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 قمدادإ

يدي  أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                 اًمزَّ

 / ضمومعي ديومم ىمًؿ اًمنميعي  –يمؾقي اًمعؾقم اإلؾمالمقي 



 

يدي    2  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

 صقره وطمؽؿفووشمعريػ اًمٌقع  ،  ىمًوم اًمعؼقدأاًمتعريػ سموعمعومالت وسمقون  ومم : اعمحورضة إ

  : مجع معومؾي، وهل ملظمقذة مـ قمومؾً اًمرضمؾ أقمومؾف معومؾي.اعمعومالت ذم اًمؾغي

وهل هبذا اعمعـك اًمقاؾمع  : إطمؽوم اًمنمقمقي اعمـظؿي ًمتعومؾ اًمـوس ذم اًمدكقو.وذم آصطالح شمطؾؼ قمغم

 .وهمػمهو واًمعؼقسموت ، وأطمؽوم إهة ، ، شمشؿؾ اعمعومالت احوًمقي

واعمخوصامت ،وإموكوت  : )اعمعومالت مخًي : اعمعووووت احوًمقي ، واعمـويمحوت ،♫  ىمول اسمـ قموسمديـ

 واًمؽميموت(.  ،

إطمؽوم اًمنمقمقي اعمـظؿي ًمتعومؾ اًمـوس ذم : ) اصطالطموً  هلواًمتل  هق اعمعومالت احوًمقي هو هـوواًمذي يعـقـو 

( ، أو هق اصطالطمًو : يإطمؽوم وإومعول اعمتعؾؼي سمتٍموموت اًمـوس ذم ؿمموهنؿ احوًمق، وإن ؿمئً ىمؾً : )  (إمقال

ء واإلضمورة  يمّؾ )  مو جيقز اًمنمع اًمعؿؾ ومقف مـ أضمؾ اًمؽًى احلالل ذم خمتؾػ اعمجوٓت آىمتصوديي يموًمٌقع واًمنما

 (.وؾموئر إقمامل

 : شمـؼًؿ اًمعؼقد اًمنمقمقي إمم أىمًوم اًمعؼقد : 

قمؼد اعمعوووي: هق اًمعؼد اًمذي يـشل قمـف اًمتزام إرادي طمر سملم اعمتعوىمديـ سملداء  قمؼقد اعمعووووت: - 1

موهتام اعمتؼوسمؾي أظمذاً  :  ، أي أو ايمتًوب طمؼ موزم سمثؿـ، أو ظمدمي ، أو آؾمتػودة مـ مـػعي ، وقمطوء ًمتؿؾؽ قملم  اًمتزا

 وكحقمهو.، واإلضمورة ، يموًمٌقع ، مؼوسمؾ رء ، قض قمؼد اؿمتؿؾ قمغم سمذل قمِ 

ٌَّ ـسمال قمِ  قمؼد اؿمتؿؾ قمغم شمؼمعٍ  وهل يمّؾ  قمؼقد اًمتؼمقموت: - 2  ي.واًمصدىمي، واًمقىمػ واًمقصقّ ، ي قض يموهل

هل اًمعؼقد اًمتل يؽقن اعمؼصقد مـفو هق اًمرومؼ واًمتقًػم قمغم ـمرف مـ أـمراف اًمعؼد،  قمؼقد اإلروموق: - 3

وهمػم ذًمؽ مـ اًمعؼقد اًمتل مٌـوهو قمغم اًمتقًػم واًمعورّيي ،  ،وقمؼد اًمؽػوًمي ، وهق اعمديـ، ومـ أؿمفرهو قمؼد اًمؼرض 

 .واًمرومؼ سموًمطرف اعمحتوج

هـ وهل اًمتل يؼصد هبو شمقصمقؼ احلؼ يم قمؼقد اًمتقصمقؼ: - 4 ًمي قمـد واًمضامنسموًمـػس ،  واًمؽػوًمي، وًمرَّ ، واحلقا

 سمعض اًمعؾامء.

ًمعؼد ٓ حماّل إصؾ ومقفو: أن ، واًمقيموًمي ، و وهل اًمتل مٌـوهو قمغم إموكي يموًمقديعي قمؼقد إموكوت: - 5

 .يضؿـف مـ هق سمقده إٓ سموًمتػريط أو سموًمتعدي



 

يدي    3  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

 يشتؿؾ قمغم : اًمتعريػ سموًمٌقع ،وسمقون أريموكف ،وطمؽؿف ،وصقغ اًمٌقع ،وذوط اًمٌقع ،وهق  : أطمؽوم قمؼد اًمٌقع

 وأطمؽوم اخلقور . واًمنموط ذم اًمٌقع ،

 أوٓ : شمعريػ اًمٌقع  

 وإقمطوء رء( ملظمقذ مـ اًمٌوع ؛اًمٌقع ذم اًمؾغي : 
ٍ
يمؾ واطمٍد مـ اعمتٌويعلم يؿد ٕنَّ مطؾؼ اعمٌودًمي )أظمذ رء

سموقمف ًمألظمذ واإلقمطوء ، وهق هبذا يؽقن أقمؿ مـ اًمٌقع اصطالطمًو ومفق يشؿؾ اًمٌقع واًمعوريي واًمقديعي وهمػمهو ومؽؾ 

 .مو ومقف أظمذ وإقمطوء ومفق سمقٌع ذم اًمؾغي

ء مـ آًمػوظ اعمشؽم ظمر ومـف ىمقًمف مـفام قمغم أ اـمالق يمّؾ يصّح يمي سملم اعمعوين اعمتضودة ًمذا واًمٌقع واًمنما

يي )ؾمقرة يقؾمػ أ  َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱشمعومم : 

 سموقمقه .: ( أي  20

 .رسميقمؼد معوووي موًمقي يػقد مؾؽ قملم أو مـػعي قمغم اًمتلبقد ٓ قمغم وضمف اًمؼُ واصطالطمًو : 

وذًمؽ ، مٌودًمي رء مرهمقب سمٌمء مرهمقب (، وىمقؾ: )هق سموحول سموًمؽمايض مٌودًمي احولقمرومف احلـػقي: )سملنَّف 

 (.وىمد يؽقن سموًمػعؾ، ىمد يؽقن سموًمؼقل 

خرج سمؼقهلؿ: )قمغم همػم مـوومع( : وم (.ًمذةٍ  وٓ متعيِ ، قمؼد معوووي قمغم همػم مـوومع سملنَّف : )احوًمؽّقي وقمرومف 

ء ، وىمقهلؿ: )وٓ متعيِ اإل  ًمذة( :ظمرج قمؼد اًمـؽوح. ضمورة واًمؽرا

وومعقَّي وقمرومف  (.ومشؿؾ اًمتعريػ: سمقع طمؼقق آرشمػوق موزمسمِعَقض  و مـػعي قمغم اًمتلبقد أمتؾقؽ قملم ف:)نَّ لسماًمشَّ

و وظمرج سمؼقهلؿ : قمغم اًمتلبقد آضمورة ؛، يمحؼ اعمرور  اًمؼرض ؛ٕنف ٓ سمِعَقض  قمؼد ممىمً وظمرج سمؼقهلؿ : ٕهنَّ

 .يًؿك معوووي قمروموً 

اعمراد و(. قمغم اًمتلبقد ؾمقى اًمؼرضذّمي سمؿثؾف وًمق ذم اًم مٌودًمي موٍل مٌوح اًمـػع سمال طموضميٍ ف:)لنّ حلـوسمؾي سموقمرومف ا 

سموحول هـو ًمقس اًمـؼقد ومؼط سمؾ مجقع إقمقون اعمٌوطمي اًمـػع سمال طموضمي يموًمذهى واًمػضي واًمتؿر واًمؼم واًمعؼور 

وخيرج مو ٓ كػع ومقف ، وخلؿر واًمرسمو وهمػمهو يمخيرج مو يمون كػعف حمرمًو  :واعمرايمى وكحقهو ... وىمقًمـو مٌوح اًمـػع 

ء مو ٓ كػع ومقف إووقمٌي ًمؾامل وىمد هنقـو قمـ إووقمي احول ... وىمقًمـو سمال طموضمي ٕنَّ يموحلنمات وكحقهو  خيرج مو  :ذا

جيقز سمقعفو ... ىمقًمـو  يمون كػعف ًمؾحوضمي يمؽؾى احلراؾمي واحوؿمقي واًمصقد ومو يمون ًمؾيورة يموعمقتي واخلؿر ومال
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ًء ًممظمذ أو اعمعطل  :ذّمي أي سمامٍل اشمصػ سموًمصػوت اعمتؼدمي ... ىمقًمـو وًمق ذم اًم:سمؿثؾف  أي وإن يمون احول آضماًل ؾمقا

 .أو يمؾقفام

 (.معؾقمسمِعَقض  اًمؾػظ اًمدال قمغم كؼؾ اعمؾؽ مـ موًمؽ امم آظمر سملنَّف : )اإلمومّقي وقمرومف 

 صموكقو : صقر اًمٌقع :

 هـوك شمًع صقر يتـووهلو اًمٌقع كذيمرهو قمغم اًمقضمف أيت:     

   .يمفذا اًمؽتوب هبذا اًمديـور  :قملٌم سمعلم -1

ـٍ -2  .يمفذا اًمؽتوب سمديـوٍر ذم اًمذمي :قملٌم سمدي

  يمفذا اًمؽتوب سمؿؿر ذم دار. :قملم سمؿـػعي -3

ـٌ سمعلمٍ -4 هبذا ذّمي يمؽتوب مقصقف ذم اًم :دي

 .اًمديـور 

ـٍ -5 ـٌ سمدي سمؽتوٍب ذّمي يمؽتوٍب مقصقٍف ذم اًم:دي

 .ذّمي آظمر مقصقف ذم اًم

سمؿؿر ذّمي يمؽتوٍب مقصقٍف ذم اًم :ديـ سمؿـػعي -6

    .ذم دار 

 .يمؿؿٍر ذم دار هبذا اًمديـور   :مـػعٌي سمعلم -7

يمًؽـك اًمدار عمدة ؿمفر سمديـوٍر : مـػعي سمديـ -8

  .ممضمؾ 

يمؿؿٍر ذم دار مؼوسمؾ آكتػوع  :مـػعي سمؿـػعي -9 

 .سمًطح دار وكحقه 

: ًَ ًَ ىمؾ  .. أوقملم سمذمي.ذّمي سمذّمي سمقع قملم سمعلم .. أو  ًمؾٌقع شمًع صقر ٓ خيرج قمـفو أبدًا وهل: وإن ؿمئ

ً مـ اًمطروملم، أو يؽقن كًقئي مـفام، أو كًقئي مـ أطمدمهو  واًمٌقع ذم هذه اًمصقر اًمثالث إمو أن يؽقن كوضمزا

ً مـ أظمر. ويمؾفو ضموئزة إٓ إذا يمون اًمٌقع كًقئي مـ ،  صقر شمًتغرق يمؾ سمقع قمغم وضمف إرضومفذه شمًع  كوضمزا

ء يمون قمقـًو سمعلم، أو  اًمطروملم معًو، ومفـو حيرم اًمٌقع وٓ  سمعلم.ذّمي سمذمي، أو ذّمي يصح؛ حو ومقف مـ اًمغرر واًمرسمو، ؾمقا

 صموًمثو:  طمؽؿ اًمٌقع

 .اًمٌقع ضموئز سموًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع 

 ٰذ  يي ىي ُّٱ: [ وىمول شمعومم 275﴾ ]اًمٌؼرة: ٰرٰذ يي ىي مي خي ﴿: ىمول شمعومم 

] ؾمقرة  َّ   ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 

يدي    5  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

 جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، وىمول شمعومم :  [29اًمـًوء :

 [.9] ؾمقرة اجلؿعي :  َّ خي حي  جي يه ىه مه

وإن ، ـو سمقرك هلام ذم سمقعفام ىمو وسمقَّ عون سموخلقور مو مل يتػرىمو ، ومنن صدَ ) اًمٌقّ :  ☻وىمول اًمـٌل 

هِ يـ اخِلَقوُر: ـمؾُى ظمػِم إَمرو .سمريمي سمقعفام ( متػؼ قمؾقف ً ام حمؼسمو ويمتَ يمذَ   اًمٌقِع َأوردِّ
ِ
ـْ إِمضوء ٌَقَِّعوِن: اًمٌوئُع ،  و م اًْم

.،  وواعمشؽمي ًْ ًْ وزاًم : ذهٌ ًْ  حُمَِؼ

طموضمي اإلكًون ىمد شمتعؾؼ سمام ذم يد همػمه وهق ٓ ٕنَّ وىمد أمجع اعمًؾؿقن قمغم ضمقازه ، واحلوضمي داقمقٌي إًمقف 

 رض اعمطؾقب.وموىمتضً احلؽؿي ضمقاز اًمٌقع ًمؾقصقل إمم اًمغسمِعَقض  يٌذًمف هموًمًٌو إٓ 

 اًمعؼقد شمـؼًؿ إمم ىمًؿلم قمؼقد ٓزمي و قمؼقد ضموئزة :ٕنَّ ، ومفق قمؼٌد ٓزم  :أمو طمؽؿف مـ طمقٌ اًمؾزوم

هق اًمذي ًمقس ٕطمٍد مـ اًمطروملم ومًخف إٓ سمروو اًمطرف أظمر ومنذا سمعتؽ ؾمؾعي مـ اًمًؾع  :وموًمعؼد اًمالزم 

اخلوزم مـ أطمد إذًا فق وم .وطمصؾ اًمتػّرق مـ مؽون اًمتٌويع ًمزم اًمٌقع ، ومل جيز اًمػًخ إٓ سمروو اًمطرف أظمر 

 .اخلقورات اًمتل شمًقغ ٕطمد اًمعوىمديـ ومًخف وإسمطوًمف

ومفق اًمذي جيقز ومقف ًمؽؾ مـ اًمطروملم اًمػًخ سمدون روو اًمطرف أظمر مثؾ اًمقيموًمي ، ومنكف  :وأمو اًمعؼد اجلوئز

 .وًمق سمغػم روو اًمطرف أظمر، جيقز ًمؾؿقيمؾ واًمقيمقؾ ومًخ اًمقيموًمي 

هـ وهـوك أنقاع مـ اًمعؼقد ضموئزة مـ وضمف وٓزمي مـ وضمف آظمر ، مثؾ  ومفق ٓزم ذم طمؼ مـ قمؾقف احلؼ اًمرَّ

 .مـ ًمف احلؼ ومؾف ومًخف وضموئز قمـد ، ومال يػًخف 

 أريمون اًمٌقع  راسمعًو : 

 ريمـ اًمٌمء : موٓ يؼقم اًمٌمء إٓ سمف ، ومفق ضموكٌف إىمقى ، وأريمون اًمٌمء أضمزاء موهقتف.

ًمؾػؼفوء ظمالف مشفقر ذم حتديد إريمون ذم اًمٌقع وهمػمه مـ اًمعؼقد، هؾ هل اًمصقغي )اإلجيوب أو اًمؼٌقل( و

 ًمعؼد )اعمٌقع واًمثؿـ( .حماّل أو  ، )اًمٌوئع واعمشؽمي( واعمعؼقد قمؾقفأو جمؿقع اًمصقغي واًمعوىمديـ ، 

وومعقَّي واحوًمؽّقي وموجلؿفقر ) يمـ ٕنَّ واحلـوسمؾي( يرون أن هذه يمؾفو أريمون اًمٌقع؛ اًمشَّ قمـدهؿ: مو شمقىمػ قمؾقف اًمرُّ

ء أيمون ضمزءاً  اًمعوىمديـ واعمعؼقد  مـ طمؼقؼتف أم مل يؽـ، ووضمقد اًمٌقع يتقىمػ قمغم وضمقد اًمٌمء وشمصقره قمؼال، ؾمقا

 .مـ طمؼقؼتف  قمؾقف، وإن مل يؽـ همٓء ضمزءاً 
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يمـ  أنّ احلـػقَّي ويرى  ػؿام يًتؾزمف وضمقد حؾّ ذم قمؼد اًمٌقع وهمػمه: هق اًمصقغي ومؼط. أمو اًمعوىمدان واعماًمرُّ

 .مـ طمؼقؼي اًمٌقع، وإن يمون يتقىمػ قمؾقف وضمقده  مو قمدا اًمصقغي ًمقس ضمزءاً ٕنَّ اًمصقغي ٓ مـ إريمون؛ 

)مؼقموت اًمعؼد( : ًمالشمػوق حّؾ اؾمتحًـ سمعض اًمػؼفوء اعمعورصيـ شمًؿقي جمؿقع اًمصقغي واًمعوىمديـ واعمو

 .قمغم قمدم ىمقوم اًمعؼد سمدوهنو 

 أريمون اًمٌقع صمالصمي :ومعغم ىمقل اجلؿفقر 

 اًمصقغي وهل اإلجيوب واًمؼٌقل ىمقًٓ، ويمذًمؽ ومعاًل قمـد مـ جيقز اًمٌقع سموًمتعوـمل. -1

 واعمشؽمي.اًمعوىمدان ومهو اًمٌوئع  -2

 اعمعؼقد قمؾقف وهق اعمٌقع واًمثؿـ. -3
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 اعمحورضة اًمثوكقي: صقغي قمؼد اًمٌقع وذوـمفو

يمـ   اًمصقغي :إولاًمرُّ

ذا قمؾؿـو إ. واً قمـ رهمٌتفام ذم اًمتعوىمد وروومهو سمف وىمصدمهو إًمقفوهل اًمؾػظ اًمذي يصدر مـ اعمتعوىمديـ، معؼمِّ 

أىمقؿ مؼومف مو هق مظـي ًمف، وهق اًمتٍمف اًمذي يعتؼم سمف  ظمػل   اًمروو ذط ًمصحي قمؼد اًمٌقع، واًمروو أمرٌ  أنَّ 

ى مو أدّ  اًمعوىمدان قمـ روومهو سموًمٌقع، وهذا اًمتٍمف هق اًمصقغي، وهل همػم مـحٍمة ذم ًمػظ معلم، سمؾ هل يمّؾ 

إذ اًمعؼمة ذم اًمعؼقد ًمؾؿؼوصد واعمعوين ٓ ى معـوه )مو أدّ  ف سمصقغي معقـي، ومتتـوول يمّؾ اًمشورع مل خيصَّ ٕنَّ معـك اًمٌقع؛ 

 (.ًمألًمػوظ واعمٌوين

ؽتؽ سمعتؽ هذا اًمثقب سمؽذا، أو مؾّ ( وهق مو يصدر مـ اًمٌوئع، يمؼقًمف: )اإلجيوبوهذه اًمصقغي شمشؿؾ : )  

ًُ ف سمؽذا أو أقمطقتُ قتؽ، أو وهٌتؽَ هذا، وكحقمهو يمقًمّ   (. سمف قمقًوو قمـ هذا ؽف سمؽذا، أو روق

اسمتعً، أو ىمٌؾً، قمغم اًمروو، ومقؼقل اعمشؽمي:  ) ( سمعد اإلجيوب: مو يصدر مـ اعمشؽمي سمؾػظ داّل اًمؼٌقلو) 

ىمد يتؿ آجيوب واًمؼٌقل قمـ ، و ( ، ومو إمم ذًمؽؿمؽميتف، أو أظمذشمف، أو ا ؽتفأو روقً، ومو ذم معـك مو ذيمر يمتؿؾّ 

 و سمنؿمورة إظمرس.أرؾمول رؾمقل إو أـمريؼ اًمؽتوسمي 

كون صقغي اًمعؼد،  إذًا  واًمؼٌقلوإلجيوب وم  اًمعٌورات اًمداًمي قمغم اشمػوق اًمطروملم اعمتعوىمديـ. مـ ظمالليؽقِّ

إصمٌوت اًمػعؾ اخلوص اًمدال قمغم اًمروو اًمقاىمع أوًٓ مـ يمالم أطمد اعمتعوىمديـ، أو  اإلجيوب احلـػقَّي قمـد شمـٌقف : 

ء وىمع مـ اعمؿؾِّ  ذيمر صموكقًو مـ يمالم أطمد اعمتعوىمديـ، دآً قمغم  : موواًمؼٌقل،  ؽؽ أو اعمتؿؾِّ مو يؼقم مؼومف، ؾمقا

 .مقاومؼتف ورووه سمام أوضمٌف إول

ء أيمون مـ ضمفي اًمٌوئع أم مـ ضمفي اعمشؽمي ذم قمؼد اًمٌقع.  وموعمعتؼم إذن: أوًمقي اًمصدور وصموكقيتف ومؼط، ؾمقا

 اًمذي يـعؼد سمف اًمٌقع: كقع اًمػعؾ

صقغي ٕنَّ تف ؛ إصؾ ذم اإلجيوب واًمؼٌقل أن يصدرا سمؾػظ احويض وهق ممو ٓ ظمالف ذم صحّ   -1    

وأىمرب إمم حتؼقؼ اعمؼصقد وهق إكشوء اًمعؼد ذم احلول، ومقـعؼد هبو اًمعؼد مـ همػم شمقىمػ قمغم ، قمغم اعمراد  احويض أدّل 

ًُ رء آظمر يموًمـقي أو اًمؼريـي، مثؾ : ) ًُ سمع ًُ ، ، واؿمؽمي ًُ ،  وىمٌؾ ًُ ،  وروق ٕنَّ ،  (، وكحق ذًمؽ وهمػمهو وأقمطق
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واوع اًمؾغي مل يضع ًمإلكشوء ًمػظًو ظموصًو، وإكام قمرف اإلكشوء سموًمنمع، واظمتقور ًمػظ احويض؛ ًمدًٓمتف قمغم حتؼقؼ 

 .وىمقع احلدث وصمٌقشمف دون اعمًتؼٌؾ

ً اًمؼريـي قمغم إرادة أو دًمّ ، واشمػؼ اًمػؼفوء أجضًو قمغم آكعؼود سمصقغي اعمضورع إذا شمقاومرت كقي احلول   -2     

مـ اًمـقي  قمغم احلول وآؾمتؼٌول، ومػقف اطمتامل اًمققمد واعمًوومي، ومؽون ٓ سمدّ يدّل   اعمضورع ٕنَّ إكشوء اًمعؼد طموًٓ؛ 

د ذم احلول، وإكشوء اًمعؼد طموًٓ، مثؾ : )  (.وأرى، وأؿمؽمي ،وأىمٌؾ ، أبقع ًمتعقلم اعمرا

أو اؿمؽم مـل،  ،  سمعـل)واظمتؾػ اًمػؼفوء ذم اكعؼود اًمعؼد سمؾػظ إمر اًمذي يعؼم سمف قمـ اعمًتؼٌؾ، مثؾ:   -3    

امم قمدم اكعؼوده سمؾػظ إمر، وًمق كقى ذًمؽ، مو مل يؼؾ  واإلمومقَّي وروايي قمـد احلـوسمؾياحلـػقَّي ومذهى ،  (أو ظمذه سمؽذا

ًُ اًمؼوئؾ أمر مرة أظمرى ذم اعمثول اًمًوسمؼ: ) ًُ اؿمؽمي قػ، ومال يؽقن ًمػظ إمر جمرد ـمؾى وشمؽؾٕنَّ (؛ ، أو سمع

 . ىمٌقًٓ وٓ إجيوسموً 

وومعقَّي واحوًمؽقّي وذهى  ػظ إمر سمدون طموضمي ًمؾػظ واًمروايي إظمرى قمـد احلـوسمؾي : امم أن اًمٌقع يـعؼد سمؾاًمشَّ

أؾموس اًمعؼد هق اًمؽمايض، وىمد ضمرى اًمعرف قمغم اؾمتعامل صقغي إمر ذم إكشوء اًمعؼقد ٕنَّ صموًمٌ مـ أمر؛ 

، وهذا هق اًمؼقل  وىمدًا ومعاًل: سموئعًو أو مشؽميًو يموحويض واعمضورع، ومقـعؼد هبو اًمعؼد، ويؽقن أمر أو اعمًتدقمل قم

 اًمراضمح.

(  أتٌقعـل؟ ، أو أبعتـل؟، أو أأؿمؽمي؟يمؼقل اعمشؽمي ) اًمعؼد سمصقغي آؾمتػفوم،يمذًمؽ ٓ يـعؼد  -4

و ًمدًٓمتفو قمغم اعمًتؼٌؾ،  ومال يـعؼد هبو اًمعؼد إٓ إذا اكضؿ  ؾممال اإلجيوب واًمؼٌقل، وًمقًً إجيوسمًو وٓ ىمٌقًٓ،ٕهنَّ

  وم ٓ يًتعؿؾ ًمؾحول طمؼقؼي.ًمػظ آؾمتػفٕنَّ ًمذًمؽ ًمػظ صموًمٌ يؼقًمف اعمشؽمي مرة أظمرى، مثؾ : )اؿمؽميً(؛ 

نذا ىمول اعمشؽمي ًمؾٌوئع: هؾ شمٌقعـل هذا سمؿئي ديـور وملضموسمف: سمعً، ومنكف ٓ يـعؼد إٓ إذا ىمول اعمشؽمي صموًمثًو: وم

ًُ ٕنَّ ىمٌؾً;  ًُ  اإلجيوب واًمؼٌقل طمصال سمؽؾؿتل سمع  اًمداًمتلم قمغم اإلكشوء. وىمٌؾ

 اًمعؼد سموًمؽتوسمي:

مـ اعمتعوىمديـ سمعقدًا قمـ أظمر،  ًمػظًو يـعؼد سموًمؽتوسمي سمنمط أن يؽقن يمّؾ يمام يـعؼد اًمٌقع سموإلجيوب واًمؼٌقل 

أو يؽقن اًمعوىمد سموًمؽتوسمي أظمرس ٓ يًتطقع اًمؽالم، ومنن يموكو ذم جمؾس واطمد، وًمقس هـوك قمذر يؿـع مـ اًمؽالم ومال 

تيض قضمد ؾمٌى طمؼقؼل يؼإمم همػمه إٓ طمقـام ي اًمؽالم، وهق أفمفر أنقاع اًمدٓٓتيـعؼد سموًمؽتوسمي، ٕنف ٓ يعدل قمـ 

ءة اخلطوب.،  اًمعدول قمـ إًمػوظ إمم همػمهو  ويشؽمط ًمتامم اًمعؼد أن يؼٌؾ مـ يمتى إًمقف ذم جمؾس ىمرا



 

يدي    9  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

ًمق يمتى ؿمخص يمتوسمًو إمم ؿمخص هموئى يتضؿـ سمقعف موًٓ معقـًو وأرؾمؾ اًمؽتوب إًمقف وقمـد وصقل : مثوًمف 

ه واـمؾع قمغم موًمف ىمول:  وموًمٌقع يؽقن ىمد اكعؼد سمنجيوب يمتويب  ، ىمٌؾً اًمٌقعاًمؽتوب ًمؾشخص أظمر وسمعد أن ىمرأ

 وىمٌقل ؿمػفل.

 اًمعؼد سمقاؾمطي رؾمقل:

أن يؼٌؾ يمام يـعؼد اًمعؼد سموًٕمػوظ واًمؽتوسمي يـعؼد سمقاؾمطي رؾمقل مـ أطمد اعمتعوىمديـ إمم أظمر سمنمط 

ؾؿ اعمقضمى ومتك طمصؾ اًمؼٌقل ذم هوشملم اًمصقرشملم شمؿ اًمعؼد، وٓ يتقىمػ قمغم قم،  اعمرؾمؾ إًمقف قمؼى اإلظمٌور

 سموًمؼٌقل.

ألنَّ إين سمعً هذا اًمثقب مـ ومأن يرؾمؾ أطمد اعمتعوىمديـ رؾمقًٓ إمم رضمؾ ومقؼقل اعمتعوىمد أظمر: )مثوًمف : 

( ومجوء اًمرؾمقل، وأظمؼمه سمام ىمول، ومؼول اعمشؽمي ذم إن ومالكًو سموع صمقسمف مـؽ سمؽذا( وموذهى إًمقف، وىمؾ ًمف: )اًمغوئى سمؽذا

ًُ جمؾس أداء اًمرؾموًمي: ) ًُ )( أو اؿمؽمي اًمرؾمقل ؾمػػم ومعؼم قمـ يمالم اعمرؾمؾ، ومؽلنف ٕنَّ (: شمؿ اًمٌقع سمقـفام؛ ىمٌؾ

 طمي سمـػًف وظمقـمى سموإلجيوب ومؼٌؾ، ومقـعؼد اًمعؼد.

 اًمعؼد سموإلؿمورة : 

، إذا يموكً إؿمورشمف اعمعؼمة قمام ذم كػًف يموًمـطؼ سموًمؾًون ؾمقاء سمًقاء ٕنَّ   ، إؿمورة إظمرس معتؼمة ذقموً 

أن يعؼد سموًمؽتوسمي  ًمألظمرسجيقز ، مع مالطمظي أنَّف ٌقع، واإلضمورة، واًمرهـ، واًمـؽوح يموًم ، معفقدة ذم مجقع اًمعؼقد

 قمـ آؿمورة إذا يمون يعرف اًمؽتوسمي. سمدًٓ 

 : ( و اًمٌقع سموًمتعوـملأأو اعمراووي ، أو اعمراووة ، ، اعمعوـموة وهل ) اًمصقغي اًمػعؾقي

 . اإلرادشملم واًمؽمايض دون شمؾػظ سمنجيوب وىمٌقلقمٌورة قمـ مٌودًمي ومعؾقي داًمي قمغم ارشمٌوط : وهق 

 .ـ، ويعطقو مـ همػم إجيوب وٓ ىمٌقل، وىمد يقضمد ًمػظ مـ أطمدمهوـ ومثؿَّ أن يتػؼ اعمتعوىمدان قمغم صمؿَ أو هق : 

يملن يلظمذ اعمشؽمي اعمٌقع ويدومع اًمثؿـ ًمؾٌوئع دون يمالم مـ يمال اًمطروملم أو مـ أطمدمهو، أقمطقؽ اًمـؼقد وشمعطقـل 

 .أو يمآٓت اعمرـمٌوت وكحقهو اًمتل شمضع ومقفو كؼقدًا وخترج ًمؽ مو شمطؾٌف مـفو اًمؽتوب مثالً 

 وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم صحي هذا اًمـقع مـ اًمٌقع قمغم صمالصمي أىمقال :

وومعقَّي اًمؼقل إول : ٓ يـعؼد اًمٌقع سموعمعوـموة : واًمقف ذهى   ذم اعمعتؿد مـ مذهٌفؿ واًمظوهريي وآمومقي.اًمشَّ
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 واجلفوًمي ممصمرة ذم صحي اًمٌقع .، همقوب اإلجيوب واًمؼٌقل شمراومؼف اجلفوًمي  واحلجي هلؿ : أنّ 

ً حو يشتؿؾ قمؾقف هذا اعمذهى مـ شمشدّ  د وؿمؽؾقي حمدودة وجمووموة عمٌدأ اعمروكي واًمًامطمي واًمقن، ومؼد وكظرا

وومعقَّي اظمتور مجوقمي مـ  ف مو يعده اًمـوس سمقعًو، ٕنّ  يمّؾ ، صحي اكعؼود سمقع اعمعوـموة ذم واعمتقزمّ  واًمٌغقّي  مـفؿ اًمـقوّي اًمشَّ

 .مل يثًٌ اؿمؽماط ًمػظ، ومػمضمع ًمؾعرف يمًوئر إًمػوظ اعمطؾؼي

، احلـػقَّي اًمؼقل اًمثوين : صحي اًمٌقع سموًمتعوـمل ذم اًمًؾع اًمرظمقصي دون اًمـػقًي. وهق مذهى اًمؽرظمل مـ 

وومعقَّي وسمعض  يوين.اًمشَّ يٍ واًمرُّ  يموسمـ ُهَ

يًػمة هذه اجلفوًمي ذم اًمًؾع اًمرظمقصي  طمصقل اجلفوًمي همػم أنَّ ويظفر أن طمجي هذا اًمؼقل مٌـقي قمغم 

 .يمرـمؾ ظمٌز، أو رهمقػ، وطمزمي سمؼؾ وكحقهو،  ومقتًومح هبو سمخالف اًمـػقًي

ء. وهق اعمعتؿد قمـد  احلـػقَّي اًمؼقل اًمثوًمٌ : ضمقاز اًمٌقع سموًمتعوـمل ذم اًمًؾع اًمرظمقصي واًمـػقًي قمغم طمد ؾمقا

  ،وسمعض اًمشوومعقي.،واحلـوسمؾي احوًمؽّقي ًمقف ذهى إو

قمٍم، ومل يـؼؾ إكؽوره قمـ أطمد، ومؽون ذًمؽ  اًمـوس يتٌويعقن ذم أؾمقاىمفؿ سموعمعوـموة ذم يمّؾ  وطمجتفؿ : أنَّ 

 ، وهذا هق اًمؼقل اًمراضمح . مم اًمعرفإف مل يثًٌ اؿمؽماط ًمػظ معلم ًمؾٌقع، ومػمضمع ومقف وٕنَّ  إمجوقمًو؛

  ذوط اًمصقغي : 

ن يؼع اًمؼٌقل سمعد اإلجيوب مـ أمًؿققملم سمؾغي يػفؿفو اعمتعوىمدان، ون يؽقكو أيشؽمط ذم اإلجيوب واًمؼٌقل  

ومؾق ىمول اًمٌوئع سمعتؽ ،  در واًمقصػ واًمـؼد واحلؾقل وإضمؾن يقاومؼ اًمؼٌقل اإلجيوب ذم اعمعـك واًمؼأهمػم ومصؾ ،و

  ؛ٓظمتالف آجيوب واًمؼٌقل ذم اعمعـك. هذا اًمٌمء سمؽذا ومؼول ىمٌؾتف هٌي ٓ يـعؼد اًمٌقع

، ويمذًمؽ ًمق اعمشؽمي اؿمؽميً كصػف ٓ يـعؼد اًمٌقع سمعتؽ هذا سملخػ ومؼول : اؿمؽميً سمخؿًامئي،وًمق ىمول 

سمعتؽ ؾمقوريت سمخؿًي ماليلم ومؼول اعمشؽمي وًمق ىمول اًمٌوئع : ،  سمخؿًامئي ؛ ٓظمتالف اإلجيوب واًمؼٌقل ذم اًمؼدر

 مم ؿمفر ومؼول ىمٌؾً ُ إهذا سمؽذا سمعتؽ وًمق ىمول ،  ؛ ٓظمتالف آجيوب واًمؼٌقل ذم اًمقصػ ؽ ٓ يـعؼداؿمؽميً أرَو 

 ٓظمتالومفام ذم إضمؾ. مم ؾمـي ، ٓ يـعؼدإ

 : أشمقييٌطؾ اإلجيوب سموٕمقر مٌطالت اإلجيوب: 

 .(قمغم رأي اجلؿفقر)، اًمؼٌقل ذم اعمجؾس صدور ىمٌؾ آجيوب رضمقع اعمقضمى قمـ - 1
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طمي يملن يؼقل: ٓ أىمٌؾ، أو رومض اإلجيوب مـ اًمطرف أظمر - 2 وؿـًو يملن يعرض قمـف إمو سموًمؼقوم ، إمو رصا

 ، أو ؾمامع طمديٌ آظمر وكحقه.قمـ اعمجؾس سمعد اًمؼعقد، أو سموٓؿمتغول سمعؿؾ آظمر يمليمؾٍ 

اإلجيوب يظؾ ىموئامً ذم اعمجؾس، ومؾام اكتفك سمطؾ مػعقًمف، ٕنَّ ؛ اكتفوء جمؾس اًمعؼد، سمتػرق اًمعوىمديـ قمروموً  - 3

 اعمجؾس جيؿع اعمتػرىموت.ٕنَّ 

وكحقه ويمذا ومؼد اًمؼوسمؾ أهؾقتف  ـ أهؾقتف ىمٌؾ اًمؼٌقل سموعمقت أو سموجلـقن أو سموإلهمامءظمروج اعمقضمى قم - 4

اكعؼود اًمعؼد يتقىمػ قمغم شمقاومر إهؾقي، ومنذا ومؼدت مل يـعؼد اًمعؼد، ٓطمتامل وضمقد اًمرضمقع قمـ ٕنَّ هبذه إؾمٌوب؛ 

 اإلجيوب، أو ًمعدم ومفؿ اًمؼٌقل، أو ًمعدم صدور ىمٌقل معتؼم ذقمًو.

، أو شمغػمه سمام يصػمه ؿمقئًو آظمر، مثؾ ىمؾع قملم طمققان، أو اكؼالب قمصػم ًمعؼد ىمٌؾ اًمؼٌقلاّل حمهالك  - 5

ً، وكحق ذًمؽ.  اًمعـى مخرا

يمـ    وذوـمفام [اعمقضمى واًمؼوسمؾ] اًمثوين : اًمعوىمداناًمرُّ

مهو اًمٌوئع وهق احوًمؽ أو مـ يؼقم مؼومف )يموًمقيمقؾ أو ، ومهو مـ يصدر مـفام آجيوب واًمؼٌقل : اًمعوىمدان 

 .اًمقزم أو اًمقيص( 

ويشؽمط ،  ـقمـف اعمثؿَّ  واًمطرف اًمثوين اعمشؽمي أو مـ يؼقم مؼومف، واعمشؽمي هق مـ يٌذل اًمثؿـ ويلظمذ سمدًٓ 

م اًمعؼد مع شمرشمى آصموره قمؾقف ومقفام إهؾقي اًمنمقمقي اًمتل ختقهلام ذا شمقومرت إوهذه إهؾقي شمتحؼؼ ذم اًمشخص ،  إسمرا

 ومقف اًمنموط أشمقي:

اًمعؼؾ مـوط صحي اًمتٍمف ٕنَّ : يشؽمط ذم اًمعوىمديـ )اًمٌوئع واعمشؽمي( أن يؽقكو قموىمؾلم ؛  اًمعؼؾ -1

ء يمؾ  أسمقع يصّح ًمذًمؽ ٓ  قمؼد  امم أنّ احوًمؽّقي وىمد ذهى ،  ـ ذم طمؽؿفاممـ اعمجـقن واًمصٌل همػم اعمؿقز ومَ  و ذا

 اعمجـقن طمول ضمـقكف يـظر ًمف اًمًؾطون سموٕصؾح ذم إمتومف وومًخف .

أو اعمؼصقد سمف، مـ شمغػم  هؾ اعمؼصقد سمف، مـ ذهى قمؼؾف، ومؾؿ يعد يؿقز سملم إؿمقوء؟و - سمقع اًمًؽرانأمو  

ومفق همػم صحقح ذم اًمروايي اعمعتؿدة قمـد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذا قمغم صمالصمي أىمقال  ومؼد -قمؼؾف، وإن مل يذهى سموًمؽؾقي؟

 ًمف طملم اًمعؼد. نف ٓ قمؼَؾ أسمـوء قمغم اإلمومّقي احلـوسمؾي وقمـد 
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وومعقَّي واحلـػقَّي أمو قمـد  كف صحقح اذا يمون ؾمؽره سمطريؼ همػم مٌوح نواًمروايي إظمرى قمـد احلـوسمؾي وماًمشَّ

 ومقتحؿؾ آصمور شمٍمومف.

ءه همػم صحقح ، أمو نقمـده وم اًمتؿققز ٓ وقمَل : إن يمون اًمًؽران وموىمد احوًمؽّقي وىمول  ذا يمون ًمف إن سمقعف وذا

 نف ٓ يؾزمف.أوذم ًمزومف اظمتالف ، واعمعتؿد ذم اعمذهى ،  ن قمؼده يـعؼد اشمػوىموً نكقع متققز وم

ء وهمػم ذًمؽألنَّ اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم سمط:  اًمٌؾقغ -2 قمٌورشمف ٕنَّ ؛ شمٍموموت اًمصٌل همػم اعمؿقز مـ سمقع وذا

ء، ويًتؿر هؽذا شمصّح ، ومال اقمتداد هبو ذقموً مؾغوة ٓ  هبو قمٌودة، وٓ دمى هبو قمؼقسمي، وٓ يـعؼد معفو سمقع أو ذا

 .طمتك يٌؾغ اًمًوسمعي وهق ؾمـ اًمتؿققز

وومعقَّي قمـد يشؽمط وًمذا  يـ أن يؽقكو سموًمغلم راؿمديـ، ومال ذم اًمعوىمدَ  وروايي قمـد احلـوسمؾي ، ،واإلمومقَّي  ،اًمشَّ

ء يصّح   ويمذًمؽ اًمًػقف. ،  ن أذن ًمف وًمقفإاًمصٌل اعمؿقز طمتك وسمقع وذا

 اًمعؼؾ ٓ يؿؽـ اًمقىمقف مـف قمغم احلدّ ٕنَّ واحلجي هلؿ : أن اًمصٌل اعمؿقز همػم مؽؾػ وملؿمٌف همػم اعمؿقز و

يداً يصّح اًمذي  يده شمزا وهق اًمٌؾقغ ومال شمثًٌ ًمف  ظمػل اًمتدرج ومجعؾ ًمف اًمشورع ووسمطوً  سمف اًمتٍمف سمًٌى ظمػوئف وشمزا

 أطمؽوم 
ِ
 ظـي، واًمًػقف ذم طمؽؿ اًمصٌل اعمؿقز ًمًقء شمٍمومف ذم موًمف.اًمعؼالء ىمٌؾ وضمقد اعم

ء اًمصٌل اعمؿقز صحقح اذا أذن ًمف  مم أنّ إواحلـوسمؾي )ذم اًمروايي إظمرى(  احوًمؽّقي واحلـػقَّي وذهى  سمقع وذا

 . وًمقف

 F                  َّ مفخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱواؾمتدًمقا : سمؼقًمف شمعومم : 

ًمقفؿ مـ إومعـك أيي : اظمتؼموهؿ ًمتعؾؿقا رؿمدهؿ ، وآظمتٌور إكام يتحؼؼ سمتػقيض اًمتٍمف [ 6ؾمقرة اًمـًوء : ]

ء ًمقعؾؿ طموهلؿ ، هؾ شمغػم أم ٓ؟ ؛ و شمٍمومف سمنذن وًمقف ، قصّح اًمصٌل اعمؿقز قموىمؾ حمجقر قمؾقف ومٕنَّ سمقع وذا

 ويمذًمؽ احلؽؿ سموًمـًٌي ًمؾًػقف.

 ىي ُّٱ: يؾزم أن يؽقن يمؾ مـ اًمٌوئع واعمشؽمي راوقلم سموًمتعوىمد ؛ ًمؼقًمف شمعومم :  آظمتقور أو )اًمروو( -3

] ؾمقرة اًمـًوء :   َّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

اعمٌتغك ٕنَّ وقمؼد اهلٌي سمنمط اًمعقض، ، ٓضمورة وقمؼد ا، قمؼد يؼصد سمف اًمرسمح مثؾ قمؼد اًمٌقع  واًمتجورة يمّؾ  ، [ 29

 مجقع ذًمؽ ذم قمودات اًمـوس حتصقؾ آقمقاض ٓ همػم، وقمغم هذا وموًمتجورة أقمؿ مـ اًمٌقع.ذم 
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سمقع اعمؽره يصّح هقا قمؾقف( ومال ومع قمـ أمتل اخلطل واًمـًقون ومو اؾمتؽرِ : )رُ  ☻وىمقًمف 

ءه ؛  ه يتـورم مع اًمروو ٕنَّ وذا وًمف ٕضمؾ يمره اًمؼويض اعمديـ قمغم سمقع مأيمام ًمق  ٓ أن يؽقن اإليمراه سمحّؼ إاإليمرا

احوًمؽّقي ضمؼم احوًمؽ قمغم سمقع أروف ًمتقؾمقع اًمطريؼ أو اعمًجد ،وكحق ذًمؽ ، هذا هق مذهى أووموء ديقكف، أو 

وومعقَّي و  ومفذا اإليمراه ٓ يؿـع صحي اًمعؼد؛ إىمومي ًمروو اًمنمع مؼوم رووه.، واإلمومقَّي  واحلـوسمؾياًمشَّ

ءه آ اكف همػم كوومذ أي إاحلـػقَّي وذهى  نف مـ ىمٌقؾ اًمٌققع اًمػوؾمدة اعمقىمقومي ومقـػذ أمم صحي سمقع اعمؽره وذا

ومحؼقؼي اًمؽمايض قمـدهؿ ًمقس ضمزءا مـ مػفقم اًمٌقع سمؾ هق ذط صمٌقت  ذا حلؼتف اإلضموزة اًمؼقًمقي أو اًمػعؾقي،إ

 .طمؽؿف ذقموً 

 وهق مـ ُأضمؼم قمغم ومعؾ رء يؽرهف. ه:اعمؽرَ شمـٌقف : 

يمـ   اًمثوًمٌ : اعمعؼقد قمؾقفاًمرُّ

 يؽقن حمالً أن واًمثؿـ( وًمؽل يصؾح اًمٌمء ، ًمعؼد( هق ذم قمؼد اًمٌقع ؿمقئون )اعمٌقع حماّل اعمعؼقد قمؾقف أو )

 ًمؾعؼد ٓسمد أن شمتقومر ومقف اًمنموط أشمقي:

)أي ان و مو ًمف ظمطر اًمعدم : أ، ومال جيقز سمقع اعمعدوم أن يؽقن اعمعؼقد قمؾقف مقضمقدًا وىمً اًمتعوىمد -1

ء أيمون طمورضاً  يمٌقع قمـد اًمتعوىمد وموًمعؼد سموـمؾ  ن مل يؽـ ممؾقيموً نقمـف، وم م هموئٌوً أجمؾس اًمعؼد  يؽقن ممؾقيمو ًمؾٌوئع( ؾمقا

مف ، وٓ سمقع اًمؾٌـ ذم اًميع ، أن يؼقل : سمعتؽ وًمد وًمد هذه اًمـوىمي ، وٓ جيقز سمقع احلؿؾ ذم سمطـ لتوج اًمـوشمٍ ،سمكَ 

ًمؼقل اًمـٌل  ، سملم اًمقضمقد وقمدم اًمقضمقد ومفام قمغم ظمطر اًمعدمومؽؾ مـ احلؿؾ واًمؾٌـ مؽمدد  وكحق ذًمؽ ؛

وحو ذم هذه اًمٌققع مـ اًمغرر)أي ظمطر ، ) ٓ شمٌع مو ًمقس قمـدك (  ◙ : حلؽقؿ سمـ طمزام ☻

 اًمغش واخلداع(.

ء سموًمثؿـ اعممضمَّ إنَّ أمو اًمثؿـ ومال يؾزم وضمقده قمـد اًمتعوىمد ؛  ويتػرع قمـ هذا اًمنمط ،  ؾ ضموئزًمٌقع واًمنما

 و اًمطػم ذم اهلقاء.، أأو سمقع اًمًؿؽ ذم احوء ، سمقع اًمٌمء همػم مؼدور اًمتًؾقؿ يمٌقع احلققان اًمـود )أي اًمشورد( مـع 

سمقع همػم مؼدور اًمتًؾقؿ: اًمًؿؽ إذا وىمع ذم اًمٌحر سمعد امتاليمف، واًمطػم اعمؿؾقك إذا ـمور ذم  ًمف وممو يؿثؾ

وأسمؼ: مـ شمرك ؾمقده مـ همػم ،  سمقع اًمعٌد أسمؼ واًمٌمء اعمغصقب اهلقاء، واًمصقد إذا اكػؾً سمعد صقده، ومـف

 ظمقف وٓ يمد قمؿؾ.
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مـ معرومي اعمشؽمي موذا يشؽمي واًمٌوئع  ذ ٓسمدَّ إ،  أن يؽقن معؾقمًو سمرؤيي ، أو وصػ حتصؾ سمف معرومتف -2

ظمقور اًمرؤيي هق أن يؽقن ًمؾؿشؽمي احلؼ ذم و، ثًٌ ًمف اًمػؼفوء ظمقور اًمرؤيي أمل يره  موذا يٌقع، ومؿـ اؿمؽمى ؿمقئوً 

 إمضوء اًمعؼد أوومًخف قمـد رؤيي اعمعؼقد قمؾقف، إذا مل يؽـ رآه قمـد إكشوء اًمعؼد أو ىمٌؾف سمقىمً ٓ يتغػم ومقف قمودة.

. ومال يٌوع مو هنك قمـف اًمشورع يموخلؿر واخلـزير واعمقتي  أن يؽقن اعمعؼقد قمؾقف موًٓ مٌوح اًمـػع    -3

يؼقل قموم اًمػتح وهق  ☻أنف ؾمؿع رؾمقل اهلل  ¶ قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل  صحَّ وإصـوم ؛ حو 

سمقع اًمـجوؾموت أو احلنمات يصّح وٓ ،  ؿر واعمقتي واخلـزير وإصـوم (سمؿؽي ) إن اهلل ورؾمقًمف طمرم سمقع اخل

 .وز سمقعفو وكحقهو ؛ ٕنف كقع مـ اًمعٌٌ وإووقمي ًمؾامل ، ومنن يمون ومقفو مـػعي يمدودة اًمؼز اًمتل شمـتٍ احلرير ضم

، أو ملذوكًو ًمف ذم سمقعف يموًمقيمقؾ واًمقيص واًمقزم ًمؾقتقؿ واًمًػقف  أن يؽقن اعمٌقع ممؾقيمًو ًمؾٌوئع وىمً اًمعؼد -4

قمومًو يموًمطرق وإرايض  واعمجـقن إذا شموضمر عمصؾحتفؿ ، اذ ٓ جيقز ًمؾشخص أن يٌقع مؾؽ همػمه أو مو يمون مؾؽوً 

 وٓ جيقز ًمؾشخص ان يشؽمي سملمقال همػمه دون اذكف.، ٓ ومقام متؾؽ( إواًمًوطموت ؛ حلديٌ )ٓ سمقع 

 :  ) طمؽؿ سمقع اًمػضقزم (

مـ يشتغؾ سمام ٓ يعـقف أو يعؿؾ قمؿاًل ًمقس مـ ؿملنف، ومـف ؾمؿل ومضقًمقًو: مـ يتٍمف  اًمػضقزم ذم إصؾ:

ًمؾغػم، أو يمضمر أو ذم رء أو يعؼد قمؼدًا مـ اًمعؼقد، دون أن يؽقن ًمف وٓيي مو قمغم اًمؼقوم سمف، يمؿـ يٌقع أو يشؽمي 

ء اًمػضقزم ،وىمد  يًتلضمر ًمغػمه، دون ويموًمي أو وصويي أو وٓيي قمغم اًمعؼد، وسمدون إذن مـ اًمغػم ومقًؿك ذا

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلخي قمغم ىمقًملم :

وومعقَّي ، وهق مذهى  ي سمقع اًمػضقزمقمدم صحّ اًمؼقل إول :  مو  ذم اجلديد واحلـوسمؾي ذم روايي ؛ ٕنف ىمد سموعاًمشَّ

: )ٓ سمقع آ ومقام متؾؽ( ، وىمول : ) ٓ شمٌع مو ًمقس قمـدك ( ، وٕنف سموقمف ☻ٓ يؿؾؽ وىمد ىمول اًمـٌل 

 .مو ٓ يؼدر قمغم شمًؾقؿف ٓطمتامل قمدم روو احوًمؽ 

ن نقمغم إضموزة احوًمؽ ، وم مقىمقوموً  قحوً ، وموًمعؼد يـعؼد صح ضمقاز سمقع اًمػضقزم إذا أضموز احوًمؽواًمؼقل اًمثوين :   

وومعقَّي واحوًمؽقّي واحلـػقَّي أضموزه مه وان رومضف اكػًخ. وهق مذهى  واإلمومقَّي   اًمؼديؿ ، وروايي قمـ أدمد ،ذماًمشَّ

 ذم ىمقل .

أقمطوه ديـورًا ًمقشؽمي  ☻أن اًمـٌل  ◙  قمروة سمـ اجلعد اًمٌورىمل طمديٌواحلجي هلؿ : 

سمشوٍة و ☻ًمف سمف ؿموًة ومذهى واؿمؽمى هبذا اًمديـور ؿموشملم و سموع إطمدى اًمشوشملم سمديـور وأتك اًمـٌل 
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سمًو ًمرسمح ومقف سمؼميمي  ☻ديـور ومؼول اًمـٌل  )سمورك اهلل ًمؽ ذم صػؼي يؿقـؽ( ومؽون قمروة ًمق اؿمؽمى شمرا

  .☻دقموء اًمـٌل 

ور ؿموشملم وملصٌحً اًمشوشمون مؾؽ اًمـٌل ووضمف اًمدًٓمي مـ اًمؼصي أن قمروة اؿمؽمى سموًمديـ

ومدلَّ ذًمؽ  ☻وأىمّره اًمـٌل ، ومع ذًمؽ شمٍمف وسموع إطمدى اًمشوشملم سمديـور ،  ☻

اًمػضقزم يمومؾ إهؾقي، ومنقمامل ٕنَّ وهذا هق اًمؼقل اًمراضمح  ،  ، ي شمٍمف اًمػضقزم ًمؽـ سمنضموزة احوًمؽقمغم صحّ 

 ًمؾامًمؽ، وًمقس ومقف أي رضر سملطمد.ام يمون ذم اًمعؼد مصؾحي اًمعؼد أومم مـ إمهوًمف، ورسمَّ 
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 ف وأطمؽوم اخلقور ىمًوم اًمعؼد واًمنموط ومقأ: ًمثوًمثي اعمحورضة ا

 :ي واًمٌطالنأىمًوم اًمعؼد سموقمتٌور اًمصحّ 

 : إمم صمالصمي أىمًوم هل اًمعؼد احلـػقَّي ًؿ ىم

 سملصؾف ووصػف. ، أي : مو يمون منموقموً  اعمػقد حلؽؿف، وهق اعمًتؽؿؾ ًمنموـمف :  اًمصحقح -1

 ، يملن يؽقن أطمد اًمعوىمديـ وموىمدَ ومفق مو اظمتؾ ريمـف أو حمؾف، أو مو مل ينمع سملصؾف وٓ سمقصػف : اًمٌوـمؾ -2

ًمعؼد حماّل إهؾقي، يموعمجـقن وهمػم اعمؿقز، واعمؿقز ومقام ييه رضرًا حمضًو، أو أن شمؽقن اًمصقغي همػم ؾمؾقؿي، أو يؽقن 

 مًو يموخلؿر واخلـزير واًمًؿؽ ذم احوء .قس سمامل، أو مو ًمقس موًٓ متؼقَّ همػم ىموسمؾ حلؽؿ اًمعؼد ذقمًو، يمٌقع مو ًم

ؼوسمؾ حلؽؿ حؾّ سملصؾف ٓ سمقصػف ، أي يمون صودرًا ممـ هق أهؾ ًمف، واعم : وهق مو يمون منموقموً  اًمػوؾمد -3

قمـف ذقمًو، يمٌقع اعمجفقل ضمفوًمي وموطمشي شممدي  مـفٌل  ذًمؽ وصٌػ  اًمعؼد ذقمًو، واًمصقغي ؾمؾقؿي، وًمؽـ صوطمَى 

 ًمؾـزاع، مثؾ سمقع دار مـ دور أو ؾمقورة مـ ؾمقورات دون شمعقلم.

ن لذا أمؽـ إزاًمي اًمػًود يمنًمؼٌض ، وميـعؼد وشمؽمشمى قمؾقف سمعض إطمؽوم سمعد ااحلـػقَّي واًمعؼد اًمػوؾمد قمـد 

ن اًمعؼد يصػم نتٌدل اًمثؿـ اًمػوؾمد سمثؿـ صحقح ، ومو يً، أ اً ضمديد ضمالً أ يزيؾ اجلفوًمي سمتعقلم اعمٌقع ، أو يعلّم 

 وٓ يٌطؾ. صحقحوً 

 أمو قمـد اجلؿفقر وموًمػوؾمد كقع مـ أنقاع اًمعؼد اًمٌوـمؾ ، ومفؿ يؼًؿقن اًمعؼد امم :  

 : وهق اعمًتؽؿؾ ٕريموكف وذوـمف اعمػقد حلؽؿف.صحقح  -1

: وهق مو حلؼف ومًود ذم ريمـف أو وصػف أو ذـمف ، ومال يػقد طمؽؿف اًمذي ووع ًمف مـ ىمٌؾ اًمشورع ؛  سموـمؾ -2

ىمد يؽقن خلؾؾ ذم ريمـ اًمعؼد يمام ًمق يمون اعمعؼقد قمؾقف )اعمٌقع( )مقتي أو حلؿ ظمـزير( ، أو يمون اخلؾؾ ألنَّ وؾمٌى اًمٌط

سمعف ، يمام ًمق شمؿّ ، مم ذوط اًمعؼد إراضمع    .أو ظمـزيراً ،  ضمؾ جمفقل ، أو يمون اًمثؿـ مخراً أمم إاًمٌقع  أو أوصوومف وشمقا

 ، وإكام يًتقضمى أضمر اعمثؾ اًمعؼد اًمػوؾمد ٓ يؽقن سمـػًف ؾمًٌٌو ًمالؾمتحؼوق: 1شمـٌقف 

، وإكام يًتقضمى  اًمعؼد اًمػوؾمد ٓ يؽقن سمـػًف ؾمًٌٌو ًمالؾمتحؼوق: يتػرع قمغم اًمعؼد اًمػوؾمد ىمقاقمد ومؼفقي مـفو 

ك أو إضمرة ك أو اعمفر اعمًؿّ اًمعؼد اًمػوؾمد ٓ يؽقن ؾمًٌٌو ٓؾمتحؼوق اًمثؿـ اعمًؿّ  مػود اًمؼوقمدة: أنَّ ، و أضمر اعمثؾ

 اعمًامة، سمؾ إذا ومًد اًمعؼد وضمى صمؿـ اعمثؾ أو أضمرة اعمثؾ أو مفر اعمثؾ، ومؾقًً اًمؼوقمدة ظموصي سمعؼد اإلضمورة.
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ً أو ظمـزيراً  -: أمـ أمثؾي هذه اًمؼوقمدة و ة وأمفرهو مخرا واخلـزير ًمقًو موًملم قمـد  واخلؿر - إذا شمزوج امرأ

لم قمـد مَ ؛ ٕهنام همػم متؼقَّ -ٓ ىمقؿي اخلؿر واخلـزير  -هذا اًمعؼد يدظمؾف ومًود، وجيى هلو مفر مثؾفو  ومننَّ  -اعمًؾؿ 

 اعمًؾؿلم.

وًمف مول دراهؿ  -أصـوف موزم  : ظمذ مو ؿمئً مـ أّي بوىمول رب احول ًمؾؿضورِ ، مضورسمي  قمؼدَ  إذا قمؼدَ  -ب

 ًمربِّ  ب اًمتؿر أو اًمدىمقؼ، ومفذه مضورسمي وموؾمدة ، ومنذا اؿمؽمى وسموع ومفقوملظمذ اعمضورِ  -ر ودىمقؼ ودكوكػم وطمـطي ومت

، ومفذه ذ هذه احلـطي ومٌعفو صمؿ اقمؿؾ سمثؿـفو مضورسميً سمخالف مو ًمق ىمول ًمف: ظُم  -وًمؾؿضورب أضمر مثؾف ، احول 

 .صحقحيٌ  مضورسميٌ 

 اًمػرق سملم اًمٌوـمؾ واًمػوؾمد : 2شمـٌقف 

ء ذم اًمعٌودات أو اعمعومالت ألنَّ اًمػًود واًمٌط - أ احلـػقَّي اًمػًود قمـد  سمقـام ،سمؿعـك واطمد قمـد اجلؿفقر ؾمقا

 .ألنَّ ذم اًمعٌودات ، و أمو ذم اعمعومالت ومنن اًمػًود مغوير ًمؾٌطألنَّ واًمزيديي سمؿعـك اًمٌط

 . -واًمزيديي احلـػقَّي اجلؿفقر و -يؿؽـ شمصحقحف قمـد اجلؿقع  اًمٌوـمؾ ٓ - ب

 واًمزيديي .احلـػقَّي اًمػوؾمد ٓ يؿؽـ شمصحقحف قمـد اجلؿفقر ، ويؿؽـ شمصحقحف قمـد  -ج

أن قمؼد اًمٌقع اًمرسمقي احلـػقَّي اًمٌقع اعمشتؿؾ قمغم اًمرسمو ، ومؿذهى  ومـ أمثؾي اًمعؼقد اًمػوؾمدة ذم اعمعومالت

اًمزيودة اًمرسمقيي ، وموًمـفل يـعؼد ، ًمؽـف يؽقن وموؾمدا ٓ سموـمال ، واطمتجقا : سملن اًمشورع هنك قمـ اًمٌقع اًمرسمقي سمًٌى 

متقضمف إًمقفو ، ٓ إمم أصؾ اًمٌقع ، ومقـعؼد أصؾ اًمٌقع ، ويممر اعمتٌويعون سمنًمغوء هذه اًمزيودة ، ومنذا أبطال هذا اًمقصػ 

 .سمرد اًمرسمو ، ومنن اًمٌقع يـؼؾى صحقحو ، وإٓ يمون سموـمالً 

 أطمؽوم اًمنموط ذم اًمٌقع: 

 وهق صمالصمي أنقاع: مو واومؼ مؼته اًمعؼد. ق يمّؾ : وهإول: صحقح ٓزم اًمنموط ذم اًمٌقع كققمون:

 يمنمط اًمتؼوسمض، وطمؾقل اًمثؿـ. ذط يؼتضقف اًمعؼد - 1

د صػي معقـي ذم اعمٌقع، ومنن وضمِ  ، أو ذطُ ط شملضمقؾ اًمثؿـ أو سمعضف، مثؾ ذُ  مو يؽقن مـ مصؾحي اًمعؼد - 2

 م اًمٌقع، وإن مل يقضمد اًمنمط ومؾؾؿشؽمي ومًخ اًمعؼد.اًمنمط ًمزِ 
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ً، أو سموع داسمي واؿمؽمط أن  ، يمام ًمق سموع دارًا واؿمؽمط أن يًؽـفوكػع معؾقم ًمؾٌوئع أو اعمشؽميمو ومقف  - 3 ؿمفرا

 حتؿؾف إمم مؽون معلم وكحق ذًمؽ.

ـْ ضَموسمٍِر  أي  –قَمغَم َكوِوٍح  ىموَل: ... هَمَزْوُت َمَع اًمـٌَِّلِّ  ◙ واًمدًمقؾ قمغم اًمقوموء هبذه اًمنموط : مو صح قَم

ِلُّ  -أي أقمقو مـ ؿمدة اًمتعى – ًَمـَو وَملْزطَمَػ اجلََؿُؾ  -جُيؾى سمف احوءمَجؾ  ، وَمَقيَمَزُه اًمـٌَّ ، وَمَتَخؾََّػ قَمكَمَّ

ـْ ظَمْؾِػِف، ىمول:  ☻ وطمديٌ : ) اعمًؾؿقن قمغم ،  متػؼ قمؾقف«. إمَِم اعَمِديـَيِ  سمِْعـِقِف َوًَمَؽ فَمْفُرهُ »ِم

 ذوـمفؿ ( رواه أبق داود.

 : وهق أنقاع:اًمثوين: ذط وموؾمد

يملن يشؽمط قمغم صوطمٌف قمؼدًا آظمر، مثؾ أن يؼقل: أبقعؽ هذه اًمدار قمغم أن  :و يٌطؾ اًمعؼد مـ أصؾفم - 1

 ضمـل اسمـتؽ.شمٌقعـل ؾمقورشمؽ، أو شمؼروـل يمذا وكحق ذًمؽ ، أو يؼقل سمعتؽ هذه إرض قمغم أن شمزوّ 

ـَ قَمْؿرو  سْم
ِ
ٌِْد اهلل ـْ قَم  ¶ قَم

ِ
ـَموِن » ☻ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهلل َٓ حَيِؾُّ ؾَمَؾٌػ َوسَمْقٌع َوَٓ َذْ

 أظمرضمف أبق داود واًمؽممذي.«. ذِم سَمْقعٍ 

ٌَقِْع قَمغَم ِصَػتَِفو:  ـْ اًْم ٌُ اؿْمَتَؿَؾ قَمغَم ُصَقِر هَنٍْل قَم  َواحْلَِدي

ُومَم: ؾَمَؾٌػ َوسَمقْعٌ  ْٕ َي ؾِمْؾَعًي سمِ  ا ْخُص َأْن َيْشؽَمِ ٌُ ُيِريُد اًمشَّ ، َوُصقَرُة َذًمَِؽ طَمْق
ِ
وء ًَ ضَْمِؾ اًمـِّ

ِٕ ـْ صَمَؿـَِفو  َليْمَثَر ِم

َؾُف إًَمقِْف طِمقَؾًي.  ٌَوئِِع ًمُِقَعجِّ ـْ اًْم ـَ ِم َتْؼِرَض اًمثََّؿ ًْ َٓ جَيُقُز وَمَقْحَتوُل سمَِلْن َي  َوقِمـَْدُه َأنَّ َذًمَِؽ 

ـَموِن ذِم سَمقٍْع ُاظْمُتؾَِػ  و وَمِؼقَؾ ُهَق َأْن  َواًمثَّوكِقَُي: َذْ ػِممِهَ
ًِ قَئًي، َوىِمقَؾ ُهَق ذِم شَمْػ ًِ َيُؼقَل سمِْعً َهَذا َكْؼًدا سمَِؽَذا َوسمَِؽَذا َك

ٌََفو، َوىِمقَؾ ُهَق َأْن َيُؼقَل سمِْعُتؽ هَ  َٓ ََيَ ْؾَعَي َو ًِّ َٓ َيٌِقَع اًم ي َأْن 
ٌَوئُِع قَمغَم اعْمُْشؽَمِ َط اًْم ْؾَعَي سمَِؽَذا قَمغَم َأْن شَمٌِقعـِل َأْن َينْمِ ًِّ ِذِه اًم

ْؾَعَي اًمْ  ًِّ ؾَِػـِل َأْخًػو ذِم َمَتوٍع َأْو قَمغَم َأْن شُمْؼِرَو ، أو ُػاَلكِقََّي اًم ًْ ٌَْد سمَِلْخٍػ قَمغَم َأْن شُم ـِل َأْخًػو ُهَق ِمْثُؾ َأْن َيُؼقَل سمِْعُتؽ َهَذا اًْمَع

ـِ وَمَقْدظُمُؾ ذِم طَمدِّ اجْلََفوًَمِي، وَ  َؿ َنَُّف ُيْؼِرَوُف ًَمُقَحوسمِقِف ذِم اًمثَّ َٓ ٕنَّ ىَمْرٍض ضَمرَّ َمـَْػَعًي وَمُفَق ِرسًمو، وَ يُمؾَّ ٕنَّ ِٕ ـًمو َو ذِم اًْمَعْؼِد َذْ

 .َيِصحُّ 

ّٓ معف اًمٌقع ويٌطؾ اًمنمطيصّح مو  - 2  : وهق اًمنمط اعمـوذم عمؼته اًمعؼد، يملن يٌقعف أروًو ويشؽمط قمؾقف أ

وـمًو وَماَم سَموُل : » ... ☻، ًمؼقًمف َيٌفو، وموًمٌقع صحقح، واًمنمط سموـمؾ يٌقعفو أو ٓ ـُمقَن ُذُ
ٍم َيْشؽَمِ أىْمَقا

 قَمزَّ َوضَمؾَّ وَمُفَق سَموـمٌِؾ، َوإْن يَموَن ِموَئَي 
ِ
ٍط ًَمْقَس ذِم يمَِتوِب اهلل ـْ َذْ ، َمو يَموَن ِم

ِ
ًْ ذِم يمَِتوِب اهلل ًَ طٍ ًَمْق  متػؼ قمؾقف.«. َذْ
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ومفذا اًمٌقع ،  كحق ذًمؽ أوألنَّ وم ومالن، أو إن طمَي  مثؾ أن يؼقل: سمعتؽ إن ريضَ  مو ٓ يـعؼد معف اًمٌقع: - 3

مؼته اًمٌقع كؼؾ اعمؾؽ طمول اًمتٌويع، واًمنمط هـو يؿـعف. وٕنف قمؾؼ اًمٌقع قمغم ذط ٕنَّ وذًمؽ  ٓ يـعؼد.

 .مًتؼٌؾ، ومؾؿ يصحَّ 

 يؽمشمى قمغم قمؼد اًمٌقع صمالصمي أمقر: أصمور اعمؽمشمٌي قمغم اًمٌقع:

: أمجعقا قمغم أنف ٓ جيقز سمقع إقمقون إمم أضمؾ، ومـ ♫  ىمول اسمـ رؿمد شمًؾقؿ اعمٌقع ًمؾؿشؽمي. - 1

هلل، واًمعؼد  اًمتًؾقؿ طمّؼ  وضمقَب ٕنَّ ؛ جى شمًؾقؿ اعمٌقع اعمعلمَّ ػي،  قمؼد اًمصػؼيسمنصمر ذـمفو شمًؾقؿ اعمٌقع إمم اعمٌتوع 

 .يػًد سموًمتلظمػم

، وهذا متػؼ قمؾقف  احلؾقلإصؾ ذم اًمثؿـ و  اًل ومفق إمم أضمؾف.، ومنن يمون ممضمَّ  أداء اًمثؿـ احلول ًمؾٌوئع - 2

 : اًمثؿـ أبدأ طموّل، إٓ أن يذيمر اعمتٌويعون ًمف أضماًل ومقؽقن إمم أضمؾف.♫  سملم اًمػؼفوء ذم اجلؿؾي ىمول اسمـ قمٌد اًمؼم

ويؽقن مؾؽ اعمشؽمى ًمؾؿٌقع سمؿجرد قمؼد ،  شؽمي اعمٌقع، ويؿؾؽ اًمٌوئع اًمثؿـاكتؼول اعمؾؽ، ومقؿؾؽ اعم - 3

  .ًمتؼوسمضاًمٌقع اًمصحقح وٓ يتقىمػ قمغم ا

 أطمؽام اخلقار:

العؼود أسباب لتحصقل اعمؼاصد من األطقان ، وشمرشمب اعمسببات طغم أسباهبا ، ألنَّ األصل ذم العؼود الؾزوم ؛ 

ومعـى اخلقار : أن يؽون لؾعاقد احلق ذم ،  األصل رظمصة لؾرتوي ودفعًا لؾرضر لؽن رشع اخلقار ذم البقع طغم ظمالف

طمد اعمبقعني إن كان اخلقار ظمقار شمعقني ، أ، أو اظمتقار  اً أو طقب ، أو رؤيةً ،  اً اخلقار رشصإمضاء العؼد وفسخه إن كان 

  وهؽذا يؽون مػعول اخلقار سمحسب كوطه.

وظمقار ، وظمقار العقب ، قار الرشط ظمو، كخقار اعمجؾس : واخلقارات التي يذكرها الػؼفاء ذم البقع كثػمة 

، وظمقار العقب ، وظمقار الرشط  ، ظمقار اعمجؾسطغم أهم هذه اخلقارات وهي : )التعقني وغػمها ، وسـؼتن ذم البقان 

  ( .وظمقار الرؤية

و أفسخه ذم جمؾس العؼد ، مـذ التعاقد اىل التػرق  أو هو طمق العاقد ذم امضاء العؼد ظمقار اعمجؾس : - أ

  وقد اظمتؾف الػؼفاء ذم صمبوت هذا اخلقار لؾعاقدين طغم مذهبني : التخاير.
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ال إ هلام طن البقع لؾؿتبايعني ، فال رضموع   العؼد وصار الزماً  األول : اذا صدر اإلجياب والؼبول فؼد شممَّ اعمذهب 

  واحلجة هلم : والاملؽقة.احلـػقَّة ذا كان ذم العؼد ظمقار رشط أو ضفر ذم اعمبقع طقب ، وهذا مذهب إ

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱقوله شمعاىل : 

 ىف يث ىث ُّٱ ( ، وقال :92)الـساء :   َّ مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ

وجيب الوفاء سمه ، فصار الرضموع طـه خمالػا عمؼتىض العؼد ، فؿع الرتايض يتم العؼد ، ( 1)الامئدة :  َّ يقىق يف

  الذي يوضمب اكتؼال اعمبقع لؾؿشرتي والثؿن لؾبائع.

افعقَّة اعمذهب الثاين : ذهب  ذا إ، ف من اعمتبايعني  صمبوت ظمقار اعمجؾس لؽل  إىلواإلمامقَّة  واحلـاسمؾة والظاهريةالشَّ

 واحلجة هلم : و خيتار.أجمؾس العؼد واطمد مـفام فسخه ما مل يػارق  ، ولؽل   شمبايع شخصان وقع العؼد ضمائزاً 

قا: »☻ قول الـبي إذا شمبايع »  :☻ وقوله« . البقعان سماخلقار ما مل يتػرَّ

ػم أطمدمها اآلظمر فتبايعا واطمد مـفا سماخلقار ما مل يتػرقا وكاكا مجقعًا، أو خيػم أطمدمها اآلظمر، فإن ظم   فؽل  ، ألنَّ الرضم

 . «طغم ذلك فؼد وضمب البقع

ذهى أيمثر اًمعؾامء اًمذيـ يرون آومؽماق سموٕبدان إمم أنف إذا ظمػم أطمدمهو ♫ : قال أسمو احلسن اسمن سمط ال 

ومؼد شمؿ اًمٌقع وإن مل يػؽمىمو سموٕبدان، إٓ أدمد سمـ طمـٌؾ، ومنكف ىمول: مهو سموخلقور صوطمٌف سمعد اًمٌقع، وموظمتور إمضوء اًمٌقع 

طمتك يػؽمىمو، ظمػما أطمدمهو صوطمٌف أو مل خُيػمه. وأمو اًمذيـ جيقزون اًمٌقع سموًمؽالم دون اومؽماق إبدان، ومفق قمـدهؿ سمقع 

ؾ وطمده، وىمقًمف ظمالف احلديٌ، ومال ضموئز، ىمول: اظمؽم أو مل يؼؾف، ومتحصؾ مـ ذًمؽ اشمػوق اجلؿقع همػم أدمد سمـ طمـٌ

 معـك ًمف.

طغم ،  ـع اخلقارهبا من م  ص طؿوم اآليات التي اطمتجَّ ذم إططاء اخلقار لؾؿتبايعني وسمه ختص   هذا احلديث كص  و

سمدان يعـون سمذلك : )أن االجياب والؼبول قوال ال األلتػرق الوارد ذم احلديث سمتػرق األوا افّسَّ الاملؽق ة واحلـػقَّة  أنَّ 

  وال قول ألطمدمها وهو التػرق (.، البقع  طمدمها سماآلظمر فؼد شممَّ أذا اقرتن إف، أقوال اعمتبايعني 

هو أن يؽون ألطمد العاقدين أو لؽؾقفا أو لغػممها احلق ذم فسخ العؼد أو إمضائه ظمالل  ظمقار الرشط : - ب

مثل أن ، و  سماخلقار مدة يوم أو صمالصمة أياملؾبائع: اشرتيت مـك هذا المء طغم أينمدة معؾومة، كلن يؼول اعمشرتي 

مـفام يشرتط اخلقار مدة  كالً ن  أو أ(، سمعتك السؾعة سمؽذا طغم أن زم اخلقار كذا يوم فقوافق اعمشرتييؼول البائع : )

  معؾومة.
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ىل هبوب إوزم اخلقار قال مشرتط اخلقار : ) ذا كاكت جمفولة ، كام لوإويـبغي أن شمؽون مدة اخلقار معؾومة ، ف

ألنَّ  مؼبولة ذم كظر الػؼفاء؛ وذلك ن مثل هذه الرشوط غػمإ( فو متى شئتأىل األسمد ، إو أىل كزول اعمطر ، إو أالريح ،

و شمعؾقؼه طغم اعمشقئة يوقف التنف ،أاالشرتاط طغم التلسمقد ألنَّ لعؼد فال دموز اجلفالة فقه ، والرشط مؾحق سما

  .ىل األسمد ، وهذا يتـارم مع العؼد فال يصح  إسماعمبقع 

، ولو كان لزومفا من ضماكب واطمد، وذلك ويثبت فؼط ذم العؼود الالزمة الؼاسمؾة لؾػسخ سمرتايض الطرفني

هن والؽػالة واحلوالة، وكالبقع واإلضمارة، واعمزارطة واعمساقاة، والرشكة ومـفا اعمضارسمة، والؼسؿة،  إذا اشرتصه الرَّ

اهن   العؼد سمالـسبة إلقه غػم الزم.ألنَّ لؾزوم العؼد من ضماكبه، وال طماضمة لؾؿرهتن الشرتاصه؛ الرَّ

ا خلقار، كالوكالة واإلطارة واإليداع واهلبة والوصقة فال طماضمة فقفا الشرتاط ا العؼود غػم الالزمةأما  ألَّنَّ

اشرتاط اخلقار يصح  كالزواج واخلؾع والطالق فال وأما العؼود الالزمة التي ال شمؼبل الػسخ ،  سمطبقعتفا غػم الزمة

 فقفا، ألكه يتعذر فسخفا.

: أن رضمالً من األكصار  ¶ صمبتت مرشوطقة هذا اخلقار سمحديث اسمن طؿر   مرشوطقة ظمقار الرشط :

دع ذم البقوع فشؽى  ◙ان سمن مـؼذ بَّ يدطى )طم   ، فؼال له : ) إذا  ☻ىل رسول اهلل إ( كان خيخ

وإال فارددها طغم ، ك لقال فإن رضقت فلمس   سؾعة اسمتعتفا صمالث   سمايعت فؼل : ال ظمالسمة ، صمم أكت سماخلقار ذم كل  

 . ضمة ،ومعـى ال ظمالسمة أي ال ظمديعة صاطمبفا ( رواه سمن ما

  اظمتؾف الػؼفاء ذم مدة ظمقار الرشط طغم صمالصمة مذاهب: مدة ظمقار الرشط :

ة  لو كاكت صويؾة ما دامت هذهاشرتاصه ألي مدة ويصح  قار الرشط اعمذهب األول: أن ظم  .معؾومةاعمخدَّ

وهذا الرتوي قد ، ولئال يؼع غبن طغم العاقدين ، اخلقار إكام رشع لؾرتوي و التلمل لدفع الرضر ألنَّ وذلك 

 ☻ ي ما يصؾح له ولؼول الـبو الوقت اعمـاسب لؾتلمل والتدسمرشمدطو احلاضمة إىل مدة أصول سمحاله وسم

 .: " و اعمسؾؿون طغم رشوصفم " 

ا و  ألكه طمق مؼدر يعتؿد الرشط فػمضمع ذم شمؼديره إلقه و، ا طؾقه كاألضمل مدة مؾحؼة سمالعؼد فجاز ما اشمػؼألَّنَّ

ة و أما من الزيادة. ذهب إىل ولقس ذم احلديث ما يؿـع ، ان بَّ اعمذكورة ذم احلديث و هي الثالصمة أيام فإَّنا شمؽػى طم  اعمخدَّ

   مامقة.واإلاحلـػقَّة من وحمؿد سمن احلسن الشقباين ( ) أسمو يوسف ، ـاسمؾة والصاطمبان ذلك احل
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ظمقور اًمنمط قمغم ظمالف اًمؼقوس إذ هق ذط ٕنَّ وملىمؾ ؛  اعمذهى اًمثوين: أن مدة ظمقور اًمنمط صمالصمي أجوم     

اًمًوسمؼ ◙  ون ٌَّ اًمذي صمًٌ سمف هق طمديٌ طمِ   اًمـّص خموًمػ عمؼته اًمعؼد و ىمد صمًٌ سموًمـص ومقؼتٍم قمؾقف ، و

 ذهى إمم ذًمؽ أبق طمـقػي وزومر واًمشوومعقي.، سمثالصمي أجوم ومال يتجووز هذا احلدده ذيمره وىمد ىمقَّ 

شمعقلم أيمثر مـ صمالصمي إذا وضمدت طموضمي يصّح اعمذهى اًمثوًمٌ: أن إصؾ ذم ظمقور اًمنمط صمالصمي أجوم وًمؽـ       

 موًمؽ. . ذهى إمم ذًمؽشمدقمق إمم ذًمؽ

 يًؼط ظمقور اًمنمط سمعدة أمقر :  مًؼطوت ظمقور اًمنمط :

، أو أمضقتف، أو اظمؽمت  أضمزت اًمعؼد ـ ًمف اخلقور:سمنمضوء اًمٌقع وإضموزشمف ذم مدة اخلقور، يملن يؼقل مَ  - 1

 .اًمٌقع

ٓ يـػذ قمودة مـ همػم احوًمؽ، ومقؽقن ذًمؽ إضموزة ًمؾٌقع وإمضوء ًمف،  سمتٍمف مـ ًمف اخلقور سموعمٌقع شمٍموموً  -2

 ًمؾعؼد. وسموًمتوزم إؾمؼوـمو خلقوره. وهذا إذا يمون مـ ًمف اخلقور اعمشؽمي، ومنذا يمون اعمتٍمف هق اًمٌوئع يمون شمٍمومف ومًخوً 

ة سموكتفوء -3 ة اعمنموـمي ومنذا اكتفتاعمُدَّ ء أيمون اًمٌوئع أو  ـ ًمف اخلقور،اعمنموـمي ومل يػًخ اًمعؼد مَ وعمُدَّ ؾمقا

 ٕطمد ومًخف سمعد ذًمؽ. اعمشؽمي أو يمؾقفام، ومؼد ًمزم اًمعؼد وؾمؼط اخلقور، وٓ حيّؼ 

 و اعمشؽمي.أهبالك اعمٌقع سمقد اًمٌوئع  -4

اخلقور ٕنَّ ؛ وذًمؽ  أنف ٓ يقرث مطؾؼوً احلـػقَّي ومؿذهى   واظمتؾػ اًمعؾامء ذم ظمقور اًمنمط هؾ يقرث أو ٓ ؟

 مم اًمقرصمي هق إقمقون .إاًمذي يـتؼؾ ٕنَّ ، اًمقرصمي  إمم ٓ يؼٌؾ آكتؼولوهذا ، رادة إمشقئي و

 وطمدّ ، يموًمشػعي ، ومقؼقم ورصمتف مؼومف ويقرث ،  وىمول احلـوسمؾي إكف ٓ يقرث إٓ إذا يمون ىمد ـموًمى سمف ىمٌؾ مقشمف

 اًمؼذف.

وومعقَّي واإلمومقَّي واحوًمؽقّي وهق مذهى واًمؼقل اًمثوًمٌ   ظمقور اًمنمط طمؼ ٕنَّ ؛ وذًمؽ  كف يقرث مطؾؼوً إ: اًمشَّ

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ًمؾؿقً ، واًمقارث يرث مجقع احلؼقق اًمتل ًمف واهلل شمعومم يؼقل ذم آيي اعمقاريٌ 

ومقشؿؾ ، [ 7]اًمـًوء: َّ جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم

وظمقور اًمنمط طمؼ مـ احلؼقق ومقدظمؾ ذم أيي اًمؽريؿي ومقؼقم ، مو شمرك اعمقً مـ أقمقون ومـ مـوومع أو طمؼقق  يمّؾ 

  .اًمقارث مؼومف ذم ظمقور اًمنمط 
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 اتأطمؽام اخلقارشمتؿة ة : راسمعاعمحارضة ال

 ظمقور اًمعقى :  -ج

ظمقور اًمعقى : هق أن يؽقن ٕطمد اًمعوىمديـ احلؼ ذم ومًخ اًمعؼد أو إمضوئف إذا وضمد قمقى ذم أطمد اًمٌدًملم،     

 .ومل يؽـ قموحًو سمف وىمً اًمعؼد

اعمٌقع سمًٌى وضمقد وصػ مذمقم ومقف، يـؼص اًمؼقؿي، أو اًمعلم، كؼصوكو يػقت سمف همرض صحقح،   ردّ أو هق : 

 .وَيْغؾِى ذم ضمـًف قمدمف

ًٌو يمّؾ أو هق :   .وصػ مذمقم اىمته اًمعرف ؾمالمي اعمٌقع قمـف هموًم

: ظمقور اًمنمط ظمقور اًمـؼقصي يدظمؾ ومقف صمالصمي أىمًومو، ويًؿك قمـد احوًمؽقي، واًمشوومعقي: سمخقور اًمـؼقصي 

 واًمعقى واًمتٍميي. وقمؾقف ومخقور اًمعقى ضمزء مـ ظمقور اًمـؼقصي وًمقس يمؾف.

د هـو: أنف إذا وضمد اًمعقى ذم اًمعلم، ومل يؽـ  صمؿي قمقى آظمر وىمع سمعده، ومنن ًمؾؿشؽمي طمؼ اخلقور سملم واعمرا

 اًمرد أو اإلمًوك، سمنمجوع اًمعؾامء.

أو خيؾ سموًمغرض اعمؼصقد مـف، ، أو ذم سمدًمف يـؼص ىمقؿتف ،  ومًٌى هذا اخلقور: هق فمفقر قمقى ذم اعمعؼقد قمؾقف 

 ل ظمقور اًمعقى.ومل يؽـ صوطمٌف مطؾعًو قمغم اًمعقى قمـد اًمتعوىمد، ومًؿّ 

ؾمالمي اعمعؼقد قمؾقف أو سمدًمف مطؾقسمي ًمؾعوىمد، وإن مل يشؽمـمفو ٕنَّ ؛  اخلقور منموط دًٓمي أو وؿـوً وصمٌقت هذا 

ع ًمف اخلقور ًمتدارك اخلؾؾ ومنذا مل شمتقاومر اًمًالمي اظمتؾ روو اًمعوىمد سموًمعؼد، واًمروو أؾموس اًمعؼقد، ومنم،  رصاطمي

ومر اًمًالمي مل يتحؼؼ أجضًو مٌدأ اًمتعودل ،  احلودث ذم اًمتٌودل اًمذي شمؼقم قمؾقف قمؼقد اعمعووووت، ومنمع وإذا مل شمتقا

 هذا اخلقور طمػوفمًو قمغم مٌدأ اعمًوواة هذا.

 : وىمد أثًٌ اًمنمع هذا اخلقور عمـ ومقضمئ سموًمعقى 

 (.1) ؾمقرة احوئدة :  َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ ىمول شمعومم :

وضمف اًمدًٓمي: أن اَّللَّ ضمؾ ضمالًمف أمر سموًمقوموء سموًمعؼد، وإمر يؼتيض اًمقوموء سمف ؾمؾقام مـ يمؾ قمقى، وإٓ ومنكف مل  

 . سمف قمغم احلؼقؼي يِػ 
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، إٓ  ، وومقف قمقى اعمًؾؿ أظمق اعمًؾؿ، ٓ حيؾ عمًؾؿ سموع مـ أظمقف سمقعوً : »☻ ىمول رؾمقل اهلل 

 .« سمقَّـف ًمف

ـو ومؾقس همشَّ  مـ»سمرضمؾ يٌقع ـمعومًو، وملدظمؾ يده ومقف ومنذا هق مٌؾقل، ومؼول: ☻  اًمـٌل  ومرَّ 

 «.مـَّو

يثًٌ ظمقور اًمعقى ذم اإلضمورة، يموًمٌقع. واًمعقى اعمقضمى ًمؾخقور ومقفو هق مو يؽقن ؾمًٌٌو ًمـؼص اعمـوومع اًمتل و 

وًمق سمػقات وصػ ذم إضمورة اًمذمي، وًمق طمدث اًمعقى ىمٌؾ اؾمتقػوء اعمـػعي وسمعد اًمعؼد. ويؽقن  ًمعؼدحماّل هل 

م سمتامم إضمر.  اعمًتلضمر سموخلقور سملم ومًخ اًمعؼد وسملم اؾمتقػوء اعمـػعي مع آًمتزا

  اًمعقى اعمقضمى ًمؾخقور:

ن اًمؼقؿي ذم قمرف اًمتجور مو خيؾق قمـف أصؾ اًمػطرة اًمًؾقؿي ويقضمى كؼصو واحلـوسمؾي : يمّؾ احلـػقَّي هق قمـد 

 ر.كؼصوكًو وموطمشًو أو يًػماً يموًمعؿك واًمعقَ 

وومعقَّي وقمـد   مو يـؼص اًمؼقؿي أو يػقت سمف همرض صحقح ، يمؿـ يشؽمي ؿموة ًمقضحل هبو ومقجد  هق : يمّؾ اًمشَّ

 ذم أذهنو ىمطعًو يؿـع صحي إوحقي هبو.

 و.أو كؼص قمـف ، : هق يمّؾ مو زاد قمـ اخلؾؼي إصؾقياإلمومقّي وقمـد 

 يشؽمط ًمثٌقت ظمقور اًمعقى سمعد آـمالع قمغم اًمعقى ذوط وهل: ذوط صمٌقت ظمقور اًمعقى:

. ومؾق طمدث اًمعقى سمعد اًمتًؾقؿ، أو قمـد وضمقد اًمعقى ىمٌؾ اًمعؼد، أو سمعده ىمٌؾ اًمتًؾقؿ أي أن يؽقن ىمديامً  - 1

 اعمشؽمي ٓ يثًٌ اخلقور.

قموحًو سمف قمـد أطمدمهو ومال ظمقور ًمف، ٕنف يؽقن  . ومنن يمونضمفؾ اعمشؽمي سمقضمقد اًمعقى قمـد اًمعؼد واًمؼٌض - 2

 راوقًو سمف دًٓمي.

ح هذا اًمنمط( ومؾق ذط ذًمؽ ومال ، )قمـد مـ يصحّ ًمعؼدحماّل قمدم اؿمؽماط احوًمؽ اًمؼماءة قمـ اًمعققب ذم  - 3

ه ومؼد أؾمؼط طمؼ كػًف.  ظمقور ًمؾؿشؽمي، ٕنف إذا أبرأ

 .أٓ يزول اًمعقى ىمٌؾ اًمرّد أو اًمػًخ - 4



 

يدي    25  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

 .ًمعقى ـمػقػًو يؿؽـ ازاًمتف دون مشؼي ورضرأٓ يؽقن ا -5

صّححقا اًمٌقع سمنمط اًمؼماءة مـ يمؾِّ قمقى، وإن مل شمعلم اًمعققب سمتعداد واإلمومقَّي احلـػقَّي هذا ويالطمظ أن 

ء أيمون اًمعقى مقضمقدًا ىمٌؾ اًمٌقع أم  ء أيمون اعمشؽمط ضموهاًل وضمقد اًمعقى ذم اعمٌقع أم قموحًو سمف. وؾمقا أؾمامئفو، ؾمقا

 سمعده ىمٌؾ اًمؼٌض. وهذا ذم فموهر اًمروايي قمـ أيب طمـقػي وأيب يقؾمػ.طمودصمًو 

وىمول حمؿد سمـ احلًـ وموًمؽ واًمشوومعل: يشؿؾ ذط اًمؼماءة: اًمعقى اعمقضمقد قمـد اًمعؼد ومؼط، ٓ احلودث 

 اًمؼماءة شمتـوول اًمٌمء اًمثوسمً اعمقضمقد.ٕنَّ سمعد اًمعؼد وىمٌؾ اًمؼٌض؛ 

وومعقَّي اًمواحوًمؽّقي اًمؼماءة قمـد شمصّح يمذًمؽ ٓ  وذم روايي قمـد احلـوسمؾي  إٓ قمـ قمقى ٓ يعؾؿ سمف اًمٌوئع، أمو مو شَّ

 اًمؼماءة قمـف.شمصّح يعؾؿ سمف ومال 

 وىمً ظمقور اًمعقى:

ؾع اعمشؽمي قمغم قمقى ذم اًمًؾعي، واظمتور رد اًمًؾعي ومفؾ يؾزمف أن يؽقن اًمرد قمغم اًمػقر سمحقٌ ًمق شملظمر إذا اـمَّ 

 شملظمػمه ٓ يًؼط طمؼف؟ٕنَّ رده ًمؾًؾعي ؾمؼط طمؼف مـ اًمرد، أو جيقز أن يرد اًمًؾعي متك ؿموء؛ 

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ذًمؽ قمغم صمالصمي أىمقال: 

: ظمقور اًمرّد سموًمعقى قمغم اًمؽماظمل، وٓ يشؽمط أن يؽقن رد اعمٌقع سمعد واحلـوسمؾياحلـػقَّي ىمول اًمؼقل إول : 

هذا ٕنَّ قمغم اًمروو؛ يدّل   اًمعؾؿ سموًمعقى قمغم اًمػقر. ومؿتك قمؾؿ اًمعقى وملظمر اًمرّد، مل يٌطؾ ظمقوره طمتك يقضمد مـف مو 

سمنؾمؼوـمفو أو سموكتفوء اًمقىمً احلؼقق إذا صمٌتً ٓ شمًؼط إٓ ٕنَّ اخلقور ذع ًمدومع اًمير، ومال يٌطؾ سموًمتلظمػم؛ و

 اعمحدد هلو، وًمقس هلذا احلؼ وىمً حمدد.

واًمًٌى ذم اؿمؽماط اًمػقر: هق أٓ يؾحؼ اًمعوىمد .ى قمغم اًمػقرظمقور اًمرد سموًمعق  اًمؼقل اًمثوين :وهق ًمؾشوومعقي 

 ؼد.أظمر رضر مـ اًمتلظمػم، ومنذا شملظمر ذم رد اعمعؼقد قمؾقف سمدون قمذر ؾمؼط طمؼف )ذم اًمرّد سموًمعقى( وًمزم اًمع

: اًمًؽقت قمـ اًمرد سمعد آـمالع قمغم اًمعقى أيمثر مـ يقملم يعتؼم روو شمقؾمط احوًمؽقي اًمؼقل اًمثوًمٌ: ، ومؼوًمقا

واًمًؽقت يقمو أو يقملم إذا ، ب، وًمق أىمًؿ أنف مل يرضسمعد اًمققملم ومال جيو إذا يمون مـ همػم قمذر، ومنن ـمؾى اًمردَّ 

وإن يمون ؾمؽقشمف ًمعذر، ،  أىمؾ مـ يقم يصدق سمال يؿلمف، وذم ادقمك ومقفام واضمد اًمعقى قمدم اًمروو صدق سمقؿقـ
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يمغقوب اًمٌوئع ظمورج اًمٌؾد ومؾف اًمرد مطؾًؼو مـ همػم يؿلم، وًمق ـمول اًمزمـ، ويًتحى ًمف أن يشفد أنف همػم راض، وأن 

 .اًمذي مـعف مـ رد اعمٌقع هق همقوب اًمٌوئع

 أثر ظمقور اًمعقى قمغم اًمعؼد :     

ًمف قمغم طمؽؿ اًمعؼد اًمذي هق اكتؼول اعمؾؽ، ومؿؾؽ اعمٌقع يثًٌ إن وضمقد ظمقور اًمعقى ذم اًمعؼد ٓ أثر 

 ريمـ اًمٌقع مطؾؼ قمـ اًمنمط. ٕنَّ ًمؾؿشؽمي طموًٓ، ومؾؽ اًمثؿـ يـتؼؾ إمم اًمٌوئع ذم احلول ، 

وأثر ظمقور اًمعقى هق ضمعؾ اًمعؼد همػم ٓزم سموًمـًٌي عمـ صمًٌ ًمف اخلقور ، ومؾف إمو اًمروو سموعمعؼقد قمؾقف يمام هق، 

 اخلقور ويؾزم اًمعؼد، وإمو رّده إمم موًمؽف إول، وطمقـئذ يٌطؾ اًمعؼد.وطمقـئذ يًؼط 

 واعمطوًمٌي سموًمتعقيض قمـ اًمـؼص واًمير ؟ ، وهؾ ًمف آطمتػوظ سموعمعؼقد قمؾقف 

وومعقَّي واحلـػقَّي مذهى  إوصوف ٓ يؼوسمؾفو رء مـ اًمثؿـ ٕنَّ وروايي قمـ أدمد : ٓ جيقز ًمف ذًمؽ ؛ اًمشَّ

 سمؿجرد اًمعؼد .

وٕنَّف وموشمف ضمزء مـ اعمٌقع ومجوز ًمف ـمؾى ، : جيقز ًمف ؛ ٕنف اـّمؾع قمغم قمقى مل يعؾؿ سمف واإلمومقَّي  احلـوسمؾيوىمول 

 اًمتعقيض .

 ذا طمصؾً ذم اعمٌقع سمعد اًمعؼد زيودة ومػقف طموًمتون : إ :طمؽؿ اًمرد مع اًمزيودة ذم اعمٌقع 

ًِّ احلوًمي إومم : أن شمؽقن اًمزيودة متصؾي سموعمٌقع اعمٌقع  واحلؿؾ واًمثؿرة ىمٌؾ اًمظفقر، ومنن اعمشؽمي يردّ ـ ؿَ ، يموًم

 سمـامئف، ٕنف يتٌعف ذم اًمعؼقد واًمػًقخ.

 :  احلوًمي اًمثوكقي : أن شمؽقن اًمزيودة مـػصؾي وهل كققمون

و مو يقهى ًمف( ، ومفق ًمؾؿشؽمي ذم مؼوسمؾي وامكف، أ ،  مثؾ )يمًى اًمعٌد ومنن يموكً اًمزيودة مـ همػم اعمٌقع -أ

 "  وهذا سموشمػوق اًمعؾامء.اخلراج سموًمضامن☻: " وهق معـك ىمقًمف 

إصؾ سمدوهنو  ، ويردّ  : يموًمقًمد واًمثؿرة واًمؾٌـ، ومفل ًمؾؿشؽمي أجضوً  وان يموكً اًمزيودة مـ قملم اعمٌقع -ب

وومعقَّي واحوًمؽّقي قمـد   واحلـوسمؾي .اًمشَّ

 إصؾ سمدوهنو. ؛ ٕنف ٓ يؿؽـ ردّ  : اًمزيودة احلودصمي ذم يد اعمشؽمي متـع اًمردّ احلـػقَّي وىمول 
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 ظمقور اًمرؤيي :  -د

هق أن يؽقن ًمؾؿشؽمي احلؼ ذم إمضوء اًمعؼد أو ومًخف قمـد رؤيي اعمٌقع، إذا مل يؽـ رآه قمـد إكشوء اًمعؼد أو ىمٌؾف 

 سمقىمً ٓ يتغػم ومقف قمودة.

ومعؾؿ مـ ،  ؼد اعمعلم اًمذي قمؼد قمؾقف ومل يرهًمعحماّل طمؼ يثًٌ ًمؾؿتؿؾؽ اًمػًخ أو اإلمضوء قمـد رؤيي أو هق : 

 هذا أن ظمقور اًمرؤيي هق ذم ذاء رء معلم هموئى، مل يًٌؼ ًمف رؤيي.

 ًمعؼد طملم اًمتعوىمد أو ىمٌؾف، ومنذا يمون ىمد رآه ؾمؼط ظمقوره.حماّل ومًٌى هذا اخلقور: قمدم رؤيي 

سمحؽؿ اًمنمع مـ همػم طموضمي ٓؿمؽماـمف ذم اًمعؼد، سمخالف ظمقور  -قمـد اًمؼوئؾلم سمف  -وصمٌقت هذا اخلقور 

 اًمنمط ، ومنكف منموط ذم اًمعؼد.

مومقي(  ظمقور اًمرؤيي ذم سمقع اًمعلم اًمغوئٌي واًمظوهريي واإلواحلـوسمؾي احوًمؽّقي واحلـػقَّي أضموز مجفقر اًمػؼفوء )وىمد 

 ويميده أن قمثامن سمـ قمػون«  ى ؿمقئًو مل يره، ومفق سموخلقور إذا رآهمـ اؿمؽم»أو همػم اعمرئقي، سمدًمقؾ مو يروى طمديثًو: 

زم »، ومل يؽقكو رأجوهو، ومؼقؾ ًمعثامن: همٌـً، ومؼول: ¶ سموع أروًو ًمف سموًمٌٍمة ًمطؾحي سمـ قمٌد اهلل  ◙

ذم ذًمؽ  امومحؽَّ «  زم اخلقور، ٕين اؿمؽميً مو مل أره»وىمقؾ ًمطؾحي إكؽ ىمد همٌـً، ومؼول: «. اخلقور؛ ٕين سمعً مو مل أره

 ٌػم سمـ مطعؿ، ومؼه سموخلقور ًمطؾحي.ضُم 

رًا مـفؿ قمغم ذقمقي هذا اخلقور.  ويمون ذًمؽ سمؿحي مـ اًمصحوسمي  ، ومل يـؽر قمؾقف أطمد، ومؽون إىمرا

ء رء هموئى قمـف، جيعؾ ًمف اخلقور قمـد رؤيتف دومعًو ًمؾير قمـف  واطمتجقا أجضًو سملن اًمشخص ىمد حيتوج إمم ذا

 قاومؼ ًمغروف أو عمؼصقده، وحتؼقؼًو ًمرووه اعمطؾقب ذم اًمعؼقد.طمقـام جيد اعمعؼقد قمؾقف همػم م

و وأمو مو ىمد يؽقن مـ ضمفوًمي ذم اعمعؼقد قمؾقف ومال شممصمر ذم صحي اًمعؼد،  ٓ شمػيض إمم اًمـزاع سمًٌى إقمطوء ٕهنَّ

 ًمعؼد.حماّل اخلقور عمـ مل ير 

ء أيمون سم وًمصػي، أم سمغػم اًمصػي، وٓ يثًٌ وىمول اًمشوومعل ذم اعمذهى اجلديد: ٓ يـعؼد سمقع اًمغوئى أصاًل، ؾمقا

 ذم اًمعؼد همررًا وضمفوًمي ىمد شمػيض إمم اًمـزاع سملم اًمعوىمديـ، وىمد هنك رؾمقل اهلل  قمـ سمقع اًمغرر. ٕنَّ ظمقور اًمرؤيي؛ 

 ىمطـل. أو سموـمؾ يمام ىمول اًمدار، ومفق طمديٌ وعقػ يمام ىمول اًمٌقفؼل « مـ اؿمؽمى مو مل يره»وأمو طمديٌ 

 هوت ًمؾػؼفوء ومقؿـ يثًٌ ًمف اخلقورهـوك ادمو  صمٌقت اخلقور:مـ يثًٌ ًمف اخلقور ووىمً 
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آدموه إول: أنف ًمؾؿشؽمي ومؼط، وًمقس ًمؾٌوئع ظمقور اًمرؤيي ومقام سموقمف ومل يره، يمؿـ ورث ؿمقئو مـ إقمقون ذم 

 يؼقل أوًٓ قمـ أيب طمـقػي، ومؼد يمون وهق مو اؾمتؼر قمؾقف مذهى احلـػقي، وهذا آظمر اًمؼقًملم  سمؾد سمعقد ومٌوقمف ىمٌؾ رؤيتف،

 صمؿ رضمع وىمول: اًمعؼد ذم طمؼ اًمٌوئع ٓزم، واخلقور ًمؾؿشؽمي ومؼط.  سمثٌقشمف ًمؾٌوئع أجضوً 

: إن قمدم اخلقور وًمزوم اًمعؼد هق إصؾ.   واؾمتدًمقا سمـص احلديٌ اعمثًٌ خلقور اًمرؤيي، وىموًمقا

 . يمؾقفام يعتؼم مشؽميوً ٕنَّ وذم سمقع اعمؼويضي يثًٌ ظمقور اًمرؤيي ًمؾطروملم، 

بق طمـقػي، واًمؼقل اًمؼديؿ أ، وهق اًمؼقل اًمذي رضمع قمـف اًمثوين: يثًٌ ظمقور اًمرؤيي ًمؾٌوئع أجضوً  آدموه

 ًمؾشوومعل، وروايي مرضمقطمي قمـ أدمد. 

 وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم ؾمؼقـمف سمؿقت صوطمٌف قمغم ىمقًملم :

سموقمتٌوره عمطؾؼ اًمؽّمّوي ٓ ًمتحور  ، وهق أنّف يًؼط سمؿقت صوطمٌف وٓ يـتؼؾ إمم ورصمتف  ، أطمدمهو : ًمؾحـػّقي 

وهمويتف أن يـظر اعمشؽمي : هؾ يصؾح ًمف اعمٌقع أم ٓ ؟ ومع اقمتٌورهؿ إّيوه ظمقورًا  ، اًمّير أو اخلؾػ ذم اًمقصػ 

واحلؼقق اعمرشمٌطي سمؿشقئي اًمعوىمد ٓ  ، ومؼد ىموًمقا : إّكف مرشمٌٌط سموإلرادة مـ طمقٌ آؾمتعامل  ، طمؽؿّقًو مـ ضمفي اًمثٌقت 

 وهق مًتحقؾ . ، كؼؾ اإلرادة واعمشقئي إًمقف  ، اكتؼوهلو إمم اًمقارث يعـل ٕنَّ  ،  شمقرث

 سمؾ يـتؼؾ إمم وارصمف . ، وهق أنّف ٓ يًؼط سمؿقت صوطمٌف  ، وموًمؽ واًمّثوين : ًمؾّشوومعّقي 

 وىمً صمٌقت اخلقور: 

اعمعؼقد قمؾقف وريض سمف وىمً صمٌقت ظمقور اًمرؤيي هق وىمً اًمرؤيي، ٓ ىمٌؾفو. وًمذا ًمق أمه اًمعؼد ىمٌؾ رؤيي 

اًمـص أثًٌ اخلقور سمعد ٕنَّ سملن ىمول: أضمزت أو روقً وكحق ذًمؽ، صمؿ رآه يمون ًمف أن يرده سمخقور اًمرؤيي.  رصحيوً 

 اًمرؤيي ، واؾمؼوـمف ىمٌؾفو اؾمؼوط ًمف ىمٌؾ صمٌقشمف.

ق مو وظمقور اًمعقى وه، يًؼط ظمقور اًمرؤيي ذم إصؾ سمام يًؼط سمف ظمقور اًمنمط   مو يًؼط سمف ظمقور اًمرؤيي:

 يليت:

وموًمٍميح أن يؼقل: أضمزت اًمعؼد أو أمضقتف أو روقً سمف  قمغم اًمروو سموًمعؼد رصاطمي أو دًٓمي:يدّل   مو  - 1

قمغم اإلضموزة واًمروو يدّل   وكحق ذًمؽ. واًمدًٓمي قمغم اًمروو: أن يتٍمف ذم اعمعؼقد قمؾقف سمعد اًمرؤيي ٓ ىمٌؾفو شمٍمومًو 

 إضمورشمف، أو رهـف أوهٌتف. سموًمعؼد يمؼٌض اًمٌمء، وآكتػوع سمف، وسمقعف أو
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واًمًٌى ذم اؿمؽماط يمقن اًمتٍمف سمعد اًمرؤيي: هق أن اخلقور طمؼ أثٌتف اًمشورع سمعد اًمرؤيي، واحلؼقق ٓ شمًؼط 

 ىمٌؾ صمٌقهتو.

ء أيمون سمػعؾ اًمعوىمد أم سمػعؾ ؿمخيص أضمـٌل قمـ اًمعؼد، أم  ًمعؼد، أو شمعقٌف سمعقى يؿـع اًمرد،حماّل هالك  - 2 ؾمقا

 سمآومي ؾمامويي.

وهل اًمزيودة اعمتصؾي همػم اعمتقًمدة مـ إصؾ يموًمٌـوء  ، اعمعؼقد قمؾقف سمعد اًمؼٌض زيودة متـع اًمردّ زيودة  - 3

ًِّ ، تقًمدة مـف يموًمقًمد واًمؾٌـ واًمصقفوصٌغ اًمٌمء، واًمزيودة اعمـػصؾي اعم ؿـ أمو اًمزيودة اعمتصؾي اعمتقًمدة مـف يموًم

 .ٓ متـع اًمردّ واًمؽؼم، واًمزيودة اعمـػصؾي همػم اعمتقًمدة مـف يموًمغؾي، ومنهنو 

واحلـوسمؾي  يمخقور احلـػقَّي ومال يقرث ظمقور اًمرؤيي قمـد  مقت صوطمى اخلقور، ؾمقاء ىمٌؾ اًمرؤيي أم سمعدهو. - 4

 اخلقور جمرد رهمٌي ومشقئي أو طمؼ ؿمخيص.ٕنَّ اًمنمط؛ 

احلؼقق اإلرث يثًٌ ذم ٕنَّ : يقرث ظمقور اًمرؤيي يمام يقرث ظمقور اًمتعقلم واًمعقى؛ واًمشوومعقيوىمول موًمؽ 

 وإمقال اعمؿؾقيمي قمغم اًمًقاء.

 . رؤيتف ىمٌؾ سموعمٌقع اعمشؽمي شمٍمف – 5

ة مضق – 6 ة سمؿضق يـؼيض ممىمً طمؼ اخلقورٕنَّ  وذًمؽوعمُدَّ   . اعمٌقع اعمشؽمي يردَّ  نأ دون اعمـوؾمٌيوعمُدَّ
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 وأىمًومفاًمرسمو أطمؽوم أنقاع أظمرى مـ اخلقورات ، واعمحورضة اخلومًي : 

 أنقاع أظمرى مـ اخلقورات :أوًٓ : 

 ظمقور اًمقصػ ، أو )ظمقور ومقات اًمقصػ اعمرهمقب ومقف(: وهق أن يؽقن اعمشؽمي خمػماً سملم أن يؼٌؾ سمؽّؾ  -1

 اًمثؿـ اعمًؿك أو أن يػًخ اًمٌقع طمقٌ وموت وصػ مرهمقب ومقف، ذم سمقع رء هموئى قمـ جمؾس اًمعؼد. 

مثوًمف أن يشؽمي ؿمقئًو يشؽمط ومقف صػي معقـي همػم فموهرة، وإكام شمعرف سموًمتجرسمي، صمؿ يتٌلم قمدم وضمقدهو، أو 

يشؽمي سمؼرة قمغم أهنو طمؾقب، ومظفرت همػم طمؾقب، أو يشؽمي ضمقهرة قمغم أهنو أصؾقي، ومظفرت أهنو شمؼؾقد صـوقمل 

هذا وصػ ٕنَّ ٌقع سمجؿقع اًمثؿـ اعمًؿك؛ ًمألصؾقي، ومقؽقن اعمشؽمي خمػماً إن ؿموء ومًخ اًمٌقع، وإن ؿموء أظمذ اعم

اعمشؽمي مو ريض سمف دوكف، ومصور يمػقات ٕنَّ مرهمقب ومقف، يًتحؼ ذم اًمعؼد سموًمنمط، ومنذا وموت أوضمى اًمتخقػم؛ 

  وصػ اًمًالمي.

 أطمؽوم هذا اخلقور:

ومؾق موت اعمشؽمي اًمذي ًمف ظمقور اًمقصػ، ومظفر اعمٌقع ظموًمقًو مـ ذًمؽ اًمقصػ،  ، يقرث ظمقور اًمقصػ -أ

 يمون ًمؾقارث طمؼ اًمػًخ.

 إذا شمٍمف اعمشؽمي اًمذي ًمف ظمقور اًمقصػ سموعمٌقع شمٍمف اعمالك، سمطؾ ظمقوره. -ب

ه، ومؾف يثًٌ ًمؾؿشؽمي احلؼ ذم ومًخ اًمٌقع أو اؾمتٌؼوء اعمٌقع سمجؿقع اًمثؿـ، ومنن هؾؽ اعمٌقع أو شمعقى ذم يد -ضمـ

، ويعرف ذًمؽ سمتؼقيؿ اعمٌقع مع اًمقصػ، اًمرضمقع قمغم اًمٌوئع سمؿؼدار كؼص اعمٌقع سمًٌى ومقات اًمقصػ اعمرهمقب ومقف

 وسمدون اًمقصػ، ويضؿـ اعمشؽمي اًمػرق سمقـفام.

وهق إفمفور اعمٌقع ذم صقرة همػم صقرشمف احلؼقؼقي ومؿـ   -يعد كققًمو مـ ظمقور اًمـؼقصي  -ظمقور اًمتدًمقس : -2

 . ذم سمقع ومنن ًمف اخلقور ُدًم َس قمؾقف

  ."هق إسمداء اًمٌوئع مو يقهؿ يمامًٓ ذم مٌقعف يموذسًمو، أو يمتؿ قمقٌف" ىمول اسمـ قمرومي : 

 ☻ -ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  ◙ي اًمغـؿ واإلسمؾ واًمٌؼر حلديٌ أيب هريرة يذًمؽ شمٍمومـ 

ـْ اسِْمَتوقَمَفو سَمْعُد  :  - سمَِؾ َواًْمَغـََؿ، وَمَؿ وا َاإْلِ َٓ شُمٍَمُّ َهو، " َؽَفو، َوإِْن ؿَموَء َردَّ ًَ ٌََفو، إِْن ؿَموَء َأْم ُؾ ـِ سَمْعَد َأْن حَيْ وَمُفَق سمَِخػْمِ َاًمـََّظَرْي

ـْ مَتٍْر" ُمتََّػٌؼ قَمَؾقِْف، َوذِم ًَمْػٍظ: "وَمُفَق سمِ  َقوِر صَماَلصَمَي َأجَّوٍم" َوَصوقًمو ِم
 .وخْلِ
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ومـف مو يػعؾ ذم ،  غ اًمثقب اًمؼديؿ ًمقظفر أنف ضمديدويشؿؾ مو يظفر يمامًٓ ذم اعمٌقع وإن مل يؽـ ومقف قمقى، يمصٌ

 قمٍمكو مـ ـمالء اًمًقورات اًمؼديؿي ًمتظفر سملهنو طمديثي، واًمتالقمى سمعداد اًمًقورة ًمتظفر سملهنو ىمؾقؾي آؾمتعامل.

 .ظمقور اًمتعقلم : وهق ان يشؽمط اعمشؽمي شملظمػم شمعقلم اعمٌقع مـ سملم قمدة أؿمقوء حمددة ذم اًمعؼد مدة معؾقمي -3

 قمغم صحي ظمقور اًمتعقلم ذم اًمٌقع.احلـػقَّي  كصَّ وىمد  

وصقرشمف أن يؼقل اعمشؽمي ًمؾٌوئع: اؿمؽميً مـؽ أطمد هذيـ اًمثقسملم أو أطمد هذه إثقاب اًمثالصمي مـ همػم 

شمعقلم، قمغم أن خيتور أَيو ؿموء. وذيمروا ًمف قمدة ذوط مـفو: أن يؽقن اًمٌقع ومقف قمغم واطمد مـ اصمـلم أو صمالصمي ٓ سمعقـف، 

 يزيد قمـ صمالصمي، ومال جيقز قمغم واطمد مـ أرسمعي، ومنن هذه اًمصقرة همػم ضموئزة قمـدهؿ، ٓكدوموع احلوضمي سموًمثالصمي، ومال

 .ًمقضمقد ضمقد ورديء

ًمق  وهق أن خيؼم اًمٌوئع سموًمثؿـ سمخالف اًمقاىمع، أو فمفر أنف أىمؾ ممو أظمؼم سمف،يمام ظمقور اخلقوكي ذم سمققع إموكي: -4

اؿمؽمى ىمؾامً سمامئي، ومجوءه رضمؾ وىمول: سمعـقف سمرأس موًمف، ومؼول: رأس موًمف موئي ومخًقن، ومٌوقمف قمؾقف، صمؿ شمٌلم يمذب 

 اًمٌوئع ، ومؾؾؿشؽمي اخلقور سملم اإلمًوك وأظمذ اًمػرق، أو اًمػًخ وأظمذ اًمؼقؿي. 

 وسمققع إموكي هل قمغم قمّدة أنقاع مـفو:

 وجيى أن يؽقن اًمثؿـ معؾقمًو.ط دون زيودة أو كؼصون، سمقع اًمتقًمقي: وهق اًمٌقع سمرأس احول ومؼ -

، مثؾ اًمؼقل سمعتؽ هذا اًمٌمء سمثؿـف وهق موئي سمقع اعمراسمحي: وهق سمقع اًمٌمء سمثؿـف اعمشؽمى سمف مع رسمح معؾقم -

 ديـور مع رسمح ديـوريـ.

قمـ رأس احول، أي  وهق سمقع حيدد ومقف اًمثؿـ سمـؼص : ] اًمقوقعي ، أو احلطقطي ، أو اًمـَّؼقصي[ سمقع اعمقاوعي -

وجيى أن يؽقن رأس احول ذم مجقع هذه اًمٌققع ،  ي ديـور سمقوقعي ديـور مـ يمؾ قمنمةن يٌقعف مو صمؿـف موئل، يم سمخًورة

وخيػم اعمشؽمي سمًٌى ذًمؽ سملم أظمذ اعمٌقع سمؽؾ صمؿـف، أو ،  وهق يعتؿد قمغم أموكي اًمٌوئع معؾقمًو ًمدى اًمٌوئع واعمشؽمي،

 ط مـ اًمثؿـ ىمدر اخلقوكي ذم اًمتقًمقي.رده ًمػقات اًمروو، وًمف احل

، وهذا اًمٌوئع يرهمى قمودة سمؽتامن رأس احولٕنَّ سمقع اعمًوومي: وهق مٌودًمي اعمٌقع سمام يؽماى قمؾقف اًمعوىمدان؛  -

 هق اًمٌقع اًمشوئع أن.
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اعمشؽمي إذا مل وهق أن يشؽمط اعمتٌويعون ذم قمؼد اًمٌقع سموًمـًقئي أن هق ومرع قمـ ظمقور اًمنمط،  ظمقور اًمـؼد: -5

  .يدومع اًمثؿـ ذم إضمؾ اعمعلم، وهق صمالصمي أجوم، ومال سمقع سمقـفام

ة واًمػرق سمقـف وسملم ظمقور اًمنمط: أن إصؾ ذم ظمقور اًمنمط اًمؾزوم، ومنذا اكتفت اعمنموـمي دون ومًخ، ًمزم. وعمُدَّ

إذا سمؼل اعمٌقع قمغم طموًمف، وٓ أمو ظمقور اًمـؼد وموٕصؾ ومقف قمدم اًمؾزوم، ومنذا مل يـؼد اًمثؿـ ذم اًمثالث ومًد اًمٌقع 

 يـػًخ، سمدًمقؾ أن اعمشؽمي يتؿؾؽ اعمٌقع سموًمؼٌض. وقمـد احلـوسمؾي: يـػًخ اًمٌقع.

 ىمًومف.أأطمؽوم اًمرسمو وصموكقًو : 

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱاًمرسمو ذم اًمؾغي: اًمزيودة، ىمول اهلل شمعومم:  

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ[ أي زادت وكؿً، وىمول ؾمٌحوكف: 5]احلٍ:  َّ  مق حق مف خف

[ 92]اًمـحؾ:   َّ  مخجخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ

 قمغم ومالن( أي زاد قمؾقف.ألنَّ أي أيمثر قمددًا، يؼول: )أرسمك وم

رسمقي سمجـًف، وشملظمػم اًمؼٌض  اًمرسمو هق اًمزيودة اعمنموـمي أو اعمتعورف قمؾقفو ذم مٌودًمي يمّؾ اًمرسمو ذم آصطالح : 

 ذم إمقال اًمتل جيى ومقفو اًمتؼوسمض.

 يـؼًؿ اًمرسمو ذم آصطالح اًمػؼفل امم ىمًؿلم :  أىمًوم اًمرسمو : 

: وهق اًمزيودة اعمنموـمي قمغم رأس احول مؼوسمؾ إضمؾ ذم ىمرض  )أطمدمهو( رسمو اًمديقن ويًؿك )رسمو اًمـًقئي( 

 أو ذم شملظمػم ديـ ، وهق اًمذي يمون معروومو قمـد اًمعرب ذم اجلوهؾقي ، وكزل حتريؿف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .

ء أيمون مـشمه ىمروًو أم سمقعًو أم همػم ذًمؽ. ومنذا ؿمخص ٔظمر دَ ذّمي إومم: أن يتؼرر ذم  : وًمف صقرشمون  يـ. ؾمقا

يـ  إضمؾ ـموًمٌف رّب  طمؾَّ   , ومؼول اعمديقن: زدين ذم إضمؾ أزدك ذم اًمدراهؿ ومػعؾ.اًمدَّ

هذا اًمـقع سمرسمو واًمثوكقي : أن يؼرض ؿمخص آظمر قمنمة دراهؿ سملطمد قمنم أو كحق ذًمؽ إمم أضمؾ. ويًؿك 

 اًمؼروض )أي اًمؼرض سمػوئدة منموـمي قمغم اعمؼؽمض(.

،  )واًمـقع اًمثوين( رسمو اًمٌققع : هق رسمو جيري قمـد اًمتٌويع سملم أصـوف حمددة مـ إمقال ، شمًؿك إمقال اًمرسمقيي

وىمد طمرم أصـوف ؾمتي هل اًمذهى واًمػضي واحلـطي واًمشعػم واعمؾح واًمتؿر وهق اعمعروف سمرسمو اًمػضؾ. وهق يؼع ذم 
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ؾمدًا ًمؾذرائع، أي مـعًو مـ اًمتقصؾ سمف إمم رسمو اًمـًقئي، سملن يٌقع ؿمخص ذهًٌو مثاًل إمم أضمؾ صمؿ يمدي ومضي سمؼدر زائد 

 مشتؿؾ قمغم اًمرسمو.

)اًمذهى سموًمذهى واًمػضي سموًمػضي واًمؼم سموًمؼم  ☻ وهذا اًمـقع مـ اًمرسمو صموسمً اًمتحريؿ سمؼقًمف 

ء ، واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر سموًمتؿر واعمؾح سموعمؾح مثال سمؿثؾ  ء سمًقا ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ومٌقعقا  ،يدا سمقد  ، ؾمقا

 .سمقد(  يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يداً 

 ًوء:ورسمو كَ  ،وهق ىمًامن: رسمو ومضؾ

ومنذا سموع اًمشخص همػمه  مع زيودة أطمد اًمعقولم قمغم أظمر .رسمو اًمػضؾ : وهق سمقع مول رسمقي سمجـًف طموٓ  -1

 يمون ذًمؽ رسمو ومضؾ.،درمهًو سمدرمهلم أو صوقمًو مـ متر سمصوقملم مـف مع اًمتؼوسمض 

ومنذا سموقمف  .رسمو اًمـًوء : هق شملظمػم أطمد اًمٌدًملم ذم سمقع مول رسمقي سمجـًف او سمغػم ضمـًف اذا اشمػؼو ذم قمؾي اًمرسمو -2

 مـ متر سمصوع مـ ؿمعػم مع شملظمػم أطمد اًمٌدًملم , يمون ذًمؽ رسمو كًوء. ديـورا سمعنمة دراهؿ أو صوقمو

 -ىموقمدة ذم سمقع إمقال اًمرسمقيي :

 .اذا سمقع احول اًمرسمقي سمجـًف ومقشؽمط ومقف اًمتؼوسمض واًمتامصمؾ 

 .واذا سمقع احول اًمرسمقي سمغػم ضمـًف مع آشمػوق ذم اًمعؾي ومقجى اًمتؼوسمض وجيقز اًمتػووؾ 

 ،أمو اذا سمقع احول اًمرسمقي سمغػم ضمـًف مع آظمتالف ذم اًمعؾي ومال جيى اًمتؼوسمض وٓ اًمتامصمؾ 

  احلؽؿ اًمتؽؾقػل ًمؾرسمو:

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاًمرسمو حمرم ذم يمتوب اهلل شمعومم، ىمول ضمّؾ ؿملنُف:  

[. 275]اًمٌؼرة:   َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم

 [.278]اًمٌؼرة:  َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: وضمؾَّ  وىمول قمزّ 

د ؾمٌحوكف وشمعومم اعمتعومؾ سموًمرسمو سملؿمد اًمققمقد، ومؼول شمعومم:   حم جم يل ىل مل خل ُّٱوشمققمَّ

[، أي: ٓ يؼقمقن مـ ىمٌقرهؿ قمـد اًمٌعٌ، إٓ يمؼقوم 275]اًمٌؼرة:   َّ منخن حن جن يم  ىم مم خم

 اًمدكقو.اعمٍموع طموًمي رصقمف؛ وذًمؽ ًمتضخؿ سمطقهنؿ سمًٌى أيمؾفؿ اًمرسمو ذم 
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ه رؾمقل اهلل  ، ومعـ  - ☻ -وقمدَّ مـ اًمؽٌوئر، وًمعـ يمؾَّ اعمتعومؾلم سموًمرسمو، قمغم أيِّ طموٍل يموكقا

َؿ  -ىمول: ًمعـ رؾمقل اهلل  - ◙ -ضموسمر  ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ ٌف، وؿموهديف، وىمول: آيمؾ اًمرسمو، ومقيمؾف، ويموشم -َصغمَّ اَّللَّ

  . )هؿ ؾمقاء( 

 :اًمًـيومـ إدًمي قمغم حتريؿ اًمرسمو مـ  

ٌَْع اعْمُقسمَِؼوِت ، َوَذيَمَر  ☻مو ضموء ذم احلديٌ اًمصحقح أن اًمـٌل  -1 ًَّ ٌُقا اًم
ىمول: )ىَموَل : اضْمَتـِ

 .ِمـَْفو َآيمُِؾ اًْمِرسَمو (

ـَ : )  ىمول – ◙ -وضموء ذم صحقح مًؾؿ قمـ ضموسمر  -2   َرؾُمقُل  ًَمَع
ِ
سَمو  ☻ اَّللَّ آيمَِؾ اًمرِّ

ٌء ( . ٌَُف َوؿَموِهَدْيِف َوىَموَل ُهْؿ ؾَمَقا
 َوُمْميمَِؾُف َويَموشمِ

اًمذهى سموًمذهى، واًمػضي ☻ : ىمول: )ىمول رؾمقل اهلل  ◙قمـ قمٌودة سمـ اًمصومً  -3

ء يدًا سمقد، ومنذا اظمتؾ ء سمًقا ػً سموًمػضي، واًمؼم سموًمؼم، واًمشعػم سموًمشعػم، واًمتؿر سموًمتؿر، واعمؾح سموعمؾح مثال سمؿثؾ ؾمقا

 .هذه إصـوف ومٌقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدًا سمقد(

هنك أن يٌوع صـػ مـ هذه إصـوف اعمذيمقرة ذم  ☻أن اًمـٌل  وضمف اًمدًٓمي مـ احلديٌ:

احلديٌ سمجـًف متػوواًل، وأمر أن يؽقكو متًوويلم، وإمر هـو ًمؾقضمقب، إذ ٓ صورف ًمف. قمـ أصؾف.. وكص ذم 

وف ًمؾـوس أن يٌقعقا يمقػ ؿموءوا، وهذا يػفؿ مـف أنف طمول اشمػوق اجلـس ًمقس احلديٌ قمغم أنف طمول اظمتالف إصـ

 هلؿ اخلقور ذم اًمٌقع إٓ سمنمط اًمؼٌض واًمتًووي.

ومؼد أمجع اعمًؾؿقن ىموـمٌي قمغم حتريؿ اًمرسمو ذم اجلؿؾي وإن اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم سمعض  أمو اًمدًمقؾ مـ آمجوع :

 وقمغم أنف مـ اًمؽٌوئر(.، : )أمجع اعمًؾؿقن قمغم حتريؿ اًمرسمو ♫ اإلموم اًمـقوّي ىمول ،  مًوئؾف

ن اإِلؾمالم يدقمق إمم اًمتعوون واإليثور ًمغرس اعمحٌي وإًمػي سملم أومراد اعمجتؿع، واًمرسمو إ احلؽؿي ذم حتريؿ اًمرسمو:

إمقال  يًٌى اًمعداوة سملم إومراد ويؼيض قمغم روح اًمتعوون سمقـفؿ، واًمرسمو يتحصؾ سمدون مشؼي، ممو يدومع أصحوب

إمم اختوذه وؾمقؾي ًمؾؽًى وقمدم اًمتقضمف إمم اعمؽوؾمى إظمرى اعمػقدة ًمؾؿجتؿع وإمي مـ دمورة وزراقمي وصـوقمي 

وهمػمهو، وذًمؽ يمدي إمم اكؼطوع اعمـوومع ًمؾػرد واعمجتؿع، ويؼؾؾ ومرص اًمعؿؾ ًمٌعض ومئوت اعمجتؿع، ويزيد اًمػؼراء 

اًمتل شمدقمق إمم اًمتعوون واًمتؽوومؾ اًمذي حيؼؼ روموهقي اعمجتؿع ومؼًرا وإهمـقوء همـك، وهق ظمالف مٌودئ اإِلؾمالم 

 وؾمعودشمف، وًمذًمؽ وهمػمه طمرمف اإِلؾمالم.
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  ذم اًمـؼديـ وإصـوف إرسمعي قمؾي اًمرسمواعمحورضة اًمًودؾمي : 

 :  ًتي اًمقاردة ذم إطموديٌ أشمقياًمرسمو جيري ذم إصـوف اًم أنَّ  ôٓ ظمالف سملم اًمعؾامء 

: ))اًمذهى سموًمذهى واًمػضي سموًمػضي واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر - ☻ -ىمقًمف 

ء(( رواه اًمٌخوري  .سموًمتؿر واعمؾح سموعمؾح مثاًل سمؿثؾ يدًا سمقد ومؿـ زاد أو اؾمتزاد ومؼد أرسمك، أظمذ واعمعطل ومقف ؾمقا

: ))اًمذهى سموًمذهى واًمػضي سموًمػضي واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر - ☻ -ىمقًمف و

 يدًا سمقد ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ومٌقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدًا سمقد سموًم
ٍ
ء ًء سمًقا تؿر واعمؾح سموعمؾح مثاًل سمؿثؾ ؾمقا

  ومؿـ زاد أو اؾمتزاد ومؼد أرسمك(( رواه مًؾؿ.

واًمذي اظمتؾػقا ومقف هق اًمعؾي اًمتل مـ أضمؾفو ضمرى اًمرسمو ذم هذه آصـوف طمتك يروا هؾ يؼوس همػمهو قمؾقفو 

 أم ٓ؟ 

ومريؼ مـفؿ: إن اًمرسمو ٓ جيري ذم همػم هذه إصـوف اعمـصقص قمؾقفو ومل يتؽؾػقا اًمٌحٌ قمـ اًمعؾي ٕهنؿ  ومؼول

ٓ يؼقًمقن سموًمؼقوس أصالً وهمٓء هؿ اًمظوهريي ومـ واومؼفؿ مـ أهؾ اًمعؾؿ، واًمؼوئؾقن سملن هلو قمؾي، وهمػمهو يؾحؼ هبو 

 : ـحق أيتقمـد آشمػوق ذم اًمعؾي اظمتؾػقا ذم حتديد هذه اًمعؾي قمغم اًم

 (اًمذهى واًمػضياًمـؼديـ )أوًٓ : قمؾي اًمرسمو ذم 

 :  قمغم أىمقال مـفواظمتؾػ اًمعؾامء ذم قمؾي اًمرسمو ذم اًمذهى واًمػضي 

تف هل اًمؼقل إول : إن قمؾي رسمو اًمػضؾ ذم اًمذهى واًمػضي هل اًمقزن مع اشمػوق اجلـس، وأمو رسمو اًمـًقئي ومعؾّ 

 ،، وأدمد ذم أؿمفر اًمروايوت قمـف احلـػقَّي وهق مذهى  احتود اجلـس .، أو  اًمقزن ؛  أطمد وصػل قمؾي رسمو اًمػضؾ

 .واإلمومقَّي 

 رسمو.  سمجـًف إذا يمون متػوواًل، وموًمذهى سموًمذهى متػووالً  قعَ مقزون سمِ  ومقحرم قمغم هذا اًمؼقل يمّؾ 

. أي ان اًمرسمو جيري ذم مجقع اعمقزوكوت ؾمقاء يموكً  ويشؽمط ًمصحتف اًمتًووي ذم اًمقزن واحلؾقل، واًمتؼوسمض

جيري  ذًمؽ.  وٓ مثؾ :احلديد واًمذهى واًمـحوس واًمؾحؿ  واًمؼطـ وكحق وؾمقاء يموكً مطعقمي أم ٓ،، أثامكًو أم ٓ 

 رسمو اًمٌققع قمـد همٓء ومقام ًمقس سمؿقزون يموًمػؾقس وإوراق اًمـؼديي وكحق ذًمؽ.

 واؾمتدًمقا : 
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سموًمذهى وزكو سمقزن مثال سمؿثؾ، واًمػضي سموًمػضي وزكو سمقزن مثال : ))اًمذهى ☻سمؼقًمف   -1

 سمؿثؾ، ومؿـ زاد واؾمتزاد ومفق رسمو(( .

ىمول: ))ٓ شمٌقعقا اًمذهى سموًمذهى وٓ اًمقرق سموًمقرق إٓ وزكو سمقزن  ☻أن رؾمقل اهلل  -2

ء((  .مثال سمؿثؾ ؾمقاء سمًقا

سمؿثؾ { واًمتامصمؾ يؽقن  ذط اًمتامصمؾ سمؼقًمف } مثالً  ☻احلديثلم : اكف هذيـ وضمف اًمدًٓمي مـ 

وأن إمقال اًمرسمقيي ، ومعؾؿ سمذًمؽ أن مو ٓ يؽول وٓ يقزن ٓ يؽقن مـ إمقال اًمرسمقيي ، سموًمقزن أو اًمؽقؾ ٓ همػم 

إذ احلؽؿ ٓ يثًٌ ، ومو ٓ يؽقن مـ ذوات إمثول ًمقًً مـ إمقال اًمرسمقيي ، هل اًمتل شمؽقن مـ ذوات إمثول 

 ف .سمدون حمؾّ 

ً ذم احلؽؿ ومؽقن اًمًؾعي يصّح سملن اًمتعؾقؾ سموًمقزن ًمقس وصػًو مـوؾمًٌو  :آؾمتدٓلكقىمش هذا  أن يؽقن ممصمرا

اًمقزن ًمقس وصػًو مالزمًو ًمألمقال سمؾ هق ٕنَّ و،  مي يمؽقهنو شمـؼؾ أو شمٌوع أو شمشؽمىشمقزن أو شمؽول مـ صػوهتو اًمعو

وهذا يمدي إمم أن  وذم آظمر سموًمعد،، سموًمقزن وذم آظمر ، أمر قمورض ومؿـ إؿمقوء مو شمعلم مؼدارهو ذم سمؾد سموًمؽقؾ 

 وذم آظمر مل شمتحؼؼ.، يؽقن كقع حتؼؼً ومقف قمؾي اًمرسمو ذم سمؾد 

 ن اًمعؾي ومقفام همؾٌي اًمثؿـقي.إاًمؼقل اًمثوين: 

ء يموكً شمؼماً أو ميوسمي أو طمؾقًو أو أواكقًو. أمو مو قمدا اًمذهى  ومتؽقن اًمعؾي ىمورصة قمغم اًمذهى واًمػضي ؾمقا

وهذا هق اعمشفقر ذم مذهى  إمقال اًمرسمقيي ومخرج سمذًمؽ اًمػؾقس واحلديد واًمـحوس وهمػمهو.واًمػضي ومؾقس مـ 

 واًمشوومعقي.احوًمؽّقي 

واؾمتدل همٓء : سملن اًمـؼديـ ضمقهران كػقًون هبام شمؼدر إؿمقوء ومفام صمؿـ اعمٌقعوت وهبام يتقصؾ إمم ؾموئر 

ن اًمرائجون ذم يمؾ زمون ومؽون.  إؿمقوء ومهو اًمعـٍما

سملن طمؽؿي اًمتحريؿ ًمقًً مؼصقرة قمغم اًمـؼديـ سمؾ شمتعدامهو إمم همػممهو مـ  ش هذا آؾمتدٓل :وىمد كقىم

 ومرق. اًمظؾؿ اعمراقمك إسمعوده ذم حتريؿ اًمرسمو ذم اًمـؼديـ طموصؾ ومقفو وٕٓنَّ إثامن يموًمػؾقس واًمقرق اًمـؼدي 

ًمإلموم أدمد ذم إطمدى اًمروايتلم وهق ىمقل   اًمؼقل اًمثوًمٌ: إن قمؾي اًمرسمو ذم اًمذهى واًمػضي هل مطؾؼ اًمثؿـقي.

يـ قمـف، وىمقل ذم مذهى اإلموم موًمؽ ذم همػم اعمشفقر قمـف ،وهق اظمتقور أيب اخلطوب مـ احلـوسمؾي، ومقومؼ  سمـ ىمدامي، اًمدَّ

 واسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ .
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 ومدظمؾ ذم ذًمؽ اًمذهى واًمػضي واًمػؾقس وإوراق اًمـؼديي مو يًتخدم صمؿـًو ًمألؿمقوء، ومقجري اًمرسمو ذم يمّؾ 

ء يموكو  وهمػمهو. ًمؽـ يػرق سملم اًمذهى واًمػضي وهمػممهو سملنَّ  اًمرسمو جيري ذم اًمذهى واًمػضي أجًو يمون ؿمؽؾفام أي ؾمقا

،  ؾقوً أو يموكو طُم ،  ؼميـ)أي ظموملم(أو يموكو شمِ ،  ميوسملم أي دكوكػم ودراهؿ)اًمدكوكػم مـ اًمذهى واًمدراهؿ مـ اًمػضي(

هرمهو مفام يمون ؿمؽؾفام وصقرهتام .وأمو مو قمدامهو ومال جيري ومقف اًمرسمو اًمثؿـقي ذم اًمذهى واًمػضي ذم ذاهتام وضمقٕنَّ 

  ق ٓ جيري ومقف اًمرسمو إٓ إذا رضسمً كؼقدًا.إٓ إذا اؾمتخدم صمؿـًو ًمؾتٌودل وموًمـحوس واًمقرِ 

ئدهو رسمَّ ♫ احلوومظ اسمـ قمٌد اًمؼَمّ ىمول   ، ومتؽقن شمؾؽ قمؾي( .ام طمدث ضمـس آظمر جيعؾ صمؿـوً : )مـ ومقا

ر اًمعؿؾي وصمٌوهتو سمحقٌ ٓ دمعؾ  واؾمتدًمقا : سملنَّ  احلؽؿي مـ حتريؿ اًمرسمو ومقفام إكام هق قمؿقم اعمصؾحي ذم اؾمتؼرا

ر اًمذي أريد هبو أن شمؽقن أثامكًو ًمؾؿٌقعوت وىمقؿ اعمتؾػوت .، يموًمعروض هتٌط شمورة وشمرشمػع شمورة   ويزول مـفو اإلؾمتؼرا

و أمو اًمدراهؿ واًمدكوكػم وم اعمعقور اًمذي سمف يعرف شمؼقيؿ إمقال ، ومقجى أن أثامن اعمٌقعوت ، واًمثؿـ هق ألهنَّ

يؽقن حمدودا مضٌقـمو ٓ يرشمػع وٓ يـخػض ، إذ ًمق يمون اًمثؿـ يرشمػع ويـخػض يموًمًؾع مل يؽـ ًمـو صمؿـ كعتؼم سمف 

 اعمٌقعوت ، سمؾ اجلؿقع ؾمؾع ، وطموضمي اًمـوس امم صمؿـ يعتؼمون سمف اعمٌقعوت طموضمي رضوريي قمومي .

 :  ـه 1402/ 4/ 10( ذم 6اًمػؼفل سمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ذم ىمراره رىمؿ ) جمؾس اعمجؿعىمرار  وىمد ضموء 

سمـوًء قمغم أنَّ إصؾ ذم اًمـؼد هق اًمذهى واًمػضي، وسمـوًء قمغم أنَّ قمؾي ضمريون اًمرسمو ومقفام هل مطؾؼ اًمثؿـقي، ذم 

هى واًمػضي، وإن يمون معدهنام هق  أنَّ اًمثؿـقي أصح إىمقال قمـد ومؼفوء اًمنميعي، وسمام ٓ شمؼتٍم قمـد اًمػؼفوء قمغم اًمذَّ

م إؿمقوء ذم  هى واًمػضي ذم اًمتعومؾ هبو، وهبو شمَؼقَّ إصؾ، وسمام أنَّ اًمعؿؾي اًمقرىمقي ىمد أصٌحً صمؿـًو، وىمومً مؼوم اًمذَّ

هى واًمػضي، وحيصؾ اًمقوموء واإلسمراء هبو، رهمؿ أنَّ ىمق ؿتفو ًمقًً ذم ذاهتو، وإكام ذم هذا اًمعٍم ٓظمتػوء اًمتعومؾ سموًمذَّ

هى واًمػضي هق مطؾؼ اًمثؿـقي، وهق متحؼؼ ذم  أمٍر ظمورٍج قمـفو، وطمقٌ إنَّ اًمتَّحؼقؼ ذم قمؾي ضمريون اًمرسمو ذم اًمذَّ

أنَّ اًمعؿؾي اًمقرىمقي كؼد ىموئؿ سمذاشمف، ًمف طمؽؿ اًمعؿؾي اًمقرىمقي، ًمذًمؽ يمؾف ومننَّ جمؾس جمؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل يؼرر: 

واًمػضي، ومتجى اًمزيموة ومقفو، وجيري اًمرسمو قمؾقفو سمـققمقي ومضاًل وكًوء، يمام جيري ذًمؽ سموًمـؼديـ مـ اًمـؼديـ مـ اًمذهى 

هى واًمػضي متوًمو سموقمتٌور اًمثؿـقي ذم اًمعؿؾي اًمقرىمقي ىمقوؾًمو قمؾقفو، وسمذًمؽ شملظمذ اًمعؿؾي اًمقرىمقي أطمؽوم اًمـؼقد ذم يمؾ  اًمذَّ

أصٌحً اًمثؿـقي هل اًمعؾي ذم يمؾ قمؿؾي كؼديي مـ أي كقع آًمتزموت اًمتل شمػروفو اًمنميعي ومقفو، وٓ معقل قمؾقف، و

 شمؽقن.
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 رسمعي: صـوف إ: قمؾي اًمرسمو ذم إ صموكقوً 

رسمع )أي مو قمدا اًمـؼديـ : اًمذهى واًمػضي( اًمقاردة ذم طمديٌ صـوف إظمتؾػ اًمػؼفوء ذم قمؾي اًمرسمو ذم إا

: ))اًمذهى سموًمذهى واًمػضي سموًمػضي واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر سموًمتؿر واعمؾح - ☻اًمـٌل 

 يدًا سمقد ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ومٌقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدًا سمقد ومؿـ زاد أو 
ٍ
ء ًء سمًقا سموعمؾح مثاًل سمؿثؾ ؾمقا

د ومؼد أرسمك((  امم   :مـفو  قمديدةأىمقال اؾمتزا

: ومعغم هذا جيري   حتريؿ رسمو اًمػضؾ هل اًمؼدر )أي اًمؽقؾ او اًمقزن( مع احتود اجلـسن اًمعؾي ذمإول : اًمؼقل إ

رز وهمػم ، وموعمطعقم يموحلـطي واًمشعػم وإ و همػم مطعقمأيمون  اًمرسمو ذم يمؾ مؽقؾ او مقزون اذا سمقع سمجـًف مطعقموً 

يموعمعدودات مثؾ اًمػقايمف واًمٌقض واحلققاكوت وكحق   اعمطعقم يموحلـوء واًمصوسمقن ، وظمرج سمذًمؽ مو ًمقس مؽقالً 

 ذًمؽ .

ي رسمو اًمـًقئي وهق رسمو اجلوهؾقي: هل أطمد وصػل قمؾي رسمو اًمػضؾ: إمو اًمؽقؾ أو اًمقزن اعمتػؼ، أو اجلـس أمو قمؾّ 

، ومثوًمف: أن يشؽمي إكًون صوقمًو مـ اًمؼؿح ذم زمـ اًمشتوء سمصوع وكصػ يدومعفام ذم زمـ اًمصقػ، ومنن  اعمتحدّ 

ل رسمو اًمـًقئي ػ اًمصوع( اًمذي زاد ذم اًمثؿـ، مل يؼوسمؾف رء مـ اعمٌقع، وإكام هق ذم مؼوسمؾ إضمؾ ومؼط، وًمذا ؾمؿّ )كص

ء احتد اعمؼدار أو اظمتؾػ.  أي اًمتلظمػم ذم أطمد اًمٌدًملم، وموًمزيودة ذم أطمد اًمعقولم ذم مؼوسمؾي )شملظمػم اًمدومع( ؾمقا

ي ن شمٌوع يمقؾلاًمتامصمؾ ذم اًمعقولم سم -1مران : أذم ذًمؽ ـطي اذا سمقعً سمجـًفو جيى أي ان اًمًؾعي اعمؽقؾي يموحل

 طمد اًمعقولم وموًمزيودة رسمو.أسمؽقؾي ، وموذا اؿمؽمـمً زيودة ذم 

ذا سمقعً اًمًؾعي سمغػم ضمـًفو يموحلـطي شمٌوع سموًمشعػم ، ومون اؿمؽماط اًمزيودة ذم إمو ، أ اًمتؼوسمض ذم اعمجؾس -2

د ذم أدمواحلـػقَّي ًمقف ذهى إو .اطمد اًمعقولم ضموئز يمٌقع يمقؾي طمـطي سمؽقؾتلم مـ اًمشعػم سمنمط اًمتؼوسمض ذم اعمجؾس

 .واإلمومقَّي  ،اعمشفقر قمـف 

 وىمد شمؼدم اجلقاب قمـفو.  ذم قمؾي اًمذهى واًمػضي،سموٕدًمي اعمتؼدمي واطمتجقا 

ء ضمعؾً قمغم أقماله ٕنَّ  ل خمتقموً وإكام ؾمؿّ وهق اًمصوع ،  ]اًمؽقؾ هق: يمؾ مو ًمزمف اؾمؿ اعمختقم   وموئدة : إمرا

د ومقف أو يـؼص مـف مطٌققموً  ظمومتوً  اًمعراق  ٕهؾمؽقول ]قك واعمؽُّ ، [ ( صوقموً 12) ]وهق مو يعدل واًمؼػقز [ ، ًمئال يزا

، أي أنف يتعّؾؼ [اً دَّ يده هبام، وسمف ؾمؿل مُ  ومدَّ ، مهو مؾء يمػل اإلكًون اعمعتدل إذا مألَ ]  دّ واعمُ ، [ؾمعتف صوع وكصػ

 سموٕطمجوم. 
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مًو [ ،  450] اًمّرـمؾ يعدل  اعمقزون هق: يمؾ مو ًمزمف اؾمؿ إرـمول ي أرسمعقن درمًهو، وىمقَّ إُ ] وإواىمل  همرا

ًمو147وهق كؼٌد مـ اًمػضي، وىمدره )  أي أنف يتعّؾؼ سموًمثَِّؼؾ .وإَْمـوء.،  [ ( همرا

اعمذروع: اًمذراع يراد سمف مـ ـمرف اعمرومؼ إمم ـمرف إصٌع اًمقؾمطك ، صمؿ ؾمؿل هبو اًمعقد اعمؼقس هبو ، يؼول: 

 .، أي: ىمًتف سموًمذراعذرقمً اًمثقب ذرقموً 

ىمقوم اًمٌـقي سمف وومًودهو  واعمؼصقد سموٓىمتقوتن اًمعؾي ذم رسمو اًمػضؾ هل آىمتقوت وآدظمور .إ اًمؼقل اًمثوين:

 يػًد سموًمتلظمػم. وذم معـك اًمؼقت مو يصؾح سمف اًمؼقت يموعمؾح واًمتقاسمؾ. واعمؼصقد سموٓدظمور أي أنف ٓ سمعدمف.

وقمغم هذا ومقجري اًمرسمو ذم يمؾ إـمعؿي اًمتل يعتؿد قمؾقفو أهؾ اًمٌؾد إذا يموكً ىموسمؾي ًمالدظمور يموٕرز واًمذرة 

ومال جيري ومقف اًمرسمو يموًمػقايمف واخليوات وإًمٌون واحلؾقيوت  ظمراً مدّ  وٓ واًمػقل وكحق ذًمؽ أم مو ًمقس ىمقشموً 

 وهذا مذهى احوًمؽقي. وكحقهو.

ودًمقؾفؿ :أنف حو يمون طمؽؿ اًمتحريؿ معؼقل اعمعـك ذم اًمرسمو وهق أٓ يغٌـ سمعض اًمـوس سمعضًو، وأن حتػظ 

 ًمشعػم وإرز واًمذرة وكحقهو.أمقاهلؿ، ومقاضمى أن يؽقن ذًمؽ ذم أصقل اعمعويش: وهل إىمقات: يموحلـطي وا

ومفمٓء يرون أن إصـوف إرسمعي اعمذيمقرة ذم احلديٌ ضموءت ًمؾتـٌقف قمغم مو ذم معـوهو، وجيؿعفو يمؾفو 

 آىمتقوت وآدظمور .

 وموًمؼم، واًمشعػم، ٕنقاع احلٌقب. واًمتؿر ٕنقاع احلؾقيوت، يموًمًؽر واًمعًؾ، واعمؾح، ٕنقاع اًمتقاسمؾ.

ء وضمد آىمتقوت وآدظمور، أمو اًمعؾي ذم حتريؿ ر سمو اًمـًقئي: ومفل جمرد اعمطعقمقي قمغم همػم وضمف اًمتداوي، ؾمقا

أو وضمد آىمتقوت ومؼط، أو مل يقضمد واطمد مـفام، مثؾ أنقاع اخلي مـ ىمثوء وسمطقخ وًمقؿقن وظمس وضمزر، وىمؾؼوس، 

 وأنقاع اًمػويمفي اًمرـمٌي يموًمتػوح واعمقز.

مو يطعؿ مـ  ومقجري اًمرسمو ذم يمّؾ  رسمعي هل اًمطعؿ ، أي يمقهنو مطعقميً صـوف إن اًمعؾي ذم إإاًمؼقل اًمثوًمٌ : 

ء يموكً مؽقؾي يموٕرز واًمذرة، أم مقزوكي يموًمؾحؿ واًمًؿؽ واًمًؿـ أم  إىمقات وإإلدام واحلالوات واًمػقايمف ؾمقا

 معدودة يموًمٌقض واجلقز . أم مل شمؽـ مؽقؾي وٓ، معدودة يموًمػقايمف  

شمداويو، واًمثالصمي شممظمذ مـ طمديٌ إضمـوس اًمًتي، ومنكف كص ومقف قمغم اًمؼم  واًمطعؿ يؽقن اىمتقوشمو أو شمػؽفو أو

ومقف قمغم اًمتؿر واعمؼصقد مـف  ، وملخحؼ هبام مو ذم معـومهو يموٕرز واًمذرة، وكّص  واًمشعػم واعمؼصقد مـفام اًمتؼقت
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إلصالح، وملخحؼ سمف مو ذم واًمتلدم، وملخحؼ سمف مو ذم معـوه يموًمتلم واًمزسمقى، وكص ومقف قمغم اعمؾح واعمؼصقد مـف ا اًمتػؽف

 معـوه يموًمًؼؿقكقو واًمزكجٌقؾ، وٓ ومرق سملم مو يصؾح اًمغذاء ومو يصؾح اًمٌدن، وموٕهمذيي حلػظ اًمصحي وإدويي ًمردّ 

وومعقَّي ًمقف ذهى إو اًمصحي.   دمد.أوهق روايي قمـ ، ذم اجلديد اًمشَّ

 واؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم:

 هنك قمـ سمقع اًمطعوم سموًمطعوم إٓ مثالً  ☻، } أن اًمـٌل ◙ وى معؿر سمـ قمٌد اهلل مو رَ 

 سمؿثؾ { . رواه مًؾؿ .

اعمطعقموت، وهذا وصػ  اًمطعوم مشتؼ مـ اًمطعؿ، ومفق يعؿّ ٕنَّ وضمف اًمدًٓمي :  أن اًمطُّعؿ هق قمؾي احلؽؿ، 

طمقوة اًمـػقس ٕنَّ قمؾقفو احلديٌ؛  مـوؾمى، ٕنف يـٌئ قمـ زيودة اخلطر )أي إمهقي( ذم إؿمقوء إرسمعي اًمتل كّص 

 سموًمطعوم .

 وكقىمش هذا آؾمتدٓل :

قمغم واطمد مـ شمؾؽ إرسمعي إصـوف  سملنَّف ًمق يمون اعمؼصقد اًمطعؿ وطمده ٓيمتػل سموًمتـٌقف قمغم ذًمؽ سموًمـّص 

 اعمذيمقرة ومؾام ذيمر مـفو قمددا قمؾؿ أنف ىمصد سمؽؾ واطمد مـفو اًمتـٌقف قمغم مو ذم معـوه .

سمع :   وقمغم هذا ومقجري اًمرسمو ذم يمؾ:هنو مطعقم ضمـس مؽقاًل أو مقزوكًو .ي هل يمقن اًمعؾّ إاًمؼقل اًمرا

 يموٕرز واًمؾٌـ . مطعقم مؽقؾ،-1

 يموًمؾحؿ واًمًؿـ. أو مطعقم مقزون،-2

يمون مطعقمًو ًمؽـف ٓ يؽول وٓ يقزن يموخليوات  ومو أمو مو ًمقس سمؿطعقم يموًمزقمػران واحلديد واًمصوسمقن،

 ًمقف ذهى اًمشوومعل ذم اًمؼديؿ وإطمدى اًمروايوت قمـ أدمد  .إو واًمػقايمف واًمٌقض ،ومال جيري ومقف اًمرسمو.

 اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم:

سموحلديٌ اًمًوسمؼ  )اًمطعوم سموًمطعوم( وىموًمقا : اًمطعؿ سمؿجرده ٓ شمتحؼؼ اعمامصمؾي سمف ًمعدم اعمعقور اًمنمقمل  -1

وذم اعمقزون  واة ذم اعمؽقؾ يمقالً ومقف، وإكام دمى اعمامصمؾي ذم اعمعقور اًمنمقمل وهق اًمؽقؾ واًمقزن، وهلذا وضمًٌ اعمًو

 .ذم اعمؽقؾ واعمقزون دون همػممهو  ، ومقضمى أن يؽقن اًمطعؿ معتؼماً وزكوً 
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أنف ىمول : } ٓ رسمو إٓ ومقام يمقؾ أو  ☻اعمًقى ، قمـ رؾمقل اهلل  روي قمـ ؾمعقد سمـ  مو -2

 . ىمطـل  وزن ، ممو يميمؾ أو ينمب { . أظمرضمف اًمدار

 واًمصحقح أنف مـ ىمقل ؾمعقد ، ومـ رومعف ومؼد وهؿ .، احلديٌ وعقػ  سملنَّ   كقىمش:
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 أثر آظمتالف ذم قمؾي اًمرسمو اعمحورضة اًمًوسمعي : 

سمعد أن اؾمتعروـو قمؾي رسمو اًمػضؾ واًمـًقئي ذم إصـوف إرسمعي، وقمؾي رسمو اًمـًقئي ذم إمقال همػم اًمرسمقيي 

 ل يتٌلم اًمػروق سملم اعمذاهى اعمختؾػي ذم حتديد اًمعؾي.كريد أن كعؼد مؼوركي سملم اعمذاهى مـ ظمالل إمثؾي طمت

قل ػصومً، وطمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري يموًمأوًٓ: أن مو قمدا إصـوف اًمًتي اعمذيمقرة ذم طمديٌ قمٌودة سمـ اًم

وإرز، واًمعدس، واحلؿص ٓ جيري ومقفو اًمرسمو مطؾًؼو قمغم ىمقل اًمظوهريي، وسمعض اًمًؾػ، ومقجقز سمقع إرز سمعضف 

ًٓ وكًقئي.سمٌعض   وجيري ومقفو اًمرسمو مطؾًؼو رسمو اًمػضؾ واًمـًقئي قمغم اظمتقور إئؿي إرسمعي. متػوواًل، طمو

صموكًقو: ذم اعمطعقم، ومنن يمون يؽول أو يقزن ويمون ىمقشًمو مدظمًرا ضمرى ومقف اًمرسمو مطؾًؼو رسمو اًمػضؾ ورسمو اًمـًقئي 

  .قمـد مجقع إئؿي 

 واًمشوومعقي.احلـػقَّي ف اًمرسمو مطؾًؼو رسمو اًمػضؾ واًمـًقئي قمـد وإن يمون مطعقًمو مؽقاًل أو مقزوًكو ضمرى ومق

 ومل جير ومقف رسمو اًمػضؾ قمـد احوًمؽقي، وضمرى ومقف رسمو اًمـًقئي قمـد احوًمؽقي، وًمق اظمتؾػ اجلـس.

وإن يمون مطعقًمو ومؼط ومل يؽـ مؽقاًل وٓ مقزوًكو، يموجلقز اهلـدي، واًمتلم اًمشقيمل ومنكف يدظمؾف اًمرسمو مطؾًؼو 

 وٓ يدظمؾف رسمو اًمػضؾ قمـد موًمؽ وأيب طمـقػي. ضؾ ورسمو اًمـًقئي( قمـد اًمشوومعقي، وىمقل ٕدمد.)رسمو اًمػ

 ويدظمؾف رسمو اًمـًقئي قمـد موًمؽ، وًمق اظمتؾػ اجلـس. ويدظمؾف رسمو اًمـًقئي قمـد أيب طمـقػي سمنمط احتود اجلـس.

 صموًمًثو: مو ًمقس سمؿطعقم. ومنمو أن يؽقن ممو يؽول أو يقزن، أو ٓ:

ول أو يقزن يموحلديد واًمرصوص واعمعودن ومنكف يدظمؾف اًمرسمو مطؾًؼو )رسمو اًمػضؾ ورسمو اًمـًقئي( ومنن يمون ممو يؽ

 قمـد أيب طمـقػي سمنمط احتود اجلـس. ويدظمؾف رسمو اًمـًقئي قمـد اظمتالف اجلـس.

وٓ يدظمؾف  ويدظمؾف رسمو اًمـًقئي ومؼط دون رسمو اًمػضؾ قمـد موًمؽ سمنمط اًمتػووؾ، واحتود اجلـس واعمـػعي.

 ًؼو قمـد اًمشوومعل وروايي قمـ أدمد.اًمرسمو مطؾ

ومنكف يدظمؾف رسمو اًمـًقئي قمـد أيب طمـقػي دون رسمو اًمػضؾ سمنمط  وإن يمون ممو ٓ يؽول وٓ يقزن، مثؾ إىمؿشي.

 ويدظمؾف رسمو اًمـًقئي قمـد موًمؽ سمنمط احتود اجلـس واًمتػووؾ، واحتود اعمـػعي.  احتود اجلـس.
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وومعقَّي قمـد  وٓ يدظمؾف اًمرسمو مطؾؼوً  واحلـوسمؾي. هذا مؾخص أىمقال إئؿي ومقام جيري ومقف رسمو اًمػضؾ ورسمو اًمشَّ

 اًمـًقئي.

ئد اًمٌـقك:  رسمو اعمصورف أو ومقا

اًمػوئدة اًمتل شمتعومؾ هبو اًمٌـقك مـ هل  رسمو اًمـًقئي او )رسمو اًمؼرض( اًمثوسمً حتريؿف سموًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع  

ء أيموكً اًمػوئدة سمًقطي أم مريمٌي،  % 4ك إصكم اإلىمراض وآىمؽماض، ومتدومع ًمؾؿؼرض وموئدة قمؿؾ اًمٌـقٕنَّ ، ؾمقا

اًمؼقل سملن اًمٌـؽ جمرد وؾمقط سملم اعمقدع واعمؼؽمض، يصّح %، وٓ 12% أو 9% مثاًل ، وشملظمذ وموئدة مـ اعمؼؽمض 5أو 

اًمٌـؽ ممـقع مـ اًمؼقوم سمـشوط اؾمتثامري، وٓ يتؼوؾمؿ اعمقدع مع اًمٌـؽ اًمرسمح ٕنَّ يلظمذ قمؿقًمي مؼوسمؾ وؾموـمتف، 

واخلًورة، وٓ يتؼوؾمؿ اًمٌـؽ مع اعمؼؽمض ذم منموقمف إرسموح واخلًوئر، واًمـًٌي مع اًمطروملم حمددة منموـمي ؾمؾػًو 

ئد اًمٌـقك متحؼؼي متومًو. ء سموًمـًٌي ًمؾؿقدع أو اعمؼؽمض، وإن مضور اًمرسمو ذم ومقا  ؾمقا

ئد اًمٌـقك:  ؿمٌفوت اًمؼوئؾلم سمنسموطمي ومقا

ئد اعمٍمومقي )اًمٌـؽقي( أهنو ًمقًً أوعوومًو مضوقمػي، وإكام هل كًٌي ىمؾقؾي  يزقمؿ اعمٌقحقن - 1 % 7% أو 4ًمؾػقا

م اًمرسمو»%، ومؾؿ يشؿؾفو اًمـص اعمحرم ًمؾرسمو: 9أو  اًمرسمو ذم أيي  قمغم ذًمؽ أنّ  وًمقًً ممو قمفدشمف اًمعرب. واًمردّ « وطمرَّ

مو ذيمر ذم اًمؼرآن  اعمضوقمػ، سمؾ يمّؾ  ًمقس هق رسمو اًمعفد اعمذيمقر ذم ؾمقرة آل قمؿران ومحًى، وهق رسمو اجلوهؾقي

واًمًـي اًمثوسمتي اعمػصؾي ٕنقاع اًمرسمو وهل رسمو اًمػضؾ ورسمو اًمـًقئي اًمشومؾ ًمرسمو اًمٌققع ورسمو اًمؼروض، وًمقس جمرد اًمرسمو 

 جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱٱزيودة ىمؾقؾي أو يمثػمة، ًمؼقًمف شمعومم: اعمضوقمػ، وإكام يمّؾ 

 حص وأيمد اهلل شمعومم هذا مٌوذة سمؼقًمف: } [ 279]اًمٌؼرة: َّ حض جض مص خص حص مس  خس حس

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي   ُّٱ يمام أن اًمالم ذم ىمقًمف شمعومم:  { جض مص خص

[ ًمؾجـس، أي طمرم ضمـس اًمرسمو، صمؿ أبوكً اًمًـي اًمـٌقيي ذم   275]اًمٌؼرة:  َّ   يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

وقمؼقد معقـي هل اًمٌقع واًمؼرض ، أي اًمزيودة ذم أمقال خمصقصي، إطموديٌ اًمصحقحي اعمراد مـ هذا اجلـس

َـّ  ،  واًمٍمف واحلـوسمؾي احلـػقَّي اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم قمؾي اًمرسمو سملم مقؾمع ومضقؼ ومتقؾمط، واًمػريؼ إول هؿ  ًمؽ

مو يٌوع وزكًو يموًمؼطـ  مو يٌوع يمقاًل يموًمؼؿح واًمشعػم، ويمّؾ  اًمذيـ ضمعؾقا اًمعؾي هل اًمؽقؾ واًمقزن، ومشؿؾ اًمرسمو يمّؾ 

 واحلديد، واًمذهى واًمػضي.
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اًمذيـ طمٍموا قمؾي رسمو اعمطعقموت ذم اًمؼقت وآدظمور أي يمؾ مؼتوت هموًمًٌو ىموسمؾ احوًمؽّقي واًمػريؼ اًمثوين هؿ 

ًمالدظمور مدة ؾمـي مثاًل، أي ٓ يػًد سمتلظمػمه مدة مـ اًمزمـ ٓ طمد هلو ذم فموهر اعمذهى، وإكام سمحًى إمد اعمٌتغك 

وومعقَّي قمودة ذم يمؾ رء سمحًٌف، وموعمرضمع ومقف إمم اًمعرف، واًمػريؼ اًمثوًمٌ وهؿ مـف  اًمذيـ ضمعؾقا اًمعؾي هل اًمطُّْعؿ اًمشَّ

يتـوول اإلكًون اىمتقوشمًو أوشمػؽفًو أو شمداويًو، واشمػؼ اًمػريؼون اًمثوين واًمثوًمٌ قمغم أن اًمعؾي ذم اًمـؼديـ  وهق يشؿؾ يمؾ مو

ًمقًً اًمعؾي ذم اًمرسمو هل ، و صمؿـًو ًمألؿمقوء اًمـؼديي أو اًمثؿـقي، أي يمقهنام ومو حيؾ حمؾفام مـ اًمـؼقد اًمقرىمقي هل

اًمؼقوس قمؾقفو ًمعدم اكضٌوـمفو واظمتالومفو يصّح آؾمتغالل واًمظؾؿ وإكام هذه طمؽؿي ٓ يرسمط احلؽؿ اًمنمقمل هبو، وٓ 

إلصالح أرض أو إىمومي مـ ؿمخص ٔظمر، طمتك يؼول سملنف إذا مل يتقاومر آؾمتغالل واًمظؾؿ، يموًمؼروض اإلكتوضمقي 

مصـع أو شمشققد سمـوء أو همػم ذًمؽ مـ خمتؾػ جموٓت اإلكامء، يموكً اًمػوئدة أي اًمرسمو ضموئزة. صمؿ إن رسمو اعمصورف يمام 

شمؼدم يصٌح سمـظوم اًمػوئدة اعمريمٌي مـ رسمو إوعوف اعمضوقمػي، وًمقس صحقحًو مو يـؼؾ قمـ اسمـ قمٌوس أنف يمون حيرم 

 سمو اًمػضؾ ورسمو اًمـًقئي طمًٌام زقمؿ اًمًـفقري.ومؼط رسمو اجلوهؾقي، وٓ حيرم ر

ذم اًمنميعي جمؿؾ، قمرف اًمعرب سمعضف ومل يعرومقا اًمٌعض أظمر، « اًمرسمو»يزقمؿ اعمٌقحقن أجضًو سملن ًمػظ  - 2

ىمٌض  ☻أن آيي اًمرسمو مـ آظمر مو كزل مـ اًمؼرآن، وأن اًمـٌل : »◙ويميدون رأَيؿ سمؼقل قمؿر 

 «. ىمٌؾ أن يٌقـف ًمـو، ومدقمقا اًمرسمو اًمريٌي

اًمنميعي شمتؿثؾ سموًمؼرآن واًمًـي اًمصحقحي، واًمؼرآن طمرم ضمـس اًمرسمو، سمدًمقؾ آظمر ىمقل قمؿر: ٕنَّ وهذا ظمطل 

م اًمرسمو{  « ومدقمقا اًمرسمو واًمريٌي» وضموءت اًمًـي اًمثوسمتي سمؿجؿقع إطموديٌ اًمصحقحي مٌقـي اعمراد مـ ىمقًمف شمعومم: }وطمرَّ

سمعد ومتح ظمقؼم اعمتلظمر طمدوصمف )وهق ؾمـي ؾمٌع سمعد احلديٌقي( مٌودًمي اًمصوع اجلقد  ☻اًمـٌل  واقمتؼم

قمغم وضمقد هذه اعمعومؾي سملم اًمعرب، وأهنو سمقع ذم فمـفؿ، ومؽون يدّل   ممو « قملم اًمرسمو»مـ اًمتؿر سموًمصوقملم مـ اًمرديء 

م وًمقس سمقعًو طمالًٓ، يم ☻إرؿمود اًمـٌل  ام أن ًمػظ اًمرسمو اًمقارد ذم دآً قمغم أن ذًمؽ اًمعؼد رسمو طمرا

اًمؼقل سمحٍم اًمرسمو سمرسمو اجلوهؾقي )إوعوف اعمضوقمػي(، يصّح اًمؼرآن ؿمومؾ هلذا اًمـقع مـ اعمعومؾي. وقمغم هذا ومال 

مًو ومفق أىمؾ طمرمي مـ رسمو اجلوهؾقي، يمام يؼقل اًمًقد  وسملن همػمه مـ أنقاع اًمرسمو مشؽقك ذم طمرمتف، وإن اقمتؼمكوه طمرا

 رؿمقد روو.

سمعض اعمعورصيـ يموًمديمتقر معروف اًمدواًمقٌل أن اًمرسمو اعمحرم هق رسمو اًمؼروض آؾمتفاليمقي أي يزقمؿ  - 3

مضوقمػي، أمو اًمؼروض اإلكتوضمقي اًمتل يؼؽموفو اعمقهون  اًمتل يؼؽموفو ذوو احلوضمي اعمؾحي ويمدوهنو أوعووموً 

اً، ومؾقًً اًمػوئدة اعممداة رسمو حمرمًو ًمؾتشغقؾ ذم منموقموت إكتوضمقي صـوقمقي أو دموريي أو زراقمقي شمدر قمؾقفؿ رسمحًو وومػم

 ًمعدم شمقاومر معـك اؾمتغالل طموضمي اعمحتوج. 
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هذا سملن احلؽؿ اًمنمقمل يرشمٌط سموًمعؾي اعمـضٌطي ٓ سموحلؽؿي اعمضطرسمي اعمختؾػي مـ ؿمخص ٔظمر، وجيوب قمـ 

ورسمط اًمرسمو سموٓؾمتغالل واًمظؾؿ سمقون ًمؾحؽؿي اًمتنميعقي ٓ ًمعؾي احلؽؿ. صمؿ إن اًمنميعي سمـصقصفو اًمؼوـمعي طمرمً 

الم طمرم يمؾ أنقاع اًمرسمو مٌتدئًو يمام شمؼدم ضمـس اًمرسمو، ومل شمػرق سملم ىمرض اؾمتفاليمل وىمرض إكتوضمل، يمام أن اإلؾم

 .◙ سموعمقهيـ يموًمعٌوس

يزقمؿ همٓء اعمٌقحقن سملن اًمػوئدة ذم اًمؼروض اإلكتوضمقي شمؼتضقفو مصؾحي متحؼؼي ومتجقز وًمق قموروتفو  - 4

مً اعمصؾحي، وشمتؿثؾ اعمصؾحي هـو ذم أن اعمػًدة إذا قموروتفو مصؾحي راضمحي ىمدّ اًمػؼفقي : مػًدة، واًمؼوقمدة 

ال عمضوقمػي اًمدظمؾ اًمؼقمل، وومتح جموٓت اًمعؿؾ أموم اًمعامل، وإومودة يمؾ مـ اعمؼرض واعمؼؽمض. أمو شمقفمقػ إمق

 اعمػًدة ومفل اًمرسمو ومؼط. 

وأن اعمصؾحي « درء اعمػوؾمد مؼدم قمغم ضمؾى اعمصوًمح» اًمؼوقمدة اًمنمقمقي اًمصحقحي أنَّ ٕنَّ وهذا ظمطل سملمِّ 

ؾ سموعمصؾحي قمـد ومؼدان اًمدًمقؾ مـ كص أو إمجوع أو ىمقوس، وأن يعؿؾ هبو إذا مل شمعورض اًمـص اًمنمقمل، وجمول اًمعؿ

اعمـتٍ يضقػ مؼدار اًمػوئدة قمغم ٕنَّ مػوؾمد اًمؼروض اإلكتوضمقي أيمثر وأظمطر مـ اعمصوًمح اًمقمهقي اعمشور إًمقفو، 

ٕنَّ س، وارشمػوع ؾمعر اًمًؾع ومقف مية سمؿجؿقع اًمـوٕنَّ شمؽوًمقػ اإلكتوج اًمتل يتحؿؾفو اعمًتفؾؽ ذم هنويي إمر، و

إىمراض اعمقهيـ حيٍم اًمثروة ذم أجدَيؿ، ويمدي إمم ٕنَّ اًمػوئدة اًمرسمقيي شمًخر اًمعؿؾ خلدمي رأس احول دائامً، و

ء.  اًمتضخؿ اًمـؼدي واًمتػووت اًمصورخ سملم إهمـقوء واًمػؼرا

وهذا أجضًو  اعمصورف )اًمٌـقك( ذم اًمعٍم احلديٌ رضورة اىمتصوديي ٓ يًتغـك قمـفو، يزقمؿ اعمٌقحقن سملنَّ  - 5

ئد اعمٍمومقي، يمام أنَّ  متقيف وظمداع، ومننَّ  سمرهون واوح   كجوح اعمصورف اإلؾمالمقي  اًمـظوم آؿمؽمايمل ٓ يؼر كظوم اًمػقا

ئد اًمٌـؽقي أو اعمصورف اًمرسمقيي.   قمغم إمؽون ىمقوم كظوم اىمتصودي ظمول مـ اًمػقا

هذا قمرف ٕنَّ ومقائد اعمصورف ممو شمعورف قمؾقفو اًمـوس، واًمعرف مصدر شمنميعل؛  اًمؼقل أجضًو سملنَّ يصّح  وٓ

 وموؾمد مصودم ًمؾـصقص اًمنمقمقي.

 

 

 

 



 

يدي    46  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

 اًمؼرضطمؽوم أاعمحورضة اًمثومـي : 

مصدر ىمرض اًمٌمء يؼروف: إذا ىمطعف ، واًمؼرض: مو شمعطقف اإلكًون مـ موًمؽ هق شمعريػ اًمؼرض : ذم اًمؾغي 

 موًمؽ.ًمتؼضوه، ويملنف رء ىمد ىمطعتف مـ 

ؼؾ اإلمجوع قمغم هذا اًمؼرض هق أن يدومع اإلكًون ٔظمر ؿمقًئو مـ موًمِِف ًمػمد إًمقف سمدًمف. وىمد كُ  وذم آصطالح: 

"اًمؼرض ومعؾ ظمػم، وهق أن شمعطل إكًوًكو ؿمقًئو سمعقـف مـ موًمَِؽ ومؼول : ♫ ، وممَـّ كؼؾف اسمـ طمزم  اعمعـك ًمؾؼرض

ٓا ذم ذمتف وإمو إمم أضمؾ مًؿّ  شمدومعف إًمقف ًمػمدَّ   .ك هذا جمؿع قمؾقف"قمؾقؽ مثَؾف إمو طمو

: ويًؿك كػس احول اعمدومقع قمغم اًمقضمف اعمذيمقر  ووً ، وأظمذ: مؼؽمِ ؼرووً ، واًمداومع ًمؾامل مُ ىمرووً  ىموًمقا

ل قمغم قمـ اًمؼرض: سمدل اًمؼرض(، وأظمذ احو ض )قمقووً ض إمم اعمؼرِ ويًؿك احول اًمذي يرده اعمؼؽمِ ،  ووً ومًتؼرِ 

 .ضمفي اًمؼرض: اىمؽماووً 

 صمٌتً منموقمقي اًمؼرض سموًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع. :منموقمقي اًمؼرض

 حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ أمو اًمؽتوب، ومٌؤيوت اًمؽثػمة اًمتل حتٌ قمغم اإلىمراض، يمؼقًمف شمعومم

( ، وىمقًمف 245) ؾمقرة اًمٌؼرة :   َّ  مق حق مف خف حف جف مغجغ  مع جع مظ

 (.11) ؾمقرة احلديد :  َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ُّٱشمعومم : 

ووضمف اًمدًٓمي ومقفو أن اعمقمم ؾمٌحوكف ؿمٌف إقمامل اًمصوحلي واإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل سموحول اعمؼرض، وؿمٌف 

ء اعمضوقمػ قمغم ذًمؽ سمٌدل اًمؼرض، وؾمؿك أقمامل اًمؼم ىمرووً  اعمحًـ سمذهلو ًمقلظمذ قمقوفو، وملؿمٌف مـ ٕنَّ ؛ اجلزا

 أىمرض ؿمقئو ًمقلظمذ قمقوف .

 ☻أن رؾمقل اهلل  ◙ طمقٌ روى أبق راومع  ☻، ومػعؾف وأمو اًمًـي

ٌَؽر هق اًمصغػم مـ اإلسمؾ  – ؽراً اؾمتًؾػ مـ رضمؾ سمَ  ، ومؼدمً قمؾقف إسمؾ مـ إسمؾ اًمصدىمي، وملمر أبو راومع أن يؼيض  -اًم

ؾمً ؾمـلم سموقمل مـ اإلسمؾ مو أتك قمؾقف اًمرَّ   – سموقمقوً رَ  ، ومرضمع إًمقف أبق راومع ومؼول: مل أضمد ومقفو إٓ ظمقوراً هُ ؽرَ اًمرضمؾ سمَ 

 ظمقور اًمـوس أطمًـفؿ ىمضوء . ، ومؼول: أقمطف إيوه، إنَّ  -ودظمؾ ذم اًمًوسمعي طملم ـمؾعً رسموقمقتف

يمون ٕهؾ اًمصدىمي ومؾام ضموءشمف اًمصدىمي ىمضوه، ىمول  - ☻ -اؾمتًالف اًمـٌل  أنّ ذيمر اًمعؾامء 

إمو مـ صدىموت  ذم أهؾ اًمصدىمي يمون ًمف أن يًتًؾػ هلؿ -أي احلوضمي  –ي ؾَّ : وإذا رأى اًمقازم اخلُ ♫  اًمشوومعل

 . مـ همػمهو أرسموب إمقال أو
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 ىمرووً  : مو مـ مًؾؿ يؼرض مًؾامً ☻مـ إضمر اًمعظقؿ، ىمقًمف  ومضؾ اًمؼرض و ورد ذمومم

 مرشملم إٓ يمون يمصدىمتفو مرة.

ز اًمؼرض.  وأمو اإلمجوع، ومؼد أمجع اعمًؾؿقن قمغم ضمقا

يـ  : يـاًمػرق سملم اًمؼرض واًمدَّ  يـ أنقاع آؾمتداكي ومأقمؿ مـ اًمؼرض، إذ اًمؼرض أطمد اًمدَّ ىمد يؽقن وًمدَّ

واعمؼصد إؾمود مـ اًمؼرض ،  ه مـ سمقع أو قمقض متؾػ أو كحق ذًمؽقمـ همػم قمـ ىمرض، وىمد يؽقن كوؿمئوً كوؿمئو ً

 سمؿعـك اإلىمراض هق اًمثقاب إظمروي. 

يـ رض هق سمذل احول عمـ حيتوضمف مـ همػم وموئدة، وإصؾ ومقف أنف سمدون أضمؾ، ووموًمؼ سملضمؾ، ٓ سمد أن يؽقن اًمدَّ

يـ يـ؛ واًمغوًمى أنف شمٌعًو هلذا إضمؾ يؽقن ومقف وموئدة ًمؾٌوئع زائد قمغم ىمدر اًمثؿـ، وموًمؼرض خيتؾػ قمـ اًمدَّ  ٓ ٕنَّ اًمدَّ

 َّ جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ اًل، يمام ىمول اهلل ـ ضمؾ وقمال ـ:أن يؽقن ممضمَّ  سمدَّ 

[ واًمؼرض ٓ أضمؾ ًمف، وقمـد اجلؿفقر ٓ يؼٌؾ اًمتلضمقؾ، يعـل ًمق ىمول: أىمروؽ هذا إًمػ إمم 282:  ؾمقرة اًمٌؼرة ]

يرون ىمٌقًمف اًمتلضمقؾ، واعمًؾؿقن قمغم ذوـمفؿ، وقمغم يمؾ طمول احوًمؽّقي مدة ؾمـي، ٓ يؼٌؾ اًمتلضمقؾ قمـد إيمثر، 

يـ اًمػرق فموهر سمقـفام، ذم  وإن يمون ًمف إضمر واًمثقاب ، يـ، وذم اًمؼرض ٓ يـتػع كػعًو ذم اًمدكقو يـتػع صوطمى اًمدَّ اًمدَّ

 وقمال ـ مـ اهلل ـ ضمؾَّ 

  احلؽؿ اًمتؽؾقػل ًمؾؼرض:

إصؾ ذم اًمؼرض )ذم طمؼ اعمؼرض( أنف ىمرسمي مـ اًمؼرب، حو ومقف مـ إيصول اًمـػع  ٓ ظمالف سملم اًمػؼفوء ذم أنَّ 

قمـف قمـ  ◙مـ طمقٌ ذاشمف اًمـدب ، حو روى أبق هريرة ًمؾؿؼؽمض، وىمضوء طموضمتف، وشمػريٍ يمرسمتف، وأن طمؽؿف 

س اهلل قمـف يمرسمي مـ يمرب يقم س قمـ مممـ يمرسمي مـ يمرب اًمدكقو، كػَّ مـ كػَّ ] أنف ىمول:  ☻اًمـٌل 

ؾمؽمه اهلل ذم اًمدكقو وأظمرة، واهلل ذم   اهلل قمؾقف ذم اًمدكقو وأظمرة، ومـ ؾمؽم مًؾامً  قمغم معن ينَّ اًمؼقومي، ومـ ينَّ 

، ًمؽـ ىمد يعرض ًمف اًمقضمقب أو اًمؽراهي أو احلرمي أو اإلسموطمي، سمحًى مو  [قمقن اًمعٌد مو يمون اًمعٌد ذم قمقن أظمقف

 يالسمًف أو يػيض إًمقف، إذ ًمؾقؾموئؾ طمؽؿ اعمؼوصد.

قمؾؿ اعمؼرض أو همؾى قمغم ، وإن يمون إىمراوف واضمٌوً  واعمؼرض مؾقئوً  وقمغم ذًمؽ: ومنن يمون اعمؼؽمض مضطراً 

موً  سمحًى احلول، وًمق اىمؽمض شموضمر ٓ حلوضمي،  أو مؽروهوً  ، فمـف أن اعمؼؽمض يٍمومف ذم معصقي أو مؽروه يمون طمرا

 . ذم اًمرسمح احلوصؾ مـف، يمون إىمراوف مٌوطموً  سمؾ ًمقزيد ذم دمورشمف ـمؿعوً 



 

يدي    48  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

، سملن يمون ًمف مول مردمك، وقمزم أمو )ذم طمؼ اعمؼؽمض(، وموٕصؾ ومقف اإلسموطمي، وذًمؽ عمـ قمؾؿ مـ كػًف اًمقوموء

أو يمون  -ومنن يمون يمذًمؽ وضمى ذم طمؼف ًمدومع اًمي قمـ كػًف  - قمغم اًمقوموء مـف، وإٓ مل جيز، مو مل يؽـ مضطراً 

اعمـع يمون حلؼف، وىمد أؾمؼط طمؼف سمنقمطوئف مع قمؾؿف ٕنَّ سمعدم ىمدرشمف قمغم اًمقوموء وأقمطوه، ومال حيرم؛  اعمؼرض قموحوً 

 سمحوًمف .

إٓ مـ ضموئز اًمتٍمف يصّح ؿ ٕنف قمؼد قمغم احول، ومؾاًمؼرض إٓ مـ ضموئز اًمتٍمف، يصّح ٓ  قموىمده وصقغتف:

 .مـ همػم إجيوب وىمٌقل يموًمٌقع واهلٌييصّح ، ٕنف متؾقؽ آدمل، ومؾؿ  وٓ يـعؼد إٓ سموإلجيوب واًمؼٌقل،  يموًمٌقع

ؽتؽ هذا مؾَّ »وهق أن يؼقل: سمام يمدي معـوه: يصّح اًمنمع ورد هبام، وٕنَّ واًمًؾػ؛ ، سمؾػظ اًمؼرض يصّح و

 ذم ذوط اًمؼرض شمتؿي اًمؽالم قمؾقف.، وؾمقليت  « سمدًمفقمغم أن شمرد قمكمَّ 

وومعقَّي يثًٌ ومقف ظمقور اعمجؾس قمـد اًمؼوئؾلم سمف وهؿ  ٓهؾ يثًٌ ذم اًمؼرض ظمقور أم ٓ؟  واحلـوسمؾي، وٓ اًمشَّ

واطمد مـ اًمعوىمديـ أن يػًخ إذا ؿموء، ومال  اعمؼصقد مـ اخلقور هق اًمػًخ، وذم اًمؼرض جيقز ًمؽؾِّ ٕنَّ ظمقور اًمنمط؛ 

 معـك ًمؾخقور.

 : اؿمؽماط إضمؾ ذم اًمؼرض

ز اًمتلظمػم ذم ووموء اًمؼرض مـ همػم ذط، واظمتؾػقا ذم طمؽؿ إضمؾ اعمنموط ذم  اشمػؼ اًمعؾامء قمغم ضمقا

إضمؾ، اًمؼرض، وذًمؽ طمقـام يتػؼ اعمؼرض واعمؼؽمض قمـد آىمؽماض قمغم مققمد ًمقوموء اًمؼرض، هؾ يؾزم هذا 

 سمحقٌ يؾزم اعمؼرض سمف ومال يطوًمى اعمؼؽمض سموًمٌدل ىمٌؾ ميض إضمؾ اعمنموط أم ٓ؟ قمغم ىمقًملم:

اًمؼقل إول : ان اًمؼرض اذا أضمؾ امم اضمؾ معؾقم، مل يتلضمؾ ويمون طموٓ)أي حيؼ ًمف اعمطوًمٌي سمف ىمٌؾ إضمؾ(، 

ذم رسمو اًمـًقئي، وسموقمتٌور أن اًمؼرض حمض  ٕنف ذم معـك سمقع اًمدرهؿ سموًمدرهؿ، ومال جيقز اًمتلضمقؾ مـعًو مـ اًمقىمقع

سمدًمف طموًٓ  اعمثؾ ذم اعمثؾقوت، وملوضمى ردّ  شمؼمع، ومقحؼ ًمؾؿؼرض اعمطوًمٌي سمٌدًمف ذم احلول، ٕنف قمؼد يقضمى ردّ 

وومعقَّي واحلـػقَّي يموإلشمالف. وسمف ىمول :   واحلـوسمؾي واًمزيديي وآمومقي. اًمشَّ

ؿمؽمط إضمؾ ذم اًمؼرض , ومال يؾزم اعمؼؽمض رد اًمٌدل ىمٌؾ طمؾقل ي اًمتلضمقؾ سموًمنمط. ومنذا ااًمؼقل اًمثوين: صحّ 

 واًمظوهريي.احوًمؽقّي إضمؾ اعمحدد. وسمف ىمول 

 واحلجي هلؿ : 
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 [ .282]اًمٌؼرة:  َّ جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱىمقًمف شمعومم ـ:  -1

د مـ اًمؽتوسمي طمػظ ىمدر اًمؼرض دَ  وضمف آؾمتدٓل: أنّ  يـ يـ، ومقدظمؾ ذم قمؿقم أيي، واعمرا وأضمؾف، وهذا اًمدَّ

 اًمؼرض يتلضمؾ سموًمتلضمقؾ؛ ومؤيي مل شمػرق سملم اًمؼرض وؾموئر اعمدايـوت. قمغم أنَّ يدّل   

اهلل شمعومم أمر سمقوموء اًمعؼقد، وأمر سموًمقوموء ٕنَّ و، « اعمًؾؿقن قمغم ذوـمفؿ: »☻ىمقًمف   -2

 إظمالف اًمققمد مـ صػوت اًمـػوق. - ☻ -سموًمققمد، وقَمدَّ اًمـٌل 

 ومقف اًمؼرض:يصّح اظمتؾػ اًمعؾامء ومقام  اًمؼرض:ومقف يصّح مو 

رقمل واًمذَّ  ب يموجلقز واًمٌقض، اًمؼرض ذم اعمثكم: يموعمؽقؾ واعمقزون، واعمعدود اعمتؼورِ يصّح ومؼول احلـػقي: 

سمف مـ رأي اإلموم حمؿد حلوضمي اًمـوس اعمتعقـي إًمقف، وهق  يموًمؼامش، وضموز ىمرض اخلٌز وزكًو وقمددًا، قمغم مو هق اعمػتك

 .رأي سمؼقي اعمذاهى إظمرى

 وٓ جيقز اًمؼرض ذم همػم اعمثكم مـ اًمؼقؿقوت يموحلققان واحلطى واًمعؼور، واًمعددي اعمتػووت، ًمتعذر ردّ 

 اعمثؾ.

وومعقَّي واحوًمؽّقي وىمول  ًَّ يصّح مول  واحلـوسمؾي: جيقز ىمرض يمّؾ اًمشَّ مول ىموسمؾ ًمؾثٌقت ذم  أي ذم يمّؾ ؿ، ؾَ ومقف اًم

ء أيمون مؽقاًل أم مقزوكًو، يموًمذهى واًمػضي وإـمعؿي، أم مـ اًمؼقؿقوت، يمعروض اًمتجورة واحلققان  اًمذمي، ؾمقا

وذًمؽ ًمقس  ،«  اؾمتًؾػ سَمؽراً : »◙  ومقام يرويف أبق راومع ☻اًمـٌل ٕنَّ وكحقهو، يموعمعدود؛ 

 مو يثًٌ ؾَمَؾامً يؿؾؽ سموًمٌقع ويضٌط سموًمقصػ، ومجوز ىمروف يموعمؽقؾ واعمقزون. ٕنَّ سمؿؽقؾ وٓ مقزون، و

َؾؿ وأمو مو ٓ جيقز ومقف  ًَّ اعمثؾ، ومو  اًمؼرض يؼتيض ردَّ ٕنَّ ؛ ىمروف ذم إصّح يصّح يموجلقاهر وكحقهو، ومال اًم

 مثؾف.  ٓ يـضٌط، أو يـدر وضمقده، يتعذر أو يتعن ردّ 

  .ىمرض اعمـوومعيصّح سمقعفو ، وٓ يصّح قملم  اًمػؼفوء ذم يمّؾ  اًمؼرض قمـد مجفقريصّح وقمغم هذا 

طمـطي  يمقس يثًٌ اعمؾؽ ذم اًمؼرض قمـد أيب طمـقػي وحمؿد سموًمؼٌض، ومؾق اىمؽمض إكًون  مؾؽ اًمؼرض:

ذّمي اًمعلم، ٕنف ظمرج قمـ مؾؽ اعمؼرض، وصمًٌ ًمف ذم  وىمٌضف، ومؾف آطمتػوظ سمف، ورد مثؾف وإن ـمؾى اعمؼرض ردّ 

 قمقـف، وًمق يمون ىموئامً.اعمؼؽمض مثؾف ٓ 
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اًمؼرض وهمػمه مـ اعمعروف  وىمول احوًمؽقي: إنَّ ، وىمول أبق يقؾمػ: ٓ يؿؾؽ اعمؼؽمض اًمؼرض مو دام ىموئامً 

مثؾ اًمذي اىمؽموف،  ي، يثًٌ اعمؾؽ ومقف سموًمعؼد، وإن مل يؼٌض احول. وجيقز ًمؾؿؼؽمض أن يردَّ يموهلٌي واًمصدىمي واًمعوريّ 

ء أيمون مثؾق وأن يردَّ   اعمثؾ.  وضمى ردَّ  سمزيودة أو كؼص، ومنن شمغػمَّ ًو أم همػم مثكم، وهذا مو مل يتغػمَّ قمقـف، ؾمقا

وومعقَّي وىمول  وومعقَّي اعمؼؽمض قمـد  : يثًٌ اعمؾؽ ذم اًمؼرض سموًمؼٌض، ويردّ واإلمومقَّي  واحلـوسمؾي ذم إصحِّ اًمشَّ اًمشَّ

ً وردَّ  ☻ذم اًمؼقؿل اعمثؾ صقرة، ٕنف  اعمثؾ ذم اعمثكم، ٕنف أىمرب إمم طمؼف، ويردّ  َرسموقمقًو،  اىمؽمض سَمؽرا

 «.ؽؿ ىمضوءً يمؿ أطمًـُ ظمقورَ  إنَّ »وىمول: 

، يمام هق اشمػوق اًمػؼفوء. وذم همػم اعمؽقؾ واعمقزون وضمفون:  اعمثؾ ذم اعمؽقؾ واعمقزون وجيى قمـد احلـوسمؾي ردّ 

 مثؾف سمصػوشمف شمؼريًٌو. ـ جيى ردّ ىمقؿتف يقم اًمؼرض وسمف ىمول آمومقي. واًمثوين  أطمدمهو ـ جيى ردّ 

مؽون آظمر إذا مل حيتٍ كؼؾف إمم  إيػوؤه ذم أّي يصّح ومقف اإلىمراض، و ومقؽقن ذم اًمٌؾد اًمذي شمؿَّ  أمو ووموء اًمؼرض :

 ـمريؼ، ومنن اطمتوج إمم ذًمؽ مل يؾزم اعمؼرض سمتًؾؿف. ظمقُف  دَ دمؾ وممكي أو وضمِ 

 يشؽمط ًمصحي اًمؼرض أرسمعي ذوط: ذوط اًمؼرض:

 .فام حمؾّ  اًمؼرض سموًمصقغي وهل اإلجيوب واًمؼٌقل أو مو حيّؾ  يتؿّ أن  - 1

، يملىمروتؽ  مو يمدي معـومهو ي اإلجيوب سمؾػظ اًمؼرض واًمًؾػ وسمؽؾِّ ـٓ ظمالف سملم اًمػؼفوء ذم صحّ 

زم سمدًمف،  زم سمدًمف، وظمذ هذا ومورصومف ذم طمقائجؽ وردَّ  ؽتؽ هذا قمغم أن شمردَّ ، ومؾَّ ػوً ؾَ أو ؾَم  وأؾمؾػتؽ وأقمطقتؽ ىمرووً 

يدّل   ي اًمؼٌقل سمؽؾ ًمػظ ويمذا صحّ ،  وملقمطوه ف ىمرووً وكحق ذًمؽ. . . أو شمقضمد ىمريـي داًمي قمغم إرادة اًمؼرض، يملن ؾملخَ 

 ًُ ًُ  ، قمغم اًمروو سمام أوضمٌف إول، مثؾ: اؾمتؼرو ًُ  ،  أو ىمٌؾ  .ومو جيري هذا اعمجرى،  أو روق

اًمؼرض قمؼد ٕنَّ ؛ وًو سموًمغًو قموىماًل راؿمدًا خمتورًا أهاًل ًمؾتؼمعوًو أو مؼؽمِ أهؾقي اًمتعوىمد: سملن يؽقن اًمعوىمد مؼرِ  -2

ٕنَّ مـ اًمصٌل واعمجـقن واًمًػقف اعمحجقر قمؾقف، واعمؽره، وٓ مـ اًمقزم ًمغػم رضورة أو طموضمي، يصّح شمؼمع، ومال 

 همٓء ًمقًقا مـ أهؾ اًمتؼمع.

مـ اًمـؼقد ذّمي مول ىموسمؾ ًمؾثٌقت ذم اًمقمـد اجلؿفقر أي يصّح أن يؽقن مول اًمؼرض مثؾقًو قمـد احلـػقي، و - 3

 واحلٌقب واًمؼقؿقوت مـ طمققاكوت وقمؼورات وهمػمهو.



 

يدي    51  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

هل إمقال اًمتل ٓ شمتػووت آطمودهو شمػووشمو ختتؾػ سمف ىمقؿتفو، يموًمـؼقد وؾموئر اعمؽقالت   اعمثؾقوتشمـٌقف : 

 واعمقزوكوت واعمذروقموت واًمعدديوت اعمتؼورسمي.

ه، وأن يؽقن ضمـًًو مل يمقاًل أو وزكًو أو قمددًا أو ذرقمًو ًمقتؿؽـ مـ ردّ أن يؽقن مول اًمؼرض معؾقم اًمؼدر  - 4

 .سمدًمف خيتؾط سمغػمه يمؼؿح خمؾقط سمشعػم، ٕنف يتعذر ردّ 

كػعًو طمرام إذا يمون  ىمرض ضمرَّ  : يمّؾ واإلمومقَّي  ذم اًمراضمح قمـدهؿاحلـػقَّي ىمول  اًمؼرض اًمذي ضمّر مـػعي:

جيقز ًمؾؿرهتـ اًمدائـ  منموـمًو، ومنن مل يؽـ اًمـػع منموـمًو أو متعورومًو قمؾقف ذم اًمؼرض، ومال سملس سمف، وقمغم هذا، ٓ

هـ آكتػوع سم اهـ إذا يمون منموـمًو أو متعورومًو، وإن مل يؽـ يمذًمؽ ومقجقز مع اًمؽراهي اًمتحريؿقي إٓ أن يلذن وًمرَّ اًمرَّ

 .ومقحؾَّ 

اهـ وإن أذن  : ٓ حيّؾ ـػقَّي احل وىمول سمعض ًمعومي ذم اًمنميعي ذم حتريؿ سموٓكتػوع. وهذا هق اعمتػؼ مع اًمروح ااًمرَّ

 ض: إن يموكً سمنمط يمره أي حتريامً، وإٓ ومال.ويمذًمؽ طمؽؿ اهلديي ًمؾؿؼرِ ،  اًمرسمو

اعمؼؽمض يمريمقب مـ أمقال  كػعًو؛ ٕنف رسمو، وحيرم آكتػوع سمٌمء وىمول احوًمؽقي: يػًد اًمؼرض اًمذي ضمرَّ 

م وكحقه، يمام حترم هديي اعمؼؽمض ًمرب احول، إن ىمصد اعمفدي هبديتف داسمتف، وإيمؾ ذم سمقتف ٕضمؾ اًمدَّ  يـ، ٓ ًمإليمرا

يـ شملظمػم  وكحقه. ومل شمؽـ هـوك قمودة ؾموسمؼي ىمٌؾ اًمؼرض سمنهداء اًمدائـ سموعمثؾ صػي وىمدرًا، أو طمدث مقضمى اًمدَّ

 يـ. ًمذًمؽ ٓ ًمؾدَّ  ضمديد يمصفورة، أو ضمقار، ويمون اإلهداء

 هو إن يموكً سموىمقي، ومنن شمؾػً وضمى قمؾقف ردّ واحلرمي شمتعؾؼ سمؽؾ مـ إظمذ واًمدومع، وقمـدئذ جيى قمؾقف ردّ 

يـ، أمو قمـد ووموء اًمديـ: ومنن ىمه اعمديـ أيمثر مـ اعمثؾ ذم اعمثكم، واًمؼقؿي ذم اًمؼقؿل، هذا ذم طمول سمؼوء قمالىمي اًمدّ 

يـ اًمديـ، ومنن يمون  ء أيمون اعممدَّ سمًٌى سمقع، ضماًمدَّ  ى أومضؾ صػي أم مؼدارًا، ذم إضمؾ أم ىمٌؾف أم سمعده. وز مطؾؼًو، ؾمقا

يـ وإن يمون ووموء  سمًٌى ؾمؾػ )أي ىمرض(: ومنن يموكً اًمزيودة سمنمط أو وقمد أو قمودة مـعً مطؾؼًو، وإن اًمدَّ

 ☻ٌل اًمـٕنَّ ذم إومضؾ صػي؛ احوًمؽّقي ، ضموزت اشمػوىمًو قمـد  يموكً سمغػم ذط وٓ وقمد وٓ قمودة

ً ظِمقوراً  ً، وىمه مجاًل سَمْؽرا   .اؾمتًؾػ سَمْؽرا

وومعقَّي وىمول  ف داره، أو قمغم قمغم أن يٌقعَ  مخًلم مؾققكًو رض ضمّر مـػعي، مثؾ أن يؼروف واحلـوسمؾي: ٓ جيقز ىماًمشَّ

 «. ػ وسمقعؾَ هنك قمـ ؾَم » ☻اًمـٌل ٕنَّ مـف؛  مـف أو أيمثرَ  قمؾقف أضمقدَ  أن يردَّ 
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 ًَّ ريض اهلل قمـفؿ يب سمـ يمعى واسمـ مًعقد واسمـ قمٌوس ًمغي احلجوز. وروي قمـ أُ ػ: هق اًمؼرض ذم ؾَ واًم

اًمؼرض قمؼد إروموق )أي مـػعي( وىمرسمي، ومنذا ذط ومقف مـػعي ظمرج ٕنَّ و، «  ضمّر مـػعي هنقا قمـ ىمرضٍ »أهنؿ أمجعلم ، 

ء أيموكً اعمـػعي كؼدًا أم قمقـًو ، قمـ مقوققمف، ومقؽقن اًمؼرض صحقحًو   يمثػمة أم ىمؾقؾي.واًمنمط سموـماًل، ؾمقا

ه مطؾؼًو مـ همػم ذط، ومؼضوه ظمػماً مـف ذم اًمصػي، أو زاده ذم اًمؼدر، أو سموع مـف داره، همػمَ  ؿمخٌص  ومنن أىمرَض 

مـ  ☻اؾمتًؾػ رؾمقل اهلل »ىمول: ◙ ضموز. وٓ يؽره ًمؾؿؼرض أظمذه، حو روى أبق راومع 

ً ، ومجوءشمف إسمؾ اًمصدىمي، وملمرين أن أىميضَ  ً، سمَ   اًمرضمَؾ  رضمؾ سَمْؽرا إٓ مجاًل ظِمقورًا َرسموقمقًو ، ومؼول  ذم اإلسمؾِ  ومؼؾً: مل أضمدْ ؽرا

 «. ؽؿ ىمضوءً يمؿ أطمًـُ وه، ومنن ظمػمَ ف إيَّ : أقمطِ ☻اًمـٌلُّ 

 .«، ومؼضوين وزادينطمّؼ  ☻رؾمقل اهلل  يمون زم قمغم»، ىمول: ¶وروى ضموسمر سمـ قمٌد اهلل 

ًَ  ضمرَّ  وأمو اًمـفل قمـ ىمرضٍ  ـُ وظ ػَّ احلذًمؽ  كػعًو، ومفق ًمقس سمحديٌ، يمام أثٌ ،   يؾعلُّ اًمزَّ ، و قمٌد اهلودّي  مـفؿ اسم

 .قمؾقف اًمعرف ف ذم اًمؼرض اًمذي ذط ومقف اًمـػع أو ضمرى، ويؿؽـ ومفؿف قمغم أنَّ  وهمػمهؿ قصكمُّ اعمَ  رٍ واسمـ سمدْ 

 ـملم:سمنَم  ضموئزٌ  اًمؼرُض : واخلالصي 

ًمؾداومع، مـع اشمػوىمًو ًمؾـفل قمـف، وظمروضمف قمـ سموب اعمعروف، وإن يموكً  كػعو ً، ومنن يموكً اعمـػعيُ  أٓ جيرَّ  - 1

 ًمؾؼوسمض ضموز، وإن يموكً سمقـفام مل جيز ًمغػم رضورة.

 ٌػ ؾمؾَ  ٓ حيؾُّ : »¶  قمٌد اهلل سمـ قمؿرو روىإمم قمؼد آظمر يموًمٌقع وهمػمه، حو  اًمؼرُض  أٓ يـضؿّ  - 2

ف مـ ىمٌقؾ اًمؼرض اًمذي وهق وموؾمد ٕنَّ ، دوٓر  ل أخَػ ـؼروًؾعي سمؽذا قمغم أن شمؽ هذه اًممثؾ أن يؼقل أبقعُ  ،  «وسمقعٌ 

 .كػعوً  ضمرَّ 

ْػَتجي: ًُ ديـف إمم هل معومؾي موًمقي يؼرض ومقفو إكًون ىمروًو ٔظمر ذم سمؾد ًمققومقف اعمؼؽمض أو كوئٌف أو مَ   اًم

 اعمؼرض كػًف أو كوئٌف أو دائـف ذم سمؾد آظمر معلم.

ًمؽـف خيوف ،  ف إمم آظمر معلمَّ وهق يريد أن يـؼؾَ  ،ذم سمؾد  ًمؾرضمؾ موٌل  ووموئدة اًمتعومؾ سموًمًػتجي أنف ىمد يؽقنُ 

  موٌل ًمف سمذًمؽ اًمٌؾد اعمعلمَّ  أو ؿمخصٍ ،  ومقؾجل إمم دومعف قمغم ؾمٌقؾ اإلىمراض إمم شموضمر مثالً ، قمؾقف مـ أظمطور اًمطريؼ 

ـٌ أو دَ   ،ذم اًمٌؾد أظمر  فِ ديـِ و مَ إمم كوئٌف أ فوً مقضمَّ  وً أو صؽَّ  يمتوسمو ً اًمؼوسمُض   آظمر قمغم أن يؽتى قمغم ؿمخصٍ  ي

مـفام قمغم احول اعمطؾقب  وسمذًمؽ حيصؾ يمّؾ ،مو دومعف إًمقف  سمؿؼتضوه إمم ذًمؽ اًمداومع أو كوئٌف أو دائـف ومقف كظػمَ  ًمقمدَي 

 .وخموـمرةٍ  ذم اعمؽون اعمرهمقب دون كؼؾٍ 
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وومعقَّي واحوًمؽّقي واحلـػقَّي يرى مجفقر اًمػؼفوء مـ  ًُّ  وروايي قمـ أدمد أنَّ اًمشَّ ػتجي ٓ جيقز اًمعؿؾ هبو؛ ًمؽقهنو اًم

ـَ ، احول  ف أىمرَض كػًعو، ومؽلنَّ  كػًعو، ومفل قمـدهؿ مـ سموب اًمؼرض اًمذي ضمرَّ  ىمرًوو ضمرَّ  ظمطر اًمطريؼ ومال  واؾمتػود أم

 جيقز.

و ؛ و ضموئزةٌ ويرى احلـوسمؾي ذم روايي أهنَّ  ًميُ ، ًمقًً مـ سموب اًمؼرض ٕهنَّ ًمي، واحلقا  ضموئزةٌ  وإكام هل مـ سموب احلقا

 ، وإصؾ ذم اعمعومالت اجلقاز .ذم اًمعؼقد اإلسموطمي هلام مجقًعو، وإصُؾ  ًمؽقهنو مصؾحيً  ؛

ويؽتى ًمف ظمطوسًمو إمم ، يمون يؼٌض اًمـؼقد مـ اًمرضمؾ ذم مؽي  -¶-قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  أنَّ  وىمد وردَ 

◙ واحلًـ ¶ واسمـ قمٌوس ◙ أظمقف مصعى ذم اًمعراق ًمقًؾؿف سمدهلو، وطمؽوه اسمـ اعمـذر قمـ قمكم 

 .وأدمُد وإؾمحوق  اًمّثقريواسمـ ؾمػميـ و، ¶ واسمـ اًمزسمػم 

ًمي اًمراضمح مـ ذًمؽ هق ضمقاز هذا اًمعؿؾ؛ ٕنَّ و طؾؼ ف يُ وًمقس مـ سموب اًمؼرض، يميد ذًمؽ أنَّ ، ف مـ سموب احلقا

ًمي اًمٌـؽقي(، وهل أن يدومعَ ٕنَّ قمؾقفو ا كؼقًدا ًمؾٌـؽ صمؿ يعطقف اًمٌـؽ ؿمقًؽو  اإلكًونُ  ذم اًمعؿؾقوت اًمٌـؽقي )احلقا

 .عؿؾي كػًفو أو سمؼقؿتفو قمؿؾي أظمرىٓؾمتالم اًمـؼقد ذم سمؾد آظمر سمذات اًم

أو همػمهو مـ أضمفزة ، أو شمطٌقؼوت اًمدومع اإلًمؽؽموين ، أو اًمتؾقػقن ، اًمتحقيؾ قمـ ـمريؼ اًمػويمس  وىمد يتؿّ 

سمطي اًمعومل اإلؾمالملاعمجؿع اًمػؼفل اًمتوسمع ًمشمصول احلديثي، وىمد أضموز ذًمؽ اإلووؾموئؾ   .را
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ًَّ اعمحورضة اًمتوؾمعي :   ؿؾَ أطمؽوم اًم

 اًمعؼقد مـ طمقٌ اًمتًؾقؿ أرسمعي أنقاع:

 آٓف ديـوٍر كؼدًا.: ومفذا ضموئز، يملن يٌقع يمتوسمًو سمعنمة سمقع طمول  سمحوّل  - 1

إمم ؾمـي، ومفذا ٓ  : يملن يٌقعف ؾمقورة صػتفو يمذا، شُمًؾَّؿ سمعد ؾمـي سمعنمة آٓف ممضمؾيؾؾ سمؿمضمَّ سمقع ممضمَّ  - 2

 جيقز؛ ٕنف سمقع َدْيـ سمَدْيـ.

ًَّ ر اًمًؾعي، ؾ اًمثؿـ ويمظمِّ أن ُيعجِّ  - 3  ؿ، وهق ضموئز.ؾَ وهذا هق اًم

 ؛ وهذا ضموئز، يملن يٌقعف ؾمقورة سمامئي أخػ حتّؾ سمعد ؾمـي.اًمثؿـ رَ ؾ اًمًؾعي، ويمظمِّ أن يعجِّ  - 4

َؾؿ  ًَّ  .ًمؾخقوط؛ أي أقمطوه إيوه: اإلقمطوء واًمتًؾقػ، يؼول: أؾمؾؿ اًمثقب  ذم اًمؾغياًم

 أمو اصطالطمًو : 

َؾؿ ، ومسمقُع آضمٍؾ سمعوضمؾٍ سملنَّف : احلـػقَّي عرومف وم ًَّ كقع مـ اًمٌقع يتلظمر ومقف اعمٌقع، ويًؿك اعمًؾؿ ومقف، ويتؼدم ومقف وًم

 ًَّ ؾ، ويًؿك اًمٌوئع اعمًؾؿ إًمقف، ويًؿك اعمشؽمي ؿ، ومفق قمؽس اًمٌقع سمثؿـ ممضمَّ ؾَ اًمثؿـ، ويًؿك رأس مول اًم

 ؿ.اعمًؾِ 

 .ـ ٕضمؾسمقع يتؼدم ومقف رأس احول ويتلظمر اعمثؿَّ سملنَّف : احوًمؽّقي وقمرومف 

وومعقَّي وقمرومف   .سمقع مقصقف ذم اًمذميسملنَّف : اًمشَّ

 .ؾ سمثؿـ مؼٌقض ذم جمؾس اًمعؼدممضمَّ ذّمي قمؼد قمغم مقصقف ذم اًموقمرومف احلـوسمؾي : سملنَّف 

سمامل معؾقم مؼٌقض ذم اعمجؾس إمم أضمؾ معؾقم سمصقغي ، مضٌقط ذّمي وهق سمقع  مضؿقن ذم اًم: اإلمومّقي وىمول 

 .ظموصي

َؾؿ منموقمقي  ًَّ َؾؿ : اًم ًَّ   :منموع ذم اًمؽتوب واًمًـي وإمجوع إمياًم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيـ: وهل ىمقًمف شمعومم: أمو اًمؽتوب: ومؼد ومنت سمف آيي اًمدَّ 

 . َّ  ينىن من خن حن جنيم  ىم
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َؾؿ م اهلل شمعومم اًمرسمو أبوح : حو طمرَّ ¶ ىمول اسمـ قمٌوس  ًَّ يـ، واًمتدايـ: شمػوقمؾ، مـ اًمدَّ  هبذه أيي.اًم

وأضمؾ: كؼقض ، يـ، وإضمؾ معـوه: اًمقىمً اعميوب ٓكؼضوء إمر، وأصؾف مـ اًمتلظمػمومعـوه: شمٌويعتؿ سمدَ 

 اًمعوضمؾ.

  صمؿ ىمرأ ،  ن ومقفف وأذِ ف اهلل ذم يمتوسمك ىمد أطمؾَّ ػ اعمضؿقن إمم أضمؾ مًؿّ اًمًؾَ  : أؿمفد أنَّ ¶ ىمول اسمـ قمٌوس

 . يم  ىم مم خم حم جم يل

م اعمديـي، وهؿ يًؾػقن ذم اًمثامر ىمدِ  ♀رؾمقل اهلل  أنّ  ¶  وأمو اًمًـي: ومام روى اسمـ قمٌوس

 «.مـ أؾمؾػ ذم رء ومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم، ووزن معؾقم إمم أضمؾ معؾقم»اًمًـي واًمًـتلم واًمثالث، ومؼول: 

َؾؿ : أمجع يمؾ مـ كحػظ قمـف مـ أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ♫  وأمو اإلمجوع: ومؼول اسمـ اعمـذر ًَّ ٕنَّ ضموئز، واًم

أرسموب اًمزروع واًمثامر واًمتجورات حيتوضمقن إمم اًمـػؼي قمغم أنػًفؿ أو قمغم اًمزروع وكحقهو ٕنَّ سموًمـوس طموضمي إًمقف؛ 

َؾؿ ز هلؿ طمتك شمـضٍ، ومجقّ  ًَّ  دومعًو ًمؾحوضمي.اًم

َؾؿ وىمد اؾمتثـل قمؼد  ًَّ ، شمرظمقصًو سمقع اعمعدوم، حو ومقف مـ حتؼقؼ مصؾحي اىمتصودييمـ ىموقمدة قمدم ضمقاز اًم

َـّ ، وًمذا  ًمؾـوس، وشمقًػماً قمؾقفؿ ه مـ "سموب سمقع مو ًمقس قمـدك" اعمـفك قمـف سمعض اًمعؾامء ظمروضمف قمـ اًمؼقوس وقمدَّ  فم

َـّ ، ◙  ذم طمديٌ طمؽقؿ سمـ طمزام ، ومنن طمديٌ طمؽقؿ سمـ طمزام سمٌمءهذا اًمظـ سمعقد قمـ اًمصقاب وًمقس  وًمؽ

ف سمقع قملم معقـي ًمقًً ذم مؾؽ اًمٌوئع طمقـام أضمرى قمؾقفو اًمعؼد، وإكام يشؽمَيو مـ صوطمٌفو ومقًؾؿفو يراد سم◙ 

َؾؿ وملمو ،  مؾؽف، وهذا هق رصيح احلديٌ وىمصتفًمؾؿشؽمى اًمذي اؿمؽماهو مـف ىمٌؾ دظمقهلو ذم  ًَّ ذّمي ومفق متعؾؼ سموًماًم

 .حلوضمي داقمقي إًمقفٓ اًمعلم، ومفق سمقع مقصقف ذم اًمذمي، ًمذا ومفق قمغم وومؼ اًمؼقوس، وا

َؾؿ أريمون  ًَّ َؾؿ ذهى مجفقر اًمػؼفوء إمم أن أريمون  :اًم ًَّ  :صمالصمي اًم

) وهق حّؾ واعم -3  واًمعوىمدان ) ومهو اعمًؾؿ ، واعمًؾؿ إًمقف ( . -2  اًمصقغي ) وهل اإلجيوب واًمؼٌقل ( . -1 

َؾؿ طمقٌ اقمتؼموا ريمـ احلـػقَّي وظموًمػ ذم ذًمؽ ،  ون : رأس احول ، واعمًؾؿ ومقف ( ؿمقئ ًَّ ػي مـ هق اًمصقغي اعممًمَّ اًم

 اًملم قمغم اشمػوق اإلرادشملم وشمقاومؼفام قمغم إكشوء هذا اًمعؼد.اإلجيوب واًمؼٌقل اًمدَّ 

يمـ  َؾؿ وىمد اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم صحي إيؼوع اإلجيوب سمؾػظ  إول :اًمصقغي )اإلجيوب واًمؼٌقل(اًمرُّ ًَّ أو اًم

ذم يمذا.. ٕهنام ًمػظون سمؿعـك  ػوً أو ؾمؾَ  امً ؽ، وأقمطقتؽ يمذا ؾمؾَ وأؾمؾػتُ  ؽمـفام، يملؾمؾؿتُ  اًمًؾػ، ويمؾ مو اؿمتّؼ 
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ًُ يدّل   ي اًمؼٌقل سمؽؾ ًمػظ واطمد، ويمالمهو اؾمؿ هلذا اًمعؼد. ويمذا قمغم صحّ   قمغم اًمروو سمام أوضمٌف إول، مثؾ: ىمٌؾ

 ًُ َؾؿ ي اكعؼود همػم أن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم صحَّ ، وكحق ذًمؽ   وروق ًَّ  ًملم:سمؾػظ اًمٌقع قمغم ىمقاًم

وومعقَّي وواإلمومقَّي  واحلـوسمؾياحوًمؽقّي وصوطمٌقف و)أطمدمهو( ٕيب طمـقػي  َؾؿ وهق أن ذم وضمف: اًمشَّ ًَّ يـعؼد سمؾػظ اًم

َؾؿ اًمٌقع إذا سملم ومقف إرادة  ًَّ صػتف يمذا إمم  زيتوً  ـمـّوً ؿ: اؿمؽميً مـؽ مخًلم اًمًؾَّ  ربُّ  ، يملن يؼقَل وحتؼؼً ذوـمفاًم

 ؾ اعمًؾؿ إًمقف. وكحق ذًمؽ. ي، وىمٌِ طموًمَّ ر يـودماليلم أضمؾ يمذا سمعنمة 

 ؿ سمقع، يمام أن يمؾَّ وطمجتفؿ اًمـظر إمم اعمعـك واًمتعقيؾ قمغم اًمؼصد، مع يمقن اًمؾػظ ٓ يعوروف، إذ يمؾ ؾمؾَ 

َؾؿ سمقع، ومنـمالق اًمٌقع قمغم  رصٍف  ًَّ  إـمالق ًمؾػظ قمغم مو يتـووًمف.اًم

وومعقَّي واحلـػقَّي )واًمثوين( ًمزومر مـ  َؾؿ وهق أن ذم وضمف: اًمشَّ ًَّ  . ٓ يـعؼد سمؾػظ اًمٌقعاًم

اًمنمع ورد  ؛ ٕنف سمقع مو ًمقس قمـد اإلكًون، وإكف مـفل قمـف، إٓ أنَّ اًمؼقوس أن ٓ يـعؼد أصالً  أنَّ : وطمجي زومر 

َؾؿ سمجقازه سمؾػظ  ًَّ َؾؿ سمؼقًمف: ورظمص ذم اًم ًَّ ه.  ،اًم  ومقضمى آىمتصور قمؾقف، ًمعدم إضمزاء مو ؾمقا

 ومفق اًمتعقيؾ قمغم اًمؾػظ واقمتٌوره.وومعقَّي اًمشَّ أمو طمجي أصحوب هذا اًمرأي مـ 

وومعقَّي واحلـػقَّي مجفقر اًمػؼفوء مـ  ودمدر اإلؿمورة إمم أنَّ  َؾؿ واحلـوسمؾي اؿمؽمـمقا ذم صقغي اًمشَّ ًَّ أن شمؽقن سموشمي اًم

وإىمٌووف ط ًمصحتف متؾقؽ رأس احول ؽماًمنمط، إذ يش ظمقورَ  مـ اًمعوىمديـ، وذًمؽ ٕنف قمؼد ٓ يؼٌُؾ  ومقفو ٕي   ٓ ظمقورَ 

 ًمؾؿًؾؿ إًمقف ىمٌؾ اًمتػرق، ووضمقب حتؼؼفام مـوف خلقور اًمنمط.

َؾؿ وظموًمػفؿ ذم ذًمؽ احوًمؽقي، وىموًمقا سمجقاز ظمقور اًمنمط ذم  ًَّ ًمؾعوىمديـ أو ٕطمدمهو صمالصمي أجوم ومام دون اًم

ز شملظمػم ىمٌض رأس مول  ذًمؽ، َؾؿ وهق مٌـل قمغم ضمقا ًَّ قًػم ذم طمؽؿ هذا اًمتلظمػم اًمٕنَّ صمالصمي أجوم ومام دوهنو، اًم

 .اًمٌمء يعطل طمؽؿف" مو ىمورَب  قمغم "أنَّ  شمـصُّ احوًمؽّقي ومقف، إذ اًمؼوقمدة اًمػؼفقي  قمـف ومتًوحموً  اًمتعجقؾ، ومقؽقن معػقاً 

ىمقل اجلؿفقر أطمقط  وومقف شمقًػم قمغم اًمـوس إٓ أنَّ ، يقاومؼ إصؾ ذم اعمعومالت وهق اإلسموطمياحوًمؽّقي ىمقل و

يـ وأبعد قمـ اعمحذور وهق سمقع   يـ.سموًمدَّ اًمدَّ

يمـ   ومهو اعمًؾؿ ، واعمًؾؿ إًمقف ( )    اًمثوين : اًمعوىمداناًمرُّ

َؾؿ حو يمون  ًَّ  مـ قمؼقد اعمعووووت احوًمقي اًمتل شمـشل سملم متعوىمديـ سمنرادهتام، اؿمؽمط اًمػؼفوء ذم يمؾِّ  قمؼداً اًم

  ًمغػمه. ًمف وٓيي إذا يمون يعؼدُ  ًمصدوره قمـف، وأن يؽقنَ  واطمد مـ قموىمديف أن يؽقن أهالً 
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سمف  إهؾقي اعمشؽمـمي: ومفل أهؾقي إداء اًمتل شمعـل صالطمقي اًمشخص ًمصدور إىمقال مـف قمغم وضمف يعتدُّ و أمّ 

  مـ أؾمٌوب احلجر. ؾمٌٍى  ، وشمتحؼؼ هذه إهؾقي ذم اإلكًون اًمٌوًمغ اًمعوىمؾ اًمرؿمقد همػم اعمحجقر قمؾقف سملّي  ًذقمو

َؾؿ و اًمقٓيي اعمطؾقسمي ومقؿـ يعؼد أمَّ  ًَّ  ـمريؼلم:ذم ذًمؽ سملطمد  ذقموً  ًٓ همػمه: ومفل يمقكف خمقَّ قمـ اًم

ومقفو أن يؽقن يمؾ مـ اًمقيمقؾ واعمقيمؾ أهال إلكشوء قمؼقد  و سموًمينوسمي آظمتقوريي اًمتل شمثًٌ سموًمقيموًمي. وٓ سمدّ إمّ  

 اعمعووووت احوًمقي.

مـ إوًمقوء وإوصقوء و سموًمينوسمي اإلضمٌوريي اًمتل شمثًٌ سمتقًمقي اًمشورع، وشمؽقن عمـ يكم مول اعمحجقر قمؾقفؿ وإمّ 

م اًمعؼقد وإكشوء اًمتٍموموت احوًمقي عمصؾحي مـ يؾقهنؿ.  اًمذيـ ضمعؾً هلؿ ؾمؾطي ذقمقي قمغم إسمرا

يمـ   رأس احول، واعمًؾؿ ومقف)اعمٌقع( اًمثوًمٌ :اعمعؼقد قمؾقف : وهق ذم اًمًؾؿ)اًمرُّ

َؾؿ صحي ًمط ؽمشي ًَّ َؾؿ ذم رأؾمامل اًم ًَّ  : يليتواعمٌقع مو اًم

ذم اًمعؾي ٕنَّ ، وذًمؽ سملٓ يتػؼ اًمٌد ؿ أطمدمهو سمؤظمر رسمو اًمـًقئيلم يتحؼؼ ذم ؾمؾَ موًمَ  ٓناًمٌد أن ٓ يؽقنَ  -1

، ومنذا مجعف مع رأس احول أطمد وصػل قمؾي رسمو اًمػضؾ ، حتؼؼ رسمو ذّمي ؾ ذم اًماًمرسمقيي ، طمقٌ إن اعمًؾؿ ومقف ممضمَّ 

أن رؾمقل اهلل  - ◙ -سموشمػوق اًمػؼفوء وذًمؽ حو ورد قمـ قمٌودة سمـ اًمصومً  اًمـًوء ومقف ، ويمون وموؾمداً 

ىمول : } اًمذهى سموًمذهى ، واًمػضي سموًمػضي ، واًمؼم سموًمؼم ، واًمشعػم سموًمشعػم ، واًمتؿر سموًمتؿر ،  ☻

ء ، يداً  واعمؾح سموعمؾح ، مثالً  ء سمًقا  .{سمقدّ  يداً  سمقد ، ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ومٌقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون سمؿثؾ ، ؾمقا

َؾؿ مًلخي :  ًَّ وومعقَّي واحوًمؽقّي ذهى مجفقر اًمػؼفوء مـ ) :  ذم اعمـوومعاًم  اعمـوومع أمقال سمحدِّ  واحلـوسمؾي ( إمم أنَّ اًمشَّ

ومقف  أضموزوا يمقهنو رأس مول ومًؾامً  ؿَّ . ومـ صمَ  ذاهتو ، وأهنو حتوز سمحقوزة أصقهلو ومصودرهو ، وهل إقمقون اعمـتػع هبو

َؾؿ ذم قمؼد  ًَّ َؾؿ . . وقمغم ذًمؽ ًمق ىمول رب اًم ًَّ ًُ اًم ذم يمذا إمم  إًمقؽ ؾمؽـك داري هذه ؾمـي ، أو ظمدمتل ؿمفراً  : أؾمؾؿ

َؾؿ ذًمؽ  أضمؾ يمذا صحَّ  ًَّ ًُ اًم يمذا  ديـور ذم مـػعي مقصقومي ذم ذمتؽ إمم أضمؾِ أخػ إًمقؽ قمنميـ  . وًمق ىمول ًمف : أؾمؾؿ

َؾؿ  صحَّ  ًَّ  . اًم

َؾؿ إمم أنف ٓ جيقز يمقن أي مـ اًمٌدًملم ذم احلـػقَّي وذهى  ًَّ اعمـوومع مع أهنو مؾؽ ٓ شمعتؼم أمقآ ذم ٕنَّ ;  مـػعياًم

واعمـوومع همػم ىموسمؾي ًمإلطمراز  ظموره ًمقىمً احلوضمي "مذهٌفؿ ; إذ احول قمـدهؿ " مو يؿقؾ إًمقف ـمٌع اإلكًون ويؿؽـ ادّ 

، وشمـتفل سموكتفوء وىمتفو ، ومو حيدث ومقفو همػم اًمذي يـتفل . وقمغم ذًمؽ  ومشقئوً  دظمور ; إذ هل أقمراض حتدث ؿمقئوً واإل

َؾؿ ذم قمؼد  ضمعؾ اعمـوومع سمدًٓ يصّح ومال  ًَّ  قمـدهؿ.اًم
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َؾؿ شمعتؼم سمطوىموت اهلوشمػ )اًمؽورت( كققمًو مـ  وموئدة: ًَّ وحيصؾ  م اًمثؿـ أوًٓ مشؽمي اًمٌطوىمي يؼدّ ٕنَّ ذم اعمـوومع اًم

 وقمغم هذا وموًمٌقع ضموئز قمغم رأي اجلؿفقر. قمغم اعمـػعي )أي ظمدمي آشمصول( ٓطمؼًو،

أخػ ديـور أو أخػل  - مثالً  - ، سملن يؽقنَ وصػيً  معؾقمًو ًمؾعوىمديـ ىمدراً  يشؽمط ذم  رأس احول أن يؽقنَ  -2

 وكحق ذًمؽ، يشؽمط سمقون ىمدره يمقالً  طمـطي أو ؾمؽراً  ، وإذا يمون اًمثؿـ ممو يٌوع سموًمؽقؾ أو اًمقزن، يملن يؽقنَ وٓر د

س احول سمدل ذم أرٕنَّ وذًمؽ ،  قون صػتف مـ طمقٌ اجلقدة واًمرداءة، ويمذًمؽ يشؽمط قمـدهو سمـمـ ، يملخػ ووزكوً 

 ومقف سملم اًمػؼفوء. ، يمًوئر قمؼقد اعمعووووت . وهق ممو ٓ ظمالَف  مـ يمقكف معؾقموً  قمؼد معوووي موًمقي ، ومال سمدَّ 

وومعقَّي واحلـػقَّي : ذهى مجفقر اًمػؼفوء مـ )  جمؾس اًمعؼدشمًؾقؿ رأس احول ذم  -3 مـ  واحلـوسمؾي ( إمم أنَّ اًمشَّ

َؾؿ ذوط صحي  ًَّ  ف سمطؾ اًمعؼد . واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ :شمًؾقؿ رأس موًمف ذم جمؾس اًمعؼد ، ومؾق شمػرىمو ىمٌؾَ اًم

: } مـ أؾمؾػ ومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم ووزن معؾقم إمم أضمؾ معؾقم { .  ☻( سمؼقًمف  ) أوًٓ  

هق اإلقمطوء ، ومقؽقن معـك يمالمف قمؾقف اًمصالة  ☻واًمتًؾقػ ذم اًمؾغي اًمتل ظموـمٌـو هبو رؾمقل اهلل 

 مـ أؾمؾػف ، ومنن مل يدومع إًمقف واًمًالم " ومؾقعط " ; ٕنف ٓ يؼع اؾمؿ اًمًؾػ ومقف طمتك يعطقف مو أؾمؾػف ىمٌؾ أن يػورَق 

َؾؿ ٕنَّ : ) و ♫ ، سمؾ واقمدًا سملن  يًؾػ . ىمول اًمرمكمُّ  رأس احول ومنكف يؽقن همػم مًؾػ ؿمقئوً  ًَّ مشتؼ مـ اًم

 مـ حتؼؼ شمؾؽ اعمعوين ومقفو ( . شمًؾقؿ رأس احول ، أي شمعجقؾف ، وأؾمامء اًمعؼقد اعمشتؼي مـ اعمعوين ٓ سمدَّ 

يـ قمـ يموًمئ سمؽوًمئ ، أي : )سمقع  اىموً آومؽماق ىمٌؾ ىمٌض رأس احول يؽقن اومؽم ( سملنَّ  ) صموكقوً   يـ( ، وهق سموًمدَّ اًمدَّ

 مـفل قمـف سموإلمجوع .

َؾؿ ذم  ( سملنَّ  ) صموًمثوً   ًَّ همررًا اطمتؿؾ ًمؾحوضمي ، ومجؼم ذًمؽ سمتعجقؾ ىمٌض اًمعقض أظمر، وهق اًمثؿـ ، يمل ٓ اًم

 يعظؿ اًمغرر ذم اًمطروملم .

َؾؿ ؿمؽماط شمعجقؾ رأس مول ذم اعمشفقر قمـدهؿ مجفقر اًمػؼفوء ذم ااحوًمؽّقي وىمد ظموًمػ  ًَّ ذم جمؾس اًمعؼد ، اًم

م ذيمره.وىموًمقا : جيقز شملظمػمه اًمققملم واًمثالصمي سمنمط وسمغػم ذط ،   يمام شمؼدَّ

ومقف سملم  وهق ممو ٓ ظمالَف  (،اعمًؾؿ إًمقف )أي همػم معلمَّ ذّمي ذم  مقصقوموً  يـوً اعمًؾؿ ومقف)اعمٌقع( دَ  ن يؽقنَ أ -3

َؾؿ يصّح اًمػؼفوء .ومال  ًَّ ذًمؽ مـوىمض ًمؾغرض اعمؼصقد مـف ، إذ هق ٕنَّ سمذاشمف ;  معقـوً  ضمعؾ اعمًؾؿ ومقف ؿمقئوً إذا اًم

اعمًؾؿ إًمقف ذّمي ف اعمًؾؿ إًمقف ، وحمؾّ ذّمي ذم  يـوً ؾ ، ومؼتضوه صمٌقت اعمًؾؿ ومقف دَ سمثؿـ معجَّ ذّمي مقوقع ًمٌقع رء ذم اًم
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َؾؿ شمعؾؼ طمؼ رب  . ومنذا يمون اعمًؾؿ ومقف معقـوّ  ًَّ اعمًؾؿ إًمقف ، ذّمي ًٓمتزام ذًمؽ اًمٌمء اعمعلم ، ٓ حماّل سمذاشمف ، ويمون اًم

 عمؼته اًمعؼد. ومـ هـو يمون شمعقلم اعمًؾؿ ومقف خموًمػوً 

: ومؼته هذا اًمنمط أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف ممو يغؾى  أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف)اعمٌقع( مؼدور اًمتًؾقؿ قمـد حمؾف -4

َؾؿ ي وضمقده قمـد طمؾقل إضمؾ ، وهذا ذط متػؼ قمؾقف ًمصحّ  ًَّ اعمًؾؿ ومقف واضمى ٕنَّ سملم اًمػؼفوء . وذًمؽ اًم

 قمؾقف طمقـذاك ، وإٓ يمون مـ اًمغرر اعمؿـقع . ومال جيقز أن يًؾؿَ  أن يؽقن شمًؾقؿف مؼدوراً  اًمتًؾقؿ قمـد إضمؾ ، ومال سمدَّ 

 .ٓ يعؾؿ وضمقد ذًمؽ اًمثؿر ومقف ، أو ٓ يقضمد ومقف إٓ كودراً  ذم صمؿر إمم أضمؾٍ 

َؾؿ واحلـوسمؾي ًمصحي احوًمؽّقي واحلـػقَّي :اؿمؽمط مجفقر اًمػؼفوء مـ  الً اعمٌقع( ممضمَّ أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف) -5 ًَّ اًم

َؾؿ يصّح ومال  الَ أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف ممضمَّ  ًَّ } مـ  ☻وطمجتفؿ ذم اؿمؽماط إضمؾ : ىمقًمف ،  احلولاًم

َؾؿ أؾمؾػ ومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم ووزن معؾقم إمم أضمؾ معؾقم { وملمر قمؾقف اًمصالة واًمًالم سموٕضمؾ ذم  ًَّ ، وأمره اًم

َؾؿ يؼتيض اًمقضمقب ، ومقؽقن إضمؾ مـ مجؾي ذوط صحي  ًَّ َؾؿ ٕنَّ و، سمدوكف يصّح ، ومال اًم ًَّ ًمؾرومؼ  ز رظمصيً ضمقِّ اًم

 ، وٓ حيصؾ اًمرومؼ إٓ سموٕضمؾ ، ومنذا اكتػك إضمؾ اكتػك اًمرومؼ.

وومعقَّي وذهى  َؾؿ إمم ضمقاز اًمشَّ ًَّ ٓا اًل ، وطمجتفؿ قمغم صحّ يمام هق ضموئز ممضمَّ  احلوّل اًم ،  ي يمقن اعمًؾؿ ومقف طمو

َؾؿ اًمؼقوس إوًمقي قمغم  ًَّ ،  الً ف إذا ضموز ممضمَّ ٕنّ : " ♫ اًمػؼقف اًمشوومعل اًمشػمازي أبق إؾمحوق ؾ ، ىمول اعممضمَّ اًم

ٓا  جيقزَ ألنَّ وم مـ اًمغرر ; إذ رسمام يؼدر اعمًؾؿ إًمقف  ، وهق قمـ اًمغرر أبعد ، أومم " . ومرادهؿ أن ذم إضمؾ رضسموً  طمو

َؾؿ قمغم شمًؾقؿف ذم احلول ، ويعجز قمـد طمؾقل إضمؾ . ومنذا ضموز  ًَّ ف أبعد قمـ رى سموجلقاز ; ٕنَّ ٓا أطمال ، ومفق طموممضمَّ اًم

 اًمغرر .

معؾقمقي إضمؾ اًمذي يقرم ومقف اعمًؾؿ ومقف ذط ًمصحي  أن يؽقن إضمؾ معؾقمًو : اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أنَّ  -6

َؾؿ  ًَّ } مـ أؾمؾػ ومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم ووزن معؾقم إمم أضمؾ معؾقم { ومؼد أوضمى  ☻، ًمؼقًمف اًم

ًَّ وم اًمػؼفوء قمغم أنف " إن يمون إضمؾ جمفقًٓ  معؾقمقي إضمؾ . وكصَّ  ذًمؽ يػيض إمم اعمـوزقمي ،  يمّؾ ٕنَّ وموؾمد ، َؾؿ وًم

 ضمفوًمي إضمؾ مػًدة ًمؾعؼد ، يمجفوًمي اًمؼدر.ٕنَّ و

واعمؼصقد هق اكضٌوط صػوشمف اًمتل  أن يقصػ اعمًؾؿ ومقف)اعمٌقع( سموًمصػوت اًمتل شمضٌطف ومتقزه قمـ همػمه، -7

ٓ يـضٌط سموًمصػي يؽقن مػضقًو إمم وىمقع اًمشؼوق واخلصقمي واًمتـوزع سملم  موٕنَّ خيتؾػ هبو اًمثؿـ هموًمًٌو ، وذًمؽ 

َؾؿ اعمتعوىمديـ، ومال جيقز  ًَّ ً.اًم  ومقام ٓ شمـضٌط صػوشمف اًمتل ختتؾػ ومقفو اًمؼقؿي اظمتالومًو فموهرا



 

يدي    60  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

، أمو اجلـس يملن يؽقن أن يؽقن اعمًؾؿ ومقف )اعمٌقع( معؾقم اجلـس واًمـقع واًمؼدر واًمصػي ًمؾؿتعوىمديـ -8

 ، أو سموًمقزنمـ سمؾد معلم(. واًمؼدر يملخػ صوع إن يمون مؽقالً  أو مًتقرداً  . واًمـقع يملن يؽقن سمؾديوً أو ؿمعػماً  ىمؿحوً 

. واًمصػي يملن يذيمر ًمقكف أو إن يمون مذروقموً  -أي سموًمؼقوس  -رع ، أو سموًمذَّ ، أو سموًمعدد إن يمون معدوداً يمون مقزوكوً إن 

 .إوصوف اًمتل ختتؾػ هبو إهمراضكؼشف أو ؿمؽؾف، ورىمتف أو صمخقكتف، وهمػم ذًمؽ مـ 

، أو ـمقى ، يمعؾػ خمؾقط مـ ؿمعػم وهمػمه مثالً أن ٓ يؽقن اعمًؾؿ ومقف )اعمٌقع( خمتؾطو مـ أضمـوس خمتؾػي -9

ومنن قمؾؿً مؼودير إضمـوس اعمختؾطي، وكًٌي ، ضمـس ذم اخلؾقط جمفقًمي خمؾقط مـ مًؽ وقمـؼم وهمػممهو، وكًٌي يمّؾ 

َؾؿ  طفو سموًمقصػ، صحَّ ضمـس ذم اخلؾقط، وأمؽـ وٌ يمّؾ  ًَّ  - مثالً  -مـ صقف وىمطـ  مصـققميٍ  ومقفو، يمثقوٍب اًم

 ي.وكًٌي يمؾ مـ اًمصقف واًمؼطـ حمددة معؾقم
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  اإلضمورةأطمؽوم  اعمحورضة اًمعوذة : 

ء ًمف قمغممـ يم كاؾمؿ حو يعط ذم اًمؾغي:اإلضمورة  ء عمـ ىموم سمعؿؾ مو، ضمزا قمؿؾف، ومقؼول ًمف أضمر وأضمرة وإضمورة.  را

 ، وإضمرة ذم اًمثقاب اًمدكققي. ى إضمر ذم اًمثقاب إظمرويويغؾّ 

 : أمو اإلضمورة اصطالطمًو 

ة ومعـك مؼصقد .مؼصقدة مـ اًمعلم اعمًتلضمرة سمعقضقمؼد يػقد متؾقؽ مـػعي معؾقمي و لهنَّ : سماحلـػقَّي ومفو عرَّ وم

 .اًمـوس اًمتعومؾ هبو ن يعتودَ أأي 

 اإلجيور: متؾقؽ مـوومع ر: واحلـوسمؾي احوًمؽّقي وىمول 
ٍ
  . قضسمعِ  معؾقميً  مٌوطمي مدةً  ء

وومعقَّي وىمول   .ممعؾقسمِعَقض  قمؼد قمغم مـػعي مؼصقدة معؾقمي، ىموسمؾي ًمؾٌذل واإلسموطمي، : اًمشَّ

 .معؾقمسمِعَقض  قمؼد قمغم متؾؽ اعمـػعي اعمعؾقمي  : هلاإلمومّقي وىمول 

 واإلمجوع  اإلضمورة ضموئزة ومنموقمي، وقمؿدهتؿ ذم هذا اًمؽتوب واًمًـي أنَّ  اعمًؾؿقن قمغمأمجع  : منموقمقتفو

 ومؼد أمر اهلل شمعومم،  ( 6أيي اًمطالقؾمقرة  )   َّ يي ىي مي خي حي ُّٱ:  ؼقًمف شمعوممٌأمو اًمؽتوب: وم

ًمؾؿروعي، وهل ٓ شمًتحؼف إٓ سموًمعؼد، إذ ًمق أروعً  إضمر طمؼ   أنَّ  قمغم اإلرووع، ومدلَّ  غمأسموء سمنقمطوء إضمر قم

 منموقمقي اًمعؼد. قمغم ، ومؽون ذًمؽ دًمقالً ؿمقئوً  ، واعمتؼمع ٓ يًتحُؼ سمدون قمؼد يموكً متؼمقميً 

  : اًمـٌقيي  ومـ اًمًـي

يؼط رَ ل ًمف: قمٌد اهلل سمـ إُ يؾ يؼومـ سمـل اًمدِّ  اؾمتلضمر رضمالً  ☻اًمـٌل روى اًمٌخوري )أنَّ  - 1

يً هق احوهر سموهلدايي ( يتوً رّ ـظِم  ويمون هوديوً ،  ء .واخِلرِّ  ، أي اًمعورف سمطرق اًمصحرا

: ىمول: "ىمول اهلُل شمعومم - ☻ -قمـ اًمـٌل  -◙ -قمـ أيب هريرة  روى اًمٌخوري  – 2

ا [كؼض اًمعفد اًمذي قموهد اهلل قمؾقف]أي : صمالصمٌي أنو ظمصُؿفؿ يقَم اًمؼقومِي رضمؾ أقمطك يب صمؿ همدر ، ورضمٌؾ سموع طمرا

م سموإلمجوع ي]  ومليمؾ صمؿـَف  .، ورضمٌؾ اؾمتلضمر أضمػًما وَموؾْمَتْقرَم مـف ومل ُيْعطِِف أضمَره"ومٌقع احلرِّ حمرَّ

 .: "أطمؼُّ مو أظمذشمؿ قمؾقف أضمًرا يمتوُب اهلل"ىمول  - ☻ - فأنَّ روى اًمٌخوري  – 3
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ىمول ،  قمغم منموقمقي اإلضمورة جتفديـأمو اإلمجوع: ومؼد أمجع قمؾامء اإِلؾمالم مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وإئؿي اعم

 .مٍم قمغم ضمقاز اإلضمورة" ويمّؾ ، قمٍم  : "أمجع أهؾ اًمعؾؿ ذم يمّؾ -♫-اسمـ ىمدامي 

اإلضمورة ومقفو شمٌودل اعمـوومع سملم اًمـوس سمعضفؿ سمعضًو، ومفؿ حيتوضمقن أرسموب احلرف  : طمؽؿي منموقمقي اإلضمورة

ًمؾحؿؾ واًمريمقب وآكتػوع، ًمذا أبوح اهلل ًمؾعؿؾ، واًمٌققت ًمؾًؽـك، واًمدواب واًمًقورات وأٓت وكحقهو 

 .اإلضمورة شمقًػماً قمغم اًمـوس، وىمضوًء حلوضموهتؿ سمقًػم مـ احول مع اكتػوع اًمطروملم

 ًمإلضمورة أريمون أرسمعي، وهل: )قموىمدان، وصقغي، ومـػعي، وأضمرة(. أريمون اإلضمورة وذوـمفو:

يمـ   .-رر واعمًتلضمِ اعممضمِّ  -أي ،  إول: اًمعوىمداناًمرُّ

، قمؼد اإلضمورة مـ جمـقن يصّح ، ومال  سموًمغوً  سملن يؽقن قموىمالً ًمؾتعوىمد،  أهالً  أن يؽقنَ  -: أمـفام  ذم يمؾ   ويشؽمط

و ف ذم احول، همػم حمجقر اًمتٍمِّ  وٓ قمغم موًمف. وأن يؽقنَ ، ًمف قمغم كػًف  مـفام ٓ وٓييَ  يمالً ٕنَّ ، وٓ صٌل    قمؼدٌ ٕهنَّ

 ف ومقف.اًمتٍّم إٓ مـ ضموئز يصّح ؼصد سمف احول، ومال يُ 

: ومنن يمون ملذوكًو ذم ذًمؽ وهمػمه وٓ يشؽمط اًمٌؾقغ ذم اًمؼقل اًمثوين ًمؾػؼفوء، ومؾق أضمر اًمصٌل اعمؿقز موًمف أو كػًف

 يـػذ قمؼده، وإن يمون حمجقرًا قمـ اًمتٍموموت يؼػ قمغم إضموزة وًمقف.

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ: يمام ذم اًمٌقع، ًمؼقًمف شمعومم: يـروو اعمتعوىمد  -ب 

) ؾمقرة   َّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 واإلضمورة دمورة، ًمقضمقد معـك مٌودًمي احول سموحول ومقفو.( 29اًمـًوء أيي 

يمـ   ين: اًمصقغي: وهل اإلجيوب واًمؼٌقلاًمثواًمرُّ

ء أيمون رصحيوً دًٓمي فموهرة، سمِعَقض  متؾقؽ اعمـػعي  غمقميدّل و، ًمػظ يصدر مـ اعممضمر  وموإلجيوب: يمّؾ  أم  ؾمقا

ـْ ،  ؽتؽ مـوومعف ؾمـي سمؽذايمريتؽ، أو مؾَّ ومؿـ اًمٍميح: آضمرشمؽ هذا أو أ يمـويي. سمؽذا،  داري ؿمفراً  ومـ اًمؽـويي: اؾمؽ

 ًُ  ًمؽ مـػعي هذا اًمٌمء سمؽذا. أو ضمعؾ

ًُ اًمروو سمتؿؾؽ اعمـػعي دًٓمي فموهرة قمغميدّل ًمػظ يصدر مـ اعمًتلضمر و واًمؼٌقل: يمّؾ  أو  ، يمؼقًمف: ىمٌؾ

ًُ  اؾمتلضمرُت  ًُ  أو ايمؽمي  ، وكحق ذًمؽ.أو اؾمتؽري
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، يملن يدظمؾ ؾمقورة ًمـؼؾ اًمريموب إزم مؽون معؾقم، دون اًمعرف سمذًمؽ ىويؼقم مؼوم اًمصقغي اًمتعوـمل إن ضمر

ؿ اإلجيوب واًمؼٌقل ذم اًمتعوـمل ًمف طمؽٕنَّ ذًمؽ صحقح،  ، ويعطل إضمرة قمـد وصقًمف أو ىمٌؾف، ومننَّ أن جيري قمؼداً 

 اًمروو سموًمعؼد إن ضمري سمف اًمعرف. اًمدًٓمي قمغم

يمـ   اًمثوًمٌ: اعمـػعي، ويشؽمط ومقفو ذوط قمدة، مـفو:اًمرُّ

، يموؾمتئجور دار ، ًمقحًـ سمذل احول ذم مؼوسمؾتفو أو قمروموً  ، أي معتؼمة ومؼصقدة ذقموً  ميمتؼقَّ  أن شمؽقنَ  -أ 

و أو ؾمقورة ًمؾريمقب،   ًمؾًؽـ،  وىمد هنل ، وً وشمضققع يمون سمذل احول ذم مؼوسمؾفو ؾمػفوً  إذا مل شمؽـ ذات ىمقؿي ذقموً ٕهنَّ

 ئجور آٓت اًمؾفق، حلرمي مـػعتفو.اؾمتيصّح ومال ، اًمنمع قمـ إووقمي احول

قمـ شمًؾقؿ  ر قموضمزاً ومؾق يمون اعممضمِّ  ر شمًؾقؿفو، ًمقتؿؽـ اعمًتلضمر مـ اؾمتقػوئفو.ذم مؼدور اعممضمِّ  أن يؽقنَ  -ب

 ًَّ اؾمتئجور أرض يصّح وٓ ،  شملضمػم ؾمقورة مػؼقدة أو ووئعييصّح ومال ،  شمصّح اإلضمورة، مل أو ذقموً  وً اعمـػعي، طم

ًَّ  ًمعدم اًمؼدرة قمغم، اعمعتود  ًمؾزراقمي، ًمقس هلو موء دائؿ، وٓ يؽػقفو اعمطر  .وً شمًؾقؿ اعمـػعي ذم هذه إؿمقوء طم

وٓ ، كقي  ب اًمتل حتتوج إممرَ اًمؼُ  قمغماإلضمورة شمصّح : ومال رر، ٓ ًمؾؿمضمِّ طمصقهلو ًمؾؿًتلضمِ  أن يؽقنَ  -ضمـ 

اًمؼصد مـفو ٕنَّ ر، ور ٓ اعمًتلضمِ اعممضمِّ  شمعقد قمغم -وهل اًمثقاب -مـػعتفوٕنَّ شمدظمؾفو اًمينوسمي يموًمصالة واًمصقم، 

 ػ سموٓمتثول ويمن اًمـػس، وٓ يؼقم همػمه مؼومف ذم هذا.امتحون اعمؽؾَّ 

ٍّ  اإلضمورة قمغمتصّح كقي. وم وإن يموكً حتتوج إمم، ىمرسمي وقمٌودة شمدظمؾفو اًمينوسمي  يمؾِّ  اإلضمورة قمغمشمصّح و قمـ  احل

هذه اًمعٌودات صمًٌ ذم اًمنمع اًمينوسمي ومقفو قمـ همػم ٕنَّ اًمعوضمز واعمقً، وًمذسمح أوحقي، وكحر هدي، وشمػرىمي زيموة. 

 .ػ هبو أصالً اعمؽؾَّ 

إضمورة اًمًٌتون ٓؾمتقػوء صمؿرشمف، وٓ اًمشوة ٓؾمتقػوء شمصّح ومال  :ذم اعمـػعي اؾمتقػوء قملم ىمصداً  أن ٓ يؽقنَ  -د

هذا ذم ٕنَّ . وإصؾ ذم قمؼد اإلضمورة متؾقؽ اعمـوومع، ومال متؾؽ إقمقون سمعؼدهو ىمصداً ٕنَّ صقومفو أو ًمٌـفو أو كتوضمفو، 

 احلؼقؼي اؾمتفالك ٓ اكتػوع، ومقوقع اإلضمورة ذم إصؾ آكتػوع ٓ آؾمتفالك.

ةً  ٓ ىمصداً  ة اؾمتقػوء مـػعي شمٌعوً ومنذا شمضؿـ قمؼد اإلضمور ًمؾحضوكي واإلرووع، أو  ضموز، يمام إذا اؾمتلضمر امرأ

ىمول ،  ًمؾيورة أو احلوضمي اًمداقمقي إًمقف ذًمؽقصّح ع وهق قملم، ومًمإلرووع ومؼط، ومنن ذًمؽ يًتتٌع اؾمتقػوء ًمٌـ اعمرَو 

ضموز،  ومقفو أؿمجور مثؿرة، وهلو طمديؼي كًمؾًؽـ  ومثؾ هذا ًمق اؾمتلضمر داراً    َّ يي ىي مي خي حي ُّٱ : شمعومم

 .ذم اعمتٌقع يغتػر ذم اًمتوسمع مو ٓ يغتػرُ ، واًمؼوقمدة اًمػؼفقي شمؼقل :  اًمثؿر شمٌع ٓؾمتقػوء اعمـػعي اؾمتفالكَ ٕنَّ 
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 :ومقشؽمط ًمصحي اإلضمورة،  وىمدراً  وصػيً  ًمؾعوىمديـ قمقـوً  معؾقميً  أن شمؽقنَ  -ـه

إضمورة إطمدى اًمداريـ دون شمعقلم، جلفوًمي قملم اعمـػعي شمصّح فو، ومال اًمعؾؿ سمعلم اعمـػعي: ويؽقن ذًمؽ سمٌقون حمؾّ  -

اًمعؼد، وحو يموكً اعمـػعي ًمقًً قصّح مـ شمعققـفو ًم ًمعؼد ذم اإلضمورة، ومال سمدَّ  حماّل اعمـػعي هل  . وذًمؽ أنّ فوسمجفوًمي حمؾّ 

 عمـػعي مؼوم سمقوهنو. حماّل ًمؾيورة، ومقؼقم سمقون حمّؾفو     ؿمقئو موديو يؿؽـ دمًقده وشمعققـف، اؾمتعقض قمـ ذًمؽ سمٌقون 

ٓ  فموهراً  اظمتالوموً ر خيتؾػ اًمـوس ذم آكتػوع سمف اًمعؾؿ سمـقع اعمـػعي وصػتفو: وذًمؽ طملم يؽقن اعمًتلضَم  -

أثر اعمزروقموت ٕنَّ  اعمزروقموت اًمتل ؾمتزرع ومقفو، إضمورة أرض ًمؾزراقمي دون أن شمعلّم شمصّح ومال ،  يتًومح سمف قمودة

 ف حيؿؾ قمغماًمعؼد، ٕنَّ  ومنذا ذيمر اعمًتلضمر أنف يًتلضمرهو ًمقزرع ومقفو مو يشوء صحَّ ، ٔظمر  إرض خيتؾػ مـ كقع  قمغم

دة ممو ٓ خيتؾػ اًمـوس ومقفو  ، يمون ًمف ذًمؽ مـ سموب أومم ، ومنذا اكتػع ومقفو سموٕظمػِّ إؿمدّ  ومنذا يموكً اعمـػعي اعمرا

، ومال يشؽمط كوؾمتئجور اًمدور ًمؾًؽـققمفو، وذًمؽ يمً اإلضمورة دون سمقون كاعمـوزقمي صحَّ  يمدي إمم فموهراً  اظمتالوموً 

 ذًمؽ ممو يتًومح اًمـوس ومقف قمودة.ٕنَّ سمقون مـ ؾمقًؽـ معف مـ أهشمف، أو سمقون مو ؾمقضع ذم اًمٌقً مـ أثوث وأمتعي، 

وقمؾقف: يشؽمط ، ذا اكتػع سموًمدار سمصـوقمي أو دمورةومنذا اكتػع هبو سمخالف اًمغوًمى واعمعتود مل يؽـ ًمف ذًمؽ، يمام إ

أو  ككقع اعمـػعي مـ ؾمؽـ هو، أن يٌلمَ وهمػم كر سموًمًؽـاًمدار إذا يموكً ذم حمؾي يـتػع اًمـوس ومقفو سموًمدوة ري إضموًمصحّ 

 كقع اًمعؿؾ اًمذي ؾمقؼقم سمف إضمػم. قمؿؾ: أن يٌلمَ  ي اإلضمورة قمغمويمذًمؽ يشؽمط ًمصحَّ ، دمورة أو صـوقمي

اًمعؾؿ سمؼدر اعمـػعي: وخيتؾػ شمؼدير اعمـػعي سموظمتالف كققمفو: ومؿـفو مو يؼدر سموًمزمـ، ومـفو مو يؼدر سموًمعؿؾ،  -

 .ومقف إمرانيصّح ومـفو مو 

وشمؽثر، أو شمطقل وشمؼٍم، يمنضمورة  مـػعي ٓ يؿؽـ وٌطفو سمغػمه وشمؼّؾ  ر ومقف اعمـوومع سموًمزمـ: هق يمّؾ أ(ـ ومام شمؼدَّ 

ومؿثؾ ،  رويؽث ل وشمؼٍم، ويموإلضمورة ًمإلرووع، ومنن مو ينمسمف اًمروقع مـ اًمؾٌـ يؼّؾ اًمدار شمطق كومنن ؾمؽـ ،اًمدور 

ًمًون ؿمعقى  حتصقؾفو ٓ يـضٌط سمغػم ذًمؽ. وهلذا ضموء قمغمٕنَّ هذه اعمـوومع ٓ يؿؽـ شمؼديرهو سمغػم اًمزمـ، 

 حض جض مص خصحصمسخسحسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: )♥ 

( [27اًمؼصص أيي] ؾمقرة َّ حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض

وكحقه، واًمرقمل مـ هذا اًمـقع مـ  لسموًمزمـ، وإكام اؾمتلضمره ًمؾرقم ♥ك مـػعي اؾمتئجور مقؾم رَ ومؼدَّ 

 اعمـوومع.



 

يدي    65  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

رت اعمـػعي سموًمزمـ وضمى أن يؽقن مدة معؾقمي، شمٌؼل ومقفو اًمعلم إذا ىمدّ  مو دمقز قمؾقف اإلضمورة مـ اًمزمـ:

ة  واعمرضمع ذم معرومي،  ـػعي اعمعؼقد قمؾقفوـ اؾمتقػوء اعمر مرة هموًمٌو، ًمقتؿؽـ اعمًتلضمِ اعممضمَّ  قملم  اًمتل شمٌؼل ومقفو يمّؾ اعمُدَّ

 ـ،  إضمورهتو موئي ؾمـي أو أيمثرشمصّح ـ  وموٕرض ـ مثال قملم: وخيتؾػ ذًمؽ مـ قملم إمم،  إكام هق اًمعرف وأهؾ اخلؼمة هموًمٌوً 

ر أهؾ مو يؾقؼ سمف، ويؼدّ  رء قمغم يمّؾ وهؽذا ، إضمورهتو قمنم ؾمـلمشمصّح ي: واًمداسمّ ،  إضمورهتو صمالصملم ؾمـيشمصّح واًمدار: 

 ة.هذه اعمدَّ  كاخلؼمة أنف يٌؼ

ويًتثـل مـ اًمزمـ اعمًتلضمر قمؾقف اًمزمـ اًمذي شمًتغرىمف اًمعٌودات اًمقاضمٌي اًمتل ٓ  مـ زمـ اإلضمورة: كمو يًتثـ

ة  شممدي إٓ ذم ء واعمًتلضمريـ.  اعمًتلضمر قمؾقفو،اعمُدَّ  ويمذًمؽ إذا يموكًويمذًمؽ أوىموت اًمطعوم اعمعتودة ًمدي اإلضمرا

ة  إضمػم يًتحؼ  عرف، ومننَّ مؼدرة سمزمـ ـمقيؾ: اؾمتثـل أجوم إقمقود اًمثوسمتي سموًمنمع، وأجوم اًمتعطقؾ اًمثوسمتي سموًماعمُدَّ

مـ إضمر اعمتػؼ قمؾقف  قمؾقفو ذم اًمعؼد، ومال يـؼصف اعمًتلضمر ؿمقئوً  هذه إجوم وشمؾؽ إوىموت وًمق مل يـصَّ  إضمر قمغم

 ـي.ًمؾققم أو اًمشفر أو اًمً

يؼٍم أو  مو شمؼدر ومقف اعمـوومع سموًمعؿؾ: وذًمؽ إذا يموكً اعمـػعي معؾقمي ذم ذاهتو وًمؽـفو ىمد شمًتغرق زمـوً ب( ـ 

ومنن مثؾ ، وـمالء ضمدار، وـمٌخ ـمعوم، وكحق ذًمؽوذًمؽ يموٓؾمتئجور خلقوـمي صمقب، ، يطقل، ومال يؿؽـ وٌطفو سمف

 د.ومقفو ىمد يطقل وىمد يؼٍم، سمقـام اًمعؿؾ ومقفو مـضٌط وحمدَّ اًمزمـ ٕنَّ هذه اعمـوومع شمؼدر سموًمعؿؾ وٓ شمؼدر سموًمزمـ، 

شمؼدير اعمـػعي قصّح وذًمؽ يموؾمتئجور ؾمقورة ًمؾريمقب، وم شمؼدير اعمـػعي ومقف سموًمزمـ أو اًمعؿؾ:يصّح مو  (.ضمـ

مو  دير اعمـػعي سموًمعؿؾ، وٓ يـظر إمم، ومقؽقن شمؼ مثالً  اًمٌٍمة إممسمغداد سموًمزمـ يملن يًتلضمر اًمًقورة ًمتقصؾف مـ 

 .رة سموًمزمـأو يقملم، ومتؽقن اعمـػعي مؼدّ  أن يًتلضمر اًمًقورة يقموً يصّح يًتغرق مـ اًمقىمً، يمام 

أن شمؼدر اعمـػعي سموًمزمـ واًمعؿؾ معو، يمام إذا اؾمتلضمره ًمقخقط ًمف هذا اًمثقب سمققم، أو ًمقٌـل ًمف هذا يصّح وٓ 

د، اًمعؿؾ ىمد ٓ يًتغرق اًمقىمً اعمحدَّ ٕنَّ  ،سمغداد إمم اًمٌٍمة سمخؿس ؾموقموت مثالً اجلدار سمققملم، أو ًمققصؾف مـ 

 اًمعؼد.يصّح وىمد يزيد قمـف، ومقؽقن ذم ذًمؽ همرر، ومال 

يمـ  إضمرة ذم احلؼقؼي هل صمؿـ ٕنَّ قمؼد اًمٌقع،  إضمرة مو يشؽمط ذم اًمثؿـ ذم ويشؽمط ذم اًمراسمع: إضمرة:اًمرُّ

 اعمـػعي اعمؿؾقيمي سمعؼد اإلضمورة. ومقشؽمط ومقفو:

، أو ضمؾد مقتي مل يدسمغ أو مخراً  أو ظمـزيراً  قمؼد اإلضمورة إذا يموكً إضمرة يمؾٌوً يصّح : ومال  أن شمؽقن ـموهرةً  -( 1

 قمـ صمؿـ اًمؽؾى.  كهن - ☻ -هذه إؿمقوء كجًي اًمعلم. ومػل اًمصحقحلم أن رؾمقل اهلل ٕنَّ 
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وحو ، خلؿر واعمقتي واخلـزير وإصـوم م سمقع ااهلل ورؾمقًمف طمرَّ  ىمول: " إنَّ  - ☻ -وومقفام أنف 

 قمؾقفو ؾموئر اًمـجوؾموت . ْس وىمِ ،  ضمعؾفو أضمرةيصّح قعفو ًمـجوؾمتفو مل سميصّح يموكً هذه إؿمقوء ٓ 

ًَّ ٓ يـتػع سمف ضمعؾ إضمرة ؿمقئوً يصّح هبو: ومال  أن شمؽقن مـتػعوً  -( 2 ٌتل طمـطي، تف يموحلنمات ويمحَ : إمو خل

كوت اعمػؽمؾمي، وإمَّ وإمَّ  هذه ٕنَّ و حلرمي اؾمتعامًمف ذقمو يمآٓت اًمؾفق وإصـوم وكحقهو. وذًمؽ و إليذائف يموحلققا

  أظمذ احول ذم مؼوسمؾتف. يصّح ، ومال موًٓ  ومقف ٓ يعدُّ  إؿمقوء وأمثوهلو ممو ٓ كػعَ 

ء، وٓ ؾمؿؽوً  أن شمؽقن إضمرة ـمػماً يصّح ومال : ة اًمتًؾقؿأن شمؽقن مؼدور -(3  موًٓ وٓ  ذم احوء، ذم اهلقا

 .مغصقسموً 

ًمؾعوىمد قمؾقفو سمام ذيمر مل  ، ومنن يموكً إضمرة ٓ وٓييَ دومعفو: سمؿؾؽ أو ويموًمي أن يؽقن ًمؾعوىمد وٓيي قمغم -( 4

 اإلضمورة.شمصّح 

إضمورة اًمدار سمام حتتوضمف مـ قمامرة، وٓ إضمورة ؾمقورة سمقىمقدهو، أو شمصّح ومال يـ: ًمؾعوىمدَ  أن شمؽقن معؾقميً  -( 5

أن يعطل مـ يؼقم سمحصود اًمزرع ـ  :ويدظمؾ ذم هذا اعمـع مـ سموب أومم،  احلوٓتو، جلفوًمي إضمرة ذم هذه داسمي سمعؾػف

ؾمامهة اًمدور  أن يعطَل ، أو  احلصود. نم أو كحقه ـ أضمرة قمغمحصقل ـ يموًمعُ مـ اعم سمـػًف أو سمقاؾمطي أٓت ـ ضمزءاً 

 سمـًٌي معقـي مـ ىمقؿي مو يٌقعقكف يموصمـلم ذم احوئي أو صمالصمي. ضمزءاً  وكحقهو أجضوً 
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 أىمًوم اإلضمورة وذوـمفواعمحورضة احلوديي قمنمة :

 وإضمورة ذمي، : إضمورة قملم ىمًؿلم إمم شمعققـف وقمدم حّؾ اعم شمعقلم طمقٌ مـاإلضمورة  ىمًؿً

. يمام ًمق ىمول: أضمرشمؽ هذه اًمدار، أو ؼي سمعلم معقـيمـػعي متعؾِّ  رة اًمعلم: هل اإلضمورة اًمقاردة قمغمومنضمو - 1

 ًمعؿؾ مو، أو ًمقخقط ًمف هذا اًمثقب. معقـوً  ؿمخصوً  يعرومفو اعمتعوىمدان ـ أو أن يًتلضمرَ  معقـيٍ  اًمًقورة اًمػالكقي ـ ًمًقورةٍ 

 وهذا اًمـقع مـ اإلضمورة ٓ سمّد أن شمتقومَر ومقف اًمنموط أشمقي : 

 .، ومال يصّح أن يمضمره إطمدى هوشملم اًمًقورشملمرة معقـيأن شمؽقن اًمعلم اعممضمَّ  - أ

ومؾق ىمول: أضمرشمؽ داري أو  ومشوهدة مـ اعمتعوىمديـ، قمـد قمؼد اإلضمورة. رة طمورضةأن شمؽقن اًمعلم اعممضمَّ  - ب

 .واًمثقب ًمقًو ذم جمؾس اًمعؼد، مل شمصّح اإلضمورة ؾمقوريت أو صمقيب، ومهو هموئٌون قمـ اًمدار، أو اًمًقورة

أن يٌدأ اًمعؿؾ  اًمًـي اعمؼٌؾي، أو يمضمره كػًف قمغميملن يمضمره داره  أن ٓ يمضمؾ اؾمتقػوء اعمـػعي قمـ اًمعؼد، - ج

مـ أول اًمشفر اًمؼودم، وهؽذا، إٓ إذا  اقمتٌوراً  ، أو أن يمضمره داره ؾمـي أو ؿمفراً أول اًمشفر، أو يمضمره ؾمقورشمف همداً 

يموكً اإلضمورة ًمؾؿًتؼٌؾ عمـ هق مًتلضمر ًمؾعلم وىمً اًمعؼد، عمدة شمـتفل سمٌدء مدة اإلضمورة اجلديدة ومتصّح اإلضمورة، 

 لضمر، ومصور يمام ًمق اؾمتلضمر اًمعلم ذم اعمدشملم ذم قمؼد واطمد.ٓشمصول اعمدشملم مع احتود اعمًت

ًمققصؾف سمًقورة مقصقومي ذم يملن يًتلضمره مـػعي متعؾؼي سموًمذمي،  إضمورة اًمذمي: هل اإلضمورة اًمقاردة قمغم - 2

ٌـوء ذم ذمتف يم ر قمؿالً ؾزم اعمًتلضمر اعممضمِّ مؽون معلم، أو يمضمره ؾمقورة مقصقومي ذم ذمتف مدة معقـي، ويملن يُ  ذمتف إمم

ؼؾ اعمختؾػي، ومنن ومـ هذا اًمـقع مو حيصؾ ذم هذه إجوم مـ اؾمتئجور وؾموئؾ اًمـ،  أو ظمقوـمي أو كحق ذًمؽ، ومقؼٌؾ

 مـػعي متعؾؼي سمعلم معقـي. مـػعي مقصقومي ذم اًمذمي، ٓ قمغم اإلضمورة شمرد قمغم

 :  ومقف ذـمون تقومرَ ن يوهذا اًمـقع مـ اإلضمورة ٓ سمّد أ 

ؿ ذم ؾَ هذه اإلضمورة ؾَم ٕنَّ ؿ ذم جمؾس اًمعؼد، ، وأن شمًؾَّ  -أي كؼدًا ذم جمؾس اًمعؼد  – يأن شمؽقن إضمرة طموًمّ  - أ

ومؾق اشمػؼو ،  ط اًمتلضمقؾ يمعدم اًمتًؾقؿؿ، وهق إضمرة، ذم جمؾس اًمعؼد، واؿمؽما اعمـوومع، ومقشؽمط شمًؾقؿ رأس مول اًمًؾَ 

اًمتلضمقؾ ومل  ويمذًمؽ إذا مل يتػؼو قمغمؿً ذم اعمجؾس. اإلضمورة طمتك وًمق ؾمؾِّ شمصّح شملضمقؾ إضمرة مل  ذم اًمعؼد قمغم

 شمًؾؿ إضمرة سموًمػعؾ ذم جمؾس اًمعؼد.
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 ؾ ًمقـؼؾف إمم. يمام إذا قمؼد إضمورة مع مؽتى كؼسمقون ضمـس اًمعلم اًمتل شمًتقذم مـفو اعمـػعي وكققمفو وصػتفو -ب

سمؾد معلم، ومقـٌغل سمقون اًمقؾمقؾي اًمتل ؾمقـؼؾف ومقفو: هؾ هل وؾمقؾي ضمقيي أو سمحريي أو سمريي؟ وهؾ هل ؾمقورة يمٌػمة أو 

 ذًمؽ مـ أمقر شمتػووت ومقفو إهمراض. ؟ وهؾ هل طمديثي أو ىمديؿي؟ ومو إممصغػمة

طمؽؿف ـ أي أثره  ، وشمرشمى قمؾقفقمؼد اإلضمورة سمتقومر أريموكف وذوـمف اكعؼد صحقحوً  إذا شمؿَّ   :طمؽؿ اإلضمورة

   اًمنمقمل ـ سمؿجرد اكعؼوده، وهق:

 ر، وضمقاز شمٍمومف ومقفو واؾمتقػوئف هلو.صمٌقت اعمؾؽ ًمؾؿًتلضمر ذم مـػعي اعممضمَّ  -1

 .ر ذم إضمرة اًمتل هل ىمقؿي اعمـػعي اًمتل مؾؽفو اعمًتلضمر مـ طملم اًمعؼدصمٌقت اعمؾؽ ًمؾؿمضمِّ  -2

 ر، سملن اؾمتؼرَّ ة ؾمؾقؿي ذم يد اعمًتلضمِ ضمزء مـ اًمزمـ، واًمعلم اعمًتلضمرَ  ويراقمل ذم هذا اعمؾؽ: أنف يمؾام مه 

اعمـػعي يمومؾي،  مؾؽف ذم ضمزء مـ إضمرة يؼوسمؾ مو اؾمتقذم أو وموت مـ اعمـػعي ذم ذًمؽ اًمزمـ اًمذي ميض. ومنذا اؾمتقرم

ـموحو أهنو ؾمؾقؿي ذم يده  رة،مؾؽف ذم يمومؾ إضمرة طمتك وًمق مل يـتػع سموًمعلم اعممضمَّ  أو مضً مدة اإلضمورة، اؾمتؼرَّ 

 مـوومعفو شمؾػً حتً يده وموؾمتؼر قمؾقف سمدهلو، يمام ًمق شمؾػ اعمٌقع ذم يد اعمشؽمي، ومنكف يًتؼر قمؾقف صمؿـف.ٕنَّ وؾمؾطوكف، 

 ة سمعد اؾمتقػوء ضمزء مـ اعمـػعي أو متؽـف مـ ذًمؽ يـظر: ومنن يمون هذا اجلزء مـتػعوً وإذا هؾؽً اًمعلم اعمًتلضمرَ 

ًمتقصؾف إمم مؽون معلم، ومعطًٌ ىمٌؾ  ر مؾؽ مو يؼوسمؾف مـ إضمرة، يمام ًمق اؾمتلضمر ؾمقورةً سمف قمودة اؾمتؼر ًمؾؿمضمِّ 

اًمقصقل إًمقف، ومنكف يًتحؼ أضمرة اعمًوومي اًمتل ىمطعً إن يمون يؿؽـ متوسمعي اًمًػر دون مشؼي مـ اعمؽون اًمذي قمطًٌ 

 ومقف اًمًقورة، أو يمون ًمؾؿًتلضمر همرض سمذًمؽ اعمؽون.

عمـػعي ٓ يـتػع سمف قمودة، يمام ًمق يمون مؽون قمطى اًمًقورة ٓ يؼصد قمودة، أو وإن يمون اجلزء اعمًتقرم مـ ا

رة ىمٌؾ اؾمتالمفو، أو ىمٌؾ ر، ويمون يمفالك اًمعلم اعممضمَّ يصعى متوسمعي اًمًػر مـف، مل يًتؼر رء مـ إضمرة ًمؾؿمضمِّ 

 اؾمتقػوء رء مـ مـػعتفو أو اًمتؿؽـ مـف.

ء أيموكً معجّ ويثًٌ اعمؾؽ ذم ا مل جيز شملضمقؾ ذّمي نف إذا يموكً اإلضمورة أوىمد قمؾؿً ،  ؾيممضّم ؾي أم ٕضمرة ؾمقا

 إضمرة، واؿمؽمط شمًؾقؿفو ذم جمؾس اًمعؼد.

أو هبذه  كوكػم، يمام إذا أضمره داره ؾمـي هبذه اًمد ومنن يموكً إضمرة معقـي  :قملمٍ  إضمورةَ  أمو إذا يموكً اإلضمورةُ 

 ٓ شمؼٌؾ اًمتلضمقؾ. إقمقونٕنَّ ، وضمى شمعجقؾفو ومل جيز شملضمقؾفو، اًمًقورة مثالً 
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ي، يمام إذا أضمره داره ؾمـي سملخػ درهؿ، ضموز شمعجقؾفو وشملضمقؾفو، يمام جيقز شمعجقؾ وإن يموكً إضمرة ذم اًمذمَّ 

ؾ أو قذم اًمعؼد قمغم اًمتعج ومنذا مل يـّص ،  قمغم اًمشفقر طمًى اشمػوق اعمتعوىمديـسمعضفو وشملضمقؾ سمعض، وشمؼًقطفو 

 ؾي.اًمتلضمقؾ يموكً معجَّ 

، وسموًمتوزم رةمؾؽ اعمًتلضمر مـػعي اًمعلم اعممضمَّ  قمؾؿـو أنف إذا شمؿ قمؼد اإلضمورة صحقحوً  :طمؼ اؾمتقػوء اعمـػعي

يمون ًمف  وًمؾؿًتلضمر أن يًتقذم اعمـػعي سمـػًف، يمام أن ًمف أن يًتقومقفو سمغػمه. ومنذا اؾمتلضمر داراً ،  يثًٌ ًمف طمؼ اؾمتقػوئفو

ر قمغم اعمًتلضمر أن يًتقذم اعمـػعي ؾق ذط اعممضمِّ . ومأو إضمورةً  ـفو همػمه: إقمورةً أن يًؽـفو سمـػًف ومع همػمه، وأن يًؽِ 

 قمؼد اًمٌقع.يصّح وذط قمؾقف أن ٓ يٌقعف، ومال  اإلضمورة، ويمون يمام ًمق سموقمف ؿمقئوً شمصّح سمـػًف مل 

 :ويشؽمط ًمصحي اؾمتقػوء اعمـػعي سمغػم اعمًتلضمر

 .فو أمقـوً رة ًمقًتقذم مـػعتَ ؿً إًمقف اًمعلم اعممضمَّ أن يؽقن مـ ؾمؾِّ  - 1

راً  ًمؾؿًتلضمر ذم اؾمتقػوء اعمـػعي، أو أىمؾَّ  يؽقن مًوويوً أن  - 2  ومنذا اؾمتلضمر داراً ،  سموًمعلم اعمًتلضمرة مـف إرضا

ؿفو عمـ ًمؾريمقب ًمقس ًمف أن يًؾِّ  وإذا أضمره ؾمقورةً ،  عمـ يًتعؿؾفو ًمؾصـوقمي أو اًمتجورةؿفو ًمؾًؽـك ومؾقس ًمف أن يًؾِّ 

 . هبو أيمثر مـ اًمريمقب يمون ذًمؽ ييُّ  ؿؾ وكحقه، إذايًتعؿؾفو ًمؾحِ 

ذط مـ ذوط اإلضمورة يموكً اإلضمورة وموؾمدة، ووضمى قمغم  إذا اظمتّؾ     اإلضمورة اًمػوؾمدة وأضمرة اعمثؾ:

ومنذا يمون ىمد اؾمتقرم مـوومعفو، أو مه وىمً يؿؽـف ومقف ، رة إذا يمون ىمد اؾمتؾؿفوًمعلم اعممضمَّ ا اعمًتلضمر أن يردّ 

ء أيموكً مًوويي ًمألضمرة اعمًامة أم أيمثر مـفو أم أىمّؾ آؾمتقػوء، وضمى قمؾقف أضمرة اعمثؾ يمومؾي،   .ؾمقا

د سملضمرة اعمثؾ قمغم إضمرة اعمًامة، ٓاحلـػقَّي ومجفقر  ويمذًمؽ ،  مو ومقىمفو شمػوق اعمتعوىمديـ قمغم طمطّ ىموًمقا: ٓ يزا

 ٌوىمل.سمعض اعمـػعي، صمؿ ومًخ اًمعؼد ًمػًوده، وضمًٌ أضمرة مثؾ اعمؼدار اعمًتقرم مـ اعمـوومع وؾمؼط اًم إذا اؾمتقرم

ومثؾ مـػعي اًمعلم مو إذا يموكً اإلضمورة قمغم قمؿؾ، وقمؿؾ إضمػم اًمعؿؾ اعمًتلضمر قمؾقف أو سمعضف، ومنكف 

 ، قمغم اخلالف اعمذيمقر.أو سمعضوً  يًتحؼ أضمرة مثؾ مو قمؿؾ، يمالً 

،  عمًتلضمرة أو اًمعؿؾ اعمًتلضمر قمؾقفرهو أهؾ اخلؼمة قمودة عمثؾ اًمعلم اأضمرة اعمثؾ: هل إضمرة اًمتل يؼدّ و

 .وإضمرة اعمًامة: هل إضمرة اعمتػؼ قمؾقفو سملم اعمتعوىمديـ، وىمد شمزيد قمغم أضمرة اعمثؾ وىمد شمـؼص
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ة سمقع اعمـوومع يمام قمؾؿً، ومنذا ومًد اًمعؼد يمون مو راإلضموٕنَّ وإكام وضمًٌ أضمرة اعمثؾ ذم اإلضمورة اًمػوؾمدة 

يموًمعلم اعمٌقعي، ومنذا اؾمتقومقً وضمى سمدهلو، وهق  قوه مـ إضمرة همػم ٓزم، ٕنف إكام يؾزم سموًمعؼد وٓ قمؼد، واعمـػعيؾمؿَّ 

 أضمرة اعمثؾ.

رة يد أموكي، ومال يضؿـ مو أصوهبو مـ شمؾػ أو ر قمغم اًمعلم اعمًتلضَم يد اعمًتلضمِ  إنَّ  رة:وامن اًمعلم اعمًتلضَم 

ء أيمون ذًمؽ أثـوء اؾمتقػوء اعمـػعي أم ىمٌؾفو أم سمعدهو. وذًمؽ  ىمٌضف هلو ىمٌض سمحؼ، إذ ٓ يؿؽـ ٕنَّ شمعققى، ؾمقا

وشمٌؼك اًمعلم اعمًتلضمرة همػم ، إٓ سمؼٌضفو وووع اًمقد قمؾقفو -رة ًمعؼد ذم اإلضمو حماّل اًمتل هل  -اؾمتقػوء اعمـػعي 

 مضؿقكي ذم يد اعمًتلضمر مو دام مل يتعد ذم اؾمتعامهلو أو يؼٍم ذم طمػظفو.

سمًٌى مو يًتعؿؾ قمودة ذم اًمدار مـ وؾموئؾ  - مثالً  -ومنذا اؾمتلضمر دارا ًمؾًؽـك ومًؽـفو، صمؿ أصوهبو طمريؼ 

ر قمـ ذًمؽ احلريؼ.  اًمقىمقد وسمدون إمهول أو شمؼصػم، ومال يضؿـ مو كتٍ مـ أرضا

ًمصـوقمي طمدادة وكحق  ذم دور اًمًؽـ، يمام ًمق اؾمتعؿؾ ومقفو اًمـورَ  أمو ًمق طمدث احلريؼ سمًٌى ٓ يؽقن قمودةً 

 ضمؾف.أاًمدار ًمغػم مو اؾمتلضمرهو مـ  تعؿؾى سموٓؾمتعامل طمقٌ اؾمف شمعدّ ف يضؿـ، ٕنَّ ذًمؽ، ومنكّ 

أو شمؼصػم، يمام ًمق شمرك اعمدوملة مقىمدة أثـوء اًمـقم، ومـتٍ قمـ ذًمؽ طمريؼ،  سمًٌى إمهولٍ  ويمذًمؽ ًمق كتٍ احلريُؼ 

ر سموًمدار.ومنكَّ    ف يضؿـ مو كتٍ قمـ ذًمؽ مـ أرضا
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 هـاًمرَّ طمؽوم أ:  اًمثوكقي قمنمةاعمحورضة 

هـ  (: أي حمٌقؾمي 38)اعمدصمر:   َّ حن جن مم خم حم  جم  ُّٱ احلٌس، ومـف ىمقًمف شمعومم:  -ذم اًمؾغي  -اًمرَّ

 وممـققمي مـ دظمقل اجلـي يقم اًمؼقومي، سمًٌى مو يمًٌتف ذم اًمدكقو، طمتك حتوؾمى قمقف.

ًُ هَلُْؿ ـَمَعومِ  : ًمًون اًمعربسمؿعـك اًمثٌقت واًمدوام، ضموء ذم  ويليت أجضوً   ، ف هَلُؿْ َأي َأدمتُ  ل وَأْرَهْقتفَأْرَهـْ

 . أو كحقه اطمتٌوس اًمٌمء ذم طمقّزه قمـ احلريمي واًمتٍمف ًمعجزٍ ًمؾرهـ هق : اعمعـك اعمحقري و

، وهذا هق إصؾ واًمغوًمى ذم إـمالق اًمػؼفوء، وىمد يطؾؼ ويراد سمف هـيطؾؼ قمغم قمؼد اًمرَّ :  وذم آصطالح 

 .اًمٌمء اعمرهقن

هـ شمعريػ   :قمـد اًمػؼفوء اًمرَّ

هـ يؿؽـ اؾمتقػوؤه مـ  سمحؼ   هق ضمعؾ اًمٌمء حمٌقؾموً قمـد احلـػقي:   يـ.يموًمدَّ اًمرَّ

 .وًمق اؿمؽمط ذم اًمعؼد وصمقؼي سمحّؼ  ـ ًمف اًمٌقع مو يٌوع أو همرراً هق سمذل مَ : احوًمؽّقي وقمـد 

وومعقَّي وقمـد   ر اًمقوموء.يـ، يًتقرم مـفو قمـد شمعذّ مول وصمقؼي سمدَ  ضمعؾ قملمِ : اًمشَّ

يـ اًمذي جيعؾ وصمقؼي سم احولوقمـد احلـوسمؾي :  ـ هق قمؾقف.ًمقًتقرم مـ صمؿـف إن شمعذر اؾمتقػوؤه ممَّ وًمدَّ

 ـ. يـ اعمرهتِ هق وصمقؼي ًمدَ  مومقي :وقمـد اإل

هـ  هـ:منموقمقي اًمرَّ  ضموئز ومنموع، سمنمجوع اعمًؾؿلم ذم يمؾ اًمعصقر وإزمون، ومًتـد هذا اإلمجوع مو اًمرَّ

 قمغم ذًمؽ: شمدلُّ  ☻كٌقف صمًٌ مـ كصقص رصحيي ذم يمتوب اهلل شمعومم وؾمـي

 ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ أمو اًمؽتوب: ومؼقًمف شمعومم:

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱضموء ذًمؽ سمعد ىمقًمف شمعومم: ،    َّ حي جي  يه ىه مه جه ين

 يـ، وذًمؽ قمـقان اعمنموقمقي.اًمرهون شمؼقم مؼوم اًمؽتوسمي ذم اًمتقصمقؼ ًمؾدَّ  قمغم أنَّ  ومدلَّ ،   َّ جنيم  ىم مم خم

☻ ىموًمً: "شمقذم رؾمقل اهلل  ▲وأمو اًمًـي: وملطموديٌ يمثػمة، مـفو طمديٌ قموئشي 

 مـ ؿمعػم". قمـد َيقدي سمثالصملم صوقموً  ودرقمف مرهقكيٌ 
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هـ و منموع ذم احلي واًمًػر سموشمػوق اًمػؼفوء ، ظمالومًو عمجوهد واًمظوهريي ، إلـمالق منموقمقتف ذم اًمًـي، اًمرَّ

ًمؽقن اًمؽوشمى ذم احويض همػم متقاومر ذم اًمًػر هموًمًٌو، وٓ يشؽمط أجضًو وذيمر اًمًػر ذم أيي ظمرج خمرج اًمغوًمى، 

ة هلؿ قمـد ومؼدان ،  ؼوً قمدم وضمقد اًمؽوشمى، ًمثٌقت ضمقازه ذم اًمًـي مطؾ وأيي أرادت إرؿمود اًمـوس إمم وصمقؼي مقنَّ

 يـ.يموشمى يؽتى هلؿ اًمدَّ 

هـ وطمؽؿ  يـ، ومؾؿ جيى، يمام مل دمى اًمؽػوًمي. سموًمدَّ  ف وصمقؼي: أنف ضموئز همػم واضمى سموٓشمػوق؛ ٕنَّ اًمتؽؾقػلاًمرَّ

 حن[ أمر إرؿمود ًمؾؿممـلم، ٓ إجيوب قمؾقفؿ، سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم قمؼٌف: 283]اًمٌؼرة:   جنيم ىموىمقًمف شمعومم: 

[، وٕنف شمعومم أمر سمف قمـد قمدم وضمقد 283]اًمٌؼرة: حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن

 اًمؽتوسمي همػم واضمٌي ومؽذًمؽ سمدهلو. اًمؽوشمى، وسمام أنَّ 

هـ أريمون  هـ ريمـ  :اًمرَّ و  يمًوئر اًمعؼقد هق اإلجيوب واًمؼٌقل: احلـػقَّي قمـد اًمرَّ لريمون وم : اجلؿفقرقمـد ، وأمَّ

هـ   .صقغي، وقموىمد، ومرهقن، ومرهقن سمفأرسمعي: اًمرَّ

يمـ  اهـ مـ  إول اًمصقغي :  وهل اإلجيوب واًمؼٌقلاًمرُّ وٓ يؾزم إٓ  واعمرهتـ، يمًوئر اًمعؼقد، وًمؽـ ٓ يتؿّ اًمرَّ

يـ، أو هذا اًمٌمء رهـ مـ اًمدَّ  تؽ هذا اًمٌمء سمام ًمؽ قمكمَّ اهـ: رهـُ اًمرَّ  يملن يؼقَل  -أي اًمتخؾقي أو اًمـؼؾ  -سموًمؼٌض 

 يـؽ، وكحقه. سمدَ 

ًُ ويؼقل اعمرهتِ  ًُ  ـ: ارهتـ ًُ  أو ىمٌؾ سمؿؾققن   ومؾق اؿمؽمى ؿمقئوً « هـاًمرَّ »وكحقه. وٓ يشؽمط ًمػظ  ، أو روق

ًِ ؿ ، وؾمؾَّ ديـور   ذم اًمعؼقد ًمؾؿعوين. اًمعؼمةَ ٕنَّ هـ؛ ؽ اًمثؿـ، اكعؼد اًمرَّ ؽف، طمتك أقمطقَ إمم اًمٌوئع ؿمقئًو، وىمول ًمف: أم

أٓ يؽقن  ذم صقغي اًمرهـاحلـػقَّي اؿمؽمط و ،يشؽمط ذم اًمصقغي مو يشؽمط ذم صقغي اًمٌقع  ذوط اًمصقغي:

هـ قمؼد ٕنَّ ؛ ؼًو سمنمط، وٓ مضوومًو إمم زمـ مًتؼٌؾمعؾَّ  يـ يشٌف قمؼد اًمٌقع مـ كوطمقي يمقكف ؾمٌقاًل إمم إيػوء اًمرَّ اًمدَّ

هـ ؼ ًمؾؿًتؼٌؾ، وإذا قمؾِّ  سمنمط، واإلوووميَ  اًمتعؾقَؼ  واؾمتقػوئف، ومال يؼٌُؾ  وإذا ،  أو أوقػ، يمون وموؾمدًا يموًمٌقعاًمرَّ

هـ اىمؽمن   اًمعؾؿ : ٕهؾ ىمقٓن  سموًمنمط اًمػوؾمد أو اًمٌوـمؾ ومػقفاًمرَّ

هـ اًمؼقل آول : ان  هـ ٕنَّ صحقح، واًمنمط سموـمؾ ؛ اًمرَّ  ًمقس مـ قمؼقد اعمعووووت احوًمقي. اًمرَّ

هـ اًمؼقل اًمثوين : شمؼًقؿ اًمنمط ذم   مم صحقح أو وموؾمد.إاًمرَّ

هـ اًمصحقح: أن يشؽمط ذم  -1 ، مـف ديـف ـ قمـد شمزاطمؿ اًمغرموء، ًمقًتقذمَ مو يؼتضقف يمتؼدم ووموء اعمرهتِ اًمرَّ

اًمعؼد  ينمط ومقف مصؾحي ًمؾعؼد وٓ يؽمشمى قمؾقف ضمفوًمي، يموإلؿمفود سمف، ومقصّح مػضاًل قمغم سمؼقي اًمدائـلم، أو أن 
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و يشؽمط مو ومقف مصؾحي ًمؾعؼد، وٓ يتـورم مع مؼتضوه، وٓ يمول إمم طمرمي يؽرهفو اًمنمع، مثؾ ، أواًمنمط، يموًمٌقع

هـ أن يشؽمط ذم  يـ ؾ أن يؽقن قمـد قمدل، أو قمدًملم، أو أيمثر، أو أن يٌقعف اًمعدل قمـد طمؾقل أضماًمرَّ  .أو احلّؼ اًمدَّ

هـ واًمنمط اًمػوؾمد: هق مو يـوذم مؼته اًمعؼد، مثؾ أٓ يٌوع  -2 يـ ، أو ٓ يًتقرم قمـد طمؾقل أضمؾ احلّؼ اًمرَّ اًمدَّ

اهـ  مو يّي  و أن يشؽمطَ أ، اهـصمؿـ يمون، أو أٓ يٌوع إٓ سمام يرى سمف اًمرّ  سملّي  ، أو أن يٌوعَ  مـ صمؿـف و اعمرهتـ مثؾ أاًمرَّ

هـ اًمرضمؾ رهـًو، قمغم أنف ًمق ضموء سمحؼف قمـد أضمؾف، وإٓ ومن  يرهـ أ ًمف، ومفذا وموؾمخ ًمؾعؼد، ًمؼقًمف صغّم اهلل قمؾقف وًمرَّ

 .«ٓ َيْغَؾِؼ اًمرهـ»وؾمؾؿ: 

يمـ   اهـ اًمثوين : اًمعوىمدان ومهو )اًمرُّ  واعمرهتـ(اًمرَّ

اهـ وم يـ ائـ اًمذي ًمف : هق اًمدَّ ـواعمرهتِ  ، ــ، وذمتف مشغقًمي سمف دموه اعمرهتِ ي، أي اًمذي قمؾقف اًمدَّ يـهق اعمدِ وًمرَّ اًمدَّ

 مـفام: ويشؽمط ذم يمؾ  ،  اًمعلم اعمرهقكي حتً يده وؾمؾطوكف اهـ، واًمذي شمقوعاًمرَّ ذّمي ذم 

 : ىمقٓن  إهؾقي: وًمؾعؾامء ذم معـك إهؾقي 

هـ ٕنَّ رهـف؛  سمقعف يصّح  مـ يصّح  ومؽؾَّ  اًمؼقل إول : إهؾقي هل أهؾقي اًمٌقع، موزم يموًمٌقع، شمٍمف اًمرَّ

هـ هـ: اًمعؼؾ أو اًمتؿققز، ومال جيقز ومقضمى أن يراقمك ذم قموىمديف مو يراقمك ذم قموىمدي اًمٌقع. ومقشؽمط ذم قموىمدي اًمرَّ  اًمرَّ

هـ وٓ يشؽمط اًمٌؾقغ، ومقجقز ،  ز أو اًمذي ٓ يعؼؾوآرهتون مـ اعمجـقن واًمصٌل همػم اعمؿقّ  مـ اًمصٌل احلذون اًمرَّ

سمع اًمتجورةذًمؽ مـ ٕنَّ ذم اًمتجورة؛   ز واًمًػقف، مقىمقومًو قمغم إضموزة وًمقف.رهـ اًمصٌل اعمؿقّ  . ويصّح شمقا

هـ  ومقصّح  إهؾقي شمتؿثؾ ذم أهؾقي اًمٌقع واًمتؼمع، إنَّ اًمؼقل اًمثوين :  هـ ٕنَّ سمقعف وشمؼمقمف؛  ممـ يصّح اًمرَّ شمؼمع اًمرَّ

أبًو  مـ وزم   ، وٓ يصحُّ سٍ ، وٓ مػؾِ ؾمػقفٍ ، وٓ همػم سموًمغ، وٓ جمـقنٍ  ه، وٓ مـ صٌل  ًتؽرَ مـ مُ  همػم واضمى، ومال يصّح 

 ًمؾؼورص. فموهرةٍ  أو مصؾحيٍ  إٓ ًميورةٍ  أو طمويمؿٍ  أو ضمدًا أو ويٍص 

يمـ   :يليتهـ. ويشؽمط ومقف مو اًمذي أقمطل سمف اًمرَّ  هق احلؼُّ و اًمثوًمٌ : اعمرهقن سمف:اًمرُّ

يعطك ٕنَّ  واضمى اًمتًؾقؿ، ومال حمّؾ  : ٕنف إذا مل يؽـاًمتًؾقؿ إمم صوطمٌف ًو واضمَى طمؼَّ  اًمنمط إول: أن يؽقنَ 

، يـًو، اعمرهقن سمف: إمو أن يؽقن دَ  احلؼَّ ٕنَّ ،  تك يًتقضمى اًمتقصمؼ سمفطمسموحلّؼ ى سمف رهـ ًمتقصمقؼف، إذ ٓ إًمزام قمغم اعمطوًمَ 

 قمقـًو واضمٌي اًمتًؾقؿ. وإمو أن يؽقنَ 
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هـ سمف ديـًو، ضموز  نن يمون اعمرهقنُ وم  -1 ٕنَّ ، أجًو يمون ؾمٌى هذا اًمديـ، ىمروًو أو سمقعًو، أو إشمالومًو أو همصًٌو؛ سمفاًمرَّ

هـ اًمديقن واضمٌي اًمقوموء، ومؽون  يـ وؾمقاء ذم هذا أن يؽقن ،  هـًو سمحؼ واضمى اًمتًؾقؿ إمم صوطمٌفهبو راًمرَّ ممو جيقز اًمدَّ

طمد أوهذا  اًمٍمف، واعمًؾؿ ومقف.اؾمتٌداًمف ىمٌؾ ىمٌضف، أو ممو ٓ جيقز اؾمتٌداًمف ىمٌؾ ىمٌضف، يمرأس مول اًمًؾؿ، وسمدل 

هـ أمو اًمؼقل اًمثوين : ومفق قمدم ضمقاز ،  ىمقزم أهؾ اًمعؾؿ َؾؿ ذم سمدل اًمٍمف ورأس مول اًمرَّ ًَّ ؛ ٕنف ياعمتعؾؼ سموًمذمّ اًم

هـ كف جيقز أظمذ نؿ ومقف)أي اعمٌقع( وميشؽمط اًمتؼوسمض ذم جمؾس اًمعؼد. أمو اعمًؾَ  هـ يـ، وأيي أضموزت سمف ٕنف دَ اًمرَّ اًمرَّ

 اعمدايـي.ذم 

ي واحلضمقر ومول اًمنميمي إن يموكً اًمعلم أموكي: يموًمقديعي واًمعوريّ  :وإن يمون اعمرهقن سمف قمقـًو، ومػقف شمػصقؾ  -2

هـ ومال جيقز  واعمضورسمي هـ ىمٌض ٕنَّ هبو سموٓشمػوق؛ اًمرَّ مضؿقن، ومال سمد مـ أن يؼوسمؾف مضؿقن، أي ٓ رهـ إٓ اًمرَّ

 قػوء.سمؿضؿقن، ًمقصٌح اًمؼٌض مقصاًل إمم آؾمت

وإن يموكً اًمعلم مضؿقكي سمـػًفو: وهل اًمتل جيى وامن مثؾفو إن يمون هلو مثؾ، أو ىمقؿتفو إن مل يؽـ هلو مثؾ 

ء، واعمفر ذم يد اًمزوج، وسمدل اخلؾع ذم يد اًمزوضمي، وسمدل يموعمغصقب ذم يد اًمغوصى، واعمؼٌقض قمغم ؾَم  قم اًمنما

هـ ومقجقز اًمصؾح قمـ دم اًمعؿد،   اًمعؾؿ.هؾ أىمقزم  أطمد هبو ذماًمرَّ

هـ واًمؼقل اًمثوين: ٓ يصح  ٕنف شمعومم  سموًمعلم اًمتل هل أموكي أو مضؿقكي ٓؿمؽماـمفؿ يمقن اعمرهقن سمف ديـًو؛اًمرَّ

هـ ذيمر  هذه اًمعلم ٓ شمًتقرم مـ صمؿـ اعمرهقن، وذًمؽ خموًمػ ًمغرض ٕنَّ ذم اعمدايـي، ومال يثًٌ ذم همػمهو؛ واًمرَّ

هـ   قمـد اًمٌقع.اًمرَّ

، ومؾق هؾؽ اعمٌقع ذم مضؿقكي سمغػمهو: يموعمٌقع ذم يد اًمٌوئع، ومنكف مضؿقن سمغػمه، وهق اًمثؿـوأمو إن يموكً اًمعلم 

 ًمؾػؼفوء :  ىمقٓن  يد اًمٌوئع، ؾمؼط اًمثؿـ قمـ اعمشؽمي، ومػقف

هـ  ول : ٓ يصّح ؼقل إاًم هـ ىمٌض ٕنَّ سمف ؛ اًمرَّ ؼ معـك آؾمتقػوء ذم اعمضؿقن وٓ يتحؼّ  ىمٌض اؾمتقػوء،اًمرَّ

هـ سمغػمه، إذ ًمق هؾؽ   ذم يد اعمشؽمي، ٓ يصػم مًتقومقًو ؿمقئًو هبالك اًمرهـ.اًمرَّ

هـ  واًمؼقل اًمثوين : إكف يصّح  ، وًمؾؿشؽمي أن حيٌس اعمرهقن طمتك يؼٌض سموعمٌقع ىمٌؾ اًمؼٌض؛ ٕنف مضؿقناًمرَّ

مضؿقكًو سمؼقؿتف، مضؿقن اعمٌقع ىمٌؾ ىمٌضف، إن مل يؽـ ٕنَّ ؼ مـ طمقٌ اعمعـك؛ آؾمتقػوء اعمطؾقب يتحؼّ ٕنَّ اعمٌقع؛ 

قض قمـف، ومقصػم اعمشؽمي مًتقومقًو عد ؾمؼقط اًمثؿـ قمـ اعمشؽمي هبالك اعمٌقع ىمٌؾ شمًؾقؿف إًمقف، يموًمعِ سمسموًمثؿـ، و

 موًمقي اعمٌقع.



 

يدي    75  أ.د قمٌد اهلل ضموؾمؿ يمردي اجلـويب                أ.د. ىموؾمؿ كورص طمًلم اًمزَّ

يـ اًمنمط اًمثوين: أن يؿؽـ اؾمتقػوء  ٕنَّ اًمرهـ؛  : ومنن مل يؿؽـ آؾمتقػوء مـف، مل يصّح مـ اعمرهقن سمفاًمدَّ

هـ آرهتون اؾمتقػوء، ومنذا اكتػك آؾمتقػوء، اكتػك  هـ  واًمغرض مـف. وقمؾقف ومال يصّح اًمرَّ ذم اًمؼصوص سموًمـػس أو اًمرَّ

هـ مو دوهنو، ؛ ٕنف ٓ يؿؽـ أو يتعذر اؾمتقػوء اًمؼصوص مـ اعمرهقن. ًمؽـ جيقز  ٕنَّ سملرش )شمعقيض( اجلـويي؛ اًمرَّ

هـ اؾمتقػوء إرش مـ  هـ ويمذًمؽ ٓ جيقز  ممؽـ،اًمرَّ  سموًمشػعي وٓ سموٕضمرة قمغم ومعؾ حمرم.اًمرَّ

هـ ومال يصح  اعمرهقن سمف معؾقمو ً: اًمنمط اًمثوًمٌ : أن يؽقن احلّؼ  يـلم جمفقل، ومؾق أقمطوه رهـًو سملطمد دَ  سمحؼ  اًمرَّ

 هـ.اًمرَّ  ـف، مل يصحَّ ًمف، دون أن يعقّ 

 ذوط احول اعمرهقن:

اعمرهتـ ٓؾمتقػوء احلؼ اًمذي رهـ سمف. ومنذا يمون اعمرهقن مـ ضمـس احلؼ، أظمذ اعمرهقن: هق مول طمٌس ًمدى     

 واؾمتقذم احلؼ مـ صمؿـف ، ويشؽمط ومقف أمقر، وهل: قعَ احلؼ مـف، وإن يمون مـ همػم ضمـًف سمِ 

 .وسمقعفو ىمٌضفو ـًمؾؿرهتِ  يؿؽـ ممؾقيمي قمقـوً  يؽقن أن – 1

رهـ اًمقصموئؼ اًمرؾمؿقي يمجقاز  ومال يصّح  ، مـوومعفو مـ أ ، يًتقرم مـفأن ن يؽقن اعمرهقن ممو يؿؽـ أ -2

 ن يرهـ وًمده.أو أ، اًمًػر 

اهـ ، مؼدور اًمتًؾقؿ ، همػم مشغقل سمؿؾؽ  )أي مٌوح اًمـػع( موً متؼقِّ  ن يؽقن موًٓ أ -3  قمـ همػمه . ، متؿقزاً اًمرَّ

هـ مجؾي مـ مًوئؾ شمتعؾؼ سمواظمتؾػ اًمػؼفوء ذم   مـفو :وًمرَّ

يـ رهـ .1 يـذم رهـ : اًمدَّ  :ًمؾػؼفوء ىمقٓن  اًمدَّ

يـ قمدم ضمقاز رهـ إول :  يـ  نَّ إ، صمؿ احول قمـدهؿ ٓ يؽقن إٓ قمقـوً ٕنَّ ؛ ٕنف ًمقس موًٓ اًمدَّ ٓ يتصقر ومقف اًمدَّ

 اًمؼٌض، وموًمؼٌض ٓ يؽقن إٓ ًمؾعلم.

، ٕنف حو ضموز سمقعف قمـدهؿ، ضموز رهـف مـ اعمديـ ومـ يـمو يٌوع، ومـف اًمدَّ  : ضمقاز رهـ يمّؾ واًمؼقل اًمثوين 

هـ ذط ٕنَّ همػمه؛  ز سمقعف.اًمرَّ  ضمقا

 ًمؾػؼفوء:  ىمقٓن  ومقفو، و رهـ اعمـػعي.2
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و يملن يرهـ ؾمؽـك داره مدة ؿمفر أو أيمثر ؛  رهـ اعمـػعي، ٓ يصّح إول :  ًمقًً سمامل، قمـد سمعض اًمػؼفوء ٕهنَّ

و ظمر؛ أ ،قمـد اًمٌعض ،وهمػم مؼدورة اًمتًؾقؿ وىمً اًمعؼد همػم مقضمقدة، صمؿ إذا وضمدت ومـقً ، ووضمد همػمهو، ٕهنَّ

يـ ومال يؽقن هلو اؾمتؼرار وٓ صمٌقت، ومال يؿؽـ شمًؾقؿفو وٓ ووع اًمقد قمؾقفو، وٓ سمؼوؤهو إمم طمؾقل أضمؾ  أو ، اًمدَّ

  وىمً آؾمتقػوء.

و ، ضمقاز رهـ اعمـػعي واًمؼقل اًمثوين :  هـ ، وذط ىموسمؾي ًمؾٌقعٕهنَّ ز سمقعف.اًمرَّ  ضمقا

 واطمد مـفام اًمـصػ، ومرهـ أطمدمهو كصقٌف ًمدائـف، مثول ذًمؽ: سمقً سملم رضمؾلم، ًمؽؾِّ و : اعمشوعاًمعؼور رهـ .3

  اظمتؾػ اًمػؼفوء ردمفؿ اهلل ذم هذه اعمًلخي قمغم ىمقًملم : ام ٓ؟ هؾ يصّح 

 : ، واؾمتدًمقا  رهـ اًمعؼور اعمشوع إكف يصّح اًمؼقل إول : 

 . َّ  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؼقًمف شمعومم : سم -1

 { يؼتيض سمظوهره ومطؾؼف ضمقاز رهـ اعمشوع.   جنيم ىمىمقًمف شمعومم : }  وضمف اًمدًٓمي : أنَّ 

هـ اًمٌقع يػتؼر إمم اًمؼٌض اومتؼور ٕنَّ ومجوز رهـف ؛ ، جيقز سمقعف  فسملنَّ -2  مـف. سمؾ أؿمدّ اًمرَّ

هـ طمؽؿ  نَّ سمل، واؾمتدًمقا  رهـ اًمعؼور اعمشوع إكف ٓ يصّح  اًمؼقل اًمثوين :   صمٌقت يد آؾمتقػوء قمغم مو شمـووًمف اًمرَّ

    اًمقد إكام شمثًٌ قمغم معلم ، واعمرهقن مـ اعمشوع همػم ٕنَّ اًمعؼد ، وصمٌقت يد آؾمتقػوء قمغم اعمشوع همػم متصقر ؛ 

  .معلمَّ 

هـ إذا وضمدت أريمون  :هـًمزوم قمؼد اًمرَّ .4 سمؿعـك سمنموـمفو ومؼد اكعؼد صحقًحو، وًمؽـ هؾ ًمزم اًمعؼد؟ اًمرَّ

أنف ًمقس ًمؾراهـ أن يرضمع قمـف، ويؾزمف دومع اًمعلم اعمرهقكي ًمؾؿرهتـ أم ٓ يزال ًمف اخلقور ذم ذًمؽ إن ؿموء دومع، وإن 

  ؿموء رضمع؟

هـ إول : أن قمؼد هـوك رأجون ذم هذه اعمًلخي :  ، ومام دامً اًمعلم يؾزم سموًمؼٌض، وهق قمؼد ضموئز ىمٌؾ ىمٌضفاًمرَّ

اهـ اعمرهقكي سمقد  اًمرضمقع قمـ رهـفو، ومنذا دومعفو ًمؾؿرهتـ وىمٌضفو اعمرهتـ ىمًٌضو صحقًحو ًمزم اًمعؼد وصور يمون ًمف اًمرَّ

هـ اهـ اًمرضمقع قمـ ـ اطمتٌوؾمف، وًمقس ًمؾرّ مـ طمؼ اعمرهتِ  وهق ىمقل ايمثر  واؾمؽمداد اًمعلم اعمرهقكي إٓ سمرووه.اًمرَّ

وومعقَّي واحلـػقَّي اًمػؼفوء مـ   مومقي.واحلـوسمؾي واإلاًمشَّ
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 ( 283ؾمقرة اًمٌؼرة : ) َّ  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ودًمقؾفؿ ىمقًمف شمعومم : 

هـ وموًمؼٌض صػي ذم  هـ ٕنَّ يموًمنمط ؛ و ٕنفسمدوكف  وٓ يتؿّ اًمرَّ قمؼد اروموق  ٕنفوقمؼد شمؼمع ومال يؾزم ىمٌؾ اًمؼٌض اًمرَّ

 ن اًمؼٌض ذط ًمزوم اًمعؼد.نوقمؾقف وم،  مم اًمؼٌضإومقحتوج 

وهق ٓزم  يؽمشمى قمؾقف طمؽؿف سمؿجرد اكعؼوده ، ًمؾزوم اًمعؼد وموًمعؼد صحقح  ذـموً  واًمرأي اًمثوين : اًمؼٌض ًمقس

هـ مو اًمؼٌض ومفق ذط متوم ويمامل أ،  واًمؼٌقل سموإلجيوب ، مثول ذًمؽ اًمػالح يشؽمي مـ ؿمخص ويرهـ مزرقمتف اًمرَّ

 وهق سموق ذم مزرقمتف.

يقضمى اًمقوموء سموًمعؼد مر أ( وهق 1:)ؾمقرة احوئدة َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱودًمقؾفؿ ىمقًمف شمعومم : 

ؾمقرة ) َّ  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱو ىمقًمف شمعومم : أمّ وىمٌقل.  سمنجيوب واًمعؼد شمراضٍ 

ـٌ  ومنهنو(  283اًمٌؼرة :  قمغم قمدم ًمزوم اًمعؼد ىمٌؾ اًمؼٌض. وهذا ىمقل  يي وٓ شمدّل قمؾقف أ ىمٌؾ ىمٌضفو حو شمدّل  ره

 مومقي.وسمعض احلـوسمؾي وسمعض اإلاحوًمؽّقي 

هـ آكتػوع سمأطمؽوم   وومقف مًلختون : : وًمرَّ

اهـ اكتػوع  اعمًلخي إومم :  لم:اًمػؼفوء ذم هذه اعمًلخي قمغم ىمقًم اظمتؾػ هـ:سموًمرَّ اًمرَّ

اهـاًمؼقل إول : قمدم ضمقاز اكتػوع  ومؾقس ًمف اؾمتخدامف، وٓ  ـ،سموًمعلم اعمرهقكي إٓ سمنذن وروو اعمرهتِ  اًمرَّ

 مومقي.وفموهر ىمقل اإل، وىمقل قمـد احلـوسمؾي احوًمؽّقي واحلـػقَّي وهذا ىمقل  ريمقسمف، وٓ ًمًٌف، وٓ ؾمؽـف.

يـ ـ ومؾؿ يؽـ ًمؾامًمؽ آكتػوع هبو ىمٌؾ ؾمداد اًمعلم حمٌقؾمي عمصؾحي اعمرهتِ  واحلجي هلؿ : أنّ  يمام ذم اًمعلم اًمدَّ

 اعمٌقعي قمـد اًمٌوئع مؼوسمؾ اًمثؿـ ٓ جيقز ًمؾؿشؽمي آكتػوع هبو ىمٌؾ ؾمداد اًمثؿـ.

وومعقَّي اهـ آكتػوع سموعمرهقن وهق اًمصحقح مـ مذهى اًمؼقل اًمثوين : جيقز ًمؾرَّ   وىمقل قمـد احلـوسمؾي اًمشَّ

هـ اهـ وهل ًمقًً داظمؾي ذم مـوومع اًمعلم اعمرهقكي ًمؾرَّ  نّ أ،واًمدًمقؾ هلؿ  ٓ شمـوذم سملم آكتػوع وسمقع اًمعلم  وٕنف، اًمرَّ

 قمـد قمدم اًمقوموء.  

هـ ـ سم: اكتػوع اعمرهتِ اعمًلخي اًمثوكقي   :  ىمقٓن  ومقف وًمؾعؾامءوًمرَّ

ز آكتػوع سموعمحؾقب ـ أن يـتػع سمٌمء مـ اًمرَّ اًمؼقل إول : ًمقس ًمؾؿرهتِ  هـ. ودمؾقا مو ورد مـ ضمقا

اهـ واعمريمقب سمؿؼدار اًمعؾػ قمغم مو إذا امتـع  ـ، ومؾف آكتػوع سمؿؼدار هـ، وملنػؼ قمؾقف اعمرهتِ مـ اإلكػوق قمغم اًمرَّ اًمرَّ
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ـُ  َيْغَؾُؼ  َٓ  : »☻قمؾػف. وهذا هق ىمقل اجلؿفقر همػم احلـوسمؾي. ًمؼقل اًمـٌل  ْه ـْ  اًمرَّ  اًمَِّذي َصوطِمٌِفِ  ِم

مـ اًمُغـؿ ؾموئر وضمقه  أنَّ  رمف: هاليمف وكؼصف. وٓ ؿمؽَّ ـؿف: زيوداشمف. وهمُ ومعـك همُ ،  «هُمْرُمفُ  َوقَمَؾقْفِ ،  هُمـُْؿفُ  ًَمفُ  َرَهـَُف،

 آكتػوع.

هـ ـ سمجيقزون آكتػوع ًمؾؿرهتِ  اًمؼقل اًمثوين :  كًو، ومؾف أن حيؾٌف ويريمٌف سمؼدر مو يعؾػف ويـػؼ وًمرَّ إذا يمون طمققا

ُب  َمْرُهقًكو، يَمونَ  إَِذا سمِـََػَؼتِفِ  ُيْريَمُى  اًمظَّْفرُ  : »☻ودًمقؾفؿ ىمقل اًمـٌل ،  وهق ىمقل احلـوسمؾي قمؾقف.  َوُينْمَ

ـُ  ٌَ رِّ  ًَم ُب  اًمَِّذي َوقَمغَم  َمْرُهقًكو يَمونَ  إَِذا اًمدَّ  .«َكَػَؼُتفُ  َوَيْريَمُى  َينْمَ

 :  ىمقٓن  ، وًمؾعؾامء ومقفو لم اعمرهقكيكػؼي اًمع

اهـ ـ شمؽقن قمغم كػؼي اًمعلم اعمرهقكي وهل حتً يد اعمرهتِ  نَّ إاًمؼقل إول :  كػؼوت احلػظ واخلزن  ، مثؾاًمرَّ

اهـ ٕنَّ واًمطعوم ؛  ـُ  َيْغَؾُؼ  َٓ : ) ☻هق احوًمؽ وًمؼقًمف اًمرَّ ْه ـْ  اًمرَّ  هُمـُْؿفُ  ًَمفُ  َرَهـَُف، اًمَِّذي َصوطِمٌِفِ  ِم

 (،وهذا ىمقل اجلؿفقر. هُمْرُمفُ  َوقَمَؾقْفِ 

اهـ كػؼوت سمؼوء اًمعلم اعمرهقكي شمؽقن قمغم  نَّ أاحلـػقَّي اًمؼقل اًمثوين : يرى  و كػؼوت طمػظفو ومتؽقن قمغم مَّ ، أاًمرَّ

و ، ـ اعمرهتِ   حتً يده.ٕهنَّ

 هؾ شمدظمؾ زوائد اًمعلم اعمرهقكي ذم اًمرهـ؟ زوائد اًمعلم اعمرهقكي :

هـ : يدظمؾ ذم احلـػقَّي ىمول  صؾي سمف يموًمثؿر واًمؾٌـ واًمصقف، أو مـػصؾي زيودة متقًمدة مـ إصؾ متَّ  يمّؾ اًمرَّ

هـ قمـف يموًمقًمد، ومقؽقن رهـًو مع إصؾ؛ ٕنف شمٌع ًمف، و هـ وٓ يدظمؾ ذم ،  طمؼ ٓزم، ومقني إًمقفاًمرَّ اًمزيودة همػم اًمرَّ

 اهـ ظموًمصي.ي إرض، ومال شمؽقن رهـًو مع أصؾفو، وإكام هل ًمؾرَّ دة، يموٕضمرة، وهمؾَّ اعمتقًم

هـ وىمول احوًمؽقي: يدظمؾ ذم  زيودة متقًمدة متصؾي ٓ شمـػصؾ، يموًمًؿـ ، أو مـػصؾي متـوؾمؾي يموًمقًمد  يمّؾ اًمرَّ

هـ واًمـتوج وومًقؾ اًمـخقؾ أو اًمشجر؛ ٕنف يمقًمد احلققان، وكحقه ممو يمون مـ كامء  اعمـػصؾ قمغم ظمؾؼتف وصقرشمف، اًمرَّ

هـ ويدظمؾ أجضًو صقف اًمغـؿ إذا يمون وىمً   يأمو مو مل يؽـ قمغم ظمؾؼ،   فمفرهو شمٌعًو هلو، وإٓ مل يدظمؾقمغم ىمد شمؿّ اًمرَّ

ء اعمرهقن وصقرشمف، ومال يدظمؾ ذم اًمرَّ  ء أيمون متقًمدًا قمـف يمثؿر اًمشجر أو اًمـخؾ واًمؾٌـ، أم همػم متقًمد يمؽرا هـ، ؾمقا

 ت.اًمدار وؾموئر اًمغال

هـ وىمول اًمشوومعقي: يدظمؾ ذم  و اًمزيودة اعمتصؾي أي اًمزيودة اًمقصػقي يموًمًؿـ واًمؽؼم وكؿق اًمثؿر، اًمرَّ شمتٌع ٕهنَّ

هـ، أي زيودة مـػصؾي أو كامء متؿقز، يمثؿرة ووًمد وصقف وؿمعر وًمٌـ أصؾفو، ًمعدم متقزهو قمـف. وٓ يدظمؾ ذم اًمرَّ 
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ـُ  َيْغَؾُؼ  َٓ  »اعمتؼدم: ◙ وسمقض أو أضمرة دار، حلديٌ أيب هريرة  ْه ـْ  اًمرَّ  َوقَمَؾقْفِ  هُمـُْؿفُ  ًَمفُ  َرَهـَُف، اًمَِّذي َصوطِمٌِفِ  ِم

هـ ٕنَّ ًمف. و واًمـامء مـ اًمغـؿ، ومقضمى أن يؽقنَ « هُمْرُمفُ  قمؼد ٓ يزيؾ اعمؾؽ قمـ رىمٌي اعمرهقن، ومال يني إمم اًمـامء اًمرَّ

 اعمتؿقز يموإلضمورة.

هـ وىمول احلـوسمؾي: إن مجقع كامء  وهمالشمف، متصاًل أو مـػصاًل، متقًمدًا أو همػم متقًمد، همؾي أو همػمهو، يؽقن اًمرَّ

 رهـًو ذم يد اعمرهتـ.

هـ د اعمـػصؾ يموًمقًمد واًمثؿرة ذم وىمول آمومقي : يدظمؾ اًمـامء اعمتجدّ   قمغم إىمرب.اًمرَّ

هـ ـ قمغم يد اعمرهتِ  وامن اًمرهـ: ّٓ اًمرَّ وٓ يًؼط رء  اًمتؼصػم، سموًمتعدي أو يد أموكي، ومال يضؿـ اعمرهقن إ

يـ مـ   هـ.هبالك اًمرَّ اًمدَّ

هـاكتفوء  هـ يـتفل قمؼد  : اًمرَّ  ، وهل مو يليت:سمعدة أمقراًمرَّ

هـ شمًؾقؿ اعمرهقن ًمصوطمٌف: يـتفل سمف  - 1 ، مل يعد آؾمتقثوق ىموئامً،  ؿ اعمرهقنومنذا ؾمؾَّ يـ، ؛ ٕنف وصمقؼي سموًمدَّ اًمرَّ

 .هـومقـتفل اًمرَّ 

يـ شمًديد  -2 اهـ ف: إذا ورم يمؾّ اًمدَّ يـ اًمرَّ  هـ.اعمرهقن سمف، اكتفك اًمرَّ اًمدَّ

اهـ اًمٌقع اجلؼمي: اًمصودر مـ  -3 اهـ سملمر اًمؼويض، أو مـ اًمؼويض إذا أبك اًمرَّ اعمرهقن وذمِّ  قعَ ، ومنذا سمِ اًمٌقعاًمرَّ

يـ   هـ.مـ صمؿـف، وزال اًمرَّ اًمدَّ

يـ اًمؼماءة مـ  - 4 ًمي اعمرهتـ قمغم مديـاًمدَّ يـ ـ قمـ . وًمق اقمتوض اعمرهتِ اهـًمؾرَّ  سملي وضمف، وًمق سمحقا قمقـًو اًمدَّ

 هـ.اًمرَّ  أظمرى همػم إومم، اكػؽَّ 

هـ ومًخ  - 5 هـ ، وًمف احلؼَّ ٕنَّ اهـ؛ رَّ ــ، وًمق سمدون ىمٌقل اًممـ ىمٌؾ اعمرهتِ اًمرَّ ضموئز همػم ٓزم مـ ضمفتف. اًمرَّ

هـ وٓ يـتفل  هـ ٓكػًوخ احلـػقَّي ويشؽمط ، اهـ، ًمؾزومف مـ ضمفتفسمػًخف مـ اًمرَّ اًمرَّ احول  ـ ردَّ اعمرهتِ  سمؼقلِ اًمرَّ

هـ ٕنَّ اهـ؛ اعمرهقن إمم اًمرَّ  احول اعمرهقن إمم  إٓ سموًمؼٌض، قمـ ـمريؼ ردِّ  ٓ يؾزم إٓ سموًمؼٌض، ومؽذا ومًخف ٓ يتؿُّ اًمرَّ

 اهـ.اًمرَّ 
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هـ يٌطؾ  - 6 اهـ ىمٌؾ ىمٌضف سمؿقت احوًمؽقّي قمـد اًمرَّ اهـ سمؿقت احلـػقَّي قمـد ويٌطؾ ،  أو إومالؾمفاًمرَّ أو اًمرَّ

هـ اهـ، وٓ يٌطؾ ـ ىمٌؾ اًمتًؾقؿ، وٓ يٌطؾ سمنومالس اًمرَّ اعمرهتِ  وومعقَّي قمـد اًمرَّ اهـ سمقوموة  واحلـوسمؾياًمشَّ ـ، أو اعمرهتِ اًمرَّ

 اهـ. ىمٌؾ اًمتًؾقؿ، وٓ سمجـقن أطمدمهو، وٓ سمنومالس اًمرَّ 

هـ أمو سمعد ىمٌض اعمرهقن ومال يٌطؾ  اهـ سموٓشمػوق سمؿقت اًمرَّ  .اهــ، أو سمنومالس اًمرَّ أو اعمرهتِ اًمرَّ

هـ هالك اعمرهقن: يـتفل قمؼد  - 7  سموشمػوق اًمػؼفوء هبالك احول اعمرهقن.اًمرَّ
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 اًمؽػوًميطمؽوم اعمحورضة اًمثوًمثي قمنمة : أ

ويمػوًمي،  ، ويمػؾً احول وسموحول وؿـتف، ويمػؾً اًمرضمؾ وسموًمرضمؾ يمػالً ًمغي اًمضؿّ  ًمغًي : اًمؽػوًمي شمعريػفو

  سمؿعـك واطمد.، واًمصٌػم ، واًمؼٌقؾ، واحلؿقؾ، واًمغريؿ واًمضومـ ، واًمضؿلم، ، اًمؽػقؾ و ؾً سمف وؿـتف، وشمؽػّ 

قمقؿ يوت، واًمزَّ اًمضؿلم مًتعؿؾ ذم إمقال، واحلؿقؾ ذم اًمدّ  اًمعرف ضموٍر سملنَّ  همػم أنَّ ♫ : ىمول احووردّي 

 سمؽؾ واطمد مـفو ويؾزم. ذم اجلؿقع، واًمضامن يصحُّ  ٌػمذم إمقال اًمِعظوم، واًمؽػقؾ ذم اًمـػقس، واًمصَّ 

واًمؽػوًمي ًمؾـػس، ومهو ، يـ سمؿعـك واطمد، وىمد يًتعؿؾ اًمضامن ًمؾدَّ  نالاًمضامن واًمؽػوًمي ىمد يًتعؿو

 .ي إصقؾ قمغم وضمف اًمتقصمقؼذمي اًمؽػقؾ إمم ذمّ  منموقمون ًمؾتقصمقؼ. إذ ومقف وؿّ 

 : اصطالطمًو اًمؽػوًمي 

 و قملم، أيـ و دَ ، أاعمطوًمٌي سمـػس : أي ،  إصقؾ ذم اعمطوًمٌيذّمي اًمؽػقؾ إمم ذّمي  هل وؿّ : احلـػقَّي ىمول 

 .يمؿغصقٍب 

ؿمؿؾ وامن احول  :سموحلّؼ ؼقًمف أظمرى أي مع إومم ، وىمقًمف وم،  سموحلّؼ أظمرى ذّمي هل ؿمغؾ وىمول احوًمؽقي: 

 .واًمقضمف واًمطؾى

يـ أو إطمضور مـ قمؾقف ، صموسمً ذم ذمي اًمغػم  اًمتزام طمّؼ  : أو هل .يي إمم ذمَّ ذمَّ  وؿُّ وىمول اًمشوومعقي:   لم أو قمَ ، اًمدَّ

 .مضؿقكي

يـ يـ، ومقثًٌ ذم اًمدَّ : أي  ، اعمضؿقن قمـف ذم اًمتزام احلؼِّ ذّمي اًمضومـ إمم ذّمي  هل وؿّ وىمول احلـوسمؾي:  ذم اًمدَّ

 مجقعًو. ذّمتفام

 .اًمؽػوًمي اًمتعفد سموًمـػس ، واًمضامن اًمتعفد سموحولي : مومقَّ وىمول اإل

 واإلمجوع.، واًمًـي ، اًمؽػوًمي ذم اجلؿؾي منموقمي سموًمؽتوب   منموقمقي اًمؽػوًمي: 

[ 72]يقؾمػ:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱأمو اًمؽتوب ومؼقًمف شمعومم: 

 قمقؿ: اًمؽػقؾ.: اًمزَّ ¶  ىمول اسمـ قمٌوس. 

 «. قمقؿ همورماًمزَّ : »♥وأمو اًمًـي: ومؼقًمف 
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: »قمؾقف، ومؼول:  ًمقصكمَ  رضمؾٍ  يت سمجـوزةِ أُ  ☻اًمـٌل  وضموء ذم احلديٌ أنَّ  هؾ شمرك ؿمقئًو؟ ىموًمقا

: كعؿ، ديـورانٓ، ىمول: هؾ قمؾقف دَ   قا قمغم صوطمٌؽؿ. ىمول أبق ىمتودة: صؾّ ☻ ومؼول،  يـ؟ ىموًمقا

 «.☻ قمؾقف اًمـٌل يو رؾمقل اهلل، ومصغمَّ  : مهو قمكمَّ ◙ 

ز اًمضامن ذم اجلؿؾي  داقمقي إًمقف، ومؼد ٓ يطؿئـ اًمٌوئع إمم احلوضمي ٕنَّ وأمو اإلمجوع: ومؼد أمجع اعمًؾؿقن قمغم ضمقا

ىمد ٓ و، اعمشؽمي، ومقحتوج إمم مـ يؽػؾف سموًمثؿـ، أو ٓ يطؿئـ اعمشؽمي إمم اًمٌوئع، ومقحتوج إمم مـ يؽػؾف ذم اعمٌقع

 يطؿئـ اعمؼرض إمم اعمؼؽمض، أو خيشك قمؾقف مـ اإلومالس ومقحتوج إمم مـ يؽػؾف

ذح جمّؾي  ومذم درر احلؽَّ و،  قمغم ضمقاز اًمضامن ذم اجلؿؾي": "أمجع اعمًؾؿقن ذم اعمغـل ♫  ىمول اسمـ ىمدامي

 .: "منموقمقي اًمؽػوًمي سموًمؽتوب، واًمًـي، وإمجوع إمي"إطمؽوم 

 : ريمـ اًمؽػوًمي

اإلجيوب مـ : مومقي: هق اإلجيوب واًمؼٌقل أي واًمؼقل إفمفر قمـد اإل، ريمـ اًمؽػوًمي قمـد أيب طمـقػي وحمؿد 

 ائـ.اًمؽػقؾ، واًمؼٌقل مـ اًمدّ 

ًمعدم اًمتعرض ،  وب وطمده. وأمو اًمؼٌقل ومؾقس سمريمـوىمول أبق يقؾمػ ومجفقر اًمػؼفوء: ريمـ اًمؽػوًمي هق اإلجي

 : مهو قمكمَّ ◙  ً اًمؽػوًمي سمؿجرد أن ىمول أبق ىمتودةف صحَّ ، ومنكَّ  اًمًوسمؼ ذيمره◙ ًمؾؼٌقل ذم طمديٌ أيب ىمتودة 

واًمتزام اعمطوًمٌي سمام قمغم إصقؾ ذقمًو، ، ًمغي  وؿّ  اًمؽػوًميَ ٕنَّ ائـ. وؾ اًمدَّ  قمؾقف، ومل يـؼؾ أنف ىمٌِ اهلل، ومصغّم  يو رؾمقَل 

 سمنجيوب اًمؽػقؾ، وملؿمٌف اًمـذر. وآًمتزام يتؿّ  ومعـك اًمضؿّ 

وىمول أبق طمـقػي وحمؿد: يشؽمط روو اعمؽػقل ًمف، وأمو روو اعمؽػقل قمـف أي إصقؾ ومال يشؽمط سموٓشمػوق 

اًمضامن قمـ اعمقً اشمػوىمًو مو قمدا أبو طمـقػي  ف يصحُّ ضموئز، وموًمتزامف أومم، وٕنَّ يـ اًمغػم سمغػم إذكف ىمضوء دَ ٕنَّ سملم اًمعؾامء؛ 

 يـف أي يمون مػؾًًو. ًمدَ  وإن مل يؽمك ووموءً ، 

 : أريمون اًمؽػوًمي أو اًمضامن قمـد اجلؿفقر أرسمعي

 وٓ اًمًػقف(. ، مـ جيقز شمٍمومف ذم موًمف ومال جيقز وامن اًمصغػم  )وهق يمّؾ  وومـ.1

يـ شمصح اًمينوسمي ومقف، وهق  طمّؼ  )وهق يمّؾ  ومضؿقن.2 أو اًمعلم اعمضؿقكي، وذًمؽ ذم إمقال، ٓ ذم ، اًمدَّ

 .اًمينوسمي ومقف( ف ٓ شمصّح احلدود وٓ ذم اًمؼصوص؛ ٕنّ 
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 .مطؾقب سمامل، طمقًو يمون أو مقتًو(  )وهق يمّؾ  ومضؿقن قمـف.3

وومعقَّي وأووف ، )إجيوب( وصقغي .4  يـ(.مًتحؼ اًمدَّ اعمضؿقن ًمف )وهق : ريمـًو ظمومًًو وهق اًمشَّ

 واًمشوومعقي: إمو رصيح أو يمـويي: وهل يمّؾ احلـػقَّي ، وأخػوفمفو قمـد  معقـيٍ  شمـعؼد اًمؽػوًمي سمصقغيٍ  أخػوظ اًمؽػوًمي:

 ة.ًمػظ يـٌئ قمـ اًمعفدة ذم اًمعرف واًمعودَ 

ًُ شمؽػَّ  اًمٍميح: أن يؼقل اًمؽػقؾ:و ًُ ،  ؾ ـٌ ،  أو وؿـ ،  هق إزمَّ  ، أو، أو ىمٌقٌؾ  مو قمؾقف، أو أنو زقمقؿٌ  أو أنو ووم

 .قمف إزمَّ سمف، أو دَ  ؽ سمف، أو قمغم أن أخؼوكَ كم، أو قمغم أن أواومقَ ٌَ قمـدي، أو ًمؽ ىمِ  ، أو ًمَؽ  أو قمكمّ 

يـ قمـ ومالن و : ظمؾِّ واًمؽـويي: أن يؼقل ًُ إزمّ ألنَّ يـ وماًمذي قمؾقف قمـدي، أو دَ اًمدَّ ومالكًو، أو وامن  ، أو وؿـ

ّٓ  ، أو اًمٌدنَ ، ومنن كقى احوَل قمكمَّ ألنَّ وم   ًمغو.ًمزم وإ

م اًمؽػقؾ سمنطمض ،  يمػوًمي سموًمـػس-أاًمؽػوًمي كققمون:  أنقاع اًمؽػوًمي : ور وشمعرف سمضامن اًمقضمف، وهل اًمتزا

 . اًمشخص اعمؽػقل إمم اعمؽػقل ًمف

 :وهل أنقاع صمالصمي،  ويمػوًمي سموحول -ب

م أداء دَ  يـ:اًمؽػوًمي سموًمدَّ  - 1  .ي اًمغػميـ ذم ذمّ وهل اًمتزا

م شمًؾقؿ قملم معقـي مقضمقدة سمقد اًمغػم مثؾ: ردّ يمػوًمي سموًمتًؾقؿيمػوًمي سموًمعلم أو  - 2  اعمغصقب إمم  : وهل اًمتزا

 . وشمًؾقؿ اعمٌقع إمم اعمشؽمي، اًمغوصى 

وىمد ، اًمدرك: هق رضمقع اعمشؽمي سموًمثؿـ قمغم اًمٌوئع قمـد اؾمتحؼوق اعمٌقع :) اًمُعفدة (  كرَ يمػوًمي سموًمدَّ  - 3

 .اعمشؽمى ذم مراضمعي اًمٌوئع ذم صمؿـ اعمٌقع إذا فمفر اعمٌقع مًتحًؼو ًمغػم اًمٌوئع ك ًمتلملم طمؼِّ رَ ذقمً اًمؽػوًمي سموًمدَّ 

أو سمرىمٌتف أو سمروطمف أو سمجًده أو سمرأؾمف أو  نالؾً سمـػس وموشمـعؼد اًمؽػوًمي سموًمـػس إذا ىمول اًمؽػقؾ: شمؽػَّ 

ومقؽقن « فٓ يتجزأ يمذيمر يمؾّ  ذيمر سمعض مو»اًمؼوقمدة اًمػؼفقي: ٕنَّ سمٌدكف، ويمذا إذا ىمول: سمـصػف أو سمثؾثف، أو سمجزء مـف؛ 

، أو  أو سمرضمؾف. ويمذا شمـعؼد إذا ىمول: وؿـتف، أو ىمول: قمكمَّ  ناليمػقاًل سمؽؾف؛ ٕنف ممو ٓ يتجزأ ، سمخالف مو إذا ىمول: سمقد وم

 ىمول: أنو زقمقؿ سمف أو ىمٌقؾ، سمخالف ىمقًمف: أنو وومـ سمؿعرومتف.

ؼًو سمنمط، أو أو مؼقدًا سمقصػ، أو معؾَّ ، إمو أن يؽقن مطؾؼًو ، آشمػوق قمغم اًمؽػوًمي  أطمقال ريمـ اًمؽػوًمي:

 : مضوومًو إمم وىمً
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يـ: ومنن يمون طموًٓ يموكً أـ إن يموكً اًمؽػوًمي مطؾؼي: ومتجقز سموًمنموط اًمتل ؾمتذيمر، همػم أهنو شمتؼقد سمقصػ اًمدَّ 

 اًل يموكً اًمؽػوًمي ممضمؾي.اًمؽػوًمي طموًمي، وإن يمون ممضمَّ 

مم إ ومالن يـؽ قمغمومون يمون اًمؼقد شمقىمقً ومفل اًمؽػوًمي اعممىمتي يمؼقًمف اكو يمػقؾ سمدَ دة: ب ـ وإن يموكً اًمؽػوًمي مؼقَّ 

هنويي اًمًـي ، وىمد شمؽقن اًمنموط اعمؼؽمكي سموًمؽػوًمي همػم اًمتقىمقً ومحقـئذ يؾتزم اـمراف اًمؽػوًمي سمام اشمػؼقا قمؾقف مـ 

 ذوط.

 سمنمط: وموًمػؼفوء ىمد اظمتؾػقا ذم اىمؽمان اًمؽػوًمي سموًمنموط سملم مقؾمع ومضقؼ. ؼيً ج ـ إن يموكً اًمؽػوًمي معؾَّ 

د ـ وإن يموكً اًمؽػوًمي مضوومي إمم وىمً ذم اعمًتؼٌؾ: مثؾ أن يضؿـ إكًون ٔظمر مو يؼروف ًمػالن، أو مو 

و يًتفؾؽف مـ موًمف أو مو يغصٌف مـف، أو صمؿـ مو يٌويعف سمف، ومفذه اًمؽػوًمي صحقحي  ،  اًمضامن أوقػً إمم ؾمٌىٕهنَّ

 ًمقف. إوقػً أٓ سمحؾقل اًمقىمً اًمذي إوًمؽـ آصمورهو ٓ شمؽمشمى قمؾقفو 

اخلقور ضمعؾ ًمقعرف مو ومقف ٕنَّ اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أنف ٓ يدظمؾ ذم اًمضامن واًمؽػوًمي ظمقور؛  اخلقور ذم اًمؽػوًمي:

اًمؼٌقل، ومؾؿ يدظمؾف ظمقور اًمضامن قمؼد ٓ يػتؼر إمم ٕنَّ هلام، و ، واًمضؿلم واًمؽػقؾ قمغم سمصػمة أنف ٓطمظَ  احلظّ 

 يموًمـذر.

شمشؽمط ذم اًمؽػوًمي ذوط شمتعؾؼ إمو سموًمصقغي أو سموًمؽػقؾ، أو سموٕصقؾ، أو سموعمؽػقل ًمف، أو :  ذوط اًمؽػوًمي

سموعمؽػقل سمف، وموًمذي شمؾزمف اعمطوًمٌي سموحول اًمذي قمغم اعمديـ هق اًمؽػقؾ، واعمديـ: هق اعمؽػقل قمـف، ويًؿك إصقؾ 

 اًمدائـ: مؽػقل ًمف، وحمؾ اًمؽػوًمي ـ وهق احول أو اًمـػس اعمؽػقًمي: هق اعمؽػقل سمف.أجضًو، واعمدقمل ـ وهق 

 ذوط اًمصقغي: يشؽمط ذم صقغي اًمؽػوًمي صمالصمي ذوط وهل:

طمي أو يمـويي يمام شمؼدم، مثؾ وؿـً ديـؽ قمغم وم -1 ؾً سمف أو أو شمؽػَّ  نالأن شمؽقن سمؾػظ يدل قمغم آًمتزام رصا

يـ اًمٍميح، أو يؼقل: وكحق ذًمؽ مـ  نالؾً سمـػس ومشمؽػَّ   وكحق ذًمؽ مـ اًمؽـويوت. هق قمكمَّ  ومالناًمذي ًمؽ قمغم اًمدَّ

مـ اًمًػر وملنو  ومالنؼي قمغم ذط همػم متعورف، مثؾ إن ىمدم اًمؽػوًمي اعمعؾّ  اًمتـجقز ذم اًمعؼد: ومال شمصّح  - 2

اًمؽػوًمي قمؼد يػقد ٕنَّ ؾً سمنطمضور ومالن، أو إن كزل اعمطر وملنو يمػقؾ؛ يمػقؾ ًمؽ سمام قمغم ومالن، أو إن ومعؾً يمذا شمؽػَّ 

 أثره ذم احلول، ومال يؼٌؾ اًمتعؾقؼ.
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ء ذم يمػوًمي احول؛  - 3 اعمؼصقد ٕنَّ اعمؼصقد مـفو إداء، أم ذم يمػوًمي اًمٌدن؛ ٕنَّ قمدم اًمتلىمقً: ؾمقا

شمـجقز اًمؽػوًمي  وامن اًمـػس ذم احلول سمنمط شملظمػم إطمضور اعمؽػقل إمم أضمؾ معؾقم. ويصّح  ًمؽـ يصّح  ،اإلطمضور

يـ وامن  قمغم أن يمديف ذم أضمؾ معلم؛ ٕنف ىمد ٓ يتقن ًمؾضومـ إداء طموًٓ، ويصّح  احلوّل يـ وًمدَّ سم ؾ طموًٓ؛ اعممضمَّ اًمدَّ

م اًمتعجقؾ؛ وًمؽـ ٓ يؾزمف اًمتعجقؾ، سمؾ ًمف احلّؼ  يـ، يمام شمؼدم. ٕنف شمؼمع سموًمتزا  ذم إضمؾ شمٌعًو ًمألصقؾ اًمذي قمؾقف اًمدَّ

 اًمؽػقؾ ذـملم:شؽمط اًمػؼفوء ذم ي ذوط اًمؽػقؾ: 

اًمؽػوًمي قمؼد شمؼمع ٕنَّ أهؾقي اًمعؼؾ واًمٌؾقغ أي أهؾقي اًمتؼمع: ومال شمـعؼد يمػوًمي اًمصٌل واعمجـقن؛  -أوهلام

م احول، ومال شمـعؼد ممـ ًمقس مـ أهؾ اًمتؼمع، وهذا ذط متػؼ قمؾقف،  مـ  اًمؽػوًمي شمٍمف موزم، ومال شمصّح ٕنَّ سموًمتزا

أمو وامن اعمريض مرض اعمقت اعمخقف ومحؽؿف طمؽؿ شمؼمقمف، ٓ ،  رؿمدهؿٌل وحمجقر قمؾقف سمًػف، ًمعدم جمـقن وص

 ومقام يزيد قمـ صمؾٌ موًمف، وإٓ شمقىمػ قمغم إضموزة اًمقارث. يصّح 

و ظمالومًو جلؿفقر اًمػؼفوء يمػوًمي اعمرأة ذم اًمديقن إٓ ذم طمدود صمؾٌ موهلو يموعمريض، احوًمؽّقي ومل جيز   حمجقرةٕهنَّ

ر سموًمزوج، ومنن زاد  يـ قمـدهؿ قمـ اًمتٍمف ومقام يزيد قمـ صمؾٌ موهلو، مـعًو مـ اإلرضا قمـ صمؾٌ موهلو، مل يؾزمفو اًمدَّ

 اًمضامن، سمؾ يتقىمػ قمغم إضموزة اًمزوج.

و ي: وهذا ذط كػوذ ًمؾتٍمف، ومال جيقز يمػوًمي اًمعٌد؛ احلريَّ  -صموكقفام شمؼمع، واًمعٌد ٓ يؿؾؽ اًمتؼمع سمدون ٕهنَّ

َـّ إذن ؾمقده، وًم  اًمعٌد يطوًمى سمؿقضمٌفو سمعد قمتؼف. طمتك إنَّ  اًمؽػوًمي شمـعؼد ؽ

 يشؽمط ذم إصقؾ اعمؽػقل قمـف ذـمون أجضًو: ذوط إصقؾ:

أن يؽقن ىمودرًا قمغم شمًؾقؿ اعمؽػقل سمف إمو سمـػًف أو سمـوئٌف. وهذا اًمنمط ظموص قمـد أيب طمـقػي، ومال  -أوهلام 

يـ اًمؽػوًمي قمـده سم شمصّح  وامكف، يمام ًمق  ومل يؽمك ووموء ًمديـف؛ ٕنف ديـ ؾموىمط، ومؾؿ يصّح قمـ مقً مػؾس موت وًمدَّ

 ذم اعمطوًمٌي سمف.ذّمي إمم ذّمي يـ، واًمضامن: وؿ اعمقً ىمد زاًمً سموعمقت، ومؾؿ يٌؼ ومقفو دَ ذّمي ٕنَّ ؾمؼط سموإلسمراء، و

يـ وامن  وىمول اًمصوطمٌون ومجفقر اًمػؼفوء: يصّح  وسمؼ ذيمره، قمـ اعمقً اعمػؾس سمدًمقؾ طمديٌ أيب ىمتودة اًمًاًمدَّ

ـَ  ًٍ  ومنكف وؿـ دي يـ اعمقً ذم اًمصحوسمي قمغم وامن دَ  طمضَّ  ☻مل يؽمك ؿمقئًو ًمقوموء ديـف. واًمـٌل  مق

وامكف مو ًمق ظمؾػ  يـ صموسمً، ومصحَّ يـ اعمقً دَ دَ ٕنَّ و« أٓ ىموم أطمديمؿ ومضؿـف؟»سمؼقًمف: ◙ طمديٌ أيب ىمتودة 

يـ ًمصوطمى  سمؼضوئف، ضموزيـ: أنف ًمق شمؼمع رضمؾ ووموء ًمديـف. واًمدًمقؾ قمغم صمٌقت هذا اًمدَّ  اىمتضوؤه، ويمذا ًمق وؿـف اًمدَّ

 اعمضؿقن قمـف.ذّمي ف مل شمؼمأ قمغم أنَّ  اًمضومـ، ممو يدلُّ ذّمي طمقًو، صمؿ موت مل شمؼمأ 
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أن يؽقن إصقؾ معروومًو )أي معؾقمًو( قمـد اًمؽػقؾ: ومنذا ىمول اًمؽػقؾ: يمػؾً مو قمغم أطمد مـ   -صموكقفام

اؿمؽماط هذا اًمنمط إكام هق ٕضمؾ معرومي اعمؽػقل قمـف: ٕنَّ س مل يتعورومقا ذًمؽ، واًمـوٕنَّ اًمؽػوًمي؛  اًمـوس، ٓ شمصّح 

فوء أن يؽقن أو يًتحؼ اصطـوع اعمعروف أو ٓ، وأضموز سمعض اًمػؼ ، وممـ يٌودر إمم ىمضوء ديـف هؾ هق مقٌه 

احلوضمي إمم اًمؽػوًمي ذم ٕنَّ اًمؽػوًمي قمـ هموئى أو حمٌقس؛  وٓ يشؽمط طمية إصقؾ، ومتجقز ، اعمؽػقل قمـف جمفقًٓ 

 اًمغوًمى شمظفر ذم مثؾ هذه إطمقال.

وومعقَّي واحلـوسمؾي واإلمومقَّي  ف ٓ يشؽمط معرومي اعمؽػقل قمـف ىمقوؾمًو قمغم رووه، ومنكف ًمقس أنَّ  : إصّح وىمول اًمشَّ

 سمنمط.

 يشؽمط ذم اعمؽػقل ًمف وهق )اًمدائـ( ذوط وهل: :ذوط اعمؽػقل ًمف

: ومؾق يمػؾ إكًون ٕطمد مـ اًمـوس، ومال دمقز اًمؽػوًمي، ٕنف إذا يمون اعمؽػقل ًمف جمفقًٓ أن يؽقن معؾقموً أوًٓ ـ 

وومعقَّي ٓ يتحؼؼ اعمؼصقد مـ اًمؽػوًمي وهق اًمتقصمؼ. ويقاومؼ  مًتحؼل ٕنَّ قمـدهؿ؛  قمغم هذا اًمنمط ذم إصّح اًمشَّ

يـ  يـ يتػووشمقن قمودة ذم اؾمتقػوء اًمدَّ اًمضامن مع ضمفوًمي واإلمومقَّي  واحلـوسمؾياحوًمؽّقي ضموز وأ،  شمشديدًا وشمًفقالً اًمدَّ

يـ اعمؽػقل ًمف، كحق: أنو وومـ زيدًا سم  ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱاًمذي قمؾقف ًمؾـوس. ويًتدًمقن سمؼقًمف شمعومم: وًمدَّ

، ♥ اعمـودي مل يؽـ موًمؽًو، وإكام يمون كوئًٌو قمـ يقؾمػ ٕنَّ    َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .♥ ؾ هق سمف قمـ يقؾمػسموًمصقاع، وحتؿَّ عمـ ضموء ♥ ومنمط دمؾ اًمٌعػم قمغم يقؾمػ 

ً ذم جمؾس اًمعؼد:صموكقًو ـ  وهذا ذط اكعؼود قمـد أيب طمـقػي وحمؿد إذا مل يؽـ هـوك  أن يؽقن اعمؽػقل ًمف طمورضا

ذم اًمؽػوًمي معـك اًمتؿؾقؽ، واًمتؿؾقؽ ٓ حيصؾ إٓ سموإلجيوب  نَّ ، ٕ ؽػقل ًمف يؼٌؾ اًمؽػوًمي ذم اعمجؾسكوئى قمـ اعم

 مـ شمقاومره إلمتوم صقغي اًمعؼد. واًمؼٌقل، ومال سمدَّ 

معـك اًمؽػوًمي وهق ٕنَّ اًمؽػوًمي قمـ اًمغوئى دمقز؛  ر قمـف أنَّ وأمو أبق يقؾمػ ومعـف روايتون، واًمؼقل اعمتلظمِّ 

 سمنجيوب اًمؽػقؾ، ومؽون إجيوسمف صوحلًو وطمده إلمتوم اًمعؼد، وهذا رأي مجفقر اًمػؼفوء اًمؼوئؾلم سملنَّ  وآًمتزام يتؿّ  اًمضؿّ 

 اًمؽػوًمي شمـعؼد سموإلجيوب وطمده.

صموًمثًو ـ أن يؽقن اعمؽػقل ًمف قموىماًل: وهذا متػرع قمغم مذهى أيب طمـقػي وحمؿد ذم اؿمؽماط اًمنمط اًمًوسمؼ )أي 

ام ًمقًو أهاًل ًمصدور اًمؼٌقل قمـفام سموقمتٌوره ريمـًو ىمٌقل اعمجـقن واًمصٌل همػم اعمؿقز، ٕهنَّ  ىمٌقل اعمؽػقل ًمف( ومال يصّح 

  طمـقػي وحمؿد.يبأذم اًمعؼد قمـد 
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سمعي قمنمة :   :  ذوط اعمؽػقل سمفاعمحورضة اًمرا

 يشؽمط ذم اعمؽػقل سمف ذوط صمالصمي:

ء أيمون دَ  سمنمط أن شمؽقن  احلـػقَّييـًو أم قمقـًو أم كػًًو قمـد أوًٓ ـ أن يؽقن اعمؽػقل سمف مضؿقكًو قمغم إصقؾ، ؾمقا

ء.اًمعلم مضؿقكي سمـػًفو يموعمغصقب واعمؼٌقض سموًمٌقع اًمػوؾمد،   واعمؼٌقض قمغم ؾمقم اًمنما

ء أيموكً همػم واضمٌي اًمتًؾقؿ يموًمقدائع ومول اًمنميموت، أم واضمٌي اًمتًؾقؿ  أمو اًمعلم اًمتل هل أموكي ؾمقا

ٕنَّ اًمؽػوًمي هبام؛  هـ، ومال شمصّح ر ذم يد إضمػم أو اعمضؿقكي سمغػمهو، يموعمٌقع ىمٌؾ اًمؼٌض، واًمرَّ ي واعمًتلضَم يموًمعوريّ 

اعمضؿقن سمغػمه ًمقس سمؿضؿقن سمـػًف. ومنذا هؾؽ اعمٌقع ىمٌؾ اًمؼٌض ٓ ٕنَّ سمؿضؿقكي، واًمعلم اًمتل هل أموكي ًمقًً 

ـ رء وًمؽـ يًؼط هـ ٓ جيى قمغم اعمرهتِ جيى قمغم اًمٌوئع رء، وًمؽـ يًؼط اًمثؿـ قمـ اعمشؽمي، وإذا هؾؽ اًمرَّ 

يـ   قمـ اًمراهـ سمؼدره.اًمدَّ

، وذًمؽ ذم إمقال قمـد مجفقر قؽقن اًمعؼد مػقداً أن يؽقن اعمؽػقل سمف مؼدور آؾمتقػوء مـ اًمؽػقؾ ًمصموكقًو ـ 

اًمينوسمي ٓ دمري ذم ٕنَّ اًمعؾامء. وقمؾقف ٓ دمقز اًمؽػوًمي سموحلدود واًمؼصوص ًمتعذر آؾمتقػوء مـ اًمؽػقؾ )أي 

 واحلـوسمؾي. احوًمؽّقي واحلـػقَّي اًمعؼقسموت(، ومال شمػقد اًمؽػوًمي وموئدهتو. هذا مذهى 

اًمؽػوًمي اؾمتقثوق، واحلدود ٕنَّ و، «  ٓ يمػوًمي ذم طمد  »ىمول: أنف  ☻ودًمقؾفؿ مو روي قمـ اًمـٌل 

ٓ جيقز اؾمتقػوؤه مـ اًمؽػقؾ إذا شمعذر  احلؼَّ ٕنَّ مٌـوهو قمغم اًمدرء واإلؾمؼوط سموًمشٌفوت، ومال يالئؿفو آؾمتقثوق، و

 قمؾقف إطمضور اعمؽػقل سمف.

اخلؿر واًمزكو  احلدود اخلوًمصي هلل شمعومم يمحدّ وىمول اًمشوومعقي: اعمذهى أنف ٓ دمقز يمػوًمي اًمـػس )أو اًمٌدن( ذم 

 ودمقز يمػوًمي شمًؾقؿ اًمـػس ذم احلدود اخلوًمصي ًممدمل يمؼصوص وطمدِّ ،  يًعك ذم دومعفو مو أمؽـ واًمنىمي، ٕنفَّ 

و ىمذف وشمعزير؛   ً اًمؽػوًمي، يمًوئر طمؼقق أدمقلم احوًمقي.ٔدمل، ومصحَّ  طمؼ  ٕهنَّ

يـ أن يؽقن  -صموًمثًو  . وهذا اًمنمط ظموص سموًمؽػوًمي حًو: وهق مو ٓ يًؼط إٓ سموٕداء أو سموإلسمراءٓزمًو صحقاًمدَّ

ى ًمؾؿؽوشمَ ٕنَّ يـ وعقػ؛ يـ ٓزم، أو أنف دَ اًمؽػوًمي سمٌدل اًمؽتوسمي، ٕنف ًمقس سمدَ  سموحول. ويؽمشمى قمؾقف أنف ٓ شمصحُّ 

يـ إؾمؼوط   .د ، ومال معـك ًمؾتقصمؼ سمفذا مل يًدِّ إ ، قمـ كػًف سموًمتعجقز ٓ سموًمؽًىاًمدَّ

و يـ يمـػؼي اًمزوضمي ىمٌؾ اًمؼضوء هبو أو اًمؽمايض قمؾقفو؛ أجضًو اًمؽػوًمي سمام ًمقس سمدَ  وٓ شمصّح  يـًو إٓ ٓ شمصػم دَ ٕهنَّ

 سموًمؼضوء أو اًمروو.
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 : اعمتعؾؼي سموًمضامن  سمعض اعمًوئؾ

: ٓ ظمالف ذم ضمقاز وامن  وكػؼي ظمودمفو إن يموكً ممّـ خُتدم يمـػؼي مو سمعد اًمققم ًمؾزوضمي وامن مو مل جيى -1

يـ  اًمالزم ذم احلول إذا يمون معؾقمًو، أمو همػم اًمالزم ذم احلول ومال ظمالف أجضًو ذم قمدم ضمقاز وامكف إن يمون ٓ يمول اًمدَّ

ـْ ومالكًو أو سمويعف أو قمومؾف، إمم اًمؾزوم، ومنن يمون يمول إمم اًمؾزوم ذم اعمًتؼٌؾ يمجُ  عؾ اجلعوًمي، ويمؼقل ىموئؾ ٔظمر: داي

 ـ، ومفق ضموئز.وأنو ووم

يـ وامن اعمجفقل: ٓ يشؽمط ذم اًمؽػوًمي سموحول قمـد مجفقر اًمػؼفوء أن يؽقن  -2 معؾقم اًمؼدر واًمصػي اًمدَّ

ًمؽ قمؾقف، أو سمام  ؾً قمـف سمام، أو سموعمجفقل يمؼقًمف: شمؽػَّ ؿؾققن ؾً قمـف سماًمؽػوًمي سموعمعؾقم يمؼقًمف: شمؽػّ  ومتصّح  واًمعلم،

 .يدريمؽ ذم هذا اًمٌقع مـ اًمضامن

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱٱاجلؿفقر إمم صحي وامن اعمجفقل ًمؼقًمف شمعومم:ويذهى 

: ☻دمؾ اًمٌعػم خيتؾػ سموظمتالومف وقمؿقم ىمقًمف  ٕنّ  ،ودمؾ اًمٌعػم همػم معؾقم َّ ّٰ ِّ ُّ

م طمّؼ  ،اًمؽػوًمي قمؼد شمؼمع  اًمزقمقؿ همورم وٕنَّ  ذم اعمجفقل يموًمـذر  ي مـ همػم معوووي ومصّح ذم اًمذمّ  وهق اًمتزا

  واإلىمرار. 

َرك -3 : وهق أن يضؿـ ؿمخص ًمؾؿشؽمي اًمثؿـ إن ظمرج اعمٌقع مًتحؼًو أو أمجع اًمػؼفوء قمغم صحي وامن اًمدَّ

 معقًٌو أو كوىمصًو.

 :  أطمؽوم اًمؽػوًميمـ 

. ومنن يموكً اًمؽػوًمي سموًمديـ، ومقطوًمى اًمؽػقؾ سمام قمغم إصقؾ صمٌقت وٓيي مطوًمٌي اًمؽػقؾ سمام قمغم إصقؾ -1

يـ سم يـ و الن. ومنن يمون هـوك يمػقيمؾف إن يمون واطمداً وًمدَّ أخػ مثاًل، ومقطوًمى يمؾ واطمد مـفام سمخؿس مئي ؛ ٕهنام اًمدَّ

اؾمتقيو ذم اًمؽػوًمي، وإن يموكً اًمؽػوًمي سموًمـػس: ومقطوًمى اًمؽػقؾ سمنطمضور اعمؽػقل سمـػًف إن مل يؽـ هموئًٌو. وإن يمون 

يظفر قمجزه، ًمؾؼويض طمًٌف إمم أن يظفر  هموئًٌو يمظمر اًمؽػقؾ إمم مدة يؿؽـف إطمضوره ومقفو، ومنن مل حيي ذم اعمدة ومل

قمجزه ًمف. ومنذا فمفر ًمؾؼويض أنف ٓ يؼدر قمغم اإلطمضور سمدًٓمي احلول، أو سمشفودة اًمشفقد أو همػمهو، أـمؾؼف مـ احلٌس 

 وأنظره إمم طمول اًمؼدرة قمغم إطمضوره، ٕنف سمؿـزًمي اعمػؾس سموًمـًٌي ًمؾديـ.

 .اذا يموكً اًمؽػوًمي سمطؾى مـ اعمؽػقل قمـف صمٌقت وٓيي مطوًمٌف اًمؽػقؾ اعمؽػقل قمـف سمعد إداء -3
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 :يشؽمط ًمرضمقع اًمؽػقؾ قمغم إصقؾ قمدة ذوط هل رضمقع اًمؽػقؾ قمغم إصقؾ: 

اًمؽػقؾ طمقـئذ ٕنَّ : ومنن مل شمؽـ سملمره مل يرضمع سمام يمديف؛ أن شمؽقن اًمؽػوًمي سملمر اعمؽػقل قمـف أي سمنذكف - 1

قمغم اعمقً سمضامن أيب ىمتودة، هذا هق  ☻ اًمـٌل يؽقن متؼمقمًو سمام أدى، وًمق يمون ًمف اًمرضمقع حو صغم

وومعقَّي واحلـػقَّي مذهى   مومقي.واإلاًمشَّ

وىمول اإلموم موًمؽ واإلموم أدمد ذم روايي قمـف: ٓ يشؽمط أن يؽقن اًمضامن سمنذن اعمضؿقن قمـف، ٕنف ىمضوء 

 ♫ .قمـد امتـوقمف، يمام ىمول اسمـ ىمدامي مؼمئ مـ ديـ واضمى، ومؽون مـ وامن مـ هق قمؾقف، يموحلويمؿ إذا ىمضوه قمـف

ومنكف شمؼمع سموًمؼضوء واًمضامن، إذ أنف ىمه ديـ اعمقً ىمصدًا ًمتؼمئي ذمتف، ًمقصكم قمؾقف ◙ تودة وأمو أبق ىمَ 

 اًمـٌل صغّم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مع قمؾؿف سملنَّف مل يؽمك ووموء، واعمتؼمع ٓ يرضمع سمٌمء.

ـ قمـل، ٕنف إذا مل يضػ إمم كػًف، ومال يتحؼؼ معـك إووومي اًمضامن إمم إصقؾ سملن يؼقل ًمؾؽػقؾ: اوؿ -2

اًمؽػوًمي سموًمـًٌي ًمؾؿؽػقل قمـف اؾمتؼراض )أي ـمؾى ٕنَّ ؛ اإلىمراض اًمذي شمؼقم قمؾقف اًمعالىمي سملم اًمؽػقؾ وإصقؾ

وكوئى قمـف ذم إداء إمم اعمؽػقل ًمف. أمو سموًمـًٌي ، اًمؼرض( وسموًمـًٌي ًمؾؽػقؾ سمعد إداء إىمراض ًمؾؿؽػقل قمـف 

 اعمؽػقل قمـف مـ اًمؽػقؾ سمام أظمذه مـ احول، ومػمضمع قمؾقف سمام أىمروف.ذّمي قل ًمف: ومفق متؾقؽ مو ذم ًمؾؿؽػ

يـ يـ مثؾ أٓ يؽقن ًمألصقؾ قمغم اًمؽػقؾ دَ  - 3 ي يـ، طمصؾً مؼوصَّ ؛ ٕنف إذا أدى اًمدَّ اًمذي أداه اًمؽػقؾاًمدَّ

يـ ي : ؾمؼقط سمقـفام )معـك اعمؼوصَّ   يـ(.سموًمدَّ اًمدَّ

ءة ذمي اًمؽػقؾ - اكتفوء اًمؽػوًمي  :إذا يموكً اًمؽػوًمي سموحول ومفل شمـتفل سملطمد أمريـ :- يعـل سمرا

ء أيمون إداء مـ اًمؽػقؾ أم مـ إصقؾ؛  أداء احول إمم اًمدائـ -1 يـ طمؼ اعمطوًمٌي سمٕنَّ ، ؾمقا ـمريؼ إمم وًمدَّ

 إداء، ومنذا وضمد ومؼد طمصؾ اعمؼصقد مـ اًمؽػوًمي، ومقـتفل طمؽؿ اًمعؼد.

يـ اهلٌي سمؿـزًمي إداء. ومثؾ اهلٌي اًمتصدق سمٕنَّ ؛ اًمدائـ احول إمم اًمؽػقؾ أو إمم إصقؾإذا وهى  -2 قمغم وًمدَّ

 اًمؽػقؾ أو قمغم إصقؾ.

، همػم أنف إذا أبرأ اًمؽػقؾ ٓ يؼمأ إصقؾ، وإذا ائـ اًمؽػقؾ أو إصقؾ اكتفً اًمؽػوًمياإلسمراء: إذا أبرأ اًمدّ   -3

يـ أبرأ إصقؾ يؼمأ اًمؽػقؾ؛  يـ قمـ ذمتف، قمغم إصقؾ ٓ قمغم اًمؽػقؾ، ومؽون إسمراء إصقؾ إؾمؼوـمًو ًمؾدَّ ٕنَّ اًمدَّ

 ومقًؼط طمؼ اعمطوًمٌي ًمؾؽػقؾ سموًميورة؛ ٕنف إذا ؾمؼط إصؾ ؾمؼط اًمػرع.
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احلقاًمي ٕنَّ ؛ ، ومتـتفل اًمؽػوًمي ؾ اعمحول، وىمٌِ  ائـ سمامل اًمؽػوًمي قمغم رضمؾٍ إذا أطمول اًمؽػقؾ أو اعمديـ اًمدَّ  -4

يـ مؼمئي قمـ   واعمطوًمٌي مجقعًو.اًمدَّ

ـَ اًمدّ  أن يصوًمح اًمؽػقُؾ  -5  ، ويؼمأ طمقـئذ اًمؽػقؾ وإصقؾ.قمك سمفقمغم سمعض اعمدَّ  ائ

 :أشمقي مقر وٕوشمـتفل اًمؽػوًمي سموًمـػس سم

 .و ذم مؽون يؿؽـ إصقؾ مـ آؾمتقػوء مـف، أشمًؾقؿ اعمؽػقل سمـػًف ذم اعمؽون اعمطؾقب  -1

 .اًمؽػقؾ مـ اًمؽػوًمي سموًمـػس ومتـتفل اًمؽػوًمي صوطمى احلّؼ  يؼمَئ اإلسمراء: أي أن  -2

مقت اعمؽػقل سمـػًف ،وموذا موت اعمؽػقل سمـػًف سمريء اًمؽػقؾ ؛ٕنف قمجز قمـ إطمضوره، وٕنف ؾمؼط  -3

ىمودرًا قمغم  ويمذًمؽ شمـتفل اًمؽػوًمي إذا موت اًمؽػقؾ؛ ٕنف مل يٌَؼ ، احلضقر قمـ إصقؾ، ومقًؼط اإلطمضور قمـ اًمؽػقؾ

 عمؽػقل سمـػًف.شمًؾقؿ ا
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 قمؼد اًمقيموًمياعمحورضة اخلومًي قمنمة : 

شمعومم ومـف ىمقًمف ،  تقيمقؾ، وهل ًمغًي: اًمتػقيض واحلػظاؾمؿ مصدر سمؿعـك اًم،  سمػتح اًمقاو ويمنهو اًمقيموًمي : 

ويمؾً إمر [ ، أي يمػك سمف ُمَػقوًو إًمقف إمقر، يؼول: 171،  132،  81]اًمـًوء:   َّ رب  يئ ىئ نئ ُّٱـ: 

 وؾمؿل اًمقيمقؾ ويمقاًل؛ ٕن ُمَقيمؾف ىمد َويَمؾ إًِمقف اًمؼقوَم سملمره.، إًمقف، أي: ومقوتف إًمقف

 .اؾمتـوسمي ضموئز اًمتٍمف مثؾف ومقام شمدظمؾف اًمينوسمي وذم اصطالح اًمػؼفوء:

 .ممـ يؿؾؽ اًمتٍمف، ػم مؼوم كػًف ذم شمٍمف ضموئز معؾقمىمومي اًمغإو : هّن لومفو احلـػقي سمقمرّ وىمد 

 ."اًمتقيمقؾ هق شمػقيض اًمتٍمف واحلػظ إمم اًمقيمقؾ" ♫ : ىمول اًمؽوؾموين 

همػم منموـمي سمؿقشمف، ومتخرج كقوسمي  ، كقوسمي ذي طمؼ )همػم ذي إمرة، وٓ قمٌودة( ًمغػمه ومقف و :لهنَّ ومفو احوًمؽقي سموقمرّ 

 .أو امومي اًمصالة واًمقصقي أو ىمووقوً  إموم اًمطوقمي أمػماً 

 ."اعمٌوذةاًمقيموًمي كقوسمي ومقام ٓ شمتعلم ومقف : "♫  ىمول اسمـ احلوضمى

 .و يؼٌؾ اًمينوسمي، إمم همػمه، ًمقػعؾف ذم طمقوشمفهل شمػقيض ؿمخص مو ًمف ومعؾف، ممّ وقمـد اًمشوومعقي: 

 .اؾمتـوسمي ضموئز اًمتٍمف مثؾف ومقام شمدظمؾف اًمينوسميوقمـد احلـوسمؾي: 

 .قمغم آؾمتـوسمي ذم اًمتٍمف مو دلَّ مومقي : وقمـد اإل

 اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع واًمؼقوس:اًمقيموًمي منموقمي وضموئزة ودًمقؾ ذًمؽ  :منموقمقي اًمقيموًمي

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ اًمؽتوب: ومؼقًمف شمعومم:  وملمو

 [. 19] ؾمقرة يقؾمػ :  َّ حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

أذن اهلل ؾمٌحوكف ومقف  ، واًمقيموًمي قمؼد كقوسمي تفوق دًمقؾ قمغم اًمقيموًمي وصحّ رِ وضمف اًمدًٓمي: ذم هذه اًمٌعثي سموًمقَ 

 .ًمؾحوضمي إًمقف 

ء اًمشوة ، وأبو راومع  ◙قمروة اًمٌوِرىِملَّ   - ♀ -ؾ اًمـٌل ومؼد ويمَّ وأمو اًمًـي:  ◙ ذم ذا

 ▲.ذم ىمٌقل زواج مقؿقكي 
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ومؼول ))إذا  ☻اخلروج إمم ظمقؼم وملتقً اًمـٌل ىمول أردُت  ¶قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل و

 ًَ  .ويمقكم سمخقؼم ومخذ مـف مخًي قمنم وؾمؼًو(( رواه أبق داود أتق

 : "وأمجعً إمي قمغم ضمقاز اًمقيموًمي".♫ ٓسمـ ىمدامي  وأمو اإلمجوع: ومؼد ضموء ذم اعمغـل

ء، وطمػظ اعمتوع، وىمٌض احلؼقق ♫ وىمول اًمعالمي اسمـ طمزم  : "اشمػؼقا قمغم ضمقاز اًمقيموًمي ذم اًمٌقع واًمنما

 .مـ إمقال ودومعفو، واًمـظر ذم إمقال"

ة أمقره سمـػًف ومقحتوج إمم همػمه إكًون ىمودًرا قمغم مٌوذ احلوضمي داقمقي إمم اًمقيموًمي ومؾقس يمُؾ  وأمو اًمؼقوس: ومننَّ 

 ًمقؼقم هبو سموًمينوسمي قمـف.

ؾ ومقف .. واًمصقغي. أرسمعي هل: : أريمون اًمقيموًمي ؾ .. واًمقيمقؾ .. واعمقيمَّ  اعمقيمِّ

ؾ:   . صوطمى احلّؼ وموعمقيمِّ

 . ؾاًمـوئى قمـ اعمقيمَّ واًمقيمقؾ: 

ؾ ومقف:   . أو اًمًؾعي هق احلّؼ واعمقيمَّ

 .اًمطروملمهل اإلجيوب واًمؼٌقل مـ واًمصقغي: 

 ؾ:أوًٓ : ذوط اعمقيمِّ 

 ؾ ومقف، وشمؾزمف أطمؽوم ذًمؽ اًمتٍمف. ؾ: أن يؽقن موًمؽًو ًمؾتٍمف اًمذي يقيمّ يشؽمط ذم اعمقيمِّ 

ئط  ومال يصّح  اًمتقيمقؾ مـ اعمجـقن واعمغؿك قمؾقف واًمصٌل همػم اعمؿقز؛ ًمعدم وضمقد اًمعؼؾ اًمذي هق مـ ذا

 .إهؾقي، وٕنف ٓ شمؾزمفام أطمؽوم اًمتٍموموت

يؿؾؽف سمـػًف مـ اًمتٍموموت يموًمطالق واهلٌي واًمصدىموت وكحقهو  اًمتقيمقؾ مـ اًمصٌل اعمؿقز سمام ٓ يصحُّ ٓ و

أمو اًمتٍموموت اًمـوومعي كػعًو حمضًو يمؼٌقل اًمتؼمقموت، ومقجقز ًمؾصٌل اعمؿقز  ،مـ اًمتٍموموت اًمضورة رضرًا حمضًو سمف

 اًمتقيمقؾ هبو. 
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مـف  واإلضمورة: ومنن يمون اعمؿقز ملذوكًو ذم اًمتجورة يصّح وأمو اًمتٍموموت اعمؽمددة سملم اًمـػع واًمير يموًمٌقع 

اًمتقيمقؾ هبو، ٕنف يؿؾؽفو سمـػًف، وإن يمون ممـققمًو مـ اًمتٍمف يـعؼد اًمتقيمقؾ مـف مقىمقومًو قمغم إضموزة وًمقف، وقمغم إذن 

 ف سموًمتجورة أجضًو.وًمقِّ 

 ويشؽمط ومقف :  ذوط اًمقيمقؾ

ء ضموًمى، ويعرف اًمغٌـ اًمقًػم أن يؽقن قموىماًل ، أي يعؼؾ اًمعؼد سملن يعرف  - 1 مثاًل أن اًمٌقع ؾموًمى واًمنما

ء  مـ اًمغٌـ اًمػوطمش، ومال شمصّح  ويموًمي اعمجـقن واًمصٌل همػم اعمؿقز. أمو اًمصٌل اعمؿقز ومتصح ويموًمتف قمـد احلـػقي ؾمقا

مـ أن  السمدَّ اًمقيمقؾ يؼقم مؼوم اعمقيمؾ ذم اًمعٌورة، وم واؿمؽمط هذا اًمنمط؛ ٕنَّ ،  ن ملذوكًو ذم اًمتجورة أم حمجقراً أيمو

ـُ شمؽقن إٓ سموًمعؼؾ واًمتؿققز، وىمد زوَّ  يؽقن مـ أهؾ اًمعٌورة، وأهؾقي اًمعٌورة ٓ  اًمـٌَل  -ويمون صٌقًو  -أم ؾمؾؿي  ج اسم

☻. 

 يمؾَّ  مومقي: ويموًمي اًمصٌل واعمجـقن واعمغؿك قمؾقف همػم صحقحي؛ ٕنَّ وىمول اًمشوومعل واحوًمؽقي واحلـوسمؾي واإل

شمقيمؾف، وأضموز اًمشوومعقي قمغم اًمصحقح شمقيمقؾ  ٌوذشمف اًمتٍمف ًمـػًف، ومال يصّح م واطمد مـفؿ همػم مؽؾػ، ومال شمصّح 

 ٍّ  وحقي وشمػرىمي زيموة.أوشمطقع وذسمح  اًمصٌل اعمؿقز ذم اإلذن سمدظمقل دار وإيصول هديي وطم

م قمؼد حرِ شمقيمقؾ اًمًػقف ذم شمٍمف موزم، وٓ شمقيمقؾ اعمُ  وٓ يصّح  م سمحٍ أو قمؿرة، وٓ شمقيمقؾ اعمرأة ذم إسمرا

قمـد اًمشوومعقي شمقيمقؾ  اجلؿفقر همػم احلـػقي، ًمعدم صحي مٌوذة اعمحرم واعمرأة قمؼد اًمزواج. وٓ يصّح كؽوح قمـد 

 إقمؿك ذم شمٍمف يتطؾى اًمرؤيي.

ويشؽمط قمـد احلـػقي أجضًو: أن يؽقن اًمقيمقؾ ىموصدًا اًمعؼد، سملٓ يؽقن هوزًٓ، وأن يعؾؿ سموًمتقيمقؾ ذم  - 2

قمف اًمقيمقؾ مـ رضمؾ ىمٌؾ أن يعؾؿ سموًمقيموًمي، ٓ جيقز سمقعف، طمتك جيقزه اعمقيمؾ أو اجلؿؾي، ومؾق ويمؾ رضماًل سمٌقع يمتوسمف، ومٌو

 اًمقيمقؾ سمعد قمؾؿف سموًمقيموًمي.

اًمقيموًمي ًمؾجفوًمي. وأن  رضمؾلم مل شمصحَّ  ؾ أطمدَ أن يؽقن اًمقيمقؾ معقـًو إمو سمـًٌي أو إؿمورة إًمقف، ومؾق ويمّ  - 3

 يؽقن قموحًو سمؿقيمؾف سمقصػ ًمف أو ؿمفرة.

 عمقيمؾ واًمقيمقؾ صمالصمي ذوط: واؿمؽمط احوًمؽقي ذم ا

اًمتقيمقؾ سملم إرىموء وإطمرار، وٓ سملم اًمًػفوء واعمحجقريـ، وٓ سملم  ومال يصّح . احلريي، واًمرؿمد، واًمٌؾقغ

 اًمصٌقون أو سمقـفؿ وسملم اًمٌوًمغلم. 
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واؿمؽمط اًمشوومعقي ذم اًمقيمقؾ أن يؽقن قمدًٓ إذا يمون ويمقاًل قمـ اًمؼويض أو قمـ اًمقزم ذم سمقع مول مـ حتً 

 ٓيتف.و

 صمالصمي ذوط: -ًمصحي اًمقيموًمي  -ؾ سمف يشؽمط ذم اعمقيمّ :  ؾ سمفذوط اعمقيمَّ 

اًمتقيمقؾ سموًمعؼقد اعمحرمي  وقمغم ذًمؽ ومال يصّح  .ؾ سمف مـ آمقر اعمٌوطمي ذقموً أن يؽقن اًمػعؾ اعمقيمَّ )أطمدهو( 

اًمتقيمقؾ كقع  وٕنَّ ،  وف إمم همػمه أن يػقَّ  ومال يصّح  ،ؾ ٓ يؿؾؽف اعمقيمّ  ٕنّ  ،واًمػوؾمدة واًمتٍموموت اعمحظقرة ذقمًو 

 واًمتعوون إكام جيقز قمغم اًمؼم واًمتؼقى ٓ قمغم اإلصمؿ واًمعدوان.،مـ اًمتعوون 

ه , ومتصح  .أن يؽقن ممو يؼٌؾ اًمينوسمي)واًمثوين(  وذًمؽ يمًوئر طمؼقق أدمقلم اعمتعؾؼي سموحول أو مو جيرى جمرا

ء وا واإليداع واإلقمورة وىمٌض  ،هـ إلضمورة واًمنميمي واهلٌي واًمرَّ اًمقيموًمي ذم مجقع اًمعؼقد واًمػًقخ مـ اًمٌقع واًمنما

ء واًمصؾح واخلصقمي. إًمخ ًمي واًمؽػوًمي واإلسمرا  اًمديقن وشمًؾؿ اًمقدائع واًمـؽوح واًمطالق واخلؾع واحلقا

ويمذا ذم طمؼقق اهلل اًمتل شمدظمؾفو اًمينوسمي يموًمعٌودات احوًمقي أو اعمتعؾؼي سموحول يموًمتقيمقؾ ذم إظمراج اًمزيموة 

 ويمنصمٌوت احلدود واؾمتقػوئفو. .  ،ًمصدىموت وإظمراج اًمؽػورات وإقمطوء ا

مثؾ اًمعٌودات اًمٌدكقي اعمحضي يموًمطفورة  ،اًمقيموًمي ومقف  سمف ومال شمصَح  ؾ وخيتّص أمو مو يتعؾؼ سمشخص اعمقيمَّ 

 ٍّ اعمؼصقد مـفو اسمتالء  ٕنَّ ، اًمشفودة واًمؼًؿ سملم اًمزوضموت و، قمؾقف  اًمػريضي عمـ يمون ىمودراً  واًمصالة واًمصقم وطم

 ؼ سموًمتقيمقؾ ومقفو.وذًمؽ ٓ يتحؼّ  ،ػ سمعقـف اعمؽؾّ 

د اًمتقيمقؾ ذم جمفقًٓ مل شمصح اًمقيموًمي. واؾمتثـ .أن يؽقن معؾقموً )واًمثوًمٌ(  احلـػقي  كومون يمون اًمتٍمف اعمرا

ض إمر ًمرأي اًمقيمقؾ ومقفو , ومؾؿ يشؽمـمقا ويػقَّ ، سمٌمء دون رء  واحوًمؽقي مـ ذًمؽ اًمقيموًمي اًمعومي اًمتل ٓ ختتّص 

 ؾ سمف أو صػوشمف ومقفو.معؾقمقي اعمقيمَّ 

 أمو مو يشؽمط ذم اًمصقغي: ومفق ذـمون: :ذوط اًمصقغي

ؾتؽ سمٌقع داري، أو أىمؿتؽ قمغم اًمروو سموًمتقيمقؾ إمو رصاطمي أو يمـويي، مثؾ ويمّ  اًمقيموًمي سمؾػظ يدّل  أن شمتؿّ  - ً 1

 اًمؼٌقل، سمؾ يؽػل اًمػعؾ، يمنسموطمي اًمطعوم ًمؾضقػ. مؼومل ذم سمقعف، وٓ يشؽمط اًمؾػظ ذم
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شمعؾقؼ اًمتٍمف  وًمؽـ يصّح  قمدم شمعؾقؼفو قمغم ذط ، مثؾ إن ضموء ومالن مـ اًمًػر وملنً ويمقكم سمؽذا. - ً 2

شمؼققد اًمقيموًمي  اًمٌقع قمـد ىمدوم ومالن. ويصّح  ؾتؽ ذم سمقع داري قمغم أن يتؿّ سملمر إذا يموكً اًمقيموًمي مـجزة، مثؾ ويمّ 

 اًمتقيمقؾ عمدة ؿمفر أوؾمـي. سمقىمً، يملن يتؿّ 
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 اعمحورضة اًمًودؾمي قمنمة  : أنقاع اًمقيموًمي ، ويمقػقي اكتفوءهو

 مم قمدة اىمًوم سموقمتٌورات خمتؾػيإشمـؼًؿ اًمقيموًمي  نقاع اًمقيموًمي:أ

 .يي وظموّص ومفل سموقمتٌور حمؾ اًمتٍمف : قمومّ 

 دة. مؼقَّ  أو وسموقمتٌور احلدود اعمرؾمقمي ًمؾقيمقؾ : مطؾؼي

 تي وهمػم ممىمتي. سموقمتٌور اًمقىمً : ممىمَّ وهل 

 وقمغم اًمـحق آيت: مؽوكقي اكتفوئفو : ٓزمي وهمػم ٓزمي.إوهل سموقمتٌور 

 .أوًٓ: شمتـقع اًمقيموًمي سموقمتٌور اعمحؾ: إمم ويموًمي ظموصي، وويموًمي قمومي

حمدد، وشمقيمقؾ ذم ي: هل اإلكوسمي ذم شمٍمف معلم، يمٌقع أرض أو ؾمقورة معقـي، وإضمورة قمؼور اًمقيموًمي اخلوصَّ  -أ 

  دقمقى معقـي.

ف إٓ وذم هذه احلوًمي ٓ جيقز ًمؾقيمقؾ أن يتٍمَّ ،   ؾ ومقف، وإٓ يمون ومضقًمقوً د سمام ويمِّ اًمقيمقؾ مؼقَّ  وطمؽؿفو: أنَّ 

 ؾ سمف، سموشمػوق اًمػؼفوء.ومقام ويمِّ 

 اًمتٍموموت، أو ذم يمّؾ  شمٍمف أو رء، مثؾ أنً ويمقكم ذم يمّؾ  اًمقيموًمي اًمعومي: هل اإلكوسمي اًمعومي ذم يمّؾ  -ب

 .رء، أو اؿمؽم زم مو ؿمئً أو مو رأجً

قمـد احلـػقي  رء إٓ اًمطالق واًمعتوق واًمقىمػ واهلٌي واًمصدىمي قمغم اعمػتك سمف اًمقيمقؾ ويموًمي قمومي يؿؾؽ يمؾَّ و

ء واحلطّ  قمـ اعمديقن ٕهنام مـ ىمٌقؾ اًمتؼمع وأنف ٓ يؿؾؽ اًمتؼمع، وفموهره أنف يؿؾؽ  ، ويـٌغل أن ٓ يؿؾؽ اإلسمرا

 .ف ذم مرة سمعد أظمرىاًمتٍّم 

اًمؼرض قموريي اسمتداء، معوووي  وهؾ ًمف اإلىمراض واهلٌي سمنمط اًمعقض. ومنهنام سموًمـظر إمم آسمتداء شمؼمع ومننَّ 

ٓ يؿؾؽفام اًمقيمقؾ سموًمتقيمقؾ اًمعوم ٕنف ٓ يؿؾؽفام  اكتفوء، واهلٌي سمنمط اًمعقض هٌي اسمتداء معوووي اكتفوء، ويـٌغل أن

 .اًمقتقؿ وٓ هٌتف سمنمط اًمعقض مـ يؿؾؽ اًمتؼمقموت، وًمذا ٓ جيقز إىمراض اًمقيص موَل 

 دة أو مطؾؼي.دة واعمطؾؼي: ىمد شمؽقن اًمقيموًمي أجضًو مؼقّ اعمؼقّ صموكقًو ـ اًمقيموًمي 
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ىمدره  ؾتؽ ذم سمقع أريض سمثؿـ طمول  معقـي، مثؾ ويمّ دة: هل اًمتل يؼقد ومقفو شمٍمف اًمقيمقؾ سمنموط اًمقيموًمي اعمؼقَّ 

ط قمغم أىمًوط معقـي. ؾ إمم مدَّ يمذا، أو ممضمَّ  ًّ  ة يمذا، أو مؼ

ء سموًمـًٌي ًمؾشخص اعمتعوىمد ده سمف اعمقيمِّ اًمقيمقؾ يتؼقد سمام ىمقّ  وطمؽؿفو: أنَّ  ؾ، أي أنف يراقمل اًمؼقد مو أمؽـ، ؾمقا

ؾ سموًمتٍمف إٓ إذا يمون ظمالومًو إمم ظمػم، ًمػ اًمقيمقؾ ٓ يؾزم اعمقيمّ اًمعؼد، أو سمدل اعمعؼقد قمؾقف. ومنذا ظمو معف أو عمحّؾ 

 ومقؾزمف.

ؾتؽ ذم سمقع هذه إرض، مـ همػم حتديد صمؿـ واًمقيموًمي اعمطؾؼي: هل اًمتل ٓ يؼقد ومقفو اًمقيمقؾ سمٌمء مثؾ: ويمّ 

 . معلم، أو يمقػقي معقـي ًمقوموء اًمثؿـ

ؾقيمقؾ اًمتٍمف سملي صمؿـ ىمؾقاًل أو يمثػماً، وًمق سمغٌـ اعمطؾؼ جيري قمغم إـمالىمف، ومؾ وطمؽؿفو قمـد أيب طمـػقي: أنَّ 

قمغم إـمالىمف، وٓ جيقز شمؼققده  إصؾ ذم اًمؾػظ اعمطؾؼ أن جيرَي  اًل، صحقحًو أو مريضًو؛ ٕنَّ  أو ممضّم وموطمش، معجالا 

 إٓ سمدًمقؾ.

د اًمقيمقؾ سمام شمعورومف اًمـوس، ومنذا ظموًمػ مومقي: يتؼقَّ حوًمؽقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي واإلوىمول اًمصوطمٌون، وا

 اعمتعورف يمون ومضقًمقًو ذم شمٍمومف، وشمقىمػ كػوذه قمغم روو اعمقيمؾ. 

، وٓ أن يٌقع سمغػم اًمـؼد ٌـ وموطمش: وهق مو ٓ يتًوهؾ ومقف اًمـوس قمودةً سمغَ  ومؾقس ًمؾقيمقؾ سموًمٌقع مثاًل أن يٌقعَ 

ر اًمغوًمى ذم اًمٌؾد، وٓ أن يٌقع سمثؿـ ممضمؾ أو مؼًط إٓ إذا ضم رى اًمعرف ذم مثؾف؛ ٕن اًمقيمقؾ مـفل قمـ اإل رضا

 سموعمقيمؾ، ملمقر سموًمـصح ًمف.

 .ظمرى همػم ممىمتيأمم: ويموًمي ممىمتي وإضمؾ شمـؼًؿ اًمقيموًمي سموقمتٌور إًمثًو: وصم

اًمقيموًمي شمًتؿر ؾمـي صمؿ  نَّ نة ؾمـي ، ومنً ويمقكم ذم يمذا عمدّ أد هلو اضمؾ يمام ًمق ىمول ًمقيمقؾف : وموعممىمتي هل مو طمدِّ 

 ثر ًمف ومقفو.أاًمقىمً ٓ  نَّ نو اًمقيموًمي اخلوًمقي مـ اًمتقىمقً ومأمّ شمـتفل. 

ؾ عمقيمّ مـ اًمقيمقؾ وا شمـؼًؿ امم : ضموئزة وهق آصؾ ذم اًمقيموًمي ومقجقز ًمؽّؾ  سموقمتٌور امؽوكقي اكتفوئفوراسمعًو: 

 اًمقيموًمي قمؼد شمؼمع.  نَّ ٕ، ًمعؼقد اًمالزمي يموًمٌقع سمخالف ا، ظمر اهنوؤهو سمدون روو اًمطرف أ

سمعض  ننَّ ضمر وملو يموكً سم، أاًمغػم  ؼ سموًمقيموًمي طمّؼ اًمؾزوم ًمؾقيموًمي ومال جيقز ومًخفو يمام ًمق شمعؾَّ  وىمد يعرض

 ٓ اشمػوىمًو. إضمورة وهل ٓزمي ومال جيقز ومًخفو اًمػؼفوء يعطقهنو طمؽؿ اإل
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 أظمذ إضمرة قمغم اًمقيموًمي:

 ؾ.مـ اًمقيمقؾ واعمقيمِّ  و مؼوسمؾ قمؿؾ وسمروو يمؾ  جيقز أظمذ إضمرة قمغم اًمقيموًمي؛ ٕهّن 

 وامن اًمقيمقؾ:

ـٌ ؾ ومقف ٓ يضؿـ سموًمتعدي أو اًمتػريط ويؼٌؾ اًمقيمقؾ أملم ومقام ويمِّ   .ىمقًمف ذم اًمتؾػ؛ ٕنف مممَت

 سمقع اًمقيمقؾ وذاؤه ًمـػًف:

كػًف  يرى احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي ذم روايي أنف ٓ جيقز ًمؾقيمقؾ أن يشؽمي مـ كػًف؛ ٕنف متفؿ ذم طمؼِّ 

 وحموسموشمف هلو.

َز أن يشؽمي اًمقيمقؾ مـ كػًف، ويشؽمط احلـوسمؾي ًمذًمؽ ذـملم:ويرى   احوًمؽقي وهق روايي قمـد احلـوسمؾي ضمقا

 أن يزيد قمغم مٌؾغ صمؿـف ذم اًمـداء. - 1

 .ؾ ذم اًمٌقعويرون أنف سمذًمؽ شمزول اًمتفؿي ويؽقن احلظ ًمؾؿقيمّ  أن يتقمم اًمـداء همػمه. - 2

 هل:يـتفل قمؼد اًمقيموًمي سملمقر  اكتفوء قمؼد اًمقيموًمي:

ومنذا موت اًمقيمقؾ أو اعمقيمؾ سمطؾً اًمقيموًمي، ٕهنو شمعتؿد قمغم احلقوة، مقت اعمقيمؾ أو اًمقيمقؾ أو ضمـقهنام؛  - 1

ؾ إمم ومنذا اكتػً اكتػً صحّ  ؾ سمف اكتؼؾ سمعد ووموة اعمقيمِّ تفو، ٓكتػوء مو شمعتؿد قمؾقف وهق أهؾقي اًمتٍمف، وٕن اعمقيمَّ

سمتٍمف اًمقيمقؾ، وذم طموًمي مقت اًمقيمقؾ جيى قمغم ورصمتف إذا شمقومرت ومقفؿ إهؾقي، ويموكقا قمغم  مؾؽ آظمريـ مل يلذكقا 

ؾ، واًمؼقوم سمحػظ يمؾِّ  ؾ. قمؾؿ سموًمقيموًمي أن يٌودروا سمنظمٌور اعمقيمِّ  مو يتعؾؼ سموًمقيموًمي طمتك يتًؾؿفو اعمقيمِّ

ؾف ًمقؽػَّ  ؾ قمغم ورصمتف إسمالغ اًمقيمقؾ سمؿقت مقيمِّ ف، وإٓ ومفؿ اعمًموًمقن قمـ قمـ اًمتٍم وذم طموًمي مقت اعمقيمِّ

ؾ.شمٍّم  يمؾِّ   ف ىمٌؾ قمؾؿ اًمقيمقؾ سمؿقت اعمقيمِّ

ؾ احلجر ًمؾًػف؛  - 2 وذًمؽ ًمػؼدان اعمحجقر قمؾقف أهؾقي اًمتٍمف، ومنذا صدر ىمرار ذقمل سموحلجر قمغم اعمقيمِّ

ف، ومنكف حو ًمًػفف ومنن شمٍموموشمف همػم كوومذة ذم ؿمموكف اخلوصي، ومتٍموموت ويمقؾف أومم، ويمذا اًمقيمقؾ إذا طُمِجر قمؾقف ًمًػ

 ومم أن يؿـع ومقام هق كوئى ومقف قمـ إصقؾ.ُمـِع مـ اًمتٍمف ومقام خيتص سمف يمون إَ 
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طمـوف: أنف جيى أن يعؾؿ اًمقيمقؾ ويرى إ و قمزل اًمقيمقؾ كػًف قمـ اًمقيموًمي.أؾ ًمؾقيمقؾ ، قمزل اعمقيمِّ  - 3

 طمؽوم.ف يمتٍموموشمف ىمٌؾ اًمعزل ذم مجقع إسموًمعزل، وىمٌؾ اًمعؾؿ شمؽقن شمٍموموشم

شمٌطؾ اًمقيموًمي إذا شمٍمف اعمقيمؾ سمـػًف ذم حمؾ  ؾ هبالك أو همػمه.ظمروج حمؾ اًمتٍمف قمـ مؾؽ اعمقيمِّ  - 4

 اًمقيموًمي شمٍمومو يعجز اًمقيمقؾ قمـ اًمتٍمف معف.

ؾ سمٌقعفو آظمر ذم أن يٌقع ًمف ؾمؾعي معقـي، وًمؽـ ىمٌؾ أن يٌقعفو اًمقيمقؾ ىموم اعمقيمّ  ؾ ؿمخص ؿمخصوً ومؾق ويمَّ 

اًمقيمقؾ قمجز قمـ اًمتٍمف سمـػًف ذم حمؾ اًمقيموًمي، ًمزوال مؾؽ  اًمقيموًمي، ٕنَّ سمـػًف، أو اؾمتحؼً ًمشخص آظمر سمطؾً 

ة ومتزوضمفو سمـػًف سمطؾً اًمقيموًمي ؾ ومقـتفل طمؽؿ اًمقيموًمي. ويمذا ًمق ويمَّ اعمقيمِّ   .ؾف ذم شمزويٍ امرأ

ؾ ًمشخص، وسموقمفو اًمقيمقؾ ٔظمر، وموٕول قمغم سمقع ؾمؾعي، صمؿ سموقمفو اعمقيمِّ  ؾ ؿمخصوً ويرى احوًمؽقي أنف ًمق ويمَّ 

طمول، إٓ طمول شمؾٌس  اًمٌقعتلم هق اًمالزم، واًمثوين سمقع ومضقزم ٓكتؼول اًمًؾعي ًمؾؿشؽمي إول سموًمٌقع ذم يمؾِّ  مـ

مـ اًمٌوئع اًمثوين، ومقؿيض اًمٌقع اًمثوين ويرد اًمٌقع إول، إذا مل يعؾؿ اًمٌوئع اًمثوين  اعمشؽمي اًمثوين سمؼٌض اًمًؾعي

 .ًمقًمقلم إٓ ومفل ًمألول يمذات اواعمشؽمي مـف اًمٌقع إول، و

ر اًمقيمقؾ قمغم مقيمِّ  ح احلـوسمؾي سملنَّ ورصَّ   اًمقيموًمي شمٌطؾ سمنىمرا
ٍ
ؾ اًمقيمقؾ ذم ىمٌضف أو اخلصقمي ويمَّ  ؾف سمؼٌض رء

 .اًمقيموًمي سموًمؼٌضومقف ٓقمؽماف اًمقيمقؾ سمذهوب حمؾ ّ

 دة سمقىمً.د اذا يموكً اًمقيموًمي مؼقّ و ميض اًمقىمً اعمحدّ أوًمي سمتـػقذ اًمعؿؾ اعمؼصقد ومقفو، اكتفوء اًمقيم - 5

 شمٍمف اًمقيمقؾ سمام يـوىمض اًمقيموًمي. -6
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 اعمحورضة اًمًوسمعي قمنمة : سمعض اًمػروىموت اًمػؼفقي ذم اعمعومالت احوًمقي 

 اًمػرق سملم اًمٌقع واإلضمورة أوًٓ : 

 يػرق سملم اًمٌقع واإلضمورة سملمقر:

 مـفو: أن اًمٌقع واىمع قمغم إقمقون واعمـوومع شمًتتٌعفو، واإلضمورة واىمعي قمغم اعمـوومع. 

 مـفو: مو يتػرع قمغم هذا أن اإلضمورة ٓ شمؼع إٓ قمغم كػع قملم شمٌؼك، واًمٌقع يؼع قمغم مو يٌؼك ومو يًتفؾؽ. 

 .وإضمورة اًمقىمػ، سمخالف اًمٌقع مـفو: ضمقاز إضمورة احلرّ  

 صموكقًو : اًمػرق سملم اًمٌقع واًمّرسمو 

 يػّرق سملم اًمٌقع واًمرسمو سملمقر مـفو : 

ء ىموسمؾ ًمؾرسمح ا  .طموًمي د اًمرسمح ذم يمّؾ واخلًورة ، أمو آدمور سموًمرسمو ومفق حمدّ ٓدمور سموًمٌقع واًمنما

 .اًمٌقع ومقف معوووي وكػع ًمؾطروملم، واًمرسمو إكام حيصؾ ومقف اًمـػع ًمطرف واطمد

ن اهلل شمعومم ضمعؾ ـمريؼ شمعومؾ اًمـوس ذم معويشفؿ أن يؽقن اؾمتػودة يمؾ واطمد مـ أظمر سمعؿؾ، ومل جيعؾ إ

ٕنف سموـمؾ ٓ مؼوسمؾ ًمف، وهبذه اًمًـي أطمؾ اًمٌقع ٕن ومقف قمقوو يؼوسمؾ قمقوو، ٕطمد مـفؿ طمؼو قمغم آظمر سمغػم قمؿؾ؛ 

 وطمرم اًمرسمو ٕنف زيودة ٓ مؼوسمؾ هلو.

اكتػوع اعمشؽمي سموًمًؾعي اكتػوقمو طمؼقؼقو؛ ٕن مـ يشؽمي ىمؿحو مثال ومنكام يشؽميف ًمقليمؾف  اًمٌقع يالطمظ ومقف دائامً 

، وأمو اًمرسمو وهق قمٌورة قمـ إقمطوء اًمدراهؿ واعمثؾقوت طمؼقؼقوً  تػوقموً أو ًمقٌذره أو ًمقٌقعف وهق ذم يمؾ ذًمؽ يـتػع سمف اك

 وأظمذهو مضوقمػي ذم وىمً آظمر ومام يمظمذ مـف زيودة قمـ رأس احول ٓ مؼوسمؾ هلو مـ قملم وٓ قمؿؾ.

 واًمؼرض ٌقع صموًمثًو : اًمػرق سملم اًم

سمخالف  ،  -متؾقؽ ومقف معـك اعمعوووي وًمقس شمؼمقمًو حمضوً  وهق ذم احلؼقؼي -  اًمؼرض شمؼمع وإروموق وإطمًون

 ، يؼصد سمف اعمعوووي واًمرسمح.مٌودًمي أصؾ احول مـ همػم إرضموع  اًمٌقع ومنكف

ذّم  اقمؾؿ أن ىموقمدة اًمؼرض ظمقًمػً ومقفو صمالث ىمقاقمد ذقمقي: ىموقمدة اًمرسمو إن يمون ♫ : ىمول اإلموم اًمَؼَرا

سمـي، وهل سمقع اعمعؾقم سموعمجفقل مـ ضمـًف إن يمون ذم احلققان وكحقه مـ ذم اًمرسمقيوت يموًمـؼديـ واًمطعوم وىموقمدة اعمزا 
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همػم اعمثؾقوت وىموقمدة سمقع مو ًمقس قمـدك ذم اعمثؾقوت، وؾمٌى خموًمػي هذه اًمؼقاقمد مصؾحي اعمعروف ًمؾعٌود ومؾذًمؽ 

عمعروف متك ظمرج قمـ سموب اعمعروف امتـع إمو ًمتحصقؾ مـػعي اعمؼرض أو ًمؽمدده سملم اًمثؿـ واًمًؾػ ًمعدم شمعلم ا

 مع شمعلم اعمحذور، وهق خموًمػي اًمؼقاقمد.

 راسمعًو : اًمػرق سملم اًمؼرض واًمرسمو 

و شُمْؼِرُوف ... ومفق اًمؼرض  َ
ِ
قمؼد إروموق يؼصد سمف متؾقؽ اعمُؼَرض ًمؾؿؼؽمض، أي: متؾقؽ اًمرضمؾ اًمذي أىمروَتف ح

اًمؼرض مع أن صقرشمف صقرة إذًا قمؼد إروموق وٓ يؼصد سمف اعمعوووي واعمراسمحي، وإكام هق إطمًون حمض، وهلذا ضموز 

رسمو، ومنكف إذا سموع درمهًو سمدرهؿ ومل حيصؾ سمقـفام شمؼوسمض : يمون رسمو، وإذا أىمروف درمهًو وسمعد ؿمفر أقمطوه إيوه : مل يؽـ 

 .رسمو، مع أن اًمصقرة صقرة رسمو ، وٓ خيتؾػ إٓ سموًمؼصد، وحو يمون اعمؼصقد سموًمؼرض اإلروموق واإلطمًون صور ضموئزاً 

َؾؿ  ظمومًًو : اًمػرق سملم ًَّ  وسمقع اعمعدوم ) ومو ٓ يؿؾؽ(اًم

ق سمقـفام سملمقر مـفو :   ويػرَّ

َؾؿ سمقع  ًَّ ٓ يـصى قمغم رء معلّم، سمؾ قمغم رء مقصقف ذم اًمذّمي ومقؼقم سمعضف مؼوم سمعض، ومؿـ شمعوىمد اًم

ضمؾ قمغم شمًؾقؿ ؾمؾعي ذات مقاصػوت شمـػل اجلفوًمي قمـفو وىمً اًمتًؾقؿ يؿؽـف أن يًؾؿ هذه اًمًؾعي سمصػتفو قمـد إ

 مـ أي ضمفي، مـ مزرقمتف أو مـ مزرقمي أظمرى.

َؾؿ سمقع  ًَّ يـصى قمغم مٌقع يشؽمط ومقف أن يغؾى وضمقده قمـد إضمؾ، وهذا جيعؾ اطمتامل وضمقده قمـد إضمؾ اًم

 ىمقيو.

ًمق مل يتؿ اًمتًؾقؿ قمـد إضمؾ اعمتػؼ قمؾقف سملم اًمٌوئع واعمشؽمي خيػم اعمشؽمي ومقف سملم أن يػًخ اًمعؼد ويلظمذ 

وأمو سمقع اعمعدوم اعمحرم ذقمو ومفق ،  ًمف ذم اًمؼقؿي مًوويوً  ، وسملم أن يلظمذ ؿمقئوً اً ضمديد أن ييب ًمف أضمالً  اًمثؿـ، وسملم

يتعؾؼ سمٌمء جمفقل اعمقصػوت سمشؽؾ يمكم، يمؿـ يتعوىمد قمغم مو شمـتجف أرض سمعقـفو، ومؼد شمـتٍ وىمد ٓ شمـتٍ، وإذا 

 أنتجً ومفق جمفقل اعمؼدار واًمصػي.

ذم وامن اعمشؽمي سمؿجرد اًمتعوىمد، ومنذا مل يقضمد مل يؾتزم اًمٌوئع سمتًؾقؿ رء وٓ يرد سمقع اعمعدوم يدظمؾ اعمٌقع 

اًمثؿـ، وإذا وضمد اعمٌقع سمؼدر أىمؾ مـ اعمتعوىمد قمؾقف ومؾقس مـ طمؼ اعمشؽمي أن يطؾى اًمٌوىمل، وإذا وضمد سمليمثر ومؾقس 

 مـ طمؼ اًمٌوئع أظمذ رء مـ اعمشؽمي.
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َؾؿ ؾمودؾمًو : اًمػرق سملم  ًَّ  واًمٌقع اًم

َؾؿ ذم اعمعلم، أمو  ع يصّح اًمٌق ًَّ  ٕنف ذم احلؼقؼي مقصقف ومؼط . ذم اعمعلم ومال يصّح اًم

َؾؿ ٓ يشؽمط ذم  ًَّ يشؽمط ذم اًمٌقع أن يؿؾؽ اًمٌوئع ومنكف ، سمخالف اًمٌقع  شمؽقن اًمًؾعي ممؾقيمي ًمؾؿًَؾؿ إًمقفأن اًم

 .اعمٌقع قمـد اًمٌقع، ومال جيقز ًمف أن يٌقع مو ًمقس قمـده

 ؾموسمعًو : 

 

 


