g

شم٤مريخ ـمٌع يمِ ِ
اًمٕمٔمٛمك
ت٤مب « َأ ْص ِؾ ا ًْم َؼما َءةش ًمٚمٛمجتٝمد اًمٙمٌػم آي٦ماهلل
ٰ
ِ
اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد احلًلم اًمٜمجٗمل ُمـ ِ
ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم َ ِ٦م ُمـ ٟمٔمؿ
آل
ِّ
ّ
ؾمامطم٦م ّ
قمٌداًمًتّ٤مر احلًٜمل:
احلج٦م إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم اًمًٞمّد
اًمٕمّلُم٦م اعمح ّ٘مؼ ّ
ّ
َٟم ِْمج٧م و َأ ْصمرت َأيام إ ْصم ِ
(أص ُؾ ا ًْمؼم ِ
ـ(احلُ ًَ ْ ِ
اءة) سمِ ْ
راء
لم) ُسم ُحق ُصم ُف
َ َ ْ
َ ْ
َّ
ْ
َ
َىمٕم ِ
َومٌِ ِف َىم ِد اؾمتق َرم اعمَ ِ
٘م٤مصدَ ُُم ْق ِهمّلً
ً٤مء
ِِبِ َّٛم ٍ٦م
َؾم ْ ِؼم ِه َّـ
ذم
ْ
ْ ٰ
قاب ُُم ِ
ّلزُم ً٤م
َوًم ِ َر ْأيِ ِف يم٤م َن
اًمّم ُ
َّ
ت َيرا َقمتُ ُف سمِ َٛمدِّ َطم٘م٤مئِ ٍؼ
َو َضم َر ْ
وسمِ َزسم ِر ِه اعمَٞمٛمق ِن ُهمر صح٤مئِ ٍ
ػ
َّ َ
ُْْ
َ ْ
َدى
ًمِـ(أ ُص ْقًمِٜم٤م ا ًْم َٕم َٛمٚمِٞمَّ ِ٦م) ُّ
اًمز ْه ِر اهمت ٰ

ِ
اؾمت َ
َٓم٤مل َُمٜمَ ُ٤مره٤م ا ًْمـ
اًمً ْٛمعِ) ْ
َو( َأد ًَّم ُ٦م َّ

ِقمٜمْدَ شمٌَ٤م ُي ِـ
يمَ٤مًم ِّٔم ِّؾ
ِه َل ُِم ْـ ٟمَت٤مئِ٩مِ ومِٙم ِْر ِه
ْقاره٤م
ذ َىم ْ٧م َأٟم ُ
َىمدْ َأ ْ َ

ِ
أراء
اعمِٕم ِ
ٓم٤مء
ْ
يمذ ِ
ُ
يم٤مء

اإلي ِ
ِ
ِ
راء
٥م ْ ِ ْ
اًمؼما َءة) صم٤مىم َ
ْ
(أص ُؾ َ
ِ
ًمٚمرائِ ْل
َو ّو ُ
٤مح ـ ِذم إِ ًْمزاُمٝم٤م ـ َّ
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َوسمِ ًِ ْٗم ِر ِه
٤مصدَ ْح
َوم ْ
وسمِ َٕمدِّ َك

اًمِم ِ
َهذا َّ
َ٧م
قاهدُ َىمدْ َأشم ْ
ِِب٤م ي٤م َُم ْـ شم َُر ْو ُم إِوم٤م َد ًة
اخلُ َٚمٗم٤م َءَ 1أ ِّر ْظم ُفَ « :و ُىم ْؾ
()11

()136

شم َْؽمىَ ،ومٕمدِّ ِِب٤م قم ِـ ْاإلطم ِ
ّم٤مء
َ
ْ
ٰ
ُِم ِ
ُِمٜمْٝم٤م سمِ َٖم ِ
راء
ػم
ُُم ًْت َْقصمِ٘م ً٤م
صدَ ع احلًلم سمِـ (أصٚمِ ِف اًمقو ِ
٤مء)ش
ّ
ُ
ْ
َ َ
()839( )118( )159( )164

(ؾمٜم٦م 1438هـ)
(قمٌداًمًتّ٤مر) قمٗم٤م قمٜمف اعمٚمٞمؽ اًمٖم ّٗم٤مر
إىمؾ
ّ

اًمٜمجػ إذف ـ اعمدرؾم٦م اعمٝمد ّي٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ٦م اًمديٜم ّٞم٦م

ِ
نم
 .1ذم
قمٌ٤مرة َ
(قمدِّ َك اخلُٚمٗم٤م َء) شمقري ٌ٦م سم٢مدظم٤مل قمدد اخلٚمٗم٤مء وهؿ إَ ّ
ئٛم ُ٦م آ ْصمٜمَ٤م َقم َ َ
اعمٕمّمقُمقن  ،يمام ضم٤مء ُمـ ٟمّمقص اًمٗمري َ٘ملم َّ
نم ظمٚمٞمٗم٦م
أن اخلٚمٗم٤م َء سمٕمده
َ
اصمٜم٤مقم َ َ
ُ
اًمِم٤مومٕمل (ت851هـ)
اًمٕمً٘مّلين
احل٤مومظ ا ْسم ُـ َطم َج ٍر
ػ
و ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ ُمـ ىمريش .وىمد َأ ًَّم َ
ُّ
ُّ
رؾم٤مًم ً٦م طم٤مومِ َٚم ً٦م ذم اؾم ِ
تٞمٗم٤مء ُـم ُر ِق هذا احلدي٨م ُمـ ُرواة اجلُٛمٝمقر َو َؾم ّامه٤م (ـمِ ْٞم٥م اًم َٕم ْٞمش ذم
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمقـمل
اًمً
ُّ
ؼمع) سمِف احل٤موم ُظ ُّ
ْغم ُم٤م (شم َّ
ُـم ُرق طمدي٨م إُئ ّٛم٦م ُم ْـ ىمريش)َ :وِمّ٤م ُي ْْمح ُؽ اًم َّثٙم ٰ
ِ
ِ
قمغم همػم ُمّم٤مدي٘مف ،ويم٠م َّٟم ُف ُُيري اًم ُ٘م ْر َقم َ٦م
ذ ٍح ِلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح سمتٓمٌٞم٘مف ٰ
ُمـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمٞمٜمتخ٥م ُم٤م َيرشمَئ ْٞمف ُم ْـ أؾمامء ِر ٍ
ضم٤مل ُمـ اًمدَّ وًم٦م إُ َُم ِق ّي٦م واًمدوًم٦م اًمٕم ٌّ٤مؾم ّٞم٦م وإو٤مومتٝمؿ إمم
َ
ْ
قمغم َّ
أن
اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ا ُعم َٕم َّؼم قمٜمٝمؿ قمٜمد اجلُٛمٝمقر سمـ(اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ) وهذا َيدُ ُّل ٰ
ِ
ِ
اًمٕم٤مصؿ.
ف ،واهللُ
اًمً
رف سمام ٓ َي ْٕم ِر ُ
٥م ًَمٞمْؾ وظم٤مسمِ ُط َؾم ْٞمؾ َ َْي ُ
ٞمقـمل طم٤مـم ُ
َّ
ُّ



e


ّ
وأصكم قمغم ٟمٌ ّٞمف اعمُ ْر َؾمؾ
أمحد اهلل قمغم ُمًتٗمٞمض آٓئف وشمقاشمر ٟمٕمامئف
ُم ْْمٛم ِر ِ ِ
إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ
حمٛمد وآًمف
هه ّ
ّ
إول واًمرؾمقل اخل٤مشمؿ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ّ
ُ َ ِّ
ٍ
اعمٕمّمقُملم ،وأشم ََق ّ ٰمم آظمرهؿ سمام شمق ًّمٞم٧م سمف ّأوِلؿ ،وأسمر ُء ُمـ ّ
وًمٞمج٦م دوهنؿ،
يمؾ
وأشم٘مرب إمم اهلل ذم أ ّي٤مم طمٞم٤ميت سم٤مًمؼماءة ُِمـ أقمدائٝمؿ واًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ.
ّ
هذا يمت٤مب ضمدّ ضمدّ ي ذم أصؾ اًمؼماءةٓ ،سمدّ أن أسمح٨م طمقًمف وطمقل
ُم١م ًِّمٗمف:
أ ُّم٤م اعم١م ًِّمػ
اؾمٛمف وٟمًٌف وأ ُّمف ووٓدشمف
حمٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
ومٝمق آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك احل٤مج اًمِمٞمخ ّ
( )1338-1166ص٤مطم٥م جمداًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن.
حمٛمدسم٤مىمر اًمٜمجٗمل ()1331-1135
اسمـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك احل٤مج اًمِمٞمخ ّ
طمج ّٞم٦م اًمٔمـ ـ .
ص٤مطم٥م ذح هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ـ ّ
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حمٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
اسمـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ّ

(ح )1148-1185ص٤مطم٥م هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ذم ذح أصقل ُمٕم٤ممل
اًمديـ و شمٌٍمة اًمٗم٘مٝم٤مء و رؾم٤مًم ٔف صّلشمٞمف.
ِ
ٍ
واًمًٞم٤مدة وهل اًم َٕم َٚمقي٦م زُمزم سمٞمگؿ
وًمد ُمـ ُأ ٍّم
قمري٘م٦م ّ
سم٤مًمنمف واعمجد ّ
سمٜم٧م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمً ّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اًمٙمٌػم (-1193
ُ
 )1164اسمـ اًمً ّٞمد ص٤مًمح ( .)1117-1111و ُأ ُُّمٝم٤م ضم٤م نضم٤من ظم٤مشمقن سمٜم٧م
ُمرضمع اًمٓم٤مئٗم٦م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء (-1156
.)1118
حمرم احلرام ؾمٜم٦م  1166ذم ُمديٜم٦م
وًمد ذم يقم إطمد ،اًمث٤مين ُمـ ّ
إصٗمٝم٤من.
دراؾمتف وهجرشمف إمم اًمٜمجػ إذف وأؾم٤مشمٞمده
اسمتدأ سم٤مًمٕمٚمقم ذم ُمً٘مط رأؾمف ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من قمٜمد أؾم٤مشمذة ّ
يمؾ وم ٍّـ،
وومرغ ُمـ اًمٍمف واًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واعمٜمٓمؼ وؾم٤مئر اعم٘مدّ ُم٤مت ىمٌؾ
مهف اًمدّ رس
سمٚمقهمفٟٕ ،مّف يم٤من ومٓمٜم ً٤م ذيم ّٞم ً٤م ،وٓ يِمتٖمؾ سم٤مًمٚمٝمق واًم ّٚمٕم٥م ،وُمٜمتٝمك ّ
واًمٌح٨م.
ًمدى:
واؿمتٖمؾ قمٜمد سمٚمقهمف سم٤مًمٗم٘مف وإصقل ٰ
1ـ واًمده ّ
حمٛمدسم٤مىمر« ،ويم٤من ُمـ ؿمدّ ة ذيم٤مئف وومٓمٜمتف
اًمٕمّلُم٦م اًمِمٞمخ ّ
وضمقدة ومٝمٛمف وضمرسمزشمف ضمدًم ّٞم ً٤م قمٞمقن اًمٓمٚمٌ٦م ووضمقه اعمِمتٖمٚملم َي٤مسمقن ُمٌ٤مطمثتف
سمًٛمق ىمدره وضمّلًم٦م
واعمحّمٚملم يٕمؽمومقن
ُمع صٖمر ؾمٜمّف ،وأقمٞم٤من اًمٕمٚمامء
ّ
ّ

متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل طمٗمٞمد اعم١م ًّمػ 7 .........................

ُمٜمزًمتفش.1
حيدّ صمٜم٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد قمـ طمْمقره ذم درس واًمده« :وىمد طمدّ صمٜمل
مج٤مقم٦م أٟمّف طمي سمٕمض أ ّي٤مم اًمِمت٤مء وهق ٓسمس اًمٗمراء درس واًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م
وهق همّلم مل يٌٚمغ احلٚمؿ وضمٚمس ذم زاوي٦م اعمجٚمس وًمـ ّام ذع واًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م
ذم اًمدرس أظمذ ذم اعمٜم٤مزقم٦م ُمٕمف واإليراد قمٚمٞمف سمام ِب٧م سمف احل٤مضون ،ومٜمٔمروا
إمم اـمراف اعمجٚمس ،ومٚمؿ يروه ًمّمٖمره إمم أن أطمدّ اًمٜمٔمر إًمٞمف سمٕمض فمروم٤مء
ُمتٕمجٌ ً٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمزاح سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مهّ :
إن
احل٤مضيـ ،وم٘م٤مل ًمٚمِمٞمخ
ّ
اًمٗمروة هل ا ًّمتل شمٜم٤مفمرك ،ومٕمرف اًمِمٞمخ أٟمّف ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م ،وم٘مٓمع اًمٌح٨م
وُمٜمٕمف سمٕمد ذًمؽ قمـ احلْمقر ظمقوم٤م قمٚمٞمف ُمـ أقملم ّ
اًمٓمّلبش.1
صمؿ ذه٥م ٕضمؾ اؾمتٛمرار دراؾمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع
ّ
حمٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
أظمقيف إيمؼم ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ّ
حمٛمدقمكم اًمٜمجٗمل
()1331-1161ـ وإصٖمر ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ّ
حمٛمديم٤مفمؿ
اإلصٗمٝم٤مين ()1318-1171ـ وآي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمً ّٞمد
ّ
اًمقصم٘مك سمٜمٗم٘م٦م واًمدهؿ.
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل اًمٞمزدي (م )1337ص٤مطم٥م اًمٕمروة
ٰ
قمغم إقمّلم اًمت٤مًمٞم٦م:
واعم١م ًّمػ طمي ذم احلقزة اًمٜمجٗمٞم٦م ٰ
 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن ،ص ،11ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م
اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.
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1ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اعمػمزا طمٌٞم٥ماهلل اًمرؿمتل ص٤مطم٥م سمدائع
إومٙم٤مر ،طمي قمٚمٞمف ذم أصقل اًمٗم٘مف.
وىمد وصػ ٟمجٚمف أسمقاعمجد 1ص٤مطم٥م اًمٌدائع سم٠مٟمّف أؾمت٤مد واًمده.
وحيدّ صمٜم٤م قمـ هذا اًمدرس« :وطمدّ صمٜمل [اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ
أن ّ
اًمِمٞمخ طمًـ اًمتقينيم٤مين] أيْم ً٤م ّ
طمٌٞم٥ماهلل اجلٞمّلين ًمـ ّام

اًمٕمّلُم٦م اعمػمزا
سم٤مطم٨م ُمً٠مًم٦م اًمٔم ّـ سم٤مًمٓمريؼ وسم٤مًمقاىمع ،أورد قمغم ّ
اًمٕمّلُم٦م اجلدّ إيمؼم
إؿمٙم٤مٓت قمغم خمت٤مره اعمِمٝمقر وأذقمـ إلؿمٙم٤مٓشمف احل٤مضون مجٞمٕم ً٤م ّإٓ
سا قمغم
ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م واًمً ّٞمد اعمت٘مدّ م [اعمػمزا طمٌٞم٥ماهلل اخلراؾم٤مين] وأ ّ
شمّمحٞمح يمّلم اًمِمٞمخ إيمؼم ،واٟم٘مْم٧م أ ّي٤مم واًمٜمزاع ىم٤مئؿ سملم ّ
اًمٕمّلُم٦م
اعمذيمقر وسمٞمٜمٝمام وذم ّ
سم٘مقهتام مجع يمثػم ُمـ اًمٗمْمّلء
يمؾ يقم يّمدق ّ
احل٤مضيـ ،إمم أن صٕمد اعمٜمؼم يقُم ً٤م وم٘م٤مل ًمف أطمد احل٤مضيـّ :
أن اًمّمّلح أن
شمؽمك هذه اعمً٠مًم٦م ،وم٢م ّٟمف مل يٌؼ ًمؽ ُمقاومؼ ومٞمٝم٤م ،ومٕمٛمؾ سم٘مقًمف وذع ذم ُمً٠مًم٦م
أظمرىش.1
3ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ رايض اًمٜمجٗمل ،شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف.
حمٛمدطمًـ احلًٞمٜمل
4ـ ؾم ّٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م وُمرضمٕمٝم٤م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمً ّٞمد ّ

 .1راضمع يمت٤مسمف وىم٤مي٦م إذه٤من :ص.133
 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.
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اًمِمػمازي اًمٙمٌػم ،طمي قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمٛملم.
وذم احلٙمٛم٦م طمي قمغم:
5ـ اًمِمٞمخ اعمػمزا سم٤مىمر اًمِمٙمّل( 1م.)1198
وىمرأ إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م قمغم:
حمٛمدقمكم اًمؽمك.
6ـ اًمِمٞمخ ّ
وىم٤مل ٟمجٚمف« :ويم٤من ٓ يٗمؽم قمـ اًمتحّمٞمؾ ًمٞم ً
ّل وٓ هن٤مر ًا .طمدّ صمٜمل
اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ اًمِمٞمخ طمًـ اًمتقينيم٤مين ىم٤مل :عمّ٤م أشمٞم٧م إمم
اعمحّمٚملم واعمِمتٖمٚملم،
اًمٜمجػ ٕضمؾ اًمتحّمٞمؾ ؾم٠مًم٧م قمـ أومْمؾ
ّ
طمٌٞم٥ماهلل اخلراؾم٤مين،

وم٠مرؿمدوين إمم ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م وإمم اًمً ّٞمد اًمٕم٤ممل اعمػمزا
ومرأي٧م اًمً ّٞمد اعمذيمقر وإن يم٤من قمغم ُم٤م وصػً ،مٙمٜمّف همػم جمدّ ذم آؿمتٖم٤مل
يم٠مهن٤م ُمدرؾم٦م ُيتٛمع
ورأي٧م ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م ُمقافمٌ ً٤م قمٚمٞمف أؿمدَّ اعمقافمٌ٦م وداره ّ
ٍ
ومٞمٝم٤م أرسم٤مب اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ُمـ ِّ
ُمٙم٤من وٓ ختٚمق هم٤مًمٌ ً٤م ُمـ اعمذايمرة،
يمؾ
ووافمٌ٧م قمٚمٞمف.
ومٚمزُم٧م ذًمؽ اعمجٚمس اًمً٤مُمل
ُ
ُ
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،سم٘مل ذم اًمٕمراق ُمدّ ة يمثػمة ُمقافمٌ ً٤م قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم جمدّ ًا
ومٞمف مل يٗمؽم قمٜمف ؾم٤مقم٦م وُمٕمف ذم اًمدار أومْمؾ شمّلُمذة واًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م ضمٜم٤مب

 .1راضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل :ج /1ص :117وُمٙم٤مرم أصم٤مر :ج/8
ص.3113
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حمٛمديم٤مفمؿ اًمٞمزدي واًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ أُمرزا 1أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًمؼموضمردي
اًمً ّٞمد ّ
رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ويم٤من أيْم ً٤م ُمـ شمّلُمذة واًمدهش.1
شمّمحٞمح٤من
شمقهؿ سمٕمضّ 3
حمٛمدطمًلم اًمٓمرحيل ُمـ أطمٗم٤مد
إول :ىمد ّ
أن اًمِمٞمخ ّ
ص٤مطم٥م جمٛمع اًمٌحريـ يم٤من ُأؾمت٤مذ اعمؽمضمؿ ًمف وؿمٞمخف ذم اًمٓمري٘م٦م واًمًٚمقك
ُمع أٟمّف مل يثٌ٧م ىمٓمٕم ً٤م.
شمقضمف اعمؽمضمؿ ًمف إًمٞمف يمام ورد ذم يمّلم سمٕمض آظمر 4قمغم ومرض
وأ ُّم٤م ّ
صمٌقشمف مل ّ
يدل قمغم أٟمّف أؾمت٤مذه أو ؿمٞمخف أو ٟمحق ذًمؽ.
اًمث٤مين :اعمؽمضمؿ ًمف مل حيي قمغم اعمػمزا قمٌداًمرطمٞمؿ اًمٗم٘م٤مهتل اعم٤مه٤مين
اًمزٟمج٤مين 5اعمقًمقد ؾمٜم٦م 1179هـ واًمقارد ذم اًمٜمجػ إذف ؾمٜم٦م 1198هـ
واعمتقرم ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م
ذم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ قمٛمره
ّٰ
 .1يمذا ذم اعمّمدر وًمٕمؾ صحٞمح «اعمػمزاش.
 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.

 .3راضمع يمت٤مب :أطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حم ّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك إصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش:

ص ،489شم٠مًمٞمػ اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل.

 .4وهق اًمً ّٞمد أسمقاحلًـ اًمٙمت٤ميب ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب ٟمً٥م ٟم٤مُمف اًمٗم٧م ،خمٓمقط.

 .5يمام ادقم٤مه وًمده يمامل اًمديـ اًمٗم٘م٤مهتل ذم ُم٘مدُمتف قمغم يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ًمقاًمده ظمٓم٠م وٟم ٌّف

قمٚمٞمف اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم يمت٤مسمف :أطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حم ّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك
إصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش :ص.473
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1365هـّ .
ٕن اعمؽمضمؿ ًمف ورد ذم اًمٜمجػ إذف وهذا قمغم صمدي أ ُّمف
يرشمْمع!
رضمققمف إمم إصٗمٝم٤من
اًمٗمـ
ُمض أيمثر ُمـ مخً٦م قمنم ؾمٜم٦م ىمْم٤مه٤م قمٜمد أؾم٤مشمٞمد ّ
وسم٤مجلٛمٚم٦م :سمٕمد ّ
وضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمؿ ذم احلقزة اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م اًمٜمجٗم ّٞم٦م سمجقار أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ
أيبـم٤مًم٥م

رضمع إمم ُمً٘مط رأؾمف ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من سم٠مُمر ُمقًمقي صدر ُمـ

واًمده اعمٕمٔمؿ ذم طمدود ؾمٜم٦م 1196ق.
واؿمتٖمؾ ذم إصٗمٝم٤من سمتدريس اًمٙمّلم وأصقل اًمٗم٘مف واًمٗم٘مف وىمد
اؾمتٗم٤مد ُمـ جمٚمس درؾمف اًمنميػ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمؼمزيـ ويمت٥م ُم٤م
اًمت٘مٓمقا ُمـ ومقائد يمٚمامشمف وشم٘مريرات سمحقصمف ذم جم ّٚمدات قمديدة.
اٟم٘مٓمٕم٧م
حمٛمدطمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ىم٤مل« :وىمد
ُ
ُمٜمٝمؿ :آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ّ
ويمٜم٧م أطمي مجٞمع أسمح٤مصمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م
واقمتٙمٗم٧م قمٚمٞمف
سمف
ُ
ُ
واًمٙمّلُمٞم٦م ،وأيمتٌٝم٤م ذم جمٚمس اًمٌح٨م سمٙمامل اًمنقم٦م ُمؽممج ً٤م ِل٤م سم٤مًمٕمرسم ّٞم٦م
٥م هق ومجٞمع َُم ْـ حييه قمـ قمدم ومقت رء
وأقمرض قمٚمٞمف يمراريز
ويتٕمج ُ
ّ
ِم ّ٤م يم٤من يٗمٞمده ويًتٜمًخٝم٤م احل٤مضون ،وىمد ـمٚمٌٝم٤م ُمٜمّل أظمقه اًمٗم٘مٞمف اًمٌ٤مرع
حمٛمدشم٘مل اعمٕمروف سمآىم٤م ٟمجٗمل
ّ
اًمزيمل طمية اًمِمٞمخ ّ

ًمٞمٓمٌٕمٝم٤م ومل يرض

هق ـم٤مب رُمًف سمذًمؽ وُمٜمٕمٜمل قمـ دومٕمٝم٤م إًمٞمفش.1
 .1شمرمج٦م اعمح ّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخ ّٓمف اًمنميػ ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر
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وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف قمـ دروؾمف ذم إصٗمٝم٤من« :واؿمتٖمؾ سم٤مإلوم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة
ٍ
واشمّٙم٠م قمغم وؾم٤مدة اإلضم٤مدة ،أىمٌؾ قمٚمٞمف ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ ِّ
ُمٙم٤من ،وأطم٤مـمقا
يمؾ
قمٚمٞمف ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمقم ُمـ ِّ
وم٩م قمٛمٞمؼ ُمرظمك اًمٕمٜم٤من ،ومتّمدر ُمـ همػم ٟمٙمػم
يمؾ ٍّ
ٍ
ذم جمٚمس اًمتدريس ،ووم٤مق قمٚمامء قمٍمه سم٤مٓ ّشمٗم٤مق ذم ِّ
ٟمٗمٞمس ،وأذقمـ
يمؾ وم ٍّـ
يمؾ ذي وم ٍّـ سمٛمٝم٤مرشمف ذم ِّ
يمؾ ذي ومْمؾ سمٗمْمٚمف اجلزيؾ ،واقمؽمف ِّ
ِّ
ومـ
يمؾ ٍّ
ٍ
احلؼ سمٚمٓمػ اًمت٘مرير وطمًـ
ضمٚمٞمؾ ،وشمّمدّ ى ًمٚمققمظ وإرؿم٤مد اخلٚمؼ إمم ِّ
اًمتٗمًػم ،ومّم٤مر ذم ذًمؽ واطمد قمٍمه سم٤مإل ّشمٗم٤مق سمّلٟمٔمػمش.1
طمْمقره قمغم واًمده
سمٕمد رضمققمف ُمـ اًمٜمجػ إذف واؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمتدريس واًمقفم٤مئػ،
طمي قمغم واًمده أيْم ً٤م ،وىمد ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ؿم٠من درس واًمده هذه اعم٘م٤مًم٦مً« :مقٓ
ُم٤م ذم درؾمف ُمـ قمدم اًمؽمشمٞم٥م اًمٜم٤مؿمئ ُمـ يمثرة أؿمٖم٤مًمف ًمٙم٤من أٟمٗمع درس قمغم
وضمف إرضش.1
اٟم٘مّلسمف اًمروطمل
صمؿ سمٕمد اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمدرس واًمٌح٨م واًمققمظ وطمّمقل ري٤مؾم٦م وُمرضمٕم ّٞم٦م
ّ
صمؿ ُـمٌٕم٧م
اًمٜم٤مئٞمٜمل .وىمد ـمٌٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ج /5صّ .435-437
ُمـ دون آؾمتٞمذان ُمٜمّل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم يمت٤مب ؿمٞمٕمف ،اًمٕمدد اًمث٤مين :ص 113و.114

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ص ،11ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
ٌ
خمٓمقط.
 .1احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م،
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روطمل حيدّ صمٜم٤م قمٜمف ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر اًمِمٞمخ
اٟم٘مّلب
ديٜم ّٞم٦م ،شمريمٝم٤م وطمّمؾ ًمف
ٌ
ٌ

اًمّمّلة ؾم٤مقم ً٦م أو ؾم٤مقمتلمُ ،أومٙمِّر ذم
حمٛمدقمكم سم٘مقًمفّ « :إين يم َّٚمام
ُ
ىمٞمؿ ّ
أردت أن ُأ َ
ّ
أُمر ٟم َّٞمتٝم٤مٕ ،ضم َٕم َٚمف ظم٤مًمّم ً٤م هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم! ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص ا ًّمذي هق أصؾ
ٍ
ِّ
قمٌ٤مدة .وأ َّصمر هذا اًمٗمٙمر ذم ٟمٗمز شم٠مصمػم ًا قمٔمٞم ًام ،طمتّك ُمٜمَٕمٜمل ُمـ
يمؾ
إقماملش.1

يمٜم٧م ذم إصٗمٝم٤من
ًمـام ُ
وهذا شم٘مرير آظمر ُمـ ؾمٌ٥م هذا اإلٟم٘مّلبّ « :
ُمِمتٖم ً
ّل سم٢مُم٤مُم٦م اجلامقم٦م ،ظمٓمر ذم ىمٚمٌل سمٕمض اًمقؾمقاس ا ًّمذي هق ُمـ
ومٙمٜم٧م َّ
يمؾ يق ٍم ىمٌؾ اخلروج إمم
اخلٜمّ٤مس ا ًّمذي يقؾمقس ذم صدور اًمٜم٤مس،
ُ
اًمّمّلة أؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقمتلم ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص ا ًّمذي هق
ًمٚمّمّلة قملم اًمٗمرض وومرض اًمٕملم ،أوم ّٙمر ذم ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وهمروره٤م ،وقمدم
سم٘م٤مء ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وهوره٤م ،وُم٤م ُيري ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤مره قمغم أهٚمٝم٤م ،واٟم٘مْم٤مء
صٕمٌٝم٤م وؾمٝمٚمٝم٤م ،وذم أظمرة وسم٘م٤مئٝم٤م وُمٜمجٞم٤مهت٤م وُمٝمٚمٙم٤مهت٤م دومٕم ً٤م ًمٚمٛمراء،
وشمقضمٝم٧م
قمام ؾمقى اهلل،
ّ
سم٤معمرة ّ
وطمذر ًا ُمـ اًمري٤مء ،وم٠م ّصمر ذم ىمٚمٌل أصمر ًا اٟم٘مٓمٕم٧م ّ
ِّ
سمٙمؾ وضمٝمل إمم اهلل ،ومحّمؾ زم ُم٤م طمّمؾ سمؼميم٦م اًمتٗمٙمّر ذم شمٚمؽ اًمً٤مقم٤مت،
ِ
ٍ
قمٌ٤مدة ؾمٜم٦مش ،وأٟمّف أصؾ
ظمػم ُِم ْـ
وفمٝمر زم طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف « :شمٗم ّٙم ُر ؾم٤مقم٦م ٌ
 .1رؾم٤مًم ٌ٦م ذم شمرمج٦م ّ
اًمٕمّلُم٦م ّ
حمٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
اًمِمٞمخ ّ

حلٗمٞمده ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمدّ يـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين  ،اعمٓمٌققم٦م ذم ُمػماث طمقزه
اصٗمٝم٤من :ج /5ص 636سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ جمٞمد ه٤مدي زاده.

 ................................................................... 14أصؾ اًمؼماءة

ِّ
ًمٙمؾ اًمٕمٌ٤مدات ،ورأس جلٛمٞمع اًمًٕم٤مداتش.1
صمؿ ؾمٜمح ًمف ذم ذًمؽ احل٤مل وسمدا
وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف أظمر احل٤مج آىم٤م ٟمقراهللّ « :
ًمف ذم ظمّلل شمٚمؽ إطمقال اًمتج٤مذم قمـ دار اًمٖمرور ،واإلٟم٤مسم٦م إمم دار اًمٌ٘م٤مء
واًمنور ،ومؽمك مجٞمع ُم٤م يم٤من ُمتّمد ّي ً٤م ُمـ اًمققمظ واًمتدريس ،وهجر مجٞمع ُم٤م
اًمًٕم٤مدة
يم٤من حيجٌف قمـ إُٟمس سم٤مهلل وهق ٟمٕمؿ إٟمٞمس ،وم٠مذق ًمف ُمـ صٌح ّ
ٟمقر أو٤مءت سمف همٞم٤مه٥م اًمدضمك ،وفمٝمر ًمف ُمـ ٟمقر احل٘مٞم٘م٦م وٞم٤مء ّ
شم٘مِمٕم٧م قمٜمف
ؾمح٤مئ٥م اًمٕمٛمك ،واؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمٙمر واًمذيمر واًمتّلوة ،وسف ًمٞمٚمف وهن٤مره ذم
اًمزه٤مدة واًمٕمٌ٤مدة ،وٓ يٗمؽم قمـ ذيمر «ٓ إًمف ّإٓ اهللش ًمٞم ً
ّل وهن٤مر ًا ،ويٌٙمل سمٙم٤مء
ه ًا وضمٝم٤مر ًا سمحٞم٨م شم٠م ّذى ُمـ ؿمدّ ة سمٙم٤مئف اإلظمقان ،وومزع
اًمثٙمغم قمغم ٟمٗمًف ّ

ُمـ قمقيٚمف اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من ،سمحٞم٨م َؾم٠م َل قمـ ضمٜم٤مسمف شمرك اًمٌٙم٤مء إ ُّم٤م سم٤مًم ّٚمٞمؾ
سمٕمض اجلػمان ،وذيمروا ّ
أن ؿمدّ ة سمٙم٤مئف يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٜمقم ذم شمٚمؽ
وإ ُّم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر ُ
إطمٞم٤منش.1
وىم٤مل ٟمجٚمف« :طمدّ صمٜمل

سم٤معمرة ُمع إىمٌ٤مِل٤م
قمـ ؾمٌ٥م إقمراوف قمـ اًمدٟمٞم٤م ّ

رضمٕم٧م ُمـ سمّلد اًمٕمراق مل يٙمـ زم
قمٚمٞمف سم٤مٔظمرة ِم ّ٤م مل ي ّتٗمؼ ٕىمراٟمف وم٘م٤ملً :مـ ّام
ُ
ًمٕمٚمق ُم٘م٤مُمل
هؿ ّإٓ اًمري٤مؾم٦م ويمٜم٧م أقمت٘مد طمّمقِل٤م ّأول وصقزم إمم سمّلدي ّ

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ص ،14ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
 .1اعمّمدر ،ص.13
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ذم اًمٕمٚمقم وُمٕمرومتل سمٙمٞمٗم ّٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وـمرق حتّمٞمؾ اًمري٤مؾم٦م واضمتامع
واًمنمف وإىم٤مرب وهمػم
إؾمٌ٤مب اعمقضمٌ٦م ًمذًمؽ ُمـ احلً٥م واًمٜمً٥م
ّ
ذًمؽ ،ومٚمؿ أزل أـمقي اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر ٓ أومؽم قمـ ذًمؽ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر طم ّتك
يمٜم٧م أسمتٖمل ،سمؾ
قمكم يمام ُ
قمكم ُمدّ ة ومل ُشم ْ٘مٌِؾ إُمقر َّ
سمٚمٖم٧م إصٗمٝم٤من وُمْم٧م َّ
اًمًٗمر إمم اًمٕمراق وإظمذ ُمـ
يمٜم٧م أرى آصم٤مر آٟمحٓم٤مط قمـ ُمرشمٌتل ىمٌؾ َّ
طم٥م
قمٚمامئٝم٤م وشمّمدي٘مٝمؿ سمٕم ّٚمق ُمرشمٌتل ذم اًمٗمْمؾ وآضمتٝم٤مد ،سمؾ مل يٙمـ ّ
قمكم ُمثؾ ُم٤م يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ.
واًمدي زم وإىمٌ٤مًمف َّ

ازددت اجلٝمد ذم حتّمٞمؾ
ىم٤مل :ومٌ٘مٞم٧م قمغم ذًمؽ ُمدّ ة ُمـ اًمزُم٤من ويم ّٚمام
ُ

وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز:
رت يقُم ً٤م
ُ
أؾمٌ٤مب ذًمؽ ،أزداد إُمر قمٜمّل إدسم٤مر ًا إمم أن شمٗم ّٙم ُ
أٟمّف ىمد فمٝمر زم ُمـ اًمتج٤مرب ذم هذه اعمدّ ة ّ
أن اًمدٟمٞم٤م ٓ شمريدين ،وم٢مٟمّف ىمد اضمتٛمع
زم ُمـ أؾمٌ٤مِب٤م ُم٤م مل ُيتٛمع ٕطمد ُمـ أىمراين وأظمداين وُمع ذًمؽ يم ّٚمف أراه٤م
ُمٕمرو٦م قمٜمّل وُم٘مٌٚم٦م قمغم ؾمقاي وُمـ احلزم واًمٕم٘مؾ أن ٓ يريد اإلٟمً٤من َُمـ
ومٕمزُم٧م شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م قمغم اإلقمراض قمـ
ٓ يريده ويؽمك َُمـ هق شم٤مريمف،
ُ
وىمٛم٧م ُمـ جمٚمس قم٤مزُم ً٤م قمغم ذًمؽ ،ومٚمؿ
سم٤معمرة واإلىمٌ٤مل قمغم أظمرة
ُ
اًمدٟمٞم٤م ّ
اًمٔمـ أٟمّف
متض صمّلصم٦م أ ّي٤مم ـ سمؾ
ّ

ىم٤مل :شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦مـ أشم٤مين واًمدي اًم ّ
ٕمّلُم٦م

أومقض قمٚمٞمؽ مجٞمع ُم٤م زم ُمـ إُمقر اًمدٟمٞم٤م،
وىم٤ملّ :إين ىمد
ُ
قمزُم٧م قمغم أن ّ
ومتّمكم قمقو ً٤م قمٜمّل ذم اعمًجد اجل٤مُمع ذم إوىم٤مت اًمثّلصم٦م وأشمرك ًمؽ اًمدرس
وآُمر اًمٓمٚمٌ٦م مجٞمٕم ً٤م سم٤محلْمقر قمٚمٞمؽ ،وأه٥م ًمؽ مجٞمع أُمقازم وشم٘مقم سمٜمٗم٘م٦م
يم٠مهنؿ أوٓدك وأظمٚمق سمٜمٗمز وإصّلح
أوٓدي ،يمام ُ
يمٜم٧م أىمقم ِب٤م وحتتًٌٝمؿ ّ
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أُمقر آظمريت.
وىمٚم٧مّ :
هّل يم٤من سمٕمض ذًمؽ ىمٌؾ هذا
ومْمحٙم٧م قمجٌ ً٤م
ىم٤مل واًمدي:
ُ
ُ
قمزُم٧م قمٚمٞمف،
قمام
اًمقىم٧م سمً٤مقم٤مت ُمٕمدودة ،وأ ُّم٤م أن
ُ
ُ
ومٚمً٧م سمراضمع ّ
صمؿ
وم٤مقمتذرت إًمٞمف ُمـ ذًمؽ وهق ُمٍم قمغم يمّلُمف،
ُ
ُ
ومٌ٤مًمٖم٧م ذم اإلٟمٙم٤مرّ ،
قمكم أطمد وٓ أظمرج ُمٜمٝم٤م،
اظمؽمت اًمٕمزًم٦م
ُ
ُ
وؾمٙمٜم٧م ذم دار وم٤مرهم٦م ٓ يدظمؾ َّ
وحتػموا ذم أُمري واظمؽمقمقا ًمذًمؽ أؾمٌ٤مسم ً٤م يمثػمة
إمم أن حتدّ ث اًمٜم٤مس سمذًمؽ ّ
طم ّتك يمثر ُمٜمٝمؿ اًم٘مقل وسمٚمغ واًمدي ذًمؽ ،ومتٗم ّ٠مل سم٤مًم٘مرآن اًمنميػ قمغم أن
يٛمٜمٕمٜمل ُمـ ذًمؽ وي٠مُمرين سمام يم ّٚمٗمٜمل سمف ىمٌؾ ذًمؽ ،ومٙم٤مٟم٧م ّأول آي٦م وىمع سمٍمه
قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 1      :وم٠مشم٤مين ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ
أظمػمك سملم شمرك
قمام أٟم٧م ومٞمف وًمٙمـ ّ
وأٟم٤م قم٤مزم قمغم اًمٜمقم ،وم٘م٤مل زم ٓ :أهن٤مك ّ
ورضمٕم٧م إمم اًمٕمراق،
وم٤مظمؽمت اًمث٤مين
هذه إُمقر وسملم اخلروج إمم اًمٕمراق،
ُ
ُ
إٟمتٝمك طم٤مصؾ يمّلُمفش.1
صمؿ رضمققمف إمم إصٗمٝم٤من جمدّ د ًا
هجرشمف إمم اًمٕمراق صم٤مٟمٞم٦م ّ
«وسمٕمد رضمققمف إمم اًمٕمراق اضمتٝمد ذم اًمٕمزًم٦م واًمٕمٌ٤مدة واعمج٤مهدات
اًمنمقم ّٞم٦م طم ّتك ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمقم اًمٔم٤مهر ّي٦م واعمٕمٜمق ّي٦م وم٤مشمح

 .1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م .6
 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.
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وُمٜمحف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ واًمٙمامٓت ُم٤مٟمحٟ ،مٕمؿ ،صدر أُمر واًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م
سم٤مًمرضمقع إمم إصٗمٝم٤من عم٤م يم٤من يريده ُمٜمف ُمـ اًمدظمقل ذم إُمقر اعمت٘مدّ ُم٦م،
وم٤مُمتثؾ ُم٤م أُمره ورضمع إمم إصٗمٝم٤من وًمٙمـ مل يدظمؾ ذم رء ِم ّ٤م يم٤من يريده ُمٜمف
اخلقاص ويم٤من ًمف درؾم٤من ،أطمدمه٤م ذم اًمٙمّلم
ّإٓ اًمتدريس جلامقم٦م ُمـ
ّ
وأصقل اًمٗم٘مف ،وصم٤مٟمٞمٝمام ذم اًمٗم٘مف وىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ جمٚمًف اًمنميػ مج٤مقم٦م ُمـ
ؼمزيـ ويمتٌقا ُم٤م اًمت٘مٓمقا ُمـ ومقايد يمٚمامشمف ذم جم ّٚمدات قمديدة.
اًمٕمٚمامء اعم ّ
صمؿ اضمتٛمع أهؾ اًمٌٚمدة قمغم إًمزاُمف سم٢مىم٤مُم٦م اجلامقم٦م وشمّلوم٧م أٟمٗمًٝمؿ قمغم
ّ
ٍ
وشمقصٚمقا إمم ذًمؽ ِّ
طمٞمٚم٦م ،ومٚمؿ ُيٌٝمؿ إمم ذًمؽ طم ّتك
سمٙمؾ
اًمّمّلة ظمٚمٗمف
َّ
اضمتٛمٕمقا قمغم سم٤مب داره يقُم ً٤م وأظمرضمقه ُمٜمٝم٤م وأريمٌقه دا ّسم٦م وُمْمقا سمف وهق
سمّل قمامُم٦م وٓ رداء وُمع ذًمؽ مل يزل يٕمتذر إًمٞمٝمؿ ويٛمتٜمع طم ّتك رضمع ُمـ
ومقرم ِلؿ
ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ وأرو٤مهؿ سمام وقمدهؿ ُمـ إىم٤مُم٦م جمٚمس اعمققمٔم٦مٰ ،
سمذًمؽ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ،ويم٤من اًمٜم٤مس ُيتٛمٕمقن ذم اعمًجد ُمـ مجٞمع
إصٜم٤مف واٟمتٗمع ُمٜمف ـمٌ٘م٤مت اخلٚمؼ يمؾ سمٛم٘مدار اؾمتٕمداده ،ويم٤من أقمجقسم٦م
اًمٕمٍم ذم طمّلوة اًمٌٞم٤من ورؿم٤مىم٦م اًمتٕمٌػم وسمٞم٤من اعمٓم٤مًم٥م اًمٖم٤مُمْم٦م سمٕمٌ٤مرات
صمؿ شمرك اًمققمظ أيْم ً٤م ُمٕمتذر ًا سم٠مٟمّف ٓ يثؼ ُمـ ٟمٗمًف ذم ظمٚمقص اًمٜم ّٞم٦م،
ؾمٝمٚم٦مّ ،
اخلقاص.
واٟمحٍم آٟمتٗم٤مع ُمٜمف سمٌٕمض
ّ
إن اًمِم٤مهزاده ّ
صمؿ ّ
فمؾ اًمًٚمٓم٤من [ُمًٕمقد ُمػمزا اسمـ ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه
اًم٘م٤مضم٤مري] وازم إصٗمٝم٤من ،أفمٝمر ًمف اعمح ٌّ٦م واإلظمّلص واإلرادة وسمذل ًمف ُمـ
ٟمٗم٤مئس إُمقال ا ًّمتل ُمٜمٝم٤م ىمري٦م قمٔمٞمٛم٦م اعمٜم٤مومع ُمـ أؿمٝمر ىمرى إصٗمٝم٤من
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ووؾمط ذم ذًمؽ وؾم٤مئط يمثػمة ،ومٚمؿ ي٘مٌؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ ،سمؾ مل يتٛم ّٙمـ ُمـ
ّ
ُمرات سم٠مُمر ُمـ واًمده ذم سمٕمض زي٤مراشمف ًمٚمِمٞمخ ىمدس روطمف ومل
ُمّلىم٤مشمف ّإٓ قمدّ ة ّ
يزل ُمدّ ة إىم٤مُمتف ذم إصٗمٝم٤من خمتٗمٞم ً٤م ذم سمٞم٧م صٖمػم ُمـ سمٞمقت اًمدّ ار ُمِمٖمقًٓ
سم٤مًمٕمٌ٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت ٓ ،يّمؾ إًمٞمف أطمد ّإٓ إظمقاٟمف.
وواًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م يزوره أيمثر اًمٚمٞم٤مزم ويٌ٘مك ؿمٓمر ًا ُمـ اًمٚمٞمؾ وص٤مطم٥م
اًمؽممج٦م ي٘مرأ ًمف وم٘مرات ُمـ هن٩م اًمٌّلهم٦م وي٘مرٟمف سمٌٕمض يمٚمامشمف ذم اًمٜمّم٤ميح
واعمٕم٤مرف واًمِمٞمخ ىمدس اهلل روطمف دُمققمف شمت٘م٤مـمر قمغم ظمدّ يف ور ّسمام يٙم ّٚمٛمقا ذم
صمؿ يٛمض اًمِمٞمخ إمم داره ويِمتٖمؾ ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م
اعمٌ٤مطم٨م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ّ
سمٛمق ّفمػ ـم٤مقم٤مشمف.
يتٍمف ذم رء ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م أص ً
ّل ويم٤من أُمر
ويم٤من ذم شمٚمؽ اعمدّ ة ٓ ّ

يٛمس درمه ً٤م وٓ ديٜم٤مر ًا ّإٓ ُم٤م يم٤من ي٠مظمذه
ُمٕم٤مؿمف ُمقيمقًٓ إمم أهؾ اًمدارّ ٓ ،
ُمـ أهؾ اًمدار ويٕمٓمٞمف ًمٚمٗم٘مراء سمٞمدهش.1
شمّلُمٞمذه
رواد احل٘مٞم٘م٦م
ٗمػم ُمـ ّ
طمي قمٚمٞمف ذم رضمققمف ّ
إول إمم إصٗمٝم٤من ٌ
ضمؿ هم ٌ

ذم قمٚمقم اًمٙمّلم و اًمٗم٘مف و ُأصقًمف.

وسمٕمد رضمققمف اًمث٤مين إمم إصٗمٝم٤من ٓ يرى ًمٚمحْمقر قمٚمٞمف ّإٓ جلامقم٦م
اخلقاص ويمذًمؽ قمٜمد هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٕمراق.
ُمـ
ّ
 .1اعمّمدر.
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ومل يْمٌط أرسم٤مب اًمؽماضمؿ ّإٓ قمدد ًا ىمٚمٞم ً
ّل ِم ّـ طمي قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ:
1ـ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل
تٚمٛمذت قمٜمده رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمجػ إذف أوان اسمتداء
ىم٤مل« :ىمد شم
ُ
ّ
اًمٕمّلُم٦م ذم
ًمٕمٛمل
شمنمذم هٜم٤مك ًمٚمتحّمٞمؾ سمٛم٘مدار ُمـ يمت٤مب اًمٗمّمقل ّ
ّ
إصقل ،وىمٚمٞمؾ ُمـ قمٚمؿ اِلٞمئ٦م ،وٟمٌذة ُمـ قمٚمؿ اعمٕم٘مقلش.1
حمٛمدطمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ص٤مطم٥م اعمدرؾم٦م إصقًم ّٞم٦م.
1ـ اعمح ّ٘مؼ اعمػمزا ّ
يمت٥م اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم شمرمجتف سمخ ّٓمف ذم ؿم٠من هذا إؾمت٤مذ وواًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م:
«وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ شمتٚمٛمذي واؾمتٗم٤مديت يم٤من ُمـ احلؼم اعمح ّ٘مؼ اًمٗمريد واًمٌحر
اًمزاظمر اًمقطمٞمدَُ ،م ْـ ّ
ىمؾ أن يًٛمح اًمزُم٤من سمٛمثٞمٚمف ،أو شمرى قمٞمٜمف سمٕمديٚمف،
ؿمٞمخل ّ
حمٛمدطمًلم ،ؾمٌط اعمح ّ٘مؼ اًمت٘مل ص٤مطم٥م اًمتٕمٚمٞم٘م٦م
اًمٕمّلُم٦م اًمِمٞمخ ّ
اًمٙمؼمى قمغم اعمٕم٤ممل

 ،ويم٤من ذم ُمـ أدريمتف ورأيتف طم٤مئز ًا ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف

وزهده وورقمف وـمقل سم٤مقمف ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م واًمٜم٘مٚم ّٞم٦م ُم٤م يٌٝمر اًمٕم٘مقل ،وىمد
أيمٛمؾ مجٞمع ذًمؽ ومل يٌٚمغ إرسمٕملم ُمـ قمٛمره وُمع أ ّٟمف يم٤من ُمـ ذوي اًمٗمٜمقن
ٍ
ىمؾ أن يٕمٝمد اًمدهر سم٠مُمث٤مِلؿ ،ومٗمل ِّ
ا ًّمذيـ ّ
واطمد ُمٜمٝم٤م يم٤من أسم٤م قمذرشمف
يمؾ
واًمقطمٞمد ومٞمف ،ويم٤من ًمف ذم قمٚمؿ اِلٞمئ٦م ُمًٚمؽ سملم اعمًٚمٙملم سمف ي ّتْمح رُمقز
ّ
ويٜمحؾ ُمِمٙمّلهت٤م ،ومل يؼمز ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ا ًّمتل أظمؼمين ِب٤م ّإٓ اًمٞمًػم
إظمٌ٤مر
 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن ،ص ،16ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
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شمٌحره
ُمـ شمٗمًػمه ا ًّمذي مل يٕمٛمؾ ُمثٚمف ،وىمد أودع ومٞمف ُم٤م يٜمٌئ قمـ يمامل ّ
وـمقل سم٤مقمف ،ويم٤من

ُمـ أفمٝمر ُمّم٤مديؼ َُم ْـ وصٗمف أُمػماعم١مُمٜملم

قمٚمٞمف وآًمف

اعمروي أطمدمه٤م ذم اًمٙم٤مذم ،1وإُظمرى ذم
مه٤مم
ّ
أومْمؾ اًمّمّلة واًمًّلم ذم ظمٓمٌتل ّ
أصمرت ُمقاقمٔمف
اًمٜمٝم٩م« :1يذيمّر اهلل شمٕم٤ممم سمرؤيتف ويدقمق إًمٞمف سمرو ّيتفش :3وىمد
ْ
اًمِم٤مومٞم٦م ذم ؾمٜمل إىم٤مُمتف سم٢مصٌٝم٤من ُمـ اًمت٘مقى ذم ٟمٗمقس اخلقاص واًمٕمقام ُم٤م
ٓ يقصػ ...ويم٤من ٟمقر ضحيف أؿمٗمؼ يب ُمـ اًمقاًمد ًمقًمده ويمثػم ًا ُم٤م يرهمٌٜمل
وحي ّثٜمل إمم احلْمقر ُمٕمف سمح٨م واًمده اًمٗم٘مٞمف ّ
طمج٦م اًمٕمّم٤مسم٦م ووضمٝمٝم٤م
اًمٕمّلُم٦م ّ
هه اًمزيمل ،وًمٙمٜمّل يمٜم٧م أرهم٥م قمـ
اًمزاهر طمية أىم٤م اًمِمٞمخ ّ
حمٛمدسم٤مىمر ىمدّ س ّ
ذًمؽ ًمٕمدم سمٚمقهمل ُمـ اًمٕمٛمر ُمٌٚمٖم ً٤م يٚمٞمؼ زم احلْمقر ذم ذًمؽ اعمجٚمس اًمٕمٔمٞمؿ
ا ًّمذي يم٤من حييه أقم٤مفمؿ اًمٕمٚمامء اًمٌ٤مرزيـ ،ويمٜم٧م أٟم٤م اسمـ شمًٕم٦م قمنم أو
اًمٕمنميـ إمم أن أظمذين ذات يقم سمٕمد ومراق قمـ سمحثف ُمٕمف وأطميين ذًمؽ
اعمحي وأضمٚمًٜمل سمجٜمٌف وأفمٝمر ُمـ مجٞمؾ اًمّمٜمع ُم٤م أؾمٙمـ روقمتل وأذه٥م
ٙمٜم٧م أطمي سمٕمد ذًمؽ سمحثف وسمٕمد اًمٗمراغ ٟمحي مجٞمٕم ً٤م سمح٨م
ظمجٚمتل ،وم ُ
 .1اًمٙم٤مذم :ج /3ص ،573ح ،1سم٤مب اعم١مُمـ وقمّلُم٤مشمف وصٗم٤مشمف( .ج /1ص،116
ـمٌٕم٦م قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري).
 .1هن٩م اًمٌّلهم٦م ،ظمٓمٌ٦م .193
ً .3مٞمً٧م هذه اجلٛمٚم٦م ذم ظمٓمٌ٦م مه٤مم وًمٙمـ ورد ذم اًمٙم٤مذم :ج /1ص ،95ح ،3سم٤مب
جم٤مًمً٦م اًمٕمٚمامء (ج /1ص )39هٙمذاَُ « :مـ ُشم َذيمِّريمؿ اهللُ ُر ْؤ َي ُت ُف و َيزيدُ ذم ِقم ْٚم ِٛم ُٙم ْؿ َُمٜمْٓمِ ُ٘م ُف
ِ
أظمرة َقم َٛم ُٚم ُفش.
و ُي َر ِّهم ٌُ ُٙم ْؿ ذم
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ٍ
طمٞمٜمئذ يمت٤مب
واؾمتٛمر ذًمؽ ىمريٌ ً٤م ُمـ مخً٦م أقمقام ويم٤من قمٜمقان سمحثف
واًمده
ّ
أدريم٧م سمحثف ُمـ ُمٌح٨م اعمٕم٤مـم٤مة إمم اخلٞم٤مرات ،وؿم٤مهدت ُمـ
اًمٌٞمع وىمد
ُ
شمٌحره ووم٘م٤مهتف وـمقل سم٤مقمف ذم شمٜم٘مٞمح ىمقاقمد اعمٕم٤مُمّلت وشمٗمريع اًمٗمروع قمٚمٞمٝم٤م
ّ
ُمع اسمتّلئف سمتٚمؽ اًمري٤مؾم٦م اًمٕمٔمٛمك واؾمتٖمراق أوىم٤مشمف سمِم١موهن٤م ُم٤م ٓ يٙم٤مد
هتجده وُمٜم٤مضم٤مشمف سم٤مٕؾمح٤مر ويمثرة
يٜم٘مض قمجٌل قمٜمف ُمٝمام أشمذ ّيمره ،ويم٤من ّ
سمٙم٤مئف ومٞمٝم٤م ي٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب اًم٘مقاد ويزيؾ اجلٌ٤مل اًمروادش.1
صمؿ
حمٛمدرو٤م اًمٜمجٗمل ىم٤مل ذم شمرمج٦م طمٞم٤مشمفّ « :
3ـ ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ ّ
طميت قمغم ؾم ّٞمدي اًمقاًمد واًمِمٞمخ ومتح اهلل اعمٕمروف سمآىم٤مى ذيٕم٧م يمت٤مب
ُ
اًمٗمّمقل ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ اعمرشم٣م ...وشمٗمًػم اًم٘مرآن قمغم ؾم ّٞمدي اًمقاًمدش.1
4ـ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ضمّللاًمدّ يـ (ٟ )1337-1181مجؾ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ
حمٛمدشم٘مل آىم٤ماًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
ّ
حمٛمدقمكم اعمٕمروف
حمٛمدضمقاد 3اسمـ اًمً ّٞمد ّ
5ـ أظمق زوضمتف اًمً ّٞمد ّ
 .1شمرمج٦م اعمح ّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخ ّٓمف اًمنميػ اعمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر
صمؿ ـمٌٕم٧م
اًمٜم٤مئٞمٜمل .وىمد ـمٌٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ج /5صّ .435-437

ُمـ دون آؾمتٞمذان ُمٜمل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم يمت٤مب ؿمٞمٕمف ،اًمٕمدد اًمث٤مين :ص 113و

.114
 .1ـمريؼ اًمقصقل إمم أظمٌ٤مر آل اًمرؾمقل :ص 163و .164

 .3راضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ص ،119ـمٌٕم٦م اعمرقمٌم :وشم٤مريخ
إصٗمٝم٤من ،جم ّٚمد اسمٜمٞمف وقمامرات ،ومّمؾ شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر :صً 114مألؾمت٤مذ ضمّلل اًمدّ يـ
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سمـ«آىم٤مجمتٝمدش اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم
6ـ اًمِمٞمخ طمًـ اًمتقينيم٤مين
ُمر يمّلُمف ذم ّأول هذه اعم٘مدّ ُم٦م« :ومٚمزُم٧م ذًمؽ اعمجٚمس اًمً٤مُمل
وىمد ّ
ووافمٌ٧م قمٚمٞمفش.1
7ـ ّ
اعمّل زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٜمخٕمل اًمگقگدي اًمگٚمپ٤ميگ٤مين
ىم٤مل ذم رؾم٤مًمتف ُمّمٌ٤مح اًمٓم٤مًمٌلم« :وُمٜمٝمؿ :ؿمٞمخل إجمد وؿم٘مٞم٘مل
اعمٛمجد ،ذو اًمٗمٝمؿ اًم٘مقيؿ ،واًمذهـ اعمًت٘مٞمؿ ،واًمتح٘مٞمؼ اًمرؿمٞمؼ ،واًمتدىمٞمؼ
ّ
اخل٤مص٦م اًمر ّسم٤مٟمٞم٦م،
اًمٕمٛمٞمؼ ،اًمٕم٤مرف سم٤معمٕم٤مرف احل ّ٘م٤مٟم ّٞم٦م ،واًمٗم٤مئز سم٤مًمًٕم٤مدات
ّ
ّ
اًمٖمش واعملم ،اًمِمٞمخ
اًمرسم٤مين واًمٗم٤موؾ اًمّمٛمداين ،اخل٤مزم قمـ
اًمٕم٤ممل ّ
طميت جمٚمس اعمذايمرة ُمٕمف ذم اًمٙمّلم واًمتٗمًػم
وم٢مين ىمد
ُ
حمٛمدطمًلمّ ،...
ّ
ويمٜم٧م ُأص٤مطمٌف هم٤مًمٌ ً٤م ذم ظمٚمقاشمف وُمٜمٗمرداشمف .أٟمتٗمع ُمٜمف
واعمٕم٘مقل.
ُ

قمٚم ًام

وقمٛم ً
ّل يمثػم ًاش.1
حمٛمد اًمٜمجػ آسم٤مدي
8ـ اًمِمٞمخ قمكم ّ
ُمـ شمّلُمٞمذ أظمقٟمد ّ
اعمّل طمًٞمٜم٘مكم اِلٛمداين واًمقاىمػ ًمٌٕمض يمت٥م
اخلٓم ّٞم٦م ًمٚمحًٞمٜم ّٞم٦م اًمتًؽم ّي٦م ذم اًمٜمجػ إذف ويٜم٘مؾ اًمرواي٦م قمـ اعم١م ًّمػ يمام

اِلاميل.
 .1راضمع صٗمح٦م .9
 .1داٟمِمٛمٜمدان گٚمپ٤ميگ٤من :ج /3ص.184
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ورد ذم اًمًٌٞمؾ اجلدد.1
9ـ اًمً ّٞمد حمٛمد اعمقؾمقي اِلرؾمت٤مين اإلصٗمٝم٤مين1

ّ

شمّمحٞمح
حمٛمدقمكم اعمٕم ّٚمؿ احلٌٞم٥م آسم٤مدي 3ذم شمرمج٦م اعمػمزا
ذيمر اًمِمٞمخ اعمػمزا ّ
حمٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اإلصٗمٝم٤مين ،اسمـ قمٌداهلل ظم٤من أُملم اًمدوًم٦م ،اسمـ
قمكم ّ
احل٤مضمل حم ّٛمدطمًلم ظم٤من صدرإقمٔمؿ اإلصٗمٝم٤مين ،أٟمّف شمتٚمٛمذ قمغم اعمؽمضمؿ
ًمف ذم اًمٜمجػ إذف ويمت٥م شم٘مرير دروؾمف وىمد ـمٌع وًمده اًمِمٞمخ ِب٤مءاًمديـ
صدر اًمنميٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ـمٝم٤مرة هذا اًمت٘مرير ُمع شم٘مريرات ٟمٗمًف.
ُمع ّ
حمٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م ّ
شمقذم إمم رمح٦م اهلل ذم يقم اخلٛمٞمس
أن قمكم ّ
اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 1176هـ ُ ،مع ّ
أن ضمدّ ي اعمؽمضمؿ ًمف
ورد ذم اًمٜمجػ إذف طمدود ؾمٜم٦م 1183هـ  ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يًتٗمٞمد
ّ
اعمتقرم سم٠مرسمع ؾمٜملم ىمٌؾ ورود ضمدّ ي سم٤مًمٜمجػ إذف ُمـ
ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م
دروؾمف ويمت٥م شم٘مريرات سمحقصمف؟!
ٟمٕمؿ ،يٛمٙمـ أن يًتٗمٞمد وًمده اًمِمٞمخ ِب٤مءاًمديـ صدراًمنميٕم٦م ُمـ

حمٛمدقمكم إردوسم٤مدي ،جمٚم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،اًمٕمدد اًمث٤مين:
 .1اًمًٌٞمؾ اجلدد ًمٚمِمٞمخ ّ

ص.135

 .1ذح جمٛمققمف گؾ :صً 356مٚمِمٞمخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل.
ُ .3مٙم٤مرم أصم٤مر :ج /6ص /1111ش.1314
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حمٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م ،واهلل اًمٕم٤ممل.
اعمؽمضمؿ ًمف ٓ ،واًمده قمكم ّ
شم٠مًمٞمٗم٤مشمف

1ـ جمداًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن
اًمٔم٤مهر أٟمّف يمتٌف ذم أ ّي٤مم قمٌ٤مدشمف ذم اًمٜمجػ إذف ويِمتٛمؾ قمغم
ُمٗمّم ً
ّل ذم ُم٤مئ٦م ومخًلم صٗمح٦م
اعم٘مدّ ُم٤مت اإلصمٜمل قمنم ،وشمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد ّ
وشمٗمًػم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم اصمٜمل وقمنميـ آي٦م ُمٜمٝم٤م وم٘مط ذم ٍ
جمٚمد ٍ
يمٌػم وذم أيمثر
ُمـ ؾمتّامئ٦م ومخًلم صٗمح٦م.
ُمرة قمغم احلجر ؾمٜم٦م  1313سمٓمٝمران ذم  313صٗمح٦م
وىمد ـمٌع ّ
ٕول ّ
ُمع أظمٓم٤مء يمثػمة .ىم٤مم سمٓمٌٕمف وحتريره قمـ ظمط اعم١م ًِّمػ

حمٛمدشم٘مل
اًمً ّٞمد ّ

اعمقؾمقي اخلقاٟمً٤مري.
وـمٌع صم٤مٟمٞم ً٤م ذم ؾمٜم٦م ُ 1317مع شمرمج٦م اعم١م ًّمػ سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل احل٤مج
آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين .
حمٛمد پ٤ميمتچل ُمـ
وـمٌع صم٤مًمث ً٤م سمتح٘مٞمؼ ّ
طمج٦ماإلؾمّلم واعمًٚمٛملم اًمِمٞمخ ّ
ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمّلُمٞم٦م ذم ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م ؾمٜم٦م  1438ذم ـمٝمران.
وـمٌع راسمٕم ً٤م سمٜمٗمس اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ُم١مؾمً٦م ؿمٛمس اًمْمحك اًمث٘م٤مومٞم٦م ؾمٜم٦م
 1434سمٓمٝمران.
وـمٌٕم٧م شمرمجتف إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٘مٚمؿ ّ
اًمٕمّلُم٦م اعمح ّ٘مؼ إؾمت٤مذ اًمً ّٞمد
ُمٝمدي احل٤مئري اًم٘مزويٜمل ؾمٜم٦م  1433شمقؾمط ُمٜمِمقرات داراًمتٗمًػم ،ىمؿ
اعم٘مدؾم٦م.
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هه ىمد يمت٥م ذم اًمتٗمًػم ُم٤م ًمق
ىم٤مل اًمً ّٞمد طمًـ اًمّمدر« :ويم٤من ىمدّ س اهلل ّ
شمؿ ًمٙم٤من اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًم٘مرآنً ،مٙمٜمّف مل خيرج ُمٜمف ّإٓ جم ّٚمد ذم ُم٘مدّ ُم٤مت
ّ
اًمتٗمًػم ،وشمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م وأيمثر 1اًمٌ٘مرةش.1
ومن ؾمقرة احلٛمد و
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء« :وذم أ ّي٤مم قمزًمتف ّ
 11آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ اًم٘مرآن اعمجٞمد ،شمٗمًػم ًا ضم٤مُمٕم ً٤م سملم اًمٕمٚمقم
اًمٔم٤مهر ّي٦م واًمٕمروم٤مٟم ّٞم٦م ،ىمد ـمٌع ذم إيران ُمتداول سملم اًمٜمّ٤مس ،شمٗمًػم ٟم٤مومع
حمتقي قمغم ومقائد طمًٜم٦مش.3
ٟمّم٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م« :از ُمّمٜمّٗم٤مت اوؾم٧م
وىم٤مل اًمِمٞمخ قم ٌّ٤مس
اًم٘مٛمل ُم٤م ّ
ّ
يک جم ّٚمد در شمٗمًػم يمف اگر مت٤مم ُمكگِم٧م ضم٤مُمع سمًٞم٤مرى از قمٚمقم ىمرآن
ُمكگِم٧مش.4

وىمد وصػ طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمجٗمل هذا اًمتٗمًػم سم٠مٟمّف
ؾمٛمٕم٧م سمٕمض إقمّلم ي٘مقل:
ومريد ذم سم٤مسمف ووم٤مئؼ قمغم أشمراسمف وىم٤مل« :طم ّتك ّإين
ُ
ٍ
شمؿ شمٗمًػم ّ
شمٗمًػم
اإلصٗمٝم٤مينٟ ٓ ،محت٤مج إمم
ّجٗمل
حمٛمدطمًلم اًمٜم ّ
اًمِمٞمخ ّ
«ًمق ّ
ّ
آظمرش وىمد صدق ذم ُم٘م٤مًمف هذا...ش.5
ومن  11آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة وم٘مط.
ُمر أٟمّف ّ
 .1ىمد ّ
 .1شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص.371
 .3احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م ،خمٓمقط.
 .4ومقائد اًمروقي٦م :ج /1ص.519
ُ .5مػماث طمقزه إصٗمٝم٤من :ج /5ص.633
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أىمقلٟ :مًخ٦م ّ
ؼمك ِب٤م واؾمتِمٗمل ِب٤م
ظمط اعم١م ًّمػ ُمقضمقدة قمٜمدي أشم ّ
وشم٘مرسمف إمم اهلل
أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م
عمرو٤مٟم٤م إقمت٘م٤مد ًا ّ
ّ
سمٕمٚمق رشمٌ٦م ُم١م ًِّمٗمف قمٜمد ّ
شمٕم٤ممم.
وهٙمذا شمقضمد ٟمًخ٦م أظمرى اؾمتٜمًخ٧م ُمـ ّ
ظمط اعم١م ًِّمػ وقمٚمٞمٝم٤م متٚمؽ
ٟمجٚمف أيب اعمجد1.

وشمقضمد ٟمًخ٦م صم٤مًمث٦م اؾمتٜمًخٝم٤م اعمح ّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخ ّٓمف اًمنميػ وهل
ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده ّ
احلج٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مئٞمٜمل وأرؾمؾ
اًمٕمّلُم٦م
ّ
إزم ُمِمٙمقر ًا.
صقرة ُمٜمٝم٤م َّ
1ـ أصؾ اًمؼماءة ،وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا
ىم٤مل اًمً ّٞمد طمًـ اًمّمدر« :ورأي٧م ًمف سمخ ّٓمف يمراريس ذم أصؾ
اًمؼماءةش.1
حمٛمدطمًلم
وىم٤مل اًمِمٞمخ آىم٤مسمزرك اًمٓمٝمراين« :أص٤مًم٦م اًمؼماءة ًمٚمِمٞمخ ّ
حمٛمدشم٘مل ص٤مطم٥م طم٤مؿمٞم٦م اعمٕم٤ممل اإلصٗمٝم٤مين
حمٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ ّ
اسمـ اًمِمٞمخ ّ
اًمٜمجٗمل اعمتقرم ِب٤م ؾمٜم٦م  ،1338واًمٜمًخ٦م ٟم٤مىمّم٦م شمقضمد قمٜمد وًمده أيب اعمجد

 .1راضمع ومٝمرؾم٧م ٟمًخفه٤مى ظمٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف ه٤مدى ٟمجٗمك (اصٗمٝم٤من) ،اعمٓمٌققم٦م ذم
اوراق قمتٞمؼ :ج /1ص 333سم٘مٚمؿ ّ
اًمٕمّلُم٦م اًمً ّٞمد أمحد احلًٞمٜمل اإلؿمٙمقري.
 .1شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص.371
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اًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اإلصٗمٝم٤مينش.1
أىمقلٟ :مًخ٦م ّ
ظمط اعم١م ًِّمػ مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م وًمٙمـ اًمٜمًخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م
اعمقضمقدة قمٜمد ٟمجٚمف اًمِمٞمخ أيب اعمجد وصٚم٧م إًمٞمٜم٤مً ،مٙمـ ٓ سمقاؾمٓمتف ،سمؾ
سم٤مًمقؾم٤مئط إُظمرى.

3ـ رؾم٤مًم٦م ذم وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن
ذيمره٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمً ّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلم ذم يمت٤مسمف ًم١مًم١مة
اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ.1
ويمام ذيمره٤م إٟمّم٤مري ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اصٗمٝم٤من.3

4ـ ذح ذايع إطمٙم٤مم
ذيمره ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمً ّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلم ذم يمت٤مسمف ًم١مًم١مة اًمّمدف
ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ.4
ويمام ذيمره إٟمّم٤مري ذم شم٤مريخ اصٗمٝم٤من.5

 .1اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م :ج /1ص /114سم٤مًمرىمؿ .454
ّ
سمخط أيب اعمجد
ً .1م١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ :صُ 131مـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م
وصُ 116مـ اعمٓمٌققم٦م.
 .3شم٤مريخ اصٗمٝم٤من :ج /3ص.96
ّ
سمخط أيب اعمجد
ً .4م١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ :صُ 131مـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م
وصُ 116مـ اعمٓمٌققم٦م.
 .5شم٤مريخ اصٗمٝم٤من :ج /1ص.139
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5ـ رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد
ىم٤مل اًمً ّٞمد اًمّمدر« :وًمف ُم٤م أُمّله قمغم سمٕمض أوم٤موؾ شمّلُمذشمف ذم
اعمٕم٤مرف وأصقل اًمٕم٘م٤مئدش.1

وذيمره٤م اًمً ّٞمد اعمٝمدوي ذم يمت٤مب سمٞم٤من ؾمٌؾ اِلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب
ص٤مطم٥م اِلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػم.1

6ـ رؾم٤مئؾ ذم اًمٗم٘مف وإصقل
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء« :وًمف يمت٤مسم٤مت ذم اًمٗم٘مف وإصقل مل
اعمًقدةش.3
شمٔمٝمر ُمـ ّ
وذيمره٤م اًمٓمٝمراين ذم ٟم٘مٌ٤مء اًمٌنم.4
شمّمحٞمح

ـ ذح اًمد ّرة اًمٜمجٗمٞم٦م
ىمد اٟمتً٥م ذم سمٕمض اًمٗمٝم٤مرس 5هذا اًمٙمت٤مب إًمٞمف ذم جم ّٚمديف اًمٓمٝم٤مرة

 .1شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص.371

 .1سمٞم٤من ؾمٌؾ اِلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب ص٤مطم٥م اِلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك
در دو ىمرن اظمػم :ج /3ص.95
 .3احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م ،خمٓمقط.
ٟ .4م٘مٌ٤مء اًمٌنم :ج /1ص.539
 .5ومٝمرؾم٧م ٟ 1533مًخف ظم ّٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف آي٦ماهلل ؾمٞمّد ُمّمٓمٗمك صٗم٤مئك ظمقاٟمً٤مرى اهدائك
اهدائك سمف آؾمت٤من ىمدس روقى :ص ،341جمٛمققمف ؿمامره  1117شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ رو٤م

متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل طمٗمٞمد اعم١م ًّمػ 19 .......................

حمٛمدسم٤مىمر أراين
حمٛمدطمًلم سمـ ّ
واًمّمّلة ،وًمٙم ّـ اًمّمحٞمح ّأهنام شم٠مًمٞمػ ّ

اًمٙم٤مؿم٤مين اعمقًمقد طمدود 1143هـ  ،واؾمؿ اًمٙمت٤مب إصداف احل٘مٗمٞم٦م ذم
ذح اًمدرة اًمٜمجٗمٞمّ٦م ،وسم٤مجلٛمٚم٦م هذا آٟمتً٤مب همػم شم٤مم1.

ّ

ٍّ

ىم٤مًمقا ومٞمف:
حمٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
1ـ ىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ّ
( )1331-1161سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم سمٕمض طم٤مٓت أظمٞمف اعمؽمضمؿ ًمف« :وُمٜمٝم٤م ّ :
أن
أظمل اعمرطمقمّ ،
حمٛمدطمًلم ـم٤مب صمراه أظمؼمين ـ و قمٜمدٟم٤م مج٤مقم٦م ـ أٟمّف يم٤من
اًمِمٞمخ ّ
ًمًحر ؾم٤مئر ًا ًمزي٤مرة أُمػماعم١مُمٜملم
ذم وىم٧م ا ّ

وُيٚمق قمٜمد سمٍمه ٟمقر ًا

اًمري٤مو٦م طم٤مل اؿمتٖم٤مًمف سم٘مراءة
يًتٖمٜمل سمف قمـ اًمْمقء ،و يم٤من ذًمؽ ًمف ذم ُمدّ ة ّ
آي٦م اًمٜمّقر1.

اعمٜمزه ُمـ ّ
يمؾ ؿملمّ ،
حمٛمدطمًلم
وُمٜمٝم٤مُ :
يمٜم٧م ُمع أظمل اعمرطمقم ّ
اًمِمٞمخ ّ
اًمزُم٤من
ـم٤مب اهلل صمراه ذات يقم ذم ُمًجد اًمًٝمٚم٦م ُمًتٖمٞمث ً٤م سمٛمقٓي ص٤مطم٥م ّ
روطمل ًمف اًمٗمداه

اًمزاوي٤م ويم٤من هق ذم وؾمط اعمًجد ،إذا ٟم٤مداين
ُ
ويمٜم٧م ذم ّ

ىمٚم٧م ٓ :واهلل،
ىمرسم٧م إًمٞمف ىم٤مل زمُ :م٤م
ومٚمام
اًمرضمؾ؟ ُ
َ
ُ
رأي٧م هذا ّ
واؾمتٕمجؾّ ،

إؾمت٤مدي.
 .1ذم هذا اعمج٤مل راضمع ُم٘م٤مًم٦م« :شمّمحٞمح اٟمتً٤مب يک يمت٤مبشً ،مٚمٛمح ّ٘مؼ اًمِمٞمخ ُمٝمدي
اًمٌ٤مىمري اًمًٞم٤مين.
 .1اؿم٤مرات ايامٟمٞمف :ص.336
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ّ
ىم٤مل :أظمؼمين ّ
اًمتًؽمي اًمٗم٘مٞمف أن
إضمؾ ،احل٤مج ؾم ّٞمد قمغم
أن ؾم ّٞمدي اًمٕم٤ممل
ّ
شمقذم سم٤مًمٜمّجػ ،ومٚمام أصٌحٜم٤م ورضمٕمٜم٤م إمم اًمٜمّجػ يم٤من إُمر يمام أظمؼم1.
ّ

ّ

وُمٜمٝم٤مّ :أين يمٜم٧م ُمع اعمرطمقم اعمؼمور أًمًٌف اهلل ُمـ طمٚمؾ اًمٜمّقر ذم ُمًجد
سم٤مًمري٤مو٤مت اًمنمقم ّٞم٦م ،ويم٤من ُمٕمٜم٤م رضم ً
ّل قم٤مسمد ًا ص٤محل ً٤م ؾم٤ميمٜم ً٤م
اًمًٝمٚم٦م ُمِمٖمقٓ ّ
ذم سمٕمض احلجرات ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء وىم٧م اًمًحر إذا ـمٚمع ذًمؽ
اًمزُم٤من أدريمٜمل ويم٤من يريمض سمرضمٚمف
اًمرضمؾ ُمـ احلجرة وي٘مقل :ي٤م ص٤مطم٥م ّ
ّ
ويٛمٌم هيٕم ً٤م طم٤مومٞم ً٤م ُمًتٖمٞمث ً٤م طمتّك ظمرج ُمـ اعمًجد وُم٤م رأيتف سمٕمد ذًمؽّ ،إٓ
ّ
أن أظمل اعمرطمقم أظمؼمين أٟمّف رآه ذات يقم ذم اًمٜمّجػ إذف ُمًتٖمٞمث ً٤م سمحرم
صمؿ هم٤مب قمٜمف ،وفم ّـ أٟمّف ىمد أحلؼ سمرضم٤مل
أُمػماعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل و ؾمّلُمف قمٚمٞمفّ ،
اًمٖمٞم٥م1.

وُمٜمٝم٤مُ :م١م ًّمػ وم٘مػم ]آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين[ گقيد :در ؾمٜمف  1183سم٤م
ُمنمف
سمرادرم ُمرطمقم آىم٤مى طم٤مج ؿمٞمخ ّ
حمٛمدطمًلم :سمف زي٤مرت ؾم٤مُمره ّ

ؿمدم ،سمٕمد از ايمتً٤مب ومٞمقو٤مت قم ّٚم ّٞمف ًمدٟم ّٞمف يمف از ٟم٤مطمٞمف ُم٘مدّ ؾمف اؾمتٗم٤موف
ؿمد ،سمف ىمّمد ُمراضمٕم٧م سمف ٟمجػ اذف از ؾم٤مُمره طمريم٧م ٟمٛمقديؿ ،چقن
ىمري٥م يؽ ومرؾمخ از ؾم٤مُمره دور ؿمديؿ ،راه را گؿ يمرديؿ و از ٟمج٤مت
ؾمـ چٝمؾ ؾم٤مًمف ؾمقار ُم٤مدي٤من قمرسمك
ُم٠ميقس ؿمديؿ ،در ايـ اصمٜم٤م ؿمخَم سمف ّ
 .1اؿم٤مرات ايامٟمٞمف :ص.337
 .1اعمّمدر :ص.337
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ؿمٛمفاى از
سمقدٟمد ،داقمٞم٤من را سمف اؾمؿ ٟمدا و اطمْم٤مر ٟمٛمقدٟمد ،و در اصمٜم٤مى راه ّ
ُمكومرُمقدٟ ،م٤مگٝم٤من آن ؾمقار
ُمٙمٜمقٟم٤مت و از قمٚمؿ ُمٜم٤مي٤م و ومّمؾ اخلٓم٤مب سمٞم٤من 
سمر شم ّپف ظم٤ميمك سم٤مٓ رومتٜمد و اؿم٤مره ٟمٛمقدٟمد و ومرُمقدٟمد :هذا اًمدّ ضمٞمؾ ،و چقن
از شمؾ هازير ؿمدٟمد از ٟمٔمر هم٤مي٥م ؿمدٟمد :چقن چٜمد ىمدم راه رومتٞمؿ سمف ُمٜمزل
دضمٞمؾ رؾمٞمديؿ ،ؾمجده ؿمٙمر سمف ضم٤م آورديؿ1.

ٍ
اعمٜمزه قمـ ِّ
ؿملمّ ،
اًمِمٞمخ
يمؾ
وُمٜمٝم٤م :وىمد
ُ
يمٜم٧م وأظمل اعمرطمقم ّ
حمٛمدطمًلم
ّ

ـم٤مب اهلل صمراه

ذم ؾمقاسمؼ إ ّي٤مم ذم اًمٜمّجػ إذف ُمِمٖمقًٓ

ومتنمومٜم٤م ذم
اًمنمقم ّٞم٦م ،ومً٤مٟمح ٟمٔمرٟم٤م إمم
سم٤مًمري٤مو٦م ّ
ّ
ه ُمـ رأىّ ،
اًمتنمف إمم ّ
ّ
ومتنموم٧م ُمع أظمل ذم
ذًمؽ اعمٙم٤من اًمنميػ ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مٚمقبّ ،
اًمزُم٤من
اًمنداب
اعمٓمٝمرة ُمًتٖمٞمث ً٤م سمٛمقٟٓم٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٍم و ّ
ّ
ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ّ
اًمناج سمٙمٚمٛم٦م «ٓ إًمف ّإٓ اهللش
صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ،ومًٛمٕمٜم٤م شمًٌٞمح اجلامدات و ذيمر ّ
ومًٛمٕم٧م ؿمخّم ً٤م ي٘مقل ـ ومل أره سم٤مًمٕملم اًم ّٔم٤مهرة ـ « :رزىمتؿ
اًمًٜم٦م،
ُ
وم٠مظمذين ّ
صمؿ أظمؼمٟم٤م سمٌٕمض اعمٖم ّٞمٌ٤مت وٟمٌذة ُمـ
صمؿ ٟمِم٤مهد سم٤مًمٕمٞم٤منّ ،
ذوق اًمٕمروم٤منشّ ،
سم٤مًمرضمقع إمم هذه
صمؿ
ُ
قمروم٧م ّأين ُم٠مُمقر ّ
قمٚمقم اعمٜم٤مي٤م واًمٌّلي٤م وومّمؾ اخلٓم٤مبّ ،
اًمٌّلد ًمٌٕمض اخلدُم٤مت اًمنمقم ّٞم٦م وسمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمٜمٌق ّي٦م

وص٤مر أظمل

اعمنموم٦م ًمتٙمٛمٞمؾ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦مش.1
ُم٠مُمقر ًا سم٤مًمٌ٘م٤مء ذم شمٚمؽ اعمِم٤مهد ّ
 .1اعمّمدر :ص.339
 .1اؿم٤مرات ايامٟمٞمف :ص.345
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1ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر وشمٚمٛمٞمذه إيمؼم احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل ذم
ؿم٠مٟمف« :هق اًمِمٞمخ اًمٌ٤مرع ،وإ ّيد اجل٤مُمع ،واًمٌحر اعمحٞمط ،واحلؼم اًمقىمٞمط،
واًمٕم٘مؾ اًمًٌٞمط ،واًمٕمدل اًمقؾمٞمط ،ؾمٚمٞمؾ إجم٤مد ،اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤ممل اًمٕمامد ،اًمٗم٘مٞمف
اًمٜمٌٞمف ،اًمً٤مُمل اًمقضمٞمف ،اًمزاهد اًمٕمٗمٞمػ ،واًمٕمٚمؿ اًمٖمٓمريػ ،واًمٕمٞمٚمؿ
ّ
واعمت٠مظمريـ،
اًمٕمريػ ،واًمٕمٜمٍم اًم ّٚمٓمٞمػ ،ظم٤مشمؿ اعمجتٝمديـ ،وأقمٚمؿ اعمت٘مدّ ُملم
ٍ
اعمٝمذب ُمـ ِّ
اًمً٤مًمٙملمّ ،
دٟمس
يمؾ
ورئٞمس احلٙمامء اعمت٠مِللم ،ويمٝمػ اًمٕمروم٤مء ّ
ٍ
حمٛمدطمًلم اإلصٗمٝم٤مين ُمقًمد ًا،
وؿملم ،أظمل وؿم٘مٞم٘مل واسمـ أ ُّمل اًمِمٞمخ ّ
واًمٖمروي ُمدومٜم ً٤م أقمغم اهلل ذم طمٔم٤مئر اًم٘مدس ُم٘م٤مُمف ،وطمنمه ُمع ُمقاًمٞمف ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ...
ّ
ُمتٌحر ًا
وسم٤مجلٛمٚم٦م :يم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم قم٤معم ً٤م يم٤مُمّلً ،وم٘مٞمٝم ً٤م حمدّ صم ً٤م ،أصقًم ّٞم ً٤م طمٙمٞم ًام
ّ
زاهد ًا ،ضم٤مُمٕم ً٤م ُم٤مهر ًا ،قمديؿ اًمٜمٔمػم ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مف وإصقل واحلدي٨م
واعمٕم٤مين ،ووم٘مٞمد اًمٕمديؾ ذم أواٟمف ذم احلٙمٛم٦م واًمٙمّلم واًمتٗمًػم واًمٕمروم٤من
واًمري٤ميض ،مل يٌٍم سمٛمثٚمف قملم اًمزُم٤من ذم مجٞمع ُم٤م يٓمٚمٌف إٟمً٤من اًمٕملم ُمـ قملم
ّ
اإلٟمً٤منُ ،مـ ّ
أضمّلء قمٚمامء اعمٕم٘مقل واعمنموع ،وأزيمٞم٤مء ٟمٌّلء إصقل
يمؾ ٍ
واًمٗمروعُ ،مت٘مدّ ُم ً٤م سمِمٕمٚم٦م ذهٜمف اًمق ّىم٤مد ،وومٝمٛمف اعمتق ّىمد اًمٜم ّ٘م٤مد قمغم ِّ
طمؼم
اِلٛم٦م ،هيع
ّ
ُمتٌح ٍر أؾمت٤مد ،وُمتٗمٜمّـ ُمرشم٤مد :قمٔمٞمؿ اِلٞمٌ٦م ،ومخٞمؿ اِلٞمئ٦م ،رومٞمع ّ
احلٛم٦م ،ضمٚمٞمؾ اعمٜمزًم٦م واعم٘مدار ،ضمزيؾ اعمقهٌ٦م واإليث٤مر ،ضم٤مُمٕم ً٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمديٜم ّٞم٦م،
ّ
قم٤مروم ً٤م سم٤معمٕم٤مرف اًمٞم٘مٞمٜم ّٞم٦م ،يم٤مؿمٗم ً٤م قمـ إهار اًمٕمروم٤مٟم ّٞم٦م ،واىمٗم ً٤م قمغم هائر
إومٜم٤مٟمٞم٦مُ ،مٕم ّٚم ًام ذم ُمْم٤مُمػم اًمٖمرائ٥م ُمـ اًمٕمٚمقمُ ،مً ّٚم ًام ذم ومٜمقن اًمٗم٘مف
واًمرؾمقم ،قم٤مدم اًمٕمديؾ ذم إرؿم٤مد اخلّلئؼ سمحًـ
وإصقل واًمتٗمًػم ّ
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احلؼ واحل٘م٤مئؼ سمٚمٓمػ اًمت٘مرير.
اًمتٗمًػم ،ووم٤مىمد اًمٌديؾ ذم هداي٦م اخلٚمؼ إمم ّ
طمج٦م قمغم ىم٤مـمٌ٦م
ورصمف همػم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ُم٤م أراد ،وضمٕمٚمف ّ
ومًٌح٤من ا ًّمذي ّ
ٍ
ي٠مشمؿ سمف ذم ِّ
قمٍم اًمٕمٚمامء إجم٤مدش.1
يمؾ
اًمٌنم ذم يقم اعمٞمٕم٤مد ،وٟمّمٌف قمٚم ًام ّ
حمٛمد اًمرو٤م« :واؾمٓم٦م هذا اًمٕم٘مد
3ـ وىم٤مل ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ ّ
اعمٜمْمد وضمقهرة هذه اًمٌحر اعمر َّٟمدٟ ،مقر هذه اخلٛمٞمٚم٦م اًمٕم٤مـمرة واًمٌدر اًمً٤مـمع
ّ
ٍ
ٟمقره سملم هذه إٟمجؿ اًمزاهرة ،أقمّلهؿ طمًٌ ً٤م وُمرشمٌ٦م وأوٓهؿ ِّ
ومْمٞمٚم٦م
سمٙمؾ
ٍ
وُمٜم٘مٌ٦مّ ،أوِلؿ ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمٕمٌ٤مدة وإن يم٤من صم٤مٟمٞمٝمؿ ذم اًمقٓدة سمٞم٧م
وومص ظم٤مشمؿ
درة شم٤مج ُمٗم٤مظمرهؿ ّ
ذًمؽ اًم٘مّمٞمد ودقم٤مم ذًمؽ اًمٍمح اعمِمٞمدّ ،
ُمآصمرهؿ يتٞمٛم٦م هذه اًم٘مّلدة وؿمٛمس هذه اًمٙمقايم٥م اًمق ّىم٤مدة اًمِمٞمخ اإلُم٤مم
ّ
اًمٕمّلُم٦م احلؼم اًمت٘مل اًمزاهد اًمٕم٤مسمد اًمقرع اًمذيمل اعمد ّىمؼ اعمح ّ٘مؼ اجل٤مُمع اعمتٙم ّٚمؿ
اًمٗم٘مٞمف إصق ّزم اعمحدّ ث اًمٕم٤مرف ص٤مطم٥م اعمٜم٤مىم٥م اًمزاهرة واًمٙمراُم٤مت
حمٛمد احلًلم ،ؿمٕمر ًمف:
اًمٌ٤مهرة أسمقاًمرو٤م ّ
أيب دوهنؿ ذاك اًمذي ُم٤م شمٕم ّٚم٘م٧م

شمٌٕم٤مهت٤م
سم٠مصمقاسمف اًمدٟمٞم٤م وٓ
ُ

دمٜمٌّٝم٤م هقضم٤مء ٓ ُمًت٘مٞمٛم٦م

قمثراهت٤م
ُظمٓم٤مه٤م وٓ ُم٠مُمقٟم٦م
ُ

همدا راوٞم ً٤م سم٤مًمٜمزر ُمٜمٝم٤م ىمٜم٤مقم ً٦م

طمٗمٜم٤مهت٤م
وًمق ؿم٤مء ىمد يم٤مٟم٧م ًمف
ُ

ـمٕمٛمٝم٤م
شمّلومٔمٝم٤م ُمـ سمٕمد ُم٤م ذاق َ

ـمٞمٌ٤مهت٤م
ومٙم٤مٟم٧م ُزقم٤موم ً٤م قمٜمده
ُ

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ص ،13ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
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أرى أن أىمتٍم ذم هذه اًمؽممج٦م قمغم ٟم٘مؾ سمٕمض أطمقاًمف وُمآصمره دون ذيمر
ومْم٤مئٚمف وُم٤م رزىمف اهلل ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٕم٘م ّٚمٞم٦م واًمنمقم ّٞم٦م واًمٔم٤مهر ّي٦م واعمٕمٜمق ّي٦م وُمـ
حم٤مؾمـ إظمّلق وصٗم٤مت وُم٤م سمٚمٖمف ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت ،وم٢مٟمّف ٓ يٜم٤مؾم٥م أزيد ُمـ
ذًمؽ ،وىمد ذيمر شمٗمّمٞمؾ طم٤مٓشمف وؿمٓمر ًا ُمـ ومْم٤مئٚمف ويمامٓشمف أظمقه إومْمؾ
اًمِمٞمخ ٟمقراهلل ـ أيت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ ذم رؾم٤مًم٦م ًمف صٜمّٗمٝم٤م خلّمقص
ذًمؽ ،وهل ُمِمٝمقرة ،ومٛمـ ؿم٤مء ذًمؽ ومٚمٞمٓمٚم٥م شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦مش.1
ُمرتُ 1م٘م٤مًم٦م شمٚمٛمٞمذه اعمح ّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم ؿم٠مٟمف.
4ـ ىمد ّ
5ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م« :اًمِمٞمخ
حمٛمدشم٘مل اسمـ قمٌداًمرطمٞمؿ اسمـ
حمٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ ّ
حمٛمدطمًلم اسمـ اًمِمٞمخ ّ
ّ
اعمرزا ُمٝمدي اًمرازي إصؾ إصٗمٝم٤مين اعمقًمد واعمٜمِم٠م اًمٜمجٗمل اعمًٙمـ
ّل يم٤مُم ً
ّل وم٤مو ً
واعمدومـ ،يم٤من قم٤معم ً٤م قم٤مُم ً
ّل زاهد ًا قم٤مسمد ًا ورقم ً٤م شم٘م ّٞم ً٤م ٟم٘م ّٞم ً٤م وم٘مٞمٝم ً٤م
ُمٗمن ًا ري٤مو ّٞم ً٤م ُمرشم٤مو ً٤م ضم٤مُمٕم ً٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمٔم٤مهر ّي٦م واًمٌ٤مـمٜم ّٞم٦م...
ُمتٙم ّٚم ًام حمدّ صم ً٤م ّ
واعمقدة ويم٤من ذيٙم ً٤م ذم اًمدرس
يم٤من زي٤مدة قمغم اًم٘مراسم٦م ُمٕمل ذم يمامل اعمح ٌّ٦م ّ
ُمٕمل قمٜمد طمْمقري قمغم واًمده ّ
اًمٕمّلُم٦م ،ويم٤من ذم هم٤مي٦م ُمـ اًم٘مدس واًمقرع
واًمٕمزًم٦م قمـ اًمٜم٤مس ،دائؿ اًمّمٛم٧مُ ،مّلزم اًمذيمر ،يمثػم اًمٗمٙمر وذم اًمٖم٤مي٦م ُمـ

 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.
 .1ذم قمٜمقان شمّلُمٞمذه /ص.17
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اًمذيم٤مء واًمٗمٝمؿ ،وذم هن٤مي٦م ُمراشم٥م اًمزهد واًمت٘مقى ،يم٤من ٓ يٗمؽم ًمً٤مٟمف ُمـ ذيمر
اهلل ،ظمِمٜم ً٤م ذم ذات اهلل ،ويم٤من أومْمؾ إظمقشمف وأشم٘م٤مهؿ وأزهدهؿ وأورقمٝمؿ،
يٕمقل قمٚمٞمف ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ويرضمع إًمٞمف
ويم٤من أسمقه حي ٌّف أزيد ُمٜمٝمؿ ويم٤من ّ
ومن ؾمقرة احلٛمد
ومٞمٝم٤م طمًـ اًمًٚمٞم٘م٦م ذم يم٤م ّوم٦م ومٜمقن اًمٕمٚمؿ وذم أ ّي٤مم قمزًمتف ّ
و 11آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ اًم٘مرآن اعمجٞمد شمٗمًػم ًا ضم٤مُمٕم ً٤م سملم اًمٕمٚمقم
اًمٔم٤مهر ّي٦م واًمٕمروم٤مٟم ّٞم٦م ،ىمد ـمٌع ذم إيران ُمتداول سملم اًمٜمّ٤مس ،شمٗمًػم ٟم٤مومع
حمتقي قمغم ومقائد طمًٜم٦م ،وًمف يمت٤مسم٤مت ذم اًمٗم٘مف وإصقل مل شمٔمٝمر ُمـ
ِ
اعمؽمضمؿ وصمّلث 1سمٜم٤مت،
اعمًقدة ،وظم ّٚمػ ُمـ إوٓد اًمذيمقر وًمده اًمٗم٤موؾ
َّ
وًمٕمٛمري ىمد قم٤مش محٞمد ًا وُم٤مت ؾمٕمٞمد ًاش.1
حمٛمد احلًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء« :وًمٕمٛمري مل يٙمـ
6ـ وىم٤مل ٟمجٚمف اًمِمٞمخ ّ
ذم قمٍم هذا اًمِمٞمخ اِلامم وُم٤م ىم٤مرسمف ُمّمداق ِلذه إسمٞم٤مت 3قمغم احل٘مٞم٘م٦م أطمد
ؾمقاه ،وٓ يٙمقن أن يٌٚمٖمف أشم٘مك اعم ّت٘ملم ذم ٟمًٙمف وشم٘مقاه ،وم٘مد أقمرض
أواظمر قمٛمره قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمئ٦م سم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م ،وًمٙمٜمّف

ذم

سمٕمد أن ىمرأ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

صمؿ قمغم ُمِم٤مهػم قمٚمامء اًمٕمراق ذم قمٍمه ا ًّمذيـ شم٘مدّ ُم٧م أؾمامؤهؿ
قمغم واًمدهَّ ،
إول.
ُمرة أظمرى سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م ّ
 .1سمؾ اًمّمحٞمح :اصمٜمت٤من وًمٙمـ إطمدامه٤م شمزوضم٧م ّ
 .1احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م ،اعمجٚمد اًمراسمع ،صٟ ،133-137مًخ٦م خمٓمقـم٦م سمخط اعم١م ًّمػ.
حمٛمد احلًلم
وأؿمٙمر إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ اُمػم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ُمدير اعمٙمتٌ٦م اًمٕم٤م ُّم٦م ًمإلُم٤مم ّ

آليم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم اًمٜمجػ إذف.

 .3إسمٞم٤مت اعم٤موٞم٦م ُمـ ٟمجٚمف أيب اعمجد آٟمٗم ً٤م.
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صمؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م ،واًمري٤مو ّٞم٦م،
ىمريٌ ً٤م اضمتٝمد ذم أوائؾ ؿمٌ٤مسمفّ ،
يم٤مٕؾمٗم٤مر واعمجًٓمل وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام ،طمتّك أشم٘مٜمٝمام وسمرع ومٞمٝمام وذم ٟمٔم٤مئرمه٤م
صمؿ ُم٣م إمم أصٗمٝم٤من وهق ئم ّـ
ُمـ اًمٕمٚمقمّ ،

ّ
أن أز ُّم٦م أُمقره٤م اٟم٘م٤مدت إًمٞمف،

وقمٜم٤من ري٤مؾمتٝم٤م يٙمقن ـمقع يديفً ،مِمٝم٤مدة قمٚمامء اًمٕمراق وهمػمهؿ سمٗمراهمف ُمـ
اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ،واؾمتٖمٜم٤مئف قمـ إؾم٤مـملم اًمٗمحقل ىم٤مل

ـ قمغم ُم٤م طمدث

قمكم طمتّك ُمـ واًمدي ُمع
سمف ظمٚمٗمف اًمرو٤م ؾمٚمٛمف اهلل ـ ّ :
ومٚمام دظمٚم ُتٝم٤م مل أضمد إىمٌ٤مًٓ َّ
ظمٚمقت يقُم ً٤م سمٜمٗمز
صمؿ
ُ
ُم٤م أقمٝمده ُمـ ؿمدّ ة ُمٞمٚمف إ ّزم ومٌ٘مل ُمدّ ة قمغم ذًمؽّ ،
وم٘مٚم٧مّ :
أن اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م أرى ىمد أقمرو٧م قمٜمّل وُمـ احلزم أن يؽمك اإلٟمً٤من
ُ
قمٛمـ أقمرض قمٜمف ومٕم٤مهدت ٟمٗمز قمغم شمريمٝم٤م وًمق
ُمـ هق شم٤مريمف ،ويٕمرض ّ
قمكم واًمدي وىم٤مل:
ـمٚمٌتٜمل ،وقمغم ر ّده٤م وًمق ظمٓمٌتٜملّ :
ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ دظمؾ َّ
ّإين قمزُم٧م قمغم اًمًٗمر إمم اًمٕمراق و ُاريد أن شم٘مقم ُم٘م٤مُمل شمّمكم ذم اعمًجد
إقمٔمؿ ذم ّ
حمكم ذم إوىم٤مت اًمثّلصم٦م ،وأريد أن أرضمع إًمٞمؽ اًمٜم٤مس وأؿمػم إمم
قمكم وُم٤م
ومْمٞمٚمتؽ وُم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م واؾم ِّٚمٛمؽ مجٞمع أُمقازم وُم٤م َّ
زم ،وشمٙمقن سمٛمٜمزًمتل قمغم إظمقشمؽ وؾم٤مئر أهكم وقمٞم٤مزم وم٘مٚم٧م :ي٤م ؾمٌح٤من اهلل
حت٥م وًمٙمـ أن ٓ ؾمٌٞمؾ إمم رء ُمـ ذًمؽ،
ًمق يم٤من هذا ىمٌؾ اًمٞمقم ًمٙم٤من ُم٤م ّ
وأٟم٤م راضمع ُمٕمؽ إمم اًمٕمراق وٓ حم٤مًم٦م سم٘مل صمّلصم٦م أ ّي٤مم يراضمٕمٜمل اًم٘مقل ذم ذًمؽ
صمؿ ؾم٤مر
هي وقمرف طم٘مٞم٘م٦م أُمري وم٘م٤مل :أٟم٧م وؿم٠مٟمؽَّ ،
إمم أن أ ّـمٚمع قمغم ّ
سمخدُم٦م واًمده ،وًمـ ّام ّ
حمٛمدقمكم أيت
شمقذم أسمقه سمٕم٨م سمٕمٞم٤مًمف ُمع أظمٞمف اًمِمٞمخ ّ
صمؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمًػم واًمًٚمقك ،وذاق ُمـ ًمذيذ اعمٕم٤مرف ُم٤م ىم٤مل ومٞمف:
ذيمرهّ ،
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أيـ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك ،طمت ّٰك قمٙمٗم٧م قمٚمٞمف إًمٓم٤مف اًمر ّسم٤مٟمٞم٦م ،وضمذسمتف
اجلقاذب اًمروطم٤مٟم ّٞم٦م ،ومً٤مر ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مزل ،واًمت٘مقى ىم٤مئده ،واًمتق ّيمؾ رائده،
واخلػم ضم٤مذب زُم٤مُمف ،واًمقصؾ هم٤مي٦م ُمراُمف ،وقمرف أ ّٟمف ُمـ أيـ وإمم أيـ،
وٟم٤مدشمف أًمٓم٤مف احلٌٞم٥م إ َّزم إ َّزم ي٤م طمًلم ،طمتّك وصؾ إمم أىمَم شمٚمؽ اًمدي٤مر
وأًم٘مك ومٞمٝم٤م قمّم٤م اًمتٞمً٤مر ،وم٘مرت قمٞمٜمف سمذًمؽ اًمقـمـ ،وىم٤مل :احلٛمد هلل اًمذي
اذه٥م قمٜمّ٤م احلزن ،ورد ص٤مذم اعمٜم٤مهؾ ،واٟمِمد ىمقل اًم٘م٤مئؾ:
ِ
ِ
ُمّمحقب ّأو ِل َُم ِٜمز ِل
دت إمم
سمٛمٕمزل
ٞمغم
و ُقم ُ
ُ
شمريم٧م َه َقى ُؾم ٰ
ٕمدى و ًَم ٰ
ومل يزل قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمري٤مو٤مت واعمج٤مهدات ،واًمٕمزًم٦م
واخلٚمقات طمتّك قمرضم٧م روطم٤مٟم ّٞم٦م اًمٌ٘م٤مء سمجًامٟم ّٞمتف وارشم٤مطم٧م ضمًامٟم ّٞمتف إمم
اعمأل إقمغم ُمـ روطم٤مٟمٞمتف ،وم٤مٟمت٘مؾ إمم رمح٦م اهلل قمٜمد رضمققمف ُمـ زي٤مرة
قم٤مؿمقراء أو قمروم٦م ؾمٜم٦م 1337هـ ودومـ ذم سمٕمض طمجرات اًمّمحـ اًمنميػ
إمم ضمٜم٥م ضمدّ ه اًمً ّٞمد اًمّمدر  :هذا جمٛمؾ طم٤مًمف  ،وأ ُّم٤م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م وىمع ًمف
سمٕمد ذًمؽ ذم إصٗمٝم٤من ُمـ ؿمدّ ة ُمٞمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف وإرادهتؿ ًمف وإسارهؿ قمغم
ظمروضمف ًمّمّلة اجلامقم٦م ،واعمققمٔم٦م ،واًمتدريس ،واُمتٜم٤مقمف قمـ مجٞمع ذًمؽ ُم٤م
اقمتذاره قمـ ذًمؽ سمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م ُمـ ٟمٗمًف سمخٚمقص اًم٘مّمد وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ
اًمٕمقارض اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمًػم واًمًٚمقك اًمٕم٤مئ٘م٦م قمـ اًمقصقل إمم اًمٗمقز سم٘مرب
ُمٚمؽ اعمٚمقك وقمدم ىمٌقًمف ًمِم ّتك ِمّ٤م سمذًمف اعمريدون ًمف ،واعمٕمجٌقن سمف ُمـ
إقمٞم٤من واخلقاٟملم وأوٓد اعمٚمقك واًمًّلـملم ومل ي٘مٌض ُمدّ ة قمٛمره ُمـ أطمد
درمه ً٤م وٓ ديٜم٤مر ًا ،ومل ي٘مٌؾ ُمـ ُمٚمؽ وٞمٕم٦م وٓ قم٘م٤مر ًاُ ،م٘متٍم ًا ُمـ مجٞمع ُم٤مل
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اًمدٟمٞم٤م عمّم٤مرومف قمؾ ُم٤م يم٤من يّمٚمف ُمـ واًمده ذم طمٞم٤مشمف ،وُم٤م قم٤مد إًمٞمف ُمـ اإلرث
ُمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف إمم أن ُم٣م ـم٤مهر ًا ٟم٘مٞم ً٤م راوٞم ً٤م ُمرو ّٞم ً٤م ،ويمذا شمٗمّمٞمؾ ؾمػمه
ومٛمام حيت٤مج إمم اًمًٌط ا ًّمذي ٓ يًٕمف اعم٘م٤مم ،وُمـ أراد أن
وؾمٚمقيمف ذم اًمٜمجػ ّ
يٕمرف ُمراشمٌف اًمٕم٤مًمٞم٦م وي ّٓم ٚمع قمغم ُمٕم٤مرومف وـمقل سم٤مقمف ذم احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م،
وضم٤مُمٕم ّٞمتف ًمٜمٗم٤مئس اًمٕمٚمقم اًمٖمريٌ٦م واعمتٕم٤مروم٦م وُم٤م ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ أسمقاب
اعمٙم٤مؿمٗمف ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٤م يمتٌف ذم شمٗمًػم ؾمقرة احلٛمد وآي٤مت ُمـ اًمٌ٘مرة ا ًّمذي
ـمٌع ذم هذه إ ّي٤مم ،وإن يم٤من ـمٌع ُمٖمٚمقـم ً٤م ضمدّ ًا ،وُمع ذًمؽ ومٜمقر اًمِمٛمس ٓ
خيٗمك وإن ؾمؽمه٤م اًمٖمامم ،ووقء اًمٌدر ٓ يٓمٗمك وإن اؿمتدَّ اًمٔمّلم ،وذم
ٰ
اعم٘مدار ا ًّم ذي حيّمؾ ُمٜمف يمٗم٤ميف ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٚمقهمف اًمٖم٤مي٦م عمـ يم٤من ُمـ أهٚمف
ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمّف وومْمٚمفش.1
7ـ وىم٤مل اًمً ّٞمد طمًـ اًمّمدر« :قم٤ممل ر ّسم٤مين صٛمداين ،ووم٤موؾ وطمٞمد
سمّل ٍ
ُمتٌحر ذم اًمٕمٚمقم يم ّٚمٝم٤م ،ضم٤مُمع ًمٙمامٓت اًمٜمٗمس ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
صم٤من،
ّ
قم٤ممل سم٤مهلل ،وقم٤ممل سم٠مطمٙم٤مم اهلل ،ضم٤مُمع سملم اًمٕمٚمٛملمُ ،مت٘مدّ م ذم حت٘مٞمؼ احل٘م٤مئؼ،
ُمتٌحر ذم قمٚمؿ اعم٘م٤مٓت ،واطمد ذم احلٙمٛم٦م اإلِل ّٞم٦م واًمري٤مو ّٞم٦م ،حمدّ ث ظمٌػم،
ّ

 .1اًمٕمٌ٘م٤مت اًمٕمٜمؼمي٦م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اجلٕمٗمري٦م ،خمٓمقط :وٟم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم٘م٤مًم٦م
حمٛمد اًمٙمرسم٤مد،
حمٛمدشم٘ملش سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ ّ
«شمراضمؿ أقمّلم سمٞم٧م اًمِمٞمخ ّ
حم٘مؼ و اصقمم ُمد ّىمؼ ّ
اعمٓمٌققم٦م ذم جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت مه٤ميش ُمغم وم٘مٞمف ّ
قمّلُمف آي٦ماهلل
اًمٕمٔمٛمك حم ّٛمدشم٘مك ايقان يمك رازى ٟمجٗمك اصٗمٝم٤مٟمك :ص.143-145
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ُمٗمن يم٤مُمؾ ،سمحر ذم اعمٕم٤مرف ،ؿمٞمخ
وم٘مٞمف سمّمػم ،أصقزم ُم٤مهرُ ،متٙم ّٚمؿ سم٤مهرّ ،
اعمج٤مهديـ ،وأومْمؾ اًمً٤مًمٙملم ،وأيمٛمؾ اًمزاهديـ ،وواطمد اعمٙم٤مؿمٗملم ،مل
يٙمـ ذم زُم٤مٟمٜم٤م أمجع وأيمٛمؾ ُمٜمف.
رأيتف زهد ذم اًمدٟمٞم٤م طمٞمٜمام أىمٌٚم٧م سمٙم ّٚمٝم٤م قمٚمٞمف ،وشمرك اًمرئ٤مؾم٦م طمٞمٜمام
ا ّشمٗم٘م٧م اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمٚمده قمٚمٞمف ،مل شمًتقؾمؼ إُمقر ُمـ ّ
يمؾ اجلٝم٤مت عمثٚمف ،ومل
ٍ
سمٌمء ُمٜمٝم٤م ،وشمرك
دمتٛمع إؾمٌ٤مب ٕطمد ُمثؾ ُم٤م ُمجٕم٧م ًمف ،ومؽميمٝم٤م ومل حيٗمؾ
اًمٜم٤مس وأظمذ ذم آٟمزواء قمٜمٝمؿ ،واؿمتٖمؾ سمتٙمٛمٞمؾ ٟمٗمًف ،واٟم٘مٓمع قمـ ّ
يمؾ
أطمد طمتّك أهٚمف ووًمده ،وص٤مر ٓ ي٠مٟمس ّإٓ سمر ّسمفُ ،مِمٖمقًٓ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر
مهتف سمٙم ّٚمٞمتٝم٤م إمم اًمٕم٤ممل اًم٘مدد،
ذم اعمج٤مهدة واعمراىمٌ٦م وشمٙمٛمٞمؾ اعمٕمروم٦مّ ،
ووضمف ّ
وىمٍم أُمٜمٞمتف قمغم ٟمٞمؾ ّ
حمؾ اًمروح وإٟمس ،طمتّك ومتح اهلل  ,قمغم ىمٚمٌف سم٤مب
وٟمقره سمٜمقر اِلداي٦م ًمٞمِم٤مهد إهار اعمٚمٙمقشم ّٞم٦م ،وأصم٤مر
ظمزائـ رمحتفّ ،
اجلؼموشم ّٞم٦م ،ويٙمِمػ ذم سم٤مـمٜمف احل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌ ّٞم٦م ،واًمدىم٤مئؼ اًمٗمٞمْم ّٞم٦م ،وهذا ُم٘م٤مم
ٓ ي٘مقم سمف ّإٓ اًمرضمؾ اًمٗمحؾ ،وٓ يٜم٤مًمف ّإٓ ذو ّ
طمظ قمٔمٞمؿ.
ههؿ.
ومل أر ذم قمٍمي ُمـ ٟم٤مًمف ّإٓ هذا اًمِمٞمخ وآظمر أو اصمٜملم ،ىمدّ س اهلل ّ
 ...وسمٕمد ُم٤م ومرغ ُمـ ِّ
وم٠ميم٥م قمٚمٞمف
يمؾ ذًمؽ ويمٛمؾ ،رضمع إمم أصٗمٝم٤من،
ّ
ىمقي
سمح٤مصم ً٤م ؾمٚمس اًمٙمّلمّ ،
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأظمذ ذم اًمتدريس واًمٌح٨م .ويم٤من ّ
اجلٜم٤من ،طمًـ اًمت٘مرير ،ضمدًم ّٞم ً٤م ذم اعمٜم٤مفمرة ٓ ُُي٤مرى.
وأىمٌٚم٧م قمٚمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م سمٙم ّٚمٝم٤م ،ومّم٤مر اعمرضمع ذم اإلُم٤مُم٦م واجلامقم٦م واحلٙمؿ
واًم٘مْم٤مء واًمققمظ قمغم اعمٜمؼم ،يمام هل قم٤مدة ّ
يمؾ رئٞمس ُمـ قمٚمامء إيران.
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وظمْم٧م ذم قمٚمؿ إظمّلق ،وقمٚمؿ
أظمذت ذم اًمقاقمظ،
ومٚمام
ُ
ُ
ىم٤ملّ :
رأي٧م ّأين ٟم٤مىمص ،ومّل يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مىمص أن يتّمدّ ى ًمتٙمٛمٞمؾ
شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمس،
ُ
اًمٜم٤مىمص ،ومؽميم٧م ُم٤م ذم يدي ،وظمرضم٧م ُمـ أصٗمٝم٤من ذم ـمٚم٥م شمٙمٛمٞمؾ
ٟمٗمزش.1
8ـ وىم٤مل اًمً ّٞمد قمٌداحلًلم ذف اًمديـ اًمٕم٤مُمكم« :يم٤من هذا اًمِمٞمخ
أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف ٟمًٞم٩م وطمده ،وىمريع وطمده ،ىمد أرسمك قمغم إيمٗم٤مء ،ومت ّٞمز قمـ
اًمٜمٔمراءُ ،مٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ذم يمامل ٟمٗمًف وهتذيٌٝم٤م ،وذم إظمّلصف هلل ذم أومٕم٤مًمف
وأىمقاًمفٟ ٓ ،مٔمػم ًمف ذم ُمراىمٌ٦م ٟمٗمًف ،وحم٤مؾمٌتٝم٤م ّ
سمٙمؾ دىم٦م ،زاهد ًا ذم اًمدٟمٞم٤م،
ؼمز ًا ذم همقاُمض اًمٕمٚمقم اًمّلهقشم ّٞم٦م ،وأهار اعمٕم٤مرف اإلِل ّٞم٦م،
ُمتج٤مومٞم ً٤م قمٜمٝم٤مُ ،م َّ
وم٘مٞمٝم ً٤م أصقًمٞم ً٤م حمدِّ صم ً٤م ُمتٙم ّٚم ًام ،وًمف ذم اًمتٗمًػم ىمدطمف ّ
اعمٕمغم ...وىمد اصٓمٗم٤مه
اهللّ أول اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م سمٕمد اًمثّلث ُمئ٦م وإًمػش.1
9ـ ىم٤مل اًمً ّٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكم« :اإلُم٤مم اًمزاهد اًمٕم٤مرف ...ويم٤من
صمؿ قم٤مد إمم أصٗمٝم٤منً ،مٙمٜمّف ُم٤مل إمم اًمٕمزًم٦م واٟم٘مٓمع إمم
جمدّ ًا جمتٝمد ًا ذم ؿم٠مٟمفّ ،
اًمٕمٌ٤مدة أيمثر ُمـ همػمه٤م وأقمرض قمـ اًمري٤مؾم٦م ...وًمـ ّام ظمرج أسمقه إمم اًمٕمراق
ؾمٜم٦م  1331ظمرج ُمٕمف وضم٤مور ذم اًمٜمجػ سمٕمد ووم٤مشمف شم٤مريم ً٤م شمٚمؽ اًمري٤مؾم٦م اًمتل
هت ّٞم٠مت ًمف سم٠مصٗمٝم٤من إمم أظمٞمف أىم٤مٟمجٗمل ُم٘مٌ ً
ّل ذم اًمٜمجػ قمغم اإلُمّلء
 .1شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص /369سم٤مًمرىمؿ .1313
 .1سمٖمٞم٦م اًمراهمٌلم ذم ؾمٚمًٚم٦م آل ذف اًمدّ يـ :ج /1ص.157
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صمؿ أقمرض ذم آظمر أُمره طمتّك قمـ اًمدرس واقمتزل ّ
يمؾ رء همػم
واًمتدريسّ ،
اًمٕمٌ٤مدة .يم٤من يمثػم اًمٗمٙمرُ ،مٜم٘مٓمٕم ً٤م قمـ اًمٜمّ٤مس ،يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمّمٛم٧م وًمٙمٜمّف ُمـ
إومراد اًمذيـ ذم ضمقدة اًمٗمٝمؿ وطمدّ ة اًمٗم١ماد .وهق أومْمؾ إظمقشمف
وأشم٘م٤مهؿ...ش.1
ٟمّمف
حمٛمدسم٤مىمر أًمٗم٧م (ُ )1384-1331م٤م ّ
13ـ ىم٤مل اسمـ أظمٞمف إؾمت٤مذ ّ
حمٛمدسم٤مىمر
حمٛمدطمًلم پن دوم طم٤مج ؿمٞمخ ّ
سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م« :طم٤مضمك ؿمٞمخ ّ
ظم٤مٟمقادهه٤مى ُم٤م سمف ضمّلل ىمدرش

يگ٤مٟمفُمرديً٧م يمف مجٞمع اومراد چٜمديـ

ُمكٟماميٞمؿ .از ٟمخً٧م داراى ذهٜمك
اومتخ٤مر و اقمؽماف و سمف وضمقد وى اومتخ٤مر 
ومققاًمٕم٤مده اؾمتٕمداد سمراى ومراگرومتـ قمٚمؿ و ا ّشمّم٤مف سمف اقمغم
و ّىم٤مد سمقد .
ُمراشم٥م ـمٝم٤مرت و شم٘مقا داؿمتف ،در ؾمـ ؾمك ؾم٤مًمگك از قمٛمرشّ ...
ـمّلب
قمٚمقم او را از سمرادران سمٚمٙمف از پدر قم٤مًمٞم٘مدرش ٟمٞمز اقمٚمؿ و اشم٘مك
ُمكؿمٛمردهاٟمد و اگر ظمقد سمف اطمراز ُم٘م٤مم ري٤مؾم٧م و اؿمٖم٤مل حمراب و ُمٜمؼم شمـ

ُمكآورده اؾم٧مً ،مٞمٙمـ ُمٞمؾ
ُمكؿمده و سمٞمِمؽم سمدؾم٧م 
ُمكداد از مهگك سمرشمر 
در 
سمف زهد و شم٘مِمػ اىمٌ٤مل سمف حتّمٞمؾ آظمرت و اؿمتٖم٤مل سمف قمٌ٤مدات ،اسار سمف
قمزًم٧م و اقمراض از مجٞمع زظم٤مرف دٟمٞم٤م سمر ـمٌٕمش همٚمٌف داؿمتف يٙمٌ٤مره سمر ضم٤مه
يمؿشمر شمقضمٝمك سمف ارادت قمقام و قم٘مٞمدت
پِم٧مپ٤م زده ،

و ُم٤مل و ُمت٤مع دٟمٞم٤م
ظمقاص ٟمٜمٛمقده اؾم٧م.
 .1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م :ج /14ص /5سم٤مًمرىمؿ .9416
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سمف اشمٗم٤مق سمرادر سمزرگش (پدر ٟمگ٤مرٟمده) در ٟمجػ سمف حتّمٞمؾ قمٚمؿ
پرداظمتف و سمف ؾم٤مل 1199ق سم٤م مهديگر سمف ؾمٗمر طمج٤مز رومتفاٟمد و پس از اداء
ُمٜم٤مؾمؽ طم٩م و رضمقع سمف اصٗمٝم٤من چٜمد ُم٤مهك در يمٜم٩م قمزًم٧م سمف ه سمرده و
در اواظمر ؾم٤مل 1333ق سمف اشمٗم٤مق پدرش سم٤مز سمف ٟمجػ سم٤مزگِمتف ،پس از
ووم٤مت وى ُمدت هِم٧م ؾم٤مل (سم٘مٞمف قمٛمر ظمقد را) جم٤مورت آن ُمِمٝمد ُم٘مدّ س
قمٌ٤مدته٤مى ؾمخ٧م و دؿمقار ُمِمٖمقل سمقده

اظمتٞم٤مر يمردهُ ،مدام سمف ري٤مو٧م و
شم٤م سمر اصمر اومراط در آن اقمتدال ُمزاضمش از دؾم٧م رومتف سمف ؾم ّـ چٝمؾ و دو
ؾم٤مًمگك در اوايؾ ؾم٤مل 1338ق ووم٤مت ي٤مومتف ،در طمجره واىمع در پٝمٚمقى
درب ؾمٚمٓم٤مٟمك از صحـ ذيػ ُمدومقن گرديده.
حمرم ؾمٜمف 1166ق سمقد ،سم٤مجلٛمٚمف راهك يمف ايـ ُمرد
شمق ًّمدش در ّ
دوم ّ
سمف زٟمدگ٤مٟمك ظمقد پٞمش گرومتف ُمٌ٤مًمٖمف در زهد و ري٤موتك يمف سمر ظمقد مهقار
يمرده ،سف ٟمٔمرى يمف از ُم٤مل و ضم٤مه و دٟمٞم٤م ٟمٛمقده ،اىمٌ٤مل شم٤مم و مت٤مُمك يمف سمف
قمروج سمر ُم٘م٤مُم٤مت ىمدس روطم٤مٟمك داؿمتف و سم٤مٓظمره پس از ـمك ُمراطمؾ
قمٚمٛمك و اؿمٖم٤مل قم٤ممم يمرؾمك اوم٤مده و شمدريس. ...
ظمقاٟمدهه٤مى زُم٤مٟمش او را ُمردى قم٤ممل

ايـ ىمدر ُمٕمٚمقم اؾم٧م يمف درس
و سمف اصٓمّلح جمتٝمد زُم٤من ُمكؿمٜم٤مظمتفاٟمد .از آصم٤مر قمٚمٛمك او وم٘مط يمت٤مسمك در
شمٗمًػم ىمرآن جمٞمد سمف ـمٌع رؾمٞمده ...سمف هر طم٤مل يمت٤مب ظمقسمك اؾم٧م.
ايـ ُمرد سمف مت٤مم ُمٕمٜم٤م يؽ ٟمٗمر زاهد ُم ّت٘مك سمقدٟ ،مف قم٤مرف اؾم٧م ٟمف طمٙمٞمؿ
سمكاـمّلع ٟمٞمً٧م.
ُمتّمقف ،هرچٜمد يمف از ايـ اُمقر هؿ 
و ٟمف
ّ
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ُمكدهٜمد يمف
مهچٜملم ُمٕمت٘مداٟمش يمراُم٤مت و ُمٙم٤مؿمٗم٤مشمك را سمف او ٟمًٌ٧م 
سمٕم٣م از آهن٤م سمف رواي٧م صحٞمح از ىمقل ظمقدش ُمٜم٘مقل اؾم٧م.
ي٤مومتفام ؾمػم و ؾمٚمقيمش سمر ـمٌؼ دؾمتقر
اُم٤م شم٤م آٟمج٤م يمف ٟمگ٤مرٟمده ا ّـمّلع 
و هداي٧م هٞمچ اؾمت٤مدى ٟمٌقده ،از طمدود ُمٕمروم٧م سمف فمقاهر ذع دم٤موز
ٟمٜمٛمقده اؾم٧م...ش.1
وىم٤مل ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ يمت٤مسمف أظمر ظم٤مٟمدان ُمـ« :سمٕمد از پدر
سمزرگشمر سمقد ،ا ُّم٤م از

حمٛمدطمًلم از ؾم٤مير سمرادران
ُمـ ،سمرادر اسمقيٜمك او ؿمٞمخ ّ
ُمكشمقان گٗم٧م يمف در ايـ ظم٤مٟمقاده ٟمٔمػمش ٟمٞم٤مُمدهُ ،مردم
طمٞم٨م قمٚمؿ و قمٛمؾ 
ُمكيمردٟمد يمف او يگ٤مٟمف ضم٤مٟمِملم پدران ظمقد ظمقاهد گرديدً ،مٙمـ ايـ
ظمٞم٤مل 
ظمٞم٤مل حمض ،شمقمهك سمقده يمف سمف حت ّ٘مؼ ٟمرؾمٞمد ،چقن يمف ايـ ُمرد پس از
شمٙمٛمٞمؾ قمٚمقم ذقم ّٞمف و رؾمٞمدن سمف درضمف اضمتٝم٤مد و سمف طمدّ ى يمف ُمًٜمد ري٤مؾم٧م
ُمٝمٛمك را اؿمٖم٤مل يمٜمدٟ ،م٤مگٝم٤من سمر طمً٥م يؽ ُمقضم٥م همػمقم٤مدى طم٤مًمش شمٖمٞمػم
ّ
ىمقت
يمرده ،قمزيٛم٧م سمر شمرك دٟمٞم٤م و رهمٌ٧م سمف قمٌ٤مدت ظمدا چٜم٤من در دُم٤مهمش ّ
گروم٧م يمف از مهف يم٤مر سم٤مز ُم٤مٟمدهُ ،مدّ ت چٜمد ؾم٤مل در يمٜم٩م قمزًم٧م ظمزيد و ضمز
سمف قمٌ٤مدت و ري٤مو٧م ٟمپرداظم٧م.
در ايـ ُمدّ ت ذح همراي٥م اطمقال و قمج٤مي٥م اقمامل او از گٜمج٤ميش
ايـ ُم٘م٤مًمف سمػمون اؾم٧م ،وم٘مط سمراى يمًك يمف سم٤م ُمٕمٚمقُم٤مت اروپ٤ميك آؿمٜم٤م
ٟمً٥مٟم٤مُمف ،خمٓمقط.
 .1
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ُمكشمقاٟمؿ سمف طم٘مٞم٘م٧م گٗم٧م يمف طم٤مل ايـ ُمرد در ُم ّٚم٧م ؿمٞمٕمف ٟمٔمػم مه٤من
سم٤مؿمد ،
اطمقامم اؾم٧م يمف از سمراى «پ٤مؾمٙم٤ملش در َ
قم٤ممل يم٤مشمقًمٞمؽ پٞمش آُمده ،ايـ جمتٝمد
ُمكشمقان مهچٜم٤من آن
ايراٟمك را در ؾمػم و ؾمٚمقيمش ٟمًٌ٧م سمف طم٤مل ظمقد 
ومٞمٚمًقف ومراٟمًقى سمِمامريؿ.
ظمّلصف در ؾم٤مل  1333يٙمٌ٤مره از اصٗمٝم٤من ىمٓمع قمّلىمف يمرده ،سمف قمزم
جم٤مورت سم٤م پدر ظمقد سمف ضم٤مٟم٥م قمتٌ٤مت رهًپ٤مر گرديد .سمٕمد از پدر ،هِم٧م
ؾم٤مل ُمدّ ت جم٤مورت او در ٟمجػ ـمقل يمِمٞمده ،در مت٤مم ايـ ُمدّ ت اـمقار
مه٧م او سمف اقمّل

زٟمدگ٤مٟمكاش يم٤مُمّل زاهداٟمف ،اوىم٤مشمش مجٕم ً٤م سف قمٌ٤مدت و ّ
درضمف ُمٍموف پرهٞمزيم٤مرى سمقد .سم٤مٓظمره ،از ومرـمف زهد و ري٤مو٧م،
ُمزاضمش سمف ّ
يمغم از دؾم٧م رومتف سمف ؾم ّـ چٝمؾ و دو ؾم٤مًمگك در ؾم٤مل  1338از
ظمٚمقتهاى گقر يمِمٞمد .از آصم٤مر

ايـ زمح٧م ومقق اًم ّٓم٤مىم٦م رظم٧م ظمّلص سمف
ىمٚمؿ او در ايـ ُمدّ ت ،يؽ جم ّٚمد شمٗمًػم اوايؾ ىمرآن سمف ي٤مدگ٤مر ُم٤مٟمده .ايـ يمت٤مب
ُمكشمقان گٗم٧م سمف درضمف
يمامل ومْمٞمٚم٧م و ايمٛمؾ ُمراشم٥م پرهٞمزيم٤مرى او را يمف 
ُمكدارد.
وؾمقاس رؾمٞمده اؾم٧مُ ،مد ًّمؾ 
ُمكدهٜمد و سمف يمِمػ و
يمً٤مٟمك يمف دىم٤ميؼ اومٙم٤مر قمروم٤مٟمك را امه ّٞم٧م 
شمقضمف دارٟمد ،ؾمزاوار اؾم٧م يمف ٟم٤مم ايـ زاهد ُم٤م
يمراُم٤مت ي٤م سمف ظمقارق قم٤مدات ّ
را در صػ ّاول از ص٤مطمٌ٤من قمٚمؿ و قمٛمؾ ٟمقؿمتف يؽ ىمدر و ىمٞمٛم٧م قم٤ممم سمر
وضمقدش سمگذارٟمد ...ظمّلصف ايـ ُمرد را سمف اصٓمّلح اهؾ شم٤مريخ سم٤ميد از
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مجٚمف صٚمح٤م و در زُمره اشم٘مٞم٤م ،سمٚمٙمف اومتخ٤مر ظم٤مٟمقاده ظمقد سمِمامريؿش.1
ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
11ـ وىم٤مل اعمػمزا طمًـ ظم٤من اجل٤مسمري إٟمّم٤مري
ّ
«در زهد و قمٌ٤مدت ؾمٚمامن و اسمكذر ،و سمف وم٘م٤مه٧م و قمٚمقم ذقمٞمف از َاىمران
ظمقيش سمرشمر ،ضمذسم٤مت اِلٞمف آن طميت را از دٟمٞم٤م و ُم٤مومٞمٝم٤م ُمٜمٍمف
داؿم٧م...ش.1
ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م« :آىم٤م
حمٛمدطمًـ ظم٤من إقمتامد اًمًٚمٓمٜم٦م
ّ
11ـ وىم٤مل ّ
حمٛمدسم٤مىمر اصٗمٝم٤مٟمك
حمٛمدطمًلم جمتٝمد ظمٚمػ اًمّمدق طم٤مج ؿمٞمخ ّ
ؿمٞمخ ّ
جمتٝمد وم٘م٤مهتش ُمً ّٚمؿ اؾم٧م و در ٟمجػ از قمٚمامء سمزرگ سمفؿمامر ُمكآيدش.3
ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م« :قم٤ممل رسم٤مٟمك و
13ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌ٤مس اًم٘مٛمل
ّ
وم٤موؾ صٛمداٟمك وطمٞمد سمّلصم٤مٟمك ،ضم٤مُمع يمامٓت ٟمٗمً٤مٟمٞمف در قمٚمؿ و قمٛمؾ،
ؿمٞمخ جم٤مهديـ و اومْمؾ ؾم٤مًمٙملم ،زهد ورزيد در دٟمٞم٤م هٜمگ٤مُمك يمف دٟمٞم٤م اىمٌ٤مل
يمرد سمقى ،و شمرک يمرد ري٤مؾم٧م را در وىمتك يمف ا ّشمٗم٤مق يمٚمٛمف ؿمد سمر اوُ ،مٜمزوى
شمقضمف يمرد سمف قم٤ممل
ؿمد از ُمردم و ُمِمٖمقل گِم٧م سمتٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش و ّ
 .1ظم٤مٟمدان ُمـُ ،مٓمٌقع ذم وٛمـ يمت٤مب گٜم٩م زرى سمقد در ايـ ظم٤ميمدان (جمٛمققم٦م آصم٤مر
اًمٗم٧م) :ص 91و .91
 .1شم٤مريخ اصٗمٝم٤من :ج /1ص.139
 .3اعمآصمر وأصم٤مر :ص( ،161قمٚمامى قمٝمد ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه ىم٤مضم٤مر سم٤مب دهؿ اعمآصمر
وأصم٤مر :ص /137سم٤مًمرىمؿ ،156حت٘مٞمؼٟ :م٤مساًمديـ اٟمّم٤مرى ىمٛمكُ ،م١مؾمًف
يمت٤مسمِمٜم٤مؾمك ؿمٞمٕمف ،1395 ،ىمؿ).
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طمؼ شمٕم٤ممم سمر او ظمزائـ رمح٧م ظمقد را ...و آن ضمٜم٤مب
ىمدس ،پس گِمقد ّ
ؿمديد اًمٌح٨م ،ىمقى اجلٜم٤من ،ؾمٚمٞمس اًمٙمّلم سمقده ٟم٘مؾ اؾم٧م يمف چقن سمف
اصٗمٝم٤من روم٧م و ُمرضمٕم ّٞم٧م پٞمدا يمرد و در اُم٤مُم٧م و مج٤مقم٧م و ُمتّمدّ ى
طمٙمقُم٧م ذقمٞمف گِم٧م و ُمردم را در ُمٜمؼم ُمققمٔمف ُمكومرُمقد ،ومرُمقده وىمتك
ذوع يمردم در قمٚمؿ اظمّلق و شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ديدم ُمـ ظمقدم ٟم٤مىمّمؿ و
ؿم٤ميًتف ٟمٞمً٧م يمف ٟم٤مىمص شمٙمٛمٞمؾ ٟم٤مىمص ديگر يمٜمد (ظمٗمتف را ظمٗمتف يمك يمٜمد
سمٞمدار) ،پس دؾم٧م از مجٞمع ري٤مؾم٧م و ُمٜم٤مص٥م ظمقد سمرداؿمتؿ و از اصٗمٝم٤من
سمػمون ؿمدم سمراى شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش ،و سم٤مجلٛمٚمف ايـ سمزرگقار ضمّلًمتش
زي٤مده از آن اؾم٧م يمف ذيمر ؿمقدش.1
حمٛمد طمرزاًمديـ اًمٜمجٗمل« :يم٤من قم٤معم ً٤م حم ّ٘م٘م ً٤م ُمت٘مٜم ً٤مش.1
14ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ ّ
15ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراينُ« :مـ ّ
أضمّلء قمٚمامء قمٍمهُ ...مِمتٖم ً
ّل
يمؾ ٍ
سمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمسُ ،مٜم٘مٓمٕم ً٤م قمـ ِّ
أطمد ٓ ،ي٠مٟمس سمٖمػم ر ّسمف طمتّك وصؾ إمم قم٤ممل
اًم٘مدس وؿم٤مهد أهار اعمٚمٙمقت...ش.3
ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
حمٛمدقمكم اعمٕم ّٚمؿ احلٌٞم٥م آسم٤مدي
ّ
16ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ ّ
«وى از اضم ّٚمف قمٚمامء حم ّ٘م٘ملم و اوم٤موؾ وم٘مٝم٤مء و اصقًمٞملم قمٍم ظمقد سمقده و در

 .1ومقائد اًمروقيف :ج /1ص.519
ُ .1مٕم٤مرف اًمرضم٤مل :ج /1ص.154
ٟ .3م٘مٌ٤مء اًمٌنم :ج /1ص.539
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طمٙمٛم٧م و يمّلم و هٞمئ٧م و ٟمجقم و ؾم٤مير ري٤موٞم٤مت سمف درضمف ىمّمقى ٟم٤مئؾ،
و در زهد و شم٘مقى و ُمراشم٥م ؾمػم و ؾمٚمقک و هتذي٥م اظمّلق و شمّمٗمٞمف ٟمٗمس
اُمتٞم٤مزى ّسملم داؿمتفش.1
17ـ وىم٤مل طمٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ (جمداًمٕمٚمامء) اًمٜمجٗمل« :وسم٤مجلٛمٚم٦م:
يم٤من اعمّمٜمِّػ قم٤معم ً٤م قم٤مُم ً
ُمتٌحر ًا زاهد ًا ضم٤مُمٕم ً٤م وُم٤مهر ًا
ّل وم٘مٞمٝم ً٤م ُمتٙم ِّٚم ًام أصقًم ّٞم ً٤م
ّ
ِ
اًمراؿمديـ واحلٙمامء
ُمـ أضم َّٚم٦م اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ،قمديؿ اًمٜمَّٔمػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ّ
ٍ
ٍ
ظمِمـ وـمٕم٤م ٍم
سمٚمٌ٤مس
اًمري٤مو ِّٞملم ...ويم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م
واعمتٙم ِّٚمٛملم واًمٕمٚمامء ِّ
ٍ
ي٘مًؿ همذاءه وـمٕم٤مُمف قمغم اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم وإيت٤مم.
ضمِم٥م ،ويم٤من ِّ

ٍ
قمٔمٛم٦م
وذم طمقادث اًمدَّ هر وسمّلي٤مه ،يم٤من ص٤مسمر ًا وؿم٤ميمر ًا وىمقر ًا ،ذا
ٍ
ٍ
ٟمحٞمػ ،ويم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه هم٤مئرشملم :ويم٤من ذم أواظمر قمٛمره
ُمٕمتدًم٦م ،وسمدٟمف
وىم٤مُم٦م
ٌ

يؽمٟمَّؿ ِبذا ِّ
اًمٗم٤مرد:
اًمِمٕمر
ِّ
آٟمٙمف دائؿ هقس ؾمقظمتـ ُم٤م ُمكيمرد
يم٤مش ُمكآُمد و از دور مت٤مؿم٤م ُمكيمردش1

ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م« :اًمٌتف در ُمقرد ؾمػم و
ىمٚم٧م ؾم٤مسم٘م ً٤م ذم ؿم٠مٟمف
18ـ ُ
ّ
ؾمٚمقك آن ُمرطمقم سم٤ميد سمف دو ٟمٙمتف ُمٝمؿ شمقضمف يمرد :
ُ .1مٙم٤مرم أصم٤مر :ج /5ص.1837
 .1رؾم٤مًم ٌ٦م ذم شمرمج٦م ّ
اًمٕمّلُم٦م ّ
حمٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
اًمِمٞمخ ّ

حلٗمٞمده ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمدّ يـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ُ ،مػماث طمقزه اصٗمٝم٤من :ج/5
ص 634و .636
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أ ّوًٓ :ايِم٤من دؾم٧م ُمريدى سمف ُمرادى ٟمداد و در ايـ راه يمًك را سمف قمٜمقان
سمكمهرهك ظمي ٟمٛمقده اؾم٧م.
ُمرؿمد و پػم اظمتٞم٤مر ٟمٙمرد ،و ىمٓمع ايـ ُمرطمٚمف 
صم٤مٟمٞم ً٤م :در قمٌ٤مدت و ذيمر از طمدود فمقاهر ذيٕم٧م يمف ٟمامز و روزه و
ذيمر ظمدا و ىمرائ٧م ىمرآن و ُم٤مٟمٜمد آن سم٤مؿمد سمػمون ٟمروم٧م.
و ايـ دو ٟمٙمتف ُمٝمؿ اؾم٧م چقن هم٤مًمٌ ً٤م يمً٤مٟمك يمف پ٤مى در ايـ وادى
ُمكگذارٟمد يٙمك ي٤م هر دو را ومراُمقش ُمكيمٜمٜمد.

در ايـ ُمدت يمف طم٤مل او چٜملم سمقده از ؾمف اُمر ٟمٞمز هم٤مومؾ ٟمٌقده و سمدان
ُمكورزيده اؾم٧م :
اؿمتٖم٤مل 
گقٟمفاى يمف
سمف 
1ـ شم٠مًمٞمػ را ره٤م ٟمٙمرده و سمدان ُمِمٖمقل سمقده اؾم٧م 
شمٗمًػم گراٟم٘مدرش در مهلم ُمرطمٚمف از قمٛمرش ٟمقؿمتف اؾم٧م.
سمرادرزادهاش و

1ـ شمدريس را ٟمٞمز از ي٤مد ٟمؼمده و سمراى ومرزٟمد و سمرادر و
ُمكيمرده اؾم٧م.
سمفـمقر ظمّمقص شمدريس 
ؿم٤ميد قمدّ هاى ديگر ٟمٞمز 
3ـ ؾمٗمر سمف قمتٌ٤مت قم٤مًمٞم٤مت و زي٤مرت ائٛمف هدى

 ،وى ؾمٗمره٤مى

ُمتٕمددى سمف قمراق سمف ضمٝم٧م زي٤مرت رومتف اؾم٧م ،و مهچٜملم در ؾم٤مل 1199ق
حمٛمدشم٘مك
ٟمٞمز سمف مهراه سمرادر ُمٝمؽمش ُمرطمقم آي٦ماهلل آىم٤مى طم٤مج ؿمٞمخ ّ
آىم٤مٟمجٗمك
رؾمقلاهلل

ُمٙمرُمف و زي٤مرت
طم٩م سمف ُم ّٙمف
ضمٝم٧م اٟمج٤مم ومريْمف
ّ
ّ
و وم٤مـمٛمف زهرا ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝم٤م و ائٛمف

ُمدومقن در ىمؼمؾمت٤من
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ُمنمف ؿمده اؾم٧مش.1
سم٘مٞمع ّ
زوضمتف وأوٓده
حمٛمدقمكم اًمِمٝمػم
ّ
شمزوج سمٜم٧م ظم٤مًمف اًمٕمٚمق ّي٦م رسم٤مب سمٞمگؿ سمٜم٧م اًمً ّٞمد ّ
سمآىم٤مجمتٝمد اسمـ اًمً ّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙمٌػم ورزق ُمٜمٝم٤م:
حمٛمد اًمرو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين (-1187
1ـ وًمده أسمقاعمجد اًمِمٞمخ ّ
 )1361ص٤مطم٥م ٟم٘مد ومٚمًٗم٦م دارون و وىم٤مي٦م إذه٤من و ذظم٤مئر اعمجتٝمديـ ذم
ذح ُمٕم٤ممل اًمديـ ذم وم٘مف آل ي٤مؾملم وهمػمه٤م.
قمؿ ُأ ُّمٝم٤م ـ اًمً ّٞمد ٟمقراًمديـ
1ـ سمٜم٧م ّ
شمزوضم٧م سم٤مسمـ ظم٤مل أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ ّ
اسمـ اًمً ّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م اسمـ اًمً ّٞمد صدراًمديـ اًمٙمٌػم.
ّ
شمقذم اًمزوج (اًمً ّٞمد ٟمقراًمديـ) ؿم٤مسم ً٤م ذم ؾمٜم٦م  1319ذم اًمٜمجػ
إذف ودومـ ذم وادي اًمًّلم وشمق ّومٞم٧م اًمزوضم٦م ؿم٤مسم٦م ذم ؾمٜم٦م 1311
يمذًمؽ ذم اًمٜمجػ إذف ودومٜم٧م سمجقار زوضمٝم٤م ذم وادي اًمًّلمُ .مـ
دون أن يرزىمٝمام اهلل وًمد ًا.
قمؿ ُأ ُّمٝم٤م ـ اًمً ّٞمد
3ـ آهم٤م يب يب ّ
شمزوضم٧م سم٤مسمـ ظم٤مل أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ ّ
صدراًمديـ اسمـ اًمً ّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م اعمذيمقر ورزىم٧م سمٜمت ً٤م1
ّ
وشمقذم
ُ

 .1ىمٌٞمٚمف قم٤معم٤من ديـ :ص.68
شمزوضم٧م سم٤مًمً ّٞمد ٟمقراًمديـ اعم٘مدّ س اًمٌٞمدآسم٤مدي اعمتقرم ذم ًمٞمٚم٦م احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ
ّ .1
ؿمٝمر رُمْم٤من اعمٌ٤مرك ؾمٜم٦م  1433ودومـ ذم ُم٘مؼمة اًمً ّٞمد اًمؼموضمردي ُمـ ُم٘م٤مسمر
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زوضمٝم٤م ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م  1311ذم اًمٜمجػ إذف ودومـ ذم اًمقادي.
شمزوضم٧م صم٤مٟمٞم٦م سم٤مسمـ ظم٤مًمف اًمً ّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اسمـ
صمؿ ّ
ّ
حمٛمدقمكم اًمِمٝمػم سمآىم٤مجمتٝمد ورزىم٧م ُمٜمف أوٓد ًا
حمٛمدضمقاد اسمـ اًمً ّٞمد ّ
اًمً ّٞمد ّ
ّ
وشمقذم اًمزوج ذم طمدود  1363سم٢مصٗمٝم٤من واًمزوضم٦م ذم ؾمٜم٦م  1388سم٢مصٗمٝم٤من
حمٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل
أيْم ً٤م ودومٜم٧م ذم صحـ ُم٘مؼمة ضمدّ ه اًمِمٞمخ ّ
اإلصٗمٝم٤مين (شمٙمٞمف ُم٤مدر ؿم٤مهزاده).
هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع واًمده
ُمر أٟمّف ه٤مضمر ٕضمؾ اًمتحّمٞمؾ إمم اًمٜمجػ إذف ذم طمدود ؾمٜم٦م
ىمد ّ
صمؿ رضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم طمدود ؾمٜم٦م .1196
ّ ،1183
ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمٜمجػ إذف سمٕمد طمّمقل اٟم٘مّلسمف
صمؿ ه٤مضمر
ّ
ّ
اًمروطمل سم٠مُمر واًمده ورضمع سمٕمد ُمدّ ة إمم إصٗمٝم٤من جمدّ د ًا سم٠مُمر واًمده أيْم ً٤م.
طم٩م إمم اًمٌٞم٧م احلرام ذم ؾمٜم٦م  1199ورضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم ؾمٜم٦م .1333
صمؿ ّ
ّ
احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م
صمؿ ه٤مضمر ُمـ إصٗمٝم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ؿمٝمر ذي ّ
ّ
حمٛمدسم٤مىمر ووصّل
ٚمٛمرة اًمث٤مًمث٦م ُمع واًمده اًمِمٞمخ ّ
 1333إمم اًمٜمّجػ إذف ًم ّ
ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقرا ؾمٜم٦م  1331إمم يمرسمّل اعم٘مدّ ؾم٦م وأىم٤مُم٤م ومٞمٝم٤م صمّلصم٦م إي٤مم وذم اًمٞمقم
اًمراسمع ظمرج إمم اًمٜمّجػ إذف ،يمام زارا اًمٙم٤مفمٛملم ًمٞمٚم٦م واطمدة وم٘مط.
ّ
شمقذم واًمده ذم هذه اًمًٗمرة ذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر  1331ودومـ
خت٧م ومقٓد سم٢مصٗمٝم٤من.
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قمٜمد رضمؾ ضمدّ ه اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء.
وسم٘مل اعمؽمضمؿ ًمف ذم اًمٜمّجػ إذف إمم آظمر طمٞم٤مشمف.
حيدّ صمٜم٤م وًمده أسمقاعمجد قمـ جم٤مورشمف اًمٜمجػ إذف« :واظمت٤مر اعمج٤مورة
وومقض ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمف ُمـ
وشمؿ ًمف ُم٤م يم٤من يروُمف ُمـ اًمٕمزًم٦م اًمت٤م ُّم٦م ّ
ذم اًمٜمجػ ّ
حمٛمدقمكم] وسم٘مل قمغم ُم٤م يم٤من يتٛمٜمّ٤مه
أُمقر اًمدٟمٞم٤م إمم أظمٞمف اعمت٘مدّ م ذيمره [اًمِمٞمخ ّ
ُمـ آؿمتٖم٤مل اًمت٤م ّم ًمٚمٕمٌ٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت واإلقمراض قمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م
وطم٩م ذم سمٕمض اًمًٜملم ورضمع ُمقافمٌ ً٤م قمغم ُم٤م وصٗمٜم٤مه ّإٓ أُمر
سم٤مًمٙمٚم ّٞم٦م،
َّ
واًمن ومٞمف أٟمف
اًمتدريس ُمع قمدم اعمقافمٌ٦م قمٚمٞمف:
ّ

ُم٤م يم٤من ي٘مدم قمٚمٞمف ّإٓ ُمع

اإلـمٛمٞمٜم٤من وظمٚمقص اًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م ،وِلذا رسمام يمثر ازدطم٤مم اًمٓمٚمٌ٦م قمغم
يٖمػم ُمٙم٤من اًمدرس وُيٕمٚمف ذم دار سمٕمض إصح٤مب.
آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ،ومٙم٤من ّ
ِ
نم َوم ٌ٦م
ور ّسمام مل ُيٗمدْ ذًمؽ ،ومؽمك اًمدّ رس سم٤مًمٙمٚم ّٞم٦م ومل يزل يمذًمؽ واًمدٟمٞم٤م ُُم َ َّ
سم٠مٟمقاره طم ّتك أن َو َوم ْ٧م أصم٤مره وقمٛمره ذم أوان إٟمذارهش.1
يمراُم٤مشمف
ُيٜم٘مؾ قمٜمف يمراُم٤مت قمديدة وىمْم٤مي٤م خمتٚمٗم٦م ٓ يٜم٤مؾم٥م أن أذيمره٤م سمقاؾمٓم٦م
ٟمًٌل إًمٞمف وأٟمّف ضمدّ ضمدّ ي ،وًمذا أهمٛمْم٧م قمٜمٝم٤م روُم ً٤م ًمّلظمتّم٤مر ،وًمٙمـ
أٟم٘مؾ ُمّم٤مدره٤م عمـ أراد أن يراضمٕمٝم٤م ،ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م:
 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،خمٓمقط ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.
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ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل.
ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمجد.
ـ رؾم٤مًمف اجمديف ،ص 71سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
ـ إهن٤مر :ص /14يمراُم٧م  ،43سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ُمٝمدي اسمـ
حمٛمدقمكم صم٘م٦ماإلؾمّلم.
اًمِمٞمخ ّ
ـ أهن٤مر :ص /17يمراُم٧م  ،19سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اعمذيمقر.
ـ شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص /369سم٤مًمرىمؿ .1313
ـ شم٤مريخ ٟمجران ي٤م آومت٤مب درظمِم٤من در ُمٌ٤مهٚمف ٟمّم٤مرى ٟمجران:
حمٛمد ـمٌٞم٥م زاده إمحدآسم٤مدي اإلصٗمٝم٤مين.
صً ،133-133مٚمِمٞمخ ّ
ـ شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػم :ج /1ص،113
ًمٚمً ّٞمد ُمّمٚمح اًمديـ اعمٝمدوي.
ـ ىمٌٞمٚمف قم٤معم٤من ديـ :صِ ،69-71لذا اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم.
ـ ؿمقق وص٤مل :ج /1ص 373-377و ج /1ص  579و  693و
 811و  ،899دروس أظمّلىم ّٞم٦م ًمٚمِمٞمخ طمًـ اًمّم٤مذم اإلصٗمٝم٤مين.
ـ در حمي آي٦ماهلل ِبج٧م :ج /1ص 115و  135و  ،165و ؾم٤مير
حمٛمدطمًلم ُرظمِم٤مد.
جمٚمداشمفً ،مٚمِمٞمخ ّ
ـ ضمرقمفاى از دري٤م :ج /1صً ،536مٚمً ّٞمد ُمقؾمك اًمِمٌػمي
اًمزٟمج٤مين.

ـ روزٟمفه٤ميك از َ
قم٤ممل همٞم٥م :ص 115و  198و  379و ً ،383مٚمً ّٞمد
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اخلرازي اًمٓمٝمراين.
حمًـ ّ
ووم٤مشمف وُمدومٜمف
وزار أسم٤م قمٌداهلل احلًلم

ذم يقم قمروم٦م ؾمٜم٦م  1337ورضمع ُمـ

يمرسمّلء اعم٘مدؾم٦م ُمريْم ً٤م ويم٤من ذًمؽ ُمروف ا ًّمذي اٟمت٘مؾ ومٞمف ضمقار ر ّسمف
ّ
وشمقذم

حمرم احلرام ؾمٜم٦م  ،1338وا ّشمٗمؼ ذم أ ّي٤مم ُمروف
ّأول يقم ُمـ ؿمٝمر ّ

أن ه ٌّ٧م ري٤مح خمقوم٦م وُمٓمرت اًمًامء ويم٤من ذم اًمّمٞمػ.
حمرم احلرام ُمـ ؾمٜم٦م  ،1166وووم٤مشمف
«ويم٤من وٓدشمف ذم صم٤مين يقم ُمـ ّ
حمرم ؾمٜم٦م  1338ذم أوائؾ اًمٔمٝمر ،ومٙم٤من ُمدى
ىمدس اهلل روطمف ذم ّأول يقم ُمـ ّ
قمٛمره اًمنميػ اصمٜملم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م همػم يقم واطمدش.1
ودومـ ذم طمجرة ضمدّ ه اًمً ّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙمٌػم وهل ّأول
طمجرة قمـ يٛملم اًمداظمؾ ذم اًمّمحـ اًمنميػ ُمـ سم٤مب اًم َٗم َرج (اًمًٚمٓم٤مين)
ذيمرت اعمدومقٟملم ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض
طمجرة رىمؿ ( )3طم٤مًمٞم ً٤م .وىمد
ُ

ُم١م ًَّمٗم٤ميت1

ومراضمٕمٝم٤م.
رؤي٤م
ّ
إضمّلء
ىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف« :وطمدّ صمٜمل ُمـ أصمؼ سم٘مقًمف وضمّلًمتف ،قمـ سمٕمض

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ص ،16ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
 .1ؾمف ؾمٗمرٟم٤مُمف ـ ـمقر ؾمٞمٜم٤م :ص 116و.117
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يم٠مين ىمد
رأي٧م ذم ُم٤م يرى اًمٜم٤مئؿ وأٟم٤م ذم
اًمٙمرام واًم ّث٘م٤مت اًمٕمٔم٤مم ىم٤ملُ :
ؾم٤مُمراء ّ
ّ
وم٘مٚم٧م ًمف
وصٚم٧م إمم ظمدُم٦م ؾم ّٞمد إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمّلُمف قمٚمٞمف،
ُ
ُ

ـ سمٕمد

يمٚمامت ـ  :ي٤م ؾم ّٞمدي ،اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ٟم٤مج؟
وم٘م٤مل

ٟ :مٕمؿ ،هق ٟم٤مج سمِمٗم٤مقمتٜم٤م.

حمٛمدسم٤مىمر اإلصٗمٝم٤مين ـ يٕمٜمل :واًمدي
وم٘مٚم٧م ًمف :ي٤م ؾم ّٞمدي ،اًمِمٞمخ ّ
ّ
اًمٕمّلُم٦م ـ ٟم٤مج؟
وم٘م٤مل

ٟ :مٕمؿٟ ،م٤مج سمٛمح ٌّتٜم٤م.

حمٛمدطمًلم اإلصٗمٝم٤مين ٟم٤مج؟
وم٘مٚم٧م ًمف :اًمِمٞمخ ّ
وم٘م٤مل

 :إٟمّف ىمد ورد قمغم اهلل ،وم٠مقمٓم٤مه ّ
يمؾ ُم٤م أراد .إٟمتٝمك.

واهلل اًمٕم٤ممل سم٤معمٌدء واعمٕم٤مدش.1
ُمراصمٞمف وُم٤م ّدة شم٤مريخ ووم٤مشمف
ورصم٤مه اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء سم٘مّم٤مئد سمديٕم٦م:
احلكم 1ذم ُمرصمٞمتف1:
1ـ ًم ّ
ٕمؾ أطمًٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إدي٥م اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر ّ

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ص ،16ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
ِ ِ
قمغم
 .1هق اًمً ّٞمد يمامل اًمديـ أسمقحيٞمك ضمٕمٗمر اسمـ أيب احلًلم َ َ
محد ـ سمٗمتح اعمٞمؿ َو َشم ْٗمخ ْٞمٛمٝم٤م ٰ
ِ
ِلج٦م أهؾ ِ
ِ
احل ّٚم٦م ـ اسمـ حمٛمدطمًلم احلً ْٞمٜمل آل ِ
يمامل اًمدِّ ْي ِـ احل ّكم (1315-1177هـ)
َُ
ّ
وًمد ذم ىمري٦م «اًمً٤مدةش ُمـ ىمرى احل ّٚم٦م ،وٟمِم٠م ذم ّ
فمؾ واًمده ،اٟمت٘مؾ ذم ؿمٌ٤مسمف إمم اًمٜمجػ
حمٛمد ـمف ٟمجػ
إذف ،ومٔمٝمر فمٝمقر ًا قم٤مًمٞم ً٤م ًمٕمٌ٘مر ّيتف وٟمٌقهمف ،طمي قمغم اًمِمٞمخ ّ
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َيم ْؿ ي٤م ِه َ
ّلل ُحم َ َّر ٍم ُشم ِْم ِجٞمٜم٤م
ِ
ِ
اًمر َد ٰى
ُم٤م َأ ْٟم َ٧م ّإٓ ظمٜمْ َج ٌر سمِ َٞمد َّ
ِ
امر ُصٜمْ ِٕم َؽ َُم َّر ًة
وًم٘مد َضمٜمَ ْٞم ُ٧م صم َ
َومٚم ُت ْج ِر َي َّـ سمِ ُٚم ِّ٩م ُأ ْوم ِ٘م َؽ َز ْو َرىم٤م

َي ْر ُِم ْٞمٜمَ٤م1

َُم َ
قؾم َؽ َٟم ٌْ ُٚم ُف
٤مزال َىم ُ
سمِ٤مًمديـ ُي ْق ِهم ُؾ َطمدّ َك ا َعم ًْٜمُ ْق َٟم٤م
عمََّ٤م رأي ُت َؽ ُشم ِْمٌِ ُف اًم ُٕم ْر ُضم ْق َٟم٤م
ًمٙمـ

َأر َ
اك ُِم َـ اًم ٌَّل َُم ِْم ُح ْق َٟم٤م
ُشم ِِم ّؾ سمِٜمَ ّْمٚمِٝم٤م ا َعم ْٓم ُٕم ْق َٟم٤م
اًمٓم٤مئر ِ
ِ
ات َسمٓمِ ْٞمٜمَ٤م
سمِ َٚم ْح ِؿ
َ
ِ
اًمًقا ِد ُقم ُٞم ْق َٟم٤م
َمت ْ ُح َق َّن ُم َـ َ

َسم ْؾ َأ ْٟم َ٧م َصٕمد ُة ضم٤مئ ٍر ُمثٜم ّٞم ٌ٦م
ػ اًم َٖم َْمٜمْ َٗم ِر ِخم ْ َٚم ٌَ ً٤م
ًمق ُيمٜمْ َ٧م ذم َيم ِّ

ًَم َٖمدَ ا

َأ ْؿم ٌَ ْٝم َ٧م ُٟم ْق َن اخلَ ِّط ًمٙم ْـ أ ْسم َٞم َْم ً٤م

َيم ْل

َأ ـم َٚم ْٕم َ٧م َيم ْل دم ُٚمق اًم َّٚم َٞم٤مزم اجلُ ْق َن؟ َوم ْٚمـ
َيم َٚم َح ْ٧م سمِ ُر ْؤ َيتِ َؽ اًم ُٕم ُٞم ْق ُن َمجِ ْٞم ُٕم َٝم٤م

رب َوم َام أ ْ َِب ٰك اًم َّٚم َٞم ِ٤مزم اجلُ ْق َٟم٤م
ـ ُت ْٖم ْ

ِمّ٤م

ًمق ُيمٜمْ َ٧م َـم ْػم ًا َمل ْ شم ُٙم ْـ َُم ْٞم ُٛم ْق َٟم٤م

واعمػمزا طمًلم اسمـ اعمػمزا ظمٚمٞمؾ اًمٓمٝمراينّ .
شمقذم ذم اًمٜمجػ ودومـ ذم وادي اًمًّلم،
ورصمتف اًمِمٕمراء وإدسم٤مء( .أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م :ج /4ص :97ومٝمرس اًمؽماث :ج/1
صُ :111م٘مدّ ُم٦م ديقاٟمف :ص.)7-17
ذم ه٤مُمش ديقان اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر

حمٛمد احلًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء
 .1ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ّ
احلكمَ « :
حمٛمدطمًلم آي ً٦م ذم اعمٕم٤مرف واًمتج٤مذم قمـ اًمدٟمٞم٤م واًمزهد ومٞمٝم٤م،
يم٤من اًمِمٞمخ ّ
ّّ
ٍ
عم٘مدار ُمـ
قمغم همقاُمض اًمٕمٚمقم اًمّلهقشم ّٞم٦م ،وأهار اعمٕم٤مرف ،وًمف ىمٓمٕم٦م شمٗمًػم
واًمقىمقف ٰ
اًم٘مرآن اعمجٞمد ّ
قمغم قمٔمٞمؿ طم ّٔمف ُمـ مجٞمع اًمٕمٚمقم ،وىمد شم٘مدّ م شم٤مريخ ووم٤مشمف ،ومل يٕم٘م٥م
شمدل ٰ
إٟمتٝمك.
ؾمقى اًمِمٞمخ آهم٤م رو٤م أدام اهلل سم٘م٤مهش
ٰ
ٰ

ُ .1مٓمٚمع هذه اًم٘مّمٞمدة وإسمٞم٤مت اًمثامٟمٞم٦م إظمػمة ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مّم٤مئد احلًٞمٜم ّٞم٦م اعمِمٝمقرة،

اعمحرم احلرام.
قمغم اعمٜم٤مسمرّ ،
ظم٤مص٦م ذم أ ّي٤مم ّ
ومل يزل اخلٓمٌ٤مء ي٘مرؤوهن٤م ٰ
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ىمد َىمدَّ َر ْشم َؽ َيدُ اإل ًٰم ِف َُمٜمَ ِ
٤مزًٓ
َشم ْ٠م ِيت سمِ َِم ْٝم ِر َك ُيم ُّؾ سمِ ْٙم ِر ُُم ِّم ْٞم ٌَ ٍ٦م
َومٌِ ُٗم ْٚمٙمِ َؽ اًم َٕم٤مزم َٟم ُٕمدُّ َك أ ْؿم َٞمٌ ً٤م
ُأ ْيم ُٗم ْ ِ
اًمق َرى
ػ ؾم َٝم٤م َُم َؽ َي٤م َز َُم٤م ُن َقم ِـ َ
اًمر َو٤م
ؽم َيم َّـ ًَمٜمَ٤م ْاإل َُم٤م َم َأ َسم٤م ِّ
ًَم ْق َشم ْ ُ
َو َأ َُم ُّض ذم َأ ْطمِم٤م ِءٟم٤م ُِم ْـ َوم ْ٘م ِد ِه
ُم٤م ضم َّٗم ِ
٧م إَ ْىمّل ُم ُِم ْـ إ ْـم َرائ ِف
َ َ
ِؾم ٌْ ٌط ِ
جلَ ْٕم َٗم َر1
َ
طم٤مط ُِم ّٚم٦م َضم ْٕم َٗم ٍر
ُه َق َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِم ْـ َضم ْٕم ٍ
ٗمر َو ُه َق اسمٜمُ ُف
ػ ِ
اًمٖم َٓم٤م ُءَ 3وإ ْن َي ُٙم ْـ
َوجلدّ ِه ُيم ِِم َ
اًمؽم ِ
اب َو َسم ْٕمدَ ُه
َأ ْو َح ٰك َدومِٞمٜم ً٤م ِ ْذم ُّ

َي٤م ًَم ْٞم َ٧م ُسم ْر َضم َؽ َمل ْ َي ُٙم ْـ َُم ًْ ُٙم ْق َٟم٤م
ِ
٥م ذم ِؾم َقا ُه ُقم ْق َٟم٤م
َشمدَ ُع اعمَ َّم٤مئ َ
ب اًمق ًُم ِ
َو ُشم َٕمدُّ ذم ُىم ْر ِ
قد َضمٜم ِ ْٞمٜمَ٤م
ُ
س ْقم َ٧م َيم َام ْاؿم َت َٝم ْٞم َ٧م
َوم َٚم َ٘مدْ َ َ
اًمنمي ِ
ِ
ػ
ٚمنم ِع َّ ِ ْ
ًَم َ َ
ؽم ْيم َ٧م ًم َّ ْ
اًمر ِطم ْٞم َؾ
آ َٟم ً٤م َو َىمدْ َقم َز َم َ
َطم َّت ٰك َظم َٓم ْٓم َـ عمَ ِ ْقشمِ ِف اًم َت ْ٠مسمِ ْٞمٜمَ٤م
اًمدِّ ْيٜمَ٤م
َأ ُِم ْٞمٜمَ٤م
َسم ِ٘م ْٞمٜمَ٤م

َو َأسم ٰك

َو َأ َقم َّز َه٤م
ِ
ـ َي ُ٘م ْق ُلَ ( :سمٜمُ ْق َٟم٤م)1
َوسمِف ُٟم َخ ّٓم ْل َُم ْ
اًمٖم َٓم ِ
ػ ِ
ُم٤م َزاد ذم َيم ِْم ِ
٤مءَ 4ي ِ٘م ْٞمٜمَ٤م
َ
َ
٤مي َدومِ ْٞمٜمَ٤م
َيم٤م َسمدْ ُت َدا ًء ذم َطم َِم َ
َقم َٚم ْٞمٝم٤م

اِل ُ ْق َٟم٤م

يم٤مؿمػ ِ
ُ
اًمٖمٓم٤مء .
ؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر
 .1ضمدّ ه ُمـ أ ُّم ِف
ُ
اًمِمٞمخ إيم ُ

ٟ .1مخٓمل :شمرضمع اِلٛمزة إمم أصٚمٝم٤م ذم « ُٟم َخ ِّٓمئش ،وىمقًمف« :سمٜمقٟم٤مش إؿم٤مرة إمم ختٓمئ٦م ىمقل
اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم:
َسمٜمُ ْقٟمَ٤م َسمٜمُق أ ْسمٜمَ٤مئٜمَ٤م َو َسمٜمَ٤م ُشمٜمَ٤م
 .3أؿم٤مرة إمم ىمقل أُمػماعم١مُمٜملم

٤مل إسم ِ
٤مقم ِد
اًمر َضم ِ َ
َسمٜمُ ْق ُه َّـ أ ْسمٜمَ٤مء ِّ

ازددت ي٘مٞمٜم ً٤م.
ً« :مق يمِمػ زم اًمٖمٓم٤مء ُم٤م
ُ

اًمٖمراءً ،مٚمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ
 .4اعم٘مّمقد يمت٤مب يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُمٌٝمامت اًمنميٕم٦م ّ

ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء .

متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل طمٗمٞمد اعم١م ًّمػ 57 .......................

َومـ َ َ
ُُم َت َٛمٜمِّٞمـَ ً٤م
لم ًم ِ َٗم ْ٘مـ ِد ِه
أل ْسمٙمِـ َ َّ
َو ََٕ ْر ِو َي َّـ َطم َِم٤م اًم َّث َر ٰى سمِ َٛمدَ ِاُم ِٕم ْل
ٓ َي ْٛمٜمَ ُع اعم٤م ُقم َ
قن ُِم ْـ أ ْومْم٤مًم ِ ِف
َي ًْ ُٝمق َقم ِـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م سمِ ِذ ْيم ِر َص َّلشمِ ِف
اب ُٟمقر إ ٍ
ِ
ِ
ُم٤مُم٦م
ُي ْٚم٘م ْل َقم َ ٰغم اعم ْحر ِ ْ َ
نم َهن َ ُْمقا سمِ ِد ْي ِـ ُحم َ َّٛم ٍد
ُه ْؿ َُم ْٕم َ ٌ
َواعمُـ ْ٘م َت ِٗمل اًم َ٘م٤م ُٟم َ
قن ِ ْذم َأ ْطم َٙم ِ٤مُم ِف

َهدَ ُروا َد َم اًم َ٘م ْق ِم ا ًَّم ِذ ْي َـ َشم َز ْٟمدَ ُىمقا
سم٤مًمً َٝم٤م3
ًَم ْق َأ َّن َسم٤مسمِ َّٞم ً٤مَ 1شم َٕم َّٚم َؼ
ُّ
و ًَمق أ َّٟمفُِ 4مـ َظم ْٚم ِ
ػ َؾم ٌْ َٕم ٍ٦م أ ْسم ُح ٍر
ْ
ُ
َ
اًمز ِ
ُم٤من ًم ِ ِٗم ْٕمٚمِ ِف
َٓ أ ْؾم َخ َٓم َّـ ُِم َـ َ

جل ِ
قارحِ َأ ْن َشم ُٙم ْق َن ُضم ُٗم ْق َٟم٤م
ُيم َّؾ ا َ
٘م٤مل :إ َّن ُِمـ اًمٕمٞم ِ
قن ُقم ُٞم ْق َٟم٤م1
ًم ِ ُٞم َ
َ ُُ
ُوم ْ٘مدا ُٟمف َُم ْـ َي ْٛمٜمَ ُع
٤مس َقم ْـ َص َٚم ٰق ِ ِ
٤مه ْق َٟم٤م
اهت ْؿ َؾم ُ
َواًمٜمَّ ُ
ِ
راب ُِمٜمْ ُف َضمٌِ ْٞمٜمَ٤م
إ ْن ىم٤م َسم َؾ اعم ْح َ
ِذم إِ ْص ٌَ َٝم َ
٤من و َأ ْشم َٚم ُٗمقا ا ًْم َ٘م٤م ُٟم ْق َٟم٤م
اعم٤م ُقم ْق َٟم٤م

َأ ْو َمم سمِ ِف إِ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ َخم ْ ُت ْق َٟم٤م
اًمز َٟم ِ
٤مد ِق َمل ْ َي ُٙم ْـ َحم ْ ُ٘م ْق َٟم٤م
َو َد ُم َّ
ًم ِ ْ َ
أل ُْم ِـ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َمل ْ َي ُٙم ْـ َُم ْ٠م ُُمقٟمَ٤م
ٍم اإل ًَم ِف َؾم ِٗم ْٞمٜمَ٤م
َريم ٌُ ْقا ًم ُف َٟم ْ َ
وأ َرى ( ِ
اًمرو٤م) 5سمِ ُٕم َغم أسمٞمف َىم ِٛم ْٞمٜمَ٤م1
ٰ

 .1يٕمٜملُ :مـ اًمٕمٞمقن اًمٌ٤ميمٞم٦م قمٞمقن ضم٤مري٦م.
 .1اًمٌ٤مسم ّٞم٦مُ :مـ اًمٗمرق اعمٜمحروم٦م اًمْم٤م ًّم٦م.

ِ
(اًمًٝم٤م) و ُيريٜمل
اًمًٝمك ُ
اًمًٝمكٟ :مجؿ ذم اًمًامء ٓ ُيرى ،وُمـ أُمث٤مل اًمٕمربِ :أر ْيف ُ
ُّ .3

اًمثر ّي٤م.

 .4سمٗمتح اًمقاو ُمـ (ًمق) ،وختٗمٞمػ اِلٛمزة ُمـ (أٟمّف) ووصؾ إًمػ ُمـ (أٟمّف) ومّل شمقضمد
مهزة خمٗمٗم٦م وإٟمّام ُمقصقًمف وُم٘مٓمققم٦م.
 .5اعم٘مّمقد ُمـ (اًمرو٤م) هق ّ
حمٛمد اًمرو٤م
اًمٕمّلُم٦م إيمؼم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ّ
اعمرصمل.
أسمقاعمجد اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ٟمجؾ
ّ
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ُمقمم َ َحتٛم َؾ ِقم ْٚمؿ َأه ِؾ اًمٌٞم ِ
٧م سمـ٤مإل
َ ْ
َْ
َ ْ ً َّ
ِ
ـ1
اؾم ِ٦م ُُم ْ١م ُِم ٍ
َي ْر ُٟمق اعمُ َٖم َّٞم َ
٥م ذم وم َر َ
ِؾم ٌْ ُط اًم َٞم ِٛم ْ ِ
ديٛم ٌ٦م
لم َوم َٚم ْق َر َأ ْ َهت٤م
َ
َو ََٕ ْٟم َِمدَ ْ َهت٤م إ ْذ ُي َٛم ّز ُىمٝم٤م اِل َ َق ٰى:
َوإِ َذا َٟم َٔم ْر َت ِحلُ ًْٜم ِ ِف َو َو َىم ِ
٤مر ِه
ًمق َشمٜمْ ُٔمر ِ
احل ْرسم٤م ُءًَ 5م ْٞم ً
ّل َو ْضم َٝم ُف
ُ
ُظم ْذه٤م َيم َٓم ٌْ ِٕم َؽ َوم ْٝم َل َشم ْ٘م ُٓم ُر ِر َّىم ً٦م
اًمِمٕم ِ
ًَم ْق َ
٤مسمؼ
راء ُِمثْكم َؾم ٌ
يم٤من ذم ُ َ
ُيم ُّؾ اعمَ َّم ِ٤مئ ِ
٥م َىمدْ َ ُهت ُ
قن ِؾم َق ٰى ا ًّمتِل
َي ْق ٌم سمِ ِف ٱ ْز َد ًَم َٗم ْ٧م ُـمٖم٤م ُة ُأ َُم ّٞم ٍ٦م

ِْل٤م ِم ٓ َيم ًٌْ ً٤م وٓ َشم ْٚم ِ٘م ْٞمٜمَ٤م
َومٌِ َحدْ ِؾم ِف دمدُ اًم ُّٔمٜمُ َ
قن َي ِ٘م ْٞمٜمَ٤م
٤مًم٧مَُ :م٤م َو َص ْٚم ُ٧م َي ِٛم ْٞمٜمَ٤م
َطم َٚم َٗم ْ٧م َو َىم ْ
ِ
ِ
قى و ًَم ِ٘م ْٞمٜمَ٤م)3
( َُم٤مذا ًَم٘م ْٞم٧م ُم َـ اِل َ ٰ
َوم َٚم َ٘مـدْ َر َأ ْي َ٧م اًم ٌَـدْ َر
ًَم َت َٚم َّق َٟم ْ٧م
َو َشم ًِ ْٞم ُؾ
ؽم ْيم ُت ُف
ًَم َ َ

اهـ ْق َٟم٤م4
واًمر ُ
َ

َومـ َرطم ً٤م سمـ ِف َشم ْٚم ِق ْيٜمَـ٤م
ِ
دى َيدَ ْي َؽ َُم ِٕم ْٞمٜمَ٤م
ُم ْث َؾ َٟم ٰ
ِ
سم ِ
اًمٕم َث ِ
٤مر َطم ُر ْو َٟم٤م
٤مدي
َ

حمٛمـ ٍد َحم ْـ ُز ْو َٟم٤م
َشمـ َر َيم ْ٧م ُومـ١ما َد
ّ
لم ُِم َـ احلُ ًَ ْ ِ
لم ُو ُٖم ْق َٟم٤م
يمل َشم ِْم ِٗم َ َّ
ْ

 .1اًم٘مٛملم :اجلدير.
 .1إؿم٤مرة إ ٰمم احلدي٨م اعم٠مصمقر« :اشمّ٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مٟمّف يٜمٔمر سمٜمقر اهللش.

 .3إؿم٤مرة إ ٰمم ىمقل َضمرير:
ِ
ؼم ِ ِ
َُم٤م َذا ًَم ِ٘م ْٞم َ٧م ُِم َـ اِل َ َق ٰى َو ًَم ِ٘م ْٞمٜمَ٤م
اهت َّـَ ،و ُىم ْٚم َـ زم:
َهم َّٞم ْْم َـ ُم ْـ َقم َ َ
اًمراهقنٌ :
ُ
ضمٌؾ.
.4
ِ
إمم ّ
يمؾ ضمٝم٦م ،ويمام يدير وضمٝمف سم٤مدم٤مه
 .5احل ْرسم٤مء :طمٞمقان ذو ىمقائؿ أرسمع ،يدير قمٞمٜمف ٰ
ىمقشمف اًمٕمْمٚمٞم٦م ذم
إمم ًمقن آظمرّ ،
قمغم شمٖمٞمػم ًمقٟمف ٰ
اًمِمٛمس دائ ًام .يّمٗم٤مد اًمزسم٤منً ،مف اًم٘مدرة ٰ

آومت٤مبپرؾم٧مش .يٜمٔمرً :مً٤من
ًمً٤مٟمف خيرضمف ويدظمٚمف هقم٦م وم٤مئ٘م٦م ،ي٘م٤مل ًمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م « :

اًمٕمرب :ج /1ص337
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َٟم٤م َد ٰىَ :أٓ َه ْؾ ُمـ ُُم ِٕم ْ ٍ
لم َوم َٚم ْؿ َُيِدْ
ِ
اًمّم ِٕم ْٞم ِد ُجم َ ّرد ًا
َوم ٌَ٘مل َقم َ ٰغم َو ْضمف َ
وهوا سمِٜم ًِقشمِ ِف َقم َغم ُقمج ِ
ػ اعمَ َٓم٤م
ْ
ْ َ
َ ََ ْ
ِ
هل سمِٜمْ ُ٧م ُحم َ َّٛم ٍد
َأ َوُم ْث ُؾ َز ْيٜمَ َ
٥م َو َ
٥م
َو َهمدَ ا ُىم ٌَ٤م ًَم ُت َٝم٤م ُي َ٘م ِّٚم ُ
َٟم َث َر ْت َقم ِ٘م ْٞم َؼ ُد ُُم ْق ِقم َٝم٤م ًَمـ َّام َهمدَ ا
ُُم ٌْ ًَ َ ًام

ِ
اًمرىم٤مق ُُم ِٕم ْٞمٜمَ٤م
ّإٓ اعمُ َحدَّ َد َة
َُم٤م َ
ٟم٤مل َشم ْٖم ًِ ْٞم ً
ّل َو َٓ َشمـ ْٙم ِٗم ْٞمٜمَ٤م
َشم ْٓم ِق ْي ُؾم ُٝمقًٓ سمِ٤مًم َٗمّل َو ُطم ُز ْو َٟم٤م
ِ
ِ
ؿم٤مُمت ً٤م َُم ْٚم ُٕم ْق َٟم٤م
٥م
َسم َر َز ْت ُخت٤مـم ُ
َيم َ
٤من اًمٜمٌَِّ ُّل سمِ َر ْؿم ِٗم ِف َُم ْٗم ُت ْق َٟم٤م
سمِ َٕم َّم٤م ُه َيٜمْ ُٙم ُ٧م ًُم ْ١م ًُم ْ١م ًا

ٙمٜمُ ْق َٟم٤م1
َُم ْ

ُمر أٟمّف ا ّشمٗمؼ ذم أ ّي٤مم ُمروف أن ه ٌّ٧م ري٤مح خمقوم٦م وُمٓمرت اًمًامء
1ـ ىمد ّ
ويم٤من ذم اًمّمٞمػ وم٘م٤مل اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر ّ
احلكم:
َسم ْح ُر قمٚم ٍؿ َىمدْ َوم َ٘مدْ ٟم٤م
٥م َص ْٞمٗم ً٤م
اًمً ُح ُ
َىمدْ َسم َٙم ْت ُف ُ

ُه ومام َأ ْهمـ َز َر ِقم ْٚمـ َٛم ْف
َ
اًمٕم٤ممل ُ ُفم ْٚم َٛم ْ٦م
َوا ْيم َتً ٰك

َصم ْٚمٛم ْ٦مش1

اإلؾمّل ُم
ُُمـ ْذ ُشمـ ُق ِّ ْذم ّأر ُظمـق ُه
« َصم ُٚم َؿ ْ
(1338هـ)
3ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
َ

 .1ؾمحر سم٤مسمؾ وؾمجع اًمٌّلسمؾ :ص ،417-419ـمٌٕم٦م صٞمدا-451( ،1331 ،

 :)453وٟم٘مؾ سمٕمض هذه إسمٞم٤مت آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمّجٗمل ذم يمت٤مسمف اعمخت٤مر ُمـ
حمٛمدطمًلم اًمقاقمظ
اًم٘مّم٤مئد وإؿمٕم٤مر :ص /116سم٤مًمرىمؿ ،87حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ ّ

اًمٜمجٗمل.

 .1طمكم اًمزُمـ اًمٕم٤مـمؾ ذم ُمـ أدريمتُ ُف ُمـ إوم٤موؾ ،وهق ُمٗم٘مقدٟ .م٘مؾ قمٜمف ّ
اًمٕمّلُم٦م

اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ذم يمت٤مسمف احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م.

 ................................................................... 63أصؾ اًمؼماءة

قملم ُضمقدي سمِ ُح ْٛم ِر اًمدَّ ُْم ِع ُِمدْ َر َارا
ي٤م ُ
َُم ِ
ٜم٤مز ٌل ُقم ِّٓم َٚم ْ٧م ُِم ْـ َأ ْهٚمِ َٝم٤م َو َظم َٚم ْ٧م
سمِ٤مهلل ؾم ْؾ ُمدْ ُمع اًمٌ ِ
٤ميمل َه ِؾ ْار َ َحت ُٚم ْقا
َ َ َ َ َ
وُمٜمٝم٤م:
َمل ْ َأ ْٟم َس إِ ْذ َز َار ِين َواًم ّٚم ُٞمؾ ُُم ْٕم َتـٙمِ ٌر
قع اًم َٕم ْ ِ
لم ُِم ْـ َضم َز ٍع
اؾم َت َٝم ّؾ ُد ُُم َ
ُصم ّؿ ْ
يم٤م َد ْت َشم َ٠م ّضم ُ٩م ٟمِ ْ َػم ُ
ان اًم َٖمرا ِم سمِ ِف
و َفم َّؾ يٜمْ ُثر ذم ور ِد اخلدُ ِ
ود َأ َؾم ًك
ُ
َ
َْ
َ ُ
٤محَ :ص ْؼم ًا ،وم٢م ّن اًم َ٘م ْق َم َىمدْ َفم َٕمٜمُقا
َو َص َ

وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء:

واذ ُيمر ُم ِ
واًمد َارا
َِ
ً٤ميم َـ َُم ْـ َ ْهت ِق ْي ِف
ْ َ
اؾم َتقطم َِم ْ٧م َسم ْٕمدَ َُم٤م َيم٤م ُٟمقا َِل٤م َضم َ٤مرا
َو ْ
ِ
اًمر ْسمع آ َصم َ٤مرا؟
أ ْم َه ْؾ َسم٘م ْل َقمٜمْ ُٝم ُؿ ذم َ
أ ْوم ِدي ِف ُِمـ ِ
زائ ٍر ُضمٜمْ َح اًمدُّ َضم ٰك َز َارا
ْ ْ
و َفم ّؾ َد ُْمٕم ً٤م قمغم اخلَدّ ْي ِـ ُِمدْ ٰر ٰارا
َصم ْ٠مرا َشميم ذم إَطم ِ
ِم٤مء َؾم ّٕم َ٤مرا
ْ
َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ث٤مرا
ًَٔم َئ اًمدَّ ُْم ِع ُم ْ٘م َّلًٓ وُم ْٙم َ
ٗم٤مرا
َي٤م ُسم ْٕمدَ ه٤م َُمٜمْ ِزًٓ َؾم ُ٤مروا و َأ ْؾم ٰ

اًمز ُ
ُم٤من ِ ِِب ْؿ
َِل ْ ِٗمل َقم َغم ِضم ْ َػم ٍة َضم َ٤مر َ
هم٤مب قمـ َٟم َٔم ِر ْي
َِل ْ ِٗمل َقم َغم َىم َٛم ٍر َىمدْ
َ

حل َِم٤م ُِم ْـ َه ْج ِر ِه ْؿ َٟم ٰ٤مرا
ض ُُمقا ذم ا َ
و َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
ُِم ْـ َىم ٌْ ِؾ ْ
امرا
أن َشم ْٙم َتٛم ْؾ ًم َ
ٚمق ْص ْؾ ُم ْْم ٰ

قى و ُشم َ٘م ًك
ُيمٜمّ٤م ويم٤م ُٟمقا مجٞمٕم ً٤م ذم َه ً
وف اًمدَ ْه ِر ُمـ َقم َج ٍؾ
س ُ
َطمتّك َر َُم ْتٜم٤م ُ ُ
كمـ
َىمدْ ُيمٜمْ ُ٧م َأ ْر ُضمق ـ َومدَ ْشم َؽ اًمٜمَ ْٗم ُس َي٤م َأ َُم ْ

وإصدٰ ٰارا
َقم ْقٟم ً٤م قمغم اًمدَ ْه ِر إ ْي ٰراد ًا
ْ

ًَمٙمِـ َىمْم٤مي٤م َىمْم ِ
٤مء اهلل َهم٤مًم ِ ٌَ ٌ٦م
َ
َ
ْ

وُمٜمٝم٤م:

َىمدْ َطم َ٤مز ُمـ َد ْو َطم ِ٦م اًم َٕم ْٚمٞم٤مء َأ ْز َه َر َه٤م
َُم٤م َيم َ
وًمٙمـ ُي ًْ َت َْم٤م ُء سمِ ِف
٤من َسمدْ ر ًا
ْ

إر ِ
و َوم َّر َىم ْتٜمَ٤م سمِدَ ْوحِ
ض َأ ْؿم َٓم ٰ٤مرا
ْ
َأ ْن يًتدان ًَمٜم٤م إ ّي٤مم َأ ْقم َّم ٰ٤مرا
و ًَمٞمس سمٕمدَ َىمْم ِ
٤مء اهلل إ ْٟم َٙم ٰ٤مرا
َ
َ ْ َ َْ

رو َو ً٤م و َأر َومٕمٝم٤م َؿم ْ٠مٟم ً٤م ِ
وُم ْ٘مدَ ٰارا
ْ ََ
َ ْ
يم٤من َسم ْحر ًا وًمٙم ْـ َ
ُم٤م َ
يم٤من َز ّظم ٰ٤مرا
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قاد ِ
َقم َغم احل ِ
ث إ ْي ًَ٤مر ًا وإ ْقم ًَ ٰ٤مرا
ٰ َ
ٍم َه٤م َقم ْٞمِم ً٤م وأ ْقم َام ٰرا
َي ُٙم ْق ُن َأ ْىم َ َ

ِ
َ
أص َؼم َٟم٤م
ويم٤من َأ ْو َؾم َٕمٜم٤م طم ْٚم ًام َو ْ
و ُيم ُّؾ َٟمٌ ٍ
٧م َٟمام ُِم ْـ َُم ْٕم َِم ٍ
٥م َطم ًَ ٍـ
ْ
َ
***

أردت ْ
صمٌ٧م
4ـ وىم٤مل [ؿم٘مٞم٘مف] :رصمٞم ُتف أيْم ً٤م سم٘مّمٞمدة ـمقيٚم٦م أظمرى
أن أ َ
ُ
سمٕمْمٝم٤م ذم ذًمؽ وإن يمٜم٧م همػم ؾم٤مًمؽ ذم شمٚمؽ اعمً٤مًمؽُ .مٓمٚمٕمٝم٤م:
َ
أم َذاد َقمـ ًَمقم ِ
اًمٕمدَ ى َوم َ٠م ُذ ْو ٰدا
قى َوم َ٠م ُضم ْق ٰدا
ْ َ ْ
َه ْؾ َضم٤م َد َص٥م سمِ٤مِل َ ٰ
ِ
وم٤مق ُمـ اًمّمٌ٤مسم ِ٦م ِ
أ ْم َه ْؾ َأ َ
٤معُ 1ضم ُح ْق ٰدا
قم٤مؿم ٌؼ
َوم٠موم ُٞمؼ َأ ْم َه ْؾ أ ْؾم َت َٓم َ
َّ َ َ
َوم َ٠م َـم٤مع َقم ِ
أم ه ْؾ ؾم ِٛمٕم َ٧م سمِٕم ِ
٤مذ ًَم ُف َو َظم َ
٤من ُقم ُٝم ْق ٰدا
٤مؿم ٍؼ َذ َاق اِل َ َق ٰى
َ
َ
ْ َ َ ْ
قى ٰومرام ُصدُ ْو ٰدا
اًمر َد ٰى
رأي٧م ُُم َت ّٞم ًام
أ ْم َه ْؾ
َ
َ
ذم َو ْص ِؾ َُم ْـ َ َْي ٰ
ظم٤مف َ
٤مت َؿم ِٝم ْٞمدٰ ا
َُم٤م ُيمٜمْ ُ٧م ّأو َل َُم ْـ َشم َّمدَّ َر ًم ِ ْٚم َٝم َق ٰى
قى َد ْهر ًا َو َُم َ
َذ َاق اًمٜمَ ٰ
ُشم ٌْدُ و َقم َغم ُيم ِّؾ إ ُُم ِ
٥م َي ْقُم ً٤م سمٕمدَ َي ْق ٍم َي ُز ْو ٰدا1
قر ٟم٘مٞمّم ٌ٦م
َواحلُ ُّ
تك سمِ٤مهلل َأ ْم
اًمّم ٌَ٤م َقم ْٞم َ
َأ َشمر ٰى ِّ
٥م اًم َٗم ٰ
قى
َيم ْٞم َ
واًمق َؿم٤م ُة َقم َغم اِل َ ٰ
ؽم ُ
ػ اًم َت ًَ ُّ ُ
و َهم ِز ْي ُر َد ُْم ٍع ذم اِل َ َق ٰى ُ ََي ِر ْي ُ٘م َٝم٤م

اًمق َر ٰى َحم ْ ُٛم ْق ٰدا
اًمّمٌ٤مسم٦م ذم َ
ذ َّم َ
ِ
ي واًمً َ٘م٤مم ُؿم ُٝم ْق ٰدا3
َو ْضمد ْي َويمدِّ ْ
ّ ُ
٩م ذم اًمٙمِ َغم وؾم ُٝمق ٰدا4
شم٠مضم َ
َٟم ٌ٤مر َّ
ُ

 .1سم٘مٓمع مهزة اًمقصؾ ًمٚمقزن اًمِمٕمري.
 .1هق ومٕمؾ ُمْم٤مرع «يزو ُدش ومٝمذا ُمـ اإلىمقاء.
 .3طم٤مل ٟم٤مئٌ٦م قمـ اخلؼم ّ
وإٓ ظمؼم ُمرومقع «ؿمٝمق ُدش.
(ٟم٤مر).
ُ .4مرومققم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ٌ
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وُمٜمٝم٤م ذم احلامؾم٦م:
َ
يم٤من ِ ْزم
اًمّم ٌَ٤م إ ْذ
هلل أ ّي٤م ُم
ِّ
اًمِم ِ
َو َ َُي ُّز ِين ُؾم ْٙم ُر َّ
ّٜمل
ٌ٤مب َيم٠مٟم ْ
ػ ّ
وم٢من َُم ْـ قم٤م َد ْي َت ُف
ي٤م
دهر ُيم َّ
ُ
ح٤مو َل ًَم ْـ ُشم َذ ًِّم َؾ َُم ْـ َهمدا
َو َد ِع اًم َت ُ
ُمـ ُمٌٚمِ ُغ اًمٕم ِ
ٚمٞم٤مء َقمٜم َّل أ َّٟمٜمل
َ
ُْ
و َأٟم٤م ر ِوٞمع ًُم ِ
وطمٚمِٞم ُٗمٝم٤م
ٌ٤مهن٤م
َ
َ ُْ

واعمَ ْجدُ َُم٤م ُرومِ َٕم ْ٧م عمَ ِ ْج ٍد ر ٌ
اي٦م
ؿم٤مظمّم ٌ٦م إمم َقم ْٚم ِ
ِ
ٞم٤مئ ِف
لم
َواًم َٕم ْ ُ
َ
َوم َٚمرب د ٍ
ٜم٤مقم َٝم٤م
اهٞم٦م َر َوم ْٕم ُ٧م ِىم َ
ُ َّ َ
َيم ْؿ َـم ِ
يمِمٗم٧م ُيم ُر ْو َسم ُف
٤مر ٍق َهم ْر َصم ٰك
ُ
ٍ
ِ
اًمزُم٤من َأ َضم ْر ُشم ُف
ف
س َ
ّ
وخمقف َ ْ
َو َسمدٰ ا ُهم ُّم ُ
اعمج ِد ُِمٜمّل ُُم ْق ِرىم ً٤م
قن ْ
ف اًم َٗم َت ٰك ًَم َر َأ ْي َ٧م ِزم
اًمنم ُ
ًمق َأ ْظم َٚمدَ َّ َ
ًَمٙمِـ ُِمـ ِهم ِػم ّ ِ
وسومِ ِف
َّ ْ َ
اًمزُم٤من َ ْ

 .1و ُيٕمٞمدُ .
َُ .1م ِز ْيدُ .

 ٓ .3ي٘م٤ملُ :مديد ًا وإٟمّام ي٘م٤ملُ :مدّ ًا.

ِ
سم٤مزهم ً٤م َُم ًْ ُٕمق ٰدا
ن ِة
َٟم ْج ُؿ اعمَ َ َّ
ِ
ِ
اًمّمٌ٤م و ُيٕمٞمدٰ ا1
ُهم ّْم ٌـ َيٛم ْٞم ُؾ سمف َ
َؿمٛمس اًمٕم ِ
٤مف َقمٜم ِ ْٞمدٰ ا
خي ُ
داوة ٓ َ َ
َ
ْ َ
ٟم٤مل ِ
قم ّز ًا ُم٤م قمٚمٞمف ُم ِز ْيدٰ ا1
َىمدْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ىم٤مئ ًام و ُىمٕمق ٰدا
٤مه٤م
َأ ْمحل مح ٰ
ِ
وو ُر ْو ٰدا
قمٜمدَ اِل َزاه ِز َُم ّْمدَ ر ًا ُ
إِ ّٓ َأ َظم ْذ ُت ِز َُم٤م َُمٝم٤م ا َعم ْٕم ُ٘مق ٰدا

ّ٤مس َقمٜمْ ُف ُر ُىم ْق ٰدا
َؿم َز َر ًا إ َذا َُم٤م اًمٜم ُ
وُمٕم ِ
٤مو ٍؾ َيم َِّم ْٗم ُت َٝم٤م َو ُقم ُ٘م ْق ٰدا
َ ََ
ِ
ومٞمف ـم٤مروم ً٤م و َشمٚمِ ْٞمدٰ ا
و َسم َذ ًْم ُ٧م
وس ْوم ُتف ر ْـم٥م اًم ِّٚم ِ
ً٤من َمحِ ْٞمدٰ ا
َ َ ُ َ َ
ٍ
٤مر ُم ِد ْيدٰ ا3
سمِ َٞمد ُمت َدُّ إمم اًم َٗم َخ ِ َ
اًمً َام ُء ُظم ُٚم ْق ٰدا
ذم اًمدَّ ْه ِر َُم٤م ٰدا َم َّ
َمل ْ َيٜمْ ُ٩م َُم ْذ ُُم ْق َُم ً٤م َو َٓ َحم ْ ُٛم ْق ٰدا
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ٍ
قاد ِ
َيمر احل ِ
واًمِم ُٝم ِ
ُ
حل٤مدث
قر
ث
ُّ َ
ٜمك إ ْصم َر اًم َٗم َتك
َو َأ َر ٰى اعمَٜم٤م َي٤م َواعمُ ٰ
وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء:
ِ
ٝم٤مضم َر ىم٤مشمِ ْكم
ي٤م ص٤مطم ٌَ َّل َأرى اًم َت ُ
ُقم ْقدا ا ْذ ُيمرا زم سمٕمدَ َشم ْذ ِ
يم٤مر اِل َقى
ُيمٜمّ٤م َمجٞمٕم ً٤م ذم ُم ِ
ْم٤مُم ْ ِػم اِل َقى
َ
شم٠مري٥م ّ ِ
وس ُوم ُف
َوم٠مسم٤م َد ِ ْ ُ
اًمزُم٤من َ ْ
ّل روي ِ
ٌ٤مت ّ ِ
وس ُوم ُف
َُم ْٝم ً ُ َ ْ
اًمزُم٤من َ ْ
يب َأظم ً٤م َسمر ًا َيم ِر ْي ًام ُم ِ
٤مضمد ًا
سمِ َ٠م ِ ْ
َ
َّ
يم٤من سمحر ًا ًم ِٚم َٗم ِ
ْم٤مئ ِؾ واًمٜمُ َٝم ٰك
ىمد َ َ ْ
ّلً وٓ ْ
اظمـ
ُم٤م ضم٤م َد َسم ْٕمدَ َك واسمِ ٌؾ َـم ّ 
اًمز ِ
ُم٤من و َأ ْهٚمِ ِف
و ًَم َ٘مدْ َي ُٕم ُّز قمغم ّ
اًمق ِ
َِل ْ ِٗمل َِٕ ّي٤م ِم ِ
ص٤مل وىمد َُم َْم ْ٧م
اًمز ُ
ُم٤من سمِ ْٛمثِٚمِ ِف
َه ْٞم َٝم٤مت َأ ْن َيٚمِدَ ّ
رى َهم ْق َ
اًمق َر ٰى
َي ُ
ث َ
ٕمز ْز َقم َّكم سمِ َ٠م ْن َأ ٰ
ُمـ ًم ِ ِ
ألراُم ِؾ واًمٞمت٤م َُم ٰك واًم ُت َ٘م ٰك
َ ْ

َ .1شم ُٕم ْق ُد.

ٓ َواًم ِدَ ًا ُي ٌْ ِ٘مل َو َٓ َُم ْق ًُم ْق ٰدا
ي َتً٤مسمِ ِ
٘م٤من وُم٤م َِل ُ َّـ ُمدُ ْو ٰدا
َ
ُقم ْقدا َقم َغم ُو ِّد إَ ِطم ٌَّ ِ٦م ُقم ْق ٰدا
حلٌِ ْٞم ِ
٥م و َوم ْْم َٚم ُف اعمَ ِْم ُٝم ْق ٰدا
َقم ْٝمدَ ا َ
ِ
ؿم٤مظم َّم ِ٦م اًم ُٕمّل َِم ْدُ و ٰدا
ذم فمِ ّؾ
اًمز ِ
ُم٤من َشمٌِ ْٞمدٰ ا
ي٤م
َ
ًمٞم٧م َيم ْٚم َٙم َٚم َ٦م ّ

َأ ُْم ِٝم ْؾ ُر َو ْيد ًا وا ُْم َٝمٚمِ َّـ ُر َو ْيدٰ ا
َىمدْ َ
٤مت َؾم ِٕم ْٞمدٰ ا
قم٤مش َحم ْ ُٛمقد ًا َو َُم َ
إن َ
ْ
يم٤من ًمٚم ٌَ ْح ِر اًم َٕمٓم٤م واجلُ ْق ٰدا
ًمٚمٛمرؤ ِة ُقم ْق ٰدا
ي َسم ْٕمدَ ك
ُ
ـ َ َّ
إ ْذ ُم٤م َي َر ْو َٟم َؽ واًم َٗمخ٤مر َوم ِ٘م ْٞمدٰ ا
اًمق ِ
ي٤م ًَم ْٞم َ٧م أ ّي٤م َم ِ
ص٤مل َشم ُٕم ْق ٰدا1
ِ
اؾم َتـ َ
ٙم٤من و َأ ْسم َذ َل ا َعم ْج ُٝمق ٰدا
وإِن ْ
لم َأ ْـم ِ
ٌ٤مق اًم َث َر ٰى َُم ْٚم ُحق ٰدا
ُم٤م َسم ْ َ
ِ ِ
ن ُور ْو ٰدا1
واًمٜم٤مئٌ٤مت إذا َو َر َد َ ُ

 .1شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل .راضمع :جمداًمٌٞم٤من ذم

 ................................................................... 64أصؾ اًمؼماءة

***
وًمـام يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف
5ـ ّ

سمٕمض اًمِمٕمراء ووم٤مشمف
ذم قمنم اًمٕم٤مؿمقر ّأر َخ ُ

ِبذا اعمٍمع:
«سم٤م طمًلم ؿمٝمٞمد ؿمد حمِمقرش
(1338هـ)
***
قمٌداًمًت٤مر احلًٜمل:
احلج٦م اًمً ّٞمد
6ـ ىم٤مل إؾمت٤مذ اعمح ّ٘مؼ ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
« ُ
ٛمك
شم٤مريخ َووم٤مة َؿم ْٞم ِخ اًم ُٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ ذم قمٍمه آي٦ماهلل اًم ُٕم ْٔم ٰ
ِ
قرم ذم ؾمٜم٦م
حمٛمد احلًلم اًمٜمجٗمل ُمـ آل ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م اعمُ َت ٰ
اًمِمٞمخ ّ
1338هـ

.

ُّ٘مك
احل ًَ ْ ُ
لم َُم ْـ سمِ٤مًمت ٰ
ُحم َ َّٛمدُ ْ ُ
َىمدْ هم٤م َد َر اًمدُّ ٟمْٞم٤م َوُم٤مزا ُد ُه
ِ
ِ
ِ
ُّٝمك
أٟمْٕم ْؿ سمِف زاد ًا َٕ ْه ِؾ اًمٜم ٰ
َمل ْ َي ٌْ ُٚم ِغ ْ
لم ُِم ْـ ُقم ْٛم ِر ِه
اخلَ ْٛم ًِ ْ َ
َوم ُٝم َق ُِم َـ ا ًْم ُٕم ُٚم ْق ِم ىم٤م ُُم ْق ُؾمٝم٤م 1ا ًْمـ

لم
َو ِقم ْٚم ِٛم ِف َىمدْ
٤محل ًْٜمَ َٞم ْ ْ
َ
وم٤مز سمِ ْ ُ
ِ
َ٣م َهم ْ ُػم َذ ْي ْـ
َسم ْٕمدَ َوٓء اعمُ ْرشم ٰ
َلم
َو ُذ ْظم َر َُم ْـ َأ ْوم َٚم َح ذم اًمٜم َِّْم َ٠مشم ْ ْ

ِ
٠مى ا ًْم َٗم ْر َىمدَ ْي ْـ
ًمٙم ْـ سمِ َٕم ْٚمٞم٤م ُه َؿم ٰ
ُ ِحم ْٞم ُطَ ،و ِْ
لم
اجل ْٝمٌِ ُذ ُِم ْـ َهم ْ ِػم َُم ْ ْ

شمٗمًػم اًم٘مرآن ،ص ،17-13ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م سمٓمٝمران.
 .1اًم٘م٤مُمقس :اًم ٌَ ْحر.
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إ ْذ َسم َ
اًمذ ْر َو َة 1ذم َؾم ْ ِؼمه٤م
ٚمغ ُّ ِ
ٔمٛمك سمِ ِٗم ْ٘م ِف ْإُ ٰمم
َوأ َي ُ٦م اًم ُٕم ٰ
ِ ِ
رى
قم ْ ِؽمة ـم ٰف اًم ُٓم ْٝم ِر َظم ْ ِػم ا ًْم َق ٰ
ِ
ؿم٤مُم ٍخ
أ ْقمٔمِ ْؿ سمِ ِف ُِم ْـ َقم َٚم ٍؿ
ُمق َّـم٠مِ ْإَيم ِ
ْٜم٤مف َسم ّر َو ِ ْذم
َُ
رى ذم َطم ْٚم ٌَ ِ٦م ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف َوا ًْمـ
إذا َضم ٰ
ِ
مه ٍ٦م
َوإِ ْن َي ُٙم ْـ ضم٤مرا ُه ُذ ْو َّ
َ
ًمً٤من اعمَ ْج ِد
َومٞم٤م

ُقمدَّ ُأ ِ ْزم

إَُم ِر1
ْ

()11

ْ

ْ
إن ُر ُْم َ٧م َأ ْن
َو ُىم ْؾ َأ ِّر ُظمقا

لم
لم َسم ْ ْ
ُُم ًْ َتٜمٌِْٓم ً٤مَ ،و َمل ْ َي ُٙم ْـ َسم ْ َ
ػ ِْ
َىمدْ ُـمٝمروا ُِمـ َظم َٚم ِ
َلم
اخل ْ َػمشم ْ ْ
ْ
ِّ ُ
لم
ُهداشمِٜم٤م ْإَ ِئ َّٛم ِ٦م اعمُ ّْم َٓم َٗم ْ ْ
لم
َىم َّر ْت سمِت َْح ِ٘م ْٞم٘م٤مشمِ ِف ُيم ُّؾ َقم ْ ْ
ن ِة َؾم ْٛم ُح ا ًْم َٞمدَ ْي ْـ
شمَٗم٤م ُىم ِؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
لم
اًمً ٌْ ِؼ ذم اعمَ ْٓم َٚم ٌَ ْ ْ
ُأ ُص ْق ِل َ
طم٤مز َّ
قم٤م َد ُجم ِ
ُ
َلم
٤مر ْي ِف
سمخ َّٗمل ُطمٜم ْ ْ
َشمٜمْٕم٤م ُه َيم ْل ُشم ْق ِ َذم َر ّد ًا ًمِدَ ْي ْـ
لم)
(اًمدِّ ْي ُـ أ ْسمٙم٤م ُه
احل ًَ ْ ْ
ُ
همٞم٤مب ْ ُ
()159( )1313( )19( )95

(ؾمٜم٦م 1338هـ)
ىمٚمتٝم٤م اردم٤مًٓ يقم أرسمٕملم ؾم ّٞمداًمِمٝمداء احلًلم

قمٌداًمًت٤مر قمٗم٤م قمٜمف اعمٚمٞمؽ اًمٖم ّٗم٤مر
إىمؾ
ّ
ُمـ ؾمٜم٦م 1438هـ اًمٜمجػ إذفش

ِ
ِ
ال ا ُعمٕمج ِ
ٛم٦م َويم ْ ِ
اًمذ ِْر َو ُة ،سمِ َْم ِّؿ ّ
ُّ .1
قمغم
اًمذ ِ ْ َ
ٍَم ْو َن ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ ٰ
َنه٤م ،واًم َٕم ٍْم ُّي ْق َن َي ْ٘مت ُ
اًمٙمن.
 .1اعم٘مّمقد سم ُ٠مزم ْإَُم ِر :إَئِٛم ُ٦م ِ
اًمر ْؾم ِؿ
نم اعمٕمّمق ُُم ْق َن
آ ْصم َ
وهل َشم ْٙم ُت ُ
ُ
٥م ذم َّ
َّ
ْ
ٜم٤مقم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنما ُة سمِ٘مرا َءهت٤م.
ا ُعم
تٕم٤مرف قمٚمٞمفُ :أ ْوزمً ،مٙم ْـَ ،ر َؾم ْٛم ُتٝم٤م سمِ َح ْذف ا ًْمقاو ًم ّئّل ُخيْٓم َئ ُ
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أ ُّم٤م اعم١م ًَّمػ
أصؾ اًمؼماءة
ُمر ذيمره ذم ُم١م ًَّمٗم٤مت اعمؽمضمؿ ًمف وىمد رأ ٰى اًمً ّٞمد اًمّمدرٟ 1مًخ٦م
وم٘مد ّ
ّ
ظمط اعم١م ًِّمػ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.
وقمرف اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراينٟ 1مًخ٦م ٟم٤مىمّم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب قمٜمد ٟمجؾ اعم١م ًِّمػ
ّ
اًمِمٞمخ أيب اعمجد.
وىمد وصٚم٧م هذه اًمٜمًخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م إًمٞمٜم٤م وهل سمٛمٗمرده٤م ُمدار قمٛمٚمٜم٤م ذم
شمّمحٞمح هذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ.
خمتّم٤مت هذا اًمٙمت٤مب ٟم٘مؾ آراء اعمح ّ٘مؼ اعمػمزا طمٌٞم٥م اهلل
وُمـ
ّ
اًمرؿمتل ُمـ جمٚمس درؾمفّ ،
ٕن اعم١م ًِّمػ يم٤من ُمـ شمّلُمٞمذه.
وقمٛمف
وُمٜمٝم٤م :دوم٤مع اعم١م ًِّمػ قمـ ضمدّ ه ص٤مطم٥م هداي٦م اعمًؽمؿمديـ
ّ
ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل ذم ىمٌ٤مل اقمؽماو٤مت اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري وهمػمه
قمٚمٞمٝمام .
وُمٜمٝم٤م :اؾمتٞمٗم٤مء اًمٌح٨م طمقل ضمري٤من أصؾ اًمؼماءة ذم اًمِمٌٝم٤مت
اًمقضمقسم ّٞم٦م اًمتل هل ّ
حمؾ ووم٤مق سملم إصقًم ّٞملم وإظمٌ٤مر ّيلمّ ،إٓ اعمحدّ ث
حمٛمدأُملم إؾمؽمآسم٤مدي ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمٗمقائد اعمدٟمٞمّ٦م ،إذ ذه٥م إمم وضمقب
ّ

 .1شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص.371
 .1اًمذريٕم٦م :ج /1ص /114سم٤مًمرىمؿ .454
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آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٤مت اًمقضمقسم ّٞم٦م.
إول ُمـ اًمٙمت٤مب أو ٟمًختٜم٤م هذه ،وهل
وُمٜمٝم٤م :إؾم٘م٤مط اعمٓمٚم٥م ّ
اًمٌح٨م طمقل ضمري٤من أصؾ اًمؼماءة ذم اًمِمٌٝم٤مت اًمتحريٛم ّٞم٦م ا ًّمتل هل ّ
حمؾ
ظمّلف سملم إصقًم ّٞملم واإلظمٌ٤مر ّيلم.
وٓ أدري هؾ اعم١م ًِّمػ يمت٥م هذا اًمٌح٨م ،أو شمريمٝم٤م اقمتامد ًا قمغم
شم٠مًمٞمٗم٤مت أظمريـ.
إول ،يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م
وُمٜمٝم٤مٟ :مًخ٦م اًمٙمت٤مب يمام يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م ّ
يتٕمرض اعم١م ًِّمػ طمقِل٤م.
أظمر .وسم٘مٞم٧م سمحقث مل ّ
وُمٜمٝم٤م :وُمع ذًمؽ يم ّٚمف اًمٙمت٤مب ّ
يدل قمغم ـمقل سم٤مع ُم١م ًِّمٗمف ذم قمٚمؿ
وشمٌحره ومٞمف ،وٓ وػمٟٕ :مّف شمتٚمٛمذ قمغم أؾم٤مـملم هذا اًمٗم ّـ ىمريٌ ً٤م
أصقل اًمٗم٘مف
ّ
ُمـ قم٘مديـ ُمـ طمٞم٤مشمف.
وُمٜمٝم٤مّ :
أن ٟمًختٜم٤م هذه يمتٌ٧م قمغم يد ٟم٤مؾمخ همػم قمريب :وًمذا وردت
صححٜم٤مه٤م سم٘مدر ـم٤مىمتٜم٤م ووؾمٕمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل.
ومٞمٝم٤م قمدّ ة أظمٓم٤مء ّ
وُمٜمٝم٤م :اًمٜمًخ٦م يمتٌ٧م سمٕمد أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ُمْم٧م قمغم ووم٤مة اعم١م ًِّمػ.
وُمٜمٝم٤م :أُمقر شمٔمٝمر ًمٚم٘م٤مرئ اًمٗمٓمـ طملم ىمراءة اًمٙمت٤مب سم٤مًمت٠م ُّمؾ واًمد ّىم٦م.
ؿمٙمر وشم٘مدير
وذم ظمت٤مم هذا اًمتٛمٝمٞمد أؿمٙمر ّ
يمؾ َُم ْـ ؾم٤مهؿ ذم إٟمج٤مز هذا اًمٙمت٤مب
ِبذه احل ّٚم٦م اًم٘مِمٞمٌ٦م:
حمٛمدشم٘مل (1375-1195ش)،
قمٛمٜم٤م اعمرطمقم آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ّ
1ـ اسمـ ّ
اسمـ آي٦ماهلل اعمػمزا قمٌداحلًلم (ح1348-1311هـ) ،اسمـ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ
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حمٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل
ضمّلل اًمديـ ( ،)1337-1181اسمـ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ّ
إزم،
اإلصٗمٝم٤مين ،طمٞم٨م ّ
قمكم سم٢مرؾم٤مل اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب َّ
شمٗمْمؾ َّ
ومتٛمٙمٜم٧م ُمـ أظمذ صقرة ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمقطمٞمدة ا ًّمتل هل ُمدار هذا اًمٙمت٤مب.

1ـ اعمح ّ٘مؼ طمج٦ماإلؾمّلم احل٤مج اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمقد اًمٜمٕمٛمتل
ُمرات ُمع ٟمًختٜم٤م اعمخٓمقـم٦م وسمذل
طمٞم٨م ّ
صحح اًمٙمت٤مب وطم ّ٘م٘مف وىم٤مسمٚمف قمدّ ة ّ
ذم هذا اًمًٌٞمؾ ّ
يمؾ وؾمٕمف وأظمرج اًمٙمت٤مب ِبذا اًمِمٙمؾ اًمرائع.
3ـ ّ
قمٌداًمًت٤مراحلًٜمل إذ
احلج٦م إؾمت٤مذ اًمً ّٞمد
اًمٕمّلُم٦م اعمح ّ٘مؼ
ّ
ّ
صحح اًمٙمت٤مب ُمـ ّأوًمف إمم آظمره وراضمع اًمٙمت٤مب قمٚمٛم ّٞم ً٤م.
ّ
حمٛمدرو٤م اًمِمٗمتلً متخرُيف
4ـ اعمح ّ٘مؼ اعمد ّىمؼ ّ
طمج٦ماإلؾمّلم اًمً ّٞمد ّ
سمٕمض ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب وُمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
5ـ اًمً ّٞمدة هتٛمٞمٜمف ٟمٍمآزاداين اعمٜمْمدة ًمتّمٗمٞمػ طمروف اًمٙمت٤مب ِبذا
اًمِمٙمؾ اجلٛمٞمؾ.
إمم هٜم٤م متّ٧م هذه اعم٘مدُم٦م قمغم يد اًمٕمٌد اًمٗم٤مين ه٤مدي اسمـ اًمِمٞمخ ُمٝمدي
حمٛمد اًمرو٤م اسمـ
همٞم٤مث اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ جمداًمديـ اسمـ أيب اعمجد اًمِمٞمخ ّ
حمٛمدطمًلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ُم١م ًِّمػ اًمٙمت٤مب ،ذم يقم اخلٛمٞمس
اًمِمٞمخ ّ
اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخلػم ؾمٜم٦م  1438ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من ص٤مهن٤م
اهلل شمٕم٤ممم قمـ احلدصم٤من.
ّ
حمٛمد وآًمف
واحلٛمد هلل ّأوًٓ وآظمر ًا وفم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م
وصغم اهلل قمغم ؾم ّٞمدٟم٤م ّ
اًمٓم ّٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.
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سمٕمض ُمّم٤مدر شمرمج٦م اعم١م ًّمػ
ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمجد ذم طمكم اًمزُمـ
اًمٕم٤مـمؾ
ـ وىم٤مي٦م إذه٤من.
ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل
ـ رؾم٤مًم ٌ٦م ذم شمرمج٦م ّ
اًمٕمّلُم٦م ّ
اًمِمٞمخ حم ّٛمدطمًلم
اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين حلٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ
اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين
ـ ىمٌٞمٚمف قم٤معم٤من ديـ :ص .63-84
ـ ُم٘مدُمف جمداًمٌٞم٤من در شمٗمًػم ىمرآن.
ـ اطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حم ّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك
اصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش :ص .469-531
ـ گٚمِمـ اهؾ ؾمٚمقک :ص ،115اًمٓمٌٕم٦م

اًمث٤مٟمٞم٦م.
ـ ٟم٘مٌ٤مء اًمٌنم :ج /1ص.539
ـ اًمذريٕم٦م :ج /1ص 114و ج /4ص.171
ـ هد ّي٦م اًمرازي إمم اعمجدد اًمِمػمازي :ص.91
ـ أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م :ج /14ص /5سم٤مًمرىمؿ
.9416
ـ شم٤مريخ اصٗمٝم٤من ،ضم٤مسمرى اٟمّم٤مرى ،ج،1
ص 139و ج ،3ص( 96ص 337شمّمحٞمح
مجِمٞمد ُمٔم٤مهرى).
ـ اعمآصمر وأصم٤مر :ص( 161قمٚمامى قمٝمد
ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه ىم٤مضم٤مر :ص/137
سم٤مًمرىمؿ.)156
ـ ومقائد اًمروقي٦م :ج /1ص.519
ـ ُمٜمتٝمك أُم٤مل :ج /1ص.156
ـ ٟمًٌٜم٤مُمف اًمٗم٧مٟ ،مًخف ظم ّٓمك.
ـ أقمّلط در اٟمً٤مب :ص.11
ـ ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل :ج /1ص.154
ـ سمٖمٞم٦م اًمراهمٌلم :ج /1ص.157
ـ ـمٌ٘م٤مت ُمٗمنان ؿمٞمٕم٦م :ص ،833سم٤مًمرىمؿ
.685

ـ ُمٙم٤مرم أصم٤مر :ج /5ص.1837
ـ شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن
اظمػم :ج /ص 199و ج /3ص.88
ـ شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ :ج /5ص/369
سم٤مًمرىمؿ.1313
ـ احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م :ج ،4خمٓمقط.
ـ داٟمِمٛمٜمدان و سمزرگ٤من اصٗمٝم٤من :ج/1
ص.613
ـ رضم٤مل اصٗمٝم٤من ،ديمؽم يمت٤مسمك :ج/1
ص.141
ـ داٟمِمٜم٤مُمف ىمرآن و ىمرآنپژوهك ،شم٠مًمٞمػ
ِب٤مءاًمديـ ظمرُمِم٤مهك :ج /1ص.749
ريِمفه٤م و ضمٚمقهه٤مى شمِمٞمع و طمقزه قمٚمٛمٞمف
ـ 
اصٗمٝم٤من در ـمقل شم٤مريخ :ج /1ص.536
ـ شم٤مريخ اصٗمٝم٤من ،ضمّلل اًمديـ مه٤مئك ،جمٚمد
اسمٜمٞمف و قمامرات ،ومّمؾ شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر:
ص 131و .133
ـ ُمقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ،ضمزء دوم:
ج /14ص.688
ـ ًم١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ ،شم٠مًمٞمػ:
اًمً ّٞمد قمٌداهلل صم٘م٦ماإلؾمّلم :ص.116
ـ ٟمجػ يم٤مٟمقن شمِمٞمع :ص ،156ـمٌع آؾمت٤من
ىمدس روقى1383 ،ش (ص 337ـمٌع
ؾم٤مل 1378ش).
ـ ُمرآة اًمنمق :ج /1ص /617سم٤مًمرىمؿ
.165
ـ ومرهٜمگ اقمّلم شم٤مريخ اؾمّلم :ج/1
ص.531
ـ ُمِم٤مهػم اعمدومقٟملم ذم اًمّمحـ اًمٕمٚمقي
اًمنميػ :ص /186سم٤مًمرىمؿ  ،371شم٠مًمٞمػ:
يم٤مفمؿ قمٌقد اًمٗمتّلوي.
ـ وارؾمتف پٞمقؾمتفً ،مٚمً ّٞمد أسمقاحلًـ اعمٝمدوي.

اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ خمٓمقـم٦م اًمٙمت٤مب

اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ خمٓمقـم٦م اًمٙمت٤مب

k

ومْمؾ ُمداد اًمٕمٚمامء قمغم دُم٤مء اًمِمٝمداء محد ًا ي٘مض طمؼ
احلٛمد هلل اًمذي ّ
اًمٜمٕمامء وي٘متض اًمزي٤مدة ذم اجلزاء ،محد ًا َي ِْم َٗم ُع ّ
اًمِمٙمر سم٤مًمثٜم٤مء وُيٛمع سمٞمٜمٜم٤م وسملم
واًمًّلم قمغم َُم ِـ ا ْهن َ َّؾ ُمٜمف همٞمقث اخلػمات قمغم أرض
اًمّمّلة
اًمٜمّٕمامء ،و ّ
ّ
اًمؼميم٤مت وقمغم آًمف اًمٙمرام أوزم اعمً٤مقمل اًمٕم٤مًمٞم٤مت صّل ًة يتٝم ّٚمؾ ِب٤م وضمف اًمديـ
ويٜمنمح ُمٜمٝم٤م صدر اًمٞم٘ملم أسمد أسمديـ ودهر اًمدّ اهريـ.
أ ُّم٤م سمٕمد ،ومٝمذا اًمٙمت٤مب اعمًتٓم٤مب ِم ّ٤م ا ًّمٗمف ٟم٘مٓم٦م دائرة اًمتح٘مٞمؼ وىمٓم٥م
احلؼ
رطمك اًمتدىمٞمؼ ،اًمقطمٞمد ذم قمٍمه واًمٗمريد ذم دهره ،ؾم٤مًمؽ ُمً٤مًمؽ ّ
اًمزاهر واًمٌحر اًم ّز ِ
اظم ِر اًمذي
اًمّمدق واًمٕمروم٤من ،اًمٌدر ّ
واإلي٘م٤منٟ ،م٤مه٩م ُمٜم٤مه٩م ّ
و ّـ اًمزُم٤من سم٢مشمٞم٤من ُمثٚمف ذم إوائؾ وإواظمر ،وٓ يًع قمغم اطمتقاء ومْم٤مئٚمف
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اًمّمحػ واًمدّ وم٤مشمر ،اعم ّٓمٝمر ُمـ ّ
حمٛمدطمًلم
ّ
يمؾ ٟم٘مص وؿملم ،احل٤مج اًمِمٞمخّ 1
اسمـ ّ
حمٛمدسم٤مىمر اسمـ ظم٤مشمؿ
اًمٕمّلُم٦م ذم اًمدوران ،ؾمٚمامن اًمزُم٤من احل٤مج اًمِمٞمخّ 1
حمٛمدشم٘مل ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م اعمٕمرووم٦م
اًمٕمٚمامء وظم٤ممتٝمؿ أقمٜمل ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ ّ
شمٖمٛمدهؿ اهلل مجٞمٕم٤مً ذم سمح٤مر رمحتف وأؾمٙمٜمٝمؿ ذم سمحٌقطم٦م
اعمٕم ِّٚم٘م٦م قمغم يمت٤مب ُمٕم٤ممل إصقل ّ
سمٛمحٛم ٍد وآًمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ إمم يقم ًم٘م٤مئف ذم قمدة ُمً٤مئؾ ُمـ اًمؼماءة وشمرك مجٞمع
ضمٜم٤مٟمف
ّ
ومِمٛمر
أصح٤مب اًمٗم ّـ وراءه ،وًمٕمٛمرى ًم٘مد أضم٤مد ذم اعم٘م٤مل وأطمًـ ذم ُم٤م ىم٤مل ّ
ذراقمف وىم٤مل:

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ؿمٞمخش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ؿمٞمخش.

d

واًمًٞمئ٤مت وهداٟم٤م إمم
ٟمحٛمده اًمذي دقم٤مٟم٤م إمم اخلػمات َو َيمٗم٤مٟم٤م ّ
اًمنمور َّ
ُ
اًمٚمً٤من
اًمٗمقز واًمٜمج٤مة محد ًا يٗمل 1جمٝمق ُده إمم آقمؽماف سم٤مًمٕمجز وإن سمٚمغ سمف
سمٕمض وؾمٕمف وـمقىمف واٟمتٝمك اخلٞم٤مل إمم أٟمَّؽ ٓ شم َْرشمَ٘ملً 1مف ُمـ ومقىمف .محد ًا
َ
ومل يزل يت٘م ّٚم٥م ذم اؾمتٞمٗم٤مئف4
3
اًم٘مٚم٥م
ُ
يقاـملء ذم ذيمره اًم٘مقل واخل٤مـمر َ ْ
طمؼ اًمٜمٕمامء وي٘متض اًمزي٤مدة ذم [أٓء] 5محد ًا يِمٗمع
واًمٜم٤مفمر محد ًا ي٘مض َّ

« .1سم٘ملش ويمذا ي٘مرأ.
ٍ
ُ « .1
َ٘مكش ويمذا ي٘مرأ .ىمٚم٧م« :واٟمتٝمك اجلٜم٤من إمم أُمد ٓ يرشم٘مك ًمف
اخلٞم٤مل إمم آُم٤مل ٓ ُشمرشم ٰ
ُمـ ومقىمفش.
ُ .3مٙمتقب ومقىمف« :اخلقاـمرش.
 .4ذم اعمخٓمقـم٦م «اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤مش.
ُ
اًمًٞم٤مق وًمزو ُم ضم٤م َّد ِة
 .5يمذا ذم إصؾ سمٞم٤مض وأوٗمٜم٤م هذه اًمزي٤مدة «أٓءش يمام ي٘متْمٞمف
اًمً ْجعِ.
َّ
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اًمِمٙمر سم٤مًمثٜم٤مء وُيٛمع سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜمُّٕمامء.
َ
ّمكم قمغم ُمـ ا َّ
وٟم ّ
هنؾ ُمٜمف أُمٓم٤مر اخلػمات قمغم أرض اًمؼميم٤مت وقمغم آًمف
اًمٙمرام أوزم اعمً٤مقمل اًمٕم٤مًمٞم٤مت صّلة يتٝم ّٚمؾ ِب٤م وضمف اًمديـ ويٜمنمح ُمٜمٝم٤م
صدر اًمٞم٘ملم أسمد أسمديـ ودهر اًمداهريـ1.

سمخط اعم١م ًّمػ ّ
ّ
اًمٕمّلُم٦م ذم آظمر اًمٜمًخ٦م ومجٕمٚمٜم٤مه٤م ذم حم ّٚمٝم٤م
 .1وضمدٟم٤م هذه اخلٓمٌ٦م
احلج٦م اًمِمٞمخ جمٞمد ه٤مدي زاده  طمٞم٨م ىمرأه٤م ًمٜم٤م ُمـ ّ
ظمط
وٟمِم ُٙم ُر اعمح ّ٘م َؼ اجلٚمٞمؾ
ّ
ٍ
ْم٤مقم ِٗم ِ٦م.
اعم١م ًّمػ
سمجٝمقد ُُم َ

1

 .1اًمٔم٤مهر أ ّن اعم١م ًِّمػ مل يٙمت٥م اًمٌح٨م ذم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞمّ٦م ُمـ ُمٌ٤مطم٨م اًمؼماءة ،وًمر ّسمام
يمت٥م ذًمؽ ًمٙمٜمف ُوم٘مد ومٞمام سمٕمد ،وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ومٛمـ اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسم ّٞم٦م يٌدأ اًمٌح٨م اًمذي
قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ذم «أصؾ اًمؼماءةش اعمرىمقُم٦م سم٘مٚمٛمف اًمنميػ.

[اعمً٠مًم٦م] إومم
ذم ُم٤م اؿمتٌف طمٙمٛمف اًمنمقمل ّ
اًمٜمص اعمٕمتؼم يمام إذا
اًمٙمكم ُمـ ضمٝم٦م وم٘مدان ّ
ورد ظمؼم وٕمٞمػ أو أومتك مج٤مقم٦م سمقضمقب ومٕمؾ.
ّ
اًمِمؽ إمم ٟمٗمس قمدم اًمدًمٞمؾ ٓ إمم ؾمٌ٥م ُمقضم٥م ًمف
وُمٞمزاٟمف :اؾمتٜم٤مد
ٟمص أو شمٕم٤مرض ذم اًمٜمّمقص.
ُمـ إمج٤مل ّ
واعمٕمروف ُمـ إظمٌ٤مريلم ُمقاوم٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة وقمدم
ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم 1ـم٤مب صمراه اًمتٍميح سمٜمٗمل
وضمقب آطمتٞم٤مط ،1ومٕمـ اعمحدّ ث ّ
ّ
اًمِمؽ إّٓ إذا قمٚمٛمٜم٤م اؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م سمٕمٌ٤مدة
اخلّلف ذم ٟمٗمل اًمقضمقب قمٜمد

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُمع طمقار أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ) :ج /3ص 119و اًمٗمرائدً( ،مٚمٛمجٛمع):

ج /1ص.141
 .1وهق ُمٕمدو ٌد ُمـ ّ
أضمّلء ُقم َٚمامء إظمٌ٤مر ّي٦م.
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ّ
اًمِمؽ سملم اًمٗمرديـ يم٤مًم٘مٍم واإلمت٤مم واًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م.1
ُمٕم ّٞمٜم٦م وطمّمؾ
اعمًٛمك سمـ «اًمدرر اًمٜمجٗم ّٞم٦مش سمٕمد
وىم٤مل اعمحدّ ث اًمٌحراين ذم يمت٤مسمف
ّ
شم٘مًٞمؿ اًمؼماءة إصٚمٞم٦م قمغم ىمًٛملم:
أطمدمه٤م إ ّهن٤م قمٌ٤مرة قمـ ٟمٗمل اًمقضمقب ذم ومٕمؾ وضمقدي إمم أن يثٌ٧م
دًمٞمؾ ،سمٛمٕمٜمك أ ّن إصؾ قمدم اًمقضمقب طمتّك ي٘مقم قمٚمٞمف دًمٞمؾ.1
صح٦م آؾمتدٓل سمف واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف :إذ مل
وهذا اًم٘مًؿ ِم٤م ٓ ظمّلف ذم ّ
يذه٥م 3أطمد إمم ّ
ان إصؾ اًمقضمقب طمتّك يثٌ٧م قمدُمفٓ :ؾمتٚمزام ذًمؽ
شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓيٓم٤مق.
صمؿ ذيمر اًم٘مًؿ اًمث٤مين ذم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م وطم ّرر اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م وىم٤مل ذم
ّ
ُمقوع آظمر :إ ّٟمف إن يم٤من احلٙمؿ اعمِمٙمقك دًمٞمٚمف 4هق اًمقضمقب ،ومّل ظمّلف
وٓ إؿمٙم٤مل ذم اٟمتٗم٤مءه طمتّك ئمٝمر دًمٞمٚمفٓ :ؾمتٚمزام اًمتٙمٚمٞمػ سمف سمدون اًمدًمٞمؾ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُمع طمقار أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ) :ج /3ص 119و  133واًمٗمرائد
احلر اًمٕم٤مُمكم ومراضمع:
(ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص .141أ ُّم٤م إن ؿمئ٧م اًمٜمٔمر إمم ىمقل اعمحدّ ث ّ
اًمقؾم٤مئؾ ،ج ،18ص 119و .113

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 133واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص 141و .143
 .3ذم اًمٜمًخ٦م «إذا مل يذه٥مش وإومم ُم٤م اصمٌتٜم٤مه ذم اعمتـ.
 .4ىم٤مل اعم١مًمػ ذم اِل٤مُمش سمٕمد أن ٟم٘مؾ قمٜمف اعمٓمٚمؼ دًمٞمٚمف« :يمذا ذم اًمٜمًخ٦م واًمٔم٤مهر إٟمّف
حمرف اعم٘مٚمقب اعمٓمٚمقب دًمٞمٚمف وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ قمٜمف :اعمِمٙمقك دًمٞمٚمفش .ىم٤مل اعمح ّ٘مؼ:
وهذا إظمػم هق اًمّمحٞمح ومٚمذا ضمٕمٚمتف ذم اعمتـ.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم 83 ...

احلرج وشمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓيٓم٤مق.1
إمم أن ىم٤مل :وإن يم٤من هق اًمتحريؿ اعمًتٚمزم ٟمٗمٞمف ًمإلسم٤مطم٦م اًمذي هق ّ
حمؾ
اخلّلف سملم إصح٤مب ،واعمٕمريم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم هذا اًمٌ٤مب ...1إمم آظمر ُم٤م
ذيمره.
إول.
وقمٜمف أيْم ً٤م ذم ُم٘مدُم٤مت يمت٤مسمفُ 3م٤م ي٘مرب ُمـ اًمٙمّلم ّ
وهذه اًمٕمٌ٤مرات فم٤مهرة اًمدًٓم٦م قمغم سمٜم٤مءه قمغم اًمؼماءة هٜم٤م ،سمؾ قمدم
خم٤مًمٗم٦م أطمد ُمـ إظمٌ٤مريلم ومٞمف :ومام رسمام يًتٔمٝمر ُمٜمف ذم سمٕمض يمٚمامشمف إظمر
ِم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ حمٛمقل قمغم ظمّلف فم٤مهره ـ ًمق ؾم ّٚمؿ فمٝمقره ومٞمف ـ أو قمغم
اًمٖمٗمٚم٦م قمام أ ّؾمًف.
وأُم٤م اطمتامل قمدوًمف سمٕمد هذه اًمٙمٚمامت ومٌٕمٞمد وهق ىمقًمف

ذم ُمقوع

آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب اعمذيمقر ـ سمٕمد أن ذيمر رضمح٤من آطمتٞم٤مط ـ [ىم٤مـمٕم٤م] :وُمٜمف
ُم٤م يٙمقن واضمٌ ً٤م وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ُمًتح ٌّ ً٤م.4
وم٤مٕ ّول :يمام إذا شمر ّدد اعمٙم ّٚمػ ذم احلٙمؿ [اًمقضمقيب أو اًمتحريٛمل] إُم٤م
ًمتٕم٤مرض أد ًّمتف [سم٠من ّ
يدل أطمده٤م قمغم اًمقضمقب أو احلرُم٦م وأظمر قمغم
 .1اٟمٔمر« :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ذم اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦مش :ج /1ص ،166اًمٗمرائد (ُمع
طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 133واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.143
 .1اٟمٔمر :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص.166
 .3اٟمٔمر :احلدائؼ :ج /1ص.68
 .4ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م :اؾمتحٌ٤مسم ً٤م.
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آؾمتحٌ٤مب أو اًمٙمرا َه ِ٦م] ،أو ًمتِم٤مِبٝم٤م [=إمج٤مِل٤م] وقمدم ووقح دًٓمتٝم٤م ،أو
اًمٜمص اعمٕمتؼم] سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ٟمٗمل اًمؼماءة إصٚمٞم٦م 1أو
ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ [ووم٘مد ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اٟمدراج سمٕمض إومراد حت٧م سمٕمض اًمٙم ّٚمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٦م
حلّمقل
احلٙمؿ وٟمحق ذًمؽ.1
ّ
اًمِمؽ سم٤مطمتامل وضمقد اًمٜم٘مٞمض عم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف
واًمث٤مين :يمام إذا طمّمؾ
اعمجقزة يمام إذا يم٤من
اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اطمتامًٓ ُمًتٜمد ًا إمم سمٕمض إؾمٌ٤مب
ّ
ُم٘مت٣م اًمدًمٞمؾ إسم٤مطم٦م رء وطم ّٚمٞمتف ًمٙمـ حيتٛمؾ ىمريٌ ً٤م سمًٌ٥م سمٕمض إؾمٌ٤مب
صمؿ ُم ّثؾ ًمف سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمقارد.3
طمرُمف اًمِم٤مرع وإن مل يٕمٚمؿ سمف اعمٙم ّٚمػّ ،
إ ّٟمف ِم٤م ّ
ّ
اًمِمؽ واًمري٥م ذم ذًمؽ وم٤م ّٟمف يٕمٛمؾ قمغم
صمؿ ذيمر إ ّٟمف إذا مل حيّمؾ ًمف ُم٤م يقضم٥م
ّ
يًتح٥م
ُم٤م فمٝمر ًمف ُمـ اًمدًمٞمؾ وإن اطمتٛمؾ اًمٜم٘مٞمض سمحً٥م اًمقاىمع وٓ
ّ
ّ .1
وم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل سمٌٓمّلن اؾمتّمح٤مب اجلقاز اًمقاىمٕمل اًمٕم٘مكم اًمث٤مسم٧م ىمٌؾ اًمنمع
إلصمٌ٤مت اجلقاز اًمقاىمٕمل سمٕمد اًمنمعّ ،
ٓن مجٞمع اًمقىم٤مئع ىمد ورد ومٞمف ظمٓم٤مب ُمـ اًمنمع،
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل سمّمحتفّ :
ٓن إصؾ ُمقاوم٘م٦م ُم٤م ورد ذم اًمنمع ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م.

 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص :68اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص :117اًمٗمرائد
(ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 133و  131وومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص.143
ٟمص آُمثٚم٦م :وُمٜمف ضمقائز اجل٤مئر وٟمٙم٤مح اُمرأة سمٚمٖمؽ اهن٤م ارشمْمٕم٧م ُمٕمؽ
 .3إًمٞمؽ ّ
اًمرو٤مع اعمحرم ّإٓ اٟمف مل يثٌ٧م ذًمؽ ذقم ً٤م ،وُمٜمف أيْم٤م اًمدًمٞمؾ اعمرضمقح ذم ٟمٔمر اًمٗم٘مٞمف.
اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص 68و  :69اًمٗمرائد (ًمٚمجٛمع) :ج /1ص144
واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 133و .131
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آطمتٞم٤مط هٜم٤م ،سمؾ رسمام يم٤من ُمرضمقطم ً٤م1.

صمؿ اؾمتدل قمٚمٞمف سمٌٕمض اًمقضمقه.
ّ
ىمًٛمف ُمرة أظمرى إمم ُم٤م يٙمقن آطمتٞم٤مط سم٤مًمٗمٕمؾ وإمم ُم٤م يٙمقن
صمؿ إ ّٟمف ّ
ّ
سم٤مًمؽمك ُمتٕم ّٚم٘م٤م سمٜمٗمس احلٙمؿ اًمنمقمل وإمم ُم٤م يٙمقن ُمتٕم ّٚم٘م٤م سم٠مومراد ُمقوققمف
وإمم ُم٤م يٙمقن سم٤مجلٛمع سملم أومراد اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م إمم أن ىم٤مل :ومٛمـ آطمتٞم٤مط
اًمقاضم٥م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م إذا اؿمتٌف احلٙمؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ
سم٠من شمر ّدد سملم اطمتامزم اًمقضمقب وآؾمتحٌ٤مب.1
إمم أن ىم٤مل:
شمٕمؿ ِب٤م
وذم هذا اًم٘مًؿ أيْم ً٤م ُم٤م مل يرد ومٞمف ّ
ٟمص ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ٓ ّ
ااًمٌٚمقى قمٜمد ُمـ مل يٕمتٛمد قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦مّ :
وم٤من احلٙمؿ ومٞمف ُم٤م ذيمر يمام
ؾمٚمػ سمٞم٤مٟمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمؼماءة إصٚمٞم٦مش 3اٟمتٝمك ُمقوع احل٤مضم٦م.
وذم يمّلُمف ُمقاوع ّ
شمدل قمغم ظمّلف ُم٤م ذيمر ،واًمٕمج٥م أ ّٟمف أطم٤مل
اًمٙمّلم إمم اًمدرة اعمذيمقرة ،واعمذيمقر ومٞمٝم٤م هق اًمٕمٌ٤مرشم٤من اعمذيمقرشم٤من أ ّوًٓ،
اًمٜم٤مص ِ
ت٤من قمغم إضمراء إصؾ هٜم٤م وٟمٗمل اخلّلف قمٜمف وُم٤م ؿم٤مِبٝمام جلقاسمف قمـ
َّ

 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مسة :ج /1ص.69
 .1اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر.
 .3اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر :ص :73اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص  131و
 131واًمٗمرائد (ًمٚمجٛمع) :ج /1ص  143و .144
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سمٕمض أظمٌ٤مر اًمؼماءة سمحٛمٚمف قمغم اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسمٞم٦م دون اًمتحريٛمٞم٦م ،وطمٞمٜمئذ
وم٢من أُمٙمـ محؾ هذا اًمٙمّلم قمغم ُم٤م ُيتٛمع ُمٕمف ومٝمق ،وإّٓ وم٤مًمٔم٤مهر إٟمف ٟم٤مؿمئ
قمـ همٗمٚمتف قمام أ ّؾمًف هٜم٤مك ،ورسمام حيتٛمؾ قمٙمس ذًمؽ سمحٛمؾ اًمٙمٚمامت
إوزم هق اًمؼماءة يمام ذيمر أ ّوٓ،
إومم قمغم إظمػم سم٠من يدّ قمل أ ّن إصؾ ّ
٧م ِ
واًمِمؽ أوضمٌ ِ
َ
طمتٞم٤مط ومّم٤مر ُمِمٙمقك احلٙمؿ،
آ
ًمٙمـ أظمٌ٤مر آطمتٞم٤مط
ّ ْ ََ
ُمٕمٚمقم اًمقضمقب ِبذه إظمٌ٤مر ،وومٞمف ُم٤م ٓ خيٗمك!
ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إ ّن اًمٙمّلم ذم اًمؼماءة وآطمتٞم٤مط ي٘مع:
أ ّوًُٓ :مع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمنمع سمٛمٕمٜمك اًمٌح٨م قمـ احلٙمؿ سمام هق
ُمِمٙمقك ومٞمف.
ظمٚمق اًمقاىمٕم٦م قمـ
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سمٛمّلطمٔم٦م اًمنمع وإيمامل اًمديـ وقمدم
ّ
إطمٙم٤مم وأُمث٤مل ذًمؽ.

وصم٤مًمث ً٤م :إ ّٟمف هؾ ورد ُمـ اًمِم٤مرع رظمّم٦م ذم شمرك آطمتٞم٤مط ذم ر ٍء ُمـ

اعمقارد أو ٓ؟ ومٚمٕم ّٚمٝمؿ يقاوم٘مقن اعمجتٝمديـ ذم أ ّن احلٙمؿ هق اًمؼماءة ُمـ اجلٝم٦م
ٟم٘مّلب إصؾ إمم آطمتٞم٤مط اًمٙمكم ُمـ اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ظمّلوم٤م
إومم ويدّ قمقن ا
َ
ًمٚمٛمجتٝمديـ ،وطمٞمٜمئذ يتّجف اًمٙمّلم ذم ورود اًمرظمّم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسمٞم٦م
اًمٜمص ًم٘مقًمف
اعمًتٜمدة إمم وم٘مدان ّ

ُ« :م٤م طمج٥م اهلل قمٚمٛمف قمـ اًمٕمٌ٤مد ومٝمق

ُمقوقع قمٜمٝمؿشّ 1
ومٚمٕمؾ يمّلم اعمحدّ ث اعمذيمقر ذم ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه أظمػم ًا ذم اجلٝم٦م
 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم :ج /1ص :164اًمتقطمٞمد (ًمٚمّمدوق) :ص /431ح :9ووؾم٤مئؾ
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اًمث٤مٟمٞم٦م ،واًمٙمٚمامت اعمذيمقرة ذم درة اًمؼماءة ٟم٤مفمرة إمم اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م أيْم ً٤م.
وهذا اًمقضمف وإن ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م  فم٤مهرا ًمٙمٜمّف ٓيّلئؿ سمٕمض
يمٚمامشمف يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ راضمٕمٝم٤م.
ٟمٕمؿ ،هق ىمري٥م آٟمٓمٌ٤مق قمغم يمّلم اعمحدّ ث آؾمؽمآسم٤مدي طمً٥م ُم٤م
ٟمً٥م إًمٞمف ذم «اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦مش ـ [طمٞم٨م] إ ّٟمف سمٕمد ُم٤م ؿمدّ د اًمٜمٙمػم قمغم
اعمتٛمًٙملم سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م وإ ّٟمف إ ّٟمام ُيقز ىمٌؾ إيمامل اًمديـ ،وأ ُّم٤م سمٕمده وسمٕمد
ظمٚمق اًمقاىمٕم٦م قمـ احلٙمؿ ،ومّل ُيقز ىمٓمٕم ً٤م وآؾمتِمٝم٤مد
شمقاشمر إظمٌ٤مر سمٕمدم ّ
قمٚمٞمف سمتقاشمر إظمٌ٤مر سمقضمقب اًمتق ّىمػ ذم ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمٙمٛمف وإ ّٟمف إ ّٟمام ُيقز قمٜمد
إؿم٤مقمرة اعمٜمٙمريـ ًمٚمتحًلم واًمت٘مٌٞمح 1أو قمٜمد ُمـ يٜمٙمر َيم ْق َهن ُام ذاشمٞملم
وأُمث٤مل شمٚمؽ اعم٘م٤مٓت ـ ىم٤مل:

اًمِمٞمٕم٦م :ج /18ص /119ح.18
 .1ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك آقمتامدي (ت 1437هـ) ذم ذطمف قمغم اًمٗمرائد :ج/3
صُ :114مذه٥م إؿم٤مقمرة هق ّ
إن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سمحًـ اًمٗمٕمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اعمّمٚمح٦م
طمًٜمف أو ىم ٌّحف
وٓ سم٘مٌح اًمٗمٕمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اعمٗمًدة ،سمؾ احلًـ واًم٘مٌٞمح قمٜمده هق ُم٤م ّ
اًمتٛمًؽ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦مّ :
ٕن اًمٕم٘مؾ إذا مل حيتٛمؾ ىمٌح ً٤م ذم ذب
اًمنمع وطمٞمٜمئذ يٛمٙمـ
ّ
اًمٔمـ سم٤مٟمتٗم٤مء طمرُمتف واىمٕم٤م ٟٓمتٗم٤مئٝم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م .وُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م هق ّ
اًمتتـ ُمث ً
إن
ّل ومٞمحّمؾ
ّ
ِ
اًمتٛمً ُؽ
حي ًّـ اًمٗمٕمؾ ذا اعمّمٚمح٦م و ُي َ٘م ٌِّ ُح اًمٗمٕمؾ ذا اعمٗمًدة وطمٞمٜمئذ ٓ َيّم ُّح
ّ
اًمٕم٘مؾ ُ َ

سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦مّ :
ٓن اًمٕم٘مؾ إذا اطمتٛمؾ ىمٌح ذب اًمتتـ اعمًتٚمزم حلرُمتف ذقم ً٤م ومٙمٞمػ
ئمـ سم٤مٟمتٗم٤مء َطم َّر َُم ْت ُف واىمٕم ً٤م؟!
ّ
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اًمتٛمًؽ ِب٤م ذم اعم٘م٤مُملم ـ يٕمٜمل حمتٛمؾ اًمقضمقب
«وًمـ ّام أسمٓمٚمٜم٤م ضمقاز
ّ
وحمتٛمؾ احلرُم٦م ـ ًمٕمٚمٛمٜم٤م سم٠من أيمٛمؾ ًمٜم٤م ديٜمٜم٤م وقمٚمٛمٜم٤م سم٠م ّن ّ
يمؾ واىمٕم٦م حتت٤مج إًمٞمٝم٤م
[إُم٦م] ورد ومٞمٝم٤م ظمٓم٤مب ىمٓمٕمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٍ
وسم٤من ّ
ظم٤مل قمـ اعمٕم٤مرضّ ،
يمؾ
ُم٤م ضم٤مء سمف ٟمٌٞمٜم٤م

خمزون قمٜمد اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة

ومل ّ
يرظمّمقا ًمٜم٤م ذم

اًمتٛمًؽ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،سمؾ أوضمٌقا اًمتق ّىمػ ذم ّ
يمؾ ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمٙمٛمف
ّ
ٟمٌلم ُم٤م ُي٥م أن يٗمٕمؾ ذم
وأوضمٌقا آطمتٞم٤مط ذم سمٕمض صقره ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ّ
اعم٘م٤مُملم وؾمٜمح ّ٘م٘مف 1إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممش.1
وطمٙمل 3قمٜمف إ ّٟمف ذيمر هٜم٤مك ُم٤م طم٤مصٚمف :وضمقب آطمتٞم٤مط قمٜمد شمً٤موي
اطمتاممم إُمر اًمقارد سملم اًمقضمقب وآؾمتحٌ٤مب ،وًمق يم٤من فم٤مهر ًا ذم اًمٜمدب
ٍ
ومتًؽ ذم
سمٜمك قمغم ضمقاز اًمؽمك ،ويمذا ًمق ورد رواي٦م وٕمٞمٗم٦م سمقضمقب رء ّ
ذًمؽ سمحدي٨م «ُم٤م طمج٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٛمف قمـ اًمٕمٌ٤مدش وطمدي٨م رومع اًمتًٕم٦م،
وظمرج قمـ حتتٝمام ّ
يمؾ ومٕمؾ وضمقدي مل ي٘مٓمع سمجقازه سمحدي٨م

اًمتثٚمٞم٨م4

اٟمتٝمك.
واًمٕمج٥م ُمـ ّ
اًمٕمّلُم٦م إٟمّم٤مري ـم٤مب صمراه أ ّٟمف اؾمتٔمٝمر ُمـ اًمٙمٚمامت
 .1اٟمٔمر :اًمٗمقائد ا َعمدَ ِٟمٞمّ٦م :ص.183
 .1اٟمٔمر :اًمٗمقائد ا َعمدَ ِٟمٞمّ٦م :ص.183

 .3احل٤ميمل هق اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص 131و  133واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.144-147
 .4اٟمٔمر :اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :ص 331و .334
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اعمذيمقرة وضمقب آطمتٞم٤مط 1ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،واحل٤مل أ ّن طمٙمٛمف سمٕمدم وضمقب
ٟمص
ٟمص ذم ُمقاوم٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم ُم٤م ٓ ّ
آطمتٞم٤مط ذم ُمقرد اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ّ
ومٞمف ا ًّمذي هق ُمٗمروض اًمٌح٨م ذم اعم٘م٤ممُ ،مع أ ّن قمدم وضمقسمف ومٞمف ّ
دال قمغم
قمدُمف ذم ُم٤م مل يرد ومٞمف اًمرواي٦م رأؾم ً٤م سمٓمريؼ أومم ،ومٙمٞمػ يًتٔمٝمر ُمٜمف اعمخ٤مًمٗم٦م
هٜم٤م؟!
ٟمٕمؿ ،يًتٔمٝمر ُمٜمف اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ
اًمؽمظمٞمص ،ومٚمؿ يٌؼ ذم ذًمؽ ّإٓ سمٕمض فمقاهر يمٚمامت اعمحدّ ث اًمٌحراين وٓ
يٕمٌ٠م سمف سمٕمد شمٚمؽ اًمتٍمحي٤مت ُمٜمف قمغم ُم٤م ؾمٌؼ.
وُم٤م ٟمً٥م إمم همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ٟمًٌ٦م اخلّلف إمم مج٤مقم٦م وهق
أيْم ً٤م ٓ يٕمٚمؿ يمقهنؿ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أو ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ،وُم٤م ئمٝمر ُمـ مج٤مقم٦م ُمـ
اًمتٛمًؽ سمف أطمٞم٤مٟم ً٤م ُمع خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمف ذم يمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ يمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ.
ّ
ظمّلف يٕمتدّ سمِم٠مٟمف وشمٗمّمٞمؾ إد ًّم٦م ُمقيمقل
وم٤مًمٔم٤مهر إ ّٟمف ًمٞمس ذم اعمً٠مًم٦م
ٌ
إمم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م ًمق اطمتجٜم٤م هٜم٤م ذم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة إمم شمٗمّمٞمؾ إد ًّم٦م،
ُمر سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م
وإ ّٓ وم٤مًمٔم٤مهر حت ّ٘مؼ اإلمج٤مع هٜم٤م ًمِمذوذ اعمخ٤مًمػ ًمق يم٤من يمام ّ
ىم ّرر ذم إصمٌ٤مت اإلمج٤مع هٜم٤مك.

 .1طمٞم٨م ىم٤مل :وِمـ ئمٝمر ُمٜمف وضمقب آطمتٞم٤مط هٜم٤م ،اعمحدّ ث إؾمؽمآسم٤مدي طمٞم٨م
طمٙمل قمٜمف ذم اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م أٟمّف ىم٤مل ... :اٟمٔمر :ومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص 144واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص.131

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمقر:
أطمده٤م :إ ّٟمف ٓ ري٥م ذم رضمح٤من آطمتٞم٤مط سمٗمٕمؾ ُم٤م حيتٛمؾ وضمقسمف قم٘م ً
ّل
وٟم٘م ً
ّلً ،مألظمٌ٤مر اعمًتٗمٞمْم٦م اًمٔم٤مهرة ذم رضمح٤مٟمف ،واًمٔم٤مهر ؿمٛمقًمف ًمّمقرة
ىمٞم٤مم اطمتامل اًمٙمراه٦م أيْم ً٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ :وذم شمر ّشم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف
إذا أيت سمف ٕضمؾ رضمح٤مٟمف وا ّشمٗمؼ قمدم ُمٓمٚمقسمٞم٦م اًمٗمٕمؾ واىمٕم ً٤م وضمٝم٤من.
اؾمتٔمٝمر سمٕمض إؾم٤مـملم إول ٕ ّٟمف اٟم٘مٞم٤مد وإـم٤مقم٦م طمٙمٛمٞم٦م.1
ورسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف سم٤معمٜمع ُمـ شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم آٟم٘مٞم٤مد وإٟمام اًمّلزم
ومٞمف يمقن اًمٗم٤مقمؾ ِمدوطم ً٤م ٓ ،اًمثقاب اًمذي هق قمٌ٤مرة قمـ ضمزاء اًمٕمٛمؾ.
ورسمام يٌٜمك اعمً٠مًم٦م قمغم ُمً َ٠م ًَم ِ٦م اًمتجري سمدقمقى ا ِّحت ِ
٤مد اعمٜم٤مط ومٞمٝمام :وم٢م ّن
ّ
َ ْ
ا ْؾمتِ ْح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمغم خم٤مًمٗم٦م ُم٤م اقمت٘مد ًمزوُمف أو اطمتٛمٚمف ذم ُمقرد آطمتٞم٤مط
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 153واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.138-151
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اًمّلزم قمٜمد قمدم اعمّم٤مدوم٦م يم٤مؾمتح٘م٤مق اًمثقاب قمغم ومٕمؾ ُم٤م اقمت٘مد ًمزوُمف أو
اطمتٛمؾ قمٜمد اعمخ٤مًمٗم٦م واعمٜم٤مط ومٞمٝمام واطمد.
ور ّسمام يدّ قمك أوًمقي٦م احلٙمؿ سم٤مًمٕم٘م٤مب هٜم٤مك وهق همػم فم٤مهر.
ّ
يًتدل قمغم اعم٘م٤مم سم٘مقًمف
ور ّسمام

ذم اعمرؾمؾ «دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ

يريٌؽ وم٤مٟمّؽ ًمـ دمد وم٘مد رء شمريمتف هلل ش.1
وهؾ ُيري ِ
آ ْطمتِ ُ
ٞم٤مط ذم اًمٕمٌ٤مدات قمٜمد دوران إُمر سملم اًمقضمقب
وهمػم آؾمتحٌ٤مب سم٠من حيتٛمؾ ُمٜمٝم٤م قمدم اعمٓمٚمقسم ّٞم٦م ،ؾمقاء اطمتٛمؾ اًمٜمدب
أيْم ً٤م ،أو ٓ ُيري ومٞمٝم٤م؟ وضمٝم٤من ،1سمؾ ىمقٓن وُمٜمِم٠م اًمقضمٝملم ؿمٛمقل أدًم٦م
آطمتٞم٤مط ًمٚمّمقرة اعمٗمروو٦م.
أُم٤م اًمٕم٘مؾ ،ومقضمف اإلؿمٙم٤مل ذم ضمري٤مٟمف هٜم٤م أطمد أُمريـ:
أطمدمه٤م :إ ّن اًمٕم٘مؾ إ ّٟمام حيٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط إذا مل ي٘مؿ 3هٜم٤مك إطمتامل
احلرُم٦م ،وأ ُّم٤م ُمٕمف ومّل ،واطمتامل احلرُم٦م ذم اعم٘م٤مم ُمـ ضمٝم٦م اًمتنميع ىم٤مئؿ ،يمام
ِ
ٟمً٥م إمم احل ّكم وطمٙمل قمـ سمٕمض إوم٤موؾ شمٌٕم ً٤م ًمِمٞمخف اًمٌٝم٤مئل ـم٤مب صمرامه٤م
 .1اٟمٔمر :اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج /5ص :335قمقازم اًممزم :ج /1ص /394ح  43و
 ،41و ج /3ص :333شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع :ج ،/1ص :63واًمقؾم٤مئؾ :ج/18
ص /111ح.38
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص  153و  151واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /3ص.151
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م« :مل يٙمـش وحتتف «ي٘مؿش وًمٙمـ «مل ي٘مؿش صحٞمح.
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فم٤مهر ًا1.

وسمٞم٤من ذًمؽ إ ّن اًمتنميع قمٌ٤مرة قمـ إدظم٤مل ُم٤م مل يٕمٚمؿ دظمقًمف ذم اًمنمع
ذم اًمديـ واإلشمٞم٤من سمام حيتٛمؾ اًمقضمقب سمٕمٜمقان اًمٕمٌ٤مدة إدظم٤مل ًمف ذم اًمديـ،
ومّل ُيقز إ ّٓ أن يثٌ٧م ُمـ اخل٤مرج رضمح٤من ذًمؽ ذقم ً٤م ذم ُمرطمٚم٦م اًمٔم٤مهر،
ومٞمخرج ُمـ ُمقوقع اًمتنميع عمٙم٤من إُمر اًمٔم٤مهري ،وٓ يٙمٗمل ذم ذًمؽ
رضمح٤من آطمتٞم٤مطً :متق ّىمػ حت ّ٘مؼ ُمقوققمف قمغم اًمقضمف اعمٕمتؼم ذم احلٙمؿ قمغم
اٟمتٗم٤مء اطمتامل احلرُم٦م ،ومٚمق شمق ّىمػ ٟمٗمٞمٝم٤م قمغم احلٙمؿ سم٤مًمرضمح٤من اعمتق ّىمػ قمغم
رؿم٤مدي
حت ّ٘مؼ اعمقوقع يم٤من دور ًاُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن طمًـ آطمتٞم٤مط إ
ّ

سف1

سح سمف سمٕمض إؾم٤مـملم ،3ومّل يٙمٗمل ذم دومع
ٓ يًتتٌع أُمر ًا ذقم ّٞم٤م يمام ّ
ُمقوقع اًمتنميع.
واجلقاب قمٜمف :إ ّن ُمقوقع اًمتنميع وُمقوقع آطمتٞم٤مط ُمتٌ٤مئٜم٤من قمٜمد

 .1اٟمٔمر :ذح اصقل اًمٙم٤مذم اعم٤مزٟمدراين :جُ :176 /8مٗم٤مشمٞمح إصقل :ص346
(ٟم٘م ً
ّل قمـ اًمٗم٤موؾ اًمٌٝم٤مئل) :وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.483
اؾمت٘مؾ سمحًـ هذا ِ
ّ
 .1ىم٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري :ودقمقى ّ
آشمْٞم٤من صمٌ٧م سمحٙمؿ
أن اًمٕم٘مؾ إذا
اعمّلزُم٦م إُمر سمف ذقم٤م ُمدومققم٦مُ ...مـ ّ
أن إُمر اًمنمقمل ِبذا اًمٜمحق ُمـ آٟم٘مٞم٤مد يم٠مُمره

سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد احل٘مٞم٘مل واإلـم٤مقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ذم ُمٕمٚمقم اًمتٙمٚمٞمػ إرؿم٤مدي حمض ...اٟمٔمر :ومرائد
إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.151
 .3اٟمٔمر :رؾم٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦مً ،مٚمِمٞمخ إٟمّم٤مري  :ص 143و  :141واًمٜمقر اًمً٤مـمع ذم
اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومعً ،مٚمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء :ج /1ص.54
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إول يمام قمروم٧م قمٌ٤مرة قمـ إدظم٤مل أُمر همػم ُمٕمٚمقم اًمدظمقل ذم
اًمتحٚمٞمؾَ ،وم٢م َّن ّ
اًمنمع ومٞمف قمغم أ ّٟمف ُمٜمف ،واًمث٤مين قمٌ٤مرة قمـ إشمٞم٤من ُم٤م مل يٕمٚمؿ دظمقًمف ومٞمف سمرضم٤مء
ٍ
صح٦م اًمٕمٌ٤مدة ُم٤م مل ي٠مت ِب٤م
دظمقًمف ومٞمف ،وم٢من ا ّدقمك أ ّن هذا اًم٘مدر همػم يم٤مف ذم ّ
ٍ
واطمد ُمـ
سمٕمٜمقان يمقهن٤م ُم٠مُمقر ًا ِب٤م ـ يمام رسمام يًتٔمٝمر ذًمؽ ُمـ يمّلم همػم
اعمح٘م٘ملم ـ رضمع إمم اًمقضمف أيت وإ ّٓ ومدقمقى صدق اًمتنميع سم٢مشمٞم٤من اًمٗمٕمؾ
قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ِمٜمقع ضمدّ ًا هذا.
وضمف اًمدقمقى اعمذيمقرة سمتقضمٞمف آظمر
واقمٚمؿ إ ّن سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مّ 
وسمٞم٤مٟمف سمٕمد اًمتت ٌّع واًمتقوٞمح :إ ّن ُمٌٜمك اًمتنميع قمغم آومؽماء ا ًّمذي هق قمٌ٤مرة
قمـ ٟمًٌ٦م أُمر همػم ُمٕمٚمقم آٟمتً٤مب إمم اًمِم٤مرع ،وهذه اًمٜمًٌ٦م ىمد شمٙمقن
ّل ّ
سحي٦م سم٠من خيؼم ِب٤م سحي ً٤م وىمد شمٙمقن وٛمٜمٞم٦م سم٠من يٕمٛمؾ قمٛم ً
يدل قمٚمٞمٝم٤م،
اًمّمّل ِة ظمٚمػ إُم٤مم [سمٜم٤مء] قمغم يمقٟمف قم٤مدًٓ ا ًّمتل هل سمٛمٜمزًم٦م إظمٌ٤مر
ٟمٔمػم دًٓم٦م ّ
ّ
اعمّمكم سمٕمداًمتف ،وم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمٕمٛمؾ همػم اعمنموع أو همػم اعمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمغم
أ ّٟمف ُمنموع ،سمٛمٜمزًم٦م اإلظمٌ٤مر سمٙمقٟمف أُمر ًا صم٤مسمت ً٤م ذم اًمنميٕم٦م ذم دًٓمتف قمٚمٞمف،
ومٞمتقضمف أن
ومٛمّلك إُمر ذم اًمتنميع هق حت ّ٘مؼ اًمدًٓم٦م اعمٗمروو٦م ،وطمٞمٜمئذ
ّ
ي٘م٤مل :إ ّٟمف يمام ٓ قمؼمة ذم حت ّ٘مؼ اًمتنميع اًم٘مقزم سملم يمقٟمف سم٤مٟمٞم ً٤م ُمٚمتزُم٤م سم٤مًمنمقمٞم٦م
وسملم يمقٟمف ُمؽمدد ًا ،يمذا يتح ّ٘مؼ اًمتنميع اًمْمٛمٜمل سمٜمٗمس اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم
وضمف اًمٕمٌ٤مدة ُمـ همػم ومرق سملم اسمتٜم٤مءه قمغم آًمتزام سم٤معمنموقمٞم٦م أو قمغم اطمتامل
اعمنموقمٞم٦م ًمتح ّ٘مؼ اًمدًٓم٦م سمحً٥م فم٤مهر اًمٗمٕمؾ سمٜمًٌتف إمم اًمِم٤مرع.
وضمقاسمف إ ّن اعمدار ذم دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك قمغم إوو٤مع اًمٚمٖمقي٦م وُم٤م
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ؿم٤مِبٝم٤م ،ومٞمتح ّ٘مؼ اًمٜمًٌ٦م سمٛمجرد إفمٝم٤مره٤م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم اٟمْمامم طم٤مل
وم٤مهن٤م ٓ يمِمػ ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م هل أص ً
ّل وإ ّٟمام
اعمتٙمٚمؿ سمف ،سمخّلف إومٕم٤مل ّ
اًمت٠مد ،وًمذا
يٜمٙمِمػ ِب٤م سمٕمض إُمقر سمْمٛمٞمٛم٦م همػمه٤م إًمٞمف يمام ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
إول،
ي٘م٤مل :إ ّن اًمٗمٕمؾ جمٛمؾ دون اًمٚمٗمظّ ٕ :ن اًمث٤مين يم٤مؿمػ سمٜمٗمًف سمخّلف ّ
إول قمغم طمً٥م دًٓمتف قمٚمٞمف دون اًمث٤مين ،وم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم
ومٞم ّتٌع ُمدًمقل ّ
وضمف اًمٕمٌ٤مدة ًمدوراٟمف سملم اًمقضمٝملم اعمٗمروولم ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم ٟمًٌ٦م احلٙمؿ
إمم اًمِم٤مرع ًمق مل ّ
يدل قمغم ٟمٗمل ٟمًٌتف إًمٞمف.
ُمع أ ّٟمف ًمق ؾم ّٚمؿ حت ّ٘مؼ فمٝمقر ًمٚمٗمٕمؾ ومٞمف ،يم٤من اقمتٌ٤مره ُمقىمقوم ً٤م قمغم ىمٞم٤مم
طمجٞم٦م فمقاهر إومٕم٤مل يمٔمقاهر إًمٗم٤مظ ،وم٢م ّن إُم٤مرة ًمق مل شمٙمـ
دًمٞمؾ قمغم ّ
ُمٕمتؼمة يم٤مٟم٧م وضمقده٤م يمٕمدُمٝم٤م ومّل يتح ّ٘مؼ اًمدًٓم٦م اعمٕمتؼمة.
هذا يم ّٚمف سمٕمد شمًٚمٞمؿ اعمٌٜمك :وم٤م ّٟمف سمٕمدُ همػم فم٤مهر وإن ضمزم سمف
ؿمٞمخٜم٤م  ذم فم٤مهر يمّلُمف.
وصم٤مٟمٞمٝمام :إ ّن اًمٕمٌ٤مدة ٓسمدّ ومٞمٝم٤م ُمـ ٟم ّٞم٦م اًم٘مرسم٦م اعمتق ّىمٗم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ سم٠مُمر
ّل أو إمج٤مًٓ ،يمام ذم ّ
اًمِم٤مرع شمٗمّمٞم ً
يمؾ ُمـ اًمّمٚمقات إرسمع قمٜمد اؿمتٌ٤مه اًم٘مٌٚم٦م
يت٘مرب سمف وي٠ميت سم٤مجلٛمٞمع
ومٞمٙمقن اًمٜم ّٞم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مقمتٌ٤مر اًمقاضم٥م اعمِمتٌف سمٞمٜمٝم٤م سم٠من ّ
اعم٘مرر ذم حم ّٚمف.
ٓؿمتامًمف قمٚمٞمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ّ
ودقمقى :صمٌقت إُمر سم٤مًمٕمٌ٤مدة اعمٗمروو٦م سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمرضمح٤من
آطمتٞم٤مط سمْمٛمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م ومٞمثٌ٧م ومٞمف اًمرضمح٤من اًمٔم٤مهري وهق ٍ
يم٤مف
اًمت٘مرب سمف يمام ئمٝمر ُمـ همػم واطمد ُمـ اعمح٘م٘ملم ذم اعمً٠مًم٦م
ذم شمّمحٞمح ىمّمد ّ
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أو ُم٤مؿم٤مِبٝم٤م.
ُمدومققم٦م ـ سمٕمد شمًٚمٞمؿ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٕمد اعمّلطمٔم٦م اعمذيمقرة ـ سم٠م ّن طمٙمؿ
ِ
ف يمحٙمٛمف سمقضمقب إـم٤مقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦مّ :
وم٤من
اًمٕم٘مؾ ذم ذًمؽ إ
س ٌ
ُّ
رؿم٤مدي ْ
ّ
ُمت٠مظمر قمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
ُمقوقع اإلـم٤مقم٦م ويمٞمٗمٞمتٝم٤م وُم٤م يتٕم ّٚمؼ ِب٤م
ُمرشمٌ٦م ،سمؾ هل يم ّٚمٝم٤م قم٘مٚمٞم٦م سوم٦م ٓ دمري ذم ر ٍء ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦مً :مٕمدم
ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمقرد ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل قمغم ُم٤م طم ّ٘م٘مف سمٕمض إؾم٤مـملم 1وحت٘مٞم٘مف
ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف :سم٤معمٜمع ُمـ اقمتٌ٤مر اجلزم سم٤مًمرضمح٤من ذم ٟم ّٞم٦م اًمٕمٌ٤مدة
ًم٘مرسم٦م ،سمؾ يٙمٗمل ذم ذًمؽ يمقن اًمداقمل إمم اًمٗمٕمؾ رضم٤مء يمقٟمف ُمٓمٚمقسم ً٤م ،أو شمريمف
ُمٌٖمقو٤م ظمّمقص ً٤م سمٕمد حت ّ٘مؼ اًمٗمحص قمـ يمقٟمف ُمٓمٚمقسم ً٤م وطمّمقل اًمٞم٠مس قمٜمف
يمام هق اعمٗمروض ذم اعم٘م٤مم ومل يثٌ٧م ُمـ أد ًّم٦م اقمتٌ٤مر ىمّمد اًم٘مرسم٦م أزيد ُمـ ذًمؽ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمروم ً٤م ويمقٟمف قمٜمد اًمٕم٘مّلء ُمٓمٞمٕم ً٤م ًمق اٟمٙمِمػ يمقٟمف ذم
ًمّمدق اإلـم٤مقم٦م
اًمقاىمع ُم٠مُمقر ًا سمف ،سمؾ هق ِمدوح قمٜمدهؿ ىمٌؾ اٟمٙمِم٤مومف أيْم ً٤م ُمـ ضمٝم٦م حت ّ٘مؼ
آٟم٘مٞم٤مد ُمٜمف ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّٟمف قمٜمد قمدم اًمتٛم ّٙمـ ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع يمام
قمؿ اًمٌح٨م ،أ ُّم٤م سمٕمد اًمٗمحص اعمٕمتؼم
هق قمٛمدة حمؾ اًمٌح٨م ذم اعم٘م٤مم وإن ّ
وىمٌؾ طمّمقل اجلزم سمٕمد اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمدًمٞمؾ ِم ّ٤م ٓ يٜمٌٖمل اإلؿمٙم٤مل ومٞمف َوم٢م َّن
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اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم اًمقضمف اعمذيمقر هم٤مي٦م ُم٤م يتٛم ّٙمـ ُمٜمف اًمٕمٌد ذم ُم٘م٤مم
اإلـم٤مقم٦م ،وًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م ىمّمقر اًمدًمٞمؾ قمغم إصمٌ٤مت آيمتٗم٤مء ِبذا اعم٘مدار وومروٜم٤م
يمقن اعمً٠مًم٦م ُمقرد ًا ٕص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل وأ ّٟمف ٓ ُيري ٓ ،يٙمٗمل إصؾ ذم دومع
آ ْيمتِ ِ
امل ِ
ىمؾ ُِم ْـ ِىمٞم٤م ِم ا ْطمتِ ِ
اًمزائد قمٚمٞمف ،ومّل أ ّ
ٗم٤مء ِبذا اعم٘مدار ُمـ اًمداقمل ذم
اًمٕمٌ٤مدة وًمق ذم ظمّمقص صقرة قمدم اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمقصقل إمم اًمقاىمع،
ومٛم٘مت٣م آطمتٞم٤مط اإلشمٞم٤من سمفّ ٕ :ن اًمٕم٘مؾ قمغم اًمقضمف اعمذيمقر حيتٛمؾ وضمقسمف
ذم اًمقاىمع ،ومٛم٘مت٣م آطمتٞم٤مط اإلشمٞم٤من سمف ًمٕمدم اًمتٛم ّٙمـ ِم ّ٤م يزيد قمٚمٞمف طملم
اجلٝمؾ.
وشمقهؿ اطمتامل اًمتنميع ُمدومقع سمام قمروم٧م ؾم٤مسم٘م ً٤م ،يمام يِمٝمد سمف اؾمت٘مّلل
ّ
اًمٕم٘مؾ سمحًـ اًمٗمٕمؾ قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ُمع اؾمت٘مّلًمف سم٘مٌح اًمتنميع يمام
ذيمروه ،سمؾ ًمٕم ّٚمف قمٛمدة اعمٜمِم٠م ذم إصمٌ٤مت طمرُمتف.
ي٘مرر اًمقضمف إظمػم سمٜمحق آظمر وهق :إ ّن [ ُطمٙم َْؿ] اًمٕمٌ٤مدة
ورسمام ّ
اعمٗمروو٦م دائرة سملم وضمقه صمّلصم٦م :إ ُّم٤م أن ٓ يٙمقن راضمح ً٤م أص ً
ّل ،أو يٙمقن
راضمح ً٤م ُمنموـم ً٤م سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اجلزُمٞم٦م أو راضمح ً٤م سمنمط اًم٘مرسم٦م ذم اجلٛمٚم٦م،
إول سمٕمد ومرض قمدم اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٗمٕمؾ قمغم اًمقضمف
واًمث٤مين راضمع إمم ّ
اعمذيمقر ُمع اجلٝمؾ وُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع ومٞمً٘مط اًمتٙمٚمٞمػ طمٞمٜمئذ ذم
إول وإظمػم ،وُم٘مت٣م
طم ّ٘مف ٓؿمؽماـمف سم٤مًم٘مدرة اعمٜمتٗمٞم٦م ،ومٞمدور أُمره سملم ّ
آطمتٞم٤مط اًمٕمٛمؾ قمغم اًمقضمف إظمػم ىمٓمٕم ً٤م ،ومٞمٙمقن آطمتٞم٤مط اعمٗمروض ُمـ
اعمٙم ّٚمػ حمرز ًا ًمٚمقاىمع ذم طم ّ٘مف قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم وٓ طم٤مضم٦م إمم ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط
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ٍ
طمٞمٜمئذ ٟمًٌٞم ً٤م وإن يم٤من اًمٔم٤مهر قمدم اًمٗمرق ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سملم آطمتٞم٤مط
اعمحّمؾ ًمٚم٘مٓمع سم٤مًمؼماءة وسملم آطمتٞم٤مط اًمذي يٙمقن إطمتامل اًمؼماءة ُمٕمف
ّ
أىمقى قمٜمد قمدم اًمتٛم ّٙمـ سمام يزيد قمٚمٞمف ومتد ّسمر.
وأ ُّم٤م آد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم رضمح٤من آطمتٞم٤مط ،ومرسمام يًتِمٙمؾ ذم
ضمري٤مهن٤م ذم اعم٘م٤مم:
أوًٓ سم٠م ّهن٤م أواُمر إرؿم٤مدي٦م ٓ شمد ّل قمغم يمقن اًمٗمٕمؾ راضمح ً٤م ذقم ً٤م ،يمام
وُمرت اإلؿم٤مرة إًمٞمف.
طم ّ٘م٘مف سمٕمض إؾم٤مـملم ّ
وصم٤مٟمٞم ً٤م سم٠م ّن ُمقوقع آطمتٞم٤مط اًمذي يتق ّىمػ قمٚمٞمف هذه إواُمر ٓ
يتح ّ٘مؼ آ سمٕمد إشمٞم٤من حمتٛمؾ اًمٕمٌ٤مدة قمغم وضمف ُيتٛمع ومٞمف مجٞمع ُم٤م يٕمتؼم ذم
اًمٕمٌ٤مدة طمتك ٟم ّٞم٦م اًمت٘مرب وإ ّٓ مل يٙمـ اطمتٞم٤مـم ً٤م ،ومّل ُيقز أن َشم ُٙم ْق َن شمٚمؽ
إواُمر ُمٜمِم٠م ًمٚم٘مرسم٦م اعمٜمق ّي٦م ومٞمٝم٤م.
إول سمٕمد شمًٚمٞمؿ اعمً٤مقمدة قمغم ذًمؽ وقمدم محٚمٝم٤م
ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ ّ
قمغم آؾمتحٌ٤مب اًمنمقمل وًمق يم٤من ذم ُمقردمه٤م طمٙمؿ إرؿم٤مدي قم٘مكم أ ّن
اعم٘مّمقد ذم اعم٘م٤مم إصمٌ٤مت رضمح٤من آطمتٞم٤مط ذم اًمٕمٌ٤مدة قمغم ٟمحق رضمح٤مٟمف ذم
همػمه٤م ٓ أزيد ُمـ ذًمؽ ،وم٢مذا ومرض يمقن رضمح٤مٟمف ذم ؾم٤مير اعمقارد فم٤مهر ّي ً٤م
قمك ،وم٤من يم٤من
قم٘مٚم ّٞم ً٤م وإرؿم٤مد ّي ً٤م حمْم ً٤م يم٤من هذا اعم٘مدار هٜم٤م يم٤مومٞم ً٤م ذم اعمُدَّ ٰ
اخلّمقصٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أ ّٟمف ٓ حيّمؾ ٟم ّٞم٦م اًم٘مرسم٦م ُمٜمٝم٤م ومّل يٙمقن اطمتٞم٤مـم ً٤م،
[ويـ]رضمع إمم اًمقضمف اًمث٤مين.
ُمر ذم اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ُمـ ُمٜمع اًمتق ّىمػ
و [يٛمٙمـ اجلقاب] قمـ اًمث٤مين سمام ّ
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قمغم اجلزم وطمّمقل آيمتٗم٤مء ُمع قمدُمف ّأوًٓ ويمٗم٤مي٦م اطمتامل اًمٙمٗم٤مي٦م وًمق
اىمت٣م إصؾ ظمّلومف ذم يمقن اإلشمٞم٤من سمف قمغم اًمقضمف اعمٗمروض اطمتٞم٤مـم ً٤م ٟمًٌٞم ً٤م
أو طم٘مٞم٘مٞم ً٤م صم٤مٟمٞم ً٤م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.
وذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم 1سمٕمد ومرض قمدم يمٗم٤مي٦م اطمتامل اعمٓمٚمقسمٞم٦م ذم
صح٦م اًمٕمٌ٤مدة ذم ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ُمٓمٚمقسمٞمتٝم٤م ـ وًمق إمج٤مًٓ 1ـ ذم دومع اًمقضمف اًمث٤مين
ّ
سمٕمد اًمٜم٘مض سمقرود هذا اإليراد ذم إواُمر اًمقاىمٕمٞم٦م سم٤مًمٕمٌ٤مده ُمثؾ ىمقًمف [شمٕم٤ممم]
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وطمٞم٨م أ ّن ىمّمد اًم٘مرسم٦م ِم ّ٤م يٕمتؼم ذم

ُمقوقع اًمٕمٌ٤مدة ؿمٓمر ًا أو ذـم ً٤م واعمٗمروض صمٌقت ُمنموقمٞمتٝم٤م ِبذا إُمر
جمرد اًمٗمٕمؾ اعمٓم٤مسمؼ
اًمقارد ومٞمٝم٤م إ ّن اعمراد ذم آطمتٞم٤مط ذم هذه إواُمر هق ّ
سم٤مًمّمّلة اإلشمٞم٤من
ًمٚمٕمٌ٤مدة ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت قمدا ٟم ّٞم٦م اًم٘مرسم٦م ،ومٛمٕمٜمك آطمتٞم٤مط ّ
سمجٛمٞمع ُم٤م يٕمتؼم ومٞمٝم٤م قمدا ىمّمد اًم٘مرسم٦م ،وم٠مواُمر آطمتٞم٤مط يتٕم ّٚمؼ ِبذا اًمٗمٕمؾ
اًمت٘مرب سم٢مـم٤مقم٦م هذا إُمر.
وطمٞمٜمئذ ومٞم٘مّمد اعمٙمٚمػ ومٞمف ّ
وُمـ هٜم٤م ي ّتجف اًمٗمتقى سم٤مؾمتحٌ٤مب هذا اًمٗمٕمؾ وإن مل يٕمٚمؿ يمقٟمف ُمـ
طمٞم٨م اطمتامل اًمٕمٌ٤مدي٦م ومٞمف ومل ي٠مت سمف سمداقمل اطمتامل اعمٓمٚمقسمٞم٦م وًمق يم٤من اعمراد
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمجٛمع) :ج /1ص.151
 .3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٤مت  43و  83و .113
 .4ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا :سمپ٤م داريد ٟمامز را و سمدهٞمد زيم٤مت را ،سمدل
 

ٟمص أي٦م ُمٙم٤مٟمف.
وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م ّ
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ُمٜمٝم٤م هق آطمتٞم٤مط احل٘مٞم٘مل وهق إشمٞم٤من اًمٗمٕمؾ سمداقمل اطمتامل اعمٓمٚمقسمٞم٦م مل ُيز
ًمٚمٛمجتٝمد أن يٗمتل سم٤مؾمتحٌ٤مسمف إ ّٓ ُمع اًمتٕم ٌّد 1سم٢مشمٞم٤مٟمف سمداقمل آطمتامل طم ّتك
يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان آطمتٞم٤مط ُمع اؾمت٘مرار ؾمػمة أهؾ اًمٗمتقى قمغم ظمّلومف
ن اعم٘مّمقد إشمٞم٤من اًمٗمٕمؾ سمجٛمٞمع ُم٤م يٕمتؼم ومٞمف قمدا ٟم ّٞم٦م اًم٘مرسم٦م1.
ٟمٕمٚمؿ أ ّ

ويٛمٙمـ آقمؽماض قمٚمٞمف سمٕمد شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذيمره ذم إواُمر إوًمٞم٦م سم٠م ّن
إًمٖم٤مء ذط اًمٜم ّٞم٦م وإظمراج ًمٗمظ آطمتٞم٤مط قمـ ُمٕمٜم٤مه إصكم سمحٛمٚمف قمغم
اًمٗمٕمؾ ا ًّمذي ُمـ ؿم٠مٟمف حت ّ٘مؼ آطمتٞم٤مط سمف سم٠من يٙمقن قمغم وضمف ًمق ٟمقى سمف
اًم٘مرسم٦م يم٤من اطمتٞم٤مـم ً٤م ،سمؾ ُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد اًمٚمٗمٔمٞم٦م إسم٘م٤مء اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜم٤مه
اًمٔم٤مهر ُمٜمف.
هم٤مي٦م إُمر إ ّٟمف يٚمزم ُمٜمف ختّمٞمّمف سمٖمػم اًمٕمٌ٤مدة خلروضمٝم٤م قمٜمف ُمقوققم ً٤م
وٓ هم٤مئٚم٦م ومٞمف وٓ يٚمزم ُمٜمف ارشمٙم٤مب ظمّلف فم٤مهر ذم اًمٚمٗمظ أص ً
ّلّ ٕ ،ن
اًمتخّمٞمص ًمٞمس جم٤مز ًا ًمٖمق ّي ً٤م ،سمؾ وٓ أصقًم ّٞم ً٤م فم٤مهر ًا ،ومّلسمدّ ذم إصمٌ٤مت إُمر
صمؿ احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمرضمح٤من.
ُمـ إطمراز اعمقوقع وهق يمقٟمف اطمتٞم٤مـم٤مّ ،
اظمتص ُمقرد إُمر سم٤مًمٕمٌ٤مدة ّادمف محؾ اًمٙمّلم قمغم اًمقضمف ا ًّمذي
ٟمٕمؿ ًمق
ّ
ذيمره طمذر ًا ُمـ سم٘م٤مء إُمر سمّل ُمقرد وإن أُمٙمـ ،وُمع اعمحذور سمٖمػمه أيْم ً٤م
ىمرب ُمـ همػمه فم٤مهر ًا ،وُمـ هٜم٤م ئمٝمر إؿمٙم٤مل
يم٤من ضمٕمٚمف قمغم اًمقضمف اعمذيمقر أ َ
 .1أو «اًمت٘مٞمٞمدش ،يمذا ذم اًمٗمرائد.
 .1اٟمٔمر :ومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 151و .153
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ذم اًمٜم٘مض سم٤مًمٕمٌ٤مدات أيْم ً٤م ،ومتد ّسمر ضمٞمد ًا.
صمؿ إ ّن هذا يم ّٚمف إذا مل يٙمـ ُمٜمِم٠م آطمتامل 1ظمؼم ًا وٕمٞمٗم ً٤م ،وإ ّٓ ومّل
ّ
طم٤مضم٦م إمم رء ِمّ٤م ذيمر إلصمٌ٤مت آؾمتحٌ٤مب سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة اًمتً٤مُمح ذم أد ًّم٦م
اًمًٜمـ ،وٓ سم٠مس سمنمح طم٤مل اًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة هٜم٤م ذم اجلٛمٚم٦م شمٌٕم ً٤م ًمٌٕمض
اعمٝمٛم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م،
وم٤مهن٤م ُمـ اًم٘مقاقمد ّ
إؾم٤مـملمّ ،1
ومٜم٘مقل :ـ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ـ إٟمّف اظمتٚمػ قمٚمامؤٟم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم ضمقاز
طمجٞمتف ذم اًمًٜمـ
آيمتٗم٤مء سم٤مخلؼم اًمْمٕمٞمػ ُمع قمدم اٟمجٌ٤مره سمام يٗمٞمد ّ
ّ
اعمت٠مظمريـ ضمقاز اًمتً٤مُمح ذم أد ًّمتٝم٤م وآ ْيمتِٗم٤مء
وأداب ،وم٤معمٕمروف سملم
سمذًمؽ ،3سمؾ ٟمً٥م إمم سمٕمْمٝمؿ آيمتٗم٤مء سمٗمتقى اًمٗم٘مٞمف 4أيْم ً٤م.
ور ّسمام يًتِمٙمؾ [و] يًتٔمٝمر ُمـ سمٕمْمٝمؿ آيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مٞم٤مس وؿمٌٝمف،5
سمؾ رسمام يني احلٙمؿ إمم ُمٓمٚمؼ آطمتامل ذم سمٕمض اعمقارد وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ

 .1أي اطمتامل اًمقضمقب.
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري .اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.153
 .3اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.464
 .4اٟمٔمر :اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍم :ج /1ص :116اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م :ص:336
ظمّلص٦م اًمٗمّمقل :ج /1ص 17وسمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /4ص ،143ج/5
ص 41وج /1ص.73
 .5اٟمٔمر :اعمدارك :ج /3ص 138واًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م :ص.336
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مج٤مقم٦م يم٤معمحدّ ث اًمٌحراين 1واًمٗم٤موؾ اجلزائري 1وٟمً٥م إمم اًمً ّٞمد ذم
اعمدارك 3أيْم ً٤م ،وم٘م٤مًمقا سمٕمدم اًمٗمرق سملم إطمٙم٤مم وإ ّٟمف ٓسمدّ ذم مجٞمٕمٝم٤م ُمـ ىمٞم٤مم
احلج٦م اعمٕمتؼمة قمغم صمٌقهت٤م.4
ّ
ويٛمٙمـ آطمتج٤مج ًمٚم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة سمقضمقه:
أطمده٤م اإلمج٤مع وآشمٗم٤مق اعمٜم٘مقٓن ذم فم٤مهر يمّلم مج٤مقم٦م ،ومٕمـ «قمدّ ة
اًمداقملش سمٕمد ذيمر قمدّ ة ُمـ أظمٌ٤مر اًمٌ٤مب :ومّم٤مر هذا اعمٕمٜمك جمٛمٕم٤م قمٚمٞمف سملم
اًمٗمري٘ملم :5وقمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمٌٝم٤مئل

ـم٤مب صمراه

أ ّٟمف ىم٤مل سمٕمد اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض

أظمٌ٤مر اًمٌ٤مب :هذا هق ؾمٌ٥م شمً٤مهؾ وم٘مٝم٤مئٜم٤م ذم اًمٌح٨م قمـ دٓئؾ اًمًٜمـ.6
وقمٜمف أيْم ً٤م إ ّٟمف ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :ىمد ؿم٤مع اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕم٤مف ذم أدًم٦م

 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج /4ص 198و ج/7
ص.391
 .1طمٙم٤مه قمٜمف ذم هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.464
 .3اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم ذم ذح ذائع اإلؾمّلم :ج /1ص.13
 .4اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.464
 .5اٟمٔمر :قمدة اًمداقمل :ص :13أٟمٞمس اعمجتٝمديـ :ج /1صُ :161مٗم٤مشمٞمح إصقل:
ص :346هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 466واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.161
 .6اٟمٔمر :إرسمٕمقن :ص 181وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3صٟ 466م٘م ً
ّل قمـ إرسمٕملم
إرسمٕملم وُمٗم٤مشمٞمح إصقل :ص.346
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اخل٤مص٦م،
صمؿ ىم٤مل :وأ ُّم٤م ٟمحـ ُمٕم٤مذ
ّ
اًمًٜمـ وإن اؿمتدّ وٕمٗمٝم٤م ومل يٜمجؼمّ .
وم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ِب٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ،سمؾ سمحًٜمف ُمع «ُمـ ؾمٛمعش 1إمم آظمر
شمٗمردٟم٤م سمروايتف.1
احلدي٨م ،وهل ِم ّ٤م ّ
احلر سمٕمد ذيمر مجٚم٦م ُمـ إظمٌ٤مر ،هذه إطم٤مدي٨م ؾمٌ٥م
وقمـ اًمِمٞمخ ّ
شمً٤مُمح إصح٤مب وهمػمهؿ ذم آؾمتدٓل قمغم آؾمتحٌ٤مب واًمٙمراه٦م سمٕمد
صمٌقت أصؾ اعمنموقمٞم٦م.3
وقمـ اًمِمٝمٞمد

ضمقز آيمثر اًمٕمٛمؾ سم٤مخلؼم اًمْمٕمٞمػ ذم ٟمحق
ىم٤ملّ :

اًم٘مّمص واعمقاقمظ وومْم٤مئؾ إقمامل ٓ ذم ٟمحق صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مم
احلّلل واحلرام وهق طمًـ طمٞم٨م ٓ يٌٚمغ اًمْمٕمٞمػ طمدّ اًمقوع وآظمتّلف
عم٤م اؿمتٝمر سملم اًمٕمٚمامء اعمح ّ٘م٘ملم ُمـ اًمتً٤مهؾ ذم أدًم٦م اًمًٜمـ وًمٞمس ذم اعمقاقمظ
واًم٘مّمص همػم حمض اخلؼم 4اٟمتٝمك.
 .1اًمقضمٞمزة ذم قمٚمؿ اًمدراي٦مً ،مٚمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل ،اعمٓمٌققم٦م وٛمـ رؾم٤مئؾ ذم دراي٦م احلدي٨م:
ج /1ص :541اٟمٔمر :احلٌؾ اعمتلم :ص ،5اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م :إرسمٕمقن :ص181
وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3صٟ 466م٘م ً
ّل قمٜمف.
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.466

احلر اًمٕم٤مُمكم :ج /1صٟ :617م٘مّل قمٜمف ذم
 .3اًمٗمّمقل اعمٝم ّٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦مً ،مٚمِمٞمخ ّ
هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 466و  467وُمٗم٤مشمٞمح ا ٌ
ٕصقل :ص.346
 .4اٟمٔمر :اًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م (ُمٜمِمقرات ُمٙمتٌ٦م آي٦ماهلل اعمرقمٌم) :ص :19اًمدراي٦م
(ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن) :ص :63هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3صُ :467مٗم٤مشمٞمح إصقل:
ص.346
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وُمٜمٝمؿ اعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري 1واًمٔم٤مهر إ ّن ُمراد اًمِمٝمٞمديـ ُمـ اًمتً٤مُمح
ذم أطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ واًم٘مّمص واعمقاقمظ هق اؾمتحٌ٤مب ٟم٘مؾ اخلؼم اًمْمٕمٞمػ
اعمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤مًٰ ،مٙمِ ْـ ذم شمًٛمٞمتف قمٛم ً
ّل سم٤محلدي٨م يمام ذم قمٌ٤مرة اًمِمٝمٞمد
اًمث٤مين شمً٤مُمحً ،مٙمـ ٓ ُمنح ُمٜمف فم٤مهر ًا ًمٕمدم إُمٙم٤من محٚمف قمغم ٟمًٌ٦م
ُمدًمقل اًمٙمّلم إمم اعمٕمّمقم

قمغم وضمف ٓ ئمٝمر ُمٜمف اجلزم ًمدظمقًمف حت٧م

اًم٘مقل سمام ٓ يٕمٚمؿ ظمّمقص ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف

وٓ قمغم ٟمًٌتف إًمٞمف اطمتامًٓ أو

ُمٕم ّٚم٘م٤م قمغم اًمرواي٦مّٟ ٕ ،مف ُمـ اًمٔمٝمقر سمٛمٙم٤من ٓ حيت٤مج إمم اًمٌٞم٤من وٓ دظمؾ ًمف
سم٤مًمتً٤مُمح ذم اًمًٜمـ وًمٞمس ِل٤م َشم َٕم ُّٚم ٌؼ سمٕمٛمؾ اعمٙم ّٚمػ طم ّتك يٙمقن اعمراد اًمٕمٛمؾ
قمغم طمًٌف.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وم٤مإلمج٤مع وآ ّشمٗم٤مق اعمٜم٘مقٓن اعمٕمتْمدان سم٤مًمِمٝمرة اعمٓمٚم٘م٦م
اعمحٙم ّٞم٦م ُمع فمٝمقر ؿمٝمرة اعمت٠مظمريـ وٟمدرة اعمخ٤مًمػ اًمٔم٤مهر ،يم٤مف ذم
آؾمتدٓل ظمّمقص ً٤م ُمع أ ّٟمف رسمام يًتٔمٝمر ُمـ ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء أيْم ً٤م ذًمؽ
طمٞم٨م يٙمتٗمقن ذم اًمدقمقات اًمقاردة واًمزي٤مرات واًمّمٚمقات اعمٜمدوسم٦م وهمػمه٤م
ّ
ِم٤مدل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمرواي٤مت ُمع أ ّن اًمٖم٤مًم٥م وٕمػ إظمٌ٤مر
ُمـ اعمًتحٌ٤مت
اًمقاردة ذم شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت.
وذم هذا آؾمتٔمٝم٤مر ٟمٔمرّ ٕ :ن ّ
حمؾ اًمٙمّلم هق احلٙمؿ سم٤مٓؾمتحٌ٤مب
 .1اٟمٔمرُ :مِم٤مرق اًمِمٛمقس :صُ :34مٗم٤مشمٞمح إصقل :ص 346وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ:
ج /3ص.467
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ذقم ً٤م وإصمٌ٤مت رضمح٤من اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمٜمقان يمقٟمف ُمٓمٚمقسم ً٤م وًمق فم٤مهر ًا ،وهق
همػم طمًـ اإلشمٞم٤من سمٌٕمض اعمًتح ٌّ٤مت ٓطمتامل اخلّمقصٞم٦م ومٞمف :وم٤م ّٟمف ٓ
إؿمٙم٤مل ذم طمًـ اإلشمٞم٤من سمٌٕمض اعمًتح ٌّ٤مت رضم٤مء ًمت٠م ّيمد رضمح٤مٟمف أو زي٤مدة ذم
صمقاسمف قمٜمد ىمٞم٤مم آطمتامل ،ؾمقاء ا ْؾم َتٜمَدَ إمم اخلؼم اًمْمٕمٞمػ أو ٓ ،ومل يثٌ٧م
ُمٜمٝمؿ أزيد ِم ّ٤م ذيمر ذم إُمثٚم٦م اعمذيمقرة.
وُمٜمف يٜم٘مدح اإلؿمٙم٤مل ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٌ٤مرات اعمٜم٘مقًم٦م وذم سمٕمض آظمر سمام
قمٛمٞم٦م شمر ّشم٥م اًمثقاب ُمـ آؾمتحٌ٤مب اًمنمقمل
ؾمٜمذيمره ذم اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ُمـ أ ّ
ًم٘مقة اطمتامل اؾمتٜم٤مد
وؿمٌٝمف ،سمؾ ر ّسمام يقهـ سمذًمؽ دقمقى اإلمج٤مع ُمٓمٚم٘م ً٤م ّ
اًمٜم٤مىمؾ إمم اًمٕمٛمؾ اعمذيمقرً :مقىمقع اخلٚمط سملم إُمريـ سمْمٛمٞمٛم٦م اؾمتٌٕم٤مد
شمٍمحيٝمؿ سم٤معمدقمك ُمع قمدم ٟم٘مٚمف ُمٜمٝمؿ وٓ ُمٕمٝمقديتف ُمٜمٝمؿ.
ُمع أ ّٟمف ر ّسمام يًتٔمٝمر ُمـ قمٌ٤مرة اًمّمدوق ذه٤مسمف إمم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ
يمِمٞمخف اسمـ اًمقًمٞمد ىم٤مل ـ ذم ُم٤م طمٙمل قمٜمف ذم يمت٤مب اًمّمقم ُمـ «اًمٗم٘مٞمفشـ :
ُ
همديرظم ّؿ واًمثقاب اعمذيمقر عمـ ص٤مُمفَ [ ،وم َ٘مدْ ] ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م
ؼم َصّل ِة
وأ ُّم٤م َظم َ ُ
حمٛمد سمـ ُمقؾمك
حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمقًمٞمد ٓ
ّ
يّمححف وي٘مقل إ ّٟمف ُمـ ـمريؼ ّ
ّ
اِلٛمداين ويم٤من َهم ْ َػم َصم ِ٘م ٍ٦مّ :
سمّمحتف
يّمححف 1ذًمؽ اًمِمٞمخ ومل حيٙمؿ
ويمؾ ُم٤م مل
ّ
ّ
همػم َص ٍ
حٞمح 1اٟمتٝمك .هذا يم ّٚمف ُمع ُم٤م ذم أصؾ
ُمـ إظمٌ٤مر ومٝمق قمٜمدٟم٤م ُمؽموك ُ
 .1اٟمٔمر :إيْم٤مح اًمٗمرائد :ج /1ص 158واًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م :ص.335
 .1اٟمٔمر :يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /1ص /93ح.1819
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ِ
ِ
ُ
اعمذيمقر ذم حمٚمف.
ؿمٙم٤مل
اعمٜم٘مقل ُمـ اإل
مج٤مع
اًمتٛمًؽ ،وم٤مإل ُ
ّ
وصم٤مٟمٞمٝم٤م إظمٌ٤مر اعمًتٗمٞمْم٦م:
ُمٜمٝم٤م صحٞمح ُ٦م ِهِم٤م ِم سم ِـ ِ
ؾم٤مملِ اعمَ ْحٙمِ َّٞم ُ٦م قمـ اعمح٤مؾمـ قمـ أيب قمٌداهلل
ْ
ِ
اًمثقاب قمغم قمٛمؾ ،ومٕمٛمٚمف يم٤من أضمر
رء ُمـ
ىم٤ملُ :مـ سمٚمٖمف قمـ اًمٜمٌ ّل
ذًمؽ ًمف وإن يم٤من رؾمقل اهلل

مل ي٘مٚمف.1

حمٛمد سمـ ُمروان قمٜمف
وُمٜمٝم٤م رواي٦م ّ

اًمٜمٌل
ىم٤ملُ :مـ سمٚمٖمف قمـ
ّ

اًمٜمٌل
رء ُمـ اًمثقاب ومٗمٕمؾ [ذًمؽ ـمٚم٥م ىمقل ّ

يم٤من ًمف ذًمؽ وإن يم٤من

اًمٜمٌل مل ي٘مٚمف]1.

ّ

اعمحٙمٞم٦م قمـ اًمٙم٤مذم ىم٤ملُ :مـ

[وُمٜمٝم٤م] صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمٜمف
ؾمٛمع ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمثقاب قمغم ر ٍء ،ومّمٜمٕمف يم٤من ًمف وإن مل يٙمـ قمغم ُم٤م سمٚمٖمف3.

وقمـ اسمـ ـم٤موس ذم اإلىمٌ٤مل أ ّٟمف رواه قمـ يمت٤مب هِم٤مم اعمذيمقر
ا ًّمذي هق ُمـ مجٚم٦م إصقل قمٜمف

.
ىم٤ملُ :مـ سمٚمٖمف

وُمٜمٝم٤مُ :م٤م طمٙمل قمـ اًمً ّٞمد ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر قمٜمف
رء ُمـ اًمثقاب قمغم ر ٍء ُمـ اخلػم ومٕمٛمؾ سمف ،يم٤من ًمف ذًمؽ وإن يم٤من رؾمقل
 .1اٟمٔمر :اعمح٤مؾمـ (حت٘مٞمؼ آرُمقي  :)1371ص.15
 .1اٟمٔمر :اعمح٤مؾمـ :ج /1ص /93ح 1واًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص /81حُ ،3مـ ـمٌٕم٦م
آل اًمٌٞم٧م.
 .3اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (ـمٌٕم٦م اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /1ص 87واًمٙم٤مذم (ـمٌٕم٦م داراحلدي٨م) :ج/3
ص.115
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اهلل

مل ي٘مٚمف.1
حمٛمد سمـ ُمروان ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ّ

أسم٤م ضمٕمٗمر

ي٘مقلُ :مـ سمٚمٖمف صمقاب ُمـ اهلل قمغم قمٛمؾ ،ومٕمٛمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ

سم٤مًمتامس ذًمؽ اًمثقاب أوشمٞمف وإن مل يٙمـ [احلدي٨م يمام سمٚمٖمف]1.

حمٛمد سمـ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م قمـ قمدّ ة اًمداقمل أ ّٟمف ىم٤مل ومٞمف :روى اًمّمدوق قمـ ّ
يٕم٘مقب سمٓمرىمف إمم إئٛم٦م

ُ :مـ سمٚمٖمف رء ُمـ اخلػم ،ومٕمٛمؾ سمف يم٤من ًمف ُمـ

اًمثقاب ُم٤م سمٚمٖمف وإن مل يٙمـ إُمر يمام ٟم٘مؾ إًمٞمف3.

وُمٜمٝم٤مُ :م٤م رواه قمٌداًمرمحـ [احلٚمقاين] سمـ [أيب اًمٗمتح] ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤م ُّم٦م
إمم ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل [إٟمّم٤مري] ىم٤مل ،ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُ :مـ سمٚمٖمف ُمـ اهلل

ومْمٞمٚم٦م ،وم٠مظمذ ِب٤م وقمٛمؾ ِب٤م إيامٟم ً٤م سم٤مهلل ورضم٤مء صمقاسمف أقمٓم٤مه اهلل ذًمؽ وإن مل
يٙمـ يمذًمؽ4.

 .1اٟمٔمر :اإلىمٌ٤مل سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذم اًمًٜم٦م (اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة) :ج/3
ص 173واًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م :ج /1ص ،617وٟم٘مؾ قمٜمف ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج/1
ص /81ح.9
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص /81ح.7
 .3اٟمٔمر :قمدّ ة اًمداقمل :ص :11اًمٙم٤مذم :ج /1ص /87ح 1واًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص/81
ح. 8

 .4اٟمٔمر :اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت :ج /17ص ،153سم٤مًمرىمؿ ُ :199مقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء
(ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين) :ج /6ص ،144سم٤مًمرىمؿ  :1188وأيْم ً٤م ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م
اًمِمٞمٕم٦م :ج /1ص 341و  /341ح :653اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص:154
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وهذه مجٚم٦م ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞمف ُمـ إظمٌ٤مر ،وىمد ذيمر ذم اًمقؾم٤مئؾ 1رواي٤مت
أظمر أيْم ً٤م ذم «سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اإلشمٞم٤من ّ
سمٙمؾ قمٛمؾ ُمنموع روي ًمف صمقاب
ُمٜمٝمؿ ش ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم اعمٓمٚم٥مّ ،
قمؿ ِم ّ٤م ٟمحـ سمّمدده.
ومٚمٕمؾ ُمدّ قم٤مه أ ّ
وقمـ «اًمٌح٤مرش سمٕمد ٟم٘مؾ صحٞمح٦م ِهِم٤م ٍم اعمَ ْر ِو َّي ِ٦م ذم «اعمح٤مؾمـش« :هذا
خل٤مص٦م واًمٕم٤م ُّم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدش.1
اخلؼم ُمـ اعمِمٝمقرات رواه ا ّ
وذيمر سمٕمْمٝمؿ أ ّن إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم هذا اًمٌ٤مب اصمٜم٤م قمنم ظمؼم ًا ،3وقمـ
سمٕمْمٝمؿ أ ّٟمف ٓ يٌٕمد قمدّ ه٤م ُمـ اعمتقاشمرات 4وإن يم٤من ومٞمف شم٠م ُّمؾ فم٤مهر!
سح سمف
وهذه إظمٌ٤مر ُمع اؾمتٗم٤موتٝم٤م
ّ
وصح٦م ـمريؼ مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ـ يمام ّ
همػم واطمد ُمٜمٝمؿ واؿمتٝم٤مره٤م سملم ّ
اعمت٠مظمريـ قمٛم ً
ُمر ذم اًمقضمف
ّل واقمتْم٤مده٤م سمام ّ
إول ـ ِم ّ٤م ٓ يٜمٌٖمل اإلؿمٙم٤مل ذم اقمتٌ٤مره٤م ذم اعم٘م٤مم وإن ؾم ّٚمؿ يمقن اعمً٠مًم٦م
ّ
اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) ،ج ،3ص 165و  166وُمٗم٤مشمٞمح إصقل ،ص.348
ًمٙمـ هذه اعمرومققم٦م ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م يمذا :وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه قمٌداًمرمحـ سمـُ ...مـ ـمريؼ
اًمٕم٤م ُّم٦م إمم ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُ :مـ سمٚمٖمف ...ومٕمٛمؾ ِب٤م قمٛمؾ ِل٤م...

ورضم٤مء صمقاسمف ...وإن مل يٙمـ.

 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ (ُمٙمتٌ٦م اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /1ص  59-61و ج /1صُ 83مـ ـمٌٕم٦م
آل اًمٌٞم٧م.

 .1اٟمٔمر :سمح٤مرإٟمقار (دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب) :ج /1ص 156وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م
اًمِمٞمٕم٦م :ج /1اًمٌ٤مب  /9ص  341و .341
 .3اٟمٔمر :إيْم٤مح اًمٗمرائد :ج /1ص.158
ٟ .4مٗمس اعمّمدر.
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اًمتٛمًؽ سم٤مًمٔمٜمقن اعمٕمتؼمة ذم ُمً٤مئؾ
أصقًمٞم٦م ًمٕمدم فمٝمقر وضمف ًمٕمدم ضمقاز
ّ
أصقل اًمٗم٘مف سمقضمقه ،ور ّسمام يقرد قمٚمٞمف سمقضمقه:
ظمص ُمـ اعمدّ قمك ٓظمتّم٤مصٝم٤م
إول إ ّن ُُمٗم٤م َد إظمٌ٤مر اعمذيمقرة أ ّ
ّ
سم٤مخلؼم اعمِمتٛمؾ قمغم ذيمر صمقاب قمغم قمٛمؾ ،ومّل يتٜم٤مول إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم
رضمح٤من اًمٗمٕمؾ اخل٤مًمٞم٦م قمـ ذيمر اًمثقاب يمام هق اًمٖم٤مًم٥م :1وىمد ُي٤مب قمٜمف
سمقضمقه:
قمؿ ُمـ اًمٍميح وهمػمه
ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ ُمـ أ ّن سمٚمقغ اًمثقاب أ ّ
واخلؼم اعمٗمٞمد ًمٚمرضمح٤من ُمٗمٞمد ًمؽم ّشم٥م اًمثقاب ومتِمٛمٚمف اًمرواي٦م.1
وومٞمف :إ ّن سمٚمقغ اًمثقاب فم٤مهر ذم اًمٍميحُ ،مٜمٍمف إًمٞمف ،ومّل يِمٛمؾ
اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م ،ومّل يٜمدرج ِب٤م ذم إظمٌ٤مر اعمذيمقرة ،ظمّمقص ً٤م ذم سمٕمْمٝم٤م
ظم٤مص ًمٚمٕمٛمؾ3.
اًمٔم٤مهر ذم سمٚمقغ صمقاب
ّ

وُمٜمٝم٤م :إ ّن اًم٘مٓمع سم٤معمٜم٤مط ٍ
يم٤مف ذم شمٕمٛمٞمؿ اعمدّ قمك ،إذ ًمٞمس خلّمقص

اًمتٍميح سم٤مًمثقاب ُمدظمؾ ومٞمف سمٕمد يمقٟمف ُمٗمٝمقُم ً٤م ُمـ اًمٙمّلم وًمق سم٤مًٓمتزام،
ُمْم٤موم ً٤م إمم قمدم اًم٘مقل سم٤مًمٗمّمؾ يمام ئمٝمر ُمـ اًمٓمري٘م٦م اجل٤مري٦م ذم اًمٕمٛمؾ4.

 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 469وأيْم ً٤م إيْم٤مح اًمٗمرائد :ج /1ص.161

 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص 336وظمّلص٦م اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ
إصقل :ج /1ص.17
 .3اٟمٔمر :إيْم٤مح اًمٗمرائد :ج /1ص 161وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.469
 .4اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.469
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وُمٜمٝم٤م :إ ّن رواي٦م اعمح٤مؾمـ ؿم٤مُمٚم٦م ًَم ُفّ ٕ :ن اًمٔم٤مهر ُمـ ًمٗمظ «اًمثقابش
ومٞمف هق اًمٕمٛمؾ اًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمثقاب ُمـ ىمٌٞمؾ إـمّلق اعمً ٌّ٥م قمغم اًمًٌ٥م
سم٘مريٜم٦م ٟمًٌ٦م اًمٕمٛمؾ إمم اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد إًمٞمف وإو٤موم٦م إضمر إًمٞمف ذم ىمقًمف« :يم٤من
اًمتقؾمع ذم اًمٜمًٌ٦م وهمػممه٤م
أضمر ذًمؽ ًمفش 1واطمتامل آؾمتخدام ومٞمٝم٤م أو
ّ
إول ويمذا ُمرؾمٚم٦م ا ْسم ِـ ـم٤موسً 1مٔمٝمقر ًمٗمظ اخلػم ذم
ُمرضمقح سم٤مإلو٤موم٦م إمم ّ
شمٍمف ذم فم٤مهر ىمقًمف
ُم٤م يٙمقن راضمح ً٤م ذم اًمنمعً ،مٙمـ ٓسمدّ طمٞمٜمئذ ُمـ ّ

ذم ضمقاب اًمنمط« :يم٤من ًمف ذًمؽش سمحذف ُمْم٤مف وؿمٌٝمف ّإٓ أن يرضمع

اإلؿم٤مرة إمم اًمٕمٛمؾ وحيٛمؾ قمغم سم٘م٤مء اًمٕمٛمؾ ًمف ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
   

 

 ،3أو حيٛمؾ قمغم أ ّن اًمٕمٛمؾ ٟم٤مومع ًمف ،يمام يِمٕمر سمف اًمّلم

وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ويمذا ُمرؾمٚم٦م اًمٕمدّ ة يمام اطمتٛمٚمف سمٕمْمٝمؿً ،مٙمـ ٓيّلئٛمف ىمقًمف
ذم اجلزاء« :يم٤من ًمف ُمـ اًمثقاب ُم٤م سمٚمٖمفش ،ومّلسمدّ ُمـ ارشمٙم٤مب ظمّلف اًمٔم٤مهر
ومٞمف أو شم٘مٞمٞمد إـمّلق اًمنمط سمّمقرة اؿمتامًمف قمغم ذيمر اًمثقاب.
ورسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف :سم٠م ّن اًمٔم٤مهر ا ّحت٤مد رواي٦م اعمح٤مؾمـ اعمت٘مدّ ُم٦م ُمع
واعمروي قمٜمف واعمْمٛمقن ،ومٞمٙمقن
رواي٦م اًمٙم٤مذم سم٘مريٜم٦م إحت٤مد اًمراوي
ّ
اًمتٛمًؽ سمام يٜمٗمرد أطمدمه٤م سم٤مًمدًٓم٦م قمٚمٞمف
آظمتّلف ذم ٟم٘مؾ اًمرواي٦م ،ومٞمً٘مط
ّ

ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
كسمٞمٜمد آن را.
ذره[اى ٟمٞمٙمك] ُم 
 .3ؾمقرة اًمزًمزًم٦م ،أي٦م  .7و يمًك يمف قمٛمؾ يمٜمد ُمث٘م٤مل ّ
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يرضمح رواي٦م اًمٙم٤مذم سم٠م ّٟمف أوصمؼ ُمـ اعمح٤مؾمـ وإ ّٓ
ُمع قمدم
اعمرضمح ًمق مل ّ
ّ
طمجٞم٦م ومٞمف ُمٜمٗمرد ًا ُمع أ ّن اًمٔم٤مهر
وم٤مٓؿمٙم٤مل أووح ،وُمرؾمٚم٦م ا ْسم ِـ ـم٤موس ٓ ّ
ّ
اعمت٠مظمرة اًمٗمتقائٞم٦م ِل٤م همػم
إ ّحت٤مده ُمع أطمد اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ ُم٦م وضمؼم اًمِمٝمرة
فم٤مهرة ،وُمٜمف ئمٝمر احل٤مل ذم ُمرؾمٚم٦م اًم ُٕمدّ ة ُمْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ؾمٌؼ ومتد ّسمر.
اًمث٤مينُ :م٤م ذيمره مج٤مقم٦م يمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ وهق أ ّن هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ
إظمٌ٤مر شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٕمٛمؾ وهق ٓ ي٘متض شمٕم ّٚمؼ اًمٓمٚم٥م سمف ذقم ً٤م
طمتّك حيٙمؿ سم٤مؾمتحٌ٤مسمف 1ورضمح٤مٟمف يمام هق اعمدّ قمك1.

ورسمام ُي٤مب قمٜمف سمقضمقه:
أطمده٤م :إ ّٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمّلؾمتحٌ٤مب إ ّٓ يمقٟمف سمحٞم٨م يث٤مب وم٤مقمٚمف ور ّسمام
يِمٕمر سمف يمّلم ضمدّ ي

ذم ر ّد ُمٜمٙمر ُمً٤موىم٦م اًمرضمح٤من ًمؽم ّشم٥م اًمثقاب إ ّٟمف

ًمٞمس ُمٕمٜمك اًمراضمح ذم اًمنمع آ ُم٤م ّشمرشم٥م اًمثقاب قمغم ومٕمٚمف.3
وومٞمف ٟمٔمر :وم٢من أريد إ ّن ُمٕمٜمك آؾمتحٌ٤مب واًمرضمح٤من اًمنمقمل هق
اعمًتح٥م ُم٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف وٓ يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف ،ومٗمٞمف
ذًمؽ ٟمٔمر ًا إمم طمدّ ه ُمـ أ ّن
ّ
إ ّن آؾمتحٌ٤مب قمٌ٤مرة قمـ ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ُمع قمدم اعمٜمع ُمـ اًمٜم٘مٞمض وشمر ّشم٥م
قمؿ ًمف:
اًمثقاب ٓزم أ ّ

 .1اٟمٔمر :إيْم٤مح اًمٗمقائد :ج /1ص.161
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.469
 .3اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.473
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وإن اريد سمف اًمرضمح٤من اًمٕم٘مكم ذم ُمقارد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ومٗمٞمف ُمع
يدل قمغم اعمدّ قمكّ ٕ ،ن ّ
يمقٟمف ِمٜمققم ً٤م ٓ ّ
حمؾ اًمٙمّلم [هق] إصمٌ٤مت آؾمتحٌ٤مب
ذقم٤م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إ ّن طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمؽم ّشم٥م اًمثقاب قمغم قمٛمؾ ُمّلزم ًمٚمحٙمؿ
اعمًتح٥م ذقم ً٤م ّإٓ ُم٤م يٙمقن ومٕمٚمف راضمح ً٤م ذقم ً٤م ُمع قمدم
سمرضمح٤مٟمف وًمٞمس
ّ
اعمًتح٥م.
اعمٜمع ُمـ اًمؽمكّٟ ٕ :مف ٓ صمقاب ّإٓ قمغم اًمقاضم٥م أو
ّ
يتٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمف قمغم قمٌ٤مده ًمٞمس
واًمٔم٤مهر أ ّن اعمراد ُمـ ذًمؽ أ ّن ُم٤م ّ
صمقاسم ً٤م ُم٤م مل يٙمـ سم٠مزاء إشمٞم٤مٟمف ُمٜمف سمام ـمٚمٌف ُمٜمف إُي٤مسم٤م أو ٟمدسم ً٤م وإٓ ومّل ُم٤مٟمع ُمـ أن
يٙمقن سمٕمض إومٕم٤مل همػم اعمٓمٚمقسم٦م يمٌٕمض إُمقر اخل٤مرضم٦م قمـ حت٧م اًم٘مدرة
شمٗمْمؾ ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٕمٌد ذم أظمرة ،يمام ورد ذم َطم ّؼ احل ّج٤م ِم
ؾمٌٌ ً٤م ًمِمٛمقل ّ
وم٤مسمتٚمع ُم٤م ُم ّّمف ُمـ اًمدم أ ّٟمف
ا ًّمذي طمجؿ اًمٜمٌ َّل
ٍ
طمٞمٜمئذ ومٞمحت٤مج إمت٤مم اجلقاب إمم
طمرم سمذًمؽ ضمًده قمغم اًمٜم٤مر :1و
سم٠م ّٟمف ىمد ّ
إصمٌ٤مت يمقن إقمٓم٤م ِئ ِف ُم٤م سمٚمٖمف سمٕمٜمقان اًمثقاسمٞم٦م وإضمري٦م ،وهق ٓ خيٚمق قمـ
هن٤مه قمـ ذًمؽ وأظمؼمه

إؿمٙم٤ملٓ :طمتامل أن يٙمقن إـمّلق اًمثقاب وإضمر قمٚمٞمف سم٤مقمتٌ٤مر يمقن اًمتٌٚمٞمغ
حمّمؾ اًمٙمّلم :إ ّن اًمثقاب وإضمر ا ًّمذي سمٚمٖمف يم٤مئـ
سمذًمؽ اًمٕمٜمقان ،ومٞمٙمقن ّ

 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (ـمٌٕم٦م همٗم٤مري) :ج /5صُ :116مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف (ـمٌٕم٦م همٗم٤مره):
ج /3ص /163ح :3585اًمتٝمذي٥م (ـمٌٕم٦م ظمرؾم٤من) :ج /6ص /355ح131
اًمريض) :ص  56و .57
ـم٥م إئٛم٦م (ـمٌٕم٦م اًمنميػ
و ّ
ّ
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شمٗمْمّل ،ومّل ّ
يدل قمغم صمٌقشمف قمغم شم٘مديره
ًمف قمغم شم٘مدير يمقن اخلؼم يمذسم ً٤م وًمق ّ
سمٕمٜمقان اًمثقاسمٞم٦م وإضمر.
وُمٜم٤مط ذًمؽ ،دقمقى قمدم فمٝمقر اًمٙمّلم ذم إصمٌ٤مت إضمر واًمثقاب
اًمقاىمٕمل قمغم شم٘مدير اًمّمدق واًمٙمذب قمغم أ ّن ذم شمقىمػ حت٘مؼ اًمثقاب وإضمر
اًمقاىمٕمل قمغم احلٙمؿ سمرضمح٤من اًمٗمٕمؾ يمّلُم٤م ي٠ميت ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّن ُمً٤مق شمٚمؽ إظمٌ٤مر يٜم٤مدي سم٤مًمؽمهمٞم٥م إمم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ يمام
ٓ خيٗمك قمغم ُمـ يم٤من ًمف ظمؼم سم٤معمح٤مورات وِلذا يٗمٝمؿ اؾمتحٌ٤مب يمثػم ُمـ
إومٕم٤مل سم٤مٕظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم ُم٤م يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إضمر واًمثقاب ،1وم٢مذا يم٤من
خل٤مص ّ
دآ قمٚمٞمفً ،مزم دًٓم٦م طمٙمٛمف هٜم٤م قمغم
طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمؽم ّشمٌف قمغم اًمٕمٛمؾ ا ّ
ؾمٌٞمؾ اًمٙم ّٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ.
ويرد قمٚمٞمفُ :م٤م طم ّ٘م٘مف ّ
اًمٕمّلُم٦م إٟمّم٤مري ـم٤مب صمراه ذم شمقضمٞمف آقمؽماض
اعمذيمقر ،وهق أ ّن اًمٔم٤مهر ُمـ هذه إظمٌ٤مر يمقن اًمٕمٛمؾ ُمتٗم ّرقم ً٤م قمغم اًمٌٚمقغ
ويمقٟمف اًمداقمل قمغم اًمٕمٛمؾ ،وي١م ّيده شم٘مٞمٞمد اًمٕمٛمؾ ذم همػم واطمد ُمـ شمٚمؽ
َواًمتامس اًمثقاب اعمققمقد ،وُمـ اعمٕمٚمقم أ ّن
إظمٌ٤مر سمٓمٚم٥م ىمقل اًمٜمٌل
ٍ
ّ
طمٞمٜمئذ وم٢من يم٤من
واًمثقاب :و
ُمًت٘مؾ سم٤مؾمتح٘م٤مق هذا اًمٕم٤مُمؾ اعمَدْ َح
اًمٕم٘مؾ
َ
اًمث٤مسم٧م ذم هذه إظمٌ٤مر أصؾ اًمثقاب يم٤مٟم٧م ُم١م ّيمدة حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص 336وظمّلص٦م اًمٗمّمقل :ج/1
ص.17
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سم٤مٓؾمتح٘م٤مق ،وأُم٤م ـمٚم٥م اًمِم٤مرع ِلذا اًمٗمٕمؾ ،وم٢من يم٤من قمغم وضمف اإلرؿم٤مد
ٕضمؾ حتّمٞمؾ هذا اًمثقاب اعمققمقد ،ومٝمق [ٓزم] ًمّلؾمتح٘م٤مق اعمذيمقر وهق
اعمٕمؼم قمٜمف
قملم إُمر سم٤مٓطمتٞم٤مط وإن يم٤من قمغم وضمف اًمٓمٚم٥م اًمنمقمل
ّ
سمتٜمجز اًمثقابّ ٕ :ن هذا احلٙمؿ شمّمديؼ
سم٤مٓؾمتحٌ٤مب ،ومٝمق همػم ٓزم ًمٚمحٙمؿ ّ
سمتٜمجزه ومٞمِمٌف ىمقًمف شمٕم٤ممم:
حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ ّ
    

    

 1إ ّٓ أ ّن هذا وقمد قمغم اإلـم٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

وُم٤م ٟمحـ ومٞمف وقمد قمغم اإلـم٤مقم٦م احلٙمٛمٞم٦م ،وهقاًمٗمٕمؾ اًمذي يٕمدّ ُمٕمف اًمٕمٌد ذم
طمٙمؿ اعمٓمٞمع ،ومٝمق ُمـ سم٤مب وقمد اًمثقاب قمغم ٟم ّٞم٦م اخلػم اًمتل يٕمدّ ُمٕمٝم٤م اًمٕمٌد
ذم طمٙمؿ اعمٓمٞمع ُمـ طمٞم٨م آٟم٘مٞم٤مد.1
شمقهؿ اًم٘مٞم٤مس اعمت٘مدّ م سمام طم٤مصٚمف :إ ّن آؾمتٗم٤مدة 3هٜم٤مك
صمؿ دومع ّ
ّ
سم٤مقمتٌ٤مرات شمر ّشم٥م اًمثقاب ٓ يٙمقن إ ّٓ ُمع اإلـم٤مقم٦م ـ طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙم ًام ـ
ومٛمرضمٕمٝم٤م إمم سمٞم٤من اًمثقاب قمغم إـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٗمروض،
ومٞمٙمِمػ قمـ شمٕم ّٚمؼ إُمر سمف ،يمدًٓم٦م ُم٤م اىمتٍم ومٞمف قمغم اًمٕم٘م٤مب اًمؽمك ،أو
اًمٗمٕمؾ سم٤مًمقضمقب واحلرُم٦م.
 .1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م  .13ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا :و يمًك يمف اـم٤مقم٧م يمٜمد [ظمدا] و
رؾمقل او را ،داظمؾ ُمك يمٜمد او را [در] ِبِمتك يمف ضم٤مرى [اؾم٧م در زير درظمت٤من آن
ضمقىه٤م] ،سمدل أي٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مٟمف.

 .1اٟمٔمر :ومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.156
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م يمت٥م ومقىمٝم٤م :آؾمتٕم٤مرة وًمٞمس سمّمحٞمح.
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وأ ُّم٤م اًمثقاب اعمققمقد ذم هذه إظمٌ٤مر ،ومٝمق سم٤مقمتٌ٤مر اإلـم٤مقم٦م احلٙمٛمٞم٦م،
اعمتٗمرع قمغم اًمًامع واطمتامل اًمّمدق وًمق مل يرد سمف أُمر
ومٝمق ٓزم ًمٜمٗمس قمٛمٚمف ّ
آظمر أصّل ،ومّل ّ
يدل قمغم ـمٚم٥م ذقمل آظمر [ًمف] وإٟمام يٚمزم اًمٓمٚم٥م
اإلرؿم٤مدي اعمت٘مدّ م.1
صمؿ ىم٤مل :واًمٖمرض ُمـ هذه إواُمر يم٠مواُمر آطمتٞم٤مط شم٠ميٞمد طمٙمؿ
ّ
اًمٕم٘مؾ واًمؽمهمٞم٥م ذم حتّمٞمؾ ُم٤م وقمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٌ٤مده اعمٜم٘م٤مديـ اعمٕمدوديـ
سمٛمٜمزًم٦م اعمٓمٞمٕملم وإن يم٤من اًمث٤مسم٧م ِبذه إظمٌ٤مر ظمّمقص اًمثقاب اًمٌ٤مًمغ ،يمام
هق فم٤مهر سمٕمْمٝم٤م ،ومٝمق وإن يم٤من ُمٖم٤مير ًا حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مؾمتح٘م٤مق أصؾ
اًمثقاب قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٘م٤مق ذًمؽ اًمثقاب
اعمًٛمقع اًمداقمل إمم اًمٗمٕمؾ ،سمؾ ىمد يٜم٤مىمش ذم شمًٛمٞم٦م ُم٤م يًتح ّ٘مف هذا اًمٕم٤مُمؾ
عمجرد اطمتامل إُمر صمقاسم ً٤م وإن يم٤من ٟمققم ً٤م ُمـ اجلزاء واًمٕمقض ّإٓ أ ّن ُمدًمقل
ّ
شمٗمْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٕم٤مُمؾ ِبذا اًمثقاب
هذه إظمٌ٤مر إظمٌ٤مر قمـ ّ
اعمًٛمقع ،وهق أيْم ً٤م ًمٞمس ٓزُم ً٤م ٍ
ُٕمر ذقمل هق اعمقضم٥م ِلذا اًمثقاب ،سمؾ
هق ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

1      

ُمٚمزوم إلُمر

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص  156و .157
 .1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م  .163ذم اعمخٓمقـم٦م هٙمذا :يمًك يمف سمٞم٤مورد طمًٜمف[اى] پس از
سمراى [او ظمقاهد سمقد] ده ُمثؾ [و ده سمراسمر] آن ،سمدل أي٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مٟمف.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم 115 .

ّ
يًت٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ سمتحّمٞمؾ ذًمؽ اًمثقاب اعمْم٤مقمػ 1إٟمتٝمك.
إرؿم٤مدي
وأورد قمٚمٞمف ّأوًٓ :اًمٔم٤مهر إ ّن اإلـم٤مقم٦م احلٙمٛمٞم٦م يم٤معمخ٤مًمٗم٦م احلٙمٛمٞم٦م ذم
قمدم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمثقاب قمغم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ ،يمام ٓ حيٙمؿ سمؽم ّشم٥م
اًمتجري ،ومٛمدًمقل إظمٌ٤مر اًمذي هق شمر ّشمٌف قمغم ٟمٗمس
اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
قمام طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ ،ومٞمٙمقن طم٤مًمف يمً٤مئر اعمقارد اًمتل ر ّشم٥م
اًمٗمٕمؾ ظم٤مرج ّ
اًمثقاب ومٞمٝم٤م قمغم إومٕم٤مل اخل٤م ّص٦م ،يمتنيح اًمٚمحٞم٦م وٟمحقه ِم٤م حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ
سمؽم ّشم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّٟمف ًمق ؾم ّٚمؿ اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمؽم ّشمٌف قمغم اًمٗمٕمؾ هٜم٤م سم٤مقمتٌ٤مر
اًمتجري ـ يمام رسمام يًتٗم٤مد ُمـ يمّلُمف ـم٤مب صمراه ذم
اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي سمخّلف
ّ
ٍ
ّ
يًتدل ًمٚمٛمدّ قمل سمٜمٗمس احلٙمؿ اًمٕم٘مكم اعمٗمروض
طمٞمٜمئذ أن
صدر اعمً٠مًم٦م ـ ا ّدمف
سمْمٛمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م سملم طمٙمٛمل اًمٕم٘مؾ واًمنمع ،ومٞمثٌ٧م سمف اؾمتحٌ٤مب
اًمٗمٕمؾ ذقم ً٤مّ ٕ :ن طمًـ اًمٗمٕمؾ سم٤مقمتٌ٤مر قمٜمقان اإلـم٤مقم٦م احلٙمٛمٞم٦م ًمٞمس ٟمٔمػم
اإلـم٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم قمدم ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٕمروض احلٙمؿ اًمنمقمل قمٚمٞمف ،ورسمام يرؿمد
إًمٞمف ذه٤مب اعمِمٝمقر إمم اؾمتحٌ٤مب آطمتٞم٤مط ذقم ً٤م يمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ.
وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمٕم٘مؾ إن يم٤من ُمًت ّ
٘مّل سمؽم ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٗمٕمؾ ،صمٌ٧م
احلٙمؿ اًمنمقمل سم٘م٤مقمدة اعمّلزُم٦م ،وإ ّٓ ومام اعم٤مٟمع ُمـ اؾمتٗم٤مدة آؾمتحٌ٤مب
اًمنمقمل ُمـ إظمٌ٤مر إذا د ًّم٧م قمغم شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ وًمق ُم٘م ّٞمد ًا
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص  157و .158
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سمٙمقٟمف ـمٚمٌ ً٤م ًم٘مقل اًمٜمٌل

ٍ
طمٞمٜمئذ ًمٞمً٧م واردة
 ،أو ـمٛمٕم ً٤م ًمٚمثقاب؟! ومٝمل

ُيقز محٚمٝم٤م قمغم اإلرؿم٤مدً ،متح ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م سمٞمٜمٝمام
قمغم ـمٌؼ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ طمتّك ّ
ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م.
ودقمقى اعمٜمع ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم يمقٟمف ُمؽم ّشمٌ ً٤م قمغم اًمٗمٕمؾ َواطمتامل يمقٟمف
ُمؽم ّشمٌ ً٤م قمغم ٟمٗمس آٟم٘مٞم٤مد واجلدّ ذم حتّمٞمؾ ُمٓمٚمقب اًمِم٤مرع ،يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م
سمٔمٝمقر اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م وظمّمقص سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمقاىمٕم٦م ومٞمٝم٤م يم٤مًمتٕمٌػم
سم٤مًمثقاب وإضمر ذم ظمّلف ذًمؽ.
اًمتجري
إول :وهق ُمٜمع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ىمٞم٤مؾم ً٤م ًمف سمٛمً٠مًم٦م
ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ ّ
ّ
سمدقمقى صمٌقت اًمٗم٤مرق سملم اعم٘م٤مُملمّ ،
وم٤من اًمٗمٕمؾ هٜم٤م ىمد ُأيت سمف سمداقمل اإلـم٤مقم٦م

اًمتجريّ ،
ي١مت سمداقمل اعمخ٤مًمٗم٦م إ ّٓ
ضمزُم ً٤م أو رضم٤م ًء ،سمخّلف
وم٤من اًمٗمٕمؾ ومٞمف مل َ
ّ
ذم سمٕمض اًمّمقر ا ًّمتل يٜمٌٖمل إظمراضمٝم٤م قمـ اًمٕمٜمقان اعمٕمروف يم٤مإلشمٞم٤من سمف
قمٜم٤مد ًا ًمٚمٛمقمم وسمٖمْم ً٤م ًمف وإٟمام هق ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمًتٜمد إمم اًمدواقمل اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ
اًمِمٝمقات اًمٜمٗمًٞم٦م وأُمث٤مِل٤م ،وم٤مًمٗمٕمؾ هٜم٤م ىمد أشمك سمف اعمٙمٚمػ ًمٚمٛمقمم ضمزُم ً٤م أو
رضم٤مء ،ومٕمٚمٞمف ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء ضمزاءه وًمق مل يّم٤مدف ،سمخّلف
يًتحؼ سمف اًمٕم٘م٤مب.
اًمتجري ًمٕمدم اؿمتامًمف قمغم داقمل اعمخ٤مًمٗم٦م طم ّتك
ّ
ّ
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :يمام حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمحًـ اإلـم٤مقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م وىمٌح
اعمٕمّمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م وشمر ّشم٥م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝمام ،يمذا حيٙمؿ سمحًـ اًمٗمٕمؾ
يت سمف ٕضمؾ
اعم٠ميت سمف ٕضمؾ اإلـم٤مقم٦م ُمع قمدم اعمٓمٚمقسمٞم٦م واىمٕم ً٤م وىمٌح اًمٗمٕمؾ اعم٠م ّ
اًمٕمّمٞم٤من ُمع قمدم اعمّم٤مدوم٦م وشمر ّشم٥م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝمامّ ٕ :هنام ذم طمٙمؿ

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم دوران طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم 117 .

واًمتجري ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ
إول
اإلـم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ ّ
ّ
سمّمحتف ،سمؾ إٟمام هق ُمًتٜمد إمم إُمقر
اًمث٤مين إ ّٓ ومرد ًا ٟم٤مدر ًا يٜمٌٖمل آًمتزام
ّ
اخل٤مرضم٦م ُمـ اًمِمٝمقات اًمٜمٗمًٞم٦م واًمتحريٙم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وأُمث٤مِل٤م.
ويِمٙمؾ ذًمؽ أ ّٟمف يمام ٓ يٕمتؼم ذم اعمٕمّمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م يمقن اًمداقمل إمم
اًمٗمٕمؾ هق اًمٕمّمٞم٤من ،يمذا ٓ يٕمتؼم ذم اعمٕمّمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م ذًمؽ ،سمؾ يٙمٗمل ومٞمٝمام
حت ّ٘مؼ اًمٗمٕمؾ اًمٙم٤مؿمػ قمـ ىمّمقر دواقمل اإلـم٤مقم٦م وًمق سم٤مقمتٌ٤مر همٚمٌ٦م همػممه٤م
ىمقهت٤م سمحٞم٨م ي١م ّصمر ذم اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمًف،
قمٚمٞمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ اإلـم٤مقم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ ّ
إول قمٜمقان هتؽ طمرُم٦م اعمقمم واجلرأة قمٚمٞمف وقمدم آقمتٜم٤مء سمف
ومٞمتح ّ٘مؼ ذم ّ
ُمٓمٚم٘م٤م ،يمام يتح٘مؼ ذم اًمث٤مين قمٜمقان آٟم٘مٞم٤مد ُٔمره ،يمام ئمٝمر ذًمؽ ُمـ
ُمّلطمٔم٦م احل٤مل ذم ٟم ّٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م وىمٌحٝم٤م يمحًـ ٟم ّٞم٦م اإلـم٤مقم٦م إ ّٓ أن ي٘م٤مل سمٕمد
ىمرر ذم حم ّٚمف أ ّن ٟمٗمس
اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ىمٌح اًمٗمٕمؾ ٕضمؾ اًمٕمٜم٤مويـ اعمذيمقرة سمام ّ
وىمقع اًمٗمٕمؾ ٕضمؾ اعمقمم سمٕمد يمقن اًمٕمٌد ُمٕمذور ًا ذم شمريمف آص٤مسم٦مً ،مف
ظمّمقصٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٠م ّن ًمف قمقو٤م ُمـ اعمقمم سم٤مزاءه سم٤مقمتٌ٤مر اعمِم ّ٘م٦م
اًمتجريّ :
وًمٕمؾ هذا
اًمقاردة قمٚمٞمف ٕضمٚمف وؾمٕمٞمف ذم اُمتث٤مًمف ،سمخّلف اًمؽمك ذم
ّ
هق ُمٜمِم٠م اؾمتٔمٝم٤مر اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر أوًمقي٦م اعم٘م٤مم ُمـ اعمً٠مًم٦م اعمذيمقرة ذم صدر
اًمتٜمٌٞمف ومت٠م ُّمؾ.
وقمـ اًمث٤مين :وهق دقمقى ضمري٤من ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م هٜم٤م طمٞمٜمئذ سمٛمٜمع ىم٤مسمٚمٞم٦م
اعمقرد ذم اجلٝم٦م اًمتل طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمحًٜمفً ،مقرود احلٙمؿ اًمنمقمل قمٚمٞمف،
يم٤مإلـم٤مقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦مّ ،
سح سمف
ٓحت٤مد اعم٤مٟمع ُمٜمف ذم اعم٘م٤مُملم ،وهق قمغم ُم٤م ّ
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اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر أ ّٟمف ٓ يؽم ّشم٥م قمغم إُمر واًمٜمٝمل سم٤مإلـم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م إ ّٓ ُم٤م
يؽم ّشم٥م قمغم ذات اعم٠مُمقر سمف واعمٜمٝم ّل قمٜمف ،أقمٜمل ٟمٗمس اإلـم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ،يمام
يِمٝمد سمف أ ّٟمف ٓ حيًـ ُمـ احلٙمٞمؿ قم٘م٤مب آظمر أو صمقاب آظمر همػم ُم٤م يؽم ّشم٥م
ٜمٝمل قمٜمف ومٕم ً
ّل أو شمريم ً٤م ُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،ومح٤مل إُمر
قمغم اعم٠مُمقر سمف واعم ّ
واًمٜمٝمل اًمقارد قمٚمٞمٝمام يمح٤مل أواُمر اًمٓمٌٞم٥م إرؿم٤مدي سف وهق سمٕمٞمٜمف ٍ
ضم٤مر
ذم اإلـم٤مقم٦م احلٙمٛمٞم٦مّ ،
وم٤من اعمٗمروض اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سم٤مؾمتح٘م٤مق وم٤مقمٚمٝم٤م
اًمثقاب ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ورود أُمر ُمـ اًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤مً ،متح ّ٘مؼ ضمٝم٦م
اإلـم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م سمدون إُمر ،ومقرود إُمر اًمنمقمل قمٚمٞمف ٓ يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف ّإٓ ُم٤م
يؽم ّشم٥م قمغم ٟمٗمًٝم٤م :ويِمٝمد ًمف أ ّٟمف ٓ حيًـ ُمـ احلٙمٞمؿ هٜم٤م صمقاب آظمر همػم ُم٤م
طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر ُمـ إُمر اًمنمقمل ،ومح٤مًمف أيْم ً٤م يمح٤مل أواُمر
اًمٓمٌٞم٥م.
ّ
ظمٚمق اًمٗمٕمؾ قمـ احلٙمؿ هٜم٤م وضمقاز
وًمٕمؾ ُمٜمِم٠م دقمقى اًمتٗمرىم٦م ُمّلطمٔم٦م ّ
قمروض احلٙمؿ قمٚمٞمف يمً٤مئر إومٕم٤مل ُمـ دون إًمتٗم٤مت إمم إظمتّلف اجلٝم٦م،
وم٤من اًمٗمٕمؾ اعمٗمروض سمام هق هق ىم٤مسمؾ ًمٕمروض ّ
ّ
يمؾ ُمـ إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م قمٚمٞمف
سمّل ؿمٌٝم٦مً ،مٙم ّـ اًمٕم٘مؾ مل حيٙمؿ سمحًٜمف وإ ّٟمام طمٙمؿ سمف ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٜمقان
اًمث٤مٟمقي ،ومػمضمع إمم احلٙمؿ قمغم اًمٕمٜمقان اعمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٗمٕمؾ اًمقاىمع قمغم اًمقضمف
اعمٗمروض ،وهق ٓ ي٘مٌؾ احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ،وىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م إ ّٟمام
دمري إذا يم٤من ُمقوقع احلٙمؿ اًمٕم٘مكم قمغم اًمقضمف اًمذي ص٤مر ُمقوققم ً٤م ًمف،
ىم٤مسمّل ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ،ومتد ّسمر.
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ومٔمٝمر ِم ّ٤م ذيمر ىم ّقة اإلؿمٙم٤مل اعمذيمقر ظمّمقص ً٤م قمغم اًم٘مقل سمحرُم٦م
اًمتجري ،يمام ًمٕم ّٚمف اًمٔم٤مهر سمٕمد اًمت٠مُمؾ ،سمؾ ر ّسمام يدّ قمك قمدم ا ْسمتِٜم٤مء اعمً٠م ًَم ِ٦م قمغم
ّ
ّل ،سمؾ يٙمٗمل إصمٌ٤مت يمقن اًمٗم٤مقمؾ أه ً
إصمٌ٤مت اؾمتح٘م٤مق اًمثقاب قم٘م ً
ًمٚمتٗمْمؾ
ّل
ّ
وم٤من هذا اًم٘مدر ٍ
اًمتٗمْمؾ قمٚمٞمفّ ،
يم٤مف ذم إصمٌ٤مت
واؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمحًـ
ّ
وىمققمف ُمـ اهلل ّ
ضمؾ ؿم٠مٟمف سمٕمد قمدم ُم٤م يزامحف ،ومٞمٙمقن اإلظمٌ٤مر حمتٛم ً
ّل إلرادة هذا

اًمٜمحق ُمـ اًمثقاب اًمث٤مسم٧م سمٖمػمه٤م ،سمؾ وًمق ٟمقىمش ذم هذا اعم٘مدار أيْم ً٤م ومّل
ّ
ؿمؽ ذم اطمتامل أن يٙمقن قمٛمٚمف اعمٗمروض ؾمٌٌ ً٤م حلّمقل اًمثقاب قمٚمٞمف ذم طم ّ٘مف
اًمتٗمْمؾ اًمٕم٤مم واًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م ،ومٞمٙمِمػ هذه إظمٌ٤مر ُمـ حت ّ٘مؼ
ُمـ سم٤مب
ّ
هذا آطمتامل ذم اًمقاىمع وإ ّن إُمر يمذًمؽ ذم ٟمٗمس إُمر.
وفمٝمقره٤م ذم اًمؽمهمٞم٥م إمم اًمٗمٕمؾ طمً٥م ُم٤م ذيمر ذم اجلقاب ٓ يٜم٤مذم
اإلرؿم٤مد ،وهذا اعم٘مدار أيْم ً٤م ٍ
يم٤مف ذم طمّمقل اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٘م٤مم وؾم٤مئر اعمقارد
طمٞم٨م أ ّن شمنيح اًمٚمحٞم٦م وأُمث٤مِل٤م ًمٞمً٧م سم٠مٟمٗمًٝم٤م ِم ّ٤م حيتٛمؾ ومٞمٝم٤م يمقهن٤م ؾمٌٌ ً٤م
ًمٚمتٗمْمؾ اطمتامًٓ فم٤مهر ًا سمخّلف اعم٘م٤مم.
ّ
وسمام ذيمرٟم٤م ذم اعم٘م٤مم يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اجلقاسملم اعمت٘مدُملم أيْم ً٤م ،إ ّٓ أن
يٜم٤مىمش ذم يمقن هذا اجلزاء صمقاسم ً٤م وأضمر ًا سمدقمقى فمٝمقرمه٤م ذم همػمه ومتد ّسمر.
قمٛمل ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه وهق إ ّٟمف إذا صمٌ٧م ِبذه إظمٌ٤مر
وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م ذيمره ّ
شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٕمٛمؾ ،شمٜم٤موًمف قمٛمقم اخلٓم٤مسم٤مت اًمدا ًّم٦م قمغم إُمر
سم٤مٓؾمتٌ٤مق إمم اخلػمات واعمً٤مرقم٦م إمم اعمٖمٗمرة واجلٜمّ٦م :إذ ٓ ري٥م ذم أ ّن ُم٤م
يتْمٛمـ اخلؼم شمر ّشمٌف
يؽمشمّ٥م قمٚمٞمف اًمثقاب ُمٜمدرج ذم اخلػمات ،واًمثقاب اًمذي
ّ
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قمغم اًمٕمٛمؾ ىمد يٙمقن ُمٖمٗمرشمف شمٕم٤ممم أو دظمقل اجلٜم٦م أو ُم٤م يًتٚمزم دظمقِل٤م ُمـ
ٟمٞمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُِم ْـ ُطم ْق ٍر َو ُىم ُّم ْقر ومٞمتٜم٤موًمف إُمر سم٤معمً٤مرقم٦م ُمع أ ّن قمٛمقم ىمقًمف
شمٕم٤ممم [ذم] أي٦م:

   

 1ي٘متض حت ّ٘مؼ اعمٖمٗمرة وًمق

ذم اجلٛمٚم٦م ذم مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت.1
ويرد قمٚمٞمف :ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم اعمٜمع ُمـ صدق اخلػم قمٚمٞمف ُمع اطمتامل قمدم
شمٗمْم ً
ّل قمٚمٞمف وإ ّن اعمً٤مرقم٦م إمم
رضمح٤مٟمف ذقم ً٤م
سمٛمجرد شمر ّشم٥م اًمثقاب وًمق ّ
ّ
اعمٖمٗمرة سمٕمد حت ّ٘مؼ اًمٕمّمٞم٤من واضمٌ٦م قم٘م ً
ّل ،ومّل رسمط ًمف سم٤مؾمتحٌ٤مب ُم٤م اؿمتٛمؾ
قمٚمٞمف اخلؼم اًمْمٕمٞمػ وُمع قمدم حت ّ٘م٘مف ٓ ّ
شمدل أي٦م قمغم إُمر سمفً :مٕمدم حت٘مؼ
ُمقوقع اعمٖمٗمرة سمدون اًمذٟم٥م ،ؾمقاء يم٤من شمر ّشم٥م اعمٖمٗمرة قمغم اًمٕمٛمؾ ُمرو ّي ً٤م
سم٤مخلّمقص ،أو سم٤مقمتٌ٤مر اًمٕمٛمقم اعمذيمقرّ ،
وان دظمقل اجلٜمّ٦م وُم٤م يًتٚمزُمٝم٤م
ًمٞمس هق اًمثقاب قمغم اًمٕمٛمؾ ذم مجٞمع اعمقاردّ :
ٓن هذا اًمٕمٛمقم همػم ّسملم وٓ
ُمٌلم إ ّٓ أن يتّؿ سمٕمدم اًم٘مقل سم٤مًمٗمّمؾ ،وإُمٙم٤من اعمٜم٤مىمِم٦م ذم إـمّلق أي٦م يمام
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ
ّسملم ذم حم ّٚمف ـ أ ّن أي٦م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من رضمح٤من اعمً٤مرقم٦م وآؾمتٌ٤مق ،و
وم٢م ُّم٤م أن ُيٕمؾ ذم ُم٘م٤مسمٚمف اًمت٠مظمػم يمام هق ُم٘مت٣م إؾمتدِٓلؿ ِبام ذم ُمً٠مًم٦م اًمٗمقر
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إول يٙمقن ُمدًمقل
واًمؽماظمل ،أو ُيٕمؾ ذم ُم٘م٤مسمٚمف اإلمه٤مل واًمتْمٞمٞمع ،وقمغم ّ
أيتلم سمٕمد محٚمٝمام قمغم ُمٓمٚمؼ اًمرضمح٤من ودومع سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت رضمح٤من
اعمٌ٤مدرة إمم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ،أو ومٕمؾ ّ
يمؾ ُم٤م يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمثقاب طمً٥م ُم٤م راُمف
ّ
اعمًتدل ،ومٝمام ًمٞمًت٤م ُمًقىمتلم ًمٌٞم٤من رضمح٤من أٟمٗمًٝم٤م ،سمؾ ًمرضمح٤من اعمً٤مرقم٦م
إًمٞمٝم٤م ،ومٝمام ؾم٤ميمت٤من قمـ سمٞم٤من طمٙمؿ ٟمٗمس إومٕم٤مل.
ودقمقى اعمّلزُم٦م سملم رضمح٤من اعمً٤مرقم٦م ورضمح٤من ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ إ ّٟمام شمٜمٗمع
ًمق صمٌ٧م اإلـمّلق ذم اًمٙمّلم ومل يٙمـ ومٞمف إمه٤مل ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م ،وإ ّٓ وم٤مإلمه٤مل
ُمـ طمٞم٨م يمقن اًمٗمٕمؾ راضمح ً٤م سمٜمٗمًف أو ُمؽمشمٌ ً٤م قمٚمٞمف اًمثقاب ُمـ دون
رضمح٤من ،يني إمم ٟمٗمس إُمريـ ،ومٞمً٘مط آؾمتدٓل ظمّمقص ً٤م سمٛمّلطمٔم٦م
ٟمدرة اًمٗمرض اعمذيمقر سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٓم٤مقم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م.
ُمتٗمرقم ً٤م قمغم رضمح٤من ٟمٗمس
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومرضمح٤من اعمً٤مرقم٦م ّعم٤م يم٤من
ّ
اًمٗمٕمؾّ ،
إول يمام هق اعمٗمروض،
ُمت٠مظمر ًا قمٜمف رشمٌ٦م ويم٤من اًمٙمّلم ُمًقىم ً٤م ًمٌٞم٤من ّ
مل يٙمـ ًمف فمٝمقر ذم شمرشمٞم٥م احلٙمؿ قمغم ّ
يمؾ ُم٤م يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمثقاب سمحٞم٨م
يًتٙمِمػ ُمٜمف يمقن ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ راضمح ً٤م ،ظمّمقص ً٤م سمٛمّلطمٔم٦م اًمتّلزم هم٤مًمٌ ً٤م
سملم شمر ّشم٥م اًمثقاب واًمرضمح٤من قمٜمد اعمٕمؽمض ودائ ًام وًمق سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة قمٜمد
اعمجٞم٥م ،ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن اًمٙمّلم ُمًقىم ً٤م ًمٌٞم٤من رضمح٤من اعمً٤مرقم٦م سمٕمد حت ّ٘مؼ
اًمرضمح٤من ،ومت٠م ُّمؾ.
وقمغم اًمث٤مين :وم٤مًمٔم٤مهر محؾ إُمريـ قمغم اإلرؿم٤مد عمقاوم٘متف حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ
وقمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمقوقع ًمألُمر اًمنمقمل يم٠مواُمر اإلـم٤مقم٦م يمام ؾمٌ َ٘م ِ
٧م اإلؿم٤مرة
َ َ
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إًمٞمف ومٞمٝم٤مّ ،
وم٤من اًمثقاب ٓ شمؽم ّشم٥م إ ّٓ قمغم اإلـم٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م أو احلٙمٛمٞم٦م وًمٞمس
رء ُمٜمٝمام ىم٤مسم ً
ّل ًمٕمروض إُمر قمٚمٞمف يمام ؾمٌؼ ،سمؾ ًمٕم ّٚمف اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مق
ِ
إول أيْم ً٤م ومت٠م ُّمؾ.
أيتلم اًمنميٗمتلم وًمق ُمح َٚمت٤م قمغم اًمقضمف ّ
وي٘مرب ُمـ هذا اجلقاب دقمقى أ ّن شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٗمٕمؾ أيْم ً٤م
ُمّمٚمح٦م ُمقضمٌ٦م حلًٜمف ويمام حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌح اإلىمدام قمغم ُم٤م ومٞمف اعمٗمًدة،
يمذا حيٙمؿ سمحًـ اإلشمٞم٤من سمام اؿمتٛمؾ قمغم اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م ويمام يثٌ٧م
سم٤مٕول طمٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤محلرُم٦م ،يمذا يثٌ٧م ذم اًمث٤مين آؾمتحٌ٤مب.
ّ
وومٞمفُ :م٤م ٓ خيٗمكّ ٕ :ن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد إظمروي٦م َوإ ِن ا ّ
ؾمت٘مؾ اًمٕم٘مؾ
إول ودومع اًمث٤مينً ،مٙمٜمّف ٓ يتٌع طمٙمٛمف اخلٓم٤مب اًمنمقمل يمام ُىم ّرر ذم
سم٢مطمراز ّ
حم ّٚمف وأذٟم٤م إًمٞمف ذم ُم٤م ؾمٌؼ ،سمؾ رسمام يًتِمٙمؾ ذم اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمحًـ
ذوي اعمّمٚمح٦م هٜم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمذي هق ُمقرد ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م وإٟمام هق سمٛمٕمٜمك
ُمّلئؿ اًمٓمٌع اًمذي ًمف سم٤مًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة وإن يم٤من ومٞمف ٟمٔمر فم٤مهر ذم اعمّم٤مًمح
إظمروي٦م وإن يم٤من ًمف ذم اًمدٟمٞمقي٦م وضمف وضمٞمف وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل إمم ّ
حمؾ آظمر.
وُمثٚمف آقمؽماض قمٚمٞمف سم٤معمٜمع ُمـ شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٗمٕمؾ واطمتامل
شمر ّشمٌف قمغم قمٜمقان آٟم٘مٞم٤مد ،ومّل يتٌٕمف طمٙمؿ اًمنمع :وم٤م ّٟمف ٓ يٌٕمد دقمقى فمٝمقر
إظمٌ٤مر ذم شمٗم ّرع اًمثقاب قمغم اًمٗمٕمؾ اًمقاىمع قمغم اًمقضمف اعمذيمقر.
ىمقة اإلؿمٙم٤مل اعمذيمقر وقمدم ؾمّلُم٦م إضمقسم٦م
ومتحّمؾ ِم ّ٤م ذيمرٟم٤م يم ّٚمف ّ
ّ
اعمذيمقرة ُِمـ اعمٜم٤مىمِم٦مً :مٗمً٤مد دقمقى شمرادف ِ
آؾمتحٌ٤مب وشمر ّشم٥م اًمثقاب
َ
ِ
اعمً٤مق ًمق مل يٜم٤مىمش
وقمدم صمٌقت اعمّلزُم٦م سمٞمٜمٝمام وأقمٛم ّٞم٦م اًمؽمهمٞم٥م اًمٔم٤مهر ُمـ
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ومٞمف أيْم ً٤م ُمـ اًمؽمهمٞم٥م اإلرؿم٤مدي واًمنمقمل آؾمتحٌ٤ميب وقمدم يمٗم٤مي٦م أيتلم
ذم شمتٛمٞمؿ اعمدّ قمك سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م.
ٟمٕمؿً ،مق ىمٚمٜم٤م سمٙمقن اًمِمٝمرة ضم٤مسمرة ًمْمٕمػ اًمدًٓم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م أو آؾمتٜم٤مد
ُمٜمٝم٤م وطم ّ٘م٘مٜم٤م اًمِمٝمرة ذم اجلٛمٚم٦م أو ظمّمقص آؾمتٜم٤مد ،ارشمٗمع اإلؿمٙم٤مل ُمـ
أصٚمف سمٕمد طمّمقل ُم٤م يٕمتؼم ذم ُم٘م٤مم ضمؼم اًمدّ ًٓم٦م.
اًمث٤مًم٨م ُمـ وضمقه آقمؽماض قمغم إظمٌ٤مرُ :م٤م ر ّسمام يًتٔمٝمر ُمـ يمّلم
اعمحدّ ث اًمٌحراين
اعمٕمؽمض قمغم ِ
شمْمٛمٜمتف شمٚمؽ إظمٌ٤مر هق شمر ّشم٥م
آؾمت٘مّلل ِب٤م« :إ ّن هم٤مي٦م ُم٤م
ّ
ـم٤مب

صمراه ،ىم٤مل ذم ُم٘م٤مم شمقضمٞمف يمّلم سمٕمض

إوم٤موؾ1

وجمرد هذا ٓ يًتٚمزم أُمر اًمِم٤مرع وـمٚمٌف ًمذًمؽ اًمٕمٛمؾ،
اًمثقاب قمغم اًمٕمٛمؾّ ،
ومّلسمدّ أن يٙمقن هٜم٤مك دًمٞمؾ آظمر ّ
دال قمغم ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ وإُمر سمف ًمٞمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف
اًمثقاب ِبذه إظمٌ٤مر 1وإن مل يٙمـ ُمقاوم٘م ً٤م ًمٚمقاىمع وٟمٗمس إُمر .وهذا يمّلم
ضم ّٞمد وضمٞمف يمام ٓ خيٗمك قمغم اًمٗمٓمـ اًمٜمٌٞمف ،وطمٞمٜمئذ وم٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اعمذيمقر ذم
ري
اجلقاب« :إ ّن شمرشم٥م اًمثقاب قمغم قمٛمؾ يً٤موق رضمح٤مٟمف إًمخش يمّلم ؿمٕم ّ
وإًمزام ضمد ّزم ٓ ُمٕمٜمك ًمف قمٜمد اًمت٠م ُّمؾّ :
وم٤من اًمٕمٌ٤مدات شمقىمٞمٗم ّٞم٦م ُمـ اًمِم٤مرع
ٟمص ومّمٞمح ّ
يدل قمغم
ـ واضمٌ٦م يم٤مٟم٧م أو ُمًتحٌ٦م ـ ٓسمدّ ِل٤م ُمـ دًمٞمؾ سيح و ّ

 .1هق اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اعم٤مطمقزي ،اٟمٔمر :رؾم٤مئٚمف :ص.451
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ُمنموقم ّٞمتٝم٤م ،وهذه إظمٌ٤مر ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم اًمثٌقت وإُمر سمذًمؽ وإ ّٟمام
هم٤ميتٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،1قمغم أ ّن شمر ّشم٥م اًمثقاب وإن ؾم٤موق اًمرضمح٤من ـ يمام ذيمره ـ
ًمٙمـ هذا اًم٘م٤مئؾ يٛمٜمع ُمـ شمر ّشم٥م اًمثقاب وُم٤م يً٤موىمف طمتّك يثٌ٧م دًمٞمؾ إُمر
سمف ،ومٝمذه إظمٌ٤مر ـ اًمدا ًّم٦م قمغم أ ّن ُمـ سمٚمٖمف صمقاب قمغم قمٛمؾ ومٕمٛمٚمف اسمتٖم٤مء
ًمذًمؽ اًمثقاب يم٤من ًمف وإن مل يٙمـ يمام سمٚمٖمف ـ ُم٘م ّٞمدة قمٜمده سمقضمقد دًمٞمؾ قمغم
اعمنموقمٞم٦م وٓ ظمؼم ّ
يدل قمغم إُمر سمف يمام قمروم٧م ُمـ يمّلُمفش ،1إٟمتٝمك يمّلُمف
رومع ُم٘م٤مُمف.
حمّمؾ يمّلُمف ًمٞمس هق ُمٜمع اعمّلزُم٦م ـ يمام اؾمتٔمٝمر سمٕمض
واًمٔم٤مهر أ َّن ّ
اعمح ّ٘م٘ملم قمـ يمّلُمف ـ سمؾ اعمراد ـ واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ ـ إ ّن هذه إظمٌ٤مر ُمًقىم٦م
ًمٌٞم٤من ُمٕم٤مُمٚم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٕمٌد أيت سمٗمٕمؾ رضم٤مء اًمثقاب ا ًّمذي وصٚمف قمـ
رؾمقًمف

 ،أو ُمٓمٚم٘م ً٤م وإ ّٟمف ٓ يْمٞمع ؾمٕمك قمٌده وإن يم٤من اخلؼم يم٤مذسم ً٤م

وًمٞمً٧م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سمٕمد سمٚمقغ اخلؼم وإ ّٟمف راضمح ذم اًمنميٕم٦م
سمًٌ٥م سمٚمقغ اخلؼم ُمٓمٚم٘م ً٤م أو ذم سمٕمض اعمقارد ،ومٝمل ُمـ هذه اجلٝم٦م ُمٝمٛمٚم٦مٓ ،
إـمّلق ومٞمٝم٤م ،ومٛمـ اعمحتٛمؾ ىمق ّي ً٤م ـ سمحً٥م فم٤مهر اًمٙمّلم ـ إطم٤مًم٦م ذًمؽ إمم ُم٤م

 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج /4ص :131هداي٦م
اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 473وـمٌٕمتٝم٤م احلجري٦م :ص.414
 .1اًمدرر اًمٜمجٗمٞمّ٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞمّ٦مً ،مٚمٛمحدّ ث اًمٌحراين :ج /3ص،174
داراعمّمٓمٗمك إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،سمػموت.1413 ،
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هق اعمٕمٝمقد ذم اًمنمع ُمـ شمقىمٞمٗمٞم٦م إطمٙم٤مم وقمدم ضمقاز إظمذ ومٞمٝم٤م سمٖمػم
ٍ
طمٞمٜمئذ ومٛمٗم٤مده٤م إ ّن ُمـ سمٚمٖمف اًمثقاب قمغم
اًمٞم٘ملم وُم٤م ّٟمزل ُمٜمزًمتف ذقم ً٤م ،و
اًمٕمٛمؾ ومٕمٛمٚمف قمغم اًمقضمف اًمذي يٜمٌٖمل أن يٕمٛمٚمف شمرشمّ٥م قمٚمٞمف اًمثقاب وإ ّٓ ومّل
ومٞمختص ُُمٗم٤م ُده٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمث٤مسم٧م اًمنمقم ّٞم٦م ُمـ اخل٤مرج وُم٤م
صمقاب وٓ قمٛمؾ،
ّ
إذا اؾمتجٛمع اخلؼم ذائط احلج ّٞم٦م.
وطم٤مصؾ اًمٙمّلم طمٞمٜمئذ هق اعمٜم٤مىمِم٦م ذم إـمّلق اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م وُمٜمع
يمقهن٤م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من اإلـمّلق سمحً٥م اًمٙمٞمٗم ّٞم٦م :وهذا سمٜم٤مء قمغم اؿمؽماط إطمراز
ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ذم طمجٞم٦م اعمٓمٚم٘م٤مت ضمٞمد ُمتلم ،وأُم٤م سمٜم٤مء قمغم ِ
آيمتِٗم٤مء سمٕمدم
ّ
ّ
ّ
اًمٔمٝمقر ذم اإلمه٤مل ،ومٚم٘م٤مئؾ أن يدّ قمل أ ّٟمف أيْم ً٤م يمذًمؽٟ :مٔمر ًا إمم ُمً٤مق
اًمرواي٤مت وُمٕمٝمقدي٦م آؿمؽماط ذم اخل٤مرج وإسم٤مء ؾمقىمٝم٤م ُمـ أن يٙمقن ذم ُم٘م٤مم
ضمٕمؾ اًمٓمريؼ ًمٚمٛمًتح ٌّ٤مت ،أو طمٙم٤ميتٝم٤م ،أو ضمٕمؾ طمٙمؿ اؾمتحٌ٤ميب قمغم وضمف
اعمقوققمٞم٦م ،وي١م ّيده شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ ذم سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٚمقغ ر ٍء ُمـ اًمثقاب قمغم
ر ٍء ُمـ اخلػم وهذا اًمقضمف هق اًمٔم٤مهر قمٜمدي ُمـ جمٛمقع يمّلم اعمحدّ ث
ي٘مقي إؿمٙم٤مل اعمذيمقر عمٝم٤مرشمف
اعمذيمقر وضمف يٜمٓمٌؼ صدره وذيٚمف وذًمؽ ِم٤م ّ
ذم ومٝمؿ إظمٌ٤مر يمام ٓ خيٗمك قمغم اخلٌػم.
صمؿ إ ّن سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملم 1سمٕمد أن محؾ يمّلُمف قمغم اًمقضمف اًمً٤مسمؼ
ّ
َواقمؽمض قمٚمٞمف سمجٛمٚم٦م يمٚمامت اطمتٛمؾ أظمػم ًا وضمٝم ً٤م آظمر ىمريٌ ً٤م ِم ّ٤م ذيمرٟم٤مه
حمٛمد شم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف [ص٤مطم٥م اِلداي٦م ضمدّ اعم١م ًِّمػ].
 .1هق اًمِمٞمخ ّ
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ان ُمٗم٤مد إظمٌ٤مر [أقمٜمل] ّ
وطم٤مصٚمفّ :
ان ُمـ سمٚمٖمف صمقاب قمغم قمٛمؾ ُمـ أقمامل
اخلػم ومٕمٛمؾ ذًمؽ ًمذًمؽ 1أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمس اعم٘مّمقد احلٙمؿ سم٤مًمرضمح٤من
وشمر ّشمٌف قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ،سمؾ ٓسمدّ ُمـ صمٌقت يمقٟمف ظمػم ًا واخل٤مرج 1طمتّك يؽم ّشم٥م
سمٛمجرد اًمٌٚمقغ ،سمؾ شمر ّشم٥م
قمٚمٞمف اًمثقاب ِب٤م ،ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سمٞم٤من اعمنموقمٞم٦م
ّ
اخل٤مص قمغم اًمٕمٛمؾ اعمنموع ُمـ ضمٝم٦م ورود اخلؼم ،يمام إذا ورد صمقاب
اًمثقاب
ّ
اعم٘مرر ٓ ،شمر ّشم٥م
ّ
ظم٤مص ًمّمّلة اًمٚمٞمؾ ،ومٛمنموقم ّٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمقىمقوم٦م قمغم ـمري٘مٝم٤م ّ
اخل٤مص سمٕمد صمٌقهت٤م ويمقن ُم٤م ي٠ميت سمف ظمػم ًا وقمٛم ً
ّل ذقمٞم ً٤م طمً٥م ُم٤م
اًم ّثقاب
ّ
يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م قم ّٚمؼ احلٙمؿ قمغم ذًمؽ3.

أوًٓ :سم٠م ّٟمف وإن مل ّ
يدل ذًمؽ قمغم صمٌقت اؾمتحٌ٤مب أصؾ اًمٗمٕمؾ سم٤مخلؼم
اعمٗمروضً ،مٙمٜمّف يٗمٞمد اؾمتحٌ٤مب اخلّمقصٞم٦م ورضمح٤مهن٤م ذم ُم٤م إذا ذيمر إضمر
قمغم اخلّمقصٞم٦م وهق أيْم ً٤م طمٙمؿ ذقمل ،يمام إذا ورد صّلة ريمٕمتلم ذم ًمٞمٚم٦م
وم٤مهن٤م
خمّمقص٦م وذيمر ًمف ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،أو ىمراءة ؾمقرة ُمٕم ّٞمٜم٦م ذم ًمٞمٚم٦مّ ،
ُمٜمدرضم٦م ومٞمٝم٤م ،ومٞمثٌ٧م ِب٤م ُمنموقمٞم٦م اخلّمقصٞم٦م واؾمتحٌ٤مِب٤م ومٞمثٌ٧م ِب٤م اعمدّ قمك
ذم اجلٛمٚم٦م4.

 .1أي ـمٚمٌ ً٤م ًمٜمٞمؾ ذًمؽ اًمثقاب يمام ذم اِلداي٦م.
 .1أي أو راضمح ً٤م ُمـ إد ًّم٦م اخل٤مرضمٞم٦م يمام ذم اِلداي٦م.
 .3اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.471
ٟ .4مٗمس اعمّمدر.
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وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّٟمف مل يٕمتؼم ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر يمقن اًمثقاب قمغم اخلػم إ ّٓ ذم رواي٦م
اعمح٤مؾمـ1

اًمّمدوق ،1وُم٤م قمداه٤م ظم٤مًمٞم٦م قمٜمٝم٤م ،ومٌٕمْمٝم٤م ُمٓمٚمؼ يمّمحٞمح٦م
اًمِم ِ٤مُم َٚم ْ ِ
لم ّ
وسمٕمْمٝم٤م أو٤مف اًمثقاب إمم اًمٕمٛمؾ واًمٌمء ّ
ًمٙمؾ إقمامل واًمٌٜم٤مء
قمغم محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘م ّٞمد ِم ّ٤م ٓ وضمف ًمف هٜم٤م :إذ ٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم احلٙمٛملم،
هم٤مي٦م إُمر اظمتّم٤مص ُم٤م صمٌ٧م سمٌٕمْمٝم٤م

سمٌٕمض ُم٤م يثٌ٧م سم٤مًمٌ٤مىمل 3إٟمتٝمك يمّلُمف

رومع ُم٘م٤مُمف.
شمقضمف اًمقضمف اًمث٤مين قمغم اعمحدّ ث اعمذيمقر قمغم
أىمقل ٓ :خيٗمك قمدم ّ
إول قمٚمٞمف أيْم ً٤م سم٠من
طمررٟم٤م يمّلُمف وإن أُمٙمـ إضمراء اًمقضمف ّ
اًمقضمف اًمذي ّ
ي٘م٤مل ذم ُمثؾ اعمث٤مًملم اعمت٘مدّ ُملم :إ ُّم٤م أن حيٙمؿ سمٕمدم شمر ّشم٥م اًمثقاب ،ومٝمق خم٤مًمػ
ًمألظمٌ٤مر ًمقىمقع اًمٕمٛمؾ قمغم اًمقضمف اعمٕمتؼم أو حيٙمؿ سمؽم ّشمٌف ُمـ دون احلٙمؿ
سم٤مؾمتحٌ٤مب اخلّمقصٞم٦م ،ومٝمق شمٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝمام وُمٜمع اعمّلزُم٦م ومػمضمع إمم اًمقضمف
اعمت٘مدم.
اخل٤مص ،يمام
ويٛمٙمـ دومٕمف :سم٠م ّن اًمثقاب إُم٤م أن يٙمقن ُمؽم ّشمٌ ً٤م قمغم اًمٌمء
ّ
إول ومّل إؿمٙم٤مل ذم اؾمتحٌ٤مسمف
ذم اعمث٤مًملم ،أو قمغم ٟمٗمس اخلّمقصٞم٦م ،ومٕمغم ّ
يت٘مرب سمف اعمٙم ّٚمػ ويؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمثقاب سمٛم٘مت٣م هذه إظمٌ٤مر وزي٤مدة
سم٠من ّ
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صمقاسمف قمغم ُم٤م مل يِمتٛمؾ قمغم شمٚمؽ اخلّمقصٞم٦م ٓؾمتٚمزم اؾمتحٌ٤مب شمٚمؽ
ظم٤مص٦م ُمـ
اخلّمقصٞم٦م ،ومٛمـ اجل٤مئز أن يٙمقن ًمميت سمٗمٕمؾ
ظم٤مص رضم٤مء ُمرشمٌ٦م ّ
ّ
ظم٤مص٦م ُمـ اًمرضمح٤من ُمث ً
ّل ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه ُمـ
اًمثقاب ،أو سمداقمل ُمرشمٌ٦م
ّ
اًمثقاب ُمع شمً٤موَيام سمحً٥م اًمقاىمعّ ،
وم٤من ُم٘مدار اًمثقاب مل يثٌ٧م يمقٟمف ُمٕم ّٞمٜم ً٤م
ذم اًمقاىمع سمحٞم٨م يٙمقن اًمزي٤مدة ُمٗمت٘مر ًا إمم شم٠ميمّد رضمح٤من اًمٗمٕمؾ ،ومٛمـ اعمحتٛمؾ
أن يٙمقن يمٞمٗم ّٞم٤مت إومٕم٤مل سمحً٥م قمٔمؿ ُم٘مّمقد وم٤مقمٚمٝم٤م وقمدُمف خمتٚمٗم٤م
سمحً٥م اًمقاىمع ،يمام أ ّن اًمٔم٤مهر اظمتّلف صمقاِب٤م سمحً٥م ُمراشم٥م ٟم ّٞم٦م اًمٗم٤مقمؾ
ا ًّمتل أدٟم٤مه٤م فم٤مهر ًا رضم٤مء ٟمٕمٛم٦م دٟمٞمقي٦م وظمقف زواِل٤م وأقمّله٤م فم٤مهر ًا 1يمقٟمف
ؾمٌح٤مٟمف أه ً
ّل ًمٚمٕمٌ٤مدة.

ٍ
اًمت٘مرب سمف ُمـ طمٞم٨م
طمٞمٜمئذ سمٕمٜمقان
وأ ُّم٤م ضمقاز اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ
ّ

اخلّمقص ّٞم٦م ،ومٝمق ِمٜمقع قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ُمٜمع إـمّلق اًمٙمّلم.
وقمغم اًمث٤مين :وم٤معم ّتجف قمغم ُم٤م ىمدّ ُمٜم٤م هق اعمٜمع ُمـ اًمثقاب واًمرضمح٤من،
ٟمٔمر ًا إمم قمدم صمٌقت رضمح٤من اخلّمقصٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م ،ومٚمٕم ّٚمف يدّ قمك أ ّن
اًمت٘مرب ِب٤م ظم٤مرج قمـ اًمٓمريؼ اعمٕمٝمقد ُمـ قمدم ضمقاز
اإلشمٞم٤من ِب٤م قمغم وضمف ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ يمؽم ّشم٥م اًمثقاب قمغم إومٕم٤مل ا ًّمتل مل يثٌ٧م
اًمٕمٛمؾ ُمـ دون قمٚمؿ ،ومٝمق
رضمح٤مهن٤م رأؾم ً٤م ومت٠م ُّمؾ ضم ّٞمد ًا.
طمرره أيْم ً٤مَ ،وم٢م َّن
وُمٜمف ئمٝمر وضمف اًمٜمٔمر ومٞمف قمغم اًمقضمف اًمذي ّ
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اخلّمقصٞم٦م مل ُشم ْثٌِ ْ٧م ذقم ّٞمتف وٓ يمقٟمف ظمػم ًا ،وم٢من يم٤من اًمثقاب ُمؽم ّشمٌ ً٤م قمٚمٞمٝم٤م
ومٝمق يمً٤مئر اعمقارد اًمتل مل ُشم ْثٌِ ْ٧م رضمح٤مهن٤م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ،وإ ّٓ وم٤معمّلزُم٦م
همػم فم٤مهرة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ٟمٔمػمه1.

وأ ُّم٤م اًمقضمف اًمث٤مين ومر ّسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف:
أ ّوًٓ :إ ّن اعمذيمقر ذم رواي٦م «صمقاب إقماملش و«قمدّ ة اًمداقملش واًمً ّٞمد ذم
«اإلىمٌ٤ملش ًمٗمظ «اخلػمش وذم اًمرواي٦م اًمٕم٤م ُّمٞم٦م ًمٗمظ «اًمٗمْمٞمٚم٦مش ،وذم رواي٦م هِم٤مم
حمٛمد سمـ ُمروان ًمٗمظ «اًمثقابشً ،مٙمـ ٓ يٌٕمد
اعمحٙمٞم٦م قمـ اعمح٤مؾمـ ورواي٦م ّ
إول
محٚمف قمغم إرادة اًمٕمٛمؾ اعمِمتٛمؾ قمغم اًمثقاب سم٘مريٜم٦م وٛمػم «ومٕمٛمٚمفش ذم ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمٛمٙمـ أن يدّ قمك أ ّٟمف
إول،
ُمر يمام اؾمتٔمٝمره أيْم ً٤م ذم ّ
وهمػمه ِمّ٤م ّ
ٓسمدّ ُمـ إطمراز يمقن اًمٕمٛمؾ اًمذي سمٚمٖمف اعمٌ ّٚمغ ُمِمتٛم ً
ّل قمغم اًمثقاب ذم اجلٛمٚم٦م
ٍ
ورواي٦م
طمٞمٜمئذ روايت٤م 1اًمٙم٤مذم قمٜمٝمام
طمتّك يٜمدرج ذم هذه إظمٌ٤مر ،ومٞمٌ٘مك
اإلىمٌ٤ملً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر ا ّحت٤مدمه٤م ُمع اًمروايتلم اعمت٘مدّ ُمتلم وإ ّن اإلظمتّلف ذم
حمٛمد سمـ ُمروان اظمتّلوم ً٤م ذم اعمٜم٘مقل قمٜمف ،وم٠م ّن ذم
اًمٜم٘مؾ وان يم٤من ذم رواي٦م ّ
رواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل ٟمًٌتٝمام إمم أيب ضمٕمٗمر

وذم أظمر ٟمًٌتف إمم أيب قمٌداهلل

واًمٔم٤مهر أ ّهن٤م ٓ خيٚمق قمـ وٕمػ أيْم ً٤م ومٞمِمٙمؾ آقمتامد قمغم روايتف وطمده٤م.

شمٙمرر « ّ
ُمرشملم وًمٙمـ
وإٓ ،وم٤معمّلزُم٦م همػم فم٤مهرة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ٟمٔمػمهش ذم اعمخٓمقـم٦م ّ
ّ .1

طمذومٜم٤مه.
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وومٞمف :إ ّن اًمثقاب اعمذيمقر ذم اًمروايتلم ـ ًمق محؾ قمغم اًمٕمٛمؾ اعمقضم٥م
ًمٚمثقاب ـ وم٤مًمٔم٤مهر إرادة اًمثقاب سمحً٥م اًمتٌٚمٞمغ ٓ اًمثقاب اًمقاىمٕمل سم٘مريٜم٦م
خيتص
اجلزاء اًمقاىمع ومٞمٝمام ظمّمقص ً٤م ىمقًمف ذم اًمث٤مين «يم٤من ًمف ذًمؽ اًمثقابش ومّل ّ
ُمدًمقِلام سمام صمٌ٧م رضمح٤مٟمف يمام أ ّٟمف رسمام حيٛمؾ ًمٗمظ اخلػم اًمقاىمع ذم همػممه٤م قمغم
ُم٤م يم٤من وٛمػم ًا سمحً٥م اًمتٌٚمٞمغ أيْم ً٤م.

ِ
فمٝمقر ّاحت ِ
ِ
رواي٤مت ِهِم٤م ٍم
٤مد
ٟمٕمؿ ،رسمام يًتِمٙمؾ ذم اعم٘م٤مم سمدقمقى
ِ
اعمٜم٘مقًم٦م ذم «اًمٙم٤مذمش و«اعمح٤مؾمـش و«صمقاب إقماملش و«اإلىمٌ٤ملش ،يمدقمقى

حمٛمد سمـ ُمروان يمام ؾمٌؼ ُمع رواي٦م اإلىمٌ٤مل إظمرى،
فمٝمقر احت٤مد روايتل ّ
ورضمقع رواي٦م «قمدّ ة اًمداقملش إمم إ ْطمدا ُمه٤م ،ومؽم ِضم ُع اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ؾم٤مسم٘م ً٤م
وحمٛمد سمـ ُمروان واًمرواي٦م اًمٕم٤م ُّمٞم٦م ،ومٌٕمد ُمّلطمٔم٦م
إمم صمّلصم٦م :روايتل هِم٤مم
ّ
صح٦م اًمث٤مين يِمٙمؾ آقمتامد قمغم رواي٦م هِم٤مم
وٕمػ إظمػم وقمدم ُمٕمٚمقُم ّٞم٦م ّ
ذم ُمقرد اظمتّلف اًمٜم٘مؾ قمٜمف.
سمتقؾمط صٗمقان
ًمٙم ّـ اإلٟمّم٤مف أ ّن اظمتّلف ٟم٘مؾ هِم٤مم ومٞمٝم٤م ذم يمقٟمف ّ
يمام ذم رواي٦م «صمقاب إقماملش ،وسمدون اًمقاؾمٓم٦م يمام ذم فم٤مهر ٟم٘مٚمٝم٤م ُمع
وي٘مقي
اظمتّلف اعمتـ واظمتّلف اعمرو ّي قمٜمف ذم اًمث٤مين ،يقهـ اطمتامل آ ّحت٤مد ّ
شمٕمدّ د اًمقىمقع قمغم أ ّن اًمٔم٤مهر رضمح٤من رواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم قمغم رواي٦م
اًمّمدوق ذم «صمقاب إقماملش ظمّمقص ً٤م ُمع ُمقاوم٘متف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمدّ قمك ُمع
رواي٦م اًمًٞمد قمـ أصؾ هِم٤مم ُمع اقمتْم٤مده ذم ظمّمقص اعمدّ قمك سمرواي٦م
حمٛمد سمـ ُمروان سمام سمٕمد
«اعمح٤مؾمـشُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّٟمف ر ّسمام يدّ قمك ضمؼم ؾمٜمد رواي٦م ّ
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رواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل وهمػمه إ ّي٤مه٤م سم٤مًمٕمٛمؾ ًمق يم٤مٟم٧م ؾم٤مىمٓم٦م قمـ آقمتٌ٤مر سمٜمٗمًٝم٤م.
ورسمام ُي٤مب قمٜمف أيْم ً٤م :سم٠م ّٟمف ًمق ُؾم ِّٚمؿ ا ّحت٤مد اعمتـ ،ومّلسمدّ أن يٙمقن
ٍ
طمٞمٜمئذ أن يٙمقن اًمرواي٦م اًمٕم٤م ُّمٞم٦م
آظمتّلف ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م ٟم٘مٚمف سم٤معمٕمٜمك ،ومٞمتٕم ّلم
اخل٤مص وإ ّٓ يم٤من اًمٜم٘مؾ َظم َٓم ً٠مُِٓ ،متٜم٤مع
إُم٤م طمٙم٤مي٦م ًم٘مقًمف أو ُمٓم٤مسم٘م ً٤م عمٕمٜم٤مه
ّ
ٟمّم ً٤م ذم
ٟم٘مؾ
اخل٤مص سمٓمريؼ اًمٕمٛمقم ،سمخّلف اًمٕمٙمس طمٞم٨م يٙمقن اًمٕم٤مم ّ
ّ
حي َٛم ُؾ قمغم اًمّمحٞمح ُمع اإلُمٙم٤من،
ؿمٛمقل
ّ
اخل٤مص وٓ ري٥م أ ّن ٟم٘مؾ اًمث٘م٦م ُ ْ
وهق َطم ًَ ٌـ أيْم ً٤م إن سم٘مل ُمٕمف اًمقصمقق سمّمدق احلدي٨م ،أو ىمٚمٜم٤م سمٕمدم اقمتٌ٤مره
ذم اخلؼم اًمّمحٞمح ومتد ّسمر.
مح ِؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،يمام ذيمره
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّن هذا اعم٘م٤م َم وإ ْن مل َي ُٙم ْـ َحم َ َّؾ َ ْ
ُمـ ضمٝم٦م اإلـمّلق واًمت٘مٞمٞمد إ ّٓ أ ّن ُمٗمٝمقم اعم٘م ّٞمد ي٘مٞمد إـمّلق اعمٓمٚمؼ سمٜم٤مء قمغم
ىمرر ذم حم ّٚمف ُِمـ ضمقاز شم٘مٞمٞمد اعمٜمٓمقق سم٤معمٗمٝمقم ،يمجقاز ختّمٞمص اًمٕم٤مم سمف
ُم٤م ّ
قمٜمد اعمِمٝمقر فم٤مهر ًاَ ،وم٢مِ َّن اًمٙمّلم ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م ،ومٚمق ُمٜمع ُمـ
اقمتٌ٤مر ُمٗمٝمقم اًمقصػ ًمٙم٤من ذم ُمٗمٝمقم اًمنمط ذم اعم٘م٤مم يمٗم٤مي٦م قمغم أ ّن ُمٗمٝمقم
اًم٘مٞمد ذم أُمث٤مل اعم٘م٤مم ُمـ اًمٙمّلم اعمًقق ًمٌٞم٤من اعمقازيـ واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م
واحلدود وأُمث٤مِل٤م ٓ يٌٕمد اقمتٌ٤مره وإن مل يٕمتؼم ذم همػممه٤م.
ويٛمٙمـ دومٕمف :سم٤معمٜمع ُمـ فمٝمقر اًم٘مٞمد ذم ٟمٗمل احلٙمؿ ذم همػم ُمقرده
سمحٞم٨م يٕمتدّ سمف واًمنمط اعمٗمروض هٜم٤م ٓ ُمٗمٝمقم ًمف سمحً٥م اًم٘مقاقمد ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ
اًمٔم٤مهر َُم ًُ ْق ُىم ُف ًمٌٞم٤من اعمقوقع ،يمام ر ّسمام ُي ْٗم ِّم ُح قمٜمف اُمتٜم٤مع حت ّ٘مؼ اجلزاء سمدوٟمف
ٟمٔمر ًا إمم اظمتّم٤مص ُمتٕم ّٚمؼ اجلزاء سم٤مًمثقاب اًمذي سمٚمغ قمغم اًمقضمف اعمٗمروض ذم
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اًمنمط وسمٛمـ قمٛمؾ اخلػم اعمٗمروض ومٞمف.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومح٤مًمف ٟمٔمػم آي٦م اًمٜمٌ٠م ُمـ طمٞم٨م اعمٗمٝمقم ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّن ٟمٗمل
اعمٗمٝمقم هٜم٤م أفمٝمر.
هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم اإليراد اًمراسمع وهق اظمتّم٤مص إظمٌ٤مر سمام صمٌ٧م
رضمح٤مٟمف ٟمققم ً٤م ،ومّل دظمؾ ِل٤م سم٤مًمتً٤مُمح ذم احلٙمؿ ،سمؾ اًمتً٤مُمح ذم إقمٓم٤مء
صح٦م وؾم٘م ًام.
اًمثقاب اًمذي سمٚمٖمف ُمع ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمف ّ

اخل٤مُمسُ :م٤م ذيمره سمٕمض إوم٤موؾ وهق أ ّٟمف ًَم ِق اىمت٣م شمر ّشم٥م اًمثقاب

شمْمٛمٜمف اخلؼم اًمْمٕمٞمػ
قمغم اًمٕمٛمؾ ـمٚم٥م اًمِم٤مرع ًمف َٓؾمتٜمدوا ذم وضمقب ُم٤م ّ
شمْمٛمـ اخلؼم
وضمقسمف إمم هذه إظمٌ٤مر يم٤مؾمتٜم٤مدهؿ إًمٞمٝم٤م ذم اؾمتحٌ٤مب ُم٤م
ّ
اًمْمٕمٞمػ اؾمتحٌ٤مسمف.1
وذيمر اعمحدّ ث اًمٌحراين ذم سمٞم٤مٟمف :أ ّن ُمراده إ ّٟمف ًمق اىمت٣م شمر ّشم٥م اًمثقاب
ذم هذه إظمٌ٤مر ـمٚم٥م اًمِم٤مرع ًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ وضمقسم ً٤م أو اؾمتحٌ٤مسم ً٤مً ،مٙم٤من
ِ ِ
شمْمٛمـ
اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ واًمّلزم ِلؿ آ ْؾمتٜم٤مد إمم هذه إظمٌ٤مر ذم وضمقب ُم٤م ّ
شمْمٛمـ اخلؼم اًمْمٕمٞمػ
اخلؼم اًمْمٕمٞمػ وضمقسمف ،يمام ضمروا قمٚمٞمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م ّ
اؾمتحٌ٤مسمفُ ،مع أهنؿ مل ُيروا هذا اًمٙمّلم ذم اًمقاضم٥م1.

ّ

 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 473وـمٌٕمتف احلجري٦م :ص 415وأيْم٤م
ُمٗم٤مشمٞمح إصقل :ص.347

 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج /4ص 131واًمدرراًمٜمجٗمٞم٦م
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وطم٤مصؾ اًمٙمّلم اإلًمزام سم٠م ّٟمف ٓ خيٚمق إ ُّم٤م أن ي٘مقًمقا إ ّن شمر ّشم٥م اًمثقاب
ِ
ض اًمٓمٚم٥م وإُمر سم٤مًمٗمٕمؾ ،أم ٓ:
ذم هذه إظمٌ٤مر َي ْ٘م َت ْ
إول يٚمزُمٝمؿ ذًمؽ ذم ضم٤مٟم٥م اًمقضمقب ،يمام ومروقه ذم
ومٕمغم
ّ
آؾمتحٌ٤مب ُمع أ ّهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سمف.
وقمغم اًمث٤مين ومّلسمدّ ُمـ دًمٞمؾ آظمر ي٘متض ذًمؽ ّ
صمؿ اؾمتجقد
ويدل قمٚمٞمفّ 1
اًمٙمّلم اعمذيمقر.
وضمقاسمف :سمٔم٤مهره فم٤مهر وم٢م ّن شمر ّشم٥م اًمثقاب ُمّلزم ًمٚمٓمٚم٥م ذم اجلٛمٚم٦م ٓ
ًمٚمٓمٚم٥م اًمذي أصمٌتف اخلؼم اًمْمٕمٞمػ سمخّمقصف ،وم٢مذا سمٚمغ اخلؼم اًمْمٕمٞمػ
سمقضمقب رء ومّل يٛمٙمـ احلٙمؿ سمقضمقسمف ًمف ًمْمٕمٗمف ِٓ 1لذه إظمٌ٤مرً :مٕمدم
ومٞمتحّمؾ ُمـ ذًمؽ احلٙمؿ سمرضمح٤من اًمٗمٕمؾ
إصمٌ٤مشمف ؾمقى ُمٓمٚمؼ اًمٓمٚم٥م،
ّ
ٕضمٚمٝم٤م ٓ اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمؽمك ًمٕمدم ُم٤م ي٘متْمٞمف.
ًمتؿ
ٟمٕمؿ ًمق يم٤من ُمدًمقِل٤م ًمزوم اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اخلؼم اًمْمٕمٞمػ ُمٓمٚم٘م ً٤م ّ
آقمؽماض.
ورسمام ُي٤مب قمٜمف أيْم ً٤م سم٠م ّن ؾمٞم٤مق إظمٌ٤مر سيح ذم إرادة ظمّمقص

ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م :ج /3ص.175
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /4ص :131اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م:
ج /3ص 175وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.473
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :وٓش.
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آؾمتحٌ٤مب ُمع قمدم صمٌقت اًمقضمقب ُمـ اخل٤مرج ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ إضمراؤه٤م ذم
شمْمٛمـ اخلؼم اعمٗمروض وضمقسمف ،وم٢م ّن ُمٗم٤م َده٤م سمٛمّلطمٔم٦م اًمًٞم٤مق
وضمقب ُم٤م
ّ
ُمرضمح٦م ًمٚمٗمٕمؾ شمرضمٞمح ً٤م همػم ُم٤مٟمع ُمـ اًمٜم٘مٞمض.
يمقن شمٚمؽ اجلٝم٦م ّ
وومٞمف إؿمٙم٤مل :فمٝمر ِم ّ٤م شم٘مدّ م ذيمره ذم اًمٙمّلم ذم ىمٞم٤مؾمٝم٤م سم٤مٓؾمتحٌ٤مب
اخل٤مص٦م ويٛمٙمـ شم٘مرير
اعمًتٗم٤مد ُمـ ٟمٗمس شمرشمٞم٥م اًمثقاب قمغم إومٕم٤مل
ّ
اإلؿمٙم٤مل سمقضمقه أظمر:
أطمده٤م :إ ّن ُمٗم٤م َد هذه إظمٌ٤مر هق شمر ّشم٥م اًمثقاب وهق ٓ ّ
يدل إ ّٓ قمغم
اًمٓمٚم٥م ،ومٛمـ أيـ حيٙمؿ سمخّمقص ِ
آ ْؾمتِ ْحٌ٤مب إذ يمام أ ّن شمٕمٞمٞمٜمف ذم وٛمـ
اًمقضمقب حمت٤مج إمم اًمدًمٞمؾ ،يمذا شمٕمٞمٞمٜمف ذم وٛمـ اًمٜمدب حمت٤مج إًمٞمف ،ومٚمِ َؿ
حيٙمٛمقن سمخّمقص آؾمتحٌ٤مب وأص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ اإلًمزام ٓ يثٌ٧م
آؾمتحٌ٤مب اًمذي هق قمٌ٤مرة قمـ اًمٓمٚم٥م همػم اإلًمزاُمل ؾمقاء يم٤من ُمدًمقل
اخلؼم اًمْمٕمٞمػ وضمقسمف أو اؾمتحٌ٤مسمف ،ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة هق اًمتق ّىمػ ذم اًمتٕمٞملم
إ ّٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ ُمٕمتؼم قمغم أطمدمه٤م وم٤من يم٤من هق اخلؼم اًمْمٕمٞمػ ذم
ِ
آؾمتحٌ٤مب ًمزم شمٕمٞملم اًمقضمقب ذم صقرة ىمٞم٤مُمف قمغم اًمقضمقب أيْم ً٤م ،ومٚمؿ ٓ
يٚمتزُمقن سمف؟!

ويٛمٙمـ اًمذب قمٜمف :أوٓ ً :سمحٛمؾ يمّلم اًم٘مقم قمغم ِ
آؾمتحٌ٤مب اًمٔم٤مهري
ّ
ّ
سمٛمٕمٜمك احلٙمؿ سمرضمح٤من اًمٗمٕمؾ ًمألظمٌ٤مر وقمدم ًمزوُمف سمحٞم٨م يؽم ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب
قمغم شمريمف ٕص٤مًم٦م اًمؼماءة ٓ احلٙمؿ سمٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٕمروو ً٤م ًمألُمر اًمٜمديب ُمـ
ىمٌؾ اًمِم٤مرع.
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وصم٤مٟمٞم ً٤م :سمدقمقى فمٝمقر إظمٌ٤مر ذم ظمّمقص إؾمتحٌ٤مب يمام أذٟم٤م إًمٞمف
وهق همػم سمٕمٞمد سمٜم٤مء قمغم اعمقوققمٞم٦م اًمٍموم٦م.
وصم٤مًمث ً٤م :سمدقمقى شمٕمٞملم اجلٜمس سم٤مٕصؾ هٜم٤م ٟمٔمر ًا إمم أ ّن ومّمؾ أطمد
اًمٜمققملم ٟمٗمس قمدم ومّمؾ أظمر ،وم٢مذا طمٙمؿ سمف ُمـ ضمٝم٦م إصؾ ،صمٌ٧م اًمٜمقع
وومٞمف شم٠م ُّمؾ.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إ ّٟمف إذا ىم٤مم ظمؼم وٕمٞمػ قمغم وضمقب رء ومل حيتٛمؾ

ِ
آؾمتحٌ٤مب ويم٤من طمٙمٛمف ُمر ّدد ًا سملم اًمقضمقب وهمػم آؾمتحٌ٤مب يم٠من
اظمتٚمػ إُم٦م قمغم ىمقًملم اًمقضمقب واإلسم٤مطم٦م أو اًمٙمراه٦م واحلرُم٦م وهمػممه٤م
اًمّمّل ِة ذم أي٤مم اؾمتٔمٝم٤مر احلٞمض ذم وضمف وؾم٤مئر
يمٛمقارد احلٙمقُم٦م اعمٕم ّٞمٜم٦م َو ّ
ُمقارد دوران إُمر سملم اعمحذوريـ وهمػممه٤م وم٢م ُّم٤م أن حيٙمؿ ومٞمف سم٤مًمقضمقب أو
سم٤مٓؾمتحٌ٤مب ،أو يٓمرح اخلؼم اًمْمٕمٞمػ رأؾم ً٤م.
ىمرره اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتً٤مُمح ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٓمٚم٥م اًمنمقمل ًمزم
ومٕمغم ُم٤م ّ
احلٙمؿ سم٤مًمقضمقب هٜم٤م ُمع أ ّهنؿ ٓ يٚمتزُمقن سمف ًمٕمدم ضمقاز اًمتً٤مُمح ذم
اًمقاضمٌ٤مت قمٜمدهؿ :وذًمؽ ٕ ّن احلٙمؿ ِ
ػ ًمإلمج٤مع أو همػمه
سم٤مٓؾمتحٌ٤مب ُخم٤مًم ِ ٌ

ٍ
ُمٜم٤مف إلـمّلق إظمٌ٤مر ًمِمٛمقِل٤م ًمٚمخؼم اًمقارد ذم
يمام هق اعمٗمروض وـمرطمف
اًمقضمقب وآؾمتحٌ٤مب ُمٕم ً٤م ،ومّلسمدّ ُمـ شمٕمٞملم اًمقضمقب وهذا اًمً١مال ُمتّجف
ص قمٜمف سمدقمقى ظمروضمف سم٤مإلمج٤مع سمٜم٤مء قمغم اًمٓمري٘مٞم٦م سم٠من ٓ
ٓسمدّ ُمـ اًمتٗم ّ
يؽمضمح سمًٌٌٝم٤م اًمٗمٕمؾ واىمٕم ً٤م وإ ّٓ
يٙمقن ًمٜمٗمس سمٚمقغ اًمثقاب ظمّمقصٞم٦م
ّ
وم٤مًمً١مال ؾم٤مىمطّ ٕ :ن قمدم اطمتامل آؾمتحٌ٤مب ذم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ ُمـ طمٞم٨م هق
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هق ٓ يٛمٜمع ُمـ قمروض اجلٝم٦م ِ
آؾمتحٌ٤مسمٞم٦م قمٚمٞمف ،إ ّٓ أن يٗمرض يمقن اًمٗمٕمؾ
همػم ىم٤مسمؾ ًمذًمؽ أيْم ً٤م ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ٟمٔمػم اًمتخّمٞمص ذم إظمٌ٤مر

اعمذيمقرة1

ّ
اعمحؾ ًمٕمروض احلٙمؿ اًمذي قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ إظمٌ٤مر يمً٤مئر
ًمٗمرض قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م
اًمٕمٜم٤مويـ اعمًتح ٌّ٦م ا ًّمتك ٓ دمري ذم سمٕمض اعمقارد ًمقضمقد ُم٤م يٛمٜمع ضمري٤مهن٤م.
ٟمٕمؿً ،مق ىمٚمٜم٤م سمٙمقن ُمدًمقِل٤م ظمّمقص آؾمتحٌ٤مب مل يتّجف اًمً١مال
رأؾم ً٤م وًمق قمغم اًمٓمري٘مٞم٦مً ،مٙمـ اؾمتٗم٤مدشمف قمغم اًمٓمري٘مٞم٦م سمٕمٞمدة.
سمحجٞمتف ذم أصؾ رضمح٤من
وىمد ي٘م٤مل سمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م أيْم ً٤م :إ ّٟمف إ ّٟمام ٟم٘مقل
ّ
اًمٗمٕمؾ دون ظمّمقص ّٞم٦م ُمـ اًمٜمدب أو اًمقضمقبّ ،
وم٤من اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م اًمتق ّىمػ
طمج٦م ذقمٞم٦م
واًمرضمقع إمم إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م يم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة ،ويمؿ ُمـ ّ
يتٌ ّٕمض ذم ُمْمٛمقهن٤م ُمـ طمٞم٨م إظمذ واًمٓمرح وًمق ُمع اًمتّلزم سمحً٥م
اًمقاىمع.
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّن ُم٘مت٣م اًمرواي٤مت اعمذيمقرة شمر ّشم٥م اًمثقاب اًمقاضم٥م ذم ُم٤م
إذا روي وضمقسمف وصمقاب اعمٜمدوب ذم ُم٤م إذا روي ٟمدسمف ،ومٙمام ي٘م٤مل سمدًٓم٦م
احلٙمؿ سمؽم ّشم٥م صمقاب اعمٜمدوب ذم ُم٤م روي ٟمدسمف قمغم اًمٜمدب ،ومٙمذا يٜمٌٖمل
اًم٘مقل سمدًمٞمٚم ّٞمتف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م روي وضمقسمف.
ور ّده سمٕمْمٝمؿ:
أ ّوًٓ :سم٠م ّن اًمٗمرق سملم اًمقاضم٥م واعمٜمدوب إ ّٟمام هق ذم شمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م :اعمذيمقر.
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اًمؽمك ٓ ذم ُم٘مدار اًمثقاب :إذ ىمد يٙمقن اعمؽم ّشم٥م قمغم اعمٜمدوب أيمثر ُمـ
اًمقاضم٥م طمً٥م ُم٤م ىمٞمؾ ذم صمقاب آسمتداء سم٤مًمًّلم وصمقاب ر ّده.1
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّٟمف ٓ ُم٤مٟمع ذم اًم٘مقل سم٤م ًْمتِزا ِم شمرشمّ٥م صمقاب اًمقاضم٥م ذم اعم٘م٤مم ُمـ
اًمتٗمْمؾ ٟمٔمر ًا إمم اجلٝم٦م اعمذيمقرة وإن ىمٚمٜم٤م سمٜم٘مّم٤من صمقاب اعمٜمدوب ُمـ
سم٤مب
ّ
اًمقاضم٥م ُمـ أصٚمف1.

إول سمدقمقى أ ّن اًمٌمء اًمقاطمد ٓسمدّ وأن يٙمقن
ويٛمٙمـ اإلؿمٙم٤مل ذم ّ
صمقاسمف قمغم شم٘مدير وضمقسمف أيمثر ُمٜمف قمغم شم٘مدير اؾمتحٌ٤مسمفٟٕ ،مّف إ ُّم٤م شم٤مسمع سمحً٥م
اعم٘مدار ًمٜمٗمس اًمٓمٚم٥م ُمـ طمٞم٨م شم٠م ّيمده وقمدُمف أو ًمٚمجٝم٤مت اًمٌ٤مقمث٦م قمغم إُمر
اعمت٠مظمرة قمٜمف ذم اإلـم٤مقم٦م واًمٕمّمٞم٤من وهل
ُمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد أو ًمٚمجٝم٤مت
ّ
سم٠مهه٤م ختتٚمػ ذم اًمقاضم٥م واعمٜمدوب ذم اعم٤مه ّٞم٦م اًمقاطمدة إذا أظمذت
ُمًتجٛمٕم٦م ًمٚمنمائط وإضمزاء.
إول ومقاوح:
ا ُّم٤م ّ
وا ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن اًمقصػ اعمقضم٥م ًمٚمقضمقب يٙمٗمل سمٕمْمف
ًِمّلؾمتحٌ٤مب أُم٤م اعمّمٚمح٦م ومٔم٤مهر ومٞمٝم٤م ذًمؽ وأُم٤م اعمٗمًدة ومٕمغم شم٘مدير ِ
آيمتِٗم٤مء
ّ
ّ
ي٘مقَي٤م.
ِب٤م وطمده٤م يٙمٗمل ضمزء ُمٜمٝم٤م أيْم ً٤م ًمّلؾمتحٌ٤مب إن مل يت٠ميمّد سمام ّ

 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 474و  475وأيْم ً٤م ـمٌٕمتف احلجري٦م:
ص.415
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.475
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شمؿ وأيمٛمؾ
وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٝمق أيْم ً٤م يمذًمؽّ ٕ :ن اإلـم٤مقم٦م ذم اًمقاضم٥م أ ّ
ُمـ اعمٜمدوب وًمٞمس ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمث٤مل اعمذيمقرٓ :ظمتّلف اعمقوقع ومٞمف
سم٤مقمتٌ٤مر اًمقصػ وٓ ُمـ ىمٌٞمؾ يمقن صمقاب ُمثؾ صمقاب زي٤مرة احلًلم أو
احل٩م اعمٜمدوب ُمث ً
ّل أيمثر ُمـ ر ّد اًمًّلم ٓظمتّلف اعم٤م ِه َّٞم ِ٦م هٜم٤مك اعمقضم٥م
ّ
ٓظمتّلف اجلٝم٤مت ّ
اعمت٠مظمرة قمـ إُمر يمًٝمقًم٦م اإلـم٤مقم٦م وصٕمقسمتٝم٤م واجلٝم٤مت
اعمت٘مدّ ُم٦م قمٜمف ُمـ اإلـم٤مقم٦م واًمٕمّمٞم٤من ،وهل سم٠مهه٤م ختتٚمػ ذم اًمقاضم٥م
واعمٜمدوب ذم اعم٤مهٞم٦م اًمقاطمدة إذا أظمذت ُمًتجٛمٕم٦م ًمٚمنمائط وإضمزاء:
إلُمٙم٤من يمقن ُمّمٚمح٦م اعم٤مهٞم٦م اعمٜمدوسم٦م أيمثر ُمـ اعمٗمًدة ذم شمريمٝم٤م.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومقضمقب اًمٌمء يًتدقمل أُمر ًا زائد ًا قمغم ُم٤م يًتدقمٞمف ٟمدسم ّٞمتف
ُمـ اجلٝم٤مت ا ًّمتل ي ّتٌٕمف يمثرة اًمثقاب وىم ّٚمتف ،وم٤مومؽمق احل٤مل ذم اًمقاضم٥م
اعمٜمدوب ذم اًمٌمء اًمقاطمد اًمذي ُمٜمف اعم٘م٤مم ،وم٤مًمً١مال سم٤مق قمغم طم٤مًمف.
اًمتٗمْمؾ ُمقضم٥م
وذم اًمث٤مين سم٠م ّن اًمتزام يمقن إقمٓم٤مء اًمثقاب هٜم٤م ُمـ سم٤مب
ّ
شمٗمْم ً
ّل أو اؾمتح٘م٤مىم ً٤م
أقمؿ ُمـ يمقٟمف ّ
حلٛمؾ اًمٙمّلم قمغم أصؾ إقمٓم٤مء اًمثقاب ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمغم آؾمتحٌ٤مب
وهق هدم ٕصؾ آؾمتدٓلً :مٕمدم دًٓم٦م اًمٙمّلم
أيْم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م إ ّٓ أن يثٌ٧م ذم إصمٌ٤مت أصؾ اعمدّ قمك سم٤مًمدًٓم٦م اًمٕمرومٞم٦م سمٕمد ومرض
شمٕمٛمٞمؿ اًمثقاب أيْم ً٤م أو سم٤مًمقضمف إظمػم ويمّلمه٤م ّ
حمّل ٟمٔمر وُمٜمع.
إول :سم٠م ّٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمر ّشم٥م صمقاب اًمقاضم٥م قمغم
ويٛمٙمـ دومع ّ
اعمٜمدوب ُمع ّاحت٤مد اعم٤مهٞم٦م إذا يم٤من اإلشمٞم٤من سمف رضم٤مء اًمثقاب اًمقاضم٥م أو ُم٤م
ؿم٤مِبف هذه اجلٝم٦م ،عم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ إُمٙم٤من ُمٜمع شمٕملم صمقاب إقمامل سمحً٥م
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اًمقاىمع سمحٞم٨م ٓ خيتٚمػ سم٤مجلٝم٤مت اًمٓم٤مري٦م.
واًمث٤مينّ :
اًمتٗمْمؾ ذم ٟمٗمس إقمٓم٤مء
ٗمْمؾ ذم ُم٘مدار اًمثقاب همػم
ّ
سم٠من اًمت ّ
إول
اًمثقابّ ٕ :ن ُمرضمع اًمث٤مين إمم قمدم يمقٟمف صمقاسم ً٤م وأضمر ًا طم٘مٞم٘م٦م سمخّلف ّ
يمام ئمٝمر سمٛمّلطمٔم٦م طم٤مل إقمٓم٤مء اعم٤مل اًمٙمثػم سم٠مزاء اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ وسمدوٟمف ،وم٢م ّن
إول.
إول أضمر وصمقاب دوٟمف وُمٌٜمك آؾمتدٓل قمغم ٟمٗمل اًمث٤مين دون ّ
ّ
اًمً٤مدس :إ ّهن٤م ُمٕم٤مرو٦م ٔي٦م اًمٜمٌ٠م طمٞم٨م د ًّم٧م قمغم ر ّد ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ
ًمٚمخ٤مص ،يمام ذه٥م إًمٞمف همػم واطمد ،ومٞمج٥م ختّمٞمص إظمٌ٤مر
ُمٕم٤مرو٦م اًمٕم٤م ّم
ّ
ِب٤م وًمق ومرض اعمٜمع ُمـ ذًمؽ ويمقن اًمٜمًٌ٦م سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم ً٤م ُمـ وضمف ،وم٤مًمؽمضمٞمح
ًممي٦م ًم٘مٓمٕمٞم٦م ؾمٜمده٤م وُمقاوم٘متٝم٤م َِٕص٤مًم٦م طمرُم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ّـ وهمػمه٤م.
ىم٤مل اعمُ َحدِّ ُ
إول« :إ ّن إظمٌ٤مر
راين ـم٤مب صمراه ذم شم٘مرير اًمقضمف ّ
ث اًم ٌَ ْح ُّ

د ًّم٧م قمغم شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم اًمٕمٛمؾ اًمقارد سمٓمريؼ قمـ اعمٕمّمقم ؾمقاء يم٤من
اعمخؼم قمدًٓ أم ٓ ،ـم٤مسمؼ ظمؼمه اًمقاىمع أم ُٓ ،مـ اًمقاضمٌ٤مت يم٤مٟم٧م أم ُمـ
اعمًتح ٌّ٤مت وُمقرد أي٦م ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ شمٕم ّٚمؼ سم٤مًمًٜمـ أو همػمه٤م وٓ ري٥م ّ
ان
ظمص ُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمقم ُمٓمٚم٘م ً٤م ٓ ُمـ وضمفش.1
هذا اًمٕمٛمقم أ ّ
وو ّٕمٗمف سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملم ـم٤مب صمراه سمام طم٤مصٚمف :اظمتّم٤مص هذه إظمٌ٤مر
سم٤مخلؼم اعمِمتٛمؾ قمغم شمر ّشم٥م اًمثقاب وقمٛمقم أي٦م ًمف وًمٖمػمه ِم ّ٤م ٓ يِمتٛمؾ قمٚمٞمف
 .1اٟمٔمر :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /3ص 171و  171و  174و  :176هداي٦م اعمًؽمؿمديـ:
ج /3ص 475وـمٌٕمتف احلجري٦م :ص.415

 ................................................................. 143أصؾ اًمؼماءة

أظمص ُمـ إظمٌ٤مر ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م يمٞمػ؟ وًمق أظمؼم وم٤مؾمؼ سمؽم ّشم٥م
ومٝمل
ّ
قم٘م٤مب قمغم قمٛمؾ وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ٓ ي٘متض شمر ّشم٥م اًمثقاب قمغم
اًمٕمٛمؾ ،يم٤من ُمٜمدرضم ً٤م ذم أي٦م ىمٓمٕم ً٤م وٓ إؿمٕم٤مر ذم هذه إظمٌ٤مر سم٘مٌقًمف1.

آ ًْمتِ ِ
ويٛمٙمـ شمّمحٞمح ُم٤م ذيمره سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ إظمٌ٤مر ًمٚمدًٓم٦م ِ
زاُم َّٞم٦م

وإومٕم٤مل واًمؽموك يمام هق فم٤مهر ُم٘مت٣م ىمقِلؿ اًمتً٤مُمح ذم أد ًّم٦م اًمًٜمـ
يمؾ ُم٤م ّ
واًمٙمراه٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م إ ّن ّ
دل قمغم رضمح٤من ومٕمؾ أو شمرك ـ ُمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتزاُم ً٤م ـ
يمؾ ّ
دل قمغم اًمثقاب وًمق اًمتزاُم ً٤م ،ومٞمِمٛمؾ ّ
وم٘مد ّ
ُم٤مدل ُمـ إظمٌ٤مر قمغم أطمد
إطمٙم٤مم إرسمٕم٦م آىمتْم٤مئ ّٞم٦م طمتّك ُم٤م ُم ّثؾ سمف اعمح ّ٘مؼ اعمٕمؽمض ًمدًٓمتف أيْم ً٤م
قمغم رضمح٤من شمريمف وشمر ّشم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف وًمق سمنمط ٟم ّٞم٦م اًم٘مرسم٦م وهمػمه٤م.
ظمراضم ُف قمـ حت٧م أي٦م
وأ ُّم٤م اخلؼم اًمٜم٤مذم ِل٤م أو اعمثٌ٧م ًمإلسم٤مطم٦م ،ومٞمٛمٙمـ إ
ُ
سم٤مًمتٌلم إ ّٟمام َي ِّم ّح ذم اخلؼم اعمخ٤مًمػ ًمألصؾ وًمق
أيْم ً٤م سم٤مقمتٌ٤مر أ ّن إُمر
ّ
سمْمٛمٞمٛم٦م شمٕمٚمٞمؾ أي٦م اًمنميٗم٦م قمغم أ ّن إظمراج ُم٤م قمدا اخلؼم ّ
اًمدال قمغم اإلسم٤مطم٦م
وٟمٗمل احلٙمؿ قمـ حت٧م أي٦م ِم ّ٤م ٓ َشم َت ْح َّٛم ُٚم ُف أي ُ٦م اًمنميٗم ُ٦م ًمٗمٔم ً٤م ،ومٚمق ٟمقىمش ذم
ظمروضمف قمـ حت٧م أي٦م يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٛمقم اعمٓمٚمؼ ٟمٔمر ًا إمم قمدم إُمٙم٤من
اًمتخّمٞمص :وُمٜمف ئمٝمر اًمٙمّلم ذم ُم٤م ّ
دل قمغم إطمٙم٤مم اًمقوٕم ّٞم٦م إن مل ٟم٘مؾ
وم٤مهن٤م ُمّلزُم٦م ِل٤م أيْم ً٤م وإ ّٓ ومّل رسمط ِل٤م سم٤مًمٕمٛمؾ طمتّك
سمرضمققمٝم٤م إمم اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦مّ ،
يتٙم ّٚمؿ ذم اقمتٌ٤مره.
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ،ج ،3ص  475و .476
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ويٛمٙمـ إظمراج اخلؼم اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ أو اعمثٌ٧م ًمإلسم٤مطم٦م سمام ذه٥م إًمٞمف
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٛمدًمقل
طمجٞمتف واقمتٌ٤مره رأؾم ً٤م،
سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مُ مـ قمدم ّ
إظمٌ٤مر ىمٌقل اخلؼم ذم إصمٌ٤مت اًمرضمح٤من ذم اخلؼم اعمثٌ٧م ًمٚمحٙمؿ وُمدًمقل
أي٦م ر ّده إذا يم٤من وم٤مؾم٘م ً٤م.
ودقمقى يمقن اًمٜمًٌ٦م قمٛمقُم ً٤م ُمـ وضمف ُمـ ضمٝم٦م يمقن ر ّد اخلؼم ُمٓمٚم٘م ً٤م
سم٤مقمتٌ٤مر ُمدًمقًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمٛمؾ سمف ذم إصمٌ٤مت اًمرضمح٤من وم٘مط ،أو ُمع إصمٌ٤مت
أقمؿ ُمـ ر ّد مجٞمع ُمدًمقًمف أو سمٕمْمف وإن يم٤من فم٤مهر ًا ذم
اًمٕم٘م٤مب وهمػمه ،وم٤مًمر ّد ّ
اإلـمّلق قمٜمد قمدم اًمتٕم٤مرف :يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م سم٠م ّن اًمر ّد قمٌ٤مرة قمـ قمدم اإلقمتٜم٤مء
سمخؼمه رأؾم ً٤م ،ومٝمق ُمٗمٝمقم واطمد ذم ُم٘م٤مسمؾ آقمتٜم٤مء سمجٛمٞمع ُمدًمقل اًمٙمّلم
وسمٕمْمف ،ومحٛمؾ اًمر ّد قمغم قمدم اإلقمتٜم٤مء سمف ذم همػم اًمرضمح٤من ُمث ً
ّل ِلذه
إظمٌ٤مر أؿمٌف ر ٍء سم٤معمج٤مز ٓ سم٤مًمتخّمٞمص قمغم أ ّن هذا اًمقضمف ظمّلف فم٤مهر
آقمؽماض اعمذيمقر ومت٠م ُّمؾ هذا.
واًمتح٘مٞمؼ إ ّن اًمٜمًٌ٦م قمٛمقم ُمـ وضمف سمٕمد ومرض اًمتقضمٞمف اعمذيمقر أيْم ً٤م،
إول أفمٝمر
ًمِمٛمقل أي٦م ًمٚمٛمقوققم٤مت وإطمٙم٤مم يمّلمه٤م ،سمؾ ًمٕم ّٚمٝم٤م ذم ّ
وإظمٌ٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق سيح ذم ظمّمقص إطمٙم٤مم ،يم٤مًمقاردة ذم سمٚمقغ
اًمثقاب قمـ اًمٜمٌ ّل

.

إول ًمٌٚمقغ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م هق فم٤مهر ذم آظمتّم٤مص وًمق ومرض ؿمٛمقل ّ
اعمقوقع قمٜمف

 ،يم٤من ذم ظمروج همػمه ُمـ أظمٌ٤مر اعمقوققم٤مت يمٗم٤مي٦م ذم

يمقن اًمٜمًٌ٦م قمٛمقُم ً٤م ُمـ وضمف :وأضم٤مسمقا قمٜمف سمقضمقه:
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إول :إ ّن ُمدًمقل أي٦م هق قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ ُمـ دون شمث ٌّ٧م واًمٕمٛمؾ
ّ
هٜم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ًمقرود اعمٕمتؼمة سمجقاز اًمٕمٛمؾ ِب٤م ،ومٞمٙمقن ذًمؽ شمث ٌّت ً٤م ومٞمف
ّل سمف سمٕمده1.
وقمٛم ً

اًمتٌلم قمـ طم٤مل اعمخؼم أو اخلؼم دون ُم٤م
اًمتٌلم ،هق ّ
وومٞمف :إ ّن اًمٔم٤مهر ُمـ ّ
ذيمر.
اًمث٤مين :إ ّن دًٓم٦م هذه إظمٌ٤مر أووح ذم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمٗم٤مؾمؼ ذم
دًٓم٦م أي٦م قمغم اعمٜمعِ ،ؾم َّٞمام سمٛمّلطمٔم٦م إضمراء احلٙمؿ ومٞمٝم٤م قمغم شم٘مدير اًمٙمذب
ي٘مرر ذًمؽ سم٤مقمتٌ٤مر وىمقع اعمٓمٚمؼ ذم ؾمٞم٤مق أًمٗم٤مظ
أيْم ً٤م ،ومٞم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م 1وىمد ّ
اًمٕمٛمقم ،ومٞمني اًمٕمٛمقم إمم اعمٓمٚمؼ ،ومٞمٙمقن ؿمٛمقًمف ًمٚمٗم٤مؾمؼ أىمقى ُمـ
ؿمٛمقل إـمّلق أي٦م ًمٚمثقاب ًمٕمدم وىمققمف ذم ؾمٞم٤مىمف سمف وىمققمف ذم َطم ّٞمز أداة
اإلمه٤مل.
اًمث٤مًم٨مُ :م٤م ذيمره سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملم 3ـم٤مب صمراه ُمـ قمدم اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام
وحمّمؾ سمٞم٤مٟم٦م إ ّن ُمدًمقل إظمٌ٤مر أ ّن اًمِم٤مرع ـمٚم٥م ُمٜمّ٤م اإلشمٞم٤من سمام سمٚمٖمٜم٤م
رأؾم ً٤م،
ّ
ومٞمف صمقاب وطمٙمؿ سمؽم ّشمٌف قمٚمٞمف وإن يم٤من يم٤مذسم ً٤م ،ومٌٚمقغ اًمثقاب ؾمٌ٥م ًمؽم ّشم٥م
وُمٌلم ًمف يمام هق
اًمثقاب قمٚمٞمف ورضمح٤مٟمف ٓ يم٤مؿمػ قمـ طمّمقًمف ذم اًمقاىمع ّ
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حمّمؾ ًمٚمٛمقوقع ٓ
ؿم٠من اًمدًمٞمؾ ًمٞمٙمقن آقمتامد قمغم ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ ،ومٝمق ّ
ُمثٌ٧م ًمف1.

ويِمٙمؾ ذًمؽ ُم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملمُ 1مـ أ ّن اؾمتحٌ٤مب ّ
يمؾ ومٕمؾ
ّ
دل قمغم اؾمتحٌ٤مسمف ظمؼم وٕمٞمػ قمٌ٤مرة أظمرى قمـ طمج ّٞم٦م اخلؼم اًمْمٕمٞمػ ذم
طمجٞم٦م اخلؼم اًمّمحٞمح سم٠من ي٘م٤مل
اعمًتح ٌّ٤مت ،وُيقز ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم ذم ّ
يمؾ ومٕمؾ ّ
اًمٙمّلم ومٞمف ذم وضمقب ّ
دل اخلؼم اًمّمحٞمح قمغم وضمقسمف واؾمتحٌ٤مب
ّ
يمؾ ُم٤مد ّل اخلؼم قمغم اؾمتحٌ٤مسمف ويمذا احلرُم٦م واًمٙمراه٦م واإلسم٤مطم٦م وإطمٙم٤مم
طمجٞم٦م اخلؼم
اًمقوٕم ّٞم٦م ،سمٜم٤مء قمغم يمقهن٤م أطمٙم٤مُم ً٤م ُمًت٘م ّٚم٦م ،يمام اؾمتد ًّمقا قمغم ّ
اًمقاطمد سم٠م ّن ذم شمرك اًمٗمٕمؾ اًمذي أظمؼم سمقضمقسمف ُمٔمٜمّ٦م اًمير وهٙمذا.
ّل ّ
وطم٤مصؾ هذا يرضمع إمم أ ّٟمف ُي٥م قم٘م ً
يمؾ ومٕمؾ أظمؼم سمقضمقسمف وحيرم
ّ
يمؾ ومٕمؾ أظمؼم سمحرُمتف ،سمؾ إذا شم٠م ُّمٚم٧م ذم ؾم٤مئر أ ّدًم٦م وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مخلؼم ٓ
دمده٤م إ ّٓ إٟمِم٤مء إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهري٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م عمدًمقل اخلؼم عمقوققم٤مهت٤م وٓ
طمج٦م وُم ّتٌٕم٤م إ ّٓ هذاّ ،
وم٤من اعمراد ذم شمّمديؼ اًمٕم٤مدل ذم
حمّمؾ جلٕمؾ اخلؼم ّ
ّ
[ُم٤م] خيؼمه أو اًمٕمٛمؾ سمخؼمه ًمٞمس قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم صدىمف ويمقٟمف ُم ّتٌٕم ً٤م ،سمؾ
شمٓمٌٞمؼ اعمٙم ّٚمػ قمٛمٚمف ،أقمٜمل طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف قمغم ُمدًمقل اخلؼم وهذا اعمٕمٜمك
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ُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن ُمٕمٜمك ـمرح ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ ضمٕمؾ اطمتامل صدىمف يم٤مًمٕمدم
وفم٤مهر هذه إظمٌ٤مر آقمتٜم٤مء سم٤مطمتامل صدىمف وقمدم ضمٕمٚمف يم٤مًمٕمدم وِلذا ًمق
وىمع ٟمٔمػم هذا ذم ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اًمدال قمغم اًمقضمقبً ،مٙم٤مٟم٧م أد ًّم٦م ـمرح ظمؼم
اًمٗم٤مؾمؼ ُمٕم٤مرو٦م ًمف ىمٓمٕم ً٤م ،ومت٠م ُّمؾ ضم ّٞمد ًا.
اًمراسمعُ :م٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن أي٦م اًمنميٗم٦م سمِمٝم٤مدة شمٕمٚمٞمٚمٝم٤م
خمتّم٦م سم٤مًمقضمقب واًمتحريؿ ،ومّلسمدّ ذم اًمتٕمدّ ي قمٜمٝم٤م ُمـ دًمٞمؾ ُمٗم٘مقد ذم
ّ
اعم٘م٤مم1.

وومٞمف ٟمٔمرّ :
وم٤من ظمقف اًمقىمقع ذم اًمٜمدم وخم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ذم اًمقضمقب
واًمتحريؿ إن يم٤من هق اعمخ٤مًمٗم٦م آًمتزاُمٞم٦م واًمٜمدم قمغم اًمٌٜم٤مء قمغم ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل
اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف ،ومٝمق صم٤مسم٧م هٜم٤م أيْم ً٤مّ ٕ ،ن اًمٌٜم٤مء قمغم آؾمتحٌ٤مب يم٤مًمٌٜم٤مء قمغم
اًمقضمقب.
حمرُم ً٤م ُمث ً
ّل
وإن يم٤من هق اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمقن ُم٤م أظمؼم سمقضمقسمف ّ
وسم٤مًمٕمٙمس ،ومٝمق ضم٤مر هٜم٤م ًمِمٛمقل اعمدّ قمك عمحتٛمؾ اًمتحريؿ أيْم ً٤م يمام هق
خمت٤مره فم٤مهر ًا سمٜم٤مء قمغم صمٌقت اعمدّ قمك سم٤مٕظمٌ٤مر.
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إ ّٓ أن ي٘م٤مل إ ّن هذا يمّلم ذم ذًمؽ اًمٗمرع ومّل دظمؾ ًمف سم٠مصؾ اعمدّ قمك
ٓرشمٗم٤مع اًمتٕم٤مرض ذم همػمه ويم٤من ُمراده ختّمٞمص أي٦م سمٖمػم اخلؼم اًمقارد قمغم
ـمٌؼ آطمتٞم٤مط ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ ًمٙمقن اًمتٕمٚمٞمؾ طمٞمٜمئذ ُمقاوم٘م ً٤م ًمٚمٕمٛمؾ ٓ ًمٚمؽمك،
ومتد ّسمر.
ي٘مرر اًمتٕم٤مرض سملم إظمٌ٤مر اعمذيمقرة وهمػم أي٦م اعمت٘مدّ ُم٦م ِم ّ٤م
صمؿ إ ّٟمف ر ّسمام ّ
ّ
ّ
دل قمغم ـمرح اًمٗم٤مؾمؼ واحل٤مل ومٞمف همػم حمت٤مج إمم اإلـم٤مًم٦م سمٕمد ُم٤م سم ّٞمٜم٤مه.
ـ1 .
اًمً٤مسمع :إ ّن اعمً٠م ًَم َ٦م أصقًمٞم٦م ومّل يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٔم ّ

وضمقاسمف :اعمٜمع ُمـ ذًمؽّ ،
طمج٦م ومٞمٝمام يمام أ ّن همػمه ٓ
وم٤من
اًمٔمـ اعمٕمتؼم ّ
ّ
ىمرر ذم حم ّٚمف.
يٕمتؼم ومٞمٝمام يمام ّ

وىمد ُي٤مب قمٜمف سمٛمٜمع يمقن اعمً٠م ًَم ِ٦م أصقًمٞم ً٦م ًمٕمدم يمقن اعمدّ قمك قمغم إصمٌ٤مت

طمجٞم٦م اخلؼم ،سمؾ اؾمتحٌ٤مب اًمٗمٕمؾ اًمذي سمٚمغ ومٞمف اًمثقاب يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.
ّ
احلجٞم٦م قمٜمد اًمتحٚمٞمؾ قمغم ُم٤م
وومٞمف ٟمٔمر :أ ّوًٓ :عم ِ٤م ؾمٌؼ ُمـ رضمققمف إمم
ّ
ُمر.
ّ
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سم٠من طم٤مًمف قمغم ذًمؽ طم٤مل إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ذم يمقهن٤م ُمـ ُمً٤مئؾ
إصقل.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط وىمد ؾمٌؼ اًمٙمّلم ومٞمف.
وومٞمف :إ ّهن٤م ٓ شمٗمل سم٢مصمٌ٤مت 1آؾمتحٌ٤مب اًمنمقمل يمام هق فم٤مهرهؿ
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.467

 ................................................................. 146أصؾ اًمؼماءة

ومتد ّسمر.
ىمررٟم٤م يم ّٚمف أ ّن احلٙمؿ سم٤مؾمتحٌ٤مب اًمٗمٕمؾ ذقم ً٤م ُمـ ضمٝم٦م
ّ
ومتحّمؾ ِمّ٤م ّ
اخلؼم اًمْمٕمٞمػ ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل ظمّمقص ً٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م طمًـ اإلشمٞم٤من سمف رضم٤مء
ًمٚمٛمٓمٚمقسمٞم٦م قم٘م ً
اًمٚمٝمؿ إ ّٓ أن
ّل واطمتامل شمٜمزيؾ إظمٌ٤مر قمٚمٞمف يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف،
ّ
يدّ قمك فمٝمقر إظمٌ٤مر همػم اعم٘م ّٞمدة ًمٙمقن اًمٗمٕمؾ رضم٤مء ًمٚمثقاب ذم شمر ّشم٥م
اًمثقاب قمغم ٟمٗمس اًمٕمٛمؾّ ،
ومتدل قمغم ـمٚم٥م اًمِم٤مرع عمحتٛمؾ اعمٓمٚمقسمٞم٦م قمغم
اخل٤مص ،ومٞمٙمقن هذا اًمثقاب اعمخؼم سمف سم٠مزاء ُمقاوم٘م٦م آؾمتحٌ٤مب ا ًّمذي
اًمقضمف
ّ
يمِمػ قمٜمف سمٌٞم٤من اًمثقاب ويٛمٜمع ُمـ دًٓم٦م اًمٗم٤مء قمغم ؾمٌٌٞمتف اًمٌٚمقغ ًمٚمٗمٕمؾ
وشم٠مصمػمه ومٞمف سمجٕمٚمٝم٤م قم٤مـمٗم٦م قمغم ٟمحق ىمقًمف «ُمـ ؾمٛمع إذان ومٌ٤مدر إمم اعمًجد
يم٤من يمذا ويمذاش وي١م ّيد ذًمؽ سمٗمٝمؿ إصح٤مب اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتً٤مُمح ،ومت٠م ُّمؾ
ضمٞمد ًا.

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م «ٓ ٟمٗمك سم٢مصمٌ٤متش.

اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين إ ّن ّ
حمؾ اًمٙمّلم ذم اعمً٠م ًَم ِ٦م اعمت٘مدّ ُم٦م إ ّٟمام هق ذم اًمقضمقب هق
ّ
اعمًت٘مؾ ـ ؾمقاء يم٤من شمٕمٞمٞمٜمٞم ً٤م أو ختٞمػم ّي ً٤م وؾمقاء يم٤من
اطمتامل اًمقضمقب اًمٜمٗمز
اًمِمؽ ذم أصؾ حت ّ٘مؼ اًمتٙمٚمٞمػ رأؾم ً٤م ،يمام إذا ّ
ّ
ؿمؽ ذم
قمٞمٜم ّٞم ً٤م أو يمٗم٤مي ّٞم ً٤م ـ إذا وىمع
وضمقب اًمٙم ّٗم٤مرة ًمٌٕمض إؾمٌ٤مب أو ذم وضمقب طمٗمظ أُمقال اًمٜمّ٤مس قمٜمد
قمدم طمْمقر ص٤مطمٌف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م ،وم٤مًمٔم٤مهر قمدم ومرق 1اجلري٤من ومٞمف
وذم ٓزُمف وهق ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٔظمر إذا ّ
ؿمؽ ذم ؾم٘مقـمف سمٗمٕمٚمف
ّ
اًمٙمكم
إول ٟمٔمر ًا إمم وطمدة اًمتٙمٚمٞمػ وشمر ّدده سملم
واؾمتِمٙمؾ ذم ّ
ومتٕملم هٜم٤م إضمراء أص٤مًم٦م قمدم ؾم٘مقط ذًمؽ اًمٗمرد اعمتٞم ّ٘مـ اًمقضمقب.
واًمٗمردّ ،

واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا سم َ٠م ّن شمٕمٞملم اًمرضمقع إمم

ّ
اًمِمؽ ذم اًمنمط ُمـ إضمراء
أص٤مًم٦م قمدم اًمً٘مقط ُمٜم٤مىمض عم٤م اظمت٤مره ذم ُمً٠مًم٦م
أص٤مًم٦م اًمؼماءة :وم ّ
ّ
٤من شمر ّدد اًمقاضم٥م سملم ّ
اًمِمؽ ذم
اًمٙمكم واًمٗمرد يرضمع إمم
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م :اًمٗمرق.
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اؿمؽماط ّ
اًمٙمكم سم٤مخلّمقص ّٞم٦م وقمدُمف وهق جمرى أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمٜمده ،ومٙمٞمػ
طمٙمؿ سمتٕمٞملم أص٤مًم٦م قمدم اًمً٘مقط؟!
ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سم٠م ّن ُمٗمروض يمّلُمف ًمٞمس ذم اًمتخٞمػم اًمٕم٘مكم اًمذي
اًمِمؽ ذم اًمنمـمٞم٦مٓ :ظمتّم٤مصف سمام إذا ّ
ّ
ؿمؽ ذم اقمتٌ٤مر اخلّمقص ّٞم٦م
يرضمع إمم
ذم اعم٤مه ّٞم٦م سمٕمد ومرض اًمٕمٚمؿ سمقضمقِب٤م ذم اجلٛمٚم٦م وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس ذًمؽ ،سمؾ
ّ
وؿمؽ ذم وضمقب ر ٍء آظمر
هق اًمٙمّلم ذم ُم٤م ًمق قمٚمؿ وضمقب ر ٍء ذم اجلٛمٚم٦م
أيْم ً٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمػمً ،مقضمقد ىمدر ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام وقمدُمف :واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام
إول ُمٕمٚمقم اًمقضمقب
أ ّن اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم إُمريـ ُمٕمروض ًمألُمر ذم ّ
ّل ،و ّ
شمٗمّمٞم ً
اًمِمؽ إ ّٟمام هق ذم اؿمؽماـمف وإـمّلىمف ،ورم اًمث٤مين مل يٕمٚمؿ قمروض
إُمر ًمف وٓ قمٚمؿ سمقضمقسمف ُمـ طمٞم٨م هق هق وإن قمٚمؿ وضمقب اًمٗمرد اعمٕمٚمقم
اًمقضمقب وأُمٙمـ اٟمتزاع اًم٘مدر اعمِمؽمك ُمٜمف ،ومّلسمدّ طمٞمٜمئذ ذم احلٙمؿ ُمـ
ُمّلطمٔم٦م اًمٕمٜمقان ،وم٢من يم٤من ّ
اًمٙمكم اعمِمؽمك ُمـ طمٞم٨م هق هق ُمٕمروو ً٤م ًمألُمر
ىمٓمٕم ً٤م إ ُّم٤م سمنمط ر ٍء أو ٓ سمنمـمف يم٤من اًمٙمّلم ومٞمف ذم اعمً٠م ًِم٦م اعمٕمرووم٦م وإن
يم٤من اًم٘مدر اعمِمؽمك همػم ُمٕمٚمقم اًمقضمقب ُمـ طمٞم٨م قمٜمقاٟمف وإٟمّام اعمٕمٚمقم
وضمقب ر ٍء يّمدق قمٚمٞمف ُمـ همػم أن يٕمٚمؿ يمقن صدىمف ُمٚمحقفم ً٤م ًمألُمر
ّ
ّل ـ ومْم ً
أص ً
وًمٕمؾ ُمـ هذا
ّل قمـ شمٕم ّٚمؼ إُمر سمف ـ ومٝمق اعمٌحقث قمٜمف هٜم٤م،
ّ
اًمِمؽ ذم وضمقب اجلٛمٕم٦م ختٞمػم ًا ُمع ومرض اًمٕمٚمؿ سمقضمقب
اًم٘مٌٞمؾ صقرة
اًمٔمٝمر ذم اجلٛمٚم٦م وم٤مومٝمؿ.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٕمدم ذم اًمتخٞمػم اًمٕم٘مكم
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ّ
اًمِمؽ ذم اًمنمط رأؾم ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٗمرد اعمِمٙمقك ،وم٤م ّٟمف ًمٞمس
اًمراضمع إمم
واضمٌ ً٤م طم٘مٞم٘م٦م وإ ّٟمام اًمقاضم٥م هق اعم٤مهٞم٦م اعمقضمقدة ذم وٛمٜمٝم٤م اعمٕمٚمقم وضمقِب٤م
سم٠مطمد اإلقمتٌ٤مريـ ،أقمٜمل اقمتٌ٤مره٤م سمنمط اخلّمقصٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م أو ٓ سمنمط
ر ٍء ،ورم ضمري٤من أص٤مًم٦م قمدم آؿمؽماط وضمف ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم حم ّٚمٝم٤م.
وأ ُّم٤م اًمّمقرة اعمت٘مدّ ُم٦م ،وم٤مًمٔم٤مهر أيْم ً٤م قمدم اجلري٤من ذم اًمٗمرد اعمِمٙمقك
عم٤م ؾمٌؼ [ُمـ] أ ّن قمدم وضمقب اًمٗمرد طم٘مٞم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م هق وأص٤مًم٦م قمدم
وضمقب اًم٘مدر اعمِمؽمك ُمٕم٤مرض سم٠مص٤مًم٦م قمدم وضمقب اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ،
ّ
واًمِمؽ ذم ُمتٕم ّٚم٘مف
وم٢مضمراء إصؾ شمٕمٞملم ًمٚمح٤مدث سم٤مٕصؾ ٓ ّحت٤مد اًمقضمقب
احل٘مٞم٘مل ،ومّل ُيري ذم رومع اخلّمقصٞم٦م هٜم٤م أيْم ً٤م سمخّلف ؾم٤مسم٘مف.
وأ ُّم٤م اًمّمقرة إظمػمة وم٠مص٤مًم٦م اًمٕمدم ضم٤مري٦م ذم اعمِمٙمقك قمغم اًم٘مقل
ذقمل ُمِمٙمقك ومٞمف
سمقضمقب يمّل اًمٓمروملم ذم اًمقاضم٥م اًمتخٞمػميٟٕ :مّف طمٙمؿ
ّ
اسمتداء ،أ ُّم٤م قمغم اًم٘مقل أظمر ومّل خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل ٟمٔمر ًا إمم وطمدة اًمتٙمٚمٞمػ
ٍ
ّ
اعمخػم.
طمٞمٜمئذ ،ومػمضمع إمم
اعمٕملم أو ّ
اًمِمؽ ذم ُمتٕم ّٚم٘مف ُمـ أ ّٟمف اًمقاطمد ّ
وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ومّل إؿمٙم٤مل ذم ضمري٤من أص٤مًم٦م قمدم ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ
سم٤مٔظمر سمٗمٕمٚمف إذا ّ
ؿمؽ ذم ؾم٘مقـمف ذم اًمّمقرشملم ُمٕم ً٤م ًمق مل ٟم٘مؾ سمحٙمقُم٦م أص٤مًم٦م
ّ
وؿمؽ ذم يمقٟمف
اًمؼماءة قمـ يمٚمٗم٦م اًمتٕمٞملم قمٚمٞمٝم٤م ،وًمق قمٚمؿ ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ سمف
ُمً٘مٓم ً٤م أو واضمٌ ً٤م قمغم اًمتخٞمػم اٟمحٍم جمرى أص٤مًم٦م اًمٕمدم ذم ٟمٗمس اًمٓمٚم٥م.
شمٕملم اًمقضمقب سم٤مًمٗمرض ّ
ًمتٕمذر ذًمؽ
هذا يم ّٚمف إذا مل يٕمرض ُم٤م يقضم٥م ّ
اًمٓمرف اعمٕمٚمقم اًمقضمقب ،وإ ّٓ ضمرى أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمقضمقب اًمتٕمٞمٞمٜمل
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سح سمٕمض إؾم٤مـملم ،1واًمٔم٤مهر اظمتّم٤مص
ذم يمّل اًمّمقرشملم قمغم ُم٤م ّ
ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ وإ ّٓ ومٗمٞمف إؿمٙم٤مل ،يمام أ ّن
ُمراده سمٖمػم ُم٤م إذا قمرض
اًمتٕمذر سمٕمد ّ
أصٚمف ٓ خيٚمق ُمـ ظمٗم٤مء ًمق ىمٚمٜم٤م سمجري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمتٕمٞملم ذم أصؾ
اعمً٠مًم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م وطمٙمٛمٜم٤م سم٤مًمتخٞمػم ُمـ ضمٝمتٝم٤م ومتد ّسمر.
ّ
اًمِمؽ ذم وضمقب اإلئتامم قمغم
صمؿ إ ّٟمف ر ّسمام َشم َت َٗم َّر ُع قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمً٠م ًَم ُ٦م
ّ
ُمـ قمجز قمـ اًم٘مراءة وشمٕم ّٚمٛمٝم٤م ،سمٜم٤مء قمغم رضمقع اعمً٠م ًِم٦م إمم أ ّن آيتامم
اًمّمّلة ُمع اًم٘مراءة ،ومٞمدومع وضمقسمف
ُمًتح٥م ُمً٘مط أو واضم٥م خم ّػم سمٞمٜمف وسملم ّ
سم٤مٕصؾ.
ور ّد هذا اًمتٛمثٞمؾ سمٕمض إؾم٤مـملم سم٠م ّن صّل َة اجلامقم٦م ومرد ُمـ
اًمّم َٚمق ِ
ػ سم٤مًمقضمقب ٓ حم٤مًم٦م ،وا ّشمّم٤مومٝم٤م سم٤مٓؾمتحٌ٤مب ُمـ
ات اًمقاضمٌ٦م َومت َّت َّم َ
َّ
ومٞمختص سمام إذا مت ّٙمـ اعمٙم ّٚمػ ُمـ
اًمتخٞمػمي،
سم٤مب أومْمؾ إومراد اًمقاضم٥م
ّ
ّ
اًمّمّلة ُمٜمٗمرد ًا يٛمٙمـ ُمٜمع
شمٕملم ،يمام إذا ُمٜمٕمف ُم٤مٟمع آظمر قمـ ّ
همػمه ،وم٢مذا قمجز ّ
اًمّمّلة ُمٜمٗمرد ًا سمّل ىمراءة
حت ّ٘مؼ اًمٕمجز ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،وم٤م ّٟمف ُمتٛم ّٙمـ ُمـ ّ
ّ
ومتٕملم أطمد اعمً٘مٓملم حيت٤مج إمم
ًمً٘مقـمٝم٤م قمٜمف
سم٤مًمتٕمذر يمً٘مقـمٝم٤م سم٤مٓيتاممّ ،
دًمٞمؾ1.

وفم٤مهر هذا اًمٙمّلم اسمتٜم٤مء اعمً٠م ًِم٦م قمغم يمقن ّ
شمٕمذر اًم٘مراءة ؾمٌٌ ً٤م ًمً٘مقـمٝم٤م

 .1هق اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري.
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ُمٓمٚم٘م ً٤م أو سمنمط ّ
ظمتٞم٤مري ،وم٤معمرضمع ذم طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م
اًمّمّلة آ
ّ
شمٕمذر ُمٓمٚمؼ ّ
هق اًمدًمٞمؾ ّ
ّ
سم٤مًمتٕمذر واإليمتٗم٤مء سمام حيًـ ُمٜمٝم٤م وهمػمه ُمـ
اًمدال قمغم اًمً٘مقط
إسمدال اًم٘مراءة ،يمام اظمت٤مره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا ُمـ ُمٌٜمك اعمً٠م ًِم٦م قمغم
إصمٌ٤مت سمدًم ّٞم٦م ُم٤م حيًـ ُمٜمٝم٤م أو ُمٓمٚمؼ اًمذيمر وهمػممه٤م ِمّ٤م ذيمر ذم حم ّٚمف قمٜمد
اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اجلامقم٦م ،وم٢من صمٌ٧م إـمّلق اًمٌدًمٞم٦م وآيمتٗم٤مء ،ومٝمق وإ ّٓ ومّل وهق
ضم ّٞمد ضمدّ ًا.
وم٤معمرضمع إـمّلق إد ًّم٦م عم٤م ٟمحـ ومٞمف اعم١م ّيد سمٜمدرة ومرض قمدم اًمتٛم ّٙمـ ُمـ
اًمتٕمرض ًمت٘مٞمٞمد اعمدًمقل سم٤مًمٕمجز قمٜمٝم٤م أيْم ً٤م
اجلامقم٦م ذم سمّلد اإلؾمّلم ،ومٕمدم ّ
ُم١م ّيد ًمِمٛمقًمف ًمٖمػمه ،وم٢من صمٌ٧م اإلـمّلق اعمذيمقر ضم٤مز شمرك آيتامم ـ ؾمقاء
اًمّمّل ِة
يم٤من ىمراءة آُم٤مم سمدًٓ أو ُمً٘مٓم ً٤م ُمـ دون ومرق سمٞمٜمٝمام ـ ًمدظمقل َّ
اًمٗم٤مىمدة ًمٚم٘مراءة حت٧م ُمٓمٚمؼ اًمّم َٚمق ِ
ات اعم٠مُمقر ِب٤م وإ ّٓ يم٤من اًمّلزم اًمتق ّىمػ
َّ
واًمرضمقع إمم إصقل.

ومام ئمٝمر ُمـ ومخر اعمح ّ٘م٘ملم ذم اإليْم٤مح ُمـ أ ّن اعمَٜمْ َِم َ٠م ذم اعمً٠م ًَم ِ٦م أ ّن

حمؾ ٟمٔمر وُم٤م ذيمره ُمـ «أ ّن ّ
ىمراءة اإلُم٤مم سمدل أو ُمً٘مطّ ،1
يمؾ سمدل اظمتٞم٤مري
ُي٥م قمٞمٜم ً٤م قمٜمد ّ
يتؿ إذا مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم إصمٌ٤مت سمدل آظمر قمٜمد
شمٕمذر ُمٌدًمفش إٟمّام ّ
ّ
شمٕمذر اعمٌدل واإليمتٗم٤مء سمٖمػمه وإ ّٓ ومؽمضمٞمح اًمٌدل قمغم اعم٘م ّٞمد وُم٤م ايمتٗمك
 .1اٟمٔمر :إيْم٤مح اًمٗمقائد :ج /1ص 154وٟم٘مؾ قمٜمف ذم اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص.161
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ُمٌلم ،ومت٠م ُّمؾ.
اًمِم٤مرع سمف همػم ّسملم وٓ ّ
ّ
اًمراسمع ًمق ّ
اًمِمؽ ذم صمٌقشمف رأؾم ً٤م
ؿمؽ ذم اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل ،وم٢من يم٤من
وذم اًمنمع وقمدُمف ،وم٤مًمٔم٤مهر أ ّٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم ضمري٤من أد ًّم٦م اًمؼماءة ومٞمف يمام
أذٟم٤م إًمٞمف ،وإن يم٤من اًمِمؽ ذم صمٌقشمف يمٗم٤مي٦م سمٕمد حت ّ٘مؼ اًمتٙمٚمٞمػ ذم اجلٛمٚمف وم٢م ُّم٤م
ُمٕملم قمٞمٜم ً٤م وسملم يمقٟمف قمغم ّ
اًمٙمؾ
أن يٙمقن إُمر دائر ًا سملم وضمقسمف قمغم سمٕمض ّ
يمٗم٤مي٦م :وإ ُّم٤م أن يٙمقن دائر ًا سملم وضمقسمف قمغم ّ
اًمٙمؾ قمٞمٜم ً٤م أو يمٗم٤مي٦م ،وم٢من يم٤من
طمؼ اًمٌ٤مىملم سملم
إول وهق اعم٘مّمقد سم٤مًمٌٞم٤من هٜم٤م اسمتداء ًمدوران إُمر ومٞمف ذم ّ
ّ
اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل واإلسم٤مطم٦م ،وم٤م ًّمذي ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم 1إطم٤مًمتف قمغم ُم٤م
ؾمٌؼ ُمٜمف ذم اًمتخٞمػمي وإ ّن طم٤مًمف ئمٝمر ِمّ٤م ذيمره هٜم٤مك وُم ّثؾ ًمف سمقضمقب ر ّد
ّ
اعمّمكم إذا ؾم ّٚمؿ قمغم مج٤مقم٦م هق أطمدهؿ.
اًمًّلم قمغم
واًمٔم٤مهر أ ّن ُمراده

اًمتٗمّمٞمؾ سملم صقرة ىمٞم٤مم همػم اًم ِّم ِّ
٤مك سم٤معمٙم ّٚمػ سمف

وقمدُمف ومٞمجري ذم اًمث٤مين أص٤مًم٦م اًمؼماءة ًمّمػمورشمف قمٞمٜم ّٞم ً٤م سم٤مًمٕمرضّ ،
وم٤من
اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل ُمع قمدم ُمـ ي٘مقم سمف يٜم٘مٚم٥م قمٞمٜم ّٞم ً٤م ،يمام يٙمِمػ قمٜمف شمر ّشم٥م
إول ًمٔمٝمقر أد ًّم٦م اًمؼماءة ذم ٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ
اًمٕم٘م٤مب قمغم اجلٛمٞمع سمخّلف ّ
اعمجٝمقل سمحٞم٨م يٚمتزم سمف ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف وهٜم٤م ٓ اًمتزام وٓ قم٘م٤مب ًم٘مٞم٤مم همػمه
سمف قمغم شم٘مدير يمقٟمف واضمٌ ً٤م قمٞمٜم ّٞم ً٤م أيْم ً٤م ،وم٤مًمٕم٘م٤مب هٜم٤م ُم٘مٓمقع اًمٕمدم وٓ يٚمزُمف
اًمتٙمٚمٞمػ ًمق يم٤من صم٤مسمت ً٤م ذم اًمقاىمع ،ومٛمراده

فمٝمقر طم٤مل اًمّمقرشملم ٟمٗمٞم ً٤م
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وإصمٌ٤مشم ً٤م ِمّ٤م ذيمره ذم اًمتخٞمػمي ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سملم صقرة قمروض اًمٞم٘ملم ًمٚمٗمرد
إول واؾمتِمٙمؾ ذم اًمث٤مين عم٤م
اعمِمٙمقك اًمقضمقب وقمدُمف ،وم٤مظمت٤مر اجلري٤من ذم ّ
ُمر.
ّ
يتقهؿ أ ّن ُمراده ٟمٗمل اجلري٤من هٜم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ُمع قمدم آٟمحّم٤مر ،يمام
وٓ ّ
هق اعمحٙم ّل قمـ سمٕمض ا ُعم َح ِِّملم فم٤مهر ًا ٟمٔمر ًا إمم ّ
شمٕمذر اًمٓمرف أظمر ذم
اًمتخٞمػمي ًمٞمس ٟمٔمػم ًا ًمٜمٗمس شمرك اعمٙمٚمػ أظمر هٜم٤م ،سمؾ هق ٟمٔمػم اٟمحّم٤مر
اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م وًمق سم٤مقمتٌ٤مر قمدم مت ّٙمـ اًمٖمػم ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمف :وذًمؽ ًمٔمٝمقر اًمٗمرق
سملم اعم٘م٤مُملمّ :
وم٤من سمؽمك أظمر هٜم٤م يؽمشمّ٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمتٙمٚمٞمػ اعمِمٙمقك ومٞمف
شمٜمجز ىمٓمٕم ً٤م ،ومام اعم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من أد ًّم٦م اًمؼماءة هٜم٤م ُمع يمقن شمرك أظمر
ًمق ّ
اًمتٜمجز قم٘م٤مب
ظم٤مرضم ً٤م ُمـ اظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ؟ وم٤مًمٕم٘م٤مب اًمث٤مسم٧م هٜم٤م قمغم شم٘مدير
ّ
ٟمٗمس شمٙمٚمٞمٗمف اًمٙمٗم٤مئل سمخّلف اًمتخٞمػمي ،وم٢م ّن شمرك اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ُم٘مدور
ًمٚمٛمٙم ّٚمػ وومٕمٚمف ُم٠مُمقر سمف ىمٓمٕم ً٤م ،واًمٔم٤مهر أ ّن شمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب هٜم٤مك قمغم شمرك
اجلٛمٞمع ٓ ،ظمّمقص اًمٓمرف اعمِمٙمقك.
وطم٤مصؾ اًمٗمرق :إ ّن ُم٘مت٣م اًمٕم٘م٤مب هٜم٤م ُمِمٙمقك ومٞمف وهٜم٤مك ُم٘مٓمقع
ّ
اًمِمؽ ذم ُمتٕم ّٚم٘مف.
سمف وإٟمّام
ويمٞمػ يم٤من وم٤م ًّمذي ئمٝمر ذم اعم٘م٤مم هق ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ،وم٢من يم٤من
ُمراده ذًمؽ ،ومٝمق وإ ّٓ ومٚمٚمت٠م ُّمؾ ومٞمف جم٤مل يمام سم ّٞمٜم٤م.
هذا سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمره ُمـ اظمتّم٤مص اًمؼماءة سمام ومٞمف إًمزام قمغم اعمٙم ّٚمػ
ويؽمشمّ٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم شمريمف وإ ّٓ وم٤معم ّتجف ُم٤م ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا
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هٜم٤م ُمـ ضمري٤من اًمؼماءة ُمٓمٚم٘م ً٤م.
صمؿ إ ّٟمف رسمام يني اإلؿمٙم٤مل إمم اًمّمقرة اًمً٤مسم٘م٦م أيْم ً٤م قمغم شم٘مدير ىمٞم٤مم
ّ
اًمٖمػم سمف يمام هق ًمٕم ّٚمف ُم٘مت٣م شمرك اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ هٜم٤م ،ومٞم ّتجف
إظمراضمف قمـ اعمً٠م ًَم ِ٦م ِ
آشمّٗم٤مىم ّٞم٦م وختّمٞمص ّ
ّ
سم٤مًمِمؽ ذم
حمؾ اًمٙمّلم ومٞمٝم٤م
اًمقضمقب اًمٕمٞمٜمل وًمق سم٤مًمٗمرض ،يمام أ ّٟمف يٛمٙمـ إضمراء ذًمؽ ذم اًمتخٞمػمي أيْم ً٤م
ومٞمختص ّ
حمؾ اًمٙمّلم هٜم٤مك سم٤مًمٕمٞمٜمل أيْم ً٤م وومٞمف
ٟمٔمر ًا إمم وضمقب أطمدمه٤م قمٞمٜم ً٤م،
ّ
شم٠م ُّمؾ.
هذا يم ّٚمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ ّ
ؿمؽ ذم وضمقسمف قمٚمٞمف وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ قمٚمؿ
وضمقسمف قمٚمٞمف و ّ
ؿمؽ ذم يمقٟمف قمٞمٜم ّٞم ً٤م قمٚمٞمف أو يمٗم٤مئ ّٞم ً٤م ،ومًٞم٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف ذم
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
ّ
اًمٙمؾ
وأ ُّم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وهق شمر ّدد اًمتٙمٚمٞمػ سملم اًمٕمٞمٜمل قمغم
واًمٙمٗم٤مئل ،يمؽم ّدد اإلضمتٝم٤مد سملم يمقٟمف قمٞمٜم ّٞم ً٤م أو يمٗم٤مئ ّٞم ً٤م ًمق يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمً ّٞم ً٤م
يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ ذم ُمً٠م ًَم ِ٦م وضمقب اًمتٕم ّٚمؿ ٟمٗمً ً٤م ،وم٤م ًّمذي حيتٛمٚمف يمّلم
سم٤مٕول ٟمٔمر ًا إمم أ ّٟمف ٓ ي٘ملم سم٤مًمؼماءة إ ّٓ ُمٕمف:1
سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملم هق إظمذ
ّ
ٕمر َض ِلذه اًمّمقرة طمتّك
وحيتٛمؾ إرادشمف اًمّمقرة اعمت٘مدّ ُم٦م ومل أضمد َُم ْـ َشم ّ
َٟم ْٕم ِر َوٝم٤مُ ،مع أٟمّف ٓ يٌٕمد قمدّ ه٤م ُمـ ُمِمٙمّلت جم٤مري إصقل ،سمؾ يم٤من
يٜمٌٖمل أن ُيٕمؾ قمٜمقاٟم ً٤م ُمًت٘م ً
ّل ِل٤م وعم٤م شم٘مدّ م وؾمٞمجلء إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وهق
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ّ
اًمِمؽ ذم يمٞمٗم ّٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ٓ سم٠مس سمٌٞم٤من ُم٤م خيٓمر سم٤مًمٌ٤مل ذم طمٙمٛمٝم٤م.
قمٜمقان
ومٜم٘مقل وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ إ ّن اعمً٠م ًَم َ٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم إىمقال اعمذيمقرة ذم طم٘مٞم٘م٦م
ّ
اًمٙمؾ قمغم ٟمحق اًمقضمقب اًمٕمٞمٜمل
اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل ُمـ أ ّٟمف واضم٥م قمغم
اًمّمّلة سم٤محلٞمض يمام ر ّسمام ئمٝمر ُمـ سمٕمْمٝمؿ،
ويً٘مط سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض ،يمً٘مقط ّ
ؼمع اًمٖمػم يمام قمـ مج٤مقم٦م
أو يً٘مط سمف ٟٓمتٗم٤مء اعمقوقع يمً٘مقط أداء اًمديـ سمت ّ
ُمٜمٝمؿ ،أو أٟمّف واضم٥م قمغم ّ
اًمٙمؾ قمغم ٟمحق يت٠م ّدى اعمٓمٚمقب سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض
ويتح ّ٘مؼ مت٤مم آُمتث٤مل سمف ،أو أ ّٟمف واضم٥م قمغم اًمٌٕمض ،أو أ ّٟمف واضم٥م قمغم
اعمجٛمقع ،ومٞمّمدق ُمع إشمٞم٤من اًمٌٕمض سمف طمّمقل اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمجٛمقع ذم
اعمٕملم وقمٞمٜمل
اجلٛمٚم٦م ،أو أٟمّف ُمِمتٛمؾ قمغم واضمٌلم يمٗم٤مئل ُمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٌٕمض همػم ّ
ُمنموط ُمتٕم ّٚمؼ سم٤مجلٛمٞمع واؾمتح٘م٤مق اًمٙمؾ قمغم اًمؽمك ٕضمؾ اًمث٤مين.
سم٤مٕول ،وم٤مًمٔم٤مهر قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة وأ ّن إصؾ ومٞمف
وم٢من ىمٚمٜم٤م
ّ
آؿمتٖم٤مل يمام ذيمره اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ذم حمتٛمؾ يمّلُمف ،وم٢م ّن اًمتٙمٚمٞمػ ىمد شمٕم ّٚمؼ
ّ
اًمِمؽ ذم إؾم٘م٤مط ومٕمؾ اًمٌٕمض ًمف ًمزوال قم ّٚم٦م اًمقضمقب
سم٤مجلٛمٞمع ىمٓمٕم ً٤م ،وإٟمّام
اعم٘مرر ذم حم ّٚمف أ ّن اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل ي٘متض اًمؼماءة
يمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ ،وُمـ ّ
اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦مً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر وهـ اًمقضمف اعمذيمقر سمحٞم٨م يٜمٌٖمل محؾ يمّلم ُمـ ر ّسمام
ىمرر ذم حم ّٚمف.
ئمٝمر ُمٜمف ذًمؽ قمغم همػمه يمام ّ
ًمٙمـ
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمث٤مين ،ومر ّسمام يؽمائك ضمري٤من ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم ؾم٤مسم٘مف هٜم٤مّ ،
ّ
اًمِمؽ طمٞمٜمئذ ذم يمٞمٗم ّٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ،أو أ ّن اعمٓمٚمقب هق حت ّ٘مؼ اًمٗمٕمؾ
اًمتح٘مٞمؼ إ ّن
ذم اخل٤مرج اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمقاطمد ،أو أ ّن اعمٓمٚمقب هق إومٕم٤مل اعمتٕمدّ دة
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سمحً٥م شمٕمدّ د اعمٙم ّٚمٗملم إن أريد سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض يمقن اعم٤مه ّٞم٦م
ُم٠مظمقذة ٓ سمنمط ر ٍء سمحٞم٨م شمتح ّ٘مؼ سمٗمٕمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ،ومتٖمًٞمؾ اعم ّٞم٧م ُمث ً
ّل
اًمّمّلة قمٚمٞمف ذم اجلٛمٚم٦م واضمٌ٦م قمغم اعمٙم ّٚمٗملم سمٛمٕمٜمك أ ّن ىمٞم٤مم ّ
يمؾ واطمد
أو ّ
ُمٜمٝمؿ قمغم آؾمتٖمراق سم٤معم٤مه ّٞم٦م اعمٚمحقفم٦م قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ُمٓمٚمقب ًممُمر،
ومٞمٚمزُمف ؾم٘مقـمف ُمـ اًمٌ٤مىملم سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض.
وإن أريد سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع ذم ُمقارد اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل شم٘مٞمٞمد ذات
اعمقوقع سمام مل يتح ّ٘مؼ ومٞمف ُمتٕم ّٚمؼ إُمر ذم ُم٤م حيت٤مج إمم اًمت٘مٞمٞمد يم٤معم ّٞم٧م همػم
ّ
اعمّمغم قمٚمٞمف ،ومٞمٜمٌٖمل وصػ اعمقوقع سمّمدوره ُمـ واطمد
اعمٖمًقل وهمػم
ُمٜمٝمؿ ،ومٞمٜمتٗمل اعمنموط سم٤مٟمتٗم٤مء ذـمف يم٤مٟمتٗم٤مء ذاشمف ذم ُمثؾ اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر
ٍ
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اؿمؽماط اًمقضمقب
طمٞمٜمئذ إمم
اًمِمؽ
وإرؿم٤مد اجل٤مهؾ ،ومٛمرضمع
سم٤مًم٘مٞمد اعمٕمتؼم ذم اعمقوقع قمغم شم٘مدير وضمقسمف يمٗم٤مي٦م وقمدُمف قمغم اًمت٘مدير
أظمرّ ٕ :ن ىمٞمقد اعمقوقع ذائط ًمٚمقضمقب.
ًمٙمـ هذا اًمقضمف أيْم ً٤م ٓ ُيري ذم ُمثؾ وضمقب آضمتٝم٤مد يمٗم٤مي٦م ُمث ً
ّل
سمٔم٤مهره ،و ّ
ًمٕمؾ اًمٔم٤مهر ذم ُمثٚمف ضمٕمؾ ٟمٗمس احلٙمؿ ُمنموـم ً٤م سمام إذا مل يتح ّ٘مؼ
ّ
وًمٕمؾ ُمراد
ُمقوقع احلٙمؿ ،يمٙمقٟمف واضمٌ ً٤م ًمق مل يٙمـ جمتٝمد ذم اإلؾمّلم
اجلامقم٦م هق اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ دون اًمتٗم٤مهتؿ إمم اعمث٤مل اعمذيمقر وُم٤مؿم٤مِبف ،وأ ُّم٤م
إول ومٝمق سمٕمٞمد قمـ فم٤مهر اًمتٕمٌػم ضمدّ ًا إ ّٓ سم٢مرضم٤مقمف إمم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م.
اًمقضمف ّ
إول ىمد ي٘م٤مل سمجري٤من اًمؼماءة ذم ٟمٗمل اًمٕمٞمٜمل
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومٕمغم آطمتامل ّ
ٟمٔمر ًا إمم إطم٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمتٙمرار وًمق ُمـ اجلٛمٞمعّ :
وم٤من وضمقب ُم٤مزاد قمغم
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اعمرة اًمقاطمدة قمٚمٞمٝمؿ شمٙمٚمٞمػ ُمِمٙمقك اًمثٌقت ،ومٞمِمٛمٚمف أد ًّم٦م اًمؼماءةُ :مْم٤موم ً٤م
ّ
اعم٘مررة ٟمٔمػم ُم٤م ىمٞمؾ ذم
إمم أ ّن اًمٕمٞمٜمٞم٦م وٞمؼ وإًمزام قمٚمٞمٝمؿ ،ومٞمدومٕمف إد ًّم٦م ّ
اًمقضمقب اًمتخٞمػمي ودومع اًمتٕمٞمٞمٜمل سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ُمِمٙمقك وإطمدى اًمٙمٞمٗمٞمتلم ُمِمتٛمؾ قمغم
وٞمؼ ويمٚمٗم٦م ًمٞمس ذم إظمرى ،ومٝمق ُمقوققم٦م قمٜمٝمؿ وهؿ ذم ؾمٕم٦م ُمٜمف.
وىمد ي٘م٤مل سم٤مًمث٤مين ٟمٔمر ًا إمم أ ّن ذ ُّم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد اؿمتٖمٚم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ىمٓمٕم ً٤م
يمام هق اعمٗمروض ،ومّلسمدّ ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمؼماءة وٓ يٕم٘مؾ اؿمتٖم٤مل ذُم٦م
يمؾ ُمٜمٝمؿ سمٗمٕمؾ أظمر طمتّك ي١مظمذ سم٤معمتٞم ّ٘مـ 1ويدومع اًمزائد سم٤مًمؼماءة ،سمؾ ّ
ّ
يمؾ
ُمٜمٝمؿ ُمِمٖمقل ذ ُّمتف سمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ،ومّلسمدّ ُمـ ي٘ملم اًمؼماءة سم٤مًمٗمٕمؾ أو إطمراز
اعمً٘مط.
اعمرة ًمق ؾم ّٚمؿ ضمري٤من إصؾ
وُم٤م ذيمر ُمـ ضمري٤من اًمؼماءة ذم ُم٤م زاد قمغم ّ
اخل٤مص ،وم٢مصمٌ٤مشمف ؾم٘مقط
ذم أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اعمٙم ّٚمػ
ّ
طمؼ ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ِمٜمقع ،ومّل ُمنح قمـ أص٤مًم٦م
اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مسم٧م ذم ّ
آؿمتٖم٤مل واؾمتّمح٤مسمف.
وُم٤م ذيمر ُمـ أ ّن اًمٕمٞمٜمٞم٦م وٞمؼ ويمٚمٗم٦م ،ومٗمٞمف :أ ّن اًمٕمٞمٜم ّٞم٦م ٓ يمٚمٗم٦م

ومٞمٝم٤م1

زي٤مدة قمغم اىمتْم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ حتّمٞمؾ آُمتث٤مل ُمع قمدم اعمً٘مط ،وجمرد يمقن
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م يمت٥م ومقىمف «سم٤معمتٕملمش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ومقىمٝم٤مِ« ،ب٤مش.
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يي ذم ضمٕمؾ ذًمؽ آىمتْم٤مء
اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل سمحٞم٨م يً٘مط سمٗمٕمؾ اًمٖمػم ٓ ّ
وٞم٘م ً٤م زائد ًا قمغم اًم٘مدر اعمٕمٚمقم ،قمغم أ ّن دومع ُمٓمٚمؼ اًمْمٞمؼ واًمٙمٚمٗم٦م سم٠مد ًّم٦م

اًمؼماءة همػم فم٤مهر.
وأ ُّم٤م قمغم آطمتامل اًمث٤مين ،وم٤مًمٔم٤مهر أ ّٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من أص٤مًم٦م
ّ
اًمِمؽ ذم ذط اًمقضمقب إمم
اًمؼماءة ُمـ طمٞم٨م اعم٘متضّ ٕ :ن اعمرضمع ذم
أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمقضمقب ذم صقرة وم٘مدان اًمنمط ،وىمد قمروم٧م رضمقع
ّ
اًمِمؽ طمٞمٜمئذ إمم ذًمؽ ،إ ّٟمام اإلؿمٙم٤مل هٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م ؾمٌؼ آؿمتٖم٤مل ًمقضمقد
اعمقوقع سمقصٗمف ّأوًٓ وصمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ قمغم ّ
ّ
وم٤مًمِمؽ ذم ارشمٗم٤مع
يمؾ ُمٜمٝمؿ،
اعمقوقع سمٕمد طمّمقًمفً ،مٙمـ اؾمتّمح٤مب احلٙمؿ همػم ضم٤مر هٜم٤م ًمٕمدم صمٌقت
سم٘م٤مء ُمقوققمف واؾمتّمح٤مب اعمقوقع همػم ُمٕم٘مقل اًمٌ٘م٤مء ذاشمف ىمٓمٕم ً٤م وارشمٗم٤مع
وصٗمف اعمِمٙمقك اقمتٌ٤مر يمذًمؽ ،إ ّٓ أن يًتّمح٥م ُمقوققم ّٞمتف وهق ذم ُمٕمٜمك
ّ
اًمِمؽ هٜم٤م
اؾمتّمح٤مب طمٙمٛمفٟٕ :مّف ُمٜمتزع ُمـ شمر ّشم٥م احلٙمؿ قمٚمٞمف قمغم أن
ُمٜمِم٠مه اجلٝمؾ سم٤معم٘متض ًمؽم ّدده سملم اعمنموط واعمٓمٚمؼ.
سم٘مل هٜم٤م إضمراء أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤ملً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر أ ّن آؿمتٖم٤مل هٜم٤م إ ّٟمام
صمٌ٧م ُم٤مدام وصػ اعمقوقع سم٤مىمٞم ً٤م ،ومام قمداه ُمدومقع سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءةُ ،مْم٤موم ً٤م إمم
أٟمّف أصؾ ُمثٌ٧م ٓ يٕم ّقل قمٚمٞمف قمٜمدهؿّ ٕ :ن آشمٞم٤من سمٖمػم ُمقرد اًمقصػ مل
يثٌ٧م ُمٓمٚمقسم ّٞمتف وٓ آؿمتٖم٤مل سمف ،ومّل يثٌ٧م ِب٤م ذًمؽ ،وم٢م ّن همًؾ اعمٞم٧م
ُمرة مل يثٌ٧م ُمٓمٚمقسمٞمتف وٓ يثٌتف إصؾ اعمٗمروضّ ٕ :ن ُم٘متْم٤مه٤م
اعمٖمًقل ّ
سم٘م٤مء آؿمتٖم٤مل سمٕملم ُم٤م اؿمتٖمٚم٧م اًمذ ُّم٦م سمف ّأوًٓ ٓ ،سمام حيتٛمؾ ومٞمف ذًمؽ وإصمٌ٤مت
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ذقم ّٞم٦م همًؾ اعمٖمًقل سم٠مص٤مًم٦م اؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م سمام حيتٛمؾ شم٘م ّٞمده سمٕمدم يمقٟمف
ُمٖمًقًٓ ُمِمٙمؾ ،وم٤مًمٔم٤مهر ضمري٤من اًمؼماءة هٜم٤م ُمـ دون ُمٕم٤مرض.
ًمٙمـ ذم ُمثؾ ُمً٠م ًَم ِ٦م إضمتٝم٤مد ًمق ىمٚمٜم٤م سمٙمقٟمف ؿم ّٙم٤م ذم اؿمؽماط اًمقضمقب
ي٘مقي أص٤مًم٦م إؿمتٖم٤مل ًمٌ٘م٤مء اعمقوقع ،سمؾ
اسمتداء ـ يمام أذٟم٤م إًمٞمف ـ ر ّسمام ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعم٘متض،
واؾمتّمح٤مب اًمِمٖمؾ سمٜم٤مء قمغم اقمتٌ٤مر آؾمتّمح٤مب ذم
ّ
وًمٕمؾ اسمتٜم٤مء اعمً٠مًم٦م قمغم ذًمؽ اًم٘مقل ٓ خيٚمق قمـ وضمف :إلُمٙم٤من ُمٜمع أص٤مًم٦م
آؿمتٖم٤مل سمٕمدم صمٌقت اًمِمٖمؾ إ ّٓ ُم٤مدام اًمنمط ُمقضمقد ًا ،ومٞمدومع اًمٌ٤مىمل
سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة ومتد ّسمر.
ّ
اًمِمؽ إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مقمتٌ٤مر
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقضمف اًمث٤مًم٨م ،ومٛمرضمع
اعمٙم َّٚمػ وأٟمّف ُم٠مظمقذ قمغم وضمف سمدًم ّٞم٦م ّ
يمؾ واطمد ُمـ أسمٕم٤مض اعمٙم ّٚمٗملم قمـ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمحتٛمؾ إضمراء أص٤مًم٦م اًمؼماءة عم٤م شم٘مدّ م
أظمر أو ٓ ،سمؾ وضمف اًمٕمٞمٜمٞم٦م،
إول قمغم اًم٘مقل سم٤مًمث٤مين ،سمؾ هق هٜم٤م أوممّ ٕ :ن ُم٤م ذيمر ذم دومع
ذم آطمتامل ّ
أص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ يمٚمٗم٦م اًمتٕمٞملم سم٠م ّن ذًمؽ ًمٞمس زائد ًا قمغم ُم٤م يًتدقمٞمف ٟمٗمس
اًمتٙمٚمٞمػ همػم ٍ
شمؿ هٜم٤مًمؽّ :
ٕن اًمتٙمٚمٞمػ اًمٌدزم قمغم اًمقضمف
ضم٤مر هٜم٤م ًمق ّ
اعمٗمروض ٓ يًتدقمل إ ّٓ اُمتث٤مًٓ واطمد ًا ُمـ ّ
اًمٙمؾ ،ومتٕمٞملم اًمتٙمٚمٞمػ هٜم٤م يمٚمٗم٦م
زائدة قمغم أصٚمف ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ هذا أفمٝمر ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمٜمف ذم اًمقاضم٥م
احلجٞم٦م
اًمتخٞمػمي ،وٓ ُيري اؾمتّمح٤مب آؿمتٖم٤مل سمٜم٤مء قمغم اظمتّم٤مص
ّ
ّ
ّ
اًمِمؽ شمر ّدد اعم٘متض أقمٜمل اًمتٙمٚمٞمػ سملم
سم٤مًمِمؽ ذم اعم٤مٟمعً :مٙمقن ُمٜمِم٠م
اًمقضمٝملم ،وأص٤مًم٦م ِ
آؿمتٖم٤مل أيْم ً٤م ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل ًمؽم ّدده ُمـ ّأول إُمر
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سملم اًمٙمٞمٗم ّٞمتلم اعمختٚمٗمتلم ذم اؾمتدقم٤مء آُمتث٤مل ،ومٞمٛمٙمـ ُمٜمع آؿمتٖم٤مل سمام زاد
قمغم ُم٘مت٣م اًمتٙمٚمٞمػ اًمٌدزم سمحٙمؿ أص٤مًم٦م اًمؼماءة واقمتٌ٤مر أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل
ٍ
طمٞمٜمئذ ِمٜمقع رأؾم ً٤م ًمٕمدم فمٝمقر دًمٞمؾ قمغم اقمتٌ٤مره٤م قمٜمد اًمؽم ّدد سملم يمقن
آؿمتٖم٤مل سمام يٌ٘مك وسملم يمقٟمف سمام يرشمٗمع سمٗمٕمؾ اًمٖمػم.
طمؼ ظمّمقص
وُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ضمري٤من اًمؼماءة ذم همػم ّ
اعمٙم ّٚمٗملم يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م:
ّأوًٓ سم٢مـمّلق أد ًّم٦م اًمؼماءة ظمّمقص ً٤م ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛم ّٞم٦م اًمتل يدومع
اًمٙمكم اعمٕم ّٚمؼ قمغم اعمقوقع ّ
سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة احلٙمؿ ّ
اًمٙمكم.
اخل٤مص سم٤مقمتٌ٤مر اًمتٙمٚمٞمػ
وصم٤مٟمٞم ً٤م سم٢مضمراء إصؾ هٜم٤م ذم اعمٙم ّٚمػ
ّ
اإلًمزاُمل اعمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب اًمٜم٤مر ُمـ ضمٕمؾ اًمتٙمٚمٞمػّ ،
وم٤من ُم٤م أًمزم سمف
اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م سمحٞم٨م يٕم٤مىم٥م قمغم شمريمف ُمر ّدد سملم اعمٓمٚمؼ واعم٘م ّٞمد سمؽمك أظمريـ
وُمرت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ أ َّن اعمدومقع
ظمّمقص ً٤م قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ّ
اًمٌلم إ ّن هذا
ِب٤م هق اًمتٙمٚمٞمػ اإلًمزاُمل ا ًّمذي يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب وُمـ ّ
اعمٕمٜمك هٜم٤م ُمر ّدد سملم اعمٓمٚمؼ واعمنموط سمؽموك ؾم٤مير اعمٙم ّٚمٗملم اًمذي هق
اًمتٙمٚمٞمػ قمغم وضمف اًمٌدًم ّٞم٦م.
وِمّ٤م ذيمر ئمٝمر ضمقاب ُم٤م ذيمر هٜم٤مك ُمـ أ ّن إصمٌ٤مت إصؾ ؾم٘مقط
اًمتٙمٚمٞمػ ِمٜمقع ،وم٤م ّٟمف هٜم٤م ًمٞمس ؾم٘مقـم ً٤م ،سمؾ حت ّ٘مؼ ُم٘مت٣م اًمتٙمٚمٞمػ سمٗمٕمؾ
ىمقة وإن يم٤من
اًمٖمػم قمغم شم٘مدير يمقٟمف يمٗم٤مئٞم ً٤م ،وم٢مضمراء اًمؼماءة هٜم٤م ٓ خيٚمق قمـ ّ
وم٤من اعمً٠مًم٦م سمٕمد ّ
ىمررٟم٤م ،ومت٠م ُّمؾ ّ
حمؾ
إلضمراء آؿمتٖم٤مل أيْم ً٤م وضمف ىمد فمٝمر ِمّ٤م ّ
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إؿمٙم٤مل.

ِ
ىمقة ،سمؾ ًمٕم ّٚمف
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقضمف اًمراسمع وم٢مضمراء اًمؼماءة أيْم ً٤م ٓ خيٚمق ُمـ ّ

هٜم٤م أومم يمام ٓ خيٗمك وضمٝمف ِمّ٤م ؾمٌؼ ،يمام أٟمّف قمغم اًم٘مقل سم٤مخل٤مُمس أيْم ً٤م
يمذًمؽ ،سمؾ ًمٕم ّٚمف أومم ُمٜمٝمام ُمٕم ً٤م.
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمً٤مدس وم٤معم ّتجف إضمراء اًمؼماءة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٞمٜمل
قمٜمد ىمٞم٤مم اًمٌٕمض وسم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٙمٗم٤مئل يم٤مًمراسمع وًمٕم ّٚمف هٜم٤م أوممّ :
ٕن اًمٔم٤مهر
إٟمّف ٓ يٚمتزم سمؽم ّشم٥م قم٘م٤مب آظمر همػم اًمٕم٘م٤مب اعمؽم ّشم٥م قمغم شمرك اًمقاضم٥م
اعمنموط ٕضمٚمف قمغم شم٘مدير شمرك ا ّ
ًمٙمؾ ومتد ّسمر.
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م يم ّٚمف ئمٝمر سمٕمض اًمٙمّلم ذم شمر ّدد اًمقاضم٥م سملم اًمٕمٞمٜمل قمغم
اًمٌٕمض واًمٙمٗم٤مئل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ذًمؽ اًمٌٕمض قمغم شم٘مدير إشمٞم٤من همػمه سم٤مًمقاضم٥م،
وأ ُّم٤م قمغم شم٘مدير شمرك همػمه اًم٘مٞم٤مم سمف ،ومتٕمٞمٞمٜمف قمٚمٞمف وشمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم شمريمف
ّ
ُمٕمٚمقم شمٗمّمٞم ً
اًمِمؽ ذم اجلٝم٦م.
ّل وإن طمّمؾ
إول عم٤م ؾمٌؼ سمٕمٞمٜمف ،وأ ُّم٤م قمغم
واًمٔم٤مهر ضمري٤من آؿمتٖم٤مل ومٞمف قمغم ّ
إول أص٤مًم٦م اًمؼماءة أؿمٙمؾ هٜم٤م ُمٜمٝم٤م ذم اعمً٠مًم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م:
اًمث٤مين ومٕمغم آطمتامل ّ
ًمٕمدم شمر ّدد اًمقاضم٥م قمغم اجلٛمٞمع هٜم٤م سملم اًمقاطمد واعمتٕمدّ د ،سمؾ هق ُمٕمٚمقم
اعمٕملم أو ّ
ّ
اًمٙمؾ ،ومتٖمًٞمؾ اعم ّٞم٧م
اًمقطمدةً ،مٙم ّـ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ وأ ّٟمف اًمٌٕمض ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اظمتّم٤مص اًمتٙمٚمٞمػ سمف وم٠مومم اًمٜمّ٤مس
ُمرة واطمدة ىمٓمٕم ً٤مً ،مٙم ّـ
ُي٥م ّ
سمٛمػماصمف قمٞمٜم ً٤م أو قمغم اًمٙم ّؾ يمٗم٤مي٦م ،ومّل ئمٝمر هٜم٤م وضمف إلضمراء اًمؼماءة أص ً
ّل
ؾمقى دقمقى يمقن اًمٕمٞمٜم ّٞم٦م يمٚمٗم٦م زائدة ُمدومققم٦م ِب٤م يمام شم٘مدّ مً ،مٙمٜمّف أيْم ً٤م ًمق
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ّ
اًمِمؽ ذم قمروض ومٕمؾ اًمٖمػم
صحتف هٜم٤م ٟمٔمر ًا إمم
ؾم ّٚمؿ هٜم٤مك يٛمٙمـ ُمٜمع
ّ
ًمألُمر رأؾم ً٤م وم٢مضمراء اًمؼماءة قمـ يمٚمٗم٦م اًمٕمٞمٜم ّٞم٦م وإصمٌ٤مت شمٕمٛمٞمؿ اًمقضمقب ًمٚمٗمرد
اعمٗمروض سمٕمٞمد ضمد ًا ،واًمتٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝمام سمدومع اًمٕمٞمٜم ّٞم٦م وقمدم إصمٌ٤مت وضمقب
ومٕمؾ اًمٖمػم أيْم ً٤م وإصمٌ٤مت سمراءة ذ ُّم٦م اعمٙم ّٚمػ اًم٘مٓمٕمل سمٖمػم ُم٤م صمٌ٧م ُمٓمٚمقسم ّٞمتف
أيْم ً٤م سمٕمٞمدّ ،
ومٚمٕمؾ إضمراء أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل هٜم٤م هق اعم ّتجف.
وقمغم آطمتامل اًمث٤مين ،ومجري٤من اًمؼماءة ُمـ طمٞم٨م هل يمً٤مسم٘مف ُم ّتجف وٓ
طمؼ ؾم٤مير اعمٙم ّٚمٗملم ًمق ىمٚمٜم٤م سمجري٤مٟمف ذم
يٕم٤مروف أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ وضمقسمف ذم ّ
طم ّ٘مٝمؿً :متٕمدّ د اعمٙم ّٚمػ اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م يمقاضمدَ ي
اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك قمغم أٟمّف ٓ يٚمزم ُمٜمف ذًمؽّ ٕ :ن اعمٗمروض ىمٞم٤مم
أظمريـ سمف وإ ّٓ ًمقضم٥م قمٚمٞمف ىمٓمٕم ً٤م يمام ؾمٌؼ.
وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمٕم٤مروتف سم٤مؾمتّمح٤مب اًمِمٖمؾ وأص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل،
ومح٤مًمف ئمٝمر ِمّ٤م ؾمٌؼً ،مٙمـ يٛمٙمـ هٜم٤م دقمقى إصمٌ٤مت إطمراز اًمقصػ سم٠مص٤مًم٦م
قمدم ُمنموقم ّٞم٦م ومٕمؾ أظمر وأظمذ اًمقصػ ُم٘م ّٞمد ًا سم٤معمنموقمٞم٦م ،ومٗمل ُمث٤مل
اًمتٖمًٞمؾ ي٘م٤مل :إ ّن شمٖمًٞمؾ ُم٤م قمدا اًمق ّزم ًمف همػم ُمنموع فم٤مهر ًا ٕص٤مًم٦م قمدم
وضمقسمف ،ومٌٕمد وضمقده ،وم٤معم ّٞم٧م همػمُمٖمًقل همً ً
ّل صحٞمح ً٤م ذقم ّٞم ً٤م ذم اًمٔم٤مهر،
ومٞمتٗمرع قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ ،ومّل جمرى ٕص٤مًم٦م اًمؼماءة
وم٤معمقوقع سم٤مق ذقم ً٤م،
ّ
ومت٠م ُّمؾ.
وأ ُّم٤م اًمّمقرة إظمػمة ،ومّل يٌٕمد ضمري٤من اعمت٘مدّ م سمٕمٞمٜمف.

ِ
ىمقة
وأ ُّم٤م قمغم اًم٘مقل سم٤مًمراسمع وم٢مضمراء أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل ٓ خيٚمق ُمـ ّ
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سمٕمٙمس اًمّمقرة اعمت٘مدّ ُم٦مً :مٕمدم ضمري٤من يمثػم ِمّ٤م ذيمر هٜم٤مًمؽّ ،
وم٤من ُم٤م ذيمر ُمـ
طمؼً ،مٙمـ حت ّ٘مؼ آُمتث٤مل
قمدم اؾمتدقم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ اًمٌدزم إ ّٓ اُمتث٤مًٓ واطمد ًا ّ
اًمقاطمد همػم ُمٕمٚمقمّ ٕ :ن ومٕمؾ اًمٖمػم قمغم شم٘مدير اًمٕمٞمٜم ّٞم٦م ًمٞمس اُمتث٤مًٓ رأؾم ً٤م ،ومٝمق
ٍ
ٍ
طمٞمٜمئذ
اٟمْمؿ إًمٞمف أص٤مًم٦م قمدم وضمقسمف ومٞمدّ قمك
طمٞمٜمئذ ظمّمقص ً٤م ًمق
ًَم ْٖم ٌق َحم ْ ٌض
ّ
يمقٟمف همػم صحٞمح ذقم ً٤م ،ومٙمٞمػ يٙمتٗمك سمف ذم اخلروج قمـ قمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ
اعمٕمٚمقم وُم٤م ذيمر ُمـ قمدم ضمري٤من اؾمتّمح٤مب اًمِمٖمؾ ًمؽم ّدد اعم٘متض يٛمٙمـ
ُمٜمٕمف هٜم٤م ٟمٔمر ًا إمم ُم٤م ذيمر ُمـ قمدم يمقن ومٕمؾ اًمٖمػم اُمتث٤مًٓ قمغم شم٘مدير يمقٟمف
ٍ
يمٗم٤مئٞم ً٤م ،ومٛمرضمع اًم ّ
طمٞمٜمئذ ذم سم٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ إمم يمقٟمف اُمتث٤مًٓ ًمف أو ّٓ ٕ :ن
ِمؽ
اعمرة اًمقاطمدة ،وُمٜمف يتّجف إضمراء
اعمٗمروض اًمٕمٚمؿ سمٕمدم إرادة ُم٤مزاد قمغم ّ
أص٤مًم٦م اإلؿمتٖم٤مل ،وشمر ّدد اًمتٙمٚمٞمػ سملم حتّمٞمؾ اُمتث٤مًمف سمٗمٕمؾ اًمٖمػم همػم و٤مئر:
يم٤مًمِمؽ ذم أصؾ ِ
ٕ ّن اطمتامل يمقن اًمٗمرد اُمتث٤مًٓ
ّ
آُمتث٤مل جمرى اًم٘م٤مقمدة

فم٤مهر ًا ،وُم٤م ذيمر ذم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم جمٛمقع اعمٙم ّٚمٗملم همػم آ ٍ
ت
ّ
اعمرة.
هٜم٤م ًمٕمدم
اًمِمؽ ذم ُم٤م زاد قمغم ّ
ٟمٕمؿ ُم٤م ذيمر ُمـ إضمرائٝم٤م ذم ظمّمقص اعمٙم ّٚمػ ٟمٔمر ًا إمم شمر ّدد اإلًمزام
اًمٗمٕمكم سملم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ٍ
آت هٜم٤م ،ومر ّسمام يتّجف سمف إضمراء اًمؼماءةً ،مٙمٜمّف هٜم٤م ّ
حمؾ
ّ
ىمررٟم٤مه ،وسمٛمّلطمٔم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م يٛمٙمـ اؾمتخراج قمغم
إؿمٙم٤مل ئمٝمر وضمٝمف ِمّ٤م ّ
اًم٘مقل سم٠مطمد إىمقال إظمػمة.
ّ
اًمِمؽ ذم اًمقضمقب
هذا ُم٤م ؾمٜمح سم٤مًمٌ٤مل ذم حت٘مٞمؼ إضمراء إصقل ذم
شمٕمرض ًمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وهق
اًمٙمٗم٤مئل سم٠مىمً٤مُمف وأىمقاًمف واطمتامٓشمف ومل أر ُمـ ّ
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سمٕمدُ همػم ُمٜم ّ٘مح سم٠مـمراومف ،ومّلسمدّ ومٞمف ُمـ زي٤مدة شم٠م ُّمؾ ٓ يًٕمٜم٤م اعمج٤مل واهلل شمٕم٤ممم
أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل.
اخل٤مُمس ًمق دارإُمر سملم اًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م ،ومحٙمٛمف ؾمٞمجل

إن ؿم٤مء اهلل

شمٕم٤ممم ذم آظمر اعمقوع إول اًمذي ٟمحـ سمّمدده شمٌٕم ً٤م ًمٌٕمض إؾم٤مـملم 1طمٞم٨م
أٟمّف اعم ّتٌع ذم شمرشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب.

اًمً٤مدس ًمق دارإُمر سملم اًمقضمقب ِ
وآؾمتحٌ٤مب ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم

سم٤مًمرضمح٤منً :مٙمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م إمج٤مًٓ وٓ ذم ٟمٗمل اًمٕم٘م٤مب ٟمٔمر ًا إمم ؿمٛمقل
احلٙمؿ ّ
أد ًّم٦م اًمؼماءة ًمف ،وإٟمّام اًمٙمّلم ذم أٟمّف هؾ يثٌ٧م سمف ظمّمقص اإلؾمتحٌ٤مب
اًمنمقمل ،ومٞمحٙمؿ سمٙمقٟمف ُمًتح ٌّ ً٤م أو ٓ؟
وشمٔمٝمر اًم َّث َٛم َر ُة سمٞمٜمٝمام ذم ٟم ّٞم٦م اًمقضمف وذم أصم٤مر اًمقوٕم ّٞم٦م يم٢مضمراء
سم٤مٕول
سح سمٕمْمٝمؿ
ّ
إطمٙم٤مم اعمؽم ّشمٌ٦م قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م قمٚمٞمف واًمٜمذر وُم٤م أؿمٌٝمفّ :
وهق اًمٔم٤مهر أٟمّف ـمري٘م٦م ّ
ضمؾ إصح٤مبً ،مٙمـ إصمٌ٤مشمف ُمِمٙمؾ ظمّمقص ً٤م إذا ىمٚمٜم٤م
سم٠م ّن ُمٗم٤مد أد ًّم٦م اًمؼماءة هق ٟمٗمل اًمٕم٘م٤مبّ ،
جمرد ٟمٗمل اًمٕم٘م٤مب ٓ يثٌ٧م يمقن
وم٤من ّ
اًمرضمح٤من همػم إًمزاُمل ،وم٢م ّن اًمٜمدب قمٌ٤مرة قمـ ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ُمـ دون إًمزام سمف
اعمتٗمرقم٦م قمٚمٞمف سمنمط اًمٕمٚمؿ ،وم٤محلٙمؿ
وإٟمّام شمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ُمـ ًمقازُمف
ّ
سمٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٜمدوسم ً٤م ٓ يٛمٙمـ سمٜمٗمل اًمٕم٘م٤مب قمٜمف ُمع اًمرضمح٤من.
وأ ُّم٤م ًمق اؾمتٜمٌٓمٜم٤م ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ سمٕمدم اًمقضمقب ذم اًمٔم٤مهر ،وم٢من يم٤من
 .1هق اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري.
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سمٛمٕمٜمك قمدم شمر ّشم٥م آصم٤مر اًمقضمقب قمٚمٞمف ،ومٝمق همػم ٍ
يم٤مف ذم إصمٌ٤مت اًمٜمدسم ّٞم٦م
سم٤معمٕمٜمك اعمت٘مدّ م وإن يم٤من سمٛمٕمٜمك شمر ّشم٥م آصم٤مر قمدم اًمقضمقب قمغم اًمٗمٕمؾ ـ يمام هق
احل٤مل ذم اؾمتّمح٤مب قمدم اًمقضمقب ـ أُمٙمـ احلٙمؿ سمتح ّ٘مؼ ومّمؾ اًمٜمدب هٜم٤م
سمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اًمرضمح٤من اًمث٤مسم٧م وقمدم اإلًمزام اًمث٤مسم٧م سمحٙمؿ اًمِم٤مرع قمٚمٞمف،
ًمٙمـ يِمٙمؾ ذًمؽ أيْم ً٤م أ ّن شمرشمٞم٥م آصم٤مر قمدم اإلًمزام همػم شمرشمٞم٥م آصم٤مر اًمٓمٚم٥م
همػم اإلًمزاُمل وإن و ّؿ اًمٗمّمؾ اًمث٤مسم٧م سم٤مٕصؾ إمم اجلٜمس واحلٙمؿ سمثٌقت
ٛمًؽ سم٤مؾمتّمح٤مب
اًمٜمقع أصؾ ُمثٌ٧م ،ومّل يٜمٗمع ذم طمًؿ ُم٤م ّدة اإلؿمٙم٤مل اًمت ّ
اًمؼماءة أيْم ً٤م.
ٟمٕمؿ ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مقمتٌ٤مر أص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ سم٤مب اًمٔم ّـ وُم٤م و٤مه٤مه٤م سمحٞم٨م
ص٤مر ُمثٌت ً٤م ًمٚمقاىمع ذقم ً٤م ،ارشمٗمع اإلؿمٙم٤مل فم٤مهر ًا.
إول سملم إطمٙم٤مم اعمؽم ّشمٌ٦م قمغم
وحيتٛمؾ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٘م٤مم قمغم اًمت٘مدير ّ
يتٗمرع قمغم يمقٟمف ٟمدسم ً٤م وًمق ذم اًمٔم٤مهر
اًمٜمدب اًمقاىمٕمل يم٠مطمٙم٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م وسملم ُم٤م ّ
أقمؿ ُمـ إُمريـ ويدّ قمك أ ّن ٟمٞم٦م اًمٜمدب سمٜم٤مء قمغم
سمحٞم٨م يم٤من ُمقوققمف واىمٕم ً٤م ّ
وم٤مهن٤م حل٤مل
اقمتٌ٤مر ٟم ّٞم٦م اًمقضمف ًمزوُم ً٤م ذقمٞم ً٤م وقمغم همػمه ضمقاز ًا ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾّ ،
اًمٗمٕمؾ ،وم٢مذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمٜمدوسم ً٤م فم٤مهر ًا أقمٜمل راضمح ً٤م دون إًمزام ذم ُمرطمٚم٦م
اًمٔم٤مهر ًمزم أو ضم٤مز ٟم ّٞم٦م اًمٜمدب اًمٔم٤مهري ،ومت٠م ُّمؾ.

اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م
اًمٜمص أو شمٕم٤مرض
ُم٤م إذا دارإُمر سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م إلمج٤مل ّ
سمٕمْمف ُمع سمٕمض واعمٕمروف فم٤مهر ًا ومٞمٝمام أيْم ً٤م قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط.
وذه٥م اعمحدّ ث إؾمؽمآسم٤مدي ذم ُم٤م طمٙمل قمٜمف ومٞمٝمام إمم آطمتٞم٤مط،1
ويمذا اعمحدّ ث اًمٌحراين ذم فم٤مهر مجٚم٦م ُمـ يمّلُمف 1وإن يم٤من فم٤مهر سمٕمْمٝم٤م
ظمّلومف ذم إومم يمام شم٘مدّ م ِ
مج َٚم ٍ٦م ُمٜمٝم٤م.
(ذيم ُْر) ُ ْ
اًمٜمص ُمـ أىمً٤مم اعمتِم٤مسمف ُمع شمً٤موي
ىم٤مل ـ سمٕمد أن قمدّ شمٕم٤مرض
ّ
اًمؽمضمٞمح وأوضم٥م ومٞمف اإلطمتٞم٤مط ُمًتد ّٓ قمٚمٞمف سم٠مظمٌ٤مر اًمتخٞمػم واإلرضم٤مء ُمـ
اًمٜمص سمف وًمٙمٜمّف همػم سيح ذم اعمراد وُمٕمٜم٤مه همػم فم٤مهر
أىمً٤مم اعمتِم٤مسمف ُم٤م ورد ّ

 .1اٟمٔمر :اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :ص 163وومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.161
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص 69و  73وومرائد إصقل (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص 161و .163
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إن أُمٙمـ

وٓ ؾم٤ممل ُمـ اإليراد وطمٙمٛمف أٟمّف ُي٥م اًمر ّد ومٞمف إمم أهؾ اًمذيمر
وآ وم٤مًمتق ّىمػ قمـ احلٙمؿ واًمٕمٛمؾ ِ
ّ
ّ
اًمر ّد
سم٤مٓطمتٞم٤مط ـ ىم٤مل:
ويدل قمغم هذا ّ
ىمقًمف شمٕم٤ممم:

       

صمؿ طمٙمك
ّ ،1

ُمـ اعمحدّ ث اًمٙم٤مؿم٤مين إ ّن ّأول ُمـ أصمٌ٧م اعمتِم٤مسمف ذم احلٙمؿ اًمنمقمل هق اهلل
صمؿ ذيمر أي٦م .اٟمتٝمك.
ؾمٌح٤مٟمفّ 1
وًمٕم ّٚمف أراد سم٢مصمٌ٤مت اعمتِم٤مسمف سم٤مٔي٦م إصمٌ٤مت وضمقده ذم اًمقاىمع ٓ ،إصمٌ٤مت
وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمفّ ،
وم٤من أي٦م سمٔم٤مهره٤م ًمٞمً٧م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمٕمٛمكم
وُم٤م يٜمٌٖمل اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف ذم ُمرطمٚم٦م اًمٔم٤مهر وإن أُمٙمـ اؾمتٗم٤مدة اًمتق ّىمػ ذم اعمراد
ُمـ اًمٙمّلم وقمدم احلٙمؿ سمتٕمٞمٞمٜمف.
وىم٤مل اعمحدّ ث اعمذيمقر ذم «اًمدرر اًمٜمجٗم ّٞم٦مش ـ سمٕمد شم٘مًٞمؿ آطمتٞم٤مط إمم
أىمً٤مم ـ  :ومٛمـ آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م إذا
اؿمتٌف احلٙمؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ سم٠م ّن شمر ّدد سملم اطمتامزم اًمقضمقب وآؾمتحٌ٤مب،
وم٤مًمقاضم٥م هق اًمتق ّىمػ ذم احلٙمؿ وآطمتٞم٤مط سم٤مإلشمٞم٤من سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ وُمـ
رضمح٦م ًمّلؾمتحٌ٤مب 3وومٞمف:
يٕمتٛمد قمغم أص٤مًم٦م اًمؼماءة ضمٕمٚمٝم٤م هٜم٤م ُم ّ
 .1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م  .7او اؾم٧م آنچٜم٤من يمًك يمف ومرو ومرؾمت٤مد سمر ؿمام يمت٤مب را،
سمٕم٣م از آن ،آي٤مشمك اؾم٧م حمٙمامت.
 .1اٟمٔمر :ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة (ًمٚمٗمٞمض) :ص 53واًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص.184
 .3اٟمٔمر :اًمدّ رر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م :ج /1ص :118احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج/1
ص 69وومرائد إصقل :ج /1ص 161ويمتٌ ً٤م أظمر يمدرر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد و. ...
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ّأوًٓ ُم٤م قمروم٧م ُمـ قمدم آقمتامد قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م ذم إطمٙم٤مم
اًمنمقم ّٞم٦م ،يمام شم٘مدّ م ذم اًمدرة ا ًّمتل ذم اعمً٠مًم٦م1.

ّ

وصم٤مٟمٞم ً٤م إ ّن ُم٤م ذيمروه يرضمع إمم أ ّن اهلل شمٕم٤ممم طمٙمؿ سم٤مٓؾمتحٌ٤مب عمقاوم٘م٦م
اعمّمٚمح٦م اًمؼماءة إصٚمٞم٦م وُمـ اعمٕمٚمقم أ ّن أطمٙم٤مُمف شمٕم٤ممم شم٤مسمٕم٦م ِ
ًمٚمح َٙم ِؿ
واعمّم٤مًمح اعمٜمٔمقرة ًمف شمٕم٤ممم وهق أقمٚمؿ ِب٤م وٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ُم٘مت٣م
اعمّمٚمح٦م اًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،وم٤مٟمّف رضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م وضمرأة سمّل ري٥م ،1اٟمتٝمك.
وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م طمٙمل قمٜمف ذم طمدائ٘مف وومٞمف ٟمٔمر ٓ خيٗمك قمغم اخلٌػم.
شم٘مرر ذم ؾم٤مئر
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومٛمدرك إضمراء اًمؼماءة ذم اعمً٠مًم٦م إومم ُم٤م ّ
إوزم ،يمام هق اعمٌحقث قمٜمف ذم اعم٘م٤مم
اعمً٤مئؾ ويمذا اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إصؾ ّ
اًمٜمص ،ومٛمجٛمؾ.
وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمّلطمٔم٦م شمٕم٤مرض ّ
يٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمً٠مًم٦م إومم ،سمٜم٤مء قمغم يمقن اقمتٌ٤مر إصؾ
ٟمٕمؿ ر ّسمام ّ
ُمـ ضمٝم٦م يمقن قمدم اًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ اًمٕمدم وسم٠م ّٟمف ٓ ُيري هٜم٤م ًمقضمقد ُم٤م يّمٚمح
اًمتٛمًؽ سمف ذم اعمً٠مًم٦م إوممّ ،
وم٤من
ًمٚمٌٞم٤مٟم ّٞم٦م واىمٕم ً٤م وًمق ؾم٘مط ًمإلمج٤مل ضمقاز
ّ
قمٛمقم اًمٌٚمقى هٜم٤م ٓ ي٘مض سمقضمقد همػمه ًمق يم٤من صم٤مسمت ً٤م واىمٕم ً٤م طمتّك ي٘م٤مل :إٟمّف ًمق
يتٕملم اًمٕمٛمؾ سمف ًمٚمتٕم٤مرض.
يم٤من ًمٌ٤من ووضمقد ّ
اًمٜمص ذم اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م وًمق مل ّ

 .1اٟمٔمر :اًمدّ رر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م :ج /1ص118احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم
أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج /1ص 69واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.163
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ :ج /1ص 69و  73واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.163
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ويٛمٙمـ دومٕمف ذم إومم ُمٜمٝمام سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن قمٛمقم
اًمٌٚمقى هٜم٤م يقضم٥م اًمٔم ّـ سمٕمدم ىمريٜم٦م اًمقضمقب ُمع اًمٙمّلم اعمجٛمؾ اعمذيمقر
وإ ّٓ ًمٜم٘مؾ ُمع شمق ّومر اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف ،سمخّلف آؾمتحٌ٤مب ًمٕمدم شمق ّومر
اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف 1وهق ٓ ُيري ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمام سمٔم٤مهره.

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص 399واًمٗمرائد
 .1اٟمٔمر :ومرائد إصقل
ّ
(ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :163سمحر اًمٗمقائد :ج /5ص :67اًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص:164
درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمقائد :ج /3ص 113و :334دروس ذم اًمرؾم٤مئؾ :ج/3
ص 77وومرائد إصقل (ُمع طمقار آوصمؼ) :ج /3ص.334

اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م
ذم دوران إُمر سملم اًمقضمقب وهمػمه ُمـ ضمٝم٦م آؿمتٌ٤مه ذم ُمقوقع
احلٙمؿ.
ىم٤مل سمٕمض إؾم٤مـملمّ :
ويدل قمٚمٞمف قمغم إضمراء إصؾ هٜم٤م مجٞمع ُم٤م شم٘مدّ م
ّ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ،1
ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م اًمتحريٛم ّٞم٦م ُمـ أد ًّم٦م اًمؼماءة قمٜمد
خمتّم٦م ذم احل ّٚمٞم٦م واحلرُم٦م وُم٤م ذيمره
وا ًّمذي ذيمره هٜم٤مك ُمـ إد ًّم٦م قمدّ ة أظمٌ٤مر ّ
ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ أد ًّم٦م اًمؼماءة ،وٓ خيٗمك قمدم ؿمٛمقل إظمٌ٤مر
اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م عم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٕمدم شمٕم ّٚمؼ اًمِمؽ سم٤محل ّٚمٞم٦م واحلرُم٦م ،ويمذا يمثػم ُمـ
أي٤مت وإظمٌ٤مر سم٤مًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛم ّٞم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
 

.1وىمقًمف شمٕم٤ممم:

     

        

.1

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.169
 .1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م  .145سمگق ٟمٛمكي٤مسمؿ در آن چٞمزى يمف وطمك ؿمده اؾم٧م سمف ؾمقى
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وىمقًمف ذم اخلؼم :أ ّيام إُمرء ريم٥م أُمر ًا سمجٝم٤مًم٦م ومّل ر ٍء قمٚمٞمف،1
وىمقًمفّ :
يمؾ ر ٍء ُمٓمٚمؼ طمتّك يرد ومٞمف هنل 3،وظمؼم قمٌداًمرمحـ سمـ احلج٤مج
شمزوج إُمرأة ذم قمدّ هت٤م4.
اًمقارد ذم ُمـ ّ

ودقمقى ؿمٛمقِل٤م عم٤م ٟمحـ ومٞمف سم٤مقمتٌ٤مر طمرُم٦م اًمؽمك سمٕمٞمد قمـ ُمٜمٍمف
اًمتٛمًؽ عم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ
شمٚمؽ أي٤مت وإظمٌ٤مر فم٤مهر ًا ،يمام أ ّٟمف يِمٙمؾ
ّ
أي٤مت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

      

   
  

 ،6وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 5وىمقًمف:

 

    

ٟ ،7مٔمر ًا إمم أ ّن اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ـ ًمق متّ٧م دًٓمتٝم٤م ـ هق

ظمّمقص اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م اًمتل سمٞم٤مهن٤م وفمٞمٗم٦م اًمِم٤مرع وُمٌ ّٞمٜمٝم٤م هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف
حمرُمك .أي٦م.
[ُمـ] ّ

 .1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م  .119و چف ؿمده اؾم٧م ؿمام را يمف ٟمٛمكظمقريد از آن چٞمزى يمف
ذيمر ؿمده اؾم٧م اؾمؿ [ظمدا] سمر او.
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /5ص /344ح.1
 .3اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /4ص /917ح 3واًمٗم٘مٞمف :ج /1ص /317ح.937
 .4اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /14ص /345ح.4
 .5ؾمقرة اًمٓمّلق ،أي٦م [ .7ظمداوٟمد] شمٙمٚمٞمػ ٟمٛمكيمٜمد ٟمٗمًك را ُمگر [سمف ىمدر آن چف
سمف او داده اؾم٧م] .أي٦م.
 .6ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م  .15و ٟمٌقديؿ ُم٤م قمذابيمٜمٜمده شم٤م ايـ يمف سمٕم٨م رؾمقل يمٜمٞمؿ.
 .7ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م  .115و ٟمٌقده اؾم٧م يمف گٛمراه يمٜمد ىمقُمك را سمٕمد از آن يمف
هداي٧م يمردم آهن٤م را .أي٦م.
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سمتقؾمط اًمرؾمقل وسمٞم٤مهن٤م اعم٘مّمقد ُمـ سمٕم٨م اًمرؾمقل.
ّ
وأ ُّم٤م اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ،ومٚمٞمس اًمٌٞم٤من ومٞمٝم٤م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمٔم٤مهر وٓ
ُم٘مّمقد ًا ُمـ سمٕم٨م اًمرؾمقل وٓ ُمـ ؿم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف سم٤مقمتٌ٤مر اًمتٙمٚمٞمػ سمٞم٤مٟمف وإن
يم٤من مجٞمع اِلداي٤مت واًمٕمٚمقم ذم مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف يمام ر ّسمام ئمٝمر ُمـ
سمٕمض ،وم٢مٟمّف ٓ دظمؾ ِلذا احلدي٨م سمام ٟمحـ سمّمدده ُمـ شمِمخٞمص اًمٔمقاهر
اًمتٛمًؽ ِب٤م سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمر ؾمقى
اًمٕمرومٞم٦م ،ومٚمؿ يٌؼ ذم أي٤مت ُم٤م يٛمٙمـ
ّ
ىمقًمف شمٕم٤ممم:

     

ُ 1مع ُم٤م ذم دًٓمتف ُمـ اًمت٠م ُّمؾ

اًمٔم٤مهر.
وىمقًمف:

    

ً 1مق ؾم ّٚمؿ دًٓمتف قمغم أص٤مًم٦م

اًمؼماءة ،وؿمٛمقًمف أيْم ً٤م عم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ٓ خيٚمق قمـ
ظمدؿم٦م يمام ذم ؾمقاسم٘مف ظمّمقص ً٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم ُمقرده.
وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمٔم٤مهر أٟمّف ٓ رء ُمـ أي٤مت يٛمٙمـ آقمتامد قمغم دًٓمتٝم٤م
ذم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة هٜم٤م.
ّ
اعمًتدل ِب٤م هٜم٤مك وم٘مقًمف
وأ ُّم٤م ؾم٤مئر إظمٌ٤مر

«ُم٤م طمج٥م اهلل قمٚمٛمف

 .1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م  .186شمٙمٚمٞمػ ٟمٛمكيمٜمد [ظمداوٟمد] ٟمٗمًـ [ى] را ُمگر سمف ىمدر ُوؾم ِع
آن.
 .1ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م  .41شم٤م ايـ يمف هّلک ؿمقد يمًك يمف هّلک ؿمقد از سم ّٞمٜمف .أي٦م.
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قمـ اًمٕمٌ٤مد[ 1ومٝمق ُمقوقع قمٜمٝمؿ] :وىمقًمف « :إ ّن اهلل حيت ّ٩م قمغم اًمٕمٌ٤مد سمام
ِ
فم٤مه ٍر
وقمرومٝمؿش 1وُم٤مؿم٤مِبام ،ومِمٛمقِل٤م ًمٚمِمٌٝم٦م ذم اعمقوقع همػم
آشم٤مهؿ
ّ
يم٤مٔي٤مت إظمػمة ُمـ ضمٝم٦م اٟمٍماومٝم٤م إمم سمٞم٤من إطمٙم٤مم وطمجٌٝم٤م ٓ ،شمٕمريػ
اعمقوققم٤مت وطمج٥م اًمٕمٚمؿ ِب٤م وإن أُمٙمـ اًمتٕمٛمٞمؿ هٜم٤م ورم سمٕمض أي٤مت
ٟمٔمر ًا إمم اؾمتٜم٤مد ّ
يمؾ ُمٕمرومتف إًمٞمف إ ُّم٤م اسمتداء يمام ر ّسمام ئمٝمر ُمـ ًمٗمظ سمٕمض ،أو
ٌ
ُمِمٙمؾ ضمد ًا ،سمؾ
سمتقؾمط اعم٘مدُم٤متً ،مٙم ّـ احلٙمؿ سمٔمٝمقرمه٤م ذم اًمٕمٛمقم قمروم ً٤م
ّ
اًمٔم٤مهر طمّمقل اًمتِمٙمٞمؽ اعمً٘مط ًمٚمٔمٝمقر ًمق ؾم ّٚمؿ اًمٕمٛمقم قمغم أ ّن ذم
شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٛم٘م٤مُملم إؿمٙم٤مًٓ آظمر ؾمٜمٌٞمٜمّف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ومٚمؿ يٌؼ ُمـ إظمٌ٤مر
اعمذيمقرة سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ؾمقى اًمٜمٌق ّي اًمقارد ذم رومع اًمتًٕم٦م 3وُمرومققم٦م
اًمٜمَّ ْٝم ِد ّي 4اًمقاردة ذم ووع اًمتًٕم٦م ،وىمقًمف  :أ ّيام ا ُْم ِر ٍئ ريم٥م أُمر ًا سمجٝم٤مًم٦م،
ومّل رء قمٚمٞمف ،وىمقًمف :اًمٜمّ٤مس ذم َؾم َٕم ٍ٦م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن ،5ورواي٦م قمٌد إقمغم

قمـ اًمّم٤مدق

ىم٤مل :ؾم٠مًمتف قمٛمـ مل يٕمرف ؿمٞمئ ً٤م هؾ قمٚمٞمف رء؟ ىم٤مل6.ٓ :

ّ

 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /18ص /119ح.18
 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم :ج /1ص /161ح.1
 .3اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم :ج /1ص /463ح 1واًمقؾم٤مئؾ :ج /11ص /195ح.3

 .4اًمٙم٤مذم :ج /1ص :463واًمقؾم٤مئؾ :ج /11ص /195ح :3ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م
اًمِمٞمٕم٦م :ج /1ص.315
 .5اٟمٔمر :قمقازم اًممزم :ج /1ص 414واعمًتدرك :ج /18ص /13ح.4
 .6اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم :ج /1ص /164ح.1

 ................................................................. 174أصؾ اًمؼماءة

ور ّسمام يًتِمٙمؾ ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ًمٚمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م يمٚمٞمٝمامٟ ،مٔمر ًا
إمم اعمراد ُمـ اعمقصقل ذم اًمٜمٌق ّي ُمث ً
ّل :أ ُّم٤م اعمقوقع اعمجٝمقل ومٞمٙمقن رومٕمف
قمٌ٤مرة قمـ قمدم اعم١ماظمذة قمٚمٞمف وأ ُّم٤م احلٙمؿ اعمجٝمقل ومٞمٛمٙمـ رومٕمف قمٌ٤مرة قمـ
قمدم اعم١ماظمذة قمغم خم٤مًمٗمتف ،ومٜمًٌ٦م اًمرومع إمم اعمقصقل خمتٚمٗم٦م ذم آقمتٌ٤مريـ
وم٢مرادهتام ٟمٔمػم اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم ُم٤م زاد قمغم اعمٕمٜمك اًمقاطمد ،وًمق ضمٕمؾ اعمراد
ُمـ اعمقصقل اعمقوقع ـ يمام ًمٕم ّٚمف اًمٔم٤مهر سم٘مريٜم٦م أظمقاشمف ـ يم٤من اظمتّلف
آقمتٌ٤مريـ أفمٝمرٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن اعمقوقع همػم ُمٕمٚمقم سمٜمٗمًف ذم اًمقوٕمٞم٦م وهمػم
إول ُمتٕم ّٚم٘م٦م سمح٤مل اعمقصقف وذم
ُمٕمٚمقم احلٙمؿ ذم احلٙمٛمٞم٦م ،وم٤مًمّمٗم٦م ذم ّ
اًمث٤مين سمح٤مل ُمتٕم ّٚمؼ اعمقصقف.
وُمٜمف ئمٝمر اإلؿمٙم٤مل ذم اعمرومققم٦م واخلؼم اًمث٤مًم٨م ،وم٢م ّن إُمر ومٞمف قمٌ٤مرة
قمـ ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ اخل٤مرضمل ،ومٜمًٌ٦م اجلٝم٤مًم٦م ىمد شمّلطمظ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ٟمٗمًف
سم٤مقمتٌ٤مر جمٝمقًم ّٞم٦م قمٜمقاٟمف و[سم٤مقمتٌ٤مر] أٟمّف [هؾ هق] مخر أو ّ
ظمؾ ُمث ً
ّل ،وشم٤مرة
شمّلطمظ سم٤مًمٜمٔمر إمم طمٙمٛمف.
وُمٜمف ئمٝمر احل٤مل ذم اًمراسمع إذا ضمٕمٚمٜم٤م اًمٙمٚمٛم٦م ُمقصقًم٦م وإن ضمٕمٚمٜم٤مه٤م
ًمٙمـ آٟمّم٤مف أٟمّف ًمق
فمرومٞم٦م ،ومجٝم٦م اإلؿمٙم٤مل فم٤مهر سم٤معم٘م٤ميً٦م ويمذا اخل٤مُمسّ ،
اًمتٛمًؽ سم٤مًمٜمٌق ّي واعمرومققم٦م ذم
صح٦م
ؾم ّٚمؿ مت٤مُم ّٞم٦م اإلؿمٙم٤مل ،وم٤مٟمّام هق ُم ّتجف ذم ّ
ّ
اعمً٠مًم٦م إوممّ ،
خيتّم٤من
وم٤من اًمٔم٤مهر إ ّٟمف قمغم شم٘مدير قمدم إُمٙم٤من اًمتٕمٛمٞمؿ
ّ
سمٔم٤مهرمه٤م سم٤مًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦مً ،مٙمقهنام ظمّمقص ً٤م سم٘مريٜم٦م همػم اجلٝمؾ ُمـ ؾم٤مئر
اعمرومققم٤مت واعمقوققم٤مت أفمٝمر ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م ُمـ احلٙمٛمٞم٦م،
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ّ
وًمٕمؾ
اًمتٛمًؽ ِب٤م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ويمذا اخلؼم إظمػم
صح٦م
وم٤معم ّتجف طمٞمٜمئذ ّ
ّ
احل٤مل ذم ُم٤م قمداه٤م أيْم ً٤م يمذًمؽ.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وم٤مًمٔم٤مهر أ ّن ذم اًمٜمٌق ّي يمٗم٤مي٦م ذم إصمٌ٤مت اعمٓمٚمقب ظمّمقص ً٤م
سمْمٛمٞمٛم٦م همػمهُ ،مع أ ّن اًمٔم٤مهر إٟمّف ٓ ظمّلف ذم أصؾ احلٙمؿ ُمـ اعمجتٝمديـ
وإظمٌ٤مريلم يٕمتدّ سمِم٠مٟمف يمجري٤من اًمدًمٞمؾ هٜم٤م.
وِم ّ٤م ذيمر هٜم٤م شمٕمرف قمدم ضمري٤من ُم٤م ذيمر ُمـ آطمتٞم٤مط هٜم٤مك ذم اعم٘م٤مم
سم٤معم٘م٤ميً٦م ،ومّل ٟمٓمٞمؾ اًمٙمّلم سمٕمد ُم٤م قمروم٧م ،ظمّمقص ً٤م ُمع أ ّن ؾمّلُم٦م
اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م ٟمققم ً٤م ُمـ إصقل احل٤ميمٛم٦م هٜم٤م ٟم٤مدرة ،1سمؾ أٟمٙمره سمٕمض
ُمِم٤مخيٜم٤م رأؾم ً٤م ،يمام طمٙمل قمٜمف فم٤مهر ًا سمخّلف اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م
ّ
وًمٕمؾ
وم٤مهن٤م ؾم٤معم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمقارد ُمـ إصقل احل٤ميمٛم٦م:
اعمقوققمٞم٦مّ ،
اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٘م٤مُملم ُمـ ضمٝم٦م أ ّن اعم٘مّمقد ذم اًمتحريٛم ّٞم٦م ُمـ إصؾ هق
اعمحرم ٓ يثٌ٧م يمقن
شمرظمٞمص اًمٗمٕمؾ وأص٤مًم٦م قمدم حت ّ٘مؼ قمٜمقان اعمقوقع
ّ
اًمٗمٕمؾ ظم٤مًمٞم ً٤م قمٜمف ،ومّل يٛمٙمـ شمرظمٞمص اًمٗمٕمؾ سمف وأص٤مًم٦م قمدم يمقن اًمٕمٜمقان
اعمحرم همػم ُمًٌقق سم٤مًمٕمدم ُمع ُمٕم٤مروتف سم٠مص٤مًم٦م قمدم همػمه ُمث ً
ّل أص٤مًم٦م قمدم
ّ
وضمقد اخلٛمر ٓ يثٌ٧م طمٚم ّٞم٦م ذب اإلٟم٤مء اعمر ّدد سمٞمٜمف وسملم اعم٤مء وأص٤مًم٦م قمدم
مخر ُمع ُمٕم٤مروتف سم٠مص٤مًم٦م قمدم يمقٟمف ُم٤مء همػم ُمًٌقىم٦م سم٤مًمٕمدم.
واحل٤مصؾ :إ ّن اًمٕمدم إول همػم ٍ
يم٤مف واًمٕمدم اعمْم٤مف ُمٕم٤مرض همػم
ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مٟ« :م٤مدرش.
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ُمًٌقق سم٤مًمٕمدم ،سمخّلف اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسم ّٞم٦م ،وم٢م ّن اعم٘مّمقد ومٞمٝم٤م شمرظمٞمص اًمؽمك
سمٛمجرد احلٙمؿ سمٕمدم حت ّ٘مؼ قمٜمقان
ودومع اإلًمزام سم٤مًمٗمٕمؾ ،وهق طم٤مصؾ
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم ٟمج٤مؾم٦م رء ذاشم٤م إذا وىمع ذم
اعمقوقع ذم اخل٤مرج ،ومٞمٙمٗمل قمٜمد
اعمًجد ُمث ً
ّل ٟمٗمس احلٙمؿ سمٕمدم وىمقع اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم إصمٌ٤مت
قمدم يمقن اًمٌمء اعمٗمروض ـم٤مهر ًا سمخّلف اؾمتٕمامًمف ،وعمّ٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م هٜم٤م
ُمً ٌٌّ٦م ُمـ وضمقد قمٜمقان اعمقوقع ذم اخل٤مرج دائ ًام ،يم٤من أص٤مًم٦م قمدم حت ّ٘مؼ
اًمٕمٜمقان يم٤مومٞم٦م إلصمٌ٤مت اًمؼماءة ،سمؾ ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ ضمري٤من إصؾ وًمق يم٤من ُمقاوم٘م ً٤م
ًمف ،سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم 1وُمـ شمٌٕمف ُمـ اعمٜمع ُمـ ضمري٤من
إصؾ اعمحٙمقم ُمع احل٤ميمؿ ،ؾمقاء ظم٤مًمٗمف أو واوم٘مف.
ودقمقى ُمٕم٤مروتٝم٤م سم٠مص٤مًم٦م قمدم حت ّ٘مؼ اًمٕمٜمقان اخل٤مرج ُمدومققم٦م سم٠م ّهن٤م ٓ
متٜمع ُمـ ضمري٤مهن٤م إذا مل يٙمـ ذم اًمٕمٛمؾ ِبام خم٤مًمٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ،سمؾ ر ّسمام يٛمٜمع
ُمـ ضمري٤مهن٤م إذا مل يٙمـ ًمٕمدُمف طمٙم ًام ذقمٞم ً٤م يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ،وًمق ومرض
قمام ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمِمٌٝم٦م اًمٌدو ّي٦م ودظمؾ ذم
طمّمقل اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظمرج ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ُمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ٕ :ن اعمٗمروض حت ّ٘مؼ اًمتٙمٚمٞمػ
ُمً٤مئؾ
ذم اًمٕمٜمقان أظمر أيْم ً٤م هذا.
وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن ذًمؽ يم ّٚمف قمغم شم٘مدير مت٤مُم ّٞمتف ٓ يٜمٗمع ذم إٟمٙم٤مر
اعمقوقع رأؾم ً٤م ،جلقاز قمروض اًمٓمقاري اعمً٘مٓم٦م ًمألصقل اعمقوققمٞم٦م ُمـ
 .1اٟمٔمر :ومرائد إصقل :ج /1ص.143
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ّ
ّ
ٞم٘مـ
اًمِمؽ ذم اًمت٘مدّ م
ىمٌٞمؾ شمقارد احل٤مًملم قمغم اًمٕمٛمؾ ُمع
واًمت٠مظمر يمٛمـ شم ّ
ّ
ّ
واعمت٠مظمر ًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقب اًمٓمٝم٤مرات
وؿمؽ ذم اعمت٘مدّ م
اًمٓمٝم٤مرة واحلدث،
ٟمٗمً ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م أو ذم سمٕمْمٝم٤م وًمق ذم ظمّمقص اًمٖمًؾ ًمٚمّمقم ٟمٔمر ًا إمم اإلؿمٙم٤مل
اعمٕمروفّ ،
وم٤من اًمٔم٤مهر ؾم٘مقط إصقل اعمقوققمٞم٦م ومٞمٝم٤م رأؾم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م أو إذا مل
اعم٘مرر ذم
يٕمٚمؿ اًمت٤مريخ أو إذا مل يٕمٚمؿ احل٤مًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمغم احل٤مًمتلم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ّ
اًمتٛمًؽ سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمقضمقب ومٞمٝم٤م.
حم ّٚمف ،ومّلسمدّ طمٞمٜمئذ ُمـ
ّ
ويٛمٙمـ ُمٜمع اًمتٗمرىم٦م اعمذيمقرة سملم اعم٘م٤مُملم رأؾم ً٤م ،وم٢م ّن ُم٤م ذيمر ُمـ قمدم
يمٗم٤مي٦م ٟمٗمل اًمٕمٜمقان ّ
اخل٤مص يٛمٙمـ إضمراءه ذم
اًمٙمكم ذم اًمتحريٛم ّٞم٦م جلقاز اًمٗمٕمؾ
ّ
اًمقضمقسمٞم٦م ّ
سم٠من ٟمٗمل ّ
اخل٤مص ،يمام أ ّٟمف
اًمٙمكم ٓ يٙمٗمل ذم إصمٌ٤مت ضمقاز اًمؽمك
ّ
يٛمٙمـ إضمراء ُم٤م ذيمر ومٞمٝم٤م ُمـ آيمتٗم٤مء سمٜمٗمل ّ
اًمٙمكم وقمدم صدور اًمتٙمٚمٞمػ ذم
اًمتحريٛم ّٞم٦م أيْم ً٤م.
واحل٤مصؾ أ ّن اًمٗمٕمؾ يمام يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره ُمع اخلّمقصٞم٦م ،يمذا اًمؽمك ىمد
يّلطمظ ُمع اخلّمقصٞم٦م ويمام أ ّٟمف يٛمٙمـ ُمّلطمٔمتف يمٚم ّٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر ُمتٕم ّٚم٘مف ،يٛمٙمـ
ُمّلطمٔم٦م اًمٗمٕمؾ أيْم ً٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙم ّٚمٞم٦م وٟمٗمل اًمٕمٜمقان ّ
اًمٙمكم يثٌ٧م ضمقاز
اًمؽمك واًمٗمٕمؾ اعمٚمحقفملم قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ومٞمٝمام ُمٕم ً٤م ،يمام أٟمّف يِمٙمؾ إصمٌ٤مشمف ِلام
إول واًمؽمك قمغم اًمث٤مين
إول ،وم٤مظمتٞم٤مر اًمٗمٕمؾ قمغم ّ
إذا ًمقطمٔم٧م قمغم اًمقضمف ّ
يقضمف ذم اًمتٗمرىم٦م شمِمخص ّ
اًمٙمكم سم٤مًمقضمقد
ٕملم ذم اعم٘م٤مم وهم٤مي٦م ُم٤م ر ّسمام ّ
همػم ُمت ّ
ّ
اًمتِمخص سمخّلف اًمٕمدم ،وم٤مٟمّف ٓ
دون اًمٕمدم ،ومّل يٛمٙمـ اًمقضمقد سمدون
اًمٙمكم سمف ،سمؾ هق ٍ
ّ
ّ
سم٤مق قمغم يمٚم ّٞمتف طمتّك يقضمدً ،مٙمـ اقمتٌ٤مر
يتِمخص
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اخلّمقصٞم٦م ذم اعمْم٤مف إًمٞمف وقمدُمف صم٤مسم٧م ذم اًمٕمدم واًمقضمقد يمٚمٞمٝمام وهق
ُمٜم٤مط اعمً٠مًم٦م دون اًمت ّ
ِّمخص احل٘مٞم٘مل ،وم٢من يم٤من ُمقرد اًمٗمٕمؾ اخل٤مص ُمتق ّىمٗم٤م
قمغم إطمراز ضمقازه وًمق سم٤مٕصؾ ،ومٚمٞمٙمـ طمّمقل اًمٕمدم اعمْم٤مف إمم اعمقوقع
أيْم ً٤م يمذًمؽ ،ومتد ّسمر هذا.
شمتّمقر قمغم وضمقه:
وحت٘مٞمؼ احل٤مل ذم أصؾ اعمً٠مًم٦م أ ّهن٤م
ّ
إول ُم٤م إذا اؿمتٌف طمّمؾ اًمِمٌٝم٦م ذم شمٕم ّٚمؼ احلٙمؿ اًمقضمقيب سم٤معمٙم ّٚمػ
ّ
ّ
ًمٚمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ اعمقوقع ُمع اطمتامل قمدم شمٕم ّٚمؼ احلٙمؿ سم٤معمٙم ّٚمػ رأؾم ً٤م سم٠من
اًمِمؽ ذم اٟمدراج اعمٙم ّٚمػ حت٧م اخلٓم٤مب رأؾم ً٤م أوٓ ،يمام إذا ّ
ّ
ؿمؽ ذم
يٙمقن
ّ
ًمٚمِمؽ ذم اإلؾمتٓم٤مقم٦م ُمع شمقارد احل٤مًملم قمغم اعمٙم ّٚمػ سمحٞم٨م
احل٩م
وضمقب ّ
ؾم٘مط سمف إصؾ اعمقوققمل ،واًمٙمّلم ومٞمف ُم٤م قمروم٧م.
ّ
اًمِمؽ ُمع اًم٘مٓمع سمدظمقل اعمٙم ّٚمػ حت٧م اًمتٙمٚمٞمػ
اًمث٤مين ُم٤م إذا طمّمؾ
ّ
وؿمؽ ذم
سم٤مقمتٌ٤مر وضمقد إومراد اعمتٞم ّ٘مٜم٦م ،يمام إذا وضم٥م إيمرام اًمٕم٤مدل ُمٓمٚم٘م ً٤م
وضمقب إيمرام ُمـ ّ
يِمؽ ذم قمداًمتف ُمع شمقارد احل٤مًملم قمغم اعمقوقع أو همػمه
يم٤مٕول.
اعمقوققمل ،واًمٔم٤مهر أٟمّف
ِمّ٤م يٛمٜمع ُمـ ضمري٤من إصؾ
ّ
ّ
ور ّسمام يتخ ّٞمؾ أ ّن اؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م سم٢ميمرام اًمٕم٤مدل ي٘متض اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ُمٜمف
اعمتق ّىمٗم٦م قمغم إيمرام اعمِمٙمقك ،وومٞمف ٟمٔمر ُمقيمقل سمٞم٤مٟمف إمم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م.
ّ
وؿمؽ ذم ُم٘مدار اعم٠مُمقر سمف ُمـ
اًمث٤مًم٨م ُم٤م إذا شمٕم ّٚمؼ إُمر سم٤معمٙم ّٚمػ ىمٓمٕم ً٤م
ّ
اًمِمؽ ذم ُم٘مدار حت ّ٘مؼ اعمقوقع ،أو ُمـ طمٞم٨م
اعمرة واًمتٙمرار ُمـ ضمٝم٦م
طمٞم٨م ّ
ّ
يمٛم ّٞم٦م ُم٘مدار اعمقوقع ُمع قمدم ارشمٌ٤مط
يمٛمٞم٦م اعم٠مُمقر سمف سم٤مقمتٌ٤مر
اًمِمؽ ذم ّ
ّ
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صح٦م سمٕمض إضمزاء سمٌٕمض ،يمٛمـ يٕمٚمؿ سم٤مؿمتٖم٤مل ذ ُّمتف سمديـ ُمر ّدد سملم ّ
إىمؾ
ّ
وإيمثر وسمٗمقائ٧م ُمتٕمدّ دة ُمِمٙمقك اًمٕمدد ،واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم ؾم٤مسم٘مف هق
ُمّلطمٔم٦م ٟمقع ّاحت٤مد ذم اعمٙم ّٚمػ سمف هٜم٤م دوٟمف ،واًمٔم٤مهر أ ّٟمف أيْم ً٤م يمً٤مسم٘مٞمف
ٟٓمحّلل اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إمم اًمٕمٚمؿ 1اًمتٗمّمٞمكم وؿمٌٝم٦م سمدوي٦م ،ومّل ُم١م ّصمر ذم
إصمٌ٤مت اًمِمٖمؾ.
يمٛمٞم٦م ُم٤موم٤مت ُمٜمف ُمـ اًمّمٚمقات
وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أٟمّف ًمق مل يٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ ّ
َضم َر ْت أص٤مًم٦م اًمؼماءة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمزائد قمغم اًم٘مدر اعمٕمٚمقم سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ،
اعمٍمح سمف ذم يمّلم سمٕمْمٝمؿ أ ّن اعمِمٝمقر ًمزوم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف طمتّك
ًمٙم ّـ اًمٔم٤مهر
ّ
ئم ّـ اًمٗمراغ وهق قمغم اًم٘م٤مقمدة ُمِمٙمؾ.
يقضمف ذًمؽ سم٠مُمقر:
ور ّسمام ّ
أطمده٤م ُم٤م قمـ سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملمُ :1مـ أ ّن اعمٙم ّٚمػ طملم قمٚمؿ سم٤مًمٗمقائ٧م
ص٤مر ُمٙم ّٚمٗم٤م [سمـ] ٘مْم٤مء هذه اًمٗم٤مئت٦م ىمٓمٕم ً٤م ويمذًمؽ [احل٤مل ذم اًمٗم٤مئت٦م] اًمث٤مٟمٞم٦م
وجمرد قمروض اًمٜمًٞم٤من يمٞمػ يرومع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ُمـ
واًمث٤مًمث٦م وهٙمذا،
ّ
اإلـمّلىم٤مت وآؾمتّمح٤مب ،سمؾ اإلمج٤مع أيْم ً٤م؟ وأ ّي ؿمخص حيّمؾ ُمٜمف
وسمٛمجرد قمروض
اًمت٠م ُّمؾ ذم أ ّٟمف إمم ُم٤م ىمٌؾ صدور اًمٜمًٞم٤من يم٤من ُمٙم ّٚمٗم ً٤م،
ّ
طمجٞم٦م
اًمٜمًٞم٤من يرشمٗمع اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مسم٧م [إمج٤مقم ً٤م وٟمّمقص ً٤م]...؟ وإن أٟمٙمر ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :قمٚمؿش.
 .1هق ّ
حمٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين اعمتقرم 1135ق.
اًمٕمّلُم٦م اعمجدّ د اعمقمم ّ
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آؾمتّمح٤مب ،ومٝمق ُمً ّٚمؿ إ ّن اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل يًتدقمل اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م.
إمم أن ىم٤ملٟ :مٕمؿ ذم اًمّمقرة اًمتل حيّمؾ ًمٚمٛمٙم ّٚمػ [دومٕم ً٦م] قمٚمؿ إمج٤مزم
سم٤مؿمتٖم٤مل ذ ُّمتف سمٗمقائ٧م ُمتٕمدّ دة يٕمٚمؿ ىمٓمٕم ً٤م شمٕمدّ ده٤مً ،مٙمـ ٓ يٕمٚمؿ ُم٘مداره٤م،
ٍ
طمٞمٜمئذ أن ي٘م٤ملٟ ٓ :مً ّٚمؿ حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ 1سم٠مزيد ُمـ اعم٘مدار اًمذي
وم٤مٟمّف يٛمٙمـ
شمٞم ّ٘مٜمف.
إمم أن ىم٤مل :واحل٤مصؾ إ ّن اعمٙم ّٚمػ إذا طمّمؾ [ًمف] اًم٘مٓمع سم٤مؿمتٖم٤مل ذ ُّمتف
سمٛمتٕمدّ د واًمتٌس قمٚمٞمف ذًمؽ ّ ً
يمام وأُمٙمٜمف اخلروج قمـ قمٝمدشمف ،وم٤مُٕمر يمام أومتك
سمف إصح٤مب ،وإن مل حيّمؾ ذًمؽ سم٠من يٙمقن ُم٤م قمٚمؿ سمف ظمّمقص اصمٜملم أو
صمّلث ُمث ً
ّل ،وأ ُّم٤م أزيد ُمـ ذًمؽ ومّل ،سمؾ اطمتامل اطمتٛمٚمف [وأُمره وطم٤مًمف قمغم
طمدة] ،وم٤مُٕمر يمام ذيمره ذم اًمذظمػمة .3 1إٟمتٝمك ّ
حمؾ احل٤مضم٦م.
وسمٞم٤مٟمف قمغم ُم٤م ئمٝمر زم ُمـ يمّلُمف أ ّن ُمراده إ ّن حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمِمٖمؾش.
 .1ذظمػمة اعمٕم٤مد :ص.384
 .3اٟمٔمرُ :مّم٤مسمٞمح اًمٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعً ،مٚمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين :ج /9ص447
و  448و  :453واٟمٔمرُ :مٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م :ج /9ص 686وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م :ج( 3اًم٘مًؿ

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :391اًمٗمرائد
إول) /ص :439ومرائد إصقل
ّ
ّ
(ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :171سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :85متٝمٞمد
اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ :ج /5ص :357اًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص :177درر اًمٗمقائد ذم
ذح اًمٗمرائد :ج /3ص :351ومرائد إصقل (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص:314
ذح اًمرؾم٤مئؾ :ج /1ص 114ودروس ذم اًمرؾم٤مئؾ :ج /3ص 93ويمتٌ ً٤م أظمر.
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وـمرو اًمٜمًٞم٤من قمٚمٞمف
ُمٜمجز ًمف قمغم اعمٙم ّٚمػ سمحٞم٨م يٚمزُمف اخلروج قمـ قمٝمدشمف
ّ
ّ
سم٤معمرة ،وطمٞمٜمئذ ّ
وم٢من شمٕم ّٚمؼ
ٓ يرومع
ّ
شمٜمجزه ُم٤مدام اعمٙم ّٚمػ ُمٚمتٗمت ً٤م ومل يٖمٗمؾ قمٜمف ّ
اًمٕمٚمؿ ّأوًٓ سم٤معمر ّدد سملم إىمؾ وإيمثر ُمـ دون ؾمٌؼ اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم قمٚمٞمف ّادمف
صمؿ شمر ّدد
ُم٤م ذم اًمذظمػمة وإضمراء أص٤مًم٦م اًمؼماءة وإن شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ ِب٤م ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤مّ ،
ّ
إىمؾ وإيمثر اىمت٣م اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل سمام
اعم٘مدار اعمٕمٚمقم ؾم٤مسم٘م ً٤م شمٗمّمٞمّل سملم
شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف ؾم٤مسم٘م ً٤م حتّمٞمؾ اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م وُمثٚمف اإلؾمتّمح٤مب ،وم٤مإليمتٗم٤مء
سمام ير ّدون اًمٕمٚمؿ رظمّم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمٞمؾ ُمـ قمن وهمػمه ًمٕم ّٚمف ُمٌٜمل قمغم قمدم
ّ
ًمتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمف ،ومّل
ـمرو
اًمِمؽ سمٕمد اًمٞم٘ملم ّ
ؿمٛمقل أد ًّم٦م اًمؼماءة ًمّمقرة ّ
يرومٕمف اجلٝمؾ اًمٓم٤مري ،ومدظمقًمف حت٧م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن همػم فم٤مهر ًمًٌؼ اًمٕمٚمؿ سمف
وًمٔمٝمقر شمٕم ّٚمؼ اًمًٚم٥م هٜم٤م سم٤معمٓمٚمؼ ُمٕمٜمك اعم٘متض ًمٜمٗمل مجٞمع أومراده وأزُم٤مٟمف،
ّ
اًمِمؽ سمٕمده ،وم٢مٟمّف
وم٤مًمرومع ُمتٕم ّٚمؼ سمام ٓ يٕمٚمؿ رأؾم ً٤مُ ٓ ،م٤م قمٚمؿ ؾم٤مسم٘م ً٤م وطمّمؾ
إول :وُمثٚمف احل٤مل ذم همػمه ُمـ أد ًّم٦م اًمؼماءة،
ُمٕمٚمقم وًمق سم٤مقمتٌ٤مر اًمزُم٤من ّ
ومٚمٕم ّٚمف يريد أ ّن أد ًّم٦م اًمؼماءة ٓ يِمٛمؾ هذه اًمّمقرة ،أو يٜمٍمف إمم همػمه٤م ،يمام
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕمٚمؿ ذم اجلٛمٚم٦م
أ ّن هم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اؿمؽماط ّ
ٜمجز سمف سمٕمد ارشمٗم٤مع اًمٕمٚمؿ وحت ّ٘مؼ
وقمدم اعم١ماظمذة سمدوٟمف ٓ ،دومع اًمتٙمٚمٞمػ اعم ّ
اًمتٜمجز يم٤مظمتّم٤مص اإلمج٤مع سمٖمػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.
ّ
اعم٘مٍم وًمق طمّمؾ اًمٖمٗمٚم٦م سمٕمد
ور ّسمام ي١م ّيد ذًمؽ سمٕمدم ُمٕمذور ّي٦م اجل٤مهؾ ّ
آًمتٗم٤مت رأؾم ً٤م يمٙمثػم ُمـ اًمٕمقام :هم٤مي٦م إُمر ارشمٗم٤مع اًمتٙمٚمٞمػ ذم صقرة قمدم
آًمتٗم٤مت رأؾم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم ظمّمقص صقرة قمدم اؾمتٜم٤مده إمم شم٘مّمػمه.
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هذا هم٤مي٦م شمقضمٞمف اًمٙمّلم وومٞمف:
ّأوًٓ سم٤مًمٜم٘مض سم٤مًمِمٌٝم٦م اًم ٌَدْ ِو ّي٦م ،وم٢مٟمّف ًمق ّ
ؿمؽ ذم ومقت صّلة واطمدة
قمٛمد ًا سمحٞم٨م قمٚمؿ سمٗمقاشمف سمٕمده قمغم شم٘مدير اًمٗمقت ،ومّل أفمٜمّف يٚمتزم سمقضمقب
وُمض حم ّٚمف ضمرى ُمـ اعم٘م٤مم ،وًمق ٟمقىمش ذم
ىمْم٤مءه ،وم٢من يم٤من ٕضمؾ حت ّ٘مؼ
ّ
هذا اًمر ّد ،ومٙمٞمػ يٜم٤مىمش ذم ضمري٤من إصؾ ذم مجٞمع ُمقارد اًمِمٌٝم٦م إذا يم٤مٟم٧م
سمحٞم٨م قمٚمؿ سمف قمغم شم٘مدير وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ ،يمٛمـ ّ
ؿمؽ ذم مخري٦م إٟم٤مء سمٕمد يمقن
طم٤مًمف ُمٕمٚمقُم ً٤م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ.
وصم٤مٟمٞم ً٤م إٟمّف ٓ يتق ّىمػ صدق اعمجٝمقل واعمِمٙمقك وهمػم اعمٕمٚمقم إمم قمدم
شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف ذم زُم٤من ُم٤م ،سمؾ ذم ّ
يمؾ زُم٤من مل يتٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف ،ومٝمق همػم ُمٕمٚمقم
وجمٝمقل ،ودقمقى آٟمٍماف إمم قمدم ؾمٌؼ اًمٕمٚمؿ ٓ ؿم٤مهد ًمف ،يمام أ ّن شمٜمجٞمز
اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٙمٚمٞمػ إ ّٟمام هق ُم٤مدام سم٤مىمٞم ً٤م وإـمّلىمف ِمٜمقع وُم١ماظمذة اجل٤مهؾ
يّمححف اًمت٘مّمػم ذم شمرك اًمتٕم ّٚمؿ طملم آًمتٗم٤مت ومت٠م ُّمؾ.
اعمٗمروض
ّ
صمؿ إ ّن سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م اطمتٛمؾ ذم يمّلُمف شمقضمٞمٝم٤م آظمر وهق يمقن
ّ
اًمّمّلة اعمٜمً ّٞم٦م ،ومّلسمدّ ُمـ إطمراز
احلٙمؿ سمقضمقب اًم٘مْم٤مء ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم قمٜمقان ّ
حت ّ٘مؼ اًمٕمٜمقان سم٤مإلشمٞم٤من سم٤معمِمٙمقك ومقشمف أيْم ً٤م ،يمام ؾمٞمجلء ٟمٔمػمه ذم اًمقضمف
اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وهق سمٕمٞمد قمـ اًمٕمٌ٤مرة وُمٌٜم٤مه ُمٜمٔمقر ومٞمف ضمد ًا يمام ٓ خيٗمك.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وهق إ ّن احلٙمؿ سمقضمقب اًم٘مْم٤مء
ُمتٕم ّٚمؼ سمٕمٜمقان اًمٗم٤مئ٧م ،وم٢مذا قمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ حت ّ٘مؼ اعمقوقع قمٜمدهً ،مزم قمٚمٞمف
إطمراز قمٜمقان اًمٗمقائ٧م ذم ُم٤م ىمْم٤مه سمحٞم٨م حيّمؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمّف ىم٣م اًمٗم٤مئ٧م ُمٜمف
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يمقضمقب صقم ؿمٝمر رُمْم٤من اعمر ّدد سملم اًمثّلصملم واًمٙم٤مُمؾ واًمٜم٤مىمص ،وم٢من
طمّمؾ وم٢مٟمّف يٜمٌٖمل احلٙمؿ سمقضمقب حتّمٞمؾ اًم٘مٓمع سم٤مًمٗمراغ سم٤مإلشمٞم٤من سم٤معمِمٙمقك
ومٞمف أيْم ً٤م.
ويرد قمٚمٞمف ّأوًٓ إٟمّف اًم َ٘مدَ ُر ا ُعم ًَ َّٚم ُؿ ُمـ ضمري٤من أص٤مًم٦م إؿمتٖم٤مل ذم ٟمٔم٤مئر
ّ
إىمؾ
اعم٘م٤مم هق ُم٤م إذا يم٤من احلٙمؿ ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم قمٜمقان ُمر ّدد طمّمقًمف ذم
ًٝمؾّ ،
ّ
اًمِمؽ ذم ُمدظمٚمٞم٦م ر ٍء
وم٢من
وإيمثر ،يمام إذا أُمر اعمقمم قمٌده سمنمب ُم ّ
ذم اًمًٝم٤مًم٦م ذـم ً٤م أو ؿمٓمر ًا ِمّ٤م ٓ يٛمٙمـ دومٕمف سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة وومرض ذًمؽ ذم
همػم آرشمٌ٤مـمل ُمث ً
ّل ،وأ ُّم٤م ذم همػمه سم٠من مل يٙمـ هٜم٤مك قمٜمقان ُمر ّدد سملم إُمريـ
ّ
وإىمؾ اعمٕمٚمقم ذم ُم٤م
ُمٓمٚمقب احلّمقل ،ومّل ٟمً ّٚمؿ ضمري٤من ىم٤مقمدة آؿمتٖم٤مل
ّ
اًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ اًمٗم٤مئ٧م أظمر ،ومّل دظمؾ ًمف
ٟمحـ ومٞمف وم٤مئ٧م ىمٓمٕم ً٤م وإٟمّام
سم٤مًمٕمٜمقان اعمت٘مدّ م.
وصم٤مٟمٞم ً٤م إ ّٟم٤م ٓ ٟمً ّٚمؿ شمٕم ّٚمؼ احلٙمؿ هٜم٤م سمٕمٜمقان اًمٗم٤مئ٧م ،سمؾ ُمـ اعمحتٛمؾ أن
ومٞمٜمحؾ ىمقًمف «ا ْىم ِ
ّ
ض
يٙمقن ُم٠مظمقذ ًا قمغم وضمف اًمٓمري٘مٞم٦م ًمألومراد اخل٤مرضمٞم٦م،
ُم٤موم٤متش إمم ـمٚم٥م ٟمٗمس شمٚمؽ إومراد اًمٗم٤مئت٦م ذم اخل٤مرج ُمـ دون أن يٙمقن
َ
ًمٕمٜمقان اًمٗمقت ُمدظمٚمٞم٦م ذم ُمٓمٚمقسم ّٞمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م هق.
ّ
سم٤مٕىمؾ
وصم٤مًمث ً٤م إ ّن أص٤مًم٦م قمدم ومقت إيمثر هٜم٤م ىم٤موٞم٦م سمحّمقل اًمؼماءة
واٟمحّم٤مر اعمٓمٚمقب ومٞمف ويمقٟمف هق اًمٗم٤مئ٧م ،ومّل جمرى ٕص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل.
سمحجٞمتف.
وم٢من ىمٚم٧م :إٟمّف أصؾ ُمثٌ٧م ٓ ٟم٘مقل ّ
ىمٚم٧مً :مق ؾم ّٚمؿ ذًمؽ ،وم٤مًمقاؾمٓم٦م ظمٗم ّٞم٦م يٚمتزم سم٤مقمتٌ٤مره٤م :وذًمؽ ٕ ّن ّ
يمؾ
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ُمقرد يٙمقن ؾمٚمٌٞم ً٤م ظمٗمٞم٦م ،وم٠مص٤مًم٦م قمدُمف ُمثٌت٦م ًمٚمحٙمؿ ،يم٢مصمٌ٤مت وطمدة اًمٌٜم٧م
ذم اعمػماث سم٠مص٤مًم٦م قمدم اًمزائد وآؾمتحٌ٤مب سم٠مص٤مًم٦م قمدم اإلًمزام قمٜمد صمٌقت
اًمرضمح٤من وهمػم ذًمؽ ومت٠م ُّمؾ.
٤مًمّمّلة اعمِمٙمقك إشمٞم٤مهن٤م ذم اًمقىم٧م،
وصم٤مًمثٝم٤م إصؾ قمدم اإلشمٞم٤من سم ّ
ومٞمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف وضمقب اإلشمٞم٤من ِب٤م سمٕمد اًمقىم٧م.
ودقمقى شمر ّشم٥م اًم٘مْم٤مء قمغم صدق [اًمٗمقت] همػم اًمث٤مسم٧م سم٤مٕصؾ ٓ
جمرد قمدم اإلشمٞم٤من اًمث٤مسم٧م سم٤مٕصؾِ ،مٜمققم٦م عم٤م ئمٝمر ُمـ إظمٌ٤مر ويمٚمامت
ّ
جمرد اًمؽمك يمام ّسملم ذم حم ّٚمف.
إصح٤مب ُمـ أ ّن اعمراد سم٤مًمٗمقت ّ
وأ ُّم٤م ّ
ّ
اًمّمّلة سمٕمد وىمتٝم٤م ٓ يٕمتدّ ِب٤م،
ُم٤مدل قمغم أ ّن
اًمِمؽ ذم إشمٞم٤من َّ
[ومـ] ّل يِمٛمؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف1.

اعمٌٜمك :أ ّن ُمٜمع ؿمٛمقل اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر ًمٚمٛم٘م٤مم
ويرد قمٚمٞمف سمٕمد شمًٚمٞمؿ
ٰ

ٍ
ظم٤مل قمـ اًمًٜمد ،ؾم ّٞمام ُمع اقمتْم٤مده سمٌٕمض اإلـمّلىم٤مت وسمٔم٤مهر طم٤مل اعمًٚمؿ
ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت.
وراسمٕمٝم٤م إ ّن اًم٘مْم٤مء وإن يم٤من سم٠م ٍ
ُمر ضمديدً ،مٙمٜمّف يٙمِمػ قمـ اؾمتٛمرار
ُمٓمٚمقسمٞم٦م اًمٗمٕمؾ ُمـ ّأول وىمتٝم٤م إمم آظمر زُم٤من مت ّٙمـ اعمٙم ّٚمػ ُمٜمف :هم٤مي٦م إُمر
إ ّن هذا قمغم ؾمٌٞمؾ شمٕمدّ د اعمٓمٚمقب سم٠من يٙمقن ّ
اًمٙمكم اعمِمؽمك سملم ُم٤م ذم اًمقىم٧م
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص 391و  :393واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ
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وظم٤مرضمف ُمٓمٚمقسم ً٤م ويمقن إشمٞم٤مٟمف ذم اًمقىم٧م ُمٓمٚمقسم ً٤م آظمر ،يمام أ ّن أداء اًمديـ ور ّد
اًمًّلم واضم٥م ذم أ ّول أوىم٤مت اإلُمٙم٤من وًمق مل يٗمٕمؾ ،ومٗمل اًمث٤مين وهٙمذا،
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢مذا دظمؾ اًمقىم٧م وضم٥م إسمراء ّ
اًمّمّلة ،وم٢مذا ّ
اًمذ ُّم٦م قمـ ّ
ؿمؽ ذم
يمكم ّ
طمّمقًمف ذم اًمقىم٧م سمٕمده ،ومٛم٘مت٣م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وضمقب حتّمٞمؾ اًمؼماءة
اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م سمٕمد اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل ،يمام ًمق ّ
ؿمؽ ذم اًمؼماءة ُمع سم٘م٤مء اًمقىم٧م ويمام ًمق
ّ
ؿمؽ ذم أداء اًمدّ يـ اًمٗمقري ور ّد اًمًّلم ذم اًمزُم٤من اًمً٤مسمؼ ،وم٤مٓؾمتّمح٤مب
وىم٤مقمدة آؿمتٖم٤مل هٜم٤م ضم٤مري٤من ذم اعمٓمٚمؼ ،ومّل دمري هٜم٤م أص٤مًم٦م اًمؼماءة1.

واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠م ّن ُمـ اعمحتٛمؾ ـ سمؾ اًمٔم٤مهر قمغم اًم٘مقل سمٙمقن اًم٘مْم٤مء
ٍ
سم٠مُمر ضمديد ـ يمقن ّ
يمؾ ُمـ اًم٘مْم٤مء وإداء شمٙمٚمٞمٗم ً٤م ُمٖم٤مير ًا ًممظمر ،ومٝمق ُمـ
ىمٌٞمؾ وضمقب اًمٌمء ووضمقب شمداريمف سمٕمد ومقشمف ،يمام يٙمِمػ قمـ ذًمؽ شمٕم ّٚمؼ
أُمر إداء سمٜمٗمس اًمٗمٕمؾ وأُمر اًم٘مْم٤مء سمف سمقصػ اًمٗمقت ،وي١م ّيده سمٕمض ّ
ُم٤مدل
قمغم أ ّن ّ
ًمٙمؾ ُمـ اًمٗمرائض سمدل وهق ىمْم٤مءه قمدا اًمقٓي٦مُ ٓ ،مـ سم٤مب إُمر
ّ
ظم٤مص ُمٜمف أو سمتٕمجٞمٚمف يمام ذم اعمث٤مًملم اعمت٘مدّ ُملم ،ومّل جمرى
سم٤مًمٙمكم وإُمر سمٗمرد
ّ
ًم٘م٤مقمدة آؿمتٖم٤مل واؾمتّمح٤مسمف.

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص 393وج /1ص174
 .1اٟمٔمر :ومرائد آصقل
ّ

و  :175سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :86متٝمٞمد اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ:
ج /5ص 365واًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص.181
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حمّمؾ ُم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم 1ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف:
هذا ّ
ّأوًٓ سمام ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وسمٞم٤مٟمف سمٕمد اًمتٜم٘مٞمح :إ ّن اًمٜمزاع سملم
إول وقمدُمف إٟمّام هق ذم شمق ّىمػ احلٙمؿ سمثٌقت
اًم٘م٤مئٚملم سمٙمقن اًم٘مْم٤مء سم٤مُٕمر ّ
اًم٘مْم٤مء قمغم إُمر اجلديد ،وأ ُّم٤م سمٕمد وروده ،ومّل يٜمٌٖمل اًمت٠م ُّمؾ ذم فمٝمقر سم٘م٤مء
اعمٓمٚمقسمٞم٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمقىم٧م ُمـ ذًمؽ إُمر ٓ ،إصمٌ٤مت ُمٓمٚمقسم ّٞمتف ُمًت٘م ّٚم٦م
ُمر ضمقاسمف
ًمٚمٗمٕمؾ سمٕمده٤م يٖم٤ميرُ 1مٓمٚمقسمٞمتف ذم اًمزُم٤من ّ
إول ،يمام يٙمِمػ قمٜمف ُم٤م ّ
ذم ُمً٠مًم٦م اًمٜم ّٞم٦م ُمـ قمدم ًمزوم شمٕمٞملم إداء واًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م ظمّلوم ً٤م ًمٙمثػم ُمـ
واعمتقؾمٓملم ،وم٤مٟمّف يٙمِمػ ُمـ يمقن اعم٤مهٞم٦م اعم٠ميت ِب٤م ذم اًمقىم٧م
اعمت٘مدّ ُملم
ّ
وظم٤مرضمف واطمدة ،وًمق يم٤مٟم٧م ُمتٖم٤ميرةً 3مقضم٥م احلٙمؿ سمٚمزوم اًمتٕمٞملم يمام يٚمزم
اعم٠ميت سمف فمٝمر ًا أو قمٍم ًا وٓ يٙمتٗمك سمٛمجرد اإلشمٞم٤من سم٠مرسمع ريمٕم٤مت
شمٕمٞملم يمقن ّ
ُمـ دون شمٕمٞملم قمٜمقان اعم٠مُمقر سمف ،وسمٕمد وطمدة اعم٤مهٞم٦م سمحً٥م اقمتٌ٤مر إُمر
[ومـ] ٙمٞمػ يٜمٙمر شمٕمدّ د اعمٓمٚمقب ومٞمف.
وُم٤م ذيمر ُمـ أ ّن شمٕم ّٚمؼ اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٗمٕمؾ سمقصػ اًمٗمقت يٙمِمػ قمـ
شمٖم٤مير 4اًمتٙمٚمٞمٗملم يم٢مـمّلق اًمٌدل قمٚمٞمف[ ،ومـ] ٛمدومقع سم٠م ّن اعمراد سم٤مًمٗمقت ٟمٗمس
١مؾمً٦م اإلؾمّلُمل):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :175اًمٗمرائد (ٟمنم اعم ّ
ص.394
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :يٖم٤مئرش.
 .3ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :متٖم٤مئرةش.
 .4ذم اعمخٓمقـم٦م« :شمٖم٤مئرش.
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قمدم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومام اًمٗم٤مرق قمروم ً٤م سملم أن ي٘مقل أُمر« :ا ْوم َٕمؾ ذم اًمزُم٤من
إول وإن مل شمٗمٕمؾ ومٗمل اًمث٤مينش ،وسملم أن ي٘مقل« :ا ْوم َٕمؾ َواضم َٕم ْٚمف ذم اًمزُم٤من
ّ
إولش ،وم٤مٟمّ٤م ٓ ٟمرى سملم اًمتٕمٌػميـ ومرىم ً٤م ذم اًمٕمرف.
ّ
سم٤مخل٤مص وومقات
وأ ُّم٤م إـمّلق اًمٌدل قمٚمٞمف ومٚمٕم ّٚمف سم٤مقمتٌ٤مر إُمر
ّ
اخلّمقص ّٞم٦م واؿمتامل اًم٘مْم٤مء قمغم ّ
اًمٙمكم اعمقضمقد ومٞمٝم٤م.
هذا هم٤مي٦م حترير اجلقاب وهق سمٕمد ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل يْمٞمؼ قمـ
ذطمف اعمج٤مل.
وصم٤مٟمٞم ً٤م إ ّن إُمر اجلديد يم٤مؿمػ قمـ سم٘م٤مء اعمّمٚمح٦م اعمقضمقدة ذم إُمر
٤مًمّمّلة سمٕمد
إول إمم اًمث٤مين سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة شمٌٕم ّٞم٦م إطمٙم٤مم ًمٚمّمٗم٤مت ،وم ّ
ّ
ظمروج اًمقىم٧م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م اعمقضمٌ٦م ،وهذه اعمّمٚمح٦م إ ُّم٤م أن يٙمقن
وإول ُمثٌ٧م
اًمّمّلة سمام هل صّلة ،أو ومٞمف سم٘مٞمد يمقٟمف سمٕمد اًمقىم٧م
ّ
ذم ُم٤مهٞم٦م ّ
ًمٚمٛمدّ قمك سم٘م٤مقمدة اعمّلزُم٦مّ ،
وم٤من اعمّمٚمح٦م اعمقضمٌ٦م ًمٚمٗمٕمؾ ُمقضمقدة ذم ّ
اًمٙمكم ُمع
ىمٓمع اًمٜمٔمر ُمـ اخلّمقصٞم٦م ،ومّلسمدّ أن يٙمقن واضمٌ ً٤م يمذًمؽ ،وهق اعمٓمٚمقب،
واًمث٤مين سم٤مـمؾّ ٕ :ن ُمرضمٕمف إمم ُمدظمٚم ّٞم٦م ظمروج اًمقىم٧م ذم طمدوث اعمّمٚمح٦م
واعمٗمروض إ ّن ًمٌ٘م٤مءه ُمدظمٚمٞم٦م ذم اعمّمٚمح٦م إ ّٓ ُم٤مهٞم٦م ىمٓمٕم ً٤م ،ومٞمٚمزم أن يٙمقن
ٟمٗمس اًمقىم٧م واٟم٘مْم٤مءه ُم١م ّصمر ًا ذم اؿمتامل اًمٗمٕمؾ قمغم اعمّمٚمح٦م ،ومٞمٙمقن وضمقد
اًمٌمء وقمدُمف يمّلمه٤م ُم١م ّصمريـ ذم أصمر واطمد ،وهق حم٤مل ٓؾمتح٤مًم٦م شم٠مصمػم
اًمٜم٘مٞمْملم أصمر ًا واطمد ًا وًمق سم٤مًمٜمقع.
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واعمْم٤مي٘م٦م 1قمـ ذًمؽ سمدقمقى يمقن آٟم٘مْم٤مء أيْم ً٤م وضمقد ّي ً٤م يم٤مًمٌ٘م٤مء ٓ
اًمْمديـ أيْم ً٤م ُمـ طمٞم٨م مه٤م يٛمتٜمع اؿمؽمايمٝمام ذم
يي سمام ٟمحـ سمّمددهّ ٕ :ن ّ
ّ
اًمت٠مصمػمّ ،إٓ أن يرضمع إمم ضمٝم٦م ضم٤مُمٕم٦م يٙمقن اًمت٠مصمػم سم٤مقمتٌ٤مره٤م وهق هٞمٝمٜم٤م همػم

وم٤مهنام يِمٌٝم٤من اًمٜم٘مٞمْملم ،1ومٙمٞمػ يٙمقن اًمت٠مصمػم ِلام ُمـ همػم ضمٝم٦م
ّ
ُمتّمقرّ ،
اًمْمدّ ي٦م؟ سمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٤مؾمتح٤مًم٦م شمٕمدّ د اًمٕمٚمؾ احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقل اًمقاطمد
طم٘مٞم٘م٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤مإلٟمّم٤مف أ ّن اطمتامل يمقن ٟمٗمس ظمروج اًمقىم٧م ُم١م ّصمر ًا ذم
طمدوث ُمّمٚمح٦م ضمديدة ِمّ٤م ٓ يٜمٌٖمل آقمتٜم٤مء سمٛمثٚمف ذم اعم٘م٤مم سمٕمد يمقن ٟمٗمس
اًمقىم٧م ُم١م ّصمر ًا ذم اعمّمٚمح٦م ىمٓمٕم ً٤م ،يمٞمػ؟ وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمزم وضمقسمف ُمع
يتقهؿ ضمٕمؾ اًمؽمك ذـم ً٤م حلدوث اعمّمٚمح٦م
اإلشمٞم٤من سم٤مٕداء أيْم ً٤م ،إّٓ أن ّ
سم٤مٟم٘مْم٤مء اًمقىم٧م وسمٕمده ضمدّ ًا همػم ظمٗم ّل قمغم اًمذهـ اًمًٚمٞمؿ ،ومٚمؿ يٌؼ ّآ
آًمتزام سمقضمقد اعمّمٚمح٦م اعمِمؽميم٦م سملم اًمزُم٤مٟملم سمحٞم٨م يٙمٗمل ذم إُي٤مب
إول ،ومٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة
اًمٗمٕمؾ واعمّمٚمح٦م ذم ظمّمقص إي٘م٤مقمف ذم اًمزُم٤من ّ
اعمّلزُم٦م احلٙمؿ سمتٕمدّ د اعمٓمٚمقب يمذًمؽ وهق اعمٓمٚمقب.
ودقمقى اظمتّلف ُمتٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمٗملم ،أقمٜمل إدائل واًم٘مْم٤مئل ،إن أريد
ِب٤م اظمتّلف زُم٤مهنام ،ومٝمق فم٤مهرً ،مٙمـ ٓ ُيدي يمام قمروم٧م :وإن [أريد] ِب٤م
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اعمْم٤مئ٘م٦مش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمٜم٘مٞمْم٤منش.
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اظمتّلومٝمام ُمـ همػم ضمٝم٦م اًمزُم٤من ،ومٝمق همػم فم٤مهر ،وشمًٛمٞمتف شمداريم ً٤م وسمدًٓ ٓ
يقضم٥م اظمتّلف اعمقوقع واىمٕم ً٤م ا ًّمذي هق ُمٜم٤مط اجلقاب ،ومت٠مُمؾ.
إول سم٠من ي٘م٤مل :إ ّن ُمٓمٚمقسمٞم٦م
ويٛمٙمـ إضمراء ٟمٔمػمه ذم إمت٤مم اجلقاب ّ
اًمّمّلة سمٕمد اًمقىم٧م إ ُّم٤م أن يٙمقن سم٤مقمتٌ٤مر يمقهن٤م ُمٓمٚمقسم٦م يمٚم ّٞم٦م ،أو سم٤مقمتٌ٤مر
ّ
وإول هق اعمٓمٚمقبّٟ ٕ :مف يٚمزم ُمٜمف ُمٓمٚمقسمٞم٦م اًم٘مٞمد شمٌٕم ً٤م واًمت٘مٞمٞمد
اخلّمقص ّٞم٦م،
ّ
ذاشم ً٤م ذم وٛمـ اعم٘م ّٞمد ًمدظمقل اًمت٘مٞمٞمد ذم اعمٓمٚمقب اعم٘م ّٞمد ،ومٞمٚمزم أن يٙمقن إي٘م٤مقمف
ذم ظم٤مرج اًمقىم٧م ُمٓمٚمقسم ً٤م ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ظم٤مرج اًمقىم٧م واعمٗمروض ُمٓمٚمقسم ّٞم٦م
اًمٗمٕمؾ ذم اًمقىم٧م أيْم ً٤م سم٤مخلّمقص ،ومٚمزم يمقن ٟمٗمس وىمققمف ذم اًمقىم٧م،
إول يمّلمه٤م ُمٓمٚمقسم ً٤مً 1مألُمر
وٟمٗمس ظمروضمف قمـ اًمقىم٧م وًمق سمنمط قمدم ّ
ُمتّمقر ،وم٤مٟمّف يمٛمٓمٚمقسمٞم٦م اًمٜم٘مٞمْملم أواًمْمدّ يـ ا ًّمذيـ ٓ صم٤مًم٨م ِلام
وهق همػم
ّ
وًمق يم٤من أطمدمه٤م ُمؽمشمٌ ً٤م قمغم شمرك أظمر واعمً٠مًم٦م سمٕمد ّ
حمؾ إؿمٙم٤مل ،ومت٠مُمؾ.
صمؿ إ ّن سمٕمض إؾم٤مـملم اقمؽمض قمغم هذا اًمتقضمٞمف وؾم٤مسم٘مف طمٞم٨م
ّ
ضمٕمٚمٝمام شمرضمٞمٝم ً٤م واطمد ًاُ ،مْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ذيمر اقمؽماو ً٤م صم٤مٟمٞم ً٤م وهق اًمٜم٘مض سمّمقرة
ّ
شمؿ جلرى ومٞمفُ ،مع أٟمّف ٓ
ؿمؽ اًمقًمد ذم اعم٘مدار اًمٗم٤مئ٧م قمـ إسمقيـ ،وم٤مٟمّف ًمق ّ
ئمـ ِبؿ اًمتزام ذًمؽ ذم اعم٘م٤مم وا ٍ
ف إذا وضم٥م قمغم اعم ّٞم٧م جلٝمٚمف سمام وم٤مت ُمٜمف
ّ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مٓمٚمقسم٤منش .وإوضمف إومراد اخلؼم سمٕمد يمّل ويمٚمت٤م .يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
   

(ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م  )33ومل ي٘مؾ :أشمت٤م.
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ُمٕملم ئم ّـ ُمٕمف اًمؼماءة 1أو يٕمٚمؿُ ،ي٥م قمغم اًمقًمد ىمْم٤مء ذًمؽ اعم٘مدار
ُم٘مدار ّ
ًمقضمقسمف قمغم اعم ّٞم٧م فم٤مهر ًا سمخّلف ُم٤م مل يٕمٚمؿ وضمقسمف قمٚمٞمف1.

وأٟم٧م ظمٌػم سم٠م ّن هذا اإلؿمٙم٤مل ٓ ُمنح ًمف ذم هذا اًمقضمف :ضورة
قمدم يمقن اًمتٙمٚمٞمٗملم هٜم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ شمٕمدّ د اعمٓمٚمقب ا ًّمذي هق ُمٌٜمك هذا اًمقضمف،
ًمتٕمدّ د اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م سمخّلف اعمً٠مًم٦م ،ومٚمٕم ّٚمف أراد سمف اًمٜم٘مض قمغم اًمقضمف اًمً٤مسمؼ،
يتٕمرض عمٜمٕمف ّإٓ سمٕمٛمقم ّ
ُم٤مدل قمغم أ ّن اًمِمؽ ذم اإلشمٞم٤من سمٕمد ظمروج
ًمٙمٜمّف مل ّ
اًمقىم٧م ٓ يٕمتدّ سمف ،ومٚمٕم ّٚمف ضمٕمؾ ذًمؽ ؿم٤مهد ًا ًمٕمٛمقُمف عم٤م ٟمحـ ومٞمف وٓ يٛمٙمـ
إضمراء ذًمؽ اًمٕمٛمقم ِلذا اعمث٤مل فم٤مهر ًاّ ٕ :ن اًمٔم٤مهر اظمتّم٤مصف سمّمقرة ّ
ؿمؽ
اعمٙم ّٚمػ ٟمٗمًفّ ٓ ،
ؿمؽ اًمٖمػم ذم طم ّ٘مف :وطمٞمٜمئذ وم٤مإلؿمٙم٤مل ومٞمف ُم ّتجف ُمٓمٚم٘م ً٤م،
ومّلسمدّ إ ُّم٤م ُمـ اًمتزام آؿمتٖم٤مل ،أو دقمقى ظمروضمف قمـ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمدًمٞمؾ ،ومّل
يتؿ اًمٜم٘مض ،ومتدسم ّر.
ّ
وُمـ هٜم٤م ئمٝمر آقمؽماض قمغم اًمتقضمٞمف اعمذيمقر وهق يمٗم٤مي٦م اًمٕمٛمقم
يتٛمًؽ سمٌٕمض إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم
اعمذيمقر ذم اخلروج قمـ اًم٘م٤مقمدةّ ،إٓ أن ّ
اًمٜم٤مومٚم٦م واعمٓمٚم٘م٦م اعمذيمقرة ذم اًمٗم٘مف.
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وومٞمف أيْم ً٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :ذم طمٙمؿ دوران إُمر سملم اعمحذوريـ ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم
شمٕمٞملم أطمدمه٤م.1
إقمٚمؿ أٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل ذم ٟمٗمل أصم٤مر اًمقوٕمٞم٦م اعمتٕم ّٚم٘م٦م ّ
سمٙمؾ ُمـ اًمقاضم٥م
واحلرام سم٤مخلّمقص إذا مل حيّمؾ خم٤مًمٗم٦م ىمٓمٕمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م سم٠مص٤مًم٦م قمدم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام،
أو سم٠مص٤مًم٦م قمدم ٟمٗمس شمٚمؽ أصم٤مر :وإٟمّام اًمٙمّلم ذم طمٙمؿ ٟمٗمس اًمقاىمٕم٦م ُمـ
طمٞم٨م هلّ ،
وم٤من ذم اعمً٠مًم٦م وضمقه ً٤م 1أرسمٕم٦م:
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[أوٓ] اإلسم٤مطم٦م فم٤مهر ًا.
ّ
[صم٤مٟمٞم ً٤م] واًمتق ّىمػ فم٤مهر ًا وواىمٕم ً٤م سمٛمٕمٜمك إًمٖم٤مء اًمِم٤مرع ًمٙمّل آطمتامًملم
واًمتخٞمػم ذم إظمذ سم٠مطمدمه٤م وشمٕمٞملم إظمذ سم٤محلرُم٦م.
وجمٛمؾ هذه اًمقضمقهُ 1م٤م إذا يم٤من ّ
يمؾ ُمٜمٝمام شمق ّصٚمٞم ً٤م أو أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف
اعمٕملم شمٕم ٌّدي ً٤م ،ؾم٘مط اًمقضمٝم٤من
ّ
شمقصٚمٞم٤م وأ ُّم٤م إذا يم٤مٟم٤م شمٕمٌديلم ،أو أطمدمه٤م ّ
إ ّوٓن وهق اإلسم٤مطم٦م واإلًمٖم٤مءً ،مٚمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦مّ ،
وم٤من اًمٕمٛمؾ
سمٛمقضم٥م اًمتٙمٚمٞمػ اًمتٕمٌدي سمٕمٜمقان اإلسم٤مطم٦م أو إًمٖم٤مء ا ِٓطمتامًملم خم٤مًمٗم٦م ىمٓمٕمٞم٦م
قمٛمٚمٞم٦مّ ٕ :ن اعمٓمٚمقب ُمـ اعمٙم ّٚمػ ذم اًمتٕمٌد ّيلم أطمد اعم٘م ّٞمديـ سمٕمٜمقان اًمتٕم ٌّد ذم
اعمٕمرى قمـ اًم٘مٞمد خم٤مًمٗم٦م
اًمقاىمع ،ومٗمل شمرك اًم٘مٞمديـ ُمٕم ً٤م وارشمٙم٤مب أطمدمه٤م ّ
ٍ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف سم٤مًمٜمٔمر
طمٞمٜمئذ إمم
قمٛمٚمٞم٦م حلٙمؿ اًمِم٤مرع ،سمؾ يرضمع إُمر
إمم ٟمٗمس اًم٘مٞمديـّ ٕ :ن اًمتٕم ٌّد سم٠مطمدمه٤م ُمٓمٚمقب ُمـ اعمٙم ّٚمػ ىمٓمٕم ً٤م وإٟمّام
ّ
اًمِمؽ ذم ُمتٕم ّٚم٘مف ،هم٤مي٦م إُمر قمدم إُمٙم٤من آطمتٞم٤مط ،ومّلسمدّ ُمـ إظمذ
سم٠مطمدمه٤م قمغم اًمتخٞمػم ،أو سمخّمقص احلرُم٦م قمغم اًمقضمٝملم أشمٞملم
شمٕم٤ممم.

إن ؿم٤مء اهلل

سم٤مٓ ِ
ورسمام يٛم ّثؾ ًمذًمؽ ِ
رمت ِ
٤مس ذم اًمّمقم إذا مل يٛمٙمـ إشمٞم٤من اًمٖمًؾ سمٖمػم
ّ

آرمت٤مسّ ،
وم٤من آرمت٤مس حمتٛمؾ اًمقضمقب سمٕمٜمقان اًمتٕم ٌّد سمف ًمٙمقٟمف همً ً
ّل
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واضمٌ ً٤م واحلرُم٦م يمذًمؽ ًمٙمقن 1شمريمف ُمـ مجٚم٦م اًمؽموك اًمتل يتح ّ٘مؼ اًمّمقم
سمٛمجٛمققمٝم٤م.
ًمٙم ّـ ومٞمف إ ّن اًمّمقم ـ وإن يم٤من قمٌ٤مدة ـ ًمٙمـ ًمٞمس قمٌ٤مد ّيتف قمغم ٟمحق
صحتف سم٤مًمؽموك همػم اعم٘مروٟم٦م سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م ،سمؾ
ؾم٤مئر اًمٕمٌ٤مداتً ،مّليمتٗم٤مء ذم ّ
ُمـ دون ؿمٕمقر ىمٓمٕم ً٤م ،يم٤مًمؽموك احل٤مصٚم٦م ذم طم٤مل اًمٜمقم واًمٖمٗمٚم٦م ،ومّل يٚمزم ُمـ
ُمٕمرى قمـ ىمّمد اًم٘مرسم٦م خم٤مًمٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م.
وىمقع اًمؽمك ّ
اعمٕملم شمٕم ٌّدي ً٤م ،يمّمّلة اعمحٌقس ذم
وُمثٚمف اًمٙمّلم ذم ُم٤م يم٤من أطمدمه٤م ّ
اعمٙم٤من اًمٖمّمٌل سم٤مٕريم٤من ،ويم٤مًمٕمٌ٤مدات قمٜمد اًمِمؽ اعمتً٤موي ذم شمر ّشم٥م اًمير
اًمٌدين قمٚمٞمفّ ،
وم٤من اًمؽمظمٞمص ذم اإلشمٞم٤من سم٤مًمتٕم ٌّدي ُمع قمدم ىمّمد اًم٘مرسم٦م اًمّلزم
ًمإلسم٤مطم٦م واًمتق ّىمػ اعمٓمٚمؼ خم٤مًمٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م.
هذا وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن هذا اًم٘مٞمد وإن ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم وشمٌٕمف
سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ّ ،إٓ أٟمّف قمغم إـمّلىمف ِمّ٤م يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف.
وذًمؽ إٟمّف ىمد يٙمقن سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اإلشمٞم٤من سم٤مًمتٕمٌدّ ي ّإٓ دومٕم٦م واطمدة
ّ
اعمحؾ سمٕمده ،أو يٙمقن اًمؽمك ٓزُم ً٤م قمغم شم٘مدير اًمقضمقب ذم همػم
ًمٗم٘مدان
اعم٘مدار اًمقاضم٥م ،يمام ًمق ومرض اًم ّ
ِمؽ ذم وضمقب احلدّ سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م ،ومٞمٙمقن
همػم صقرة اًمتٕم ٌّد طمراُم ً٤م ىمٓمٕمٞم ً٤م وُمٕمف يدور إُمر سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م وهق
اعمحرُم٤مت اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م قمٜمد طمّمقل
احل٤مل ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمقضمقسمٞم٦م اعمزامح٦م ُمع
ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مً« :مٙمقٟمفش.

 ................................................................. 194أصؾ اًمؼماءة

اًمِمؽ ٕضمؾ اعمزامح٦م ،وأ ُّم٤م ذم همػمه يم٤مُٕمثٚم٦م اعمذيمقرة اًمتل ّ
ّ
يِمؽ ذم أصؾ
صمٌقت اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م ،ومر ّسمام يٜم٤مىمش ذم اًمت٘مٞمٞمد ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠م ّن اعمخ٤مًمٗم٦م
ّ
اًمتٗمّمٞمٚم ّٞم٦م همػم ٓزُم٦م هٜم٤م ،وم٢م ّن همًؾ إقمْم٤مء ذم اًمقوقء ُمث ً
اًمِمؽ ذم
ّل قمٜمد
ُمي ًا همػم ُمٕمٚمقم احلرُم٦م وًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م ىمٓمٕم ً٤م ُمـ اعمٙم ّٚمػ ًمق شمرك
يمقٟمف
ّ
اإلشمٞم٤من سمٖمػمه ُم٘مروٟم ً٤م سم٤مًم٘مّمد سمؽمك اعم٘م ّٞمد ،أو سم٤مًمٗمٕمؾ ،يٛمٙمـ ُمٜمع طمرُمتف قمغم
ظم٤مص واطمد أو
اًم٘مقل سمجقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م إذا مل يٜمدرج حت٧م ظمٓم٤مب
ّ
ُمٓمٚم٘م ً٤مً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر اإلًمتزام سمحرُمتف ُمٓمٚم٘م ً٤م ووضمقب اعمقاوم٘م٦م آطمتامًمٞم٦م قمٜمد
ّ
صح٦م ُم٤م ذيمروه.
شمٕمذر اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم ّ
صمؿ إٟمّف يٕمتؼم ذم ُمقرد اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م ُمْم٤موم ً٤م إمم ذًمؽ أُمقر أظمر:
ّ
ُمٜمٝم٤م :أن يٙمقن احلٙمؿ اعمر ّدد سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م واىمٕمٞم ً٤م ُم٘مٓمققم ً٤م سمف
إمج٤مٓ سمحٞم٨م يٚمزم ُمـ ـمرطمف ـمرح ىمقل اإلُم٤مم

 ،وًمق يم٤من ذًمؽ صم٤مسمت ً٤م

سم٤مٕصقل وإُم٤مرات اًمٔمٜم ّٞم٦م مل ُير اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ومٞمف ،يمذا ذيمره
سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ،وًمٕم ّٚمف ٕضمؾ أ ّن إُم٤مرات وإصقل إٟمّام شمٕمتؼم ٕضمؾ
اًمٕمٛمؾ قمغم ـمٌ٘مٝم٤م ،ومٚمق مل يٙمـ يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ يمام ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،مل يٙمـ
ىمرره ذم حم ّٚمف ،وذًمؽ ٕ ّن اًمتٙمٚمٞمػ سم٠مطمد إُمريـ
ٓقمتٌ٤مره٤م ُمٕمٜمك ّ
حمّمؾ يمام ّ
٥م قمٚمٞمف صمٛمرة ذم اًمٕمٛمؾّ ٕ :ن وىمقع أطمدمه٤م
ؽم َّشم ُ
ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ٓ َشم َ َ
ضور ّي٦م واعمٗمروض إ ّن إصؾ وإُم٤مرة مل يٗمدا أزيد ُمـ ذًمؽ ،ومت٠م ُّمؾ.
اًمِمؽ ذم أطمدمه٤م ؾمٌٌ ً٤م قمـ قمدم أظمر ّ
ّ
وإٓ يم٤من
وُمٜمٝم٤م :أن ٓ يٙمقن
أص٤مًم٦م قمدُمف يم٤مومٞم ً٤م ذم صمٌقت اعمً ٌّ٥م ،سمٜم٤مء قمغم طمٙمقُم٦م اًمقارد قمغم اعمقرود ذم
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إصقل وذًمؽ يمام إذا اًمتزم اعمٙم ّٚمػ سمٜمذر وؿمٌٝمف ،أو سمنمط ذم وٛمـ قم٘مد
ٓزم ،أو أُمريـ ُي٥م إـم٤مقمتف يم٤مًمً ّٞمد واًمقًمد سمام ّ
يِمؽ ذم ضمقازه ذاشم ً٤م يمنمب
وهمػمه ،وم٢م ّن أص٤مًم٦م قمدم احلرُم٦م يم٤مومٞم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمقضمقب سمْمٛمٞمٛم٦م إد ًّم٦م
ّ
اعمّمكم أُمر يِم ّؽ ذم
اًمدا ًّم٦م قمغم طمّمقل اًمقضمقب ِب٤م ،ويمام إذا ـمرء قمغم
اًمّمّلة ًمف قمغم شم٘مدير اًمقضمقب ،يمحٗمظ ٟمٗمس
وضمقسمف ذاشم ً٤م سمحٞم٨م ُي٥م ىمٓمع ّ
ُمِمٙمقك آطمؽماز وٟمحقه ،وُمثٚمف احل٤مل ذم ىمٓمع ؾم٤مئر اًمٕمٌ٤مدات ،وم٠مص٤مًم٦م
قمدم وضمقب احل٤مدث هٜم٤م يم٤مومٞم٦م ذم احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م قمٙمس اًمّمقرة اًمً٤مسم٘م٦م،
وُمٞمزان اعمً٠مًم٦م يمقن قمدم أطمدمه٤م ُمقوققم ً٤م ًممظمر ،أو ضمزء اعمقوقع ،أو
ذـم ً٤م ًمف ،ومٞمٙمقن قمدُمف يم٤مومٞم ً٤م ذم وضمقد أظمر ،ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف
ُمـ ٟمٗمل أصم٤مر اًمقوٕمٞم٦م اعمؽم ّشمٌ٦م قمغم احلٙمٛملم سم٠مص٤مًم٦م قمدم احلٙمؿ.
وُمٜمف مجٞمع صقر شمزاطمؿ ُمِمٙمقك اًمقضمقب أو احلرُم٦م ُمع اعمٕمٚمقم
أظمر سمحٞم٨م يٙمقن قمغم شم٘مدير وضمقده ُم٘مدّ ُم ً٤م قمغم اعمٕمٚمقم ذم آضمتامع
إُمري :وأُم٤م اعم٠مُمقري ،وم٢م ّن ىمٚمٜم٤م سمجقازه ظمرج قمـ قمٜمقان اعمً٠مًم٦م حلّمقل
اًمٞم٘ملم سمقضمقب اًمٓمرف اعمٕمٚمقمّ ،
وإٓ ومٚمق ىمٚمٜم٤م سمتٕمٞملم احلرُم٦م ذم ُمقارده
ُمٓمٚم٘م ً٤م ًمٙمقهن٤م اؾمتٖمراىمٞم ً٤م سمخّلف اًمقضمقب ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم ظمروضمف أيْم ً٤م ًمق
يم٤من اًمقضمقب هق اعمِمٙمقك ومٞمف وًمق مل ٟم٘مؾ سمف ،ومٝمق ُمـ هذا اًم٘مًؿ ا ًّمذي
أظمرضمٜم٤مه قمـ ُمقرد اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م يمام ٓ خيٗمك.
ّ
ّ
وؿمؽ سمدوي،
يٜمحؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إمم قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم
وُمٜمٝم٤م :أن ٓ
ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وُم ّثؾ ًمف سمٕمٌ٤مدة ُمِمٙمقيم٦م اعمٓمٚمقسمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ
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اإلًمزامّ ،
ّ
اًمِمؽ ذم اًمقضمقب يم٤مف ذم اعمٜمع ُمـ اًمتٕم ٌّد سمف ،وم٤مًمتٕم ٌّد سمف طمرام
وم٤من
ىمٓمٕم ً٤م ومٕم ً
ّل وإن اطمتٛمؾ وضمقسمف واىمٕم ً٤م ذم ٟمٗمًف وٓ خيرضمف قمـ قمٜمقان اعمً٠مًم٦م
إُمٙم٤من ِ
آطمتٞم٤مط ومٞمف سم٤مإلشمٞم٤من سمف ٓ ؾمٌٞمؾ اجلزم سمٛمٓمٚمقسمٞمتف واًمتٕم ٌّد سمفّ ٕ :ن
إُمٙم٤من اًمتخ ّٚمص قمـ احلٙمٛملم وقمدُمف ٓ دظمؾ ًمف ذم طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م.
أىمقل :وومٞمف قمٜمدي إ ٌ
ؿمٙم٤ملّ ِٕ :ن اعم ّتّمػ سم٤محلرُم٦م هٜم٤م هق ٟمٗمس اًمتٕم ٌّد
سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي يتح ّ٘مؼ سمف اًمتنميع وهق ًمٞمس واضمٌ ً٤م سمٜمٗمًف ،سمؾ اًمقاضم٥م هق
اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل وهذا إن ىمٚمٜم٤م سمٙمقن ىمّمد آُمتث٤مل همرو ً٤م ًمألُمر ٓ ىمٞمد ًا
ًمٚمٛم٠مُمقر سمف فم٤مهر ،وإن ىمٚمٜم٤م سمٙمقٟمف ىمٞمد ًا ًمٚمٛم٠مُمقر سمف ومٚمام ذيمره وضمف سم٤مقمتٌ٤مر أ ّن
اًمتنميع يتح ّ٘مؼ سم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مروٟم ً٤م سمٕمٜمقان يمقٟمف ُمـ اًمنمع ،ومٞم ّتحد
ُمقوقع احلرُم٦م ُمع اًمقضمقب ذم اخل٤مرج وإن اظمتٚمٗم٤م ُم٤مهٞم ً٦م وُمٗمٝمقُم ً٤م وًمذا ىمد
ّ
اًمِمؽ ُمع اًمت٘مّمػم سم٤مقمتٌ٤مر اًمتنميع.
حيٙمؿ سمٗمً٤مد اًمٕمٌ٤مدة اًمقاىمٕم٦م طملم
ٓيتؿ أيْم ً٤م إمم أ ّن اًمقاضم٥م ًمٞمس هق ظمّمقص اإلشمٞم٤من
ًمٙم ّـ اًمٔم٤مهر إٟمّف
ّ
قمغم وضمف اًمتٕم ٌّد اجلزُمل ّ
قمؿ
وإٓ مل يٕم٘مؾ آطمتٞم٤مط ومٞمف قمٜمد اًمِمؽ ،سمؾ إ ّ
ُمٜمف وُمـ إي٘م٤مقمف اطمتٞم٤مـم ً٤م ،وطمٞمٜمئذ ومقضمقب إ ّول ًمٙمقٟمف أطمد أومراد
اًمقاضم٥م ،ومٞمدور أُمره سملم اًمقضمقب اًمتخٞمػمي اًمٕم٘مكم واحلرُم٦م ،وؾمٜمٌ ّلم
ظمروضمف وقمٜمقان اعمً٠مًم٦م ووم٤مىم٤م ًمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
إول وقمدم
واعمٜم٤مىمِم٦م ذم ذًمؽ سمدقمقى اظمتّم٤مص اًمقضمقب سم٤مًم٘مًؿ ّ
ّ
اًمتٕمذر ،ومٞمدور اًمتٙمٚمٞمػ إول
ضمقاز آطمتٞم٤مط قمٜمد اإلُمٙم٤من وًمق ضم٤مز قمٜمد
سملم اعمحذوريـ ٓ يٜمٗمع ذم إمت٤مم اًمٙمّلمً :مٕمدم اطمتامل اًمقضمقب ومٞمف سم٤مٓقمتٌ٤مر
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إول ومٕم ً
ّلٟ ،مٔمر ًا إمم قمدم اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٗمروض اعمً٠مًم٦مّ ٕ :ن
ّ
اًمٙمّلم ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م سمٕمد اًمٗمحص ،وأ ُّم٤م ىمٌٚمف وم٤مٕصقل ؾم٤مىمٓم٦م ،ومٚمؿ
يٌؼ ّإٓ صقرة طمّمقل اًمٞم٠مس واطمتامل طمّمقل اًمٕمٚمؿ ًمق زاد قمغم اًمٗمحص،
وم٤مومٝمؿ.
صمؿ إ ّٟمف هؾ ُيري اًمٙمّلم ذم دوران إُمر سملم اًمقضمقب اًمتخٞمػمي
ّ
واحلرُم٦م أو ٓ؟ ومٞمف وضمٝم٤من:
إن يم٤من اًمتخٞمػم ذقمٞم ً٤م ّ
وإٓ وم٤مًمٔم٤مهر ظمروضمف قمـ اعمً٠مًم٦مّ ٕ :ن اًمتخٞمػم
اًمٕم٘مكم ًمٞمس ختٞمػم ًا ذم احلٙمؿ واٟمّام هق ختٞمػم ذم آُمتث٤ملً ،مقضمقد اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم
وٛمٜمف أو يمقٟمف ـمٌٞمٕم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ،ومٞمتح ّ٘مؼ آُمتث٤مل سمف ًمذًمؽ ،ومٚمٞمس
اخلّمقص ّٞم٦م ُمٕمروو٦م ًمألُمر طمتّك ُيري أص٤مًم٦م اًمؼماءة ومٞمٝم٤م واًم٘مدر اعمِمؽمك
ا ًّمذي هق ُمٕمروض اًمقضمقب إن يم٤من ُمٕمٚمقُم ً٤م ،ومٝمق ّ
وإٓ ضمرى ومٞمف أص٤مًم٦م
اًمؼماءة ُمـ همػم إؿمٙم٤مل.
ّ
اًمِمؽ ذم قمدم وضمقسمف
وُمٜمف ئمٝمر قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٕمدم ومٞمف ًمٕمدم
ّ
واًمِمؽ ذم وضمقسمف ُمـ طمٞم٨م آٟمٓمٌ٤مق واًمٗمرد ّي٦م يرضمع
ُمـ طمٞم٨م اخلّمقصٞم٦م
ّ
اًمِمؽ ذم وضمقب ّ
وإول ُيرى ومٞمف أص٤مًم٦م
اًمٙمكم أو ذم يمقٟمف ومرد ًا ًمف،
إمم
ّ
اًمؼماءة إمم ّ
اًمٙمكم يم٠مص٤مًم٦م اًمٕمدم ومٞمف ُمـ دون ُمٕم٤مرض ًمفّ ٕ :ن أص٤مًم٦م اًمؼماءة
قمـ احلرُم٦م يم٠مص٤مًم٦م قمدُمٝم٤م ٓ ي٘متض سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
اًمٙمكم ،يم٠مص٤مًم٦م اًمٕمدم ومٞمف
وضمقب ّ
اًمٙمكم اعمٗمروض وًمق سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم أيْم ً٤م أ ّن ومرض قمدم
ُمٜمجز ًا ًمٚمتٙمٚمٞمػ ّ
شمٕملم آطمتٞم٤مط سمؽمك اًمٗمرد
يمقن هذا اعم٘مدار ُمـ اًمٕمٚمؿ ّ
وإٓ ّ
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واإلشمٞم٤من سمٖمػمه ِمّ٤م ٓ ّ
ؿمؽ ذم طمرُمتفٟ ،مٔمر ًا إمم حتّمٞمؾ اًمؼماءة ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ
اعمر ّدد سملم طمرُم٦م اعمقوقع اعمٗمروض ووضمقب ّ
اًمٙمكم.

واحل٤مصؾ إٟمّف داظمؾ حت٧م قمٜمقان دوران إُمر سملم وضمقب ر ٍء

وطمرُم٦م آظمر ،واًمث٤مين ُيري ومٞمف إصقل اعمقوققم ّٞم٦م إصمٌ٤مشم ً٤م وٟمٗمٞم ً٤م ّ
وحمؾ اًمٙمّلم
اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م.
صمؿ إ ّن ُمٜمِم٠م اًمقضمٝملم ذم اًمنمقمل هق اإلؿمٙم٤مل ذم ضمري٤من اًمؼماءة ومٞمف
ّ
وضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٕمدم ومٞمف ذم اجلٛمٚم٦م ىمٓمٕم ً٤م ،ومذيمر سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م أ ّن أص٤مًم٦م
اًمٕمدم ومٞمف ٍ
يم٤مف ذم ُمٕم٤مرو٦م أص٤مًم٦م قمدم احلرُم٦م وأص٤مًم٦م اًمؼماءة قمٜمٝم٤م وًمق مل
ُير أص٤مًم٦م اًمؼماءة ذم ٟمٗمل اًمقضمقبّ ٕ :ن شمٕمدّ د إصقل ذم سمٕمض أـمراف
اًمِمٌٝم٦م ووطمدهت٤م ذم أظمر همػم ُم١م ّصمرة ؿمٞمئ ً٤م.
وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم إٟمّف ًمق ىمٚمٜم٤م سمجري٤من اًمؼماءة ذم دومع اًمقضمقب اًمتخٞمػمي،
ومإلحل٤مىمٝم٤م سم٤معمً٠مًم٦م وضم ٌفّ ،
وإٓ وم ْ
٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مقمتٌ٤مر أص٤مًم٦م اًمٕمدم هٜم٤م ُمـ طمٞم٨م
يمقهن٤م أُم٤مرة وىمع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م وسملم أص٤مًم٦م قمدم احلرُم٦م يمقهنام أُم٤مرشملم،
ومػمضمع إمم شمٕم٤مرض إُم٤مرات ،وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتً٤مىمط واًمرضمقع إمم إصؾ
يم٤مٟم٧م أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ احلرُم٦م ضم٤مري ً٦م ُمـ دون ُُم ِ
ٕم٤مر ٍ
ض ،يمام هق احل٤مل ًمق
رضمٕمٜم٤م إمم إصؾ اعمقاومؼ ٕطمده٤مّ ،
وإٓ وم٤مٕصقل ؾم٤مىمٓم٦م أص ً
ّلً ،مٙم ّـ اعمٌٜمك
وإن اظمت٤مره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا ي١م ّدي إمم إٟمٙم٤مر إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م
ٟمققم٤م ّإٓ ذم ُمقارد ىمٚمٞمٚم٦م.
وإن ىمٚمٜم٤م سمجري٤مهن٤م ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م أص ً
ّل قمٛمٚم ّٞم ً٤م ومل ٟمٛمٜمع ُمـ ضمري٤مهن٤م
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ذم إطمٙم٤مم ٟمٔمر ًا إمم قمدم شمر ّشم٥م إصمر قمغم ُمقرده ُمـ طمٞم٨م هق هق ًمتٗم ّرع
اإلؿمٙم٤مل قمغم ظمّمقص اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم ،يم٤من اًمٔم٤مهر وىمقع اًمتٕم٤مرض ذم
إصؾ سم٤مقمتٌ٤مر اًمتٙمٚمٞمٗملم.

وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٙمقن احلٙمؿ طمٞمٜمئذ هق اًمتً٤مىمطَ ،سم ِ٘م َٞم ْ٧م أص٤مًم٦م اًمؼماءة ذم

ـمرف احلرُم٦م ؾمٚمٞمٛم ً٦م قمـ اعمٕم٤مرض :وذًمؽ ًمت٘مدّ م أص٤مًم٦م اًمٕمدم قمٚمٞمٝم٤م إن
رضمع إمم آؾمتّمح٤مب ،سمؾ ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٝمل ّ
ُمت٠مظمرة قمٜمف ُمرشمٌ٦م ،وم٢مذا ؾم٘مط ذم
اًمٓمروملم يم٤من احلٙمؿ ُمٕمٝم٤م ّإٓ أن يٛمٜمع ُمـ شم٘مديؿ أص٤مًم٦م قمدم احلٙمؿ قمغم
أص٤مًم٦م اًمؼماءة ،ومتد ّسمر.
إذا قمروم٧م ذًمؽ ،ومٚمٜمنمع ذم سمٞم٤من ُمٜمِم٠م اًمقضمقه اعمذيمقرة ،أ ُّم٤م ُمٜمِم٠م
إول وهق اإلسم٤مطم٦م ،ومثٌقت اعم٘مت٣م وقمدم اعم٤مٟمع.
اًمقضمف ّ
أُم٤م إول ،ومٕمٛمقم أد ًّم٦م اًمؼماء ِة واإل ِ
سم٤مطم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،ومٞمٜمٌٖمل ِبام
ّ
َ
ّ
ّ
يمؾ ُمـ آطمتامًملم ،وم٤مجلٝمؾ سم٤مًمقضمقب ؾمٌ٥م ًمرومٕمف فم٤مهر ًا سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ،
ويمذا اجلٝمؾ سم٤محلرُم٦م ُمـ دون أن يٙمقن ٓطمتامل أظمر ُمدظمٚمٞم٦م ذم ذًمؽ ،يمام
ٓ يٜمٌٖمل اإلؿمٙم٤مل ذم احلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م واًمؼماءة قمٜمد اطمتامل اإلسم٤مطم٦م سم٤معمٕمٜمك
قمؿ اعمٜمْم ّؿ إًمٞمٝمام ،يمام ًمق دار إُمر سملم إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م ،ومحٙمؿ اًمٕم٘مؾ
إ ّ
سم٠مٟمّف ٓ شمٙمٚمٞمػ ّإٓ سمٕمد اًمٌٞم٤من يِمٛمؾ يمٚمٞمٝمام هٜم٤مً ،مٕمدم سم ّٞمٜم٦م ،1ومٕمدم اًمٕمٚمؿ
سم٤مًمقضمقب قم ّٚم٦م ًم٘مٌح اعم١ماظمذة قمٚمٞمف ،يمٙمقن قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مٔظمر قم ّٚم٦م ًم٘مٌح
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ومقىمف« :شمٜمٌٞمفش.
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وم٤من ّ
اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف يم٤معمث٤مل اعمٗمروض ويمذا إد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦مّ ،
يمّل ُمٜمٝمام همػم
ُمٕمٚمقم ،ومٝمق ُمرومقع وُمقوقع قمـ إ ُّم٦م وقمٚمٛمف حمجقب قمـ اًمٕمٌ٤مد ،ومٝمق
ُمقوقع قمٜمٝمؿ.
ويمذا ُم٤م ّ
يدل قمغم إسم٤مطم٦م اعمِمٙمقك ومٞمف طمتّك ُمثؾ ىمقًمف

ٍ
ّ «:
رء
يمؾ

ُمٓمٚمؼ طمتّك يرد ومٞمف هنل أو أُمرش قمغم اًمرواي٦م اعمٜمًقسم٦م إمم اًمِمٞمخ1.

وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن ُم٤م يّمٚمح ًمٚمامٟمٕمٞم٦م إ ُّم٤م وضمقب آًمتزام سم٤محلٙمؿ
اًمقاىمٕمل اعمٜم٤مذم ًمإلسم٤مطم٦م ،أو اؾمتٚمزام اًمرضمقع إمم إصؾ ـمرح ىمقل
 ،أو ومحقى أظمٌ٤مر اًمتخٞمػم ذم اخلؼميـ اعمتٕم٤مرولم ،أو دقمقى

اإلُم٤مم

اإلمج٤مع قمغم قمدم اًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م ذم ُمً٠مًم٦م اظمتّلف إ ُّم٦م قمغم ىمقًملم إذا
مل يٙمـ ُمع أطمدمه٤م دًمٞمؾ وذم ُمً٠مًم٦م دوران إُمر سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م
سح سمف سمٕمض إؾم٤مـملم ـ آ ّشمٗم٤مق قمغم قمدم
طمٞم٨م أ ّن فم٤مهرهؿ ـ يمام ّ
اًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م ومٞمف 1أو قمدم إُمٙم٤من ضمٕمؾ اإلسم٤مطم٦م اًمٔم٤مهري٦م ُمع اًمٕمٚمؿ
سمٕمدم يمقن احلٙمؿ هق اإلسم٤مطم٦م ،ورء ُمٜمٝم٤م ٓ يّمٚمح ًمٚمامٟمٕمٞم٦م.
أ ُّم٤م اًمثّلصم٦م إُ َو ُل ،ومٚمام ؾمٜمٌ ّٞمٜمف ذم أد ًّم٦م اخلّمؿ ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
 .1هق اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم أُم٤مًمٞمف :ص /669ح  ،11/1435ىم٤مل :إؿمٞم٤مء ُمٓمٚم٘م٦م ُم٤م مل
َي ِر ْد قمٚمٞمؽ أُمر أو هنلّ ،
ويمؾ رء ومٞمف طمّلل وطمرام أسمد ًا ُم٤م مل شمٕمرف احلرام ُمٜمف ومتدقمف.

اٟمٔمر :إُم٤مزم (اٟمتِم٤مرات اٟمديِمف ه٤مدى) ،ج ،1ص ،641ح.1435

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 91واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/1
ص.199
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وم٠موًٓ عم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ ُمٜمع اإلمج٤مع شم٤مرةٟٕ :مّف
وأ ُّم٤م اًمراسمعّ ،
ٓ يٕمٚمؿ ؿمٛمقًمف عم٤م ٟمحـ ومٞمف ويم٤من اًمرضمقع إمم اًمث٤مًم٨م همػم خم٤مًمػ ُمـ طمٞم٨م
اًمٕمٛمؾ ًم٘مقل اإلُم٤مم

ً ،مٔمٝمقر إرادشمف ُمـ قمدم ضمقاز ـمرطمف اًمٓمرح ذم ُم٘م٤مم

اًمٕمٚمؿ.
وأظمرى ٕ ّن قمدم اًمرضمقع إمم اًمث٤مًم٨م ًمٞمس ا ّشمٗم٤مىمٞم٤مّ ٕ ،ن اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ ومٞمف
واًمتٛمًؽ سمٛم٘مت٣م
إ ّن ٕصح٤مسمٜم٤م ومٞمف ُمذهٌلم وطم٤مصؾ أطمدمه٤م ؾم٘مقـمٝمام
ّ
اًمٕم٘مؾ ُمـ طمٔمر أو إسم٤مطم٦م قمغم اظمتّلف ُمذاهٌٝمؿ ،1قمغم أ ّن فم٤مهر اًمِمٞمخ هق
اًمتخٞمػم اًمقاىمٕمل اًمذي هق خم٤مًمػ حلٙمؿ اإلُم٤مم1

أيْم ً٤م.

وصم٤مٟمٞم ً٤م إ ّن يمّلُمٝمؿ هٜم٤مك ٟم٤مفمر إمم ضمقاز اًمٓمرح وقمدُمف سم٤مًمرضمقع إمم
إصؾ اعمقاومؼ ًمٚمتخٞمػم أو اإلسم٤مطم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ،يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ شم٠م ُّمؾ يمّلم
اًمِمٞمخ هٜم٤مك ،واًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت هٜم٤مك ٓ يٜمٗمع ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ضمقاز ـمرطمف
إول.
سم٤مًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م اًمٔم٤مهر ّي٦م .هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٕمٜمقان ّ
وأ ُّم٤م اًمٙمّلم ذم اعمً٠مًم٦م اعمذيمقرة صم٤مٟمٞم ً٤مَ ،وم٤مؾمتٜمٌ٤مط اإلمج٤مع ُمٜمف عم٤م ٟمحـ ومٞمف
همػم فم٤مهرً ،مٕمدم ُمٕمرووم ّٞم٦م قمٜمقاهن٤م ذم همػم ُمً٠مًم٦م اضمتامع إُمر واًمٜمٝمل وىمد
أذٟم٤م إمم ظمروج ُم٤م يم٤من ُمٜمف قمـ هذا اًمٕمٜمقان ذم اعم٠مُمقري ًمٙمقن اًمقضمقب
ختٞمػمي٤م قم٘مٚمٞم٤م ،سمؾ ويمذا إُمري إن رضمع إمم إًمزام ذم وضمفّ ٕ :ن اًمٔم٤مهر إ ّن
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.183
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.184

 ................................................................. 131أصؾ اًمؼماءة

أقمؿ ُمـ أظمر سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،ومّل ّ
ؿمؽ
احلٙمؿ ومٞمف اًمتخٞمػم إن مل يٙمـ أطمدمه٤م ّ
ّ
اًمِمؽ ذم إمهٞم٦م ،ومٝمق ُمـ
ومٞمف طمتّك يٜمدرج ذم اعم٘م٤مم قمغم اًمت٘مديريـ وقمٜمد
ُمً٠مًم٦م اًمدوران سملم اًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم ذم وضمف ّ
ّ
اًمِمؽ ذم
وحمؾ اًمٙمّلم هٜم٤م هق
شمٕمٞملم أطمدمه٤م واىمٕم٤م سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠م ّن احلٙمؿ هق ظمّمقص أطمدمه٤م واىمٕم ً٤م
سمحً٥م ضمٕمؾ اًمِم٤مرع ،وم٤مومٝمؿ ،ومل يٕمٚمؿ ذم همػم صقرة اًمتزاطمؿ ا ّشمٗم٤مق قمغم
ٟمٗمل اًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م.
اخل٤مُمس َو ُه َق َد ْقمق ٰى قمدم ضمقاز ضمٕمؾ احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ُمع اًمٕمٚمؿ
وأ ُّم٤م
ُ
شمقهؿ اًمتٜم٤مىمص سمٞمٜمٝمام وهق قمٜمد
سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ،ومٞمدومٕمف قمدم اعم٤مٟمع ُمٜمف قم٘مّل ،قمدا ّ
اًمت٠م ُّمؾ ُمدومقع سم٤مظمتّلف اعمقوققملم ،ومٛمقوقع أطمد اًمٌمء اًمقاىمٕمل ُمـ
طمٞم٨م هق هق وأظمر اًمٌمء سمٕمٜمقان يمقٟمف ُمِمٙمقك احلٙمؿ :يمٞمػ؟ وًمق يم٤من
هٜم٤مك شمٜم٤مىمض عم٤م ضم٤مز اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع اجلٝمؾ سمف أيْم ً٤م وحت٘مٞم٘مف ذم حم ّٚمف وإـمّلق
إد ًّم٦م هٜم٤م ىم٤موٞم٦م سمثٌقشمف واًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٠مطمد احلٙمٛملم إذا مل يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف
اعمخ٤مًمٗم٦م ٓ ي١م ّصمر ؿمٞمئ٤م.
وي١م ّيد ذًمؽ ذم اعم٘م٤مم وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م سملم إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهر ّي٦م واًمقاىمٕم ّٞم٦م
ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛم ّٞم٦م واعمقوققم ّٞم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمقارد،
ومٛمـ إول ُم٤م ًمق ؾم٤مومر اعمٙم ّٚمػ إمم أرسمٕم ِ٦م َوم ِ
راؾم َخ ،ومدظمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من،
ََ
ّ
اًمّمّلة وُم٘مت٣م أص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ
ومٛم٘مت٣م آؾمتّمح٤مب هق إمت٤مم ّ
سم٤مًمّمقم واؾمتّمح٤مب قمدُمف هق ضمقاز اإلومٓم٤مرُ ،مع أ ّن أطمدمه٤م خم٤مًمػ
اًمّمّلة
ًمٚمقاىمع ىمٓمٕم ً٤مً ،مٚم٘مٓمع سم٠مٟمّف إ ُّم٤م ُمً٤مومر ذقم ً٤م [ومـ] ٞمج٥م قمٚمٞمف ىمٍم ّ
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وُيقز ًمف اإلومٓم٤مر ،أو طم٤مًٓ 1ومٞمت ّؿ ويّمقم.
وُمٜمٝم٤م ُمً٠مًم٦م اعمرشمْمٕم٦م سمٕمنم روٕم٤مت طمٞم٨م يٗمرق ومٞمف سمحٙمؿ إصقل
سملم ُم٤م حلؼ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًِمّلرشمِْم٤م ِع ومٞمحٙمؿ سمحرُم٦م اعمرأة اعمٗمروو٦م ،وُم٤م حلؼ
آرشمْم٤مع اًمٕم٘مد ومٞمحٙمؿ سمٌ٘م٤مء قمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م ،ومٞمحٙمؿ قمغم ُمـ اسمتغم سمٙمٚمٞمٝمام
سم٤مًمتٗمٙمٞمؽ ذم إطمٙم٤مم اعمؽمشمٌ٦م ّ
يمّل ومٞمٝمام ُمع ّاحت٤مد احلٙمؿ ومٞمٝمام واىمٕم ً٤م إمم همػم
ذًمؽ.
سمّمح٦م اًمقوقء سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اعمّلىمل ٕطمد
وُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م احلٙمؿ
ّ
اًمّمّلة ومٞمف قمٜمد اًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م أطمدمه٤م ُمع
اًمثقسملم اعمِمتٌٝملم ُمع اعمٜمع ُمـ ّ
اًم٘مٓمع ّ
سم٤محت٤مد احلٙمٛملم ذم اًمقاىمع.
يٗمرق ذم
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمقا ّدقمك أطمد اًمزوضملم اًمزوضمٞم٦م وأٟمٙمر أظمر طمٞم٨م ّ
اعم٘مر ُم٤م قمٚمٞمف ا
يمّل سمخّلف ُم٤م يم٤من ًمف ،ومٞمٔمٝمر ًمذًمؽ
إطمٙم٤مم ،ومٞمجري قمغم ّ
اظمتّلوم٤مت يمثػمة ذم إطمٙم٤مم ُمع اًمٕمٚمؿ سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ ذم اًمقاىمع.
إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقارد اًمٙمثػمة وإ ْن يم٤من سملم إصقل اجل٤مري٦م ذم
اًمِمٌٝم٦م اعمقوققم ّٞم٦م وسملم همػمه٤م ا ًّمذي ُمٜمف هذه اعمً٠مًم٦م ٌ
ومرق يمام

ؾمٜمٌ ّٞمٜمف إن ؿم٤مء

اهلل شمٕم٤ممم.
صمؿ إ ّٟمف يِمٝمد عم٤م ذيمر ُمـ ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛم ّٞم٦م يمّلم مج٤مقم٦م:
ّ
ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ذم ر ّد ُمـ اقمؽمض 1قمغم اًمِمٞمخ ذم ىمقًمف سم٤مًمتخٞمػم ذم
 .1أي ُم٘مٞم ًام.
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ُمً٠مًم٦م اظمتّلف إ ُّم٦م قمغم ىمقًملم سم٠م ّن اًمتخٞمػم أيْم ً٤م ـمرح ًم٘مقل اإلُم٤مم :1إ ّن
اًمتخٞمػم سملم احلٙمٛملم فم٤مهر ًا وأظمذ أطمدمه٤م هق اعم٘مدار اعمٛمٙمـ ُمـ إظمذ
سم٘مقل اًمِم٤مرع ذم اعم٘م٤مم .3وهق يمام شمرى فم٤مهر ذم آًمتزام سم٤مًمتخٞمػم اًمٔم٤مهري
ا ًّمذي هق خم٤مًمػ ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل ،يمذا ىمٞمؾ.
وُمٜمٝمؿ اًمًٚمٓم٤من ذم «طم٤مؿمٞم٦م اعمٕم٤مملش ذم مجٚم٦م يمّلم ًمف ،ىم٤ملً :مق يم٤من
اًمدًمٞمّلن ُمتً٤مويلم ُمـ اًمٓمروملم أو ٓئمٝمر ًمٚمٓمروملم دًمٞمؾ أص ً
ّل ي ّتجف
اًمتخٞمػم ذم اًمٕمٛمؾ.4
سح سم٤محلٙمؿ سم٤مٓؾمتحٌ٤مب
وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م «اًمٗمّمقلش طمٞم٨م ّ
واًمٙمراه٦م قمٜمد دوران إُمر سملم اًمقضمقب واإلسم٤مطم٦م وسمٞمٜمٝم٤م واحلرُم٦مُ ،5مع أ ّٟمف
سح سمجقاز ظمرق اإلمج٤مع
خم٤مًمػ ىمٓمٕم ً٤م ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل سم٤مًمٗمرض ،وطمٞم٨م ّ
اعمر ّيم٥م سم٤مٕصقل ،سمؾ ُمٓمٚمؼ احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مٕد ًّم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م إذا يم٤من ُمر ّدد ًا
سملم ؿمٞمئلم ومل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم اعمٜمع ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.
هذا هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ ذم شمقضمٞمف احلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م ،ويٛمٙمـ آقمؽماض
 .1هق اعمح ّ٘مؼ ذم اعمٕم٤مرج :ص.133
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.183
ٟ .3مٗمس اعمّمدر.

ُ .4مٕم٤ممل إصقل (وِب٤مؿمٛمف طم٤مؿمٞم٦م ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء) :ص 181وىمقاٟملم إصقل
(اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م) :ج /1ص.383
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قمٚمٞمف سمقضمقه:
أطمده٤م ُمٜمع اعم٘متض ،عم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم أ ّن أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم
حمتٛمؾ احلرُم٦م يٜمٍمف إمم همػم حمتٛمؾ احلرُم٦م وهمػم اًمقضمقب ،وأد ًّم٦م ٟمٗمل
اًمتٙمٚمٞمػ ٓ يٗمٞمد أزيد ُمـ قمدم اعم١ماظمذة قمغم ظمّمقص اًمٗمٕمؾ واًمؽمك 1وهق
خمػم ًا
ُيتٛمع ُمع اًمتق ّىمػ ذم ُم٤م يثٌ٧م اإلسم٤مطم٦م وُي٤مُمع وضمقب إظمذ سم٠مطمدمه٤م ّ
يمام يدّ قمٞمف اخلّمؿ.
وأضم٤مب قمٜمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م سم٠م ّن دقمقى آٟمٍماف همػم ُمًٛمققم٦م
سمٕمد إـمّلق إظمٌ٤مر واٟمتٗم٤مء ُم٤م يقضم٥م آٟمٍماف ومٞمٝم٤م ،وهق فم٤مهر ذم رواي٦م
اًمِمٞمخ اعمت٘مدّ ُم٦م طمٞم٨م ضمٕمؾ إُمر أيْم ً٤م هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ سمٙمقن اًمٌمء ُمٓمٚم٘م ً٤م
ّ
ومٚمٕمؾ شمرك ذًمؽ ُمقهـ ًمِمٛمقل اإلـمّلق ًمٚمِمٌٝم٦م
أيْم ً٤م ،وأ ُّم٤م ذم همػمه
اًمقضمقسمٞم٦م.
اًمتٛمًؽ سم٤مًمرواي٦م اعمذيمقرة سم٤مقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ
ور ّسمام يتّجف اإلؿمٙم٤مل ذم
ّ
سمتح ّ٘مؼ أطمد اًمٖم٤ميتلم ُمـ إُمر واًمٜمٝمل ذم اًمقاىمع ،ومٝمق داظمؾ ذم اًمٖم٤مي٦م،
تٛمًؽ سمٛمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م ًمٜمٗمل اإلسم٤مطم٦م أومم ُمـ اًمٕمٙمس.
ومٞمٙمقن اًم ّ
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن اعمٗمروض قمدم ورود رء ُمٜمٝمام شمٗمّمٞم ً
ّل اًمذي هق

 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص 155و  :156ومرائد إصقل
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ّ
سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص 136ويمتٌ ً٤م ُأظمرى.
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ٟمص ومٞمف رأؾم ً٤م
اًمٖم٤مي٦م سمحً٥م فم٤مهر اًمٙمّلم ذم ُمٗمروض اعمً٠مًم٦م وهق ُم٤م ٓ ّ
اًمٜمص جمٛم ً
اًمٜمّم٤منً ،مٙم ّـ اًمث٤مين
ّل أو شمٕم٤مرض ومٞمف ّ
وإن يم٤من ًمف وضمف ذم ُم٤م يم٤من ّ
ُمٜمٝمام ّ
وإول ُمٜمٝمام ِمٜمقع ،صدق اًمٖم٤مي٦م ومٞمف أيْم ً٤م
حمؾ اًمتخٞمػم سم٤مٕظمٌ٤مر
ّ
سم٤مقمتٌ٤مر يمقن ورود اًمٜمٝمك وإُمر قمٌ٤مرة قمـ سمٞم٤من إُمريـ اًمٚم ٌّٞملم ٓ اًمٚمٗمٔم ّٞملم
وسمٞم٤من اخلّمقصٞم٦م همػم ُُمت ََح ِّ٘م ٍؼ ومٞمف أيْم ً٤م ،وم٤مًمٔم٤مهر إ ّهن٤م دا ًّم٦م قمغم اعمدّ قمك ًمق

َؾمٚمِ َؿ ؾمٜمده٤م ِم ّ٤م يقضم٥م اًمقهـ ومٞمٝم٤م.

وصم٤مٟمٞمٝم٤م إ ّن ُم٤م ذيمر ُمـ ُمٜمع ُم٤مٟمٕم ّٞم٦م اًمقضمقه اًمثّلصم٦م همػم فم٤مهرة وحت٘مٞم٘مف
ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وصم٤مًمثٝم٤م إ ّن ُم٤م ذيمر ُمـ ُمٜمع دقمقى اإلمج٤مع سم٤مًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م همػم
ُمً َّٚم ٍ
ٛم٦م:
ُ َ
إول ،ومأل ّن ٟمٔمرهؿ هٜم٤مك ًمٞمس ّإٓ ذم خم٤مًمٗم٦م إصؾ ًمٜمٗمس ىمقل
أ ُّم٤م ّ
اإلُم٤مم

وقمدم ضمقاز ـمرطمف سمٜمٗمًف وإن مل يٙمـ ُمًتٚمزُم ً٤م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م

اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،ومجٕمٚمٝم٤م ُمٜم٤مـم ً٤م ًمإلمج٤مع هٜم٤مك ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ ُمً٤مق يمّلُمٝمؿ.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن ُمٜمع اًمقوم٤مق هٜم٤مك سمحٞم٨م يٙمقن ٟم٤مومٕم ً٤م ذم اعم٘م٤مم
ُمقىمقف قمغم أن يٙمقن اعمراد ُمـ اإلسم٤مطم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ سمٕمض إصح٤مب هق
اإلسم٤مطم٦م اًمٔم٤مهر ّي٦مّ ،
وإٓ سم٠من يم٤من اعمراد هق اإلسم٤مطم٦م اًمقاىمٕم ّٞم٦م ـ يمام هق اًمقاىمع
ذم يمّلُمٝمؿ ـ مل يٙمـ ذًمؽ اًم٘مقل راومٕم ً٤م ًمدقمقى اإلمج٤مع قمغم ٟمٗمل اإلسم٤مطم٦م
اًمٔم٤مهري٦م ،يمام أ ّن اًمتخٞمػم اًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ًمق يم٤من واىمٕم ّٞم٤م ـ يمام هق
اًمٔم٤مهر ُمـ سمٕمض يمٚمامشمف ـ ٓ يٌٓمؾ دقمقى اإلمج٤مع اعمذيمقر.
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وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٌ٤معمٜمع ُمـ اظمتّم٤مص اًمٌح٨م هٜم٤م سم٤مًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م
واًمتخٞمػم اًمقاىمٕمٞملم ،يمٞمػ؟ وىمد أًمزم مج٤مقم٦م هٜم٤مك سم٤مًمتخٞمػم اًمٔم٤مهري ،ومٚمق
حمط اًمٌح٨م ذم اًمٌح٨م قمـ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ،مل يٙمـ جلٕمٚمف ىمقًٓ
اٟمحٍم ّ
ّل أيْم ً٤م قمـ اسمتِ ِ
وضمٞمٝم ً٤م ،ومْم ً
ٜم٤مء 1اعمً٠مًم٦م قمٚمٞمف.
ْ
واجلقاب قمٜمف :إ ّن حتّمٞمؾ اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل ذم اعمً٠مًم٦م ِبذه اًمٙمٚمامت
همػم فم٤مهر سمٕمد ؿمدّ ة آظمتّلف اًمقاىمع سمٞمٜمٝمؿ ،عم٤م ذيمر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّن يمِمػ
اإلمج٤مع اعمر ّيم٥م وقمدم اًم٘مقل سم٤مًمٗمّمؾ قمـ اًمقاىمع ُمنموط سمرضمققمف إمم
اإلمج٤مع اًمًٌٞمط قمغم اًمٜمٗمل ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ظمّمقص إىمقال ،وهق هٜم٤م
ِمٜمقع ضمدّ اّ :
وم٤من دمقيز اًمرضمقع إمم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ أسمٕمد ُمـ اًمرضمقع إمم اًمؼماءة
واإلسم٤مطم٦م اًمنمقمٞملم ُمـ طمٞم٨م ًمزوم إًمٖم٤مء احلٙمؿ اعمٕمٚمقم :قمغم أ ّن محؾ
اإلسم٤مطم٦م قمغم اإلسم٤مطم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ـ وإن ذه٥م إًمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم ر ّد اعمح ّ٘مؼ
اعمذيمقر ـ ًمٞمس فم٤مهر ًا يمحٛمؾ إصؾ قمغم إصؾ اًمٕم٘مكم اًمراضمع إمم اإلسم٤مطم٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م.
هذا يم ّٚمف ُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن يمِمػ اإلمج٤مع ذم أُمث٤مل اعم٘م٤مم اًمذي ًمٞمً٧م ُمـ
حمّل ًمقصقل إد ًّم٦م اخل٤مص٦مّ ،
إطمٙم٤مم اًمتقىمٞمٗم ّٞم٦م سمحٞم٨م يٙمقن ّ
حمؾ اؿمٙم٤مل،
إذ أ ّن اًمٔم٤مهر أ ّن ُمّلك إىمقال هق إُمقر اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م واًمقضمقه٤مت همػم
ظم٤مص ُمـ اًمنمع مل ٟمّمؾ
اًمتقىمٞمٗم ّٞم٦م سمحٞم٨م ٓ ئمٝمر وصقل اًم٘مقم إمم ُمٜمِم٠م
ّ
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إًمٞمف ،ومدقمقى اإلمج٤مع اًمٙم٤مؿمػ هٜم٤م ِمٜمققم٦م ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م إـمّلق يمّلُمٝمؿ ُمـ
طمٞم٨م اًمٓمرح اًمٕمٛمكم وآًمتزاُمل وُمـ طمٞم٨م اًمقاىمٕم ّٞم٦م واًمٔم٤مهر ّي٦م ذم إصؾ
سمحٞم٨م يًٙمـ اًمٜمٗمس سمٕمدم آظمتّم٤مصّ ،
ٛمجرد اإلـمّلق ٓ يٙمِمػ
وإٓ ومٌ ّ
قمـ اًمقاىمع.
وراسمٕمٝم٤م إ ّن ُم٤م ذيمر ذم دومع قمدم إُمٙم٤من ضمٕمؾ إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهري٦م ُمع
اًمٕمٚمؿ سم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤م ذم اًمقاىمع همػم ؾمديد ،وىمٞم٤مؾمف سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ذم احلٙمٛم ّٞم٦م وسم٤معمخ٤مًمٗم٦م
ذم اعمقوققمٞم٦م وم٤مؾمد يم٤مٓؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمامت اًمّم٤مدرة قمـ اًم٘مقم.
إول وهق رومع اًمتٜم٤مىمض سمتٕمدّ د اعمقوقع ،ومٗمٞمف أ ّن ُمقوقع احلٙمؿ
أ ُّم٤م ّ
ّ
اًمِمؽ ومٞمف ،أو يٌ٘مك قمغم إـمّلىمف.
اًمقاىمٕمل إ ُّم٤م أن ي٘م ّٞمد سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ وقمدم
إول يٚمزم اًمتّمقي٥م واًمتزام اظمتّم٤مص احلٙمؿ سم٤مًمٕم٤ممل طم٘مٞم٘م٦م،
ومٕمغم ّ
ومٞمٙمقن اجل٤مهؾ واًمٕم٤ممل ٟمققملم يم٤مًم٘م٤مدر واًمٕم٤مضمز ،وهق ظمّلف اًمّمقاب قمٜمد
اإلُم٤مُمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتخٓمئ٦م.

ّ
اًمِمؽ ُمٕمروض احلٙمؿ
وقمغم اًمث٤مين يٕمقد اعمحذورَّ َِٕ :ن اًمٗمٕمؾ قمٜمد

اإلًمزاُمل ىمٓمٕم ً٤م إمج٤مًٓ وُمٕمروض اإلسم٤مطم٦م ٕضمؾ يمقٟمف ُمِمٙمقيم ً٤م أيْم ً٤م ،ومٖم٤مي٦م
أقمؿ ُمـ ُمقوقع احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ،ومٞمجتٛمع
ُم٤م هٜم٤مك يمقن ُمقوقع اًمقاىمٕمل ّ
اًمْمدّ ان ذم ّ
حمؾ اخلّمقص ّٞم٦م ،سمؾ اًمٜم٘مٞمْم٤من ذم وضمف :وشمٕمدّ د اجلٝم٦م هٜم٤م همػم
ٍ
جمد ىمٓمٕم ً٤مً :مٕمدم رضمققمف إمم شمٙمثػم اعمقوقعّ ،
وم٤من اًمقاىمٕم٦م اعمِمٙمقيم٦م ومٞمٝم٤م
ا ًّمذي ُمٕمروض احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ُمِمتٛمؾ قمغم اًمقاىمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م هل هل
أيْم ً٤م ،أقمٜمل اعم٤مهٞم٦م ٓ سمنمط ر ٍء ا ًّمتل دمتٛمع ُمع أًمػ ذط :وىمٞم٤مؾمف قمغم ُم٤م
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اشمّٗمؼ اعمخ٤مًمٗم٦م ،واىمٕم ً٤م ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ وم٤مؾمدّ ٕ :ن ُمٕمٜمك احلٙمؿ اًمٔم٤مهري هق
احلٙمؿ سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم أطمد حمتٛمّلت اًمقاىمع وإًمٖم٤مء ُم٤مقمداه ُمـ اعمحتٛمّلت ،ومٚمق
اٟمٙمِمٗم٧م 1اعمخ٤مًمٗم٦م يم٤من قمذر ّي ً٤م سوم ً٤م ٓ ،طمٙم ًام جمٕمقًٓ ،ومّل يٕم٘مؾ ذًمؽ ذم
اًمٌٜم٤مء قمغم ُم٤م يٕمٚمؿ سمٕمدُمف واىمٕم ً٤م.
وأضم٤مب قمٜمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مّ 
سم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل اًمذي هق اإلًمزام،
خمتص سم٤مًمٕم٤ممل طم٘مٞم٘م٦مٟٕ :مّف ٓ شمٙمٚمٞمػ ُمـ دون سمٞم٤من ،وإٟمّام ا ًّمذي يِمؽمك ومٞمف
ّ
اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمتٙمٚمٞمػ
اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ـ سمٜم٤مء قمغم اًمتخٓمئ٦م ـ هق ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ٍ
اًمث٤مين ،وأ ُّم٤م حت ّ٘مؼ اإلًمزام ُمـ اًمِم٤مرع ًمٚمج٤مهؾ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ومٕم ً
وطمٞمٜمئذ
ّل ومّل،
طمؼ اجل٤مهؾ ومٕم ً
ّل ظم٤مًمٞم٦م قمـ احلٙمؿ اًمٗمٕمكم ،ومٞمجقز إٟمِم٤مء
ومتٌ٘مك اًمقاىمٕم٦م ذم ّ
احلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م يمام ي٘متْمٞمف اإلـمّلىم٤مت.
وحت٘مٞمؼ اعمً٠مًم٦م ُمٌتٜمٞم٦م قمغم اًمقضمقه اعم٘م ّررة ذم طم٘مٞم٘م٦م احلٙمؿ اًمٔم٤مهري
واًمقاىمٕمل ُمـ يمقن اًمٔم٤مهري٦م واىمٕمٞم٤مت صم٤مٟمقي٦م ،أو قمذري٦م حمْم٦م ،أو همػم
ذًمؽ ،يمجٕمٚمٝم٤م صقري٤م حمْم٤م قمٜمد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع ،وسمٞم٤مهن٤م شمٗمّمٞمّل ُمقيمقل
إمم حم ّٚمف.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومجٝم٦م اًمٗمً٤مد فم٤مهرة ِمّ٤م ذيمر ُمـ اًمٗمرق سملم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمدم
ّ
شمٗمّمٞم ً
واًمِمؽ يم٢مُمٙم٤من دومٕمف سمام ذيمر.
ّل
وأ ُّم٤م ىمٞم٤مس اعمً٠مًم٦م سم٤مًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م ومٗم٤مؾمد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى :عم٤م
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اٟمٙمِمػش.
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ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن إصقل ذم اعمقوققم٤مت طم٤ميمٛم٦م قمغم أد ًّم٦م
اًمتٙمٚمٞمػ ،وم٢م ّن اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم حتريؿ اعمرأة ٕضمؾ اًمٌٜم٤مء سمحٙمؿ إصؾ قمغم
قمدم شمٕم ّٚمؼ احلٚمػ سمؽمك وـمٞمٝم٤م ذم ُم٤م قمٚمؿ وىمقع احلٚمػ قمغم شمريمف ،أو ومٕمٚمف
إمج٤مٓ ،ومٝمل ظم٤مرضم٦م قمـ ُمقوقع احلٙمؿ سمتحريؿ وـمل ُمـ طمٚمػ قمغم شمرك
وـمٞمٝم٤م :ويمذا احلٙمؿ سمٕمدم وضمقب وـمٞمٝم٤مٕ ،ضمؾ اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم احلٚمػ قمغم
وـمٞمٝم٤م ،ومٝمل ظم٤مرضم٦م ُمـ ُمقوقع احلٙمؿ سمقضمقب وـمل ُمـ طمٚمػ قمغم
وـمٞمٝم٤م ،وهذا سمخّلف اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م ،وم٢م ّن إصؾ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مرض ًمٜمٗمس
احلٙمؿ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وًمٞمس خمرضم٤م عمجراه ُمـ ُمقوققمف طمتّك ٓ يٜم٤مومٞمف
سمجٕمؾ اًمِم٤مرع1.

ور ّسمام يٕمؽمض قمٚمٞمف ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم أٟمّف ًمٞمس سمِ ُٛم ّٓم ِر ٍد ذم مجٞمع اعمقارد ًمٕمدم

ضمري٤من إصقل اعمقوققم ّٞم٦م ذم سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م ،يم٤معمقضمقد اعمر ّدد
سملم اًمٕمٜمقاٟملم ُمـ ّأول إُمر ،يم٤معم٤مئع اعمر ّدد سملم اًمٌقل واًمدواء اًمقاضم٥م
آؾمتٕمامل ـ إ ّٟمف ُمرضمعُ 1مآل اعمٓمٚم٥م إمم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ اعمٕمٚمقم
ـ ؾمقاء يم٤من سمٕمٜمقان احلٙمقُم٦م أو اًمتٕم٤مرض ـ ّ
وم٤من إسم٤مطم٦م اًمقـمل خم٤مًمػ حلٙمؿ
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص :31سمحر اًمٗمقائد ذم ذح
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ
اًمٗمرائد :ج /1ص :116درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /1ص :176ومرائد إصقل
(ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /1ص :198دروس ذم اًمرؾم٤مئؾ :ج /1ص141
واًمقص٤مئؾ إزم اًمرؾم٤مئؾ :ج /1ص 336وج /3ص 345و. ...
ِ
٥م ومقىمف «ُمرش يٕمٜمك ّ
ان ُمراده «ُمرضمعش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :يرضمعش ويمت َ
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اًمِم٤مرع ىمٓمٕم٤م يمام هق اعمٗمروض ،ومّل يٕم٤مروف أُمر آظمر سم٤محلٙمقُم٦م سمٓمريؼ
احلٙمقُم٦م وهمػمه٤م ،وم٢من يم٤من اًمٕمٚمؿ ُم٤مٟمٕم ً٤م ذم احلٙمٛمٞم٦م ُمٜمع ذم اعمقوققمٞم٦م أيْم ً٤م،
ّ
وإٓ ومّل يٛمٜمع ذم احلٙمٛمٞم٦م أيْم ً٤م ،هذا.
واًمٔم٤مهر أ ّن ُمراده

قمدم طمّمقل اعمخ٤مًمٗم٦م آًمتزاُمٞم٦م ذم اعمقوققمٞم٦م

سمخّلف احلٙمٛمٞم٦مّ ٕ :ن اعمٕمتؼم ذم آًمتزام سم٤محلٙمؿ هق آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم اهلل
ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع اعمر ّشمٌ٦م قمغم اعمقوققم٤مت اًمٙمٚم ّٞم٦م ،وهق ٓ
يٜم٤مذم آًمتزام سمٕمدم احلٙمٛملم ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف إذا اؾمتٜمد إمم اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم
يمقٟمف ُمٜمدرضم ً٤م حت٧م قمٜمقان اًمتٙمٚمٞمػ ،وم٤مإلًمتزام سمٕمدم اًمقضمقب ٕضمؾ اًمٌٜم٤مء
قمغم قمدم احلٚمػ قمغم اًمٗمٕمؾ ٓ يٜم٤مذم آًمتزام سمقضمقب وـمل قمٜمقان إمم
اعمحٚمقف قمغم َو ّـم ِئٝم٤م ،سمؾ ي١ميمّده ،ويمذا اًمٓمرف أظمر ،وم٤مًٓمتزام سم٤محلٙمؿ
ّ
اًمٙمكم قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع ُمقضمقد هٜم٤م ُمع إضمراء إصٚملم أيْم ً٤م،
سمخّلف اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦مّ ٕ :ن آًمتزام سم٤مإلًمزام اًمنمقمل ٓ يٕم٘مؾ ُمع اًمٌٜم٤مء
قمغم اإلسم٤مطم٦م.
ّ
وًمٕمؾ هذا ُمراد سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مُ مـ إصمٌ٤مت اًمٗمرق سملم اعم٘م٤مُملم
سم٤مقمتٌ٤مر أ ّن أطمٙم٤مم اهلل ُمؽم ّشمٌ٦م قمغم اعم٤مه ّٞم٤مت اًمٙمٚم ّٞم٦م دون إومراد ،وم٢مضمراء
إصؾ ومٞمٝم٤م ٓ يٚمزم ُمٜمف ـمرح إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م.
ويٛمٙمـ اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام سمجقاز شم٘مٞمٞمد ُمقوقع إطمٙم٤مم سمٛم٘مت٣م أد ًّم٦م
إصقل ذم اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققم ّٞم٦م سمٕمد طمٙمقُمتٝم٤م قمغم ّ
ُم٤مدل قمٚمٞمٝم٤م ،سمخّلف
احلٙمٛمٞم٦م ًمٕمدم احلٙمقُم٦م ومٞمٝم٤م وًمزوم اًمتّمقي٥م ذم إطمٙم٤مم اًمٙمٚم ّٞم٦م ا ًّمتل هل
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ّ
ّمقسم٦م.
حمؾ اًمٜمزاع اعمٕمروف سملم اعمخ ّٓمئ٦م واعم ّ
وأ ُّم٤م ذم آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمامت اعمذيمقرة ،ومأل ّن اًمتخٞمػم ذم إظمذ سم٠مطمد
اًم٘مقًملم ًمٞمس خم٤مًمٗم ً٤م ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل ،سمؾ هق ًمٞمس طمٙم ًام ًمٚمقاىمٕم٦م ،ضورة
اٟمحّم٤مر إطمٙم٤مم ذم اخلٛمً٦م ،سمؾ ختٞمػم ذم اإلًمزام سم٠مطمد احلٙمٛملم ،وًمٕم ّٚمف
ُمراد اًمًٚمٓم٤من ُمـ اًمتخٞمػم ذم اًمٕمٛمؾ.
وأ ُّم٤م يمّلم اًمتزام ص٤مطم٥م «اًمٗمّمقلش سم٤مٓؾمتحٌ٤مب واًمٙمراه٦م،1
وم٤مًمٔم٤مهر إ ّٟمف سم٤مقمتٌ٤مر رضمح٤من آطمتٞم٤مط وهق قمٜمقان صم٤مٟمقي ُيتٛمع ُمع إسم٤مطم٦م
سح سمجقاز
اًمٗمٕمؾ سمٕمٜمقاٟمف ّ
إوزم :وسم٤مجلٛمٚم٦م ومّل ٟمً ّٚمؿ أ ّن أطمد ًا ُمٜمٝمؿ ّ
اًمرضمقع إمم إصؾ اعمٕمٚمقم خم٤مًمٗمتف ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل شمٗمّمٞم ً
ّل ،ومتد ّسمر.
هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم ُمٜمِم٠م اًم٘مقل سم٤مإلسم٤مطم٦م وذم ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م،
واًمٕمٛمدة ذم ذًمؽ إصمٌ٤مت اإلـمّلق اعمٕمتؼم وضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتٗمّمٞمٚم ّٞم٦م سملم
احلٙمٛملم يمام أذٟم٤م إًمٞمف.
وُمـ ذًمؽ يم ّٚمف ئمٝمر ُمٜمِم٠م اًمقضمف اًمث٤مين وهق اًمتق ّىمػ وقمدم احلٙمؿ
قمٚمٞمف سمٌمء ذم اًمٔم٤مهر 1وإًمٖم٤مء يمّل آطمتامًملم ،يمام ُم٤مل إًمٞمف سمٕمض

 .1طمٞم٨م ىم٤مل ... :وم٤مٟمّف ُيقز احلٙمؿ ذم إول سم٤مًمٙمراه٦م وذم اًمث٤مين سم٤مٓؾمتحٌ٤مب
ًمّلطمتٞم٤مط ُمع اًم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل .اٟمٔمر :اًمٗمّمقل :ص.156
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.179
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إؾم٤مـملم 1وهق إضمراء أد ًّم٦م اًمؼماءة اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم اعمحتٛمٚملم يمٚمٞمٝمام سمٕمد
ُمٜمع ؿمٛمقل أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م اًمٔم٤مهري٦م عم٤م ٟمحـ ومٞمف سمام شم٘مدّ م وُمٜمع اًمدًمٞمؾ قمغم
وضمقب ِ
آ ًْمتِزا ِم سم٠مطمد إُمريـ وإن مل يدومٕمف إصّلن اعمذيمقران.
وأ ُّم٤م ُمٜمِم٠م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م وهق اًمتخٞمػم ذم إظمذ سم٠مطمد اعمحتٛمٚملم،
وم٠مُمقر:
أطمده٤م :اإلمج٤مع قمغم ومً٤مد اًمرضمقع إمم إصؾ اعمخ٤مًمػ واُمتٜم٤مع إسم٘م٤مء
اًمقاىمٕم٦م سمّل ُطم ْٙم ٍؿ ومٕمكم ،ومٞمؽم ّدد إُمر سملم اًمتخٞمػم وشمٕمٞملم أطمدمه٤م ،واًمث٤مين
سم٤مـمؾ عم٤م ؾمٜمذيمره ذم ر ّد شمٕمٞملم احلرُم٦م وقمدم ىم٤مئؾ فم٤مهر سمتٕمٞملم اًمقضمقب،
ٕول وهق اعمدّ قمك :واًمٙمّلم ذم اإلمج٤مع ىمد شم٘مدّ م ،واُمتٜم٤مع سم٘م٤مء اًمقاىمٕم٦م
ومتٕملم ا ّ
َّ
ُمـ دون طمٙمؿ فم٤مهري ِمٜمقع إذا مل حيت٩م إًمٞمف اعمٙم ّٚمػ ذم اًمٕمٛمؾ يمام أؿم٤مر إًمٞمف
سمٕمْمٝمؿ.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٠مطمد احلٙمٛملم ُم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من إصؾ،
شمٕملم سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ
ُمٕملمّ ،
وًمـ ّام مل يٙمـ آطمتٞم٤مط هٜم٤م ومل يٙمـ ٕطمدمه٤م ّ
اًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام يمً٤مئر ُمقارد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمع ّ
شمٕمذر آطمتٞم٤مط :وهم٤مي٦م اًمٗمرق
سمٞمٜمٝمام دقمقى ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم إضمراء إصؾ هٜم٤مك سمخّلف اعم٘م٤مم
وهق قمغم ومرض شمًٚمٞمؿ اؿمؽماط ؾم٘مقط إصقل سمحّمقِل٤م إٟمّام ٓ حتّمؾ ذم
اعم٘م٤مم دومٕم٦م قمـ قمٚمؿ وىمّمد.
ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
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وأ ُّم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م شمدرُي ً٤م ذم واىمٕمتلم ،ومٝمل ٓزُم٦م اًمٌت٦م ،واًمٕم٘مؾ يمام حيٙمؿ
سم٘مٌح اعمخ٤مًمٗم٦م دومٕم٦م ،يمذا حيٙمؿ سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم واىمٕمتلم شمدرُي ً٤م قمـ ىمّمد
ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سمحٙمؿ فم٤مهري قمٜمد ّ
يمؾ واىمٕم٦م ،ومٞمج٥م آًمتزام سم٠مطمد
اعمحتٛمٚملم هٜم٤م ،إذ ذم قمدُمف ارشمٙم٤مب عم٤م هق ُمٌٖمقض ًمٚمِم٤مرع ىمٓمٕم ً٤م قمـ ىمّمد،
وشمٕمدّ د اًمقاىمٕم٦م إ ّٟمام ُيدي ُمع اإلذن ُمـ اًمِم٤مرع قمٜمد ّ
يمؾ واىمٕم٦م ،يمام ذم ختٞمػم
ُمًتٛمر ًا ُيقز ُمٕمف اًمرضمقع قمـ
اًمِم٤مرع ًمٚمٛم٘م ّٚمد سملم ىمقزم اعمجتٝمديـ ختٞمػم ًا
ّ
أطمدمه٤م إمم أظمر ،وأ ُّم٤م ُمع قمدُمف ،وم٤معمُ٘مدم قمغم ُم٤م هق ُمٌٖمقض ًمٚمِم٤مرع
يًتحؼ قم٘م ً
ّل اًمٕم٘م٤مب قمغم ارشمٙم٤مب ذًمؽ اعمٌٖمقض ،أ ُّم٤م ًمق اًمتزم سم٠مطمد
ّ
آطمتامًملم ىمٌح قم٘م٤مسمف قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ًمق ا ّشمٗم٘م٧م.
واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ظمّلوم ً٤م ًمٌٕمض إؾم٤مـملم ّ
سم٠من قمٛمقم
ظم٤مص:
أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م يم٤مومٞم٦م ذم إصمٌ٤مت اإلذن ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم ورود دًمٞمؾ
ّ
اخل٤مص واًمٕم٤م ّم اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٕمٛمقم اعمٕمتؼم،
ضورة قمدم اًمٗمرق سملم اإلذن
ّ
وشمقهؿ ُمٕم٤مروتف سم٤مًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة طمٞم٨م ٓ يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مإلذن اًمٕم٤م ّم
ّ
ُمدومقع سم٠مٟمّف إٟمّام ٓ يٙمتٗمك سمف ٕ ّن ُمدًمقل إصؾ ٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ قمـ يمٚمٞمٝمام
اعمٜمجز سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،ومّل يٛمٙمـ إظمذ
اعم١م ّدي إمم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ ّ
اعمخػم
اعمٕملم شمرضمٞمح سمّل ّ
ُمرضمح وأطمدمه٤م ّ
سم٤مٕصؾ ومٞمٝمام ،وإضمراؤه ذم أطمدمه٤م ّ
ًمٞمس ومرد ًا آظمر داظم ً
اعم٘مرر ذم حم ّٚمف ،سمخّلف اعم٘م٤مم
ّل حت٧م اخلٓم٤مب سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ّ
اعمٜمجز ذم اًمقاىمٕم٦م اًمقاطمدة وًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م
وم٤مٟمّف ٓ يٚمزم ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ًمٚمقاىمع ذم واىمٕمتلم ضم٤مئز ُمع إذن اًمِم٤مرع يمام اقمؽمف سمف ،ومام اعمخّمص ًمٕمٛمقم
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دًمٞمؾ آسم٤مطم٦م؟! هذا.
ُمتقضمف إمم اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر قمغم سمٞم٤مٟمف
وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن اإلؿمٙم٤مل همػم
ّ
ُمـ ُمٜمع ؿمٛمقل أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م واٟمٍماومٝم٤م إمم همػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،وم٢م ّن أد ًّم٦م اًمؼماءة
همػم يم٤مومٞم٦م هٜم٤م ُم٤م مل يثٌ٧م اإلذن اًمنمقمل.
وحت٘مٞمؼ اعمً٠مًم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م أ ّن دوران إُمر سملم اعمحذوريـ ا ًّمذي
هق ّ
طمؼ اعمٙم ّٚمػ ّإٓ دومٕم٦م واطمدة وىمد
حمؾ اًمٙمّلم ىمد شمٙمقن ذم ُم٤م ٓ يقضمد ذم ّ
إول قمغم
يٕمٚمؿ شمٕمدّ د اًمقاىمٕم٦م ُمع شمٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٔظمر طملم وىمقع ّ
إول ،وىمد
اعمٙم ّٚمػ ،وىمد يٙمقن ُمٕمٚمقم اًمتجدّ د ُمـ دون شمٕم ّٚم٘مف سمف وىم٧م ّ
ّ
يِمؽ ذم أصؾ اًمتجدّ د أو يمٞمٗم ّٞمتف.
إول ومّل إؿمٙم٤مل ُمـ طمٞم٨م ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م وإن يم٤من
وم٢من يم٤من ّ
ومرض هذا اًم٘مًؿ ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛم ّٞم٦م ا ًّمتل هل ّ
حمؾ اًمٙمّلم ٓ خيٚمق ُمـ سمٕمد
ُمرة
ّإٓ سم٤مقمتٌ٤مر ومرض قمدم حت ّ٘مؼ ُمقوققمف ذم طم ّؼ سمٕمض اعمٙم ّٚمٗملم ّإٓ ّ
واطمدةّ ،
وإٓ وم٤مٕطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م ُمؽم ّشمٌ٦م قمغم اعمقوققم٤مت اًمٙمٚم ّٞم٦م ا ًّمتل هل ذم
شمٙمرر اًمقىمقع ٟمققم ً٤م ،وُمّلطمٔم٦م ظمّمقص آطم٤مد اعمٙم ّٚمٗملم ُمـ طمٞم٨م
ُمٕمرض ّ
ُمرة واطمدة ُمث ً
ّل ذم إضمراء إصقل ذم إطمٙم٤مم اًمٙمٚم ّٞم٦م ٓ خيٚمق قمـ
اسمتّلؤه ّ
يمّلم.
ُمرة واطمدة،
ويٛمٙمـ ومروف ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ ا ًّمتل ٓ ُي٥م قمغم اعمٙم ّٚمٗملم ّإٓ ّ
يم٤محل٩م إذا ّ
ُمي ًا ضر ًا سمدٟمٞم ً٤م ُمع اؾمتٜم٤مده
ؿمؽ ذم وضمقسمف وطمرُمتف قمٜمد يمقٟمف ّ
ُمي ًا سم٤معم٤مل اعمٕمتدّ سمف وهمػم ذًمؽ،
ُمـ ّأول إُمر إمم ؾمقء اظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ ،أو ّ
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وإن يم٤من اًمث٤مين يمام ًمق اسمتغم سمٗمرديـ ُمـ ّ
حمؾ اعمً٠مًم٦م دومٕم٦م واطمدة ويمام ًمق يم٤مٟم٤م
شمدرُيٞملم ُمع يمقن اًمتٙمٚمٞمػ ُمٕم ّٚم٘م٤م قمغم اًمقىم٧م اعمٗمروض ٓ ُمنموـم ً٤م سمف ،ومّل
إؿمٙم٤مل ذم طمّمقل اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م أطمد آطمتامًملم ذم
أطمدمه٤م وسم٤مٔظمر ذم أظمر ،واًمٔم٤مهر قمدم ضمقازه قم٘مّل ُمـ دون إذن ذقمل
وحت٘مٞم٘مف ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
ِ
ُمر ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم إصمٌ٤مت
قمام ّ
وهؾ َشم ْٙمٗم ْل أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م وًمق ؾم ّٚمٛم٧م ّ
سح اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ مٟ ،مٔمر ًا إمم اقمتٌ٤مر اًمٕم٤مم يم٤مخل٤مص ،أو ٓ؟
اإلذن ،يمام ّ
إول ،وإن يم٤من ر ّسمام يٜم٤مىمش ومٞمف سمٕمدم ُمٕمٝمقدي٦م ُمثؾ
وضمٝم٤من ،أفمٝمرمه٤م ّ
ذًمؽ ذم اًمنمع ّإٓ ذم اخلؼميـ اعمتٕم٤مرولم ىمقًٓ قمٜمد اعمِمٝمقر قمغم فم٤مهر ُم٤م
يٜمً٥م إًمٞمٝمؿ ومل ئمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتخٞمػم آؾمتٛمراري ذم اًمٗم٘مف ُمع
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ّإٓ ٟم٤مدر ًا ًمق يم٤من ،وأ ُّم٤م اًمت٘مٚمٞمد اًمذي ُم ّثؾ ًمذًمؽ
سمٕمض إؾم٤مـملم يمام ذيمرٟم٤م ومٔم٤مهره ظمّلف ُم٤م قمٚمٞمف سمٜم٤مؤه فم٤مهر ًا واعمٗمتك سمف
ّ
اعمت٠مظمريـ ُمـ قمدم ضمقاز اًمٕمدول قمـ اعمجتٝمد سمٕمد شم٘مٚمٞمده.
قمٜمد يمثػم ُمـ
ومحٚمف قمغم ُمقارد ًمزوم اًمٕمدول ـ يم٤مًمٕمدول قمـ رأي اعم ّٞم٧م إمم احل ّل وقمـ
قمام ٟمحـ ومٞمف ،سمؾ هق أؿمٌف رء سمتجدّ د
همػم إقمٚمؿ إمم إقمٚمؿ ـ ومٝمق أضمٜمٌل ّ
ختػم ذم اًمٕمدول واًمٌ٘م٤مء.
رأي اعمجتٝمد ،وُمثٚمف ُم٤م ًمق ّ
وإن يم٤من اًمث٤مًم٨م ،ومّل ُم٤مٟمع ُمـ ضمٝم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٞمف ،سمٜم٤مء قمغم
ضمقاز ذًمؽ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة اًمتدرُيٞم٦م اًمتل ي٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،
يمام اظمت٤مره سمٕمض إؾم٤مـملم ّ
وإٓ وم٤مًمٔم٤مهر ّاحت٤مده ُمع ؾم٤مسم٘مف.
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إول.
وإن يم٤من اًمراسمع ،وم٤مًمٔم٤مهر يمقٟمف يم٤مًم٘مًؿ ّ
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م ئمٝمر إ ّن ُم٤م اؾمت٘مقاه سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ ًمزوم أظمذ
اعمحتٛمٚملم ُمٓمٚم٘م ً٤م ٟمٔمر ًا إمم اجلٝم٦م اعمذيمقرةّ ،
حمؾ طمٔمر وُمٜمع ،سمؾ هم٤مي٦م إُمر
اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمقارد.
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّٟمف ُي٥م آًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ومٞمٙمقن اعمً٠مًم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ
اؿمتٌ٤مه اًمقاضم٥م سمٖمػمه ُمع ّ
شمٕمذر آطمتٞم٤مط ،ومّلسمدّ هٜم٤م ُمـ احلٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم قمٜمد
اعمٕملم ،يمام ًمق اؿمتٌٝم٧م اًم٘مٌٚم٦م ُمع وٞمؼ اًمقىم٧م.
قمدم ّ
ّ
ًمألول سمٕمٛمقم دًمٞمؾ وضمقب آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمنمع وأد ًّم٦م
يًتدل
ور ّسمام
ّ
وضمقب إـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف واًمرؾمقل

وإئٛم٦م
ّ

اًمٜمٌل
اإليامن واإلىمرار سمام أٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وُم٤م ضم٤مء سمف
ّ
إئٛم٦م
ّ

وأد ًّم٦م وضمقب
أو أظمؼم سمف

.
وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم إ ّن ه٤مهٜم٤م أُمقر ًا أرسمٕم٦م:
أطمده٤م :آقمت٘م٤مد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :آًمتزام ِب٤م واًمتد ّيـ ِب٤م ىمٚمٌ٤م.
وصم٤مًمثٝم٤م :اإلىمرار ِب٤م ًمً٤مٟم٤م.
وراسمٕمٝم٤م :اًمٕمٛمؾ ِب٤م ،وإظمػم ٓ يٜمٗمع ذم اعم٘م٤ممً ،مٕمدم شمٗم ّرع اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف

إول ُمع ووقح قمدم
شمقصٚمٞملم ،ويمذا ّ
هٜم٤م سمٕمد ومرض يمقن احلٙمٛملم ّ
وضمقسمف شمٗمّمٞم ً
ّل ذم همػم اًميوري٤مت ّإٓ سم٘مدر ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٕمٛمؾ وٓ رسمط ًمف
سم٤معم٘م٤مم :وم٢م ّن اًمٙمّلم سمٕمد اًمٗمراغ قمـ اًمٗمحص اًمّلزم ،ومٌمء ُمٜمٝمام ٓ دظمؾ ًمف
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سم٤معم٘م٤مم ،وأ ُّم٤م اًمقؾمٓم٤من وم٢م ّن ومرض صمٌقت وضمقب أطمدمه٤م شمٗمّمٞم ً
ّل ُمع قمدم
يمقٟمف ُمنموـم ً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ ،ومٚمً٘مقط إصؾ هٜم٤م ووضمقب اًمتخٞمػم ذم إظمذ
سم٠مطمدمه٤م وضمف وضمٞمف ،ومّلسمدّ ُمـ إصمٌ٤مت وضمقب آًمتزام ىمٚمٌ ً٤م أو ًمً٤مٟم ً٤م
سمخّمقص ّ
يمؾ واطمد ُمـ إطمٙم٤مم ُمـ دون اؿمؽماـمف سمتٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ
سمخّمقصف وضمقسم ً٤م ٟمٗمًٞم ً٤مُ ،مع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٛمؾ ،إ ُّم٤م ًمق يم٤من ٕضمؾ
اًمٕمٛمؾ ،أو يم٤من ُمنموـم ً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ سمف سمخّمقصف ،أو سمٛم٘مدار اًمٕمٚمؿ وقمغم
طمًٌف ،أو إمج٤مًم ّٞم ً٤م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم اًمتٗمّمٞمؾ سمٜمٗمًف وإن اؾمتٚمزُمف ذم سمٕمض
يتؿ ؾم٘مقط أص٤مًم٦م اًمؼماءة سمف.
اعمقارد ،ومّل ّ
إول ومأل ّن اعمٗمروض هٜم٤م قمدم شمر ّشم٥م صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م قمٚمٞمف.
أ ُّم٤م ّ
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن اعمٗمروض قمدم اًمٕمٚمؿ سمخّمقص احلٙمؿ ،وآًمتزام
سم٤مًمقاىمع اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع ٓ يٜم٤مذم اًمٌٜم٤مء قمغم آسم٤مطم٦م
اًمٔم٤مهري٦م ذم اًمٔم٤مهر سمٕمد شمًٚمٞمؿ يمقن اعمخ٤مًمٗم٦م هٜم٤م ِمٙمٜم٦م يمام ؾمٌؼّ ٕ :ن
ٍ
طمٞمٜمئذ قمغم طمًٌف ،ومٞمٙمقن آًمتزام سم٤مًمقاىمع اعمر ّدد قمغم
آًمتزام سمٙم ّؾ ُمٜمٝمام
ؾمٌٞمؾ اًمِم٠مٟمٞم٦م وسم٤مإلسم٤مطم٦م اًمٔم٤مهر ّي٦م قمغم اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،ومام يرومع سمف اًمتٜم٤مىمض سملم
ضمٕمؾ إُمريـ ُمـ اظمتّلف اعمقوقع وٟمحقه يً ّقغ سمف آًمتزام سم٤مًمقاىمع ُمع
اًمٌٜم٤مء قمغم اإلسم٤مطم٦م ذم اًمٔم٤مهر.
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م ئمٝمر احل٤مل ذم اًمث٤مًم٨م ،وم٢م ّن آًمتزا َم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٤مجلقاب قمـ اًمقضمف اعمذيمقر إ ّٟمف مل ي٘مؿ
إمج٤مٓ ٓيٜمٗمع ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف،
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دًمٞمؾ قمغم صمٌقت هذا اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٜمحق اعمذيمقر ،واًمقضمقه اًمتل 1أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م
ىم٤مسة قمـ إوم٤مدة ذًمؽ ضمدّ ًا ،قمغم أ ّٟمف يٛمٙمـ دقمقى اًم٘مٓمع سمٕمدُمفٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن
وضمقب آًمتزام اًمٚمً٤مين سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمذيمقرة قمغم اعمجتٝمد واًمٕم٤مُمل ُمٓمٚم٘م ً٤م
ظمّلف اإلمج٤مع ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ اًميورة قمغم ٟمٗمل يم ّٚمٞمتف ىم٤مئٛم ٌ٦م وآًمتزام اًم٘مٚمٌل ُمع
حمّمؾ اعمٗمٝمقم :وم٢مٟمّ٤م ٓ ٟمتٕم ّ٘مؾ ذم
ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٛمؾ وآقمت٘م٤مد همػم ّ
اخل٤مرج همػم اًمٕمٚمؿ واإلفمٝم٤مر واًمٕمٛمؾ ذم ُمرشمٌتف ُمـ اًمٕمزم وهمػمه أُمر ًا آظمر
سح سمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر
طمتّك ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقضمقب ،يمام ّ
يًٛمك شمنميٕم ً٤م سمٜمٗمًف
أ ّن آًمتزام اًم٘مٚمٌل واإلذقم٤من اًمٜمٗمز أُمر آظمر همػممه٤م ّ
حمرُم٤م قمٜمدهؿ سمٜمٗمًف أو ؾمٌٌ ً٤م حلرُم٦م
إذا شمٕم ّٚمؼ سمخّلف طمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ّ
اًمٗمٕمؾ اًمقاىمع سمحًٌف وصدق اًمتنميع قمٚمٞمف ،وحت٘مٞم٘مف ُمقيمقل إمم شمٚمؽ
اعمً٠مًم٦م.
وقمٚمٞمف ومدومٕمف ُمٜمحٍم ُمـ هذه اجلٝم٦م سمٕمدم اًمدًمٞمؾ ،أو دقمقى اإلمج٤مع
قمغم ٟمٗمٞمف ،وم٤مٟمّ٤م مل ٟمر أطمد ًا ُمٜمٝمؿ طمٙمؿ سمقضمقب شمٕم ّٚمؿ مجٞمع إطمٙم٤مم شمٗمّمٞمّل ِم ّ٤م
يتٕم ّٚمؼ سمٕمٛمٚمف وهمػمه طمتّك ُم٤م ٓ حيّمؾ اسمتّلؤه ِب٤م قمغم ّ
يمؾ أطمد ُمع شمق ّىمػ
آًمتزام ِب٤م قمغم اًمقضمف اعمذيمقر قمٚمٞمف ،واًمًػمة قمغم ظمّلومف ىم٤مئٛم٦م ،وختّمٞمص
اًمقضمقب سمّمقرة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم أيْم ً٤م همػم ٟم٤مومٕم٦م حلّمقًمف ذم طمؼ ّ
يمؾ أطمد

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م«:اًمذيش.
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ُمٜمٝمؿّ ٕ :ن هلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٕمٌ٤مد أطمٙم٤مُم ً٤م يمثػمة ّإٓ أن حي ّّمص 1سمام ٓ يتٕم ّٚمؼ
سمٕمٛمؾ ٟمٗمًف وًمٙمـ ٓ ٕضمؾ اًمٕمٛمؾ هٜم٤م.
ويٛمٙمـ سمٜم٤مء آؾمتدٓل قمغم وضمقب آًمتزام ىمٚمٌ ً٤م قمغم طمً٥م اًمٕمٚمؿ
ذم اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ ،ومٞم٘م٤مل ذم اعم٘م٤مم إ ّٟمف ُي٥م آًمتزام سم٢مًمزام واىمٕمل ،سمحٞم٨م
ًمق شمر ّشم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ ًمٗمٕمٚمف اعمٙم ّٚمػ وهق يٜم٤مذم آًمتزام سم٤مإلسم٤مطم٦م وسمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ
قمٚمٞمٝم٤مّ ٕ :ن اٟم٘مٞم٤مد اعمٙم ّٚمػ ًمٚمحٙمؿ اإلًمزاُمل قمغم اًمقضمف اعمذيمقر يٜم٤مذم اًمٌٜم٤مء
قمغم اإلسم٤مطم٦مٟٕ :مّف ذم ُمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم اإلًمزام قمغم وضمف اإلسم٤مطم٦م،
وآًمتزام سم٤مإلًمزام ٓ ُيتٛمع ُمع اًمٌٜم٤مء قمغم قمدُمف ،وقمدم شمٜم٤مذم احلٙمٛملم ٓ
ي١م ّصمر ذم قمدم شمٜم٤مذم اإلًمزاُملم ،ومّلسمدّ ذم دومٕمف ُمـ ُمٜمع وضمقب آًمتزام قمغم
اًمقضمف اعمذيمقر وآيمتٗم٤مء سم٤مإلىمرار سمقضمقده ىمٚمٌ ً٤م أو ًمًِ٤مٟم ً٤م وُمٜمع دًٓم٦م اًمقضمقه
اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م قمغم اًمٙمٞمٗم ّٞم٦م اعمذيمقرة ،ومت٠م ُّمؾ.

ٍ
سم٠مُمقر ُأ َظم َر:
صمؿ إ ّٟمف رسمام ُي٤مب قمـ اًمقضمف اعمذيمقر
ّ
أطمده٤م :إ ّن اعمً٠مًم٦م ًمق يم٤مٟم٧م يمام ذيمر يٙمقن داظم ً
ّل ذم قمٜمقان اؿمتٌ٤مه

اًمقاضم٥م سم٤محلرام ٓ اًمقاضم٥م سمٖمػم احلرامّ ٕ :ن آًمتزام سمخّلف طمٙمؿ اهلل
ؾمٌح٤مٟمف أيْم ً٤م طمرام ّ
وًمٕمؾ اخلّمؿ ٓ يً ّٚمؿ اًمتخٞمػم هٜم٤م.
وومٞمف إؿمٙم٤ملّ :
وم٤من اًمٔم٤مهر أٟمّف ٓسمدّ ُمـ آًمتزام سم٤مًمتخٞمػم هٜم٤مك يمام
ؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،قمغم أ ّن ورود اإلؿمٙم٤مل قمغم اًمت٘مرير إظمػم
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :خيتصش وومقىمف «حيّمصش.
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همػم فم٤مهر.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إٟمّف ًمق يم٤من إُمر يمام ذيمر ذم آؾمتدٓل ًمزم ؾم٘مقط إصقل
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمٝم٤م إمم
ذم مجٞمع اعم٘م٤مُم٤متٟٓ :م٘مّلب
ٟمٔمر ًا إمم وضمقب آًمتزام ،ومٞمٙمقن إصؾ ذم مجٞمٕمٝم٤م اًمتخٞمػمً :مٕمدم إُمٙم٤من
آًمتزام سمٙمٚمٞمٝمام ُمٕم ً٤مُ ،مث ً
ّل إذا دار إُمر سملم اًمقضمقب واإلسم٤مطم٦م ،ومٌٛمّلطمٔم٦م
وضمقب آًمتزام سم٠مطمدمه٤م يٙمقن ا ّ
ًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ،ومّلسمدّ ومٞمف ُمـ احلٙمؿ
سم٤مًمتخٞمػم.
واًمث٤مين :فم٤مهر اًمٗمً٤مد سم٤مإلمج٤مع ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ اًمتخٞمػم ذم مجٞمع اًمِمٙمقك
ضوري اًمٌٓمّلن.
وهذا اًمقضمف يمً٤مسم٘مف ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم ُم٤م خيٓمر سمٌ٤مزم ،وومٞمف
ٟمٔمر فم٤مهر :وم٢م ّن إصقل ضم٤مري٦م سمٛمّلطمٔم٦م اًمتٙمٚمٞمػ إوزم اعمتٕم ّٚمؼ سمٜمٗمس
ومٞمتٕملم سمف طمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمٔم٤مهر ،ومّل شمر ّدد ذم اًمٔم٤مهر ذم
اًمٗمٕمؾ،
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ـ
ُمقوقع هذا احلٙمؿ ـ أقمٜمل وضمقب آًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف
ّ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ إ ّن إصؾ هٜم٤مك
وم٤مًمٗمرق سملم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وؾم٤مئر ُمقارد
ُمٕملم ٕطمد آطمتامًملم ومٞمحرز سمف ُمقوقع هذا اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مٟمقي سمخّلف
ّ
اعم٘م٤مم وم٤مٟمّف خم٤مًمػ ًمٓمررم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل.
وصم٤مًمثٝم٤مُ :م٤م ذيمره أيْم ً٤م ُمـ اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ سم٤معمقوققم٤مت ذـم ً٤م ًمٜمٗمس
ًمتٜمجزه ذم اجلٛمٚم٦م أو ُمٓمٚم٘م ً٤م قمغم ُم٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل ـم٤مب صمراه
اًمتٙمٚمٞمػ ٓ ّ
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ذم آي٦م اًمٜمٌ٠م 1وهمػمه أيْم ً٤م ،ومٚمق يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من آًمتزام هٜم٤م ُمنموـم ً٤م
سم٤معمقوقع اعمٜمتٗمل هٜم٤مّ :
وم٤من اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ًمٞمس قمٚم ًام سمٜمٗمس اعمقوقع ،وومٞمف
أيْم ً٤م ٟمٔمر ُمقيمقل إمم حم ّٚمف ،أقمٜمل ُمٌٜمك اإلؿمٙم٤مل اعمذيمقر.
هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم اًمقضمف اعمت٘مدّ م.
وراسمٕمٝم٤م :إٟمّف ًمق ؾم ّٚمؿ قمدم وضمقب آًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمفً ،مٙمـ
ـمرطمف وآًمتزام سمخّلف طمٙمؿ اهلل
اإلُم٤مم

ؾمٌح٤مٟمف

طمرام ىمٓمٕم ً٤م وـمرح ًم٘مقل

.
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن اًمٓمرح ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ همػم ٓزم وإظمذ سم٤مإلسم٤مطم٦م

اًمٔم٤مهر ّي٦م َأ ْظم ٌذ سم٘مقل اإلُم٤مم

واًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًم ّٔم٤مهري ا ًّمذي

ّ
دل قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم اعمٗمروض ،عم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ذم ضمقاز خم٤مًمٗم٦م احلٙمؿ اًمٔم٤مهري
ًمٚمقاىمٕملُ ٓ ،مـ طمٞم٨م اًمٕمٛمؾ وئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ذم هذا اًمقضمف ِم٤م
ؾمٌؼ.
صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن هذا اًمقضمف وؾم٤مسم٘مف قمغم اًمت٘مرير اًمث٤مين ًمق مت ّت٤م 1مل
ّ
يٜمٝمْم٤م سمدومع اًم٘مقل سم٤مًمتق ّىمػ ذم اًمٔم٤مهر وإ ّٟمام هم٤ميتٝمام ٟمٗمل اًم٘مقل سم٤مإلسم٤مطم٦م:
ٕ ّن آًمتزام اإلمج٤مزم وشمرك ـمرح احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ٓ يٜم٤مومٞم٤من اًمتق ّىمػ.
صمؿ إ ّن هذا اًمقضمف ُمًتٗم٤مد ُمـ يمّلم اًمِمٞمخ
ّ
 .1اًم٘مقاٟملم :ج /1ص.193
 .1يٛمٙمـ أن ي٘مرأ ذم اعمخٓمقـم٦م :ظم٤ممتت٤م.

ذم ُمً٠مًم٦م اظمتّلف إُم٦م
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واًمتٛمًؽ سمٛم٘مت٣م
قمغم ىمقًملم طمٞم٨م ىم٤مل ـ سمٕمد ٟم٘مؾ اًم٘مقل سم٤مًمتً٤مىمط
ّ
اًمٕم٘مؾ ـ  :وهذا اًم٘مقل ًمٞمس سم٘مق ّي ،وقم ّٚمٚمف سم٤م ِّـم ِ
راح َىم ْق ِل اإلُم٤م ِم [و] ىم٤مل:
وًمق ضم٤مز ذًمؽ جل٤مز ُمع شمٕمٞملم ىمقل اإلُم٤مم

صمؿ
سمؽميمف واًمٕمٛمؾ سمام ذم اًمٕم٘مؾّ ،

ٟم٘مؾ اًم٘مقل أظمر سم٤مًمتخٞمػم1.

أىمقل فم٤مهر يمّلُمف

سمٛمّلطمٔم٦م ُم٤م ّومرع قمٚمٞمف هق اًمتخٞمػم اًمقاىمٕمل يمام

ٍ
وطمٞمٜمئذ ٓ رسمط ًمف سم ّ
ٛمحؾ اًمٙمّلمّ ،
وم٤من اًمٔم٤مهر إٟمّف قمغم هذا
أذٟم٤م إًمٞمف ذم حم ّٚمف،
ُيٕمؾ اإلمج٤مع اعمر ّيم٥م دًمٞم ً
ّل قمغم يمقن احلٙمؿ هق اًمتخٞمػم ،ومػمشمٗمع ُمقوقع
ّ
اًمِمؽ ذم اًمقضمقب واحلرُم٦م.
اعمً٠مًم٦م وهق
ّ
سم٤مًمِمؽ ذم
قمغم أ ّٟمف ٓ يٌٕمد اظمتّم٤مص ُمقوع اًمتخٞمػم اًمذي ذيمره
اعمٙم ّٚمػ سمف يم٤مًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦مّ ٕ :ن اًمتخٞمػم اًمقاىمٕمل ذم يمثػم ُمـ اعمقارد همػم
ُمٕم٘مقل سمٔم٤مهره يم٤مًمقضمقب واإلسم٤مطم٦م ،أو ُمع آؾمتحٌ٤مب.
ٟمٕمؿ يٕم٘مؾ اًمتخٞمػم ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمرضمققمف إمم اإلسم٤مطم٦م
اًمقاىمٕمٞم٦مً ،مٙمٜمف أيْم ً٤م ختٞمػم طم٘مٞم٘م٦م يمام ٓ خيٗمك.
وظم٤مُمًٝم٤م :إ ّن هذه اعمً٠مًم٦م ُُم ْٚم َح َ٘م ٌ٦م سم٤معمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م وهق صقرة شمٕم٤مرض

 .1اٟمٔمر :قمدّ ة إصقل :ص :153اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج/1
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص 398و (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص :193اًمٗمرائد
ّ

ص :184اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 343واًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص331
ويمتٌ ً٤م أظمر.
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اخلؼميـ اعمٕمتؼميـ ّ
اًمدال أطمدمه٤م قمغم إُمر وأظمر قمغم اًمٜمٝمل يمام هق ُمقرد
سمٕمض إظمٌ٤مرّ ،
وم٤من اعمًتٗم٤مد ُمٜمف سمتٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط وضمقب إظمذ سم٠مطمد احلٙمٛملم
وإن مل يٙمـ قمغم ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام دًمٞمؾ ُمٕمتؼم.
وضمقاسمف إٟمّف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرقّ ،
وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ ومٞمف إًمٖم٤مء اًمٗم٤مرق هق
ؾم٤مئر ُمقارد شمٕم٤مرض أد ًّم٦م إطمٙم٤مم ،ومٞمٙمقن اًم٘م٤مقمدة ذم شمٕم٤مرض ُمٓمٚمؼ إد ًّم٦م
اعمتٕم٤مرو٦م سم٤مًمٜمٝمل وإُمر هق اًمتخٞمػم يمتٕم٤مرض اًم٘مرائتلم وًمق يم٤من اًمتٕم٤مرض
ذم أد ًّم٦م إد ًّم٦م يم٘مقل اًمٚمٖمقي أو ُمع أُم٤مرات اعمقوققم٤مت أيْم ً٤م.
وأ ُّم٤م إحل٤مق صقرة وم٘مدان اًمٓمريؼ رأؾم ً٤م سم٤مخلؼميـ اعمتٕم٤مرولم ،وم٘مٞم٤مس
ٟمص ومٞمف ُمـ اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م واًمقضمقسمٞم٦م سم٤مًمتخٞمػم
وم٤مؾمد ،يمام ٓ يٚمحؼ ُم٤م ٓ ّ
ذم اخلؼميـ ُمٓمٚم٘م ً٤م يمام ذم سمٕمض إظمٌ٤مر.
ور ّسمام ُي٤مب قمٜمف سم٤مطمتامل أن يٙمقن اًمتخٞمػم هٜم٤مك ٕضمؾ شمزاطمؿ
اًمتٙمٚمٞمٗملم إصقًمٞملم اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مٕظمذ سم٤مخلؼم اعمٕمتؼم ،وهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم ،ومّل
يّمح اًم٘مٞم٤مس.
ّ
وأ ُّم٤م ُمٜمِم٠م اًمقضمف اًمراسمع وهق شمٕمٞملم احلرُم٦م ،ومٕمغم سمٓمّلل اًم٘مقل
سم٤مإلسم٤مطم٦م واًمتق ّىمػ وإصمٌ٤مت وضمقب إظمذ سم٠مطمدمه٤م ذم اجلٛمٚم٦م ُم٤م شم٘مدم ،وقمغم
شمٕمٞملم شمرضمٞمح احلرُم٦م ذم إظمذ قمغم اًمقضمقب وضمقه:
ُمٜمٝم٤م :ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مطً ،مدوران إُمر سملم شمٕمٞملم احلرُم٦م واًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام
وسملم اًمقضمقب :إذ ٓ حيتٛمؾ هٜم٤م شمٕمٞملم اًمقضمقب وحت٘مٞمؼ أصؾ اعمً٠مًم٦م أقمٜمل
إصؾ ذم دوران إُمر سملم ُمٓمٚمؼ اًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم واًمتٕمٞملم وإ ّن ُم٘متْم٤مه
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إول أو اًمث٤مين أ ّن اًمتخٞمػم اعمحتٛمؾ ىمد يٙمقن ذقمٞم ً٤م فم٤مهري ً٤م وىمد يٙمقن
ّ
قم٘مٚمٞم ً٤م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اًمقاىمٕمل ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ سمٛمٓمٚمقسمٞم٦م اًم٘مدر اعمِمؽمك ّإٓ
ذم وٛمـ اعمٕمٚمقم أو ُمع ذًمؽ وىمد يٙمقن قم٘مٚمٞم٤م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اًمٔم٤مهري
وىمد يٙمقن َقم ْ٘مٚمِ ّٞم ً٤م ذم احلٙمؿ اًمٕم٘مكم ،ومجٛمٚم٦م اًمقضمقه 1اعمتّمقرة هٜم٤م ِؾم ّت ٌ٦م:
ّ
اًمِمؽ ذم اًمتخٞمػم اًمنمقمل اًمقاىمٕمل واًمتٕمٞملم يمذًمؽ
إول وهق
أ ُّم٤م ّ
ّ
يم٤مًمِمؽ ذم شمٕمٞملم اًمٕمتؼ ذم يمثػم ُمـ اعمقارد ُمـ سملم ظمّم٤مل اًمٙمٗم٤مرة ،ومٗمل
ّ
اًمِمؽ ذم
ضمري٤من اًمؼماءة أو آطمتٞم٤مط وضمٝم٤من أو ىمقٓن ي٠مشمٞم٤من ذم أواظمر
اعمٙم ّٚمػ سمف ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين وهق اًمتخٞمػم اًمنمقمل اًمٔم٤مهري ،يمدوران إُمر ذم اًمت٘مٚمٞمد
اًمراضمح ُمـ اخلؼميـ
سملم شمٕمٞملم إقمٚمؿ واًمتخٞمػم سمٞمٜمف وسملم همػمه وشمٕمٞملم ّ
اعمتٕم٤مرولم ،أو اًمتخٞمػم سمٞمٜمف وسملم اعمرضمقح إذا ضمٕمٚمٜم٤م ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ ومٞمٝمام
اًمتقىمػ أو اًمتً٤مىمط ويم٤من اًمتخٞمػم سمجٕمؾ اًمِم٤مرع ،يمام ًمٕم ّٚمف إفمٝمر ذم اعمث٤مل
ّ
اًمِمؽ ذم ـمري٘مٞم٦م اًمٓمرف
اًمث٤مين ،ومٝمل جمرى ىم٤مقمدة آؿمتٖم٤مل يمحّمقل
اًمٔمـ هل اعمرضمع،
طمجٞم٦م
ّ
اعم٘م٤مسمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ سمٓمري٘مٞم٦م ذًمؽ ،وم٠مص٤مًم٦م قمدم ّ
وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل إمم ُمً٠مًم٦م اًمتٕم٤مدل واًمؽمضمٞمح وإومم شمٌديؾ هذا اًمٕمٜمقان
سم٤مًمتخٞمػم اًمنمقمل ذم ـمريؼ احلٙمؿ وُم٤م ىمٌٚمف سم٤مًمتخٞمػم ذم ٟمٗمس احلٙمؿ.
ّ
اًمِمؽ ذم اقمتٌ٤مر إيامن اًمٕمٌد ذم اًمٙم ّٗم٤مرة وقمدُمف
وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٛمث٤مًمف
 .1وذم إصؾ« :اًمّمقرش سمدًمٜم٤مه٤م سم٤مًمقضمقه ًمتّمحٞمح شمذيمػم إقمداد أشمٞم٦م.
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ّ
ويمؾ ُم٤م ّ
ؿمؽ ذم ذـم ّٞمتف أو ضمزئ ّٞمتف أو ُم٤مٟمٕم ّٞمتف وحت٘مٞم٘مف ي٠ميت ذم أواظمر هذا
اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م اًمراسمع ،ومٛمث٤مًمف ا ّ
ًمِمؽ ذم شمٕمٞملم اًمٕم٤ممل واًمٕم٤مدل قمٜمد اًمدوران سملم
شمٕملم إٟم٘م٤مذمه٤م ،أو اًمتخٞمػم قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع ومجٞمع ُمً٤مئؾ آًمتزام قمٜمد
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم أمه ّٞم٦م أطمدمه٤م ،أو شمٕمٞملم إه ّؿ ،وومٞمف وضمقه صمّلصم٦م :إحل٤مىمف سم٤مًمتخٞمػم
واًمتٕمٞملم اًمنمقمٞملم اًمقاىمٕم ّٞملم ،وإضمراء ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط هٜم٤م ـ وًمق مل ُير ذم
شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ـ وإضمراء اًمؼماءة ُمٓمٚم٘م ً٤م قمغم قمٙمس ُم٤م ىمٌٚمف.
ّ
اًمِمؽ إمم يمقن اعم٠مُمقر سمف ذقم ً٤م هق
إول فم٤مهرً :مرضمقع
ووضمف ّ
اعمٕملم ،أو ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمتخٞمػم :هم٤مي٦م إُمر إ ّن اًمٙم٤مؿمػ قمـ أصؾ احلٙمؿ
ّ
هٜم٤م هق اًمٕم٘مؾ سمٜم٤مء قمغم ظمروج اعمتزامحلم قمـ حت٧م اخلٓم٤مب ،أو قمـ اٟم٘مّلسمف
إمم اًمتخٞمػم ،أو اًمتٕمٞملم ٕضمؾ اًمتزاطمؿ سمٜم٤مء قمغم دظمقًمف.
وُمٜمِم٠م اًمث٤مين إ ّن هذا اًمتخٞمػم اعمحتٛمؾ إٟمّام أيت ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ قمغم ضمٝم٦م
احلٙمقُم٦م ٓ ،أٟمّف يم٤مؿمػ قمـ يمقٟمف جمٕمقًٓ قمغم وضمف اًمتخٞمػمّ ،
وم٤من إُمر إٟمّام
أٟمِم٠م احلٙمؿ ذم اعمٓمٚمؼ اًمِم٤مُمؾ ًمٙمّل اًمٗمرديـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٞملم ،وإٟمّام طمٙمؿ
اًمٕم٘مؾ سم٤مٓيمتٗم٤مء سم٠مطمدمه٤م ٟمٔمر ًا إمم قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع واًمتزاطمؿ ،وهم٤مي٦م ُم٤م
قمٚمؿ ُمٕمذور ّي٦م اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م هق صقرة اإلشمٞم٤من سم٤مًم ّٓمرف اعمتٞم ّ٘مـ وٓ يٕمٚمؿ
آيمتٗم٤مء ذم ُم٘م٤مم آُمتث٤مل ذم همػمه٤م ،وأد ًّم٦م اًمؼماءة إٟمّام شمٜمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ
اًمنمقمل اعمِمٙمقك وٓ ّ
شمدل قمغم آيمتٗم٤مء ذم ُم٘م٤مم آُمتث٤مل سم٤معمِمٙمقك.
وُمٜمِم٠م اًمث٤مًم٨م أ ّن ُمٓمٚمقسمٞم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمٕمٚمقُم٦م ذم اجلٛمٚم٦م وًمذا يٙمقن
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أيت سم٤مًم ّٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمتٞم ّ٘مـ ِمتث ً
ّل ُمـ طمٞم٨م اإلشمٞم٤من سم٤معمٙم ّٚمػ سمف وإٟمّام
ّ
هؿ ،أو اعمحتٛمؾ إمه ّٞم٦م قمغم همػمه طمتّك يٙمقن
اًمِمؽ ذم وضمقب شمرضمٞمح إ ّ
اًمٗم٤مقمؾ ًمٖمػمه ِمتث ً
ّل ُمـ ضمٝم٦م وقم٤مصٞم ً٤م ُمـ [ضمٝم٦م] أظمرى وقمدُمف ،ومٞمٜم٘مٚم٥م
اًمِمؽ إمم قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم سمٛمٓمٚمقسمٞم٦م ّ
ّ
ّ
وؿمؽ سمدوي ذم وضمقب ضمٕمٚمف ذم
يمؾ ُمٜمٝمام
هؿ وٓ ّ
ؿمؽ ذم ؿمٛمقل أد ًّم٦م اًمؼماءة ذم اًمتٙمٚمٞمػ اعمِمٙمقك .وهذا
وٛمـ إ ّ
ُمٌٜمل سمٔم٤مهره قمغم ضمقاز شمٕم ّٚمؼ
اًمقضمف اظمت٤مره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وهق
ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمع يمقن أطمدمه٤م ِ
اًمتٙمٚمٞمػ ّ
واضمٌ ً٤م ُُم َٕم َّٞمٜم ً٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽم ّشم٥م ًم٘م٤مقمدة
اعم٘مررة ذم حم ّٚمف أو ًمٖمػمه٤م ،ووىمققمف إ ُّم٤م سم٢مـمّلق اًمدًمٞمؾ أو سمٖمػمه،
اًمؽم ّشم٥م ّ
هؿ اًمٜمٝمل قمـ أظمر ،أو قمدم اىمتْم٤مء اًمٜمٝمل
وقمدم اىمتْم٤مء إُمر اًمتٕمٞمٞمٜمل سم٤مٕ ّ
اعمذيمقر ومً٤مده ،جلقاز اضمتامع إُمر واًمٜمٝمل ُمٓمٚم٘م٤م ،أو ُمع يمقٟمف همػمي ً٤م ،أو
ًمؽم ّشم٥م أطمدمه٤م قمغم أظمر.
ويٛمٙمـ شم٘مرير اًمؼماءة هٜم٤م سمقضمف آظمر ٓ يٌتٜمك قمٚمٞمٝم٤م سم٠من ي٘م٤مل :إ ّٟمف إذا
قمٚمٛمٜم٤م سمحّمقل ُم٘متض اًمتٙمٚمٞمػ وُمٜم٤مـمف ُمـ اعمّمٚمح٦م اعمُ ِ
ٚمزُم٦م أو اعمحٌقسمٞم٦م
اًمقاىمٕمٞم٦م ذم ّ
يمؾ ُمـ اعمتزامحلم ـ يمام هق اعمٗمروض ذم اعم٘م٤مم ـ وؿمٙمٙمٜم٤م ذم زي٤مدة
اًمزي٤مدة ،يم٤من
اعم٘متض ذم أطمدمه٤م وومقشمف سمحٞم٨م ٓ يرى أُمر سمتٗمقي٧م شمٚمؽ ّ
ّل قمغم حت ّ٘مؼ اًمقضمقب ،ومٗمل ّ
ّل دًمٞم ً
أص٤مًم٦م قمدم ذًمؽ اعم٤مٟمع حمتٛم ً
يمؾ ُمٜمٝمام وًمق
مل يٙمـ قمغم وضمف اًمتٕمٞملم ،ومٞمٙمقن أيت ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمام ِمتث ً
ّل ذم اًمٔم٤مهر.
أو ي٘م٤مل :إ ّن اًم٘مدر اعمٕمٚمقم ذم ُم٘م٤مم اًمٚمزوم هق اإلشمٞم٤من سمامه ّٞم٦م اعم٠مُمقر سمف
سمام هل هل ،وأ ُّم٤م اخلّمقصٞم٦م اعمٗمروو٦م ،ومٝمل همػم ُمٕمٚمقُم٦م اًمقضمقب،
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ّل إذا ىم٤مل« :أٟم٘مذ اًمٖمريؼش ،ودار إُمر ذم ْاإل ِ
وم٤مٕصؾ اًمؼماءة قمٜمفُ :مث ً
ٟم٘م٤مذ سملم
اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ،وم٤مًم٘مدر اعمٕمٚمقم قمغم اعمٙم ّٚمػ هق اإلشمٞم٤من سمامه ّٞم٦م إٟم٘م٤مذ اًمٖمريؼ،
سمام هل إٟم٘م٤مذ اًمٖمريؼ وهق يتح ّ٘مؼ ذم وٛمـ ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ،وأ ُّم٤م وضمقب حتّمٞمؾ
ظمّمقص ّٞم٦م إٟم٘م٤مذ اًمٕم٤ممل سمام هق قم٤ممل ،ومٝمق همػم ُمٕمٚمقم اًمقضمقب قمغم اعمٙم ّٚمػ،
وم٤مٕصؾ اًمؼماءة قمٜمف ،وشمٗمّمٞمؾ اعمً٠مًم٦م ُمقيمقل إمم ّ
حمؾ آظمر.
وأ ُّم٤م اخل٤مُمس وهق اًمتخٞمػم اًمٕم٘مكم ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اًمٔم٤مهر ،ومٛمث٤مًمف ُم٤م
إذا ؿمٙمٙمٜم٤م ذم اؿمؽماط رء ذم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمجتٝمد وقمدُمف ،يمٙمقٟمف ّ
ُمٝمذب
إظمّلق ،أو يمقٟمف سمّمػم ًا ٓ أقمٛمك ،أو ىم٤مدر ًا قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ٓ أُم ّٞم٤م ،أو يمقٟمف
ذيمر ًا ٓ أٟمثك إمم همػم ذًمؽ ،أو ُم٤م إذا ؿمٙمٙمٜم٤م ذم اقمتٌ٤مر رء ذم ضمقاز اًمتح٤ميمؿ
إمم احل٤ميمؿ واًم٘م٤ميض ،وطمٙمٛمف إظمذ سم٤معمتٞم ّ٘مـ عم٤م قمروم٧م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ
أ ّن أص٤مًم٦م قمدم اقمتٌ٤مر اًمٔمـ ٍ
يم٤مف ذم دومع اًمتخٞمػم ذم اًمٓمرقّ ،
وم٤مًمِمؽ ذم
ّ
ومٞمتٕملم اًمٓمرف أظمر.
اًمٓمري٘مٞم٦م يم٤مف ذم احلٙمؿ سمٕمدُمفّ ،
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم آيمتٗم٤مء ذم ُم٘م٤مم اُمتث٤مل
اًمِمؽ إمم
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى ُمرضمع
اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمام ،أو سمخّمقص أطمدمه٤م وا ّ
ًمِم ّؽ ذم حت ّ٘مؼ
آُمتث٤مل طم٘مٞم٘م٦م ،أو سمحٙمؿ اًمِم٤مرع جمرى آؿمتٖم٤مل دائ ًام :وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل
إمم ُمً٠مًم٦م أص٤مًم٦م قمدم اقمتٌ٤مر اًمٔم ّـ.
ور ّسمام يٛم ّثؾ ًمذًمؽ سمام إذا ؿمٙمٙمٜم٤م ذم اقمتٌ٤مر ذط أو ىمٞمد ذم ـمرق
إطمٙم٤مم ُمٓمٚم٘م ً٤م ،يمام ّ
اًمراوي
ؿمؽ ذم اقمتٌ٤مر اًمٕمداًم٦م أو اًمْمٌط أو همػممه٤م ذم ّ
وهق ُمٜمٔمقر ومٞمفّ ٕ :ن إُمر دائر ومٞمف سملم آؾمتٖمراق وآظمتّم٤مص ٓ اًمتخٞمػم
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واًمتٕمٞملم.
صمؿ إ ّن ِلذا اًم٘مًؿ ٟمققم ً٤م 1آظمر وهق ُم٤م إذا شمر ّدد اًمٔم ّـ أو إُم٤مرة
ّ
اعمجٕمقًم٦م سملم أُمقر ُمع قمدم إُمٙم٤من شمرك اًمٕمٛمؾ سمام اقمتؼمه اًمِم٤مرع واىمٕم ً٤م ،يمام
ذم دًمٞمؾ آٟمًداد قمغم شم٘مدير اًمٙمِمػ ،وم٤م ّٟمف قمٜمد وضمقد سمٕمض ُم٤م يٛمٙمـ يمقٟمف
ُمرضمح ً٤م ًمتٕمٞملم اًم٘مْمٞم٦م اعمٝمٛمٚم٦م اًمتل اٟمتجتٝم٤م ُم٘مدُم٤مت اًمدًمٞمؾ ،ومٝمؾ حيٙمؿ
ّ
سم٤مًمتٕمٞملم أو سم٤مًمتخٞمػم سمٞمٜمف وسملم همػمه؟ واًمٗمرق سملم هذا اًمٜمقع وسملم ؾم٤مسم٘مف يمقن
اًمتخٞمػم هٜم٤مك واىمٕمٞم ً٤م سمٛمٕمٜمك يمقن دظمقل اًمٗمرديـ حت٧م ُمتٕم ّٚمؼ احلٙمؿ قمغم
شم٘مدير يمقن اًمقاىمع هق اطمتامل اًمتخٞمػم دون اًمتٕمٞملم ىمٓمٕمٞم٤م صم٤مسمت٤م ذم اًمقاىمع
ًمِمٛمقل ُمتٕم ّٚمؼ احلٙمؿ ِلام ُمٕم٤م وهٜم٤م ُم٤م اقمتؼم ذم اًمقاىمع ُمر ّدد سملم أُمريـً ،مٙمـ
رضمح٤من أطمد اعمحتٛمٚملم قمغم أظمر أوضم٥م اطمتامل اًمتٕمٞملم ذم ىمٌ٤مل اًمتخٞمػم
اًمذي طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م اًميورة وطمٙمٛمف آىمتّم٤مر قمغم اًمتٕمٞملمّ :
ٕن
ؾمقهمف اًمٕم٘مؾ ًمٚميورة ،وم٢مذا دار
شمرظمٞمص اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ّـ اعمخ٤مًمػ ًمألصؾ ّ
إُمر سملم إُمريـ يم٤من اًم ّٓمرف اعمِمٙمقك ُُمٜمْدَ ِرضم ً٤م حت٧م إصؾً ،مٕمدم
اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سم٤مًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل إمم دًمٞمؾ آٟمًداد ،وهذا
اًمٜمقع ي٠ميت ٟمٔمػمه ذم اًمتخٞمػم ذم احلٙمؿ اًمقاىمٕمل أيْم ً٤م وئمٝمر طمٙمٛمف ِمّ٤م ؾمٌؼ
وي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م اًمً٤مدس وهق اًمتخٞمػم اًمٕم٘مكم ذم احلٙمؿ اًمٕم٘مكم ،ومٛمث٤مًمف ٟمتٞمج٦م دًمٞمؾ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مٟ« :مقعش.
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آٟمًداد قمغم شم٘مدير احلٙمقُم٦م إذا ىم٤مم اطمتامل اًمتٕمٞملم ذم سمٕمْمٝم٤م وطمٙمٛمف
اعمرضمح اعمحتٛمؾ ذقمٞم٤م سمٛمٕمٜمك اطمتامل شمٕمٞملم اًمِم٤مرع
احلٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم إذا يم٤من ّ
ظمكم وٟمٗمًفّ ،
ٕطمد اعمحتٛمٚملم ُمع يمقن اًمٕم٘مؾ ىم٤موٞم ً٤م سم٤مًمتخٞمػم ًمق ّ
وإٓ ومٝمق
همػم ُمٕم٘مقلّ :
ٕن احل٤ميمؿ سم٤مًمتخٞمػم هق اًمٕم٘مؾ واًمؽم ّدد ُمـ احل٤ميمؿ ذم طمٙمٛمف
همػم ُمٕم٘مقل.
إول ،ومٝمق ضم٤مئز وأص٤مًم٦م قمدم شمٕمٞملم اًمنمع ٕطمدمه٤م ُمثٌ٧م
وأ ُّم٤م ّ
ًمٚمتخٞمػمّ :
شمٍمف اًمِم٤مرع ذم ذًمؽ ٓ يٜمٗمع ُم٤م
ٕن اعم٘متض ًمف صم٤مسم٧م ،واطمتامل ّ

مل يثٌ٧م ذم رومع اًمٞمد قمـ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ وشمٗمّمٞمٚمف أيْم ً٤م ذم حم ّٚمف.

شم٘مًؿ اًمتخٞمػم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٚم ّٞم٦م سمت٘مرير آظمر سم٠من ي٘م٤مل :اًمتخٞمػم
وًمؽ أن ّ
إ ُّم٤م ذقمل أو قم٘مكم ،واًمنمقمل إ ُّم٤م ختٞمػم ذم ٟمٗمس احلٙمؿ ،أو ختٞمػم ذم ـمري٘مف،
واًمٕم٘مكم إ ُّم٤م أن يٙمقن ُمتٕم ّٚم٘م٤م سمحٙمؿ ٟمٗمًف ،أو سمحٙمؿ اًمِم٤مرع ،وإظمػم إ ُّم٤م
طمٙمؿ ذقمل واىمٕمل ،أو طمٙمؿ ـمري٘مل أصقزم ّ
ويمؾ ُمٜمٝمام إ ُّم٤م أن يٙمقن
اًمتخٞمػم اعمحتٛمؾ واىمٕمٞم ً٤م ٟٓمدراج ّ
يمؾ ُمٜمٝمام حت٧م اعم٠مُمقر سمف اٟمدراج اًمٗمرد حت٧م
ّ
اعمرضمح وىمد أذٟم٤م إمم أطمٙم٤مُمٝم٤م،
اًمٙمكم ،أو فم٤مهري ً٤م ُمًتٜمدا إمم قمدم صمٌقت ّ
ومٚمٜمٕمد إمم اعمً٠مًم٦م اعمٌحق ِ
ث قمٜمٝم٤م ،ومٜم٘مقل ىمد أضم٤مب سمٕمض إؾم٤مـملم
ْ ُ ْ
اًمِمؽ همػم ٍ
قمـ إصؾ اعمذيمقر ذم اعم٘م٤مم ّ
ّ
ضم٤مر ذم
سم٠من ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط قمٜمد
ّ
أُمث٤مل اعم٘م٤مم ِمّ٤م يٙمقن احل٤ميمؿ ومٞمف اًمٕم٘مؾّ ،
يًت٘مؾ سم٤مًمتخٞمػم
وم٤من اًمٕم٘مؾ إ ُّم٤م أن
ؿمؽ قمغم ّ
ّ
وإ ُّم٤م أن يًت٘مؾ سم٤مًمتٕمٞملم ،ومٚمٞمس ذم اعم٘م٤مم ّ
اًمِمؽ ذم
يمؾ شم٘مدير وإٟمّام
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إطمٙم٤مم اًمتقىمٞمٗمٞم٦م اًمتل ٓ يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ1.

اطمتِ َ
امل أن يرد ُمـ اًمِم٤مرع طمٙمؿ شمقىمٞمٗمل ذم
صمؿ ىم٤ملّ :إٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن ْ
ّ
شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م احلرُم٦م وًمق ٓطمتامل ؿمٛمقل أظمٌ٤مر اًمتق ّىمػ عم٤م ٟمحـ ومٞمف ٍ
يم٤مف
ذم آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤محلرُم٦م1.

أىمقل :وضمقب إظمذ سم٠مطمد احلٙمٛملم إن اؾمتٜمد ومٞمف إمم وضمقب
آًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذقم ً٤م ،أو سم٤مإلمج٤مع يم٤من ذقمٞم ً٤م ،وإن اؾمتٜمد إمم
طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٛمراقم٤مة اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وًمق ًمٚمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمقىم٤ميع
اعمتٕمدّ دة يم٤من قم٘مٚمٞم ً٤م ،وم٢مٟمّف واىمع ذم يمٞمٗمٞم٦م آُمتث٤مل ،وُمثٚمف إذا اؾمتٜمد إمم طمرُم٦م
ـمرح ىمقل اإلُم٤مم

ُمع ًمزوم اًمٌٜم٤مء ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ قمغم أطمد إطمٙم٤مم

قم٘م ً
إول ختٞمػم فم٤مهري قم٘مكم ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اًمقاىمٕمل
ّل ،واًمتخٞمػم قمغم ّ
أو اًمٔم٤مهري ،يمام ًمق اؾمتٜمد إمم اإلمج٤مع ٟمٔمػم اًم٘مٌٚم٦م اعمؽم ّددة سملم اجلٝم٤مت
إرسمع ُمع ّ
شمٕمذر اإلشمٞم٤من سمجٛمٞمٕمٝم٤م ،وقمغم اًمث٤مين ختٞمػم قم٘مكم ذم ٟمٗمس احلٙمؿ
اًمٕم٘مكم.
وقمغم ّ
ّ
اعمرضمح
يمؾ طم٤مل،
وم٤مًمِمؽ سملم شمٕمٞملم اًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم ُمـ ضمٝم٦م ّ

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص :433اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ

ج /1ص :188سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :139اًمٗمرائد (ُمع طمقار
إوصمؼ) :ج /3ص :355درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /4ص 44ويمتٌ ً٤م أظمر.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
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اًمٕم٘مكم ،يمام ًمق اؾمتٜمد اطمتامل اًمتٕمٞملم إمم شمرضمٞمح ـمرف اعمٗمًدة وهمػمه ُمع
يمقن احل٤ميمؿ هق اًمٕم٘مؾ همػم ُمٕم٘مقل وقمغم ُم٤م ذيمره وواوم٘مف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م
وإن يم٤من ومٞمف إؿمٙم٤مل ُمقيمقل سمٞم٤مٟمف إمم حم ّٚمف.
وأ ُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م شمٕمٞملم اًمِم٤مرع ٕطمد اعمحتٛمٚملم ،وم٤مًمٔم٤مهر أ ّٟمف حمتٛمؾ ذم
اجلٛمٞمع ،يمام إذا ٟمِم٠م اطمتامل اًمتٕمٞملم ُمـ آؾمت٘مراء وأظمٌ٤مر اًمتق ّىمػ وُم٤م
و٤مه٤مه٤م ،وطمٞمٜمئذ وم٤مًمٔم٤مهر إ ّن إصؾ هٜم٤م يقاومؼ اًمتخٞمػم قمغم اًمت٘مدير إظمػم:
ّ
ٕن اجلٝم٦م اًمٌ٤مقمث٦م قمغم آًمتزام سم٠مطمد احلٙمٛملم قم٘م ً
ّل ُمقضمقد ومٞمٝمام ُمٕم٤م،
شمٍمف اًمِم٤مرع ومٞمف ُمع يمقٟمف قم٘مٚمٞم ً٤م سوم ً٤م ٓ يٜمٗمع ّإٓ سمٕمد صمٌقشمفّ ،
وم٤من
واطمتامل ّ
اًمٕم٘مؾ يتق ّىمػ ذم طمٙمٛمف ّإٓ سمٕمد قمٚمٛمف سمذًمؽ ا ًّمذي َ ْ
خت ُر ُج سمف اعمً٠مًم٦م قمـ

ُمقوقع احلٙمؿ اًمٕم٘مكم ،يمام أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ ٟمتٞمج٦م آٟمًداد قمغم احلٙمقُم٦م.
إول ،وم٢م ْن يم٤من احلٙمؿ سم٤مًمقضمقب واىمٕمٞم٤م ـ يمام هق ُم٘مت٣م
وأ ُّم٤م قمغم ّ
دًمٞمؾ وضمقب آًمتزام ذقم٤م سمٜمٗمًف يمٛمً٠مًم٦م اؿمتٌ٤مه اًم٘مٌٚم٦م ،ومٗمل ضمري٤من أص٤مًم٦م
اًمتٕمٞملم أو اًمتخٞمػم وضمٝم٤من ،اظمت٤مر صم٤مٟمٞمٝمام سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ووضمٝمف ُم٤م ذيمر
ذم ؾم٤مسم٘مفّ ،
وم٤من اًمتخٞمػم هٜم٤م قم٘مكم واىمع ذم يمٞمٗمٞم٦م آُمتث٤مل ،وم٤معمً٠مًم٦م قم٘مٚمٞم ٌ٦م
ِ
شمٍمف اًمِم٤مرع هٜم٤م ،ومٞم٠مظمذ سمف ًمق ص٤مر ُمٕمٚمقُم ً٤م :وأ ُّم٤م ًمق
س َوم ٌ٦م وإ ّٟمام ُيقز ّ
ْ
يم٤من فم٤مهري ً٤م يمام ًمق اؾمتٜمد إمم اإلمج٤مع واؾمتٗمٞمد ُمٜمف يمقن اًمقضمقب فم٤مهري ً٤م،
وم٤مًمٔم٤مهر إٟمّف ٓ ُمنح هٜم٤م ُمـ أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤ملّ ٕ :ن اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد فم٤مهري
ـمري٘مل ٓسمدّ ومٞمف ُمـ إظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أص٤مًم٦م قمدم ضمقاز اًمتٕم ٌّد
سم٤معمحتٛمؾ يم٤معمٔمٜمقن ،ومتد ّسمر.
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هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم اًمقضمف إ ّول ُمـ وضمقه اًمتٕمٞملم.
وُمٜمٝم٤م :إ ّن دومع اعمٗمًدة أومم ُمـ ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م ،ومٞم٘مدّ م اطمتامل احلرُم٦م عم٤م
ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٗمًدة قمغم اطمتامل اًمقضمقب اعمِمتٛمؾ قمغم اعمّمٚمح٦م دائ ًام أو هم٤مًمٌ ً٤م
يمام قمـ «اًمٜمٝم٤مي٦مش ُمـ أ ّن اًمٖم٤مًم٥م ذم احلرُم٦م دومع ُمٗمًدة ُمّلزُم٦م ًمٚمٗمٕمؾ وذم
اًمقضمقب حتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م ٓزُم٦م ًمٚمٗمٕمؾ واهتامم اًمِم٤مرع واًمٕم٘مّلء سمدومع
اعمٗمًدة أشمؿ1.

ّ

اعمْم٤مر اعمحتٛمٚم٦م أو اعمٔمٜمقٟم٦م ،سمؾ
ودقمقى أ ّن اًمٕم٘مّلء يمثػم ًا ُم٤م يرشمٙمٌقن
ٰ
ّ
اعم٘مٓمققم٦م ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت جلٚم٥م اعمٜم٤مومع اعمٔمٜمقٟم٦م وهمػمه٤م ،ومٞمًٚمٙمقن
اًمٓمريؼ اعمخقف ويريمٌقن اًمٗمٚمؽ ذم اًمٌحر اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر ًمتحّمٞمؾ اعمٜم٤مومع
ُمـ اًمتج٤مرات وهمػمه٤م ويٚمتزُمقن سم٤محلج٤مُم٦م واًمٙم ّل سم٤مًمٜم٤مر وٟمحقمه٤م ًمٚمٛمٜم٤مومع
اًمٌدٟمٞم٦م اعمٔمٜمقٟم٦م ،ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أ ّن إُمر ًمٞمس ُمٜمْمٌٓم ً٤م قمٜمدهؿ ،سمؾ اعمدار
اًم٘مقة واًمْمٕمػ ومٞمٝمام سمٜمٗمًٝمام وُمـ طمٞم٨م رضمح٤من آطمتامل
قمغم
ّ
وُمرضمقطمٞمتف ،ومٞم ّتٌٕمقن اًمراضمح حمتٛم ً
ّل واطمتامًٓ قمغم همػمه.
ُمدومققم٦م سم٠م ّن اعمراد سم٤مًمٕم٘مؾ هق اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ اخل٤مزم قمـ ؿمقائ٥م

 .1اٟمٔمر :هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل (ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

) :ج/1

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :399اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
ص 414-411اًمٗمرائد
ّ

ج /1ص :185سمحراًمٗمقائد :ج /5ص :137اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص :344قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل :ج /4ص 139ويمتٌ ً٤م أظمر.
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إوه٤مم ،اعمًتخٚمّم٦م ُمـ َأ ْ ِ
ه اِلقى ،همػم اعمٜم٘م٤مدة ًمٚمِمٝمقة واًمٖمْم٥م ،اًمٌ٤مىمل
قمغم ومٓمرشمف ا ًّمتل ومٓمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م وهق اًمذي ّ
يِمذ قمغم وضمف إرض
ُمـ يم٤من طم٤مومٔم ً٤م ِل٤م سمٕمد اعمّلئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.
وأ ُّم٤م هذه اًمٕم٘مقل اعمتٕم٤مروم٦م سملم أُمث٤مًمٜم٤م ،ومّلسمدّ ُمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ُمـ
اقمتٌ٤مر ختٚمٞمّمٝم٤م قمـ ؿمقائ٥م اِلقى سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمٜمٝم٤م وإرضم٤مقمٝم٤م ذم ظمّمقص
ٍ
ّ
ُمً٠مًم٦م إمم طم٤مِل٤م إصكم ،وم٤مًمتٛمًؽ سمٌٜم٤مء اًمٕم٘مّلء إٟمّام ُيقز ذم ُم٤م قمٚمؿ
يمؾ
اؾمتٜم٤مد ومٕمٚمٝمؿ إمم اًمٕم٘مؾ اعمذيمقرّ ،
وإٓ وم٠ميمثرهؿ ُم ّتٗم٘مقن قمغم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ
ّ
ضمؾ اؾمٛمف وسف اًمٕمٛمر ذم أقمامل اًم ّٚمٖمق واعمٙمروه٤مت وا ّشمٌ٤مع ّ
اًمِمٝمقات ُمع أ ّن

اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ٓ ّ
إول وٓ يً٤مقمدهؿ ذم همػمه ـ ًمق ّ
ظمكم
يرظمص ِلؿ ذم ّ
اًم٘مقة احلٞمقاٟمٞم٦م
وـمٌٕمف ـ ومٕمٛمؾ ٟمقع اًمٕم٘مّلء ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م سمٛم٘مت٣م ّ
ٓ ّ
يدل قمغم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ سمف وٓ قمغم قمدم اؾمت٘مّلًمف سمٕمدُمف يم٤مرشمٙم٤مب
اعمحرم اًمنمقمل اًمٕم٘مكم عم٤م ذيمر.
ّ
يقوح احل٤مل ذم اعم٘م٤مم إ ّن ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م أزيد ِمّ٤م يتق ّىمػ
وِمّ٤م ّ
ّ
يًت٘مؾ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوُمٝم٤م
قمٚمٞمف اًمقاضمٌ٤مت ُمـ طمٗمظ اًمٜمٗمس وإهؾ وهمػممه٤م ٓ
قمام ٓ يتق ّىمػ قمٚمٞمف أُمر أظمرة ُمـ
ًمق مل ٟم٘مؾ سم٤مؾمت٘مّلًمف سم٤مٕقمراض ّ
اًمقاضمٌ٤مت واعمًتح ٌّ٤مت ،ومٙمٞمػ ُمزامحتف ًمٚمير واعمٗمًدة ُمع اؾمت٘مّلل
ُم٤مسملم ذم حم ّٚمف؟!
اًمٕم٘مؾ سمحرُم٦م آرشمٙم٤مب قمغم ّ
ُم٘مّمقر قمغم ًمزوم
وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أ ّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ذم إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م
ٌ
ٕم٤مرو ُف اعمٜمٗمٕم٦م اًمدٟمٞمقي٦م.
اًمير قمغم ُم٤م ذيمروه ذم حم ّٚمف ،ومّل ُشم ُ
دومع ّ
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وأ ُّم٤م إظمروي٦م سمٕمد ومرض حت ّ٘م٘مٝم٤م ،ومٝمل ُمزامح٦م ًمفُ ،م٘مدّ ُم٦م قمٚمٞمف
رضمح٤مٟم ً٤م قم٘مٚمٞم ً٤م ،يمام ذم اجلٝم٤مد قمٜمد وضمقد ُمـ ي٘مقم سمٛم٘مدار اًمٙمٗم٤مي٦م ،وًمذا يم٤من
احلٙمؿ اعمذيمقر شمٕمٚمٞم٘مٞم ً٤م ٓ ،شمٜمجٞمزي ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م :وٓ ير ّد هذا ُم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ
شم٘مديؿ ضم٤مٟم٥م اعمٗمًدة :وم٢مٟمّف يمّلم ذم شمرضمٞمح أطمد اًمٜمققملم قمغم أظمر ُمـ
طمٞم٨م مه٤م مه٤م ٓ ،سمٕمد ُمّلطمٔم٦م وٕمػ اًمير اًمدٟمٞمقي اًمذي ٓ يٕمتدّ سمح٤مًمف
إول ،ومّل ؿمٌٝم٦م
اًمٕم٘مؾ ذم ضمٜم٥م اعمّمٚمح٦م إظمروي٦م ،وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ ّ
ذم اًمؽمضمٞمح ُمـ هذه اجلٝم٦م.
واجلقاب قمٜمف :إ ّن ذم شمرك اًمقاضم٥م أيْم ً٤م ُمٗمًدة ـ يمام ذيمره همػم واطمد
ُمٜمٝمؿ ـ ّ
وإٓ مل يّمٚمح ًمإلًمزام :إذ جمرد ومقت اعمّمٚمح٦م قمـ اًمِمخص ُمع يمقن
طم٤مًمف سمٕمد اًمٗمقت يمح٤مًمف ىمٌٚمف ٓ يّمٚمح وضمٝم ً٤م إلًمزام اعمٙم ّٚمػ سمف ُم٤م مل يٌٚمغ
طمدّ ًا يٙمقن ذم ومقاشمف ُمٗمًدة ،واؾمتِمٝمد ًمف سم٠مٟمّف ًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من أصٖمر
اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ ُمـ شمرك أهؿ اًمٗمرائض1.

ّ

وم٢م ْن ُىم ْٚم َ٧م :ومٕمغم ُم٤م ذيمر يٜمٌٖمل شمٕمٞملم ضم٤مٟم٥م اًمقضمقب :إذ ذم ومٕمٚمف
ُمّمٚمح٦م وذم شمريمف ُمٗمًدة ،سمخّلف احلرُم٦م :إذ ٓ ُمّمٚمح٦م ذم شمريمف همػم
حرز ُمـ ُمٗمًدة اًمٗمٕمؾ.
اًمت ّ

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل):
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /3ص  :15-19اًمٗمرائد
ّ
ص :433اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ص :188سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5
ص :138اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص 354ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ىمٚم٧مُ :مع أٟمّف ىمد يٙمقن اعمٗمًدة طم٤مصٚم٦م ُمـ ٟمٗمس وم٘مدان اعمّمٚمح٦م
اعمٚمزُم٦م اعمت٠م ّيمدة ومٞم ّتحدان ذم اخل٤مرج ،وىمد يٙمقن ذم شمرك احلرام أيْم ً٤م
جمرد شمر ّشم٥م اعمّمٚمح٦م ٓ يقضم٥م اًمتٕمٞملم
واًمتجٜمّ٥م قمٜمف وضمدان ُمّمٚمح٦م أ ّن ّ
وإٟمّام أىمَم إُمر هٜم٤م رضمح٤من شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م اًمقضمقب ٓ آًمتزامّ ،
وم٢من
إومْمٚم ّٞم٦م ٓ يثٛمر ذم شمٕمٞملم أطمد اعمحتٛمٚملم قمغم أظمر.
قمام ر ّسمام يًتِمٝمد ًمٚمدًمٞمؾ اعمذيمقر سمام روي قمـ
وُمٜمف ئمٝمر اجلقاب ّ
ُمـ أ ّن «اضمتٜم٤مب اًمًٞمئ٤مت أومم ُمـ ايمتً٤مب احلًٜم٤متش،1
أُمػماعم١مُمٜملم
وىمقًمف

«أومْمؾ ُمـ ايمتً٤مب احلًٜم٤مت ،اضمتٜم٤مب اًمًٞمئ٤متش :1وم٢م ّن

إوًمق ّي٦م وإومْمٚم ّٞم٦م ٓ يٜمٗمٕمٜم٤م ذم شمٕمٞملم إظمذ سم٠مطمد اعمحتٛمٚملمُ ،مع أٟمّف حيتٛمؾ
ىمقة داقمل
اعمحرُم٤مت إمم ّ
ىمق ّي٤م اؾمتٜم٤مد إوًمق ّي٦م إمم ضمٝم٦م اإلـم٤مقم٦م ٓطمتٞم٤مج شمرك ّ
اإلـم٤مقم٦م سمحٞم٨م يٖمٚم٥م داقمل اِلقى اعمقضمقد ٟمققم٤م ذم اًمٗمٕمؾّ ،
وم٢من اًمٖمرض
إصكم ُمـ اًمٜمٝمل محؾ اعمٙم ّٚمػ قمغم اًمؽمك ذم ُم٤م ًمقٓه ًمٗمٕمٚمف سمدواقمٞمف
اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦مّ ،
وإٓ ومٝمق ُمٜمؽمك سمٜمٗمس قمدم اًمداقمل وًمق مل ٟم٘مؾ سم٠م ّن اعمٓمٚمقب ُمـ
اًمٜمقاهل ٟمٗمس أن ٓ يٗمٕمؾ ،سمخّلف اإلـم٤مقم٦م ،وم٤مًمٖمرض ُمـ إُمر طم٤مصؾ ُمع

 .1اٟمٔمر :همرر احلٙمؿ :ص ،185ح :3514واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.344
 .1اٟمٔمر :همرر احلٙمؿ :ص ،173ح :5967واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.344
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قمدم اعمٕم٤مرو٦م أيْم ً٤م.
صمؿ إٟمّف ر ّسمام ُيري اًمقضمف اعمذيمقر ذم اًمدًمٞمؾ ذم ٟمٔمػم اعمً٠مًم٦م وهق
ّ
اًمدوران سملم آؾمتحٌ٤مب واًمٙمراه٦م ُمع ؾمّلُمتف هٜم٤مك قمـ اجلقاب اعمذيمقر،
اعمًتح٥م أن يٙمقن ذم شمريمف ُمٗمًدة وًمق همػم ُمٕمتدّ ة ِب٤مُ ،مع أ ّن
وم٢مٟمّف ٓ يٚمزم ذم
ّ
ذم اعمٙمروه ٓسمدّ أن يٙمقن ُمٗمًدة ٟمققم ً٤م سمحٞم٨م ٓ شمّمؾ إمم طمدّ ُمٚمزم سمؽميمٝم٤م
سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة شمٌٕمٞم٦م إطمٙم٤مم ًمٚمّمٗم٤مت ،ومٞمِمٙمؾ احل٤مل ومٞمف ُمع أ ّن اًمٔم٤مهر ومٞمف
قمدم اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.
وأضم٤مب قمٜمف ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمتزام يمقن اعمٗمًدة ذم اعمٙمروه دٟمٞمق ّي٦مّ ،
وم٢من
اعمٗم٤مؾمد اًمدٟمٞمق ّي٦م ٟمققم ً٤م ٓ شمّمٚمح إلًمزام اًمِم٤مرع سمؽميمٝم٤مً ،مٕمدم آقمتداد سمِم٠من
اًمدٟمٞم٤م سمٜمٗمًٝم٤م وإٟمّام شمّمٚمح ٟمققم ً٤م ًمٚمٜمٝمل اًمنمقمل ٟمٔمر ًا إمم ُمّمٚمح٦م اإلرؿم٤مد
ييِبؿ اؾمتٕمامًمف.
قمغم اًمٕمٌ٤مد سمٛمٗم٤مؾمد أُمقر اًمٕمٌ٤مد سمٕمد ظمٚم٘مٝمؿ وإُي٤مد ُم٤م ّ
ٍ
وهق قمٜمدي ّ
ؿمٙم٤مل يمام هق اًمٔم٤مهر ،وًمق يم٤من إُمر يمام ذيمره،
حمؾ إ
ًمٙم٤من يٜمٌٖمل احلٙمؿ سمرضمح٤من إظمذ سم٤مٓؾمتحٌ٤مب هٜم٤مك ًمق ضمٕمؾ اعمّمٚمح٦م
أظمرو ّي٦مّ ،
وإٓ ومؽمضمٞمح اعمٗمًدة اًمدٟمٞمقي٦م قمغم اعمّمٚمح٦م اًمدٟمٞمق ّي٦م قمٜمد اًمٕم٘مؾ
فم٤مهر وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ذم أصٚمف ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم.
أشمؿ ُمـ إومْم٤مء اًمقضمقب إمم
وُمٜمٝم٤م :إ ّن إومْم٤مء احلرُم٦م إمم ُم٘مّمقده٤م ّ
ُم٘مّمقدهّ ٕ :ن ُم٘مّمقد احلرُم٦م يت٠م ّشمك سم٤مًمؽمك ؾمقاء يم٤من ُمع ىمّمد أم همٗمٚم٦م،
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سمخّلف ومٕمؾ اًمقاضم٥م1.

وشمقوٞمحف قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م إ ّن اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ
ًمـ ّام يم٤من طمّمقل اعمٓمٚمقب ذم اخل٤مرج وهق ذم احلرُم٦م ٓ حيت٤مج إمم ؿمٕمقر
اعمٙم ّٚمػ سمف ووضمقد داقمل احلّمقل ومٞمف ،سمؾ قمدم اًمداقمل ًمٚمٗمٕمؾ وًمق ًمٕمدم
ؿمٕمقر اعمٙم ّٚمػ سمف ٍ
يم٤مف ذم طمّمقًمف سمخّلف اًمقضمقب.
وأضم٤مب قمٜمف سمٕمض إؾم٤مـملم ـم٤مب صمراه سم٠مٟمّف يّمٚمح وضمٝم ً٤م ًمٕمدم شمٕمٞملم
وسملم اًمقضمف اعمت٘مدّ م 3سم٠م ّن اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد
اًمقضمقبً ٓ ،مٜمٗمل اًمتخٞمػمّ ،1
سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ًمٞمس داقمٞم ً٤م وطم٤مُم ً
ّل ًمٚمٛمٙم ّٚمػ قمغم اًمٗمٕمؾ مل حيّمؾ ُمٜمف
ٍ
طمٞمٜمئذ ،وم٢من يم٤من ًمف داقمٞم ً٤م ظم٤مرضمٞم ً٤م ًمٚمٗمٕمؾ أو اًمؽمك حت ّ٘مؼ أطمدمه٤م
اًمٗمٕمؾ ٕضمٚمف
ُمٜمف ًمفّ ،
وإٓ ومٞمٌ٘مك قمغم ُم٘مت٣م احلرُم٦م ،ومام ذيمر يّمٚمح ًمٕمدم شمٕملم اًمٗمٕمؾ
سم٤معمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ٓ ًمتٕمٞملم احلرُم٦م سمحٞم٨م ٓ ُيقز ًمف اًمٗمٕمؾ سمدواقمٞمف
اخل٤مرضمٞم٦م.
وه٤م هٜم٤م ُو ُضم ْق ٌه ُأ َظم ُر ر ّسمام يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر قمٚمٞمٝم٤م.

 .1هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل (ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م :ج /1ص 81ـمٌٕم٦م
ُم١مؾمً٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 :ج /1ص :)414اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.186

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 187واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
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أطمده٤م :إذ اإلومْم٤مء 1إمم اًمؽمك ّ
أىمؾ طم٤مضم٦م إمم اًمٌٞم٤من ُمـ شمق ّىمػ
اًمقضمقب إمم اًمٌٞم٤من ذم طمّمقل اعمٓمٚمقب عم٤م ذيمر ذم ؾم٤مسم٘مف ،ومؽمك اًمٌٞم٤من ذم
اًمقضمقب أسمٕمد ُمٜمف ذم احلرُم٦م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إ ّن اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م احلرُم٦م وهق اًمؽمك أسمٕمد ُمـ طمّمقل
اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾً :متق ّىمٗمف قمغم وضمقد اًمداقمل إًمٞمف وآًمتٗم٤مت سمف واًم٘مّمد
إًمٞمف سمٕمد اؿمؽمايمٝمام ذم احل٤مضم٦م إمم رومع اعم٤مٟمع ،ومٝمام ُمتً٤موي٤من ذم اًمتق ّىمػ قمغم
وخيتص إظمػم سمتق ّىمٗمف قمغم اعم٘متض ،وم٤مظمتٞم٤مر احلرُم٦م ًمٙمقٟمف أسمٕمد
قمدم اعم٤مٟمع
ّ
قمـ قمروض اعمخ٤مًمٗم٦م أومم ُمـ اظمتٞم٤مر اًمقضمقب.
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّن اًمؽمك هٜم٤م أىمرب إمم اٟم٘مٞم٤مد اًمٕمٌد ٕواُمر اعمقممّ ،
وم٢من يمامًمف
حيّمؾ سمؽمك ّ
يمؾ ومٕمؾ ٓ يدقمقه اإلـم٤مقم٦م إًمٞمف واإلقمراض ُمـ مجٞمع اًمدواقمل
اخل٤مرضمٞم٦م وىمد ؾمٌؼ ّ
حيرك اًمٕمٌد إمم اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمًف،
[أن] هذا اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٓ ّ
وم٤مظمتٞم٤مر احلرُم٦م أومم ،واحل٤مل ذم هذه اًمقضمقه همػم ظمٗم ّل قمغم اًمٌّمػم
سم٤مًم٘مقاقمد.
وُمٜمٝم٤م :آؾمت٘مراء سمٜم٤مء قمغم أ ّن اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمقارد اؿمتٌ٤مه ُمّم٤مديؼ
اًمقاضم٥م سم٤محلرام شمٖمٚمٞم٥م اًمِم٤مرع جل٤مٟم٥م احلرُم٦م وُم ّثؾ ًمف سم٠م ّي٤مم آؾمتٔمٝم٤مر
وحتريؿ اؾمتٕمامل اعم٤مء اعمِمتٌف سم٤مًمٜمجس1.

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م :إومْم٤مء.
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واجلقاب قمٜمف:
ّأوًٓ ّ
ان اًمِم٤مرع قمٙمس ذم ُمقارد يمثػمة أظمرى ،سمؾ ًمٕم ّٚمٝم٤م أيمثر ُمـ
إول.
اًم٘مًؿ ّ
اًمّمّلة سم٠مرسمٕم٦م ضمقاٟم٥م وذم اًمثقسملم اعمِمتٌٝملم وهمػم ذًمؽ،
ُمٜمٝم٤مّ :
واًمقوقء سمِ٤معم٤م ِئ ِع اعمر ّدد سملم اعم٤مء اعمٓمٚمؼ واعمْم٤مف قمغم ُم٤م ذيمروه٤م ذم ّ
حم٤مِل٤م،
يم٤مًمّمّلة ذم أ ّي٤مم آؾمتٔمٝم٤مر
واًمّمّلة قمغم همػم اًم٘مٌٚم٦م ،أو ذم اًمثقب اًمٜمجس،
ّ
ّ
واًمقوقء سم٤معمْم٤مف يم٤مًمقوقء سم٤مًمٜمجس إمم همػم ذًمؽ ،وم٢من راقم ٰك يمقن احلرُم٦م
شمقضمف اًمٜم٘مض قمٚمٞمف ومٞمٝمام سمٕمٞمٜمف.
شمنميٕمٞم٦م ّ
وُمٜمٝم٤م :شمًٚمٞمؿ اًمقدقمل درمه٤م وٟمّمٗم ً٤م إمم ُمـ أودقمف درمهلم 1واًمٜمّمػ
وم٢من شمًٚمٞمؿ ّ
إمم ُمـ أودقمف درمه٤م سمٕمد شمٚمػ أطمد اًمدراهؿ اًم ّثّلصم٦مّ ،
يمؾ ُمـ
اًمٜمّمٗملم إمم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام حمتٛمؾ اًمقضمقب ًمٙمقٟمف ُمٚمٙم ً٤م ًمف ،ومٞمج٥م ر ّده قمٜمد
اًمتٍمف ومٞمف سمدون إذٟمف ،وم٘مدّ م ـمرف
اعمٓم٤مًمٌ٦م واحلرُم٦م ًمٙمقٟمف ًممظمر ،ومٞمحرم
ّ
اًمقضمقب قمغم احلرُم٦م ُمع أٟمّف ي١م ّدى ذم سمٕمض إىمً٤مم إمم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م
ذم ـمرف احلرُم٦م.
ىمر سمٕملم ًمزيد،
وُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سمقضمقب أداء اًم٘مٞمٛم٦م واًمٕملم ُمٕم ً٤م قمغم ُمـ أ ّ
صمؿ ًمٕمٛمروّ ،
وم٢من احلٙمؿ ُمر ّدد سملم آطمتامًملم ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمقن أطمدمه٤م طمراُم ً٤م،
ّ
ص.345

ِ
درمه٤من سم٤مًمرومع.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م:
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ّ
ومرظمص اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمٓمرف احلرُم٦م.
وُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سمتًٚمٞمؿ اًمٕملم إمم اعمتداقمٞملم شمٜمّمٞمٗم ً٤م قمٜمد إىم٤مُم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
ُمتٍموملم ،أو ٓسمدّ ّ
ًمٙمؾ ُمٜمٝمامّ ،
وم٢من احلٙمؿ واًمتًٚمٞمؿ ُمر ّدد سملم
اًمٌ ّٞمٜم٦م إذا يم٤مٟم٤م
ّ
إُمريـ أيْم ً٤م ُمع أ ّن اعم٘مدّ م اطمتامل اًمقضمقب ُمع ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م
أيْم ً٤م ،ومٗمل هذه اًمثّلصم٦م ىمدّ م اطمتامل اًمقضمقب ُمع طمّمقل اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م،
ومٛمع قمدُمٝم٤م أومم ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ ٟمٔم٤مئر ُم٤م شم٘مدّ م.

هذا سمٞم٤من ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وهق ٓ خيٚمق ُِم ْـ إؿمٙم٤مل،

ّ
وم٢من اعمذيمقر:
أ ّوًٓ ٓ دظمؾ ًمف سم٤محلرُم٦م اًمذاشمٞم٦م ،واحلرُم٦م اًمتنميٕمٞم٦م يرشمٗمع ُمقوققمٝم٤م
سم٤مٓطمتٞم٤مط ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّهنام ُمتٌ٤ميٜم٤من أص ً
ّل وًمق ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ رضمح٤من
سمٛمث٤مزم ِ
َ
آؾمت٘مراء سمدقمقى طمرُم٦م إظمػميـ ذاشم ً٤م وُمٜمٕمف
آطمتٞم٤مط واًمٜم٘مض
يمّلم آظمر.
واعمذيمقر صم٤مٟمٞم ً٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمف :إ ّن اإلُمً٤مك أيْم ً٤م سمٕمد اعمٓم٤مًمٌ٦م ٟمقع
ٍ
طمٞمٜمئذ سمٕمد ُمٓم٤مًمٌتٝمام ُمٕم ً٤م ُمٕمٚمقم احلرُم٦م شمٗمّمٞم ً
ّل،
حمرم ،ومٝمق
شمٍمف ذم اًمٕملم ّ
ّ
ومّلسمدّ ًمٚمٗمرار ُمٜمف إمم اًمتًٚمٞمؿ ،ومٚمٞمس شمًٚمٞمؿ ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ًمتٖمٚمٞم٥م وضمقسمف قمغم
طمرُمتف اعمحتٛمٚملم ،سمؾ ًمٚمٗمرار ُمـ اعمح ّرم اعمٕمٚمقم شمٗمّمٞمّلً.
ْ ِ
ؼم قمٜمف سمؽمضمٞمح ُم٘متض اطمتامل اًمقضمقب واحلرُم٦م ُمٕم٤م
وإن ؿم ْئ َ٧مَ ،وم َٕم ِّ ْ
ّ
اعمرضمح
وًمٕمؾ شمٕمٞملم اعم٘مدار ٟمِم٠م ُمـ قمدم وضمقد
قمغم اطمتامل احلرُم٦م وم٘مط
ّ
وُمٜمف ئمٝمر اإلؿمٙم٤مل ذم إظمػميـّ ،
اعمرضمح
وم٢من اًميورة اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ قمدم
ّ
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أوضم٥م ذًمؽ سمٕمدَ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ اًمتٗمّمٞمكم سمحرُم٦م إمه٤مل اًمقاىمٕم٦م وشمرك اًمتًٚمٞمؿ رأؾم ً٤م،
َْ
ُمع أ ّن ظمروضمف قمـ ُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد سمٕمد اًمٖم ّض ُمـ اًميورة فم٤مهرة ،ومٞمٕمٚمؿ
ُمـ ذًمؽ أ ّن ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م ُمٕمٚمقُم٦م أو جمٝمقًم٦م ،ومّل دظمؾ ِل٤م سمام ٟمحـ سمّمدده
ِمّ٤م ٓ ظمّمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م.
ُُمْم٤موم ً٤م إمم قمدم ىم٤مئؾ فم٤مهر سمؽمضمٞمح اًمقضمقب سمام هق قمغم احلرُم٦م،
ومٞمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ أ ّن ًمذًمؽ ؾمٌٌ ً٤م آظمر ،واًمٙمّلم هٜم٤م ذم ُم٤م ٓ ئمٝمر ًمف
ظمّمقصٞم٦م واًمؽمضمٞمح سملم اًمٜمققملم ُمـ طمٞم٨م مه٤م مه٤م ،ومت٠م ُّمؾ.
آؾمتِ ْ٘م ِ
ِ
وم٢من ّ
راء ُهٜم٤مّ :
أىمؾ ُم٤م ي٘مٜمع سمف ُمٜمف صمٌقت
وصم٤مٟمٞم ً٤م إ ّٟم٤م ٟمٛمٜمع حت ّ٘مؼ ْ
واعمث٤مٓن اعمت٘مدّ ِ
ِ
ُم٤من
احلٙمؿ ذم هم٤مًم٥م ُمقارد اعمقوقع ،وهق هٜم٤م فم٤مهر اًمٕمدم،

ُمع ؿمذوذمه٤م ٓ ي ْٜم َٗمٕم٤مٟمِٜم٤م ذم ِ
آؾمت٘مراء وًمق ومرض همٚمٌ٦م أُمث٤مِلام ،أو صمٌقت
َ
قمام يٜمٌٖمل ُمّلطمٔمتف ُمـ أومراد اعمٌحقث قمٜمف ذم
اًمٖمٚمٌ٦م ِبام خلروضمٝمام ّ
آؾمت٘مراء.
إول ،ومأل ّٟمف ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن وضمقب شمرك اًمٕمٌ٤مدة ذم أي٤مم
أ ُّم٤م ّ
آؾمتٔمٝم٤مر ًمٞمس قمغم اعمِمٝمقر 1يمام طمٙمل ـ ًمق يم٤من واضمٌ ً٤م ومٚمٕم ّٚمف ٕص٤مًم٦م سم٘م٤مء
سمٛمجرد اًمرؤي٦م
احلٞمض وطمرُم٦م اًمٕمٌ٤مدة وشمرك همػم ذات اًمٕم٤مدة
ّ

ًمإلـمّلىم٤مت1

وىم٤مقمدة «يم ّٚمام أُمٙمـشّ ،
وإٓ وم٠مص٤مًم٦م قمدم احلٞمض وطمرُم٦م اًمٕمٌ٤مدة هك اعمرضمع
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يمذا ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم1.

ور ّسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف ّ
سم٠من احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ذم ُمقارد آؾمت٘مراء ٓسمدّ أن
ٍ
ىم٤مض سمف،
يٙمقن ُمـ دًمٞمؾ وهق إ ُّم٤م ىمٓمٕمل أو فمٜمّل ُمـ ىم٤مقمدة وهمػمه٤م أو أصؾ
وم٢مهن٤م
وم٤مجلقاب سم٤مؾمتٜم٤مد احلٙمؿ ومٞمف إمم اًمدًمٞمؾ ُمـ إصؾ واًم٘م٤مقمدة همػم ُم ّتجفّ ،
أد ًّم٦م قمغم طمٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤محلرُم٦م وًمٞمً٧م ُم٠مظمقذة ذم اعمقوقع ُم٘م ّٞمدا ًمف طمتّك
خيرج سمف قم ّام ٟمحـ ومٞمف يمام هق اعمدّ قمك.
وأضم٤مب قمٜمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مّ 
سم٠من احلٙمؿ ذم أومراد آؾمت٘مراء ٓسمدّ
أن يٙمقن صم٤مسمت ً٤م سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل طمتّك يٜمٗمع ذم إصمٌ٤مت احلٙمؿ ذم اعمِمٙمقك ومٞمفّ ،
وإٓ
ومٝمق همػم ٟم٤مومع ذم ذًمؽ :وذًمؽ ٕ ّن اًمث٤مسم٧م ِبام احلٙمؿ اًمٔم٤مهري اًمذي يٙمقن
وضمقد إصؾ واًمٓمريؼ اعمتٕمٌدّ سمف ضمز ًء عمقوققمف ،ومّل يٜمٗمع ذم إحل٤مق
اعمِمٙمقك اخل٤مزم قمٜمٝمام ُمٕم ً٤م وٓ يثٌ٧م سمف احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ذم ظمّمقص إومراد
طمتّك يٕمٚمؿ أو ئم ّـ سمٙمقن اعمِمٙمقك ومٞمف ُمثٚمٝم٤م ذم احلٙمؿ ،وإ ّن ظمّمقص ّٞم٦م
إومراد ُمٚمٖم٤مة ومٞمف واحلٙمؿ ًمٚم٘مدر اجل٤مُمع قمـ اًمٓمريؼ اًمتٕم ٌّدي وًمألصؾ ٓ
فمـ سمذًمؽ.
حيّمؾ قمٚمؿ وٓ ّ
وومٞمف سم٢مـمّلىمف ٟمٔمر ِبذا اًمت٘مرير اعمًتٗم٤مد زم ُمـ يمّلُمف ،يمام أ ّن اإلؿمٙم٤مل
اعمذيمقر وم٤مؾمد.
أ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن اًمدًمٞمؾ إ ُّم٤م أن ي٘مقم قمغم شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م احلرُم٦م قمغم
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اًمقضمقب ُمـ اًمِم٤مرع ،وإ ُّم٤م أن ي٘مقم قمغم شمٕمٞملم ُمقوقع احلرُم٦م واًمقضمقب،
واًمث٤مين ٓ دظمؾ ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف ىمٓمٕم ً٤مّ ،
وم٢من شمٕمٞملم أطمدمه٤م سم٠مصؾ أو دًمٞمؾ أو
خمتص سمٛمقرده ُمع اًم٘مٓمع أو اًمٔم ّـ سمٕمدم ُمِم٤مريم٦م اعمِمٙمقك ًمف ذم ذًمؽ،
ىم٤مقمدة ّ
وًمق طمّمؾ فم ّـ ُمٕمتؼم سم٤مًمتٕمٞملم ذم اعمِمٙمقك ًمق ومرض إُمٙم٤مٟمف ومٝمق ظم٤مرج قمـ
ّ
حمؾ اًمٙمّلمّ :
وم٢من اًمٙمّلم ذم شمٕمٞملم طمٙمؿ اًمِمؽ ٓ رومع اًمِمٌٝم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ،
ومتٕمٞملم يمقن احل٤مًم٦م احل٤مصٚم٦م ومٕم ً
ّل هق احلٞمض ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سم٠مصؾ أو ىم٤مقمدة
ّ
اًمِمؽ طمٙم ًام
إُمٙم٤من أو إـمّلق ٓ صمٛمرة ًمف ذم آؾمت٘مراءّ ٕ :ن طم٤مصٚمف رومع
وشمٕمٞملم اعمقوقع ،ومّل دوران سمٕمد ذم اًمٔم٤مهر ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مس قمٚمٞمف طم٤مل
ُمٕملم ًمف يمام ٓ خيٗمك؟
اًمدوران اعمقضمقد ا ًّمذي ٓ ّ
إول وهق يمقن ُمدًمقل إصؾ واًمدًمٞمؾ شمٕمٞملم احلٙمؿ وشمرضمٞمح
وأ ُّم٤م ّ
أطمد احلٙمٛملم قمغم أظمر ،ومٝمق إن يم٤من اص ً
ّل ،ومٝمق يمام ذيمره اعمجٞم٥م:
ٕ ّن إصؾ ٓ يثٌ٧م طمٙمؿ اًمٗمرد أظمر ،وًمق يم٤من ُمّلزُم ً٤م ًمف ىمٓمٕم ً٤م ذم احلٙمؿ،
فمـ وٓ ىمٓمع
ومٙمٞمػ يثٌ٧م سمف اعم٘م٤مم ُمع قمدم اعمّلزُم٦م؟ ومّل حيّمؾ ُمٜمف ّ
سم٤مإلحل٤مق ُمع سمٕمد قمدم آؿمؽماك ىمٓمٕم ً٤م ذم ُمقوقع احلٙمؿ اًمٔم٤مهري :وأ ُّم٤م إن
يم٤من ـمري٘م ً٤م ُمٕمتؼم ًا وم٘مد يٜم٤مىمش ذم ُم٤م ذيمره سم٠مٟمّف ُمثٌ٧م ًمٙمقن احلٙمؿ ذم
صقرة احلرُم٦م ذم اًمقاىمع ،ومٞمحّمؾ آؾمت٘مراء سمف وًمٞمس وضمقده ىمٞمد ًا طمتّك
يٛمتٜمع إحل٤مق اعمِمٙمقك ومٞمف سمف وإٟمّام هق ـمريؼ ُمثٌ٧م ًمٚمقاىمع ،وإن ًمزم ُمٜمف
اقمتٌ٤مره ىمٞمد ذم احلٙمؿ اًم٘مٓمٕمل اًمٔم٤مهريّ ،
وًمٕمؾ إومم هٜم٤م أيْم ً٤م اًمتٗمّمٞمؾ سملم
اعمقارد ،وم٢من يم٤من إُم٤مرات اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إومراد اًمٖم٤مًمٌ٦م فمٜمقٟم ً٤م ًمٗمٔمٞم٦م وًمق
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سم٤مًمٔمـ اعمٕمتؼم ـ يمخؼم صحٞمح وٟمحقه ـ ومٞمحتٛمؾ إحل٤مق اعمِمٙمقك سمف
ُمٔمٜمقٟم٦م
ّ
ٟمٔمر ًا إمم فمٝمقر اعمجٛمقع ذم إًمٖم٤مء اخلّمقصٞم٤مت ذم احلٙمؿ اًمقاىمٕمل وإ ّن
ٍ
طمٞمٜمئذ أ ّن هذا أيْم ً٤م فم ّـ ًمٗمٔمل ،وًمق
اعمقوقع ُمٕم٤م اًم٘مدر اعمِمؽمك ،ويدّ قمك
وؿ إًمٗم٤مظ اعمٜمٗمّمٚم٦م واجلٛمؾ اعمتٕمددة وإن مل يٙمـ يمذًمؽ،
يم٤من طمّمقًمف ُمـ ّ
وم٤مًمٔم٤مهر إ ّن أد ًّم٦م إُم٤مرات ىم٤مسة قمـ إصمٌ٤مت اًمزائد قمغم ُم٤م ىم٤مُم ِ
٧م إُم٤مر ُة سمف
َ
وًمقازُمف إصٚمٞم٦م وُم٤م ٓ ُمّلزُم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمقرد إُم٤مرة ُمّلزُم٦م قم٤مدي٦م يمام ذم
اعم٘م٤مم ،وم٢مصمٌ٤مشمف سم٤مُٕم٤مرة ِمٜمققم٦م.
ٟمٕمؿ ًمق اضمتٛمٕم٧م إُم٤مرات سمحٞم٨م طمّمؾ سملم اعمجٛمقع واعمِمٙمقك
ُمّلزُم٦م قم٤مدي٦م ظمٗمٞم٦م ،مل يٌٕمد اقمتٌ٤مر ِ
آؾمت٘مراء ومٞمف.
ّ
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م ئمٝمر وضمف اإلؿمٙم٤مل ذم إـمّلق اجلقاب سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اعمت٘مدّ م،
ومت٠م ُّمؾ.
وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أ ّن أهمٚم٥م آؾمت٘مراءات اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف
واًم٘مقاقمد اًمٙمٚم ّٞم٦م وهمػممه٤م ّ
حمؾ إؿمٙم٤مل.
وأ ُّم٤م اعمث٤مل اًمث٤مين ،ومٝمق أيْم ً٤م ظم٤مرج قمـ أومراد اعمٌحقث قمٜمف.
ّأوًٓ :عم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملمُ :مـ أ ّن اًمٔم٤مهر إ ّن طمرُم٦م اؾمتٕمامل
اًمٜمص ،1وًمق رام
اإلٟم٤مء اًمٜمجس شمنميٕمٞم٦م ٓ ذاشمٞم٦م يمام صمٌ٧م ومٞمف ،وم٤محلٙمؿ ٕضمؾ ّ
ّ
شمقضمف قمٚمٞمف صمٌقت احلٙمؿ ذم احلرام
اعمًتدل دومٕمف سمِمٛمقل اًمٕمٜمقان ًمف أيْم ً٤م ّ
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اًمتنميٕمل قمٜمد اعمِمٝمقر ذم ُمقارد يمثػمة ،يمٙمثػم ُمـ ُمقارد اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة
وىمد ؾمٌؼ سمٕمض أُمثٚمتٝم٤م.
اًمتٞمٛمؿ ،ومّل يزاطمؿ احلرُم٦م 1ا ًّمتل ٓ
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّن اًمقوقء ًمف سمدل وهق ّ
سمدل ِل٤م ًمذًمؽ ،ومّل يٜمٗمع ذم ُم٤م ٓ سمدل ًمٚمقاضم٥م ومٞمف.
وصم٤مًمث ً٤م :إ ّن شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمتٌ٤مه اًمقاضم٥م واحلرام ُمع اًمٕمٚمؿ ِبام
إمج٤مٓ ٓ ،اًمدوران سملم اًمقضمقب واحلرُم٦مُ ،مع أ ّن اًمٕم٘مّلء واًمٕمٚمامء ُم ّتٗم٘مقن
ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م سمٕمدم ضمقاز شمرك اًمقاضم٥م هٜم٤مك حت ّٗمٔم٤م قمـ احلرام 1قمغم ُم٤م
سح سمف سمٕمض إؾم٤مـملم ًمٚمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٕضمؾ حتّمٞمؾ اعمقاوم٘م٦م
ّ
شمتٛم٦م اًمٙمّلم ذم آظمر أصؾ اًمؼماءة قمٜمد قمٜمقاٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،وؾمٞم٠ميت ّ
وراسمٕم ً٤م :3إ ّن ّ
حمؾ اًمٙمّلم هٜم٤م هق اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م ،ومّل يٜمٗمع ِل٤م اؾمت٘مراء
اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمتٕمدّ د اًمّمٜمػ وٓ يٛمٙمـ ذم ظمّمقصٝم٤م حتّمٞمؾ
آؾمت٘مراءّ ٕ :ن ّ
يمؾ دًمٞمؾ ذقمل ومٞمٝم٤م يٙمقن دًمٞمّل قمغم شمٕمٞملم أطمد اعمحتٛمٚملم:
ٕ ّن ؿم٠من اًمِم٤مرع سمٞم٤من ٟمٗمس إطمٙم٤مم ّإٓ أن يرد دًمٞمؾ قمغم أ ّن إصؾ ذم
ُمٓمٚمؼ اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م أو ذم صٜمػ ُمٜمٝم٤م ،هق شمٖمٚمٞم٥م احلرُم٦م ،ووضمقده ذم
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اعم٘م٤مم همػم فم٤مهر أو فم٤مهر اًمٕمدم ،وِمّ٤م ذيمر ذم ؾم٤مسم٘مف ي ّتجف ضمقاب

ظم٤مُمس1

وهق قمدم يمٗم٤مي٦م إد ًّم٦م اًمٔمٜمّٞم٦م ذم يمثػم ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت إلصمٌ٤مت احلٙمؿ اعمِمٙمقك
ومٞمف ،ويتٚمقه [ضمقاب] ؾم٤مدس 1وهق آؾمت٘مراء اًم٘مٓمٕمل ذم اعم٘م٤مم ُم٘مٓمقع
اًمٕمدم واًمٔمٜمّل ُمٜمف طمج ّٞمتف همػمُمً ّٚمٛم٦م ،ومٕمغم اعمًتدل اإلصمٌ٤مت.
وُمٜمٝم٤م :فم٤مهر ّ
ُم٤مدل قمغم وضمقب اًمتق ّىمػ قمٜمد اًمِمٌٝم٦م ،وم٢م ّن اًمٔم٤مهر ُمٜمف
اعمض ذم اًمِمٌٝم٦م.
اًمًٙمقن وقمدم
ّ
واجلقاب قمٜمف سمٕمد قمدم محٚمف قمغم اًمتق ّىمػ قمٜمد اًمتٛم ّٙمـ قمـ اًمً١مال أو
قمغم اًمٜمدب أو اًمتق ّىمػ ذم ُم٘م٤مم آضمتٝم٤مد وهمػمه٤م ـ يمام ذيمره٤م إصقًم ّٞمقن ذم
ضمقاِب٤م ـ إ ّهن٤م فم٤مهرة ذم شمرك اًمِمٌٝم٦م طمٞمٜمئذ ٕضمؾ يمقهن٤م اطمتٞم٤مـم ً٤م ٓ شمٕم ٌّد ًا ُمـ
اًمِم٤مرع وًمٕم ّٚمف إًمٞمف يٜمٔمر يمّلم سمٕمض إؾم٤مـملم سم٠م ّهن٤م فم٤مهر ذم ُم٤م ٓ حيتٛمؾ
اًمير ذم شمريمف.
هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم وضمقه أصؾ اعمً٠مًم٦م.
سم٘مل اًمٙمّلم ذم رء وهق أ ّٟمف ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم اًمتخٞمػم ،ومٝمؾ ذم اسمتداء إُمر،
ُمًتٛمر ومٚمف اًمٕمدول ُمٓمٚم٘م٤م أو سمنمط
قمام اظمت٤مره ،أو
ّ
ومّل ُيقز ًمف اًمٕمدول ّ
اًمٌٜم٤مء قمغم آؾمتٛمرار؟ وضمقه ،هٙمذا ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم 3واعمراد ذم

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :راسمعش ويمت٥م ومقىمف «ظم٤مُمسش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ظم٤مُمسش ويمت٥م ومقىمف «ؾم٤مدسش.
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائدً( ،مٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
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إوًملم فم٤مهر ،وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمف يمقن اًمتخٞمػم
ّ
اؾمتٛمراري ً٤م ًمف اًمٕمدول إن اظمت٤مر آؾمتٛمرار وسمٜمك قمٚمٞمفَ ،وإ ِن ْ
ت٤مر ا ًْم ٌَدْ و َّي َ٦م،
اظم َ
خمػم ًا سمدو ًا سملم اًمتخٞمػم اًمٌدوي
ومٚمٞمس ًمف اًمٕمدول ،ومٛمرضمٕمف إمم يمقٟمف ّ
وآؾمتٛمراري.
وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد أ ّن ضمقاز اًمٕمدول أو إظمذ ُمٓمٚم٘م٤م ُمنموط
سمٌٜم٤مء اعمٙم ّٚمػ قمغم آؾمتٛمرار ،ومٞمِمؽمط ضمقاز اًمٕمدول ذم ّ
يمؾ واىمٕم٦م إمم سمٜم٤مئف
ّ
اعمت٠مظمرة وًمف سمٕمده ٟم٘مض اًمٌٜم٤مء واًمٕمدول إمم
قمغم اؾمتٛمرار ذًمؽ ذم اًمقىم٤مئع
همػمه.
وومٞمف اطمتامل صم٤مًم٨م وهق يمقن اًمتخٞمػم َسمدْ ِو ّي ً٤م إن يم٤من سم٤مٟمٞم ً٤م قمغم

ِ
آؾمتٛمرار ُم٤م أظمذ ذم مجٞمع اًمقىم٤ميع سم٠من اظمت٤مر أطمد احلٙمٛملم ذم مجٞمع اًمقىم٤مئع
إمج٤مًٓ ُمـ أ ّول إُمر سمخّلف ُم٤م إذا أظمذه ذم ظمّمقص اًمقاىمٕم٦م اعم٤موٞم٦م:
ّ
صمؿ
ظم٤مصً ،مٙمـ فم٤مهر اًمٕمٌ٤مرة أوومؼ
وًمٙمؾ ُمـ اًمتٗمّمٞمّلت وضمف
ّ
ّ
سم٤مٕولّ ،
اًمث٤مين.
ّ
ًمألول سم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مطً ،1مدوران إُمر سمٕمد آظمتٞم٤مر
ور ّسمام
يًتدل ّ
سملم شمٕمٞملم اعمخت٤مر ذم صم٤مين احل٤مل واًمتخٞمػم سمٞمٜمف وسملم أظمر.
وصم٤مٟمٞم٤م :سم٤مؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اعمخت٤مر1
ّ
ًمٚمِمؽ ذم ارشمٗم٤مقمف سم٤مظمتٞم٤مر أظمر

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
 .1اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر.
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صم٤مٟمٞم٤م.
وصم٤مًمث٤م :سم٤مؾمتٚمزام اًمٕمدول اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ا ًّمتل ُمٜمٕم٧م قمـ
أول إُمر1.
اًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م ذم ّ

إول سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن طمٙمؿ
ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ ّ
اًمٕم٘مؾ سم٤مًمتخٞمػم قم٘مكم ىمٓمٕمل ٓ اطمتامل ومٞمف طمتّك ُيري ومٞمف آطمتٞم٤مط1.

اًمتٛمًؽ
يتؿ قمغم ُم٤م ذيمره ذم اجلقاب قمـ
ّ
ور ّسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف سم٠مٟمّف ٓ ّ
سم٤مًم٘م٤مقمدة ًمٜمٗمل اًمتخٞمػم ُمـ ىمقًمفّ « :إٓ أن ي٘م٤مل إ ّن اطمتامل أن يرد ُمـ اًمِم٤مرع
قىمٞمٗمل ذم شمرضمٞمح [ضم٤مٟم٥م] احلرُم٦مش 3إمم آظمر ُم٤م طمٙمٞمٜم٤مه قمٜمف هٜم٤مك،
طمٙمؿ شم
ّ
ومٝمذا آطمتامل هٜم٤م أيْم ً٤م ُمقضمقد وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مًمتخٞمػم إٟمّام هق إذا مل يٙمـ
هٜم٤م طمٙمؿ شمقىمٞمٗمل ذقمل ،وم٤مٕومم زم ذم اجلقاب أن ي٘م٤مل :إ ّن اطمتامل
اًمتٍمف ٓ يٜمٗمع ذم رومع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ُم٤م مل يثٌ٧م ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م
ّ
هٜم٤مك.
ويٛمٙمـ دومع ؿمٌٝم٦م اًمتداومع سملم يمّلُمل اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر:
شم٤مرة سم٠مٟمّف مل ئمٝمر ُمٜمف اظمتٞم٤مر يمقن آطمتامل شمٕمٞمٞمٜم٤م وإٟمّام ذيمره اطمتامٓ
 .1اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر.
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ج /1ص433و اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ

ج /1ص :189سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :113اًمٗمرائد (ُمع طمقار
إوصمؼ) :ج /3ص 358و. ...
 .3ىمد ؾمٌؼ ذيمره ،ومٚمٞمٜمٔمر اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
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ىمقشمف قمٜمده اًمتٕمٌػم
وشمقضمٞمٝم٤م وإن مل يٙمـ ُمرو ّٞم٤م قمٜمده ،يمام يِمٕمر سمٕمدم ّ
اعمذيمقر.
وأظمرى ّ
ُمتٗمرقم٤مت اًم٘مقل سم٤مًمتخٞمػم وهق سمٕمد إسمٓم٤مل
سم٠من هذا اًمٙمّلم ذم ّ
اًمتٕمٞملم ودومع ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط سمٕمدم آيمتٗم٤مء سم٤مطمتامل اًمتقىمٞمػ اًمنمقمل،
ّ
ُمتٗمرقم٤مشمف ،ومٛم ّ
حؾ اًمٙمّلم سمٕمد
وإٓ وم٤مًمتخٞمػم وم٤مؾمد أ ّوًٓ ،ومّل جم٤مل ًمٚمتٙم ّٚمؿ ذم ّ
شمٍمف اًمِم٤مرع ذم شمق ّىمػ اًمٕم٘مؾ قمـ طمٙمٛمف.
ومرض قمدم آيمتٗم٤مء سم٤مطمتامل ّ
وقمـ اًمث٤مين:
أ ّوًٓ سمٛمٕم٤مروتف ُمع اؾمتّمح٤مب اًمتخٞمػم احل٤ميمؿ قمٚمٞمفّ 1،
ّ
اًمِمؽ ذم
وم٢من
صمٌقت احلٙمؿ اعمخت٤مر ذم صم٤مين احل٤مل سمحٞم٨م ٓ ي١م ّصمر اظمتٞم٤مر إظمرى ذم رومٕمف
ؾمٌ٥م قمـ سم٘م٤مء اًمتخٞمػم وارشمٗم٤مقمف ،وم٢مذا صمٌ٧م سم٤مٓؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اًمتخٞمػم،
إول ًمٕمدم اًمِم ّؽ سمٕمد ومرض سم٘م٤مءه.
صمٌ٧م سمف ارشمٗم٤مع احلٙمؿ ّ
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سم٠مٟمّف اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ قم٘مكم ،ومّل ُيقز.
وصم٤مًمث٤م :إ ّن ُم٘مت٣م اًمثٌقت ذم اعمًتّمح٥م همػم صم٤مسم٧م سمٕمد اظمتٞم٤مر
إظمرى ،ومّل ُيري آؾمتّمح٤مب ًمٙمقٟمف ؿم ّٙم٤م ذم اعم٘متض.
وراسمٕم٤مّ :
سم٠من اعمقوقع همػم ُمٕمٚمقم اًمٌ٘م٤مءٓ :طمتامل يمقن احلٙمؿ
اًمٔم٤مهري اعمخت٤مر أوًٓ ُمؽم ّشمٌ٤م قمغم خمت٤مر ذًمؽ ُمع اًمقصػ ،ومٞمٜمتٗمك سمتٌدّ ل
آظمتٞم٤مر.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
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وقمـ اًمث٤مًم٨م سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملمُ :مـ أ ّن اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم
ُمثؾ ذًمؽ ٓ دًمٞمؾ قمغم طمرُمتٝم٤م ،يمام ًمق سمدء ًمٚمٛمجتٝمد ذم رأيف ،أو قمدل اعم٘م ّٚمد
قمـ جمتٝمده سمٕمد زُمـ ُمقت أو ضمٜمقن أو ومًؼ أو اظمتٞم٤مر قمغم اًم٘مقل سمجقازه1.

ويِمٙمؾ ذًمؽ سمام ذيمر 1ذم أوائؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٜمع ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م هٜم٤م
ُمر ٟم٘مٚمف وإمم
قمـ ىمّمد وقمٚمؿ ُمـ دون صمٌقت إذن ُمـ اًمِم٤مرع ذم ذًمؽ يمام ّ
وم٢مهن٤م أطمٙم٤مم فم٤مهري٦م يًتٜمد إًمٞمٝم٤م
إُمثٚم٦م ،ومام قمدا إظمػم ُمٜمٝم٤م يٜم٤مفمر اعم٘م٤ممّ ،
ُمـ سم٤مب اًميورة ُمـ دون أن يٙمقن ًمف سمدّ ُمـ ذًمؽ ،وم٢مٟمّف ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمجتٝمد
اًمتق ّىمػ ذم طمٙمٛمف اطمتامل قمدوًمف ويمذا ٓ يٛمٙمٜمف سمٕمده إظمذ سم٤مٕ ّول ويمذا
وم٢مهن٤م يم ّٚمٝم٤م ُمـ سم٤مب شمٌدّ ل اًمٓمريؼ ٓ ،اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م اظمتٞم٤مر ًا
همػمهّ ،
ظمّمقص ً٤م ُمع ىمّمده٤م ُمـ ّأول إُمر وًمٞمس اعم٘مّمقد إصمٌ٤مت اًميورة
طمجٞم٦م
اًمقاىمٕم ّٞم٦م طمتّك شمٜمت٘مض سم٢مُمٙم٤من آطمتٞم٤مط :إذ ٓسمدّ إ ّن ذًمؽ ٓزم ّ
اًمٓمريؼ ،ومٗمل قمدُمف خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٖمرض اًمٌ٤مقم٨م قمغم ضمٕمٚمف ُمـ اٟمًداد وٟمحقه.
ّ
يًتدل ًمٚمث٤مين ُمٜمٝمام
ور ّسمام
أ ّوٓ سم٤مؾمتّمح٤مب اًمتخٞمػم.
وصم٤مٟمٞم٤م سمام ارشمْم٤مه سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ذم اًمزُم٤من اًمث٤مين،

ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
 .1وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م :سمام ذم ذيمر.
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ُمر ُمـ قمدم ضمري٤من
إول ،1ويِمٙمؾ ّ
يمام طمٙمؿ سمف ذم اًمزُم٤من ّ
إول سمام ّ
آؾمتّمح٤مب ذم إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهمػمه.
واًمث٤مين سم٤معمٜمع ُمـ ذًمؽ قمغم سمٕمض اًمقضمقه ،يمام

ؾمٜمح ّ٘م٘مف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

هذا.
ّ
إول ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م هق يمقن وضمقب
وًمٕمؾ ُمٜمِم٠م آطمتامل ّ
آًمتزام سم٠مطمد احلٙمٛملم اًمذي هق واضم٥م ذم اعم٘م٤مم ُمر ّددا سملم إُمريـ ومل
خمػم ًا ذم اًمٌٜم٤مء قمغم ُيم ٍّؾ ُمٜمٝمام،
ُمٕملم ٕطمد اًمقضمٝملم ،يم٤من اعمٙم ّٚمػ ّ
يٙمـ هٜم٤مك ّ
اًمتخٞمػمي ًمّلؾمتٛمراري ضم٤مز ًمف اًمٕمدولّ ،
وم٢من ْ
وإٓ ومّل.
ٞمػ
اظم َت َ٤مر اًمتٙمٚم َ
َّ
وومٞمف إٟمّف ٓسمدّ ومٞمف ُمـ اًمرضمقع إمم إصقل ُمـ اًمؼماءة أو آؿمتٖم٤ملٓ ،
اًمتخٞمػمٓ ،ؿمؽماـمف سمً٘مقط إصقل.
وًمٕمؾ ُمٜمِم٠م آطمتامل اًمث٤مين إ ّٟمف ًمق يم٤من اعمٙم ّٚمػ قمٜمد ّ
ّ
يمؾ واىمٕم٦م سم٤مٟمٞم ً٤م قمغم
آؾمتٛمرار مل يتح ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمـ ىمّمد ًمق قمدل قمٜمف سمٕمده ،وم٢مٟمّف قمٜمد
يمؾ ُمٜمٝمام سم٤من قمدم اًمٕمدول ،وم٤معمخ٤مًمٗم٦م همػم ُم٘مّمقدة ًمف ذم ّ
ٍّ
يمؾ طم٤مل وٓ ُمٞمز
ومٞمف ذم حت ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ دون ىمّمد إًمٞمٝم٤م وإن يم٤من سم٤مٟمٞم ً٤م قمغم اًمٕمدول
يم٤من ىم٤مصد ًا ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ،ومتٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م اعمتح ّ٘م٘م٦م قمغم شم٘مدير اًمٕمدول ُم٘مّمقدة
وًمٕمؾ هذا أومم ُمـ ؾم٤مسم٘مف ذم قمدّ ه وضمٝم ً٤م ذم اعم٘م٤ممّ ،
ًمٚمٛمٙم ّٚمػ ،ومّل ُيقزّ ،
وًمٕمؾ
محؾ اًمٙمّلم اعمذيمقر قمٚمٞمف أوضمف ،وير ّده:
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.189
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اعمٗمّمؾ اؿمؽماط قمدم اًمٌٜم٤مء قمغم
ّأوًٓ :إٟمّف ًمق يم٤من يمذًمؽً ،مٙم٤من قمغم
ّ
إول ذم اٟمتٗم٤مء ىمّمد
اًمٕمدول ذم ضمقازه ٓ ،اًمٌٜم٤مء قمغم قمدُمفً ،مٙمٗم٤مي٦م ّ
اعمخ٤مًمٗم٦م.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّن اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ّ
يمؾ واىمٕم٦م إن يم٤من ُمع إذن اًمِم٤مرع ومٞمف وضمٕمؾ
اًمٌدل ،ومٝمق ضم٤مئز ُمٓمٚم٘م٤مّ ،
وإٓ ضمقازه ِمٜمقع ُمٓمٚم٘م ً٤م وًمق ُمع اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم
اًمٕمدول ومْم ً
ّل قمـ قمدم اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف ،ومت٠م ُّمؾ.
خمػم سملم إُمريـ سمدو ًا،
وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف سم٠م ّن اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م ّ
وم٢من اظمت٤مر احلٙمؿ ذم مجٞمع اًمقىم٤مئع مل ُيز ًمف اًمٕمدول قمٜمف ،وإن اظمت٤مر
ظمّمقص ّ
اخل٤مص٦م ،وم٘مد ًمزُمف ذًمؽ ذم
يمؾ طمٙمؿ ومٕمكم قمٜمد اًمقىم٤مئع
ّ
ظمّمقصٝم٤م ،ومٚمف إظمذ سم٤مٔظمر ذم اًمقاىمٕم٦م إظمرى ،وهق أيْم ً٤م وٕمٞمػ يمام
ٓ خيٗمك.
وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم اظمتّلف احلٙمؿ سمحً٥م ُمدارك اعمً٠مًم٦م ،وم٢من يم٤من ُمٜمِم٠م
اًمتخٞمػم هق ومحقى أظمٌ٤مر اًمتٕم٤مرض ،يم٤من شم٤مسمٕم ً٤م ًمف ذم اؾمتٛمرار اًمتخٞمػم
 ،وم٤مًمٔم٤مهر إ ّٟمف سمدوي

وسمدو ّيتف ،وإن يم٤من احلذر قمـ ـمرح ىمقل اإلُم٤مم
ٍ
طمٞمٜمئذٟٕ :مّف طمٙمؿ حتريٛمل ُمر ّدد ُمقوققمف سملم أُمريـ ُمع قمدم إُمٙم٤من
آطمتٞم٤مط ،ومّلسمدّ ومٞمف ُمـ احلٙمؿ سمٕمدم ضمقاز اًمٕمدول حلّمقل اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
اعمحرم اعمذيمقر ،أقمٜمل ـمرح ىمقًمف
سم٤مًمقىمقع ذم ّ

يمر
 ،واًمتخٞمػم آؾمتٛمراري ّ

قمغم ُم٤م ّومر ُمٜمف.
وإن يم٤من وضمقب آًمتزام سمحٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،وم٢من ايمتٗمٞمٜم٤م ذم اُمتث٤مل
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هذا اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًٓمتزام اإلمج٤مزم وىمٚمٜم٤م سم٠مٟمّف ٍ
يم٤مف ذم ؾم٘مقط إصقل ،وم٤مًمٔم٤مهر
ٍ
طمٞمٜمئذّ :
ٕن ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ ٓ ي٘متض أزيد ُمـ قمدم
إ ّن اًمتخٞمػم اؾمتٛمراري
ضمقاز اًمرضمقع إمم اًمث٤مًم٨م وًمزوم اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمام ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾّ ،إٓ أن
يدّ قمك أ ّن اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمقىم٤مئع خم٤مًمػ ًمٚمٛمٕمٚمقم إمج٤مٓ اًمذي وضم٥م آًمتزام
سمف ،ومّل ُيقز اًمٕمدول.
شمٕملم قمدم ضمقاز
وإن ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن اًمقاضم٥م هق آًمتزام اًمتٗمّمٞمكم سم٤محلٙمؿّ ،
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف اًمقضمقيب ُمع قمدم إُمٙم٤من
اًمٕمدولٟٓ ،م٘مّلب اعمً٠مًم٦م إمم
آطمتٞم٤مط ،ومّلسمدّ ُمـ اإلًمتزام سم٠مطمد احلٙمٛملم قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اًمقىم٤مئع ُمـ
اًمٙم ّٚمٞم٦م دائامً ،مٙمقن اًمدوام ُم٠مظمقذ ًا ذم احلٙمؿ اًمث٤مٟمقي وٓ ؾم ّٞمام سمٛمّلطمٔم٦م ُم٤م
أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ يمقٟمف دوراٟم٤م سملم اًمقاضم٥م واحلرام ،وم٤مًمٕمدول يٙمقن خم٤مًمٗم٦م
ىمٓمٕم ّٞم٦م ًمذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مٟمقي ،ومت٠مُمؾ.
وإن يم٤من وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ومٛمٗم٤مده هق اًمتخٞمػماًمٌدوي ىمٓمٕم ً٤م.
وإن يم٤من اإلمج٤مع ،ومح٤مًمف ُمقيمقل إمم ٟمٔمر اعمجٛمٕملم.
ّ
اًمِمؽ أو وىمقع اخلّلف سمٕمد آ ّشمٗم٤مق قمغم اًم٘مدر اعمِمؽمك
ورم صقرة
وضمٝم٤من:

اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و[اعمً٠مًم٦م] اًمث٤مًمث٦م [ذم] ُم٤م إذا دار إُمر سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م
إول يمً٤مسم٘مف سمٕمٞمٜمف ّإٓ ذم
ٜمص وشمٕم٤مروف وطمٙمؿ ّ
ُمـ ضمٝم٦م إمج٤مل اًم ّ
سمٕمض اخلّمقصٞم٤مت ،يمِمٛمقل « ّ
يمؾ ر ٍء ُمٓمٚمؼ طمتّك يرد ومٞمف هنل أو أُمر
ِل٤مش ،وم٢مٟمّف ىمد يت٠م ُّمؾ ومٞمف هٜم٤م وًمق مل يت٠م ُّمؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م ،وطمٙمؿ اًمث٤مين هق
اًمتخٞمػم فم٤مهر ًا عم٤م حت ّ٘مؼ ذم ُمً٠مًم٦م اًمتٕم٤مدل واًمؽمضمٞمح ُمع شمٗمّمٞمؾ يمٞمٗمٞم٦م
اًمتخٞمػم وهمػمه٤م.

اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م [ذم] ُم٤م إذا دار إُمر سمٞمٜمٝمام ٕضمؾ اًمِمٌٝم٦م ذم اعمقوقع
ومّمٚمٜم٤م ذم ُم٤م شم٘مدّ مً ،مٙمـ إضمراء اًمؼماءة واإلسم٤مطم٦م هٜم٤م
وطم٤مِل٤م ئمٝمر ِمّ٤م ّ
أىمقىً :مٕمدم ًمزوم ـمرح ىمقل اإلُم٤مم

ويمقن اًمٖم٤مًم٥م قمدم ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م

وًمق ذم اًمقىم٤مئع ووىمقع خم٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ذم ُمقارد قمديدة ذم
اعمقوققم٤مت1.

سم٘مل اًمٙمّلم ذم ر ٍء وهق طمٙمؿ دوران احلٙمؿ سملم احلٙمٛملم همػم

اإلًمزاُمٞملم واإلسم٤مطم٦م ،وأحل٘مف سمٕمض إؾم٤مـملم سم٤مإلًمزاُمل ذم اعم٘م٤مُم٤مت اًمثّلصم٦م
وٟمٗم ٰك اإلؿمٙم٤مل قمـ أصؾ احلٙمؿ ،وهق يمذًمؽ قمٜمد اعمِمٝمقر فم٤مهر ًاّ ،إٓ أ ّن
أد ًّم٦م اعم٘م٤مُم٤مت اًمثّلصم٦م خمتٚمٗم٦م ،ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يت٠م ُّمؾ ذم قمٛمقُمٝم٤م ،ومراضمع 1وشم٠م ُّمؾ
واهلل اًمٕم٤ممل.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 193و .194
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.194
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ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ُمع اًمٕمٚمؿ سمٜمقع اًمتٙمٚمٞمػ سم٠من
اعمقوع اًمث٤مين ذم
يِمتٌف احلرام سمٖمػم اًمقاضم٥م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤محلرُم٦م واًمقاضم٥م سمٖمػم احلرام سمٕمد
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقضمقب واًمقاضم٥م سم٤محلرام ُمع اًمٕمٚمؿ ِبام ُمٕم ً٤م ،ومٛمٓم٤مًمٌف يم٤معمقوع
إول صمّلصم٦م:1
ّ
إول ُم٤م إذا اؿمتٌف احلرام سمٖمػم اًمقاضم٥م ،ويٚمحؼ سمف ُمقوققم ً٤م أو ُطم ْٙم ًام
ّ
ُم٤م إذا اطمتٛمؾ اًمقضمقب ُمع اٟمدوم٤مقمف سم٠مص٤مًم٦م اًمؼماءة ،وُمً٤مئٚمف أرسمع:1
إولُ :م٤م إذا اؿمتٌف سمٖمػمه ٕضمؾ اًمِمٌٝم٦م ذم اعمقوقع اخل٤مرضمل،
ّ
واحلرام اعمر ّدد هٜم٤م إ ُّم٤م ُمِمتٌف سملم أُمقر حمّمقرة ـ يم٤مٓصمٜملم واًمثّلصم٦م ـ أو سملم
أُمقر همػم حمّمقرة ،ومٝم٤مهٜم٤م ىمًامن:
إولُ :م٤م إذا يم٤مٟم٧م أـمراف اًمِمٌٝم٦م حمّمقرة ،3واًمٙمّلم ومٞمف ذم
اًم٘مًؿ ّ
ُم٘م٤مُملم:
اعمٕمؼم
ّ
إول :ذم ضمقاز ارشمٙم٤مِبام وـمرح احلٙمؿ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ وقمدُمف ّ
قمٜمف سمجقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،4وم٤معمِمٝمقر فم٤مهر ًا وحمٙم ّٞم ً٤م ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد،
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ُمع اًمٕمٚمؿ سمٜمقع
 .1ىم٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري :اعمقوع اًمث٤مين ذم
اًمتٙمٚمٞمػ سم٠من يٕمٚمؿ احلرُم٦م أو اًمقضمقب ويِمتٌف احلرام أو اًمقاضم٥م وُمٓم٤مًمٌف ـ أيْم ً٤م ـ
صمّلصم٦م .اٟمٔمر :اًمٗمرائد :ج /1ص 195واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص.367
 .1ومرائد إصقل :ج /1ص.197
ٟ .3مٗمس اعمّمدر :ج /1ص.198
ٟ .4مٗمس اعمّمدر :ج /1ص.199
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سمؾ يًتٗم٤مد قمـ سمٕمْمٝمؿ اإلمج٤مع قمٚمٞمف هق اًمث٤مين ،1وقمـ اعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري1
وإردسمٞمكم3

وُمـ شمٌٕمٝمام واعمحدّ ث اعمجٚمز 4ذم همػم واطمد ُمـ يمتٌف

واًمٗم٤موؾ اًمًٌزواري 5واعمحدّ ث اًمٙم٤مر6

إول ،وًمٕم ّٚمف اعمًتٗم٤مد
اظمتٞم٤مر ّ

اعمًتٗم٤مد ُمـ يمّلم ص٤مطم٥م اعمدارك ذم اإلٟم٤مئلم وإن اطمتٛمؾ سمٕمده اًمتٗمّمٞمؾ سملم
صقرة ؾمٌؼ اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م وقمدُمٝم٤م :وهق حمتٛمؾ مجٚم٦م ُمـ يمٚمامت
اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل 7ـم٤مب صمراهّ ،
وًمٕمؾ محؾ يمّلُمف قمغم اًمؽم ّدد ومٞمف أىمرب ُمـ احلٙمؿ
ُمت٠مظمري اعم ّ
اعمٍمح سمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ذم يمّلم مجٚم٦م ُمـ ّ
ت٠مظمريـ،
سمٛمقاوم٘متف ًمٚمٛمِمٝمقر
ّ

 .1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ :ج /1ص.133
 .1اٟمٔمرُ :مِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدروس :ج /1ص.181
 .3اٟمٔمر :جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من :ج /1ص 181وـمٌٕمتف اجلديدة :ج /1ص.384
 .4ذم أرسمٕمٞمٜمف :ص .581وطمٙمل قمٜمف ذم اًم٘مقاٟملم :ج /1ص.17
 .5اٟمٔمر :ذظمػمة اعمٕم٤مد :ص.138
 .6اٟمٔمرُ :مٗم٤مشمٞمح اًمنمايع :ج /1ص /191اعمٗمت٤مح  .646طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمً٠مًم٦م اًمٚمحؿ
اًمذيمل سم٤معمٞم٧م وضم٥م آُمتٜم٤مع ُمٜمف طمتّك يٕمٚمؿ اًمذيمل سمٕمٞمٜمف ...يمذا
اعمختٚمط« :وإذا اظمتٚمط
ّ

ىم٤مًمقهش.

اٟمٔمرُ :مٗم٤مشمٞمح اًمنمايع :ج /1ص /114اعمٗمت٤مح  .683وىم٤مل ذم ُمً٠مًم٦م ُم٤م حيؾ وحيرم
سم٤مًمٕم٤مرض« :وإذا اظمتٚمط احلّلل سم٤محلرام ،ومٝمق ًمف طمّلل طمتّك يٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمف
ُمرش ،إٟمتٝمك.
ًمٚمّمحٞمح وهمػمه طمتّك يٕمرف اٟمف طمرام سمٕمٞمٜمف يمام ّ

 .7اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمحٙمٛم٦م (ـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م) :ج /1ص.15
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يمجدّ ي ّ
وقمٛمل 1اًمٗم٤موؾ وسمٕمض إؾم٤مـملم وهمػمهؿ.
اًمٕمّلُم٦مّ 1
وِلؿ ذم إصمٌ٤مت ذًمؽ َُمً٤مًم ِ ُؽ:
يتحّمؾ ُمـ جمٛمقع يمّلُمف
إولُ :م٤م اقمتٛمده سمٕمض إؾم٤مـملم ذم ُم٤م
ّ
ّ
ُمـ يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م حلرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م قم٘مّل سمحٞم٨م ٓ
ُيقز قم٘مّل أن ّ
يرظمص اًمِم٤مرع ذم ارشمٙم٤مِبام ،ومّل طم٤مضم٦م ُمٕمف إمم ُمٜمع فمٝمقر
ّ
اعمًت٘مؾ.
إظمٌ٤مر أشمٞم٦م ذم اًمؽمظمٞمص عمخ٤مًمٗمتف عم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ
ِ
ِ
اعمخ٤مًمٗم٦م َُم ْق ُضم ْق ٌد وٓ
ض ِحلُ ْر َُم ِ٦م
وسمٞم٤من ذًمؽ قمغم ُم٤م ّ
ىمرره  :إ ّن اعمُ ْ٘م َت َ
ُم٤مٟمع قمٜمٝم٤م3.

إول ،ومٚمٕمٛمقم دًمٞمؾ حتريؿ ذًمؽ اًمٕمٜمقان اعمِمتٌفّ ،
وم٢من ىمقل
أ ُّم٤م ّ
اًمِم٤مرع« :اضمتٜم٥م قمـ اخلٛمرش يِمٛمؾ اخلٛمر اعمقضمقد اعمٕمٚمقم اعمر ّدد سملم
اإلٟم٤مئلم أو أزيد ،وٓ وضمف ًمتخّمٞمّمف سم٤مخلٛمر اعمٕمٚمقم شمٗمّمٞم ً
ّلُ ،مع أ ّٟمف ًمق
اظمتص اًمدًمٞمؾ سم٤معمٕمٚمقم شمٗمّمٞمّل ،ظمرج اًمٗمرد اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ قمـ يمقٟمف طمراُم ً٤م
ّ
أفمـ أطمد ًا يٚمتزم سمذًمؽ طمتّك ُمـ ي٘مقل سمٙمقن إًمٗم٤مظ أؾم٤مُمل
واىمٕمٞم ً٤م ،وٓ ّ
ًمألُمقر اعمٕمٚمقُم٦مّ ،
إقمؿ ُمـ اعمٕمٚمقم إمج٤مٓ.
وم٢من اًمٔم٤مهر إرادهتؿ
ّ
وأ ُّم٤م قمدم اعم٤مٟمع ،ومأل ّن اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ قمٛمقُم ً٤م أو

 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.599
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م( ،دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم اإلؾمّلُمٞم٦م ،ىمؿ1434 ،ق) :ص.361
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.133
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ظمّمقص ً٤م سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ قمٜمقان احلرام اعمِمتٌف ذم أُمريـ أو أُمقر ،واًمٕم٘م٤مب
قمغم خم٤مًمٗم٦م هذا اًمتٙمٚمٞمػ1.

قمام ؾم ّٚمؿ فمٝمقره ذم اإلذن ذم
وأ ُّم٤م اًمنمع ،ومٛمرضمع يمّلُمف ذم اجلقاب ّ
آظمر يمّلُمف إمم أ ّن إسم٘م٤مءه قمغم فمٝمقره يقضم٥م اعمٜم٤موم٤مة عم٤م ّ
دل قمغم طمرُم٦م ذًمؽ
اًمٕمٜمقان اعمِمتٌف ُمثؾ ىمقًمف« :اضمتٜم٥م قمـ اخلٛمرشّ ٕ :ن اإلذن ذم يمّل اعمِمتٌٝملم
يٜم٤مذم اعمٜمع قمـ قمٜمقان ُمر ّدد سمٞمٜمٝمام ويقضم٥م احلٙمؿ سمٕمدم طمرُم٦م اخلؼم اعمٕمٚمقم
اًمٜمص قمغم ظمّلومف طمتّك ٟمٗمس
إمج٤مًٓ ذم ُمتـ اًمقاىمع ،وهق ِمّ٤م يِمٝمد آ ّشمٗم٤مق و ّ
ن ُم١م ّداه٤م صمٌقت احلرُم٦م اًمقاىمٕم ّٞم٦م ًمألُمر اعمِمتٌف1.
هذه إظمٌ٤مر ،طمٞم٨م أ ّ

وأىمقل :أ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ذم ؿمٛمقل اخلٓم٤مب ًمٚمٗمرد اعمِمتٌف وم٘مد ىمٞمؾ ذم
شمقضمٞمٝمف :إ ّن اعمراد ُمٜمف وضمقد ُمّلك اخلٓم٤مب ُمـ اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة أو
شمقضمف
شمقضمٝمف إمم اجل٤مهؾ سمقضمقد اعمقوقع ًم٘مٌح ّ
اعمحٌقسمٞم٦م واعمٌٖمقوٞم٦مّ ٓ ،
شمقضمٝمف إمم اًمٕم٤مضمز قمـ آُمتث٤مل ،يمٞمػ؟ وًمق يم٤من
اخلٓم٤مب إمم اجل٤مهؾ ،يم٘مٌح ّ
اعمراد ؿمٛمقًمف يمذًمؽً ،مقضم٥م ختّمٞمّمف سمام ٓيتٜم ّجز ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ يم٤مًمِمٌٝم٤مت
اًمٌدوي٦م وهمػم اعمحّمقرة ،وم٢مٟمّف ٓ وم٤مرق سمٞمٜمٝمام ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م وهق ِمّ٤م مل يدَّ ِقم ِف
أطمد ،وىمد اقمؽمف سمقضمقد اعم٘مت٣م ومٞمٝمام وإٟمّام ضمٕمؾ اجلٝمؾ قمذر ًا قم٘مٚمٞم ً٤م ُمع أ ّٟمف
ّ
اًمدال قمغم
ًمق يم٤من اعمراد هق اًمِمٛمقل اًمٚمٗمٔمل ،مل يِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من اًمدًمٞمؾ
ٟ .1مٗمس اعمّمدر وسمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص.119
ٟ .1مٗمس اعمّمدر ،ص.131
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طمرُم٦م اًمٕمٜمقان اعمر ّدد ًمٌٞم٤من إمج٤مع وٟمحقه أو ُم٤م ٓ قمٛمقم ومٞمف ًمٗمٕمؾ
اعمٕمّمقم

تٛمًؽ سمف ذم إصمٌ٤مت
وشم٘مريرهٟٕ :مّف ٓ قمٛمقم ذم رء ُمٜمٝم٤م طمتّك ي ّ

أظمص ُمـ اعمدّ قمكً ،مِمٛمقًمف ِل٤م قمٜمده وقمٜمد همػمه ُمـ
اعم٘متض ،ومٞمٙمقن اًمدًمٞمؾ
ّ
اًم٘م٤مئٚملم سمٛم٘م٤مًمتف ،وم٤معمراد ُمـ ؿمٛمقل اخلٓم٤مب وضمقد ُمّليمف اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٕم٤ممل
واجل٤مهؾ ٟمٔمػم ؿمٛمقل أواُمر اعم٘مدّ ُم٤مت ًمٚمٖم٤مومٚملم وأواُمر اعمٜمدوسم٤مت ًمٚمّمٌ ّل
سمٜم٤مء قمغم ذقمٞم٦م قمٌ٤مداشمف ،وم٢مٟمّف ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمِمٛمقل اًمٚمٗمٔمل ًمٕمدم
اؾمتجامع ذائط اًمتٙمٚمٞمػ ذم طم ّ٘مٝمؿ ،سمؾ ٕضمؾ وضمقد ُمّليمف ،ومخروجُ 1م٤م
ظمرج قمـ اخلٓم٤مب اعمٗمروض أ ّوًٓ ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتخّمٞمص ،سمؾ ًم٘مّمقر
اخلٓم٤مب ٟمٔمر ًا إمم وضمقد اجلٝمؾ واًمٖمٗمٚم٦م.
ّ
اعمًتدل :إ ّن اعمراد ُمـ اعم٘متض إ ُّم٤م ؿمٛمقل احلٙمؿ اًمقاىمٕمل
وحت٘مٞمؼ ُمرام
ًمٚمٗمرد اعمٕمٚمقم إمج٤مًًٓ ،مٕمٛمقم اًمدًمٞمؾ ّ
اًمدال قمٚمٞمف وإٟمّف ِمّ٤م ٓ ئم ّـ سم٠مطمد اًمتزام
اًمِم٠مين هٜم٤م طمتّك حيٙمؿ
ظمّلومف ،ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل
ّ
سمتٜمجزه سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ وأٟمّف ٓ قمذر ذم خم٤مًمٗمتف سمٕمد ذًمؽ ،وإ ُّم٤م إ ّن اخلٓم٤مب
ّ
اًمٗمٕمكم ؿم٤مُمؾ ًمف سمحٙمؿ دظمقًمف حت٧م إـمّلق اًمٙمّلم طمتّك قمغم اًم٘مقل سمٙمقن
إًمٗم٤مظ أؾم٤مُمل ًمألُمقر اعمٕمٚمقُم٦م قمغم ُم٤م ذيمر ُمـ اؾمتٔمٝم٤مر اًمتٕمٛمٞمؿ ُمٜمف،
ومٞمٙمتٗمك سمف قمٜمد قمدم اعم٤مٟمع ذم إصمٌ٤مت اًمداقمل ،واًمث٤مين ُمٌٜم ّل قمغم يمقن اًمدًمٞمؾ
ُمًتٕمٛم ً
وإول
اًمتٛمًؽ سم٢مـمّلىمف،
اعمٜمجز ًم ِ َٙمل َي ِّم َّح ُمٕمف
ّ
ّل ذم احلٙمؿ اًمٗمٕمكم ّ
ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ومخرجش.
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ُمٌٜم ّل إ ُّم٤م قمغم أ ّن ذًمؽ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ُمراد ُمـ إد ًّم٦م اسمتداء ،يمام هق اعمٕمٝمقد
ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من إطمٙم٤مم ،طمٞم٨م أ ّن اعمراد ُمٜمف فم٤مهر ًا ذم ٟمقع اعمقارد هق سمٞم٤من
إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م ا ًّمتل ٓ ختتٚمػ سم٤مًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ ،وإ ُّم٤م قمغم أٟمّف ُمًتٗم٤مد
اعمٜمجز.
سم٢مـمّلىمف ُمـ اخلٓم٤مب اعمًتٕمٛمؾ ذم احلٙمؿ اًمٗمٕمكم ّ
وأٟم٧م ظمٌػم ّ
سم٠من ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمقضمٝملم اعمذيمقريـ ذم سمٞم٤من اعم٘متض همػم
إول ،ومأل ّن ؿمٛمقل احلٙمؿ اًمقاىمٕمل
ُمًتحًـ ذم ُم٘م٤مم آطمتج٤مج :أ ُّم٤م ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف سمٕمد
ًمٚمٗمرد اعمر ّدد هق ُم٠مظمقذ ذم قمٜمقان اعمٌح٨م وهق
إطمراز أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ ،ومٚمق ومرض يمقن ؿمٛمقل احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ُمِمٙمقيم ً٤م
ّ
اًمِمؽ
وِمٜمققم ً٤م ،خلرج قمـ هذا اًمٕمٜمقان ا ًّمذي ٟمحـ سمّمدده ودظمؾ ذم قمٜمقان
ذم اًمتٙمٚمٞمػ ،وم٤مًمٌح٨م قمـ إصمٌ٤مت احلٙمؿ اًمقاىمٕمل سمٕمٛمقم اًمدًمٞمؾ وهمػمه
إقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
اعمخّمّملم عم٤م ووع ًمف إًمٗم٤مظ إمم
وسف يمّلم
ّ
ّ
يم٠مٟمّف أضمٜمٌل قمـ اإلطمتج٤مج ذم ىمٌ٤مل ُمـ يٜمٙمر اعمدّ قمك ذم اًمٕمٜمقان اعمٌحقث
قمٜمف.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومٚمام أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ اظمتّم٤مصف سم٤مخلٓم٤مب اًمٚمٗمٔمل اعمًقق
أقمؿ ُمٜمف ،وُمـ أ ّن اعمٕمٝمقد ذم اعم٘م٤مم ذيمر ظمّمقص ّٞم٤مت
ًمٚمٌٞم٤من واعمدّ قمك ّ
إطمٙم٤مم هق إرادة إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م اًمٕم٤م ُّم٦م ًمٚمج٤مهؾ وهمػمه إ ُّم٤م سم٤مؾمتٕمامل
اعمٜمجز ُمٜمف
اًمٚمٗمظ ومٞمف اسمتداء ،أو قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٜم٤مي٦م سم٤مؾمتٕمامًمف ذم ظمّمقص ّ
سمنمائٓمف ُمع يمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك ُم٘مّمقد ًا سم٤مإلوم٤مدة ُمـ اًمٙمّلمُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن
اًمتٜمجز ذم ُمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وًمق
قمدم يمقن اخلٓم٤مب ٟم٤مفمر ًا إمم ظمّمقص
ّ
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ذم ِو ْٛم ِـ همػمه ويمقٟمف ؾم٤ميمت٤م قمـ سمٞم٤من ذًمؽ سمتٚمؽ اخلٓم٤مسم٤مت يم٠مٟمّف أُمر فم٤مهر
اًمتٛمًؽ سم٢مـمّلىمف؟!
سم٤مًمت٠م ُّمؾ ومٞمٝم٤م ،ومٙمٞمػ ُيقز
ّ

ِ
ّ
اًمقاىم ِٕم َّل
ومٚمٕمؾ إَ ْو ٰمم ذم شم٘مرير آطمتج٤مج أن ي٘م٤مل :إ ّن اًمتٙمٚمٞمػ
سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٗمرد اعمٕمٚمقم إمج٤مٓ صم٤مسم٧م هٜم٤م سم٤مًمٗمرض وىمد شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف

سمتٜمجزه قمغم اعمٙم ّٚمػ ووضمقب
شمٜمجزه ذم اًمٕم٘مؾ ،ومٞمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ّ
وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ّ
اُمتث٤مًمف ذم اجلٛمٚم٦م يم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،سمؾ سمّل ومرق ذم ذًمؽ قمٜمد اًمٕم٘مؾ سمٞمٜمٝمام،
شمٕملم محٚمف قمغم ظمّلف فم٤مهره عمٙم٤من
ومٚمق ورد ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف ظمّلومف ُمـ إظمٌ٤مر ّ
اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو ـمرطمف.
ويٛمٙمـ آقمؽماض قمغم اًمقضمف اعمذيمقر سمقضمقه:
اًم٘مٛمل ُمـ ُمٜمع طمرُم٦م ُم٤م مل يٕمٚمؿ
إولُ :م٤م ر ّسمام ئمٝمر ُمـ يمّلم اعمح ّ٘مؼ
ّ
ّ
طمرُمتف وٟمج٤مؾم٦م ُم٤م مل يٕمٚمؿ ٟمج٤مؾمتف.
وىم٤مل ذم سمٞم٤مٟمف :إ ّن ا ّشمّم٤مف إقمٞم٤من ّ
سم٤محلؾ واحلرُم٦م واًمٜمج٤مؾم٦م واًمٓمٝم٤مرة
يرضمع إمم ُمّلطمٔم٦م طم٤مل ومٕمؾ اعمٙم ّٚمػ وإن يم٤م َٟم ِ
٧م احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مقمث٦م ًمٚمحٙمؿ

ِ
يم٤مُمٜم ً٦م ذم شمٚمؽ إقمٞم٤من ،وم٤مٕقمٞم٤من وإن ا ّشمّمٗم٧م سمذاهت٤م ُمـ ضمٝم٦م شمٚمؽ احلٙمؿ
ٍ
شم٘مٞمٞمد سم٤مًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ ،وًمٙمـ ا ّشمّم٤مومٝم٤م ِبام1
سم٤محلرام واًمٜمجس ُمث ً
ّل ُمـ همػم
إٓ ذم صقرة اًمٕمٚمؿ1.
ُمـ ضمٝم٦م ُمّلطمٔم٦م إو٤موم٦م ومٕمؾ اعمٙم ّٚمػ إًمٞمٝم٤م ٓ يٙمقن ّ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦مِ :ب٤م.
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص.68
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وىم٤مل أيْم ً٤م ـ سمٕمد مجٚم٦م يمّلم ًمف ـ  :إ ّن يمقن طمرُم٦م أطمدمه٤م ي٘مٞمٜم ّٞم٦م ،أو
ٟمج٤مؾمتف ي٘مٞمٜم ّٞم٦م سمٛمٕمٜمك ا ّشمّم٤مومف ذم ٟمٗمس إُمر سم٤محلٙمٛم٦م اعمقضمٌ٦م ًمٚمحرُم٦م أو
اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ ،يقضم٥م اًمٞم٘ملم سم٤م ّشمّم٤مومف سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م واحلرُم٦م ُمْم٤موم ً٤م إمم اعمٙم ّٚمػ،
ومٚمؿ يثٌ٧م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ طمتّك ُي٥م اإلضمتٜم٤مب [قمٜمف] ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م1.

وشمٜمجزة سمٕمد آقمؽماف
وأىمقل :إن يم٤من همروف إٟمٙم٤مر ٟم٘مٚم ّٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
سمتح ّ٘مؼ اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل سم٠من يٙمقن ذسمف طمراُم ً٤م ذم اًمقاىمع ،ومٝمق اقمؽماف
سم٤معم٘مت٣م ،ومٌٕمد إطمرازه سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٓسمدّ ُمـ إصمٌ٤مت يمقن اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكم
ّل أو ذقم ً٤م وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ قم٘م ً
ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ ومٕمٚم ّٞمتف قم٘م ً
ّل يمام أذٟم٤م إًمٞمف
قوحف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،وإصمٌ٤مت اعم٤مٟمع اًمنمقمل ِم ّ٤م مل يًتٜمد إًمٞمف هٜم٤م ،وإن
وؾمٜم ّ
اعم٘مرر ذم طم٘مٞم٘متف ذم
يم٤من همروف ٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل قمـ اًمٗمٕمؾ سم٤مًمقضمف ّ
ؾم٤مئر اعم٘م٤مُم٤مت ،ومٛمع خم٤مًمٗمتف إلـمّلق دًمٞمٚمف وىمٞم٤مم اإلمج٤مع قمغم صمٌقشمف ذم
اجلٛمٚم٦م وًمزوم اًمتّمقي٥م ذم اعمقوققم٤مت وهمػم ذًمؽ ،ظمرج قمـ ُمٗمروض
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف يمام أذٟم٤م إًمٞمف.
اعمً٠مًم٦م وهق
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
اًمث٤مين :إ ّن اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكم قمذر قم٘مكم يٛمٜمع ُمـ ّ
اًمقاىمٕمل ،يمٛمقارد اًمِمٌٝم٤مت اًمٌدوي٦م احلرُم٦م ذم ٟمٗمس إُمر وإن مل يٕمٚمٛمف
وم٢من اعمٙم ّٚمػ قمٜمد ذب ّ
اعمٙم ّٚمػّ ،
يمؾ واطمد ُمـ اإلٟم٤مئلم ضم٤مهؾ سمحرُم٦م ومٕمٚمف،
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص 73واحل٤مؿمٞم٦م قمغم ىمقاٟملم
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ومام اعم٤مٟمع ُمـ يمقٟمف قمذرا ذم وىمققمف ذم احلرام اًمقاىمٕمل؟ يم٤معمً٠مًم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م
واًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة وهمػممه٤م.
وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم إ ّن طم٘مٞم٘م٦م احلٙمؿ اًمقاىمٕمل حيتٛمؾ وضمقه ً٤م:
ُمٜمٝم٤م :أن يٙمقن قمٌ٤مرة قمـ ٟمٗمس اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة اًمٙم٤مُمٜمتلم ذم ذوات
إؿمٞم٤مء.
ّ
اعمت٠مظمرشملم قمـ
وُمٜمٝم٤م :أن يٙمقن قمٌ٤مرة قمـ اعمحٌقسم ّٞم٦م واعمٌٖمقو ّٞم٦م
إُمريـ اعمت٘مدّ ُمتلم قمغم اًمٓمٚم٥م.
وُمٜمٝم٤م :أن يٙمقن قمٌ٤مرة قمـ يمقن اًمٗمٕمؾ سمحٞم٨م ُي٥م إذا شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف،
قمٛمل
ومح٘مٞم٘م٦م اًمتٙمٚمٞمػ هق صمٌقشمف اعمنموط ،وهق ا ًّمذي ئمٝمر ُمـ ّ

اًمٕمّلُم٦م1
ّ

إول هقا ًّمذى يٚمقح ُمـ قمٌ٤مرة اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل
ـم٤مب صمراه فم٤مهر ًا ،يمام أ ّن ّ
اعمت٘مدّ ُم٦م.1
وُمٜمٝم٤م :أن يٙمقن قمٌ٤مرة ُمـ اًمٓمٚم٥م اعمٓمٚمؼً ،مٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٚم ّٞم٦م
وُمّلطمٔم٦م إريم٤من قمغم اًمقضمف ّ
اًمٙمكم سم٠من يّلطمظ ُم٤مه ّٞم٦م اخلٛمر وذب شمٚمؽ
اعم٤مه ّٞم٦م واًمٕمٌ٤مرة ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ قمٚمٛمٝمؿ سم٤معمقوقع واحلٙمؿ وضمٝمٚمٝمؿ ِب٤م،
ومٞم ِ
ٜمِمئ أُمر احلٙمؿ اًمتحريٛمل قمغم ٟمقع اعمٙم ّٚمٗملم ذم ٟمقع اًمٗمٕمؾ ،ومٛمـ قمٚمؿ
ُ
يتٜمجز قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ ذم
شمٜمجز قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ :وأ ُّم٤م اجل٤مهؾ ِب٤م ،ومّل ّ
ِب٤م ،وم٘مد ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمرو ّي٦م ،ص.69

 .1ىمقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص.43
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ُمقارد يمقٟمف قمذر ًا وإن يم٤من ُمٜمدرضم ً٤م حت٧م اًمٕمٜمقان ُمـ طمٞم٨م دظمقًمف حت٧م
اخل٤مص اًمذي هق ُمٜم٤مط اإلـم٤مقم٦م
إومرادً ،مٙمـ ٓ يتق ًّمد ُمٜمف اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
واعمٕمّمٞم٦م سمٕمد ُمّلطمٔم٦م اخلّمقص ّٞم٦م.
اخل٤مص
وُمٜمٝم٤م :ؿمٛمقل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٓمٚمؼ ًمف وشمق ًّمد اخلٓم٤مب اًمنمقمل
ّ
جمرد وضمقده ٓ يٙمٗمل ذم صمٌقت اًمٕم٘م٤مب وىمٓمع قمذر اعمٙم ّٚمػ
ُمٜمف أيْم ً٤مً ،مٙمـ ّ
ُم٤م مل يثٌ٧م وضمقده قمٜمد اعمٙم ّٚمػ ،ومٕمٜمد قمدُمف يٙمقن اعمٙم ّٚمػ ُمٕمذور ًا سمٛمٕمٜمك
أظمص
قمدم اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف ،ومٛمقرد طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اإلـم٤مقم٦م
ّ
ُمـ ُمقرد طمٙمؿ اًمنمع ،واجل٤مهؾ اعمٗمروض ُمقرد حلٙمؿ اًمنمع وظم٤مرج قمـ
طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وشمٗمّمٞمؾ هذه اًمقضمقه ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
ٍ
إول ،وم٤معمٗمًدة اعمقضمقدة ذم ارشمٙم٤مب احلرام
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :أ ُّم٤م قمغم ّ
اعمٗمروض وضمقده هٜم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ي٘متض طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمحرُمتف ومٕم ً
ّلً ،م٘م٤مقمدة
ّ
اعمحؾ سمحٙمؿ وضمدان اًمٕم٘مؾ ُمـ
اعمّلزُم٦م اعم٘م ّررة ذم حم ّٚمف سمٕمد إطمراز ىم٤مسمٚمٞم٦م
خل٤مص قمـ ذب اعم٤مئع اعمر ّدد سملم اإلٟم٤مئلم ،ومٙمقن اجلٝمؾ
قمدم ىمٌح اًمٜمٝمل ا ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ إ ُّم٤م أ ّن هٜم٤مُ 1مّمٚمح٦م طملم اجلٝمؾ يتدارك ِب٤م ُمٗمًدة اًمقاىمع،
قمذر ًا
ومٞمٙمقن اعمٗمًدة اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمتحريؿ ُمتداريم٦م ِب٤م ٟمٗمٞم ً٤م ،أو قمٜم٤مي٦م ُمـ اًمِم٤مرع قمٚمٞمف
سم٠من يتداريمف سمٌمء ،وإ ُّم٤م أن يٙمقن ٕضمؾ ُم٤مٟمع ُمـ ـمرف اًمتٙمٚمٞمػ زاطمؿ
ذًمؽ ضمٝم٦م طمًٜمف اًمٜم٤مر ُمـ ىمٌح اًمٗمٕمؾ وهذا اعم٤مٟمع ذم يمّل اًم٘مًٛملم ـ أقمٜمل
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مً« :مٙمقنش.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 167 .....................

ذم ـمرف اًمتٙمٚمٞمػ أو اعمٙم ّٚمػ سمف ـ إ ُّم٤م أن حيٙمؿ سمقضمقده اًمٕم٘مؾ أو اًمنمع
واًمنمع ؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم إُمٙم٤مٟم٤م ووىمققم ً٤م ،وأ ُّم٤م اًمٕم٘مؾ ومٔم٤مهر
أ ّٟمف ٓي٘م ٌِّح اًمتٙمٚمٞمػ اعمٗمروض وٓ حيٙمؿ سمقضمقد ضمٝم٦م ُمرضمقطم ّٞم٦م ذم اًمتٙمٚمٞمػ
طمتّك يزاطمؿ ضمٝم٦م اعمٙم ّٚمػ سمف ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م أ ّن اًمٕمؼمة سمجٝم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ ٓ
اعمٙم ّٚمػ سمف ّ
وإٓ وم٤مُٕمر أفمٝمر ،وٓ حيٙمؿ أيْم ً٤م سمقضمقده ُمّمٚمح٦م ذم اًمٗمٕمؾ
شمٞمن
يتدارك ِب٤مُ 1مٗمًدة خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع وٓ سمٚمزوم شمداريمٝم٤م قمغم اًمِم٤مرع سمٕمد ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ
آُمتث٤مل ،ومٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م واحلٙمٛم٦م هق شمٕم ّٚمؼ اًمٜمٝمل سم٤معمٙم ّٚمػ
جمرد اطمتامل وضمقد
سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك ًمف قمذر ذم اعمخ٤مًمٗم٦م يمام هق اعمٓمٚمقب ،و ّ
رء ِم ّ٤م ذيمر سمٕمد شمًٚمٞمؿ إُمٙم٤مٟمف ٓ يٜمٗمع ذم رومع اًمٞمد قمـ ىم٤مقمدة اعمّلزُم٦م ُم٤م مل
يثٌ٧م ،يمام ذم ؾم٤مئر ُمقارد اًم٘م٤مقمدة.
وُمٜمف ئمٝمر أٟمّف ٓ حمٞمص قمـ آقمؽماف سمٕمدم يمقٟمف قمذر ًا قم٘مٚم ّٞم ً٤م قمغم
اًمقضمقه إظمر أيْم ً٤مّ ،
وم٢من هذا اعم٘مدار ـ وهق وضمقد اعمٗمًدة ـ ِمّ٤م يِمؽمك ومٞمف
ظمٚمق احلٙمؿ قمـ
مجٞمع اًمٕمدًمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتٌٕم ّٞم٦م إطمٙم٤مم ًمٚمّمٗم٤مت وإٟمّف يٛمتٜمع ّ
اًمّمٗم٦م اعمقضمٌ٦م ًمف ،وأ ُّم٤م ُمـ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٓمٚم٘م ً٤م يم٤مٕؿم٤مقمرة أو ذم اجلٛمٚم٦م
ًمقضمقزوا
ًمٖمػم واطمد ُمـ اعمح ّ٘م٘ملم اًم٘م٤مئٚملم سمٙمقن اًمٕمؼمة سمجٝم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ سمدون اًمّمٗم٦م وًمق ذم سمٕمض ُمقارده سم٠من يٙمقن اعمٗمًدة طمٙمٛم٦م
يتؿ قمٚمٞمف هذا اًمٌٞم٤من وٓسمدّ ًمف ُمـ ضمٕمؾ
جلٕمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ٓ قم ّٚم٦م ًمف ،ومّل ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ومقىمف« :سمفش.
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اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل قمٜمد ُمـ أصمٌتف ُمـ أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك آظمر.
وم٢من يم٤من ذًمؽ هق اًمث٤مين ،وم٢من ىمٚمٜم٤م :يٙمقن اًمٕمٚمؿ سمٙمقن اًمٌمء ُمٌٖمقو٤م
ًمٚمِم٤مرع يم٤مومٞم ً٤م ذم حتريؽ اًمٕم٘مؾ وإًمزاُمف سمؽميمف ،وم٤مُٕمر يمام ؾمٌؼّ ،
وإٓ ومٜم٘مقل:
ّ
اعمحؾ ىم٤مسم ً
ّل
إ ّن اعمٌٖمقو ّٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اعم٘مّمقد هٜم٤م يٚمزُمف اًمٜمٝمل قمٜمف قمٜمد يمقن
ًمٚمٜمٝمل وقمدم وضمقد ُم٤مٟمع قمـ ذًمؽ قمٜمد اًمِم٤مرع ،وىمد سم ّٞمٜم٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م ّ
احلؾ قم٘م ً
ّل
وإٟمّف ًمٞمس ذم اًمٕم٘مؾ ُم٤م يٛمٜمع قمٜمف :وٓ يٙمٗمل آطمتامل سمٕمد إطمراز اعم٘متض ًمف:
ٕ ّن اطمتامل اعم٤مٟمع ٓ يٙمٗمل ذم رومع اًمٞمد قمٜمف سمٕمد يمقٟمف ُمدومققم ً٤م سم٤مٕصؾ.
وإن يم٤من هق اًمث٤مًم٨م ،ومر ّسمام يًتِمٙمؾ ذم احلٙمؿ سم٤مًمقضمقب قم٘م ً
ّل ،سمٜم٤مء
قمغم اعمٌٜمك اعمت٘مدّ م ًم٘مٞم٤مم اطمتامل يمقن اًمنمط هق اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،ومٛمع قمدُمف
ذم اعم٘م٤مم يٜمتٗمل اعمنموط سم٤مٟمتٗم٤مئف ومٕمّل ،ومام اًمًٌ٥م ذم احلٙمؿ سمحرُم٦م اًمقىمقع
ٍ
طمٞمٜمئذ سمحً٥م اًمٕم٘مؾ؟ وًمٞمس هٜم٤م أصؾ ي٘متض شمٕمٛمٞمؿ اًمنمط
ذم اجلٛمٞمع
ًمٚمٕمٚمؿ آمج٤مزم ،سمؾ إصؾ اظمتّم٤مص اًمنمط سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ويرضمع ذم
اًمزائد إمم أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمٜمف.

ٍ
اًمذب قمٜمف ّ
طمٞمٜمئذ إـمّلق اًمدًمٞمؾ ،ومٞم٘متٍم ذم
سم٠من اعمرضمع
ويٛمٙمـ
ّ

اخلروج قمٜمف إمم اًمِمٌٝم٤مت اًمٌدوي٦م وُم٤م و٤مه٤مه٤مً ،مٙمٜمّف ٓ يٜمٗمع ذم ُم٤م ٓ إـمّلق
ّ
ًمدًمٞمٚمف سم٠من يم٤من ُمٝمٛم ً
اعمًتدل اًم٘مٓمع
ّل ُمـ هذه اجلٝم٦م أو ًم ٌّٞم ً٤مّ ،إٓ أن يدّ قمل
ّ
سم٤محت٤مد ُمٜم٤مط ُمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٗمروض ُمع اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ُمـ مجٞمع
اجلٝم٤مت ،أو ُمـ طمٞم٨م اعم٘متض وم٘مط طمتّك ي ّتجف رومع اعم٤مٟمع قمٜمف سم٤مٕصؾ،
ومٞمدّ قمل ّ
أن يم ّؾ ُم٤م اىمت٣م طمًـ اًمٜمٝمل طملم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ُمقضمقد ذم ُمقرد

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 169 .....................

اخل٤مص ذم
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم أيْم ً٤م :وإن يم٤من هق اًمراسمع ،ومّل ري٥م ذم شمق ًّمد اًمٜمٝمل
ّ
ُمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤ممم سمحً٥م اًمٕم٘مؾ قم٘مّل وا ّٟمف ًمق سم٘مل اًمٕم٘مؾ قمغم طم٤مًمف حلٙمؿ
سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م هٜم٤م ،وأفمٝمر ُمٜمف اًمقضمف اخل٤مُمس يمام ٓ خيٗمك ،وم٤مومٝمؿ:
وًمٞمٙمـ هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمٞمٗمٞم٦م طم٤مل احلٙمؿ اًمقاىمٕمل هٜم٤م سمٌ٤مًمؽ ًمٞمٜمٗمٕمؽ ذم ُم٤م
سمٕمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
قمام ذيمر ذم
شمٕمرض ًمف اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ذيمره وطم٤مصٚمف اعمٜمع ّ
اًمث٤مًم٨مُ :م٤م ّ
ذيؾ آطمتج٤مج ُمـ ُمٜم٤موم٤مة اإلذن ذم ارشمٙم٤مب إُمريـ ًمٚمٛمٜمع قمـ اًمٕمٜمقان
اعمر ّدد ّ
سم٠من خم٤مًمٗم٦م 1احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل ٓ يقضم٥م ارشمٗم٤مع احلٙمؿ
اًمقاىمٕمل ،يمام ذم اًمِمٌٝم٦م اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إذا ومرض يمقٟمف ُمٜمدرضم ً٤م
حت٧م قمٜمقان احلٙمؿ ذم اًمقاىمع ،ومٙمام أ ّن طم ّٚمٞم٦م اًمٗمرد اعمِمٙمقك فم٤مهر ًا ٓ يٜم٤مذم
اعمحرم واىمٕم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م هٜم٤مك ،ومّل وػمهٜم٤م ذم اًمتزام ذًمؽ ُمع
طمرُم٦م اًمٕمٜمقان
ّ
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم1.

ِ
صمؿ إٟمّف أضم٤مب قمـ ذًمؽ سمِ َّ
اًمٔم٤مه ِر ّي ٓ َشم ْ٘مدَ ُح خم٤مًمٗمتف
٠من احلُ ْٙم َؿ
ّ

ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل ذم ٟمٔمر احل٤ميمؿ ُمع ضمٝمؾ اعمحٙمقم سم٤معمخ٤مًمٗم٦مً ،مرضمقع ذًمؽ
إمم ُمٕمذور ّي٦م اعمحٙمقم اجل٤مهؾ يمام ذم أص٤مًمف اًمؼماءة وإمم سمدًمٞم٦م احلٙمؿ
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اًمٔم٤مهري قمـ اًمقاىمع ،أو يمقٟمف ـمري٘م ً٤م جمٕمقًٓ إًمٞمف قمغم اًمقضمٝملم ذم اًمٓمرق
اًمٔم٤مهر ّي٦م اعمجٕمقًم٦م ،وأ ُّم٤م ُمع قمٚمؿ اعمحٙمقم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ،ومٞم٘مٌح ُمـ اجل٤مهؾ
ضمٕمؾ [يمّل] احلٙمٛملمّ :
ٕن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتحريؿ ي٘متض وضمقب آُمتث٤مل
اعمحرم ،وم٢مذن اًمِم٤مرع ذم ومٕمٚمف يٜم٤مذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ
سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ذًمؽ
ّ
ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م.
صمؿ اقمؽمض قمغم ٟمٗمًف سمام ُم ّ
ٚمخّمف :إ ّن اعمٜم٤موم٤مة اعمذيمقرة إٟمّام يٙمقن ُمـ
ّ
ضمٝم٦م أ ّن اإلذن ذم اًمٗمٕمؾ إذن ذم اعمٕمّمٞم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م ،وهق إٟمّام ي٘مٌح إذا قمٚمؿ
اعمٙم ّٚمػ سمٙمقٟمف ُمٕمّمٞم٦م طملم آرشمٙم٤مب ،واإلذن ذم اعمِمتٌٝملم ًمٞمس يمذًمؽ إذا
يم٤من قمغم اًمتدري٩مً ،مٕمدم طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م ّإٓ سمٕمده وًمٞمس
وإٓ ًم٘مٌح اإلذن ذم ُمقا ِرد َقم ٍ
ديدة يم٤مإلذن ذم ارشمٙم٤مب
َ َ
ذم اًمٕم٘مؾ ُم٤م ي٘م ٌّح ذًمؽ ّ ّ
اًمِمٌٝم٤مت همػم اعمحّمقرة سمحٞم٨م ي١م ّدي إمم اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب احلرام ويم٤مإلذن
ذم اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م اًمتل يٕمٚمؿ اعمقمم ا ّـمّلع اًمٕمٌد سمٕمد اًمٗمٕمؾ قمغم يمقٟمف ُمٕمّمٞم٦م
ويم٤مًمتخٞمػم آؾمتٛمراري سملم اخلؼميـ أو ومتقى اعمجتٝمديـ1.

صمؿ أضم٤مب قمٜمف ّ
سم٠من إذن اًمِم٤مرع ذم أطمد اعمِمتٌٝملم يٜم٤مذم أيْم ً٤م طمٙمؿ
ّ
اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم اعمتٕم ّٚمؼ سم٤معمّمداق اعمِمتٌفِ ،إلُي٤مب
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اًمٕم٘مؾ طمٞمٜمئذ آضمتٜم٤مب قمـ يمّل اعمِمتٌٝملم1.

ٟمٕمؿ ًمق أذن اًمِم٤مرع ذم ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م ُمع ضمٕمؾ أظمر سمدٓ قمـ
اًمقاىمع ذم آضمتزاء سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف ضم٤مز ،وم٢مذن اًمِم٤مرع ٓ حيًـ ّإٓ سمٕمد
اعمحرم
إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ أظمر سمدٓ فم٤مهري٤م قمـ احلرام اًمقاىمٕمل ،ومٞمٙمقن ّ
اًمٔم٤مهري هق أطمدمه٤م قمغم اًمتخٞمػم ويمذا اعمح ّٚمؾ اًمٔم٤مهري ويثٌ٧م اعمٓمٚمقب
وهق طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمٗمٕمؾ [يمّل] اعمِمتٌٝملم 1.اٟمتٝمك.
وأىمقل :طم٤مصؾ هذا اًمٙمّلم دقمقى أ ّن اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم قم ّٚم٦م شم٤مُم٦م
ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م واُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل يم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم،
ومّلسمدّ ُمـ اإلشمٞم٤من سمٙمّل اعمحتٛمٚملم إلطمراز اًمقاىمع ،وهم٤مي٦م إُمر هٜم٤م إٟمّف ُيقز
يٕملم اعمحتٛمٚملم سمٕمٞمٜمف ،أو ٓ سمٕمٞمٜمف ذم ُم٘م٤مم آُمتث٤مل سم٠من
ًمٚمِم٤مرع ذم احلٙمٛم٦م أن ّ
يٙمقن قمغم شم٘مدير خم٤مًمٗمتف ًمٚمقاىمع سمدًٓ ذقم ّٞم ً٤م قمٜمف ،ومٞمٙمقن اًمٓمرف أظمر
ُم٠مذوٟم ً٤م ومٞمف فم٤مهر ًا :وهذا سمخّلف اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،وم٢مٟمّف ٓ ّ
حمؾ ًمإلذن ومٞمف
ُمٜمجز ًمٚمتٙمٚمٞمػ وؾمٌ٥م ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م أو
رأؾم ً٤م ،وم٤مًمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م ّ
اجلٕمٚمٞم٦م.
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سح سمخّلومف ضمدّ ي
وهذه اًمدقمقى ٓ أقمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمقاوم٘م ً٤م سحي ً٤م ،وِمّـ ّ
اًمِم ِ
ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه ذم هذه اعمً٠مًم٦م طمٞم٨م اقمؽمف سم٠مٟمّف ًمق َأ ِذ َن ّ
٤مر ُع ذم ارشمٙم٤مِبام
ٙمؿ اًمٕم٘مؾً ،مٙمٜمّف ُمٜمع ُمـ صمٌقشمف1.
ُمٕم ً٤م ،ار َشم َٗم َع ُطم ْ

َ

ْ

ُ

َ
صمؿ إ ّن هذا اجلقاب سمٔم٤مهره يِمٙمؾ اٟمٓمٌ٤مىمف قمغم اًمً١مالّ ،
اًمً٤مئؾ
وم٢من
ّ
ُمٜمع ُمـ قمدم اجلقاز قمٜمد قمدم اًمٕمٚمؿ طملم اًمٗمٕمؾ ،وهق مل يثٌتف سم٤مًمدًمٞمؾ ذم
اجلقابَ ،ومٝمق أؿمٌف رء سمتٙمرار اعمدّ قمك.
ويدومٕمف أ ّن ُطم ْٙم َؿ اًمٕم٘مؾ ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم ًمٞمس سمره٤مٟمٞم ً٤م طمتّك يؼمهـ قمٚمٞمف،
وإٟمّام هق طمٙمؿ وضمداين قم٘مكم ٓ يٕم٘مؾ ومٞمف ّإٓ قمغم اًمقضمدان ،واًمً٤مئؾ عم٤م ُمٜمع
وادقمك اٟمّف ٓ سم٠مس سمف ُمع طمّمقل
ُمـ اًم٘مٌح ٕضمؾ قمدم اًمٕمٚمؿ طملم اًمٗمٕمؾ
ّ
اًمٕمٚمؿ سمٕمده َد َوم َٕم ُف ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
سم٠من اعم٤مٟمع ًمٞمس ؿمٞمئ ً٤م ِمّ٤م ذيمر وإٟمّام هق ّ
واعمٗمروض سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمغم ُم٤مسم ّٞمٜم٤مه ،وم٤مومٝمؿ.
ٟمٕمؿ فم٤مهر آطمتج٤مج اعمت٘مدّ م دقمقى اعمٜم٤موم٤مة سملم ٟمٗمس اًمتٙمٚمٞمٗملم
إول سمدقمقى اعمٜم٤موم٤مة سملم
اًمنمقم ّٞملم ،ومّل
يّمح اجلقاب قمـ آقمؽماض ّ
ّ
اإلذن اًمنمقمل واحلٙمؿ اًمٕم٘مكمّ ،إٓ أن يدومع ّ
سم٠من اعمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام سمٕمد ظمروج
اًمقاىمع ُمـ اًمِم٠مٟمٞم٦م إمم اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمْمٛمٞمٛم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،أو أ ّن اعمٜم٤موم٤مة سملم
اًمتٙمٚمٞمٗملم سم٤مقمتٌ٤مر اًمٚمقازم ٓ سم٤مًمذات.
وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،ومتح٘مٞمؼ أصؾ اعمٓمٚم٥م وشمٗمّمٞمٚمف إٟمّؽ ىمد قمروم٧م أ ّن
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احلٙمؿ اًمقاىمٕمل حيتٛمؾ اًمقضمقه اخلٛمً٦م اعمت٘مدّ ُم٦م وفم٤مهر اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر
اظمتٞم٤مر أطمد إظمػميـ ،وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقضمف إظمػم ُمٜمٝمام وهق أومم اًمقضمقه
سم٤مًمدقمقى اعمت٘مدّ ُم٦م ،ومّل يٙمقن إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهري٦م قم٘مٚمٞم٦م أو ذقمٞم٦م ّإٓ قمذري٦م
سوم٦م سمٛمٕمٜمك رومع اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب ُمـ اًمٗمٕمؾ قمٜمد خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمقاىمع ،وم٤مإلذن
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل
ذم ارشمٙم٤مب اعمِمتٌٝملم يٙمقن قمٌ٤مرة قمـ رومع ّ
وضمٕمؾ اًمٕمٌد ُمٕمذور ًا ذم ذًمؽ ٓ ،سمٛمٕمٜمك اًمٕمٗمق احلتٛمل ُمـ اًمٕم٘م٤مب ،وم٢مٟمّف
قمام ٟمحـ سمّمدده ُمـ احلرُم٦م سمٛمٕمٜمك اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف :وُمـ
ظم٤مرج ّ
اًمٌلم ّ
إن ذًمؽ ٓ يٜم٤مذم ٟمٗمس اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل وإٟمّام يتح ّ٘مؼ اًمتٜم٤مذم سملم اًمٕم٘مؾ
ّ
احل٤ميمؿ سمقضمقب اإلـم٤مقم٦م واؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م وإذن اًمِم٤مرع
سمجٕمؾ اعمٙم ّٚمػ ُمٕمذور ًا ذم خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع.
وطمٞمٜمئذ ومٞم ّتجف أن ي٘م٤مل :إ ّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اإلـم٤مقم٦م وطمرُم٦م
اعمٕمّمٞم٦م ُمتح ّ٘مؼ ذم اعم٘م٤مم سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ومٕم ً
ّل ُمـ دون أن يٙمقن ذًمؽ ُمٕم ّٚم٘م٤م
قمغم قمدم إذن اًمِم٤مرع ذم اًمٗمٕمؾّ ،
وم٢من احلٙمٛملم اًمٕم٘مٚم ّٞملم شمٜمجٞمز ّي٤م ِن ذم مجٞمع
ُمقارد صدق قمٜمقان اعمقوققملم ،يمام هق احل٤مل ذم ُمقرد اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم قمغم
ُم٤م طم ّ٘مؼ ذم حم ّٚمف ُمـ اُمتٜم٤مع شمٕم ّٚمؼ اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٛمؾ سمف قمغم اًمقضمف اعمذيمقر.
وىمد ي٘م٤مل :إ ّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ذم اعم٘م٤مم إٟمّام هق إذا مل ي٠مذن اًمِم٤مرع ذم
ارشمٙم٤مِبام ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو سمنمط يمقٟمف قمغم اًمتدري٩م وإن مل ٟم٘مؾ سمف ذم اًمٕمٚمؿ
اًمتٗمّمٞمكم.

ّأوًّٟٓ ِٕ :م٤م إذا راضمٕمٜم٤م وضمداٟمٜم٤م وظم ّٚمٞمٜم٤م ٟمٗمقؾمٜم٤م قمـ اًمتٗم٤مصٞمؾٟ ٓ ،مجد
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ٙم٤مب ُيم ِّؾ ِ
يرظمص اًمِم٤مرع ُِم ِـ ْارشمِ ِ
ذم قم٘مقًمٜم٤م ىمٌح ً٤م ذم أن ّ
واطم ٍد ُمـ اعمِمتٌٝملم
شمدرُي ً٤م وضمٕمؾ احلٙمؿ اًمٔم٤مهري دائر ًا ُمدار اًمٕمٚمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م طملم اًمٗمٕمؾ ُمع
سم٘م٤مء اًمٕمٚمؿ اًمقاىمٕمل قمغم طم٤مًمف ،يمام هق اعمؽمائك ُمـ إظمٌ٤مر أشمٞم٦م

إن ؿم٤مء اهلل

شمٕم٤ممم ،يمام اقمتٛمد قمٚمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم فم٤مهر يمّلُمف.
وصم٤مٟمٞم٤م :إ ّن اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر قمـ اعمٙم ّٚمػ قمـ ىمّمد وقمٛمد إٟمّام هق ذم
ظمّمقص إومراد اعمتٕم ّٞمٜم٦م قمٜمده سمٕمٜم٤مويٜمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٦م ،وٓ ري٥م ا ّن ّ
يمؾ واطمد
ُمـ اًمٗمٕمٚملم اعمٗمروولم ذم اعم٘م٤مم ُمِمٙمقك احلرُم٦م طملم اًمٗمٕمؾ ،وم٢مذن اًمِم٤مرع
ذم ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم هذا اًمقضمف ًمٞمس إذٟم ً٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م وإن ًمزُمف
إًمٖم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل إذا أظمذ اعمٙم ّٚمػ سمٙمّل اإلذٟملم ُمٕم ً٤م ذم ُم٘م٤مم
اًمٕمٛمؾ :وِبذا يتح ّ٘مؼ اًمٗم٤مرق سمٞمٜمف وسملم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،وم ّ
٢من اًمؽمظمٞمص ُمٕمف
ّل وهق همػم ضم٤مئز قم٘م ً
شمرظمٞمص ذم اعمٕمّمٞم٦م قمـ ىمّمد إًمٞمٝم٤م وقمٛمد ومٞمف ومٕم ً
ّل يمام
ّ
اعمًتدل ،ومّل ٟمً ّٚمؿ هٜم٤م اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمقضمقب إـم٤مقم٦م اًمتٙمٚمٞمػ
ذيمره
سم٤مإلمج٤مل شمٜمجٞمز ًا وىمٌح إذن أُمر ذم ارشمٙم٤مب ّ
يمؾ ُمٜمٝمام وقمدم ضمقاز ُمٕمذور ّي٦م
سح اًمِم٤مرع سمف ُمحؾ
اعمٙم ّٚمػ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ٕضمؾ ضمٝمٚمف اًمتٗمّمٞمكم سمحٞم٨م ًمق ّ
قمغم إرادة همػم ذًمؽ ُمٜمف.
ويِمٙمؾ ذًمؽ سم٠م ّن اإلذن ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام وإن ومرض ضمقازه ُمـ طمٞم٨م
ٟمٗمًفً ،مٙمٜمّف يتق ًّمد ُمٜمٝمام اإلذن ذم ارشمٙم٤مب اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤ملّ ،
وم٤من إٟم٤مء زيد
ّل إذا شمر ّدد سملم إٟم٤مئلم ،وم٤مإلذن ذم ارشمٙم٤مب ّ
اعمٕمٚمقم ٟمج٤مؾمتف ُمث ً
يمؾ ُمٜمٝمام إذن ذم
ارشمٙم٤مب إٟم٤مء زيد اعمٕمٚمقم طمرُمتف ًمٚم٘مٓمع سمٕمدم ظمروضمف قمٜمٝمام وإن مل يٕمٚمؿ
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ظمّمقص اإلذن اًمقارد قمٚمٞمف ،وطمٞمٜمئذ ومٞمٜم٤مذم ذًمؽ اًمٜمٝمل اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٕمٜمقان
اظمتص
اعمجٝمقل سمْمٛمٞمٛم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم إـم٤مقمتف ويٙمِمػ قمٜمف ُم٤م إذا
ّ
اخلٓم٤مسم٤مت سمٛمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،يمام ًمق ىم٤مل :اضمتٜم٥م قمـ آٟم٤مء اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام
وًمؽ اًمرظمّم٦م ذم ذِبام ُمٕم ً٤م ،وم٢مٟمّف ٓ يٙم٤مد ّ
يِمؽ ذم شمٜم٤مومٞمٝمام.
شمٍمف
وُمٜمف ئمٝمر اإلؿمٙم٤مل ذم ّ
إول أيْم ً٤م جلقاز اعمٜمع قمٜمف ُمع قمدم ّ
ذم اًمقاىمع سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وسم٘م٤مء اعمٓمٚم٥م ذم هذه حل٤مًم٦م ،ومٝمق ٟمٔمػم ُم٤م ر ّسمام
يدّ قمك ذم ىمٓمع اًم٘م ّٓم٤مع ُمـ اًمقضمدان ذم ضمقاز هنل اًمِم٤مرع قمـ قمٛمٚمف ُمٓمٚم٘م ً٤م
ُمع ُم٤مطم ّ٘مؼ ذم حم ّٚمف ُمـ اؾمتح٤مًم٦م هنل اًمِم٤مرع قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٓمع اًمٓمري٘مل.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومّل ومرق سملم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واًمتٗمّمٞمكم ذاشم ً٤م ّإٓ سم٤مقمتٌ٤مر
ومٞمًٛمك قمٚم ًام
ُمتٕم ّٚم٘مف ،ومٞمٙمقن شم٤مرة ؿمٞمئ ً٤م ُمٕم ّٞمٜم ً٤م سمحٞم٨م يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمف،
ّ
يّمح إًمٞمف اإلؿم٤مرة :وٓ ومرق ذم اٟمجٕم٤مل
ُمٕملم ،ومّل
ّ
شمٗمّمٞمٚمٞم ً٤م ،وشم٤مرة أُمر ًا همػم ّ
وشمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمف سملم اًم٘مًٛملمّ ،
ومٙمؾ ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف ـمرح اًمٕمٚمؿ ـ وًمق
اًم٘مٓمع
ّ
سمٕمد آٟمْمامم ـ ٓسمدّ ُمـ محٚمف قمغم ظمّلف فم٤مهره ،ومدقمقى أ ّن قمدم مت ّٞمز
اعمٕمٚمقم ُمـ همػمه ذم اخل٤مرج ؾمٌٌ ً٤م جلقاز إًمٖم٤مء اًم٘مٓمع اعمٜمجٕمؾ سمٜمٗمًفِ ،مٜمققم٦م
ًمٕمدم فمٝمقر ُمدظمٚمٞم٦م ًمف ومٞمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ.
ّإٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن اقمتٌ٤مر اًم٘مٓمع وقمدُمف مل يٙمـ ّإٓ سم٤مقمتٌ٤مر شمٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمؾ
يّمح شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف
ذم اًمٔم٤مهر قمغم طمًٌف ،ومٝمق إٟمّام يٙمقن إذا يم٤من سمحٞم٨م
ّ
ذم ٟمٔمر اًم٘م٤مـمع وقمدم مت ّٞمزه ذم ٟمٔمر اًم٘م٤مـمع ُم٤مٟمع قمـ يمقٟمف ُمتٕم ّٚم٘م٤م ًمٗمٕمٚمف ذم
ٟمٔمره شمٗمّمٞم ً
ّل وًمٞمس اقمتٌ٤مر اًم٘مٓمع قمٌ٤مرة قمـ أُمر واىمٕمل ُمتٕم ّٚمؼ سمٛمقوقع
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واىمٕمل يم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقم ّٞم٦م ،ومٛمٕمٜمك ًمزوم اًمٕمٛمؾ قمغم طمًٌف واقمتٌ٤مره إذا
ٍمف ومٞمف سمجٕمؾ اًمٌدل،
يم٤من إمج٤مًمٞم٤م ومل يٕم ّٞمٜمف اًمِم٤مرع سمجٕمؾ ـمريؼ إًمٞمف ومل يت ّ
هق اإلشمٞم٤من سمٙمّل اعمحتٛمٚملم ومٕم ً
ّل أو شمريم ً٤م ٕضمؾ إدراك اًمتٙمٚمٞمػ اعمٗمروض،
وطمج ّٞمتف ُمٖم٤مير طم٘مٞم٘م٦م ٓقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم وإن
وم٤مقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ّ
ِ
إول سم٤مًمث٤مين ذم قمدم ضمقاز رومع
ّاحتد َُمٜمْ َِم ُ١م ُمه٤م قمٜمد اًمٕم٘مؾ ،ومّل َيّم ُّح ُم٘م٤ميً٦م ّ
ٍ
ّ
يٜمحؾ إمم طمٙمٛملم قم٘مٚمٞملم ضم٤مريلم جمرى
طمٞمٜمئذ
أصمره سم٤مإلذن اًمنمقمل ،وم٢مٟمّف
ؾم٤مئر إصقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ورود اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمٚمٞمف .وُمٜمف ئمٝمر أ ّن اإلذن
ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام فم٤مهر ًا ًمٞمس إذٟم ً٤م ذم ارشمٙم٤مب اًمٕمٜمقان اعمر ّدد سمٕمٜمقاٟمفّ ،
وم٢من
إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهري٦م اًمنمقمٞم٦م يم٤مًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم شمتٕم ّٚمؼ سمام يم٤من ُمتٛم ّٞمز ًا
سمحٞم٨م يٕمٛمؾ قمغم طمًٌٝم٤م اعمٙم ّٚمػ سمحً٥م ٟمٔمره واقمت٘م٤مده اًمٗمٕمكم.
ودقمقى وضمدان اًمتٜم٤مذم سملم إُمريـ ـ يمام ؾمٌؼ ـ يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م سم٤مطمتامل
اخل٤مص ذم اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمتٜمجٞمزي٦م ّ
وإٓ ًمٖمك احلٙمؿ اعمٗمروض،
فمٝمقر اخلٓم٤مب
ّ
سمخّلف احلٙمؿ اًمٕم٤م ّم اعمتٕم ّٚمؼ سم٤معمقوقع ّ
اًمٙمكم ،يمام يِمٝمد ًمف ُمّلطمٔم٦م ذًمؽ ذم
اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م قمٜمد قمٚمؿ أُمر سم٤محل٤مل ،وم٢مٟمّف ر ّسمام يدّ قمل اًمتٜم٤مذم سملم اًمٜمٝمل قمـ
ص اًمذي يٕمٚمؿ أُمر سمٙمقن اعم٠مُمقر ؿم٤م ّيم ً٤م ذم مخر ّيتف واًمؽمظمٞمص ذم
اخلٛمر اخل٤م ّ
ارشمٙم٤مب شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م ،ومت٠م ُّمؾ ضم ّٞمد ًا.
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م يم ّٚمف ئمٝمر اًمٙمّلم ذم ُم٤م ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم اًمقضمف اًمراسمع ُمـ وضمقه
احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ويمذا احل٤مل ذم همػمه ُمـ اًمقضمقه اًمثّلصم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م ئمٝمر
سم٤مًمت٠م ُّمؾ ومٞمف سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمقضمف اًمث٤مين وهق يمقن اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكم
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قمذر ًا قم٘مٚمٞم ً٤م ،وم٤مًمٔم٤مهر أٟمّف ٓسم٠مس سمؽمظمٞمص اًمِم٤مرع ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م
سم٤مإلذن ذم ّ
يمؾ واطمد ُمـ حمتٛمّلت اًمِمٌٝم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمّمٚمح٦م اعمقضمٌ٦م
ًمٚمتٙمٚمٞمػ واعمحٌقسمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واًمتٙمٚمٞمػ اعمنموط ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمٚمٞمف وُمـ طمٞم٨م
وىمقع اًمتٜم٤مذم سملم اًمتٙمٚمٞمٗملم سمْمٛمٞمٛم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم أطمد اًمقضمٝملم
اعمت٘مدّ ُملم.
وًمؽ أن شم٘مقل :إٟمّف ٓ ومرق ذم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده سملم اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م
سم٠مهه٤م ،وم٢مٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل ذم صمٌقت احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ذم اعم٘م٤مم سم٤مًمٗمرض وسم٤مًمدًمٞمؾ
اعمت٘مدّ م وإٟمّف ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ٓسمدّ وأن يٙمقن سمحٞم٨م ًمق شمٕم ّٚمؼ سمف اًمٕمٚمؿ
ًمتٜمجز سمف اًمتٙمٚمٞمػ قم٘مّل ،وم٤مًمٙمّلم هٜم٤م إٟمّام هق ذم أ ّن اًمتٜمجٞمز اًمٜم٤مرء قمـ
ّ
اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ذم اؾمتح٤مًم٦م اًمؽمظمٞمص قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أُمر احلٙمٞمؿ أو ٓ،
قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م.

ِ
شمٕمرض ًمف اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م أيْم ً٤م
اًمراسمع ُمـ وضمقه آقمؽماضُ :م٤م ّ
وطم٤مصٚمف :إٟمّؽ شمٕمؽمف سمجقاز اًمؽمظمٞمص ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمػم قمغم

ُم٤م شم٘مدّ م ،وم٢مذا ومروٜم٤م يمقن اعمِمتٌٝملم ِمّ٤م ٓ يٛمٙمـ ارشمٙم٤مِبام ّ
[إٓ] شمدرُي ً٤م ،ومٗمل
زُم٤من ومٕمؾ أطمدمه٤م يتح ّ٘مؼ آضمتٜم٤مب قمـ أظمر ىمٝمر ًا ،وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًمتخٞمػم
ـ وهق وىمقع شمرك أطمدمه٤م ذم اخل٤مرج ـ طم٤مصؾ ُمع اإلذن ومٞمٝمام ُمٕم ً٤م ،إذ ٓ
يٕمتؼم ذم شمرك احلرام أزيد ُمـ ذًمؽ ُمـ ىمّمد أو ٟم ّٞم٦م اُمتث٤مل1.
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وأضم٤مب قمٜمف سم٠م ّن اإل ْذ َن ذم ومٕمٚمٝمام ذم هذه اًمّمقرة أيْم ً٤م يٜم٤مذم إُمر

سمِ ِ
اعمحرم ،عم٤م شم٘مدّ م ُمـ أٟمّف ُمع وضمقد دًمٞمؾ
٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٕمٜمقان اًمقاىمٕمل
ّ
طمرُم٦م ذًمؽ اًمٕمٜمقان اعمٕمٚمقم وضمقده ذم اعمِمتٌٝملم ٓ َي ِّم ُّح اإلذن ذم أطمدمه٤م
اعمحرم اًمقاىمٕمل ،وُمٕمٜم٤مه اعمٜمع ُمـ ومٕمٚمف
ّإٓ سمٕمد اعمٜمع قمـ أظمر سمدًٓ قمـ
ّ
سمٕمدهّ ٕ :ن هذا هق اًمذي يٛمٙمـ أن ُيٕمٚمف اًمِم٤مرع َسمدَ ًٓ قمـ احلرام اًمقاىمٕمل
طمتّك ٓ يٜم٤مذم أُمره سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمفّ ،
وم٤من شمريمف ذم زُم٤من ومٕمؾ أظمر ٓ يّمٚمح
ٍ
أن يٙمقن سمدًٓ
طمٞمٜمئذ ،وم٢من ُمٜمع ذم هذه اًمّمقرة قمـ واطمد ُمـ إُمريـ
إولّ ،
وإٓ ًمٖمك
اعمتدرضملم ذم اًمقضمقد ،مل ُيز ارشمٙم٤مب اًمث٤مين سمٕمد ارشمٙم٤مب ّ
ّ
اعمٜمع اعمذيمقر1.

أىمقل :يٛمٙمـ شم٘مرير اجلقاب سمِ َق ْضم ٍف آ َظم َر وهق إ ّن هم٤مي٦م ُم٤م ؾم ّٚمؿ ُمـ ضمقاز

إذن اًمِم٤مرع ذم هذا اعم٘م٤مم ،هق آيمتٗم٤مء قمـ اعمٙم ّٚمػ سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزم،
ومٞمٙمقن ذًمؽ سمدًٓ قمـ اًمقاىمع قمغم شم٘مدير قمدم اإلص٤مسم٦م ،ومٞمٙمقن ذًمؽ اُمتث٤مًٓ
ضمٕمٚمٞم ً٤م ًمٚمخٓم٤مب اًمقاىمٕملّ ،
ُيقز اًمٕم٘مؾ آيمتٗم٤مء سمام ًمٞمس ومٞمف اُمتث٤مل
وإٓ ومّل ّ
اطمتامزم وٓ شمٕمٞمٞمٜمل ،ومّلسمدّ وأن يٙمقن اًمٜمٝمل قمـ أظمر سمحٞم٨م حيتٛمؾ ُمٕمف
حت ّ٘مؼ اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل وهق إٟمّام يٙمقن ذم احلٙمؿ اًمتحريٛمل اًمدائٛمل
إذا يم٤من اًمٜمٝمل قمـ اًمٌدل أيْم ً٤م دائٛم ّٞم ً٤مً ،مٕمدم حت ّ٘مؼ اُمتث٤مل اًمٜمٝمل ّإٓ سم٤مًمؽمك
ِ ِ
ٙم٤مب أ َظم ُر سمٕمده.
دائ ًام ،ومّل ُيقز آ ْرشم ُ
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صمؿ إ ّٟمف  اقمؽمض قمغم ٟمٗمًف :سم٠م ّن اإلذن ذم أطمدمه٤م يتق ّىمػ قمغم
ّ
أظمر ذم ٟمٗمس شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م سم٠من يؽميمٝمام ،واعمٗمروض اُمتٜم٤مع ذًمؽ ذم ُم٤م ٟمحـ
ومٞمف ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم اعمٜمع وٓ يتق ّىمػ قمغم اعمٜمع قمـ أظمر سمٕمد ارشمٙم٤مب
إول ،يمام ذم اًمتخٞمػم اًمٔم٤مهري اإلؾمتٛمراري1.
ّ

صمؿ أضم٤مب قمٜمف
ّ

سم٠م ّن دمقيز ارشمٙم٤مِبام ُمـ ّأول إُمر وًمق شمدرُي ً٤م ،ـمرح

ًمدًمٞمؾ طمرُم٦م احلرام اًمقاىمٕمل ،واًمتخٞمػم آؾمتٛمراري ذم ُمثؾ ذًمؽ ِمٜمقع،
اعمٕملم ،أو يًٌؼ سم٤مًمٗمٕمؾ طمتّك يٙمقن
واعمً ّٚمؿ ُمٜمف ُم٤م إذا مل يًٌؼ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ّ
يت سمف ذم ّ
يمؾ دومٕم٦م سمدًٓ قمـ اعمؽموك دون اًمٕمٙمس سم٠من يٙمقن اعمؽموك ذم
اعم٠م ّ
يت سمف قمغم شم٘مدير طمرُمتف1.
زُم٤من اإلشمٞم٤من سم٤مٔظمر سمدًٓ ُمـ اعم٠م ّ

ىمررٟم٤م اًمٙمّلم اًمً٤مسمؼ،
أىمقل :وهذا اإلؿمٙم٤مل فم٤مهر آٟمدوم٤مع قمغم ُم٤م ّ
وأ ُّم٤م ُم٘م٤ميًتف سم٤مًمتخٞمػم آؾمتٛمراري ،ومام يم٤من ُمٜمف ِم٤مصمّل عم٤م ٟمحـ سمّمدده ومّلسمدّ
ُمـ آًمتزام سم٤مُمتٜم٤مقمف سمٕمد اًمٌٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمر وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف.
وىمقًمف« :واعمً ّٚمؿ ُمٜمف ُم٤م إذا مل يًٌؼ...شّ ،
ًمٕمؾ اعمراد ُمٜمف إٟمّف إٟمّام
يتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ ّأول إُمر قمغم ّ
يمؾ شم٘مدير ،أو يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ
ُيقز إذا مل ّ
ٞمّمح أن يٙمقن ومٕمؾ أطمد اعمحتٛمٚملم ذم زُم٤من سمدٓ قمـ ومٕمؾ أظمر:
سم٤مًمٗمٕمؾ ،وم ّ
ٕ ّن اُمتث٤مل إُمر حيّمؾ سم٢مُي٤مد ومر ٍد ُمٜمف ذم زُم٤من ُم٤م ،سمخّلف اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمؽمك
ٟ .1مٗمس اعمّمدر :ص.135
ٟ .1مٗمس اعمّمدر.

 ................................................................. 183أصؾ اًمؼماءة

واًمٜمٝملّ ،
وم٤من شمرك أطمد حمتٛمكم اًمٜمٝمل ذم زُم٤من ٓ يّمٚمح أن يٙمقن سمدًٓ قمـ
شمرك أظمر ُمٓمٚم٘م ً٤مّ ،
وم٤من اُمتث٤مل اًمٜمٝمل يتح ّ٘مؼ سمؽمك مت٤مم أومراده ذم مجٞمع أزُم٤مٟمف
يمام أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م.

وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أ ّٟمف ىمد َشم َّت ِحدُ اًمقاىمٕم٦م وىمد َشم َت َٕمدَّ ُد ،وقمغم اًمت٘مديريـ إ ُّم٤م أن

ُمٜمجز ًا قمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،أو ٓ ،وقمغم اًمت٘م٤مدير إ ُّم٤م أن يٙمقن
يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ّ
اًمتٙمٚمٞمػ سمخّمقص اًمٗمٕمؾ اعمر ّدد سملم اًمٗمٕمٚملم وإومٕم٤مل ،أو سمخّمقص
اًمؽمك يمذًمؽ ،أو يٙمقن ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م سم٠مطمدمه٤م اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ـ يمام ذم اًمدوران سملم
اًمقضمقب واحلرُم٦م ـ ومٝمذه مجٚم٦م صقر اعمً٠مًم٦م:
ُمٜمجز ًا ُمـ ّأول إُمر ،ومّل رسمط ًمف سمام ٟمحـ
وم٢من مل يٙمـ اًمتٙمٚمٞمػ ّ
سمّمدده ،سمؾ هق جمرى اًمتخٞمػم آؾمتٛمراري ُمٓمٚم٘م٤م قمغم وضمف ئمٝمر شمٗمّمٞمٚمف ِمّ٤م
ؾمٜمذيمره

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت قمٜمد قمٜمقان اًمِمٌٝم٤مت اًمتدرُي ّٞم٦م ،وإن

شمٜمجز اخلٓم٤مب ُمـ ّأول إُمرَ :وم٢م َّن شمٕمدّ دت اًمقىم٤مئع ومّل ُم٤مٟمع ُمـ اؾمتٛمرار
ّ
اًمتخٞمػم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمقىم٤مئع اعمتٕمدّ دة ُمٓمٚم٘م ً٤م يم٠من ي ّ
ّمكم اًمٔمٝمر ذم يقم مجٕم٦م
ّ
ويّمكم صّلة اجلٛمٕم٦م ذم مجٕم٦م أظمرى ،ويم٠من يؽمك َوـمل اعمرأة ؾمت٦م أ ّي٤مم ُمـ
اؾمتٛمر اًمدم قمٚمٞمٝم٤م ويؽمك ؾمت٦م أظمرى ُمٖم٤ميرة
ؿمٝمر ًمٜم٤مد اًمٕم٤مدة اًمقىمت ّٞم٦م إذا
ّ
يمؾ شمٙمٚمٞمػ ذم ّ
ًمألومم ذم اًمِمٝمر أظمر ،وذًمؽ آيمتٗم٤مء ذم ّ
يمؾ واىمٕم٦م
وؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض وىمقع
سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزم ذم ظمّمقصٝم٤م وإن قمٚمؿ سمٕمد ّ
ٜمجز.
اعمخ٤مًمٗم٦م إمج٤مًٓ قمغم شم٠م ُّمؾ ذم صقرة ؾمٌؼ اًمتٙمٚمٞمػ اعم ّ
وإن ّاحتدت اًمقاىمٕم٦م ،وم٢من يم٤من حتريٛم ّٞم ً٤م مل ُيز ومٞمف اؾمتٛمرار اًمتخٞمػم سمٕمد
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ومٕمؾ أطمدمه٤م ،وم٢م ّٟمام يّمٚمح هٜم٤م ًمٚمٌدًمٞم٦م وحيّمؾ سمف آُمتث٤مل آطمتامزم هق
اًمؽمك اعمٓمٚمؼ ـ يمام ؾمٌؼ ـ وإن يم٤من وضمقسم ّٞم ً٤م ،ومر ّسمام يًتٔمٝمر ُمـ اًمٙمّلم اعمت٘مدّ م
إٟمّف ُيقز هٜم٤م اؾمتٛمرار اًمتخٞمػمّ ،إٓ أ ّن اًمتح٘مٞمؼ إٟمّف ٓ ُمٕمٜمك هٜم٤م ٓؾمتٛمرار
اًمتخٞمػمّ ،
وم٢من آُمتث٤مل آطمتامزم حيّمؾ سمٗمٕمؾ ُّم٤م ،ذم زُم٤من ُم٤م ،وم٤مذا ومروٜم٤م
ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ سمف ،ارشمٗمع ُمقوقع اًمتخٞمػم ذقم ً٤م ،ومام ُمٕمٜمك
سم٘م٤مء اًمتخٞمػم سمح٤مًمف؟!
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م فمٝمر طم٤مل اعمر ّدد سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ،ومت ّ
ٚمخص ُمـ ذًمؽ أٟمّف
ٓ ومرق سملم يمقن اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٗمٕمؾ ،أو سم٤مًمؽمك ،أو سم٠مطمدمه٤م قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ،
ًمٙم ّـ اًمّم٤مًمح ًمٚمٌدًمٞم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ هق ُم٤م ي٘مع ذم زُم٤من ُم٤م سمخّلف اًمؽمك ،ومت٠م ُّمؾ
ًمٕم ّٚمؽ شمٔمٗمر سمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام.
اخل٤مُمس :إٟمّف ًمق يم٤من إُمر يمام ذيمر ذم آطمتج٤مج ،مل ي٘مع اًمؽمظمٞمص ذم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم اًمنمقمٞم٤مت وىمد وىمع ذم ُمقاىمع يمثػمة:
ُمٜمٝم٤م :اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة.
صمؿ
ىمر إٟمّف ًمزيد ّ
ىمر ؿمخص سمٕملم 1جلامقم٦م شمدرُي ً٤م سم٠من أ ّ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ًمق أ ّ
ًمٕمٛمروَ ،وم٢م َّٟم ُف حيٙمؿ احل٤ميمؿ سم٤مًمٕملم ًمزيد وسم٘مٞمٛمتف ًمٕمٛمروُ ،مع ّ
ان أطمد احلٙمٛملم
قمغم ظمّلف اًمقاىمع وي٠مظمذ هق أو همػمه ِمّـ ُيري أطمٙم٤مُمف اعم٤مل وىمٞمٛمتف ِلام،
ُمع أ ّن أظمذ أطمدمه٤م ٌ
أظمذ ًمٚمامل سم٤مًمٌ٤مـمؾ ويمذا ُيقز ًمٚمث٤مًم٨م أن ي٠مظمذ اعم٤مل ُمـ
أىمر سمٕملم ؿمخصش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مً« :مق ّ
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شمٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم
يد زيد وىمٞمٛمتف ُمـ قمٛمرو ُمع قمٚمٛمف سمِ َ٠م َّن أطمد أظمذيـ ّ
ىمر سم٤مًمٕملم ًمثّلصم٦م ومامزادَ ،وم٢م َّٟمف حيٙمؿ سم٤مؿمتٖم٤مل ذ ُّمتف سم٘مٞمٛمتلم،
سمٖمػم إذٟمف ويمذا ًمق أ ّ
أو أزيد ُمع خم٤مًمٗمتف ًمٕمٚمٛمف سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمٚمقاىمع وإن ّومرق سملم ؿمٛمقل ىمقًمف

:

«إىمرار اًمٕم٘مّلء قمغم أٟمٗمًٝمؿ ضم٤مئزش ،1وسملم أد ًّم٦م ّ
طمؾ ُم٤م مل يٕمرف يمقٟمف طمراُم ً٤م،
إول ًمإلىمراريـ اعمٕمٚمقم خم٤مًمٗم٦م أطمدمه٤م ًمٚمقاىمع
طمٞم٨م أٟمّف يٚمتزم سمِمٛمقل ّ
سمخّلف اًمث٤مين1.

وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ًمق شمداقمٞم٤م قمٞمٜم ً٤م ذم ُم٤م حيٙمؿ ومٞمف سم٤مًمتٜمّمٞمػ سمٞمٜمٝمام ُمع طمّمقل
اًم٘مٓمع سم٠م ّهن٤م ًمٞمً٧م ّإٓ ٕطمدمه٤م 3ومٞمٜم٤مذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ
وشمٍمف اًمث٤مًم٨م سمٗمٕمؾ ُم٤م يقضم٥م مت ّٚمٙمف ُمٜمٝمام سمنماء وٟمحقه ،أو سمام
واإلًمزام
ّ
اظمتص اًمًٌ٥م ُمـ
اًمتٍمف وم٘مط يم٤مًمٕم٤مري٦م وُمٓمٚمؼ اإلذن إذا
يقضم٥م ضمقاز
ّ
ّ

ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمخّمقص اًمٜمّمػ اعمحٙمقم ًمف سمف ،أو سمام يقضم٥م مت ّٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م
يم٤مإلضم٤مرةّ ،
وم٤من ذم مجٞمٕمٝم٤م ـمرطم ً٤م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم رأؾم ً٤م.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ذيمروه أيْم ً٤م ذم اًمّمٚمح ُمـ أٟمّف ًمق يم٤من ٕطمد اًمقدقمٞملم درهؿ
ي٘مًؿ أطمد اًمدرمهلم اًمٌ٤مىمٞملم
وًممظمر درمه٤من ،ومتٚمػ أطمد اًمدراهؿ ،4وم٤مٟمّف ّ
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /16ص ،111ح :1اعمًتدرك :ج /13ص 369و ج/16
ص.:31قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج /1ص ،113ج /1ص 157و ج /3ص.441
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.136
ٟ .3مٗمس اعمّمدر.
 .4اٟمٔمر :اًمنمائع :ج /1ص :111هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم :ص :314ىمقاقمد إطمٙم٤مم :ج/1
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سملم اعم٤مًمٙملمُ ،مع أ ّن دومع أطمد اًمٜمّمٗملم دومع ًمٚمامل إمم همػم ص٤مطمٌف ىمٓمٕم ً٤م
وشمٍموم ً٤م ُمـ اًمث٤مًم٨م سمجٛمٞمع وضمقهف ،سمؾ ر ّسمام ي٘مع ومٞمف خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ
وإضمراء ًمف
ّ
اًمتٗمّمٞمكمّ :
ٓن شمٜمّمٞمػ اًمدرهؿ هم٤مًمٌ ً٤م سمٛمٌ٤مدًمتف سمام ي٘مٌؾ اًمتٜمّمٞمػ سمٜمٗمًف ِمّ٤م
يٙمقن ىمٞمٛمتف ٟم٤مىمّم ً٤م قمٜمفّ ،
وم٤من أظمذ اًمدرهؿ ًمٚمٛمٌ٤مدًم٦م ُيري جمرى اعمٕم٤موو٦م ِلام
ُمٕم ً٤م سم٠من يٙمقن ُمٕم٤موو٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمتٕم ّٚم٘م٤م سمٜمّمٗمف ،وم٠مظمذه آظمذ ًمٚمامل ُمـ دون
رو٤مء ُم٤مًمٙمف ىمٓمٕم ً٤م شمٗمّمٞم ً
قمك أ ّن هذا احلٙمؿ ـ أقمٜمل اًمتٜمّمٞمػ ـ
ّل ،سمؾ ر ّسمام ُيدَّ ٰ
ىم٤مقمدة ُم ّٓمردة ذم ٟمٔم٤مئر اعمث٤مل اعمت٘مدّ م.
وُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سم٠مٟمّف ًمق اظمتٚمػ اعمتٌ٤ميٕم٤من ذم اًمثٛمـ أو اعمثٛمـ ،طمٙمؿ ومٞمف
سم٤مًمتح٤مًمػ واٟمٗمً٤مخ اًمٌٞمع ،1ويمذا ًمق ىم٤مل أطمدمه٤م« :سمٕمتؽ اجل٤مري٦م سمِ ِٛم َئ ٍ٦مش،
وىم٤مل أظمر« :وهٌتٜمل إ ّي٤مه٤مش ،1وم٤مٟمّف يٚمزم ُمٜمف ـمرح اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،سمؾ
اًمتٗمّمٞمكم ذم يمثػم ُمـ اًمٗمروض.
وُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سمٕمدم ضمٜم٤مسم٦م واضمدَ ي اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك وُم٤م
طمؼ اعمٙم ّٚمػ اًمقاطمد ،يمام
و٤مه٤مه ،وم٤مٟمّف ر ّسمام يٚمزم ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم ّ
سح سمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ ضمقاز اؾمتٞمج٤مرمه٤م ًمٙمٜمس اعمًجد وُمـ طمٞم٨م أُمرمه٤م
ّ

ص :186واًمدروس :ج /3ص.333
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.137
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 81وأيْم ً٤م ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م (اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م):
ج /4ص :761اًمتذيمرة :ج /1ص :576وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد :ج /4ص.453
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سمّمح٦م
سمذًمؽُ ،مع أ ّن أطمدمه٤م طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ،وُمـ احلٙمؿ
ّ
اىمتداء اًمٖمػم ِبام ذم َصّل َشم ْ ِ
لم ،سمؾ ر ّسمام يٚمتزم ذم سمٕمض اًمٗمروع ُم٤م حيّمؾ ُمٕمف
خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ذه٥م إًمٞمف ّ
ضمؾ إصح٤مب أو يم ّٚمٝمؿ ذم ُمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم
اعمِمتٌٝملم سم٤مًمٜمجس ُمـ اعمٜمع ُمـ اًمقوقء ِبام ُمٕم ً٤م واحلٙمؿ سمقضمقب اًمتٞمٛمؿ إن
ىمٚمٜم٤م سمٙمقن طمرُم٦م اًمقوقء سم٤مًمٜمجس شمنميٕمٞم٦م ٓ ذاشمٞم٦م ،يمام ًمٕم ّٚمف أفمٝمر
اًمقضمٝملم ومٞمف ،وم٤مٟمّف ـمرح ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمقضمقب اًمقوقء سم٤مًمٓم٤مهر اعمر ّدد
سمٞمٜمٝمام ُمـ دون ُمٕم٤مرض ًمتٚمؽ اجلٝم٦مّ ،
وم٤من احلرُم٦م اًمتنميٕمٞم٦م يرشمٗمع سم٤مٓطمتٞم٤مط
ظمّمقص ً٤م اًمقاضم٥م ُمٜمف ،سمؾ وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقضمف أظمر أيْم ً٤م ًمزُمٝمؿ اًمتخٞمػم ٓ
ـمرح ـمرف اًمقضمقب سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م.
ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سم٤معمٜمع قمـ وىمقع ـمرح اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم واًمتزام
شمقضمٞمف ُم٤م يقهؿ ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م وهمػمه٤م.
أ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة ،ومٛمع أ ّن ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ومٞمف
ِمٜمقع ،ؾمٞم٠ميت ضمقازه٤م ومٞمف ُمع ُمٜمِم٠م اعمٜمع شمٗمّمٞمّل 1إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اإلىمرار ،وم٠م ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم احل٤ميمؿ ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف سمام ذيمره
سمٕمض إؾم٤مـملمُ :1مـ أ ّن وفمٞمٗمتف أظمذ ُم٤م يًتح ّ٘مف اعمحٙمقم ًمف قمغم اعمحٙمقم
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص .157-165
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
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قمٚمٞمف سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمٔم٤مهري٦م ،يم٤مإلىمرار واحلٚمػ واًمٌ ّٞمٜم٦م وهمػمه٤م ،ومٝمق ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم
اعمًتحؼ ذم أظمذ طم ّ٘مف وٓ قمؼمة سمٕمٚمٛمف اإلمج٤مزمٟ :مٔمػم ذًمؽ ُم٤م إذا أذن اعمٗمتل
ّ
ًمٙمؾ واطمد ُمـ واضمدَ ي اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك ذم دظمقل اعمًجد ،وم٤مٟمّف إٟمّام
ي٠مذن ّ
يمّل ُمٜمٝمام سمٛمّلطمٔم٦م شمٙمٚمٞمٗمف ذم ٟمٗمًف ،ومّل ي٘م٤مل :إٟمّف يٚمزم ُمـ ذًمؽ إذن
اجلٜم٥م ذم دظمقل اعمًجد وهق طمرام1.

ىمرره سم٤مٟمّف إن أراد ُمـ يمقن وفمٞمٗمتف أظمذ ُم٤م
وأىمقل :يٛمٙمـ اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ّ
يًتح ّ٘مف سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمٔم٤مهري٦م ّ
ان شمٙمٚمٞمٗمف واىمع 1ذم ُم٘م٤مم احلٙمقُم٦م واإلًمزام
وإظمذ هق ذًمؽ سمحٞم٨م ًمق خت ّٚمػ اًمٓمريؼ قمـ اًمقاىمع يم٤من ُمّمٞمٌ ً٤م ًمتٙمٚمٞمٗمف
اًمقاىمٕملٟٓ :مّف مل ي١مُمر سم٢مضمراء ُم٤م ذيمر قمغم وومؼ اًمقاىمع ،سمؾ قمغم ـمٌؼ
إؾمٌ٤مب ،ومٝمق إظمراج ًمٚمٓمرق قمـ اًمٓمري٘مٞم٦م واًمتزام سم٤مًمًٌٌٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م
إمم قمٛمؾ احل٤ميمؿ ،وهق خم٤مًمػ ًمٙمثػم ُمـ إد ًّم٦م اًمٔم٤مهرة ذم أُمره سم٤مًمقاىمع،
يم٤مٔي٤مت اًمدا ًّم٦م قمغم طمرُم٦م احلٙمؿ سمخّلف ُم٤م أٟمزل اهلل ،وقمغم وضمقب احلٙمؿ
ىمرره ذم ُمً٠مًم٦م ضمقاز قمٛمؾ احل٤ميمؿ سمٛم٘مت٣م قمٚمٛمف ذم ُم٘م٤مم
ّ
سم٤محلؼ وهمػمه٤م ِمّ٤م ّ
احلٙمقُم٦م ،وعم٤م ّ
اًمتٍمف ذم أُمقال اًمٜمّ٤مس ُمـ دون ـمٞم٥م ٟمٗمًف
دل قمغم طمرُم٦م
ّ
وهمػمه٤م ذم ُم٘م٤مم إظمذ واإلقمٓم٤مء ،ومٙمٞمػ يدّ قمل ضمقاز ضمؼم اعم٤مًمؽ اًمقاىمٕمل
سم٠مظمذ ُم٤مًمف ُمٜمف ىمٝمر ًا عمً٤مقمدة اًمًٌ٥م واىمٕم ً٤م؟!
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.137
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م :واىمٕم ً٤م.
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وإن أراد ُمٜمف أ ّن وفمٞمٗمتف ذم ُم٘م٤مم اًمٔم٤مهر واًمتٙمٚمٞمػ اًمٔم٤مهري هق ذًمؽ
وإن يم٤من اعمقوقع ًمٚمقاىمع هق اًمٕمٜم٤مويـ اًمقاىمٕمٞم٦م ،وم٤مإلؿمٙم٤مل سمٕمدُ ٍ
سم٤مق قمغم
طم٤مًمفّ ٕ :ن اًمٙمّلم هٜم٤م ذم ضمقاز خم٤مًمٗم٦م احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل
اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ ،ومٝمق اقمؽماف سمٕمدم اؾمتح٤مًم٦م إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمع صمٌقت
اًمقاىمع ،ومٞمٜمت٘مض سمف آطمتج٤مج اعمت٘مدّ م.
ّ
اعمِمخص
وإن أراد ُمٜمف أ ّن شمٙمٚمٞمػ احل٤ميمؿ شم٤مسمع ًمتٙمٚمٞمػ اعمحٙمقم ًمف
اعمًتحؼ ذم أظمذ طم ّ٘مف
سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمٔم٤مهري٦م يمام يِمٕمر سمف ىمقًمف ،ومٝمق ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم
ّ
وشمٜمٔمػمه سمٛمً٠مًم٦م اًمٗمتقى ،ومٗمٞمف:
ّأوًٓ :إ ّٟمف ُمٜمت٘مض سمام إذا قمٚمؿ احل٤ميمؿ سم٠م ّن شمٙمٚمٞمػ اعمحٙمقم ذم طمدّ ٟمٗمًف
هق إظمذ ومل يً٤مقمده إؾمٌ٤مب ،يمام إذا قمٚمؿ سمٙمقٟمف ىم٤مـمٕم ً٤م سمح٘م ّٞمتف وسمٓمّلن
دقمقى اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ،وم٤مٟمّف ُمٙم ّٚمػ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٘مٓمٕمف ذم طمدّ ٟمٗمًف وٓ ُيقز
سمٛمجرده احلٙمؿ ًمف ،سمؾ ٓسمدّ ُمـ صمٌقت طم٘م ّٞمتف سمٓمريؼ قمٜمد احل٤ميمؿ ،سمخّلف
ّ
اعمٗمتل.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إٟمّف ٓ خيٚمق ذم طمدّ ٟمٗمًف قمـ أطمد اًم٘مًٛملم اعمت٘مدّ ُملم ،وم٢م ُّم٤م أن
يٚمتزم سم٤معمقوققم ّٞم٦م وهل ُمٜم٤مومٞم٦م عم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ إد ًّم٦م أو اًمٓمري٘مٞم٦م ،ومٞمٕمقد
اإلؿمٙم٤مل.
وأ ُّم٤م متثٞمٚمف سم٤مًمٗمتقى ،ومًٜمِمػم إمم طم٤مًمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
ويٛمٙمـ دومع اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف سم٤مًمتزام اعمقوققمٞم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م يمام هق
ٍ
سمٕمض ،أو ذم ظمّمقص اإلىمرار وؿمٌٝمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم ظمّمقص هذه
فم٤مهر
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اعمقارد ذم ُم٘م٤مم احلٙمقُم٦مٟ ،مٔمر ًا إمم اجلٛمع سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ واًمنمع سم٠من يٚمتزم
ومٞمف سم٠م ّن اًمِم٤مرع رومع اًمٞمد ومٞمٝم٤م قمـ اًمقاىمع.
وأ ُّم٤م ذم ُم٘م٤مم أظمذ احل٤ميمؿ أو همػمه اعم٤مل ودومٕمف ًمٚمٛمحٙمقم ًمف ،ومٞمٛمٙمـ
اًمتزام اعمقوققمٞم٦م ذم طمٙمؿ احل٤ميمؿ سمٛمٕمٜمك وضمقب إٟمٗم٤مذ طمٙمٛمف واىمٕم ً٤م وًمزم
ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م طمٙمؿ واىمٕمل ،يمام ر ّسمام اًمتزم سمف ذم سمٕمض ومروع اعمً٠مًم٦م ،أو سم٠مطمد
اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م ذم احلٙمقُم٦م ،وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم همػم احل٤ميمؿ ِمّـ ا ّشمٗمؼ ًمف أظمذ
وضمٝمف اعمح ّ٘مؼ 1اعمت٘مدّ م أيْم ً٤م سم٠م ّٟم٤م ٓ ٟمً ّٚمؿ
٘مر ِل٤م ،1وم٘مد ّ
اعم٤مًملم ُمـ اًمِمخص اعم ّ
ضمقاز أظمذه ِلام وٓ ًمٌمء ُمٜمٝمامّ ،إٓ إذا ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن ُم٤م ي٠مظمذه ُمٜمٝمام يٕم٤مُمؾ ُمٕمف
ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٚمؽ اًمقاىمٕملٟ ،مٔمػم ُم٤م يٛمٚمٙمف فم٤مهر ًا سمت٘مٚمٞمد أو اضمتٝم٤مد خي٤مًمػ
عمذه٥م ُمـ يريد شمرشمٞم٥م إصمر ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن اًمٕمؼمة ذم شمرشمٞم٥م آصم٤مر اعمقوققم٤مت
سمّمحتٝم٤م قمٜمد اًمتٚم ٌّس يم٤معم٤مًمؽ
اًمث٤مسمت٦م ذم اًمنميٕم٦م يم٤معمٚمٙمٞم٦م واًمزوضمٞم٦م وهمػممه٤م
ّ
واًمزوضملم ُم٤م مل يٕمٚمؿ شمٗمّمٞم ً
ّل ُمـ يريد شمرشمٞم٥م إصمر ظمّلف ذًمؽ :وًمذًمؽ
آ ْىمتِ ِ
قاز ِ
ىمٞمؾ سمِ َج ِ
داء ذم اًمٔمٝمريـ سمقاضمدَ ي اعمٜمل ذم صّل ٍة واطمدة ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن
اعمّمكم ُم٤م مل يٕمٚمؿ ومً٤مده شمٗمّمٞمّل4.3
ّ
اًمّمح٦م قمٜمد
صح٦م آىمتداء
ّ
اعمٜم٤مط ذم ّ

اعم٘مر ِلامش وُمٙمتقب ومقىمف «ِل٤مش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مّ « :
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.

 .3ذم اعمخٓمقـم٦م يمذا« :شمٗمّمٞمّلً ومً٤مدهش.
 .4اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 137و .138
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أىمقل :وذم يمّلُمف ٟمٔمر أيْم ً٤م أ ُّم٤م:

أوًٓ ،ومأل ّن اعمٜمع ُمـ أظمذه ٕطمدمه٤م ُمـ يده ُم ٍ
ٜم٤مف حل ّٚمٞم٦م اعم٤مل اعم٠مظمقذ
ّ
ُ

ّ
اًمِمؽ ،يمام اقمؽمف سمف
اًمّمح٦م قمٜمد
شمٍمومف قمغم
ّ
ُمـ يد اعمًٚمؿ اعمتٗم ّرع قمغم محؾ ّ
ذم ُم٘م٤مم شمقضمٞمف سمٕمض إظمٌ٤مر أشمٞم٦مّ ،إٓ أن يٛمٜمع قمٛمقم اًم٘م٤مقمدة ،أو يراد هٜم٤م

اًمتٍمف همػم ُمًتٜمد إمم ُمٕم٤مُمٚم٦م واىمٕم٦م ُمـ اعمًٚمؿ وٟمحقه٤م ،وعم٤م ّ
دل
ُم٤م يم٤من
ّ

قمغم ٟمٗمقذ طمٙمؿ احل٤ميمؿ وشمرشمٞم٥م أصم٤مر قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ّإٓ أن يٛمٜمع ُمـ ؿمٛمقًمف عم٤م
ٟمحـ سمّمدده1.

وأ ُّم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م ،ومأل ّن ُم٤م ذيمره ُمـ أ ّن ُم٤م ي٠مظمذه ُمٜمٝمام يٕم٤مُمؾ ُمٕمف ُمٕم٤مُمٚم٦م
اًمتٍمف
اعمٚمؽ :إن أراد شمرشمٞم٥م آصم٤مر اعمٚمؽ قمٚمٞمف فم٤مهر ًا وإن مل يٛمٚمٙمف ومل ُيز
ّ
واىمٕم ً٤م ،وم٤مإلؿمٙم٤مل سمٕمدُ سمح٤مًمفً ،مٚمزوم ـمرح اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمع سم٘م٤مء اًمقاىمع
سمح٤مًمف :وإن أراد أ ّٟمف يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف واىمٕم ً٤م آصم٤مر اعمٚمؽ ،ومٞمِمٙمؾ سم٤مٕد ًّم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم
اًمتٍمف ذم ُم٤مل اعمًٚمؿ ّإٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمًف وهمػمه٤م
إطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م ُمـ طمرُم٦م
ّ
َم.
ِمّ٤م ٓ ُ ْ
حي ٰ
وشمٜمٔمػمه سمام ذيمر ُمٜمٔمقر ومٞمفٟٕ :مّف ٓ يٌٕمد أن ٓ يٙمقن ذًمؽ اًم٘م٤مقمدة ُمـ
طمؼ
اعم٘مررة قمٜمد اًمٕم٤مُمؾ ذم ّ
ضمٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ،سمؾ ٕضمؾ قمدم ّ
طمجٞم٦م اًمٓمرق ّ
همػمه ،سمؾ اعمٕمتؼم ومٞمف ـمري٘مف ،وم٢مذا قمٛمؾ سمف ذم طمدّ ٟمٗمًف ص٤مر اًمٕمٛمؾ صحٞمح ً٤م
اًمّمح٦م ،وًمٕم ّٚمف ًمذا ىم ّٞمده سمٕمدم اًمٕمٚمؿ
ذم فم٤مهر اًمنمع ،ومٞمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مر
ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ُمٙمتقب ومقىمف« :أو سمٕمٞمدش.
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اًمتٗمّمٞمكم سم٤مخلّلف ،وم٢مٟمّف إذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم اعمقوققمٞم٦م ضم٤مز شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ ًمف أيْم ً٤م،
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سم٢محل٤مق اإلمج٤مزم سم٤مًمتٗمّمٞمكم ذم قمدم ضمقاز إًمٖم٤مء اًمِم٤مرع ًمف
رأؾم ً٤م ـ يمام هق اعمدّ قمك ـ ّادمف اإلؿمٙم٤مل هٜم٤م.
طمؼ اًمٖمػم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٤مًمتزام ُمقوققمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م ذم ّ
اًمقاىمٕمٞم٦م قمٜمد قمدم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكمً ،مٙمقٟمف ُم٤مًمٙم ً٤م ذم اًمنميٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م،
أو ذم ظمّمقص ّ
ُم٤مدل اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم اًمٓمري٘مٞم٦م يم٤معمث٤مل اعمت٘مدّ م ًمق صمٌ٧م ومٞمف
ذًمؽ ،أو يرومع اًمِم٤مرع اًمٞمد قمٜمف ذم ظمّمقص ّ
ُم٤مدل اًمدًمٞمؾ قمغم إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ،
ًمٙمِمٗمف قمـ رومع اًمٞمد قمـ اًمقاىمع وهق أيْم ً٤م راضمع إمم ٟمحق ُمـ اعمقوققمٞم٦م.
وِمّ٤م ذيمرٟم٤م فمٝمر طم٤مل ُمً٠مًم٦م اًمتداقمل ُمـ اجلٝم٤مت اعمت٘مدّ ُم٦م.
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اًمقديٕم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م وُم٤م و٤مه٤مه٤م ،وم٘مد ذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم
ذم شمقضمٞمٝمف :أ ّن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م شمٕم ٌّدي ويم٠م ّٟمف ُص ْٚم ٌح َىم ْٝم ِري سملم اعم٤مًمٙملم ،أو حيٛمؾ
قمغم طمّمقل اًمنميم٦م سم٤مٓظمتّلط وىمد ذيمر سمٕمض إصح٤مب أ ّن ُم٘مت٣م
اًم٘م٤مقمدة اًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم اًم٘مرقم٦م1.1

وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اظمتّلف اعمتٌ٤ميٕملم ،ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف سم٤مًمتزام طمّمقل

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :138سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5

ص :135اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ :ج /6ص 86واًمٗمرائد (ُمع طمقار أوصمؼ
اًمقؾم٤مئؾ) :ج /3ص 391ويمتٌ ً٤م أظمر.
ّ
(ًمٚمٕمّلُم٦م اعمجٚمز) :ص 581وأوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ :ص.313
 .1اٟمٔمر :إرسمٕملم
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آٟمٗمً٤مخً 1مٚمٕم٘مد واىمٕم ً٤م ،ومتخرج قمـ ُمقوقع ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م واضمدَ ي اعمٜمل ،وم٢م ُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمتقى ومّل إؿمٙم٤ملّ ٕ :ن
يٕملم طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم فم٤مهر ًا ذم ُمقوقع اجلٝمؾ ،وم٢مذا يم٤من طمٙمٛمف اًمؼماءة
اعمٗمتل ّ
ّ
اًمِمؽ ضم٤مز اإلظمٌ٤مر سمف واإلذن اًمٙم٤مؿمػ قمٜمف ،وإ ُّم٤م ُمـ طمٞم٨م آىمتداء
قمٜمد
طمؼ
وآؾمتٞمج٤مر ،ومّلسمدّ ُمـ اًمتزام ٟمقع ُمقوققمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمٔم٤مهري ذم ّ
اًمٖمػم ،أو اإلٟمٙم٤مر سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدّ ُم٦م.
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم ،ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف شم٤مرة سم٤مًمتزام احلرُم٦م اًمذاشمٞم٦م
واطمتامل شم٘مديؿ اًمِم٤مرع ُمراقم٤مهت٤م قمغم ضمٝم٦م اًمقضمقب ًمثٌقت اًمٌدل ًمف
سمخّلومٝم٤مّ ،
اعمًقهم٦م
اًمتٞمٛمؿ هٜم٤م ُمع اعم٤مء إحل٤مىم ً٤م ًمف سمً٤مئر إؾمٌ٤مب
ّ
ومرظمص ذم ّ
ًمف ،وأظمرى سم٠م ّن ذم اًمقوقء ِبام شمٜمجٞمً ً٤م ًمٚمٌدن ىمٓمٕم ً٤م سمٕمد شمقاردمه٤م ،ومٗمٞمف
إمه٤مل ًمنمط اًمٓمٝم٤مرة ،ومٚمٕم ّٚمف ٕضمٚمف ّ
اًمتٞمٛمؿ.
رظمص ذم ّ
واطمتامل إُمٙم٤من حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمٌدن أيْم ً٤م سمٖمًؾ إقمْم٤مء
سم٤معم٤مء أظمر سمٕمد إومم ،ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ شمقارد احل٤مًملم ،ومػمضمع إمم أص٤مًم٦م
شمٕملم
اًمٓمٝم٤مرةُ ،مدومقع ُمْم٤موم ً٤م إمم قمدم شمًٚمٞمؿ اًمرضمقع إمم اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م جلقاز ّ
إظمذ سمٜم٘مٞمض احل٤مًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م وهق اًمٜمج٤مؾم٦م ،يمام هق أطمد إىمقال سم٤مٟمّف يٙمٗمل
اًمتٞمٛمؿ ٕضمؾ رقم٤مي٦م ـمٝم٤مرة اًمٌدن سمٕمد
ذم دومع اًمِمٌٝم٦م اطمتامل يمقن شمرظمٞمص ّ
 .1ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ :ويمذا ًمق اظمتٚمػ اعمتٌ٤ميٕم٤من ذم اعمٌٞمع أو اًمثٛمـ وطمٙمؿ سم٤مًمتح٤مًمػ
واٟمٗمً٤مخ اًمٌٞمع ...اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.137
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ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم احلٙمؿ هذا.
حمّمؾ اًمتقضمٞمف ذم أيمثر إُمثٚم٦م هق آًمتزام سمِٜمَ ْح ٍق
وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن ّ
ُِمـ َأ ْٟم ِ
ِ
ٍ
وطمٞمٜمئذ َومٚمِ ٍ
اعمً َت ِد ِّل َأ َّٟم ُف إذا أضم٤مز
ح٤مء اعمقوققمٞم٦م،
ْ
٘م٤مئؾ َأ ْن َيدَّ قم َل قمغم ْ
رومع اًمٞمد قمـ اًمقاىمع واىمٕم ً٤م ذم يمثػم ُمـ إُمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م وُم٤م و٤مه٤مه٤م ،أو ضمٕمؾ
اعمجقز سم٠م ّن اًمِم٤مرع
اًمٕمٚمؿ وٟمحقه ُم٠مظمقذ ًا ذم اعمقوقع ،ومام اعم٤مٟمع ُمـ اًمتزام
ّ
اعمحرُم٤مت اعمِمتٌٝم٦م سم٤معمحّمقر رأؾم ً٤م؟ ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٚمزُمف شم٘مٞمٞمد
رومع اًمٞمد قمـ
ّ
إـمّلق دًمٞمؾ اًمٕمٜمقان اعمر ّدد ـ يمام ًمزُمف ذم سمٕمض اعمقارد اعمت٘مدّ ُم٦م ُمثؾ ذًمؽ ـ
وم٢من يم٤من اعم٤مٟمع هق اإلمج٤مع وٟمحقه ،ومٝمق ذم مجٞمع اعمقارد ِمٜمقع ورم سمٕمْمٝم٤م ٓ
ّ
اعمًتدل اعمدّ قمل ًمٚم٘م٤مقمدة :وإن يم٤من قمدم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمؽمظمٞمص ،ومٝمق
يٜمٗمع
ّ
اعمرظمّم٦م،
يمّلم آظمر ُمٜمٔمقر ومٞمف ،يمام اقمؽمف سمف ذم فمٝمقر سمٕمض إظمٌ٤مر
ومت٠م ُّمؾ.
اعمًٚمؽ اًمث٤مينُ :م٤م ؾمٚمٙمف مج٤مقم٦م ُمـ حم ّ٘م٘مل اعمت٠مظمريـ

ـم٤مب صمراهؿ

ِمّ٤م

طم٤مصٚمف طمٙمقُم٦م اًمٕم٘مؾ سم٤مُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وإ ّن اجلٝمؾ
اًمتٗمّمٞمكم ًمٞمس قمذر ًا قمٜمد اًمٕم٘مؾ وإن ضم٤مز ًمٚمِم٤مرع أن ّ
يرظمص ذم ومٕمٚمٝمامً ،مٙمٜمّ٤م
ٟمٛمٜمع ُمـ وىمقع هذا اًمؽمظمٞمص وإمت٤مم اًم٘م٤مقمدة سمٜم٤مء قمغم هذا يتق ّىمػ قمغم دومع
ُم٤م يؽمائك ُمٜمف اإلذن ذم يمّل اعمِمتٌٝملم سمٕمد ُم٤م فمٝمر ًمؽ ُمـ صمٌقت اعم٘متض قمٜمد
اًمٕم٘مؾ ذم اعمًٚمؽ اًمً٤مسمؼ وهق أُمقر:
ّ
اًمِمؽ واجلٝم٤مًم٦م وقمدم اًمٕمٚمؿ،
ُمٜمٝم٤م إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم اًمؼماءة قمٜمد
يم٘مقًمف« :رومع قمـ أُمتل ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقنش وُم٤مو٤مه٤مه ،طمٞم٨م أٟمّف يّمدق قمغم
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ّ
يمؾ ُمٜمٝمام أ ّن طمرُمتف همػم ُمٕمٚمقم وجمٝمقل.
وُمٜمٝم٤م ّ
ُم٤مدل قمغم احلٚمٞم٦م ُم٤م مل يٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمف ،يمٛمق ّصم٘م٦م ُمًٕمدة سمـ
صدىم٦م قمـ أيب قمٌداهلل ىم٤مل :ؾمٛمٕمتف ي٘مقلّ « :
يمؾ رء هق ًمؽ طمّلل طمتّك
شمٕمرف اٟمّف طمرام سمٕمٞمٜمف ،ومتدقمف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًؽ وذًمؽ ُمثؾ اًمثقب يٙمقن
طمر ىمد سم٤مع ٟمٗمًف أو
قمٚمٞمؽ ىمد اؿمؽميتف وهق هىم٦م أو ِمٚمقك قمٜمدك وًمٕم ّٚمف ّ
ُىم ِٝم َرَ ،وم ٌِ ْٞم َع أو ُظم ِد َعَ ،ومٌِ ْٞم َع أو ا ُْم َرأة حتتؽ وهل أظمتؽ أو روٞمٕمتؽ ،وإؿمٞم٤مء
يم ّٚمٝم٤م قمغم هذا طمتّك شمًتٌلم ًمؽ همػم هذا وًمؽ ذا أو شم٘مقم سمف اًمٌ ّٞمٜم٦مش،1
وُمّمحح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمٜمف ّ « :
يمؾ ر ٍء ومٞمف طمّلل وطمرام ،ومٝمق ًمؽ
طمّلل طمتّك شمٕمرف احلرام ُمٜمف سمٕمٞمٜمفش ،1ورواي٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ا ًّمذي
صححٝم٤م سمٕمض اعمح ّ٘م٘ملم إًمٞمف ،قمـ أيب ضمٕمٗمر
ّ
ٍ
قمـ اجلُ ٌْ ِـ ،وم٘م٤ملً« :م٘مد َؾم٠م ًْم َتٜم ِ ْل قمـ ـمٕم٤مم يٕمجٌٜملش ،إمم أن
ضمٕمٗمر
أسم٤م
ىم٤مل :وم٘م٤ملُ« :م٤م ظمؼمك قمـ اجلٌـ وهمػمه ،يم ّٚمام يم٤من ومٞمف طمرام وطمّلل ،ومٝمق
 ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م

 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /13ص :541ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :ج/13
ص 63و ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف اجلديد :ج /1ص 148و ج /3ص.389
 .1اٟمٔمرُ :مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /3ص :341هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /7ص116
وج /9ص :79روو٦م اعمت٘ملم ذم ذح ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /6ص 488وج/7

ص :467اًمقاذم :ج /17ص :61اًمقؾم٤مئؾ :ج /17ص 88وج /14صُ :136مرآة
اًمٕم٘مقل :ج /11ص 433ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ًمؽ طمّلل طمتّك شمٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمف ،ومتدقمفش.1
وُمٜمٝم٤م ّ
ُم٤مدل سمٔم٤مهره قمغم طم ّٚمٞم٦م اعم٤مل اعمختٚمط سم٤محلرام ذم اجلٛمٚم٦م ،يمٛمق ّصم٘م٦م
قمامل سمٜمل أُمٞم٦م
قمـ َر ُضم ٍؾ أص٤مب ُم٤مًٓ ُمـ ّ

َؾمامقم َ٦م ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل
ِ
ِ
حي٩م ًمٞمٖمٗمر ًمف ُم٤م ايمتً٥م وي٘مقل :إ ّن
وهق َي َت َّمدّ ُق ُمٜمْ ُف و َيّم ُؾ ىمرا َسم َت ُف و ّ
ٜم٤مت ي ْذ ِهٌـ اًمًٞم ِ
احلً ِ
ئ٤مت.
ُ ْ َ َّ ّ
ََ
وم٘م٤مل أسمققمٌداهلل « :إ ّن اخلٓمٞمئ٦م ٓ شمٙم ّٗمر اخلٓمٞمئ٦م وًمٙم ّـ احلًٜم٦م حتٌط
صمؿ ىم٤مل
اخلٓمٞمئ٦مشّ ،

« :إن يم٤من ظم ّٚمط احلّلل سم٤محلرام ،وم٤مظمتٚمٓم٤م مجٞمٕم ً٤م ،ومّل

يٕمرف احلّلل ُمـ احلرام ،ومّل سم٠مسش.1
ًم٧م أسم٤مقمٌداهلل
وُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م أيب سمّمػم ىم٤مل :ؾم٠م ُ

قمـ ذاء اًمنىم٦م

واخلٞم٤مٟم٦م ،وم٘م٤ملّ ٓ« :إٓ أن يٙمقن ىمد اظمتٚمط ُمٕمف همػمه ،وم٠م ُّم٤م اًمنىم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م،
ومّل ّإٓ أن يٙمقن ُمـ ُمت٤مع اًمًٚمٓم٤من ،ومّل سم٠مس سمذًمؽش.3
 .1اًمٙم٤مذم (اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /6ص :339اعمح٤مؾمـ ،ج /1ص :495روو٦م اعمتّ٘ملم:
ج /7ص :473اًمقاذم :ج /19ص :355اًمقؾم٤مئؾ :ج /15ص :118سمح٤مرإٟمقار:
ج /61ص 151وج /63صُ :134مرآة اًمٕم٘مقل :ج /11ص 171ويمتٌ٤م أظمر.
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /11ص :59واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 116و .117
 .3اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /5ص :118اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /13ص:163
ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :ج /11صُ :813مرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمٌ٤مر آل اًمرؾمقل:
ج /11ص 433وج /19ص :168اًمقاذم :ج /17ص :189اًمقؾم٤مئؾ :ج/17
ص :189درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /4ص 117واًمقؾم٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾ :ج/8
ص.335
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حمٛمد سمـ قمٞمًك ،قمـ أسمٞمف ىم٤ملُ :ؾم ِئ َؾ
وي٘مرب ُمٜمف ُم٤م قمـ ٟمقادر أمحد سمـ ّ
أسمققمٌداهلل قمـ ذاء اخلٞم٤مٟم٦م واًمنىم٦م.
ِ
اًمٕماملش.1
ىم٤مل« :إذا قمروم٧م ذًمؽ ومّل َشم ِْم َ ِؽمه ّإٓ ُمـ ّ

ُم٤مدل قمغم طم ّٚمٞم٦م ٟمًؾ اًمٖمٜمؿ اعمرشمْمع ُِمـ اخلٜمزير قمٜمد ِ
وُمٜمٝم٤مّ :
آ ْؿمتٌِ٤مه،
َ

يمام رواه اًمٙمٚمٞمٜمل وهمػمه ،يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير إٟمّف ىم٤مل :ؾمئؾ
أسمققمٌداهلل

وؿم٥م
وأٟم٤م طم٤مض قمٜمده قمـ َضمدْ ٍي روع ُمـ ظمٜمزير طمتّك يمؼم
ّ

َو ْاؿم َتدَّ قمٔمٛمف إن اؾمتٕمٛمٚمف رضمؾ ذم همٜمٛمف ،وم٠مظمرج ًمف ٟمًؾُ ،م٤م شم٘مقل ذم
ٟمًٚمف؟
وم٘م٤مل :أ ُّم٤م ُم٤م قمروم٧م ُمـ ٟمًٚمف سمٕمٞمٜمف ،ومّل شم٘مرسمٜمف ،وأ ُّم٤م ُم٤م مل شمٕمرومف ومٙمٚمف،
ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اجلٌـ وٓ َشمً٠م ْل قمٜمف1.

ْ

وي٘مرب ُمٜمف ُم٤مرواه اًمِمٞمخ٤من سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م قمـ سمنم سمـ ؾمٚمٛم٦م ،قمـ
صمؿ ُ ِ
ف ذم اًمٖمٜمؿ ،وم٘م٤مل :هق
أيب احلًـ
س َ
ذم َضمدْ ٍي َر َو َع ُمـ ظمٜمزيرّ ،
سمٛمٜمزًم٦م اجلُ ٌْ ِـ ،ومام قمروم٧م أٟمّف ظمٜمزير ،ومّل شم٠ميمٚمف وُم٤م مل شمٕمرومف ،ومٙمٚمفش .سمؾ ر ّسمام

قمك ذم هذيـ احلديثلم اًمتٍميح سمٕمدم اًمٗمرق سملم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر
ُيدَّ ٰ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 411و  :416اًمٗمرائد (ُمع طمقار أوصمؼ
اًمقؾم٤مئؾ) :ج /3ص 371و  :435سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص:151
اًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص 336و  :357اًمقؾم٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾ :ج /8ص 195وهداي٦م
اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.638
 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /11ص.133
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إول ُمٚمحؼ سم٤مًمث٤مين.
وأ ّن ّ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ورد ذم طم ّٚمٞم٦م اًمًٛمؽ اعمِمتٌف سم٤معم ّٞم٧م ذم اعم٤مء ذم اجلٛمٚم٦م ،يمرواي٦م
قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من ،قمـ اًمّم٤مدق

ىم٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُت ُف قمـ احلٔمػمة ُمـ اًم٘مّم٥م

دمٕمؾ ًمٚمحٞمت٤من ذم اعم٤مء ،ومٞمٛمقت سمٕمْمٝم٤م ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل ٓ سم٠مس1.

وُمٜمٝم٤مّ :
ُم٤مدل قمغم طمٚمٞمّ٦م اًمرسم٤م ُمع آؿمتٌ٤مه ،يمحًٜم٦م احلٚمٌل ىم٤مل :ىم٤مل
أسمققمٌداهلل

ّ «:
صمؿ شم٤مسمقا ،وم٤مٟمّف ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إذا
يمؾ رسم٤م أيمٚمف اًمٜمّ٤مس سمجٝم٤مًم٦مّ ،

قمرف ُمٜمٝمؿ اًمتقسم٦مش ،وىم٤ملً« :مق أ ّن رضم ً
ّل ورث ُمـ أسمٞمف ُم٤مًٓ وىمد قمرف أ ّن
ذم ذًمؽ اعم٤مل رسم٤م وًمٙمـ ىمد اظمتٚمط ذم اًمتج٤مرة سمٖمػمه طمّلًٓ ـم ّٞمٌ٤م ،ومٞم٠ميمٚمف :وإن
قمرف ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م ُمٕمزوًٓ أ ّٟمف رسم٤م ،ومٚمٞم٠مظمذ رأس ُم٤مًمف ُمٜمف ويرد اًمرسم٤م :وأيـّام
صمؿ قمرومف سمٕمد ،وم٠مراد
رضمؾ أوم٤مده ُم٤مًٓ يمثػم ًا ىمد أيمثر ومٞمف ُمـ اًمرسم٤م ،ومجٕمؾ ذًمؽ ّ
أن يٜمزقمف ومام ُم٣م ،ومٚمف ويدقمف ذم ُم٤م يًت٠مٟمػش.1
وُمٜمٝم٤م :إظمٌ٤مر اعمًتٗمٞمْم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم ضمقاز اًمنماء ُمـ اًمٔم٤ممل واًمًٚمٓم٤من
واًمٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ سمٔمٚمٛمٝمام ّإٓ أن يٕمٚمؿ أ ّٟمف احلرام ،يمّمحٞمح٦م أيب قمٌٞمدة قمـ
اًمٌ٤مىمر

ىم٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُت ُف قمـ اًمرضمؾ يِمؽمي ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُمـ إسمؾ اًمّمدىم٦م وهمٜمؿ

 .1اٟمٔمر :يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /3ص :314روو٦م اعمتّ٘ملم ذم ذح يمت٤مب ُمـ
ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /7ص :411واًمقؾم٤مئؾ :ج /14ص 85ويمتٌ ً٤م أظمر.
 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /5ص :145اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /9ص:749
ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /3ص 175وهتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /7ص.16
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احلؼ اًمذي ُي٥م قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مل:
اًمّمدىم٦م وهق يٕمٚمؿ ا ّٟمف ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ ّ
وم٘م٤ملُ« :م٤م اإلسمؾ ّإٓ ُمثؾ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وهمػم ذًمؽ ٓ سم٠مس سمف طمتّك شمٕمرف
احلرام سمٕمٞمٜمفش :وذم صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ َو ْه ٍ
٥م :ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل
 :اؿمؽم ُمٜمف1.
أ ْؿم َ ِؽم ْي ُمـ اًمٕم٤مُمؾ اًمٌمء وأٟم٤م أقمٚمؿ اٟمّف ئمٚمؿ ،وم٘م٤مل

:

قمامر ىم٤مل :ؾم٠مًمتف قمـ اًمرضمؾ يِمؽمي ُمـ اًمٕم٤مُمؾ
وذم ُمق ّصم٘م٦م إؾمحؼ سمـ ّ
وهق ئمٚمؿ ،ىم٤مل :يِمؽمي ُمٜمف ُم٤م مل يٕمٚمؿ أٟمّف فمٚمؿ ومٞمف أطمد ًا1.

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم طم ّٚمٞم٦م احلّلل اعمختٚمط سم٤محلرام ُمع قمدم اًمتٛمٞمّز قمٜمد
قمك ُمـ أ ّن وم٤مئدة إظمراج اخلٛمس احلٙمؿ
إظمراج اخلٛمس ،سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م ىمد ُيدَّ ٰ
سمح ّٚمٞم٦م اجلٛمٞمع ُمع قمدم طمّمقل اًمْمامن قمٚمٞمف.
ومٝمذه مجٚم٦م ُم٤م طميين ُمـ إظمٌ٤مر اعمٜم٘مقًم٦م ا ًّمتل 3يٛمٙمـ اًمتِم ٌّ٨م ِب٤م ذم
إصمٌ٤مت اًمؽمظمٞمص ذم اًمِمٌٝم٦م.

 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /5ص :118اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /13ص:165
هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /6ص 375وج /7ص :131ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :ج/11
صُ :684مرآة اًمٕم٘مقل :ج /19ص :169اًمقؾم٤مئؾ :ج /17ص :119اًمقاذم :ج/17
ص.191
 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /5ص :118اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج/13

ص :167اًمقاذم :ج /17ص 191و ُ :198مرآة اًمٕم٘مقل :ج /19ص :173ضم٤مُمع
أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :ج /11ص :686وهداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.638
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م« :ا ًّمذيش.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 197 .....................

ور ّسمام ُي٤مب قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م إومم شم٤مرة سم٠م ّن ُم٤م َشمٜمْ َ ِ
ف إًمٞمف إظمٌ٤مر هق
ٍم ُ
اجل٤مهؾ ِ
ف ،أو ُمع همػم اعمحّمقرٟ ،مٔمر ًا إمم قمدم آقمتداد سم٤مًمٕمٚمؿ
اًمٍم ُ
ْ
اإلمج٤مزم احل٤مصؾ ومٞمف ذم ٟمٔمر اًمٕمرف ،وأ ُّم٤م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،ومّل ري٥م ذم
طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤محلرام واحلّلل ُمٕم ً٤م .هم٤مي٦م إُمر دوران ّ
احلؾ واحلرُم٦م سملم
اًمٗمرديـ وُمثؾ ذًمؽ ٓ يٕمدّ ضمٝم ً
ّل سم٤محلرام وٓ يٜمدرج ذًمؽ ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر
أىمؾ ُمـ قمدم اٟمٍماف فم٤مهر إـمّلىمٝم٤م إًمٞمف وهق ٍ
وٓ ّ
يم٤مف ذم قمدم هنقوٝم٤م
ىمرره ضمدّ ي ّ
اًمٕمّلُم٦م 1ـم٤مب صمراه.
ّ
طمج٦م ذم اعم٘م٤مم ،يمذا ّ
واقمؽمض قمٚمٞمف سم٤معمٜمع ُمـ آٟمٍماف وإٟمّف ٓ ُمٜمِم٠م ًمف ،ودقمقى أ ّن
اىمؽمان اجلٝمؾ سمحرُم٦م ّ
يمؾ ُمـ ـمرذم اًمِمٌٝم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم يٛمٜمع ُمـ صدق
فم٤مهر اًمٚمٗمظ قمٚمٞمٝمام ،يمام شمرى ِمّ٤م ٓ يً٤مقمده قمرف وٓ سمره٤من.
[ُمرة] سم٠م ّن اعمدّ قمك اٟمٍماف إـمّلىم٤مت اًمؼماءة إمم
ويٛمٙمـ
ّ
اًمذب قمٜمف ّ
ُمٕمذوري٦م اجل٤مهؾ سم٤محلرُم٦م وًمق ُمـ همػم ضمٝم٦م اجلٝمؾ سم٤معمقوقع واٟمدراضمف حت٧م
اعمحرم ا ًّمذي هق ّ
ؿمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ ٓ ،اجل٤مهؾ سم٠مٟمّف احلرام اعمٕمٚمقم أو
اًمٕمٜمقان
ّ
ص٤مطمٌف ا ًّمذي هق ّ
ؿمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ،ومرومع اًمتٙمٚمٞمػ همػم اعمٕمٚمقم ٓ ي٘متض
رومع اطمتامل يمقٟمف هق اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ ذم ّ
يمؾ ُمـ اًمٓمروملم ،ومت٠م ُّمؾ.
ىمرره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا ُمـ أ ّهن٤م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ
وأظمرى سمام ّ
إؿمٞم٤مء اعمِمتٌٝم٦م ُمـ طمٞم٨م أ ّهن٤م ُمِمتٌٝم٦م وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ احلرُم٦م إذا َقم َر َو ْ٧م ِل٤م
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.613
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ضمٝم٦م أظمرى ،يمٙمقهن٤م ُم٘مدّ ُم٦م ًمٚمقاضم٥م أو احلرام شمقضم٥م وضمقب اإلضمتٜم٤مب
أو آرشمٙم٤مب ،واحلٙمؿ سم٤محلرُم٦م هٜم٤م إٟمّام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ يمقٟمف ُم٘مدّ ُم٦م إلطمراز
اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد سمٙمّل اعمِمتٌٝملم سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ٟمٗمًٝمام ِمّ٤م ٓ سم٠مس سمف ،يمام ي٘متْمٞمف
إظمٌ٤مر ،وًمٙمـ ٓ ُيقز ارشمٙم٤مِبام ٕضمؾ اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم إمج٤مٓ وٓ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد ،ومٞمني احلرُم٦م إًمٞمٝمام سم٤مًمٕمرض.
يٜمٗمل إد ًّم٦م ّ
ؾمٜم٘مرره ذم همػمه٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وصم٤مًمث٦م سمام ّ
وُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل اًمٕمٛمدة ذم هذا اًمٌ٤مب:
أ ّوًٓ :سمام ذيمره اعمحدّ ث اًمٌحراين ِمّ٤م طم٤مصٚمفّ :
إن اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م
وىمرائـ أطمقاِل٤م إٟمّام هق سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم همػم اعمحّمقر ،سمٛمٕمٜمك أ ّن ّ
يمؾ رء ُمـ
إؿمٞم٤مء و ّ
[يمؾ] ٟمقع ُمـ إٟمقاعً ،مف أومراد سمٕمْمٝم٤م طمّلل واىمٕم ً٤م وسمٕمْمٝم٤م
طمرام ،يم٤مًمٚمحؿ اعمٜم٘مًؿ إمم ُم٤م هق ذيم ّل وُم٤م هق ُمٞمت٦م ،وإُمتٕم٦م واًمٗمقايمف
وٟمحقه٤م ِمّ٤م ذم أيدي اعمًٚمٛملم وأؾمقاىمٝمؿ ومٞمٝم٤م اعمٖمّمقب واًمنىم٦م وهمػممه٤م،
[ومٙمؾ] ٍ
ومرد ُمٜمٝم٤م رأيتف طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف سم٤محل ّٚمٞم٦م طمتّك يٕمٚمؿ أٟمّف طمرامّ ،
ّ
ويدل قمغم
ذًمؽ ىمقًمف

ذم رواي٦م ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م :وذًمؽ ُمثؾ اًمثقب ـ إمم آظمره٤م ـ

ّ
وم٤من مجٞمع شمٚمؽ إُمثٚم٦م إٟمّام هل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم همػم اعمحّمقر.
خيّمص قمٛمقم احلٙمؿ اعمًتٗم٤مد قمـ صدر اخلؼم
ودقمقى أ ّن اًمتٛمثٞمؾ ٓ ّ
خيّمص،
ُمدومققم٦م سم٠مٟمّف إن أريد أ ّن اًمتٛمثٞمؾ سمخّمقص إُمثٚم٦م اعمذيمقرة ٓ ّ
خيّمص ِب٤م وسمام يم٤من ُمـ
ييٟم٤م ،وإن أريد أ ّن اًمتٛمثٞمؾ ٓ ّ
ومٝمق ُمً ّٚمؿ وًمٙمـ ٓ ّ
ىمٌٞمٚمٝم٤م ُمـ همػم اعمحّمقر ،ومٝمق ِمٜمقع يمٞمػ؟ وإُمثٚم٦م إذا ذيمرت سمٕمد اًم٘مقاقمد
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ُمقوح٦م ِل٤م وُمٌ ّٞمٜم٦م ِل٤م ،ومتحٛمؾ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد قمٚمٞمٝم٤م وقمغم
اًمٙمٚم ّٞم٦م ص٤مرت ّ
ٟمٔم٤مئره٤م.
أٓ شمرى أ ّٟمف ًمق ىم٤مل« :أيمرم اًمٜمّ٤مس ُمثؾ اًمٕمٚمامءش ،وم٤مٟمّف ٓ يتٌ٤مدر ُمٜمف ّإٓ
ظم٤مص٦م ُمـ سملم أصٜم٤مف اًمٜمّ٤مس ،وم٤مًم٘مدر اعم٘مٓمقع سمف ُمـ
إُمر سم٢ميمرام اًمٕمٚمامء
ّ
اخلؼم هق ذًمؽ ،يمام يِمٝمد ىمقًمف

ذم آظمر اخلؼم« :وإؿمٞم٤مء يم ّٚمٝم٤م قمغم هذاش،

إمم آظمره٤م ،وم٤مٟمّف قمٜمد اًمت٠مُمؾ هق ُمٕمٜمك ىمقًمف

ذم صدرهّ « :
يمؾ رء هق ًمؽ

طمّللش إمم آظمره أقم٤مده٤م شم٠ميمٞمد ًا وهق واوح :ويزيده ووقطم ً٤م أ ّن هذه
اًمٕمٌ٤مرة ذم أيمثر إظمٌ٤مر ظم٤مرضم٦م قمٜمٝمؿ ذم أظمٌ٤مر اجل ٌْ ِ
ـ :وم٢مٟمّف يمثرت إؾمئٚم٦م1
ُ

قمٜمف ذم زُم٤مهنؿ وهق ىمريٜم٦م واوح٦م قمغم أ ّن ُمقرد اًمٙمٚم ّٞم٦م ُم٤م يم٤من ُمثؾ اجلٌـ ذم
يمقٟمف همػم حمّمقر1.

هذا ،وواوم٘مف ذم ذًمؽ ـ ذم اجلٛمٚم٦م ـ ضمدّ ي ّ
اًمٕمّلُم٦م

ـم٤مب صمراه

طمٞم٨م

جمرد وضمقد احلرام ذم
[محؾ] 3صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم أ ّن ّ
أومراد اًمٓمٌٞمٕم٦م ٓ ي٘مض سم٤مٓضمتٜم٤مب 4قمـ ضمزئٞم٤مهت٤م ّإٓ ُمع اًمٕمٚمؿ سمحرُمتٝم٤مٓ ،
أن آؿمتٌ٤مه يّمػم ؾمٌٌ ً٤م ّ
ّ
حلؾ احلرام اعمِمتٌف سم٤محلّلل سمٕمد اًمٕمٚمؿ ِبامً ،مٙمٜمّف

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :إؾمئقًم٦مش.
 .1اٟمٔمر :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص .145-147
 .3ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.
 .4ذم اعمخٓمقـم٦م« :سم٤مٓضمتٜم٤مبش.
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اؾمتِمٝمد قمٚمٞمف سم٤مٟمّف ًمق يم٤من اًمدوران سملم اًمٗمرديـ ُمع اًمٕمٚمؿ حم ّٚم ً
ّل ُمٓمٚم٘م٤مً ،مزم
اعمحرُم٤مت 1قمغم ُم٤م ؾمٜمذيمره ذم اعمً٤مًمؽ أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
حتٚمٞمؾ ُمٕمٔمؿ ّ
وأىمقل :إن يم٤من ِ
آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمرواي٦م ٕضمؾ أ ّن اعمِمتٌٝملم سم٤معمحّمقر ومٞمف
طمّلل وطمرام ـ يمام هق اعمؽمائل ُمـ يمّلُمٝمام ُمع همٛمض اًمٕملم قمـ قمدم
طمؼّ :
وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م
ضمري٤مٟمف ذم اعمق ّصم٘م٦م اعمت٘مدّ ُم٦م سمٔم٤مهره ـ وم٤مجلقاب سمام شم٘مدّ م ّ
هق أ ّن اعمقصقل قمٌ٤مرة قمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٙمٚم ّٞم٦م اعمٜمدرضم٦م حتتٝم٤م إومراد اعمح ّٚمٚم٦م
واعمحرُم٦م دون ٟمٗمس إومرادً :مٕمدم شمٕم ّ٘مؾ اٟم٘مً٤مم اًمٗمرد إًمٞمٝمام ّإٓ إذا قمرض
ّ
ًمٗمرديـ ُمٜمٝم٤م ضمٝم٦م وطمدة ظم٤مرضمٞم٦م ُمـ اُمتزاج وٟمحقه ،أو ومروٞم٦م سم٠من يٕمتؼم
اًمٌلم أ ّن محؾ
جمٛمقع اًمٗمرديـ أو إومراد أُمر ًا واطمد ًا ومٞمف طمّلل وطمرام :وُمـ ّ
إول ظمّلف اإلمج٤مع ُمٓمٚم٘م ً٤م أو هم٤مًمٌ ً٤م ،وقمغم اًمث٤مين سمٕمٞمد سم٤مًمٜمًٌ٦م
اًمرواي٦م قمغم ّ
إمم اعمٕمٜمك اعمت٘مدّ م ،يمٌٕمد احلٛمؾ ُمٜمٝمام ُمع قمدم اٟمٓمٌ٤مق اًمً١مال وإُمثٚم٦م
وهمػممه٤م قمٚمٞمف ،ويمام أ ّن شمٕمٛمٞمؿ اًمٚمٗمظ ًمٚمٛمٕم٤مين اعمت٘مدّ ُم٦م ُمع اؾمتٚمزاُمف سم٢مـمّلىمف
ظمّلف آ ّشمٗم٤مق ذم آُمتزاج وٟمحقه سمٕمٞمد ًمٌٕمد اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمام ًمٗمٔم ً٤م
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إرادة ظمّمقص اعمٕمٜمك اعمت٘مدّ م وٓ ّ
أىمؾ ُمـ قمدم فمٝمقر اًمٙمّلم ذم
اًمتٕمٛمٞمؿ وهق ٍ
يم٤مف ذم دومع آؾمتدٓل.
وأ ُّم٤م إن يم٤من ّ
حمؾ آؾمتدٓل هق أ ّن اًمٜمقع طمّلل ُم٤م مل يٕمٚمؿ اًمٗمرد
اعمحرم همػم ُمٕمٚمقم سمٕمٞمٜمف هٜم٤م ،وم٘مْم ّٞم٦م شمٚمؽ
احلرام سمٕمٞمٜمف واعمٗمروض أ ّن اًمٗمرد
ّ
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 613وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م :ص.461
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إظمٌ٤مر طم ّٚم ّٞم٦م اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،ومدومٕمف سمام ذيمر ِمٜمقع ،سمؾ ٓ يرشمٌط اجلقاب
سمٔم٤مهره قمٚمٞمف ،وهذا احلٙمؿ ٍ
ضم٤مر ذم أُمثٚم٦م رواي٦م ُمًٕمدة ،وم٢مٟمّف حيٙمؿ سمٜم٤مء قمٚمٞمف
ٍ
طمٞمٜمئذ
سمح ّٚمٞم٦م شمٚمؽ اعمقارد إمم أن يٕمٚمؿ احلرام سمٕمٞمٜمف ،ومّل يٕمٌ٠م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ذم رومع اًمٞمد قمٜمفٟ ،مٔمر ًا إمم فمٝمقر اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٗمّمٞمكم وظمّمقص ىمقًمف:
«سمٕمٞمٜمفش ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر ،سمؾ إـمّلق شمٚمؽ إُمثٚم٦م عمـّ٤م إذا يم٤من هٜم٤مك قمٚمؿ
اعمجقز ،ظمّمقص ً٤م ُمع همٚمٌ٦م وضمقد اًمٕمٚمؿ
إمج٤مزم سم٤محلرُم٦م ُم١م ّيد عم٤م يدّ قمٞمف
ّ
اإلمج٤مزم ذم سمٕمْمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م وإن يم٤من ذم همػم حمّمقر ُمٜمٝم٤م.
خيّمص اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من ُمـ ٟمٔم٤مئره٤م ـ يم٤معمث٤مل
وُم٤م ذيمره ُمـ أ ّن اًمتٛمثٞمؾ ّ
اعمذيمقر ـ ومٗمٞمف ٟمٔمر فم٤مهرٓ ،ؾم ّٞمام ٕضمؾ ظمّمقص اعم٘م٤مُم٤مت ،يمام أ ّن وروده
ذم أظمٌ٤مر اجلٌـ ٓ يٜم٤مذم اعمٕمٜمك اعمت٘مدّ م ،يمام هق فم٤مهر قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ وآؾمتِمٝم٤مد
اعمحرُم٤مت ؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
سمٚمزوم طم ّٚمٞم٦م ّ
إول ذم
يقضمف يمّلُمٝمام سم٠م ّن ُمرادمه٤م ُم٤م شم٘مدّ م ُمـ اًمقضمف ّ
اًمٚمٝمؿ أن ّ
ّ
اجلقاب قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م إومم وإحل٤مق شمٚمؽ إظمٌ٤مر سم٠مظمٌ٤مر اًمؼماءة ويٛمٜمع
ّ
ًمٚمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ.
ؿمٛمقِل٤م
وومٞمف :إ ّن دقمقى آٟمٍماف وٟمحقه٤م همػم ٟم٤مومع ذم اجلقاب هٜم٤م سمٕمد
سم٠من هم٤مي٦م ّ
اًمتٍميح ّ
احلؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمٞمٜمفّ ،إٓ سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ اًمٖم٤مي٦م سمحٞم٨م يِمٛمؾ
ُمٌلم ذم يمّلُمٝمام.
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمقضمقد ذم اعم٘م٤مم ،وهق همػم سم ّلم وٓ ّ
شمدل قمغم طم ّٚمٞم٦م ّ
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّهن٤م يمام ّ
يمؾ واطمد
ُمـ اعمِمتٌٝملم ،يمذًمؽ ّ
شمدل قمغم طمرُم٦م ذاك اعمٕمٚمقم إمج٤مٟٕٓ ،مّف أيْم ً٤م ر ٍء
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أىمقل :وًمٕم ّٚمف أراد سمذًمؽ إٟمّف ي٘مع اًمتٕم٤مرض سملم إـمّلق ُمٜمٓمقق شمٚمؽ
إظمٌ٤مر اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٛمِمتٌٝملم وُمٗمٝمقُمٝمام اعم٤مٟمع قمـ اؾمتٕمامل ذًمؽ اعمٕمٚمقم
ومٞمتٓمرق ٕضمٚمف اإلمج٤مل ومٞمٝم٤م
إمج٤مٓ ،اعم٘متض ًمٕمدم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م،
ّ
ويٕملم سمف فمٝمقر اعمٜمٓمقق ،ذم ُم٤م يِمٛمؾ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،ومٞمٌٓمؾ سمف
ّ
اعمجقز رومع اًمٞمد قمـ اعمٗمٝمقم
آؾمتدٓل ِب٤م قمغم اًمؽمظمٞمص ومٞمٝم٤م ،وم٢من رام
ّ
شمقضمف قمٚمٞمف ضمقاز اًمٕمٙمس سم٢مًمٖم٤مء إـمّلق اعمٗمٝمقم ٟمٔمر ًا إمم
ٟمٔمر ًا إمم اعمٜمٓمقق ّ
اعمٗمٝمقم :وأٟم٧م ظمٌػم ّ
يتؿ إذا شمً٤موى اإلطمتامٓن سم٤مًمٜمٔمر إمم
سم٠من ذًمؽ إٟمّام ّ
فم٤مهر اًمٚمٗمظّ ،
اًمتٍمف ذم اًمٔم٤مهر ذم اًمٙمّلم اًمقاطمد
وإٓ وم٤مٕفمٝمر ىمريٜم٦م قمغم
ّ
ويّمػم ىمريٜم٦م ُمـ اًم٘مرآن اعمتّّمٚم٦م قمغم سف اًمٔم٤مهر ،يمً٤مئر اًم٘مرائـ اعم ّتّمٚم٦م
ىمقة فمٝمقر اعمٜمٓمققً ،مٙمقن
واعمٜمٗمّمٚم٦م همػم اًمٍمحي٦م،
وًمٚمٛمجقز أن يدّ قمل ّ
ّ
ىمرر ذم حم ّٚمف طمتّك ُمٜمع سمٕمْمٝمؿ
إـمّلق اعمٜمٓمقق أىمقى ُمـ إـمّلق اعمٗمٝمقم ،يمام ّ
اخل٤مصُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن ؿمٛمقل اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ
ُمـ ختّمٞمص اعمٜمٓمقق سم٤معمٗمٝمقم
ّ
اإلمج٤مزم أظمٗمك ُمـ ؿمٛمقل قمدم اًمٕمٚمؿ ًمٓمرذم اًمِمٌٝم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م.
اجلكم :وأ ُّم٤م ُم٤م ي٘متْمٞمف دىمٞمؼ اًمٜمٔمر ومٝمق أ ّن اعمٗمٝمقم
هذا ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٜمٔمر ّ
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يتّمقر اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام هٜم٤م ،وم٢مٟمّف ٟمٗمل احلٙمؿ ُمـ ٟم٘مٞمض
شم٤مسمع ًمٚمٛمٜمٓمقق وٓ
ّ
ُمقرد اعمٜمٓمقق ،ومّل ُيتٛمٕم٤من أسمد ًا ،ضورة اُمتٜم٤مع اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم.
وحت٘مٞم٘مف :إ ّن اعمراد ُمـ اًمٌمء ذم ىمقًمف ّ « :
يمؾ ر ٍء ًمؽ طمّللش ،إ ُّم٤م
ّ
اعمتِمخّم٦م سمخّمقص ّٞم٤مشمف اًمٗمرد ّي٦م ،وإ ُّم٤م هق اًمٙمٚم ّٞم٤مت ُمـ
هق إومراد اخل٤مرضمٞم٦م
إٟمقاع وإصٜم٤مف اعمٕمروو٦م ًمألطمٙم٤مم اًمٙم ّٚمٞم٦م ،أو اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم
اًمتٛمًؽ سمف حل ّٚمٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦مً ،مٙمٜمّف
إُمريـ :وقمغم اًمث٤مين يً٘مط
ّ
ظمّلف فم٤مهر اًمٚمٗمظ وُمٜم٤مف ًمألُمثٚم٦م اعمذيمقرة ذم اًمروايف ،ومّل جم٤مل ًمٚمٛمّمػم
إًمٞمف :واًمث٤مًم٨م قمغم شم٘مدير شمًٚمٞمؿ وضمقد ىمدر ضم٤مُمع سملم أومراد ّ
اًمٙمكم وٟمٗمس
ّ
سم٘مقة اطمتامل اٟمٍماف اًمٚمٗمظ إمم ظمّمقص
اًمٙمكم ِمٜمقع فمٝمقره ُمـ اًمٚمٗمظ ّ
ي ذم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده.
اعمقوققم ّٞم٦م قمغم أٟمّف ٓ ي ّ

إول ،ومّل ري٥م ذم ؿمٛمقًمف ّ
ًمٙمؾ واطمد ُمـ اعمِمتٌٝملم سمِمخّمٝمام
وأ ُّم٤م ّ

ّ
وإن ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝمام ًمٞمس ِمّ٤م طمّمؾ اًمٕمٚمؿ سمحرُمتف يمذًمؽ ،وأ ُّم٤م إُمر اعمر ّدد ومٚمٞمس
ؿمٞمئ ً٤م وومرد ًا آظمر ُمـ اًمٌمء طمتّك يٕمتؼم طم٤مًمف ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ هٜم٤م وًمق
ظم٤مص سمف ،يمام إذا قمٚمٛمٜم٤م ـمٝم٤مرة إٟم٤مء زيد وٟمج٤مؾم٦م
ومرض أن يٙمقن ًمف قمٜمقان
ّ
إٟم٤مء قمٛمرو وًمٙمـ ٓ ٟمدري أ ّي ً٤م ُمـ هذيـ اإلٟم٤مئلم إٟم٤مء قمٛمرو وأ ّي٤م ُمٜمٝمام إٟم٤مء
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومّل ري٥م ذم أ ّن ّ
يمّل ُمـ هذيـ اعمقضمقديـ قمٜمدٟم٤م رء مل يٕمٚمؿ
زيد،
طمرُمتف ِبذا آقمتٌ٤مر وإٟم٤مء قمٛمرو سمٕمٜمقان يمقٟمف إٟم٤مء قمٛمرو ًمٞمس ومرد ًا آظمر
ُمٜمدرضم ً٤م حت٧م اإلـمّلق وإٟمّام هق أُمر ُمٜمتزع ُمـ اًمٗمرد اخل٤مرضمل ،وم٤مٓقمتٌ٤مر هٜم٤م
سمٜمٗمس اًمٗمرد اخل٤مرضمل سمجٛمٞمع ظمّمقص ّٞم٤مشمف وشمٕم ّٞمٜم٤مشمف ،وم٢مٟمّف ُمّمداق ًمٚمٌمء ُمـ

 ................................................................. 334أصؾ اًمؼماءة

ّ
اعمِمخص اخل٤مرضمل
طمٞم٨م اخلّمقص ّٞم٤مت ،وم٤مًمٕمؼمة هٜم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ سمحرُم٦م اًمٗمرد
وقمدم اًمٕمٚمؿ سمف ،ومٚمق ُرُمٜم٤م 1أن ٟم٘مقل :إ ّن إٟم٤مء قمٛمرو أيْم ً٤م رء ،وم٢م ُّم٤م أن
اعمٕملم
ٟم٘مقل :إٟمّف رء آظمر ،وهق سمدَيل اًمٌٓمّلن ،أو إٟمّف أطمد هذيـ اًمِمٞمئلم ّ
واىمٕم ً٤م ،اعمجٝمقل قمٜمدٟم٤م ،وم٤معمقضمقد قمٜمدٟم٤م ومردان ُمـ اًمٌمء أو أطمد ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
ّ
سمتِمخّمف اخل٤مرضمل يم٤من طمرُمتف جمٝمقًًٓ ،مٙمـ يٕمٚمؿ طمرُم٦م أطمدمه٤م وإذا أظمذ
اعمٕملم واىمٕم ً٤م سمٕمٜمقان أٟمّف إٟم٤مء قمٛمرو يم٤من ُمٕمٚمقم احلرُم٦م واًمٜمج٤مؾم٦م:
أطمدمه٤مّ ،
إول،
وطمٞمٜمئذ وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن دظمقًمف حت٧م اًمٌمء وٟمًٌ٦م اًمٕمٚمؿ إًمٞمف سم٤مٓقمتٌ٤مر ّ
اعمجقز ومل يٛمٙمـ ُمٕم٤مروتف ،وإن ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمّف سم٤مٓقمتٌ٤مر اًمث٤مين سم٠من
صمٌ٧م ُم٤م يدّ قمٞمف
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ُم٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ
ي٘م٤مل :إ ّن إٟم٤مء زيد ر ٍء ،وم٢مٟم٤مء قمٛمرو رء آظمر ،ومٞم ّتجف
اعمت٘مدّ م ُمـ أ ّن اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل رء قمٚمؿ طمرُمتفً ،مٙمـ ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم
هذيـ آقمتٌ٤مريـ ذم إـمّلق ىمقًمفّ « :
يمؾ رءش ،ومّلسمدّ ُمـ شمرضمٞمح أطمد
ُمٕملم ًمٚمؽمضمٞمح ،سمؾ يم٠م ّٟمف ِمّ٤م ٓ
آقمتٌ٤مريـ قمغم أظمر ،واًمٔم٤مهر أ ّن ّ
إول ّ
حيتٛمؾ ظمّلومف ذم فم٤مهر اخلؼمّ ٕ ،ن اًمث٤مين أُمر اٟمتزاقمل ُمٜمتزع ُمـ اًمٗمرد
اخل٤مرضمل :ويِمٝمد ًمف ُم٤م ر ّسمام ي٘م٤مل ُمـ اٟمٍماف اًمٕمٚمؿ قمروم ً٤م إمم اًمٕمٚمؿ
اًمتٗمّمٞمكمّ ،
إول
وم٢من اًمٔم٤مهر أٟمّف ٕضمؾ يمقن اًمٌمء طم٘مٞم٘م٦م إٟمّام يٕمتؼم سم٤مًمقضمف ّ
دون اًمث٤مين.
وىمري٥م ِمّ٤م ذيمر اًمٙمّلم ذم ىمقًمف
 .1أي ىمّمدٟم٤م ُمـ را َم يرروم.

ّ «:
يمؾ رء ومٞمف طمّلل وطمرام ،ومٝمق
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ًمؽ طمّلل طمتّك شمٕمرف احلرامشّ ،
وم٢من اًمٔم٤مهر ُمـ ُمٕمروم٦م احلرام ُمٕمروم٦م
سمخّمقص ّٞم٤مهت٤م اًمٗمردي٦م ٓ سم٠مُمر ُمٜمتزع ُمٜمف ،وم٢مٟم٤مء قمٛمرو ًمٞمس طمراُم ً٤م ِبذا
اًمٕمٜمقان آٟمتزاقمل وإٟمّام احلرام طم٘مٞم٘م٦م هق ٟمٗمس اًمٗمرد اخل٤مرضمل اًمذي يّمدق
قمٚمٞمف إٟم٤مء قمٛمرو ،يمام شم٘مدّ م ٟمٔمػمه ذم اًمٌمء سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م ،ومتد ّسمر.
صمؿ إ ّن اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م 1أورد قمغم ٟمٗمًف إ ّن هم٤مي٦م ّ
احلؾ ُمٕمروم٦م احلرام
ّ
صمؿ ىم٤مل ذم اجلقاب :أ ُّم٤م ىمقًمف :
سمِمخّمف ومل يتح ّ٘مؼ ذم اعمٕمٚمقم اإلمج٤مزمّ ،
يمؾ رء ًمؽ طمّلل طمتّك شمٕمٚمؿ أ ّٟمف طمرام سمٕمٞمٜمفش ،ومّل ّ
« ّ
يدل قمغم ُم٤م ذيمرت،
ّ
ٕن ىمقًمف

« :سمٕمٞمٜمفش شم٠ميمٞمد ًمٚمْمٛمػم ضملء سمف ًمّلهتامم ذم اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ ،يمام

شمقهؿ آؿمتٌ٤مه ذم اًمرؤي٦مّ ،
وإٓ ّ
ومٙمؾ رء
ي٘م٤مل« :رأي٧م زيد ًا سمٕمٞمٜمفش ًمدومع ّ
قمٚمؿ طمرُمتف وم٘مد قمٚمؿ ٟمٗمًف ،وم٢مذا قمٚمؿ ٟمج٤مؾم٦م إٟم٤مء زيد وـمٝم٤مرة إٟم٤مء قمٛمرو،
وم٤مؿمتٌف اإلٟم٤مءان ،وم٢مٟم٤مء زيد رء قمٚمؿ طمرُمتف سمٕمٞمٜمف.
اعمٕملم سمٙمقٟمف ٓ سمٕمٞمٜمف إذا أـمٚمؼ قمٚمٞمف قمٜمقان
ٟمٕمؿ ي ّتّمػ هذا اعمٕمٚمقم ّ
أطمدمه٤م ،ومٞم٘م٤مل :أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف ذم ُم٘م٤مسمؾ أطمدمه٤م اعمٕملم قمٜمد اًم٘م٤مئؾ1.

ّ

صمؿ إٟمّف اقمؽمف سمٔمٝمقر ىمقًمف« :طمتّك شمٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمفش ٟمٔمر ًا إمم
ّ
أ ّن ىمقًمف« :سمٕمٞمٜمف ىمٞمد ًمٚمٛمٕمروم٦م ،ومٛم١م ّداه اقمتٌ٤مر ُمٕمروم٦م احلرام سمِمخّمف وقمدم
حت ّ٘مؼ ذًمؽ ّإٓ إذا أُمٙمٜم٧م اإلؿم٤مرة احلًٞم٦م إًمٞمف ،وإ ّن إٟم٤مء زيد ذم اعمث٤مل وإن
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.131
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يم٤من ُمٕمٚمقُم ً٤م ِبذا اًمٕمٜمقانّ ،إٓ أٟمّف جمٝمقل سم٤مقمتٌ٤مر إُمقر اعمٛم ّٞمزة ًمف ذم اخل٤مرج
ُمـ ُم٘م٤مسمٚمف ،ومٝمق جمٝمقل سمِمخّمف :1واقمتٛمد ذم اجلقاب قمغم اُمتٜم٤مع شمرظمٞمص
واًمٜمص قمغم ظمّلومف طمتّك
اًمِم٤مرع ُمع سم٘م٤مء احلرُم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل يِمٝمد آ ّشمٗم٤مق
ّ
ن ُم١م ّداه٤م صمٌقت احلرُم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ًمألُمر اعمِمتٌف1.
ٟمٗمس هذه إظمٌ٤مر ،طمٞم٨م أ ّ

أىمقل :وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اُمتٜم٤مع اًمؽمظمٞمص ،وم٘مد ىمدّ ُمٜم٤م اًمٙمّلم ومٞمف ذم
اعمًٚمؽ اعمت٘مدّ م وًمٞمس همروٜم٤م أن ذًمؽ ،سمؾ اًمٖمرض هق رومع ُم٤م يّمٚمح
ًمٚمامٟمٕمٞم٦م ،سمٜم٤مء قمغم إُمٙم٤من اعمٜمع.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ذم اًمٗمرق سملم اًمٙمّلُملم اًمنميٗملم ،ومر ّسمام يًتِمٙمؾ ومٞمف سم٢مٟمّف
إن ضمٕمؾ ىمقًمف

« :سمٕمٞمٜمفش سمٛمٕمٜمك سمٜمٗمًف ،ومٝمق ًمٚمت٠ميمٞمد ومٞمٝمام ُمٕم ً٤م ،ضورة أ ّن

اًمٜمًٌ٦م إمم اًمٌمء ٟمًٌ٦م إمم ٟمٗمًف :وإن ضمٕمؾ سمٛمٕمٜمك سمِمخّمف وظمّمقصف،
ومٝمق شم٠مؾمٞمس خيرج اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وم٢م ّن اًمٕمٚمؿ سم٠م ّن إٟم٤مء زيد طمرام ذم
اعمث٤مل ًمٞمس سمِمخّمف وظمّمقصف وإٟمّام هق سمذًمؽ اًمٕمٜمقان اعمر ّدد.
إول ُمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٜمًٌ٦م وهل سمًٞمٓم٦م ،ومٙمقن
وضمقاسمف :إ ّن اًمٕمٚمؿ ذم ّ
«سمٕمٞمٜمفش ٓيٕمٞمٜمف أزيد ُمـ اًمت٠ميمٞمدّ :
يتّمقر ومٞمف اظمتّلف،
ٕن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٌٞمط ٓ
ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 131و  :131اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /3ص :383سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :113اًمقص٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾ:
ج /8ص :133اًمتٜم٘مٞمح :ج /3ص :318ودرر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/4
ص 63و. ...
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.131
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واعمٕمروم٦م ذم اًمث٤مين ُمتٕم ّٚمؼ سم٤محلرام وُمٕمروم٦م احلرام ىمد يٙمقن شمٗمّمٞمٚم ّٞم٦م ُمتٕم ّٚم٘م٦م سمف
سمخّمقص ّٞم٤مشمف ،وىمد يتٕم ّٚمؼ سمف سمٕمٜمقان إمج٤مزم ،يمٙمقن إٟم٤مء زيد طمراُم ً٤م،
وم٘مقًمف

إولّ :
ٕن اعمٕمروم٦م ذم اًمث٤مين همػم ُمتٕم ّٚم٘م٦م سمٕملم
يٕملم ّ
« :سمٕمٞمٜمفش هٜم٤م ّ

اًمٌمء ،سمؾ سمٕمٜمقان اٟمتزاقمل يمٙمقٟمف إٟم٤مء زيد.
وإ ْن ِؿم ْئ َ٧م ُىم ْٚم َ٧م :إ ّن اًمت٠ميمٞمد ذم إُمر اًمًٌٞمط همػم ُمٕم٘مقل ّإٓ ًمرومع
شمقهؿ آؿمتٌ٤مه ذم اعمقوقع اخل٤مرضمل ىم٤مسمؾ ًمٚمت٠ميمٞمد سمٜمٗمًفّ ،
وم٢من ُمٕمرومتف شم٤مرة
ّ
سمٕمٜمقان ُمٜمتزع ،وأظمرى سمجٛمٞمع ظمّمقص ّٞم٤مهت٤م ،ومت٠ميمٞمد اعمٕمروم٦م هٜم٤م يٗمٞمد شمٕم ّٚم٘مٝم٤م
سمذات اًمٌمء اعمِمتٛمؾ قمغم ظمّمقصٞم٤مشمف.
وذيمر سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم سمٞم٤مٟمف فم٤مهر ًا إ ّن احلٙمؿ هٜم٤م ذم اًمث٤مين،
إولّ :
ٕن ومٞمف ٟمًٌ٦م احلرام إمم
وم٘مقًمف« :سمٕمٞمٜمفش ىمٞمد ًمٚمٛمٕمروم٦م وهق ُمتٕمدّ ذم ّ
اًمْمٛمػم وٟمًٌ٦م اعمجٛمقع إمم اًمٕمٚمؿ ،ومٛم٘مت٣م اًم٘مقاقمد يمقن اًمٔمرف ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م
سم٤مجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٞمٙمقن ىمقًمف

«سمٕمٞمٜمفش ُمتٕم ّٚم٘م٤م سمحرُم٦م اًمٌمء ،ومّل يٕم٘مؾ ومٞمف

ؾمقى اًمت٠ميمٞمدّ ٕ ،ن َّ
يمؾ ُم٤م يٙمقن طمراُم ً٤م ومٝمق طمرام سمٕمٞمٜمف وسمِمخّمف ،ومّل
يٙمقن ىمٞمد ًا ًمٚمٛمٕمروم٦م رأؾم ً٤م ،ومّل رسمط ًمف سم٤معم٘م٤مم وم٤مومٝمؿ ،هذا.
إول
وىمد أذٟم٤م إمم أ ّن ُم٤م ذيمره ٓ يٜمٗمع سمٜمٗمًفً ،مدومع فمٝمقر اجلزء ّ
ّ
اعمتِمخص ،وم٤مًمٕمٚمؿ سم٠مٟمّف
أيْم ً٤م قمغم ُم٤م ؾمٚمػ طمٞم٨م ضمٕمٚمٜم٤م اًمٌمء هق اًمٗمرد
شمقهؿ أ ّن اًمٕمٚمؿ
طمرام ٓ يّمدق ُمع اإلمج٤مل ،ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن «سمٕمٞمٜمفش ًمدومع ّ
سمحرُم٦م ذًمؽ اًمٗمرد أو ـمرومف أظمر ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ إضمراء ىم٤مقمدة ّ
احلؾ ،وإ ّٓ ومّل
ُمٌلم ِلذا اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م ،ومٚمٕم ّٚمف أيْم ً٤م ُم١م ّيد عم٤م ؾمٌؼ ،ومتدّ سمر.
ئمٝمر زم ًمقٓه وضمف ّ
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صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن ُم٤م ذيمره ُمـ أ ّن دقمقى يمقن اًمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل
ّ
يّمح سمٔم٤مهره إذا يم٤من ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل قمٜمقان ُمتٕم ّٚمؼ
رء ُمٕمٚمقم ،إٟمّام
ّ
ًمٚمٕمٚمؿ يم٤معمث٤مل اعمت٘مدّ م قمغم ُم٤م ٟم ٌّف قمٚمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مّ ،
يتؿ ومٞمف
وإٓ ومّل ّ
هذا اجلقاب رأؾم ً٤مٟٕ ،مّف إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمٕمٚمقم إمج٤مًٓ قمٜمقان أص ً
ّل ،ومٙمٞمػ
قمك يمقٟمف أُمر ًا ُمٕمٚمقُم ً٤م؟!
ُيدَّ ٰ
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن ّ
حمؾ اًمٙمّلم هق اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققم ّٞم٦م وهل إٟمّام شمٙمقن
قمٜمد ا ّ
اعمحرم ،وم٤مًمٕمٜمقان اعمر ّدد سملم إُمريـ وإُمقر
ًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ قمٜمقان
ّ
رء ُمٕمٚمقم طمرُمتف سمٜمٗمًف ،يم٤مخلٛمر اعمقضمقد ذم أطمد اإلٟم٤مئلم ،ومّل طم٤مضم٦م إمم
يمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م سمقضمف آظمر ،ومت٠م ُّمؾ ضمدّ ًا.
وصم٤مًمث ً٤مّ :
سم٠من هذه إظمٌ٤مر ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ اعمِمتٌف ُمـ طمٞم٨م أٟمّف
ُمِمتٌف ،يمً٤مئر أظمٌ٤مر اًمؼماءة ،ومٛمٗم٤مده٤م طم ّٚمٞم٦م اًمٌمء ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمرُمتف شمٗمّمٞم ً
ّل
اًمِمؽ سمام هق ّ
ّ
ؿمؽ ٓ يقضم٥م آطمتٞم٤مط وإ ّن
ُمـ طمٞم٨م ٟمٗمًف ،سمٛمٕمٜمك أ ّن
وضمقد احلرام ذم أومراد اًمٜمقع يمٜمج٤مؾم٦م ضمٌـ واطمد ذم إرض ٓ يقضم٥م
آضمتٜم٤مب قمـ اًمٜمقع ّإٓ ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤محلرُم٦م ذم ذًمؽ اًمٗمرد ،وم٤مٕظمٌ٤مر اعمت٘مدّ ُم٦م
سمٕمْمٝم٤م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم إؿمٞم٤مء ـ يم٤معمق ّصم٘م٦م ـ وسمٕمْمٝم٤م ُمًقىم٦م
اعمحرم وإ ّن
ًمٌٞم٤من طم ّٚمٞم٦م اًمٜمقع اعمِمتٛمؾ قمغم احلرام قمٜمد قمدم ُمٕمروم٦م اعمقوقع
ّ
اٟم٘مً٤مم اًمٜمقع إمم احلّلل واحلرام ـ إ ُّم٤م ومرو٤م أو حت٘مٞم٘م ً٤م ـ ٓ ي١م ّصمر ذم طمرُم٦م
إومراد اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ دون إطمراز اعمقوقع سم٤مًمٕمٚمؿ سمف ،ومٝمل سم٠مهه٤م ُمًقىم٦م
ًمٌٞم٤من طم ّٚمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ُمـ طمٞم٨م هلُ ،مـ دون ٟمٔمر إمم ومرض قمٚمؿ إمج٤مزم ُمر ّدد

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 339 .....................

ّل سمحٞم٨م ّ
سملم أُمريـ أو أُمقر وإ ّن اعمِمتٌف طمّلل ومٕم ً
شمدل قمغم أ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ُمٚمٖمك ذم ٟمٔمر اًمِم٤مرع ،وم٢مذا ومرض ىمٞم٤مم دًمٞمؾ ٟم٘مكم أو قم٘مكم ـ وًمق شمٕمٚمٞم٘م٤م ـ قمغم
طمرُم٦م اًمِمٌٝم٦م ُم٘مدّ ُم٦م ُِٓمتِ ِ
ث٤مل شمٙمٚمٞمػ ُمٕمٚمقم إمج٤مًٓ مل يٕم٤مروف شمٚمؽ
ْ
اإلـمّلىم٤متً ،مٙمقهن٤م واردة ُمقرد طمٙمؿ آظمر وسمٞم٤من ضمٝم٦م أظمرى وهق اًمِمٌٝم٦م
ىمرر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّن أد ًّم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ
ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م ؿمٌٝم٦م :وهذا ٟمٔمػم ُم٤م ّ
وضمقسم ً٤م وحتري ًام طم٤ميمٛم٦م قمغم أد ًّم٦م اعمٌ٤مطم٤مت ،ومٙم ّٚمام قمرض ًمٚمٛمٌ٤مح قمٜمقان
حمرم ،يم٤من اعم ّتٌع دًمٞمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ومل يٕم٤مروف دًمٞمؾ اًمؽمظمٞمص
واضم٥م أو ّ
سمتٗمّمٞمؾ ًمٞمس هٜم٤م ّ
ّ
واًمٕمّلُم٦م
حمؾ سمٞم٤مٟمف ،وًمٕم ّٚمف إًمٞمف يرضمع يمّلم اعمحدث اعمت٘مدّ م
اعمت٘مدّ م ذيمرمه٤م.
إول همػم فم٤مهر ،سمؾ
وم٢من ىمٚم٧م :إ ّن ُم٤م ذيمرت ذم ُمٕمٜمك ُم٤م قمدا اخلؼم ّ
وًمٞمس سم٠مومم ُمـ دقمقى أ ّهن٤م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من أ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٖمك ذم ٟمٔمر
اًمِم٤مرع ُمٓمٚم٘م٤م ـ حمّمقرة يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م أو همػم حمّمقرة ـ ّ
وم٢من فم٤مهره٤م يمقن
وضمقد احلرام ذم أومراد اًمٜمقع ُمٕمٚمقُم ً٤م ومٕم ً
ّل ،ومٛمٗم٤مده٤م إ ّن اًمٕمٚمؿ سمقضمقد احلرام
ُمٓمٚم٘م ً٤م ًمٞمس سمٌمء طمتّك يٕمرف احلرام سمٕمٞمٜمف :واًمٗمرق سملم اعمحّمقر وهمػمه ُمع
ومرض شمٕمٞملم أطمدمه٤م قمـ أظمر واظمتّلف حتديدمه٤م ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدة
اظمتّم٤مص إظمٌ٤مر سم٤مًمث٤مين ُمـ شمٚمؽ إظمٌ٤مرُ ،مع أٟمّف ٓ إؿمٕم٤مر ذم رء ُمٜمٝم٤م
سمذًمؽ اعمٕمٜمك اعمٌٝمؿ.

ىمٚم٧م :إ ّن ُمّم٥م شمٚمؽ إظمٌ٤مر هق أ ّن ِ
اًمٕم ْٚم َؿ سمقضمقد احلرام ذم اًمٜمقع ٓ
َ َ َّ

يقضم٥م طمرُم٦م اًمٗمرد ٓ ،أ ّن ُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمٚمٖمك ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ
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شمٜمزًمٜم٤م قمـ دقمقى
إدراضمف حتتٝم٤م هق ُمٓمٚمؼ اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة :وًمق ّ
اخل٤مص٦م دون اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومّل أىم ّؾ
فمٝمقره٤م ذم شمٚمؽ اجلٝم٦م
ّ
ٍ
ّ
يم٤مف ذم قمدم
اًمِمؽ ذم إـمّلق اًمٙمّلم سمحً٥م اجلٝم٤مت ،وهق
ُمـ
اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمّلق إطمراز يمقٟمف ذم ُم٘م٤مم
آؾمتدٓل ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن اعمٕمتؼم ذم
ّ
اًمٌٞم٤من ُمـ اجلٝم٦م اعم٘مّمقدة ،وًمق ؾم ّٚمؿ فمٝمقره أيْم ً٤م ُمـ طمٞم٨م هق ومٌٕمد
ُمّلطمٔم٦م ظمروج يمثػم ُمـ ُمقارد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم اعمحّمقر ـ وًمق ذم
اجلٛمٚم٦م ـ قمـ حت٧م اإلـمّلق سم٤مإلمج٤مع وهمػمه ،يٛمٙمـ دقمقى أوًمقي٦م اعمٕمٜمك
اعمذيمقر ُمـ ختّمٞمّمف أو ُمً٤مواشمف ًمف ظمّمقص ً٤م سمٛمّلطمٔم٦م أ ّن إـمّلق اًمٙمّلم
سمحً٥م اجلٝم٤مت أوٕمػ ٟمققم ً٤م ُمـ إـمّلىمف سمحً٥م إومراد.
ؾم ّٚمٛمٜم٤م ذًمؽ يم ّٚمفً ،مٙم ّـ إظمٌ٤مر اعمت٘مدّ ُم٦م عمخ٤مًمٗمتف ًمٚمٛمِمٝمقر ُمع أ ّهن٤م
اًمتٛمًؽ إلصمٌ٤مت شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة
سمٛمرأى ُمٜمٝمؿ وُمًٛمع ًمق مل يٙمـ إمج٤مقم ً٤م يِمٙمؾ
ّ
إصقًمٞم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م سمٕمد مجٞمع شمٚمؽ اإلؿمٙم٤مٓت اعمت٘مدّ ُم٦م.
ؾم ّٚمٛمٜم٤م ذًمؽ يم ّٚمفً ،مٙمٜمّٝم٤م ُمٕم٤مرو٦م سم٠مظمٌ٤مر اعمٜمع أشمٞم٦م

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

سمٛمرضمح٤مت قمديدة ،ومت٠م ُّمؾ ذم اعم٘م٤مم ،وم٢مٟمّف سمٕمد همػم ُمٜم ّ٘مح إـمراف
اعم١م ّيدة
ّ
واهلل اِل٤مدي.
وقمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ،أ ُّم٤م قمـ ُمق ّصم٘م٦م ؾمامقم٦م:
سم٠مهن٤م ُمٕم٤مرو٦م ُمع ّ
ُم٤مدل قمغم وضمقب إظمراج اخلٛمس قمـ احلّلل
ّ
وم٠موًٓ ّ
اعمختٚمط سم٤محلرام ُمـ إظمٌ٤مر اعمًتٗمٞمْم٦م اعمٕمتْمدة سمٕمٛمؾ إصح٤مب ُمـ همػم
سح سمف سمٕمْمٝمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚمؿ سمّم٤مطمٌف وٓ
ظمّلف ومٞمف يٕمرف قمغم ُم٤م ّ
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ٍ
مح ُؾ هذه اًمرواي٦م قمغم
وطمٞمٜمئذ
ىمدره يمام ًمٕم ّٚمف فم٤مهر ؾمٞم٤مق اًمرواي٦م،
وم٤مًمقاضم٥م َ ْ
ُ
مح َؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘م ّٞمد ،يمام هق ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة.
ُم٤مد ًّم٧م قمٚمٞمف شمٚمؽ إظمٌ٤مر َ ْ
وًمق ٟمقىمش ذم ذًمؽ سم٠م ّن اًمٜمًٌ٦م سمٞمٜمٝمام قمٛمقم ُمـ وضمف ٓظمتّم٤مص
ظم٤مص ،ومٌٕمد اإلهمامض قمـ دقمقى اًم٘مٓمع سمٕمدم اًمٗمرق سم٢ممج٤مع
اعمق ّصم٘م٦م سمحرام
ّ
ُمريم٥م وهمػمه وإ ّٟمف ِم ّ٤م أقمرض قمٜمف اعمِمٝمقر ،ومٞمقهـ سمذًمؽ.
ٟمجٞم٥م قمٜمف سم٠مٟمّف سمٕمد اعمٕم٤مرو٦م وم٤مًمؽمضمٞمح ًمتٚمؽ إد ًّم٦م ًمٕمدّ ة ُمـ إُمقر
ُمـ اًمٙمثرة واًمتٕمدّ د وقمٛمؾ إصح٤مب واقمتْم٤مده سم٤مًمٕم٘مؾ وهمػمه٤مُ ،مع أٟمّف
سمٕمد ومرض ظمّمقص ّٞمتف ِلذا اعمقرد ُمـ سملم ؾم٤مئر اعمقارد يً٘مط آؾمتدٓل ِب٤م
قمغم ىم٤مقمدة ّ
احلؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٖم٤مي٦م اخلروج قمـ ىم٤مقمدة
ظم٤مص.
آطمتٞم٤مط ذم ُمقرد
ّ
وصم٤مٟمٞم٤م سم٠م ّن اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مق اًمرواي٦م ٟمٗمل اًمٌ٠مس قمـ اًمّمدىم٦م وصٚم٦م
وم٢من هذا هق ّ
اًم٘مراسم٦م وُم٤مو٤مه٤ممه٤م ،اعمذيمقرة ذم صدر اًمرواي٦مّ ،
حمؾ يمّلم
اعمٕمّمقم

ذم صدر اخلؼم ومل يٕمٚمؿ اظمتّم٤مص ُمٍمف اخلٛمس ذم اعم٤مل

اعمختٚمط سمام يٕمرف سمف اخلٛمس اعمٕمٝمقد ،يمام قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمتٍميح سمٕمدم
اظمتّم٤مصف سمٌٜمل ه٤مؿمؿ ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م ّ
شمدل اًمرواي٦م هق ضمقاز سف اعم٤مل اعمختٚمط
ؼم ُمـ اًمّمدىم٦م وهمػمه٤م ،وهق ُمٓمٚم٥م آظمر ٓ دظمؾ ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف
ذم وضمقه اًم ّ
ًمق اضمتٛمع ومٞمف ذائط احلج ّٞم٦م ،جلقاز سف اخلٛمس طمً٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف شمٚمؽ
إد ًّم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م.
وذيمر اعمحدّ ث اًمٌحراين :إٟمّف حيتٛمؾ وًمٕم ّٚمف إىمرب أ ّن اإلُم٤مم

ٟمٔمر
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ؼم واخلػمات وقمرف سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مم وُم٤م اؾمتٗم٤مده
إمم ُم٤م سومف [ُمـ] وضمقه اًم ّ
ُمـ ذًمؽ اًمٙمّلم أٟمّف ىمد سمٚمغ اخلٛمس أو زاد قمٚمٞمف ،ومٜمٗمك اًمٌ٠مس قمـ اًمٌ٤مىمل
ٍ
طمٞمٜمئذ وٓيٜم٤مذم ذًمؽ ىمقًمف ذم صدر اخلؼم« :إ ّن اخلٓمٞمئ٦م ٓشمٙم ّٗمر اخلٓمٞمئ٦مش:
ٕ ّن اعمٗمروض ذم صدره إ ّن مجٚم٦م ذًمؽ اعم٤مل طمرام ،وُمتك يم٤من يمذًمؽ،
شمْمٛمٜمتف إظمٌ٤مر اًمٕمديدة،
يمّل ،يمام
وم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم ُمثٚمف اًمتّمدّ ق سمف ّ ً
ّ
ومٞمٙمقن شمّمدّ ىمف سمٌٕمْمف ًمٞم٠ميمؾ اًمٌ٤مىمل طمّلًٓ سمزقمٛمف ًمٞمس ذم حم ّٚمف وأ ُّم٤م إذا
ّ
ومٞمحؾ ًمف اًمٌ٤مىمل.
اظمتٚمط سم٤محلّلل ،وم٤محلٙمؿ ومٞمف اًمتّمدّ ق سم٤مخلٛمس،
ومح٤مصؾ يمّلُمف

يمّل طمراُم٤م ٓ
 :إ ّن ذًمؽ وشمّمدّ ىمف سمف ُمع يمقن اعم٤مل ّ ً

يٗمٞمد ّ
طمؾ اًمٌ٤مىمل ُمٜمف.
ٟمٕمؿ ًمق اظمتٚمط سم٤محلّلل أوم٤مد شمّمدّ ىمف ُمٜمف ّ
طمؾ اًمٌ٤مىمل إذا يم٤من سمٛم٘مدار
صمؿ ىم٤مل :وم٢مٟمّف يٕمٓمل
قمام شم٘مدّ م سم٘مقًمفّ « :
اخلٛمس ،وي١م ّيد ذًمؽ ومّمؾ هذه اجلٛمٚم٦م ّ
إٟمّف ومرض ُمٜمف

حمّمؾ
وإن مل يٙمـ ُم٤مل ذًمؽ اًمرضمؾ يمذًمؽش .إٟمتٝمك ّ

يمّلُمف1.

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ سمٕمد ُم٤م ذيمره قمـ فم٤مهر اخلؼم ضمدّ ًا ،يمام ئمٝمر سم٤مًمت٠م ُّمؾ
ُمـ قمدّ ة ضمٝم٤مت ٓ طم٤مضم٦م إمم ذطمٝم٤م ،ومت٠م ُّمؾ.
ٟمٕمؿ ذم هذا اخلؼم إؿمٙم٤مل ُمـ طمٞم٨م شمٓمٌٞم٘مف قمغم اًم٘مقاقمد اعمٜمّمقص٦م
اًمتٛمًؽ ِب٤م إلًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وطم ّٚمٞم٦م اعمِمتٌف،
اعمٕمٛمقل قمٚمٞمٝم٤م يت٘م ّقى سمف
ّ
 .1اٟمٔمر :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م :ج /1ص.149
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وًمٕم ّٚمف اًمذي محٚمف قمغم ذًمؽ اًمتقضمٞمف :ومحؾ سمٕمض إؾم٤مـملم 1سمٕمد ذه٤مسمف إمم
متًؽ سمف ًمتجقيز اعمخ٤مًمٗم٦م
اُمتٜم٤مع ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمٕمؽمو ً٤م قمغم ُمـ ّ
آطمتامًمٞم٦م ذم اعم٘م٤مم سم٠م ّن فم٤مهره ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م« ،ومّلسمدّ إ ُّم٤م ُمـ إظمذ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومحٛمٚمف قمغم
سمف ودمقيز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،وإ ُّم٤م ُمـ سومف قمـ فم٤مهره،
اًمتٍمف ذم اًمٌٕمض وإن طمرم قمٚمٞمف إُمً٤مك ُم٘مدار
إرادة ٟمٗمل اًمٌ٠مس قمـ
ّ
ظم٤مص ّ
يٕمذر ومٞمف اجل٤مهؾ،
احلرام ًمٞمس سم٠مومم ُمـ محؾ احلرام قمغم طمرام
ّ
يم٤مًمرسم٤م سمٜم٤مء قمغم ُم٤مورد ذم قمدّ ة أظمٌ٤مرُ 1مـ طمٚم ّٞم٦م اًمرسم٤م ا ًّمذي ُأ ِظم َذ ضمٝم ً
صمؿ مل
ّل ّ
يٕمرف سمٕمٞمٜمف ذم اعم٤مل اعمخٚمقطش ،3إٟمتٝمك.
ُمع أ ّن اطمتامل احلٛمؾ قمغم اًمرسم٤م همػم ٍ
ضم٤مر ذم هذا اخلؼم ،سمؾ هق
سح سمف ذم
خمّمقص سم٤معم٤مل احلرام ُمـ أضمؾ طمّمقًمف سمٕمٛمؾ سمٜمل أُم ّٞمف ،يمام ّ
صدر اخلؼم قمغم ُم٤م رأيتف ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م :واًمٔم٤مهر أ ّٟمف مل يذه٥م إمم إصمٌ٤مت
ظمّمقصٞم٦م ذم هذا احلرام أطمد ُمـ اًم٘مقم ذم ُم٤م أقمٚمؿ ،ومٝمذا اًمتقضمٞمف سمٕمٞمد
يتحٛمٚمف اًمٚمٗمظ ّإٓ أن حيتٛمؾ اخلّمقصٞم٦م وهل أيْم ً٤م ٓ ُ ْ
خت ِر ُضم ُف
ضمدّ ًا ،سمؾ ٓ
ّ
ظمص ُمـ اعمدقمك.
قمام ٟمحـ سمّمدده :هم٤مي٦م إُمر إ ّٟمف يٙمقن اًمدًمٞمؾ أ ّ
ّ

 .1وهق اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري .
 .1وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج /11ص /431ح 1و  ،3اًمٌ٤مب ُ 5مـ أسمقاب اًمرسم٤م [ُمـ اًمٓمٌٕم٦م
اإلؾمّلُمٞم٦م].
 .3ومرائد إصقل :ج /1ص.117
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اعمحرم اعمٗمروض ذم اًمرواي٦م
واإلؿمٙم٤مل ا ًّمذي أذٟم٤م إًمٞمف هق :أ ّن اعم٤مل
ّ
أقمؿ ُمٜمٝمام ،وم٢من محؾ قمغم يمقٟمف
إ ُّم٤م أن يٙمقن ص٤مطمٌف ُمٕمٚمقُم ً٤م ،أو جمٝمقًٓ ،أو ّ
يتؿ ٟمٗمل اًمثقاب قمغم اًمتّمدّ ق ذم صدره ،سمٜم٤مء قمغم أ ّٟمف يتّمدّ ق اعم٤مل
جمٝمقًٓ مل ّ
يّمح آًمتزام سم٢مظمراج اخلٛمس
اعمتٛم ّٞمز اعمجٝمقل ص٤مطمٌف :وإن يم٤من ُمٕمٚمقُم ً٤م مل
ّ
أيْم ً٤م قمٜمد اعمِمٝمقر فم٤مهر ًاّ :
وم٢من اًمٔم٤مهر أ ّن ُمقرد اخلٛمس قمٜمدهؿ هق ُم٤م ضمٝمؾ
ص٤مطمٌف ،ومٞمٙمقن ُمـ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ُمع قمدم جملء هذه إد ًّم٦م احل٤ميمٛم٦م
إول ىمريٜم٦م قمغم اًمث٤مين.
سم٢مظمراج اخلٛمس هٝمٜم٤م ويٙمقن سمٓمّلن آطمتامل ّ
ويدومٕمف أ ّن فم٤مهر 1سمٕمض شمٚمؽ إظمٌ٤مر ُمً٤موىم٦م ِلذا اخلؼم ،وم٢من يم٤من
هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ إمج٤مع وٟمحقه قمغم وضمقب اًمتخ ّٚمص قمٜمف ُمـ ص٤مطمٌف ومٝمق ُم٤مٟمع
قمـ اًمٕمٛمؾ ِبذا اخلؼمّ ،
وإٓ وم٤معم٤مٟمع ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٢مـمّلق شمٚمؽ إظمٌ٤مر ُمع أ ّن
اًمتّمدّ ق اعمٗمروض ذم صدر اخلؼم فم٤مهره أ ّٟمف يتّمدّ ق قمـ ٟمٗمًف ،وًمٕم ّٚمٜم٤م ٟمٚمتزم
سم٠م ّن اًمّمدىم٦م اعمحٙمقُم٦م قمٜمد اًمتٛم ّٞمز واجلٝمؾ ٓسمدّ وأن يٙمقن ُمـ اعم٤مًمؽ،
صمؿ اًمث٤مين اعمت٘مدّ ُم٤من.1
وم٤معمخت٤مر ذم اجلقاب هق اًمقضمف ّ
إول ّ
متًؽ ِب٤م ؿم٤مرح اعمٗم٤مشمٞمح 3حل ّٚمٞم٦م
وأ ُّم٤م قمـ صحٞمح٦م أيب سمّمػم ا ًّمتل ّ
اعمِمتٌف ،ومٞمٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سم٠م ّن اعمراد ُمـ آظمتّلط إٟمّام هق آُمتزاج،
إن اًمٔم٤مهرّ ،
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مّ « :
إن فم٤مهرش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اعمت٘مدّ ُملمش.
 .3اًمرؾم٤مئؾ إصقًمٞم٦م (رؾم٤مًم٦م أص٤مًم٦م اًمؼماءة)ً ،مٚمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين  ،ص  398و
 :399واًمٗمقائد احل٤مئري٦م ،ص.148
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يمخٚمط اًمٚمٌـ سم٤معم٤مء سمحٞم٨م يؽم ّيم٥م اعمر ّيم٥م ُمٜمٝمام ويّمػم ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا ،وإ ُّم٤م
آظمتّلط احل٤مصؾ ُمـ ا ِٓضمتامع اعم٘مرون ِ
سم٤مٓ ْؿمتٌ٤مه ،وإ ُّم٤م هق ُمٓمٚمؼ آؿمتٌ٤مه
إول خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع
ا ًّمذي هق اظمتّلط ذهٜمل :ومحؾ اًمرواي٦م قمغم اًمقضمف ّ
اًمٔم٤مهر واعمٜم٘مقل ،سمؾ هق ظم٤مرج قمـ قمٜمقان اعمً٠مًم٦م سم٤مًمٙمٚم ّٞم٦مً ،مٚمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم
ومٞمف سم٤مؿمتامًمف قمغم احلرام :واحلٛمؾ قمغم اًمث٤مين وإن يم٤من يؽمائك ُمٜمف دًٓمتٝم٤م قمغم
ارشمٙم٤مب اعمجٛمقعً ،مٙمٜمّف قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ ِمّ٤م حيتٛمؾ ومٞمف ظمّلف ذًمؽّ ،
وم٢من اًمنىم٦م
اعمٕمٚمقُم٦م إمج٤مًٓ ذم أُمقال اًمً٤مرق ٓ يّمػم ؾمٌٌ ً٤م حلرُم٦م ذاء رء ِمّ٤م ّ
يِمؽ ذم
اًمّمح٦م ،يمام ؾمٜمٌ ّٞمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،
يمقهن٤م هىم٦م ،عمٙم٤من محؾ ومٕمؾ اعمًٚمؿ قمغم
ّ
ومٞمجقز ذاء ُم٤م هق هىم٦م واىمٕم ً٤م ُمـ اعمًٚمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚمؿ سمٙمقن اعمٌٞمع
ُمنوىم٤م ،وهذا همػم ضمقاز ذاء مجٞمع حمتٛمّلت اًمنىم٦م اعمٕمٚمقم قمدم
ظمروضمٝم٤م ُمٜمٝم٤مّ ،
وم٢من اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ ُمـ ُمٗمٝمقم اؾمتثٜم٤مء صقرة آظمتّلط قمـ
اًمٜمٝمل هق ضمقاز ذاء ُم٤م هق هىم٦م واىمٕم٤م قمٜمد اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكم وٟمٛمٜمع دًٓمتف
قمغم ذاء جمٛمقع اًمنىم٦م وهمػمه٤م سمحٞم٨م حيّمؾ ُمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ.
وأفمٝمر ُمٜمف ًمق محٚمٜم٤مه قمغم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م وهق ُمٓمٚمؼ ِ
آؿمتٌ٤مه.
وي١م ّيد ُم٤م ذيمرٟم٤م أ ّن محؾ اًمرواي٦م قمغم يمقن آظمتّلط ؾمٌٌ ً٤م حل ّٚم ّٞم٦م
شمٕملم ص٤مطمٌف
اًمتٍمف ذم ُم٤مل اعمنوق ُمٜمف قمغم إـمّلىمف اًمِم٤مُمؾ ًمّمقرة ّ
ّ
تٗمقه سمف ،طمتّك إ ّن اعمحدّ ث اًمٙم٤مؿم٤مين
فمـ أطمد ًا ي ّ
وإُمٙم٤من شمِمخٞمّمف ِمّ٤م ٓ أ ّ
اًمذي ي٘مقل سمح ّٚمٞم٦م اعمِمتٌٝملم ذم فم٤مهر سمٕمض يمٚمامشمف ،ذيمر ذم «اًمقاذمش ـ سمٕمد
ٟم٘مؾ اخلؼم ـ ُم٤م صقرشمف :سمٞم٤منِ :
آظمتّلط إ ّٟمام يتح ّ٘مؼ إذا ّ
صمؿ إن
شمٕمذر اًمتٛم ّٞمزّ ،
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وإٓ شمّمدّ ىم٧م قمٜمف1.
قمرف ص٤مطمٌٝم٤م ص٤م َحل ُف قمٚمٞمٝم٤م ّ

َ

وأ ُّم٤م [اجلقاب] قمـ رواي٦م اًمٜمقادرّ ،
ومٌ٠من هم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ ُمـ دًٓمتٝم٤م إٟمّف
ُيقز اًمنماء قمٜمد قمدم ُمٕمروم٦م يمقن اعمٌٞمع ظمٞم٤مٟم٦م وهىم٦م ،وهق يمذًمؽ عمٙم٤من
اًمّمح٦م.
محؾ ومٕمؾ اعمًٚمؿ قمغم
ّ
ودقمقى ؿمٛمقل قمدم اعمٕمروم٦م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومٞمجقز ذاء ّ
يمؾ ُمـ
ُمر ٟمٔمػمه ذم اًمٕمٛمقُم٤مت ،ومت٠م ُّمؾ.
اعمحتٛمٚملم اعمٕمٚمقم طمرُم٦م أطمدمه٤م ،ومدومٕمٝم٤م سمام ّ
صمؿ إ ّن ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ هذيـ اخلؼميـ ُمـ ضمقاز اًمنماء ُمـ اًمًٚمٓم٤من
ّ
واًمٕمامل قمٜمد اًمٕمٚمؿ ِمّ٤م ٓ دظمؾ ًمف سمام ٟمحـ ومٞمفً :مٔمٝمقره٤م ذم ُم٤م قمٚمؿ شمٗمّمٞم ً
ّل
ّ
ُم٘مرر ذم حم ّٚمف ًمٞمس هٜم٤م
ٕقمؿ ُمٜمف وُمـ اإلمج٤مزم وجلقازه وضمف ّ
سمخّمقصف ،أو ا ّ
ّ
حمؾ ذيمره.
وم٠موٓ ً :سمحٛمؾ اخلؼميـ قمغم ُم٤م إذا ّ
ؿمؽ ذم أصؾ
وقمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمراسمٕم٦مّ ،
وضمقد ٟمًؾ جلدي اًمٖمٜمؿ 1ؾمقى ُم٤م قمٚمؿ سمٕمٞمٜمف ،يمام يِمٕمر سمف اًمتٗمّمٞمؾ ذم
اجلقاب سمام قمرف ُمـ ٟمًٚمف سمٕمٞمٜمف وُم٤م مل يٕمرف اعمِمػم إمم وضمقد ٟمًؾ ُمٕمٚمقم
ّ
واًمِمؽ ذم اًمٌقاىمل.
ذم اًمٖمٜمؿ

 .1اٟمٔمر :اًمقاذم :ج /17ص 193واًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمقؾمٗمٞم٦م :ج/1
صُ :153مّم٤مسمٞمح اًم ّٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع :ج /1ص 153و ج/5
ص.338
 .1اًمٙمٚمٛمت٤من خمروُمت٤من ذم اعمخٓمقـم٦م.
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وطم٤مصٚمف ُمٜمع فمٝمقرمه٤م ذم ظمّمقص صقرة اًمٕمٚمؿ سمقضمقد ٟمًؾ ُمر ّدد
واًمتٛمًؽ سم٢مـمّلق قمدم اعمٕمروم٦م ًمف ىمد ؾمٌؼ ٟمٔمػم
سملم أُمريـ ،أو أُمقر ُمتٌ٤ميٜم٦م
ّ
ضمقاسمف.
إول ُمـ أ ّن فم٤مهر
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سمام ذيمره اعمحدّ ث اًمٌحراين 1ذم اخلؼم ّ
شمٜمٔمػمه[

] عم٤م ٓ يٕمرف ُمـ ٟمًؾ ذًمؽ اًمٗمحؾ سم٤مجلٌـّ ،
يدل قمغم أ ّن وضمقد

ٟمًٚمف همػم ُمتح ّ٘مؼ وٓ ُمٕمٚمقم ذم [مجٚم٦م] اًمٖمٜمؿٓ ،طمتامل أ ّٟمف هق أو سمٞمع أو
ذسمح 1أو ٟمحق ذًمؽ ،ومٖم٤مي٦م إُمر طمّمقل آؿمتٌ٤مه دون حت ّ٘مؼ اًمقىمقع ،ومت٠م ُّمؾ.
وصم٤مًمث ً٤م :سمام ذيمره َضمدِّ ي ّ
اًمٕمّلُم ُ٦م ـم٤مب صمراه سمحٛمٚمٝم٤م قمغم ُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك يد
ّ
سم٤محلؾ ،وٓ ؿمٌٝم٦م ـ إذن ـ ذم صمٌقت احلٙمؿ اعمذيمقر ُمع آٟمحّم٤مر
ىم٤موٞم٦م
أيْم ً٤م ،وهق ظم٤مرج قمـ ّ
حمّمؾ يمّلُمف رومع ُم٘م٤مُمف.
حمؾ اًمٙمّلم .3هذا ّ
وًمٕم ّٚمف أراد سمذًمؽ أ ّن اًمٕمٚمؿ سمقضمقد احلرام ذم ُم٤م ذم يد اعمًٚمؿ ٓ يقضم٥م
شمٍمومف ذم ّ
يمؾ ُمـ أـمراف اًمِمٌٝم٦م ،ومتحٛمؾ قمغم اًمّمحٞمح سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م
إًمٖم٤مء ّ
شمٍمف ومٞمف ُمـ سمٞمع وهٌ٦م وإذن وٟمحقه٤مّ ٕ :ن اًمٞمد ؾمٌ٥م إلًمٖم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل سمحٞم٨م ُيقز ارشمٙم٤مب مجٞمع إـمراف ٕضمؾ اًمٞمدّ ،
وم٢من
ّ
واحلؾ ُمـ طمٞم٨م
اًمٔم٤مهر أ ّن طم٤مل اًمٞمد يمح٤مل أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م واًمؼماءة

 .1ذيمره ذم اًمدرر اًمٜمجٗمٞمّ٦م :ج /1ص.154
 .1وذم اعمّمدر« :هق أو ّ
وؾ أو سمٞمعش.
 .3اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ (اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م) :ص.461
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صمؿ إ ّن اؾمتٜم٤مد احل ّؾ إمم اًمٞمد ىمري٥م ذم اخلؼم
ؾم٘مقـمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وقمدُمفّ ،
إول.
ّ
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومحٛمؾ احل ّٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ٕضمؾ اًمٞمد ُمع قمدم دًٓمتٝم٤م قمغم يمقهن٤م
ذم يد اًمٖمػم همػم فم٤مهر.
خيتص اًمدًمٞمؾ قمغم طم ّٚمٞم٦م ُم٤م اؿمتٌف اعم ّٞم٧م
وقمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اخل٤مُمً٦م سم٠مٟمّف ٓ
ّ
ُمـ اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء سم٤محل ّل طمتّك يًتٗم٤مد ُمٜمف يمقن احل ّٚمٞم٦م ٕضمؾ آؿمتٌ٤مه ،سمؾ
يٕمؿ اًمّمقرشملم ،يمام ي١م ّيدة شمٕمٚمٞمؾ احل ّٚمٞم٦م ذم صحٞمح٦م اًمٚمٌـ سمٕمد اًمً١مال قمـ
ّ
احلٔمػمة ُمـ اًم٘مّم٥م [ا ًّمتل] دمٕمؾ ذم اعم٤مء ،يدظمؾ ومٞمف ِ
احل ْٞمت٤من ،ومٞمٛمقت
سمٕمْمٝم٤م ومٞمٝم٤م سم٠م ّن شمٚمؽ اخلٓمػمة إٟمّام ضمٕمٚم٧م ًمٞمّمٓم٤مد .وأفمٝمر ُمٜمف ذم ّ
احلؾ قمٜمد
 ،ويمذا ُمق ّصم٘م٦م ُمًٕمدة سمـ

حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر
اًمتٛم ّٞمز صحٞمح٦م ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢م ُّم٤م أن يٕمٛمؾ سمٔم٤مهره٤م ُمـ احلٙمؿ ّ
سمحؾ اًمًٛمؽ
صدىم٦م وهمػمه٤م،
اعم ّٞم٧م ذم احلٔمػمة واًمِمٌٙم٦م ـ يمام ذه٥م إًمٞمف مجع ُمـ إصح٤مب ـ وإ ُّم٤م أن
يٓمرح ُمٓمٚم٘م ً٤م ،يمام هق اعمِمٝمقر فم٤مهر ًا ،أو يٗمّمؾ سملم اعمتٛم ّٞمز وهمػمه :وقمغم
٤مص ُمقرده ٓ
إوًملم ومّل دظمؾ ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف ،وقمغم اًمث٤مًم٨م ومٝمق طمٙمؿ ظم ّ
ّ
يتٕمدّ اه ذم اجلٛمٚم٦م ًمٌٓمّلن اًم٘مٞم٤مس.
سم٤مًمرسم٤م اًمذي د ًّم٧م إظمٌ٤مر قمغم ُمٕمذوري٦م
وقمـ اًمً٤مدؾم٦م سم٤مظمتّم٤مصف ِّ
اجل٤مهؾ ومٞمٝم٤م ،وم٢من اضمتٛمٕم٧م ذائط آقمتٌ٤مر ذم ُم٤م ّ
دل قمغم طم ّٚمٞمتف ُمع اًمِمٌٝم٦م،
قمٛمؾ ِب٤م ذم ُمقردهّ ،
وإٓ وم٤محلٙمؿ ومٞمف قمغم اًم٘مقاقمد.
وقمـ اًمً٤مسمٕم٦م سمام شم٘مدّ م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ اطمتامل اؾمتٜم٤مد ّ
شمٍمف
احلؾ إمم ّ
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اعمًٚمؿ ويده ذم ظمؼم أيب سمّمػم وهمػمه.
وقمـ اًمث٤مُمٜم٦م سم٠م ّن احلٙمؿ سم٤محل ّٚمٞم٦م ٕضمؾ إظمراج اخلٛمس طمٙمؿ شمٕمٌدي
يدل قمغم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،سمؾ ّ
ذقمل ٓ ّ
ًمٕمؾ دًٓمتف قمغم طمرُمتٝم٤م أومم
ُمـ اًمٕمٙمسٟ ،مٔمر ًا إمم طم٤مل اعم٤مل ىمٌؾ اإلظمراج ،1ومتد ّسمر.
هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم ُم٤م يٛمٙمـ دومع دًٓم٦م إظمٌ٤مر اعمؽمائك ُمٜمٝم٤م ضمقاز
ُمٗمّم ً
ًمٙمـ
ّلٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّٟمف قمٛمدة ُمٜمِم٠م إؿمٙم٤مل اعمً٠مًم٦مّ ،
ـمرح اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
احل٤مل ومٞمٝم٤م سمٕمد ٓخيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل ،ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم ذًمؽ اعمج٤مل واهلل
اِل٤مدي.
إول ُم٤م يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمف ًمٚم٘مقل
ىمررٟم٤م هٜم٤م ورم اعمًٚمؽ ّ
وفمٝمر ِمّ٤م ّ
سمجقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م وُم٤م يٛمٙمـ سمف اجلقاب قمٜمٝم٤م.
اعمًٚمؽ اًمث٤مًم٨م ُم٤م ذيمره مج٤مقم٦م
وشم٘مريره :إ ّن اًمٌٜم٤مء قمغم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م قمغم ُم٤م يدّ قمٞمف اخلّمؿ
سم٢مـمّلىمف اًمِم٤مُمؾ ًمّمقرة إُمٙم٤من شمٕمٞملم احلرام وهمػمه وٓ سملم أٟمقاع احلرام،
سم٤مـمؾ سم٤مًميورة ُمـ ديـ اإلؾمّلم ذم اجلٛمٚم٦م ،سمؾ وضورة ؾم٤مئر إدي٤من ،إذ
ومتح هذا اًمٌ٤مب ي١م ّدي إمم دومع اًمٕمّمٛم٦م ُمـ إُمقال واًمٗمروج واًمدُم٤مء.
قمٛمل ّ
اًمٕمّلُم ُ٦م ـم٤مب صمراه :إ ّٟمف ُيقز قمغم هذا عمـ يم٤من ًمف زوضم٦م ذم دار
ىم٤مل ّ
أو سمٚمد أن يٓم٠م يمؾ ا ُْم َر َأ ٍة يّم٤مدومٝم٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م مل يٕمٚمؿ أ ّهن٤م همػمه٤م ،وعمـ وم٘مد ُم٤مًٓ أن
 .1أو «ىمٌؾ إظمراج اخلٛمسش ،طمً٥م ُم٤م ىمرأٟم٤مه.
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ي٠مظمذ ّ
يمؾ ُم٤م ُيده ِم ّ٤م حيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٤مًمف ُم٤م مل ي٘مؿ أُم٤مرة ذقمٞم٦م قمغم ظمّلومف،
وأن ّ
سمٛمجرد وضمقد ؿمخص ُمٌ٤مح اًمدم سمٞمٜمٝمؿ.
حيؾ ًمقاطمد ىمتؾ مج٤مقم٦م
ّ
وأ ُّم٤م اًمٗمرق ذم ذًمؽ سملم إُمقال واًمٗمروج واًمدُم٤مء ـ يمام وىمع ُمـ
اًمٌٕمض ـ َومٜم٤مؿم ٌئ قمـ ىمّمقر اًمٜمٔمر وىم ّٚم٦م اًمتد ّسمرّ ،
وم٤من اًمِم٤مرع يمام يريد طمٗمظ
دُم٤مء اعمًٚمٛملم ،يمذًمؽ يريد طمٗمظ أقمراوٝمؿ وأُمقاِلؿ وإن يم٤من احلٙمؿ ذم
اًمٌٕمض آيمد ،1وم٢م ّن ذًمؽ ٓ يّمٚمح وم٤مرىم٤م ًمتح ّ٘مؼ ُمثٚمف ذم إُمقال أيْم ً٤م.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٗمً٤مد ذًمؽ َأ ْضم ٰغم ُمـ أن حيت٤مج إمم اًمٌٞم٤منّ ،إٓ أ ّن ومً٤مد
سمٕمض ومروقمف ر ّسمام يِمتٛمؾ قمغم ٟمقع ظمٗم٤مء ذم سم٤مدي اًمٜمٔمر وُمٜمف هى اًمقهؿ،1
إٟمتٝمك.
وىم٤مل اعمحدّ ث اًمٌحراين ذم ُم٘م٤مم آطمتج٤مج ًمٚمحرُم٦م :إ ّٟمف يٚمزم قمغم
ُم٤م ذيمره هذا اًم٘م٤مئؾ ُمـ ّ
طمؾ اعم٤مل اعمختٚمط طمّلًمف سمحراُمف ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾم ّٞمام قمغم
فم٤مهر صحٞمح٦م أيب سمّمػم ،ومتح سم٤مب ُمٗمًدة ذم اًمديـ وسمٞم٤من طمٞمٚم٦م ًمٚمً٤مرىملم
صمؿ خيٚمٓمف سمامًمف،
واًمٖم٤مصٌلم ،ومٞمنق اًمً٤مرق ويٖمّم٥م اًمٖم٤مص٥م ُم٤م يريد ّ
ومٞم٠ميمٚمف طمّلًٓ ويٌٞمٕمف وي٠ميمؾ صمٛمٜمف طمّلًٓ وإٟمّام ُي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٞمٛم٦م أو اعمثؾ ذم ُم٤م
أظمذه ،ومٞمٛمٚمٙمف وخي ّٚمط سمامًمف :وهذا ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمقطمٜمٞمٗم٦م ُمـ أ ّن
قمام يم٤من قمٚمٞمف ،يمجٕمؾ احلٜمٓم٦م
اًمٖم٤مص٥م واًمً٤مرق يٛم ّٚمٙم٤من ُم٤م أظمذاه سمتٖمٞمػمه ّ

 .1اٟمٔمر :ظمزائـ إطمٙم٤مم :ج /1ص.183
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل (اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م) :ص.361
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دىمٞم٘م ً٤م ،وذم اًمتزاُمف ُمـ اًمِمٜم٤مقم٦م ُم٤م ٓ خيٗمك ،ومْم ً
ّل قمـ خم٤مًمٗم٦م أصقل اًمديـ
واعمذه٥م ،وي٠ميت قمغم هذا اًم٘مقل أيْم ً٤م أٟمّف ُمتك اؿمتٌٝم٧م أضمٜمٌٞم٦م سمزوضم٤مت
اًمرضمؾ سمحٞم٨م مل شمٕمرف ُمـ سمٞمٜمٝمؿّ ،
طمؾ ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤م ذم مجٚم٦م اجلٛمٞمع.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٛمٗمًدة هذا اًم٘مقل أيمثر ُمـ أن شمذيمر وأفمٝمر ُمـ أن ُشمٜمْ َنم1.1

احلج٦م سمقضمف قم٤م ّم ًمٚمجٛمٞمع سم٠من ي٘م٤مل :إ ّٟمف ًمق يم٤من اًمِمٌٝم٦م ؾمٌٌ ً٤م
ي٘مرر ّ
ور ّسمام ّ
اًمتقصؾ إمم ّ
ًمٚمحٙمؿ ّ
يمؾ طمرام سمقوع ُم٤م يِم٤مريمف ذم اًمّمٗم٦م
سم٤محلؾً ،مزم إُمٙم٤من
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ،
ُمٕمف سمحٞم٨م يِمتٌف ،واًمت٤مزم سم٤مـمؾ ضمزُم ً٤م ًمٚمزوم ًمٖمقي٦م ضمٕمؾ اًمتٚمٙمٞمػ
ومٛمـ يريد ذب اخلٛمر ُمث ً
ّل ُيٕمؾ ُمٕمف ؿمٞمئ ً٤م يِم٤مريمف ذم اًمّمٗم٦م وينمِب٤م
وهٙمذا همػمه.
واًمتح٘مٞمؼ إٟمّف ٓ يٚمزم ُمـ إٟمٙم٤مر شمٜمجٞمز اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وإحل٤مق ُمقرده
وم٤مًمتٛمًؽ ِب٤م ًمر ّده همػم
سم٤مًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م ُمـ طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة ؿمٞمئ ً٤م ِمّ٤م ذيمره،
ّ
وضمٞمف ،وسمف يٗمًد هذا آطمتج٤مج رأؾم ً٤م وذًمؽ إ ّن اعمِمتٌٝملم سم٤محلرام ىمد يٙمقن
إصؾ ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هقاحلرُم٦م ،يم٤مًمدُم٤مء
واًمٗمروج وإُمقال ذم اجلٛمٚم٦م قمغم اعمِمٝمقر فم٤مهر ًا ،وىمد يٙمقن هق ا ّ
حلؾ:
اًمتقصؾ إمم احلرام
وقمغم اًمت٘مديريـ ،وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن ارشمٙم٤مب اًمٓمروملم سم٘مّمد
ّ
صمؿ يرشمٙم٥م ًمٞمّمؾ سمف إمم احلرام ،أو سم٠من ىمّمد احلرام سمٕمد
سم٠من يقىمع اًمِمٌٝم٦مّ ،
 .1وذم إصؾ« :شمٜمتنمش.
 .1اٟمٔمر :اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص.144
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ا ّشمٗم٤مق وىمقع اًمِمٌٝم٦م ٓ سم٤مظمتٞم٤مره ،أو ُمـ دون ىمّمد اعمٙم ّٚم ِ
اًمتقصؾ إمم
ػ
ّ
احلرام رأؾم ً٤م :وقمغم اًمت٘م٤مدير إ ُّم٤م أن ي٘مقم ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع دًمٞمؾ ذقمل ُمـ
إمج٤مع وٟمحقه ومٞمف سمٕمدم ضمقاز آرشمٙم٤مب ،أو قمرف ُمـ ـمري٘م٦م اًمِم٤مرع أ ّٟمف ٓ
اعمحرم ذم اخل٤مرج ،أو ٓ يٙمقن يمذًمؽ ،ومٝمذه مجٚم٦م ُص َق ِر
يرى سمقضمقد اًمٗمٕمؾ ّ
اعمً٠مًم٦م وًمٞمس ذم آًمتزام سم٤محلرُم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ذم رء ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤موم٤مة ًمٚم٘مقل سم٢مسم٤مطم٦م
اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ّإٓ صقرة واطمدةّ ،
وم٤من ضمٝم٦م احلرُم٦م ذم همػمه أُمر ظم٤مرج
قمـ ّ
ي٘مقي اًم٘مقل اعمذيمقر ًمْمٕمػ اًمِمٝمرة
حمط ٟمٔمر إصقزم هٜم٤م ،سمؾ ذًمؽ ِمّ٤م ّ
سم٘مقة اطمتامل يمقن ٟمٔمرهؿ إمم ؾم٤مئر إومراد.
واإلمج٤مع اعمذيمقريـ ذم اعم٘م٤مم ّ
وشمقوٞمح ذًمؽ إ ّٟمف ٓ يٗمٞمد اًم٘مقل سم٢مسم٤مطم٦م اعمِمتٌٝملم سم٤معمحّمقر ُمـ
ِ
طمٞم٨م هق اعمٌحقث قمٜمف هٜم٤م وإ ّٟمف ُّ ِ
سم٤مطم ِ٦م ُص َق ٍر َقم ِد ْيدَ ٍة ومِ ْٕم ً
ّل
يم٤مًمِم ٌْ َٝم٦م اًم ٌَدْ ِو َّي٦م ذم إِ َ
ِ
سمِ َح ْٞم ُ٨م ٓ ُي َ
٥م ومٞمٝم٤م:
اعمر َشمٙم ُ
١ماظمذ ْ

إ ْطمداه٤مُ :م٤م يم٤من إصؾ ومٞمف ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هق
احلرُم٦مّ ،
اعمجقز ُمٓمٚم٘م٤م أن يٚمح٘مف سم٤مًمِمٌٝم٦م
وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن يدّ قمٞمف
ّ
اًمٌدوي٦م وإ ّٟمف ٓ شم٠مصمػم ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم شمٜمجٞمز اًمتٙمٚمٞمػ وإ ّن وضمقده يمٕمدُمف
وا ّٟمف ٓ يً٘مط سمف إصقل اعمخ٤مًمٗم٦م عم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.
وأ ُّم٤م دقمقى أ ّٟمف أؾمقء طم٤مًٓ ُمـ اًمِمٌٝم٦م ا ِٓسمتدائٞم٦م وأ ّٟمف ٓ يٕمٛمؾ سمف
سم٤مٕصؾ اعم٘متض ًمٚمتحريؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٛم ّام ٓ يٜمٌٖمل اإلصٖم٤مء إًمٞمف ،يمام هق فم٤مهر
اعمحرُم٦م ذم ُمقرد
ًمٚمخٌػم سم٤مًم٘مقاقمد ،وطمٞمٜمئ ٍذ ومّل ُم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من إصقل
ّ
اًمِمٌٝم٦م وا ّشمٌ٤مع شمٚمؽ إصقل ورومع اًمٞمد قمـ أص٤مًم٦م ّ
احلؾ ِب٤مً ،مت٘مدّ ُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م
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ِ
يم٤مٓسمتدائٞم٦م.
وُمـ ذًمؽ :اًمٗمروج واًمدُم٤مء ،وم٢م ّن ّ
احلؾ ومٞمٝم٤م ُمًتٜمد إمم ؾمٌ٥م ُمٌٞمح
ًمٚمقـمل واًم٘متؾ ،ومٛمتك ؿمٙمٙمٜم٤م ذم وضمقد اًمًٌ٥م ،يم٤من أص٤مًم٦م قمدُمف ذم ّ
يمؾ
ُمٜمٝمام طم٤ميمٛم٦م قمغم أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ومٞمٝمام ُمع يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمٚمٖمك قمغم هذا
اًم٘مقلّ ٕ :ن اطمتامل ّ
احلؾ ُُم ًَ ٌَّ٥م قمـ اطمتامل حت ّ٘مؼ اًمًٌ٥م اعمٌٞمح ،وهق اًمٕم٘مد
ذم اًمقـمل وإُمر اعمقضم٥م إلسم٤مطم٦م اًمدم ذم اًمث٤مين ُمـ يمٗمر أو همػمه ،ويٙمِمػ
ّ
شمٜمجز
قمٜمف قمدم ضمقاز اًم٘متؾ واًمقـمل قمٜمد
اًمِمؽ آسمتدائل ورم ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ّ
اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اعمٙم ّٚمػ يمٖمػم اعمحّمقر وُم٤م مل يٙمـ أطمد إـمراف ا
حمّل ٓسمتّلء
اعمٙم ّٚمػ ،أو ظم٤مرضم ً٤م قمـ ىمدرشمف ،وم٤مًمٜم٘مض ِبام يمام وىمع ُمٜمٝمام يم٠مٟمّف ًمٞمس قمغم ُم٤م
اًمتٍمف ذم إُمقال ُمنموط
يٜمٌٖمل ،ويمذا إُمقال قمغم وضمف ُمٌٜم ّل قمغم أ ّن
ّ
سم٢مطمراز اًمًٌ٥م اعمٌٞمح ُمـ ُمٚمؽ أو إذن وٟمحقمه٤م ،وحت٘مٞم٘مف ُمقيمقل إمم اًمٗم٘مف.
وُمٜمف اًمٚمحؿ اعمِمتٌف ُمٞمتتف سم٤معمذ ّيمكّ ،
وم٢من سمٜم٤مءهؿ قمغم احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م قمٜمد
قمدم إطمراز اًمتذيمٞم٦م.
وُمٜمف ُم٤م ًمق قمٚمؿ سمًٌؼ قمٜمقان احلرُم٦م ومٞمٝمام وشمر ّدد اًمراومع سمٞمٜمٝمام،
اعمٓمٝمر قمغم أطمدمه٤م.
يم٤معمتٜمجًلم ا ًّمذيـ يٕمٚمؿ إمج٤مًٓ سمقرود ّ
ّ
َوصم٤مٟمِٞمَتُامُ :م٤م إذا أوىمع اعمٙم ّٚمػ اًمِمٌٝم٦م ًمٞمّمؾ ِب٤م إمم احلرام ،يمٛمـ ىم٤مرن
سملم اخلٛمر وُم٤م ُي ِْمٌِ ُٝم ُف ذم اًمّمٗم٦م ًمٞمنمب اخلٛمر ذم وٛمٜمٝمام ،ومٞم ّتجف ومٞمف اًم٘مقل
سم٤محلرُم٦م ،إ ُّم٤م سمٜم٤مء قمغم سمٓمّلن احلٞمؾ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم ُم٤م إذا
يم٤من ذم شمرظمٞمّمف ٟم٘مض ًمٖمرض اًمِم٤مرع ُمـ احلٙمؿ ،يمام ذيمر ذم اًمزيمقة
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واخلٛمس :وُمـ اعمٌلم أ ّن دمقيز احلٞمٚم٦م هٜم٤م ُم ٍ
ٜم٤مف ًمٖمرض اًمِم٤مرع ُمـ احلٙمؿ
ُ
ّ
ذم اجلٛمٚم٦م.
وُمٜمف ئمٝمر وضمف اًمٜمٔمر ذم يمّلم اعمحدّ ث اعمت٘مدّ م ،سمؾ ًمق ىمٚمٜم٤م سمجقازه
اعمحرم واىمٕم ً٤م ،سمؾ
يتٖمػم سمف قمٜمقان
ّ
ُمٓمٚم٘م ً٤م أيْم ً٤مٟٕ ،مّف ًمٞمس طمٞمٚم٦م أيْم ً٤مٟٕ ،مّف مل ّ
أوضمد قمٜمقاٟم ً٤م قمذري ً٤م.
اًمتقصؾ سمف ُمـ دون ىمّمد أيْم ً٤م ،ومر ّسمام يٚمتزم
َوصم٤مًم ِثَتُٝم٤مُ :م٤م إذا ىمّمد
ّ
سمحرُمتٝم٤م سمٜم٤مء قمغم طمرُم٦م ارشمٙم٤مب اعمِمتٌف سم٤محلرُم٦م سمرضم٤مء يمقٟمف طمراُم ً٤م ،يمٛمـ
ينمب ُم٤م ّ
يِمؽ ذم مخر ّيتف سمدو ًا سمرضم٤مء يمقٟمف مخر ًا عمٙم٤من ىمّمد اعمٙم ّٚمػ سمٗمٕمٚمف
اًمتقصؾ إمم احلرام،
اًمقىمقع ذم احلرام ،يمحرُم٦م ُم٘مدّ ُم٦م اًمقضمقد اعم٘مّمقد سمف
ّ
وأد ًّم٦م اًمؼماءة ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من اعمِمتٌف ُمـ طمٞم٨م هق ،ومّل متٜمع ُمـ أن يٕمرض ضمٝم٦م
شمًتحؼ سم٤مرشمٙم٤مب اعمِمتٌف اًمٕم٘م٤مب ٕضمٚمٝم٤م ،واعمراد ُمـ
حمرُم٦م سمحٞم٨م
ّ
ُم٘م ٌّح٦م ّ
ىمّمد اعمٙم ّٚمػ سم٤معمِمتٌف احلرام أ َّٟمف ِ
اًمٗم ْٕم ُؾ اعم ًْ َتٜمِدُ إمم رضم٤مء اإلص٤مسم٦م سمحٞم٨م ًمق مل
ُ
ٍ
يرضمح يمقٟمف مخر ًا ُمث ً
وطمٞمٜمئذ ومٞمّمدق قمغم ُمريد ذب اخلٛمر قمٜمد
ّل عم٤م ذسمف،
ارشمٙم٤مب اًمٗمٕمؾ قمغم شم٘مدير اإلص٤مسم٦م إ ّٟمف ذب اخلٛمر قمٛمد ًا ،ومٞمٙمقن دمر ّي ً٤م قمغم
شم٘مدير اًمتخ ّٚمػ ،وهذا اعم٘مدار ٍ
يم٤مف ذم ُمٜمع اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمقىمقع ومٞمفُ ،مْم٤موم ً٤م إمم
اًمتجري قمغم اًمِم٤مرع وهتؽ
ُم٤م ذم ٟمٗمس هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مّمد اعمذيمقر ُمـ
ّ
طمرُم٦م اًمنمع واخلروج قمـ طمدّ اًمٕمٌقدي٦م قمٜمد اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء قمغم اًمتٗمّمٞمؾ
اًمتجري ،واجلٝمؾ هٜم٤م ٓ خيرضمف قمـ احلرُم٦م واىمٕم ً٤م قمغم شم٘مدير
اعمت٘مدّ م ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
اإلص٤مسم٦م وإ ّٟمام ّ
يٕمذر سمًٌٌف اًمٗم٤مقمؾ ُمـ طمٞم٨م هق ،وم٘مّمده ذب اخلٛمر ُمث ً
ّل
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ىمّمد طمرام ُم٘مرون سمٗمٕمؾ واىمع قمغم ـمٌ٘مف وإن يم٤من رضم٤مئ ّٞم ً٤م ٓضمزُم ّٞم ً٤م ،إ ّٓ أ ّٟمف
جمردة طمتّك يٚمتزم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٗمق سمٛم٘مت٣م مجٚم٦م ُمـ إظمٌ٤مر ،ويم٠م ّٟمف ذم سمٕمض
ٟم ّٞم٦م ّ
اعمحرُم٤مت ِمّ٤م ٓ شم٠م ُّمؾ ومٞمف سمٛمّلطمٔم٦م ُمذاق اًمنمع واًمٕم٘مؾ ،وًمق يم٤من اًمٔم٤مهر
ّ
اًمتجري،
ُمـ يمّلم سمٕمض إؾم٤مـملم شمٕمٛمٞمؿ ُمٕمذور ّي٦م اجل٤مهؾ ومٞمف ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
وشمٗمّمٞمؾ اعمً٠مًم٦م ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
وي١م ّيد ُم٤م ذيمر ذم اعم٘م٤مم ُمّلطمٔم٦م اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة ،سمٜم٤مء قمغم إًمٖم٤مء
صح٦م آًمتزام سمحرُم٦م ارشمٙم٤مب
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ومٞمف رأؾم ً٤م :وم٢م ّن اًمٔم٤مهر
ّ
اعمجٛمقع سمداقمل اًمقصقل إمم احلرام يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
َوراسمِ َٕمتُٝم٤مُ :م٤م إذا ىم٤مم َدًم ِ ْٞم ٌؾ قمغم قمدم إًمٖم٤مء ّ
اًمِم٤مرع ًمٚمقاىمع ومٞمف سم٢ممه٤مًمف
قمٜمد اجلٝمؾ سم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م وًمق يم٤من هق ُمٕمروم٦م شمٕم ّٚمؼ همرض ّ
اًمِم٤مرع ُمـ اًمٜمٝمل سمٕمد
صدرر اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمٙم ّٚمػ ،يمام هق احل٤مل ذم اًمدّ ُم٤مء وًمق ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ
ّ
وًمٕمؾ ذب اخلٛمر ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ويمذا ؾم٤مئر ُم٤م ىم٤مم
إصؾ اعمقوققمل،
اإلمج٤مع وٟمحقه قمغم قمدم ـمرح اًمٕمٚمؿ ومٞمف.
ىمررٟم٤م ًمؽ آًمتزام سمحرُم٦م إصٜم٤مف اعمت٘مدّ ُم٦م [ا ًّمتل] ٓ يٜم٤مذم
ومٔمٝمر ِم ّ٤م ّ
اًمٌٜم٤مء قمغم طم ّٚمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ُمٓمٚم٘م ً٤م قمغم اًمقضمف اعمٌحقث قمٜمف ،وسمف ئمٝمر
اعمجقز.
أٟمّف ٓ ضورة وٓ قم٘مؾ يٌٓمؾ ِبام يمّلم
ّ
اعمًٚمؽ اًمراسمعُ :م٤م ذيمره اًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل ـم٤مب صمراه ذم جمٛمقع اعمِمتٌٝملم
ُمـ طمٞم٨م اعمجٛمقع ُمٕمٚمقم احلرُم٦م ويمذا ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمنمط آضمتامع ،ومّل ُيقز
اًمتٛمًؽ سم٠م ّن ارشمٙم٤مِبامُ ،مًتٚمزم ًمٚمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب احلرام
ارشمٙم٤مِبام وىمري٥م ُمٜمف
ّ
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وهق طمرام 1،وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ومٞمٝمام ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٌٕم ً٤م
ًمٌٕمض إؾم٤مـملم ،يمتح٘مٞمؼ احل٤مل ذم اعمًٚمؽ اخل٤مُمس ا ًّمذي هق إد ًّم٦م
اًمنمقمٞم٦م اعمدّ قم٤مة قمغم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ يمّل اعمِمتٌٝملم ُمـ اإلمج٤مع
وإظمٌ٤مر وآؾمت٘مراءّ ،إٓ أ ّن حت ّ٘مؼ اإلمج٤مع هٜم٤م أىمرب ُمٜمف ومٞمف ،سمؾ اًمٔم٤مهر
حمّم ً
ّل ذم اجلٛمٚم٦مً ،مٙمٜمف سمحٞم٨م َي ِّم ُّح سمف ُم٤م ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة قمغم ؾمٌٞمؾ
يمقٟمف ّ
اًمٙم ّٚمٞم٦م ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل.
خيتص احلٙمؿ سمٕمدم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمام
سم٘مل رء وهق أٟمّف هؾ
ّ
يٕمٛمف وهمػمه وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ومٞمف
شمر ّدد اًمٕمٜمقان اًمقاطمد سملم أُمريـ ،أو ّ
وذم أىمً٤مُمف وأطمٙم٤مُمف ُمـ اجلٝم٦م وُمـ وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 .1اٟمٔمر :اًمرؾم٤مئؾ اًمٗمِم٤مريمٞم٦م :ص 98ودروس ذم اًمرؾم٤مئؾ :ج /3ص .183-185

اعم٘م٤مم اًمث٤مين ذم وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م
وفم٤مهر اعمِمٝمقر 1هٜم٤م اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وظم٤مًمػ ومٞمف ِمّـ قمدا ُمـ شم٘مدّ م
إول مج٤مقم٦م ،وم٤ميمتٗمقا سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزمُ .مٜمٝمؿ اًمٗم٤موؾ
ذيمره ذم اعم٘م٤مم ّ
اًم٘مٛمل 1ذم سمٕمض يمٚمامشمف ،واًمٜمراىمل 3ـم٤مب صمرامه٤م ،ور ّسمام حيٙمك هٜم٤م ىمقل آظمر
وهق اًم٘مرقم٦م ،4ومٞمحٙمؿ سم٤محل ّؾ واحلرُم٦م قمغم طمً٥م ُم٤م أظمرضمتف اًم ُ٘م ْر َقم ُ٦مً ،مٙمٜمّف
ؿم٤م ّذ ىم٤مئ ً
ّل ووٕمٞمػ دًمٞمّلً.
ّ
إول سمقضمقه:
واؾمتدل ًمٚم٘مقل ّ
أطمده٤مُ :م٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم وشم٘مريره :إٟمّف سمٕمد ُم٤م صمٌ٧م ذم اعم٘م٤مم
إول حت ّ٘مؼ احلرُم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ذم إُمر اعمر ّدد وؿمٛمقل دًمٞمٚمف ًمف ومل يٙمـ هٜم٤مك
ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمف قم٘م ً
ّل وذقم ً٤مً ،مزم سمحٙمؿ
ُم٤مٟمع [قم٘مكم أو ذقمل] قمـ ّ
عمحرم سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ يمّل اعمِمتٌٝملم.
اًمٕم٘مؾ
اًمتحرز قمـ ارشمٙم٤مب ذًمؽ ا ّ
ّ
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :إ ّن اًمتٙمٚمٞمػ سمذًمؽ إُمر اعمر ّدد إن مل يٙمـ صم٤مسمت ً٤م ضم٤مزت

 .1اٟمٔمرُ :مِم٤مرق إطمٙم٤مم :ص.381
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم :ج /1صُ 15مـ اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م.
 .3اٟمٔمرُ :مًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م :ج /1ص.391
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص 439واًمرؾم٤مئؾ اًمٗمِم٤مريمٞم٦م :ص.97
 .4اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ
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اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ،واعمٗمروض هٜم٤م اًمتً٤ممل قمغم طمرُمتٝم٤م ّ
وإٓ وضم٥م آطمتٞم٤مط
سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،أو حيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٤م يرشمٙمٌف ُمـ اعمِمتٌٝملم هق احلرام
اًمقاىمٕمل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمفّ :
ٕن اعمٗمروض صمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ سمذًمؽ اًمقاىمع ،ومّل
ي٘مٌح اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف إذا ا ّشمٗمؼ ارشمٙم٤مسمف1.

وي٘مرب ُمٜمف ُم٤م ي٘م٤مل ذم ُم٘م٤مم ِ
آؾمتدٓل شم٤مرة سم٠م ّن اضمتٜم٤مب احلرام

اعمقضمف سمٕمدم صدق آُمتث٤مل
يتؿ اًمقاضم٥م ّإٓ سمف ومٝمق واضم٥مّ ،
واضم٥م ،وُم٤م ٓ ّ
واحلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ّإٓ سمؽميمٝمام ُمٕم٤م ،أو سمقضمقب حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مداء اًمقاضم٥م
ٟمٔمر ًا إمم أ ّن اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل يًتدقمل اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م.
وأظمرى ُمـ أ ّٟمف إ ُّم٤م أن حيٙمؿ سمحرُمتٝمام ُمٕم ً٤م ،أو سمٕمدم طمرُمتٝمام ُمٕم ً٤م ،أو
سمحرُم٦م أطمدمه٤م دون أظمر :واًمث٤مين سم٤مـمؾ سمام ّ
إول،
دل قمٚمٞمف ذم اعم٘م٤مم ّ
ُمرضمح طمٞم٨م ُي٤مب قمـ اقمؽماض قمدم ًمزوُمف ُمع احلٙمؿ
واًمث٤مًم٨م شمرضمٞمح سمّل ّ
سم٤مًمتخٞمػم سم٠م ّن اًمتخٞمػم قم٘م ً
ّل إٟمّام يٙمقن قمٜمد شمً٤موي ضم٤مٟمٌل اًمٗمٕمؾ واًمؽمك
سمحً٥م شمر ّشم٥م اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة ،ومٞمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمف ًمذًمؽ ،وأ ُّم٤م قمٜمد قمدم
اًمتً٤موي وشمر ّشم٥م اعمٗمًدة قمغم أطمد اجل٤مٟمٌلم وقمدم شمر ّشمٌف قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر،
ومّل حيٙمؿ سمف ّإٓ ُمع ىمٞم٤مم دًمٞمؾ قمٚمٞمف.
ور ّسمام يٕمؽمض قمغم آطمتج٤مج هٜم٤م سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقه:
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 113و  :111واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /3ص.393
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سم٤مطم ِ٦م ذم ّ
يمؾ
شمٕمرض ًمف سمٕمض إؾم٤مـملم 1وإ ّن أص٤مًم َ٦م اإل َ
أطمده٤مُ :م٤م ّ
واطمد ُمـ اعمِمتٌٝملم ضم٤مري٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م وُمٕمتؼمة ًمقٓ اعمٕم٤مرض ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٚمزم
تخػم ذم اًمٕمٛمؾ ذم أطمد اعمِمتٌٝملم وٓ وضمف
ذم اعم٘م٤مم شمٕم٤مرض إصٚملم ،ومٞم ّ
ًمٓمرح يمٚمٞمٝمام.
سم٠من أص٤مًم٦م ّ
وأضم٤مب قمٜمف ّ
احلؾ همػم ضم٤مري٦م هٜم٤م سمٕمد ومرض يمقن
ُمٜمجز ًا قمغم ُم٤م هق ُم٘مت٣م اخلٓم٤مب
احلرام اًمقاىمٕمل ُمٙم ّٚمٗم ً٤م سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف ّ
سم٤مٓضمتٜم٤مبّ ٕ :ن ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ ذم آؿمتٖم٤مل اًمٞم٘مٞمٜمل سمؽمك احلرام اًمقاىمٕمل
واًمتحرز قمـ يمّل اعمِمتٌٝملم طمتّك ٓ ي٘مع ذم حمذور ومٕمؾ احلرام،
هق آطمتٞم٤مط
ّ
قمام سمف اًمٌ٠مسش ،1ومّل يٌ٘مك
وهق ُمٕمٜمك اعمرؾمؾ« :اشمريمقا ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذر ًا ّ
جم٤مل ًمإلذن ذم أطمدمه٤م ،وؾمٞمجلء ذم سم٤مب آؾمتّمح٤مب أيْم ً٤م إ ّن احلٙمؿ ذم
شمٕم٤مرض ّ
يمؾ أصٚملم إذا مل يٙمـ أطمدمه٤م طم٤ميم ًام قمغم أظمر هق اًمتً٤مىمط ٓ
اًمتخٞمػم 3.إٟمتٝمك يمّلُمف ،رومع ُم٘م٤مُمف.
ويٛمٙمـ شم٘مرير اجلقاب هٜم٤م سمقضمقه:
ُمٜمٝم٤م :إ ّن اًمؽمظمٞمص ذم شمرك آضمتٜم٤مب قمـ رء ُمـ اعمِمتٌٝملم همػم
ضم٤مئز قم٘م ً
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ،وم٢مٟمّف سمٕمد يمقن
ّل سمٕمد ومرض ّ

 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
 .1اٟمٔمر :سمح٤مرإٟمقار :ج /77ص /166ح.191
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 111و .111
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اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م سم٤مإلشمٞم٤من سمام قمٚمؿ ًمزوُمف ا ًّمذي هق
اًمتحرز قمـ ّ
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام،
اعمًت٘مؾ
إُمر اًمقاىمٕملً ،مزم قمغم اعمٙم ّٚمػ سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ
ّ
ومّلسمدّ ُمـ شم٘مٞمٞمد أد ًّم٦م إصقل سم٤مًمٕم٘مؾ اعمذيمقر ،وًمق ا ّدقمك ضمقازه سمجٕمؾ
اًمٌدل ،ومّل يٜم٤مذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ رضمع إمم ُم٤م ؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ
قمدم اؾمتٗم٤مدة اًمٌدًمٞم٦م ُمٜمف.
وم٤مجلقاب هٜم٤م قمـ فم٤مهر أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م يم٤مجلقاب قمٜمف ذم اعم٘م٤مم اعمت٘مدّ م ُمـ
ّ
اعمًت٘مؾ ،وهذا اجلقاب هق اًمٔم٤مهر ُمـ يمّلُمف
ُمزامح٦م فم٤مهره٤م ُمع اًمٕم٘مؾ
هٜم٤م.

وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ئمٝمر ُمـ يمّلم ضمدّ ي اًمٕم ّّل ِ
ُم٦م
َ

ـم٤مب صمراه

هٜم٤م ُمـ أ ّن اًمٗمرد

خّمص سمف ىم٤مقمدة اإلسم٤مطم٦م ،سمؾ هق
اعمر ّدد سملم اعمِمتٌٝملم صم٤مسم٧م احلرُم٦م ،ومٞم ّ
اعمخّمص سم٤معمجٛمؾ ،ومّل
ظم٤مرج قمٜمٝم٤م ،ومٞمٙمقن اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف يم٤مًمٕم٤م ّم
ّ
دًمٞمؾ قمغم طم ّٚمٞم٦م ر ٍء ُمٜمٝمام ذم اًمٔم٤مهر1.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يًتٗم٤مد ُمـ يمّلم اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ذم ُمً٠مًم٦م شمٕم٤مرض إصٚملم
ذم آؾمتّمح٤مب ،طمٞم٨م ىم٤مل ُمً ا
تدٓ قمغم شمً٤مىمط آؾمتّمح٤مسملمّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم هٜم٤م سم٤مٟمت٘م٤مض أطمد اًمْمدّ يـ يقضم٥م ظمروضمٝمام قمـ ُمدًمقل «ٓ
شمٜم٘مضشّ ٕ ،ن ىمقًمف

 ٓ« :شمٜم٘مض اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ وًمٙمـ شمٜم٘مْمف سمٞم٘ملمش ُمثٚمف

ّ
ّ
سم٤مًمِمؽ وضمقب اًمٜم٘مض سم٤مًمٞم٘ملم ،وم٢مذا ومرض اًمٞم٘ملم
يدل قمغم طمرُم٦م اًمٜم٘مض
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 634وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م :ص.461

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 331 .....................

سم٤مرشمٗم٤مع احل٤مًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم أطمد اعمًتّمحٌلم ،ومّل ُيقز إسم٘م٤مء ّ
يمؾ ُمٜمٝمام حت٧م
ّ
سم٤مًمِمؽٟٕ ،مّف ُمًتٚمزم ًمٓمرح احلٙمؿ سمٜم٘مض اًمٞم٘ملم سمٛمثٚمف،
قمٛمقم طمرُم٦م اًمٜم٘مض
اعمٕملمٓ ،ؿمؽماك أظمر ُمٕمف ذم ُمٜم٤مط اًمدظمقل ُمـ همػم
وٓ إسم٘م٤مء أطمدمه٤م ّ
ُمرضمح :وأ ُّم٤م أطمدمه٤م اعمٛم ّٞمز ،ومٚمٞمس ُمـ أومراد اًمٕم٤م ّم ،إذ ًمٞمس ومرد ًا صم٤مًمث ً٤م
ّ
اعمتِمخّملم ذم اخل٤مرج ،وم٢مذا ظمرضم٤م مل يٌؼ رء1.
ّ
همػماًمٗمرديـ

صمؿ أـم٤مل
صمؿ ذيمر أ ّٟمف ىمد شم٘مدّ م ٟمٔمػم ذًمؽ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرةّ ،
ّ
اًمٙمّلم ذم حت٘مٞم٘مف ،ومراضمع.
َو َُم ْر ِضم ُع هذا ا ًْم َق ْضم ِف إمم ظمروج اعمِمتٌٝملم َمجِ ْٞمٕم ً٤م قمـ حت٧م اًمٕم٤م ّم سمٜمٗمًف،
إول إمم ُمٜم٤موم٤مشمف
يمام أ ّن ُمرضمع ؾم٤مسم٘مف إمم ظمروج أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف وُمرضمع ّ
ّ
اعمًت٘مؾ :وًمق يم٤من فم٤مهر اًمدًمٞمؾ إسم٤مطمتٝمام ُمٕم٤م ،يٍمف اًمٕمٚمؿ
عم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ
إمم ظمّمقص اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،وعمّ٤م يم٤مٟم٧م ُمً٠مًم٦م شمٕم٤مرض أصكم اإلسم٤مطم٦م هٜم٤م
ِمّ٤م ُي ْٕمتٜم ٰك سمِم٠مهن٤م وَيتّؿ ِب٤م ويٚمحؼ ِب٤م شمٕم٤مرض آؾمتّمح٤مسملم ،سمؾ ّ
يمؾ أصؾ
قمٛمكم وىمع اًمتٕم٤مرض سملم ومرديف إذا يم٤من ِم٤مصم ً
ّل ًمٚمٛم٘م٤مم ،ومّل سم٠مس سمًٌط اًمٙمّلم
ذم طم٤مًمف ذم ظمّمقص أصكم اإلسم٤مطم٦م سمحٞم٨م ئمٝمر سمف طم٤مل همػمه٤م أيْم ً٤م.
إول ،ومٝمق يتق ّىمػ قمغم يمقن
ومٜم٘مقل ـ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ـ  :أ ُّم٤م اًمت٘مرير ّ
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ِقم َّٚم ً٦م شم٤م َُّم ً٦م ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م سمٜمٗمس ذًمؽ إُمر اًمقاىمٕمل قمغم ُم٤م
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص  744و  :745اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ
ج /3ص :413سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /8ص 113ويمتٌ ً٤م أظمر.
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هق قمٚمٞمف ،أو سمٌدًمف اعمجٕمقل ىمٌؾ إُمر سمٕمد إطمراز يمقٟمف سمدًٓ قمٜمف قمغم شم٘مدير
قمدم اإلص٤مسم٦م ،وىمد أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م إمم أ ّن يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م سمحٞم٨م
يٛمتٜمع اًمؽمظمٞمص قمغم ظمّلومف سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ّ
ُمر ذيمره ،وٓ
حمؾ يمّلم ّ
يٜمحٍم اًمدًمٞمؾ ومٞمف طمتّك يٜم٤مذم قمٜمقان اعم٘م٤مم اًمث٤مين ،وسمٕمد صمٌقت ذًمؽ شمٙمقن
ذًمؽ قم ّٚم٦م ًمإلشمٞم٤من سم٤مًمقاىمع ،أو اعمجٕمقل سمحٞم٨م ي ّ
ًت٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ ُمـ دون
ٍ
شمٕمٚمٞمؼ قمغم قمدم اًمؽمظمٞمص أيْم ً٤م همػم فم٤مهرّ ،
طمٞمٜمئذ هق
وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمٜمف
اؾمت٘مّلًمف سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦مٕ ،دائف إمم اًمتٜم٤مىمض وٟمحقه وإٟمّف ٓسمدّ هٜم٤م
ُمـ ٟمحق ُمقاوم٘م٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ قمٚم ًام أو اطمتامًٓ واؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ ذم
ُم٤م يزيد قمغم ذًمؽ سم٤مُمتٜم٤مع شمرظمٞمص أُمر احلٙمٞمؿ همػم ُمً ّٚمؿ.
ِ
٤مزم إن يم٤من قم ّٚم٦م ًمقضمقب اإلـم٤مقم٦م ومٝمق ي٘متض
وم٢من ىمٚم٧م :إ ّن ا ًْمٕم ْٚم َؿ اإل ْمج ِ َّ
اإلشمٞم٤من سم٤معمٕمٚمقم اًمذي هق إُمر اعمر ّدد ُم٤م مل ُيٕمؾ ًمف سمدًّٓ ،
وم٤من اإلشمٞم٤من سمٖمػم
اًمقاىمع ًمٖمق سف ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾّ ،
وإٓ وم٘مد احلرُم٦م ُمـ أصٚمف.
يمؾ طم٤مل ّ
شمٜمجز ًمزم اإلشمٞم٤من سمف قمغم ّ
وإٓ مل
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :اًمقاىمع إن ّ
يتٖمػم سمجٕمؾ
حيرم ارشمٙم٤مب ر ٍء ُمٜمٝمام ،وًمٞمس
ّ
اًمتٜمجز ُمقوققم ً٤م ذقمٞم ً٤م ّ
اًمِم٤مرع سمٜمٗمًف وإٟمّام اعمجٕمقل هق إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م واًمٌدًمٞم٦م.
ىمٚم٧م :اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ًمٞمس يم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ذم أن يٙمقن ُٓمتث٤مًمف
ّ
يًت٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ أو ٓ ،سمؾ ًمف ذم ذًمؽ ُمرشمٌت٤من:
وشمريمف ُمرشمٌ٦م واطمدة إ ُّم٤م أن
إ ْطمدا ُمه٤م :شمرك اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وآُمتث٤مل آطمتامزم.
َوصم٤مٟمِٞمَتُ ُٝمام :آُمتث٤مل اًم٘مٓمٕمل ـ طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙم ًام ـ سمٗمٕمؾ ُم٤م ضمٕمٚمف اًمِم٤مرع
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إول شمٜمجٞمز ّي٤م ٓ ،يًتٚمزم يمقٟمف يمذًمؽ ذم
سمدًٓ قمٜمف ،ومتًٚمٞمؿ يمقن اًمٗمٕمؾ ذم ّ
اًمث٤مين ،وم٢م ّن ُمٜمِم٠م اؾمتح٤مًم٦م اًمؽمظمٞمص ذم خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمؿ إن يم٤من هق اًمتٜم٤مىمض
وٟمحقه ،ومٝمق ُٓيدي ذم اعمٜمع قمـ اإلذن ذم أطمدمه٤م وًمق ُمـ دون ضمٕمؾ سمدل،
وإن يم٤من اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم ُمقاوم٘متف ـ يمام يِمٝمد سمف اًمقضمدان وإ ّٟمف ًمٞمس
وراءه رء ـ َوم َ٤مٓ ٟمرى ُمـ أٟمٗمًٜم٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمف ذم اإلذن ذم أطمدمه٤م ُمـ دون
شمٍمف ذم اًمقاىمع سمجٕمؾ سمدل ًمف وٓ ظمٓمقر ذم ُمثؾ ذًمؽ ذم سم٤مًمف.
ّ
اًمتٜمجز أُمر قم٘مكم ٓ ُمدظمؾ ًمٚمنمع ومٞمف ،ومٝمق ِمٜمقع :إذ ٓ وػم
وأ ُّم٤م إ ّن
ّ
ذم أن يٚمتزم سم٠م ّن ُمراشم٥م اإلـم٤مقم٦م خمتٚمٗم٦م:
ّ
يًت٘مؾ سمف سمحٞم٨م يٛمٜمع ُمـ وىمقع اًمؽمظمٞمص ذم ظمّلومف.
ومٛمٜمٝم٤مُ :م٤م
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يٕم ّٚمؼ قمغم قمدم شمرظمٞمص اًمِم٤مرع سمؽميمٝم٤م.

وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ٓ ُي٥م قمٜمده اًمٗمٕمؾ أيْم ً٤م ،يمام ذم ُّ
اًمِم ٌَٝم٤مت اًم ٌَدْ ِو َّي ِ٦م ،طمٞم٨م
أ ّن اإلشمٞم٤من ِب٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ٟمقع ُمـ إـم٤مقم٦م إُمر اًمقاىمٕمل ًمق حت ّ٘مؼ ذم ٟمٗمس
إُمر ،هذا.
يٕمؿ اًمٌدل ذم ُم٘م٤مم اإلـم٤مقم٦م ،سمٛمٕمٜمك أ ّن
ويٛمٙمـ أن يراد سم٤مًمٌدل هٜم٤م ُم٤م ّ
ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة عمـّ٤م يم٤من هق اإلشمٞم٤من سمٜمٗمس اًمقاىمع وومرض اًمؽمظمٞمص ذم
اعمخػم ،يم٤من أظمر اعمؽموك سمدًٓ ُمـ ذًمؽ وطم٤مصٚمف آىمتٜم٤مع
اعمٕملم أو ّ
أطمدمه٤م ّ
سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزم ُمـ آُمتث٤مل اًم٘مٓمٕملً ،مٙمٜمّف ٓ يٜمٗمع ذم رومع أصؾ
اإلسم٤مطم٦م ،ومتد ّسمر ضمد ًا.
صمؿ إ ّٟمف سمٕمد صمٌقت مجٞمع ذًمؽ ،وم٢مؾم٘م٤مط إصقل سمذًمؽ أيْم ً٤م ٓ خيٚمق
ّ
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اًمتٛمًؽ سم٢مـمّلق اًمٚمٗمظ وشم٘مٞمٞمد ّ
يمؾ ُمـ اًمٗمرديـ
قمـ إؿمٙم٤ملٟ ،مٔمر ًا إمم إُمٙم٤من
ّ
سمنمط آٟمٗمراد ،وشمق ّىمػ ضمقازه قمغم ضمٕمؾ اًمٌدل ذم اًمقاىمع همػم و٤مئرٟٕ ،مّف
حمتٛمؾ اًمقضمقد واىمٕم ً٤م ،ومّل يدومع سمف فم٤مهر اًمدًمٞمؾ ،هذا:
ّ
وًمٕمؾ ُم٤م ذيمره

هٜم٤م هق اًمٌٜم٤مء قمغم أ ّن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمقاىمٕمٞم٦م

قمٚم ً
ّل شم٤م ُّم٦م ًمثٌقت اًمتٙمٚمٞمػ قمغم طمًٌف وإٟمّف ٓ ُيقز شمٗمقيتف قمـ اعمٙم ّٚمػ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢مذا ومرض قمٚمؿ إمج٤مزم ًمزم
سم٤مًمؽمظمٞمص قمغم ُم٤م خي٤مًمػ اعمّمٚمح٦م،
اإلشمٞم٤من سمٜمٗمس ذًمؽ اًمقاىمع ،أو سمام يتدارك سمف ُمٗمًدة اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع،
سم٤مًمٔمـ
ىمرره ذم ُمً٠مًم٦م إُمٙم٤من اًمتٕم ٌّد
ّ
وهذا هق ُمٕمٜمك اًمٌدًم ّٞم٦م وهذا ٟمٔمػم ُم٤م ّ
طم٤مل آٟمٗمت٤مح ،ومراضمع.
وهذه اعمً٠مًم٦م عمّ٤م يم٤مٟم٧م ُمقوققمٞم ً٦م ٓ يٜمًدّ ومٞمٝم٤م سم٤مب اًمقاىمع سمحٞم٨م ٓ
يتٞمن ُمقاوم٘م٦م اًمقاىمع ومٞمف ،يم٤من اًمؽمظمٞمص هٜم٤م ًمؽمظمٞمص هٜم٤مك
يٛمٙمـ أو ّ
ُمتق ّىمٗم ً٤م قمغم وضمقد ُم٤م يتدارك خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ،وم٢مذا وضمد ذًمؽ اعم٘متض ضم٤مز
ضمٕمؾ اًمٌدل ًمٚمحرام اًمقاىمٕمل ذم ُم٘م٤مم اًمتنميع أيْم ً٤م قمغم ـمٌؼ ٟمٗمس
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞم ّتجف ُم٤م ذيمره هٜم٤مك ّإٓ ُمـ ضمٝم٦م اإلؿمٙم٤مل إظمػم
إوص٤مف،
وؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وأ ُّم٤م اًمت٘مرير اًمث٤مين ،ومٞم ّتجف قمغم فم٤مهره [ ُِم ْـ] أ ّن اًمٗمرد اخل٤مرج

اعمحرم اًمقاىمٕمل سمٕمٜمقاٟمف اًمٜمٗمس
سم٤مًمتخّمص أو اًمتخّمٞمص إن يم٤من هق
ّ
ّ
إُمري ،ومٌٕمد اعمً٤مقمدة قمغم ذًمؽ يٙمقن اًمٗمرد أظمر ُمٕمٚمقم اإلسم٤مطم٦م ُمـ هذه
اجلٝم٦م ،ومٝمق أيْم ً٤م ُمٕمٚمقم احل ّٚمٞم٦م ِبذا آقمتٌ٤مر ،ومٞمٙمقن ظم٤مرضم ً٤م قمـ ىم٤مقمدة
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ٕن جمراه٤م ُم٤م مل يٕمٚمؿ ّ
اإلسم٤مطم٦مّ ،
احلؾ واحلرُم٦م ،ومّل يٙمقن رء ُمٜمٝمام داظمّل
حت٧م اًم٘م٤مقمدة ،يمام هق ُم٘مت٣م اًمت٘مرير اًمث٤مًم٨م :وإن يم٤من هق أطمدمه٤م اًمّم٤مدق
قمغم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمٛمٕمٜمك طمرُم٦م ارشمٙم٤مِبام ُمٕم ً٤م ،ومٝمذا ِمّ٤م ٓ إمج٤مل ومٞمف رأؾم ً٤م طمتّك
ُم٤مدل قمغم طم ّٚمٞم٦م ّ
ي٘متض ؾم٘مقط اًمٕم٤م ّمّ ،إٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن اعمراد سم٤مًم٘م٤مقمدة هق ّ
يمؾ
ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمرُمتف سمحٞم٨م يِمٛمؾ سمٔم٤مهره ُم٤م قمٚمؿ طم ّٚمٞمتف وُم٤م ّ
ومٞمّمح
ؿمؽ ومٞمٝم٤م،
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ذم إصمٌ٤مت ظمروج اًمقاىمع قمغم
إول ويٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل
ذًمؽ قمغم اًمِمؼ ّ
ُم٤م هق قمٚمٞمف سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ دومٕمف سمٔم٤مهر شمٚمؽ إد ًّم٦م وحت٘مٞم٘مف ئمٝمر ِم٤م ؾمٌؼ
وي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٝمق سمٔم٤مهره ُمٌٜم ّل قمغم ؿمٛمقل اًمٕمٚمؿ ا ًّمذي هق هم٤مي٦م
احلٙمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واًمتٗمّمٞمكم ُمٕم ً٤م ،وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م اًمٙمّلم ذم قمدم مت٤مُم ّٞمتف ذم
رء ُمـ أظمٌ٤مر ا ّ
حلؾ ،سمؾ اًمٔم٤مهر قمدم فمٝمقر أظمٌ٤مر اًمؼماءة أيْم ً٤م ذم ُم٤م مل يٕمٚمؿ
وًمق إمج٤مًٓ ،يمام ئمٝمر ِمّ٤م ىمدّ ُمٜم٤م قمغم أٟمّف ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم شمٕمٛمٞمٛمف ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
جمرد وضمقد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ ضمري٤من إصؾ ،ؾمقاء
يٜمٗمٞمف ًمزوم يمقن ّ
ُمٜمجز وقمدُمف وهق ِمّ٤م
ًمزم ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مٕصؾ ومٞمٝمام خم٤مًمٗم٦م شمٙمٚمٞمػ
ّ
اقمؽمف سمٗمً٤مده ،يمام ؾمٞمٔمٝمر ًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت وُمثٚمف اًمٙمّلم
ذم آؾمتّمح٤مب وهمػممه٤مُ ،مْم٤موم٤م إمم أٟمّف

اقمؽمف سمٔمٝمقر سمٕمض اًمرواي٤مت

ًمٚمتٛمًؽ سمذًمؽ اًمت٘مرير هٜم٤م.
ُمر ،ومّل وضمف
ّ
ذم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم يمام ّ
ٟمٕمؿ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إٟمّف ًمـ ّام يم٤من اعمٗمروض ذم اعم٘م٤مم قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م
يمؾ ُمٜمٝمام عم٤م ّ
احلؾ ذم ّ
ّ
دل ذم اعم٘م٤مم اًمً٤مسمؼ قمغم طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦مً ،مزم
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إظمراج أطمد اعمِمتٌٝملم قمـ حت٧م اإلـمّلق :وعمّ٤م يم٤من ٟمًٌ٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام إمم ذًمؽ
ُمرضمح ي٘متض شمٕمٞملم أطمدمه٤م ذم
اعم٤مٟمع يمٜمًٌ٦م أظمر إًمٞمف ومل يٙمـ هٜم٤مك ّ
اعمخػم ومرد ًا صم٤مًمث ً٤م ًمٚمٕم٤م ّم طمتّك يٌ٘مك
اخلروج واىمٕم ً٤م وٓ فم٤مهر ًا ومل يٙمـ أطمدمه٤م
ّ
حت٧م اإلـمّلقً ،مزم احلٙمؿ سمخروج يمٚمٞمٝمام قمـ حت٧م اإلـمّلق ضمزُم ً٤م ،وًمٞمس
اعم٤مٟمع قمـ إضمراء إصٚملم هق ىمّمقر ُمـ ـمرف اعمٙم ّٚمػ سمٕمجزه قمـ اًمٕمٛمؾ
ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمام ـ يمام هق احل٤مل ذم اعمتزامحلم طمتّك يٚمتزم ومٞمف سم٤مًمتخٞمػم ـ سمؾ اعم٤مٟمع هق
قمدم ضمقاز ضمٕمؾ اًمِم٤مرع ِلام ،أو قمدم ُمقاوم٘متف ًمٚمٛمّم٤مًمح اعمًتٙمِمػ ذًمؽ
شم٘مرر ذم حم ّٚمف أ ّن
ُمـ قمدم اًمقىمقع ،ومّل وضمف هٜم٤م ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم ،سمؾ ىمد ّ
إصؾ ذم شمٕم٤مرض اًمٓمري٘ملم أيْم ً٤م هق اًمتق ّىمػ ٓ اًمتخٞمػم ،ومٝمٞمٝمٜم٤م أومم
سمذًمؽ.
ًمٙمٜمّف أيْم ً٤م ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤ملّ ٕ :ن إُمر دائر سملم ختّمٞمص اًمٕم٤م ّم
سم٠مـمراف اعمِمتٌف سم٤معمحّمقر وشم٘مٞمٞمد ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمنمط آٟمٗمراد قمـ أظمرٟٓ ،مّف
ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمؽمظمٞمص ذم ارشمٙم٤مب ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمٜمٗمرد ًا قمـ أظمر ،وم٢مذا ارشمٙم٥م
أطمدمه٤م ارشمٗمع ذط اإلسم٤مطم٦م قمـ أظمر ،ومٞمحرم ارشمٙم٤مسمف واًمت٘مٞمٞمد اعمذيمقر
إولً ،مٙمقٟمف أىمرب إمم فم٤مهر اًمٚمٗمظ ُمٜمف.
أومم ُمـ ّ
وهم٤مي٦م ُم٤م ئمٝمر زم ذم دومع اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ إُمٙم٤من
يمقن هذه إد ًّم٦م ٟم٤مفمر ًة إمم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ويمقهن٤م ُمًقىم٦م ًمٌٞم٤من اعمِمتٌفُ ،مـ
طمٞم٨م أ ّٟمف ُمِمتٌف ٓ ُمـ طمٞم٨م شمق ّىمػ اًمؼماءة ُمـ شمٙمٚمٞمػ ُمٕمٚمقم إمج٤مًٓ قمغم
ٍ
اًمتٛمًؽ ِب٤م هٜم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،ومتد ّسمر.
طمٞمٜمئذ
اًمتحرز قمٜمٝم٤م ،ومّل يٛمٙمـ
ّ
ّ
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وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إ ّن اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف

ّ «:
يمؾ رء ًمؽ طمّللش وهمػمه ،سمؾ

جمٛمقع أظمٌ٤مر ا ّ
حلؾ واًمؼماءة هق إًمٖم٤مء اًمِم٤مرع عمحتٛمؾ اًمتحريؿ وضمٕمٚمف ذم
ّ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ اطمتامل
طمٙمؿ اعمتٞم ّ٘مـ احل ّٚمٞم٦م ،ومٗمل اًمِمٌٝم٦م اًم ٌَدْ ِو َّي ِ٦م عمّ٤م يم٤من
وضمقده رأؾم ً٤م وطمٙمؿ سمح ّٚمٞمتف ذم مجٞمع ُمقارده قمغم آؾمتٖمراق وذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمقضمقده ،ومّل يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إًمٖم٤مء ّ
ّ
يمؾ ُم٤م
عمّ٤م يم٤من
ّ
اًمِمؽ ،سمؾ اعمًتٗم٤مد ُمٜمف إًمٖم٤مء
حيتٛمؾ طمرُمتف سمخّمقصفٟٓ ،مّف إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ ٓ
اًمِمؽ ذم اًمتٕمٞملم وإٟمّف هؾ هذا أو هذا وإ ّن اطمتامل اخلّمقصٞم٦م ذم ّ
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
ُمٚمٖم٤مة قمٜمد اًمِم٤مرع ُمـ ّأول إُمر ،ومٝمق طمّلل قمغم اًمٌدل ،ومٞمٚمزُمف اًمتخٞمػم ذم
اًمٕمٛمؾ ،ومٝم٤مهٜم٤م ّ
ؿمؽ واطمد ىم٤مئؿ سم٤معمِمتٌٝملم وهق أ ّن هذا طمّلل وذاك طمرام،
أو سم٤مًمٕمٙمس ،وم٢مًمٖم٤مءه شمرظمٞمص ذم ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م اعم٘مرون سمؽمك أظمرّ ،
وم٢من
سمحؾ ّ
إًمٖم٤مء اطمتامل طمرُم٦م أطمدمه٤م يًتٚمزم إقمامًمف ذم أظمر ،وم٤محلٙمؿ ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
طمٙمؿ سمحرُم٦م أظمر وهق سمدل قمـ اًمقاىمع ،وٓ جم٤مل ٕطمد ذم إٟمٙم٤مر ضمقاز
ُمثؾ ذًمؽ قم٘م ً
ّل وٓ ذقم ً٤م.
شمٜمجز
وسمت٘مرير آظمر :إ ّن احلٙمؿ سم٢مسم٤مطم٦م اعمِمتٌف سم٤معمحّمقر سمٕمد ومرض ّ
ّ
اعمًتدل ـ يًتٚمزم اإلذن ذم اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم
اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ـ يمام يدّ قمٞمف
يمقٟمف احلرام اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ،وهق يًتٚمزم اإلذن ذم اًمٌٜم٤مء قمغم أ ّن اعمُ َح َّر َم هق
اعمٜمجزّ ،
ومٙمؾ
اًمٗمرد أظمر ،ضورة ًمزوم اخلروج قمـ قمٝمدة ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ُمٜمٝمام ُمٌ٤مح ُمٜمٗمرد ًا ُمـ ّأول إُمر ِبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،وسمٕمد ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م حيرم
أظمر ًمٚمٌٜم٤مء قمغم يمقٟمف حم ّرُم ً٤م سم٢مذن اًمِم٤مرع.
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وإن ىمٚم٧م :إ ّن اإلذن ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمتق ّىمػ قمغم رومع ُم٤مٟمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
قمام أذن ومٞمف سمجٕمؾ همػمه سمدًٓ قمـ اًمقاىمع يمام يدّ قمٞمف اعمً ّ
تدل ،وم٢مذا صمٌ٧م
ّ
سم٢مـمّلق اًمدًمٞمؾ اإلذن ،صمٌ٧م سمف ُم٤م يًتٚمزُمف ُمـ ضمٕمؾ أظمر َسمدَ ًٓ قمٜمف.
وأ ُّم٤م ُم٤م ىمرع ؾمٛمٕمؽ ُمـ قمدم اًمٕمؼمة سم٤مٕصقل اعمِمتٌف ،ومٚمٞمس هذا
اًمٌلم سملم ٓزم احلٙمؿ وذـمف وُم٤م يتق ّىمػ قمٚمٞمف ،وسملم ٓزم
حم ّٚمفً ،مٚمٗمرق ّ
إول واًمدًمٞمؾ
ُمتٕم ّٚمؼ إصؾ ،واعمٛمٜمقع هق اًمث٤مين وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ ّ
ّ
اًمدال قمغم إـمّلق احلٙمؿ اضمتٝم٤مدي يثٌ٧م سمف ًمقازُمف وؾم٤مئر ُم٤م يتق ّىمػ قمٚمٞمف،
يمام طم ّ٘مؼ ذًمؽ ذم حم ّٚمف.
وذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم سمٕمد سمٞم٤من مجٚم٦م ِمّ٤م ذيمر ذم ضمقاسمف :أ ّن اًمٔم٤مهر ُمـ
إظمٌ٤مر اعمذيمقرة ،اًمٌٜم٤مء قمغم طم ّٚمٞم٦م حمتٛمؾ اًمتحريؿ واًمرظمّم٦م ومٞمف ٓ ،وضمقب
اًمٌٜم٤مء قمغم يمقٟمف هق اعمقوقع اعمح ّٚمؾ ،وًمق ؾم ّٚمؿ ،ومٔم٤مهره٤م اًمٌٜم٤مء قمغم يمقن ّ
يمؾ
ُمِمتٌف يمذًمؽ وًمٞمس إُمر سم٤مًمٌٜم٤مء ذم يمقن أطمد اعمِمتٌٝملم هق اخل ّؾ أُمر ًا سم٤مًمٌٜم٤مء
قمغم يمقن اعمِمتٌف أظمر هق اخلٛمر ،ومٚمٞمس [ذم اًمرواي٤مت] ُمـ اًمٌدًمٞم٦م قملم وٓ
أصمر1.

أىمقل :إ ّٟمف عمّ٤م ومرض اإلؿمٙم٤مل ذم ظمّمقص أظمٌ٤مر ّ
احلؾ ،أضم٤مب
قمـ اإلؿمٙم٤مل سم٠م ّن ُمدًمقِل٤م هق احلٙمؿ سم٢مسم٤مطم٦م اعمِمتٌف سم٤مخلٛمر ٓ ،أٟمّف هق ا ّ
خلؾ
سم٤مٕول أصؾ ُمثٌ٧م ،سمؾ أردأ ُمٜمف ضمدّ ًا.
اعمر ّدد سملم اإلٟم٤مئلم وإصمٌ٤مت اًمث٤مين ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.113
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وصم٤مٟمٞم ً٤م سم٠مٟمّف ًمق يم٤من يمذًمؽ ٕوم٤مد أ ّن مجٞمع اعمِمتٌٝم٤مت هق احلّلل اًمقاىمٕمل
شمٕملم إظمراضمٝمام
سمحً٥م اًمٌٜم٤مء قمغم آؾمتٖمراق ،وم٢مذا اُمتٜمع ذًمؽ ذم اًمٓمروملم ّ
أو أطمدمه٤م قمـ حت٧م اًمدًمٞمؾ وهذا أيْم ً٤م يٜم٤مذم اًمٌدًمٞم٦م ٓ ،أٟمّف يثٌتٝم٤مٟٓ ،مّف
اعمحرم.
يًتٚمزم ضمقاز اًمٌٜم٤مء قمغم يمقن أظمر هق ّ
وصم٤مًمث٤م سم٠مٟمّف ًمق ُؾم ّٚمؿ إوم٤مدهت٤م وضمقب اًمٌٜم٤مء قمغم يمقن اعمِمتٌٝملم هق
اعمقوقع اعمح ّٚمؾ ٓ ،قمغم وضمف اإلؾمتٖمراقً ،مٙمٜمّف ًمٞمس سمٜم٤مء قمغم يمقن اًمٓمرف
اعمحرم ،وم٢م ّن شمّلزم جمرَي٤م سمحً٥م اًمقاىمعّ ،إٓ أ ّن اًمتّلزم سملم
أظمر هق
ّ
أُمريـ ذم اًمقاىمع ٓ يقضم٥م صمٌقت أطمدمه٤م سمٙمقن أظمر ُمقاوم٘م ً٤م ًمألصؾ ،يمام
شمتٛم٦م اجلقابٓ ،
شم٘مرر ذم ُمً٠مًم٦م قمدم طمج ّٞم٦م إصقل اعمثٌت٦م وحيتٛمؾ يمقٟمف ُمـ ّ
ّ
ا
ُمًت٘مّل :هذا.
ضمقاسم٤م
وٓ يذه٥م قمٚمٞمؽ إ ّن ُم٤م ذيمره

همػم طم٤مؾمؿ عم٤م ّدة اإلؿمٙم٤مل سمتامُمٝم٤م.
ٓ يٗمٞمد إ ّٓ احلٙمؿ

وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم أ ّن ُُمٗم٤مد أظمٌ٤مر ا ّ
حلؾ يمام ذيمره
سم٢مسم٤مطم٦م ُم٤ممل يٕمٚمؿ طمرُمتفّ ،إٓ أ ّٟمف اعمقوقع اعمح ّٚمؾً ،مٙمٜمّف سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ
ّ
ًمٚمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ،يم٤من احلٙمؿ سم٢مسم٤مطمتف ومٕم ً
ّل ذم ُمٕمٜمك إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمفّ ،
ومحؾ أـمراف اًمِمٌٝم٦م قمٌ٤مرة قمـ إًمٖم٤مء اطمتامل يمقٟمف اعمٙم ّٚمػ سمف،
ظمّمقص ً٤م سمٕمد ُمّلطمٔم٦م وضمقب اخلروج قمـ قمٝمدة ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد ،ومّل
اعمحرم ،وهذا اعم٘مدار
ّ
يّمح احلٙمؿ سمح ّٚمف ّإٓ سمٕمد اًمٌٜم٤مء قمغم أٟمّف ًمٞمس هق اًمٗمرد ّ
ٍ
يم٤مف هٜم٤م.
وشمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
اعمحرم سملم ـمررم اًمِمٌٝم٦م
صمؿ سمٛمّلطمٔم٦م اًمٕمٚمؿ سمقضمقد
ّ
ّ
ّ
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سمف وإ ّٟمف ٓسمدّ ُمـ اُمتث٤مًمف ذقم٤م يمام يدّ قمٞمف اخلّمؿ ،يم٤من ذًمؽ احلٙمؿ يم٤مؿمٗم ً٤م قمـ
ضمٕمؾ أظمر سمدًٓ قمٜمف ومرار ًا قمـ سم٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ سمّل اُمتث٤مل ،ومٝمذا ُمـ ىمٌٞمؾ
شمْمٛمٜمف اًمٙمّلم ،ومّل حمٞمص
دًٓم٦م اعمٜمٓمقق همػم اًمٍميح ،وم٤مٟمّف ًمقٓه ًم٘مٌح ُم٤م
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ُمـ احلٙمؿ ّ
سمحؾ يمّل اعمِمتٌٝملم قمغم هذا اًمٜمحق ،وًمق ٟمقىمش ذم ُم٤م ذيمره
ّ
ُمـ دًٓم٦م ّ
سم٤محلؾ سمْمٛمٞمٛم٦م
اعمحرم ،ايمتٗمٞمٜم٤م سمٜمٗمس احلٙمؿ
احلؾ هٜم٤م قمغم اًمٗمرد
ّ
اعم٘مدّ ُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
وأ ُّم٤م أظمٌ٤مر اًمؼماءة وُم٤مو٤مه٤مه٤م ،ومجٝم٦م اإلؿمٙم٤مل اعمذيمقر ومٞمٝم٤م أىمقى،
إلُمٙم٤من دقمقى اؾمتٗم٤مدة إًمٖم٤مء ّ
يمؾ ّ
ؿمؽ ُمتٕم ّٚمؼ سمٕمٛمؾ اعمٙم ّٚمػ وإٟمّف ٓ ُم١ماظمذة
ّ
وم٤مًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ ؾم٤مىمط رأؾم ً٤م وذم اعمٙم ّٚمػ سمف ُمٚمٖمك
ّإٓ قمغم خم٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقم،
ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمٞملمّ ٕ :ن ا ّ
يتّمقر أن يٚمٖمل يمّل ـمرومٞمف ،وم٢مٟمّف إًمٖم٤مء
ًمِمؽ ٓ
ّ
اًمٕمٚمؿ وإٟمّام يٚمٖمل أطمد ـمرومٞمف ،وم٢مًمٖم٤مءه وقمدم اعم١ماظمذة قمٚمٞمف قمٌ٤مرة قمـ ّ
طمؾ
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمٌدل إمم آظمر ُم٤م شم٘مدّ م :هذا.
وًمٙم ّـ اإلٟمّم٤مف ـ سمٕمد اًمٖمٛمض قمام ىمدّ ُمٜم٤م ذم اجلقاب قمـ شمٚمؽ إد ًّم٦م
إول ـ إ ّن اؾمتٗم٤مدة ُمثؾ ذًمؽ اعمٓمٚم٥م ُمـ شمٚمؽ إظمٌ٤مر ِمّ٤م يِمٙمؾ
ذم اعم٘م٤مم ّ
اجلزم سمف سمحً٥م اًمٕمرف ،ومدقمقى فمٝمقره٤م ذم ذًمؽ ٓ ختٚمق قمـ رء،
وئمٝمر سمٕمض شمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم ِمّ٤م ىمدّ ُمٜم٤مه هٜم٤مك ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ واهلل اِل٤مدي.
مج َٚم ٍ٦م ُمـ أظمٌ٤مر ّ
خل٤مص٦م اعمت٘مدّ ُم٦م
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّن ُُمٗم٤مد ُ ْ
احلؾ اًمٕم٤م ُّم٦م وإد ًّم٦م ا ّ
إول ّعم٤م يم٤من هق إسم٤مطم٦م مجٞمع أـمراف اًمِمٌٝم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م ّ
دل هٜم٤مك
ذم اعم٘م٤مم ّ
شمٕملم محٚمٝم٤م قمغم طم ّٚمٞم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمٜمٗمرد ًا قمـ
قمغم قمدم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦مّ ،
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خل٤مص٦م ،ومأل ّن ذًمؽ أىمرب اعمحتٛمّلت إمم فم٤مهر اًمٚمٗمظ،
أظمر :أ ُّم٤م ذم إد ًّم٦م ا ّ
وأ ُّم٤م اًمٕم٤م ُّم٦م اًمٔم٤مهرة ذم شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ قمغم قمدم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف،
ومٚمدوران إُمر سملم شم٘مٞمٞمد ّ
يمؾ ومرد ُمـ أومراد اعمِمتٌف سم٤مٟمٗمراده قمـ أظمر ذم
جمٛمقع زُم٤من احلٙمؿ طمتّك حيرم اؾمتٕمامل ظمّمقص اًمٗمرد أظمر سمٕمد ارشمٙم٤مب
إول ًمٗم٘مدان ذـمف اًمذي هق آٟمٗمراد وسملم ختّمٞمص قمٛمقم ّ
يمؾ رء سمٖمػم
ّ
ومٞمتٕملم احلٛمؾ
إول أفمٝمر ُمـ اًمث٤مين،
أومراد اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،وٓ ري٥م أ ّن ّ
ّ
قمٚمٞمف ،وٓ ؿمٌٝم٦م ذم ضمقاز ُمثؾ ذًمؽ اًمؽمظمٞمص ،يمام هق احل٤مل ذم ُم٤م ًمق أضمر ٰى
أصؾ ذم أطمد إـمراف سمٕمٞمٜمف سمحٞم٨م ٓ يٕم٤مرض سم٤مٕصؾ ذم أظمر.
وىمد ُي َ٘م َّر ُر اعمُدَّ قم ٰك سمقضمف آظمر وهق أ ّن أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م وا ّ
حلؾ وإن يم٤مٟم٧م

ُُم ِْم َت ِٛمٚم ً٦م ّ
ًمٙمؾ واطمد ُمـ اًمٗمرديـ وُم٘مت٣م ذًمؽ ضمقاز ارشمٙم٤مِبامّ ،إٓ أٟمّف إذا
ارشمٙم٥م أطمدمه٤م حيدث سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أظمر قمٜمقان اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م اًمتل صمٌ٧م
وم٢من ّ
إول طمرُمتٝم٤م ٟمٔمػم طمرُم٦م اجلٛمع سملم إظمتلمّ ،1
يمؾ واطمد
ذم اعم٘م٤مم ّ
ُمٜمٝمام ىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح داظمؾ ذم ىمقًمف:

1      

وُم٘متْم٤مه ضمقاز شمزوي٩م ّ
يمؾ واطمدة ُمٜمٝمامّ ،إٓ أٟمّف إذا اظمت٤مر شمزوي٩م أطمدمه٤م،
حي ِد ُ
ث سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أظمر قمٜمقاٟم ً٤م آ َظم َر وهق قمٜمقان اجلٛمع سملم إظمتلم
ُْ

 .1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م .13
 .1شمقضمد ذم اعمخٓمقـم٦م شمرمج٦م أي٦م اًمنميٗم٦م هٙمذا« :پس ٟمٙم٤مح يمٜمٞمد آٟمـ[ك] را يمف او
پ٤ميمٞمزه اؾم٧م از سمراى ؿمام از زنه٤مش وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مهن٤م ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م .3
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ٍ
طمٞمٜمئذ أن يٌ٘مك أظمر سمٕمد
ومٞمتٕملم
اعمٗمروض ُطم ْر َُم ُت ُف ،ومٞمحرم ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م،
ّ
حمرُم٤م فم٤مهري ً٤م ،ومٞمٙمقن سمدًٓ قمـ احلرام اًمقاىمٕمل.
ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م ّ
ي٘مرر ذًمؽ هٜم٤م سم٠م ّن اإلذن ذم أطمدمه٤م ؾمٌ٥م خلروج إومراد قمـ أومراد
أو ّ
اعمٜمجز سمقضمف ُم٤مٟ ،مٔمػم ظمروج
اًمٕم٤مم سمٕمد ُمّلطمٔم٦م وضمقب اُمتث٤مل اخلٓم٤مب ّ
إصؾ اعمً ٌٌّل قمـ حت٧م اًمٕم٤م ّم سمدظمقل إصؾ اًمًٌٌل وإن اومؽمىم٤م ُمـ طمٞم٨م
أ ّن ذًمؽ إصمر ،إذ صمٌ٧م هٜم٤مك سمٜمٗمًف وه٤مهٜم٤م سمٛمّلطمٔم٦م اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم
إمج٤مٓ.
إولَ ،ومأل ّن اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م
وذم يمّل اًمت٘مريريـ ٟمٔمر فم٤مهر :أ ُّم٤م ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
ًمٞمً٧م هل
اعمحرم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م سمٕمد ّ
اعمحرُم٦م سمٜمٗمًٝم٤م وإٟمّام ّ
ّ
سمف ،ومٚمٞمس هٜم٤م ذم ٟمٗمس اجلٛمع وإٟمّام هق ذم ًمزوم اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٗمروض،
ومّل ي٘م٤مس سم٤معمث٤مل اعمذيمقر.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن إضمراء إصؾ ذم إ ْطمدا ُمه٤م ًمٞمس دًمٞم ً
ّل قمغم ارشمٗم٤مع
إصؾ ذم إظمرى يمام ذم اعمث٤مل وإٟمّام إصؾ ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ٓزم عمٚمزوم هق
ضمٕمؾ سمدل ًمٚمقاىمع همػمه ،ومت٠م ُّمؾ :هذا مت٤مم اًمٙمّلم ذم ّأول آد ًّم٦م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :اإلمج٤مع قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط ،يمام قمـ اعمح ّ٘مؼ اًمٙم٤مفمٛمك
ذم ذح اًمقاومٞم٦م 1ودقمقاه سحي٤م ،وٟمًٌف اعمح ّ٘مؼ اًمٌٝمٌٝم٤مين ذم «ومقائدهش 1إمم
 .1اٟمٔمر :اًمقاذم ذم ذح اًمقاومٞم٦م (اعمخٓمقط) :ص .113ذيمره اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم
اًمٗمرائد :ج /1ص.113
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إصح٤مب ،وقمـ اًمً ّٞمد ذم اعمدارك« :إ ّٟمف ُم٘مٓمقع سمف ذم يمّلم
إصح٤مبش :1وذم اجلقاهر ـ سمٕمد ذيمر يمّلم ـمقيؾ ذم اعمً٠مًم٦م وومّمؾ
اعم٘م٤مم ـ  :إ ّٟم٤م ٟم٘مقل :إ ّٟمف ُمـ مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م وُمـ اًمٜمٔمر ذم يمّلم إصح٤مب ذم
هذه اعمً٠مًم٦م يٕمٜمل اإلٟم٤مئلم ،وذم ُمً٠مًم٦م اًمثقسملم اًم ّٚمذيـ اؿمتٌف اًمٓم٤مهر ُمٜمٝمام
سم٤مٔظمر وذم ّ
حمؾ اًمًجقد إذا اؿمتٌف اًمٓم٤مهر ُمٜمف ذم اًمٜمجس ،يٙم٤مد ي٘مٓمع اًمٜم٤مفمر
ذم يمّلُمٝمؿ إٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ ذم ضمري٤من هذه اًم٘م٤مقمدة وقمدم آًمتٗم٤مت
صمؿ ذيمر سمٕمض يمٚمامت أصح٤مسمٜم٤م ،إمم أن ىم٤مل :واحل٤مصؾ إ ّٟم٤م
ِلذه اًمٕمٛمقُم٤متّ .3
[وي٘مرروهن٤م]
مل ٟمًٛمع أطمدا شم٠م ُّمؾ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ،سمؾ يٗمردوهن٤م
ّ
ويذيمرون إظمٌ٤مر اعم٤موٞم٦م [واخل٤مص٦م] طمٞم٨م شمٙمقن ُم١م ّيدة ِل٤م وإن وىمع ِلؿ
يمّلم ذم يمٞمٗم ّٞم٦م شم٘مريره٤م ،وًمٙمٜمّٝمؿ ُمِمؽميمقن ذم اإلضاب قمـ هذه
ّ
واحلؾ واحلرُم٦م .4هذا.
اًمٕمٛمقُم٤مت ذم اًمٓمٝم٤مرة
ِ
ُمقاو َع ُمـ يمٚمامت اًم٘مقم ،يمٛمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم
وىمد يًتٔمٝمر اإلمج٤مع ُِم ْـ
طمٞم٨م ا ّدقمك ومٞمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ّ
احلكم 5اًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد،
 .1اٟمٔمر :اًمٗمقائد احل٤مئري٦م :ص ،148راضمع اًمٗمرائد :ج /1ص.113
 .1اٟمٔمر :اعمدارك :ج /1ص 137وراضمع اًمٗمرائد :ج /1ص 113واًمٗمرائد (ُمع
طمقار إوصمؼ) :ج /3ص.391
 .3اٟمٔمر :ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف اجلديد :ج /1ص.149
 .4اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر :ص.153
 .5اٟمٔمر :اًمنائر :ج /1ص.85
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اإلمج٤مع وٟمٗمل اخلّلف أو ُم٤مو٤مه٤ممه٤م ،وقمـ اًمِمٞمخ ذم

«اعمًٌقطش1

واحلكم ذم «اًمنائرش ،1واعمح ّ٘مؼ ذم «اعمٕمتؼمش3
ّ
ّ
واًمٕمّلُم٦م ذم «اعمختٚمػش 4إ ّهنؿ
أرؾمٚمقا اعمً٠مًم٦م إرؾم٤مل ا ُعمً َّٚم ِ
امت ُمـ همػم إؿم٤مرة إمم اخلّلفُ ،مع أ ّن سمٜم٤مء
َ

«اعمختٚمػش قمغم سمٞم٤من اعمً٤مئؾ اخلّلومٞم٦م ،وهمروٝمؿ اًمتٜمٌٞمف قمغم ومً٤مد ُم٤م قمٚمٞمف
سمٕمض اًمٕم٤م ُّم٦م ُمـ وضمقب اًمتح ّري ذم مت ّٞمز اًم ّٓم٤مهر ُمـ اًمٜمجس ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم
سح مج٤مقم٦م
سمٕمض اًمقضمقه ويمٛمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم اعمِمتٌف ُمٖمّمقِبام سمٖمػمه طمٞم٨م ّ
اًمٜمص ،ويمٛمً٠مًم٦م ضمقائز
ظمٚمقه قمـ ّ
سم٢محل٤مىمف سم٤معمِمتٌف سم٤مًمٜمجسُ 5مع أ ّن اًمٔم٤مهر ّ
اًمًٚمٓم٤من طمٞم٨م اقمتؼم ّ
احلكم 6اؾمتٝمّلك اجل٤مئزة ذم ضمٜم٥م أُمقاًمف ذم احل ّٚمٞم٦م.
احل ّٚمٞم٦م.
وذيمر َّ
اًمِمٝمٞمدُ اًمث٤مين أ ّن ظمروضمف قمـ طمٙمؿ اعم٤مل اعمختٚمط سم٤محلرام ُمٓمٚم٘م ً٤م
سم٤مًمٜمص ،7إمم همػم ذًمؽ ،هذا.
طمتّك ُمع اٟمحّم٤مر اًمِمٌٝم٦م إٟمّام هق
ّ

 .1اعمًٌقط :ج /1ص  8و .9
 .1اٟمٔمر :اًمنائر :ج /1ص.85
 .3اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍم :ج /1ص 54و  133و .134
 .4خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م :ج /1ص.151
 .5اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص.139
 .6اٟمٔمر :اًمنائر :ج /1ص 133و اعمٙم٤مؾم٥م (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.181
واًمٜمص ُمقضمقد ذم
 .7اٟمٔمرُ :مً٤مًمؽ إومٝم٤مم إمم شمٜم٘مٞمح ذائع آؾمّلم :ج /3ص141
ّ

ذم اًمقؾم٤مئؾ :ج /11ص /156اًمٌ٤مب .51
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طمجٞم٦م اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل ذم أُمث٤مل هذه اعمً٤مئؾ
واًمتح٘مٞمؼ إ ّٟمف ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم ّ
إصقًمٞم٦م اعمرشمٌط سم٤مًمٕم٘مؾ ذم اجلٛمٚم٦م ،أُمٙمـ آقمتامد قمغم شمٚمؽ اإلمج٤مقم٤مت
اعمحّمٚم٦م واعمحٙمٞم٦م وهمػممه٤مّ ،
وإٓ ومتحّمٞمؾ اإلمج٤مع
اعمٕمتْمدة سمٔمٝمقر اًمِمٝمرة
ّ
ُمتٕمن ،سمؾ ّ
ُمتٕمذرُُ :مْم٤موم ً٤م
قمغم ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط ذم ُمٓمٚمؼ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ّ
إمم أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة ٓ ،أص٤مًم٦م اًمؼماءة ا ًّمتل هل ّ
حمؾ اًمٙمّلم هٜم٤مّ ٕ ،هن٤م ٓ دمري
ذم اًمٕمٌ٤مدة قمٜمد اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦مّ ،
اًمٜمص ومٞمٝمام،
وم٢من ُمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم ُمع ورود ّ
وم٤محلٙمؿ ومٞمف سم٢مـمّلىمف قمغم ظمّلف اًم٘م٤مقمدة ،يمام أذٟم٤م إًمٞمف وؾمٞم٠ميت

إن ؿم٤مء اهلل

شمٕم٤ممم :ويمذا سمٕمض ُم٤م صمٌ٧م سم٤مخلّمقص ،وأ ُّم٤م ؾم٤مئر اعمقارد واًمٗمروع همػم
اعمٜمّمقص٦م ومٜمحـ ٟمٚمتزم سم٤مًمتزام اعمِمٝمقر سم٤مًم٘م٤مقمدة :وأ ُّم٤م اإلمج٤مع ومٖمػم فم٤مهر.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومتحّمٞمؾ اإلمج٤مع إن يم٤من سم٤مًمتٍميح سم٤مًم٘م٤مقمدة ،وم٤مًمٔم٤مهر إ ّن
اعمً٠مًم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ِّ
اًمذ ْيم ِر ذم يمّلم اًم٘مدُم٤مء سمٕمٜمقان ّ
يمكم ،وأ ُّم٤م اعمت٠مظمرون ومجٛمٚم٦م ُمـ
سطمقا سمٕمدُمٝم٤م ،يمام قمـ إردسمٞمكم 1وص٤مطم٥م اعمدارك 1واعمحدّ ث
أقمٞم٤مهنؿ ّ
اًمٙم٤مؿم٤مين 3واًمًٌزواري 4واعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري 5واعمحدّ ث

اعمجٚمز1

 .1اٟمٔمر :جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من :ج /1ص 181وـمٌٕمتف اجلديدة :ج /1ص.84
 .1اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص 137و ج /3ص.153

 .3اٟمٔمرُ :مٗم٤مشمٞمح اًمنمائع :ج /1ص :114اعمٗمت٤مح :ص 681وإٟمقار اًمٚمقاُمع ذم
ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع :ج /13ص 134وج /11ص.61
 .4اٟمٔمر :ذظمػمة اعمٕم٤مد :ج /1ص :1ويمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم :ج /1ص.66
 .5اٟمٔمرُ :مِم٤مرق اًمِمٛمقس :ص  565و .566
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واًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل 1وواًمده 3واعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل 4ـم٤مب صمراهؿ.
وأ ُّم٤م اؾمتٜمٌ٤مط اإلمج٤مع ُمـ اعمقارد اجلزئٞم٦م ،ومٝمق يتق ّىمػ قمغم حتّمٞمؾ
اإلمج٤مع ذم ِ
ُمقار َد َيمثِ ْ َػم ٍة سمحٞم٨م ٓ حيتٛمؾ اظمتّم٤مصٝم٤م 5سمتٚمؽ اعمقارد ،ودقمقاه
يمّل وٓ سمٕمْم ً٤م :إذ ّ
حمؾ اًمٙمّلم هٜم٤م ذم ُم٘مت٣م
يمام شمرى ،ومّل يثٌ٧م سمف اعمدّ قمك ّ ً
إول صمٌقت آطمتٞم٤مط ذم
وإهن٤م اًمؼماءة أو اإلطمتٞم٤مط ،وٓ يٜم٤مذم ّ
اًم٘م٤مقمدة ّ
ظم٤مص٦م سم٢ممج٤مع وٟمحقه ،يمام ٓ يٜم٤مذم اًمث٤مين صمٌقت قمٙمًف ذم اعمقارد
ُمقارد
ّ
اخل٤مص٦م يم٤مًمرسم٤م وٟمحقه.
ّ
وصم٤مًمثٝم٤م :إظمٌ٤مرُ ،مٜمٝم٤م ىمقًمف

ُ« :م٤م اضمتٛمع احلّلل واحلرام ّإٓ همٚم٥م

احلرام احلّللش.6
قمام سمف اًمٌ٠مسش،7
وُمٜمٝم٤م :اعمرؾمؾ« :أشمريمقا ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذر ًا ّ
 .1اٟمٔمرُ :مّلذ إظمٞم٤مر ذم ذح هتذي٥م إظمٌ٤مر :ج /1ص 158و .317
 .1اٟمٔمرُ :مًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م :ج /5ص.119
 .3اٟمٔمر :أٟمٞمس اعمجتٝمديـ :ج /1ص.394

 .4اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم :ج /3ص ،66وج /1ص( 15اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م) :ورؾم٤مئؾ اعمػمزا
اًم٘مٛمل :ج /1ص 835وج /1ص.411
 .5وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م« :اظمتّم٤مصٝم٤م قمدم سمتٚمؽ اعمقاردش وُمٙمتقب قمغم يمٚمٛم٦م «قمدمش
يمذا.
 .6اٟمٔمر :اعمًتدرك :ج /13ص /68ح :5قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج /1ص ،131و 136
وج /3ص :466سمح٤مرإٟمقار :ج /1ص 171وج /1ص:144
 .7اٟمٔمر :سمح٤مرإٟمقار :ج /77ص /166ح 191وهتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /9ص.79

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 347 .....................

واًمْمٕمػ ُمٜمجؼم سم٤مًمِمٝمرة واإلمج٤مع اعمٜم٘مقل.
وُمٜمٝم٤م :رواي٦م ضيس قمـ اًمًٛمـ واجلٌـ ذم أرض اعمنميملم :ىم٤مل:
«أُم٤م قمٚمٛم٧م إ ّٟمف ىمد ظمٚمٓمف احلرام ،ومّل شم٠ميمؾ وُم٤م مل شمٕمٚمؿ ،ومٙمؾشّ ،1
وم٢من اخلٚمط
يّمدق ُمع آؿمتٌ٤مه.
وُمٜمٝم٤م :رواي٦م اسمـ ؾمٜم٤منّ « 1
يمؾ رء طمّلل طمتّك ُيٞمئؽ ؿم٤مهدان أ ّن ومٞمف
اعمٞمت٦مش ،3وم٢م ّٟمف يّمدق قمغم جمٛمقع ىمٓمٕم٤مت اًمٚمحؿ أ ّن ومٞمف اعمٞمت٦م.
وُمٜمٝم٤م :ىمقًمف

اعمحرُم٤مت وهٚمؽ ُمـ
ذم طمدي٨م اًمتثٚمٞم٨م« :وىمع ذم
ّ

طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿش ،4سمٜم٤مء قمغم أ ّن اعمراد سم٤مِلّليم٦م ُم٤م هق أصمر ًمٚمحرام ،وم٢من يم٤من
يتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمف ،وم٤مِلّلك اعمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف ُمٜم٘مّمتف اًمذاشمٞم٦م.
احلرام مل ّ
يتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمف ـ يمام ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ يم٤من اعمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف
وإن يم٤من ُم٤م ّ
هق ِ
اًمٕم٘م٤مب إظمروي وطمٞم٨م أ ّن دومع اًمٕم٘م٤مب اعمحتٛمؾ واضم٥م سمحٙمؿ
اًمٕم٘مؾ ،وضم٥م آضمتٜم٤مب قمـ ّ
يمؾ ُمِمتٌف سم٤مًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،وعمّ٤م يم٤من رومع

ذيمره٤م اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم اًمٗمرائد :ج /1ص 111و .111
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /16ص /433ح.1
ّ .1
إن اًمراوي اسمـ ؾمٚمٞمامن.
 .3اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م) :ج /6ص :339ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج/17
ص ،91حِ ،1بذا اًمٚمٗمظ« :يمّؾ رء ًمؽ طمّلل طمتك ُيٞمئؽ ؿم٤مهدان يِمٝمدان ّ
أن ومٞمف
ُمٞمت٦مش.
 .4اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /18ص /114ح.9
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اًمير همػم اًمٕم٘م٤مب همػم ٓز ٍم إمج٤مقم ً٤م ،يم٤من ِ
آضمتٜم٤مب قمـ اًمِمٌٝم٦م اعمجردة همػم
واضم٥م ،سمؾ ُمًتحٌ٤م.1
ىم٤مل سمٕمض إؾم٤مـملم ـ سمٕمد ذيمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م ـ  :ووم٤مئدة آؾمتدٓل سمٛمثؾ
هذا اخلؼم ُمٕم٤مرو٦م عم٤م يٗمرض ُمـ اًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز ارشمٙم٤مب أطمد اعمِمتٌٝملم
خمػم ًا وضمٕمؾ أظمر سمدًٓ ُمـ احلرام اًمقاىمٕملّ ،
وم٢من ُمثؾ هذا اًمدًمٞمؾ ـ ًمق ومرض
ّ
اعمحرم اًمقاىمٕمل،
وضمقده ـ طم٤ميمؿ قمغم إد ًّم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم آضمتٜم٤مب قمـ قمٜمقان ّ
خمّمص ِبام ًمق ومرض
ًمٙمٜمّف ُمٕم٤مرض سمٛمثؾ ظمؼم اًمتثٚمٞم٨م وسم٤مًمٜمٌقيلم ،سمؾ ّ
ؿمٛمقًمف ًمٚمِمٌٝم٦م آسمتدائٞم٦م ،ومٞمًٚمؿ شمٚمؽ إد ًّم٦م .1إٟمتٝمك.
وُمٜمٝم٤م :أظمٌ٤مر اًمتق ّىمػ يم٘مقًمف

« :اًمقىمقف قمٜمد اًمِمٌٝم٦م ظمػم ُمـ

ّ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ
آىمتح٤مم ذم اِلٚمٙم٦مش ،3وهمػمه ِمّ٤م ذيمر ذم ُمٌح٨م
واًمت٘مري٥م هٜم٤م أيْم ً٤م يمام شم٘مدّ م.
وُمٜمٝم٤م :أظمٌ٤مر ِ
آطمتٞم٤مط اعمذيمقرة هٜم٤مك يم٘مقًمف

« :وظمذ آطمتٞم٤مط

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.113
 .1اٟمٔمرٟ :مٗمس اعمّمدر :ص :111سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص -161
.159

 .3اٟمٔمر :اعمح٤مؾمـ :ج /1ص :115اًمٙم٤مذم (ـمٌٕم٦م آؾمّلُمٞم٦م) :ج /1ص :53اًمٙم٤مذم
(داراحلدي٨م) :ج /1ص :113روو٦م اعمتّ٘ملم :ج /8ص 313وج /11ص69
وج /14ص :534اًمقؾم٤مئؾ :ج /13ص 159وج /17ص 119و  155و  158و
 159و ُ :171مرآة اًمٕم٘مقل :ج /1ص 168ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ذم مجٞمع أُمقرك ُم٤م دمد إًمٞمف ؾمٌٞم ً
ّلش ،1وىمقًمف
َي ِر ْي ٌُ َؽش 1وهمػممه٤م.

« :دع ُم٤م َي ِر ْي ٌُ َؽ إمم ُم٤م ٓ

إول سم٠م ّن آضمتامع فم٤مهر ذم آضمتامع اخل٤مرضمل
وىمد يٕمؽمض قمغم ّ
دون آضمتامع ذم اًمذهـ سمٛمٕمٜمك اضمتامع آطمتامًملم ومٞمف ،وطمٞمٜمئذ وم٤معمراد
سم٤مٓضمتامع إ ُّم٤م اخلٚمط اعمزضمل سمٞمٜمٝمام ،أو آٟمْمامُمل سم٤مضمتامقمٝمام ذم ُمٙم٤من واطمد
وإول ظم٤مرج قمـ ّ
أو زُم٤من واطمد ُمث ً
حمؾ اًمٙمّلمّٟ ٕ ،مٜم٤م ٓ ٟمٕمرف أطمد ًا
ّل،
ّ
اًمتزم سمجقاز ذًمؽ ،وم٢مٟمّف سمٕمد اعمزج ُمٕمٚمقم احلرُم٦م وًمق سم٤مقمتٌ٤مر سمٕمْمف ،واًمث٤مين
ٓ يّمػم ُمٜمِم٠م ًمٚمحٙمؿ سم٤محلرُم٦م ىمٓمٕم ً٤م يمام هق اعمِم٤مهد ذم صقرة اًمٕمٚمؿ ِبام
ّل :واؿمتٌ٤مه اًمٗمرد اعمحرم طمٞمٜمئذ سم٤معمح ّٚمؾ ٓ رسمط ًمف ِ
شمٗمّمٞم ً
سم٤مٟٓمْمامم ،وم٢مٟمّف
ّ
صم٤مسم٧م قمٜمد قمدم اإلٟمْمامم أيْم ً٤م إذا يم٤مٟم٤م حم ّٚملم ٓسمتّلء اعمٙم ّٚمػ ،وم٤مٓؾمتدٓل ٓ
يّمح ّإٓ سمٕمد محؾ آضمتامع قمغم آؿمتٌ٤مه وهق سمٕمٞمد قمـ فم٤مهر اًمٚمٗمظ.
ّ
ّ
اعمحؾ اًمقاطمد ،وٓ
ُمع أ ّٟمف حيتٛمؾ ذم اخلؼم إرادة اضمتامع اًمٕمٜمقاٟملم ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ سم٤محلرُم٦م ومٕم ً
ّل ّإٓ قمغم ضمقاز اضمتامع احلٙمٛملم ذم وضمف.
ؿمٌٝم٦م ذم احلٙمؿ
وقمغم اًمث٤مين سم٠م ّن اًمٌ٠مس هٜم٤م إن يم٤من هق اًمٕم٘م٤مب اعمؽم ّشم٥م قمغم خم٤مًمٗم٦م
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص :171اعمًتدرك :ج /17صُ :311مقؾمققم٦م اًمٗم٘مف
آؾمّلُمل :ج /6ص 171ويمتٌ ً٤م أظمر.
 .1اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر :ج /1ص :186اًمقؾم٤مئؾ :ج/17
ص 167و  173و  :173سمح٤مرإٟمقار :ج /83صُ :173مرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمٌ٤مر
آل اًمرؾمقل :ج /11ص 91و ج /11ص 39ويمتٌ ً٤م أظمر.
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شمٜمجزه سمحٞم٨م
اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،ومٝمق ُمّم٤مدرةّ ٕ :ن اًمٙمّلم سمٕمد ذم ّ
يٕم٤مىم٥م قمغم خم٤مًمٗمتف يمٞمػ ُم٤م يم٤منّ ،
شمٜمجزة سم٘مدر طمرُم٦م
وم٢من اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ هٜم٤م ّ
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل ٓ شمٚمزم سم٤مرشمٙم٤مب سمٕمض إـمراف ،وإن يم٤من هق
اعمٗمًدة اًمقاىمٕمٞم٦م يم٤من طم٤مًمف يم٠مظمٌ٤مر اًمتثٚمٞم٨م وٟمحقه ذم ُم٤م ُي٤مب قمٜمٝم٤م ،وإن
يم٤مٕول ،وإن يم٤من احلرام اًمقاىمٕمل ،ومٝمق
يم٤من هق احلرام اًمٗمٕمكم يم٤من ُمّم٤مدرة
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ سمٕمد ىمٍم ُمقرده قمغم صقرة اًمٕمٚمؿ سمقضمقد احلرام،
شمؿ آؾمتدٓل
وًمق ّ
ُمتٕملم اخلّلف سمحً٥م فم٤مهر اًمٚمٗمظّ ،
وم٢من إـمّلق ُم٤م ومٞمف
ُمتٕملم ،أو ّ
ّإٓ أ ّٟمف همػم ّ
اًمٌ٠مس قمغم ُم٤م ومٞمف طمرج ذقم ً٤م ذم اًمقاىمع ،خم٤مًمػ ًمٔم٤مهره سمٕمد يمقٟمف ؿم٠مٟمٞم ً٤م
سوم٤م :وحيتٛمؾ ذم اخلؼم إرادة متريـ اًمٜمٗمس سمؽمك اعمٌ٤مطم٤مت اعمقاوم٘م٦م
حمرُم٤مهت٤م.
ًمٚمِمٝمقات اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م طمذر ًا قمـ وىمققمٝم٤م ذم ّ
وقمغم اًمث٤مًم٨م سم٠م ّن اخلٚمط فم٤مهر ذم ِ
ِ
ُمتزاج سمِ َح ْٞم ُ٨م ٓ َي َت َٛم َّٞم ُز وهق ظم٤مرج
آ
جمرد
جمرد آؿمتٌ٤مه ًمٞمس ظمٚمٓم ً٤م سمٔم٤مهره ،وًمق ؾم ّٚمؿ صدىمف قمغم ّ
قمام ٟمحـ ومٞمف ،و ّ
ّ
آؿمتٌ٤مه ّ
سمامدل قمغم اًمرظمّم٦م قمٜمد اظمتّلط احلرام سم٤محلّلل اًمتل شم٘مدّ م ذيمره٤م،
ومّلسمدّ ُمـ محؾ هذا قمغم اعمزج ،وشمٚمؽ قمغم آؿمتٌ٤مه مجٕم ً٤م سملم إظمٌ٤مر.
ٍ
َ
ىم٤مض سمح ّٚمٞم٦م اًمٖمٜمٛملم اعمِمتٌف ُمٞمت٦م
ُمٜمٓمقق اخلَ َ ِؼم
وقمغم اًمراسمع سم٠م َّن
أطمدمه٤م سم٤معمذ ّيمك وهمػممه٤م ِم ّ٤م يٕمدّ ذم اًمٕمرف ؿمٞمئ٤من ،ومٞمّمدق قمغم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام أٟمّف
رء مل ُيئف 1ؿم٤مهدان قمغم أ ّن ومٞمف اعمٞمت٦م ،ومٚمق ومرض ضمقاز ومرض اعمِمتٌٝملم
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :مل ُيٞمئفش.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 351 .....................

ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا ومٞمف اعمٞمت٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم ُم٤م يّلطمظ ومٞمف اًمٕمرف ضمٝم٦م ارشمٌ٤مط ووطمدة
إول
يم٘مٓمٕم٤مت اًمٚمحؿ ،وىمع اًمتٕم٤مرض سملم اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم ُمٓمٚم٘م ً٤م قمغم ّ
وسمْمٛمٞمٛم٦م اإلمج٤مع اعمريم٥م ،سمؾ إـمّلق اعمٜمٓمقق قمغم اًمث٤مين ،ومٞمً٘مط
آؾمتدٓل ًمق ومرض اًمتً٤موي ُمع أٟمّف ِمٜمقع ضمد ًاّ ،
إول أىمقى
وم٢من فمٝمقر ّ
ُمـ إـمّلق اعمٗمٝمقم ضمد ًا ،ومدًٓمتف قمغم ظمّلف اعمدّ قمك أووحُ ،مْم٤موم ً٤م إمم
ُمٕم٤مروتف سم٠مظمٌ٤مر اظمتّلط احلرام واحلّلل ،سمؾ هذا أيْم ً٤م ُمٜمٝم٤م.
وقمغم اخل٤مُمس ُمع اظمتّم٤مصف سم٤مًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م سم٘مريٜم٦م ىمقًمف

:

«ير ّد قمٚمٛمف إمم اهلل أو سمٖمػمهش ،ومام ذيمره سمٕمض إظمٌ٤مر ّيلم وشمتٛمٞمٛمف ذم ُم٤م ٟمحـ
ومٞمف ـ أقمٜمل اعمقوققمٞم٦م سم٤مإلمج٤مع اعمر ّيم٥م ـ همػم فم٤مهرً ،مٕمدم ُمً ّٚمٛمٞم٦م اإلمج٤مع
قمغم اًمتّلزم ُمع إُمٙم٤من اًم٘مٚم٥م سم٢مصمٌ٤مت اإلسم٤مطم٦م هٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت وشمتٛمٞمٛمف ذم
احلٙمٛمٞم٦م سم٤مإلمج٤مع اعمر ّيم٥مً ،مٙمـ ُم٤م ذيمر ٓ يٜمٗمع ذم ُمٜمع إـمّلق سمٕمض
أظمٌ٤مره٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ.
اًمتٛمًؽ ِب٤م خلروج اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م اًمٌدوي٦م
وأظمرى سم٠مٟمّف ٓ ُيقز
ّ
اًمٌلم إ ّهن٤م يمام ّ
قمـ حتتٝم٤م سمحدي٨مّ « :
شمدل قمغم
يمؾ رءش وأُمث٤مًمف :وُمـ ّ
ظمروضمٝم٤م[ ،يمذًمؽ] ّ
شمدل قمغم ظمروج اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة أيْم ً٤م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ
اًمتٛمًؽ ِب٤مّ ٕ ،ن
سمٞم٤مٟمف ،واعمٜم٤مىمِم٦م ذم دًٓمتٝم٤م وُم٤مؿم٤مِبٝم٤م ًمق مت ّ٧م أهمٜم٧م قمـ
ّ
سح سمف ّ ،
وإٓ ومّل
اًمٖمرض ُمـ ظمؼم اًمتثٚمٞم٨م ُمٕم٤مرو٦م شمٚمؽ إد ًّم٦م يمام ّ
إؿمٙم٤مل ذم آطمتٞم٤مط قمغم اًم٘م٤مقمدة.
هذا ًمق قمٚمٛمٜم٤م سمٔم٤مهره ذم احلٙمٛمٞم٦م يم٤مٕظمٌ٤مري٦م ّ
وإٓ يم٤مُٕصقًمٞملم،
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ومٞمحٛمؾ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أد ًّم٦م اًمؼماءة قمغم اًمٙمراه٦م ـ يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم محؾ ُمقارد
اضمتامع اًمٜمٝمل واًمؽمظمٞمص يمام صٜمٕمف سمٕمْمٝمؿ ـ أو قمغم اإلرؿم٤مد يمام صٜمٕمف
إول ومً٘مقط آؾمتدٓل فم٤مهر ،وقمغم اًمث٤مين وم٠مد ًّم٦م
آظمر[ون] :وقمغم ّ
خيتص سم٤مإلًمزاُمل
اًمؽمظمٞمص طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمف يمام ّسملم ذم حم ّٚمف ،قمغم أ ّن اإلرؿم٤مد ٓ
ّ
ُمٜمف ،ومٞمجتٛمع ُمع اإلرؿم٤مد اًمتٜمزَيل وهق ُمً ّٚمؿ.
ودقمقى أٟمّف قمغم ُمذه٥م اعمجتٝمديـ سمحٛمؾ شمٚمؽ إظمٌ٤مر قمغم صقر
ا ّ
ُمتٕملم ،سمؾ
ًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمفّ ٕ :ن اًمت٘مٞمٞمد أومم ُمـ همػمهُ :مدومققم٦م سم٤مٟمّف همػم ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمغم إسم٤مطم٦م أىمً٤مم
يتحٛمٚمف فم٤مهر أظمٌ٤مر اًمتثٚمٞم٨م ،وم٢م ّن إؿمٞم٤مء
ًمٕم ّٚمف ٓ
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم
اًمٌلم جلٛمٞمع ُمقارد
ٟٓم٘مً٤مم اًمِمٌٝم٤مت إمم اعم١مُمٜملم ،وشمٕمٛمٞمؿ احلّلل ّ
اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمٞمد :قمغم أٟمّف ٓ يّلئؿ ؾمٞم٤مق شمٚمؽ إظمٌ٤مر اعمًقىم٦م ًمٌٞم٤من شمٕم٤مرض
اًمٜمّّملم ُمٓمٚم٘م٤م وهمػمه ِمّ٤م يِمٛمؾ اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م سم٘مًٛمٞمف .ودقمقى يمقهن٤م
هم٤مًمٌ٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِمٌٝم٦م ذم اعمٙم ّٚمػ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمقضمقد
اًمٙمثػم ُمع قمدم اًمرواي٤مت قمغم ُم٤م يً٤موي اعم٘مدار اعمٕمٚمقم سمٕمد شمًٚمٞمٛمف ٓ ،يٜمٗمع
ذم شمٕمٞملم ّ
حمؾ إظمٌ٤مر قمٚمٞمف.
وِمّ٤م ذيمر فمٝمر وضمف اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ظمّمقص٤م
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمحٞم٨م ُي٥م
إول قمدم ّ
ختّمٞمص أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م ِب٤م ُمع إصمٌ٤مت ّ
ومٞمف اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومٛمـ أيـ يدّ قمل يمقن اعم٘م٤مم ِمّ٤م ٓ ي١مُمـ ُمٕمف اًمٕم٘م٤مب؟!
وم٤مومٝمؿ.
وقمغم إظمػميـ سمٜمحق ُم٤م ذيمر ذم ُم٤م ىمٌٚمفّ ،إٓ أ ّن محٚمف قمغم ظمّمقص
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ّ
اًمِمؽ
اًمِمٌٝم٦م ذم اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م ؾم٤معم ً٤م قمـ اعم٤مٟمع اعمت٘مدّ مً ،مٙمٜمّف ًمٕمدم شمٕم ّٞمٜمف وهمٚمٌ٦م
ذم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م همػم ص٤مًمح إلصمٌ٤مت هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،ومت٠م ُّمؾ.
اًمٌحراين ـم٤مب صمراه وشمٌٕمف ضمدّ ي ّ
وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م اؾمتٜمد إًمٞمف اعمحدّ ُ
اًمٕمّلُم٦م
ث
ُّ
وهق أ ّن اعمًتٗم٤مد ُمـ اؾمت٘مراء إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم اعمقارد اجلزئٞم٦م

ـم٤مب صمراه

ًمٚمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة هق ًمزوم آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م.1
ُمٜمٝم٤مُُ :م َق ّصم٘مت٤م َؾمام َقم َ٦م َو َقم ّام ٍر ا ِ
ًمقار َدشم٤م ِن ذم إهراق اإلٟم٤مئلم اعمِمتٌٝملم
واًمتٞم ّٛمؿ.

وُمٜمٝم٤م :طمًٜمَ ُ٦م ص ْٗم ٍ
قان اًمقارد ُة ذم اًم َّث ْق َسم ْ ِ
لم :إذا أص٤مب أطمدمه٤م سمقل ومل
َ َ َ

اًمّمّلة وظم٤مف ومقهت٤م وًمٞمس قمٜمده ُم٤مء يمٞمػ يّمٜمع؟!
يدر أ َّيام هق وطميت ّ
ىم٤مل

يّمكم ومٞمٝمام1.
ّ :

وُمٜمٝم٤م :اًمرواي٤مت اعمٕمٛمقل ِب٤م قمٜمدهؿ ،اًمقاردة ذم وضمقب همًؾ
وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ
اًمثقب إذا اؿمتٌف اعمقوع اًمٜمجس ُمٜمٝم٤م ،يمّمحٞمحتل زرارة
ّ
وهمػممه٤م ،ظمّمقص ً٤م ُم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ شمٕمٚمٞمؾ وضمقب همًؾ اًمثقب ُمـ
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج /1ص :533هداي٦م
اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 635و  636واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.111
 .1اٟمٔمرُ :مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج /1ص :149هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /1ص:115
وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج /3ص :535قمقازم اًممزم :ج /3ص :55ضمقاهر اًمٙمّلم ذم صمقسمف
اجلديد :ج /3ص 443وج /4ص 478واحلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة،
ج :1ص.534
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اًمٜمّ٤مطمٞم٦م ا ًّمتل يٕمٚمؿ سم٢مص٤مسم٦م سمٕمْمٝم٤م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م سم٘مقًمف« :طمتّك يٙمقن قمغم ي٘ملم ُمـ
ـمٝم٤مرشمفش.

ىم٤مل َسم ْٕم ُض إؾم٤مـملمّ :
ٝم٤مر ِة قمغم ُم٤م
وم٢من
َ
وضمقب حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم سم٤مًم َّٓم َ
ُي ًْتٗم٤مد ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾّ ،
يدل قمغم قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة سمٕمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م وهق ا ًّمذي سمٜمٞمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ وضمقب آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة
وقمدم ضمقاز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم أص٤مًم٦م ّ
احلؾ ،وم٢مٟمّف ًمق ضمرى أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة
وأص٤مًم٦م ّ
اًمّمّلة ذم سمٕمض اعمِمتٌٝملم ،مل يٙمـ ًمألطمٙم٤مم
طمؾ اًمٓمٝم٤مرة و ّ
اعمذيمقرة وضمف وٓ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ ذم طمٙمؿ إظمػمً ،مقضمقب حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم
سم٤مًمٓمٝم٤مرة سمٕمد اًمٞم٘ملم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م1.

وُمٜمٝم٤مُ :م٤مورد ذم اًمٚمحؿ اعمختٚمط ذيم ّٞمف سمٛمٞمتتف ،يمام طمٙمؿ سمتحريٛمف
إصح٤مب ُمـ همػم ظمّلف ،يمحًٜم٦م احلٚمٌل قمـ اًمّم٤مدق  :أ ّٟمف ُؾم ِئ َؾ قمـ
صمؿ
يمل ُمٜمٝم٤م ،ومٞمٕمزًمف ويٕمزل اعمٞمت٦مّ ،
َر ُضم ٍؾ يم٤مٟم٧م ًَم ُف َهمٜمَ ٌؿ َو َسم َ٘م ٌر ويم٤من يدري اًمذ ّ
ّ
يًتحؾ اعمٞمت٦م
قمٛمـ
إ ّن اعمٞمت٦م واعمذ ّيمل اظمتٚمٓم٤م ،ومٙمٞمػ يّمٜمع؟ ىم٤مل :يٌٞمٕمف ّ
وي٠ميمؾ صمٛمٜمف1.

وُمٜمٝم٤مِ :روا َيت٤م ضيس وقمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعمت٘مدّ ُمت٤من ،ويرد قمٚمٞمٝمام :أ َّن

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.111

 .1اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم (داراحلدي٨م) :ج /11ص :164اًمتٝمذي٥م :ج /9ص :47وؾم٤مئؾ
اًمِمٞمٕم٦م :ج /17ص 99و ج /14ص.188
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آؾمت٘مراء اعمذيمقر ًمٞمس ىمٓمٕم ّٞم ً٤م واًمٔمٜمّ ّل ُمٜمف سمٕمد ومرض شمًٚمٞمٛمف هٜم٤م وقمدم اعمٜمع
ُمٜمف أيْم ً٤م ٟمٔمر ًا إمم ٟمدرة اعمقارد اعمٜمّمقص٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم همػمه٤م ،ومح ّجٞمتف ِمٜمققم٦م
ظمّمقص ً٤م قمغم ُم ِ
ّ
اعمًتدل.
ذاق اعمحدّ ث
َ
وُم٤م ذيمره ضمدّ ي ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه ُمـ أ ّن احلٙمؿ ّ
اًمٙمكم ُمًتٗم٤مد ُمـ
ُمّلطمٔم٦م مجٞمع إظمٌ٤مر ،ومٝمق ُمدًمقل قمرذم عمجٛمقع شمٚمؽ اًمرواي٤مت ،ويمام أ ّن
طمج٦م ذقم ً٤م ،ومٙمذا اعمًتٗم٤مد ُمـ مجٞمٕمٝم٤م سمٕمد
اعمًتٗم٤مد ُمـ فم٤مهر ظمؼم واطمد ّ
وؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ٟٓمدراضمف إذن حت٧م اعمداًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمٞم٦مّ ،
ومٞمدل قمغم ضمقاز
ّ
ُم٤مدل قمغم طمجٞم٦م فمقاهر إًمٗم٤مظّ 1
آ ّشمٙم٤مل قمٚمٞمف ّ
حمؾ ٟمٔمر :وم٢م ّن اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ
هق اًمٔمقاهر اًمٚمٗمٔمٞم٦م ذم اؾمتٙمِم٤مف اعمراد ُمٜمٝم٤م واعمراد ُمـ إًمٗم٤مظ هٜم٤م ُمٕمٚمقُم٦م
ّ
اًمِمؽ ذم إحل٤مق اخل٤مرج ِب٤م ،ومٝمق سم٤مًم٘مٞم٤مس أىمرب ُمٜمف إمم فمقاهر إًمٗم٤مظ
وإٟمّام
وٟمٔمػم ذًمؽ ذم اًمقاطمد هق اًم٘مٞم٤مس اًم٘مري٥م إمم اًمذهـّ ٓ ،
ُم٤مدل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ
سم٠مص٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م :وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم ُمقيمقل إمم حم ّٚمف اًمّلئؼ سمف.
يمّل أو ّ
وصم٤مٟمٞم٤م إ ّن إُمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م ظم٤مرضم٦م ّ
قمام ٟمحـ ومٞمف.
ضمّل ّ
أ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم ،ومأل ّن اًمٔم٤مهر أ ّن ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة هٜم٤مك وضمقب
إول سم٤مًمث٤مين
اًمقوقء ِبام ُمٕم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ،يمام إذا أُمٙمـ شمٓمٝمػم اعمقوع سمٕمد ّ
وىمٚمٜم٤م سم٠م ّن ُم٤م شمقارد ومٞمف احل٤مٓن يرضمع إمم إصؾ ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ُمع شمٓمٝمػم اًمٌدن
إول ذم وضمف آظمر وٟمحق ذًمؽ ،أو أُمٙمـ شمٓمٝمػم
سمٕمد اًمث٤مين سمٗم٤موؾ [اعم٤مء] ّ
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 636وـمٌٕمتف اًم٘مديٛم٦م :ص.461
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ٍ
ّ
طمٞمٜمئذ ُمع أ ّن
اعمحؾ سمامء آظمر وٟمحقهُ ،مع أ ّن اًمٔم٤مهر إ ّهنؿ ٓ يٚمتزُمقن ِب٤م
ًمٚمٛمجقز واًمٜم٤مذم ُمـ إصمٌ٤مت ظمّمقصٞم٦م ذم
إول ،ومّلسمدّ
ّ
اًمٜمص يدومع ّ
إـمّلق ّ
اعمقرد شمً٘مط سم٤مقمتٌ٤مره٤م اًم٘م٤مقمدة ،قمغم أ ّٟمف ٓ يٌٕمد ُمٜم٤موم٤مشمف ًمٚم٘م٤مقمدة ُمـ ضمٝم٦م
أظمرى وهق شمرك اًمقوقء اعم٠مُمقر سمف واىمٕم ً٤م وهق خم٤مًمٗم٦م ىمٓمٕم ّٞم٦مُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن
اًمً٤مىمط هٜم٤م هق أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة ٓ أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦مّ ٕ :هن٤م ٓ دمري ذم اًمِمٌٝم٦م
اعمّمداىمٞم٦م ذم اًمٕمٌ٤مدات ضمزُم ً٤م :وُم٤م وىمع ذم يمّلم سمٕمض إؾم٤مـملم اعمت٘مدّ م وإن
ذيمر أص٤مًم٦م ّ
احلؾ واًمٓمٝم٤مرةً ،مٕم ّٚمف ًمٞمس قمغم ُم٤م يٜمٌٖملّ ،إٓ أن يٙمقن ٟم٤مفمر ًا إمم
اًمّمّلةً ،مٙمٜمف ظمّلف
اطمتامل احلرُم٦م اًمذاشمٞم٦م وإ ّهن٤م هل اعم٤مٟمٕم٦م قمـ
صح٦م ّ
ّ
خمت٤مره هٜم٤مك.

ِ
اًمٜمص ـ وًمق سمْمٛمٞمٛم٦م يمٚمامت إصح٤مب ـ ُطم ْر َُم َ٦م
اؾم َت َٗمدْ ٟم٤م ُم َـ ِّ
َٟم َٕم ْؿ ًَم ِق ْ

َمجِ ْٞم ِع آؾمتٕمامٓت يم٤مًمنمب وٟمحقه ،يم٤من عم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمث٤مًٓ ًمق مل يتٞم ّ٘مـ
اطمتامل اخلّمقصٞم٦م ومٞمف سمٛمخ٤مًمٗم٦م طمٙمٛمف أظمر ًمٚم٘م٤مقمدة.
ُمر ُمـ ٟمٔمػمه ُمـ أ ّن اًمً٤مىمط هق أص٤مًم٦م
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اًمثقسملم ،ومٚمام ّ
اًمٓمٝم٤مرة ،دون اًمؼماءة وا ّ
حلؾ ،وإ ّن اًمِمٌٝم٦م وضمقسمٞم٦م سوم٦م وٓ شمّلزم سملم
طمٙمٛمٝم٤م وطمٙمٛمف اًمتحريٛملُ ،مْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ أ ّن
ىمقًمف

ّ «:
يّمكم ومٞمٝمامش ٓ ي٠مسمك قمـ إرادة اجلقاز ذم أ َّيام ؿم٤مء وإن يم٤من

ظمّلف ُمتٗم٤مهؿ اًمٕمرف ،وذًمؽ ًمق يم٤من سمٕمٞمد ًا ذم اجلٛمٚم٦م ،ومٌٛمّلطمٔم٦م أ ّن
اًمٔم٤مهر ُمٜمف ـ ًمق ّ
ظمكم وـمٌٕمف ـ هق اًم ّّمّلة ومٞمٝمام ُمٕم٤م ا ًّمذي هق خم٤مًمٗم٦م ىمٓمٕمٞم٦م
وظمّلف اإلمج٤مع ُمرشمٗمع اًمٌٕمد قمٜمف.
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وأ ُّم٤م اًمثقب اًمٜمجس سمٕمْمف ،وم٤محلٙمؿ سمٕمدم ضمقاز اًمدظمقل سمف ذم ُم٤م
ّ
واحلؾ،
يِمؽمط سم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمقاومؼ ًمّلؾمتّمح٤مب احل٤ميمؿ قمغم أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة
وًمٕم ّٚمف اًمقضمف ذم ؾم٘مقـمٝمام ٓ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ،
وم٢من اؾمتّمح٤مب ٟمج٤مؾم٦م اًمثقب
ٍ
ىم٤مض هٜم٤م سمؽم ّشم٥م أطمٙم٤مُمٝم٤مّ ،إٓ إذا
ٕضمؾ يمقٟمف ُمتٞم ّ٘مٜم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ؾم٤مسم٘مف
قمٚمٛمٜم٤م سم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م وسم َٖمًؾ مجٞمع اعمحتٛمّلت :وًمٕم ّٚمف ىمقًمف

« :طمتّك يٙمقن

قمغم ي٘ملم ُمـ ـمٝم٤مرشمفش ،فم٤مهر ذم ذًمؽ ٟمٔمػم أظمٌ٤مر آؾمتّمح٤مبُ ٓ ،م٤م
ذيمره  ،ومام ذيمره هٜم٤م ـ يمام ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف سمتامُمف ـ ّ
حمؾ ٟمٔمر وُمٜمع.
وأ ُّم٤م ُمً٠مًم٦م اؿمتٌ٤مه اعمذ ّيمك سم٤معمٞمت٦م ،ومٛمع أ ّن سمٞمٕمٝمام ُمٕم ً٤م سمٔم٤مهره ي٘متض
ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ٟمٔمر ًا إمم قمدم ضمقاز سمٞمع اعمٞمت٦م ،ومٝمق ُمـ أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم
ٍ
اًمتٜمزه قمـ
مجٞمع آـمراف ،ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن شمٕمٞملم اًمٌٞمع
طمٞمٜمئذ ٕضمؾ ّ
ُمٗمًدة أيمؾ اعمٞمت٦م ،يرد قمٚمٞمف ـ سمٕمد ىمٌقل محٚمف قمغم إرادة سمٞمع اعمذ ّيمك اعمقضمقد
قمام ٟمحـ ومٞمفّ ٕ ،ن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمٜمد
سمٞمٜمٝمام وٟمحقه ـ  :إٟمّف أيْم ً٤م ظم٤مرج ّ
اعم٘مرر قمٜمد ا ّ
ًمِمؽ ،وأص٤مًم٦م
اخلّمؿ ُمٚمٖمك طمٙمٛمف ،ومٞمجري ذم ُمقرده إصؾ ّ
قمدم اًمتذيمٞم٦م هٜم٤م ٍ
يم٤مف ذم إصمٌ٤مت احلرُم٦م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم اًمتِم ٌّ٨م سم٤مًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم ،وم٤مٕصقل ؾم٤مىمٓم٦م هٜم٤م ٕضمٚمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م َسمدْ ِو َّي ً٦مَ ،وم َتدَ ّسم ْر.
صمؿ إٟمّف ىمد يٕم٤مرض آؾمت٘مراء اعمذيمقر سم٤معمقارد ا ًّمتل ّ
دل اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم
ّ
وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ،ومٞمحٙمؿ سمٕمدم وضمقسمف سم٤مؾمت٘مرائٝم٤م ،يم٤مٕظمٌ٤مر اًمقاردة
ذم اًمرسم٤م اعمٕمٛمقل ِب٤م ذم اجلٛمٚم٦م وأظمٌ٤مر إظمراج اخلٛمس ذم احلّلل اعمختٚمط
ٍ
سم٤محلرام اعمت٘مدّ مّ ،
طمٞمٜمئذ هق آُمتث٤مل آطمتامزم ،وإظمٌ٤مر
وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك
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اًمقاردة ذم ضمقاز إظمذ ُمـ أُمقال اًمً٤مرق وقم٤مُمكم اًمًٚمٓم٤من وهمػممه٤م ِمّ٤م
أذٟم٤م إمم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ،واطمتامل يمقٟمف ٕضمؾ اًمٞمد ُمدومقع سم٠م ّن اًمٞمد أيْم ً٤م ُمٕم٤مرض
اظمتص سم٠مطمد اًمٓمروملم
اًمّمح٦م إذا
شمٍمومف قمغم
ّ
ّ
سمٛمثٚمف ّإٓ أن ّ
يٕملم يمقٟمف سمحٛمؾ ّ

ّ
وُم٤مدل قمغم يمٗم٤مي٦م صمٚم٨م ومرائض قمـ قمٚمؿ أ ّن قمٚمٞمف ومريْم٦م ُمـ إطمدى اخلٛمس
إول قمٜمد
ُمع إًمٖم٤مء اجلٝمر واإلظمٗم٤مت وىمّمد ظمّمقص اًمٗم٤مئ٧م ُمع صمٌقت ّ
اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ىمٓمٕم ً٤م يم٤مطمتامل صمٌقت اًمث٤مين.
ّ
واؾمتدل ًمٚم٘مقل اًمث٤مين ـ وهق إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي احلرام ـ سمقضمٝملم:
أطمدمه٤م :إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم ِطم ِّؾ ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمرُمتف ،يمام شم٘مدّ م يمثػم
ُمٜمٝم٤م.
و[صم٤مٟمٞمٝمام] :واعمٜمع قمـ ارشمٙم٤مب اجلٛمٞمع إ ُّم٤م ٕٟمّف ُمًتٚمزم ًمٚمٕمٚمؿ سم٤محلرام
وهق طمرام ،أو عم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ ُمـ أ ّن اًمِم٤مرع ُمٜمع قمـ اؾمتٕمامل احلرام
اعمٕمٚمقم وضمقد اؾمتٕمامل ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمرُمتف واعمجٛمقع ُمـ طمٞم٨م اعمجٛمقع
ُمٕمٚمقم احلرُم٦م وًمق سم٤مقمتٌ٤مر ضمزئف ،ويمذا ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمنمط آضمتامع ُمع أظمر،
ومٞمج٥م اضمتٜم٤مسمف ّ
ويمؾ ُمٜمٝمام سمنمط آٟمٗمراد جمٝمقل احلرُم٦م ،ومٞمٙمقن طمّلًٓ وىمد
إول ُمـ اًمدًمٞمؾً ،مٙمـ مجٚم٦م ِمّ٤م ذيمر ُمٌٜم ّل قمغم شمً٤موي
ُمر اًمٙمّلم ذم اجلزء ّ
ّ
ّ
ٟمًٌ٦م إد ًّم٦م إمم ّ
اعمًتدل هٜم٤م إلصمٌ٤مت طمرُم٦م
شمؿ ُم٤م ذيمره
يمؾ ُمٜمٝمام ،ومٚمق ّ
ظمّمقص اًمث٤مينْ َٓ ،ر َشم َٗم َٕم ْ٧م شمٚمؽ آقمؽماو٤مت.
إول ُمٜمٝمام سم٤معمٜمع قمـ طمرُم٦م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلرام ضمدّ ًا
وىمد ُي٤مب ُمـ ّ
طمؼ همػمه
طمؼ ٟمٗمًف وإن طمرم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب اًمٖمػم ًمٚمحرام ذم ّ
ذم ّ
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اًمتجًس اعمٜمٝم ّل قمٜمف ذقم ً٤م ،قمغم أ ّن اعمراد سم٤محلرام اعمدّ قمك طمرُمتف
ٕضمؾ
ّ
حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سمف إ ُّم٤م هق ذات احلرام ـ أقمٜمل احلرام اًمقاىمٕمل ـ أو ُم٤م ي ّتّمػ
ِب٤م ومٕم ً
ّل ـ أقمٜمل احلرام اًمٔم٤مهري ـ .
وقمغم إ ّول ،ومتحّمٞمٚمف ُمٕم٘مقل ذم ٟمٗمًفً ،مٙمـ قمدم طمرُمتف ذم اجلٛمٚم٦م
شمٗمحص اعمٙم ّٚمػ قمـ أقمامًمف اًمً٤مسم٘م٦م
واوح ضمدّ ًا ،وم٢مٟمّف ٓ ري٥م ذم ضمقاز ّ
صح٦م قمٌ٤مداشمف اًمً٤مسم٘م٦م اعمًتٚمزُم٦م
عمحرُم٤مت ُمٜمٝم٤م ،يم٤مًمتٗم ّٙمر ذم ّ
سم٤مؾمتٙمِم٤مف ا ّ
خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمقاىمع سمٕمد حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ سمؽمك اًمقاضم٥م ُمٜمٝم٤م ،سمؾ وذم مجٞمع أُمقر
ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده اًمً٤مسم٘م٦م ،سمؾ اًمٔم٤مهر إ ّن رضمح٤من ذًمؽ وحم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس ومٞمف
واًمد ّىم٦م ذم ذًمؽ صم٤مسم٧م وًمق ٕضمؾ شمدارك ُم٤م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمْم٤مء اًمٕمٌ٤مدات
ور ّد طم٘مقق اًمٜمّ٤مس وهمػممه٤م.
وقمغم اًمث٤مين ،ومٝمق همػمُمٕم٘مقل ّإٓ ُمـ سم٤مب اًمتذيمرة ،وم ّ
٢من احلرام ٓ
ي ّتّمػ سم٤محلرُم٦م اًمٗمٕمٚم ّٞم٦م ّإٓ سمٕمد يمقٟمف ُمٕمٚمقم احلرُم٦م وًمق يم٤من فم٤مهر ّي ً٤م قم٘مٚم ّٞم ً٤م،
وُمـ اًمٌدَي ّٞم٤مت قمدم طمرُم٦م شمذ ّيمر اعمخ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕم٦م ُمـ اإلٟمً٤من ،سمؾ اًمٔم٤مهر
أ ّن رضمح٤من شمذ ّيمر اًمذٟمقب اًمً٤مسم٘م٦م ِمّ٤م ٓ ري٥م ذم رضمح٤مٟمف ،يمام ٓ خيٗمك قمغم
ُمـ راضمع أظمٌ٤مر حم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس ظمّمقص ً٤م ٕضمؾ اًمتدارك سم٤مًمتقسم٦م وُم٤م يرشمٌط
ُمٜمجزا أو
ِب٤م قمغم اٟمّف همػم طم٤مصؾ ذم اعم٘م٤مم ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سمٙمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
حمرُم ً٤م يم٤مًمث٤مين ،ومٞمٌٓمؾ سمف اعمدّ قمك وقمغم
إول يٙمقن ّ
ٓ ،أو قمغم ّ
إول أيْم ً٤م ّ
يٜمجزه.
اًمث٤مين ،ومّل حيّمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب طمرام فم٤مهري ًمٕمدم ُم٤م ّ
وقمـ اًمث٤مين ُمٜمٝمام ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم ومً٤مد فم٤مهر شم٘مريره ُمـ طمٞم٨م ٟمًٌ٦م
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احلرُم٦م إمم اعمجٛمقع ويمذا ُمع اًمنمط ُمع ووقح أ ّن اعمر ّيم٥م ُمـ احلرام
وهمػمه ًمٞمس سمحرام ،ضورة أ ّن اعمر ّيم٥م ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج ظم٤مرج ويمذا
ُمع اًمنمط ،وم٢مٟمّف ٓ َي ِّم ُّح احلٙمؿ سمحرُم٦م رء سمنمط احلرام ،سمؾ احلرام هق
واًمتقؾمع ذم اًمٜمًٌ٦م احلرام إًمٞمٝم٤م ُمع ومً٤مد ذًمؽ ذم
اًمنمط واعمنموط ُمٌ٤مح
ّ
صح٦م ٟمًٌ٦م احلرام إمم ذب اعم٤مء سمنمط ذب اخلٛمر
اًمنمط ،ضورة قمدم ّ
ُمثّل ٓ ي ّتجف سمف اًمدًمٞمؾّ ،
وم٢من اًمٕمؼمة سم٤محل٘مٞم٘م٦م وهل ذم اعم٘م٤مم ًمٞمس ّإٓ أ ّن
أطمدمه٤م طمرام ـ سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أٟمّف إذا يم٤من طمرُم٦م اعمجٛمقع
ومْمؿ اجلزء أظمر إًمٞمف ٓ دظمؾ ًمف ذم طمرُمتفٟ :مٕمؿ
اعمٕملم،
ّ
سم٤مقمتٌ٤مر ضمزئف همػم ّ
ًمف دظمؾ ذم يمقن احلرام ُمٕمٚمقم اًمتح ّ٘مؼ ،ومٝمل ُم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب احلرام
ٓ ًمٜمٗمًف ،ومّل وضمف حلرُمتٝم٤م سمٕمد قمدم طمرُم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب احلرام :وُمـ
يمّل ُمٜمٝمام سمنمط آضمتامع ُمع أظمرّ ،
وم٤من
ذًمؽ ئمٝمر ومً٤مد ضمٕمؾ احلرام ّ ً
طمرُمتف وًمق يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦مّ ،إٓ أ ّن اًمنمط ذط ًمقصػ يمقٟمف ُمٕمٚمقم اًمتح ّ٘مؼ
ٓ ًمذات احلرام ،ومّل حيرم إُي٤مد آضمتامع ّإٓ إذا طمرم ضمٕمؾ ذات احلرام
ُمٕمٚمقُم٦م اًمتح ّ٘مؼ وُمرضمٕمف إمم طمرُم٦م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلرام1.

إول ُمـ اًمقضمٝملم سمِ٠م َّن اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب احلرام وإن مل
ويٛمٙمـ شمقضمٞمف ّ

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :411اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ

ص :115سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص :153اًمٗمرائد (ُمع طمقار
إوصمؼ) :ج /3ص 434ويمتٌ ً٤م أظمر.
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حمرم هٞمٝمٜم٤م ٕضمؾ يمقٟمف ذـم ً٤م حلرُم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمِم٤مرع ،وم٢م ّن
حمرُم ً٤مّ ،إٓ أ ّٟمف ّ
يٙمـ ّ
اعمحرم هق اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دون آطمتامًمٞم٦م ،وذط احلرام وضمزؤه ّ
اعمت٠مظمريـ
ّ
إول.
حمرُم٤من ضمزُم ً٤م دون اعمنموط اعم٘مدّ م واجلزء ّ
ّ
وحت٘مٞمؼ ذًمؽ :أ ّن طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م قم٘م ً
يّمح شمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب
ّل ـ سمحٞم٨م
ّ
قمغم ومٕمٚمف يمقضمقب اإلـم٤مقم٦م ـ ُمنموـم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ سمٙمقن اًمٗمٕمؾ خم٤مًمٗم ً٤م ـ إ ُّم٤م
إمج٤مٓ أو شمٗمّمٞمّل ـ .
خل٤مص ،أو ُم٤م سمحٙمٛمف
وم٢من يم٤من اًمث٤مين اقمتؼم طمّمقل اًمٕمٚمؿ طملم اًمٗمٕمؾ ا ّ
يم٤مًمٜم٤مد اعمًتٜمد ٟمًٞم٤مٟمف إمم قمدم سمٜم٤مئف قمغم اإلـم٤مقم٦م ًمق ىمٚمٜم٤م سمٕمدم ُمٕمذور ّيتف.
إول اقمتؼم ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٕمٚمؿ ِٓرشمِ ِ
ٙم٤مب إـمراف ،ومٞمٙمقن
وإن يم٤من ّ
اعمحرم اًمقاىمٕمل،
سم٤مرشمٙم٤مب مجٞمٕمٝم٤م قم٤مصٞم٤مض قمّمٞم٤مٟم ً٤م واطمد ًا سم٤مرشمٙم٤مب
ّ
ٍ
وم٤معمحرم قم٘م ً
طمٞمٜمئذ ُم٤م يٕمٚمؿ ُمٕمف طمّمقل اعمخ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ٕضمؾ حت ّ٘مؼ
ّل
ّ
اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمفّ ،
وم٢من اًمٕمّمٞم٤من ٓ يّمدق ّإٓ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ضورة ٓ
قمؼمة سمقىمققمٝم٤م ُمـ دون قمٚمؿ يمام ذم اًمِمٌٝم٤مت اًمٌدو ّي٦م.
سمٛمجرد يمقن اًمٌمء
وإ ْن ِؿم ْئ َ٧م ُىم ْٚم َ٧م :إ ّٟمف يمام ٓ يّمدق آُمتث٤مل قمروم ً٤م
ّ
ُم٠مُمقر ًا سمف واىمٕم ً٤م ُم٤م مل يٕمٚمؿ سمف ،يمذا ٓ يّمدق قمروم ً٤م اًمٕمّمٞم٤من سمٛمجرد خم٤مًمٗم٦م
اًمقاىمع ،سمؾ ُمتق ّىمػ صدىمف قمغم يمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م ،وم٢مذا ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هٜم٤م
اعمحرم هق اعمجٛمقع اًمذي حيّمؾ سمف اعمنموط واًمنمط ،ومٞمٙمقن اجلزء
يم٤من
ّ
حمرُم ً٤م فم٤مهري ً٤م سمٕمٞمٜمف عم٤م ؾمٌؼ.
إظمػم ّ

وشمقهؿ أ ّن جمرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٍ
يم٤مف ذم يمقن ارشمٙم٤مب ُم٤م يّم٤مدف
ّ
ّ
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حمرُم ً٤م ُمٕمٚمقُم ً٤مُ ،مدومقع سم٠م ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إٟمّام يٙمقن قمٚم ًام إذا ٟمً٥م إمم
اًمقاىمع ّ
ّ
اًمِمؽ.
اعمٕملم وأ ُّم٤م إذا ٟمً٥م إمم ومرد سمٕمٞمٜمف ،ومٚمٞمس ّإٓ
اعمقوقع همػم ّ
ىمرر شمقضمٞمف اًمدًمٞمؾ سمام ي٘مرب ِمّ٤م ذيمر،
صمؿ إ ّن سمٕمض إؾم٤مـملم سمٕمد أن ّ
ّ
وذيمر أ ّن طم٤مصٚمف قمدم وضمقب اعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ر ّده شم٤مرة سم٢مـمٌ٤مق
اًمٕم٘مّلء ،سمؾ اًمٕمٚمامء ـ يمام طمٙمل ـ قمغم وضمقب اعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وأظمرى سم٠مٟمّف
إن ُأ ِر ْيدَ ُمـ طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقُم٦م طملم اعمخ٤مًمٗم٦م
ومٝمذا اقمؽماف سمجقاز ارشمٙم٤مب اعمجٛمقع شمدرُي ً٤م :إذ ٓ حيّمؾ ُمٕمف خم٤مًمٗم٦م
ُمٕمٚمقُم٦م شمٗمّمٞم ً
ّل :وإن أريد ُمٜمٝم٤م طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ا ًّمتل شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ ِب٤م وًمق
سمٕمده٤م ،ومٛمرضمٕمٝم٤م إمم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي يّمػم سمف اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م وىمد ُمٜمع
طمرُمتٝم٤م ضمدّ ا1.

أىمقل :أ ُّم٤م دقمقى إمج٤مع اًمٕمٚمامء وم٘مد ؾمٌؼ ُم٤م ومٞمف ،وأ ُّم٤م اًم ُٕم َ٘مّل ُء َوم٤م ّشمٗم٤م ُىم ُٝم ْؿ
ُمٌلم ،سمؾ ًمق ا ّدقمك أطمد أ ّن
قمغم وضمقب ُم٘مدّ ُم٦م شمرك احلرام همػم ّسملم وٓ ّ
اعمحرُم٤مت هق طمرُم٦م اًمٕمّمٞم٤من اعمتح ّ٘مؼ سمٗمٕمؾ احلرام ُمع
اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ ذم
ّ
اًمٕمٚمؿ سمف دون إـم٤مقم٦م اًمقاىمع قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف اعمتق ّىمػ قمغم شمريمٝمام إذا مل يٕمٚمؿ
شمٕم ّٚمؼ همرض إُمر سمؽمك اًمٗمٕمؾ يمٞمػ ُم٤م ا ّشمٗمؼ ،مل يٙمـ ُمًتٖمرسم ً٤م.
وُم٤م يؽمائك ُمـ اًمتزام اًمٕمٌٞمد اعمٜم٘م٤مديـً ،مّلطمتٞم٤مط ذم ُمقارد اًمٕمٚمؿ
(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :411اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ
ص :115سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص 149ويمتٌ ً٤م أظمر.
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اإلمج٤مزم ،ومٞمٛمٙمـ اؾمتٜم٤مده إمم أ ّن اًمٖم٤مًم٥م ذم أواُمر اًمٕم٘مّلء هق يمقن اًمٖمرض
ُمٜمف اًمقاىمع يمٞمػ ُم٤م ا ّشمٗمؼ ،اًمٙم٤مؿمػ قمـ قمدم رو٤م أُمر سمؽمك اعمقاوم٘م٦م
اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م طمٙمؿ فم٤مهري سمقضمقسمفٟٕ ،مّف ٓ ومرق ذم وضمقب
اإلـم٤مقم٦م سملم إُمر آٟمِم٤مئل واًمرو٤م واًمٙمراه٦م اًمٌ٤مـمٜمٞملم ،سمؾ اعمحٌقسمٞم٦م
واعمٌٖمقوٞم٦م واًمتٗمّمٞمؾ سملم إُمريـ حمتٛمؾ وإطمراز يمقن أواُمر اًمِم٤مرع ُمـ
هذا اًم٘مٌٞمؾ ِمّ٤م مل يتح ّ٘م٘مف.
وُمـ هٜم٤م أُمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وقمدُمف سملم
اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛمٞم٦م واًمقضمقسمٞم٦م قمٙمس ُم٤م قمٚمٞمف ّ
ضمؾ إظمٌ٤مر ّيلم ذم اًمٌدوي٦م
احلٙمٛمٞم٦مٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن اعمٕمتؼم قمٜمدهؿ ذم إواُمر أ ّوًٓ وسم٤مًمذات هق اإلـم٤مقم٦م
ـ وإن شمٌٕمف طمرُم٦م اعمٕمّمٞم٦م ـ وذم اًمٜمقاهل طمرُم٦م اعمٕمّمٞم٦م ـ وإن شمٌٕمف وضمقب
اإلـم٤مقم٦م ـ ومٞمٛمٙمـ اقمتٌ٤مرهؿ ُمـ طمٞم٨م اجلٝم٤مت اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اًمٍموم٦م اًمتل هل
قمٛمدة ّ
حمؾ اًمٙمّلم هٜم٤م دون اجلٝم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم اعمٙم ّٚمػ سمفٕ ،ضمؾ أ ّن
إول اإلـم٤مقم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م هٜم٤مك ،ومٞمج٥م
اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب دائران ُمدار
ّ
وه
آطمتٞم٤مط ُم٘مدّ ُم٦م واعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هٜم٤م ،ومٞمحرم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وم٘مطّ :
شمؿ ،ومٝمق إ ّن إُمر اىمتْم٤مء ومٕمكم وإُي٤مد دا ٍع ًمٚمٛم٠مُمقر اعمٜم٘م٤مد ،ومٞمتٌٕمف
ذًمؽ ًمق ّ
وضمقب اإلـم٤مقم٦م وإضم٤مسم٦م ٟمداء أُمر أُمر سم٤مًمٜمٝمقض ًمٚمٗمٕمؾ ،واًمٜمٝمل زضمر
وُمٜمع قمـ اعمٜمع ،ومٞمتٌٕمف طمرُم٦م ر ّد اًمٜم٤مهل سم٤مًمٗمٕمؾ ،إذ مل يًتدع هٜم٤م ،سمؾ ُمٜمع
وزضمر سم٤معمٕمٜمك اعم٘م٤مسمؾ ًمّلؾمتدقم٤مء.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ أٟمّف ـمٚم٥م اًمؽمك ،ومٛم١م ّول أو ُمٓمروح ،سمؾ هق أُمر
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يٜمِم٠م ُمـ اعمٌٖمقوٞم٦م قمغم ـمٌ٘مٝم٤م ،يمام أ ّن اًمٓمٚم٥م رء يٜمِم٠م ُمـ اعمحٌقسمٞم٦م قمغم
صح٦م ووهٜم ً٤م ذم حم ّٚمف،
طمًٌٝم٤م ٓ ،أ ّن آظمتّلف سمٜمٗمس اًمتٕم ّٚمؼ وحت٘مٞم٘مف
ّ
حّمؾ ُمـ ـمري٘م٦م اًمٕم٘مّلء سمٜم٤مء قمغم وضمقب
واًمٖمرض ُمـ ذًمؽ يم ّٚمف إ ّٟم٤م مل ٟم ّ
اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م هٜم٤م ذم أواُمرهؿ اًمٕم٤م ُّم٦م ا ًّمتل مل ٟمٕمٚمؿ شمٕم ّٚمؼ همرض اعمٙم ّٚمػ
سم٤مًمؽمك قمغم ّ
حتّمٚمف ُمٜمٝمؿ واهلل اًمٕم٤ممل.
يمؾ طم٤مل ،ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمت٠م ُّمؾ ًمٕم ّٚمؽ ّ
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمر صم٤مٟمٞم ً٤م ُمـ اًمؽمديد ،ومٗمٞمف ٟمٔمر ئمٝمر ِمّ٤م أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ
أ ّن شم٘م٤مرن قمٚمؿ ّ
يمؾ قمٚمؿ سمحًٌف ،ومٛم٘م٤مرٟم٦م اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٕمٚمؿ طملم اًمٗمٕمؾ
اخل٤مص واًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمت٘م٤مرٟمف ُمع إـمراف ا ًّمتل اٟمتزع ُمٜمٝم٤م ُمقوقع اًمٕمٚمؿ
ّ
عمحرم
اإلمج٤مزم ا ًّمذي هق قمٜمقان أطمد اًمِمٞمئلم أو إؿمٞم٤مء ،ومٌٕمد شمًٚمٞمؿ يمقن ا ّ
يٌؼ
وقمٛمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،مل َ
هق اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دون آطمتامًمٞم٦م ّ
إؿمٙم٤مل ذم طمرُم٦م حتّمٞمؾ اًمنمط احل٤مصؾ سم٤مرشمٙم٤مب ُم٤م يً٤موي احلرام،
وطمٞمٜمئذ وم٤مٕومم سف يمّلُمف

وضمٝمٜم٤م سمف اًمدًمٞمؾ ًم ّئّل ي ّتجف قمٚمٞمف
إمم همػم ُم٤م ّ

اإلؿمٙم٤مل ،ومت٠م ُّمؾ ضمدّ ا.

ٍ
وِمّ٤م ذيمر فمٝمر وضمف شمقضمٞمف اًمت٘مرير اًمث٤مينّ :
طمٞمٜمئذ طمرا ٌم
اعمجٛمقع
وم٢من
َ
قم٘مكم ٟمٔمر ًا إمم حت ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمف ويمذا ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمنمط آٟمْمامم
وسم٤مًمت٠م ُّمؾ ومٞمٝم٤م يم ّٚمف ئمٝمر ُم٤م يدومع سمف يمّلم اعمح ّ٘مؼ اعمجٞم٥م.
ّ
صمؿ إ ّن زم ذم اعم٘م٤مم شم٘مرير ًا َ
اعمًتدل سم٤مًمقضمف
آظم َر ُر َّسمام يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف يمّلم
ّ
ٓيٜمجز ُمتٕم ّٚم٘مف قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع وإ ّٟمام
اًمث٤مين وهق إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ّ
يٜمجزه سمٛم٘مدار ُم٤م شمٕم ّٚمؼ سمف ـ أقمٜمل اعم٘مدار اعمٕمٚمقم ـ يمام هق ُم٘مت٣م يمّلم
ّ
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اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ،ومٗمل إضمراء إصؾ ذم ُم٤مه ّٞم٦م اًمٕمٌ٤مداتُ ،مع أٟمّف ًمق يم٤من إُمر
إول مل يٛمٙمـ إضمراؤه ومٞمٝم٤م يمام ؾمٜمنمطمف ًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
قمغم اًمقضمف ّ
اعمٕملم ذم اًمقاىمع،
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إ ّن اعمٕمٚمقم طمرُمتف هٜم٤م هق أطمدمه٤م ّ
أي ُمٜمٝمام ،وم٢مذا ومروٜم٤م أ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٓ
واعمِمٙمقك هٜم٤م هق شمٕم ّٞمٜمف ذم وٛمـ ّ
يٜمجز أزيد ُمـ اعم٘مدار ا ًّمذي شمٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمف دون اعمِمٙمقك يم٤من اًمّلزم هٜم٤م
ّ
ٍ
آًمتزام سمؽمك أطمدمه٤م وضم٤مز ارشمٙم٤مب ّ
طمٞمٜمئذ
وم٤معمحرم
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمتخٞمػم،
ّ
ومٕمؾ أطمدمه٤م ،وم٤مإلشمٞم٤من سم٤معمجٛمقع قمّمٞم٤من ًمذًمؽ إُمر دون أطمدمه٤م،
وإصؾ إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمٚمؿ إذا أؾمٜمد إمم أطمدمه٤م ُمـ دون شمٕمٞملم وإذا
ِ
سوم ً٤م ،ومٙمّل اًمٓمروملم سم٤مقمتٌ٤مر ٟمٗمًٝمام جمري٤من
أؾمٜمد إمم اخل٤مرج يم٤من ؿم ّٙم ً٤م ْ
شمٕملم آًمتزام
ًمألصؾً ،مٙمٜمّف عمّ٤م مل ُيز إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمّلزم ُمـ ومٕمؾ اعمحتٛمٚملم ّ
تٕملم ذم ُم٤م يً٤موي احلرام وضم٤مز اًمٌ٤مىمل قمغم اًم٘م٤مقمدة وهذا
سمحرُم٦م أطمدمه٤م اعم ّ
اعم٘مدار هق اًمذي يً ّٚمؿ ُمـ يمقن اًمٕمٚمؿ ُمٜمجٕم ً
ّل وقمدم ضمقاز إًمٖم٤مءه اعم١م ّدي إمم
اًمتٜم٤مىمض سملم اإلذن واًمٜمَّ ْٝمل.
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن اعمٕمٚمقم هٜم٤م ًمٞمس هق ُمٗمٝمقم أطمدمه٤م طمتّك يٙمقن
اعمٗمٝمقم ُمٕمٚمقُم ً٤م ّ
سم٤مٕول دون
ويمؾ ُمـ اخلّمقص ّٞمتلم جمٝمقًٓ ،ومٞمٙمٗمل سم٤مإلشمٞم٤من ّ
اًمث٤مين قمغم إؿمٙم٤مل ومٞمف أيْم ً٤مٟ ،مٔمر ًا إمم اًمٕمٚمؿ سم٠مطمد اخلّمقص ّٞمتلم وإٟمّام اعمٕمٚمقم
هٜم٤م هق ُمّمداق أطمدمه٤م ـ أقمٜمل أطمدمه٤م اعمٚمحقظ ُمرآة عمّلطمٔم٦م اًمٗمرديـ ـ
ومّل ىمدر ُمِمؽمك هٜم٤م طمتّك حيٙمؿ سمٚمزوُمف ويٚمٖمك اًمزائد ٕص٤مًم٦م اًمؼماءة.
ٟمٕمؿ ىمد ذيمرٟم٤م إُمٙم٤من أد ًّم٦م اًمؼماءة سمّمقرة آٟمٗمراد طمتّك يثٌ٧م اًمتخٞمػم
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ذم ـمرذم اًمِمٌٝم٦م ،وهق أيْم ً٤م ِم٤م يٛمٙمـ شمقضمٞمف اًمدًمٞمؾ سمف ،وًمٕم ّٚمف أوضمف ُم٤م ي٘م٤مل
ذم شم٘مرير هذا اًمقضمف ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ.
ُم٤مدل سمٜمٗمًف أو سمْمٛمٞمٛم٦م ّ
وصم٤مٟمٞمٝمامّ :
ُم٤مدل قمغم وضمقب اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ
اًمقاىمٕمل ذم اجلٛمٚم٦م قمغم ضمقاز ارشمٙم٤مب سمٕمض أـمراف اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة،
ومٞمًتٙمِمػ ُمـ ذًمؽ يمقن سمٕمض إومراد سمدًٓ جمٕمقًٓ ُمـ اًمِم٤مرع وإٟمّف ايمتٗمك
إول ُمع ُم٤م
سم٤مإلُمتث٤مل آطمتامزم ومٞمٝم٤م ،وىمد شم٘مدّ م ُم٤م طميين ُمٜمٝم٤م ذم اعم٘م٤مم ّ
يٛمٙمـ سمف اجلقاب قمٜمفّ ،
وم٢من أيمثر إضمقسم٦م ضم٤مري٦م ذم هذا اعم٘م٤مم أيْم ً٤م ،وُم٤م
ومرض فمٝمقره ذم اجلقاز ،وم٠ميمثره٤م فم٤مهرة ذم ضمقاز مجٞمع اعمحتٛمّلت ،وىمد
شم٘مدّ م اًمٙمّلم ذم شمٕم٤مرض إصٚملم وشمً٤مىمٓمٝمام طمٞمٜمئذ ،أو ؾم٤مئر ُم٤م يّمٚمح
اجلقاب قمٜمف سمٕمد ذًمؽ ِمّ٤م ذطمٜم٤م ذم ّأول هذا اعم٘م٤مم.
وسم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ّأول اعمً٠مًم٦م إمم هٜم٤م ،ئمٝمر وضمقه
يتجف ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ.
اجلقاب قمـ مجٞمع شمٚمؽ إظمٌ٤مر وُم٤م ي ّتجف ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٓ ّ
وأ ُّم٤م اًم٘مقل سم٤مًم٘مرقم٦م اعمٛمٙمـ ذم اًمٙمت٥م ،ومٛمًتٜمده ُمْم٤موم ً٤م إمم قمٛمقُم٤مت
اًم٘مرقم٦م ظمّمقص ً٤م ُم٤م روي قمـ اجلقاد

ذم ضمقاب حيٞمك سمـ أيمثؿ قمـ ىمٓمٞمع
:

صمؿ أرؾمٚمٝم٤م ذم اًمٖمٜمؿ ،طمٞم٨م ىم٤مل
همٜمؿ َٟمزا اًمراقمل قمغم واطمدة ُمٜمٝم٤مّ ،
ىمًؿ همػمه
صمؿ ي٘مرع سمٞمٜمٝمام ،ومٙم ّٚمام وىمع اًمًٝمؿ قمٚمٞمف ّ
ي٘مًؿ اًمٖمٜمؿ ٟمّمٗملمّ ،
« ّ
ىمًٛملم وهٙمذا طمتّك يٌ٘مك واطمد َو َٟمج٤م اًمٌ٤مىملش.1
 .1اٟمٔمر :حتػ اًمٕم٘مقل :ص :483اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 113وسمحر اًمٗمقائد
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سم٠مهن٤م ُمقهقٟم٦مُُ ،مْم٤موم ً٤م إمم إقمراض
وىمد ُي٤مب قمـ اًمٕمٛمقُم٤مت ّ
خمّمّم٦م سم٤مٕيمثر ،ومٞمً٘مط قمـ احلج ّٞم٦م ،وقمـ اخلؼم
سم٠مهن٤م ّ
إصح٤مب قمٜمٝم٤م ّ
سم٤معمٜمع ُمـ اقمتٌ٤مر ؾمٜمده٤م ُمْم٤موم ً٤م إمم إقمراض اعمِمٝمقر قمٜمٝم٤مً ،مٙم ّـ اإلٟمّم٤مف
هذا ًمق اقمتؼم اخلؼم ؾمٜمد ًا ،ومّل سم٠مس سم٤مًمٕمٛمؾ سمف ذم ظمّمقص ُمقرده ،سمؾ يٛمٙمـ
اًمتٕمدّ ي ُمٜمف إمم ّ
يمؾ ُمقرد يٙمقن ذم آطمتٞم٤مط ضر ًا ُم٤مًمٞم ً٤م يٕمتدّ سمِم٠مهن٤م
قمام
سمْمٛمٞمٛم٦م أد ًّم٦م ٟمٗمل اًمير وقمٛمقُم٤مت اًم٘مرقم٦م :وحت٘مٞمؼ اعمً٠مًم٦م ظم٤مرج ّ
ٟمحـ سمّمدده ،إذ اًمٖمرض هٜم٤م سمٞم٤من طم٤مل إصؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وإ ّٟمف
[هؾ هل] اًمؼماءة أو آطمتٞم٤مط ،وأ ُّم٤م رومع اًمِمؽ سم٤مًم ُ٘م ْر َقم ِ٦م ،ومٝمق أُمر ظم٤مرج،
سمؾ هق شمًٚمٞمؿ ًمقضمقب اإلطمتٞم٤مط ًمق قمٛمؾ سمقضمقسمفّ ،
وإٓ ومّل يٜمٓمٌؼ ّإٓ قمغم
اًمؼماءة ،وم٤مومٝمؿ.
ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمقر وهل ُم٤م سملم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمٌٕمض شمٗم٤مصٞمؾ قمٜمقان
اعمً٠مًم٦م ،وسملم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمنمائط وضمقب آطمتٞم٤مط ُمٗمٝمقُم ً٤م وُمّمداىم ً٤م ،وسملم
ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م وضمقب آطمتٞم٤مط وطم٘مٞم٘متف ،وسملم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمٛم٘مدار وضمقب
آطمتٞم٤مط سمحً٥م اظمتّم٤مصف سمخّمقص سمٕمض إطمٙم٤مم ،أو ؿمٛمقًمف جلٛمٞمع
يتٗمرع قمغم اًم٘مقًملم:
أصم٤مر وسملم ُم٤م ّ
إول :إ ّن اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مع سمٕمد يمقٟمف ذم اعم٘م٤مم هق ظمّمقص
ّ

ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص 165و .166
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ُم ْٕم ُٚم ْقُم ِ
لم1

اًمتٙمٚمٞمػ اًمتحريٛمل إ ُّم٤م أن يٙمقن ُُمتٕم ِّٚم ُ٘م ُف َو َُم ْق ُو ْق ُقم ُف اًم ُٙم ِّٚم ّٞم٤من َ
َٟم ْققم ً٤م وإن شمر ّدد اعمّمداق ،يم٤مخلٛمر اعمر ّدد سملم اإلٟم٤مئلم ،طمٞم٨م أ ّن اعمقوقع
َْ

ا ًّمذي هق اخلٛمر وُمتٕم ّٚمؼ اًمتحريؿ ا ًّمذي هق اًمنمب وآؾمتٕمامل ُمٕمٚمقُم٤مت
ٟمققم ً٤م.
وإ ُّم٤م أن يٙمقٟم٤م ُمٕم ً٤م همػم ُمٕمٚمقُملم يمذًمؽ ،يمام إذا شمر ّدد إُمر سملم أن
يٙمقن هذه اعمرأة أضمٜمٌٞم٦م ومٞمحرم وـمٞمٝم٤م ،أو يٙمقن هذه آٟم٤مء مخر ًا ومٞمحرم
إول ُمٕمٚمقم اًمٜمقع دون اًمث٤مين ،يمام إذا قمٚمٛمٜم٤م ّ
[سم٠من] ُم٤مء
ذِب٤م ،أو يٙمقن ّ
أطمد اإلٟم٤مئلم ٟمجس أو ُمٖمّمقب ،ومٞمٙمقن [ ُطمٙم ُْؿ] طمرُم٦م ذب أطمدمه٤م
إول ،يمام إذا قمٚمٛمٜم٤م
ُمٕمٚمقُم ً٤م ُمؽم ّدد ًا سمحً٥م ٟمقع اعمتٕم ّٚمؼ ،أو يٙمقن قمٙمس ّ
سمٜمج٤مؾم٦م أطمد إُمريـ ُمـ اعمًجد ا ًّمذي ٓ يٛمٙمـ ُمٌ٤مذة اًمٌدن ًمف أو اإلٟم٤مء،
ًمٙمـ اعمحٙمقم قمٚمٞمف ُمر ّدد سملم آؾمتٕمامل أو
طمٞم٨م أ ّن اًمٜمجس هٜم٤م ُمٕمٚمقمّ ،
إسم٘م٤مء اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اعمًجد ُمث ً
ّل.
وىمد يؽم ّدد سمٕمض اًمٗمروع سملم ىمًٛملم ُمٜمٝم٤م أو أىمً٤مم ،يمام إذا شمر ّدد إُمر
اًمّمّلة،
اعمحرم ذسمف أو اًمٚمٌ٤مس
سملم أن يٙمقن اًمٜمجس هق اعم٤مء
اعمحرم ُمٕمف ّ
ّ
ّ
يّمح أن يٜمدرج يمّلمه٤م حت٧م ىمقًمف« :اضمتٜم٥م قمـ اًمٜمجسش.
طمٞم٨م ّ
وقمغم ّ
يٕمؿ وضمقب آطمتٞم٤مط مجٞمع اًمّمقر اعمت٘مدّ ُم٦م ،أو
يمؾ طم٤مل ،ومٝمؾ ّ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ :مٕمٚمقُم٤من.
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سح سمٕمض إؾم٤مـملم 1سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ،وذيمر اعمحدّ ث
ّ
خيتص سمٌٕمْمٝم٤م؟ ّ
ىمقاه ُمـ قمدم
اًمٌحراينُ متٕمرو ً٤م قمغم ص٤مطم٥م «اعمداركش ذم شم٠ميٞمد ُم٤م ّ
ّ
اًمِمؽ
وضمقب آطمتٞم٤مط سم٠م ّن اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمقاقمد إصح٤مب إ ّٟمف ًمق شمٕم ّٚمؼ
سمقىمقع اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اإلٟم٤مء وظم٤مرضمف مل يٛمٜمع ُمـ اؾمتٕمامًمف:
ّأوًٓ :اٟمّف ُمـ سم٤مب اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة.
وصم٤مٟمٞم ً٤مّ :
أن اًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة إٟمّام شمتٕم ّٚمؼ سم٤مٕومراد اعمٜمدرضم٦م حت٧م ُم٤مه ّٞم٦م
واطمدة واجلزئ ّٞم٤مت ا ًّمتل حتقَي٤م طم٘مٞم٘م٦م واطمدة إذا اؿمتٌف ـم٤مهره٤م سمٜمجًٝم٤م،
شمْمٛمٜمف شمٚمؽ
وطمّلِل٤م سمحراُمٝم٤م ،ومٞمٗمرق ومٞمٝم٤م سملم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر ِمّ٤م ّ
إظمٌ٤مر ٓ ،وىمقع آؿمتٌ٤مه يمٞمػ ا ّشمٗمؼ .1اٟمتٝمك.
وهذان اًمقضمٝم٤من سمٔم٤مهرمه٤م َحم َ ّّل ٍ
ٟمٔمر فم٤مهرّ :
وم٤من ُم٤م ذيمره ّأوًٓ ُمـ
خيّمقن
ضمٕمؾ شمر ّدد اًمٜمجس سملم اإلٟم٤مء وظم٤مرضمف يمام شمرى ،واًمٔم٤مهر ّإهنؿ ٓ ّ
اجلقاز سمام إذا ظمرج قمـ طمدّ احلٍم ،وًمٕم ّٚمف أراد سم٤معمحّمقر ُمٕمٜمك همػم ُم٤م هق
ِ
ؼم َة ذم اعمحّمقر
اعمٕمروف ،يمام يِمػم إًمٞمف ُم٤م ٟمً٥م إًمٞمف ِمّ٤م يًتٗم٤مد ُمٜمف أ ّن ا ًْمٕم ْ َ
سم٠من َشم ُٙمق َن أومراد ِ
آؿمتٌ٤مه أُمقر ًا ُمٕمٚمقُم ً٤م ُمٕم ّٞمٜم٦م سمِمخّمٝم٤م ،وذم همػم اعمحّمقر
ْ
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
 .1ذيمره اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم ومرائده :ج /1ص 115و ٟ 116م٘مّلً قمـ احلدائؼ،
ومراضمع احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص517و أيْم ً٤م اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص:416
سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص 168واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص 418و. ...

 ................................................................. 373أصؾ اًمؼماءة

أن ٓ شمٙمقن يمذًمؽ ،وؾمٜمِمػم إمم طم٤مًمف ذم حم ّٚمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُ ،مع أ ّن اًمٔم٤مهر
أ ّن طمٙمٛمٝمؿ ِ
سم٤مٓطمتٞم٤مط وهذا اعمٕمٜمك اعمذيمقر سمٞمٜمٝمام قمٛمقم ُمـ وضمفّ ،
وم٢من
اًمٔم٤مهر طمٙمٛمٝمؿ سمقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ ُم٤م إذا وىمع ٟمج٤مؾم٦م ذم أطمد أضمزاء
اعمٕملم.
صمقب واطمد ،أو صمقسملم ،وقمدُمف ذم ُم٤م ًمق شمر ّدد سملم اإلٟم٤مء واخل٤مرج ّ
وُم٤م ذيمره ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ اؿمؽماط ّاحت٤مد احل٘مٞم٘م٦م سمٔم٤مهره٤م ِم ّ٤م ٓ و٤مسمٓم٦م ًمفّ ،
وم٢من
إقمؿ ُمـ
اعم٤مء واخل٤مرج اعمٗمروض ُم٤م حتقَيام طم٘مٞم٘م٦م واطمدة إن أريد ُمٜمف
ّ
اجلٜمس اًمٌٕمٞمد ،وإذا أريد اجلٜمس اًم٘مري٥م ،ومٚمٜمٗمرض اخل٤مرج ُمْم٤موم ً٤م ،أو
ؿمٌٝمف ،أو طمٞمقاٟم ً٤م ُمع يمقن اًمٜمجس هق سمدن اإلٟمً٤من ُمثّلُ ،مع أ ّن اًمٔم٤مهر قمدم
اًمتزاُمٝمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤م :وإن أريد احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمققمٞم٦م ومٞمٚمزُمف ًمزوم آضمتٜم٤مب
قمـ صمقسمف اًمّمقذم ُمثّل إذا َشمردد ِ
ت اًمٜمَّج٤مؾم ُ٦م سمٞمٜمف وسملم فمٝمر اًمٖمٜمؿ ُمث ً
ّل وقمدُمف
َ َّ َ
ذم ُمثؾ إٟم٤مئل اخل ّؾ اًمٕمٜمٌل واًمتٛمري اعمّم٤مب أطمدمه٤م ،أو اعم٤مء اعمٓمٚمؼ
سح سمف سمٕمض ـ
واعمْم٤مف ذاشم ً٤م ،أو اعمْم٤موملم :واعمٕمٝمقد ُمـ ـمري٘متٝمؿ ـ يمام ّ
إول وآًمتزام سمف ذم اًمث٤مين.
قمدم آًمتزام ذم ُمثؾ ّ
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومقطمدة احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤م ٓ ٟمجد ِل٤م و٤مسمٓم ً٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف يمّلُمٝمؿ
ٟمحّمؾ اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمٜمفّ ،إٓ أن حيٛمؾ
وٓ ُم٤م يً٤مقمده أد ًّم٦م اعمً٠مًم٦م ،سمؾ ومل ّ
قمغم أ ّن ُمراده ُمـ وطمدة اعم٤مه ّٞم٦م قمٜم٤مويـ ُمتٕم ّٚم٘م٤مت إطمٙم٤مم اًمتحريٛمٞم٦م،
يم٤معم٠ميمقل أو اعمنموب واعمًجقد قمٚمٞمف ُمع وطمدة قمٜمقان اعمقوقع ،ومٞمٜمٓمٌؼ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومام ذيمره ٓ خيٚمق
إول ُمـ إىمً٤مم إرسمٕم٦م،
قمغم ظمّمقص اًم٘مًؿ ّ
قمـ وضمف.
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ور ّسمام ي٘م٤مل :إ ّن اعمٕمتؼم ذم اعم٘م٤مم هق وضمقد ىمدر ضم٤مُمع قمرذم وقم٘مّلئل
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف قمٚمٞمف ،وم٢مٟمّف إٟمّام يٙمقن إذا
يّمح سم٤مقمتٌ٤مره إـمّلق
سمحٞم٨م
ّ
يّمح احلٙمؿ سمٙمقٟمف ؿم ّٙم٤م ذم
شمٕملم ُم٤م قمٜمدهؿ طمتّك
ّ
يم٤من ُمتٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م ًمف ّ
اًمتٕملم.
ّ
ّ
واؾمتدل سمٕمض إؾم٤مـملمً 1مٚمتٕمٛمٞمؿ ذم طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م :سم٠مٟمّف ٓ
ومرق قم٘م ً
ّل وقمروم ً٤م ذم خم٤مًمٗم٦م ٟمقاهل اًمِم٤مرع سملم اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سمخّمقص ُم٤م
ظم٤مًمٗمف ،وسملم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٛمخ٤مًمٗم٦م أطمد اًمٜمٝمٞملم ،واؾمتِمٝمد ًمذًمؽ سمام إذا
قمٚمٛمٜم٤م شمٗمّمٞم ً
ّل سمحرُم٦م ُم٤ميع خمّمقص ُمر ّدد سملم دظمقًمف حت٧م قمٜمقان ُم٤مل
اًمٖمػم ،أو حت٧م اًمٜمجس ،ومٙمام ٓ ّ
يٕمذر ذم اعمخ٤مًمٗم٦م جلٝمٚمف اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ،
يمذا طم٤مل ُمـ ارشمٙم٥م اًمٜمٔمر إمم اعمرأة وذب اعم٤ميع ذم اعمث٤مل.
واحل٤مصؾ :إ ّن اًمٜمقاهل اًمنمقم ّٞم٦م سمٕمد آ ّـمّلع قمٚمٞمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م هنل واطمد
قمـ قمدّ ة أُمقر ،ومٙمام ٓ ُيتٛمع اإلذن ذم اًمٓمروملم ُمع اًمٜمٝمل قمـ أطمدمه٤م هٜم٤مك،
يمذا ٓ ُيتٛمع ُمع صمٌقت اًمٜمٝمل قمـ قمدّ ة إُمقر هٜم٤م.
وذم وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمٕمدم ضمري٤من أد ًّم٦م اًمؼماءة اًمٜم٘مٚم ّٞم٦م سمخروج
أطمدمه٤م عم٤م شم٘مدّ م واؾمتقاء ٟمًٌتف إمم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام وإسم٘م٤مء اًمقاطمد ٓ سمٕمٞمٜمف ًمٞمس ُمـ
أومراد اًمٕم٤مم ،يمام شم٘مدّ م ٟمٔمػمه ،واًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٕمدم اؾمت٘مّلًمف سم٘مٌح اعم١ماظمذة ،سمؾ

 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
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اًمٔم٤مهر اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمٕمد قمدم اًم٘مٌح سمقضمقب [دومع] رومع 1اًمير ـ أقمٜمل
اًمٕم٘م٤مب اعمحتٛمؾ ذم ارشمٙم٤مب أطمدمه٤م 1ـ وم٤مًمٔم٤مهر اعمّلزُم٦م هٜم٤م سملم اعم٘م٤مُملم.
اٟمتٝمك ّ
ُمٚمخّم ً٤م.
ٜمك اعمً٠مًم٦م قمغم أ ّن ُمتٕم ّٚمؼ إطمٙم٤مم [هؾ] هق إومرا ُد أو
وىمد ُشم ٌْ ٰ
ٍ
ِ
سم٤مٕول يم٤من احلٙمؿ يمام ذيمره ّ ،
طمٞمٜمئذ ُمرآة
وم٢من اًمٕمٜم٤مويـ
اًمٓمٌ٤مئ ُع؟ وم٢من ىمٚمٜم٤م ّ
عمّلطمٔم٦م ٟمٗمس إومراد ويٙمقن ّ
ّ
ُمٜمحّلً إمم ٟمقاهل ُمتٕمدّ دة
يمؾ هنل طمٞمٜمئذ
ٍ
طمٞمٜمئذ سملم وطمدة اًمٕمٜمقان وشمٕمدّ دهّ ٕ :ن اعمٕمٚمقم ذم
سمتٕمدّ د إومراد ،ومّل ومرق
اخل٤مصلم ذم اًمقاىمع ،ووطمدة اعمرآة
مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت هق صمٌقت أطمد اًمٜمٝمٞملم
ّ
وشمٕمدّ ده٤م ِمّ٤م ٓ يّمٚمح وم٤مرىم ً٤م ًمٚمحٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط وقمدُمف :وأيْم ً٤م وم٢مٟمّف قمغم هذا
يٙمقن ّ
يمؾ واطمد ُمـ اخلٓم٤مسملم هنٞم ً٤م قمـ ومرد ُمـ أومراد اًمٕمٜمقان ا ًّمتل هل
ٍ
اخل٤مصلم ذم
طمٞمٜمئذ سمثٌقت أطمد اًمٜمٝمٞملم
اًمذوات اخل٤مرضمٞم٦م ،ومٞمٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ
ّ
طمؼ اعمٙم ّٚمػ ،ومٞمج٥م اُمتث٤مًمف يمام ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م.
ّ
وأ ُّم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمث٤مين وإ ّن إومراد اخل٤مرضمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمتٕم ّٚم٘م٦م ًمألُمر
واًمٜمٝمل ،وم َٞم ِّم ُّح ُمٜمع ذًمؽ سم٠م ّن اًمٕمٜمقان اًمذي شمٕم ّٚمؼ اًمٜمٝمل سمف ّعم٤م مل يٙمـ حمرز ًا
سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ سم٤مخلٓم٤مب ٓ حيٙمؿ سمقضمقب آضمتٜم٤مب ،سمؾ
ذم اعم٘م٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ
ّ
وؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى سم٠من ي٘م٤مل« :هذا مخر ّ
ويمؾ مخر ُي٥م
ٓسمدّ ُمٜمف ُمـ ّ
 .1ذم اعمّمدر« :دومعش.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 117و .118
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اًمٌلم إ ّن اخلٓم٤مب ذم اعم٘م٤مم همػم ُمٕمٚمقم وإن يم٤من ُمٕمٚمقُم ً٤م
آضمتٜم٤مب قمٜمفش :وُمـ ّ
ّإٓ أ ّن ُمتٕم ّٚمؼ اخلٓم٤مب همػمُمٕمٚمقم.
ودقمقى أ ّن ُمتٕم ّٚمؼ إطمٙم٤مم وإن يم٤من هق اًمٓمٌ٤مئعً ،مٙمـ ٟمٜمتزع ُمٜمٝم٤م
ظمٓم٤مسم٤مت ضمزئٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م أو ذقمٞم٦م ُمتٕم ّٚم٘م٦م سم٤مجلزئٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ،ومٞمٙمقن
شمٜمجز اخلٓم٤مب
يم٤مٕولُ ،مدومققم٦م سم٠م ّن اٟمتزاع شمٚمؽ اخلٓم٤مسم٤مت اجلزئٞم٦م ومرع ّ
ّ
شمٜمجزه ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ اًمٕمٜمقان اًمذي هق
سمذًمؽ اًمٕمٜمقان ،واًمٙمّلم سمٕمد ذم ّ
اًمّمٖمرى حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ :وذم ذًمؽ اًمٌٜم٤مء ٟمٔمر ،أو سمٕمد اعمً٤مقمدة قمغم ُم٤م ذيمر ذم
ُمراد اًم٘م٤مئؾ سمتٕم ّٚم٘مف سم٤مٕومراد واًمٓمٌ٤ميع إ ّن اًمٓمٌٞمٕم٦م اعم٠مظمقذة قمغم وضمف
اًمّلسمنمط ،أو سمنمط رء ُمقضمقد سمقضمقد مجٞمع أومراده٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،أو ُمع
اًمنمط ،ومّل يٕم٘مؾ صمٌقت رء ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م وقمدم قمرووف ًمٗمرد ُمٜمف.
وم٢من ُأ ِر ْيدَ ُمـ أ ّن قمدم اًمٕمٚمؿ ُم٤مٟمع قمـ ذًمؽ إٟمّف يٛمٜمع ُمـ اٟمٓمٌ٤مق ّ
اًمٙمكم
قمغم ومرده سم٠من يٕمروف ُم٤م قمرض ّ
ًمٚمٙمكم سمٕمد يمقٟمف ؿم٤مُم ً
ّل ًمف ،ومٝمق حم٤مل.
إول
وإن أريد ُمٜمف شم٘مٞمٞمده سمّمقرة اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق ُمع ومً٤مده ضم٤مر ذم ّ
أيْم ً٤مّ ٕ :ن احلٙمؿ قمغم إومراد اعمٕمٚمقُم٦م همػم ص٤مدق قمغم همػمه٤م يمام ذم اعم٘م٤مم.
وشمٜمجزه ُمٜمقط سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٗم٘مقد
وإن اريد إ ّن ُمدًمقل اخلٓم٤مب هق اًمِم٠مين
ّ
شمقضمف قمٚمٞمف اًمٜم٘مض سم٤مًمّمقرة إومم ،ومثٌ٧م ُمـ ذًمؽ أ ّن اخلٓم٤مب إن يم٤من
هٜم٤مّ ،
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،شمق ًّمد ُمٜمف اخلٓم٤مب اجلزئل قمغم طمًٌف ُمـ طمٞم٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمِم٠مٟم ّٞم٦م
إول وإن يم٤من ُم٘م ّٞمد ًا سم٤مًمٕمٚمؿ اُمتٜمع ًمِمٛمقًمف
ضمزُم ً٤م ،ومٞمجري ُم٤م ذيمر قمغم ّ
إول أيْم ً٤م ،وم٤مومٝمؿ.
ًمٚمٛم٘م٤مم قمغم ّ
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ٜمك اعمً٠مًم٦م قمغم أُمر آظمر ،وهق إٟمّف إن ىمٚمٜم٤م سمٙمٗم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى
ور ّسمام ُشم ٌْ ٰ
ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وطمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمع احلٙمؿ
هٜم٤م سمقضمقب آضمتٜم٤مبّ ٕ :ن اعمٗمروض هٜم٤م وضمقد اًمٕمٚمؿ سمف وإن مل يٙمـ
ٍ
طمٞمٜمئذ ُمع
اًمّمٖمرى ُمٕمٚمقُم٦م :وظمروج اًمِمٌٝم٤مت قمـ احلٙمؿ اًمٕم٘مكم اًمٗمٕمكم
وضمقد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى إٟمّام هق ٕضمؾ أ ّن ًمٚمٕم٘مؾ ذم إُمٙم٤مٟمف ُص َقر ًاُ 1قم ْذ ِر َّي ً٦م
ّ
يًت٘مؾ ذم ُمقارده٤م سم٤معمٕمذوري٦م يمام ّسملم ذم حم ّٚمف ،أو ٕضمؾ أ ّن اًمِم٤مرع طمٙمؿ
ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼماءة ،أو ًمٙمقن وضمقده ُمدومققم ً٤م سم٠مص٤مًم٦م قمدُمف ،ومٕمدم وضمقب
آطمتٞم٤مط ٕضمؾ احلٙمؿ سمٕمدم وضمقد ُمقوققمف فم٤مهر ًا ،ورء ُمـ ذًمؽ ٓ
ّ
يًت٘مؾ سمٛمٕمذور ّي٦م اًمٕمٌد ٕضمؾ صمٌقت
ُيري ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمفّ ٕ :ن اًمٕم٘مؾ ٓ
اًمقاىمٕم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومٞمتٜم ّجز سمف اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل اعمر ّدد ويً٘مط سمف
إصقل قمغم ُم٤مذيمره .
وأ ُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمتق ّىمػ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمذًمؽ قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى أيْم ً٤م،
وم٤معم ّتجف احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ هٜم٤م سمّمٖمرى رء ُمـ اخلٓم٤مسملم وىمد أذٟم٤م
إمم أ ّن اًمٕمٚمؿ ّ
ؿمؽ سف إذا ٟمً٥م إمم ظمّمقص اًمٓمروملم أو إـمراف ،ومٌٕمد
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ ـ وًمق سم٤مإلمج٤مل ـ مل يٕم٘مؾ هٜم٤م إُي٤مب
اقمتٌ٤مر إطمراز اًمّمٖمرى ذم ّ
آطمتٞم٤مط.
إوًم ّٞم٦م وإن
ودقمقى أ ّن اًمّمٖمرى هٜم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ظمّمقص اًمتٙم٤مًمٞمػ ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :صقرش.
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مل شمٙمـ ُمٕمٚمقُم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤مد ّل ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمنمع قمغم وضمقب آٟمتٝم٤مء قمٜمد
اًمٜمٝمل ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

1        

ٍ
ٜمٝمل قمٜمف عم٤م ٟمِم٠م ُمٜمف اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
وهمػم ذًمؽ ،ومٞم٘م٤مل طمٞمٜمئذ :إ ّن أطمدمه٤م ُم ّ
ّ
ويمؾ ُمٜمٝم ّل قمٜمف ُي٥م آٟمتٝم٤مء قمٜمفُ ،مدومققم٦م سم٠م ّن اًمٔم٤مهر إ ّن شمٚمؽ إواُمر
إرؿم٤مدي٦م سوم٦م ،يم٠مواُمر اإلـم٤مقم٦م وٟمحقه٤م ،ومٝمل ُمًقىم٦م قمغم ـمٌؼ طمٙمؿ
ٍ
شمٜمجز اخلٓم٤مب قمغم اعمٙم ّٚمػ :إذ ٓ
ُم٘مررة ًمف ،وطمٞمٜمئذ ومٝمق ُمقىمقوم٦م قمغم ّ
اًمٕم٘مؾ ّ
اعمٜمجز
شمٜمجزه قمٚمٞمف ،وم٢م ّن ضمٕمؾ اًمّمٖمرى هق اًمٜمٝمل ّ
ُي٥م اإلـم٤مقم٦م قمٜمد قمدم ّ
شمقضمف اعمٜمع قمٚمٞمف ،وم٢م ّن اًمٙمّلم سمٕمد ومٞمف ّ
يتٗمرع قمٚمٞمف اًمٙمؼمى ،ومٝمق أؿمٌف
ّ
وإٓ مل ّ
رء سم٤مًمدور أو هق سمٕمٞمٜمف ،وم٤مومٝمؿ.
ويٛمٙمـ شمقضمٞمف آطمتٞم٤مط قمٚمٞمف أيْم ً٤م سمام أؿم٤مر إًمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم
ذم اًمٙمّلم اعمت٘مدّ م إ ّن اًمٜمقاهل سمٛمٜمزًم٦م هنل واطمد قمـ قمدّ ة أُمقر ،1سم٠من ي٘م٤مل:
أطمد إُمريـ ُمـ َو ْـمل اعمَ ْرأ ِة أو ذب اعم٤م ِئ ِع ُمـ شمٚمؽ إُمقر ّ
ويمؾ شمٚمؽ
إُمقر ُمٜمٝم ّل قمٜمفّ ،إٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن هذا اًمتٜمزيؾ ِمّ٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمٕمد شمق ّىمػ
يم ّؾ ظمٓم٤مب ذقمل إمم إطمراز اًمّمٖمرى ،ومت٠م ُّمؾ.
إول ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وهق دقمقى
هذا يم ّٚمف سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمؽ ّ

 .1ؾمقرة احلنم ،أي٦م  .7آن چف را يمف او آورد ؿمام را رؾمقل ،پس سمگػميد او را و آن
ٟمص أي٦م سمدًمف ذم اعمتـ.
چف را هنك يمرد [سم٤مز ايًتٞمد] .أي٦م ضمٕمٚمٜم٤م ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.118
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ّ
اعمًتدل ،وًمق ؾم ّٚمؿ ذًمؽ هٜم٤مك أُمٙمـ ُمٜمٕمف هٜم٤م ٟمٔمرا إمم أ ّن
آُمتٜم٤مع ،يمام ذيمره
ُمع شمٕمدّ د اخلٓم٤مب يٌ٘مك سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام اُمتث٤مل اطمتامزم ،ومٝمق
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام يم٤مًمِمٌٝم٤مت اًمٌدوي٦م.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٚمق ؾم٤مقمدٟم٤م قمغم اؾمتح٤مًم٦م اًمؽمظمٞمص ومٞمٝم٤م هٜم٤مك ،ومّل ٟمجد
ُمـ أٟمٗمًٜم٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمف هٜم٤م.
وأ ُّم٤م قمغم اعمًٚمؽ اًمث٤مين ،ومٝمق يمام قمروم٧م ُمٌٜم ّل قمغم اجلقاب ُمـ
إظمٌ٤مر ،وإضمقسم٦م هٜم٤مك خمتٚمٗم٦م:
ومٛمٜمٝم٤مُ :م٤م ٓ ي٠ميت هٜم٤م ،يمدقمقى وىمقع اًمتٕم٤مرض سملم اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم
َوأ ّن أطمدمه٤م رء ُمٕمٚمقم طمرُمتف سمٕمٞمٜمف ،وم٢م ّن ىمقًمفّ « :
يمؾ رء ومٞمف طمّلل
وطمرام ومٝمق ًمؽ طمّلل طمتّك شمٕمرف احلرام ُمٜمف سمٕمٞمٜمفش يم٤مًمٍميح ذم أ ّن ُم٤م ٓ
يٕمٚمؿ احلرام ُمـ اًمٜمقع ومٝمق طمّلل ،وٓ ُيقز شمٕمٛمٞمٛمف ًمٚمٛمر ّدد سملم إٟمقاع ،سمؾ
وذم ٟمحقّ « :
يمؾ رء ًمؽ طمّللشّ ،
وم٢من اًمٕمرف ًمق ؾم٤مقمد قمغم يمقن أطمدمه٤م
ؿمٞمئ ً٤م ُمٕمٚمقم احلرُم٦م هٜم٤مك ،ومّل يً٤مقمد هٜم٤م قمغم يمقن أطمد إُمريـ ُمـ اًمنمب
واًمقـمل سمٌمء قمٚمؿ طمرُمتف ىمٓمٕم ً٤م ،ويمدقمقى آٟمٍماف إمم همػم ُمقرد
اًمِمٌٝم٦م ،وم٢مٟمّف ٓ وضمف ًمف هٜم٤م وًمق ؾم ّٚمؿ هٜم٤مك.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ي٠ميت هٜم٤م أيْم ً٤م يم٠ميمثر أضمقسم٦م إظمٌ٤مر اعم٤موٞم٦م أو يم ّٚمٝم٤م.
وأ ُّم٤م قمٛمدة اجلقاب قمـ إظمٌ٤مر اًمٕم٤م ُّم٦م ا ًّمتل ّ
شمدل قمغم 1اعمٜمع ُمـ يمقهن٤م
 .1هٙمذا ىمرأٟم٤مه قمغم اًمًٞم٤مق.
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ُمًقىم٦م إلًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومّل يٜم٤مذم قمروض ُم٤مٟمع اعم٘مدّ ُمٞم٦م ُٓمتث٤مل
اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،ومٝمل سمٔم٤مهره٤م آ ٍ
ت هٜم٤م أيْم ً٤م.
ويٛمٙمـ ُمٜمٕمف ُمْم٤موم ً٤م إمم َشم َ٠م ُّي ِد ِه ذم اعم٘م٤مم سمام ٓ ُيري هٜم٤م إ ّن اعم٤مٟمع هٜم٤م

سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
ّ
اًمِمؽ دون اًمٞم٘ملم ،سمخّلومف هٜم٤مًمؽ ،وذًمؽ
يمؾ ظمٓم٤مب ،إٟمّام هق
ٕ ّن اعمقضمقد هٜم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
يمؾ ٟمقع ُمـ إٟمقاع وضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت ًمٞمس ّإٓ
ّ
اًمِمؽ وُمدًمقل اخلؼم ٟمٗمل ُم٤م يٕم ّٞمٜمف قمـ احلٙمؿ سم٤محلٚم ّٞم٦م ،وًمٞمس أطمدمه٤م
ُمٕمروو ً٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ سمٜمٗمًف طمتّك ُي٥م ُم٘مدّ ُمتف سم٤مًمٕمرض ،سمؾ هق ُمٜمتزع ُمـ
اىمؽمان اًمِم ّٙملم سمٕمٚمؿ إمج٤مزم ،وم٢مًمٖم٤مؤمه٤م إًمٖم٤مء ًمذي اعم٘مدّ ُم٦م :وهٜم٤مك ًمـ ّام يم٤من
أطمدمه٤م ُمٕمروو ً٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم :إذ ٓيٜم٤مذم اإلِب٤مم اًمٔم٤مهري ذم اعمقوقع
وشمٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف ،أُمٙمـ دقمقى يمقٟمف ضمٝم٦م أظمرى همػم ُمًقىم٦م ٕضمٚمٝم٤م
اًمٙمّلم ،ومت٠م ُّمؾ.
اًمتٛمًؽ سمً٤مئر ّ
ُم٤مدل قمغم اًمقضمقب ،يم٤مإلمج٤مع وآؾمت٘مراء
وأ ُّم٤م قمغم
ّ
وًمزوم اعمٗم٤مؾمد ،وم٤مًمٔم٤مهر قمدم ؿمٛمقل رء عم٤م ٟمحـ ومٞمف وٓ ّ
أىمؾ ُمـ ا ّ
ًمِمؽ ذم
ؿمٛمقِل٤م عم٤م ٟمحـ ومٞمف ِمّ٤م شمٕمدّ د ومٞمف اخلٓم٤مب ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م أو ُمقوققم ً٤م ،وهق يم٤مف ذم
واحلؾّ ،
ّ
ىمقة.
احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة
ومٚمٕمؾ اًم٘مقل سمٕمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ٓ خيٚمق قمـ ّ
سم٘مل هٜم٤م 1ؾم١مال [آظمر] أؿم٤مر إًمٞمف اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م هٜم٤م وذم ذيؾ اعم٘م٤مم
إول ،وهق آؾمتِمٝم٤مد سمٕمدم ًمزوم إطمراز ظمّمقص اًمٕمٜمقان سمام إذا قمٚمؿ
ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :قمٜمٝم٤مش.
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طمرُم٦م رء ُمؽم ّدد قمٜمقاٟمف سملم قمٜمقاٟملم أو قمٜم٤مويـ ُمتٕمدّ دة ُمـ اعمحرُم٤مت ،وم٢مٟمّف
ٓ إؿمٙم٤مل ذم وضمقب آضمتٜم٤مب قمٜمف ،ومٚمق يم٤من إطمراز اًمّمٖمرى ذـم ً٤م مل
يّمح احلٙمؿ ومٞمف سمذًمؽ.
ّ
وأضمٞم٥م قمٜمف شم٤مرة سم٤مًٓمتزام سم٤معمقضم٥م ،وصم٤مٟمٞم ً٤م سم٠م ّن طمرُمتف ُمـ ضمٝم٦م يمقن
ذب هذا اإلٟم٤مء سمٜمٗمًف ؾمٌٌ ً٤م وقم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م ًمٚمحرام وؾمٌ٥م احلرام طمرام ُمـ دون
ومرق سملم يمقن اعمً ٌّ٥م ُمٕمٚمقُم ً٤م سم٤مإلمج٤مل أو سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ،سمخّلف اإلٟم٤مئلمّ ،
وم٢من
ذب ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ًمٞمس ؾمٌٌ ً٤م ًمٚمحرام ،سمؾ سمٕمد ارشمٙم٤مِبام يٕمٚمؿ وضمقب وضمقد
ؾمٌ٥م احلرام.
وذم يمّل اًمقضمٝملم ٟمٔمر فم٤مهرّ ،
إول يٙم٤مد يٙمقن ُمّم٤مدرة حلٙمؿ
وم٢من ّ
اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء ،واًمث٤مين ُمع ومً٤مد ضمٕمؾ اًمٗمرد ؾمٌٌ ً٤م ّ
ىمرر ذم حم ّٚمف ،إ ّن
ًمٚمٙمكم يمام ّ
ٍ
اإلؿمٙم٤مل ٍ
طمٞمٜمئذّ ،
شمٜمجزه قمغم
ضم٤مر ذم ٟمٗمس اعمً ٌّ٥م
وم٢من اعمً ٌّ٥م سمٕمد قمدم ّ
ّل ،ومٚمؿ حيرم ؾمٌٌف ومٕم ً
حمرم ومٕم ً
ّل ،ويمٞمػ يزيد اًمٗمرع قمغم
اعمٙم ّٚمػ ،ومٝمق همػم ّ
إصؾ.
وم٤مٕومم ذم اجلقاب أن ي٘م٤مل ذم دومٕمف :إ ّن ذًمؽ ٕضمؾ ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م
دومٕم٦م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمقضمقد أطمد اًمٕمٜمقاٟملم ،ومٝمق يم٤مُمتزاج احلّلل سم٤محلرام
وارشمٙم٤مب اعمجٛمقع ا ًّمذي ٓ إؿمٙم٤مل فم٤مهر ًا ذم طمرُمتف وًمق قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم
ّ
وشمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ هٜم٤م ُمع يمقن اًمؽم ّدد ُمـ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف.
سم٤مًمؼماءة ذم
ّ
سمتٜمجزه ُمع شمٕمدّ د ضمٝم٦م اإلمج٤مل ُمقوققم ً٤م وطمٙم ًام يمام ذم
ضمٝم٦م واطمدة ٓ شم٘مض ّ
ُم٤م ٟمحـ ومٞمفّ ،
ًمتٜمجز إٟمّام هق
وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م قمٚمؿ ُمـ آيمتٗم٤مء سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم ا ّ
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شمٕملم رء
ُم٤م يم٤من سمٕمض ُم٤م ذم أطمد اًمٓمروملم وأ ُّم٤م ُمع إمج٤مل اًمٓمروملم ،وقمدم ّ
ُمٜمٝمام ،ومّل ٟمرى ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء ُمٜمٕم٤م سحي ً٤م ُمـ قمدم اإلسم٤مطم٦م ،سمؾ
ّ
اًمِمؽ اًمٌدوي أىمرب ُمٜمف إمم اًمٕمٚمؿ ،وم٤مومٝمؿ.
هق إمم
وسم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم ذًمؽ ئمٝمر ُمٜمِم٠م وضمف اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م وهق اقمتٌ٤مر اجلٝم٦م
اجل٤مُمٕم٦م ،يمام ٓ خيٗمك قمغم اعمت٠م ُّمؾ ذم ُم٤م ذيمر وضمٝمف وحت٘مٞمؼ طم٤مًمف.
اًمث٤مين ُمـ شمٚمؽ إُمقر :إ ّن وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اعمِمتٌٝملم هؾ هق
سمٛمٕمٜمك ًمزوم آطمؽماز قمٜمف طمذر ًا قمـ اًمقىمقع ذم احلرام ،ومّل ُم١ماظمذة ّإٓ قمغم
ًتحؼ اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمٗمٕمؾ اعمِمتٌف ُمٓمٚم٘م٤م؟
شم٘مدير اًمقىمقع ومٞمف ،أو ٓ ،سمؾ ي
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم
اًمتجري وشمٜمٌٞمٝم٤مت
وضمٝم٤من ،وحت٘مٞمؼ طم٤مًمف ُمقيمقل إمم ُمً٠مًم٦م
ّ
اًمتٙمٚمٞمػ اًمتحريٛملّ ،
وم٢من اًمٔم٤مهر أ ّن ُمٜم٤مط اعمً٠مًم٦م واطمد ذم اعم٘م٤مُملم وهق ُمع
ُمٝمٛم٦م.
ذًمؽ ِمّ٤م ٓ أرى ومٞمف صمٛمرة ّ
جمرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٓ يٜمٗمع ذم احلٙمؿ
اًمث٤مًم٨م :إٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل ذم أ ّن ّ
ُمٜمجز ًا قمغم اعمٙم ّٚمػ قمغم ّ
يمؾ
سمقضمقب آطمتٞم٤مط ،سمؾ يِمؽمط أن يٙمقن اعمٕمٚمقم ّ
طم٤مل ،سم٠من يتق ًّمد ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ّ
اًمٙمكم قمغم مجٞمع شم٘م٤مدير حمتٛمّلت اًمِمٌٝم٦م،
ظمٓم٤مب شمٗمّمٞمكم يًتدقمل آُمتث٤مل ،وم٤مًمٕمٚمؿ سمف هق ُمٜم٤مط وضمقب آطمتٞم٤مط،
جمرد اًمٕمٚمؿ سم٤معمقوقع ُمع اؾمتتٌ٤مقمف ًمفّ ،
وإٓ ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ومٞمف هق
ٓ ّ
اًمؼماءة ،ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ٕضمؾ قمدم شم٠مصمػم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ذم سمٕمض
إـمراف ٕضمؾ وضمقد ُمثٚمف أو ودّ ه أو همػممه٤م ومٞمف سمحٞم٨م ٓ يت٠م ّصمر ُمٜمف ،يمام
يمر
ًمق قمٚمؿ سمقىمقع ىمٓمرة ذم أطمد إٟم٤مئلم أطمدمه٤م سمقل ،أو ّ
ُمتٜمجس سم٤مًمٌقل ،أو ّ
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ٓ يٜمٗمٕمؾ سم٤معمّلىم٤مة ،أو ٕضمؾ قمدم اؾمتجامع سمٕمض إـمراف ذائط
شمٜمجزه يم٠من ٓ يٙمقن ومٕمٚمف ُم٘مدور ًا ًمٚمٛمٙم ّٚمػ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه،
اًمتٙمٚمٞمػ ،أو ّ
أو يٙمقن شمريمف يمذًمؽ ،يمام ؾمٜمِمػم إًمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،أو ٕضمؾ قمدم يمقن
سمٕمض إـمراف ُمٕمروو ً٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ ،سمخّلف همػمه ،يمام إذا قمٚمٛم٧م 1اًمزوضم٦م
ًميهت٤م وٟمحق ذًمؽ .
سمٓمّلق اًمزوج ِل٤م ،أو ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اًمتٙمٚمٞمػ :إذ سمٕمد قمدم
اًمّم َق َر َشم ْر ِضم ُع إمم
ووضمٝمف :إ ّن هذه ُّ
اعمٜمجز حمتٛم ً
ّل ٓ
وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم قمغم سمٕمض اًمت٘م٤مدير يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ُمٕمٚمقُم ً٤م ،ومتِمٛمٚمف ّ
ُم٤مدل قمغم اًمؼماءة قمٜمده.
يتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
وأيْم ً٤م إذا مل يٙمـ يمذًمؽ ،ومّل ُيري إصؾ ذم ُم٤م ٓ ّ
سمفّٟ ٕ ،مف أصؾ قمٛمكم ُيري ذم ُم٤م حيت٤مج ومٞمف إمم اًمٕمٛمؾ وهق اطمتامل اًمتٙمٚمٞمػ
يتٜمجز ،ومٞمٙمقن إصؾ ذم
اعمٜمجز دون ُم٘مت٣م اًمتٙمٚمٞمػ ذم اجلٛمٚم٦م ،أو ُم٤م ٓ ّ
ّ
اًمٓمرف أظمر ؾمٚمٞم ًام قمـ اعمٕم٤مرض ،ومٞمٕمٛمؾ سمف :وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مطمتٞم٤مج اًمؽمظمٞمص
هٜم٤م أيْم ً٤م إمم ضمٕمؾ اًمٌدل ُمع سمٓمّلٟمف قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ هٜم٤م ،وم٢مٟمّف يثٌ٧م سم٢مذن
ضمٜمٌل قمـ طم٤مل
اًمِم٤مرع ُم٤م يتق ّىمػ قمٚمٞمف اإلذن ا ًّمذي هق ضمٕمٚمف ،قمغم أ ّٟمف أ ّ
اعمٙم ّٚمػّ ،
وم٢من ُم٤م يتق ّىمػ قمٚمٞمف ومٕمؾ اًمِم٤مرع ٓطم٤مضم٦م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ سمف وإٟمّام طم٤مضمتف
إمم ارشمٙم٤مسمف إ ُْمٙم٤م ُٟم ُف وشمرظمٞمّمف اًمث٤مسم٧م هٜم٤م سم٤مإلـمّلق .وهذا يم ّٚمف قمغم اًم٘مقل
ّلّ ،
وإٓ وم٤مُٕمر أووحّ ،
سمقضمقب اإلطمتٞم٤مط ٟم٘م ً
وم٢من اًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ ُمـ ؾم٤مئر
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :قمٚمؿش.
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إد ًّم٦م هق همػمُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،ؾم ّٞمام ُمع ىمٞم٤مم سمٕمض إد ًّم٦م قمغم اجلقاز ذم سمٕمض
ُمقارد اعمً٠مًم٦م ُمـ ؾمػمة وٟمحقه٤م.
وهذه اًم٘م٤مقمدة ذم اجلٛمٚم٦م ِمّ٤م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م وإٟمّام اإلؿمٙم٤مل ي٘مع ذم مجٚم٦م
ُمـ اًمّمقر ُمقوققم ً٤م ،أو طمٙم ًام خلّمقص ّٞم٦م ذم ُمقرده ،ومٚمٜمذيمر مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م
اعمٝمٛم٦م.
سمحٞم٨م ئمٝمر ُمٜمف طم٤مل همػمه٤م ،وم٢مٟمّف ُمـ اعمٓم٤مًم٥م ّ
اوٓمر إمم ارشمٙم٤مب سمٕمض اعمحتٛمّلت سمٕمٞمٜمف ،أو ٓسمٕمٞمٜمف،
ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ًمق
ّ
يمام ؾمٜمذيمره ذم اًمتٜمٌٞمف أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٌٕم ً٤م ًمٌٕمض إؾم٤مـملم.
حمرُم ً٤م سمٕمٜمقان وقمٚمؿ إمج٤مٓ
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق يم٤من أطمد ـمررم اًمِمٌٝم٦م ّ
سمٕمروض قمٜمقان همػمه قمغم أطمدمه٤م ُمر ّدد ًا ،يمام ًمق يم٤من أطمدمه٤م ٟمجً٤م أو
صمؿ قمٚمؿ إمج٤مًٓ سمٕمروض قمٜمقان آظمر
ّ
ُمتٜمجً ً٤م أو ُمٚمتزُم ً٤م شمريمف سم٠مطمد إؾمٌ٤مبّ ،
يم٤مًمٖمّمٌ ّٞم٦م قمغم اعمر ّدد سمٞمٜمف وسملم همػمه ،ومٗمل وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ أظمر
ٍ
طمٞمٜمئذ ٟمٔمر ًا إمم شمٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد سم٤معمٙم ّٚمػ ىمٓمٕم ً٤مً ،مقضمقد ُمقوققمف
ظمّمقص ً٤م قمغم ُم٤م هق اعمخت٤مر ُمـ شمٕم ّٚمؼ إطمٙم٤مم سم٤مًمٓمٌ٤ميع دون إومراد،
ومٞمتٕملم شمريمٝمام ُم٘مدّ ُم٦م.
ومٞمج٥م اُمتث٤مل ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ ىمٓمٕم٤مّ ،
وًمق يم٤من ًمزوم شمرك أطمدمه٤م ُمـ ضمٝمتلم وأظمر ُمـ ضمٝم٦م ،يمام يِمػم إًمٞمف
ّل سمٙمقن ومرد ضم٤مُمٕم ً٤م ٕزيد ُمـ قمٜمقان واطمدّ ،
ُم٤م ًمق قمٚمؿ شمٗمّمٞم ً
وم٢من اًمٔم٤مهر إٟمّف
ِ
٥م ومردان ُمتٛم ّٞمزان.
ّ
يًتحؼ قمغم ومٕمٚمف قم٘م٤مسملم أو أزيد ،يمام ًمق ار ُشمٙم َ
وقمدم وضمقسمف ٟمٔمر ًا إمم ؾمّلُم٦م إصؾ ذم اًمٓمرف أظمر قمـ اعمٕم٤مرض،
ٕٟمّف ٓ أصؾ حيٙمؿ سمح ّٚمٞم٦م اعمٕمٚمقم وٟمٛمٜمع ُمـ ختّمٞمص إصؾ اعمٕمتؼم سمجٝم٦م
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دون ضمٝم٦م سمٕمد فمٝمقر أد ًّم٦م إصقل ذم إطمٙم٤مم اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ إسم٤مطم٦م وسمراءة
وٟمحقمه٤م وضمٝم٤من ،أىمرِبام إمم إد ًّم٦م هق اًمث٤مين عم٤م ذيمر ،وٟمٛمٜمع ُمـ اؾمتدقم٤مء
اًمتٙمٚمٞمػ اُمتث٤مًٓ ظم٤م ّص ً٤م ،سمؾ هق قمغم شم٘مدير ّ
آحت٤مد ٓ يقضم٥م ّإٓ شم٠ميمّد ًمزوم
إول ،يمام أ ّن اًمتٙمٚمٞمػ سمٜمٗمًف قمغم هذا اًمت٘مدير ًمٞمس
اًمؽمك اًمث٤مسم٧م سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ّ
ومٞمف ؾمقى اًمت٠ميمٞمد ،سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمروه ُمـ اُمتٜم٤مع اضمتامع احلٙمٛملم ذم ّ
حمؾ
ٍ
طمٞمٜمئذ وضمقد شمٙمٚمٞمػ آظمر طم ّتك ُي٥م اُمتث٤مًمف .هذا يم ّٚمف إذا
واطمد ،ومٚمؿ يٕمٚمؿ
اعمٕملم ويم٤من قمٚمٛمف أيْم ً٤م يمذًمؽّ ،
وإٓ ومح٤مًمف
يم٤من اًمٕمٜمقان اعمر ّدد ُمت٠مظمر ًا قمـ ّ
ئمٝمر ِم٤م ؾمٜمٗمرده ذم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق يم٤من احلٙمؿ ذم أطمدمه٤م ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم جملء زُم٤من حم ّ٘مؼ
احلّمقل ،يمام ًمق شمر ّدد اًمٜمجس سملم وىمققمف ذم ُم٤م يِمؽمط ـمٝم٤مرشمف ًمٚمقوقء
اًمّمّلة وسمٞمٜمام يِمؽمط ـمٝم٤مرشمف ذم طم ّٚمٞم٦م إيمؾ
اًمّمّلة وم٘مط ىمٌؾ وىم٧م ّ
و ّ
شمٜمجز
واًمنمب ،ومٝمؾ حيٙمؿ سم٤مًمؼماءة واًمٓمٝم٤مرة ذم اًمث٤مين ٟمٔمر ًا إمم قمدم ّ
اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٔظمر ومٕم ً
ّل ،أو حيٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ٟمٔمر ًا إمم وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ ذاشم٤م أو
إول ،وأىمرِبام إمم ُمذاق اًمٗم٘مف
أصمرا؟ وضمٝم٤من ،أٟمًٌٝمام إمم فم٤مهر اًم٘مقاقمد هق ّ
إول ،ومٚمق ارشمٙمٌف ىمٌؾ
هق اًمث٤مين ،وًمٕم ّٚمف أىمرب إمم دىمٞمؼ اًمٜمٔمر :وقمغم ّ
ضم٤مز َو َطم ُر َم سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمٕمٌ٤مدة.
طمْمقر اًمقىم٧م َ
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق اؾمتجٛمع ّ
يمؾ ُمـ اعمحتٛمٚملم ذائط اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمرووم٦م،
ًمٙمـ يم٤من أطمدمه٤م ظم٤مرضم ً٤م قمـ اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ قمروم٤م سمحٞم٨م يٕمدّ اعمٙم ّٚمػ أضمٜمٌٞم ً٤م
سح سمٕمض إؾم٤مـملم
قمٜمف سمحً٥م طم٤مًمف ،وم٘مد ّ

سمٕمدم وضمقب آضمتٜم٤مب
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إول قمـ حت٧م ىمدرة اعمٙم ّٚمػ ومل ٟم َرُمـ
قمـ اًمٓمرف أظمر ،يمّمقرة ظمروج ّ
سح سمذًمؽ ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ اًمٔم٤مهر ُمـ يمٚمامهتؿ هق وضمقب آطمتٞم٤مط
اًم٘مقم ُمـ ّ
هٜم٤م.
ّ
إول سمٕمد متثٞمٚمف سمام ًمق شمر ّدد اًمٜمجس سملم إٟم٤مءه وإٟم٤مء
واؾمتدل قمغم ّ
أظمر ٓ دظمؾ ًمف ًمٚمٛمٙم ّٚمػ ومٞمف أص ً
ّل سم٠م ّن اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ هذا
اإلٟم٤مء أظمر اعمتٛم ّٙمـ قم٘م ً
سمٛمجرد
ُمٜمجز قمروم ً٤م ،وِلذا ٓ حيًـ اًمتٙمٚمٞمػ
ّل همػم ّ
ّ
اعمٜمجز سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٓمٕم٤مم ،أو اًمثقب ا ًّمذي ًمٞمس ُمـ ؿم٠من اعمٙم ّٚمػ
ّ
آسمتّلء سمف ،حيًـ إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف ُم٘مٞمد ًا سم٘مقًمف« :إذا ا ّشمٗمؼ ًمؽ آسمتّلء
سمذًمؽ سمٕم٤مري٦م أو سمٛمٚمؽ أو إسم٤مطم٦م ،وم٤مضمتٜم٥م قمٜمفش.1
صمؿ ىم٤مل :واحل٤مصؾ إ ّن اًمٜمقاهل اعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م محؾ اعمٙم ّٚمػ قمغم اًمؽمك
ّ
خمتّم٦م ـ سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ واًمٕمرف ـ سمٛمـ يٕمدّ ُمٌتغم سم٤مًمقاىمٕم٦م اعمٜمٝم ّل قمٜمٝم٤م وًمذا
ّ
يٕمدّ ظمٓم٤مب همػمه سم٤مًمؽمك ُمًتٝمجٜم ً٤م ّإٓ قمغم وضمف اًمت٘مٞمٞمد سمّمقرة اإلسمتّلء.
ىم٤ملّ :
اًمن ذم ذًمؽ أ ّن همػم اعمٌتغم شم٤مرك ًمٚمٛمٜمٝم ّل قمٜمف سمٜمٗمس قمدم
وًمٕمؾ ّ

سمتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
اسمتّلئف ،ومّل طم٤مضم٦م إمم هنٞمف ،ومٕمٜمد آؿمتٌ٤مه ٓ يٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ ّ
سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ احلرام اًمقاىمٕمل1.

أىمقل :وىمد ُي ْق َر ُد قمٚمٞمف:
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.134
ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
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شم٤مرة سم٤مًمٜم٘مض سمام ًمق حت ّ٘مؼ ص٤مرف ٟمٗمً٤مين ضم٤مزم قمـ أطمد اًمٓمروملم سمٕمٞمٜمف
ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،يمام ًمق يم٤من ُم٤م ذم أطمدمه٤م ِم ّ٤م يًتٙمرهف ـمٌع اعمٙم ّٚمػ ضمدّ ا،
وم٤مٟمّف ٓ حيًـ شمٙمٚمٞمٗمف سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف طمٞم ٍ
ٜمئذ ّإٓ ُم٘م ّٞمد ًا سمتٖمٞمػم طم٤مًمف قمغم ٟمحق
وم٤من ُم٤م ُيزم اًمٕمٌد شمريمف قمغم ّ
قمدم طمًٜمف هٜم٤مك ،ويمذا رم اًمٕمرفّ ،
يمؾ طم٤مل
ُمٜمجزا سمٕمد قمٚمٛمف سم٤محل٤مل ،سمؾ يٕمدّ ون ذًمؽ
وًمق ٓ اًمٜمٝمل قمٜمف ٓ حيًٜمقن هنٞمف ّ
ؾمٌٌ ًَ٤م إلًمٖم٤مء إُمر َو َي ِّم َّح ًمٚمٕمٌد سمٕمد اًمٜمٝمل ُمٕم٤مروتف سم٠من مل أيمـ ٕومٕمٚمف
وًمً٧م ذم صدرهَ ،ومٚمِ َؿ شمٜمٝم٤مين؟!
وُم٤م ذيمره ُمـ اًمن ُمقضمقد هٜم٤م :إذ اعمٙم ّٚمػ طمٞم ٍ
ٌ
شم٤مرك ًمٚمٛمٜمٝم ّل قمٜمف
ٜمئذ
ّ
سمداقمٞمف اًمٜمٗمً٤مين اعمٗمروض ،ومّل طم٤مضم٦م إمم هنٞمف ،وومً٤مد اًمت٤مزم قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم
سم٤مٓطمتٞم٤مط فم٤مهر ،يمام ئمٝمر ُمـ يمّلُمف أيْم ً٤م.
اعمٜمجز وإٟمّام اعمً ّٚمؿ ُمٜمف ُم٤م
وأظمرى سم٤معمٜمع قمـ قمدم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
يٛمتٜمع قم٤مدة ومٕمٚمف ،يمام ذم ًمٌ٤مس اًمًٚمٓم٤من ًمٚمٗم٘مػم اًمٌٕمٞمد وُمرضمٕمف إمم اؿمؽماط
اًم٘مدرة اًمٕم٤مدي٦م يم٤مًم٘مدرة اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م.
وًمٙمـ ًمٚمٛمٙم ّٚمػ ص٤مرف قمٜمف ،أو ٓ يٌتكم
وأ ُّم٤م ُم٤م يٙمقن ُم٘مدور ًا قم٤مدة
ّ
يّمح أُمره سمف َضم ْزُم ً٤م :وُم٤م ذيمر ُمـ قمدم
سمف اعمٙم ّٚمػ ،ومّل ُم٤مٟمع ُمـ هنٞمف قمٜمف ،يمام
ّ
ٍ
طمًـ اًمتٙمٚمٞمػ ُقم ْروم ً٤م وقم٘م ً
طمٞمٜمئذ ،ومٝمق ِمٜمقع ،سمؾ اعمً ّٚمؿ هق قمدم احل٤مضم٦م
ّل
ٍ
اخل٤مص قمٜمد قمدم وضمقد ُمّمٚمح٦م ومٞمف
طمٞمٜمئذ ،ومٞمٙمقن اخلٓم٤مب
إمم اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
ًمٖمق ًاً ،مٕمدم شمر ّشم٥م صمٛمرة قمٚمٞمف قمٜمد وضمقد ُمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ ،ومّل ٟمرى ذم اًمٕم٘مؾ
واًمٕمرف ُم٤م يٛمٜمع ُمٜمف :ويمذا هنٞمف قمٜمف ذم وٛمـ ُمٓمٚمؼ أو قم٤م ّم ،وم٢مٟمّف ٓ يٚمزم
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اًمٚمٖمقي٦م هٜم٤م ،سمؾ اًمت٘مٞمٞمد هٞمٝمٜم٤م ًمٖمق ًمٕمدم اًمداقمل إًمٞمفُ ،مْم٤موم٤م إمم طمٙمٛم٦م ا ّـمراد
اًمن ُم١م ّيد عم٤م ذيمرٟم٤م.
احلٙمؿ ،وُم٤م ذيمره ُمـ ّ
واحل٤مصؾ :إ ّٟمف ومرق ّسملم سملم ىمٌح اًمتٙمٚمٞمػ وقمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف واعمً ّٚمؿ
هٜم٤م هق اًمث٤مينً ،م ّٙمٜمف ٓ ّ
يدل قمغم اًمت٘مٞمٞمد ذم اعمٓمٚمؼ وٓ يٜمٗمع ُمع اطمتامل وضمقد
إول.
ُمّمٚمح٦م ومٞمف واًمٜم٤مومع هٜم٤م هق ّ

وصم٤مًمث٦م سم٠مٟمّف ًمق ُؾم ِّٚم َؿ قمدم طمًـ اخلٓم٤مب ومِ ْٕم ً
ّلً ،مٙمٜمّف طمًـ ُمٕم ّٚم٘م٤م َىم ْٓمٕم ً٤م،
يمام اقمؽمف سمف ،وهق يم ٍ
٤مف هٜم٤م ذم ؾم٘مقط إصقل ا ًّمذي هق ُمٜم٤مط اعمً٠مًم٦م يمام
اقمؽمف سمف ،وم٢مٟمّف إذا ّ
رظمص اًمِم٤مرع ذم اعمٌتغم سمف ومٕمّل وذم همػمه ؿم٠مٟم ً٤م وطمٙمؿ
ّل وؿم٠مٟم ً٤م ،يم٤من ُمٜم٤مومٞم ً٤م عم٤م ّ
ومٞمٝم٤م سم٤مإلسم٤مطم٦م ومٕم ً
دل قمغم اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل
ـ يمام إذا يم٤مٟم٤م ومٕمٚم ّٞملم ـ وم٤معمٕم٤مرو٦م سملم إصٚملم هٞمٝمٜم٤م ُمقضمقدة وإن يم٤من
ُم١م ّدى أطمدمه٤م ومٕمٚمٞم ً٤م وأظمر ؿم٠مٟم ّٞم ً٤م ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم حت ّ٘مؼ آسمتّلء ،ويٙمٗمل ذم ًمزوم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمقن اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وًمق سمٕمد زُم٤من يتٌدّ ل طم٤مل
اعمٙم ّٚمػ ومٞمف سم٤مٓسمتّلء وقمدُمف إذا يم٤مٟم٧م اًمقاىمٕم٦م واطمدةّ ،إٓ أن يٛمٜمع ُمـ
ضمري٤من إصقل ذم إصمٌ٤مت اإلسم٤مطم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإٟمّام ُمٗم٤مده٤م اإلسم٤مطم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م إن
أُمٙمٜم٧م ّ
وإٓ ظمرضم٧م قمـ حت٧م دًمٞمؾ إصؾ ،ومٞمٙمقن إصؾ ذم أظمر
َؾمٚمِ ْٞم ًام قمـ اعمٕم٤مرض ومٕم ً
ّل وإن ؾم٘مط سمٕمد قمروض آسمتّلء سم٤معمٕم٤مرو٦م ،هذا.
وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم :إ ّن إظمراج ُم٤م ٓ يٌتكم اعمٙم ّٚمػ سمف إ ُّم٤م ٕضمؾ أ ّن ذًمؽ
ًمتٜمجز
ذط ُمـ ذائط اًمتٙمٚمٞمػ واىمٕم ً٤م يم٤مًم٘مدرة ،أو ٕضمؾ أٟمّف ذط
ّ
اًمتٙمٚمٞمػ ومٕمّل يم٤مًمٕمٚمؿ ،أو ٕضمؾ أٟمّف ذط ًمقضمقب اُمتث٤مًمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ
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ٍ
طمٞمٜمئذ شمٙمٚمٞمٗم ً٤م ٓزم اعمراقم٤مةً ،مٙمقٟمف أضمٜمٌ ّٞم٤م قمٜمف
واًمٕمرف ،ومّل يٕمدّ اًمٓمٚم٥م
وإول وم٤مؾمد ضمدّ ا ،وم٢مٟمّف ِمّ٤م ٓ يً٤مقمده اًمدًمٞمؾ ومل ٟمٕمرف أطمد ًا ُمـ
سم٤مًمٗمرض،
ّ
إصقًم ّٞملم قمدّ ه ُمـ ذائٓمف ،سمؾ اًمٔم٤مهر إـمٌ٤مىمٝمؿ قمغم ظمّلومف ُمع أ ّن اًمٓمٚم٥م
اًمقاىمٕمل ُمؽم ّشم٥م قمغم اعمحٌقسمٞم٦م واعمٌٖمقوٞم٦م اًمٜم٤مؿمئتلم قمـ اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة،
أو قمٌ٤مرة قمـ أطمدمه٤م ،وٓ ؿمٌٝم٦م ذم أ ّن مجٞمع ذًمؽ ُمقضمقد هٜم٤م واًمٜم٘مض
سم٤مًم٘مدرة وم٤مؾمدّ ،
وم٤من ُمٕمروض شمٚمؽ إُمقر ظمّمقص إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م
حمّل ًمإلسمتّلء أوٓ ،وم٤مًمٙمذب آظمتٞم٤مري ىمٌٞمح ُمٓمٚم٘م ً٤م ضمزُم ً٤م
ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾمقاء يم٤من ّ ً
وُمٌٖمقض يمذًمؽ وٓ حيت٤مج احلرُم٦م اًمقاىمٕم ّٞم٦م إمم أزيد ُمـ ذًمؽ.
خل٤مص اعمتق ًّمد ُمـ احلٙمؿ
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومح٤مصٚمف إ ّن وضمقد اخلٓم٤مب ا ّ
ّ
اًمٙمكم ويمقٟمف خم٤مـمٌ ً٤م ومٕم ً
ّل سمؽمك ذًمؽ اًمٌمء ُمٜمقط سمٙمقن اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م
وشمقضمٝمف إمم اعمٙم ّٚمػ وحت ّ٘مؼ اًمٓمٚم٥م
اًمٗمٕمؾ قمروم ً٤م ،ومٝمق ذط ًمّمدور اخلٓم٤مب
ّ
اًمٗمٕمكم وهذا اًمقضمف همػم سمٕمٞمد قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ.
ّ
ومّلن اًمّم٤مرف
إول،
وِمّ٤م ذيمر ُمـ آقمؽماو٤مت ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمدومع ،أ ُّم٤م ّ
اعمذيمقر إ ُّم٤م أ ْن َي ُٙم ْق َن َأ ُْمر ًا َهم ْ َػم صم٤مسم٧م سم٤مًمذات ،سم٠من يٙمقن أُمر ًا ذم قمرو٦م
اًمتٖمٞمػم واًمزوال ذم ّ
يمؾ وىم٧م أوٓ :وقمغم اًمث٤مين وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن اًمّم٤مرف أُمر ًا

ِ
ـم٤مرئ ً٤م وقمغم ُمٜمٕمف ُمـ اإلىمدام إمم اًمٗمٕمؾ أو ٓ ،سمؾ ٓ ُم٘متض ًمٚمٗمٕمؾ سمحً٥م
شمقضمف
إوًملم هم٤مًمٌ ً٤م أو دائ ًام همػم ُم٤مٟمٕملم قمـ ّ
طم٤مل اعمٙم ّٚمػ :واًمٔم٤مهر إ ّن ّ
اًمتٙمٚمٞمػّ ،
وم٢من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمّمقارف همػم ُمًتحٙمؿ اًمثٌقت ،ومّل ىمٌح ذم
شمٖمػمه ىمٓمٕم ً٤م أو
شمقضمٞمف اًمٜمٝمل إمم اعمٙم ّٚمػ طملم وضمقده وًمق سم٤مقمتٌ٤مر زُمـ ّ
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اطمتامًٓ ٓ ،قم٘م ً
يّمحح
جمرد ذًمؽ
ّ
ّل وٓ قمروم ً٤م ُمـ دون شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ذًمؽ ،سمؾ ّ
شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إًمٞمف ومٕم ً
ّل.
وُم٤م ذيمر ذم ه اعمً٠مًم٦م همػم ٍ
ضم٤مر هٜم٤م ،عمٙم٤من يمقٟمف ذم ُمٕمرض اًمزوال
ّ
وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ اًمٗمٕمؾ وًمف سمٜمٗمًف دوام ذم طمدّ ذاشمف ،ومٞمٛمٙمـ آًمتزام
سم٤معمقضم٥م ومٞمف يمام ٟمحـ ومٞمف وإصمٌ٤مت اًمٗم٤مرق سملم اعم٘م٤مُملمّ ،
وم٢من اًمٜمٝمل ردع قمـ
يتٕملم يمقن شمٕم ّٚمؼ اًمٜمٝمل ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم
اًمٗمٕمؾ ،ومٝمق ُم٤مٟمع قمٜمف يم٤معم٤مٟمع اعمذيمقر ،ومّل ّ
قمدُمفُ ،مْم٤موم٤م إمم أ ّن مت٤مم اًمٕمٌقدي٦م اًمتل هل اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمٕمٌ٤مد سم٤مًمتًٚمٞمؿ اًمت٤م ّم
سم٤محلؼ ؾمٌح٤مٟمف
وىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ مجٞمع اًمدواقمل واعمقاٟمع ؾمقى ُم٤م يتٕم ّٚمؼ
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ سمٕمد يمقن همٛمض اًمٜمٔمر قمـ اعم٤مٟمع
شمٜمجز اًمٜمٝمل
وشمٕم٤ممم ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم ّ
ُمٓمٚمقسم ً٤م قمـ اعمٙم ّٚمػ وًمق ذم اجلٛمٚم٦م.
اًمِمؼ إظمػم ،ومٜمٚمتزم سمف هم٤مًمٌ ً٤م أو دائ ًام ،سمؾ اخلروج قمـ ّ
حمؾ
وأ ُّم٤م
ّ
آسمتّلء سمحً٥م طم٤مل اعمٙم ّٚمػ ٍ
ؾم٤مر ِلذا اعمٕمٜمك هم٤مًمٌ ً٤م.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٞم ّتجف آًمتزام سمجٛمٞمع ُمقارد ىمٌح إصدار اخلٓم٤مب إمم اًمٕمٌد
سمحً٥م طم٤مًمف وهق ُمٞمزان هذا اًمنمط.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّن اعمٙم ّٚمػ سمٕمد أٟمّف ًمٞمس أه ً
ّل ًمتقضمٞمف اًمٜمٝمل ٟمحقه قمروم ً٤م
وقم٘م ً
ّلً ،مٕمدم يمقٟمف ذم ُمٕمرض اًمٗمٕمؾ ٓ حيًـ ظمٓم٤مسمف ٓظم٤م ّص ً٤م وٓ ذم وٛمـ
اًمٕمٛمقم وٓ ُمع وضمقد داع إًمٞمفّ ،إٓ أن خيرج اًمٜمٝمل قمـ طم٘مٞم٘متف ويٙمقن
جمرد اًمٚمٖمقي٦م ،سمؾ ٕضمؾ
صقر ّي ً٤م ُمًقىم ً٤م عمّم٤مًمح أظمرى وًمٞمس ذًمؽ ٕضمؾ ّ
قمدم يمقٟمف أه ً
ّل ًمذًمؽ.
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وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومٚمام ؾمٌؼ ُمـ أ ّن اعمً ّٚمؿ ُمـ دًٓم٦م أد ًّم٦م إصقل

هق1

احلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م دون اعمٕم ّٚم٘م٦م ،قمغم أ ّن ذًمؽ ًمق ؿمٛمٚمف اًمدًمٞمؾ وم٢مٟمّام
يِمٛمٚمف سمٕمد يمقن اعمٕم ّٚمؼ قمٚمٞمف طم٤مص ً
ّل وًمق سمٕمد زُم٤من ،وأ ُّم٤م ُمع اًم٘مٓمع سمٕمدُمف
ّ
اًمِمؽ ومٞمف سمٕمد يمقٟمف ُمدومققم ً٤م سم٠مص٤مًم٦م قمدُمف ومّل وضمف ًمتٕمٛمٞمؿ
ذم اعمًت٘مٌؾ أو
إصقل إًمٞمٝم٤م :ضورة قمدم وضمقد احلٙمؿ سمٕمد قمدم وضمقد اعمٕم ّٚمؼ قمٚمٞمف.
ّ
اًمِمؽ هٜم٤م ًمٕمدم صمٛمرة ومٕمٚم ّٞم٦م قمٚمٞمف
ودقمقى :أ ّن إصؾ ٓ قمؼمة سمف قمٜمد
ىمٌؾ طمّمقًمف وسمٕمد طمّمقًمف يٜمٙمِمػ ا ّ
حل٤مل ،ومّل ُمٕمٜمك ًمألصؾ هٜم٤م واًم٘مٓمع
سم٤مًمٕمدم إٟمّام يٙمقن إذا يم٤من صدور اًمٗمٕمؾ ِمتٜمٕم ً٤م ِ
قم٤مد ّي ً٤م قمـ اعمٙم ّٚمػ ،وهق ظم٤مرج
قمـ ّ
حمؾ اًمٙمّلم عم٤م ؾمٌؼ.
احلجٞم٦م ـ  :سم٠م ّن اًمٖمرض ُمـ
ُمدومققم٦م ـ سمٕمد شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذيمر ُمـ ُمٜمع
ّ
ظم٤مص ذم
إصؾ هق أ ّن اًمٕم٘مّلء ٓ يٕمتٜمقن سم٤مطمتامل شمٌدّ ل رء ووضمقد
ّ
يّمح اقمتٌ٤مر أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م
يٜمزًمقٟمف ُمٜمزًم٦م اًم٘مٓمع سم٤مًمٕمدم ،ومّل
اعمٙم ّٚمػ ،سمؾ ّ
ّ
ٟمٔمر ًا إمم ذًمؽ آطمتامل همػم اعمٕمتٜمك سمِم٠مٟمف وختّمٞمص اًم٘مٓمع سم٤مًمٕمدم سمّمقرة
آُمتٜم٤مع اًمٕم٤مدي ُمٖم٤مًمٓم٦مّ ،
وم٢من ُم٤م يٚمحؼ سمٖمػم اعم٘مدور هق ُم٤م مل يٛمٙمـ اعمٙم ّٚمػ
ُمـ إُي٤مد اًمٗمٕمؾ قم٤مدة ًمق أراد ذًمؽُ ٓ ،م٤م يم٤من صػمورشمف ّ
حمّل ٓسمتّلء اعمٙم ّٚمػ
ِمّ٤م ٓ يامديُٓ 1متٜم٤مع شمٕم ّٚمؼ همرض اعمٙم ّٚمػ سمف قم٤مدة ،وم٢مٟمّف ُم٘مدور ًمٚمٛمٙم ّٚمػ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :وهقش.
 .1يمذا ىمرأٟم٤مه ذم اعمخٓمقـم٦م.
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ٍ
ّ
طمٞمٜمئذّ :
وًمٕمؾ هذا اعمٕمٜمك هق اًمذي
وم٢من آُمتٜم٤مع سم٤مإلرادة ٓ يٜم٤مذم اإلظمتٞم٤مر،
ص٤مر ؾمٌٌ ً٤م عمٜمع سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م هذا اًمنمط ذم همػم اعمٛمتٜمع اًمٕم٤مديّ ،
وم٢من
اًمٔم٤مهر إ ّن ُم٤م يٛمتٜمع قم٤مدة اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سمف ِمّ٤م ٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمٌح شمقضمٞمف
اخلٓم٤مب ٟمحقه.
إول ذم آطمتج٤مج ،وأ ُّم٤م قمغم
صمؿ إ ّن هذا يم ّٚمف إذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم اعمًٚمؽ ّ
ّ
همػمه ،وم٤مُٕمر أووحّ ٕ ،ن مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م أد ًّم٦م ًم ٌّٞم٦مُ 1ي٥م آىمتّم٤مر ومٞمٝم٤م قمغم
اعمتٞم ّ٘مـ وسمٕمْمٝم٤م يم٤معمًٚمؽ اًمث٤مين ُمٌٜم ّل قمغم إسمٓم٤مل أد ًّم٦م اإلسم٤مطم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
سم٤مًمتٙمٚمٞمػ واًمٕمرف ٓ يً٤مقمد قمغم يمقن اًمٜمجس اعمقضمقد ذم سمٞم٧م أُمػم اًمٌٚمد
قمٜمد زوضمتف وًمق يم٤من اعمٙم ّٚمػ ىم٤مدر ًا قمغم اًمٗمٕمؾ سم٢مُي٤مد ُم٘مدّ ُم٤مت يمثػمة ٓ داقمل
إمم ر ٍء ُمٜمٝم٤م شمٙمٚمٞمٗم ً٤م صم٤مسمت ً٤م قمغم اعمٙم ّٚمػ وٓ ضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقاطمد اعمر ّدد سمٞمٜمف
وسملم إٟم٤مئف قمٚم ًام سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ويمقن ذًمؽ ؿم ّٙم٤م ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ،يمام ئمٝمر ذًمؽ
سمٛمّلطمٔم٦م طم٤مل اًمٜمجس اعمر ّدد سملم اإلٟم٤مء وأرض اًمّمحراء اًمذي يٛمٙمـ
حمّل ًمٚمًجقدّ ،
ضمٕمٚمف ّ
وم٢من ذًمؽ ُمٚمٖمك قمروم ً٤م ،يٛمٙمـ ُمٜمع فمٝمقر إظمٌ٤مر ذم
إسم٤مطم٦م اًمٓمرف اعمٌتغم سمف :وُمـ هٜم٤م ئمٝمر وضمف ُمٜمِم٠م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمقضمقه
اعمت٘مدّ ُم٦مً ،مٙمٜمّف ٓ خيٚمق قمـ وٕمػ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمقضمف اًمث٤مين ،ومٝمق أىمقى
اًمقضمقه ذم اعمً٠مًم٦م ،ومتد ّسمر.
وِمّ٤م ي١م ّيده ُم٤م ذيمر هٜم٤م هق اٟمحّلل اإلؿمٙم٤مل سمف ُمـ ُمقاوع قمديدة ِمّ٤م
 .1يمذا ىمرأٟم٤مه ذم اعمخٓمقـم٦م.

 ................................................................. 393أصؾ اًمؼماءة

يم٤معمٜمجس اعمر ّدد سملم إٟم٤مءه ،أو ُمقوع ُمـ
قمٚمؿ قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمف،
ّ
إول حت٧م ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف
إرض ،أو صمقسمف وصمقب اًمٖمػم وإن أُمٙمـ اٟمدراج ّ
اًمٜمجس سم٤مًمٌٞم٤من اعمت٘مدّ م واعمٜمع ُمـ اًمث٤مين ٟمٔمر ًا إمم إـمّلق يمٚمامهتؿ ذم اًمثقسملم
شمقهؿ ُمـ إصقل ُمٌٜم ّل قمغم يمقن
اعمِمتٌٝملمً ،مٙم ّـ اًمث٤مين وم٤مؾمد فم٤مهر ًا وإن ّ
خل٤مص٦م دون ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
اًمٕمؼمة سم٤مخلٓم٤مب ا ّ

 

 :1وسمف ُي٤مب

قمـ إؿمٙم٤مل ص٤مطم٥م اعمدارك اعمت٘مدّ م وإن أُمٙمـ اجلقاب قمٜمف سمام ؾمٌؼ.
قمكم ْسم ِـ ضمٕمٗمر
صمؿ إ ّن سمٕمض إؾم٤مـملم أ ّيد اعمُدَّ ٰ
ّ
قمك سمّمحٞمح٦م ّ
قمـ أظمٞمف

اًمقاردة ومٞمٛمـ رقمػ وم٠مُمتخط ،1ومّم٤مر اًمدم ىمٓمٕم ً٤م صٖم٤مر ًا،

وم٠مص٤مب إٟم٤مءه ،هؾ يّمٚمح اًمقوقء ُمٜمف؟
وم٘م٤مل

 :إن مل يٙمـ رء يًتٌلم ذم اعم٤مء ،ومّل سم٠مس سمف وإن يم٤من ؿمٞمئ ً٤م

ّ
اؾمتدل سمف اًمِمٞمخ
سم ّٞمٜم٤م ومّل ،3طمٞم٨م

قمام ٓ يدريمف اًمٓمرف ُمـ
قمغم اًمٕمٗمق ّ

اًمدم ،ومحٚمٝم٤م اعمِمٝمقر 4قمغم أ ّن إص٤مسم٦م اإلٟم٤مء ٓ يًتٚمزم إص٤مسم٦م اعم٤مء ،وم٤معمراد إ ّٟمف
شمٌلم رء ذم اعم٤مء حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف :وُمٕمٚمقم إ ّن فمٝمر اإلٟم٤مء وسم٤مـمٜمف
ُمع قمدم ّ
احل٤موي ًمٚمامء ُمـ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،5واطمتٛمؾ ذم آظمر يمّلُمف
 .1ؾمقرة اعمدّ ّصمر ،أي٦م  .5و ِرضمز [و پٚمٞمدى] را پس دورى يمـ.
 .1يمذا ذم اعمخٓمقـم٦م وًمٙمـ ومقىمف «حمطش أي «وم٠محمطش.
 .3اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص /111ح.1
 .4اٟمٔمر :آؾمتٌّم٤مر :ج /1ص /13ح.11
 .5اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.136

أن ُيٕمؾ
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سم٤مًمٜمص.1
ُمٞمزاٟم ً٤م وو٤مسمٓم ً٤م ِلذا اًمنمط ٓؾمتٌٕم٤مد ظمروضمف قمـ اًم٘م٤مقمدة
ّ
لم ذم ُم٤م ذيمرهُ مـ شمٜمزيٚمف قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف،
وأىمقل :واًمرواي٦م ٓ َشم َت َٕم َّ ُ
إول وقمغم ُم٤مذيمره اًمِمٞمخ  ،وٓ
ُمر ذم إُمر ّ
سمؾ حيتٛمؾ شمٜمزيٚمف قمغم ُم٤م ّ
ىمرر ذم حم ّٚمف ُمـ اإلؿمٙم٤مل
يٛمٙمـ رومع اطمتامًمف سم٢مـمّلق أد ًّم٦م اٟمٗمٕم٤مل اًم٘مٚمٞمؾ ،عم٤م ّ
يّمح
قمام حيتٛمؾ اًمتخّمٞمص وهمػمه سمٕمٛمقم اًمٕم٤م ّم ،ومٙمٞمػ
ّ
ذم رومع اإلمج٤مل ّ
وم٢مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ،ومٚمٕم ّٚمف ٕضمؾ إىم٤مُم٦م
اًمتٛمًؽ سمف هٜم٤م؟ وٓ ضمؼمه سم٤مًمِمٝمرةّ ،
ّ
اطمتامل همػمه آؾمتدٓلً ٓ ،مٗمٝمٛمٝمؿ ذًمؽ ُمـ اخلؼم سم٤مخلّمقص ،سمؾ اًمٔم٤مهر
قمٜمدهؿ أ ّن اخلؼم فم٤مهر ذم همػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمفّ ،
وم٢من ٟمًٌ٦م اإلص٤مسم٦م إمم اإلٟم٤مء إ ُّم٤م
شمقؾمٕم ّٞم ً٤م سم٤مقمتٌ٤مر إص٤مسم٦م ُم٤مء اإلٟم٤مء واًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمام
أن يٙمقن طم٘مٞم٘م ّٞم ً٤م ،أو ّ
إول يٙمقن
ظمّلف اًمٔم٤مهر ،وقمغم اًمث٤مين ،ومٔم٤مهره ُم٤م ومٝمٛمف اًمِمٞمخ  ،وقمغم ّ
إص٤مسم٦م اإلٟم٤مء ُمٕمٚمقُم ً٤م وإص٤مسم٦م اعم٤مء ُمِمٙمقيم ً٤م ،ومٝمق إ ُّم٤م ُمـ سم٤مب اعمّلىمل أو
اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م ،وُمٜمف يٕمٚمؿ اًمٜمٔمر ذم ضمٕمٚمف و٤مسمٓم٤م ًمٚمٛمً٠مًم٦م ،وم٤مومٝمؿ.
صمؿ اقمٚمؿ :إ ّن شمِمخٞمص ُمقارد آسمتّلء وقمدُمف ذم يمثػم ُمـ اعمقارد ذم
ّ
هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل وإن يم٤من اعمٕمٞم٤مر ومٞمف طمًـ اخلٓم٤مب اًمتٜمجٞمزي ومٞمف وقمدُمفّ ،إٓ
ّ
يِمؽ ذم يمقٟمف
أ ّن وٌط ذًمؽ ُمِمٙمؾ ضمدّ ًا ،ومٞمٜمٌٖمل شم٠مؾمٞمس اًم٘م٤مقمدة ذم ُم٤م
ُمقرد آسمتّلء ويمقٟمف واىمٕم٦م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ وقمدُمف.
ومٜم٘مقل :إ ّن ًمٚمحٙمؿ ومٞمف سم٤مًمؼماءة طمتّك يٕمٚمؿ يمقٟمف ّ
حمّلً ًمّلسمتّلء ،أو
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.138
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آطمتٞم٤مط طمتّك يٕمٚمؿ ظمروضمف ،وضمٝملم :1اظمت٤مر سمٕمض إؾم٤مـملم صم٤مٟمٞمٝمام،
إول ،وهق إفمٝمر شمٌٕم ً٤م ًمف وعم٤م ٟم٘مؾ ُمـ
واعمخت٤مر قمٜمد سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ّ 
همػمه ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م ُ مـ اإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمف ّ ،
ويدل قمغم ذًمؽ أص٤مًم٦م اًمؼماءة
ّ
ُمٜمجز ا ًّمذي هق اعمٕمٞم٤مر ذم
واإلسم٤مطم٦م طملم
اًمِمؽ ،وم٢مٟمّف ٓ قمٚمؿ ومٞمف سمتٙمٚمٞمػ ّ
احلٙمؿ سم٤مإلطمتٞم٤مط ،ومدوران إُمر سملم اًمقضمٝملم ُم٤مٟمع قمـ طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمف
ا ًّمذي هق ُمٜم٤مط آطمتٞم٤مط ،قمغم أ ّن إصؾ ذم مجٞمع ُمقارد دوران إُمر ومٞمف
ُمٜمجز ًا أو ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم رء همػم طم٤مصؾ ًمق قمٚمؿ شمٕمٚمٞم٘مف
سملم يمقن اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ّ
وؿمؽ ذم طمّمقًمف هق اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٕمدم.
ّ
اعمحرُم٤مت همػم
واؾمتدل قمغم اًمث٤مين سم٠م ّن اخلٓم٤مسم٤مت سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ
ّ
ُمٓمٚم٘م٦م [و] همػم ُمٕم ّٚم٘م٦م واعمٕمٚمقم شم٘مٞمٞمدمه٤م سم٤مٓسمتّلء ذم ُمقوع اًمٕمٚمؿ سمت٘مٌٞمح
اًمٕمرف شمقضمٞمٝمٝم٤م ُمـ همػم شمٕم ّٚمؼ سم٤مٓسمتّلء ،وأ ُّم٤م إذا ّ
ؿمؽ ذم ىمٌح اًمتٜمجٞمز،
ومػمضمع ومٞمف إمم اإلـمّلىم٤مت.
ىم٤مل :واعمرضمع ذم اعمً٠مًم٦م إمم أ ّن اعمٓمٚمؼ اعم٘م ّٞمد سم٘مٞمد ُمِمٙمقك اًمتح ّ٘مؼ
ّ
ًمتٕمذر وٌط ُمٗمٝمقُمف قمغم وضمف ٓ خيٗمك ُمّمداق ُمـ
ذم سمٕمض اعمقارد
اًمتٛمًؽ سمف أوٓ؟
ُمّم٤مدي٘مف ،يمام هق ؿم٠من أهمٚم٥م اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمروم ّٞم٦م ،هؾ ُيقز
ّ
وإىمقى اجلقاز ،ومٞمّمػم إصؾ ذم اعمً٠مًم٦م وضمقب آضمتٜم٤مب ّإٓ ُم٤م قمٚمؿ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :وضمٝم٤منش سم٤مًمرومع.
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صمؿ ذيمر
قمدم ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٠مطمد اعمِمتٌٝملم قمغم شم٘مدير اًمٕمٚمؿ سمٙمقٟمف احلرامّ ،1
اطمتامل حتّمٞمؾ اعمٞمزان ُمـ اًمّمحٞمح٦م.
أىمقل :وومٞمف ٟمٔمر.
يتّمقران ذم
٘مرر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّن اإلـمّلق واًمت٘مٞمٞمد إٟمّام
ّ
أ ُّم٤م ّأوًٓ ،ومٚمام شم ّ
ىمٞمقد اًمٓمٚم٥م واعمٓمٚمقب ا ًّمتل ِل٤م دظمؾ ذم طمًٜمٝمام وىمٌحٝمام ،وأ ُّم٤م ُم٤م هق ُمـ
ذائط إصدار اعمٙم ّٚمػ اًمٓمٚم٥م سمحٞم٨م يٙمقن ٟمٗمس إُمر سمدون ُمراقم٤مهت٤م
يتّمقر
ىمٌٞمح ً٤م ُمـ همػم أن يٙمقن ِل٤م ُمدظمٚم ّٞم٦م ذم طمًـ اًمٓمٚم٥م واعمٓمٚمقب ،ومّل
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ هق
ُمتٓمرىم ً٤م يمل يٙمقن اعمرضمع
ومٞمف إـمّلق طمتّك يٙمقن اطمتامل اًمت٘مٞمٞمد
ّ
إصقل اًمٚمٗمٔمٞم٦م وىمد سم ّٞمٜم٤م آسمتّلء سمٕمد ومرض يمقٟمف ذـم ً٤م إٟمّام هق يم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ
ذائط صدور اخلٓم٤مب سمقضمقب آضمتٜم٤مب سمحٞم٨م مل يٙمـ ًمف ُمدظمٚم ّٞم٦م ذم ىمٌح
يتّمقر ومٞمف إـمّلق طمتّك يٙمقن
ارشمٙم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م وطمًـ اضمتٜم٤مسمف ،وٓ
ّ
شمٓمرق اًمت٘مٞمٞمد ُمٜمٗم ّٞم ً٤م سم٤مًمٕمٛمقم واإلـمّلق ،ومت٠م ُّمؾ هٜم٤م وذم ُم٤م ؾمٌؼ ذم
اطمتامل ّ
سمٞم٤مٟمف.
وأ ُّم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م ،ومألٟمّف ًمق ؾم ّٚمؿ إـمّلق اًمدًمٞمؾ ،ومّل ّ
ؿمؽ ذم أ ّن اًمِمٌٝم٦م
اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمّلق ًمدومع اًمِمٌٝم٦م َهم ْ ُػم ُُم ًَ َّٚم ٍؿ،
ُمّمداىمٞم٦م ٓ ُمٗمٝمقُم ّٞم٦م ،وضمقاز
ّ

ىمرر ذم حم ّٚمف.
يمام ّ

(ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل):
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :139واًمٗمرائد
ّ

ص :411واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /3ص.439
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ورسمام ُي٤مب قمٜمف سم٠م ّن هذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمِمٌٝم٦م اعمِّم ِ
داىم ِٞم٦م ُمٚمح٘م٦م
ْ
ّ
سم٤معمٗمٝمقُمٞم٦مٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن سمٞم٤مٟمف وضمٕمؾ ُمٞمزان وُمٕمٞم٤مر ًمف قمغم اًمِم٤مرعٟ ،مٔمر ًا إمم
اظمتّلف ٟمٔمر اًمٕمرف ذم ذًمؽ ،ومٙم٠م ّن سمٞم٤مٟمف يم٤مًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛم ّٞم٦م وفمٞمٗم٦م
ًمٚمِم٤مرع ،يمام ضمٕمؾ ذم مجٚم٦م ُمـ ُمقارد اظمتّلف اًمٕمرف ُمٞمزاٟم ً٤م ،يم٤مًمقـمـ ويمثػم
ّ
اًمِمؽ وظمٗم٤مء اجلدران واًمٕم٤مدة ذم احلٞمض قمغم سمٕمض اًمقضمقه.
ّ
اًمِمؽ هٜم٤م إمم
وومٞمف ٟمٔمر ،سمؾ إومم ذم اجلقاب أن ي٘م٤مل :إ ّن ُمرضمع
اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م وُمً ٌّ٥م قمـ قمدم حتّمٞمؾ قمٜمقان اًم٘مٞمد سمِمخّمف ،وذًمؽ
ّ
ىمقة
ٕن اًم٘مٞمد اًمذي هق يمقٟمف ذم قمرو٦م آسمتّلءً ،مف ُمراشم٥م يمثػمة سم٤مقمتٌ٤مر ّ
آسمتّلء ووٕمٗمف إمم أن يّمؾ إمم طمدّ ٓ يٕمتٜمك سم٤مسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سمفً ،مْمٕمٗمف
سمحٞم٨م ٓ يٕمتؼم ،ويمذا ظمروضمف قمـ آسمتّلء وسمٕمده يمذًمؽّ ،
ومٙمؾ ُمقرد ّ
يِمؽ
اعمٙم ّٚمػ ذم صدق اسمتّلئف سمف سمحٞم٨م يًٝمؾ شمِمخٞمص طم٤مًمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم طم٤مضمتف
واسمتّلءه سمف سم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم طم٤مل اًمقاىمٕم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمفً ،مٙمـ ٓ يٕمٚمؿ أ ّن هذا اعم٘مدار
ُمـ إُمٙم٤من اًمتٕم ّٚمؼ سم٤معمٙم ّٚمػ هؾ يٙمٗمل ذم طمًـ شمقضمٞمف اخلٓم٤مب أو ٓ؟
ّ
ظمص
ومػمضمع
اًمِمؽ إمم أ ّن آسمتّلء اًمذي هق اًم٘مٞمد ،هؾ هق ُم٤م يِمٛمٚمف ،أو أ ّ
ظمٗمل
ُمٜمف ومّل يِمٛمٚمف؟ وذًمؽ ٕ ّن ُم٘مدار رسمط اًمقاىمٕم٦م إمم اعمٙم ّٚمػ أُمر همػم
ّ
ّ
ّ
اًمِمؽ واًمؽمديد
وؿمؽ ذم دظمقًمف حت٧م اًمٙم ّكم يم٤من
شمٌلم طم٤مل اًمٗمرد
هم٤مًمٌ ً٤م ،وم٢مذا ّ
ّ
ذم حتّمٞمؾ ُمٗمٝمقم ّ
اًمِمؽ ذم آٟمدراج
أظمص ،ضورة أ ّن
أقمؿ أو
ّ
اًمٙمكم واٟمّف ّ
ّ
شمٕملم طم٤مل اًمٗمرد ُمـ اجلٝم٦م اعم٘مّمقدة
ٟم٤مش ُمـ
اًمِمؽ ذم أطمد اًمٓمروملم ،وم٢مذا ّ
شمٕملم يمقن ا ّ
ًمِمؽ ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م سمٜمٗمس ّ
اًمٙمكم ويم٤من اًمؽم ّدد ذم ُمٗمٝمقُمف وأٟمّف قم٤م ّم أو
ّ
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ظم٤مص :وهذه ىم٤مقمدة مل أر ُمـ شمٗم ّٓمـ ِل٤م يمثػمة اًمٜمٗمع ذم اعمقارد اجلزئ ّٞم٦م
ّ
ًمٚمٛمتٗم ّٓمـ ِل٤م ،واًمٔم٤مهر إ ّن هذا أىمرب إمم يمّلُمف  ،وم٤مومٝمؿ.
إُمر اًمراسمع :ذم ُم٤م يؽم ّشم٥م قمغم ـمرذم اًمِمٌٝم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اعمٕمٚمقم
سم٤مإلمج٤مل وُم٤م ٓ يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف.
ىم٤مل اًمٗمريد 1اًمٌٝمٌٝم٤مين

ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمدارك ذم ُمً٠مًم٦م ُمّلىمل

اًمٕمّلُم٦مّ :
اإلٟم٤مئلم اعمِمتٌٝملم ذم ذيمر شمقضمٞمف يمّلم ّ
ًمٕمؾ دًمٞمؾ اًمٕمّلُم٦م إ ّن
اًمِم٤مرع أُمرٟم٤م سم٤مًمتجٜمّ٥م قمـ ظمّمقص ُم٤م وىمع ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م وطمٙمؿ سم٤مٟمّف
ٟمجس ،وم٢مذا يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ سمذي اعم٘مدّ ُم٦م شمٙمٚمٞمٗم ً٤م سم٤معم٘مدّ ُم٦م ـ يمام هق اعمِمٝمقر ـ ٓ
ضمرم يٙمقن طم٤مل اعم٘مدّ ُم٦م طم٤مل ذي اعم٘مدّ ُم٦م ذم مجٞمع اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت [اًمتل شمٕم ّٚم٘م٧م]
سمذي اعم٘مدّ ُم٦م وأريد اُمتث٤مِل٤م ومل يتح ّ٘مؼ اإلُمتث٤مل ّإٓ سم٤معم٘مدّ ُم٦م ،وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمّف
ًمق وىمع ذم همػم ُم٤م وىمع ُم٤م هق ٟمجس ـم٤مهر يّمػم ذم اًمقاىمع ٟمجً ً٤م.
اعمٜمجًٞم٦م أيْم ً٤م ُمـ أطمٙم٤مم ذي اعم٘مدّ ُم٦م يم٤مًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ دون
وسم٤مجلٛمٚم٦مّ :
شمٗم٤موت ،وم٢مذا يم٤من شمٙمٚمٞمػ اًمِم٤مرع سمذي اعم٘مدّ ُم٦م شمٙمٚمٞمٗم ً٤م سم٤معم٘مدّ ُم٦م أيْم ً٤م ،وذو
اعم٘مدّ ُم٦م هٜم٤م اضمتٜم٤مسم٤مت يمثػمة وُمٜمٝم٤م اضمتٜم٤مب اعمّلىمل واًمتٙمٚمٞمػ هٜم٤م إُمر
سم٤مٓضمتٜم٤مسم٤مت ،وآُمتث٤مل ـ يمام يتق ّىمػ قمغم اعم٘مدّ ُم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمنمب ـ يمذا
يتقىمػ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اضمتٜم٤مب اعمّلىمل ،يمام هق احل٤مل ذم اإلٟم٤مئلم إذا وىمع ذم
ؾمؿ.
أطمدمه٤م ّ
 .1هق اًمقطمٞمد َو ُه َق ِ ِٰبذا ْأؿم َٝم ُر.
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اعمٜمجًٞم٦م
واحل٤مصؾ :إ ّن طمٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ا ًّمتل ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ّ
ًمٚمٖمػم ،إٟمّام شمٕم ّٚمؼ سمٕملم ُم٤م وىمع ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ همػم ُمدظمٚم ّٞم٦م ًمٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ
ُمٜمجً ً٤م ًمٚمٖمػم ضمزُم ً٤م ،وًمٞمس
ُمر ،وأيْم ً٤م إذا قمرف سمٕمٞمٜمف يٙمقن ّ
وضمٝمٚمف ومٞمف يمام ّ
ذًمؽ ّإٓ سمحٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤مٟمّف ٟمجس :وهذا احلٙمؿ سمٕمٞمٜمف ُمـ دون شمٗم٤موت،
ُمقضمقد ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،سمؾ هق هق سمٕمٞمٜمف ،ومت٠م ُّمؾ ضمدّ ًا 1.اٟمتٝمك ّ
حمؾ احل٤مضم٦م
ُمـ يمّلُمف.
وفم٤مهره ـ وإن شم٠م ُّمؾ ومٞمف أظمػم ًا ،سمؾ ُم٤مل إمم ظمّلومف يمام شمرى ـ شمرشمٞم٥م
مجٞمع آصم٤مر اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل قمغم اعمِمتٌٝملم ـ ووٕمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م ـ وًمق
إول إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ،يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض يمّلُمف هٜم٤م وذيمر ُم٤م طم٤مصٚمف :إ ّن
سمر ّد ّ
اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هق وضمقب آضمتٜم٤مبٟٕ ،مّف اًمّلزم ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م
ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ احلرام اًمقاىمٕمل ،وأ ُّم٤م ؾم٤مئر أصم٤مر اعمؽم ّشمٌ٦م قمغم
ذًمؽ احلرام ومّل يؽم ّشم٥م قمٚمٞمٝم٤مً :مٕمدم ضمري٤من سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م ومٞمٝم٤م ،ومػمضمع ومٞمٝم٤م
يمؾ ُمـ اعمِمتٌٝملم سم٤مخلّمقص1.
إمم إصقل اجل٤مري٦م ذم ّ

صمؿ ُم ّثؾ ًمف سم٠م ّن اعمرضمع ذم وضمقب احلدّ قمغم ُمـ ذب أطمدمه٤م إمم
ّ
أص٤مًم٦م قمدم ُمقضم٥م احلدّ

ووضمقسمف3.

 .1اٟمٔمر :احل٤مؿمٞم٦م قمغم ُمدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص 169و .173
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.139
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.138
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واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠مٟمّف ُمع َيمقٟمِ ِف ُم ِْم َتٌف اعمُ ِ
رادٌ ،
ىم٤مسمؾ ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ،إذ ًمٞمس
ْ ُ َ
خلّمقص إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦م ظمّمقصٞم٦م شمقضم٥م شمر ّشمٌٝم٤م قمغم إـمراف دون
اًمقوٕم ّٞم٦م ،سمؾ اعمٞمزان اعم ّٓمرد إ ّن أصمر اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ـ ووٕم ّٞم ً٤م يم٤من يم٤مًمٗمً٤مد
واًمٌٓمّلن وٟمحقمه٤م ،أو شمٙمٚمٞمٗم ّٞم ً٤م يمحرُم٦م اإلرشمٙم٤مب ـ إذا شمق ّىمػ ودّ ه قمغم
يم٤مًمّمح٦م واجلقاز قمغم إقمامل أصؾ أو أُم٤مرة ومّل ؿمٌٝم٦م ذم قمدم
إـمراف
ّ
شمر ّشم٥م اًمْمدّ قمٚمٞمٝم٤م ًمً٘مقـمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وإ ّٓ ومْمدّ ه ُمؽم ّشم٥م قمغم
ّ
اًمِمؽ ذم طمّمقل ُمقضمٌف ،يمام
اًمٓمروملم يمرومع احلدّ ذم اعمث٤مل ،وم٤مٟمّف يٙمٗمل ومٞمف
يمؾ ُمً ٌّ٥م ُمـ ٍ
هق احل٤مل ذم ّ
أُمر وضمقدي ّ
ؿمؽ ذم ؾمٌٌف.
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :إ ّن أصمر اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إن يم٤من ُمـ إطمٙم٤مم اًمقضمقد ّي٦م
يم٤محلدّ وشمٜمجٞمس اعمّلىمل ،ومٝمق ٓ يؽم ّشم٥م قمغم إـمرافّ ،
وإٓ شمر ّشم٥م قمٚمٞمف:
وإن ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م اعمٕمٞم٤مر يمقن ودّ ه وضمقدي ً٤م ومّل يؽم ّشم٥م ،أو قمدُمٞم ً٤م ومٞمؽم ّشم٥م
هذا.
وإفمٝمر قمٜمدي ومً٤مد آقمؽماض ،واعمٞمزان وإ ّن ُم٤م ذيمره

صحٞمح،

ُمٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد.
وحت٘مٞم٘مف :إ ّن أصمر اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمثٌ٧م ًمٚمتٙمٚمٞمػ ـ يمام هق ّ
حمؾ اًمٌح٨م ـ
وإول ومٝمق ُمؽمشمّ٥م قمغم إـمراف ُم٘مدّ ُم٦م
إ ُّم٤م أن يٙمقن شمٙمٚمٞمٗم ّٞم ً٤م أو ووٕمٞم ً٤م،
ّ
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ؾمقاء يم٤من احلٙمؿ حتريام يمام ؾمٌؼ ،أو وضمقسم ً٤م يمام ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،أو
يمراه٦م ،أو ٟمدسم ً٤م ،يمام ئمٝمر سم٤معم٘م٤ميً٦م.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومٝمل سمٜمٗمًٝم٤م ِمّ٤م ٓ ُيري ومٞمٝم٤م إد ًّم٦م وٓ ُم٤م ُيري ومٞمف
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ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٤معمرضمع ومٞمف إمم إصقل اجل٤مري٦م ذم ٟمٗمس شمٚمؽ
اًمؼماءة أو اؿمتٖم٤مل،
إطمٙم٤مم ،وم٢من يم٤من احلٙمؿ اعمؽم ّشم٥م قمغم اعمٕمٚمقم إمج٤مٓ أُمر ًا ُمقاوم٘م٤م ًمألصؾ،
يمٗمً٤مد سمٞمع اخلٛمر واًمٜمجس ،شمر ّشم٥م قمغم ّ
يمؾ ُمـ اعمِمتٌٝملم ٟمٔمر ًا إمم أص٤مًم٦م
قمدُمف وإضمراء ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اعمؽم ّشمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م همػم
ضم٤مئز هٜم٤مّٟ ٕ ،مف إٟمّام يٙمقن إذا قمٚمؿ إمج٤مًٓ وضمقد احلٙمؿ اًمقوٕمل وهق إٟمّام
يتّمقر سمٕمد ارشمٙم٤مب ّ
يمؾ ُمـ اًمٓمروملمّ ٕ ،ن اعمقوقع ومٞمف هق ًمٞمس ذات
ّ
اًمتٍمف ذم احلرام ،أو ٟمٗمس
احلرام يم٤محلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ،سمؾ اعمقوقع هق
ّ
احلٙمؿ اًمقوٕملُ :مث ً
ّل وضمقب آضمتٜم٤مب ُمؽمشمّ٥م قمغم ٟمٗمس اخلٛمر ،ومٞمؽم ّشم٥م
سم٢مطمراز ُمقوققمف سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.
وأ ُّم٤م وضمقب احلدّ قمٚمٞمف ،ومٝمق ُمؽم ّشم٥م قمغم ذب اخلٛمر وهق همػم حمرز
ٍ
رأؾم ً٤مّ ،إٓ سمٕمد حت ّ٘مؼ اًمنمب ذم ّ
وطمٞمٜمئذ ومٞمٙمقن هٜم٤م قمٚمؿ إمج٤مزم آظمر
يمؾ ُمٜمٝمام،
يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف طمٙمٛمف ،ومّلسمدّ ذم ّ
يمؾ طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ُمـ إطمراز وضمقد ُمقوققمف
شمٗمّمٞم ً
ّل أو إمج٤مًٓ طمتّك ُي٥م آطمتٞم٤مط ُم٘مدّ ُم٦م ُٓمتث٤مًمف ،وم٤مومٝمؿ.
وُمـ ذًمؽ ئمٝمر ًمؽ ومً٤مد اًمٙمّلم اعمذيمقر ذم صدر اعمً٠مًم٦م ،وؾمٞمٔمٝمر
ًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم حت٘مٞمؼ ُم٤م ذيمرٟم٤م هٜم٤م.
ويمٞمػ يم٤من ،وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم ٟمج٤مؾم٦م ُمّلىمل اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة
سم٤مًمٜمجس وقمدُمف قمغم ىمقًملم:
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أطمدمه٤م :اًمٜمج٤مؾم٦م ،ذه٥م إًمٞمف ّ
اًمٕمّلُم٦م ذم «اعمٜمتٝمكش 1ذم ُمّلىمل أطمد
اإلٟم٤مئلم وشمٌٕمف قمٚمٞمف ص٤مطم٥م احلدائؼُ 1مٓمٚم٘م ً٤م.
وصم٤مٟمٞمٝمام :اًمٓمٝم٤مرة ،وهق اعمٜمًقب إمم اعمِمٝمقر ،وىمد ضمزم سمف مج٤مقم٦م ُمـ
قمكم 3وص٤مطم٥م اعمدارك ،4وُم٤مل إًمٞمف
اعمح ّ٘م٘ملمُ ،مٜمٝمؿ اعمح ّ٘مؼ اًمِمٞمخ ّ
٘مر اًمرأي قمٚمٞمف ذم ُم٤م ىم٤مرب قمٍمٟم٤م إمم زُم٤مٟمٜم٤م فم٤مهر ًا:
اًمِمٝمٞمد ،5وىمد اؾمت ّ
ّ
ًمألول سمقضمقه:
ور ّسمام
يًتدل ّ
أطمده٤مُ :م٤م ذيمره ّ
اًمٕمّلُم٦م

ـ وشم٘مدّ م ٟمٔمػمه ذم يمّلم اًمٗمريد اًمٌٝمٌٝم٤مين ـ

ُمـ أ ّن اًمِم٤مرع أقمٓمك اعمِمتٌٝملم طمٙمؿ اًمٜمجس ،6ومٞمٜمجس ُمّلىمٞمف ،يمام ًمق
ٓىمك ُمًتّمح٥م اًمٜمج٤مؾم٦م ًمٓم٤مهر رـمقسم٦مّ ،
وم٢من اًمٔم٤مهر أ ّٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم
ٟمج٤مؾمتف ،وفم٤مهره اؾمتٗم٤مدة هذا اعمٕمٜمك ُمـ إد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ إمج٤مع وأظمٌ٤مر:
وِمّ٤م يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدشمف ُمٜمٝم٤م هق إُمر سم٤مإلهراق ذم ُمً٠مًم٦م اإلٟم٤مئلم ذم اخلؼميـ

 .1اٟمٔمرُ :مٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥م :ج /1ص.178
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص.514
 .3يمام ٟم٘مؾ قمٜمف ص٤مطم٥م اعمدارك :ج /1ص .138وىم٤مل ومٞمف« :وسمف ىمٓمع اعمح ّ٘مؼ اًمِمٞمخ
قمكم

ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٙمت٤مبش.

 .4اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص.138
 .5اٟمٔمر :روض اجلٜم٤من (اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م) :ص.156
 .6اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص 139واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.444
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ّ
وُم٤مدل قمغم همًؾ أضمزاء اًمثقب ُمع آؿمتٌ٤مه وهمػممه٤م ُمـ اعمقارد اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م
ذم آؾمت٘مراء.
ىم٤مل ذم احلدائؼ ـ سمٕمد اؾمتحً٤من يمّلم ّ
اًمٕمّلُم٦م ـ  :إن أراد سمف أٟمّف ذم
ٍ
سمٕمض اًمقضمقه ،يم٤معمّلىم٤مة ًمرـمقسم٦م ٓ 1مجٞمٕم ً٤م ،عمٜم٤موم٤مشمف عم٤م ّ
دل قمغم
طمٙمٛمف ُمـ
اًمّمّلة ذم يمّل اعمِمتٌٝملم ُم ّ
ًتدٓ قمغم ذًمؽ سمام شم٘مدّ م ِم ّ٤م ّ
دل قمغم همًؾ أضمزاء
ّ
اًمثقب يم ً
ّل ُمع آؿمتٌ٤مه :إذ ُمـ اًمٔم٤مهر إ ّن وضمٝمف شمق ّىمػ ي٘ملم ـمٝم٤مرشمف
اًمّمّلة ومٞمف وُمٜمع شمٕمدّ ي طمٙمؿ
صح٦م ّ
اعمقضم٥م إلضمراء طمٙمؿ اًمٓم٤مهر قمٚمٞمف ُمـ ّ
اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف إمم ُم٤م يّلىمٞمف سمرـمقسم٦م ،وفم٤مهر اًمٜمّمقص اًمدا ًّم٦م قمغم شمٓمٝمػمه يم ً
ّل
يدومٕمف :إذ إُي٤مسمف ّ
يمّل دًمٞمؾ شمر ّشم٥م طمٙمؿ اًمٜمجس قمٚمٞمف ىمٌٚمف.
صمؿ اؾمتٕمج٥م ذم ذيؾ يمّلُمف ُمـ اًمٕمٚمامء ذم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف هٜم٤م ُمـ احلٙمؿ
ّ
سمٓمٝم٤مرة ُم٤م شمٕمدّ ى إًمٞمف هذا اعم٤مٟمع ُمع ا ّشمٗم٤مىمٝمؿ فم٤مهر ًا ذم ُمً٠مًم٦م اًمٌٚمؾ [اعمِمتٌف]
اخل٤مرج سمٕمد اًمٌقل وىمٌؾ آؾمتؼماء قمغم ٟمج٤مؾم٦م ذًمؽ اًمٌٚمؾ اعمِمتٌف ووضمقب
همًٚمف ،واعمً٠مًمت٤من ُمـ سم٤مب واطمد1.

خمتص
واجلقاب :إ ّن اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل إن يم٤من هق اإلمج٤مع ،ومٝمق
ّ
سمخّمقص آضمتٜم٤مب قمـ ٟمٗمًٝمام ىمٓمٕم ً٤م ،سمؾ اعمِمٝمقر هٜم٤م قمدُمف ،وىمد ذيمر ذم
«اعمداركش إ ّن ىمقِلؿ ُم٤مء اعمِمتٌف سم٤مًمٜمجس طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمجس ،ومّل يريدون
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ اًمٜم٤مضة :ج /1ص.514
 .1اعمّمدر.
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سمف ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ،سمؾ اعمراد صػمورشمف سمحٞم٨م يٛمٜمع اؾمتٕمامًمف ذم اًمٓمٝم٤مرة
ظم٤مص٦م1.
ّ

وأ ُّم٤م إظمٌ٤مر ،ومٌٕمد اعمً٤مقمدة قمغم قمدم إُمٙم٤من اًمٗمّمؾ سملم ُمقرده٤م
وهمػمه ُمـ طمٞم٨م آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل إ ّن ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ٓ ّ
يدل قمغم ٟمج٤مؾم٦م
اًمتٞمٛمؿ ،أو يمٗم٤مي٦م قمـ
اعمّلىمك :أ ُّم٤م إُمر سم٤مإلهراق ،وم٢م ُّم٤م واضم٥م همػمي ٕضمؾ ّ
قمدم آٟمتٗم٤مع سمف سمٜمٗمس اعمِمتٌف ،أو واضم٥م ٟمٗمز مجقد ًا قمغم فم٤مهر اخلٓم٤مب
اًمتحرز
و[سمٜم٤مء] قمغم اًمقضمقه ٓ رسمط ًمف سمٜمج٤مؾم٦م اعمّلىمك وضمٕمٚمٝم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ
ّ
ومٞمتٜمجس سمف ًمٞمٙمقن
قمـ ُمّلىم٤مة رء ُمٜمٝمام ًمٌدن اعمٙم ّٚمػ أو ًمٌ٤مؾمف أو همػممه٤م،
ّ
إرؿم٤مدي ً٤م إمم ذًمؽ سمخّمقصف ،أو ُمع قمدم آٟمتٗم٤مع سمٜمٗمًف وإن يم٤من حمتٛمّل،
ُمٕملم ضمزُم ً٤م ًمق مل يٙمـ ظمّلومف أفمٝمر قمروم ً٤م.
ّإٓ أٟمّف همػم ّ
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره

ُمـ إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم اًمثقب اًمٜمجس سمٕمْمف ،ومٗمٞمف إ ّن

دًٓمتٝم٤م إن يم٤من سم٤مقمتٌ٤مر إُمر سمٖمًؾ اًمثقب ًمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اًمٓمٝم٤مرة قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤م
اًمذي أطمده٤م ـمٝم٤مرة اعمّلىمك ،ومٗمٞمف إٟمّف ٓ إـمّلق ومٞمف ُمـ هذه اجلٝم٦م طمتّك
ي٠مظمذ سم٢مـمّلىمٝم٤م ،سمؾ اًم٘مدر اعمٕمٚمقم ُمٜمف شمق ّىمػ شمرشمٞم٥م أطمٙم٤مم ـمٝم٤مرشمف سمٜمٗمًف
اًمّمّلة وٟمحقهُ ٓ ،مٓمٚمؼ إطمٙم٤مم اًمتل ُمٜمٝم٤م يمقٟمف
قمغم اًمٖمًؾ ُمـ ضمقاز ّ
ُمٜمجً ً٤م ًمٚمٖمػم وإن يم٤من سم٤مقمتٌ٤مر أ ّن إُمر سم٤مًمٖمًؾ فم٤مهر ذم ٟمج٤مؾم٦م ُم٤م طمٙمؿ
ّ
 .1اٟمٔمرُ :مدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص :139أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ :ص :338اًمٗمرائد (ُمع
طمقار إؤصمؼ) :ج /3ص :444وؾمٞمٚم٦م اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ :ص.116
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سمٖمًٚمف ،يمام يًتٙمِمػ ُمـ شمرشمٞم٥م سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٜمج٤مؾم٦م ذم يمثػم ُمـ
اعمقارد ا ّٟمف ٟمجس ،يمام يًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف« :إهمًؾ صمقسمؽ ُمـ أسمقال ُم٤م ٓ ي٠ميمؾ
حلٛمفشٟ 1مج٤مؾم٦م أسمقاِل٤م ،ويمام ذم اًمٌٚمؾ اعمِمتٌف وهمػمه ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ يمثػم ًاُ 1مـ أد ًّم٦م
اًمٜمج٤مؾم٤مت يمذًمؽ وُيري ذًمؽ ذم ؾم٤مئر أظمٌ٤مر اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة.
ومٗمٞمف :إ ّن إُمر سم٤مًمٖمًؾ سمٜمٗمًف ٓ ّ
يدل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مطمد اًمدٓٓت ُمٓمٚم٘م ً٤م،
ّإٓ أن ي٘مقم إمج٤مع وٟمحقه قمغم إصمٌ٤مت اعمّلزُم٦م سمٞمٜمٝمام ،وهق هٜم٤م ُمٗم٘مقد ،أو
يًتٔمٝمر ُمـ ٟمٗمس اًمدًمٞمؾ أ ّن ذًمؽ ٕضمؾ يمقٟمف ٟمجً ً٤م واىمٕم ً٤م ،أو حمٙمقُم ً٤م
سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،يمام ذم اًمٌٚمؾ ٟمٔمر ًا إمم اؾمتٔمٝم٤مر يمقٟمف ُمـ ضمٝم٦م شم٘مديؿ اًمٔم٤مهر هٜم٤م
قمغم إصؾ ،ظمّمقص ً٤م سمٕمد اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اًمٖمًؾ وٟمحقه ِمّ٤م
ِ
ـ3
يؽم ّشم٥م قمغم ٟمٗمس اعمِمتٌٝملم ُمـ دون إطمراز اًمٜمج٤مؾم٦م ،وسمف يٜمدومع َشم َٕم ُّج ٌُ ُف ُم ْ
شمٗمّمٞمٚمٝمؿ ذم اعمً٠م ًَم َت ْ ِ
لم.
ٟمٕمؿ يِمٙمؾ اًمٗمرق سملم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وإُمر سمٖمًؾ اًمثقب ُمـ أسمقال ُم٤م
ٓ ي١ميمؾ حلٛمفّ ،إٓ أ ّٟمف أيْم ً٤م ٓؾمتٔمٝم٤مر ضمٝم٦م احلٙمؿ ومٞمف وهق اًمٜمج٤مؾم٦م ّ
سمامدل
قمغم وضمقب هجر اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 

.4

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص 198واًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
ج /1ص.631
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :يمثػمش سم٤مًمرومع.
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م« :اؾمتٕمج٤مسمف قمـش.
ٟمص أي٦م سمدل
 .4ؾمقرة اعمدّ ّصمر ،أي٦م  ،5و رضمز [و پٚمٞمدى] را پس دورى يمـ .ضمٕمٚمٜم٤م ّ
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ّ
اؾمتدل قمٚمٞمف سمرواي٦م قمٛمرو سمـ ؿمٛمر قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ،قمـ
و
أيبضمٕمٗمر

إٟمّف أشم٤مه رضمؾ ،وم٘م٤مل ًمف :وىمٕم٧م وم٠مرة ذم ظم٤مسمٞم٦م ومٞمٝم٤م ؾمٛمـ أو

زي٧م ،ومام شمرى ذم أيمٚمف؟
وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

 ٓ :شم٠ميمٚمف.

وم٘م٤مل اًمرضمؾ :اًمٗم٠مرة أهقن َقم َ َّكم ُمـ أن أشمرك ـمٕم٤مُمل ٕضمٚمٝم٤م.
وم٘م٤مل ًمف أسمقضمٕمٗمر

ًتخػ سم٤مًمٗم٠مرة وإٟمّام اؾمتخٗمٗم٧م
 :إ ّٟمؽ مل شم
ّ

يمؾ رء1.
سمديٜمؽ :إ ّن اهلل طمرم اعمٞمت٦م ُمـ ّ

ّ

ووضمف اًمدًٓم٦م سم٠مٟمّف

ضمٕمؾ شمرك آضمتٜم٤مب قمـ اًمٓمٕم٤مم اؾمتخٗم٤موم٤م

سمتحريؿ اعمٞمت٦م ،وًمقٓ اؾمتٚمزاُمف ًمتحريؿ ُمّلىمٞمف ،مل يٙمـ اًمٓمٕم٤مم اؾمتخٗم٤موم٤م
سمتحريؿ اعمٞمت٦م ،ومقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ رء يًتٚمزم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ
ُمّلىمٞمف ،1وم٢مذا طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمقضمقب هجر ّ
يمؾ واطمد ُمـ اعمِمتٌٝملم ،وم٘مد
وٟمزل يمّلم ّ
اًمٕمّلُم٦م اعمت٘مدّ م قمغم ذًمؽ:
طمٙمؿ سمقضمقب هجر ُم٤مٓىم٤مهّ ،
ويًتٗم٤مد هذا اًمقضمف أيْم ً٤م ُمـ يمّلم اًمٗمريد اًمٌٝمٌٝم٤مين اعمت٘مدّ م.

اًمؽممج٦م.
 .1اٟمٔمر :هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج /1ص 191واًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص /149ح .1ذيمره٤م
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم اًمٗمرائد :ج /1ص.141
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.141
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واجلقاب قمٜمف:
شمقىمٞمٗمل
ّأوٓ :إ ّٟم٤م ٟمٛمٜمع ذًمؽ ،سمؾ وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل طمٙمؿ
ّ
ُمتٜمجس
ضم٤مء ُمـ ِىم ٌَؾ ؾمٌٌٞم٦م اعمّلىم٤مة ًمٜمج٤مؾم٦م اعمّلىمل ،ومٝمق ُمقوقع آظمر
ّ
ّ
اؾمتدل سمف ذم «اًمٖمٜمٞم٦مش ،1ومٝمق
يم٤مٕ ّول وإن يم٤من هق اًمًٌ٥م ذم ٟمج٤مؾمتف ،وُم٤م
وم٤مؾمد ًمذًمؽّ ،
وم٢من هجر اًمٜمجس ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم هجر ُمّلىمٞمف سمٌمء ُمـ
اًمدٓٓت ،ومحٙمؿ اًمِم٤مرع سمقضمقب هجر اعمِمتٌٝملم وًمق ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م ٓ
ّ
يدل قمغم وضمقب هجر اعمّلىمل.
يٕمٛمف
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إٟمّف أريد سمٙمقن اعمراد ُمـ آضمتٜم٤مب قمـ اًمٜمجس ُم٤م ّ
اضمتِ ِ
ٜم٤مب اعمّلىمل أيْم ً٤م،
واعمّلىمل أ ّن فم٤مهر إد ًّم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم ذًمؽ وضمقب ْ
ومٝمق إٟمّام يٙمقن إذا يم٤من هٜم٤م ٌ
قم٘مكم ًمٗمٔم ٌل قمغم وضمقب هجر اعمِمتٌٝملم
دًمٞمؾ
ٌ
طمتّك يدّ قمل فمٝمقره ،وهق إن يم٤من فمقاهر إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم اعمِمتٌٝملم وم٘مد
قمروم٧م طم٤مًمفُ ،مع أٟمّف ًمق د ًّم٧م عم٤م يم٤من ُمـ ضمٝم٦م إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب ،وإن يم٤من هق
ّ
ُم٤مدل قمغم آضمتٜم٤مب قمـ اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ومٞم٠ميت ذًمؽ سمٕمٛمقُمف ذم يمّل اًمٓمروملم
ُم٘مدّ ُم٦م يمام ُي ًْ َتٗم٤م ُد ُمـ يمّلم اًمٗمريد اًمٌٝمٌٝم٤مين.
ومٗمٞمف :إٟمّف إن أريد إٟمّف شمٙمٚمٞمػ واطمد ُمتٕم ّٚمؼ سمف وسم٤معمّلىمل ،ومٞمج٥م
ُمراقم٤مشمف ذم اًمٓمروملم ُم٘مدّ ُم٦م:
ومٗمٞمف :إٟمّف همػم ُمٕم٘مقل ُم٤م مل يّلطمظ اعمجٛمقع أُمر ًا واطمد ًا ارشمٌ٤مـم ّٞم ً٤م طمتّك
 .1ذيمر اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ىمقل ص٤مطم٥م اًمٖمٜمٞم٦م [ص ]46ذم اًمٗمرائد :ج /1ص.139
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حيٙمؿ قمٚمٞمف سمفّ ،
وم٢من احلٙمؿ اًمقاطمد ٓ يتٕم ّٚمؼ سمٛمقوققملم ُمًت٘م ّٚملم واعمّلىمل
واعمّلىم ٰك ُمقوققم٤من ُمًت٘مّلن ىمٓمٕم ً٤م.
وإن أريد ّ
ان ًمٚمٜمج٤مؾم٦م طمٙمٛملم ،1أطمدمه٤م :آضمتٜم٤مب قمـ ٟمٗمًف،
وأظمر :قمـ اعمّلىمل ،ومٞمج٥م شمرشمٞم٥م يمٚمٞمٝمام قمغم اًمٓمروملم.
ومٗمٞمف :إ ّن اًم٘م٤مقمدة 1إٟمّام دمري سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إطمٙم٤مم اعمٕمٚمقُم٦م إمج٤مًٓ
إول هٜم٤م ُمقضمقد ومٕم ً
ّل وأظمر ُمٕم ّٚمؼ قمغم حت ّ٘مؼ اعمّلىم٤م ِة ،وم٢مٟمّف ٓ
واحلٙمؿ ّ
يٕم٘مؾ احلٙمؿ سم٤مضمتٜم٤مب رء همػم ُمقضمقد ،وًمق وضمد ؾمٌ٥م احلٙمؿ اًمذي [هق]
ٟمج٤مؾم٦م اإلٟم٤مء ُمث ً
سم٤مٕول وأص٤مًم٦م
ختتص
ّل قمغم هذا اًمٗمرض ،وم٘م٤مقمدة اعم٘مدّ ُم٦م
ّ
ّ
اًمؼماءة قمـ اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مين ومٕم ً
ّل ؾمٚمٞمؿ قمـ اعمٕم٤مرض ُم٤م مل َشم َت َح َّ٘م ِؼ اعمّلىم٤م ُة
ومٞمٝمام ،ومٞمخرج قمـ هذا اًمٕمٜمقان.
ًمٙمـ
يٕمؿ إُمريـّ ،
وصم٤مًمث ً٤م :إ ّٟم٤م ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م إ ّن اًمتٙمٚمٞمػ واطمد ُمتٕم ّٚمؼ سمام ّ
اًمدًمٞمؾ قمغم صمٌقت هذا اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمٓمروملم إن يم٤من هق إد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وم٘مد
قمروم٧م ذم أصؾ اعمً٠مًم٦م قمدم ووم٤مئٝم٤م سم٢مصمٌ٤مت طمٙمؿ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وإن يم٤من
هق صمٌقشمف ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ،ومٞمجري ومٞمف ىم٤مقمدة اعم٘مدّ ُم٦م.
ومٗمٞمف :إ ّن اعمٕمٚمقم وضمقسمف هق آضمتٜم٤مب قمـ جمٛمقع اًمٜمجس وُمّلىمٞمف،
وم٢مذا أضمريٜم٤م سمٕمد اعمّلىم٤مة أص٤مًم٦م قمدم ُمّلىم٤مشمف ُمع اًمٜمجس ،يم٤من آضمتٜم٤مب قمـ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :طمٙمامنش ُمرومققم ً٤م.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ىم٤مقمدةش سمدون آًمػ واًم ّّلم.
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ٟمٗمس اإلٟم٤مءيـ يم٤مومٞم ً٤م ذم طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمراغ ذقم ً٤مٟ ،مٔمػم ُم٤م ًمق يم٤من هٜم٤مك
إٟم٤مءان ُمٕمٚمقُم٤م اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م شمٗمّمٞم ً
ىمك ضمًؿ ـم٤مهر ٕطمدمه٤م ومل
ّل وٓ ٰ
ِ
ٟمدر ُم٤مٓىم٤مه ،وم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هٜم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سمخّمقص اعمّلىمل سمٕمد قمدم
إطمراز ٟمج٤مؾمتف ٓ يزيد قمغم اًمٕمٚمٛملم اًمتٗمّمٞمٚم ّٞملم ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ سمخّمقص
يّمح هٜم٤مك إضمراء أص٤مًم٦م قمدم اعمّلىم٤مة ُمع اًمٜمجس اًمذي
ُم٤مٓىم٤مه ُمٜمٝمام ،ويمام
ّ
هق هٜم٤مك صمٌقت اًمقضمقب قمغم مجٞمع آطمتامٓت ،ويثٌ٧م سمف ىمٍم اًمتٙمٚمٞمػ
قمغم ظمّمقص ُم٤مٓىم٤مه قمغم هذا اًمقضمف ومٙمذا هٜم٤م ،وم٤مومٝمؿ وشمد ّسمر.
وِمّ٤م ذيمر ئمٝمر أ ّن سمٜم٤مء وضمف اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م ذم اعمّلىمل قمغم ذًمؽ
حمؾ ٟمٔمر ،سمؾ ّ
اعمٌٜمك ّ
ًمٕمؾ إومم احلٙمؿ سم٢مـمّلق ـمٝم٤مرة اعمّلىمل.
وصم٤مًمثٝم٤م :إ ّن آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل وإن ؾم ّٚمؿ قمدم وضمقسمف شمٌٕم ً٤م عم٤م ٓىم٤مه
سم٠مطمد اًمقضمٝملم اعمت٘مدّ ُملمّ ،إٓ أٟمّف ُي٥م ًمٙمقٟمف سمٜمٗمًف ُمٕمروو ً٤م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
سمٕمد اعمّلىم٤مةّ ،
وم٢من اعمّلىم٤مة ؾمٌ٥م ًمٚمٕمٚمؿ سمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ ُم٤م ٓىم٤مه ،ومٞمٕمٚمؿ
إمج٤مًٓ سمٜمج٤مؾمتف أو ٟمج٤مؾم٦م اًمٓمرف أظمر يم٠مصٚمف ،ومٞمٙمقن اعمٕمٚمقم ٟمج٤مؾمتف
ُمر ّدد ًا 1سملم اًمٓمرف أظمر وم٘مط ،أو اعمّلىمل واعمّلىم ٰك ُمٕم ً٤م ،ومّل ومرق إذن ذم
ىمًؿ أطمد اإلٟم٤مئلم ىمًٛملم
يمقن [يمؾ]ُ 1مٜمٝمام ـمروم ً٤م ًمٚمِمٌٝم٦م ،ومٝمق ٟمٔمػم ُم٤م ًمق ّ
وضمٕمؾ ّ
يمؾ ىمًؿ ذم إٟم٤مء :وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م :اٟمّف طمدث سم٤معمّلىم٤مة قمٚمؿ إمج٤مزم آظمر
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مر ّددشُ ،مرومققم ً٤م.
 .1ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق.
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سمٜمج٤مؾم٦م اعمّلىمل ،أو اًمٓمرف أظمر.
ويٛمٙمـ اجلقاب سمقضمقه:
ّ
واحلؾ ذم
إولُ :م٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملمُ 1مـ أ ّن أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة
ّ

ِ
اعمّلىمل [سم٤مًمٙمن] ؾمٚمٞمؿ قمـ ُمٕم٤مرو٦م أص٤مًم٦م ـمٝم٤مرة اعمِمتٌف أظمرً ،مٙمقن
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم ٟمج٤مؾم٦م اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ وم٤مٕصؾ ٓ
اًمِمؽ ذم اعمّلىمل ُمً ٌٌّ ً٤م قمـ
ُيري ومٞمف ّإٓ سمٕمد ؾم٘مقط إصؾ اعمً ٌّ٥م ،وؾم٘مقـمف هٜم٤م إٟمّام هق سم٤معمٕم٤مرو٦م
ُمع إصؾ ذم اًمٓمرف أظمر ،وم٢مذا شمً٤مىمٓم٤م ضمرى إصؾ ذم اعمّلىمل ؾمٚمٞم ًام
قمـ ُم٤مٟمٕمف ا ًّمذي هق إصؾ اًمًٌٌل وُمٕم٤مروف ا ًّمذي هق إصؾ اجل٤مري ذم
أظمرً ،مً٘مقـمٝمام ذم ُمرشمٌ٦م واطمدة ،ومٛمرشمٌ٦م إصؾ ذم اعمّلىمل ّ
ُمت٠مظمر قمـ
أصؾ اًمٓمروملم ،وم٢مذا شمً٤مىمٓم٤م سم٤معمٕم٤مرو٦م قم٤مد احلٙمؿ إمم إصؾ ّ
اعمت٠مظمر يمام ذم
اعمتٛمؿ ُيم ّر ًا سمٓم٤مهر
شمٕم٤مرض أص٤مًمتل اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م ذم اعم٤مء اًمٜمجس ّ
حمّمؾ يمّلُمف قمغم ُم٤م ومٝمٛم٧م.
وهمػمه 1.هذا ّ
واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠م ّن ىم٤مقمدة اًمًٌٌ ّٞم٦م أضمٜمٌ ّٞم٦م قمـ اعم٘م٤ممّ ٕ :هن٤م إٟمّام شمٜمٗمع ًمق
يم٤من دظمقل إصؾ اًمًٌٌل أو ظمروضمف قمـ إـمّلق أد ًّم٦م إصقل قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م
ًمدظمقل اعمً ٌّ٥م ومٞمف أو ظمروضمف قمٜمف ،وًمٞمس إُمر ذم اعم٘م٤مم يمذًمؽّ ٕ :ن
ِ
اعمّلىمل ـ سم٤مًمٙمن ـ ومٞمف،
دظمقًمف وظمروضمف ًمٞمس قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م ًمدظمقل إصؾ ذم
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 141و .143
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ٍ
طمٞمٜمئذ دومٕمٝم٤م.
سمؾ اًمٕم ّٚم٦م ًمف هق اعمٕم٤مرو٦م ،وم٤مًمّلزم
صح٦م ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف
وومٞمف قمٜمدي شم٠م ُّمؾ ،سمؾ اًمٔم٤مهر هق ّ

ًمق ىمٚمٜم٤م سمٕمدم

ضمري٤من إصؾ اعمً ٌّ٥م قمٜمد ضمري٤من إصؾ ذم اًمًٌ٥م ،ؾمقاء يم٤من خم٤مًمٗم ً٤م أو
ُمقاوم٘م ً٤مً ،مٙمٜمّف ّ
يت٘مقى قمدم ضمري٤من ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م ذم
حمؾ شم٠م ُّمؾ ،سمؾ ا ًّمذي ّ
اعمتقاوم٘ملم وإن ؾم ّٚمؿ ضمري٤مهن٤م ذم اعمتخ٤مًمٗملم ،وحت٘مٞم٘مف ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
اًمث٤مين ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م وشم٘مريره :إ ّن اعمٞمزان ذم ؾم٘مقط
إصقل ُمـ إـمراف وىمقع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وُمـ
اًمٌلم قمدم صّلطمٞم٦م إصؾ ذم اًمٓمرف أظمر عمٕم٤مرو٦م إصؾ ذم اعمّلىمل ،عم٤م
ّ
ىمرر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّن اعمٕمتؼم ؿم٠من اعمتٕم٤مرولم أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمام ضم٤مئز ًا
ّ
إذا ىمٓمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ أظمر وإصؾ ذم اًمٓمرف أظمر ًمٞمس يمذًمؽٟٕ :مّف ًمق
أهمٛمْمٜم٤م قمـ إصؾ ذم اعمّلىمل مل ُيز إضمراء إصؾ ومٞمفٓ ،سمتّلئف سمٛمٕم٤مروتف
إصؾ ذم اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ .

وسمٕمٌ٤مرة ُأظمرىُ :مٞمزان اًمتٕم٤مرض أن يٙمقن اعم٤مٟمع قمـ دظمقل ّ
يمؾ ُمٜمٝمام

حت٧م أد ًّم٦م اقمتٌ٤مر اعمتٕم٤مرولم دظمقل أظمر ومٞمٝم٤م وإصؾ اعمٗمروض همػم
ٍ
ضم٤مر ،وًمق مل يٙمـ إصؾ ذم اعمّلىمل ضم٤مري ً٤م عمٙم٤من اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمف وسملم أصؾ
اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ وم٢مذا حت ّ٘مؼ اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمام شمً٤مىمٓم٤م ومل يٙمـ ًمألصؾ ذم
اعمّلىمل ُم٤مٟمٕم ً٤م.
ودقمقى :أ ّن ُمٞمزان ؾم٘مقط إصقل وضمقد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وًمزوم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مجلٛمٞمع وهق هٜم٤م ُمقضمقدُ ،مدومققم٦م سم٠مٟمّف
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يِمؽمط ذم ذًمؽ ًمزوم اًمتٜم٤مىمض سملم ضمٕمؾ إصقل وسملم احلٙمؿ سمقضمقب
ُمراقم٤مة اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،وٓ ُيقز ذًمؽ ذم ُم٤م شمٕمدّ د ومٞمف اًمقاىمٕم٦م وٓ يٚمزم
خل٤مص٦مٓ ،
اًمتٜم٤مىمض ّإٓ إذا يم٤من ؾمٌ٥م وضمقب آضمتٜم٤مب ٟمٗمس اًمِمٌٝم٦م ا ّ
وضمقد ؿمٌٝم٦م أظمرى ُمًقىم٦م سمتٚمؽ اًمِمٌٝم٦م وًمق سمحً٥م اعمرشمٌ٦م ،أو وضمقد أُم٤مرة
أظمرى.
أٓ شمرى اٟمّف ًمق ىم٤مُم٧م أُم٤مرة قمغم ٟمج٤مؾم٦م أطمد اعمِمتٌٝملم ،أو يم٤من إُمر
دائر ًا سملم وىمقع اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اإلٟم٤مء اًمٓم٤مهر أو اًمٜمجسُ ٓ ،م٤مٟمع ُمـ ضمري٤من
إصؾ ذم اًمٓمرف أظمر :وذًمؽ ٕضمؾ وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ أطمدمه٤م
سم٤مًمٕمٚمؿ أو إُم٤مرة ًمقٓ آؿمتٌ٤مه ،وذم اعم٘م٤مم أيْم ً٤م يمذًمؽّ ٕ :ن اًمٓمرف أظمر
ُي٥م آضمتٜم٤مب قمٜمف ًمٚمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م ٟمٗمًف أو اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ وم٤مًمٕمٚمؿ
ِ
اعمّلىمل ـ سم٤مًمٙمن ـ واًمٓمرف أظمر ٓ يٛمٜمع ُمـ ضمري٤من
اإلمج٤مزم اًمث٤مين سملم
إصؾ ذم اعمّلىم ٰكً :مقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ أظمر سمًٌ٥م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
إول ،وم٤مٕصؾ ذم اعمّلىمل ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٚمٞمؿ قمـ اعمٕم٤مرض ومٕم ً
ّل،
ّ
ًمً٘مقط ُمٕم٤مروتف سم٤مًمتٕم٤مرض ذم اعمرشمٌ٦م إومم ذم ّأول اًمِمٌٝم٦م إومم ،ومٝمق
يمّمقرة اًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾمتف أو ىمٞم٤مم أُم٤مرة قمٚمٞمف ذم قمدم ًمزوم اًمتٜم٤مىمض.
وم٢من ىمٚم٧م :إٟمّف يٚمزم قمغم ذًمؽ أٟمّف ًمق ومرض طمّمقل اًم٘مٓمع ّأوًٓ سمٜمج٤مؾم٦م
صمؿ شمٌدّ ل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اًمثّلصم٦م قمدم ًمزوم آطمتٞم٤مط قمـ
أطمد اإلٟم٤مئلمّ ،
إول ًمف ،ومّل
إوًملم سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
اإلٟم٤مء اًمث٤مًم٨م ًمً٘مقط إصؾ ذم ّ
ُمٕم٤مرض ًمٚمث٤مًم٨م ،ومٞمجري إصؾ ومٞمفُ ،مع أٟمّف ِمّ٤م ٓ يٜمٌٖمل أن يٚمتزم سمف.
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إول ويم٤مؿمػ قمـ
ىمٚم٧م :اًمٕمٚمؿ احل٤مدث اعمر ّدد سملم اًمثّلصم٦م راومع ًمٚمٕمٚمؿ ّ
ومً٤مده ،ومػمومع سم٤مرشمٗم٤مقمف أُمره اًمذي هق ؾم٘مقط إصٚملم ،ومٞمٙمقن اعم١م ّصمر ذم
اًمثّلصم٦م هذا اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمر ّدد سملم اًمثّلصم٦م ،ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م ذم ُمرشمٌ٦م
واطمدة.
واحل٤مصؾ :إ ّٟم٤م وإن مل ٟم٘مؾ سم٘م٤مقمدة احلٙمقُم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م أو ذم اجلٛمٚم٦م،
ومٜمحٙمؿ سمٓمٝم٤مرة اعمّلىمل أيْم ً٤مً ،متق ّىمػ احلٙمؿ سمقضمقب آطمتٞم٤مط قمغم ؾم٘مقط
إصقل اعمتق ّىمػ قمغم شمً٤موي ٟمًٌ٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمع أظمر ذم آٟمدراج حت٧م
سمٙمؾ ُمٜمٝمام وهذا إٟمّام يٛمٙمـ إذا يم٤من ّ
دًمٞمؾ إصؾ سمٕمد قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ ّ
يمؾ
ُمـ إصٚملم ؾمٚمٞم ًام قمـ اعم٤مٟمع ذم طمدّ ذاشمف ،وهق هٜم٤م ُمٗم٘مقد ًمقضمقد اعم٤مٟمع ذم
اعمرشمٌ٦م إومم.
هذا هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ سمف شمٜم٘مٞمح ُم٤م أوم٤مده ؾم ّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ،وهق قمٜمدي ّ
حمؾ
ٟمٔمرّ ٕ :ن ًمألصؾ ذم اًمٓمرف أظمر ُم٤مٟمٕملم ،1أطمدمه٤م :اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٞمٜمف
وسملم اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ وأظمر :سمٞمٜمف وسملم اعمّلىمل ،وٟمًٌ٦م اعم٤مٟمٕمٞم٦م جلري٤من
إصؾ إمم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م واطمدة وقمغم ٟمًؼ واطمد ،وهق إصؾ
اجل٤مري ذم اعمّلىمل واعمّلىم ٰك سمخّلف اعمث٤مًملم اعمت٘مدّ ُملم ،ومٝمق يمام ًمق قمٚمٛمٜم٤م
إمج٤مٓ سمٜمج٤مؾم٦م إٟم٤مء وصمقب ،أو إٟم٤مء آظمر وطمده اسمتداء ،وم٢من ضمٕمؾ وضمقد أطمد
شمقضمف قمٚمٞمف ضمري٤مٟمف ذم أظمر ،وم٢من اًمتزم
اعم٤مٟمٕملم ُم٤مٟمٕم٤م قمـ شم٠مصمػم اعم٤مٟمع أظمرّ ،
ِ
ُم٤مٟمٕم٤منش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :
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سمٙمقن ّ
ظمٚمق إصؾ ومٞمف قمـ اعم٤مٟمع ،وهق ُمع
يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ أظمرً ،مزم ّ
أٟمّف فم٤مهر اًمٗمً٤مد ٟمٔمر ًا إمم أ ّن اعم٤مٟمع اًمقاطمد ؾم٘مط إصؾ دون اعم٤مٟمٕملم ٟم٘مٞمض
ٟم٘مٞمض اعمٓمٚمقب ،ومٞمٚمزم ضمقاز ارشمٙم٤مب اًمٓمرف أظمر ٓ اعمّلىمل ،وم٢من ؾم٘مط
إصّلن اعم٘م٤مسمّلن ًمف ًمزم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل واعمّلىم ٰك وم٘مط،
وهق واوح اًمٗمً٤مدّ ،
وإٓ ًمزم ـمرح ّ
يمؾ ُمـ اًمٕمٚمٛملم اإلمج٤مًمٞملم وضمقاز
ٍ
يٕملم يمقن اًمٕمٚمؿ اًمقاىمع سملم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ومٞمٝم٤م ،ومّلسمدّ طمٞمٜمئذ ًمٚمٛمجٞم٥م أن ّ
اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ واًمٓمرف أظمر هق اعم٤مٟمع ومٕم ً
ّل قمـ ضمري٤من إصؾ ذم
اًمٓمرف أظمر ،ومٞمٚمٖمك اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم أظمر ،وذًمؽ ٕضمؾ شم٘مدّ م وضمقده
زُم٤مٟم٤م قمغم أظمر ،أو شم٘مدّ ُمف رشمٌ٦م قمٚمٞمف.
اعم٘مرر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّٟمف ٓ قمؼمة ذم
ّ
وإول ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜمٔمر واعمٜمع ّ
سم٤مب اًمتٕم٤مرض قمغم اًمًٌؼ واًمٚمحقق اًمزُم٤مٟمٞملم ٓ يٗمل سم٤معمٓمٚمقب ،وم٤مٟمّف ىمد
يت٘م٤مرٟم٤من زُم٤مٟم٤م ،يمام ًمق يم٤من طمّمقل اعمّلىم٤مة واًمٕمٚمؿ سمف وسمٜمج٤مؾم٦م أطمد اإلٟم٤مئلم
دومٕم٦م واطمدة ،وهق ُمـ أومراد ّ
حمؾ اًمٌح٨م ،سمؾ اًمٔم٤مهر ؿمٛمقًمف عم٤م ًمق شم٘مدّ م
اعمّلىم٤مت قمغم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،سمؾ ر ّسمام يٜمت٩م ظمّلف اعمٓمٚمقب ذم ُم٤م ًمق يم٤من
إول زُم٤مٟم٤م ،يمام ًمق قمٚمؿ إمج٤مٓ سمٜمج٤مؾم٦م إٟم٤مئلم
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمث٤مين ؾم٤مسم٘م٤م قمغم ّ
صمؿ قمٚمؿ سمٙمقن ذًمؽ هق
ُمٕملمّ ،
أطمدمه٤م ُمً ٌّ٥م قمـ اعمّلىم٤مة ُمع رء همػم ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ،وهق وإن مل يٙمـ
اإلٟم٤مء اًمٗمّلينّ ،إٓ أن يٚمتزم سمقضمقب آضمتٜم٤مب
ٍ
طمٞمٜمئذ وهق همري٥م.
ُمًتٌٕمد ًاً ،مٙمٜمّف يٚمزُمف احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ

ُمٌٜمل قمغم ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م واًمتًٌٞم٥م ،وم٢م ّن شمٕمٞملم ُم٤م شم٘مدّ م رشمٌ٦م
واًمث٤مين ّ
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قمغم أظمر إٟمّام يٙمقن إذا يم٤من إصؾ اًمقاىمع ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م همػم واىمع ص٤مًمح
ٍ
إول،
ًمٚمجري٤من ُمع ُم٤م وىمع ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،ومٝمق طمٞمٜمئذ شم٘مرير آظمر ًمٚمجقاب ّ
وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ.
شمٕمرض ًمف ذم ُم٤م أقمٚمؿ ،وهق أ ّن
اًمث٤مًم٨م ُم٤م ؾمٜمح سم٤مًمٌ٤مل وإن مل أضمد أطمد ًا ّ
اًمٕمؼمة ذم وضمقب آطمتٞم٤مط سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مخلٓم٤مب اجلزئل اعمتق ًّمد ُمـ إُمر ّ
اًمٙمكم
يتٜمجز سمًٌٌف ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ ،ومٞمج٥م
سمٕمد إطمراز اًمّمٖمرى وًمق إمج٤مًٓ طمتّك ّ
جمرد اًمٕمٚمؿ
اإلشمٞم٤من سم٤مًمٓمروملم ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م ،وهذا فم٤مهر ِمّ٤م ىمدُمٜم٤مّ ٓ ،
سمقضمقد اعمقوقع.
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إ ّن اعمٕمٚمقم سمٕمد اعمّلىم٤م ِة ظمٓم٤مب واطمد ُمر ّدد سملم
اعمِمتٌٝملم واخلٓم٤مب أظمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل ُمِمٙمقك ومٞمفُ :مثّل إذا
قمٚمٛمٜم٤م سم٠م ّن أطمد اإلٟم٤مئلم سمقل وأظمر ُم٤مء ،وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م سمتٕم ّٚمؼ اخلٓم٤مب اًمذي
هق إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ٟمٗمس اًمٜمجس اعمر ّدد سملم اإلٟم٤مئلم ،وم٢مذا ٓىمك
أطمدمه٤م ضمً ًام ـم٤مهر ًا [و] ؿمٙمٙمٜم٤م ذم طمدوث أُمر آظمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ُمّلىمل
اًمٜمجس أو ٓ ،ومٞمج٥م سمحٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدّ ُم٦م آضمتٜم٤مب قمـ ّ
يمؾ ُمـ
اعمِمتٌٝملم حتّمٞم ً
ّل ًمٚمٕمٚمؿ سم٤مُمتث٤مل اخلٓم٤مب اعمٕمٚمقم ومل ُي٥م آضمتٜم٤مب قمـ
اعمّلىمكً :مٕمدم يمقٟمف ُم٘مدّ ُم٦م ًمذًمؽ اخلٓم٤مب ىمٓمٕم ً٤م ،سمؾ أص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ
اًمتٙمٚمٞمػ اعمِمٙمقك وأص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة ذم اعمّلىمل واؾمتّمح٤مِب٤م وأص٤مًم٦م قمدم
طمدوث ؾمٌ٥م اًمٜمج٤مؾم٦م وهق اعمّلىم٤مة ُمع اًمٜمجس اًمقاىمٕمل يم ّٚمٝم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م قمـ
إول أيْم ً٤م سم٤معمّلىم٤مةّ ٕ :ن
ُمٕم٤مرو٦م ىم٤مقمدة اعم٘مدّ ُم٦م ،ويمذا ًمق يم٤من ٟمج٤مؾم٦م ّ
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إول ُمٕمٚمقم شمٗمّمٞم ً
ّل وسم٤مًمث٤مين ُمِمٙمقك ومٞمف ،وم٤مًمٕمٚمؿ
إُمر سم٤مضمتٜم٤مب اعمّلىمل ّ
ّ
ُمٜمحؾ إمم قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم سمخٓم٤مب
اإلمج٤مزم اعمدّ قمك سملم اعمّلىمل واًمٓمرف أظمر
ُمر ّدد سملم اإلٟم٤مئلم وؿمٌٝم٦م سمدو ّي٦م هل اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل ،وٓ
اًمِمؽ اًم ٌَدْ ِو ّيّ ،
ّ
وم٢من
يّمح ومرض اعمٕمٚمقم ُمِمٙمقيم ً٤م ،ومٞمدّ قمك اًمٕمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم
ّ
ّ
اعمٜمحؾ ٓ يقضم٥م ؾم٘مقط إصقل وٓ وضمقب
ُمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ اًمٗمريض
آطمتٞم٤مط ،سمؾ إ ّٟم٤م عمّ٤م راضمٕمٜم٤م وضمداٟمٜم٤م مل ٟمجد ومٕم ً
ّل ّإٓ ظمٓم٤مسم ً٤م ُمٕمٚمقُم ً٤م
سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ٟمٗمس اًمٜمجس وظمٓم٤مسم ً٤م ُمِمٙمقيم ً٤م وهق آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل،
وهذا فم٤مهر قمغم ُم٤م اؾمتٗمدٟم٤مه ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ أ ّن إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل
ّ
ُمًت٘مؾ قمـ إُمر سم٤مضمتٜم٤مب ذات اًمٜمجس ويمذا ذم ُمّلىمل اعمّلىمل ُمع
شمٙمٚمٞمػ
ٍ
طمٞمٜمئذ ٟمٔمػم دقمقى اًمٕمٚمؿ سمقضمقب احلدّ قمغم ُمـ ذب اخلٛمر،
اعمّلىمل ،وم٤مٟمّف
أو وضمقب اضمتٜم٤مب اإلٟم٤مء اًمٌ٤مىمل ذم اعمث٤مل اعمت٘مدّ م ،سمٜم٤مء قمغم قمدم اقمتٌ٤مر وطمدة
اجلٜمس ذم احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ،ومٙمام أٟمّف ٟٓمحّلًمف إمم شمٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ
ّ
اخلٛمر اعمٕمٚمقم شمٗمّمٞم ً
ّل وًمق شمر ّدد ُمقوققمف
وؿمؽ سمدوي وهق إُمر سم٤محلدّ
قمغم اًمِم٤مرب ،ومٙمذا اًمٕمٚمؿ اعمدّ قمك ذم اعم٘م٤مم طمروم ً٤م سمحرف.
وأ ُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل إٟمّام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ
اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ وم٤مًمتح٘مٞمؼ إٟمّف أيْم ً٤م يمذًمؽّ ٕ :ن أص٤مًم٦م قمدم
ٍ
ىم٤مض
حت ّ٘مؼ اعمّلىم٤مة ُمع اًمٜمجس اًمذي هق ؾمٌ٥م ًمٚمناي٦م وقمروض إُمر ًمف
سم٤مٟمحّم٤مر اًمتٙمٚمٞمػ سمف ذم ذات اًمٜمجس اعمر ّدد ،ومّل ُي٥م آضمتٜم٤مب قمـ
اعمّلىملً ،مٕمدم يمقٟمف ُم٘مدّ ُم٦م ًمٚمٛم٘مدار اعمٕمٚمقم ُمـ اخلٓم٤مب وضمري٤من إصؾ ُمـ
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اًمزائدً ،مقوقح أ ّن اًمتٙمٚمٞمػ ِبام ًمٞمس ارشمٌ٤مـمٞم ً٤م طمتّك يًتِمٙمؾ ذم ضمري٤من
إصؾ.
وِمّ٤م ذيمر ئمٝمر اٟمدوم٤مع اًمٜم٘مض سمام ًمق شمر ّدد اًمٜمجس سملم ؿمٞمئلم وسملم
شمٕملم ذم قم٤ممل
إوًملم ُّ ٌ
واطمد ،وم٢مٟمّف ًمق يم٤من ًمٚمخٓم٤مب اعمٕم ّٚمؼ سم٠مطمد اخلٓم٤مسملم ّ
ٕملم ُمر ّدد ًا سمٞمٜمف وسملم اًمث٤مًم٨م سمخّلف أظمر ،ويم٤من
اإلمج٤مل سمحٞم٨م يٙمقن اعم ّ
ّ
ّ
وؿمؽ سمدوي ،اًمتزُمٜم٤م سمٕمدم
يٜمحؾ إمم قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم سمذًمؽ اخلٓم٤مب
سمحٞم٨م
وضمقب آطمتٞم٤مط قمـ أظمرّ ،
وإٓ وم٤مًمتٗمرىم٦م فم٤مهرة ،وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ وم٢مٟمّف
دىمٞمؼ.
ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞم ُف قمغم سمٕمض ومروع اعم٘م٤مم.
ىمك رء آظمر ًمٚمٛمِمتٌف أظمر وضم٥م آطمتٞم٤مط ومٞمٝمام إذا
ُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق ٓ ٰ
اؾمتجٛمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٠مطمد اعمّلىمٞملم ذائط ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط سمٜمٗمًف،
واًمن ومٞمف فم٤مهر حلدوث قمٚمؿ إمج٤مزم ضمديد سمقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ
ّ
ّ
ُمًت٘مؾ يتٌٕمف طمٙمٛمف ،هم٤مي٦م إُمر
اعمّلىمٞملم ،ومٝمذا ؿمٌٝم٦م أظمرى ذم اعمٙم ّٚمػ سمف
إول ذم سمٕمض
إ ّن ؾمٌ٥م اًمٜمج٤مؾم٦م اعمٕمٚمقُم٦م هٜم٤م هق اعمّلىم٤مة ،سمخّلف ّ
اًمٗمروض.
ور ّسمام يًتٖمرب ُمـ ذًمؽ وم٘م٤مه٦م سم٠مٟمّف يٚمزم ُمـ ذًمؽ إٟمّف يم ّٚمام ص٤مر اعمّلىمل
ذم مجٞمع اعمراشم٥م وشمر ًا ،يم٤من إصؾ اًمؼماءة ،ويم ّٚمام ص٤مر زوضم ً٤م وضم٥م
آطمتٞم٤مط ،وهق سمٕمد اىمتْم٤مء اًم٘مقاقمد ِلذا اًمتٗمّمٞمؾ قمجٞم٥مّ ،
وم٤من اعم ّتٌع
اًمدًمٞمؾ.
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صمؿ وم٘مد اعمّلىم ٰك
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق يم٤مٟم٧م اعمّلىم٤مة ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ،
صمؿ طمّمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٜمج٤مؾم٦م ُمر ّددة سملم اعمقضمقد واعمٗم٘مقد
ـ سم٤مًمٗمتح ـ ّ
ا ًّمذي ٓىم٤مه رء ـم٤مهر ،ىم٤مم اعمّلىمل ُم٘م٤مُمف ووضم٥م آضمتٜم٤مبّ ٕ :ن أص٤مًم٦م
اًمٓمٝم٤مرة ذم اعمّلىمل ُمٕم٤مرو٦م سم٠مص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة ذم اعمِمتٌف اعمقضمقدً :مٕمدم ضمري٤من
إصؾ ذم اعمٗم٘مقد طمتّك يٕم٤مروف ،ومٞمًٚمؿ إصؾ ذم اعمّلىمل ًم٘م٤مقمدة احلٙمقُم٦م،
أو عم٤م ذيمر ذم اًمقضمف اًمث٤مين وشمر ّدد اًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم سملم آضمتٜم٤مب قمـ اعمّلىمل
أو اعمقضمقد ًمٕمدم ضمقاز شمٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمِمتٌف اعمٗم٘مقد قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مه ،ومٕمدم
صّلطم ّٞم٦م اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُم٤مٟمع قمـ ؾمّلُم٦م أصؾ اعمّلىمل قمغم
هذا ،ومػم ّدد اعمٙم ّٚمػ سمف ومٕم ً
ّل سملم اعمّلىمل واعمقضمقد وقمدم ضمري٤من إصؾ ذم
اعمٗم٘مقد ٟمٔمر ًا إمم ظمروضمف قمـ اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ ،أو ًمٕمدم شمر ّشم٥م أصمر قمٚمٞمف ومٕمّل
إوًملم ،وأ ُّم٤م ًمق يم٤من سم٤مىمٞم ً٤م ذم هذه اًمّمقرة سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وم٤معم ّتج ُف قمغم
قمغم اًمقضمٝملم ّ
ُم٤م ذيمره وقمغم ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م ـمٝم٤مرة اعمّلىمك ،وقمغم اًمقضمف اًمث٤مين هق وضمقب
آضمتٜم٤مب قمغم سمٕمض اًمقضمقه قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ يمام أذٟم٤م إًمٞمف.
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق وم٘مد اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ سمٕمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٌ٘م٤مء
طمٙمؿ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٕمد ارشمٗم٤مع أطمد اًمٓمروملم ،وم٤مًمٔم٤مهر ـمٝم٤مرة اعمّلىمل إ ُّم٤م
قمغم ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م أو وضمقد اعم٤مٟمع أظمر قمـ إصؾ ومٔم٤مهر ،وأ ُّم٤م قمغم ُم٤م
ىمٚمٜم٤م ومأل ّن اًمتٙمٚمٞمػ اًمً٤مسمؼ ٍ
سم٤مق أصمره ومٕم ً
ّل ،ومِمٖمؾ اًمذ ُّم٦م ِب٤م ُمٕمٚمقم وًمق
ّ
ومٞمٜمحؾ سمف اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومت٠م ُّمؾ ضمدّ ًا.
فم٤مهر ًا،
شمقضمف احلٙمؿ سمقضمقب آضمتٜم٤مب
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مرشمٗم٤مع أصمره سم٤مرشمٗم٤مع اًمٕمٚمؿ ّ
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قمـ اعمّلىمل يمام ٓ خيٗمك وضمٝمف.
حمّلً ٓسمتّلء اعمٙم ّٚمػ ،سمؾ ّ
يمؾ
وٟمٔمػم وم٘مد اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ قمدم يمقٟمف ّ 
صح٦م اًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم سمف وُم٤م ٓ يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل يمام
ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ّ
ئمٝمر وضمٝمف سم٤معم٘م٤ميً٦م.
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق يم٤من اعمّلىمل ظم٤مرضم ً٤م قمـ اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ
صمؿ دظمؾ اعمّلىم ٰك سم٤مًمٗمتح حت٧م اسمتّلء
صمؿ طمّمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ،
اإلمج٤مزمّ ،
صمؿ قمٚمؿ إمج٤مٓ سمٜمج٤مؾمتف أو
اعمٙم ّٚمػ ،يمام ًمق ٓىمك صمقب ُمع صمقب اًمًٚمٓم٤منّ ،
صمؿ أقمٓمك 1اًمًٚمٓم٤من اًمثقب إ ّي٤مه
ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف ًمقىمقع ٟمج٤مؾم٦م قمغم أطمدمه٤مّ ،
ٍ
طمٞمٜمئذ ذم اعمّلىمل واحلٙمؿ سمقضمقب
ُمٚمٙمف ،ومٗمل ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة
آضمتٜم٤مب قمـ اعمِمتٌٝملم ،أو ضمري٤من إصؾ ذم اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ سمخّلف
أظمريـ ،أو احلٙمؿ سمقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اجلٛمٞمع وضمقه صمّلصم٦م

ُمٌٜم ّٞم٤مت1

قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ قمغم اًمقضمقه اًمثّلصم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م.
إول ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م ا ًّمتل هل أومم اًمقضمقه ،وم٤مٟمّف سمدظمقل
ومٛمٌٜمك ّ
ِ
ّ
اعمّلىمل
اًمِمؽ ذم ٟمج٤مؾم٦م
اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ حت٧م اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ يٚمٖمل
ـ سم٤مًمٙمنـ ًمٙمقٟمف ؾمٌٌ ً٤م ًمف ،ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمف وسملم اًمٓمرف أظمر
ويتً٤مىمٓم٤من ،ومػمضمع إصؾ ذم اعمّلىمل ؾمٚمٞم ًام قمـ اعمٕم٤مرض.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :أقمٓم٤مش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مٌٜمٞم٤منش.
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وُمٌٜمك اًمث٤مين ؾمّلُم٦م إصؾ ذم اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ قمـ ُمٕم٤مرو٦م إصؾ
ذم اًمٓمرف أظمرً :مً٘مقـمف ىمٌٚمف سمٛمٕم٤مروتف ُمع إصؾ ذم اعمّلىمل وؾم٘مقـمٝمام
ُمٕم٤م ،ومّل أصؾ طمتّك يٕم٤مروف قمغم ُم٤م شم٘مدّ م ذم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ أضمقسم٦م
اإلؿمٙم٤مل إظمػم.
وُمٌٜمك اًمث٤مًم٨م ُم٤م سم ّٞمٜم٤مه ُمـ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ،وم٢م ّن اعمٙم ّٚمػ سمف ومٕم ً
ّل ىمٌؾ
ومٞمتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
دظمقًمف حت٧م آسمتّلء ُمر ّدد سملم اعمّلىم ٰك واًمٓمرف أظمر،
ّ
سم٠مطمد اخلٓم٤مسملم ،ومٞمٌ٘مك أصمره وًمق ارشمٗمع اًمٕمٚمؿ ،يمام ًمق اٟمتٗمك أطمد اإلٟم٤مئلم
وسمدظمقًمف حت٧م آسمتّلء يٕمٚمؿ سمخٓم٤مب شمٗمّمٞمكم سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٜمجس اعمر ّدد
سملم ٟمٗمس اعمِمتٌٝملم ،ومٞمً٘مط إصقل ذم مجٞمع إـمراف سم٤معم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
وُم٤مل سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م إمم اًمقضمف اًمث٤مًم٨مُ ،مع اقمتامده هٜم٤مك قمغم
اًمقضمف اًمث٤مينٟ :مٔمر ًا إمم أ ّن إصؾ ذم اعمّلىم ٰك ـ سم٤مًمٗمتح ـ سمٕمد اًمدظمقل يٕم٤مرض
ُمع إصؾ اًمث٤مين ذم اًمٓمرف أظمر ،سمٛمٕمٜمك أٟمّف ًمق ٓ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٞمٜمف وسملم
اعمّلىمل ،وُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف ُم٘مدّ ُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُٓمتث٤مًمف ًمٙم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م،
ومٞمٕم٤مرض ُمٕمف.
وومٞمف ٟمٔمر فم٤مهر قمغم ُم٤م اظمت٤مره هٜم٤مك واًمتح٘مٞمؼ قمٜمدي ُم٤م قمروم٧مٟ :مٕمؿ
ر ّسمام َي َّت ِج ُف سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة احلٙمقُم٦م وضمقب آضمتٜم٤مب ُمٜمٝمام ُمٕم ً٤م إذا اًمتزم
سمّمح٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م أيْم ً٤مّ ،
إول أؾم٘مط
وم٤من اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
ّ
إصؾ ،ومحٙمٛمف ٍ
سم٤مق سمٕمد ارشمٗم٤مقمف واٟمحّلًمف ،ومّل يرضمع إمم ىم٤مقمدة اإلسم٤مطم٦م
رأؾم ً٤م وًمق سمٕمد ؾم٘مقط احل٤ميمؿ ،وم٤مومٝمؿ وشمد ّسمر واهمتٜمؿ.
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اوٓمر إمم ارشمٙم٤مب سمٕمض حمتٛمّلت اًمِمٌٝم٦م ،1وم٢م ُّم٤م
إُمر اخل٤مُمس اٟمّف ًمق
ّ
ُمٕملم ،أو سمٕمض ٓ سمٕمٞمٜمف :وىمري٥م ُمٜمف اًمٙمّلم
أن يٙمقن آوٓمرار ذم سمٕمض ّ
ُمٕملم ،أو َهم ِػم ُُم َٕم َّ ٍ
ُمرظمص ًمٗمٕمؾ َسم ْٕم ٍ
ذم قمروض ؾمٌ٥م ّ
لم ُمـ قمن
ض ّ
يؽمضمح قمٚمٞمف.
وطمرج ،أو ُمزامح٦م ُمع اطمتامل اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف عم٤م ّ
ومّمؾ ومٞمف سمٕمض
وم٢من يم٤من آوٓمرار ذم اًمٌٕمض
اعمٕملم ،وم٘مد ّ
ّ
إؾم٤مـملم 1سملم يمقن آوٓمرار ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم أو ُمٕمف ،ومّل ُي٥م
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ
آضمتٜم٤مب قمـ اًمٌ٤مىمل ًمرضمققمف إمم قمدم ّ
اعمحرم هق اعمْمٓمر إًمٞمف ـ وىمد قمرف شمقوٞمحف
احلرام اًمقاىمٕملٓ :طمتامل يمقن ّ
ِمّ٤م شم٘مدّ م ـ وسملم يمقٟمف سمٕمده ،وم٤مؾمتٔمٝمر وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اًمٌ٤مىمل ُمًتدّ ًٓ
قمٚمٞمف سم٠م ّن اإلذن ذم شمرك سمٕمض اعم٘مدّ ُم٤مت اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م سمٕمد ُمّلطمٔم٦م وضمقب
آضمتٜم٤مب قمـ احلرام اًمقاىمٕمل ،يرضمع إمم ايمتٗم٤مء اًمِم٤مرع ذم اُمتث٤مل ذًمؽ
اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ سمٕمض اعمِمتٌٝم٤مت3.

شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ
واقمؽمض قمٚمٞمف سم٤مٟمّف إن يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى يم٤مومٞم ً٤م ذم ّ
طمتّك يٙمقن ظمروج اًمِمٌٝم٤مت اًمٌدو ّي٦م ٕضمؾ اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سم٤معمٕمذوري٦م،
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.1هق اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري .
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شمقضمف قمٚمٞمف أن حيٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٘م٤مُملم :وإن يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى أيْم ً٤م
ّ
شمٜمتجز اًمتٙمٚمٞمػ ،يم٤من احلٙمؿ هق اًمؼماءة ومٞمٝم٤مٟٓ :متٗم٤مء اًمٕمٚمؿ
حمت٤مضم ً٤م إًمٞمف ذم ّ
سم٤مًمّمٖمرى سمٕمد آوٓمرار ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ويمذا ذم ّ
يمؾ ُمقرد طمدث طم٤مدث يقضم٥م
ومقت اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى ومٕمّلً.
ودقمقى اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام سم٠م ّن ُم٘مت٣م ىم٤مقمدة آؿمتٖم٤مل واؾمتّمح٤مسمف هق
إول ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمحّمقل آؿمتٖم٤مل
وضمقب آطمتٞم٤مط ذم اًمث٤مين ،سمخّلف ّ
طمتّك حيٙمؿ سمٌ٘م٤مءه.
ُمدومققم٦م سم٠م ّن اؾمتّمح٤مب آؿمتٖم٤مل همػم ٍ
وىمرر ذم
ضم٤مر ،يمام اقمؽمف سمف ّ
ّ
اًمِمؽ ذم طمّمقل
ُمقوٕمف :وأ ُّم٤م ىم٤مقمدة آؿمتٖم٤مل ومٝمل إٟمّام يٕمٛمؾ ِب٤م إذا يم٤من
ّ
اًمِمؽ ذم اٟمٕمدام ُمقوقع اًمتٙمٚمٞمػ أو
آُمتث٤مل ،وأ ُّم٤م ًمق يم٤من ُمً ٌٌّ ً٤م قمـ
ًمٚمتٛمًؽ ِب٤م ،سمؾ يٜم٘مٚم٥م إمم اًمِمٌٝم٦م اًم ٌَدْ ِو ّي٦م ذم اًمٌ٤مىمل.
ارشمٗم٤مقمف ،ومّل ُمٕمٜمك
ّ
ٟمٕمؿً ،مق يم٤من هٜم٤مك أصؾ ُمقوققمل ي٘مض سم٢مصمٌ٤مت سم٘م٤مء اًمِمٖمؾ،
يم٤مؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اًمقىم٧م عمؽم ّشم٥م قمٚمٞمف وضمقب اإلشمٞم٤من سمف سم٤مًمٗمٕمؾ ،شم ّؿ احلٙمؿ
سم٤مًمِمٖمؾ ٕضمٚمف وُمثؾ ذًمؽ ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم.
اًمتٜمجز قم٘م ً
ّل،
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى وإن ومرض يمٗم٤ميتف ذم
ّ
ًمٙم ّـ إصؾ ا ًّمذي ٓ ُمٕم٤مرض ًمف ي٘متض احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة واإلسم٤مطم٦م ذم همػم
اعمْمٓمر إًمٞمف وىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ومٞمف ،وهذا إٟمّام يٙمقن ذم اًمّمقرة
ّ
ٜمجز قمغم اًمٕمٚمؿ
إومم :وأ ُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مٕصؾ ٓ ُيري ومٞمف وًمق ىمٚمٜم٤م سمتق ّىمػ اًمت ّ
سم٤مًمّمٖمرىٟٕ ،مّف سمٕمد إطمراز اًمّمٖمرى ّأوًٓ وطمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ حيٙمؿ
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صمؿ يٌ٘مك أصمره سمٕمد
اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم شمٗمريغ اًمذ ُّم٦م قمٜمف ُم٤مدام اًمٕمٚمؿ سم٤مىمٞم ً٤م ىمٓمٕم ً٤مّ ،
ّ
واحلؾ سم٤مًمِم ّؽ ذم طمدوث
ارشمٗم٤مع اًمٕمٚمؿ :إ ُّم٤م ٕضمؾ اظمتّم٤مص أد ًّم٦م اًمؼماءة
اًمتٙمٚمٞمػ ،ومّل يِمٛمؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمفّ ٕ :ن ا ّ
ًمِمؽ ذم سم٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ اًمً٤مسمؼ سمٕمٞمٜمف.
وإ ُّم٤م ٕ ّن اًمٕم٘مؾ احل٤ميمؿ سمقضمقب آُمتث٤مل ؾم٤مسم٘م ً٤م سمٕمٞمٜمف ُمقضمقد ذم زُم٤من
ّ
اًمِمؽّ ٕ :ن احلٙمؿ اًمٕم٘مكم إٟمّام هق وضمقب حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمراغ اًمٞم٘مٞمٜمل سمٕمد
ّ
اًمِمؽ ذم اإلُمتث٤مل همػم ُمً ّٚمؿ
اًمِمٖمؾ اًمٞم٘مٞمٜمل ،وشم٘مٞمٞمده سمخّمقص صقرة
وحت٘مٞم٘مف ذم حم ّٚمف.
وإ ُّم٤م ٕضمؾ اؾمتّمح٤مب اًمتٙمٚمٞمػ اعمر ّدد ،وم٢مذا طمٙمؿ سمقضمقده ذم اًمزُم٤من
اًمث٤مين ،وضم٥م اإلشمٞم٤من سمٛم٘مدّ ُمتف ا ًّمتل هل اًمٗمرد اًمٌ٤مىمل حلّمقل اًم٘مٓمع سم٤مًمٗمراغ
ُمٕمف.
وإ ُّم٤م ٕضمؾ اؾمتّمح٤مب اؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م.
ودقمقى ضمري٤مٟمف رأؾم ً٤م ـ يمام اقمؽمف سمف ـ ُمدومققم٦م سم٠م ّن قمٛمدة ُم٤م ذيمر
هٜم٤مك ُم٤مٟمٕم ً٤م قمٜمف هق أ ّن اًمِم ّؽ سمٜمٗمًف قم ّٚم٦م ًمقضمقب اإلشمٞم٤من ًم٘م٤مقمدة آؿمتٖم٤مل،
ّ
واًمِمؽ ذم احلٙمؿ سمثٌقشمف ،وم٢مذا
ومّل ُمٕمٜمك ًمّلؾمتّمح٤مب سمٕمد اؾمتقاء اًمٕمٚمؿ
ّ
اًمِمؽ هٜم٤م قم ّٚم٦م ًمٚمحٙمؿ سمٌ٘م٤مء
ومرض قمدم ضمري٤من اًم٘م٤مقمدة وقمدم يمقن
آؿمتٖم٤مل ،ومام اعم٤مٟمع ُمـ اؾمتّمح٤مسمف؟ وحت٘مٞمؼ اًمٙمّلم هٜم٤م ُمقيمقل إمم ُمٌح٨م
آؾمتّمح٤مب.
ور ّسمام يًتِمٙمؾ ذم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ذم اًمّمقرة إومم سم٠م ّن آوٓمرار
ُم٤مٟمع قمـ صمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مسم٧م ُم٘متْمٞمف وُمـ اًم٘مقاقمد اعمً ّٚمٛم٦م قمٜمد اًمٕم٘مّلء
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ٍ
قمام ي٘متْمٞمف اعم٘مت٣م ،وًمذا
إ ّن اًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ اعم٤مٟمع همػم يم٤مف ذم رومع اًمٞمد ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اوٓمرار اعمٙم ّٚمػ وقمدُمف اًمٗمحص قمٜمف سمٛمٕمٜمك ضمقاز
ُي٥م قمٜمد
اًمتق ّىمػ ذم اُمتث٤مل احلٙمؿ سمٕمذر اطمتامل قمجزه قمٜمف ُمـ دون ومحص ويٕمدّ وٟمف
اًمٕم٘مّلء قم٤مصٞم ً٤م ًمق اٟمٙمِمػ قمدم اوٓمراره ،سمؾ ويمذا ُي٥م اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم
ّ
اًمِمؽ ومٞمف سمٕمد اًمٗمحص أيْم ً٤م طمتّك يٕمٚمؿ ذًمؽ ،ومٞمج٥م
آوٓمرار قمٜمد
اًمّمقم قمغم ُمـ ّ
يِمؽ ذم ىمدرشمف قمغم إمت٤مم اًمّمقم طمتّك يّمؾ إمم اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ،
اعمٕملم وًمق يم٤من هق ظمقف اًمير.
أو اًمٓمريؼ ّ

اًمِمؽ ذم وضمقد آوٓمرار ذم اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕملم همػم ٍ
ّ
يم٤مف ذم
ومٙمام أ ّن
ّ

رومع اًمٞمد قمٜمف ،ومٙمذا آوٓمرار اعمٕمٚمقم اعمر ّدد سملم اعمٙم ّٚمػ سمف واىمٕم ً٤م ،وأ ُّم٤م ُم٤م مل
ّ
اًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ آوٓمرار ذم اعمٙم ّٚمػ سمف
يٙم ّٚمػ سمف ،وم٢مٟمّف أيْم ً٤م يرضمع إمم
وشمٜمجز قمغم اعمٙم ّٚمػ ،وضم٥م سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًم٘مٓمع
وقمدُمف ،وم٢مذا صمٌ٧م اًمتٙمٚمٞمػ
ّ
يْمٓمر إًمٞمف وؾم٘مط إصقل ّ
اعمرظمّم٦م
سمتٗمريغ اًمذ ُّم٦م قمٜمف سمٛمراقم٤مشمف ذم ُم٤م ٓ
ّ
يم٤مًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م.
وي١م ّيده ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ قمدم شمٗمّمٞمؾ أطمد ذم اعمقارد اًمتل اؾمتٙمِمػ ُمٜمٝم٤م
اإلمج٤مع قمغم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة سملم طمّمقل
ُمٕملم ىمٌؾ
سمٛمٕملم أو همػم ّ
آوٓمرار سم٠مطمد إـمراف وقمدُمف ،ومْمّل قمـ يمقٟمف ّ
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وسمٕمده ،ومٙم٤من وضمقب آطمتٞم٤مط ذم احل٤مٓت إمج٤مقمل وطمٞمٜمئذ
ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل سمقضمقب آطمتٞم٤مط هٜم٤م وًمق ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم أصؾ
اعمً٠مًم٦م هق إد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م دون طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ.
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ًمٙم ّـ اإلٟمّم٤مف أ ّن ذًمؽ ُمٜمٔمقر ومٞمفّ ،
وم٢من دقمقى يمقن آوٓمرار ُم٤مٟمٕم ً٤م
قمـ صمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ همػم فم٤مهرّ :
وم٢من اًم٘مدرة ذط ذم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ قم٘م ً
ّل،
سطمقا سمف ،سمؾ هل فم٤مهرة ذم طمدّ ذاشمفّ ،
وم٢من ـمٚم٥م رء ُمـ اعمٙم ّٚمػ ٓ
يمام ّ
ي٘مدر قمغم اإلشمٞم٤من سم٤معمٓمٚمقب ىمٌٞمح ،سمٛمٕمٜمك أٟمّف ٓ ُم٘مت٣م ًمٚمٓمٚم٥م ُمٜمفّ ،
وم٢من
اؾمتدقم٤مء اًمٗمٕمؾ واىمتْم٤مءه ومرع ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمًتدقمك ُمٜمف ًمإلشمٞم٤من ومٕم ً
ّل سم٠من يٙمقن
ىم٤مدر ًا قمغم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ،ويمٞمػ يدّ قمل أ ّن اعمٗمٚمقج وإقمٛمك ِلام ىم٤مسمٚم ّٞم٦م إُمر
سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٜمٔمر إمم اًم٘مرآن ،وم٢محل٤مق ذط اًم٘مدرة سمنمط ىم٤مسمٚمٞم٦م ّ
احلؾ أومم
ُمـ إحل٤مىمف سمً٤مئر اًمنموط ،ومٙمٞمػ ُيدَّ قم ٰك يمقن اًمٕمجز ُم٤مٟمٕم ً٤م؟ ُمع أ ّن اًمٕمجز
ًمٞمس ّإٓ قمدم اًم٘مدرة ،وم٢م ّن اًم٘مدرة أُمر وضمقدي هق اًمتٛم ّٙمـ ُمـ ـمرذم
اًمٜم٘مٞمض وٓ ٟمتٕم٘مؾ ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمجز ّإٓ قمدم اًمتٛم ّٙمـ ِمّـ ًمف أهٚمٞم٦م اًمتٛم ّٙمـ
ّمح ضمٕمٚمف ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ اًمتٙمٚمٞمػ ُمع
يم٤مًمٕمٛمك ،وهذا اعمٕمٜمك اًمٕمدُمل يمٞمػ ي ّ
اومت٘م٤مر اًمٓمٚم٥م إمم ٟمٗمس ىمدرة اعمٙم ّٚمػ سمام هل ىمدرة ىمٓمٕم ً٤م؟!
ٟمٕمؿ ،ىمد يٙمقن اًمٕمجز ِ
ـم٤مرئ ً٤م قمغم اعمٙم ّٚمػ سمٛمٕمٜمك سم٘م٤مء ُم٘مت٣م اًم٘مدرة
واًمتٛم ّٙمـ اًمِم٠مين ويٙمقن ارشمٗم٤مقمٝمام ومٕم ً
ّل ٕضمؾ ُم٤مٟمع ُمٜمع قمٜمٝم٤مً ،مٙمٜمّف همػم
ضمٕمؾ اًمٕمجز ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ اًمتٙمٚمٞمػ يمام هق ّ
حمط اًمٌح٨م هٜم٤م.
وأ ُّم٤م ًمزوم اًمٗمحص قمـ اًم٘مدرة ذم شمرك آُمتث٤مل واًمٌٜم٤مء قمغم قمدم
ّ
خمتص سمام إذا ؾمٌؼ اًم٘مدرة طمتّك شمثٌ٧م اًم٘مدرة
اًمِمؽ :وم٢م ُّم٤م
اًمٕمجز قمٜمد
ّ
ـمرو اًمٕمجز ُمع سم٘م٤مء اًم٘مدرة اًمِم٠مٟم ّٞم٦م طمتّك شمثٌ٧م
سم٤مؾمتّمح٤مِب٤م ،أو ذم ُمقارد ّ
ّ
اًمِمؽ ذم ُم٤م يٛمٜمع ُمٜمف :وإ ُّم٤م ٕضمؾ إظمذ
اًم٘مدرة سمقضمقد ُم٘متْمٞمف قمٜمد
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ظم٤مص٦م
اعمخّمص :وإ ُّم٤م ٕضمؾ ىم٤مقمدة قم٘مّلئ ّٞم٦م
يتٌلم
ّ
ّ
سم٢مـمّلق اخلٓم٤مب طمتّك ّ
ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ،ورء ُمٜمٝم٤م ٓ ُيري ذم ُم٤م ٟمحـ سمّمددهّ ،
وم٢من اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ
ُمـ مجٞمع ذًمؽ ُمع ُم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ اعمٜمع اًمٔم٤مهر سمام إذا ّ
ؿمؽ ذم ـمر ّو اًمٕمجز
سمٓمروه ومل ٟمٕمٚمؿ إ ّن اًمتٙمٚمٞمػ ُمتٕم ّٚمؼ سمف أو
وقمدُمف رأؾم ً٤م ٓ ،ذم ُم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م
ّ
سم٤معم٘مدور.
يتؿ إذا يم٤من آوٓمرار طم٘مٞم٘م ّٞم ً٤م راومٕم ً٤م ًمٚم٘مدرة
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن ذًمؽ إٟمّام ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمـ يمقٟمف ومٕم ً
ّل اظمتٞم٤مر ّي ً٤م،
وهق ظمّلف فم٤مهر اًمٕمٜمقان ،خلروج اًمٗمٕمؾ
وأ ُّم٤م إذا يم٤من آوٓمرار همػم راومع ًمٚم٘مدرة ،يمام ًمق شمق ّىمػ طمٗمظ ٟمٗمًف أو
قمروف أو ُم٤مًمف ا ًّمذي يٕمتدّ سمِم٠مٟمف قمغم ارشمٙم٤مب سمٕمض اعمحتٛمّلت ،أو ًمزم ُمـ
هؿ ُمٜمف قمٚمٞمف وٟمحق ذًمؽ،
شمريمف طمرج ،أو يم٤من ذقم ّٞم ً٤م يمام إذا شمق ّىمػ واضم٥م أ ّ
ومٝمذا اًمٜمحق ُمـ آوٓمرار [همػم] ُم٤مٟمع قمـ اًمتٙمٚمٞمػٟٕ ،مّف ُيقز اًمتٙمٚمٞمػ سمف
قم٘م ً
ّل سمٛمٕمٜمك اؾمتجامقمف ًمنمائط اعمٙم ّٚمػ سمف ،ومتح ّ٘مؼ ُمثؾ ذًمؽ اعم٤مٟمعُ 1مدومقع
ّ
اًمِمؽ سم٠مص٤مًم٦م قمدُمف وًمذا قم ّٚمؾ اعمٗم ّّمؾ اعمٜمع ذم اًمث٤مين سم٠م ّن اإلذن ذم شمرك
قمٜمد
اعم٘مدّ ُم٤مت يم٤مؿمػ قمـ [إذٟمف ذم شمرك ذي اعم٘مدُم٦م] 1وٓ َي ِّم ُّح اإلذن ّإٓ سمٕمد
اًمِمؽ ِ
ّ
ٟم٤مؿمئ ً٤م
طمجٞم٦م أص٤مًم٦م قمدم اعم٤مٟمع قمٜمد يمقن
اًم٘مدرةً ،مٙمـ يٌ٘مك اًمٙمّلم ذم ّ
قمـ شمر ّدد اعمٛمٜمقع سملم أُمريـ ىمد حت ّ٘مؼ ذم أطمدمه٤م وقمٚمؿ قمدُمف ذم أظمرّ ،
ومٚمٕمؾ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :م٤مٟمعش.
 .1ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م ُمٗم٘مقد.
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ىمقة ًمقٓ ؾمّلُم٦م
طمجٞم٦م أص٤مًم٦م اًمٕمدم ٓ خيٚمق قمـ ّ
سمٜم٤مء اعمً٠مًم٦م قمغم ُم٘مدار ّ
اوٓمر إًمٞمف قمـ اعمٕم٤مرضً ،مٕمدم ضمري٤من
أص٤مًم٦م اًمؼماءة واحل ّؾ ذم همػم ُم٤م
ّ
اوٓمر إًمٞمف ،وم٢م ّن قمٛمدة ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف ذم وضمقب آطمتٞم٤مط
إصؾ ذم ُم٤م
ّ
شمٕم٤مرض إصٚملم اعمٗم٘مقد هٜم٤م ،ومت٠م ُّمؾ.
اًمتٛمًؽ سم٤مإلمج٤مع هٜم٤م وم٠موهـ رءً :مٕمدم ُمٕمٚمقُم ّٞم٦م فمٝمقر
وأ ُّم٤م
ّ
يمّلُمٝمؿ ذم شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ ًمذًمؽ سمحٞم٨م حيّمؾ ُمٜمف اإلمج٤مع :وًمق ومرض فمٝمقر
وم٤مًمتٛمًؽ سمف ًمتحّمٞمؾ اإلمج٤مع ِمّ٤م ٓ يٜمٌٖمل.
ّ

ض ُُم َٕم َّ ٍ
هذا يم ّٚمف ذم ُم٤م إذا يم٤من آوٓمرار سمِ ٌَ ْٕم ٍ
لم ،وأ ُّم٤م إذا يم٤من

سح سمٕمض إؾم٤مـملم سمقضمقب
آوٓمرار سمٌٕمض همػم ّ
ُمٕملم ،وم٘مد ّ
ِ
آطمتٞم٤مط ُمٓمٚم٘م ً٤م وإن يم٤من آوٓمرار ىمٌؾ اًمٕمٚمؿّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ طم٤مصؾ سمحرُم٦م
واطمد ُمـ إُمقر ،وًمق قمٚمؿ طمرُمتف شمٗمّمٞم ً
ّل وضم٥م آضمتٜم٤مب قمٜمف وشمرظمٞمص
سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمٌدل ُمقضم٥م ِ
ٓيمتٗم٤مء إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٌ٤مىمل1.
أىمقل :وشمقوٞمحف أ ّن آوٓمرار هٜم٤م قمٜمد ُم٤مٟمع قمـ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ٓ
سمذاشمف ،وم٢م ّن اعمٛمٜمقع قمٜمف واىمٕم٤م هق أطمد إـمراف ٓ مجٞمٕمٝم٤م ،وم٤موٓمراره إمم
ًمتٕملم ضمٕمٚمف ذم ُم٤م يٌ٤مح ُمٜمٝم٤م واىمٕم ً٤م ،يمام ًمق
ارشمٙم٤مب سمٕمض ٓ يزاطمؿ اًمتٙمٚمٞمػ ّ
يٖمػمان احلٙمؿ اًمقاىمٕمل،
يم٤من طم٤مل إـمراف
ّ
ُمِمخّم٤م ،وم٢م ّن اًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ ٓ ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 145واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.454
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اعمحرم ذم ٟمٗمس إُمر ،مل يٙمـ هٜم٤م
اعمٕملم ،وم٤مٟمّف ًمق يم٤من هق
ّ
سمخّلف اًمٌٕمض ّ
طمٙمؿ واىمٕمل أص ً
ّل ،ومػمضمع اًمِم ّؽ إمم ٟمٗمس اًمتٙمٚمٞمػ.
وأ ُّم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،وم٤مٓوٓمرار ُم٤مٟمع قمـ اُمتث٤مل ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل
سم٤مإلشمٞم٤من سمجٛمٞمع اعمحتٛمّلت ،ومٛم٘مت٣م اجلٛمع سملم ُمراقم٤مة اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل
ذم آُمتث٤مل وُمراقم٤مة آوٓمرار هق اإليمتٗم٤مء سمٌٕمض اعمحتٛمّلت سم٘مدر ُم٤م
ُمر ذم
يٜمدومع سمف احل٤مضم٦م ُمـ إسم٘م٤مء اًمٌ٤مىمل ُمراقم٤مة ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ،يمام ّ
إول.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مًؿ ّ
وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م :إ ّن [ ُطمٙم َْؿ] أص٤مًم٦م ّ
احلؾ واًمٓمٝم٤مرة هٜم٤م ضم٤مر ذم
ُمٕملم ،ومٞمتً٤مىمٓم٤من
اًمٓمروملم وٓ يٜم٤مومٞمف آوٓمرار هٜم٤م ًمتٕم ّٚم٘مف سمقاطمد همػم ّ
اعمْمٓمر إًمٞمف.
سم٤مًمتٕم٤مرض سمخّلف ُم٤م َؾم ٌَ َؼّ ٕ :ن إصؾ همػم ضم٤مر ذم
ّ
وم٢من ىمٚم٧م :اًمؽمظمٞمص ذم شمرك سمٕمض اعم٘مدّ ُم٤مت اًمٕم٤م ُّم َّٞم ِ٦م يم٤معم٘مدّ ُم٤مت
اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مؿمػ قمـ قمدم إرادة احلرام اًمقاىمٕمل ،ضورة اُمتٜم٤مع اضمتامع
اإلذن واًمٜمٝمل اًمٕم٘مٚمٞملم ذم رء واطمد أسمد ًا ،وم٢مذا ا ّشمٗمؼ يمقن اعمخت٤مر هق احلرام
اًمقاىمٕمل اُمتٜمع سم٘م٤مء اًمٜمٝمل سمح٤مًمف ،وم٢م ُّم٤م أن ٓ يٙمقن ُمقضمقد ًا ذم اًمقاىمع أيْم ً٤م،
ٟمٔمر ًا إمم يمقن اًمؽمظمٞمص اًمٜم٤مر قمـ آوٓمرار أيْم ً٤م واىمٕمٞم ً٤م وًمق يم٤من شمٕم ّٚم٘مف
ُمٕملم ،ضورة اُمتٜم٤مع اإلذن ذم شمرك أطمد إُمريـ اًم ّٚمذيـ
اسمتداء سم٠مُمر همػم ّ
حمرم ،وإ ُّم٤م أن يٙمقن احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ؿم٠مٟم ّٞم ً٤م سوم ً٤م.
أطمدمه٤م ّ
إول ،ومٗمً٤مد احلٙمؿ سمقضمقب آطمتٞم٤مط فم٤مهرّ ٕ :ن اعمٗمروض
وقمغم ّ
ارشمٗم٤مع اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع وٓ شمٙمٚمٞمػ سمام قمداه طمتّك ُي٥م آطمتٞم٤مط ٕضمٚمف،
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اعمٜمجز ُمٓمٚم٘م ً٤م :وًمق ُؾم ِّٚم َؿ
وقمغم اًمث٤مين ومٙمذًمؽٟٕ :مّف ٓ ُي٥م اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ ّ
اًمتٕمرض ًمف ذم اجلٛمٚم٦م قمٜمد اًمٕمٚمؿ سمف ،وم٠مىمَم ُم٤م هٜم٤م وضمقب آُمتث٤مل
وضمقب ّ
آطمتامزم وهق إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي احلرام ٓ ،آىمتّم٤مر ذم اًمؽمظمٞمص قمغم ُم٤م
يٜمدومع سمف اًميورة.
ُىم ْٚم ُ٧م :اإل ُ
اًمقاىمٕمل ُخم ْ َتص سمِ َٖم ْ ِػم احلَرا ِمٟٕ ،مّف ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ ذم
ذن
ُّ
اعمحرم ٟمٔمػم اإلذن اًمث٤مسم٧م ذم مجٞمع أـمراف اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ُم٤م
ارشمٙم٤مب
ّ
ؾمقى ُم٤م هق طمرام واىمٕم ً٤م ،وم٢م ّن ُم٤مؾمقاه ُمٌ٤مح واىمٕمل ىمٓمٕم ً٤مً ،مٙم ّـ اإلذن هٜم٤مك
ِمّ٤م ُي٥م رومع اًمٞمد قمٜمف فم٤مهر ًا سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ طمذر ًا قمـ اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع
وشمٕملم إظمذ
ومٞمف ،وهٜم٤م عمّ٤م مل يٛمٙمـ رومع اًمٞمد قمٜمف عمٙم٤من آوٓمرار اعمٗمروض ّ
سمف ًمذًمؽ ومل يٙمـ ُمقرد اًمؽمظمٞمص واًمٜمٝمل ِمت٤مزيـ قمٜمد اعمٙم ّٚمػ ،وضم٥م
احلٙمؿ سمؽمك سمٕمض حمتٛمّلت اًمِمٌٝم٦م ًمذًمؽ وُمراقم٤مة اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ذم
ومتٕملم احلٙمؿ سمٕمدم
اًمٌ٤مىمل ،وم٤مٓوٓمرار هٜم٤م ُم٤مٟمع قمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمقاوم٘م٦مّ ،
ّ
اًمتٕمذر ،يم٤من وضمقب
وضمقسمف ،وعمّ٤م يم٤من اًمٕم٘مؾ هق احل٤ميمؿ سمقضمقسمف قمٜمد قمدم
يم٤مٕول
آىمتّم٤مر ذم شمرك اعم٘مدّ ُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمام يٜمدومع سمف اًميورة صم٤مسمت ً٤م
ّ
يًتحؼ اعم١ماظمذة
سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾً ،مٕمدم حت ّ٘مؼ اإلذن ُمـ اًمٕم٘م٤مب ذم اًمٌ٤مىمل ،سمؾ
ّ
قمٚمٞمٝم٤م ًمق ا ّشمٗم٘م٧م ُمّم٤مدوم٦م احلرام ِل٤م ،ومٞمتح ّ٘مؼ ُمـ اعمجٛمقع شمٙمٚمٞمػ فم٤مهري
ُمتقؾمط سملم إًمٖم٤مء اًمقاىمع رأؾم ً٤م وحتّمٞمٚمف ىمٓمٕم ً٤م ،وهق وضمقب آُمتث٤مٓت
ّ
آطمتامًمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م وآىمتّم٤مر ذم اعمؽموك سم٘مدر اًميورة.
عمتقؾمط إ ّن طم٤مصٚمف «صمٌقت
وذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم ذم سمٞم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ا ّ
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اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع ُمـ اًمٓمريؼ ا ًّمذي ّ
رظمص اًمِم٤مرع ذم اُمتث٤مًمف وهق شمرك سم٤مىمل
اعمحتٛمّلت ،وهذا ٟمٔمػم مجٞمع اًمٓمرق اًمنمقم ّٞم٦م اعمجٕمقًم٦م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اًمقاىمٕم ّٞم٦م
وُمرضمٕمف إمم اًم٘مٜم٤مقم٦م قمـ اًمقاىمع سمٌٕمض حمتٛمّلشمف ُمٕم ّٞمٜم٤م ،يمام ذم إظمذ ذم
خمػما يمام ذم ُمقارد اًمتخٞمػمش.1
احل٤مًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم آؾمتّمح٤مب ،أو ّ
أىمقل :وهذا سمٔم٤مهره ُمٌٜم ّل قمغم ًمزوم ضمٕمؾ اًمٌدل قمٜمد اًمؽمظمٞمص طمتّك
ذم ُمقرد آوٓمرار ،وىمد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ذم أصؾ ًمزوُمف ؾم٤مسم٘م ً٤م ،ويزيده إؿمٙم٤مل
ُمّلطمٔم٦م حت ّ٘مؼ آوٓمرار هٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقب آطمتٞم٤مط قم٘مّلّ ،
وإٓ ومّلسمدّ
ُمـ ُمّلطمٔم٦م ُم٘مدار اإلمج٤مع وآؾمت٘مراء وهمػممه٤م ،واًمٔم٤مهر قمدم إُمٙم٤من
اًمتٕمٛمٞمؿ سم٤مإلمج٤مع ًمٙمقٟمف ًمٌ ّٞم ً٤م ،وأ ُّم٤م آؾمت٘مراء ومّل يٌٕمد ؿمٛمقًمف ًمٚمٛم٘م٤مم أيْم ً٤م،
ومت٠م ُّمؾ.
عمحرم قمٜمد اًمتٛم ّٙمـ ُمٜمف ذم
صمؿ إٟمّف هؾ ُي٥م اًمٗمحص قمـ شمِمخٞمص ا ّ
ّ
إولّ ٕ :ن اًمؼماءة هٜم٤م حمٙمقُم٦م
احلٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم أو ٓ؟ وضمٝم٤من ،أفمٝمرمه٤م ّ
سم٘م٤مقمدة آؿمتٖم٤مل اًم٘م٤ميض سمٚمزوم اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜم ّٞم٦م.
ودقمقى ؿمٛمقل اإلمج٤مع قمغم قمدم وضمقب اًمٗمحص ذم اًمِمٌٝم٤مت
اعمقوققمٞم٦م عم٤م ٟمحـ ومٞمف ِمٜمققم٦م ،سمؾ اعمً ّٚمؿ ُمٜمف هق اًمِمٌٝم٤مت اًم ٌَدْ ِو ّي ُ٦م
وظمّمقص ً٤م ًمق يم٤من آوٓمرار ذقمٞم ً٤م ٕضمؾ ُمزامح٦م شمٙمٚمٞمػ آظمر أقم ّؿ ُمـ
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اإلطمتٞم٤مط ذم سمٕمض اعمحتٛمّلت.
ٟمٕمؿً ،مق يم٤من هٜم٤مك إـمّلق ذم دًمٞمؾ اًمؽمظمٞمص سمحٞم٨م يِمٛمؾ ىمٌؾ
اًمٗمحص أيْم ً٤مّ ،ادمف احلٙمؿ سمٕمدم وضمقسمف.
ُمٕملم أم
وهؾ ُي٥م
اًمتحري وحتّمٞمؾ اًمٔم ّـ إذا يم٤من آوٓمرار سمٖمػم ّ
ّ
ٓ؟ وضمٝم٤من ،وأ ُّم٤م اعمٜم٘مقل قمـ اعمح ّ٘مؼ ذم «اعمٕمتؼمش قمدم وضمقسمفً ،مٕمدم
اًمٔمـ 1يمام أ ّن اعمٜم٘مقل قمـ
طمّمقل اًمٕمٚمؿ ُمٜمف وقمدم اًمدًمٞمؾ قمغم اقمتٌ٤مر
ّ
ّ
ئمـ يمقٟمف اعمِمٝمقر
اًمٕمّلُم٦م ذم «اًمتذيمرةش 1واًمِمٝمٞمد ذم «اًمذيمرىش ،3سمؾ ىمد ّ
وضمقسمف ،إ ُّم٤م عم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ ًمزوم اًمٕمٛمؾ سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ،
اًمتحري هق اًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ
وم٤مٕىمرب إمم اًمقاىمع ،أو ُمـ ضمٝم٦م أ ّن اًمٕمٛمؾ سمٕمد
ّ
ُمـ آُمتث٤مل ،أو ذم طمّمقل اًمؼماءة قمـ آؿمتٖم٤مل اًمٞم٘مٞمٜمل ،سمؾ يٛمٙمـ إٟمّف ُمـ
اعمتٕملم
ىمٌٞمؾ اًمدوران سملم اًمتخٞمػم واًمتٕمٞملم ذم ـمريؼ آُمتث٤مل :واًمث٤مين هق
ّ
وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل إمم دًمٞمؾ آٟمًداد.

اًمتحري همػم ضم٤مئز ذم اإلٟم٤مئلم وذم ُم٤مزاد قمٚمٞمٝمام ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك أُم٤مرة أو مل
 .1ىم٤مل... :
ّ
يٙمـ وؾمقاء يم٤من اعمِمتٌف سم٤مًمٓم٤مهر ٟمجً ً٤م أو ٟمج٤مؾم٦م يم٤مًمٌقل أو ُمْم٤موم ً٤م أو ُمًتٕمٛم ً
ّل وًمق
اٟم٘مٚم٥م أطمدمه٤م مل ُيز اًمتحري أيْم ً٤مّ :
فمـ ومّل يرشمٗمع سمف ي٘ملم اًمٜمج٤مؾم٦م...
ٓن اًمتحري ّ
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صمؿ إٟمّف ّومرع سمٕمض إؾم٤مـملم 1قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم ُم٤م زاد قمغم
ّ
ىمدر آوٓمرار هٜم٤م ومً٤مد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٔم ّـ اعمٓمٚمؼ ُمـ اًمرضمقع
ذم همػم ُمقارد اًمٔمٜمقن إمم إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦مُ ،مع أ ّن ُم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
قمك ذم ُم٘مدّ ُم٤مت اًمدًمٞمؾ اًمراسمع هق آطمتٞم٤مط ّ
اًمٙمكم ومل يثٌ٧م ُمـ ُم٘مدّ ُمتف
اعمدّ ٰ
سمٓمّلن آطمتٞم٤مطّ ،إٓ سمٓمّلن آطمتٞم٤مط ّ
اًمٙمكم سمٛمٕمٜمك اإلشمٞم٤من سم٤معمقهقُم٤مت
أيْم ً٤م ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م يثٌ٧م سمف هق قمدم وضمقسمف ذم اعمقهقُم٤مت ،وأ ُّم٤م اعمِمٙمقيم٤مت،
ومٝمل سم٤مىمٞم٦م قمغم طمٙمؿ آطمتٞم٤مط.
طمج٦م
ٟمٕمؿً ،مق ىم٤مم دًمٞمؾ سمٕمد سمٓمّلن آطمتٞم٤مط قمغم وضمقب يمقن اًمٔم ّـ ّ
وـمري٘م٤م إمم إطمٙم٤مم ،أو ُمٜمٕمقا ُمـ أص٤مًم٦م وضمقب آطمتٞم٤مط قمٜمد ا ّ
ًمِمؽ ذم
صح ُم٤م ضمروا قمٚمٞمفً ،مٙمٜمّٝمؿ مل ي٘مٞمٛمقا قمٚمٞمف دًمٞم ً
ّل.
اعمٙم ّٚمػ سمفّ ،
وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم ّ
طمج٦م وـمري٘م ً٤م،
ان فم٤مهره اًمتٗمّمٞمؾ سملم يمقن
اًمٔمـ ّ
ّ
ومػمشمٗمع أصمر اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وسملم همػمه ومٞمٌ٘مك ،ومٞمٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إمم طم٤مل
اًم٘مًٛملم ُمع شمٕمٛمٞمؿ اعمقرد ،ومٜم٘مقل:
طمج٦م وـمريؼ ذم ُمقارد اعمٕمٚمقم
إول وهق ُم٤م إذا ىم٤مم ّ
أ ُّم٤م اًم٘مًؿ ّ
سم٤مإلمج٤مل :وم٢من ىم٤مم اًمٓمريؼ قمغم ٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ ذم سمٕمض أـمراف اًمِمٌٝم٦م
وم٤مًمّلزم هق احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٌ٤مىمل ُمٓمٚم٘م ً٤م ،يمام ئمٝمر وضمٝمف ِمّ٤م شم٘مدّ م:
وإن ىم٤مم قمغم صمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ ذم سمٕمْمٝم٤م ـ يم٠من ىم٤مُم٧م اًمٌ ّٞمٜم٦م قمغم ٟمج٤مؾم٦م
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اخل٤مص٦م اعمثٌت٦م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ ذم اعمً٠مًم٦م
أطمد اإلٟم٤مئلم اعمِمتٌٝملم واًمٔمٜمقن
ّ
اعمٗمروو٦م ـ ْ
وم٢من ىم٤مم قمغم يمقن اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل هق ظمّمقص ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف،
ًمتٕملم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ذقم ً٤م،
وم٤مًمٔم٤مهر قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم اًمٌ٤مىملّ ،
ومّل ُم٘مت٣م ًمإلطمتٞم٤مط ،وإن مل ي٘مؿ ّإٓ قمغم صمٌقت احلٙمؿ ذم ُمقرده سمحٞم٨م
يٛمٙمـ أن يٙمقن هق أو همػمه ،ومح ٍ
ٞمٜمئذ إ ُّم٤م أن ي٘مٓمع سم٤مٟمحّم٤مر اًمتٙمٚمٞمػ واىمٕم ً٤م
ذم واطمد ُمـ إـمراف ُمـ اخل٤مرج ،أو حيتٛمؾ اًمزي٤مدة :وقمغم اًمت٘مديريـ إ ُّم٤م أن
يٙمقن ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ظمّمقصٞم٦م ُمٕمٚمقُم٦م مل شم٘مؿ إُم٤مرة قمغم وضمقده٤م ذم
ُمقرده٤م ـ يم٠من ىم٤مُم٧م اًمٌ ّٞمٜم٦م قمغم يمقن أطمد اإلٟم٤مئلم اعمٕمٚمقم ٟمج٤مؾم٦م أطمدمه٤م
سم٤مًمدم ٟمجً ً٤م ذم اجلٛمٚم٦م ـ أو ٓ يٙمقن يمذًمؽ :وقمغم اًمت٘م٤مدير ،وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن
اًمٓمريؼ ىم٤مئ ًام قمغم حت ّ٘مؼ احلٙمؿ ذم زُم٤من اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل أو ٓ ،ومٞمحتٛمؾ
ّ
شم٠مظمره قمـ احلٙمؿ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،ومٝمذه قمدّ ة صقر اعمً٠مًم٦م ،ومٚمٜمنم إمم
أطمٙم٤مُمٝم٤م.
قمك ضمري٤من اًمؼماءة ذم همػم
أ ُّم٤م إذا قمٚمؿ اٟمحّم٤مر اًمتٙمٚمٞمػ ،وم٘مد ُيدَّ ٰ
طمج٦م ُمثٌ٧م ًمٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ
اًمّم َق ِرٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن اًمٓمريؼ ّ
ُمقرده قمغم مجٞمع ُّ
اًمقاطمد سم٤مًمٗمرض هق ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف إُم٤مرة ،وًمق ومرض شمق ّىمٗمف قمغم ًمزوم إصمٌ٤مت
اٟمٓمٌ٤مىمف قمغم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل واىمٕم ً٤م ،ومٝمق ذم اًمٓمرق همػم و٤مئر وإن مل ُيز ذم
إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م.
ويِمٙمؾ سم٠م ّن اًم٘مدر اعمً ّٚمؿ ُمـ إصمٌ٤مت إُمقر اًمٕم٤مد ّي٦م اًمٓمرق وإُم٤مرات
ُم٤م شمٕمدّ ـمرىم ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م دون ُم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اعم٘م٤مرٟم٤مت آ ّشمٗم٤مىمٞم٦م يمام ٟمحـ
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ٍ
وطمٞمٜمئذ ومّل يٌٕمد أن يٚمحؼ سمام إذا مل يٕمٚمؿ آٟمحّم٤مر وإن يم٤من ذم
سمّمدده،
سمٕمض اًمّمقر طم٤مًمف أفمٝمر.
وأ ُّم٤م إذا مل يٕمٚمؿ آٟمحّم٤مر وىم٤مُم٧م اًمٓمريؼ سمٕمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وم٢من
يم٤من ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ظمّمقص ّٞم٦م مل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م إُم٤مرة ومل ي٘مؿ قمغم حت ّ٘م٘مف ذم
زُم٤من اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،وم٤مًمٔم٤مهر هٜم٤م وضمقب آطمتٞم٤مط ،يم٠من قمٚمٛمٜم٤م سمٜمج٤مؾم٦م
أطمد اإلٟم٤مئلم قمغم طمرُم٦م أطمدمه٤م سمٕمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمـ دون سمٞم٤من حل٤مل ُم٤م
ىمٌٚمف زُم٤مٟم٤مّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٕمد ٍ
سم٤مق سمح٤مًمفّ ،
وم٤من إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ
اًمٜمجس ٓسمدّ ُمـ اُمتث٤مًمف ىمٓمٕم ً٤م سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف وٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٓمريؼ إ ّن اًمٜمجس
هق ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف إُم٤مرة سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،وأص٤مًم٦م قمدم شمٕمدّ د اًمتٙمٚمٞمػ
قمام زاد قمغم اًمقاطمد ٓ يثٌ٧م ّاحت٤مد ُمتٕم ّٚم٘مٝمام ،يمام أ ّن ؾم٘مقط إصقل
واًمؼماءة ّ
ذم ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمٓمريؼ همػم ٟم٤مومع سمٕمد ّ
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل ،يمام
شم٠مظمره قمـ ّ
ُمر ٟمٔمػمه ذم آوٓمرار ّ
اعمت٠مظمر.
ّ
وأ ُّم٤م إذا ىم٤مم قمغم حت ّ٘م٘مف ذم زُم٤من اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ذم اًمٗمرض اًمً٤مسمؼ،
ِِ
ِ ِ
ِ
ومٗمل ُو ُضم ْق ِ
ُمر وُمـ أ ّن اًمٓمريؼ
ب
ْ
آطمتٞم٤مط أيْم ً٤م َو َقمدَ ُمف َو ْضمٝم٤من ِمّ٤م ّ
ٍ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن
ىم٤مض سمٙمقن ُمقرده ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ سمٕمٞمٜمف،
اعمٗمروض
إول ويمذا اًمث٤مين ًمٕمدم
هق اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ ،أو يٙمقن همػمه ،ومّل إؿمٙم٤مل قمغم ّ
اعمحرم
ضمري٤من إصؾ ومٞمف ،ومٝمق يمام ًمق دار إُمر ذم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل سملم
ّ
شمٗمّمٞم ً
ّل واعمٌ٤مح ،وم٤مٕصؾ ذم اًمٓمرف أظمر ؾمٚمٞمؿ قمـ اعمٕم٤مرض ُمع ؾمّلُمتف
خيتص سمام قمٚمؿ شمٕمدّ د قمٜمقان اعم٠مُمقر سمف ،وهق سمٕمد
ُمر ُمـ اإلؿمٙم٤مل اًمذي
ّ
قمام ّ
ّ
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همػم ُمٜم ّ٘مح إلُمٙم٤من ُمٜمع ذًمؽ هٜم٤م ّ
ًمت٠مظمر اًمٓمريؼ قمـ ؾم٘مقط إصقل اجل٤مري٦م
ىمٌؾ وضمقده ىمٓمٕم ً٤مّ ،
وم٤من ىمٞم٤مُمف سمٕمد ذم اًمزُم٤من ّ
اعمت٠مظمر ًمٞمس ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ ضمري٤مٟمف ذم
اعمت٘مدّ م ،ومت٠م ُّمؾ.
وإن مل يٙمـ ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ظمّمقص ّٞم٦م ،يم٤من قمٚمٛمٜم٤م سمٜمج٤مؾم٦م أطمد
اإلٟم٤مئلم ذم اجلٛمٚم٦م وىم٤مُم٧م اًمٌ ّٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمّمقص أطمدمه٤م ،وم٢من ىم٤مم قمغم
حت ّ٘م٘مف ذم زُم٤من اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،وم٤مًمٔم٤مهر قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط هٜم٤م ُمـ
ٍ
طمٞمٜمئذ هق آضمتٜم٤مب قمـ
دون إؿمٙم٤ملّ ٕ :ن اًم٘مدر اًمّلزم قمغم اعمٙم ّٚمػ
اًمٜمجس اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام ُمـ دون ظمّمقصٞم٦م ،وم٢مذا طمٙمٛمٜم٤م سمٙمقن أطمدمه٤م سمٕمٞمٜمف
ٟمجً ً٤م ٕضمؾ اًمٓمريؼ ،يم٤من اضمتٜم٤مسمف اضمتٜم٤مسم ً٤م ًمٚمٜمجس ذقم٤م ،ومٞمٛمتثؾ سمف
اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم.
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى ًمق ومروٜم٤م يمقن ُمقرد إُم٤مرة ٟمجً ً٤م ،اٟمٓمٌؼ قمٚمٞمف
اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤ملً ،مٙمقٟمف ُمّمداىم ً٤م ًمٚمٛمٓمٚمؼ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،وم٤مُمتث٤مًمف اُمتث٤مل
ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل سمٕمد إطمراز اعمقوقع سم٤مُٕم٤مرة ،وم٤مومٝمؿ.
وإن مل ي٘مؿ قمغم حت ّ٘م٘مف ذم زُم٤من اعمٕمٚمقم ،ومٗمل احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ذم اًمٌ٤مىمل
ُمر وقمدُمف ،وضمٝم٤من ٓ :يٌٕمد شمرضمٞمح اًمث٤مين ًمرضمققمف إمم ومرض
ٟمٔمرا إمم ُم٤م ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ظمّمقص ّٞم٦م مل ي٘مؿ
ُمٕملم
اًمٕمٚمؿ سم٤مخلّمقصٞم٦مّ ٕ :ن وضمقده ذم زُم٤من ّ
قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ ،وأ ُّم٤م إذا مل ّ
يت٠مظمر اًمٓمريؼ قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٠من ي٘م٤مرٟمف أو
يت٘مدّ م قمٚمٞمف ،ومٗمل ُم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمؼماءة ُمـ اًمّمقر اًمً٤مسم٘م٦م ،ومٝم٤مهٜم٤م أومم ،سمؾ
اًمٔم٤مهر احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ومٞمف سمجٛمٞمع صقره ٟمٔمر ًا إمم قمدم ضمري٤من إصؾ ذم
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ُمقرد إُم٤مرة.
هذا يم ّٚمف إذا مل يٙمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم طم٤مدصم ً٤م ٕضمؾ اقمتْم٤مد اًمٓمرق سمٕمْمٝم٤م
سمٌٕمضّ ،
وإٓ وم٤مًمٔم٤مهر هق احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ُمٓمٚم٘م ً٤م ذم همػم ُمقارد إُم٤مرات،
ٍ
خمتّم ً٤م سمف اظمتّم٤مص
ًمٙمقهن٤م ُمـ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ ُم٘م ّٞمدا سمٛمقارد إُم٤مرات طمٞمٜمئذ ّ
اعمً ٌّ٥م سمًٌٌف.
إذا قمروم٧م ذًمؽ إمج٤مٓ ،ومٜم٘مقل :إ ّن اجلقاب قمـ إؿمٙم٤مل اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ذم ضمري٤من إصقل ذم اعمقارد اخل٤مًمٞم٦م إ ُّم٤م ُمـ طمٞم٨م أ ّهن٤م ٟم٤مفمرة إمم إطمٙم٤مم
اًمث٤مسمت٦م ذم اًمنميٕم٦م ا ًّمتل ُقم ِٚم َؿ إمج٤مًٓ سمثٌقهت٤م ،ومٝمل ٟم٤مفمرة إمم ذًمؽ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ
أو يم٤مًمٜم٤مفمرة إًمٞمٝم٤م ذم يمقهن٤م ص٤محل٦م ًمٚمتٕمٞملم ،أو ُمـ طمٞم٨م أ ّهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم
حت ّ٘م٘مٝم٤م ذم زُم٤من اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ووضمقده٤م واىمٕم ً٤م سمحٞم٨م ُي٥م اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م
واًمٕمٛمؾ ِب٤م يم٤من ذم ؾم٘مقط إصؾ قمٜمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ًمقضمقده٤م ذم ُمقارد
إصقل ،أو ُمـ طمٞم٨م أٟمّف ٓ ظمّمقص ّٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،ومٞمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م
ىم٤م َُم ْ٧م قمٚمٞمف إُم٤مرة ،أو ٕضمؾ أ ّن اعمٜمِم٠م ذم طمّمقِل٤م زائد 1قمغم اعم٘مدار اعمٕمٚمقم
شمٗمّمٞم ً
ّل هق شمٚمؽ اًمٓمرق وإُم٤مرات.

وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ،ومٗمل سم٘م٤مء طمٙمؿ آطمتٞم٤مط وقمدُمف ذم اًمٌ٤مىمل وضم ِ
ٝم٤من
َ ْ
ّ

اعمْمٓمر إًمٞمف ـ سمٕمد ُمّلطمٔم٦م دًمٞمؾ وضمقب اًمتح ّري ـ هق
ِمّ٤م ذيمروا ُمـ أ ّن
ّ
ظمّمقص اعمقهقُم٤مت وهذا آوٓمرار طم٤مصؾ ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،أو ُمـ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :زائد ًاش.
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إول ا ًّمذي
طمٞمٜمف ًمقضمقد إُم٤مرات اًمٔمٜم ّٞم٦م طملم اًمٕمٚمؿ ،ومٞمٙمقن ُمـ اًم٘مًؿ ّ
اقمؽمف سمٕمدم وضمقب اإلطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ،ومػمضمع ذم اعمقارد اخل٤مًمٞم٦م إمم إصقل
اعمقضمقدة ذم اعمً٠مًم٦م ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن ٟمتٞمج٦م دًمٞمؾ آٟمًداد هق اًمٕمٛمؾ
سم٤مُٕم٤مرات واًمٔمٜمقن اًمٜمققمٞم٦م ،أو اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٔمٜمقن اًمِمخّمٞم٦م.
إول ٓ إؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م قمدم ّ
شم٠مظمره٤م قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.
ومٕمغم ّ
ّ
ُمت٠مظمر ًا قمـ اًمٕمٚمؿ
اًمٔمـ اًمِمخص وإن يم٤من
وقمغم اًمث٤مين ،ومّمٗم٦م
ّ
اإلمج٤مزمّ ٕ ،ن طمّمقِل٤م سمٕمد اإلضمتٝم٤مد واًمٗمحصً ،مٙمـ أؾمٌ٤مِب٤م ـ وهل
إُم٤مرات ـ ُمقضمقدة ىمٌٚمف أوطمٞمٜمف ،واًمٕمؼمة ذم ذًمؽ سم٤مٕؾمٌ٤مب وإن يم٤مٟم٧م
اًمٔمـ:وذًمؽ ٕ ّن آطمتامٓت ُمٜم٘مًٛم٦م ُمـ
احلج ّٞم٦م ُمٕم ّٚم٘م٦م قمغم صٗم٦م
صٗم٦م
ّ
ّ
ّأول إُمر إمم ُم٤م ئم ّـ سمٕمدم اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف سمٕمد اًمٗمحص واىمٕم ً٤م وإمم همػمه،
اًمتحري.
وم٤معمْمٓمر إًمٞمف هق ظمّمقص آطمتامٓت اعمقهقُم٦م ًم٘م٤مقمدة
ّ
ّ
هذاُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن اًمٔمٜمقن اعمذيمقرة ُمٕمتؼمة ُمـ سم٤مب اإلجل٤مء
واإلوٓمرارّ ،إٓ أ ّهن٤م يم٤مؿمٗم٦م وًمق فمٜمّ ً٤م قمـ يمقن ُم١م ّدي٤مهت٤م هل إطمٙم٤مم
ّ
اًمِمؽ ذم دظمقل اعمقارد
اًمقاىمٕم ّٞم٦م ودظمقِل٤م ذم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ،ومػمضمع
ّ
اًمِمؽ ذم إىمؾ وإيمثر ،واعمرضمع ومٞمف هق اًمؼماءة .هذا
اخل٤مًمٞم٦م قمٜمٝم٤م ومٞمف إمم
شمٜم٘مٞمح ُم٤م ذيمره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م.

وم٤من اًم ّٔم ِ
وومٞمف قمٜمدي شم٠م ُّمؾّ ،
٤مه َر أ َّن اعمً٠مًم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ آوٓمرار سمٖمػم
ُمٕملمّ ،
وم٤من آوٓمرار احل٘مٞم٘مل ،أو اًمٕمن واحلرج ،أو اإلمج٤مع قمغم سمٓمّلن
ّ
آطمتٞم٤مط ّ
خمتّم٦م سم٤معمقهقُم٤مت ذاشم ً٤م ،سمؾ ٟمًٌ٦م اجلٛمٞمع إمم
اًمٙمكم يم ّٚمٝم٤م ًمٞمً٧م ّ
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يتٕملم اعمقهقُم٤مت ًمؽمك آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م
أـمراف اًمِمٌٝم٦م قمغم طمدّ ؾمقاء وإٟمّام ّ
سمٛمّلطمٔم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٛمّلطمٔم٦م ُم٤م هق أىمرب إمم اًمقاىمعٟٕ ،مّف ِمّ٤م يٛمٙمـ ُمـ
ٍ
طمٞمٜمئذ ،ومٝمذا اًمتٕمٞملم إٟمّام ضم٤مء سمٕمد وضمقب آطمتٞم٤مط قم٘م ً
ّل ،ومّل
آُمتث٤مل
خيرج اعمقرد قمـ احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط.
وشمقوٞمح ذًمؽ ئمٝمر ِمّ٤م ذيمر ذم ؾمٌ٥م اًمٗمرق سملم اعم٘م٤مُملم وقمٛمدة ُم٤م
اعمٕملم،
هٜم٤مك ُمٜمع آوٓمرار وصمٌقت احلٙمؿ واىمٕم ً٤م ذم ُم٤م
اوٓمر إمم اًمٌٕمض ّ
ّ
سمخّلف همػمه ،وهذا آوٓمرار ًمٞمس قمـ صمٌقت احلٙمؿ اًمقاىمٕمل َضم ْزُم ً٤م،
يمٞمػ؟ وًمق يم٤من إُمر يمام ذيمرهً ،مٙم٤من اعم ّتجف اًمرضمقع إمم اًمؼماءة ذم مجٞمع
اعمقارد :أ ُّم٤م ُمقهقُم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ ،ومٌ٤مٓوٓمرار واًمؽمظمٞمص اعمٗمروض :وأ ُّم٤م
ذم همػمه٤م ،ومألضمؾ أص٤مًم٦م اًمؼماءة ،يمام هق احل٤مل ذم اًم٘مًؿ اعمذيمقر وومٞمف هدم
ٕصؾ اًمدًمٞمؾ ٓ رومع إلؿمٙم٤مًمف.
ودقمقى يمِمػ اًمٔمٜمقن اعمذيمقرة قمـ يمقن ُمقارده٤م هل اًمقاىمٕمٞم٤مت
طمج٦م ـ يمام هق
اعمٕمٚمقُم٦م إمج٤مًٓ وم٤مؾمدة ضمدّ ًاّ ٕ :ن اًمٙمِمػ اًمٔمٜمّل إذا مل يٙمـ ّ
اعمٗمروض ـ ومٙمٞمػ يٜم٘مٚم٥م اعمً٠مًم٦م إمم اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م؟ يمٞمػ وُمٔمٜمقن
اًمتٙمٚمٞمػ وُمِمٙمقيمف ُمً٤موي٤من ذم ًمزوم ُمراقم٤مة اإلطمتامل ومٞمٝم٤م ٕضمؾ
واًمٔمـ سمٕمدم اًمتٙمٚمٞمػ ٓ يرومع آطمتٞم٤مط ذم اًمٌ٤مىمل وًمق يم٤من فمٜمّ٤م
آطمتٞم٤مط
ّ
ُمر؟ وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ.
ظم٤م ّص٤م يمام ّ
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إُمر اًمً٤مدس :ىم٤مل سمٕمض إؾم٤مـملمً :1مق يم٤من اعمِمتٌٝم٤مت ِمّ٤م
يقضمدن 1شمدرُي ً٤م ،يمام إذا يم٤من زوضم٦م اًمرضمؾ ُمْمٓمرسم٦م ذم طمٞمْمٝم٤م سم٠من شمٜمًك
وىمتٝم٤م وإن طمٗمٔم٧م قمدده٤م ،ومٞمٕمٚمؿ إمج٤مًٓ أ ّهن٤م طم٤مئض ذم اًمِمٝمر صمّلصم٦م أي٤مم
ُمث ً
ّل ،ومٝمؾ ُي٥م قمغم اًمزوج آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ذم مت٤مم اًمِمٝمر؟ و [هؾ] ُي٥م
قمغم اًمزوضم٦م أيْم ً٤م اإلُمً٤مك قمـ دظمقل اعمًجد وىمراءة اًمٕمزيٛم٦م مت٤مم اًمِمٝمر،
أم ٓ؟ ويمام إذا قمٚمؿ اًمت٤مضمر سم٤مسمتّلءه ذم يقُمف أو ؿمٝمره سمٛمٕم٤مُمٚم٦م رسمق ّي٦م ،ومٝمؾ
قمام ٓ يٕمرف طمٙمٛمف ذم اعمٕم٤مُمّلت ذم يقُمف أو ؿمٝمره ،أم
ُي٥م قمٚمٞمف اإلُمً٤مك ّ
ٓ؟
اًمتح٘مٞمؼ أ ْن ُي َ
٘م٤مل إٟمّف ٓ ومرق سملم اعمقضمقدات ومٕم ً
ّل واعمقضمقدات شمدرُي ً٤م
ذم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ احلرام اعمر ّدد سمٞمٜمٝمام إذا يم٤مٟم٧م آسمتّلء دومٕم٦م وقمدُمف
ّ
ٓحت٤مد اعمٜم٤مط ذم وضمقب آضمتٜم٤مب.
ٟمٕمؿ ىمد يٛمٜمع آسمتّلء دومٕم٦م ذم اًمتدرُي ّٞم٤مت ـ يمام ذم ُمثؾ احلٞمض ـ ّ
وم٤من
شمٜمجز شمٙمٚمٞمػ اًمزوج سمؽمك وـمل احل٤مئض ىمٌؾ زُم٤من طمٞمْمٝم٤م ِمٜمقعّ ،
وم٤من ىمقل
ّ
اًمِم٤مرع:

   

اًمٙمػ قمٜمد
 .3فم٤مهر ذم وضمقب
ّ

 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وُمـ هٜم٤م سمدأ يمّلُمف.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م يمذاً« :مق يم٤من اعمِمتٌٝم٤من ِمّ٤م يقضمدش.
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م :زنه٤م را در حمٞمض ٟمزديٙمك ٟمٙمٜمٞمد شم٤م ـم٤مهر ؿمقٟمدَ ،
ٟمص أي٦م
سمدل ّ
وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمٙم٤مٟمف .ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م .111
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آسمتّلء سم٤محل٤مئض :إذ اًمؽمك ىمٌؾ آسمتّلء طم٤مصؾ سمٜمٗمس قمدم آسمتّلء ،ومّل
ٕمزاب ّإٓ قمغم
يٓمٚمؼ ِبذا اخلٓم٤مب ،يمام أٟمّف
خمتص سمذي إزواج وٓ يِمٛمؾ اًم ّ
ّ
وضمف اًمتٕمٚمٞمؼ ،ومٙمذًمؽ ُمـ مل ِ
يٌتؾ سم٤معمرأة احل٤مئض.
صمؿ ىم٤مل :1ويِمٙمؾ اًمٗمرق سملم هذا وسملم ُم٤م ًمق إذا ٟمذرأوطمٚمػ ذم شمرك
ّ
صمؿ اؿمتٌٝم٧م سملم ًمٞمٚمتلم أو أزيد ،وًمٙم ّـ إفمٝمر هٜم٤م
اًمقـمل ذم ًمٞمٚم٦م
ّ
ظم٤مص٦مّ ،
وضمقب آطمتٞم٤مط ،ويمذا ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ اعمث٤مًملم اعمت٘مدّ ُملم .1إٟمتٝمك ّ
حمؾ
احل٤مضم٦م ُمـ يمّلُمف.
أىمقل :يمّلُمف حيتٛمؾ سمٕمٞمد ًا إ ّن إفمٝمر قمٜمده وضمقب آطمتٞم٤مط ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ دومٕم ً٤م ىمد
مجٞمع إُمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م سم٠من يٙمقن ىمقًمف« :وًمٙمـ إفمٝمر هٜم٤مش
يٛمٜمع آسمتّلء دومٕم٦م ويٙمقن اعمراد ُمٜمف ُمث٤مل احلٞمض ا ًّمذي ُمٜمع ُمـ حت ّ٘مؼ
اإلسمتّلء ومٞمف دومٕم٦م.
وحيتٛمؾ أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم اًمتٗمّمٞمؾ ذم إُمثٚم٦م ،ومٞمٙمقن ىمقًمف:
«وإفمٝمر هٜم٤مش ُمٗمٞمد ًا ًمقضمقب آطمتٞم٤مط ذم ُمث٤مل اًمٜمذر سمٕمد اعمً٤مقمدة قمغم
حمّمؾ اًمٙمّلم اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ
اًمؼماءة ذم ُمث٤مل احلٞمض ،ومٞمٙمقن ّ
ُمث٤مل احلٞمض وم٤مًمؼماءة ،وسملم ُم٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ُمث٤مل اًمٜمذر واًمرسم٤م وم٤مٕفمٝمر

 .1اًم٘م٤مئؾ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وهذا سم٘م ّٞم٦م يمّلُمف.

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 148و  149واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /3ص .456-458
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اإلطمتٞم٤مط :وهذا اعمٕمٜمك ًمٕم ّٚمف أفمٝمر ُمـ ؾم٤مسم٘مف سمحً٥م اًمٕمٌ٤مرة ،وهق ا ًّمذي
ومٝمٛمف ؿمٞمخٜم٤مُ مـ يمّلُمف ،وقمٚمٞمف ومٞم ّتجف ؾم١مال اًمٗم٤مرق سملم شمٚمؽ إُمثٚم٦م،
وشمٗمّمٞمٚمف ئمٝمر ُمـ شمٗمّمٞمؾ طمٙمؿ إُمثٚم٦م اًمثّلصم٦م سمحٞم٨م ئمٝمر ُمٜمف طم٤مل ّ
يمؾ
اعمً٠مًم٦م.
إول أقمٜمل احلٞمض ،ومٗمٞمف وضمقه:
أ ُّم٤م اعمث٤مل ّ
ُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ٟمٔمر ًا إمم ظمروج إومراد ّ
اعمت٠مظمرة قمـ حت٧م اسمتّلء
ىمرره  ،سمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٤مًمؼماءة وًمق مل ٟم٘مؾ
اعمٙم ّٚمػ ذم اًمزُم٤من ّ
إول يمام ّ
سم٤مؿمؽماط اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سمجٛمٞمع أـمراف اًمِمٌٝم٦م ذم احلٙمؿ سمقضمقب آطمتٞم٤مط،
ٟمٔمر ًا إمم أ ّن اعمٕمٞم٤مر ومٞمف ؾم٘مقط إصقل سم٤مًمتٕم٤مرض اًمقاىمع سمٞمٜمٝم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم ًمٕمدم ضمري٤من إصؾ ذم إزُمٜم٦م اعمت٠مظمرة
إول ،ومّل ُيري إصؾ ومٞمف ّإٓ سمٕمد جملء زُم٤مٟمف ،وم٤مٕصؾ ذم ّ
يمؾ
ذم اًمزُم٤من ّ
زُم٤من ؾمٚمٞمؿ قمـ اعمٕم٤مرض ومٕمّل ،ومّل ُي٥م آطمتٞم٤مط ذم رء ُمٜمٝم٤م.
ِ
٥م إمم اًمِمٞمخ  :ووضمٝمف إ ّن
وُمٜمٝم٤م :احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مطُ 1مٓمٚم٘م ً٤م ،يمام ُٟمً َ
اًمٔم٤مهر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

   

 ،1يمقن احلٞمض فمروم ً٤م

ًمٚمحٙمؿ سم٤محلرُم٦م ٓ ،ذـم ً٤م ًمتح ّ٘مؼ أصؾ احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م ،ومٞمٙمقن احلرُم٦م

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) ،ج ،1ص.149
ٟمص
 .1ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م :پس اقمتزال ضمقيٞمد زنه٤م را در حمٞمض( .أي٦م) ،سمدل ّ
ٟمص أي٦م ُمٙم٤مهن٤م .ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م .111
أي٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م ّ
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قمٛمل ّ
اًمٕمّلُم٦م
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم زُم٤من احلٞمض صم٤مسمت ً٤م ىمٌؾ زُم٤من احلٞمضٟ ،مٔمػم ُم٤م ذيمره ّ
ـم٤مب صمراه ذم اًمقاضم٥م اعمٕم ّٚمؼ.1
ودقمقى اظمتّم٤مص اًمتٙمٚمٞمػ سمزُم٤من احلٞمض يم٤مظمتّم٤مصف سمذوي
إزواجِ 1مٜمققم٦م ،سمؾ اًمٔم٤مهر يمٗم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ سمتح ّ٘مؼ احلٞمض وًمق ذم آظمر
يمّمح٦م شمقضمٞمف إُمر
اًمِمٝمر ،أو اًمٔم ّـ سمف ذم شمقضمٞمف اخلٓم٤مب ٟمحق اعمٙم ّٚمػ،
ّ
سمّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من مت٤مُم ً٤م ُمـ ّأول اًمِمٝمر :وٓ ي٘م٤مس هذا سمٛمقارد قمدم حت ّ٘مؼ
آسمتّلء ،وم٢مٟمّف إٟمّام يً ّٚمؿ إذا مل يٙمـ ًمقىمقع ـمرف اًمٗمٕمؾ زُم٤من ُمتح ّ٘مؼ
يّمح هنل اًمٕمٌد ُمـ اًمٜمٔمر إمم زوضم٦م اعمقمم قمٜمد
احلّمقل ذم اعمًت٘مٌؾ وًمذا
ّ
ريمقِب٤م ُمـ ّأول إُمر سمٕمد إطمراز حت ّ٘م٘مف سمٕمده.
أٓ شمرى أٟمّف ًمق شمق ّىمػ ارشمٙم٤مب سمٕمض أـمراف اًمِمٌٝم٦م إمم ُم٤م حيت٤مج إمم
ُمض زُم٤من ُمع يمقن اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م إي٘م٤مع اعم٘مدّ ُم٦م أ ّوًٓ ،وسمٞمٜمٝم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م مل ُيز
ّ
سمٛمجرده احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة قمـ أظمر ،يمام ًمق يم٤من أطمد اعمِمتٌٝملم ذم سمٞمتف وأظمر
ّ
ذم سمٞم٧م سمٕمٞمد قمـ ذًمؽ اًمٌٞم٧م ُمع يمقٟمف ومٞمف ومٕمّل :وٓ ٟمجد وم٤مرىم ً٤م سملم يمقن
ُمض زُم٤من سملم يمقٟمف ٕضمؾ اومت٘م٤مر سمٕمض ُم٘مدّ ُم٤مت اًمٗمٕمؾ
شمق ّىمػ اًمٗمٕمؾ قمغم ّ

إًمٞمف وسملم يمقٟمف ٕضمؾ يمقن اًمزُم٤من فمروم ً٤م ذم اًمٗمٕمؾ ،أو فمروم ً٤م عم٤م هق ُمٕم ّٚمؼ قمٚمٞمف
اًمتٙمٚمٞمػ يم٤محلٞمض.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمرو ّي٦م :ص.83
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :سمذى إرواحش.
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وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمر ُمـ قمدم وىمقع اًمتٕم٤مرض ذم إصقل ،ومٗمٞمف أٟمّف قمغم ُم٤م ذيمر
ّ
ّ
ُيري إصؾ ومٕم ً
اًمِمؽ ذم اؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م
اعمت٠مظمرةٟ ،مٔمر ًا إمم
ّل ذم إزُمٜم٦م
سم٤مًمؽمك ذم اًمزُم٤من اًمث٤مين سم٤مإلذن ومٞمٝمام يمذًمؽ ٓ ُي٤مُمع اعمٜمع ومِ ْٕم ً
ّل قمـ أطمدمه٤م،
سمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٠مٟمّف ٓ طم٤مضم٦م إمم اضمتامع إصٚملم ذم زُم٤من واطمد ،سمؾ يٙمٗمل ذم
اًمتٜم٤مىمض ضمٕمؾ إصؾ قم٤م ُّم ً٤م سمحٞم٨م يٗمٞمد اإلذن ذم ّ
يمؾ ُمـ أـمراف اًمِمٌٝم٦م،
وم٢مٟمّف ٓ ُي٤مُمع اًمٜمٝمل قمـ أطمده٤م وًمق يم٤من ُمنموـم ً٤م سمٛمجلء زُم٤مٟمف ،ضورة
اُمتٜم٤مع اضمتامع اًمٜمٝمل واإلذن ُمع قمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ ِبام وًمق إمج٤مٓ.
وُمٜمٝم٤م :آًمتزام سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ دون وضمقب اعمقاوم٘م٦م
اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومٞمحٙمؿ ومٞمف سم٤مًمتخٞمػم ًمٚمزوج أو اًمزوضم٦م ،وهق ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقاقمد
سمٕمٞمدّ ،إٓ أن يًتٜمٌط ُمـ أظمٌ٤مر اعمْمٓمرسم٦م وٟمحقه٤م ذًمؽ :هذا.
وإفمٝمر إٟمّف إن ىمٚمٜم٤م سمٙمقن أطمٙم٤مم احلٞمض ُمنموـم ً٤م سمٛمجلء زُم٤مٟمف
إلٟمٙم٤مر اًمقاضم٥م اعمٕم ّٚمؼ رأؾم ً٤م أو ذم ظمّمقص اعم٘م٤ممّ ،ادمف اًمرضمقع إمم
اخل٤مص٦م ،يمام ؾمٜمِمػم إًمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ومل ُير ومٞمف ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط
إصقل
ّ
ـ وًمق مل ٟم٘مؾ سم٤مؿمؽماط آسمتّلء ـ ٕٟمّف ٓ وم٤مئدة ذم شمقضمٞمف اخلٓم٤مب اعمنموط
سمنمط همػم طم٤مصؾ ًمٚم٘مٓمع سم٤مٟمتٗم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ ومٕم ً
ّل ،وإصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م إ ّٟمام
ضمٕمٚم٧م ٕضمؾ يمٞمٗم ّٞم٦م اًمٕمٛمؾ ،ومٙمٞمػ دمري ذم زُم٤من ٓ شمٙمٚمٞمػ ومٞمف ويٛمٙمـ
حت ّ٘مؼ اًمٕمٛمؾ ومٞمف وضمٕمؾ إصؾ اًمٕمٛمكم يمٚم ّٞم ً٤م سمحٞم٨م يٗمٞمد اًمرظمّم٦م ذم مجٞمع
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل
أـمراف اًمِمٌٝم٦م شمدرُي ً٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف سمٕمد قمدم ّ
ذم رء ُمـ إزُمٜم٦م ،ومٝمق يمجٕمؾ إصؾ ذم واضمدَ ي اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك
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واًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة قمغم سمٕمض اًمقضمقه وهمػممه٤م ،وإن ىمٚمٜم٤م سمٙمقهن٤م ُمٕم ّٚم٘م٦م
قمغم حت ّ٘مؼ احلٞمضُ ٓ ،منموـم ً٤م سمٛمجلء زُم٤مٟمف ،وم٤مًمٔم٤مهر هق احلٙمؿ سمقضمقب
آطمتٞم٤مط وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مؿمؽماط اإلسمتّلء يمام سم ّٞمٜم٤مه.
ودقمقى أ ّن إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ٓ دمري ّإٓ سمٕمد جملء زُم٤من اًمٕمٛمؾ ٓ
ىمٌٚمف ًمٕمدم شمر ّشم٥م اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ىمٌٚمف وًمق يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ صم٤مسمت٤م ،ومّل ي٘مع ومٞمف
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سمام هق
اًمتٕم٤مرض سملم إصقلِ :مٜمققم٦م ،وًمق ؾم ّٚمٛم٧م ًمٙم٤من ّ
اًمقاىمع سمًٌ٥م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم يم٤مومٞم ً٤م ذم قمدم ضمري٤من إصقل وًمق اظمتٚمٗم٧م
اعمٜمجز سم٤مًمٕمٚمؿ ٓسمدّ ًمف قم٘مّل [ُمـ] اُمتث٤مل طم٘مٞم٘مل أو
زُم٤مٟم٤م ،وم٢م ّن اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ضمٕمكم ،وٓ يتح ّ٘مؼ رء ُمٜمٝمام سمٕمد إضمراء إصقل شمدرُي ً٤م ،سمؾ يتح ّ٘مؼ
ّ
شمٜمجز اخلٓم٤مب قمغم ُم٤مؾمٌؼ
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل
يًت٘مؾ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌحٝم٤م سمٕمد ّ
شمٗمّمٞمٚمف.
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ ذم رء ُمـ
وهذا سمخّلف ّ
إولً ،مٕمدم إطمراز ّ
اًمِمؼ ّ
ُمٜمجز ًا،
إزُمٜم٦م واعمٜمع ُمـ يمقن اًمٕمٚمؿ سمحّمقل شمٙمٚمٞمػ ذم أطمد إزُمٜم٦م ّ
وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ.
يقضمف اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمث٤مل
وأ ُّم٤م اعمث٤مل اًمث٤مين وهق ُمً٠مًم٦م اًمرسم٤م ،ومر ّسمام ّ
اًمً٤مسمؼ سمٕمد آًمتزام ومٞمف سم٤مًمؼماءة ،سمخّلومف هٜم٤م طمً٥م ُم٤م ومٝمؿ ُمـ يمّلم اعمح ّ٘مؼ
ُمٜمجز ومٕم ً
ّل قمغم مجٞمع اًمت٘م٤مدير سمخّلومف هٜم٤مك ،وذًمؽ
اعمت٘مدّ م سم٠م ّن اًمتٙمٚمٞمػ هٜم٤م ّ
ٕ ّن ُمقوققم٤مت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل أومٕم٤مل اعمٙم ّٚمٗملم إن يم٤مٟم٧م
سم٤معمقوققم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مًم٘مًٛم٦م سملم اًمزوضم٤مت وُم٘م٤مرسم٦م احل٤مئض وٟمحقمه٤م،
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ٍ
ومحٞمٜمئذ ومٞمتق ّىمػ شمقضمٞمف اخلٓم٤مب ومٕم ً
ّل إمم اعمٙم ّٚمػ سمتح ّ٘مؼ شمٚمؽ اعمقوققم٤مت،
ومّل ُيقز اًمٜمَّ ْٝمل ومٕم ً
ّل قمـ ُم٘م٤مرسم٦م احل٤مئض ّإٓ سمٕمد حت ّ٘مؼ احلٞمض واًمزوضمٞم٦م،
يمام ٓ ُيقز إُمر سم٤مًم٘مًٛم٦م ّإٓ سمٕمد طمّمقل اًمزوضم٤مت ومٕم ً
ّل :وًمق أهمٛمْمٜم٤م
اًمٜمٔمر قمـ ّ
شم٠مظمر أزُمٜمتٝم٤م اًمذي ٓ ُمدظمٚمٞم٦م ِل٤م ذم طمًـ اخلٓم٤مب وىمٌحٝم٤م ّإٓ
جمرد يمقهن٤م فمروم ً٤م ًمٚمقضمقدّ ،
وم٤من ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمزُم٤من ٓ يقضم٥م حت ّ٘مؼ
ّ
اعمحرمّ ،
احلٞمض ومٕم ً
وم٤من اعمقوقع قمٜمد اًمتحٚمٞمؾ هق
ّل اًمذي هق ىمٞمد قمٜمقان
ّ
احل٤مئض :وأ ُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمتٕم ّٚم٘م٤مت إطمٙم٤مم ٟمٗمس ومٕمؾ اعمٙم ّٚمػ ُمـ دون
شمٕم ّٚم٘مٝم٤م سمٛمقوقع ظم٤مرضمل ،أو يم٤مٟم٧م ُمتٕم ّٚم٘م٦م سمٛمقوققم٤مت ُمقضمقدة ومٕمّل،
ِ
يم٤مًمٖم ْٞم ٌَ ِ٦م وذب اخلٛمر واعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمق ّي٦م وٟمحقه٤م سمٕمد وضمقد اعم١مُمٜملم واخلٛمر
وإضمٜم٤مس اًمرسمق ّي٦م ،وم٤مًمتٙمٚمٞمػ ِب٤م صم٤مسم٧م ومٕم ً
ّل :وًمق يم٤من زُم٤من اًمٗمٕمؾ ُمت٠م ّظمر ًا
إلـمّلق اخلٓم٤مب سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م ،ومٝمق أن ُمٙم ّٚمػ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ذب
اخلٛمر واًمرسم٤م ذم إزُمٜم٦م اًمّلطم٘م٦مً ،مقضمقد ُم٤م ًمف ُمدظمٚمٞم٦م ذم حت ّ٘مؼ اخلٓم٤مب وٓ
ييه شمقؾمٞمط اًمزُم٤من ا ًّمذي ًمٞمس ّإٓ فمروم ً٤م ًمٚمٕمٛمؾ وٓ ُمدظمٚمٞم٦م ًمف ذم احلًـ
ّ
واًم٘مٌحٟ :مٕمؿ ًمق ومرض قمدم وضمقد إضمٜم٤مس اًمرسمقي٦م ،يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ُمٕمٚم ّ٘م ً٤م
قمغم وضمقده٤م يم٤مًمّمقرة إومم.
وي١م ّيده إـمٌ٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب عمـ قمٚمؿ سمحرُم٦م اخلٛمر
صمؿ ومرض ُمً٤مومرشمف إمم سمّلد اًمٙمٗمر طمتّك سمٚمغ سمٓمقل
وٟمحقه ُمـ
اعمحرُم٤متّ ،
ّ
اعمحرم اعمٗمروض وًمٞمس ذًمؽ إُمر ُمـ
اًمزُم٤من طمدّ اًم٘م٤مسيـ ،وم٤مرشمٙم٥م
ّ
اعمحرُم٤مت اًمّلطم٘م٦م ذم اًمزُم٤من أيت ُمع
ضمٝم٦م شمٜمجٞمز اخلٓم٤مب اإلضمتٜم٤مب قمـ
ّ
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شمقؾمط شمٚمؽ إزُمٜم٦م اًمٓمقيٚم٦م سملم زُم٤من آًمتٗم٤مت واًمٗمٕمؾ اًمقاىمع طم٤مل
ّ
اًم٘مّمقر اًمٗمٕمكم ،هذا.
ّ
اًمِمؽ ذم شمِمخٞمص
وقمٜمدي ذم اًمتقضمٞمف ٟمٔمر ،وشمٗمّمٞمؾ اعمً٠مًم٦م :إ ّن
اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقي٦م ُمـ همػمه٤م ىمد يٙمقن ٟم٤مؿمٞم ً٤م ُمـ اجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمرسم٤م
وُمقوققم٤مهت٤م اعمًتٜمٌٓم٦م سم٠من يٙمقن ضم٤مه ً
ّل سمٛمً٤مئؾ اًمرسم٤مً ،مٕمدم ا ّـمّلقمف
شمٗمّمٞم ً
ّل سمٛمذه٥م جمتٝمده ،أو قمدم اؾمتٜمٌ٤مـمف ًمتٚمؽ اعمً٤مئؾ سمٜمٗمًف ًمق يم٤من
جمتٝمد ًا ،وىمد يٙمقن ٟم٤مؿمٞم ً٤م قمـ اًمِمٌٝم٦م ذم اعمّمداق اخل٤مرضمل سمٕمد شمِمخٞمص ُم٤م
يمّل.
يرشمٌط سمح٤مًمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اعمتٕم ّٚم٘م٦م سم٤مًمرسم٤م ّ ً
وسم٤مجلٛمٚم٦م :إ ُّم٤م أن يٙمقن ُمٜمِم٠م اًمِمٌٝم٦م اجلٝمؾ سم٤محلٙمؿ ّ
اًمٙمكم ،وإ ُّم٤م أن
يٙمقن ٕضمؾ ْاؿمتِ ِ
ٌ٤مه اعمقوقع اخل٤مرضمل ،وقمغم اًمت٘مديريـ إ ُّم٤م أن يٙمقن
يم٤مًمٍماف اًمذي يٕمٚمؿ
اًمتدري٩م ذم وىمقع اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقي٦م وصدوره ُمٜمف،
ّ
سمقىمقع اًمرسم٤م ذم سمٕمض ُمٕم٤مُمّل ِ
يّمح
ت ؿمٝمره ُمع يمقن مجٞمع ُمٕم٤مُمّلشمف ِم ّ٤م
ّ
ُ َ
وُيقز إي٘م٤مع اًمرسم٤م ومٞمف ،وإ ُّم٤م ان يٙمقن اًمتدري٩م ذم اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سمف سمحٞم٨م
اخل٤مص ظم٤مرضم ً٤م قمـ حت٧م اسمتّلئف
يٙمقن ذم همػم ذًمؽ اًمٗمرد اًمقاىمع ذم اًمزُم٤من
ّ
سم٤مًمرسم٤م ،سمحٞم٨م ٓ ُيقز هنٞمف ذم همػم ذًمؽ قمـ اًمرسم٤م ومٕم ً
ّل قمغم ٟمحق ؾم٤مئر ُم٤م
ُمًتٛمر ًا
ظمرج سمٕمض أـمراف اًمِمٌٝم٦م قمـ حت٧م آسمتّلء ،وم٢من يم٤مٟم٧م آسمتّلء
ّ
واًمقىمقع شمدرُي ّٞم ً٤م ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ـ طمٙمٛم ّٞم٦م
يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م أو ُمقوققم ّٞم٦م ـ ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم اًمتٓمقيؾ اعمت٘مدّ مٓ ،ضمتامع
ذائط آطمتٞم٤مط ومٞمف ويمقن وىمقع إـمراف شمدرُيٞم ً٤م سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ ٓ
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ُمًتٛمر ًا واًمٔم٤مهر ظمروضمف
يقضم٥م ؾم٘مقط اًم٘م٤مقمدة سمٕمد ومرض يمقن آسمتّلء
ّ
قمـ قمٜمقان اعمٓمٚم٥مّ ،
وم٤من اعمراد سمتدرُيٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت ًمٞمس هق شمدرُيٞم٦م ارشمٙم٤مب
اعمٙم ّٚمػ ِل٤م سم٤مظمتٞم٤مره ،سمؾ اًمٔم٤مهر شمدرُيٞم٦م ٟمٗمس اعمقوققم٤مت اعمتٕم ّٚم٘م٦م ًمألومٕم٤مل
اعمحرم وًمق ٕضمؾ شمدرُيٞم٦م ذط طمرُمتف أو
ذم اًمقضمقد ُم ّتّمٗم٦م سم٤مًمٕمٜمقان
ّ
شمدرُيٞم٦م ٟمٗمس إومٕم٤مل سمحً٥م اإلُمٙم٤من سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ صدور سمٕمْمٝم٤م ّإٓ
ذم زُم٤من ُمت٠مظمر دون سمٕمْمٝم٤م.
ويٚمحؼ سمف اإلُمتٜم٤مع اًمٕم٤مدي وُم٤م يؽمك ذم اًمزُم٤من اعمت٘مدّ م سمٜمٗمس قمدم
إول ذم وضمف ،ومّلسمدّ ذم قمٜمقان
أقمؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م ُمـ ّ
اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سمف ومٞمف ،وهذا ّ
اعمً٠مًم٦م ُمـ أن يٙمقن صدور سمٕمض إـمراف سمٕمٞمٜمف ُمتق ّىمٗم ً٤م وًمق سمٛمّلطمٔم٦م
طم٤مل اًمِمخص قمروم ً٤م قمغم جملء زُم٤من ّ
ُمت٠مظمر سمخّلف سمٕمض آظمر ،ومٗمل هذا
اعمث٤مل ٓسمدّ وأن يٗمرض أن يٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م ا ًّمتل يٛمٙمـ صػمورهت٤م رسم ً٤م واىمٕم ً٤م ِمّ٤م
اعمت٠مظمر ذم ّ
ّ
ُمرة ُمٕم ّٞمٜم٦م واىمٕم ً٤م ،ومٞمٙمقن ذم همػم
يّمح صدوره٤م ُمـ
ّ
يمؾ ؿمٝمر ّ
يّمح هنٞمف شمٜمجٞمز ًا ّإٓ قمـ شمٚمؽ
زُم٤مهن٤م ِم ّـ ٓ َي ِّم ُّح ُمٜمف صدوره٤م طمتّك ٓ
ّ
اعمٕم٤مُمٚم٦م.
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إن يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م طمٙمٛمٞم٦م ٕضمؾ قمدم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ
ّل ،وم٤مًمٔم٤مهر وضمقب آطمتٞم٤مط قمٚمٞمف ذم ّ
سم٠مطمٙم٤مم اًمرسم٤م شمٗمّمٞم ً
يمؾ ُم٤م حيتٛمؾ يمقٟمف
رسم٤مً :مٕمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة ىمٌؾ اًمٗمحص ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م ًمٚمٛمجتٝمد
ٍ
طمٞمٜمئذ قمـ آطمتٞم٤مط ىمٌؾ شمٕم ّٚمؿ
طمؼ اًمٕم٤م ُّمل ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومّل ُمٜم٤مص
وذم طمٙمؿ ّ
اًمِمؽ سمٕمد اًمٗمحص اعمٕمتؼم قمـ إد ًّم٦مّ ،
ّ
وم٤من
إطمٙم٤مم وٟمٛمٜمع إُمٙم٤من ومرض
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فم٤مهري سمٕمد ُمّلطمٔم٦م إصقل اجل٤مري٦م ومٞمٝم٤م ،سمؾ
اعمً٠مًم٦م ٓختٚمق قمـ طمٙمؿ وًمق
ّ
ٓ يٌٕمد أن يٙمقن ومرض اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ وقمدُمف ُمٚمٖمك ذم إصقل اجل٤مري٦م ذم
إطمٙم٤مم اًمٙم ّٚمٞم٦م.
وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م سمٕمد ومرض إطمراز إطمٙم٤مم اًمٙم ّٚمٞم٦م ،وم٢من
ومرض يمقٟمف ذم ّأول اًمِمٝمر ُمث ً
قمام ي٘مع ذم آظمره سم٠من ٓ يٙمقن ىم٤مدر ًا
ّل أضمٜمٌ ّٞم ً٤م ّ
صح اًمرضمقع إمم اًمؼماءة واًمرضمقع إمم إصقلّ ،
وإٓ سم٠من
قمٚمٞمف أ ّوًٓ وٟمحقهّ ،
يم٤من اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م اًمقىمقع قمروم ً٤م سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌح شمقضمٞمف اخلٓم٤مب ٟمحقه:
وًمق ّ
شم٠مظمر اًمٗمٕمؾ زُم٤مٟم ً٤م يم٤من ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدّ ُم٦م هق آطمتٞم٤مط وىمد أذٟم٤م
جمرد ّ
شم٠مظمر زُم٤من اًمٗمٕمؾ ٓ يّمٚمح خمرضم ً٤م قمـ ىم٤مقمدة
ذم ؾم٤مسم٘م٦م إمم أ ّن ّ
آطمتٞم٤مط ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ.
يقضمف وضمقب آطمتٞم٤مط
وأ ُّم٤م اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م وهق ُمً٠مًم٦م اًمٜمذر ،ومر ّسمام ّ
إول سم٠مطمد أُمقر:
ومٞمٝم٤م ُمع قمدم اإلًمتزام سمف ذم اعمث٤مل ّ
ُمٜمٝم٤م :إ ّن طمرُم٦م اًمقـمل ذم اعمث٤مل شمٙمٚمٞمػ ُمٕم ّٚمؼ قمغم جملء زُم٤مٟمف ٓ
ُمنموط سمف يمً٤مئر اخلٓم٤مسم٤مت اًمٕم٤م ُّم٦م قمغم إوىم٤مت ،ومٞمج٥م حتّمٞمؾ اعم٘مدّ ُم٤مت
ىمٌؾ جملء اًمزُم٤من وآطمتٞم٤مط ذم أـمراف اًمِمٌٝم٦م ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م.
وُمٜمٝم٤م :إ ّهن٤م وإن يم٤مٟم٧م ُمنموـم٦مّ ،إٓ أ ّن حتّمٞمؾ اعم٘مدّ ُم٤مت اًمقضمقدي٦م
آظمتٞم٤مري٦م ذم اًمقاضمٌ٤مت اعمنموـم٦م ٓزم أيْم ً٤م ىمٌؾ وضمقد ذـمف ا ًّمذي هق
اًمزُم٤من ،يمام ذيمر ذم حم ّٚمف وضمٝمف وإن مل ٟم٘مؾ سم٢مُمٙم٤من اًمقضمقب اًمتٕمٚمٞم٘مل أو
وضمقده رأؾم ً٤م.
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طمؼ اعمٙم ّٚمػ ىمٌؾ زُم٤مٟمف
وُمٜمٝم٤م :إ ّن اخلٓم٤مسم٤مت وإن ىمٚمٜم٤م سمٕمدم شم٠مصمػمه ذم ّ
ُمٓمٚم٘م٤م ذم اخلٓم٤مسم٤مت إصٚم ّٞم٦مّ ،إٓ أ ّهن٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إوىم٤مت اعمٕم ّٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م
اًمقاضم٥م سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ ـ يم٤مًمٜمذر واحلٚمػ واًمٕمٝمد اعم١م ّىمت٦م ـ ًمٞمس يمذًمؽ ّإٓ
ُمـ ضمٝم٦م شمٜمجٞمز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٜمذر قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمقىم٧م ويً٤مقمده طمٙمؿ اًمٕمرف.
صمؿ سم٤مقمف ىمٌؾ اًمٖمد،
أٓ شمرى أ ّٟمف ًمق وقمد زيد قمٛمرو ًا سم٢مقمٓم٤مء ومرؾمف ًمف ذم اًمٖمدّ ،
ومٞم٘م٤مل إٟمّف أظمٚمػ وقمده :وٓ ومرق سملم وقمد اعمخٚمقىملم سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض
وقمٝمدهؿ ُمع ظم٤مًم٘مٝمؿ ُمـ هذه اجلٝم٦م :هذا.
وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ إ ّن هذه اًمتقضمٞمٝم٤مت ٓ شمٜمٗمع ذم شمقضمٞمف يمّلم 1اعمح ّ٘مؼ
سح ذم ّأول يمّلُمف
اعمت٘مدّ م ذيمره ،ا ًّمذي ومٝمؿ ُمٜمف اًمتٗمرىم٦م سملم إُمثٚم٦مٟٕ :مّف ّ
سم٠م ّن اعمٕمٞم٤مر ذم وضمقب آطمتٞم٤مط هق آسمتّلء دومٕم٦م وقمدُمف ذم شمقضمٞمٝمف ُمـ
اًمتٗمرىم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م سمٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ُمٕم ّٚم٘م ً٤م ووضمقب ُم٘مدّ ُم٦م اًمقاضم٥م
اعمنموط ويمقن آًمتزاُم٤مت ِمّ٤م ٓسمدّ ُمـ ُمراقم٤مشمف ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مدّ ُم٦م ىمٌؾ زُم٤مهن٤م
آسمتِ ِ
ِم٤م ٓ يّمح سمف يمّلُمف ،وم٢م ّن ُقمٜمْ َ ِ
ّلء هق طمًـ شمقضمٞمف اخلٓم٤مب
ّ
قان ْ
ّ
ُمٜمجز ًا وقمدُمف وهذا ِمّ٤م ٓ رسمط ًمف سمٌمء ُمٜمٝم٤م.
ّ
سمّمح٦م اًمتٙمٚمٞمػ اًمتٕمٚمٞم٘مل ذم
إول سم٠م ّٟمف إن اًمتزم
ّ
ُمع أٟمّف رسمام يٜم٤مىمش ذم ّ
اًمنمقم ّٞم٤مت ،ومٚمٞمٚمتزم سمف ذم ُمث٤مل احلٞمض أيْم ً٤م ،عم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ فمٝمقر
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ىمقًمف شمٕم٤ممم:

   

 ،1يمقن احلٞمض َفم ْروم ً٤م ،ومٚمق يم٤من

جمرد شمٕمٚمٞم٘م ّٞم٦م احلٙمؿ يم٤مومٞم ً٤م ذم احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مطً ،مزم احلٙمؿ سمف ومٞمف أيْم ً٤م،
ّ
ُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن يمٗم٤مي٦م اًمقضمقب اعمٕم ّٚمؼ ذم إُي٤مب آطمتٞم٤مط همػم فم٤مهر ُمع قمدم
إصمٌ٤مت اإلسمتّلء اًمٗمٕمكم وإصمٌ٤مشمف هٜم٤م سمٕمد اعمٜمع قمٜمف هٜم٤مك ُمِمٙمؾ ضمدّ ًا.
وذم اًمث٤مين سم٠م ّن ُم٤م ذيمر ضم٤مر ذم ُمث٤مل احلٞمض سمٕمٞمٜمفٟٕ ،مّف أيْم ً٤م شمٙمٚمٞمػ
ُمنموط ،ومٚمق سمٜمك قمغم يمقن ُمثؾ ذًمؽ ُمً٘مٓم ً٤م ًمألصقل ،يم٤من اًمّلزم احلٙمؿ
سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤مك أيْم ً٤م.
شمقهؿ اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمتحريؿ اعمنموط واًمقضمقب اعمنموط ذم
و ّ
إول واًمٜمذر إمم اًمث٤مينٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن
وضمقب اعم٘مدّ ُم٦م وإرضم٤مع احلٞمض إمم ّ
احلٙمؿ اًمنمقمل هق وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذرُ ،مدومقع سم٠م ّن شمرك احلرام أيْم ً٤م
واضم٥م وًمق مل يً ّؿ واضمٌ ً٤م اصٓمّلطم ً٤م ،ومّل ومرق سملم ُم٘مدّ ُم٦م شمريمف وُم٘مدّ ُم٦م ومٕمؾ
اًمقاضم٥م ،ويِمٝمد ًمف ؿمٛمقل اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر ذم حم ّٚمف إلصمٌ٤مت اًمدقمقى
اعمذيمقرة.
هذا ُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن ّاحت٤مد ُمٜم٤مط اعم٘م٤مم ا ًّمذي هق اعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ُمع شمٚمؽ
اعمً٠مًم٦م ا ًّمتل هل ُم٘مدّ ُم٦م اًمقضمقد همػم فم٤مهر ،سمؾ قمٛمدة ُم٤م ذيمر هٜم٤مك ُمـ ًمزوم
شمٗمقي٧م اًمقاضم٥م اظمتٞم٤مر ًا سمؽمك اعم٘مدّ ُم٦م همػم ضم٤مر هٜم٤مّ ،
وم٤من اًمتٗمقي٧م احل٤مصؾ
ٟمص أي٦م :پس قمزًم٧م ضمقيٞمد زنه٤م را در حمٞمض .ؾمقرة اًمٌ٘مرة،
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م سمدل ّ
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شمٜمجز
هٜم٤م هق خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ذم أطمد إـمراف اظمتٞم٤مر ًا ،ومٌٕمد قمدم إصمٌ٤مت ّ
اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ِبذا اًمٕمٚمؿ يٙمقن يم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م
اًمٌدو ّي٦م وُمع شمٕمدّ د اعمٙم ّٚمػ وشمٕمدّ د اًمقاىمٕم٦م وهمػم اعمحّمقر وٟمحقه٤م.
سمتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وهٜم٤مك سم٠م ّٟمف ٓ
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤معمٕمٞم٤مر هٜم٤م ّ
ُيقز شمٗمقي٧م اًمقاضم٥م سمؽمك ُم٘مدّ ُمتف قم٘م ً
ّل ،ومت٠مُمؾ.
وذم اًمث٤مًم٨م سم٤مٟمّف إن يم٤من اًمٖمرض ُمٜمف يمقن اًمقضمقب شمٕمٚمٞم٘م ّٞم ً٤م أو ُمنموـم ً٤م
إوًملمّ ،
وإٓ ومّل وضمف ًمف ؾمقى دقمقى
ُي٥م ُم٘مدّ ُمتفّ ،ادمف قمٚمٞمف ُم٤م ذيمر ذم ّ
اؾمتٗم٤مدة آًمتزام سم٢مسم٘م٤مء اعمقوقع وقمدم شمٗمقيتف ُمـ اًمٙمّلم ومٞمٝم٤م ًمّلًمتزام
سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومٙم٠م ّٟمف اًمتزم سم٠مُمريـ ّ
دل قمغم أطمده٤م اًمٙمّلم اًمتزاُم ً٤م واىمٕم ّٞم ً٤م أو قمرومٞم ً٤م،
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٝمق أضمٜمٌل ُمـ اعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ضورة قمدم ضمري٤مٟمف ومٞمف ،خلروج
اًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ قمـ ُمداًمٞمؾ إًمٗم٤مظ رأؾم ً٤م ،ومٙمٞمػ سمٛم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمؿ سمحّمقًمف؟
وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ.
ٟمّم٤مف إ ّن أفمٝمر اًمقضمقه هٜم٤م هق وضمقب آطمتٞم٤مطٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن
واإل
ُ
يمقن اًمقضمقب شمٕمٚمٞم٘م ّٞم ً٤م قمروم ً٤م وًمق أرضمع إمم اعمنموط قمٜمد اًمتحٚمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ذم
ًمّمح٦م شمقضمٞمف اخلٓم٤مب ٟمحق اعمٙم ّٚمػ ومٕمّل سمٕمد ىمٞم٤مم ُم٘متْمٞمف ،سمؾ
شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م،
ّ
هذا اًمتٕمٚمٞمؼ ُيري ذم اًمٕمرف جمر ٰى اًمتٜمجٞمزٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن يمقن اًمقاضم٥م هق
اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر وىمد وىمع اًمٜمذر ،سمؾ اًمٔم٤مهر إ ّن ـمري٘م٦م اًمٕم٘مّلء ىم٤مئٛم٦م هٜم٤م قمغم
وضمقب آطمتٞم٤مط قمغم ٟمحق ىمٞم٤مُمف ذم اًمدومٕمل وئمٝمر مت٤مم اًمٙمّلم ومٞمف ِمّ٤م ؾمٌؼ،
ومّمٚمٜم٤م ُم٤م يّمٚمح ُمٜم٤مط حلٙمؿ ّ
يمؾ اعمً٠مًم٦م ُمـ اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م،
ومٔمٝمر ِمّ٤م ّ
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ومٞمٔمٝمر ُمٜمف مت٤مم طمٙمؿ اًمتدرُيل سمٕمٜمقان ّ
يمكم واهلل اًمٕم٤ممل.
صمؿ إ ّن اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م 1ىم٤مل :وطمٞم٨م ىمٚمٜم٤م سمٕمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم
ّ
شمٜمجز
اًمِمٌٝم٦م اًمتدرُي ّٞم٦م ،وم٤مًمٔم٤مهر ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦مّ ٕ :ن اعمٗمروض قمدم ّ
اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاىمٕمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف ،وم٤مًمقاضم٥م اًمرضمقع ذم ّ
يمؾ ُمِمتٌف إمم إصؾ
إول إمم
اجل٤مري ذم ظمّمقص ذًمؽ اعمِمتٌف إسم٤مطم ً٦م وحتري ًام ،ومػمضمع ذم اعمث٤مل ّ
اؾمتّمح٤مب اًمٓمٝمر إمم أن يٌ٘مك ُم٘مدار احلٞمض ،ومػمضمع ومٞمف إمم أص٤مًم٦م
اإلسم٤مطم٦مً ،مٕمدم ضمري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٓمٝمر ،وذم اعمث٤مل اًمث٤مين إمم أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م
واًمٗمً٤مد ،ومٞمحٙمؿ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م ّ
يِمؽ ذم يمقٟمف رسم٤م سمٕمدم اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمغم
إي٘م٤مع قم٘مده٤م وقمدم شمر ّشم٥م إصمر قمٚمٞمٝم٤مّ ٕ :ن ومً٤مد اًمرسم٤م ًمٞمس دائر ًا ُمدار
احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ،وًمذا يٗمًد ذم طمؼ اًم٘م٤مس سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من ،أو اًمّمٖمػم
صح٦م اًمٕم٘مقدً :مٚمٕمٚمؿ سمخروج
قمغم وضمف .وًمٞمس هٜم٤م ُمقرد
اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم ّ
ّ
سمٕمض اعمِمتٌٝم٤مت اًمتدرُيٞم٦م قمـ اًمٕمٛمقم ًمٗمرض اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٕمٚمؿ سمٗمً٤مد
سمٕمْمٝم٤م ،ومٞمً٘مط اًمٕم٤م ّم قمـ اًمٔمٝمقر سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م وُي٥م اًمرضمقع إمم أص٤مًم٦م
اًمٗمً٤مد.
اًمٚمٝمؿ ّإٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سملم اعمِمتٌٝم٤مت اًمتدرُي ّٞم٦م يمام ٓ
ي٘مدح ذم إضمراء إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ومٞمٝم٤م ،يمذًمؽ ٓ ي٘مدح ذم إضمراء إصقل
سمّمح٦م ّ
يمؾ ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت سم٠مص٤مًم٦م
اًمتٛمًؽ ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف
اًمٚمٗمٔمٞم٦م ،ومٞمٛمٙمـ
ّ
ّ
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.
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اًمٕمٛمقمً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر اًمٗمرق سملم إصقل اًمٚمٗمٔم ّٞم٦م واًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ،ومت٠م ُّمؾ.1
أىمقل :أ ُّم٤م ُم٤م اؾمتٔمٝمره ُمـ ضمقازاعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومقضمٝمف فم٤مهر ِمّ٤م
ؾمٌؼ ذم أصؾ اعمً٠مًم٦م ،ظمّمقص ً٤م ُم٤م ذيمر ذم ر ّد ُمـ ىم٤مل سمقضمقب إسم٘م٤مء ُم٤مؾمقى
احلرام ،وُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًمٔم٤مهر آًمتزام سمقضمقب إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي احلرام
سم٤مًمتحرز قمـ اعمٗمًدة اعمٚمزُم٦م ا ًّمتل يمِمػ
ُمٓمٚم٘م ً٤مٟ ،مٔمر ًا إمم اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ
ّ
قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل اًمنمقمل سم٘م٤مقمدة اعمّلزُم٦م سمٕمد طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمف :إذ ٓ خيتٚمػ
احل٤مل قم٘م ً
اًمتحرز قمـ اًمير اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ سملم اًمدومٕمل واًمتدرُيل.
ّل ذم
ّ
طمؼ ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ
وٓي٘م٤مس ذًمؽ سمام ًمق شمٕمدّ د اعمٙم ّٚمػٟٕ ،مّف ذم ّ
ضرحمتٛمؾ يٛمٙمـ شمرظمٞمص اًمِم٤مرع ذم شمرك ُمراقم٤مشمف ،أو إمم اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ
ىمرره ذم ُم٤م شمٕمدّ د
سم٘مٌح اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمِم٤مرع قمـ قمٚمؿ وقمٛمدٟ ،مٔمػم ُم٤م ّ
ومٞمف اًمقاىمٕم٦م يمام ؾمٌؼ ذم اًمدوران سملم اًمقاضم٥م واحلرام ،أو إمم أ ّن اعمٕمٞم٤مر ذم
ًمزوم اإلطمتٞم٤مط ًمزوم اًمتٜم٤مىمض ذم ضمٕمؾ اًمِم٤مرع وهق طم٤مصؾ ذم اعم٘م٤مم وإن
يم٤من شمدرُيٞم ً٤م ُمـ قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط هٜم٤مً ،مٕمدم ّاحت٤مد اًمزُم٤من طمتّك
شمتٕم٤مرض إصقل ذم ُمرشمٌ٦م واطمدة ،سمؾ إصقل ٓ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م قمدا اعمِمتٌف
إظمػم ،ومٞمحٙمؿ ومٞمف سم٤مٓطمتٞم٤مطّ ٕ ،ن اًمؽمظمٞمص ومٞمف سمٕمٞمٜمف سمٕمد ُم٤م ّ
رظمص ومٞمف
ؾم٤مسم٘م ً٤م إًمٖم٤مء ًمٚمقاىمع وُمٜم٤مىمض جلٕمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ،أو أٟمّف يًتّمح٥م قمدم
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 149و  153واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
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صمؿ
طمدوث قمٜمقان
اعمحرم إمم اًمزُم٤من إظمػمً ،مٕمدم اًمٕمٚمؿ سمحدوث اًمٕمٜمقانّ ،
ّ
إول ُمـ اًمزُم٤من إظمػم ،ومٞمًتّمح٥م
يًتّمح٥م وضمقد اًمٕمٜمقان سمٕمد أن ّ
إول ُمـ اًمثّلصم٦م
صمؿ يًتّمح٥م سمٕمد ّ
قمدم احلٞمض إمم اًمزُم٤من إظمػمّ ،
إظمػمة ُمث ً
سمٓمرو احلٞمض وقمدم اًمٕمٚمؿ
ّل وضمقدهٟ ،مٔمر ًا إمم طمّمقل اًمٕمٚمؿ
ّ
سم٤مرشمٗم٤مقمف ،ومٞمثٌ٧م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم إـمراف سم٤مٕصقل ،ومّل وضمف ًمً٘مقط
ٍ
ص سمام يم٤من ىم٤مسم ً
ّل ًمٚمٌ٘م٤مء يم٤محلٞمض،
شمؿ ،ومٝمق خمت ّ
إصقل طمٞمٜمئذ ،وهذا ًمق ّ
ومجٞمع اًمقضمقه ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م ظمّمقص ً٤م ُم٤م ىمٌؾ إظمػم.
وُمٜمف ئمٝمر اًمقضمٝم٤من قمغم اًم٘مقل سمقضمقب إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي احلرام،
أقمٜمل اًمتخٞمػم وشمٕمٞملم إظمػم ًمٚمقضمف اًمث٤مًم٨م ،أو حلّمقل اًمٕمٚمؿ سمّمػمورشمف ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ ،أو ٕٟمّف اًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ وهق أردء اًمقضمقه
اجلٛمٚم٦م ،ومٞمً٘مط سمف إصؾ
اعمحتٛمٚم٦م.
إول إمم اؾمتّمح٤مب اًمٓمٝمر إمم
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمرضمقع ذم اعمث٤مل ّ
طمؼ ،وإن ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمً٘مط ًمّلؾمتّمح٤مب
اًمزُم٤من إظمػم ومٝمق ّ
ُمٜمجز يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض يمّلُمف ،وم٤م ّٟمف إ ّٟمام
سمٜمٗمًف ،وإن مل يٙمـ ُمتٕمٚم ّ٘م٤م سمتٙمٚمٞمػ ّ
يً٘مط إذا يم٤من اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمزامح ً٤م ًمّلؾمتّمح٤مب ذم زُم٤من واطمد ،يم٠من
ٟمٕمٚمؿ إمج٤مًٓ سم٤مرشمٗم٤مع أطمد اعمًتّمحٌلم.
وأ ُّم٤م ُم٤م قمٚمؿ إمج٤مٓ سم٤مرشمٗم٤مقمف ذم زُم٤من ُم٤م ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم ضمري٤من
آؾمتّمح٤مب إمم زُم٤من يٕمٚمؿ سم٤مرشمٗم٤مقمف ضورة ،أ ُّم٤م ًمق قمٚمٛمٜم٤م سم٤مٟمت٘م٤مض
اًمٓمٝم٤مرة اعمتٞم ّ٘مٜم٦م ذم زُم٤من ُم٤م ُمـ إزُمٜم٦م ّ
اعمت٠مظمرة ،مل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ اؾمتّمح٤مسمف
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ومٕم ً
ّل إمم زُم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مٓرشمٗم٤مع ،ووضمٝمف فم٤مهر قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ.
وُمـ هٜم٤م ر ّسمام ي ّتجف آًمتزام ذم ُم٤م حيٙمؿ ومٞمف شمٜمجٞمز اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م ًمق يم٤من هٜم٤مك اؾمتّمح٤مب ُمقوققمل يم٤معمث٤مل قمغم اًم٘مقل سمف
ومٞمف وقمدُمف ،ومٞمحٙمؿ سمقضمقب آطمٞمت٤مط ذم اًمث٤مين ُمٓمٚم٘م ً٤مٟ ،مٔمر ًا إمم شمٕم٤مرض
إول سمٛم٘مت٣م إصؾ
أص٤مًمتل اإلسم٤مطم٦م ذم ـمرذم اًمِمٌٝم٦م ،وحيٙمؿ ذم
ّ
اعمقوققمل إمم اًمزُم٤من إظمػم اعمً٤موي ًمزُم٤من احلرام ،حلٙمقُم٦م إصقل
اعمقوققم ّٞم٦م قمغم ىم٤مقمدة اعم٘مدّ ُم٦م قمٜمد ؾمّلُمتف قمـ اعمٕم٤مرض وٓ ُمٕم٤مرض
ًمألصؾ اعمقوققمل هٜم٤مً ،مٕمدم صّلطم ّٞم٦م أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم اًمزُم٤من إظمػم،
عمٕم٤مرو٦م إصؾ اعمقوققمل ظمّمقص ً٤م سمٕمد ُمٕم٤مروتف سمٛمثٚمف وحيٙمؿ ذم اًمزُم٤من
إظمػم سمٛم٘مت٣م آطمتٞم٤مط اًمً٤ممل قمـ ُمٕم٤مرو٦م إصؾ اعمقوققمل ،ومت٠م ُّمؾ.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م ذم اًمزُم٤من إظمػم ،ومٝمق ذم همػم
اًمٕمٌ٤مدات ا ًّمذي هق ّ
حمط يمّلُمف

طمؼ وًمق يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ضمقاز وـمل اًمزوج
ّ

ّ
اًمِمؽ
ِل٤م وٓ ُيرى هٜم٤م أص٤مًم٦م احلرُم٦م ذم اًمٗمروجّٟ ٕ :مف ُم٘مّمقر قمغم ُم٤م يم٤من
ذم حت ّ٘مؼ اًمًٌ٥م اعمٌُِ ْٞم ِح اًمذي هق اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح ،دون ُم٤م يم٤من احلرُم٦م ُمـ
اعمحرُم٦م.
ضمٝم٦م اطمتامل اًمٕمقارض ّ
وأ ُّم٤م ذم قمٌ٤مدات احل٤مئض ،وم٤مًمرضمقع إمم اإلسم٤مطم٦م اًمٗمٕمٚم ّٞم٦م ومٞمٝم٤م همػم
ُمٕم٘مقل سمٕمد يمقهن٤م قمٌ٤مدة ُمتق ّىمٗم٦م قمغم إُمر ،وأص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ حتريؿ اًمٕمٌ٤مدة
ًمٞمثٌ٧م سمف اًمقضمقب إصكم إ ّٟمام يٛمٙمـ إذا يم٤من ؾم٘مقط اًمقضمقب ُمٕم ّٚم ً
ّل
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اًمث٤مين ،وهق
إول ُمً ٌٌّ ً٤م قمـ
سم٤محلرُم٦م اًمذاشمٞم٦م ويٙمقن
اًمِمؽ ذم ّ
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ظمّلف اًمٔم٤مهر ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ،سمؾ ٓ يٌٕمد أن يٙمقن اًمتحريؿ شمنميٕم ّٞم ً٤م قمروم ً٤م،
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومّل يٌٕمد أن يٙمقن اعمرضمع هق اًمؼماءة قمـ وضمقب اًمٕمٌ٤مدة ،ومٞمحرم
شمنميٕم ً٤م ّإٓ سمٕمٜمقان آطمتٞم٤مطّ :إٓ أن يدّ قمك أ ّن اًمٕمٚمؿ سمثٌقت اعم٘مت٣م ًمٚمٕمٌ٤مدة
واًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ اعم٤مٟمع اًمذي هق احلٞمض ،يم٤م ٍ
ّ
ف ذم احلٙمؿ قمغم طمً٥م اعم٘مت٣م
وًمق ٕضمؾ أص٤مًم٦م قمدم اعم٤مٟمع.
وًمق ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن ُم٘مت٣م إصؾ اًمؼماءة قمـ ومٕمؾ اًمٕمٌ٤مدة ،ومٞمحّمؾ هٜم٤مك
حمرُم٤مت احل٤مئض أو قمٌ٤مدات اًمٓم٤مهر،
قمٚمؿ إمج٤مزم سمثٌقت أطمد اًمتٙمٚمٞمٗملم ُمـ ّ
وم٤معم ّتجف قمٜمد ُمـ يٙمتٗمل سمٛمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ـ يمام قمٚمٞمف سمٜم٤مءه ـ هق احلٙمؿ
سمقضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م مجٞمٕم ً٤مّ ،إٓ أن يٚمتزم سمحرُم٦م اًمٕمٌ٤مدة ذاشم ً٤م ومل يٚمتزم ذم
حمرُم٤مهت٤م ؾمٚمٞمٛم٦م
ُمثؾ هذا اًمدوران سمتٕمٞملم احلرُم٦م ،ومٞمٙمقن أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم ّ
قمـ اعمٕم٤مرض ،وم٤مومٝمؿ.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمرضمقع ذم اعمث٤مل اًمث٤مين إمم أص٤مًمتل اإلسم٤مطم٦م واًمٗمً٤مد،
ومقضمٝمف فم٤مهر سمٕمد يمقن إصؾ ذم اعمٕم٤مُمّلت اًمٗمً٤مد ،وٓ ّ
أىمؾ ُمـ
اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اًمثٛمـ واعمثٛمـ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٕم٘مد وقمدم طمّمقل
آٟمت٘م٤مل :ويمذا أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م سمحً٥م اًمتٙمٚمٞمػٟٕ :مّف إصؾ ّإٓ إذا دظمؾ
ذم قمٜمقان اًمتنميع ،ومٞمحرم ٕضمٚمف وهق ظم٤مرج قمـ ّ
حمط اًمٙمّلم.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أ ّن ومً٤مد اًمرسم٤م ًمٞمس دائر ًا ُمدار احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل يِمػم
ًمٚمّمح٦م وًمق ٕضمؾ
إمم أٟمّف ًمق يم٤من يمذًمؽ ،يم٤مٟم ْ٧م أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ُمثٌت٦م
ّ
ّ
اًمِمؽ ومٝمق ُمِمٙمؾّ ٕ :ن اًمٜمٝمل ذم
طمٙمقُمتٝم٤م قمغم أص٤مًم٦م اًمٗمً٤مد ًمرومٕمف ؾمٌ٥م
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اعمٕم٤مُمّلت ٓ يّمٚمح ًمٚمٗمً٤مد سمذاشمف ًمٕمدم اعم٤مٟمع ُمـ طمرُم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ويمقهن٤م
ُم١م ّصمرة وإٟمّام ّ
يدل قمٚمٞمف ًمق ىمٚمٜم٤م سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م اًمٕمروم ّٞم٦م واإلمج٤مع وٟمحقمه٤م
ِمّ٤م ٓ حيّمؾ سمف ؾمٌٌٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م طمتّك يٙمقن أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمتٙمٚمٞمػ
ًمٚمّمح٦م ًمٕمدم شمٕم ّٚمؼ اًمٜمٝمك ومٕم ً
ّل يمام هق احل٤مل ذم اًمٕمٌ٤مدات.
ُمثٌت ً٤م
ّ
ٟمٕمؿ ،ىمد ُيلء اًمٗمً٤مد ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٝمل ًمٌٞمع اًمٕمٜم٥م ِم ّـ يٕمٛمٚمف مخر ًا ٟمٔمر ًا
ُم٘مرر ذم حم ّٚمفً ،مٙمٜمّف ٓ ُيِم٤مسمِ ُف ُمً٠مًم٦م اًمرسم٤م،
إمم طمرُم٦م أصمر اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم وضمف ّ
ًمٙمـ هذا اعم٘مدار ُمـ إُمٙم٤من اًمتٌٕم ّٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمّلت ِمّ٤م يدومع آقمؽماض
قمٜمف .
وأ ُّم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

        

،1

وًمذا يٗمًد ذم طمؼ اًم٘م٤مس سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من واًمّمٖمػم قمغم وضمف ،ومٞمٛمٙمـ أن
يٙمقن اًمقضمف إؿم٤مرة إمم أطمد اًمقضمٝملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،طمٞم٨م أ ّن ىمقًمف [شمٕم٤ممم]
إؿم٤مرة إمم ارشمٗم٤مع إصمر اًمتٙمٚمٞمٗمل وهق اإلصمؿ دون اًمقوٕمل ـ ؾمقاء يم٤من اعمراد
ُمـ اعمققمٔم٦م اإلؾمّلم أو اعمتذ ّيمر ـ يمام حيتٛمؾ ومٞمف أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم ارشمٗم٤مع
إول يتح ّ٘مؼ اًمتٗمٙمٞمؽ سملم احلٙمٛملم
إصمر اًمقوٕمل واًمتٙمٚمٞمٗمل ُمٕم ً٤م ،وقمغم ّ

 .1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م  .175ذيمر وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م إمم شمرمج٦م ىمقًمف شمٕم٤مزم
ٟمص أي٦م اًمنميٗم٦م وهذا ًمٗمظ اًمؽممج٦م :پس يمًك يمف سمٞم٤ميد
سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤م سمدًمف ّ
او را ُمققمٔمف[اى] از [ضم٤مٟم٥م پروردگ٤مرش] پس سم٤مز ايًتد ،پس از سمراى او [ا]ؾم٧م آن
چف [را] يمف گذؿمتف اؾم٧م.
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ضمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمٗمً٤مد
ـ يمام هق اعم٘مّمقد ـ وًمٙمـ ذيمر اًمّمٖمػم طمٞمٜمئذ أ ّ
ُمٕم٤مُمّلشمفٕ ،ضمؾ اًمّمٖمر قمـ اعمِمٝمقر فم٤مهر ًا وحيتٛمؾ أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم
صحتٝم٤م قمٜمد اؾمتجامع اًمنمائط،
أطمد اًمقضمٝملم ذم ُمٕم٤مُمّلت
اًمّمٌل وهق ّ
ّ
ومٞمٙمقن اًمٗمً٤مد هٜم٤م ٕضمؾ اًمرسم٤م ُمع اٟمتٗم٤مء احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل.
اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم ُمثؾ [ىمقًمف شمٕم٤ممم]:
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ قمدم ضمقاز
ّ




اًمتٛمًؽ
 ،1ومٝمق فم٤مهر عم٤م ذيمره ،وًمٙمقن اًمِمٌٝم٦م ُمّمداىم ّٞم٦م ،ومّل ُيقز
ّ

ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمقم قمغم وضمف ُمذيمقر ذم حم ّٚمف إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ُمّمداىم ّٞم٦مّ ،
وإٓ وم٘مد
أذٟم٤م إمم قمدم ضمري٤من إصقل ىمٌؾ اًمٗمحص ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م وسمٕمد
اًمٗمحص اعمٕمتؼم يِمٙمؾ ومرض اعمً٠مًم٦م سمحٞم٨م يٜمٓمٌؼ قمغم فم٤مهر اعمث٤مل ،يمام
ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمف.

وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره أظمػم ًا ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم إصقل اًمٚمٗمٔمٞمّ٦م عم ِ٤م يم٤من ُمـ سم٤مب

اًمٔم ّـ واًمٔمٝمقر ومقضمقده٤م ُم٤مٟمع قمـ طمّمقًمف ،سمخّلف إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م:
ٍ
طمٞمٜمئذ،
ُم٘مررة حل٤مل اًمٕمٛمؾ قمٜمد اًمِمؽ ،ومّل ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمٛمؾ ِب٤م
ٕ ّهن٤م أصقل ّ
ُمٜمجز وٟمحقه ،وحيتٛمؾ
ّإٓ أن يٚمزم ُمٜمف ُمٗمًدة ظم٤مرضمٞم٦م ُمـ ـمرح ظمٓم٤مب ّ
ٍ
يتؿ إذا
طمٞمٜمئذ أن يٙمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم إؿم٤مرة إمم ومً٤مد اًمقضمفٟ :مٔمر ًا إمم أٟمّف إٟمّام ّ
اًمٔمـ اًمِمخص ،وأ ُّم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمـ سم٤مب
يم٤من اقمتٌ٤مره٤م ُمـ سم٤مب صٗم٦م
ّ
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م  .1أؿم٤مر اعمّمٜمػ إمم شمرمج٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ه٤مُمش
ٟمص أي٦م ُمٙم٤مٟمف وهذه ًمٗمٔمٝم٤م« :ووم٤م يمٜمٞمد سمف قم٘مقدش.
اعمخٓمقـم٦م وضمٕمٚمٜم٤م ّ
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اًمٔم ّـ اًمٜمققمل ،ومّل ٟمً ّٚمؿ أ ّن وضمقده ُم٤مٟمع :إذ ًمٞمس اعمراد سمف ّإٓ يمقٟمف سمحٞم٨م
حيّمؾ ُمٜمف اًمٔم ّـ ـ ًمق ّ
ظمكم وـمٌٕمف ـ وإن مل حيّمؾ ومٕمّل.
وأىمقل :إ ّن ُم٤م اؾمتٔمٝمره ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٘م٤مُملم هق همػم ُمٌٜم ّل قمغم ذًمؽ
اًم٘مقل اعمؽموك ،سمؾ يٙمٗمل ذم ذًمؽ يمقن اقمتٌ٤مره٤م قمغم وضمف اًمٓمري٘م ّٞم٦م ًمٚمقاىمع،
وم٢م ّن ُم٤م يٙمقن ـمري٘م ً٤م ًمٚمقاىمع ـ وًمق سمجٕمؾ اًمِم٤مرع ـ إذا ىم٤مم قمغم أُمريـ ٟمٕمٚمؿ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمـ
إمج٤مٓ سمٕمدم وضمقد أطمدمه٤م ذم اًمقاىمع ،وم٢م ّن اعمجٛمقع خيرج
يمّل ُمٜمٝمام هق
اًمٓمري٘مٞم٦م سمٜمٗمس اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وم٤مٟمّف يٚمزم ُمـ اًمٌٜم٤مء قمغم أ ّن ّ ً
اًمقاىمع اًمٌٜم٤مء قمغم أ ّن اجلٛمٞمع صم٤مسم٧م ذم اًمقاىمع وهق ٓ ُي٤مُمع اًمٕمٚمؿ سم٠م ّن أطمدمه٤م
خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع ،ومٝمق يمام ًمق ىم٤مم ـمري٘م٤من أطمدمه٤م قمغم إسم٤مطم٦م رء وأظمر قمغم
طمرُمتف ،أو أطمدمه٤م قمغم وضمقب اًمٔمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م وأظمر قمغم وضمقب
اجلٛمٕم٦م ُمع ىمٞم٤مم اإلمج٤مع قمغم قمدم وضمقب إُمريـ ُمٕم ً٤م ،وم٤مٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل
فم٤مهر ًا قمٜمدهؿ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمتٕم٤مرض ذم اعم٘م٤مُملم.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم يم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ُم٤مٟمع قمـ يمقن اًمٓمريؼ
ُطم َّج ً٦م ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ـمري٘م ً٤م إمم اًمقاىمع سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمقرد اًمتٕم٤مرض وإن سم٘مل
احلجٞم٦م
قمغم اًمٓمري٘مٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمث٤مًم٨م ،ومّلسمدّ ُمـ اًمتزام ظمروج اعمجٛمقع قمـ
ّ
اًمٗمٕمٚم ّٞم٦م وإن سم٘مٞم٤م قمغم احلجٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
قمام ذيمرّ ،
طمج٦م وداظمؾ حت٧م دًمٞمؾ
ومٙمؾ ُمـ اًمٓمري٘ملم ّ
وإن أسمٞم٧م ّ
آقمتٌ٤مر أ ّوًٓ وًمق ىمٌؾ جملء زُم٤من اًمٕمٛمؾ ،ومٚمٞمً٧م يم٤مٕصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ُمٕمتؼمة
شمقضمف اًمتٙمٚمٞمػ ومٕم ً
ّل قمغم اعمٙم ّٚمػ ،سمؾ
ٕضمؾ اًمٕمٛمؾ اسمتداء اعمتق ّىمػ قمغم ّ
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ُمٜمجز ومٕم ً
ّل ،ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض
اًمٓمرق ُمٕمتؼمة ُمٓمٚم٘م ً٤م وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك شمٙمٚمٞمػ ّ
سملم اًمٓمري٘ملم سمْمٛمٞمٛم٦م اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل.
وًمٕمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم إؿم٤مرة إمم إؿمٙم٤مل ّ
ّ
وطمؾ :أ ُّم٤م اإلؿمٙم٤ملّ ،
ّلً ُمٜمٝمام
وم٤من ُيم ّ 

ٍ
سم٤مق ذم طمدّ ذاشمف قمغم وصػ اًمٓمري٘مٞم٦م ،ومٞمٛمٙمـ ضمٕمؾ ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمٕمتؼم ًا سمٕمد
ُمٜمجز ًاّ ،
وم٤من اًمتٜم٤مىمض سملم ضمٕمٚمٝمام وضمٕمؾ اًمقاىمع إ ّٟمام
قمدم يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
شمٜمجز اًمقاىمع سم٤مًمٕمٚمؿ ،ومّم٤مر فم٤مهر ّي ً٤م أيْم ً٤م ،ومّل شمٜم٤مىمض سملم ضمٕمؾ
يٙمقن إذا ّ
أطمٙم٤مم فم٤مهري٦م خي٤مًمػ سمٕمْمٝم٤م ًمٚمقاىمع.
وم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل سمٕمد يمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ إمج٤مًٓ
وأ ُّم٤م ّ
احلؾّ ،
يٜم٤مىمْمف ضمٕمؾ اًمٓمريؼ اعمخ٤مًمػ ًمف سمٜمٗمًف ،ظمّمقص ً٤م سمٛمّلطمٔم٦م أ ّن ُم٘مت٣م
احلج ّٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ومٞمٝمام اًمٌٜم٤مء قمغم أُمريـ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ خي٤مًمػ اًمقاىمع ىمٓمٕم ً٤م وًمق
ّ
شمدرُي ً٤م ،وم٤مومٝمؿ وشم٠م ُّمؾ.
صمؿ إٟمّف ر ّسمام يدّ قمل اًمتٜم٤مىمض سملم ُم٤م اؾمتٔمٝمره هٜم٤م ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٘م٤مُملم
ّ
طمجٞم٦م فمقاهر اًمٙمت٤مب ُمـ أ ّن وىمقع اًمتحريػ ذم اًم٘مرآن
وسملم ىمقًمف ذم ُمً٠مًم٦م ّ
اًمتٛمًؽ سم٤مًمٔمقاهر ًمٕمدم [اًمٕمٚمؿ]
ـ قمغم اًم٘مقل سمف ـ ٓ يٛمٜمع ُمـ
ّ

اإلمج٤مزم1

سم٤مظمتّلل اًمٔمقاهر سمذًمؽُ ،مع أ ّٟمف ًمق قمٚمؿ ًمٙم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِمٌٝم٦م همػم
اعمحّمقرةُ ،مع أ ّٟمف ًمق يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة أُمٙمـ اًم٘مقل سمٕمدم
ىمدطمفٓ ،طمتامل يمقن اًمٔم٤مهر اعمٍموف قمـ فم٤مهره ُمـ اًمٔمقاهر همػم اعمتٕم ّٚم٘م٦م
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اإلمج٤ملش.
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سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ا ًّمتل أُمرٟم٤م سم٤مًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم فم٤مهر اًمٙمت٤مب.1
اٟمتٝمك.
ويٛمٙمـ دومٕمف أ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمٜمع يمقٟمف حمّمقر ًاّ ،
ومٌ٠من اًمٕمٚمؿ ذم همػم
طمجٞم٦م
اعمحّمقر يمّل قمٚمؿ قمغم ُم٤م ؾمٜمٌ ّٞمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ومّل يٜم٤مذم وضمقده ّ
اًمٓمرق.
وأ ُّم٤م اًمقضمف إظمػم ،ومٌ٠م ّن ُم٤م قمدا اًم٘مًؿ اعمذيمقر ظم٤مرج قمـ دًمٞمؾ
آقمتٌ٤مرٓ ،ظمتّم٤مصف سمام ورد ذم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م وًمق يم٤من دًٓمتف قمٚمٞمف
سم٤مًمتزام وٟمحقه.
احلجٞم٦م ،ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ
وأ ُّم٤م ُم٤م ٓ يتٕم ّٚمؼ سمٕمٛمؾ رأؾم ً٤م ،ومٝمق ظم٤مرج قمـ
ّ
سمحج٦م رأؾم ً٤م ،ومّل
احلجٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وسملم ُم٤م ًمٞمس ّ
اإلمج٤مزم ُُم َر َّدد ًا سملم ُم٤م خي٤مًمػ ّ
احلج٦م قمـ آقمتٌ٤مر سمخّلف ٟمحق اعم٘م٤مم ،وم٤مومٝمؿ.
يً٘مط سمف ّ
إُمر اًمً٤مسمع :اًمٔم٤مهر إٟمّف ٓ ومرق ذم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م
ّ
اًمِمؽ اؿمتٌ٤مه اعمٙم ّٚمػ سمف وسملم أن
اعمحّمقرة اعمّمداىم ّٞم٦م سملم أن يٙمقن ُمٜمِم٠م
يٙمقن اؿمتٌ٤مه قمٜمقان اعمٙم ّٚمػ اعمؽم ّدد سملم أُمريـ يمّلمه٤م ُمتٕم ّٚم٘م٤من ًمتٙمٚمٞمػ

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :158اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/1

ص :368سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /1صُ :31مٜمتٝمل اًمدراي٦م ذم شمقوٞمح
اًمٙمٗم٤مي٦م :ج /4ص :311قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل :ج /3ص131
ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ُمٖم٤مير ًممظمر ـ يمام ذم اخلٜمثك ـ وطمٞم٨م أ ّن ُمً٠مًم٦م اخلٜمثك ِمّ٤م مل يٜم ّ٘مح ذم يمٚمامت
اًمٗم٘مٝم٤مء ،ومّل سم٠مس سمٌٞم٤من طم٤مِل٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ضمري٤من إصقل
ذم ُم٤م ذم اجلٛمٚم٦م شمٌٕم ً٤م جلامقم٦م ُمـ إصقًمٞملم.
ضمقزٟم٤م ذًمؽ ومٞمف سم٠من مل
ومٜم٘مقل :اخلٜمثك إن ىمٚمٜم٤م سمٙمقهن٤م ـمٌٞمٕم٦م صم٤مًمث٦م ،أو ّ
ّ
اًمِمؽ ذم صمٌقت
ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم اٟمحّم٤مر اإلٟمً٤من ذم اًمرضمؾ واعمرأة ،يم٤من
إول واطمتامًٓ قمغم
إطمٙم٤مم ا
عمختّم٦م سم٠مطمدمه٤م ِل٤م ؿمٌٝم٦م طمٙمٛمٞم٦م ىمٓمٕم ً٤م قمغم ّ
ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢من قمٚمٛمٜم٤م سم٠م ّهن٤م ُمٚمح٘م٦م ذم مجٞمع إطمٙم٤مم سم٠مطمد اًمّمٜمٗملم يم٤من
اًمث٤مين،
ٍ
طمٞمٜمئذ اطمتامل
يم٤مًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم طمّمقل اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وإن مل ُير ومٞمٝم٤م
اًم٘مرقم٦م ،وإ ّٓ سم٠من اطمتٛمٚمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م سمحً٥م إطمٙم٤مم واىمٕم ً٤م يم٤من اًمّلزم
ٍ
هق اًمرضمقع إمم إصقل اجل٤مري٦م ذم ّ
ُمً٠مًم٦م سمخّمقصٝم٤م إن مل يٚمزم ُمـ
يمؾ
اعمختّم٤مت ِل٤م أيْم ً٤م.
ذًمؽ أيْم ً٤م خم٤مًمٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م سم٠من قمٚمؿ صمٌقت سمٕمض
ّ
وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مٟمدارضمٝم٤م حت٧م أطمد اًمّمٜمٗملم واىمٕم ً٤م ،ومٞمحّمؾ ُمـ ذًمؽ قمٚمؿ
خيتص ِب٤م أطمد اًمّمٜمٗملم ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ
ُمّمداىمل سمٙمقهن٤م ُمٙم ّٚمٗم٦م سمام
إمج٤مزم
ّ
ّ
واًمٙمّلم ومٞمٝم٤م يٙمقن ذم إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م شم٤مرة ،وذم إطمٙم٤مم اًمقوٕم ّٞم٦م
أظمرى.
أ ُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وم٢من ىمٚمٜم٤م سمرضمققمٝم٤م إمم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،ومح٤مِل٤م ئمٝمر ُمـ اًمٙمّلم ذم
إوممّ ،
وإٓ وم٤مًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ّإٓ سمٌ٘م٤مء إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦مّ ٕ :ن
ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واًمرضمقع إمم اًمؼماءة وٟمحقمه٤م ِمّ٤م هق ّ
حمؾ اًمٌح٨م ذم ُم٤م
ٟمحـ سمّمدده ُمـ إصقل اًمثّلصم٦م ٓ دمري ومٞمٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م وإن ضمرت ذم ُم٤م

 ................................................................. 463أصؾ اًمؼماءة

يتٌٕمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦م.
ومٚمٜم٘متٍم قمغم اًمٙمّلم ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦م ـ ؾمقاء يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م حلٙمؿ
ووٕمل أو ٓ ـ ويتٌٕمف اًمٙمّلم ذم طمٙمؿ اًمٖمػم ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء سم٤مًمٜمًٌ٦م
إًمٞمٝم٤م.
إول ،وم٘مد يذيمر ومٞمٝم٤م وضمقه:
أ ُّم٤م ّ
أطمده٤م :اًم٘مرقم٦م طمٞم٨م أ ّهن٤م ّ
ًمٙمؾ أُمر ُمِمٙمؾ ،1ومػمضمع إًمٞمٝم٤م ذم مجٞمع
٥م قمٚمٞمف
ؽم َّشم ُ
أطمٙم٤مُمٝم٤م اعم٘مروٟم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمخّمقصٝم٤م ّأوًٓ ،وقمٚمٞمف َوم َت َ َ
إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م أيْم ً٤مّ ٕ :ن اًم٘مرقم٦م أصؾ ُمقوققمل يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف مجٞمع
إطمٙم٤مم.
خمتّم٦م سم٤معمِمٙمؾ ا ًّمذي ٓ ُمٜمدوطم٦م ومٞمف
وومٞمف :إ ّن قمٛمقُم٤مت اًم٘مرقم٦م إ ُّم٤م ّ
قمٛمّل وًمق سم٢مضمراء إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ،واعم٘م٤مم ًمٞمس ُمٜمف ،وإ ُّم٤م ُمقهقٟم٦م سمقرود
اًمتخّمٞمص سم٤مٕيمثر ،أو سم٢مقمراض إصح٤مب قمٜمٝم٤م ذم أيمثر ُمقارده٤م ،1ومّل

 .1اًم٘مرقم٦م ّ
ًمٙمؾ أُمر ُمِمٙمؾ .اٟمٔمر« :ىم٤مقمدة اًم٘مرقم٦مش ًمٚمِمٞمخ طمًلم اًمٙمريٛمل اًم٘مٛمل
ُمٗمّم ً
واخل٤مص٦م ،وأيْم ً٤م راضمع
ّل وسمٞم٤من ُمدريمٝم٤م قمٜمد اًمٕم٤م ُّم٦م
ّ
شمٕمرض ِلذه اًم٘م٤مقمدة ّ
طمٞم٨م ّ
اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م (ٔي٦ماهلل اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي) ،ج /1ص 319و 336

واخل٤مص٦م طمقل هذه اًم٘م٤مقمدة.
طمٞم٨م ٟم٘مؾ رواي٤مت اًمٕم٤م ُّم٦م
ّ
 .1ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ... :واجلقاب ّ
إن قمٛمقُم٤مت اًم٘مرقم٦م ُمقهقٟم٦م سم٢مقمراض
إصح٤مب قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أيمثر ُمقارده٤م ...اٟمٔمر :اًمٗمّمقل (اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م):
ص.361

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 461 .....................

تٛمًؽ ِب٤م ُمـ دون اٟمجٌ٤مر ،يمام هق احل٤مل ذم اعم٘م٤مم ،ظمّمقص ً٤م ُمع قمدم
ُيقز اًم ّ
ُمٕمٝمقد ّي٦م إقمامِل٤م ذم ُمقوققم٤مت إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦م اًمٍموم٦م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وٟمً٥م إمم ص٤مطم٥م

احلدائؼ1

ُمٕم ّٚم ً
ّل سم٠مٟمّف إٟمّام ٟم٘مقل سمقضمقب آطمتٞم٤مط ذم ُم٤م إذا يم٤من ُمٜمِم٠م اظمتّلف اخلٓم٤مب
ضمٜمً ً٤م أو ٟمققم ً٤م اؿمتٌ٤مه اعمٙم ّٚمػ سمف ٓ ،اعمٙم ّٚمػ ـ يم٤مخلٜمثك ـ ومٞمج٥م اًمرضمقع إمم
اعمختّم٦م سم٤مًمرضم٤مل
شمقضمف اخلٓم٤مسم٤مت اًمتٙمٚمٞمٗم ّٞم٦م
ّ
اًمؼماءة ،سمؾ يٛمٙمـ دقمقى قمدم ّ
سمتقضمف
واًمٜمً٤مء إًمٞمٝم٤م ،إ ُّم٤م ٟٓمٍماومٝم٤م إمم همػمه٤م ،أو ٓؿمؽماط
اًمتٜمجز سم٤مًمٕمٚمؿ ّ
ّ
قضمٝملم إًمٞمف شمٗمّمٞم ً
اخلٓم٤مب إًمٞمف شمٗمّمٞم ً
ّل ـ
ّل ـ وإن يم٤من ُمر ّدد ًا سملم ظمٓم٤مسملم ُم ّ
ٕ ّن اخلٓم٤مسملم سمِمخص واطمد سمٛمٜمزًم٦م ظمٓم٤مب واطمد سمِمٞمئلم ،إذ ٓ ومرق سملم
ىمقًمف« :اضمتٜم٥م اخلٛمرش و«اضمتٜم٥م ُم٤مل اًمٖمػمش ،وسملم ىمقًمف« :اضمتٜم٥م يمٚمٞمٝمامش
اعمقضمٝملم إمم صٜمٗملم يٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ دظمقًمف حت٧م أطمدمه٤م1.
سمخّلف اخلٓم٤مسملم ّ

سم٤معمختّم٤مت واىمٕم ً٤م،
واحل٤مصؾ :إٟمّف ٓ قمٚمؿ سمٙمقن اخلٜمثك ُمٙم ّٚمٗم ً٤م
ّ
ومتٜمجز اخلٓم٤مب ُمنموط
ٟٓمٍماف أد ًّمتٝم٤م إمم همػمه٤م ،وًمق ؾم ّٚمؿ اًمٕمٚمؿ،
ّ
 .1ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك آقمتامدي ذم ذطمف قمغم اًمٗمرائد [ج /3ص :]118إ ّن
ص٤مطم٥م احلدائؼ ُمع ذه٤مسمف إمم آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،ذه٥م إمم اًمؼماءة ذم
اعمختّم٦م ...اٟمٔمر :احلدائؼ :ج /7ص 13وج/1
ُمً٠مًم٦م اخلٜمثك سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمتٙم٤مًمٞمػ
ّ
ص 148وج /5ص 176وج /1ص.531
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 151و  :153اًمٗمرائد (ُمع طمقار إؤصمؼ):
ج /3ص 464و  :465سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /5ص 158ويمتٌ ً٤م أظمر.
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سم٢مطمراز قمٜمقان اعمٙم ّٚمػ سمخّمقصف وًمق مل ٟم٘مؾ سم٤مؿمؽماط اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ذم
ـمرف اعمٙم ّٚمػ سمف.
ّ
اًمِمؽ ذم قمٜمقان
يقضمف اًمؼماءة أيْم ً٤م سم٤مٟمّف ًمق ُمٜمع اًمتٗمرىم٦م سملم
وىمد ّ
اعمٙم ّٚمػ واعمٙم ّٚمػ سمف ،وم٤مًمؼماءة هٜم٤م أيْم ً٤م صم٤مسمت٦م ،سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ قمدم
ضمري٤من اًم٘م٤مقمدة ذم ُم٤م إذا شمٕمدّ د ومٞمف اخلٓم٤مب ،سمؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أومم ُمٜمف ،وسم٠م ّن
إقمامل آطمتٞم٤مط سمًٌ٥م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
اًمٙمكم ُمقضم٥م ًمٚمقىمقع ذم احلرجٟ ،مٔمر ًا
ٍ
طمٞمٜمئذ قمـ اًمٜمٔمر قمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء مجٞمٕم ً٤م وقمـ اؾمتامع صقهتام،
إمم ُمٜمٕمٝم٤م
سمٜم٤مء قمغم أ ّن صقت ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمقرة سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أظمر ،وقمـ ًمٌس مجٞمع ُم٤م
خيتص ُمـ اًمٚمٌ٤مس سم٤مًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء إمم همػم ذًمؽ.
ّ
إول سم٠م ّن دقمقى آٟمٍماف ُمٓمٚم٘م ً٤م وم٤مؾمد ضمد ًا ،وم٤مٟمّف ُمع أٟمّف
ويْم ّٕمػ ّ
ٓ ئمٝمر ًمف وضمف ؾمقى ٟمدرة اًمقضمقد ا ًّمذي ٓ يّمػم ؾمٌٌ٤مض ًمّلٟمٍماف ،إ ّن
اإلًمتزام سمف ذم ُمثؾ وضمقب طمٗمظ اًمٗمرج قمـ اًمزٟم٤م واًمٕمقرة قمـ اًمٜمٔمر سمحٞم٨م
ٓ يِمٛمؾ اخلٜمثك ـ يمام شمرى ـ فم٤مهر اًمٗمً٤مد.
اعمختص
ٟمٕمؿ ر ّسمام َي ِّم ُّح ا ِّدقم٤م ُؤ ُه ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت ،يمحرُم٦م ًمٌ٤مس
ّ
سم٢مطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ًممظمر اعمًتٗم٤مد ُمـ طمرُم٦م شمِم ٌّف ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مٔظمرّ ،
وم٤من
اظمتّم٤مص احلٙمؿ واىمٕم٤م ومٞمف همػم سمٕمٞمد ،ويٜمٌٖمل إظمراج ّ
يمؾ ُم٤م اطمتٛمؾ ومٞمف
ذًمؽ سمحً٥م اًمٔم٤مهر قمـ قمٜمقان اعمً٠مًم٦م ،يمام أٟمّف يٛمٙمـ دقمقى أ ّن اعمث٤مًملم
اعمختّم٦م ،إلُمٙم٤من إرضم٤مقمٝمام إمم ظمٓم٤مب واطمد ُمر ّدد
اعمذيمقريـ قمـ إطمٙم٤مم
ّ
اعمّمداق وهق اًمٜمٝمل قمـ اًمزٟم٤م وإُمر سمحٗمظ اًمٕمقرة ،ومت٠م ُّمؾ.
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واًمث٤مين سمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن اعمٜم٤مط ذم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم
اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة قمدم ضمقاز إضمراء أصؾ اإلسم٤مطم٦م ذم اعمِمتٌٝملم ،وهق صم٤مسم٧م
احلؾ ذم يمِمػ ّ
ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،ضورة قمدم ضمقاز ضمري٤من أص٤مًم٦م ّ
يمؾ ُمـ
ُىمٌكم اخلٜمثكً ،مٚمٕمٚمؿ سمقضمقب طمٗمظ اًمٗمرج ُمـ اًمٜمٔمر واًمزٟم٤م قمغم ّ
يمؾ أطمد،
ومٛمً٠مًم٦م اخلٜمثك ٟمٔمػم اعمٙم ّٚمػ اعمر ّدد سملم يمقٟمف ُمً٤مومر ًا أو طم٤مض ًا ًمٌٕمض
آؿمتٌ٤مه٤مت ،ومّل ُيقزًمف شمرك اًمٕمٛمؾ سمخٓم٤مِبام1.

ويٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م سمٕمد إظمراج اعمث٤مًملم وُم٤م أؿمٌٝمٝمام سمام أذٟم٤م إًمٞمف سم٠م ّن قمدم
ًمتٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وهق ُم٤م ُمٜمٕمف
ضمقاز إضمراء إصقل شم٤مسمع ّ
ّ
اعمًتدل ،ومّلسمدّ ُمـ إصمٌ٤مشمف ومتثٞمٚمف سم٤مًمؽم ّدد سملم قمٜمقان اعمً٤مومر واحل٤مض همػم
ًمٙمـ
فم٤مهر ،1سمؾ يٛمٙمـ ضمٕمؾ اًمًٗمر واحلي هٜم٤مك ُمـ ذائط اًمتٙمٚمٞمػّ ،
اإلٟمّم٤مف إٟمّف ًمق اقمتٛمدٟم٤م قمغم ُم٤م أ ّؾمًف ذم ُمً٠مًم٦م اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة قمغم
اًمقضمف ا ًّمذي ىمرره ،وم٤مًمٔم٤مهر ضمري٤مٟمف هٜم٤مً ،مٙمٜمّؽ قمروم٧م أٟمّف همػم ٍ
ظم٤مل قمـ
ّ
اًمٜمٔمر ،وقمغم شم٘مدير آقمتامد قمغم همػمه ُمـ ُمٜمع دًٓم٦م إظمٌ٤مر أو إمج٤مع
إول.
وٟمحقه ،ومدقمقى آظمتّم٤مص همػم سمٕمٞمد ظمّمقص ً٤م قمغم همػم ّ
واًمث٤مًم٨م :سم٤معمٜمع قمـ إضمراء اًمؼماءة ذم ُم٤م اظمتٚمػ اجلٜمس ،وحت٘مٞم٘مف ىمد

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 153واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/3
ص.465
 .1سمٕمده٤م ًمٗمظ «ُم٤مش وهق همػم دظمٞمؾ ذم اعمٕمٜمك ومٚمذا طمذومٜم٤مه.
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شم٘مدّ م.
ظم٤مص٦م
واًمراسمع :سم٠مٟمّف ًمق ؾم ّٚمؿ ًمزوم احلرج ،ومٝمق سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أطمٙم٤مم
ّ
ي٘متٍم ذم رومع آطمتٞم٤مط سم٤محلرج قمٚمٞمٝم٤م ،ومّل يتٕمدّ اه٤م ،ومّل يٛمٙمـ

[إظمذ]1

سم٤مًمؼماءة سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة.
وصم٤مًمثٝم٤م :احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وهق اًمٔم٤مهر ُمـ سمٕمض
إؾم٤مـملمً 1مٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ًمٙمقهن٤م ُمٙم ّٚمٗم٦م سم٠مطمد اًمٜمققملم ،إ ُّم٤م شمٙمٚمٞمػ اًمرضم٤مل
اعمختص ِبؿ ،أو شمٙمٚمٞمػ اًمٜمً٤مء سمٜم٤مء قمغم أٟمّف ٓ ومرق ذم شمٜمجٞمز اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ّ
سملم ُم٤م ّاحتد ومٞمف ضمٜمس اًمتٙمٚمٞمػ أو شمٕمدّ د.
وهق اًمٔم٤مهر ُمـ اعمح ّ٘مؼ اًمث٤مين ،سمؾ ر ّسمام يًتٔمٝمر اإلمج٤مع قمٚمٞمف :ىم٤مل ذم
سح سم٠م ّن اخلٜمثك يم٤معمرأة
ُمً٠مًم٦م صّلة اجلُ ُٛم َٕم٦م« :واقمٚمؿ أ ّن ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمذيمرى ّ
ّ
ذم ذًمؽُ 3مٕم ّٚم ً
سم٤مًمِمؽ ذم اًمًٌ٥م 4ويمذا اعمّمٜمّػ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م .5ويرد قمٚمٞمف أ ّن
ّل

شمٙمٚمٞمػ اخلٜمثك ًمـ ّام يم٤من ذم سم٤مب اًمٕمٌ٤مدات دائر ًا ُمع أطمقط اًمٓمروملم ،وهق ُم٤م
حيّمؾ سمف ي٘ملم اًمؼماءةً ،مٚم٘مٓمع سمثٌقشمف وشمق ّىمػ اجلزم سم٤مًمؼماءة قمغم ذًمؽ ،يم٤من

 .1ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.
 .1هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم ومرائد إصقل :ج /1ص.151
 .3اٟمٔمر :اًمذيمرى :ج /3ص.119
 .4اٟمٔمر :اًمذيمرى :ج /4ص.113
 .5اٟمٔمر :هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم :ج /1ص.45
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[اعمٜم٤مؾم٥م] ذم هذا اًمٌ٤مب إُي٤مب اجلٛمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م وقمدم اٟمٕم٘م٤مده٤م ِل٤مش 1اٟمتٝمك.
وهذا اًمٙمّلم حيتٛمؾ ومٞمف يمقن إُي٤مب اجلٛمٕم٦م ًمؽم ّدد شمٙمٚمٞمٗمف ُمـ طمٞم٨م
ظمّمف سم٤مًمٕمٌ٤مدات ،ومّل يٙمقن ؿم٤مهد ًا
اًم ّّمّلة سملم اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م ،وًمٕم ّٚمف ًمذا ّ
ًمّلطمتٞم٤مط ّ
اًمٙمكمّ ،إٓ أ ّن فم٤مهر قمٌ٤مرشمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمٜمٔمر ،آًمتزام سمحرُم٦م ٟمٔمر
ّ
يمؾ ُمـ اًمرضمؾ وإٟمثك إًمٞمٝم٤م وطمرُم٦م ٟمٔمره٤م إًمٞمٝمام وسمٕمض اًمٕم٤م ُّم٦م.
سم٤مٕول سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة ي٘متض آطمتٞم٤مط ذم أطمٙم٤مم ٟمٗمًٝم٤م
واإلًمتزام
ّ
سم٤مٕومم ويم٤من فم٤مهر يمّلُمف ذم اعم٘م٤مُملم ُمِمػم ًا 1إمم ُمً ّٚمٛمٞم٦م آطمتٞم٤مط ًمٚمخٜمثك
ظمّمقص ً٤م اًمث٤مين ،يمام ئمٝمر سم٤مًمت٠م ُّمؾ ومٞمف.
ّ
اًمٙمكم سم٤م ّشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم
ور ّسمام ي١م ّيد اؾمتٔمٝم٤مر اإلمج٤مع قمغم آطمتٞم٤مط
اًمّمّلة يم٤معمرأة وإظمذ سم٤مجلٝمر سم٤مًمٕمِم٤مئلم قمغم
وضمقب ؾمؽم مجٞمع اًمٌدن ذم ّ
اًم٘مقل سم٠م ّن اإلظمٗم٤مت رظمّم٦م ومٞمٝمام ،يم٤مًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام ًمق يم٤من قمزيٛم٦م ِل٤م
واًمتخٞمػم سملم آسمتداء سمٖمًؾ اًمٔمٝمر أو اًمٌٓمـ ذم اًمقوقء ًمق يم٤من اًمتخٞمػم
ّ
اًمٙمكم،
ذ ِقم ّٞم ً٤م َسمدْ ِو ّي ً٤م ،وأٟم٧م ظمٌػم سمام ذم دقمقى اإلمج٤مع قمغم آطمتٞم٤مط
َْ
ّ
واًمٕمّلُم٦م ُمـ قمدم وضمقب اجلٛمٕم٦م
ظمّمقص ً٤م سمٕمد ُم٤م قمروم٧م ُمـ اًمِمٝمٞمد
واطمتٛمٚمف اعمح ّ٘مؼ اًمث٤مين ذم آظمر يمّلُمف خلقف اًمٗمتٜم٦م حلْمقره٤م ذم اجلٛمٕم٦مُ ،مع
أٟمّف ٓ يّمٚمح سمٜمٗمًف ًمٚمخروج قمـ حت٧م آطمتٞم٤مط اًمّلزم ،وىمد وىمع اخلّلف
 .1اٟمٔمر :ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد :ج /1ص.418
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مِمػمش.
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ذم ًمٌ٤مس إطمراُمٝم٤م ُم٤م سملم ىمقل سم٤مًمتخٞمػم وىمقل سم٢محل٤مىمٝم٤م سم٤مًمٜمً٤مء وىمقل سم٤مجلٛمع
سمٞمٜمٝمام ،وذم وضمقب اجلٝم٤مد قمٚمٞمٝم٤م ،سمؾ ُمـ سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مؾ اخلّلف ذم ؾمؽم
اخلٜمثك ،سمؾ احلٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم ًمٚمخٜمثك ُمع إُمٙم٤من آطمتٞم٤مط وًمق سم٤مًمتٙمرار ّ
يدل
قمغم قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ُمٓمٚم٘م ً٤م.
ُمٜمجز ًا ًمٚمتٙمٚمٞمػ ُمٓمٚم٘م ً٤م
وأ ُّم٤م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وم٘مد يدومع سمٕمد شمًٚمٞمؿ يمقٟمف ّ
سم٠م ّن ُمقارد اسمتّلء اخلٜمثك ىمد يٙمقن ُمر ّدد ًا سملم أُمريـ أطمدمه٤م همػم ُمتح ّ٘مؼ
ومٕم ً
ّلٟٓ ،متٗم٤مء ذط اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف ،أو ُمقوققمف وٟمحقه٤م يمٖمػم اعمًتٓمٞمٕم٦م
احل٩م وُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمف ،وُمـ ٓ شمرى اًمدم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أطمٙم٤مم إطمرام ّ
أطمٙم٤مم احل٤مئض وٟمحق ذًمؽ ،أو يٙمقن ذائط اعمٙم ّٚمػ سمف ُمقضمقد ًاً ،مٙمـ
أطمدمه٤م ظم٤مرج قمـ ّ
حمؾ اسمتّلءه ،يمٛمـ ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف ًمٌس اًمذه٥م واحلرير
سمحٞم٨م ي٘م ٌّح شمقضمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ إًمٞمف شمٜمجٞمز ًا وٟمحق ذًمؽ ،ومٞمخرج يمثػم ُمـ
اعمقارد قمـ حت٧م آطمتٞم٤مط.
خيتص سمف اًمرضم٤مل
وومٞمف ٟمٔمرّ ٕ :ن هذا اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واىمع سملم طمٙمؿ
ّ
خيتص سمف اًمٜمً٤مء ،ومٙم ّٚمام وضمد شمٙمٚمٞمػ ومٕمكم ُمـ ّ
يمؾ ُمـ اًمٜمققملم،
وطمٙمؿ
ّ
خيتص سم٠مطمدمه٤م ِمّ٤م يٌتكم سمف اخلٜمثك وإن مل يٙمـ
وضم٥م آضمتٜم٤مب قمـ مجٞمع ُم٤م
ّ
ًمف ُم٘م٤مسمؾ آظمر ،وم٤مٟمّف ٓ ومرق قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ سملم أن يٙمقن أطمد ـمررم اًمِمٌٝم٦م
واطمد ًا وأظمر أزيد ُمـ اًمقاطمدُ :مث ً
شمقضمف اًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م
ّل ًمق ومروٜم٤م ّ
سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٜمٔمر إمم اًمرضمؾ ،أو اًمٜمٔمر إمم اعمرأة ٓسمتّلئٝم٤م ِبام ويم٤من
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خمتّم٤مت إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ،يمقضمقب اجلٛمٕم٦م أو طمرُم٦م
ُمٌتٚمٞم٤م 1سمقاطمد ُمـ
ّ
ًمٌس احلرير ،وم٤مٟمّف يٕمٚمؿ إمج٤مٓ سم٠م ّٟمف ُمٙم ّٚمػ سم٠مطمد أُمريـ ،إ ُّم٤م شمرك اًمٜمٔمر إمم
اعمرأة وومٕمؾ اجلٛمٕم٦م وشمرك ًمٌس احلرير ،أو شمرك اًمٜمٔمر إمم اعمرأة وم٘مطّ ،
وم٤من
ٍ
ّ
ٟم٤مش قمـ
شمقضمف ظمّمقص إظمػم
شمقضمف اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمثّلصم٦م ،أو ّ
اًمِمؽ ذم ّ
ّ
إول
اًمِمؽ ذم قمٜمقان اخلٜمثك ،ومام اًمقضمف ذم ىمٍم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمغم احلٙمؿ ّ
ُمع إظمػم وضمٕمؾ اًمِمٌٝم٦م سمدوي٦م ذم اًمٌ٤مىمل1؟!
خمتّم٤مت
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وم٤مخلٜمثك يم ّٚمام اٟمدرج حت٧م شمٙمٚمٞمػ واطمد ُمـ
ّ
إ ْطمد ٰى اًمٓم٤مئٗمتلم ،ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط قمغم هذا اعمٌٜمك قمـ مجٞمع ُم٤م يٌتكم سمف
ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وأٟم٧م ظمٌػم سم٠م ّن ومرض اخلٜمثك
خمتّم٤مت أطمد اًمّمٜمٗملم سمٕمٞمد ضمد ًا وًمق يم٤من هق طمرُم٦م
ظم٤مًمٞم ً٤م قمـ رء ُمـ
ّ
اًمٜمٔمر ،أو طمرُم٦م اًمتٙم ّٚمؿ واؾمتامع اًمّمقت ،سمٜم٤مء قمغم احلرُم٦م ذم اًمٓمروملم،
اعمختص ،وطمرُم٦م يمِمػ إ ْطمد ٰى اًمٕمقرشملم ،وطمرُم٦م اًمزٟم٤م،3
وطمرُم٦م اًمٚمٌ٤مس
ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمني
وٟمحق ذًمؽ ُم٤م مل يرضمع رء ُمٜمٝم٤م إمم اخلٓم٤مب اًمتٗمّمٞمكم،
آطمتٞم٤مط إمم مجٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػّ ،
وم٤من مجٞمع اخلٓم٤مسم٤مت واىمٕم٦م ذم قمرض واطمد،
ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م ٟمققم ً٤م ُمً ٌٌّ ً٤م قمـ أظمر.

 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مٌتغمش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر ؾمٓمريـ.
 .3وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م« :طمرُم٦م طمٗمظ قمـ اًمزٟم٤مش وهق ظمٓم٠م.

 ................................................................. 468أصؾ اًمؼماءة

ويٛمٙمـ دومٕمف وشمًٝمٞمؾ إُمر قمغم اخلٜمثك سم٠مطمد وضمٝملم:
أطمدمه٤م :ىمٍم آطمتٞم٤مط قمغم ـمرذم ّ
يمؾ قمٚمؿ إمج٤مزم واىمع ذم زُم٤من
واطمد وإًمٖم٤مء ؾم٤مئر اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٓم٤مري٦م قمغم اعمٙم ّٚمػ سمٕمده ُم٤م مل حيدث ًمف
ُم٘م٤مسمؾ ،ومٞمً٘مط سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ وضمقه دومع اًمٕمٚمؿ
قمٛمل
اإلمج٤مزم اعمذيمقر ذم ُمّلىمل اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،يمام ئمٝمر ُمـ ّ

اًمٕمّلُم٦م1
ّ

ـم٤مب صمراه وسمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م فم٤مهر ًا :وذًمؽ ٕ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إذا طمدث
سملم أُمريـ وضم٥م آطمتٞم٤مط ومٞمٝمام ،وم٢مذا طمدث ّ
ؿمؽ ذم شمٙمٚمٞمػ ومٕمكم آظمر سمٕمد
ذًمؽ ٟمٕمٚمؿ إمج٤مًٓ سمقضمقده ،أو أطمد ـمرذم اًمِمٌٝم٦م ،يم٤من إصؾ ومٞمف ؾمٚمٞم ًام قمـ
إول إمم آظمر ُم٤م ُم ّر سمٞم٤مٟمف،
اعمٕم٤مرضً ،مً٘مقط إصؾ ذم ُم٘م٤مسمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمثٌقت أطمد اًمتٙم٤مًمٞمػ اعمذيمقرة ُمث ً
ّل ىمٌؾ يقم
اًمّمّلة ،أو ىمٌؾ اسمتّلئف سمٚمٌس اًمذه٥م
اجلٛمٕم٦م ،أو ىمٌؾ طمْمقر وىم٧م ّ
واحلرير ٓ ،يقضم٥م آطمتٞم٤مط ذم ومٕمؾ اجلٛمٕم٦م وُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ذائط
خمتّم٤مت
اًمّمّلة ،أو طمرُم٦م ًمًٌٝمامّ ،إٓ إذا وىمع سمٕمده ،أو ُمٕمف ُم٘م٤مسمؾ ًمف ُمـ ّ
ّ
اًمّمٜمػ أظمر ،ومٞمج٥م آطمتٞم٤مط ٕضمٚمف.
قمام ىمدّ ُمٜم٤م ُمـ ُمٜمع اعمٌٜمك،
وأٟم٧م ظمٌػم سم٠م ّن هذا اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اًمٖمٛمض ّ
ٓ أفم ّـ أطمد ًا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتزم سمف ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّٟمف ظمروج قمـ ُمذاق اًمٗم٘م٤مه٦م.
اعمتٗمرىم٦م ُُمٖم٤م ِي ٌر ًمٚمٕمٚمقم
وصم٤مٟمٞمٝمام :إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمثٌقت إطمٙم٤مم
ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص.363

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 469 .....................

ٍ
وم٤مًمِمؽ ذم ّ
اإلمج٤مًمٞم٦م اجلزئٞم٦م ،يمام ذم ّ
ّ
ُمً٠مًم٦م
يمؾ
يمؾ واطمد ُمـ إُمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م،
ُمٜمٝم٤م ّ
ؿمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ُمع اقمتٌ٤مر ظمّمقص اعمً٠مًم٦م وًمذا حيٙمؿ ومٞمف
سم٤مٓطمتٞم٤مط :وًمق ىمٚمٜم٤م سم٢مًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
يّمح اقمتٌ٤مر سمٕمض
اًمٙمكم ،ومّل
ّ
ىمررٟم٤مه ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م
أـمراومٝم٤م ُم٘م٤مسمّل عم٤م ٓ ُمٕم٤مدل ًمف ُمـ إطمٙم٤ممٟ ،مٔمػم ُم٤م ّ
ُمـ وضمقه دومع اإلمج٤مزم قمـ اعمّلىمك ،ومت٠م ُّمؾ.
حتّمؾ زم ُمـ يمّلم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م ّ
اًمٙمكم واًمرضمقع إمم ُمّلطمٔم٦م ظمّمقصٞم٤مت اعمً٤مئؾ ،ومام يم٤من ا ّ
ّ
ًمِمؽ ومٞمف ذم
اعمٙم ّٚمػ سمف يم٤مُٕمثٚم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م ،أو يم٤من ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ا ًّمتل ٓسمدّ ُمـ إطمراز
اًمٞم٘ملم سمٗمراغ اًمذ ُّم٦م قمٜمٝم٤م ،ومٞمحٙمؿ سمقضمقب آطمتٞم٤مط ،وأ ُّم٤م همػمه ومّل ،وفمٝمر
وضمٝمف ِمّ٤م شم٘مدّ مّ ،
وًمٕمؾ هذا اًمقضمف أؿمٝمر قمٜمدهؿ ُمـ همػمه واًمٔم٤مهر إ ّن ُمرضمع
قمٛمل ّ
حمّمؾ اًمقضمقه سم٠مد ًّمتٝم٤م.
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه إًمٞمف .هذا ّ
يمّلم ّ
ّ
اًمِمؽ ذم شمٙمٚمٞمػ اخلٜمثك ىمد يٙمقن ؿمٌٝم٦م
وحت٘مٞمؼ أـمراف اعمً٠مًم٦م :إ ّن
ّ
اًمِمؽ ذم ُمّمداق
سمدوي٦م سوم٦م ٓ يِمقِب٤م ؿم٤مئٌ٦م قمٚمؿ إمج٤مزم ،وىمد يٙمقن
احلٙمؿ اًمٜمٗمز سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٤مخلٓم٤مب شمٗمّمٞم ً
ّل ،وىمد يٙمقن ذم شمٕمٞملم أطمد
اعمتقضمٝملم إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمخّمقصف ،وىمد يٙمقن ذم شمٕم ّٚمؼ ُم٤م
اخلٓم٤مسملم
ّ
ظم٤مص ًمف ،وىمد يٙمقن ذم اًمقضمقب اًمٖمػمي
خيتص سم٠مطمدمه٤م ُمع قمدم ُم٘م٤مسمؾ
ّ
ّ
ّ
اًمِمؽ،
سمحٞم٨م يتق ّىمػ اًمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜم ّٞم٦م قمـ همػم اعمٕمٚمقم اًمقضمقب قمغم دومع
وطمٞمٜمئذ وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن اعم٘مدّ ُم٦م ُمر ّددة سملم أُمريـ ُمتٌ٤ميٜملم سمخٓم٤مب واطمد ،أو
سمخٓم٤مسم٤مت ُمتٕمدّ دة ،أو ُمر ّددة سملم اًمتٙمٚمٞمػ وقمدم اًمتٙمٚمٞمػ ،وىمد يٙمقن
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ُمر ّددة سملم اعمتٌ٤مسمٜملم سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ذم ومرد واطمد ُمع إُمٙم٤من
اًمتٙمرار وقمدُمف ،ومٝمذه مجٚم٦م صقر اعمً٠مًم٦م.
أ ُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م سمدوي٦م سوم٦م ،يمام ذم طم٤مل اخلٜمثك سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمٌدأ
زُم٤من اًمتٙمٚمٞمػ وإٟمّف هؾ هق اًمتًع أو اخلٛمً٦م قمنم ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم إضمراء
اًمؼماءة هٜم٤م ،سمؾ ر ّسمام يٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مؾمتّمح٤مب اًمّمٖمر.
اعمخّمص ـ يمام ذم ُمً٠مًم٦م طمٗمظ
وأ ُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ذم ُمّمداق
ّ
اًمٗمرج قمـ اًمزٟم٤م واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م واًمٚمٛمس ـ طمٞم٨م أ ّن اًمٔم٤مهر إ ّن اًمزٟم٤م أُمر واىمع
سملم اصمٜملم يقصػ ٕضمٚمف ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مًمزاين[ ،ومـ] إن ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن ُمتٕم ّٚمؼ اخلٓم٤مب
هق ذًمؽ إُمر واًمٕمقرة اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمقرشملم ،وم٤مًمٔم٤مهر إ ّٟمف ٓ يٜمٌٖمل اًمت٠م ُّمؾ ذم
ضمري٤من ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط سمٕمد شمًٚمٞمؿ أصؾ اًم٘م٤مقمدةّ ،
وم٤من دقمقى آٟمٍماف أو
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اًمٕمٜمقان ضمري٤من اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م يمام شمرى:
اًمِمؽ ٕضمؾ
ُمٜمع يمقن ُمٜمِم٠م
وُمٜمف وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ ُم٤مء اؾمتٜمج٤مئف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
يمؾ ُمـ اًمٕمقرشملم سمٕمد
وضمقد اعمقوققملم أو ُمٓمٚم٘م ً٤م.
اعمتقضمٝملم إًمٞمف اعمت٘م٤مسمٚملم،
وأ ُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ذم شمٕمٞملم أطمد اخلٓم٤مسملم
ّ
يمحرُم٦م ٟمٔمره٤م إمم اًمرضمؾ أو اعمرأة ،أو اًمتٙم ّٚمؿ ُمع أطمدمه٤م ،أو اؾمتامع صقت
أطمدمه٤م ـ ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤محلرُم٦م ـ ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اسمتٜم٤مؤه قمغم اعمً٠مًم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م ذم
إول ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ اًمؼماءة هٜم٤م أفمٝمر ّإٓ أن يدومع آطمتٞم٤مط هٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمف
إُمر ّ
هٜم٤مك سمٚمزوم احلرج ُمـ ُمٜمٕمف قمـ مجٞمع اًمٓم٤مئٗمتلم ذم إُمقر اعمذيمقرة يمام هق
اًمٔم٤مهر ،وطمٞمٜمئذ ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدّ ُم٦م ذم إُمر اخل٤مُمس هق آىمتّم٤مر
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قمغم شمرك اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ومٞمحٙمؿ هٜم٤م سم٤مًمتخٞمػم.
وذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم ذم اعمً٠مًم٦م إومم إٟمّف يٛمٙمـ إرضم٤مع اخلٓم٤مسملم إمم
يمؾ اٟمً٤من إمم ّ
ظمٓم٤مب واطمد ،وهق حتريؿ ٟمٔمر ّ
يمؾ سم٤مًمغ ٓ يامصمٚمف ذم اًمذيمقرة
وإٟمقصم٦م قمدا ُمـ حيرم ٟمٙم٤مطمف ،صم ّؿ ىم٤مل :ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ّ
اًمٙمػ قمـ اًمٜمٔمر
ان
ّ
إمم ُم٤م قمدا اعمح٤مرم ُمِم ّ٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م :إمم أن ىم٤مل :أو ي٘م٤مل إ ّن رضمقع اخلٓم٤مسملم إمم
ظمٓم٤مب واطمد ذم طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٓ ،ذم وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م1.

أىمقل :اًمٔم٤مهر إ ّن إُمٙم٤من إرضم٤مع اخلٓم٤مسملم إمم ظمٓم٤مب واطمد ٓ يٜمٗمع ذم
إصمٌ٤مت آطمتٞم٤مط ًمق يم٤من ُم٘مّمقر ًا سمام ّاحتد ومٞمف اخلٓم٤مبّ ،
وم٤من اًمٕمؼمة [شمٙمقن]
سم٤مخلٓم٤مسم٤مت اعمح ّ٘م٘م٦م دون اًمٗمروٞم٦مّ ،إٓ أن يًتٙمِمػ وطمدة اعمٜم٤مط وإ ّن اًمٕمؼمة
ذم اًمقاىمع سم٤مًمٕمٜمقان اجل٤مُمعٟٕ ،مّف هق اعمقضم٥م ًمٚمٛمٗمًدة إلصم٤مرشمف اًمِمٝمقة.
وأُم٤م ُم٤م ذيمره أظمػم ًا ُمـ إرضم٤مع ِ
اخلٓم٤م َسم ْ ِ
لم إٟمّام هق ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م
ّ
سمٔم٤مهر[ه] ِمٜمقع ضمدّ ًاّ ،
وم٤من وطمدة اخلٓم٤مب أو شمٕمدّ ده ـ ومٕمّل أو إرضم٤مقم ً٤م ـ ِم ّ٤م ٓ
خيتٚمػ سم٤مظمتّلف ُم٘م٤مم طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م أو وضمقب اعمقاوم٘م٦م ،سمؾ مه٤م قمـ
قمقارض اًمٕمٚمؿ سم٤مخلٓم٤مب.
ويٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف سم٠م ّن ُم٘م٤مم اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٓسمدّ ُمـ آضمتٜم٤مب قمـ ّ
يمؾ

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /1ص :115اًمٗمرائد (ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم

اإلؾمّلُمل) :ج /1ص :37اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :99سمحر اًمٗمقائد ذم ذح
اًمٗمرائد :ج /1ص 147و  148و  331ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ُمـ اًمّمٜمٗملمٓ ،طمتامل يمقٟمف ُمـ طمٞم٨م قمٜمقاٟمف ّ
اًمٙمكم قملم اعمٜمٝم ّل قمٜمفٓ ،
ُمّمداىم ً٤م ًمفّ ،
وم٤من آضمتٜم٤مب قمـ اًمرضمؾ ُمث ً
ّل ًمٞمس ٕضمؾ يمقٟمف ُِم ّْمداىم ً٤م ًمٚمٌ٤مًمغ
همػم اعمامصمؾ ،سمؾ ٕضمؾ يمقٟمف رضم ً
ّل هنك قمٜمف قمغم ومرض يمقهن٤م اُمرأة ،وُم٘م٤مم
اعمحرُملم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م عم٤م حيّمؾ ذم وٛمٜمف اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم إُمريـ
ّ
إول.
صح إرضم٤مقمٝم٤م هٜم٤م إمم اًمقاطمد سمخّلف ّ
ـ وهق اًمٜمٔمر إمم همػم اعمامصمؾ ـ ّ
وُمع ذًمؽ ،وم٤مًمٔم٤مهر أٟمّف ٓ يٙم٤مد يٜمٓمٌؼ قمغم ىمقاقمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،يمام
ئمٝمر سم٤معمراضمٕم٦م ذم ُم٤م ىمدّ ُمٜم٤م ،ومت٠م ُّمؾ.
خيتص ُمـ اًمٚمٌ٤مس سم٤مًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء،
وُمـ هذا اًم٘مًؿ طمرُم٦م ًمًٌٝم٤م ُم٤م
ّ
قمك اظمتّم٤مص اًمتٙمٚمٞمػ واىمٕم ً٤م سمٖمػمه٤مّ ،إٓ أٟمّف يٚمزُمف فم٤مهر ًا آًمتزام
ّإٓ أن ُيدَّ ٰ
ٍ
طمٞمٜمئذ ضمقاز اعمٌ٤مدًم٦م ،وٓ خيٚمق قمـ 1إؿمٙم٤مل.
سم٢مسم٤مطم٦م ًمًٌٝمام ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٞمجقز
وأ ُّم٤م إذا مل يٙمـ ِل٤م ُُم٘م٤مسمِ ٌؾ ظم٤مص ،وم٤مًمٔم٤مهر أ ّن يمثػم ًا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ
يٚمتزُمقن سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤م وإن يم٤من يقمه ُف َيمّل ُم اعمح ّ٘مؼ اًمث٤مين ،وىمد قمروم٧م
طم٤مل َُمٜمْ َِم ِئ ِف وُم٤م ُي٤مب قمٜمف.
وأ ُّم٤م إذا يم٤من اعمِمتٌف اًمقضمقب ٕضمؾ شمٗمريغ اًمذ ُّم٦م قمـ واضم٥م ويم٤من
ُمر ّدد ًا سملم أُمريـ ُمتٌ٤ميٜملم ،وم٤من ّاحتد اخلٓم٤مب يم٤مؿمؽماط ؾم٤مشمرمه٤م سمٕمدم يمقٟمف
خمتّم٤مت اًمٜمً٤مء ،أو اؿمؽماط صٚمقهت٤م سمٗم٘مدان
خمتّم٤مت اًمرضم٤مل ،أو ُمـ ّ
ُمـ ّ
ُمّلىم٤مة سمدهن٤م وًمٌ٤مؾمٝم٤م سم٠مطمد ُم٤م َئل آؾمتٜمج٤مء ُمع آسمتّلء ّ
سمٙمؾ ُمـ ـمرذم
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مـش.
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اًمِمٌٝم٦م ومٕم ً
ّل ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمقضمقب آطمتٞم٤مط.
وإن شمٕمدّ د اخلٓم٤مب ـ يمام ذم قمٚمؿ اخلٜمثك سمقضمقب ؾمؽم مجٞمع سمدٟمف ذم
اًمّمّلة ،أو شمرك ًمٌ٤مس اًمذه٥م واحلرير ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو طمٞم٨م يٙمقن ؾم٤مشمر ًا
ّ
ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ شمٌٕم ّٞم٦م احلٙمؿ اًمقوٕمل ًمٚمتٙمٚمٞمٗمل هٜم٤م ،ويمام ذم قمٚمٛمٝم٤م
سمقضمقب يمِمػ اًمقضمف أو اًمرأس ذم اإلطمرام وٟمحق ذًمؽ ـ وم٤مًمٔم٤مهر ًمزوم
آضمتٜم٤مب.
وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مؿمؽماط ّاحت٤مد اخلٓم٤مب ذم وضمقب آطمتٞم٤مطّ ٕ :ن اًمٕمؼمة هٜم٤م
اًمّمّلة ًمٚمزوم احلرج اخلروج قمـ قمٝمدة
سم٤مخلٓم٤مب اًمٜمٗمز ا ًّمذي هق وضمقب ّ
ذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ سمام يٕمٚمؿ اٟمدارضمٝم٤م حت٧م ُمّمداىمف ،وًمق ىمٚمٜم٤م سمجري٤من إصؾ ذم
ُم٤مهٞم٦م اًمٕمٌ٤مدات ،وم٤مٟمّف إٟمّام يٙمقن إذا دار اعمٙم ّٚمػ سمف سملم ّ
إىمؾ وإيمثر.
ّ
يم٤مًمِمؽ ذم
وأ ُّم٤م إذا يم٤من إُمر ُمر ّدد ًا سملم اًمتٙمٚمٞمػ وقمدم اًمتٙمٚمٞمػ ـ
اًمّمّلة اجلٝمري٦م طمٞم٨م ٓ يًٛمع إضمٜمٌل وىمٚمٜم٤م سمٕمدم شمٕمٞملم
وضمقب اجلٝمر ذم ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ،أو وضمقب ؾمؽم مجٞمع اًمٌدن ًمق ُمٜمع ُمـ ضمري٤من إصؾ
رء قمغم اعمرأة
ّ
اًمِمؽ ذم اًمنمـمٞم٦م ٟم٤مؿمٞم ً٤م
ذم ًمٌس احلرير سمحٙمقُم٦م أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمٚمٞمفً ،مٙمقن
قمـ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل وٟمحق ذًمؽ ـ وم٤معمِمٝمقر فم٤مهر ًا قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط
هٜم٤م :وهق فم٤مهر سمٜم٤مء قمغم أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل ذم ُم٤مه ّٞم٦م اًمٕمٌ٤مدة :وأ ُّم٤م قمغم اًم٘مقل
ٍ
طمٞمٜمئذ هق احلٙمؿ
سمجري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة ،ومٞمِمٙمؾ ذًمؽ سم٠م ّن ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة
اعم٘مررة.
سم٤مًمؼماءة سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ّ
ور ّسمام يًتِمٙمؾ سمف يمّلم سمٕمض إؾم٤مـملم طمٞم٨م اًمتزم سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم
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ضمٝمر اخلٜمثك ًمق يم٤من اإلظمٗم٤مت رظمّم٦م ذم اعمرأةُ ،مع سمٜم٤مئف قمغم اًمؼماءة ذم ُم٤مه ّٞم٦م
اًمٕمٌ٤مدة ،ويم٠مٟمّف ُمٌٜم ّل قمغم آطمتٞم٤مط ّ
اًمٙمكم ذم أطمٙم٤مم اخلٜمثك ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
ّ
اًمٙمكم وىمد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ومٞمف.
يقضمف طمٙمٛمٝمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ؾمؽم اخلٜمثك وٟمحقه :وُم٤م ذيمره ذم ضمٝمر
وىمد ّ
اخلٜمثك سم٠م ّن ّ
حمؾ اًمٙمّلم ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ذم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م طمٙمٛمٞم٦م ،وأ ُّم٤م إذا
حمؾ آطمتٞم٤مط ُمـ دون إؿمٙم٤مل ّ
يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ُمّمداىم ّٞم٦م ،ومٝمق ّ
وحمؾ اًمٙمّلم ُمـ
اًمث٤مينّ ٕ ،ن ُمٜمِم٠م اًمِم ّؽ هق شمر ّدد اعمٙم ّٚمػ سمحً٥م اعمقوقع سملم اًمٕمٜمقاٟملم:
وأٟم٧م ظمٌػم سم٠م ّن ُم٤م ذيمر وم٤مرىم ً٤م سملم اعم٘م٤مُملم همػم ٍ
ضم٤مر ذم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمِمٌٝم٦م
اعمّمداىمٞم٦م ،يمام ئمٝمر سم٤معمراضمٕم٦م وًمٕم ّٚمف ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم حم ّٚمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م إذا يم٤من ُمر ّدد ًا سملم اعمتٌ٤ميٜملم سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ـ يمام ذم
شمٕملم اإلظمٗم٤مت قمغم اعمرأة
ضمٝمر اخلٜمثك وإظمٗم٤مهت٤م قمٜمد ؾمامع إضم٤مٟم٥م سمٜم٤مء قمغم ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ـ ّ
وم٤من ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ومٞمف ًمزوم آطمتٞم٤مط ،وم٢من يم٤من ًمف ُمٜمدوطم٦م سمحٞم٨م
اًمّمّلة ذم ُمقوع ٓ يًٛمع إضمٜمٌل ومٝمقّ ،
اًمّمّلة
وإٓ ومتٙمرار ّ
يتٛم ّٙمـ ُمـ ّ
هق إصؾ ذم ٟمحق اعم٘م٤ممّ ،إٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقسمف ُمـ إمج٤مع
وٟمحقهّ ،
وإٓ وم٤مًمتخٞمػم.
وىمد ي٘م٤مل سم٤مًمتخٞمػم ُمٓمٚم٘م ً٤م ذم ُمً٠مًم٦م اجلٝمر ًمٙمقن اجل٤مهؾ ُمٕمذور ًا ذم
اجلٝمر واإلظمٗم٤مت ،وذم ؿمٛمقل دًمٞمؾ اعمٕمذور ّي٦م عمثؾ هذا اجلٝمؾ شم٠م ُّمؾ.
هذا يم ّٚمف ذم طمٙمؿ اخلٜمثك ذم ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م ُمع اًمٖمػم وطمٙمٛمٝم٤م ذم طمدّ ٟمٗمًٝم٤م
سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة :أ ُّم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٖمػم ُمٕمٝم٤م ،ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م هق اًمرضمقع
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إمم إصقل اجل٤مري٦م ذم ظمّمقص اعمً٤مئؾ ٟٓمتٗم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اًمٙم ّكم هٜم٤م.
ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمع ومٞمف إمم اًمؼماءة وُمٜمف أص٤مًم٦م اًمؼماءة قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م
إولُ ،مٜمٝمؿ سمٕمض إؾم٤مـملم
واًمتٙم ّٚمؿ ُمٕمٝم٤م واؾمتامع صقهت٤م ووم٤مىم ً٤م جلامقم٦م ذم ّ
اًمٖمض ًمٚمرضم٤مل وقمدم ضمقاز
ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،سمٜم٤مء قمغم قمدم اًمٕمٛمقم ذم آي٦م ّ
اعمخّمص
اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم طمرُم٦م إسمداء اًمزيٜم٦م قمغم اًمٜمً٤مء ٓؿمتٌ٤مه ُمّمداق
ّ
ّ
ويم٤من اًمٗم٤مرق سملم أيتلم هق وضمقد آؾمتثٜم٤مء اًمٙم٤مؿمػ قمـ قمٛمقم اعمًتثٜمك
ُمٜمف ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٟ ،مٔمر ًا إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:


 ]
[   

إول :إذ ًمٞمس
 1ظمّمقص ً٤م ُمع اؾمتثٜم٤مء اًمٜمً٤مء أيْم ً٤م ،سمخّلف ّ

ومٞمف ّإٓ طمذف اعمتٕم ّٚمؼ ا ًّمذي إوم٤مدشمف ًمٚمٕمٛمقم ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم همػم فم٤مهر ،ظمّلوم ً٤م
سح سم٤محلرُم٦م ،سمؾ ًمتخّمٞمّمف ذيمر اعمخ٤مًمػ سمٌٕمض
ًمٚمٛمح ّ٘مؼ اًمث٤مين طمٞم٨م ّ
اخل٤مص٦م ،سمؾ قمـ ؾمٌٓمف
اًمٕم٤م ُّم٦م ٓ خيٚمق ُمـ إؿمٕم٤مر سمٕمدم فمٝمقر خم٤مًمػ ُمـ
ّ
دقمقى اإل ّشمٗم٤مق قمٚمٞمف ،وواوم٘مف سمٕمض إؾم٤مـملم ذم ُمٌح٨م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم
ٟمٔمر اًمٜمً٤مء إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر ًا إمم قمٛمقم أي٦م وإن اؾمتِمٙمؾ ومٞمف ذم احل٤مؿمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م
اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم ذم اًمِمٌٝم٦م
إًمٞمف سمام ؾمٌؼ :وُمٌٜمك اعمً٠مًم٦م قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ضمقاز
ّ
اعمّمداىمٞم٦م وقمدُمف.

 .1ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٦م [ .31و زيٜم٧مه٤مى ظمقد را آؿمٙم٤مر ٟمٙمٜمٜمد] ُمگر از سمراى
ؿمقهره٤مى ظمقدؿم٤من .هذه شمرمج٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ا ًّمذي أؿم٤مر إًمٞمف اعمّمٜمّػ ذم ه٤مُمش
اعمخٓمقـم٦م وضمٕمٚمٜم٤م أي٦م ُمٙم٤مهن٤م.
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وىمد ي٘م٤مل :إ ّن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م شمٕم ّٚمؼ همرض اًمِم٤مرع سمٕمدم وىمقع
اًمٗمٕمؾ ذم اخل٤مرج وًمق سملم ؿمخّملم ،ومؽمظمٞمص ّ
يمؾ ُمٜمٝمام عمخ٤مًمٓم٦م اخلٜمثك
خم٤مًمػ ًمٚمٖمرض اعم٘مّمقد ُمـ قمدم خم٤مًمٓم٦م إضمٜمٌل ُمع إضمٜمٌٞم٦م وٓ ير ّد
اًمٜم٘مض ذم اًمِمٌٝم٦م ِ
آسمتدائ ّٞم٦م ،ومام ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ شمرظمٞمص اًمِم٤مرع ًمٚمرضمٚملم
سمتزوي٩م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام إلطمدى اعمرأشملم اًم ّٚمتلم ُي ْٕم َٚم ُؿ إمج٤مًٓ أ ّهن٤م أظم٧م ٕطمد
اًمرضمٚملم ،ومت٠م ُّمؾ.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يرضمع ومٞمف إمم آطمتٞم٤مط ،يمام ذم شمٖمًٞمٚمٝم٤م إن ىمٞمؾ سمٙمقن إُمر
ٍ
طمٞمٜمئذ
سمف يمِٗم٤مئ ّٞم ً٤م قم٤م ُّم ً٤م ،وإن اقمتؼمت اعمامصمٚم٦م ذم ظمّمقص اعمٌ٤مذ ،ومٞمج٥م
سح سمف سمٕمْمٝمؿ وشمرك آىمتداء ِب٤م ذم
شمٙمرار اًمٖمًؾ ًمٚمرضمؾ واعمرأة يمام ّ
اجلامقم٦م حتّمٞم ً
ّل ًمٚم٘مٓمع سم٤مًمؼماءة وقمدم آيمتٗم٤مء سم٠مذاهن٤م.
اعمختص سم٤مًمرضمؾ ،يم٤مًم٘متؾ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يرضمع ومٞمف إمم اًم٘مقاقمد ،يمام ذم احلدّ
ّ
قمٜمد آرشمدادّ ،
وم٤من اعمرضمع هٜم٤م ُمع اًمدوران سملم احلرُم٦م واًمقضمقب قمغم وضمف
إمم أص٤مًم٦م طمرُم٦م أذ ّي٦م اعمًٚمؿ وىمتٚمف ُم٤م مل حيرز ومٞمف اإلذن اًمنمقمل ،ويمام ذم
قمدم ىمٌقل ؿمٝم٤مدشمف إذا مل يٙمتػ ومٞمف سم٤معمرأة ،يمام ًمق و ّؿ وم٘مط إمم اًمرضمؾ
اًمقاطمد وذم قمدم ىمٌقل ومتقاه ٕص٤مًم٦م طمرُم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ّـ ،ومت٠مُمؾ ذم اعم٘م٤مم
واهلل اًمٕم٤ممل.
إُمر اًمث٤مُمـ :إ ّن ـمرذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة إ ُّم٤م أن يٙمقن إصؾ ذم ّ
يمؾ
حلؾ ،أو ذم ّ
ُمٜمٝمام ذم ٟمٗمًف هق ا ّ
يمؾ ُمٜمٝمام هق احلرُم٦م ،أو ذم أطمدمه٤م احل ّؾ وذم
أظمر احلرُم٦م ،وم٢من يم٤من إصؾ هق ا ّ
حلؾ ،ومٗمٞمف اًمٙمّلم اعمت٘مدّ م ذم أصؾ
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اعمً٠مًم٦م ُمـ سم٘م٤مء إصقل سمح٤مِل٤م ذم ـمرذم اًمِمٌٝم٦م ،أو ذم ُم٤م قمدا اعم٘مدار
اعمً٤موي ًمٚمحرام ،أو ؾم٘مقـمٝمام واًمرضمقع إمم آطمتٞم٤مط :وأ ُّم٤م إن يم٤من إصؾ
ذم أطمدمه٤م ّ
احلؾ سمخّلف أظمر ،يمام ًمق قمٚمؿ إمج٤مًٓ سمٜمج٤مؾم٦م إٟم٤مئلم يٕمٚمؿ
أطمدمه٤م ُمًتّمح٥م اًمٜمج٤مؾم٦م وأظمر ُمًتّمح٥م اًمٓمٝم٤مرة ،وم٤مًمٔم٤مهر سم٘م٤مء
إصقل سمح٤مِل٤مّ ٕ ،ن ُم٤م يم٤من إصؾ ومٞمف احلرُم٦م حمٙمقم سم٤محلرُم٦م ذقم ً٤م ،ومٝمق
يمام ًمق ىم٤مُم٧م اًمٌ ّٞمٜم٦م قمغم ٟمج٤مؾم٦م أطمد إٟم٤مئلم يٕمٚمؿ شمٗمّمٞم ً
ّل سم٠م ّن أطمدمه٤م ٟمجس،
أو قمٚمٛمٜم٤م سم٤مإلمج٤مل ،أو وىمع اًمٜمج٤مؾم٦م ذم أطمد إٟم٤مئلم أطمدمه٤م مخر أو سمقل ،قمغم
أ ّن اعمٜم٤مط ذم وضمقب آطمتٞم٤مط ؾم٘مقط إصقل سم٤مًمتٕم٤مرض ،وهق همػم
ُمٕم٘مقل ذم اعم٘م٤مم.
وأ ُّم٤م إن يم٤من إصؾ ومٞمٝمام هق احلرُم٦م ،وم٠م ُّم٤م قمغم اًم٘مقل سم٤مٓطمتٞم٤مط ،ومّل
إؿمٙم٤مل ذم احلٙمؿ سمقضمقب آضمتٜم٤مب قمغم ّ
يمؾ طم٤مل :وإٟمّام اًمٙمّلم ذم أ ّن ذًمؽ
ٕضمؾ ىم٤مقمدة اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،أو ٕضمؾ سم٘م٤مء إصقل ذم
ويتٗمرع قمغم اًمقضمٝملم شمر ّشم٥م أصم٤مر اًمقوٕمٞم٦م قمغم اًمث٤مين
ـمرذم اًمِمٌٝم٦م سمح٤مِل٤م،
ّ
إول يمٜمج٤مؾم٦م ُمّلىمل ُمًتّمح ٌَل
إذا اىمتْمتٝم٤م إصقل
اعمحرُم٦م ،سمخّلف ّ
ّ
اًمٜمج٤مؾم٦م قمٜمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٓمٝم٤مرة أطمدمه٤م[ ،و] ُم٘مت٣م يمٚمامت سمٕمض
إول.
إؾم٤مـملم هق ّ
وُمٌٜمك اعمً٠مًم٦م إ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم ُمً٘مط
ًمألصقل سمٜمٗمًف ُمٓمٚم٘م ً٤م وخمرج قمـ جمراه ،أو أٟمّف سمٜمٗمًف ٓ يٜم٤مذم ضمري٤من
إصؾ وإٟمّام اعمٜم٤مذم ًمف طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم ُمراقم٤مة اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل،
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وىمد شم٘مدّ م شمٗمّمٞمؾ اًمٙمّلم ذم ذًمؽ.
اعمجقزيـ عم٤م قمدا ُم٤م يً٤موي احلرام ،أو ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٞمٛمٙمـ اًمٗمرق
وأ ُّم٤م قمٜمد
ّ
سملم اعم٘م٤مُملم ،أ ُّم٤م ومٚمٕمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م ضمري٤من ّ
احلؾ واًمؼماءة ذم رء ُمـ
اًمٓمروملم حلٙمقُم٦م إصؾ اعمقوققمل قمٚمٞمف ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ضمري٤مٟمفّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم سمٕمدم طمرُم٦م أطمدمه٤م ٓ ي١م ّصمر ذم رومع إصقل ؿمٞمئ ً٤م قمٜمدهّ ،
وإٓ ًمً٘مط
سمف أص٤مًم٦م ا ّ
حلؾ واًمؼماءة ذم ـمرذم اًمِمٌٝم٦م سمٓمريؼ أومم ًمٙمقٟمفُ ،متٕم ّٚم٘م ً٤م
يٗمرق ذم ؾم٘مقط
سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ،سمخّلف ّ
إول ا ًّمذي يتٕم ّٚمؼ سمام ٓ أصمر ًمفّ ،إٓ أن ّ
إصقل سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سملم أصؾ اإلسم٤مطم٦م وإصقل اعمقوققمٞم٦م وًمق ٕضمؾ
إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم ظمّمقص اعمحّمقر :وي١م ّيده ُم٤م ذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ
اؾمتدل جلقاز ارشمٙم٤مب اًمِمٌٝم٦م سمام ّ
ّ
شمدل قمغم طم ّٚمٞم٦م اعم٤مل اعمختٚمط
أ ّن فم٤مهر ُمـ
سم٤محلرام هق اًمتٕمٛمٞمؿ1.

وطمٞم٨م ىمد ذيمرٟم٤م أ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٜمٗمًف َهمػم ُمً ِ٘م ٍ
ط ًمألصقل
ُْ ُ ْ
ُظم ُّم ْقص ً٤م قمغم هذا اًم٘مقل ،وم٤مًمٔم٤مهر احلٙمؿ هٜم٤م سمام ي٘متْمٞمف إصقل احل٤ميمٛم٦م
سم٤مًمتحريؿ ،يمٞمػ واحلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م هٜم٤م وسم٤محلرُم٦م ذم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م َسمدْ ِو َّي٦م
يّمح إذا مل يٙمـ هٜم٤مك أُم٤مرة ُمـ
ٓ يٜمٌٖمل اإلصٖم٤مء إًمٞمف؟ واًمت٠ميٞمد اعمذيمقر إٟمّام ّ
ٍ
يد وٟمحقه ي٘متض رومع أص٤مًم٦م احلرُم٦م ذم إُمقال ،وهق ذم ُمقرد اًمدًمٞمؾ همػم
فم٤مهر.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.154
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وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم إ ّن إصؾ اعمثٌ٧م ًمٚمحرُم٦م ذم ّ
يمؾ ُمـ اعمِمتٌٝملم إ ُّم٤م أن
يٙمقن هق احلرُم٦م سم٤مًمذات وسم٤مًمٗمٕمؾ ،وىمد يٙمقن هق احلرُم٦م سم٤مًمذات واحل ّٚمٞم٦م
إول
سم٤مًمٕمرض ،وىمد يٙمقن سم٤مًمٕمٙمس ،وٓ ومرق قمٜمد
اعمجقز قمغم اًم٘م٤مقمدة سملم ّ
ّ
واًمث٤مًم٨م ،يمام أ ّن اًمث٤مين ُمٚمحؼ سمام يم٤من إصؾ ومٞمٝم٤م ّ
احلؾ اسمتداء.
وًمٜمنم إمم طم٤مل إُمثٚم٦م ا ًّمتل أظمرضمٝم٤م سمٕمض إؾم٤مـملم قمـ ّ
حمؾ
اًمٌح٨م سمٜم٤مء قمغم اًمتخّمٞمص:
ُمٜمٝم٤م :اعمرأ ِ
شم٤من اعمِمتٌٝمت٤من سم٤مٕضمٜمٌ ّٞم٦م ،1وم٢من ْاؿم َت ٌَ َٝم ْ٧م زوضم٦م اًمرضمؾ
سم٤مٕضمٜمٌ ّٞم٦م ،يم٤من احلٙمؿ وضمقب آضمتٜم٤مب قمٜمٝمامٟ ،مٔمر ًا إمم أص٤مًم٦م قمدم حت ّ٘مؼ
اًمًٌ٥م اعمٌٞمح ذم ّ
صمؿ اؿمتٌٝمت٤م ،يم٤من
يمؾ ُمٜمٝمام :وإن ـم ّٚمؼ إطمدى زوضمتٞمفّ ،
إصؾ ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام اإلسم٤مطم٦م ًمقٓ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومٞمٚمحؼ سم٤مًم٘مًؿ اعمت٘مدّ م ٟمٔمر ًا
إمم اؾمتّمح٤مب ّ
احلؾ.
وُمٜمٝم٤م :اًمذسمٞمحت٤من اًم ّٚمت٤من ُي ْٕم َٚم ُؿ سم٠م ّن إ ْطمدا ُمه٤م ُمٞمت٦م ،1وم٢من يم٤من رء ُمٜمٝمام
احلؾ واًمٓمٝم٤مرة ـ يم٤مًمٞمد واًمًقق ـ ومٞمٜمٌٖمل احلٙمؿ ّ
ُمقرد ًا ُٕم٤مرات ّ
سم٤محلؾ قمغم
هذا اًم٘مقلّ ،
وإٓ وم٠مص٤مًم٦م قمدم اًمتذيمٞم٦م ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام حمٙمٛم٦م قمغم اعمٕمروفٟ ،مٕمؿ
قمـ اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل اًمتٍميح سمجقاز ارشمٙم٤مب ُم٤مقمدا ُم٘مدار احلرام3.

ّ

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.154
ٟ .1مٗمس اعمّمدر.
ُ .3مٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم :ص.117
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ّ
وًمٕمؾ وضمٝمف اعمٜم٤مىمِم٦م ذم إصؾ اعمذيمقر سمام هق ُمذيمقر ذم حم ّٚمف ،أو إ ّن
اعمقوققمل ،أو عم٤م ىمٞمؾ ُمـ اطمتامل
يمّلُمف ُمٌٜم ّل قمغم همٛمض اًمٜمٔمر قمـ إصؾ
ّ
اسمتٜم٤مءه قمغم اقمتٌ٤مر إصقل اعمثٌت٦م ،ظمّمقص ً٤م ُمع أ ّن اقمتٌ٤مر آؾمتّمح٤مب
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمثٌ٧م سم٠مص٤مًم٦م قمدم اًمتذيمٞم٦م ذم ّ
يمؾ
صم٤مسم٧م قمٜمده ُمـ سم٤مب اًمٔم ّـ اعمٓمٚمؼ،
ُمٜمٝمام 1يمقن أظمر ُمذ ّيمك ،ومٞمتٕم٤مرو٤من ويتً٤مىمٓم٤من ،ومػمضمع إمم قمٛمقُم٤مت
ّ
احلؾ ،ومٝمق يٛمٜمع ُمـ يمقن إصقل هل 1احلرُم٦م سم٤مًمٕمرض ،وم٤معمخ٤مًمٗم٦م ُمٜمف
طمٞمٜمئذ ذم ص ْٖم ِ
ٍ
ري٤مت اعمً٠مًم٦م ٓ ،ذم ُم٤م ذيمر ُمـ اًمٙمٚم ّٞم٦م.
ُ
وأٟم٧م ظمٌػم ًمق يم٤من إُمر قمغم ُم٤م ذيمر ضمرى ذم مجٞمع إصقل
آؾمتّمح٤مسم ّٞم٦م احل٤ميمٛم٦م سم٤مًمتحريؿ وهق ذم ُمٕمٜمك يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمً٘مٓم ً٤م
ًمألصقل احل٤ميمٛم٦م سم٤مًمتحريؿُ ،مٓمٚم٘م ً٤مّ ،إٓ أن يٗمرض إصؾ همػم
آؾمتّمح٤مب وٓ يٚمتزم سمذًمؽ ومٞمف.
وُمٜمٝم٤م :اعم٤مل اعمِمتٌف سمامل اًمٖمػم وإصؾ ذم إُمقال هق احلرُم٦مّ ،إٓ أن
يٙمقن اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ ظمروج أطمد اعم٤مًملم قمـ اعم٤مًم ّٞم٦م ،3ومٞمٙمقن اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء
ِ
ّ
ّ
ُم٤مرات ُِم ْـ َي ِد ُُم ًْٚمِ ٍؿ أو
سم٤محلؾ ،أو يٙمقن ُمقرد ًا ًمأل
يمؾ ُمـ اعمِمتٌٝملم ىم٤موٞم٤م
ُؾم ْق ٍق َو َٟم ْح ِق ِمه٤م.

ُ .1مٙمتقب سمٕمده ذم اعمخٓمقـم٦م« :يثٌ٧مش وًمٙمـ طمذومٜم٤مه.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :هقش.
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م« :اعمٚمٙم ّٞم٦مش وُمٙمتقب ومقىمٝم٤م« :اعم٤مًمٞم٦مش ،وحتتٝم٤م« :احل ّٚمٞم٦مش.
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وُمٜمٝم٤م :إؾمػمان اًم ّٚمذان أطمدمه٤م حم٘مقن اًمدم ،وُم٘مت٣م إصؾ ذم
اًمدُم٤مء هق احلرُم٦مّ ،إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك أصؾ ُمقوققمل ي٘مض سم٤مرشمٗم٤مع اعم٤مٟمع،
أو سمحٚم ّٞم٦م دُمف ُمـ اؾمتّمح٤مب وٟمحقه.
وُمٜمٝم٤م :اإلٟم٤مءان اعمٕمٚمقُم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م إذا قمٚمؿ ـمٝم٤مرة أطمدمه٤م1 .

سم٘مل هٜم٤م رء وهق أ ّٟمف يٗمرق قمغم هذا اًم٘مقل سملم ُم٤م إذا يم٤من اًمٕمٚمؿ
اعمِمتٌٝملم ،يمام ًمق يم٤من هٜم٤مك إٟم٤مءان
اإلمج٤مزم ُمًٌقىم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سمح٤مل
َ
اعمٕملم وٟمج٤مؾم٦م أظمر صم ّؿ اؿمتٌٝم٤م ،وسملم همػمه ِمّ٤م يم٤من
ُمٕمٚمقم ـمٝم٤مرة أطمدمه٤م ّ
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اسمتدائٞم ً٤م.
اًمٜمص ويمّلم
وذيمر اًمً ّٞمد ذم اعمدارك سمٕمد ذيمر أ ّن إـمّلق
ّ
آ ْؿمتِ ِ
إصح٤مب ي٘متض قمدم اًمٗمرق ذم ذًمؽ سملم طمّمقل ِ
ٌ٤مه ُمـ طملم اًمٗمٕمؾ

ِ ِ ِ
شمٕملم اًمٜمجس أ ّن اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام حمتٛمؾً ،متح ّ٘مؼ
وسملم صقرة ـمر ّو آ ْؿمتٌ٤مه سمٕمد ّ
اعمٜمع ُمـ اؾمتٕمامل ذًمؽ اعمتٕملم ،ومٞمًتّمح٥م إمم أن يثٌ٧م اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف1.

ّ

واقمؽمض قمٚمٞمف اًمٗمريد اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 
سم٤من «هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمـ
آؾمتّمح٤مب وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ ظمّمقص ُم٤م وىمع ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م ،وأ ُّم٤م

 .1ذيمر اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.155
 .1اٟمٔمر :اعمدارك :ج /1ص :138ظمزائـ إطمٙم٤مم :ج /1ص :183إيْم٤مح اًمٗمرائد:
ج /1ص 676ودرر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج /6ص.316
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يمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م سمٕمٞمٜمف ومّل ،وهذا سمٕمٞمٜمف ُمتح ّ٘مؼ 1ذم اًمّمقرة إومم ،عم٤م قمروم٧م
ُمـ أ ّن اعمحٙمقم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذقم٤م ًمٞمس ّإٓ ظمّمقص ُم٤م وىمع ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م،
ومٞمٙمقن هق اعم٠مُمقر سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف.
وسم٤مجلٛمٚم٦مُ :م٤م ذيمرت إ ّن آضمتٜم٤مب ٓ ُي٥م ّإٓ ُمع حت ّ٘م٘مف سمٕمٞمٜمف ،إن
أردت اًمتح٘مٞمؼ قمٜمدٟم٤م ،ومٝمق همػم طم٤مصؾ ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أيْم ً٤مّ ،
وم٤من
آؾمتّمح٤مب ٓ حي ّ٘م٘مف سمٕمٞمٜمف ،وإن أردت ذم ٟمٗمس إُمر ،ومٝمق ُمتح ّ٘مؼ ذم
إومم أيْم ً٤مش.1
أىمقل :اًمٔم٤مهر إ ّن وضمف اًمتٗمرىم٦م أ ّن اًمث٤مسم٧م سم٤مٓؾمتّمح٤مب ذم اًمث٤مٟمٞم٦م هق
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومّل وضمف ُمـ ُمراقم٤مشمف سم٤مٓطمتٞم٤مطً ،متح ّ٘مؼ
اًمقضمقب اًمٗمٕمكم اًمٔم٤مهري،
اًمٞم٘مٞمٜمل اعمًتدقمل ًمٚمؼماءة اًمٞم٘مٞمٜم ّٞم٦م ،واًمث٤مسم٧م هق اًمٜمج٤مؾم٦م
اًمِمٖمؾ اًمٔم٤مهري
ّ
سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،سمؾ ذيمر
اًمقاىمٕمٞم٦م وٓ يً ّٚمؿ اًمً ّٞمد حت ّ٘مؼ اًمِمٖمؾ هٜم٤مك
ّ
إ ّن اؾمتٌٕم٤مد ؾم٘مقط طمٙمؿ هذه اًمٜمج٤مؾم٦م إذا مل يتح ّ٘مؼ اعمٌ٤مذة سمجٛمٞمع
إـمراف همػم ُمٚمتٗم٧م إًمٞمف ،وم٤مًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام قمغم ُم٤م ذيمره ٓ يٜمٌٖمل دومٕمف سمام
ذيمر.
ٟمٕمؿ ،اؾمتّمح٤مب إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهر ّي٦م ّ
حمؾ إؿمٙم٤مل ُمذيمقر ذم حم ّٚمف :قمغم
احلؾ ُمع اٟمدراج ّ
أ ّن طمٙمقُم٦م ُمثؾ ذًمؽ آؾمتّمح٤مب قمغم أص٤مًم٦م ّ
احلؾ
 .1ذم اعمّمدرُ« :متح ّ٘م٘مقنش.
 .1احل٤مؿمٞم٦م قمغم ُمدارك إطمٙم٤مم :ج /1ص.169
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اعمخّمص ّ
حمؾ
اًمً٤مسم٘م٦م حت٧م إـمّلىمف طمتّك يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ
ّ
ُمٜم٤مىمِم٦م أيْم ً٤م ،ومت٠م ُّمؾ.
ًمٙمـ يٛمٙمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اًمّمقرشملم سم٠م ّن قمٛمدة إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم
اإلسم٤مطم٦م ذم اعم٘م٤مم هق ىمقًمفّ « :
يمؾ رء ومٞمف طمّلل وطمرام ،ومٝمق ًمؽ طمّلل طمتّك
شمٕمرف احلرام ُمٜمف سمٕمٞمٜمفش ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إظمٌ٤مر اعمٖم ّٞم٤مة سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم
جقز ،وٓ خيٗمك أ ّن طمّمقل اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ذم أطمدمه٤م
طمً٥م ُم٤م يدّ قمٞمف اعم ّ
خمرج عمقرده قمـ اعمٖم ّٞمك وُمدظمؾ ًمف حت٧م اًمٖم٤مي٦م ،وـمرف آؿمتٌ٤مه سملم ومرد
اًمٖم٤مي٦م واعمٖم ّٞمك ٓ خيرج ُم٤م دظمؾ حت٧م اًمٖم٤مي٦م قمٜمٝم٤م وٓيدظمٚمف حت٧م اعمٖم ّٞمك ،وٓ
أىمؾ ُمـ ا ّ
ًمِمؽ ذم اٟمدارضمٝم٤م حت٧م إـمّلق احلٙمؿ سمٕمد آؿمتٌ٤مه :ويمذا همػم
خل٤مص٦م فم٤مهرة ذم ظمّمقص اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،سمؾ يٛمٙمـ
واطمد ُمـ إظمٌ٤مر ا ّ
دقمقى سم٘م٤مء أصمر اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سمٕمد ـمر ّو آؿمتٌ٤مه قم٘م ً
شمٜمجز
ّلٟ ،مٔمر ًا إمم ّ
اخلٓم٤مب سمف واؿمتٖم٤مل اًمذ ُّم٦م سمف قم٘م ً
ـمرو آؿمتٌ٤مه وًمق قمغم
ّل وٓ يٛمٜمع قمٜمف ّ
جمرد ـمر ّو
شم٘مدير قمدم اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّن احلٙمؿ سمٙمقن ّ
آؿمتٌ٤مه سم٤مقمث ً٤م ًمً٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم أُمر ُمًتٖمرب قم٘م ً
ّل ووم٘م٤مه٦م ظمّمقص ً٤م
ًمٙمـ اًمتٗمرىم٦م سمٕمد ٓ ختٚمق قمـ شم٠م ُّمؾ واهلل اًمٕم٤ممل.
قمٜمد ؾمٝمقًم٦م اًمتٛم ّٞمزّ ،
إُمر اًمت٤مؾمعُٟ :م ًِ٥م إمم ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه ذم «اعمٜمتٝمكش أٟمّف ىم٤ملً :مق اؿمتٌف
أطمد أـمراف اعمحّمقر سم٠مُمقر ُمتٕمدّ دة وضم٥م اضمتٜم٤مب اجلٛمٞمعّ ٕ ،ن ُم٘مدّ ُم٦م
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اعم٘مدّ ُم٦م ُم٘مدّ ُم٦م .1وواوم٘مف ومٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم1.

وقمـ ص٤مطم٥م اعمٕم٤ممل 3واعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري 4ر ّده سم٠م ّن وضمقب
سم٤مًمٜمص ،وؿمٛمقًمف ًمٚمٛم٘م٤مم ِمٜمقع ،وهق طمًـ
آضمتٜم٤مب قمـ اإلٟم٤مئلم إٟمّام صمٌ٧م
ّ
اًمٜمص ،وأ ُّم٤م قمغم
ًمق يم٤من وضمقب آضمتٜم٤مب قمغم ظمّلف اًم٘م٤مقمدة ٕضمؾ
ّ
شم٘مدير يمقٟمف قمغم اًم٘م٤مقمدة يمام هق فم٤مهر يمّلم ّ
اًمٕمّلُم٦م ،ومّل وىمع عم٤م ذيمراه.
وىمد ي٘م٤مل :إ ّن وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ مجٞمع إـمراف إن يم٤من ُمـ سم٤مب
اًمتٕم ٌّد اًمنمقمل ،أو طمٙمٛمٜم٤م سمٜمج٤مؾمتٝمام ذقم ً٤م ،أو قم٘م ً
ّل ،أو ىمٚمٜم٤م سمقضمقب
آطمتٞم٤مط ذقم ً٤م ،ومّل ؿمٌٝم٦م ذم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ مجٞمع إـمراف إذا
اؿمتٌف سم٠مطمد أـمراف اعمحّمقرٟ ،مٔمر ًا إمم صمٌقت اًمتٙمٚمٞمػ سمف ذقم ً٤م،
واعمٗمروض شمر ّدده سملم أُمقر حمّمقرة ،ومٞمج٥م ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م آضمتٜم٤مب قمـ
ّ
اًمٙمؾ ،سمؾ ًمٞمس ومٞمف طمٙم٤مي٦م ُم٘مدّ ُم٦م اعم٘مدّ ُم٦م.
وإن يم٤من ُمـ ضمٝم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٕمدم ضمقاز آرشمٙم٤مب حتّمٞم ً
ّل ًمٚمؼماءة
ٍ
طمٞمٜمئذ وإن يم٤مٟم٧م ُم٘مدّ ُم٦م،
اًمٞم٘مٞمٜم ّٞم٦م ،ومّل ُي٥م آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤مّ ٕ :ن إـمراف
ّإٓ أ ّن ُم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٞمً٧م يمً٤مئر اعم٘مدّ ُم٤مت ُمٕمروو٦م ًمٚمقضمقب اًمنمقمل،
 .1اٟمٔمرُ :مٜمتٝمل اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥م :ج /1ص.178

 .1اٟمٔمرُ :مٜمت٘مد اعمٜم٤مومع ذم ذح اعمختٍم اًمٜم٤مومع :ج /1ص 463وذظمػمة اعمٕم٤مد ذم ذح
اإلرؿم٤مد :ج /1ص.381
 .3اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمديـ (ذم اًمٗم٘مف) :ج /1ص.381
 .4اٟمٔمرُ :مِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدروس :ص.181
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سمؾ وضمقِب٤م قم٘مكم سف ،وًمٕم ّٚمف ًمذا ُأ ْظم ِرج ُِم ْـ شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م.
اًمٌلم أ ّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب اعم٘مدّ ُم٦م ذم اعم٘م٤مم ـ يمام قمروم٧م ـ
وُمـ ّ
ُمٕم ّٚمؼ قمغم قمدم صمٌقت اًمرظمّم٦م ُمـ اًمِم٤مرع قمغم ضمقاز آرشمٙم٤مب وًمق ٕضمؾ
شمً٤موي ٟمًٌ٦م إصؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝمام.
وُمـ اعمٕمٚمقم أ ّن ومرد ًا ُمـ اعمحّمقر ًمق اؿمتٌف سم٠مُمقر ُمتٕمدّ دة يٛمٙمـ
إضمراء إصؾ ذم مجٞمع أـمراف اًمِمٌٝم٦م احل٤مدصم٦م سمًٌ٥م طمدوث صٗم٦م آؿمتٌ٤مه،
وٓ يٚمزم ُمـ اًمؽمظمٞمص ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمض ذم ومٕمؾ اًمِم٤مرع :إذ ًمٞمس ذم اعم٘م٤مم
ذقمل ُمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل طمتّك يٙمقن ضمٕمؾ إصقل ذم إـمراف
ظمٓم٤مب
ّ
ُمٜم٤مومٞم ً٤م ًمف ،يمام ٓ يٕم٤مرض إصؾ ذم اًمٗمرد اعمِمتٌف إصؾ ذم اًمٗمرد اًمٌ٤مىمل قمغم
شمٕم ّٞمٜمفً ،مً٘مقط أصٚمف سم٤معمٕم٤مرو٦م ُمـ ّأول إُمر ومل حيدث سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف طم٤مدصم٦م
شمقضم٥م إطمٞم٤مء أصٚمف ،يمام أوضم٥م طمدوث آؿمتٌ٤مه قمقد إصؾ ذم اًمٗمرد
اعمِمتٌف :وًمذا ًمق اؿمتٌف اًمٗمرد أظمر أيْم ً٤م سم٠مُمقر حمّمقرة ،يٕمقد أصٚمف
سم٤مٓؿمتٌ٤مه وي٘مع اًمتٕم٤مرض سملم إصقل ،ومٞمج٥م آطمتٞم٤مط ذم اجلٛمٞمعً ،مٚمزوم
اًمتٜم٤مىمض ذم ضمٕمؾ إصقلّ ،
وإٓ وم٤مؿمتٌ٤مه أطمد إـمراف ٓ يقضم٥م ذًمؽ،
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمٌ٘مك ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ اُمتث٤مل اطمتامزم سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ اًمٗمرد
همػم اعمِمتٌف :هذا وًمٙمـ قمٜمدي ّ
حمؾ شم٠م ُّمؾ وإؿمٙم٤مل ،واهلل اًمٕم٤ممل سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل.
إُمر اًمٕم٤مذ :إٟمّف ي٘مقم ُم٘م٤م َم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمحرُم٦م واطمد ُمر ّدد
ُم٤مرات اعمٕمتؼم ُة إذا ىم٤مُم٧م قمغم طمرُمتف ٓ سمٕمٞمٜمف ،سمؾ إصقل اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م أيْم ً٤م،
إ
ُ
يمام ًمق يم٤من هٜم٤مك إٟم٤مء ُمًتّمح٥م اًمٜمج٤مؾم٦م ،وم٤مؿمتٌف سمٖمػمه ،وم٤مًمٔم٤مهر وضمقب
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آضمتٜم٤مب قمغم اًم٘مقل سمف هٜم٤مك ،وًمق يم٤من هٜم٤مك إٟم٤مءان ُمِمٙمقيم٤م اًمٓمٝم٤مرة،
ومٕمٚمؿ إمج٤مًٓ سم٠م ّن أطمدمه٤م ُمًٌقق سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،ومّل يٌٕمد احلٙمؿ سمٚمزوم
آطمتٞم٤مط ،ودقمقى قمدم اٟمٍماف أظمٌ٤مره إمم ُمثؾ ذًمؽ همػم فم٤مهرة.
[إُمر] احل٤مدي قمنمً :مق اٟمٕمدم أطمد اعمقوققملم ،يمام ًمق اٟمتٗمك أطمد
اإلٟم٤مئلم ،وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وم٤مًمٔم٤مهر هق احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة وا ّ
حلؾ ذم
اًمٓمرف اعمقضمقد ،وإن يم٤من سمٕمده وم٤مًمٔم٤مهر سم٘م٤مء ًمزوم آطمتٞم٤مط ذم اًمٓمرف
اعمقضمقد ٟمٔمر ًا إمم أص٤مًم٦م آؿمتٖم٤مل ،أو اؾمتّمح٤مسمف ،أو اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء
اوٓمر إمم ارشمٙم٤مب سمٕمض اعمحتٛمّلت،
اًمتٙمٚمٞمػ ،يمام ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ذم ُم٤م ًمق
ّ
ومراضمع.
[إُمر] اًمث٤مين قمنم :إٟمّف ىمد يٙمقن ذم أطمد ـمرذم اًمِمٌٝم٦م طمٙمؿ واطمد،
وذم أظمر طمٙمامن ومّم٤مقمدا ،يمام ًمق يم٤من أطمد ـمرذم اًمِمٌٝم٦م َطمراُم ً٤م و َٟمجً ً٤م
قمغم شم٘مدير يمقٟمف اعمٙم ّٚمػ سمف ،وأظمر طمراُم ً٤م وم٘مط ،أو يم٤من سمٕمض اعمِمتٌٝملم ِمّ٤م
يتٕم ّٚمؼ سمف مجٚم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمٜمجس ،سمخّلف أظمر.
وطمٙمٛمف إٟمّف ًمق يم٤من اجلٛمٞمع ُمـ ٟمقع واطمد ومل يٙمـ سملم سمٕمْمٝم٤م ُمع
سمٕمض ظمٓم٤مب ُمِمؽمك سمخّلف أظمر ،يم٤من اًمّلزم آطمتٞم٤مط ذم اجلٛمٞمع إذا
ُمرة واطمدة ،وأ ُّم٤م إذا
يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وشمٕم ّٚمؼ ِب٤م اًمٕمٚمؿ ّ
اظمتٚمٗم٤م شم٘مدّ ُم ً٤م ّ
وشم٠مظمر ًا يم٤من دمدّ د احلٙمؿ أظمر سمٕمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،ومٛم٘مت٣م
سمٕمض ُم٤م ذيمر ُمـ اقمتٌ٤مر اًمت٘مدّ م واًمت٠مظمر اًمزُم٤مين هٜم٤م ،هق احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة هٜم٤م،
وىمد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ومٞمف.
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ظمتص سمٕمض ـمرذم
وأ ُّم٤م إذا مل يٙمـ اجلٛمٞمع ُمـ ضمٜمس واطمد سم٠من ا ّ
إول سمٕمدم اًمٗمرق مل
اًمِمٌٝم٦م سمجٜمس آظمر ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ،وم٢من ىمٚمٜم٤م ذم إُمر ّ
ّ
يٜمحؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم اعم٘م٤مم إمم
يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م وم٤مرق ُمـ هذه اجلٝم٦مً ،مٙمـ ر ّسمام
قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم وؿمٌٝم٦م سمدوي٦مٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن اخلٓم٤مب اعمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقم
اًمثٌقت قمغم اعمٙم ّٚمػ شمٗمّمٞم ً
واعمختص سم٠مطمدمه٤م ُمِمٙمقك وًمٞمس إلضمراء
ّل
ّ
إصؾ ومٞمف ُمٕم٤مرضٟ ،مٔمر ًا إمم أ ّن ُم٘م٤مسمٚمف هق اًمتٙمٚمٞمػ اعمقضمقد ذم أظمر وهق
ُمٕمٚمقم اًمقضمقد ذم اجلٛمٚم٦م وإن شمر ّدد ُمّمداىم ً٤م ،وىمد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ذم ٟمٔمػمه ذم
ُمً٠مًم٦م اعمّلىمل ،واحلٙمؿ سم٤مًمؼماءة أووح ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مظمتّم٤مص احلٙمؿ سمٛم ّتحدي
اًمٕمّل ُ
قمٛمل ّ
ُم٦م
اًمٜمقع أو اجلٜمس ،يمام ذه٥م إًمٞمف ص٤مطم٥م احلدائؼ ،1وُم٤مل إًمٞمف ّ
ـم٤مب صمراه ذم ُمً٠مًم٦م آؾمتّمح٤مب ُمٕمتٛمد ًا قمغم ُم٤م طم٤مصٚمف فم٤مهر ًا ؿمٛمقل هم٤مي٦م
ُمر شمٗمّمٞمٚمف ،سمخّلف
إصؾ ،وهق اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم اعم ّتحديـ 1يمام ّ
اعمتخ٤مًمٗملم ٟٓمٍماف اًمدًمٞمؾ إمم همػمه ،ومتد ّسمر واهلل اًمٕم٤ممل.
اعم٘م٤مم اًمث٤مين :ذم اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة واًمٙمّلم ومٞمف [ي٘مع]:
شم٤مرة ذم قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط واًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمحّمقر طمٙم ًام:
وأظمرى :ذم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وقمدُمٝم٤م ،ومٞمج٥م إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي
احلرام ومٞمٝم٤م.
 .1اٟمٔمر :احلدائؼ :ج /1ص :517اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م :ج /1ص 159و .163
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص.378
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وصم٤مًمث٦م :ذم يمِمػ احل٤مل قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م وُمٞمزاهن٤م وُم٤م هق اًمْم٤مسمط ذم ُم٤م ٓ
يٜمحٍم ُمـ اًمِمٌٝم٦م.
وراسمٕم٦م :ذم سمٞم٤من طم٤مل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ دظمقِل٤م حت٧م اعمحّمقر أو همػم
اعمحّمقر وشم٠مؾمٞمس إصؾ ذم ذًمؽ.
وظم٤مُمً٦م :ذم ُم٤م يٚمحؼ سم٤معمحّمقر ُمـ ؿمٌٝم٦م اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم ُمقوققم ً٤م
أو طمٙم ًام ،ومٝم٤مهٜم٤م ُمراطمؾ وُم٘مت٣م اًمٜمٔمؿ اًمٓمٌٞمٕمل وإن يم٤من شم٘مديؿ اعمرطمٚم٦م
اًمث٤مًمث٦م اعمتٙم ّٗمٚم٦م ًمٌٞم٤من اعمقوقع قمغم همػمه٤مّ ،إٓ أ ّٟم٤م أ ّظمرٟم٤مه٤م يمام صٜمٕمف سمٕمض
إؾم٤مـملم وهمػمهّ ٕ :ن اعمقوقع ِبذا اًمٕمٜمقان اًمٕمرذم ًمٞمس ُمٜمّمقص ً٤م ذم
أًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م طمتّك يتٙم ّٚمؿ ذم حت٘مٞمؼ اعمٗمٝمقم ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ
احلٙمؿ أو ٓ ،سمؾ هق قمٜمقان ُمًتٗم٤مد ُمـ إد ًّم٦م اعمتِم ّتت٦م ،ومّلسمدّ ُمـ شم٘مديؿ
إد ًّم٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ّأوًٓ طم ّتك يتٙم ّٚمؿ سمٕمده قمـ ُم٘مدار ؾمٕم٦م اعمقوقع وؿمٛمقًمف،
ّ
اًمِمؽ سمٕمد اًمٗمراغ وٟمحقه.
يمام هق احل٤مل ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
وًمٕمؾ هذا هق اًمٕمذر ومٞمٛمـ قمدل قمـ اًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل ،وإن ٟم٤مىمش ومٞمف
سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م سمام طم٤مصٚمف فم٤مهر ًا إ ّن ذًمؽ ُمتق ّىمػ قمغم صّلطمٞم٦م أد ًّم٦م
اعمً٠مًم٦م ٓؾمتٜمٌ٤مط ُمقوقع همػم اعمحّمقر ُمٜمٝم٤م وقمغم قمدم يمقٟمف ُمذيمقرا ِبذا
اًمٕمٜمقان ذم رء ُمـ أد ًّم٦م اعمً٠مًم٦مَ ،ويمِ ْٚمت٤م اعمُ َ٘مدِّ َُم َت ْ ِ
لم َِم ْٜمُ ْق َقم ٌ٦م ًمٕمدم حتّمٞمؾ ُم٤م قمدا
اإلمج٤مع ُم٤م هق اعمٞمزان ذم اعمقوقع وقمٜمقان همػم اعمحّمقر ُمقضمقد ذم ُمٕم٘مد
اعمحّمؾ واعمٜم٘مقل ،وهق قمٜمدي ّ
حمؾ شم٠م ُّمؾ ،وؾمٞمٔمٝمر وضمٝمف ِمّ٤م
آمج٤مع
ّ
ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،وإُمر ومٞمف ؾمٝمؾ.
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سطمقا سمٕمدم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م همػم
اعمرطمٚم٦م إومم :إ ّهنؿ ّ

ّ
يًتدل ًمف سمقضمقه:
اعمحّمقرة ،ويٛمٙمـ أن

أطمده٤م :إ ّن آضمتٜم٤مب قمـ اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة ُمقضم٥م ًمٚمٕمن
ُمٜمٗمل آي٦م ورواي٦م ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن اعمًتٗم٤مد ُمـ أد ًّمتٝم٤م ٟمٗمل احلرج
واحلرج ،وهق
ّ
طمؼ أهمٚم٥م اعمٙم ّٚمٗملم ،ومٝمق
اًمٜمققمل ،سمٛمٕمٜمك أ ّن يم ّٚمام اؿمتٛمؾ ٟمققم ً٤م وهم٤مًمٌ ً٤م ذم ّ
ُمرومقع يمٚم ّٞم٦م وًمق سمٛمٕمقٟم٦م شمٕمٚمٞمؾ ٟمٗمل احلٙمؿ ذم يمثػم إظمٌ٤مر يمٚم ّٞم٦م سمٜمٗمل احلرج
يمؾ ُمٙم ّٚمػ ،ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف أ ّن ّ
طمؼ ّ
يمؾ ُم٤م يم٤من
ُمع ا ّـمراده ذم مجٞمع ُمقارده ذم ّ
يمذًمؽ ُم٤م يٚمزم ُمٜمف طمرج ٟمققم ً٤م وهم٤مًمٌ ً٤م ،ومٝمق ُمرومقع يمٚمٞم٦م ،وًمٕم ّٚمف ُمراد ُمـ
اؾمتٕم٤من قمغم اعمٓمٚم٥م سمام ورد ُمـ إٟم٤مـم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م وضمقد ًا وقمدُم ً٤م
سم٤مًمٕمن واًمٞمن اًمٖم٤مًمٌلمّ ،
وإٓ ومٚمؿ ٟمجد ُم٤م ّ
يدل قمغم اًمٙم ّٚمٞم٦م سحي ً٤م ظمّمقص ً٤م
ٍ
طمٞمٜمئذ ُم٤م
ُمع فمٝمقر اًمٙمّلم ذم ٟمٗمل اًمٕمؼمة سم٤محلرج اًمِمخص ،ومّل يرد قمٚمٞمف
ر ّسمام ئمٝمر ُمـ مج٤مقم٦م ِم٤م طم٤مصٚمف إ ّن ومٞمف قمدوًٓ قمـ قمٜمقان همػم اعمحّمقر إمم
ُم٤م ومٞمف احلرج ،وهق ىمد يتح ّ٘مؼ ذم اعمحّمقر وىمد ٓ يتح ّ٘مؼ ذم همػم اعمحّمقر.
وىمد يقرد قمٚمٞمف سم٠مُمقر:
ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ر ّسمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض إؾم٤مـملم وهمػمه ُمـ أ ّن أد ًّم٦م ٟمٗمل
اًمٕمنو احلرج ٓ ّ
شمدل ّإٓ قمغم رومع ُم٤م يم٤من و ّٞم٘م ً٤م قمغم اعمٙم ّٚمػ ذم طم ّ٘مف ،وأ ُّم٤م
قمٛمـ هق ذم طم ّ٘مف ذم هم٤مي٦م اًمًٝمقًم٦م ومّل ،سمؾ ٓ اُمتٜم٤من ومٞمف قمغم أطمد ،إذ
رومٕمف ّ

 ................................................................. 493أصؾ اًمؼماءة
ومٞمف شمٗمقي٧م عمّمٚمح٦م اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ همػم شمداريمٝم٤م سم٤مًمتًٝمٞمؾ1.

اعمتْمٛمـ ًمٚمحرج
ويِمٙمؾ سم٠م ّن شمٜمزيؾ أد ًّم٦م ٟمٗمل احلرج قمغم ٟمٗمل احلٙمؿ
ّ

هم٤مًم ٌِ ً٤م ًمٕم ّٚمف أىمرب ُمـ شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم احلرج اًمِمخصُ ،ظم ُّم ْقص ً٤م ُمع ُمّلطمٔم٦م
ُمقيمقل إمم ّ
ٌ
حمؾ آظمر.
ُمً٤مق أي٤مت واًمرواي٤مت ،وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم
وُم٤م ذيمر ُمـ ًمزوم شمٗمقي٧م اعمّمٚمح٦م ،ومٝمق إن يم٤من ُمٌٜم ّٞم٤م قمغم اعمّلزُم٦م سملم
اًمتٙمٚمٞمػ وُمّمٚمح٦م اعمٙم ّٚمػ سمف ،وم٤مإلؿمٙم٤مل وارد ذم ُمقرد اًمٕمن أيْم ً٤مّ ٕ ،ن
اًمتًٝمٞمؾ ًمٞمس ُمـ ُمّم٤مًمح ُمتٕم ّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ،وإن سمٜمل قمغم أ ّن اًمٕمؼمة سمحًـ
إول ًمقٓ اعم٤مٟمع،
اًمتٙمٚمٞمػ ٓ اعمٙم ّٚمػ سمف ،وإن يم٤من اًمث٤مين ُمـ ضمٝم٤مت ّ
وم٤مإلؿمٙم٤مل همػم ُم ّتجفّ ٕ :ن ذم ا ّـمراد إطمٙم٤مم أيْم ً٤م ضمٝم٦م ر ّسمام يٕمتؼمه ا ّ
٤مرع،
ًمِم ُ
ومّل يٙم ّٚمػ ذم همػم ُمقرد احلرج إحل٤مىم ً٤م ًمف سم٤مًمٖم٤مًم٥م ،أو ًمٖمػم ذًمؽ ِمّ٤م ٟٓمٕمرومف
ُمـ ضمٝم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ وسمٞم٤مٟمف ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
قمٛمل ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه ُمٕمؽمو ً٤م قمغم اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل
وأضم٤مب قمٜمف ّ
سم٠م ّن اًمٕمن واحلرج اٟمّام ي٘متْمٞم٤من رومع احلٙمؿ اًمذي يؽم ّشمٌ٤من قمٚمٞمف قمغم ىمدر
شمر ّشمٌٝمام قمٚمٞمف ،ومٗمل همػم اعمحّمقر ًمـ ّام يم٤من شمر ّشمٌٝم٤م قمغم وضمقب آضمتٜم٤مب قمٜمف
وُم٤م ذم طمٙمٛمف صم٤مسمت ً٤م قمغم اإلـمّلق طمتّك سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م يزيد ُمٜمف قمغم ىمدر
اًميورةً ،مقوقح شمر ّشمٌٝمام قمغم شم٘مدير حتديد رومع اعمٜمع سم٠م ّن ُم٤م ومٞمٝم٤م أيْم ً٤م
ًمٕمٛمقم ُمقرده واسمتّلء قم٤م ُّم٦م اًمٜمّ٤مس سمف ذم قم٤م ُّم٦م إطمقال أو أهمٚمٌٝم٤مً ،مزم
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.158
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ارشمٗم٤مقمف قمغم اإلـمّلق ،سمخّلف اعمحّمقر ًمٜمدرة آوٓمرار إًمٞمف ،وقمغم شم٘مدير
طمّمقًمف ،ومدوران رومع اًمٞمد ومٞمف ُمدار رومع اًمٕمن واحلرج ٓ يقضم٥م قمن ًا
وٓ طمرضم ً٤م وِلذا ضم٤مز صمٌقت طمٙمٛمف1.

أىمقل :وىمد ذيمر ٟمٔمػم ذًمؽ ذم ُمً٠مًم٦م رومع احلرج اًمٖم٤مًمٌل.
ويرد قمٚمٞمف :إ ّن إصمٌ٤مت اعمدّ قمك سمف حيت٤مج إمم اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ ضمٝم٤مت صمّلصم٦م ُمـ
ـمرف اعمٙم ّٚمػ :إذ ىمد يقضمد ُمٙم ّٚمػ ٓ طمرج ًمف ذم آضمتٜم٤مب قمـ رء ُمـ
أومراد اًمِمٌٝم٦م اعمٗمروو٦مً ،مٕمدم اسمتّلئف سمحً٥م طم٤مًمف سمٛمقارده٤م يمثػم ًا.
وُمـ ـمرف أومراد اًمِمٌٝم٦م سمحً٥م ُمتٕم ّٚم٘مٝم٤مّ ،
وم٤من احلرج ُمتح ّ٘مؼ قمـ
اًمٜمج٤مؾم٦م واًمٖمّم٥م وٟمحقمه٤م قمٜمد اًمِمٌٝم٦م اعمٗمروو٦م دون اخلٛمر اعمِمتٌف سملم
أومراد همػم حمّمقرة واًمٙمٚم٥م واخلٜمزير اعمِمتٌٝملمً ،مًٝمقًم٦م اًمتٛم ّٞمز وٟمدرة حت ّ٘مؼ
اعمقوقع،
وُمـ طمٞم٨م أومراد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ،
وم٤من اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اًمٜم٤مر قمـ طمٙمؿ
تٕمن
اًمٕم٤مدة سمقضمقد ٟمج٤مؾم٦م ُم٤م ،أو
ّ
ُمتٜمجس ُم٤م ذم اًمٌٚمد ،أو اًمًقق ،ي ّ
آطمتٞم٤مط ومٞمف ،دون ُم٤م يم٤من ٟم٤مؿمٞم ً٤م قمـ وصقل ٟمج٤مؾم٦م إمم ضمزء ُمـ أضمزاء سمٞمتف
اًمقؾمٞمٕم٦م.
وُمـ طمٞم٨م شمٕمٛمٞمؿ اًمؽمظمٞمص إمم مجٞمع أـمراف اًمِمٌٝم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م
آىمتّم٤مر ذم اًمرظمّم٦م إمم ُم٘مدار ُمٜمٝم٤م يٜمدومع سمف احلرج.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م (اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م) :ص.361
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شمؿ وأهمٛمض قمـ اعمٜم٤مىمِم٦م سم٠م ّن اًمّلزم حتديده سمحدّ ٓ يٚمزم
وُم٤م ذيمره ًمق ّ
سمٕمده طمرج ،وًمق يم٤من هق ُمٓمٚمؼ احل٤مضم٦م اًمٕمرومٞم٦م ٓ رومع اجلٛمٞمع ،ومّل يٗمل
سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت اعمت٘مدّ ُم٦م ،سمؾ ُم٤م يٜمٓمٌؼ سمف ُمٜمٝم٤م سمٔم٤مهره هق
إول ومقاوح ،ضورة أ ّن ختّمٞمص
ظمّمقص إظمػم ،أ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
احلٙمؿ سمٛمٙم ّٚمػ دون ُمٙم ّٚمػ ُمع ؾمٝمقًم٦م مت ّٞمزمه٤م ُمّمداىم ً٤م ٓ يتٌٕمف قمن وٓ
طمرج.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومّل يٌٕمد أن يٙمقن يمذًمؽّ ،
وم٤من احلرج طم٤مصؾ ذم مجٚم٦م ُمـ
اعمقارد سمخّمقص ّٞم٤مهت٤م وسمٕمد إظمراج اعمقارد اًمٕمني٦م سمخّمقص ّٞم٤مهت٤م ٓ ٟمً ّٚمؿ
ًمزوم احلرج ذم اًمٌ٤مىمل وإن اطمتٛمؾ أن يدّ قمك أٟمّف يٚمزم ُمـ جمٛمققمٝم٤م احلرج وٓ
يٚمزم ُمـ ّ
قمام ًمق يم٤من
يمؾ ُمٜمٝم٤م سمخّمقصفً ،مٙمٜمّف همػم فم٤مهر قمٜمد اًمتدىمٞمؼ أيْم ً٤م ّ
وؿ ُمِمتٌٝمف إمم همػمه همػم دظمٞمؾ ذم طمدوث احلرج ذم اعمجٛمقع أيْم ً٤مّ ،إٓ أن
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ذم مت ّٞمزه قمـ همػمه.
يدّ قمك اًمٕمن
هذا ُمع أ ّن إحل٤مق احلرج ومٞمٝم٤م سمحٙمٛمف يم٤معمّلىمل سم٤محلرج ذم ٟمٗمس
اًمتٙمٚمٞمػ ُمٜم٤مىمِم٦مّ ٕ ،ن احلرج اًمٜمققمل إن ًمقطمظ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم قمٜمقان همػم
اعمحّمقر ىمد طم ّ٘م٘مٜم٤م قمدم حلقق آضمتٜم٤مب اًمّلزم عمثٚمف طمتّك ذم اعمحّمقر وىمد
ٍ
ومحٞمٜمئذ يٙمقن اعمدّ قمك
اقمؽمف سمف أيْم ً٤م ،وإن ًمقطمظ ذم ٟمٗمس احلٙمؿ اًمقاىمٕمل
قمدم طمّمقل احلٙمؿ اًمقاىمٕمل هٜم٤مك ،ومٞمٚمزم يمقٟمف أؾمقء طم٤مًٓ [سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم]
اًمٜمج٤مؾم٦م اعمِمٙمقيم٦م سمدو ًاّ ،إٓ أن يٚمتزم سمف ومٞمف أيْم ً٤م ،ومٞمٚمزُمف اًمتّمقي٥م ذم
اعمقوقع ُمع أٟمّف سمتٚمؽ اعمّلطمٔم٦م َ ْ
خت ُر ُج اعمً٠مًم٦م قمـ اًمقطمدة ويٙمقن اعمٚمحقظ
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ذم ّ
اعمحرم سمخّمقصف ،ومٙمٞمػ حيٙمؿ سمرومٕمف سم٤محلرج اًمٜمققمل؟
يمؾ ُم٘م٤مم قمٜمقان
ّ
ومت٠مُمؾ.
وُمٜمٝم٤م :إٟمّف ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م أ ّن اعمٕمٞم٤مر ذم ٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ قمغم ًمزوم احلرج هم٤مًمٌ٤م
وًمق سمٛمٕمقٟم٦م ُم٤م ذيمر ،ومّل يٜمٗمع ًمٚمٛمدّ قمكّ ٕ :ن اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة ًمٞمً٧م
واىمٕم٦م ُمتٕم ّٚم٘م٦م حلٙمؿ ذقمل طمتّك يٙمقن ًمزوم احلرج هم٤مًمٌ ً٤م ؾمٌٌ ً٤م ًمرومٕمف ،سمؾ
هق قمٜمقان ُمٜمتزع عمقوققم٤مت ُمتٕمدّ دة ٕطمٙم٤مم ُمتٕمدّ دة واعم٘متض ًمّلضمتٜم٤مب
ذم ّ
اخل٤مص اًمتحريٛمل اعمقضمقد ذم ُيم ِّؾ ُمً٠مًم٦م
يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م هق ٟمٗمس اًمدًمٞمؾ
ّ
سمخّمقصٝم٤م واعمٗمروض صمٌقت اًمتحريؿ ًمذًمؽ اعمقوقع ُمـ دون ًمزوم طمرج
ُمٜمف ذم إهمٚم٥م وًمق قمٜمد آؿمتٌ٤مه وٓ دظمؾ عم٤م ّ
دل قمغم دوران احلٙمؿ ُمدار
اًمٕمن واًمٞمن اًمٖم٤مًمٌلم.

ٍ
أن ّ
طمٞمٜمئذ ّ
يمؾ طمٙمؿ ًمزم ُمـ ُمراقم٤مشمف ذم
ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل

ظمّمقص ؿمٌٝم٤مشمف همػم اعمحّمقرة طمرج قمغم أهمٚم٥م اعمٙم ّٚمٗملم ،يم٠من يدّ قمل أ ّن
ذم آضمتٜم٤مب قمـ اًمٜمجس اًمقاىمٕمل اعمر ّدد سملم همػم اعمحّمقر طمرج هم٤مًمٌ ً٤م ،ومٝمق
ُمرشمٗمع سمخّمقصف وٓ يني ذًمؽ ذم إطمٙم٤مم ا ًّمتل ٓ شمٙمقن يمذًمؽ،
يم٤مخلٛمر واعمرأة اعمِمتٌٝم٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م خمّمقص٦م.
يتؿ إذا مل ٟم٘مؾ سم٠م ّن ُمٞمزان همػم اعمحّمقر هق ُم٤م
وىمد ُي٤مب قمٜمف سم٠مٟمّف إٟمّام ّ
طمؼ أهمٚم٥م اعمٙم ّٚمٗملم،
يمثر ُمِمتٌٝم٤مشمف سمحٞم٨م يٚمزم ُمـ آطمتٞم٤مط ومٞمف احلرج ذم ّ
أو إذا ًمزم ومٞمف ذًمؽ وًمق مل يٙمـ ُمًتٜمد ًا إمم اًمٙمثرةّ ،
وإٓ وم٤مٓقمؽماض ؾم٤مىمط
ُمـ أصٚمف.
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واًمٙمّلم ذم اعمٌٜمك ؾمٞمٔمٝمر ِمّ٤م ٟمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وهق سمٕمد شمًٚمٞمؿ اعمٌٜمك
همػم ٍ
واف سمدومع اإلؿمٙم٤ملّ ،
ىمرره سمٚمزوم احلرج ذم آضمتٜم٤مب
وم٤من اًمٕمؼمة قمغم ُم٤م ّ
قمـ مجٞمع ُمِمتٌٝم٤مشمف همػم اعمحّمقرة ٓ ،قمـ ظمّمقص ّ
يمؾ ؿمٌٝم٦م ُمٜمٝم٤مُ ،مع أ ّن
ٍ
طمٞمٜمئذ إًمٖم٤مء ىمٞمد اًمٙمثرةٟٕ :مّف ٓ دظمؾ ًمف سمٜمٗمًف ذم رومع وضمقب
اعم ّتجف
ٍ
طمٞمٜمئذ سمٚمزوم احلرج اًمٖم٤مًمٌل ذم ظمّمقص ّ
يمؾ ُمِمتٌف،
آضمتٜم٤مبّ ٕ :ن اًمٕمؼمة

ؾمقاء يم٤من حمّمقر ًا ،أو همػم حمّمقر وإُمر ومٞمف ؾمٝمؾ ،يمام أ ّن ُم٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ
اعمٕمؽمض ذم آظمر يمّلُمف ُمـ إُمٙم٤من اًمدقمقى اعمذيمقرة ُمٜمٔمقر ومٞمف ضمدّ ًا.
سمؾ اًمٔم٤مهر إ ّن ُم٘مت٣م شم٘مرير اجلقاب اعمذيمقر هق اعمٜمع قمـ رومع ُمثؾ
ٍ
ذًمؽ أيْم ً٤مّ ،
طمٞمٜمئذ سمٚمزوم احلرج اًمٖم٤مًمٌل ذم ٟمٗمس احلٙمؿ اًمنمقمل،
وم٤من اًمٕمؼمة
ٓ طمّمقًمف هم٤مًمٌ٤م ذم صٜمػ ضمٕمؾ ًمف قمٜمقان اٟمتزاقملّ ،
وم٤من ُم٘مت٣م إٟم٤مـم٦م احلٙمؿ
سم٤مًمٖم٤مًم٥م ُمّلطمٔم٦م اًمٖمٚمٌ٦م ذم ٟمٗمس أومراد اعمقوقع اعمٕمروض ًمٚمحٙمؿ ٓ ،اٟمتزاع
ُمٗمٝمقم يّمدق قمغم مجٚم٦م أومراد ُمٜمٝم٤م طمتّك يدور طمٙمؿ اًمّمٜمػ ُمدار اًمٖم٤مًم٥م،
سمؾ اًمٔم٤مهر قمدم اًمتزام اًمٗم٘مٝم٤مء سمٜمٔم٤مئر اعمً٠مًم٦م ـ يمٕمٜمقان اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م ـ
يتٕمن ِلام اًمّمقم هم٤مًمٌ ً٤م ُمع أ ّن اًمٔم٤مهر إٟم٤مـمتٝمؿ احلٙمؿ سم٤محلرج
طمٞم٨م
ّ
اًمِمخص ذم إظمػميـ.
ّ
وُمثٚمف اًمٙمّلم ذم اًمقوقء ذم اًمٞمقم اًمِمديد اًمؼمد سم٤معم٤مء اًمٌ٤مرد وٟمحقه،
ٍ
طمٞمٜمئذ هق إٟم٤مـم٦م احلٙمؿ سمٚمزوم احلرج ذم ّ
ظم٤مص شمٕم ّٚمؼ سمف
يمؾ شمٙمٚمٞمػ
وم٤مًمٔم٤مهر
ّ
شمٕمن ًمف ،وم٤مومٝمؿ.
قمٚمؿ إمج٤مزم قمن ُمراقم٤مشمف ذم ّ
طمؼ ظمّمقص ُمـ ّ
وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم إ ّن وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة إ ُّم٤م ذقمل
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ـ فم٤مهري ً٤م يم٤من أو واىمٕم ّٞم ً٤م سمؾ ًمق يم٤من اُمْم٤مء عم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ ـ وإ ُّم٤م قم٘مكم
سف.

ٍ
طمٞمٜمئذ واىمٕم٦م واطمدة شمٕم ّٚمؼ ِب٤م
إول ،وم٤مٓقمؽماض همػم واردٟٕ :مّف
ومٕمغم ّ

طمٙمؿ ذقمل ،ومٞمٜمٗمٞمف اًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرةٟٕ ،مّف أيْم ً٤م طمٙمؿ يدور ُمدار اًمٖم٤مًم٥م،
ّإٓ أن يٜم٤مىمش ذم ؿمٛمقل دًمٞمؾ اإلٟم٤مـم٦م عمثٚمف ٟمٔمر ًا إمم قمدم إـمّلق ًمٗمٔمل ًمف،
ًمٙمٜمّف سمٕمٞمد ،سمؾ ٓ يٌٕمد دقمقى وطمدة اعمٜم٤مط ذم اعم٘م٤مُملم:
وقمغم اًمث٤مين ،وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن اعمرومقع سم٤مٕد ًّم٦م هق احلٙمؿ اًمٔم٤مهري
اًمٗمٕمكمً ،مٙمقٟمف سمٜمٗمًف شمٕمٚمٞم٘م ّٞم ً٤م ىم٤مسم ً
ّل ًمٚمؽمظمٞمص ،أو يٙمقن هق ٟمٗمس إطمٙم٤مم
اًمقاىمٕم ّٞم٦م وًمق ذم اجلٛمٚم٦م.

وقمغم اًمث٤مين ،وم٤مُٕمر يمام ذيمره ذم ِ
آ ْقم ِؽم ِ
إول يٛمٙمـ
اض ،وقمغم ّ
دقمقى وطمدة اًمقاىمٕم٦م ٟمٔمر ًا إمم أ ّن اًمؽمظمٞمص طمٞمٜمئ ٍذ واطمد ُمتٕم ّٚمؼ سمٛمقوقع

ّ
يمكم ،واًمٔم٤مهر أ ّن ُمٌٜمك اإلقمؽماض قمغم اًمقضمف إظمػم يمام هق ُم٘مت٣م يمّلُمف.
وم٢من ىمٚم٧م :ىمد اؾمتٔمٝمر اعمُ َح ِّ٘م ُؼ اعمُ ْٕم َ ِؽم ُض قمدم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م،
ومٚمق يم٤من اعمرومقع هٜم٤م هق احلٙمؿ اًمقاىمٕمل مل يٕم٘مؾ اعمٜمع قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م،
ىمٚم٧م :رومع اًمقاىمع ىمد يٙمقن سمت٘مٞمٞمد ٟمٗمس اًمقاىمع سمٖمػم اًمٗمرد وىمد يٙمقن
ظم٤مص سمجٕمؾ سمدل ًمف وُمٌٜمك اًمٙمّلم هق اًمث٤مين
سم٤مإلذن ذم خم٤مًمٗمتف قمغم وضمف
ّ
إول ،هذا.
دون ّ
ويٛمٙمـ دومع آقمؽماض قمغم هذا اًمت٘مدير أيْم ً٤م سمدقمقى أ ّن اعمًتٗم٤مد ُمـ
أد ًّم٦م احلرج قمغم أ ّن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ضمٕمٚم٧م قمغم وضمف ٓ ي١م ّدي إمم احلرج
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ٟمققم ً٤م وإ ّن يمٞمٗمٞم٦م ضمٕمؾ إطمٙم٤مم ٓ ي١م ّدي إمم احلرج قمغم اعمٙم ّٚمػ ٟمققم ً٤م ،وم٢مذا
يم٤من سمٜم٤مء اًمِم٤مرع ذم أطمٙم٤مُمف إمم ُمراقم٤مة اًمقاىمع ُمٓمٚم٘م ً٤م سمحٞم٨م يٚمزم ُمٜمف وضمقب
هذا اًمٜمحق ُمـ آُمتث٤مل اًمٌٕمٞمد ٕ ّدى إمم احلرج هم٤مًمٌ ً٤م ،أو إن ىمٍم اإلسم٤مطم٦م
اًمنمقمٞم٦م قمغم ُم٤م ٓ يٙمقن ومٞمف قمٚمؿ إمج٤مزم ُمر ّدد سملم ُم٤م ٓ يٜمحٍم ُم١م ٍّد إمم
احلرج اًمٖم٤مًمٌل ،ومت٠م ُّمؾ ضمٞمد ًا.
ىمرره سمٕمض إؾم٤مـملم ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ذيمر ـ ُمـ ُمٜمع همٚمٌ٦م
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ّ
اًمٕمن ذم اًمِمٌٝم٤مت همػم اعمحّمقرة سمٕمد ظمروج ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ِمّ٤م ٓ يٌتكم
اعمٙم ّٚمػ سمٌٕمض أـمراومف ،يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم هذه اًمِمٌٝم٦مً :مٕمدم وضمقب
آضمتٜم٤مب قمٜمف وًمق يم٤من ذم وٛمـ اعمحّمقر ،سمؾ ُمرضمٕمف إمم اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمف قمغم ُم٤م
اعمٜمجز ،ومٝمق ظم٤مرج قمـ
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمتٙمٚمٞمػ ّ
ؾمٌؼ ،وسمٕمد إظمراج هذه اًمِمٌٝم٦م ،ومحّمقل اًمٕمن هم٤مًمٌ٤م ذم همػمه٤م ِمٜمقع ضمدّ ًا:
هذا شمقوٞمح آقمؽماض.
ًمٙمـ
٤مب قمٜمف سمام ؾمٌؼ ُمـ ضمقاز شمٗمًػم همػم اعمحّمقر سمام ذيمرّ ،
ور ّسمام ُُي ُ
آٟمّم٤مف سمٕمد ىمٍم اخل٤مرج قمـ آسمتّلء سمام يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف َىمٌٞمح ً٤مً ،مٕمدم
ؿم٠مٟمٞم٦م سمٕمض إـمراف ًمٕمروض ِ
آرشمٙم٤مب ًمف ُقم ْروم ً٤م ،إ ّٟمف ُمِمٙمؾ ضمدّ ا ًمٙمثرة
ّ
وؿ ُمِمٙمقك
اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ،ظمّمقص ً٤م ًمق ّ
آسمتّلء سمف ذم وضمف.
وُمٜمٝم٤م :اعمٜمع ُمـ همٚمٌ٦م اًمٕمن ذم أٟمقاع همػم اعمحّمقر ُمٓمٚم٘م ً٤مّ ،
وم٤من اؿمتٌ٤مه
اعمحرم سمام ٓ يٜمحٍم ذم مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ـ يم٤مضمتٜم٤مب اًمٜمجس
ّ
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اعمحرُم٤مت
واعمٖمّمقب ـ طم٤مصؾ هم٤مًمٌ ً٤م ويٕمن آضمتٜم٤مب قمٜمف ،وأ ُّم٤م همػمه ُمـ
ّ
يم٤مًمزٟم٤م واًمٖمٞمٌ٦م وذب اخلٛمر واًمٚمقاط وإضار اعمً ّٚمؿ سمدٟم ً٤م وقمرو ً٤م إمم همػم
طمرُمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،وم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ ُمِمتٌٝم٤مشمف ُمٓمٚم٘م ً٤م ِمّ٤م ٓ
ذًمؽ ُمـ مجٞمع ُم٤م ّ
اعمحرُم٤مت
قمن ومٞمفً ،مٜمدرة همػم اعمحّمقر ومٞمف ،ومّل يٌٕمد أن يدّ قمك أ ّن أيمثر
ّ
اًمنمقمٞم٦م ِمّ٤م ٓ قمن ذم اضمتٜم٤مب ُمِمتٌٝم٤مهت٤م وًمق ذم وٛمـ همػم اعمحّمقر وإن
يّمح دقمقى اًمٖمٚمٌ٦م؟!
قمن ذم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ،ومٙمٞمػ ّ
ويٛمٙمـ دومٕمف سم٠م ّن اعمٕمتؼم ذم اعم٘م٤مم هق اًمٖمٚمٌ٦م اًمِمخّم ّٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م دون
اًمّمٜمٗم ّٞم٦م ،وهم٤مًم٥م ُمقارد اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة هق ًمزوم احلرج وًمق ٕضمؾ
خل٤مص٦م ،ومت٠م ُّمؾ.
همٚمٌ٦م وىمققمٝم٤م ذم شمٚمؽ إطمٙم٤مم ا ّ
اًم٘مٛمل
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ذيمر اعمح ّ٘مؼ
ّ

ـم٤مب صمراه

ُمـ أ ّن ًمزوم احلرج يقضم٥م

اوٓمر إمم أيمؾ اعمٞمت٦م وذب اعم٤مء اًمٜمجس ،واًمّلزم
احلٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ،يمام ًمق
ّ
احلٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ذم اعمحّمقر أيْم ً٤م إذا يم٤من اإلضمتٜم٤مب قمن ًا1.

يتٛمًؽ سمذًمؽ ذم ُمثؾ ـمٝم٤مرة احلديد ُمع ورود إظمٌ٤مر
وىم٤مل :وأ ُّم٤م ىمد ّ
سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،ومذًمؽ شم٠مؾمٞمس ذم احلٙمؿ ودومعٓ ،رومع حلٙمؿ صم٤مسم٧م ،وسمٞمٜمٝمام ومرق
واوح1.

ور ّده ذم «اًمٗمّمقلش سمٕمدم اًمٗمرق سملم ُم٤م ًمق يم٤من اعمقضم٥م ًمٚمقىمقع ذم
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص.68
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص.69
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احلرج طمرُم٦م أو ٟمج٤مؾم٦م أو همػممه٤مٓ ،ىمتْم٤مء اًمٕمن واحلرج رومع احلٙمؿ
اعمر ّشم٥م قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م ً٤م.
صمؿ ىم٤مل :وإمم هذا يٜمٔمر اطمتج٤مج إصح٤مب سمذًمؽ قمغم ـمٝم٤مرة احلديد
ّ
ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم ٟمج٤مؾمتف ،1ورد اًمتٗمرىم٦م سملم اًمدومع واًمرومع سم٠مٟمّف
همػم واوحّ ٕ :ن ُم٤م يّمٚمح ًمٚمت٠مؾمٞمس واًمدومع ،يّمٚمح ًمٚمرومع أيْم ً٤م.
ًمٙمـ اعم٘م٤مم ُمـ سم٤مب اًمدومع ٓ اًمرومع وطمٞم٨م يدومع سمٚمزوم اًمٕمن
ؾم ّٚمٛمٜم٤م ّ
اًمتحري ًمّمقرة آؿمتٌ٤مه سمٖمػم اعمحّمقر،
واحلرج قمٛمقم آد ًّم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم
ّ
ومّل ُي٥م اًمتجٜمّ٥م عم٤م قمروم٧م ُمـ أ ّن ُمٌٜمك وضمقسمف قمغم ومٕمٚم ّٞم٦م اًمتحريؿ اعمًتتٌع
خلقف اًمير قمغم شم٘مدير ارشمٙم٤مب اًمٌٕمض ،وم٢مذا دومٕمٜم٤م قمٛمقم اًمتحريؿ ارشمٗمع
اخلقف وؾم٘مط اقمتٌ٤مر اًمقضمقب.

وأورد قمٚمٞمف سم٠م ّن ُمراد اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛملُ مـ اًمدومع ُم٤م يم٤من اًمٕمن ُم٤مٟمِٕم ً٤م

قمـ ضمٕمؾ ٟمٗمس اًمتٙمٚمٞمػ ًمٙمقٟمف ُمٕمتؼم ًا سمٜمٗمًف وسم٤مًمرومع ُم٤م يم٤من اًمٖمرض رومع
أظمص ُمـ
ٕمن ،ومٙم ّٚمام يم٤من دًمٞمؾ احلٙمؿ
ّ
قمٛمقم احلٙمؿ وإـمّلىمف ًمٚمٛمقرد اعمت ّ
اًمٕمن يم٤من دومٕم ً٤م وأد ًّم٦م ٟمٗمل اًمٕمن يم٤مومٞم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدُمف ،ويم ّٚمام يم٤من
دًمٞمؾ
ّ
ًمٚمحٙمؿ ُمقرد ًا آظمر ٓ طمرج ومٞمف ،ومٞمٙمقن اًمٜمًٌ٦م قمٛمقُم ً٤م ُمـ وضمف مل ُيز
ومّمؾ ومٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أٟمّف
اًمتٛمًؽ ومٞمف سم٤مًم٘م٤مقمدة ،وهذا قمٙمس ُم٤م ّ
ّ
أظمص ُمٜمٝم٤م ،حلٙمقُم٦م اًم٘م٤مقمدة قمغم
يٕمٛمؾ سم٤مًم٘م٤مقمدة ذم ُم٤م ٓ يٙمقن هٜم٤مك دًمٞمؾ
ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م :ص.361
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قمٛمقم أد ًّمف اًمقاىمعّ ،
وم٤مخل٤مص ُم٘مدّ م قمغم اًم٘م٤مقمدة.
وإٓ
ّ
ُي ْق ُز َر ُّد ُه سم٠م ّن اعم٘م٤م َم
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومام ذيمره سمٕمد شمًٚمٞمٛمف ذم طم٤مل اًم٘م٤مقمدة ٓ َ ُ
ُمـ سم٤مب اًمدومع ،ضورة أ ّن ٟمٗمل قمٛمقم إطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٞمس دومٕم ً٤م ِبذا
اض ُمٌٜم ِل قمغم َقمدَ ِم َشمٜمْ ِ٘مٞم ِح ُم ِ
ِ
راده.
اعمٕمٜمكَ ،وم٤مٓ ْقم ِؽم ُ َ ْ
ْ ُ
ٍ
خي ُؾ ُِمـ1
اوٓمراب:
أىمقل :ا ًّمذي ئمٝمر زم ُمـ يمّلم اعمح ّ٘مؼ وإن مل َ ْ
تٜمزل 1واعمامؿم٤مة ـ هق رومع احلٙمؿ
إذ اعمًتٗم٤مد ُمـ اًم٘م٤مقمدة ـ وًمق قمغم شم٘مدير اًم ّ
ّ
يًتدل ِب٤م قمغم قمدم ضمٕمؾ أصؾ احلٙمؿ إذا ًمزم
اًمقوٕمل ذم ُم٘م٤مم اًمدومع سم٠من
ُمٜمف احلرج دائ ًام ،أو وًمق هم٤مًمٌ ً٤م ،وأ ُّم٤م إذا يم٤من احلرج ـم٤مري ً٤م قمغم احلٙمؿ
اًمقوٕمل اعمجٕمقل ي٘مٞمٜم ً٤م ،ومّل يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ارشمٗم٤مع احلٙمؿ اًمقوٕمل وإٟمّام هم٤ميتف
رومع ظمّمقص اًمتٙمٚمٞمػ ،يمام ذم ُمثؾ آوٓمرار واًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ،ومٖمروف
ٍ
طمٞمٜمئذ إ ّن ٟمٗمل اًمٕمن ىم٤مض ذم ُمً٠مًم٦م احلديد سمٕمدم ضمٕمؾ اًمِم٤مرع أصؾ طمٙمؿ
ٟمج٤مؾمتفّ ٕ ،ن احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ي٘متض اًمقىمقع ذم اًمٕمن ،سمخّلف اعم٘م٤مم
طمٞم٨م أ ّن أصؾ احلٙمؿ سمٜمج٤مؾم٦م ُُمّلىمل اًمٌقل ٓ طمرج ومٞمف سمٜمٗمًف ،ومٚمق ـمرأ هٜم٤م
ّ
سم٤مًمتٕمذر اًمراومع ًمٚمتٙمٚمٞمػ
شمٕمن ذم سمٕمض أومراده ـ يمام ذم همػم اعمحّمقر ـ أحلؼ
ّ
وم٘مط :وهذا يمّل ٌم َُمتلم.

ِ
وُم٤م ذيمره ّ
اعمقرد ّأوًٓ ُمـ اعمٜمع ُمـ اًمتٗمرىم٦م قمغم ُم٤م ذيمر همػم
اًمٕمّلُم٦م

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ٓ« :خيٚمق قمـش.
شمٜمزلش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مّ « :
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ُم ّتجف ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ ُم٤م اظمت٤مره سمٕمد اًمد ّىم٦م إمم ذًمؽ يمام ذيمره صم٤مٟمٞم ً٤م ُمـ أ ّن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم
اخل٤مص٦م يمام
دومع ،ظمّمقص ً٤م سمٕمد شمًٚمٞمؿ يمقن اعمرومقع ٟمٗمس قمٛمقم اًمتٙم٤مًمٞمػ
ّ
فمٝمر ِم ّ٤م ؾمٌؼ ر ّده ،وًمق اىمتٍم قمغم اعمٜمع أُمٙمـ شمقضمٞمٝمف سم٠م ّن همػم اعمحّمقر
قمٜمده قمٜمقان شمٕم ّٚمؼ سمف طمٙمؿ ذقمل ،ومٝمق ُمدومقع سم٠مد ًّم٦م احلرج يمام ؾمٌؼ،
وم٤مومٝمؿ.
وُمٜمف ئمٝمر إ ّن ُم٤م ومٝمٛمف ُمٜمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مُ مـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ٟمٗمس
جمرى اًم٘م٤مقمدة سملم اًمدومع واًمرومع يمام ؾمٌؼ ،خم٤مًمػ عمراده قمغم ُم٤م ذيمر ،ومّل
يٙمقن قمٙمً ً٤م ًمٚمتٗمّمٞمؾ أظمر ،يمام أ ّن هذا اًمٙمّلم ٟم٤مفمر إمم شمٜم٘مٞمح ُمٗم٤مد
خل٤مص قمغم اًمٕم٤م ّم قمٜمد اًمتٕم٤مرض،
اًم٘م٤مقمدة وذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ إمم ُم٘م٤مم شم٘مديؿ ا ّ
اًم٘مٛمل ،سمؾ ئمٝمر ُمٜمف أ ّن اًمت٘مديؿ ٕضمؾ
وهذا ِمّ٤م ٓ يًتقطمش ُمٜمف اعمح ّ٘مؼ
ّ
اخل٤مص ًمٚمٕم٤م ّم ،ومتد ّسمر ،وحت٘مٞمؼ طم٤مل اعمً٠مًم٦م ُمقيمقل إمم شمٜم٘مٞمح
قمدم ُم٘م٤موُم٦م
ّ
ُمٗم٤مد اًم٘م٤مقمدة ذم حم ّٚمف.
صمؿ إٟمّف ىمد يًتحًـ ُمٜمع ارشمٗم٤مع إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م سم٘م٤مقمدة احلرج سمٜم٤مء
ّ
قمغم أ ّن اعمرشمٗمع سم٘م٤مقمدة احلرج هق احلرج اًمٌ٤مًمغ طمدّ اإلُمتٜم٤مع اًمٕم٤مدي وُم٤م دوٟمف
يْمٓمر اعمٙم ّٚمػ إًمٞمف حلٗمظ ٟمٗمًف ـ يم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ذم اعمخٛمّم٦م وٟمحق ذًمؽ ـ
ِمّ٤م
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ أزيد ُمـ رومع احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل اًمٍمف ،وأ ُّم٤م ًمق
وم٤مٟمّف ٓ ُيًتٗم٤م ُد ُمٜمٝم٤م
يم٤من اًمث٤مسم٧م ُمٜمٝم٤م هق رومع احلرج اًمٕمرذم ُمٓمٚم٘م ً٤م ا ًّمذي وىمع اخلّلف سمٞمٜمٝمؿ ذم
اًمنمقمل ،ومٝمذا
يتٛمًؽ ِب٤م سمٜمٗمًٝم٤م إلصمٌ٤مت احلٙمؿ
أ ّهن٤م ِبذا اعمٕمٜمك ىم٤مقمدة
ّ
ّ
اعمٕمٜمك ًمق صمٌ٧م يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م ًمرومع احلٙمؿ اًمقوٕمل واًمتٙمٚمٞمٗمل ُمٕم ً٤م،
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ّ
وًمٕمؾ ُم٤م ذيمره ُمٌٜم ّل قمغم إٟمٙم٤مر صّلطم ّٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سمٜمٗمًٝم٤م ًمذًمؽ.
وأىمقل :شمٜمزيؾ يمّلُمف قمغم ذًمؽ سمٕمٞمد ،يمام ئمٝمر سم٤معمراضمٕم٦م إمم يمّلُمف
[و] يمام أ ّن اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعم٘م٤مُملم همػم فم٤مهر وذطمف همػم ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛم٘م٤مم.
وُمٜمٝم٤م :إ ّن اعمرومقع سم٠مد ًّم٦م احلرج هق إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م دون اًمٔم٤مهر ّي٦م و
[يٙمقن] اعم٘م٤مم ُمـ اًمث٤مين.
ور ّد سم٠م ّن اعمقضم٥م ًمّلطمتٞم٤مط هق طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقسمف ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م
اعمٜمٗمل ِب٤م
واىمٕمل ،ومٞمٜمٗمل سم٠مد ًّم٦م احلرج ،وهق سمٔم٤مهره وم٤مؾمدّ ٕ :ن
وهق طمٙمؿ
ّ
ّ
هق إطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م دون اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م وضمقب ُم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمؿ.
وم٤مجلقاب قمٜمف ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أ ّن اعمرومقع هق إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م ا ًّمتل
أوىمع ُمراقم٤مهت٤م واُمتث٤مِل٤م اعمٙم ّٚمػ ذم احلرج إ ُّم٤م رأؾم ً٤م ،أو سمرومع ومٕمٚم ّٞمتٝم٤م سمجٕمؾ
اًمٌدل ،أو سمدوٟمف قمغم هذا اًمٌٜم٤مء ،أو رومع اًمقضمقب اًمنمقمل ًمّلطمتٞم٤مط قمغم
وضمف آظمر ،أو همػم ذًمؽ ِمّ٤م ئمٝمر ِم ّ٤م ؾمٌؼ.
وُمٜمٝم٤م :إ ّن احلرج اًمقاىمع ًمٞمس ُمـ اًم٘مًٛملم اعمت٘مدّ ُملم وىم٤مقمدة ٟمٗمٞمف ذم
ُم٤مؾمقى اعمر ّشمٌتلم ًمٞمس ِمّ٤م يٜمتٗمع سمف اًمٗم٘مٞمف ،سمؾ هق طمٙمٛم٦م ر ّسمام يٕمتؼمه٤م اًمِم٤مرع،
وحت٘مٞمؼ ذًمؽ [يًتدقمل] ؾم١مآً وضمقاسم ً٤م ُمقيمقًملم 1إمم ُمً٠مًم٦م ٟمٗمل احلرج.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ُطمٙمِ َل قمـ سمٕمض أؾم٤مشمٞمد اًمٕمٍمُ 1مـ إٟمٙم٤مر ًمزوم احلرج قمـ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مقيمقلش.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 163واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
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آضمتٜم٤مب ُُم ْٓم َٚم٘م ً٤م ُُم َٕم ّٚم ً
ّل سم٠مٟمّف ًمق يم٤من اعمِمتٌٝم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م احلرُم٦م شمٗمّمٞمّل ،مل
يٙمـ طمرج ذم اإلضمتٜم٤مب ،يمام ًمق ومرض اًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م صحراء وؾمٞمٕم٦م أو أُمر
وم٤مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م شمٗمّمٞم ً
ّل مل يٙمـ ذم اضمتٜم٤مِب٤م
ُمـ أُمقر يمثػمةّ ،
طمرج ،ومٙمذًمؽ هٜم٤م ،وهذا اجلقاب همػم ُمٗمٝمقم قمٜمد هذا اًمٕمٌد.
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم طم ّٚمٞم٦م ُم٤م مل يٕمٚمؿ طمرُمتف ،ومٝمل سمٕمٛمقُمٝم٤م
قمٛم٧م اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة أيْم ً٤مّ ،إٓ أ ّن ُم٘مت٣م اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم ّ
ُم٤مدل
وإن ّ
قمغم وضمقب آضمتٜم٤مب سم٘مقل ُمٓمٚمؼ هق محؾ أظمٌ٤مر اًمرظمّم٦م قمغم همػم
اعمحّمقرة ومحؾ أظمٌ٤مر اعمٜمع قمغم اعمحّمقر.
وأضم٤مب قمٜمف سمٕمض إؾم٤مـملم سمقضمٝملم:

أطمدمه٤م :إ ّن اعمً٠مًم٦م ذم وضمقب ِ
آضمتٜم٤مب ذم اعمحّمقر هق اىمتْم٤مء

دًمٞمؾ ٟمٗمس احلرام اعمِمتٌف ًمذًمؽ سمْمٛمٞمٛم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،وىمد شم٘مدّ م سمام ٓ ُمزيد
طمؾ اًمِمٌٝم٦م ٓ يِمٙمؾ صقرة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٤محلرام1.
قمٚمٞمف إ ّن أظمٌ٤مر ّ

وومٞمف ٟمٔمرّ ٕ :ن ُم٤م ذيمر هٜم٤مك هق إ ُّم٤م ؿمٛمقل اًمٖم٤مي٦م ِل٤مً ،مٙمقن اعمٕمٚمقم
ّ
اعمًت٘مؾ ،وؿمٛمقل
سم٤مإلمج٤مل أيْم ً٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمٕمٚمقُم ً٤م ،أو ُمٜم٤مىمْمتف حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ
إول عم٤م ٟمحـ ومٞمف سمٕمٞمد ضمدّ ًاً :مٕمدم صدق طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤محلرام ،أو ُمٕمرومتف
ّ

ص.13
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :431اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
ص :161اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /4ص 14ويمتٌ ً٤م أظمر.
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ذم رء ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت قمروم ً٤م ،وٓ ّ
أىمؾ ُمـ اٟمٍماومٝم٤م إمم همػمه ،ويمذا اًمث٤مين يمام
ؾمٜمِمػم إًمٞمف ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،وُم٤م ىمدّ ُمٜم٤مه هٜم٤مك ُمـ ؾم٤مئر اًمقضمقه ُمـ
إمج٤مع واٟمٍماف وٟمحقمه٤م ،وم٠ميمثره٤م ٓ يت٠م ّشمك هٜم٤م.
وصم٤مٟمٞمٝمام :إٟمّف ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م ؿمٛمقِل٤م ًمّمقرة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٤محلرام طمتّك
ّ
خمتّم٦م سمٖمػم
يٜمحؾ اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة أيْم ً٤م ،وأظمٌ٤مر وضمقب آضمتٜم٤مب،
ّ
آسمتدائٞم٦م إ ْمج٤مقم ً٤م ،ومٝمل قمغم قمٛمقُمٝم٤م ًمٚمِمٌٝم٦م همػم [ ِ
اًمِمٌٝم٦م ِ
آسمتدائٞم٦م] أيْم ً٤م
أظمص ُمٓمٚم٘م ً٤م ُمـ أظمٌ٤مر اًمرظمّم٦م.
ّ
واحل٤مصؾ :إ ّن أظمٌ٤مر ّ
ٟمص ذم اًمِمٌٝم٦م آسمتدائٞم٦م وأظمٌ٤مر اإلضمتٜم٤مب
احلؾ ّ
لم ِ
ٟمص ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة َويمِّل اًم َّٓم َر َوم ْ ِ
فم٤مه ٌر ذم اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة،
ّ
وم٢مظمراضمٝمام قمـ أطمدمه٤م وإدظم٤مِل٤م ذم أظمر ًمٞمس مجٕم ً٤م ،سمؾ شمرضمٞمح ً٤م سمّل
ُمرضمح.
ّ
خيتص
يٕمؿ اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م
ّ
أىمقل :أظمٌ٤مر اًمؼماءة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ّ
سمٛمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،يمٙمثػم ُمـ اًمٓمقائػ اعمت٘مدّ ُم٦م ،يمام أ ّن أظمٌ٤مر اإلضمتٜم٤مب
خيتص سمٛمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم يمٌٕمض ُم٤مشم٘مدّ م ُمـ إظمٌ٤مر.
ُمٜمٝم٤م ُم٤م ّ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يٕم ّٛمٝم٤م واًمٌدو ّي٦م ،يمحدي٨م اًمتثٚمٞم٨م.
يتؿ ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م
وُم٤م ذيمره ّأوًٓ ُمـ ّ
أظمّمٞم٦م أظمٌ٤مر اإلضمتٜم٤مب إٟمّام ّ
إول ،وأ ُّم٤م اًمراسمع وم٤مًمٜمًٌ٦م شمٌ٤ميـ سف وضمٕمؾ اإلمج٤مع
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًم٘مًؿ ّ
قمغم ظمروج اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م همػم فم٤مهرّ :
ٕن ظمروضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م سم٤مًم٘مرائـ
اًمداظمٚمٞم٦م ،سمؾ سم٠مُمر ظم٤مرج قمٜمٝم٤م ،واخلروج سم٤مُٕمر اخل٤مرج اعمخ ّّمص اعمٜمٗمّمؾ
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ٓ يقضم٥م اٟم٘مّلب اًمٜمًٌ٦م وحت٘مٞم٘مف ذم حم ّٚمف :قمغم أٟمّف يٛمٙمـ محؾ إظمٌ٤مر
إول
اًمٕم٤م ُّم٦م قمغم ُم٤م َشم ِْم َ ِؽم ُك ومٞمف اًم ٌَدو ّي٦م واعمحّمقر سمحٞم٨م يٗمٞمد اًمرضمح٤من ذم ّ
واًمٚمزوم ذم اًمث٤مين يمام صٜمٕمف

ذم سمٕمض يمٚمامشمفُ :مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن اعمحّمقرة

أيْم ً٤م ظم٤مرضم٦م قمـ حت٧م أد ًّم٦م اًمؼماءة سم٤مٓمج٤مع أو اًمٕم٘مؾ أو همػممه٤م ،وم٤مًمٜمًٌت٤من
ُمتً٤مويت٤من ،وًمٕم ّٚمف ًمذًمؽ قمدل قمٜمف سم٘مقًمف :واحل٤مصؾُ ،مع فمٝمقر اظمتّلف
احل٤مصؾ واعمحّمقل.
إوًملم ُمع اًمراسمع قمٛمقم ُمٓمٚمؼ وظمؼم
ويمذا اًمٜمًٌ٦م سملم اًمث٤مين ُمـ ّ
أظمص ُمـ دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط وُمع اًمث٤مًم٨م ُمٌٜم ّٞم٦م قمغم ؿمٛمقل ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
اًمؼماءة
ّ
أقمؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م ُمـ أظمٌ٤مر
يٕمٛمف ُمـ أظمٌ٤مر اًمؼماءة ّ
ًمٖمػم اعمحّمقر وقمدُمف ،ومام ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمثٌ٧م
آطمتٞم٤مط قمغم ُم٤م هق اًمٔم٤مهر ُمـ اظمتّم٤مصٝم٤م سمٖمػم اعمحّمقر،
اعمًتدلّ ،
ّ
خيتص ُمٜمٝم٤م سمٔم٤مهره٤م سم٤معمحّمقر ،ومٝمق
وإٓ ومٛمتٌ٤ميٜم٤من :وُم٤م
ُم٤م راُمف
ّ
ِمّ٤م ٓ رسمط ًمف سم٤معم٘م٤مم ومحٚمف قمغم همػم اعمحّمقر سمٕمد قمدم اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهره همػم
ُمتٕملم :جلقاز محٚمف قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ،ومراضمع.
ّ
وُم٤م ذيمره صم٤مٟمٞم ً٤م ُمـ أ ّن اًمٜمًٌ٦م قمٛمقم ُمـ وضمف ،أو سمحٙمٛمف سمٛمّلطمٔم٦م
اخل٤مرج وإ ّن إظمراج ُمقرد اإلضمتامع قمـ أطمدمه٤م ًمٞمس مجٕم ً٤م ،سمؾ شمرضمٞمح ً٤م ُمـ
ُمرضمح ،ومٝمق صحٞمح ذم اًمٕم٤م ُّملم ُمـ شمٚمؽ إظمٌ٤مر ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سم٤مطمتٞم٤مج
همػم ّ
إول ،ومقاوح ًمٕمدم وضمقده هٜم٤م :وأ ُّم٤م قمغم
اجلٛمع إمم اًمِم٤مهد أوٓ :أ ُّم٤م قمغم ّ
اًمث٤مين ،ومأل ّن ذًمؽ إٟمّام يّم٤مر إًمٞمف إذا ّاحتد وضمف اجلٛمع :وأ ُّم٤م ُمع شمٕمدّ د اجلٛمع
ّم٤مر إمم رء
وقمدم ّ
اعمرضمح ـ يمام ذم اعم٘م٤مم إلُمٙم٤من اًمٕمٙمس ـ ومّل يٛمٙمـ أ ْن ُي َ
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ُمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمف ،وأ ُّم٤م ذم همػم اًمٕم٤م ُّملم ،وم٘مد سم ّٞمٜم٤م اًمٜمًٌ٦م وطمٙمٛمف ئمٝمر ِم٤م ؾمٌؼ.
صح٦م آؾمتدٓل هٜم٤م ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمقضمف
وطم٤مصؾ اًمٙمّلم:
ّ
اخل٤مص٦م سمٛمقرد اًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م يِمٛمؾ همػم اعمحّمقر دون
إول سم٠مظمٌ٤مر اًمؼماءة
ّ
ّ
اخل٤مص٦م ِل٤م:
اًمٕم٤م ُّم٦مً ،مٕمدم ُم٘م٤موُم٦م أظمٌ٤مر آطمتٞم٤مط اًمٕم٤م ُّم٦م و ّ
ومتخّمص سمف.
أقمؿ ُُم ْٓم َٚم٘م ً٤م ُمـ دًمٞمؾ اًمؼماءة،
ّ
أ ُّم٤م إومم ،ومأل ّهن٤م ّ
ّ
خمتّم٦م سم٤معمحّمقر ،وقمغم شم٘مدير اًمٕمٛمقم،
ومألن سمٕمْمٝم٤م
وأ ُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م،
ّ
ومتخّمٞمّمٝم٤م سم٠مظمٌ٤مر آطمتٞم٤مط ذم همػم اعمحّمقر همػم سمٕمٞمد.
أ ُّم٤م قمغم ىم٤مقمدة اجلٛمع ومٔم٤مهرّ ٕ :ن إسم٘م٤مء همػم اعمحّمقر ومٞمٝم٤م ي٘مض
سمٓمرح دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط رأؾم ً٤م ،وم٤مجلٛمع سمام ذيمر أومم ُمٜمف ،واًمٔم٤مهر أٟمّف أىمرب ُمـ
ؾم٤مئر وضمقه اجلٛمع هٜم٤م :وأ ُّم٤م قمغم همػمه٤م ،ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمف اعمٓمٚمقب سم٠م ّن أظمٌ٤مر
آطمتٞم٤مط وٕمٞمٗم٦م فمٝمقر ًا ذم اًمِمٛمقل ًمٖمػم اعمحّمقر وأظمٌ٤مر اًمؼماءة أفمٝمر
ٟمص وًمق
ُمٜمٝم٤م ذم ذًمؽ،
إول ّ
ومػمضمح شمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م دًٓم٦م ،أو ي٘م٤مل :إ ّن ّ
ّ
اًمٜمص ذم
ٟمص ذم همػم اعمحّمقر ،ومٞم٘مدّ م ّ
سمْمٛمٞمٛم٦م اخل٤مرج ذم اعمحّمقر واًمث٤مٟمٞم٦م ّ
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمٔم٤مهر ،أو أ ّهنام قمغم شم٘مدير اًمتٙم٤موم١م شمتً٤مىمٓم٤من ،ومػمضمع إمم
قمٛمقم أد ًّم٦م اًمؼماءة ،هذا.
ُمع أٟمّف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إ ّن إظمٌ٤مر اعمت٘مدّ ُم٦م ـ ذم أ ّن يم ّٚمام ومٞمف طمّلل
اًمٚمٗمٔمل ؿم٤مُمؾ ًمٖمػم اعمحّمقر ،ظمّمقص ً٤م سمٕمد شمٜمزيٚمف قمغم
وطمرام سمٕمٛمقُمف
ّ
اؿمتامًمف قمغم احلّلل واحلرام اًمٗمٕمٚمٞملم ،يمام هق ُم٘مت٣م إصؾ وًمٞمس ذم
قمام شم٘مدّ م ومٞمٝم٤م ـ ٓ
اإلطمتٞم٤مط ُم٤م ي٘مض سمتخّمٞمّمٝم٤مّ ٕ ،هن٤م ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر ّ
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شم٘م٤موم اًمٕمٛمقم اعمٗمروض ذم همػم اعمحّمقر فمٝمقر ًا ،ومتد ّسمر.
جمرد اًمٕمٚمؿ سمقضمقد احلرام سملم
وصم٤مًمثٝم٤م :سمٕمض إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم أ ّن ّ
حي َت َٛم ُؾ َيم ْق ُٟم ُف َطمراُم ً٤مُ ،مثؾ ُم٤م ذم
اعمِمتٌٝم٤مت ٓ يقضم٥م اإلضمتٜم٤مب قمـ اجلٛمٞمع ُم٤م ُ ْ
حم٤مؾمـ اًمؼمىمل قمـ أيب اجل٤مرود ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

قمـ اجلٌـ ،وم٘مٚم٧م:

أظمؼمين ُمـ رأى اٟمّف ُيٕمؾ ومٞمف اعمٞمت٦م؟
وم٘م٤مل :أُمـ أضمؾ ُمٙم٤من واطمد ُيٕمؾ ومٞمف اعمٞمت٦م طمرم مجٞمع ُم٤م ذم إرض،
ومام قمٚمٛم٧م ومٞمف ُمٞمت٦م ،ومّل شم٠ميمٚمف ،وُم٤م مل شمٕمٚمؿَ ،وم ْ
٤مؿم َ ِؽم َوسمِـ َع َو ُيم ْؾ .واهللِ إ ّين
اًمً ْق َق ،وم٠مؿمؽمي اًمٚمحؿ واًمًٛمـ واجلٌـ ،واهلل ُم٤م أفمـ يم ّٚمٝمؿ
َٕ ْقم َ ِؽم ُض ُّ
يًٛمقن هذه اًمؼمي٦م وهذه اًمًقدان1.

ّ

وم٤من ىمقًمف« :أُمـ أضمؾ ُمٙم٤من واطمدش ،فم٤مهر ذم ّ
ّ
ان جمرد اًمٕمٚمؿ سمقضمقد
احلرام ٓ يقضم٥م آضمتٜم٤مب قمـ حمتٛمّلشمف ،ويمذا ىمقًمف

« :وُم٤م أفم ّـ...ش،

وم٢م ّن اًمٔم٤مهر ُمٜمف إرادة اًمٕمٚمؿ سمٕمدم شمًٛمٞم٦م مج٤مقم٦م طملم اًمذسمح،

يم٤مًمؼمسمر1

واًمًقدان 3وًمق سمٕمد ُمّلطمٔم٦م شمٓمٌٞم٘مف ُمع اًمً١مال قمـ ُمقرد اًمٕمٚمؿ.
وُمـ ذًمؽ إظمٌ٤مر اًمدا ًّم٦م قمغم ِطم ِّٚم َّٞم ِ٦م ُيم ِّؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف َطم ٌ
ّلل َو َطمرا ٌم
 .1اٟمٔمر :اعمح٤مؾمـ :ج /1ص ،196ح 1976واًمقؾم٤مئؾ :ج /17ص /91اًمٌ٤مب
شمٕمرض ًمذيمر هذا اخلؼم ا ًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
 /61حّ .5
ص.161

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمؼم ّي٦مش.

 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.161
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اعمت٘مدّ ُم٦م ،ظمّمقص ً٤م ُم٤م وىمع ضمقاسم ً٤م ًمٚمجٌـ ،سمؾ يٛمٙمـ ختّمٞمص فم٤مهره٤م
سمّمقرة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ٟمٔمر ًا إمم فمٝمقره٤م ذم حت ّ٘مؼ احلّلل واحلرام ومٕم ً
ّل ذم
أومراد اًمٜمقع ،وضمٕمؾ احلرام ُمٕمٚمقُم ً٤م شمٗمّمٞم ً
ّل وإن أُمٙمـّ ،إٓ أٟمّف ٓ رسمط ًمف
ٍ
شمٕملم احلرام ظم٤مرضم ً٤م ٓ ي٘مض سمح ّٚمٞم٦م همػمه٤م وٓ سمحرُمتٝم٤م
سم٤محلٙمؿ طمٞمٜمئذّ ٕ :ن ّ
ضمزُم ً٤م ،ومحٛمٚمٝم٤م قمغم ظمّمقص ذًمؽ سمٕمٞمد.
إول سم٤مطمتامل أن يدّ قمك أ ّن
ور ّد سمٕمض إؾم٤مـملم
اًمتٛمًؽ سم٤مخلؼم ّ
ّ
اعمراد ضمٕمؾ اعمٞمت٦م ذم اجلٌـ ذم ُمٙم٤من واطمد ٓ يقضم٥م آضمتٜم٤مب قمـ ضمٌـ
همػمه ُمـ إُم٤ميمـ وٓ يمّلم ذم ذًمؽ ٓ ،أٟمّف ٓ يقضم٥م آضمتٜم٤مب قمـ ّ
يمؾ
ضمٌـ حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ ذًمؽ اعمٙم٤من ،ومّل دظمؾ ًمف سم٤معمدّ قمك.
يًٛمقنش ،وم٤معمراد ُمٜمف قمدم وضمقب اًمٔم ّـ،
وأ ُّم٤م ىمقًمفُ« :م٤م أفم ّـ يم ّٚمٝمؿ ّ
أو اًم٘مٓمع سم٤محل ّٚمٞم٦م ،سمؾ يٙمٗمل أظمذه٤م ُمـ ؾمقق اعمًٚمٛملم ،سمٜم٤مء قمغم أ ّن اًمًقق
أُم٤مرة ذقمٞم٦م ّ
حلؾ اجلٌـ اعم٠مظمقذ ُمٜمف وًمق ُمـ يد جمٝمقل اإلؾمّلمّ :إٓ أن
ي٘م٤مل :إ ّن ؾمقق اعمًٚمٛملم همػم ُمٕمتؼم ُمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمقضمقد احلرام ،ومّل
إٓ يمقن اًمِمٌٝم٦م همػم حمّمقرة ،ومت٠مُمؾ1.
ُمًقغ ًمّلرشمٙم٤مب ّ
ّ

ّ

أىمقل :مل أومٝمؿ وضمف اظمتّم٤مصف اطمتامل يمقن اًمِمٌٝم٦م َسمدْ ِو َّي ً٦م قمغم اًمٗم٘مرة

إومم ُمع اطمتامًمف أيْم ً٤م ىم٤مئؿ ذم ىمقًمف

« :واهللِ ُم٤م أفم ّـ يم ّٚمٝمؿش ،سمؾ ًمٕم ّٚمف هٜم٤م

أقمؿ ُمـ وضمقد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٕمد يمقن اًمٙمّلم َُم ًُ ْقىم ً٤م
أىمقىّ ٕ ،ن ٟمٗمل
ّ
اًمٔمـ ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.163
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اًمِمٌ ِ
ٝم٤مت ا ًْم ٌَدْ ِو َّي ِ٦م قمغم آطمتامل اعمذيمقر ،وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،ومٞمٛمٙمـ دومع
ٕضمؾ ُّ ُ
إول سم٠م ّن إـمّلق اًمً١مال يِمٛمؾ اًمّمقرشملم ُمٕم ً٤م ،وم٤مٟمّف مل ي٘م ّٞمد
آطمتامل ذم ّ
ُمِمخّم ً٤م سمحٞم٨م ٓ حيتٛمؾ ذم ُم٤م يريد أيمٚمف قمدم يمقٟمف ُمٜمف،
اًمً٤مئؾ سمام إذا يم٤من
ّ
ومّلسمدّ ُمـ دًٓم٦م اجلقاب قمغم طم٤مل هذه اًمّمقرة أيْم ً٤م.
ودقمقى ُسمٕمد إرادة اًم٘مدر اعمِمؽمك ُمـ اجلٝمتلم ُمدومققم٦م سم٠م ّٟمف قمدم
اىمتْم٤مء طمرُم٦م أُمر واطمد طمرُم٦م سمٞمع ُم٤م ذم إرض ُم٘مدّ ُم٦م وٓ أص٤مًم٦م ،قمغم أ ّن
شمٜمزيؾ اًمٙمّلم قمغم ذًمؽ إظمراج ًمف قمـ اًمٗم٤مئدةً :مٌداه٦م احلٙمؿ سمحٞم٨م ٓ
ّ
اًمِمؽ
يّمٚمح شمٜمزيؾ اًمً١مال قمٚمٞمف أيْم ً٤مّ ،إٓ أن يٙمقن همروف سمٞم٤من ُمٜمِم٠م
ّ
اًمِمؽ ذم احلرُم٦م وؾمٌٌف،
وآطمتامل ذم همػمه ،ومٞمٙمقن اجلقاب ٟم٤مفمر ًا إمم إًمٖم٤مء
قمؼم قمٜمف سم٠م ّن
ًمٙمٜمّف ظمّلف اًمٔم٤مهر ظمّمقص ً٤م سمٛمّلطمٔم٦م ؾمقق اًمً١مال طمٞم٨م ّ
اعمخؼم أظمؼم سم٠م ّٟمف ُيٕمؾ ومٞمف اعمٞمت٦مّ ،إٓ أٟمّف ضمٕمؾ ومٞمف ذم ُمقوع سمٕمٞمٜمف وإن يم٤من
ُمتٕم ّٚمؼ اًمرؤي٦م ٓسمدّ وأن يٙمقن ُمٕم ّٞمٜم ً٤مّ ،
وم٤من َؾمقق اًمٙمّلم خمتٚمػ ،سمؾ حيتٛمؾ
سمٛمّلطمٔمتف ختّمٞمص اًمً١مال سمّمقرة اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزمّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ اعمً ٌّ٥م قمـ
ظم٤مص ظم٤مرج قمـ اسمتّلء اًمً٤مئؾ ومٕم ً
ّلً ،مٌٕمد
إظمٌ٤مر ًمق يم٤من ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م سمجٌـ
ّ
اًمً١مال ًمذًمؽ ومل حيًـ َؾمقىمف يمذًمؽ.
ّ
اخل٤مص ذم احلرُم٦م وقمدُمف ذم احلٚم ّٞم٦م ُمع
وًمٕمؾ شمٗمريع اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ
ّ
ؿمٛمقًمف سمٔم٤مهره ًمٖمػم اعمحّمقر ٓ خيٚمق قمـ شم٠ميٞمد عم٤م ذيمر ،وم٤مًمٔم٤مهر هق دًٓم٦م
اًمٙمّلم قمغم ُم٤م ذيمر ذم آؾمتدٓل ،وًمٕم ّٚمف ىمقًمف« :ومت٠مُمؾش ُمِمػم إمم ذًمؽ ،يمام
حيتٛمؾ أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم قمدم اعمّلزُم٦م سملم ؾم٘مقط اًمًقق سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
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ُمع ؾم٘مقط أص٤مًم٦م ا ّ
حلؾ سمف وإن يم٤من اًمًقق ًمٙمقٟمف أُم٤مرة أومم سم٤مًمً٘مقط ُمـ
وضمف شم٘مدّ م ذم ٟمٔمػمه.
وذًمؽ ٕ ّن اًمًقق ُمقرد هم٤مًمٌ ً٤م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم همػم اعمحّمقرً ،متح ّ٘مؼ
اعمتٍمف ومٞمف
اًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م سمٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م ويمقن سمٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م ُُم ْٚمٙم ً٤م ًمٖمػم
ّ
واىمٕم ً٤م ،وًمق يم٤من اًمٖمّم٥م ِ
ـم٤مرئ ً٤م قمغم أصٚمف ا ًّمذي يتٌٕمف اًمٜمامء وٟمحق ذًمؽ،
وم٤مقمتٌ٤مر اًمِم٤مرع ًمٚمًقق اًمذي ًمقٓه ّ
اظمتؾ اًمٜمٔم٤مم ُمع اًمٕمٚمؿ اعمر ّدد سملم ُم٤م ٓ
يٜمحٍم ٓ يّلزم إًمٖم٤مءه ذم همػمه.
ور ّسمام حيتٛمؾ أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم اقمؽماض آظمر قمغم اًمدًمٞمؾ ،وهق أ ّن
اًمٕم٘مؾ إن يم٤من طم٤ميم ًام سمقضمقب آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ُمٓمٚم٘م ً٤م ،يم٤من
اًمٙمّلم هٜم٤م ارشمٙم٤مب اًمت٠مويؾ ومٞمٝم٤م ،يمام ارشمٙم٥م اًمت٠مويؾ ذم أظمٌ٤مر اًمؼماءة
اعمت٘مدّ ُم٦م ذم ىمٌ٤مل طمٙمؿ اًمٕم٘مؾُ ،مع أ ّن اًمٖمرض هٜم٤م إسمداء اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ،يمام أ ّهن٤م
ُمٗمّم ً
ّل سمٞمٜمٝمام ًمٙمٗم٤مي٦م ذًمؽ قمـ اخلؼم ،وم٤مخلؼم اعمذيمقر
ٓ شمٜمٗمع ًمق يم٤من اًمٕم٘مؾ ّ
يم٤مٕظمٌ٤مر اعمت٘مدّ ُم٦م ذم اعمحّمقر ،ومّل يّمٚمح ِ
وم٤مرىم ً٤م سمٞمٜمٝمام.
واطمتٛمؾ ومٞمف أيْم ً٤م وضمف آظمر وهق أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم سمٓمّلن ُم٤م شم٘مدّ م
ُمـ أ ّن اقمتٌ٤مر اًمٞمد ذم ذًمؽ اعمقرد ُمـ ضمٝم٦م قمدم وضمقد اعمٕم٤مرض ِل٤م ،إذ ًمق
شمٍموم٤م سمّل ُمٕم٤مرض :وأيـ
أظمذ اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل وأقمٓم٤مه ًمٚمٖمػم ًمٙم٤من ذًمؽ ّ
هذا ُمـ اقمتٌ٤مر إصقل ذم ُمقارد اًمٕمٚمقم اإلمج٤مًم ّٞم٦م ُمع يمقهن٤م ُُم ٌْ َتّل ًة
سم٤معمٕم٤مرض؟ وم٤مقمتٌ٤مره أُم٤مر ًة ظم٤مًمٞم ً٦م ُِم َـ اعمٕم٤مرض ٓ يقضم٥م اقمتٌ٤مر اعمتٕم٤مرولم
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سم٤معمٜم٤مط ومْم ً
شمؿ مل ُير 1ذًمؽ 1ذم
ّل قمـ إوًمق ّي٦م ،وومٞمف شم٠م ُّمؾّ ٕ ،ن ذًمؽ ًمق ّ
اًمًقق ا ًّمذي هق ّ
حمؾ يمّلُمف ،وم٤مٟمّف أُم٤مرة أظمرى همػم اًمٞمد ،وم٤مومٝمؿ.
وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م ذيمره ضمدّ ي ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه ُمـ أ ّن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء هق
ّ
احلؾ ،طمتّك يٕمٚمؿ صمٌقت ظمّلومف ،واًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ ذم همػم اعمحّمقر سمقضمقد
احلرام ذم اجلٛمٚم٦م ٓ يٕمدّ ذم اًمٕمرف قمٚم ًام سمثٌقت احلرُم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم رء ُمـ
اعمحرم
اخلّمقص ّٞم٤مت طمتّك يٛمٜمع قمـ اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤مً ،مقهـ اطمتامل يمقن
ّ
ظمّمقص رء ُمٜمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمٕمرف ضمدّ ًا سمحٞم٨م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ذم ظمّمقص
٤مًمتحرز
اًمتحرز ُمٜمف ًمذًمؽ ُمـ فمٜمقن أصح٤مب اًمًقداء ،يم
اعمقارد ،سمؾ سمٕمد
ّ
ّ
قمـ يمثػم ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت ًمٚمٕمٚمؿ سمقضمقد ـمٕم٤مم ُمًٛمقم ذم اًمٕم٤ممل ،ومٞمحتٛمؾ أن
يٙمقن هق ذًمؽ ،وإذا مل يٙمـ آطمتامل اعمذيمقر ُمٚمتٗمت ً٤م إًمٞمف ذم ظمّمقص ّ
يمؾ
ٍ
طمٞمٜمئذ.
ُمٜمٝم٤م ،مل يٕمدّ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمٚم ًام ذم اعم٘م٤مم ،3ومّل ُم٤مٟمع ُمـ إصؾ
وواوم٘مف ذم ذًمؽ سمٕمض إؾم٤مـملم ُُم َ٘م ِّرر ًا ًمف سم٠م ّن ُمٜم٤مط آطمتٞم٤مط هق
وضمقب دومع اًمير اعمحتٛمؾ وهق اًمٕم٘م٤مب ،وهق ٓ ُيري هٜم٤م ،ضورة أ ّن
يمثرة اعمحتٛمّلت شمقضم٥م قمدم اإلقمتٜم٤مء سم٤مًمير اعمٕمٚمقم وضمقده سمٞمٜمٝم٤م4.

ُ .1مٙمتقب حت٧م «مل ُيرش ،مل ير.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ذًمؽ ذًمؽش.
 .3اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 598وـمٌٕمتٝم٤م احلجري٦م :ص.459
 .4اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.163
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صمؿ ذيمر شم٘مريره سم٠مٟمّف قمٜمد اًمٕم٘مّلء يم٤مًمِمٌٝم٦م
واؾمتِمٝمد ًمف سم٠مُمثٚم٦م قمرومٞم٦مّ ،
اًم ٌَدْ ِو َّي ِ٦م1.
يتّمقر قمغم
أىمقل :صػمورة يمثرة اعمحتٛمّلت َؾم ٌٌَ ً٤م إلًمٖم٤مء طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ
ّ
وضمٝملم:

أطمدمه٤م :أن يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ًمِ َْمٕم ِ
ػ ا ْطمتامل اعمّم٤مدوم٦م ذم ّ
يمؾ واطمد ُمـ
ْ

اعمقارد.
وصم٤مٟمٞمٝمام :أن يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ًمٙمقن وضمقد اًمٕمٚمؿ يمٕمدُمف ،ومٞمٙمقنً 1مٚمِمٌٝم٦م
إول إصمٌ٤مت ًمٚمامٟمع،
اًمٌدوي٦م ،واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أ ّن اًمث٤مين دومع ًمٚمتخّمٞمص و ّ
وإ ّول ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم اؾمتٚمزاُمف ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمني٤من اًمْمٕمػ إمم
ّ
وًمٕمؾ أُمره سم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم آظمر
مجٞمع إـمراف ،وهق ِمّ٤م أٟمٙمر صم٤مٟمٞمٝمام سحي ً٤م،
يمّلُمف إؿم٤مرة إًمٞمف ـ .
يرد قمٚمٞمف:
ّأوًٓ :إ ّن يمثرة اعمحتٛمّلت سمٜمٗمًٝم٤م ٓ شمقضم٥م وٕمػ اطمتامل رء ُمٜمٝم٤م،
وم٤م ّٟمف ًمق يم٤من هق احلرُم٦م ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م ُمقهقٟم ً٤مً ،مزم يمقن ا ّشمّم٤مف اجلٛمٞمع
ُمقهقُم ً٤م ،وهق يٜم٤مىمض اًمٕمٚمؿ سمحرُم٦م اًمٌٕمض ،ضورة أ ّن ٟم٘مٞمض اًمً٤مًمٌ٦م
اًمٙم ّٚمٞم٦م هق اعمقضمٌ٦م اجلزئٞم٦م ،وٓ ومرق ومٞمف سملم يمقن اًمٜمًٌ٦م اًمًٚمٌٞم٦م قمٚمٛم ّٞم٦م أو
ٟ .1مٗمس اعمّمدر :ص 163و .164
 .1سمٕمده ذم اعمخٓمقـم٦م سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م.
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فمٜمّٞم٦م ،يمام أٟمّف ٓ ُي ْٛمٙمِ ُـ َضم ْٕم ُٚمٝم٤م ؾمٌٌ ً٤م ًمقهؿ اعمّم٤مدوم٦م ذم اًمٌٕمض ،ضورة
شمً٤موي ٟمًٌ٦م اًمٙمثرة سمٜمٗمًٝم٤م إمم مجٞمع إـمراف ،وم٤مًمتخّمٞمص شمرضمٞمح سمّل
ُمرضمح.
ّ
وُم٤م يؽمائك ُمـ طمّمقل اًمقهؿ ذم سمٕمض أـمراف همػم اعمحّمقر ،ومٝمق
إ ُّم٤م ُمٌٜم ّل قمغم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ووضمقد ؾمٌ٥م وٕمػ آطمتامل إمم
آظمر إـمراف ،وم٢م ّن اًمتٜم٤مىمض ُمنموط سمٗمٕمٚم ّٞم٦م رضمح٤من إُمريـ ،أو قمغم قمدم
اعمٕملم
اعمٕملم أو همػم ّ
شمً٤موي ٟمًٌ٦م اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل إمم أـمراومف ،ومٞمٙمقن سمٕمْمٝم٤م ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٚمق أريد إًمٖم٤مء
ُمٔمٜمقٟم ً٤م وسمٕمْمٝم٤م َُم ْق ُه ْقٟم ً٤م ،أو ٕضمؾ أُم٤مرات ظم٤مرضمٞم٦م،
آطمتامل اًمْمٕمٞمػ ًمزُمف اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعمقارد قمغم أٟمّف ُمٜم٘مقض سم٤معمحّمقر
قمٜمد وضمقد أُم٤مرة همػم ُمٕمتؼمة.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :اًمٔم ّـ سمح ّٚمٞم٦م ّ
اعمحرم
يمؾ ُمـ أـمراف اًمِمٌٝم٦م يٚمزُمف اًمٔم ّـ سم٠م ّن
ّ
ذم همػمه ،ومّل يٕم٘مؾ أن يٙمقن مجٞمع ُم٤مؾمقاه ُمقهقُم ً٤م.
ػ آطمتامل ذم ّ
شم٘مرر ذم
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّٟم٤م ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م َو ْٕم َ
يمؾ ُمٜمٝمامً ،مٙمـ ىمد ّ
حم ّٚمف أ ّن اًمٕم٘م٤مب اعمقهقم أيْم ً٤م ُي٥م دومٕمف يمٖمػمه ُمـ أومراد اًمير ُمٓمٚم٘م ً٤م أو
اًمتحرز قمـ اطمتامل اإلص٤مسم٦م وإن يم٤من وٕمٞمٗم ً٤م ،يمام هق
ذم اجلٛمٚم٦م ،ومٞمج٥م
ّ
ُم٘مت٣م ُمذهٌٝمام فم٤مهر ًا.
اعم٘مرر
واحل٤مصؾ :إ ّن هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك ،يمقن اًمير هٜم٤م ُمقهقُم ً٤م وُمـ ّ
وضمقب دومع اًمير اعمقهقم ،يمٞمػ وًمق مل يٙمـ يمذًمؽً ،مٙم٤من اًمّلزم
اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمحّمقر سملم اعمٔمٜمقن واعمقهقم؟ سمؾ ذم اعم٘م٤مم أيْم ً٤م إذا ا ّشمٗمؼ

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 513 .....................

صػمورة سمٕمض إـمراف ُمٔمٜمقٟم ً٤م أو ُمِمٙمقيم ً٤م ،يمام أ ّن اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُمراشم٥م
اًمقهؿ همػم ُمًت٘مٞمؿ ومل يٕمٝمد ذًمؽ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ وان اقمتؼمت اعمراشم٥م ذم
ُم٘م٤مم اًمؽمضمٞمح ،يمام ذم دًمٞمؾ آٟمًداد وهمػمه :قمغم أ ّن آظمتّلف هٜم٤م ًمٞمس
سم٤مقمتٌ٤مر اعمرشمٌ٦م.
وصم٤مًمث ً٤م :سم٤مًمٜم٘مض سم٤معمحّمقر إذا يم٤من سمٕمض اطمتامٓهت٤م وٕمٞمٗم ً٤م ،يمْمٕمػ
آطمتامل ذم اعم٘م٤مم ،يمام أٟمّف يٚمزُمف آقمؽماف سمقضمقب آضمتٜم٤مب إذا ارشمٗمع
اًمْمٕمػ قمـ سمٕمض اعمحتٛمّلت ًمٕم٤مرض ُمـ ىمرب إمم اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ وٟمحقه.
واًمتٗمّمٞمؾ سملم أىمً٤مم اًمْمٕمػ سم٤مقمتٌ٤مر إؾمٌ٤مب ،ومّل يٕمتؼم إذا اؾمتٜمد
شم٘مرر ذم حم ّٚمف ُمـ أ ّن اًمٕمؼمة قمٜمد
إمم اًمٙمثرة دون همػمه٤م ِمّ٤م ٓ وضمف ًمف ،عم٤م ّ
اًمٕم٘مؾ سمٜمٗمس إوص٤مف وإ ّن إؾمٌ٤مب ُمٚمٖمك ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾُ ،مع أٟمّف مل يٕمٝمد
ذًمؽ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ذم ُمً٠مًم٦م دومع اًميرَ ،وم٤م ْوم َٝم ْؿ.
ِ
ؿمٙم٤مٓت اعمَ ْذ ُيم ْق َر ِة سمٕمد شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذيمر ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمرق سملم
َو ُي ْٛمٙمِ ُـ َد ْوم ُع ْاإل
وهـ آطمتامل ويمقٟمف ُمقهقُم ً٤م ،وهل ُمٌٜم ّٞم٦م قمغم إرادة اًمقهؿ ُمـ اًمقهؿ
واًمْمٕمػ ذم اعم٘م٤مم واعمراد هق أ ّن اطمتامل اعمّم٤مدوم٦م ذم ّ
يمؾ ُمـ إـمراف
ُمقهقٟم٦م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وُمٜمِم٠م اًمقهـ يمثرة اعمحتٛمّلت.
وشمٜم٘مٞمحف :إ ّن اًم ّ
ِمؽ وإن مل يٙمـ ُمِم ّٙمٙم ً٤م ـ يم٤مًمٔم ّـ ـ وًمٞمس ًمف ُمراشم٥م
اًم٘مقة واًمْمٕمػ ،إ ّٓ أ ّن ًمف شمِمٙمٞمٙم ً٤م آظمر سمحً٥م اًم٘مرب واًمٌٕمد ،وم٘مد
سمحً٥م ّ
يٙمقن أطمد اًمِم ّٙملم أىمرب ُمـ أظمر ُمع سم٘م٤مئٝم٤م قمغم شمً٤موي آطمتامًملم
يم٤مًمٕمٚمؿ ،وم٤مٟمّف وإن مل ي٘مٌؾ اًمتِمٙمٞمؽ يم٤مًمٕمٚمؿ سمذاشمف أيْم ً٤مً ،مٙمـ سمٕمض اًمٕمٚمقم
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أسمٕمد قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ُمـ سمٕمض واؿمؽميم٤م ذم اٟمتٗم٤مء آطمتامل ومٕمّل ،وذًمؽ
ّ
ّ
اًمِمؽ وُمٜمِم٠م آطمتامل
اًمِمؽ ىمد حيّمؾ سمٛمّلطمٔم٦م شمٕمدّ د ؾمٌ٥م
اًمتِمٙمٞمؽ ذم
ووطمدشمف ،يمام ذم اخلؼميـ اعمتٕم٤مرولم إذا يم٤مٟم٤م ُمِمٙمقيمل اًمّمدور ويم٤من
أطمدمه٤م ُمع ذًمؽ ُمِمٙمقك اًمدًٓم٦م وُمِمٙمقك اًمت٘م ّٞم٦م إمم همػم ذًمؽ ،وم٤مٟمّف ٓ
ّ
ّ
ًمٚمِمؽ ذم اًمّمدور
اًمِمؽ،
ري٥م ذم أ ّن احل٤مصؾ ومٕمّل ًمٚمٛمٙم ّٚمػ ًمٞمس ّإٓ
اعم٤مٟمع قمـ اًمرضمح٤منّ ،إٓ أ ّن ذًمؽ أسمٕمد قمـ اًمقاىمع قمـ همػمه :وىمد حيّمؾ
ّ
اًمِمؽ وىم ّٚمتف يمام ذم اعم٘م٤مم ،وم٤مٟمّف ُمـ اًمقاوح
سمٛمّلطمٔم٦م يمثرة أـمراف
سم٤مًمقضمدان إ ّن آطمتامل اًم٘م٤مئؿ ذم اعمحّمقر أىمرب ُمـ آطمتامل ذم ّ
يمؾ واطمد
ُمـ همػم اعمحّمقر ،وًمٞمس ذًمؽ ٕضمؾ ُمرضمقطم ّٞم٦م اطمتامل اًمقضمقد سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم
اًمٕمدم ذم اًمث٤مين ،يمام ذيمر ذم ِ
ّ
اًمِمؽ ذم
آقمؽماض ظمّمقص ً٤م سمٕمد ُمّلطمٔم٦م أ ّن
اعمٙم ّٚمػ سمف ًمٞمس هق ذم أ ّن ّ
اعمحرم [هؾ] هذا أو
حمرم أوٓ ،سمؾ ذم أ ّن ّ
يمّل ُمٜمٝمام ّ
هذا ،إمم آظمر اعمحتٛمّلت ،ومٙم ّٚمام ازداد ـمرف آطمتامل ،ازداد آطمتامل وهٜم ً٤م
وسمٕمد ًا 1إمم أن يّمؾ إمم طمدّ ٓ يٕمتٜمل سمف اًمٕم٘مّلء ًمِمدّ ة وهٜمف ،يمام ئمٝمر
ٍ
ٍ
طمٞمٜمئذ
طمٞمٜمئذ سم٤مطمتامل اإلص٤مسم٦م ،ومٚمٞمس َشم ْر ُيم ُف
سمٛمراضمٕم٦م إُمثٚم٦م ،ومّل يٕمتٜمل
ـمري٘م ً٤م ُِٓمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم وٓ ومٕمٚمف قمّمٞم٤مٟم ً٤م ًمف ،ومٞمحّمؾ إُمر ُمـ
اًمٕم٘م٤مب.

اطمتِ َ
امل
وقمغم اًمت٘مرير اًمث٤مين ي٘م٤مل ٟمحق ذًمؽ ذم اطمتامل اًميرَ ،وم٢م ّن ْ
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ِ
ِ ِ
ِ
شم٘مدير
٘م٤مب قمغم
اًمي ِر إذا َو ُٕم َ
ػ سمِ َح ْٞم ُ٨م ٓ َي ْٕم َتٜم ْل سمِف ا ًْم ُٕم َ٘مّل ُء ،يم٤من اًمٕم ُ
َّ َ
اًمقىمق ِع ذم اعمُخ٤م ًَم ِ
ٗم٦م قم٘م٤مسم ً٤م ُِم ْـ ُد ْو ِن َطم َّج ٍ٦م :وٓ يٜم٤مومٞمف اًمٌٜم٤مء قمغم وضمقب دومع
ُ
اًمير اعمقهقم ،وم٢م ّن اًمقهؿ همػم اًمقهـ احل٤مصؾ سمًٌ٥م اًمٙمثرة ،يمام ئمٝمر
يم٤مًمًؿ اعمٕمٚمقم إمج٤مٓ وضمقده ذم اًمدٟمٞم٤م ـ وم٢م ّن
سمٛمّلطمٔم٦م إُمثٚم٦م اًمٕمروم ّٞم٦م ـ
ّ
اًمتح ّرز قمـ اًمٓمٕم٤مم ٕضمؾ يمقٟمف ذًمؽ اعمٕمٚمقم ُُم ًْ َت ْٝم َج ٌـ ُقم ْروم ً٤م ،سمخّلف
عمجرد اطمتامل يمقٟمف ّ ً
وم٤مًمتحرز قمـ اجلٌـ ُمث ً
ّل
ؾمام إذا ىم٤مم ومٞمف ذًمؽ،
ّ
اًمتحرز قمٜمف ّ
ّ
ٕضمؾ اطمتامل إص٤مسمتف ًمٚمٜمجس اعمٕمٚمقم وضمقده ذم ومرد ُمـ أومراد اجلٌـ همػم
همػم ُمٚمزم،
ُمًتحًـ قمروم ً٤م وإن طمًـ اضمتٜم٤مسمف ٓطمتامل ٟمج٤مؾمتف طمًٜم ً٤م َ
يمحًٜمف ذم اًمِمٌٝم٦م اًمٌدو ّي٦م.
أٓ شمرى أٟمّف ومرق سملم ىمذف أطمد اًمِمخّملم وىمذف واطمد ُمـ سمٚمدة
قمٔمٞمٛم٦م ،وم٤مٟمّف يت٠مصمر ّ
إول وٓ يت٠م ّصمر أطمد ذم اًمث٤مين ،وسملم إظمٌ٤مر
يمؾ ُمٜمٝمام ذم ّ
سمٛمقت أطمد اًمِمخّملم ـ أطمدمه٤م اسمٜمف أو ىمريٌف ـ وسملم اإلظمٌ٤مر سمٛمقت واطمد
ُمـ أهؾ سمٚمده.

آؾمتِ ِْم ِ
ِ
ٝم٤مد ِبذه إُمثٚم٦م يمام وىمع ُمـ سمٕمض
وذيمر ؿمٞمخٜم٤م إ ّن ْ

إؾم٤مـملم همػم صحٞمح ،يم٠مصؾ اًمدقمقىً ،مٚمٗمرق سملم ُمقرد اًمتحًلم
واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚم ّٞملم وسملم همػمه ،يمقىمقع اًمٖمػم ذم اًمير ؾم٤مسم٘م ً٤م أو ٓطم٘م ً٤م ،أو
ُميّ ،
وم٤من ُمقرد اًم٘م٤مقمدة هق اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر
وىمقع ٟمٗمًف ؾم٤مسم٘م٤م ذم ىمٌٞمح أو ّ

قمـ ٟمٗمس اعمٙم ّٚمػ ذم اعمًت٘مٌؾ إذا ا ّشمّمػ سمحًـ أو ىمٌح قم٘مكم أًمزُمف اًمٕم٘مؾ
شمٌلم ذم حم ّٚمف أ ّن إؾمٌ٤مب ُمٚمٖمك
سمٗمٕمؾ ّ
إول وشمرك اًمث٤مين سمخّلف همػمه ،وىمد ّ
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ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ يمٚم ّٞم٦م وإ ّن اطمتامل اًمير ؾمٌ٥م ٓؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمقضمقب دومٕمف
وًمق سمٚمغ ُمرشمٌ٦م اًمقهؿ اًمْمٕمٞمػ ،ومّل رسمط ًمألىمرسم ّٞم٦م اعمذيمقرة ذم ُمٜم٤مط احلٙمؿ،
وإن ؿمئ٧م ومّلطمظ ٟمٗمًؽ إذا مل شمٙمـ ُم٠مُمقٟم ً٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مب قمغم شم٘مدير
اعمّم٤مدوم٦م ،ويمٜم٧م ىم٤مـمٕم ً٤م سمؽم ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم شم٘مدير اًمٗمٕمؾ ،وم٤م ّٟمؽ دمد اًمٕم٘مؾ
سم٤مًمتحرز قمـ ذًمؽ اًمٕم٘م٤مب ضمزُم ً٤م ،أو ٓطمظ اًم٘م٤مئؾ سمقضمقب
ّ ً
ُمًت٘مّل
ّ
آضمتٜم٤مب هٜم٤م ُمع اًمتزاُمف سمٕمدم شمرشم٥م اًمٕم٘م٤مب ّإٓ قمغم شم٘مدير اإلص٤مسم٦م.
وأ ُّم٤م همػم ذًمؽ اعمقرد ،ومر ّسمام خيتٚمػ احل٤مل سم٤مظمتّلف إىمرسم ّٞم٦م وإسمٕمد ّي٦م
إول وشمٚمؽ إُمثٚم٦م ُمـ اًمث٤مين ،وم٢م ّن اًمت٠م ّصمر ُمـ اًم٘مذف أو
وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ّ
قمام ٓ
ُمقت اًم٘مري٥م ًمٞمس طمٙم ًام قم٘مٚم ّٞم ً٤م وإٟمّام هق ُمـ ؿم١مون اًمٜمٗمس اِل٤مرب ّ
يّلئٛمف ،وًمٞمس سمٌمء ُمـ أطمقاِل٤م و٤مسمٓم٦م شم٤م ُّم٦م صحٞمح٦م ،ومٞمجقز اظمتّلف
طم٤مِل٤م سمحً٥م ىمرب آطمتامل وسمٕمده :هذا شمقوٞمح يمّلُمف ُمع ُم٤م يرشمٌط سمف،
وهق ُم ّتجف قمٜمدي ذم دومع اًمت٘مرير اًمث٤مين.
ُمر شمقوٞمح ُف ،ومدومٕمف سمف همػم فم٤مهر ،وم٢م ّن اعمٕمٞم٤مر ومٞمف
وأ ُّم٤م ّ
إول قمغم ُم٤م ّ
ىمقة أص٤مًم٦م اإلص٤مسم٦م ووٕمٗمف ،وم٢مذا يم٤من اًمْمٕمػ قمغم اًمقضمف اعمذيمقر مل حيٙمؿ
ّ
اًمٕم٘مّلء سمقضمقب شمريمف ًمف حتّمٞم ً
ّل ًمإلـم٤مقم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م قمغم ٟمحق اًمِمٌٝم٦م اًمٌدو ّي٦م
جمرد اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمقاىمع ُمقضمٌ ً٤م ًمٚمٕم٘م٤مب ،سمؾ سمف حيّمؾ
ًمقهٜمف وًمٞمس ّ
إُمـ ُمٜمف ،ومت٠م ُّمؾ.
ًمتٜمجز
وأ ُّم٤م اًمقضمف اًمث٤مين وُمرضمٕمف إمم أ ّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمقضم٥م
ّ
اخلٓم٤مب ُم٤م مل يٙمـ حمتٛمّلشمف سم٤مًمٖم ً٤م طمدّ اًمٙمثرة اعمٗمروو٦م ذم اعم٘م٤مم ،ومتح٘مٞم٘مف إ ّٟم٤م
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وؿ
إن ىمٚمٜم٤م سمٙمٗم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى ذم صمٌقت اًمتٚمٙمٞمػ ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم ّ
اًمّمٖمرى اعمٕمٚمقُم٦م ،ومّلسمدّ ذم رومع طمٙمؿ آطمتٞم٤مط ذم اًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م إمم أٟمّف
ُمٕمذور قمٜمد اًمٕم٘مّلء وإ ّن ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمتح ّ٘مؼ ُمقارد قمذر ّي٦م ُي ْٕم َذ ُر ومٞمٝم٤م اًمقىمقع
ٍ
ُمرظمص ومٞمف ذقم ً٤م سم٠مد ًّم٦م ا ّ
ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ،أو إٟمّف ّ
وطمٞمٜمئذ
حلؾ واًمؼماءة اًمنمقم ّٞملم،
يٛمٙمـ أن يدّ قمك أ ّن ُم٤م يمثر حمتٛمّلشمف يمثر همػم اعمحّمقر ُمـ مجٚم٦م ُمقارد اًمٕمذر
قمٜمد اًمٕم٘مّلء ،أو ُمِمٛمقل ًمألد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م.
اٟمْمؿ ُمٕمف
وؿ اًمّمٖمرى ،وم٢مذا
ّ
وإن ىمٚمٜم٤م سمٕمدم يمٗم٤ميتف واطمتٞم٤مضمف إمم ّ
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى ،طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم ُمراقم٤مشمف أؿمٙمؾ دقمقى إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ ذم
اعم٘م٤ممّ ٕ :ن اعمً٠مًم٦م قمغم هذا قم٘مٚم ّٞم٦م سوم٦م وٓ ٟمرى ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ومرىم ً٤م سملم
ٍ
طمٞمٜمئذ قم٘مّلئ ّٞم٦م قمرومٞم٦م ٓ يًتٌٕمد شمٗمٙمٞمٙمٝمؿ سملم
إولّ ٕ ،هن٤م
اعم٘م٤مُملم ،سمخّلف ّ
اعمقارد.

ّإٓ أن ي٘م٤مل :إ ّن شمًٚمٞمؿ سمٜم٤مء اًمٕمرف واًمٕم٘مّلء ٍ
يم٤مف ذم رومع آطمتٞم٤مط

اعمٜمجز قم٘م ً
ّل ؿم٤مُمّل ًمفً ،مٕمدم
اًمّلزم سمحٙمؿ إصؾ اًمٕم٘مكم ،ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ ّ
اعمٜمجز ًمٚمقاىمع قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ومٕم ً
ّل
فمٝمقر وضمف ًمتخّمٞمّمف سمٖمػمه ٓ ،اًمٕمٚمؿ ّ
سمحٞم٨م يقضم٥م آطمتٞم٤مط ٟمٔمر ًا إمم ُم٤م ذيمره ،ومتد ّسمر.
وظم٤مُمًٝم٤م :إ ّن اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م ًمّلطمتٞم٤مط ذم اعمحّمقر هق اإلمج٤مع ،عم٤م
ؾمٌؼ ُمـ طمٙمقُم٦م إصقل اًمنمقم ّٞم٦م قمغم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ًمقٓ اإلمج٤مع ،وهق
ٍ
ُمٜمتػ ذم اعم٘م٤مم ،وُمثٚمف ًمق سمٜمل ذًمؽ قمغم إد ًّم٦م اًمنمقمٞم٦م ًم٘مّمقره٤م قمـ إوم٤مده
اًمقضمقب ،هذا يمام إ ّن إصمٌ٤مشمف سم٤معمًٚمؽ اًمث٤مين وُمٜمع دًٓم٦م أد ًّم٦م ا ّ
حلؾ همػم وا ٍف
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إلصمٌ٤مت آطمتٞم٤مط ذم اعم٘م٤مم ،ومراضمع وشم٠م ُّمؾ.
وؾم٤مدؾمٝم٤م :اإلمج٤مع 1اًمٔم٤مهر اعمٜم٘مقل قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ :اًمِمٝمٞمد واعمح ّ٘مؼ
اًمث٤مٟمٞم٤من ذم «اًمروضش 1و«ضم٤مُمع اعم٘م٤مصدش ،3واعمح ّ٘مؼ اًمٌٝمٌٝم٤مين 4وهمػم واطمد
ِمّـ ّ
شم٠مظمر قمٜمف ،وٟمٗمك قمٜمف اخلّلف اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛملَ ،5سم ِؾ ا َّدقم ٰك سمٕمْمٝمؿ أ ّن
ُمدار اعمًٚمٛملم ذم إقمّم٤مر وإُمّم٤مر قمٚمٞمف ،6وهق ضم ّٞمد ًمق مل ٟمِمؽمط ذم
وضمقب آضمتٜم٤مب اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ سم٠مـمراف اًمِمٌٝم٦م ومٕمّل ،و ّإٓ هق احل٤مل ذم
سح سمف سمٕمْمٝمؿ ،ومدقمقى اًمًػمة ذم
يمثػم ُمـ ُمقارد هذه اًمِمٌٝم٦م قمغم ُم٤م ّ
همػمه٤م همػم فم٤مهرة ،سمؾ ور ّسمام يني اإلؿمٙم٤مل ُمٜمف إمم اإلمج٤معٓ ،طمتامل يمقن
ٟمٔمرهؿ ذم ُم٘م٤مم آؾمتٜمٌ٤مط إمم شمٚمؽ اعمقارد ،ومت٠مُمؾ.
وؾم٤مسمٕمٝم٤مُ :م٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل

ـم٤مب صمراه

ذم ُم٘م٤مم ٟم٘مؾ اًمٗم٤مرق سملم

اعم٘م٤مُملم ،وهق ّ
ان ارشمٙم٤مب مجٞمع اعمحتٛمّلت ِمٙمـ وُمتح ّ٘مؼ قم٤مدة ذم
اعمحّمقر ،ومٞمحّمؾ اًمٞم٘ملم سم٤مؾمتٕمامل احلرام واًمٜمجس ،سمخّلف همػم
اعمحّمقر ،ومّل يتح ّ٘مؼ ومٞمف اًمٕمٚمؿ قم٤مدة عمٙم ّٚمػ واطمد سم٤مؾمتٕمامل اعمحٔمقر:
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.157
 .1اٟمٔمر :روض اجلٜم٤من :ص.114
 .3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد :ج /1ص.166
 .4اٟمٔمر :اًمٗمقائد احل٤مئري٦م :ص.147
 .5اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص.65
 .6اٟمٔمر :اًمٗمقائد احل٤مئري٦م :ص.147
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يمّلً ُمٙم ّٚمػ سمٕمٚمؿ ٟمٗمًف ،وإذ ًمٞمس
ُميّ ٕ :ن ّ 
وطمّمقًمف جلٛمٞمع اعمٙم ّٚمٗملم همػم ّ
ومٚمٞمس ،وذًمؽ يمقاضمدَ ي اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك1.

وذيمر ذم ر ّده :إ ّن إُمٙم٤من ارشمٙم٤مب اجلٛمٞمع ٓ يقضم٥م احلٙمؿ
سمقضمقب آضمتٜم٤مب قمـ اجلٛمٞمع وٓ يقضم٥م طمّمقل اًمٞم٘ملم سم٤مؾمتٕمامل احلرام
عمـ مل يًتٕمٛمٚمٝم٤م مجٞمٕم ً٤م :وُم٤م ذيمره ُمـ طمٙمؿ واضمدَ ي اعمٜمل ذم اًمثقب اعمِمؽمك
يمؾ ُمـ اعمٙم ّٚمٗملم سمٕمض أومراده1.
ُيري ذم اعمحّمقر إذا ارشمٙم٥م ّ

أىمقل :وضمقاسمف ُم٤م قمروم٧م ُمـ أ ّن قمٛمدة اعم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من إصقل ًمزوم
اًمؽمظمٞمص ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ًمق أضمري ذم ّ
يمؾ ُمـ اًمٓمروملم أو إـمراف،
ُمرضمح ،وضمٕمؾ شمٕمٞمٞمٜمف سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ
وختّمٞمّمف سم٤مًمٌٕمض شمرضمٞمح ُمـ همػم ّ
حمت٤مج إمم دًمٞمؾ ،ومقضم٥م احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إُمٙم٤من اؾمتٕمامل اجلٛمٞمع وًمق مل
يًتٕمٛمٚمٝم٤م اعمٙم ّٚمػ اًمقاطمد ،وم٘مٞم٤مؾمف سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ شمرك اًمٌٕمض سمّمقرة قمدم
إُمٙم٤من اجلٛمع همػم ضم ّٞمد.
ىمقة اًمقضمف اعمذيمقر ،وم٢م ّن قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع وحت ّ٘م٘مف
وُمٜمف َفم َٝم َر ْت ّ
وىمرره اعمح ّ٘مؼ اعمذيمقر ذم همػم اعمحّمقر راومع ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م سملم
قم٤مدة ،يمام ذيمر ّ

 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص 66وظمّلص٦م اًم٘مقاٟملم:
ص.145
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص 69وظمّلص٦م اًم٘مقاٟملم:
ص.146
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دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ واؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ سمٕمدم ضمقاز ـمرح اخلٓم٤مب اعمٕمٚمقم وقمدم ضمقاز
إظمراضمف قمـ حت٧م دًمٞمؾ احلرُم٦مُ ،مع أ ّن ُم٘مت٣م اًمرظمّم٦م هق ذًمؽً :مٕمدم
ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ذم اعم٘م٤مم وسم٘م٤مء آُمتث٤مل آطمتامزم قمغم ّ
يمؾ طم٤مل،
ومٚمٞمس اًمؽمظمٞمص ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م شمرظمٞمّم ً٤م ذم ارشمٙم٤مب احلرام وٓ ـمرطم ً٤م
ًمٚمخٓم٤مب وٓ إظمراضم ً٤م ًمف قمـ احلرُم٦م ،وم٤مٟمّف ًمٞمس ّإٓ يمؽمظمٞمص اًمٌٕمض ذم
اعمٕملم أو ٓ سمٕمٞمٜمف ذم اعمحّمقر يمام ذيمره ُ ،مع أٟمّف ٓ ؿمٌٝم٦م ذم ضمقازه ،وم٢مذا
ّ
ارشمٗمع اعم٤مٟمع ضمرى إصؾ ذم ّ
يمؾ واطمد ُمـ إـمراف سمٛم٘مت٣م اـمّلق دًمٞمٚمف.
وم٢من ىمٚم٧م :إن 1أريد ُمـ قمدم حت ّ٘مؼ اجلٛمع قمدم مت ّٙمـ اعمٙم ّٚمػ ُمـ
اجلٛمع ،ومٝمق همػم طم٤مصؾ هٜم٤م ذم يمثػم ُمـ ُمقارد اعمً٠مًم٦م ،وإن أريد قمدم اجلٛمع
سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم ّٚمػ ومٝمق همػم ٍ
جمد ،يمام هق احل٤مل ذم اعمحّمقر يمام ذيمره .
ىمٚم٧م :إ ّن اعمٕمتؼم سمٜم٤مء قمغم هذا اًمقضمف قمدم صّلطم ّٞم٦م اعمٙم ّٚمػ سمحً٥م
طم٤مًمف ًمٚمجٛمعٟ ،مٔمػم قمدم آسمتّلء اعمت٘مدّ م ،ؾمقاء يم٤من ًمٕمدم إُمٙم٤مٟمف قم٤مدة ،أو
ًمٕمدم يمقٟمف ذم ُمٕمرض اًمقىمقع ،وهق ٍ
يم٤مف ذم رومع اعمٜم٤موم٤مة عم٤م ذيمر ُمـ اعمٜم٤مط ذم
إحل٤مق ُم٤م ظمرج قمـ آسمتّلء سمام ٓ يٛمٙمـ ارشمٙم٤مسمفّ ،
وم٤من اًمؽمظمٞمص اًمٗمٕمكم ي٘مع
قمٜمد اًمتحٚمٞمؾ قمغم ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ُمٜمٗمرد ًا :قمغم أ ّن صمٌقت اًمؼماءة قمٜمد قمدم
إُمٙم٤من اًمٕم٤مدي هٜم٤م أيْم ً٤م ُمثٌ٧م ًمٚمٛمدّ قمك ذم اجلٛمٚم٦م.
وم٢م ْن ىمٚم٧مً :مق يم٤من اًمٌٜم٤مء قمغم ذًمؽً ،مٚمزم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ذم اعمحّمقر
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اٟمّفش.
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أيْم ً٤م إذا مل يٛمٙمـ ،ومٞمح ّ٘مؼ اجلٛمع قم٤مدة ،وهق ظمّلف ُم٤م ؾمٌؼ ومل يٕمٝمد ُمـ
أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم أٟمّف يٜم٘مٚم٥م اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر إمم
يتؿ سمف اعمٓمٚمقب.
اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م ٓ يٛمٙمـ حت ّ٘مؼ اجلٛمع ومٞمف وهمػمه ،ومّل ّ
ىمٚم٧مُ :مٞمزان همػم اعمحّمقر قمغم هذا ُم٤م سمٚمغ يمثرة أـمراومف طمدّ ًا ٓ يٛمٙمـ
حت ّ٘مؼ اجلٛمع ومٞمف قم٤مدة ويٙمقن هذا ُمقرد ًا ًمٚمؼماءة ًمذًمؽ.
وأ ُّم٤م ًمق َـم َر َأ ًمٚمٛمحّمقر ُم٤م أوضم٥م ذًمؽ ُمـ ظمّمقص ّٞم٤مت اعم٘م٤مُم٤مت
ومٚمٜم٤م أن ٟمٚمتزم ومٞمف أيْم ً٤م سم٤مًمؼماءة إن مل ي٘مؿ إمج٤مع ،أو دًمٞمؾ قمغم ٟمٗمل اًمتٗمرىم٦م ،أو
اعمختّم٦م
قمغم صمٌقت احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمف ُمـ ؾم٤مئر اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م
ّ
سم٤معمحّمقرّ ،
وإٓ وم٤مًمٗم٤مرق سملم اعم٘م٤مُملم هق ذًمؽ اًمدًمٞمؾ.
وم٢من ىمٚم٧م :ىمد ذيمر ؾم٤مسم٘م ً٤م شمٌٕم ً٤م ًمٌٕمض إؾم٤مـملم إٟمّف ًمق اوٓم ّر إمم
ارشمٙم٤مب سمٕمض اعمحتٛمّلت ٓ سمٕمٞمٜمف ،أو ّ
رظمص ومٞمف اًمِم٤مرع يمذًمؽ ،مل يٙمـ
ذًمؽ راومٕم ً٤م ًمقضمقب آطمتٞم٤مط قم٘م ً
ّل ذم همػم ُم٘مدار آوٓمرار ،سمؾ ُي٥م
ُمراقم٤مة اًمقاىمع سم٤معم٘مدار اعمٛمٙمـ ،أو همػم اعمر ّظمص ومٞمف ،ومام اًمٗم٤مرق سملم ارشمٗم٤مع
اًمتٙمٚمٞمػ اًمٗمٕمكم اعمقضم٥م ًمّلطمتٞم٤مط وسملم يمقٟمف سمًٌ٥م آوٓمرار إمم اًمٗمٕمؾ،
إول أومم.
أو سمًٌ٥م قمدم إُمٙم٤من حت ّ٘مؼ اجلٛمع سمٛمّلطمٔم٦م طم٤مل اعمٙم ّٚمػ ،سمؾ ّ
ىمٚم٧م :اًمٗمرق سملم اعم٘م٤مُملم طمّمقل اعمزامح٦م سملم اًمؽمظمٞمص اًمٗمٕمكم
واًمٜمٝمل اًمقاىمٕمل هٜم٤مك ،ومّلسمدّ ُمـ ُمراقم٤م ِة إُمريـ قمغم ُم٘مدار اًمرظمّم٦م،
اعمٕمؼم
سمخّلف اعم٘م٤ممّ ٕ :ن اعمقضمقد ذم اعم٘م٤مم قمدم اعم٘مت٣م ًمٚمٜمٝمل قمـ اعمجٛمقع ّ
قمٜمف سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦مً ،مٕمدم يمقن اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م اًمٗمٕمؾ وقمدم
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شمر ّشم٥م ضر قمغم اًمؽمظمٞمص ذم شمرك اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م إذا ّ
دل قمٚمٞمف دًمٞمؾ وًمق
يم٤من إـمّلق أد ًّم٦م إصقل.
وٓ ومرق ذم ُم٤م ذيمر سملم شمق ّىمػ اًمؽمظمٞمص قمغم ضمٕمؾ اًمٌدل وسملم اًم٘مقل
سمٕمدُمف ،يمام اؾمتٔمٝمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م ً٤م قمغم ُم٤م هق احل٤مل ذم ّ
يمؾ أصؾ ؾم ّٚمؿ قمـ
ُمٕم٤مرض يقضم٥م ؾم٘مقـمف ،ووضمٝمف ئمٝمر ِمّ٤م ؾمٌؼ ،ومت٠م ُّمؾ.
وصم٤مُمٜمٝم٤مُ :1م٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن اًمٖم٤مًم٥م ظمروج سمٕمض
أـمراف اًمِمٌٝم٦م ذم همػم اعمحّمقر قمـ ّ
حمؾ اسمتّلء اعمٙم ّٚمػ ،1وىمد ؾمٌؼ قمدم
ٍ
ّل قمـ همػمه :وذم قمدّ ه دًمٞم ً
طمٞمٜمئذ ذم اعمحّمقر َوم ْْم ً
ّل
وضمقب آطمتٞم٤مط
ًمٚمٛمدّ قمك ٟمٔمر ،سمؾ ًمٕم ّٚمف إظمراج يمثػم ُمـ اعمقارد قمـ ُمقوقع اعمً٠مًم٦م.
وشم٤مؾمٕمٝم٤م :إ ّن اًمٖم٤مًم٥م ذم ُم٤م يؽمائك َيم ْق ُهن٤م ُؿم ٌْ َٝم ً٦م َسمدْ ِو َّي ً٦م وضمقد اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم اعمر ّدد سملم همػم اعمحّمقر ـ ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م ،أو
ظمّمص أد ًّم٦م اًمؼماءة سمٖمػم هذه اًمِمٌٝم٦م يم٤من شمٜمزي ً
ّل ًمإلـمّلق قمغم
طمٙمٛمٞم٦م ـ ومٚمق ّ
خمتّم٦م سم٤معمقوققمٞم٦م :وومٞمف ٟمٔمر
اًمٗمرد اًمٜم٤مدر ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م قم٤م َُّم ً٦م ًمٚمحٙمٛم ّٞم٦م ،أو ّ
سمٕمد شمًٚمٞمؿ اًمٖمٚمٌ٦م يٜمِم٠م ُمـ اؿمؽماط اإلسمتّلء ذم وضمقب آطمتٞم٤مط.

وهذه مجٚم٦م ُمـ ُم٤م طميين ُمـ وضمقه اعمً٠مًم٦م ،وهذا اعم٘مدار ٍ
يم٤مف ذم

صمٌقت اعمً٠مًم٦م ،عم٤م قمروم٧م ُمـ قمدم ومً٤مد مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ظمّمقص ً٤م سمٕمد آقمتْم٤مد:
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :وصم٤مٟمٞمٝم٤مش.
 .1اٟمٔمر :متٝمٞمد اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ :ج /6ص.415
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وُم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم ذم يمٗم٤مي٦م ُم٤م ذيمره ُمـ اًمقضمقه ُمـ أ ّن اعمً٠مًم٦م ومرقم ّٞم٦م
سم٤مًمٔمـ ،ومٝمق سمٔم٤مهره ُمٌٜم ّل قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٔم ّـ اعمٓمٚمؼ ذم اًمٗمروع
يٙمتٗمل ومٞمٝم٤م
ّ
دون إصقل ،أو ُم٤م ُيري جمراه ُمـ شمٌٕمٞمض آطمتٞم٤مطُ ،مع أٟمّف مل ئمٝمر ُمـ
سح سمٜمٗمل اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٔم ّـ ذم اًمٗمروع واًمٓمرق،
يمٚمامشمف إظمر ذًمؽ ،سمؾ ّ
وهذا ُيري جمراه٤م .واهلل اًمٕم٤ممل.
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞمّ٦م وقمدُمٝم٤م
واًمٙمّلم ومٞمف ي٘مع [شم٤مرة] ذم أصؾ ضمقاز آرشمٙم٤مب ُمـ طمٞم٨م هق،
وأظمرى ُمـ طمٞم٨م اضمتامقمف ُمع اًم٘مّمد ُمـ ّأول إُمر ٓ ٟمٗمًٝم٤م ،وصم٤مًمث٦م ذم
ضمقازه قمٜمد يمقن اعم٘مّمقد هق احلرام واًمٌ٤مىمل ُم٘مدّ ُم٦م ًمف.
إول ،ومٗمل وضمقب إسم٘م٤مء ُم٤م يً٤موي احلرام ،أو ضمقاز ارشمٙم٤مب
أ ُّم٤م ّ
ّ
سم٤مٕول وفم٤مهر إـمّلىمٝمؿ
سح سمٕمض إؾم٤مـملم
ّ
اًمٙمؾ ،وضمٝم٤من أو ىمقٓنّ ،
قمدم وضمقب آضمتٜم٤مب ،وظمّمقص سمٕمض يمٚمامهتؿ هق اًمث٤مين.

آطم ِ
ِ
تٞم٤مط
ًمٙم َّـ اإل ْٟم
َ
ّم٤مف إ ّن شمٜمزيؾ يمّلُمٝمؿ قمغم إرادة قمدم وضمقب ْ

وظمّمقص سمٕمض يمٚمامهتؿ هق اًمث٤مين ،وًمٙم ّـ اإلٟمّم٤مف إ ّن شمٜمزيؾ يمّلُمٝمؿ قمغم
إرادة قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط وم٘مط ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة همػم سمٕمٞمد،
ظمّمقص ً٤م سمٕمد ٟمدرة حت ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م عمٙم ّٚمػ واطمد ،أو قمدم وضمقده
ُمر ذم اًمً٤مسمع اعم٘مؽمن سمٔم٤مهر شم٘مرير اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل ،طمٞم٨م مل يٜمٙمر
يمام ّ
اًمٕمٛمقم ُمـ ـمرف همػم اعمحّمقر ،ومٙم٤من ؾمٌ٥م يمّلُمٝمؿ هق ٟمٗمل آطمتٞم٤مط
وم٘مط ،وسمف ي ّتجف اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ؿمٛمقل اإلمج٤مل ًمذًمؽ.
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ور ّسمام ي٘م٤مل سمِمٛمقل يمٚمامهتؿ ًمٚمٛم٘م٤مم وإ ّن قمٜمقان اعم٘م٤مُملم قمٜمدهؿ واطمد،
ومٞمِمٛمؾ اإلمج٤مع ٟمٔمر ًا إمم إـمّلق يمّلُمٝمؿ اعم١م ّيد سمجٛمٚم٦م ُمـ اخلّمقص ّٞم٤مت،
اًمتٛمًؽ
واًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم إظمٌ٤مر وآقمؽماض قمغم
يمجٕمؾ احلرج ٟمققمٞم ً٤م
ّ
ّ
سم٤محلرج سم٠مٟمّف ٓ يقضم٥م احلٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة وإ ّن ُم٘مت٣م ذًمؽ احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة
صحراء وؾمٞمع اًمٗمْم٤مء ا ًّمتل 1يٜمجس سمٕمْمف عمـ يزاوِل٤م سم٤مًمرـمقسم٦م وحيت٤مج إمم
ُمزاوًمتٝم٤م ،1يمام ذيمره اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل وهمػم ذًمؽ ِمّ٤م ُيده اعمتت ٌّع ،وهق
ُُم ِْمٙمِ ٌؾ ضمدّ ًا.
إول هق
وأ ُّم٤م طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م سمحً٥م اًمدًمٞمؾ ،ومٛم٘مت٣م اًمقضمف
ّ
آىمتّم٤مر قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م آطمتامًم ّٞم٦م ،واحلٙمؿ سمحرُم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة
سم٤مٕول ،وإ ّٓ خلرج قمـ ُمٗمروض اعمً٠مًم٦م ٟمٔمر ًا إمم أ ّن شمرك ّ
يمؾ
ٟٓمدوم٤مع احلرج ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ،ومٞمً٘مط أصؾ اًمتٙمٚمٞمػً ،مٙمقن ُمتٕم ّٚم٘مف
واطمد ُمٜمٝم٤م ُم١م ٍّد إمم احلرج
طمرضم ّٞم ً٤م ،وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ يمقن احلرج ٟمققم ّٞم ً٤م ،يمام هق ُمٌٜمك آؾمتدٓلّ ٕ ،ن
احلرج اًمٜمققمل إٟمّام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ وضمقب آطمتٞم٤مط ،ومٞمٙمقن هق اًمً٤مىمط دون
آُمتث٤مل آطمتامزم اًمذي هق صٜمػ آظمر ُمـ أصٜم٤مف اإلـم٤مقم٦م ،وىمد أذٟم٤م
اوٓمر إمم ارشمٙم٤مب سمٕمض
ؾم٤مسم٘م ً٤م إمم سمٕمض اًمٙمّلم ومٞمف هٜم٤م وذم ُم٤م ًمق
ّ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ا ًّمذيش.
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل :ج /3ص 68وسمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد:
ج /1ص 111و ج /4ص 484و ج /5ص.169

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 515 .....................

اعمحتٛمّلت ،ومراضمع.
وُم٘مت٣م اًمقضمف اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م هق احلٙمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م ُُم ْٓم َٚم٘م ً٤م ًمق مل ٟم٘مؾ

سمِ٤مُمتِٜم٤م ِع اًمؽمظمٞمص ومٞمف ذم اجلٛمٞمعّ ،
وإٓ ومّل.

وأ ُّم٤م اًمراسمع ،وم٘مد ذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم ذم شمٜم٘مٞمحف ذًمؽ اًمقضمف هٜم٤مك إٟمّف
اعمحرم اعمٕمٚمقم إ ْمج٤مًٓ سملم اعمحتٛمّلت سمٕمدم
قمٚمؿ ُمـ ذًمؽ أ ّن أُمر ايمتٗمك ذم
ّ
اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سم٢مشمٞم٤مٟمف ومل يٕمتؼم اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اشمٞم٤مٟمف ،1وذيمر 1هٜم٤م إ ّن اًمٔم٤مهر
دًٓمتف قمغم ضمقاز ارشمٙم٤مب ّ
اًمٙمؾً ،مٙمـ ُمع قمدم اًمٕمزم قمغم ذًمؽ ُمـ ّأول
ومٞمًتحؼ
إُمر ،وأ ُّم٤م ُمٕمف ،وم٤مًمٔم٤مهر صدق اعمٕمّمٞم٦م قمٜمد ُمّم٤مدوم٦م احلرام،
ّ
ِ
اًمٕم٘م٤مب3.
وسملم هذيـ اًمٙمّلُملم سمٔم٤مهرمه٤م شمداومعّ ،إٓ أن ُيٕمؾ اًمث٤مين وضمٝم ً٤م
إولً ،مٙم ّـ اًمٔم٤مهر إ ّن وضمٝمف اًمت٠م ُّمؾ ذم أصؾ
ًمٚمت٠م ُّمؾ ا ًّمذي أُمر سمف قم٘مٞم٥م ّ
اًمدًمٞمؾ ،يمام يِمػم إًمٞمف ُم٤م ذيمره ذم اعم٘م٤مم أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُ :مْم٤موم ً٤م إمم أ ّن ُم٤م
ذيمره ُمـ أ ّن أُمر ،ايمتٗمك سمف قمٜمف ،ا ّٟمام يٜم٤مؾم٥م إذا يم٤من احلٙمؿ سم٤مًمؽمظمٞمص ُمـ
شمٜمجز
ىمٌؾ أُمر وأ ُّم٤م إذا يم٤من ُمـ ىمٌؾ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ،أو اًمٕم٘مّلء سمٕمدم ّ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :165سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5
ص 191وج /4ص :515اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /4ص 19ويمتٌ ً٤م أظمر.
ُ .1مٙمتقب ذم اعمخٓمقـم٦م ومقق هذه اًمٙمٚمٛم٦م «ظش.
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :166سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5
ص 197واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /4ص.13
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اًمتٙمٚمٞمػ سمحٞم٨م يتٌٕمف آطمتٞم٤مط وإٟمّف ٓ حيًـ اًمٕم٘م٤مب سم٤م ّشمٗم٤مق اعمّم٤مدوم٦م ،ومّل
اعمتقضمف
يقضمف أ ّن ذًمؽ سم٤مقمتٌ٤مر اخلٓم٤مب اًمٗمٕمكم
ّ
رسمط ًمف سم٤ميمتٗم٤مء أُمرّ ،إٓ أن ّ
ف ِ
يم٤مؿم َٗم ْ ِ
ُ
لم قمـ يمٞمٗم ّٞمتف ويٙمقن ايمتٗم٤مء أُمر
قمغم اعمٙم ّٚمػ ،ومٞمٙمقن
اًمٕم٘مؾ واًم ُٕم ْر ُ
ٕضمؾ طمٙمٛمٝم٤مّ ،
وًمٕمؾ هذا اًمتٕمٌػم ومرار قمـ إؿمٙم٤ملً 1مزوم ضمٕمؾ اًمٌدل سمٕمد
سح سمف ذم اعمحّمقر ،ومجٕمؾ
حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ّ
اعمٜمجز ًمٚمتٙمٚمٞمػ ،يمام ّ
آيمتٗم٤مء ُمـ ىمٌؾ أُمر طمتّك يٕم٘مؾ ُمٕمف اًمٌدًم ّٞم٦م ،وىمد قمروم٧م اإلؿمٙم٤مل ذم
اعمٌٜم ّل واعمٌٜمك قمٚمٞمف وإُمر ؾمٝمؾ.
ويٛمٙمـ سمٜم٤مء اًمقضمٝملم قمغم اًمقضمٝملم اعمت٘مدّ ُملم ذم ذًمؽ اًمدًمٞمؾ ،وم٢من
شمٜمجز اخلٓم٤مب سمف ،يم٤من ُم٘مت٣م
ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن اًمٕمٚمؿ اعمقضمقد يمٕمدُمف ذم قمدم ّ
اًم٘م٤مقمدة اًمؽمظمٞمص ذم ّ
اًمٙمؾً ،مٕمدم آضمتٜم٤مب ذم رء ُمٜمٝم٤م ّإٓ ذم صقرة
اًم٘مّمد ،أو ٓ قمغم وضمف :وإن ىمٚمٜم٤م سم٠م ّن اطمتامل اًمير ًمقهٜمف همػم ُمٕمتٜمك سمف ،أو
اطمتامل اعمّم٤مدوم٦م ،ومٝمق ٓ ي٘مض ّإٓ سم٢مًمٖم٤مء آطمتٞم٤مط ،وأ ُّم٤م ارشمٙم٤مب ّ
اًمٙمؾ سمٕمد
ومرض اعم٘متض عمراقم٤مشمف ذم اجلٛمٚم٦م ،ومٝمق إًمٖم٤مء ًمٚمٕمٚمؿ آطمتامزم ،ومٝمق همػم ضم٤مئز
ظمّمقص ً٤م ذم صقرة اًم٘مّمدّ ،
وم٤من إضمراءه ومٞمف فم٤مهر اًمٗمً٤مد عم٤م ومٞمف ُمـ اإلىمدام
قمغم اًمير اعم٘مٓمقع.

وومٞمف :إ ّن ُم٤م ذيمر ُمـ اًمث٤مين ذم همػم صقرة اًم٘مّمد ُُم ِْمٙمِ ٌؾ ضمدّ ًاّ ،
وم٤من

اعم٤مٟمع اعمٗمروض ا ًّمذي هق وهـ آطمتامل ُمقضمقد ذم اعمحتٛمؾ إظمػم،
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اإلؿمٙم٤ملش.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 517 .....................

ضورة شمً٤موي ٟمًٌتف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ّ
اًمٙمؾ ـ ًمق ّ
ظمكم وٟمٗمًف ـ ومٙمٞمػ حيٙمؿ سم٤معمٜمع
قمٜمف ،وطمّمقل اًمٕمٚمؿ طمٞمٜمئذ يتح ّ٘مؼ احلرام ُمٜمف سمف ،أو سمام شم٘مدّ ُمف همػم و٤مئر،
يمام ؾمٌؼ ُمـ قمدم طمرُم٦م ؾمٌ٥م اًمٕمٚمؿ سم٤محلرام.
إول أيْم ً٤م ِمٜمقعّ ،
وم٤من إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ وختّمٞمص ُم٤م
وُم٤م ذيمر ذم ّ
اًمِمؼ ّ
حيٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ٕضمٚمف سمٖمػمه إٟمّام يً ّٚمؿ سم٘مدر اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ،وأ ُّم٤م سمحٞم٨م
ّ
يرظمص ُمٕمف سمؽمك اعمقاوم٘م٦م آطمتامًمٞم٦م ،ومٝمق همػم ُمً ّٚمؿ ِمّ٤م ذيمر ،ومً٘مقط اعمرشمٌ٦م
إومم ُمـ آُمتث٤مل ًمٕمدم ووم٤مء اًمٕمٚمؿ اعمٗمروض ًمف ٓ ي٘مض سمً٘مقط اعمرشمٌ٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،سمؾ ّ
ًمٕمؾ اًمٕمٙمس أوممّ ٕ ،ن إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ ًمٙمثرة اعمحتٛمّلت همػم وا ٍف
سم٢مؾم٘م٤مط اعمقاوم٘م٦م آطمتامًمٞم٦م ،سمؾ اًمٙمثرة إٟمّام يْم ّٕمٗمف سم٤مقمتٌ٤مر آطمتٞم٤مط.
ُمر ذم اًمتٗمّمٞمؾ سملم
وىمد ي٘م٤مل سمحرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٟمٔمر ًا إمم ُم٤م ّ
اعم٘م٤مُملم ذم اعمحّمقر ،يمٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م قمٜمقاٟم ً٤م حمٔمقر ًا قمٜمد اًمٕم٘مؾ
حمّمّل ًمف
ٜمٝمل قمٜمفً ،مٙمقٟمف ّ
وهق حيّمؾ سم٤مرشمٙم٤مب اعمحتٛمؾ إظمػم ،ومٝمق اعم ّ
دون همػمه.
وسمٕمض شمٚمؽ اًمقضمقه ًمق مل يً ّٚمؿ هٜم٤م ٟمٔمر ًا إمم ّ
ُم٤مدل قمغم وضمقب
آطمتٞم٤مط أيْم ً٤م ،ومّل ُم٤مٟمع ُمٜمف هٜم٤م ًمً٘مقط آطمتٞم٤مط ومٞمف ،وًمق ؾم ّٚمؿ ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م
يً ّٚمؿ ُمـ اًمقضمف اعمذيمقر هق إؾم٘م٤مط آطمتٞم٤مط ٓ ،اًمؽمظمٞمص ذم خم٤مًمٗم٦م
اًمقاىمع ىمٓمٕم ً٤م.
قمغم] طمرُم٦م
وأ ُّم٤م اخل٤مُمس ،وم٘مد اؾمتٔمٝمر سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م اإلمج٤مع [ ٰ
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم ُم٤م ُي ِْم ِٕم ُر سمف يمّلُمف هٜم٤م أيْم ً٤م ،وم٢من شم ّؿ ،ومٝمقّ ،
وإٓ ـ يمام هق
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ّ
ًمٚمحؾ واًمؼماءة ،وأ ُّم٤م اطمتامل
اًمٔم٤مهرـ وم٤معمرضمع ومٞمف إمم إصقل اعم٘متْمٞم٦م
اإلمج٤مع ومٝمق همػم يم٤مف ذم ؾم٘مقط إصؾ ضمزُم ً٤م وإن مل يً ّٚمٛمف ؾم ّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم.
هذا إذا مل يٜم٤مىمش ذم ؿمٛمقل شمٚمؽ اًمٕمٛمقُم٤مت عمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وًمق
ُمـ طمٞم٨م ًمزوم إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ ذم اًمٌلم ًمٚمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م ،يمام هق اًمٔم٤مهر قمٜمدي،
ّ
وإٓ وم٠مد ًّم٦م إصقل واًمٕمٛمقُم٤مت همػم يم٤مومٞم٦م ذم اعم٘م٤مم ،ومّلسمدّ ُمـ آطمتٞم٤مط
سمٛم٘مت٣م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ قمٜمد قمدم صمٌقت اإلذنٟ ،مٕمؿ ًمق أٟمٙمر أطمد طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ
وًمق ذم اجلٛمٚم٦م شم ّؿ احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة.
اًمتٛمًؽ سم٢مـمّلق
وأ ُّم٤م اًمً٤مدس ،وم٘مد فمٝمر اًمٙمّلم ومٞمف ِمّ٤م ؾمٌؼ ،و ّ
اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل ُمع ُم٤م قمروم٧م همػم ضم ّٞمد.
ٌ
ؾم٤مىمط
وأ ُّم٤م اًمً٤مسمع ،وم٤مًمٙمّلم ذم اعمً٠مًم٦م ذم اعمقوقع اعمٗمروض ومٞمف
رأؾم ً٤م.
ويمذا اًمث٤مُمـ.
وأ ُّم٤م إظمػم :وم٘مد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ومٞمفُ ،مع أ ّن إظمراج صقرة اعمخ٤مًمٗم٦م
اًم٘مٓمٕمٞم٦م يمام هق ُمٗمروض اعم٘م٤مم ُمـ اًمٕمٛمقم همػم و٤مئرّ ،إٓ أن يدومع ذًمؽ
سمٕمدم اعم٘متض ًمف سمٕمد ؿمٛمقل دًمٞمؾ إصؾ ،وىمد شم٘مدّ م اًمٙمّلم ذم ُمٌٜم٤مه هذا.
ّ
اًمٙمؾ
وذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم :إ ّن اًمتح٘مٞمؼ قمدم ضمقاز ارشمٙم٤مب
ّ
اعمحرم
اًمدال قمغم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ
ٓؾمتٚمزاُمف ـمرح اًمدًمٞمؾ اًمقاىمٕمل
ّ
اًمقاىمٕمل ،يم٤مخلٛمر ذم ىمقًمف« :اضمتٜم٥م قمـ اخلٛمرشّ ٕ :ن هذا اًمتٙمٚمٞمػ ٓ يً٘مط
قمـ اعمٙم ّٚمػ ُمع قمٚمٛمف سمقضمقد اخلٛمر سملم اعمِمتٌٝم٤مت.
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هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ذم همػم اعمحّمقر آيمتٗم٤مء ذم اُمتث٤مًمف سمؽمك سمٕمض
اعمحتٛمّلت ،ومٞمٙمقن اًمٌٕمض اعمؽموك سمدًٓ فم٤مهر ّي ً٤م قمـ احلرام اًمقاىمٕملّ ،
وإٓ
وم٢مظمراج اخلٛمر اعمقضمقد ي٘مٞمٜم ً٤م سملم اعمِمتٌٝم٤مت قمـ قمٛمقم ىمقًمف« :اضمتٜم٥م قمـ
يمؾ مخرش اقمؽماف سمٕمدم طمرُمتف واىمٕم ً٤م ،وهق ُمٕمٚمقم اًمٌٓمّلن1.
ّ

أىمقلُ :م٤م ذيمره [ ُِم ْـ] ُمٌٜم ٰك اُمتٜم٤مع شمرظمٞمص اًمِم٤مرع قمغم ارشمٙم٤مب مجٞمع
حمتٛمّلت ُّ
اًمِم ٌْ َٝم ِ٦م ُمع سم٘م٤مء اًمتحريؿ اًمقاىمٕمل سمح٤مًم ِ ِف وىمد ؾمٌؼ اإلؿمٙم٤مل ذم هذا
صحتف هٜم٤مك ،ومٗمل ضمري٤مٟمف ذم اعم٘م٤مم ـ ٟمٔمر ًا إمم ّاحت٤مد اعمٜم٤مط
اعمٌٜمك ،وًمق ُؾم ِّٚم َٛم ْ٧م ّ
ُمٜمجز رأؾم ً٤م ـ إؿمٙم٤مل شم٘مدّ م ومٞمف.
وقمدُمفّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ هٜم٤م همػم ّ
صمؿ إ ّن ؿمٞمخٜم٤مُ مع قمدم ُمً٤مقمدشمف قمغم اعمٌٜمك اعمِم٤مر إًمٞمف واوم٘مف ذم
ّ
ذًمؽٟ ،مٔمر ًا إمم أٟمّف ًمق ؾم ّٚمؿ قمدم حت ّ٘مؼ اإلمج٤مع قمغم اعمٜمع هٜم٤م يم٤معمحّمقر،
احلؾ همػم ٍ
َوم٢مـمّلق قمٛمقُم٤مت ّ
اًمتٛمًؽ سمف ُمٌٜم ّل قمغم إـمّلق
واف سم٢مشمٞم٤مٟمفّ ٕ :ن
ّ
اًمٙمّلم سم٤مقمتٌ٤مر اجلٝم٤مت ،وهق همػم ُمً ّٚمؿ ذم اعم٘م٤ممّ ٕ :ن اعمً ّٚمؿ ُمٜمف هق ّ
طمؾ
اًمِمٌٝم٦م ُمـ يمقهن٤م ؿمٌٝم٦م ،وأ ُّم٤م ُمـ طمٞم٨م حت ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ذم وٛمٜمف،
ومٝمق ِمٜمقعٟٕ :مّف ضمٝم٦م ظم٤مرضم ّٞم٦م ٓ يِمٛمٚمٝم٤م اإلـمّلق.
وقمٜمدي ومٞمف ٟمٔمر ئمٝمر وضمٝمف ِمّ٤م ؾمٌؼ ،وهذا يم ّٚمف ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م

ُمـ طمٞم٨م هل هل ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف ىم٤مصد ًا ًمٚمحرام أو ٓ ،ومػمشمٙم٥م
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 166و  167واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /4ص.13
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اًمٌ٤مىمل ُم٘مدّ ُم٦م ًمف ،أو يمقٟمف ىم٤مصد ًا ًمٚمٛمجٛمقع ُمـ طمٞم٨م أٟمٗمًٝم٤م ُمـ ّأول
ضمقزٟم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م هل ،ومٞم٘مع اإلؿمٙم٤مل ذم طمرُمتف ذم ّ
يمؾ
إُمر :وًمق ّ
ُمٜمٝمام .أ ُّم٤م ًمق يم٤من ىم٤مصد ًا ًمٚمحرام سمٜمٗمًف ،يمٛمـ يريد ذب اخلٛمر ،ومٞمنمب
مجٞمع اعمحتٛمّلت ٕضمٚمف ،وم٘مد ذيمر سمٕمض إؾم٤مـملم هٜم٤م :إ ّن اًمٔم٤مهر
أول آرشمٙم٤مب سمٜم٤مء قمغم طمرُم٦م اًمتجري1.
اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب ًمٚمحرُم٦م ُمـ ّ

ّ

اًمتجري سمٕمد ذيمر اًمتٚم ٌّس ِمّ٤م حيتٛمؾ يمقٟمف ُمٕمّمٞم٦م رضم٤مء
وذيمر ذم ُمً٠مًم٦م
ّ
ًمتح ّ٘مؼ اعمٕمّمٞم٦م سمف ،أو ًمٕمدم اعمٌ٤مٓة سم٤محلرام ،أو ًمرضم٤مء أن ٓ يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م،
اًمتجري ومٞمٝم٤م قمدم يمقن اجلٝمؾ قمذر ًا قم٘مٚمٞم ً٤م أو ذقمٞم ً٤م،
إٟمّف يِمؽمط ذم صدق
ّ
يمام ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة اًمقضمقسمٞم٦م واًمتحريٛمٞم٦مّ ،
وإٓ مل يتح ّ٘مؼ اطمتامل
اعمٕمّمٞم٦م وإن حت ّ٘مؼ اطمتامل اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل ،يمام ذم ُمقارد أص٤مًم٦م
اًمؼماءة واؾمتّمح٤مِب٤م1.

أىمقل :فم٤مهر هذه اًمٕمٌ٤مرة ي٘متض أن يٙمقن احلرُم٦م ُمـ ّأول آرشمٙم٤مب
دمري ً٤م سمنمط أن ٓ يٙمقن اجلٝمؾ قمذر ًا ذم اعم٘م٤مم ،وهذا إن يم٤من ٕضمؾ طمرُم٦م
ّ
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ذم ظمّمقص هذا اًم٘مًؿ ،ومٝمق ٓ ي٘متض احلرُم٦م

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :167سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5
ص 198ويمتٌ ً٤م أظمر.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :49سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/1
ص :136اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /1ص 133و. ...
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اعمتٕملم ًمٚمحرُم٦م:
ُمـ أ ّول آرشمٙم٤مب ،ضورة أ ّهن٤م حتّمؾ سم٤مًمٗمرد إظمػم ،ومٝمق ّ
وإن يم٤من ٕضمؾ طمرُم٦م ارشمٙم٤مب ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م ،ومٝمق إٟمّام ي ّتجف إذا ىم ّٞمدٟم٤م اًمؽمظمٞمص
ذم شمرك آطمتٞم٤مط ذم همػم اعمحّمقر سمٖمػم هذه اًمّمقرة ،ومٞمٚمزم هٜم٤م سم٤محلرُم٦م
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وطمٞمٜمئذ َوم ُٛم َّت َج ُف 1اًمٌٜم٤مء قمغم احلرُم٦م اًمٔم٤مهري٦م ـ قم٘مٚم ّٞم٦م أو ذقم ّٞم٦م ـ
ُمٓمٚم٘م ً٤م وًمق مل ٟم٘مؾ سمحرُم٦م اًمتجري ،وم٤مًمتٓمٌٞمؼ سملم اًمٙمّلُملم َهمػم ِ
طم٤مص ٍؾّ :إٓ
ّ
ُْ
أ ْن ُي َ
سم٤مًمتجري إٟمّام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ ىمّمد اعمحرم
٘م٤مل :إ ّن احلرُم٦م قمغم اًم٘مقل
ّ
اعمتٚم ٌّس سمٗمٕمؾ ُم٘مدّ ُمتف ،أو يراد سم٤محلرُم٦م ُم٤م يؽم ّشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب قمغم آطمتامل
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومّل شمداومع سمٞمٜمٝمام.
إظمػم،
وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،وم٤مًمٔم٤مهر هق احلٙمؿ هٜم٤م سمٕمدم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م
ضمقزٟم٤مه٤م ُمـ طمٞم٨م هل هلّ ٕ ،هن٤م خم٤مًمٗم٦م واىمٕم٦م قمـ قمٛمد وىمّمد إًمٞمٝم٤م
وًمق ّ
ويّمدق اعمٕمّمٞم٦م ُمٕمف قمٜمد اًمٕمرف واًمٕم٘مّلء وحيٙمٛمقن سم٤مؾمتح٘م٤مىمف اًمٕم٘م٤مب
حمرُم ً٤م
قمٚمٞمف :وٕ ّن اعمجٛمقع ىمد ارشمٙم٥م ُم٘مدّ ُم٦م ٓرشمٙم٤مب احلرام ،ومٞمٙمقن ّ
اًمتقصؾ إمم احلرام ،وهذه اعم٘مدّ ُم٦م وإن يم٤مٟم٧م
يمً٤مئر اعم٘مدّ ُم٤مت اعم٘مّمقد ِب٤م
ّ
اًمتقصؾ يراد ِب٤م هٜم٤مك
ُم٘مدّ ُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ قمٜمد اًمتحٚمٞمؾ واعم٘مدّ ُم٦م اعم٘مّمقد ِب٤م
ّ
ُم٘مدّ ُم٦م اًمقضمقدّ ،إٓ أ ّن اًمٔم٤مهر إ ّن اجلٝم٦م اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م ُمقضمقدة هٜم٤م قمغم
اًمقضمف إىمقى ،وٕ ّن أد ًّم٦م اًمؽمظمٞمص همػم واومٞم٦م سمح ّٚمٞم٦م ُمثؾ ذًمؽّ ٕ :ن ومٞمف
ظم٤مص٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إـمّلق ُمـ طمٞم٨م شمٚمؽ اجلٝم٦مّ ،
وم٤من اإلـمّلق ُمـ طمٞم٨م
ضمٝم٦م ّ
 .1إومم« :وم٤معمتّجفش.
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إول
ُمقرث ًمٚمتِمٙمٞمؽ ،وُمٗم٤م ُد اًمقضمف
اجلٝم٤مت يرشمٗمع سم٠مدٟمك ؾمٌ٥م
ّ
ّ
اؾمتح٘م٤مق اعم١ماظمذة سمتح ّ٘مؼ اعمّم٤مدوم٦م و[ُمٗم٤مد اًمقضمف] اًمث٤مين طمرُم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م
ٍ
طمٞمٜمئذ ،ويمذا اًمث٤مًم٨م إن ارشمٗمع اإلـمّلق ُمٓمٚم٘م ً٤مّ ،
وإٓ سم٠من ىمٍم دًٓمتف قمغم
اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ومٌ٤مٕظمػم ،وىمد ؾمٌؼ سمٕمض اًمٙمّلم ذم ٟمٔمػمه ذم اعمحّمقر.
وأ ُّم٤م ًمق ىمّمد اعمجٛمقع ٕٟمٗمًٝم٤م ُمـ ّأول إُمر ،وم٘مد ذيمر سمٕمض
إؾم٤مـملم أ ّن اًمتح٘مٞمؼ قمدم ضمقاز آرشمٙم٤مب إذا ىمّمد ذًمؽ ُمـ ّأول إُمر،
ومٞمًتحؼ اًمٕم٘م٤مب سمٛمّم٤مدوم٦م احلرام1.
ّ
وم٤من ىمّمده ىمّمد ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م واعمٕمّمٞم٦م،
ّ

وذيمر ؿمٞمخٜم٤م إ ّٟم٤م ٓ ٟمرى ومرىم ً٤م سمٞمٜمف وسملم ُم٤م إذا مل ي٘مّمده ُمـ ّأول
إُمر.

واجلقاب قمٜمف ُمع اطمتامل يمقٟمف ُمـ ُمتٗمرقم٤مت ُم ِ
ٗم٤مد اًمقضمف اًمراسمع ِمّ٤م
ُ
ّ

ؾمٌؼ ،وقمٚمٞمف وم٤مًمتٗمرىم٦م فم٤مهرة [ُمـ] أ ّن اًمٔم٤مهر هق ُم٤مذيمره ً ،مٙم٤من ىمّمد
وشمٕمٛمده قمٚمٞمف وحت ّ٘مؼ اإلرشمٙم٤مب ُمٜمف ظم٤مرضم ً٤م ،وٓ
اعمٙم ّٚمػ ارشمٙم٤مب احلرام
ّ
ومرق سملم طمرُم٦م ارشمٙم٤مب احلرام قم٘م ً
ّل و ُقم َ٘مّل ًء سملم وىمققمف قمـ ىمّمده وقمٛمد
شمٗمّمٞمكم أو إمج٤مزم ذم وٛمـ اعمجٛمقعُ ،مع ىمّمقر أد ًّم٦م اًمرظمّم٦م عمثؾ ذًمؽ وًمق
ىمٚمٜم٤م سمف ذم ُم٤م ؾمٌؼ ،سمؾ ٓ يٌٕمد دقمقى اؾمت٘مّلل اًمٕم٘مؾ واًمٕمرف ومٞمف سمحٞم٨م ٓ
يٛمٙمـ صدور اًمؽمظمٞمص ذقم ً٤م ومٞمف ،وم٢م ّن اخلٛمر ُمث ً
ّل مل خيرج قمـ طمرُمتف
واىمٕم ً٤م سمٕمد ،ومت٠م ُّمؾ ضمٞمد ًا.
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.166
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اعمحرم اًمقاىمٕمل اعمر ّدد ِمّ٤م ٓ ّ
يرظمص اًمِم٤مرع ذم
هذا يم ّٚمف إذا مل يٙمـ
ّ
ارشمٙم٤مسمف ٕضمؾ شمٕم ّٚمؼ همروف سمٕمدم وضمقده ذم اًمقاىمع أو ًمٖمػم ذًمؽّ ،
وإٓ ومّل
إؿمٙم٤مل ذم طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م سم٠مىمً٤مُمٝم٤م اًمثّلصم٦م.
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم سمٞم٤من شمٕمريػ همػم اعمحّمقر وو٤مسمٓم٦م اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمحّمقر

ور ّسمام يذيمر ذم شمٗمًػمه وضمقه:
أطمده٤مُ :م٤م قمـ اعمح ّ٘مؼ 1واًمِمٝمٞمد 1اًمث٤مٟمٞملم ،واعمٞمز ،3وص٤مطم٥م
اعمدارك ،4سمٕمد ذيمر أ ّن اعمرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف :إ ّن ُم٤م يم٤من همػم حمّمقر ذم
اًمٕم٤مدة ،سمٛمٕمٜمك أٟمّف يٕمن قمدّ ه ٓ ُم٤م اُمتٜمع قمدّ هّ ٕ ،ن ّ
يمؾ ُم٤م يقضمد ُمـ إَقمداد
ىم٤مسمؾ ًمٚمٕمدّ واحلٍم.5

واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم شم٤مرة سم٠مٟمّف إٟمّام ي ّتجف إذا يم٤من ِ
آقمتام ُد ذم

قمدم وضمقب آضمتٜم٤مب قمغم اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل قمغم ضمقاز آرشمٙم٤مب ذم همػم

 .1طم٤مؿمٞم٦م إرؿم٤مد إذه٤من (ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره) :ج/9
ص :71طم٤مؿمٞم٦م ذائع اإلؾمّلم ًمٚمٛمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل :ج /13ص 141و  :141وطم٤مؿمٞم٦م
ذائع اإلؾمّلم ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين :ص :85وُمً٤مًمؽ اإلومٝم٤مم :ج /1ص.183
 .1اٟمٔمر :روض اجلٜم٤من :ص.114
 .3ذم اعمخٓمقـم٦م« :اعمجٚمزشٟ .م٘مؾ ىمقًمف ص٤مطم٥م ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ذم :ج /1ص.153
 .4اٟمٔمر :اعمدارك :ج /3ص.153
 .5اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 168واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
ص.14
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قمؼم ِبذه اًمٕمٌ٤مرة اًمٙم٤مؿمػ
اعمحّمقر ،أو قمغم حتّمٞمؾ اإلمج٤مع ُمـ ا ّشمٗم٤مق ُمـ ّ
قمـ إٟم٤مـم٦م احلٙمؿ ذم يمّلم اعمٕمّمقم ِب٤م1.

شمٕمن اًمٕمدّ همػم ُمتح ّ٘مؼ ذم ُم٤م ُم ّثٚمقا سمف ًمٖمػم اعمحّمقرة
وأظمرى إ ّن ّ
وم٤من قمدّ إًمػ ٓ يٕمدّ قمنا1.
ّلّ ،
يم٤مًٕمػ ُمث ً
إول:
ويٛمٙمـ دومع ّ
ّأوًٓ :سمدقمقى إُمٙم٤من حتّمٞمؾ اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل قمغم قمدم اًمٗمرق ذم أومراد
همػم اعمحّمقر قمٜمدهؿ ،إذ مل يٕمٝمد ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ اطمتامل اًمتٗمّمٞمؾ سملم
أىمً٤مُمف ،ومٙم٤من همػم اعمحّمقر قمٜمدهؿ قمٜمقان واطمد ،وم٢مذا صمٌ٧م ذم سمٕمْمٝم٤م صمٌ٧م
ذم همػمه سمذًمؽ.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سم٠م ّن اًمدًمٞمؾ اًمّم٤مًمح ًمتٕمٞملم قمٜمقان اعمقوقع ًمـ ّام يم٤من ُمٜمحٍم ًا
قمٜمدهؿ ذم ذًمؽ ًمزم اًمتٕمقيؾ قمغم ظمّمقص اإلمج٤مع ذم اعم٘م٤ممً :مٕمدم شمٕمٞملم
اعمقوقع سمٖمػم ذًمؽ ُمـ اًمقضمقه اعمٕمرووم٦م.
أ ُّم٤م احلرج ،ومأل ّٟمف سمٕمد يمقٟمف ؿمخّم ّٞم ً٤م يٜم٘مٚم٥م قمٜمقان اعمً٠مًم٦م إمم قمٜمقان
آظمر ،وهق ُم٤م يم٤من ُمـ اًمِمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م احلرج ـ يمام طمٙمل قمـ ص٤مطم٥م اعمٕم٤ممل 3ذم
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 168واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
ص .14-16
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 168واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
ص.16
 .3اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمديـ (ىمًؿ اًمٗم٘مف) :ج /1ص.581
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وم٘مٝمف ـ وإن يم٤من ٟمققم ّٞم ً٤م ومّلسمدّ ُمـ ُمّلطمٔم٦م ٟمقع واطمد طمتك ُيٕمؾ ُمٕمٞم٤مر ًا
ًمٚمحٙمؿ ،ومٞمجقز شمٕمٞمٞمٜمف ذم قمٜمقان همػم اعمحّمقر وًمق سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م شم٘مدّ م.
وأ ُّم٤م إظمٌ٤مر اًمٕم٤م ُّم٦م ومأل ّهن٤م شمٕمدل قمغم صمٌقت احل ّٚمٞم٦م ذم ّ
يمؾ ُمِمتٌف،
ومّلسمدّ ُمـ دقمقى ظمروج قمٜمقان اعمحّمقر ّ
سمامدل قمٚمٞمف ،ومّل يٛمٙمـ حتّمٞمؾ
اًمٕمٜمقان سمف.
اخل٤مص٦م ،ومٙمذًمؽ ًمٕمدم ذيمر اًمٕمٜمقان ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞم ً
ّل.
وأ ُّم٤م إظمٌ٤مر
ّ
وأ ُّم٤م اًمراسمع ،ومٝمق وإن أُمٙمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٜمقان ُمٜمفّ ،إٓ أٟمّف ُمٜمٔمقر ومٞمف
وهمػم ُمٕمروف قمٜمد اًم٘مقم ِمّ٤م مل ي٘م٤مرب قمٍمٟم٤م ،يمً٤مئر اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م ؾمقى
دقمقى يمقن صمٌقت آطمتٞم٤مط ذم اعمحّمقر قمغم ظمّلف اًم٘م٤مقمدة إلمج٤مع
ٍ
إول ذم اًمرضمقع إمم اًمٕمرف ،ومت٠م ُّمؾ.
وٟمحقه ،ومح٤مًمف طمٞمٜمئذ يمح٤مل اًمقضمف ّ
ودومع اًمث٤مين سم٠م ّن اًمٔم٤مهر ُمٜمف محؾ يمّلُمٝمؿ قمغم يمقن ؾمٌ٥م اًمٕمن ًمٚمٕمدّ
هق ظمّمقص يمثرة اًمٕمدد سم٠من يٙمقن زي٤مدة اًمٕمدد ُم٤مٟمٕم ً٤م قمـ ؾمٝمقًم٦م اًمٕمدّ  ،وهق
همػم فم٤مهر يمام ئمٝمر ُمـ يمّلم ضمدّ ي ّ
اًمٕمّلُم٦م ـم٤مب صمراه طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ
ّ
ومٞمتٕمذر أو
شمٗمًػمه سمام يٙمقن ظم٤مرضم ً٤م قمـ طمدّ اإلطمّم٤مء سمحً٥م اًمٕم٤مدة،
يتٕمناطمّم٤مؤه ذم اًمٕم٤مدةً ،مٙمثرشمف واٟمتِم٤مره ،صمؿ اؾمتٔمٝمره ـم٤مب صمراه1.

ّ

ّ

س ْي ٌح ذم َقمدَ ِم ا ْٟم ِح ِ
رى ـ َ ِ
ّم٤مر اًمًٌ٥م سم٤مًمٙمثرة ،وطمٞمٜمئذ
وهذا ـ َيمام َشم ٰ

وم٤معمٜمع ُمـ قمن اًمٕمدّ ذم إًمػ ُمٓمٚم٘م ً٤م همػم ُم ّتجف ،سمؾ اًمٖم٤مًم٥م ذم همػم اعمحّمقر
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص 598و .599
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هق حت ّ٘مؼ اًمٕمن ومٞمف ٕضمؾ آٟمتِم٤مرّ ٕ :ن اًمٔم٤مهر ُمٜمف ُمٓمٚمؼ اًمٕمن اًمٗمريض
ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمًٝمقًم٦م.
وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،وم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر وإن مل ي٘مع ذم آي٦م أو رواي٦مً ،مٙمٜمّف وىمع
ذم ُمٕم٘مد إمج٤مقمٝمؿ وُمتقن ومت٤موَيؿ ،ووىمققمف يٙمِمػ قمـ إٟم٤مـم٦م احلٙمؿ ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ ُمـ أن يٕم٤مُمؾ ُمٕمف ُمٕم٤مُمٚم٦م
ُمر ،ومّلسمدّ
يمّلم اعمٕمّمقم سمف ُمْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ّ
اًمٚمٗمظ اًمقاىمع ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ُمـ اًمرضمقع إمم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي ،أو اًمٕمرذم إن
أُمٙمـّ ،
وإٓ وم٠مىمرب اعمج٤مزات إًمٞمف ،وم٢من اٟمْمٌط اعمقارد سمٌمء ُمـ ذًمؽ ومٝمق،
ّ
وإٓ وم٢من أُمٙمـ حتّمٞمؾ ُمٜم٤مط آظمر ،يمتٕمٞملم ُمٞمزان ذقمل ـ يمام وىمع ذم مجٚم٦م
ُمـ اعمقارد ـ أو ُمّلطمٔم٦م دًمٞمؾ ّ
يدل قمغم صمٌقت اعمحٛمقل أو ٟمٗمٞمف ومٝمق اعم ّتٌع،
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إ ّن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ أقمٜمل
وإ ّٓ وضم٥م اًمرضمقع إمم اًم٘مقاقمد:
قمٜمقان همػم اعمحّمقر ـ ًمـ ّام يم٤من ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل اًمٚمٖمقي ّ
ُمتٕمذر اإلرادةٟٕ :مّف
قمٌ٤مرة قمـ ُم٤م حيَم وهق ُمـ اعم٘مقٓت همػم اعمتح ّ٘م٘م٦م ذم اخل٤مرج إن أريد سمف
قمدم إُمٙم٤من اًمٕمدّ قم٘م ً
ّل واًمٜم٤مدرة إن أريد قمدم اإلُمٙم٤من اًمٕم٤مدي ،ومٝمق همػم
ُم٘مّمقد ذم اعم٘م٤مم ،ومّلسمدّ ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمرضمقع إمم اًمٕمرف ،ومػماد سمف ُم٤م ٓ يٕمدّ
وٓ حيَم قمروم ً٤م ،ومػمضمع إمم ُم٤م ذيمروه قمـ قمن اًمٕمدّ .
ور ّسمام ىم ّٞمده سمٕمْمٝمؿ سمٕمن اًمٕمدّ

ذم زُم٤من ىمّمػم ،ومٗمل «ومقائد اًمنمائعش1

 .1اٟمٔمر :طم٤مؿمٞم٦م اًمنمائع (اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره) :ج/13
ص.141
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و«طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مدش 1سمٕمد أن ذيمر أ ّن همػم اعمحّمقر ُمـ احل٘م٤ميؼ اًمٕمروم ّٞم٦م :إ ّن
ـمريؼ وٌٓمف أن ي٘م٤مل ٓ :ري٥م أٟمّف إذا أظمذ ُمرشمٌ٦م قمٚمٞم٤م ُمـ ُمراشم٥م اًمٕمدد
ـ يم٠مًمػ ُمثّل ـ ىمٓمع سم٠م ّٟمف ِمّ٤م ٓ حيٍم وٓ يٕمدّ قم٤مدةً ،مٕمن ذًمؽ ذم اًمزُم٤من
إول أحلؼ سمف ،ويمذا
اًمٞمًػم وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمقؾم٤مئط يم ّٚمام ضمرى جمرى اًمٓمرف ّ
ُم٤م ضمرى جمرى اًمٓمرف اًمث٤مين أحلؼ 1سمف ،إمم آظمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم اعم٘م٤مم أيت إن ؿم٤مء

اهلل شمٕم٤ممم.
واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم سم٠م ّن ضمٕمؾ إًمػ ُمـ همػم اعمحّمقر
ُم ٍ
ٜم٤مف عم ِ٤م قم ّٚمٚمقا وضمقب آضمتٜم٤مب سمف ُمـ ًمزوم اًمٕمن ذم آضمتٜم٤مب ،وم٤م ّٟم٤م إذا
ُ
ومروٜم٤م سمٞمت٤م ٟمًٌ٦م اجلزء اًمٜمجس إًمٞمٝم٤م ًم٘م ّٚمتف ٟمًٌ٦م اًمقاطمد إمم إًمػ ،وم٠م ّي قمن
اًمّمّلة ذم سمٞم٧م أظمرى؟ وأ ّي ومرق سمٞمٜمف وسملم ُم٤م ًمق يم٤من
ذم آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م و ّ
اًمٜمجس ضمز ًء ُمٕمتدّ ًا سمف ُمٜمٝم٤م؟ سمحٞم٨م يٙمقن اًمٜمًٌ٦م ىمريٌ٦م سمحٞم٨م يقضم٥م طمٍم
اًمِمٌٝم٦مُ ،مع أ ّن ؾمٝمقًم٦م آضمتٜم٤مب وقمنه ٓ يتٗم٤موت ومٞمف ىم ّٚم٦م اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ أو
يمثرة ،ويمذا ًمق ومروٜم٤م أوىمٞم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم يً٤موي أًمػ طم ٌّ٦م ،أو أزيد قمٜمد اًمٕمٚمؿ
وم٠مي قمن ذم آضمتٜم٤مب قمٜمف؟3
سمٙمقن طم ٌّ٦م ُمٜمٝم٤م ٟمجً٦م أو ُمٖمّمقسم٦مّ ،

 .1اٟمٔمر :طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد (اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره) :ج/9
ص .71وٟم٘مؾ قمٜمف ذم اًمٗمرائد :ج /1ص 168و .169
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 169واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
ص.16
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.169
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هذا شم٘مري٥م يمّلُمف ،وومٞمف ٟمٔمر:
أوًٓ :سم٠م ّن ِ
آؾمتدٓل سم٤محلرج إٟمّام صدر قمـ سمٕمْمٝمؿ اضمتٝم٤مد ًا ومل يٕمٚمؿ
ّ
يمقٟمف ُمٕمتٛمدهؿ ذم احلٙمؿ سمٜمٗمًف ،سمؾ حيتٛمؾ يمقٟمف دًمٞم ً
ّل قمغم سمٕمض اعمقارد،
ّ
ومٞمدل قمغم همػمه سمٕمدم اًمٗمّمؾ اعمحتٛمؾ حت ّ٘م٘مف قمٜمدهؿ ،أو يٙمقن ُم١م ّيد ًا عم٤م
اًمتٛمًؽ سمف ًمٜم٘مٚمف اإلمج٤مع أيْم ً٤م ،وم٤مٟمّف يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ
يي
ّ
اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ،وٓ ّ
وؿ سمٕمض إد ًّم٦م إمم سمٕمض ِمّ٤م ٓ يٜم٤مذم ىمّمقر سمٕمْمٝم٤م قمـ إمت٤مم اعمٓمٚمقب ،يمام
ّ

هق ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝم ّٞم٦م.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سم٠مٟمّف إن أراد ضمٕمؾ احلرج ؿمخّم ّٞم ً٤م سم٠من يّلطمظ ذم ظمّمقص ّ
يمؾ
ُمقرد حت ّ٘مؼ احلرج ـ يمام هق ُم٘مت٣م ُمً٤مق يمّلُمف ـ ومٝمذا إسمٓم٤مل ًمٚمدًمٞمؾ
اعمذيمقر قمـ اًمدًٓم٦م واقمؽماض قمٚمٞمٝمؿ سمٗمً٤مد دًمٞمٚمٝمؿ ،يمام ذيمره هٜم٤مك أيْم ً٤م،
ٓ إٟمٙم٤مر عمٕمٞم٤مر همػم اعمحّمقر سمٕمد ومرض طمٙمٛمف ،يمام هق ّ
حمؾ اًمٌح٨م ذم اعم٘م٤مم
وٓ ُيقز ر ّد شمٗمًػم اعمقوقع سمام يٌٓمؾ اًمدًمٞمؾ.
وإن أراد ضمٕمؾ احلرج ٟمققم ّٞم ً٤م ـ يمام هق ُمٌٜمك اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر قمٜمد
اًمتح٘مٞمؼ واًمتٓمٌٞمؼ ـ ومام ذيمره همػم ُم ّتجف قمٚمٞمفٟٕ :مّف سمٕمد أظمذ قمٜمقان همػم
اعمحّمقر ُمقوققم ً٤م حلٙمؿ واطمد قم٘مكم أو ذقمل وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مرشمٗم٤مقمف
ٕضمٚمف ،وم٤مًمدًمٞمؾ ُمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ًمق ؾم ّٚمؿ يمقن إًمػ ُمـ اعمحّمقرّ ،
وإٓ وم٘مد
ؾمٌؼ اًمٙمّلم ومٞمف.
وصم٤مًمث ً٤م :إ ّٟم٤م ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م يمقن قم ّٚم٦م احلٙمؿ هق احلرج ذم ظمّمقص ّ
يمؾ ُمقرد
قمٜمد اًم٘مقم ،ومٞمٙمِمػ ظمّمقص اًمٕم ّٚم٦م قمـ اظمتّم٤مص اعمٕمٚمقل سمف ،يمام ذم
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ىمقًمؽ ٓ« :شم٠ميمؾ اًمر ُّم٤من ٕٟمّف طم٤مُمضش ،طمٞم٨م أٟمّف ي٘م ّٞمد اًمر ُّم٤من سم٤محل٤مُمض ُمٜمف،
ومٞمٙمقن اعمراد ُمـ قمن اًمٕمدّ هق قمن اًمٕمدّ اجل٤مُمع ًمٚمحرج ذم آضمتٜم٤مب،
واعمٜم٤مىمِم٦م طمٞمٜمئ ٍذ سمٛمث٤مل إًمػ سمٕمد ومروف ِمّ٤م ٓ يٕمتدّ سمِم٠مهن٤م ،ومتد ّسمر.
قمام يٙمقن آضمتٜم٤مب قمـ
وصم٤مٟمٞمٝم٤مُ :م٤م قمـ «اًمٙمٗم٤مي٦مش ُمـ أٟمّف قمٌ٤مرة ّ
أـمراومف ُمًتٚمزُم ً٤م ًمٚمٕمن واحلرج 1،ور ّسمام يٚمقح ُمـ يمّلم همػمه ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء
ذًمؽ.
ور ّسمام يٜم٤مىمش ومٞمف:
ّأوًٓ :سم٠م ّن هذا ًمٞمس ُمـ طم٘مٞم٘م٦م همػم اعمحّمقر ذم رء يمام ئمٝمر
سم٤معمراضمٕم٦م إمم اًمٕمرف واًمٚمٖم٦مّ ،إٓ أن ُيٕمؾ ذًمؽ سم٤معمٕمٜمك اعمراد ُمٜمف ذم اعم٘م٤مم
وهق يم٤م ٍ
ف ذم أُمث٤مل اعمً٤مئؾ.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :سمام قمـ اعمٕم٤ممل 1ذم وم٘مٝمف ُمـ أ ّن يمقن اعمدار قمغم احلرج يقضم٥م
اٟم٘مّلب قمٜمقان اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر إمم قمٜمقان آظمر[ ،و] هق يمقن
اًمِمٌٝم٦م سملم ُم٤م ومٞمف احلرج وسملم ُم٤م ٓ طمرج ومٞمف ،3وهق يمام شمرى.
وومٞمف :إٟمّف يٛمٙمـ أن ي١مظمذ ومٞمف ىمٞمد آظمر سم٠من ي٘م٤مل :هق اًمٙمثػم ا ًّمذي
يٙمقن ذم اضمتٜم٤مسمف احلرج ،يمام يًتٗم٤مد ُمـ ىمريٜم٦م اعم٘م٤مم يمام ؾمٌؼ ٟمٔمػمه.

 .1اٟمٔمر :يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم :ج /1ص.66
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمٕم٤مملش.
 .3اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمديـ وُمّلذ اعمجتٝمديـ (ىمًؿ اًمٗم٘مف) :ج /1ص.581
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وصم٤مًمث٤م :إٟمّف ًمق ُؾم ِّٚم َؿ أن يٙمقن ُمراده ُم٤م وصؾ أـمراومف ذم اًمٙمثرة إمم طمدّ
يقضم٥م احلرج ذم آضمتٜم٤مب قمٜمف ،ومٗمٞمف إ ّن اًمٙمثرة إٟمّام شمقضم٥م احلرج إذا يم٤مٟم٧م
أـمراف اًمِمٌٝم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ إومٕم٤مل دون اًمؽموكّ ،
وم٤من اًمؽموك وإن سمٚمٖم٧م ذم
اًمٙمثرة إمم ُم٤م سمٚمٖم٧م ،ومٚمٞمً٧م ٟمٗمس اًمٙمثرة ومٞمٝم٤م ُمقضمٌ ً٤م ًمٚمقاىمع ذم احلرج ُمـ
آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤مّ ٕ :ن اًمؽمك سمٜمٗمًف ًمٞمس يمٚمٗم٦م قمغم اعمٙم ّٚمػ سمٜمٗمًف ،يمام يِمٝمد
ًمف ُمع سمداهتف صدور اًمؽموك همػم اعمتٜم٤مهٞم٦م سمٕمد اًم٘مٞم٤مس إمم اًمقضمقد ُمٜمف ذم ّ
يمؾ
آن ،سمخّلف اًمٗمٕمؾ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٙمٚمٗم٦م قمغم اًمٗم٤مقمؾ ،ومٕمٜمد يمثرشمف يٙمقن آًمتزام
يًٝمٚمف قمٚمٞمف ،يمام ىمد
سمف طمرضم ً٤م ُمـ طمٞم٨م ٟمٗمًفّ ،إٓ أن يٕمرض هٜم٤مك ضمٝم٦م ّ
ي٘مؽمن ُمع اًمؽمك ُمًٞمس طم٤مضم٦م اعمٙم ّٚمػ إمم اًمٗمٕمؾ ووضمقد اًمدواقمل ًمٚمٗمٕمؾ،
ومٞمٚمزم ُمـ شمرك اجلٛمٞمع قمٜمد اًمٙمثرة اعمًتٚمزُم٦م ًمرومع اًمٞمد قمـ شمٚمؽ اًمدواقمل
طمرج وقمن ،وم٤مًمٙمثرة سمٜمٗمًٝم٤م ِمّ٤م ٓ َر ْسم َط ِل٤م سم٤محلرج أص ً
ّل وإن اضمتٛمع ُمٕمف
يمثػم ًا ٕضمؾ احل٤مضم٦م وحت ّ٘مؼ اًمدواقمل ،يمام ىمد ي ّتٗمؼ ُمثؾ ذًمؽ ذم اعمحّمقر
أيْم ً٤مّ ،إٓ أن يدومع ذًمؽ سم٠م ّن همروف ًمٞمس سمٞم٤من اعمٕمٜمك وإٟمّام هق سمٞم٤من حلٙمؿ
اعمقارد سمٕمد اًمٕمجز قمـ مت ّٞمز احل٘مٞم٘م٦م ،ومٞم٘متٍم ذم ُمقارد اًمرظمّم٦م قمغم اًمٙمثػم
ا ًّمذي ومٞمف احلرج ويرضمع ذم اًمٌ٤مىمل إمم أص٤مًم٦م آطمتٞم٤مط اًمث٤مسمت٦م ٕضمؾ اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم ،ومت٠م ُّمؾ ذم مجٞمع ُم٤م ذيمر هٜم٤م.
ّ
اعمت٠مظمريـ 1ـم٤مب صمرامه٤م ذم «اِلداي٦مش و«اًمرؾم٤مًم٦مش
وصم٤مًمثٝم٤مُ :م٤م ذيمره ؿمٞمخ٤م
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :ؿمٞمخٜم٤م ّ
اعمت٠مظمريـش.
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إول :إٟمّف ُم٤م يٙمقن [اطمتامل]
وإن مل ُيزُم٤م سمف 1واظمتٚمٗم٤م ذم اًمتٕمٌػم ،طمٞم٨م ىم٤مل ّ
اخل٤مص٦م
إص٤مسم٦م احلرام اعمٕمٚمقم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اإلىمدام قمغم ظمّمقص اعمّم٤مديؼ
ّ
ُمقهقٟم ً٤م همػم ُمٚمتٗم٧م إًمٞمف سمحً٥م اًمٕم٤مدة1.

وىم٤مل اًمث٤مين :إٟمّف [همػم اعمحّمقر]ُ 3م٤م سمٚمغ يمثرة اًمقىم٤مئع اعمحتٛمٚم٦م
ًمٚمتحريؿ إمم طمٞم٨م ٓ يٕمتٜمل اًمٕم٘مّلء سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم احل٤مصؾ ومٞمٝم٤م واًمير
اعمٕمٚمقم وضمقده ،ومه٤م ُمت٘م٤مرسم٤من ويمّلمه٤م ُمٌٜمِ ّٞم٤من قمغم اًمدًمٞمؾ اًمراسمع اعمت٘مدّ م،
صح ُم٤م ذيمر هٜم٤م ُمـ اعمٞمزان قمغم ٟمحق ُم٤م َىم ّرر هٜم٤مك ،و ّإٓ
وم٢من شم ّؿ ذًمؽ هٜم٤مكّ ،
ومّل وضمف ًمف .هذا.
إول ُمٜمٝمام ُمٞمزاٟم ً٤م آظمر ،وهق ُم٤م ٓ يٙمقن اإلىمدام قمغم
واطمتٛمؾ ّ
اخل٤مص ىم٤موٞم ً٤م سمرومع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم احل٤مصؾ سمقضمقد احلرام ،وهق
اعمّمداق
ّ
حمتٛمؾ ٕن يراد سمف ُم٤م يٙمقن إـمراف ٟٓمتِم٤مره وقمدم طمْمقره ذم اًمذهـ
ومٕمّل سمحٞم٨م ًمق ارشمٗمع أطمده٤م سم٘مل اًمٕمٚمؿ سمح٤مًمف يمام ىمٌٚمف ،أو إن وهـ اعمّم٤مدوم٦م
ص٤مر سمٛمرشمٌ٦م ٓ ي٘مدح ذم سم٘م٤مء اًمٕمٚمؿ سمٕمده ،أو عم٤م ي٘مرب ذًمؽ :وقمغم ّ
يمؾ طم٤مل،
ومٝمق ذم هم٤مي٦م اإلمج٤مل.

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :قمٚمٞمفش.
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.598
(عم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل) :ص :438اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج/1
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد
ّ

ص :171واًمٗمرائد (ُمع طمقار إؤصمؼ) :ج /4ص.31
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وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م قمـ يم٤مؿمػ اًمٚمث٤مم 1ذم ُمً٠مًم٦م اعمٙم٤من اعمِمتٌف سم٤مًمٜمجس ىم٤مل:
ّ
اًمّمّلة هم٤مًمٌ٤م ،ومٝمق همػم حمّمقر،
ًمٕمؾ اًمْم٤مسمط أ ّن ُم٤م ي١م ّدي اضمتٜم٤مسمف إمم شمرك ّ
يمام أ ّن اضمتٜم٤مب ؿم٤مة أو اُمرأة ُمِمتٌٝم٦م ذم ُص ْ٘م ٍع ُمـ إرض ي١م ّدي إمم اًمؽمك
هم٤مًمٌ ً٤م.
وقمـ ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 1إٟمّف اؾمتّمقسمف.
واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠مٟمّف إن أريد سمٞم٤من اعمقوقع ًمٖمػم اعمحّمقر سم٠من يٌدّ ل
شمرك اًمّمّلة سمٛمٓمٚمؼ شمرك اًمقاضم٥م ،ومٝمق همػم ٍ
واف سمفّ ٕ ،ن ووم٤مءه سمف ُمٌٜم ّل قمغم
ّ
وضمقد اًمقاضم٥م ذم مجٞمع أٟمقاع اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة وأومراده٤م ،وًمٞمس يمذًمؽ
خلٚمق أيمثر ُمقارد اًمِمٌٝم٦م قمـ اًمقاضم٥م ،يمام ذم ُمث٤مل اعمرأة واًمِم٤مة اعمذيمقرشملم
ّ
ذم يمّلُمف ،وهم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك ًمزوم اظمتّلل اًمٜمٔم٤مم واعمٕم٤مش ُمـ شمرك اعمجٛمقع ذم
آطمتٞم٤مط.
اًمّمّلة يم٤مًمٚمٌ٤مس
وإن أريد سمٞم٤من اًمْم٤مسمط ذم ظمّمقص ُم٘مدّ ُم٤مت ّ
واعمٙم٤من وـمٝم٤مرة اًمٌدن وٟمج٤مؾمتف ،ومٗمٞمف :إ ّن ؾمٌ٥م شمرك اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م ًمٞمس
ٕضمؾ آضمتٜم٤مب قمـ أـمراف اًمِمٌٝم٦م ،سمؾ اًمًٌ٥م ومٞمف ٟمدرة وضمقد ُمٕمٚمقم
اًمٓمٝم٤مرة وا ّ
حلؾ وهمػممه٤م ،وًمذا ًمق ومروٜم٤م وضمقد اعمٕمٚمقم قمٜمده ـ يم٤معم٤مء اًمٓم٤مهر
اًمّمّلة ،يمام ًمق مل يٙمـ قمٜمده ُمٕمٚمقم
اًمٞم٘مٞمٜمل ـ ومّل يقضم٥م آضمتٜم٤مب شمرك ّ
ّ
 .1يمِمػ اًمٚمث٤مم :ج /3ص ،349وذم اعمخٓمقـم٦م« :يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءش.
ُ .1مٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م :ج /6ص.361
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اًمّمّلة ،ومّل يٜمٓمٌؼ
ويم٤مٟم٧م إـمراف حمّمقرة ًمزم ُمـ اإلضمتٜم٤مب شمرك ّ
اًمْم٤مسمط قمغم همػم اعمحّمقر مت٤مم آٟمٓمٌ٤مق ،حلّمقل آٟمٗمٙم٤مك قمـ اًمٓمروملم،
وومٞمف ٟمٔمر ،سمؾ اًمٔم٤مهر قمدم ورود آقمؽماض اعمذيمقر قمٚمٞمف.
أ ُّم٤م قمغم اًمث٤مين ،ومأل ّن اًمٕمٚمؿ سمتح ّ٘مؼ اعمقاٟمع ووم٘مدان اًمنمائط اعمحت٤مضم٦م
اًمّمّلة إ ُّم٤م أن يٙمقن ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م سمتح ّ٘م٘مٝم٤م ذم مت٤مم أومراد اًمٜمقع ،أو
صح٦م ّ
إمم دومٕمٝم٤م ّ
ذم أيمثر أومراد اًمٜمقع سمحٞم٨م يٜمدر وضمقد اخل٤مرج قمٜمٝم٤م ،يمٕمٚمٛمٝم٤م سمٜمج٤مؾم٦م مجٚم٦م
ُمـ اعمٞم٤مه وإُمٙمٜم٦م وإًمًٌ٦م وهمّمٌ ّٞم٦م اعمٛمٚمقيم٤مت اًمٔم٤مهر ّي٦م ،وإ ُّم٤م أن يٙمقن
ظم٤مص ُمتٕم ّٚمؼ سمٛمقارد خمّمقص٦م ،واحلٙمؿ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ
قمٚم ًام طم٤مدصم ً٤م سمًٌ٥م
ّ
اًمّمّلة هم٤مًمٌ ً٤م دون اًمث٤مين ،وومرض وضمقد اخل٤مرج قمـ
إول يٚمزُمف شمرك ّ
اًمٜمقع ّ
يي ومٞمف اًمٜم٘مض سمٚمزوم
يي سم٤مًمٖمٚمٌ٦م ا ًّمتل اقمتؼمه٤م ،يمام ٓ ّ
إـمراف ٟم٤مدر ًا ٓ ّ
ذًمؽ ٟم٤مدر ًا ذم اعمحّمقر.
وقمغم إول ،وم٤معم ّتجف اًمتٌديؾ سمٚمٗمظ شمرك اًمٜمقع ،يمؽمك أيمؾ حلؿ اًمِم٤مة
ّ
وًمٕمؾ ُمٜمِم٠م اًمْم٤مسمط
وشمرك أصؾ اًمتزوي٩م ،يمام ئمٝمر وضمٝمف سم٤معم٘م٤ميً٦م،
اؾمتٔمٝم٤مر دظمقًمف حت٧م قمٛمقمّ « :
يمؾ رء ومٞمف طمّلل وطمرام ومٝمق ًمؽ طمّللش،
ظمّمقص ً٤م ُم٤م وىمع ضمقاسم ً٤م ًمٚمجٌـ وظمؼم اجل٤مرود وهمػمه وىمد أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م
وإمم أٟمّف ىمري٥م ُمـ اًمّمقاب.
وظم٤مُمًٝم٤مُ :م٤م اظمت٤مره سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ،وهق أٟمّف ُم٤م َيم ُث َر ْت أـمرا ُوم ُف
ويم٤من آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ِ
ُمقرصم ً٤م ًمٚمحرج ،ومٞمٙمقن اعمٜم٤مط ذم حت ّ٘م٘مف أُمران :يمثرة
إـمراف اعمًتٗم٤مد ُمـ طمٙمؿ اًمٕمرف ذم ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ ،ويمقن آضمتٜم٤مب قمٜمف
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طمرضم ً٤م اعمًتٗم٤مد ُمـ اؾمتدِٓلؿ سمدًمٞمؾ احلرجً ،مٔمٝمقر أ ّن اظمتّم٤مص اًمٕم ّٚم٦م
خيّمص اعمٕمٚمقم يمام ؾمٌؼ ،وًمق مل يٙمـ ُمرىمقُم ً٤م ذم يمّلم ّ
اًمٙمؾ ،وم٤مًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ
ّ
ُمـ اخلروج هق ذًمؽ :وقمٜمدي ومٞمف ٟمٔمر.
ّ
وًمٕمؾ إومم اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُمدارك اعمً٠مًم٦م سم٠من ي٘م٤مل :إٟمّف ًمق يم٤من اعمٕمتٛمد
هق اإلمج٤مع ،وم٢من ضمٕمٚمٜم٤م اوٓمراب يمّلُمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم ذم و٤مسمط اعمّمداق
اًمٕمرذم سمٕمد آ ّشمٗم٤مق قمغم اعمٗمٝمقم اًمٕمرذم ،وم٤معمٕمٞم٤مر هق اًمٕمرف يمام شم٘مدّ مً ،مٙمـ
شمِمخٞمص اعمٌٜمك سمحٞم٨م يٌٜمل قمٚمٞمف احلٙمؿ اًمنمقمل ُمِمٙمؾً :مٕمدم فمٝمقر ُم٤م
ّ
احل٘مٞم٘مل ،واًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف ُمِمٙمؾ:
يدل قمٚمٞمف ؾمقى فمٝمقر اًمٚمٗمظ ذم اعمٕمٜمك
ّ
ٕ ّن هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمـ إد ًّم٦م اقمتٌ٤مر فم٤مهر اًمٚمٗمظ ذم إصمٌ٤مت إطمٙم٤مم اعمؽم ّشمٌ٦م
قمٚمٞمف سمحٞم٨م شمتٌٕمف سم٤معمّلزُم٦م اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م واًمنمقم ّٞم٦م واًمٕم٤مد ّي٦م واعم٘م٤مم ًمٞمس ُمٜمفٟٕ ،مّف
ٓ ُمّلزُم٦م قم٤مدة سملم رأي اعمٗمتلم واحلٙمؿ قم٤مدة سمحٞم٨م يٛمتٜمع قم٤مدة خت ّٚمٗمف ُمٜمف
وإن طمّمؾ ُمٜمف اًم٘مٓمع سم٤محلٙمؿ ومٕم ً
ّل سمْمٛمٞمٛم٦م ظمّمقص ّٞم٤مت اعم٘م٤مم وهمػمه ،وم٤مٟمّف
ٓ يٚمزم ُمـ وضمقد اإلمج٤مع ومٕم ً
ّل وضمقب اعمّلزُم٦م اًمٕم٤مد ّي٦م يمام ذم حم ّٚمف ،وٓ
ي٘م٤مس ذًمؽ سمً٤مئر اعمقارد اعمٕمٚمقم يمقن اعمٕمٞم٤مر قمغم اعمقوقع اًمٕمرذمً ،مٙمِمٗمف
ًم٘مقة اطمتامل اٟمتزاقمٝمؿ اًمٕمٜمقان
قمـ يمقن احلٙمؿ ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمٚمٞمف ذم يمّلم اعمٕمّمقمّ ،
ُمـ إد ًّم٦م وإن مل يتح ّ٘مؼ ذًمؽ هٜم٤م ،ومّلسمدّ ُمـ احلٙمؿ سم٤مإلمج٤مل وإٟم٤مـم٦م احلٙمؿ
ّ
اًمِمؽ.
ُمدار اًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ واًمرضمقع ذم ُم٤م ؾمقاه إمم طمٙمؿ
وًمق يم٤من هق احلرج ،وم٢من يم٤من ؿمخّم ّٞم ً٤م سمٛمٕمٜمك ًمزوُمف ُمـ آضمتٜم٤مب
قمـ ظمّمقص ّ
يمؾ ُمقرد وم٤معمٜم٤مط هق ذًمؽ ،وإن يم٤من سمٛمٕمٜمك ًمزوُمف ُمـ
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ًّ
ُمٜمْمام إمم
اإلضمتٜم٤مب قمـ اعمجٛمقع وم٤مًمّلزم إٟم٤مـمتف سمام يٚمزم احلرج ُمٜمف وًمق
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٞمِمٙمؾ اًمتٛم ّٞمز ضمدّ ًا ،ومٞمحتٛمؾ ًمذًمؽ آيمتٗم٤مء سم٤مًمت٘مري٥م،
همػمه،
ًمٚمزوم احلرج ُمـ آىمتّم٤مر قمغم اعمٕمٚمقم ،وإن يم٤من ٟمققمٞم ً٤م ومٞمٛمٙمـ ضمٕمؾ اعمٞمزان
هق اًمٕمٜمقان اًمٕمرذم إن مل يٜم٤مىمش ومٞمف سمٕمدم اٟمحّم٤مر اًمٕمٜم٤مويـ اعمٜمتزقم٦م سمٖمػم
اعمحّمقر.
وًمق يم٤من هق إظمٌ٤مر اًمٕم٤م ُّم٦م يم٤من اًمّلزم ُمّلطمٔم٦م قمٜمقان اعمخرج
وحيٙمؿ قمغم اًمٌ٤مىمل سم٤مًمؼماءة ،يم٠من ُيٕمؾ اعمخرج هق حت ّ٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ذم اعمحّمقر
وإٟمّف ٓ يٜمٍمف إمم اًمٕمٚمؿ اعمقضمقد ذم همػم اعمحّمقر ،ومٞمتٌع اإلٟمٍماف
طمٞمٜمئذ.
خيتص سمٖمػم اعمحّمقر ا ّشمٌع ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمف ُمع آىمتّم٤مر قمغم
وًمق يم٤من ُم٤م ّ
اعمتٞم ّ٘مـ :وًمق يم٤من هق اًمراسمع ،وم٘مد ؾمٌؼ اًمٙمّلم ومٞمف :وًمق يم٤من هق اخل٤مُمس،
ِ
ؼم ُة سمٕمدم حت ّ٘مؼ اعمجٛمقع ُمـ
ومح٤مًمف
ّ
يم٤مٕول :وًمق يم٤من اًمً٤مدس ،يم٤مٟمَ٧م اًمٕم ْ َ
اعمٙم ّٚمػ سمحً٥م طم٤مًمف قمروم ً٤م سم٠من ٓ يٙمقن ذم قمرو٦م اجلٛمع :وًمق يم٤من اًمً٤مسمع1

ّادمف ُمراقم٤مة حت ّ٘مؼ آسمتّلء وقمدُمف :وًمق يم٤من اًمث٤مُمـّ 1ادمف إظمذ سم٤مًمِمٌٝم٤مت
ضمّلً ،وشمٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مم ئمٝمر سم٤مًمت٠م ُّمؾ ذم ُم٤م
يمّل أو ّ 
اًمِم٤ميٕم٦م ذم أـمراف اًمٜمقع ّ ً
ؾمٌؼ.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمث٤مُمـش واًمّمحٞمح اًمً٤مسمع ٟمٔمر ًا إمم ُم٤م ىمٌٚمف أقمٜمل اًمً٤مدس.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :اًمت٤مؾمعش واًمّمحٞمح اًمث٤مُمـ.
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اعمرطمٚم٦م اًمراسمٕم٦م :ذم طمٙمؿ ُم٤م ُي َِم ُّؽ ذم دظمقًمف حت٧م قمٜمقان همػم
اعمحّمقر ُمقوققم ً٤م أو طمٙم ًام وشم٠مؾمٞمس إصؾ ذم اعمً٠مًم٦م.
ىم٤مل ذم «ومقائد اًمنمايعش و«طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مدش يمام طمٙمل سمٕمد قمٌ٤مرشمف
ّ
اًمِمؽ يٕمرض ومٞمف قمغم اًم٘مقاٟملم واًمٜمٔم٤مئر ويراضمع
اعمت٘مدّ ُم٦م :وُم٤م يٕمرض ومٞمف
ومٞمف إمم اًم٘مٚم٥م ،وم٢من همٚم٥م قمغم اًمٔم ّـ إحل٤مىمف سم٠مطمد اًمٓمروملمّ ،
وإٓ قمٛمؾ ومٞمف
سم٤مٓؾمتّمح٤مب إمم أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مىمؾ.1
صمؿ ىم٤مل :وِبذا يٜمْمٌط ّ
يمؾ ُم٤م ًمٞمس سمٛمحّمقر ذقم ً٤م ذم أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة
ّ
واًمٜمٙم٤مح وهمػممه٤م1.

ّل ُمـ اًم٘مًٛملم إمم ُمٕمٚمقم وُمٚمحؼ سمف وُمٔمٜمقن
ىمًؿ َيم ّ ً
أىمقل :ىمد ّ
اعمتّمقرة وإن مل يٜمٓمٌؼ
وُمِمٙمقك ،ومٝم٤مهٜم٤م أرسمٕم٦م أىمً٤مم يٜمٌٖمل سمٞم٤مهن٤م سم٠مىمً٤مُمٝم٤م
ّ
قمغم فم٤مهر اًمٕمٌ٤مرة عم٤م ومٞمف ُمـ سمٞم٤من مجٚم٦م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمٛم٘م٤مم ،ومٜم٘مقل:
إ ّن اعمرشمٌ٦م اعم٠مظمقذة ذم اًمٓمرف إقمغم يم٤مًٕمػ :يٛمٙمـ أن يٙمقن هل أومم
اعمراشم٥م اعمٕمٚمقُم٦م ،سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م يٕمٚمؿ سم٠م ّٟمف ُمـ همػم اعمحّمقر ،ويمذا
ذم اًمٓمرف إدٟمك.

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.169
 .1اٟمٔمر :طم٤مؿمٞم٦م اًمنمائع (اعمٓمٌققم٦م وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره) :ج/13
ص :141اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /4صُ :16مٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م :ج /6ص:361
ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م (اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م) :ج /1ص.153
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ويٛمٙمـ أن يٙمقن هل ُم٤م يٜمحٍم همػم اعمحّمقر ِب٤م وسمام ومقىمٝم٤م ،ومٞمٙمقن
اعمراد حتديد اعمحّمقر وهمػم اعمحّمقر سمتٚمؽ اعمرشمٌتلم.
ويٛمٙمـ أن يٙمقن إطمدى اعمراشم٥م اعمٕمٚمقُم٦م ،ومٞم١مظمذ ُمرشمٌ٦م ىمٓمٕم ّٞم٦م ُمـ
ّ
إول.
صمؿ ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ،وفم٤مهر اًمٕمٌ٤مرة هق إظمػمّ ،
إول ،وم٤معمراد سمام ُيري جمرى همػم اعمحّمقر إ ُّم٤م هق ُم٤م ُيري
وقمغم ّ
جمراه طمٙم ًام ،سم٠من ي٘م٤مل سم٢محل٤مق مجٚم٦م ُمـ همػم أومراد همػم اعمحّمقر سمف ،أو ُم٤م
ّ
يِمؽ ذم ومرد ّيتٝم٤م ِب٤م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿٟ ،مٔمر ًا إمم وضمقد اعمٜم٤مط ،أو ؿمٛمقل
يتقؾمع ذم اعمرشمٌ٦م اعمٕمٚمقُم٦م
اًمدًمٞمؾ ِل٤م :وإ ُّم٤م هق ُم٤م ُيري جمراه٤م ُمقوققم ً٤م سم٠من ّ
سمحٞم٨م يٜمدرج ومٞمٝم٤م ُم٤مدوهن٤م شمً٤محم ً٤م وشمقؾمٕم ً٤م قمرومٞم ً٤م ،يم٢مـمّلق إًمػ قمغم ُم٤م
يٜم٘مص ُمٜمف سمٗمرد واطمد أو سمٜمّمػ ومردٟ ،مٔمػم إـمّلق اعم ّـ قمغم اًمٜم٤مىمص ُمٜمف
سمٛمث٘م٤مل واطمد :وأ ُّم٤م هق ُم٤م يّمػم ُمٕمٚمقم احل٤مل سمٕمد حل٤مظ يمقٟمف ضم٤مري ً٤م جمر ٰى
اعمٕمٚمقم قمروم ً٤م وُم٘م٤ميًتف سمام قمٚمؿ ّأوًٓ.
وقمغم ّ
يِمؽ ومٞمفش ُم٤م ّ
يمؾ شم٘مدير إ ُّم٤م أن يراد سم٘مقًمف« :وُم٤م ّ
يِمؽ ذم طمٙمٛمف
إول ،سمؾ
سمٕمد إطمراز قمدم اٟمدراضمٝم٤م ُمقوققم ً٤م ،وهق اعمٜم٤مؾم٥م ًمّلطمتامل ّ
ّ
ّ
يِمؽ ذم
يِمؽ ذم ُمقوققمف اعمًتٜمٌط سم٠من
يٌٕمد قمـ إظمػميـ ضمدّ ا ،أو ُم٤م
ّ
يِمؽ ومٞمف ُمقوققم٤م
يمقن ُمٗمٝمقم همػم اعمحّمقر سمحٞم٨م يِمٛمٚمف أو ٓ ،أو ُم٤م
سمٕمد ومرض ُمٕمٚمقُم ّٞم٦م اعمٗمٝمقم ،يمام ًمق ّ
ؿمؽ ذم ُم٘مدار قمدد إـمراف ،وم٢من
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طمّمؾ1
ّ
اًمِمؽ ذم احلٙمؿ ،ومٕمّلضمف اًمرضمقع إمم ىمقاٟملم اًمنمع وُمّلطمٔم٦م

ُمٜم٤مط إد ًّم٦م وٟمٔم٤مئره٤م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ واًمرضمقع إمم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ طمٞم٨م
اًمٔمـ سم٤محلٙمؿ ُمـ اًمٖمٚمٌ٦م أو ُمٓمٚم٘م ً٤م ومٝمقّ ،
وإٓ قمٛمؾ
احلٙمؿ ،وم٢من طمّمؾ
ّ
سم٤مٕصؾ ،واقمتٌ٤مر إصؾ طمٞمٜمئذ ُمٌٜم ّل سمٔم٤مهره قمغم اقمتٌ٤مر اًمٔم ّـ اعمٓمٚمؼ قمغم
سم٤مًمٔمـ
يقضمف سم٠م ّهنؿ ر ّسمام يٕمٛمٚمقن
ّ
ظمّلف اعمِمٝمقر يمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿّ ،إٓ أن ّ
ظم٤مص٦م.
سم٤معمٜم٤مط واحل٤مصؾ ُمـ اًمٖمٚمٌ٦م وٟمحقمه٤م ،ومٚمٕم ّٚمٝمؿ يروهن٤م فمٜمقٟم ً٤م ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمقوقع اعمًتٜمٌط ،وم٤معمرضمع إمم ىمقاٟملم شمِمخٞمص
وإن ضمٕمؾ
اعمٗم٤مهٞمؿ وٟمٔم٤مئر اًمٕمٜمقان ،أو اعمّمداق ًمتِمخٞمص اًمٕمٜمقان واًمرضمقع إمم
ٍ
اًمٔمـ سم٤معمٗمٝمقمّ ،
طمٞمٜمئذ فم ّـ
وإٓ قمٛمؾ قمغم إصؾ ،واًمٔم ّـ
اًمٖم٤مًم٥م إن طمّمؾ
ّ
سم٤معمقوقع اعمًتٜمٌط اعمٕمتؼم قمغم اعمِمٝمقر فم٤مهر ًا اعمدّ قمك قمٚمٞمف اإلمج٤مع وإن يم٤من
ّ
ُم٘مرر ذم حم ّٚمف.
حمؾ إؿمٙم٤مل قمٜمدٟم٤مّ ،
ّ
اًمِمؽ ذم اعمقوقع ،وم٤معمرضمع ومٞمف إمم ُمّلطمٔم٦م ىمقاٟملم
وإن ضمٕمؾ
اعمّم٤مديؼ وًمق يم٤مٟم٧م هل ىمقاقمد احلً٤مب واًمٜمٔم٤مئر اعمقوققم ّٞم٦م وإظمذ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٝمق ّ
ؿمؽ ذم اعمقوقع اًمٍمف واقمتٌ٤مره سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة
سم٤مًمٖم٤مًم٥م،
وإصؾ خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع.
ًمٙمـ يٛمٙمـ دقمقى اقمتٌ٤مر اًمٔم ّـ ذم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٤مًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م ذم
اجلٛمٚم٦م ،يمام ذيمروا قمٜمقان اقمتٌ٤مر اًمٔم ّـ ومٞمٝمام وٟم٘مٚمقا اخلّلف ومٞمف.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ :مٙمتقب حت٧م «ضمٕمؾش« ،طمّمؾش.
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وقمغم اًمث٤مين وهق إرادة اًمتحديد ،وم٤معمراد سمام ُيري جمر ٰى ُم٤م ًمٞمس هق
طمّمقل اًمٕمٚمؿ صم٤مٟمٞم ً٤م عمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمتحديد ،وم٤معمراد سمف إ ُّم٤م اإلحل٤مق احلٙمٛمل وٓ
اًمتقؾمع سم٠من يٙمقن اًمتحديد ُمٌٜم ّٞم ً٤م قمغم
إؿمٙم٤مل ومٞمف ،ويً٤مقمده اًمدًمٞمؾ أو
ّ
اًمتقؾمع ،يمام هق ؿم٠من اًمٕمٜم٤مويـ اًمٕمرومٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمٕم٘مّلئٞم٦م ّ
ضمّل،
يمّل أو ّ ً
ّ
وُمٜمِم٠مه إ ُّم٤م طمّمقل اًمٜم٘مؾ ذم اًمٚمٗمظ سمحٞم٨م ّ
إقمؿ
يدل سمٜمٗمًف قمغم اعمٕمٜمك
ّ
ًمٙمثرة آؾمتٕمامل ومٞمف ،يم٢مـمّلق اعمدّ قمغم اًمٜم٤مىمص سم٤معمث٘م٤مل ـ يمام ىمد يدّ قمك ذًمؽ
ذم أًمٗم٤مظ اًمٕمٌ٤مدات قمغم سمٕمض اًمقضمقه اعمذيمقرة ذم حم ّٚمف ـ أو طمّمقل اًم٘مريٜم٦م
إقمؿ سمٛمّلطمٔمتٝم٤م ،أو
اًمٕم٤م ُّم٦م ُمـ ؿمٞمقع اإلـمّلق وٟمحقه سمحٞم٨م يٜمٍمف إمم
ّ
وإوٓن قمغم ظمّلف اًمتح٘مٞمؼ
حت ّ٘مؼ ُمٜم٤مط أطمٙم٤مم اًمٕمرف ذم ُمقرد اًمتق ّؾمع،
ّ
ّ
وإٓ جلرى ذم إطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م ،يم٤مًمرـمؾ واعمدّ واعمً٤موم٦م وٟمحقمه٤م ،سمخّلف
اًمث٤مًم٨م ًمٕمدم ُمٕمرومتٜم٤م سمٛمٜم٤مط إطمٙم٤مم.
ٍ
طمٞمٜمئذ إ ُّم٤م ّ
ّ
ؿمؽ ذم احلٙمؿ ،أو ذم اعمقوقع اًمٍمف
وم٤مًمِمؽ
وسم٤مجلٛمٚم٦م،
ّ
ـ يم٠من ّ
اًمِمؽ ذم اعمقوقع اعمًتٜمٌط
يِمؽ ذم قمدد إـمراف ـ وٓ ُيري هٜم٤م
عمٜم٤موم٤مشمف اًمتحديد.
واًمٔمـ
وقمغم اًمث٤مًم٨م وهق اًمتٛمثٞمؾ ،وم٤مًمٔم٤مهر اإلحل٤مق ذم صدق اًمٕمٜمقان
ّ
ّ
واًمِمؽ ومٞمف وإن ضمرى ومٞمف ؾم٤مئر اًمقضمقه اعمت٘مدّ ُم٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ م.
سمف
وحيتٛمؾ ومٞمف أيْم ً٤م وضمف آظمر ،وهق أن يٙمقن اعم٘مٓمقع هق ُم٤م يم٤من ُمـ
أومراد همػم اعمحّمقر ُمتٞم ّ٘مـ احلٙمؿ وسمام يٚمحؼ سمف ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقم اإلٟمدراج حت٧م
قمٜمقان أ ّن اعمقوقع ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ سمِمٛمقل احلٙمؿ ًمف واطمتامل اظمتّم٤مصف
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سمٖمػمه ،ومٞمٚمحؼ سمف سمٛم٘مت٣م إـمّلق اًمدًمٞمؾ ،وأ ُّم٤م ُم٤م ؾمقى أومراد اًمٕمٜمقان،
ومٌٕمْمٝم٤م ُمٔمٜمقن اإلحل٤مق ِب٤م طمٙم ًام ،وسمٕمْمٝم٤م ُمِمٙمقك اإلحل٤مق يمذًمؽ.
فمـ
وسمام ذيمرٟم٤م يٛمٙمـ دومع ُم٤م أورده قمٚمٞمف َسم ْٕم ُض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن ّ
اعمٕملم ِ
ضم٤مري ً٤م جمرى اعمحّمقر ذم ؾمٝمقًم٦م احلٍم ،أو جمرى
اًمٗم٘مٞمف سمٙمقن اًمٕمدد ّ
همػمه ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمفّ 1
اًمٔمـ سم٤معمقوقع
اًمٔمـ قمغم
وًمٕمؾ يمّلُمف ُمٌٜم ّل قمغم محؾ
ّ
ّ
اًمٍمف ،وهق سمٕمٞمد ضمدّ ًا.
ّأوًّٓ ٕ :ن ُمً٤مق يمّلُمف سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م أو اعمقوققم ّٞم٦م
اًمِمٌٝم ُ٦م ذم اعمَق ُوق ِع اًمٍم ِ
فَ ،وم َٖم ْ ُػم ُُمرا َد ٍة ُمـ اعم٘مٓمقع
ْ ْ
اعمًتٜمٌٓم٦م ،وأ ُّم٤م ُّ ْ َ
ِّ ْ
واعمٚمحؼ سمف.

ٍ
طمٞمٜمئذ قمغم اًم٘مقاٟملم همػم ُمٕم٘مقًم٦م ،ويمذا اًمٜمٔم٤مئر
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّن اًمٕمرض

واًمٖمٚمٌ٦مّ ،
وم٤من ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ٓ يٜمٗمع سمٔم٤مهره٤م ذم رومع ؿمٌٝم٦م اعمقوقع.
سمحجٞم٦م اًمٔم ّـ ذم اعمقوقع ظمّلف اإلمج٤مع قمغم
وصم٤مًمث ً٤م :إ ّن اإلًمتزام
ّ
يقضمف سمام شم٘مدّ م .هذا.
اًم٘م٤مقمدةّ ،إٓ أن ّ
وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ إ ّن فم٤مهر اًمٕمٌ٤مرة اعمت٘مدّ ُم٦م ًمٞمس ّإٓ ُمٕمٜمك ِ
واطمد ًا ،وهق
َْ ً
أن ي١مظمذ ُمـ ّ
يمؾ واطمد ُمـ اًمٓمروملم ُمرشمٌ٦م ُمٕمٚمقُم٦م قم٤مًمٞم٦م وداٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م
صمؿ يّلطمظ ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمقؾم٤مئط ،ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م
يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾّ ،
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص :173سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد :ج/5
ص :336اًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج /4ص 17ويمتٌ ً٤م أظمر.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 551 .....................

ًمٙمؾ ُمـ اًمٓمروملم ذم ُم٤م يٕمتؼم ذم صدق ّ
ّل ّ
ِم٤مصم ً
يمؾ ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ وطمّمؾ اًمٕمٚمؿ
سمف أحلؼ سمف ،وُم٤م ّ
يِمؽ ومٞمف ُمـ اجلٝم٦م اعمت٘مدّ ُم٦م قمرض قمغم اًم٘مقاٟملم واًمٜمٔم٤مئر
واًمٖمٚمٌ٦م ،وم٢من طمّمؾ اًمٔم ّـ [ومٌٝم٤م]ّ ،
وإٓ قمٛمؾ سم٤مٕصؾ ،وإٟمّام اًمٙمٚمامت
اعمت٘مدّ ُم٦م ًمٌٞم٤من أـمراف اعمً٠مًم٦م.
ٟمٕمؿ ،يٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل ذم ُم٤م أراده ُمـ اًم٘مقاٟملم واًمٖمٚمٌ٦م ،وًمٕم ّٚمٝم٤م

هل 1

ىمقاٟملم شمِمخٞمص اعمّم٤مديؼ ُمـ اًمرضمقع إمم اًمٕمرف وٟمحقه وهمٚمٌ٦م أومراد أطمد
اًمٕمٜمقاٟملم قمغم أظمر ٟمققم ً٤م أو صٜمٗم ً٤م ِم ّ٤م ي٘م٤مرب اعمِمٙمقك ومٞمف ،ومٝمل وًمٕم ّٚمف هق
ا ًّمذي ومٝمٛمف اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م 1طمٞم٨م اقمؽمض قمٚمٞمف سمام شم٘مدّ م ،وم٤مٟمّف سمٕمد شمِمخٞمص
ُمٗمٝمقم همػم اعمحّمقر وأٟمّف هق ا ًّمذي قمن قمدّ ه سمزُم٤من ىمّمػم إذا قمرض
ّ
اًمِمؽ ،يم٤من ؿم ّٙم ً٤م ذم ُمقوقع اًمٕمرف ٓ ذم ُمٗمٝمقم اًمٚمٗمظ ،وهق ِمّ٤م ٓ دًمٞمؾ
قمغم اقمتٌ٤مره.

ٍ
طمٞمٜمئذ :إ ّن ّ
ّ
ُمِمخّم ً٤م ُمـ مجٞمع
يمؾ ُم٤م ص٤مر طم٤مل اًمٗمرد
واجلقاب قمٜمف

اًمقضمقه اعمتٕم ّٚم٘م٦م ِب٤م ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ احلٙمؿ وطمّمؾ ّ
ؿمؽ هٜم٤م ،يم٤من ُُم ًَ ٌٌَّ ً٤م
ّ
قمـ إمج٤مل اعمٗمٝمقم ا ًّمذي ّ
اًمِمؽ
يِمؽ ذم يمقٟمف ومرد ًا ًمف ،ضورة أٟمّف إذا ارشمٗمع
ّ
اًمِمؽ إًمٞمف،
قمـ ظمّمقص ّٞم٤مت اًمٗمرد ويم٤من هٜم٤مك ذم آٟمدراج مل يٕم٘مؾ اؾمتٜم٤مد

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :هقش.
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ّ
ّ
وم٤مًمِمؽ ذم اٟمدراج اًمًٌٕمامئ٦م حت٧م همػم
اًمٙمكم،
ومٞمٙمقن ُمٜمِم١مه ذم ٟمٗمس
ُمٕملم قمرذم ،يمرسمع ؾم٤مقم٦م
اعمحّمقر ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠م ّهن٤م ؾمٌٕمامئ٦م وإٟمّف يٕمدّ ذم زُم٤من ّ
٥م قمـ أ ّن ُمٗمٝمقم قمن اًمٕمدّ ذم اًمزُم٤من اًم٘مّمػم اعمِم ّٙمؽ
ُمثّل ،ومٝمق َؾم ٌَ ٌ
سمحً٥م اًمّمدق قمغم أومراده هؾ هقُم٤م ىمٍم قمٜمف ىمٍم ًا همػم ؿم٤مُمؾ ًمذًمؽ
اًمزُم٤من اعمٗمروض ،أو ٓ؟ ومٝمق ّ
ؿمؽ ذم ٟمٗمس اعمقوقع اعمًتٜمٌط قمٜمد
اًمتح٘مٞمؼ ،ومدومٕمف سمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف إن يم٤من ُمٌٜم ّٞم ً٤م قمغم اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ُم٤م أرؾمٚمقه٤م
ِ
اًمٔمـ ومٞمف ،ومٝمق ـ ُمع أٟمّف رضمع قمٜمف ذم طم٤مؿمٞم٦م
طمج ّٞم٦م
ّ
إرؾم٤مل ا ُعم ًَ َّٚمامت ُمـ ّ
قمام ذيمر ذم دومٕمٝم٤م ـ أٟمّف إٟمّام يٜم٤مؾم٥م
ُمٜمًقسم٦م إًمٞمف 1قمغم اًمٔم٤مهر وأهمٛمض ّ
اخل٤مص ،وأ ُّم٤م قمغم ُمذه٥م همػمهؿ ـ يمام
ُمذه٥م اًم٘م٤مئؾ سم٤مٓىمتّم٤مر قمغم اًمٔم ّـ
ّ
سح 1ذم أصؾ هذه اعمً٠مًم٦م ـ سم٠م ّن اعمً٠مًم٦م ومرقم ّٞم٦م يٙمتٗمل ومٞمٝم٤م سم٤مًمٔم ّـ ،ومٝمق همػم
ّ
شم٤م ّم ٕضمؾ طمّمقل اًمٔم ّـ سم٤مًمقاىمع ،وم٤مومٝمؿ.
ويمٞمػ يم٤من ،ومٗمل يمقن اعمرضمع ذم اعمقارد اعمِمٙمقيم٦م إمم اًمؼماءة ،يمام
ئمٝمر ُمـ اًمٙمّلم اعمت٘مدّ م ،أو آطمتٞم٤مط ـ يمام اظمت٤مره سمٕمض إؾم٤مـملم ـ
ىمقٓن.
واًمتح٘مٞمؼ :اًمتٗمّمٞمؾ سمٛمّلطمٔم٦م أد ًّم٦م اًمرظمّم٦م ذم همػم دًمٞمؾ ،وم٢من يم٤من
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اعمٜمِم٠م هق اًمقضمف اًمٕم٘مكم اعمت٘مدّ م ذم اًمقضمف اًمراسمع ،ومٔم٤مهر سمٕمض إؾم٤مـملم
شمًٚمٞمؿ اًمرضمقع إمم اًمؼماءة سمٜم٤مء قمٚمٞمف ،طمٞم٨م ذيمر ذم شمقضمٞمف اًمٙمّلم اعمت٘مدّ م أن
يٙمقن ٟمٔمره إمم ذًمؽ اًمقضمف ٟمٔمر ًا إمم قمدم إطمراز اعم٘متض ذم اعمِمٙمقكً :مٕمدم
طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب دومع اًمير اعمحتٛمؾ ذم همػم اعمحّمقر ا ًّمذي هق
ّ
اًمِمؽ ذم اعم٘متض يرضمع إمم أص٤مًم٦م اجلقاز.
اعم٘متض ًمقضمقب آطمتٞم٤مط ،وُمع
وومٞمف ٟمٔمر :أ ُّم٤م ّأوًٓ ،ومأل ّن ظمروج اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة ـ إن يم٤من
ّ
اًمِمؽ ومٞمف
يتّمقر
ُمًتٜمد ًا إمم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ـ يمام هق فم٤مهر شم٘مريره هٜم٤م ـ ومّل
ّ
أص ً
ىمرر ذم حم ّٚمف ُمـ
ّل طمتّك حيت٤مج إمم شم٠مؾمٞمس إصؾ ذم اعمً٠مًم٦م ،سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ّ
ّ
اًمِمؽ ذم إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م ،ومّلسمدّ أن يٙمقن اعمِمتٌف ا ًّمذي حيٙمؿ
قمدم إُمٙم٤من
وشمٜمجز اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واعمِمتٌف ا ًّمذي ٓ يٙمقن يمذًمؽ
ومٞمف سمقضمقب آضمتٜم٤مب
ّ
ّ
ُمِمخّملم ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ًمٚمٕم٘مؾ ا ًّمذي هق احل٤ميمؿ طمٞمٜمئذ.
قمٜمقاٟملم
ودقمقى ومرض اًمِمٌٝم٦م ُمقوققم ّٞم٦م ،يم٠من ّ
يِمؽ ذم قمدد اعمِمتٌٝم٤مت أٟمّف
سمحٞم٨م يٌٚمغ طمدّ همػم اعمحّمقر وإن يم٤من طمٙمٛمف سمٕمد إطمرازه ُمٕمٚمقُم ً٤م ًمٚمٕم٘مؾ:
ُمدومقع سم٠م ّن هم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ إُمٙم٤مٟمف ذم إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م إذا يم٤من ًمٚمٕمٜمقان
ُمقوققم ّٞم٦م ذم ٟمٔمره ،يمام ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌح اًمٙمذب همػم اًمٜم٤مومع إذا ّ
ؿمؽ ذم
ٟمٗمٕمف قمغم شم٠م ُّمؾ ومٞمف أيْم ً٤م.
وأ ُّم٤م إذا مل يٙمـ ًمف ُمقوققم ّٞم٦م قمٜمده ،ومّل ُيقز يمام ذم اعم٘م٤مم ،وم٢م ّن
آطمتامل اعمقضمقد ومٕم ً
ّل ذم اًمٜمٗمس إن يم٤من سم٤مًمٖم ً٤م ذم اًمقهـ طمدّ قمدم آقمتٜم٤مء
اؾمت٘مؾ ُمٕمف سم٤مًمؼماءةّ ،
ّ
ّ
اؾمت٘مؾ سم٤مٓطمتٞم٤مطً :مٗم٘مد اًمٕم ّٚم٦م ّ
اعمرظمّم٦م.
وإٓ
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ّ
اًمِمؽ ُمٜمف يمذًمؽ وإٟمّف همػم ضم٤مزم ذم إومراد
ُمع أٟمّف ًمق ومرض إُمٙم٤من
اعمتقؾمٓم٦م ُمث ً
ّل سمٌمء ُمـ اًمؼماءة وآؿمتٖم٤مل وًمق سم٤مقمتٌ٤مر قمجز اعمٙم ّٚمػ قمـ
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم أضمزاء اًمٕمٌ٤مدة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
شمٕمٞمٞمٜمف ،ومٗمل طمٙمٛمف يمّلم ي٠ميت ذم
يٗمرق اًمٕم٘مؾ سملم
وإن يم٤من ُمًتٜمد ًا إمم سمٜم٤مء اًمٕمرف واًمٕم٘مّلء وإن مل ّ
ٍ
ّ
طمٞمٜمئذ وإن يم٤من ُمٕم٘مقًٓ ٕضمؾ اظمتّلف اًمٕم٘مّلء ذم
اًمِمؽ
اعم٘م٤مُملم ،ومٗمرض
اجلٛمٚم٦م ،أو قمدم حتّمٞمؾ اجلزم سمٌٜم٤مئٝمؿ ،أو سمتامم اًمْم٤مسمط اعمٕمتؼم قمٜمدهؿّ ،إٓ
ٍ
يٗمرق
أ ّن اًمٙمّلم طمٞمٜمئذ ذم اقمتٌ٤مر سمٜم٤مئٝمؿ قمغم ظمّلف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ ا ًّمذي ٓ ّ
سملم اعم٘م٤مُملم ذم ًمزوم آطمتٞم٤مطّ ،
وم٤من هم٤ميتٝم٤م يً ّٚمؿ ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م إذا حت ّ٘مؼ
سمٜم٤مءهؿ قمغم اقمتٌ٤مر ـمريؼ ًمٚمقاىمع ،ومٞمٙمِمػ طمٞمٜمئذ قمدم اًمردع قمٜمف ُمـ اًمِم٤مرع
وًمق سمْمٛمٞمٛم٦م أص٤مًم٦م قمدُمف قمـ رو٤مئف وشم٘مريره

ًمف ،ومٌٕمد ذًمؽ خيرج قمـ

ُمقوقع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٕمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ّـٓ ،ظمتّم٤مصف سمام مل يٙمـ
ُمٕمتؼم ًا.
وأ ُّم٤م إذا مل يٙمـ يمذًمؽ ،سمؾ ضمرى سمِٜم٤م ُؤ ُه ْؿ قمغم [أن] خي٤مًمػ طمٙمؿ
اًمٕم٘مؾ ُمـ دون أن يٙمقن ومٞمف شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم رء يرشمٗمع سمذًمؽ اًمٌٜم٤مء ،ومّل ُيقز
ٍ
طمٞمٜمئذ يم٤مؾمت٘مرار قمٛمٚمٝمؿ قمغم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ وشمرك ـم٤مقمتف
ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ،سمؾ هق
يمثػم ًا ،ومٝمق يم٤مؿمػ قمـ أ ّن اًمٕمٛمؾ ٍ
ٟم٤مش قمـ قمدم اعمٌ٤مٓة ،واعم٘م٤مم يمذًمؽّ ،
وم٤من
ّ
ُمًت٘مؾ سمقضمقب دومع اًمير اعمحتٛمؾ ا ًّمذي هق اًمٕم٘م٤مب ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ومٕمدم
اًمٕم٘مؾ
ٍ
طمٞمٜمئذ ٟمٔمر ًا إمم وهـ آطمتامل
اًمتٗم٤مهتؿ إًمٞمف ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت ًم٘م ّٚم٦م ُمٌ٤مٓهتؿ
قمغم ظمّلف اًمٕم٘مؾ ُمـ دون اؾمتٜم٤مدهؿ ذم ذًمؽ إمم ـمريؼ أو أُم٤مرة.
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وهذا يمام شمرى إٟمّام ي ّتجف قمغم فم٤مهر شم٘مريره

طمٞم٨م ضمٕمؾ اعمٕمٞم٤مر قمدم

آقمتٜم٤مء سم٤مًمير اعمحتٛمؾ ،وإ ّٓ سم٠من ىمٚمٜم٤م سمخروج اإلـم٤مقم٦م اإلمج٤مًم ّٞم٦م ذم همػم
اعمحّمقر قمـ اإلـم٤مقم٦م اعمٕمتؼمة وإن وهـ آطمتامل أوضم٥م قمدم وضمقب
اًمؽمك ذم ّ
اًمتحرز سمحٞم٨م ص٤مر ـمري٘متٝمؿ آيمتٗم٤مء سم٤مُٓمتث٤مل
يمؾ ُمٜمٝم٤م ٕضمؾ
ّ
آطمتامزم ،أو سمؽمك وضمقب اإلـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م سم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمت٘مدّ ُم٦م ،ومّل إؿمٙم٤مل
ٍ
طمٞمٜمئذّ ٕ ،ن اعمٕمٞم٤مر واعمٕمتؼم ذم يمٞمٗم ّٞم٦م اإلـم٤مقم٦م واًمٕمّمٞم٤من هق ـمري٘م٦م اًمٕم٘مّلء
اًمٙم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤مء ًمقٓ اًمردع ـ ؾمقاء يم٤من قمٛم ً
ّل سمٓمريؼ ،أو أظمذ ًا سم٠مصؾ ـ
وًمق يم٤من هق اًمؼماءة أو اًمتخٞمػم يمام ذم اعم٘م٤مم قمغم اًمقضمٝملم اعمت٘مدّ ُملم ،وم٢مـمّلق
اعمٜمع قمـ آضمتٜم٤مب هٜم٤م يمام ضمٜمح إًمٞمف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤مّ 
حمؾ ٟمٔمر ،يمام أ ّن ُم٤م
ذيمرٟم٤م قمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين حت٘مٞمؼ طم٤مل ٓ ،اقمؽماض قمغم يمّلُمف

قمٜمد

اًمتح٘مٞمؼ.

ٍ
ّ
ي٘مرر قمغم وضمف يرومع
وصم٤مٟمٞم ً٤م إٟمّف ًمق ُؾم ِّٚم َؿ طمّمقل
اًمِمؽ طمٞمٜمئذ ،وم٢م ُّم٤م أن ّ

اعم٘متض سم٢مًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ ذم اعم٘م٤مم سمحً٥م اعم٘مت٣م ،أو إًمٖم٤مء اعم٘متض ذم
ي٘مرر ذًمؽ قمغم وضمف يثٌ٧م سمف ذم اعم٤مٟمع ذم اعم٘م٤مم ،يمام ئمٝمر
اإلطمتٞم٤مط ،أو ّ
وضمٝمٝم٤م ِمّ٤م ىمدّ ُمٜم٤م هٜم٤مك.
وقمغم اًمث٤مين ،وم٤محلٙمؿ هق آطمتٞم٤مط ٟمٔمر ًا إمم أص٤مًم٦م قمدم حت ّ٘مؼ اعم٤مٟمع ذم
ّ
ّ
اًمِمؽ ،يمام مت ًّؽ سمٛمثٚمف ىمٌؾ هذا اًمٙمّلم.
حمؾ
ودقمقى أ ّن أص٤مًم٦م قمدم اعم٤مٟمع همػم ُمٕمتؼمة ذقم ً٤م ُم٤م مل يرضمع إمم
آؾمتّمح٤مبٟ :مٔمر ًا إمم أ ّن قمدم اعم٤مٟمع أيْم ً٤م ذطُ ،مدومققم٦م ـ سمٕمد اًمٖمٛمض
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ٍ
طمٞمٜمئذ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م دون
ىمرر ذم حم ّٚمف ـ أٟمّف إٟمّام يً ّٚمؿ
قمام ومٞمف سمام ّ
ّ
اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م واًمٕم٘مّلئ ّٞم٦م ،وحت٘مٞم٘مف ذم حم ّٚمف.
ٍ
طمٞمٜمئذّ ،إٓ
إول ،ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة وإن يم٤من هق احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة
وقمغم ّ
ّ
اًمدال قمغم
أٟمّف خيرج قمٜمف ذم اعم٘م٤مم سمٛم٘مت٣م إـمّلق دًمٞمؾ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل
وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ احلرام اعمر ّدد اعم٘متٍم ذم اخلروج قمٜمف إمم ُم٤م قمٚمؿ يمقٟمف
ّ
اًمِمؽ ذم حت ّ٘مؼ آسمتّلء يمام شم٘مدّ م :إذ
همػم حمّمقر قمغم ُم٤م ذيمره ذم ُمً٠مًم٦م
ٓ ومرق سملم اعم٘م٤مُملم ُمـ هذه اجلٝم٦م ـ وهق إن مل يٙمـ ُمرو ّٞم ً٤م قمٜمدٟم٤م يمام ؾمٌؼ ـ
ّإٓ أ ّن اًمٖمرض ُمٜمف اًمٜم٘مض سمام ذيمره هٜم٤مك.
ّ
اًمِمؽ هٜم٤م ًمٞمس ُُم َت َٕم ِّٚم٘م ً٤م سمت٘مٞمٞمد اعم٤م ّدة واِلٞمئ٦م ،وإٟمّام هق ذم
ودقمقى أ ّن
اًمنموط اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م ،وإٟمّام هق ذم اًمنموط اًمٕم٘مٚم ّٞم٦م ،أو أ ّن قمٛمقم أد ًّم٦م ا ّ
حلؾ
واًمؼماءة أيْم ً٤م ي٘متٍم ذم اخلروج قمٜمف إمم اعمحّمقرٟ ،مٔمر ًا إمم اىمتّم٤مر طمٙمؿ
إول هٜم٤مكُ ،مع أٟمّف
اًمٕم٘مؾ ومٞمفُ ،مدومققم٦م سمجري٤مهنام ذم اعم٘م٤مُملم ،يمام أذٟم٤م إمم ّ
ٕول قمغم اًمث٤مين ،ومت٠م ُّمؾ.
ٓ يٌٕمد طمٙمقُم٦م اإلـمّلق ا ّ
وإن يم٤من اعمٜمِم٠م هق أد ًّم٦م احلرج ،ومّل ري٥م ذم وضمقب آطمتٞم٤مط ذم ّ
حمؾ
اًمِمؽ طمٞم ٍ
ّ
ّ
ٜمئذ ذم حت ّ٘مؼ احلرج ومٞمف.
اًمِمؽٟ ،مٔمر ًا إمم يمقن
خمتّم ً٤م
وإن يم٤من هق إظمٌ٤مر اًمٕم٤م ُّم٦م ،وم٢من يم٤من اعمخرج قمٜمف أُمر ًا
ّ
سم٤معمحّمقر يم٢ممج٤مع وٟمحقه ،يم٤من اعم ّتجف هق اًمؼماءةّ ،
وإٓ وم٤مٓطمتٞم٤مطً ،مٙمـ ومٞمف
إسمٓم٤مل ًمٚمدًمٞمؾ يمام شم٘مدّ م.
خل٤مص٦م ،ومّلسمدّ ُمـ آىمتّم٤مر قمغم ُمدًمقِل٤م قمٜمد
وإن يم٤من سمٕمض إظمٌ٤مر ا ّ
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اًمٕمٚمؿ سمتح ّ٘مؼ اًمٕمٜمقان ،ومٞمحٙمؿ ذم اًمٌ٤مىمل سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمق مل يٙمـ ُمقضمقدة.
وإن يم٤من هق اإلمج٤مع ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم أ ّن اعمرضمع هق آطمتٞم٤مط اىمتّم٤مر ًا
قمغم اعمتٞم ّ٘مـ ،ومٚمٞمت٠م ُّمؾ.
اعمرطمٚم٦م اخل٤مُمً٦م :ذم ُم٤م ر ّسمام يٚمحؼ سم٤معمحّمقر ُمقوققم ً٤م أو طمٙم ًام سم٤مقمتٌ٤مر
وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمف ُمـ همػم اعمحّمقر سمحً٥م سم٤مدي اًمٜمٔمر.
وهق أُمقر:
حمرُم٤مت يمثػمة
أطمده٤مُ :م٤م إذا يم٤من اعمر ّدد سملم إُمقر همػم اعمحّمقرة ّ
ٟمًٌ٦م جمٛمققمٝم٤م إمم إـمراف يمٜمًٌ٦م اًمٌمء إمم إُمقر اعمحّمقرة ،يمام إذا قمٚمؿ
س ُِم َئ ِ٦م ٍ
ؿم٤مة1.
مخ ِ
إمج٤مًٓ سمحرُم٦م مخس ُمئ٦م ؿم٤مة ُمِمتٌٝم٦م ذم أًمػ َو َ ْ
اؾمتٔمٝمر سمٕمض إؾم٤مـملم ـم٤مب صمراه إحل٤مىمف سم٤معمحّمقر ُمٓمٚم٘م ً٤مُ ،مٕم ّٚم ً
ّل ًمف
ّلت هذا
سم٠م ّن إُمر يتٕم ّٚمؼ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ جمٛمقع اخلٛمس ُمئ٦م ذم اعمث٤مل َو ُحم ْ َت َٛم ُ
احلرا ِم اعمُ َتٌ٤م ِيٜمَ ُ٦م صمّلصم٦م ،ومٝمق يم٤مؿمتٌ٤مه اًمقاطمد ذم اًمثّلصم٦م ،وأ ُّم٤م ُم٤م قمدا هذه اًمثّلصم٦م

ٍ
ُمـ آطمتامٓت ،ومٝمل اطمتامٓت ٓ شمٜم ّ
طمٞمٜمئذ،
ٗمؽ قمـ آؿمتامل قمغم احلرام
ومّل شمٕم٤مرض اطمتامل احلرُم٦م 1.إٟمتٝمك.

 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 174واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ) :ج/4
ص.33
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وطم٤مصؾ ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م  ذم سمٞم٤مٟمف :إٟمّف إ ُّم٤م إن ُيٕمؾ
إىمً٤مم اًمثّلصم٦م ذهٜم ّٞم ً٦م ُُم َٕم ّرا ًة قمـ ُمّلطمٔم٦م اخلّمقص ّٞم٤مت اًمٗمرد ّي٦م ،ومٞمٜم٘مًؿ
إـمراف إًمٞمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙم ّٚمٞم٦م وُيٕمؾ أطمده٤م اعمر ّدد دون اًمٌ٤مىمٞملم.
وإ ُّم٤م أن ُيٕمؾ اعم٘مًؿ هق ٟمٗمس إومراد اخل٤مرضم ّٞم٦مً ،مٙمـ سمحٞم٨م يٙمقن
ِم٤مصم ً
ًمٚمحّم٦م اعمِم٤مقم٦م ُمـ اًمٌمءٟ ،مٔمر ًا إمم إؿم٤مقم٦م احلرام ذم اعمحتٛمّلت
ّل
ّ
اًمتٍمف ذم اعمِم٤مع ىمٌؾ
ويمقهن٤م طمراُم ً٤م فم٤مهر ّي ً٤م ُمع ىم٤مسمٚم ّٞمتٝم٤م ًمٚمتٕمٞملم ،يمام حيرم
ّ
اعمحرم ذم اعمٗمروض سمٕمده.
إومراض وشمٕملم ّ
إول :إ ّن حمتٛمّلت احلرام اعمٗمروض ذم قمدد إـمراف
وشم٘مريره قمغم ّ
صمّلصم٦مّ ٕ :ن ٟمًٌ٦م اعمحتٛمّلت إًمٞمٝم٤م هل اًم ّ
ِمؽ وخمرضمف صمّلصم٦م ،ومٞم٘مًؿ اعمجٛمقع
إًمٞمٝم٤م يم ّٚمٞم٦م ويٙمقن ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م ص٤محل ً٤م ًمٙمقٟمف هق احلرام دون همػمه ،وأ ُّم٤م ُم٤م قمدا
هذه آطمتامٓت ا ًّمتل شمً٤موي ّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م صمٚم٨م اعمجٛمقع ،يم٤مًمرسمع واخلٛمس
ّ
شمٜمٗمؽ قمـ اطمتامل احلرُم٦م سمٓمريؼ اإلوامر ذم
وهمػممه٤م ،ومٝمل اطمتامٓت ٓ
اًمٕمٌ٤مرةّ ٕ :ن اًمت٘مًٞمؿ همػم اعمقاومؼ يم٤مًمؽمسمٞمع واًمتخٛمٞمس ٓ خيرج ُم٤مسم٘مل قمـ
ّ
اعمِمخص سمٕمد ومرض اًمتِمخٞمص قمـ اطمتامل احلرُم٦مً ،مٕمدم اٟمٓمٌ٤مىمٝم٤م ُمٕمف،
ّ
اعمِمخص
سمخّلف اًمٜمًٌ٦م اعمقاوم٘م٦م ،إذ ًمق ومرض اًمتِمخٞمص ومٞمٝم٤م ؾم ّٚمؿ ُم٤مؾمقى
ًمتٕملم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل ذم همػمه.
قمـ اطمتامل احلرُم٦م ّ

و [شم٘مريره] قمغم اًمث٤مين :إ ّن اعمحتٛمّلت اعمُ َتٌ٤م ِيٜمَ َ٦م صمّلصم٦م ،يمام ًمق ومرض

إؿم٤مقم٦م صمٚم٨م رء ذم مت٤مُمفّ ،
وم٤من شمٕمٞملم اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل هٜم٤م ،يمتٕمٞملم اًمٙمن
ٍ
طمٞمٜمئذ ًمق ومرض شمٕمٞمٞمٜمف
يّمح إذا يم٤من اًمت٘مًٞمؿ أصمّلصم ً٤مٟٕ :مّف
اعمِم٤مع هٜم٤مك ،إٟمّام
ّ
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ّ
يٜمٗمؽ اًمٌ٤مىمل قمـ احلرام ،وأ ُّم٤م قمغم همػمه ،ومّل يّمٚمح ًمٚمتٕمٞملمٕ ،ضمؾ قمدم
اعمٕملم قمغم طم٤مًمف ذم آؿمتامل قمغم احلرام،
آٟمٓمٌ٤مق ،ومٞمٌ٘مك اًمٌ٤مىمل وًمق سمٕمد ّ
وًمٞمس اًمٖمرض حت ّ٘مؼ اإلؿم٤مقم٦م هٜم٤م ،سمؾ هق متثٞمؾ ِٓؾمتِ ْٙم ِ
ِم٤مف احل٤مل.
ْ
أىمقل :وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أ ّن اًمتقضمٞمٝملم يمٚمٞمٝمام همػم ُمقاوم٘ملم ًمٔم٤مهر
إول اًمتٕمٌػم سم٠م ّن
صحتٝمام ذم طمدّ ٟمٗمًٝمام ،سمؾ اعمٜم٤مؾم٥م قمغم ّ
اًمٕمٌ٤مرة ًمق ؾم ّٚمؿ ّ
ُم٤م قمدا هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمت٘مًٞمامت هل همػم ص٤محل٦م ًمٚمتٕمٞملم ورومع
اطمتامل احلرام.
وقمغم اًمث٤مين سمام ي٘مرب ُمٜمف ُمع اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمِم٤مع اعمٗمروض واًمتٓمٌٞمؼ
قمٚمٞمف ،سمؾ ا ًّمذي فمٝمر زم ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٌ٤مرة إ ّن ُم٤م يّمٚمح ًمّلٟمٓمٌ٤مق ُمع اعمٕمٚمقم
مخًام َئ ٍ٦م ا ًّمتل هل
سم٤مإلمج٤مل ُمـ آطمتامٓت اعمتٌ٤ميٜم٦م صمّلصم٦مٟٕ :مّف ومٞمف صمّلث َ ْ
اعمحرم هق جمٛمقع اًمٕمدد
ُمٕمروو٦م احلرُم٦م ،ومٝمق يم٤مؿمتٌ٤مه اًمقاطمد سم٤مًمثّلصم٦مّ ٕ :ن ّ
اعمذيمقر ،وهق أُمر واطمد وًمق سم٤مًمٚمح٤مظ وُمِمتٌف ُمع ُم٤م يامصمؾ ّ
يمؾ ٟمّمػ ُمٜمف ًمف،
وم٤مٓؿمتٌ٤مه وىمع اسمتداء سمٞمٜمف وسملم ّ
يمؾ ُمـ اًمٜمّمٗملم.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وؿ سمٕمض ّ
يمؾ ُمـ اًمثّلصم٦م إمم
وأ ُّم٤م ؾم٤مئ ُر آطمتامٓت اًمٜمَ٤مؿمئ٦م ُمـ ّ
سمٕمض سمحٞم٨م يٌٚمغ طمدّ اًمٕمدد اعمٗمروض اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمتٌ٤ميٜم٦م ا ًّمتل اقمتؼمه٤م ىمٞمد ًا ذم
إول ،ومٝمل اطمتامٓت ٓ ّ
شمٜمٗمؽ قمـ آؿمتامل قمغم احلرام :عمٙم٤من اٟمْمامم ضمزء
ّ
اعمحرم إمم اعمح ّٚمؾ ،وهذا اعمٕمٜمك ُمع د ّىمتف فم٤مهر ُمـ اًمٕمٌ٤مرة قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ،
ّ
ٍ
اعمحرُم٦م ذوات ًمقن واطمد ّ
ويمؾ ُمـ اعمً٤مويلم
وُمث٤مًمف طمٞمٜمئذ ُم٤م ًمق يم٤من اؿمتٌ٤مه ّ
ِل٤م أيْم ً٤م ذوات ًمقن ُمٖم٤مير ًمف ،يمام ًمق يم٤من ّ
يمؾ ُمـ مخًامئ٦م ُمٜمٝم٤م ذات ًمقن
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ٍ
طمٞمٜمئذ ذم وضمقب آضمتٜم٤مب قمـ
واطمد ويم٤من أطمده٤م طمراُم ً٤م ،وم٤مٟمّف ٓ إؿمٙم٤مل
اجلٛمٞمع اعمحّمقر ،سمؾ هق ُمٜمف :إذ ٓ ومرق سملم أومراد اًمِم٤مة وأضمزاء ُم٤مء أطمد
اإلٟم٤مئلم واًمٕمٚمؿ سمقطمدة طمٙمؿ مجٞمع أضمزاء اًمٕمدد اعمٗمروض ُمـ ذات ًمقن
وىمقهت٤م ،إذ قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مٓرشمٌ٤مط
واطمد ِم ّ٤م ٓ ي١م ّصمر ذم وٕمػ اطمتامل احلرُم٦م ّ
ُمع حت ّ٘م٘مف واىمٕم ً٤م ٓدظمؾ ًمف سم٤مإلطمتامل اعمقضمقد ذم ّ
يمؾ ُمـ إومراد طمتّك ي١م ّصمر
ىمقة ووٕمٗم ً٤م :هذا.
ومٞمف ّ
وًم٘مد طمٙمك زم سمٕمض ّ
اًمٓمّلب سمٕمد ذًمؽ هذا اًمتقضمٞمف قمـ مج٤مقم٦م ُمـ
ىمررٟم٤م.
ومْمّلء شمّلُمذشمف ُمـ ُمِم٤ميخ هذا اًمٕمٍم ،وهق ُم١م ّيد عم٤م ّ
وقمغم ّ
اعمحرم يمثػم ًا
يمؾ طم٤مل ،ومِمٌٝم٦م اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم إ ُّم٤م أن يٙمقن
ّ
إو٤موم ّٞم ً٤م ذم حم ّٚمؾ يمثػم إو٤مذم ،وإ ُّم٤م أن يٙمقن طم٘مٞم٘م ّٞم ً٤م ذم طم٘مٞم٘مل ،أو إو٤موم ّٞم ً٤م ذم
و٤مذم ،واعمراد سم٤محل٘مٞم٘مل ُم٤م سمٚمغ طمدّ همػم اعمحّمقر،
طم٘مٞم٘مل ،أو طم٘مٞم٘مٞم ً٤م ذم إ ّ
إول
و٤مذم ُم٤م مل يٌٚمٖمف ُمع يمثرة ُم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤مدوٟمف ،و ّ
و[اعمراد] سم٤مإل ّ
طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمحّمقر ،سمؾ هق ُمـ أومرادهّ ،إٓ إذا سمٚمغ اعمجٛمقع طمدّ اًمٙمثرة
احل٘مٞم٘م ّٞم٦م ومٗمٞمف يمّلم ،واًمث٤مًم٨م طمٙمٛمف طمٙمؿ همػم اعمحّمقرّ ،إٓ إذا يم٤من ٟمًٌ٦م
اعمٕمؼم قمٜمف سم٤معمحّمقر.
ّ
إول إمم اًمث٤مين ٟمًٌ٦م اًم٘مٚمٞمؾ إمم اًم٘مٚمٞمؾ ّ
وأ ُّم٤م إذا يم٤من يمذًمؽ ،أو سمٚمغ اعمجٛمقع طمدّ همػم اعمحّمقر ذم اًمٗمرض
اًمً٤مسمؼ ،أو يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين ُمع شمً٤موي اًمٜمًٌ٦م ،أو ُمع همٚمٌ٦م احلرام ،أو ُمع
قمٙمًف ،أو ُمع قمدم يمقن أطمدمه٤م أو ّ
يمؾ ُمٜمٝمام حمدود ًا سمحدّ رأؾم ً٤م ،أو يم٤من ُمـ
ىمٌٞمؾ اًمراسمع ،ومٗمل إحل٤مق اًمِمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م سم٤معمحّمقر ُمٓمٚم٘م ً٤م وقمدُمف يمذًمؽ ،أو
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اًمتٗمّمٞمؾ سملم إىمً٤مم ،وضمقه واطمتامٓت ،واًمتح٘مٞمؼ اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُمدارك
اعمً٠مًم٦م.
وم٢من يم٤من هق اًمقضمف اًمراسمع ،يمام ًمٕم ّٚمف ُمٌٜمك يمّلم اعمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ه٤م ُهٜم٤م،
وىمقشمف هق سمٛم٘مدار
ومٔم٤مهر اًمٜمٔمر هق ُم٤م ذيمره ّ ٕ :ن اًمٕمؼمة ذم وهـ آطمتامل ّ
إول وٕمػ اطمتامل احلرُم٦م
ٟمًٌ٦م
اعمحرم إمم اعمح ّٚمؾ ،ومٙم ّٚمام ازداد اًمث٤مين قمغم ّ
ّ
واعمّم٤مدوم٦م ُمع احلرام وسم٤مًمٕمٙمس ،وم٢م ّن اطمتامل احلرُم٦م ٕضمؾ يمقٟمف هق احلرام،
ومٌ٘مدر قمدد احلرام يتح ّ٘مؼ ومٞمف ضمٝم٤مت اطمتامل احلرُم٦م ،ويمذا اعمح ّٚمؾ :وإن
ؿمئ٧م ومّلطمظ ـمري٘م٦م اًمٕم٘مّلء طمٞم٨م يٕمتٜمقن سم٤مٓطمتامل سمخّلف اًم٘مًؿ
ؾمؿ واطمد ذم أًمػ وسملم وضمقد مخًامئ٦م ُمًٛمقم
اًمً٤مسمؼ ،ومٞمٗم ّرىمقن سملم وضمقد ّ
ومٞمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ.
ًمٙمـ هذا اًمٙمّلم ُمٌٜم ّل قمغم يمقن اًمٗم٤مرق سملم اعمحّمقر وهمػمه هق ٟمٗمس
اًمٕمدد ،وىمد أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م إمم أٟمّف ًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ ىمد يٙمقن قمدد واطمد
شمٗمرق حمتٛمّلت اًمث٤مين وشمِم ّتتف وقمدم
حمّمقر ًا ذم ُم٘م٤مم دون آظمرٕ ،ضمؾ ّ
اًمًؿ
يٗمرق 1اًمٕمرف سملم اًمٕمٚمؿ سمقضمقد
ّ
اٟمْمٌ٤مـمف واُمتٞم٤مز حمتٛمّلشمف ّأوًٓ ،يمام ّ
ذم واطمد ُمر ّدد سملم ُم٤مئ٦م إٟم٤مء وسملم اًمٕمٚمؿ سمقضمقده ذم سمٕمض ومقايمف اًمٌٚمد
ٍ
اًمّمٖمػم وًمق يم٤من قمدده أيْم ً٤م ُم٤مئ٦م ُمث ً
وطمٞمٜمئذ ومّل يٜمٌٖمل ىمٍم اعمٞمزان قمغم
ّل،
ظمّمقص اًمٜمًٌ٦م ،سمؾ ٓسمدّ ُمـ ُمّلطمٔم٦م شمِم ّت٧م إـمرافّ ،
وم٤من اًمٔم٤مهر أ ّن
يٗمرىمقنش.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مّ « :
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اؿمتٌ٤مه اعم٤مئ٦م ذم قمنمة آٓف ُمـ همػم اعمحّمقر قمٜمد اًمٕم٘مّلء سمحٞم٨م ٓ يٕمتٜمقن
ٍ
طمٞمٜمئذ ضمٕمؾ اعمٞمزان
سم٤مطمتامل اعمّم٤مدوم٦م ،سمخّلف اؿمتٌ٤مه اًمقاطمد سم٤معم٤مئ٦م ،وم٤مٕومم
هق جمٛمقع اجلٝم٤مت وُمّلطمٔم٦م اًمٕمرف واًمٕم٘مّلء ذم اعمقارد ،ومت٠م ُّمؾ.
صح٦م
ور ّسمام يدّ قمك اًمؼماءة هٜم٤م أيْم ً٤م قمـ اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م سمٕمد ومرض ّ
اعمٌٜمك ذم ٟمٗمًف سمٚمزوم احلرج ا ًّمذي هق احلٙمٛم٦م قمٜمد اًمنمع واًمٕم٘مّلء ذم ٟمحق
اعم٘م٤مم ،سمؾ احلرج اًمّلزم ُمـ احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط ،يم٤محلرج اعمتح ّ٘مؼ هٜم٤مكّ ،
وم٤من
يمثػم ًا ُمـ ُمقارد همػم اعمحّمقر ُمـ هذه اًم٘مٌٞمؾ ،يمام هق احل٤مل ذم سم٤مب
اًمٜمج٤مؾم٦م واًمٖمّم٥م ،وم٤م ّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م مجٚم٦م يمثػمة ُمـ إرايض اعمٌتغم ِب٤م
واعم٠ميمقٓت واعمٚمٌقؾم٤مت واعمنموسم٤مت واعمٞم٤مه وهمػمه٤م ،ويمذا [ٟمٕمٚمؿ] سمٖمّمٌ ّٞم٦م
مجٚم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م ،سمؾ ًمق ا ّدقمك أطمد أ ّن اًمٜمجس واعمٖمّمقب ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ
اًمٓم٤مهر واعمٌ٤مح ،يم٤من ىمريٌ ً٤م قمٜمد اًمت٠م ُّمؾً ،مٙمثرة أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م وىم ّٚم٦م اقمتٜم٤مء
اعمحرُم٦م ُمـ إقمٞم٤من
اًمٜمّ٤مس سمِم٠مهن٤م ويمثرة أؾمٌ٤مب اًمٖمّم٥مً ،مٙمثرة إُمقال
ّ
ِ
ض ُو ُضم ْق ُد ُيم ٍّؾ ُِمٜمْٝم٤م ُطم ْر َُم َ٦م َسمدَ ًم ِف قمٜمد
اعم٠مظمقذة ُفم ْٚم ًام و َهم ّْمٌ ً٤م وهمػمه٤م اعمُ ْ٘م َت ْ
اعمٕم٤موو٦م وٟمامئف اعمتق ًّمد ُمٜمف [إذ ىم ّٚمام] حيّمؾ ـمٕم٤مم يٙمقن ُمـ ّأول جملء سمذره
اعمحرُم٦م قمٚمٞمف.
ذم هذا اًمٕم٤ممل إمم أن قمدم قمروض اًمٞمد ّ
وىمس قمٚمٞمف ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء ،ظمّمقص ً٤م ذم هذا اًمزُم٤من ا ًّمذي ؿم٤مع ومٞمف
ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم ّٗم٤مر ،وُمـ ه٤مهٜم٤م ئمٝمر إحل٤مق اعمً٠مًم٦م سمٖمػم اعمحّمقر ًمق يم٤من اًمدًمٞمؾ
هق احلرج ـ ؾمقاء ضمٕمؾ ٟمققم ّٞم٤م أو ؿمخّم ّٞم٤م ـ قمغم طمً٥م ذًمؽ اعم٘م٤مم :هذا.
وًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل :إ ّن ُمقارد احلرج ذم اعم٘م٤مم ىمٚمٞمٚم٦مٟٓ ،محّم٤مره سم٤معمث٤مًملم
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اعمت٘مدّ ُملم وُم٤م حيذو طمذومه٤م ،وٓ طمرج ذم أيمثر أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف ِمّ٤م قمدا ضمٝم٦م
واًمتٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم سمٖمػم إذٟمف ،ومّلسمدّ ُمـ آىمتّم٤مر قمغم ُم٘مدار
اًمٜمج٤مؾم٦م
ّ
احلرج سمخّلف همػمهّ ،
وم٤من احلرج اعمدّ قمك هٜم٤مك إٟمّام هق ذم أيمثر إومراد
ٍ
ّ
طمٞمٜمئذ إًمٖم٤مء
ومٚمٕمؾ إومم
واعمقارد ،ومٞمٛمٙمـ ضمٕمؾ احلرج ٟمققم ّٞم ً٤م يمام ىمدّ م،
اعمِمتٌٝم٤مت ُمـ اجلٝمتلم اعمت٘مدّ ُمتلم ُمٓمٚم٘م ً٤م سمٜم٤مء قمغم ٟمققم ّٞم٦م احلرج.
وأ ُّم٤م ًمق يم٤من هق إظمٌ٤مر اًمٕم٤م ُّم٦م ،ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛم٘م٤مم ُمـ دون إؿمٙم٤مل
ٍ
ُمر ٟمٔمػمه.
يم٤معم٘م٤مم اًمً٤مسمؼّ ،إٓ أ ّن اًمٕمؼمة طمٞمٜمئذ سمٛمّلطمٔم٦م اًمدًمٞمؾ اعمخرج يمام ّ
خل٤مص٦م ومخؼم اجلٌـ وٟمحقه وإن أُمٙمـ دقمقى يمقن
وًمق يم٤من إظمٌ٤مر ا ّ
اًمٔم٤مهر ُمـ اًمً١مال هق شمٕمدّ د ضمٕمؾ اعمٞمت٦م ومٞمف ،يم٤مًمٕم ّٚم٦م اعمٜمً٤مق ُمـ اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ
(وُيٕمؾ ومٞمف اعمٞمت٦م)ّ ،إٓ أ ّن سمٚمقهمف طمدّ اًمٙمثػم ذم اًمٙمثػم سم٤معمٞمزان اعمت٘مدّ م همػم
فم٤مهر ُمٜمف.
وأ ُّم٤م إظمٌ٤مر اًمداًم٦م قمغم أ ّن يم ّٚمام ومٞمف طمّلل وطمرام ،ومّل يٌٕمد ؿمٛمقل
قمٛمقُمٝم٤م سم٤مًمٌٞم٤من اعمت٘مدّ م ًمٚمٛم٘م٤ممّ ،إٓ أن يدّ قمك اؾمتح٤مًم٦م اًمؽمظمٞمص ذم اعمخ٤مًمٗم٦م
اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م هٜم٤م ويدّ قمك وىمقع اًمتٕم٤مرض سملم ومردي اًمٕم٤م ّم يم٤معمحّمقرً ،مٙمـ ىمد
قمروم٧م ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمت٠م ُّمؾ.
سم٤مًمتٛمًؽ سم٢مـمّلق يمثػم ُمـ يمٚمامهتؿ ـ وإن أُمٙمـ ٟمٔمر ًا إمم
وأ ُّم٤م اإلمج٤مع
ّ
ؿمٛمقل ًمٗمظ اًمِمٌٝم٦م همػم اعمحّمقرة واعمِمتٌف سمٖمػم اعمحّمقر ًمٚمٛم٘م٤مم أيْم ً٤م
ىمقة اطمتامل
ُمٓمٚم٘م ً٤م أو ذم سمٕمض إىمً٤مم ـ ّإٓ أ ّن آقمتامد قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمع ّ
ُمر اًمٙمّلم ذم ٟمٔمػمه.
إرادة همػم هذا اًم٘مًؿ ُمِمٙمؾ ،وىمد ّ
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وىمد يٕمتْمد ؿمٛمقل اإلمج٤مع ًمٚمٛم٘م٤مم سمام ذيمره ا ًْم َ٘م ْق ُم ذم ُمً٠مًم٦م دًمٞمؾ
آٟمًداد قمٜمد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،طمٞم٨م مل يٚمتزم أطمد يٕمتدّ سمخّلومف سمقضمقب
ظم٤مص يٕمتدّ سمف ؾمقى اإلمج٤مع ا ًّمذي ٓ ُمدرك
آطمتٞم٤مط ،وًمٞمس ًمف ُمدرك
ّ
ًمٚمٛمجٛمٕملم ومٞمف فم٤مهر ًا ُمـ طمٞم٨م اعمً٠مًم٦م ،ومٞمٙمِمػ قمـ يمقن احلٙمؿ قمغم
اًم٘م٤مقمدة :وأُم٤م احلرج ،ومٝمق همػم ٍ
يّمح ضمٕمٚمف ٟمققم ّٞم ً٤م سمٕمد
واف سم٤معمدّ قمكٟٕ ،مّف ٓ
ّ
ّ
شمٕمدّ د اًمٕمٜم٤مويـ ،ومٝمق ًمٖمػم اعمحّمقر ا ًّمذي قمروم٧م احل٤مل ومٞمف ،وإن ضمٕمؾ
يٗمّمؾ أطمد
ؿمخّم ّٞم ً٤م ًمزم ُمٜمف اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُمقارد احلرج وهمػمهُ ،مع أٟمّف مل ّ
يمذًمؽ :وومٞمف قمٜمدي ٟمٔمرّ :
وم٤من احلرج هٜم٤مك ىم٤مئؿ سم٤مجلٛمع سملم ُمراقم٤مة شمٚمؽ
إطمٙم٤مم ،وم٤مًمّلزم ُمٜمف إًمٖم٤مءه يمذًمؽ سمٛم٘مدار احلرج ،سمخّلف اعم٘م٤مم ،حلّمقًمف
ذم سمٕمض أومراد اًمِمٌٝم٦م دون سمٕمض.
وأ ُّم٤م شمٕمٛمٞمٛمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ قمٚمٞمف احلرج وهمػمه ،ومٝمق همػم و٤مئر ،يمام
ؾمٌؼ ٟمٔمػمهً ،مٙمـ يٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل ذم ؿمذوذ ُمـ إطمٙم٤مم ا ًّمتل ًمٞمس ومٞمف
صّلطمٞم٦م ًمتح ّ٘مؼ احلرج ٓ ُمٜمٗمرد ًا وٓ ُمٜم ّ ً
ْمامً ،مِمدة ؾمٝمقًم٦م آطمتٞم٤مط ومٞمف
هذاُ ،مْم٤موم ً٤م إمم أٟمّف ًمق يم٤من ُمٌٜمك اًمٙمّلم هق اٟمدراضمف حت٧م همػم اعمحّمقر،
يم٤من اًمّلزم احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو آيمتٗم٤مء سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزم ٓ ،شمٕمٞملم
ظم٤مص
اعمٔمٜمقن ،يمام ذم ؾم٤مئر ُمقارد همػم اعمحّمقرّ ،إٓ أن يثٌ٧م هٜم٤مك ُم٤مٟمع
ّ
ُمـ ًمزوم اِلرج واعمرج ،أو ُمـ حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم ظمّمقص اعمٔمٜمقٟم٤مت،
ومّل ُيقز شمريمٝم٤م ،أو ٟمحق ذًمؽ :وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
وًمق يم٤من اعمًتٜمد هق اظمتّم٤مص دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط سم٤معمحّمقر ،وم٤مًمٔم٤مهر
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ىمّمقر إد ًّم٦م قمـ إوم٤مدة احلٙمؿ ذم مجٞمع ُمقارد اعم٘م٤مم ،ومّلسمدّ ُمـ آىمتّم٤مر قمغم
اعمتٞم ّ٘مـ:
وًمق يم٤من هق اًمً٤مسمع ،ومٝمق ٍ
ضم٤مر ذم اعم٘م٤مم إن طمّمؾ ومٞمف ُمٜم٤مـمف ا ًّمذي
[هق] قمدم يمقن اعمٙم ّٚمػ ذم قمرو٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ،يمام ُيري ٟمٔمػمه قمغم
اًمث٤مُمـ ،وئمٝمر طم٤مل إظمػم ِمّ٤م شم٘مدّ م.
يٕمؿ احلٙمؿ مجٞمع شمٚمؽ اًمّمقر طمتّك ُم٤م
صمؿ إٟمّف ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم اًمؼماءة ،ومٝمؾ ّ
ّ
ًمق يم٤من احلرام يمثػم ًا واحلّلل ىمٚمٞمّل ،أو يم٤مٟم٤م ُمً٤مويلم ،أو ٓ؟
وضمٝم٤من ِمّ٤م شم٘مدّ م وُمـ أ ّن ُمٜم٤مط اعمحّمقر ٍ
ضم٤مر ذم اًمّمقرشملم سمٕمٞمٜمف ،وٓ
يٌٕمد أن يٙمقن اعمٕمٞم٤مر سمٙمقن أومراد اعمح ّٚمؾ ٟم٤مىمّم ً٤م قمـ قمدد اعمحّمقر :وم٤مٟمّف ًمق
أظمذ ُم٤م يً٤مويف ُمـ إومراد ُمع زي٤مدة واطمد قمٚمٞمف يٙمقن طمرُم٦م أطمدمه٤م ُمٕمٚمقُم ً٤م
ُمع يمقن إـمراف حمّمقر ًا :واطمتامل طمرُم٦م اًمزائد قمغم اًمقاطمد ُمـ سم٤مب
ىمقة وشم٠ميٞمد ًا،
اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٤مٕيمثر ٓ يقهـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اإلمج٤مزم ،سمؾ يزيده ّ
وم٢مظمراج ُمثؾ ذًمؽ قمـ حت٧م اعمحّمقر ٓ وضمف ًمف ،وم٤مومٝمؿ :وًمق مل يٙمـ
يمذًمؽ ،سمؾ يم٤من اًمٕمدد زائد ًا قمغم اعمحّمقر ،وم٤معمٜم٤مط همػم ُمٜم ّ٘مح ،عمٙم٤من
آٟمتِم٤مر احل٤مصؾ ومٞمف ،ومّلسمدّ ُمـ اًمرضمقع إمم ُم٤م ىمدّ ُمٜم٤م.
وصم٤مٟمٞمٝم٤مُ :م٤م طمٙمل قمـ سمٕمض ُمِم٤ميخ اًمٕمٍم ُمـ إظمراج ُم٤م ًمق يم٤من
اعمحرم اعمر ّدد سملم همػم اعمحّمقر ِمّ٤م شمٕم ّٚمؼ همرض اًمِم٤مرع سمٕمدم وىمققمف ذم
ّ
اخل٤مرج ـ يمام إذا اؿمتٌف ٟمٌ ّل أو و ّزم سملم أهؾ سمٚمد وؾمٞمع ُمع يمقن أهٚمف ُيم ّٗم٤مر ًا
لم ـ وم٤مٟمّف ٓ ُيقزاحلٙمؿ سم٢مسم٤مطم٦م إهراق دُم٤مئٝمؿ وـمرح اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.
َطم ْرسمِ ِّٞم ْ َ
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اعمحرم اعمٗمروض ِمّ٤م ٓ ُيري إصؾ
وأىمقل :إن يم٤من ذًمؽ ٕضمؾ يمقن ّ
ذم ّ
يمؾ ُم٤م حيتٛمؾ اٟمٓمٌ٤مىمف قمٚمٞمف ٟمٔمر ًا إمم اجلٝم٦م اعمذيمقرة ،ومٝمذا ومرض اٟم٘مّلب
إصؾ قمـ اإلسم٤مطم٦م إمم احلرُم٦م ذم ّ
يمؾ واطمد ُمـ إـمراف سمٜمٗمًف وًمق مل يٙمـ
هٜم٤مك قمٚمؿ إمج٤مزم ،وًمق يم٤من إُمر يمذًمؽ مل يٙمـ سمٞمٜمف وسملم ؾم٤مئر ُمقارد
اٟم٘مّلب إصؾ ومرق فم٤مهر ،ومام اًمقضمف ذم آىمتّم٤مر قمٚمٞمف ،وإن يم٤من ُمع ومرض
ضمري٤من إصؾ ذم ُمِمتٌٝم٤مشمف سمدو ًا وم٤محلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤م همػم ؾمديدّ ٕ :ن
اجلٝم٦م اعمذيمقرة ُمقضمقدة هٜم٤مك أيْم ً٤م.
إول ّإٓ ذم
ّإٓ أن ي٘م٤مل :إٟمّف ُمٌٜم ّل قمغم يمقن إصؾ اإلسم٤مطم٦م ذم اًمٜمقع ّ
هذه اًمّمقرةٟ ،مٔمر ًا إمم ؿمدّ ة آهتامم سمف سمحٞم٨م ٟمٕمٚمؿ أ ّن اًمِم٤مرع ٓ ّ
يرظمص
ذم رء حيتٛمؾ ُمٕمف شمٗمقيتف ،وُمرضمٕمف إمم اًمٕمٚمؿ سمٕمدم شمرظمٞمص اًمِم٤مرع ذم
أـمراف شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م ًمذًمؽ.
وصم٤مًمثٝم٤مُ :م٤م ًمق يم٤من إصؾ اجل٤مري ذم اعمقرد ىم٤موٞم ً٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمع ىمٓمع
اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،يمام ًمق يم٤مٟم٧م إـمراف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمدُم٤مء واًمٗمروج
ّ
سم٤محلؾ ،وُم٤م إذا
اخل٤مص٦م وإُم٤مرات اًم٘م٤موٞم٦م
وإُمقال قمٜمد قمدم إصقل
ّ
يم٤مٟم٧م إـمراف ُمًتّمحٌ٦م احلرُم٦م سم٠مٟمٗمًٝم٤مّ ،
وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمـ إد ًّم٦م
ّ
اًمِمؽ
إًمٖم٤مء اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وإحل٤مىمف سم٤مًم ٌَدْ ِو َّي ٍ٦م ،وأ ُّم٤م إًمٖم٤مء اطمتامل احلرُم٦م ورومع
ّل ذم ّ
اعمقضمقد ومٕم ً
يمؾ ُمـ إـمراف ومٖمػم صم٤مسم٧م ،سمؾ إـمّلق دًمٞمؾ شمٚمؽ
إصقل ٍ
سم٤مق سمح٤مًمف ووٕمػ آطمتامل هٜم٤م يمام ًمق يم٤من اطمتامل احلرُم٦م ذم
اًمٌدو ّي٦م وٕمٞمٗم ً٤م ُمع أٟمّف يٕمٛمؾ ومٞمف سم٤مٕصؾ طمتّك يٕمٚمؿ ظمّلومف .وسم٤مجلٛمٚم٦م،
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وم٤مًمٕمٚمؿ همػم طم٤مصؾ هٜم٤مك وسمدوٟمف ٓ ُيقز آرشمٙم٤مب ًمألصؾ.
ورسمام ي٘م٤مل :إ ّن اطمتامل احلرُم٦م إذا يم٤من ِ
ٟم٤مؿمئ ً٤م قمـ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمقضمقد
ّ
احلرام سمحٞم٨م يٕمٚمؿ سم٢مسم٤مطمتف قمغم شم٘مدير قمدم اعمّم٤مدوم٦م ـ يمام هق اعمٗمروض ـ
ُمر ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمراسمع هق قمدم آقمتٜم٤مء هٜم٤م أيْم ً٤مّ ٕ :ن اعمٗمروض
ومٛم٘مت٣م ُم٤م ّ
قمدم اقمتٜم٤مء اًمٕم٘مّلء سم٤مطمتامل اعمّم٤مدوم٦م ،وٓ ّ
ؿمؽ ُمـ همػم هذه اجلٝم٦م هٜم٤م طمتّك
ُي٥م اإلطمتٞم٤مط ٕضمٚمف.
وومٞمف ٟمٔمرّ ،
وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مّلء هق قمدم شمرشمٞم٥م أطمٙم٤مم
اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ سمٌمء ُمـ إـمراف ـ طمتّك وًمق ُمـ سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م ـ ٓ شمرشمٞم٥م
آصم٤مر اًمٕمٚمؿ سمٙمقٟمف طمّلًٓ ُمع قمدم طمّمقًمف ،ومتد ّسمر.
وراسمٕمٝم٤مُ :م٤م ًمق ىم٤مُم٧م أُم٤مرة قمغم يمقن مجٚم٦م ُمـ إـمراف طمّلًٓ واىمٕم ً٤م
سمحٞم٨م يم٤من قمدد إـمراف اخل٤مًمٞم٦م حمّمقر ًا ،وم٤مٟمّف ر ّسمام يثٌ٧م سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم يمقن واطمد ُمـ اعمقارد اخل٤مًمٞم٦م هق احلرام ُمع اٟمحّم٤مر إـمراف،
ومٞمحٙمؿ سمقضمقب آطمتٞم٤مط ٕضمٚمف.
وومٞمف :إ ّن أد ًّم٦م إُم٤مرات وإن أصمٌت٧م سمٕمض اًمٚمقازم همػم اًمنمقمٞم٦مّ ،إٓ
أ ّهن٤م ىم٤مسة قمـ شمرشمٞم٥م ُمثؾ ذًمؽ قمٚمٞمف ،سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمٜمٝم٤م شمر ّشم٥م ُمٓمٚمؼ
آصم٤مر ُمٗم٤مده٤م قمغم ُمقرده٤م ٓ ،صمٌقت اعم٘م٤مرٟم٤مت آ ّشمٗم٤مىمٞم٦م ِب٤م سمٕمد إطمراز
آىمؽمان يمام ذم اعم٘م٤مم ،وحت٘مٞم٘مف ذم حم ّٚمف.

اعمً٠مًم ُ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م
ُم٤م إذا شمر ّدد احلرام سملم أُمريـ أو أُمقر حمّمقرة ُمع اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م
اًمٜمص أو إمج٤مًمف.
اًمٜم٤مؿمئ٦مُ 1مـ وم٘مدان ّ
وُم ّثؾ ًمٚمث٤مين ُمٜمٝمام سم٤مًمٖمٜم٤مء اعمر ّدد ُمٗمٝمقُمف سملم ُمٗمٝمقُملم [و] سمٞمٜمٝمام قمٛمقم
ُمـ وضمفّ ،
وم٤من ُم٤م ّديت آومؽماق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،و [ُم ّثؾ] سمام إذا صمٌ٧م سم٤مًمدًمٞمؾ
طمرُم٦م إذان اًمث٤مًم٨م يقم اجلٛمٕم٦م واظمتٚمػ ذم شمٕمٞمٞمٜمف ،وُمثؾ ىمقًمفُ« :مـ ضمدّ د
ىمؼم ًا أو ُم ّثؾ ُمث٤مًٓ ،وم٘مد ظمرج قمـ اإلؾمّلمش ،1طمٞم٨م ىمرئ :ضمدّ د سم٤مجلٞمؿ
واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واخل٤مء اعمٕمجٛم٦م ،و [ىمرئ] :ضمدث سم٤مجلٞمؿ واًمث٤مء اعمثٚم ّث٦م3.

 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :طمٙمٛمٞم٦م ٟم٤مؿمٞم٦مش.
 .1اٟمٔمر :اًمقؾم٤مئؾ :ج /1ص /868ح.1
 .3اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 175و  176واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /4ص 35و .36
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واًمٔم٤مهر إ ّن ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُمث٤مًٓ حت٘مٞم٘م ّٞم ً٤م ًمٚمٛم٘م٤ممّ ،
وم٤من اًمٖمٜم٤مء وإن
اطمتٛمؾ ومٞمف اًمقضمٝم٤منّ ،إٓ أٟمّف ىمد وم ّن سمام اضمتٛمع ومٞمف اًمؽمضمٞمع ُمع اًمٓمرب
وم٤مطمتِام ًُم ُف يٛمٜمع ُمـ طمّمقل اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمام ّديت اإلومؽماق ،ومّل يٕمٚمؿ
أيْم ً٤مْ ،
سمحرُم٦م اًمزائد قمغم اجل٤مُمع ٟمٔمر ًا إمم ذًمؽ اًمتٗمًػم ،وم٤معمرضمع ذم اًمزائد هق
اًمؼماءة.
وأ ُّم٤م إذان اًمث٤مًم٨م ،ومٌٕمد ومرض اعمً٤مقمدة قمغم يمقن احلرُم٦م ذاشمٞم٦م ـ يمام
هق اًمٔم٤مهر ُمـ ّ
ذقمف
حمؾ اًمٌح٨م ـ [ومـ]٘مد ي٘م٤مل سم٠م ّن اعمتٞم ّ٘مـ هق إذان ا ًّمذي ّ
اعمٚمٕمقن اًمث٤مًم٨م ويرضمع ذم همػمه إمم اًمؼماءة.
وأ ُّم٤م إظمػم ،ومٝمق وإن يم٤من جمٛم ً
ّل ًمٗمٔم ً٤مّ ،إٓ أ ّن سمٕمض ُمٕم٤مٟمٞمف ُمٕمٚمقم
احلرُم٦م شمٗمّمٞم ً
ّل ُمـ اخل٤مرج ،يمام ذم شمٗمًػم ضمدّ د سمتجديد اًم٘مؼم سمٛمٕمٜمك ىمتؾ
اًمٜمٗمس ـ يمام قمـ سمٕمض ـ أو سمٛمٕمٜمك ٟمٌِمف يمام قمـ [سمٕمض] آظمر ـ ومام ؾمقى ُم٤م
قمٚمؿ طمرُمتف ُمـ اعمحتٛمّلت يرضمع إمم اًمؼماءة ،وم٤مًمْم٤مسمط أن ٓ يؽم ّدد اعمحٙمقم
قمٚمٞمف سملم أُمريـ ُمتٌ٤ميٜملم ٓ يٕمٚمؿ طمرُم٦م رء ُمٜمٝمام.
وقمغم ّ
ُمر ذم
يمؾ طم٤مل ،وم٤مًمٔم٤مهر إ ّن احلٙمؿ ومٞمف هق آطمتٞم٤مط ،عم٤م ّ
اعمحّمقر ُمـ أ ّن ُم٘مت٣م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ هق آطمتٞم٤مط ،وأظمٌ٤مر آطمتٞم٤مط
خيتص ِب٤م ـ
خمتّم٦م سم٤مًمِمٌٝم٦م اعمقوققم ّٞم٦م ،وُم٤م يِمٛمؾ احلٙمٛم ّٞم٦م ـ أو
أيمثره٤م
ّ
ّ
ُمٓمٚم٘م٤مت يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم إـمّلىمٝم٤م سمام شم٘مدّ ُمف ُمرار ًا ،وشمقوٞمحف ئمٝمر ِمّ٤م
ُمٗمّم ً
ّل وي٠ميت ذم اًمقضمقسم ّٞم٦م احلٙمٛم ّٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
شم٘مدّ م ّ
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شمذيٞمؾ
ّ
إىمؾ
ُمـ مجٚم٦م أىمً٤مم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛم ّٞم٦م صقر دوران إُمر سملم
وإيمثر.
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم [أصؾ]
اًمِمؽ ومٞمٝم٤م إمم
ىم٤مل سمٕمض إؾم٤مـملم :إ ّن ُمرضمع
ٍ
إىمؾ1.
واًمِمؽ ذم طمرُم٦م ّ
ّ
طمٞمٜمئذ ُمٕمٚمقم احلرُم٦م
اًمتٙمٚمٞمػّ ٕ ،ن إيمثر
ّ
إىمؾ وإيمثر إ ُّم٤م اؾمت٘مّلزم ،أو ارشمٌ٤مـمل ،وقمغم
وشمٗمّمٞمؾ اًمّمقر :إ ّن
اًمت٘مديريـ إ ُّم٤م ظم٤مرضمل ،أو ذهٜمل ،وقمغم اًمت٘م٤مدير إ ُّم٤م شمٙمقن اًمِمٌٝم٦م
ُمقوققمٞم٦م ،أو طمٙمٛمٞم٦م.
وم٤مٓؾمت٘مّلزم اخل٤مرضمل ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م يمام ًمق ّ
ؿمؽ ذم أ ّن اًمٜمذر
سم٤معمرة إومم سمحٞم٨م ٓ حيرم آرشمٙم٤مب سمٕمده٤م أو ٓ ،سمؾ
[هؾ] حيّمؾ طمٜمثف ّ
حيرم ذًمؽ أسمد ًا.
و [آؾمت٘مّلزم اخل٤مرضمل] ذم اعمقوققم ّٞم٦م ُم٤م ًمق قمٚمؿ ًمزوم احلٜم٨م ذم
سم٤معمرات ُمثّل وذم ُمٚمزم آظمر يم٤مًمٞمٛملم ،أو أُمر ُمـ ُي٥م إـم٤مقمتف ،أو
اًمٜمذر ّ
ّ
وؿمؽ ذم ُم٤م حت ّ٘مؼ ذم اخل٤مرج.
سم٤معمرة وم٘مط
سمٕمض أىمً٤مم اًمٜمذر ّ
وآؾمت٘مّلزم اًمذهٜمل ذم احلٙمٛم ّٞم٦م ُم٤م ًمق ّ
[ه ْؾ ُه َق]
ؿمؽ أ ّن اًمٖمٜم٤مء َ
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اًمّمقت اعمُ ْٓم ِر ُب ُمٓمٚم٘م ً٤م ،أو ُمع اًمؽمضمٞمعُ 1مث ً
ّل.
ُ
و [آؾمت٘مّلزم اًمذهٜمل] ذم اعمقوققمٞم٦م ُم٤م ًمق ّ
ؿمؽ ذم حت ّ٘مؼ اًمؽمضمٞمع ذم
اعمحرم هق ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم إُمريـ ُمٕم ً٤م.
اًمّمقت سمٕمد إطمراز يمقن ّ
وآرشمٌ٤مـمل اخل٤مرضمل ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م ُم٤م ًمق ّ
اعمحرم هق
ؿمؽ ذم أ ّن
ّ
اعمجًٛم٦م اًمت٤م ُّم٦م ،أو ُمع اًمٜم٤مىمّم٦م.
قمٛمؾ اًمّمقر
ّ
اًمذهٜمل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمق ّ
اعمحرم قمغم اًمّم٤مئؿ أو
ؿمؽ ذم أ ّن
و[آرشمٌ٤مـمل]
ّ
ّ
اعمٕمتٙمػ [هؾ هق] أرسمٕم٦م أو مخً٦م؟ ُمث ً
ّل.
يمؾ طم٤مل ،وم٤محلٙمؿ ذم اجلٛمٞمع هق اًمؼماءة ذم ّ
وقمغم ّ
ّ
اًمِمؽ فم٤مهر،
حمؾ
ًمرضمققمف إمم اًمٌدو ّي٦م :واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمقضمقسم ّٞم٦م ا ًّمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م إ ّن
احلٙمؿ هٜم٤مك سمدزم يٙمتٗمل ذم اخلروج قمٜمف سمقاطمد ،ومٚمزوم إيمثر قمٚمٞمف يمٚمٗم٦م
همػم ُمٕمٚمقُم٦م ،سمخّلف اًمتحريٛم ّٞم٦م ،وم٤مٟمّف اؾمتٖمراىمل ،وم٢مًمزاُمف سمؽمك ُم٤مزاد قمغم
اعمتٞم ّ٘مـ همػم ُمٕمٚمقم.
وإ ْن ِؿم ْئ َ٧م ُىم ْٚم َ٧م :إ ّن اًمٗم٤مرق سملم اعم٘م٤مُملم إ ّن اًمقضمقب إًمزام سم٤مًمٗمٕمؾ،
اٟمحؾ إمم قمٚمؿ سمقضمقب ّ
وم٢مذا شمر ّدد سملم إُمريـ ّ
ّ
وؿمؽ ذم ًمزوم اًمزائد،
إىمؾ
سمخّلف اًمٜمٝمل ،وم٤مٟمّف ّ
يٜمحؾ إمم قمٚمؿ سمحرُم٦م اًم٘مدر اعمتٞم ّ٘مـ ا ًّمذي هق إيمثر ذم
ح٤مب ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أص ِ
واًمؽم ِضم ْٞم ُع ـ
حل ْٚم ِؼ (ا ًْم َٗم ِؿ) يمَ٘مرا َءة ْ
َ .1وشم َْر ِضم ْٞم ُع َّ
إحل٤من ـ َّ ْ
اًمّم ْقت :شم َْرد ْيدُ ُه ذم ا َ
ِ
ِ ِ
روف ِقمٜمْدَ اًمٕم٤م ُّم٦م َو َُمٜم ِْٝمل َقمٜمْ ُف ذم َُم ْذ َه ِ
٥م
اًمؽم ِديد (اإلقم٤مدة) ذم
إذان َُم ْٕم ٌ
ٜمك َّ ْ
سمِٚمح٤مظ َُم ْٕم ٰ
ِ
ؽم ِة.
ا ًْمٕم ْ َ
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ّ
إول سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٘م٤مم آُمتث٤مل،
آرشمٌ٤مـمل
وؿمؽ ذم همػمه ،يمام هق احل٤مل ذم ّ
ّ
وم٤من إيمثر هق اعمتٞم ّ٘مـ أيْم ً٤م ،وهق قمٛمدة اعمٜمِم٠م ذم اخلّلف هٜم٤مك ،ومتد ّسمر.
صمؿ إ ّن اعمٜمًقب إمم َسم ْٕم ٍ
ض أٟمّف ذيمر شمّمقير اًمدوران سملم اًمتٕمٞملم
ّ
واًمتخٞمػم هٜم٤م ذم اًمِمٌٝم٦م اًمتحريٛم ّٞم٦م أيْم ً٤م :وم٢من أراد سمف ّ
إىمؾ وإيمثر قمغم ٟمحق
ٍ
طمٞمٜمئذ سملم اًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم اًمٕم٘مكم،
اًمِمٌٝم٦م اًمقضمقسم ّٞم٦م طمٞم٨م يدور إُمر ومٞمٝم٤م
اؾمتٖمراىمل ،سمٛمٕمٜمك شمق ّىمػ
ومٝمق وم٤مؾمدّ ٕ :ن احلرُم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أومراده ُمتٕم ّٚم٘مٝم٤م
ّ
سم٠مي
اُمتث٤مِل٤م قمغم شمرك اجلٛمٞمعٟ ،مٔمر ًا إمم حت ّ٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م سمقضمقد اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمتح ّ٘مؼ ّ
صحتف
اًمنمقمل ،ومٗمل
ومرد يم٤من ،سمخّلف اًمقاضم٥م ،وإن أراد سمف اًمتخٞمػم
ّ
ّ
ُم٘مرر ذم حم ّٚمفٟ ،مٔمر ًا إمم رضمقع اًمٜمٝمل اًمتخٞمػمي قمـ اًمٜمٝمل قمـ صٗم٦م
إؿمٙم٤مل ّ
آضمتامع ،يمام ذم اجلٛمع سملم إظمتلم.
اوٓمر اعمٙم ّٚمػ إمم
وأفمٝمر ُم٤م يٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ ًمٚمحرام اًمتخٞمػمي ُم٤م إذا
ّ
أيمؾ أطمد إُمريـ ُمـ اعمٞمت٦م وُم٤مل اًمٖمػم ُمع ارشمٗم٤مع اًميروة سم٠ميمؾ أطمدمه٤م،
ٍ
ّ
طمٞمٜمئذ ختٞمػم ًا سمٞمٜمف وسملم أظمر ُمـ دون رضمققمف إمم طمرُم٦م
يمّل ُمٜمٝمام طمرام
وم٤من ّ ً
اجلٛمعّ ٕ :ن اعمٗمًدة صم٤مسمت٦م ذم ّ
يمؾ ُمـ اخلّمقص ّٞمتلم ُمـ دون أن يٙمقن ًمّمٗم٦م
اجلٛمع ظمّمقص ّٞم٦م ذم ذًمؽ.
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،ومحٙمؿ اعمً٠مًم٦م قمغم شم٘مدير ومروف ئمٝمر ِم٤م ؾمٜمح ّ٘م٘مف إن ؿم٤مء اهلل

شمٕم٤ممم.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم اؿمتٌ٤مه اًمقاضم٥م سمٖمػم احلرام
وهق قمغم ىمًٛملمّ ٕ :ن اًمقاضم٥م إ ُّم٤م ُمر ّدد سملم أُمريـ ُمتٌ٤ميٜملم ـ يمام ذم
ُمً٠مًم٦م اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م ذم يقم اجلٛمٕم٦م ـ وإ ُّم٤م ُمر ّدد سملم ّ
إىمؾ وإيمثر ـ يمام إذا
اًمّمّلة سملم ذات اًمًقرة أو اًمًّلم أو همػممه٤م ووم٤مىمده٤م ـ1
شمر ّدد اًمقاضم٥م ُمـ ّ

اًمّمّلة اًمقاضمٌ٦م سملم اًم٘مٍم واإلمت٤مم.
ًمألول أيْم ً٤م سمؽم ّدد ّ
وُم ّثؾ ّ
ور ّسمام يِمٙمؾ ومٞمف سم٠مٟمّف ًمق يم٤من اًم٘مٍم واإلمت٤مم ُمـ اعمتٌ٤ميٜملم سم٠من يٙمقٟم٤م
ُم٤م ِه َّٞم َت ْ ِ
لم خمتٚمٗمتلمً ،مقضم٥م ىمّمد قمٜمقاهنام ذم ُم٘م٤مم آُمتث٤ملُ ،مع أ ّن اعمِمٝمقر
سملم اعمح ّ٘م٘ملم قمدم وضمقب ىمّمد اخلّمقص ّٞم٦م ،يمام ذيمروا ذم ُمقارد اًمتخٞمػم
سمٞمٜمٝمام.
واجلقاب قمٜمف :إ ّن ُم٤م ُي٥م ىمّمده ُمـ اعمتٌ٤ميٜملم إٟمّام هق ُم٤م يم٤من ّ
يمؾ ُمٜمٝمام
ّ
قمغم ٟمحق اًمتٌ٤ميـ ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م ًمألُمرُ ،مثؾ أن ي٘م٤ملّ :
وصؾ اًمٕمٍم
صؾ اًمٔمٝمر
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 ................................................................. 574أصؾ اًمؼماءة

ّ
ّ
وصؾ ٟم٤مومٚمتف ،ومٞمٛمٙمـ آًمتزام سمقضمقب ىمّمد قمٜمقان اعم٠مُمقر سمف
وصؾ اًمّمٌح
ٍ
طمٞمٜمئذ ،وأ ُّم٤م إذا مل يٙمـ يمذًمؽ ،سمؾ يم٤من قمٜمقان اعم٠مُمقر سمف ىمدر ًا ُمِمؽميم ً٤م سمٞمٜمٝمام
وإن يم٤من شمٕمٞملم ظمّمقص ّٞم٤مت إومراد أيْم ً٤م سمٞمد اًمِم٤مرع ،ومقضمقب ىمّمد
ظمّمقص ّٞم٦م اًمٗمرديـ همػم ُمٕمٚمقم يمام ذم اعم٘م٤مم ،طمٞم٨م أ ّن ُمتٕم ّٚمؼ إُمر هٜم٤م هق
صّلة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وإن يم٤من ضمٕمؾ ّ
يمؾ ُمـ اًم٘مٍم واإلمت٤مم قمغم اعمٙم ّٚمػ ُمـ
اًمِم٤مرع ،يمام ذم ؾم٤مئر اظمتّلف طم٤مٓت اعمٙم ّٚمٗملم اعمقضمٌ٦م ٓظمتّلف أطمقال
واًمّمح٦م واعمرض ووٞمؼ
اًمّمّلة ُمـ اًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ واًم٘مدرة واًمٕمجز
ّ
ّ
اًمقىم٧م وؾمٕمتف وأُمث٤مل ذًمؽ ،طمٞم٨م أ ّن اًمٔم٤مهر قمدم اًمتزاُمٝمؿ سمقضمقب
شمِمخٞمص شمٚمؽ اخلّمقص ّٞم٤مت ذم اًمٜم ّٞم٦م ،وم٤مًمتخٞمػم واًمتٕمٞملم هٜم٤م يم٤مًمتخٞمػم
واًمتٕمٞملم اًمٕم٘مٚم ّٞملم ،أو هق ُمٜمف طم٘مٞم٘م٦م ،وم٤مومٝمؿ.
هذا حت٘مٞمؼ طم٤مل اعمً٠مًم٦م إمج٤مًّٓ ،
وإٓ ومٞمٙمٗمل ذم ظمروج اعمً٠مًم٦م قمـ
ّ
إىمؾ وإيمثر يمقن إىم ّؾ ُم٠مظمقذ ًا سمنمط قمدم اًمزائد ،يمام ذم اعم٘م٤مم [ُمـ]
طمٞم٨م ّ
[أن] زي٤مدة اًمريمـ ،سمؾ إريم٤من شمقضم٥م ومً٤مد اًمّمّلة اعم٘مّمقرة.
ويمٞمػ يم٤من ،وم٤مًمٙمّلم ذم ا ًْم ِ٘مً ِؿ إو ِل ي َ٘مع ذم ُم ِ
ً٤مئ َؾ:
ّ َ ُ َ
ْ
إوممُ :م٤م إذا اؿمتٌف اًمقاضم٥م سمٖمػمه ذم احلٙمؿ ّ
اًمٙمكم ُمع يمقن اعمٜمِم٠م وم٘مد
ْ
اًمٜمص اعمٕمتؼم :وذم يمقن احلٙمؿ ومٞمف [هؾ] هق آطمتٞم٤مط ،أو اًمؼماءة ُمٓمٚم٘م٤م ،أو
ّ
آيمتٗم٤مء سم٤مُٓمتث٤مل آطمتامزم؟ وضمقه وأىمقال.
ّ
وًمٕمؾ اًمٙمّلم هٜم٤م ذم همػم ُم٤م قمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع ،أو همػمه قمدم ضمقاز إمه٤مل
اًمقاىمع رأؾم ً٤م ،وأ ُّم٤م هق يمام ذم ُمً٠مًم٦م اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م ،ومّل إؿمٙم٤مل ذم اٟمتٗم٤مء
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آطمتامل اًمث٤مين وإن ضمرى اًمٙمّلم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إظمػم ،واعمِمٝمقر فم٤مهر ًا قمغم
إول ،وقمـ اعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري1
واًم٘مٛمل 1ـم٤مب صمرامه٤م اًمث٤مين ،ودوران طمرُم٦م
ّ
ّ

اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ُمدار اإلمج٤مع وقمغم شم٘مدير وضمقده وم٤مًمث٤مًم٨م وهق آىمتّم٤مر
قمغم ذًمؽ وقمدم وضمقب اعمقاوم٘م٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ّإٓ ذم سمٕمض اعمقارد.
ّ
ويدل قمغم إ ّول أُمقر:
اعمٕملم ذم اًمقاىمع
ّ
إول :إ ّن اعم٘متض ًمف ُمقضمقد ،وهق وضمقب إُمر ّ
اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ قمغم اعمٙم ّٚمػ ،واعم٤مٟمع قمٜمف ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمنمع ُمٗم٘مقد.
إول ،ومأل ّن ُمقوقع اًمقضمقب اًمقاىمٕمل ًمٞمس ُمنموـم ً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ،
أ ُّم٤م ّ
سمؾ هق ؿم٤مُمؾ ًمف وًمٚمج٤مهؾ ُمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم وسمدوٟمفّ ،
وإٓ ًمزم اًمتّمقي٥م
اًمٌ٤مـمؾ ُمـ وضمقه أىم ّٚمٝم٤م ًمزوم اًمدور ا ًّمذي ذيمره

اًمٕمّلُم٦م3
ّ

ّ ٕ :ن اًمٕمٚمؿ

سم٤مًمقضمقب شم٤مسمع ًمٚمقضمقب ،ضورة شمٌٕم ّٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمٕمٚمقم ،ومٙمٞمػ يتق ّىمػ
اًمقضمقب قمٚمٞمف؟ وم٢مذا صمٌ٧م حت ّ٘مؼ اًمقضمقب قمغم ذًمؽ إُمر اعمر ّددً ،مزم
اخلروج قمٜمف ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك قمذر قم٘مكم أو ذقمل ،وهق اعمراد سم٤معم٘متض.
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومأل ّٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ؾمقى اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكم ،وهق همػم ُم٤مٟمع
 .1اٟمٔمرُ :مِم٤مرق اًمِمٛمقس :ص 167وأيْم ً٤م اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص.179
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /1ص 37وأيْم ً٤م اًمٗمرائد
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قم٘م ً
ّل وذقم ً٤م :أ ُّم٤م اًمٕم٘مؾ ،ومٚمام ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملمُ مـ أ ّن طمٙمٛمف
سم٤مًمٕمذر إن يم٤من ُمـ ضمٝم٦م قمجز اجل٤مهؾ قمـ اإلشمٞم٤من سم٤مًمقاىمع طمتّك يرضمع إمم
وم٘مد ذط ُمـ ذوط وضمقد اعم٠مُمقر سمف ،ومّل اؾمت٘مّلل ًمٚمٕم٘مؾ سمذًمؽ ،يمام
يِمٝمد سمف ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمجٛمؾ ذم اجلٛمٚم٦م ،يمام اقمؽمف سمف همػم واطمد ِم ّـ
ًمتقضمف
ىم٤مل سم٤مًمؼماءة ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،وإن يم٤من ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف همػم ىم٤مسمؾ
ّ
اًمتٙمٚمٞمػ إًمٞمف ،ومٝمق أؿمدّ ُمٜمٕم ً٤م ّ
وإٓ جل٤مز إمه٤مل اعمٕمٚمقم امج٤مٓ رأؾم ً٤م ،ومّل وضمف
ًٓمتزام طمرُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦مَ ،وًم ِ ُ٘م ٌْ ِح ِقم ِ
اعم٘مٍم قمغم شمرك
٘م٤مب اجل٤مهؾ
ّ
اًمقاضمٌ٤مت اًمقاىمٕم ّٞم٦م وومٕمؾ اعمحرُم٤مت يمام هق اعمِمٝمقر1.

ّ

وأ ُّم٤م اًمٜم٘مؾ ،ومٚمٞمس ُم٤م يّمٚمح ًمٚمامٟمٕم ّٞم٦م ؾمقى قمٛمقُم٤مت اًمؼماءة اًمِم٤مُمٚم٦م
ًمٚمِمٌٝم٦م اًمقضمقسم ّٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م ،وضمري٤مهن٤م ذم اعم٘م٤مم ِمٜمقع.
ّأوّٓ ٕ :ن إضمراءه٤م 1ذم اعم٘م٤مم يًتٚمزم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ،وهق
خم٤مًمػ ًمٍميح طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمحرُمتٝم٤م ،ومّلسمدّ

ومٞمف ُمـ اًمت٠مويؾ3.

وصم٤مٟمٞم ً٤م :إ ّن اًمٕمٛمؾ ِب٤م ذم ّ
يمؾ ُمـ اعمقرديـ سمخّمقصف يٜم٤مذم ـمرطمٝم٤م
اعمٕملم قمٜمد اهلل اعمٕمٚمقم وضمقسمفّ ،
وم٤من وضمقب واطمدة ُمـ
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أطمدمه٤م ّ
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َ

وصم٤مًمث٤م :إ ّن هم٤مي٦م ُمدًمقل شمٚمؽ اًمرواي٤مت هق اًمؼماءة أو ّ
احلؾ ُمـ طمٞم٨م
هق ُمِمٙمقك وُمِمتٌف ،ومّليٜم٤مذم ـمري٤من اًمقضمقب قمٚمٞمف سم٤مقمتٌ٤مر يمقٟمف ُم٘مدّ ُم٦م
قمٚمٞمف ًمٚمقاضم٥م وواضمٌ ً٤م ُمـ ضمٝمتف يمام هق اعمدّ قمك ،ومّل يّمٚمح ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ هذه
اجلٝم٦م.
وىمد يقرد قمٚمٞمف سمقضمقه:
ىمرروه ذم حم ّٚمف ُمـ
أطمده٤م :إ ّن ُم٤م ذيمره ذم ُمٜمع اعم٤مٟمع
اًمٕم٘مكم همػم شم٤م ّم ،عم٤م ّ
ّ

ىمٌح اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ دون سمٞم٤من ،وإٟمّف ٓ شمٙمٚمٞمػ ّإٓ سمٕمده ،وإ ّن شمٙمٚمٞمػ اجل٤مهؾ
ىمٌٞمح ذم ىمٌ٤مل إظمٌ٤مر ّي٦مّ ،
وم٤من هذا احلٙمؿ اًمٕم٘مكم طمٙمؿ اسمتدائل قم٘مكم ًمٞمس
شم٤مسمٕم ً٤م ُٓمتٜم٤مع اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓيٓم٤مق وهمػمهّ ،
اًمتٛمًؽ سمف هٜم٤مك ذم
صح
وإٓ عم٤م ّ
ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إ ّن اعمٙم ّٚمػ ذم اعم٘م٤مم وهمػمه ُمـ مجٞمع
ىمٌ٤مل إظمٌ٤مر ّي٦م أيْم ً٤م،
اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م ضم٤مهؾ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ،ومّل ُيقز شمٙمٚمٞمٗمف ،وذًمؽ ٕ ّن
احلٙمؿ قمٌ٤مرة قمـ ظمٓم٤مب اعمتٕم ّٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙم ّٚمٗملم ،أو قمـ اعمحٛمقٓت
ِ
٥م اًمت٤م ُّم٦م :وقمغم ّ
يمؾ شم٘مدير،
اعمٜمتًٌ٦م إمم ُمقوققم٤مهت٤م ،أو اًم٘مْم٤مي٤م ،أو اًمٜمًّ َ
ومّلسمدّ ذم يمقٟمف ُمٕمٚمقُم ً٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمقوقع واعمحٛمقل واًمٜمًٌ٦م ،وم٢مذا ومرض
اجلٝمؾ سمقاطمد ُمٜمٝم٤م ،ومٝمق ضم٤مهؾ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل :وعمّ٤م يم٤من اعمٙم ّٚمػ هٜم٤م
اخل٤مص٦م ،يم٤من ضم٤مه ً
ضم٤مه ً
ّل سم٤محلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م وإن
ّل سمٛمقوقع اخلٓم٤مب واًمٜمًٌ٦م
ّ
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يم٤من قم٤معم ً٤م سم٤معمحٛمقل اعمر ّدد ،يمام أ ّن اجل٤مهؾ سمزيد أو سم٤مًم٘مٞم٤مم أو سم٤مًمٜمًٌ٦م ،ضم٤مهؾ
سم٘مٞم٤مم زيد.
ودقمقى أٟمّف وإن مل يٙمـ قم٤معم ً٤م سم٤محلٙمؿ شمٗمّمٞم ً
ّلً ،مٙمٜمّف قم٤ممل سمف إمج٤مًٓ ذم
اعم٘م٤مم ،وهق يم٤مف ذم اخلروج قمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اعمذيمقر ُمدومققم٦م سم٠م ّن اًمٕمٚمؿ ٓ
إمج٤مل ومٞمف أسمد ًا وٓ يٜم٘مًؿ سمٜمٗمًف إمم ىمًٛملم ،سمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم إٟمّام هق
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمتٕم ّٚمؼ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق يٜم٘مًؿ إًمٞمٝمام سم٤مقمتٌ٤مر ُمتٕم ّٚم٘مف ،وم٢من يم٤من أُمر ًا
ؾمٛمل قمٚم ًام شمٗمّمٞمٚم ّٞم ً٤م ،وإن يم٤من ُمتٕم ّٚم٘مف أُمر ًا
ُمٕم ّٞمٜم ً٤م قمٜمد اًمٕم٤ممل سمخّمقص ّٞم٤مهت٤مّ ،
ؾمٛمل إمج٤مًم ّٞم ً٤م.
ُمردد ًا سملم ؿمٞمئلم أو أؿمٞم٤مءّ ،
جمٛمّل ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل :إ ّن أطمدمه٤م ًمٞمس ُمتٕم ّٚم٘م٤م ًمٚمقضمقب واىمٕم ً٤م وإٟمّام اًمقاضم٥م
هق ظمّمقص واطمد ُمٜمٝمام ،ومام شمٕم ّٚمؼ سمف اًمقضمقب همػم ُمٕمٚمقم وإٟمّام اعمٕمٚمقم هق
أطمدمه٤م ،وهذا سمخّلف اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققم ّٞم٦م ـ وضمقسم ّٞم٦م أو حتريٛم ّٞم٦م ـ وم٤مٟمّف إن
شمٜمجز اخلٓم٤مب ،ومّل إؿمٙم٤ملّ ،
وإٓ ومٖم٤مي٦م
ىمٚمٜم٤م سمٙمٗم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمؼمى وطمده ذم ّ
ًمزوم 1اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمٖمرى هق اًمٕمٚمؿ سمقضمقده اًمّم٤مدق ذم ُمقرد اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم،
ٓ اًمٕمٚمؿ سم٠م ّن هذا اًمٌمء هق مخر طمتّك حتت٤مج ومٞمف إمم اًمٕمٚمؿ سمٛمح ّٚمفّ ،
وم٤من اًمٕمٚمؿ
اًمتٜمجز رأؾم ً٤م ،سمخّلف ّ
ّ
حمؾ اًمقضمقب
سمٛمحؾ اعمقوقع ًمٞمس ُمٕمتؼم ًا ذم
ّ
اًمنمقمل قمٚمٞمف.
واحلرُم٦مً ،متق ّىمػ سم٤محلٙمؿ
ّ
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره أظمػم ًا ُمـ أٟمّف ًمق يم٤من همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٙمٚمٞمػ جل٤مزت اعمخ٤مًمٗم٦م
 .1وًمٙمـ ذم اعمخٓمقـم٦م« :ومٖم٤مي٦م ُمـ ًمزومش.
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اًم٘مٓمٕم ّٞم٦م ،ومٞمدومٕمف آًمتزام سمف ذم همػم ُمقرد اإلمج٤مع واًميورة ،وِمّ٤م ذيمره ُمـ
اعم٘مٍم ،ومٗمٞمف إُمٙم٤من اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٘م٤مُملم ،وم٢م ّن
يّمح قم٘م٤مب اجل٤مهؾ
أٟمّف مل
ّ
ّ
اًمٔم٤مهر أ ّن اجل٤مهؾ ا ًّمذي حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌح شمٙمٚمٞمٗمف هق اجل٤مهؾ همػم اعمتٛم ّٙمـ
ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛم ّٞم٦م.
وأ ُّم٤م ُمـ يتٛم ّٙمـ ُمـ إزاًم٦م اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف ،ومٞم ّتجف شمٙمٚمٞمٗمف ُمع اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم ،أو ُمٓمٚم٘م٤م ِمّ٤م ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف ضمزُم ً٤م :وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م :إ ّن ذط
يتؿ اعمدّ قمكٓ :ؿمؽماط
اًمتٙمٚمٞمػ هق اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ ٓ ،اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف ،وسمف ّ
اًمٗمحص ذم ضمري٤من اًمؼماءة ذم اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛم ّٞم٦م وًمق ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم .وُمٜمف يٛمٙمـ دومع إؿمٙم٤مل اًمدور ا ًّمذي أورده ذم إصمٌ٤مت اعم٘متض.
در اعمُ ًَ َّٚم َؿ ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء سم٘مٌح
واجلقاب قمٜمف :إ ّن اًم َ٘م َ
شمٙمٚمٞمػ اجل٤مهؾ هق اجل٤مهؾ سم٤محلٙمؿ رأؾم ً٤م ،وأ ُّم٤م اجلٝمؾ اعم٘مؽمن سم٤مًمٕمٚمؿ
اإلمج٤مزم ،ومّل ُىم ٌْ َح ذم شمٙمٚمٞمػ ص٤مطمٌف َقم ْ٘م ً
ّل قمٜمد مت ّٙمٜمف ُمـ آطمتٞم٤مط وإن يم٤من
ضم٤مه ً
يتٛمًؽ سم٢مـمّلىمف،
ّل قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ،وم٤مٟمّف ًمٞمس هٜم٤م دًمٞمؾ ًمٗمٔمل طمتّك
ّ
وٟمحـ عمّ٤م راضمٕمٜم٤م وضمداٟمٜم٤م مل ٟمجد ومٞمف ُم٤مٟمٕم ً٤م قمٜمف ،سمؾ اًمٕم٘مؾ سمٕمد قمٚمٛمف سم٤محلٙمؿ
ُيٚمزم سم٤مٓطمتٞم٤مط ،يمام يِمٝمد ًمف سمٜم٤مء اًمٕم٘مّلء يمام ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُ :مْم٤موم ً٤م إمم
أ ّن ضمٕمؾ احلٙمؿ سم٤معمٕم٤مين اعمذيمقرة همػم ُم ّتجف ،سمؾ اًمٔم٤مهر أ ّن اعمٕمٞم٤مر ذم طمٙمٛمف
هق اجلٝمؾ سم٤محلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ا ًّمذي هق ٟمٗمس اعمحٛمقٓت ُمـ اًمقضمقب
واحلرُم٦م وٟمحقمه٤مّ ،
وم٤من حت ّ٘م٘مف هق اعم١م ّصمر ذم وضمقب اإلـم٤مقم٦م وإن شمق ّىمػ صمٌقشمف
واىمٕم ً٤م قمغم ُمقوقع ي٘مقم سمف ،وم٤مومٝمؿ.
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وصم٤مٟمٞمٝم٤مُ :م٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل ر ّد ًا قمغم اعمح ّ٘مؼ اخلقاٟمً٤مري
وإن واوم٘مف ذم سمٕمض يمٚمامشمف إظمرى ،1سمؾ دىمٞمؼ اًمٜمٔمر ذم يمّلُمف اعمقرد قمٚمٞمف ٓ
ي٘متض اعمخ٤مًمٗم٦م أيْم ً٤م طمٞم٨م ومرض اًمٞم٘ملم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ وشمٍميح إُمر ،ومٝمق ُمـ
ىمٌٞمؾ ُم٤م ًمق اقمؽمف سمف.
اجلكم هق ُم٤م ذيمره،
ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ يمّلُمف :وأىمقل :وإن يم٤من ُم٘مت٣م اًمٜمٔمر ّ
وًمٙمـ دىمٞمؼ اًمٜمٔمر ي٘متض ظمّلف ذًمؽ ،وم٢م ّن اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مُٕمر اعمجٛمؾ
ُمٕملم قمٜمد اًمِم٤مرع ،جمٝمقل قمٜمد اعمخ٤مـم٥م،
اعمحتٛمؾ ٕومراد ُمتٕمدّ دة سم٢مرادة ومرد ّ
ُمًتٚمزم ًمت٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ا ًّمذي ا ّشمٗمؼ أهؾ اًمٕمدل قمغم
اؾمتح٤مًمتفُّ ،
قمك يمقٟمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ومٞمٛمٙمـ ُمٜمٕمف :إذ هم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ
ويمؾ ُم٤م ُيدّ ٰ
٤مع وىمع قمغم أ ّن ُمـ شمرك
ذم اًم٘مٍم واإلمت٤مم واًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م وأُمث٤مِلام أ ّن اإل ْمج َ
يًتحؼ اًمٕم٘م٤مب ٓ ،أ ّن ُمـ شمرك أطمدمه٤م
إُمريـ سم٠من ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝمام
ّ
اعمٕملم قمٜمد اًمِم٤مرع اعمٌٝمؿ قمٜمدٟم٤م سم٠من شمرك ومٕمٚمٝمام ُجم ْ َت ِٛم َٕم ْ ِ
يًتحؼ اًمٕم٘م٤مب.
لم
ّ
ّ
وٟمٔمػم ذًمؽ ُمٓمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقم ّٞم٦م ،ؾم ّٞمام ذم أُمث٤مل زُم٤مٟمٜم٤م
احلؼ ُمـ اًمتخٓمئ٦مّ ،
وم٤من اًمتح٘مٞمؼ أ ّن اًمذي صمٌ٧م قمٚمٞمٜم٤م
قمغم ُمذه٥م أهؾ ّ
سم٤مًمدًمٞمؾ هق حتّمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م حتّمٞمٚمف ُمـ إد ًّم٦م اًمٔمٜمّٞم٦م ٓ ،حتّمٞمؾ احلٙمؿ
اًمٜمٗمس إُمري ذم ّ
يمؾ واىمٕم٦م :وًمذًمؽ مل ٟم٘مؾ سمقضمقب آطمتٞم٤مط وشمرك
اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ّـ آضمتٝم٤مدي ذم ّأول إُمر أيْم ً٤م.
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م :أظمر.
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اًمٜمص قمغم وضمقب رء
ٟمٕمؿ ًمق ومرض طمّمقل اإلمج٤مع ،أو ورود ّ
ُمٕملم قمٜمدي ُمؽم ّدد سملم أُمقر ُمـ اؿمؽماط سم٤مًمٕمٚمؿ سمف اعمًتٚمزم ذًمؽ اًمٗمرض
ّ
ًمتؿ ذًمؽ ،وًمٙمـ ٓ حيًـ ىمقًمف« :ومّل يٌٕمد
إلؾم٘م٤مط ىمّمد اًمتٕمٞملم ذم اًمٓم٤مقم٦م ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ اًم٘مقل سم٤مًمقضمقبش ،سمؾ ٓسمدّ ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمتٕمٞملم واجلزم سم٤مًمقضمقب،
وًمٙمـ ُمـ أيـ هذا اًمٗمرض وأ ّٟمك يٛمٙمـ إصمٌ٤مشمف؟1

إٟمتٝمك ّ
حمؾ احل٤مضم٦م ُمـ يمّلُمف ،وُمرضمٕمف إمم إٟمٙم٤مر اعم٘متض ،يمام ئمٝمر
ُمـ سمٕمض يمٚمامشمف اًمً٤مسم٘م٦م قمٚمٞمف أيْم ً٤م.
قمٛملّ 1
اًمٕمّلُم٦م
واقمؽمض قمٚمٞمف ّ

سمام طم٤مصٚمف:

شم٤مرة إ ّن اعمجٛمؾ ا ًّمذي ا ّشمٗم٘م٧م ُم٘م٤مًم٦م اًمٕمدًم ّٞم٦م قمغم ىمٌح اًمتٙمٚمٞمػ سمف ُمـ
دون سمٞم٤من ،هق ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٛمٙم ّٚمػ إمم اُمتث٤مًمف ،سمدًمٞمؾ أ ّن ّ
ضمؾ اعمح ّ٘م٘ملم أو
يم ّٚمٝمؿ يٚمتزُمقن سمٌ٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ ذم ٟمٔم٤مئر اعم٘م٤مم ِمّ٤م يِمتٌف ومٞمف اًمقاضم٥م أو احلرام
سمٖمػم أظمر ويقضمٌقن ومٞمف آطمتٞم٤مط ،سمؾ طمٙمٛمٝمؿ سم٤مًمتخٞمػم ذم ُم٤م شمٕم٤مرض ومٞمف
إد ًّم٦م ٟم٤مفمر إمم سم٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ ،يمام هق [فم٤مهر] ُمـ أظمٌ٤مره ،وذه٥م يمثػم ُمـ
اعمًٛمك جمٛمؾ،
اًم٘م٤مئٚملم سم٠م ّن أًمٗم٤مظ اًمٕمٌ٤مدات ُمقوققم٦م ًمٚمّمحٞمح إمم أ ّن
ّ

 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص :86اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع):
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وم٠موضمٌقا آطمتٞم٤مط قمٜمد ا ّ
ًمِمؽ ذم اًمنمط واجلزء.
وأظمرى إ ّن ُم٤م اؾمتدريمف سم٘مقًمفٟ« :مٕمؿش ،خم٤مًمػ ًمٙمّلُمف اًمً٤مسمؼّ ٕ :ن
سطمقا سمف ـ
طمٙمٛمٝمؿ سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م ٕضمؾ أٟمّف شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق ـ يمام ّ
ضوري ٓ يٛمٙمـ ىمٞم٤مم دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،وًمٞمس ٓؿمؽماط ىمّمد اًمتٕمٞملم
واُمتٜم٤مقمف
ّ
ذم اًمٓم٤مقم٦م يمام ئمٝمر ُمـ سمٞم٤مٟمفٓ :ظمتّم٤مصف سم٤مًمٌٕمض اًم٘م٤مئؾ سمف ـ يمام طمٙم٤مه قمـ
اًمِمٝمٞمد ـ ومٙمٞمػ شمٌتٜمل اعمً٠مًم٦م اًمقوم٤مىم ّٞم٦م قمغم اخلّلوم ّٞم٦م؟ ُمع أ ّن آؿمؽماط
اعمذيمقر ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٔمٜمّٞم٦م وهؿ ىم٤مـمٕمقن ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م ،ومٙمٞمػ
ىمٓمٕمل قمغم فمٜمّل؟! ُمع أ ّن اًمتٙمٚمٞمػ ٓ يًتٚمزم اؿمؽماط ىمّمد
يٌتٜمل طمٙمؿ
ّ
أقمؿ ُمـ اًمقاضم٥م همػم اعمنموط سم٤مًمٜم ّٞم٦م وُمـ احلرام ،ومٙمٞمػ
اًمتٕمٞملمٟٕ :مّف ّ
يّمح إـمّلق اًم٘مقل سم٤مإلؾمتح٤مًم٦م؟ ُمع أ ّن إـمّلق إُمر دًمٞمؾ ذم مجٞمع ُمقارد
ّ
جمرد ومرض همػم
اعم٘م٤مم قمغم ُم٤م ذيمره ذم آؾمتدراك ،ومٙمٞمػ ضمٕمؾ ىمٞم٤مُمف قمٚمٞمف ّ
واىمع؟!1

ُُمْم٤موم ً٤م إمم أ ّن اعم٘مدار اًمّلزم ُمـ ىمّمد اًمتٕمٞملم هق شمٕمٞملم اعمٓمٚمقسم ّٞم٦م ذم
اجلٛمٚم٦م ،وهق طم٤مصؾ ذم ّ
يمؾ ُمـ اًمٗمرديـً :مٙمقٟمف ُمٕمٚمقم اعمٓمٚمقسم ّٞم٦م وًمق ُمـ
سم٤مب اعم٘مدّ ُم٦م :هذا.
ُمر ـ سم٠م ّن
واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم أيْم ً٤م ـ ُُمْم٤موم ً٤م إمم سمٕمض ُم٤م ّ
ُم٤م ذيمره ُمـ طمدي٨م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمجٛمؾ وشم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ
 .1اٟمٔمر :اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ص.358
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دظمؾ ًمف سم٤معم٘م٤مم :إذ ٓ إمج٤مل ذم اخلٓم٤مب أص ً
ّل وإٟمّام ـمرأ آؿمتٌ٤مه ذم اعمٙم ّٚمػ
اعمٌلم سملم أُمريـ ،وإزاًم٦م هذا اًمؽم ّدد اًمٕم٤مرض
سمف ُمـ ضمٝم٦م شمر ّدد ذًمؽ اخلٓم٤مب ّ
ُمـ ضمٝم٦م أؾمٌ٤مب ِ
آظمتٗم٤مء همػم واضمٌ٦م قمغم احلٙمٞمؿ شمٕم٤ممم طمتّك ي٘مٌح شم٠مظمػمه

ٍ
ىمرره اًمِم٤مرع يم ّٚمٞم٦م ًمٚمقىم٤مئع
قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ،سمؾ ُي٥م اًمرضمقع طمٞمٜمئذ إمم ُم٤م ّ
ٍ
اعمختٗمٞم٦مّ ،
طمٞمٜمئذ ،وأيـ
وإٓ ومام ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مؾ وٟمحـ ٟمدّ قمل أٟمّف آطمتٞم٤مط
ذًمؽ ُمـ ُمً٠مًم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمجٛمؾ وشم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م؟

صمؿ إ ّن ُم٤م ذيمره شمٌٕم ً٤م ًمٚمٛمح ّ٘مؼ اعمت٘مدّ م ُمـ آقمؽماف سمقضمقب ِ
آطمتٞم٤مط
ّ

ذم اًمّمقرة إظمػمة ،ومٗمٞمف اقمؽماف سمٕمدم يمقن اًمٕمٚمؿ ذـم ً٤م قم٘مٚمٞم ً٤م ،وإُمٙم٤من
إـمّلق اًمتٙمٚمٞمػ واؿمؽماط اًمتٙمٚمٞمػ سمف ذقم ً٤م همػم ُمٕم٘مقلّ ٕ :ن اخلٓم٤مب
ُمٚمخص ّ
ّل 1.إٟمتٝمك ّ
اًمقاىمٕمل ٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن ُمنموـم ً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ سمف شمٗمّمٞم ً
حمؾ
احل٤مضم٦م ُمـ يمّلُمف.
أىمقل :يٛمٙمـ اٟمتّم٤مر اعمح ّ٘م٘ملم اعمت٘مدّ ُملم ودومع اإلؿمٙم٤مٓت ُمٜمٝمام سم٠من
ي٘م٤مل :إ ّن اًمقضمف ذم ىمٌح اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمجٛمؾ وشم٠مظمػم اًمٌٞم٤من إٟمّام هق ًمزوم
اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓيٓم٤مق ،أو يمقٟمف ٟم٘مْم ً٤م ًمٚمٖمرض ُمـ اخلٓم٤مب ا ًّمذي هق اًمٌٞم٤من،
أو اًمتٙمٚمٞمػ ا ًّمذي هق آُمتث٤مل اعمتق ّىمػ قمغم اًمٌٞم٤من ،أو يمقٟمف إهمراء سم٤مجلٝمؾ،
أو يمقٟمف ُمٜم٤مومٞم ً٤م ًم ّٚمٓمػ اًمقاضم٥م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم احلٙمٛم٦م ُمـ طمٞم٨م ًمزوم
 .1اٟمٔمر :اًمٗمرائد (ًمٚمٛمجٛمع) :ج /1ص 186و  187واًمٗمرائد (ُمع طمقار إوصمؼ):
ج /4ص 57و .58

 ................................................................. 584أصؾ اًمؼماءة

إرؿم٤مد اًمٕمٌ٤مد إمم أطمٙم٤مُمف وُمّم٤محلٝمؿ وُمٗم٤مؾمدهؿ ،أو قمغم اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمف وسملم
قمٌ٤مده طمٞم٨م أ ّن ُم٘مت٣م ُمٜمّمٌٝمؿ هق سمٞم٤من أطمٙم٤مُمف ؾمٌح٤مٟمف ِلؿ ،أو أٟمّف سمٜمٗمًف
ىمٌٞمح ذايت ٟمٔمر ًا إمم دمٝمٞمؾ اعمٙم ّٚمػ ومحٚمف قمغم أُمر جمٝمقل ُمـ دون ُم٤مٟمع قمـ
اًمٌٞم٤من ىمٌٞمحٟ ،مٔمر ًا إمم طمْمقر ّ
حمؾ احل٤مضم٦م ،يمام يِمٝمد ًمف ُمّلطمٔم٦م اًمقضمدان،
وم٤مٟمّف ًمق ىم٤مل اعمقمم ًمٕمٌده« :إيتٜمل سمٌمءش يم٤من ىمٌٞمح ً٤م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع قمـ
شمٕملم ذم اجلٛمٚم٦م ،وشمٗمّمٞمؾ اًمقضمقه ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
اًمٌٞم٤من وًمق ومرض ًمف ّ
وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقلً :مق يم٤من ُمٜمِم٠م اًم٘مٌح ذم اعمً٠مًم٦م اعمذيمقرة هق أطمد إُمقر
إرسمٕم٦م إُ َول مل ُيرُم٤م يً ّٚمؿ ىمٌحف ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم ،وأ ُّم٤م ًمق يم٤من اعمٜمِم٠م هق
خيتص سمام ٓ يتٛم ّٙمـ اعمٙم ّٚمػ ُمـ اُمتث٤مًمف ىمٓمٕم ً٤م ،يمام هق
اًمقضمف إظمػم مل
ّ
ي٘متْمٞمف اًمقضمدان ذم ىمقل اعمقمم ًمٕمٌده« :إيتٜمل سمقاطمد ُمـ إُمقر اًمٕمنمة
ومقر ًاشّ ،إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك ُم٤مٟمع قمـ اًمٌٞم٤من عم٤م ومٞمف ُمـ دمٝمٞمؾ اعمخ٤مـم٥م ومحٚمف
قمام ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مدة.
قمغم اعمجٝمقل ُمـ دون ؾمٌ٥م وظمروضمف ّ
صمؿ إٟمّف ٓ ومرق ومٞمف سملم أن يٙمقن اخلٓم٤مب اسمتدائٞم ً٤م أو ُمًٌقىم ً٤م سمخٓم٤مب
ّ
صمؿ ُم٤مت
ُمٌلم ؾم٤مسمؼ قمٚمٞمف ،يمام ًمق ىم٤مل اعمقمم ًمٕمٌده« :إيتٜمل سمٌمءش وقم ّٞمٜمف ًمفّ ،
ّ
إولش ومل يٕم ّٞمٜمف ًمف،
اًمٕمٌد ،أو هم٤مب ،وم٘م٤مل ًممظمر« :إيتٜمل سمام أُمرت سمف اًمٕمٌد ّ
وم٤مٟمّف أيْم ً٤م ىمٌٞمح قمٜمد قمدم اعمقضم٥م ًمف ،أو أُمر أُمر ًا قم٤م ُّم٤م وقم ّٞمٜمف ًمٌٕمض
طمؼ اجل٤مهٚملم أيْم ً٤م ،ومٞم ّتجف ُمـ ذًمؽ
اعم٠مُمقريـ دون سمٕمضً ،متح ّ٘مؼ اًم٘مٌح ذم ّ
ًم٘مٛمل.
يم ّٚمف ُم٤م ذيمره اعمح ّ٘مؼ ا ّ
ويٜمدومع ُم٤م أورد قمٚمٞمف عم٤م قمروم٧م ُمـ قمدم اًمتٗمرىم٦م سملم إُمٙم٤من آُمتث٤مل

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 585 .....................

وقمدُمف :وُم٤م ذيمر ُمـ أٟمّف ٓ إمج٤مل هٜم٤م ذم اخلٓم٤مب ،يٜمدومع سم٠م ّن وضمقب إُمر
يدل قمٚمٞمفّ ،
اعمر ّدد ذم اعم٘م٤مم ٓسمدّ ًمف ُمـ دًمٞمؾ ّ
وإٓ وم٤مٕصؾ اًمؼماءة يمام ذيمره،
واًمدًمٞمؾ إ ُّم٤م إـمّلق اخلٓم٤مب سمِمٛمقل اخلٓم٤مب اًمِمٗم٤مهل ًمٚمٖم٤مئ٥م ،أو ًمٙمقٟمف
همػم ظمٓم٤مب يم٘مقًمف شمٕم٤ممم[ :


       

.]1

وأ ُّم٤م أد ًّم٦م آؿمؽماك ذم اًمتٙمٚمٞمػ،
إول ،ومٞم ّتجف ُم٤م شم٘مدّ م ُمـ قمدم ضمقازه ّإٓ ُمع اعمّمٚمح٦م
وم٢من يم٤من ّ
شم٠مظمر سمٞم٤من اعمٙم ّٚمػ سمف ِلذا اًمٕمٍم قمـ ّ
سم٤مًمٌٞم٤من اعمت٘مدّ مٟ ،مٔمر ًا إمم ّ
حمؾ احل٤مضم٦م ُمع
شمقضمف اًمتٙمٚمٞمػ إًمٞمٝمؿ ،ومٞمدور إُمر سملم وضمٝملم :إ ُّم٤م اًمتزام وضمقد اعمّمٚمح٦م
ّ
اعم٤مٟمٕم٦م قمـ اًمٌٞم٤من ّ
ًمٚمٙمؾ سم٠من يذيمر ومٞمف ىمريٜم٦م ُمٕم ّٞمٜم٦م ،أو يرومع اًمٞمد قمـ قمٛمقم
شم٘مرر ذم حم ّٚمف أ ّن إصقل اجلٝمت ّٞم٦م يم٠مص٤مًم٦م قمدم اًمت٘م ّٞم٦م وٟمحقه٤م،
اًمٚمٗمظ :وىمد ّ
ُم٘مدّ ُم٦م قمغم إصقل اًمٚمٗمٔم ّٞم٦م ،وٓ ّ
أىمؾ ُمـ اًمتً٤موي ،ومػمشمٗمع اًمدًمٞمؾ قمغم
إصمٌ٤مت اًمتٙمٚمٞمػ ًمٜم٤م :قمغم أ ّٟمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمحّمقل اعم٤مٟمع قمـ سمٞم٤من احلٙمؿ قمغم ُم٤م
ًمٚمتٛمًؽ سمٔم٤مهرهّ ،
اًمتٛمًؽ سمف سمٕمد إطمراز يمقن اعمتٙم ّٚمؿ ذم
وم٤من
يٜمٌٖمل ٓ وضمف
ّ
ّ
صدد سمٞم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل وقمدم اعم٤مٟمع قمٜمفّ ،
وإٓ ومٞمحتٛمؾ يمقٟمف إفمٝم٤مر ًا
ًمٚمتٙمٚمٞمػ صقرة ُمع يمقٟمف طمٙم ًام طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمج٤مهٚملم.
 .1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م  .97ذم اعمخٓمقـم٦م شمرمج٦م هذه أي٦م سمام هذا ًمٗمٔمف :و از
ِ
أي٦م َّ ِ ِ
سمراى ...سمر ُمردم طم٩م ظم٤مٟمف ،سمدَ َل ٟمَص ِ
ٙم٤مهن٤م.
اًمنمي َٗم٦م َوًمٙم ْـ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ٟم َّ
ِّ
َ
َص أي٦م َُم َ
ِّ
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وإن يم٤من اًمث٤مين ،ومٝمق ـ ُمْم٤موم ً٤م إمم أٟمّف سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ ذم اخلٓم٤مسم٤مت
إوًم ّٞم٦م وشمنيتٝم٤م إًمٞمٝم٤م ،ومٞمجري ومٞمف ٟمٔمػم ُم٤م شم٘مدّ م ـ ُمدومقع سمام ذيمره اعمح ّ٘مؼ
٤مًمّمّلة ذم اجلٛمٚم٦م،
اعمذيمقر ذم صدر يمّلُمف طمٞم٨م ىم٤مل :وم٢مذا قمٚمٛمٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ سم ّ
اًمٔمـ
ومّل يثٌ٧م اؿمتٖم٤مل ذ ُّمتٜم٤م ّإٓ سمام فمٝمر ًمٜم٤م أٟمّف صّلة إ ُّم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ ،أو
ّ
اًمّمّلة ،ومل يثٌ٧م اؿمتٖم٤مل ذ ُّمتٜم٤م سمام هق صّلة ذم ٟمٗمس
آضمتٝم٤مدي سم٠مٟمّف هق ّ
وًمٙمـ
إُمر ظم٤مص٦م ،وم٢م ّن إًمٗم٤مظ وإن يم٤مٟم٧م أؾم٤مُمل ًمألُمقر اًمٜمٗمس إُمر ّي٦م
ّ
شمقضمف اخلٓم٤مب اًمِمٗم٤مهل إًمٞمٜم٤م
اًمتٙمٚمٞمػ مل يثٌ٧م ّإٓ سمام أُمٙمٜمٜم٤م ُمٕمرومتفً ،مٕمدم ّ
طمتّك ي ّتٌع فم٤مهره سمٕمد شمًٚمٞمؿ فمٝمقره ومٞمف وقمدم صمٌقت آؿمؽماك سمًٌ٥م
اإلمج٤مع ّإٓ ذم ُم٤م أُمٙمٜمٜم٤م قمٚم ًام ،أو فمٜمّ ً٤مٓ ،ؾمتح٤مًم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمح٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م
اعمٜمٗمل ذم أيمثره٤مُ :مع أ ّٟم٤م ىمد أذٟم٤م ذم ُمٌ٤مطم٨م إظمٌ٤مر
وًمزوم اًمٕمن واحلرج
ّ
إمم أ ّن ـمري٘م٦م ُمٙم٤معم٦م اًمِم٤مرع هق ـمريؼ اًمٕمرف ،وم٤م ّهنؿ يٙمتٗمقن سمٔم٤مهر 1أومٝم٤مم
ٗمحص قمـ اعمخ٤مـم٥م أيْم ً٤م هؾ ومٝمؿ
اعمٙم ّٚمٗملم ،ومّل ُي٥م قمغم اًمِم٤مرع أن يت ّ
إُمري ،أو ؿمٞمئ ً٤م آظمر؟ وم٤مٟمّف ِمّ٤م ٓ يٛمٙمـ هم٤مًمٌ ً٤م.
اعمراد اًمقاىمع اًمٜمٗمس
ّ
اعمتقضمٝم٦م إمم اعمِم٤مومٝملم ّإٓ
إمم أن ىم٤مل :ومٚمؿ يٕمٚمؿ ُمـ اخلٓم٤مسم٤مت
ّ
اًمّمّلةُ ،مثؾ ىمقًمف
شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمام سم ّٞمٜمقه ِلؿ وأقمٚمٛمقهؿ أٟمّف هق ّ

« :ص ّٚمقا يمام

رأيتٛمقين ّ
اًمّمّلة :ومل ئمٝمر أ ّن اخلٓم٤مسم٤مت
أصكمش ،أو أُمٙمٜمٝمؿ ُمٕمروم٦م أٟمّف هق ّ
تقضمٝم٦م إًمٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م ظمٓم٤مسم ً٤م سمام ذم ٟمٗمس إُمر ُمع قمدم قمٚمؿ اعمخ٤مـمٌلم سمام ذم
اعم ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م ُمٙمتقب حتتف «فمٝمقرش.
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ٟمٗمس إُمر طمتّك ي٘م٤مل :إ ّٟم٤م أيْم ً٤م ُمِمؽميمقن ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽً ،مإلمج٤مع قمغم
اإلؿمؽماك 1:إٟمتٝمك ،وومٞمف شم٠ميٞمد عم٤م ذيمره ُمـ ىمٌٚمف.
وحمّمؾ اجلقاب قمـ ىم٤مقمدة آؿمؽماك :إ ّن هم٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُمـ ىم٤مقمدة
ّ
آ ْؿم ِؽم ِ
ِ
اك ـ ُمـ اإلمج٤مع وإظمٌ٤مر وهمػممه٤م ـ هق أ ّن اًمزُم٤من واحلْمقر
ُمٖمػمة ًمألطمٙم٤مم ،سمؾ احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ذم
واًمٖمٞم٤مب وشمٕمدّ د إقمّم٤مر ًمٞمً٧م ّ
اًمٕمٍم اًمً٤مسمؼ سمجٛمٞمع ذائٓمف اعمٕمتؼمة ومٞمف صم٤مسم٧م ذم اًمٕمٍم اًمّلطمؼ أيْم ً٤م،
اًمتٗمّمٞمكم
وإ ّن اًمنميٕم٦م يم٤مومٞم٦م أسمد اًمدهر ،وأ ُّم٤م إ ّن احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م طملم اًمٕمٚمؿ
ّ
صم٤مسم٧م ًمٚمج٤مهؾ سمف همػم اعمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق ِمّ٤م ٓ رسمط ًمف سم٘م٤مقمدة آؿمؽماك
سمٕمد اظمتّلف اًمّمٜمٗملم.
قمٛمل ّ
اًمٕمّلُم ُ٦م ُمـ إظمراج صقرة اًمتٛم ّٙمـ ُمـ آُمتث٤مل
صمؿ إ ّن ُم٤م ذيمره ّ
ّ
قمـ اًم٘م٤مقمدة ،عم٤م ذيمره ُمـ اعمقارد اعمذيمقرة ومٖمػم ؾمديدّ ٕ :ن اطمتامل همٗمٚمتٝمؿ
قمـ أصٚمٝمؿ حمتٛمؾ ذم طم ّ٘مٝمؿ ومت٤مُم ّٞم٦م يمّلُمٝمؿ هق ّ
حمؾ اًمٜمزاع ذم اعم٘م٤مم وؿمٌٝمف.
وُم٤م ذيمره صم٤مٟمٞم ً٤م ُمدومقع سم٠مٟمّف ٓ خم٤مًمٗم٦م سملم اًمٙمّلُملم ،وم٢م ّن اعمٛمٜمقع قمٜمف هق
اًمت٠مظمػم قمٜمد قمدم اعمّمٚمح٦م اعمقضمٌ٦م ًمف ،يمام ؾمٌؼ وىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ اخل٤مص ِ
ػ
يم٤مؿم ٌ
ّ
قمـ حت ّ٘م٘مٝم٤م سمْمٛمٞمٛم٦م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ.
وُم٤م ذيمره ُمـ ٟمٗمل اسمتٜم٤مءه قمغم ٟم ّٞم٦م اًمتٕمٞملم سمٕمد شمًٚمٞمٛمف همػم و٤مئر ،سمؾ
إومم آؾمتٜم٤مد إمم ُم٤م ىمدّ ُمٜم٤مه.
 .1اٟمٔمر :هداي٦م اعمًؽمؿمديـ :ج /3ص.571

 ................................................................. 588أصؾ اًمؼماءة

وُم٤م ذيمره ُمـ أ ّن إـمّلق إُمر دًمٞمؾ ىمد فمٝمر طم٤مًمف ِمّ٤م ذيمرٟم٤م ،قمغم أٟمّف ًمق
اًمتٛمًؽ سمفٕ :ضمؾ يمقٟمف ُمنموـم ً٤م سمٜم ّٞم٦م اًمتٕمٞملم قمٜمد
يم٤من ُمتٕم ّٚم٘مف قمٌ٤مدة أؿمٙمؾ
ّ
اعمخ٤مـم٥م اعمتٛم ّٙمـ ُمـ حتّمٞمؾ آُمتث٤مل سم٤مإلمج٤مع اعمدّ قمك ذم ُمثٚمف ،وىمد اقمؽمف
سمف أيْم ً٤م ،وم٢مصمٌ٤مت إُمر سمدون ذـمف سم٘م٤مقمدة آؿمؽماك سمٕمد اظمتّم٤مص أيمثر
اخلٓم٤مسم٤مت سم٤معمِم٤مومٝملم همػم ؾمديد سمٕمد اُمتٜم٤مع اإلشمٞم٤من سمنمـمف.
وُم٤م ذيمره ذم سمٞم٤من إُمٙم٤من ىمّمد اًمتٕمٞملم ؾمتٕمرف ُم٤م ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض إؾم٤مـملم وم٘مد قمروم٧م ُم٤م يٛمٙمـ سمف دومع
إول ،ويمذا ُم٤م ذيمره أظمػم ًاّ ،
ًمٙمـ
وم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ُمٓمٚم٘م ً٤م ِمٙمـ،
ّ
اقمؽماوف ّ
اخلٓم٤مب سمف قمٜمد آظمتٞم٤مر وقمدم اعمّمٚمح٦م همػم ضم٤مئز ،يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.
وأ ُّم٤م إ ّن اؿمؽماط اًمتٙمٚمٞمػ ذقم ً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ همػم ضم٤مئز ،ومٗمٞمف ٟمٔمر:
أ ُّم٤م ّأوٓ ً ،ومأل ّن آؿمؽماط سمٜمٗمس اًمٕمٚمؿ وإن ُؾم ِّٚم َؿ ا ُْمتِٜم٤م ُقم ُفّ ،إٓ أ ّن
اؿمؽماط اًمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ إلظمراج اجل٤مهؾ اًم٘م٤مس وٟمحقه همػم و٤مئر :إذ ٓ
خمتّم ً٤م سم٤معمتٛم ّٙمٜملم ُمـ حتّمٞمؾ أطمٙم٤مُمف
دور ومٞمف وٓ ىمٌح سم٠من ُيٕمؾ احلٙمؿ
ّ
وُمـ ًمف ـمريؼ يقصٚمف إًمٞمف :وهم٤مي٦م إُمر أن يٙمقن اعمٕمتؼم ذم احلٙمؿ يمقٟمف
سمحٞم٨م يتٛم ّٙمـ ُمـ اًمقصقل إمم احلٙمؿ سمٕمد صدوره ،يمام ئمٝمر ُمـ اًمٙمّلم
اعمت٘مدّ م.
يّمح أظمذه ذـم ً٤م
وأ ُّم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م ،ومأل ّٟم٤م ٟمٛمٜمع اُمتٜم٤مع آؿمؽماط سم٤مًمٕمٚمؿ ،سمؾ
ّ
قمغم ٟمحق اؿمؽماط ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم إواُمر اًمتٕمٌد ّي٦م سم٠من ي٠مُمر ّأوًٓ سمٜمٗمس
صمؿ ي٠مُمر سم٤معمنموط
اعمنموط ُمـ دون شم٘مٞمٞمد سم٠مُمر ُيري جمرى إُمر اعم٘مدّ ُملّ ،
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ّل ي٘م٤مل ّأوًّٓ :
ُمع ذـمف ،أو سمٜمٗمس اًمنمط ُمث ً
صؾُ ،مـ دون شم٘مٞمٞمد ،وهق أُمر
اًمّمّلة] 1اعم٠مُمقر ِب٤م ،أو قم٤مروم ً٤م
صمؿ ي٘م٤مل[ :أىمٞمٛمقا ّ
ضملء سمف ًمٚمتقـمئ٦مّ ،
ّ
سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م شمٗمّمٞم ً
وسمتٕمذره يً٘مط اًمتٙمٚمٞمػ
ّل ،ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ ذـم ً٤م ًمٚمقاضم٥م،
رأؾم ً٤م.
وأ ُّم٤م صم٤مًمث ً٤م ،ومأل ّن اؿمؽماط قمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ سمتٙمٚمٞمٗمف ـ ًمق ؾم ّٚمؿ اُمتٜم٤مقمف ـ ومّل
اُمتٜم٤مع ذم أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ سمتٙمٚمٞمػ اًمٖمػم ذـم ً٤م ذم شمٕم ّٚمؼ اخلٓم٤مب سمف يمام ذم
٤محل ِ ِ
اخلٓم٤مب إَ َّو َل ُخم ْ َتص سمِ ْ
٤مض ْي َـ هم٤مًمٌِ ً٤م ،ومٙمام يٛمٙمـ احلٙمؿ
اعم٘م٤مم ،وم٢م ّن
َ
سم٢مضمرائف ذم مجٞمع اعمٕمدوُملم ذم أزُمٜم٦م وضمقدهؿ ،يمذا يٛمٙمـ احلٙمؿ سم٤مؿمؽماك
اًمٕم٤معملم ُمٜمٝمؿ سمتٙمٚمٞمػ احل٤مضيـ شمٗمّمٞم ً
ّل ُمٕمٝمؿ ذم احلٙمؿ دون همػمهؿ،
وٟمٔمػمه اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ سمحرُم٦م ومٕمؾ اًمٖمػم قمٚمٞمف ذم وضمقب هنٞمف قمـ اعمٜمٙمر ذم
وضمف.
هذا هم٤مي٦م ُم٤م أُمٙمـ ًمٜم٤م ذم شمقضمٞمف يمّلم اعمح ّ٘م٘ملم اعمت٘مدّ ُملم ،وهق سمٕمدُ
همػم ؾمٚمٞم ٍؿ ُِم َـ اإلؿمٙم٤مل ،سمؾ اًمٔم٤مهر ظمّلف ذًمؽ.
وحت٘مٞم٘مف :إ ّن ىم٤مقمدة ىمٌح شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ِم ّ٤م ًمٞمس ِل٤م
ُمنح ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم وًمق يم٤من ُمٜمِم٠مه اًم٘مٌح اًمذايت وضمرى ذم ٟمحق إُمثٚم٦م
صحتف ومت٤مُم ّٞمتف ،وم٢م ّن ُم٤م ٟمحـ سمّمدده إٟمِم٤مء اعمقمم طمٙم ًام
اعمت٘مدّ ُم٦م سمٕمد شمًٚمٞمؿ ّ
اًمّمّلةش وًمٙمـ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م
 .1ذم ه٤مُمش اعمخٓمقـم٦م« :سمپ٤م داريد ٟمامز راش سمدل «أىمٞمٛمقا ّ
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جلٛمٞمع قمٌٞمده إذا سم ّٞمٜمف ًمٚمح٤مضيـ ُمٜمٝمؿ وأُمر سمتٌٚمٞمغ احل٤مضيـ اًمٖم٤مئٌلم،
وم٘مٍموا ذم اًمتٌٚمٞمغ أو اُمتٜمع اًمتٌٚمٞمغ ٕضمؾ ُم٤مٟمع ،ومٕمٚمؿ اًمٖم٤مئٌقن احلٙمؿ إمج٤مًٓ
ّ
ُمع مت ّٙمٜمٝمؿ ُمـ آطمتٞم٤مطّ ،
وم٤من اًمٔم٤مهر أ ّن اًمٕم٘مّلء ُمٚمتزُمقن ذم ُمثٚمف سمقضمقب
آطمتٞم٤مط ًمق مل يٛمٜمع قمٜمف ُم٤مٟمع ،أو يمت٥م ـمقُم٤مر ًا ًمٕمٌٞمده وأُمر احل٤مض ُمٜمٝمؿ
إيّم٤مًمف إمم اًمٖم٤مئ٥م ،ومتٚمػ اًمٓمقُم٤مر قمـ ىمّمقر ُمـ احل٤مض أو شم٘مّمػم ،وم٢م ّٟمؽ
ٓ دمد ذم ٟمٗمًؽ قمٜمد اًمت٠م ُّمؾ ؿم٤مئٌ٦م ُمـ اًم٘مٌح اعمذيمقرً :مٙمقن اًمٌٞم٤من اعمتٕم٤مرف
قمٜمد اًمٕم٘مّلء هق هذا اًمٜمحق ُمـ اًمتٌٚمٞمغ وىمد اىمت٣م احلٙمٛم٦م اإلِل ّٞم٦م سمتٌٚمٞمغ
إول ًمٜم٤م
إطمٙم٤مم قمغم جم٤مري اًمٕم٤مدات ،ومّل وػم ُمـ ؿمٛمقل اخلٓم٤مب ّ
ّ
اعمت٠مظمريـ ،يمام ٓ وػم ذم شمٕمٛمٞمٛمف إًمٞمٜم٤م سم٘م٤مقمدة آؿمؽماك سمٕمد اًمٕمٚمؿ
ُمٕم٤مذ
قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ ،ومام ذيمره سمٕمض
احلج٦م ّ
سمٓمرو اعم٤مٟمع ا ًّمذي هق اضمتٜم٤مب ّ
ّ
إؾم٤مـملم ذم اعم٘م٤مم ؾمديد ٓ ،حمٞمص قمٜمف سمٕمد اًمت٠م ُّمؾ.
وأ ُّم٤م ُم٤م ذيمره

آ ْؿم ِؽم ِ
ذم اعمٜمع قمـ ضمري٤من ىم٤مقمدة ِ
اك أوٓ ُمـ قمدم

صمٌقشمف ّإٓ ذم ُم٤م أُمٙمٜمٜم٤م ُمٕمرومتف ٓؾمتح٤مًم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمح٤مل وًمزوم اًمٕمن،
ومٞمدومٕمف أ ّن ىم٤مقمدة آؿمؽماك اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع وٟمحقه يثٌ٧م وضمقد إطمٙم٤مم
اًمقاىمٕمٞم٦م ذم طم ّ٘مٜم٤م ،يمام يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م ذم طم ّ٘مٝمؿَ ،وم ُٛمٗم٤م ُده٤م ًمٞمس ّإٓ آؿمؽماك ذم
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٢من يم٤من ُمراده اظمتّم٤مص احلٙمؿ اًمقاىمٕمل
احلٙمؿ اًمِم٠مين اًمقاىمٕمل:
طمؼ اعمِم٤مومف واًمٖم٤مئ٥م ،سمؾ وذم
سم٤معمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمف ،وم٢من يم٤من ذًمؽ ضم٤مري ً٤م ذم ّ
شمقضمف قمٚمٞمف ُم٤م ؾمٜمذيمره ُمـ قمدم
مجٞمع إطمٙم٤مم أيْم ً٤م ًمقضمقد اعمٜم٤مط ومٞمٝم٤م ّ
اظمتّم٤مص احلٙمؿ اًمقاىمٕمل سمف ،وٓ رسمط ًمف سم٤مًمٙمّلم ذم ىم٤مقمدة آؿمؽماك.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ذم ُم٤م دار إُمر ومٞمف سملم اًمقضمقب واحلرُم٦م 591 .....................

وإن يم٤من آؿمؽماط خمتّم ً٤م سم٤م ًْم ِ
ِ ِ
احل٤مض ْي َـَ ،شم َق َّضم َف قمٚمٞمف أ ّٟمف
لم دون
ٖم٤مئٌِ َ
ّ

ُمٜمْ َت ٍ
واىمٕمل ذم طمؼ اًمٖم٤مئ٥م ٕضمؾ أٟمّف
ػ سم٘م٤مقمدة آؿمؽماك :إذ هق إصمٌ٤مت طمٙمؿ
ّ
ُ
هم٤مئ٥م ،أو ُمٕمدومُ 1مٖم٤مير حلٙمؿ اعمِم٤مومف ،ضورة شمٖم٤مير اخلٓم٤مب اعمٓمٚمؼ
واعمنموط ،ؾمقاء يم٤من ذـم ً٤م ًمٚمحٙمؿ ،أو اعمحٙمقم قمٚمٞمف.
وإن يم٤من ُمراده اظمتّم٤مص احلٙمؿ اًمٗمٕمكم سمٕمد شمًٚمٞمؿ احلٙمؿ اًمث٤مين
ومّلسمدّ ًمف ُمـ إصمٌ٤مت ُم٤مٟمع قمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ أو اًمنمع ،وٓ يٙمٗمٞمف دقمقى
قمدم اًمدًمٞمؾ ،يمٞمػ؟ واعم٤مٟمع اًمٗمٕمكم أُمر حمًقس ٓسمدّ ُمـ شمٕمٞمٞمٜمف واعم٤مٟمع
اًمنمقمل ٓسمدّ ُمـ إطمرازه وإصمٌ٤مشمف ذم رومع اًمٞمد قمـ اًمتٙمٚمٞمػ.
صمؿ إ ّن ُم٤م ذيمره ُمـ ُمٜمع شمٙمٚمٞمػ اعمِم٤مومٝملم سمام ذم ٟمٗمس إُمر ،إن أراد سمف
ّ
احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ،ومٝمق ُم٤م هق ذم ٟمٗمس إُمر ،ومّل يٕم٘مؾ ُمٜمٕمف :وإن أراد احلٙمؿ
اًمٔم٤مهري ،ومٗمٞمف إ ّن ُمٜمّم٥م ىم٤مقمدة آؿمؽماك هق إطمٙم٤مم اًمقاىمٕم ّٞم٦م ا ًّمتل ُمٜمٝم٤م
يم ّٚمٞم٤مت إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهر ّي٦م اعمجٕمقًم٦م ،وٓ طم٤مضمف ذم إصمٌ٤مشمف إمم أزيد ُمـ إصمٌ٤مت
شمٜمجزه قم٘م ً
ّل أو ذقم ً٤م يمام شم٘مدّ م ،ومتح ّ٘مؼ اعم٤مٟمع
احلٙمؿ اًمقاىمٕمل وقمدم ُم٤مٟمع قمـ ّ
اًمتٜمجز ذم طم ّ٘مٝمؿ وقمدُمف ٓ رسمط ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف.
قمـ ّ
ُُمْم٤موم ً٤م إمم ُم٤م ذم سمٞم٤مٟمف ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ،وم٢م ّن اًمٖم٤مًم٥م ذم ظمٓم٤مب اعمِم٤مومٝم٦م
طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤معمراد اًمٗمٕمكم قمٜمد قمدم اعم٤مٟمع ُمـ شم٘م ّٞم٦م وٟمحقه٤م ،ومٙمٞمػ يٛمتٜمع
سمٞم٤من اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع هم٤مًمٌ ً٤م وٓ يٜمتٝمل إمم اًمتًٚمًؾ ،واًمٔم ّـ طم٤مصؾ سمتح ّ٘مؼ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦مُ« :مٕمدمش.
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اًمتٙمٚمٞمػ ِلؿ سمام ذم ٟمٗمس إُمر ،واًمٔم٤مهر أ ّن ُم٘مت٣م ُمذاىمف آيمتٗم٤مء ذم أُمث٤مل
ذًمؽ سم٤مًمٔم ّـ.
وأ ُّم٤م اًمقضمقه اعمذيمقرة عمٕم٘مقًمٞم٦م اظمتّم٤مص اًمتٙمٚمٞمػ سمٖمػم اجل٤مهؾ ،وم٢من
خمتّم ً٤م ،ومٗمٞمف ُم٤م قمروم٧م ُمـ قمدم احل٤مضم٦م إمم
أريد ُمٜمٝم٤م يمقن احلٙمؿ اًمٔم٤مهري ّ
إصمٌ٤مت اًمتٕمٛمٞمؿ سمٕمد إطمراز اعم٘متض وقمدم فمٝمقر اعم٤مٟمع.
اًمقاىمٕمل ،ومٝمل وم٤مؾمدة:
وإن أريد ُمٜمٝم٤م اظمتّم٤مص احلٙمؿ
ّ
إول ،ومأل ّن ختّمٞمص احلٙمؿ اًمقاىمٕمل سمٛمٕمٜمك اًمتٛم ّٙمـُ 1مـ اًمٕمٚمؿ،
أ ُّم٤م ّ
ومام ّ
دل قمغم سمٓمّلن اًمتّمقي٥م وإصمٌ٤مت احلٙمؿ اعمِمؽمك سملم اجل٤مهؾ واًمٕم٤ممل ُمـ
إظمٌ٤مر اعمُدَّ قمك شمقاشمره٤م واإلمج٤مع وهمػممه٤م ٍ
يم٤مف ذم إسمٓم٤مًمفّ ،
وم٤من اعمجتٝمد
ٰ
اعمخٓملء سمٕمد سمذل ضمٝمده همػم ُمتٛم ّٙمـ سمحً٥م طم٤مًمف ُمـ حتّمٞمؾ اًمقاىمع،
يم٤مًم٘م٤مس اًمٍمف ،وحت٘مٞم٘مف ُمقيمقل إمم حم ّٚمف.
وُمٜمف ئمٝمر اجلقاب قمـ اًمث٤مين ،سمؾ ومً٤مده أووحٟٕ :مّف شمّمقي٥م
سف ،سمؾ شمقضمٞمف ًمذًمؽ اعمذه٥م اًمٗم٤مؾمد.
وأُم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومأل ّٟمف ُم ٍ
ٜم٤مف ًم٘م٤مقمدة اًمتخٓمئ٦م وىم٤مقمدة آؿمؽماك ذم
ُ
ّ
اًمتٙمٚمٞمػ يمٚمٞمٝمام ،أو شمٙمٚمٞمػ احل٤مضيـ ُمٓمٚمؼ سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف ،ومٚمق ومرض
طمؼ
ضمٝمٚمٝمؿ سمف :إذ ًمقٓه ًمٙم٤من شمّمقيٌ ً٤م سوم ً٤م ،ومتخّمٞمص احلٙمؿ اعمجٕمقل ذم ّ
ّ
إول ذم
اًمٓمٌ٘م٦م
اعمت٠مظمرة سم٤مًمٕم٤معملم ُمٜمٝمؿ إصمٌ٤مت حلٙمؿ آظمر ُمٖم٤مير ًمٚمحٙمؿ ّ
 .1ذم اعمخٓمقـم٦م« :متٙمّـش.
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إوًملم وختّمٞمص ًمٚمخٓم٤مب سم٤مًمٕمٚمؿ وًمق سمحٙمؿ
طم ّ٘مٝمؿ قمغم ٟمحق صمٌقشمف قمغم ّ
اًمٖمػمٟٕ :مّف ذم ُمٕمٜمك اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ سمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمًف سمٕمد ُمّلطمٔمف اعمّلزُم٦م:
ّ
وُم٤مدل قمغم اؿمؽماك احلٙمؿ اًمقاىمٕمل يٜمٗمل ُمثؾ ذًمؽ أيْم ً٤م ،واعمث٤مل اعمت٘مدّ م ُمـ
اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ سم٤معمقوقع ذم احلٙمؿ ٓ اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ ،وم٤مومٝمؿ وشمد ّسمر.
وصم٤مًمثٝم٤م [ومـ]إ ّن ُم٤م ذيمر ذم ُمٜمع ُم٤مٟمٕم ّٞم٦م إـمّلىم٤مت اًمؼماءة همػم ؾمديد:
إول ،ومٚمام ذيمر ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة ُمـ ُمٜمع يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم
أ ُّم٤م ّ
قم ّٚم٦م شم٤م ُّم٦م ،ومٞمٙمٗمل ذم دومٕمٝم٤م أد ًّم٦م اًمؼماءة:

اًمتٛمًؽ ِب٤م
ُم٘مررة حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٔم٤مهره٤م ٓ َي ِّم ُّح
ّ
ٟمٕمؿ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ّ

هٜم٤م سمٕمد قمدم اىمتْم٤مء اًمٕم٘مؾ اًمؼماءة ه٤مهٜم٤مّ ،إٓ أن ُيٕمؾ إـمّلىمٝم٤م عم٤م ٟمحـ ومٞمف
ىمريٜم٦م قمغم قمدم يمقهن٤م شم٘مرير ًا حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ.
ُمر ٟمٔمػمه ؾم٤مسم٘م ً٤م ذم اًمِمٌٝم٦م اعمحّمقرة أيْم ً٤م ُمـ ؿمٛمقل
وأ ُّم٤م اًمث٤مين ،ومٚمام ّ
ُمثؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ،وذًمؽ ٕ ّن ُمتٕم ّٚمؼ اًمرومع واحلج٥م وٟمحقمه٤م هق
اخلّمقص ّٞم٤مت اخل٤مرضم ّٞم٦م ؾمقاء يم٤من اعمتٕم ّٚمؼ هق اعمقوقع همػم اعمٕمٚمقم طمٙمٛمف
إول ومٔم٤مهر :إذ ًمٞمس رء ُمـ اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م
أو ٟمٗمس احلٙمؿ ،أ ُّم٤م قمغم ّ
ُمٕمٚمقم احلٙمؿ وأطمدمه٤م ًمٞمس ُمتٕم ّٚم٘م ً٤م ًمٚمحٙمؿ سمٜمٗمًف :ويمذا قمغم اًمث٤مينّ ٕ :ن
ٍ
طمٞمٜمئذ ًمٞمس هق ُمٓمٚمؼ اًمقضمقب طمتّك يٙمقن ُمٕمٚمقُم ً٤م ذم
اعمراد ُمـ احلٙمؿ
اخل٤مص٦م اعمتٕم ّٚم٘م٦م سمٛمقوققم٤مهت٤م ،أو ُم٤م
اعم٘م٤مم ،سمؾ اعمراد سمف إ ُّم٤م هق إطمٙم٤مم
ّ
ي٘مرب ُمـ ذًمؽ :إذ اعمرومقع واعمقوقع وٟمحقمه٤م ٓ يٕم٘مؾ شمٕم ّٚم٘مف ّإٓ سم٤مٕطمٙم٤مم
اخل٤مص٦م دون ُمٓمٚمؼ اًمقضمقبّ ٕ ،ن رومع ذًمؽ رومع ٕصؾ اًمديـ ،وىمد ؾمٌؼ
ّ
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إول.
ُم٤م ّ
يقوح اعم٘م٤مم ذم اإلؿمٙم٤مل ّ
وذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م قمغم أٟمّف ًمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م دًٓم٦م اعمٗمٝمقم قمغم اًمِمٖمؾ يم٤من

ُم ِ
زامح ً٤م ًمدًٓم٦م اعمٜمٓمقق وفمٝمقره ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ُمٜمٓمقىم ً٤م وُمـ طمٞم٨م
ُ
ُمر ٟمٔمػمه هٜم٤مك:
اخلّمقص ّٞم٦م أىمقى ،ومّلسمدّ ُمـ ـمرح قمٛمقم اعمٗمٝمقم هٜم٤م يمام ّ
ُمْم٤موم ً٤م إمم أٟمّف ىمد ي٘م٤مل :إٟمّف قمغم شم٘مدير مت٤مُم ّٞم٦م اًمدًٓمتلم ،يٙمقن فمٝمقر
اعمٜمٓمقق ذم اًمؽمظمٞمص واإلذن ـ وًمق سم٤مًمّلزم ـ طم٤ميم ًام قمغم ُمٗم٤مد اعمٗمٝمقمّ ٕ :ن
ّ
ُم٘مرر حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ وٓ
اعمٗمٝمقم
اًمدال قمغم ًمزوم ُمراقم٤مة اًمتٙمٚمٞمػ اعمٕمٚمقم ّ
ظم٤مص عمقاوم٘متف ُمع اًمٕم٘مؾ ذم مت٤مم ُمدًمقًمف وقمدم ُمٕم٘مقًم ّٞم٦م
شم٠مؾمٞمس ومٞمف حلٙمؿ
ّ
طمج٦م ،أو ضمٕمؾ اإلـم٤مقم٦م واضمٌ٦م ذقم ّٞم٦م ،اقمؽمف ِبام سمٕمض
ضمٕمؾ اًم٘مٓمع ّ
إؾم٤مـملم ،ومٌٕمد يمقن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ شمٕمٚمٞم٘م ّٞم ً٤م ُمتق ّىمٗم ً٤م قمغم قمدم شمرظمٞمص
ي٘مرره يم٤معمٗمٝمقم
اًمِم٤مرع ،يم٤من اعمٜمٓمقق اعمٗمٞمد ًمإلذن طم٤ميم ًام قمٚمٞمف وقمغم ُم٤م ّ
اعمذيمقر ،ومت٠مُمؾ.
اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمّلق هٜم٤م همػم ؾمديد،
وأ ُّم٤م اًمث٤مًم٨م ،ومأل ّن اعمٜمع ُمـ
ّ
وىمٞم٤مؾمف سمٕمدم اعمٜم٤موم٤مة سملم اإلسم٤مطم٦م اًمذاشمٞم٦م واًمقضمقب اعم٘مدّ ُمل اًمقضمقدي ـ يمام
ئمٝمر ُمـ سمٕمض إؾم٤مـملم ـ همػم صحٞمح :وذًمؽ ٕ ّن طمٞمث ّٞم٦م اعم٘مدّ ُمٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ
ّ
ًمٚمِمؽ اعمٗمروض ،سمؾ هل
سم٤مًمؼماءة سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمً٧م طمٞمث ّٞم٦م أظمرى ُمٖم٤ميرة
اًمِمؽ ذم وضمقب ّ
اقمتٌ٤مر آظمر ًمفّ ،
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام إن ىمٞمس إمم اًمقاىمع يم٤من ؿم ّٙم ً٤م
وم٤من
ذم احلٙمؿ ،وإن ىمٞمس إمم اعمٕمٚمقم إمج٤مًٓ يم٤من ؿم ّٙم ً٤م ذم ِ
آ ْٟمٓمِ ِ
ٌ٤مق واطمتامًٓ ًمٙمقٟمف
هق ،وهق سمٕمٞمٜمف ُمٕمٜمك اعم٘مدّ ُمٞم٦م.
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واحل٤مصؾ :إ ّن ُمٕمٜمك يمقن ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُم٘مدّ ُم٦م واضمٌ٦م ًمٚمٕمٚمؿ ،وضمقب
اإلشمٞم٤من ّ
سمٙمؾ ُمٜمٝمامٓ ،طمتامل يمقٟمف هق اًمقاضم٥م ،وهق سمٕمٞمٜمف اطمتامل يمقٟمف
واضمٌ ً٤م ،إذ ٓ ّ
ؿمؽ هٜم٤م ذم وضمقسمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وم٢مًمٖم٤مء اطمتامل اًمقضمقب
هٜم٤م ٓ ُي٤مُمع ًمزوم ُمراقم٤مة اطمتامل يمقٟمف هق اًمقاضم٥م وٓ شمٕمدّ د هٜم٤م ُمـ طمٞم٨م
يّمح ىمٍم ُمٗم٤مد أد ًّم٦م اًمؼماءة قمٚمٞمٝم٤م.
اجلٝم٦م سمحٞم٨م ّ

وُمٜمف ئمٝمر ومً٤مد اعم٘م٤ميً٦م ،وم٢م ّن اإلسم٤مطم َ٦م اًمذاشمِ ّٞم َ٦م ُُمٖم٤م ِي َر ٌة ًمٚمقضمقب
ّل :إذ ٓ ّ
اًم َٖم ْ ِػم ّي ُمـ طمٞم٨م آقمتٌ٤مر وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مُمتٜم٤مع اضمتامقمٝمام ومٕم ً
ؿمؽ ذم
اضمتامع اجلٝمتلم واحلٞمث ّٞمتلم.

وًمق أريد ُمـ ذًمؽ ضمٕمؾ ىم٤مقمدة اعم٘مدّ ُمٞم٦م َدًم ِٞم ً
ّل ُُم ْثٌِت ً٤م ًمٚمقضمقب
اًمٔم٤مهري سمحٞم٨م يٙمقن طم٤ميم ًام قمغم أظمٌ٤مر اًمؼماءة ـ يمام ر ّسمام يٚمقح ُمـ سمٕمض

يمٚمامهتؿ ٟمٔمػم اعم٘مدّ ُم٦م اًمقضمقد ّي٦م ُمع دًمٞمؾ إسم٤مطم٦م اًمٌمء ـ ومٗمٞمف أ ّن وضمقب
شم٘مرر ذم حم ّٚمف إ ّن إصقل
اعم٘مدّ ُم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ًمٞمس ّإٓ طمٙم ًام فم٤مهري٤م قم٘مٚم ّٞم ً٤م وىمد ّ
اًمنمقمٞم٦م طم٤ميمٛم٦م قمغم إصقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م ـ يمام اقمؽمف سمف سمٕمض إؾم٤مـملم ـ
اًمنم ِقمل ِ
ِ
وم٤مؾمدَ ٌة ضمدّ ًا ،وهذا سمخّلف ُم٘مدّ ُم٦م
َومدَ ْقم ٰ
قى ُطم ُٙم ْق َُمتٝم٤م قمغم إَ ْص ِؾ َّ ْ ِّ
اًمقضمقدّ ،
وم٤من احلٙمؿ سمقضمقسمف طمٙمؿ واىمٕمل اؾمتٙمِمٗمف اًمٕم٘مؾ سمٕمد إطمراز
اعم٘مرر أ ّن اًمدًمٞمؾ اعمٚمزم ًمٚمٗمٕمؾ أو اًمؽمك
وضمقب ذي اعم٘مدّ ُم٦م ُمـ دًمٞمٚمف ،وُمـ ّ
طم٤ميمؿ قمغم اعمٌٞمح ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم ،أو وارد قمٚمٞمف.
واجلقاب قمـ ذًمؽ إ ّن ُم٤م ذيمر ذم ر ّد اًمقضمف اًمث٤مًم٨م همػم ؾمديد ،وهق
أىمرب اًمقضمقه اعمذيمقرة :وذًمؽ ٕ ّن احلٙمؿ سم٤مًمؼماءة قمـ اعمِمٙمقك ُمـ طمٞم٨م
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هق ُمِمٙمقك ُمٖم٤مير ًمٚمحٙمؿ سم٢مًمٖم٤مء اعمٕمٚمقم سم٤مإلمج٤مل اعمٕمتؼم سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ـ وًمق
شمٕمٚمٞم٘م ّٞم ً٤م ـ وم٤محلٙمؿ سمٕمدم شمر ّشم٥م اًمٕم٘م٤مب قمغم شمرك صّلة اجلٛمٕم٦م ُمث ً
ّل ُمـ طمٞم٨م
يمقٟمف ُمِمٙمقك احلٙمؿ ُمٖم٤مير ًمٚمحٙمؿ سمٕمدم شمر ّشم٥م احلٙمؿ قمغم شمرك اًمقاضم٥م
اعمر ّدد وإن ًمزم ُمـ اإلذن ذم ّ
يمؾ ُمٜمٝمام ذًمؽ ،ومٚمزوم ُمراقم٤مشمف أُمر آظمر وراء
يمقن احلٙمؿ ُمِمٙمقيم ً٤م.
وهم٤مي٦م ُم٤م يً ّٚمؿ ُمـ اإلـمّلق هق قمدم اعم١ماظمذة قمغم اعمِمٙمقك ُمـ
طمٞم٨م يمقٟمف ُمِمٙمقيم ً٤مُ ٓ ،مـ طمٞم٨م أ ّن ذم إًمٖم٤مئف ـمرطم ً٤م حلٙمؿ ُمٕمٚمقم ،وشمٕمدّ د
ؿمؽ واطمد ٍ
اجلٝم٦م ذم ّ
يم٤مف ذم ذًمؽ ،وم٤مومٝمؿ.
صمؿ إقمٚمؿ :إ ّن اًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل
ّ

ـم٤مب صمراه

ُمع ذه٤مسمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمِمٌٝم٦م

ُمتٛمًٙم ً٤م سم٠مد ًّم٦م اًمؼماءة وهمػمه٤م ،وا َوم َ٘مٜم٤م هٜم٤م
اعمحّمقرة سمٕمدم وضمقب آطمتٞم٤مط
ّ
ذم ًمزوم آطمتٞم٤مط وأضم٤مب قمـ أظمٌ٤مر اًمؼماءة:
ّأوًٓ :سم٠م ّن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمام مل يٕمٚمؿ اًمتٙمٚمٞمػ وسمدون سمٞم٤مٟمف
وإشمٞم٤مٟمف ٓ ،إشمٞم٤من اعمٙم ّٚمػ سمف سمخّمقصف ،وًمٞمس ذم رء دًٓم٦م قمغم اٟمتٗم٤مء
اعمٙم ّٚمػ سمف ُم٤م مل يٕمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ سمف.
وصم٤مٟمٞم٤م :سمٛمٜمع قمدم حت ّ٘مؼ اًمٌٞم٤من واإلشمٞم٤من واًمٕمٚمؿ وأُمث٤مِل٤م ذم هذا اعم٘م٤مم:
إذ ًمٞمس اعمراد اًمٌٞم٤من واًمٕمٚمؿ ُمـ مجٞمع وضمقه اعمٙم ّٚمػ سمف َو ًَم ِق ا َّدقم ٰك إرادشمف
ُمٕمٜم٤مه٤م ،سمؾ اعمراد قمغم ٟمحق يٛمٙمـ آُمتث٤مل إذ مل يثٌ٧م أزيد ُمـ ذًمؽ ،وهق ذم
ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمتح ّ٘مؼ.
اعمٌلم هٜم٤م وهمػم اعمٕمٚمقم هق شمٕمٞملم اعمٙم ّٚمػ سمف سمخّمقص
وصم٤مًمث٤م :إ ّن همػم ّ
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ُمٕملم ذم اًمقاىمع
أٟمّف ُمٙم ّٚمػ سمف ،وهذا همػم ُمٙم ّٚمػ سمف وُم٤م يم ّٚمػ سمف وهق واطمد ّ
قمٚمٛم ُف
ُمـ هذه إُمقر ًمٞمس سمٖمػم ّسملم :يٕمٜمل أ ّن ُم٤م مل َ
وطم ِج َ
ي١مت ومل يٕمٚمؿ ُ
٥م ُ
وأُمث٤مِل٤م ،هق شمٕمٞملم اعمٙم ّٚمػ سمف ،وأ ُّم٤م اًمتٙمٚمٞمػ سم٠مطمد إُمقر ،وم٤معمٗمروض إٟمّف
ِمّ٤م أويت سمف و ُقمٚمؿ1.

واحل٤مصؾ :إ ّن هٜم٤م أُمريـ:
ُمٕملم قمٜمدي ُمـ شمٚمؽ إُمقر وأظمر
أطمدمه٤م :اًمتٙمٚمٞمػ سمقاطمد ّ
اًمتٙمٚمٞمػ إصكم ّ
وإول ِمّ٤م قمٚمؿ ،ومٞمج٥م
ُمٕملم قمٜمد اعمٙم ّٚمػ،
ّ
سمٙمؾ واطمد ّ
ومٚمام مل يٕمٚمؿ ٓ ٟمحٙمؿ سمف.
احلٙمؿ سمف ،وأ ُّم٤م اًمث٤مينّ ،
وهذه اًمقضمقه يمام شمرى يم ّٚمٝم٤م ُمٜمٔمقرة ومٞمف :إذ اعمرومقع واعمقوقع إن يم٤من
هق اعمقوقع اعمجٝمقل طمٙمٛمف ـ يمام ًمٕم ّٚمف اًمراضمح ذم طمدي٨م اًمرومع ـ َوم َٕمدَ ُم
مت٤مُمٞم ِ٦م هذه اًمق ِ
ضمقه ِ
فم٤مه ٌرّ ٕ :ن ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م مل يٕمٚمؿ طمٙمٛمف ىمٓمٕم ً٤م
ُ
ّ
اٟمتزاقمل ُمـ اخلّمقص ّٞمتلم :وأ ُّم٤م
سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،واعمٕمٚمقم طمٙمٛمف قمٜمقان
ّ
إذا ضمٕمؾ ُمتٕم ّٚمؼ اًمرومع وٟمحقه هق احلٙمؿ اعمجٝمقل ،وم٤مًمٔم٤مهر ُمٜمف إرادة
خل٤مص٦م ،وٟمًٌ٦م اًمٕمٚمؿ إًمٞمٝم٤م فم٤مهرة ذم
إطمٙم٤مم
اخل٤مص٦م اعمتٕم ّٚم٘م٦م سمٛمقوققم٤مهت٤م ا ّ
ّ
أقمؿ ُمـ أن ٓ يٙمقن ُمٕمٚمقُم ً٤م سمقضمف ُمـ
يمقهن٤م ُمٕمٚمقُم٦م يمذًمؽ ،وٟمٗمٞمف قمٜمف ّ
ّ
اًمِمؽ ذم اعمٙم ّٚمػ سمٕمْمٝم٤م
اًمقضمقه أو ُمٕمٚمقُم ً٤م ٓ ِبذا اًمقضمف ،ومدقمقى ظمروج
أو حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م إ ّن اعمٙم ّٚمػ سمف همػم جمٝمقل سمٕمٞمدة قمـ اًمٔم٤مهرُ ،مع أ ّن
 .1اٟمٔمر :ظمزائـ إطمٙم٤مم :ج /1ص.153
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إوًملم ،سمؾ اًمٔم٤مهر أن يرضمع ّ
اًمٙمؾ إمم
إظمػم سمٕمد شمّمقيره راضمع إمم أطمد ّ
أُمر واطمد سمٕمد اًمتحٚمٞمؾ ،ومت٠م ُّمؾ.
شمؿ اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر ّ
ًمدل قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط قمٜمد
وراسمٕمٝم٤م :إٟمّف ًمق ّ
اًمتٛم ّٙمـ ُمٜمف ،وإُمٙم٤مٟمف ذم اًمٕمٌ٤مدات ِمٜمقع 1يمام ئمٝمر ُمـ اعمح ّ٘مؼ اًم٘مٛمل:
ّ
سم٤مًمٙمؾ
أ ُّم٤م ّأوًٓ َومٚمِام ذيمره ذم ُمً٠مًم٦م اًمٗمقائ٧م ُمـ أ ّن اًمٗم٤مئدة ذم اإلشمٞم٤من
إن يم٤من هق حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم سم٤معمٙم ّٚمػ سمف اًمقاىمٕمل ،ومّل ري٥م أٟمّف ٓ حيّمؾ سمذًمؽ
ـ أيْم ً٤م ـ ٕ ّن اؿمؽماط ىمّمد اًمتٕمٞملم ذم آُمتث٤مل سم٤معمٙم ّٚمػ سمف ُمـ اعمً٤مئؾ
آضمتٝم٤مد ّي٦م ،وهق ِمّ٤م ٓ يٛمٙمـ هٜم٤م ،ومٛمع قمدُمف يمٞمػ حيّمؾ اًمٞم٘ملم سم٤مٟمّف هق
جمرد اعمٓم٤مسم٘م٦م ذم قمدد اًمريمٕم٦م ٓ يٙمٗمل ذم اإلشمٞم٤من سمف1.

ّ

وأ ُّم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م َومٚمِام ذيمره أيْم ً٤م ذم اًمٔمٝمر واجلٛمٕم٦م وُم٤م ؿم٤مِبٝمام ُمـ أٟمّف ٓ

ُمٕمٜمك ًمّلطمتٞم٤مط هٜم٤م :حلرُم٦م ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمغم ومرض صمٌقت أظمر ،وم٤معمٙم ّٚمػ
اعمحت٤مط وإن يم٤من ظمرج سمزقمٛمؽ ُمـ شمٌٕم٦م شمرك اًمقاضم٥م ٕضمؾ إشمٞم٤مٟمف سمام
اعمحرم اًمقاىمٕمل ضمزُم ً٤م ،وٓ ري٥م أ ّن
حيتٛمٚمفً ،مٙمٜمّف سم٘مل قمٚمٞمف شمٌٕم٦م ارشمٙم٤مب
ّ
ارشمٙم٤مب ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ومٞمف ارشمٙم٤مب احلرام واطمتٛمؾ ومٞمف إشمٞم٤من اًمقاضم٥م ،أؾمٚمؿ

 .1ذم اعمخٓمقـم٦مِ« :مٜمققم٦مش.
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ِ
اًمتٗمّمٞمكم سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ سمٙمقن
ؿمٙم٤مل إَ ّو ِل :أ ّن آُمتث٤مل
وشمقوٞمح اإل
ُ
ّ

ُم٘مرسم ً٤م طملم اإلشمٞم٤من ُمٕمتؼم ذم اًمٕمٌ٤مدات ذم اجلٛمٚم٦م ،سمؾ ٓ يٌٕمد يمقٟمف
اعم٠م ّ
يت سمف ّ
ا ّشمٗم٤مىم ّٞم ً٤م ،وًمذا ا ّدقمك ّ
اًمّمّلة
احلكم 1ذم اًمثقسملم اعمِمتٌٝملم قمدم ضمقاز شمٙمرار ّ
اًمتٗمّمٞمكم ،وٓزم ذًمؽ ؾم٘مقط
ًمّلطمتٞم٤مط طمتّك ُمع قمدم اعمتٛم ّٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ
ّ

اًمٕمٌ٤مدة رأؾم ً٤م إن مل ي٘مؿ إمج٤مع وٟمحقه قمغم قمدم ضمقاز شمريمٝم٤مّ ،
وإٓ وم٤مًمتخٞمػم:
وذًمؽ عم٤م ؾمتٕمرومف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أ ّن إصؾ ذم اًمنمائط اًمريمٜم ّٞم٦م وقمدم
ّ
وًمٕمؾ ذًمؽ ُمراد اعمح ّ٘مؼ
اظمتّم٤مص اًمنمـم ّٞم٦م سمح٤مل اًمتٛم ّٙمـ واًمٕمٚمؿ،
شمٜمجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مُٕمر اعمر ّدد ُمًتٚمزم ِإلؾم٘م٤مط
اعمذيمقرُ ،مـ طمٞم٨م ذيمر أ ّن ّ
َىم ّْم ِد اًم َّت َٕم ِٞم ْ ِ
لم اعمٕمتؼم ذم اًمٕمٌ٤مدة ذم قمٌ٤مرشمف اعمت٘مدّ ُم٦م آٟمٗم ً٤م.
وأ ُّم٤م ُم٤م أورده قمٚمٞمف سمٕمض إؾم٤مـملم ُمـ أ ّن ؾم٘مقط ىمّمد اًمتٕمٞملم ًمٞمس
سمٛمجرد
ٓزُم ً٤م ًمتٜم ّجز اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع وقمدم اؿمؽماـمف سم٤مًمٕمٚمؿ ،سمؾ إٟمّام طمّمؾ
ّ
اًمؽم ّدد واإلمج٤مل ذم اعمٙم ّٚمػ سمف ـ ؾمقاء ىمٚمٜم٤م ومٞمف سم٤مًمؼماءة أو اإلطمتٞم٤مط ـ 3ومٗمٞمف
أٟمّف:
إن أريد سمذًمؽ أ ّن ؾم٘مقط ىمّمد اًمتٕمٞملم ُمـ ًمقازم ّ
شمٕمذره اًمٜم٤مر ُمـ
 .1اٟمٔمر :اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م :ج /3ص 93وظمّلص٦م اًم٘مقاٟملم:
ص.153
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شمٜمجز
اجلٝمؾ اًمتٗمّمٞمكمً :مٕمدم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مقُ ٓ ،مـ ًمقازم ّ
يتؿ إذا أريد سم٤مإلؾم٘م٤مط إؾم٘م٤مط اًمقضمقبّ ،
وإٓ يمام
اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاىمع ،ومٝمق إٟمّام ّ
جمرد
هق اًمٔم٤مهر سم٠من يم٤من اعمراد إؾم٘م٤مط اًمنمـم ّٞم٦م ،ومّل رسمط ًمف سمام ذيمرهّ ٕ :ن ّ
ّ
اًمتٕمذر ٓ ي٘مض سمً٘مقـمٝم٤م ُم٤م مل يٜمْم ّؿ إًمٞمف حت ّ٘مؼ اعمنموط.

وإن أريد سمف أ ّن سم٘م٤مء احلٙمؿ اًمقاىمٕمل ـ وًمق ُمـ دون شمٜمجز ـ ٍ
يم٤مف ذم
ّ

ؾم٘مقط آؿمؽماط ،طمتّك أ ّن اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمؼماءة ٓ يٛمٜمع ُمـ اؾمتحٌ٤مب آطمتٞم٤مط
وإٟمّام يٛمٜمع وضمقسمف ،وم٤مًٓمتزام سم٢مـمّلق اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مين ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام ،وإٟمّام
اًمٙمّلم ذم وضمقب ُمراقم٤مشمف وقمدُمف ،ومٗمٞمف أ ّن اًمتزاُمف سمثٌقت اًمتٙمٚمٞمػ اًمِم٠مين
همػم ُمِمؽمط سم٤مًمٕمٚمؿ همػم فم٤مهر ،سمؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمف إٟمٙم٤مره.

واحلٙمؿ سمرضمح٤من آطمتٞم٤مط ًمٕم ّٚمف ٕضمؾ اطمتامل وضمقده ،وهق ٍ
يم٤مف ًمف

سمخّلف اًمقضمقب ،ومّلسمدّ ُمـ إصمٌ٤مت إـمّلق اًمتٙمٚمٞمػ وؾم٘مقط اًمنمـم ّٞم٦م طم٤مل
اًمتٕمذرّ ،
ّ
وإٓ وم٤مٕصؾ ي٘مض سمً٘مقـمف.
صمؿ إن ىم٤مم إمج٤مع وٟمحقه قمغم قمدم ضمقاز شمرك اعمجٛمقع ،ومٚمٕم ّٚمف يٚمتزم
ّ
يت سمف ،يمام ذم ؾم٤مئر ُمقارد اًمتخٞمػم
سم٤مًمتخٞمػم ُمع ُمراقم٤مة ىمّمد اًمتٕمٞملم ذم اعم٠م ّ
صمؿ ي٠ميت سمف سمٕمٜمقان اًمقضمقب هذا.
اًمنمقمل سم٠من خيت٤مر أطمدمه٤مّ ،
ّ
واًمٔم٤مهر إ ّن ُمراده ُمـ ىمّمد اًمتٕمٞملم ظمّلف اًمِم٤مئع ذم يمّلم اًمٗم٘مٝم٤مءُمـ
إرادة شمٕمٞملم اًمٗمٕمؾ اعمِمؽمك ـ يم٤مًمٔمٝمر واًمٕمٍم ـ ّ ٕ :ن اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛم٘م٤مم إرادة
آُمتث٤مل اًمتٗمّمٞمكم.
وشمقوٞمح اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين :إ ّن ىمّمد اًم٘مرسم٦م ُمٕمتؼمة ذم اًمٕمٌ٤مدات ،وُمـ
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اًمٌلم إ ّن اجلٛمع سملم اعمحتٛمٚملم سمقصػ أ ّن ّ
ُم٘مرسم٦م
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٌ٤مدة ّ
ّ
حرم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمقاضم٥م ،وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م :إ ّن َـم َر َذم
ُمًتٚمزم ًمٚمتنميع اعم ّ
ي٤من ذم ٟمٔمر اعمٙم ّٚمػ ،وم٢مُم٤م أن ٓ يتح ّ٘مؼ َىمّمدُ اًم ُ٘مرسم ِ٦م ِ
ً٤مو ِ
وآُمتِ ِ
اًمِم ٌّ َٝم ِ٦م ُُم َت ِ
ُّ
ث٤مل
َ
ْ
ْ
ّ
ر ٍء ُمٜمٝمام ،أو يٙمقن ُمتح ّ٘م٘م ً٤م ذم ّ
إول يٙمقن اطمتٞم٤مـم ً٤م
يمؾ ُمٜمٝمام :ومٕمغم ّ
ذم َ ْ
خلٚمق اًمٕمٌ٤مدة قمـ ذـمف ا ًّمذي هق ىمّمد
واُمتث٤مٓ إمج٤مًمٞم ً٤م ،سمؾ ًمٖمق ًا حمْم ً٤مّ ،

اعمحرم.
اًم٘مرسم٦م :وقمغم اًمث٤مين يٚمزم اًمٕمٚمؿ سمتح ّ٘مؼ اًمتنميع ّ
اظمتص سم٤مًمٕمٌ٤مدات
صمؿ إ ّن هذا آقمؽماض اًمث٤مًم٨م سمِٙمِّل َو ْضم َٝم ْٞم ِف ـ وإن
ّ
ّ
يتؿ ذم همػمه سم٤مإلمج٤مع اعمر ّيم٥م ،ويٛمٙمـ دقمقى
سم٤معمٕمٜمك إ ّ
ظمص ـ ًمٙمٜمّف ر ّسمام ّ
اًم٘مٚم٥م وؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ذم ٟمٔمػمه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
٥م ذم اًم َّٓم َر َوم ْ ِ
ًمٙم َّـ اًم َّت ْح ِ٘م ْٞم َؼ َومً٤م ُد َد ْقم َقى ْاإلمج٤م ِع ذم اعمُ َر َّيم ِ
لم وأٟمّف يمّلم
صقري ذم ٟمٔمر اًمتح٘مٞمؼ ،وم٢م ّن اعمً٠مًم٦م قمٛمدة ضمٝمتٝم٤م قمْمٚمتف يِمٙمؾ اًمتِم ٌّ٨م
ّ
ومٞمٝم٤م سمِ٤مإلمج٤مع اًمًٌٞمط ومْم ً
ّل قمٜمف :هذا.
اؿمؽم َ ِ
إول :إ ّن ِ
آُمتِ ِ
ث٤مل اًمتٗمّمٞمكم ًَم ْٞم َس
واًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقاب قمـ ّ
اط ْ
َذـم ً٤م َذ ِقم ّٞم ً٤م َيم ِ
ً٤مئر اًمنموط اعمٕمتؼمة ذم اعم٠مُمقر سمف طمتّك يدّ قمك أ ّن إصؾ
ْ
ْ
ُم٘مرر ذم
اًمريمٜم ّٞم٦م إلـمّلق اًمدًمٞمؾ وهمػمه ،سمؾ ًمق ؾم ّٚمؿ ذـم ّٞمتف ـ قمغم إؿمٙم٤مل ّ
اًمٌلم إ ّهنؿ ٓ حيٙمٛمقن
حم ّٚمف ـ ومٝمق ذط ذم صدق آُمتث٤مل واًمٓم٤مقم٦م ،وُمـ ّ
سم٤مًمنمـمٞم٦م ّإٓ طم٤مل حت ّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم ًمق يم٤من ،وأ ُّم٤م ُمع قمدُمف ومٝمؿ
حيٙمٛمقن سمتح ّ٘مؼ آُمتث٤مل سم٢مشمٞم٤من ؿمٞمئلم ي٘مٓمع سمٙمقن أطمدمه٤م ُم٠مُمقرا سمف،
ٍ
طمٞمٜمئذ هق شمرك آُمتث٤مل اًمتٗمّمٞمكم وآيمتٗم٤مء سم٤مإلمج٤مزم ،وم٤مومٝمؿ
ومٙمٞمٗم ّٞم٦م اإلـم٤مقم٦م
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واٟمتٔمر ًمتامم اًمٙمّلم ذم ٟمٔمػمه.
اًمت٘مرب سم٤مًمقاضم٥م اًمقاىمٕمل
[واًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقاب] قمـ اًمث٤مين سم٠م ّن ىمّمد ّ
يمؾ ُمـ اعمحتٛمٚملم سمقصػ يمقن ّ
اعمر ّدد ٓ يتق ّىمػ قمغم إشمٞم٤من ّ
يمؾ ُمٜمٝمام قمٌ٤مدة
جمرد إشمٞم٤من ّ
يمؾ ُمٜمٝمام سمرضم٤مء أ ّٟمف اًمقاىمع :إذ ًمٞمس
ُم٘مرسم٦م ،سمؾ يٙمٗمل ذم ذًمؽ ّ
ّ
ِ
سم٤مًمقاضم ِ
٥م
اعمراد سمف ّإٓ إشمٞم٤من اًمٗمٕمؾ سمداقمل إُمر ،وهق َُم ْق ُضم ْق ٌد ُهٜم٤مَّ َِٕ :ن إَ ُْم َر
ِِ
ص٤مر َؾم ٌٌَ ً٤م إلشمٞم٤من ُيم ٍّؾ ُمٜمٝمام سمرضم٤مء يمقٟمِف هق اًمقاىمع.
اًمقاىمٕم ّل َ
وشمقوٞمح اعم٘م٤مم :إ ّن ىمّمد اًم٘مرسم٦م سمٛمٕمٜمك يمقن اًمٕم ّٚم٦م اًمٖم٤مئ ّٞم٦م ًمٚمٗمٕمؾ هق
اُمتث٤مل إُمر ،ىمد يٙمقن ضمزُمٞم ً٤م وىمد يٙمقن رضم٤مئٞم ً٤م ـ يمام هق فم٤مهر سمٛمّلطمٔم٦م
ّل اؾمتدقمك ْاإل ْشم َ
اًمٕم٤مدي٤مت ـ َوم٢مِ ْن يم٤من إُمر ُمٕمٚمقُم ً٤م شمٗمّمٞم ً
ٞم٤من سمٛمتٕم ّٚم٘مف وم٘مط،
وإن يم٤من ُمر ّدد ًا سملم ؿمٞمئلم اىمت٣م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اإلشمٞم٤من سمِٙمِّل اًم َّٓم َر َوم ْ ِ
لم،
ٓ قمغم أن يٙمقن ُيمؾ ُمٜمٝمام ُم٠مُمقر ًا سمِ ِف طمتّك َي ْٚم َزم اًمتنميع1.
َ
شمؿ يمّلُمف ُرومِ َع ذم اخلٚمد
قمكم ،إمم هٜم٤م ّ
قمكم ،ي٤م ّ
 .1يمت٥م يم٤مشم٥م اًمٜمًخ٦م ذم آظمره٤م« :ي٤م ّ
حمٛمد وآًمف اًم ّ
ٓم ّٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ صٚمقاشمؽ قمٚمٞمٝمؿ
ُم٘م٤م ُُمف .اًمٚمٝمؿ اهمٗمرًمف واطمنمه ُمع ُمقاًمٞمف ّ

أمجٕملم .وًم٘مد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شمًقيد هذه إوراق ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنميـ ُمـ
ّ
إىمؾ
ؿمٝمر ذي [ا ًْمـ]ـ َ٘م ْٕمدَ ِة ؾمٜم٦م  1311اصمٜمتلم [وقمنميـ] وصمّلصمامئ٦م سمٕمد إًمػ سمٞمد
سمٛمحٛمد وآًمف
حمٛمدقمغم اًمتٞمٙمٜمل اًمٕمرسمًت٤مين .همٗمر [اهلل] ِلام
ّ
حمٛمدرو٤م سمـ ّ
اًمراضمل ّ

مت ّ٧م سم٤مخلػمش.
ىم٤مل اعمح ّ٘مؼ :شمِ ْٞم َٙمـ :ىمري٦م ُمـ ىمرى ُمٜمٓم٘م٦م قمرسمًت٤من ُمـ وٛمـ ُمديٜم٦م گٚمپ٤ميگ٤من ذم حم٤مومٔم٦م
أصٌٝم٤من .راضمع :ومرهٜمگ ضم٤مُمع ٟم٤ممه٤م و آسم٤مدىه٤مى يمٝمـ اصٗمٝم٤من :ج /1ص.176

ـ إرسمٕملمّ ،
حمٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز ،ـمٝمران.
اًمٕمّلُم٦م اًمِمٞمخ ّ

حمٛمد سمـ احلًـ اًم ّٓمقد ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمً ّٞمد طمًـ اعمقؾمقي
ـ آؾمتٌّم٤مر ،أسمقضمٕمٗمر ّ
اخلرؾم٤من ،داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م ،ـمٝمران1363 ،ش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.

اًمًٜم٦م ،اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح:
ـ اإلىمٌ٤مل سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذم ّ
ضمقاد اًم٘مٞمقُمل اإلصٗمٝم٤مينُ ،مٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُمل ،ىمؿ1415 ،ق،
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
اًمًٜم٦م ،اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ّ
احلكم ،داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م،
ـ اإلىمٌ٤مل سم٤مٕقمامل ذم ُم٤م يٕمٛمؾ ذم ّ
ـمٝمران1439 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد ،شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م،
ـ إُم٤مزم ،أسمقضمٕمٗمر ّ
داراًم ّث٘م٤موم٦م ،ىمؿ1414 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد ،اعمؽمضمؿ :ص٤مدق طمًـزاده ،اٟمتِم٤مرات
ـ إُم٤مزم ،اًمِمٞمخ ّ
اٟمديِمف ه٤مدى ،ىمؿ1393 ،ش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمد اًمٌحراين ،شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ:
ـ إٟمقار اًمٚمقاُمع ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع ،طمًلم سمـ ّ
حمًـ آل قمّمٗمقر ،جمٛمع اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمدُمٝمدي اًمٜمراىملُ ،مٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُمل ،ىمؿ،
ـ أٟمٞمس اعمجتٝمديـّ ،
1433ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـ أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمتؼميزي ،اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م.
حمٛمد سمـ احلًـ ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ
ـ إيْم٤مح اًمٗمقائد ذم ذح إؿمٙم٤مٓت اًم٘مقاقمد ،اًمِمٞمخ أسمقـم٤مًم٥م ّ
وشمٕمٚمٞمؼ :اًمً ّٞمد طمًلم اعمقؾمقي اًمٙمرُم٤مين وُ ،...م١مؾمً٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من1389 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم.
ـ سمح٤مرإٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر أظمٌ٤مر إئ ّٛم٦م إـمٝم٤مرّ ،
حمٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز ،دار
اًمٕمّلُم٦م اًمِمٞمخ ّ
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب1433 ،ق ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمدطمًـ أؿمتٞم٤مين ،حت٘مٞمؼ وشمدىمٞمؼ :جلٜم٦م إطمٞم٤مء
ـ سمحراًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد ،اعمػمزا ّ
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اًمؽماث اًمٕمريبُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،سمػموت1419 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
درؾملم ،ىمؿ،
احلراينُ ،مٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعم ّ
ـ حتػ اًمٕم٘مقل قمـ آل اًمرؾمقل ،طمًـ سمـ ؿمٕمٌف ّ
1434ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ـ شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مءّ ،
اًمٕمّلُم٦م ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م ،ىمؿ1414 ،ق.
قمكم اًمٕمٚمقي
قمكم اعمقؾمقي اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ّ
ـ شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقل ،اًمًٞمّد ّ

اعمدرؾملم ،ىمؿ1411 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م
اًم٘مزويٜملُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمّنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ّ

إومم.
ـ اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع ًمٚمٛمختٍم اًمٜم٤مومع ،اًمٗم٤موؾ اعم٘مداد ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمٚمٓمٞمػ احلًٞمٜملُ ،مٙمتٌ٦م
آي٦ماهلل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ،ىمؿ1434 ،ق.
اعمدرؾملم ،ىمؿ1398 ،ق،
ـ اًمتقطمٞمدّ ،
اًمّمدوقُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ّ
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمد سمـ طمًـ اًم ّٓمقد ،داراًمٙمت٤مب اإلؾمّلُمٞم٦م ،ـمٝمران،
ـ هتذي٥م إطمٙم٤مم ،اًمِمٞمخ ّ
1365ش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
ـ صمقاب إقمامل وقم٘م٤مب إقمامل ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اٟمتِم٤مرات ذيػ رى ،ىمؿ،
1364ش.
ـ ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك احل٤مج آىم٤م طمًلم اًمؼموضمردي ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
1399ق ،ىمؿ.
قمكم سمـ احلًلم اًمٙمريمل ،حت٘مٞمؼ وٟمنم:
ـ ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد ذم ذح اًم٘مقاقمد ،اعمح ّ٘مؼ اًمِمٞمخ ّ
ُم١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،ىمؿ1438 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.

حمٛمدطمًـ اًمٜمجٗمل ،حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م
ـ ضمقاهر اًمٙمّلم ذم ذح ذائع اإلؾمّلم ،اًمِمٞمخ ّ
اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّ رؾملم ،ىمؿ1417 ،ق.
ـ طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد ،اًمِمٝمٞمد اًم ّث٤مين ،حت٘مٞمؼ :رو٤م خمت٤مري ،اٟمتِم٤مرات دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت اؾمّلُمل،
ىمؿ1414 ،ق.
ـ طم٤مؿمٞم٦م إرؿم٤مد إذه٤منً ،مٚمٛمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل ،ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره،
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حمٛمد احلًقنُ،مٜمِمقرات آطمتج٤مج ،ىمؿ1413 ،ق.
اعمجٚمد  ،9حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ

ـ طم٤مؿمٞم٦م ذائع اإلؾمّلم ،اًمِمٝمٞمد اًم ّث٤مينُ ،مريمز إسمح٤مث واًمدراؾم٤مت اإلؾمّلُمٞم٦م ىمًؿ
إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمّلُمل ،دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت اؾمّلُمل ،ىمؿ1411 ،ق.
ـ طم٤مؿمٞم٦م ذائع اإلؾمّلمً ،مٚمٛمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل ،ـمٌٕم٧م ذم وٛمـ طمٞم٤مة اعمح ّ٘مؼ اًمٙمريمل
حمٛمد احلًقنُ،مٜمِمقرات آطمتج٤مج ،ىمؿ،
وآصم٤مره ،اعمجٚمد  ،13حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ
1413ق.
حمٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م آل
ـ احل٤مؿمٞم٦م قمغم ُمدارك إطمٙم٤مم ،اعمقمم ّ
اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،ىمؿ1419 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.

ـ احلدائؼ اًمٜمّ٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ،اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراين ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمدشم٘مل ايرواين وؾم ّٞمد قمٌداًمرزاق ُم٘مرمُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل ،ىمؿ1363 ،ش.
ّ
ـ ظمّلص٦م اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ إصقل ،اًمً ّٞمد صدراًمديـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمدر ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم.
ـ اًمدّراي٦م (ذم قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م) ،زيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم (اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين)ُ ،مٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن،
ىمؿ1439 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.
ـ درر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد ،اًمً ّٞمد يقؾمػ اعمدين اًمتؼميزيُ ،مٙمتٌ٦م سمّمػميت ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م.
ـ اًمدّرر اًمٜمّجٗمٞم٦م ذم اعمٚمت٘مٓم٤مت اًمٞمّقؾمٗمٞم٦م ،يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراين ،حت٘مٞمؼ :جلٜم٦م حت٘مٞمؼ
اًمؽماث ،سمػموت1413 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمؽماث ،داراعمّمٓمٗمك إلطمٞم٤مء ّ
داراعمّمٓمٗمك إلطمٞم٤مء ّ
إومم.
إول ،اٟمتِم٤مرات إؾمّلُمل ،ىمؿ1411 ،ق.
ـ اًمدروس ّ
اًمنمقمٞم٦م ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م ،اًمِمٝمٞمد ّ
اعمحٛمدي اًمٌ٤مُمٞم٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٗمٞمد ،ىمؿ1413 ،ق.
ـ دروس ذم اًمرؾم٤مئؾ ،همّلم قمكم
ّ
إول)،
حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ اعمٙمّل اًمٕم٤مُمكم (اًمِمٝمٞمد ّ
ـ ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦مّ ،
حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م ،ىمؿ1418 ،ق.
حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئلُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م
ـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٗمِم٤مريمٞمف ،اًمً ّٞمد ّ
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درؾملم ،ىمؿ1413 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
جلامقم٦م اعم ّ
ـ رؾم٤مئؾ اعمػمزا اًم٘مٛمل ،اعمػمزا أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛملُ ،مٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمّلم اإلؾمّلُمل
ظمراؾم٤من ،ىمؿ1417 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
قمكم اًمٕم٤مُمكم ،اظمراج ،شمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ :قمٌداحلًلم
ـ اًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدّراي٦م ،زيـ اًمديـ سمـ ّ

حمٛمدقمكم سم ّ٘م٤ملُ ،مٙمتٌ٦م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ،ىمؿ1438 ،ق.
ّ

حمٛمدشم٘مل اعمجٚمز ،حت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد طمًلم اعمقؾمقي اًمٙمرُم٤مين
ـ روو٦م اعمتّ٘ملم ،اعمقمم ّ
ّ
حمٛمدطمًلم يمقؿم٤مٟمپقر ،ـمٝمران.
واًمِمٞمخ قمكم پٜم٤مه اإلؿمتٝم٤مردي ،سمٜمٞم٤مد طم٤مج ّ
ـ اًمنائر احل٤موي ًمتحرير اًمٗمت٤موي ،اسمـ إدريس ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ وٟمنم :ضم٤مُمٕم٦م اعمدّ رؾملم،
1413ق.
ـ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،أسمقسمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ،داراعمٕمروم٦م ،سمػموت1413 ،ق.
ـ ذائع اإلؾمّلم ذم ُمً٤مئؾ احلّلل واحلرامٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ ٟمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـ اعمح ّ٘مؼ
ّ
احلكمُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمً ّٞمد ص٤مدق اًمِمػمازيُ ،م١مؾمً٦م اًمقوم٤مء ،سمػموت1433 ،ق.
ـ ذح اًمرؾم٤مئؾُ ،مّمٓمٗمك اقمتامدي ،اٟمتِم٤مرات ّ
قمّلُمف ،ىمؿ1366 ،ش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة.
حمٛمدص٤مًمح اعم٤مزٟمدراينُ ،مٜمِمقرات ُمٙمتٌ٦م اًمدّ اوري ،ىمؿ.
ـ ذح ُمٕم٤ممل اًمديـ ،اعمقمم ّ
حمٛمدشم٘مل اًمٜمجٗمل
ـ ذح هداي٦م اعمًؽمؿمديـ
ّ
حمٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ ّ
(طمجٞمّ٦م اًمٔمـ) ،اًمِمٞمخ ّ
اإلصٗمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٌ٤مىمري اًمًٞم٤مينُ ،مٙمتٌ٦م آي٦ماهلل اًمٜمجٗمل ،ىمؿ.1417 ،
حمٛمد ّ
احلكم ،داراًمٙمت٤مب اإلؾمّلُمل،
ـ قمدّة اًمدّاقمل وٟمج٤مح ّ
اًمً٤مقمل ،مج٤مل اًمديـ أمحد سمـ ّ
1437ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمدرو٤م إٟمّم٤مري
حمٛمد سمـ طمًـ اًمٓمقد ،حت٘مٞمؼّ :
ـ اًمٕمدّة ذم أصقل اًمٗم٘مف ،أسمقضمٕمٗمر ّ

اًم٘مٛمل ،اًم ّٜم٤مذ :اعمح ّ٘مؼ ،ىمؿ1376 ،ش .اًمٓمٌٕم٦م إومم.

ـ قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل ،اًمً ّٞمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمٞمزدي اًمٗمػموزآسم٤مدي،
اٟمتِم٤مرات ومػموزآسم٤مدى ،ىمؿ1435 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م.
ـ قمقازم اًممزم اًمٕمزيزي٦م ،اإلطمً٤مئل ،دار ؾم ّٞمداًمِمٝمداء ًمٚمٜمّنم ،ىمؿ1435 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم.
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حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل أُمديُ ،م٘مدُمف ،شمّمحٞمح
ـ همرراحلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ ،قمٌداًمقاطمد سمـ ّ
وحت٘مٞمؼ :اعمػم ضمّلل اًمديـ احلًٞمٜمل آرُمقيُ ،م١مؾمًف اٟمتِم٤مرات و چ٤مپ داٟمِمگ٤مه
ـمٝمران1363 ،ش.
حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل أُمدي ،اٟمتِم٤مرات دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت
ـ همرراحلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ ،قمٌداًمقاطمد سمـ ّ
اؾمّلُمك ،ىمؿ1366 ،ش ،چ٤مپ اول.
ـ ومرائد إصقل ،اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ،حت٘مٞمؼ :جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ ،جمٛمع اًمٗمٙمر
اإلؾمّلُمل ،ىمؿ1414 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م.
ـ ومرائد إصقل ،اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :قمٌداهلل اًمٜمّقراينُ ،م١مؾمً٦م
اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ،ىمؿ.1437 ،
ـ ومرائد إصقل ُمع طمقار أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ ،اعمػمزا ُمقؾمك اًمتؼميزي ،ؾمامء ىمٚمؿ ،ىمؿ،
1388ش ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ّث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمد ُمٝمري٤مر ،ومرهٜمگ ُمردم ،اصٗمٝم٤من،
ـ ومرهٜمگ ضم٤مُمع ٟم٤ممه٤م وآسم٤مدىه٤مى يمٝمـ اصٗمٝم٤منّ ،
1381ش.
حمٛمدطمًلم اإلصٗمٝم٤مين ،دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم
ـ اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦مّ ،
اإلؾمّلُمٞم٦م ،ىمؿ1363 ،ش.
حمٛمدسم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :جلٜم٦م حت٘مٞمؼ جمٛمع اًمٗمٙمر
ـ اًمٗمقائد احل٤مئري٦م ،اًمِمٞمخ ّ
اإلؾمّلُمل ،جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمّلُمل ،ىمؿ1414 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمدأُملم إؾمؽمآسم٤مديُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمّنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م
ـ اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦مّ ،
اعمدّ رؾملم ،ىمؿ1419 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.
ـ ىمقاقمد إطمٙم٤ممّ ،
اًمٕمّلُم٦م ّ
اعمدرؾملم ،ىمؿ1413 ،ق.
احلكم ،حت٘مٞمؼ وٟمنم :ضم٤مُمٕم٦م ّ
ـ اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م ،اعمػمزا أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛمل ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ :رو٤م طمًلم
صٌح ،داراعمرشم٣م ،سمػموت1433 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ،شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ :قمكم أيمؼم اًمٖم ّٗم٤مري،
ـ اًمٙم٤مذم ،أسمقضمٕمٗمر ّ
داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م ،ـمٝمران1437 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
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حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ،حت٘مٞمؼُ :مريمز حت٘مٞم٘م٤مت داراحلدي٨م ،ىمؿ،
ـ اًمٙم٤مذم ،أسمقضمٕمٗمر ّ
1419ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـ يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م ،اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ،حت٘مٞمؼ :جلٜم٦م حت٘مٞمؼ :جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمّلُمل،
1435ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة.
ـ يمٗم٤مي٦م اًمٗم٘مف (=يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم)ّ ،
حمٛمدسم٤مىمر اًمًٌزواري ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ُمرشم٣م
اًمٕمّلُم٦م ّ
اًمقاقمٔمل إرايملُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنماإلؾمّلُمل ،ىمؿ1413 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـ جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من ذم ذح إرؿم٤مد إذه٤من ،اعمقمم أمحد إردسمٞمكم ،شمّمحٞمح :جمتٌك
اعمدرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،ىمؿ.
اًمٕمراىمل و قمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي و ،...مج٤مقم٦م ّ
ـ جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من ذم ذح إرؿم٤مد إذه٤من (ُمع طم٤مؿمٞم٦م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل)،
حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمحُ :م١مؾمً٦م وم٘مف اًمث٘مٚملم ،ىمؿ1419 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمد اًمؼمىمل ،داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م ،ىمؿ1371 ،ق،
ـ اعمح٤مؾمـ ،أسمقضمٕمٗمر أمحد سمـ ّ
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
حمٛمد اًمٕم٤مُمكم ،حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م آل
ـ ُمدارك إطمٙم٤مم ذم ذح ذائع اإلؾمّلم ،اًمً ّٞمد ّ
اًمٌٞم٧م ،ىمؿ1413 ،ق.
ـ ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمٌ٤مر آل اًمرؾمقلّ ،
حمٛمدسم٤مىمر اعمجٚمز ،حت ّ٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٕمّلُم٦م ّ
اًمرؾمقزم اعمحّليت ،داراًمٙمت٥م اإلؾمّلُمٞم٦م ،ـمٝمران1434 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
اًمؽماث ،ىمؿ1438 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م
ـ ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ،اًمٜمقريُ ،م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء ّ
إومم.
قمكم اًمٕم٤مُمكم ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م
ـ ُمً٤مًمؽ إومٝم٤مم إمم شمٜم٘مٞمح ذائع اإلؾمّلم ،زيـ اًمديـ سمـ ّ
اعمٕم٤مرف اإلؾمّلُمٞم٦م ،ىمؿ1413 ،ق.

اًمنميٕم٦م ،اعمقمم أمحد اًمٜمّراىمل ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء
ـ ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم ّ
اًمؽماثُ ،مِمٝمد1415 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمّراىمل ،حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح :اًمً ّٞمد طمًـ وطمديت
ـ ُمِم٤مرق إطمٙم٤مم ،اعمقمم ّ

ُمّل ُمٝمدي ّ
اًمِمٌػميُ ،م١ممتر اًمٜمراىمٞملم ّ
ّ
وُمّل أمحد ،ىمؿ1411 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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ـ ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح اًمدروس ،اًمِمٞمخ طمًلم اخلقاٟمً٤مري ،اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م.
ـ ُمّم٤مسمٞمح اًم ّٔمّلم ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائعّ ،
اًمٕمّلُم٦م اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ وٟمنمُ :م١مؾمً٦م
ّ
اًمٕمّلُم٦م اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين ،ىمؿ1414 ،ق.
ـ ُمٕم٤مرج إصقلّ ،
اًمٕمّلُم٦م ّ
احلكمُ ،م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م1433 ،ق.
ـ ُمٕم٤ممل اًمدّيـ وُمّلذ اعمجتٝمديـ (ىمًؿ اًمٗم٘مف) ،اًمِمٞمخ طمًـ سمـ زيـ اًمدّ يـ اًمٕم٤مُمكم اًمِمٝمٞمد
اًمث٤مين ،حت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ُمٜمذر احلٙمٞمؿُ ،م١مؾمً٦م اًمٗم٘مف ،ىمؿ1418 ،ق.
ـ اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍم ،ضمٕمٗمر سمـ احلًـ اعمح ّ٘مؼ ّ
احلكمُ ،م١مؾمً٦م ؾم ّٞمداًمِمٝمداء ،ىمؿ،
1364ش.
ـ ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ذم ذح ىمقاقمد ّ
حمٛمدسم٤مىمر اخل٤مًمصُ ،م١مؾمً٦م
اًمٕمّلُم٦م ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ

اعمدرؾملم ،ىمؿ1419 ،ق.
اًمٜمّنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ّ
حمٛمد اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل اعمج٤مهد ،اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م( ،اومً٧م)ُ ،م١مؾمً٦م
ـ ُمٗم٤مشمٞمح إصقل ،اًمً ّٞمد ّ
آل اًمٌٞم٧م.
ـ ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع ،اعمقمم حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،حت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل ،جمٛمع
اًمذظم٤مئر اإلؾمّلُمٞم٦م ،ىمؿ1413 ،ق.
ـ ُمّلذ إظمٞم٤مر ذم ذح هتذي٥م إظمٌ٤مرّ ،
حمٛمدسم٤مىمر اعمجٚمزُ ،مٙمتٌ٦م آي٦ماهلل اعمرقمٌم
اًمٕمّلُم٦م ّ
اًمٜمجٗمل ،ىمؿ.
اعمروج ،اًمٜم٤مذ :اعم١م ًّمػ،
حمٛمدضمٕمٗمر اجلزائري ّ
ـ ُمٜمتٝمك اًمدراي٦م ذم شمقوٞمح اًمٙمٗم٤مي٦م ،اًمً ّٞمد ّ
ُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم ،ىمؿ1433 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ـ ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥مّ ،
اًمٕمّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ :ىمًؿ اًمٗم٘مف ذم
جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمّلُمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمّلُمٞم٦مُ ،مِمٝمد1411 ،ق،
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
قمكم أيمؼم اًمٖم ّٗم٤مريُ ،م١مؾمً٦م
ـ ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،اًمِمٞمخ ّ
اًمّمدوق ،شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼّ :

اعمدرؾملم ،ىمؿ1416 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
اًمٜمّنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ّ
ػ حت٧م إذاف آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مينُ ،م١مؾمً٦م
ـ ُمقؾمققم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مءُ ،أ ًِّم َ

 ................................................................. 613أصؾ اًمؼماءة
اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ،ىمؿ اعم٘مدؾم٦م.

ـ هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤ممّ ،
اًمٕمّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ ّ
احلكمُ ،م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م ،ىمؿ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـ هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقلّ ،
اًمٕمّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ ّ
احلكمُ ،م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م ،ىمؿ،
1431ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ـ هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقلّ ،
اًمٕمّلُم٦م طمًـ سمـ يقؾمػ ّ
احلكم ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ
اًمٌٝم٤مدراينُ ،م١مؾمً٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ،ىمؿ1415 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.

حمٛمدحمًـ اًمٗمٞمض ،حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح :وٞم٤مءاًمدّ يـ احلًٞمٜمل اإلصٗمٝم٤مين،
ـ اًمقاذم ،اعمقمم ّ
إول.
 ،اصٗمٝم٤من1436 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م ّ

قمكم
ُمٙمتٌ٦م إُم٤مم أُمػماعم١مُمٜملم ّ
اًمّمٗمدي ،سم٤مقمتٜم٤مء هٚمٛمقت ريؽم،
ـ اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ،صّلح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ ايٌؽ ّ
1411ق ،داراًمٜمنم ومراٟمزؿمت٤ميٜمر ؿمتقشمٖم٤مرت.
احلر اًمٕم٤مُمكم ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمرطمٞمؿ
ـ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُمً٤مئؾ ّ
حمٛمد سمـ طمًـ ّ
اًمنميٕم٦مّ ،
اًمرسم٤مين اًمِمػمازي ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ـمٝمران1433 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م وـمٌٕم٦م آل
ّ
اًمٌٞم٧م.
حمٛمد سمـ ُمٝمدي اًمِمػمازيُ ،م١مؾمً٦م قم٤مؿمقرا ،ىمؿ.
ـ اًمقص٤مئؾ إمم اًمرؾم٤مئؾ ،آي٦ماهلل اًمً ّٞمد ّ
ـ وىم٤مي٦م إذه٤من (ُمع رؾم٤مًمتل ِؾمٛمٓم٤م اًممل ذم ُمً٠مًمتل اًمقوع وآؾمتٕمامل) ،أسمقاعمجد
اًمؽماث ،ىمؿ،
حمٛمد اًمرو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مينُ ،م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م ٓطمٞم٤مء ّ
اًمِمٞمخ ّ
1413ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
حمٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل
ـ هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ذم ذح أصقل ُمٕم٤ممل اًمديـ ،اًمِمٞمخ ّ
اعمدرؾملمُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنم
اإلصٗمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمّلُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م ّ
اإلؾمّلُمل ،ىمؿ1413 ،ق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
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[اعمً٠مًم٦م] إومم 81 .............................................................................
ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمقر 93 /
أطمده٤م 93 ......................................................................................
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إومم 574 ....................................................................................
ْ
وصم٤مٟمٞمٝم٤م 583 ....................................................................................
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