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بسه اهلل الرمحن الرحيه
الـزنذ هلل ّط٣و عل ٙعبادِ الزًٓ اؿطف ٙقنذ ّالـُ الطٔـبو ّعلـٙ
مً تبع بإرظاٌ اىل ْٓو الذًٓ .
ٍزا الكتاب ٓتـذ ٚللفقُ ا٢طتذ٢لٕ عل ٙمظتْ ٚالبزث  -اـاسذ
الذساطــاا اليلٔــا و اؿــْصٗ اليلنٔــ٘ الؼــشٓف٘ ٍّ -ــْ مــشتبح بمركــاو اـنــع
ّا٢ىفالٍّ ،ـٕ عـْج تـشتبح ّتتــر بفـشّي قَٔـ٘ الـتالٗ ا٢بـتّ ٛ٣ا٢رتٔـاذ
عنٔن٘ اليفع و التطبٔق ّا٢بت.ٛ٣
ٍّزا الك تـاب ٓيـتَد الذساطـ٘ الفقَٔـ٘ الشاؤـ٘ ّالبزـث الــخاسذ ّ ـق
امليَد الغالب أخالاً ٍّْ لـزاظ شّي (اليشّٗ الْثق )ٙللظٔذ الطباطبـا)(ٕٜ
ميطلق ـاً تفشٓئ ـاً للنبارــث ا٢طــتذ٢لٔ٘ الشاؤــ٘ مــع ػــٕ ٛمــً التغــٔال و الــيَد
ّالتفشٓــع ّالتْطــع و ا٢طــتذ٢ل رظــبنا ٓقتلــُٔ التزقٔــق ٢طــٔنا و ــشّي
( اكر الـن١ى٘ مً الفْاٜذ ّا٢سبـا)) مظـتيالاً بَـذٖ الذساطـاا اليالٔـ٘ بالغـ٘
التطْس عل ٙأٓذٖ الفقَا ٛاليظاو اّ٤اخش(قدهه) ،أطملُ طبزاىُ وبْل الينـر
عيـــذِ ّاىتفـــاي الـ ــنخلـو الــــنيـفو الــــادوو مـــً أٍـــر اليلـــه ّالتقـــٙ
ّالـخربّٓ٘ ببزْج الفقُ (الـخاسذ) اىُ مسٔع مُخٔـب  ،النـا أتــني ٙأٌ تكـٌْ
ٍــزِ اّ٢ساب ب ــنا تَزكٔــُ مــً حَــاد علنــٕ ّب ــنا ؿــزبتُ مــً الـــرب علــٙ
الـــنكاسِ ّالـــنظامل  -ميظــْسًٗ لــْلٕ ا٢مــش (عخر)رقٔقــ٘ ّّاويــاً مؼــنْل٘
بتربٓكاتــُ مؼــفْع٘ بذعْاتــُ  -سّرــٕ لشّرــُ الفــذاّ ٛولــا لقلبــُ الْوــا-ٛ
ّالـزنذ هلل اّّ ً٢آخشاً ّظاٍشاً ّباطياً .
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بسه اهلل الرمحن الرحيه
وبه نستعني

الـزنذ هلل سب الياملو ّالـ ٗ٣عل ٙمـزنذ ّآلُ الطاٍشًٓ ّعل ٙمً تبـع
بإرظاٌ اىل ْٓو الذًٓ .
الـ خنع شٓلـ٘ هلئـ٘ ّكـشٓب٘ مالٔـ٘ حيلـَا اهلل طـبزاىُ ؿبٔبـُ املــطفٙ
ّوشباِ بيذ أٌ مييَه مً الضالاٗ ّرشمَا علـَٔهّ ،ا٤ؿـر و تؼـشٓيَا :الـيف
َن لِلَّهِِ ُُ ُمََهُِس ا٢ىــفال ، 44 :
القشآىٕ الْاكش صوَاعْلَمُىا أَوَّمَا غَىِمْ ُتمْ ِمهْ شَيْءٍ فَأ َّ
ٍّٕ بـنتاب٘ الذطتْس القاىْىٕ ّا٤ؿر التؼشٓيٕ يزِ الفشٓلـ٘ اليظٔنـ٘ الـ

اعتيــ ٙبَــا أٜنــ٘ أٍــر البٔ ـ (ّ )Œرــزسّا مــً التقـــال َٔــاّ ،وــذ ّسدا
الشّآاا الكتالٗ ــ ّمً طشب الفـشٓقو ــــ و تفظـال آ٦ـ٘ ّهلثبـاا اـنـع بَـا

تكاد تبلغ الـنٝتو ٍّٕ ،مـنا ٓقطع بـذّس بيلَا ّٓـش طيذ بيلَا ا٦خش.
ٍزِ ا ٘ٓ٦الؼشٓف٘ وذ اختلف

أ َاو الفقَاّ ٛاملفظـشًٓ ّتيـذدا ىظـشاتَه

و أمشًٓ مَنو تلنيتَنا ا ٘ٓ٦رٔث تتب

اـنع مبا غيه ا٢ىظاٌ مً ػٕ،ٛ

ٍّــزا مــا ىبزتــُ مفـــ ٣و التنَٔــذّ ،وــذ بٔي ـ

مـــشف اـنــع ــــ الطْا ٜـ

ّالييآًّ الظت٘ ــ ٍّزا ما ىبزتُ مظتقب. ً٣
ّرٔث الاى
اؿئ

ا ٘ٓ٦الؼشٓف٘ ا٤ؿر القاىْىٕ لتؼشٓع اـنع و ا٢ط٣و

لزا ىتـذ٢ ٚطتيطاوَا ّاطتكؼاف مفادٍا ّ ،وذ ىضل

ٍزِ آ٦ـ٘ و

غضّٗ بذس عل ٙاملؼـَْس ّ ،حـا ٛتشتٔبَـا القشآىـٕ و طـٔاب آٓـاا القتـال ّهللتقـاٛ
مجع ا٢مياٌ ّالكفشّ ،ليلَا ىضل

خاسذ املذٓي٘ امليْسٗ رال اؿشب اّ عقٔبَـا

ّرـْل الغياٜه اؿشبٔ٘ ّأط٣ب الكفاس الـنقتْلو ّالـنَضّمو ٍّ ،زا مْسد
ىضّل حضّ ٕٜوذ الاى

آٓاا القشآٌ تيضل ــ و الغالب ــ مبياطب٘ حض ٜ٘ٔأّ ٓظالٗ

تشتبح باّ ٘ٓ٦تؼشٓيَا ّغشكَا ّ ،وذ ّكي
مً ػّٔ ٞاختل

اـنـع علـ ٙمـا غـيه ا٢ىظـاٌ

قَا ٛا٢ط٣و و عنْو متيلق اـنع ّو خـْؿُ :
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الزٖ علٔـُ قَـا ٛا٢مامٔـ٘ واطبـ٘ تبيـ ًا ٜ٤نـ٘ اٍـر بٔـ

اليبـْٗ (ٍ )ـْ

تينٔه متيلق الـخنع لكر ما غيه ا٢ىظاٌ ّظفش بُ ّاطتفادِ مً ولٔر اّ التال
طْا ٛغينُ و مُزاسب٘ الكا شًٓ اّ و البزش بالغْق اّ باطتخشاحُ مً بـاطً
ا٢سض ــ ميذىاً أّ اليضاً ــ أّ مً اسبا) التخاسٗ اّ الضساع٘ اّ الـياع٘ .
ّاػتَش بو قَا ٛالظي٘ اختـاق متيلق اـنع بـنا غيه الـنظلنٌْ مً
رشّب الكفاس الـ نزاسبو ٍّ ،ـزا غـال مْحـْد و ٍـزِ اليــْس ّمـا وبلـَا ـــ
ٍّٕ وشٌّ عذٓذٗ ــ ٔلغْ ٍزا التؼشٓع اّ ٓلضو كنْسِ ّامظـاسِ ٢ّ .بـذ مـً
َتزقٔق ٍزِ اؾَ٘ الـنَن٘ الــنشتبط٘ بــنْكْي التؼـشٓع صفَهأَنَّ لِلَّهِِ ُُ ُمََهُِسمـً
رٔث طيتُ ّمشْلٔتُ ّمً رٔث كٔقُ ّاختـاؿُ مبْسد ىضّيا .
ّبتيبال ثاٌ  :بيذ اتفاب اؾنٔع عل ٙاٌ خـْق مْسد اليضّل ُٓ ٢خـف
الــْاسد ارا الــاٌ عامــا اّ مطلقــا  ،القــْو وــذ اختلفــْا  :اعتقــذ بيلــَه بقــاٛ
اللفظصما غينتهسعل ٙهلط٣وُ ّمشْلـُ مل ٓتخــف ّمل ٓتقٔـذ بؼـٕ ٛـم تْا
بتيلــق اـنــع بكــر مــا ٓغينــُ ا٢ىظــاٌ ّٓظــتفٔذِ ّٓظفــش بــُ مــً اليفــع ّاملــال
ّا٢متي٘ ّامليادٌ ّالكيْص ّغالٍاّ ،اعتقذ بيلَه عذو بقـا ٛهلط٣وـُ اّ صعـه
اختـاؿُ بغياٜه اؿشب خـْا ّحْبُ بَا ّ ،لكر ميَنا مذاسالُ.
ّالتزقٔق اليلنٕ اليضُٓ الـنيـ

ٓقلٕ بفَه الٌْ متيلق اـنع ٍْ

امليي ٙالْطٔع الؼامر لينْو املغامن ّالفْاٜذ ال

ٓظفش بَا ا٢ىظاٌ ّٓظـتفٔذٍا

بمٖ طشٓق  ،لؼْاٍذ ّوشآ ًٜؼشف الفقُٔ امليـ

علـ ٙالـٔقو بظـي٘ الــنييٙ

عيذما ٓ٣رظَا بيضاٍ٘ ّاىـاف  ،بيلَا وشا ًٜداخلٔ٘ ّبيلَا وشا ًٜخاسحٔ٘
ػتنع ّٓتْلذ ميَا ــ با٢ىلناو ّالتلاو ٔنا بٔيَا ــ الٔقو القطيٕ غـال القابـر
لإلرتنال ا٦خش ٍّٕ فنْع٘ مً الؼْاٍذ ّامل٣رظاا :ــ
اّ٢ىل :ـــ اٌ ٍـزِ آ٦ـ٘ الؼـشٓف٘ تلـني

تمالٔـذاا لفظٔـ٘ ّتْالٔــذاا

ّؤْد مييْٓ٘ ٓظتفاد مً فنْعَا أٍنٔ٘ التؼـشٓع الـزٖ هلرتْتـُ آ٦ـ٘ ّعظنتـُ
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و ىظش الـنؼشي  ،وال طـبزاىُ :صّاعلنـْاس ٍّـزا تيبٔـُ متيـاسف عيـذما ٓـشاد
بٔاٌ أمش عظٔه عيذ املتكله ّٓشٓذ تْحُ الظاميو الُٔ  ،صأٌس أداٗ تْالٔذ صما
غينته مً ػٞس ولٔر اّ التال ص مٌس أداٗ تْالٔذ صهلل مخظـُس مجلـ٘ امسٔـ٘
خربٓ٘ تتب

اـنع هلل ٍّ ،ـزا التـيكال ّهللــزاب لفظـ٘ اؾـاس ّالــنخشّسصمً

ػٕٛس ٓؼيش اّ ٓذل علـ ٙعنـْو متيلقـُ ّطـيتُ ّمشْلٔتـُ ٢طـٔنا مـع حيـر
املتيلقصمــا غينــتهس مطلق ـاً مل ٓقٔــذصو رشبسلتتلــٔق داٜشتــُ  ،بــر أل ــزق
بُصمً ػٕٛستمالٔذاً لينْمُ ّتْالٔذاً لظي٘ داٜشتُ ــ الر مـا غـيه ّاطـتفٔذ مـً
ػٕ : ٛولٔر أّ التال ــ  ،ثه بيذ ختنُ لبٔاٌ تؼشٓيُ سبطُ باإلٓـناٌ ّعلّقـُ علـٙ
ػشطُصاٌ اليته آميته باهللسّالمىُ ٓشٓـذ مـً عبـادِ التظـلٔه لتؼـشٓيُ ّا٢ىقٔـاد
ّا٢طاع٘ لفشكُ اـنع ٔنا غيه املكل

ّلقظنتُ و مـاس ُ  ،الزٖ ٓـ١مً

بــاهلل ٓــ١دٖ اـنــع ّٓـــش ُ و مـــاس ُ ّمظـتزقُٔ  ّ ،و ٍــزِ آ٦ــ٘ اعظــه
التمالٔذاا ّتذل عل ٙاٍنٔ٘ التؼشٓع عيذ اهلل اوتل ٙالتمالٔذ علُٔ .
ثه اٌ الـنتفق علُٔ بو الفقَـاّ ٛالــنيـْق) (4وطئـا بـو الــنزذثو

ٍْ تَزشٓه الضالاٗ ّالـذو٘ علـ ٙمــزنذ(ّ )Sال مــزنذ(ّ )Œوشبـاٍه مـً
بين ٍاػه هلالشاماً يه عً أّطاخ ما عيذ الياغ ّ ،و عذٓذ مً سّآاتيـا ) (2اٌ
اهلل عّْض آل مـزنذ ّوشباِ عً الضالاٗ ال

رشّمَـا علـَٔه ّأبـذيه بـاـنع

الزٖ حيلُ هلل ّلشطْلُ ّلقشباِ .
ّرٔيٝز لْ الـاٌ اـنـع الــنخيْل ٦ل مــزنذ ّوشبـاِ مُختــاً ـــ و ّاوـع
التؼشٓع القشآىٕ ــ بغياٜه اؿشب مع الكفاس ّعيذ ططْٗ املظلنو لكاٌ تؼشٓياً
لغْ ًا و أالتش اليــْس ليـذو املْكـْي و عــْس ا٢طـ٣و هل ٢و أصميـ٘ ولٔلـ٘ و
() 4الْطاٜر ذ  6ب  29مً ابْاب املظتزقو للضالاٗ  +ؿزٔش مظله ذ  7ق475ــ . 484
() 2الْطــاٜر ذ6ب  4مـــً ابـــْاب مــا هـــب ٔـــُ اـنـــع )+2ب 4مــً ابـــْاب وظـــن٘ اـنـــع
)+9)+8ب 3ميَا ). 2
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ؿذ س ا٢ط٣و ّبيذٍا ،تخلْ االتش اليـْس ّاالتش ا٢مـاس مً طـبب اـنـع
ّمتيلقُ ّْٓ ٢حذ مـذس عٔؽ مظتقش مظتنش ٦ل قنذ ّوشباِ الـننيْعو عً
الضالاٗ امليْكو باـنع ٔلضو كنْس التؼشٓع أّ لغِْ ّعـذو حـذّاِ ّ٤حلـُ
ٓ ٢ظتزق التؼشٓع ّاٍ٢تناو اليظٔه بـُ ّٓ ٢ــلش عْكـاً عـً الضالـاٗ اؿـشاو
علــٍ ٙــ ٛ٢١ا٤ػــشاف ٍّ ،ــر ٓيقــر أٌ ٓبقــ ٙقــشا - ٛبــين ٍاػــهٍ -ــٛ٢١
ا٢ػشاف ب ٣الا ر مً امْال ا٢طـ٣و ّالشّآـاا) (4الكـتالٗ الــزٔز٘ تـذل
عل ٙأٌ ص اهلل عضّ ّحر شض للفقشا ٛو امْال ا٢غئا ٛما ٓكفـَٔه ّٓظـيَه،
ّلْ عله أٌ رلك ٓ ٢ظـيَه لـضادٍه  ،هلىَـه مل ٓ١تـْا مـً وبـر شٓلـ٘ اهلل عـضّ
ّحرّّ ،لكيَه أّتْا مً ميع مً مييَه رقَه ٢ ،مـنا شض اهلل يهّ ،لْ أٌ
الياغ ادّّا رقْوَه لكاىْا عآؼـو غـالسٍّ ،ـر تـش ٚالــَامشٔو ا٢ػـشاف
اور ػمىاً و ىظش الـنؼشّي ٔؼشي يه اـنع عْكاً عً الضالـاٗ ّهيـر متيلـق
اـنع خـْق غياٜه رشب الكفاس ٍّْ ٓيله اىُ  ٢دّاو ّ ٢اطتنشاس يـزا
الـنْكْي أّٓ ٢فٕ عاحتَه ّٓ ٢ظيَه !  ..الـّ ٣الـ
مع لطا ٘ الـنؼشّي ّلط

الـٓ ٢ ، ٣يقـر ٍـزا

تؼشٓياتُ اللَا ّ .مً ظاد ال٣صو الــنزالْس ّبط٣ىـُ

ٓيله ظاد الـنلضّو -هلختـاق مْكْي اـنع بغئن٘ اؿشبّ -بط٣ىُ .
التاىٔ٘  :هلٌ تيشٓ

الغَيه ّالـنغيه بالفاٜذٗ ّالشبش الـنظفْس بُ ٍْ الـنييٙ

ا٢ؿلٕ الـنْكْي لُ لفظصغيهسالـْاسدٗ و الـيف القشآىـٕ املؼـشي للخنـع
ــ عل ٙما ٓظتفاد مً مذّىاا اللغْٓو ا٢وـذمو  ،وـال و التـاب (اليـو :ذ:4
( :)426الغُــيه :الفــْص بالؼــ ٞمــً غــال مؼــق٘)ّىظالِ و (القــامْغ ال ــنزٔح)
ّغالِ مً مذّىاا اللغْٓو اّ٢ىل بر ّبيـ

املـذّىاا امليتـربٗ املتـمخشٗ ىظـال

مفشداا ا٢ؿبَاىٕ(الغيه :هلؿابتُ ّالظفش بُ)ّتفظال القشطا (الغئن٘ و اللغ٘
() 4الْطاٜر ذ6ب 4مً ابْاب ّحْب الضالاٗ .
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 :ما ٓيالُ الشحر أّ اؾناع٘ بظيّٕ .)...باختـاسُٓ :نكً ا٢طنٝياٌ بمٌ مييٙ
صغيهسال ــنْكْي لــُ ٍْ(أؿــاب ّأ ــاد ّسبــش ّظفــش بــُ) ٍّــْ مييــ ٙمطلــق
ــ ـ
ػــامر غــال مُخــتف بغيــاٜه رــشب الكــا شًٓ  ،ىيــه خُ ّ

اللفظــ٘ بقـــذ

ّغشض أّ هلختف ميياٍا عيذ اللغْٓو ّو تيشٓفاتَه تمثشاً بالتفكشاا الفقَٔـ٘
الظــاٜذٗ و مــزاٍبَه ــموزه الـــنـطلش الفقَــٕ الظــاٜذ عيــذٍه مــزٍبٔاً و
تيشٓفــاا اللغــْٓو ل٥لفــاظ الغاملــ٘ ّاملبَنــ٘ الـ

ٍــٕ قــر خــ٣ف قَــٕ أّ

مزٍا ىظال اللن٘(الغئنـ٘) فظـشٍّا بــخـْق الفـْص بالـنغاىــه ّا٤طـ٣ب
اؿشبّٔ٘ ،ىظال اللن٘(الكيب)ّىَزٍْنا مـً ا٢لفـاظ القشآىٔـ٘ الفقَٔـ٘ كـا ٓكـٌْ
مْكــع خــ٣ف قَــٕ مــً ؿــذس ا٢طــ٣و ــاٌ امل٣رــظ علــ ٙامليــاحه اللغْٓــ٘
تمثشٍه بم كاسٍه الفقَٔـ٘ املزٍبٔـ٘ عيـذ تيشٓـ

ا٢لفـاظ القشآىٔـ٘ اـٔ ٣ـ٘ رتـٙ

اىَه وذ ٓظَشٌّ امليي ٙاملمثْس عً علنا ٛمزٍبَه ّالمىُ مفشّغ عً الْىُ املييـٙ
املْكْي لُ أّ المىُ ممثْس عً اليشب اّ٢اٜر أّ مظنْي عً عـشب البادٓـ٘ مـع
أىُ ممخْر ّاويا مً قَا ٛمـزٍبَه أّ مـً بيـ

اللغـْٓو املـتفقَو ىظال(ابـٕ

عبٔذ  :القاطه بً ط٣و)الزٖ ٍْ قٔـُ خـبال بيلـْو القـشآٌ ّاؿـذٓث مــي
َٔنا وذ ىقر التالاً مً تفكشاتُ الفقَٔ٘ اىل التيشٓفاا اللفظٔـ٘ النـا ٓظَـش ملتتبـع
القْامٔع اللغْٓ٘ ّ .مً ٍيا مً  ٢ىتق ببٔاىاا اللغـْٓو املتـمخشًٓ عـً ؿـذس
ا٢طــ٣و ّ ٢ىــشالً اىل تيشٓفــاتَه ل٥لفــاظ الؼــشعٔ٘ اـٔ ٣ــ٘ هل ٢بيــذ التتّبــ
ّالتزقق عً امليي ٙاملْكْي لُ و كْ ٛاطتينا٢تُ اليشبٔ٘ الفـٔز٘ وبر التمثش
بالفقــُ اـــ٣و املــزٍا ّ ،تكــٌْ اليــربٗ با٢طنٝيــاٌ بــامليي ٙالــنظتزـر مــً
التزقق ّالتزقٔق  ٍّْ ،اؿخ٘ امليتنذٗ .
ّاللن٘صغينتهسمً ٍزِ ا٢لفاظ اـٔ ٣ـ٘ ّأطبـق املفظـشٌّ ّاللغْٓـٌْ
املتمخشٌّ عـً الطبقـ٘ اّ٢ىل علـ ٙتيشٓفـُ رظـب التفكـش املـزٍا الظـاٜذ بـو
قَاَٜه ّ ،وذ هلعرتف بي

أع٣مَه بمؿال٘ ميي ٙالغـيه اليـاو ّتـمخش تيشٓفـُ

( ........................................................... )41قُ اـنع ّا٢ىفال

بامليي ٙاـاق ّتمثشِ باليشف الفقَٕ رٔث وال( )4( :الغئن٘ و اللغ٘  :ما ٓيالـُ
الشحر اّ اؾناع٘ بظيٕ ّ .....هلعله اٌ ا٢تفاب راؿر علـ ٙاٌ املـشاد بقْلـُ
تياىل :صغينته مً ػٕٛس مال الكفاس ارا ظفـش بـُ املظـلنٌْ علـّ ٙحـُ الغلبـ٘
ّالقَش  ٢ّ ،تقتلٕ اللغ٘ ٍزا التخـٔف عل ٙما وذمياِ ّ ،لكً عشف الؼشي
ؤذ اللفظ بَزا اليْي) ١ّٓ .الذِ  :هلٌ ؿارب (اليو) ٓفظش الغيه(الفْص بالؼٞ
مً غال مؼق٘)مع اٌ غياٜه اؿشب ْص بيذ مؼق٘ ّعيـا ٛػـذٓذ  ،لـْ مل ٓكـً
التيشٓ

باـاق متمثشاً بالـخْ الفقَٕ الظاٜذ أّ هلرا الاٌ تيشٓفا مبيياِ ا٢ؿلٕ

مل ٓـش تطبٔقُ عل ٙغياٜه اؿشب اّ تيشٓفُ بَا .
ّالـنتزـر ّكْ) هلطتقا ٛالـنفظشًٓ ّاللغْٓو تيشٓ

الغئن٘ بغئن٘

اؿشب ّأط٣ب الكفاس ّأخزِ مً املـطلش الفقَٕ الظاٜذ بو علنا ٛمزٍبَه
ّلٔع ميي ٙاؿلٔا مْكْعا لُ لفظ(غيه) ّاٌ الــنيي ٙا٢ؿـلٕ الــنْكْي لـُ
ٍْ ما رالشِ اّاٜر اللغْٓو(الفْص بالؼ ٞمً غال مؼق٘).
التالت٘  :اٌ َه امليي ٙالياو مً الغيه ــ مطلق الفاٜذٗ ّالفْص بالؼ ٞــ ٍـْ
امليي ٙاملظتينر ٔـُ لفـظ الغُـيه و اطـتينا٢ا القـشآٌ اؿكـٔه ّالظـي٘ املطَـشٗ
ّالك٣و اليشبٕ الفـٔش ــ اليتش ّالؼيش ــ بتقشٓب :
هلٌ لفظـ

صغـيهس ّ صمغـامنس وـذ هلطـتينل

و القـشآٌ امٔـذ و مْاكــع

متيذدٗ ّ ،تؼَذ هلطتينا٢تَا مبخنْعَا علـ ٙاىَـا مبييـ ( ٙمـا ٓغـيه ّٓظفـش بـُ
حالَالً طَيِّبًاس ا٢ىفال  ،69 :ىيه
ّٓظتفاد )  ،ىظال وْلُ طبزاىُ ص َفكُلُىا مِمَّا غَىِمْ ُتمْ َ
تْحذ عذٗ اطتينا٢ا للفظ٘ و ميي ٙالغـيه املـمخْر مـً الكفـاس اّ املؼـشالو،
ن ِااَا او َلَوْ ه ُت ْم اِلَههغ َمَِهها ِو َم لِتَ ْأُُ هَُووَا اَ ُووَهها
ىظــال وْلــُ طــبزاىُ :ص سَ هيَوُى ُ الْ ُملَلَّوُههى َ
وَتَّ ِب ْع ُكمْس الفتش  ، 45:لكيُ مييـّ ٙمــذاب مـً الغـيه مبييـاِ الْطـٔع املطلـق ّ٢
( )4اؾامع ٤ركاو القشآٌ ـ تفظال القشطا  :ذ . 4 :8
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ميكــً ا٢طتؼــَاد بَــا علــ ٙاختـــاق املييــّ ٙرلــك لؼــْاٍذ عنْمٔــ٘ املييــٙ
ا٢طتينا٢ا القشآىٔ٘ و امليي ٙالياو ــ غـال اــاق

املْكْي لُ ّلْحْد بي

ــــ ٍّــْ وْلــُ طــبزاىُ :ص َفعِىْه َ اللَّه ِِ َمَِهها ِومُ ََ ِيه َ ٌس اليظــا 94 : ٛرٔــث اطــتينل
اللفظ٘ ((مغامن)) ٍّٕ مجع (مغيه) و مـا ٓغـيه ّٓظفـش بـُ ّٓيـال مـً الفْاٜـذ
ّا٢مْال ّا٢متي٘ بغال اؿشب النا ٓظَش ظ ٛ٣مً طٔاب ا ٘ٓ٦الْاسدٗ و مجع
مً املظلنو كشبْا و ا٢سض وال:ص يَا أَيُّهَا َّالَِيهَ آمَىُىا ِااَا ضَ َبْ ُتمْ فِي سَبِيلِ اللَّ ِِ
فَتَبَيَّىُهههىاس ّتتبتـــْا ّ ٢تقـــذمْا علـــ ٙوتـــر مـــً دٌّ ؼقـــق الفـــشِ ّقاسبتـــُ
ْ ُم ْا ِمىًهاس ثـه تقتلْىـُ مـً غـال
ال َس َلَْه َ
ه َأ ْلوَهغ ِالَه ْي ُك ْم الََّه َ
للنظلنوص َو َال َتوُىلُهىا ِلمَه ْ
ل ا ْلاَيَهها ِ ال ه ُّوْيَاس أٖ تقـــذٌّ
ؼقــق قــاسبتَه لغــشض دىٔــْٖ صتَبْ َتُِههىنَ عَ ه َ َ
اؿـْل عل ٙأط٣بَه ّامْايه  ،بر تتبتْا ّؼققـْا ّوـابلْا الظـ٣و بالظـ٣و
ّاحملب٘  ،ارا اتكه مغاىـه الكفاس الـنقتْلو ص َفعِ ْى َ اللَّ ِِ َمَِا ِومُ ََ ِي َ ٌسٍّزا ّعذ
ميُ طبزاىُ بمٌ ٓيْكَه مبيا ع ّ ْاٜذ ٓشصوَه آاٍا اىـُ عيـذ اهلل مغـامن الـتالٗ
ٍــٕ غــال املغــامن اؿشبٔــ٘ الـ

ــاتتكه َ ،ــزا اطــتينال وشآىــٕ و عنــْو الغــيه

ّالفاٜذٗ ّالشصب الــنظفْس بـُ ٣ٓ ٢ّ ،رـظ ٔـُ ػـاٍذ امـاص أّ وشٓيـ٘ ؿـاس ٘
الُٔ ٍّـْ ٓ١الـذ عنـْو املييـّ ٙأٌ اطـتينال اللفظـ٘ و غـال ٍـزِ آ٦ـ٘ بـإسادٗ
املييــ ٙاليــاو امليطبــق علــ ٙاملـــذاب اـــاقّ ،باختـــاسٍ :ــزِ هل٢طــتينا٢ا
القشآىٔ٘ بتنامَا ّفنْعَا تؼَذ عل ٙعنْو امليي ٢ ٙعل ٙخـْؿُ .
ٍّكــزا اطــتينا٢ا اللفظــ٘ ّمؼــتقاتَا و اؿــذٓث اليبــْٖ الؼــشٓ
ّارادٓــث اٍــر البٔ ـ

تؼــَذ بينــْو املييــ ٙىظــال مــا سّاِ( )4ػــٔا الطاٜفــ٘ و

ال تَزٓبو مً ط١ال ا٢ماو الـادب عً آٓ٘ مخع الغئنـ٘ وـال( : )ص ٍـٕ
ّاهلل ا ٢ـــادٗ ٓـــْو بٔـــْوس ّمـــا سّاِ الــــفاس و(بــــاٜش الـــذسحاا) مـــً
() 4الْطاٜر:ذ: 6ب 4مً ابْاب ا٢ىفال .8):
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تطبٔقُ( ٘ٓ٦ (4))مخع الغيـٔــن٘ علـ ٙمـطــلق الـفْاٜــذ ّا٢سصاب ّمـا سّاِ
الـــذّب

) (2

ـٕ ّؿٔ٘ اليـبـٕ(*) ليلٕ(ٓ :)ا علٕ اٌ عبذ الــنطلب طـًّ

و اؾاٍلٔــ٘ مخــع طــيً أحشاٍــا اهلل و ا٢طــ٣وّّ...حذ اليــضاً ــمخشذ ميــُ
َن لِلَّهِِ ُُ ُمََهُِس ،
اـنع ّتـذب بُ مىضل اهلل:ص وَاعْلَمُىا أَوَّمَا غَىِمْ ُت ْم ِمهْ شَيْءٍ فَأ َّ
ّأوْاٍا طيذاً ّد٢ل٘ ؿزٔش ) (3ابً مَضٓاس املتلنً لتفظال ا٢ماو اؾْاد ٓ٦ـ٘
مخــع الغئنــ٘ :ص الغيــاٜه ّالفْاٜــذ ٓشفــك اهلل َــٕ الغئنــ٘ ٓغينَــا املــشأ
ّالفاٜذٗ ٓفٔذٍا...س ّ ،مْ رلك متكـشس و أرـادٓتَه كـا ٓؼـَذ بينـْو مييـٙ
(الغيه) ٍّـْ عنـْو الفاٜـذٗ ّالفـْص بؼـٕ ٛىـا ع أعـه مـً غيـاٜه اؿـشب ّمـً
غالٍاّ ،هلٌ الاى
اليذٓذٗ ال

تيط

بيلَا هلطتينا ً٢و خـْق غياٜه اؿشب ىظال الشّآاا

) (4

الغئن٘ عل ٙالكيـض ّامليـذٌ ّالغـْق ّمٍْـا كـا ٓكؼـ

عً هلسادٗ امليي ٙاـاق اؾضٔ ٕٜكٌْ بربال٘ القشٓي٘ هلطـتينا ً٢و مييـ ٙحضٜـٕ
ّمــــذاب خـْؿـــٕ ٓـــذخر ؼـــ

املييـــ ٙاليـــاو  ،بـــر م٣رظـــ٘ فنـــْي

ا٢طتينا٢ا ــ ّبيلَا و ٍزا املييـ ٙاؾضٜـٕ ّو راـ ـــ تؼـَذ بينـْو املييـٙ
ّاىطباوـُ علـٍ ٙــزا اؾضٜـٕ ّراـ ّراـ  ،بـذلٔر عــذو القشٓيـ٘ الــاس ٘ ّعــذو
الييآ٘ امللزْظ٘  ،لْ الاٌ ميي ٙلفظ٘ الغيه خاؿاً الاٌ اطتينالُ و غالِ فاصاً
مُزتاحاً اىل عيآ٘ مَخـْؿ٘ ّوشٓي٘ ؿاس ٘ ّٓ ٢لزـظ ٍـزاٌ ٔيكؼـ

حضمٔـا

عذو خـْق امليي ٙا٤ؿر الـنْكْي لُ لفظ صغيهس .
ٍّكزا تتبع ا٢طتينا٢ا اليشبٔـ٘ الفــٔز٘ ـــ اليتـش ّالؼـيش اؾـاٍلٕ
ّؿذس ا٢ط٣و ــ للفظـ٘ (غـيه) ّمؼـتقاتَا ّم٣رظـ٘ فنْعَـا ـــ ّبيلـَا وـذ
() 4الْطاٜر:ذ:6ب 4مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع . 6) :
() 2الْطاٜر :ذ: 6ب 5مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع . 3):
() 3الْطاٜر :ذ : 6ب 8مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع . 5):
() 4الْطاٜر  :ذ 6ب + 2ب 3مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع .
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اطتينر و الزاّ ،راـ و الزا ّ،راـ و أؿر امليي ٙبينْمُ ــ تؼَذ عل ٙالٌْ
امليي ٙعنْو اليفع ّالفاٜذٗ ّالفْص بؼ ٞىا ع شاحع .
ّباختـاس  :ا٢طتينا٢ا القشآىٔ٘ ّاليشبٔـ٘ تؼـَذ بينـْو املييـّ ٙمشْلـُ
لكر ىفع ّسبش ّ اٜذٗ ٓفْص بَـا ّٓظفـش بَـا ّبيـذو اختــاق املييـ ٙبالفْاٜـذ
الـنالٔ٘ الـنظتزـل٘ مً رشب الكا شًٓ ّغلب٘ املظلنو .
الشابي٘  :هلٌ التاب

قَٔاً ّالـنمثْس وطئاً مً تفكـشاا أٍـر البٔـ

اليبـْٖ

ّارادٓث أٜنتَه( ٍْ )/تينٔه املغيه ّالغيه لكر اٜذٗ راا مالٔ٘ ــ ولٔل٘ أو
التالٗ ــ مً غال هلختـاق بغياٜه رشب الكا شًٓ  ،قـذ ّسدا سّآـاا الـتالٗ
عً أٜن٘ اٍـر البٔـ (ٓ)/كـاد تبلـغ الــن ٘ٝسّآـ٘ ٍّـٕ تفظـش آٓـ٘ اـنـع أّ
تيشض يا أّ تتبتُ و الر مغيه ّ اٜذٗ  :و غياٜه اؿشب مـع الكـا شًٓ ّو مـا
ٓظتخشذ مً ا٢سض اّ مً البزش بالغْق اّ امليذٌ اّ الكيض ّما ٓظـتفاد مـً
التخاساا ّاإلحاساا ّاـٔاط٘ ّالضساع٘ ّالـياع٘ ّو اؿشاو املختلح عـ٣ل
مل ٓتنٔض ّمل ٓيـشف ؿـاربُ ّو ايـذآا ّو الـر مـا أ ـاد اليـاغ مـً ولٔـر أّ
الــتالّ ،ؼــزس مــً التقـــال و د يــُ ّآـــالُ اىل مظــتزقُٔ  ،شاحــع التفاطــال
باملــمثْس مــً رــذٓتَه( )/ىظــال تفظــال الربٍــاٌ ــــ آــ٘ ا٢ىفــال  44 :ــــ ّساحــع
الْطاٜر ّمظتذسالُ ّالبزاس ّالْاو ّغالٍا ػذ الكتال حذاً ّوـذ ٓفـْب الــن٘ٝ
ّمخظو رذٓتاً ّ َٔا الـزٔش طيذاً ّالْاكش د٢ل٘ كا ٓفٔذ م٣رظتَا الـٔقو
ّاؾضو بتيلق اـنع عيذ اٍر البٔ (ط٣و اهلل علَٔه) بكر ما غينُ ا٢ىظـاٌ
مً ػٕ ٛولٔر أّ الـتال مـً دٌّ اختــاق بــنا ٓغـيه و اؿـشب  ،بـر ّسدا
سّآاا ىبْٓ٘ ػشٓف٘ و مَخامع رذٓث أٍر الظـي٘ ـــ ٍّـٕ ولٔلـ٘ ٓـمتٕ عشكـَا
وشٓبا ــ تـتب

الـخنع و الشالاص ــ الـنيذٌ ّالكيض ّ -ـٕ الظْٔب  ٍّْ -مجع

طٔب ٍّْ اليطاّ ٛالفاٜذٗ . -

( ........................................................... )44قُ اـنع ّا٢ىفال

ّٓتزـر مً مَخنْي ما تقذو  :أٌ الْاسد ـٕ الـيف الـقشآىــٕ التؼـشٓيٕ
صوَاعْلَمُىا أَوَّمَا غَىِمْ ُتمْ ِمهْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَِِّ ُُ ُمََُِس بلنٔن٘ القشاّ ًٜالؼْاٍذ الـ
عشكياٍا ٍْ الر ما غيه ّاطتفٔذ ّرـر علُٔ املكل

ّ اص بالظفش بُ ّاؿـابُ

مـً خـال مـادٖ ّىفــع مـالٕ ٔكـٌْ اـنـع شٓلــ٘ هلئـ٘ ميـْؿـ٘ و القــشآٌ
ّالظـــي٘ املطَـــشًٓ ٍّـــٕ كـــشٓب٘ ػـــشعٔ٘ علـــ ٙالـــذخر الؼخــــٕ ّالـــْاسد
الـخـْؿٕ لكر مكل

ّبيظب٘ (. )%21

ّثـن٘ هلػكال ٓرتدد عل ٙألظـي٘ ّأوـ٣و بيـ
بي

مشتكضاا ا٢مامٔ٘ -أتباي مذسط٘ اٍر البٔ

املؼـككو و دٓـً اهلل أّ و
(ّ -)/مُزـلُ :

هلٌ كشٗ تينٔه شٓل٘ اـنع مبتذع٘ لٔع يـا أؿـر و الظـي٘ احملنذٓـ٘ أّ
اليلْٓــ٘ ّمل ٓيــشف هلثبــاا اـنــع و غــال (غئنــ٘ اؿــشب) الامليــادٌ ّاسبــا)
التخاساا ّمٍْا هل ٢و القشٌ التاىٕ ايخشٖ ــ صمـً البـاوش ّالــادب علَٔنـا
الظ٣و ــ ّ ٔنا بيذ رلك ّو التب الفقُ ا٢مامٕ ّ ،لْ الاى

آٓـ٘ اـنـع تيـه

غال (غئن٘ اؿـشب) لنـارا مل ٓيَـذ أّ مل ٓتيـاسف تــذٖ سطـْل اهلل ّأمـال

املــ١ميو ( )-و صعامتَنــا ٤خــز ا٢مخــاغ مــً أسبــا) التخــاساا ّ ْاٜــذ
ا٢التظاباا مً باطً ا٢سض ّمـً البزـش ّمـً صساعـ٘ ا٢سض النـا مل ٓيَـذ

بيث الينال ؾبآ٘ ا٢مخاغ  ،مع اىـُ وـذ تيـاسف ميَنـا بيـث الينـال ؾبآـ٘
الضالْاا ّأخزٍا ّتقظٔنَا بو مظتزقَٔا ّ ،لْ الاٌ متلـُ متياس ـا و اـنـع
ليقر ّاػتَش ّراي خربِ و املذّىاا .
ٍّزِ ػبَ٘ ّأٍ٘ اماو اليف القشآىٕ التؼشٓيٕ اليظٔه املذعْو بالشّآـاا

امليـْمٔ٘ ــ عً الياّ Sآلُ Œــ ّ ،ىْكش ٍزِ الفكشٗ كنً ىقـا متيـذدٗ
ػتنع ّتيله بيلَا اىل بي

ّٓتْلذ الٔقو بلي

ا٢ػكال ًٍّّ الؼبَ٘ :

اّ٢ىل  :ــ اٌ تينٔه اـنع لغال غياٜه اؿشب املمخْرٗ عيذ مقاتل٘ الكفاس

اخباس تيْٓ
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اؿشبٔو ٍْ مْحْد و التب رذٓث الفشٓقو عً سطـْل اهلل (ّ )Sعـً أمـال
املــ١ميو (ّ )عــً أٜنــ٘ أٍــر البٔــ (ّ ،)Œوــذ ّسدا و التــب رــذٓث
اؾنَــــْس ّغالٍــــا :سّآــــاا مــــمثْسٗ عــــً سطــــْل اهلل (ّ )Sعــــً أمــــال

امل١ميو( )تتب

اـنع و الشالاص ــ امليـذٌ ّالكيـض ـــ ّو الظـْٔب ـــ ٍّـْ

مبييــ ٙاليطــاّ ٛاليفــع ــٔيه مجٔــع الفْاٜــذ ّاليطآــا ّا٢سصاب ّميَــا أسبــا)
التخاسٗ ّالضساع٘ ّالـياع٘ ّ ،ميُ ٓ ٢ـش القْل  :هلٌ تينـٔه متيلـق اـنـع
كشٗ مبتذع٘ و صماٌ الباوش ّالـادب(ّ ،)-ىيشض املَه مً ٍزِ ا٤خباس:

ميَا اؿـذٓث اليبـْٖ املؼـَْس و حْامـع رـذٓث اٍـر الظـي٘ ـــ و ؿـزٔش
البخاسٖ ّمظله ّالرتمزٖ ّ ،مظيذ أفذ ّغالٍا ــ ص و الشالـاص اـنـعس ،
ّوذ ظش الشالاص و اللغ٘ مبا سالض ّثب

و ا٢سض الامليادٌ ّالكيْص املذ ْى٘ و

ا٢سض ،بر سّٖ و ارادٓتُ ( )Sتفظـال الشالـاص بَنـا شاحـع طـيً البَٔٔقـٕ
(ذ )456: 4ػذ الشّآاا املفظشٗ أّ املطبق٘ للشالاص عل ٙاليْص اؾاٍلٔ٘ املذ ْىـ٘
و ا٢سض ّاملظــتخشح٘ ميَــا ىظــال مــا سّٖ مــً ّحــذاٌ سحــر اليــضاً و خشبــ٘

حاٍلٔ٘ خـا ٛسطـْل اهلل(ّ )Sطـملُ ّأحـاب  :ص ّ ،...هلٌ ّحذتـُ و خشبـ٘
حاٍلٔ٘ اّ و وشٓ٘ غال مظكْى٘ فُٔ ّو الشالاص اـنعس ٍّٕ تتب

اـنع و

الكيض ّو امليذٌ ــ ال شالـاص ـــ ّ ،ىظـال مـا سّٖ مـً دخـْل سحـر خشبـ٘ لقلـاٛ
راحتُ تياّل لبي٘ لٔظـتطٔب بَـا اىَـاسا علٔـُ تـرب ًا مخـزٍا ّأتـ ٙبَـا الـيا

(ْ )Sصىَا ٍٕ ارا ٍٕ ممتادسٍه قال سطْل اهلل ( : )Sصٍزا سالاصُٔ ّ ،

الـخنع س )ّ ، (4سّ ٚالبَٔقـٕ أٓلـ ًا سّآـاا متيـذدٗ تفظـش الشالـاص أّ تطبّقـُ
عل ٙامليذٌ شاحع طييُ(ذ )452 : 4ميَا  :ما سّاِ عً اليا ( )Sمـً وْلـُ :
ص و الشالــاص اـنــعس قٔــر لــُ ّ :مــا الشالــاص ٓــا سطــْل اهلل وــال (: )S

( ) 4مظيذ افذ ذ + 428 : 3طيً البَٔقٕ ذ. 456 : 4

( ........................................................ )46قُ اـنع ّا٢ىفال

ص الزٍب ّالفل٘ الزٖ خلقُ اهلل و ا٢سض ْٓو خلق س ّمً ٍيا وك ٙعـً
مجــع مــً قَــا ٛالظــي٘ اّ٢اٜــر تٔــاٍه بْحــْب اـنــع و الشالــاص ّ ظّــشِّ
بامليـــذٌ ّاؾـــْاٍش املظـــتخشح٘ مـــً ا٢سض  ،بـــر ركـــ ٙابـــً الرتالنـــاىٕ و
( اؾـــْاٍش اليقـــٕ) و ٍـــامؽ ( الظـــيً الكـــرب ٚللبَٔقـــٕ) ( :ذ )454: 4عـــً
الضٍشٖ ــ ٍّْ قُٔ البال ــ وْلُ (:و الشالاص ــ امليذٌ ّالل١ل ١ىـشذ مـً البزـش،
ّالييرب مً رلك ــ اـنع) ّوتنر الْىُ سّآ٘ ىبْٓ٘ للضٍشٖ ّوتنر الْىُ تٔا
ٍّٕ تتب

اـنع و امليذٌ ّو غْق البزش ــ الل١لّ ١الييرب ــ .

ّو ّؿٔ٘ اليا( )Sليلٕ( )النا سّ ٚالـذّب و الفقُٔ ّاــال :
صٓــا علــٕ :هلٌ عبذال ــنطلب ط ـًّ و اؾاٍلٔــ٘ مخــع طــيً أحشاٍــا اهلل لــُ و
اإلط٣و…ّّحذ اليضا مخشذ ميُ اـنع ّتـذب بُ ،اىضل اهللصوَاعْلَمُىا أَوَّمَا
َن لِلَِِّ ُُ ُمََُِس)ّ (4وشٓب ميُ مشّٖ عً ا٢ماو الشكا (. )
غَىِمْ ُت ْم ِمهْ شَيْءٍ فَأ َّ
ّمً ا٢رادٓث اليبْٓ٘ الؼشٓف٘ الـ

تتبـ

اـنـع و غـال غيـاٜه اؿـشب

وْلُ( : )Sصو الظْٔب اـنعسّالظْٔب مجع طـٔب ٍّـْ اليطـاّ ٛاليفـع
ّالفاٜذٗ  ،وال و لظاٌ اليشب  ( :الظٔب  :اليطاّ ... ٛو رذٓث ا٢طتظقا: ٛ
ّاحيلــُ طــٔب ًا ىا يــ ًا أٖ عطــاّ . ٛهــْص أٌ ٓشٓــذ  :مطــش ًا طــاٜبا أٖ حاسٓــا ،
ّالظـْٔب  :الشالـاص ٤ىَـا مــً طـٔب اهلل ّعطاٜـُ ّ ،و التابــُ لْاٜـر بـً رخــش
صّو الظْٔب اـنعس هلىتٍَّ ،ٙزا اـرب دلٔر عنْمٕ علـ ٙثبـْا اـنـع
و الر عطا ّ ٛاٜذٗ ّىفع ٓشد للنكل

ٔؼنر عطا ٛالتخاسٗ ّالـياع٘ ّميـا ع

الضساع٘ ّغْق البزش ّ ْاٜذ الكيْص ّامليـادٌ املظـتخشح٘ مـً ا٢سض ّغـال
رلك مـنا أّكزتُ ىـْق ّأرادٓث أٍر البٔ

( )إىَا بممجيَا عطـاٛ

اهلل ّطٔبُ ليبادِ .
( ) 4الْطاٜر ذ 6ب 5مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 4) + 3
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ٍزِ الشّآ٘ ّاسدٗ و التاب اليا ا٢الشو (*) ّتْحَٔاتـُ اىل ا٢ؤـال مـً
اٍــالٕ رلــشمْا رٔــث التــب الــَٔه ٓــممشٍه ( بإوامــ٘ الـــّ ٗ٣آتــا ٛالضالــاٗ
ّالـــــذو٘ ّ ،و الظــــْٔب اـنــــع) شاحــــع (اطــــذ الغابــــ٘ ذّ )38 :3و

(اإلؿاب٘ :ذّ)218 :2وذ ّسد ٍزا اليف و سطالتُ( )Sهلىل ( ّاٜر بً رخـش
اؿلشمٕ) ّتْحذ ٍزِ الشطال٘ مفـل٘ و ىَآ٘ ا٢سب للقلقؼيذٖ(ق.)24
ٍزِ عنذٗ الشّآاا اليبْٓـ٘ املـمثْسٗ و حْامـع رـذٓث اٍـر الظـي٘ ٍّ،ـٕ
رخ٘ علَٔه تذعه الـنمثْس عً أٍر بٔ

اليبْٗ (. )S

ّثـن٘ سّآاا عً امال املـ١ميو( :)ميَـا مـا سّٖ

)(4

مـً أٌ علٔـاً()

عيذما بيتُ سطْل اهلل()Sاىل الٔنً أتٕ بشالاص مخز ميُ اـنـع ّد ـع بقٔتـُ
اىل ؿاربُ بلـغ الـيا( )Sمعخبـُ مـا ؿـيع ّ ،ميَـا مـا سّٖ

) (2

و ( الكـاو

ّالتَزٓب) مً أٌ سحّ ً٣حذ سالاصاً عل ٙعَذ امال الـن١ميو قـال( )لـُ :
ص أدّ مخــع مــا أخــزا ــاٌ اـنــع علٔــكس ّ ،ميَــا مــا سّٖ

) (3

متكــشساً
٢
مـا ً

ــ ّبي

طشوُ ؿزٔش ــ مـً اىـُ اتـ ٙسحـر امـال املـ١ميو قـال  :الظـب

اغنل ـ

و مطالبــُ رــّ ٢٣رشامــا ّوــذ أسدا التْبــ٘ ّ ٢أدسٖ اؿــ٣ل ميــُ

ّاؿــشاو ّوــذ هلخــتلح علـّٕ  ،قــال أمــال املــ١ميو  :صتـــذب أّ أخــشذ مخــع
مالك اٌ اهلل وذ سكٕ مـً ا٢ػـٔا ٛبـاـنع ّطـاٜش املـال لـك رـ٣ل س ّوـذ
سّٖ عً امال امل١ميو ( )وْلُ  :صٍلك الياغ و بطْىَه ّ شّحَه ٤ىَـه
مل ٓ١دّا الٔيا رقياس

) (4

ّرقَه مخع ما غينْا ّاطتفادّا  ،ماللْا ّتضّحْا

مً دٌّ ادا ٛرقَه ٔكْىٌْ غاؿبو راحبو لـزقَه عيَه .
() 4عنذٗ القاسٖ ػش) ؿزٔش البخاسٖ ذ. 412 : 9
() 2الْطاٜر ذ 6ب 6مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 4
() 3الْطاٜر ذ 6ب  41مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع .
( ) 4الْطاٜر ذ 6ب  4مً ابْاب ا٢ىفال )ّ 4غالِ .

( ........................................................ )48قُ اـنع ّا٢ىفال

ٍزا عشض طشٓع لـنا ٍْ ممثْس مـً اؿـذٓث الــنزنذٖ ّاليلـْٖ ّ ،ميـُ
ٓتبو ّحْد التؼشٓع الينْمٕ ملتيلق اـنع ّ ،لٔع بـذعاً  ،النـا تـبو ّحـْد
تْ ٚبْحْب اـنع و غال غئن٘ داس اؿشب الالشالاص ــ الـنيذٌ ّالكيـْص ـــ
عيذ بي

قَا ٛالظي٘ اّ٢اٜر ّميَه بي

ثه امظشا الفتْ ٚعيذ املتمخشًٓ أّ هلىيذم

اٜنـتَه الكبـاس احملرتمـ٘ تـاّاٍه ،
ّاػتَشا تْ ٚا٢ختـاق .

التاىٔــ٘  :اىــُ ٓظَــش مــً تتبــع سطــاٜر ّالتــب ّعَــْد سطــْل اهلل( )Sاىل
الْ ْد ّاىل القباٜر الزًٓ اطلنْا علٓ ٙذُٓ ي ً٣أّ الاٌ ٓشحْ هلطـ٣مَه ّوـاو
بذعْتَه مً طشٓق آفاد مبيْثُٔ ّٓ ،بذّ مً م٣رظتَا اىُ ( ؿلْاا اهلل علُٔ
ّالُ)طالب بمدا ٛاـنع ّد يُ ــ ٍّْ متكشس ميُ رظبنا ٓظَش للنتتبـع ـــ لـه
ٓقتـش حَادِ ( )Sعل ٙاملطالب٘ بالضالْاا ّالـذواا لفقشا ٛاملظلنو بر وـذ
بيث الينال ٤خز اـنع ّحبآ٘ الضالاٗ ميـاً ،ىيـه ٓ٣رـظ َٔـا الرتالٔـض علـٙ
الضالاٗ ّبيث الـخباٗ االتش مً اـنـع ّ ،ليلـُ مـً حَـ٘ أٌ الضالـاٗ مـً أسالـاٌ
ص َقَةً ُت َهِّ ُ ُو ْم
َُْ ِمهْ أَمْىَالِ ِهمْ َ
ا٢ط٣و ّوذ امشِ اهلل بمخزٍا رو وال طبزاىُ ص ُ
وَتُزََِّي ِهمْ بِهَا َوصَلِّ عَلَيْ ِهمْس التْب٘ 413 :اطتزق ٍزا الفشض الرتالٔـض و الطلـب
ّبيث الـخباٗ ّتقظٔنَا عل ٙالفقشا ٛامليْصًٓ  ،بٔينا اـنع ٍـْ رـق لشطـْل

اهلل(ّ )Sوشباِ ّٓذعِْ اؿٔاّ ٛالرت ع عً اؿـق الؼخــٕ اىل عـذو ا٢ؿـا)
ّا٢ؿشاس علُٔ ؼفظا عل ٙعلْ مقامُ ّس ي٘ ػمىُ ّٓ .لاف الُٔ  :اٌ املظلنو
ـ و اّاٜر عـش ا٢ط٣و ـــ الـاىْا و اؾضٓـشٗ اليشبٔـ٘ ّٓغلـب علـَٔه ا٢ػـتغال
برتبٔ٘ اؿْٔاىاا ّصساع٘ اؿبْب ّاليخٔر ّٓيذس مباػشتَه للتخاسّٗ ،لير ٍزا
ملـــا ا اىل رلـــك دايي للرتالٔـــض و عــــش الشطـــْل ّاـلفـــا ٛعلـــ ٙالضالـــْاا
ّالـذواا اـفٔفـ٘ اللفتَـا علـ ٙاملظـلنو اّ٢اٜـر دٌّ اـنـع التقٔـر اللفتـُ
ّالكتال وـذسِ تتبٔتـ ًا للـذًٓ و ولـْبَه ّعقـْيه رتـٓ ٙـتنكً ّٓشطـا ٔـذعْىَه هلىل

الـخنع ٍّكزا ير اٜ٤ن٘ (. )

اخباس تيْٓ

ايامشٕ باـنع )49(.........................................

ّوــذ تكــٌْ ثــن٘ دّاي أخــش ، ٚبــر ٍيــاـ داي طــلطْٖ عظــٔه ا٢ثــش دعــا اىل
طنع رق اـنع ّالظكْا عـً الــنطالب٘ بـُ ليـْدِ بـاليفع علـ ٙاٜنـ٘ اٍـر
البٔ

النا طيْكزُ .

ّالينذٗ ٍيا بٔاٌ تـذٖ سطـْل اهلل(٤ )Sخـز ا٢مخـاغ ّالــنطالب٘ بَـا

ـــ علـ ٙمـا ٓظَــش مـً بيـ

الْثـاٜق التمسٓــخٔ٘ الْاؿـل٘ الٔيـا ٓ -يبغـٕ لطالــب
ما سأٓيا  :ــ

اؿقٔق٘ أٌ ٓ٣رظ الـنظاٌ ّ ،ىيشض لبي

ميَا سطالتُ ( )Sهلىل أؤال رلشمْا ٓيلنَـه اؿـْل تؼـشٓع ا٢طـ٣و ،

ّ َٔا وْلُ  :صّو الظْٔب اـنعس ّوذ طـبق عشكـَا ّبٔـاٌ مييـ ٙالظـْٔب
ّطبق بٔاٌ بي

مـادسِ ال

اطلييا علُٔ .

ّميَا التابُ اىل اٍر الٔنً ــ ّوـذ سّاِ الـب٣رسٖ و ( تـْ) البلـذاٌ ) 84 :
ّو طــالٗ ابــً ٍؼــاو (ذ ) 265 : 4رــو بيــث الــَٔه عنــشّ بــً رــضو ٓيلنَــه
ػشاٜع ا٢ط٣و ّ ،و اليَذ احملنذٖ الَٔه  :ص عَذ مـً مــزنذ الـيا سطـْل
اهلل لينــشّ بــً رــضو رــو بيتــُ اىل الــٔنً  :أمــشِ بتقــْ ٚاهلل ّأٌ ٓمخــز مــً
الـنغاىـه مخع اهلل ّما التب اهلل عل ٙامل١ميو مً الـذو٘ مً اليقاس :عؼش ما
طقٕ البير ــ ٍّْما طق ٙبيشّوُ ــ ّطق

الظناّ، ٛىـ

اليؼـش مــنا طـقٙ

الغشبس ــ ّالغشب  :الذلْ اليظٔنـ٘ ـــ ّ ،وشٓـب ميـُ ّبملفاظـُ التابـُ اىل اٍـر
الٔنً رو بيث الَٔه ( ميار بً حبر ) عل ٙما سّاِ و ( تْ) البلذاٌ )83 :

ّ ( تاسٓا الٔيقْبٕ ذ ، ) 64 : 2بر اىُ( )Sملا بيث ( علٕ بـً ابـٕ طالـب )
اىل اٍر الٔنً ّ ِ٢ا٤مخاغ ّالقلا ٛــ عل ٙما سّ ٚابً القٔه و ( صاد املياد
 :ذّ ) 47 : 4غالِ . -

ّامل٣رظ عذو ظَْس اسادٗ غياٜه اؿشب مً (الـنغاىـه) ّ(اـنع)و ٍزِ
الْثاٜق ،اٌ أٍر الٔنً وذ أطلنْا ّهلطتتب التْرٔذ َٔه ارتاحْا اىل التفقُ

ّاىل اداسٗ ػــّ١ىَه بيــث ( )Sأؿــزابُ ٓيلنــْىَه ػــشاٜع ا٢طــ٣و ّ ــشّي

( ........................................................ )21قُ اـنع ّا٢ىفال

الذًٓ ّاركامـُ ّميَـا ركـه اـنـع٢ّ ،بـذ اٌ تكـٌْ املغـامن ظـاٍشٗ و غـال
غياٜه اؿشب الا٤سبا) التخاسٓ٘ ّالكيْص ّامليادٌ املذ ْى٘ و ا٢سض ّمٍْا .
ّميَــا التابـــُ اىل عـــذٗ مـــً القباٜـــر اليشبٔـــ٘  :ص أٌ لكـــه بطـــٌْ ا٢سض
ّطَْيا ّت٣ي اّ٢دٓ٘ ّظَْسٍا عل ٙأٌ تشعْا ىبتَـا ّتؼـشبْا ماَٜـا علـ ٙأٌ
ت١دّا اـنع س شاحع ( اليض الينال  :ذ ( ّ ) 65 : 4طبقاا ابً طـيذ  :ذ4
 : 467 :بّ ، ) 2مــً الْاكــش د٢لــ٘ الــيف ــــ الظــابقُٔ ــــ علــ ٙعنــْو متيلــق
الـخنع لـنا َٓخشذ مً ا٢سض مً الـضسّي ّمـً امليـادٌ ّالكيـْص ٍّـزا غـال
( غئن٘ اؿشب ) .
ّٓكاد هذ املتتبع املتممـر و الْثـاٜق اليبْٓـ٘ :الؼـشٓف٘ الكـتال مـً ىــْق
ا٤مش بمدا ٛاـنع ّد يُ ّاعطا ُٜمً املغامن ص ّتيطـْا اـنـع مـً املغـيه س
ّليلَا تبلغ اليؼشًٓ اّ تضٓذ ٍّٕ ،التب مبيْثـ٘ ملـً اطـله ّخـشذ عـً الكفـش
ٓكفٔيــا بيلــَا كــا ؿــذس هلىل أىــاغ أطــلنْا ّاىتَ ـ

قــاسبتَه ّتلــنً ا٢مــش

غنع املغامنٔ ،تيو الٌْ املشاد ميَا الفْاٜذ ّامليا ع الـ

ٓظفـش بَـا املظـلنٌْ

و رٔــاتَه املياػــٔ٘ ّتيــام٣تَه اليادٓــ٘ مــً دٌّ وتــال ّرــشب  ،تْحــذ ٍــزِ
امللامو و غالب حْامع رذٓث أٍر الظي٘ ّالتب التاسٓا ّالشحال ّ ٢ىشٓذ
التفـٔر ّعشض اليـْق ّالْثاٜق مً مـادسٍآ ،كفٔيا الينارذ امليشّك٘.
ّو كْٓ ُٜكٌْ القْل بمٌ التؼشٓع اليـاو و اـنـع ّتيلقـُ بكـر اٜـذٗ

غال (غئن٘ اؿشب) مظتزذج و صمـاٌ الــادوو (ٍ )-ـٕ مَزـ

دعـْٚ

ػاىب اؿقٔق٘ ّالْاوع ّٓبطلـَا الْحـذاٌ الْثـاٜقٕ ّاؿـذٓتٕ  ،النـا اٌ القـْل
بيذو ىـب الينال ٤خز ا٢مخاغ ّتفشٓقَا و مظتزقَٔا وْل ُٓخاىب اؿقٔق٘
النا اتلز

بي

الؼْاٍذ عل ٙتؼـشٓع مطلـق مـْاسد ا٢مخـاغ لـ ٣عـً

مخع غئن٘ اؿشب ال

الاٌ يا مْوـع و بٔـ

املـال ّ عيـذِ عامـر ٓقظـه و

اخباس تيْٓ
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املظــتزقو رٔــث سّٖ

) (4

أىــُ حــا ٛاىل سطــْل اهلل( )Sبي ـ

اوشباٜــُ ّابيــاٛ

عنْمتُ ٓطالبٌْ باطتينايه عل ٙالضالْاا للتنكً مً الضّاذ مبـ( ٙؿلْاا
اهلل علُٔ) ّوال  :ص اٌ الـذو٘ َ ٢تزرّ لٕ ّ ٢لكه ،امنا ٍٕ اّطـاخ اليـاغس
ثـه اطـتذع ٙعاملــُ علـ ٙا٢مخـاغ ( مَزنٔــ٘) مـً بـين صبٔــذ ّطلـب ميــُ اٌ
ٓضّذ ابيتُ اىل (الفلر بـً اليبـاغ ) ّاٌ ٓيطـٕ الــذاب مـً ا٤مخـاغ مـً
اطــتينلُ علَٔــا ٍّ .ــزا اـــرب ٓ١الــذ التـــذٖ الشطــالٕ ؾبآــ٘ امخــاغ

ال ـ

الغياٜه اؿشبٔ٘ ّغالٍا  ،لكيُ مع عذو الرتالٔض ٤ىُ رقُ ّرق اوشباّ ُٜو باطيُ
الؼشٓ

دّايي عل ٙعذو ا٢ؿشاس ّا٢ؿا) .

اليقط٘ التالت٘  :ــ ّوذ تـذ ٚمجع مً املظلنو بيذ ّ اٗ سطْل اهلل ()S
ؿخب ا٢مام٘ ّاـ ٣ـ٘ عـً مظـتزقُ امليــْب و غـذٓش خـه ٤حلـَا ّ ،مـً
ــشّي ا٢مامــ٘  :رخــب ــذـ ّا٤مخــاغ عــً آل بٔـ

الشطــْل ( )Sالــٕ ٢

ٓتقّْا عل ٙاملياسك٘ الظٔاطـٔ٘  ،رٔـث أٌ ٤مخـاغ الغيـاٜه الـ

حيلـَا اهلل

لـنزنذ(ّ )Sآلُ ّوشباِ دّسا و ا٢طتياى٘ بُ عل ٙالينر امللاد املظَش للزق
ّاملظلْمٔ٘ ّرـر ما رـرّ ،كا رـر  :رخـب اـنـع مـع تيَـذ الـبي
بذ ع ارتٔاحاا آلـ ٍاػه ّتضّهَه مب ٙعلٕ ّابً عباغ وبْل رلك ّتيففْا
عً املطالب٘ ّامل٣رق٘ ــ ٍّزا مشّٖ و التب الفشٓقو عل ٙما ٓظَـش للنطلـع أّ
املتتبع أّ املشاحع ٢ّ ،ىشٓذ التفـٔر ٔنا ٓ١ط

لْوْعُ ّٓ ٢يفع الـذًٓ اؿـق

هلظَاس تفــٔلُ  ،بـر ىقـْل  :رـاّل مجـع ّتــذّا لطنـع بيـ
ــ ّميَا تؼشٓع تيلـق اـنـع بكـر مـا غـيه املكلـ

ّ -بـزل

التؼـشٓياا
اؾَـْد اؾبـاسٗ

ــ خـْؿاً و الذاٜشٗ ا٢مْٓ٘ صمً اـلٔف٘ التالث ّميآّ٘ ّٓضٓذّ -الاى

يزِ

() 4ساحع ؿـزٔش مظـله بؼـش) اليـّْٖ :ذ  7بـاب ؼـشٓه الضالـاٗ علـ ٙسطـْل اهلل ّآلـُ ق 475ـــ
+481الْطاٜر ذ 6ب 29مً ابْاب املظتزقو للضالاٗ ) . 4

( ........................................................ )22قُ اـنع ّا٢ىفال

اؾَْد اليتاٜد امللنْط٘ ّالادا تيْد حاٍلٔ٘ عنٔا ٛلـْ ٢ىَلـ٘ اؿظـو()
ّحَادِ بلظاىُ ّسّرُ ّاؿزابُ ّدمـُ ّاختـُ اليقٔلـ٘ ّابيـُ اليلٔـر كـاٌ يـا
دّس عظــٔه و اؿفــاظ علــ ٙبٔلــ٘ ا٢طــ٣و ّاؿــْل تؼــشٓياتُ ّو ميــع تــمثال
اؾَْد اؾباسٗ مع بزل ا٢مْال اليظٔن٘ ــ رقْب املظـلنو ّامـْال قـشاَٜه ـــ
و طنــع اؿقــاٜق ا٢طــ٣مٔ٘ ّرخــب ا٢مامــ٘ عــً آلـــ البٔ ـ

ّىؼــش بغلــَه

ّلييَه كاٌ ميَه مـا ٓيـذ ٚميـُ حـبو التـاسٓاّ ،لـْ اسٓـذ تفــٔر الؼـْاٍذ
لكاٌ التابا مفـ ٢ّ ، ً٣ىُزب التـفـٔر بر ىشٓذ ا٢ػـاسٗ اىل دّس ( الــن١امشٗ
الظٔاطٔ٘) و رخب ( ا٢مام٘ ) ّ( الـخنع ) عـً رقٔقتَنـا ا٢طـ٣مٔ٘ الـ

ابلغَا سطْل اهلل (ّ ،)Sمً ٍيا ملا كيف

وْٗ الذّل٘ ا٢مْٓ٘ و صماٌ البـاوش

ّالـادب ( علَٔنا الظ٣و ) طيٍ ٙزاٌ ا٢ماماٌ ــ بـخذ بـالغ ـــ ليؼـش اركـاو
الذًٓ اؿئ
ارٓي

ّأٍنَا :عقٔذٗ ا٢مام٘ ّتفشعاتَا الـنطنْط٘ ّميَا رق اـنع

اخباسِ ّاىتؼشا اركامُ بو اتباي اٍر البٔ ( )خـاٛا عؼـشاا

الشّآاا ّؿذسا ميَه ّؿاس ــ تيلق اـنع بكر مغيه ّ اٜذٗ ــ طابيا عاما
للفقُ ا٢مامٕ خاؿ٘ ،مع أىُ ــ و اؿقٔق٘ ــ تؼشٓع الـَٕ وشآىٕ ،لكيُ طشأ علُٔ
التزشٓ

التؼـشٓيٕ ـــ بقــش داٜـشٗ متيلقـُ بــنغيه اؿـشب خاؿـ٘ ـــ مظـتغلو

الظــشف الظٔاطــٕ الـــنزٔح بمٜنــ٘ أٍــر البٔ ـ (ّ )Sطــكْتَه عــً رقَــه :
اـنع لـنـلز٘ اط٣مٔ٘ عظن ٍٕ ٙالتزفظ عل ٙأطـع الـذًٓ عيـذ اليـاغ
النا طشأ علُٔ اؿخب الظلطْٖ ــ بـنيع بزلُ بتنامـُ ٍّـْ رقَـه  ،ـ ٣عخـب
ارا هلمظش تؼشٓع اـنع ّتيلقُ بكر ما غيه املكل

مً ػ ٞىا ع ّ ٢بذع٘ و

اىتؼاس اركاو اـنع ّعنْو متيلقُ ّمْاسدِ و القشٌ التـاىٕ ايخـشٖ عــش ا٢مـاو

الباوش ّالـادب ّمً بيذٍنا مً اٜن٘ اٍر البٔـ ( )ـاٌ م٣رظـ٘ التـاسٓا
ّكي

وْٗ الظلط٘ ا٤مْٓ٘ املتآمشٗ عل ٙبـين ٍاػـه ّم٣رظـ٘ رالـ٘ املظـلنو

ّاؿكاو ّاغشاكَه اـفٔ٘ تْكش اؿقٔق٘ املزالْسٗ تام٘ .

اخباس تيْٓ
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ّمـ نا تقذو ٓتلش اىُ ٓ ٢يبغٕ ملظـله اىكـاس ّحـْب اـنـع الـزٖ اتفقـ
علٔــُ تــاّ ٚالفقَــا ٛرٔــث ؿــاس اؿــر الْحــْب كــشّسٗ دٓئــ٘  ،ىيــه عنــْو
متيلقُ ــ الر مغـيه ّسبـش ّ اٜـذٗ ٓفـْص بَـا ّٓظفشٍـا املظـله ـــ ٍـٕ كـشّسٗ و
الـنزٍب ا٢مامٕ .
ٍّزا ـــ هلىكـاس ّحـْب اـنـع و أؿـلُ أّ و عنـْو تيلقـُ بــنْاسدِ ـــ ٢
ْٓحب اىذساذ امليكش لُ و طلك الكـا شًٓ ٢طـٔنا مـع ارتنـال الؼـبَ٘  ،ـاٌ
هلىكاس اللشّسٖ ْٓ ٢حـب اــشّذ عـً داٜـشٗ ا٢طـ٣و هل ٢أٌ ٓظـتلضو اىكـاسِ
تكزٓب اليا (ّ )Sاىكاس ىبْتُ ّما حا ٛبُ مً التؼشٓع القْٓه ــ عل ٙما ؼقق
و شّي(لاط٘ الكا ش) و قُ الطَاسٗ ّ .ميُ ٓتلش اـلر اّ التظامش و تيبال
عث اطتارىا) (4الـنزقق اـّْ ،)(ٕٜلير املقـْد ٍْ ما رالشىا .
ّوذ طبق

ا٢ػاسٗ اىل تْا ق حْامع رذٓث الفشٓقو عل ٙارادٓـث ميـع

الضالاٗ عً آل قنذ ّتلني

سّآـاا اٜنـ٘ اٍـر البٔـ

علـ ٙتيْٓلـَه عيَـا

بــاـنع ّ ٢ؽلــْ أرادٓــث أٍــر الظــي٘ عــً الذ٢لــ٘ الْاكــز٘ علٔــُ شاحــع
ؿزٔش مظله ( ذ  7ق475ـــ ّ ، )481سّآاتيـا عـً أٜنـ٘ أٍـر البٔـ
تـش) بالتيْٓ

()

لكً اطاىٔذٍا كئف٘ ٍّٕ اسبي٘ :

اّ٢ىل  :ــــ مشطــل٘ ) (2فــاد الطْٓلــ٘ عــً اليبــذ الـالـــش( : )ص ّامنــا
حير اهلل اـنع يه خاؿ٘ دٌّ مظاالو الياغ ّابيا ٛطبٔلَه عْكا يه مً
ؿذواا الياغ تيضَٓاً مً اهلل يه س .

التاىٔ٘  :ــ مشطل٘ الـفاس ) (3اّ مش ْعتُ  :ص  .....مً آل مـزنذ Œالـزًٓ

َ ٢تزر يه الـذو٘ ّ ٢الضالاٗ  ،عْكَه اهلل مكاٌ رلك باـنعس.
( ) 4مظتيذ اليشّٗ الْثق ٙالتاب اـنع . 9 :
() 2الْطاٜر ذ 6باب 4مً ابْاب وظن٘ اـنع ) . 8
() 3الْطاٜر ذ  6ب 4مً ابْاب وظن٘ اـنع ) . 9

( ........................................................ )24قُ اـنع ّا٢ىفال

التالت٘  :ما أسطلُ) (4و الفقُٔ ّأطيذِ و اــالص اٌ اهلل  ٢الُ ا ،ٍْ ٢لـنا
رشو علٔيا الـذو٘ أىضل ليا اـنع الـذو٘ علٔيا رشاو ّاـنع ليا شٓل٘س.
الشابي٘  :ـــ مـا سّاِ) (2و امـالٕ الــذّب ص ...أو صالـاٗ ّالـر رلـك مُزـشّو
علٔيا اٍر بٔ

اليبْٗ ّعْكيا ميُ مخع رٖ القشب ٙو الكتاب ّالظي٘ س .

ّوذ ٓقال  :الشّآاا بتنامَا كئف٘ الظيذ  ،لكً ميكييا تتنٔه دلٔلٔتَا بمرذ
طشٓقو  :ــ
اّ٢ل  :تظامل الفقَا ٛعل ٙؿز٘ امللنٌْ ــ عْكٔ٘ اـنع عً الضالاٗ ـــ
ّتلقٕ اؾنٔع يا بالقبْل بيزْ  ٢ىقاؾ ُٔ ّٓ ،كاد ٓكٌْ مً كشّساا الفقُ
الؼشٓ

ٍّ .زا ّحُ تاو ٢ىؼك و ؿ٣رُ متنناً لذلٔلٔـ٘ ا٢خبـاس اللـئف٘ ،

٢مً باب الباس اـرب اللئ

بالؼَشٗ النا ليلُ رخ٘ الغالب  ،بر مـً حَـ٘

ا٢طنٝيــاٌ بتلقــٕ امللــنٌْ مــً امليـــْمو عظــب مشتكــضاا املتؼــشع٘ حــًٔ٣
خٔ ً٣ماكٔاً ؿو عَْدٍه ( ط٣و اهلل علَٔه ) .
التاىٕ ُٓ:نكً اطتفادٗ اليْكٔ٘ ــ امليـْؿ٘ بمخباس كئف٘ ــ مً سّآـاا
ؿزٔز٘ د ّل

) (3

عل ٙاٌ اهلل طبزاىُ ص شض للفقشا ٛو امْال ا٢غئا ٛما ٓظيَه

ّٓكتفٌْ بـُ ّ ،لـْ علـه أٌ الـزٖ ـشض يـه ٓ ٢كفـَٔه لـضادٍه ....س ٢ّ ،
وتـنر ــ ّلْ كـيـٔفاً ــ خشّذ الـَامشٔــو الــفقشا ٛعـً ٍـــزا التــؼشٓع ّ ،هل٢
 ٢مــً غالٍــه ار  ٢ىـــٔب يــه بيــذ ميــع الضالــاٗ عــيَه
ٔكْىــٌْ أطــْأ رــا ً
ٔظتكؼ

ــ بطشٓق اإلٌ  :ا٢ىتقال مً امليلـْل اىل اليلـ٘ ـــ ّٓيلـه أٌ اـنـع

الـنخيْل يه ٍـْ عـْض الضالـاٗ  ،ـاٌ ايـامشٔو ٓؼـاسالٌْ ا٢غئـا ٛـــ النـا
() 4الْطاٜر ذ 6ب 4مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 2
() 2مظتذسـ الْطاٜر ب 4مً ابْاب وظن٘ اـنع ). 4
() 3الْطاٜر ذ :6ب 4مً ابْاب ما ػب ُٔ الضالاٗ ) . 9+3+4
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ٓفَه مً اليف ــ  ٌ٤يه اـنع و امْايه بذّ ً٢عْكاً عً الضالاٗ ٍ .زا ما
أ ادِ اطتارىا الـنزقق(وذِ) بتقشٓب ّتْكٔش ميا شاحع ). (4
ثه اىُ وذ ّسدا الشّآاا اليذٓذٗ و اؿث عل ٙد ع رق اـنـع ّعلـٙ
التززٓش مً ظله مظتزقُٔ مبييَه عيُ رتّ ٙسد و خربًٓ عً ا٢مـامو البـاوش

ّالكاظه ( : )-ص ّاهلل لقذ ٓظش اهلل عل ٙامل١ميو اسصاوَـه غنظـ٘ دساٍـه :
حيلْا لشبَه ّارذاً ّأاللْا أسبي٘ أر ٛ٣س ثه وا : ٢صٍزا مـً رـذٓتيا ؿـيب
مظتــــيب ٓ ٢ينـــر بـــُ ّٓ ٢ــــرب علٔـــُ هل ٢مـــنتزً ولبــُ لإلٓـــناٌ)(2س ّو
الـزٔش عً البـاوش ( : )ص مـً اػـرت ٚػـٔٝا مـً اـنـع مل ٓيـزسِ اهلل ،
اػرت ٚما  ٢ور لُس(ّ )3غالٍا التال شاحع الباب اّ٢ل مـً ابـْاب مـا هـب
ُٔ اـنع و(الْطاٜر :الباب التالث مً ابْاب ا٢ىفال) ّما ىتف باإلماو .
ّٓظَــش مــً بي ـ
املكل

الشّآــاا أىــُ بــمدا ٛاـنــع اىل مظــتزقُٔ ٓطَــش مــال

ّور علُٔ ّٓيخْ مً ػكآ٘ اؿـزابُ ٓـْو القٔامـ٘ ّمـً رظـاب القـرب

ّعزابُ  ،فٕ اـرب الـزٔش ــ أٖ الـنيترب طيذاً ــ وْل الـادب ( :)صاىـٕ
٦خز مً ارذاله الذسٍه ّاىٕ ملً االتش اٍر املذٓي٘ ما ً٢مـا أسٓـذ بـزلك هل ٢أٌ
تطَشّاس)ّ (4غالِ التال و ابْاب اـنع ّالباب التالث مً ابْاب ا٢ىفال .
ّو قُ اـنع مبارث ّأركاو عذٓذٗ ليلَا و مقـذًٓ  ،الـر مقــذ
ميَنا ٓيي ٙببزث  :الـنقـذ اّ٤ل مشتبح بـنْاسد ّمْكْعاا ا٢مْال ال
َٓخب َٔا الـخنعّ ،الـنقـذ التاىٕ مشتبح بمركاو د ع الـخنع هلىل أٍلُ أّ
ّلُّٔ ،بَارًٓ الـنقـذًٓ تته مبارث اـنعٍّ ،نا :
() 4مظتيذ اليشّٗ الْثق : ٙالتاب اـنع . 341 :
()4،2الْطاٜر ذ: 6ب 4مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 5)+ 6
()3الْطاٜر ذ :6ب 4مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 5
() 4الْطاٜر ذ :6ب 4مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 3

( ........................................................ )26قُ اـنع ّا٢ىفال

الـموص االو
ما يـجب فيِ الـلمس
وذ تبو مـً البزـْج املاكـٔ٘ تيلـق اـنـع بكـر اٜـذٗ ّميفيـ٘ مالٔـ٘
ٓظفش املكلـ

بَـا ّٓفـْص عــْلُ علَٔـا  ،لكيـُ وـذ اػـتَش و اللنـاتَه(سض)

تيلقُ بظبي٘ أمْس رـشاً َٔا ٍّٕ :غئن٘ اؿشب +امليذٌ  +الكيض  +الغْق+
اكر امل١ى٘ مـً الفْاٜـذ ّا٢سبـا)  +اؿـشاو املخـتلح بـاؿ٣ل  +اسض الـزمٕ
الـ

اػــرتاٍا مــً مظــله ٍّ ،ــٕ بتنامَــا تيـذسذ ؼـ

ػٞس إىَا غياٜه ّ ْاٜذ ٓظفش بَا املكل

عيْاٌصمــا غينــته مــً

و طئُ ّحَْدِ املبزّل٘ للزــْل

علــ ٙاملــال ّ ،و املــذاسـ ٍ( :ــزا اؿـــش اطــتقشا ٕٜمظــتفاد مــً تتبــع ا٢دلــ٘
الؼشعٔ٘ ) ٓيين الشّآاا ّا٢رادٓث امليــْمٔ٘ ٍّ ،ـٕ بييـْاٌ ـاسد( الغـيه
ّالفاٜــذٗ )تــذخر و اطــ٣ب الــيف القشآىــٕ اليظــٔه الــزٖ ػــشرتُ ّ ظــشتُ
ا٢رادٓث امليــْمٔ٘ بييـآًّ متيـذدٗ ٍـٕ مــادٓق الييـْاٌ ا٤ؿـر كاىـ
طبي٘ با٢طتقشاّ ٛتتبع الشّآاا املتبت٘ للخنع  ،لكيـُ ّسد و غـال ّارـذ مـً
الشّآاا) (4ثبْا اـنع و مخظ٘ اػٔا ٛعنذتَا سّآتاٌ) (2ميتربتاٌ طيذاً :
اّ٤ىل ــ ما أطيذ عً الـادب ( : )ص ٔنا ىشذ مً امليادٌ ّالبزش
ّالغئن٘ ّاؿ٣ل املختلح باؿشاو ارا مل ٓيشف ؿاربُ ّالكيْص اـنعس .
التاىٔ٘ ــ ما سّاِ و اــال بظيذِ اىل ابً ابٕ عنال عً غال ّارذ عـً
الـادب( : )ص اـنع عل ٙمخظ٘ اػٔا : ٛعل ٙالكيْص ّامليادٌ ّالغْق
ّالغئن٘ س ّىظٕ ابً ابٕ عنال اـامع ّٓ .غلب عل ٙالظً اىُ رــش اكـاو
َّٓ ٢نتيـع ميــُ ثبـْا اـنــع و عيــْاىو آخـشًٓ  ،ــاٌ مفادٍنـا هلثبــاتٕ وابــر
للتقٔٔذ بييْاىو آخشًٓ دلّ اـرب امليترب الـزٔش طيذاً الْاكش د٢ل٘ عل ٙتيلق
() 4الْطاٜر ذ 6ب  2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 44+9+4+2
() 2الْطاٜر ذ 6ب 3مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 7)+6
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اـنع بَنا ملا اً اىل الييآًّ اـنظ٘ الـنيـْؿ٘ .
ّالٔ

الاٌ ٓ :قع الك٣و تفـٔ ٣و ا٢مْس الظبي٘ ،ىبذأ بفشّي :

الـنورد االول غنائه الـحرب
ٍٕ ّ ْاٜذِ الـ

اطـتْىل علَٔـا املظـلنٌْ املقـاتلٌْ للكفـاس ّرــلْا

علَٔا بالقَش ّالقتال ّالغلب٘ علَٔه ٍّ ،زا الييْاٌ مْكع تظامل ّتْا ق قَاٛ
ا٢ط٣و ( سض ) ّ ٢ىيشف كالفا ُٔ ُٔ ّ ،عْج متيذدٗ  :ــ
البزث اّ٢ل  :اىُ ٓذليا عل ٙثبْا اـنع و غئن٘ رشب الكا شًٓ :
اليف القشآى ٕ اليظٔه  ،اٌ ثبْتُ َٔا ٍْ القذس املتٔقً املتفق علُٔ بـو الفقَـاٛ
ّاملفظشًٓ واطب٘  ،النا ٓذل علُٔ بيـ

الشّآـاا امليــْمٔ٘

)(4

ىظـال امليتـربتو

املتقذمتو املتلنيتو ثبْا اـنع و الغئن٘ ّ ،ميتربٗ ) (2عبـذ اهلل بـً طـياٌ
ٓظمل َٔا مً الـادب( )عً الغئن٘ ُّٓخٔبُ( : )ص ُٓخشذ ميـُ اـنـع
ُّٓقظه ما بقٕ بو مً واتر علُٔ ّّلٕ رلك ّ ،أما الفّٕ ٛا٢ىفال َْ خالف
لشطْل اهللSس ّ .مقتل ٙاط٣ب اليف امليترب ــ ّالينذٗ ا٢خـال ـــ ٍـْ عـذو
الفشب بو ما رْاِ اليظكش ّبو مامل وِْ فَٔنا ميا هب اـنع ّ ،و اـرب
اللــئ

ص الــر ػــ ٞوْتــر علٔــُ علــ ٙػــَادٗ أٌ  ٢الــُ ا ٢اهلل ّاٌ مُزنــذاً

سطــْل اهلل ــاٌ ليــا مخظــُ س )ّ . (3املــشاد م ــنا رــْاِ اليظــكش ٍــْ مــا مجيــُ
املقاتلٌْ ّأرشصِّ و رْصتَه مً امليقْ٢ا ّ ،املشاد كا مل وـِْ اليظـكش ٍـْ
الزٖ مل وشصِ املقـاتلٌْ ؼـ

طـٔطشتَه ّمل هنيـِْ و رـْصتَه ٍّ ،ـزا وـذ

ٓكٌْ ميقْ ً٢ىظال ا٤مْال اليظٔنـ٘ الـا٦ا الضساعـ٘ ّمكاٜيَـا ّا٢ا الــياع٘
ّالـنيامر ّالـزْٔاىاا ال

مل ُٓزشصٍا اليظكش تَز

() 4الْطاٜر ذ 6ب+ 2ب 3مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع .
() 2الْطاٜر ذ 6ب 2مً ابْاب ا٢ىفال ). 3
() 3الْطاٜر ذ 6ب 2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 5

طٔطشتُ ّ ،وذ ٓ ٢كٌْ

عذو تيلق اـنع با٤ساكٕ )28( ...............................................

ميقْ ً٢الا٤ساكٕ ّا٢ػخاس ّا٢ىَاس ّالذّس ّا٢بئ٘ .
ٍّكزا مقتل ٙا٢ط٣ب ٍْ عذو الفشب بو الغئن٘ امليقْل٘ ّغال امليقْلـ٘ ،
ٍّزا كتاس مجع التال بر ادعٕ علُٔ ا٢مجاي ّخال

ولٔر ــ احملذج البزشاىٕ

و رذاٜقُ ّاطتارىا احملقق(وذٍنا ) ــ ّمييا مً ثبْا اـنع و غال امليقْل .
ّعنذٗ الذلٔر للنؼَْس ٍْ اط٣ب ا ٘ٓ٦الكشمي٘ ّالشّآاا املتقذمـ٘ الذالـ٘
عل ٙثبْا اـنع و الغئن٘ ــ ٍّْ ٓيه غال امليقْل الا٤ساكٕ املفتْرـ٘ عيـْٗ
ّمٍْا .هل ٢أٌ و الشالٌْ اىل ا٢ط٣ب هلػكا ٢و اليفع ىاػٝاً مـً أٌ اطـ٣ب
ا ٘ٓ٦مً حَـ٘ ( ّكـع اـنـع علـ ٙالـر مـا غـيه ا٢ىظـاٌ مـً ػـٕ ) ٛمتـٔقً
ا٢ىيقاد ّاؿخٔ٘ ّ ،ىؼك و الْىَا بــذد ا٢طـ٣ب مـً حَـ٘ اخـش ٚمُختــ٘
بغئن٘ اؿشب (طْا ٛالاى

كا ٓيقر اّ الاى

كـا ٓ ٢يقـر) ّالؼـك و ا٢ىيقـاد

ماىع عً الشالٌْ الُٔ مامل ُٓزشص هلىيقادِ بؼاٍذ ّاكش عل ٙما ؼقق و مبزث
( ا٢ط٣ب ّالتقٔٔذ)ٍّ ،كزا رال الشّآاا اىُ ّ ٢ثْب بإط٣وَا :
أما سّآاا ص اـنع و مخظ٘  ....الغئن٘ س َٕ بــذد تيلـٔه أركـاو
اللٔــ٘ بيزــْ القــاىٌْ الؼــشعٕ اليــاو ــــ هلثبــاا اـنــع و مخظــ٘ أمــْس  :ميَــا
الغئن٘ ــ ُّٓ ٢زشص الْىَا بـذد بٔاٌ خـْؿٔاا الر وظه رتٓ ٙييقذ للغئن٘
هلط٣ب ٓؼنر غـال امليقـْل ّ ،ميتـربٗ ابـً طـياٌ تـبو ؽنـٔع الغئنـ٘ ّتقظـٔه
املتبقٕ بو املقاتل٘ ٍّزا ٓيظش اىطباوُ عل ٙغال امليقْل أّ  ٢وشص اط٣وَا بيزْ
ٓؼنلُ ١ّٓ ،الذِ ما ٓظتفاد مـً ؿـزٔز٘ سبيـٕ ّاخبـاس ا٢ساكـٕ النـا ٓـمتٕ ،
ّباختـاس ٓكفٔيا عذو الْثْب باإلط٣ب مشاداً حذٓاً .
َّٓنيع اط٣ب اّ ٘ٓ٦الشّآاا  :اٌ غئن٘ اؿشب الـ

ؽنـع ّتقظـه ٍـٕ

الغئن٘ الياٜذٗ للنقاتلو الغامنو مبا ٍه غامنٌْ أّ ٍٕ الغئن٘ املنلْالـ٘ للغاىــه
بـنلكٔ٘ اوتلاّ ٜ٘ٔتــال يلٔـ٘ عيـذ التقظـٔه ّا ٢ـشاص ّالْوـْي و ٓـذ الغاىــه،
تخـتف وَــشاً بــنا ُٓيقــر ُّٓزــْل ثـه ٓقظــه بــو املقــاتلو ٓ ٢ّ ،يــه ا٢ساكــٕ

اخشاذ امل ٌ١مً الغئن٘ وبر ؽنٔظَا )29(....................................

الـنزكْو بياٜذٓتَا اىل عنْو املظـلنو رظـبنا دلـ

علٔـُ ا٢خبـاس

)(4

ـ ٣تيـذّ

ا٢سض غئن٘ للغاىـه مبا ٍْ مقاتر غاىـه .
ّوذ ٓظتذل للنؼَْس غرب ابٕ بـال) (2املتقذو ص الر ػـ ٞوْتـر علٔـُ ....
اٌ ليا مخظـُس بلزـاظ ّحـْد اداٗ الينـْو ـتيه غـال امليقـْل كـا ٓقاتـر علٔـُ

املظــلنٌْ ليؼــش التْرٔــذ ّسطــال٘ املـــطف ، )S(ٙلكــً اـــرب كــئ

الظــيذ

لْوْي (البطاٜين) و طشٓقُ ٍّْ غال مقبْل الشّآ٘ .
ّاطــتذل و اؿــذاٜق ) (3علــ ٙعــذو ثبــْا اـنــع و ا٢ساكــٕ ّاللــٔاي
ّاملظاالً ّىَزٍْا مـنا ٓ ٢يقر بظَْس الشّآـاا و اختــاق مخـع الغئنـ٘
با٤مْال امليقْل٘ ّ ،عنذتَا ؿزٔز٘) (4سبيٕ املشّٓ٘ و التَزٓبو صالاٌ سطْل

اهلل ( )Sارا أ تاِ املغيه أخز ؿفِْ ّالاٌ رلـك لـُ  ،ثـه ٓقظـه مـا بقـٕ مخظـُ
أمخاغ ّٓمخز مخظ٘ ثه ٓقظه اسبي٘ امخاغ بو الياغ الزًٓ واتلْا علُٔ س
ّظاٍشٍا أٌ مْكْي اـنع ( أتاِ املغـيه) ٍّـْ تيـبال ظـاٍش و ثبـْا مخـع
الغئن٘ ٔنا ٓيقر ّوْل اىُ الزٖ ٓـذب علُٔ عش ا اىُ ( أتاِ ( )Sالـنغيه )،

ّٓ ٢ـذب ٍزا الييْاٌ علـ ٙمـا ٓ ٢يقـر ُّٓ ٢زـْل الا٤ساكـٕ ّمٍْـا رتـٙ
تينَا الشّآ٘ إىَا كا َٓ ٢زَْٓا اليظكش ُّٓ ٢نكيُ ىقلَا ملا بو ٓذُٓ(.)S

ثــه أكــاف(وذِ)  :مــع أٌ ا٢خبــاس) (5الــْاسدٗ و ا٢ساكــٕ املفتْرــ٘ عيــْٗ
املمخْرٗ مً الكفاس وَـش ًا وـذ دلّـ

علـ ٙاىَـا و ٛلينـْو املظـلنو ٍّـٕ اسض

الـنظلنو مً ّحـذ ّمً طـٔـْحذ اىل ْٓو الـقـٔامّ٘ ،دلّـ

عل ٙأٌ أمشٍا بـٔذ

() 4الْطاٜر ذ 44ب  74مً ابْاب حَاد اليذّ  +ذ 42ب  24مً ابْاب عقذ البٔع شاحع .
() 2الْطاٜر ذ 6ب  2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 5
()3اؿذاٜق الياكشٗ :ذ325+324: 42
() 4الْطاٜر ذ 6ب 4مً ابْاب وظن٘ اـنع ). 3
() 5الْطاٜر ذ 44ب  74مً ابْاب حَاد اليذّ  +ذ 42ب  24مً ابْاب عقذ البٔع .
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ا٢ماو(ٓ )قبلَا ّٓـشف راؿلَا و مـالـش املظلنو ّ ،المىـُ (وـذِ) ٓشٓـذ
ا٢طتذ٢ل باط٣وَا ّاىـُ ٓقتلـٕ الـٌْ ـاو ا٢سض ملكـا للنظـلنو٢ّ ،صمـُ
عذو ّحْب تَخنٔظَا ّاىتفا ٛػـشال٘ اسبـاب اـنـع مـع عنـْو الــنظلنو و
ملكٔ٘ ٍزِ ا٢ساكٕ ّىَزٍْا .
وــذ ٓقــال  :بــمٌ ىـــْق ا٢ساكــٕ اـشاحٔــ٘ ( املفتْرــ٘ عيــْٗ ) وابلــ٘
للتخـٔف غـال آبٔـ٘ عيـُ ٔ ،قٔـذ اط٣وَـا بادلـ٘ ؽنـٔع الغئنـ٘ ّٓيـتد( :الـر
اسض مفتْرــ٘ عيــْٗ ٍــٕ و ٛللنظــلنو مـــنلْال٘ يــه هل ٢وــذس اـنــع َــْ
٤سبابُ) ٓ١خز مً راؿر ا٤سض ّٓـشف و مـاحل ّمـاسف اـنع .
ٍّْ مشدّد :
أّ ً٢ــــ اىــُ وــذ طــبق عــذو هلرــشاص اطــ٣ب آ٦ــ٘ ((غينــته)) ّالشّآــاا
((مخع الغئن٘))عٔث ٓذل عل ٙالينْو الؼامر لغال امليقْل ـ ٣اطـ٣ب ّ٢
عنْو ،ىيه هل ٢خرب أبٕ بــال ٔـُ عنـْو لكيـُ كـئ

ّ ،مـع ارتنـال اىيقـاد

ا٢ط٣ب ٢بذ مً ػْاٍذ ا٢طنٝياٌ أّ القطع عخٔتُ ّهلسادتُ حذاً ّا ٢الؼك
و اؿخٔ٘ مظـاّب للقطـع بيـذو اؿخٔـ٘ ّ ،ميـُ ٓ ٢قـال ٓ :كفٔيـا اطـ٣ب آ٦ـ٘
رخ٘ عل ٙتينٔه مخع الغئن٘ ل٥سض .
ّثاىٔاً ــ مع التيضل ّ شض اىيقاد اط٣ب الغيه ّالغئن٘ ػام ً٣لغال امليقـْل،
ميكً اؾْاب  :اٌ ىـْق ( اسض اـشاذ و ٛلينـْو املظـلنو ) ٍـٕ أخـف
مً آٓ٘ الغئن٘ ّسّآاتَا  ،بلزاظ أٌ أخباس أسض اـشاذ دلـ

بإط٣وَـا علـٙ

اٌ مجٔــع ا٢سض املفتْرــ٘ عيــْٗ ٍــٕ ملــك لينــْو املظــلنو مــً ّحــذ ّمــً
طــْٔحذ َــٕ تيفــٕ هلػــرتاـ أرــذ و مخــع ا٢سض اّ و امَــا مــع عنــْو
الــنظلنوّ ،هل ٢لقــال ٍ( :ــٕ ملــك للنظــلنو ّاسبــاب اـنــع ) نــً عــذو
التقٔٔذ ٓظتكؼ

اإلط٣ب الـنزكه ٍّْ اط٣ب مُختف با٤سض الــخشاحٔ٘،

( ........................................................ )34قُ اـنع ّا٢ىفال

ّآ٘ اـنع ّالشّآاا تيه ا٢سض ّغالٍـا مـً امليقـْ٢ا الــنغيْماا ّمـً
عنْو الفْاٜذ  ،تتزـر ىظب٘ الينْو ّاــْق املطلـق بـو ىـْعٕ ا٢دلـ٘ ،
ّاط٣ب اـاق ــ اسض اـشاذ  ٞللنظلنو ــ مقذو عل ٙعنْ و الياو ـــ آٓـ٘
الغئن٘ ّمٍْـا ـــ تخــف أخبـاس اسض اــشاذ آٓـ٘ الغئنـ٘ ّٓيـتد ّحـْب
اـنــع ّتيلقــُ بكــر مــا غــيه ا٢ىظــاٌ مــً ػــٕ ٛهل ٢ا٢سض اـشاحٔــ٘ اىَــا
بتنامَا  ٞللنظلنو ) ٓ ٢ؼاسالَه َٔا ارذ رت ٙالغاىـه اىُ ٓيتفع ميَا مبا ٍْ
مظله  ٢ ،مبا ٍْ غامن مقاتر .
ّالـنتزـر وْٗ القْل باختـاق مخع غئن٘ اؿشب بـنا رْاِ اليظكش
مـنا ٓيقر ،دٌّ ا٢ساكٕ ّتْابيَا .
البزث التاىٕ  :ــ امنا َٓخب تَخنٔع الغئن٘ بيذ اخشاذ الـن ٌ١ال

اىفق

علَٔا مً صماٌ غينَا ّاطتٔ ٛ٣اؾٔؽ املظـله علَٔـا ؿـو ّؿـْيا اىل الـْلٕ
الؼشعٕ مقذم٘ لتخنٔظَا ّتقظٔنَا بو املقاتلو  ،ىظال ما ٓـشف عل ٙرفظَا
ّفلَا ّىقلَا ّاع٣ف رْٔاىاتَا ّمْ رلك ٍ ،زا ما اختاسِ مجـع الـتال ـــ و
الؼشاٜع ّاؾْاٍش ّغالٍنا ــ .
ّخال

مجع آخش ّمييْا مً اخشاذ امل ٌ١وبر ؽنـٔع الغئنـ٘ ظـكاً

بــإ ط٣ب آ٦ــ٘ ّالشّآــاا الياطقــ٘ بتخنــٔع ــاو الغئنــ٘ وبــر اخــشاذ املــٌ١
ال٣رق٘ للغياٜه بيذ ا٢طتٔ ٛ٣علَٔا ّ ،و اىيقـاد ا٢طـ٣ب اػـكال عظـٔه ـاٌ
ا ٘ٓ٦بـذد بٔاٌ تيلـق اـنـع مبـا غـيه ا٢ىظـاٌ مـً ػـ ٞـــ ميـذى ًا أّ اليـض ًا أّ
أسبا) ػاسٗ أّ مٍْا ــ ّالشّآاا بـذد بٔـاٌ ركـه وـاىْىٕ ػـشعٕ ٍـْ تيلـق
اـنع بالغئن٘ ّمٍْا مً الفْاٜذ ا٢خـش ٚص الــخنع و مخظـ٘ اػـٔا ٛس،
ّمل وشص الٌْ ا ٘ٓ٦اّ الشّآاا بـذد بٔاٌ ا٢ط٣ب مً حَ٘ اخش ٍٕ ٚحَ٘
تيلق الـخنع بتناو الغئن٘ اليظكشٓ٘ ّوبر اطتتيا ٛالـن. ٌ١
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ّوذ ٓظتذل لُ بــزٔزتو
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دلتـا علـ ٙاٌ صاـنـع بيـذ الــن١ى٘س إىَـا

ظــاٍشٗ و ( املــ ٌ١الظــابق٘ علــ ٙمْكــْي اـنــع ) الاغتيــاو امــْال الكــا شًٓ
ّاسبا) التخاساا ّالـياعاا ّا٢عنـال ّاطـتخشاذ الكيـض ّامليـذٌ ّحـْاٍش
البزش بـالغْق ّمـْ رلـك  ،ـ ٣تكـٌْ املـ ٌ١ال٣رقـ٘ املتـمخشٗ عـً مْكـْي
اـنع مظتتياٗ و ٍزِ الشّآاا ٔ ّ ،نا مً ُٔ  :ظاٍش الشّآاا اختــاق
امل ٌ١املظتتياٗ و امل ٌ١املـشّ ٘ عل ٙرشب الكفاس ؿو الغلبـ٘ علـَٔه ّاغتيـاو
ام ْايه ىظال ما ٓتل
كا اػرتٖ للزشب ّتل

مً اليذٗ ّا٢طلز٘ ّاـْٔل ّاليشباا ّالتٔاب ّمٍْـا
 ٢ّ ،تؼنر الـزٔزتاٌ امل ٌ١املتـمخشٗ عـً ا٢غتيـاو

ّا٢طتٔ ٛ٣علـ ٙامـْال الكفـاس ىظـال مـا ٓــشف علـ ٙرفظَـا ّفلـَا ّىقلـَا
ّهلع٣ف رْٔاىاتَا ّمْ رلك .
ّ ٔــُ  :اّ ً٢ــــ ىَنيــع الكــرب ٚبلزــاظ عــذو اوامــ٘ ػــاٍذ ّاكــش ّعــذو
ّحذاىيا وشٓي٘ ّاكز٘ عل ٙا٢ختـاق املظتظَش مً التيبال امليـْمٕ املطلـق
الؼامر للن ٌ١ال٣رق٘ ّالظابق٘ بيزْ مييع اىيقاد ا٢ط٣ب أّ ٓقٔـذِ غــْق
( امل١ىـ٘ الظــابق٘ علــ ٙمْكــْي اـنـع )  ،بــر اٌ م٣رظــ٘ ؿــزٔز٘ البضىطــٕ
ميَنا ٓؼَذ باإلط٣ب ّهلسادتُ حذاً ٤ىُ طمل عً اـنع (اخشحُ وبر امل١ى٘ اّ
بيذ امل١ى٘) ّاحابُ  :ص بيذ الـن١ى٘س كا ٓ١الـذ تـمخش اـنـع بيـذ امل١ىـ٘ مطلقـا
طــْا ٛؿــش
ٓيكؼ

وبــر اؿـــْل اّ بيــذ اؿـــْل علــ ٙمْكــْي اـنــع رٔــث

الْىُ()و مقاو البٔاٌ ّ ،لْ الـاٌ ا٢طـتتيا ٛمُختــاً بـامل ٌ١الظـابق٘

لكاٌ اللط

التؼشٓيٕ واكٔا بالبٔاٌ  ،مع اىُ مل ٓبو ٔيكؼـ

ا٢طـ٣ب ،نـا

اطــتظَشِ و (ال ــنظتنظك) ّ(ال ــنظتيذ) مــً اختـــاق الشّآــاا ّاسطــلِْ
اسطال املظلناا غشٓب ُٓ ٢نكً تـذٓقُ .
() 4الْطاٜر ذ 6ب  42مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 2) + 4
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ّثاىٔاً ــ ىَنيع الـغش ٚبلزاظ اٌ امل ٌ١املـشّ ٘ عل ٙالغئن٘ املظتْىل علَٔا
ــ و رفظَا ّىقلَا ّسعَٔا  ...ـــ رت ٙتـر لٔذ الْلٕ الؼـشعٕ تيـذّ عش ـاً مـً
امل ٌ١الظابق٘ عل ٙؼــٔر الغئنـ٘ مبـا ٍـٕ غئنـ٘ للنقـاتلو وابلـ٘ لـتنلكَه اّ
اىتفاعَه بَا ّميَاّ ،رٔث ُٓ ٢نكـً تَنلـك الغاىــه للغئنـ٘ ّا٢ىتفـاي ميَـا هل٢
بيذ ّؿْيا لٔذ الْلٕ الؼشعٕ ّتقظٔنُ آاٍا َٕ وبٔر تقظٔنَا بقلٔر ٓـذب
عل ٙمـاس َا أىَا م١ى٘ طابق٘ عل ٙالغئن٘ املنلْال٘ ّالقابل٘ ل٣ىتفاي بَا ّميَا.
ّالـنتزـر وْٗ القْل باطتتيا ٛامل ٌ١عنْما ّتمخش التخنٔع عيَا .
ٍّكزا ٓقْ ٚاخشاذ ما حيلُ الْلٕ الؼـشعٕ لؼـخف ٓيطٔـُ مـً الغئنـ٘
علــ ٙيــر مـــلز٘ مــً الـنـال ــش ال ــزشبٔ٘ الذخٔلــ٘ و الظفــش ّاليـــش علــٙ
اليذّ ٔ ،ـال للنخيْل لُ رق و الغئن٘ طابقا عل ٙالتـشف َٔا بـالتخنٔع
أّ التقظٔه ،ارا الاٌ القاٜه عل ٙاؿشب ّلٔا ػشعٔا عل ٙالظشٓ٘ اؿشبٔ٘ ّّحذ
الــنـلز٘ ا٢طــ٣مٔ٘ و اؾيــر الــاٌ دلٔــر ّٓ٢تــُ علــ ٙالـــن١ميو ــــ ام ـْايه
ّاىفظَه ــ ٍـْ الذلٔر عل ٙؿز٘ حيلُ ّمؼشّعٔتُ ّؿش ُ للنخيْل لـــُ وبـر
( التخنٔع ّالتقظٔه) .
ٍّكزا ٓظتتي ٙلْلٕ ا٢مش ػشعاً  :ؿفآا الغئن٘ ٍّـْ مـا ٓـطــفُٔ ّوـب
أخزِ لُ مً املغيه الاؾاسٓـ٘ الْسوـ٘ ّاملشالـب الفـاسِ ّالظـٔ

القـاطع ّالـذسي

ّالتْب اؾٔذًٓ ّمٍْا كا ٓـطفُٔ ا٢ماو ّهيلُ ليفظُ كتـاً بُ وبـر اخـشاذ
اـنع ّتقظٔه الغئن٘ عل ٙالـنقاتلّ٘ ،وـذ دلّـ

علٔـُ اليــْق

)(4

اليذٓـذٗ

ّ َٔا الـزٔز٘ طيذاً .
ٍّكــزا وطــآع الــنلْـ ٍــٕ مــً ا٢ىفــال الــنختـ٘ باإلمــاو(ّٓ )تقــذو
هلخشاحُ عل ٙتـخنٔع الغئن٘ ّ ،الـنشاد ميَا ما ٓظتـخلـُ الـنلْـ ّالش٠طاٛ
() 4الْطاٜر ذ 6ب 4مً ابْاب وظن٘ اـنع )ّ 3غالِ

اطتتيا ٛامْس وبر ؽنٔع الغئن٘ )34( ...........................................

ّٓقتطيْىُ ّىتـٌْ بُ مللـزاتَه مـً اساضي ّأػـخاس ّبظـاتو ّامتيـ٘ ّاثـاج
ّمٍْا مً اعٔاٌ ا٢مْال املختـ٘ بامللْـ ارا غينَا اؾٔؽ املظله مـً الكفـاس
إىَا تكٌْ لإلماو بذ٢ل٘ اليـْق ) (4الـزٔز٘ الـنيتلذٗ بذعْ ٚا٢مجاي .
البزث التالـث ٍ :ـر ٓيتـرب ارٌ ا٢مـاو امليــْو ( )و ؽنـٔع الغئنـ٘
ٍّر لُ دخال٘ و تـزٔش الغضّ ّؽنٔع الغئن٘ عٔث ارا مل ٓكً الغضّ بإرىُ
( )الاى

الغئن٘ اللَا لإلماو هيلَا رٔث وب أو لٔع الزلك .

امليشّف ّاملؼَْس بو ا٢ؿـزاب اعتبـاس ا٢رٌ و الفآـ٘ ؽنـٔع الغئنـ٘،
ّادعٕ علُٔ ا٢مجاي ّالتظامل و التال مً اليباساا ّحير دلٔ ٣عل ٙاؿكه،
لكً تـذٓقُ اّ ا٢عتناد علُٔ مؼكر ليذو هلرشاص الْىُ هلمجاعـاً تيبـذٓاً الاػـفاً
عً سأٖ امليـْو (ّ ، )وذ خال

ٔـُ الي٣مـ٘ و (مخـع امليتَـّ )ٙوـْٚ

تظْٓ٘ الغئن٘ اؿشبٔ٘ املمرّى٘ بغال املمرٌّ َٔا مً ا٢ماو أٖ ٓتؼاسالاٌ و الفآ٘
التخنٔع ّملك املقاتلو ا٢سبيـ٘ امخـاغ ّ ،وتنـر مْا قـ٘ احملقـق و اليـا ع
ّطٔذ املذاسـ لُّ ،الـنَه ّعذو هلرشاص هلىيقاد ا٢مجاي ّعذو هلرشاص الؼفُ .
ّعنذٗ دلٔر املؼَْس خرب) (2كئ

الظيذ ــ ؾَالـ٘ ارـذ سّاتـُ ّاسطـالُ ـــ

عً الـادب( :)صهلرا غض ٚوْو بغال ارٌ ا٢ماو غينْا الاى

الغئنـ٘ اللـَا

ل٣مــاوّ ،ارا غــضّا بــممش ا٢مــاو غينــْا الــاٌ لإلمــاو اـنــعس ٍّ .ــزا اـــرب
ــ لليفُ ــ  ٢رخٔ٘ ُٔ ّمل وشص اطتياد وذما ٛا٢ؿزاب الُٔ ّليلَه اعتنذّا
خــرباً آخــش أّ هلطــتيذّا هلىل امجــاي ا٢ؿــزاب  ،ىيــه ٓقطــع باطــتياد بيــ
املتمخشًٓ اىل اـرب لكيُ ٓ ٢يفع حابشاً لليفُ ّ ٢مْحباً لإلطنٝيـاٌ بــذّسِ،
ّاىـنا الـخابش ــ علـ ٙمـا ؿـشّ) بـُ بيـ
() 4الْطاٜر ذ 6ب  4مً ابْاب ا٢ىفال ). 8) + 6
() 2الْطاٜر ذ 6ب 4مً ابْاب ا٢ىفال ). 46
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بالـذّس ــ عل ٙاملختاس بيذ التزقق ّالتمالذ مً ا٢طتياد ــ ٍـْ هلطـتياد الفقَـاٛ
الــنتقذمو الــنقاسبو ليـــش الــزلْس ّأّاٜــر الغٔبــ٘ اىــُ ٓتْوــع ميــُ ال ــخرب
أّ اإلطنٝياٌ بالـذّس إلرتنـال ّوـْ َه علـ ٙوشٓيـ٘ وطئـ٘ أّ هلطنٝياىٔـ٘ تـذل
عل ٙؿذّس اـرب ــ ّلْ مً طشٓق آخش تٔظش يه ّكاي علٔيا ــ اٌ وشب عَـذ
ا٢وــذمو مــً صمــً الـــذّس ققــق ل٣طنٝيــاٌ بلــنٔن٘ ػــذٗ ّسي الفقَــاٛ
الـنفتو(سض) ّ .و كْ : ُٜما ؿش) بُ مجع مً ا٢ع٣و(وذٍه) مـً البـاس
كي

اـرب بالينر بُ اّ الفتٔـا علـ ٙطبقـُ ّعلـ ٙا٢طـ٣ب ـــ كيـْي مش ـْض

لكٌْ الينـر املتزقـق مـً الــنتمخشًٓ غـال حـابش ليـذو ؼقـق الــذّس ّعـذو
هلرــشاص اط٣عَــه علــ ٙمــامل ىطلــع علٔــُ مــً طــشب ا٤خبــاس ّٓ ،تزـــر عــذو
ا٢لباس ّعذو ا٢طنٝياٌ بالـذّس .
ّوذ اطتذل مجعٌ بـزٔش ) (4ميآّ٘ ٓظال الـادب ( : )الظـشٓ٘ ٓبيتَـا
ا٢ماو ٔـٔبٌْ غياٜه الٔ

ٓقظه

محاب ( : )ص هلٌ واتلْا علَٔا مع أمال

أمّشِ ا٢ماو علَٔه اخشذ ميَا اـنع هلل ّللشطْل ّوظه بٔيَه اسبي٘ امخاغ
ّ ،اٌ مل ٓكْىْا واتلْا علَٔا املؼشالو الاٌ الر مـا غينـْا لإلمـاو هيلـُ رٔـث
اربس ّليلُ بإ سحاي تفـٔلَا بو املقاتل٘ مع ا٢مال ّبو عذو املقاتل٘ ميـُ اىل
َه التفـٔر بو ارٌ ا٢ماو ّعذمُ ٍّ .زا تمّٓر أّ َه غشٓب ٓؼـكر وبْلـُ
مع ظَْس اـرب و التفـٔر بو املقاتل٘ مع املؼـشالو ّعـذو املقاتلـ٘ مـً الظـشٓ٘
املبيْث٘ مً ا٢ماو( )املمرّى٘ و القتال  ،بر ُٓ ٢نكً التمّٓـر الــنزالْس مـع
ّكْ) تفـٔر الشّآ٘ و الظشٓ٘ املبيْث٘ املمرّى٘ .
ّوذ ٓظتذل ــ النا و تقشٓش عث) (2اطتارىا احملقق (وذِ) ــ بـنفَْو الؼـشطٔ٘
() 4الْطاٜر  :ذ : 6ب 4مً ابْاب ا٢ىفال . 3) :
( ) 2مظتيذ اليشّٗ الْثق : ٙالتاب اـنع . 49
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اّ٢ىل ص هلٌ واتلْا علَٔا مع أمال أمّشِ علَٔه اخشذ ميَا الـخنع س بلزاظ اىُ
٢وتــال ا ٢مــع أمــال ّهل ٢الاىـ

ْكــ ، ٙتكــٌْ مجلــ٘صمع امــال ...س تمالٔــذاً

مشحيــُ اىل ا٢رٌ و القتــال ّتكــٌْ اليكتــ٘ و تقٔٔــذ القتــال صمــع أمــال أمّــشِ
علَٔهسدخال٘ ا٢رٌ و اؿكه صاخشذ ميَا اـنـعس ّا ٢الـاٌ رالـشِ تكـشاساً
مظتغي ٙعيُ  ٢مْحب لزالشِ .
ّٓشد علُٔ  :اىُ َه مُخـال

لظـاٍش الــخرب مـً غـال ػـاٍذ ّاكـش ٓظـْغ

املخالف٘ اٌ مْكْي الظـ١ال ٔـُ( الظـشٓ٘ املبيْثـ٘ مـً ا٢مـاو) املـمرٌّ يـا و
القتــال ّتلــنً التفـــٔر بــو مقاتلــ٘ املؼــشالو ّبــو عــذو مقــاتلتَه ّ٢بــذ اٌ
ٓكــٌْ التفـــٔر و اؾــْاب تفـــٔ ٣و مْكــْي الظــ١ال( الظــشٓ٘ املمرّىــ٘ و
القتــال) ُٓ ٢ّ ،نكــً مُخالفــ٘ ظــاٍشِ هل ٢بقشٓيــ٘ ّاكــز٘  ٢ّ ،لــذ وشٓيــ٘ علــٙ
التمّٓر املخال

لظـاٍش الــخرب و اللنـاا ا٢طـتار(وذِ)  ٢ّ ،ػـاٍذ علـ ٙاٌ

املشاد مً ؤذ صمع أمال ....س ٍْ ا٢رٌ أّ أٌ ٓشحع التيبال الُٔ .
ّبتيبال ثاٌي  :ظاٍش اـرب امليـْمٕ ٍْ التفــٔر و (طـشٓ٘ القتـال املـمرٌّ
ُٔ ّال

غين

مً الكفاس الـنزاسبو ) بو ؼقق املقاتل٘ مع أمال أمّشِ ا٢مـاو

علَٔه لـٔخطح للزـشب ّٓـذٓش القتـال ّٓـذبش ػـ ٌّ١اؿـشب ّبـو عـذو ؼقـق
املقاتل٘ بمٌ خاف املؼشالٌْ مً اؾٔؽ املظله رتالْا أسكَه ّأمتيتَه ٍّشبـْا
غيه املظلنٌْ امْايه بغال وتال ٍّ .ـزا التقظـٔه الظـاٍش مـً اــرب الــزٔش
تقظٔه مْحْد لٔع بغشٓب اٌ مً ٓشاحع بي

التب الظال ّالتْاسٓا ــ ىظـال

طبقاا ابً طيذ  :ذ 4ـــ ّٓتتبـع طـشآا الـيا(ٍّ )Sـٕ الـتالٗ حـذاً هـذ االتـش
الظشآا مبيْث٘ ميُ ( )Sمـع أمـال امـشِّ علـَٔه ُٓخطـح يـه القتـال ّٓـذبش يـه

ػ ٌّ١اؿشب  ،النا هذ ولـٔ ً٣مـً الظـشآا مـً دٌّ امـال ّمل ٓـزالش تاسىٔـاً رــْل
ْكٍّ ، ٙكزا هذ الـتالاً مـً الظـشآا خشحـ
الظشآا خشح

ّ غين

مً غال وتال .

مـع امالٍـا اّ مـً دّىـُ ّبيلـ ًا مـً

اػرتا هلرٌ ا٢ماو بالغضّ )37(..............................................

ّباختـاس  :التفـٔر الظاٍش مً اـرب ـــ املقاتلـ٘ مـع امـال ّعـذو املقاتلـ٘ ـــ
مْحْد خاسحا متزقق و عــش الشطـال٘ ّّاسد و املْكـْي الفـاسد ـــ الظـشٓ٘
املمرّى٘ بالقتال ــ مييع ظَْسِ عً تآّلُ عل ٙخ ٢ّ ، ُ ٣مْحب لإلطال٘ .
ّوذ ٓظتذل للقْل بتظْٓ٘ الغئن٘ بو القتال املمرٌّ ّغال املمرٌّ و الفآـ٘
اـنع ــ بـنـزش اّ ؿزٔز٘) (4الــزلا عـً الــادب( :)و الشحـر مـً
اؿزابيا ٓكٌْ و لْاَٜه ّٓكٌْ ميَه ٔـٔب غئنـ٘  ،وـال ( : )صٓـ١دٖ
مخظا ّٓطٔب لُس لظَْسٍا و عذو دخال٘ ا٢رٌ و الفآ٘ التخنـٔع ّاطـتْاٛ
ا٢رٌ ّعذمُ بلزاظ عذو تـذٖ اؿكاو خاسحاً ل٣طتٝزاٌ مً ا٢ماو( )و
رشّبَهٓ ٢ّ ،يفع كالفـ٘ ظاٍشٍـا مبـا رالـشِ) (2مجـع مـً فلـُ علـ ٙاالتفاٜـُ
باـنع مً باب التزلٔر ميُ ــ علُٔ الظ٣و ــ لزلك الؼخف أّ ؿذّس ا٢رٌ
الينْمٕ ميُ و تلك الغضّٗ  ،اىُ فر تربعٕ غال ميتلذ بؼاٍذ .
ّو ا٢طتذ٢ل اػكال  :أّ ً٢ــ اٌ الشّآ٘ مً رٔث الظيذ غال مْثْب بَا،
لْوــْي (علــٕ بــً امساعٔــر) و طشٓقَــا ٍّــْ مؼــرتـ ّ،ا٢وــشب الْىــُ ( ابــً
عٔظ ٍّْ )ٙمَ خَْل اؿال  ،ىيه ّسد و اطياد ( الامر الضٓاساا) ّليلُ ّحـُ
تـزٔش اطتارىا احملقق ٍّْ مـنيْي عيذىا ّعيذِ و آامـُ ا٢خـالٗ  ،ـ ٣تكـٌْ
الشّآ٘ رخ٘ ميتربٗ ّ ،تـلش مٓ١ذاً مع او الذ٢ل٘ .
ّثاىٔ ـاً ــــ اىــُ  ٢د٢لــ٘ وطئــ٘ علــ ٙاسادٗ ( غئنــ٘ اؿــشب ) ميَــا ّهلٌ الــاٌ
مُزتن ً٣وْٓاً ّ ،رلك بلزـاظ ما ىـقر عً بي

ىـظا

) (3

التَزٓـب (و هلّاىَه)

ــ بـنيي ٙآْ٢اٌ ّالقـش ــ ( ٢لْاَٜه) ّبُ ٓظتقٔه اـرب االتش رٔث ٓكٌْ وْلُ
() 4الْطاٜر ذ 6ب 2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 8
( )2ساحع حْاٍش الك٣و 427 :46:
() 3الْطاٜر ذ9طبي٘ م١طظ٘ ال الٔب
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(ّٓكــٌْ ميَــه ) مبييــ ٙمؼــاسالتُ يــه و اؿــر ّاليقــذ ّٓ ٢كــٌْ تكــشاساً
أّ تمالٔــذاً للخنلــ٘ الظــابق٘ علٔــُ ّ ،علٔــُ تكــٌْ الغئنــ٘ ب ــنيي ٙػــبَ٘ ال ــنال
الـنغيْو ّاخت ٣اؿشاو باؿ٣ل .
ّالـــزٔش ٍــْ ا٢خــز بــإط٣ب ا٢دلــ٘ الظــاٍشٗ و تقظــٔه غئنــ٘ اؿــشب
أمخاطاً  :مخـع ٤سبابـُ ّأسبيـ٘ امخـاغ للنقـاتلو ىظـال امليتـربٗ) (4املشّٓـ٘ و
(التَزٓب ) ّ ( تفظال الئاػٕ) ال

ٓظال َٔا ابً طياٌ مْ٢ىا الـادب عـً

الغئن٘ ّهٔبُ( : )ص ىشذ ميُ اـنع ّٓقظه ما بقـٕ بـو مـً واتـر علٔـُ
ّّلٕ رلك ّ ،اما الفّٕ ٛا٤ىفال َْ خـالف لشطـْل اهللSس ٍّـٕ و مقـاو

بٔاٌ أؿر تؼشٓع اـنع و الغئن٘ مـع بٔـاٌ تفــٔر وظـنتَا و وبـال ا٢ىفـال
إط٣وَـا البٔـاىٕ مُ زكـه مـشاد حـذ ًا ظـاٍش ًا ّميكـً التنظـك بـُ لتظـْٓ٘ عنــْو
غياٜه اؿشب و ٍزا التقظٔه طْا ٛاملمرٌّ و القتـال ّغـال املـمرٌّ  ،و عــش
اؿلــْس أّ و عـــْس الغٔبــ٘ ّ ،طــْا ٛالــاٌ القتــال للــذعا ٛاىل دٓــً اإلطــ٣و
صالر ػٕ ٛوْتر علُٔ عل ٙػـَادٗ أٌ  ٢الـُ هل ٢اهلل ّأٌ مُزنـذاً سطـْل اهللس
أّ الاٌ لضٓادٗ امللك ّتْطيُ سوي٘ ا٢طـ٣و أّ الـاٌ د اعـا عيـذ ٍخـْو الكفـاس
عل ٙاملظلنو ّب٣دٍه ،ار  ٢دلٔـر علـ ٙتقٔٔـذ (غئنـ٘ اؿـشب) و اليــْق
بالغئن٘ املمخْرٗ ٍخْماً لتخشذ الغئن٘ املمخْرٗ د اعا عً بلذ ا٢ط٣و ّاٍلـُ
عيذ ٍخْو الكفاس عل ٙدٓاس ا٢ط٣و  ،ارا رـر الذ اي و عـش اؿلْس أّ
و عـش الغٔب٘ ّحـب ؽنـٔع الغئنـ٘ ّتقظـٔه البقٔـ٘ بـو املقاتلـ٘ ّٓقـشب هلىل
الـفَه اٌ اؿشب الذ اعٔـ٘ للزفـاظ علـ ٙبٔلـ٘ ا٢طـ٣و ّػـشٓيتُ ّأبياٜـُ ٍـٕ
ا٤مْس الـزظبٔ٘ ال

ٓشٓذٍا الؼاسي ّٓ ٢شك ٙبإٍنايا اّ التقـال َٔا عيذما

ٓذٍه الكفاس دٓاس ا٢ط٣و ّٓيبتـْا بالذٓاىـ٘ ا٢طـ٣مٔ٘ كـشاً ّعقٔـذٗ أّ اتباعـاً
() 4الْطاٜر ذ 6ب 2مً ابْاب ا٢ىفال ). 3
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ّاتباعَــا عٔــث ىؼــ ٙمــيَه علــ ٙبٔلــ٘ ا٢طــ٣و أّدٓــً املظــلنو ٣بــذ مــً
تـذٖ املظلنو يه ّ٢بذ مً اطتٝزاٌ الفقُٔ اليـذل ـــ ّلـٕ ا٢مـْس الــزظبٔ٘
ػشعاً ــ وبر اىذ٢ي اؿشب الذ اعٔ٘ ّ٢بذ مً الْىَـا بإػـشا ُ ّتْحَٔـُ لـبي
ػّ١ىَا ٔنا َٓنعّ الؼـشي ا٢وـذغ ّٓكـٌْ لـُ تْحٔـُ أّ ميـع تقتلـُٔ الؼـشٓي٘
الـنقذط٘ أّ الـنـلز٘ الذٓئ٘ اليلٔا .

البزث الشابع  :وذ ؼقق اٌ اهلل طبزاىُ اررّ لـنزنذ(ّ )Sأمتُ املشرْم٘

غياٜه اؿشب بيذ ؽنٔظَا ّ ،الغياٜه ٍٕ ا٢مْال املظتْىل علَٔا مً الكفاس كا
ٓيْد الَٔه ّ ،رٔث  ٢دلٔر ّاكش عل ٙاختـاق (غئنـ٘ اؿـشب) مبـا غـيه
باؿشب ّالقتال ّالغلب٘ اليظكشٓ٘ امل١دٓ٘ اىل اغتيـاو امـْايه ّا٢طـتٔ ٛ٣علـٙ
أمتيتَه مع ا٢عرتاف بذ٢ل٘ اللفظ٘ عل ٙاورتاٌ الغيه باؿشب املتزقق٘ بالفيـر
أّ بالقْٗ القشٓب٘ مً اىذ٢ي اؿـشب أّ تَٔـ ١اؾـٔؽ املظـله يـا مـً دٌّ بلـْغ
دسح٘ الفيلٔ٘ ٔ ،ذخر و ( الغئن٘ ) الْاحب ؽنٔظَا عذٗ مً ا٢مْال :
أ -الفذا ٛالزٖ ٓفتذٖ بُ ا٢طال ــ الكا ش احملاسب ــ لتخلٔـُ مً ا٢طش.
ب -اؾضٓ٘ املبزّل٘ للظشٓ٘ املقاتل٘ ال

تغلب الكفاس احملاسبو  ٍّٕ ،مـال

ممخْر عً سأغ الر قاسب مبْحب عقذ ا٢ماٌ امليؼم بو ّلٕ املظلنو ّبـو
الـن زاسٓي الكفاس ارا الاىْا أٍر التاب ّسكـخْا لؼـشاٜح الزمـّ٘ .لـٔع ميَـا
ــــ ّ او ـاً للخــْاٍش ( :ذ )43 :46خ ٣ـاً ل ــنا ركــاِ عــً ابــً اؾئــذ ــــ اؾضٓــ٘
الـنمخْرٗ مً أٍر الكتاب الر عاو رـال الظـله ّالـزماو ّبظـح ٓـذ ا٢طـ٣و
ّطلطاىُ و بلذ ا٢ط٣و  ،إىَا لٔظ

مـذاب ( غئن٘ اؿشب) لفشض اخزٍا

رال الظله ّعقذ الزم٘ .
حــ -امــْال الـــلش ٍّــٕ الـ

ػيــر للنظــلنو عــْض مـالــزتَه مــع

مُزاسبَٔه الكفاس ّالـنغلْبو و اؿـشب ارا اتفـق الطش ـاٌ علـ ٙرقـً الـذماٛ
ّآقاف القتال وبال د ع الكفاس وذساً مً الـنال .

( ........................................................ )41قُ اـنع ّا٢ىفال

ّالْحُ و ؽنٔع ٍزِ ا٢مْال مً باب ( الغئن٘ ) ٍْ مـذاؤتَا لييْاٌ
( غئن٘ اؿشب ) عش اً متؼشعٔاً غال وابر للتممر اّ الؼك اٌ هلىطبـاب الييـْاٌ
تاو بلزاظ ّحْد رشب بالفير اّ مقذماتَا ّرـْل املقاتلـ٘ ّلـْ حضٜٔـاً ٢ّ ،
ٓلــش عــذو اداَٜــا اىل ا٢غتيــاو عقٔــب الغلبــ٘ اليظــكشٓ٘ ليــذو امـــاس ؿــذب
الييــْاٌ بــُ ،بــر ٓـــذب الييــْاٌ ّٓيطبــق متؼــشعٔاً باللزــاظ املــزالْس تينَــا
اط٣واا ادل٘ التخنٔع ّالتقظـٔه بـو املقـاتلو ّعنـذتَا ميتـربٗ ابـً طـياٌ

)(4

طا ٣ٜميُ ( )عً الغئن٘ محاب  :ص ُٓخشذ ميُ اـنع ُّٓقظّه ما بقٕ بـو
مً واتر علُٔ ّّلٕ رلكس ٍّ .ر مً (غئن٘ اؿشب) :ــ
د -ا٢مْال املمخْرٗ مً الكفاس عيـذما ٓغـاس اؾـٔؽ املظـله علـَٔه ّٓيَـب
امْايه

ُٔ خ٣ف ّال٣و .

َّٓخــشذ عيــُ  :أمــْال الكفــاس الـــنياػشًٓ للنظــلنو و بلــذاٌ ا٢طــ٣و
ّاملظـاملو يــه ٍّـه و دٓــاس املظــلنو طـْا ٛعقــذّا الزمــ٘ ّا٢مـاٌ مــع ّلــٕ
املظلنو أو مل ٓيقـذّا  ،ـ ٣هـْص اطـتبارتَا ّ ٢ؼـر ا٢غـاسٗ علـَٔه ّىَـب
امْايه ٍّه و أماٌ أّ و ركنُ  ،اٌ امللتضو ميَه بؼشاٜح الزم٘ ٍْ و أماٌ
ػشعا ّبزم٘ ا٢ط٣و ّ ،الـزٖ مل ٓيقـذ ميـُ ّلـٕ املظـلنو ّالـاٌ مظـاملا قـذ
ؿش) الؼَٔذ و الذسّغ ــ عل ٙما ركٕ ــ بمٌ رّٖ الؼْال٘ مـً املظـلنو ارا
سكــْا عــً الكفــاس الظــااليو و بــ٣د ا٢طــ٣و َــه و ركــه ا٢مــاٌ ّهلٌ مل
ٓيقذّا ميَه عقذ الزماو ّ ،الْحُ ُٔ  :عـذو الـذلٔر علـ ٙرلٔـ٘ أمـْايه هلر
ا٢مجاي ا٢ستكاصٖ ّبي
ٔٝاً للنظلنو ــ لْ ؼقق

اليـْق

) (2

الذال٘ عل ٙالٌْ مـال الكـا ش اؿشبـٕ

دلٔ ٣ػشعٔا َـٕ فنلـ٘ ٓ١خـز ميَـا بالقـذس املتـٔقً

() 4الْطاٜر ذ : 6ب 2مً ابْاب ا٢ىفال . 3) :
() 2الْطاٜر ذ 44ب 5مً ابْاب حَاد اليذّ . 2) :
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ٍّْ و غال الـنظالـنو الظااليو بمماٌ مع املظلنو و بلذاىَه .
ارا أغاس اؾٔؽ املظله ّاىذ ي

خْٔيه مْ دٓـاس الكفـش ٍّخنـْا علـٙ

بلذاىَه ــ ٍّه غال ملتضمو بؼشاٜح الزم٘ أّ عقذ ٍذى٘ أّ تـاحل مع املظلنو
ــ ّىَبْا امتيتَه ّاثاثَه ّامْايه ّاطلزتَه ــ بيذ وتال اّ مً دّىُ يـشّبَه
مع عـذو أخـزٍه ٤مـْايه ـــ َـر ىنـع املـال ( مخـع الغئنـ٘ ) ثـه ٓقظـه
ا٢سبي٘ امخاغ عل ٙا شاد اؾٔؽ .
اختاس مجع ؽنٔظُ ( مخع الفاٜذٗ )ّ ،اختاس مجع اخش ؽنٔظُ (مخع
الغئنــ٘) ٍّــْ أرــْ ّ ،رلــك لـــذب (غئنــ٘ اؿــشب) عش ـاً متؼــشعٔاً علــٙ
ا٢مــْال الــنغيْم٘ مــً الكفــاس الــزًٓ أغــاس علــَٔه املظـلنٌْ ّرـــل

بٔــيَه

الـــنقاتلّ٘ ،أمــا ارا ىَـب الــنغالٌّ امــْايه مــً دٌّ مقاتلــ٘ ٍّضميــ٘ يــشبَه
مبخــشد ارظاطــَه غطــش دٍــه املظــلنو يــه ـــذب ( غئنــ٘ اؿــشب ) علــٙ
ا٢مْال املمخْرٗ مؼكر لكً ٢رتنال الـذب وتا ّحْبـاً مبياملتَـا الـزلك
مً رٔث التخنٔع ْساً مً دٌّ اطـتتيا ٛم١ىـ٘ الظـي٘ ليفظـُ ّعٔالـُ ٢ ،طـٔنا
ا٢غـاسٗ علـَٔه ّىَـب امـْايه

مع طبق مقـذ ماا اؿـشب ّايخـْو اّ الاىـ

ّطـــٔل٘ ؿنآـــ٘ ا٢طـــ٣و مـــً مكآـــذٍه ّد ـــع خطـــش الكفـــش عـــً بلـــذاىَه
ّاػخاؿَه ٍّ ،ر مً ( غئن٘ اؿشب )  :ــ
ٍـ -ا٤مْال املمخْرٗ مً الكفـاس اؿـشبٔو بطشٓـق (الظـشو٘) أّ مـا ٓ١خـز
باـذاي ّ( الغٔل٘ ) أّ بطشٓق ( الذعْ ٚالباطل٘ ) عل ٙالكفاس امل١دٓ٘ اىل اخـز
مايه  ،أّ بطشٓق ( الشبا )ّ ،اؾامع ٍْ اخز مايه بطشٓـق غـال مؼـشّي ّمـً
دٌّ رشب .
الظاٍش الْىَا مً الفْاٜذ املكتظب٘ ال

ٓـشخف تمحٔـر ؽنٔظـَا اىل ساغ

الظي٘ ّٓظتتي ٙميَا م١ى٘ الظي٘ لُ ّلئالُ ّ ،لـٔع مـً ( غئنـ٘ اؿـشب ) ٤ىَـا
تيطبق عل ٙا٢مْال الـنمخْرٗ مً الكفاس بطشٓق الـزشب ّالقتال اّ بيذ تَزقق

مـادٓق مؼتبَ٘ لغئن٘ اؿشب )42(............................................

مقذماتَا عٔث تكاد تيـذلع اؿـشب ّتبـذّ عٜ٣نَـا ّتَخنـذ ليـاسض ؿـلش اّ
مِْ عٔث ٓــذب ( غئنـ٘ اؿـشب ) بـو املتؼـشع٘ ٓ ٢ّ ،يطبـق الييـْاٌ علـٙ
الـــنال الـــنمخْر بالظــشو٘ ّاـذٓيــ٘ ّالــذعْ ٚالباطلــ٘ إىَــا مـــادٓق عش ٔــ٘
للفْاٜذّ ،ميكً تْالٔذِ بــزٔز٘ ابـً مَضٓـاس عـً ا٢مـاو اؾـْاد( )رٔـث
ميتـــر اإلمـــاو ( )للفْاٜـــذ بقْلـــُ  :صّمتـــر عـــذّ ٓــــطلهس أٖ ٓظتمؿـــر
ص ٔ١خز مالُس

)(4

اٌ ظـاٍشِ الظـٔطشٗ علـ ٙمـال اليـذّ الـذٓين الـزٖ َٓلـك،

دٌّ اليذّ الؼخـٕ اىُ َٓ ٢زر أخز مالُ ٤حر اليذاّٗ ّ ،الينذٗ ؿـذب (
الفاٜذٗ ) دٌّ (الغئن٘) ؿذواً عش ٔاً متؼشعٔاً وطئاً.
وذ ٓقال  :اٌ املظتفاد مً الشّآاا ) (2البٔاىٔ٘ الياطق٘ بـاٌ ص اـنـع علـٙ
مخظ٘ اػٔا : ٛالكيْص ّامليادٌ ّالغْق ّالغئن٘  .......س ٍْ تيلق اـنـع
مبطلــق ( الغئنــ٘ ) وبــال الييــآًّ ا٤خــشّ ، ٚالغئنــ٘ تـــذب علــ ٙالــر مــال
مظــتيقز مــً الكــا ش اؿشبــٕ طــْا ٛغــيه ميــُ بقتــال ّوَــش ّغلبــ٘ أو مــً دّىــُ
الاملظشّب ّاملمخْر غٔل٘ ّمٍْنا ٓ ٢ّ ،لشّ باإلط٣ب بي

سّآاا) (3الغئن٘

الْاسدٗ و خــْق مـا رــر باملقاتلـ٘ ّالـزٖ ٓقظـه مخظـ ًا ٤سبابـُ ّأسبيـ٘
أمخاغ للنق اتلو ّ ،رلك ٤ىَا متبت٘ لٔظ
الـنتب

ىا ٔ٘ رت ٙتـلش لتقٔٔـذ اإلطـ٣ب

النا  ٢ىف. ٙ

لكيُ مش ْض  :ـ أّ ً٢ــ اٌ ٍزِ الشّآاا بـذد بٔـاٌ اؿـر تيلـق اـنـع
بَزِ الييآًّ اـنظُ٘ٓ ٢ّ ،زشص اىيقاد اط٣وَا بلزاظ الر عيْاٌ عيْاٌ .
ّثاىٔاً ــ عل ٙشض هلىي قاد هلط٣وَـا مـً ٍـزِ اؾَـ٘ املؼـكْال٘ ـاٌ اط٣وَـا
() 4الْطاٜر ذ : 6ب 8مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 5
( )2الْطاٜر :ذ: 6ب 2مً أبْاب ماهب ُٔ اـنع +44+4+9+ 2) :ب 3ميُ ) .7+6
( ٍّٕ ) 3الت الٗ مبتْث٘ و سّآـاا اـنـع ّاؾَـاد و (الْطـاٜر) النيتـربٗ ابـً طـياٌ ذ 6ب 2مـً
أبْاب ا٢ىفال ). 3
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ميـشف وطئا اىل ( غئن٘ اؿشب ) ّلٔع باؤاً لٔــذب الييـْاٌ علـ ٙالـر مـا
ٓغيه ّٓظتيقز مً أمْال الكفاس ّ ،لإلىـشاف وشٓي٘ ّاكز٘ ٍـٕ وشٓيـ٘ مياطـب٘
اؿكه ّاملْكْي ّال

تؼَذ بمٌ املشاد مـً اطـ٣ب الييـْاٌ و ٍـزِ الشّآـاا

ٍــْ ( غئنــ٘ اؿــشب ) ّالـ

 ٢تـــذب هل ٢مــع اىــذ٢ي اؿــشب خاسحـاً أّ مــع

الؼشّي َٔا ّهلمخادٍا بـلش ّمِْ  ٣ ،اط٣ب رت ٙتـلش الشّآاا لتقٔٔذِ
أّ  ٢تـلش ٍّ .زا الييْاٌ الظـاٍش مـً ا٢خبـاس ٓ ٢يطبـق علـ ٙالــنمخْر مـً
الكــا ش بظــشو٘ أّ دعــْ ٚباطلــ٘ اّ غــذاي رتــٓ ٙلزقَــا ركنَــاّ ،الـــزٔش
هلىذساحُ ؼ

(الفْاٜذ املكتظب٘ ) ٍّْ غئن٘ بامليي ٙاليـاو ـ ٍـزا بلزـاظ ّكـع

الـخنع ّىْي تيلقُ .
ّا٢ػـكال اللُ ٍيا و الـزكه التكلٔفٕ َر تَزر الظشوـ٘ مً أمـْايه اّ
ا٤خز ميُ غٔل٘ أّ بذعْ ٚباطل٘ اّ مبشاباٗ مع الكا ش ال٣ملتضو بؼشاٜح الزم٘ ،
ّٓقع الك٣و و مشرلتو مً البزث  :ىبزث و املشرل٘ اّ٤ىل :

جواز السرقة او الغيلة او الدعوى الباطلة على الكافر احلربي تكليفًا .
وذ ٓيطبق عيْاٌ ( الـخٔاى٘ ) ّ(ىق

اليَـذ ) علـ ٙأخـز املـال بالظـشو٘ اّ

الغٔلــ٘ اّ الــذعْ ٚالباطلــ٘  ٢ّ ،اػــكال و رشمــ٘ ا٢خــز تكلٔفــا ّلــضّو الــشد
ّكــيا ّ ،تتزقــق اـٔاىــ٘ و مــْاسد متياس ــ٘ و عـــْسىا ــــ و البلــذاٌ الغشبٔــ٘
ّغالٍا ـــ عيـذما تتزقـق التضامـاا عقذٓـ٘ ؿـشو٘ و ا٤مـً ّا٤مـاٌ أّ بيزـْ
اللضّو الْاكش مً ىارٔ٘ املظله الذاخر و دٓاس الكفش بؼش ا٢لتـضاو الـزاتٕ
بالقْاىو الظاٜذٗ ّاؿفـاظ علـ ٙا٢مـً ّا٢طـتقشاس رٔـث ت١خـز ميـُ و ّثٔقـ٘
الذخْل ّٓيطـ ٙسخــ٘ الـذخْل ّا٢مـاٌ علـ ٙىفظـُ ّمالـُ بؼـش اٌ وـرتو
ب٣دٍــه ّوــْاىٔيَه ّ ٢ىــر بمميَــا ّأمــً ا شادٍــا ــــ و اىفظــَه ّاعشاكــَه
ّامْايه ــ .

حْاص الظشو٘ اّ الغٔل٘ اّ الذعْٗ الباطل٘ عل ٙالكا ش اؿشبٕ)44(...............

ٍكزا تتزقق اـٔاى٘ و مْاسد ا٢ماٌ اليْعٕ الينْمٕ بفير تْؤع دّلتو
ــ مظـلن٘ ّالـا شٗ ـــ مياٍـذٗ ؿـلش أّ أمـاٌ أّ مـِْ عـث تظـشٖ اىل ا ـشادٍه
ّمْاطئَه تكٌْ الظشو٘ أّ الغٔل٘ مً املظله للكا ش خٔاى٘ ّىقل ًا لليَذ ّخلفاً
لليقذ الؼخـٕ أّ اليْعٕ ٍّْ رشاو بيف القشاٌ ـــ أعـين آ٦ـاا الـ
ّ يــع ىقــ

اليَــذ ّاملٔتــاب بيــذ تْالٔــذِ ّ -و بيــ

) (4الشّآــاا  :حيــر

(اـٔاى٘) مـً الكبـاٜش ٍّـٕ مٓ١ـذ  ٢دلٔـر ّ ،الينـذٗ الـيف القشآىـٕ
ليق

تـزو

)(2

الـزاو

عَذ اهلل بيذ تْثٔقُ ّاملْحب للْ ا ٛباليقذ ّاليَذ مع اليـْق ا٦تٔـ٘

ال ــنزشم٘ للغلــْل .وــال و الؼــشاٜع ّاؾــْاٍش  ( :ذّ ( : )417: 24لــْ دخــر
املظــله داس اؿــشب مظــتممياً ظـشب ّحــب هلعادتــُ أٖ املظــشّب النــا ؿــش) بــُ
الفاكر ّغالِ ،طْا ٛالاٌ ؿاربُ و داس ا٢ط٣و أّ داس اؿشب ؤر  :لظَـْس
اماٌ املظتممً و عذو خٔاىتُ يه ّهلٌ مل ٓكً مـشراً بُ ّ ،لكـً  ٢ىلـْ مـً
ىظش هلٌ مل ٓكً امجاعا ،ـاٌ ا٢مـاٌ ٓ ٢قتلـٕ اصٓـذ مـً مممْىٔـ٘ املظـتممً ٢
اليكع ّ ،لير اّ٢ىل ا٢طتذ٢ل باليَٕ عً الغلْل ّالغذس يه ) ّليلُ ٓؼال
هلىل مــا ّسد و امليتــربٗ

) (3

ال ـ

تــزالش بي ـ

الكبــاٜش :ص ّالغلــْل  ٌ٤اهلل ع ـضّ

ّحر ٓقْل  :صوَ َمنْ يَـغْلُلْ يـَأْتِ بِمَا غَلل يَل ْم َ ْقْيِاَامَل ِس آلــ عنـشاٌ ، 464:أّ ٓؼـال
اىل ما ّسد و امليتربتو) (4الْاسدتو و ّؿآا سطْل اهلل (*) للظـشٓ٘ املبيْثـ٘
و اؾَاد ّميَا التْؿٔ٘ بمٌ  :ص  ٢تغلـْا ّ ٢تغـذسّا س ٍّـزا أوـشب لـإلسادٗ
٤ىُ ٓتلنً اليَٕ عً الغلْل ّالغذس بالكا شًٓ ال

تبيث الظـشٓ٘ ؿـشبَه لـْ

مل ٓقبلْا باإلط٣و دٓيآَُّ ،نكً ا٢طتذ٢ل بكلَٔناّ ،الغلْل ٍٕ اـٔاى٘ املالٔ٘
() 4الْطاٜر ذ 44ب  46مً ابْا ب حَاد اليفع ). 36)+33
() 2البقشٗ  + 27 :ا٢ىفال +56:الشعذ + 25+21:املاٜذٗ +4 :ا٢طشا. 34 : ٛ
() 3الْطاٜر ذ 44ب  46مً ابْاب حَاد اليفع ). 2
() 4الْطاٜر ذ 44ب 45مً ابْاب حَاد اليذّ . 3)+2) :
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و اـفــاّ ،ٛوــذ ظــشِ بي ـ

اللغــْٓو ّالفقَــا ٛباـٔاىــ٘ ّالظــشو٘ مــً مغاىـــه

اؿشبّ ،و اؿذٓث الـزٔش)َٓ (4زكـٕ ا٢مـاو البـاوش()أٌ علٔـاً()الـاٌ
واعذاً و مَخلظُ و مظخذ الكْ ٘ ّمشّ مظله ميُ دسي طلز٘ قال علٕ(:)
ٍزِ دسي طلز٘ أخزا غلْْٓ ً٢و البـشٗ ــ ٍّـزا هلطـتينال اللفظـ٘ و الظـشو٘
مـــً الــــنغيه ّٓ ٢ــــلش ا٢طـــتينال مُخـّــــاً لــــنيي ٙاللفظـــ٘ الظـــاٍش و
مطلق(اـٔاى٘ املالٔ٘ )ٍّ ،ـزا مــذاب ّاكـش وـذ اطـتينر اللفـظ ٔـُ مـً دٌّ
د٢ل٘ عل ٙهلمـاس ميي ٙاللفظ٘ ُٔ ّ ،و التاب اليـو (ذ ( )348: 4الغلـْل :
خٔاى٘ الفٕٓ ٢ّ ،)ٛبيذ الٌْ التخـٔف مً التشٗ اطتينال اللفظ٘ و املــذاب
اـاق النا ٓظاعذ علُٔ م٣رظ٘ مياىٕ املؼتقاا مً ٍزِ اللفظـ٘ و ( اليـو )
شاحع ّ ،الٔ

الاٌ اليَٕ عً الغلْل ٓيـين ىَٔـاً عـً اـٔاىـ٘ املالٔـ٘ مطلقـا أّ

ىَٔ ًا عً اـٔاىـ٘ ّالظـشو٘ مـً مغـامن اؿـشب ّو ٛاملظـلنو ّ ،ظـاٍش الـشّآتو
امليتربتو الـْاسدٗ و ّؿـآا الشطـْل (*) عيـذ بيـث الظـشٓ٘ للغـضّ اؾَـادٖ
ّالــذعْٗ لإلطــ٣و ٍــْ اليَــٕ عــً مطلــق اـٔاىــ٘ املالٔــ٘ ّالغــذس بالكفــاس بــر
قاسبتَه ّمقاتلتَه اّ بيـذٍا ّرــْل ا٢غتيـاو اىـُ ميكـً أٌ تتزقـق اـٔاىـ٘
ّالغلْل امليَٕ عيُ مً دٌّ اختـاق اؿكه بالظشو٘ مـً غئنـ٘ اؿـشب بيـذ
ا٢غتياو ّاىتَا ٛاؿشب ّرـْل الغيه ّاٜتناىَه علُٔ  ،ارا طشوْا مً الغئن٘
قذ اغلْا ّخاىْاّ .اؿاؿر تياكذ ىـْق القشاٌ ّالظي٘ عل ٙؼشٓه الظشو٘
ّالغٔل٘ مً امْال الكفـاس اؿـشبٔو بيـذ عقـذ ا٢مـاٌ ّاتفـاب ا٢طـتٔناٌ الـزٖ
ٓكٌْ بُ مال الكا ش قرتما  َٓ ٢زـر ٍتكـُ ّاىتَاالـُ ّالظـشو٘ ميـُ ّٓ ،ظَـش مـً
اؾْاٍش ( ذ )84 : 24التظلٔه باؿشم٘ ّالـنفشّغٔ٘ ميَا شاحع .
ّارا مل ٓكً مث٘ عَذ اماٌ ّعقذ اطتٔناٌ ّمل تـذب (اـٔاى٘ ) َـر ؼـر
() 4الْطاٜر ذ 48ب  24مً ابْاب الٔفٔ٘ اؿكه . 6):
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الظشو٘ مً امْايه اّ اـذٓي٘ يه اّ الذعْ ٚالباطل٘ امل١دٓـ٘ اىل الظـب مـال
الكا ش مً غال اطتزقاب لُ ػشعا بيقذ ّمِْ .
وذ ٓقال  :ىيه ؼر الظشو٘ ّاـذٓي٘ ّالذعْ ٚالباطل٘ ّالر ّطـٔل٘ ٓتْؿـر
بَـا اىل اطـتيقار املــال مـً الكـا ش الــزشبٕ  ،لإلمجـاي املـذع ٙعلــ ٙرـر مالــُ
ّالْىُ ًٔ ٝا للنظـلنو مـع ّكـْ) عـذو ؿـذب اـٔاىـ٘ ّالغلـْل احملـشمو ليـذو
ا٢مــاٌ  ،أّ ملــا و اؾــْاٍش (ذ )84 : 24مــً القطــع بكــٌْ مــال اؿشبــٕ ٔٝــا
للنظله ّلُ التْؿر الُٔ بكر طشٓق .
ّ ُٔ  :أّ ً٢هلٌ ٍزا ا٢مجاي مؼكْـ اؿخٔ٘ ليـذو هلرـشاص هلىيقـادِ  ،الٔـ
ّالفتـاّ ٚاليذٓــذٗ عشمـ٘ الغلــْل ّالظـشو٘ مــً أمـْال الكفــاس اؿـشبٔو ّعلــٙ
ا٢ط٣ب شاحع ( اؾْاٍش  :ذ )84 : 24مع ارتنال ؿارب اؾْاٍش ا٢مجـاي
عل ٙرشمتُ مطلقاً .
ّثاىٔاً ـ ليـذو ارـشاص تيبذٓتـُ ّالؼـفُ عـً مْا قـ٘ امليــْو(ّ ،)القطـع
رخ٘ عل ٙالقاطع ّلٔع عيذىا وطع ّ ٢ىَخذ مياػٕ ٛرـْلُ خـْؿاً و ٍزِ
ا٢صمي٘ ال

ٓرتبف َٔا الكا شٌّ ّدّاٜش الكفـش ّالــلٔبٔ٘ باملظـلنو ّدٓـيَه

الـ زق ّٓرتؿذٌّ يه ا٤خطاّ ٛىتلقٌْ ا٢عزاس إل ظاد دٓـيَه ّاعتقـاداتَه
بر مَزْ ّحْدٍه ّالٔاىَه .
ّوذ ٓظتذل عل ٙررّ هلطتيقار أمْايه بـبي

اليــْق

)(4

الذالـ٘ علـ ٙاٌ

مال اؿشبٕ و ٛللنظلنو ّرساسَٓه طا ،رٔث تذل عل ٙاٌ املؼشالو ارا مل
ٓقبلْا ا٢ط٣و ّمل ٓذ يْا اؾضٓ٘ ـ ٣رشمـ٘ ٤مـْايه ّاّ٢دٍـه ّأٌصمـايه
وّ ٛرساسَٓــه طــاس ٔزــر اخــز امْالـــَه بالظــشو٘ اّ الغٔلــ٘ اّ اـذٓيــ٘ اّ
الذعْ ٚالباطل٘ ما دامْا مؼشالو مل ٓبزلْا اؾضٓ٘ .
( )4الْطاٜر ذ : 44ب 5مً ابْاب حَاد اليذّ . 2):
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ّٓشد علُٔ  :اّ : ً٢هلٌ ٍزِ الشّآـ٘ الـنفــل٘ ّاسدٗ و مْاسد القَش ّالغلبـ٘
ّالظٔ

املؼَْس عل ٙاملؼشالو ارا مل ٓـذخلْا و ا٢طـ٣و ّمل ٓيطـْا اؾضٓـ٘

ــممْايه وّ ٛرساسَٓــه طــا  ،ــ ٣تــذل علــ ٙالــٌْ مــال اؿشبــٕ ٔٝــا علــٙ
ا٢طــ٣ب ّهلٌ مل تكــً طــٔ

ا٢طــ٣و مؼــَْسٗ علــ ٙاملؼــشالو ّاؿــشبٔو ّ٢

تـلش دلٔ ٣عل ٙحـْاص التْؿـر ٤مـْال اؿـشبٔو بالظـشو٘ ّالغٔلـ٘ ّالـذعْٚ
الباطل٘ ّالر ّطٔل٘ ٓظتيقز بَا و ٛاملظلنو ليذو هلرشاص الْىُ ٔٝاً رتٓ ٙظـتيفز
ّليذو اثباا الشّآ٘ لُ .
ّثاىٔاً ــ هلٌ ٍزِ الشّآ٘ كئف٘ الظيذ لْوْي (القاطه بً قنذ عً طـلٔناٌ
بً داّد امليقشٖ ) و طشٓقَا ٍّنا كئفاٌ عيذ مجع مً علنا ٛالشحال .
ٍّزا ا٢ػكال مش ْض علـ ٙمباىٔيـا الشحالٔـ٘ ٔيزــش ا٢ػـكال بقــْس
د٢ل٘ الشّآ٘ مع اعتبـاس طـيذٍا ّ ،رلـك ( ٌ٤القاطـه ) مقبـْل الشّآـ٘ عيـذىا
لشّآ٘ ( ابً ابٕ عنال ّؿفْاٌ) عيُ و الكاو (ذ 4ــ باب مْلذ امال امل١ميو)
ّو التَزٓب ( ذ6ــ باب تفـٔر أركـاو اليكـا) )ّوـذ التضمـا أٌ ٓ ٢شطـ ٣ا٢
عـً ثقــ٘  (ّ .امليقــشٖ ) وــذ كــيفُ الغلــاٜشٖ حــذا علــ ٙمــا ركــ ٙالي٣مــ٘ و
اـ٣ؿ٘ ّتبيُ الـنخلظٕ ّغالِ ّّ ،ثقُ اليخاػٕ ؿشواً ( ثق٘ لُ التاب ) مـً
دٌّ تشدد ّ ،ا٢وْ ٚسحزاٌ ػَادٗ اليخاػٕ لكْىُ ا٤خرب علـ ٙػـَادٗ ابـً
الغلاٜشٖ لتياؿشٍنا ّتلنزٍنا عل ٙػٔا ّارذ ّلـْ الـاٌ اللـي

و سّآـ٘

امليقشٖ ــ ٢و عقٔذتُ ــ لظَش لليخاػـٕ ّبلغـُ ّمل ْٓثقـُ باتـ ًا مـً غـال تـشدد ،
نً احملتنر ؿذّس تلئ

ابً الغلاٜشٖ مً حَ٘ اعتقـادِ الـزٖ اػـاس الٔـُ

اليخاػٕ (لٔع باملتزقق بيا ) .
ّالــنتزـر أوشبٔــ٘ وبــْل الشّآــ٘ ّؿــذّسٍا ٓ١ّٓ ،ــذِ  :امللـامو اليالٔــ٘
ال

تتْ ش علَٔا الشّآاا ال

وذج بَا امليقشٖ ـــ ّميَـا ٍـزِ الشّآـ٘ ـــ ـاٌ

امللــامو اليالٔــ٘ ّالتفـ ـٔ٣ا ّمْا قــ٘ الــزذٓث أّ بي ـ

مجلـُ لينْمــاا
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الكتاب ّاٍذاف التؼشٓع اليلٔا وذ تْحب ا٢طنٝياٌ بالـذّس.
ّال ــنتزـر عــذو ّكــْ) دلٔــر ميتــرب علــ ٙرــر مــال الكــا ش اؿشبــٕ اّ
مؼشّعٔ٘ اطتيقارِ بكر ّطٔل٘ ٓتْؿر بَا اىل مالُ  ،ىيه القذس املتـٔقً حـْاصِ
ُّٓزنر علُٔ ا٢مجاي الـنيقْل ٍْ الٌْ مال الكـا ش اؿشبـٕ ٔٝـاً للنظـلنو و
أرذ مْسدًٓ :
أ -ما ارا رـر التآمش عل ٙا٢ط٣و ّاملظلنو مً الا ش باــْق اّ مً
ّ ٘ٝمجاع٘ طْا ٛالاىْا و داخر ب٣د ا٢ط٣و او و خاسحُ ّؼقق اكشاسٍه
باإلط٣و أّ بالـنظلنو لـالــش حَـاا الكفـش ّالؼـشـ ّا٢ؿـاد  ،اىـُ هـْص
اكـشاسٍه ّد ــع ملــشتَه بكـر ّطــٔل٘ ؼنــٕ ا٢طـ٣و ّاملظــلنو مــً ػــشٍه
ّم١امشاتَه ّٓكٌْ مايه ٔٝا هْص اطتيقارِ بكر ّطٔل٘ .
ب -مــا ارا أغــاسّا علــ ٙبــ٣د ا٢طــ٣و ّاسّا) املظــلنو اّ رؼــذّا
حْٔػــَه لإلغــاسٗ ّايخــْو علــ ٙاساكــٕ املظــلنو ّدٓــاس ا٢طــ٣و ّظَــشا
بْادس وطئ٘ ليْآاٍه الظٔ ٘ٝاّ رـل

ا٢غاسٗ ّايخْو ي ٣ــ ل ٣عنا لـْ

خشبــْا الــب٣د أّ أكــشّا اليبــاد أّ ٍتكــْا ا٢عــشاض أّ أتلفــْا امليــا ع اليامــ٘
ّاــذم اا اّ ا٢مـ٣ـ اـاؿـ٘ باملظـلنو  ،اىـُ وـر رـشبَه ٍّتـك امـْايه
ّٓؼشي اطتيقارٍا بكر ّطٔل٘ النا ٓؼشي اٍشاب دماٍٛه ّ ؽشٓب دٓاسٍه د يا
مللشتَه ّهلكيا اً لقْتَه .
ٍزاٌ الـنْسداٌ ٍنـا القـذس املتـٔقً مـً اإلمجـاي اإلستكـاصٖ علـ ٙاٌ
مال الكا ش ال٣ملتضو بؼشاٜح الزم٘ ّا٢ماٌ و ٛللنظـلنو ّ ،لـٔع علـ ٙرـر
امْايه و غـال املـْسدًٓ دلٔـر ٓيتـذ بـُ اّ ٓيتنـذ علٔـُ َّٓ ٢زـر مـال ا ٢مـً
رٔث ارلُّ اهلل ،ىيه لْ ػاّص ارذ ّاخز مال الكا ش اؿشبـٕ و غـال املـْسدًٓ
 ٣ور لُ ا ٢بإرٌ الفقُٔ اليذل ّتَخنٔع املال  .ثه ىبزث و املشرل٘ التاىٔ٘ :
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جواز الربا من الكافر احلربي :
الـنيشّف ّالـنؼَْس بو ا٢ؿزاب ٍـْ حـْاص اخـز مـال الكـا ش اؿشبـٕ
بطشٓق الشبـا الــ نياملٕ اّ القـشض الشبـّْٖ ،خـال

مجـع ولٔـر مـً احملققـو

ّا تْا باؿشم٘ ّٓ ،يبغٕ ا٢لتفاا اىل الفشب الكبال بو أخز مال الكا ش بطشٓـق
الشبا ّبـو أخـزِ بـالطشب الــنتبت٘ و البزـث الظـابق إىـُ أخـزٌ مـً دٌّ سكـا
الكا ش أّ مً دٌّ علنُ ،بٔينا اخزِ ميُ بالشبا اخز بشكاِ ٓ ٣متٕ الــنززّس
املاىع مً ا٢خز و البزث الظابق .
ّالزٖ ميع مـً الشبـا بـو املظـله ّبـو الكـا ش اؿشبـٕ ىظـش اىل اطـ٣ب
اليـــْق القشآىٔــ٘ ّاؿذٓتٔــ٘ امل١طظــ٘ ؿكــه ػــشعٕ عظــٔه ٍــْ ارــذ ميــامل
ا٢وتـاد ا٢ط٣مٕ اليظـٔه ـــ ٍّـْ ؼـشٓه الشبـا ـــ ٔزتـاذ ؽـٔــُ و مـْسد
ّاخشاحُ ميَا ّؼلٔلُ اىل دلٔر وْٖ اّ خرب ؿزٔش حلٕ ٓذل عل ٙا٢طـتتياٛ
ّالتخـٔف ّ ،لٔع ثـن٘ هل ٢خرب كئ

ٓ ٢ــلش رخـ٘ علـ ٙركـه ػـشعٕ

كـْق و امش عظٔه ٍْ ميله مً ميامل التؼشٓع ا٢ط٣مٕ ّ ،اــرب ٍـْ مـا
سّاِ املؼآا مظيذاً كئفاً أّ مشط ٣عً سطْل اهلل( )Sوْلـُ  :ص لـٔع بٔييـا
ّبو اٍر رشبيا سبـا  :ىمخـز مـيَه الـ

دسٍـه بـذسٍه ّىمخـز مـيَه ّ٢

الـ

ىيطَٔه س )ٍّ (4زا ىفٕ ملْكْي الشبا ٓشاد ميُ ىفٕ ركنُ ــ التزشٓه ــ َـْ ىفـٕ
للزكــه بلظــاٌ ىفــٕ املْكــْي  ،لكــً كــي

الظــيذ َٓنيــع مــً ا٢عتنــاد علٔــُ

ّا٢رتخاذ بُ عل ٙا٢طتتيا ٛمً ركه اطاطٕ و الؼشي ص وح ّس ال با س ّمـً
ٍيا ٓـش ا٢طتغشاب ّٓمتٕ ا٢ػكال وْٓاً  :الٔ
مطلق ّاكش بشّآ٘ كئف٘ ّارذٗ ّالٔ
بـز٘ الـخرب ّّ ٢ثْب بـذّسِ ! .
() 4الْطاٜر ذ : 42ب 7مً ابْاب الشبا ). 2

ىش ع الٔـذ عـً تؼـشٓع عظـٔه

هرت ٟعل ٙمتلُ مع أىُ  ٢هلطنٝياٌ
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ّوذ ٓظتذل عل ٙا٢طتتيا ٛباإلمجاي الـنيقْل و اؾْاٍش ّغالٍا مً التب
الفقُ ّ .و اىيقادِ اػكال مً حَ٘ اىكـاس الظـٔذ املشتلـ ٙللزكـه و ـرتٗ مـً
عنشِ ا٢حتَادٖ ّتؼكٔك الـنزققو ا٢سدبٔلٕ ّالظبضّاسٖ ّاـْ(ٕٜوذٍه)
أّ مييَه ثبْتُ ّ ،عل ٙشض اىيقـادِ ٓؼـكر االتؼـاف مْا قـ٘ امليــْو()
علُٔ لقْٗ ارتنال مذسالٔتُ ــ أعين اطتيادٍه اىل اـرب اللئ

ــ ٓ ٢ّ ،ظـييا

رئٝز ا٢طنٝياٌ بالفتٔا املؼَْسٗ ّكالف٘ ا٢ؿر التؼشٓيٕ اليظٔه الزٖ أطّظتُ
اليـْق القشآىٔ٘ ّالظئ٘ الذال٘ عل ٙتَزشٓه الشبا عنْماً ّ .وذ عشكيا تفـٔر
الـ نقال و اؾض ٛالظادغ و ( بؼش ٚالفقاٍـ٘ ) و مبارـث الشبـا ّ ،هلتلـش أٌ
ا٢ىكاس اّ الـنيع اّ ا٢ػكال و اــْق ّا٢طتتيا ٛىاػ ٞمً الْسي و الفتٔا
ّلٔع ىاػٝا مً اخت٣ل الطشٓقـ٘ النـا سمـ ٙبـُ ؿـارب اؾـْاٍش (وـذِ) بيـ
ا٢عاظه امليكشًٓ مـنً ؿيب علُٔ الشالٌْ اىل خرب كئ

مع ّحْد الينـْو

القشآىــٕ ّالظــين بتزــشٓه الشبــا علــ ٙا٢طــ٣ب ّّحــْد اـــرب الـــنخـْق
الـنٓ١ذ للينْو ٍّْ خرب) (4صساسٗ الــنتلنً لتبـْا الشبـا ّرشمتـُ بـو املظـله
ّبو الـنؼشـ .
ىيه بيذ ا٢حرتاّ ٛا٤خز مً الكا ش اؿشبٕ بالشبا بشكاِ َٓ ٢خب الشدّ
علُٔ ظاٍش ًا ــ  ٢مً باب ا٢لتضاو بقاعذٗ ا٢لضاو النا ا اد اطتارىا احملقق(وذِ)
ٍيا  ٢ّ ،مً باب اطتيقار مال اؿشبـٕ باملياملـ٘ الشبْٓـ٘

) (3

) (2

ليـذو الـذلٔر علـٙ

حْاص الر ميامل٘ اطذٗ ٓظتيقز بَا مال الكا ش ــ بر ليذو الذلٔر علّ ٙحـْب
الشد بيذ اخز املال بشكا الكا ش مبياملـ٘ سبْٓـ٘ ٓشتلـَٔا ّ ،علٔـُ ٔخـب علـٙ
ا٦خز د ع مخع الفاٜذٗ املكتظب٘ مً الشبا مع الكا ش ّهْص لُ تمحٔر الذ ع
( ) 4الْطاٜر ذ : 42ب 7مً ابْاب الشبا ) .3
() 2مظتيذ اليشّٗ ـ التاب اـنع . 25 :
() 3النا أ اد و اؾْاٍش  :ذ. 384 : 23
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اىل طي٘ ّؿشف م١ىتُ ميَا ّىنع الباوٕ ّٓ ،ظتزظً مشاحي٘ بؼش ٚالفقاٍ٘
( ذ 384 : 6ــ  ) 392ل٣ط٣ي عل ٙتفـٔر ٍزِ الـنبارث .

البحث اخلامس  :أمىال البغاة والهصاب .
البغاٗ وْو بغْا عل ٙا٢ماو اليادل ّخشحْا عـً طاعتـُ ّػـَشّا طـْٔ َه
بْحَُ ّكذ ركْمتُ  ،ارا واتلَه ظٔؼـُ ّغينـْا أمـْايه امليقْلـ٘ ّامتيـتَه
ّاطــلزتَه الـ

رْاٍــا اليظــكش َــر ٍــٕ غئنــ٘ رــشب ؽنــع ّتقظــه بــو

املقاتل٘ ٍ .زا ٍْ مَزر البزث ّ ،ىشذ عيُ  :ما ارا بغ ٙبي
بي

املظلنو علٙ

 ،النا َٓخشذ (الزساسٖ ّاليظا ) ٛاىـُ َٓ ٢خـْص أٌ ٓـظتـشوـَه الـن١ميٌْ

٢عتـامَه باإلط٣وَّٓ ،خشذ ( مامل َٓزِْ اليظكش ّاساكَٔه ّمذىَه) اىَـا
ميتـن٘ بإط٣مَه ّ ٢دلٔر عل ٙحْاص اغتيامَا .
ّوــذ ّوــع اـــ٣ف قَٔـاً و حــْاص اغتيــاو امــْايه امليقْلــ٘ مــنا رــْاِ
اليظكش ّمجيُ املقاتل٘ ّاطـتْلْا علٔـُ مـً اطـلز٘ ّرْٔاىـاا ّأمتيـ٘ ّألبظـ٘
ّمٍْا ٔلضو ؽنٔظُ ّتقظٔنُ بـو املقاتلـ٘  ،أو َٓ ٢خـْص اغتيامـُ علـ ٙوـْلو
عشكَنا و حَاد اؾْاٍش ( ذّ ، )339 : 24ا٢ظَش عيذىا ٍْ حْاص ا٢غتيـاو
ّالتخنٔع ّالتقظٔه .
ّالْحــُ ٔــُ  :اىــُ ّاٌ تياسكـ

ّاختلفـ

ىقــْل املــ١سخو عــً طــالٗ

علٕ امال امل١ميو( )و رشب اؾنـر رٔـث ىقـر بيـ

الـالطربٖ اٌ علٔـا

مجــع الغيــاٜه ّبيتَــا اىل مظــخذ البـــشٗ ّىــْدٖ  ( :مــً الــاٌ لــُ مــال لٔــما
ّٓمخـــزِ) ّ ،ىقـــر بيـ ـ

الاملظـــيْدٖ اىَـــه أخـــزّا الغيـــاٜه ّ وظـــنَا أمـــال

امل١ميو(ّ .)اختلف

اللناا قَاٜيـا  :الــنزقق و حَـاد الؼـشاٜع احـاص

ا٢خز ملا رْاِ اليظكش كا ُٓيقر ُّٓزْل عن ٣بظـالٗ علـٕ(ّ ،)ؿـارب
( ) 4ساحع اؾْاٍش .341 : 24) :

)(4
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اؾــْاٍش (وــذِ) ػــكك و الظــشٓ٘ ــــ هل ٢أىــُ ْٓحــذ لــذٓيا م١الــذاٌ علــ ٙثبــْا
الظالٗ ّتَزققَا  :ــ
اّ٢ل  :ــ ما ا ادِ ابً ابٕ اؿذٓذ) (4ـــ ٍّـْ مـً خـربا ٛالتـمسٓا ّثقـاا
مـا ّحـذ و عظـكش

ىقلُ ــ مً اىُ ( اتفق الشّاٗ اللَا عل ٙاىُ علُٔ الظ٣و وب

اؾنر مً طّ )٣داب٘ ّمـنلْـ ّمتاي ّعشّض قظنُ بو أؿزابُ ) .
التاىٕ  :ــ ّسد و ؿزٔز٘ ) (2ابـً اؿخـاذ و الؼـَاداا مـا ٓـذل علـٙ
ؼقــق ا٢غتيـاو ّالتقظــٔه و رــشب اؾنــر رٔــث دلّـ

علــ ٙأٌ أمــال املــ١ميو

( )الاٌ واعذاً و مظخذ الكْ ٘ نّش ـ ٌ٣التنٔنـٕ ّميـُ دسي طلزـ٘ قـال
علــٕ( :)ص اٌ ٍــزِ دسي طلزــ٘ اخــزا غلــْٓ ٢ــْو البـــشٗس شاحيَــا ،
ّالظاٍش الْىَـا غئنـ٘ مظـشّو٘ ّلَٔـا امـال املـ١ميو طالـب بَـا ّتشا ـع علَٔـا
لـالـش املقاتلو ّهل ٢مٖ سبح ٤مال امل١ميو ( )بَا أٖ ارا مل تكً غئن٘
رشب اؾنـر ّالاىـ

تشالـ٘ لْسثـ٘ طلزـ٘ الـاٌ ا٤حـذس بـُ ( )هلطـتذعاٍٛه

للنذاعاٗ بَا ّالرتا ع علَٔا عيذ القاكٕ الؼشعٕ  ،تـذُٓ( )للنطالب٘ بَا
مً (التنٔنٕ) ّس يَا اىل القاكٕ (ػشٓش) ّتكفلـُ للـٔنو ملـا ٘ اىل ػـَادٗ
اؿظً( )بكْىَا دسي طلز٘ اخزا غلْ ٢ـــ أٖ طـشو

مـً غئنـ٘ رـشب

اؾنر ــ ػـْاٍذ علـ ٙتــذُٓ لقظـن٘ امـْال البغـاٗ و البــشٗ ّتْصٓيَـا علـٙ
املقاتل٘ ّٓ .يلذ ٍزِ الـزٔز٘ الْاكز٘ الذ٢ل٘  :بي
ال

الشّآاا ) (3اللئف٘

تـلش مٓ١ذٗ ّ ،الينـذٗ ٍـٕ الــزٔز٘ املتقذمـ٘ مـع اتفـاب الـشّاٗ الـزٖ

ركاِ ابً ابٕ اؿذٓذ ٍّ ،نا ظاٍشاٌ و الٌْ طالٗ علٕ( )و رشب اؾنر

عل ٙاغتـياو ّتـقظٔه ما رـْاِ الـيظكش بو الـنقاتـل٘ ّ ،تكٌْ الـزٔز٘ مـقّٔذٗ
( ) 4ػش) ىَد الب٣غ٘  :ذ. 251 : 4
( ) 2الْطاٜر  :ذ 48ب  44مً ابْاب الٔفٔ٘ اؿكه ). 6
( ) 3ساحع اؾْاٍش :ذ. 341: 24

أمْال البغاٗ ّاليـاب)53(...................................................

إلط٣ب اررتاو مال املظله ّالـنقتلٔ٘ ليذو الـخْاص ّالـزر .
ىيــه وــذ َٓخــذ ا٢مــاو اليــادل ب ــنقتلٓ٢ّ ٙتــُ الؼــشٓف٘ ّٓــش ٚال ــنـلز٘
ً
ا٢ط٣مٔ٘ الينْمٔـ٘ و الــنًّ ّعـذو الغـيه ّالتقظـٔه ّٓـتيو وبْلـُ ّ ،وـذ مَـ ّ

سطْل اهلل()Sعل ٙاٍر مك٘ ّمًّ علٕ()عل ٙاٍر البــشٗ علـ ٙمـا ّسد
الشّآاا). (4

و بي

ّامــا اليـــاب َــه الــزًٓ ىـــبْا اليــذاّ ٛأكــنشّا الــبغ

ٍ٤ــر بٔ ـ

قنذ(ق) ــ ّلْ ٤رذٍه ــ ٍّ ،زا املييٍ ٙـْ قـر البزـث ٍيـا ٍّـْ احملكـْو
علُٔ و سّآ٘) (2ميتربٗ الظيذ أىُ ػـش مـً الَٔـْد ّاليــاسّ ٚالــنخْغ ّوـال
()

) (3

َٔا :ص اٌ اهلل تباسـ ّتياىل مل ىلق خلقا الع مً الكلب ّ ،اٌ

الياؿب ليا اٍر البٔ

٤لع ميُس َ ،ر ور اخز مالُ ّٓلضو ؽنٔظُ او ٢

ٍ.زا ميي ٙالياؿب مَزر البزث ّمْكْي اؿكه و ا٢خباس .
هل ٢أىُ وذ ّسد و بي

الشّآاا تفظال الياؿب بـنً ىـب اليذاّٗ

ّالبغلا ٛلـنْالٕ آل مُزنذ(ّ )Sػٔيتَه ىظال سّآ٘ ابً طياٌ عً الـادب
( :)ص لٔع الياؿب مً ىـب ليا اٍر البٔ
أىا أبغ

٤ىك َ ٢تخذ سحٓ ٣قْل :

مُزنذ ّآل مُزنذس ّالظاٍش أٌ ٍزا اليف ــ لْ ؿش ؿذّسِ ــ َْ
ا٢مٌْْٓ أّ اىقشك

و أخشٓاا آامُ ()عيذما كي

دّلتَه ّهل٢

الزًٓ الاىْا ُٓخاٍشٌّ بيذا ٛعلٕ ّالـزظو( )مً ا٢مْٓو ّأتباعَه
ّالـنتمثشًٓ بـَه التالٌّ ٓيليٌْ البغ

ّاليذا ٛحـَاساً  ،ثه وال  (4) :ص ّلكً

الياؿب مً ىـب لكه ٍّْ ٓيله اىكه تتْلْىا ّاىكه مً ػٔيتيا س ٍ .زا .
() 4الْطاٜر ذ 44ب 25مً ابْاب حَاد اليذّ .
() 2الْطاٜر ذ 4ب 44مً أبْاب املا ٛامللاف ).5
() 3الْطاٜر ذ 4ب 44مً ابْاب املا ٛامللاف .
() 4الْطاٜر ذ 6ب 2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 3
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ّالظــاٍش أٌ مــبغ

الؼــٔي٘ ّىاؿــب اليــذا ٛلـــنْالٕ آل مُزنــذ(ٍ )Sــْ

مُخطّٕ ٛارا الاٌ ٓؼَذ الؼَادتو َْ مظله مَزقٌْ الذو ّاليـشض ّاملـال ٢
َٓزر اخز مالُ ا ٢بطشٓق البٔع أّ الؼشا ٛميُ أّ َىزٍْنا  ،ىيـه ارا ػـَش طـٔفُ
و ّحُ مظله حاص د يُ أّ ارا ػـَشِ علـ ٙامـ٘ مظـلن٘ حـاص بـر ّحـب علـٙ
القادسًٓ د يُ ّميع خطشِ عل ٙا٢ط٣و ّعً املظلنو .
ّالكــ٣و و مــً ىـــب اليــذاّ ٛالبغلــا ٛلـــنزنذ( )Sأّ ليلــٕ( )اّ
أرذ ابياٍٛنا ــ ؿلْاا اهلل علَٔه ــ ّمل ٓؼـَش طـٔفُ َـر وـر اخـز مالـُ ارا
الاٌ ٓؼَذ هلل بالْرذاىٔ٘ ّلـنزنذ( )Sبالشطال٘ ّ .الظاٍش الٌْ تفشٓع ٍـزا
اؿكه مظتزذثاً متمخشاً اىل صمـً ؿـارب اؿـذاٜق سغـه اىـُ ّسد و خـربًٓ

)(4

ؿزٔزو عً الـادب( : )صخز مال الياؿـب رٔتنـا ّحذتـُ ّاد ـع الٔيـا
اـنعس مٓ١ذاً غرب اطزاب) : (2صمال الياؿب ّالر ػٓ ٞـنلكُ ر٣ل س اىُ
ا اد ؿارب اؿذاٜق (وذِ) و مبزث (ايخاّ ٛالغٔب٘) كنياً ّا تـ (3) ٙظـْاص
أخز مالُ مظتيذاً اىل ٍزِ الشّآاا الت٣ث٘ ّغالٍا  ،لكيُ ظّـش الياؿـب مبييـٙ
أخــش ،ــٓ ٣كــٌْ و اؿقٔقــ٘ عــام ً٣بــاـربًٓ و قــر البزــث ٓ ٢ّ ،ظَــش مــً
الفقَا ٛعنْماً الينر بَزِ ا٢خباس الت٣ث٘ ــ ٔنـا ٍـْ قـر البزـث  :الياؿـب
٦ل البٔ

احملنذٖ مـع اىتظـابُ لإلطـ٣و ّػـَادتُ بالْرذاىٔـ٘ ّالشطـال٘ ـــ بـر

ؿارب اؿذاٜق ( ذ  )369 :42بيذ رالشِ ؿشار٘ ا٢خباس و ّحـْب مخـع
مال الياؿب وال ( :هلٌ أرذاً مً ا٢ؿزاب مل ٓتيشض لزالش ٍزا اؿكه ٔنـا
أعلــه) ّى ــقر ػــٔخيا ال ــخذ ا٢عل(ٙوــذِ) و مخــع (رسا ٜـع ا٢رــ٣و) عــذو
اليتْس علـ ٙعامـر بـاـربًٓ الــزٔزو ّوـال ( :الــنزكٕ عـً ابـً ادسٓـع
( ) 4الْطاٜر 6ب 2مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 7)+6
() 2الْطاٜر ذ 44ب 26مً ابْاب حَاد اليذّ . 2) :
() 3اؿذاٜق  :ذ. 455 : 48

أمْال البغاٗ ّاليـاب)55(...................................................

ّػاس) الـنفاتٔش دعْ ٚا٢مجاي عل ٙعذو رِرّ دو الياؿب ّمالُ))ّ (4ركـٕ
عً ابً ادسٓع وْلُ ( :الياؿب الـنيين و ٍزًٓ اـربًٓ  :أٍر اؿشب ٤ىَه
ٓيـبٌْ اؿشب للنظلنو ّ ،هل ٣ ٢هْص أخز مال مظله ّ ٢رمٕ علـّ ٙحـُ
مً الْحِْ).
ىيــه هلػــتَشا الفتٔــا بـــخْاص اخــز مــال الياؿــب ّلــضو ؽنٔظــُ وبــر
التـشف ُٔ ّا٢ىتفاي ميُ ّطخل

و الشطاٜر الينلٔـ٘ و القـشٌ الشابـع عؼـش

ايخشٖ خاؿ٘ ّمل ٓكً تفشٓيُ ّتذّٓيُ ميشّ اً متذأّ ، ً٢كٌْ عذو التفشٓع
ّالفتٔا هلعشاكاً عً اـربًٓ الـزٔزو ّغالٍنـا سغـه ؿـز٘ الظـيذ ّّكـْ)
الذ٢ل٘ ّتْ شٍنا أماو أعو الفقَـا( ٛسض) و التـب الــزذٓث  ،لـزا ٓؼـكر
عيذىا اؿكه ظْاص اخز مال الياؿب رٔتنا ّحذ ٢طٔنا لْ اوتلـ

املــلز٘

ا٢ط٣مٔ٘ اليظن ٙاملياػشٗ باؿظيّ ٙامليشّف النـا و عــْس ا٢طـ٣و اّ٢ىل
ال

الاٌ ٓكتش َٔا الـنبغلٌْ ليلٕ ّاؿظو ( علَٔنا الظ٣و ) بفير اإلع٣و

ا٤مْٖ امللاد الزٖ أد ٚاىل اىتؼاس ليً علٕ ّرشب اؿظو ّوتلـُ  ،بـر وـذ
حــاٛا اّ٢امــش الكــتالٗ مبياػــشتَه باؿظــئ ٙؼــك و الــٌْ مفــاد اـــربًٓ
ّمٍْنا كا عشكُ و اؿذاٜق مشاداً حذاً للؼاسي .
ٍزا اللُ لْ تَزقـق ىــب اليـذاّ ٛالبغلـا٦ ٛل بٔـ

مُزنـذ(ّ )Sهل٢

نع الؼك ّا٢ػتباِ ّعذو ارشاص اليـب ٔزشو وتلـُ أّ أخـز مالـُ ملـا تظـامل
علُٔ الفقَا ٛتبياً ٤رادٓتَه الذال٘ علـــــــ ٙاٌ مً ػَذ الـــؼَادتو عـه مالُ
ّعشكُ ّدمُ .
ّلْ هلحرتأ أرذٌ ّتظلح عل ٙمال ىاؿب لضمُ ارتٔاطا س ع مخع املـال
بـنخنْعُ وبر اطتتيا ٛم١ى٘ طيتـُ لـنياػُ أّ م١ى٘ تَزـٔر املال ّ ،رلك ليذو
( ) 4ساحع ميتَ ٙاملقاؿذ ــ اـنع . 274 :

ػش
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هلرــشاص ا٢طــ٣ب ٔنــا دلّ ـ

علٔــُ الـــزٔزتاٌ ص ال ــخنع بيــذ ال ــن١ى٘ س

)(4

سّآــاا

) (2

بــزٔث ٓؼــنر املــال املغيــْو مــً الياؿــب احملكــْو بكفــشِ و بيـ

اليكا) تمتٕ اط٣واا ادل٘ ّحْب التخنـٔع ّّكـع اـنـع علـ ٙمـا ٓغينـُ
ا٢ىظاٌ مً ػٕ . ٛثه ىؼشي و البزث الظادغ  :ــ
شرط الغهًنة عدم ملكًتها لـنحرتم الـنال :
الـنيشّف ّالـنؼَْس اػرتا أٌ  ٢تيـْد ملكٔـ٘ املـال الــنغيْو لــنظله أّ
لـ نزرتو املـال ّ ،ا ٢ارا الـاٌ املغيـْو و رـشب الكـا شًٓ ملكـا لــنزرتو املـال
ّّوع كنً املال املغتيه ّحب سد املال عل ٙمالكُ ملً ٓتب
لبي

املغيـْو اّ تَ نامـُ ّٓتبـ

ػشعا الْىـُ مالكـا

الْىـُ قـرتو املـال طـْا ٛالـاٌ مظـلن ًا أّ التابٔـا

ملتضما بؼشاٜح الزم٘ اّ الاٌ مياٍذا بٔيُ ّبو املظله عَذ اماٌ ّعقذ اطـتٔناٌ
ّوذ غـب الكفاس احملاسبٌْ امْال املظله اّ الزمٕ اّ املياٍذ اّ الاى

ّدٓيـ٘

عيذٍه ثه راصٍا عظكش اماٍذًٓ ّغينٍْا ميَه باعتقاد الْىَا امْال الكفـاس
احملاسبو ثه تبو ــ بذلٔر ػشعٕ الالبٔي٘ ــ الْىَا ملك قرتو املال .
ىيه ارا ارتْا (غئن٘ اؿشب) مع الكا شًٓ عل ٙامْال احملاسبو ّأمـْال
غالٍه مً الكفاس الزًٓ مل ٓؼرتالْا و اؿشب عل ٙاملظلنو لبي

اؾَاا اّ

امليارٓش الاٌ اؾنٔع ( غئن٘ رشب) ؽنع ّتقظه بو املقاتل٘ ماداو ملكٔتَا مل
تيذ حملرتو املال ّ ،رلك لـذب ( غئن٘ اؿشب)عش ا متؼـشعٔا وطئـا مـً دٌّ
ماىع ار  ٢ورتو مال الكا ش اؿشبٕ ّاٌ مل واسب بالفيـر  ،بٔينـا مـال املظـله
اّ الزمٕ اّ املياٍذ ارا ؿاس كنً امْال الكفاس احملاسبو الـاٌ ؿـذب (غئنـ٘
اؿشب ) علُٔ مـنيْعاً حذاً ،بر هلٌ اررتاو امْايه التاب
() 4الْطاٜر  :ذ 6ب 42مً ابْاب ما هب ُٔ اـنع ). 2)+ 4
() 2الْطاٜر ذ 44ب  41مً ابْاب ما وشو بالكفش ). 45

ػـشعاً باإلطـ٣و اّ
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الز ماو اّ اليَذ ماىع عً اطتز٣يا ّاغتيامَا النـا  ٢ىفـ ، ٙالنـا أٌ املـذلْل
اإللتضامٕ ليـن٘ مال املظله بالؼَادتو ّعذو رر مال املظله ا ٢بطٔب٘ ىفظـُ
ّاملذلْل ا٢لتضامٕ ٢ررتاو مال الزمٕ بيقذ الزماو مع ّلٕ ا٢مـش أّ إلرـرتاو
مال املياٍذ باليَذ ّعقذ ا٢ماٌ مع املظلنو ٍْ ّحْب الشدّ علَٔه بيذ اثباا
عْد امللك اىل املظله اّ الزمٕ اّ املياٍذ .
ّوذ اطتذل اطتارىا ) (4الـنزقق (وذِ) علّ ٙحْب الشد بـزٔش ٍؼاو بً
طامل عً ابٕ عبذ اهلل( )وال  :طملُ سحر عً الرتـ ٓغضٌّ علـ ٙاملظـلنو
ٔمخزٌّ أّ٢دٍه ٔظشوٌْ مـيَه أٓـشدّ علـَٔه  .وـال :ص ىيـه ّاملظـله أخـْ
املظلهّ ،املظله أرق مبالُ أٓينا ّحذِ س

) (2

وال صّد٢لتَـا ظـاٍشٗ بـر ؿـشو٘

و املطلْبس ٍّْ أعشف بْحُ الـشار٘ ّ ،ليلـُ  ٢ظَـْس يـا اىـُ ميكـً أٌ
ٓؼكر عل ٙا٢طتذ٢ل بالشّآ٘ بيذو استبا ؿذس الشّآ٘ ــ مْسد الظ١ال ــ مع
حــْاب ا٢مــاو عظــب ٍــزا الفَــه ّالقــشا( ٗٛمبالــُ) بكظــش الــ٣و ــاٌ أّ٢د
املظلنو املظشّوو أرشاس َٓ ٢نلكٌْ َ ،ه لٔظْا مبال املظله رتٓ ٙكٌْ أرقّ
مبالُ ٔ ،خـتف ا٢طـتذ٢ل بكلنـ٘ (( ىيـه )) أٖ ٓـشد أّ٢دٍـه علـَٔه تكـٌْ
ظاٍشٗ ّٓغ

الطشف عً بقٔ٘ حْاب ا٢ماو()رت ٢ ٙىذؾ ا٢طتظَاس .

ىيـــه ميكـــً وـــشا ٗٛالشّآـــ٘ بيزـــْ اطـــه املْؿـــْل (مبالـــُ  :بالـــزٖ لـــُ آينـــا
ّحذِ)ّٓيطبق ( الزٖ لُ ) عل ٙأّ٢دِ رٔينا هـذٍه املظـله النـا ٓيطبـق علـٙ
أمْال املظله رٔينا هذٍا و آذٖ الكا شًٓ مظشّو٘ ميُ  ،تــلش دلـّٔ ٣مـع
تشدد الشّآ٘ بو ٍزا ا٢رتنال ّالقشاّ ٗٛبو تلكه القشآُ ٢ ٗٛزشص الْىَا دلًٔ٣
ّاكزاً ّ ،الينذٗ دلٔر ا٢ررتاو ّاليـن٘ اىُ دلٔر ّاكش علّ ٙحْب الشد .
ثه ىذخر و البزث الظابع :
() 4مظتيذ اليشّٗ الْثق ٙــ التاب اـنع ــ . 31
() 2الْطاٜر ذ : 44ب 35مً ابْاب حَاد اليذّ . 3):
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تَخنًس السلب

:

الظلب بفتش ال٣و ٍّْ املال املمخْر و اؿشب بيذ وتر املظله عذِّ ّوشىُ
و القتال ٔظـلبُ ميـُ ّٓ ،يـذسذ ٔـُ ثٔابـُ ّطـ٣رُ ّدابتـُ ّمـْ كـا ٓكـٌْ مـع
اليذّ املقاتـر ّٓظـلبُ املظـله املتغلـب علٔـُ ّالقاتـر لـُ ٓ ٢ّ ،يـذسذ ٔـُ مـا ٢
ٓكٌْ مع القتٔر الذابتُ اؿاملـ٘ ٤متيتـُ امليفــل٘ عيـُ ّامْالـُ ّطـ٣رُ الـزٖ
لٔع ميُ  ُٔ ّ ،بَزتاٌ  :ــ
أٍ -ر الظلب و ىفظُ ىتف باملقاتر الظالب او ٓيه ّٓكٌْ غئن٘ رشب
للنقاتلو بيذ ؽنٔظُ .
الـنؼَْس بو قَا ٛالظي٘ الٌْ طلب القتٔر ّا٢طال للظالب ّليلُ هلطتياد

لـــنا سِّّ عيــُ( : )Sص مــً وتــر وتــٔ ٣لــُ طــلبُ ّطــ٣رُس)ّ ، (4امليــشّف
ّاملؼَْس بـو قَاٜيـا أٌ الظـلب للنقـاتلو ّٓ ٢كـٌْ للظـالب هل ٢أٌ ٓؼـرتطُ
ا٢ماو للقا تر ّلْ للتؼخٔع علـ ٙالقتـر أّ ٓيفلـُ ا٢مـاو للقاتـر عقٔـب الظـلب
وبال عنر ٓينلُ لـالـش اؾٔؽ املظله النا لـْ كـً مـً وتـر واٜـذ اّ ػـخاي
مً ا٢عذا ٛاحملاسبو تقذٓشاً لـئيُ ّٓ ،ـش حير ا٢ماو ّىفلُ مبقتلٓ٢ّ ٙتُ
ٍّْ ركه ثاىْٖ بالّْٓ ، ٘ٓ٢كٌْ الظلب مـً دّىَنـا لينـْو املقاتلـ٘ ركنـا
أّلٔاً و اؾير الؼشعٕ مظتفاداً مً اط٣واا اليـْق الذالـ٘ علـ ٙاٌ غئنـ٘
اؿشب ؽنع ّٓقظه الباوٕ بو املقاتل٘ مً دٌّ دلٔـر ـــ ّاكـش الذ٢لـ٘ علـٙ
اـ٣ف ّؽـٔـَا بغال الظلب .
بّ -و ؿْسٗ الٌْ الظلب للظالب مبقتل ٙػش ّلـٕ ا٤مـش ّحيلـُ أّ
بـنقتل ٙىفلُ لـ نـلز٘ اطـ٣مٔ٘ ٓكـٌْ اٜـذٗ للغاىــه الظـالب ىنظـَا الظـاٜش
ْاٜذِ بيذ اطتتيا ٛم١ى٘ طـيتُ  ٢ّ ،هـب تَخنٔظـَا ـْساً مـً بـاب ( الغئنـ٘)
() 4الظيً الكرب ٚللبَٔقٕ ذ+317: 6طالٗ ابً ٍؼاو :ذ:4غضّٗ ريو .
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ليــذو ّكــْ) الــٌْ (الظــلب ) مـــذاب (غئنــ٘ اؿــشب) ال ـ

تقظــه مخظ ـاً

٤سبابُ ّ أسبي٘ امخاغ للنقاتل٘  ،بر ٍْ اللُ للظالب ّٓ ٢لضو بتقظٔنُ .
ّأمــا الظــلب الــزٖ ٓ ٢كــٌْ مؼــشّطاً للظــالب ّ ٢ميفــْ ً٢لــُ ٔكــٌْ
مخظاً ٤سبابُ ّالبقٔ٘ للنقاتل٘ ّ ،اـنع مـذاب مخع غئن٘ اؿشب .
ٍزا تَناو ما أسدىا بٔاىُ بلزاظ الـنْسد اّ٢ل الزٖ َٓخب ُٔ اـنع .

( ........................................................ )61قُ اـنع ّا٢ىفال

(الـنىرد الثانٌ ) :مخس الـنعدن .
وذ اطتفاكـ
ّىقل

اليــْق امليــْمٔ٘ و اهـاب اـنـع و الشالـاص ّامليـذٌ

الشّآاا و التب اؿذٓث طش ًا  :قذ اػتَش ركآ٘ الشّآ٘ اليبْٓ٘ ص و

الشالاص اـنعس و عنْو الـزا) ّحْامـع رـذٓث أٍـر الظـي٘ ّالـاٌ دلـًٔ٣
ّرخ٘ علَٔه و ّحْب مخع امليـذٌ املظـتخشذ و ا٤سض مـً بشٍـا أّ مـً
عشٍاّ ،ؿش اؿذٓث عً الـادب( : )ص اللنا الاٌ سالاصاً فُٔ اـنـعس
)ّ (78وــذ هلختل ـ

اؾنَــْس و مييــ ٙالشالــاص ّركــ ٙابــً ا٢ثــال اخــتَ ٣ه و

ىَآتُ(ذ: 258 : 2مادٗ سالض) وال ( :الشالاص عيذ اٍر اؿخـاص  :اليـْص اؾاٍلٔـ٘
املذ ْى٘ و ا٢سض ّ ،عيـذ اٍـر اليـشاب  :امليـادٌ ّ ،القـْ ٌ٢ؼتنلـَنا اللغـ٘
 ٌ٤الــ ٣ميَنــا مشالــْص و ا٢سض أٖ ثاب ـ )ّ .ليلــُ لْكــْ) عنــْو مييــٙ
الشالــاص ركــٕ رٍــاب الؼــا يٕ اىل عنــْو الشالــاص للنيــادٌ ّالكيــْص ٍّ ،ــْ
الـــزٔش  ٌ٤الظــاٍش مــً لفــظ الشالــاص ٍــْ مــا سالــض ّثبـ

و ا٢سض ٍّ ،ــزا

املييٓ ٙيطبق عل ٙامليادٌ ّالكيْص املذ ْى٘ و باطً ا٢سض ّ ،وـذ ا تـ ٙمجـع
مــً قَــا ٛالظــي٘ بتبــْا اـنــع و امليــذٌ ّاتفقــ
ّامجي ـ
البٔ

تــاّ ٚقَــا ٛا٢مامٔــ٘

علٔــُ مــً دٌّ خــ٣ف اّ ػــك إلطتفاكــ٘ ىـــْق ) (79اٜنــ٘ اٍــر

( )Œبإثباا مخع امليادٌ ّالشالاص ملا اً اىل الـٌْ امليـذٌ املظـتخشذ

مـذاب (ما غيه ا٢ىظاٌ ّاطتفاد ّ اص بُ ّظفش بُ ّىالُ) ٔيذسذ ؼ

عنـْو

ف َأ ََّلأََّ قِلل ِس ُ ُم َل ُس س املْحـْد و الـيف
ن ءَل ْ
غ ِممْل ُْ ْم مِل ْ
عَلمُلمْ َََّمَلا َ
املْكـْي ص وَْ ْ
القشآىٕ التؼشٓيٕ اليظٔه املتبـ

لْحـْب اـنـع ٔ ،تياكـذ الكتـاب ّالظـي٘

القطئ٘ و هلثباا اؿكه ٢ّ ،اػكال بر ّ ٢خ٣ف ٍّ ،يا عْج متيذدٗ .
( )78الْطاٜر ذ : 6ب  3مً أبْاب ما هب ُٔ اـنع .3) :
( ) 79الْطاٜر ذ 6ب 3مً ابْاب ماهب و اـنع .

مْكْي امليذٌ ّؼذٓذِ )64(.................................................

البحث األول :تَحقًق املىضىع وتَحديده .
وذ تَزقق أٌ مْكْي اـنـع ٍـْ امليـذٌ أّ امليـادٌ ٍّ ،ـْ مييـ ٙخـاق
أكٔق مً داٜشٗ ميي(ٙالشالاص)ّ(الغيه)٢ّ ،بـذ مـً ؼقٔـق مييـ( ٙامليذٌ)ّوـذ
اختلف ـ

اللنــاا الفقَــاّ ٛاللغــْٓو و تيشٓفــُ ّبٔــاٌ مييــاِ رٔــث ٓظَــش مــً

فنْع٘ التب اللغ٘ أٌ امليذٌ اطـه املكـاٌ ّاحملر(ميبـ
ا٤سض ال

اؾٍْش)ّمظـتقشِ مـً

ىلق امليذٌ َٔا ّٓشتكض داخلـَا ،لكيـُ لـٔع ٍـْ املْكـْي وطيـاً

لليله ّالتظامل بـو الفقَـا ٛعلـ ٙاىـُ اطـه للزـال ـــ اؾـٍْش الـتنو اؿـال و
ا٤سض  -دٌّ احملــر ّاملْكــع الــزٖ ىب ـ

ٔــُ ّخلــق داخلــُ ١ٓ،الــذِ  :تٔــر

سّآــاا (مخــع امليــذٌ) بالــزٍب ّالـــفش ّالفلــ٘ ّاؿذٓــذ ّالشؿــاق
ّالكربٓـ

ّالــيفح مــنا ٓ١الـذ الــٌْ مْكــْي اـنــع ٍــْ اؾــٍْش الــزال و

الـنزر ٍ .زا .
ّوذ اختلف

اللناا الفقَا(ٛسض) و تفظال (امليـذٌ) ّتيشٓفـُّ ،الظـاٍش

أىُ (اؾٍْش الـتنو املظـتخشذ مـً ا٤سض ّلـُ خـْؿـٔ٘ ىا يـ٘ ّٓطلـق علٔـُ
امليذٌ عش ا خاؿاً) ّاملذاس عل ٙؿذب الييْاٌ و اليشف اــاق أعـين أٍـر
اـربٗ بامليادٌ ّ ٔٔضٍا ٍّه املشحع عيذ ا٢ػتباِّ ،تْكٔزُ :
هلٌ ما ٓتكٌْ و باطً ا٤سض طـْا ٛالٔابظـ٘ ّمـا عٍ٣ـا املـاّ -ٛىلـق َٔـا
بطبيُ ّٓظتخشذ ميَا كا ٓكٌْ مـا ً٢مثٔيـاً ّحـٍْشا ؤنـا را خـْؿـٔاا ٓيظـه
ا٢ىتفــاي بَــا ّٓبـزل اليقــ ٛ٣ا٤مــْال بــاصا ٛرـــْيه علَٔــا مــً ّاحــذٍا ٍــْ
امليــذٌ ،أعــه مــً الفلــضاا امليطبيــ٘  -أٖ القابلــ٘ للطــشب ّاإلرابــ٘ -بــزاتَا
ّهلىــفشادٍا الاليزــاغ ّاؿذٓــذ ّالشؿــاق أّ مــع غالٍــا الــالضٜبقّ ،أعــه مــً
امليــادٌ ال٣ميطبيــ٘ الا٤رخــاس الكشميــ٘ ّالكزــر ّمــً امليــادٌ املاٜيــ٘ الــاليفح
ّا لكربٓ

ّالقال ّمٍْا كا ٓـذب علَٔـا عيْاٌ(امليـذٌ) و اليـشف اــاق-

اـربا ٛاملنٔضًٓ للنيادٌ – مـً دٌّ مْحـب لتخـٔــَا بالـزٍب ّالفلـ٘ أّ
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بامليادٌ امليطبي٘ النا وك ٙعً بي

قَا ٛاؾنَْس ماداو ٓطلق (امليذٌ) علٙ

غالٍا و ألظً اليـشف اليـاو ّاليـشف الــخاق الــننٔض الــخبال بالــنيذٌ مـً
دٌّ تــشدد أّ هلػــكال و ؿــذب الــيفح مــتّ ً٣هلطــ٣ب (امليــذٌ) علــ ٙامليــادٌ
ال٣ميطبي٘ ّاملاٜي٘ عنْمـاً ّوـذ ؿـشر

بيـ

اليــْق) (81امليــْمٔ٘ بغـال

الزٍب ّالفل٘ ّّسد و سّآ٘ ؿزٔز٘) (84ط١ال عً الكربٓـ

ّالـيفح ىـشذ

مً ا٤سض ّ،وـذ أحـاب( : )صٍـزا ّأػـباٍُ ٔـُ اـنـعس ّالظـاٍش ميـُ
ثبْا اـنع بييـْاٌ امليذىٔـ٘ ّ ،الـيفح ّالكربٓـ

مـً امليـادٌ املاٜيـ٘ ّ َٔنـا

اـنعّ ،بَزا ٓيذ ع ارتنـال اختــاق ثبـْا اـنـع بالـزٍب ّالفلـ٘ أّ
خـــْق امليــذٌ الــنيطبع اىــُ ؽـــٔف مــً غــال كـــف مفَــْمٕ أّ دلٔــر
ػشعٕ عل ٙهلختــاق اؿكـه ،بـر الـذلٔر علـ ٙعنـْو اؿكـه مْحـْد ٍّـْ
عذٓذ الشّآاا ال

أطلق

ثبْا اـنع و امليذٌ ّالشالاص ّعنـْو الغـيه و

اليف ّا٤ؿر التؼشٓيٕ .
ٍّر ٓيترب و ؿذب (امليذٌ) الْاحب ؽنٔظُ أّ و مفَْمُ(خشّحـُ عـً
ؿذب ا٤سض علُٔ) وك ٙعً مخع التزالشٗ اعتباسِ لقْلـُ( :امليـادٌ اللنـا
خشذ مً ا٤سض كا ىلق َٔا مً غالٍا كا لُ ؤن٘) ّىظال اليباسٗ و (املغـين)
٢بً وذام٘ عل ٙماركٕ  ،اعتربا و مفَْو امليذٌ الْىـُ مـً غـال ا٤سض أٖ
ٓغآشٍا ّٓبآيَا و اؿقٔق٘ عٔث ٓ ٢ـذب علُٔ هلطه ا٤سض ٔخشذ ــ علٙ
ٍزا التقٔٔذ ـــ ا٤رخاس الكشمي٘ ال

ٓـذب علَٔا هلطه ا٤سض ٍّٕ أرخاس

كلْو٘ و وطي٘ أسض بيذ تمثشٍا باليْاسض الطبٔئ٘ مً مطش ّرشاسٗ ّعـشّض

التزْ٢ا الكٔنٔا ٜ٘ٔعلَٔا رت ٙؿـاسا يـا ؿـف٘ ّخـْؿـٔ٘ ىا يـ٘ ٓبـزل اليقـٛ٣
باصاٍٛا املال الْ ال ّٓتيا ظٌْ عل ٙؼـٔلَا ّاوتياٍٛا .
()81الْطاٜر ذ6ب3مً أبْاب ما هب ُٔ اـنع ).4)+2)+4
( )84الْطاٜر ذ6ب 3مً أبْاب ما هب ُٔ اـنع )4
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هل ٢أٌ القْل باػرتا تغآش امليذٌ مع ا٤سض ؽـٔف ّتلـٔق و املفَـْو
ّامليي ٙمً دٌّ كـف ّٓ ٢ظاعذِ الفَه الـخربّٖ اليشو اــاق ،النـا ٢
دلٔر ّاكش مً بٔاىاا الؼشي ا٤وذغ عل ٙتقٔٔذ مطلقـاا (مخـع امليـذٌ)،
ّعل ٙشكُ ٓكفٔيا الـزٔش صالر ما الاٌ سالاصاً فُٔ اـنعس).(82
ٍّر ٓيتـرب و رقٔق٘(امليـذٌ) الـٌْ أؿـلُ مـً ا٤سض ٓظَـش مـً الؼـَٔذ
التــاىٕ و مخــع الشّكــ٘ ّاملظــالك اعتبــاسِ رٔــث وــال َٔنا(:امليــذٌ بكظ ـش
الذال :ما هلطـتخشذ مـً ا٤سض كـا الاىـ
ٓيظه ا٢ىتفاي بَا) ّّا قُ بي

أؿـلُ ثـه هلػـتنر علـ ٙخـْؿـٔ٘

الفقَاّ ، ٛظاٍش عباستُ الٌْ امليذٌ ىاػٝاً مً

أحضا ٛا٤سض بيذ أٌ تتبذل ّتتزْل بفير كغح ا٤سض ّرشاستَـا ّأغشتَـا
ّاليْاسض الكٔنٔا ٜ٘ٔالطاسٜـ٘ علَٔـا ّ،علٔـُ لـْ أرـشص تكـٌْ امليـذٌ مـً غـال
ا٤سض أّ عذو ؽلقُ مً أحضا ٛا٤سض مل هـب ٔـُ (مخـع امليـذٌ )ّ،ارا
ؿش ما ٓقال علنٔاً بمٌ اليفح متكٌْ مً رْٔاىاا مٔت٘ ّالفزـه اؿخـشٖ مـً
أػــخاس طنشتَــا ا٤سض ثــه طــشأا علَٔــا اللــغْ اؿشاسٓــ٘ ّالتزــْ٢ا
الكٔنٔأٜـ٘ ــاسا ىفطـ ًا ّ زنـ ًا رخـش ٓـ ًا مل هـب َٔنــا اـنـع مـع اىــُ ٢
هلػكال عيذ أرذ و ؿذب( امليذٌ) علٍ ٙزًٓ ا٤مـشًٓ الـزًٓ مل ٓكـً أؿـر
ىؼَْٜنا مً ا٤سض عل ٙما ٓقالٍّ .زا ا٢رتنال مش ْض:
أّ :ً٢لْكْ) ؿذب (امليـذٌ ) و اليـشف اــاق ّعيـذ اــربا ٛاملنٔـضًٓ
للنيــادٌ مــً دٌّ تْو ـ

علًــ ٙهلن٣وــُ و أؿــر تكْىــُ مــً أحــضا ٛا٤سض،

ٔكٌْ التقٔٔذ تلٔٔقاً و داٜشٗ املفَْو مً غال ػاٍذ لغْٖ أّ خربّٖ ّاكش.
ّثاىٔاً :لظَْس الـزٔز٘ الياطق٘ بكٌْ اليفح مً امليذٌ الْاحـب ؽنٔظـُ-
عل ٙما تقذوّ -لـشٓش دلٔـر (امليـذٌ هـب ؽنٔظـُ) عظـب هلط٣وـُّ ،دلٔـر
()82الْطاٜر ذ6ب 3مً أبْاب ما هب ُٔ اـنع )3
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صالر ما الاٌ سالاصاً فُٔ اـنع س ّآٓ٘صما غينتهس بينْمَا اللفظٕ الْاكش
،مــع أىــُ  ٢بٔــاٌ ػــشعٕ علــ ٙأخــز ؤــذ (الــٌْ امليــذٌ ىاػــٝا مــً ا٤سض) و
الشّآاا الؼشعٔ٘ .
ّالـــنتزـر الــٌْ الـــنيذٌ حــٍْشاً ثَنٔيــاً متنــُْٓ ً٢خلــق و ا٤سض
ّٓظتخشذ ميَا ّتكٌْ لُ خـْؿٔ٘ ىا ي٘ ّٓطلـق علٔـُ (امليـذٌ) و اليـشف
الـخاق مً دٌّ تشدد و هلط٣ب ا٢طه أّو ؿذوُ عيذٍه .
ّبَزا القٔذ ا٤خـال َٓخـشذ (الــنلش) الـزٖ رالـش و الـتال مـً الكلنـاا و
عذاد امليادٌ  ،لكيُ ٓ ٢يـذ عيـذ أٍـر اــربٗ ميَـا ّٓكفٔيـا الؼـك و الــذب
اليشو ّعذو هلرشاصِ ،ىيه رالش أطتارىا ) (83الـنزقق(وذِ)أٌ الـنلش مــذاب
ػشعٕ للنيذٌّ -المىُ (وذِ) ٓيرتف كنياً عذو الْىُ مـذاواً عش ٔاً للنيـذٌ-
بيــ ٙعلــ ٙميذىٔتـُ بالتيبــذ الؼــشعٕ الــْاسد و خــرب ؿــزٔش) (84طــمل ٔــُ عــً
امل٣ر٘ ٍّٕ -أسض طبخ٘ مالــز٘ َٓختنـع َٔـا الــنأ ٛــال ملزـاًّ -أحابـُ
( )صٍزا الـنيذٌ ُٔ اـنعس.
ّ ٔــُ :هلٌ ٍــزِ الشّآــ٘ الـــزٔز٘ وــذ سّاٍ ـا الؼــٔا الطْطــٕ و تَزٓبــُ
(ذ )349):4بَزا اليفّ ،مل ٓتب

الْىُ الـادس مً اإلماو البـاوش (ٌ٤ )

الؼــٔا الـــذّب وــذ سّاٍــا و الفقٔــُ(ذ:2ق )24بــيف :ص متــر امليــذٌٔ ،ــُ
اـنعس ٍّْ ؿشٓش و عذو ميذىٔـ٘ امللـش ّأىـُ متـر امليـذٌ و اؿكـه ّ،مـً
املظيٌْ أكبطٔ٘ ىف الفقُٔ ّأوش بٔتُ هلىل الــادس عـً امليــْو ( ٢ّ )أوـر
مً عذو هلرشاص الـذّس عل ٙطبق ىـف التَزٓب ٔرتدد الـادس بو ٍزا ّبو
راـ ّ ،علُٔ ا٤ظَش عذو الٌْ امللش املظتخشذ مً ظاٍش ا٤سض ميذىاً بر ٍْ
الالكناٗ ال

تُـظتخـشذ مً باطً ا٤سض ُٓ،خنع الفاٜذٗ مكتظب٘ تُ٣رظ َٔا

( )83مظتيذ اليشّٗ الْثق -ٙالتاب اـنع -ق.37
( )84الْطاٜر ذ:6ب 3مً أبْاب ما هب ُٔ اـنع ).4
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َؤْ ١ايـُعاؽ .
نُــا َٜدــسز (ادتـــ ٚايٓــٛزٚ ٠لــل ايػطــٌ ٚسذــس ايسســٚ ٢ا ػــس -٠لــل
أمحس ٜؿبؼ ب٘) يًػو يف ؾدم ا عدٕ عًٗٝـا يف ايعـسف ارتـاف يـ ٛز ـسش
عدَ٘ٚ ،يٝظ خسٚدٗا ألدٌ نْٗٛا َٔ أدصا ٤األزض سكٝك ١ا تكدّ َٔ عدّ
اعتباز ن ٕٛا عدٕ َػاٜساً ذتكٝك ١األزضْ ،عِ ضتتا اضتشباباً بتدُٝطٗا ؾٛزاً
الستُاٍ َعدْٝتٗا ٚاألق ٣ٛختُٝطـٗا َـٔ بـال ايؿا٥ـد ٠ا هتطـب ١ايـ

ٜـسخـ

ؾٗٝا اضتجٓا ٤ا ؤَْٗٓ ١اٚ .ا تشؿٌ ثبٛت ارتُظ ؾُٝا ٜؿدم عً( ٘ٝا عـدٕ )
يف ايعسف ارتاف ،ؾإذا أخسد٘ ٚدب ختُٝط٘ ؾٛزاً َٔ د ٕٚؾسم بل إخسادـ٘
َٔ أزض َباس ١أ َٔ ٚأزض ممًٛن ١يًُدسز ،إل لالم ايسٚاٜـات ايؿـشٝش١
ايداي ١عًـ ٢ثبـٛت ارتُـظ يف ا عـدٕ َٚ ،ـا سدـ٘ ايؿـ

ٚانٓـٚ ٕٛايهـاؾس

ٜتٛقـ ايك ٍٛبتعًل ارتُظ ٚٚقع٘ عًَ ٢ا أخسد َٔ ٙٛا عدٕ ٜٓٚا بـايتصاّ
ن ٕٛايؿ

ٚانٓٚ ٕٛايهاؾس َهًؿاً بأسهاّ ايػسع ايػسٜـ -تهًٝؿاً ٚٚقـعاً-

ٚيف ايٓؿظ إغهاٍ عظْ ِٝعسق٘ تؿؿٝالً يف َٛقع٘ ا تعازف .

البخث الثانٌ :اظرتاط الهصاب.
ٚقع ايــدالف يف اعتبـاز بًـٛؽ ايــُعدٕ ايــُطتدسز ْؿـاباً غـسعٝاً َُشـدداً
عً ٢أقٛاٍ ثالث-:١
األ -:ٍٚعدّ اغرتا ايٓؿال ؾٝذب ختُٝظ ا عدٕ ا طتدسز َٔ األزض
أ ٚايبشس عً ٢االلالم ٚبأ ٟقـدز أخـسز  -قًـٝال أّ نـجًاًٖٚ ،ـرا َٓطـٛل إ
أنجس ايؿكٗا ٤ا تكدَل ْٚكٌ عً ٘ٝاإلمجاع يف خالف ايػٝذ ٚضسا٥س اذتً.ٞ
ايجاْ -:ٞإغرتا ايٓؿال ٚتكدٜس ٙببًـٛؽ قُٝـ ١ا عـدٕ دٜٓـازاً غـسعٝاًٖٚ ،ـٛ
َٓطٛل ا

اذتً

ٚال جيب ارتُظ ؾُٝا نإ قُٝت٘ د ٕٚايدٜٓاز.

ايجايح :اغرتا ايٓؿال ٚتكدٜس ٙببًٛؽ ق ١ُٝايـُعدٕ عػس ٜٔدٜٓازاً غسعٝاً
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ؾال َٜذب ارتُظ ؾُٝا د ٕٚايـُكداز ا رنٛزٖٚ ،را َٓطٛل ا

بعض ايؿكٗا٤

ايـُتكدَل َٚػٗٛز ايـُتأخس. ٜٔ
ٚقد إضتدٍ يأل ٍٚبإلالم َا دٍ عً ٢ثبٛت ارتُظ يف ايـُعدٕ .
إال أْ٘ ال ُُٜهٔ ايسن ٕٛا

االلالم بعد ٚزٚد خرب ٜٔؾشٝشل ظاٖسٜٔ

يف ايتكٝٝد بايٓؿال ؾايـشل يًتكٝٝد ٚاالغرتا بايٓؿال .
ٚقد إضتدٍ يًجاْ ٞبؿشٝض ايبصْط ٞعٔ ( ستُـد بـٔ عًـ ٞبـٔ إبـ ٞعبـد
اهلل) ضؤاالً عُا سز َٔ ايبشس َٔ ايًؤيؤ ٚايٝـاقٛت ٚايصبسدـد ٚعـٔ َعـادٕ
ايرٖب ٚايؿك ٌٖ ١ؾٗٝا شنا٠؟ ٚدٛاب٘ط إذا بًؼ قُٝت٘ دٜٓازاً ؾؿ ٘ٝارتُظص

)(1

ٚ،قــد زَــ ٞارتــرب بكــعـ ايطسٜــل دتٗايــ( ١ستُــد بــٔ عًــٖٚ )ٞــَ ٛــاْع عــٔ
االعتُاد عً -٘ٝنُا يف ا طتُطو ٚا طتٓد  ،-يهٓـ٘ ال ٜـتِ َاْعـاً عٓـدْا سطـب
ا بٓ ٢ايسداي ٞا دتاز َٔ قب ٍٛايسٚا ١ٜاي

ٜكع ؾٗٝا ايبصْط ٞزاٜٚاً عٔ زتٗـٍٛ

ا عسف عٓ٘ أْ٘ ال ٜس ٟٚإال عٔ ثك. ١
ٚاضتدٍ يًجايح بؿشٝض ايبصْط ٞاير ٟضأٍ ؾ ٘ٝعُا أخسز ا عـدٕ َـٔ
قً ٌٝأ ٚنجً ٌٖ ؾ ٘ٝغ٤ٞ؟ قاٍطيٝظ ؾ ٘ٝغـ ٤ٞستـٜ ٢بًـؼ َـا ٜهـ ٕٛيف َجًـ٘
ايصنا :٠عػس ٜٔدٜٓازاًص )ٚ ،(2يٝظ يف ضٓدٖا أ ٚداليتٗا إغهاٍ أ ٚغُٛض ؾاْ٘
ذنس ؾٗٝا (ا عدٕ ا دسز)أعِ َـٔ ايـرٖب ٚايؿكـٚ ١غًُٖـا ممـا ٜؿـدم عًٝـ٘
(ا عدٕ)عسؾا  ،بُٓٝا ذنس يف ايؿشٝش ١ايطابكَ( ١عادٕ ايرٖب ٚايؿكـ،)١نُا
إٔ ظاٖسٖا ايطؤاٍ عٔ ارتُظ ؾاْ٘ اذا ايتؿت أسد إ

إٔ ايبصْط ٞيٝظ ستض

زاَ ٍٚطتؿتٍ بٌ ٖ ٛزا ٍٚؾك ٘ٝدً ٌٝقد ضاٍ  ٖٛٚتٌُ يف ْؿط٘ ثبٛت ايٓؿـال
يف مخظ ا عدٕ نُا ٖ ٛثابت ؾُٝا سز بايػٛف  َٔٚايهٓٛش بٌ قد ٚؾًتٓا
()1ايٛضا ٌ٥ز:6ل َٔ 3أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح.5
()2ايٛضا ٌ٥ز:6ل َٔ 4أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح.1
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ايسٚاٜـــات ا عؿـــ ١َٝٛا جبتـــ ١يًٓؿـــال ؾُٗٝـــا عـــٔ لسٜكـــ٘  -ايبصْطـــٚ -ٞقـــد
أدابـ٘(:)طيــٝظ ؾٝــ٘ غــ٤ٞص َــُا إؾرتقــ٘ اهلل َــٔ ايــشكٛم ايــُاي ١ٝؾــٝعِ
ايصناٚ ٠ارتُظطستٜ ٢بًؼ َا ٜه ٕٛيف َجً٘ ايصنا٠ص ٖٚرا ايتعبً ناغـ عـٔ
تعًل اذتدٜح بػً ايصناٚ ٠ال تٌُ اال ارتُظ ،ؾته ٕٛايؿشٝش ١ديٝالً ظاٖساً
يف اعتبــاز ايٓؿــال يف مخــظ ا عــدٕٚ ،بٗــا ُْ ــكٝد إلــالم َــا دٍّ عًــ ٢ثبــٛت
ارتُظ يف ا عدٕ .
ثــِ يــ ٛإقتؿــس عًــٖ ٢ــر ٙادتًُــ ١يهؿــ ٢بًــٛؽ ا عــدٕ (َــأت ٞدزٖــِ ؾكــ)١
يهٓــ٘( )أقــاف إيٝــ٘ قٛي٘:طعػــس ٜٔدٜٓــازاًص ٖٚــَٛ ٛدــب يهــ ٕٛظــاٖس
ايؿـــشٝش ١يـــص ّٚبًـــٛؽ قُٝـــ ١ا عـــدٕ ا دـــسز عػـــس ٜٔدٜٓـــاز ًا ذٖبٝـــ ًا الٕ
تعٝٓٝــ٘(:)ط عػــس ٜٔدٜٓازاًصظــاٖس يف ايكٝــد االســرتاش ٟد ٕٚايتٛقــٝش، ٞ
ؾـــاذا بًـــؼ قُٝـــ( ١ا عـــدٕ ا دـــسز) د ٕٚايعػـــس ٜٔدٜٓـــازاً ايـ ـ

ٖـــ ٞتعـــادٍ

()69،6غــِ َــٔ ايــرٖب ن ـإٔ بًػــت قُٝــَ ١ــأت ٞدزٖــِ ٖٚــ ٞايكُٝــ ١ا عاديــ١
يعػس ٜٔدٜٓازاً يف شَٔ ؾدٚز ايسٚا -١ٜز جيب (مخظ ا عدٕ) ٚنـإ (ؾا٥ـد٠
َهتطب )١يؿكد ايكٝد ايدخ ٌٝيف حتكل ايٓؿال ا ٓ ٛب٘ (مخظ ا عـدٕ)ٖ ،ـرا
ٖ ٛايؿِٗ ايؿشٝض يًدرب ٚادتدٜس بايكبٚ ٍٛايؿتٝا عًـ ٢لبكـ٘ .يهـٔ قـد ٜػـهٌ
عً ٢االضتدالٍ إلثبات (عػس ٜٔدٜٓازاً) بايؿشٝش ١بأَس-:ٜٔ
األ -:ٍٚإٕ ؾشٝش ١طعػس ٜٔدٜٓازاًص قد أعسض عـٔ ايعُـٌ بٗـا قـد َـا٤
ايؿكٗا ِٖٚ ٤ايـُكازب ٕٛيعؿٛزِٖ ( ِٖٚ )ألًع عًَ ٢ا ؾـدز عـِٓٗ َـٔ
األسهاّ ٚايؿتا ٖٞٚ ٣ٚمبسأَٚ َِٗٓ ٣طُع ٚقد تسنٛا َؿادٖا ٚايتصَٛا بعـدّ
ايٓؿال مما ٜهػـ قطعٝاً عٔ خًٌ ؾٗٝا.
ٜٚــسد :ٙاْــ٘ ز ٜتشكــل االعــساض ٚااذــسإ ايتــاّ ٚايهاغـــ قطع ٝـاً عــٔ
ارتًٌ  ،يرٖال مجع َٔ ا تكدَل ا

اغرتا ايٓؿال " عػس ٜٔدٜٓازاً " ٖٛٚ

ايػٝذ يف ا بطٚ ٛايٓٗاٚ ١ٜابٔ محص ٠يف ايٛضٚ ١ًٝقـد ٜهـ ٕٛغًُٖـاَ ،كـاؾاً
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إ

اغتٗاز ايعٌُ بٗا أ ٚاتؿـام ا تـأخس ٜٔعًٗٝـا ـــ عًـَ ٢ـا قٝـٌ ْ ، -عـِ أنجـس

ا تكدَل ز ًٜتصَٛا بظاٖسٖا -أعين اغرتا ايٓؿال :عػس ٜٔدٜٓازاً -يهٓ٘ ز
َ ٜشؿٌ ايتطاز بٝـِٓٗ عًـٖ ٢ذـس ٙستـٜ ٢هػــ عـٔ خًـٌ ؾٝـ٘ بًشـاظ قـسبِٗ
ٚإلالعِٗ عً ٢خؿٛؾٝات األسهـاّ ا ػـٗٛز ٠يف عؿـٛزِٖ  ،بـٌ إٕ زٚاٜـ١
ايػٝذ ايؿشٝش ١يف تٗرٜب٘ ٚؾتٝا ٙعً ٢لبكٗا يف ا بطـٚ ٛايٓٗاٜـُٖٚ ١ـا عُـد٠
ايهتب ايؿكٗ ١ٝيػٝذ ايطا٥ؿَ ١ع ؾتٝا ابٔ محص ٠ميٓع حتكـل االعـساض ايهاغــ
عــٔ ارتًــٌ ٜٚهػـــ عــٔ نــ ٕٛؾتٝــاِٖ بعــدّ ايٓؿــال إدتٗــاد ًا -ال تًكٝــاً-

عٔ ا عؿـَٛل( )Œأ ٚإعتُـاد ًا عًـَ ٢ـأثٛزاتِٗ ايكطعٝـَٓٚ، ١ـ٘ ٜتكـض عـدّ
إْعكاداإلمجــاع عًــ ٢عــدّ ايٓؿــال  ،ال أقــٌ َــٔ عــدّ نػــؿ٘ عــٔ َٛاؾكــ١
ايـُعؿَ )( ّٛع ٚزٚد زٚاٜتل ؾشٝشتل بإثبات ايٓؿال ٚقد عٌُ بُٗـا
بعض ايؿكٗا ٤ا تكدَل .
االغـــهاٍ ايجـــاْ -:ٞإٕ ؾـــشٝش ١ايبصْــــط ٞطعػـــس ٜٔدٜٓـــازاً ص َعازقـــ١
بؿشٝشت٘ َع ايٛاضط ١انٗٛي ١ط اذا بًؼ قُٝت ١دٜٓازاًص ٚعٓد تعازض اذتذتل
ٜطكطإ عٔ االعتباز ٚال تؿـًض إسـداُٖا يًعُـٌ عًـ ٢لبكٗـا إالَـع ا ـسدض
ا عترب غسعاًٚ .يف تكسٜـس ثـح أضـتاذْا ا كـل (قـد (:)ٙف (:)43إْٗـا ٜ -عـين
زٚا ١ٜايدٜٓاز ـــ زٚا ١ٜغاذٚ ٠قد تؿسد بايعٌُ بٗا اذتً

ٚز ٜٛاؾك٘ غً ،ٙؾـال

تٓٗض يًُكاَ ١َٚع تًو ايسٚا ١ٜا ػٗٛز ٠بل األؾشال) .
ٖٚرا إغهاٍ عذٝب ٜؿطدّ َع ايٛاقع َٚع أْظاز ٙايػسٜؿ-:١
أٚال :إٕ زٚاٜــ ١ايــدٜٓاز قــد زٚاٖــا ا ؿٝــد يف ا كٓعــٚ ١ايػــٝذ يف ايتٗــرٜب
ٚايهًٝين يف أؾ ٍٛايهايف ٚايؿدٚم يف ايؿكٚ ٘ٝا كٓع ،بُٓٝا زٚا ١ٜايعػس ٜٔز
ٜسٖٚا إال ايػٝذ يف ايتٗرٜب ،ؾٌٗ ٜؿض ايتعـبً عـٔ زٚاٜـ ١ايـدٜٓاز بايػـرٚذ؟
ٚٚؾـ ايجاْ ١ٝبا ػٗٛز بل األؾشال ؟
ٚثاْٝاً -إٕ زٚا ١ٜايعػس ٜٔقد إغـتـٗس ايعٌُ بٗا بل األؾشال ايـُتأخس،ٜٔ
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ٚايػــٗس ٠اإلضــتٓاد ١ٜبــل ايـــُتأخس ٜٔال ْؿــع ؾٗٝــا ٚال تؿــًض َسدشــاً ألســد
ا تعازقــل ٚايٓــاؾع ٖــ ٛايػــٗس ٠ايسٚاٝ٥ــ ، ١بــٌ ثطــب أْظــاز ٙاألؾــٛي ١ٝال
تسدٝض بايػٗس ٠ايسٚا ١ٝ٥يعـدّ اعتُـاد َكبٛيـ ١ابـٔ سٓظًـ ١سذـٖٚ ١ـَ ٞطـتٓد
ايرتدٝض بايػٗس ٠يف األخباز ا تعازق.١
ٚقد ٜكاٍ  -نُا يف تٗـرٜب ايػـٝذ :ز (: 139:4إْـ٘ يـٝظ بـل ارتـربٜٔ
تكاد الٕ ؾشٝض ايبصْط ٞتٓا ٍٚسهِ ا عـدٕٚ ،ارتـرب ايجـاْ ٞتٓـا ٍٚسهـِ َـا
سز َٔ ايبشس )  ،ثِ اْطًل َٓـ٘ أضـتاذْا ا كـل يف تكسٜـس ثجـ٘ (ا طـتٓد)43:
يدع ٣ٛقؿٛز دالي ١ارتـرب ايجـاْٚ ٞإٔ ْؿـال ايـدٜٓاز ْـاظس ا

َـا ـسز َـٔ

ايبشس د ٕٚا عادٕ ،نُا ٜهػـ عٓ٘ ترنً ايكـًُطاذا بًـؼ قُٝتـ٘ ....ص ٚإال
نإ َكتك ٢ايكٛاعد تأْٝج٘ ،ؾهأْ٘( )أعسض عٔ بٝـإ سهـِ ا عـادٕ ٚقـدز
ْؿابٗا يٛدٛد َٔ ٜتكٚ َ٘ٓ ٢إقتؿس عً ٢بٝإ ْؿال َا سز َٔ ايبشس.
ٖٚــرا ايـــُكاٍ َسؾــٛض دــداً :أٚال :إٕ ايتؿهٝــو يف إزدــاع ايكــًُ
"قُٝت٘ ا

(َا سز بـايبشس) دَ( ٕٚعـادٕ ايـرٖب ٚايؿكـَ )١سؾـٛض قطعـاً،

ؾإ ظاٖس ايتعبً ا عؿ َٞٛادتٛال عٔ ايطؤاٍ َ ٖٛٚسنب َٔ دصأ( ٜٔضأيت٘
عُــا ــسز َــٔ ايبشــس َــٔ ايًؤيــؤ ٚايٝــاقٛت ٚايصبسدــد ٚعــٔ َعــادٕ ايــرٖب
ٚايؿك )١ؾٝهـ ٕٛايكـ ٍٛبسدـٛع ادتـٛال إ

أسـد ادتـصأٚ - ٜٔايبعٝـد َُٓٗـا-

تؿهٝــو ال غــاٖد عًٝــ٘ ٚال ٜال٥ــِ ادتــس ٟايعــسيف ا ــاٚزٚ ٟايؿٗــِ ايعكال٥ــٞ
ايعُ، َٞٛبٌ ٖ ٛتعطـ -نُا يف اذتدا٥لٚ -ال ٜؿًض تـرنً قـًُ طقُٝتـ٘ص
غاٖداً عً ٢ايصعِ ا سؾٛض ،الٕ َكتك ٢ايكٛاعد ايعسب ١ٝؾش ١ترنً ايكًُ
ي ٛأزدع إ (َعادٕ ايـرٖب ٚايؿكـ ٖٛٚ)١األقـسل ٚاالدـدز إزدـاع ايكـًُ
إيَ ٖٛٚ ٘ٝؤْح ََذاش ٟيٝظ َؤْجاً سكٝكٝـاً ستـ ٢تكتكـ ٞايكٛاعـد يـص ّٚتأْٝـح
ايكًُ ايعا٥د اي، ٘ٝبٌ ست ٢ي ٛنإ (َعادٕ)َؤْجاً سكٝكٝاً ٜؿض ترنً ايكـًُ
طاذا بًؼ قـٝـُـت٘...ص يعٛد ايـذـٛال ا

أَسَ ٜٔرنس َٚؤْـح ٜٚـذـٛش تـرنـً
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ايكًُ تػًٝباً نُا ال ؿ ٢عً ٢عازيف قٛاعد ايًػ ١ايعسب. ١ٝ
ٚثاْٝـاً -اْــ٘ ال ٜٛدـد َطــٛؽ يالتكــا ٤يف ا عـادٕ ايـ
ايعاَـــ ١بٛدـــٛل ارتُـــظ ؾٗٝـــا اضـــتٓادا ا

قــاٍ مجـع َــٔ ؾكٗــا٤

ايسٚاٜـــ ١ا ػـــٗٛز ٠يف ؾـــشاسِٗ

ٚدٛاَع سدٜجِٗ "يف ايسناش ارتُظ" ٚقد ضهتٛا عـٔ ثبـٛت ايٓؿـال ٚعدَـ٘
ؾال َٛدب يالتكا ٤ا كتك ٞيإلعساض عـٔ بٝـإ قـدز ْؿـال ا عـدٕ َ ،ـع إٔ
مخــظ َــا ــسز َــٔ ايبشــس ٚتكــدٜس ْؿــاب٘ ؾتٝــا غــً َػــٗٛز ٠بٝــِٓٗ  -نُــا يف
ا عادٕ  -ؾٗ ٞاألددز يف االتكا َٔ ٤بٝاْٖ٘ ،را .
ٚايظــاٖس أْــ٘ ال َٛدــب يًشُــٌ عًــ ٢ايتك ٝـ ١يف زتُــٛع ايسٚاٜــ ١اي ـ

ٖــٞ

دٛال عٔ ادتصأَ ٜٔعاً ،ؾاْٗا إ ناْت َعازق ١يؿشٝش" ١عػس ٜٔدٜٓـازاً" إال
أْ٘ ال تطاعد ظٛاٖس ايؿتا ٣ٚايـ

ٜتكـَٗٓ ٢ـا ٚاألغـداف ايــُتكَ ٢ـِٓٗ ٚال

تعل محٌ خؿٛف زٚا ١ٜايدٜٓاز عً ٢ايتكٝـ ، ١بـٌ نالُٖـا خـالف ايتكٝـ ١يـٛ
نإ َٛدبٗا َتشككاً ؾـال َؿـشض يكـ ٍٛاألضـتاذ (قـد ( :)ٙؾهأْـ٘  أعـسض
عٔ بٝإ سهِ ا عادٕ يٛدٛد َٔ ٜتكٚ َ٘ٓ ٞإقتؿس عً ٢بٝإ ْؿـال َـا ـسز
َٔ ايبشس).
ٚايرْ ٟعتكد ٙسكا ٖ ٛاضتشهاّ ايتعازض بل ايؿشٝشتلطإذا بًـؼ قُٝتـ٘
دٜٓــازاً ؾؿٝــ٘ ارتُــظص طيــٝظ ؾٝــ٘ غــ ٤ٞستــٜ ٢بًــؼ َــا ٜهــ ٕٛيف َجًــ٘ ايصنــا:٠
عػــس ٜٔدٜٓــازاًص ٚال َــسدض تعبــد: ٟايػــٗس ٠ايسٚاٝ٥ــ ١أَٛ ٚاؾكــ ١ايهتــال أٚ
شتايؿ ١ايعاَ -١بإٔ ٜهَٛ ٕٛدٛداً يف إسداُٖا ستـٜ ٢ؤخـر بـايسادض َُٓٗـا ،
ٚال مجع عسيف بل ا كُْٛل ألٕ إسداُٖا تؿٝـد ٚدـٛل ارتُـظ عٓـد بًٛغـ٘
دٜٓازاً أ ٟد ٕٚايعػس ٜٔدٜٓازاًٚ ،ثاْٝتُٗا تؿٝد عدّ ٚدٛل ارتُظ عٓد بًٛغ٘
دٜٓازا أ ٚأنجس ستٜ ٢بًؼ عػسٖٚ ،ٜٔرإ َكُْٛإ َتٓاؾٝإ َتداؾعإ بٓشـ ٛال
ٜؿض َع٘ محٌ خرب ايدٜٓاز عً ٢االضـتشبال نُـا سهـا ٙيف اذتـدا٥ل (ز :12
 )331عٔ األنـجس  ،ؾاْـ٘ محٌ َسؾـٛض ال ًٜتـَ ِ٦ع ٖرا ايـتـٓايف ايـعظـ ِٝبل
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ايـُكُْٛل ٚال غاٖد أ ٚقس ١ٜٓتجبت٘ ٚتدعُ٘ .
ٚايتشكٝل اْـ٘ ٜٛدـد عٓـدْا الُٓ٦ـإ غدؿـٚٚ ٞثـٛم بسدشـإ ؾـشٝش١
"عػــس ٜٔدٜٓــاز" ٚازادَ ٠ؿادٖــا دــداً ،د ٕٚؾــشٝش " ١إذا بًــؼ قُٝتــ٘ دٜٓــازاً"
يتــٛازد َالسظــات عًــ ٢ايؿــشٝشتل أٚدبــت ََذُٛعٗــا ٚتكــاَٗا :ايٛثــٛم
ايػدؿٚ ،ٞأٚاا  :ق ٠ٛضٓد ايؿشٝش " ١عػس ٜٔدٜٓازاً" َٔ د ٕٚغُص أسد يف
لسٜكٗاَ ،ع غُص نجً يف ضٓد األخس ٣يٛقٛع زتٗ ٍٛيف لسٜكٗا نُا ضبل .
ٚايجاْ :ٞق ٠ٛدالي ١ايؿشٝش ١عً ٢عدّ ٚدـٛل غـ -٤ٞشنـا ٠أ ٚمخـظ أٚ
غًُٖــا -ستــٜ ٢بًــؼ ا عــدٕ ا دــسز عػــس ٜٔدٜٓــازاًٖٚ ،ــ ٞظــاٖس ٠يف ْؿــٞ
َكــُ ٕٛايؿــشٝش ١األخــس ٣نُــا ٖــٚ ٞازد ٠يف ا ٛقــٛع ايعــاّ ( ايـــُعدٕ
ايـ ــُُدسز) ايـــرٖ ٟـــََ ٛشـــٌ ايبشـــح ايؿكٗـــ ، ٞبُٓٝـــا َٛقـــٛع ايؿـــشٝش١
األخسَ(٣عــادٕ ايــرٖب ٚايؿكــ )١ؾٝشتــاز ايتعــد ٟيف اغــرتا ايٓؿــال يف
غًُٖا ا
ا

ايكطع باضتٛا ٤ا عادٕ عَُٛاً ٖٚر ٙدٗ ١قعـ يف ايداليَ ،١كاؾاً

استُاٍ زدٛع قًُ "اذا بًؼ قُٝت٘" ا

غً ا عادٕ نُـا أؾـاد ٙمجـع ٚقـد

زؾكٓا، ٙيهٔ االستُاٍ َٛدٛد  ٖٜٔٛ ٖٛٚايدالي. ١
ٚايجايح :ق ٠ٛاستُاٍ ؾدٚز ؾشٝش" ١عػس ٜٔدٜٓازاً" يبٝإ اذتهِ ايٛاقعٞ
ا كؿٛد دداً َٔ بٝاْٗا ٚحتكل ايعٌُ بٗا َـٔ بعـض ايؿكٗـا ٤ا تكـدَل ٚعُـّٛ
ا تأخسَ ،ٜٔع حتكل اإلعساض ايتاّ ٖٚذس ؾشٝش" ١اذا بًـؼ قُٝتـ٘ دٜٓـازاً" إال
َٔ أب ٞايؿالح اذتً

 ٖٛٚؾكٝـ٘ دًٝـٌ َـٔ تالَـر ٠ايطـٝد ا ستكـٚ ٢ايػـٝذ

ايطٛض َٔ ، ٞدَ ٕٚعسؾَٛ ١اؾل ي٘ يف ايعٌُ ٚايؿتٝـا َ،ــُا ٜهػــ عـٔ عـدّ
االعتٓا ٤أ ٚاالنـرتاخ بٗـا زغـِ ٚدٛدٖـا ٚزمٜـتِٗ اـا شتايؿـ ١ؿـاد ايؿـشٝش١
"عػــس ٜٔدٜٓــازاً" َ ــُا ٜهػـــ عــٔ خًــٌ يف ؾــدٚزٖا أ ٚدٗــ ١ؾــدٚزٖا أٚ
داليتٗا عٓـدِٖٜٚ .هـاد ٜػـسف ايؿكٝـ٘ عًـ ٢ايكطـع  -أ ٚااللُٓ٦ـإ يف األقـٌ-
بؿش" ١عػس ٜٔدٜٓازاً" ٚأقس بٝت٘ ا

ايٛاقع ايـُشؿٛظ يف ايًٛح .
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البخث الثالث :اشتثهاء مؤنة الـنعدى .
الزٜــب يف اضــتجٓاَ ٤ؤْــ ١إخــساز ا عــدٕ ٚتؿــؿٝت٘ َــٔ ايػــٛا٥ب األزقــ١ٝ
ٚضتُٖٛا َٔ ا ؤٕ ستٜ ٢تشكل ايـُعدٕ ايــُػَٓ ّٛؿـؿٖٚ، ٢هـرا اذتـاٍ ؾُٝـا
ــسز َــٔ ادتــٛاٖس ايكُّٝــ ١بــايػٛف يف ا ٝــاَٚ ٙــٔ ايهٓــٛش ايدؾٓٝــ ١يف األزض.
ٚيهــ ٞتتكــض األسهــاّ ايػــسع ١ٝيف ٖــرا االضــتجٓاٜٚ ٤تشكــل ا ــدزى ايػــسعٞ
يالضتجٓا ٤يف ا ٛازد ايجالث ١بأمجعٗا ْٛقع ايبشح عٓٗا يف دٗتل :
ادتٗــ ١األٚ

ْ :بشــح يف إٔ ايـــدُظ ٖــٌ ٜــسد عًــََ ٢ذُــٛع ايـــُعدٕ

ايـُطتدسز أّ عً ٢ا تبك َ٘ٓ ٞبعد اضـتجٓا ٤ا ـؤٕ ا ؿـسٚؾ ١عًٝـ٘ ؟ ؾًـ ٛأخـسز
ا هًـــ َــٔ َٓبــت ادتــٛاٖس َعــدْاً تعــادٍ قُٝتــ٘ ثالثــل دٜٓــازاً ٚقــد ؾــسف يف
االخساز ٚايتؿؿ ١ٝعػـس ٠دْـاًْ ؾٗـٌ ُـظ انُـٛع ( 30دٜٓـازاً) أّ ُٜدُـظ
ايـُتبك 20( ٞدٜٓاز) بعد اضتجٓا ٤ا ؤٕ ٚا ؿازف ؟ ٖٚرا ايبشح آتٍ يف مخظ
ايػٛف ٚايهٓـص  .ظاٖس األدي ٖٛ ١ايجاْٚ ، ٞقد اضتدٍ مجع َٔ االعـاظِ يـ٘
بـدي ٌٝخـاف يف ا عـدٕ ٖٚــ ٛؾـشٝض) (1شزاز ٠طَـا عادتتـ٘ مبــا يـو ؾؿٝـ٘ َ -ــا
أخـسز اهلل ضـبشاْ٘ َٓــ٘ َـٔ سذازتــ٘ َؿـؿ-٢ارتُظصٚقــد ؾطّـس ٙيف اذتــدا٥ل
(ز )329 :12بإٔ (ارتُظ إْــُا جيـب ؾُٝـا عٛيــر بعـد ٚقـع َؤْـ ١ايعـالز،
َٚسدعـــ٘ ا

تكـــد ِٜإخـــساز ا ؤْـــ ١عًـــ ٢ارتُـــظ ٚبـــ٘ ؾـــسح مجًـــَ ١ـــٔ

األؾشال) ٚأؾاد أضتاذْا ) (2ايــُشكل (قـد) بـإ ارتـرب (ؾـسٜض يف إختؿـاف
ايـدُظ با ؿؿَٚ ٢ا ٜبك ٢بعد إخساز َؿسف ايعالز ا برَ َٔ ٍٚاي٘) .
ٚز ٜظٗس يٓا بـذال ٤دالي ١ايــدرب عًـَ ٢ؤْـ ١ايتؿـؿٚ ١ٝايعـالز ؾكـالً عـٔ
اضتـجـٓاَ ٤ؤْـ ١اإلخـساز ٚ ،تٛقـٝش٘  :إٕ ايـدرب ايؿشـٝض ٚاقض ايدالي ١عً٢
()1ايٛضا ٌ٥ز :6ل َٔ 3أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ :ح.3
(َ)2طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك:٢نتال ارتُظ.46 :
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ثبٛت ارتُظ يف ا عادٕ اي

أخسز اهلل يعبادَ ٙؿـؿ ٢أ ٟسـاٍ نْٛـ٘ َؿـؿ٢

َٔ ايػٛا٥ب ٚاألتسبٚ ، ١ا ظٓ ٕٛقٜٛـاً بـٌ ايــُطُإٔ بـ٘ تؿـدٓ ٜ٘ـع إخـساز
ارتُظ َٔ انُٛع ا سنب َٔ ا عدٕ  َٔٚايػٛا٥ب إذ يـ ٛأخـسز أسـد أيــ
غساّ َٔ ايرٖب ا دتًط بايرتال ٚايػٛا٥ب ثِ أعطَ ٢أت ٞغساّ َـٔ انُـٛع
ز ٜكطع بعداي ١ايكطُ ١أ ٚبايتدُٝظ إذ تٌُ ن ٕٛاألدصا ٤ايرٖب ١ٝيف ()200
غِ أنجس َٔ قدز مخظ ايرٖب يف األيـ غساّ  ٚتٌُ نْٗٛـا أقـٌ َٓٗـا ؾًـِ
ُٜشسش تَدُٝظ ا عدٕ ا طتدسز ٚال عداي ١ايكطـُ، ١ؾتشـرزاً َـٔ ٖـرا ا ػـهٌ
أزٜــد َــٔ اي ــُطتدسز إٔ ٜعطــ ٞمخــظ ا عــدٕ َؿــؿ ٢أ ٚبعــد تؿــؿٝت٘ َــٔ
ايػٛا٥ب ،ؾال تٛدد يف ارترب داليٚ ١اقش ١عً ٢إٔ ارتُظ ٜتعًل با عدٕ بعد
اضتجٓاَ ٤ؿـازف ايتؿـؿ ،١ٝبـٌ ٜـدٍ ارتـرب عًـ ٢إٔ ارتُـظ يف ا عـدٕ ايؿـايف
ٚساٍ خًٛؾ٘ َٔ ايػٛا٥ب "ؾؿ ٘ٝارتُظ".
ٚباختؿاز :ايـُظٓ ٕٛدالي ١ايؿشٝش ١عً ٢إٔ ا عدٕ ا دـسز َؿـؿ ٢ؾٝـ٘
ارتُظ أَ ٖٛ ٚتعًل ارتُظ ٚ ،ال ٜظٗس َٔ ارترب ايداليـ ١عًـ ٢اضـتجٓاَ ٤ؤْـ١
ايتؿؿ ١ٝأ ٚعدّ تعًل ارتُظ بكـدز َؤْـ ١ايتؿـؿٚ ،١ٝال ْسٜـد إٔ ْكـ ٍٛبتٛقــ
ثبــٛت مخــظ ا عــدٕ عًــ ٢ايتؿــؿ ، ١ٝبــٌ ٜجبــت ارتُــظ يف ا عــدٕ َــٔ أٍٚ
إخساد٘ ٚاغتٓاَ٘ بكس ١ٜٓايسٚاٜات) (1ايداي ١عً ٢ثبٛت ارتُظ يف ا عدٕ ،ثِ إذا
اْكُت ا

ٖر ٙايؿشٝش ١ا بشٛثٜ ١ؿِٗ َٓٗـا :إٔ َتعًـل ارتُـظ ٖـ ٛا عـدٕ

ارتايـ ا ؿؿٚ ٢يٝظ ارتُظ ثابتا يف انُٛع ا سنب َٔ ا عدٕ ٚغٛا٥ب٘ ،بٌ
ٜجبت يف ا عدٕ ارتايـ ا بجٛخ قُٔ ايػٛا٥ب ْ،عِ قد ٜه ٕٛانُٛع ا سنب
َعــدْا عسؾــا أٜ ٚهــ ٕٛا عــدٕ خايؿ ـ ًا يف ْؿطــ٘ ال تٓكــِ إيٝــ٘ ايػــٛا٥ب عٓــد
إخساد٘ ؾٗرا ا طُ ٢با عدٕ بٛسد ٙأ ٚبعد خًٛؾـ٘ ٖـَ ٛتعًـل ارتُـظ ٚ ،ال
()1ايٛضا ٌ٥ز6ل َٔ 3أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ.
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داليــ ١يف ارتــرب عًــ ٢االضــتجٓا ٤ا بشــٛخٚ ،ايؿــشٝض االضــتدالٍ عًــ ٢ا دتــاز
بديًٝل عاَل ُٖٚا-:
ه ُم َا ُُصٖٚـٛ
َل ِِلَّا ُِ ُ
ش َْا ْ أَ نَال َّ
َِمْا ُم ْ نِا ْ
عَلمُوا أ ََّنمَا َ
األ :ٍٚايٓـ ايكسآْٞط وَا ْ
ايـُؤضظ يألؾـٌ ايتػـسٜع ٞايعظـَ ِٝـع ايٓؿـٛف ايـُعؿــ ١َٝٛايدايـ ١عًـ٢
تعًل ارتُظ ٚثبٛت٘ يف نٌ َـا غـِٓ ٚاضـتؿاد ا هًــ َـٔ قًٝـٌ أ ٚنـجًَٚ ،ـٔ
َؿــادٜل ايػــِٓ ٚايؿا٥ــد :٠ا عــادٕ ا طــتدسدٚ ١ادتــٛاٖس ا طــتدسد ١بــايػٛف
ٚايهٓٛش ا دؾ ١ْٛا طـتدسدَ ١ـٔ األزضٚ ،اذا تٛقــ حتؿـ ٌٝايػـِٓ ٚايؿا٥ـد٠
ٚإخسادٗا عًَ ٢ؤَْٚ ١ؿازف ز طب ايعسف ايعاّ ن ٕٛا طـتدسز بتُاَـ٘
غُٓـاً ٚؾا٥ــد ، ٠بــٌ طــب ٕٛايؿــايف بعــد اضــتجٓاَ ٤ؿــسف اإلخــساز ٚايتؿــؿ١ٝ
ٚايعالز ٖ ٛايػِٓ ا طتؿاد ،ؾُٔ أضتدسز َعدْاً ٚبعد ؾسف عػس ٠دْاًْ عً٢
اإلخــساز ٚايتؿــؿ ١ٝؾــاز ا عــدٕ ٜطــا ٟٚثالثــل دٜٓــازاً ال ٜعتــرب ٙايٓــاع غاًـاً
يجالثل بٌ غُٓ٘ ٚؾا٥دت٘ عػس ٕٚدٜٓازاً أ ٟبعد اضتجٓا ٤ا ؿسفٖٚ ،را سطال
عسيف جتاز ٟعُ َٞٛيف ضا٥س ْٛاس ٞاالجتاز ٚاالضرتباح .
ايجاْ .:ٞايؿـشٝشتإ ) (1ايٓالكتـإ بـإ "ارتُـظ بعـد ا ؤْـ" ١ؾاُْٗـا ٜـدالٕ
عً ٢اضتجٓا ٤ا ؤٕ عً ٢االلالم قبٌ تعًـل ارتُـظ بـا ػِٓ  ،بتكسٜـب :اْـ٘ قـد
ز ٣ٚايهً ٢ٓٝيف (أؾ ٍٛايهايف ) بطـٓد ؾـشٝض ال غُـص ؾٝـ٘ ا

ايبصْطـ ٞعـٔ

ادتٛاد (عًٝـ٘ ايطـالّ) ٚقـد ضـأي٘ :ارتُـظ أخسدـ٘ قبـٌ ا ؤْـ ١أ ٚبعـد ا ؤْـ ١؟
ٚأداب٘ ( : )نتاب ١طبعد ا ؤْ١ص ٚز ٣ٚايؿدٚم يف (ايؿك )٘ٝبطـٓد ٙا عتـرب
ا

إبساٖ ِٝبٔ ستُد ااُداْ ٞإٔ يف تٛقٝعات ايسقا ( )إي ٘ٝط ارتُظ بعد

ا ؤْــ١ص ٚااُــداْ ٞقــد قــعؿ٘ أضــتاذْا ا كــل (قــد (2))ٙؾتؿــبض ايسٚاٜــ ١عٓــدٙ
()1ايٛضا ٌ٥ز6ل َٔ 12أبٛال َا جيب ؾٗٝا ارتُظ ح+1ح.2
(َ)2عذِ زداٍ اذتدٜح ز282 :1ــ. 285
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قــعٝؿ ١ؾسادــعٚ ،ميهــٔ االضتػــٗاد عًــ ٢قــعؿ٘ مبــا أؾــاد ٙغــٝذ ايطا٥ؿــ ١بعــد
عسض سدٜح يف ضٓد( ٙإبساٖ ِٝبٔ ستُـد) ٚايظـاٖس أْـ٘ ااُـداْ ٞألْـ٘ ز٣ٚ
ٖرا اذتدٜح عٔ ابٔ ٖالٍ ٜ ٖٛٚس ٟٚعٓ٘-نُا دا ٤يف ايتٗرٜبل (ز:6ح+719
ز:3ح )90قاٍ ايػٝذ (ٖرا ارترب قعٝـ االضٓاد دداً الٕ زٚات٘ نًِٗ َطعٕٛ
عًٚ ِٗٝخاؾ ١ؾاسب ايتٛقٝع  :أمحد بٔ ٖالٍ ؾاْ٘ َػٗٛز بايػً ٚٛايًعٓ.)١
يهٓ٘ ال ٜبعد ن ْ٘ٛلعٓاً إمجايٝاً يف ضٓد ارتـرب يًكطـع بتعـرز تكـعٝؿ٘ يتُـاّ
زٚا ٠ارتــرب ٚعُــ ّٛزدــاٍ إضــٓاد ،ٙألٕ ارتــرب ٜبــدأ ضــٓد(ٙستُد بــٔ عًــ ٞبــٔ
ستبٛل)ممــا ٜهػـــ عــٔ أخــرَ ٙــٔ أؾــً٘ ٚنتابــ٘ ٚلسٜــل ايػــٝذ إيٝــ٘ ؾــشٝض
(ٚستُــد) َــٔ أعــاظِ ايــسٚاٚ ٠أدالٗ٥ــِ ايــر ٜٔال ميهــٔ ايطعــٔ يف زٚاٜــتِٗ
إلالقاً ؾُٝتٓع األخر بعُ ّٛايطعٔ (زٚات٘ نًـِٗ َطعـ ٕٛعًـ) ِٗٝبٓشـٜ ٛعـِ
(إبساٖ ِٝبٔ ستُد)ٚايكدز ايـُتٝكٔ َٔ ايطعٔ يف ايطٓد ٖـ( ٛأمحـد بـٔ ٖـالٍ)
ايــر ٟؾــسح ايػــٝذ با

ــ٘ (ٚاذتطــٔ بــٔ عًــ ٢ااُــداْٜٚ )ٞػــو يف اْــدزاز

(إبساٖ ِٝبٔ ستُد ) يف ايطعٔ ايعاّ ا كطٛع بعدّ إزاد ٠عُ.َ٘ٛ
ٚايتشكٝل ٜؤد ٟبٓا إ

ايٛثٛم ٚااللُٓ٦إ ايػدؿ ٞبؿدم ايسدٌ ٚقبٍٛ

زٚاٜت٘ ٚدالٍ قدزْ ٙاغ٦اً َٔ اْكُاّ أَس: ٜٔ
األ -:ٍٚايسٚاٜات ايعدٜد -٠زغِ قعؿٗا  -ا طتهػـ َٓٗا دالي ١ايسدـٌ
ٚٚثاقت٘ عٓد اال ١ُ٥ؾسادع أخبـاز ٙيف َعـادِ ايسدـاٍٚ .ايجـاَْ :ٞـا ٜظٗـس َـٔ
اخباز ٙبعـد تتبعٗـا َٚـٔ أسٛايـ٘ بعـد َالسظتٗـا يف نتـب ايسدـاٍ ٚاألخبـاز،
سٝــح ٜبــدَٗٓ ٚــا نْٛــ٘ ٚنــٝالً يــبعض االُ٥ــ ١األلٗــاز (َ )بًػ ـاً يؿتــاٚاِٖ
ٚأٚاَسِٖ يػٝعتِٗ َتٛضطاً يف االضتؿتا ٤عـِٓٗ ٚإٜؿـاٍ دـٛال االُ٥ـ)( ١
َٚؤمتٓاً عً ٢اذتكٛم ايػسع ١ٝالضُٝا ارتُظ  َٔٚ .اْكُاّ االَسَٚ ٜٔالسظ١
تؿاؾــًُٗٝا ؿــٌ ايٛثــٛم بكبــ ٍٛزٚاٜــ( ١إبــساٖ ِٝااُــداْٚ )ٞؾــش ١خــربٙ
"ايـدُظ بعد ايـُؤْ ٖٛٚ "١ايـُعتُد ٖٓـا يهـَ ٕٛؿـاد ٙقكـ ١ٝسكٝكٝـ ، ١ـالف
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ؾــشٝش ١ايبصْطــ ٞؾــإ َؿادٖــا قكــ ١ٝخازدٝــ ١ضــٛف تػــهٌ عًــ ٢داليتٗــا يف
َباســح أزبــاح ايتذــازات ٚايــٓـ ايػــسٜـ ا عتُــد) (1قــد ســرف ؾٝــ٘ (َتعًــل
ارتُــظ :ا ػــِٓ ٚايؿا٥ــد )٠إختؿــازاً ٚاعتُــاداً عًــ ٢االزتهــاش ايؿكٗــ ٞايــرٟ
ٜتُتع ؾ ٘ٝايسا ٟٚايؿك ٘ٝبارتُظ ٚنأْ٘( )قاٍ (مخظ ا ػامن ٚايؿٛا٥د سز
بعــد إضــتجٓا ٤ا ؤْٚ،)١عً ٝـ٘ ؾالبــد َــٔ حتكٝــل (ا ػــِٓ ٚايؿا٥ــد )٠بايؿعــٌ ستــ٢
ٜتشكل َٛقٛع ارترب (مخظ ا ػِٓ)ٖٚ ،هرا ظاٖس أخر عٓٛإ (ا ؤْ )١ؾالبد
َٔ حتككٗا خازداً ٚؾسؾٗا بايؿعٌ ستٜ ٢ه ٕٛإخساز ارتُظ بعد إضتجٓاٗ٥ا.
ؾًرا َتدتـ ايسٚا ١ٜمبؤْ ١حتؿ ٌٝا ػـِٓ ٚايؿا٥ـدْ - ٠ظـً َـا ٜؿـسف عًـ٢
اضــتدساز ا عــادٕ ٚايهٓــٛش ٚادتــٛاٖس بــايػٛف َٚــا ٜؿــسف عًــ ٢تؿــؿٝتٗا
ٚعالدٗا ٚإؾالسٗا -ألْٗا َؤْـَٛ ١دـٛد ٠بايؿعـٌ سـل تعًـل ارتُـظ بـا ػِٓ
ٚايؿا٥دٚ ٠تٛد٘ ايتهًٝـ بإخساد٘ٚ ،ال تعـِ ايسٚاٜـَ ١ؤْـَ ١عـاؽ ا هًــ َـع
عٝاي٘ ؾإْ ٗا تٛدد السكاً عرب ضٓ ١بعد سؿ ٍٛاألزباح ٚايؿٛا٥د ايتذاز ١ٜال أقٌ
َٔ عدّ إسساش اإللالم ايػاٌَ ؤْ ١ا عاؽ ؾـال ٜكطـع بعُـ ّٛارتـرب ٚ

ٛيـ٘

إٜاٖاٜٚ ،أت ٞي٘ تؿؿ ٌٝبٝإ يف (مخظ األزباح ٚا هاضـب) ْٚعـسض ؾٝـ٘ بكٝـ١
ايسٚاٜات ا تعسق ١يًُؤْٚ ١تَدتـ بػً ايـُؤْ ١ايـُبشٛث. ١
ٚباختؿاز :ظاٖس ارترب ايؿشٝض َؤْـ ١تَشؿـَ ٌٝـا ؾٝـ٘ ارتُـظ َٚؿـسف
اإلخــساز ٚايتؿــؿٚ ١ٝاالغتٓــاّ ،ؾٝهــَ ٕٛؤنــداً يظــاٖس ايٓؿــٛف ايػــسع ١ٝيف
ايهتال ٚايطٓ – ١ايداي ١عً ٢ثبٛت ارتُظ يف ا ػِٓ بكُ ١ُٝايؿِٗ ايعسيف .
ْٚظً َعترب ٠ااُداَْ : ٞعترب ٠االغـعسٟ

) (2

عًـ ٢األظٗسطايــدُظ بعـد

ايـُؤْ١ص ٜٚتعاقدإ َعاً يف ايداليَ ١ع بك ١ٝايٓؿٛف ْٚطتدٍ بٗا  -ايٓؿٛف
()1ايٛضا ٌ٥ز 6ل َٔ 12أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ:ح2
()2ايٛضا ٌ٥ز 6ل َٔ 8ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ :ح. 1
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ايػــسعٚ ١ٝارتــرب ٜٔايؿــشٝشل  -عًــ ٢إضــتجٓا ٤ا ــؤٕ ٚا ؿــازف ٚعًــ ٢تعًــل
ارتُظ با تبك َٔ ٞا ػِٓ  -ا عدٕ أ ٚايهٓص أ ٚادتٛاٖس ا طـتدسز بـايػٛف -
بعــد إضــتجٓاَ ٤ــؤٕ ايتشؿــٚ ٌٝاالضــرتباح ٚاالغتٓــاّ ٚايتؿــؿَ ١ٝــٔ ايػــٛا٥ب
ٚاالتسب ١ستٜ ٢بدَ ٚعدْاً أ ٚدٖٛساً أَ ٚاالً قد نإ َهٓٛشاًْٚ ،ؤّٜدٖا بدعا٣ٚ
عدّ ارتالف يف االضـتجٓا ٤أ ٚباالمجـاع) (1عًـ ٢إٔ ارتُـظ بعـد إخـساز ا ؤْـ١
اي

ٜؿتكس ايٗٝا إخساز ايهٓٛش ٚا عادٕ ٚضتٖٛا َٔ اآلت ٚسؿس ٚضبو ٚغًٖا

نُا ْكًٗا يف ادتٛاٖس عٔ بعض األعاظِ .
ادتٗــ ١ايجاْٝــْ :١بشــح ؾٗٝــا عــٔ إٔ غــس ايٓؿــال يف مخــظ ا عــدٕ ٖــٌ
ٜالسظ بدٚاً قبٌ اضتجٓا ٤ا ؤْ ،١أّ ٜالسظ ايٓؿال بعد اضتجٓا ٤ا ؤَْٚ ١ؿازف
حتؿ ٌٝا عدٕ ٚايهٓص ٚادتٛاٖس؟ ؾإذا أخسز َعدْاً أ ٚنٓصاً أ ٚدٖٛساً بـايػٛف
ٚقُٝت٘ بكدز ايٓؿال يهٔ ي ٛاضتجين َٓ٘ ا ؤٕ ٚا ؿازف نـإ د ٕٚايٓؿـال،
نُٔ أخسز َعدْاً قُٝت٘ َؿؿ )25(٢دٜٓازاً ٚؾسف عً)6(٘ٝدٜٓـازاً ،ؾاْـ٘ عًـ٢
ايكــ ٍٛاأل ٍٚجيــب ختُــٝظ ا تبكــ ٞالٕ ايٓؿــال ًَشــٛظ قبــٌ اضــتجٓا ٤ا ؤْ ـ،١
ٚعًــ ٢ايكــ ٍٛايجــاْ ٞال جي ـب ختُــٝظ ايبــاق )19( ٞدٜٓــازاً بٓــا ٤عًــ ٢ا ػــٗٛز
ا ٓؿٛز َٔ نْ ٕٛؿال ا عدٕ عػس ٜٔدٜٓازاً يعدّ بًٛؽ ا عـدٕ ايٓؿـال بعـد
اضتجٓا ٤ايـُؤْ. ١
ؾ ٘ٝخالف بـل األعـالّ ،ؾٓطـب ا

ا ػـٗٛز ايكـ ٍٛايجـاْٚ، ٞسهـ ٞعـٔ

ا ــدازى ٚغــً ٙايكــ ٍٛاأل -ٍٚاعتبــاز ايٓؿــال قبــٌ ا ؤْــ ،١ؾاإلمجــاع أ ٚعــدّ
ارتالف ا ٓك ٍٛعً ٢ايجـاْ ٞغـً َٓعكـد يٛدـٛد ا دـايـ ؾـال ٜؿـًض ديـٝال ٚال
ناغؿاً عٔ َٛاؾك ١ا عؿ. )( ّٛ
ٚأقـَ ٣ٛا ُُٜهٔ االضتدالٍ ب٘ يًك ٍٛاأل -ٍٚاعتباز ايٓؿال قبٌ ايـُؤْ-١
()1زادع ادتٛاٖس:ز:16ف.82
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بــإلالم ايبًــٛؽ يف ؾــشٝض ايبصْطــ ٞايــر ٟضــأٍ ؾٝــ٘ عــٔ ا عــدٕ ا دــسز قــاٍ
( :)طيٝظ ؾ ٘ٝغ ٤ٞستٜ ٢بًؼ َا ٜه ٕٛيف َجً٘ ايصنـا :٠عػـس ٜٔدٜٓـازاًص

)(1

ؾإ ظاٖس ٙثبٛت غ ٤ٞــ ارتُظ ــ اذا بًؼ عػس ٜٔدٜٓازاً ٚي ٛقبٌ اضتجٓا ٤ا ؤْ١
َٔ ا عدٕ ا دسز ،ؾُـٔ أخـسز َعـدْ ًا  -ذٖبـاً َؿـؿ ٢قُٝتـ٘ مخطـٚ ١عػـسٕٚ
دٜٓاز ًا ذٖبً ٝا نإ ؾ ٘ٝارتُظ َـاداّ قـد بًـؼ عػـس ٜٔدٜٓـاز ضـٛا ٤ؾـسف عًـ٢
إخساد٘ ٚتؿؿٝت٘ قدز ضـت ١دْـاًْ أ ٚمخطـ ١أ ٟضـٛا ٤بكـ ٞبعـد اضـتجٓا ٤ا ـؤٕ
عػس ٕٚدٜٓازاً أّ ز ٜبل ؾاْ٘ ٜؿدم (بًٛؽ ا عدٕ ا دسز عػس ٜٔدٜٓـازاً) ٚإٕ
ناْت ا ؤْ ١ضت ١دْاًْ ٚال ٜبك ٢قدز ايٓؿال بعد اضتجٓاٗ٥ا .
ٚقـــد إضـــتدٍ يف (ادتـــٛاٖس:ز )83 :16يًُػـــٗٛز بعـــد تكٜٛتـــ٘ باألؾـــٌ،
َٚكؿٛد ٖٛ ٙايتُطو بأؾٌ ايرباٚ َٔ ٠٤دٛل مخظ ا عدٕ ا دسز ؾٛزاً اذا
ز ٜبًؼ قُٝت٘ عػس ٜٔدٜٓازاً بعد اضتجٓا ٤ا ؤَْٚ ١ؿازف االضتدساز ٚايتؿـؿ١ٝ
بإٔ ٜه ٕٛزتس ٣األؾٌ ؾٛز ١ٜايٛدٛل ٚؾعً ١ٝتعًكـ٘ٚ ،إال اذا ز ٜبًـؼ ا عـدٕ
ا دـسز بعــد ا ؤْــ ١عػــس ٜٔدٜٓــازاً ؾٗــ ٛزبـض ٚؾا٥ــد ٠تالســظ ؾٝــ٘ َؤْــَ ١عــاؽ
ا هًـ ا دسز ٚجيب ؾ ٘ٝارتُظ َع ايرتخٝـ بتأد ٌٝدؾع ١يطٓ. ١
ُُٜٚهــٔ إٔ ٜــٛزد عًٝــ٘ :إٕ األؾــٌ ديٝــٌ سٝــح ال دي ٝـٌ ٖٓٚ،ــا ؾــشٝض
ايبصْط ٞبإلالق٘ دي ٌٝعًٚ ٢دٛل إخساز مخظ ا عدٕ اذا بًؼ قُٝت٘ عػسٜٔ
دٜٓازاً ٚعً ٢االلالم -أ ٟضٛا ٤بًػٗا قبٌ إخساز ا ؤْـ ١أّ بًػٗـا بعـد إخـساز
ايـُؤْ َٔ ١ق ١ُٝايـُعدٕ ايـُُدسز .
ٚقـد اضــتدٍ يف ادتـٛاٖس ثاْٝـاً يًُػــٗٛز بــ (ظــاٖس ا ٓطـام ا

ايــرٖٔ َــٔ

ََ ذُٛع االديٜ )١عين االدي ١ايظاٖس ٠يف إعتباز ايٓؿال يف ٚدٛل تَدُـٝظ َـا
أخسد٘ َٔ ايـُعدٕ ٚايهـٓص ٚبايػٛف  ٖٞٚؾشاح ايـبصْـط ٞطيٝظ ؾـ ٘ٝغ٤ٞ
()1ايٛضا ٌ٥ز:6ل  َٔ 4ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح1
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ستٜ ٢بًؼ ..عػس ٜٔدٜٓازاًص

)(1

طَا جيب ايصنا ٠يف َجً٘ ؾؿ ٘ٝارتُظصطاذا بًؼ

قُٝت٘ دٜٓازاً ؾؿ ٘ٝارتُظص.
ٚؾُٝا أؾـاد ٙإغـهاٍ ٚاقـض ،ؾاْـ٘ ز ٜتكـض نٝــ ٜٓطـام َـٔ األخبـاز أٚ
ٜظٗس َٔ ََذُٛعٗا بًٛؽ قدز ايٓؿـال بعـد إضـتجٓا ٤ايــُؤْ، ١ؾـإ ٖـرا ايؿٗـِ
ٚإٕ ْطب ا

ا ػٗٛز يهٓ٘ ٜطتًصّ تكٝٝد إلـالم ايٓؿـٛف ا تكدَـ" ١اذا بًـؼ "

مبا بعد ا ؤَْ، ١ـع أْـ٘ ال غـاٖد أ ٚقسٜٓـ ١تـدع ٛا

ٖـرا ايتكٝٝـد ا طـتًصّ يعـدّ

نؿا ١ٜبًٛؽ ايٓؿال قبٌ إضتجٓا ٤ايـُؤْ ١ؾٝه ٕٛتكٝٝدا َٔ غً َكٝـد ٚ،س٦ٓٝـر ال
ميهٔ إٔ ٜكبٌ ايتكٝٝد َٔ غً قسَ ١ٜٓكٝد ٠يظاٖس األدي ١أَٓ ٚطاقاً ا

ايرٖٔ َٔ

تعبًاتٗا ،بٌ إٕ االلالم ٜٓؿَُٜٓٚ ٘ٝع ن ْ٘ٛظاٖس األدي. ١
ٚايـُتشؿٌ زدشإ ايك ٍٛبهؿا ١ٜبًـٛؽ ا عـدٕ ايٓؿـال ٚيـ ٛقبـٌ إضـتجٓا٤
ا ؤٕ اذا حتكل أ ٚأسسش إْعكاد إلالم ايؿشٝش" ١يٝظ ؾ ٘ٝغ ٤ٞستـٜ ٢بًـؼ …
عػس ٜٔدٜٓـازاً" ؾٝشتـاز االيتـصاّ بـ٘ ا

ايٛثـٛم باْعكـاد االلـالم ٚ ،قـد ميٓـع

سؿـــٛي٘ عٓـــدْا يف ايبالَٔ:ـــا سهـــا ٙيف ادتـــٛاٖس ) (2عـــٔ ايعالَـــ ١يف ا ٓتٗـــ٢
ٚايترنس َٔ ٠االمجـاع عًـ ٢اعتبـاز ايٓؿـال بعـد إضـتجٓا ٤ا ؤْـ ٚ ١سهـا ٙعـٔ
ا طايو َٔ تؿسٜض األؾشال ب٘ َٔ د ٕٚتعسقِٗ رتالف  -اْتٗ، ٢ؾإ ؾٗـِ
ادتُع ايهبً َٔ األعاظِ َع عـدّ غـاٖد قـ ٟٛعًـ ٢إزاد ٠إلـالم ايؿـشٝش١
مي ٓع ايٛثٛم ايػدؿ ٞباْعكاد إلالقٗا أٚإزادت٘ يًػازع ا كدع دداً زغِ نْ٘ٛ
َظْٓٛاً قٜٛاً ؾًرا ضتتا ٚدٛباً بهؿا ١ٜبًٛؽ ا عدٕ ا دـسز عػـس ٜٔدٜٓـازاً قبـٌ
إضتجٓاَ ٤ؤْ ١اإلخساز ٚايتؿؿ ، ١ٝؾاذا بًؼ ا كـداز ا ـرنٛز ٚدـب  -إستٝالـاً-
َتدُٝظ ايكدز ايـُتبك َٔ ٞايـُـعدٕ ايـُدسز بعد إضتجٓا ٤ايـُؤٕ ؾٛزاً.
()1ايٛضا ٌ٥ز:6ل َٔ 4ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح+1ل5ح+2ل3ح.5
()2ادتٛاٖس:ز:16ف83
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ٚبٗرا ايتكسٜب ٚا دزى ٚاالستٝا ًْتصّ يف تَدُـٝظ ايهٓـص ٚايػـٛفٚ ،ال
ْعٝد ايبشح يف ا ٛزد ٜٔا رنٛز. ٜٔ

البخث الرابع :اعتبار اإلخراج دفعة .
ٚقع ايهالّ ب ِٗٓٝيف أْ٘ ٌٖ ٜعترب يف ْؿال ا عدٕ إخسادـ٘ دؾعـٚ ١اسـد،٠
أّ ال ٜعترب ٜٚهؿ ٞإخساد٘ دؾعات َتعددٜٓ ٠كـِ بعكـٗا ا

بعـض ستـٜ ٢بًـؼ

ايٓؿال ،أّ ٜعترب عدّ تَدًٌ اإلعساض ٚاالُٖاٍ بـل ايـدؾعات؟ قـد تعـددت
نًُــاتِٗ ٚاختًؿــت ٚتبآٜــت ٚ .ــسز عــٔ ستــٌ اإلغــهاٍ ٚارتــالفَ :ــا اذا
أخسد٘ دؾع ١أ ٚدؾعات َتؿً ١يف ٚ ّٜٛأٜاّ ثٝح ٜؿدم عسؾاًٚ :سد ٠ا دـسز
ٜٚعد ايعسف إخساد٘ بدؾع ١عسؾٚ ١ٝاسـدَ ٠ـٔ د ٕٚؾؿـٌ َعتـدّ بـ٘ َٚـٔ دٕٚ
إعساض عٔ االخساز ٚقد بًـؼ ا دـسز قـدز ايٓؿـال ٖٚ ،ـرا قـدز َتـٝكٔ َـٔ
ديٚ ٌٝدٛل ارتُظ يف ا عدٕ ؾٛزاً يبًٛؽ ايٓؿال .
ٚايتشكٝل ايرٜ ٟكتكـ ٘ٝايـٓـ ا عؿـ َٞٛايؿـشٝض ا عُـ ٍٛبـ٘ ؾكٗٝـ ًا
ٚا عتُد غدؿٝاً ٖ ٛعـدّ اعتبـاز اإلخـساز دؾعـٚ ١اسـد ٠ـــ عسؾٝـ ١أ ٚدقٝـ ١ــــ
ٚعدّ َاْع ١ٝتعدد االخساز ٚ،ذيو إللالم ايٓـ ا رنٛز طيٝظ ؾٝـ٘ غـ٤ٞص
أ ٟيٝظ ؾُٝا أخسز َـٔ ا عـدٕ غـ ٤ٞط ستـٜ ٢بًـؼ َـا ٜهـ ٕٛيف َجًـ٘ ايصنـا:٠
عػس ٜٔدٜٓازاًص  ٖٛٚيف َكـاّ ايبٝـإ ٚقـد ألًـل طستـٜ ٢بًـؼ ..ص أ ٣ا دـسز
دؾع ١أ ٚدؾعات اذا بًؼ ايٓؿال  -عػس ٜٔدٜٓازاًٚ -دـب ختُٝطـ٘ ؾـٛزاًَٚ ،ـٔ
ا تعــازف خازد ـاً :تعــدد ايــدؾعات َــع سؿــ ٍٛايؿؿــٌ ايصَــاْ ٞيالضــرتاس١
ٚحتكً اآلالت  ٚإؾـالح َـا ـسل ٚتٗٝـأ ٠ايعُـاٍ ٚتٓـاٚبِٗ ٚجتُٝـع ا عـدٕ
ا دسز َٔ َٓذُ٘ ٚضت ٛذيو َٔ َكتكٝات إخساز ا عدٕ عاد ،٠مما ٜؤند ٖـرا
ايتعازف إزاد ٠االلالم َٔ ايٓـ  ٖٛٚإلالم ظاٖس َٔ داخٌ ايٓـ ٚأيؿاظـ٘
ٚظاٖس َٔ خازد٘  -أعين قس ١ٜٓتعازف ايؿٛاؾٌ ٚتعدد االخساز ــــ .
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ْعِ ٜػرت إٔ ال ٜه ٕٛتسى االخساز َـٔ ٖـرا ا ـٓذِ (تـسى إُٖـاٍ) ؾـاذا
سؿٌ عٓد ٙعصّ أنٝد ٚتؿُ ِٝغدٜد عً ٢االُٖـاٍ ٚتـسى اإلخـساز َـٔ ٖـرا
ا ٓذِ ٚبايهًٚ ١ٝي ٛيكً ١ا عدٕ ا تبكـ ٞأ ٚالعتكـاد ْؿـاد ٙأ ٚضتـ ٛذيـو ثـِ بعـد
ٚقــت غــً قًٝــٌ زدــع ايٝــ٘  ٚأخــسز َٓــ٘ ثٝــح طــب ايعــسف ٖــرا االخــساز
َٓؿؿالً عٔ ذاى َػاٜساً ي٘ َطتكالً عٓ٘ ،ؾُكتك ٢ن ٕٛايـٓـ ا عؿـ َٞٛقكـ١ٝ
سكٝكَٓ ١ٝشً ١ا

أسهاّ َتعدد ٠بعدد َٛقٛعاتٗا ا تؿسق ٖٛ ١اعتباز ايٓؿـال

يف االخساز األَ ٍٚطتكالً عٔ اعتباز ٙيف ايجاْ.ٞ
بُٓٝــا إُٖــاٍ االخــساز َؤقت ـاً َٜٛ -ـاً أ ٚأٜاَ ـاًٚ -تــسى االضــتدساز عــرزٜاً
ٚايرتبـ كتكٝات ايعٌُ -ا ػاز ايٗٝـا قسٜبـاً-ال ٜٛدـب تػـاٜس اإلخـساز بـل
ايطابل ٚايالسل ،بٌ ٜٓكِ ٖرا يراى ؾاذا بًؼ انُـٛع عػـس ٜٔدٜٓـازاً ٚدـب
ختُٝط٘ ؾٛز ًا َـٔ د ٕٚإ ميٓـع (تعـدد االخـساز) عـٔ إْطبـام ارتـرب ا عؿـَٞٛ
إل لالق٘ ا ساد دداًٚ .باختؿازٖ :ـرا اضـتظٗاز َـٔ ايـٓـ ا طًـل ارتـايَ ٞـٔ
اعتباز ٚسـد ٠ايدؾعـ ١أ ٚتعـدد ايـدؾعاتٚ ،عًٝـ٘ ال ٜؿـض َـا ٖـ ٛايــُأثٛز عـٔ
مجع(قــدِٖ) َــٔ َاْعٝــ ١اإلعــساض عــٔ اإلخــساز أ ٚإُٖايــ٘ ٚتسنــ٘ سٝــح
ؾسسٛا بإٔ إخساز ا عدٕ دؾعات اذا ز ٜتشكل بٗٓٝا اإلعساض نـإ يف سهـِ
ايدؾع ١ايٛاسد . ٠يهٔ إعتباز اضتدساز ا عدٕ دؾعٚ ١اسد ٠يف ْؿاب٘ ال ٜطتؿاد
َٔ ايٓـ ايؿشٝض  ،بـٌ يـٝظ يـ٘ أثـس أ ٚداليـ ١يف ايٓؿـٛف ا عؿـ ١َٝٛستـ٢
ٜكاٍ بهؿا ٚ( ١ٜسد ٠اإلخـساز سكٝكـ ١أ ٚسهُـاً) ؾٝهـ ٕٛتكٝٝـد ًا َـٔ غـً َكٝـد
ظاٖس َٔ ايٓؿٛفٚ ،س٦ٓٝر ؾايعرب ٠ببًٛؽ ا عـدٕ ا طـتدسز عػـس ٜٔدٜٓـازاً ،
ؾاذا ؾدم ايعٓٛإ عسؾاً ٚدب ختُٝظ ا عـدٕ ؾـٛزاً ٚإٕ سؿـٌ اإلعـساض يف
ايــبل أ ٚتعــددت دؾعــات اإلخــساز أ ٚسؿــٌ ايؿؿــٌ ايصَــاْ ٞا تعــازف بــل
اإلخساداتٚ ،اذا ز ٜبًؼ ايٓؿال أ ٚتعدد اإلخـساز ٚنـإ بٗٓٝـا تـسى إُٖـاٍ
ٚعصّ اإلعساض بايهً ١ٝأ ٚيؿرت ٠شَٓ ١ٝل ١ًٜٛؾٝذب ختُٝظ ا عدٕ ا دسز َٔ
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بال ايؿا٥د ٠اي

تالسظ ؾَ ٘ٝؤَْ ١عاؽ ايطٜٓٚ ١سخـ يف تأد ٌٝدؾع٘ يطٓ. ١

البخث الـخامض  :إعتبار وحدة الـنعدى الـنخرج يف الهصاب .
ٚقــع ارتــالف بٝــِٓٗ يف اْــ٘ ٖــٌ ٜعتــرب يف بًــٛؽ ايٓؿــال إحتــاد ْــٛع ا عــدٕ
ا طتدسز ؟ ؾأؾاد مجـع َـٔ االعـاظِ (قـدِٖ) إعتبـاز ٙبـصعِ ظٗـٛز ؾـشٝض
ايبصْط ٞيف ا عدٕ ايٛاسد ٚ،تٛقـ آخس ،ٕٚبٌ ْؿ ٢مجع آخس اعتبـاز ٙيعـدّ
ظٗٛز َٔ ٙايؿشٝض  ٖٛٚاألقسل ظاٖساً َٔ ؾشٝض ايبصْط" ٞيٝظ ؾٝـ٘" أ ٟيف
ا عدٕ ا دسز اير ٟضأٍ عٓ٘ ايبصْطٚ ،ٞظاٖس إلالق٘ أعـِ َـٔ إخـساز َعـدٕ
ٚاسد أ ٚانجس ،بٌ ال ٜبعد ظٗٛز ايتعبً ـــ ؾُٝا أخسز ا عدٕ َٔ قً ٌٝأ ٚنـجً،
يٝظ ؾ ٘ٝغ ٤ٞستٜ ٢بًؼ  -يف دٓظ ا عدٕ ٚلبٝع ٘ٝا ٓطبل عً ٢ايٓـٛع ايٛاسـد
ٚا تعدد ٖٚ ،را ٖ ٛايظاٖس َٔ ايؿشٝض ا طتظٗس َٓ٘ َٛقٛع ايٓؿـال ا عتـرب
يف مخظ ا عدٕ َ،كاؾاً ا

أْ٘ ٜتعازف ٚ -ي ٛقًٝالً -إخسز أنجس َـٔ ْـٛع َـٔ

َــٓذِ ٚاســد َٓٚبــت ؾــازد يف األزض اي ــُشؿٛز ٠يًٛؾــ ٍٛا

َسنــص َعــدٕ

َتٛقع ؾٝذد يف ايداخٌ ْٛعل :ذٖب ٚؾك ١أْ ٚؿط ٚنربٜـت ٚيـَ ٛتكـازبل أٚ
َُذـتُعل يف ايبــالٔ ٜٚتؿـد ٣إلخسادُٗــا ٚقــد ألًـل األَــاّ ( )يف ارتــرب
طيٝظ ؾٝـ٘  -يف ا عـدٕ ا دـسز -غـ ٤ٞستـٜ ٢بًـؼ ..عػـس ٜٔدٜٓـازاًص ٖٚـ ٛيف
َكاّ ايبٝإ ٚدٛال ايطا ٌ٥عٔ ا عدٕ ا دسز  َٔٚا تعازف إخساز ْٛعل َٔ
َسنص بالين يف األزض ٚ،ميهٔ دع ٣ٛدالي ١ايكس ١ٜٓايداخًٚ ١ٝارتازدٝـ ١عًـ٢
َالسظ ١ايٓؿال يف انُٛع ا دسز ٚعدّ اعتباز ايٓؿال يف ا عـدٕ ايٛاسـد َـٔ دٕٚ
غاٖد عً ٢ارتالف أ ٚدي ٌٝعًَ ٢اْع ١ٝتعدد ْٛع ا عدٕ ا دـسز يف ايٓؿـال ٚ،عًٝـ٘
اذا أخسز ْٛعا َعـدٕ َـٔ َسنـص ٚاسـد أَ ٚسنـصَ ٜٔتكـازبل يف بـالٔ األزض ٜٓكـِ
ٖرا يراى ٜٚالسظ انُٛع يف بًٛؽ ايٓؿـال  ،ؾـاذا بًػـ٘ ٜؿـدم عسؾـ ًا ( بًـٛؽ ا عـدٕ
ا دسز ايٓؿال ) ؾؿ ٘ٝارتُـظ ٖٚ ،ـرا ايؿـدم ايعـسيف ٖـ ٛايعُـد ٠يف إْطبـام ايـٓـ

ا عؿ َٞٛا تشد َٔ دَ ٕٚصاسِ ي٘ أَ ٚاْع عٔ تطبٝك٘ عً ٢اعتباز ٚسد ٠ا عدٕ.
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ْعِ َـع تعـدد ايٓـٛع ا دـسز ٚتباعـد ا سنـصٚ ٜٔتعـدد اإلخـساز عسؾـاً َـٔ
االْؿام ٚا ٓادِ ٚاضتكالٍ ٖـرا عـٔ ذاى ٚظٗـٛز إْؿؿـااُا ٚتعـددُٖا عسؾـاً
ميهٔ ايك ٍٛبتعدد يـشاظ ايٓؿال يف ٖرا ٚيف ذاى َطـتكالً ،بًشـاظ نـَ ٕٛؿـاد
ال يف
ارترب ايؿشٝض قكـ ١ٝسكٝكٝـ ١تٓشـٌ بعـدد أؾـساد َٛقـٛعاتٗا ا تشككـ ١ؾعـ ً
ارتــازز ٚتٓطبــل عًــ ٢نــٌ َٛقــٛع َتــ ٢حتكــل ؾع ـالً ٚقــد حتكــل يف ايؿــسض:
َٛقٛعإ ( ٖٓا َعـدٕ شتـسز) ٜالسـظ بًـٛؽ ايٓؿـال ٖٓ(ٚـاى َعـدٕ شتـسز)
َٓؿؿٌ غً َتشد ٚغً َتكازل ؾٝالسظ بًٛغ٘ ايٓؿال َطـتكالًٚ ،اهلل ايعـاز
بـشكا٥ل األسهاّ .

البخث الصادط :اعتبار وحدة املصتخرج .
ٚقــع ايهــالّ يف أْــ٘ ٖــٌ ٜعتــرب يف ْؿــال ا عــدٕ ٚســد ٠ايؿاعــٌ ا طــتدسز
يًُعدٕ أّ ال ٜعترب؟ أًٜ ٌٖ ٚصّ اعتباز ايٓؿال عٓـد إغـرتاى إثـٓل أ ٚأنجـس يف
إخساز ا عدٕ ٜ ٌٖٚػـرت بًٛغـ٘ يف سؿـ ١نـٌ ٚاسـد أّ ٜهؿـ ٞبًـٛؽ زتُـٛع
ا عدٕ ا دـسز قـدز ايٓؿـال ٚإٕ ز تبًـؼ سؿـ ١نـٌ ٚاسـد َـِٓٗ ايٓؿـال؟،
 ٚسز عٔ ستٌ ايهالَّ :ا اذا بًؼ ْؿٝب نٌ ٚاسد أ ٚبعكِٗ يٓؿال ا عدٕ
ؾإ ٚدٛل ايتدُٝظ عً َٔ ٢بًؼ ْؿٝب٘ ايٓؿال َطتكالً مماال زٜـب ؾٝـ٘ ٚال
إغهاٍ َٜٚدسز عٔ ََشٌ ارتؿاّ الختؿاؾ٘ مبا ي ٛبًـؼ انُـٛع ايٓؿـال َـٔ
د ٕٚإٔ ٜبًؼ سؿ ١نٌ ٚاسد ايٓؿال .
ٚا ٓطٛل ا

مجع َٔ األعاظِ (قدِٖ) ٖـَ ٛالسظـ ١سؿـ ١نـٌ ؾـسد

َٔ ا هًؿل ا تػازنل يف اإلخـساز ٚسٝـاش ٠ا عـدٕ ا دـسز ؾـإ بًـؼ ايٓؿـال
ٚدب عً ٘ٝختُٝط٘ ؾٛزاًٚ ،يف ادتٛاٖس (:ال أعسف َٔ ؾسح الؾ٘)،يهٓ٘ َاٍ
بعد٥ر ا

َالسظ ١ايٓؿال يف انُٛع ٚدعً٘ أسٚ ٛأٚ

.

يهٔ مجعاً َـُٔ ضبك٘ ٚيـشك٘ قد ٚاؾـكـ٘ يف االسـتـٝا ٚٚاؾـك٘ مجـع بـٓشـٛ
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ايؿتٝا دصَاً ،ؾاذا بًؼ ايٓؿال ٚدب ؾ ٘ٝمخظ ا عدٕ ؾٛزاً عٓد قٚ ّٛاستٝالاً
عٓــد آخــسٚ ٜٔإٕ ز تبًــؼ سؿــ ١نــٌ ٚاســد َــٔ ا عــدٕ ا طــتدسز ايٓؿــال
ؾٝطجـٓ ٕٛا ؤٕ ا ؿسٚؾ(َٔ ١ا عدٕ ا دسز ) ثـِ ُطـ ٕٛا تبكـٜٚ ٞتكـا

ٕٛ

ايباق ٞبعد اضتجٓا ٤ا ؤْٚ ١ايتدُٝظٖٚ ،را ٖـ ٛايؿـشٝض ٜٚـدٍ عًٝـ٘ :ؾـشٝض
ايبصْطــ (1)ٞايطــا ٌ٥عــٔ ا عــدٕ ا دــسز ٚأدابــ٘(:)ط يــٝظ ؾٝــ٘ غــ ٤ٞستــ٢
ٜبًؼ ..عػس ٜٔدٜٓازاًص ٚإلالق٘ ٜعِ ايؿاعٌ ا دسز ايٛاسد ٚا تعدد ،ؾاذا بًؼ
ا عدٕ ا دسز عػس ٜٔدٜٓازاً ذٖبٝاً ٚدب مخظ ا عدٕ ضٛا ٤أخسد٘ ٚاسد أّ
أخسد٘ َتعددٖ ،را َكتك ٢إلـالم ايسٚاٜـَ ١ؤنـداً بتعـازف تعـدد ا دـسدل
ٚتعاٚ ِْٗٚاغرتانِٗ ٚتكـا

ِٗ ا ؿـ ٍٛا طـتدسز َـٔ ا عـدٕ ٚ،اذا ؾـدم

عًـَ ٢ــا أخسدــَ ٙٛــٔ ا عــدٕ اْــ٘ (بًـؼ ا عــدٕ ا دــسز عػــس ٜٔدٜٓــازاً) ؾؿٝــ٘
ارتُظ ًٜصَِٗ دؾع٘ ؾٛزاً ثِ ٜتكا

 ٕٛاألزبع ١أمخاع .

ٜٚصٜد األَـس ٚقـٛساً أ ٜ ٚكـ ٣ٛداليـَ : ١ـا ٜظٗـس َـٔ زٚاٜـات مخـظ
ا عدٕ سٝح ٜظٗس َٔ َالسظتٗا َٛقٛع( ١ٝا عـدٕ ا دـسز ) ٜٚـدٍ زتُٛعٗـا
عًٚ ٢زٚد ارتُظ عًَٛ ٢قـٛع (ا عـدٕ ا دـسز ) د ٕٚتعـسض ٚاسـد َٓٗـا
يًؿاعٌ ا دسز أ ٚإعتباز ٚسدت٘ أؾـالً ،بـٌ تـدٍ عًـ ٢إٔ ارتُـظ ٚقـع٘ اهلل
عً ٢ا عدٕ (َٚا أخسز اهلل َٔ ا عدٕ ؾ ٘ٝارتُظ) .
ٚال ٜكــاع(مخظ ا عــدٕ)ببال ايصنــا، ٠الخــتالف ديٝــٌ نــٌ َٓٗــا ،إذ إٔ
َؿاد ديٝـٌ ايصنـاٚ ٠زٚدٖـا عًـ ٢ا ًـو ايػدؿـ ٞيهـٌ َهًــَٚ ،ؿـاد ديٝـٌ
مخظ ا عدٕٚ :زٚد ٙعً ٢ا عدٕ ا دسز َٔ د ٕٚيـشاظ ايـُهًـ ايـُدسز .

البخث الصابع  :إخراج املعدى مو األرض.
قد َٜشؿس اإلْطإ أزق٘ أ ٚأزقاً َٛاتاً أ ٚعاَس ٠تعـٛد يػـً ٙأ ٚناْـت َـٔ األْؿـاٍ
أ ٚيعُ ّٛايـُطًُل بَشجاً عٔ ايـُعدٕ إلخساد٘ ٚتًَُه٘ ٚ ،قد ٜطتأدس عُاالً يًشـؿس
( )1ايٛضا: ٌ٥ز:6ل َٔ 4أبٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح. 1
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ٜعطــ ِٗٝاألدــس عــٔ اذتؿــس ٚايؿشـــ عــٔ ا عــادٕ إلخسادــ٘ ٚمتًهــ٘ ؾهــإٔ
ا طتأدس ٖ ٛا تؿد ٟيًشؿس ٚايؿشـ ٚاالخساز ؾٝه ٕٛا عـدٕ ا دـسز ًَهـ٘
ٚعً ٘ٝختُٝط٘ ٚ ،ال ٜٓؿع قؿد األدً يًتًُو ؾاْ٘ مبجابـ ١اآليـ ١بعـد إْػـا ٤عكـد
االداز ٠بٚ ٘ٓٝبل ا طتأدس ؾٝطتشل األدس ا تؿل عًٜٚ ٘ٝطتشل عًٝـ٘ ا طـتأدس
ايعٌُ ا تؿل عً -٘ٝاذتؿس ٚاالخساز عٓـد ٚدـدإ ا عـدٕ ٚ ،-ايعـسف ٚايػـسع
ٜعترب ا طتأدس ٖ ٛا دسز يًُعدٕ  ٖٛٚا ايو ي٘ ٚايٛادب عً ٘ٝختُٝط٘ ٜٚعترب
ايعاٌَ األدً مبجاب ١اآلي ١ايـُدسد ١يًُعدٕ ْظً ا هاٚ ٔ٥اآلالت اذتدٜج ١اي
تتؿد ٣يًؿشـ ٚيإلخساز ؾإ ايـُدسز ٖ ٛؾاسب اآلي ١د ٕٚاالي.١
ٚنٝـ نإ ،إخساز ا عـادٕ َـٔ األزضٖٚ -ـ ٞشتتًؿـ ١األْـٛاع َـٔ سٝـح
ًَهٝتٗا ٚشتسز ا عدٕ َٓٗا ـــ عً ٢أضتا-: ٤

الهخى األول :إخراج املعدى مو أرض مـنلىكة ظخصًاً .
ي ٛتؿدَ ٣طًِ  ٖٛ -أ ٚأدسام ٙإلخـساز ا عـدٕ نـإٔ ٝـ ٞا طـًِ أزقـاً
َٝت ١ال زل اا بتشذًٖا ٚبٓا ٤بعض ا ساؾل عًٗٝـا ٚيـ ٛيف بعـض ألساؾٗـا ثـِ
ٜطــتدسز ا ايــو ا عــدٕ َــٔ أزقــ٘ٚ ،ال زٜــب يف متًهــ٘ ا عــدٕ ا طــتدسز
ٚٚدٛل ختُٝط٘ ؾٛزاً اذا بًؼ ايٓؿال ٚ،إٕ ز ٜبًؼ ايٓؿال ؾٗ ٛؾا٥دَٚ ٠ػِٓ
ٚؾ ٘ٝارتُظ بعد اضتجٓاَ ٤ؤْ ١ا عاؽ يطٓ. ١
ٚي ٛأخـسز ا عـدٕ َـٔ األزض ا ًُٛنـ ١غدؿـٝاً ٚاضـتدسد٘ غـً َايهٗـا
بإذْ٘ ٚزقا -ٙضٛاَ ٤ع إتؿاقُٗا عً ٢سؿ َٔ ١ا عدٕ ايو األزض أ ٚبدْ٘ٚ
نُٔ ٜبرٍ أزقـ٘ تربعـا دـسز ا عـدٕ َـٔ دَ ٕٚكابـٌ -ؾٝتؿـد ٣غـً ا ايـو
ذتؿس األزض أٜ ٚتؿد ٣عُايـ٘ ٚأدـسام ٙستـٜ ٢طـتدسز َٓٗـا ا عـدٕ ؾًُٝهـ٘
ا دسز ًٜٚصَ٘ ايتدُٝظ ؾٛزاً ي ٛبًـؼ انُـٛع ايٓؿـال َـع إعطـا ٤سـل َايـو
األزض ٚسؿت٘ ي ٛنإ ثـُ ١إتؿام بل ا دسز ٚبل َايو األزض ٖٚ .ـرا تـاّ
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ؾشٝض ست ٢اذا ؾسض ثبٛت ديَ ٌٝطًل عً ٢تبع ١ٝا عدٕ ًـو األزض ٚطال
َٜشٌ َاٍ إَسَ ٤٣طًِ إال بطٝب ْؿط٘ص ٚقد سؿٌ ٖرا اإلخساز بطٝبـْ ١ؿـظ
ا ايو سطب ايؿسض.
ٖٓٚا ؾسض ثايح َ ٖٛ.:ا اذا أخـسز ا عـدٕ َـٔ األزض ا ًُٛنـ ١غدؿـٝاً
طًِ َٔ د ٕٚإذْ٘ َٛٚاؾكت٘ غؿباً عًٚ ٘ٝزغِ إزادت٘ ؾٌٗ ميًهـ٘ ا دـسز أّ ال
ميًه٘ أّ ؾ ٘ٝتؿؿٌٝ؟ أؾاد مجع بإٔ ا عدٕ ا دـسز ٖـًَ ٛـو ؾـاسب األزض
دَ ٕٚطتدسد٘ٚ ،عًٝـ٘ مخطـ٘ ؾـٛز ًا اذا بًـؼ ايٓؿـال َـٔ د ٕٚاضـتجٓا ٤ا ؤْـ١
ايـ

ؾــسؾٗا َطــتدسد٘ الْتؿــا ٤ا ٛدــب يكــُاْٗا يعــدّ نــ ٕٛاالخــساز بـإذٕ

َايو األزض ٚعدّ تعٗد ٙيًُدسز بكـُإ َـا ؾـسؾ٘ عًـ ٢اإلخـسازْٚ ،كـٌ
بعكِٗ اإلمجاع عً ٢ايؿتٝا ،يهٔ ايظاٖس عدّ تؿسٜع ايؿكٗا ٤متاَِٗ ارا ايؿسع
ٚ،اًا ؾسع٘ مجع َٔ األٚاخس ٚتطايـُٛا عًٝـ٘ٚ ،يعـٌ ٚدـ٘ تطـا ِٗ ٖـ ٛايبٓـا٤
عً ٢تبعًَ ١ٝو ا عدٕ ًـو أزقـ٘ سطـب ايطـً ٠ايعكالٝ٥ـ ١ا ُكـا ٠غـسعاً يف
ْظسِٖ عً ٢دخ ٍٛتٛابع األزض ٚبٛالٓٗا يف ًَـو ؾـاسب األزض ؾتًشـل
ًَه ١ٝايطبك ١ايطاؾً َٔ ١األزض مبًو ضطض األزض ٚظاٖسٖا .
إال إٔ ايطـــً ايعكال٥ـــ -ٞيـــ ٛثبـــت إَكـــام ٙبعـــدّ ايـــسدع ٚاإلْهـــاز شَـــٔ
ا عؿَٛل ( ٖٛٚ )قسٜـب دـداًٖ -ـ ٛديٝـٌ يبّـَُ ٞذُـٌ ٜؤخـر َٓـ٘ بايكـدز
ا تٝكٔ  ٖٛٚإٔ ٜٛدد ا عدٕ يف ايطبك ١ايطاؾً ١ايكسٜبَ ١ـٔ ضـطض األزض بكـدز
ٜتعازف إضـتػالي٘ ندُطـ ١أ ٚعػـس ٠أَتـاز يــشؿس ب٦ـس َـا ٤أ ٚبايٛعـ ١نٓٝــ أٚ
ضسدال أَْ ٚش ٛذيـو ٚ ،ايــُعدٕ ايــُطتدسز َـٔ ايبـالٔ األزقـ ٞايطـشٝل
ايرٜ ٟصٜد عً ٢ايعُل ا تعازف إضـتػالي٘  -نـجالثل َـرتاً ؾُـا ؾـٛم  -ال ديٝـٌ
عً ٢تبع ١ٝا ًو ض ٣ٛؾتاَ ٣ٚطًك ١غً ٚاقش ١ا دزى ٚغـً ٚادـد ٠ؿـشض
َعترب ٜجبت إلالق٘ أٜ ٚجبت إزادتِٗ دداًي٘ غاَال يتُاّ لبكات األزض .
ٖٓٚا َٜشطٔ بٓاَ -كدَ ١ياليتصاّ بتبع ١ٝايـُعدٕ ايـُطتدسز ألزق٘ يف ا ًو
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أ ٚعدّ االيتصاّ بٗا ٜٚ -سدض متٗٝد ثـح عـٔ سهـِ ا عـادٕ َـٔ سٝـح نْٗٛـا
َباس ١باألؾٌ أ َٔٚاألْؿاٍ أٜ ٚؿؿٌ ؾٗٝاٚ ،بايكُٔ ٜتذً ٢سهِ ايتبع ١ٝيف
ا ًو ؾٓك :ٍٛقد اختًؿت نًُاتِٗ يف سهِ ا عادٕ عً ٢أقٛاٍٍ ثالث:١
األٚ :ٍٚيعً ـ٘ ا ػــٗٛز بــل ا تكــدَل ٖٚــ ٛنــ ٕٛا عــادٕ َــٔ األْؿــاٍ
ٚعًــ ٢االلــالم ضــٛا ٤ناْــت يف ًَــو غدؿــ ٞأّ يف ًَــو عــاّ نــاألزض
ا ؿتٛس ١عٓ ٠ٛأّ يف أزاق ٞاألْؿاٍ ايتابع ١يإلَاّ (ٖٚ )را ٖ ٛاألقسل .
ايجاْٚ : ٞيعً٘ ا ػـٗٛز بـل ا تـأخسٖٚ ٜٔـ ٛنـ ٕٛا عـادٕ َـٔ ا باسـات
األؾًٚ ١ٝايٓاع ؾٗٝا غسع ضٛا ، ٤أ ٟقد أسٌ اهلل َتًُهٗا يـُٔ ساشٖا بكؿد
ايتًُو ٚ -يـ ٛقؿـداً إزتهاشٜـاً إمجايٝـا َٚ ، -ـٔ ًَـو ا عـدٕ ٚبًـؼ ايٓؿـال
ٚدب عً ٘ٝختُٝط٘ ؾٛزاً.
ٚايؿسم بل ايك ٍٛاألٚ ٍٚايجاَْ ٞع إغرتانُٗا يف حتًٝـٌ ا عـدٕ غـسعاً
ٔ سد٘  -يف ادتًُ ٖٛ -١إٔ ايتشً ٌٝيف األَ ٍٚتكـ ّٛبـإذٕ اإلَـاّ ا عؿـّٛ
(ٚ ) حتً ً٘ٝاي٘ ،بُٓٝا ايتشً ٌٝيف ايجاْ ٞإبتدا َٔ ٞ٥اهلل ٚيف أؾـٌ ايػـسع
نتشًٝــٌ غــً ا عــادٕ َــٔ ا باســات األؾــً ١ٝا ػــرتن ١بــل ايٓــاع ٚطيًٝــد َــا
ٚساشت َاز ٜطبك٘ إيَ ٘ٝطًِ ؾٗ ٛأسل ب٘ أًَ ٖٛ ٟو َـٔ سـاشٙ

أخرتص

)(1

ٚاضتٛ

عً. ٘ٝ

ايجايحٚ -:قد إختاز ٙبعض ايـُتكدَل ٚايـُتأخس ٜٔنابٔ إدزٜظ ٚأضتاذْا
اي ــُشكل (قــدِٖ) ٖٚــ ٛايتؿؿــ ٌٝبــل ا عــادٕ ا طــتدسدَ ١ــٔ أزض األْؿــاٍ
ايتابع ١يإلَاّ ( )ؾٗ َٔ ٞاألْؿاٍ بتبع األزضٚ ،بل ايـُعادٕ ايـُطتدسد١
َٔ غً أزض األْؿاٍ ؾٗ ٔ ٞساشٖا ٚاضتٛ
ٚاألْـؿاٍ ٖ ٞاألَـٛاٍ اي

عًٗٝا بكؿد تًَُهٗا .

دعًٗا اهلل يسضٛي٘ (*) ٚدعًٗا زضٛي٘ ألٌٖ

( )1ايٛضا ٌ٥ز 17ل َٔ 15أبٛال ايًكط :١ح + 2ز16ل  َٔ38أبٛال ايؿٝدح.1
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بٝت٘ ( ٖٞٚ ،)أزاضٍ ٚغً أزاضٍ ٚ .أزاق ٞاألْؿاٍ أقطاّ :
أ -األزض اي

غُٓٗا ا طًُ ٕٛبػً قتاٍ ٚإزاق ١دَا ٤بعد إصتـال ٤ايهؿـاز

عٓٗا ٚؾسازِٖ َٓٗا ؾطـازٚا ؾٗٝـا بطـسعَ ١ـٔ د ٕٚإٔ ٜٛدؿـٛا عًٗٝـا ٝـٌ أٚ
زنال -بعً تسنب .-
ل -األزض ا ٝت ١اي
أًٖٗا ٖٚذسٖٚا .

ال زل اا نايؿشازٚ ٟاألزاق ٞاي

إصتً ٢عٓٗا

دـ -بط ٕٛاألٚدٚ ١ٜزمٚع ادتباٍ .

ٚقد تعددت ايسٚاٜات عً ٢إٔ زضـ ٍٛاهلل (ٚ )Sاألُ٥ـ )(١قـد أسًـٛا

األزقل ا ٛات ٔ أسٝاٖا بصزع أ ٚغذس أ ٚبٓا َٔ ٤ا طًُل بـٌ يػـً ا طـًِ
اذا أسٝاٖا ٚعُسٖـا ؾـإ األزض هلل ٚيــُٔ عُسٖـا عًـَ ٢ـا ٜظٗـس َـٔ عُـّٛ
بعض ايسٚاٜات) (1ط أٜـُا ق ّٛأسٛٝا غ٦ٝاً َٔ األزض ٚعُسٖٚا ؾٗـِ أسـل بٗـا
ٖٚــ ٞاــِص ،بــٌ ٖــ ٛؾــسٜض بعــض ايسٚاٜــات ايؿــشٝش ١ايــٛازد ٠يف غــسا٤
األزقل َٔ أٌٖ ايرَ، ١قاٍ اإلَاّ ايؿـادم( (2):)ط البـأع بـإٔ ٜػـرتٜٗا
َِٓٗ اذا عًُٖٛا ٚأسٖٛٝا ؾٗ ٞاِ ٚ،قد نإ زض ٍٛاهلل ()Sسل ظٗس عًـ٢
خٝـــرب ٚؾٗٝـــا ايٗٝـــٛد خـــازدِٗ عًـــ ٢إٔ ٜـــرتى األزض يف أٜـــدٜ ِٜٗعًُْٗٛـــا
ٜٚعُسْٗٚــاص ٖٚــر ٙيف األزقــل ا ــٛات ٚ .ز ٜتشكــل ايرتخــٝـ ا طًــل يف
األْؿــــاٍ غــــً األزاقــــ ٞا ــــٛات اذا أسٖٛٝــــا ٚعُسٖٚــــا ْظــــً ا عــــادٕ إذا
اضتدسدٖٛا َٔ أزض األْؿاٍ ؾٌٗ ًَُٜو ايــُدسز ايــُعدٕ ايــُطتدسز َـٔ
أزض األْؿاٍ ستَٜ ٢ذب عً ٘ٝتَدُٝطـ٘ ؾـٛزاً اذا بًـؼ ايٓؿـال؟ أّ إٔ ا عـادٕ
ْــٛع خــاف َــٔ األْؿــاٍ َٜشتــاز تًَُهــ٘ ا

إذٕ ََدؿٛؾــ ١أ ٚا

ديٝــٌ عًــ٢

ايرتخــٝـ يف اإلخــساز ٚايتًُــو؟ ٚس٦ٓٝــر البــد َــٔ تَشكٝــل سهــِ ا عــادٕ
ٚإضتدسادٗا َٔ األدي ١سطب االستُاالت ايجالث: ١
()1زادع ايٛضا ٌ٥ز17ل َٔ 1أبٛال اسٝا ٤ا ٛات ٚغً َٔ ٙاألبٛال.
()2ايٛضا ٌ٥ز17ل َٔ 4أبٛال إسٝا ٤ا ٛات:حٚ 1غًٜ ٙظٗس يًُتتبع.
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أُ ُٜ -هٔ االضتدالٍ عًـ ٢إٔ ا عـادٕ َـٔ األْؿـاٍ ٚعًـ ٢اإللـالم مبعتـرب٠
إضشام) (1اي
ايـ

ضأٍ ؾٗٝا ايؿادم ( )عٔ األْؿاٍ ٚأداب٘ ()طٖ ٞايكس٣

قــد خسدــت ٚإصتًــ ٢أًٖــٗا ؾٗــ ٞهلل ٚيًسضــَٚ ، ٍٛــا نــإ يًًُــٛى ؾٗــٛ

يإلَاّ َٚ،ا نإ َٔ األزض سب ١ز ٜٛدـ عًٝـ٘

ٝـٌ ٚال زنـال ٚ ،نـٌ

أزض ال زل اا ٚايـُعادٕ َٓٗا َ َٔٚات ٚيٝظ ي٘ َٛ

ؾُايُ٘ َـٔ األْؿـاٍص

َؤٜد ٠بـُسضًتل ) (2يف تؿطً ايعٝاغ ٞديتا ؾس اً عً ٢إٔ ا عادٕ َٔ األْؿاٍ،
ٚايعُد ٖٛ ٠االلُٓ٦إ ايػدؿ ٞبؿدٚز ايـُكُ ٕٛعٓ٘( ٖٛٚ )اذتذ. ١
ٚقــد ٜٓــاقؼ يف ؾــشٝض إضــشام يهْٛــ٘ َــأخٛذاً -يف أؾــً٘ اذتــدٜجَ - ٞــٔ
تؿطً ايكُ ٖٛٚ ٞشتًـَ ٛـٔ تؿطـً ايكُـَٚ ٞـٔ تؿطـً أبـ ٞادتـازٚد ٚبعـض
االقاؾات ا ًشك ١ب٘ َٔ قبٌ بعض ايطاد ٠األعٝإ اير ٟمجعـ٘ ٚعْٓٛـ٘ باضـِ
(تؿطً ايكُ .)ٞإال إٔ ايظاٖس َٔ زداٍ ضٓد ٙن ْ٘ٛدص َٔ ٤تؿطً ايكُ ٞنُا
ال ؿ ٢عً َٔ ٢ي٘ خربٚ ٠إلالع عً ٢لسم ٚأضاْٝد زٚاٜات (عً ٞبٔ إبساِٖٝ
ايكُــ )ٞعُ َٛـاً ٚيف أؾــ ٍٛاألسادٜــح األٚ

َكــاؾاً ا

زٚاٜتــ٘ يف تؿطــًٟ

ايربٖإ ْٛٚز ايجكًل ٚيف ايٛضاٚ ٌ٥ايبشـاز عـٔ تؿطـً ايكُـَ، ٞكـاؾاً ا

أْـ٘

ًٜــٛح َــٔ َتٓــ٘ آثــاز ايٛالٜــْٚ ١ــٛز اإلَاَــٜٛٚ ١دــد َكــَُ ْ٘ٛبجٛثـاً َتؿسقـاً يف
زٚاٜات تؿطً ايعٝاغـَ ،ٞــُا ٜٛدـب ذيـو نًـ٘ االلُٓ٦ـإ ٚايٛثـٛم بؿـدٚز
ايـدرب َؤٜداً بؿت ٣ٛمجع َٔ قدَا ٤ايؿكٗـا ٤ايــُكازبل يعؿـس ايــشكٛز عًـ٢
لبك٘ -أ ٟسطب َؿـاد ٙبًشـاظ ايــُعدٕٚ . -تكسٜـب داليتٗـا :إٕ قٛيـ٘(:)
طٚا عادٕ َٓٗاصأ َٔ ٟاألْؿاٍٚ ،قد أغهٌ عً ٢داليتٗا مبا ضٝأتَ ٞع دؾع٘.
لُُٜٚ -هــٔ االضــتدالٍ عًــ ٢إٔ ايـــُعادٕ َــٔ ا ػــرتنات ايـــُباس ١باألؾــٌ
ًَُٜهٗا َٔ ٜتؿد ٣إلخـسادـٗا َٔ األزض ٚيـشـٝاشتـٗا بـكؿد ايتًُو بٛدـ ٙٛثالثـ١
()1ايٛضا ٌ٥ز:6ل َٔ 1أبٛال األْؿاٍ ح.20
( )2ايٛضا: ٌ٥ز:6ل َٔ 1ابٛال األْؿاٍ :ح+28ح.32
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َرنٛز ٠إمجاالً يف ادتٛاٖس (ز: ٖٞٚ )16:129
األ :ٍٚأؾٌ عدّ ًَه ١ٝاإلَاّ ٚعدّ ن ٕٛا عادٕ َٔ األْؿاٍ .
ٜٚسد عً : ٘ٝإٕ األؾٌ دي ٌٝسٝح ال ديٚ ، ٌٝقد تبل ايـدي ٌٝا عتـرب عًـ٢
ن ٕٛا عادٕ َٔ األْؿاٍ اي

دعًٗا اهلل يسضٛي٘ ٚدعًٗا زضٛي٘ ( )Sآلٍ بٝتـ٘

بـشطب ايٓؿٛف ٚايـُستهصات ايكطع ١ٝايـُتطاز عًٗٝا ؾكٗٝاً .
ايجاْ .: ٞإلالم زٚاٜات ثبـٛت ارتُـظ يف ا عـادٕ ؾاْٗـا ظـاٖس ٠يف تًَُـو
ايـُدسز يًُعدٕ بعد ختُٝط٘ ٚطَا أخسز اهلل َٔ سذازت٘ ؾؿ ٘ٝارتُظص ٖٛٚ
سؿس يًشل يف قدز ارتُظ ٜٚ ،دٍ إلالق٘ عً ٢متًو ا دسز ا تبك، ٞؾٝهػـ
عٔ ن ٕٛا عادٕ َٔ ا ػرتنات ا باس ١باألؾـٌ ،إذ ال َعٓـ ٢يٛدـٛل ارتُـظ
عً ٢ا دسز َع ن ٕٛا عدٕ ا طتدسز ًَو اإلَاّ (. )
ٚؾ : ٘ٝإْ٘ بعد تعداد ا عادٕ يف قا ١ُ٥األْؿاٍ يف أخبـاز ثالثـ ١تهػــ أخبـاز
َت دُٝظ ا عدٕ بااليتصاّ عـٔ إباسـٚ ١يـ ٞاألَـس (عذـٌ) ا عـدٕ يــُُدسد٘ َـع
إجيال ارتُظ عً، ٘ٝؾُكتك ٢ادتُع بل قطُ ٞايسٚاٜات ٖ ٛنـ( ٕٛا عـادٕ
َٔ األْؿاٍ ) سهُاً غسعٝاً أٚيٝاً ٚنًَ( ٕٛه ١ٝايـُدسز يًُعدٕ بعد تَدُٝط٘)
سهُاً غسعٝاً ثاْٜٛاً ٚ ،بٗرا ايتكسٜب ٜتكض ارتًٌ أٜٓ ٚذًٚ ٞد٘ ايدالي. ١
ايجايح :ايطً ٠ايعكال ١ٝ٥ا طتُس ٠عً ٢إخساز ا عادٕ ٚمتًهٗـا ،اضـتدٍ بٗـا
مجع ـــ نُا سها ٙيف (ادتٛاٖس) ) (1عً ٢ن ٕٛا عادٕ َباسـ ١باألؾـٌ ٚايٓـاع
ؾٗٝا غسع ضٛا .٤يهٔ ٖر ٙايطً ٠ال تؿًض ديٝالً عً ٢إباسـ ١ا عـادٕ باألؾـٌ،
ؾاْٗا دي ٌٝي

َُذٌُ ميهٔ إٔ تٓػأ َٔ حتً ٌٝاألٚ )( ١ُ٥متًٝهٗـا دسدٗـا

ٚإٔ تٓػأ َٔ نْٗٛا َباس ١باألؾٌ َػرتن ١بل ايٓاع ٖ ،را عً ٢تكـدٜس ثبـٛت
ايطًٚ ٠إَكاٖ٤ا ،يهٓ٘ ز ُٜشسش اإلَكا ٤بٌ قد سش زؾكٗا ٜٚطتهػـ َـٔ
()1زادع ادتٛاٖس:ز+108/38ز.129:16
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ا عترب ٠ا تكدَ ١ا ؤٜد ٠بسٚاٜ

ايعٝاغ ٞايدايـ ١عًـ ٢نـ ٕٛا عـادٕ َـٔ األْؿـاٍ

ٚقد ضبل تكسٜب سؿ ٍٛااللُٓ٦إ ايػدؿ ٞبؿدٚز َكُٖ ٕٛر ٙاألخباز .
دـُُٜٚ -هٔ االضتدالٍ عً ٢ايك ٍٛايجايح بٛدٗل :
ايٛد٘ األَ : ٍٚا إضتدٍ بـ٘ أضـتاذْا ايــُشكل(قدَ (1) )ٙـٔ ا ٛثكـ ١ا تكدَـ١
ا تؿــد ١ٜيتعــداد األْؿــاٍ طٚنــٌ أزض ال زل اــا ٚا عــادٕ َٓٗــا ص بإزدــاع
ايكًُ ا

األزض ألْ٘ األقسل ٜٚ ،كٖ ٣ٛرا االستُـاٍ بٓـا ٤عًـ ٢إٔ تهـٕٛ

ايٓطد" ١ؾٗٝا "بدٍ "َٓٗـا" ؾتهـ( ٕٛا عـادٕ َـٔ األزض ايـ

ال زل اـا ) َـٔ

األْؿاٍ ٚز جتعٌ ا ٛثكَ ١طًل ا عادٕ َٔ األْؿاٍ .
ٜٚسد عً: ٘ٝإٕ قًُ "ٚا عـادٕ َٓٗـا "يف ايٓظـس ايبـد ٟٚميهـٔ إزداعـ٘ ا
األزض "نٌ أزض الزل اا " نُـا ميهـٔ إزداعـ٘ ا

األْؿـاٍ ايـ

ٖـ ٞستـٌ

ايبشـح ٚايطـؤاٍ ٚادتـٛال  ،ؾـٝرتدد ايـٓـ ا عؿـ َٞٛبـل استُـايل  ٚتـاز
تسدٝض أسـدُٖا ا
يسدٛع ايكًُ ا

قسٜٓـٚ ١اقـشَ ١سدشـٚ ، ١قـد قـسل أضـتاذْا ا كل(قـد)ٙ
األزض يف ََذًظ بَشج٘ ( ايـُطتٓد )66:غاٖد-: ٜٔ

أ -قاٍٚ( :يعٌ األقسل عٛد ٙا
ايــُ سدع "أزض" َـٔ زدٛعـ٘ ا

األزض اي

ٖ ٞاألقـسل ) ٜعـين أقسبٝـ١

األْؿـاٍ  .يهٓـ٘ غـً َـسدض أ ٚغـً َٛدــب

ياللُٓ٦إ بـُسدعٝتٗا إذ يٝطت مث ١قاعدَ ٠طسد( ٠زدٛع ايكًُ إ
ستٜ ٢سدض عً ٢استُاٍ زدٛعـ٘ ا

األقـسل)

األْؿـاٍ  ،بـٌ ٖـ ٞختتًــ نـجً ًا عٓـدَا

تٛدد قس ١ٜٓخاؾَُ ١شتؿ ١عًَ ٢سدـع ايكـًُ ٚيـرا ميهـٔ ايٛثـٛم ٖٓـا بهـٕٛ
َسدع ايكًُ (األْؿـاٍ) أٜ ٚكـاٍ ٖـرا َسدـع بًشـاظ نـ ٕٛايطـؤاٍ ٚادتـٛال
َتؿــدٜاً يبٝــإ االْؿــاٍ ٚتعــدادٖا َعتكــداً بادتًُــ ١ايالسكــٖٚ ١ــ ٞبتُاَٗــا يف
تعداد أْٛاع األْؿاٍ :طٚنٌ أزض ال زل اا ٚا عادٕ َٓٗا َ َٔٚات ٚيٝظ ي٘
(َ)1طتٓد ايعس:٠ٚارتُظ . 364+66:
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َٛ

ؾُاي٘ َٔ األْؿاٍ ص ؾاْٗا عطـ َؤند يسدٛع ايكًُ إ

األْؿاٍ سطبُا

ال
ميً ٘ٝايتأٌَ يف ٖـر ٙادتُـٌ َـع َالسظـ ١ايػـسض ا ٗـِ ا تؿـد ٟيبٝاْـ٘ ضـؤا ً
ٚدٛاب ـاً يف زتُــٛع اذتــدٜح  ،ؾــإ ا كؿــٛد بٝاْــ٘ د ـداً يف زتُٛعــ٘ ٚا طًــٛل
عسق٘ باألؾاي ٖٞ ١األْؿاٍ ٚأؾسادٖا  ،ؾٝتأند ن ٕٛمجً ١طٚايــُعادٕ َٓٗـاص
مجًــَ ١طــتكًٜ ١عــٛد ايكــًُ ا

االْؿــاٍ ٚتــبل ْٛع ـاً َطــتكالً َٓٗــا نُــا بــل

اذتدٜح ْٛعاً السكاً يهٓ٘ أظٗس ا سدع ٚز ٜكُس" ٙؾُـا يـ٘ َـٔ األْؿـاٍ "ٚيعـٌ
ايتعبً ٜكتك ٞاإلظٗاز نُا ال ؿ ٢عً ٢ا تأٌَ ٚي ٛيط ٍٛاذتدٜح ،ؾاذا إْكِ
اي ٘ٝتؿد ٟايسٚا ١ٜضؤاالً ٚدٛاباً يبٝإ أْٛاع األْؿاٍ ؿٌ يف ايٓؿظ إلُٓ٦إ
بكَ ٠ٛسدع ١ٝاألْؿاٍ يكًُ طَٓٗاص .
ل -قاٍ ثاْٝاً (بٌ ٜكٖ ٣ٛرا االستُاٍ بٓـا ٤عًـ ٢إٔ تهـ ٕٛايٓطـد" ١ؾٗٝـا"
بدٍ "َٓٗا") سٝح ٜدٍ اذتـدٜح عًـ ٢إٔ ا عـادٕ ا ٛدـٛد ٠يف األزض ايـ

ال

زل اا َٔ األْؿاٍ.
ٜٚــسدّ : ٙأٚأل -إٕ ٖــر ٙايٓطــد( ١ؾٗٝــا) َــرنٛز ٠يف بعــض ايهتــب ايؿكٗٝــ١
نادتٛاٖسٚ ،ز َْذدٖا يف األؾ ٍٛاذتدٜج ١ٝا عترب ٠نايٛضـاٚ ٌ٥ايبشـاز ٚتؿطـً
ايربٖــإ َٚ،ــٔ ايٛاقــض َسدعٝــ ١األؾــ ٍٛاذتدٜجٝــ ١د ٕٚايهتــب ايؿكٗٝــ ١يف
ْؿٛف اذتدٜح ا س ٟٚؾإ ادتٛاَع اذتدٜج ١ٝتتؿد ٣يٓكـٌ ايـٓـ أقـسل ا
ايٛاقع مما ٜٓكٌ أ ٚتٌُ يف ايهتب ايؿكٗٚ ،١ٝنِ َـٔ خطـأ يف ايهتـب ايؿكٗٝـ١
يبعض اآلٜات ٚاألسادٜح نُا ال ؿ ٢عً ٢ا تتبعٚ ،ايعؿُ ١ألًٖٗا.
ثاْٝاً -ي ٛؾشّت ْطد" ١ؾٗٝا" أؾاد ارترب ن ٕٛا عادٕ يف األزض اي

ال زل

اا ْؿالً َٔ األْؿاٍٖٚ ،را أخـ َٔ ا دع ٢ايرٖ ٟـ ٛنـ ٕٛا عـادٕ يف عُـّٛ
أزاق ٞاالْؿاٍ  -ضبل عسقٗا  ٖٞ -يإلَاّ ْٚؿً٘ انع ٍٛي٘ َٔ اهلل ٚزضٛي٘،
ٚيٝظ خؿٛف ا عادٕ يف األزض اي

ال زل اا ،ؾٝكؿس ارتـرب عـٔ ايداليـ١

عً ٢ايتؿؿ ٌٝا صع ّٛألضتاذْا ا كل ٚابٔ إدزٜـظ ٚغًُٖـا ٚاذتاؾـٌ حتكـل
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االلُٓ٦إ ايػدؿـ ٞبعـٛد قـًُ "ٚا عـادٕ َٓٗـا " ا

األْؿـاٍ يتؿـد ٟارتـرب

 -ضــؤاالً ٚدٛابـاً -يبٝــإ أْــٛاع األْؿــاٍ َ،ؤٜــداً بٛقــٛح تعــبً زٚاٜـ

تؿطــً

ايعٝاغٚ ٞبؿت ٣ٛمجع نـبً َـٔ قـدَا ٤ايؿكٗـا ٤بـإٔ ا عـادٕ َـٔ األْؿـاٍ ٖٚـِ
أعسف ٚألًع عًَ ٢انإ ؾادزاً عٔ أٌٖ بٝت ايٓبٚ، )( ٠ٛاهلل ايعاز .
ايٛد٘ ايجاَْ :ٞا أغاز اي ٘ٝيف ادتٛاٖس (ز َٔ )130:16قـاْ ٕٛتبعٝـ ١ا عـدٕ
ا طتدسز يألزض اي

إضتدسز َٓٗا  ،ؾإ َا دٍّ عً ٢إٔ األزاق ٞا عَٔ ١ٓٝ

األْؿاٍ ٖ ٛداٍّ عً ٢تبع ١ٝا عدٕ ا طتدسز يـألزض ا طـتدسدَٓ ١ـ٘ٚ ،ايتبعٝـ١
َستهص ٠عكالٝ٥اً ٚؾكٗٝاً ٚبٓش ٛايتطاز غً ايكابٌ يًتػـهٝو ٖٚ.ـرا االضـتدالٍ
ٜسدع ا

االضتدالٍ بايتطاز ايؿكٗٚ ٞايطً ايعكال ٞ٥عً ٢تبعَ ١ٝا يف األزض

ألزبابٗا ٖٚ .را دي ٌٝزتٌُ ٜؤخـر َٓـ٘ بايكـدز ا تـٝكٔ َـاز ٜكـِ ديٝـٌ ٚاقـض
عً ٢خالؾ٘ ٚ،البد َٔ تٛقٝض ٖرا األَس تؿؿٝالً ؾٓك-:ٍٛ
أٚالً -اْ٘ بعد إٔ حتكل ن ٕٛا عادٕ لساً َٔ األْؿاٍ ايـُذعٛي ١يسضـٍٛ

اهلل (ٚ )Sآٍ بٝت٘ ( )مبكتك ٢دالي ١ايسٚاٜات ايجالثٜ ١ؿبض يدٜٓا دي ٌٝعً٢
خالف قاْ ٕٛتبعَ ١ٝايف بالٔ األزض ا يهٗا ٚتتشكـل عٓـدْا سذـَ ١اْعـ ١عـٔ
عُ ّٛايطًٚ ٠إَكاٗ٥ا ؾٝطتٓتر س٦ٓٝر :نَ ٕٛا يف بالٔ األزض ايهٗـا ـــ أٟ
ٜتبعٗا يف ا ًه ١ٝإال إذا نإ َا يف بالٔ األزض َعدْاً ؾٗـ ٛيإلَـاّ َـٔ آٍ بٝـت

َُشُد ( -)Sأ ٟال ٜه ٕٛايو األزض بتبع ًَهٗـا -ألٕ ا عـدٕ َـٔ األْؿـاٍ
اي

دعًٗا اهلل يسضٛي٘ ٚدعًٗا زضٛي٘ آلٍ بٝت٘ .
ٚثاْٝاً -إٕ قاْ ٕٛايتبع ١ٝيف ا ًو (َا يف بالٔ األزض َٚا عًٗٝا يــُايهٗا)

دي ً٘ٝايطً ٠ايعكال ١ٝ٥ا ُكا - ٠يف ادتًُ ٖٛٚ - ١دي ٌٝي

ٜؤخـر َٓـ٘ بايكـدز

ا تٝكٔ  ٖٛٚشتتـ بايؿكا ٤ايعً ٟٛبكـدزٍ ٜتعـازف بـل ايعكـال ٤اضـتػالي٘ نبٓـا٤
لــابكل أ ٚمخطــ ١أ ٚعػــس ٠ؾــٛم ضــطض األزض َُٚدــتـ بايبــالٔ ايطــؿً ٞبكــدز
َتعــازف (ندُــظ أَتــاز أ ٚعػــس ٠أ ٚعػــس )ٜٔبعُــل ب٦ــس َــا ٤أ ٚبايٛعــ ١نٓٝـــ أٚ
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ضسدال أ ٚضت ٛذيو ٚ،ال ٜعـِ ايكـاَْ ٕٛـا شاد عًـٖ ٢ـرا ايكـدز :ؾـإذا سًكـت
لا٥س ٠ؾٛم بٝتٓا ؾاْ٘ ال ٜؿدم عسؾاً عً ٘ٝايتذاٚش عًـًَ ٢هٓـا أ ٚغؿـب٘ ذتكٓـا،
ٚنريو ي ٛسؿس أسد ْؿكاً حتت بٝتٓا ايكا ِ٥عً ٢قُـ ١دبـٌ أ ٚساؾتـ٘ ايعًٜٛـ ١ال
ٜعد اذتاؾس –يف ْظس ايعسف – َ تذاٚشاً عًًَ ٢هٓا أ ٚغاؾباً ذتكٓا ٖٚ ،هـرا يـٛ
سؿــس يف أزض َباســ ١أ ٚممًٛنــ ١يــ٘ أ ٚنــإ َأذ ْٚـاً َــٔ َــا يهٗــا ٚنــإ عُٝك ـاً
يجالثل َرتاً ثِ إضتسف بٓؿل إجتـآَ ٙبـت ا عـدٕ ؾهـإ حتـت بٝـت غـً ٙؾاْـ٘ ز
ٜؿعٌ ستسَا ٚال دي ٌٝعً ٢سسَ ١تؿسؾ٘ أ ٚعدّ ًَه٘ ا عـدٕ ا طـتدسز ْ ،عـِ
إذ ا دخٌ أزض ايػً غؿباً َٔ د ٕٚإذْ٘ ٚسؿس َٓ٘ ا

َٓبت ا عـدٕ ؾاْـ٘ ٜـأثِ

ٚقد ؾعٌ ستسَاً بايتؿسف يف ًَو غـًَ ٙـٔ د ٕٚإذْـ٘ ط ٚال ـٌ َـاٍ إَـس٤٣
َطًِ إال بطٝبْ ١ؿط٘ص يهٓ٘ ال ٜطتًصّ عدّ ًَو ا دـسز َعدْـ٘ ايـر ٟأخسدـ٘
َــٔ ايبــالٔ ايطــشٝل َ -ــا شاد عًــَ ٢ــا ٜتعــازف عكال ٝ٥ـاً إضــتػالي٘ َــٔ بــالٔ
األزض ْ -عِ البـد إٕ ٜكـُٔ أدـس ٠االْتؿـاع َـٔ أزقـ٘  ٚإٔ ٜكـُٔ ايـٓكـ
ايٛازد عً ٢أزض ا طًِ َٔ اذتؿس  َٔٚا تًؿات إذ( َٔ أتًـ َاٍ غً ٙؾٗ ٛي٘
قأَ ) ٜٚطتشل ا ايو َطايب ١اذتاؾس بايكُإ يهٔ ال ديٝـٌ عًـ ٢اضـتشكام
ا طايب ١با عدٕ ا طتدسز َٔ بالٔ ضـشٝل  -بعُـل ثالثـل َـرتاً أ ٚمخطـل أٚ
أنجس ٚ -ال دي ٌٝعًًَ ٢و ؾاسب األزض ا يف بالٓٗـا ايطـشٝل َـٔ ا عـادٕ
ثٝح ٜؿض َا ألًك٘ مجع َٔ ايؿكٗا ٤األٚاخس(قدِٖ) َٔ أْ٘ يـ ٛنـإ ا عـدٕ
يف أزض ممًٛنــ ١طــًِ ٚأخسدــ٘ غــً ا ايــو ٚبػــً إذْــ٘ ٜهــ ٕٛا عــدٕ ًَه ـاً
يؿاسب األزض د ٕٚشتسد٘ ٚ ،ايكدز ا تٝكٔ َا نإ يف ايطبكـات ايكسٜبـَ ١ـٔ
ضطض األزض  ٖٛٚستٌ اإلذعإ مبكتك ٢ايطً ٠ايعكال ١ٝ٥ا ُكـا ٠غـسعاً عًـ٢
قاْ ٕٛايتبعَٚ ، ١ٝا أخسز َٔ ضشٝل األزض َٔ ا عدٕ  -بطسٜل سساّ ناذتؿس
َٔ أزض ا طًِ غؿباً أ ٚبطسٜل سـالٍ نـايٓؿل ايعُٝـل  -ال ديٝـٌ عًـًَ ٢ـو
ؾــاسب األزض يًُعــدٕ ا طــتدسز ،بــٌ ديٝــٌ ايتبعٝــ - ١ايطــً ٠ايعكالٝ٥ــ- ١
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قاؾس عٔ

ٛي٘ أ ٚإثبات سسَ ١ايتؿـسف ،ال أقـٌ َـٔ عـدّ إسـساش اإلَكـا٤

يكاْ ٕٛايتبع ١ٝعً ٢االلالم ايػاٌَ يطشٝل األزض .
ٚباختؿاز :ال دي ٌٝعًًَ ٢و ؾاسب األزض ـا ـسز َٓٗـا َـٔ ا عـادٕ
اذا نإ إخساد٘ َٔ بالٔ ضشٝل  ،بٌ ايدي ٌٝعًـ ٢خالؾـ٘ َٛدـٛد ٖٚـْ ٛــ
ؾــشٝض ايطــٓد ٚاقــض ايداليــ ١عًــ ٢ارتــالف ٖٚــَ ٛعتــربَ (1)٠طــُع ايطًٜٛــ١
ا تكُٓ ١إلتٝإ مخظ ايػٛف ايٚ )(٘ٝقٛي٘ طُع :ط ٜا أبا ضٝاز :األزض
نًٗا يٓا ؾُا أخسز اهلل َٓٗا َٔ غ ٤ٞؾٗ ٛيٓا ص ٚا عـادٕ ٚادتـٛاٖس ا طـتدسد١
َٔ األزض – بـساً أ ٚثـساً بـايػٛف -نًـٗا اـِ (ٚ )قـد لٝبّٖٛـا ٚسًًٖٛـا
يػٝعتِٗ – أب ٞضٝاز ٚأَجاي٘  -بٓـ ٖرا اذتدٜح ٚغًَ ٙتهـسزاً ْظـً زٚاٜـ١

) (2

داٚد ايسق ٞعٔ ايؿادم( )ط ايٓاع نًـِٗ ٜعٝػـ ٕٛيف ؾكـٌ َظًُتٓـا ،إال
أْا أسًًٓا غٝعتٓا َٔ ذيو ص ؾإ ٖر ٙايسٚاٜـات ايهـجًٚ - ٠عُـدتٗا ا عتـرب ٠ــــ
تدٍ بٛقٛح عً ٢إٔ ا عادٕ َااِ  َٔ ٖٞٚاألْؿـاٍ ايـ

دعًـٗا اهلل يسضـٛي٘

ثِ دعًٗا زضٛي٘ اِ ٚ ،شتسدٖٛا ٜتٓعُ ٕٛيف سكٗـِ ٚؾكـٌ َظًُـتِٗ ٚ ،قـد
سًًٖٛا تٓاشالً عٔ سكِٗ يػـٝعتِٗ ا ـٛايل اـِ ٚ،ز صتـد َـا ٜـدٍ عًـ ٢متًـو
غًِٖ ،إال يف األزض اي

ٖـَ ٞـٔ األْؿـاٍ ٚقـد ديـت األخبـاز ا عتـرب ٠عًـ٢

متًٝهٗا ٔ أسٝاٖا .
ٚثايجاًٜ :ـُهٓٓا إٔ ْطـتٓتر َـٔ مجٝـع َـا تكـدّ اْـ٘ اذا إضـتدسز ا عـدٕ َـٔ
أزض َـًُٛن ١غدؿٝاً طًِ أ ٚسترتّ ا اٍ ٚنإ إخساد٘ َٔ لبكـ ١قسٜبـَ ١ـٔ
ضطض األزض ؾال ٜبعد خسٚز ٖـرا ا عـدٕ ا طـتدسز َـٔ أزض َــًُٛن ١عـٔ
دا٥س ٠األْؿاٍ ٜٚكسل نًَ ْ٘ٛهـاً يؿـاسب األزض تابعـاً يــًُو أزقـ٘ َـاداّ
()1ايٛضا ٌ٥ز:6ل َٔ 4أبٛال األْؿاٍ:ح.12
()2ايٛضا: ٌ٥ز 6ل َٔ 4أبٛال األْؿاٍ :ح7
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إضــتدساد٘ َــٔ َٛقــع قسٜــب َــٔ ضــطض األزض بكــدزٍ ٜتعــازف بــل ايعكــال٤
إضــتػالي٘ الستٝادــات َتًُــو األزض نشؿــس بايٛعــ ١نٓٝـــ أ ٚب٦ــس َــا ٤أٚ
ضسدال ٚبكدز ٜتعازف يـشٛق٘ ٚتبعٝت٘ يف ا ًه ١ٝيألزض (مخطـ ١أ ٚعػـس ٠أٚ
عػسَ ٜٔرتاً) ٖٚ ،را ٖ ٛايكدز ا تٝكٔ َـٔ قـاْ ٕٛتبعٝـَ( ١ـا يف األزض ايهٗـا
)يف ا ًــو ،بــٌ اذا إضــتدسز ا عــدٕ َايــو األزض ٚنــإ َؤَٓـاً ًَــو ا عــدٕ
ا دسز بتشً ٌٝاأل )( ١ُ٥سطب داليَ ١عتربَ ٠طُع ا تكدَ ١ستَ ٢ـا نـإ
إخساد٘ َٔ أعُام األزض ايطشٝك ١ألْ٘ أخسد٘ َأذْٚاً َُشًالً .
ٚاذا إضتدسز ا عدٕ َـٔ األزض ا ًُٛنـ ١غدؿـٝاً يػـًَ ٙـٔ أعُـام
األزض ثٝــح ال ٜع ـد ا ٛقــع َــٔ تٛابــع األزض ا ًُٛنــٚ ١ز ٜهــٔ تؿــسؾ٘
جتاٚشاً عًًَ ٢و ايػً نُا ي ٛسؿس َـٔ خـازز األزض ا ًُٛنـٚ ١ؾـتض ْؿكـاً يف
ضــشٝل األزض َٚــٔ أضــؿٌ أزض ايػــً (حتــت مخطــل أ٦َ ٚــ ١أ ٚأيـــ َــرت)
ؾا عدٕ َٔ األْؿاٍ  ٔ ٖٛٚأخسد٘ اذا نإ َؤَٓا َٛايٝاً آلٍ ايبٝت(ٚ)عً٘ٝ
مخظ ا عدٕ .
ٚي ٛسؿس َـٓذِ ا عـدٕ َـٔ ضـطض األزض ا ًُٛنـ ١يًػـً ٚٚؾـٌ َـٔ
لسٜكٗا ا

َٓبت ا عدٕ نإ عً ٘ٝأدس ٠االْتؿـاع َـٔ األزض ٚقـُإ ايـٓكـ

ٚايتًـ ايـٛازد عًٗٝـاٚ ،البـد َـٔ إزقـا ٤ؾـاسب األزض ثؿـَ ١ـٔ ا عـدٕ
بٓش ٛايتؿاحل بل ا دسز ٚبل َايو األزض اذا نإ اإلخساز ثؿس يف أزقـ٘
َــٔ د ٕٚإذْــ٘ َٛٚاؾكتــ٘ ٚذيــو يٛدــٛد استُــايل :استُــاٍ نــ ٕٛا عــدٕ ًَهـاً
دسد٘ ٚاستُاٍ ن ٕٛا عدٕ يؿاسب األزض ا طتدسز َٓٗا ا عـدٕ ٚ ،عٓـد
تعرز ايتٛاؾل ٚايتؿايـض بُٗٓٝا ٚاضتُساز ايتٓاشع ٜتعل ايعُـٌ مبـا ٖـَ ٛكتكـ٢
االستٝـا ايٛادـب يًـتشؿظ عًـ ٢اذتكـٛم ا تًُـٖٚ ١ـ ٛايرتاؾـع ا
ايعدٍ يـشطِ َاد ٠ايٓصاع سطب قٛاعد ايككا ٤ايػسع ٞاإلا.ٞ

ايـــُذتٗد
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الهخى الثانٌ :إخراج املعدى مو األرض العامرة حني فتخًا عهىة.
قـــد حتكـــل عٓـــدْا نـــ ٕٛا عـــادٕ َـــٔ األْؿـــاٍ ايـ ـ

دعًـــٗا اهلل ضـــبشاْ٘

يسضٛي٘(ٚ )Sدعًٗا زضٛي٘ يألُ٥ـَ ١ـٔ أٖـٌ بٝتـ٘( ،)نُـا قـد حتكـل نـٕٛ
األزض ا ؿتٛس ١عٓ ٠ٛايعاَس ٠سل ايؿتض ًَهاً يعُ ّٛا طًُلٚ َٔ -دد َٔٚ
ضــٛٝدد -نُــا قــد إغــتٗس بٝــِٓٗ قــاْ( ٕٛتبعٝــ ١ا ًــو َ :ــا يف بــالٔ األزض
يـُايهٗا) ٚ .يف ق: ٘٥ٛاذا خسز أسد َـٔ ٖـر ٙاألزض َ -ـٔ عُكٗـا ايـر ٟال
ٜتعازف بل ايعكال ٤إضتػالي٘ :ؾٗ َٔ ٛاألْؿاٍ عً ٢ايك ٍٛا دتـاز ا ػـٗٛز بـل
ا تكدَل ٚقد أسًٗا األ)( ١ُ٥ا
ست

ا ؤَٓل ا ٛايل اِ ٚسسَٖٛـا عًـ ٢غـً

أٌٖ ايبٝت ٚغـٝعتِٗ ،أٖ ٚـَ ٛـٔ ا باسـات األؾـًٚ ١ٝايٓـاع ؾٗٝـا غـسع

ضٛا ٤عً ٢ايك ٍٛا ػٗٛز بـل ا تـأخسًَُٜ ٜٔهـ٘ َُدسدـ٘ ٚ،ال إغـهاٍ ؾُٝـا اذا
نـإ ا دــسز َطــًُاً غــً نــاؾس ٚ .اال غــهاٍ ؾُٝـا يــ ٛأخــسز ا عــدٕ َــٔ عــاَس
األزض ا ؿتٛســ ١عٓــَ ٠ٛــٔ بالٓٗــا ايكسٜــب ا عتــرب عكالٝ٥ـاً َــٔ تٛابــع األزض
ا طتدسز َٓٗا ا عدٕ ٚقـد إعتـربت األزض غـسعاً ًَـو ا طـًُل قالبـَ ١ـع
غٗس ٠قاْ( ٕٛتبعَ ١ٝا يف بالٔ األزض يـًُهٝتٗا) .
ُُٜٚهٔ دؾع اإلغهاٍ بكؿٛز دي( ٌٝقاْ ٕٛتبع ١ٝا ًو) عـٔ

ـ ٍٛا عـدٕ

ا طتدسز َٔ بالٔ األزض ا ؿتٛس ١عٓ ٠ٛيه ْ٘ٛديٝالً يبٝاً َُذُالً ٖ -ـ ٛايطـً
ايعكالٚ ٞ٥ايتطاز ايؿكٗ ٞايالَُشسش إَكام ٙعً ٢اإللالم -ؾٝؤخر بـ٘ بايكـدز
ا تٝكٔ  ٖٛٚغً األزض ا ؿتٛس ١عٓ ٠ٛا ًُٛن ١يعُ ّٛا طـًُل ،الضـُٝا عًـ٢
ايك ٍٛا دتاز يف سهِ ا عادٕ ـــ نْٗٛا َٔ األْؿاٍ  ٚ -تاز إخسادٗا َٔ ٖرٙ
األزض ا ًُٛن ١يعُ ّٛا طًُل ٚمتًهٗا ا

إذٕ ٚي ٞأَس ا طًُل بعـد تعـرز

اضت٦رإ ا طًُل -قالبـٜٚ - ١هؿـ ٞإذٕ ْا٥بـ٘ (عذـٌ) ٖٛٚايؿكٝـ٘ ايعـدٍٚ ،ال
تٓؿــع دعـــ ٣ٛؾـــاسب ادتـــٛاٖس (ز  )108 :38عًـــ ٢اإلخـــساز ٚايتًُـــو َـــٔ دٕٚ
اضت٦رإ أسد  ،ؾـإ ٖـر ٙايطـً ٠نطـا٥س ايطـً ايـال َٓطًكـ ١عـٔ إسـساش األَـس ٚاإلذٕ
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ايػسع ،ٞؾًرا َْشتا ٚدٛباً بٛدٛل االضت٦رإ َـٔ انتٗـد ايعـدٍ يف عؿـٛز
ايػٝبَ ١كدَ ١يًتًُو ؾاْ٘ بعد تعرز اضت٦رإ مجٝـع ا طـًُل ايـرٖ ٜٔـِ َـالى
األزض ٚبعد عدّ إسساش عُ ّٛدي( ٌٝتبع ١ٝا ًو) َٚع استُاٍ ٚال ١ٜايؿك٘ٝ
ٖٓا عًـ ٢دخايـ ١زخؿـت٘ يف إخـساز َعـادٕ األزض ا ـرنٛز ٠نـإ إذْـ٘ ناؾٝـاً
َُٚشسشاً يـذٛاش إخساز ايـُعدٕ ٚتًَُو ايـُطًِ خاؾٚ ١ال ْسٜـد اإللايـ ١يكًـ١
ايؿا٥د. ٠

الهخى الثالث :إخراج الـنعدى مو األرض الـنًتة .
األزض ايـُٛات ايـُؿتٛس ١عٓ ٠ٛبٌ نٌ األزاق ٞا ـٛات ايـ
عً ٢االلالم ٖ َٔ ٞاألْؿاٍ اي

الزل اـا

أسٌ اهلل  ٚزضٛي٘ يهٌ أسدٍ إسٝاٖ٤ا بـصزع

أ ٚغذس أ ٚبٓـاٚ ،٤ايهـالّ يف إ خـساز ا عـدٕ َٓٗـا ٚ ،قـد إعتـرب بعـض ايؿكٗـا٤
(قدِٖ) إٔ إخساز ا عدٕ َٔ األزض ضت ٛإسٝا ٤اا ؾًُٝهٗا َُشٖٛٝـا مبكتكـ٢
ايسٚاٜات

)(1

ا تكدّ ايٗٝا االغـازٚ ٠ايـ

تـدٍ عًـًَ ٢ـو ايـرَ ٞاألزض ايـ

أسٝاٖا  ،يهٓـ٘ ز ٜتكـض نـ ٕٛإخـساز ا عـدٕ َؿـدام (إسٝـا ٤األزض)  ،بـٌ
ايٛاقض خالؾ٘ ٚاْ٘ ال ٜعترب (إخساز ا عدٕ ) َؿدام عًُٝـ( ١إسٝـا ٤األزض)
ايـ

أسًــٗا اهلل ٚزضــٛي٘ يهــٌ َــٔ أسٝاٖــا ،ؾــال ٜهــ ٕٛإخــساز ا عــدٕ إسٝــا٤

َـًُّهاً يهٌ أسدٍ ست ٢ايهاؾس بٗر ٙايسٚاٜات .
ٚس٦ٓٝر إٕ ايتصَٓا به ٕٛا عـادٕ َـٔ ا باسـات األؾـً ١ٝؾكـد ٜكـاٍ بإَهـإ
متًــو نــٌ أســد يًُعــدٕ ا طــتدسز يًطــً ٠ادتازٜــ ١عًــ ٢اإلخــساز ٚايتًُــو
ٚإللالم دي ٌٝاذتٝاش َٔ( ٠ساش ًَو) طيًعل َا زأت ٚيًٝد َا أخرتص). (2
إال إٔ إسساش ايطًٚ ٠إَكاٖ٤ا بٓشٜ ٛػٌُ ايهاؾس -ايهتابٚ ٞغً – ٙثٝح
()1ايٛضا ٌ٥ز17ل+1ل َٔ 4أبٛال إسٝا ٤ا ٛات
()2ايٛضا ٌ٥ز17ل َٔ 15أبٛال ايًكط ١ح+2ز16ل َٔ38ابٛال ايؿٝدح.1
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ٜتًُو ا عادٕ ايجُ ١ٓٝؾعب ا ٓاٍ الضُٝا ٖٚـ ٞديٝـٌ يـ

زتُـٌ ٜؤخـر َٓـ٘

بايكدز ا تٝكٔ  ٖٛٚغً ايهاؾسٜ َ٘ٓٚ ،تكض ساٍ إلالم ايٓـ ا عترب ؾاْ٘ تاز
إسساش إزاد ٠األلالم بٓشٜ ٛػٌُ غً ا طًُل َ ٖٛٚ ،ػهٌ دداً نُا ال

إ

ؿ ٢عً ٢ا تأٌَ يف ايٓـ ٚخؿٛؾٝات٘ .
ٚإٕ ايتصَٓا به ٕٛا عادٕ َـٔ األْؿـاٍ  -نُـا ٖـ ٛاذتـل  -ؾـاألَس أغـهٌ إذ
ديت بعض ايسٚاٜات) (1ا تكدَ ١عً ٢حتً ٌٝأ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت(َ )ا أخسز اهلل
َٔ األزض  -بسٖا ٚثسٖا  َٔ -ا عادٕ ٚادتٛاٖس بايػٛف رتؿٛف غٝعتِٗ
ٚستبـ ِٗٝطاألزض نًــٗا يٓــا ؾُـا أخــسز اهلل َٓٗــا َـٔ غــ ٤ٞؾٗٛيٓــاص ؾًُٝهٗــا
ا ؤَٔ ا ٛايٚ ٞجيبب عً ٘ٝختُٝطٗا .
 ٌٖٚميًو ايهـاؾس  -ايهتـابٚ ٞغـًَ - ٙـا سدـ٘ َـٔ األزض ايعـاَس ٠أٚ
ا ٝتــَ ١ــٔ ا عــادٕ ايٓابتــ ١يف بــالٔ األزض ؟قــد اختًؿــت ؾٝــ٘ نًُــات ايؿكٗــا٤
ا تعسقل بل َجبت ٚبل ْافٍ  :ؾكاٍ مجع :ميًو ايهاؾس َا سد٘ َـٔ ا عـدٕ
َٔ أزض ا طًُل ٚعً ٘ٝختُٝط٘ َٓٚ ،ع مجع آخـس َـٔ اضـتدساد٘ ٚيهٓـ٘ اذا
أخسدـ٘ ًَهـ٘ َٓٚ ،ـع بعـض َـٔ متًهـ٘ اذا خـايـ ٚأخـسز ،يهـٔ سهـ ٞعــٔ
ا دازى قٛي٘(ز أقـ عً ٢ديٜ ٌٝكتكـَٓ ٞـع ايـرَ ٞعـٔ ايعُـٌ يف ا عـدٕ) ،
ٚنإ ٜٓبػـ ٞعهـظ ا طًـب إذ أ ٟديٝـٌ ٜكتكـ ٞدـٛاش إخـساز ايهـاؾس َعـادٕ
ا طًُل أ ٚأْؿاٍ اهلل ٚزضـٛي٘ بـٌ ستـ ٢يـ ٛقًٓـا بهـ ٕٛا عـادٕ َـٔ ا باسـات
باألؾٌ ؾإذا ناْت ا عادٕ يف أزاق ٞا طـًُل – ا ؿتٛسـ ١عٓـ ٠ٛايعـاَس ٠سـل
ايؿتض – أ ٟديٜ ٌٝكتك ٞدٛاش إخساز ايهـاؾس َعـادٕ ا طـًُل ٖٚـ ٞأَـٛااِ
أْبتٗا اهلل يف أزاقٚ ِٗٝخًكٗا اِ ؟ ٚإذا ناْت يف أزاضٍ َٛاتٍ ٖ ٞأْؿاٍ اهلل
اي ـ

دعًــٗا يسضــٛي٘ ٚأٖــٌ بٝت ـ٘ أ ٟديٝــٌ ٜــسخـ يػــً ا ــٛايل إخسادٗــا

()1ايٛضا ٌ٥ز6ل َٔ 4أبٛال األْؿاٍ ح+12ح.7
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ٚمتًهٗا؟ ٚايهاؾس عد ٚاهلل يف األزض ٚعد ٚأٚيٝاٚ ٘٥أسبا َٔٚ ، ٘٥ايعذب إٔ
ٜؿ

بعكِٗ بعدّ دٛاش إخساز ايهاؾس ايرَ ٞا عادٕ يهٔ ي ٛأخسدٗـا ًَهٗـا

ٚعً ٘ٝمخطٗا ،اْ٘ ايعذب ايعذـال ٚايتطـسع يف ايؿتٝـا قبـٌ تَُشـٝـ األخبـاز
ٚاضتهػاف َرام ايػازع ا كدع ٚاضساز تػسٜع٘ ٚسهُت٘ يف تػسٜع األسهاّ
ٚال ٜٓؿع َا ق َٔ ٌٝإٔ إخساز ا عدٕ َٔ األزض ا ٛات إسٝا ٤اا ( َٔٚأس٢ٝ
أزقاً َٝت ١ؾٗ ٛأسل بٗا –َطًُاً نإ ا  ٞٝأّ ناؾساًٖٚ ،ـ ٞيـ٘) عًـَ ٢ـاد يـت
عً ٘ٝزٚاٜات ) (1إسٝا ٤ا ٛات ٚإًا ال ٜٓؿع ٖرا ا كاٍ ألٕ ٖر ٙايسٚاٜات شتتؿـ١
بإسٝــا ٤األزض ا ــٛاتٚ ،إسٝامٖــا ٜتشكــل بــايصزع ٚايػــذس ٚايبٓــا ٤نُــا ٖــٛ
ا تعــازف ٚ،يــٝظ سؿــس األزض إلخــساز ا عــادٕ ايجُٓٝــ ١أ ٚايهٓــٛش أ ٚإخــساز
ادتٛاٖس بايػٛف يف ا اَ ٤ؿدام (إسٝا ٤األزض) بٌ ٖـَ ٛؿـدام(إخساز َـا
خًك٘ اهلل يف بالٔ األزض ٚيف ذزاتٗا)ٚ،قد ديتّ َعتربَ (2)٠طُع ٚغًٖا عً٢
حتًًٗٝا ٛايٚ ِٗٝغٝعتِٗ خاؾ. ١
ٚباختؿاز  :ظاٖس ايدي ٌٝا عترب ٖٚ ٛدٛل َٓع ايهؿاز َٚـداؾعتِٗ قـدز االَهـإ
عــٔ اضــتػالٍ ا عــادٕ ا ٛدــٛد ٠يف أزاقــ ٞا طــًُل َٚــٔ إخسادٗــا ٚتًَُهٗــا ،إذ

ايطُاح اِ تؿسٜط يف سكٛم ا ؤَٓل ا طًُل ٚإتالف يـٓعِ اهلل ضـبشاْ٘ ايـ
أعدٖا يعباد ٙايؿاذتل د ٕٚايهاؾسٚ ٜٔا ؿطد ٜٔيف أزاق ٞا طًُل ٚأَٛااِ
ٚقد إبتً ٢اهلل ا طًُل بايهؿاز ا طتٗرت ٜٔبأَٛااِ َٚعادِْٗ بـٌ ٚبـأزٚاسِٗ
ٚإْا هلل ٚإْا إي ٘ٝزادعٚ ٕٛال سٚ ٍٛال ق ٠ٛإال باهلل ايعً ٞايعظ. ِٝ

البخث الثامو :العك يف بلىغ الهصاب .
ٖرا ايبشح ضّٝاٍ َٜذس ٟيف نٌ َٛزد غسع َِٗ ٞإعترب يف ٚدٛب٘ ايٓؿال
أَْ ٚش ٙٛناالضتطاعٚ ١ايطؿس نُا ٖ ٛاذتاٍ يف مخظ ايـُعدٕ ٚايهٓص ٚايػٛف
()1ايٛضا ٌ٥ز 17ل+ 1ل َٔ 4أبٛال إسٝا ٤ا ٛات
()2ايٛضا ٌ٥ز6ل َٔ 4أبٛال األْؿاٍ ح +12ح.7
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ٚشنا ٠األَٛاٍ ٚضت ٛذيو  :اذا غو يف بًٛؽ ْؿال ارتُظ أ ٚايصنا ٌٖ ٠جيب
ايؿشـ ٚاالختباز ؟ ٚاذا غو يف بًٛؽ َاي٘ ايصن ٟٛايٓؿـال ٚتٛقــ َعسؾتـ٘
عً ٢ايتؿؿ ٌٖ ١ٝجتب عً٘ٝ؟ ٚاذا غو يف بًٛؽ َاي٘ ٚنؿاٜت٘ يٓؿكات اذتر ٖـٌ
جيب عً ٘ٝايؿشــ ٚاالختبـاز ستـٜ ٢تشكـل َـٔ اضـتطاعت٘ ا عتـرب ٠يف ٚدـٛل
اذتر عً ٘ٝ؟ٚاذا غو ا طـاؾس يف بًـٛؽ ا طـاؾ ١ايػـسع ١ٝا ٛدبـ ١يكؿـس ايؿـال٠
ٚإؾطاز ايؿ ّٛ؟ أ ٚغو يف ٚدٛد ؾا٥ض عٔ ا ؤْ ١عٓد ٙيٝتعًـل بـ٘ ارتُـظ ؟
ٚضت ٛذيو مما ٚقع ؾ ٘ٝنـالّ ٚثـح قـد لسقـ٘ االعـالّ يف األؾـ -ٍٛأخسٜـات
ثٛخ ايرباٚ ٠٤االغتػاٍ ـــ ٚيف َٛازد االبتال ٤يف ايؿك٘ .
ا عــسٚف ٚا ػــٗٛز بٝــِٓٗ ٖــ ٛعــدّ ٚدــٛل ايؿشـــ ٚاالختبــاز ٚايتؿــؿ١ٝ
َكدَ ١يًتشكل َٔ تٛؾس ايػس  ،ا ثبت يف األؾ َٔ ٍٛعدّ ٚدٛل ايؿشـ
يف ايػبٗات ا ٛقٛع َٔٚ ١ٝؾش ١إدسا ٤ايـرباٚ ٠٤يـ ٛقبـٌ ايؿشــ ٚاالختبـاز
َاز ٜتٝكٔ أٜ ٚطُإٔ بتشكل ايػس خازدـاً ٚ ،قـد اغـتٗس يف نًُـات األٚاخـس
اْ٘ ٜعترب يف تٓذص ايتهًٝـ بايصناٚ ٠ارتُظ :بًٛؽ ارتايـ قدز ايٓؿـال ا عـل
غسعاً ،ؾـإذا غـو يف بًـٛؽ ا عـدٕ أ ٚايهٓـص أ ٚادتـٖٛس ا طـتدسز بـايػٛف أٚ
ا اٍ ايصن ٟٛايٓؿال أدسٜت ايرباٚ َٔ ٠٤دٛل ارتُظ أ ٚايصناٚ ،٠يف شنا٠
ا طايو(ز )387:1اْـ٘ (ال قا٥ـٌ بٛدـٛل ايتؿـؿَ ١ٝـع ايػـو يف ايٓؿـال )،
ٚيهٓ٘ ٚدد ايكا ٌ٥بايٛدٛل بعد٥ر سٝح ذٖب بعـض األعـاظِ األٚاخـس ممـٔ
ضبل غٝدٓا األعظِ (قد )ٙعًَ ٢ا ٜظٗس َٔ أٚاخس بـسا ٠٤زضـاٚ -ً٘٥ممـٔ تـأخس
عٓــ٘ ا

ٚدــٛل ايؿشـــ ٚاالختبــازٚ ،ميهــٔ االضــتدالٍ اــِ عًــٚ ٢دــٛل

ايؿشـ ٚاالختباز يف ايػبٗات ا ٛقٛع ١ٝبٛد: ٙٛ
ايٛد٘ األ -:ٍٚإٕ ايسدٛع ا

ايـرباٚ ٠٤ضتٖٛـا َـٔ األؾـ ٍٛايرتخٝؿـ ١ٝيف

بعض ايػبٗات ا ٛقٛع َٔ ١ٝغً ؾشـ َٖ ٛظٓ ١ايٛقـٛع يف شتايؿـ ١ايٛادـب
ايػــسع ٞا ٗــِ ٚتؿٜٛــت َؿــًشت٘ ا ًصَــ ١نتــأخً اذتــر ا تٛقـــ ٚدٛبــ٘ عًــ٢

( ................................................... )102ؾك٘ ارتُظ ٚاالْؿاٍ

االضتطاع ١ا ػهٛى عٓد ٙحتككٗـا أ ٚتكـٝٝع سكـٛم ايؿكـسا ٤ايػـسع ١ٝا تٛقــ
ٚدٛبٗا عًـ ٢بًـٛؽ ايٓؿـال أ ٚحتكـل ايـسبض ايؿـا٥ض عًـ ٢ا ؤْـ ، ١ؾاْـ٘ يـٛز
ٜؿشـ ًٜصّ تعط ٌٝأسهاّ ٚاقع َٔ ٖٞ ١ٝأزنـإ ايـدٚ ٜٔاالضـالّ  ٚقـد إٖـتِ
ايػــازع بــادزاى ايٛاقــع ؾٗٝــا ممــا ٜهػـــ عــٔ إجيــال االستٝــا عًــ ٢ا هًـــ
ٚإيصاَ٘ باالختباز ٚايؿشـ ٚاذتطال ٚؾـٛالً ا

ايٛاقـع ا ٗـِ ٚعـدّ تؿٜٛـت

َؿًشت٘ ا ًصَ ١ا َُٗٚ ،١ـٔ ٖـرا ايكبٝـٌ االضـتٗالٍ يػـٗس ٟزَكـإ ٚغـٛاٍ
ؾإ يف تسن٘ َظٓ ١ايٛقٛع يف َُدايؿ ١ايتػسٜع ايـُِٗ .
ٚؾٝــ٘ :أٚالً -:إٕ ايظــٔ ال ٜػــين َــٔ اذتــل غــ٦ٝاً َٚظٓــ ١ايٛقــٛع يف ا دايؿــ١
ايػسع ١ٝال تكس َا ز تؿٌ ذتـد ايكطـع أ ٚااللُٓ٦ـإ مبدايؿـ ١زتـس ٣األؾـٌ
يًٛاقع يف َٛزد ٙارتاف يًٝصّ تستٝـب األثـس ٚميتٓـع إدـسا ٤ايـرباَٚ ،٠٤ـاداّ ز
ؿٌ يف ايٓؿظ ايكطع مبدايؿ ١ايػسع أ ٚااللُٓ٦إ ب٘ يف َٛزد دسٜإ أؾـٌ
ايربا ٠٤نإ إلـالم ديٝـٌ ايـربا ٠٤ط زؾـع َـاال ٜعًُـ(1) ٕٛصط)َ (2ـا سذـب اهلل
ال َؿـششاً دتسٜـإ ايـربا ٠٤يف ٖـرٙ
عًُ٘ عٔ ايعبـاد ؾٗـَٛ ٛقـٛع عـِٓٗص ديـً ٝ
ايػبٗات ا ٛقٛع ١ٝيعدّ ا كٝد إللالم ديًٗٝا ثٝح ٜطتًصّ ٚدٛل ايؿشــ
ٚاالختبــاز إستٝالـاً َــٔ د ٕٚإٔ ميٓــع عــٔ دسٜاْٗــاَ( :ظٓــ ١ايٛقــٛع يف ا دايؿــ١
ايػسع )١ٝؾإ ايظٔ ال ُٜٓذص ايٛاقع عً ٢ا هًـ .
ٚثاْٝاً -:إٕ دعٌ ايرباٚ ٠٤تػسٜعٗا عً ٢اإللالم ٜدٍ عً ٢غسع ١ٝايسدٛع
ا

ايربا ٠٤يف عَُٛ ّٛازد ايػـبٗات ا ٛقـٛع ١ٝستـَ ٢ـا ٖـَ ٛظٓـ ١ايٛقـٛع يف

شتايؿ ١ايٛادب ايػسع ،ٞؾٝدٍ عً ٢عدّ نـ ٕٛا ظٓـ ١ا ـرنٛزَ ٠كتكـ ١ٝيًـصّٚ
ايؿشـ ٚاالختباز ٚا اضب ١إستٝالاً ،بٌ إٕ َا ُٜس َٔ ٣ايؿكٗاٚ ٤ا تػسعَ ١ـٔ
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 11ل  َٔ 56ابٛال دٗاد ايٓؿظ  :ح.1
( )2ايٛضا : ٌ٥ز:18ل  َٔ 12ابٛال ؾؿات ايكاق: ٞح .28
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إدسا ٤أؾاي

ايطٗازٚ ٠اذتٌ يف ايػبٗات ا ٛقٛعَ ١ٝع أْ٘ تُـٌ أٜ ٚظـٔ يف

نٌ َٛزد جيسُْٗٚا ٜٚتٛقع سؿ ٍٛا دايؿَ ١ع ايٛاقع َٖ ٛـٔ ٖـرا ايكبٝـٌ ؾـال
ٜكس ظٔ ايٛقٛع يف شتايؿ ١ايٛاقع ْ،عِ عٓد تعدد إدـساٖ ٤ـر ٙاألؾـ ٍٛؿـٌ
ايعًِ اإلمجاي ٞبا دايؿ ١يف بعـض ا ـٛازد َـٔ د ٕٚتَُٝٝـص ،يهٓـ٘ ال َُٜٓـع عـٔ
إدساٖ٤ــاٚ .باختؿــازَ :ظٓــ ١ايٛقــٛع يف ا دايؿــ ١ايػــسع ١ٝؾُٝــا ضتــٔ ؾٝــ٘ ال
تطتٛدب يص ّٚايؿشـ استٝالا أ ٟال تؤثس ٚدٛل االستٝا َاداّ ز ٜتٓذـص
ايٛاقع بعًِ أ ٚالُٓ٦إ  ،بٌ إلالم ْؿٛف ايرباٚ ٠٤أسادٜجٗا ٜعِ ايٛادبات
انٗــ ٍٛؾعًٝــٚ ١دٛبٗ ـا بؿعــٌ دٗايــَ ١كــدَتٗا :االضــتطاع ،١ايٓؿــال ،ايــسبض
ايؿا٥ض عٔ ايـُؤْ... ١
ايٛد٘ ايجـاْ -: ٞإٕ إدـسا ٤أؾـٌ ايـربا ٠٤يف ايــُٛازد ايــُرنٛزَ ٠ـٔ دٕٚ
ؾشــ ٜٛدـب ايعًـِ اإلمجـاي ٞبٛقـٛع ا هًــ يف َُدايؿـ ١ايٛاقـع نـجًاً ْظــً
تأخً اذتر عٔ عاّ االضتطاعٚ ١تكٝٝع سكٛم ايؿكساٖٚ ، ٤را ايعًِ اإلمجايٞ
َُٜٓع عٔ إدسا ٤األؾٌ ايرتخٝؿ ٞايـُؤَّٔ ْظً ايـربا ٠٤عـٔ ٚدـٛل ايؿشــ
أ ٚايـُشاضب ١أ ٚاالختباز.
ٚؾـ -: ٘ٝاْ٘ زغِ ايتطً ِٝثؿ ٍٛايعًِ اإلمجاي -ٞأسٝاْاً ال نجًاً -بٛقٛع
ا هًـــ يف َُدايؿــ ١ايٛاقــع بطــبب إدــسا ٤اؾــٌ ايــربا ٠٤يف غــبٗات َٛقــٛع١ٝ
َتعدد ، ٠إال أْـ٘ ال ٜٛدـب ٖـرا ايعًـِ اإلستٝـا يعـدّ تٓذـص ايتهًٝــ يف نـٌ
َٛزد ٚال َُٜٓع َـٔ إدـسا ٤األؾـٌ ايرتخٝؿـ ٞايــُؤَّٔ  -ايـربا ٠٤أ ٚضتٖٛـا، -
نُا إٔ عًِ ا هًــ مبدايؿـ ١إدـسا ٙ٤أؾـً ٞايطٗـازٚ ٠اذتًٝـ ١يًٛاقـع أسٝاْـ ًا ال
ٜكتكَٓ ٞع دسٜاُْٗاٚ ،ذيو نً٘ إللـالم ديٝـٌ األؾـ ٍٛايرتخٝؿـ ١ٝا صبـٛز٠
ايػاٌَ ا قبٌ ايؿشـ عٔ اذتذـ ١ا دايؿـ ، ١ؾُـاداّ ال ٜعًـِ ا هًــ َُدايؿـ١
زتس ٣األؾٌ يًٛاقع يف ٖرا ا ٛقٛع ا ػتب٘ بـدؿٛؾ٘ ٜـذس ٟاألؾٌ ا ـؤَّٔ
ايرتخٝؿــ ٞمبكتكــ ٢إلــالم ديًٝــ٘ َــٔ غــً ََشــرٚزْ ،عــِ إذا عًــِ  -يف َــٛزد
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َعل -بـُدايؿ ١األؾٌ ايرتخٝؿَ ٞع ايٛاقع َُ -دايؿ ١قطع ١ٝؾعً -١ٝإَتٓع عٔ
إدسا ٤األؾٌ يف ٖرا ايـُٛزد بايـدؿٛف .
ايٛدــ٘ ايجايــح -:إٕ دعــٌ ايٛدــٛل يف ا ــٛازد اي ـ

ٜتٛقـــ ؾٗٝــا ايعًــِ

بــاذتهِ غايبــاً عًــ ٢ايؿشـــ عــٔ َٛقــٛع اذتهــِ أ ٚإختبــازٜ ٙهــ ٕٛدعــٌ
ايٛادب ؾٗٝا ظـاٖساً -با الشَـ ١ايعسؾٝـ -١يف ٚدـٛل ايـتؿشـ ٚاإلختبـاز عـٔ
أؾــساد ا ٛقــٛعَ -تشكــل اإلضــتطاع ١يف اذتــرٚ ،ايٓؿــال يف ايصنــاٚ ،٠تَشكــل
ايسبض ايؿا٥ض عٔ ايـُؤْ ١يف ارتُظٚ ،بًٛؽ ا طاؾ ١يف ؾال ٠ا طاؾسٚ -ال ٜطع
ا هًـ إٔ ٜٛنٌ أَس ٖر ٙايٛادبات ا

سؿ ٍٛايعًِ بتشكل ا ٛقٛع ٚئَ ٛ

بال اإلتؿام ٚإال يصّ ايًػ ٛيف تػسٜع ٖر ٙايٛادبات ايـُُٗ. ١
ٚؾٝــ٘ -:اْــ٘ الزٜــب يف ؾــش ١ايهــربٖٚ :٣ــ ٞأْــ٘ يف َــٛازد تٛقـــ ايعًــِ
بــاذتهِ ٚحتكــل َٛقــٛع٘  -يف ايػايــب  -عًــ ٢ايؿشـــ ثٝــح ٜهــ ٕٛإُٖــاٍ
ايؿشـ ٚإدسا ٤ايرباَ ٠٤طتًصَاً يًٛقٛع يف شتايؿ ١ايتهًٝــ نـجًاً ٜهـ ٕٛدعـٌ
اذتهِ ؾٗٝـا ظـاٖساً يف ٚدـٛل ا يؿشــ عـٔ حتكـل ا ٛقـٛع عٓـد ايػـو قبـٌ
إعُاٍ ايربا ٠٤عٔ اذتهِ  .إال إٔ يف إْطباق٘ عً ٢ا ٛازد ا بشٛثـَٓ ١عـاً ٚاقـشاً
بًشاظ إٔ ايعًِ ببعض أؾساد ا ٛقـٛعات ساؾـٌ يف ارتـازز نـجًاً َٚـٔ دٕٚ
ال عظُٝـ ًا أ ٚقـدز ًا َعتـد ًا بـ٘ أٚ ٚزخ
ؾشـ نُا ي ٛزبض اإلْطـإ يف جتازتـ٘ َـا ً
دؾعٚ ١اسد ٠أَْ ٚشً٘ بعض َعازؾ٘ قدزاً ٜهؿ ٘ٝيًشر أٜ ٚتشكل يـ٘ زبـض ؾـا٥ض
عٔ ايـُؤْٜٚ ١كدز ٙنجًاً بــشطب إلالعـ٘ عًـ ٢أَالنـَ٘ ،ـٔ د ٕٚإٔ ٜتٛقــ
ايعًِ بتشكل االضتطاع ١أ ٚايسبض ايؿا٥ض عٔ ايـُؤْ ١عً ٢ايؿشـ ٚاالختباز.
ٚباختؿاز  :إٕ ايعًِ بايــشهِ أ ٚبتشكـل َٛقـٛع اذتهـِ ال ٜتٛقــ عًـ٢
ايؿشـ يف ٖر ٙا ٛازد  ،ؾال تتِ ايهربٖٓ ٣ا ٚال تٓطبل ٚال تؤد ٟا

ٚدـٛل

ايؿشـــ ٜٚ ،تشؿــٌ ممــا تكــدّ إٔ ال ٚدــ٘ أ ٚال ديٝـٌ عًــٚ ٢دــٛل ايؿشـــ
ٚاإلختباز يف ٖر ٙا ٛازد َٔ ايػبٗات ا ٛقٛعٚ ، ١ٝال َُٜٓع غـ ٤ٞعـٔ إدـسا٤
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ايرباَ ٠٤ع إلـالم ديًٝـٗا ٚضـع ١زتساٖـا يهـٌ ايػـبٗات ا ٛقـٛعْ ،١ٝعـِ زمبـا
ٜتٛقـ ايعًـِ با ٛقـٛع  -عَُٛـاً أ ٚغايبـاً  -عًـ ٢ايؿشــ ٚاالختبـاز  ،يهـٔ
ايتٛقـ َٔ بال اإلتؿام ال ٜكتكٚ ٞدٛل ايؿشـ ٚإال يٛدب ايؿشــ عـٔ
أنجس َٛقٛعات األسهاّ َ ٖٛٚ ،سؾٛض مجًٚ ١تؿؿٝالً .
ٖرا تَُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ بًشاظ ايـُٛزد ايجاَْ ٞـُا ٜتعًـل بـ٘ ايــدُظ ،
ثِ ٜكع ايبشح يف ايـُٛزد ايجايح َٔ َٛازد ٚدٛل ايـدُظ : ٖٛٚ ،ــ

الكهس الـنصتخرج مو األرض :
قد اضتؿاقت ايٓؿٛف عـٔ اٖـٌ بٝـت ايٓبـ)(٠ٛيف إجيـال ارتُـظ يف
ايهٓــٛش ا طــتدسدَ ١ــٔ االزض ٖٚ ،ــ ٞتٓــدزز يف عُــ ّٛايــٓـ ايكسآْــٞط َــا
غُٓتِ َٔ غ٤ٞص بًشاظ ن ٕٛايهٓص ا طـتدسز َـٔ االزض َؿـدام(َا غُٓـ٘
االْطإ ٚظؿس ب٘ ْٚاي٘) ،ؾًرا امجع ؾكٗا ٤االَاَ ١ٝعًٚ ٢دٛل ارتُـظ ؾـٛزاً

يف ايهٓــص ،نُــا ز ٟٚيف عُــ ّٛدٛاَــع ســدٜح اٖــٌ ايطــٓ ١قٛيــ٘( :)Sط يف
ايسنــاش ارتُــظص ٚايسنــاش عٓــد ؾكٗــا ٤اذتذــاش عَُٛــا ٖــ ٛايهٓــٛش ا دؾْٛــ ١يف
االزض ٚاؾت ٢مج ع َٔ ؾكٗـا ٤ايطـٓ ١بٛدـٛل ارتُـظ يف ايهٓـص اـر ٙايسٚاٜـ١
ايعاَــٚ ١يــبعض ايسٚاٜــات ارتاؾــ ١ا جبتــ ١يًدُــظ يف ايهٓــٛش ؾسادع(َطــٓد
امحد:زٚ ( ) 128: 3ضٓٔ ايبٗٝك: ٞز : 4ف 152ــ ٚ ) 156غًُٖا .
ٚباختؿاز  :ال ٜطع ا ٓؿـ ا كل ايتػهٝو يف اؾٌ ٚدـٛل ارتُـظ يف
ايهٓص ٚايسناش ٚ ،قد ٚقع ايهالّ ٚارتؿاّ ايعًُ ٞيف بعض ادتٛاْـب ْتعـسض
اا قُٔ بـشٛخ ْ ،بدأ يف ايبشح اال ٍٚيف :
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حقًقة الـنىضىع وتَخديده :
ايهٓـــص ٖـــ ٛايـ ــُاٍ ايـ ــُرخٛز ايـ ــُدؾ ٕٛيف بـــالٔ االزض َْٚشـــَ ٙٛـــٔ
ايـُٛاقع ايـُشهُ ١اي

ٜتعرز ايٛؾ ٍٛايٗٝا عادٚ ، ٠ايسناش ٖ ٛا اٍ ا سنٛش

يف االزض ٚضتٖٛا ايجابت ؾٗٝا ٚاير ٟال ٜتٝطـس ايعجـٛز عًٝـ٘ إال بعٓـاٚ ٤دٗـد ،
ٖرا ٖـ ٛا عٓـ ٢ايٛاقـض يًؿظـتل ايـٛاقعتل يف ْؿـٛف االسادٜـح ا عؿـ١َٝٛ
ايػسٜؿ ١ا ب ١ٓٝتعًل ارتُظ  ٌٖٚ ،ثَُ ١قٝد آخس ؟:
أـ ٌٖ ٜعترب يف تَشكل ايهٓـص إٔ ٜهـ ٕٛايهـاْص قاؾـداً إلدخـاز ٙيٝـ ّٛايؿاقـ١
ٚاذتاد١؟ اّ ال ٜعترب قؿد اإلدخاز ؾٝعِّ ايهٓص ا اٍ ا ػُٛز يف ايرتال َٔ دٕٚ
قؿد اإلدخاز ٚإزادت٘ يـُايه٘ نُا ٖ ٛساٍ نٓٛش ادتاًٖ ١ٝايعا٥ـد ٠ألٖـٌ ا ـدٕ
ا ػكٛل عًٗٝا َٔ االَِ ايطابك ، ١نُا ٜعِ َـا إغـتب٘ سايـ٘ َـٔ سٝـح قؿـدٙ
االدخاز ٚعدَ٘ ؟ .
قــاٍ ايػـــٗٝد يف َطـــايه٘(ز)460 :1اْـــ٘(ٜعترب يف االدخـــاز نْٛـــ٘ َكؿـــٛداً
يٝتشكــل ايهٓــص ،ؾــال عــرب ٠باضــتتاز ا ــاٍ بــاألزض بطــبب ايكــٝاع  ،بــٌ ًٜشــل
دع ٢إٔ تؿطـًِٖ يًهٓـص
بايًكطٜٚ ١عًِ ذيو بايكسا ٔ٥اذتاي ١ٝنايٛعاٚ .)٤قـد ُٜـ ّ
بايـُاٍ ايـُرخٛز ٜؿٝد اغرتا قؿد االدخاز ألْ٘ َػسٚل يف َؿٗ ّٛاالدخاز.
ٚؾ ٘ٝاغهاٍ بٌ َٓع ٚاقض ،ؾإ ايؿِٗ ايعسيف َٔ يؿظ (ايهٓـص) ال ٜطـتبطٔ
ايكؿد ٚ ،ايؿدم ايعسيف بايٛددإ َتشكل آَ ٚطبل عً ٢ا ـدؾ ٕٛيف االزض
َع ٚدٛد قس ١ٜٓتؿٝد ايعًِ ا ٚااللُٓ٦إ بكؿد إدخازَٚ ، ٙع االغتباٚ ٙادتٌٗ
بكؿد االدخاز يعدّ ن ْ٘ٛقُٔ ٚعا ٤ا ٚغـالف ،بـٌ َـع ايعًـِ بعـدّ ايكؿـد
نُــا يف نٓــٛش ادتاًٖٝــ ١ايتابعــ ١يًُػكــٛل عًــ ِٗٝبــإٖالنِٗ ْ ،عــِ ايػايــب يف
االشَٓ ١ايطابك ١ادخاز ايٓـاع اَـٛااِ بكؿـد االدخـاز يٝـ ّٛاذتادـٚ ١ايؿاقـ،١
يهٔ َٔ د ٕٚإلـساد أ ٚدخـاي ١يف تـشكل ايهٓـص ٚؾدم َؿٗ َ٘ٛخازداًٚ ،يعٌ
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االلالع عً ٢قؿد ايهاْص اَس ؾعب ا ٓاٍ ٜعطس االلالع عً ٘ٝعاد. ٠
ثِ َع بكا ٤استُاٍ دخاي ١ايكؿد ا ٚعدّ ٚقٛح دخً٘ َٔ عـدَٗا ٜهؿٓٝـا
ايؿشٝض ايٓالل ط نًُا نإ زناشاً ؾؿ ٘ٝارتُظص

)(1

ؾاْ٘ عُ ّٛيؿظـٜٓ ٞطبـل

عً ٢ا عدٕ ٚعً ٢ا اٍ ا سنٛش يف االزض أعِ َٔ قؿـد االدخـاز َٚـٔ عدَـ٘
 َٔٚايعًِ ب٘  َٔٚادتٌٗ بايكؿد  ،ؾٝؿًض ديٝال َطـتكال يعـدّ اعتبـاز ايكؿـد
نُا ٜؿًض َاْعاً عٔ اعتبازَٚ ٙكٜٛاً يعدّ اعتباز ٙيف تَدُٝظ ايهٓص .
ل ــ ٜ ٌٖٚعترب يف حتكـل ايهٓـص نْٛـ٘ َـدؾْٛا حتـت ضـطض االزض ؾـال ٜعـِ
ا طــتٛز يف ســا٥ط أ ٚيف دبــٌ أ ٚبطــٔ غــذس ٠أ ٚحتـت سطــب ؟ ٚقــد اختًؿــت
ايهًُات ضعٚ ١قٝكا ــ ا طتٛز يف االزض ٚبٓاٖ٤ـا ا ٚخؿـٛف ا ـدؾ ٕٛحتـت
ضطض االزض ــ ٚاختًؿت َٔ سٝح االَجً ١ايؿـػسٚ ، ١ٜٚايظـاٖس نـ ٕٛايهٓـص
َؿَٗٛــا يػٜٛــا عسؾٝــا ٜعــين ضــرت ا ــاٍ ا ــدخس عــٔ االْظــاز ٚاالٜــدٚ ٟدؾٓــ٘ يف
َٛقع ستهِ حتت االزض أ ٚبـالٔ دبـٌ أ ٚيف دـداز أ ٚضتٖٛـا ثٝـح ٜتعـرز
االلالع عًٚ ٘ٝال ٜتٝطس ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝعادٜٚ ٠ؿدم عً ٘ٝايهٓص عسؾا .
ٜٚؤنــد : ٙاي ــدرب اي ــُػٗٛز بــل اي ــُشدثل ٚايؿكٗــاٚ ٤ايــٛازد يف عُــّٛ
دٛاَع اذتدٜح ايٓبٚ ٟٛيف(ايتٗرٜب)بطٓد ؾشٝض عٔ االَاّ ايؿادم(:)
ط نٌ َا نإ زناشا ؾؿ ٘ٝارتُظص ؾإ ايسناش َٖ ٛـا ازتهـص يف ايبـالٔ ٚثبـت
ؾٚ ٘ٝاضترت عٔ االٜدٚ ٟاالْظاز  ٖٛٚ ،ديَ ٌٝؤند إلعتبـاز إسهـاّ ضـرت ايهٓـص
ٚثبات زناش ٙيف االزض أَ ٚا عًٗٝـا َـٔ بٓـاٚ ٤ضتـْ . ٙٛعـِ مثـ ١أَجًـ ١ؾـػس١ٜٚ
خازدــ ١عــٔ َؿٗــ ّٛايهٓــص دصَـاً ْظــً إدخــاز ايــرٖب ا ٚضتــ ٙٛيف ؾــٓدٚم اٚ
ٚضاد ٠ا ٚحتت سطب ا ٚضتٖٛا َـُا ٜهَ ٕٛعـسض ايٛؾـَُٚ ٍٛشتُـٌ ايعجـٛز
عًٖٚ ، ٘ٝرا ايـُاٍ يكطٜ ١أخر سهُٗا َٔ ٚدٛل ايتعسٜـ َْٚش. ٙٛ
( ) 1ايٛضا ٌ٥ز: 6ل َٔ 3ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح.3
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ٚثـُ ١اَجً ١ؾػسََ ١ٜٚشٌ ايػـو ٚاالغـتباَ ٙـٔ سٝـح ؾـدم ( ايهٓـص) أٚ
ؾدم ( ايسناش ) عًٗٝا ٚميهٔ ادسا ٤ايربا ٠٤عٔ ٚدٛل ايتدُٝظ ؾٛزاً ؾٝهٕٛ
ا ــاٍ ا ػٓــ ّٛؾا٥ــد ٠جيــب ختُٝطــ٘ بعــد اضــتجٓاَ ٤ؤْــ ١االخــساز َٚؤْــ ١ا عــاؽ
ٜٚسخـ تأد ٌٝدؾع٘ يطٓ َٔ ١د ٕٚيص ّٚختُٝط٘ ضسٜعا نُا ٖـ ٛسـاٍ ايهٓـٛش
ا كطٛع َؿداقٝتٗا اذا ز تبًؼ ايٓؿال ا عل .
دـ ــ ٜ ٌٖٚعترب يف ايهٓص ن َٔ ْ٘ٛايٓكد ( ٜٔايرٖب أ ٚايؿك ١ا طـهٛنل)
أٜ ٚعُُّٗا اذا ز ٜهْٛا َطهٛنل ٜٚعـِّ غًُٖـا َـٔ ايٓكـٛد ٚايٓؿـا٥ظ ايجُٓٝـ١
ناألسذاز ٚادتٛاٖس ايـُتعازف إدخازٖا ضابكاً يٛقت اذتادٚ ١ايؿاق ١؟ .
اختاز مجع اختؿاف ايهٓص بايرٖب ٚايؿك ١ا طهٛنل ٚ ،اختـاز مجـع
آخس ايعُ ٖٛٚ ّٛاالقسل مبعٓ ٢عُ ّٛايهٓص ايٛادب ختُٝط٘ ٚ

ٛي٘ يهٌ ْٛعٍ

َٔ ايٓؿا٥ظ ايجُ َٔ ١ٓٝأسذاز نسمي ١أ ٚدٛاٖس ثَُٓٝـٜ ١تعـازف ضـابكا إدخازٖـا
يف بالٔ االزض أ ٚيف بٓا ٤أ ٚبطٔ دبٌ أ ٚضتٖٛا .
ٚقــد اضــتدٍ يالختؿــاف باي ــدرب ايؿــشٝض

)(1

ايــر ٟزٚا ٙايبصْطــ ٞعــٔ

ايسقا( )ضا٥الً عُا جيب ؾ ٘ٝارتُظ َٔ ايهٓص ؟ ٚاداب٘ :طَا جيب ايصنـا٠
يف َجً٘ ؾؿ ٘ٝارتُظصٜ ٖٛٚ ،دٍ عً ٢إ ادتٓظ ايٛادب ؾ ٘ٝايصناَ ٠جً٘ جيب
ؾ ٘ٝارتُظ  ،بتكسٜب  :إ ظاٖس ارترب ضؤاي٘ عٔ سكٝكـَ ١ـا جيـب ؾٝـ٘ ارتُـظ
َــٔ ايهٓــص ؾٝهــ ٕٛادتــٛال ظــاٖساً يف إٔ ايــر ٟجيــب ايصنــا ٠يف َجًــ٘ جيــب ؾٝــ٘
ارتُظ ٚ ،سكٝكَ ١ا جتب ايصنا ٠ؾ ٖٛ ٘ٝايرٖب ٚايؿك ١ا طهٛنل ؾهرا ايهٓص
ايٛادب ؾ ٘ٝارتُظ تـ بايرٖب ٚايؿك ١ا طهٛنل .
ٜٚسد عً : ٘ٝإ ٕ ٖـر ٙايسٚاٜـ ١ايػـسٜؿ ١يٝطـت ظـاٖس ٠يف بٝـإ سكٝكـ ١ايهٓـص
ايٛادب ختُٝط٘ ٚبٝإ َاٖٝت٘  ،بـٌ ايتعـبً ا عؿـٚ َٞٛضـؤاٍ ايـسا ٟٚتُـٌ
(  ) 1ايٛضا ٌ٥ز: 6ل َٔ 5ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح.2
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َعٓٝل

تٌُ إٔ ٜه ٕٛا ساد َٓٗا بٝإ دٓظ ايهٓص ا طـتدسز َٚاٖٝتـ٘ ؾتؿٝـد

إٔ ( ادتـٓظ ا ــاي ٞايــر ٟجتــب ايصنــا ٠يف َجًــ٘  ،ؾؿٝــ٘ ارتُــظ )  ٚ ،تُــٌ إٔ
ٜه ٕٛا ـساد َٓٗـا بٝـإ َكـداز ايهٓـص ايٛادـب ختُٝطـ٘ ؾـٛز ًا ؾتؿٝـد إٔ (ا كـداز
ا اي ٞاير ٟجتب ايصنا ٠يف َجً٘ ــ  ٖٛٚعػس ٕٚدٜٓازا ذٖبٝا ا٦َ ٚتا دزِٖ ؾكـ١
ــ ؾؿ ٘ٝارتُظ ) ؾتؿـبض ا يسٚاٜـ ١زتًُـ ١ا ـساد ادتـد ٟغـً ظـاٖسَ ٠ـاز ٜٓكـدح
غاٖد َٔ داخًٗا ا ٚقس َٔ ١ٜٓخازدٗا تٛدـب االلُٓ٦ـإ مبؿادٖـا ٚ ،اال ؾٗـٞ
زتًَُ ١سدد ٠بل استُايل قاؾس ٠ايدالي َٔ ١د ٕٚقس ١ٜٓالُٓ٦اْٝـَ ١عٓٝـٚ . ١قـد
ؾٗــِ االنجــس ــــ عًــَ ٢ــا قٝــٌ ــــ ازاد ٠ا جًٝــ ١يف ايكــدز ٚا ايٝــ ١ستــ ٢إدعـ ٢ضــٝد
ايسٜاض(قد )ٙـــ ؾـس ا ـــ إتؿـام االؾـشال ٚؾُٗٗـِ إزاد ٠ا ُاثًـ ١يف ا كـداز
ٚا ايٝـــٚ ، ١قـــد سهـــ ٢يف (ادتـــٛاٖس :ز )25 : 16تؿـــسٜض ايعالَـــ ١يف ا ٓتٗـــ٢
ٚايترنس ٠بريو ٚإضتػعس سهاٜت٘ االمجـاع يف ايهتـابل َٚ ،كتكـٚ ٢زعٗـِ يف
ايؿِٗ ٚدالي ١قدزِٖ َٚكاَِٗ ايعًُ ٞتٛؾس قسا ٔ٥يد ِٜٗعً ٢ايؿٗـِ ا ـرنٛز،
 ٖٛٚقسٜب عٓدْا يكساُُٜ ٔ٥هٔ إضتهػاؾٗا ْظً  :ــ
 -1إ زا ٟٚايؿشٝش ١عٔ االَاّ ايسقا(ْ )ؿط٘ ز ٣ٚعٔ االَاّ ْؿطـ٘
تعبًاً َـُاثالً ظاٖساً ــ بٌ ؾس ا ــ يف إزاد ٠ايــُُاثً ١يف ايكـدز ٚا ايٝـٖٚ ، ١ـٞ
ايٛازد ٠يف ا عدٕ ضأي٘ ؾٗٝا عُا اخسز َٓ٘ ــ َٔ قً ٌٝا ٚنجً ــ ٚأداب٘(: )
ط ٚيٝظ ؾ ٘ٝغ ٤ٞستٜ ٢بًؼ َا ٜه ٕٛيف َجً٘ ايصنا : ٠عػـس ٜٔدٜٓـازاص (ْ )1عـِ
ازاد ٠ا ُاثً ١يف ايكدز قطع ١ٝؾس  ١بًشاظ قٛي٘ يف ايطؤاٍ (َٔ قً ٌٝا ٚنـجً)
ٚيف ادتٛال ط ستٜ ٢بًـؼ  ...عػـس ٜٔدٜٓـازاص ٚيهـٔ ايؿـساس ١بـٌ ايٛقـٛح
ٚايظٗ ٛز َٓتؿ ١ٝيف ؾشٝشت٘ االخس ٣ايٛازد ٠يف ايهٓـص ؾـُٝهٔ إ ٜهـ ٕٛتػـاب٘
ايتعبً " َا ٜه ٕٛيف َجً٘ ايصنا " ٠يف ايؿشٝشل َكٜٛاً إلستُـاٍ ازاد ٠ا جـٌ يف
(  )1ايٛضا : ٌ٥ز: 6ل َٔ 4ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ  :ح. 1
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ايكدز ٚايهِ يف ؾشٝش ١ايهٓص ٚ ،ال ُُٜهٔ إ ته ٕٛؾـساس ١ؾـشٝش ١ا عـدٕ
َكٜٛــا الستُــاٍ خالؾــ٘ أ ٚداؾعـاً إلستُــاٍ ازادتــ٘ ــــ نُــا ٜبــدَ ٚــٔ اضــتاذْا

)(1

ايـُشكل يف بَ شح ارتُـظ ـــ بـٌ استُـاٍ ازادتـ٘ قـا ِ٥يف ْؿطـ٘ ٚتػـاب٘ ايتعـبً
ٜك ٟٛإستُاٍ ازادت٘ َٔ ٖر ٙايؿشٝش. ١
 - 2ز ٣ٚايػٝذ ا ؿٝـد يف َكٓعتـ٘

) (2

قـاٍ  ( :ضـ ٌ٦ايسقـا(َ )ـٔ َكـداز

ايهٓص اير ٟجيب ؾ ٘ٝارتُظ ) ٚقد استُـٌ بعـض أ ٚإضـتظٗس نْٗٛـا ؾـشٝش١
ايبصْط ٞايـُتكدَ ١ؾٝه ٕٛتعبً ايطؤاٍ ايـُٓك ٍٛإدتٗاداً غدؿٝاً َٔ ايــُسضٌ
ــــ ايػــٝذ ا ؿٝــد ــــ يف ؾٗــِ ضــؤاٍ ايــساٚ ٟٚقــد ْكًــ٘ بــا عٓٚ ٢ؾُٗــ٘ سذــ ١عًٝــ٘
(قدع اهلل زٚس٘ ايصنٚ )١ٝال ْطتػٗد ب٘ ٚال ْكطع ٚال ْطُـ ٔ٦بٛسـد ٠ايسٚاٜـ١
ٚيعًٗا غًٖا قد ٚؾًت ا

ايػٝذ ا ؿٝد ٚأزضـًٗا يف َكٓعتـ٘  ،يٛقـٛح تػـاٜس

ادتٛابل سٝح دا ٤ادتٛال َبتد٥اً بهًُ( ١ؾكاٍ) عكٝـب (ضـ ٌ٦ايسقـا )......
َـ ُا ٜؿٝد ْكٌ ْــ سدٜجـَ٘" :ـا جيـب ؾٝـ٘ ايصنـاَ ٠ـٔ ذيـو بعٓٝـ٘ ؾؿٝـ٘ ارتُـظ
َٚاز ٜبًؼ سد َا جتب ؾٝـ٘ ايصنـا ٠ؾـال مخـظ ؾٝـ٘ "ٚال َْشتُـٌ تَدًـٌ إدتٗـاد
ايـُسضٌ يف بٝإ دٛال االَاّ ثطب ؾُٗ٘ يًُساد ادتد َٔ ٟؾشٝض ايبصْطٞ
ألْ٘ ٜتٓاؾَ ٢ع ٚزع٘ ايـُكتك ٞيٓكٌ ْــ نـالّ االَـاّ بعـد إ قاٍ(ؾكـاٍ) أٟ
ايسقا ا طـؤٜٚ ، ٍٚهؿٓٝـا االستُـاٍ ٖٚـ ٛقسٜٓـ ١خازدٝـ ١عًـ ٢إٔ ايــُساد َـٔ
ايـُجً ١ٝــ يف ؾشٝض ايبصْط ٞا سدد َؿاد ٙــ َُُٖ ٞاثً ١ايكدز ٚايـُاي ١ٝنُـا ٖـٛ
ؾسٜض ٖر ٙا سضً ١ا ػابٗ ١يًؿشٝش ١يف بعض ؾكسات سدٜح االَاّ(. )
ٚ -3ثـُ ١قس ١ٜٓخازد ١ٝأخس ٣تك ٟٛاستُاٍ ازاد ٠ا جً ١ٝيف ايكـدز ٚا ايٝـ١
َٔ ؾشٝش ١ايبصْط ٖٞٚ ، ٞا ستهصات ايعسؾ ١ٝايٓاغ َٔ ١٦تعازف نٓص نٌ مثل
( َ ) 1طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك ٢ــ نتال ارتُظ ــ ف  78ــ  79ؾسادع .
(  ) 2ايٛضا: ٌ٥ز  : 6ل َٔ 5ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ  :ح. 6
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ٚادخاز نٌ ْؿٝظ يف االشَٓ ١ايطابك ١اي

ال تٛدـد ؾٗٝـا بٓـٛى َؤَّٓـ ١يألَـٛاٍ

ايــُدخس ٠ؾٗٝــا َٚ ،ــٔ ٖــر ٙايــُستهصات ٜتشكــل أٜ ٚتـأيـ ايــُؿدام ايعــسيف
يًهٓــص اي ــُذعَٛ ٍٛقــٛعاً يٛدــٛل ايتدُــٝظ ،ؾاْٗــا تطــاعد عًــ ٢ايعُــّٛ
ٚت ؤندٚ ،ٙيعـٌ تؿطـً ايؿكٗـا ٤يًهٓـص بأْـ٘ ( ا ـاٍ ا ـرخٛز يف االزض ) ٜؤٜـدٙ
إللالم ا ـاٍ ايـر ٜ ٟعـِ غـً ايٓكـد ٜٔـــ ايـرٖب ٚايؿكـ ١ـــ نايــشً ٞايرٖبٝـ١
ٚايٓؿــا٥ظ َــٔ ادتــٛاٖس ٚاالسذــاز ،نُــا ُُٜهــٔ تأٜٝــد ٙبؿٗــِ بعــض االقــدَل
ا كازبل يعؿس اذتكٛز نايػٝذ ا ؿٝد بًشاظ تًكٝـِٗ َٔ ؾِٗ اؾشال اال: ١ُ٥
( ا جً ١ٝيف ا كداز ٚا ايٚ )١ٝي ٛبـشد االستُاٍ  ٖٛٚقٛاّ ايتأٜٝد .
ٚ -4ثـُ ١استُاٍ قا ِ٥يف ايٓؿظ ٖٚـ ٛاستُـاٍ ؾـدٚز ايـسٚاٜتل يف زتًـظ
ٚاسد سٝح تٛد٘ ايطؤاٍ َٔ ايبصْط ٞعٔ ا عدٕ َؿؿال ــ َٔ قً ٌٝا ٚنـجً ـــ
ؾأ داب٘ االَاّ مبا ٜؿٝد اعتباز بًـٛؽ ا كـداز ا طـتدسز ايٓؿـال  ،ؾبـادز ايـساٟٚ
ــ  ٖٛٚؾك ٘ٝدً ٌٝــ يف ذاى ايـُذًظ ا

ايطؤاٍ عٔ ايهٓـصٜ ،هػــ عـٔ ٖـرا

االستُاٍ ٚ :سد ٠ايـساٚ ٟٚؾكاٖتـ٘ ا سنـ ١يرٖٓـ٘ ايٛقـاد يًطـؤاٍ عـٔ ايهٓـص،
ٚٚســد ٠ا ــس ٟٚعٓــ٘ٚ ،تػــاب٘ ايتعــبً ٜٔيف ايطــؤاٍ ٚادتــٛال َ ،ــع ظٗــٛز
االختؿاز يف ضؤاٍ ٚدٛال ايهٓص مما ٜٛس ٞبطبل ايطؤاٍ ا ؿؿٌ عـٔ ا عـدٕ
ٚتعكب٘ بطؤاي٘ عٔ ايهٓص ا ػاب٘ يًُعدٕ ٖٚ ،را االستُاٍ ــ زغِ قـعؿ٘()%25
ــ ٜؿًض َكٜٛاً إلستُاٍ إزاد( ٠ا جًٝـ ١يف ايكـدز ٚا ايٝـَ ) ١ـٔ ؾـشٝض ايبصْطـٞ
ايٛازد يف ايهٓص ٖٚ ،را االستُـاٍ ا عتـد بـ٘ قـد قـاّ يف ايـٓؿظ سـل ايتأَـٌ يف
ايؿــشٝشتل  ٚبعــد إْعكــاد ٙيف ايــرٖٔ ا تٛاقــع ٚددتــ٘ قــُٔ َــسادع

يف (

َؿــباح ايؿكٝــ٘  )116 :ؾاْــ٘ (قــد )ٙقــد ضــبكين ايٝــ٘ قــاٍ ( ايػايــب عًــ ٢ايظــٔ
ٚزٚدٖا َع ٖر ٙايؿشٝش ١يف زتًظ ٚاسد ) .
َ-5ع غـض ايطـسف عٔ دـُـٝـع َا تـكـدّ ُٜـُهـٔ تـأنـٝد عُـ ّٛايـشهِ :
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ختُٝظ ايهٓص ا طتدسز َطًكاً بؿشٝض ايسناش  ،بتكسٜب  :إٕ ا طـتدسز ـاٍٍ
دؾــل يف االزض ــــ ضــٛا ٤نــإ َــٔ اذتًــ ٞايرٖبٝــ ١أ ٚايؿكــ ١ٝأَ ٚــٔ ايٓؿــا٥ظ
ايجُ ١ٓٝنادتٛاٖس ٚاالسذاز ــ ٜؿدم عً : ٘ٝإْ٘ أخسز َا ٖ ٛزناش يف االزض ،
ؾٝات ٞارترب ايؿشٝض ط نٌ َا نإ زناشا ؾؿ ٘ٝارتُظ ص

)(1

ٜدؾع٘ ا هًـ بعد

إ ٜطتجين َٓ٘ َاؾسؾ٘ َٔ َؿازف االخساز ٚايعالز ٚطَا عادتت٘ مبايو ؾؿ٘ٝ
َا اخسز اهلل ضبشاْ٘ َٓـ٘ َـٔ سذازتـ٘ َؿـؿ ٢ارتُـظ ص ؾٗـرا خـرب ؾـشٝض
َؤند يًعُ ّٛي ٛؾسض قؿٛز دالي ١االخس .
ٜٚتشؿٌ َـُا تكدّ  :عُ ّٛايتدُٝظ ؾٛزاً يهٌ َا ُٜطـتدسز َـٔ االزض
َـُا دؾٔ ؾٗٝاٚ ،يرا ٜك ٣ٛإٔ ال ؾسم بل اخساز ايرٖب ٚايؿك ١ايــُطهٛنل
ٚبل غً ايـُطهٛنل نايـشًٚ ٞبل اْٛاع ادتٛاٖس ٚاالسذاز ايٓؿٝط. ١

البخث الثانٌ  :عدم عائدية الركاز لـنخرتم الـنال .
ٜػــرت يف ايهٓــص ا ٚايسنــاش ايٛادــب تَدُٝطــ٘ ؾــٛزاً ٜٚعــٛد ًَهــ٘ يٛادــدٙ
ا ؤَٔ  :إٔ ال تعٛد ًَه ١ٝا اٍ طًِ أ ٚسترتّ ا ـاٍ َٓٚ ،ػـأ ايػـس  :ازتهـاش
اؾٌ سسَ ١ا اٍ ايعا٥د طًِ أ ٚير ٟذَ ١أ ٚعٗد إزتهاشاً َتػسعٝاً قطعٝـاً غـً
قابٌ يإلْهاز ٚ ،ب٘ ُٜدترب إٜـُإ ايسدٌ ٚايتصاَ٘ بدَٚ . ٜ٘ٓـٔ أدًـ٘  :اذا ٚدـد
ايهٓص ا ٚايسناش يف ازض نؿاز غً ذ ٟذَ ١ا ٚعٗد ا ٚيف داز االضالّ َٔ دٕٚ
ٚدــٛد اثــس االضــالّ عًٝــ٘ ــــ بــإٔ ز تهــٔ ضــه ١اضــالَ ١ٝاَ ٚعٗــٛد ٠يف شَــٔ
االضالّ ٚبل ا طًُل ؾًَٗ ٛو يٛادد ٙا ؤَٔ باإلمجاع ٜٚدٍ عً ٘ٝايـٓـ

) (2

ايـُعترب ايـُتكدّ ط االزض نًٗا يٓا ؾُـا اخـسز اهلل َٓٗـا َـٔ غـ ٤ٞؾٗـ ٛيٓـا ص
ٚقد سًً ٙٛيػٝعتِٗ ايـُٛايل اِ .
( ) 1ايٛضا ٌ٥ز :6ل َٔ 3ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح. 3
( ) 2ايٛضا ٌ٥ز 6ل َٔ 4ابٛال االْؿاٍ ح. 12
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ٚاَا اذا ٚدد ايهٓص يف داز االضالّ  ٚعً ٘ٝأثس االضالّ بإٔ تهْ ٕٛكٛداً
َطهٛن ١يف ايعٗد االَ ٟٛا ٚايعباض ٞا ٚايعجُاْ ٞا ٚدـٛاٖس َعٗـٛد ٠يف شَـٔ
االضالّ  ،ؾاختًؿٛا يف سهُٗا  :ؾكاٍ مجع به ْ٘ٛنٓصاً ميًه٘ ٚاددُ ٚ ٙطـ٘ ،
ٚقاٍ مجع  ٖٛ :يكط ١جيب تعسٜؿ٘ َٚ .ؿسٚض نالَِٗٚ :ددإ ايهٓص يف غـً
االزض ا ًُٛن ١غدؿٝاً يـُطًِ أ ٚيـُشرتّ ا اٍ ثِ ٚزثـت أ ٚبٝعـت يٛادـد
ايهٓص ؾٗٝا ا ٚاْتكًـت ايٝـ٘ بػـً ايبٝـع ٚنـإ مثـ ١استُـاٍ عـٛد ٙايٝـ٘ ،ؾؿـٖ ٞـرٙ
االزض نأْ٘ ال خـالف يف ادـسا ٤سهـِ ايًكطـٚٚ ١دـٛل ايتعسٜــ يًُايـو اٚ
ا الى ايطابكل نُـا ضـٝأت ٚ ، ٞـتـ ستـٌ ايبشـح س٦ٓٝـر يف االَـانٔ ا باسـ١
باألؾٌ أ ٚاألزاق ٞاالْؿاٍ ٚاي

ال زل اا أ ٚاا زل ٖ ٛعُ ّٛا طًُل ــ

اعين االزض ا ؿتٛس ١عٓ ٠ٛايعاَس ٠سل ايؿتض ــ .
ٚقد اضتدٍ يًك ٍٛبهْٗٛا يكط ١ببعض ايٛد : ٙٛــ
اال : ٍٚأؾاي ١عدّ دٛاش تًَُو ايـُاٍ بال تعسٜـ بًشـاظ إٔ ايــًُه ١ٝأَـس
سادخ ٚاالؾٌ عدَ٘ .
ٚزُدّ  :بأؾاي ١عدّ تًَُو َطًِ أَُ ٚشرتّ ايـُاٍ ي٘ أ ٚأؾٌ عدّ دسٜ ٟـد
َُشرتَ ١عً ،٘ٝؾُكتك ٢االؾٌ ٖ ٛدٛاش ايتًُو ال عدَ٘ .
ٚبتعبً أٚقض  :ايـُاٍ ايـُشرتّ ايـُعؿَ ٖٛ ّٛاٍ ا طًِ أ َٔ ٚيـ٘ ذَـاّ
أ ٚعٗد َع ا طًُل ٜٚػو يف ا اٍ ا هٓٛش ن ْ٘ٛعا٥داً يـُطًِ أ ٚيـر ٟذَـ ١أٚ
عٗدَٚ ،كتكـ ٢االؾـٌ عـدّ دـسٜ ٟـد َُشرتَـ ١ا ـاٍ عًٝـ٘ ؾٝذـٛش متًهـ٘ بعـد
اسساش عدّ اسرتاَ٘ باألؾٌ ٚ ،ال ٜكس سٓ٦ٝر ن ْ٘ٛيف بًد ا طًُل ا ٚعً ٘ٝأثس
االضالّ ؾاْ٘ ٜٛدـب ظـٔ اسـرتاّ ا ـاٍ ٚال عـرب ٠بـ٘ ْ .عـِ يـ ٛؾـسض َؿـاسب١
ايهٓص يكس ١ٜٓالُٓ٦اْ ١ٝغاٖد ٠عً ٢عا٥دٜـ ١ايهٓـص طـًِ ا ٚيــُشرتّ ا ـاٍ نـإ
ا اٍ سساَا ٚال ََذس ٣يألؾٌ األخً .
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ايجاْ : ٞإ ٕ ٚددإ ايهٓـص يف ازض االضـالّ َـع ٚدـٛد اثـس االضـالّ عًٝـ٘
اَاز ٠ن ْ٘ٛعا٥د ًا رتّ ا ـاٍ بًشـاظ غًبـٚ ١دـٛد ستـرتّ ا ـاٍ َعؿـ ّٛايـدّ يف
ازض االضالّ َٚ ،از ٜجبت بكسٜٓـ ١قطعٝـ ١عا٥دٜـ ١ايهٓـص يػـً ستـرتّ ا ـاٍ ؾـال
جيٛش متًه٘ ٚالبد َٔ تعسٜؿ٘ .
ٚؾ : ٘ٝإٕ ٚددإ ايهٓص يف ازض االضالّ عً ٘ٝأٚ ٚدٛد اثس االضالّ يٝظ
اَــاز ٠قطعٝــ ١ا ٚالُٓ٦اْٝــ ١عًــ ٢عا٥دٜتــ٘ ي ــُشرتّ ا ــاٍ  ،يتعــاٜؼ ايهؿــاز َــع
ا طــًُل ٚايــرَٝل يف غايــب االَــانٔ ٚاالشَــإٚ ،إلَهــإ عا٥دٜتــ٘ ا

غــً

َُشرتّ ايـ ُاٍ ٚ ،س٦ٓٝـر َـاز ٜجبـت ـــ بكسٜٓـ ١قطعٝـ ١أ ٚإلُٓ٦اْٝـ ١غـاٖد ٠عًـ٢
عا٥دٜت٘ يــُشرتّ ا ـاٍ ا ٚغـً َُشـرتّ ايــُاٍ ؾـال ديٝـٌ عًـ ٢نْٛـ٘ يكطـ ١جيـب
تعسٜؿٗا أ ٚنٓصاً ميًو ُ ٚظٚ ،البد َٔ ايتُاع دي ٌٝاخس .
ايجايح َٛ :ثكـَُ ١شُـد بـٔ قـٝظ عـٔ ابـ ٞدعؿـس(:)ط قكـ ٢عًـٞ
يف زدٌ ٚدد ٚزقاً يف خسب ١إٔ ٜعسؾٗـا  :طؾـإ ٚدـد َـٔ ٜعسؾٗـا ٚ ،إال تـَـُتع
بٗاص ) ٖٞٚ (1ظاٖس ٠يف ن ٕٛايٛزم ـــ ايـدزاِٖ ايؿكـ ١ٝـــ ايــُٛدٛد يف ارتسبـ١
نٓصاً  ،ال أقٌ َٔ الالقٗا ؾٝػٌُ َـا نـإ ٚزقـا َهٓـٛشاً أًَ ٚكٛلـاً َـٔ ضـطض
االزض ٚقد ديّت عًٚ ٢دٛل ايتعسٜـ .
ٚؾ : ٘ٝــ أٚالً :اْ٘ ال تٛدد قسٜٓـٚ ١اقـش ١تٛدـب االلُٓ٦ـإ بظٗٛزٖـا يف
ٚددإ ايٛزم يف بالٔ ازض ارتسب ١أ ٚبإلالم ا ٛثكٚ ١إزادت٘ دـداً ٚال قسٜٓـ١
عًٚ ٢ددإ ايٛزم َهٓٛشاً يف ارتسب ١أ ٚعً ٢نٚ ْ٘ٛادـداً ألثـس االضـالّ ستـ٢
تدٍ عًٚ ٢دٛل ايتعسٜـ أ ٚعً ٢نَ ٕٛا ضتٔ ؾ ٘ٝيكط. ١
ٚثاْٝاً َ :ـع ايتٓـصٍ ٚتطـً ِٝاَهـإ االضـتدالٍ بٗـا ـا ضتـٔ ؾٝـ٘ ؾـإ تٛدـد
زٚاٜتإ يـُشُد بٔ َطـًِ َعتربتـا ايطـٓد َتكازبتـا ايــُكُ ٕٛتـدالٕ عًـ ٢إٔ
( ) 1ايٛضا ٌ٥ز: 17ل َٔ 5ابٛال ايًكط ١ح. 5
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ايداز ايـ

تٛدـد ؾٗٝـا ايـٛزم اذا ناْـت َعُـٛز ٠ؾٗٝـا اًٖـٗا ؾٗـ ٞاـِ ٚ ،اذا

ناْت خسب ١قد دً ٢عٓٗا اًٖٗا ؾايرٚ ٟدد ا اٍ اسل بٖ٘ٚ ،اتإ )(1ايسٚاٜتـإ
تؿــًشإ َك ّٝـداً إللــالم َٛثكــ ١ابــٔ قــٝظ ــــ يــ ٛاْعكــد اــا الــالم ــــ ٜٓٚــتر
اختؿاف ايتعسٜـ مبٛازد بكا ٤اٌٖ ايداز ٚارتسب ١ؾٗٝا ٚعـدّ دالٖ٤ـِ عٓٗـا،
ٚس٦ٓٝر جيب ايتعسٜـ ط ؾإ ٚدد َٔ ٜعسؾٗا ٚإال متتع بٗا ص ٚ ،أَا اذا إْـذً٢
اًٖٗا َٓٗا ؾؿسٜض ايـُعتربتل إٔ ايـُاٍ يٛادد ٖٛٚ ٙأسل ب٘ َٔ دَٛ ٕٚدـب
يًتعسٜـ ب٘ .
ٚايـ ُتشؿٌ أْـ٘ ال داليـ ١يف غـ ٤ٞعًـٚ ٢دـٛل ايتعسٜــ ٚادـسا ٤سهـِ
ايًكط ١عً ٢ا هٓٛش ا ٛدٛد يف بًد االضالّ ٚعً ٘ٝأثس االضـالّ اذا اصتًـ ٢اٖـٌ
ايداز ايـُطتدسز َٓٗا ايهٓص ٚز ٜكـِ اًٖـٗا ؾٗٝـا يٝشتُـٌ عا٥دٜتـ٘ ا

َُشـرتّ

ايـُاٍ ُُٜهٔ ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝاستُاالً َعتداً ب٘ يًٝـصّ ايتعسٜــ بـ٘ بأَـٌ ايٛؾـٍٛ
ا

َايه٘ ٖ .را نً٘ اذا عًِ أ ٚظٗس َٔ ايكسا ٔ٥ن ٕٛايهٓص عتٝكـا قـد ِٜايعٗـد

ثٝح ٜعّد ا اٍ ممـا ال َايـو يـ٘ أ ٚممـا إْكـسض َايهـ٘ ٚتؿسقـت ٚزثتـ٘ َـٔ دٕٚ
استُاٍ ايٛؾ ٍٛا

ٚزثت٘ ست ٢بعد ايؿشـ ٚايتؿتٝؼ ٚايطؤاٍ ٚايتعسٜـ .

ٚي ٛعًـِ عا٥دٜـ ١ا ـاٍ طـًِ أ ٚـرتّ ا ـاٍ ا ٚاستُـٌ إستُـاال َعتـد ًا بـ٘
ٚاَهــٔ ايٛؾــ ٍٛا

ٚازثــ٘ ا ــرتّ ا ــاٍ نُــا يــ ٛاْتكًــت االزض ايٝــ٘ بطسٜــل

ايػسا ٤ا ٚا بادي ١ا ٚااب ١ا ٚضتٖٛا َٔ لسم االْتكاٍ ٚناْـت قسٜٓـ ١عًـ ٢قـسل
عٗد ايهٓص ثٝح ٜٛدب استُاٍ عا٥د ١ٜا ـاٍ ا

ا ايـو ايطـابل عًٝـ٘ أ ٚأسـد

ا الى ايطـابكل ا تـٛازد ٜٔعًـًَ ٢هٝـ ١االزض ٚايـر ٜٔتُـٌ إ ٜهـ ٕٛاـِ
ٚزثَُ ١شرتَٛا ا اٍ سٝح ال ُٜعدّ ا اٍ ا هٓٛش ــ يف ٖر ٙاذتاي ١ـــ ممـا ال َايـو يـ٘
نُا ٖ ٛساٍ ايهـٓص ــ ََشٌ ايبشح ــ ،بٌ ُٜشتٌُ ٚدٛد َايه٘ ٚازثاً َٔ َايـه٘
( ) 1ايٛضا ٌ٥ز 17ل َٔ 5ابٛال ايًكط ١ح+1ح. 2
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االؾً ٞايهاْص ي٘  ،ؾاْ٘ ال ٜأخـر سهـِ ايهٓـص ـــ ايتًُـو ٚايتدُـٝظ ـــ ألٕ يـ٘
َايها سترتّ ا اٍ ـ ٜكٓٝا أ ٚإستُاالً َعتداً ب٘ سطب ايؿسض ـــٚ ،يف ٖـر ٙاذتايـ١
ًٜصّ ايؿشـ عٔ ا ايو تٛؾـال ايٝـ٘ ٚاٜؿـاال ايـ٘ اٜـاٖ . ٙـرا نًـ٘ َـع اَهـإ
ايؿشـ َٚ ،ع تعرزٚ ٙعدّ اَهاْ٘ اَ ٚع تعـرز ايٛؾـ ٍٛا

ا ايـو ايػـسعٞ

ٚايٝأع َٔ بًٛغ٘ ًٜصّ َسادع ١انتٗد ايعدٍ ا ؤمتٔ عً ٢اَٛاٍ االَاّ اذتذـ١
(عذٌ) ؾاْ٘ ٚيٖ ٞـر ٙاالَـٛاٍ ٚ ،انتٗـد ايعـدٍ ا ـؤمتٔ ْا٥بـ٘ يف عؿـس ايػٝبـ١
ٚٚي ٞاالَٛز ايـشطبٚ ،١ٝاًا ٜسادع إلؾالح ا ـاٍ ٚعالدـ٘ ثطـب َـا ٜعتكـدٙ
ؾــالساً يًُــاٍ ٚإؾــالساً ٜسقــ ٢بــ٘ اهلل ٚزضــٛي٘ ـــــ ٖٚــ ٛايتؿــدم با ــاٍ عــٔ
َايهــ٘ ايػــسع ٞعًــٚ ٢ادــد ٙإ نــإ ؾكــًاً أ ٚعًــ ٢غــًْٝ ، ٙابــ ١عــٔ ايــٛيٞ
اذتكٝك ٞيف ٖرا ايعؿس (عذٌ اهلل ؾسد٘ ٚزٚس ٞي٘ ايؿدا.)٤
ٚايهالّ ٖٓا ٜكع يف َٛازد اَهإ ايؿشـ ٚاستُاٍ ايتٛؾٌ ا

ا ايو

ا ٚايٛازخ إل زداع َاي٘ ايٚ ٘ٝتطً ُ٘ٝاٜا ، ٙؾاْ٘ قد اغتٗس بٝـِٓٗ يـص ّٚايسدـٛع
ا

َــٔ اْتكًــت االزض عٓــ٘ ٚتعسٜؿــ٘ اٜــا :ٙؾــإ عسؾــ٘ اقبكــ٘ ٚإال إْتكــٌ يف

ايتعسٜـ ا

ا ايو ايطـابل ا تُـٌ نٓـص ٙيـ٘ ،ؾـإ عسؾـ٘ ٚإال إْتكـٌ ا

ضـابك٘

ستٜٝ ٢أع ؾٝه َٔ ٕٛزتٗ ٍٛا ايو ا تعرز بًٛغـ٘ ٚتطـًَ ُ٘ٝايـ٘ ٜٚعـٛد اَـسٙ
ا

ايٛي ٞاذتكٝك(ٞعذٌ) ؾٝتؿدم ب٘ عً ٢ايؿكسا ٤بإذٕ انتٗد ايعدٍ .
ٚاضــتديٛا عًــ ٢يــص ّٚايتعسٜـــ ٚايتطــًَ ِٝــع َعسؾتــ٘ بكاعــد( ٠ايٝــد اَــاز٠

ا ًو)بًشاظ ٚدٛد ٜد ٚضًطٓ ١يًُايـو ايطـابل عًـٖ ٢ـر ٙاالزض ا طـتدسز
َٓٗا ايهٓص ٜٚ ،د ٙعًٗٝا اَازًَ ٠ه٘ ا حتتٗا بايتبع ؾٝعـسف بـ٘ ؾـإ عسؾـ٘ اقبكـ٘
إٜاٚ ٙإ ْؿا ٙضكطت ٜد ٙعٔ األَازٚ ١ٜعسف َٔ ضبكت ٜد ٙعً ٢االزض ؾـإ
عسؾ٘ ٚإال نإ اعرتاؾا بعدّ ن ْ٘ٛي٘  ٚتٌُ ن ْ٘ٛيطابك٘ ؾٝعسف ٖٚهرا .
ٜٚسد عً : ٘ٝقؿٛز ديٝـٌ (أَازٜـ ١ايٝـد)عٔ ايداليـ ١عًـٚ ٢دـٛل ايتعسٜــ
ؾُٝا ضتٔ ؾ: ٘ٝ
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أٚالً -ألٕ ايٝــد اَــاز ٠ا ًــو َطًكــا أَ ٟــٔ د ٕٚتٛقـــ عًــ ٢ايتعسٜـــ
ٚايؿشـ َٚعسؾ ١ذ ٟايٝد بـُاي٘ .
ٚثاْٝاً  -ألٕ ايٝد عً ٢االزض أ ٚايداز يٝطت ٜداً عً ٢ايهٓـص ايــُدؾ ٕٛيف
بالٓٗاٚ ،يٝظ ايهٓص َجٌ االثاخ ٚاالَٛاٍ ا ٛدٛد ٠ؾٗٝا ست ٢ته ٕٛي٘ ٜد عً٘ٝ
ٚي ٛبايتبع .
ٚثايجاً :أل ٕ االَاز ٖٞ ٠ايٝـد ايؿعًٝـَ ١ـٔ د ٕٚضـؤاٍ ٚاضـتعالّ ٚيـرا ٜـدؾع
ا اٍ ا
اي

ذ ٟايٝد ايؿعً ١ٝعًَ ٘ٝاز ٜٓؿ٘ ٜٓٚهس َايهٝتـ٘ ٚ ،ؾُٝـا ضتـٔ ؾٝـ٘  :ايٝـد

ناْت عً ٢االزض ا طتدسز َٓٗا ايهٓص شايت ٚاْتكًت عٓٗا ؾًٝطـت ٜـداً

ؾعً ١ٝيتهػـ عٔ ا ًه ، ١ٝبٌ تٌُ اٜ ٚظٔ خازدا عدّ دـس ٟايٝـد ايطـابك١
عًــ ٢ايهٓــص ا ٛدــٛد يف بــالٔ االزض ٚ .ايٛدــ٘ يف اختؿــاف االَازٜــ ١بايٝــد
ايؿعً ٖٛ ١ٝاختؿاف دي ٌٝاذتذٚ ١ٝاالَاز ١ٜؿٛف ايٝد ايكاُ٥ـ ١عًـ ٢ا ـاٍ
بايؿعٌ -نُا اٚقشٓا ٙيف ثٛخ قاعد ٠ايٝدٚ -عدّ عُ َ٘ٛيًٝد ايصا. ١ً٥
ٜٚؤٜد : ٙايـدرب ايؿشٝض ا تكدّ عٔ َُشُـد بـٔ َطـًِ ٜطـأٍ االَـاّ ايبـاقس
( )عٔ ايداز ٜٛدـد ؾٗٝـا ايـٛزم  ،ؾكـاٍ( : )ط إ ناْـت َعُـٛز ٠ؾٗٝـا
اًٖٗا ؾٗ ٞاِ ٚ ،إ ناْت خسب ١قد دال عٓٗـا أًٖـٗا ؾايـرٚ ٟدـد ا ـاٍ اسـل
ب٘ص ( )1ؾاْـ٘ يـ ٛاَهـٔ اضـتظٗاز الالقٗـا يــُا اذا ٚدـد ايـٛزم يف بـالٔ ازض
ايداز ٚناْت خسبٚ ١ا ؿسٚض دال ٤اًٖٗا عٓٗـا ٚاْتكااـا عـٔ ًَهٝـتِٗ ناْـت
ايؿشٝش ١ديٝالً عً ٢خالف ا ػٗٛز :عدّ ٚدٛل ايتعسٜـ ٚنٚ ٕٛادد ايهٓص
أسلّ ب٘ ٜتًُه٘ ُٜٚدُط٘  ،يهٔ د ٕٚاالضتظٗاز خـس ايكتـاد نُـا تكـدّ ْ ،عـِ
ايػل ايجاْ َٔ ٞدٛال االَاّ(َ)ؤٜد ال دي ، ٌٝبًشاظ قٛي٘ ط قد دال عٓٗا
اًٖٗا ص ْ ٖٛٚظً اْتكاٍ اٌٖ ايداز عٔ ًَهٝتٗا ْٚكًٗا ا
() 1ايٛضا ٌ٥ز 17ل َٔ 5ابٛال ايًكط ١ح. 1

غًِٖ .
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ٖرا نً٘ بًشاظ َا تكتك ٘ٝايكاعد ٠ايعاَٚ ، ١قـد حتؿـٌ َٓـ٘ اضـتٛا ٤ايؿـسع
ا بشٛخ ـ ٚددإ ايهٓص يف االزض ا بتاعَ -١ع ايؿسع ايطابل ٚ -ددإ ايهٓـص
الزل اا ؾاْ٘ هِ بهٓصٜت٘ ٚمتًه٘ ٚختُٝط٘ َٔ دٕٚ

يف األزض ا ٛات اي

ادسا ٤سهِ ايًكطْ ، ١عِ َـع استُـاٍ ٚدـٛد َايـو يًهٓـص ٚيـ ٛبايٛزاثـٖٚ ١ـٛ
سترتّ ا اٍ ـ استُـاال َعتـداً بـ٘ ٚأَهـٔ ايٛؾـ ٍٛايٝـ٘ ٚيـ ٛبـايؿشـ ٚايتؿتـٝؼ
ٚايطؤاٍ َٔ ا الى ايطابكل ٚدب نُـا تكـدّ ٚ ،اال نـإ َـٔ ََذٗـ ٍٛا ايـو
ٜتؿدم ب٘ عٔ َايه٘ ايـٛاقع ٞعًـ ٢ايٛادـد  -نـالً أ ٚبعكـاً  -بـإذٕ ايــُذتٗد
ايعدٍ عً ٢األس. ٛ
ٚقد ٜطتدٍ ثاْٝاً يًُػٗٛزٚ :دٛل ايتعسٜـ ٚإقباض ايهٓص ٔ ٜعسؾـ٘ َـٔ
ا الى ايطابكل ـ ببعض ايسٚاٜات ايػسٜؿ: ١
أَٛ -ثك ١ستُد بـٔ قـٝظ عـٔ ايبـاقس( : )ط قكـ ٢عًـ )(ٞيف زدـٌ
ٚدــد ٚزقــا يف خسبــ ١إ ٜعسؾٗــا  :ؾــإ ٚدــد َــٔ ٜعسؾٗــا ٚ ،إال تـــُتع بٗــا ص

)(1

بدع ٣ٛظٗٛزٖا يف ٚددإ ايٛزم حتت ازض ارتسبٚ ١قد أَست بايتعسٜـ .
ٚؾَٓ : ٘ٝع ظٗٛزٖا ٚعً ٢ؾسق٘ ؾايٛظٝؿ ١تكٝٝدٖا مبعتربت ٞابٔ َطًِط إ
ناْت َعُٛز ٠ؾٗٝا اًٖٗا ؾٗ ٞاِٚ ،إ ناْت خسب ١قد دً ٢عٓٗا اًٖٗا ؾايرٟ
ٚدد ا اٍ اسل ب٘ ص

) (2

ٜٓٚتر تكٝد ا ٛثكـ ١ايـ

تٛدـب ايتعسٜــ مبـا اذا بكـ٢

اٌٖ ايداز ؾٗٝا  ،ؾال تعِ َا ضتٔ ؾ - ٘ٝشٚاٍ ًَه ١ٝايطابل يًداز ٚاْتكاي٘ عٓٗا-
ٚال تدٍ عًٚ ٢دٛل تعسٜـ ا ايـو ايطـابل خاؾـَٚ ، ١كتكـ ٢ايكاعـد ٠نـٕٛ
ا اٍ ا هٓٛش ا طتدسز َـٔ ازض َٓتكًـ ١ا

ٚادـد ٙببٝـع اَ ٚباديـ ١ا ٚضتُٖٛـا

(ََ ذٗ ٍٛا ايو ) ٜعسف ٔ تٌُ نَ ْ٘ٛايها ستٜٝ ٢أع َـٔ بًـٛؽ َايهـ٘ ثـِ
ٜتؿدم ب٘ بإذٕ ايـُذتٗد ايعدٍ ْا٥ب اإلَاّ (عذٌ) ايٛي ٞاذتكٝك ٞعًٖ ٢رٙ
( 1ـ )3ايٛضا ٌ٥ز  17ل  َٔ 5ابٛال ايًكط: ١ح+5ح. 1
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االَٛاٍ انَٗ ٍٛالنٗا .
لَ -عتـــرب ٠اذتُـــًَٚ ٟهاتبتـــ٘  :عـــٔ زدـــٌ اغـــرت ٣دـــصٚزاً أ ٚبكـــس٠
يألقاس ٞؾًُا ذبـشٗا ٚدـد يف دٛؾٗـا ؾـس ٠ؾٗٝـا دزاٖـِ أ ٚدْـاًْ أ ٚدـٖٛس٠
يـُٔ ٜه ٕٛذيو ؟ ؾٛقع( : )ط عسّؾٗا ايبا٥ع  ،ؾـإ ز ٜهـٔ ٜعسؾٗـا ؾايػـ٧
يــو زشقــو اهلل اٜــا ٙص

)(1

ٖٚــ ٞتــدٍ عًــٚ ٢دــٛل ايتعسٜـــ  ،يهٓٗــا شتتؿــ١

بايبا٥ع ايـُباغس يٛادد ايؿسّ ٠ؾال تعِ ايـُُالى ايطـابكل  ،بـٌ ٖـ ٞأدٓبٝـ ١عـٔ
ايهٓص يف االزض ايـ ُػرتا ٠اي

تـٛازدت عًٗٝـا أٜـا ٍد َتعـدد ٠ؾاْٗـا ضـؤاٍ عـٔ

َؿــدام (ََ ذٗــ ٍٛا ايــو) ايــر ٟجيــب ايتعسٜـــ بــ٘ يهــٌ َــٔ تُــٌ َايهٝتــ٘
ٚأقسبِٗ إستُاال ٖ ٛباٜع اذتٝـٛإ ا ٛدـٛد يف بطٓـ٘ ؾـس ٠االَـٛاٍ ؾًـرا اَـست
بتعسٜؿ٘ ،بُٓٝا يف ايهٓـص قـد ال ُٜشتُـٌ  -إستُـاالً َعتـداً بـ٘  -عا٥دٜـًَ ١هـ٘ ا
ايبا٥ع ايطابل نُا ٖ ٛايػايب .
ٚباختؿاز  :ايـُهاتب ١يف َٛقـٛع خـاف ال ٜـستبط بــُٛقٛع ايبشـح ٚال
ٜدٍ عً ٢سهُ٘ .
دـَ -عترب ٠اضشام  :عٔ زدٌ ْصٍ يف بعض بٛٝت َهـ ١ؾٛدـد ؾٝـ٘ َْشـٛاً
َٔ ضبعل دزُٖا َدؾ ١ْٛؾًِ تصٍ َع٘ ٚز ٜـرنسٖا ستـ ٢قـدّ ايهٛؾـ ، ١نٝــ
ٜؿــٓع ؟ قــاٍ  :ط ٜطــاٍ عٓٗــا اٖــٌ ا ٓــصٍ يعًــِٗ ٜعسؾْٗٛــا ص قًــت  :ؾــإ ز
ٜعسؾٖٛا ؟ قاٍ  :ط ٜتؿدم بٗا ص

) (2

ٚظاٖس ا عترب ٠ن ٕٛايبٝت ( ؾٓـدقاً يٓـصٍٚ

ايصا٥ــسٚ ) ٜٔنــ ٕٛا ــاٍ عا٥ــداً طــًِ َُشــرتّ ا ــاٍ -ؾــاسب ا ٓــصٍ أ ٚبعــض
ايٓــاشيل ؾٝــ٘ -ؾــأَست بتعسٜـــ ا ـــاٍ بأَــٌ ايٛؾــ ٍٛا
ٚؾاسب ا ٓصٍ اعسف ايٓاع ا ٚاقسبِٗ ا
( ) 1ايٛضا ٌ٥ز 17ل َٔ 9ابٛال ايًكط ١ح+1ح. 2
( ) 2ايٛضا ٌ٥ز 17ل َٔ 5ابٛال ايًكط ١ح. 3

َايهــ٘ ايػـــسع، ٞ

َعسؾتـٖ٘ -ـٌ ٖـَ ٛايهـ٘ اّ بعـض

( ................................................... )120ؾك٘ ارتُظ ٚاالْؿاٍ

ْصال -ٙ٤ؾٛدب إ ٜطاٍ ؾاسب ا ٓصٍ ٚاًٖ٘ ايكاُ٥ل عً ٘ٝبأٌَ ايتعسف عً٢
َايه٘ ٖٚ .را ادٓ

ع ُا ضتـٔ ؾٝـ٘ ـ ايهٓـص ا ٛدـٛد يف بـالٔ ازض َٓتكًـ ١عـٔ

َالى ضابكل َا بك ٞقد ال ُٜشتٌُ عا٥دٜت٘ ا

ٚاسد َٔ ا الى ا تٛازد ٜٔعً٢

االزض ا ٚايداز ا طتدسز َٓٗا ايهٓص .
ٚاذتاؾٌ عدّ ٚقٛح دالي ١ايسٚاٜات ارتاؾٚ ١عدّ اْطبام ايكاعد ٠ايعاَ١
يًدالي ١عًٚ ٢دٛل تعسٜـ ا ايو ايطابل ؾايطابل ستٜ ٢عـسف ايهٓـص اسـدِٖ
ؾٝدؾع اي َٔ ٘ٝغً ب ١ٓٝا ٚميل أٚ ٚؾـ نُا شعـِ مجـع  ٚإغـتٗس ستـ ٢إدعـٞ
عً ٘ٝاالمجاع  ،يهٓ٘ يٝظ إمجاعاً تعبدٜا ناغؿا عٔ ق ٍٛا عؿـ )( ّٛيكـ٠ٛ
استُاٍ َدزنٝت٘ َٚ ،دزن٘ قاعد ٠ايٝد ٚبعض ايسٚاٜـات ا تكـدّ ْكاغـٗا  ،ؾـال
ُُٜهٔ ايؿتٝـا بـٌ ضتتـا ٚدٛبـا يف تعسٜؿـ٘ يــُٔ ٜـتُهٔ َـٔ ضـؤاي٘ َـٔ ا ـالى
ايطابكل ا تٛازد ٜٔعً ٢ايـداز :ؾـإ عسؾٗـا اسـدِٖ ٚاعطـ ٢تعسٜؿـ ًا أ ٚعالَـ١
تؤند ًَه٘ إٜا ٙـــ ٚإ ناْت عالَ ١شتتؿس ٠زتًَُٓ ١طبك ١عًٝـ٘ -دؾعـ٘ ايٝـ٘ ٚإال
تؿدم ب٘ بإذٕ ايـُذتٗد ايعدٍ عً ٢األسٚ ٛدٛباً ؾـإ نـإ ؾكـًاً َُشتادـاً
اي- ٘ٝنالً أ ٚبعكا  -ؾٗ ٛاسل ب٘ اذا اذٕ ايـُذتٗد ايعدٍ ٜتًُه٘ ُٜٚدُط٘ .
ٖــرا اذا استُــٌ عا٥دٜــ ١اي ــُاٍ ي ــُطًِ ا ٚي ــُشرتّ ا ــاٍ ٚز ٜبًػــ٘ بعــد
ايطؤاٍ ٚايتعسٜـ ٚ ،إ ز َٜشتٌُ عا٥دٜت٘ يـُايو َُشرتّ ايـُاٍ يه ٕٛايهٓـص
قدٜـُاً دداً ال ٜتٛقع بكاَ ٤ايو ي٘ باإلزخ ا ٚال ٜتٛقع بًٛغ٘ ؾَٗ ٛـاٍ ال َايـو
ي٘ ٜتًُه٘ ُ ٚط٘ .
ٚيف َٛازد استُاٍ عا٥د ١ٜايهٓص اير ٟعً ٘ٝاثـس اضـالّ ؾـاسب٘ ٚعـسّف بـ٘
ا ــالى ايطــابكل تعــل عًــَ ٢دعٝــ٘ إٔ ٜعسّؾــ٘ بٓشــٜ ٛؤنــد عــٛد ًَهــ٘ ايٝــ٘ اٚ
بٛؾـ ٜٓطبل عً ٘ٝستٜ ٢دؾع اي ٘ٝمبا اْـ٘ َايـو غـسعاً َٛثـٛم بــُايهٝت٘ٚ ،ال
دي ٌٝعًَ ٢ا ق َٔ ٌٝاْ٘ ٜدؾع ٔ ٜعسؾ٘ ٜٚدع َٔ ٘ٝغً ٚؾـ أ ٚب ١ٓٝأَُٜ ٚـل
بٌ البد َٔ ايتشكل عٔ َايه٘ ٚاٜؿاي٘ اي ٘ٝبعد ايتٛثل َٔ ؾدم دع ٣ٛا ًه١ٝ
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ستٜ ٢ؤد ٟا اٍ ا ؤمتٔ عً ٘ٝا

َايه٘ ٚؾاسب٘ ايػسعٖٓ َٔٚ ، ٞـا يـ ٛادعـاٙ

انجس َٔ غدـ ٚدب ادسا ٤قٛاعد ايككا ٤ايػسع ٞاالاـ ٞسطـب ا ـٛاشٜٔ
ايؿكٗ ١ٝا ٓطبكٖ ، ١را نً٘ اذا ًَو االزض ا طتدسز َٓٗا ايهٓص .
ٚأ َا يًَ ٛو َٓؿع ١االزض ا طتدسز َٓٗا ايهٓص نُا ي ٛاخسد٘ َٔ ازض
َطتأدس ٠اَ ٚطتعاز ٠اَ ٚباس ١االْتؿاع َٔ غً عٛض َكابٌ ؾٝأتَ ٞا تكدّ َٔ
ٚدــٛل ايتعسٜـــ عًــ ٢األســٚ ٛضــؤاٍ ا ايــو ايػــسع ٞعــٔ عا٥دٜــ ١ايهٓــص
ًَٚهٝت٘ اذا ظٗـس َـٔ ايكـسا ٔ٥نـ ٕٛايهٓـص قسٜـب ايعٗـد ٚايطـؤاٍ بهٓـص ٙا ٚز
ٜظٗــس نْٛــ٘ قــد ِٜايعٗــد ْ -ظــً سهــِ ايهٓــص يف االزض ايـــُػرتآَٚ ، -٠ػــأ
االستٝا  :غٗس ٠ايؿتٝا بايتعسٜـ ٚايطؤاٍ َع اْ٘ ال تكتك ٞقاعد ( ٠ايٝد اَاز٠
ا ًو ) َايهٝتـ٘ ؾاْـ٘ سٝـح َٜشتُـٌ عـٛد ًَهـ٘ ايٝـ٘ نـٛازخٍ ٜعـسف ؾـإ عسؾـ٘
ٚاعط ٢عالَ ١تؤنـد عـٛد ًَهـ٘ ايٝـ٘ دؾعـ٘ ايٝـ٘ ٚ ،إ ز ٜعسؾـ٘ أْ ٚؿـا ٙعسّؾـ٘
ا ايو ايطابل اذا استٌُ عٛد ًَهـ٘ ايٝـ٘ ٖٚهـرا ستـٜٝ ٢ـأع َـٔ بًـٛؽ َايهـ٘
ؾٝتؿدم ب٘ عً ٢األس ٛعٔ َايه٘ ٚبإذٕ ايـُذتٗد ايعدٍ .
ٚإٕ ظٗس َٔ ايكسا ٔ٥ن ٕٛايهٓص قد ِٜايعٗد ال ُٜتٛقع ي٘ َايو أ ٚال ُٜتٛقـع
َعسؾت٘ ٚاٜؿاٍ نٓص ٙاي ٘ٝؾُٝهٓ٘ تًَُهـ٘ ٚتَدُٝطـ٘ ،أ ٟاذا ز َٜشتُـٌ عا٥دٜتـ٘
رتّ ا اٍ ميهٔ ايٛؾ ٍٛايٚ ٘ٝاٜؿاٍ َاي٘ بايؿشـ ٚايطؤاٍ ٚايتعسٜـ .
ٚقد حتؿٌ َٔ ََذُٛع َا تكدّ :
إٕ َا ٜطتدسد٘ َٔ ايهٓـص اذا استــ بكسٜٓـ ٍ١تػـٗد عًـ ٢قـدّ عٗـد ٙدـداً
ٚضبل شَإ نٓص ٙيف اشَٓ ١قدمي ١ثٝح ٜتعرز عادَ ٠عسؾٚ ١ازث٘ َٚايهـ٘ بايؿعـٌ
ا ٚؿــٌ االلُٓ٦ــإ باْكساقــ٘ َــع ٚزثتــ٘ ثٝــح ال ٜتٛقــع يــ٘ َايــو َٛدــٛد
بايؿعٌ أ ٚال ٜتٛقـع بًٛغـ٘ -يـ ٛنـإ -ؾهأْـ٘ َــُا ال َايـو يـ٘ ؾٗـرا نٓـص ميًهـ٘

ٚادـــد ٙا ـــؤَٔ ٚعًٝـــ٘ تَدُٝطـــ٘ ٚقـــد أسـًــــّ٘ ايـسضــــٚ )S(ٍٛآيــــ٘()Œ
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يـًـُـــؤَٓلط ؾُــا اخــسز اهلل َٓٗــا َــٔ غــ ٧ؾٗــ ٛيٓــا ص )ٚ (1اذا ز ٜهــٔ ايهٓــص
ََشؿٛؾاً بكسٚ ١ٜٓأثس غاٖد عً ٢قدّ عٗد ٙأ ٚنإ غاٖد عًـ ٢قـسل عٗـد نٓـصٙ
ٚدؾٓ٘ يف االزض ثٝح استٌُ إَهـإ ايٛؾـ ٍٛايهـ٘ٚ -يـ ٛبـاإلزخٚ -دـب
ايتعسٜـ عً ٢األسٚ ٛضؤاٍ ا ايو ٚضابك٘ :ؾإ ٦ٜظ َٔ بًٛغ٘  َٔٚاٜؿاٍ
ا اٍ اي ٘ٝؾََٗ ٛذٗ ٍٛا ايـو ٜتؿـدم بـ٘ عـٔ َايهـ٘ بـإذٕ انتٗـد ايعـدٍ عًـ٢
األس ، ٛضٛا ٤ناْت االزض َـًُٛن ١ي٘ اَ ٚـًُٛن ١ايـُٓؿع ١اَ ٚباستٗا .
ٖٚهرا سهِ االزض ايـًُُٛن ١باإلسٝا ٤اذا ٚدد ؾٗٝا ايهٓص ٜأت ٞايتؿؿٌٝ
ا تكدّ  ،ؾال ؾسم بل االزاقٚ ، ٞاْـُا ايؿـسم يف استُـاٍ عا٥دٜـًَ ١ـو ايهٓـص
رتّ ا اٍ ٚاَهإ ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝبايؿشـ ٚايتعسٜـ ٚيف عدّ استُاي٘ ا ٚعدّ
اَهاْ٘ ٚاهلل ايعاز ثكا٥ل أسهاَ٘ .

البخث الثالث  :ظرط الهصاب .
ايـُعسٚف ٚايـُػٗٛز ب ِٗٓٝاْ٘ ٜػـرت يف ٚدـٛل ارتُـظ ؾـٛزاً يف ايهٓـص
ٚايسناش  :بًٛؽ قُٝت٘ عػـس ٜٔدٜٓـازا ذٖبٝـا  ،بـٌ ادعـ ٞعًٝـ٘ االمجـاع  ،يهـٔ
سه ٞعٔ أ َاي ٞايؿدٚم ٚغٓ ١ٝابٔ شٖس ٠نـ ٕٛايٓؿـال دٜٓـازاً ٚاسـداً ٚ ،ز
صتد َدزنا اُا  ،بُٓٝـا ايكـ ٍٛا ػـٗٛز ٜدعُـ٘ ٜٚـدٍ عًٝـ٘  :ؾـشٝض ايبصْطـٞ
ا تكدّ عٔ االَاّ ايسقا( : )ط َـا جيـب ايصنـا ٠يف َجًـ٘ ؾؿٝـ٘ ارتُـظ ص

) (2

ٚضـبل اضــتظٗاز ( ايــُجً ١ٝيف ايكــدز ٚايــُايَٓ ) ١ٝــ٘ خاؾــ ١د ( ٕٚايــُجً ١ٝيف
ايـشكٝكٚ ١ايـُاٖٚ ) ١ٝد ٕٚااللالم ايػاٌَ اُا يعدّ إسـساش نـ ٕٛا ـتهًِ يف
َكاّ بٝاْ٘ ٚ ،قد ضبل عسض ايػٛاٖد ا تعدد ٠عً ٢ايؿِٗ ا دتاز .
ٖٚر ٙايـُجًـ ١ٝايـُطتـظـٗس َٔ ٠ايٓــ ايـؿشـٝض تـكتـك ٞاعتـباز ايـٓؿال
() 1ايٛضا ٌ٥ز 6ل َٔ 4ابٛال االْؿاٍ ح. 12
() 2ايٛضا ٌ٥ز 6ل َٔ 5ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ ح. 2
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ايصن ٟٛيف ايٓكدٚ ٜٔاغـرتال٘ يف ٚدـٛل ختُـٝظ ايهٓـص ؾـاذا أخـسز نٓـصا
ذٖبٝا َطهٛنا قـدز عػـس ٜٔدٜٓـاز ًا أ ٚأخـسز نٓـصا ؾكـٝا َطـهٛنا قـدزَ ٙـأتٞ
دزِٖ أ ٚأخسز نٓصا ذٖبا ا ٚؾك ١غـً َطـهٛنل أ ٚأخـسز دـٖٛس ٠أ ٚسذـساً
قُٝت٘ اقٌ ايٓؿابل ايـُرنٛز - ٜٔعٓد عدّ تطا ٟٚقُٝتُٗا ايتبادي ١ٝايطٛق- ١ٝ
ٜؿدم اْ٘ جتب ايصنا ٠يف َجٌ ٖرا ايكدز ؾؿ ٘ٝارتُظ ٚتٓطبل ايؿشٝشٜٚ ١جبت
ا طًٛل .
ٚال ٜعتــرب ايٓؿــال يف نــٌ دؾعــ ١اذا اخــسز ايهٓـص عًــ ٢دؾعــات َتؿــً ١اٚ
َتكطع ١ثٝح تعد اخسادا ٚاسدا عسؾا ا ٚاخسد٘ َٔ ظسٚف َتعدد ٠يف اٚقات
َتؿسقــ ١ألدــٌ االضــرتاسٚ ١يــبعض االغــساض سٝــح ٜعــد نٓــصاً ٚاســداً عسؾـاً ،
ؾٝهؿ ٞبًٛؽ ََذُٛع٘ ايٓؿال ٚجيس ٟيف ايهٓص َـا ضـبل يف ا عـدٕ َـٔ اضـتجٓا٤
ايـُؤَْ - ١ؿازف االخساز ٚايعالز ٚ -نؿاٜـ ١بًـٛؽ ايٓؿـال قبـٌ اضـتجٓاٗ٥ا ،
َٚا ضبل َٔ سهِ اغرتاى انجـس َـٔ ٚاسـد يف اخـساز نٓـص ؾـازد ٚنؿاٜـ ١بًـٛؽ
ََذُٛع ايهٓص ايٓؿال ٚإ ز تبًؼ سؿ ١نٌ ٚاسد َِٓٗ ايٓؿال .
ثِ ٜكع ايهالّ يف ايبشح ايسابع :
وجداى الـنال يف جىف حًىاى :
قد اغتٗست ايؿتٝا باْ٘ اذا اغرت ٣داب ١ا ٚضتٖٛا مما ٜه ٕٛيف ٜد ايبـا٥ع ؾـرت٠
ال قُٝـ ًا ـــ دـٖٛس ٠ا ٚعكٝكـ ١ا ٚضتُٖٛـا ـ
قبٌ ايبٝع ؾٛدد ا ػرت ٟعٓد ذثٗـا َـا ً
ؾأخسدٗا َٔ دٛف اذتٛٝإ ٚدب عً ٘ٝتعسٜـ ايبا٥ع  :ؾإ عسؾـ٘ ضـًُ٘ إٜـا،ٙ
ٚإٕ دًٗ٘ أْ ٚؿا ٙنإ ا اٍ يٛاددٚ ٙعً ٘ٝمخط٘ ٚ ،قد إدع ٞعً ٘ٝاالمجاع اٚ
عــدّ ارتــالفٚ ،اضــتدٍ يــ٘ بؿــشٝض اذتُــً ٟا ــس ٟٚيف ايهــايف ٚايؿكٝــ٘ َــع
اختالف ٜطً ال ٜكسّ بدالي ١ايٓـ عًَ ٢ا ضتٔ ؾٚ ، ٘ٝقد تكـُٔ ايطـؤاٍ عـٔ
زدٌ اغرت ٣دصٚزاً أ ٚبكس -٠أ ٚغا ٠أ ٚغًٖا ،ؾك - ٘ٝيألقاس -ٞأ ٚغًٖـا،
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ؾك -٘ٝؾًُا ذبـشٗا ٚدد يف دٛؾٗا ؾس ٠ؾٗٝـا دزاٖـِ ا ٚدْـاًْ ا ٚدـٖٛس - ٠أٚ
غً ذيو َٔ ا ٓاؾع ،ؾكٝـ٘ -يــُٔ ٜهـ ٕٛذيـو ؟ ؾٛقـع (: )ط عسؾٗـا ايبـا٥ع
ؾإ ز ٜهٔ ٜعسؾٗا ؾايػ ٤ٞيو زشقـو اهلل اٜـا ٙص )ٚ (1ارتُـظ غـً َـرنٛز يف
ايٓـ ايؿشٝض أؾالً  -يف َٛزد دٌٗ ايبـا٥ع با ـاٍ ٚتًَُـو ايٛادـد يـ٘ٚ -قـد
اضتدٍ عً ٘ٝبدع ٣ٛاالمجاع تازٚ ٠عدّ ارتالف اخس ٖٛٚ ٣إمجـاع َـدزنٞ
غــً تعبــدٚ ٟال ٜهػـــ عــٔ قــ ٍٛا عؿــ )( ّٛدصَ ـاً  ،نُــا اضــتدٍ عًٝــ٘
بتٓكٝض َٓا تَدُٝظ ايهٓص ٚٚدداْـ٘ يف ا ـاٍ ا طـتدسز َـٔ دـٛف اذتٝـٛإ ،
ٚبتٓص ٌٜا اٍ ا ٛدٛد يف دٛف اذتٛٝإ َٓصي ١ايهٓص ا دؾ ٕٛيف بالٔ االزض ،
ٚنالُٖا ظٔ ال ُٜذدٚ ٟال ٜهػـ عٔ ايـشل ؾايظاٖس عدّ ٚدٛل ايتدُـٝظ
ؾــٛزا ٚاي ــُطُ ٔ٦بــ٘ نْٛــ٘ ؾا٥ــدَ ٠هتطــبَٜ ١ذــب تَدُٝطــٗا بعــد اضــتجٓاَ ٤ؤْــ١
ايـُعاؽ يطٓ ٍ١نطا٥س ختُٝظ ايؿٛا٥د ٚاألزباح .
ٚقد أٚدبت ايؿـشٝش ١تعسٜــ ايبـا٥ع خاؾـ١طعسّؾٗا ايبـا٥ع ؾـإ ز ٜهـٔ
ٜعسؾٗا ؾايػ ٤ٞيـو ص ٖٚـرا ايــُاٍ  -بػـض ايٓظـس عـٔ ايــدرب ايــدافٖ -ـٛ
ََذٗــ ٍٛا ايــو ًٜــصّ تعسٜؿــ٘ يهــٌ َــٔ َٜشتُــٌ عا٥دٜــ ١ا ــاٍ ايٝــ٘ ْ ،عــِ سٝــح
إٔ ايبــا٥ع اذا ؾــسض ٚدــٛد اذتٝــٛإ عٓــد ٙؾــرتَ ٠ــٔ ايٛقــت ثٝــح ُٜتٛقــع ؾٝــ٘
ابتالعــ٘ َــاٍ ايبــا٥ع ؾتهــ ٕٛعا٥دٜــ ١اي ــُاٍ اي ــُٛدٛد يف دٛؾــ٘ ا

باٜعــ٘ ٖــٛ

ايـُشتٌُ االق ٣ٛأ ٚايـُظٓ ٕٛبكدز ٜصٜد عً ٢غً ٙنجًاً  ،ؾٝعسّف ايبا٥ع س٦ٓٝرٍ
َكدَ ً١يًٛؾ ٍٛا

ا ايو ٚ ،يعً٘ يرا أَـس االَـاّ()يف ايؿـشٝش ١بتعسٜــ

ايبا٥ع خاؾ ١د ٕٚذنس غً ،ٙؾايسٚا ١ٜظاٖساً عً ٢لبل ايكاعد ٠ايعاَ. ١
ٖٓٚا اَٛز ُْشككٗا -:
أ-اذا استٌُ َػرت ٟاذتٛٝإ استُاالً قٜٛاً  :عا٥د ١ٜا اٍ يػً باٜع٘ نايبا٥ع
() 1ايٛضا ٌ٥ز 17ل  َٔ 9ابٛال ايًكط ١ح+ 1ح. 2
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ايطابل عً ٘ٝا ٚداز ٙيه ْ٘ٛبا٥ع دٛاٖسَٜ ٙشتُـٌ نـ ٕٛايــشٛٝإ قـد ضـسح ا
ََشٌ دٛاٖس ٙؾابتًع ٚاسد ، ٠ؾٌٗ َٜذب تعسٜؿ٘ ؟ .
أَا اذا اعتُـدْا َكتكـ ٢ايكاعـد ٠ايعاَـ ١ؾايظـاٖس ٚدـٛل ايتعسٜــ بًشـاظ
ن ٕٛايـُاٍ َؿدام ( ََذٗ ٍٛا ايو ) ايـُشه ّٛبًص ّٚتعسٜؿ٘ ٚايؿشـ عـٔ
َايه٘ َٔ نٌ َٔ تٌُ عا٥د ١ٜا ـاٍ ايٝـ٘  .يهـٔ ظـاٖس ايؿـشٝش ١اختؿـاف
ايتعسٜـ بايبا٥ع اال ٍٚد ٕٚغًَٚ ، ٙكتك ٢الالق٘ عدّ ٚدـٛل تعسٜــ غـً
ايبا٥ع االٚ ٍٚإٕ إستٌُ عا٥د ١ٜايـُاٍ يًػً بٌ ٜهاد ٜه ٕٛؾسٜــشٗا طعسّؾٗـا
ايبا٥ع  ،ؾإ ز ٜهٔ ٜعسؾٗا ؾايػ ٤ٞيو ص ؾٝؤخر ب٘ تعبداً .
ل -ي ٛز ٜعسف ايبا٥ع ا اٍ ايك ِّٝا طتدسز َٔ دٛف اذتٛٝإ اير ٟباعـ٘
أ ٚز ٜؿؿ٘ ؾـشٝشا ٚز ْٛدـب تعسٜــ غـًٚ ٙإٕ إستُـٌ عا٥دٜـ ١ا ـاٍ ايٝـ٘
تعبداً بايٓـ ايؿشٝض ايطٓد ايٛاقض ايدالي ، ١ؾُكتك ٢ايكاعدٖ ٠ـ ٛايتؿـدم
با اٍ عٔ َايه٘ ،يهٔ ايٓـ ايؿشٝض ؾسٜض يف ن ْ٘ٛيٛادد ٙطؾايػ ٤ٞيـوص
ؾـٝـؤخر ب٘ تعبداً بايتػسٜع ايـُٓؿٛف ؾشٝشا تَدؿٝؿاً يف عَُٛات ايتؿدم
بـُذٗ ٍٛا ايوٚ ،يٝظ تَدؿؿاً -نُا اؾـاد اضـتاذْا)(1ايــُشكل( قـد -)ٙبـصعِ
خسٚز ايـُٛزد عـٔ َٛقـٛع ( ََذٗـ ٍٛايــُايو ) ؾـإ ايؿـسّ ٠بعـد َـا أنًتٗـا
ايداب ١تعدّ ( تايؿاً) عسؾاً ٚساٍ ايؿس ٠ساٍ ايطـؿ ١ٓٝايػازقـ ١ا طـتدسز َـا ؾٗٝـا
بايػٛف يف ؾدم ( ايتايـ ) عسؾاً ٚاذا ٚدد ٙأسد نإ زشقـاً ددٜـداً ٚعَٛـٌ
ذاى ا اٍ َعاًَ ١ايتايـ ،ال أْ٘ َاٍ يـُايو ََذٗ. ٍٛ
ٖٚرا غسٜب ٚقٝاع عذٝب ؾإ ايؿس ٠بعد َا تأنًٗا ايدابٜ ١عدٖا ايعـسف
َاال (قا٥عا) يف ايػايب اذا ز ٜعًُٛا ابـتالع ايدابـ ١اـا ٚقـد عجـس عًٗٝـا عٓـد
ذثٗا ٚؾتض بطٓٗا ٜٚعد ٕٚا اٍ ايكا٥ع ََذٗ ٍٛا ايو ٜتؿشؿـ ٕٛعـٔ َايهـ٘،
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الف ا اٍ ايطـاقط َـٔ ايطـؿ ١ٓٝايػازقـ ١ؾاْـ٘ ٜعـدّ (تايؿـاً) عسؾـاً ُٜٚعـدّ ٚادـدٙ
َستصقاً يسشم ددٜد  ،بُٓٝا اذا الًـع َػـرت ٟاذتٝـٛإ عًـ ٢ايؿـسّ ٠ؾٗـٚ ٛادـد
َاٍ (زتٗ ٍٛا ايو) ٚيرا جيب عً ٘ٝتعسٜــ ايبـا٥ع ٚتطـً ُ٘ٝيـ ٛعسؾـ٘ ٚاعطـ٢
ٚؾؿ٘ٚ ،إ ال تؿدم عٔ َايه٘  ،يهٔ ايٓـ اخـسز َـا ضتـٔ ؾٝـ٘ عـٔ عَُٛـات
ايتؿدم تَدؿٝؿاً َع بكا ٤ايـُٛزد حتت َٛقٛع (ََذٗ ٍٛا ايو) .
دــ ـ اذا ز تُـٌ عا٥دٜـ ١ا ـاٍ ا

ايبـا٥ع خاؾـ ١أ ٚإستُـٌ قـعٝؿا ؾٗـٌ

جيــب تعسٜؿــ٘ ؟ َكتكــ ٢الــالم ايــٓـ ايؿــشٝض ـ ثطــب ظــاٖس ٙبــدٚاً ـ ٖــٛ
ٚدٛل ايتعسٜـ ست ٢اذا ز تٌُ عا٥د ١ٜا اٍ ا

ايبا٥ع  ،ؾً ٛاغرت ٣غـصاال

َٔ ؾا٥د ٙؾٛز ؾٝد ٙا ٚاعرتف ي٘ ايبـا٥ع بكـسل ؾـٝد ٙثٝـح ز تُـٌ نـٕٛ
(ؾس ٠ا اٍ) ي٘ ٚال تٌُ عادٚ ٠ي ٛقعٝؿا  ،يهٔ ال ٜبعـد اختؿـاف اذتهـِ :
ٚدـٛل ايتعسٜــ بــُٛازد استُـاٍ عا٥دٜـ ١ا ـاٍ ا
ا تعازف ـ ٚال ٜعِ َٛازد ايكطع بعدّ عا٥دٜـ ١ا ـاٍ ا

ايبـا٥ع ـ نُـا ٖـ ٛايػايـب
ايبـا٥ع نـايػصاٍ ا ؿـٝد

اير ٟباع٘ ؾا٥د ٙؾٛز ؾٝد ٙيـُٔ سكس ايـُهإ  ،ؾً ٛاستٌُ عا٥د ١ٜا اٍ ا
ايبا٥ع ٚي ٛقعٝؿاً (  ) % 10الستُاٍ بكا ٙ٤عٓدَٚ ٙهج٘ ٚيٜ ٛطًاً ثٝـح
اْتكاٍ َاي٘ ا

دٛؾ٘ بعد اؾطٝادٚ ٙاخر ٙا

تُـٌ

بٝت٘ ٚ ،س٦ٓٝر جيب عً ٘ٝتعسٜــ

ايبا٥ع تعبداً بإلالم ايٓـ ايؿشٝض .
ٖٚــرا ايتؿؿــ ٌٝآتٍ يف ايطٝــٛز اي ــُؿٝد ٠اي ــُػرتا : ٠إٕ استُــٌ ا ػــرتٟ
عا٥د ١ٜا اٍ ا طتدسز َٔ دٛؾٗـا ا

ايبـا ٥ع ـ ٚيـ ٛقـعٝؿا ـ عسّؾـ٘ اٜـا ٙنُـا اذا

استٌُ َهج٘ يف بٝت٘ ا ٚتسبٝت٘ ي٘ َد ٠يف بٝت٘ قبـٌ بٝعـ٘ عًٝـ٘ٚ ،إ قطـع ا ػـرتٟ
بعدّ عا٥د ١ٜا اٍ ا طـتدسز َـٔ دـٛف ايطـً يتـٛؾس غـٛاٖد قطعٝـ ١يدٜـ٘ نـإٔ
ٜؿٝد ٙاَاَ٘ ٜٚبٝع٘ اٜا ٙز جيب تعسٜـ ا ػرت ٟاٜاٜٚ ٙه ٕٛا اٍ يٛادد. ٙ
د  -سٝح إٔ ا اٍ ا طـتدسز َـٔ دـٛف اذتٝـٛإ ا ػـرت ٣ا ٚا ٓتكـٌ ايٝـ٘
عا٥د يـُايو ََذٗ ٍٛؾٗ ٛاَاْ ١يف ٜد ا ػرت ٟايٛادد ي٘ ؾالبد َٔ تعسٜـ ايبا٥ع
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ٚالبد َٔ ايتٛثل َٔ عا٥د ١ٜا اٍ اي ٘ٝبإعطاٚ ٤ؾــ َطـابل ٜهػــ عـٔ عـٛد
ًَه٘ ايٚ ٘ٝال ٜهؿ ٞزتسد ادعا ٘٥بٌ البـد َـٔ َعسؾـ ١ايبـا٥ع با ـاٍ ٚٚؾـؿ٘ اٜـاٙ
ثٝح ٜٛثل بعا٥دٜت٘ اي. ٘ٝ
ٖـ  -قد اخـتـ ايـٓـ ايؿـشٝض -عًـ ٢زٚاٜـ ١ايهًـٝين -بٛدـدإ ا ـاٍ يف
دٛف دصٚز ا ٚبكس َٔٚ ، ٠ايكسٜب دداً عدّ اختؿاف اذتهِ بُٗا ٚعَُ٘ٛ
يٓظًاتُٗا َٔ اذتٛٝاْـات ٚايـدٚال ٚايطٝـٛز ايــُسبّا ٠ايـ

تبتًـع ا ـاٍ أَ ٚايـ٘

ق ١ُٝنايػاٚ ٠ايددادٚ ١ايػصاٍ ٚضتٖٛا ؾال خؿٛؾ ١ٝقطعا مبكتك ٢ا ستهصات
ايؿكٗ ١ٝيف ؾـسع َـٔ ؾـسٚع ا ـاٍ انٗـَ ٍٛايهـ٘ ايـالشّ تعسٜؿـ٘ ٚمبكتكـ ٢ظٗـٛز
اضتٛاٗ٥ا َٔ ايٓـ ايؿشٝض ـ عً ٢زٚا ١ٜايؿدٚم  :ط اغرت ٣دصٚزاً أ ٚبكـس٠
أ ٚغا ٠أ ٚغًٖا يألقاس ٞأ ٚغًٖاص ٖ َٔٚ ،ر ٙاذتٛٝاْات ايطٛٝز ٚايطـُو
ا سب ٢يف اَانٔ خاؾ ١اَٝ ٚا ٙشتتؿ ١اذا اغرتاٖا ٚٚدد يف دٛؾٗا َاال ذا ق١ُٝ
جيب تعسٜـ ايبا٥ع ب٘ اذا نإ ا ػرت ٟتٌُ عا٥دَ ١ٜايه٘ ا

ايبا٥عٚ ،ألدـٌ

االستُاٍ جيب ايتعسٜـ  ،ال َٔ دٗ ١نـ ٕٛايبـا٥ع ذا ٜـد عًـٖ ٢ـرا ا ـاٍ نُـا
د ي٘ عً ٘ٝدصَاً ـ أعين ايٝد ايؿعً ١ٝايهاغؿ ١عـٔ
أؾاد اضتاذْا ) (1ا كل ،ؾاْ٘ ال َ َٜ
ا ًهٚ - ١ٝبعد٥ر اذا ز ٜعسف ايبا٥ع ا اٍ أ ٚز ٜعط ٚؾؿَ٘ ؾا اٍ يٛادد. ٙ
ش -اذا ٚدــد َــاال ذا قُٝــ ١يف دــٛف

هــ ١اغــرتاٖا َــٔ ايط ـٛم اَ ٚــٔ

ايؿا٥د ا َٔ ٚا سب ٞيف االسٛاض ؾٌٗ جيب تعسٜؿ٘ ؟  ٌٖٚجيـب ايتؿـدم بـ٘
نطا٥س االَٛاٍ انَٗ ٍٛالنٗا اذا سؿٌ ايٝاع َٔ ايٛؾ ٍٛاي ِٗٝ؟.
ْطب ا

ايعالَ ( ١قـدٚ ) ٙدـٛل ايتعسٜــ ٚيعًـ٘ اخـر مبكتكـ ٢ايكاعـد٠

ايعاَ ، ١يهٔ ا ٓطٛل ا

ا ػٗٛز عدّ ٚدٛل ايتعسٜـ بايدز ٠أ ٚادتٖٛس ٠أٚ

ضتُٖٛــا َ ــُا ٜٛدــد يف بطــٔ ايطــُو ا ٚايطــًٖٚ ،ــرا ٖــ ٛاالقــسل بًشــاظ إٔ
(َ) 1طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك ٢نتال ارتُظ . 107 :
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ايطُهٚ ١ايطٝـٛز َــًُٛن ١باذتٝـاشٚ ٠االضـتٝالٚٚ ٤قـع ايٝـد عًٗٝـا ٚ ،ايؿـا٥د
داٌٖ بٛدٛد ا اٍ ايك ِٝيف بطٓٗا ٚغاؾٌ عٓ٘ بايهً ١ٝؾًِ ٜكؿد سٝاشت٘ بـٌ ز
ٜتشكــل َٓــ٘ االضــتٝالٚ ٤ايٝــد ا ككــ ١يًشٝــاش ٠ا ًُهــ ١ؾًــِ ميًــو َــا يف دــٛف
ايطُه ١ا ٚايطـً ــــ ٚيـ ٛبـايتبع ــــ ستـٜ ٢سادعـ٘ ا ػـرتٜٚ ٟعسّؾـ٘  :ؾـإ عسؾـ٘
ٚاعط ٢أ ٚؾاؾ٘ اقبك٘ اٜاٚ ٙدؾع٘ ايٚ ، ٘ٝسٓ٦ٝر ؾايظاٖس ن ٕٛا اٍ ا ٚادتٖٛس٠
يف دٛف ايطُو ا ٚايطً ٖ َٔ ٛا باسات االؾًَ ١ٝـا داّ ز تُـٌ ا ػـرتٟ
نْٗٛا ايو ََدؿٛف َُشرتّ ا اٍ -نُا ٖ ٛايػايـب -ؾٝهـ ٕٛا ـاٍ ا طـتدسز
َٔ دٛف ايطُهْ ١ظً ايطُه ١ايؿػً ٠اي

ابتًعتٗا ايطُه ١ايهبً ٠ا ٚايطـً

ايهبً ثِ ؾـٝد ٚبٝـع ٖٚـًَ ٞـو ا ػـرت ٟميًهٗـا بايٝـد ٚاذتٝـاشٚ ٠االضـتٝالْ ، ٤عـِ يف

َٛازد ٜتٛقع ا ػرت ٟعٛد ًَو ايؿس ٠ـ ادتٖٛس ٠يف ادتـٛف ـ يباٜعٗـا نايطـُو
ٚايطً ا سب ٢يف اَانٔ شتؿٛؾ ١ا ٚاسٛاض َا ٤شتتؿ ١اذا اغـرتاٖا َٓـ٘ بعـد
َهــح شَــين يًشٝــٛإ يف تسبٝتــ٘ ثٝــح تُــٌ عا٥دٜــ ١ا ــاٍ ا

ايبــا٥ع ؾٝذــب

ايتعسٜـ ٚضؤاٍ ايباٜع :ؾإ عسؾ٘ ٚٚؾؿ٘ ٚإال ؾايػ ٤ٞيٛادد ٙزشم زشقـ٘ اهلل
إٜاٖ . ٙرا تَُاّ َا ازدْا بٝاْ٘ بًشاظ ا ٛزد ايجايح َٔ َٛازد تعًل ايـدُظ .
ثِ ٜكع ايبشح يف ايـُٛزد ايسابع :
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الـجىاير الـنصتخرجة بالغىص :
قد اضتؿاقت ايٓؿٛف عٔ اٌٖ بٝت ايٓبـ )S(٠ٛيف اجيـال ارتُـظ ؾُٝـا
ٜطتدسز بايػٛف يف ا ٝا َٔ ٙدٛاٖس ٚاسذاز ٚاَـٛاٍ مثٓٝـ ١ذات قُٝـ ١عايٝـ،١
 ٖٞٚتٓدزز يف عُ ّٛايٓـ ايكسآْٚ ٞاالؾٌ ايتػسٜع ٞايعظ ِٝط َا غُٓتِ َٔ
غ ٤ٞص ؾإ ادتٛاٖس ٚاالسذاز ٚايدزز ا طتدسد ١بـايػٛف يف َٝـا ٙايبشـس اٚ
ايٓٗس ايعظَ ٖٛ ِٝؿدام ( َا غِٓ االْطإ ٚظؿس ب٘ ْٚاي٘ ٚؾاش ب٘ ٚسؿٌ عً٘ٝ
) ؾًرا امجع ؾكٗا ٤االَاَ ١ٝعًٚ ٢دٛل ارتُظ ؾٛزا ؾُٝا ٜطـتدسز بـايػٛف
َٔ ايدزز ٚادتٛاٖس ٚايٓؿا٥ظ ْ .عِ ٚقع ايبشح ٚارتؿاّ ايعًُ ٞيف دٗات :

البخث االول  :تَخديد مىضىع الغىص .
ٚقع ارتالف بل ايؿكٗا ٤يف عُ ّٛا ٛقٛع ٚقٝك٘ َٔ دٗتل َ :ـٔ سٝـح
ا اٍ ا طتدسز  َٔٚسٝح ْٛع ١ٝاالخساز ٜٚ ،كع ايبشح قُٔ َسسًتل :

الـنرحلة االوىل  :يف عنىم الـنىضىع مو حًث املال الـنصتخرج.
ايـُػٗٛز تعُ ِٝايـشهِ بايتدُٝظ يهٌ دٖٛسٚ ٠دزْ ٠ؿٝط ١تطتدسز َـٔ
دــٛف ا ــاُٜٚ ، ٤شهــ ٢عــٔ ضــٝد ا دازى(قــد )ٙتَدؿٝؿــ٘ بــايعٓرب ٚايًؤيــؤ
ايـُطتدسز بايػٛف يٛزٚدُٖا يف ؾشٝض اذتً

ايـر ٟضـأٍ ايؿـادم ()

عٔ ايعٓرب ٚغٛف ايًؤيؤ  ،ؾكاٍ( :)ط عً ٘ٝارتُظ ص)ٖٚ (1را ايتدؿـٝـ
بٝتين عًَُ ٢دتاز :ٙعدّ ايعٌُ بػً ارترب ايؿشٝض ٚعًـ ٢اعتكـاد ٙإٔ ال خـرب
ؾــشٝض غــً ٖــرا  ،ؾٝشتــاز ايتعــد ٟا
ٚايدزز ا

غــً ( غــٛف ايًؤيــؤ) َــٔ ادتــٛاٖس

امجاع تعبد ٟعً ٢عدّ ايؿؿٌ .

ٚايظاٖس ٖـ ٛايتعُـ ِٝيٛدـٛد االخبـاز ا عتـرب ٠ضـٓد ًا ايٛاقـش ١داليـ ١عًٝـ٘
ْظً َعترب ٠ابٔ اب ٞعًُ عٔ غً ٚاسد عٔ ايؿادم ( : )ط ايـدُظ عً٢
() 1ايٛضا: ٌ٥ز 6ل َٔ 7ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ  :ح. 1
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مخط ١اغٝا : ٤عًـ ٢ايهٓـٛش ٚا عـادٕ ٚايػـٛف ......ص)َٚ (1عتـرب ٠عُـاز عـٔ
ايؿادم ( : )ط ؾُٝا سز َـٔ ا عـادٕ ٚايبشـس ٚايػُٓٝـٚ ١اذتـالٍ ا دـتًط
باذتساّ اذا ز ٜعسف ؾاسب٘ ٚايهٓٛش ارتُظ ص (َٚ )3عترب ٠ايبصْط ٞعٔ ستُـد
بــٔ عًــ ٞعــٔ ابــ ٞاذتطــٔ ( : )ضــأيت٘ عُــا ــسز َــٔ ايبشــس َــٔ ايًؤيــؤ
ٚايٝــاقٛت ٚايصبسدــد  ،ؾكــاٍ(: )طاذا بًــؼ قُٝتــ٘ دٜٓــازا ؾؿٝــ٘ ارتُــظص

()4

ٖٚــر ٙايسٚاٜــَ ١عتــرب ٠عٓــدْا ٚإ نــإ ( ستُــد بــٔ عًــ ) ٞزتٗــ ٍٛاذتــاٍ إال
إٔ زٚاٜــ ١ايبصْطــ ٞعٓــ٘ ٚقــد عــسف إ ال ٜــس ٟٚاال عــٔ ثكــ ١ناؾٝــ ١يف اعتبازٖــا
ٚقبٛاــا ٚ ،ثـــُ ١زٚاٜــات قــعٝؿ ١تؿــًض َؤٜــداً يًتعُــ ِٝا دتــاز  ،ؾــٝعِ نــٌ
دٖٛس ٠ا ٚدز ٠تطتدسز بايػٛف َٔ قعـس ايبشـاز َـٔ د ٕٚؾـسم بـل ادتـٛاٖس
ا عدْ ١ٝنايٝاقٛت ٚايعكٝل ٚايصبسدد ٚبل ايٓبات ١ٝنايٝطس ايـرٖ ٟـْ ٛبـات ُٜٓـٛ
يف بعض ايبشاز ٜٚطتدسز ٜٚؿٓع َٓ٘ ايطبش ١ايجُٚ ١ٓٝغًٖا .
ٜٓٚبػــ ٞاالغــاز ٠ا

ٚدــ٘ اعتبــاز زٚاٜــ ١عُــاز اي ـ

زٚاٖــا ايؿــدٚم يف

ارتؿــاٍ عــٔ ابٝــ٘ عــٔ ستُــد بــٔ ٝــ ٢عــٔ ستُــد بــٔ عٝطــ ٢عــٔ اذتطــٔ بــٔ
ال ـ عـٔ عُـاز بـٔ َـسٚإ
ستبٛلٖٚ -را ايطٓد َعترب ال اغـهاٍ ؾٝـ٘ عٓـدْا أؾـ ً
ٖٚرا ستٌ االغهاٍ يف ايطٓد ايرٚ ٟؾؿ٘ بايك ٠ٛيف اذتدا٥ل ٚادتٛاٖس ـ َبشح
اذتالٍ ا دتًط باذتساّ ـ ٚبا ؿـشض يف ا طتُطـو ٖٓـا ٚقـعؿ٘ اضـتاذْا ا كـل
(قد )ٙيف َعذِ زداي٘ (ز )281 : 12سٝح قاٍ َ ( :ـٔ ا تُـٌ قٜٛـا إ ٜهـٕٛ
عُ از بٔ َسٚإ يف ٖر ٙايسٚا ٖٛ ١ٜايهً

د ٕٚايٝػهس ) ٟيهٓ٘ ؾشض ايطـٓد

ٖٓا يف تكسٜس ثح ارتُظ (فٚ ، )74+109ال ٜبعد عٓدْا ؾش ١ايسٚاٚ ١ٜقبٍٛ
ايسدٌ يف زٚاٜت٘ ٚ ،ذيو :
أٚالً  ٖٛٚ :ايـُـعتـُـد قـٜٛـ ًا :إٕ (عـُاز بٔ َسٚإ) يف أضاْـٝـد األسادٜـح
() 4 (ٚ) 3(ٚ ) 1ايٛضا : ٌ٥ز 6ل  َٔ 3ابٛال َا جيب ؾ ٘ٝارتُظ  :ح + 7ح + 6ح. 5
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ٚنًُات ايـُشدثل َسدد بل أ

ا ٤ثالث - ١ال بل اثٓل ِٖٚ -ايٝػهس ٟايرٟ

ٚثكـ٘ ايٓذاغــ ٞؾـس ا ٚيــ٘ نتـال بػــٗاد ٠ايٓذاغـٚ ٞايػــٝذ ٚغًُٖـاٚ :بــل
ايهً

ٚايكٓدُٖٚ ٟا زتٗٛالٕ ٚ ،اال

ا ٤ايجالث ١يف لبكٚ ١اسـد ٠تكسٜبـا عًـ٢

َا ٜظٗس َٔ اضاْٝد ايسٚاٜـات ٚ ،اذا الًـل اضـِ زا ٍٚيف ضـٓد ؾاْـ٘ ٜٓؿـسف ا
ا عسٚف اٜ ٚتبادز ا

ا ػٗٛز اير ٟي٘ اؾٌ أ ٚنتال ٖٓ ٖٛٚا ايٝػهس ٟا ٛثل

ؾإ ؾاسب ايهتال ٜػتٗس ٜٚعسف بربن ١نتاب٘ ايرٜ ٟأخرٖ ٙرا ٚذاى ٜٚكـسمٙ
ٜٚطتٓطــد٘ أٜ ٚكــسم ٙعًــ ٢غــٝد٘ ٜٚأخــر ادــاش ٠ؾٝــ٘ ٚ ،باختؿــاز  :ايهتــال
ٜٛدب عاد ٠اغتٗاز ؾـاسب٘ ٜٓٚؿـسف الـالم االضـِ ايٝـ٘ يتعـازف ذنـس ٙبـل
ايسٚا َٔ ٠ايطبك ١ايالسك َٔ ١د ٕٚيكب ا ٚممٝص عٓـد اغـرتاى اؾـٌ االضـِ بـل
اؾساد  ،ؾإ ا ٓظٛز ا كؿـٛد عـادٖ ٠ـ ٛؾـاسب ايهتـال ٖ ،ـرا نًـ٘ بٓـا ٤عًـ٢
تعدد ايػدـ ثالثا .
ٚثاًْ ٝا  -:يك ٠ٛاستُاٍ احتاد ( ايٝػهس (ٚ ) ٟايهً

) ٚنُْٗٛا يكبا عُاز،

بٌ ٜظٗس َٔ االزدب ًٞٝيف داَع ١احتادُٖا بتّ ًا ٖٚ ،ـ ٛقسٜـب ؾـإ ايهًـ

يكـب

ز َْذد ٙإال يف َػٝد ١ايؿكٚ ٘ٝيف زٚا ١ٜعٔ ايؿادم ( )يف ايؿكٝـ٘ (ز : 2ح
 ) 802قد ؾسح ؾ ٘ٝبايًكب ٚالًل االضِ يف بك ١ٝزٚاٜات عُاز يف ايؿك ، ٘ٝؾاذا
مت االستُاٍ ؾَٗٛ ٛثل يف ؾٗسضت ايٓذاغٖٚ ، ٞرا َؤٜد .
ٚثايجاً  -:يسٚا ١ٜابٔ اب ٞعُـً زٚاٜـتل عـٔ ( عُـاز بـٔ َـسٚإ ) َطًكـ ًا :
إســـداُٖا يف بعـــض أسهـــاّ ايٓهـــاح ٚزدت يف ايهـــايف (ز : 5فٚ )467يف
ايتٗرٜب (ز 7فٚ ) 270ثاْٝتُٗـا يف بعـض اسهـاّ ايٛؾـ ١ٝيف ايهـايف (ز: 7
ٚ )62يف ايتٗرٜب ( زٚ )236 : 9يف ايؿك ( ٘ٝزَ ٖٞٚ ، ) 172 : 4جـٌ زٚاٜتٓـا
َٔ سٝح الالم ( عُاز بٔ َسٚإ ) َٔ غً يكب ٚزٚاٜت٘ عٔ ايؿادم ()
ٚقد عسف ( ابٔ اب ٞعًُ )  -عًَ ٢ا سهـ ٢ايٓذاغـ ٞيف ؾٗسضـت٘ ٚايػـٝذ يف
عدت٘  -اْ٘ ال ٜسٚ ٟٚال ٜسضٌ إال عٔ ثك. ١
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ٚايـشاؾٌ ٚثٛقٓا ايػدؿ ٞباعتباز زٚا( ١ٜعُاز بٔ َسٚإ) ايـُبشٛث. ١

املرحلة الثانًة  :عنىم املىضىع مو حًث نىعًة االخراج .
قد تبل َٔ عسض ْؿٛف ايسٚاٜـات اخـتالف ايعٓـٛإ ا ـأخٛذ ؾٗٝـا :
ؾؿــ ٞانجسٖــا عٓـٛإ ( ايػــٛف ) ٚيف اثٓــتل َٓٗــا (َــا ــسز َــٔ ايبشــس) ؾٛقــع
االختالف بل ايؿكٗـا( ٤زض) يف حتدٜـد ا ٛقـٛع َـٔ دٗتُٗـا ٚبُٗٓٝـا عُـّٛ
ٚخؿــٛف َــٔ ٚدــ٘ ًٜتكٝــإ يف ادتــٛاٖس ٚايــدزز ايٓؿٝطــ ١ايـ

تطــتدسز َــٔ

ايبشس بايػٛف ؾاْ٘ زتُع ايعٓٛاْل ٚايكدز ا تٝكٔ ايـُذُع عً ٢نَٛ ْ٘ٛقٛعاً
يٛدٛل ايتدُٝظ ؾٛزاً ٚ ،االغـهاٍ يف َـٛزد ٟاؾـرتام ايعٓـٛاْل ُٖٚـا َ(:ـا
َٜدسز بايػٛف يف ايٓٗس ) َ ( ٚا َٜدسز َٔ ايبشس بػً ايػٛف) نأخر ٙبآي ١أٚ
َٔ ضطض ا ا ،٤ؾُا ٖ ٛا ٛقٛع سكٝك ١؟ ٚايـُشتُالت َتعدد: ٠
أ -خؿــٛف ايعٓــٛإ ادتــاَع يًكٝــد ٜٔا ٓؿٛؾــل (َــا ــسز َــٔ ايبشــس
بايػٛف) ٜتشؿٌ َٔ تكٝٝد عٓٛإ بعٓٛإ ا َٔ ٚتكٝٝد الالم نٌ َٔ ايٓؿـل
باالخسٚ ،قد اعترب ٙبعكِٗ ضتٛاً َٔ ادتُع ايعسيف بل ا كُْٛل ا ٓؿٛؾـل
بعد ؾكدإ ايدي ٌٝايٛاقض ا ٚايػاٖد ايكالع عًَٛ ٢قٛع ١ٝاسـدُٖا َطـتكال
ٚبعد ظٗٛز َعترب ٠ابـٔ ابـ ٞعُـًط ارتُـظ عًـ ٢مخطـ ١اغـٝا ٤ص يف اذتؿـس
بايعٓا ٜٔٚارتُط ١ؾٝشتاز تهجً ايعٓـا ٜٔٚا

ديٝـٌ قـالع ـسز بـ٘ عـٔ ظـاٖس

اذتؿسَ ٖٛٚ ،ؿكٛد ٖٓا سطب ايؿسض .
ل -اعتباز عٓٛإ ( ايػٛف ) َٛقٛعا َطتكال ٚازداع عٓٛإ ( َا سز
َــٔ ايبشــس ) ايٝــ٘ بًشــاظ غًبــ ١االخــساز َــٔ ايبشــس ٚإال ؾــايػٛف يف االْٗــاز
ايعظ ١ُٝايعُٝكَ ١تشكل ٚ ،قد دٍ عًٖ ٢را ايعٓـٛإ َطـتكالَ :عتـرب ٠ابـٔ ابـٞ
عًُ ٚؾشٝش ١اذتً

ٚزٚاٜات اخس ٣قعٝؿ ١تؿًض َؤٜداًٚ ،اغتٗس ايعٓـٛإ

َٛقٛعا يف نًُات ايؿكٗآَ ٤ر ايكدّ .
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دــ -اعتبــاز عٓــٛإ ( َــا ــسز َــٔ ايبشــس ) َٛقــٛعا َطــتكال يــٛزٚد ٙيف
زٚاٜـتل َعتـربتل ـ عـٔ عُـاز بـٔ َـسٚإ ٚعـٔ ايبصْطـ ٞـ َـع ازدـاع عٓـٛإ
(ايػٛف) اي ٘ٝبًشاظ غًب ١حتكل االخساز بطسٜل ايػٛف د ٕٚاآلالت .
د  -اعتبــاز نــٌ ٚاســد َــٔ ايعٓــٛاْلَ( :ــا ــسز َــٔ ايبشــس) (ٚايػــٛف)
َٛقٛعاً َطتكالً يًتدُٝظ َٔ دَٛ ٕٚدب يًتكٝٝد ٚادتُع بل ايعٓٛاْل يعدّ
ايتٓــايف بُٗٓٝــا بؿعــٌ نُْٗٛــا َجبــتل ٚال تــداؾع بــل ا جبــتل ٜؿــشّض ايتكٝٝــد،
ٚايـشؿس ايـُطتظٗس َٔ ؾـشٝش ١ابـٔ ابـ ٞعُـً يـٝظ ؾسٜــشاً يف ايــُٓع َـٔ
اقاؾ ١عٓٛإ َٛدب يًدُظ َٓ ٖٛٚؿٛف يف بعـض ايسٚاٜـات ايؿـشٝش،١
ٚعً ٢ؾسض ايـُٓع ؾٗ ٛدي ٌٝغسع ٞقابٌ يًتكٝٝـد بـايعٓٛإ االخـس ( َـا ـسز
َٔ ايبشس) ٚيٝظ ديٝال عكًٝا آبٝاً عٔ ايتدؿٝـ  ،نٝــ ال ؟ ٚقـد حتكـل قطعـا
تكٝٝــد ٙبؿاقــٌ ايـــُؤَْ ١ـــٔ االزبــاح ٚايؿٛا٥ــد ؾـــُٝهٔ تكٝٝــد ٙثاْٝــا بعٓـــٛإ
(االخــساز َــٔ ايبشــس) ،نُــا ال غــاٖد ٚاقــض عًــ ٢زدشــإ اســد ايعٓــٛاْل
ا ٓؿٛؾــل ا ٚعًــ ٢اْــ٘ ا ــساد ادتــد ٟيًػــازع د ٕٚغــًٚ ، ٙال ديٝــٌ عًــ٢
ايرتدــٝض بايػًبــٚ ١اخــساز ايٓــادز -يــ ٛنــإ مثــْ ١ــدزٚ ، - ٠ال ديٝــٌ عًــ ٢يــصّٚ
ازداع اسدُٖا ا

االخس بٌ ال َؿشض ي٘ َع ظٗٛز ايعٓٛإ ٖ -را ٚذاى -يف

ايدخاي ١ايتاَ ١يٛدٛل ارتُظ ؾٛزاً ،ؾـإ ازدـاع عٓـٛإ ا

آخـس مبجابـ ١ايػـا٤

ايديٚ ٌٝدؾع ظٗـٛزَ ٙـٔ غـً غـاٖد ٚاقـض َؿـشض يـ٘ ،بـٌ اْـ٘ َـع ٚدـٛد
ايٓؿٛف ايؿشٝش ١اآلخر ٠يعٓٛاْل َُدتًؿل  -نُا َسّ -ؿـٌ ايعًـِ بتعًـل
ارتُظ مبا اخسز بايػٛف َٔ االْٗاز ا ٚاخسز َٔ ايبشس بػً ايػٛفٚ ،ميٓـع
ٖرا ايعًِ االمجايَ ٞـٔ ايسدـٛع ا

اؾـٌ ايـربا ٠٤يف غـً ََذُـع ايعٓـٛاْل :

َــٛزد ٟاالؾــرتام  ،ؾًــرا ْأخــر بــايعٓٛاْل ايـــُٓؿٛؾل يف َــٛزد ٟإؾرتاقُٗــا
 ٚي ٛبـشد االستٝا ايٛدٛب ٞايـُرب ٤ٟيرَ ١ايـُؿذَ ١ايـُطتؿ

ٚايـُشؿٌ يـٝكل بـسا٠٤

ٖٓٚ . -ا ثٛخ تستبط بتشكٝل ايـُٛقٛع :
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األ :ٍٚإٕ ظاٖس ايعٓٛاْل ( االخساز َٔ ايبشس )  ( ٚايػٛف ) ٖ ٛاخساز
ادتٛاٖس ٚايدزز ا ته ١ْٛيف قعس ا ـا ٤د ٕٚايطـُو ٚضتـَ ٙٛـٔ سٝـٛإ ،ؾٝدـسز
ايطُو ٚضت ٙٛعٔ دا٥س ٠ؾدم ايعٓٛاْل ا ٓؿٛؾل  ،بٌ قد ٜكـاٍ  :اْـ٘ ٜكطـع
بارتسٚز عٔ ايٓؿٛف ٚاْؿساؾٗا عٓـ٘ ْاغـً ٦ا َـٔ تعـازف اخـساز اذتٝـٛإ َـٔ
ايبشس بطسٜـل ايؿـٝد ال بـايػٛف  ،يهـٔ يـ ٛؾـسض اخـساز سٝـٛإ َـٔ ايبشـس
بــايػٛف ؾُــٔ ايكسٜــب عــدّ

ــ ٍٛايٓؿــٛف ا بشٛثــ ١يــ٘ بًشــاظ ايتطــاز

االزتهاش ٟايؿكٗاٚ ٞ٥ا تػسع ٞعً ٢عدّ عُ ّٛايٓؿٛف إلخساز اذتٛٝإ اٚ
عً ٢اختؿاف ؾدم عٓٛإ ايػٛف ٚاالخساز  -يف ْظس ايعسف ٚا تػـسع- ١
عً ٢اخساز ادتـٛاٖس ٚايـدزز د ٕٚاذتٛٝاْـات ٚ ،ميهـٔ إ ٜؤٜـد اسٜـإ ضـً٠
ايـــُتػسع ١عًــ ٢اضــتدساز ايطــُو َــٔ ايبشــس َــٔ د ٕٚتَدُٝطــ٘ ؾــٛزاً ،يهــٔ
يف إســساش إَكــا ٤ايطــً ٠غــسعاً اغــهاٍ  ،ال أقــٌ َــٔ عــدّ إســساش االَكــا،٤
ؾتكؿس ايطً ٠عٔ دزد ١ايدالي. ١
ايجاْ :ٞالبد َـٔ إسـساش ؾـدم عٓـٛإ (االخـساز َـٔ ايبشـس) ؾـال ٜعـِّ َـا
أخسد٘ ايبشس اذا ٖاز ٚأيكا ٙعً ٢ضاسً٘ يعدّ ؾـدم االخـساز  ،نُـا ال ٜعـِّ
َا نإ لاؾٝاً عً ٢ضطض ايـُاٚ ٤دربـ٘ ٖٚـ ٛيف ايطـؿ ١ٓٝأ ٚعًـ ٢ضـاسٌ ايبشـس
يعدّ ؾدم ايعٓٛاْل (ايػٛف) ( ٚاالخساز َٔ ايبشس) عسؾاً ٚ .االخساز َـٔ
ايبشس قد ٜتشكل بايػٛف ٖٚ ،ـرا قـدز َتـٝكٔ ٚزتُـع ايعٓـٛاْل ا ٓؿٛؾـل ،
ٚقد ٜتشكل بػـً غـٛف نـإٔ ـسز ادتـٛاٖس ٚايـدزز بآيـ ١ا ٚدٗـاش ايهرتْٚـٞ
ٜتؿــد ٣يًؿشـــ يف قعــس ا ٝــا ٙثــِ ٜتشكــل اخسادٗــا َــٔ د ٕٚغــٛف ؾٝذــب
ايتدُٝظ استٝالاً سطـبُا تكـدّ تكسٜبـ٘ ٚ ،قـد سدٗـا َـٔ ايٓٗـس ايعظـ ِٝبػـً
غــٛف ؾٗــ ٛؾا٥ــدَ ٠هتطــب ١جيــب ختُٝطــٗا بعــد اضــتجٓاَ ٤ؤْــ ١ا عــاؽ يطــٓ ١إذ
ال ٜٓطبل عً ٘ٝاسد ايعٓٛاْل ا ٓؿٛؾلْ ،عِ ٖـ ٛؾا٥ـدٚ ٠يف نـٌ َـا اؾـاد ايٓـاع َـٔ
قً ٌٝأ ٚنجً ُٜجبت ايـدُظ .
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ٚقد ٜكاٍ > إٕ إط٬م ؾخٝذ ) (5ايبصْط ٞر فُٝا َٜصسج َٔ ايبخس َٔ ايً٪ي٪
ٚايٝاقٛت ٚايصبسدد اذا بًغ قُٝتغ٘ يٜٓغازا ففٝغ٘ اـُغظ د ييٝغٌ ًغٚ ٢دغٛ
ايتصُغغٝظ فُٝغغا َٜصغغسج َغغٔ ايبخغغس بغغغب غغٛف ف٬بغغد َغغٔ ايفتٝغغا ايكط ٝغغ ١يٕٚ
ا٫حتٝاط.
ٚف > ٘ٝإ املتبايز َٔ ايٓـ ايؿخٝذ ٖ ٛا٫شساج َٔ ايبخس بطسٜل ايغٛف
يت ازف٘ ٚا تٝايٜٚ ، ٙؿًذ ٖرا قس ١ٜٓازتهاشَُ ١ٜختف ١بايٓـ َاْ  ١غٔ اْ كغاي
اط٬ق٘ ٫ ،اقٌ َٔ دّ احساش ازاي ٠ا٫ط٬م ددا َٔ ايٓـ ايؿخٝذ فٝكؿس
ٔ ايد٫ي ٢ً ١ايٛدٛ

قط ٝا ٜٚؿذ ا٫حتٝاط .

دغ  -اذا فسض ته ٕٛدٖٛس ٠ا ٚيز ٠يف ب ض اْٗ٫غاز اي يُٝغْ ١يغب يدًغ١
ٚايٓٚ ٌٝاشسدٗا َٓٗا بايغٛف ٚدب ٢ً -ا٫حٛط َ -تصُٝط٘ أشرا بغ ط٬م
ايٓـّ ايياٖس يف ت ًل اـُظ بغايغٛف َغٔ يَٛ ٕٚدغب يتكٝٝغد ٙبغايغٛف يف
ايبخسٚ ،يٝظ ٚدٛ

ايتصُٝظ إحتٝاطا أشرا بٓؿٛف (ا٫شساج َٔ ايبخغس)

ب يغا ٤شؿٛؾ ١ٝايبخس ٚايت د ٟاىل ايٓٗس -نُا افٝدٚ ،-ذيو ي دّ ايغغُؿخذ
إليغاٛٓ ٤إ أ ٚقٝد َأشٛذ يف ْـ ؾخٝذ ايطٓد  ٚدّ ايػاٖد ً ٢ا٫يغا. ٤
ي ٫ٚ -بغد َغٔ ؾغدم ٓغٛإ ( ايغغغٛف ) ًغَ ٢غا َٜصغسج َغٔ اؾغغٛاٖس اٚ
ايدزز ايٓفٝط َٔ ١ايبخس أ ٚايٓٗس ،فاذا اف يف بطٔ املاٚ ٤حاش دٖٛس ٠ا ٚيز٠
ْفٝطًَ ١هٗا ٚٚدب ً ٘ٝؽُٝطٗا ًٜ ٫ٚ ،صّ إٔ ُٜصسدٗا ايغغا٥ـ بٓفطغ٘ ب غد
حٝاشت٘ ٜٚتخٌُ بٚ ٘٦ثكً٘ فً ٛزبط ايغٛاف اؾٖٛس ٠أ ٚايدز ٠عبٌ أ ٚبآي ١ثِ
شغغسج َغغٔ ايبخغغس ٚدغغربٗا ُايغغ٘ َغغٔ بغغاطٔ املغغاًَ ٤غغو ٚٚدغغ٘ ًٝغغ٘ ايتصُغغٝظ
ٚذيو يؿدم (ايغٛف ) ٚا٫شساج بايغٛف ٚ ،قد ا رتف ب٘ ب ٚاحغد َغٔ
ايفكٗاٚ ،٤ي ً٘ َٛقع تؿدٜل اي سف اـاف َٔ ايغٛاؾني .
() 5ايٛضا ٌ٥ج:

 َٔ 7ابٛا
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ٜ ٌٖٚؿدم ( ايغٛف ) ًٜ َٔ ٢غتغٓا ٍٚايغذغٖٛغس( َٔ ٠ايغغٛاف) ايرٟ
َتخكل َٓ٘ ايغٛف قط ٝا ٚؼكل َٓ٘ ا٫ضتٚ ٤٬ٝاؿٝاش ٠هلا ؟ فإ مل ٜتخكل َٔ
(ايغُتٓاٛ )ٍٚف ٚحٝاشٚ ٠متًو ا ٚؼكل َٓ٘ ايغٛف ٚقد ضغبك٘ غا٥ـ غبٙ
اىل اؿٝاشٚ ٠ايتًُو ف ٬ميًو املتٓا ٍٚاؾٖٛس ٠حتغ ٢جيغب ؽُٝطغٗا ًٝغ٘ ،بغٌ
اذا تٓاٚهلا َٓ٘ فكد تٓاًَ ٍٚو بٚ ٙأ إ ايغا٥ـ ٜٚطتخل ً ٘ٝأدسْٛ َ ٠ت٘
تٓا ٍٚايغٛف ٚ ،اـُظ ٚادب ً َٔ ٢ميًو اؾٖٛس ٠ا ٚايدز ٠بايغٛف .
ٜ ٌٖٚؿدم ( ايغغٛف ) َت ًغل اـُغظ ًغَ ٢غٔ غاف ٖٝ٫غا أًُ َ ٚغا
يغب ٙاَ ٚطتأدسا يًفخـ ٔ اَٛاٍ قغا ١ ٥ا ٚازقغ ١ت غٛي يغغب ٙضغكط

يف

املا ٤ا ٚت ٛي اي ٚ ٘ٝاف بكؿد ايفخـ ٓٗا فٛدد دٖٛسًَٚ ٠هٗا ٚ ،اؾاَع
ٖغغ ٛغغدّ قؿغغدَ ٙغغٔ ٛؾغغ٘ حٝغغاش ٠اؾغغٖٛسٚ ٠ايغغدز ٠يهٓغغ٘ ؾغغايفٗا يف ٛؾغغ٘
ٚحاشٖا ٚمتًهٗا ؟ٚايياٖس بٛقٛس ؾدم ( ايغٛف ) ًٝغ٘ ٚٚدغٛ

ؽُٝطغ٘

فٛزا فاْ٘ ٓٛإ ؾدق ٞيٝظ بكؿد ٟأٜ ٫ ٟتٛقف ؾدق٘ ً ٢قؿغد ايغغٛف
ٚحٝح ؼكك

َٓ٘ حٝاش ٠اؾٖٛسٚ ٠متًهٗا حاٍ ٛؾ٘ فكد ؼكغل َٓغ٘ َٛقغٛع

ايتصُٝظ ٜ ٫ٚ ،كغس بتخككغ٘ > يشٛيغ٘ املغاٛ ٚ ٤ؾغ٘ َغٔ ي ٕٚقؿغد ايفخغـ
ٚايتفتٝؼ ٔ اؾٛاٖس ٚايدزز  َٔٚي ٕٚقؿغد حٝاشتٗغا بداٜغٛ ١ؾغ٘  ،ي غدّ
ايدشايٚ ١يؿدم املٛقٛع قط ا .
ٚاذا اشسج حٛٝاْا بايغٛف غ  ٫بايؿٝد بػبه ١ا ٚمٖٛا غ ثِ اْهػف ي٘ إ
يف بطٔ اؿٛٝإ دٖٛس ٠ا ٚيز ٠كًٛق ١يف ايبخس ا ٚايٓٗس نايؿدف ايرٜ ٟتهٕٛ
يف دٛف٘ ايً٪ي ٪غ ي ٕٚاؿٛٝإ ايرٜ ٟؿغاي ٜٚغس ٣يف بطٓغ٘ دغٖٛس ٠قغد ابتً ٗغا
فكغغد تكغغدّ حهُٗغغا تفؿغغ ، ٬ٝفٗغغٌ جيغغب ؽُغغٝظ ايً٪يغغ ٪املطغغتصسج َغغٔ بطغغٔ
اؿٛٝإ املطتصسج بايغٛف ؟ ف ٘ٝتفؿ> ٌٝ
أَغغا اذا نغغإ ٚدغغٛي اؾغغٖٛس ٠يف بطغغٔ اؿٝغغٛإ املطغغتصسج بغغايغٛف َ تغغايا
َت ازفا بني ايغٛاؾني ا ٚاملُتٗٓني يًغٛف يف املٝغا ٙفٝؿغدم ( ايغغٛف ) سفغا
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ًغغ ٢ا٫شغغساج امل تغغاي ٚجيغغب ايتصُغغٝظ فغغٛزا ٚ ،اَغغا اذا مل ٜهغغٔ ٚدٛيٖغغا يف
اؿٛٝإ َ تغايا مل جيغب ايتصُغٝظ فغٛزا ي غدّ ؾغدم ( ايغغٛف ) ايغغُذ ٍٛ
َٛق ٛا يًتصُٝظ  ٖٛ ِ ْ ،فا٥غدَ ٠هتطغب ١جيغب ؽُٝطغٗا ب غد اضغتجٓاْ٪َ ٤غ١
َ غغاؽ ضغغٓٚ ،١املغغ٬ى يف َٝغغص ا ٫تٝغغاي ٚايت غغازف َغغٔ دَغغ٘ ٖغغ ٛأٖغغٌ املٗٓغغ>١
ايغٛاؾ. ٕٛ
ٖغ -اذا سم َاٍ أ ٚأَٛاٍ يف ايبخس ا ٚايٓٗس بف ٌ اْهطاز ضغف ١ٓٝا ٚسقٗغا
 ٖٞٚحاًَ ١ملغاٍ قغد اشغسج ب كغ٘ ا ٚمتاَغ٘ ب غض ايٓغاع بغٛؾغ٘ يف املغا ٤فٗغٌ
ميًه٘ ايغا٥ـ اذا نإ َايهغ٘ قغد ا غسض ٓغ٘ ؟ ٖٚغٌ جيغب ؽُٝطغ٘ َغٔ بغا
ايغٛف اذا نإ َٔ بني َا اشسد٘ يزز ٚدٛاٖس قُٔ اَٛ٫اٍ ايغازق ١؟.
ٚزيت زٚاٜغغ١

)(5

َ ت غ  ٠ايطغغٓد يف (ايهغغايف) (ٚايتٗغغرٜب) َٜ٪غغد ٠ب غغُسضً١

ايؿدٚم ٚزٚا ١ٜايطسا٥س هلغا يف حغدٜح ٭َغب املغَٓ٪ني(> )ر ٚاذا سقغ
ايطفَٚ ١ٓٝا فٗٝا فأؾاب٘ ايٓاع > فُا قرف ب٘ ايبخس ً ٢ضاحً٘ فٗ ٛ٭ًٖ٘ ِٖٚ
احل ب٘ َٚ ،ا اف ًٝغ٘ ايٓغاع ٚتسنغ٘ ؾغاحب٘ فٗغ ٛيغغِٗ د ٖٚ .غر ٙايسٚاٜغ١
بطسٜل ايهًٝين َ ت ٚ ٠تدٍ بؿساح ٢ً ١اْ٘ ي ٛقرف ايبخس ٓد ٖٝذاْ٘ ب ض
املاٍ ا ٚتَُاَ٘ ً ٢ايطاحٌ فَٗ ٛاٍ اًٖ٘  ِٖٚاحل ب٘  ٫جيغٛش ٫حغد تًَُهغ٘،
ٚبطسٜل اٚىل > ي ٛاف ً ٘ٝاًٖ٘ أ ٚإضتادسٚا َٔ ٜغٛف ًٝغ٘ فغأشسد ٙٛاٚ
ب ك٘ فَٗ ٛاهلِ  ،نُا تدٍ ايسٚا -١ٜيف غكٗا ايجاْ ٢ً -ٞإ املاٍ اير ٟتسنغ٘
ؾاحب٘ ٚا سض ٓ٘ ب د سق٘ فغاف ً ٘ٝاحد ٚاشسدغ٘ ا ٚب كغ٘ فٗغ ٛيغغُٔ
اشسد٘ ٚ .قد اشرت ايسٚا ١ٜقٝد ٜٔيف دٛاش تًَُو ايغُاٍ ايغازم > إٔ ٜغٛف
ً ٘ٝفٝصسدغ٘ بغايغٛفٚ ،إٔ ٜرتنغ٘ ؾغاحب٘  ٜٚغسض ٓغ٘ َٚ ،كتكغ ٢إطغ٬م
رٚتسنغغ٘ ؾغغاحب٘د ٖغغ ٛاي ُغغٚ ّٛوغغَ ٍٛغغا يغغ ٛتسنغغ٘ ٚا غغسض ٓغغ٘ باشتٝغغازٙ
() 5ايٛضا > ٌ٥ج;5

 َٔ 55ابٛا
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ٚازايت٘ َٚا ي ٛتسن٘ قٗغسا ًٝغ٘ اَ ٚكغطسا ايٝغ٘ يت غرز ٚؾغٛي٘ ًٝغ٘ ا ٚيغب ض
اي ٛازض نكٝل ٚقت٘ ٚاضت ذاي٘ يًطفس ا ٚشٛف ايكغسز َغٔ ايتغأشس أ ٚغدّ
تٝطس ايغٛاف ايغُطتصسج  ٚذً ١زفكا ٘٥اَ ٚت ٗد ٙيًطفس ا ٚمٖٛا .
ٜ َ٘ٓٚتبني اْ٘ ٫بد َٔ إحساش اإل ساض ٚتسى املاٍ ٭شر ٙقٝدا ٜرتتب ًٝغ٘
متًو املاٍ ايغازم املطتصسج بايغٛف  ،فً ٛبك ٞاًٖ٘ ٜفتػ ٘ٓ ٕٛاٜ ٚفخؿٕٛ
غغٔ غغٛاف ٜطغغتصسد٘ هلغغِ ا ٚؾغغسحٛا بهغغساٖتِٗ  ٚغغدّ زقغغاِٖ بغغايغٛف
ٚا٫شغغغساج ٚايتغًُغغغو فاْغغغ٘ يغغغِ ٜغتغخغكغغغل غغسط ر ٚتسنغغ٘ ؾغغاحب٘د ٚمل غغٌ
متًو اَٛاهلِ ايغازقٚ ١إ اف احد ٚاشسد٘ ظٗدٚ ٙت ب٘ .
ٚي ٛتسن٘ ؾاحب٘ ٚا سض ٓ٘ ٚمل سَ٘ ًغ ٢احغد فغغاف غا٥ـ  ٚجغس
ً ٘ٝا ٢ً ٚب ك٘ فأشسد٘ فكد ًَه٘ ٚ ،قد ٜه ٕٛاملاٍ ايغازم َغٔ اَ٫ت غ ١اٚ
ا٫ط ُغغ ١ا ٚا٫دٗغغصٚ ٠قغغد ٜهغغَ ٕٛغغٔ ايغغدزز ٚاؾغغٛاٖس ايغغت تتهغغٚ ٕٛؽًغغل يف
ايبخس يهٓٗا اشسد

ٚمتًهٗا احد ثغِ سقغ

بايغٛف ؟ ٖٚر ٙايسٚا ١ٜقد اثبت

فٗغٌ جيغب ؽُٝطغٗا إلشسادٗغا

املًهٚ ١ٝضهت

ٔ اـُظ .

يهٔ قد ٜكاٍ > اذا سم ي٪يغ ٪اَ ٚسدغإ ا ٚمُٖٛغا  ٚفغس بغ٘ ايغغا٥ـ يف
املا ًِ ٚ ٤اْ٘ َٔ اَٛ٫اٍ املطت ًُ ١املًُٛن ١ايغازقَ َٔ ١ايهٗا ٫ ،أْٗا دٛاٖس
َتهْٛغغ ١يف ايبخغغس غغب َ غغًُٛن ١٭حغغد نغغإٔ ٜيٗغغس ًٗٝغغا اثغغس اي ُغغٌ ٚايتًُغغو
ٚا٫ضت ُاٍ ٚٚدد يف َٛقع سم ايطف ، ١ٓٝفاْ٘ جيب ؽُٝطٗا فٛزا غ إؿاقا ي٘
أ ٚإيزادا يف اط٬م ايٓـ .
ٜٚغُهٓٓا َٓ ٘ > أ > ٫ٚيطهٛت ايسٚا ١ٜامل تغ  ٠اـاؾغ ١غٔ اثبغات اـُغظ
فكد ٜؿذ يي ٢ً ٬ٝدّ ٚدٛ

اـُظ فٛزا .

ٚثاْٝغغا > ي غغدّ اْطب غام ايٓؿغغٛف -اي اَغغ ١ا ٚاملطًكغغ-١اي غغُجبت ١يًصُغغظ يف
ايغٛف فإ اٖسٖا اثبات اـُظ يف اؾٛاٖس ٚايدزز املصًٛق ١يف ايبخغاز غب
املًُٛن ١بايغٛف ٚاؿٝاش ٫ٚ ، ٠غاٖد ًَُٗٛ ٢غا ٚوغَ ٍٛغا حٝغص ًَٚغو

ؼدٜد َٛقٛع ايغٛف )57=(................................................

بايغٛف ضابكا ثِ ٚقع يف املاٚ ٤زضب يف ق غس ٙبف غٌ غسم ايطغف ١ٓٝا ٚضغكٛط
املاٍٜ ،هفٓٝا > دّ احساش ن ٕٛايغُٛىل يف َكاّ بٝإ اي ُ ّٛاذا مل ْطتيٗس َٔ
ٓغغٛإ (َغغا مغغسج َغغٔ ايبخغغس) ( ايغغغٛف) ايغغُٓؿٛف > شؿغغٛف ايَُ٬خغغاش
ٚايَ٬غًُٛى  ٚدّ ُ ّٛايغازم .
ٚاؿاؾٌ دّ ٚدٛ

ايتصُٝظ فٛزا ي دّ اْطبغام ٓغٛإ ( ايغغٛف) أٚ

دّ احساش ٖٛ ِ ْ ، ٙفا٥دَ ٠هتطب ١تُصُظ ب د اضتجٓا َ ١ْ٪َ ٤اؽ ضٓ. ١

البخث الثاىٌ  :اشرتاط اليصاب .
امل سٚف ٚاملػٗٛز بني ايفكٗا ( ٤زض) > اغرتاط بًٛغ ق ١ُٝاؾٛاٖس ٚايدزز
املطتصسد ١بايغٛف اَ ٚغٔ ايبخغس يٜٓغازا غغس ٝاٖٚ -غ ٜ ٛغايٍ ث٬ثغ ١ساَغات
ْٚؿغغف َ غٔ ايغغرٖبٚ ، -يف اؾغغٛاٖس (ج( > ) 84 > 5:املػغغٗٛز ْكغغٚ ٬ؼؿغغ٬ٝ
غٗس ٠نايت ته ٕٛامجا ا ) بٌ حه ٢ب ٚاحد ا٫مجاع باتا ،يهٔ ا٫مجغاع
َٓك ٍٛيٓا َ ٖٛٚدزنٜ ٫ ٞهػف ٔ َٛافك ١امل ؿ ً٘ٝ ّٛفٝهٜ٪َ ٕٛدا يديٌٝ
اؿهِ اير ٖٛ ٟاـ املسٟٚ

)(5

ؾخٝخا ٔ ايبصْطغ ٞغٔ قُغد بغٔ ًغ ٞبغٔ

اب ٞبد اهلل ٔ اب ٞاؿطٔ( )قاٍ > ضايت٘ ُا مسج َٔ ايبخس َٔ ايً٪يغ٪
ٚايٝاقٛت ٚايصبسدد  ....فكاٍ > ر اذا بً قُٝت٘ يٜٓازا فف ٘ٝاـُظ د .
٫ٚزٜغغب يف ؾغغخ ١ايطغغٓد اىل ايبصْطغغ ٞيف طسٜكغغ ٞايهًغغٝين ٚايػغغٝض ٖٚ ،غغٛ
ٜس ٔ ٟٚفٗ ٍٛاؿاٍ ب َ سٚف بغايتٛثٝل يف نتغب ايسدغاٍ ٚاؾغٛهلا  ،ا٫
اْ٘ ميهٔ قب ٍٛزٚاٜت٘ ً ٢املبٓ ٢املصتاز َٔ ا تُغاي غغٗاي ٠ايػغٝض ايطٛضغ ٞيف
اي غغدً ٠غغ ٢إ ايبصْطغغ ٞقغغد غغسف َغغٔ حايغغ٘ اْغغ٘ ٜ ٫غغس ٟٚإ ٫غغٔ ثكغغ ١فتؿغغبذ
ؾغغخٝخ ١ايطغغٓد ٖٚ ،غغٚ ٞاقغغخ ١ايد٫يغغً ١غغ ٢ا تبغغاز ايٓؿغغا

املكغغدز بغغدٜٓاز

غس ََ ٫ ٘ َٚ ، ٞذاٍ يًسدٛع اىل اؾٌ اي ا َٔ ٠٤اغرتاط٘ ا ٚاىل اط٬م َا
() 5ايٛضا ٌ٥ج> :

 َٔ 7ابٛا
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يٍ ًٚ ٢دٛ

اـُظ بايغٛف ا ٚفُٝا اشسج َٔ ايبخس  -ي ٛأحغسش شغ يف

َكاّ بٝغإ املطًغل ايػغاٌَ يغغ ُا ٜطغتصسج َغٔ اؾغٛاٖس بكغدز تغٓكـ قُٝتغ٘ غٔ
يٜٓاز ، -نُا ََ ٫ذاٍ يكبَ ٍٛا ُٜخهغ ٢غٔ ايػغٝض املفٝغد َغٔ ؼدٜغد ايٓؿغا
ب ػس ٜٔيٜٓازا َٔ ي ٕٚبًٛغ ْـ ًٖٓٚ . ٘ٝا عٛخ تستبط بايٓؿا
أ -ايياٖس ا تباز ْؿا

>

ايدٜٓاز يف نٌ حٖٛس ٠ا ٚيزْ ٠فٝط ١تطغتصسج َغٔ

ايبخس ٚإ مل تهٔ ي٪ي ٠٪اٜ ٚاقٛتا ا ٚشبسددا ٚ ،إ ذنست ايج٬ث ١باـؿٛف
يف اـ املرنٛز ٚ ،ذيو يًتطامل ايفكٗ ٞا٫زتهاش ُّٛ ٢ً ٟغسط ايٓؿا
 ٚدّ اشتؿاؾغ٘ فتهغ ٕٛايج٬ثغٖٚ -١غٚ ٞازي ٠يف ضغ٪اٍ ايغسا ٟٚي ٕٚدغٛا
اَ٫اّ(َ -)جاٚ ٫زَصا ملا ٜطغتصسج َغٔ ايبخغس َغٔ اؾغٛاٖس  ،بغٌ ميهغٔ إ
ٜطغغتيٗس اي ُغغَ ّٛغغٔ دغغٛا

اَ٫غغاّ( > )ر اذا بً غ قُٝتغغ٘  ....د فاْغغ٘ َغغع

ترنب ايكُب َُٜتٓع زد ٘ ٛاىل اؾٛاٖس ايج٬ثْ٪َ ٖٞٚ ،١جغٜٚ ١كغس

زد ٛغ٘

اىل ر َغغا مغغسج َغغٔ ايبخغغس د ٖٚغغ ٛإحتُغغاٍ ٚدٝغغ٘ ٪ٜنغغد اٜ ٚكغغ ٟٛايتطغغامل
ا٫زتهاشٓ ٟد ايفكٗا(٤زض).
ثِ اذا بً املطتصسج َٔ ايبخس ق ١ُٝيٜٓاز ذٖب غ  ِ 7.9غ ٚدب ؽُٝطغ٘
بغا ٟقغغدز نغغإ ٜٛ ٫ٚدغد ْؿغغا

ثغغإ يًغغغٛف ٚزا ٤بً ٛغ٘ قُٝغغ ١يٜٓغغاز ٚ ،قغغد

إي غغ ٞامجغغاع ايفكٗغغا( ٤زض) ًٝغغ٘ ٜٚ ،هفٓٝغغا ضغغهٛت ايٓؿغغٛف غغٔ ا تبغغاز
ْؿا

ثإ يف ايغٛف ٚم ٙٛمما  ٜت ف ٘ٝايٓؿا

ػب ف ٘ٝايصنا ٠فكد بٓٝ

ايٓؿٛف ايٓؿا

ٚجيغب ؽُٝطغ٘  ،غغ٬ف َغا

ايجاْ. ٞ

 -ايياٖس دّ ايفسم غ يف اغرتاط ْؿا

ايغدٜٓاز غ بغني َغا نغإ دغٖٛس٠

ََخكا نايً٪يٚ ٪بني َا نإ َ دْا َجٌ اي كٝغل ٚايصبسدغد ٚايٝغاقٛت ٚ ،املغ٬ى
اؾغغاَع إ ٜتهغغ ٕٛاملغغاٍ ايٓفغغٝظ يف ايبخغغس ا ٚمًغغل يف ايٓٗغغس اي يغغ ِٝثغغِ ٜطغغتصسج
بايغٛف ٚايفخـ ٓٗا  ٜٚكب٘ اشسادٗا ٚ ،اْغُا ٜطتٜٛإ يٛدٗني >

أ >٫ٚيٛقٛس اْطبام ٓٛإ (ا٫شساج َٔ ايبخس) ٛٓ ٚإ (ايغٛف) ً٢

يف ايغٛف )585(.............................................

اغرتاط ايٓؿا

غدّ ؾغدم (امل غدٕ

امل دٕ املته ٕٛيف ق س املاٚ ٤املطتصسج بايغٛف ٚ ،يكس

املٛدغغب يًتصُغغٝظ) أٜ ٫ٚتبغغايز ؾغغدق٘ ًٝغغ٘  ،حٝغغح ٜغًغغب اطغغ٬م ٓغغٛإ
(ا٫شساج بايغٛف) ٚٚقٛس ؾدق٘ سفا َتػس ٝا أ ٚشاؾا باٌٖ املٗٓ ١فٝغأتٞ
ف ٘ٝاغرتاط ايٓؿا

املصبٛز .

ٚثاْٝا >  ٖٛٚأق ٖٛٚ ،٣ٛايتُطو ب ط٬م دغٛا

اَ٫غاّ(> )ر اذا بًغ

قُٝت٘ يٜٓازا فف ٘ٝاـُظ د ٚمبفسيات ض٪اٍ ايغسا( > ٟٚضغأيت٘ ُغا مغسج َغٔ
ايبخس َٔ ايً٪يٚ ٪ايٝغاقٛت ٚايصبسدغد) َٚغٔ امل غسٚف نغ ٕٛاملجغايني ا٫شبٜغٔ
َؿداق ٞامل دٕ  ،فٝتأند -باإلط٬م ٚايتؿسٜذ -ن ٕٛايجاب

ْؿا

ايغٛف.

ٜ ٫ٚتٛقع ثبٛت شُُطني يف َٛازي اضتصساج امل دٕ بايغٛف حتغ ٢تُغٌ
َ٬حيغغْ ١ؿغغا

نغغٌ َُٓٗغغا يف لطغغ٘  ،مل ًَٝٛغغ ١ثبغغٛت لغغظ ٚاحغغد يف ٖغغرا

ايغغغِٓ ٚايفا٥غغدٚ ٠إ اْطبغغل ٓٛاْغغإ ًٝغغ٘ >أ٬َ > ٫ٚحيغغ ١يٮؾغغٌ ايتػغغسٞ ٜ
اي يِٝرَا ُٓتِ َٔ غ٧ٝد اير ٟتٓدزج ؼت٘ مجٝع اي ٓا ٜٔٚايغغُٓؿٛؾ ١يف
ايطٓ. ١
ٚثاْٝا > َ٬حي ١ي٬زتهغاش ايفكٗغٚ ٞاملتػغس  ٞايكط غً ٞغ ٢غدّ ٚدغٛ
انجس َٔ لظ ٚاحد يف املاٍ ايفازي .
دغ -ايياٖس اضتٛا ٤ايغٛف ٚا٫شساج َٔ ايبخس يف ٚ ١احد ٠ا ٚيف تني اٚ
يف ات اذا ؾدم ً ٢اجملُٛع ( ا٫شساج املتخد) سفغا فٓٝكغِ ب غض املصغسج
اىل ب غغض ٬ٜٚحغغن ايٓؿغغا

يف اجملُغغٛع ٚإٕ حؿغغٌ ايفؿغغٌ ايغغصَين بايكغغدز

املت ازف أ ٚايٓ َ٬د ب٘  ،يهٔ َع ايفؿٌ ايصَاْ ٞامل تد ب٘ سفا شاؾغا عٝغح
ٜ ٫ؿدم (ا٫شساج املتخد) اٜ ٚؿدم ( ا٫شغساج املت غدي) فغ٬ٝحن بًغٛغ نغٌ
اشساج ق ١ُٝيٜٓاز ٖٚ ،هرا ٜطتٚ ٟٛحدْٛ ٠ع اؾٛاٖس املطغتصسدٚ ١ت غدي ٙاذا
ؾدم ًََ ٢ذُ( ٘ ٛا٫شساج املتخد) سفا ف٬ٝحن ايٓؿا

يف اجملُٛع .

ٚايياٖس إ اغرتاى اثغٓني ا ٚأنجس يف اإلشغساج َٔ ايبغخغس ا ٚفغ ٞايغغٛف
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ٚا٫شغغساج ٜهفغغ َ ٞغغ٘ بًغغٛغ ْؿغغٝب اجملُغغٛع ايٓؿغغا

أٜ ٟهفغغ ٞبًغغٛغ فُغغٛع

املصغغغسج يٜٓغغغازا ٚإ مل تبًغ غ حؿغغغ ١نغغغٌ ٚاحغغغد ايٓؿغغغا

امل غغغني اذا ؾغغغدم

(ا٫شساج املتخد) ً ٢اغرتانُٗا يف اي ٌُ ٚايفخـ ٚاؿٝاشٚ ٠ايتًُو .
ٖٚهرا ٜهف ٞبًٛغ ق ١ُٝاؾٛاٖس املطتصسد ١بايغٛف قدز يٜٓاز غس ٚ ٞيٛ
قبٌ إضتجٓا ٤امل ٕ٪املؿسٚفً ١غ ٢ا٫شغساج ٚايغغٛف ثغِ مُغظ َغا ٜتبكغَ ٢غٔ
قُٝتٗغغا ب غغد اضغغتجٓا ٤املغغٚ . ٕ٪قغغد ضغغبل يف عغغٛخ (لغغظ امل دٕ)تفؿغغٖ ٌٝغغرٙ
ايفسٚع غ َدزنا ٚتٛدٗٝا َٛ ٫ٚ ،دب يإل اي ٠حرزا َٔ ا٫طاي ١بغب فا٥د. ٠
ايبخح ايجايح > حهِ ؽُٝظ اي ٓ .
اي ٓ ٖ ٛطٝب َ سٚف ٚ ،قد اشتًف

نًُغات ا٫يبغاٚ ٤ايفكٗغا ٤يف اؾغً٘

ٚقٌ تهٚٚ ْ٘ٛدداْ٘ ٚ ،قد سض يف اؿدا٥ل(ج )78: > 56ب كٗا ٚاضغتيٗس
َٓٗا إ اي ٓ (امنا ٪ٜشر َٔ ٚد٘ املغا ٤اَ ٚغٔ ايطغاحٌ ب غد إ تكرفغ٘ ايغسٜذ ،
ٚاَا اْ٘ ٪ٜشر بايغٛف فٗ ٛب ٝد ٔ ٛاٖسٖا ) .
ٚقد اشتًف ايك ّٛيف اي ٓ َٔ حٝح نَٛ ْ٘ٛق ٛا َطتك ٬قبغاٍ ايغغٛف
فٝذب ؽُٝط٘ ٚإ اشر َٔ ضطذ املا ٤اَ ٚغٔ ضغاحٌ ايبخغس  ،ا ٚنْٛغ٘ دصٝ٥غا
َٔ امل دٕ ا َٔ ٚايغٛف ًٜخك٘ حهُ٘  ،اًٜ ٚخل ب٘ حهُغا َغع اشت٬فغ٘ ُغا
مسج َٔ ايبخس بايغٛف  ٔ ٚامل دٕ َٛق ٛا ً ٚ ،غ ٢نغٌ حغاٍ ٫زٜغب ٫ٚ
ش٬ف يف ٚدٛ

ؽُٝظ اي ٓغ يف ْفطغٜ٘ٚ ،غدٍ ًٝغ٘ دًٝغا > ؾغخٝذ اؿًغ

ايغغر ٟضغغاٍ ايؿغغايم( )غغٔ اي ٓ غ  ٚغغٛف ايً٪يغغ ، ٪فكغغاٍ( >)ر ًٝغغ٘
اـُظ د)ٚ ، (5ميهٔ إ ٜفِٗ َغٔ ضغ٪اٍ ايغسا ٟٚغ ٖٚغَ ٛغٔ اي كغٚ ٤٬ايفكٗغا٤
ا٫تكٝا ٤غ إ اي ٓ يف ْيغس اي غسف اـغاف ا ٚغسف املتػغس  ١غب َ غدٚي َغٔ
ايغٛف ٚاْ٘ ٓغٛإ َطغتكٌ ٓغ٘ َ ،غٔ ي ٕٚإ تهػغف ايسٚاٜغٚ -١يغ ٛاغغ ازا
( ) 5ايٛضا ٌ٥ج> :

; َٔ ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ س. 5
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ايتصُغٝظ َطًكغا ٚإٕ مل مغغسج

ٚإحتُغا ٫قغ ٝفا  -غٔ اؿهغِ أ غين ٚدغٛ

اي ٓ غ بغغايغٛف يطغغهٛت اَ٫غغاّ( )يف دٛابغغ٘ ٓغغ٘  ،ا ٫إ ٜفٗغغِ اَكغغاٙ٩
يت بب ايطا ٌ٥غ اؿً

غ  ٚتاج فُٗ٘ اىل اطُٓ٦إ ٚٚثٛم َٚ ،غٔ اطُغإٔ اَهٓغ٘

ا٫شغر بغ ط٬م ايغٓـ ايؿغخٝذ ييغغً ٬ٝغٚ ٢دغٛ

ايتصُغٝظ َطًكغغا ٚإ مل

م سج اي ٓغ بغايغٛف يف ايبخغس بغإٔ ٚدغدً ٙغ ٢ضغطذ املغا ٤ا ٚضغاحٌ ايبخغس
فذرب٘  ،بتكسٜب > إ ق ٍٛايطا(ٌ٥ضأيت٘ غٔ اي ٓغ  ٚغٛف ايً٪ي)٪حٝغح مل
ٜكٝغغد اي ٓغغ بغغايغٛف ٚاطًكغغ٘ ٚقغغد ضغغه

اَ٫غغاّ(ٓ )غغ٘ ٚاٚدبر ًٝغغ٘

اـُغغظد ٖغغ ٛإَكغغا ٤إلطغغ٬م اي ٓ غ ٚٚدغغٛ
ا٫ضغغتد ٍ٫بغ ط٬م ييْ(ٌٝؿغغا

ؽُٝطغغ٘ ٚ ،يف قغغ ٫ ٘٥ٛميهغغٔ

ايغغغٛف) اذ  ٫اطُٓ٦غغإ ب ط٬قغغ٘ أ ٚب زايتغغ٘

ددا عٝح ٜػٌُ (اي ٓغ ) ـسٚدغ٘ َٛقغ ٛاٚ -يغ ٛاحتُغا -٫غٔ (ايغغٛف)
فٝختاج اغرتاط بًٛغ اي ٓ ايٓؿا

اىل ا٫طُٓ٦إ ب زاي ٠اط٬م يي ٌٝايٓؿا

دغدا ٖٚغَ ٛت غغرزَ ،غع احتُغاٍ شغغسٚج اي ٓغ فكغ ٬غغٔ ا٫طُٓ٦غإ بغغاـسٚج
َطتهػفا َٔ ض٪اٍ ايسا(ٟٚاي ٓ ٛ ٚف ايً٪ي )٪بكُ ١ُٝاَ٫كا. ٤
َُٚذسي ن ٕٛاي ٓ َطتصسدا َٔ ايبخس ا َٔ ٚق س ٢ً - ٙفغسض تؿغدٜك٘
َٚطابكت٘ يًٛاقعٜ ٫-ؿًذ يي ٢ً ٬ٝايشاٍ اي ٓ يف اط٬م يي ٌٝايٓؿا

>

أ >٫ٚبايٓكض بايطُو َْٚخَ ٙٛغُا ٜطتصسج َٔ ايبخس  ٫ٚلظ ف. ٘ٝ
ٚثاْٝاَ >  ٘٥٫مل ٜتكذ يٓا اط٬م يف يي ٌٝايٓؿغا

فاْغغغ٘ ٜغتغكغغُٔ ايغغط٪اٍ

( ُا مغسج َغٔ ايبخغس َغٔ ايً٪يغٚ ٪ايٝغاقٛت ٚايصبسدغد) ٚاؾغٛا
قُٝت٘ يٜٓازا فف ٘ٝاـُظ د

)(5

ر اذا بًغ

فإ إيغغخام ( اؾغٛاٖس ٚايغدزز) غب ايج٬ثغ ١قغد

ؼكغل با٫طُٓ٦غغإ ٚايتطغامل ٗ ٚغغٛز قغغُب ر اذا بًغ قُٝتغغ٘ د يف ايسدغغٛع اىل
املرنس>(َا َٜصسج َٔ ايبخس ) ي ٕٚايغذٛاٖس ايج٬ث ١املرنٛزَ ٠جا ، ٫فٚ ٬ثغغٛم
() 5ايٛضا ٌ٥ج> :

 َٔ 7ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ س.9
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 ٫ٚاطُٓ٦إ ً ٢و ٍٛاي ٓ  ٖٛٚ -طٝب َ سٚف يٝظ ظٖٛس ا ٚيزْ ٠فٝط.١
ٚباشتؿاز> ايغُطُإٔ ب٘ قؿٛز يي ٌٝاغرتاط ْؿا

ايغٛف غٔ وغٍٛ

اي ٓ ٚ .احتُاٍ ن( ٕٛاي ٓ ) َ دْا ًٜخك٘ حهُ٘ -ايتصُٝظ ٚايٓؿا ٖٛ -
احتُاٍ ق ٝف ددا ،فاْ٘ طٝب َ سٚف ٗ ُٜ ٫د بني اٌٖ اـ ٚ ٠ا٫شتؿاف
دّ َ ٙدْآ ٚ ،د ايػو فُكتك ٢اؾاي ١دّ ن َ ْ٘ٛدْا أش ٖٛ ٫دّ َ دْٝت٘
ٚقد يٍّ ايٓـ ايؿخٝذ ًٚ ٢دٛ

ؽُٝط٘ ف٪ٝشر ب٘ ً ٢إط٬قغ٘ -إطُٓ٦اْغا

ا ٚاحتُا٪َ ٫يٜا ي٬حتٝاط ايٛدٛب -ٞبتصُٝط٘ ضٛا ٤بً قُٝغ ١اي ٓغ يٜٓغازا
ا ٚػس ٜٔيٜٓازا أّ مل ٜبً ٚ ،ضٛا ٤أشسج بايغٛف اّ بد. ْ٘ٚ
ٚيغغ ٛقٝغغٌ > إ ٖغغرا ا٫ضغغتٓتاج ٜغغ ٍٚ٪اىل نغغ ٕٛاي ٓغ

ٓٛاْغغا َطغغتك ٬قبغغاٍ

ايغٛف ٚامل دٕ ٖٚ ،را ٜؿطدّ بأَس > ٜٔبايٓـ ) (5ايؿخٝذ اؿاؾس يًصُظ
يف لط ١اغٝا ٤يٝظ اي ٓ َٓٗاٚ ،بتطامل ا٫ؾخا

ٚامجغا ِٗ غاٖسا ًغ٢

امؿاز َا جيب ف ٘ٝاـُظ يف ضب  ١يٝظ اي ٓ َٓٗا  ،ف٬بد َٔ إيغغخاق٘ بأحغد
ايغصُط ١ايغُٓؿٛؾ ١ا ٚايطب  ١ايغُذُع ًٗٝا .
قًٓا > أ -٫ٚمل ٜتكذ ٗغٛز ايؿغخٝخ ١يف اؿؿغس املغاْع َغٔ ايتكٝٝغد أَٚغٔ
شٜاي ٠اي ٓٛإ ا ٚا٫غٝا ٤ايت جيب فٗٝا اـُظ  ،فإ اـ يي ٌٝغغس  - ٞيغٛ
يٍ ًغغ ٢اؿؿغغس -فٗغغ ٛقابغغٌ يًتكٝٝغغد ٚايتصؿغغٝـٚ ،قغغد تكٝغغد ف غغ ٬ب ٓغغٛإ
(فاقٌ امل َٔ ١ْ٪ا٫زباس ٚايفٛا٥د) (ٚا٫زض ايت اغرتاٖا ايرََ َٔ ٞطًِ)
يد٫يغغ ١اـغغ ايؿغغخٝذ ًُٗٝغغا  ،فٝكٝغغد بغغدي ٌٝاي ٓغغ ٚ -يغغ ٛاحتُغغا٪َ ٫يٜغغا
ي٬حتٝغغاط ايٛدغغٛب -ٞنٝغغف ٫؟ ٚقغغد ٚزي يف ايؿغغْ ّٛغغـ) (6ؾغغخٝذ غغاٖس اٚ
ؾسٜذ ايد٫ي ٢ً ١حؿس ايغغُفطسات ر ٜ ٫كغس ايؿغاَ ِ٥غا ؾغٓع اذا ادتٓغب
() 5ايٛضا > ٌ٥ج:

 َٔ 7ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س; .

() 6ايٛضا ٌ٥ج; >

 َٔ 5ابٛا

َا ميطو ٓ٘ ايؿا > ِ٥س.5
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ث٬خ (ازبع) شؿاٍ > ايط اّ ٚايػسا

ٚايٓطاٚ ٤ا٫زتغغُاع د ٚقغد شُؿّغـ

قط ٝا بب ض ا٭َٛز ٚقغُغ ّٝد إحتُا ٫بب ض اَٛ٫ز ٚايتفؿ ٌٝيف ََخً٘.
ٚثاْٝا > إٕ ا٫مجاع غغ ي ٛاْ كد غغ ٚ ٫ثٛم ٓدْا بت بدٜت٘ ٚنػف٘ ٔ َٛافك١
ايغُ ؿ. )(ّٛ
ٚايغُتخؿٌ ؾخ ١ا٭شر ب ط٬م ؾخٝذ اؿً  -يف اي ٓ > ً ٘ٝاـُغظ
 ٚيغغ ٛي٬حتُغغاٍ ايكغغ ٟٛاملغغ٪ي ٟاىل ا٫حتٝغغاط ايٛدغغٛبَ -ٞغغٔ حٝغغح ٚدغغَٛتصُٝظ اي ٓ ٚإٕ أشر َٔ ضطذ املا ٤اَ ٚغٔ ضغاحٌ ايبخغس َٚغٔ حٝغح غدّ
اغرتاط بًْ ٘ ٛؿابا َ ٓٝا  َٔ ،ي ٕٚقرٚز َاْع اٖسا .
ٖرا تَُاّ نَٓ٬ا يف ايغُٛزي ايسابع َغُا َٜذب ف ٘ٝايغصُظ  ،ثِ ٜكع ايهّ٬
يف ايغُٛزي ايغصاَظ >

( ................................................... )58:فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

مخس الـخالل الـنختلط بالـخزاو >
امل غغسٚف ٚاملػغغٗٛز بغغني فكٗآ٥غغا (زض) ٖغغٚ ٛدغغٛ

ؽُغغٝظ املغغاٍ اؿغغٍ٬

املصتًط مباٍ حساّ  ،فاذا لّط٘ حٌ ي٘ ايباقٚ ٞطٗس املاٍ ثِ ؾسف٘ بطُٗ ٘ٝاىل
اَ٫اّ( ذغغٌ)ٚاىل اهلغغاوٝني ُٜٚ ،خهغغ ٢ايطغغهٛت ا ٚغغدّ ايت غغسض هلغغرا
ايغُٛزي ٔ ايػٝض ايغُفٝد ٚابٔ اؾٓٝد ٚابٔ اب ٞكٝغٌٖٚ -غِ أ غا ِ ايفكٗغا٤
ا٫قدَني ايغُكازبني ي ؿس اُ٥٫غٚ ،-)(١ؾغسس بغاـ٬ف َ -غ ٬ٝأ ٚدصَغا-
مجع َٔ ايغُتأشسٚ ٜٔأٚدبٛا -احتُا ٫أ ٚفتغ -٣ٛغصٍ ايكغدز املتغٝكٔ حسَتغ٘
ًٚ ٘ٝاْتفاٚ ٘ٓ ٙ٩اٚدبٛا ايتفخـ ٔ َايه٘ اىل إٔ ؿٌ ايٝأع َغٔ اي ًغِ
ب٘ ا ٚايٛؾ ٍٛاي ٘ٝفٝتؿدم بغ٘ ًغ ٢ايفكغسا ٤نطغا٥س اَ٫غٛاٍ اجملٗٛيغ ١املايغو ،
َٚاٍ ب ض اٚ٫اشس اىل ايتصغٝب بغني يفغع اـُغظ ٚؾغسف٘ نطغا٥س ا٫لغاع
ٚبني ايتؿدم ب٘ ً ٢ايفكسا. ٤
ٜٓٚبغ ٞغ بدٚا غ َ٬حي ١ايسٚاٜات ايت ميهٔ ا ٚتٌُ ي٫يتٗغا ًغ ٢حهغِ
املاٍ اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ > ٖٞٚ
أ -ايغُ ت  ٠ايغُس ١ٜٚيف شؿاٍ ايؿدٚم بطسٜل ؾخٝذ اىل ( ُاز بٔ
َسٚإ) ٚقد ضبل تكسٜب قب ٍٛزٚاٜت٘ بٛد ٙٛث٬ث ، ١قاٍ > مس

ابا بد

اهلل(ٜ )ك > ٍٛر فُٝا مسج َٔ امل ايٕ ٚايبخس ٚايغٓٚ ١ُٝاؿ ٍ٬املصتًط
باؿساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘ ٚايهٓٛش اـُظد)ٖٚ (5ر ايغص ايػسٜف ؾخٝذ
ايطٓد ٚاقذ ايد٫ي١

ًٚ ٢دٛ

ايغصُظ يف ايغُاٍ ايغخ ٍ٬ايغُصتًط

بايغخساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘ ٚاْ٘ ٜؿسف نطا٥س َٛازي ٚدٛ

اـُظ

ا٫شس ٖٛٚ ،٣اؿذَ ١ا مل ٜكِ يي ٢ً ٌٝش٬ف٘ .
( ) 5ايٛضا > ٌ٥ج> :
>س 95ز ف. 6=4

 َٔ 7ابٛا

َغا جيغب فٝغ٘ اـُغظ > س+:شؿغاٍ ايؿغدٚم >بغا

اـُطغ١

ؽُٝظ املاٍ اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ)58;( .........................................

 امل تغ  ٠املسٜٚغغ ١يف نتغغب املػغاٜض ايج٬ثغغٚ ١يف ََخاضغغٔ اي قغغ ٞبطغغسقِٗامل ت ٜ ٠غس ٟٚفٗٝغا ايطغه ْٞٛغٔ اَ٫غاّ ايؿغايم( > )اْغ٘ اتغ ٢زدغٌ اَغب
املَٓ٪ني ( )فكاٍ > اْ ٞنطب

َا ٫أ ُك

يف َطايب٘ حغٚ ٫٬حساَغا ٚقغد

أزيت ايتٛبغغ ٫ٚ ١أيز ٟاي غغخَٓ ٍ٬غغ٘ ٚاؿغغساّ ٚقغغد اشغغتًط ً غ ،ّٞفكغغاٍ اَغغب
املَٓ٪ني ( >)رتؿدم غُظ َايود ٚفغ ٞايفك> ٘ٝر اشسج لظ َايود
ر فإ اهلل قد زق َٔ ٞا٫غٝا ٤باـُظ ٚضا٥س املاٍ يو ح ٍ٬د). (5
ٖٚرا اـ ايػسٜف َ ت ايطغٓد ٚاقغذ ايد٫يغ -١يف ْطصت٘رٚتؿغدمد-
ًَ ٢كاي ١ايتؿغدم بغاـُظ ،يهٓغ٘ ٜ ٫هػغف غٔ إ ايتؿغدم بغاـُظ َغٔ
با

ايتؿدم مبذٗ ٍٛاملايو نُا غا ٤ب ض املتأشسٖٚ ، ٜٔر اـ

ًْ ٢طغص١

ايفك ٘ٝر اشسج لغظ َايغو د ٚاقغذ ايد٫يغً ١غ ٢فٗغِ املػغٗٛز > ٚدغٛ
اشساج اـُظ َع ضهٛت٘ ٔ نٝف ١ٝؾسف٘ ٜ ٌٖٚؿسف ؾدق ٢ً ١ايفكسا ٤اّ
ٜؿغغسف اىل اهلغغاوٝني ٚاَ٫غغاّ ( ذغغٌ) نطغغا٥س َغغٛازي اـُغغظ ٚإ نغغإ فٝغغ٘
اغ از ق ٟٛبايجاْ ٞبػٗاي ٠تتُ ١اؿدٜح  ،بٌ ٜأت ٞاحتُغاٍ ايتؿغدم بغاـُظ
ًَ ٢طتخك ٞايطُٗني يف ْطص ١رتؿدمد ٓغد َ٬حيغ ١تتُغ ١اؿغدٜح رإٕ
اهلل زق َٔ ٞا٫غٝا ٤باـُظد ٚبكَُ ١ُٝا حه ٔ ٞغٝصٓا اْ٫ؿازَ ٟغٔ
اط٬م ايؿدق ٢ً ١اـُغظ يف نغجب َغٔ ا٫شبغاز ٚ ،مل لغد -ب غد تتبغع ٜطغب
ادٌ -شغ ا أط ًغل فٝغ٘ ايتؿغدم ا ٚايؿغدقٚ ١ازٜغد َٓغ٘ اـُغظ بٛقغٛس ا٫
ُ ّٛامل ت  ٠ر نٌ َ سٚف ؾدق١د

) (6

فٝه ٕٛر تؿغدم غُغظ َايغود َغٔ بغا

امل غغسٚف ٚاإلْفغغام ايكسبغغ ،ٞيهٓغغ٘ احتُغغاٍ ٜ ٫سقغغَ ٢طغغت ٣ٛايد٫يغغ ١ايٛاقغغخ ١عٝغغح
ٜؿًذ ايتُطو بامل ت  ٠ييغ ٬ٝيا ُغا يغغُكاي ١ايغغُػٗٛز  .نُغا ٜ ٫ؿغًذ ييغ ٬ٝيا ُغا
يكغغ ٍٛب غغض املتغغأشس ،ٜٔفغغإ اـ غ ٜؿغغسس بت غغٝني اـُغغظ َغغع إٔ ََذٗغغ ٍٛاي غغُايو
() 5ايٛضا> ٌ٥ج:

 َٔ 54ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ >س. 8

() 6ايٛضا ٌ٥ج:

 َٔ 85ابٛا

ايؿدق > ١س. 6+5
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اؿساّ املصتًط ب املتُٝص غ ٜتطًب صٍ ايكدز املتٝكٔ حسَت٘ ٚاْتفاًَ ٔ ٙ٩هغ٘
غ َٔ ي ٕٚؼدٜد بكدز اـُظ شاؾ. ١
ٚح٦ٓٝر ُُٜهغٔ فٗغِ ايغغُ ت  ٠بٓطغصتٗٝا ر تؿغدم د ر اشغسج د بكغُ١ُٝ
قٛي٘(> )ر فإ اهلل قد زق َٔ ٞا٫غٝا ٤باـُظد ٚبكُ َ ١ُٝت ُ ٠غاز
بٔ َغسٚإ اييغاٖس ٠دًٝغا يف يفغع لغظ املغاٍ اؿغ ٍ٬املصغتًط بغاؿساّ اذا مل
 ٜغغسف ؾغغاحب٘  -أٜ ٚغغسدذ

غغٌ َ ت غ  ٠ايطغغهً ْٞٛغغ ٢ايتؿغغدم بغغاـُظ

ٚاشساج قدز َٔ ٙايغُذُٛع ٚؾسف٘ يف َطتخك ٞاـُغظ نُغا ٜؿغسف لغظ
ايه ٓٛش ٚامل ايٕ ٚايغغٛف يف ايبخغس ٚايغُٓٝغٚ ١قغد زقغ ٞاهلل بغاـُظ ٚضغا٥س
املاٍ ي٘ ح. ٍ٬
ٚباشتؿاز > ب د تسيي َ ت  ٠ايطه ٚ ْٞٛدّ ٚقٛس ي٫يتٗا ُُٜهٔ فُٗٗا
بب ض ا٭شباز ايغغُػابٗٚ ١بغب ض ايكغسا ٔ٥ايداشًٝغٚ ١اـازدٝغ ١ايغغُػاز ايٗٝغا
ٜٚؿذ

ًٗا ً ٢طبل فِٗ املػٗٛز أَ ٚكايتِٗ ايغُطابك ١يياٖس َ ت ُ ٠از.

ٚب د حؿ ٍٛا٫طُٓ٦إ عٌُ َ ت  ٠ايطه ْٞٛا ٚفُٗٗا ً ٢طبل ٚقغٛس
َ ت ُ ٠از بايتكسٜب املتكدّ َ ،كغافا اىل إ يفيغ ( ١اـُغظ ) قغد ثبتغ

هلغا

حكٝكغغغغَ ١تػغغغغس  ١ٝيف امل ٓغغغغ ٢ايفكٗغغغغ ٞشَغغغغٔ ؾغغغغدٚز ايسٚاٜغغغغ ١غغغغٔ اَ٫غغغغاّ
ايؿايم(ٜ ٫ ،)ط ٓا قب ٍٛق ٍٛؾاحب (َؿباس ايفك )٘ٝايرٖ ٟغ ٛايتصغٝب
بغغني ايتؿغغدم غُغغظ املغغاٍ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ ٚبغغني ؾغغسف٘ يف َؿغغازف
اـُظ ُ ٬بياٖس امل ت تني ٚمج ا بني َفايُٖا ٚ ،ذيو ي دّ ٗٛز امل ت ٠
ا٫شب ٠أ ٚيكؿٛز ي٫يتٗا ًغ ٢ايتؿغدم بغامل ٓ ٢اـغاف ٚقغ ٠ٛاحتُغاٍ ازاي٠
امل ٓ ٢اي اّ غ اْ٫فام ايكسب ٞاملٓطبل ً ٢اـُظ َد َٛا بتتُغ ١اؿغدٜح ر إ
اهلل قد زق َٔ ٞا٫غٝا ٤باـُظ د ٚبٛقٛس ي٫ي َ ١ت ُ ٠از بٔ َسٚإ .
ٖرا ٖ ٛايغفِٗ ايغٛاقذ حٝح ٜطتغ ني بفِٗ ايغخدٜح ايغُ ؿ َٞٛبغذُٝع
ْطص٘ ٚبًخا اؿدٜح اٯشس ايؿايغذ يفوّ إمجاي٘ ٚتسدٝذ احد َُختُ٬ت٘ .
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ٚيهٔ قد ٜكاٍ  -نُغا يف تكسٜغس عغح ا٫ضغتاذ > َطغتٓد اي غس - 577 > ٠ٚإٕ
ايؿدٚم يف ( ايفكٜ ) ٘ٝس ٔ ٟٚنتا

ايطغه ْٞٛر أشغسج لغظ َايغو فغإ

اهلل صّ ٚدٌ قد زق َٔ ٞاْ٫طإ باـُظ ٚضا٥س املاٍ نً٘ يو حٍ٬د ٖٞٚ
اٖس ٠يف ٚدٛ

اشساج اـُظ ٚؾسف٘ اىل ازباب٘ َطغتخك ٞايطغُٗني فٝتخغد

َكُْٗٛا َع زٚاُ ١ٜاز ب ٬تفاٚت) اْتٗ ٚ ،٢ميهٓٓا كغد ٖغرا ايتكسٜغب بغإٔ
ٜكغغغغاٍ > إ ٖغغغغر ٙايسٚاٜغغغغ ١ؾغغغغدزت يف شَغغغغٔ ايؿغغغغايم(ٚ )قغغغغد ؾغغغغاز
(اـُظ)حكٝكغَ ١تػغس  ١ٝيف امل ٓغغ ٢املؿغطًذ فكٗٝغا  ،فغغٜ ٬غأت ٞاحتُغغاٍ ازاي٠
امل ٓ ٢ايًغَٗٓ ٟٛا ي ٕٚاملؿطًذ ايفكٗ ٞنُا ُٜخه ٔ ٢ب ض ا ٫ا ِ.
ٚف > ٘ٝإ زٚا ١ٜايؿدٚم ب ٗٓٝا قد زٚاٖا ايهًٝين ٚايػغٝض ٚاي قغٚ ٞاملفٝغد
بٓطص ١اشس٣ر تؿدم غُظ َايود ٜ ٫ٚغُهٔ ايٓيس ٖٞٚ -زٚاٜغٚ ١احغد-٠
اىل ْطغغص ١ي ٕٚايٓطغغض ايهغغجب ٠حتغغ ٢تؿغغًذ ييغغ ٬ٝاقغغدا ي غغُ ت ُ ٠غغاز يف
اٖسٖا ،بغٌ ايسٚاٜغَ ١غسيي ٠بغني ؾغدٚزٖا بٗغر ٙايٓطغص ١أ ٚتًغو ٚ ،احتُغاٍ
ؾدٚزٖا ً ٢طبل زٚاٜغ ١ايؿغدٚم ايغت فٗٝغا ر اشغسج لغظ َايغو د َغع
َ٬حي ١تتُتٗا ر إ اهلل زق َٔ ٞاْ٫طإ باـُظ د تغسدذ ازاي( ٠اـُغظ
املؿطًذ) ٚاملت ازف -أ ٟتهَُ ٕٛختًُ ١ايد٫ي ٫ ، ١اٖس ِ ْ - ٠تك ٣ٛي٫ي١
ايسٚآ ١ٜد قغِّ َ تغ ُ ٠غاز ايٗٝغا ٜٚغسدذ

غٌ تًغو ايغغُذًًُ ١غٖ ٢غرٙ

ايٛاقخٜٚ ١تأند ازاي ٠ايتصُٝظ َٓٗا ي ٕٚايتؿدم .
ٚقد ٜكاٍ -نُا يف َؿباس ايفك> -٘ٝإٕ اؾُع بني امل ت تني ٜفٝغد دغٛاش نغٌ
َُٓٗا ٚزشؿ ١ايتؿدم ٚايتصُٝظ  ٫ -ت ٝني احدُٖا باـؿٛف ،بتكسٜغب >
إ َ ت  ٠ايطه ْٞٛرتؿدم غُظ َايو د ٛٗ ٫ز يغٗا يف ٚدٛ

ايتؿغدم

ت ٓٝٝا يٛزٚيٖا يف َكاّ يفع ت ِٖٛاؿيس -احتُاٍ حسَ ١ايتؿسف يف َاٍ ايغغب
حتغغ ٢بٓخغغ ٛايتؿغغدم غغٔ َايهغغ٘ فتهغغ ٕٛغغاٖس ٠يف ايسشؿغغٚ ١دغغٛاش ايتؿغغدم
مبكداز اـُظ -اير ّ٘ٓٝ ٟايٛي ٞايػس  ٞز

ا٫زبا

 ٫ٚ -ته ٕٛغاٖس ٠يف
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ت ٝني ايتؿدم ٚ ،ح٦ٓٝر ميهٔ اؾُع بٗٓٝا ٚبغني َ تغ ُ ٠غاز ٚاضغتٓتاج دغٛاش
نٌ َٔ ايتؿدم بكدز اـُظ ً ٢ايفكساٚ ٤دٛاش ايتصُغٝظ ًغَ ٢طغتخك،٘ٝ
فٝتصب املهًف بُٗٓٝا .
ٚفَٓ > ٘ٝع اضتفاي ٠ايسشؿ َ َٔ ١ت  ٠ايطه ْٞٛرتؿدم غُظ َايغود
يغ ُٓع ي٫ي ١ايكس ١ٜٓاملص ًٗٝ ١َٛا  ،بًخا إ ايسدٌ دغا ٤اَغب املغَٓ٪ني()
ازقا تٛبت٘ ٚضاٝ ٚ ٔ ٬٥فتغ٘ ايػغس  ١ٝاملتُُغ ١يتٛبتغ٘ ٚا ًًغ ١ملايغ٘ املصغتًط
باؿساّ َ-اٍ ايغبٚ -قد ييّ٘ اَ٫اّ(ٝ ٚ ٢ً )فتغ٘ ٖٚ ،غرا ٜٛدغب ٗغٛز
امل ت غ  ٠يف ٚدغغٛ

ايتؿغغدم ٚنْٛغغ٘ ايٝ ٛفغغ ١ايػغغس  ١ٝا ًًغغ ١ملايغغ٘ َغغٔ اؿغغساّ

املصتًطُُٜ ٫ٚ ،هغٔ ي٫يغ ١ايغغُ ت  ٠ح٦ٓٝغر ًغ ٢زشؿغ ١ايتؿغدم َٚػغسٝ ٚت٘
 يٚ ٕٚدٛب٘ غغ يًكس ١ٜٓا٫طُٓ٦اْ ١ٝايياٖس َٔ ٠فكسات ايسٚاَٚ ١ٜغا تَخهٝغ٘ َغٔسض ايطاَٚ ٌ٥ا ٜتؿد ٣ي٘ اَ٫اّ( َٔ )بٝإ ايٝ ٛف ١ايغُخًً ١يغُاي٘ َٔ
اشغغت٬ط اؿغغساّ ٚاملفس غغ ١يرَتغغ٘ فٝهغغ ٕٛايفٗغغِ اي غغسيف ًغغ ٢ايٛدغغٛ

يٕٚ

ايسشؿٚ ١اؾٌ املػس ٫ٚ ، ١ٝ ٚتأت ٞقس ١ٜٓت ِٖٛايغخيس َغع ٗغٛز ايسٚاٜغ ١يف
ايٛدٛ

ايت ٝٝين بايتكسٜب املتكدّ .

ٚبتكسٜب ثإ > ايطاَ ٌ٥تٛد٘ اىل تٛبت٘ َٚا ًٜغصّ ب غد تٛبتغ٘ يتصًٝؿغ٘ َغٔ
َػهً ١اؿساّ املصتًط مباي٘ فازاي ايت سف ً ٢ايٝ ٛف ١ايػس  ١ٝاملهًُغ ١يتٛبتغ٘
ٚازاي اَ٫اّ ت سٜف٘ بايٛادب ا٫هل ٞاير٪ٜ ٟي ٟاىل حًَ ١ٝايغ٘ ب غد ايتؿغدم
غُظ اجملُٛع ا ٚب د اشساج لط٘ ً ٢اشت٬ف ايٓطغض ٚ ،مل ٜهغٔ ايطغاٌ٥
ٚاجملٝب ْا س ٜٔاىل َكغاّ تغ ِٖٛاؿيغس ٚاؿسَغ ١أ ٚيف ا٫قغٌ ٖغر ٙايكسٜٓغ ١غب
َٓيٛزٚ ٠ايٓيس ايتاّ اىل َهٌُ ايتٛبغٚ ١اىل َُخًغٌ املغاٍ َغٔ اؿغساّ ايغغُصتًط
فٝه ٕٛاَ٫س اٖسا يف ايت ٝني  -تؿغغغغغغدم ا ٚاشسج لظ َايو. -
ٚحٝح اشتًف

ايٓطض ٚايغُفاي ايياٖس َٔ ايٓطصتني تؿب َُذًُ ١ايغُفاي،

يهٔ ُُٜهٓغٓا تسدغٝذ احغتُاٍ اشغساج ايغصُظ ٚؾغسفغ٘ يف َطغتغخغك ٞايغصُظ
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بكسٜٓتني > بتتُ ١اؿدٜح رإ اهلل قد زقَ ٞغٔ ا٫غغٝا - ٤اْ٫طغإ  -بغاـُظ
ٚضا٥س املاٍ نً٘ حٍ٬د ٚمب ت ُ ٠از نُا تكدّ .
ٚبٗرا ايتكسٜب ٜتكذ تكسٜب ا٫ضتد ٍ٫مبسضغً ١ايؿغدٚم (قغدٚ )ٙحٝغح
ناْ

ق ٝف ١إلزضاهلا فتؿًذ َٜ٪دا > ٖٞٚ
دغَ -سضً ١ايؿدٚم يف ايفك ( > ٘ٝدا ٤زدٌ اىل اَب املَٓ٪ني فكاٍ > ٜا أَب

املَٓ٪ني > اؾب

َا ٫ا ُك

ف ٘ٝأ ًغ ٞتٛبغ١؟ قغاٍ > رإٜتغٝين غُطغ٘  ،فأتغاٙ

غُط٘  ،فكغاٍ > ٖغ ٛيغو  ،إ ايسدغٌ اذا تغا
ناْ

ق ٝف ١ناْ

تغا َ َايغ٘ َ غ٘ د

)(5

ٚ ،حٝغح

َٜ٪د ٫ ٚ ٠يا  ٞيإلطاي ١يف تكسٜبٗا ٜٚ ،هف ٞتكسٜب ي٫ي١

َ ت  ٠ايطه ٢ً ْٞٛاملكاٍ املػٗٛز املٓؿٛز مب ت ُ ٠از .
ي -زٚا ١ٜاؿطٔ بٔ شٜغاي غٔ اَ٫غاّ ايؿغايم( > )إ زدغ ٬اتغ ٢اَغب
َغا ٫ ٫أ غسف ح٬يغ٘ َغٔ

املغَٓ٪ني ( ) فكغاٍ > ٜغا أَغب املغَٓ٪ني اْغ ٞاؾغب

حساَ٘  ،فكاٍ ي٘ > راشسج اـُظ َٔ ذيو املاٍ فإ اهلل قغد زقغَ ٞغٔ ذيغو
املاٍ باـُظ ٚ ،ادتٓب َا نغإ ؾغاحب٘ ً ٜغِ د

) (6

ٖٚغر ٙايسٚاٜغَ ١غٔ حٝغح

ايطٓد ب تاَ ، ١تؿًذ َٜ٪دا َٚكٜٛا ملا ؾٓ ٓا ٙيف َ ت  ٠ايطه ْٞٛايت ؼهٞ
قكغغ ١ٝشازدٝغغ ١حؿغغً

يف ؿغغس ش٬فغغ ١أَغغب املغغَٓ٪ني (ٖٚ ، )غغر ٙامل تغ ٠

ؼه ٞزٚا ١ٜاؿطٔ بٔ شٜاي قكٝتٗا  ٖٞٚت٪ند ْطص ١ايؿدٚم راشسج لظ
َايود فته ٕٛايسٚاٜ٪َ ١ٜد ٠يًُ تغ ً ٠غْ ٢طغص ١ايؿغدٚم ا٫قغس

اىل فٗغِ

املػٗٛز ٚفتٝاِٖ  ،بٌ ٖر ٙايسٚاٜات ايج٬ث -١امل ت ٚ ٠املسضغًٚ ١ايسٚاٜغ - ١نًغٗا
َت خه ٞقكٚ ١ٝاحدٚ ٠ت٪ند ايسٚاْ ١ٜطص ١ايؿدٚم يسٚا َ ١ٜت  ٠ايطه. ْٞٛ

ٚبٗرا ايتغكسٜب ٚايغُ٬حيغ ١تغٓدفع َغٓاقغغػ١
() 5ايٛضا > ٌ٥ج َٔ 54 >:ابٛا
() 6ايٛضا> ٌ٥ج> :

 َٔ 54ابٛا

(َ) 7طتٓد اي س > ٠ٚنتا

) (7

َا جيب ف ٘ٝاـُظ >س.7
َا جيب ف ٘ٝاـُظ >س.5

اـُظ >. 56:

اضغتاذْا ايغُخغغكل (قد )ٙيف

( ................................................... )596فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ي٫ي ١ايسٚا > ١ٜقاٍ (ٚايياٖس إ َٛزي ٖر ٙايسٚا > ١ٜاملاٍ املصتًط باؿساّ قبغٌ
اْ٫تكاٍ اي ٘ٝب زخ اٖ ٚبٚ ١مٖٛا َٔ اضبا

اْ٫تكاٍ فهإ كًٛطا ٓد املٓتكغٌ

ٓ٘  ٫ ،أْ٘ إشتًط ب د ذيو ) .
ٚدغ٘ اْ٫غغدفاع > إ ٖغغر ٙايسٚاٜغ ١ؼهغغ ٞغغني ايككغ ١ٝايغغت تَخهٗٝغغا امل تغ ٠
ٚاملسضًٚ ، ١ي٫يتٗا ٚاحغدٚ ٠حهاٜتٗغا يككغ ١ٝفغازي ٠غاٖسا  ٚ ،اٖسٖغا اؾغاب١
َاٍ كتًط َٔ اؿساّ ٚاؿٚ ، ٍ٬ا٫ؾغاب ١قغد تهغ ٕٛبٓخغ ٛاهلدٜغٚ ١قغد ٜهغٕٛ
بٓخ ٛاملباخ ٚقد ٜه ٕٛزعا ٚفا٥دٚ ٠نإ املاٍ املؿا

كتًطغا ُُٜٝ ٫غص اؿغٍ٬

َٓ٘ ٔ اؿساّ ْيب امل ت  ٫( ٠ايز ٟاؿٚ َ٘ٓ ٍ٬اؿساّ ٚقد اشتًط ً٫ٚ،)ّٞ
ٜب غغد إضغغتٛا ٤إشغغت٬ط اؿغغساّ بغغاؿ ٍ٬قبغغٌ اْ٫تكغغاٍ ٚب غغد ، ٙفغغإ املٛقغغٛع
(اشغغغت٬ط اؿغغغ ٍ٬بغغغاؿساّ) َتخكغغغل يف اؿغغغايني ٚتتؿغغغد ٣ايسٚاٜغغغ ١املصتؿغغغ١
با٫شت٬ط قبٌ اْ٫تكاٍ يبٝغإ حهغِ ايتصُغٝظ نُغا تتؿغد َ ٣تغ  ٠ايطغهْٞٛ
املصتؿ ١با٫شت٬ط ب د اْ٫تكاٍ ٚ ،نُٖ٬ا َٓدزج ؼغ
بٔ َسٚإ ايت تجب

اطغ٬م َ تغ ُ ٠غاز

اـُظ يف (اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘)

ا ِ َٔ اشت٬ط٘ ٓد َٔ اْتكٌ ٓ٘ اىل املهًف املسٜد تطٗب َاي٘  َٔٚاشت٬ط٘
ٓد املهًف ذاتغ٘ ٚ .باشتؿغاز > قغ ف ضغٓد ايسٚاٜغ ١ميٓغع غٔ ا٫ضغتٓاي ايٗٝغا
َدزنا ٚ ،تؿغًذ َٜ٪غدا مل تغ  ٠ايطغهَٚ ْٞٛسدخغا إلحتُغاٍ ٚدغٛ

اشغساج

اـُظ ٚؾسف٘ يف َطتخك. ٘ٝ
ٖغٚ -يف اؾٛاٖس(ج ) ;5> 5:حه ٔ ٢ا كل ا٫زيب ًٞٝيف (فُع اي ٖإ)
اَهغغغإ ا٫ضغغغتد ٍ٫بؿغغغخٝخ ١اؿًغغ

غغغٔ ايؿغغغايم( > )يف ايسدغغغٌ َغغغٔ

اؾخابٓا ٜه ٕٛيف يٛاٜٚ ِٗ٥ه ِٗ َ ٕٛفٝؿٝب ٓ ، ١ُٝقغاٍ > رٜغ٪ي ٟلطغا
ٜٚطٝب ي٘د

)(5

ٚقد ؾخخٗا مجع َِٓٗ ضٝدا (املطتُطو ٚاملطتٓد) ٚيف ؾغخ١

( ) 5ايٛضا> ٌ٥ج> :

 َٔ > 6ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س< .

ؽُٝظ اي ٓ )597(...........................................................

ا٫ضغغتد ٍ٫بٗغغا ًغغٚ ٢دغغٛ

ؽُغغٝظ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ إغغغهاٍ ضغغٓدا

ٚي٫ي ١ضبل تٛقٝخُٗا يف َبخح ( لظ ايغٓ> )١ُٝ
أ > ٫ٚيٛقٛع ( ً ٞبٔ امسا  ) ٌٝيف ايطٓد َ ٖٛٚػرتى .
ٚثاْٝا > يك ٠ٛاحتُاٍ ازاي ٠اـُظ َٔ با

ايغُٓٝغ ١نُغا اضغتدٍ بٗغا مجغع

نجب  ِ ْ ،يف ب ض ْطغض ايسٚاٜغ( ١أٚاِْٗ)بغدٍ(يٛاٖٚ ، )ِٗ٥غ ٜ ٛغين اٜغٛاِْٗ
ٚقؿسِٖ ٖ ٢ً ٚ ،ر ٙايٓطصٜ ١طتك ِٝقٛيغ٘ ب د٥غر (ٜٚهغٗ َ ٕٛغِ) مب ٓغ ٢اْغ٘
ٜػازنِٗ يف ايغخٌ ٚاي كد يف ق ؿغس اـ٬فغ ١فتهغ ٕٛايغُٓٝغ ١املؿغاب ١فٗٝغا غغبٗ١
اؿساّ اٜ ٚه ٕٛاملاٍ املغٓ ّٛشًٝطا َٔ اؿغساّ ٚاؿغ ، ٍ٬يهٓغ٘ قغض احتُغاٍ
ٜتبين ً ٢ب ض ْطض ايتٗرٜبً -غَ ٢غا حهغٚ ٞقغد ضغبل ٫ٚ -تؿغًذ ييغ٬ٝ
ًَ ٢ا مٔ ف. ٘ٝ
شَٛ -ثكُ ١از املس ١ٜٚيف ايتٗغرٜب غٔ اَ٫غاّ ايؿغايم( > )اْغ٘ ضغٌ٦
ٔ ٌُ ايطًطإ مسج ف ٘ٝايسدٌ  ،قغاٍ > ر  ، ٫إ ٫إٔ ٜ ٫كغدز ًغ ٢غغ٤ٞ
ٜأنٌ ٜٚػس

ٜ ٫ٚكدز ً ٢ح ، ١ًٝفإ ف ٌ فؿاز يف ٜد ٙغ ٤ٞفًٝب ح غُط٘

اىل اٌٖ ايب ٝد). (5
ٚيف ي٫يتٗغغا اغغغهاٍ بغغٌ َٓغغع  ،فاْٗغغا غغاٖس ٠يف حسَغغ ١اـغغسٚج يف ُغغٌ
ايطًطإ ٚحسَ ١املػازن ١يف ا ُاي٘ آ ٫د ا٫قطساز ايػغدٜد  ٚغدّ ٚدغدإ
َٛزي زشم َٚؿدز غٝؼ  ،فغاذا اقغطس ُ ٚغٌ يًطغًطإ ٚقغبض َغاٚ ٫دغب
ؽُٝط٘ َٔٚ ،ايٛاقذ دّ ي٫ي ١املٛثك ٢ً ١ن ٕٛاملاٍ املكبٛض َٔ ايطًطإ
حساَغغا ا ٚحغغ ٫٬كتًطغغا بغغاؿساّٚ ،ي ًغغ٘ بأمج غغ٘ حغغ ٍ٬اَ ٚغغٔ املباحغغات اٚ
اؿكٛم ايػس  ١ٝاملٓطبك ٖٞٚ ً٘ٝ ١ح ٍ٬ي٘ ٚ .باشتؿاز > ٜ ٫يٗس َٔ ايغُٛثك١
نْٗٛا يف اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ أؾ. ٬
( ) 5ايٛضا> ٌ٥ج> :

 َٔ > 54ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ >س.6

( ................................................... )598فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ٚايغُتخؿٌ ٗٛز َ ت ُ ٠از يف املكغاٍ املػغٗٛز -ا غين ٚدغٛ

ؽُغٝظ

املغغاٍ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ ٚحًٝتغغ٘ بغغايتصُٝظ ٚيغغص ّٚؾغغسف٘ اىل ازبغغا
اـُظ نطغا٥س َغٛازي ٚدغٛ

اـُغظٛٗ ٚ ،زٖغا دًغٜ ٫ ٞكبغٌ ايتػغهٝو ،

ٚبك ١ٝايسٚاٜات تًتكَ ٞع ٖرا ايفِٗ ٚايد٫ي ١ا ٚؼٌُ ًُُٜ ٫ٚ ، ٘ٝهٔ

ًٗا

ًغغ ٢املكغغاٍ ا٫شغغس َغغع ؼدٜغغدٖا بغغاـُظ َٚ ،كتكغغََ ٢ذٗٛيٝغغ ١املايغغو غغدّ
ايتخدٜد ب٘ َع اْ٫اط ١بايكغدز ايغغُتٝكٔ اْتفغاًَ ٤هغ٘ ٓغ٘ َغاياّ ََذُغٛع املغاٍ
املصتًط باؿساّ يف ٜدٚ ٙؼ

ضٝطست٘ .

َٚغغغع ٚدغغغٛي ايد٫يغغغ ١ايٛاقغغغخٜ ٫ ١ؿغغغاز اىل َُٛغغغات ايتؿغغغدم باملغغغاٍ
ايغُذَٗ ٍٛايه٘ فاْ٘ َٛقٛع َغاٜس يًخ ٍ٬املصتًط باؿساّ ،فا٭قٚ ٣ٛدغٛ
ايتصُغٝظ َغع ؼكغل َٛقغغ ٘ ٛغ اؿغغساّ املصغتًط ايَ٬تُٝغص شؿٛؾٝتغغغغغغغغ٘ ٫ٚ
قغغغغغغغغدز ٫ٚ ٙؾاحب٘ غغ فٝؿغسف اىل َطغتخك ٘ٝنطغا٥س َغٛازي ٚدغٛ

اـُغظ

ٚإ نغغإ ا٫حغغٛط اضغغتخبابا َ٬حيغغ ١ا٫حتُغغاٍ ا٫شغغس ٜٚ ،تخكغغل ا٫حتٝغغاط
بؿسف٘ بكؿد ا َٔ ِ ٫ايؿدقٚ ١زي امليامل  َٔٚاـُظ ب طا ٘٥اىل غغصـ
ٜطتخل ايؿدقٖٚ ١را ايطِٗ ا ٚذاى َٔ ايطُٗني ايػسٜفني ٚ ،احٛط يًُهًف
ٚاٚىل َٓ٘ ٖ ٛتطً ُ٘ٝاىل اجملتٗد اي دٍ فاْ٘ ٚي ٞا٭َغٛز اؿطغبٚ ١ٝايتؿغسف يف
اَٛ٫اٍ ايػس ٫ ١ٝضُٝا ايغُػتبٗٚ ١ايغغُسيي حهُٗا .
ٚقد اغتٗس ب ِٗٓٝاْغ٘ ٜػغرتط يف ٚدغٛ

تَصُغٝظ اؿغ ٍ٬املصغتًط بغاؿساّ

ٚيف حًٝت٘ ٚطٗازت٘ بايتصُٝظ > إٔ  ٜ ٫سف َايو اؿساّ ٚإ ُٜذٌٗ َكغداز،ٙ
ٜٚأت ٞتفؿ ٌٝبغخٛث٘ قُٔ ْكاط >

البخث االول  :شزط عدو معزفة صاحبه .
دا ٤يف َ تغ ٠
() 5ايٛضا > ٌ٥ج> :

)(5

ُاز بٔ َسٚإ اثبات ايغصُظ يف ر ايغخ ٍ٬ايغُصتًط

 َٔ > 7ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س. :

اغرتاط دّ َ سف ١ؾاحب اؿساّ )599(.....................................

بايغخساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘د ٚفغ ٞزٚا١ٜ

)(5

اؿطٔ بغٔ شٜغاير ٚادتٓغب َغا

نإ ؾاحب٘ ًِ ٜد ٚ ،املطتفاي َُٓٗا اْ٘ ٜػرتط يف ٚدغٛ

اـُغظ َُٚخًًٝتغ٘

يًُاٍ املصتًط > إ  ٜ ٫سف ؾاحب ايغُاٍ ايغخساّ  ،فٝصسج ٔ ٖرا اؿهِ >
َغا اذا نغغإ ؾغغاحب٘  ٜغغسف ٚ ،اط٬قغغ٘ ٜفٝغد اضغغتٛا ٤امل سفغغ ١ايتفؿغغٚ ١ًٝٝامل سفغغ١
ا٫مجاي ١ٝاملٓذص ٠نُا ي ٛنغإ ؾغاحب املغاٍ اؿغساّ َػغتبٗا يف يا٥غس ٠قؿغٛز٠
ياشً ١ؼ

ا٫بت ٤٬ميهٓ٘ ايتٛؾغٌ اىل نغٌ ٚاحغد ٚاٜؿغاٍ َايغ٘ ،نُغا  ٫فغسم

 -فُٝا ي ٛسف ؾغاحب املغاٍ اؿغساّ

ًٝغ٘  -بغني نْٛغ٘ َايهغا َ ٓٝغا َػصؿغا

ٚبني نَ ْ٘ٛايها ْٝ ٛا نًٝا نإٔ ٜه ٕٛاملاٍ اؿساّ املصتًط ع٬ي٘ َٔ ا٭لاع
أ ٚايصنٛات أ َٔ ٚامليامل أ َٔٚمنا ٤ايٛقغف اـغاف أ ٚاي غاّ َغغُا ٜ ٫طغتخك٘
ٜٓ ٫ٚطبغغل ًٝغغ٘  ،حٝغغح إٔ أَغغس ٖغغر ٙاَ٫غغٛاٍ ٜسدغغع اىل اجملتٗغغد اي غغدٍ ٚيغغٞ
اَٛ٫ز ايغخطب ١ٝحت ٢اٚ٫قاف اذا مل ٜهٔ هلا ٚي ٞبايف غٌ ف٬بغد َغٔ َساد غ١
اجملتٗد اي دٍ إلٜؿاٍ املاٍ ايَ ٘ٝكدَ ١يتٛش ٢ً ٘ ٜأزبابغ٘ َٚطغتخكً ٚ ، ٘ٝغ٢
نٌ حاٍ ُٜ ٫ذص ٟايتصُٝظ ٚإ دٌٗ املكداز َا ياّ ؾاحب املاٍ َ سٚفا فإ
ايغصُظ َٜذب يف اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘ .
ٖٓٚا ؾٛز ُُٜهٔ ت كًٗا ْ سض يًُِٗ َٓٗا >
ا٭ٚىل> إٔ  ٜسف َايو اؿساّ ب ٚ ٘ٓٝيهٓ٘ جيٌٗ َكداز ٜ ٫ٚ ٙسفغ٘ إط٬قغا
مجًٚ ١تفؿ٫ٚ -٬ٝبد َٔ يفع قغدز َغٔ املغاٍ املصغتًط ٜرتاقغ ٢بغ٘ َغع ايغغبيٝصسج ٔ ٗد ٠ايػغٌ ايٝكٝين مباٍ ايغب اجملَٗ ٍٛكدازٚ ٙت أ ذَت٘ ٜكٓٝغا ب غد
اغغغتغاهلا ٜكٓٝغغا ٜٓ ٫ٚ ،فغغع ايتصُغغٝظ اؾغغ ٬مبكتكغغ ٢ؾغغسٜذ ايػغغسط يف َ تغ ٠
ُغغاز ر اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘ د  ،بغغٌ ٫بغغد َغغٔ ت غغٜٛض ؾغغاحب اؿغغساّ
ٚت ٜٛك٘ ٔ َاي٘ ٚي َٔ ٛغب اـًغٝط اذا حؿغٌ ايرتاقغ ٞبغني ايٛادغد ٚبغني
( ) 5ايٛضا> ٌ٥ج> :

 َٔ > 54ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > +س. 5

( ................................................... )59:فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

املايو امل ً ْ ، ّٛغِ يغ ٛطًغب املايغو َغٔ ٚادغد اـًغٝط قغدزا َغٔ املغاٍ ً ٜغِ
بصٜايت٘ ًَ ٢كدازٚ ٙاق ا فُٜ ٬ذا

 ،يهٔ ي ٛطًب قدزا َ ك ٫ٛتٌُ نْٛغ٘

َطاٜٚا يكدز اؿساّ ٚاق ا ٚدب إزقاٚ ٙ٩ادابت٘ ؼؿ ٬ٝي ا ٠٤ذَت٘ ٚشسٚدغا
ٔ اي ٗد ٠ايغُتٝكٓٚ ١تَخًغٚ ٬ٝتطٗغبا يغغُاي٘ ايغغُصتًط بغغُاٍ غبَ ، ٙغٔ يٕٚ
فسم بني ازقا ٙ٤بكدز َٔ املاٍ املصتًط ٚبني ازقا ٘٥ببكا  ١ا ٚدٗاش اَ ٚتغاع
ٜرتاقٝإ ًٛ ٘ٝض حك٘ فاْ٘ ؾًذ  ٖٛٚشب .
ايجاْ >١ٝإٔ  ٜسف َايو اؿساّ تفؿ ٬ٝيهٓغ٘ جيٗغٌ املكغداز تفؿغٜٚ ٬ٝغرتيي
ٓد ٙبني ا٫قٌ ٚا٫نجغس ٚ ،ح٦ٓٝغر > إ تساقغٝا ٚتؿايغغخا ًغ ٢قغدز َغٔ املغاٍ
أ ٟقدز ٜستكٝاْ٘ َ ا  -فٗ ٛشب  ٖٛٚا٫فكٌ  ،يهٔ ٜيٗس َٔ ب ض اّ٬ ٫ٚدٛ

ايؿًذ ٚي ٛإدبازا ًُٜٚ ، ٘ٝخه ٔ ٢نػف ايغطغا ٤قٛيغ٘ >(يغ ٛغسف

املايو ي ٕٚاملكداز ٚدب ؾغًذ ا٫دبغاز)  ،إ ٫أْغ٘  ٫ييٝغٌ  ٜكغد ٫ٚ ٙحذغ١
تد ُ٘ ٚ ،ايؿخٝذ اْ٘ َع اَهإ ايرتاقٚ ٞايتؿايغذ اشتٝغازا فٗغ ٛاـغب ٖٚغٛ
افكٌ ٚ .إ ت رز تساقُٗٝا ً ٢غ ٧ٝفٗٓا احتُا٫ت ث٬ث > ١نفا ١ٜيفع ا٫قٌ
اىل املايو ٚ ،يص ّٚيفع ا٫نجس ؼؿ ٬ٝيًغ ا ٠٤ايٝكٝٓٝغ ٚ ، ١تُغٌ ٚدغٛ

يفغع

اـُظ اىل املايو ٚإ احتٌُ ايصٜغايًٝ ٠غ٘ ٚايٓكؿغإ ٓغ٘ ٭دغٌ إٔ اـُغظ
د ً٘ اهلل َُخً ٬يتُاّ املاٍ املصغتًط ٚقغد زقغ ٞاهلل َغٔ ذاى املغاٍ بغاـُظ ،
يهٓغغ٘ احتُغغاٍ قغغ ٝف فغغإ اهلل د غغٌ اـُغغظ َُخًغغ ٬يًبغغاقَٚ ٞطٗغغسا يغغ٘ يف
شؿغغٛف ؾغغٛزَ ٠غغا ر اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘ د

)(5

نُغغا يف امل ت غ  ٠فغغٜ ٬غغأتٞ

ايتكدٜس ايػس  ٞقط ا .
ٜٚبك ٢ا٫حتُغا ٕ٫ا٭٫ٚ ، ٕ٫ٚزٜغب يف إ يفغع ا٫نجغس احتٝغاط َٛدغب
يً ا ٠٤ايٝكغٝغٓ َٔ ١ٝايػغٌ ايٝكغٝين َٜٚصسج ٔ ايتهًغٝف ايكط  ٞاذا اٚؾً٘ اىل
( ) 5ايٛضا> ٌ٥ج> :

 َٔ > 7ابٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س. :
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ؾاحب٘ ايغُ سٚف يدٚ ، ٜ٘إ زفض قبك٘ أٚؾً٘ اي ٘ٝبهٌ ؾٛزَ ٠غُهٓ. ١
ٚي ٛمل ٜس ب املهًف يف يفع ا٫نجس فٌٗ ًٜصَ٘ يف ٘ اٜ ٚهف ٘ٝيفع ا٫قٌ ؟
قد افت ٢مجع َٔ اٚ٫اشس (قدِٖ) بهفا ١ٜيفع ا٫قٌ اذا نإ فُغٛع املغاٍ
املصتًط َتٛاددا يف ٜدَٚ ٙطتٛيٝا ً ٖٛٚ ، ٘ٝايؿغخٝذ ٚذيغو  ٕ٫املغٛزي َغٔ
َغغٛازي امغغ ٍ٬اي ًغغِ ا٫مجغغاي ٞيفغغسض تغغسيي املػغغتب٘ بغغني ا٫قغغٌ ٚبغغني ا٫نجغغس
ا٫ضتك٬يٝنيٚ ،ذ ٚايٝد بايٓطب ١اىل ا٫قٌ ً ٜغِ ب ا٥دٜتغ٘ يغغب٫ٚ ٙبغد َغٔ يف غ٘
ايٚ ،٘ٝبايٓطب ١اىل ايصا٥د ٔ ا٫قٌ املتٝكٔ  ًِ ٜ ٫بهَ ْ٘ٛاٍ بَٚ ٙكتكٜ ٢دٙ
ٚاضت ً٘ٝ ٘٥٬ٝأْ٘ ًَه٘  ٕ٫ايٝد اَاز ٠املًو حت ٢بايٓطب ١ير ٟايٝد فكغ ٬غٔ
غغب- ٙنُغغا حككٓغغا ٙيف ا٭ؾغغ -ٍٛحٝغغح ٚقغغع املهًغغف ٜغدً ٙغغ ٢فُغغٛع املغغاٍ
املصتًط ٚاضتٛىل ً ٘ٝيهٓغ٘ حٝغح ً ٜغِ امجغا ٫ب ا٥دٜغ ١ب غض املغاٍ اىل غبٙ
حساَا ً َٔ ٘ٝي ٕٚتَُٝٝص ٙمل ُُٜهٔ ادسا ٤قا د ( ٠ايٝد اَاز ٠املًغو ) بًخغا
نٌ دص ٤دغص ٤فغإ ادساٖ٤غا بًخغا نغٌ فغسي َٓٗغا َ غازض ب دساٖ٤غا بًخغا
ايفسي ا٫شس ٚميٓع اي ًِ ا٫مجاي ٔ ٞادساٖ٤ا يف نٌ فغسي فغسي أ ٚدغص ٤دغص٤
َٔ ََ ذُٛع املاٍ املصتًط ٜ ِ ْ ،طتجٓ ٢ايكدز ا٫قٌ امل ً ّٛامجا ٫اْتفغا ٙ٩غٔ
ًَو ذ ٟايٝد ثِ ػس ٟقا د ٠ايٝد بايٓطب ١اىل نغٌ فغسي َغٔ افغساي املغاٍ املتبكغٞ
فاْ٘ َؿدام َػهٛى املًهٚ ١ٝي٘ ٜد ًَ ٢ا شاي ٔ ايكدز املتغٝكٔ حسَتغ٘ ًٝغ٘
ٜٚد ٙاَازًَ ٠ه٘  ،نُا اذا نإ فُٛع املاٍ ػس ٠يْاْب ا ٚغٝا ًِ ٜٚ ٙب ا٥دٜغ١
ب كغٗا اىل غبَ ٙغغسييا بغني ا٫قغغٌ ٚبغني ا٫نجغغس ُُٜ ٫ٚهغٔ ادغغسا ٤قا غد ٠ايٝغغد
بًخا نٌ دص ، ٤يهٔ ب د اضتجٓا ٤ا٫قٌ ايغُتٝكٔ ُُٜهٔ ادسا ٤ايكا د ٠بايٓطب١
اىل نٌ فسي َػهٛى َٓٗا  ٫ب َ ٘ٓٝغُا ٜصٜد غٔ ايكغدز ا٫قغٌ ايغغُ ً ّٛحسَتغ٘
ًٜٚ ،٘ٝد ٙأَازًَ ٠ه٘ .
ثِ إٕ تساقغٝاٚ -ادغد ايغصًٝط ٚؾاحب ايغخساّ  ٢ً -تغكط ِٝايغُغاٍ

(< ................................................... )59فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ايغ ُصتًط ٚت ٝني حؿ ١ايغب ٚتؿاؿا ً ٢اشر ٙايكغدز ا٫قغٌ املتغٝكٔ ا٥دٜتغ٘
اىل ايغب َع احتفا املهًف بايباق ٞغ ؾذ  ٫ٚاغهاٍ .
ٚإ مل ٜرتاقغغٝا ٚت غغرز ا٫فغغساش بسقغغاُٖا ف٬بغغد َغغٔ ايسدغغٛع اىل ايكس غغ١
يت ٝني َاٍ ٖرا َٔ َاٍ ذاى بإٔ تسقِ ايػٝا ٙاي ػسَ ٠ج ٬ثِ تهتغب زقغع ب غدي
املاٍ غ ػس ٠يف املجاٍ غ ٜهتب ً ٢زق تني َج ٬إضِ ايغب َايو اؿساّ اذا نغإ
ايكدز ا٫قٌ املتٝكٔ اثٓني ٜٚهتب ً ٢باق ٞايسقع اضِ ذ ٟايٝد  ،ثِ تُصًغط يف
ايهٝظ  ٜٚني َاٍ ٖرا َٔ ذاى ٜٓٚتف ٞا٫غهاٍ ٜٚص ٍٚاـ٬ف .
 ٫ٚاغهاٍ يف َسد  ١ٝايكس  ١يغغُا ييّغ

ًٝغ٘ ب غض ايٓؿغٛف ) (5امل تغ ٠

ضٓدا ايٛاقخ ١ي٫ي ٢ً ١إ ايكس غ ١يهغٌ اَغس َػغهٌ ََذٗغ ٍٛدٗايغَ ١طًكغ١
عٝح مل ٜتبني حهُ٘ َٔ اَازٚ ٠مل تتكذ ايٝ ٛفغ ١ايػغس َ ١ٝغٔ اؾغٌ ًُغٞ
جيس ٟيف املٛزي ٖٓٚ ،ا ب غد ت غرز تساقغُٗٝا ًغ ٢ا٫فغساش ٚت غٝني حؿغ ١ايغغب
ٜػهٌ اَ٫س حٝح  ٫ضب ٌٝيت ٝني َاٍ ايغب فٝؿب ََذٗ ٫ٚ ٫ٛاَاز ٫ٚ ٠اؾٌ
 ٜني اؿؿٚ ، ١ايكس  ١ضٓ ١يهٌ ََذٗ. ٍٛ
ايجايجغغ >١إ  ٜغغسف َايغغو اؿغغساّ تفؿغغٚ ٬ٝجيٗغغٌ َكغغداز اؿغغساّ املصغغتًط
ٜٚه َٔ ٕٛقب ٌٝايرتيي بني املتبآٜني غ ي ٕٚا٫قٌ ٚا٫نجس ْيب اشت٬ط حٛٝاْني
ٓغغد غغغصـ احغغدُٖا حغغساّ ًٝغغ٘ يهْٛغغ٘ ممًغغٛى غغبَٚ ، ٙغغع تساقغغُٗٝا ًغغ٢
ايت غغٝني فٗغغ ٛشغغب ٓ ٚ ،غغد ت غغرز تساقغغُٗٝا فايٝ ٛفغغ ١ت غغٝني َغغاٍ ٖغغرا َغغٔ ذاى
بايكس  ١نإٔ ٜسقِ املا ٕ٫ا ٚاَ٫غٛاٍ ثغِ تهتغب زق تغإ ا ٚزقغع ب غدي اَ٫غٛاٍ
املصتًط ١فاذا ٓٝ

ايكس َ ١اٍ ٖرا َٔ ذاى اْتٗ ٢ا٫شت٬ط ٚا٫غهاٍ .

ٖرا نً٘ فُٝا ي ٛنإ املا ٕ٫املصتًطإ-اؿٚ ٍ٬اؿساّ  -بٝد املهًف ٚؼ
اضت. ٘٥٬ٝ
() 5ايٛضا ٌ٥ج<5

 َٔ 57ابٛا

نٝف ١ٝاؿهِ .
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ايساب ٚ >١ي ٛمل ٜهٔ اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ بٝد املهًف نُا ي ٛناْ
ثايح بُٖا اّ مل ٜهٔ ؼ

يف ٜد

ٜد اؾ ، ٬فايكغدز امل ًغ ّٛاْغ٘ ًَغو ٖغرا ٜأشغرٙ

ٚامل ً ّٛنًَ ْ٘ٛو ذاى ٜأشرٓ - ٙد تساقُٗٝا ً ٢ايتكط ،ِٝثِ ٜكرت إ ً٢
املػتب٘ إ مل ٜرتاقٝا ً ٢تكطٚ - ُ٘ٝايكس  ١ضغٓٝ َ ١غٓغ ١غس ا إ فغكد ايطبغٌٝ
املػسٚع يت ٝني املػتب٘ َاٍ ٖرا أَ ٚاٍ ذاى حتٜٓ ٢تف ٞضب ٌٝاي ًِ عؿ ١ايغغب
ٜٚؿب فٜٗٚ ٫ٛرتتب إٕ ايكس  ١يهٌ اَس َػهٌ فٗ َٔ ٍٛي ٕٚقغرٚز َغاْع
ٔ ايسدغٛع ايٗٝغا ٚ ،املٗغِ إ ؼغسش دٗايغ ١اَ٫غس دٗايغَ ١طًكغ ١بغإٔ  ٫تٛدغد
اَازَ ٠جبت ١ؿهِ  ٫ٚأؾٌ جيس َٔ ٟي َ ٕٚازض ٜبني ايٝ ٛف. ١
قد ٜكاٍ > اْ٘  ٫ميهغٔ اي ُغٌ ب ُغ ّٛييٝغٌ ايكس غ ١حغرزا َغٔ تأضغٝظ فكغ٘
ددٜد ٫ٚ ،بد َٔ ا٫قتؿاز ً ٢املٛازي اجملُع ًٗٝا أ ٚاملٓؿغٛف فٗٝغا دغسٟ
ايكس  ١غ نكك ١ٝايػا ٠املٛط ٠٤ٛاملػتبٗ ١قُٔ قطٝع ِٓ غ ا ٚاملٛازي ايت ٌُ ٜ
املػغغٗٛز فٗٝغغا بايكس غغٚ ، ١ح٦ٓٝغغر ح ٝغح ْ ٫غغـ كؿغغٛف  ٫ٚفتغغَ ٣ٛػغغٗٛز٠
ب دسا ٤ايكس  ٫ ١ميهٔ ادساٖ٩ا ُ ٬ب ُ ّٛايي ١ايكس ٫ٚ ، ١بد إ ْؿب اىل
(قا د ٠اي دٍ ٚاْ٫ؿاف) ْٚطبكٗا فُٝا مٔ فْٚ ٘ٝغٛشع املغاٍ املػغتب٘ ًغٖ ٢غرا
 ٢ً ٚذاى ،نٌ َُٓٗا حطب حؿت٘  ٖٞٚ ،قا د ٠ك ١ٝ٥٬اَكاٖا ايػغازع يف
ْؿٛف دٜد ٠سقٓاٖا يف ب ض عٛخ ايكطع يف ا٫ؾ. ٍٛ
يهٔ ُٜذا

ٓ٘ >

أ > ٫ٚإ ٕ بٝإ ايٛد٘ املغاْع غٔ ايسدغٛع اىل ُغ ّٛييٝغٌ ايكس غٚ ١إٕ نغإ
َػٗٛزا يف فك٘ اٚ٫اشغس املت سقغني يبخغٛخ ايكس غ ١فكٗغا أ ٚأؾغ ،٫ٛا ٫اْغ٘ ٫
اضاع ي٘  ٜكد ٫ٚ ٙييٝغٌ ٜد ُغ٘ نُغا اٚقغخٓا ٙيف قًغ٘ ٚاثبتٓغا إَهغإ ايسدغٛع اىل
ايكس  ١يف ايػبٗات املٛقَ ١ٝ ٛغٔ ي ٕٚتٛقغف ًغٚ ٢زٚي ْغـ َ ؿغ َٞٛشغاف أٚ

إمجاع أ ٚغغٗس ٠فتٛاٝ٥غً ١غ ٢اي ُغٌ بٗغا يف ايغغُٛزي ايغغصاف ْ ،غِ ٫بغد َغٔ
َتخكل َٛقٛع ايكس  ١ايٛازي يف ايٓـ ايؿخٝذ ايغغُ تُد>رنٌ ََذٗغ ٍٛففٝغ٘
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ايكس ١د

)(5

 ٖٛٚايغذٗاي ١ايغُطًك ٚ ١دّ َ سف ١حهِ ايٛاق غَ ١غٔ أَغاز َ ٠تغ

أ ٚأؾٌ ًُ. ٞ
ٚثاْٝا> اْ٘  ٫نًُ ٫ٚ ١ٝغ ّٛيكا غد ٠اي غدٍ ٚاْ٫ؿغاف ٚ -قغد ت سقغٓا هلغا
َفؿ ٬يف ا٫ؾغ - ٍٛحتغ ٢تطبغل فُٝغا مغٔ فٝغ٘  ،حٝغح مل تجبغ

غغس ٝتٗا اٚ

اَكاٖ٩ا  ٢ً -فسض تبغاْ ٞاي كغًٗٝ ٤٬غا يف ُغ ّٛاملغٛازي ٚ ، -ايٓؿغٛف
قاؾس ٠ايد٫ي ُّٛ ٢ً ١غس ٝتٗا شا٥غدا ًغَٛ ٢زيٖغا اـغاف عٝغح ٜتطغٓ٢
ايت دٗٓ ٟا اىل ُ ّٛايغُٛازي ايغُاي ١ٝايغُػتبٗ. ١
البخث الثاىٌ  :معزفة صاحب احلزاو مزددًا بني اشخاص مَخصىريً .
اذا ًِ ؾاحب املاٍ اؿساّ ب  ٘ٓٝتفؿ ٚ ٬ٝسف قدزٚ ٙاَهٓ٘ اٜؿاٍ َاي٘
ايٚ ٘ٝدب با ٫تفام  ،يهٔ ي ًِ ٛقدز اؿساّ تفؿٚ ٬ٝمل  ٜسف ؾاحب٘ ب ٓٝغ٘
ٚقد تسيي بني دي ََخؿٛز  ،ا ٚتسيي ايغخساّ بغني ا٫قغٌ ٚا٫نجغس ٚبٓٓٝغا ًغ٢
َػس ١ٝ ٚا٫نتفا ٤با٭قٌ ا ٚيص ّٚيفع ا٫نجس َغع تغسيي ؾغاحب٘ بغني اغغصاف
قؿٛز ٜٔفُا ٖ ٞايٝ ٛف ١؟.
أَغا اذا اَهغٔ َغغساد تِٗ ٚايتؿايغغذ َ ٗغِ ٚايرتاقغغ ٞأ ٚؼؿغ ٌٝزقغغاِٖ
ً ٢قطُ ١املاٍ اؿغساّ بٝغِٓٗ نٝغف غغاٚ٤ا ٚدغب ايسدغٛع ايغٚ ِٗٝازقغاِٖ٩
ض ٝا يت أٗ ٠دت٘ َٔ املاٍ اؿساّ ً ٘ٝاي ا٥دًَ ٠هٝت٘ اىل احدِٖ .
ٚاذا ت رز مج ِٗ ٚازقاٚ ِٖ٩تكامسِٗ املاٍ اؿساّ فُٝا بٝغِٓٗ بسقغاِٖ
فُا ٖ ٞايٝ ٛف ١؟ ٖٓا احتُا٫ت ازب > ١
أٚ -دٛ

ايط َ ٞع نٌ ٚاحد َٔ ا٫غغصاف املغسييَ ٜٔطغتك ٬يغغسض

إزقاٚ ٘٥ايتؿايغغذ غٔ حكغ٘ ايغغُختٌُ َٚايغ٘ ايغغُصتًط بغغُاٍ ايغغُهًف ٚإ
اقتك ٢اضت ٝابِٗ يفع اَجغاٍ املغاٍ اؿغساّ َغٔ نٝطغ٘ اـغاف اىل نغٌ غغصـ
() 5ايٛضا ٌ٥ج<5

 َٔ 57ابٛا
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ؼؿغغ ٬ٝيفغغساغ ايرَغغٜ ١كٓٝغغا ب غغد اغغغتغاهلا بكغغُإ حغغل ايغغغب ٜكٓٝغغا ٖٚ .غغرا ٖغغٛ
ا٫حٛط َع ايتُهٔ َٔ ازقا ٤اؾُٝع بطسٜل َ ك. ٍٛ
 إدغغسا ٤حهغغِ ََذٗغغ ٍٛاملايغغو ٖٚغغ ٛايتؿغغدم باملغغاٍ اؿغغساّ ب غغد ت غغرزتؿاؿِٗ فُٝا ب ٚ ِٗٓٝدّ َ سف ١املايو ب . ٘ٓٝ
دغ -ت ٝني املايو َٔ بني ا٫غصاف املسيي ٜٔبٛاضط ١ايكس ٚ ١تطً ِٝاملاٍ
اىل َٔ شسد

ايكس  ١بامس٘ ُ ٬بايدي ٌٝامل ت ايٓغاطل بغإٔ رايكس غ ١يهغٌ

اَس َػهٌ ََذٍٗٛد .
ي -تٛشٜع املكداز اؿساّ ً ٢ا٫غصاف املسيي ٜٔبايطغ ١ٜٛؼهُٝغا يكا غد٠
اي دٍ ٚاْ٫ؿاف املطتفاي َٔ ٠تباْ ٞاي ك ٢ً ٤٬اي ٌُ ً ٢طبكٗا َع اَكا٤
ايػسع ي٘  ٖٞٚ ،تكتك ٞتكط ِٝاملاٍ بني ا٫غصاف املسيي َايهٝت٘ ب. ِٗٓٝ
ٖٚغغرا ا٫حتُغغاٍ ا٫شغغب  ٫ميهغغٔ املؿغغب ايٝغغ٘ ي غغدّ ثبغغٛت ايكا غغد ٠بٓخغغٛ
ايه  ٣ايهً ١ٝايطاز ١ٜاىل متاّ املٛازي  ،اذ مل ُٜخسش تبغاْ ٞاي كغ ٤٬اي ُغ،َٞٛ
 ٢ً ٚفسض احساش ٙفاإلَكغا ٤غب َُخغسش ْٚ ،ؿغٛف اَ٫كغا ٤املص غٖ ّٛغٞ
َُصتؿغغ ١بغغغُٛازيٖا ايغغغصاؾ ٫ٚ ١غغغاٖد فٗٝغغا ًغغ ٢ايت غغد ٟأ ٚايت ُغغ ِٝنُغغا
أٚقخٓاَ ٙفؿ ٬يف عٛخ ايكطع يف ا٫ؾ. ٍٛ
ٚاحتُاٍ ايسدٛع اىل ايكس ٖٓ ١ا َسفٛض إلْتفاَٛ ٤قٗ ٛا غغس ا غ ا غين
اؾٗاي ١املطًك ٚ ١دّ َ سف ١اؿهِ ايٛاق ٚ ٞايٝ ٛف ١اي ًُٝغ ١ايياٖسٜغٚ ،١فُٝغا
مٔ ف ًِ ْ > ٘ٝمبا تكتك ٘ٝايٝ ٛفغ ١ايياٖسٜغ ١حٝغح ٜٛدغد ًغِ امجغاي ٞبغرتيي
املايو بغني افغساي قؿغٛزَٚ ٜٔكتكغ ٢تٓذغص ٙيغص ّٚا٫حتٝغاط ب زقغا ٤ا٫فغساي
ا تٌُ ًَهٝتِٗ باٚ ٟد٘ َغُهٔ ٜ ٫ ٘ َٚ ،ه ٕٛاَ٫س َػغهََ ٬ذٗغً ٫ٛغ٢
ا٫ط٬م حت ٢تَذس ٟايكس  ١غس ا .
ٚاحتُاٍ ادسا ٤حهِ ََذٗ ٍٛاملايو -ايتؿدم باملاٍ اؿغساّ ًغ ٢ايفكغسا٤
ي ٕٚا٫غصاف ا ؿٛز ٜٔا تٌُ ًَه ١ٝاحدِٖ  ٖٛ -ق ٝف ييٗغٛز اشبغاز
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ايتؿدم باملغاٍ اجملٗغَ ٍٛايهغ٘ يف ا٫شتؿغاف مبغا جيٗغٌ َايهغ٘ بايهًٝغ ٚ ١غدّ
اَهإ ايٛؾ ٍٛايٚ ٘ٝاٜؿاٍ َاي٘ ايٖٓٚ ، ٘ٝا ميهٔ اٜؿاٍ َاٍ ايغغب اىل َايهغ٘
املٓخؿس يف دي َ ني ميهٓ٘ ازقا ِٖ٩فٝتٓذص اي ًغِ ا٫مجغايٜٚ ٞغ٪ثس ٚدغٛ
ا٫حتٝاط ب زقاٚ -ِٗ٥ي ٛبدفع اَجاٍ املاٍ اؿساّ اىل نغٌ ٚاحغد َغِٓٗ إٜؿغا٫
يًُاٍ اىل َايه٘ ايٛاق . -ٞ
ٚقغغد تَخؿغغٌ ٚدغغٛ

إزقغغا ٤مجٝغغع ا٭غغغصاف اي غغُختٌُ ا٥دٜغغ ١املغغاٍ

اؿساّ ايٚ - ِٗٝدٛبا احتٝاطٝا ٚ -ي ٛبدفع أَجاٍ ايكغدز اؿغساّ اىل نغٌ ٚاحغد
َٔ ا٭غصاف يتٓذص اي ًِ اإلمجاي ٞبايكغُإ ٚاغغتغاٍ ٗغد ٠املهًغف ٜكٓٝغا
بكُإ حل ب ٙيف ب ض املاٍ املصتًط ًٜٚصَ٘ ايغصسٚج َٔ اي ٗدٜ ٠كٓٝا.
يهٔ قد ٜكاٍ > إ قا دْ ٠ف ٞايكسز تٓفٖ ٞرا اإلحتٝغاط اإليصاَغ ٞب زقغا٤
اؾُٝع فاْ٘ قسز يٚ ِٝشطاز ٠نبب ٢ً ٠ايٛادغد يًُغاٍ املصغتًط حغني ًٜغصّ
بغغدفع َجغغٌ ايكغغدز اؿغغساّ اىل نغغٌ ٚاحغغد َغغٔ نٝطغغ٘ اـغغاف  ،فٓٝتفغغ ٞايًغغصّٚ
بديٌٝر ٫قسزد.
ٖٚرا َسفٛض > أ - ٫ٚإ ٖرا ايكغسز يصَغ٘ ٚٚزي ًٝغ٘ َغٔ ضغ ٤ٛإشتٝغازٙ
 َٔٚتكؿب ٙيف ايتخفن ًَ ٢اي٘ َٔ إشت٬ط٘ مباٍ غب ٙايغغُخسّ ًٝغ٘  ،فٗغٛ
املٛقع يٓفط٘ يف ايكسز ٚيٝظ اؿهِ ايػس  ٞأ ٚاإلحتٝاط بًص ّٚازقا ٤اؾُٝع
تٛؾ ٬يًُايو ايٛاق . ٞ
ٚثاْٝا  -قد ذنسْا يف ََخً٘> إ حدٜح ْف ٞايكسز ٜٓف ٞايكسز ايٓاغَٔ ٤ٞ
اؿهِ ايػس ْ ٞفط٘ ٜٓ ٫ٚف ٞايكسز اير ٟمل ٜٓػأ َٔ اؿهِ ايػس  ٞنُا اذا
ْػأ ايكسز َغٔ اَتجغاٍ اؿهغِ أ ٚاَ ٚغٔ إحغساش إَتجايغ٘ نُغا فُٝغا مغٔ فٝغ٘ فغإ
اؿهغغِ بغغسي املغغاٍ اؿغغساّ اىل ؾغغاحب٘ حهغغِ غغغس ٜٓ ٫ٚ ٞػغغأ َٓغغ٘ قغغسز ًغغ٢
املهًف  ،يهٓ٘ ٜتكسز َٔ اَتجاٍ اؿهِ أ َٔ ٚاحساش اَ٫تجاٍ ٚحغني ايتؿغدٟ
إلٜؿاٍ املاٍ اؿغساّ اىل ؾغاحب٘ ٖٚغَ ٛغسيي بغني أغغصاف ََخؿغٛز ٜٔحٝغح
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َٜخهِ اي كٌ ايطً ً٘ٝ ِٝاحتٝاطا ب زقا ٤نغٌ َغٔ َٜختُغٌ نْٛغ٘ َايهغا يًُغاٍ
اؿساّ ايرٓ ٟدٚ ٙقغد اشغتًط بغغُاي٘ ايغغخ ٍ٬يتٓذغص اي ًغِ ا٫مجغايٚ ٞيغصّٚ
ايغ صسٚج ٔ ٗدَ ٠اٍ ايغب ٜكٓٝا نُغا اغغتغً

بغ٘ ٜكٓٝغا ٚإ اضغتد  ٢تهغساز

يفع ايكدز اىل نٌ ٚاحد َِٓٗ .
ْ ِ ي ٛذص ٚمل ٜكغدز ًغ ٢ازقغا ٤متغاّ ا٭غغصاف املغسييًَ ٠هٝغ ١املغاٍ
اؿساّ ب ِٗٓٝي ذص ٙاملاي ٔ ٞيفغع أَجغاٍ ايكغدز اؿغساّ اىل نغٌ ٚاحغد أَهغٔ
ايسدٛع اىل ايكس  ١ح٦ٓٝر يتػصٝـ املايو ايغٛاق َ ٞغٔ ٖغ ٤٫٪ا٭غغصاف ،
يتخكل َٛقٗ ٛا  -أ ين اؾٗاي ١املطًك ٚ ١دّ ٚفا ٤ا٭َازات ٚا٭ؾ ٍٛببٝغإ
حهُغغ٘ ايغغٛاق  ٞأ ٚاييغغاٖس ٟب غغد اي ذغغص غغٔ اضغغت ٝا

ا٭غغغصاف املغغسيئٜ

بايبرٍ ٚاي طا َٔ ٤نٝطغ٘ اـغاف ي ذغص ٙاملغاي ٞأ ٚمغَ ٙٛغٔ ا٭ غراز  ،فٝكغسع
ب َٔٚ ،ِٗٓٝشسد

ايكس  ١بامس٘  ٜط ٘ٝاملاٍ اؿساّ بايغصؿٛف .

البخث الثالث َ :مجهىلًة قدر الـخزاو .
ايغُ سٚف ٚايغ ُػٗٛز اغغرتاط دٗايغ ١قغدز املغاٍ اؿغساّ املصغتًط ع٬يغ٘ يف
ٚدغغٛ

ايتصُغغٝظ  ،يهغغٔ امل تغغ  ٠اي ُغغد ٠قغغد أطًكغغ

ٚدغغٛ

اـُغغظ يف

راؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘د)ٚ (5مل تػغغرتط دٗايغغ ١قغغدز
اؿساّ  ٚدّ َ سفت٘ فٌٗ ُُٜهٔ ايتُطو ب ط٬م امل تغ َُٚ ٠صايفغ ١ايغغُػٗٛز؟
ايياٖس ٖ ٛاي دّ ْ٫ؿساف ايٓـ قط ٝا اىل َا دٗغٌ قغدز اؿغساّ ٚمل  ٜغسف،
يكساٚ ٔ٥غٛاٖد َٔ ياشٌ ايسٚاٚ ١ٜشازدٗا تٛدب باْكُاّ ب ض اىل ب غض
اإلطُٓ٦إ أ ٚايٝكني باْ٫ؿساف املص > ّٛ
أ -قد اتفك

ايسٚاٜغات يف ؼدٜغد اـُغظ بغد ٫غٔ َغاٍ ايغغبٚ ،ايتخدٜغد

باـُظ ٜف ٝد أٜ ٚػغ س ظٗايغ ١ايكغدز فتؿغد ٣املػغسع يًتخدٜغد بغاـُظٚ ،إ٫
( ) 5ايٛضا ٌ٥ج:

 َٔ 7أبٛا

َاجيب ف ٘ٝاـُظ > س.:
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فايتػغغسٜع َٛضغغ ّٛباي دايغغٚ ١ايًطغغف ف ْغغ٘ َٜخغغرتّ ا٭َغغٛاٍ اي غغصاؾٚ ١ا٭َغغ٬ى
ايػصؿَٚ ، ١ٝكتك ٢داي ١ايتػسٜع َع َ ًَٝٛغ ١قغدز اؿغساّ اي ا٥غد اىل ايغغب
ٖ ٛاإليصاّ بسي ايكدز امل ً ّٛاىل َايه٘ ي ٕٚاـُظ .
 قد ٚزي يف زٚاٜغتني ( َ - )5تغ  ٠ايطغهٚ ْٞٛزٚاٜغ ١ابغٔ شٜغاي  -ت ًٝغٌاـُظ بإٔ اهلل قد زق ٞباـُظ ٖٚ ،را ٜهاي ٜه ٕٛاٖسا يف فٗٛي ١ٝايكغدز
فتؿد ٣املػسع يتخدٜد اـُظ ٚايسقا ب٘ بد ٔ ٫ايٛاقع ايغُذٗ. ٍٛ
دغ -قد ٚزي يف ايغسٚاٜتني املتكغدَتني نغ ّ٬ايطغا ٫ٚ( ٌ٥أيز ٟاؿغَٓ ٍ٬غ٘
ٚاؿساّ ٚقد إشتًط ًغٖٚ )ٞغرا ايت غبب غاٖس يف فغسض ايطغا ٌ٥فٗٛيٝغ ١قغدز
اؿساّ اي ا٥د يغب ٙفاْ٘ ت بب ٜهػف ٔ دّ متٝٝص ٖرا َٔ ذاى ً ٢اإلطغ٬م
حت ٢تَُٝٝص ٙبايكدز أ ٟإْ٘  ٜ ٫سف اؿ ٍ٬بكدز نرا ٚاؿساّ بكدز نرا .
ي -إْغغ٘ قغغد ٚزي يف امل تغغ  ٠رٚايغغغخ ٍ٬ايغغغُصتًط بايغغغخساّ اذا مل  ٜغغسف
ؾاحب٘د

) (6

َ ٖٞٚطًك َٔ ١حٝح َ ًَٝٛغ ١قغدز اؿغساّ ََٚذٗٛيٝتغ٘ ،يهغٔ َغٔ

ايٛاقذ ت رز ا٭شر ب ط٬قٗا يف َٛازي اي ًِ بكًغ ١اؿغساّ أ ٚنجستغ٘ دغدا غٔ
قغغدز اـُغغظ نغغإٔ ًُ ٜغغ٘ ( )%7أ )%=4(ٚفاْغغ٘ ُٜ ٫ختُغغٌ -بغغغُكتك ٢دايغغ١
ايتػسٜع ٚيطفٝت٘ٚ -دٛ

اـُظ ً ٬ُ ٘ٝب ط٬م ايغُ ت . ٠

ٖر ٙغغٛاٖد ٚقغساٜٛ ٔ٥دغب اْكغُاّ ب كغٗا يغب ض اإلطُٓ٦غإ أ ٚايغٝكني
ب غغدّ ازاي ٠اإلطغغ٬م يف امل تغغ  ٚ ٠بٖغغاٚ ،يف قغغٜ >٘٥ٛؿغغبذ اغغغرتاط قغغدز
فٗٛي ١ٝاؿغساّ يف ؽُغٝظ اؿغ ٍ٬املصغتًط بغاؿساّ اذا مل  ٜغسف ؾغاحب٘ ٚيف
تطٗب اـًٝط ٚحًٝت٘ ًٚ ٢ادد ٙأَسا ٚاقغخا دًٝغا ٜ ٫كغسّ بغ٘ اطغ٬م ب غض
ايسٚاٜات يكبٛهلا ايتكٝٝد ٚايتكٝٝل اذا ضا د ٙايػاٖد ٚايكس. ١ٜٓ
( ) 5ايٛضا ٌ٥ج:

 َٔ 54أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س +8س. 5
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 َٔ 7أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س.:
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ٓ ٚد ؽًف ايػغسط ًَٝٛ َٚغ ١قغدز اؿغساّ يف اـًغٝط ي ٕٚؾغاحب٘ ٜٓتفغٞ
اي غغخهِ ٚ -دغغٛ

ايتصُغغٝظ ٚؼًٝغغٌ ايبغغاق ٞكٝبغغ٘ -ب غغُكتك ٢قا غغد ٠اْتفغغا٤

املػسٚط باْتفا ٤غسط٘ ،يهٔ ايغُختُ٬ت بغخطب ا٭ْياز َت ديَُ ٠صتًف> ١
أ -إحتُاٍ ايتؿدم بايكدز اؿساّ امل ًَ ّٛكدازْٝ ٙابَ ٔ ١ايه٘ اجملٗغ، ٍٛ
ٖٚرا ٖ ٛاملػٗٛز املٓؿٛز بايدي ٌٝاملكب ٍٛنُا ٜأت. ٞ
 احتُاٍ ايتصُغٝظ ًغ ٢ا٫طغ٬م ضغٛا ٤نغإ ايكغدز امل ًغ ّٛأقغٌ َغٔلظ ايغُذُٛع أ ٚنإ أنجسٖٚ ،را َُصتاز اؿدا٥ل قاٍ فٗٝغا (ج > )7:9> 56
(ا٭ ٗس يشٖ ٍٛر ٙايؿٛز ٠ؼ

إط٬م ا٭شبغاز املتكدَغٚ ١أْغ٘  ٫ييٝغٌ ًغ٢

إشسادٗا).
ٜٚسيَ -> ٙا ضبل َٔ ايػٛاٖد املٛدب ١يإلطُٓ٦إ ب دّ إزاي ٠اإلطغ٬م َغٔ
ُاز بٔ َسٚإ ٚإْؿساف٘ قط ٝا اىل شؿٛف َا  ٜ ٫غسف ؾغاحب املغاٍ

ش

 ٜ ٫ٚسف قدز ،ٙف ٬إط٬م تاّ حتٜ ٢تُطو ب٘ يي ٬ٝيإلنتفا ٤باـُظ .
دغ -إحتُاٍ ايتصُٝظ َكٝدا بايتؿدم بايصا٥د ٔ قدز ٙاذا نغإ َغاٍ ايغغب
َ ًغغ ّٛايصٜغغاي ٠غغٔ لغغظ اجملُغغٛع  ،حهغغا ٙقغغ ٫ٛيف اؿغغدا٥لٚ .قغغد تغغبني َغغٔ
َٓاقػغغ ١اإلحتُغغاٍ ايجغغاْ ٞأْ غ٘  ٫إطغغ٬م يف أشبغغاز ايتصُغغٝظ ٜؿغغخذ ييًٝٝتٗغغا
يٛدٛ

ايتصُٝظ َطًكا أَ ٚكٝدا ب دّ اي ًِ بصٜاي ٠قدز اؿغساّ ًغ ٢لغظ

ايغُذُٛع .
ٚحٝح تبني دّ و ٍٛأشباز ايتصُغٝظ يغغُا اذا نغإ ايغغخساّ ايغغُصتًط
َ ً ّٛايكدز ٜ -ت ني ايسدغٛع اىل َغا يٍّ ًغٚ ٢دغٛ

ايتؿغدم باملغاٍ اي ا٥غد

يًغغغب اي غغُذٗ ٍٛاي َ٬غغُهٔ إٜؿغغاٍ َايغغ٘ ايٝغغ٘ ٚ ،قغغد سقغغٓا يف اؾغغص ٤ايجغغاْٞ
(بػس ٣ايفكاٖ )١٭حهاّ ََذٗ ٍٛاملايو  ٚسقٓا زٚاٜاتغ٘ َفؿغَٚ ٬غا ٜطغتفاي
َٓٗا َٔ أحهاّ  ٚٚا٥ف فسادغعٚ ،قغد اضغتفدْا َٓٗغا ٚدغٛ

ايتؿغدم باملغاٍ

اي ا٥د يًغب اجملٗ ٍٛاذا ٦ٜظ املهًف َٔ إٜؿاٍ َاي٘ اي ٘ٝي ٕٚباق ٞا تُ٬ت.

( ................................................... )5::فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

يهغغٔ قغغد ٜػغغهٌ ًٝغغ٘ ٖٓغغا -نُغغا يف اؿغغدا٥ل > -ج > -7:9 > 56إٕ َغغٛزي
ا٭شباز اٯَس ٠بايتؿدم مبغاٍ فٗغ ٍٛاملايغو ٖغ ٛاملغاٍ املتُٝغص يف حغد ذاتغ٘ ٫ٚ
يي ٢ً ٌٝإؿام املاٍ املػاع املصتًط ب٘  ٫ٚ ُّٛ ٫ٚاط٬م ٜػًُ٘  ٢ً -إٔ
قٝاض٘ باملاٍ املتُٝص قٝاع َع ايفازم > إذ املاٍ املتُٝص َ ني يهٓ٘ جيٌٗ َايهغ٘ أٚ
ٜت رز ً ٘ٝايٛؾ ٍٛايٚ ٘ٝإٜؿاٍ َاي٘ اي ، ٘ٝبُٓٝغا املصغتًط َغاٍ َػغاع َػغرتى
ٚا٫غرتاى ضاز يف نٌ دص ٍ٤دص ٚ ، ٍ٤تاج تكط ِٝاملػغرتى ٚإفغساش حؿغ ١ايغغب
اىل إذٕ املايو أْ ٚا٥ب٘ أٚ ٚي ٘ٝحت ٢تتػصـ حؿغت٘ ٚأَٛايغ٘ َغٔ بغني اجملُغٛع
املصغتًط  ٫ٚ ،ييٝغغٌ ٜؿغخذ اي غغصٍ ٚا٫فغغساش عٝغح ٜغغت ني َايغغ٘ فُٝغا أفغغسش ثغغِ
ٜتؿدم ب٘ ٔ َايه٘ ايغُذٗ. ٍٛ
ٜٚسي->ٙأَ -٫ٚا أفاي( ٙقغدَ )ٙغٔ نغ ٕٛزٚاٜغات فٗغ ٍٛاملايغو كتؿغ١
باملغاٍ املتُٝغص ي ٕٚاملػغاع املػغرتىُُٜ ٫ -هغغٔ تؿغدٜك٘  ْ ،غِ ايغب ايسٚاٜغغات
ٜيٗس َٓٗا ن ٕٛاملاٍ َتُٝصا َت ٓٝا َتػصؿغا ْيغب َ تغ ٜ ٠غْٛظ

)(5

ايغٛازي ٠يف

َتاع زفٝك٘ اير ٟنإ َ ٘ مبه ١ثِ زحٌ اىل بًد ٜ ٫ ٖٛٚ ٙسف٘  ٜ ٫ٚسف بًغدٙ
حتٜ ٢طغأٍ ٓغ٘ ْٚ ،يغب َ ت تغٖ(6)ٞػغاّ  َٚاٜٚغ ١ايغٛازيتني يف حغل أ ٚأدغس
ٓدٛ ٜ ٙي يسدٌ قد فكد ٚمل ت سف حٝات٘ َٔ مماتغ٘ ٚمل  ٜغسف ٚازثغ٘ أْ ٚطغب٘
أ ٚبًد .ٙإ ٫إٔ ٖر ٙب ض زٚاٜات (فٗ ٍٛاملايغو) ٚةغ ١زٚاٜتغإ ٜيٗغس َُٓٗغا
دًٝا إشتؿاؾٗا باملغاٍ املصغتًط اجملٗغَ ٍٛايهغ٘ ي ٕٚاملتُٝغص أ ٚيف ا٭قغٌ ٜيٗغس
َُٗٛا أ ٚإط٬قٗا ايػاٌَ يًُصتًط املػاع بني ذ ٟايٝد ٚبني املايو ايغُذٍٗٛ
ُٖٚا َ تغ ٠

) (7

ًغ ٞايؿغاٚ ٥قغد تكغُٓ

ايطغ٪اٍ غٔ تغسا

ايؿغا  ١فكغاٍ

( )ي٘رأَا تطتطٝع إٔ تطتخًّ٘ َٔ ؾاحب٘د فأداب٘( ،٫إذا أش ت٘ إتُٗغين)
()5ايٛضا > ٌ٥ج;5
( )6ايٛضا >ٌ٥ج57
()7ايٛضا >ٌ٥ج56

; َٔ أبٛا
 َٔ 66أبٛا
 َٔ 5:أبٛا

ايًكط ١س.6
ايد ٕٜٛس + 6س.7
ايؿسف > س.6

اغرتاط فٗٛي ١ٝقدز اؿساّ )5:;(.............................................

فأَس ٙبايتؿدم ٚ ،ميهغٔ ايتُطغو ب ط٬قٗغا ايػغاٌَ يًُتُٝغص ٚاملصغتًط إٕ مل
ْطغغتكس
تسا

شؿٛؾغغٝتٗا يت غغازف إشغغت٬ط ا٭دغغصا ٤ايرٖبٝغغ ١املًُٛنغغ ١يًؿغغا ٥يف

قً٘ َع ا٭دصا ٤ايرٖب ١ٝاملًُٛن ١يغب ٙفٝه( ٕٛتغسا

ايؿغا َُ )١صتؿغا

باملاٍ ايػا٥ع املػغرتى بغني املايغو ايغغُذٗ ٍٛأ ٚاملت غرز إٜؿغاٍ َايغ٘ ايٝغ٘ ٚبغني
ايؿا ٥املايو ٭دصا ٤ذٖبغ٘ ٖٚ ،غر ٙايسٚاٜغٖ ١غ ٞاي ُغد ٠٭ْٗغا َ تغ  ٠ايطغٓد
اٖس ٠ايد٫يغً ١غ ٢ا٫غغا ٚ ١ا٫غغرتاى  ٚغدّ ايتُٝٝغص ٚ ،زٚاٜغ (5) ١ايبطغا٥ين
 ٜ٪َ ٖٞٚد ٠يًُطًبٚ ،يك ف ضٓدٖا  ٫تؿًذ ييٚ ٬ٝحذغٖٚ -١غٚ ٞازي٠ف ُٔٝأؾا

َا ٫نجبا َٔ ا٭َٜٛني ٚقد أ ُض  ٔ ٘ٓٝحًٝت٘ ٚحسَت٘ فأَسٙ

( )بغغاـسٚج غغٔ مجٝغغع َغغا نطغغب يف يٜغغٛاِْٗ بغغسي اي غغُاٍ اىل َغغٔ  ٜسفغغ٘
ٚبايتؿغغدم ُغغٔ مل  ٜسفغغٖ٘ٚ ،غغر ٙايسٚاٜغغ ١تتؿغغد ٣يبٝغغإ حهغغِ املغغاٍ اؿغغساّ
ايغُذَٗ ٍٛايه٘ ب د َك ٞشَٔ ٜكطع ٭دً٘ بغاشت٬ط أَٛايغ٘ بايغغخساّ ايغرٟ
نطب٘ َٔ بين أَ. ١ٝ
ٜٚتذًَ ٢غُا تكدّ > دّ ؾخَ ١ا أفاي ٙيف اؿغدا٥ل غٔ إشتؿغاف أشبغاز
ايتؿدم مبذٗ ٍٛاملايو غؿٛف املاٍ املتُٝغص  ٚغدّ وٛهلغا يًُغاٍ املصغتًط
فاْ٘ ٚزيت زٚاٜتإ ٜكس

ٗٛزُٖا يف شؿٛف املاٍ اؿساّ املصتًط  ٫ ،أقٌ

َغغغٔ اط٬قٗغغغا ايػغغغاٌَ يًُصغغغتًطٖ .غغغرا ٖغغغ ٛاغغغغهايٓا ا٭ً ٍٚغغغ ٢ا غغغدخ
ايبخساْ(ٞقد ٖٛٚ )ٙايصاّ ي٘ مبا ٜٛافل ْيس َٔ ٙاإل تٓا ٤بايسٚاٜات .
ٚثاْٝغغغا  -قغغغد أغغغغهٌ ًٝغغغ٘ ايغغغُخككإ  -اهلُغغغداْٚ ٞاـغغغ( ٞ٥ٛقغغغدُٖا)-
ٚنأُْٗا قد ضًُّا إشتؿغاف ا٭شبغاز بايغغُتُٝص > إ شؿٛؾغ ١ٝايتُٝغص يف ْيغس
اي سف يٝط

يش ١ًٝيف اؿهِ ٖٚ .را اإلغهاٍ ٜ ٫ستك ٘ٝايغُخدخ َٔ أؾً٘

ٚنأْ٘ اضتٓباط يً ً ١ايدش ١ًٝيف اؿهِ بايتؿدم ٚا ٗاز اْتفاٖ٤ا فُٝا مغٔ فٝغ٘
()5ايٛضا ٌ٥ج56

; َٔ 8أبٛا

َاٜهتطب ب٘ س.5
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 ٜ ٫ٚتين ب٘ أؾ ٬نُا  ٜسف َٔ َراق٘ فٗ ٛاغهاٍ َبٓاٜ ٞ٥ستكغ ٘ٝايغغُخككإ
ٜٛ ٫ٚافل ً ٘ٝايغُخدخ ف٪ٜ ٬اشر ب٘ .
ٚثايجغغاَ -غغع ايتٓغغصٍ يؿغغاحب اؿغغدا٥ل (قغغدٚ )ٙتطغغً ِٝاشتؿغغاف أشبغغاز
ايتؿدم باملاٍ املتُٝص أ ٚتطً ِٝدّ اط٬قٗا ايػاٌَ يًُصتًط املػاع ْك ٍٛيغ٘>
قد تغبني غدّ اَهغإ ا٫ضغتد ٍ٫بغ ط٬م أشبغاز ايتصُغٝظ ٚ -اي ُغد َ ٠تغ ٠
ُاز -يٛدٛي قسا ٔ٥تػغٗد ًغ ٢غدّ ا٫طغ٬م اً ٚغ ٢ا٫شتؿغاف مبغٛازي
ََذٗٛي ١ٝقدز اؿساّ املصتًط باؿ. ٍ٬
ٚيف قٜ >٘٥ٛت ني  -فُٝا مٔ ف > ٘ٝاملغاٍ اؿغساّ املصغتًط َغع َ ًَٝٛغ ١قغدزٙ
 ٚغغدّ َ سفغغ ١ؾغغاحب٘ ًٜٚ -غغصّ ايكغغ ٍٛبٛدغغٛ

ايتؿغغدم بغغ٘ غغٔ َايهغغ٘ ٚاق غغا

امل ً ّٛهلل ضبخاْ٘  -نطا٥س ا٭َغٛاٍ اجملٗغَ ٍٛايهٗغا ٚ -قغد حككٓغا يف َباحغح
أحهغغغاّ ََذٗغغغ ٍٛاملايغغغو يف(بػغغغس ٣ايفكاٖغغغ> ١ج )74= -6==> 6اإلحتُغغغا٫ت
املطسٚحغغ ١يف َؿغغسف ََذٗغغ ٍٛاملايغغو ٚأثبتٓغغا ؾغغخ ١إشتٝغغاز املػغغٗٛز -يغغصّٚ
ايتؿدمٚ ، -قد تبني و ٍٛاؿهِ يغُا نإ َاَ ٫تُٝصا َٚا نإ َُصتًطا بغبٙ
نُا فُٝا مٔ فٚ ، ٘ٝح٦ٓٝر ٜت رز ا٫ضغتٓاي اىل أشبغاز ؽُغٝظ اؿغ ٍ٬املصغتًط
باؿساّ ٓد َ ً ١َٝٛقدز اؿساّ ٚدٗايَ ١ايهغ٘ ٚ.اييغاٖس َغٔ ٓغٛإ ايؿغدق١
ٖغ ٛايؿغغسف ايكسبغغٚ ٞاإلْفغغام بغامل سٚف ًغغ ٢ايفكغغساٚ ٤املطغغانني شاؾغغ ١يٕٚ
ضا٥س َؿغازف ايصنغا ٠املغرنٛز ٠يف ٜغ ١ايؿغدقاتٚ ،قغد ت سقغٓا يتفؿغٖ ٌٝغرا
املبخح يف اؾص ٤ايجاْ -ٞأحهاّ فٗ ٍٛاملايو (ف <. -)74
ٚحٝح إ َٛقٛع ايبخح > املاٍ اؿغساّ امل ًغ ّٛقغدزٚ ٙاي ا٥غد ًَهغ٘ يغغب
ٚادغغدَ ٙغغع اشت٬طغغ٘ مبغغاٍ ٚادغغد ،ٙفٝختغغاج غغصٍ حؿغغ ١ايغغغب ٚإفساشٖغغا َغغٔ
اجملُٛع املصغتًط ٚفؿغًٗا غٔ ايكغدز اؿغً ٍ٬غ ٢املهًغف ايٛادغد جملُُٗ ٛغا
ٚتتٛقف ؾخت٘ ً ٢اذٕ املايو ٚاحساش زقاٚ - ٙي ٛبٛاضغطْ ١ا٥بغ٘ ٚٚنًٝغ٘ أٚ
بٛاضطٚ ١ي ٘ٝايػس ٚ -ٞاملفسٚض ََذٗٛي ١ٝاملايغو  ٚغدّ َ سفتغ٘  ،ف٬بغد َغٔ

اي ًِ ا٫مجاي ٞبتفاٚت اؿساّ َع اـُظ )5:=(.............................

اذٕ ايٛي ٞايػس ٚ ،ٞميهٔ إٔ ٜه ٕٛا٭َس ايػس  ٞبايتؿدم إذْا ب٘ َٔ ايٛيٞ
ايػس  ٞاؿكٝك ٞايٛاق  ٞضبخاْ٘ ٚت اىل َٚ ،ع ذيو متغاط ٚدٛبغا ب ضغت٦رإ
اي غغُذتٗد اي غغدٍ أ ٚتطغغً ُ٘ٝايٝغغ٘  -يٛدغغ٘ ذنسْغغا ٙيف أحهغغاّ ََذٗغغ ٍٛايغغغُايو
(بػس ٣ايفكاٖ >١جَُٚ ، )74; > 6خؿً٘ َُصتؿغسا> يغص ّٚايتجبغ

ٚايتأنغد َغٔ

ؾخ ١ايتؿدم َٚػسٝ ٚت٘ يٝصسج غٔ ؾغدز ا٭ؾغٌ ايتػغس ٞ ٜايغغُٛقٞ ٛ
رَٜ ٫خٌ َاٍ إَسَ ٤ٟطًِد ٜٚدشٌ يف إضتجٓا٘٥رإ ٫بطٝغب ْفطغ٘د ٝ ْ ٫ٚغد
حرزا َٔ ايتهساز ٚا٫طاي. ١
الـنبخث الزابع  :العله االمجالٌ بتفاوت الـخزاو مع الـخنس .
ي ٛمل  ٜسف قدز اؿساّ املصتًط باؿٚ ٍ٬دًٗ٘ تفؿ ٬ٝيهٓغ٘ ًغِ إمجغا٫
ٚتٝكٔ أْ٘ ٜصٜد ٔ قدز لظ اجملُٛع أٜٓ ٚكـ ٓ٘ َغٔ ي َ ٕٚسفتغ٘ تفؿغ٬ٝ
عدّ ٙفٌٗ ٭شباز اـُظ إط٬م ٜؿخذ ا٫نتفا ٤بتصُٝظ اجملُٛع أّ  ٫؟.
أفغغاي مجغغع َغغٔ ا٭ٚاشغغس  -نطغغٝد ٟاملٓاٖغغٌ ٚاي غغس ٠ٚفُٗٝغغا ٚيف حاغغغ١ٝ
املهاضب ا سَٚ -١أفتٛا بهفا ١ٜاشساج اـُظ ؿً ١ٝاملتبكٚ ٞإٕ ًِ إمجغا٫
شٜاي ٠قدز اؿغساّ غٔ اـُغظ أْ ٚكؿغاْ٘ ٓغ٘ ،أشغرا بغ ط٬م أشبغاز ؽُغٝظ
اؿساّ املصتًط باؿْ ٍ٬يب رأؾب

َا ٫ ٫أ غسف ح٬يغ٘ َغٔ حساَغ٘د ريف

اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ اذا مل  ٜسف ؾاحب٘د بٌ  ٚاطغ٬م نغجب َغٔ ايفتغا٣ٚ
فإ َكتك ٢إط٬قُٗا ٖ ٛدّ ايفسم بغني ؾغٛز اؾٗغٌ بكغدز اؿغساّ > اؾٗغٌ
املطًل بكدزٚ ٙاحتُاٍ شٜايت٘

ًغ ٢اـُغظ أْ ٚكؿغاْ٘ ٓغ٘ أ ٚغٔ شٜايتغ٘ أٚ

ْكؿاْ٘ أٜ ٚكني شٜايت٘ أْ ٚكؿاْ٘ إمجاٚ ، ٫اإلغهاٍ يف ايؿٛز ٠ا٭شغبٚ ٠قغد
ٚقع فٗٝا اـ٬ف بني ا٭ٚاشس َ ٖٞٚطهٛت ٓٗا يف نًُات املتكدَني ٚأٚا٥غٌ
املتأشسٚ ، ٜٔقد اضتيٗس ب كِٗ ا٫ط٬م َٔ بازاتِٗ ٚفتغاٚاِٖ حتغْ ٢طغب
اي ِٗٝنفا ١ٜايتصُٝظ يف ؾٛز ٠اي ًِ ا٫مجاي ٞبصٜاي ٠قدز اؿساّ ً ٢لظ

( ................................................... )5;4فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ايغُذُٛع أْ ٚكؿاْ٘ يؿدم(ايغذٌٗ بكغدز ايغغخساّ) ،تفؿغٜ ٫ٚ ٬ٝؿغطدّ بغ٘
اي ًِ ا٫مجاي ٞبايصٜاي ٠أ ٚايٓكؿإ ٔ قدز اـُظ َٔ ي ٕٚؼدٜغدٚ ،ٙي غٌ
ٖغغغ ٤٫٪إ تكغغغدٚا ٗغغغٛز أشبغغغاز ايتصُغغغٝظ املطٗغغغس يًُغغغاٍ املصغغغتًط يف ايت بغغغد
بايتصُٝظ ٚإدصا ٘٥حت ٢يف ؾٛز ايصٜايٚ ٠ايٓكؿإ غٔ قغدز لغظ اجملُغٛع
ٚنإٔ ايتصُٝظ مَ ٛؿاؿ ١غس  ١ٝد ًٗا ايػازع ضببا ملػس ١ٝ ٚاملغاٍ املتبكغٞ
ٚحًٝتغغ٘ٚ .ايؿغغخٝذ ٚفاقغغا ؾُغغع َغغٔ ا٭ٚاشغغس ٖغغ ٛإشتؿغغاف أشبغغاز ؽُغغٝظ
اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ بؿغٛز اؾٗغٌ  ٚغدّ اي ًغِ بكغدز اؿغساّ ٚ -يغ ٛبٓخغٛ
اي ًِ ا٫مجاي ٞبصٜاي ٠اؿساّ ً ٢لظ اجملُٛع أ ٚبٓكؿاْ٘ ٓ٘ٚ ، -ح٦ٓٝر >
د بغ٘
يف ؾٛز ٠اي ًِ ا٫مجغاي ٞبٓكٝؿغ ١اؿغساّ غٔ لغظ اجملُغٛع بكغدز َ تغ ّ
جيص ٜ٘ايتؿدم بايكدز املتٝكٔ اْتفا ٙ٩غٔ ًَهغ٘ ٜٜٛٓٚغ٘ ؾغدق ١غٔ َايهغ٘ٚ ،يف
ؾٛز ٠اي ًِ ا٫مجغاي ٞبصٜغاي ٠اؿغساّ ًغ ٢لغظ ايغغُذُٛع بكغدز َ تغد بغ٘
ًٜصَ٘ ٢ً -ا٭حٛط -إ طا ٤ايغصُظ بكؿدٚ ٙا طا ٤ايصا٥د ًٝغ٘ َغغُا ٜتغٝكٔ
ا٥دٜت٘ يًغب ؾدق. ٘ٓ ١
ٚايٛدغغغ٘ فٝغغغ٘ > أ >٫ٚإْغغغ٘ مل ٜتخكغغغل ٓغغغدْا اطغغغ٬م يفيغغغً ٞغغغٚ ٢دغغغٛ
ايتصُٝظ ٚنفاٜت٘ َطًكا ي ِ ٝؾٛز اي ًِ ا٫مجاي ٞبصٜاي ٠اؿساّ ً ٢لظ
اجملُغغٛع ٚؾغغٛز اي ًغغِ بٓكؿغغاْ٘ ٓغغٜ٘ٚ ،ػغغٗد ي غغدّ ا٫طغغ٬م > قٛيغغ٘( ٫أيزٟ
اؿٚ َ٘ٓ ٍ٬اؿساّ))ٚ (5قٛي٘ (أؾب

َا ٫ ٫أ سف ح٬ي٘ َغٔ حساَغ٘)

) (6

فغإ

ٖرا ايت بب ٜفٝد أْ٘ ُُٜٝ ٫ص اؿ َٔ ٍ٬اؿساّ  ٜ ٫ٚغسف شٜغايٖ ٠غرا  ٫ٚشٜغاي٠
ذاىٚ ،اير ًِ ٜ ٟامجا ٫شٜاي ٠قدز اؿساّ ً ٢لظ ايغغُذُٛع أْ ٚكؿغاْ٘
ٓغغ٘ ٜ ٫ؿغغدم ًٝغغ٘ ايت غغببإ ايغغٛازيإ يف ايغغسٚاٜتني بغغٌ ٖغغٜ ٛغغدز ٜٚ ٟغغسف
امجغغا ٫قغغدز اؿغغساّ فغغ ٬تػغغًُ٘ ايسٚاٜغغات املتؿغغد ١ٜيٮَغغس بتصُغغٝظ اؿغغٍ٬
( )6(ٚ)5ايٛضا ٌ٥ج:

 54يف أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ س + 8س.5

اي ًِ ا٫مجاي ٞبتفاٚت اؿساّ َع اـُظ )5;5(.............................

املصتًط بايغ خساّ ٫ضُٝا ي ٛفُٗٓا َٓٗا إٔ د ٌ اـُظ بد ٔ ٫اؿساّ اي ا٥د
يغب َْ ٖٛ ٙخَ ٛؿاؿ ١غغس  ١ٝقٗسٜغ ١بغأَس املغٛىل املػغسع ضغبخاْ٘ فٝهغ ٕٛيف غ٘
ضببا يغخً ١ٝايباق - ٞا٭زب  ١ألاعٜ ٫ٚ -ب د إضتيٗاز ايفِٗ املرنٛز .
ٚثاْٝا َ -ع ض ايطسف غٔ غدّ اْ كغاي ا٫طغ٬م أَ ٚغع تطغً ِٝإْ كغايٙ
ميهٔ َٓع وٛي٘ يغُا مغٔ فٝغ٘  ،بػغٗاي ٠قغسٜٓتني حٝغح إٔ املفٗغَ ّٛغٔ ُغّٛ
ايتػغس ٜات اإلهلٝغٚ ١ا٭ؾغغٌ ايتػغس ٞ ٜر  ٫غغٌ َغاٍ إَغغسَ ٨طغًِ إ ٫بطٝبغغ١
ْفط٘د) ٖٛ (5إٔ ؼًَ ٌٝاٍ املطًِ َٔ ي ٕٚزقاٚ ٙطٝب ْفط٘ كغايف يكغسٚز٠
ايفك٘ ٚٚاقخات أحهاّ ايػسع املبني ٫ٚ ،مسج ٓ٘ إ ٫بدي ٌٝغغس ٚ ٞاقغذ
ايد٫يغغً ١غغ ٢ش٬فغغ٘ ٜ،كغغاف ايٝغغ٘ > إٕ تػغغس ٜات ايبغغازَُٛ ٨غغا ٚشطاباتغغ٘
ايػس  ١ٝقاطبَُ ٖٞ ١ختف ١بكس ١ٜٓقط  ١ٝإزتهاش ٖٞ ١ٜيطف ١ٝايتػسٜع ً ٢اي باي
ٚإَتٓاْٝت٘ ٚإزفاق٘ بَِٗ -غُٔ إبتًٚ ٞؾاز َهًفا بتػسٜع ٚ . -يف قُٗ٥ٛا >
أ -اذا ًِ ْكؿإ ايكدز اؿساّ ٔ لظ اجملُٛع بكغدز َ تغدٍ بغ٘ كٝ٥٬غا
َٚتػس ٝا نإٔ  ًِ ٜإمجا ٫بأْ٘ ٜرتاٚس اؿساّ بني ( )%54اىل (َ)%9غٔ اجملُغٛع
فٝه ٕٛا طا ٤اـُظ أ ٚإيصاّ املهًف بدف ٘ َتٓافٝا َع ٗٛز ايتػسٜع اـغاف
يف ايًطف ٚاإلزفام باي باي ٚاَ٫تٓغإ ٚايتٛضغ ً ١غ٫ ِٗٝضغُٝا ٚقغد ؾغسح
ب ض ايسٚاٜات بإٔ اهلل ضغبخاْ٘ زقغَ ٞغٔ ذيغو املغاٍ بغاـُظ ٖٚغٚ ٛاقغذ
ايد٫ي ٢ً ١اإلزفام ٚايتطٗ ٌٝفغ ٜ ٬غِ ٖغرا ايتػغسٜع اإلزفغاقَ ٞغٛازي اي ًغِ
اإلمجغغاي ٞبكًغغ ١اؿغغساّ املصغغتًط

غغٔ اـُغغظ بكغغدز َ تغغد بغغ٘ إذ نٝغغف ٜهغغٕٛ

ايتػسٜع يطفا ٚتٛض ٚ ١تطٗٚ ٬ٝإزفاقا يف حغل َغٔ ً ٜغِ نغ ٕٛاؿغساّ املصغتًط
ع٬ي٘ بكدز ()% 54أ ٚأقٌ ؟ بغٌ يف ؼًٝغٌ اـُغظ ًغَ ٢طغتخك ٘ٝغغبٗ ١ؼًٝغٌ
َاٍ املطًِ َٔ ي ٕٚزقا. ٙ
()5ايٛضا ٌ٥ج7

 َٔ 7أبٛا

َهإ املؿً ٞس +5ضٓٔ ايبٗٝك> ٞج.=; >:
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قد ٜكاٍ > ٜتخكل اَ٫تٓإ  -يف تػسٜع اـُظ فُٝا مٔ ف - ٘ٝبًخا تستغب
حً ١ٝايتؿسف يف املتبك َٔ ٞاملصتًط ب د ؼس ِٜايتؿسف ف. ٘ٝ
يهٔ ٜكاٍ > إٕ املٓ ١ايتػس ١ٝ ٜبتخً ٌٝاملتبكَ ٞغٔ اـًغٝط ٜٓ ٫خؿغس طسٜكٗغا
بٝ ٛف ١ايتصُغٝظ ،بغٌ ميهغٔ اَ٫تٓغإ بغتطٗب املغاٍ امل ًغ ّٛإمجغا ٫باشت٬طغ٘
بغغاؿساّ بكغغدز ٜكغغٌ غغٔ لغغظ اجملُغغٛعٚ ،ذيغغو ايطسٜغغل ٖغغ ٛايتؿغغدم با٭قغغٌ
املتٝكٔ ٔ َايه٘ اجملٗٚ ،ٍٛقد حؿٌ ف  ٬إلْؿغساف زٚاٜغات ايتصُغٝظ غٔ
ٖر ٙايؿٛزٚ ٠إْطبام زٚاٜات ايتؿدم مبذٗ ٍٛاملايو .
 اذا ًِ شٜاي ٠ايكدز اؿساّ ً ٢لظ اجملُٛع بكدز َ تد ب٘ كٝ٥٬غاَٚتػس ٝا نإٔ  ًِ ٜإمجا ٫بأْغ٘ ٜغرتاٚس اؿغساّ َ -غاٍ ايغغب  -بغني ( )%84اىل
(َ )%;4غغٔ اجملُغغٛع فٝهغغ ٕٛا٫نتفغغا ٤بغغدفع اـُغغظ َٛدبغغا يتخًٝغغٌ َغغا حسَّغغ٘
ايػازع َٔ َاٍ ايغب َغٔ ي ٕٚطٝغب ْفطغٖ٘ٚ ،غ ٛشغ٬ف ايًطغف ايتػغسٞ ٜ
اي ُغغ ،َٞٛفتٓؿغغسف قط غغا أشبغغاز ؽُغغٝظ اؿغغساّ املصغغتًط غغٔ ٖغغر ٙايؿغغٛز٠
أٜكا ،إذ إٔ زٚاٜات ايتصُٝظ مل تسي يتخً ٌٝأَٛاٍ ايٓاع يغبِٖ ٚإ ٫متهغٔ
نٌ أحد َٔ ضسقَ ١اٍ بَ ٙغُٔ  ٜ ٫سف٘ ٜ ٫ٚتٛقع ايٛؾ ٍٛايَ ٘ٝطتكب ٬ثغِ
مًط٘ بكًَ َٔ ٌٝاي٘ ثِ مُط٘  ٌ ٚي٘ ايبك - ١ٝا٭زب  ١ألغاعٚ -املفغسٚض
ًُغغ٘ بهجغغس ٠اؿغغساّ ًغغ ٢لغغظ اجملُغغٛع ٖٚ ،غغرا ممغغا ٜكطغغع باْؿغغساف أشبغغاز
ايتصُٝظ ٓ٘ ،بٌ إ املكطٛع ب٘ إحرتاّ أَٛاٍ ايٓاع  ٚدّ حًٗا ا ٫بسشؿ١
َٔ املايو اذا سفٓا ٙأٚ َٔ ٚيٚ ،ّ٘ٝايٛي ٞايتػس ٞ ٜزشّـ يف يفع اـُظ ٓد
اؾٌٗ بكدز اؿغساّ ٚؾغاحب٘ ٚمل ًُ ٜغِ وغ ٍٛزشؿغت٘ يؿغٛز ٠اي ًغِ بصٜغاي٠
قدز اؿساّ ٔ لظ ايغ ُذُٛع ،بغٌ ٜهغاي ٜػغسف ايفكٝغ٘ ًغ ٢ايكطغع ب غدّ
ايػُ ٍٛإذ ي ٛانتف ٞب شساج اـُظ َع اي ًِ اإلمجغاي ٞبصٜغاي ٠قغدز اؿغساّ
غغٔ قغغدز ٙيغغصّ تَخًٝغغٌ َغغا ً ٜغغِ ايغغغُهًف حسَتغغ٘ ًٝغغ٘ حطغغب قغغسٚزات
ٚٚاقخات أحهاّ ايد ٜٔايػسٜف .

اي ًِ ا٫مجاي ٞبتفاٚت اؿساّ َع اـُظ )5;7(.............................

َٚغغع إْؿغغساف أحهغغاّ ايتصُغغٝظ أ ٚغغدّ وٛهلغغا تغغأت ٞأشبغغاز ايتؿغغدم
بغغُذٗ ٍٛاملايغغو فٓتُطغغو ب َُٗٛغغا أ ٚإط٬قٗغغا ْٚجبغ

يغغص ّٚايتؿغغدم بايكغغدز

املتٝكٔ حسَت٘ ًٛ ٚ ٘ٝي ًَه٘ يغب ? ٙفاْٗا َسدغع ٚاقغذ َٓطبغل ًغَ ٢غامٔ
ف ٘ٝبغب َ ازض  ِ ْ ،اإلحتٝاط ٖٓا قاض بدفع اـُغظ اىل أزبابغ٘ إلحتُغاٍ
ٚدٛ

ايتصُٝظٚ -ي ٛق ٝفا -فٝصتاز املهًف َٔ فكسا ٤بين ٖاغِ ٜٚغدفع يغ٘

اـُظ بكؿد ا٭ ِ َٔ ايتؿدم ٚزي امليامل  َٔٚايتصُٝظ ثِ  ٜطَ ٞا ٜصٜد
غغٔ ايغغغصُظ بكؿغغد ايؿغغدق ١أ ٚبكؿغغد زيّ امليغغامل اىل ايفكغغسا ٤ا٭ غغِ َغغٔ
اهلاوٝني  ٚبِٖ .

البخث الـخامس :إىتكال الـخزاو مً العني اىل الذمة .
ايياٖس َٔ ْؿٛف ايتصُٝظ إٔ َٛقغ( ٘ ٛاؿغساّ املصغتًط بغاؿ )ٍ٬اذا
مل  ٜسف ؾاحب٘  ٫ٚقدز ٚ ،ٙاٖس اإلشغت٬ط نْٛغ٘ ٚؾغفا يٮ ٝغإ ٚا٭َغٛاٍ
اـازد ١ٝاملػرتن ١بغاشت٬ط ٖغرا بغراى ٜ ٫ٚ ،تؿغٛز اإلشغت٬ط يف ايرَغ ١إذ ٫
َ ٓ ٢إلشت٬ط اؿساّ باؿ ٍ٬يف ايرَ ١٭ْٗا تػتغٌ باؿساَّ -اٍ غب -ٙحغني
ٜؿب يٜٓا ٓ ٚد اْ٫تكاٍ َٔ اي ني اىل ايرَ ١بف ٌ تؿسف أ ٚإت٬ف .
ٚيف ق > ٘٥ٛاذا نإ حل ايغب َٚاي٘ قاُ٥ا يف ذَ ١ب ٙنُا يغ ٛؿغب َغٔ
شٜد ني َاٍ ٚأتًفٗا أ ٚبا ٗا ٚإْتكً

اىل ذَت٘ فهإ قآَا ملجًٗا أ ٚقُٝتٗغا ،

ٖٚهرا ي ٛنإ ً ٘ٝيصٜد ثَُٔ َبٝع نًٝا أ ٚأدسا نًٝا ٚ ،اؾغاَع ٖغ ٛنغَ ٕٛغاٍ
ايغب ثابتا يف ايرََ ١غٔ بغد ٚا٭َغس ٚمل ٜهغٔ حكغ٘ قاُ٥غا يف غني َغاٍ شازدٝغ١
كتًط ١بغبٖا َػرتن ١بني ؾاح

املايني  ،ف ٬فاٍ يًتصُغٝظ ح٦ٓٝغرٍ ْ٫تفا٥غ٘

َٛقغغ ٛا راؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّد فاْغغ٘ ٜٓ ٫طبغغل ٖغغرا املٛقغغٛع غغغغغ اؿغغساّ
املصتًط  ٢ً -اؿساّ املػتغً ١ب٘ ذَت٘ َٔ بدز ا٭َس ٫ٚ ،بد َغٔ قغُإ املجغٌ
أ ٚايك ١ُٝحني ايدفع ٚا٭يا ٤يؿاحب٘ إٕ نغإ  ٜسفغ٘ ٚ ،إ ٫تؿغدم بغ٘ غٔ َايهغ٘ اذا
نإ َٜذًٗ٘ ب ذٕ ايغُذتٗد اي دٍ .

( ................................................... )5;8فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

اَا اذا نإ املاٍ اؿساّ بد ٚا٭َس ٓٝا شازد ١ٝثغِ إشتًطغ

بغغُاي٘ اؿغٍ٬

فهإ َؿدام (اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ) ثِ تؿسف يف ايغُذُٛع ببٝع أ ٚإت٬ف
أَْ ٚخُٖٛا فاْتكٌ اؿساّ  -حل ايغب َٚاي٘ -يف شَٔ ٫حل اىل ذَت٘ فٌٗ ٜأتٞ
ايتصُٝظ ؟ .
قد ٜكاٍ بتأت ٞاـُظ ٖٓا ييٗٛز ا٭شباز يف اؼاي ضغٓض اـُغظ فُٝغا مغٔ
فٚ ٘ٝضا٥س أقطاّ َا ٜت ًل ب٘ اـ ُغظ يف نْٛغ٘ ًَهغا ف ًٝغا يغبين ٖاغغِ ٜٚهغٕٛ
املصتًط َػرتنا بني املهًف ايٛادد يًُذُغٛع ٚبغني َطغتخك ٞلغظ اجملُغٛع
فهاْغ

َؿغاؿ ١غغس َٛ ١ٝيٜٛغغ ١بغني اؿغساّ ٚبغني اـُغغظ املغدفٛع بغدٓ ٫غغ٘،

ٚح٦ٓٝرٍ حاٍ ٖرا اـُظ املت ًل باملاٍ اؿساّ املصتًط باؿ ٍ٬اذا أتًف٘ ٚاددٙ
ٚتؿسف فٚ ٘ٝإْتكٌ اؿساّ اىل ذَت٘ ٫حكا  -حاٍ َا إذا أتًف ايغٓ ١ُٝأ ٚايهٓص
أ ٚامل غدٕ حٝغغح ٜٓتكغغٌ اـُغغظ اىل ذَتغغٜ٘ٚ ،هغغ ٕٛاملطًغغٛ

َٓغغ٘ اـُغغظ َغغٔ

فُغغٛع املغغاٍ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ ايغغر ٟأتًفغغ٘ َٚغغٔ ايهٓغغص ٚمُٖٛغغا ٫ٚ
َٛٚدغغب يطغغكٛط اـُغغظ أ ٚتبغغدٍ ايٝ ٛفغغ ١ايػغغس  ١ٝي غغدّ يٚزإ ايتصُغغٝظ
َداز بكا ٤اي ني املاي ١ٝاملصتًط َٔ ١اؿ َٔٚ ٍ٬اؿساّ .
ٚقد ٜكاٍ -نُا يف َؿباس ا كل اهلُداْ -ٞب دّ تأت ٞاـُغظ بًخغا
دّ ايفسم بني ثبٛت َاٍ ايغب يف ايرَ َٔ ١بد ٚا٭َس ٚبغني ثبٛتغ٘ ٫حكغا ب غد
َتخكل اإلشت٬ط يف أ ٝإ َايغ٘ َٚغاٍ غب - ٙإضغتٓايا اىل إٔ ت ًغل اـُغظ يف
اؿساّ املصتًط ضٓض لظ َطتكٌ يٝظ ًْ ٢طل ضا٥س أقطاّ ت ًغل اـُغظ
يف نْٛغغ٘ حكغغا ف ًٝغغا يغغبين ٖاغغغِ  ،بغغٌ اؿغغساّ املصغغتًط ٖغغ ٛايغغر ٟتػغغتغٌ ذَغغ١
املطتٛيًَ ٖٛٚ ً٘ٝ ٞو ؾاحب٘  -شاي ً ٢لظ اجملُغٛع أْ ٚكغـ ٓغ٘ ، -
ْ ِ ايػازع املكدع د ٌ ؽُٝظ ايغُذُٛع بغُٓصي ١إٜؿاٍ َغا فٝغ٘ َغٔ اؿغساّ
اىل أًٖ٘ َٚايه٘ ٜٚؿب ضببا ؿٌ ايباقٚ ٞفساغ ذَ ١املهًغف ايٛادغد يًُذُغٛع
ايغُصتًطَٚ ،كتكا ٙاغتغاٍ ذَت٘ ٓد ايتؿسف فٝغ٘ ببٝغع أ ٚإتغ٬ف ٜ ٫ٚهغٕٛ

َ ً ١َٝٛدٓظ اؿساّ َٚكداز)5;9(........................................ ٙ

اـُظ ًَها ف ًٝا يغبين ٖاغغِ إٓ ٫غد ايا٥غ٘ ٚإشسادغ٘ اىل َطغتخكٚ ، ٘ٝقبًغ٘
ذَت٘ َػغٛي ١باؿساّ اير ٟأتًف٘ ًَ ٢ايه٘ > فإ سف قدزٚ ٙدغب ايتؿغدم
بكدز ٙبكؿد (زيّ امليامل)ٚ ،إ مل  ٜسف قدزٚ ٙياز بني ا٭قٌ ٚا٭نجس أَهٔ
اإلقتؿاز ً ٢ا٭قٌ فاْ٘ اير ٟتػتغٌ ذَتغ٘ بغ٘ ٜكٓٝغا ٚا٭ؾغٌ بغسا ٠٤ذَتغ٘ َغٔ
اغتغاهلا مبا ٜصٜد ً. ٘ٝ
ٖٚغرا املكغغاٍ َسفغٛض ي غغدّ َطغغا د ٠أشبغاز ايتصُغغٝظ ًٝغ٘ فغغإ اٖسٖغغا
َُٛغغاَٗٓٚ -غغا أشبغغاز تَصُغغٝظ اؿغغساّ املصغغتًط اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘ ٚقغغدزٙ
ُ ٚغغدتٗا َ ت غ ُ ٠غغاز رفُٝغغا مغغسج َغغٔ امل غغايٕ ٚايبخغغس ٚايغُٓٝغغٚ ١اؿغغٍ٬
املصتًط باؿساّ اذا مل  ٜسف ؾغاحب٘ ٚايهٓغٛش اـُغظد )ٖ (5غ ٛنغ ٕٛمجٗ ٝغا
َٔ ضٓض ٚاحد ٚعهِ فازي  ،ف ٬بد ٚإٔ ٜطت ٟٛبكا ٤ني املغاٍ املصغتًط ًغ٢
إشت٬طغغ٘ ٚبغغني شٚايغغ٘ ٚتًفغغ٘ ٚإْتكغغاٍ اـُغغظ اىل ايرَغغَ ١كغغُْٛا  ،فغغٝصُظ
ٜٚؿسف اىل َطتخك ٘ٝنطا٥س أقطاّ اـُظ .
ثِ اذا نإ حل ايغب يٜٓا َكُْٛا يف ايرَ َٔ ١بد ٚا٭َس فغ ٬فغاٍ يٝ ٛفغ١
اـُظ  ٢ً ٖٛٚ ،أقطاّ > قد  ًِ ٜاملهًف دٓظ اؿل َٚكدازٚ ، ٙقغد ً ٜغِ
دٓط٘ ٚجيٌٗ َكدازٚ ، ٙقد جيٌٗ اؾٓظ ٚاملكداز َ ا  ،فٗ ٞؾٛز >
األوىل  :أٌ يعله الـجيس والـنكدار .
اذا ًغغِ املهًغغف دغغٓظ املغغاٍ اؿغغساّ املصغغتًط مبايغغ٘  ٚغغسف قغغدز ٚ ٙغغسف
ؾاحب٘ ب ٚ ٘ٓٝدب زي املاٍ اي ٘ٝبأٚ ٟض ١ًٝممهٓغ َ ١كٛيغَ ١ػغس ١ ٚيغٝظ فٗٝغا
حسج أ ٚقسز شا٥د ٔ املت ازف .
ٚاذا ًُُٗا ٚمل  ٜسف ؾاحب املاٍ ب  >٘ٓٝفكد  ًُ٘ ٜيف غدي َغغخؿٛز،
ٚف ٘ٝاحتُا٫ت ضبل ايت سض هلا تفؿ ٬ٝيف اي ني اـازد ١ٝاملصتًطٚ ، ١نَٓ٬ا
()5ايٛضا ٌ٥ج:

 َٔ 7أبٛا
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يف اؿساّ املػتغً ١ب٘ ذَت٘ ٚايرٜ ٟه ٕٛيٜٓا َكغُْٛا يف ايرَغُٖٚ ١غا ضغٛا ٤يف
اإلحتُغغا٫ت ايغغت ٖغغ ٞايتٛشٜغغغع يف ايطغغ ١ٜٛأ ٚايكس غغ ١يتػغغصٝـ املايغغغو أٚ
ايتؿدم أ ٚازقاُٖ٩ا َ اٚ ،قد ضبل إٔ ا٭حٛط ٚدٛبغا اضرتقغا ٤اؾُٝغع >
متاّ ا٭فساي ا تٌُ َايهٝتِٗ ٚاملُهٔ َساد تِٗ ٚؼؿغ ٌٝزقغاِٖ ٚيغ ٛببغرٍ
أَجاٍ املاٍ اؿساّ اذا أَهٔ ِ ْ ،ي ٛذص َايٝا ٌُ بايكس  ١يتخكل َٛقٗ ٛا
حٝح  ٫أَاز ٠ت غني اؿهغِ  ٫ٚأؾغٌ  ٜغني ايٝ ٛفغ ١حتغ ٢اإلحتٝغاط فاْغ٘ غب
َغُهٔ ي ذصَ ٙايٝا ٔ يفع أَجغاٍ ايغغُاٍ ايغغخساّ يهغٌ َغٔ ُٜختُغٌ َايهٝتغ٘،
ٚايكس  ١تػصّـ املايو َِٓٗ ف ٝط ٘ٝايكدز ايغخساّ ايغُػتغً ١ب٘ ذَت٘ .
ٚقد ٜهَ ٕٛايو اؿساّ ب َ سٚف أؾ ٬بإٔ تهٓ ٕٛد ٙيايغ ١أَ٬ ٚغ١
تغغدٍ ًٝغغ٘ ٚتٛؾغغً٘ ايٝغغ٘ يٛٝؾغغٌ َايغغ٘ يٝغغد ،ٙأ ٚنغغإ ؾغغاحب اؿغغساّ َ سٚفغغا
إمجاَ ٫ػتبٗا َسييا قُٔ دي ب قؿٛز نإٔ  ًِ ٜأْ٘ أحد أبٓا ٤ايبًغد ٠أٚ
اي ػب ٠ايهرا -١ٝ٥نإ ايٛادغب ايتؿغدم باملغاٍ اؿغساّ امل ًغ ّٛدٓطغ٘ ٚقغدزٙ
ٚاملػتغً ١ب٘ ذَت٘ يت رز اإلحتٝاط ب زقا ٤مجٝغع ا٭غغصاف ايغغُختًُني٫ٚ ،
ََذاٍ يتٛشٜع املغاٍ اؿغساّ ًغ ِٗٝبايطغ ٫ٚ ، ١ٜٛتُختُغٌ ايكس غ ١ي غدّ اَهغإ
اي ٌُ بٗا يف َٛازي اي ًِ اإلمجايَ ٞع دّ امؿاز أطساف٘ ٫ٚ ،قتٌُ شس
فٓٝخؿغغس ايٛدغغ٘ يف ايتؿغغدم بغغاؿساّ اجملٗغغَ ٍٛايهغغ٘ ٚ ،ميهغغٔ ا٫ضغغتد ٍ٫يغغ٘
بب ض ايسٚاٜات ايؿغخٝخٖٚ ١غ َ ٞتغ  َ (5) ٠اٜٚغ ١املسٜٚغ ١يف ايهتغب ا٭زب غ١
ٚقد ضأٍ ا٭َاّ ايؿايم( ٔ )زدٌ نغإ يغ٘ ًغ ٢زدغٌ حغل ففكغد٫ٚ ٙ
ٜدز ٟأٜ ٜٔطًب٘ ٜ ٫ٚدز ٟأح ٖٛ ٞأّ َٝغ

 ٜ ٫ٚغسف يغ٘ ٚازثغا ْ ٫ٚطغبا ٫ٚ

ٚيدا  ،قاٍ إطًب  ،قاٍ > فإ ذيو قد طاٍ فأتؿدم ب٘ ؟ قاٍ > رإطًب٘د فغإ
َكتك ٢اط٬م قٛي٘ (نإ ي٘ ً ٢زدٌ حل ففكغدٖ )ٙغ ٛاي ُغٚ ّٛايػغُ ٍٛملغا
( )5ايٛضا ٌ٥ج ;5

 َٔ :أبٛا

َباخ اـٓج ٢س .6
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نإ حكا َايٝا نًٝا قاُ٥ا يف ايرَْ ١يب ايجُٔ ايهًٚ ٞا٭دس ايهًغ ٞغٔ املٓف غ١
أ ٚاي ُغغٌ املطغغتأدس ًٝغغ٘ ٚ ،قغغد أفغغايت ايسٚاٜغغ ١دغغٛاش ايتؿغغدم ب غغد ايطًغغب
ٚايٝغغأع َغغٔ بًغغٛغ املايغغو ٚ .ا٭حغغٛط ٚدٛبغغا إٔ ٜهغغ ٕٛتؿغغدق٘ ب غ ذٕ اجملتٗغغد
اي دٍ يٛد٘ ضبك

اإلغاز ٠ايٚ ٘ٝفؿًٓا ٙيف أحهاّ ََذٗ ٍٛاملايو .

الصىرة الثاىًة  :أٌ يُعله الـجيس ويُجهل الـنكدار.
اذا ًِ املهًف دٓظ اؿساّ ايغُػغٛي ١ذَت٘ ب٘ ٚدٌٗ َكداز ٙنغإٔ تغرتيي
ٓد ٙايدْاْب اؿغساّ بغني ا٭قغٌ ٚبغني ا٭نجغس ٚايكغدز املتغٝكٔ ٖغ ٛا٭قغٌ ٜٓٚفغ٢
ايصا٥د بأؾٌ اي ا ٔ ٠٤قُاْ٘  ،أٜ ٚرتيي ٓد ٙاؿٛٝإ اؿساّ بني ايغغُتبآٜني
 غا ٠أ ٚضصًٚ -١ته ٕٛقُٝغ ١أحغدُٖا أنجغس َغٔ اٯشغس ميهغٔ ا٭شغر -حغنيايدفع ٚا٭يا - ٤بايك ١ُٝا٭قغٌ ٭ْٗغا املتغٝكٔ ٚتٓفغ ٢ايصٜغاي ٠بأؾغٌ ايغ ا ٠٤غٔ
قُاْٗا ٚ ،باشتؿاز> يف َكاّ ابسا ٤ايرَٚ ١حني ايا ٤حل ايغب جيٛش اإلقتؿاز
ً ٢املتٝكٔ  ٖٛٚ -ا٭قٌ ق ١ُٝأ ٚقدزا غغغغ .
ثِ إٕ سف املايو ب  ٘ٓٝأٚؾٌ اي ٘ٝحك٘ ايػغس  ٞاملػغتغً ١بغ٘ ذَتغ٘ ٚ ،إٕ
سف٘ يف دي قؿٛز َٔ ا٭غصاف ٚدب ازقا ٢ً ِٖ٩ا٭حٛط ٚي ٛبدفع
أَجاٍ ايكدز اؿساّ َٔ نٝطغ٘ اـغاف ،فغإ ذغص َايٝغا غ ّٔٝاملايغو ٚغصّؿغ٘
بغاإلقرتاع ٚ ،إٕ مل  ٜسفغ٘ أؾغ ٬أ ٚسفغ٘ يف غدي غب قؿغٛز عٝغح  ٫ميهغغٔ
اضتكؿاَ ِٖ٩كدَ ١يبًٛغ املاٍ َايه٘ ٚاق ا نإ اي٬شّ ٖ ٛايتؿدم باملغاٍ غٔ
املايغغو ايغغٛاق ٚ ٞا٭حغغٛط ٚدٛبغغا نغغ ٕٛايتؿغغدم بغغ ذٕ اؿغغانِ ايػغغس > ٞ
ايغُذتٗد اي دٍ .
الصىرة الثالثة  :أٌ يُجهل جيس الـخزاو وقدره .
اذا ًِ املهًف باغتغاٍ ذَت٘ باؿساّ َاٍ ايغب نإٔ ؿب َا َٔ ٫أحغد
أ ٚضسق٘  ٜ ٫ ٖٛٚسف ف  > ٬قغدز ٫ٚ ٙدٓطغ٘ ،فكغد ٜهغ ٕٛاملغاٍ اؿغساّ قُٝٝغا

(<; ................................................... )5فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

نإٔ  ًِ ٜإمجا ٫أْ٘ ؿب َٔ شٜد حٛٝاْغا ٜ ٫غدز ٟأٜ ٫ ٚتغرنس أْغ٘ بكغس ٠أٚ
غاٚ ، ٠قد ٜه ٕٛاملاٍ َجًٝا نإٔ  ًِ ٜامجا ٫برتيي ٙبني اؿٓطٚ ١ايػغ بٚ ،قغد
ٜه ٕٛاملاٍ َسييا بغني املجًٝغٚ ١بغني ايكُٝغ ١نغإٔ ً ٜغِ إمجغا ٫بغرتيي ٙبغني نْٛغ٘
حٓطٚ ١بني ن ْ٘ٛغا ، ٠فٗر ٙفسٚض ث٬ث. ١
ٜٓٚبغ ٞايترنب بأَس نً ٞقد حككٓغا ٙيف َباحغح ايبٝغع ٚايكغُإ ٖٚ ،غ ٛإٔ
َاٍ ايغب املكَُ ٢ً ٕٛتًف٘ أَٓ ٚهسٚ ٙداحد ٙامنا ٜه ٕٛقُاْ٘ يً ني املايٝغ١
ا٭ؾغغٌ ايغغت أتًفٗغغا أ ٚدخغغدٖا ًغغَ ٢ايهٗغغا ثغغِ حغغني ايتؿغغد ٟإلبغغسا ٤ذَتغغ٘
ٚؽًٝـ ٗدت٘ ٬ٜحن> -إٕ نإ هلا َجغٌ قغُٔ َجًغٗا  ٚسَغ٘ يؿغاحب٘ٚ ،إٕ
ت رز ؼؿ ٌٝاملجٌ أ ٚمل ٜهٔ ي٘ َجٌ يف اي اي ٠قُٔ قُٝتٗا  ّٜٛايدفع ٚا٭يا٤
اىل املايو ايػس  ٞفته ٕٛأغب٘ بامل اٚقٚ ١املبايي ٔ ١اي ني املطتخك ١باملجٌ أٚ
بايكُٝغغٚ ،١ذنسْغغا ةغغ ١إٔ ٖغغرا امل ٓغغٖ ٢غغ ٛايغغر ٟتطغغا د ٙا٫زتهغغاشات اي كٝ٥٬غغ١
ٚاؾس ٟاي ًُ ٞاي كٚ ٞ٥٬املتػس ٜٚ ٞفٝد ٙاؿدٜح ايٓبغ ٟٛاملتغدا ٍٚيف نتغب
ايفك٘ ايػسٜف ر ً ٢ايٝد َا أشرت ًغ ٢تغ٪يٟد)ٚ (5تكؿغس ؾغخٝخ ١أبغٞ

) (6

٫ٚي ٔ كايفت٘ أ ٚإثبات ب َٔ ٙاإلحتُا٫ت املطسٚحغْ ١يغب ايكغ ٍٛباْتكغاٍ
ايكُإ حني ايتًف اىل ايرَغ ١أ ٚايكغ ٍٛبايكغُإ ٜغ ّٛايغؿغب ٚايتذغاٚش أٚ
مُٖٛا  ،فسادع َا حككٓا ٙيف اؾص ٤ايجايح يف (بػس ٣ايفكاٖ.)١
ثغغِ ْ٬حغغن ايفغغسٚض ايج٬ثغغٚ ، ١يف متاَٗغغا اذا أَهغغٔ ايتؿايغغغذ ٚايرتاقغغٞ
بُٗٓٝا ً ٢غٜ ٤ٞه ٕٛبد ٔ ٫حك٘ ايغٛاق  ٞاجملٗغ - ٍٛضغٛا ٤نغإ َغٔ املغاٍ
ايغُسيي بُٗٓٝا أ َٔ ٚب - ٙت ني  ،فإ ايؿًذ شب يًغب َايو ايغغُاٍ ايغغخساّ ٖٚغٛ
شب ي ٢ً ِٝاملهًف املػغ ٍٛذَت٘ باؿساّ ٚ ،ايه ّ٬نًغ٘ يف ٖغر ٙايفغسٚض اذا مل
َٜخؿٌ ايرتاق ٢ً ٞغ> ٖٞٚ ، ٤ٞ
( )5ضٓٔ ايبٗٝك > ٞج .=4 > :
( )6ايٛضا > ٌ٥ج57

; َٔ 5أبٛا

ا٫داز> ٠س.5

فٗٛي ١ٝدٓظ اؿساّ ٚقدز)5;=(............................................. ٙ

أ -اذا تسيي املاٍ اؿساّ بني قُٝٝني نإٔ  ًِ ٜأْغ٘ ؿغب َغٔ شٜغد حٛٝاْغا
ٜ ٫ترنس ٖٛ ٌٖ ٙغا ٠أّ بكسٚ ،٠مٔ ْ تكد إ ٗد ٠املهًف َػغٛي ١ب ني املاٍ
اؿس اّ ً ٘ٝحت ٢ب غد ايتًغف ٚا٫تغ٬ف ْ ،غِ حغني ايتؿغد ٟ٭يا ٤حغل ايغغب
ٚيف ٘ ٜٓتكٌ ا٭َس اىل قغُإ ايكُٝغٜ ١غ ّٛايغدفع ٚا٭ياٚ ،٤حٝغح ناْغ

قُٝغ١

ٖغرا َُصتًفغغ ١غغٔ قُٝغغ ١ذاى ايغغُختٌُ ٚاذا فغغسض تؿغغد ٟاملهًغغف ٭يا ٤حغغل
ايغب نإ املكََُ ٫ ٕٛخايَ ١سييا بني ق ١ُٝأقٌ ٚبني قُٝغ ١انجغس بًخغا ايٓكغد
ايطٛق ٞاملتدا ٍٚهلرا املاٍ ٚذاى َغُا ُٜختٌُ نَ ْ٘ٛاٍ ايغب املػغغٛي ١بغ٘ ذَتغ٘
ف٪ٝشر با٭قغٌ املتغٝكٔ إغغتغاٍ ذَتغ٘ بغ٘ ٜٓٚفغ ٢ايصا٥غد ًٝغ٘ بأؾغٌ ايغ اَ ٠٤غٔ
قُإ ايصا٥د (ا٭نجغس) ٜٚ .غأتٖٓ ٞغا َغا ضغبل بًخغا ايغغُدفٛع ايٝغ٘ > ايغغُايو
ايغُ ني أ ٚايغُسيي أ ٚايغُذٗ. ٍٛ
 اذا تغغسيي املغغاٍ اؿغغساّ بغغني َجًغغٝني – حٓطغغ ١أ ٚغ غ ب – أ ٚبغغني َجًغغٞٚق -ُٞٝحٓطغ ١أ ٚغغاٚ - ٠مل ٜتخكغل ايرتاقغ ٞمل اْغد ٠ؾغاحب اؿغل أ ٚ٭َغس
شسٚ ،املفسٚض ايبٓا ٤فكٗٝا ً ٢إٔ ني املاٍ ٖغ ٞاملػغتغً ١بغ٘ ذَتغ٘ يؿغاحبٗا
ٜٚطتُس اإلغتغاٍ يغخني أيا ٤اؿغل ٚإ با ٗغا أ ٚأتًفٗغاٚ ،حغني تؿغد ٜ٘٭يا٤
ني املاٍ َٛدٛي ٜ ٖٛٚ ٠سف ؾاحبٗا يصَ٘ إٜؿاهلا اي،٘ٝ

حل ايغب> اذا ناْ

ٚإٕ تغغسيي املايغغو بغغني غغدي ََخؿغغٛز يصَغغً٘ -غغ ٢ا٭حغغٛط -إضرتقغغاِٖ٩
ٚيغغ ٛب ٜؿغغاٍ أَجغغاٍ املغغاٍ َغغٔ نٝطغغ٘ اـغغاف اىل نغغٌ ٚاحغغد َغغٔ اي غغُػتبٗني
ايغُخؿٛزٚ ،ٜٔإ ذص َايٝا تٛؾٌ يغُ سف ١ايغُايو بطسٜل ايكس . ١
ٚاذا ناْ

ني ايغُاٍ تغايغفٚ ١املفسٚض نْٗٛا َجًٚ ١ٝتغسييت بٝغٔ دغٓغظ

اؿٓطغغٚ ١بغغني دغغٓظ ايػغ ب أ ٚنْٗٛغغا َغغسيي ٠بغغني املجًٝغغٚ ١بغغني ايكُٝٝغغ ١نُغغا يغغٛ
تسييت بني اؿٓطٚ ١ايػاٚ ، ٠املفغسٚض ايبٓغا ٤فكٗٝغا ًغ ٢قغُإ اي غني املايٝغ١
ؿني ا٭ياٚ ٤إٕ تًف

فٝدٚز إغتغاٍ ذَت٘ بني ايغُتبآٜني قٗسآٖٚ ،ا َُختُ>ٕ٬

( ................................................... )5<4فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ا٭ - ٍٚايتٛشٜع بايط ١ٜٛبٓا ٢ً ً٤قا غد ٠اي غدٍ ٚاإلْؿغاف ٖٚغ ٞتكتكغٞ
ايتٛشٜع باي دٍ ٚإ طا ٤املايو ايػس ْ ٞؿف اؿٓطْٚ ١ؿغف ايػغ ب أْٚؿغف
ايػاَ ٠ع ابكا ٤ايٓؿف اٯشس َُٓٗا ٓد املهًف ايكأَ.
ٖٚرا ٜتبين ً ٢تَُاّ قا د ٠اي دٍ ٚاإلْؿافٚ ،ايغُخكل يف ََخً٘ ش٬ف٘،
َكافا اىل إٔ املهًف ٓدَا  ٜط ٞايٓؿفني ضٛف  ًِ ٜتفؿغ ٬ٝببكغا ٤إغغتغاٍ
ذَت٘ بايٓؿف اٯشس املًُٛى ٚاق غا يغغب ٫ٚ ٙتٓفغع ايكا غد ٠يغ ا ٠٤ذَتغ٘ اذا مل
ؿغغٌ ايرتاقغغً ٞغغ ٢ايتٓؿغغٝف ٚايغغ ا ٠٤ي غغدّ ايغغديً ٌٝغغ ٢نًٝغغ ١ايكا غغد٠
ٚابساٖ٤ا يًرَ.١
ايجاْ >ٞاإلحتٝاط بأيا ٤املاٍ ايٛاق  ٞاملًُٛى يًغب َ ٖٛٚسيي بني املجًني أٚ
بني املجًٚ ٞايك ُٞٝفٝطًُُٗا اىل َايو اؿساّ املسيي أ ٚميهّٓغ٘ َُٓٗغا ٚجي ًغُٗا
ؼ

تؿسف٘ يٝأشر َاي٘ٚ ،بٗرا اإلحتٝاط مسج ٔ ٗد ٠املاٍ اؿساّ املػغٛي١

ذَت٘ بغ٘ يًكطغع ب ٜؿغاٍ َغاٍ ايغغب اىل َايهغ٘  ،يهٓغ٘ حٝغح ٜكطغع بهغ ٕٛأحغد
املايني ا٥دا ملًو املهًف ايكأَ ٚ -ت  ٘ٓٝٝفٗ ٍٛهلُا دٗايغَ ١طًكغ ١فغُٝهٔ
تػصٝؿ٘ بايكس  ١فٝتؿدٜإ يًكس َ ١اٍ نٌ َُٓٗا .

ٚباشتؿاز> -اإلحتٝاط  ٜين ايٝ ٛف ١ا٭ٚيٜٚ ١ٝكك ٞبًغص ّٚتطغً ِٝاملغايني
ا تًُني اىل املايو اذا سف ب ٚ ٘ٓٝمل ؿٌ ايرتاق ٞبٚ ٘ٓٝبني ايكأَ ،ثغِ
ب د ايتطً ِٝأ ٚايتُهني ٜطايب٘ بأشر َاي٘ ٚازدغاع اٯشغس ٖٚغَ ٛػغتب٘ ََذٗغٍٛ
هلُغا فٝكس غإ يت غٝني املغاٍَ ٫ٚ ،ؿغخذ يًكس غَ ١غٔ أ ٍٚا٭َغس فاْغ٘ ٜ ٫ؿغب
ََذَٗ ٫ٛطًكا َاياّ ُُٜهٔ ا٫حتٝاط املرنٛز ٖ .را .
ٚيف َٛازي ت رز إزقا ٤املايو ايغٛاق  >ٞاَغا ي غدّ َ سفغ ١املايغو أؾغ ٬أٚ
مل سفت٘ قُٔ دي ب قؿغٛز ٜ ٫ٚتٝطغس غاي ٠إضتكؿغاٚ ِٖ٩إزقغا ِٖ٩فٗٓغا
ميهٔ ايسدٛع اىل ايكس  ١يت ٝني دٓظ املاٍ ايٛاق  ٞاملًُٛى يًغب فاذا أشسدت٘
ايكس ٚ ١ت  ّٔٝتؿدم ب٘ ٔ َايه٘ ب ذٕ ايفك ٘ٝاي دٍ ً ٢ا٭حٛط .

تبني املايو حاٍ إشساج اـُظ أ ٚايؿدق)5<5( ................................. ١

البخث السادس  :تبني الـنالك حال إخزاج الـخنس أو الصدقة.
اذا تبني َايو اؿساّ ٚإْهػف ب د يفع لظ املصغتًط اجملٗغَ ٍٛايهغ٘ أٚ
إْهػف ب د ايتؿدم باملاٍ اؿغساّ ايغغُذَٗ ٍٛايهغ٘ أ ٚبايًكطغ ،١فٗغٌ ٜكغُٔ
ا ملهًف َاٍ ايغب ٜٚغسّ ي٘ َجً٘ أ ٚقُٝت٘ اذا مل ٜسض املايغو بغدفع اـُغظ أٚ
ايؿدق ١؟ ٖرا َغا اشتًفغ

فٝغ٘ ايفتغا ٣ٚإط٬قغا ٚتكغٝٝكا فُغٔ قا٥غٌ بايكغُإ

َطًكا ْ َٔٚافٍ ي٘ َ َٔٚفؿٌ ٚ.اذا تبني املايو ٚثبت

غس ا َايهٝت٘ قبٌ يفع

اـُظ أ ٚايؿدق ١جملٗ ٍٛاملايو ٚحغاٍ ايتٗٝغ ٪يؿغسفُٗا ا ٚأحغدُٖا فُغا ٖغٞ
ايٝ ٛف ٌٖٚ ١تبكٝ ٚ ٢ف ١ايتؿدم أ ٚايتصُٝظ أّ تٓكًب يٝ ٛف ١زي املغاٍ اىل
أًٖ٘ ٚؾاحب٘؟ٜٓٚ .بغ ٞايتٓ ٜ٘ٛبدٚا بأؾٌ دّ ايكغُإ ٓغد ايػغو يف ؼكغل
ايكُإ غس ا يف َٛزيٍ ف ٬بد َٔ ييٚ ٌٝاقذ مسج ب٘ غٔ َكتكغ ٢ا٭ؾغٌ
ا٭ٚيْٚ ،ٞتهًِ تفؿ ٬ٝقُٔ ْكاط >
األوىل  :دفع اخلنس أو الصدقة قبل تبني املالك .
اذا تؿد ٣املهًف يدفع اـُظ املصغتًط ؾٗايغَ ١ايغو اؿغساّ ٚقغدز ،ٙأٚ
تؿدم مباٍ ايغب ايغُذٗ ٍٛثِ ٗس املايو فٌٗ ٜكُٔ َاي٘ ؟ ٖرا َا إشتًفغ
ف ٘ٝايفتاٚ ، ٣ٚقد إشتاز مجع قُإ املهًغف ايغدافع يًصُغظ أ ٚايؿغدق ١اذا
ٗس املايو ايػس  ٞب د يف غ٘ ملطغتخكٚ ٘ٝثبتغ

َايهٝتغ٘ ٚمل ٜغسض بايتؿغسف

فًٝصّ املهًف ساََ ١اٍ بُ ٚ ، ٙدَ ٠ا إضتدٍ ب٘ يًكُإ أَسإ>
أ -قا غغد ٠قغغُإ ايٝغغد ر ًغغ ٢ايٝغغد َغغا أشغغرت حتغغ ٢تغغ٪يٟد فغغإ ٜغغد ٙقغغد
ٚق ٗا ًَ ٢اٍ ايغب فٝبك ٢قآَا حت ٢تغ٪يَُٜٓ ٫ٚ ٟغع ٓغ٘ اإلذٕ ايػغس ٞ
بايتصُٝظ ٓد دٗاي ١املايغو ٚاملكغداز  ٫ٚاإلذٕ بايتؿغدم ٓغد دٗايغ ١املايغو
 َٚسف ١ايكغدز ٭ٕ ؽُغٝظ املصغتًط ََذ غ ٍٛغغس ا ضغببا يتخًٝغٌ ايتؿغسف يف
ايباق ٞرٚضا٥س املاٍ يغو حغٍ٬د ٚمل جي غٌ غغس ا ضغببا يٓفغ ٞايكغُإ أ ٚمل

( ................................................... )5<6فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ٜجب

غس ا ضغببٝت٘ يٓفغ ٞايكغُإ  ،نُغا مل جي غٌ ايتؿغدم غغس ا ضغببا يسفغع

قُإ ايٝد يًُاٍ اجملَٗ ٍٛايه٘ ب د ٗٛز َٚ ٙسفت٘ .
 قا د ٠ا٫ت٬ف (َٔ أتًف َاٍ ب ٙفٗ ٛي٘ قأَ) بًخا إٔ يفع َاٍايغب لطا أ ٚؾغدق ١إتغ٬ف َغٔ ي ٕٚإذْغ٘ أ ٚزقغا ٙفٝكغُٓ٘ ٜٓ ٫ٚ ،فغع إذٕ
ايػغغازع بغغايتصُٝظ أ ٚايتؿغغدم يٓفغغ ٞايكغغُإ ب غغد ؼكغغل اإلتغغ٬ف املٛدغغب
يًكغغُإ ْ ،غغِ ٜٓفغغع ا٫ذٕ ايػغغس  ٞيٓفغغ ٞا٫ثغغِ ٚاي كغغا

ايغغغُذ ً ٍٛغغ٢

ايتؿسف بغُاٍ ايغب .
ٜٚسيُٖا > -أٛٗ ->٫ٚز زٚاٜات ؽُٝظ اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ يف دّ
ايكُإ فاْ٘ َاْع ٔ ُغ ّٛايكا غدتني ملغا مغٔ فٝغ٘ ،بتكسٜغب> -إٕ زٚاٜغات

)(5

ؽُٝظ اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ ُ ٚدتٗا َ ت ُ ٠از رفُٝا مسج ٔ امل غايٕ
ٚايبخغغس ٚايغُٓٝغغٚ ١اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘ ٚايهٓغغٛش
اـُظد) ٖٞٚ (6اٖس ٠يف ثبٛت اـُظ َٔ فُغٛع اؿغ ٍ٬املصغتًط بغاؿساّ
ٚيف دّ ٚدٛي تهًٝف ثإ ٚزا ٤يفع اـُظ ٜٚ .صٜد اييٗٛز قَ > ٠ٛا ٚزي يف
َ ت غ  ٠ايطغغه ْٞٛرإ اهلل قغغد زقغغَ ٞغغٔ ا٭غغغٝا ٤بغغاـُظ ٚضغغا٥س املغغاٍ يغغو
حٍ٬د فاْ٘ ٚاقذ ايد٫ي ٢ً ١ا٫نتفا ٤باـُظ يف َكاّ اـغسٚج غٔ ٗغد٠
اؿساّ  ٚدّ قُإ أ ٚدّ ساَغَ ١غاٍ ايغغب ضغٛاٗ ٤غس ٚتغبني ب غد دٗايتغ٘
ٚيفع اـُظ أّ مل ٜٓهػغف ٚمل ٜيٗغس ٚ ،بت غبب ثغإ > غدّ قغُإ َغا ٚزا٤
اـُظ َٖ ٛدي ٍٛإيتصاَ ٞيٮَس ب شساج اـُظ َٔ راؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ
اذا مل  ٜسف ؾاحب٘د ٚيف ب ض ايٓؿغٛف ب غد ا٭َغس بغاـُظر إ اهلل قغد
زق ٞباـُظ ٚضا٥س املاٍ يو حٍ٬د ٖٚرا َطًل َ ِ ٜا يٗ ٛس املايو ٚمل
ٜغغسض بغغايتصُٝظ َٚغغا يغغ ٛمل ٜيٗغغس َٚغغا يغغٗ ٛغغس ٚزقغغ ٞبغغايتصُٝظ ٖٚ ،غغرٙ
( )5ايٛضا ٌ٥ج> :

 َٔ 54أبٛا

( )6ايٛضا> ٌ٥ج َٔ 7 > :أبٛا

َاجيب ف ٘ٝاـُظ.
َاجيب ف ٘ٝاـُظ س.:

يفع اـُظ قبٌ تبني َايو اؿساّ )5<7(.......................................

ا٭شباز يف َكاّ بٝإ ايٝ ٛف ١املهًُ ١يتٛبت٘ َٔ تطاق٘ ٚإ ُاقغ٘ غٔ َسا غا٠
اؿٚ ٍ٬ادتٓا

اؿساّٜٚ ،تكذ دّ ايكُإ أنجغس> اذا فُٗٓغا َغٔ ايسٚاٜغات

إٔ ايتصُٝظ َؿاؿ ١غس  ١ٝقٗسَٛ ١ٜي ١ٜٛبأَس ٚإقرتاس َٔ ٚي ٞايتػسٜع (دٌ
 )٬ ٚحٝح د ً٘ َبايي ١بني املاٍ اؿساّ اي ا٥د يًغب ٚبغني اـُغظ املغدفٛع،
فاْ٘ بايتصُٝظ ؿٌ ايتؿاحل ايكٗسٛ ٜٚ ٟض َاٍ ايغب باـُظ ٖ ،را نًغ٘
يف أيي ١يفع اـُظ .
ٚثاْٝا > إ زٚاٜغات ايتؿغدم مبذٗغ ٍٛاملايغو اٖسٖغا إٔ ا٭َغس بايتؿغدم
كٝب ايفخـ ٚايطًب حت ٢ؿٌ ايٝأع َٔ بًٛغ املايو ٚإٜؿاٍ َايغ٘ ايٝغ٘
ٖغغ ٛأَغغس غغغس َٛ ٞيغغ ٟٛب غ ت٬ف املغغاٍ إذ ايتؿغغدم مبغغاٍ ايغغغب َؿغغدام دًغغٞ
إلت٬ف املاٍ ًَ ٢ايه٘ اجملٗ ،ٍٛيهٔ ب ذٕ ايٛي ٞايتػغس َٚ ، ٞ ٜغ٘ ُُٜ ٫هغٔ
إٔ ٜطتهػف أٜ ٚطتدٍ بكا د ٠اإلت٬ف ً ٢ايكُإ ٭ٕ اَس ايػازع بأت٬فٍ
كؿٛف  ٖٛ -ايتؿدم باملاٍ ْٝابَ ٔ ١ايه٘ ٜٓ -ف ٞايكُإ اي٬حل بكا غد٠
اإلت٬ف ب د ٗٛز املايو  ٚدّ زقا ٙبايتؿدم.
ٚاؿاؾٌ دّ قُإ ايتصُٝظ ٚايتؿدم ب د ٗٛز املايو ٚإْهػاف٘ .
ُ ُٜٚهٔ تٛنٝد ٙثايجغا غًغ ٛايٓؿغٛف ايػغس  ١ٝبتصُغٝظ (اؿغ ٍ٬املصغتًط
باؿساّ) ْٚؿٛف ايتؿدم مبذٗ ٍٛاملايو ٔ بٝإ ايكُإ ٚإيصاّ املهًف ب٘
ٓغغد ٗغغٛز املايغغو ب غغد دٗايتغغ٘ حغغاٍ ايتصُغغٝظ ا ٚايتؿغغدم  ٚغغدّ زقغغاٙ
بأحدُٖاٚ .باشتؿاز > َْ ٫ختاج اىل ييً ٌٝغ ٢غدّ ايكغُإ يككغا ٤ا٭ؾغٌ
ا٭ٚيغغ ٞباي غغدّٜٚ ،هفٓٝغغا ح٦ٓٝغغر > غغدّ ٚقغغٛس ييٝغغٌ ًغغ ٢ايكغغُإ أ ٚغغدّ
نػف ا٭شباز ٓ٘ يف ٖغر ٜٔاملغٛزي ، ٜٔنٝغف ٫؟ ٚقغد ييّغ
دّ ايكُإ بايد٫ي ١ا٫يتصاَ ١ٝايياٖس. ٠

أشبازُٖغا ًغ٢

( ................................................... )5<8فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

الثاىٌ :التنلك أو التصدم باللكطة.
دا ٤يف ب ض ْؿٛف) (5ايًكط ١باـؿغٛف ٚ -فٗٝغا َغا ٖغ َ ٛتغ ايطغٓد
ٚاقذ ايد٫ي ٢ً ١أْ٘ اذا أؾا

يكط ١ف سفٗا ضٓ ١ثِ ب د ايفخـ ٚايت سٜغف

اَا تؿدم بٗا ٔ َايهٗا أ ٚتًَُهٗا ٚد ًٗا نطبَ ٌٝاي٘ ثِ دغا ٤ايغغُتؿدم
ٓغغ٘ ٚمل ٜغغسضَ بايتًُغغو أ ٚبايتؿغغدم ٚطايغغب ب زدغغاع َايغغ٘ ٚزيًٝ ٙغغ٘ نغغإ
املتؿدم ٚاملتًُو قآَا يًُاٍ ٚنإ أدغس ايتؿغدم يًًُغتكطٚ ،أْغ٘ يغ ٛزقغٞ
املايو بايؿدق ١نإ ا٭دس ي٘ أ ٚزق ٞبايتًُو ف ٬قُإ .
ٚب ب از ٠كتؿس > ٠قُإ ايًكط ١اذا ٗس َايهٗا ٚثبت

َايهٝت٘ ٖ ٛقغُإ

ت بدَ ٟكٝد َ ًل ً ٢دّ زقاَٚ ٙطايبت٘ مباي٘ املًكٛطٚ ،يٝظ ايكغُإ َغٔ
با

ا٫ت٬ف ا ٚايٝد  ،بٌ ٖ ٛقُإ ت بدَٓ ٟؿٛف .
ٚتتبع زٚاٜات ايتصُٝظ ٚايتؿدم مبذٗ ٍٛاملايو ٜػٗد ب دّ ٚدغٛي أَغس

بايكُإ فُٗ ٝا َع ٚدٛي ا٭َس َتهسزا يف زٚاٜات ايًكطغ ١ممغا ٜؿغًذ ييغ ٬ٝأٚ
َٜ٪دا يغُا إشرتْا َٔ ٙدّ قُإ اـُظ ٚايؿدق ١املدف ٛني اذا ت كب٘ ٗٛز
املايغغو ايػغغس ٚ ٞثبغغٛت َايهٝتغغُُٜ٘ ٫ٚ ،هغغٔ قٝاضغغُٗا أ ٚأحغغدُٖا -فٗغغٍٛ
املايو ٢ً -ايًكط ١٭ٕ ايكُإ ايت بد ٟيًكطٓ ١د تغبني املايغو ٗ ٚغٛزَ ٙغع
دّ زقا ٙبايتؿدم ب َ ًٌ بػ ٤ٞميهغٔ ايت غدَٓ ٟغ٘ اىل فٗغ ٍٛاملايغو أٚ
اىل ا٭ ِ َٓ٘  َٔٚايتصُٝظ .

الثالث :تبني الـنالك قبل دفع الـخنس أو الصدقة.
اذا ٗس املايو ايػس  ٞقبٌ ايتصُٝظ أ ٚايتؿدم ٚثبتغ

َايهٝتغ٘ يًخغساّ

املصغغتًط بغغاؿ ٍ٬أ ٚيًُغغاٍ امل ًغغ ّٛقغغدز ٙاجملٗغغَ ٍٛايهغغ٘ فٗغغٌ تبكغغٝ ٚ ٢فغغ١
ايتصُٝظ أ ٚايتؿدم ؟.
( )5ايٛضا ٌ٥ج;5
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ايياٖس تغب ايغُٛقٛع ٚإْتفا ٤اؿهِ بايتصُٝظ أ ٚايتؿدم  -تب ا >
أ - ٫ٚ٭ٕ أشباز ايتصُٝظُ ٚ -دتٗا َ ت ٠

)(5

ُاز -اٖس ٠ا٫شتؿاف

اذا مل  ٜغغسف ؾغغاحب٘  ،فغغاذا تؿغغد ٣املهًغغف إلشغغساج اـُغغظ ٚتٗٝغغأ يدف غغ٘
يغ ُطتخكٗ ٚ ٘ٝغس املايغو ايػغس  ٞيًخغساّ املصغتًط قبغٌ تطغً ُ٘ٝملطغتخك ٘ٝفكغد
اْتف ٢املٛقٛع اـغاف ٫حكغا ٜٚتب غ٘ اْتفغا ٤اؿهغِ  -ايتصُغٝظ -قٗغسا ،إذ إٔ
املهًف ًٜتف

ٚ -بايٛددإ  -قبٌ ايتطً ِٝاىل املطغتخل َغٔ ايطغُٗني  ٜٚتكغد

اْتفا ٤ايػسطَٛ -قٛع ايغخهِ راذا مل  ٜسف ؾاحب٘د  -فهٝف َُٜتجٌ اؿهِ
املػسٚط  ٖٛٚايتصُٝظ َع اْتفا ٤غسط٘ ؟.
ٚب بغغاز ٠أشغغس > ٣تػغغسٜع لغغظ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ َػغغسٚط ب غغدّ
َ سف ١ؾاحبٖ٘ٚ ،غرا ايػغسط اذا اْتفغٜٓ ٢تفغ ٞاؿهغِ املػغسٚط تب غا  ،فغاؿهِ
بايتصُٝظ ٜٓتف ٞؿيٛٗ ١ز ؾاحب اؿساّ ٚثبٛت َايهٝت٘ ْ٫تفغاَٛ ٤قغ٘ ٛ
حٝح ٜؿب املاٍ املصتًط َؿدام (اؿساّ املصتًط امل سٚف ؾاحب٘)  ٫ٚييٝغٌ
ً ٢يص ّٚؽُٝط٘ ٚ ،ايٛادب ح٦ٓٝر ٖ ٛزيّ املاٍ اىل َايه٘ شسٚدا ٔ ٗد٠
املاٍ اؿساّ ً ٘ٝاي ا٥د يغب ٙاملايو ايػغس  ٞايغرٗ ٟغس ٚبغإ  ٚغسف ٫حكغا
قبٌ ايتصُٝظ .
ٚثاْٝا> إٕ أشباز ايتؿغدم بغغُذٗ ٍٛاملايغو غاٖس ٠يف ايتؿغدم ٓغد ت غرز
إٜؿاٍ املاٍ يغغُايه٘ ايغغُذٗ ٍٛأ ٚيت غرز إٜؿغاي٘ ايٝغ٘ٚ ،ب غد ٗغٛز َٚ ٙسفتغ٘
ٚثبٛت َايهٝت٘ ٚإَهإ اٜؿاٍ َاي٘ ايٜٓ ٘ٝتف ٞايغُٛقٛع ٜٚتب ٘ إْتفغا ٤ايغغخهِ
بايتؿدم .
٪ٜٚند ٖرا ايفِٗ > إؾساز اَ٫اّ()يف ب ض ا٭حايٜح ايؿخٝخغ١
( )5ايٛضا ٌ٥ج> :
( )6ايٛضا > ٌ٥ج;> 5
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ً ٢ايطًب ٚايفخغـ غٔ املايغو َٓٚغع تؿغد ٟاملهًغف يًتؿغدم أ ٚايتطغسع
ب ٜغ ذايٓ ٙد احتُاٍ بًٛغ املايو ٚإٜؿغاٍ َايغ٘ ايٝغَ٘ ،غغُا ٜهػغف ظغ ٤٬غٔ
يص ّٚايتخغٛط ًغ ٢اٜؿغاٍ املغاٍ اىل َايهغ٘ بغايت سف ًٝغ٘ ٓغد ايفخغـ ٓغ٘
ٜٚهػف أٜكا ٔ ن ٕٛاؿهغِ ا٭ؾغٌ ٖغ ٛاإلٜؿغاٍ اىل املايغو ٓغد ايت غسف
ً ٘ٝقبٌ ايٝأع ٚايتؿدم .

البخث السابع :إىكصاف سيادة احلزاو أو ىكصاىه بعد التخنًس أو التصدم .
إذا ًِ املهًف ب د إ طا ٤ايؿدق ١غٔ َايهٗغا اجملٗغٚ ٍٛتغٝكٔ َغٔ شٜغاي٠
اؿساّ ٔ ايكدز املدفٛع ؾدق ١ف ٬اغغهاٍ يف ٚدغٛ

اشغساج ايصا٥غد ٚيغصّٚ

يف ٘ ؾدقَ ٔ ١ايه٘ٚ ،اذا ًِ ب د إشسادٗا ٚتٝكٔ َٔ ْكؿإ َغاٍ اجملٗغٍٛ
ُا أشسد٘ مل َٜذص إضرتدا ٘ ٭ْ٘ يفع ايكدز نً٘  َ٘ٓٚ -ايصا٥د ٔ قدز َغاٍ
ايغب -بكؿغد ايتكغس

اىل اهلل ضغبخاْ٘ ٚقغد ٚزي يف ب غض ايسٚاٜغات) (5امل تغ ٠

ضغٓدا ايٛاقغخ ١ي٫يغغً ١غ ٢إٔ َغغا نغإ هلل ُٜ ٫سدغغع فٝغ٘  ،فٝهغ ٕٛؾغدق ١غغٔ
املهًف املتؿغدم إ مل ٜتخكغل ؾغدق ١غٔ غب -ٙاملايغو اجملٗغٜ ٫ٚ ،ٍٛكغٝع
ٌُ اٌَ ٓد اهلل ٖٚ ،را ٚاقذ .
ٚأَا اذا ًِ ب د إشساج لظ املصتًط ٚتٝكٔ َٔ شٜاي ٠املغاٍ اؿغساّ غٔ
قدز اـُظ املدفٛع أ ٚتغٝكٔ َغٔ ْكؿغاْ٘ ٓغ٘ فٗغٌ جيغب ايتغدازى ٖٚغٌ جيغٛش
اإلضرتداع ٖٓٚ ،ا ْكطتإ أ ٚعجإ >-
أ -اذا ًِ ب د اإلشساج ٚايدفع ٚتٝكٔ َٔ ْكؿإ ايكغدز اؿغساّ غٔ قغدز
اـُظ املدفٛع بكدز َ تد ب٘ فٌٗ جيٛش اضرتداع َا شاي َٔ اـُظ ٔ ايكدز
ايغخساّ ايغغُ ً٫ ّٛحكغا ؟ نُغا يغ ٛنغإ ايغغُاٍ ايغغُصتًط أيغف يٜٓغاز فغدفع لطغ٘-
َأت ٞيٜٓاز  -ثِ ٜتبني ن ٕٛاؿساّ أقٌ  -نإٔ  ًِ ٜن ١٦َ ْ٘ٛيٜٓغاز  -فكغد يفغع ا٭شٜغد
َٔ اؿساّ َاٍ ايغب ايجاب
( )5ايٛضا ٌ٥ج57

+6

يف ٗدت٘ .

 َٔ 9أبٛا

ايغٗبات.

اْهػاف شٜاي ٠اؿساّ اْ ٚكؿاْ٘ ب د ايتصُٝظ )5<;(..........................

ٚايياٖس دّ دٛاش اإلضرتداع >
أ -٫ٚ٭ٕ ايصٜاي ٔ ٠اؿساّ امل ً٫ ّٛحكا قد يف
اىل اهلل ضبخاَْ٘ٚ ،غا يفغع هلل ٚقؿغد ايتكغس

باي ٠بكؿد ايتكس

بغ٘ ٜ ٫سدغع فٝغ٘ َغا ٜطغتفاي َغٔ

ب ض ايسٚاٜات) (5ايغُ ت . ٠
ٚثاْٝا> -إلَهإ ايتُطو ب ط٬م زٚاٜات ؽُٝظ اؿساّ املصغتًط ع٬يغ٘،
ً ٢إٔ يفع اـُظ ملطتخكٚ ٘ٝادب َطًكا ًغ٢

بتكسٜب > إٕ ايسٚاٜات ي ّي

َٔ إشتًط َاي٘ مباٍ ب ٙاذا مل  ٜغسف ؾغاحب٘ ٚمل  ٜغسف قغدزٚ ،ٙاملغساي َغٔ
اإلط ٬م ٖ ٛدّ ايتكٝٝد ببكا ٤اؾٌٗ بكدز اؿساّ اي ا٥د ملًو ب ٙأٜ ( ٟجبغ
اـُغغظ يف اـًغغٝط ضغغٛا ٤بكغغ ٞدغغاٖ ٬بكغغدز اؿغغساّ أّ إْكطغغع ً ٚغغِ بصٜغغاي٠
اـُظ ً ٢قدز اؿساّ أْ ًِ ٚكؿ٘ ٓ٘) ثِ ب د اإلَتجغاٍ ٚإشغساج اـُغظ
ٚيف ٘ ملطتخك ٘ٝي ٛإْهػف ْكؿإ اؿساّ ٔ اـُظ ٚأزٜغد اإلضغرتداع نغإ
ب ٬ييٜ ٌٝط ٘ ٛأٜ ٚؿغخخ٘ بغٌ نغإ إطغ٬م زٚاٜغات ايتصُغٝظ غغاٖد ًغ٢
ؾخ ١ايتصُٝظ  ٚدّ إضتخكام ا٫ضرتداع ٚنإ اـُظ بتُّاَ٘ ب غٛض ٖغٛ
حً ١ٝاملاٍ املتبك َٔ ٞاـًٝط ً ٢املهًف ٖٚ .را َغبين ًغ ٢إحغساش إطغ٬م يف
ايسٚاٜات َساي دغدا ٜغ٪ي ٟاىل ضغ ١َ٬ايتؿغسف – ايتصُغٝظ ٚ -غدّ تدازنغ٘
ٓد ٗٛز ْكؿإ اؿساّ

ٔ قدز اـُظ .

ٚيف إْ كغغاي ٙإغغغهاٍ يف ايغغٓفظ إذ إٔ ٖغغر ٙايسٚاٜغغات يف َكغغاّ بٝغغإ غغ٬ج
إشت٬ط اؿ ٍ٬بغاؿساّ َغع دٗايغ ١ايكغدز ٚاملايغو بتصُغٝظ اـًغٝط يٝخغٌ يغ٘
ضا٥س املاٍ املتبكُٜ ٫ٚ ٞخسش اط٬قٗغا َغٔ دٗغ ١أشغس ٣حٝغح َٜختغاج اىل َْ٪غ١
بٝإ شا٥د ٜفٝد إضتٛا ٤بكا ٤املهًف ً ٢دًٗ٘ بكدز اؿساّ ٚتبدي٘ باي ًِ بكدزٙ
شا٥دا أْ ٚاقؿا ٔ قدز ايغصُظ ٫ٚ ،قس ١ٜٓتػٗد باإلط٬م َٔ ٖر ٙايغذٗ. ١
()5ايٛضا ٌ٥ج57
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ٚثايجا -٭ٕ اٖس ايسٚاٜات ٖ ٛإٔ ؼدٜغد اـُغظ ٚضغ ١ًٝغغس ٬ ١ٝدٝغ١
يًتصًـ َٔ اؿساّ املصغتًط ع٬يغ٘ ٚإٔ ًُٝغ ١ايتصُغٝظ َؿغاؿ َٚ ١اٚقغ١
بني ايكدز اؿساّ ٚبني اـُظ املغدفٛع يٝرتتغب ًغ ٢يف غ٘ حًٝغ ١ايبغاقٚ ٞحغٌ
تؿسف٘ ف ٘ٝتؿسف امل٬ى فإ اهلل قد زقَ ٞغٔ ٖغر ٙا٭َغٛاٍ بغاـُظ ٚضغا٥س
املاٍ ب د إشساج اـُظ حغًٝ ٍ٬غ٘  ،ممغا ٜهػغف غٔ نغ ٕٛاـُغظ املغدفٛع
قباٍ حٌّ ايتؿسف يف املتبكٚ ، ٞب د اضتخكام ايبكْ ١ٝتٝذ ١ؼكل املؿاؿٚ ١يفع
اي ٛض -اـُظٜ ٫ -كغسّ بؿغخ ١املؿغاؿ >١تغبني قًغَ ١غاٍ ايغغب ْٚكؿغ٘ غٔ
اي ٛض ايغُذ  ٍٛيف ايغُؿايغخ ١نُا  ٫مف. ٢
 اذا ًِ املهًف ب د اشغساج اـُغظ ٚيف غ٘ ٚتغٝكٔ َغٔ شٜغاي ٠ايكغدزاؿساّ ٔ قدز اـُغظ بكغدز َ تغد بغ٘ فٗغٌ جيغب ايتغدازى أّ ٜؿغذ ا٫نتفغا٤
باـُظ املدفٛع ؟ نُا ي ٛنإ ايكدز اؿساّ املصغتًط أيغف يٜٓغاز فغدفع لطغ٘
ثِ تبني ٜكٓٝا ن ٕٛاؿساّ ث٬ةأ ٠يٜٓاز ٖٓٚ ،ا إحتُا٫ت َطسٚح ١يف ٖرا ايفسع>
ا٭ > ٍٚإحتُاٍ اضرتداع اـُظ ثغِ ايتؿغدم مبذُغٛع اؿغساّ املٓهػغف
قُٔ املصتًط ٖٚ .را ا٫حتُغاٍ َغبين ًغ ٢حسَغ ١ايتؿغدم ًغ ٢بغين ٖاغغِ
 أ ً ٢اهلل غأِْٗ -ف ْ٘ ب د إْهػاف قغدز اؿغساّ ٜهغ ٕٛاملغاٍ املغدفٛع ؾغدق١ً ٢بين ٖاغِ .
ٚفٝغغ٘ > إٕ املتخكغغل ش٬فغغ٘ إذ مل ٜتخكغغل ا ٫حسَغغ ١ايصنغغا - ٠بٓٗٝ ٛغغا -
ٚايؿغغدق ١اإلذ٫يٝغغٖٚ ١غغ ٞايؿغغدقً ١غغ ِٗٝبٓخغغ ٛتهغغ ٕٛغغب َٓاضغغب ١يػغغسف
اهلاوٚ ٞتهَ ٕٛؿداقا سفٝا إلذ٫ي٘ ٖٛٚاْٜ٘ ،كاف اي > ٘ٝإٕ اٖس زٚاٜات
ؽُٝظ اؿغساّ املصغتًط بغاؿ ٍ٬اذا مل  ٜغسف ؾغاحب٘  ٫ٚقغدزٜ ٫ٚ ( ٙغدزٟ
اؿَٓ ٍ٬غ٘ ٚاؿغساّ) ٖغ ٛفغسض اـُغظ ٚضغ ١ًٝغغس  ١ٝيًغتصًـ َغٔ اؿغساّ
املٛدٛي يف املصتًط حتٜ ٢رتتب حِغٌّ املغاٍ املتبكغ ٞفغاذا إْهػغف ٫حكغا شٜغاي٠
اؿساّ غٔ اـُغظ املغدفٛع فكغد إْهػغف اـًغٌ يف حغٌ املغاٍ املتبكغٜ ،ٞهفٓٝغا

اْهػاف شٜاي ٠اؿساّ اْ ٚكؿاْ٘ ب د ايتصُٝظ )5<=(..........................

ا٫حتُغغاٍ ي ٕٚايغغٝكني املغغاْع َغغٔ ؼككغغ٘ يف ايغغٓفظ يكٛيغغ٘ر ٚضغغا٥س امل غاٍ يغغو
حٍ٬د فًٝصَ٘ ٢ً -ا٭حٛط -تدازى اـًٌ ا تٌُ املٓهػف ٫حكا َٔ يٕٚ
إٔ ٜكتك ٞإضرتداع اـُظ أ ٚبطَ ْ٘٬اياّ َتخككا بأَس ايػازع ٚإجيابِ٘ .
اإلحتُغغاٍ ايجغغاْ ->ٞا٫نتفغغا ٤بغغايتصُٝظ  ٚغغدّ ٚدغغٛ

ايتغغدازى ُغغ٬

ب ط٬م زٚاٜات ؽُغٝظ اؿغ ٍ٬املصغتًط بغاؿساّ  ٚغدّ ٗغٛز تكٝٝغدٖا ببكغا٤
اؾٌٗ بؿاحب املاٍ ٚقدز اؿساّ ،فاـُظ ٝ ٚف ١غس ٚ ١ٝقد إَتجًٗا املهًف
فًٝصّ حٌ ضا٥س املاٍ املتبكٚ ً٘ٝ ٞإٕ إْهػغف ٫حكغا نغ ٕٛاؿغساّ يف املصغتًط
أنجس َٔ اـُظ ُ ٬ب ط٬م ايسٚاٜات .
ٚقد أغغهٌ ًٝغ٘ اضغتاذْا ايغغُخكل)( (5قغد )ٙباْغ٘ احتُغاٍ ب ٝغد غٔ ضغٝام
ايسٚاٜات ٚإٔ اإلدتصا ٤بايتصُٝظ شاف بؿٛز ٠اؾٌٗ باملكداز َٚسا  ً٢ب دّ
اْهػغغاف اـغغ٬ف فغ ذا اْهػغغف

شٜغغاي ٠اؿغغساّ غغٔ قغغدز اـُغغظ فايٓؿغغٛف

َٓؿسف ٘ٓ ١دصَا إلزتفاع املٛقٛع ٚاْك٬ب٘ ملٛقٛع شس.
ٜٚغغسيّ >ٙاْغغ٘ ٜ ٫يٗغغس َغغٔ ايسٚاٜغغات قسٜٓغغً ١غغَ ٢سا غغا ٠ايتصُغغٝظ ب غغدّ
اْهػاف اـ٬ف  ،فٚ ٬د٘ يًكطع باْ٫ؿساف ٜ ٫ٚكس تبدٍ املٛقغٛع ٫حكغا
ٜ ٫ٚؿسف ايٓؿٛف َٚ ،اياّ املهًف ضا٥سا ً ٢طبل ايٓؿٛف حاٍ ايدفع
َع دّ ٗٛز َسا ا ٠ايتصُٝظ ب دّ اْهػغاف اـغ٬ف فٗغ ٛتؿغسف ؾغخٝذ
َاض َغٔ ي ٕٚإغغهاٍ ٚقغد حهُغ

ايٓؿغٛف رضغا٥س املغاٍ يغو حغٍ٬د ،

ٚب د٥ر اذا اْهػف شٜغاي ٠اؿغساّ ًغ ٢قغدز اـُغظ ٜٓكغدس يف ايغٓفظ احتُغاٍ غدّ
حغغٌ ضغغا٥س اي غغُاٍ اي غغُتبك ٞب غغد يفغغع اي غغصُظ ٚاْغغ٘ ٫شاٍ َُصتًطغغا باي غغخساّ اي ا٥غغد
ٌ ايبغاقٚ ٞدغٛاش
يغ ًُو غب٫ٚ ، ٙبغد َغٔ َصٜغٌ هلغرا اإلحتُغاٍ حتغٜ ٢رتتغب يغ٘ حغ ّ
تؿسف٘ ف ٘ٝتؿسف ايغُ٬ىٖٚ ،را َفتاس >
(َ )5طتٓد اي س ٠ٚايٛثك >٢نتا

اـُظ >.5::

( ................................................... )5=4فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

ا٫حتُاٍ ايجايح> ن ٕٛايغُاٍ ايغُتبكَٛ ٞق ٛا ددٜدا يًخ ٍ٬ايغُصتًط
باؿساّٚ -ي ٛإحتُا -٫فاْ٘ َاْع َٔ ايتؿسف يف ايغغُتبك ٞايغغُصتًط بايغغخساّ
٫ٚبد َٔ َ٬حي ١حاٍ املهًف >
أ -فكد  ًِ ٜقدز اؿساّ ًٜٚصَ٘  -إحتٝاطا -يف ٘ اىل ؾاحب٘ إٕ سف٘ ب ٘ٓٝ
أَ ٚغغسييا ََخؿغغٛزا يف غغدي ُُٜهٓغغ٘ إضتكؿغغاٚ ِٖ٩إزقغغغاٚ ، ِٖ٩إ ٫اذا مل
 ٜسف٘ أؾ ٬أ ٚسفغ٘ يف غدي ََخؿغٛز يصَغ٘ اإلحتٝغاط َسا غا ٠ي٬حتُغاٍ بغإٔ
ٜتؿدم بايكدز امل ً ّٛشا٥دا ً ٢ايغصُظ ايغُدفٛع .
 ٚقغغد ً ٜ ٫غغِ قغغدز ٫ٚ ٙؾغغاحب٘ ف٬بغغد َغغٔ ايتصُغغٝظ إحتٝاطغغا تٛؾغغ٬يغخً ١ٝايغُاٍ ايغغُتبك. ٞ
الـنبخث الثامً  :خلط الـخزاو بـناله إختًاراً .
اذا نغإ ٓغد املهًغف َغاٍ يغغب ٙحغساّ ًٝغ٘ َٚايهغ٘ ََذٗغَٚ ٍٛايغ٘ َ غني
َٚتػصّـ ب َُصتًط ثغِ ت ُغد شًطغ٘ بغغُاي٘ ايغغخ ٍ٬بطغ ٤ٛإشتٝغاز ٙيٝخًًغ٘
بتصُٝطغ٘ ٜٚغغتصًـ َغغٔ إحتُغغاٍ شٜغغاي ٠ايغغخساّ ًغغ ٢قغغدز لغغظ ايغغُذُٛع
ايغغغُصتًط فٗغغٌ ُٜذصٜغغ٘ يفغغع اـُغغظ؟ أّ ٜبكغغ ٢اؿغغساّ ًغغ ٢حهُغغ٘ ا٭ٚيغغٞ
 ََذٗ ٍٛايغُايو -؟ ف ٘ٝإحتُا> ٕ٫ا٭ >ٍٚاإلدتصا ٤بدفع لظ اـًٝط تَُطها ب ط٬م أشباز تَصُٝظ اؿساّ
املصغغتًط بغغاؿ ٍ٬فاْغغ٘ يف ايٛقغغ

اي٬حغغل َؿغغداق٘ حكٝكغغ ١فت ُغغ٘ املطًكغغات،

إذ ايغايب يف اإلشت٬ط نَ ْ٘ٛتخككغا ب غد ايتُٝغص ٚايغت ني ٚتػغصـ اؿغساّ يف
سف٘ ٚقً٘ ضٛاَ ٤ا سف َايه٘ َٚامل  ٜسف .
ايجاْ >ٞبكا ٤ايغُاٍ ً ٢حهِ ََذٗ ٍٛاملايو  ،بًخا إ ايغُاٍ ايغخساّ يف
ايبدَ ٚت ني َتُٝص ٚحهُ٘ ايتؿدم ً ٢ايفكسا ٤غٔ َايهغ٘ ايغغُذٗٚ ،ٍٛب غد
إشت٬ط٘ ٜبك ٢حهِ ََذٗ ٍٛاملايو  -ايتؿدم ً ٢ايفكسا َٔ - ٤ي ٕٚتبدٍ .

شًط اؿساّ مباي٘ أشتٝازا )5=5(................................................

ٜٚسي ً ٢ا٫حتُاٍ ا٭ >ٍٚاْغ٘ ُٜ ٫خغسش إطغ٬م َغساي دغدا عٝغح ٜكؿغد
ايغُػسع َٓ٘ ٚاق ا و ٍٛا٭شباز يغسض ايغصًط ا٫شتٝاز٫ ٟضُٝا ايغُكؿٛي
َٓ٘ ايفساز َٔ إحتُاٍ شٜغاي ٠املغاٍ اؿغساّ ًغ ٢قغدز لغظ اجملُغٛعٚ ،ح٦ٓٝغر
ُُٜهٔ ايك > ٍٛإٕ املاٍ اؿساّ نإ َؿدام ََذٗ ٍٛاملايو  َ ٖٛٚسٚف اؿهِ
ايتؿدم ب٘ ً ٢ايفكساْٝ ٤ابَ ٔ ١ايه٘ ايػغس ٚ ٞاق غاٚ -ب غد شًطغ٘ ع٬يغ٘باشتٝغغازُٜ ٙػغغو يف تغّٝغس حهُغغ٘ أ ٚتبغغدٍ َٛقغغ ٘ ٛأٜ ٚػغغو يف إْدزادغغ٘ ؼغ
َطًكغغغات أشبغغغاز َتصُغغٝظ اؿغغغ ٍ٬املصغغغتًط بغغغاؿساّ اذا مل  ٜغغغسف ؾغغغاحب٘،
ٚا٭ؾغغٌ ٜككغغ ٞب غغدّ تغغغب اؿهغغِ  ٚغغدّ تغغغب َٛقغغ ٚ ٘ ٛغغدّ إْدزادغغ٘ يف
َٛقٛع املطًكات ب د إٔ مل تهٔ َٓدزد ١قبٌ اـًط اإلشتٝاز. ٟ
ٚاؿاؾٌ ق ٠ٛاإلحتُاٍ ايجاْ >ٞبكا ٤حهِ ََذٗغ ٍٛايغغُايو > ايتؿغدم بغ٘
ً ٢ايفكسا >ً٘ٝ ٚ ،٤اذا بك ٞازفغا بكغدز اؿغساّ يغغُا ب غد اـًغط اإلشتٝغازٟ
تؿغدم بغغ٘ ًغغ ٢ايفكغغسا ٤بغغاذٕ ايغغُذتٗد اي غدٍ يغغت ني ايكغغدز ثغغِ ٜؿغغسف٘ ًغغ٢
ايفكسا ً ٤غ ٢ا٭حغٛطٚ ،إٕ دٗغٌ قغدز ٙب غد اـًغط ا٫شتٝغاز ٟأْ ٚطغ ٘ٝيصَغ٘
ايتؿاحل َع اجملتٗد اي دٍ أَٓ ٚؿٛب٘ يٮَٛز اؿطب.١ٝ
الـنبخث التاسع :تعلل الـخنس بالـخالل الـنختلط .
اؿ ٍ٬ايغُصتًط باؿساّ ايٛادب ؽُٝط٘ يتطٗبٚ ٙؼً ٌٝاملتبكَٓ ٞغ٘ ًغ٢
ٚادد ٙاذا نإ ح٬ي٘ يف ذات٘ ب َت ًل يًصُظ نإٔ ٜهغَ ٕٛغغًُٛنا بغاإلزخ
أ ٚباملٗس ١ٜف ٬إغهاٍ يف ٚحد ٠ايتصُغٝظ ايٛادغب ا ًغٌ يبكٝغ ١املغاٍ ٖٚ ،غرا
ْغغايز ايتخكغغل دغغداٚ ،قغغد ٚقغغع ا٫غغغهاٍ فُٝغغا يغغ ٛنغغإ ح٬يغغ٘ يف ذاتغغ٘ ٚقبغغٌ
ا٫شغت٬ط َت ًكغا يًصُغظ نغإٔ ٜهغَ ٕٛغاَ ٫هٓغٛشا إضغتصسد٘ أ ٚزبغذ ػغاز٠
إضغغتفايَٚ ٙكغغًٝ ٢غغ٘ حغغ ٍٛناَغغٌ ،فٗغغٌ جيغغب ؽُغغٝظ املصغغتًط َهغغسزا؟ أّ
ٜهتف ٞبتصُٝظ ٚاحد ؟.

( ................................................... )5=6فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

قغغد ٜكغغاٍ بايجغغاْ - ٞنُغغا حهغغ ٢يف اؾغغٛاٖس >ج ;: > 5:غغٔ اؿٛاغغغٞ
ايٓذازٜغغً ١غغ ٢ايكٛا غغد ٫بغغٔ ايٓذغغاز تًُٝغغر ايػغغٗٝد ، -فٝهفغغ ٞلغغظ ٚاحغغد
ُٜصسج َٔ ََذُٛع ايغغُاٍ ايغغُصتًط ٚ ،ي غٌ َطغتٓد ٙي٫يغ ١امل تغ  ٠يف اؿغٍ٬
املصتًط باؿساّ ً ٢إٔ اهلل ضغبخاْ٘ زقغ ٞبغاـُظ ٚضغا٥س املغاٍ املتبكغ ٞب غد
ايتصُٝظ حٚ ،ٍ٬إط٬ق٘ ٜػٌُ َامٔ ف. ٘ٝ
ٖٚرا املكاٍ َسفٛض بًخا إٔ امل تغ ٚ ٠ازي ٠يبٝغإ ؼًٝغٌ ضغا٥س املغاٍ ب غد
ايتصُٝظ َٔ دٗ ١ا٫شت٬ط باؿساّ املاْع ٔ ايتؿسف ٚيٝطغ

َطغٛق ١يبٝغإ

دٗغغ ١أشغغس ٣أ ٚمل غغسش ضغغٛقٗا يبٝاْٗغغا  -أ غغين دٗغغ ١ضغغكٛط اـُغغظ املت ًغغل
ع٬ي٘ قبٌ ا٫شت٬ط -فٝبك ٢حل اـُظ َٔ حٝح فاقغٌ املْ٪غ ١غٔ ا٫زبغاس
ٚايفٛا٥د فاْ٘ ضبب َطتكٌ َٛٚقٛع يٛحد ٙيٛدٛ

ايتصُٝظ نُا ٜيٗغس َغٔ

ييٖٚ ،ً٘ٝهرا اشغت٬ط اؿغساّ بغاؿَ ٍ٬غع دٗايغ ١املايغو ٚقغدز اؿغساّ ضغبب
َطغغتكٌ َٛٚقغغٛع يٛدغغٛ

ايتصُغغٝظ ًغغَ ٢غغا ٜيٗغغس َغغٔ ييًٝغغَ٘ٛ ٫ٚ ،دغغب

يًتغغداشٌ  ٫ٚييٝغغٌ ًٝغغ٘  ٫ٚغغغاٖد يغغ٘ يف اـطابغغات امل ؿغغٖٚ ١َٝٛغغرا ٚاقغغذ
يًصغغغبب اي غغغازف بسَغغغٛشِٖ ٚشطابغغغاتِٗ (ٚ ، )ايغ غغُتخؿٌ يغغغص ّٚتهغغغساز
ايتصُٝظ ُ ٬به ٬ايديًٝني .
ثغغِ ب غغد ا٫يتغغصاّ بتهغغساز ايتصُغغٝظ ٜكغغع ايهغغ ّ٬يف تستغغب ايتصُغغٝظ
املتهغسز أ ٚغدّ تستبغ٘ > فٝيٗغغس َغٔ ب غض ا٭ غ ّ٬ؽغغٝب املهًغف بغني ا٫بتغغدا٤
بتصُغغٝظ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ يتخًٝغغٌ املتبكغغٚ ٞبغغني اإلبتغغدا ٤ب غايتصُٝظ
اٯشغغسٜٚ ،يٗغغس َغغٔ ب غغض شغغس ٚدغغٛ

ايتصُغغٝظ بغغدٚا يًتخًٝغغٌ َغغٔ اؿغغساّ

ايغغُصتًط ثغغِ ُٜصُغغظ ثاْٝغغا َغغٔ ايطغغبب اٯشغغس ٖٚغغرا ٖغغ ٛايؿغغخٝذ ٚ ،ؾغغسس
اضتاذْا ايغُخكل(قد )ٙبغص٬ف٘ ٚ ،مل ْطًع ًَٛ ٢افل ٍي٘ ٖٚرا ايبخح قٌّ َٔ
ت سض ي٘ ٚ ،تفؿ ٌٝايغُكاٍ فأق> ٍٛ
قد إشتاز ب ض ا٭د ٤٬نؿاحب(اي س ٠ٚايٛثغك )7: >ّ ٢يص ّٚايتصُٝغظ

نٝف ١ٝت ًل اـُظ باؿ ٍ٬املصتًط )5=7(.....................................

بدٚا يتخًََ ٌٝذُٛع املاٍ املصتًط باؿساّ ثِ ب د إٔ ٜطٗس  ٌ ٚاملاٍ املصتًط
بتصُٝطغغ٘ أٜ ٫ٚتؿغغد ٣يتصُغغٝظ ايغغغخ ٍ٬ايغغغُتبك ٞعطغغب ايطغغبب ايغغُطتكٌ
ا٫شسْ ،يب فاقٌ امل َٔ ١ْ٪ايفٛا٥د ٚا٭زباس أَْ ٚخ ،ٙٛفاذا نإ ََذُٛع املاٍ
املصتًط لطٚ ١ضب ني يٜٓازا يصَ٘ إشساج لط٘ ( )59يٜٓازا يتطٗبٚ ٙؼًًٝغ٘
ٜٚبك ٢ي٘( ):4ي ٜٓازا ثغِ ًٜصَغ٘ ؽُٝطغ٘ ثاْٝغ ١عطغب املٛقغٛع اٯشغس املٛدغب
يًصُظ فٝبك ٢ي٘(< )8يٜٓازاًَ ٖٚ .را ٖ ٛايؿخٝذ .
ٚقد أْهس ً ٘ٝاضتاذْا ) (5ا كل (قد )ٙب دّ ٗٛز َٔ ٙأيي ١اـُظ بًخا
إ زٚاٜغغات ؽُغغٝظ اؿغغ ٍ٬املصغغتًط بغغاؿساّ غغاٖس ٠يف ا٫شتؿغغاف باملغغاٍ
املصتًط ايرٜ ٟه ٕٛب ك٘ حغً ٫٬غ ٢املهًغف ٚب كغ٘ حساَغا ًٝغ٘  ٜ ٫غسف
ؾاحب٘  ٫ٚقدزَٚ ، ٙا مٔ فَ ٘ٝاٍ كتًط َ٪يف َٔ أْٛاع ث٬ثَ ->١اٍ حغٍ٬
يًُهًف َٚاٍ حساّ ً ٘ٝي ا٥دٜت٘ اىل َايغو ََذٗغَٚ ٍٛغاٍ ٖغًَ ٛغو ايطغاي٠
ٚاَ٫اّ(ٖٚ ،)را املاٍ َغاٜس ي ٓٛإ (اؿ ٍ٬املصًغٛط بغاؿساّ) املٓؿغٛف
يف زٚاٜات اـُظ٫ ً٘ٝ ٚ ،بد َغٔ إشغساج لغظ ا٭زبغاس أ ٚمغ ٙٛيٓٝخؿغس
املصًٛط يف ْ ٛني َٔ املاٍ ٜٚؿب َؿداقا حكٝكٝا يًخ ٍ٬املصتًط باؿساّ ثاْٝا
ٜٚطٗس بايتصُٝظ  ٌ ٚضا٥س املغاٍ املتبكغ ٞب غدٚ . ٙاملتخؿغٌ يغص ّٚايتصُغٝظ
بدٚا ب ٓٛإ ايهٓص أ ٚايفٛا٥غد أ ٚمُٖٛغا ثغِ مُغظ ب ٓغٛإ (اؿغ ٍ٬املصًغٛط
باؿساّ) ً ٢ش٬ف َا أفت ٢ب ض ا٭ٚاشس ايغُت سقني هلرا ا٭َس .
ٚتيٗس ايجُس ٠بني ايفتٜٛني  -تستب ٖرا ً ٢ذاى أ ٚاي هظ ٛٗ -زا دًٝا
ٓد ايتطبٝل ً ٢ب ض ا٭َجً ١ايؿغسْ ١ٜٚيغب َجغايني ذنسُٖغا أضغتاذْا ا كغل
(قد )ٙفُٝا اذا نإ فُٛع املاٍ املصتًط لطٚ ١ضغب ني يٜٓغازا فًٝصَغ٘ ؽُغٝظ
ايكدز املتٝكٔ حًّ٘ َغٔ اجملُغٛعٚ ،اذا فغسض نْٛغ٘ لطغني يٜٓغازا فغدفع ػغس٠
(َ )5طتٓد اي س ٠ٚايٛثك - ٢نتا

اـُظ .5:=-

( ................................................... )5=8فك٘ اـُظ ٚاْ٫فاٍ

يْغغاْب لطغغا ٚبكغغَ ٞغغٔ اجملُغغٛع ( ):9يٜٓغغازا فٝصُطغغٗا يتخًًٝغغ٘ َغغٔ اؿغغساّ
املصتًط ٚاـُظ ( )57يٜٓازا ٜٚبك ٢ي٘ ( )96يٜٓازا  ،بُٓٝا املتبك ٢ً ٞايفت٣ٛ
ا٭شس )8<( ٣يٜٓازا نُا تكدّ.
ٚاملجاٍ ايجاْْ ٞفظ ا٭َ ٍٚع فسض قدز اؿساّ ايغغُتٝكٔ لطغ ٚ ١ػغسٜٔ
فدفع لط ١يْاْب لطا ٚبك َٔ ٞايغُذُٛع ( );4يٜٓازا فصُط٘ ٚيفع ()58
يٜٓازا َٓٗا ٚبك ٞي٘( )9:يٜٓازا  ٖٛٚأقٌ فسقا َغُا تكتك ٘ٝايفت ٣ٛا٭شس.٣
ٜٚسي ًٝغ٘> إٕ ٖغرا ايفٗغِ ٭شبغاز ٍ بٝغ

ايسضاي(١ؾغًٛات اهلل ًغ)ِٗٝ

ٚايٓيغغس ايٗٝغغا بٓيغغس كًغغ ٞيقغغٜ ٫ ٞطغغا د ٙايتفغغاِٖ ايغغغُخاٚز ٟايغغغُ٪ي ٟاىل
اييٗغغٛز ايًفيغغ ٞاي غغسيف ٜٓٚ ،بغغغ ٞفُٗٗغغا فُٗغغا سفٝغغا ٚاق ٝغغا فغغإ قغغاٚزاتِٗ
ٚشطاباتِٗ ايهاغف ٔ ١ا٭حهاّ ايػس  ١ٝقد دست ًغٚ ٢فغل ايفٗغِ اي غسيف
ايغُخاٚز ٟي ٕٚإٔ ت تُد يق ١ايٓيس ُٝ ٚل ايفهسٚ ،شطابات لغظ اؿغٍ٬
املصتًط باؿساّ َٓٗا ٚقد شٛطب بٗا غٛاّ ايٓغاع املبغتًني بغا٫شت٬ط٫ٚ ،بغد
َٔ فُٗٗا نُا أزايٚا غغغ ؾًٛات اهلل ًَّٓ - ِٗٝا فُٗٗا برٖٔ سبَُ ٞخاٚزٟ
ٚتؿٛز َتػس َ ٞت ازف يف ؿٛزِٖ ب ٝدا ٔ تغدقٝل ايٓيغس ٚت ُٝغل ايفهغس
َٚطغغت ٓٝا بغغب ض ايٓؿغغٛف املغغرنٛزٖٚ ، ٠غغرا ايفٗغغِ ٜغغ٪ي ٟاىل زفغغض ايفٗغغِ
املرنٛز أ٪ٜ ٚي ٟاىل ايفِٗ املصتاز ،بتكسٜب> إٕ َؿب إشغت٬ف ايفُٗغني ٖغٛ
نًُ( ١اؿ )ٍ٬املٓكُ ١اىل (اؿساّ)ٚ ،ايفِٗ اي سيف ا اٚز ٟيًهًُ( ١اؿ)ٍ٬
املكابً ١يهًُ( ١اؿساّ) تفٝد إٔ املغساي َغٔ (اؿغ )ٍ٬امل ٓغ ٢ا٭ غِ َغٔ اؿغٍ٬
اـايـ  َٔٚاؿَ ٍ٬ت ًل اـُظ ا٫شس نفاقٌ امل َٔ ١ْ٪أزبغاس املهاضغب
ٚ،

ٌ (اؿ ٢ً )ٍ٬شؿٛف املاٍ اؿ ٍ٬اـايـ

ايتخكل  ٫ٚميهٔ

ٌ ًَ ٢ا ْٖ ٛايز

ٌ ايسٚاٜات املت دي ٢ً ٠شؿغٛف ايٓغايز ٚتغسى إيزاج

ايػا٥ع ايغايب يف إط٬م ايٓـ ٚ ،امنا نإ

ٌ (اؿ ٢ً )ٍ٬اـايـ ْايزا

بًخا إٔ ايغايب -يف نٌ شَإ  َ٘ٓٚ ،شَغإ ؾغدٚز زٚاٜغات لغظ اؿغٍ٬
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املصتًط باؿساّ -دّ تؿغد ٟايٓغاع إ ٫اقًغِٗ ٭يا ٤حغل اـُغظ ٚيغرا نغإ
اؿغ ٍ٬اـغايـ ْغايز ايتخكغل َٚغع ذيغو ٜطًغل اي غسف نغجبا (اؿغً )ٍ٬غ٢
أَٛاهلِ املت ًك ١ـُظ ا٫زباس ٚمٖٛا يف قباٍ إط٬م (اؿساّ) ًغَ ٢غا أشغر
بغؿب أ ٚضسق ١أ ٚمُٖٛا َٔ ا سَات ٚايتذاٚشات املاي ،١ٝفٓٝطبل (اؿ)ٍ٬
سفغغا ًغغَ ٢ايغغ٘ ٚإٕ ت ًغغل بغغ٘ اـُغغظ ٖٚ ،غغرا إضغغتيٗاز ٚفغغل ايفٗغغِ اي غغسيف
ايغُخاٚز ٟيٓؿٛف لظ ايغخ ٍ٬ايغُصتًط بايغخساّ .
ٖٚهرا ُُٜهٔ إضتيٗاز ٖرا ايفِٗ َٔ ب ض ايسٚاٜات اـاؾ -١إٕ مل ٜهٔ
متاَٗا بًخا ايفِٗ اي سيف ٚايتطبٝل ايغُخاٚز ٟغغغ ْيب امل ت ( (5) ٠إْغ ٞنطغب
َا ٫أ ُكغ

يف َطايبغ٘ حغٚ ٫٬حساَغا) ٚايسٚاٜغ( (6) ١أؾغب

َغا ٫ ٫أ غسف

ح٬ي٘ َٔ حساَ٘) فإ ايهطب ٚا٫ؾاب ١بكًُ ١ُٝب ١إُٖاٍ ايٓاع ايا ٤حغل
اـُظ املت ًل مبا نطب

ٚأؾا

ٚقغد غ بغاؿٚ ٍ٬اؿغساّ ممغا ٜهػغف غٔ

ؾخ ١ايفِٗ ٚاْطبام ايًفن ؾخٝخا ً( ٢اؿ ٍ٬املت ًل يًصُظ)ٜ ٫ٚ ،تٛقع
ؽُٝظ َاٍ نطب٘ قبغٌ إشت٬طغ٘ بغاؿساّ حتغ ٜ ٢تغرز بأْغ٘ لغظ َايغ٘ ٚؾغاز
ح ٫٬شايؿا ثِ إشتًط باؿساّ فاْ٘ ًٜ ٫تغَ - ِ٦غع فُغٛع ت غبب ايطغا( ٌ٥إْغٞ
نطب

َا ٫أ ُك

يف َطايب٘ حٚ ٫٬حساَا) ٚتهغاي تهغ ٕٛامل تغ ٚ ٠اقغخ١

ايد٫يغغ ١دغغدا ًغغ ٢إْطبغغام (اؿغغ ٍ٬املهتطغغب) ايغغر ٟأ ُغغض يف َطايبغغ٘ ًغغ٢
اؿ ٍ٬املهتطب املت ًل يًصُظ ٚقغد أَكغ ٢اَ٫غاّ (ٖ )غرا ٚأَغس)( ٙ
ب شساج لظ َاي٘ يٝه ٕٛضا٥س املاٍ ي٘ ح َٔ ٫٬دٗ ١ا٫شت٬ط باؿساّ ،ثِ
ب د تَصُٝظ ا٫شت٬ط ٚؼً ٌٝاملصتًط ٜتٛد٘ اي ٘ٝقٗسا شطغا ) (7ريف نغٌ َغا
أفغاي ايٓاع َٔ قً ٌٝأ ٚنجب ايغصُظُد بغف ٌ ن ْ٘ٛفا٥غد ٠إنتغطا
( )6،5ايٛضا ٌ٥ج> :
( )7ايٛضا ٌ٥ج> :

 َٔ 54أبٛا
< َٔ أبٛا

َاجيب ف ٘ٝاـُظ س+8س.5
َاجيب ف ٘ٝاـُظ >س.:

حاٍ ًٗٝا
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اؿًٜٚ ٍٛصَ٘ ؽُٝطغٖ٘ٚ ،غرا ايفٗغِ ٖغ ٛاملتٛافغل َغع

ٗغٛز زٚاٜغات ؽُغٝظ

اؿ ٍ٬املصتًط باؿساّ ٖٚغ ٛكتازْغا َ ،غٔ يٚ ٕٚدغدإ غغاٖد غسيف قغاٚزٟ
ًَ ٢اإشتاز ٙأضتاذْا ا كل (قدٚ )ٙاهلل أ ًِ.
ٖغغرا تَُغغاّ َغغا أزيْغغا بٝاْغغ٘ بًخغغا اي غغُٛزي اي غغصاَظ َ غغُا َٜذغغب فٝغغ٘
ايغصُظ  ،ثِ ٜكع ايه ّ٬يف ايغُٛزي ايطايع >

إشرتا الذمٌ أرض ًا مً مسله
ايغُ سٚف ايغُػٗٛز بني فكٗآ٥ا (زض) ٖٚ ٛدٛ

ايغغصُظ ًغ ٢ايغرَٞ

املػرت ٟ٭زض َٔ َطًِ  ،بٌ ناي ٜه ٕٛإمجا ا َٔ شَٔ غٝض ايطا٥فٚ ١ي٫ٛ
ضغغهٛت ب غغض ايفكٗغغا ٤ايغغغُتكدَني غغٔ ذنغغسٚ ٙتػغغهٝو ب غغض ايغغغُدقكني
ايغُتأشس ٜٔيف ي٫ي ١ايٓـ أ ٚيف دٗ ١ؾدٚز ٙيهإ إمجا ا تاَا .
ٚاي ُغغدٖ ٠غغ ٛي٫يغغ ١ايغغٓـ ايؿغغخٝذ

) (5

ًغغ ٢ايٛدغغٛ

َغغٔ ي ٕٚإحغغساش

إ غغساض اي غغُتكدَني غغٔ َديٛيغغ٘ ،إذ ايطغغهٛت ٜ ٫غغدٍ ًغغ ٢زفغغض املغغديٍٛ
املكغغُ ٕٛيًخغغدٜح ايؿغغخٝذ ً ٫ٚغغ ٢غغدّ فتٝغغاِٖ طبغغل ايغغٓـ ايغغرٜ ٟسٜٚغغ٘
ب ض املتكدَني ايطانتني  -أ ين ايػٝض املفٝد ايغر ٟأزضغٌ يف َكٓ تغ٘ ايسٚاٜغ١
ايػسٜف ١املأثٛز. - ٠
ٚايغٓـ ايؿغغخٝذ ضغٓد ٙرأٜغغغُا ذَغ ٞإغغغرتَ ٣غٔ َطغغًِ أزقغا فغغإ ًٝغغ٘
اـُظد ٚ ٖٛٚاقذ ايد٫يغ ١ضغً ِٝاؾٗغَٛ ٫ٚ ١دغب يًصدغغ ١أ ٚايغرتيي يف
اؿهِٚ ،تٛقٝخ٘ قُٔ ْكاط َٔ ايبخح>
ا٭ٚىل> إٕ ٖرا ايغخدٜح ايػسٜف قد زٚا ٙغٝض ايطا٥ف ١يف تٗرٜغب٘ ) (6بطسٜل
( )7،5ايٛضا ٌ٥ج:

= َٔ أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س + 5س.6

( )6ايتٗرٜب ج > 8ج + 799س.7=7
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َ ت ٚضٓد ؾخٝذ ََ ٫ذاٍ يًغُص ف ٘ٝأ ٚتكغ ٝف٘ ٚ ،قغد حهغ ٞغٔ املغدازى
إٔ ضٓد ٙيف أ ً ٢يزدات ايؿخٜ ٫ٚ ،١ؿذ إضتك اف طسٜل اـ إ ٫إذا مل
٬ٜحن طسٜل ايػٝض ٚيٛحن طسٜغل ايؿغدٚم يف ايفكٝغ٘ بطغٓد ٙاىل ايغغخرا ٤أٚ
طسٜغغل ا كغغل يف امل ت غ اىل نتغغا

اؿطغغٔ بغغٔ ََخبغغٛ

حٝغغح مل  ٜغغسف هلُغغا

طسٜل ؾخٝذ  ،فإ زٚاٜتُٗا َع َسضً ١ايػٝض املفٝغد يف َكٓ تغ٘ ٖغٜ٪َ ٞغدات
يًص ايؿخٝذ ٚيٝط

حذٓ ١دْا حت ٢تك ف ُُٜ ٫ٚ ،هٔ تكغ ٝف طسٜغل

ايتٗرٜب أؾٚ .٬باشتؿاز> زٚا( ١ٜايتٗرٜب)حذ َ ١ت  ٢ً ٠اؿهِ ايػس ٞ
ٜ ٫كسّ بٗا ق ف ضٓد ايغص أ ٚدٗاي ١ب ض طسق٘ يف ايهتب ا٭شس. ٣
ايجاْ> ١ٝإٕ اط٬م قٛي٘ (> )رفإ ً ٘ٝاـُظد يف يطغإ ايبغاقس ()
ٚيف ؿس ٙاير ٟغاع ٚإغتٗس ت بب اـُظ يف املؿطًذ ايفكٗ ٞاَ٫اَٚ ٞايرٟ
حغغا ٍٚب غغض املطغغًُني إَاتتغغ٘ أ ٚقغغَ ٙٛغغٔ قغغاَٛع ايتػغغسٜع اإلضغغٖ -َٞ٬غغٛ
إط٬م ناغف ٔ إزاي ٠ايغُ ٓ ٢ايغُتػس  ٞاير ٟسضغ٘ اَ٫غاّ ايبغاقس ()
يف أذٖغغإ أتبا غغَ٘ٚ -غغِٓٗ أبغغ ٛبٝغغد ٠اؿغغرا ٤ايغغسا ٟٚايفكٝغغ٘  ،-فيغغاٖس ايت غغبب
امل ؿ َٞٛرفإ ً ٘ٝاـُظد ٖ ٛاـُظ امل ٗٛي قباٍ ايصناٖٚ ٠غ ٛاملٓؿغسف
املتبايز اي ٘ٝايرٖٔ فته ٕٛايسٚاَ ١ٜتؿد ١ٜإلثبات لظ ا٭زض ايت إغغرتاٖا
ايرََ َٔ ٞطغًِٚ ،تؿغبذ ايسٚاٜغ ١ايؿغخٝخ ١بغايفِٗ املتػغس  ٞاملغغسٚع َغٔ
امل ؿَٛني ( )اٖس ٠يف يص ّٚؽُٝظ ا٭زض نُا مُظ املطًِ َا مسدغ٘
َٔ ايبخس بايغٛف أ َٔ ٚايهٓص أ ٚامل غايٕ أ ٚمٖٛغاٚ ،تهغ ٕٛغاٖس ٠أٜكغا يف
ٚدٛ

ايتصُٝظ ٚؾسف اـُظ اىل املطتخكني نطا٥س َٛازي اـُظ.

ٚقد ٜػغهٌ ًغ ٢اإلضغتد ٍ٫بغامل ت ً ٠غ ٢اؿهغِ املغرنٛز بغإٔ َكغُْٗٛا
إثبات اـُظ يف ا٭زض ايت إغرتاٖا ايرََ َٔ ٞطًِ َع أْ٘ شغ٬ف اؿؿغس
ايياٖس َٔ َ ت  ٠إبٔ أبُ ٞب ايت حؿست اـُظ يف لطغ ١أغغٝا ٤يٝطغ
أزض ايرََٗٓ ٞا .
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يهٓ٘ َسيٚي > أ >٫ٚبايتػهٝو يف ي٫ي ١ايغُ ت ً ٠غ ٢ايغغخؿس فغإ يطغاْٗا
راـُظ ً ٢لط ١أغٝا٤د)ٖٚ (5را ايت بب ٚايًطإ ٜ ٫تذً َ٘ٓ ٢اؿؿس ٫ٚ
ٜيٗس َٓ٘ إمؿاز اـُظ يف ا٭غٝا ٤اـُط ١عطب ايفِٗ اي سب ٞاملت ازف .
ٚثاْٝغغا  -ب َهغغإ تكٝٝغغد ايؿغغخٝخ ١بغغغُا يٍّ ًٝغغ٘ ايغغٓـ ايؿغغخٝذ ضغغٓدا
ايٛاقذ ي٫ي ٢ً ١إثبات لغظ ا٭زض ًغ ٢ايغرَٚ ، ٞقغد ضغبل يف أٚاشغس
ايغُٛزي ايسابع َغُا ٜغذب ف ٘ٝايغصُظ يفع ْيب ا٫غهاٍ ٔ ضاح( ١لغظ
اي ٓ ) فسادع .
ايجايج >١إ ٖرا ا٭َس تهًٝف ََصؿٛف بايرَ ِ ٜ ٫ ٞبَ َٔ ٙطًُني أٚ
نفازٚ ،ي ً٘ ٭دٌ ٖر ٙايغصؿٛؾْٚ ١ٝدز ٠إَتجاهلغا مل ٜتهغسز ذنغس ٙأ ٚتأنٝغدٙ
يف أشبازِٖ (ٚ ، )ي ً٘ ٭دٌ ْدز ٠تطبٝك٘ ضه

ٔ ذنس ٙب ض َتكغدَٞ

ايفكٗاَ ٤ع أْ٘ أزضٌ ب كغِٗ شغ  ٙيف َكٓ تغ٘ ممغا ٜهػغف غٔ غدّ زفكغ٘ أٚ
إ ساق٘ ٔ َكُ ٕٛاـ ايؿخٝذ ايياٖس فُٝا ذنسْا .
ايساب غ >١قغغد ٜػغغهو يف إ تبغغاز ايسٚاٜغغَ ١غغٔ دٗغغ ١ايؿغغدٚز بًخغغا إحتُغاٍ
ؾغغدٚزٖا تكٝغغَ ١غغٔ ب غغض فكٗغغا ٤ايطغغٓ ١يف ؿغغس اَ٫غغاّ ايبغغاقس ( )ايغغرٟ
ؾدزت ايسٚا ١ٜايؿغخٝخ ١غٔ حكغست٘ ( )حٝغح أفتغ ٢ب كغِٗ بتكغ ٝف
اي ػس اذا إغغرت ٣ايغرَ ٞأزض ػغس فتتخغ ٍٛأزض شغساج ٚجيغب ًٝغ٘ فٗٝغا
اـُغغظ ح٦ٓٝغغر  ،فاحتُغغٌ ب غغض فكٗآ٥غغا (زض) إزايٖ ٠غغرا امل ٓغغَ ٢غغٔ اـ غ
ايؿخٝذ رأٜغ ُا ذَغ ٞإغغرتَ ٣غٔ َطغًِ أزقغا فغإ ًٝغ٘ اـُغظد)ٚ (6

ًغ٘ ًغ٢

ايتك ١ٝبًخا إٔ ٖرا ايت بب ايغُ ؿًٜ َٞٛتكَ ٞع َٓع ب ض ايفكٗا ٤ايرَ َٔ ٞغغسا٤
أزض ايغ غغُطًِ ٚاْغغغ٘ اذا اغغغغرتاٖا قغغغ ٛف ًٝغغغ٘ اي ػغغغس فٝذغغغب ًٝغغغ٘ لطغغغٗا،
َٚداز ايتك ٢ً ١ٝايسأ ٟايياٖس ٭ٌٖ اـ٬ف َغُٔ ٜتكٚ َ٘ٓ ٢ق
( )5ايٛضا > ٌ٥ج> :

 َٔ 7أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ س;.

( )6ايٛضا > ٌ٥ج> :

= َٔ أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س.5

ؾدٚز ايغخهِ .
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ٜٓٚدفع ايتػهٝو > أ - ٫ٚإٕ اؿٌُ ً ٢ايتكٜ ١ٝتٛقف ًغ ٢ؽؿغٝـ َغٔ
يَُ ٕٚصؿّ غـ َط غّٛغ ٫زتهابغغ٘ يف ْغغـ َطًغغلٚ ،ذيغغو بًخغغا إحتٝادغغ٘ اىل
َت صؿٝـ ا٭زض ايٛادب ؽُٝطٗا ً ٢ايرَ ٞبا٭زض ايصزا  ١ٝايت تهٕٛ
ػغس ١ٜيٝتكغا ف اي ػغس ًغ ٢ايغرَٓ ٞغدَا ٜػغرتٜٗا َٜ ٚذغب ًٝغ٘ تَصُٝطغٗا
حٝغغح ٜ ٫غغسي اي ػغغس غغب ا٭زض ايصزا ٝغغ ١اي ػغغسٖٚ ، ١ٜغغرا ايتصؿغغٝـ بغغ٬
غاٖد فٝتٓافَ ٢ع ُ ّٛأ ٚإط٬م ايؿخٝخ١رأزقاد  ٖٞٚيفيَٓ ١هسَ ٠طًك١
ٜ ٫ٚغُهٔ

ٌ ايؿخٝخ ٢ً ١ايتك ١ٝيتطًبٗا ايتصؿغٝـ َغٔ غب َُصؿّغـ

َ ٫ٚطّٛغ ي٘ .

ٚثاْٝا> إٕ ٖر ٙايفتٝا تُٓطب يف نتب ايفك٘ اىل َايو ٚتُٓطب اىل أبغ ٞحٓٝفغ١
أ ٚب ض تَ٬رت٘ ً ٚ ،غ ٢نغٌ تغغكدٜس فغإ ٚقغ

ؾغدٚز اؿهغِ ؿغس اَاَغ١

ايباقس ()املُتد ٠بني اّ (ٚ )=9بني اّ (ٚ ، )558اذا فسض ؾدٚز ايسٚا١ٜ
أٚاشس إَاَت٘ ( )فإ َايو َتٛيد اّ (ٖٚ )=:غ ٛحغني ؾغدٚز اؿهغِ َغٔ
اَ٫اّ ؾغب ايطٔ أ ٚغا

مل  ٜسف با٫دتٗاي ٚايفتٝا ٚمل ٜهٔ ي٘ زأ ٟفك٬

ٔ إٔ ٜه ٕٛزأ ٜ٘اٖسا َػٗٛزا ٚق

ؾدٚز اؿهِ غٔ اَ٫غاّ ايبغاقس حتغ٢

ٜتك ، َ٘ٓ ٞنُا إٔ أبا حٓٝفٚ ١تًُٝر ٙأبٜٛ ٛضف مل ٜػتٗسا أ ٚمل  ٜسفا إ ٫ب غد
إْغغككا ٤إَاَغغ ١ايبغغاقس( )بصَغغإ نغغجب ٚيف ؿغغس إَغغاَت ايؿغغايم ٚايهغغا ِ
( ًُٗٝغا ايطغغ )ّ٬فغٜ ٬غغأت ٞاحتُغاٍ ايتكٝغغ ١أ ٚؾغدٚز اـغ

غٔ اإلَغغاّ ايبغغاقس

َٛافك ١هل ٤٫٪ايفكٗغاَ ٤غٔ حٝغح ايفتٝغا ،إذ ٜ ٫ؿغذ إ ٫يف حغاٍ ايت اؾغس بغني
اَ٫اّ ايؿايز ٓ٘ ايغخهِ ٚبني ايسأ ٟايياٖس ايغُػٗٛز ٭ٌٖ ايغص٬ف .
ٚثايجا > َع ض ايطسف ٔ مجٝع َا تكدّ أَ ٚع تطً ُ٘ٝتٓصٚ ٫تؿخٝخا
يًخٌُ املص ْ ّٛك >ٍٛاْ٘ ٜ ٫ؿغذ اؿُغٌ ًغ ٢ايتكٝغٖٓ ١غا َٚغٔ أؾغً٘ ْ٫تفغا٤
َٛق ، ٘ ٛإذ اؿٌُ ً ٢ايتكٚ ١ٝازي يف َٛزي ت ازض اـ ٖٓٚ ،ٜٔا يٝظ إ٫
ٌ ايت غازض أ٬ ٚدغ٘
حدٜح أب ٞبٝد َٔ ٠غب َ غازض حتغٜ ٢طغتد  ٞحغ ّ
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عُغٌ أحغدُٖا ًغ ٢ايتكٝغَ ١غٔ ايغغسأ ٟاييغاٖس املػغٗٛز ُغٔ ٜتكغَٓ ٢غ٘ ٚقغ
ؾدٚز اؿهِ ٔ امل ؿ.ّٛ
اـاَط >١إٕ اٖس اؿدٜح ايؿخٝذ ٖ ٛإٜغذا

اـُظ ً ٢ايرَ ٞايرٟ

إغرت ٣ا٭زض َٔ َطًِ ٖٚ ،غرا حهغِ غغس  ٞأثبتغ٘ املػغسع ًغ ٢شؿغٛف
ايرَ ٖٛٚ -ٞايهتاب ٞاملًتصّ بػسا٥ط ايرَ ٖٛٚ - ١إجيا

َطًل ٜتخكغل إَتجايغ٘

بدفع ايرَ ٞلظ ا٭زض أ ٚقُٝتٗا ضٛاَ ٤غع قؿغد ايتكغس

باي ُغٌ اىل اهلل

ضبخاْ٘ أ َٔ ٚي ٕٚقؿدًٜ ِ ْ ، ٙغصّ ٚيغ ٞا٭َغس بٝغإ إجيغا

ايكؿغد ايكسبغٞ

نُا ًٜصَ٘ بٝإ ٚدٛ

اـُظ ً ٢ايرَٚ ٞيص ّٚيف ٘  ،فغإ إضغتذا

ٚيفع اـُظ بكؿد ايتكس

هلُغا

اىل اهلل ضبخاْ٘ أ ٚاَتجٌ أحدُٖا فٗ ٛشب .

ُُٜٚهٔ إٔ ٜكاٍ ب دّ يص ّٚقؿد ايرَ ٞايكس ١ٜبًخا إٔ ُد ٠ايدي٢ً ٌٝ
ت بد ١ٜاـُظ ٖ ٛا٫مجاع ٚايتطامل ا٫تهاش ٢ً ٟيص ّٚقؿغد ايكسبغٖٚ ، ١غٛ
يي ٌٝيبّٚ ٞايكدز ايغُتٝكٔ َٓ٘ ٖ ٛثبٛت٘ ً ٢املطًِ ايدافع ـُغظ أَٛايغ٘ ٫ٚ ،
 ًِ ٜثبٛت٘ ً ٢ايرَٚ ٞا٭ؾٌ دّ إ تباز. ٙ
ايطايض >١ايياٖس اْ٘  ٫اغهاٍ يف اجيا

اـُظ يف ا٭زض ايت ٜػغرتٜٗا

ايرََ َٔ ٞطغًِ ب غد ي٫يغ ١ايغٓـ امل ؿغ َٞٛايؿغخٝذ ًغ ٢اؿهغِ اـغاف
بايرَ َٔ ٞي ٕٚإٔ ٜتٛقف ثبغٛت اؿهغِ َ -غع ٚدغٛي ايغدي ٌٝاـغافً -غ٢
ا٫يتصاّ بتهًٝف ايهفاز بايفسٚع َٛ ٫ٚ ،دب يًتأٜٚغٌ أ ٚايتػغهٝو يف إَهغإ
ايتهًٝف أ ٚإ ٗاز ب ض ا اذٜس اي اَغ ١فاْغ٘ اغغب٘ با٫دتٗغاي يف َكابغٌ ايغٓـ
ايؿخٝذ اـاف رفإ ً ٘ٝاـُظد ايياٖس يف ثبغٛت اـُغظ امل ٗغٛي ًغ٢
ايرَ ٞاذا اغرت ٣أزقا َٔ َطًِ فاْ٘ امل ٓ ٢املتبايز ايٝغ٘ ذٖغٔ املتػغس ٚ - ١يف
املكدَ ١ذٖٔ ايسا ٟٚأب ٞبٝد ٠اؿراٚ ٤أَجاي٘ َٔ َ اؾس ٟاَ٫اّ ايبغاقس()
 ٚقغد ضغغبل بٝغغإ إْ كغغاي ايغغخكٝك ١ايغغُتػس  ١ٝيًصُغغظ يف شَغغٔ اَ٫غغاّ ايبغغاقس(ََ ٫ٚ -)ذاٍ يًتػهٝو يف ا٫ضتيٗاز املػٗٛز املٓؿٛز ٓدْا ي دّ ٚقٛس
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غغغاٖد َكبغغً ٍٛغغ ٢ش٬فغغ٘ > أ غغين نغغ ٕٛاي غغُكؿٛي َغغٔ اي غغصُظ> اي غغصساج
ايغصُط ٞغغ بتك ٝف اي ػس -يٝهَ ٕٛؿسف٘ بٝ

َاٍ املطًُني َٚؿايغخِٗ .

ٚايغخاؾٌ ٗٛز ايت بب ايغُ ؿٚ َٞٛإط٬م قٛي٘>رفإ ً ٘ٝاـُظد يف
إزاي ٠ايغغُ ٓ ٢اي غغُتػس  ٞامل ٗغغٛي ف غغٚ ٬امل غغسٚف بغغني أتبغغاع أُ٥غغ ١أٖغغٌ ب ٝغ

قُد( َٔ )Sشَإ اَ٫اّ ايباقس(ٚ )اىل إٔ تك ّٛايكٝاَ َٔ ، ١ي ٕٚحاد١
اىل تؿسٜذ اـ ب زايت٘ أ ٚبغغُؿسف٘ فغإ ٗغٛز ايسٚاٜغ -١يف ُغ ّٛا٫حهغاّ
ايفكٗ -١ٝنافٍ يف اؿذٖٓٚ ١ٝا اٖس ايسٚا ١ٜإزاي ٠اـُظ امل ٗٛي فًٝصّ ؾغسفِ٘
يف َطتخك ٘ٝمبكتك ٢إط٬م)َ (5ا يٍّ ً ٢قطُ ١اـُظ اىل بٝغإ شؿٛؾغٝات
َؿغغسف٘ -ب غغد ٗغغٛز ايسٚاٜغغ ١يف إزاي ٠اي غغُ ٓ ٢اي غغُ ٗٛي يًصُغغظ َغغٔ ش غ
اؿرا ،٤إلْطبام ذيو ايتكطٚ ِٝايؿسف ًَ ٢امٔ ف ٘ٝنطا٥س أقطاّ اـُظ.
ٖٓٚا بغخٛخ َت دي ْ ٠سض يًُِٗ َٓٗا شاؾ ١يكً ١ا٫بتٚ ٤٬ايتطبٝل>
البخث األول :حتديد األرض الـنصرتاة .
 ٫مف ٢إ ايسٚا ١ٜايػسٜف ١قك ١ٝحكٝك ١ٝغس  ١ٝقد تستب فٗٝا اؿهغِ ًغ٢
َٛقٛع َكدز ايٛدٛي فاذا ؼكل شازدغا تستغب اؿهغِ ٫قايغ ٫ٚ ،١مفغ ٢إ
اٖس ايسٚا ١ٜامل ت  ٖٛ ٠ت ًل اـُظ با٭زض ايغُػرتا ٠يًرَ ٢ً ٞإط٬قٗا،
فُت ٢ؾدم سفغا ٓٛإ(غغسا ٤ايغرَ ٞأزقغا) ٚدغب ًٝغ٘ اـُغظ َغٔ يٕٚ
ٗٛز َكٝد أ ٚتكٝٝد بٓٛع َٓٗا نأزض ايصزا  ١يٝرتتغب حهغِ ايتصُغٝظ ًٗٝغا
شاؾٚ ،١قد إشتًف

أفٗغاّ ايفكٗغا( ٤زض) يف ؼدٜغد ا٭زض> بغني َُصؿغـ

هلا بغصؿٛف ا٭زض ايصزا ٖٚ ١ٝرا ايكغ ٍٛتكغٝٝل يغدا٥سَٛ ٠قغٛع اـُغظ
ٚتكٝٝد إلط٬م ايغٓـ َغٔ يٗ ٕٚغٛز َكٝغدٚ ،بغني َتٛضغع يف يا٥غسَٛ ٠قغٛع
اـُظ حٝح  ُُ٘ ٜيػسا ٤نٌ أزض ٚي ٛناْ
()5ايٛضا ٌ٥ج َٔ 5 >:أبٛا

قطُ ١اـُظ.

بتبع بٖا ٚمل تهٔ َكؿٛي٠
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بايػسا ٤أؾايٖٚ ،١رإ قَ ٕ٫ٛتطسفإ َٔ حٝح ايتكٝٝل ٚايتٛضغع  ٚتادغإ
يدي ٌٝق ٟٛدًٚ ،ٞق ٍٛثايح جي ٌ يا٥سَٛ ٠قٛع اـُظ غغاًَ ١يػغسا ٤نغٌ
أزض قد قؿد غساٖ٩ا أؾايٚ ١إضتكٚ ٫٬إٕ نإ َ ٗغا غب ا٭زض ٚاي ُغد٠
ؾدم(غسا ٤ايرَ ٞأزقا) ٖٚرا ايك ٖٛ ٍٛايؿخٝذ  ،فا٭قٛاٍ ث٬ث>١
ا٭ٖٚ >ٍٚغغَٓ ٛطغغٛ

اىل مجغغع َغغٔ ا٭ غغا ِ (قغغدِٖ) ٖٚ ،غغ ٛتَصؿغغٝـ

ا٭زض ايغُػرتا ٠بايصزا  ١ٝي ٕٚبٖغا َغٔ أؾغٓاف ا٭زقغني ٚ ،حهغ ٞغٔ
ايغُخكل يف ايغُ ت قٛي٘> ( إٕ َساي ا٭ؾغخا

أزض ايصزا غ ١ي ٕٚاملطغهٔ)

ٚاملِٗ َ سفَ ١ساي اَ٫اّ ايباقس(ٚ ، )ي ًِٗ شؿٖٛا بايصزا  ١ٝيتبايزٖا َٔ
ايسٚا ١ٜايػسٜف ١فص ُٛا إْؿسافٗا ايٗٝاٚ ،ح٦ٓٝر  ٫ت ِ ا٭زض املػرتا ٠يًغرَٞ
اذا إغتًُ

ً ٢بٓا ٤أ ٚأغذاز أ ٚمل تهٔ ؾاؿ ١يًصزا  ١ؾٗغَ ٍ١غا ٜ ٫ٚجبغ

ً ٢ايرَ ٞلطٗا.
ٖٚر ٙايد ٛ ٜ ٣ٛشٖا ايػاٖد ايٛاقذ ً ٢ايتبايز املص ٚ ّٛتفكد ايكسٜٓغ١
اؾً ١ٝايدا ْ٫ ١ٝؿساف ايٓـ امل ت َ ٖٛٚطًل راٜغُا ذَ ٞإغرتَ َٔ ٣طًِ
أزقادٗ ٚ ،غدتٗا ًغَ ٢غد ٗٝا َغامل ٜتخكغل َُصؿّؿغ٘ َٚكّٝغدٚ ، ٙحٝغح مل
ٜتخكل ذيو مل ميهٔ قبٛهلا ز ِ َؿب مجع َٔ أ ا ِ ا٭ؾخا
ايك ٍٛايجآَْ ٖٛٚ> ٞطٛ

ايٗٝا.

اىل مجع شس َغٔ ايفكٗغا( ٤زض) ٖٚغ ٛت ُغِٝ

ا٫زض املػغغرتا ٠يًغغرَ ٞملغغا اذا إغغغرتاٖا با٭ؾغغاي ١نغغأزض ايغغصزع ٚاؾغغسيا٤
ٚاـسبَٚ ١ا اذا اغرتاٖا بتبع بٖا  -ايبٓاٚ ٤ايػذس ٚاي ُاز ٠ايكاُ٥غًٗٝ ١غا -
نايبطتإ ٚايدنإ ٚايداز ٚاي ُاز ٠ايتذازٜغٚ ١ايطغهٓٚ ، ١ٝاضغتدٍ يغ٘ مجغع -
َِٓٗ أضتاذْا ايغغُخكل بكٛيغ٘ > (إلطغ٬م ايغٓـ ٚايفتغ ٣ٛب غد ؾغدم ا٭زض
ًغ ٢ايغذُغغٝع بغُٓاط ٚاحد) ).(5
(َ )5طتٓد اي س ٠ٚايٛثك >٢نتا

اـُظ > .5;:

تبني املايو حاٍ إشساج اـُظ أ ٚايؿدق)647(................................. ١

ٜٚسي ً> ٘ٝ
أ-٫ٚإٕ إط٬م ايفت -٣ٛي ٛضًُٓا تَخكك٘ َٔ اؾُٝع ٚنإ إمجا ا َغع أْغ٘
قد ضبل حها ١ٜن ّ٬ايغُ ت َ ٖٛٚاْع ٔ تَخكل ا٫مجاعَٜ -ختاج اىل إحساش
َ كغغد إمجغغاع َطًغغل ٚاىل إحغغساش إَكغغاَٛٚ ٘٥افكتغغ٘ يغغسأ ٟاي غغُ ؿ)( ّٛ
يٝه ٕٛحذ ١ت بد ١ٜؾايغخ ١يإلضتدٚ ، ٍ٫ي ٕٚذيو شسط ايكتاي .

ٚثاْٝا -إٕ إط٬م ايٓـ ؾخٝذ ميهٔ تؿغدٜك٘ يهغٔ اي ُغد ٠ؼكٝغل حغدٚي
إط٬ق٘> َٚؿب٘ ٜ ٫ٚ ،يٗس يٓا َٔ إط٬ق٘ ايطغ  ١املص َٛغ ، ١فغإ ايغٓـ امل تغ
رأٜغُا ذَ ٞإغرتَ َٔ ٣طًِ أزقا فإ ً ٘ٝاـُظد

)(5

اٖس يف غسا ٤ايرَٞ

ا٫زض با٭ؾاي ١عٝح ٜطًل سفغا ًغ ٢ايغرَ ٞاْغ٘ إغغرت ٣أزقغا  ،بُٓٝغا اذا
اغرتاٖا بايتبع ٚنإ املػرت ٣با٭ؾاي > ١ايداز ا ٚايبطغتإ ا ٚاـغإ أ ٚاي ُغاز٠
فإ ا٭زض دصَ ٤ك ّٛيًُبٝع ٚاملػغرتٚ ٣يغ٘ يشايغ ١يف ت غٝني ايكُٝغ ١إ ٫اْغ٘ ٫
ٜؿغدم سفغا ًٝغ٘ أْ٘(اغغرت ٣أزقغا) ٫ٚبغغد َغٔ ؾغدم ٖغرا اي ٓغٛإ يٝذغغ٤ٞ
ايٓـ رأٜغُا ذَ ٞاغرتَ َٔ ٣طًِ ازقاد ٜٓٚطبل ًٝغ٘ َ ،غع إٔ ا٭زض يف
ا٭َجً ١املرنٛزَ ٠ػرتا ٠بايتبع ٚا٫ط٬م ايغغُخاٚزٚ ٟايؿغدم اي غسيف غغاٖد ٚاقغذ
َ ت

ً ٢إٔ ا٭زض املػرتا ٠بايتبع يً ُازٚ ٠ايبٓغاٚ ٤ا٭غغذاز ٚمٖٛغا ٜ ٫كغاٍ فٗٝغا

(ايرَ ٞإغرت ٣أزقا َٔ َطًِ) بٌ ٜكاٍ >( ايرَ ٞاغرتُ ٣از ٠أَ ٚطغهٓا أ ٚيناْغا
أ ٚبطتاْا أ ٚغذسا. )..

ٚثايجغغاٜ -تغغبني َغغُا تكغغدّ اـًغغٌ فُٝغغا أفاي(ٙقغغد(َٔ )ٙؾغغدم ا٭زض ًغغ٢
اؾُٝع) فإ ايؿدم ممٓٛعٚ ،ي ٛضغًِ فٗغٜٓ٫ ٛفغع دصَغا ٚ ،ذيغو ملغا ذنسْغا َغٔ غدّ
ؾدم(اغرتا ٤ا٫زض) يف َغٛازي تب ٝتٗغا يًُػغرت ٣أؾغاي - ١ناي ُغازٚ ٠املطغهٔ ، -
ٚي ٛتٓصيٓا فٜٓ ٬فع ايؿدم َامل ٜتخكل (غغسا ٤ايغرَ ٞأزقغا) اييغاٖس يف اضغتك٬يٝتٗا
بايػساٚ ٤يَ ٛع غ ٤ٞشس ٖٚ ،را َغُٓٛع دصَا يف َٛازي ايتب . ١ٝ
()5ايٛضا ٌ٥ج= >

 َٔ :أبٛا

َا جيب ف ٘ٝاـُظ > س.5
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ايك ٍٛايجايحَٓ ٖٛٚ :هٛب يبعض ا٭عاظِ(قؿِٖ) ٖٚـ ٛايـك  ٟايــُكبٍٛ
عٓــؿْا ٖٚــ ٛمعُــ ِٝا٭قا الًــيا ٠يًــفَ ٞالا٭َــايٚ ١ا٫نــ ك ٍ٬ؾ ػــكز
ا٭قا الًيا ٚ ٠الًُٛن ١ال بع يكا ٤ايعُاق ٚ ٠الههٔ  ٚالُـٓع  ٚايــػإ
 ٚايؿنإ  ٚعبٖٛا ؾاـا ناْت ا٭قا َكُٛؾ ٠الايًـكاَ ٤ـايٚ ١دـع عًـ٢
ايفَ ٞايف ٟايياٖا َٔ َهًِ ربُٝهٗا نٛا ٤ناْـت ا٭قا ًَـيا ٠يٛسـؿٖا
ٚالان ك٬هلا  ٚناْت ًَيا ُْٔ ٠يكا ٤غريٖاَ ٖٛٚ -ا عًٗٝا َٔ الٓاٚ ٤يذك
ٚاٯت ٚعبٖٛا -الإٔ ايي ٣ا٭قا َه كٚ ّ٬إيـي ٣ا٭يـذاق ٚايبٓـا ٤ايكـاِ٥
عًٗٝا َه كٚ ّ٬يـٛ

عكـؿ ٚاسـؿ ٚإمؿـام ؾـاقؾ ٜهـٚ ٕٛاقؾاّ عًـ ٢نـٌ َُٓٗـا

ؾُٝؿم إييا ٤ايفَ ٞقْاّ ؾٝذع س٦ٓٝف عًٝـ٘ اشبُـو ْٚ ٚـض َٓـ٘ َـا يـٛ
الاع الهـًِ يًـفَ ٞقا ؾاقَُ ٚ ٙـٓع٘  ٚالهـ اْ٘ ؾَ ٕٚـا عًٗٝـا َـٔ الٓـاٚ ٤
اٯت  ٚيــذك ؾٝذــع عًــ ٢ايــفَ ٞربُٝهــٗا يًُــؿم ايـــُفنٛق ٭ْــ٘ إيــي٣
ا٭قا الا٭َايُٜٚ ١ؿم ايعٓٛإ الأغٛـ

ايكٚا ١ٜايًكٜؿ ١قطعاّ.

ٚالعباق ٠غك : ٣ظاٖك ايكٚا ١ٜالع رب ٠مكَْٛٛ ّٛع اشبُو ٚمعٓ ْ٘ٛالًـكا٤
ايــفَ ٞقْــاّ َـــٔ َهـــًِ ٚإض٬قــ٘ ٜعـــِ قا ايمقاعـــٚ ١ا٭قا ازبـــكؾا٤
ٚاشبكاب الٌ س  ٢ا٭قا اييت عًٗٝا الٓا ٚ ٤يذاق  ٚدٗمٚ ٠اٯت َٚهأ٥
ؾاـا إيي ٣ايفَ ٞا٭قا َه كٚ ّ٬الا٭َاي ٫ ١الاي بع نإٔ ًٜي ٟاقا ايؿاق
 ٚايبه إ  ٚالُٓع َه ك ُْٔ ٚ ّ٬يكا ٤اجملُٛع َ -ا قاّ عً ٢ا٭قا نإٔ
ًٜي ٟا٭قا َٚا عًٗٝا

عكؿ ٚاسؿ ٚايـُِٗ َؿم (إييا ٤ايفَ ٞقْاّ

َٔ َهًِ) ؾٓٝطبل ايِٓ الع رب نٓؿاّ ايٛاْض ؾ٫يٚ ١ػبع عً ٢ايفَ ٞمخـو
ا٭قا ال ٬إيهاٍ .
ثِ اْ٘ ٜظٗك َٔ ايِٓ الع رب إغ ُـاّ اسبهـِ الايـيا ٤ا٭قا ٚمًُهٗـا
الطكٜل ايًكا ٤ؾَ ٕٚا اـا ًَهٗـا الطكٜـل َعـاًََ - ٞعاْٚـَ ٚ ٞذـاْ -ٞغـري
ايًكا ٤نايـُُايـشٚ ١اهلبٚ ١عبُٖٛـا قـاٍ

ازبـٛاٖك(ز(: )65 :16إ ظـاٖك

إن ّ٬ايفَ ٞالعؿ اييا ٘٥ا٫قا )205( ......................................

ايِٓ ٚايؿ  ٣ٛقُك اسبهِ عً ٢ايًكا ٤غاَ ١يٮٌَ) ٚامنا نإ ٖفا ظـاٖك
ايِٓ ايُشٝض ٭غف ٙاإلييا٤طإييَ ٣ـٔ َهـًِ قْـاّص دـم٤م

َْٛـٛع

اسبهِ طؾإ عً ٘ٝاشبُوص ؾٝش از اي عؿ ٟاىل غري ايًكا َٔ ٤نباب اي ًُو
ْٚكــٌ الًهٝــ - ١ايــُعا ٚ ١ْٝٚايــُذاْ - ١ٝاىل ؾيٝــٌ يــكعٚ ٞاْــض ُٜــشض
اي عــؿ ٟعــٔ ايًــكاْ ٫ٚ ٤ذـؿ َــا ٜٛدــع ايكطــع  ٚا٫ضُٓ٦ــإ الاي عــؿ ٟعــٔ
ايًكاْ ٤عِ معؿ ٣العض ا٫عَ ّ٬ع ُؿاّ (الٓـا الـٓكض) يؿٜـ٘ َٚع كـؿاّ نـٕٛ
الٓـا

إػبـاب اشبُـو ٖـ ٛا ْ٫كــاٍ ؾٝهـَُ ٕٛـشش ّا َٚهـٛغ ّا يً عــؿ ٟاىل

َطًــل العاْٚــات  ٚاىل َطًــل ْــٛاع ايٓكــٌ يهٓــ٘ ٛ ٜقـــ عًــ ٢ايكطــع ٚ
ا٫ضُٓ٦إ الايـُٓا ايـُٓكض  ٖٛٚ -غري َُٓ ّٛدمَاّ ٚ -ؾ ْ٘ٚغـك ايك ـاؾ
ٚاـا سٌُ عٓؿ سؿ نإ سذ ١عً ٘ٝغاَ. ١
ٚقؿ  ٜعؿ ٣الطكٜل آغكَ ٖٛ :ا ؾـاؾ ٙنـ اـْا ايــُشكل(قؿ)ٙ

حبجـ٘ ( :إٕ

َٓانــب ١ايـــشهِ ٚالْٛــٛع مك ٓــ ٞايػــا ٤غَُٛــ ١ٝايًــكا ٤حبهــع ايؿٗــِ
ايعك ))ٚ (1٭دً٘ إن ظٗك (قؿ )ٙنؿا ١ٜإْ كـاٍ ا٭قا َـٔ الهـًِ اىل ايـفَٞ
يهٔ

سُ ٍٛايكطع  ٚا٫ضُٓ٦إ الؿ٫ي ١قكَٓ ١ٜٓانب ١اسبهِ ٚالْٛٛع عً٢

نؿاَ ١ٜطًل ا ْ٫كاٍ إيـهاٍ عظـِٝ

ايـٓؿو ؼبـ ٍٛؾ ٕٚاي ُـؿٜل الايؿ٫يـ١

ْعِ ٖف ٙايكك ١ٜٓمٛدع إس ُاٍ  ٚظٔ عؿّ ؾغاي ١غُ ١َٝٛايًـكاَ ٤ـٔ الـ
نباب الً و ٚا ْ٫كاٍ يهٔ َامل ؼبٌُ ايكطـع  ٚا٫ضُٓ٦ـإ  ٫سذٝـ٫ٚ ١
َهٛؽ يً عؿ. ٟ
البحث الثاني :إسالم الذمي بعد الشزاء أو بيع األرض .
اـا ايــي ٣ايــفَ ٞقْ ـاّ َــٔ َهــًِ ثــِ نــًِ عكٝــع ايًــكا ٤قبــٌ ؾؾــع
ايـػُو ؾٌٗ ٜهكط عٓ٘ ايـػُو ّ ٜبك ٢؟.
(َ )1ه ٓؿ ايعكٚق ٠ايٛثك : ٢ن اب اشبُو .178 :
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ؾ  ٢مجع َٔ ايؿكٗا( ٤قا) البكا ٤اشبُو

عٗؿم٘ ٚعؿّ نـكٛض٘ عٓـ٘

ٚقؿ ان ؿٍ عً ٘ٝالإض٬م ايِٓ الجبت يًػُو ؾاْـ٘ اـا َـؿم عكؾـاّ( :إيـيا٤
ايفَ ٞقْاّ َٔ َهًِ) ٜجبت اشبُو عً ٢ايفَ ٞنٛا ٤الك ٞعً ٢ؾٜٓـ٘  ًَٚـ٘
ّ غكز عٓ٘ ٚؾغٌ

ا٫ن. ّ٬

يهٔ ا٫ـعإ ٚاي ُؿٜل الٗفا ا٫ض٬م ؼب از اىل إسكال إْعكاؾ ٙحبٝح ٜعًِ
ٜ ٚطُإٔ الإقاؾم٘ دؿاّ ٚقُؿ ٙيًًُكع ٚاقعاّ ٖٚـَ ٛـعع ايــُٓاٍ ٚيـ ٛنـإ
ا٫ضــ٬م ماَــاّ َٓعكــؿاّ يـــُا انــ ككت نــري ٠ايـــُ ًكعَٚ - ١ــٔ قــؿ ِٜاٜ٫ــاّ
ٚايعُٛق -عً ٢مـكى ايـفَ ٞاـا نـًِ ٚعـؿّ َطايب ـ٘ الـايمنٛات ٚا٭مخـاى
ايٛادبــ ١عًٝــ٘ ٫نــُٝا يــ ٛإغيْــا ٚؾاق ـاّ يًًُــٗٛق مهًٝـــ ايهؿــاق الا٭َــٍٛ
ٚايؿكٚع َعاّ ٖٚف ٙنريً َ ٠كع ١ٝعُ ٫ ١َٝٛمُؿكم الـ

َـا ثبـت عًـ ٢ايهـاؾك

نُهًـٍ َطًكاّ َٚا ثبت عًٝـ٘ سـاٍ نؿـكٚ ٙالعٓٛاْـ٘ نـاسبهِ ال ػُـٝو ا٭قا
اييت إيياٖا ايفََ َٔ ٞهًِ ؾإ اي ُٝٝم ٚاي ؿكٜل َٔ غري ؾي ٌٝميٝم الُٗٓٝا.
ٚالاغ ُاق  :إض٬م اشبرب الع رب الٓشٜ ٛجبت اسبهِ عً ٢ايفَ ٞالعؿ غكٚد٘
عٔ ايهؿك ٚؾغٛي٘

ا٫ن ّ٬ؼب از اىل اسكال ٚمل عبكل ٙالْٛٛع ٚد٤٬

الٌ قؿ ٜؿع ٢إسكال غ٬ؾ٘ ْ ٫ٚه ًٗؿ ي٘ حبؿٜح ايـذع )(1طا٫نـ ّ٬ػبـع
َا نإ قبً٘ص  ٚطٜٗؿّ َا نإ قبً٘ص ؾاْـ٘ َكنـٌ ْ ٚـعٝـ ُٜ ٫ـًض سذـ١
عًَ ٢ك يكعٚ َِٗ ٞإٕ نـإ ُٜـًض َٜ٪ـؿ ّا الـٌ ايًــاٖؿ عٓـؿْا ٖـ ٛايهـري٠
ايـُ ًكع ١ٝايـُه كك ٠قطعٝاّ  َٔٚ -قؿ ِٜايمَإ  -عً ٢عؿّ َطايب ١ايهـاؾك اـا
نًِ الٛادبات ايًكع الاْٚ ١ٝايؿا َ٘ٓ ١ ٥ساٍ نؿك ٚ ٙـَاَ٘ ٜٚهؿٓٝا  :عؿّ
ايــؿي ٌٝعًــ ٢ايجبــٛت ْ ٫ٚش ــاز اىل ؾيٝــٌ غ ـاّ عًــ ٢عــؿّ ثبــٛت مخــو
ا٭قا  ٚنـكـٛضـ٘ عٔ ايفَ ٞاـا نـًِ ٖ َٔٚـٓا ؾا٭قـكب عـٓـؿْـا إْـ ـؿـا٤
( )1نٓم ايعُاٍ يًُ ك ٞاهلٓؿ : ٟز : 1ع  + 243ع. 247
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ايـػُو عٔ ايفَ ٞي ٛنًِ ٚعؿّ َطايب ٘ ال٘ .
ثِ اْ٘ اـا إيي ٣ايفَ ٞقْاّ َٔ َهًِ ثِ الاعٗا َٔ َهًِ مل ٜهـكط عٓـ٘
اشبُــو ي شكــل َْٛــٛع٘ ســاٍ اإليــيا ٤ؾٝجبــت عًٝــ٘ اشبُ ـو الــ ٬ايــهاٍ
ال ككٜع  :إ ظاٖك ايِٓ الع رب ط ٜـُا ـَ ٞاييَ َٔ ٣هًِ قْاّ ؾإ عًٝـ٘
اشبُــوص نْٛــ٘ قٓــ ١ٝسكٝكٝــ ١قــؿ مكمــع اسبهــِ ؾٗٝــا عًــَْٛ ٢ــٛع٘ الكــؿق
ٚدٛؾ ٙؾاـا مشكل ايــ ُْٛٛع الايؿعـٌ مكمـع عًٝـ٘ اسبهـِ قٗـك ّا ثـِ اـا الـاع
ايفَ ٞا٭قا ٚغكدت عٔ ًَه٘ مل ٜهكط ايٛدٛب ايف ٟمعًل ؾع ّ٬العٗؿم٘
الؿعٌ مشكل َْٛٛع٘ غاقداّ يعـؿّ الٛدـع يهـكٚ ٛدـٛب اشبُـو ذـكؾ
الٝعٗا ٚغكٚدٗا عٔ ًَه٘ .
ثِ اـا ايي ٣ايفَ ٞا٭قا َٔ َهًِ ايف ٟالاعٗا عً ٘ٝقبٌ ؾؾع مخهٗا
ؾايظاٖك ٚدٛب مخهـ
َكم

ي شكـل َْٛـٛع

ؾٝيمـع عًُٗٝـا سهـِ اي ػُـٝو

ك ٓ ٢ن ٕٛاشبرب الع رب قٓ ١ٝسكٝكٜ ١ٝيمع سهُٗا ٜٚجبت ؾعـ ّ٬نًُـا

ذبكل الْٛٛع غاقداّ ٫ٚالؿ َٔ َ٬سظ : ١نٝـ ؽبُو َكم

 ٚالــِ  ٜعًـل

اشبُو ايجاْٞ؟ ؾٓك-: ٍٛ
 ٫إيهاٍ

ٕ ظاٖك ايِٓ الع رب ٖ ٛن ٕٛاشبُو َ عًكـاّ العـ

نُا  ٫ايهاٍ

ا٭قا ٚال

ربٝري ايفَ ٞال

ؾؾع اشبُو َٔ ع

ا٭قا
ؾؾع٘ َـٔ

قٗ ُٝا ايهٛق ّٜٛ ١ٝؾؾع اشبُو  ٚؾا ٘٥اىل َهـ شكَ ٘ٝـٔ نٝهـ٘ اشبـاّ َٚايـ٘
الػ ِ ك ٓ ٢ؾيٝـٌ اي هـٗٚ ٌٝايًطــ اي ًـكٜع ٞال ٝهـري َـك اشبُـو عًـ٢
الهًـ ايؿاؾع ٜٚأم ٞقكٜباّ ذبكٝل ؾيَٚ ً٘ٝؿقن٘ ٚس٦ٓٝفٍ ٜ ٫ػً ٛساٍ ايفَٞ
حبهع َكاّ ا َ٫جاٍ الـ

ٕ ٜـؿؾع اشبُـو ا٭َ ٍٚـٔ عـ

ا٭قالع ١مخاى َٔ ا٭قا ٚال
اشباّ ٚال

ا٭قا ٜٚبكـ ٢يـ٘

ٕ ٜؿؾع اشبُو الايكُٝـ ١ايهـٛقَ ١ٝـٔ نٝهـ٘

إ ٜ ٫ؿؾع ؾ ٝهكق عً ٘ٝاشبُو يجبٛم٘ عًٚ ٘ٝمكمب٘ عٓؿ نٌ يكا٤

ُٜٓٗ ٫ٚا ا٭غري يْٛٛع اي هكاق ٚإثبام٘ الايطكٜل ا٫ن ؿ٫ي ٞايـُ كؿّ .
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ؾــاـا ؾؾــع مخــو ع ـ

ا٭قا اىل اله ـ شك

ٚالكــ ٞيــ٘ قالعــ ١مخــاى

ا٭قا ٚالؿكٚا ٚدٛب مخو ثـإٕ ٫يـياٗ٥ا ثاْٝـاّ ؾٝهـ َ ٕٛعًـل اشبُـو
٬
ايجاْ ٖٛ ٞا٭قالع ١مخاى ال بكٝـ ١ايـيت ٖـ ٞالْٛـٛع ازبؿٜـؿ ٚقـؿ ذبكـل ؾعـ ّ
ط ٜـــُا ـَــ ٞايــيَ ٣ــٔ َهــًِ قْـاّص ؾ٬الــؿ َــٔ ربُــٝو ا٭قالعــ ١مخــاى
ال بك َٔ ١ٝا٭قا العؿ اي ػُٝو ا٭ٖٚ ٍٚفا ٚاْض .
ٚإ نإ الهًِ ايف ٟالاع ايفَ ٞا٭قا عً ٘ٝثِ ايياٖا َٓ٘ َٛايٝاّ ٭١ُ٥
ٌٖ ايبٝت( )ؾ ًًُ٘ٝؾي ١ذبًَ ٌٝا إْ كٌ ايٜٚ ٘ٝهَ ٕٛايهاّ يًػُـو ايـفٟ
سذبــ٘ ايــفَ ٞعــٔ قالاال ـ٘ل ٚقــؿ سًًــ٘ اُ٥٫ــ ١يــ٘ ؾــاـا ايــي ٣ا٭قا ٚاقاؾ
اي ُكف ؾٗٝا دال ي٘ مُكف ال٬ى َٔ ؾ ٕٚاغكاز اشبُو ٚاـا الاعٗا الاع َا
ًَٖ ٛه٘ ال ُاَ٘ ؾـاـا ايـياٖا ايـفََٓ ٞـ٘ ؾكـؿ ايـياٖا ال ُاَٗـا َٓـ٘ ًَٚهٗـا
ؾٝذع عً ٘ٝربُٝو ا٭قا ال ُاَٗا نٛا ٤مخهٗا ايفَ ّ ّ٫ٚ ٞمل ؽبُهٗا
ٖٚهفا اـا ؾؾع ايفَ ٞمخـو ا٭قا ا٭َ ٍٚـٔ ايكُٝـ ١ايهـٛقٚ ١ٝدـع عًٝـ٘
ربُٝو متاّ ا٭قا ثاْٝاّ ٭ْ٘ ايـياٖا ٚمخهـٗا َ ّ٫ٚـٔ َايـ٘ عـٛا مخـو
ا٭قا ؾًُو ا٭قا الًيا ٠ال ُاَٗـا ٚػبـع عًٝـ٘ اي ػُـٝو ثاْٝـ ّا َـٔ متـاّ
ا٭قا الًيا٫ ٠سكاّ .
البحث الثالث :إشرتاء الذمي األرض وشزط مخشها على البائع .
اـا ايــي ٣ـَــ ٞقْ ـاّ َــٔ َهــًِ ٚيــك ايــفَ ٞعًٝــ٘ ٕ ٜــؿؾع مخهــٗا
ايجاالت عً ٘ٝالايِٓ الع رب ط ٜـُا إييَ َٔ ٣هًِ قْاّ ؾإ عً ٘ٝاشبُـوص

)(1

الطٌ ايًك يهْٛـ٘ غـ٬ف ايهـٓ ١ايُـشٝش ١ايؿايـ ١عًـ ٢ثبـٛت اشبُـو عًـ٢
ايفًََ ٞي ٟا٭قا ؾٝه ٕٛدعٌ اشبُو عًـ ٢ايبـا٥ع الهـًِ الًـك ٍ ْـُٔ
ايعكؿ ٖ ٛيك َُػايـ يًهٓ ٫ٚ ١ثك ي٘ يهٓ٘ ٜ ٫بطٌ ال٘ ايعكؿ يـُا سككٓاٙ
( )1ايٛنا ٌ٥ز:6ب َٔ 9الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو:ع.1
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َشً٘ َٔ ٕ الط ٕ٬ايًك ٜٛ ٫دع الط ٕ٬ايعكؿ الًك. ٚ
ٖٚهفا اـا ايي ٣ايفَ ٞقْاّ َٔ َهًِ ٚيك عؿّ ثبـٛت اشبُـو عًٝـ٘
ؾاْ٘ يك الاضٌ لػايؿ ٘ ايهٓ ١ايًكٜؿ ١يهٓ٘ غري َبطٌ يًعكؿ .
ْعِ ثـُ ١ضكٜل  ٜػًِ ال٘ ايفََ ٞـٔ اشبُـو ًٜٚكٝـ٘ عًـ ٢غـري - ٙنايبـا٥ع
يٮقاًٜ ٕ ٖٛٚ -ـي ايـفَ ٞالًـي ٟعًـ ٢الـا٥ع ا٭قا الهـًِ ٕ ٜـؿؾع
َكؿاق اشبُو َٔ قُٝـ ١ا٭قا اىل َهـ شكٖٚ ٘ٝـفا ايًـك َـشٝض ظـاٖكاّ
يعؿّ طبايؿ ٘ يًهٓ ١الطٗك ٠اييت مجبـت اشبُـو عًـ ٢ايـفَ ٞالـٌ ٖـفا ايًـك
إي ماّ َٔ ايفَ ٞالايهـٓ ١الجب ـ ١يًػُـو عًٝـ٘ عٓـؿ إيـيا ٘٥ا٭قا َـٔ َهـًِ
يهٓ٘ ًٜك ٞثكٌ ؾؾع اشبُو عً ٢ناٌٖ ايبا٥ع الهًِ الايًك ْـُٔ ايعكـؿ ٫ٚ
َشــفٚق اـ ٖــفا يــك ؾعــٌ ًٜــب٘ ايــيا الًــي ٟعًــ ٢الــا٥ع ا٭قا ٚ
ايه اب  ٚعبُٖٛا ٕ ٜؿؾع عٓ٘ ؾ ٜٔؾا. ٘ٓ٥
ٜ ٫ٚهكط اشبُو ايٛادع عً ٢ناٌٖ ايفَ ٞإ ٫الؿؾع الًـك ٚعًٝـ٘ إٜـاٙ
الايؿعٌ ؾإ ؾا ٙالهًِ الًك ٚعً ٘ٝنكط اشبُو عٔ ايفَٚ ٞإٕ مل ٜؿؾع٘
ٚمل ٜـ٪ؾ ٙاىل قالاالـ٘ ٜبكـ ٢اشبُـو

عٗــؿ ٠ايـفَٜ ٫ٚ ٞهـكط إ ٫عٓـؿ إي ــماّ

الًك ٚعً ٘ٝؾع ّ٬الؿؾع اشبُو ٖٚهفا ٜ ٫هكط ؾ ٜٔايؿا ٔ٥عـٔ ـَـَ ١ؿٜٓـ٘
إ ٫اـا ؾؾع الًك ٚعًٝـ٘ ؾٜـٔ الـؿ ٜٔايًـاق عًٝـْ٘ .عـِ اـا ربًــ الًـكٚ
عً ٘ٝعٔ ٚؾا ٤ايؿ ٚ ٜٔعـٔ ؾا ٤اشبُـو الًـك ٚعًٝـ٘ َهـٔ ايًـاق ؾهـؼ
عكؿ ٙايف ٟيك ؾٝـ٘ ؾا ٤اشبُـو  ٚؾؾـع ايـؿٚ ٜٔربًــ الًـك ٚعًٝـ٘ عـٔ
اإلي ماّ ا يك عً ٘ٝؾاـا ؾهؼ ايفَ ٞايعكؿ الايؿعٌ ٚدع عً ٘ٝؾؾع مخـو
ايع  -ا٭قا اييت إيياٖا ثِ الاعٗا ٚؾهؼ عكؿٖا  ٫ٚإيهاٍ

ايب

.

ٖــفا مُــاّ َــا قؾْــا مبٝاْــ٘ الًشــاظ اي ــُٛقؾ ايهــاؾى َــٔ َــٛاقؾ ٚدــٛب
ايـػُو ثِ ٜكع ايهّ٬

ايـُٛقؾ ايهاالع َٓٗا :

( .................................................. )210ؾك٘ ايـػُو ٚاْ٫ؿاٍ

مخص فاضل الـنؤنة مو الفوائد واألرباح
العكٚف ٚالًٗٛق ال

ؾكٗا ٤اَ٫اَ ١ٝمباع ٌٖ الٝت ايٓبـٖ )*( ٠ٛـ ٛايكـٍٛ

الٛدــٛب اشبُــو ؾُٝــا ٜؿٓــٌ َــٔ الْ٪ــَ ١ــٔ قالــاع اي ذــاقات ٚاإلدــاقات
ٚايُٓاعات ٚا٭عُاٍ ٚعُ ّٛايؿٛا٥ؿ ٚاله هـبات الايٝـٚ ١الـأثٛق َـٔ عبـاق٠
العــض َ كــؿََ ٞــشاالٓا (ا٭ســ ٛإغكادــ٘) ٜعــ ،مخــو ايؿٛا٥ــؿ ٚيعــٌ
إس ٝاض٘ ٚعؿّ دمَ٘ الايؿ  ٣ٛ٭دٌ اس ُاي٘ ايعؿـٚ ٛاي شًٝـٌ يًـٝع ِٗ َ ٫ـٔ
دٗ ١قُٛق ٌَ ايؿ٫ي ١عً ٘ٝؾـإ ايكٚاٜـَ ١ه ؿٓٝـ َ ١عـؿؾَ ٠ـشٝش ١ايهـٓؿ
ٚاْش ١ايؿ٫ي ١عً ٢ثبٛت اشبُـو

نـٌ ؾا٥ـؿٚ ٠قالـض ٚإنـ ؿاؾَ ٠ايٝـ ١س ـ٢

َاق ْكٚقَ ٠فٖبَ ١ٝهًُ ٫ ١مكبٌ اي ًهٝو  ٚايٓكاٍ ؾٓ ّ٬عٔ اشب٬ف .
ٚايعُــؿٖٓ ٠ــا َ٬سظــ ١ايُٓــ ّٛايًــكع ١ٝايكطعٝــ١
يٛدٛب اشبُو

ايؿٛا٥ـؿ ٚا٫قالـاع ٜٚـأمٞ

ايؿ٫يــ ١اإلثبامٝــ١

َْٛـٛع َكبـٌ ذبكٝـل ثبـٛت

ايعؿ ٚ ٛاي شً ٌٝالٛنع ٘  ٚخبُ ّٛالعض الٛاقؾ .
ٚقبٌ إن عكاا ُْ ّٛايكٚاٜات ايًكٜؿًْ ١ري اىل َا نبل مؿُـ- ّ٬ٝ
الــؿ ٚحبــٛخ اشبُــو ــــ َــٔ مكك ٜـع ؾ٫يــ ١ايــِٓ ايككآْــٚ ٞا٭َــٌ اي ًــكٜعٞ
فأَأََّوََِّمأِلموسِأ ُ ُم َو ُأسص عًـٚ ٢دـٛب مخـو
ن ِممْو ُْمْأِْوَْأءَو ْ
عَلمُوىاأَ مَّمَوغأ َ
ايعظ ِٝط وَا ْ
ايؿٛا٥ــؿ ٚا٫قالــاع اي ــُػَٓ ١َٛــٔ ْــٛاع ا٫ن هــاب ال عــؿؾ ٠ؾكادــع ٚؾؾعٓــا
إيـها ّ٫عظُٝـاّ يــا٥ع ايـؿٚقإ عًــ ٢يهــٔ العــض ايٓـاى ؾكادــع نُــا ـنكْــا
إَهإ ا٫ن ؿ ٍ٫عً ٢مخو ٖفا الٛقؾ الكٚاْ ١ٜب ١ٜٛيـكٜؿَ ١ـأثٛق٠

ن ـع

قن ٍٛاهلل اىل ايكبا ٌ٥ايعكال: ١ٝط ايهٛٝب اشبُـوص ٚايهـٛٝب ٖـ ٞايعطـا٤
ٚايٓؿـع ٚقكالٓـا مطبٝكــ٘ عًـ ٢مخـو ايؿٛا٥ــؿ ٚا٫قالـاع ايـيت ٖــ ٞعطـا ٤قالــاْٞ
ٚقلم اهلل يعباؾ. ٙ
ٚنٝـ نإ ْـشٔ ْع كؿ ٕ ُْ ّٛايهٓ ١ايًكٜؿ ٖٞ ١مؿهري يًِٓ ايككآْٞ
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ٚايؿن ـ ٛق ا٫هلــ ٞالــٌ ٖــ ٞمؿُــ ٌٝلــا مجًــ٘ الٝــإ ايؿن ـ ٛق ٚقــؿ ثب ــت

ايكٚاٜات ايـُأثٛق ٠عٔ  ٌٖ ١ُ٥الٝت ايٓبٚ ٚ )Œ(٠ٛدبت اشبُو
إن ؿاؾ اْ٫هإ َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجري الـٌ َـكست العـض ايكٚاٜـات

نٌ َـا
مؿهـري آٜـ١

ايـــػُو الاإلؾــاؾٖٚ ٠ــْ ٛشــَ ٛــٔ اي طبٝــل ٚازبــك ٟايعًُــٚ ٞيــٝو مؿهــرياّ
َْٛٛعٝاّ ٚايـُِٗ إن عكاا ايكٚاٜات ٚالٝإ نٓاؾٖا :
 -1قٚا ١ٜسه ِٝالك١ٜٚ

َ ٍٛايها ٚاي ٗفٜب

 ٚ -ايهـٓؿ ضبُـؿ الـٔ

نٓإ  -عٔ ايُاؾم (: )نا ّ٬٥عـٔ آٜـ ١اشبُـو قـاٍ ( : )طٖـٚ ٞاهلل
اإلؾاؾَٜٛ ٠اّ ال...ّٛٝص)ٖٚ (1ـف ٙايكٚاٜـَ ١ـكؼب١

َـا انـ ظٗكْا ٍٚ - ٙحبـٛخ

اشبُو َٔ -عُ ّٛاٯ ١ٜطَا غُٓ ِص يهٌ يٜ ٤ٞه ؿاؾ ٜٚظؿك الـ٘ ٜٚؿـٛل الـ٘
َٔ ا٭َٛاٍ ٚغريٖا ٚيهٓٗا ْعٝؿ ١ايهٓؿ ٜٛٚدـؿ غريٖـا
ٚقهُ ١اشبُو

الـٛاب ا٭ْؿـاٍ

(ايٛنا )ٌ٥سٝح ٜظٗـك َٓٗـا  :الؿكٚغٝـ ١عـٔ معًـل اشبُـو

الا٭قالاع ٚايؿٛا٥ؿ ٚاي ذاقات ٚايػ٬ت ؾٝهأٍ ايها ٌ٥عٔ ي ٤ٞآغك مما ٜيمع
عً ٢ثبٛت مخو ايؿٛا٥ـؿ ؾٝظٗـك اَ٫ـاّ ()

العٓـٗا اي شًٝـٌ ٚمـكغِٝ

اي ُكف ي منَٛ ٛاٍ يٝع ٘ ٚمطٝـع ٫ٚؾامٗـِ  ٫ٚرببـح الطـَٓٚ ِْٗٛـانشِٗ
ْ ٝذَٓ ١ع سكٛم اهلامشٝ

اييت ؾكْٗا اهلل عً ٢عباؾٙل .

َ -2ع رب ٠ا٭يعك ٟعً ٢ا٭ظٗك  ٖٞٚذبهَ ٞهامب ١اَ٫ـاّ ازبـٛاؾ ()
اييت ن ٌ٦ؾٗٝا عٔ اشبُو عً ٢مجٝع َا ٜه ؿٝؿ ايكدٌ َـٔ قًٝـٌ ٚنـجري َـٔ
مجٝـع ايٓــكٚب ٚعًــ ٢ايُــٓاع ؟ٖ -هـفا
ُٜٓعٜٚ ٕٛأغـف ٕٚا٭دـك

اي ٗــفٜع ٖٚــِ ايعُــاٍ ايــفٜٔ

ٚ - ٚعًـ ٢ايٓـٝاع -

ا٫ن بُـاق ٖٚـ ٞمجـع

ْٝعٚ - ١نٝـ ـيو؟ ٖٚفإ ن٪ا : ٕ٫ن٪اٍ عٔ ثبـٛت اشبُـو عًـَ ٢طًـل
ايؿٛا٥ؿ ٚن٪اٍ عٔ نٝؿ ٘ ٝؾه ع ) (2خبط٘:طايـػُو العؿ ال١ْ٪ص ٚقؿ نهت
( )1ايٛنا ٌ٥ز: 6ب َٔ 4الٛاب ا٭ْؿاٍ  :ع. 8
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( )عــٔ ايهــ٪اٍ ا٭َ ٍٚـــُا ٜهًـــ عــٔ آَــا ٘٥ثبــٛت اشبُــو

عُــّٛ

ايؿٛا٥ــؿ َــٔ قًٝــٌ  ٚنــجري َٚــٔ مجٝــع ايٓــكٚب  ٚؾــاؾ دٛاال ـاّ عــٔ نٝؿٝــ١
اشبُو  ْ٘ ٚالعؿ ان جٓا ٤ايـُ. ١ْ٪
َ -3ع ــرب ٠عاعــ ١الكٜٚــ١

( َــ ٍٛايهــا ) ٚقــؿ نــأٍ اَ٫ــاّ ايهــاظِ

( )عٔ اشبُو  ٚداال٘ ط نٌ َا ؾاؾ ايٓاى َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجريص)ٖٚ (1ـفا
َكٜض ايؿ٫ي ١عً ٢ثبٛت اشبُو

عُ ّٛايؿٛا٥ؿ  -ايههبٚ ١ٝاجملاْٚ - ١ٝقٛي٘

طَٔ قً ٚ ٌٝنجريص الٝإ يً ٛنعٚ ١ايعُ ّٛيًؿا٥ؿ ٠ايكًٚ ١ًٝمأنٝؿ ايعُ ّٛط
نٌ َا ؾاؾص َٔ سٝح ْٛاع ايؿٛا٥ؿ َٚكاؾٜكٖا.
 -4قٚاٜــ ١االــٔ ٜمٜــؿ ايــيت ان ـ عًِ عــٔ ايؿا٥ــؿ ٚ ٠قاؾ الٝــإ َعٓاٖــا ؾكــاٍ :
طايؿا٥ؿَ ٠ـُا ٜؿٝؿ ايٝو

دباق َٔ ٠قحبٗا ٚسكخ العؿ ايػكاّ  ٚدـا٥م٠ص

) (2

ٚ ٫ٚثٛم الُؿٚقٖا عٔ العُ ّٛيـذٗاي( ١االـٔ ٜمٜـؿ) ٖٚـ ٞمـ ٍٚ٪اىل عـؿّ
اىل ايعًِ اله٪اٍ العُ٫ ّٛس ُاٍ ن٪اي٘ َٔ غري. ٙ
 -5قٚا ١ٜايٓٝهاالٛق ٟايـيت نـأٍ ؾٗٝـا اَ٫ـاّ ايــٗاؾ )( ٟعـٔ انـ ؿاؾ٠
قدٌ َٔ ْٝع ٘ َكؿاقاّ َٔ اسبٓطٚ ١قؿ داال٘ ( : )ط ي َ٘ٓ ٞاشبُـو َــُا
ٜؿٌٓ َٔ َ٘ ْ٪ص ).(3
 َ -6شٝش ١االـٔ َٗمٜـاق ٖٚـ ٞذبهـ ٞنـ٪اٍ االـٔ قايـؿ ايجكـ ١عُـا ػبـع
اشبُــو ؾٝــ٘ ؟ ؾكــاٍ ( : )ط

َ عــ ِٗ َٚــٓا٥عِٗ ْٚــٝاعِٗص ؾهــأٍ :

ٚاي ادك عًٚ ٘ٝايُاْع الٝؿٙ؟ ؾكاٍ  :طاـا َهِٓٗ العؿ َِٗ ْ٪ص).(4
 -7قٚا ١ٜاالٔ نٓإ ٚ -ايهـٓؿ ْـعٝـ يٛقـٛع اسبٓـكَ ٞؾٝـ٘  -عـٔ اَ٫ـاّ
ايُاؾم( : )طعً ٢نٌ إَك ٨غِٓ  ٚان هع اشبُو َـُا َاب ...س ٢
(2ظ  )2ايٛنا : ٌ٥ز: 6ب  َٔ 8االٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع+1ع.6
()4 3ايٛنا ٌ٥ز6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع+7ع.2

قٚاٜات مخو ؾاٌْ ال)213(.......................................... ١ْ٪

اشبٝا يٝػٝط قُُٝاّ خبُه٘ ؾٚاْٝل ؾًٓا َٓ٘ ؾاْل...ص).(1
َ -8شٝش ١ايكٜـإ ايـيت ٜهـأٍ اَ٫ـاّ ( )ؾٗٝـا ممـا ػبـع عًٝـ٘
قس ٢قا

غًـ١

قطٝع ١ي٘  ٚثـُٔ عو ٚالكؾٚ ٟقُع ٜبٝعـ٘ َـٔ مجـٖ ١ـفٙ

ايكطٝع ١ؾه ع ( : )طػبع عًٝو ؾ ٘ٝاشبُو إٕ يا ٤اهلل معاىلص). (2
َ -9ع رب ٠ال ٞالُري عً ٢ا٭ق ٣ٛعٔ ايُاؾم ( )قؿ ن ـع ايٝـ٘ نـاّ٬٥
عُٔ ٜٗؿ ٟايٚ ٙ٫َٛ ٘ٝالٓكطع اي ٌٖ .. ٘ٝؾٗٝا اشبُو ؟ ؾأداال٘  :طاشبُو
ـيوص ٚنأي٘ عُٔ ٜه ٕٛي٘ اله إ ؾٗٝا ايؿانٜٗ ١أنٌ ايعٝاٍ َٓٗا ٜٚبٝـع العٓـاّ
َ ٓٗا ٌٖ عً ٘ٝاشبُو؟ ؾأداال٘ ط َاَا نٌ ؾَ ٚ ٬ا ايبٝـع ؾـٓعِ ٖـ ٛنهـا٥ك
ايٓٝاعص

) (3

ٜٚؿِٗ َٓٗا دًٝاّ ٕ نا٥ك ايٓٝاع الجُك ٠ػبـع اشبُـو

تكمٗـا

الان جٓاَ ٤ا نً٘ َٓٗا ٖٚ ٛعٝاي٘ .
َ -10شٝش(4) ١عً ٞالٔ َٗمٜاق ايـُك١ٜٚ

اي ٗفٜب

ٖٚـ ٞم ٓـُٔ َهامبـ١

اَ٫ــاّ ازبــٛاؾ (ٚ )ؾٗٝــا مؿاَــَ ٌٝــٔ سهــاّ يــكعٝ ٜ٫ٚ ١ٝــ ٟ ١حبهــع
عـاّ نـفا الانـ جٓاَ ٤ـك

 ٘ ٜ٫ٚايًكعْ ١ٝظري ذبً ً٘ٝيٝع ٘ َٔ اشبُو َ٪ق ـاّ

الكــ ٢ؾٝــ٘ ايــػُو ْٓٚكــٌ َٓٗــا العــض ايعبــاقات ايــيت مــ٪ؾ ٟسهُـاّ يــكعٝاّ
عَُٝٛاّ ط ؾأَا ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؿ ؾٗٚ ٞادب ١عًِٗٝ

نٌ عاّ قـاٍ اهلل معـاىل :

طوَاعْلَمُىاأََّممَغأنَمِمْ ُْمْأ َِْْأءَفْأَأََََِّّمأِلمسِأ ُ ُم َوسُأص ؾايػٓـاٚ ِ٥ايؿٛا٥ـؿ ٜك

ـو اهلل

ؾٗ ٞايػٜٓ ١ُٝػُٓٗا الكٚ ٤ايؿا٥ؿٜ ٠ؿٝؿٖا ٚازبا٥م َٔ ٠اْ٫هإ يإلْهإ اييت هلا
غطك ٚالرياخ ايفٜ ٫ ٟش هع َٔ غري ب  ٫ٚاالٔ  ....ؾُٔ نإ عٓؿ ٙيـ٤ٞ
ؾً ًَ٘ٛٝاىل ٚن َٔٚ ًٞٝنإ ْاٝ٥اّ العٝؿ ايًك ١ؾً ٝعُـؿ إلُٜـاي٘ ٚيـ ٛالعـؿ سـ
ؾإ ْـ ١ٝايـُ َٔ٪غري َٔ عًُ٘ص .
(1ظ2ظ)3ايٛنا ٌ٥ز :6ب َٔ 8الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع+3ع+8ع.9
( )5 4ايٛنا ٌ٥ز :6ب َٔ 8الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع+10ع.5
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ٖٚف ٙايكٚاٜـات ايًـكٜؿ ١العٓـٗا َـشٝض ايهـٓؿ ٚالعٓـٗا ْـعٝـ َُش ُـٌ
ايُؿٚق دؿاّ ي ٛاؾك٘ َع ايُٓـ ّٛايُـشٝشٖٚ ١ـٞ
اشبُو

ؾ٫ي ٗـا عًـ ٢ثبـٛت

َطًل ايؿٛا٥ؿ ا٫ن هـاالٚ ١ٝايــُذاْٚ ١ٝاْـشٚ ١إٕ ناْـت العٓـٗا

غُ ّٛؾٛا٥ؿ َٓٚاؾع ٫

عَُٗٛا إـ يٝو ؾٗٝا إض٬م  ٚعُٜٚ ّٛهؿَ ٞا

ؾ ٘ٝايعُ ٚ ّٛا٫ض٬م ْظري عَُٛ ّٛثك ١عاعْٚ ١ـِ اٯٜـ ١ايًـكٜؿ ١ال ككٜـع
َ كؿّ ؾ ٬ؾكم ال
نُـــا  ٫ؾـــكم

إن ؿاؾ ٠ايكالض ا٫ن هـاالٚ ٞالـ

ايؿا٥ـــؿ ٠ا٫ن هـــاال ١ٝالــ

اهلؿٜـٚ ١ازبـا٥م ٠اجملاْٝـ١

اي ذـــاقات ٚايُـــٓاعات ٚا٭عُـــاٍ

ٚايمقاعٚ ١عبٖٛا ٚالعٓٗا َُٓ ّٛالاشبُٚ ّٛمجٝعٗا ؾاغٌ ذبت إض٬م
َع رب ٠عاعٚ ١ايِٓ ايككآْ ٞسٝح ْٗا ؾا٥ؿَ ٠ه هـب ١نـٛا ٤ايكًًٝـٚ ١ايهـجري٠
ؾ ه ْٛ ٟٛاع ايؿٛا٥ؿ الربن ١عُ ّٛط نٌ َا ؾاؾصالٌ ٜعِ ٖفا ايـِٓ الٛثـل
(ايؿٛا٥ؿ اجملاْ َٔ )١ٝؾ ٕٚايـهاٍ العـؿ ٚقـٛع ؾا ٠ايعُـٚ ّٛيـٗاؾ ٠ايُٓـّٛ
ال ؿكق ١الإقاؾم٘ ٜٓ ٫ٚكّ الايعُ ّٛقٛي٘ :طَٔ قً ٚ ٌٝنجريص ؾاْـ٘ معُـ ِٝزبٗـ١
الكؿاق ٓ ٜ ٫اؾَ ٢ع ان ظٗاق ايعُ َٔ ّٛسٝح ا٭ْـٛاع َ ٚـٓاف ا٫نـ ؿاؾ- ٠
ا٫ن هاالٚ ١ٝايـُذاْ - ١ٝؾاْٗا مً ك ٞذبت عٓٛإ ط ؾـاؾ ايٓاىصٚانـ ؿاؾٚا َـٔ
قً ٚ ٌٝنـجري ؾ ًـهٝو العٓـِٗ
نإ العٝـاق

)(1

ايعُـ ّٛيٮْـٛاع ٚا٭َـٓاف عذٝـع اـا

ؾٗـِ سـاؾٜجِٗ (ٖ )ـ ٛايؿٗـِ ايعـك ارـاٚق ٟإـ ْٗـِ اـا

يك ٞايَٛ ِٗٝثل عاع : ١اشبُو ط نٌ َا ؾاؾ ايٓاىص ؾُٗٛا ايعَُٔ ّٛ
سٝح ا٭ْ ٛاع ْٚكٚب ا٫ن ؿاؾات َٚـٔ سٝـح الكـؿاق طَـٔ قًٝـٌ  ٚنـجريص
ٚايعكف ايعاّ ٜ ٫يؾؾ

ؾٗـِ ْـٛاع ايؿٛا٥ـؿ نُـا ٜؿُٗـ ٕٛعُـ ّٛالكـؿاق َـٔ

قٛي٘ :طَٔ قً ٌٝا ٚنجريص مأنٝؿاّ يًعُ ّٛط نٌ َا ؾاؾ ايٓـاىص ٚمٛنـع١
ؾا٥كم٘ ٚيٝو قٛي٘ طَٔ قً ٚ ٌٝنجري ص ربُُٝاّ  ٚمٓٝٝكاّ يؿا٥ك ٠ايعُـّٛ
( )1الكمك ٢مككٜك حبح اشبُو يًؿك ٘ٝايهٝؿ ضبُؿ ايكٚساْ( ٞقا) .162 :

قٚاٜات مخو ؾاٌْ ال)215(.......................................... ١ْ٪

غُ ّٛدٗ ١ايكً ٚ ١ايهجكًُٜ ٫ٚ ٠ض َٓعاّ إلْعكاؾ ايعُ ّٛالـؿٚاّ َـٔ سٝـح
ْٛاع ا٫ن ؿاؾَٚ ٠طًل ايؿٛا٥ؿ .
ٖف ٙايكٚاٜات ايعًك ٠مِٓٓ ايٗٝا عًكات ايكٚاٜات البجٛث١

(ايٛنـا)ٌ٥

الــٛاب قهــُ ١اشبُــو ٚ

الــٛاب ا٭ْؿــاٍ ٚايــيت ٜؿٗــِ َٓٗــا اي ــُؿكٚغ١ٝ

ازبًُ َٔ ١ثبٛت اشبُو

َطًل ايؿٛا٥ؿ ٚالهانع ٚالٓاؾع ْظري َـشٝش١

ٜــْٛو

)(1

َٚــشٝش)3( ١اسبــاقخ ايــف ٟغاضــع اَ٫ــاّ ايُــاؾم ( )الكٛيــ٘:

طإ يٓا َٛا َٔ ّ٫غ٬ت ٚدباقات ٚعب ٛـيو ٚقؿ عًُـت إ يـو ؾٗٝـا سكـاص
ٚغريٖا نجري دؿاّ ؾكادع .
ٚقؿ يهٌ مجع عًَ ٢شٝش ١عً ٞالٔ َٗمٜاق ايـُطٛي ١الـٌ مـكى العٓـِٗ
ايعٌُ الٗا يػُٛا العض َٓـاَٗٓٝا يهـٔ َـع اي أَـٌ
يؿُٗٗا َشٝشاّ مم ٍٚا٫يها٫ت الطكٚس١
ايعاًَ ٞؾإ نجرياّ َٔ الٓاَ

َٓـاَٗٓٝا ٚاي ٛدـ٘

(َٓ ك ٢ازبُـإ) يًًـٝؼ سهـٔ

ايػآَٜٓ ١بػ ٞؾُٗٗا عًْٗ ٢ا يٝهت سهاَاّ

يكع ١ٝإهل ١ٝنً ١ٝس  ٢مه ٕٛغكٜب ١الٌ ٖ ٞإعُاٍ يً ١ٜ٫ٛايــُذعٛيٚ ١إَـؿاق
سهاّ َٛيْ ١ٜٛاالع َٔ ١ايٜ٫ٛـ ١اي ًـكٜع ١ٝايعظُـ ٢ايــُذعٛي ١ٯٍ الٝـت ضبُـؿ

( ) Œإق ٓ ٗا الُـًش ١ايٛق ٝـ ١ــــ ايٓٛعٝـ ٚ ١ايؿٜٝٓـ ١ـــ ٚاَ٫ـاّ ازبـٛاؾ()
عكف الايـًُُشٚ ١الـُا مك ٓـَ ٘ٝـٔ ا٭سهـاّ ايهـًطاْ ١ٝالٛيٜٛـ ١ايــُ٪ق َ ١ـٔ
إنكا

نجك اشبُو ٚإالكاٜ ٤هري َٓ٘  ٖٛٚسك٘ ٚي٘ نًطٓ ١يكع ١ٝعً ٘ٝنُا قؿ

مُٓٓت ايُشٝش : ١سهاَ ّا نًٝـ ١اهلٝـ ١مبـؿ ٚيًٓـاظك ايعـاقف الـ ٤٬ؾـٜ ٬بكـ٢
ثـُ ١إيهاٍ

ايُشٝش ١ميٓع َٔ ايعٌُ الٗا ْ ٫ٚكٜؿ ايؿغٍٛ

اي ؿُ ٌٝنجك

َٔ ٖف ٙاإلٜـُا ٠٤ايعُٝك. ١
ٚايـشاٌَ مـعاْـؿ ايكٚاٜات ايهجري ٠عً ٢ثبٛت ايـػُو
( )3 1ايٛنا ٌ٥ز 6ب َٔ 4االٛاب ا٭ْؿاٍ :ع+6ع.9
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ٚالٓـاؾع ٚا٫قالــاع ٚم٪نــؿٖا آٜــ ١اشبُــو ـا ؾٗٝــا َــٔ ايؿ٫يــ ١ايٛنــٝع ١ايــيت
مكؿَت طَا غُٓ ِ َٔ ي٤ٞص ؾـإ إْٓـُاّ ٖـف ٙاْ٫ـاؾ ١طَـٔ يـ٤ٞص اىل
نًُ ١طغِٓص م٪نؿ ايعُٚ ّٛنع ١ال عًل ٚمشٛي ٘ ٝؾ ؿٝؿ اٯ ٕ ١ٜنًُـا ٜهـٕٛ
غُٓاّ ٚؾا٥ؿٜ ٠ظؿك الٗا الهًـ ٜٚؿٛل الاسبُ ٍٛعًٗٝا ٖ َ ٞعًـل اشبُـو الـِّٓ
ايككإٓ  :طَـا غُٓـ ِ َـٔ يـ٧ٝص الـٌ ٚالؿ٫يـ ١ايهـٓ ١ايكطعٝـ ١الطٗـكٚ ٠امجـاع
ايطا٥ؿ ١نُا مب

مما َُُٜٓٚ ٢هٔ ٕ ْكْٚ :ٍٛـٛع اسبهـِ ْٚٚـٛع إْ هـاالل٘

اىل ايـُفٖع ٜػ ،عٔ مؿُ ٌٝا٫ن ؿ ٍ٫الأنجك َٔ ٖفا ايـُكؿاق .
ٚقؿ مشٌُ ْٛٚع معًل اشبُو الايؿٛا٥ؿ اإلن هاال ٖٞٚ ١ٝا٫قالاع ٚالٓاؾع
ال ُٛي ١اييت مشٌُ الازبٗؿ ٚا٫ن هاب ْظري ؾٛا٥ؿ ايُٓاعات  ٚايمقاعات ٚ
اي ذاقات  ٚاإلداقات عٔ عُاٍ َٓ ٚاؾع عٝإ  ٚسٝال ٠الباسات ا٭ًَ١ٝ
ؿ ؾٗٝاٖ .فا ٖـ ٛالـؿي ٍٛايــُطاالك ٞيًُٓـّٛ
اييت ًُٜ ٫هٗا سؿٌ ٫ٚسل ٭س ٍ
ايًــكٜؿٚ ١هلــا َــؿي ٍٛإي ماَــٚ ٞاْــض ٖــ ٛؾ٫ي ٗــا عًــ ٢يــم ّٚؾؾــع اشبُــو
ٚسكَ ١سبه٘ عٔ َه شكٚ ٘ٝعؿّ ايعؿ ٛعٓ٘ ٚعؿّ ذبًًٝـ٘ ٚنـٝأم ٞاي شـؿخ
عٔ ٖفا ايـ٬لّ ٖٚـٌ ثــَُ ١ـا ٜـؿٍ عًـ ٢غ٬ؾـ٘ عـ ،ثبـٛت ايعؿـٚ ٛاي شًٝـٌ
عَُٛاّ  ٚغَُٛاّ ٚي٘ َشٌ َٓانع ٜأم ٞاي عكا ي٘ ؾ. ٘ٝ
ٖٓٚا الـشٛخ  ٚمؿكٜعات مكمبط الٗفا ايهبع ْعكْٗا مباعاّ :
البحث األول  :يف عنوم الفوائد .
قؿ مب

َٔ عكا ايُٓ ّٛمعًٝل اشبُو عً ٢عٓٛإ اإلؾاؾٚ ٠ا٫ن ؿاؾ٠

عَُٛاّ ٚـنكت العض ايُٓ ّٛان ؿاؾات َع ١ٓٝنػ٬ت ٚدباقات ٚعبـ ٛـيـو
ي هٔ ٜظٗك َٔ م بع ؾ ا ٣ٚؾكٗآ٥ا قغِ اغ ٬ؾٗا ٜٚبؿ ٚاغ ُـاّ ايؿٛا٥ـؿ ـا
ؾ ٘ٝدٗؿ ٚمعع الكُؿ مشُ ٌٝايكالض ْٚهُٗٝا (ايؿٛا٥ؿ ا٫ن هاالْ )١ٝظري قالاع
اي ذاقات ٚايُٓاعات ٚا٫دـاقات ٚؾٛا٥ـؿ ايمقاعـات ٚسٝـال ٠الباسـات َـع
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ايههٛت عٔ (ايؿٛا٥ؿ اجملاْ )١ٝاييت يٝو ؾٗٝـا دٗـؿ ٚمعـع ٖٚـ ٞؾٛا٥ـؿ متًـو
عٓؿ سُٛهلا

ايٝؿ َـٔ ؾ ٕٚدٗـؿ نهـع  ٚمعـع ناهلؿٜـٚ ١ازبـا٥مٚ ٠اهلبـ١

ٚالاٍ ايـُ ٢َٛال٘ ٚالٓفٚق ي٘ ٚمنا ٤ايٛقـ ايعاّ  ٚاشبـاّ ٚالـرياخ ٚعبٖٛـا
َــٔ ْــٛاع ايؿٛا٥ــؿ ٚالٓــاؾع ال ُٛيــْ ١عــِ العــض ايُٓــ ّٛايًــكعٚ ١ٝالعــض
ٚايؿ ــا ٣ٚايؿكٗٝــ ١م ٓــُٔ معُــ ِٝايؿٛا٥ــؿ يعُــٚ ّٛدــ ٙٛا٫ن ـ ؿاؾٚ ٠مجٝــع
ْٛاعٗا ؾ ًٌُ (ايؿٛا٥ؿ اجملاْ )١ٝناهلؿاٜا ٚالرياخ ٚا٭ٚقاف ٚايٓـفٚق ٚعبٖٛـا
العض ايؿ ا ٣ٚمٓؿَ ٞكؼباّ ثبـٛت اشبُـو

ٖـف ٙايؿٛا٥ـؿ اجملاْٝـ١

ٚالٗـِ

إن ٓطام ايُٓ ّٛايًكٜؿ ١ايُشٝش ١نٓؿاّ ايٛاْـش ١ؾ٫يـ ١ؾاْٗـا الع ُـؿ٠
َكاّ ايؿ ٝا ٚايظاٖك َٔ اٯ ١ٜايًكٜؿ ١طَا غُٓ ِ ي٤ٞص  َٔٚالعض ا٭غباق

)(1

) (1الع رب ٠نٓؿ ّا ايٛاْـش ١ؾ٫يـ ١عًـ ٢معًـل اشبُـو الهـٌ َـا ؾـاؾ ايٓـاى العـؿ
إن جٓا ٤ال ٖٛ ١ْ٪عُ ّٛاي عًل ٚؾغ(ٍٛايؿٛا٥ؿ اجملاْ)١ٝعَُٛاّ

ايِٓ ايككآْٞ

 ٬العَُٗٛـا عًـ ٢معًـل اشبُـو الهـٌ ؾا٥ـؿ ٠إَ ٫ـا غـكز
ٚاسبؿٜج ٞؾ هـ ٕٛؾيـّ ٝ
الايؿيٜٚ ٌٝشهٔ اي عكا يـػُْٛ ّٛاع (ايؿٛا٥ؿ ايـُذاْ ْٚ )١ٝعكا هلـا
مباعاّ ُْٔ ْكا :
األوىل :الـهبة والـهدية والـحائزة .
ايـُكُٛؾ َٔ ازبا٥مٚ ٠الكاؾ َٓٗـا سهـع ايؿٗـِ ايعـك ايــُشاٚق ٟايعـاّ
ٖ ٞايعطٚ ١ٝايهكاَ ١الاي ١ٝاييت متٓض قباٍ َٛقـ مج ٚ ٌٝعٌُ َكغٛب ؾ.٘ٝ
ٚالكاؾ َـٔ اهلؿٜـ : ١ايــُاٍ  ٚايــُ اع البـفٍٚ

َٓانـب ١ضببٛالـ ١ناهلـؿاٜا

البفٚيــٓ ١انــب ١ايــمٚاز  ٚايهــؿك  ٚايمٜــاق ٠يًًُــاٖؿ الًــكؾ ٚ ١ايٓذــاع
ايؿقان ٚ ١عبٖٛا َٔ الٓانبات اييت  ٜعاقف عكٝ٥٬اّ اي ٗـاؾ ٟؾٗٝـا معـبرياّ عـٔ
ايـُشب ٚ ١ايعًك ٚ ١ايُؿاق. ١
()1ايٛنا ٌ٥ز 6ب َٔ 4الٛاب ا ْ٫كاٍ +ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع+1ع+5+6ع.7
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ٚاهلبْ ٖٞ ١شَ ٛـٔ ايعطـا ٤ايــُذاْ ٜ ٫ ٞكٝـؿ ٓانـبَٛ ٚ ١قــ ٜٚ .ذُـع
مُاَٗا( :ايؿا٥ؿ ٠ايـُذاْٚ )١ٝايعطا ٤ايـػاي َٔ ٞازبٗؿ ٚاي عع.
ٚدـٛب اشبُـو ٚمعًكـ٘ الٗـف ٙايؿٛا٥ـؿ ٚايعطاٜـا

ٚقؿ ٚقع اشبـ٬ف ؾكٗٝـ ّا

معـٝ

ايـُذاْ ١ٝنُا إغ ًؿت نًُـامِٗ
عؿَ٘ ؾٝظٗك دًٝاّ َٔ إالٔ إؾقٜو
ايك ٍٛالعؿّ ٚدٛب اشبُو
ال ٛايُ٬ع اسبًيب

ايؿ ٝـا الًـٗٛقٚ ٠دـٛب اشبُـو ٚ

ايهكا٥ك -عًَ ٢ا سهٝت عباقم٘  -يٗك٠

اهلبٚ ١اهلؿ ْ٘ ٚ ١ٜمل ٜؿت الٛدٛب اشبُو إ٫

ن اال٘ (ايها ) الُٓٝا قؿ ٜظٗك َٔ ايـُشكل (ايـُع رب)

ٚايًــٗٝؿ (ايــؿقٚى)  -عًــَ ٢ــاسه -ٞيــٗك ٠ؾ ٝــا الٛدــٛب اشبُــو ْٚهــب١
ايكــ ٍٛالعــؿّ ٚدٛالــ٘ اىل العــض ا٭َــشاب  ٜٚشُــٌ عــؿّ ْٚــٛع ايؿ ــ٣ٛ
الًٗٛق ٠ال

ال كؿَ

ٚقؿ ٚقع اشب٬ف ال

ا٭ٚاغك ٜٓاّ.

ٚالٗــِ َ٬سظــ ١ايــؿي ٌٝالع ــرب ٚايُٓــ ّٛايًــكعٚ ١ٝعٓــؿْا ُْــّٛ
َ عؿؾ ٠عًـ ٢إثبـ ات اشبُـو

اهلؿٜـٚ ١ازبـا٥مٚ ٠مل  ٜشكـل اعـكاا ايؿكٗـا٤

ايكؿَا ٤عٔ َؿاؾٖا يٛدٛؾ ايعاٌَ ُْٓٗٛا ٖفا عً ٢ؾكا اإلي ماّ الايك ٟ
الًـــٗٛق نـــًٛناّ إد ٗاؾٜـــاّ َـــٔ ٕ إعـــكاا ا٭َـــشاب -عَُٛـــاّ ٫نـــُٝا
ايــُ كؿَ

َــِٓٗ  -عــٔ اشبــرب ايُــشٝض َٛدـع يٓــعـ اشبــرب ٚنــكٛض٘ عــٔ

اسبذٚ ١ٝايـُػ اق -نُا ْٚشٓاٙ
إعكاا ايؿكٗا ٤ايـ ُ كؿَ

َباسح ا٭َ : ٍٛغرب ايٛاسـؿٖ -ـٕ ٛ

عـٔ اشبـرب ايُـشٝض ٖـَٓ ٛبـ٘ َٚكيـؿ اىل ْـكٚق٠

اي شكل عٔ ايٛاقع ٚاي ؿشِ عٔ اسبل ٚاسبكٝكـ ١ايُـاؾق ٠عـٔ ٖـٌ ايعُـُ١
(ًَٛات اهلل عً٫ )ِٗٝس ُاٍ غًٌ

ايهٓؿ ْ ٚعـ

َعــاقا  ٚعبــ ٛـيــو َــٔ ؾٜ ٕ ٕٚهــ ٕٛاإلعــكاا

ايؿ٫يٚ ١ايظٗٛق ٚ
ْؿهــ٘ نانــكاّ يًهــٓؿ

ايُشٝض َ ٚاْعاّ عٔ ا٭غف الايظٗٛق اـا نإ ماَاّ َامل ٜجبت الاْع ايؿاغًٚ ٞ
اشباقدٜ ٚ ٞظٗك العؿ اي شكل .
ثِ اْ٘ قؿ ٜه ؿٍ عً ٢عؿّ ثبٛت اشبُو

اهلؿٚ ١ٜازبا٥مٚ ٠اهلب ١الكُٛق
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ايُٓ ّٛعٔ إثبات عُ َ ّٛعًـل اشبُـو  ٚإمجاهلـا ٚعـؿّ ظٗـٛق مشٛهلـا
يًٗؿٚ ١ٜاهلبٚ ١ازبا٥م ٠ؾ٪ٝغف الايكـؿق ال ـٝكٔ َٓٗـا ٖـ( ٛايؿٛا٥ـؿ اإلن هـاال)١ٝ
ايــيت  ٜشكــل ؾٗٝــا قُــؿ اسبُــ ٍٛعًــ ٢الــاٍ ٚالــفٍ ازبٗــؿ ي شُــُُٜٚ ً٘ٝهــٔ
مٛنٝؿ عـؿّ ٚدـٛب مػُٝهـٗا -ايؿٛا٥ـؿ اجملاْٝـ - ١الأْـ٘ يٛنـإ اشبُـو ثاال ـاّ
اهلؿاٜا لَٔ العَُٛ

يهإ ايـشهِ ًَٗٛقاّ َٚعكٚؾاّ ٚمٓاقً٘ ايكٚا ٠نجرياّ ٚلا

ٚقع ؾ ٘ٝإغ ٬ف ايؿ ٝا ثِ يٛيو
ٚدــٛب اشبُــو

ايٛدٛب َهٔ دـكاَ ٤ـٌ ايـرباَ ٠٤ـٔ

ايؿٛا٥ــؿ ايـــُه شًَُ ١ــٔ ؾ ٕٚإن هــاب ٚدٗــؿ ٚقُــؿ

مشُ ٌٝايـُاٍ ناهلبٚ ١اهلؿ. ١ٜ
ٜٚكؾّ - ّ٫ٚ : ٙاْ٘  ٫قُٛق

ؾ٫ي ١ايِٓ ايككآْـ ٞايعـاّطٚاعًُٛا ٕ َـا

غُٓ ِ َٔ يـ٤ٞص عًـ ٢معًـل اشبُـو العُـَ ّٛـا غـِٓ اْ٫هـإ ٚانـ ؿاؾ َـٔ
يــ ٤ٞقًٝــٌ  ٚنــجري ٫ٚقُــٛق
ايعاَ ١طاشبُو

ؾ٫يــ ١العــض ُْــ ّٛا٭ساؾٜــح الع ــرب٠

نٌ َا ؾاؾ ايٓـاى َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجريص ٚـيـو يظٗٛقٖـا-

ال َٔ ٤٬غري إمجاٍ ٚقـؿ نـبل مككٜبٗـا -

عُـ ّٛاي عًـل الهـٌ غـِٓ ٚؾا٥ـؿ٠

نٛا ٤الُشٛال ١الازبٗؿ ٚاشباي َٔ ١ٝالفٍ ازبٗؿ( ايؿٛا٥ؿ ا٫ن هاالٚ ١ٝايـُذاْ)١ٝ
ؾٝش از عؿّ ٚدٛب اشبُو

ؾا٥ؿَ ٍ٠ا اىل ؾي ٌٝطبكز عٔ ايعُ.ّٛ

ٚثاْٝاّ -اْ٘ مٛدؿ ُْ ّٛغاَ ١الاهلؿ ١ٜايعظٚ ١ُٝازبا٥م ٠اشبطري - ٠مِٓٓ
اىل ايُٓ ّٛايعاَٚ ١مؿٍ عًـ ٢ايٛدـٛب ٚنـٝأم ٞعكْـٗا ٚذبكٝـل َؿاؾٖـا
ْٚأغــف ؿاؾٖــا إضُٓ٦اْ ـاّ ٚٚثٛق ـاّ ماَ ـاّ ْٚــؿؾع إيــهاٍ عــؿّ ايًــٗك٠
ايـُعَُٛ

( )سٝح ٕ اهلؿٚ ١ٜازبا٥م ٠ايهبري ٠يٝهت َشٌ ا٫ال  ٤٬نجرياّ

نشاٍ(اإلقاَـــ ١يًُـــ )٠٬يٓ ٝـــض اسبهـــِ
ايٛدٛب العؿّ إي ٗاق ايٛدٛب
ٖفا ايٛد٘

لَــٔ

لَـــِٓٗ ًٜٚــ ٗك ٜٚهــ ؿٍ يعـــؿّ

عُٛقِٖ (ْ )عِ ميهـٔ ا٫نـ ٓاؾ اىل

اهلؿاٜا ايعاؾ ١ٜايٝهري ٠يًٛٝعٗا ٚمؿاٚهلا .

ٚقؿ ُٜـه ؿٍ عًٚ ٢دٛب ايـػُو

اهلبْٚ ١ـشٖٛا الإؾقادٗا ذبت عٓٛإ
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اي ههع ٚاإلن هاب الًشاظ نْٗٛـا َعاًَـ ١ذب ـاز اىل قبـٚ ٍٛؾٝـ٘ دٗـؿ ٚقُـؿ
اسبُ ٍٛعًَ ٢اٍ ْ ٚؿع ؾ ُري اهلبْٛ ١عاّ َٔ اي ههع ٚمٓؿقز ذبت عُّٛ
ايُٓٚ ّٛايؿ ا ٣ٚال ؿك ١عً ٢معًل اشبُو الايؿٛا٥ؿ اله هب. ١
ٜٚكؾ عً :٘ٝإٕ دعٌ اهلب ١ايـُش اد ١اىل ايكبْٛ ٍٛعاّ َـٔ اي ههـع ٚقُـؿ
اسبُ ٍٛعً ٢الاٍ َٖ ٛك غكٜع ٚان ؿ ٍ٫عذٝع ٚعبْ َٔ ٛـٝل اشبٓـام
ا٫ن ـ ؿَٓ ٍ٫ــاؾاّ اىل ْــ٘ ُٜ ٫ــض ؾيــ ّ٬ٝإ ٫إـا ســكل إغ ُــاّ اشبُــو
الايؿٛا٥ؿ ا٫ن هاال ١ٝؾ ٕٚاجملاْ ١ٝاييت  ٫م ٛؾك عً ٢دٗؿ ٚمعع ٚقُؿ اسبٍُٛ
عً ٢الاٍ ٚإسكال َعع َه عُع العٝؿ عٔ ظٛاٖك ايُٓـ ّٛايؿايـ ١عًـ٢
ٚدٛب اشبُو ؾُٝا غِٓ اْ٫هإ ٚإن ؿاؾ َٔ ؾٚ ٕٚدٛؾ ؾيٚ ٌٝاْض عًـ٢
ا٫غ ُـــاّ يٝـــأمٖ ٞـــفا ا٫نـــ ؿ ٍ٫ايػكٜـــع اـ ْ ٫ـــِ ٚاْـــض عًـــ٢
ا٫غ ُاّ حبٝح ميٓع عٔ ايعُ ٫ٚ ّٛامجاع َٓعكؿ عً ٢ا٫غ ُـاّ حبٝـح
ٜهًـ معبؿاّ عٔ ا٫غ ُـاّ يٝـأم ٞا٫نـ ؿ ٍ٫ايػكٜـع ٚ .الاغ ُـاقٕ ٜهؿٓٝـا
ايعُــٚ ّٛغُــ ّٛالعــض ايكٚاٜــات ايُــشٝش ١ؾيــَ ّ٬ٝع ــرباّ عًــٚ ٢دــٛب
اشبُو

اهلؿاٜا ايعظٚ ١ُٝازبٛا٥م اشبطريٜٓٚ ٠بػـ٬َ ٞسظـٖ ١ـف ٜٔايـؿيًٝ

 ايعاّ ٚايـػاّ: -َا ايعُ ّٛؾٗ ٛايِٓ ايككآْٚ ٞاي ًكٜع ايعظ ِٝطٚاعًُٛا إ َا غُٓ ِ َٔ
ي٤ٞص ٚقؿ نبل مككٜع ؾ٫ي ٗا عً ٢معًـل اشبُـو الهـٌ َـاغِٓ اْ٫هـإ َـٔ
ي ٤ٞقً ٚ ٌٝنـجري ٚالعـض )(1ايكٚاٜـات ٚؾٗٝـا الع ـرب ٠نـٓؿاّ ايٛاْـش ١ؾ٫يـ١
عً ٢عُ ّٛمعًل اشبُـو الهـٌ َـا ؾـاؾ ايٓـاى َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجري ٚقـؿ نـبل
معٗٓٝٝـا ٚمككٜــع ؾ٫ي ٗـا ٚاهلبــٚ ١اهلؿٜــٚ ١ازبـا٥مَُ ٠ــاؾٜل ٚاْـش ١لــا غــِٓ
اْ٫هإ ٚان ؿاؾ .
()1ايٛنا: ٌ٥ز: 6ب َٔ 8الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع+7+6+5+1ب َٔ 4الٛاب ا٭ْؿاٍ :ع.8
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َ ٚــا ايُٓــ ّٛاشباَــ ١الاهلؿٜــٖٚ ١ــ َ ٞعــؿؾ ٠إ ٕ ٫اسبذــ ١يــكعاّ َٓٗــا
َع ربمإ نً اُٖا مجبت اشبُو

غُ ّٛاهلؿ ١ٜايهـبريٚ ٠ازبـا٥م ٠اشبطـري٠

َٚك َٓ ٢ؿٗ ّٛايكٝؿ ؾٗٝا -سهبُا ًْ ـمّ َـش ٘ ٕ -مبكـ ٢اهلؿٜـ ١ايطؿٝؿـٚ ١
اي٬عظُٝــٚ ١ازبــا٥م ٠ايٝهــري ٚ ٠اي٬غطــري ٠عًــَ ٢ــٌ ايــربا ٚ ٠٤إن ُــشاب
عؿّ ايٛدٛب ل ّ٫قبٌ ايًكع ٚايًكٜعٚ ١ايـُع ربمإ :
 َــشٝش ١عًــ ٞالــٔ َٗمٜــاق ايــيت مٓــُٓت سهاَ ـاّ الايٜ٫ٛــ ١اي ًــكٜع١ٝٚايهًطٓ ١ايًكع ١ٝايـُ٪ق  ١ايـُذعٛي ١يإلَاّ ازبٛاؾ (ٚ )مٓـُٓت سهاَـاّ
يــكع ١ٝإهلٝــ ١نًٝــ ١عَُٝٛــَٗٓ ١ــا قٛيــ٘

َكــاّ معــؿاؾ (ايػٓــاٚ ِ٥ايؿٛا٥ــؿ) :

طٚازبـا٥مَ ٠ـٔ اْ٫هـإ يإلْهـإ ايـيت هلـا غطـك ص

)(1

 ٟايـيت هلـا قـؿق نـبري

ٚظاٖك ايكٝؿ ٖ ٛا٫سيال َٔ ازبا٥م ٠اييت  ٫غطك هلا ٚيٝهت الكؿق نبري ٚإ٫
نإ ـنك ايكٝؿ يػٛاّ ٛ ُٜ ٫قـع َـؿٚق ٙعـٔ العُـ ّٛؾٝهـ ٕٛيًكٝـؿ الـأغٛـ
ايِّٓ ايُشٝض َؿٗ - ّٛعًَ ٢ا إي مَٓاٙ

ا٭َـٚ ٍٛؾاقـاّ ٭نـ اـْا ايــُشكل

(قؿٚ - )ٙمْٝٛش٘ :
إٕ ٖف ٙايُشٝش ١الُؿؾ الٝإ العض ْٛاع ايؿٛا٥ؿ اييت  ٜعًـل الٗـا اشبُـو
ٚمؿٝؿ  -الـشهع ؾ٫ي ٗا الطاالك - ١ٝثبـٛت ايــػُو يــشُ ١غاَـَ ١ـٔ ضبٝعـ١
ازبا٥م ٖٞٚ ٠ايٛادؿ ٠يَٛــ(اشبطك :ايكـؿق ايهـبري) ٚمؿٝـؿ  -حبهـع ايؿ٫يـ١
الؿٗ ١َٝٛيًكٝؿ -عؿّ ثبٛت سهِ اشبُو

َطًل ازبا٥مٚ ٠ضبٝعّٗٝا عٓ ٢عؿّ

ؾ٫ي ١ايُشٝش ١عً ٢ثبٛت سهِ اشبُو ٚعؿّ ؾ٫ي ٗا عً ٢عؿّ ثبٛم٘ الًشاظ
ازبا٥م ٠غري اشبطري - ٠ؾاقؿ ٠ايكٝؿ الأغٛـ

ايُشٝشٚ -١س٦ٓٝفٍ ْٓؿـ ٞثبـٛت

اشبُو عٔ غري اسبُ ١اشباَ َٔ - ١ضبٝع ٞازبا٥مٚ ٠ايهكاَـ ١الايٝـ - ١الأَـٌ
ايرباٚ َٔ ٠٤دٛب اشبُو يًًو ؾ ٘ٝس٦ٓٝف ْٓ ٚؿ ٘ٝالأٌَ ايعؿّ ل.ّ٫
()1ايٛنا: ٌ٥ز: 6ب َٔ 8الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع.5
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ٚالٗــفا اي ككٜــع ٜٓــؿؾع َــا ساٚيــ٘ ن ـ اـْا) (1اي ــُشكل (قــؿ)ٙ
ا٫ن ؿ ٍ٫عًٚ ٢دـٛب اشبُـو
ضكٜك

الشجــ٘ َــٔ

غـري ايــػطري َـٔ ازبـٛا٥م ٚاهلـؿاٜا الأسـؿ

 :إَا العؿّ ايك ٍٛالايؿٌُ  ٚالاإلض٬م

الك ١ٝا٭غباق .

ٚمْٛــٝض ؾؾعــ٘  -ّ٫ٚ :اْــ٘  ٫مٛدــؿ قٚاٜــَ ١ع ــرب ٠ايهــٓؿ مُجبل ـت الإض٬قٗــا
اشبُــو

نــٌ ٖؿٜــٚ ١دــا٥م ٠س ــ ُٜ ٢ـ ُِّ ا٫ن ـ ؿ ٍ٫الــايكدٛع ايٗٝــا َ ٚــا

ايكٚا ١ٜايـُطًك ١نُٛثك ١عاع١ط نٌ َا ؾـاؾ ايٓـاى َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجريص

) (2

ؾٗ ٞمعِّ اهلـؿاٜا ايطؿٝؿـٚ ١ازبـٛا٥م ايٝهـري ٠إْ ٫ـ٘ َـع مكٝٝـؿ ٖـف ٙايُـشٝش١
ٚالع رب ٠اي٬سكٜ ٫ ١بكٚ ٢ثٛم الإقاؾ ٠ا٫ض٬م الًشـاظ اهلـؿاٜا ٚازبـٛا٥م س ـ٢
ايطؿٝؿــ ١ايٝهــري ٠ؾًٝــو

ثبــٛت اشبُــو ؾٗٝــا ٜٓٚؿــ ٢الأَــٌ ايــربا ٚ ٠٤عــؿّ

ايٛدٛب ل ّ٫الٌ ٜٓؿ ٢الؿي( ٌٝيٛنـإ يبـإ) ال ككٜـع :إٕ اهلؿٜـ ١ايٝهـريَ ٠ـٔ
ا٭َــٛاٍ ايًــا٥ع ١ال ؿاٚيــٚ ١يــ ٛنــإ ٜذــع مػُٝهــٗا يًــاع اي ــشهِ ٚإي ـ ٗك
عُٛق العُٚ )Œ( َٛمهامل ايؿكٗا ٤عًٚ ٘ٝمل ؽب ًؿٛا ؾُـٔ إغـ ٬ؾِٗ

ٚنهٛت ايـُ كؿَ

قطعٝاّ عٓ٘ ْه هًـ عؿّ ايٛدٛب .

ٚثاْٝاّ -إٕ عؿّ ايك ٍٛالايؿٌُ ال

اشبطريٚ ٠ايٝهري ٠مل ُٜشكل قطعٝاّ ٚعً٢

ؾكا إسكالٜٓ ٫ ٙؿع ٚايٓاؾع إسكال ا٫مجاع ٚايك ٍٛالعؿّ ايؿٌُ نايؿاّ عٔ
ق  ٟالعُٚ )(ّٛؾ ْ٘ٚغك ايك اؾ َٔ دٗات .
بَ -ع رب ٠ال ٞالُري اييت مُٓٓت ن٪اٍ ايُـاؾم ( )عـٔ ٖؿٜـ ١مبًـؼ
يؿ ٞؾقِٖ  ٚقٌ  ٚنجك ٌٖ عً ٘ٝؾٗٝا اشبُو؟ ٚقؿ ن ع(: )طاشبُـو
ـيــوص ٖٚــ ٞمــؿٍ الــ ٤٬عًــٚ ٢دــٛب اشبُــو

ايــُه ٍٚ٪عٓــ٘ ٖٚ -ــٞ

اهلؿ ١ٜاشبطري ٠سٝح نأٍ عٔ ٖؿ ١ٜعظ ١ُٝمبًؼ( يؿ ٞؾقٖـِ  ٚقـٌ  ٚنجـك)
(َ)1ه ٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ن اب اشبُو.211 :
()2ايٛنا : ٌ٥ز:6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع.6
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ٖٚفا قؿق عظ ِٝيٝو الايٝهري  ٖٞٚمعاؾٍ
َٚ ١٦مخه

لَآْا َا ٜكـكب َـٔ يــ ٚثـ٬خ

ؾ٫ٚقاّ ٖٚف ٙاهلؿ ١ٜايهـبريَ ٚ ٠ـا قاقالٗـا  -قـٌ  ٚنجـكٖ -ـٞ

َشط ايه٪اٍ َ ٖٞٚشط ازبٛاب العُ َٞٛالإثبات اشبُـو َـٔ ؾ ٕٚؾ٫يـ١
الع رب ٠عً ٢سهِ َا ؾْٗٚا َـٔ اهلـؿاٜا ايٝهـري ٠ايطؿٝؿـٚ ١س٦ٓٝـف إٕ مل ٜجبـت
الؿي ٌٝعاّ َ ٚطًل  ٚعبُٖٛا ٚ -دـٛب اشبُـو
ايٝهريٚ ٠سٌُ ايًو
ٚقؿ إْكطع

نـٌ ٖؿٜـٚ ١دـا٥م ٠س ـ٢

ايٛدٛب ْؿٓٝا ٙالأٌَ ايربا ٚ ٠٤عـؿّ ايٛدـٛب لّ٫

اهلؿ ١ٜاشبطريٚ ٠اْكًع ٜكٓٝاّ الايٛدٛب ٚالكٝت اهلؿ ١ٜاي٬غطـري٠

عً ٌَ ٢ايعؿّ ل. ّ٫
ٖٚف ٙايكٚا (1) ١ٜقؿ قٚاٖا إالٔ إؾقٜو َٔ ن اب َُشُؿ الٔ عً ٞالٔ َشبٛب
َشبٛب ايف ٟنإ عٓؿ ٙالـػط ايًٝؼ ايطٛن ٞايف ٟي٘ ضكٜل َشٝض اىل االـٔ
َشبٛب ؾ ه ٕٛايكٚاَ ١ٜشٝش ١اىل َُشُؿ الٔ عً ٞالٔ َشبـٛب ٖٚـٜ ٛكٜٗٚـا
عٔ (

ؿ الٔ ٖ )ٍ٬عٔ قداٍ َشاع ُُٜ ٫هٔ غُمِٖ َٚ ّ٬االـٔ ٖـٍ٬

َشٌ ايـػ٬ف

مٛثٝك٘  ٚمٓعٝؿ٘ ٜٚككب عٓؿْا قب ٍٛقٚا ٘ ٜإع ُـاؾاّ عًـ٢

مُكٜض يٝؼ ايكدايٝ

ٚ ٚثـكِٗ  -ع ،ايٓذاي -ٞالأْ٘ (َايـض ايكٚا )١ٜقغِ

إمـؿام ازبُٝع عًـ ٢ؾهـاؾ ؾٜٓـ٘ ٚإع كـاؾٙل ؾاْـ٘ ٜٓ ٫ـكّ الكبـ ٍٛقٚا ٜـ٘ إـا سـكل
َــؿم َكايــ٘ َ ٚــ٬ع قٚا ٜــ٘ ٚقــؿ سكلْــاَ ٙــٔ ؾٗكنــت ايٓذايــٚ ٞؾٝــ٘
مؿُ ٌٝنٚ ّ٬ايهاٍ ٚدٛاب ْكد ٘٦يـُشٌ آغـك ٚ .الاغ ُـاق  :ايهـٓؿ عٓـؿْا
َع رب ٚايؿ٫يٚ ١اْش ١عً ٢ثبٛت اشبُو
دـٚ -ثـُ ١قٚا ١ٜثايج ١مجبت اشبُـو
ٜمٜؿ ايـُك١ٜٚ

اهلؿ ١ٜايعظ ١ُٝغاَ. ١
َطًـل ازبـا٥مٖٚ ٠ـ ٞقٚاٜـ (2) ١االـٔ

( َ ٍٛايها ) ٜهأٍ ؾٗٝا عٔ ايؿا٥ؿَٚ ٠ا سؿٖا ..؟ ؾه ع :

( :)1ايٛنا : ٌ٥ز : 6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع.8
( )2 1ايٛنا ٌ٥ز 6ب َٔ 8االٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع+6ع.10
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مذاق َٔ ٠قالـشٗا ٚسكخ العـؿ ايػـكاّ  ٚدا٥ــم٠ص

طايؿا٥ؿَ ٠ـُا ٜؿٝؿ ايٝو

ٖٚــَ ٞطًكــ ١مع ـِّ اشبطــريٚ ٠ايٝهــريٚ ٠الٓــُ ١ُٝنــ ٕٛايهــ٪اٍ عــٔ َْٛــٛع
اشبُو ٜؿِٗ ٚدٛال٘

نٌ دـا٥م ٠إ ٕ ٫ايكٚاٜـَ ١ـٔ سٝـح ايهـٓؿ ْـعٝؿ٫ ١

ُُٜهٔ ايكن ٕٛايٗٝا سذ ١عً ٢سهِ يكع ٞإهلًَٓٚ ٞأ ْعؿٗا  :دٗاي ١االٔ
ٜمٜؿ َع إُْاقٖا َـٔ ؾ ٕٚإسـكال َـؿٚقٖا عـٔ العُـ )( ّٛس ـٜٛ ٢ثـل
ؿاؾٖا ٜ ٚطُ ٔ٦اىل إض٬قٗا طازبا٥م٠ص .
ٚال شٌُ ق ٠ٛان ظٗاق ٚدٛب اشبُو

اهلؿ ١ٜايطؿٝؿٚ ١ازبا٥م ٠اشبطري٠

عكؾاّ  -اييت هلا قؿق نبري نأيـ ؾ٫ٚق  -ؾ ٕٚايــٗؿ ١ٜايٝهـري ٚ ٠غـري ايعظُٝـ١
ٚؾ ٕٚازبا٥م ٠ايطؿٝؿ ٚ ١ال ٛنط ٚ ١اي٬غطريٚ ٠اهلل ايعامل حبكا٥ل ا٭سهاّ.
َ ٚــا ايُــؿقات الٓؿٚالــ - ١ايٝهــري ٚ ٠ايهــجريٖٚ - ٠ــ ٞايــيت مُــكف اىل
ايؿكــكاٚ ٤ار ـــاد

ٚايهــاً٥

الأٜـــؿ ِٜٗؾإْٗــا ال ُـــاّ ؾكاؾٖــا َُٚـــاؾٜكٗا

َُؿام(ايؿا٥ؿ ٠اجملاْ ٚ )١ٝطنٌ َا ؾاؾ ايٓاى َٔ قًٝـٌ  ٚنـجري اشبُـوص
ٖٚف ٙايُؿقات مًب٘ ايـٗب١

نْٗٛا عط ١ٝصباْٚ ١ٝمؿيم عٓٗا

قُؿ اي كـكب

اىل اهلل العطاٖ٤ا ٚؾؾعٗا اىل ايؿكري ٚسهُٗا اإلْؿقاز ذبت إض٬قات ٚدٛب
م ػُٝو ايؿا٥ؿٚ ٠مل ربكز عٓٗا الُٓٝا اهلؿٚ ١ٜازبا٥م ٠قؿ غكدت عٔ ايعُـّٛ
ٚاغ ِ ٚدٛب اشبُو ؾٗٝا خبُـ ّٛايعظُٝـٚ ١اشبطـريٚ . ٠عًٝـ٘ اـا ؾـاا
عٔ الٖ َٔ ١ْ٪ف ٙايُؿقات ٚساٍ اسبٚ ٍٛدع ربُٝه٘ إلْطبـام عُـ ّٛاٯٜـ١
ايًكٜؿ ١العض ا٭ساؾٜح ايًكٜؿ ١عًٗٝا  .ثِ ْبشح :
الـنال الـنوصى به أو الـنال الـنهذور له أو نَناء الوقف .
ٖــفْ ٙــٛاع َــٔ اي ًُٝــو اي ــُذاْٚ ٞايؿا٥ــؿ ٠الايٝــٚ ١الــاٍ الٓــفٚق ٭ســؿ
عَُٛاّ نـإٔ ٜٓـفق َـا ّ٫هلـامش ٚ ٞيؿكٝـ٘ ثـِ ٜٓطبـل عًٝـ٘ ؾٝكبٓـ٘ ًُٜٚهـ٘ ٚ
ايـُٓفٚق ٭سؿٍ الاشبُ ّٛنإٔ ٜٓفق َا َ ٚ ّ٫اعـاّ شبُـ ّٛلٜـؿ ؾٝكبٓـ٘ ثـِ
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ًُٜه٘ ٚالاٍ الٛقٛف يعٓٛإ  ٚدٗـ ١مٓطبـل عًٝـ٘ ٜٚكـبض منـاٚ ٙ٤ميًهـ٘
الٛقٛف ٭سؿٍ غَُٛاّ نايٛقـ ايفق ٟيطبكات ٜٚهٕٛ

ٚ

ضبكَٓ ١شُكاّ ؾٝـ٘

ٜٛ ٚدؿ َع٘ يكٜو ؾٝكبض منا ٤ايٛقـ اشباّ ٚميًهـ٘ ٚالـاٍ ايــُ ٢َٛيـ٘
العؿ ٚؾا ٠ايـُ : َٞٛقؿ مه ٕٛاي ١َٝٛعٗؿ ١ٜالإٔ ٜعٗؿ اْ٫هـإ يَٛـ ٘ٝإعطـا٤
لٜؿ العؿ ايٛؾا ٠نفاَ -ا َ ٚ ٫اعاّ – ثِ ميٛت ؾٝكـبض الـاٍ ايــُ ٢َٛالـ٘ ٖٚـٛ
ؾا٥ؿَ ٠ذاْٚ ١ٝقـؿ مهـ ٕٛايَٛـ ١ٝم ًُٝهٝـ ١الـإٔ َٜٛـ ٞسـاٍ سٝامـ٘ الـإٔ ٖـفٙ
ايؿاق  ٚـاى الاٍ يمٜـؿ العـؿ ٚؾامـ٘ ثـِ ُٜـٛت الَٛـٚ ٞمـؿؾع ايـؿاق  ٚعبٖٛـا
ٜٚكبٓٗا ٖٚف ٙؾا٥ؿَ ٠ذاَْ ١ٝـًُٛن.١
ٚسٝح ناْت ٖف ٙا٭َٛاٍ َُاؾٜل (ايؿا٥ؿ ٠اجملاْ )١ٝعٓـؿَا مُـري ممًٛنـ١
ؾ ٓؿقز ذبت عُ ٚ ّٛإض٬م َا ؾٍّ عًٚ ٢دـٛب اشبُـو ؾُٝـا غـِٓ اْ٫هـإ
َٔ يَٚ ٤ٞا ان ؿاؾ َٔ ٙقً ٚ ٌٝنجري ْ َٔٚكٚب ايؿا٥ؿ.٠
يهٔ قؿ ًٜهٌ عً ٢عُ ّٛاسبهِ يًؿٛا٥ؿ اجملاْْ ١ٝظري الـاٍ الٖٛـٛب ٚالـاٍ
ايـُ ٢َٛال٘  ٚالاٍ الٓفٚق ي٘ ٚمنا ٤ايٛقـ ايعاّ  ٚاشباّ :اْ٘ يـ ٛنـإ ثبـٛت
اشبُو ؾٗٝا َـشٝشاّ ٚاقعـاّ يُـاق

لَـٔ العُـَ )( َٛعكٚؾـاّ ًَـٗٛقاّ

ٚمٓاقً ٘ ايكٚاٛ َ ٠امكاّ ٚياع اسبهِ ٚـاع ٚظٗك يًعٝإ ٚمل ؽب ًـ ؾ ٘ٝإثٓإ.
ٜٚؿؾع٘ :إ اهلؿ ١ٜايهبريٚ ٠ازبـا٥م ٠اشبطـريٚ ٠الـاٍ ايــُ ٢َٛالـ٘ ٚالٓـفٚق
ٚايٛقـ يٝهت ضبٌ ا٫ال  ٤٬نجرياّ نشاٍ ا٫قاَ١

ايُ ٠٬س ٜ ٢عـكف اسبهـِ

ٗ ًٜٚك ٜٚه كك ثِ ٜه هًـ عؿّ ايٛدٛب َٔ عؿّ إن ًٗاق ايٛدٛب لَإ
العُــَٛ

ٚعُــٛقِٖ ٚمي ٓــع ٚقــٛع ا٫غــ ٬ف ايؿ ــٛا ٞ٥عــاؾ ٠الــٌ ٖــفٙ

ا٭َٛاٍ اله ؿاؾْ ٠اؾق ٠اي شكل غاقداّ ٚميهٔ ٚقٛع اإلغ ٬ف ؾٗٝا ٚغُٛا
سهُٗا

عُٛق العَُٛ

(ًَٛات اهلل عً. )ِٗٝ

ٚالإغ ُاق ٖ :ف ٙا٭َٛاٍ اله ؿاؾ ٠يٝهت َٛقؾ ؾي( ٌٝيٛنإ يبإ) .
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تَخنيص الـنال الـنوروث :
قــؿ إغ ًؿــت ؾ ــا ٣ٚؾكٗآ٥ــا(قا)

ٚدــٛب مخــو الــاٍ ايــُٛقٚخ ٚ

عؿّ ٚدٛال٘ عً ٢قٛاٍ :ثايجٗا اي ؿُ ٌٝال

إقخ ضب هع ٛ ٜقع عاؾ ٠نـاإلقخ

َٔ ب  ٚاالٔ  ٚلٚد ّ ٚ ١ؾـ ٬مخـو ؾٝـ٘ ٚالـ

إقخ غـري ضب هـع ؾٝذـع

ربُٝه٘  ٖٛٚا٫قخ ايٛ َ٬قع عـاؾَٚ ٠ـا يـٝو الايــشهبإ َـٔ ؾ ٕٚمكٝـؿ الكٝـؿ
ن ٣ٛعؿّ مٛقع ا٫قخ عاؾ ٠نإٔ ميٛت ي٘ عِ  ٚغاٍ  ٚاالٔ ٖفا  ٚاالٔ ـاى
َــع ٫ٚؾٚ ٙعا ً٥ــ٘

ســاؾخ َــكٚقٚ ٟ

ليــماٍ  ٚعبــ ٛـيــو َــٔ ا٭قــؿاق

اإلهل ١ٝحبٝح مل ٜبل ي٘ ٚاقخ قكٜع إٖ ٫ـٖٚ ٛـفا اي ؿُـٖ ٌٝـ ٛايظـاٖك َـٔ
ايؿي ٌٝالع رب  ٖٛٚالػ اق .
ٚقؿ ٜه ؿٍ عًٚ ٢دٛب مخو اإلقخ َطًكاّ  ٖٛٚ -قـَ ٍٛـأثٛق عـٔ الـٞ
ايُــ٬ع اسبًــيب
٫ٚقٜع

(ايهــا )  -الــُا ؾٍّ َــٔ الطًكــات

ن ٕٛالرياخ ؾا٥ؿٜ ٠ؿٝؿٖا الهًـ ؾٝذع عً ٘ٝمخهٗا .

ٖٚفا ا٫ن ؿٚ ٍ٫اقؾ عٓؿْا

الرياخ غري ار هع ال ٬ايـهاٍ َٚـٔ ؾٕٚ

َــاْع ؾٝــ٘ عــٔ ايكدــٛع اىل الطًكــات ٚيــٝو ٚاقؾاّ
دٗ

نــٌ غــِٓ ٚؾا٥ــؿ٠

َاْع

الــرياخ ار هــع َــٔ

عٔ إْطبام الطًكات ٚإثبامٗا يٛدٛب اشبُو ؾ: ٘ٝ

ا٭ٚىل  :إٕ ايـُرياخ ايـُش هع  ٖٛٚايـُ ٛقع عـاؾَ ٠ـٔ ب  ٚ ّ ٚاالـٔ
 ٚلٚز  ٚلٚد َٔ ١ا٭َٛق ايعاَ ١ايبً٣ٛ

نٌ لَإ َٚهإ ْظري ا٫قاَ١

ايُٚ ٠٬ي ٛنإ ٚدـٛب اشبُـو ثاال ـاّ ؾٝـ٘ ٚاقعـاّ يظٗـك ٚالـإ ٚعـكف ٚيـاع
ٚاي ٗك

لَـٔ العُـَٛ

(ٚ )اىل َٜٓٛـا َٚـاق َـٔ ا٭سهـاّ ايٛاْـش١

ٚمل مهٔ َٔ ا٭سهاّ اشب٬ؾ ١ٝؾٝه ٕٛعؿّ ْٛٚع ٚدٛب (مخـو الـرياخ
ايـُش هع) ٚعؿّ إي ٗاقٚ ٚ ٙقٛع اشب٬ف ؾَ ٘ٝاق ٠عؿّ ثبٛم٘ ٚاقعاّ.
َ ٚا ايـُرياخ ايَُ٬ش هع ؾْٗ ٛاؾق اي شـكل  ٫مأم ٞؾ ٘ٝا٭َاق ٠ايـُفنٛق٠
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ؾ ٬نايؿ ١ٝهلا عٔ عؿّ ثبٛت اشبُو ؾ. ٘ٝ
ايجاَْ : ١ٝشٝش ١عً ٞالٔ َٗمٜاق ٚقؿ ؾيت الْٛٛع عً ٢ثبٛت اشبُـو
ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؿ َُ َٔٚاؾٜكٗا الَُٓٛـ ١ؾٗٝـا :طالـرياخ ايـف ٫ ٟؼب هـع
َٔ غـري ب  ٫ٚإالـٔ) (1ص ؾـإ ٖـفا ايكٝـؿ ظـاٖك ايؿ٫يـ ١عًـ ٢اإلسـيال ٜ ٚـؿٍ
الْٛٛع عً ٕ ٢اإلقخ ايـُش هع غـري َشهـ ّٛالٛدـٛب اشبُـو ٚإ ٫يــُا
قـ ّٝؿ (ايـُرياخ ايٛادع مػُٝه٘) العؿّ سهباْ٘ ٚمٛقع٘ .
ٚقؿ مُ ٓعـ ؾ٫يـ ١ايكٚاٜـ ١ايُـشٝشَ ١ـٔ دٗـ ١غُـٛا العـض َٓـاَٗٓٝا
ؾ هَُ ٕٛذًُُٜ ٫ ١ض اإلن ٓاؾ ايٗٝـا َٚـع اي ٓـمٍ ٚمهـً ِٝالٝاْٗـا ُُٜهـٔ ٕ
ٜؿّع ٢إعكاا ا٭َشاب عٔ َؿاؾٖا اي ؿُ. ًٞٝ
ٜٚــكؾ - ّ٫ٚ : ٙاْــ٘ اـا ْظكْــا اىل َٓــاَ

ايكٚاٜــْ ١ظــك ٠ؾاسُــ ١عكؾٓــا ٕ

اجملُٛعــ ١ا٭ٚىل َــٔ َٓــاَٗٓٝا ٖــ ٞسهــاّ ٖــ ٞثاْٜٛــٝ ٜ٫ٚ ١ــ ١عُــٌ اَ٫ــاّ
( ٘ ٜ٫ٚ )اي ًكٜع ١ٝال٪ق  ١الايٓهب ١لا ٖ ٛسك٘ ٚي٘  ١ٜ٫ٚعً -٘ٝع ،مخـو
ايؿٛا٥ؿ ثِ معكا اَ٫اّ

ايُٓـ ايجاْ َٔ ٞالهامب ١٭سهاّ يـكع ١ٝإهلٝـ١

نًٚ ١ٝقؿ دا ٤ايِٓ اله ؿٍ ال٘

ايكهِ ايجاْٖٚ ٞـٚ ٛاْـض ايؿ٫يـ ١يـٝو

ؾ ٘ٝغُٛا  ٚإمجاٍ ُٜٓع عٔ اإلن ؿ ٍ٫ال٘ .
ٚثاْٝاّ -إٕ اي ؿُ ٌٝايظاٖك َٔ ايكٚاَ ١ٜهـهٛت عٓـ٘

نًُـات ال كـؿَ

الٌ يعٌ ا٭ٚا٥ـٌ مل  ٜعكْـٛا شبُـو الـرياخ َطًكـ ّا ْعـِ معـكا اسبًـيب
(ايها ) يجبٛت مخو الرياخ ٚمعكبـ٘ االـٔ إؾقٜـو

ايهـكا٥ك ْٚؿـٚ ٢دـٛب

اشبُو ؾٚ ٘ٝلعِ اْ٘ مل ٜفنك ايٛدٛب سؿ َٔ َشاالٓا ن ٣ٛاسبًيب َٓٚـ٘
ٜٓكؿع ٜٓٚذً ٞعؿّ ذبكل اإلعكاا عٔ ايُشٝشٚ ١عؿّ ٖذكٖا عُ ّ٬يٝهٕٛ
نانك ّا هلا َٓٚعؿ ّا عًَ ٢بٓـ ٢الًـٗٛق َـٛيّ ٝا يهـٔ يـ ٛؾـكا ذبككـ٘ دمَـ ّا
()1ايٛنا : ٌ٥ز 6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع.5
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ؾاإلعكاا عٓؿْا َكيؿ يً شكل َٓٚب٘ عًـ ٢إس ُـاٍ ٚدـٛؾ غًـٌ

ايهـٓؿ ٚ

ايؿ٫ي ٜ ١طًع اي ؿشِ ٚاي شكٝل ٚمل ْذؿ َا ٜٛدع ا٫ضُٓ٦إ الــػًً٘ ٝ
 ٚمٓعٝؿ٘

نٓؿ ايكٚاٚ ١ٜ

ؾ٫ي ٗا ْعِ قؿ يهٌ عًٗٝـا العـض ا٭دـ٤٬

يهٓٗــا ايــها٫ت مؿكــؿ اي ـ ؿشِ اي ــاّ ٚاي أَــٌ ايؿــاسِ ٚاي ؿهــك اي شكٝكــٞ
ايكَ

ال٪ؾ ٟاىل اإلساض ١الكَٛل سؿٜجِٗ ٚإياقات قٚاٜـ ِٗ ٫ٚالـؿ يًؿكٝـ٘

اركــل َــٔ انــ ٓطام ايُٓــ ّٛايًــكعٚ ١ٝؾٗــِ غَُٛــٝامٗا ْٚــِ العــض
ســـاؾٜجِٗ اىل العـــض ٚقـــكا ٠٤ســـاؾٜجِٗ الـــكٚع ْـــاظك ٠يـ ــشا٫مِٗ َهـ ـ ٛعب١
٭ســٛاهلِ َٗٓٚــا مُــؿَ( ِٜٗــًٛات اهلل عًــ )ِٗٝسٝاْــاّ إلعُــاٍ ايٜ٫ٛــ١
ايًـكع ١ٝال٪ق ــ ١ايــُذعٛي ١هلــِ َــٔ اهلل نـبشاْ٘ ؾاْــ٘  ٜذًــ ٢مُــؿ ٟاَ٫ــاّ
ٖفا اشبرب ايُشٝض إلعُاٍ  ٘ ٜ٫ٚايًكٜعٚ ١ٝإَـؿاق ٙسهاَـاّ

ازبٛاؾ()

الاي ١ٜ٫ٛاي ًكٜع ١ٝايـُ٪ق  ١مبعاّ يًُُـًش ١ايمَٓٝـ ١اشباَـ ١غـري الهـ ُك ٠ؾهـإ
ٚا٥ــٌ اشبـرب َــٔ ٖــفا ايبــاب ٚس٦ٓٝــف ٜٓ ٫ـكّ ٖــفا الؿ٫يــ ١ايــػرب َ ٚــؿٚقٙ
الًشاظ ايـُٓاَ

اي٬سك١

ايكهِ ايجاْ َٔ ٞالهامبٚ ١اييت م ُؿ ٣ي ؿهري آ١ٜ

ايػٓٚ ١ُٝالٝإ َُاؾٜل (ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؿ)اييت ٚدع اهلل اشبُـو ؾٗٝـا سهُـاّ
إهلٝاّ نًٝاّ عَُٝٛاّ عً ٢نٌ َهًـ ٚقؿ ال ّٔٝاَ٫اّ (َ )ـٔ َُـاؾٜل(ايػٓاِ٥
ٚايؿٛا٥ؿ) :طايـُرياخ ايفٜ ٫ ٟش هع َٔ غري ب  ٫ٚاالٔص .
ٚالاغ ُاق :قكا ٠٤الهامب ١الكٚع َهـ ٛعب ١٭سـٛاهلِ معطـ ٞنْٗٛـا َ ُـؿ١ٜ
يبٝإ قهُ

َٔ ا٭سهاّ  :قهـِ ٜـب

اي ًكٜعٚ ١ٝقهِ ٜب

سهاَـاّ ثاْٜٛـ٪َ ١ق ـْ ١االعـَ ١ـٔ ايٜ٫ٛـ١

سهاَاّ ٚي ١ٝؾاَٗٓٚ ١ُٝ٥ا َاعبٔ ؾ ٫ٚ ٘ٝايهاٍ .

ٖفا نً٘ الًشاظ ن ٕٛالرياخ ؾا٥ؿ ٠ممًٛن ١يًُهًـ ؾ ٝعًل اشبُـو الـاإلقخ
غــري ايـــُُش هع ؾ ٕٚاإلقخ اي ــُش هع َ ٚــا الًشــاظ معًــل اشبُــو الالــاٍ
ايـُٛقٚخ سـاٍ نْٛـ٘ ًَـو َٛقثــ٘ ؾٗـٌ ػبـع عًـ ٢ايــُهًـ ايـٛاقخ مػُٝهـ٘ َـٔ
سٝح نَ ْ٘ٛـًُٛى غريَٛ -ٙقث٘ٚ -قؿ معًل ال٘ اشبُو ساٍ نًَ ْ٘ٛو َٛقّثـ٘ يـش
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اْ كاي٘ اي ٘ٝؾٗفا َْٛٛع آغك ْكيع عكْ٘ ٖٓا  َٔٚاهلل اي ٛؾٝل :
اـا عًِ ايٛاقخ ٕ َٛقث٘ مل ٪ٜؾ مخو َٛاي٘ ٬َ ٚنـ٘ ايـيت مكنٗـا عٓـؿ
َٛم٘ ٚدع إغكاز مخو ايع

ٚقؿ ؾ ـ ٢الٗـفا اسبهـِ  -اسبـؿٜح مؿكٜعـ٘ -

مجع َٔ ا٭ٚاغك (قؿِٖ) .
ٚيــــٝو ايٛدــــ٘ َــــا دــــا٤

(ايــ ــُه ُهو :زَ )525: 9ــــٔ اي ُهــــو

الا٫ن ُــشاب ؾيــ ّ٬ٝعًــ ٢الكــا ٤اشبُــو ؾُٝــا مكنــ٘ الــٛقخ سٝــح قــاٍ ٫( :
َك ٓ ٞيهكٛض٘ الايـُٛت ٚنـؿ ٢الا٫ن ـُشاب ؾيـ ّ٬ٝعًـ ٢الــكاٚ . )ٙ٤ـيــو
يـعؿّ ايـًو ايـُُشض إلدكا ٤ا٫ن ُشاب ٚا٫ن ؿ ٍ٫نُا نٓ ٝض .
الــٌ ايٛدــ٘ ؾٝــ٘ ٖ :ــ ٕ ٛاله ـ ؿاؾ َــٔ العــض ايُٓــ (1)ّٛايًــكعٚ ١ٝؾٗٝــا
ا٭َٛاٍ الػٓٚ ١َٛالهـ ؿاؾ٠

َشٝض ايهٓؿ ْٖٚ ٛع اشبُو هلل ٚيكنٛي٘ ..

ْظري آ ١ٜايػِٓ طؾإٔ هلل مخه٘..ص ا٭ْؿاٍ  ٟ 41يٝو الػٓـٚ ّٛالهـ ؿاؾ نًـ٘
يًػامن اله ؿٝؿ الٌ مخه٘ هلل ٚيكنـٛي٘  ٚ ..قالعـ ١مخـاى يـ٘ ْٚظـري َع ـرب٠
عاع : ١اشبُو ط نٌ َا ؾـاؾ ايٓـاى َـٔ قًٝـٌ  ٚنـجريص ؾـإ ظـاٖك ( )
ايظكؾْٚ ٖٛ ١ٝع اشبُو عً ٢الاٍ اله ؿاؾ ْٚظري َع رب ٠عُاق طؾُٝـا ؽبـكز
َــٔ العــاؾٕ ٚايبشــك ٚايػُٓٝــٚ ١اسبــ ٍ٬الػـ ًط الــاسبكاّ اـا مل ٜعــكف َــاسب٘
ٚايهٓٛل اشبُوص ٚظاٖك ٖف ٙاي عبريات ْٚع اشبُـو عًـٖ ٢ـف ٙا٭َـٛاٍ :
ؾُٝـا غـِٓ َ ٚـا إنـ ؿاؾ ايٓـاى ٚؾُٝــا ؽبـكز َـٔ العـاؾٕ َ ٚـٔ ايبشــك ..ا
ؾ هٖ ٕٛف ٙا٭َٛاٍ ًَين ١ال

اقالاب اشبُو ٚال

ايػامن اله ؿٝؿ هلا ٖٚفا

ا٫يياى ٜبكـ ٢اـا عُـ ٢الهًــ ٚمل ؽبـكز مخهـ٘  ٚمل ٜؿؾعـ٘ ٭قالاالـ٘ َـٔ
ؾٜ ٕ ٕٚك ٓ ٞالٛت ايطاق ٤ٟعًـ ٢الهًــ لٚاٍ ايًـكنٜٛ ٫ٚ ١دـع ًَـو
ايٛقث ١ي ُاّ ايين ١اييت ؾٗٝا مخو اهلـامشٝ

إـ  ٫ؾيٝـٌ عًـ ٢نـك ٛاسبـل

()1ايٛنا : ٌ٥ز: 6ب  َٔ 8االٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو:ع+6ب 3ع.1
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ٚلٚاي٘  ٚعً ٢إْ كاي٘ عِٓٗ الـُٛت الهًــ اىل ٚقث ـ٘ ؾـإ ايــُٛت ايطـاق٨
٫سكاّ ٜه ٛدع إْ ؿا ٤اي هايٝـ عٔ الٝت ٫سكاّ ٜ ٫ٚك ٓـ ٞلٚاٍ ايًـكنٚ ١
ٜ ٫ـُٓع ايـُٛت َٔ الكا ٤ايًكن ١الاي ١ٝالْٛـٛع ١يـكعاّ سـاٍ سٝامـ٘ ٚاغ ٓاَـ٘
ٚإؾاؾم٘ .
ٖ َٔٚفا اي ككٜع ايـُ٪ؾ ٟيإلضُٓ٦إ البكا ٤ايًـكن ١لـا العـؿ َـٛت الهًــ
 ٜذًــْ ٢ــ٘ ٫يــو

الكــا ٤ايًــكنٚ ١

الكــا ٤اشبُــو ٭قالاالــ٘ ْــُٔ ايينــ١

الٛقٚثٚ ١سٝـح ٫يـو ؾـَ ٬ذـك ٣يإلن ُـشاب س ـٜ ٢هـ ؿٍ الـ٘ -نُـا
ايـُه ُهوٖ . -فا ٜٓٚبػ ٞمؿُ ٌٝايُٛق ايٛاقؾٖٓ ٠ا :ؾاْ٘ قؿ ٜيى ع

الاٍ

ايـُ عًل يًػُو ٚقؿ ٜيى عْٗٛا ٚقؿ م ًـ ؾ ًػٌ ـَ ٘ الاشبُو ؾٜٓاّ :
 -اـا مــكى الٝــت ع ـ

الــاٍ ال عًــل الــ٘ اشبُــو ْــُٔ َٛايــ٘ َٚك ٓــ٢

ايكاعؿ ٠الكا ٤اشبُو ٚان ُكاق معًك٘ الع
إغكاد٘ مهًٝؿـ ّا عًـ ٢ايٛقثـ ١٭ْٗـا عـ

الاٍ لا العؿ َٛت الهًــ ٚٚدـٛب
َـاٍ ْٚـع اشبُـو عًٗٝـا ٚمعًـل الٗـا

ؾٛدع اغكاد٘ ٚالؿكٚا عًِ ايٛقث ١العؿّ ؾا ٘٥ؾٝشكّ عً ِٗٝاي ُـكف
ايين ١ي عًل سل قالاب اشبُو ؾٗٝا ٜ ٫ٚشٌ هلِ اي ُكف إ ٫العؿ إغكاد٘.
ب-اـا نإ الٝت قؿ عاٚا ساٍ سٝام٘ َع عـ
ؾيى عٛا ايع
ٚع

الـاٍ ال عًـل الـ٘ اشبُـو

ٚالؿهلا نُا ي ٛالاع العؿٕ اله ػكز  ٚايـكالض الهـ ؿاؾ الٓكـؿ

َاٍ ٖٚفا غايع اي شكل ي عاقف اي عاٚا ال

عً ٢ساهلا ٚسٝح نإ اشبُو َْٛٛعاّ عً ٢ايع

ا٭َٛاٍ ٚعؿّ الكاٗ٥ـا
َ عًكـاّ الٗـا ٚقـؿ إْ كًـت

عٓ٘ الؿ ٕٚاؾا ٤سـل اشبُـو ٭قالاالـ٘ ٚم ـٛاىل عـاؾ ٠اي عاْٚـات َـٔ ؾ ٕٚؾا٤
اسبــل ٚقــؿ  ٫م ــٛاىل ٚعًــ ٢نــ ٬اي كــؿٜكٜ ٜٔهــاؾ ٜعــؿ إْ كــاٍ ايع ـ

ال عًكــ١

يًػُــو عٓــ٘ البٝــع  ٚعبــٚ ٙٛؼبهــع عكؾـاّ َُــؿام (اإلمــ٬ف) شبُــو ايع ـ
الًشاظ معفق غف مخو ايع

اييت إْ كًت الالعا ١ْٚاىل غري َٔ ٚدـع عًٝـ٘

ربُٝهٗا  َٔ ٫ :الهًـ ايٓاقـٌ الؿعـٌ عُـٝاْ٘ ٚمُـكؾ ٙعًـَ ٢ـ ٙ٫ٛالـيى ؾؾـع
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اشبُو ايٛادـع َ ٫ٚـٔ ايــُٓ كٌ ايٝـ٘ يــذًٗ٘ ال عًـل ايــػُو  ٚعُـٝاْ٘
ٚس٦ٓٝفٍ اـا مشكل اإلم٬ف عكؾاّ يمّ إْ كاٍ اشبُو َٔ ايعـ

اىل ايفَـ – ١ـَـ١

الهًـ ا٭ ٍٚايفْ ٟكٌ ايع  -ؾ ًـ ػٌ ـَ ـ٘ الــػُو ايعـ  -مخـو قٗ ُٝـا
 ّٜٛؾؾع اشبُو عً ٢ايـُبٓ ٢ايـُػ اق
دـ -اـا مًؿت ع

معٝ

لَٔ ُْإ ايـُ ًـ .

الاٍ ال عًل الٗا اشبُو مًؿـاّ سكٝكٝـاّ الـاسيام  ٚغـكم

 ٚنٌ  ٚعب ٛـيو ًٜٚشـل الـ٘  :اي ًــ اإلع بـاق ٟايعـك ٖٚـَ ٛـا نـبل
ايُٛق ٠ايهاالكَٚ . ١ك ٓ ٢ايكاعؿ ٠إي ػاٍ ـَ ١الهًـ ُْٚاْ٘ يبـؿٍ مخـو
ايعـ

–َــج ٚ ّ٬قُٝــًٜٚ -١مَــ٘ إغــكاز ايٛقثــ ١اشبُــو َــٔ مكنــ ١الٝــت إال ــؿا٤م

نها٥ك ايؿ ٕٜٛاييت ربكز َٔ ٌَ ايين ١قبـٌ قهـُ ٗا الـ

ايٛقثـ ١سهـبُا ؾٍّ

ايِٓ ايككآْ ٞايًكٜـ ط َِْْأ َب ْعدِأ َوصِيمةَأيُىصَىأبِهَغأَوْأدَ ْيََص ايٓهاٚ 11: ٤العـض
ُْ (1) ّٛايهٓ ١الطٗك ٠ايؿاي ١عً ٢يم ّٚاغكاز ايؿ ٜٔقبٌ مٛلٜعٗا َرياثاّ.
ٖٓٚــا ْــب

َــٛقم

ـات سهُ ـ

ُٖــا َــٛقما الهًـــ ايــٛاقخ ايــفٟ

اْ كًت ي٘ مكن ١الٝت  ٚمٛد٘ اي ٘ٝمهًٝـ إغكاز ايـػُو ُٖٚا :
ا٭ٚىلُٜ ٕ :ــٛت الهًـــ الايـــػُو ثٓــا ٤ايهــٓ ١ايـــػُهٖٚ ١ٝــ ًَ ٛــمّ
الاي ػُٝو َع اؾ ي٘  ٚميٛت ٚقؿ مأغك ربُٝه٘ قغِ سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُه١ٝ
يظــكٚف  ٚعــفاق مهــاَُش ٫ٚ ١ٝقٜــع

ْٚــع اشبُــو ؾ ٜٓـاّ  ٚعٓٝـاّ

مكن ــ٘

ٚٚدٛب إغكاد٘ عً ٢ايٛقث ١مهًٝؿاّ  ٫ٚمأمٖٓ ٞا قٚاٜات اي شً ٌٝظاٖكاّ.
ايجاْ ٕ :١ٝميٛت الهًـ ٚالعً َٔ ّٛساي٘ عؿّ ؾا ٤اشبُو ٚعؿّ إع ٝاؾٙ
ٚي ٛالًشاظ ايهٓ

ا٭غري َٔ ٠عُك ٙيعؿّ إع كاؾ ٚدٛال٘ ٫ ٚع كاؾ ٚدٛال٘ َع

عُٝاْ٘ ٚعؿّ إي ماّ اي ػُـٝو

نـًٛنٜ ٫ٚ ٘ ٝبعـؿ مشـ ٍٛؾيـ ١اي شًٝـٌ

يًٛاقخ ال َٔ٪الع كؿ الايٚ ١ٜ٫ٛاإلَاَ ١اسبكـ ١ٯٍ الٝـت ايكنـ )S(ٍٛؾ هـٕٛ

()1ايٛنا: ٌ٥ز 13ب  َٔ 28الٛاب ايَٛاٜا.
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 ٫عًـ ٢ايـٛاقخ
الاي ١ٝالٛقٚث ١ال عًك ١يًػُـو سـاٍ سٝـا ٠الـٛقخ سـّ ٬

ايع

ال َٔ٪الٛاي ٞك ٓ ٢ؾي ١اي شً ٌٝايـيت ٜـأم ٞايـ هًِ عٓٗـا َؿُـّ٬
حبٛخ اشبُو ٖٚف ٙايُٛق ٠مأمٞ

ٚاغـك

ايُٛق ايج٬ث ١نًٗا ْٚـك: ٍٛ

ٜ ٫بعؿ مش ٍٛؾيـ ١اي شًٝـٌ يًـٛاقخ الـ َٔ٪الع كـؿ الايٜ٫ٛـ ١عٓـؿ إْ كـاٍ
الرياخ اي ٘ٝؾ ه ٕٛايع
نــٛا٤

الاي ١ٝاييت ٖ ٞعٛا ايع

ا٭ٌَ ال عًك ١يًػُو

اي ــشٌ عًــ ٢ايــٛاقخ الــٛايٖٚ ٞهــفا ٜهــ ٕٛاشبُــو ايــؿ ٜٔايــفٟ

إي ػًت ال٘ ـَ ١الٛقخ س ّ٫٬يًٛاقخ الٛايَ ٞرب ايفَ. َ٘ٓ ١
ٖٚفا ايبشح ال ُاّ ؾكٚ ْ٘ٚاقؾ

َٛاقؾ سُ ٍٛايعًِ  ٚا٫ضُٓ٦إ عٓؿ

ايٛاقخ ال عًل اشبُو الأَٛاٍ الٛقخ ٚعؿّ اؾا ٘٥ساٍ سٝام٘ َ ٚا ي ٛسُـٌ
ٌ ؾعٌ

ايظٔ  ٚا٫س ُاٍ العؿّ ا٭ؾا ٤ؾٜ ٬أم ٞايبشح الؿك٫ٚ ْ٘ٚالؿ َٔ

الٛقخ الهًِ عً ٢ايُشٝض ٜ ٫ٚذع يٚ ٤ٞاهلل ايعامل حبكا٥ل سهاَ٘ .
تَخنيص الـنهز وعوض الـخلع :
مل ٜكـــ َــاسع اسبــؿا٥ل (قــؿ )ٙعًــَ ٢ــٔ عــؿّ ايُــؿام

(ايؿٛا٥ــؿ)

ايٛادع ربُٝهٗا ْعِ ؼبه ٢عٔ َاسع ازبٛاٖك(قـؿ )ٙعـؿّ ٙالٗـك ٚعـٛا
اشبًع َٔ (ايؿٛا٥ؿ) ايٛادع مػُٝهٗا
غايع َٔ مأغك عٓ٘ ٚؾاقاّ يًشؿا٥ل

قنـاي ٘ -ظبـا ٠ايعبـاؾٚ -قـؿ غايؿـ٘
عؿّ ٚدٛب اي ػُٝو قـاٍ

اسبـؿا٥ل

(ز( :)353 :12ايُؿام عٛا ايبٓع نجُٔ البٝع ؾٜ ٬ه َٔ ٕٛقب ٌٝايػٓ)١ُٝ
ٚقؿ ْاف مجع َٔ ايؿكٗـا ٤ا٭ٚاغـك :عـٛا اشبًـع اىل ايُـؿام

اسبهـِ

الفنٛق ٖٚفا ٖ ٛايُشٝض .
 َٔ ٫دٗ ١ن( ٕٛايُؿام عٛا ايبٓع) َ ٕ ٚا مأغف ٙالػطٛال َٔ ١الٗك
عكؿ ايٓهاع ٖ َٔ ٛقب ٌٝالعاْٚـ ١عـٔ ايبٓـع الـمعِ ٕ الٗـك عٓـؿ ايعكـ٤٬
ٚال ًكع ٖٛ ١الؿٍ ايمٚدٚ ١ٝعٛا ايبٓع ؾٝه َٔ ٕٛقب( ٌٝمبؿَ ٌٜاٍ الـُاٍ)

ربُٝو الٗك ٚعٛا اشبًع )233(.............................................

ٚيٝو َُؿام (ايؿا٥ؿٚ.)٠ـيو يعؿّ ايؿي ٌٝايًـكع ٞعًـ ٢عْٛـ ١ٝالٗـك عـٔ
ايبٓع  ٚعً ٢إَٓـا ٤ايعْٛـ ١ٝـــ يـ ٛنـًِ ٚدٛؾٖـا عٓـؿ ايــُ ًكع ٚ ١عٓـؿ
ايعك٫ -٤٬نُٝا َع عؿّ ثبٛت ن ٕٛالٗـك قنٓـاّ

عكـؿ ايٓهـاع حبٝـح م ٛقــ

َش ٘ عً ٢ـنك ٙؾ ٘ٝالٌ العكٚف ؾكٗٝاّ ن ٕٛايٓهـاع ًَـٛالاّ الايعباؾٜـٚ ١قـاالّ٬
يكُــؿ اي كــكب اىل اهلل نــبشاْ٘ عٓــؿ اإلقــؿاّ عًٝــ٘ ؾٝبعــؿ دــؿاّ نْٛــ٘ َعاْٚــ١
يكعاّ َ ٫ٚجبت يًُعا ١ْٝٚال

ايـُٗك ٚال

ايبٓع َ. ّ٬

الــٌ َــٔ دٗــ ١غــكٚ -٣يعًــٗا َــكاؾ اسبــؿا٥ل ٚماالعٝــ٘

ايؿ ٝــاٖ : -ــٕ ٞ

اقمهالات ال ًكعٚ ١ايؿكٗا ٤الٌ ٚايعكَ ٤٬ه كك ٠عً ٕ ٢الٗـك

ايـمٚاز ٖـٛ

قباٍ نًع سك ١ٜالك ٚ ٠مكٝؿٖا الكٛٝؾ ايمٚدٚ ١ٝيٛالَٗا ٚقباٍ لٚاٍ إن ك٬هلا
ْؿهٗا ٚاعطاٖ٤ا نًطٓ ١ايمٚد ١ٝيًكدٌ اشباضع عًْ ٢ؿهٗا ٚالٓـعٗا عٓـؿ
إدكا ٤عكؿ ايٓهاع َع٘ ؾ ٬م شكل ايؿا٥ؿٚ ٠اإلؾاؾ ٠ظاٖكاّ ٜٚهـ ٕٛالٗـك ْظـري
ايجُٔ

الٝع ال اع الك ى َاي٘ َٔ ؾ ٕٚقالض ؾاْ٘  ٫ؾا٥ؿ ٫ٚ ٠غِٓ س  ٢ؽبُو.

ٚالاغ ُاق :عؿّ ثبٛت اشبُو

الٗـك عًـ ٢ضبـل ايكاعـؿ ٠يعـؿّ اإلؾـاؾ٠

ٚا٫ن ـ ؿاؾَٚ ٠ك ٓــ ٢ايكاعــؿْ ٠ــ٘ الاْ ؿــا ٤الْٛــٛع -ايؿا٥ــؿ ٜٓ -٠ؿــ ٞسهــِ
ٚدٛب اشبُـو ُُٜٚ .هـٔ مأٜٝـؿ ٙالكٝـاّ نـري ٠ايــُ ًكع ١عًـ ٢عـؿّ مػُـٝو
الٗك  ٚالعؿّ قٝاّ نري ٠ايـُ ًكع ١عً ٢ؾا ٤مخو الٗك .
ْعِ

سذٗ ٝا  ٚاْعكاؾٖا إيهاٍ عظ ِٝمهؿٓٝا َٜ٪ؿاّ  ٫ -ؾي. -ّ٬ٝ

ٖٚهــفا عــٛا اشبًــع ٜ ٫ذــع ؾٝــ٘ اشبُــو  ٚعًــ ٢ضبــل ايكاعــؿ ٠ؾــإ
ا٫قمهال ايؿكٗاٚ ٞ٥ال ًكع ٞعً ٕ ٢الـفٍ الـك  ٠عـٛا اشبًـع يمٚدٗـا قبـاٍ
إنــ عاؾ ٠سكٗ ٜــا َــٔ لٚدٗــا ٚمػًُــٗا َــٔ قٝــٛؾ ايمٚدٝــٚ ١اعــاؾ ٠انــ ك٬هلا اىل
ْؿهٗا ٚعٛؾ نًطٓ ٗا عًْ ٢ؿهٗا ٚعً ٢الٓعٗا عٓؿ اإلمؿام ٚإًْا ٤ايط٬م ؾٗ ٛالفٍ
قباٍ سكٗ ٜا ْظـري الـفٍ ايه ـاب قبـاٍ ث ُـٔ َهـا ٕ ٚيـك ى َايـ٘ َـٔ ؾ ٕٚقالـض  ٚغـف
ايكدٌ عـٛا ايـػـًع قـبـض الالا ٤قؾـع ٜـؿ ٙعٔ ايهًطـٓ ١ايـُػـُْ ١َٛـظري قـبض
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ايجُٔ ايـُها ٟٚيًهًؿ ١عٓؿ الفٍ ايه اب .
ٚس٦ٓٝف ٜه ٕٛالفٍ الٗـك َٚكاالًـ٘ ٜٚهـ ٕٛالـفٍ عـٛا اشبًـع َٚكاالًـ٘ ْظـري
اي ٗاؾ ٟايفٜ ٟع : ،اإلٖؿا ٤قباٍ اإلٖؿاَ ٤ـٔ ؾ ٕٚعْٛـ١ٝ

ايـب

ٚيـفا ٫

مُؿم (ايؿا٥ؿ(ٚ )٠اإلؾـاؾ )٠عًـَ ٢ـا غـف ٙعـٛا اشبًـع  ٚغفمـ٘ َٗـكاّ
لٚادٗا َٚع إْ ؿا ٤الْٛٛع ٚعؿّ َؿق٘  ٜٓؿ ٞاسبهِ الٓ ٛال٘ قٗكاّ .
َٚـ ُا مكؿّ  ٜذً ٢ؾهـاؾ قٝـاى الٗـك عًـ ٢اإلدـاق ٠قـاٍ

ايــُه ُهو

(ز )524 :9العؿ سها ٘ ٜعٔ ايـشؿا٥ل ٕ ايـُٗك عـٛا ايبٓـع ( :يـ ٛنـًِ ٫
ُٜذؿ ٟإـ ٜه ٕٛساي٘ ساٍ ا٭دك ٠اييت ٖ ٞعٛا ايعٌُ) .
ٚؾٝــ٘  -ّ٫ٚ :اْــ٘ إيــهاٍ ٜكمهــم عًــ ٢عْٛــ ١ٝالٗــك عــٔ ايبٓــع ٚيــفا ًٜــمّ
ربُٝه٘ ٭ْ٘ نا٭دك ٠اييت ٖ ٞعٛا ايعٌُ ٚػبع ربُٝهٗا يهٔ قؿ نبل َٓآ
إْهاق ايع ١ْٝٛال

الٗك ٚال

ايبٓع .

ٚثاْ ٝـاّ  -إٕ العــض ايُٓــ (1)ّٛايًــكع ١ٝقــؿ ثب ــت اشبُــو عًــ ٢ايعاَــٌ
الا٭دك( ٠ايُاْع الٝؿ )ٙؾ( ٕٚالٗك) ؾًِ ٜكؾ

غرب ٚيْ ٛـعٝؿاّ ثبـٛت اشبُـو

ؾٚ ٘ٝيعٌ ايهك ٚاْض ٖ َ ٕ ٛعًل ا٭دكَٚ ٠كاالًٗا -ايعُـٌ ايٝـؿ -ٟٚيـٝو
ي٘ ٚدٛؾ  ٫ٚالكآٜ ٫ٚ ٤شؿظ ي٘ ثك ٙايٓؿع ٞإ ٫عٓؿ ايعٌُ َٓٚع ايًـ ٤ٞؾعـّ٬
ؾٝه ـ شل ا٭دــكٚ ٠م شكــل ايؿا٥ــؿ : ٠ؾــاـا مل ٜعُــٌ ٜــفٖع دٗــؿ ٙنــؿ٫ٚ ٣
ٜه ٕٛيـ٘ َكاالـٌ ٚاـا عُـٌ  ٚغـف ا٭دـك ٠الايؿعـٌ َـؿم عكؾـاّ :اْـ٘ إنـ ؿاؾ
ٚػبع ربُٝو َا ؾاؾ َٔ قً ٚ ٌٝنجري الُٓٝا الٗك قباٍ سك ١ٜالك ٚ ٠ان ك٬هلا
ْؿهٗا ٖٚفا ـــ ع ،ان كْ ٍ٬ؿهٗا ٚذبكقٖا َٔ قٛٝؾ ايمٚدٝـ -١يـ٘ ٚدـٛؾ
ٚالكاُُٜٚ ٤هٔ إعبؿاظ٘ اليى ايمٚاز ٚميهٔ اي ٓالٍ عٓ٘ قباٍ َٗك ايمٚدٚ ١ٝميهٔ
إعاؾمـ٘ العؿ الفي٘ الإعـطـا ٤عـٛا ايـػـًع ؾـٗ( ٛي ٤ٞقـباٍ يٚ )٤ٞيـٝو ثـُ١
( )1ايٛنا : ٌ٥ز : 6ب َٔ 8الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو  /ع+ 1ع+3ع. 8
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(ؾا٥ؿ )٠س  ٢ػبع ربُٝهٗا .
َٚـــُا ـنكْــا مــب

عــؿّ ٚدــٛب مػُــٝو( ق ٍٚايـــذٓاٜات) (ٚؾٜــات

ا٫عٓــا )٤اي ــُ ًؿ ١عًــ ٢اْ٫هــإ ايكــاالض ؾإْٗــا َــٛاٍ  ٜــؿاقى ازبــاْ ٞالٗــا
َا ضك َٔ ْكِ ٚدٓا ١ٜعً ٢الؿٕ ايــُذ ،عًٝـ٘  ٚعٓـا ٘٥ؾـ ٬مهـ ٕٛؾا٥ـؿ٠
س  ٜ ٢عًل الٗا ايـػُو  .ثِ ْبشح :
تَخنيص الفائض مو الزكاة والـخنص والصدقات الواجبة :
قؿ ؾكع ا٭ٚاغك(قؿِٖ) ٚدٛب ربُٝو َا ٜمٜؿ عٓؿ اإلْهإ َٔ ايمنٛات
 ٚا٭مخاى ْٛ ٚاع ايُؿقات ا٭غكٜ ٣عَ ،ا ٜؿٓـٌ عـٔ َْ٪ـ ١نـٓ ِٗ ٚ
عٓؿ سً ٍٛق ى ايهٓ ١اشبُهٚ ١ٝمل ٜهٔ هلفا ايؿكع َٔ ثك ظاٖك
ايؿكٗـــا -٤ال كـــؿَ

نًُات

ٚال ـــأغكٚ -ٜٔيعًـــ٘ يٓـــؿق ٠اإلال ٜ٤٬ـــٚ ١مٓـــم ٙاهلـــامشٝ

ٚايؿككا ٤عٔ غف َا ٜمٜؿ عٔ ايـُ ١ْ٪يًٗك  ٚيٗك ٜٔنُا ُٜشه. ٢
ٚقــؿ إغ ًـــ ا٭ٚاغــك ــــ نُــا ٜظٗــك َــٔ م بــع سٛايــ ٞايعــك ٠ٚــــ

ؾ ٝــا

ايٛدٛب  ٚعؿَ٘  ٚا٫س ٝا ؾٚ ٘ٝدٛالٝاّ  ٚان شباالٝاّ ٚايـُِٗ ايٓظك اىل َا
ٜك ٓ ٘ٝايؿي َٔ ٌٝايـشهِ :
ُٜشه ٢عٔ العض ا٭عاظِ (قؿِٖ) اإلن ؿ ٍ٫يعؿّ ٚدٛب اشبُو ؾُٝـا
ٜؿٝض َٔ َ ١ْ٪اهلـامش ٚ ٞايؿكـري ممـا قبٓـ٘ َـٔ اشبُـو  ٚايمنـا ٠الـإٔ ٖـفٙ
ا٭َٛاٍ (ًَو يًهاؾ ٚ ٠ايؿككا ٤ؾهأْ٘ ٜؿؾع ايَ ِٗٝا ٜطًب ْ٘ٛؾًٝـهٌ َـؿم
ايؿا٥ــؿٚ )٠مْٛــٝش٘ :إٕ اله ـ شل س ـ

ٜطايــع الايمنــا ٚ ٠اشبُــو ؾاْــ٘ نُــا

ٜطايع ايؿاَ ٔ٥ؿ ٜ٘ٓالؿ ٜ٘ٓسٝح ٜؿؾع ايَ ٘ٝا ٜطًب٘ ًَ ٖٛٚه٘ ٜ ٚه شك٘ عًٝـ٘
ؾــٜ ٬كــاٍ ٖ :ــفا الــاٍ ؾا٥ــؿ ٠س ــ ٢ػبــع ؾٝــ٘ اشبُــو ٚ .٭دًــ٘ مــأم ٞؾعــ٣ٛ
إُْكاف ؾيٚ ١دٛب ربُٝو ايؿٛا٥ؿ عٔ ٖف ٙايٛد ٙٛايًكع. ١ٝ
ٜٚكؾ عًَٓ :ّ٫ٚ : ٘ٝع عؿّ َؿم (ايؿا٥ـؿ )٠الـشهع ايعكف ايعك ٞ٥٬عً٢
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َا ٜأغف ٙاهلامش ٚ ٞايؿكري َٔ ايمنا ٚ ٠اشبُـو  ٚعبُٖٛـا َـٔ ايُـؿقات
َٓٚع إُْكاف ؾي ١اشبُوطْغأنممْمأَْأءفأص ط نٌ َا ؾاؾ ايٓاىص عٔ
ٖـف ٙالـٛاقؾ الايٝـ ١الـٌ ايٛدـؿإ اشبـاقد ٞايــُشهٛى يـاٖؿ عًـَ ٢ــؿم
(ايؿا٥ؿ(ٚ )٠ايػِٓ) (ٚا٫ن ؿاؾ )٠عكؾاّ عٓؿ ذبكل اإلعطاٚ ٤ا٭غـف ٚإٕ ؾـكا
ايًو

مكمّع ايـًُو يكعاّ  ٚعؿّ ثبـٛت ًَـو ايــُه شل يــُا ٜكبٓـ٘ َـٔ

ايـشكٛم ايًكع ١ٝإَ ٫ا ٜش اد٘ ُٜٚكؾ٘

إس ٝادام٘ .

ٚثاْٝاّ -:إٕ ايٛاْض َٔ ُْـ ّٛايمنـاٚ ٠اشبُـو نـ ٕٛايؿكـري ٚاهلـامشٞ
َُــكؾاّ هلُــا ٜكٓــ ٞالأســؿُٖا  ٚالُٗــا إس ٝادامــ٘ َــٔ ايـــُطعِ ٚايـــًُبو
ٚايـُههٔ ْٚشٖٛا ٜٓٚذـَ ٛـٔ سايـ ١ايؿكـك ٚاسبكَـإ ٚايــذٛع ٚايعـكٚ ٣مل
ٓ ٜــض َــٔ ؾيٝــٌ قــاضع  ٚإضُٓ٦ــاْ ٕ ٞايؿكــري  ٚاهلــامشًُٜ ٞــو ايمنــاٚ ٠
اشبُو ايـُه شل ي٘ ٚايٛاٌَ يٝؿَُٗٓ ٙـا ْعـِ  ٫إيـهاٍ

نُْٗٛـا َُـكؾاّ

هلُا ٚقؿ ٜكاٍ ــ الٌ قاٍ العض الالًه ١ٝايٓٛعٜ - ١ٝعًَ ،هْٛ ١ٝع ايؿكـري يًمنـا٠
 ٚنً ٞاهلامش ٞيـشل ايهاؾ . - ٠يهٔ ؾ ٘ٝإيهاٍ الٌ َٓـع ٖٚهـفا ٜ ٫هـعٓا
اي ُؿٜل ٚاإلـعإ الالًه ١ٝايًػُ ١ٝيعؿّ ايؿي ٌٝايٛاْـض ايهايــ عٓٗـا
ؾي ١اشبُو ٚ

ؾي ١ايمناَ ٚ ٠ا ايُؿقات ايٛادب ١ؾعؿّ الًو ْٚـض الـٌ

ٖ ٛغري ضب ٌُ َ ّ٬إـ يٝهت ًَٖ ٞهاّ يًؿكري س ٜ ٢طًب٘ ؾٝؿؾع ايٝـ٘ ٜٚهـٕٛ
نايؿا ٔ٥ايفٜ ٟطًع ؾ ٜ٘ٓايفًَ ٖٛ ٟه٘ ٜٚؿؾع اي ٘ٝثـِ ُٜ ٫ـؿم ْـ٘ إنـ ؿاؾ
ايؿكري  ٚغِٓ  ٚقالض .
ٚثايجاَّ :ع اي ٓمٍ ٚمهً ٕ ِٝايمناًَ ٠و ايؿكري ٚمهً ِٝإ ايــػُو ًَـو
اهلامش ٞؾـَٓ ٬اؾـا ٠الـ

َطايبـ ١الايـو ًهـ٘ ٚالـ

َـؿم (ايؿا٥ـؿ )٠عًـَ ٢ـا

ٜأغفٖ َٔ ٙف ٙايٛد ٙٛايًكع ١ٝالًُٛن ١ي٘ ؾإ ايُؿم ايعك َهًِ ٚاْض
ٚدــؿاْاّ ُُٜ ٫ٚهــٔ إْهــاق ٙغاقد ـاّ ْظــري ا٭دــري عًــ ٢عُــٌ ميًــو ا٭دــك٠
ٜٚطايع الٗا ٚعٓؿ قبٓٗا ُٜؿم عً ٘ٝاْ٘ ان ؿاؾ ْٚظري َ٪دك ايعكـاق ْٚشـٙٛ
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َٖ ٛايو يٮدك ٜٚطًب٘ َٔ ايـُه أدك ايـُٓ ؿع ُٜٚؿم عً ٘ٝعٓـؿ قبٓـٗا  :اْـ٘
إن ؿاؾ ٚ .يعٌ ٖفا ايـُه ؿٍ إع كؿ إغ ُـاّ(ايؿٛا٥ؿ) ايٛادـع مػُٝهـٗا
الايؿٛا٥ــؿ ا٫ن هــاال ١ٝؾ ٕٚايـــُذاْ ١ٝؾٓؿــَ ٢ــؿم (ايؿا٥ــؿ )٠عًــَ ٢ــا ًُٜهــ٘
اهلامشٚ ٞايؿكري َٔ اشبُو ٚايمنا ٠عٓؿ قبُٓٗا  ٚسـؿُٖا سٝـح  ٫مهـٕٛ
ٖف ٙايٛد ٙٛؾا٥ؿ ٠إن هاال ١ٝؾ ٓٝؿٚ ٞدٛب اشبُو الاْ ؿاَْٛٛ ٤ع٘ .
يهٓ٘ مكؿّ ٚؾا ٤ايُٓـ ّٛايًـكع ١ٝالايؿ٫يـ ١عًـ ٢عُـَْٛ ّٛـٛع ٚدـٛب
ايـػُو يًؿٛا٥ؿ اإلن هاالٚ ١ٝايـُذاْ. ١ٝ
ٚقؿ ٜه ؿٍ ثاْٝاّ عً ٢عؿّ ٚدٛب اشبُو ؾُٝا ًُُٜو الايـػُو الكٚاٜـ١

)(1

االٔ عبؿ قال٘ قاٍ :نكع ايكْا( )الًُ ٍ١اىل ال ٞؾه ع اي ٘ٝالٖ :ٞـٌ عًـٞ
ؾُٝــا ن ـكّست إي ـ ّٞمخ ـوٌ؟ ؾه ــع ايٝــ٘  :ط ٫مخــو عًٝــو ؾُٝــا ن ـكّع الــ٘
َـاسع اشبُـوص ال ككٜـع  :إٕ ايكٚاٜـ ١مـؿٍ عًـ ٕ ٢ايُـً ١ايــُكبَ ١ْٛـٔ
َــاسع اشبُــو ٜ ٫ذــع مػُٝهــٗا ٚإٕ ؾــاا عــٔ َْ٪ــ ١ايهــٓ ١يــَٗٓ ٤ٞــا
ٚالاقمهال إن ٛا ٤ايمناَ ٠ع اشبُـو

عُـ ّٛا٭سهـاّ ْ عـؿ ٣اىل ايمنـاَ ٠ـٔ

ايـػرب ايـُػ ِ ظـاٖكاّ ٚيـٝو ايــُكاؾ َـٔ (ايُـً)١

اسبـؿٜح غُـّٛ

ايعطٝــ ١الــٌ ايظــاٖك ٕ َــً ١اَ٫ــاّ ايكْــا ( )عطٝــ ١طبَُٛــٖ ١ــَ ٞــٔ
اسبكٛم ايًكع -١ٝايمنٛات ٚا٭مخاى ٚعبُٖٛا  -ايـُذ ُع ١يؿ. ٜ٘
يهــٔ ُٜٓعٓــا

ا٫ن ـ ؿ ٍ٫الاي ــػرب :قُــٛق نــٓؿٚ ٙؾ٫ي ــ٘ ٚيعً ـ٘ ٭دــٌ

قُٛق ايـػرب مل ٜذؿ َاسع ازبٛاٖك)( (2قؿ )ٙعاَ ّ٬الظاٖك: ٙ
 - ّ٫ٚإٕ ٖفا اشبرب ْـعٝـ ايهـٓؿ يٛقٛع(نـٌٗ الـٔ لٜـاؾ)
ُُٜهٔ اإلع ُاؾ عً ٘ٝسذ ١عً ٢سهِ يكع ٞإيـٗ. ٞ
()1ايٛنا : ٌ٥ز : 6ب َٔ 11الٛاب َاػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع.2
()2دٛاٖك ايه : ّ٬ز.56 : 16

ضكٜكـ٘ ٫ٚ

( .................................................. )238ؾك٘ ايـػُو ٚاْ٫ؿاٍ

اشبرب عً ٕ ٢اهلامش ٚ ٞايؿكري اـا قبض اشبُو ٚ

ٚثاْٝاّ -اْ٘  ٫ؾ٫ي١

ايمنا َٔ ٠الهًـ ايفٚ ٟدع عً ٘ٝسؿُٖا ٜ ٫ذع عًُٜ ٕ ٘ٝػُو ايؿاٌْ
عٔ َٚ ٘ ْ٪اْـُا ظاٖك ايـػرب دًٝـاّ إقاؾٚ( ٠يـَ ٞـك اشبُـو) َـٔ (َـاسع
اشبُو)  ٖٛٚاإلَاّ العُ( ّٛعً ٘ٝايه )ّ٬ايـُذعٛي ١ي٘ ايٜ٫ٛـ ١اي اَـ ١عًـ٢
ا٭مخــاى ٚايمنــٛات ؾٝــؿٍ اي ــػرب عًــْ ٢ــ٘ اـا دــا٤ت َــًَ ١ــٔ اسبكــٛم
ايًكع - ١ٝايمنا ٠ا ٚاشبُوَ -ـٔ ٚيـَ ٞـك ا٭َـٛاٍ ايًـكع ١ٝؾـ ٬مخـو ؾٝـ٘
ٚإٕ ؾٌٓ َٔ ايـُ. ١ْ٪
ٚقؿ ٜه ؿٍ ثايجاّ الـُكنً١

اؾ ) (1ايط١ًٜٛطٚيٝو

َـاٍ اشبُـو لنـا٠ص

َعً ـ ّ٬الٛدــ٘ إقٓــاع ٞساَــً٘ ان ؿــا ٤ايؿكــكا ٤الا٫نــِ ايجُاْٝــَ ١ــٔ ايُــؿقات
ٚايمنٛات ٚإن ػٓا ٤اهلامشٝ

الاشبُو ؾًِ ٜبل ؾكريٌ َُش از .

 ٚايهــٓؿ إقنــاٍ  ٚقطــع ( عــٔ

ــاؾ عــٔ العــض َــشاالٓا عــٔ ايعبــؿ

ايُــا ) ٖٚــَ ٛــاْع عــٔ ايكنــ ٕٛايٗٝــا ٚا٭غــف ال ــُؿاؾٖا سذــ ١عًــ ٢اسبهــِ
ايًــكع ٜٓ ٚ ٞـاّ

ايؿ٫يــ ١قُــٛق ي ُــؿ ٟايكٚاٜــ ١يٓؿــ ٞايمنــا ٠عــٔ َــاٍ

اشبُــو ٚنــَٓ ٬ــا

ثبــٛت اشبُــو ٚمعًكــ٘ الايؿاْــٌ عــٔ الْ٪ــَ ١ــٔ ايــُاٍ

اشبُو ٜ ٫ٚظٗك َٔ ايكٚا ١ٜعؿّ ثبٛت اشبُـو
ٚايظاٖك َٔ الكنً: ١عؿّ ٚدٛب ايمنا٠

الـاٍ ايــػُه ٞايؿـا٥ض

ايـُاٍ  -ايـػُوٚ -سهع .

ٚقؿ ٜه ؿٍ عًٚ ٢دٛب اشبُو ؾُٝـا ؾٓـٌ عـٔ الْ٪ـَ ١ـٔ اشبُـو  ٚايمنـاٚ ٠
ايُؿقات الًشاظ ًَو ايؿكري يػُـاّ يــُا ٜكبٓـ٘ َـٔ ٖـف ٙايٛدـ ٙٛايــُاي ١ٝايًـكع١ٝ
َٚــؿم (ايؿا٥ــؿ )٠عًٗٝــا ؾــاـا ؾــاا َٓٗــا عــٔ َ ْ٪ــ٘ ــــ يــ٘ ٚيعٝايــ٘ ٚيــ ٛي ك ـ ري
ايُكفٚ -دع مػُٝه٘ إلْـطبام عُـَٛات مـػُٝو ايـػُِٓ ٚايؿا٥ؿ. ٠
٫ٚالؿ َٔ مشكٝل ايـُطًع َٛنّعاّ ٚالًشاظ مُاّ ْٛاع ايٛد ٙٛايًكعٓ ٜ َ٘ٓٚ ١ٝض
ا٫يهاٍ

ٖفا ا٫ن ؿُْٚ ٍ٫شكل الؿٚاّ َا ٜكبٓ٘ َٔ اشبُو  ٚايمناْٚ ٠ك:ٍٛ

()1ايٛنا ٌ٥ز : 6ب َٔ 1الٛاب قهُ ١اشبُو  :ع.8
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 -: ّ٫ٚاْ٘  ٫ؾيٚ ٌٝاْشاّ ٜؿٝؿ ًَه ١ٝاهلامش ٞسبل ايهاؾٜ ٚ ٠ؿٝؿ ًَه١ٝ
ايؿكري يًمناٚ ٠ايٛاْض َٓٗا ن ٕٛاهلامشٚ ٞايؿكري َُكؾاّ يًػُـو ٚايمنـا٠
يكٓــا ٤إس ٝادــامِٗ ٚقؾــع سكَــاِْٗ ٚمٛنــع٘ ســٛاهلِ َٚعايــِٗ ؾ ُــكف
ايُ ٜ ِٗٝكؾ ٕٛؾٗٝا ي شكٝل ايػكا ايًكع ٞاسبه ِٝــ نؿ اسباد ١ـــ َـٔ ؾٕٚ
ؾ٫ي ُّْٛ ١اي ًكٜع عً ٢ايـًُو .
ٚثاْٝاَ :إْ٘ قؿ مشكل عٓؿْا

(ؾك٘ اشبُو ٚايمنا : )٠اْـ٘ ٜ ٫ذـٛل  -قطعٝـاّ

ا ٚإس ٝاضاّ -إعطا ٤ايؿكري  ٚاهلامش ٞنجك َٔ َ ١ْ٪نٓ ١ي٘ ٚيعٝاي٘ ؾاـا ؾؾـع
الهًـ يًُه شل َا ٜمٜؿ عً ١ْ٪َ ٢نٓ ٘ إْهًـ ْ٘ مل ٜهٔ َايهاّ ي٘ َٔ الؿٚ
ا٭َك ٚاـا ؾؾع يًُه شل َ ١ْ٪نٓ ٘  ٚقٌ ثِ قي

ايُكف ٚ ٚقؾم٘ ٖؿٜـ١

 ٚؾا٥ؿَ ْ٠ا ثِ ؾاا َٔ َاٍ اشبُـو  ٚايمنـا ٠ايــُؿؾٛع يـ٘ عـٔ َْ٪ـ ١نـٓ ٘
ـــ ي٘ ٚيعٝاي٘  -ؾٌٗ ٜذع مػُٝه٘ َٔ الاب (ايؿا٥ؿ ٠ايؿاًْ ١عـٔ الْ٪ـ )١؟ قـؿ
ٜه ٕٛايـُاٍ ايـُؿؾٛع لناٚ ٠قؿ ٜه ٕٛمخهاّ .
 َا اـا نإ الـاٍ الـؿؾٛع يًؿكـري لنـاٖٚ ّ٠ـَ ٞــُا سكَّٗـا اهلل عًـ ٢الـ،ٖايِ -عًَ ٢ا ؾيٓت عًٝـ٘ ايكٚاٜـات ) (1ايعؿٜـؿ ٠عٓـؿ ايؿـكٜك  -ؾٝبعـؿ مشـٍٛ
مًكٜع(ٚدٛب مخو ايػِٓ ٚايؿا٥ؿ ٠ايؿاًْ ١عٔ ال )١ْ٪يًؿا٥ؿ ٠ايمن. ١ٜٛ
مْٝٛض ٚد٘ ايبعؿ :اْ٘ قؿ ٚقؾ

قٚاٜات ايؿكٜك  :ذبك ِٜايمنـا ٠ايٛادبـ١

عً ٢اهلـامشَ ٚ ٞـشٝش ١ايؿٓـ ٤٬عـٔ اَ٫ـاَ

(ايبـاقك ٚايُـاؾم) ُْٗـا

سهٝا ق ٍٛقن ٍٛاهلل ( : )Sطإٕ ايُؿقٚ ١نـاؽ ٜـؿ ٟايٓـاى ٚإٕ اهلل قـؿ
ســكّ عً ـَٗٓ ّٞــا َٚــٔ غريٖــا َــا قــؿ سكَــ٘ ٚإ ايُــؿق ٫ ١ذبــٌ يــب ،عبــؿ
ايـُطًعص ٚاـا نإ الًكع ا٭قؿى دٌّ
()1قادع َج : ّ٬ايٛنا : ٌ٥ز 6ب َٔ 29الـٛاب الهـ شك
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عٔ مٓا ٍٚايمنا ٠اييت ٖٚ ٞناؽ َا

ٜؿ ٟايٓاى ؾٌٗ ٜعكٌ ٕ ػبٝـم غـف

غري اهلامش ٞايمنا ٠ع ٓؿَا ممٜؿ عٓـؿ ٙعـٔ َ ْ٪ـ٘ ؽبُهـٗا ٖٚـ ٞلنـاٜٚ ٠عطـٞ
مخو ايؿا٥ض َٔ ايمنا ٠اىل اهلامش ٞ؟ يٝو ٖفا نـ ّ٬يًمنـا ٠ايـيت سكَٗـا
اهلل عًِٗٝ؟ اْ٘ العٝؿ دؿاّ ٜٚهاؾ ايؿك ٘ٝاركل ًٜكف عً ٢ايكطـع  ٚا٫ضُٓ٦ـإ
العؿّ َش ٘  ٚعؿّ َطاالك ٘ َع ٚاقع اي ًكٜع ٜٚهـ ككب عـؿّ مشـ ٍٛؾيـ١
ٚدٛب ربُٝو ايؿا٥ؿ ٠طنٌ َا ؾاؾ ايٓاىص يـُا ًُٜه٘ ايؿكري َـٔ ايمنـا ٠ثـِ
ٜؿٌٓ عٔ َ٪ٜٚ ٘ ْ٪نؿ : ٙعؿّ ثبٛت َايه ١ٝايؿكري يًُاٍ ايمن ٚ ٟٛايجاالـت
ْ٘ َُكف هلا ٚسهع.
بَ ٚ -ا اـا نإ الاٍ الؿؾٛع يًؿكري اهلامش ٞمخهاّ ٖ َٔ -فا ايهـِٗ ٚ
َٔ ـاى -ؾ ٝبعؿ مش ٍٛمًـكٜع ( ٚدـٛب مخـو ايػـِٓ ٚايؿا٥ـؿ ٠ايؿاْـً ١عـٔ
ايـ ُ )١ْ٪يًؿا٥ؿ ٠اشبُه ١ٝاـا ؾًٓت عٔ ال ١ْ٪عٓ ٢عؿّ اسـكال إضـ٬م ؾيٝـٌ
اي ًكٜع الٓشٜ ٛعِ اشبُو الكبٛا يًٗامش َٔ ٞنُٗ٘  ٚالكبٛا ٭سؿ َٔ
نِٗ اَ٫اّ (عذٌ) :
 - ّ٫ٚيعؿّ ًَو ايكاالض الهـ شل يـكعاّ إـ  ٫ؾيٝـٌ َع ـرب عًـَ ٢ايهٝـ١
اهلامش ٚ ٞغري ٙلا ٜكبٓـ٘ َـٔ سـل اهلـامشٚ ٞسـل اَ٫ـاّ (عذـٌ) ٚايكـؿق
ال ٝكٔ نْٗٛا َُاقف يًػُو  ٚ٭سؿ ايهُٗ

ْعِ إ ٕ ٫مك ًَُٓ ٞش١

َ٪ق  ١قطع ١ٝمُؿ ٟاجمل ٗـؿ ايعـؿٍ ي ًُٝـو اسبـل لهـ شك٘ ؾًُٝـو ٚا٭سـٛ
ٚدٛالاّ َكادع ١اجمل ٗؿ ايعؿٍ الًإٔ ايؿا٥ض عٔ َ ١ْ٪نٓ ٘ – ي٘ ٚيعٝايـ٘ -س ـ٢
ٜعٌُ  ٘ ٜ٫ٚاسبهبَٚ ١ٝا مك ٓ ٘ٝايٛظٝؿ ١الًشاظ ايؿا٥ض .
ٚال عــبري َؿُــٌ ْٚــض  :اشبُــو عٓــؿْا ال ُاَــ٘ ســل اَ٫ــاّ (ٚ )ذبــت
 ٜ٫ٚــ٘ ُٜــكف َٓــ٘ اىل اهلــامشٝ
الًٗٛق ُٓ ٜـ اىل نُٗ

الهــان

ٚاي ٝــاَ ٚ ٢الٓــا ٤ايهــبٚ ٌٝعٓــؿ

ٚيهٌ نِٗ َُٓٗا َُكف َع

يكعاّ  ٫ٚؾيٌٝ

ٚاْــض عًــ ٢مًُــو اي ــُه شل يهــِٗ اَ٫ــاّ (عذــٌ)  ٚيهــِٗ ايهــاؾ ٠إ ٫ال ًُٝــو
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غاّ َٔ ٚي ٞا٫مخاى ٚايمنٛات سهـب ١ــــ اإلَـاّ
ايعؿٍ

عُـك ٚ ٙايــُذ ٗؿ

غٝب ٘ ــ  َٔٚؾ ٕٚمًُٝه٘  ٫ؾي ٌٝعً ٢مًُو ايـُه شل ايكاالض هلفا

ايهِٗ  ٚيفاى الٌ إٕ نِٗ اَ٫اّ (عذٌ) ًُٜ ٫هـ٘ ْا٥بـ٘ ( : )ايــُذ ٗؿ
ايعــؿٍ ايــف ٟيــ٘ ٜ٫ٚــ ١اسبهــب ١عًــ ٢ا٫مخــاى ٚايمنــٛات ٚالطكٜــل ٚىل٫ :
ًُٜه٘ قاالٓ٘ َٚه شك٘ ٚاـا مل ًُٜو ايــُه شل اشبُـو  ٚسـؿ ايهـُٗ
ٜ ٫ٚشل ي٘ َٓ٘ إ ٫قٓا ٤إس ٝادامـ٘

َـٛق َعايـ٘ َ ٚعـاؾ ٙؾهٝــ ًٜـًُ٘

ؾيٚ ٌٝدـٛب ربُـٝو (ايؿٛا٥ـؿ الًُٛنـ ١الان هـاب َ ٚذاْـاّ) ٚقـاالض ايهـِٗ
ايًكٜـ ًُٜ ٫و ؟ !.
ٚثاْٝاّ :ي ٛمٓميٓا ٚنًُٓا ًَـو الهـ شل لـا ٜكٓـب٘ َـٔ نـِٗ اهلـامشٝ

ٚ

نِٗ اَ٫اّ (عذٌ) ؾاْ٘ ٜ ٫ذـٛل ـــ ؾ ـ٣ٛم  ٚإس ٝاضـاّ -اعطـا ٤انجـك َـٔ قـؿق
َ ١ْ٪نٓ ١٭ْ٘ ُٜري غٓٝاّ الكبض َ ١ْ٪ايهـٓ ١ؾؾعـ ٚ ١ؾؾعـات ٚس٦ٓٝـفٍ اـا ؾؾـع
ايَ ٘ٝا ٜمٜؿ عٔ ساد ٘  - ٘ ْ٪َٚي٘ ٚيعٝاي٘ ــ يـُؿ ٠نٓ ١مل ًُٜو ايما٥ؿ قطعاّ
َــع ٕ الكمهــمات ايؿكٗٝــ ١ايكطعٝــ ١عًــ ٕ ٢ايؿا٥ـؿ ٠الًُٛنــٖ ١ــ ٞايــيت ػبــع
ربُٝهٗا ٫ -نٌ ؾا٥ؿٚ ٠إ مل مهٔ َـًُٛن : ٘٥ْٛ ٚ - ١اـا قبض اشبُو
 -سؿ ايهُٗ

ــ الان شكام َشٝض ٚمل ٜهٔ مذاٚلاّ  َٔٚغري ان شكام ٚإ٫

ؾًُٜ ٬و قطعاّ ٚاـا مل ٜهٔ قبٓاّ يــُا ٜمٜـؿ عـٔ َْ٪ـ ١نـٓ ٘ ٚإ ٫ؾـًُٜ ٬ـو
ايما٥ؿ قطعاّ يهٔ ي ٛمل ٜهٔ مذاٚل  ٫ٚلٜاؾ ٠عٔ َْ٪ـ ١ايهـٓٚ ١نـإ ايكـبض
يكعٝاّ ٚالان شكام ثِ ؾٌٓ َٔ اشبُو عٔ َْ٪ـ ١ايهـٓ ١ؾـ ٬ؾيٝـٌ عًـًَ ٢ـو
ايكاالض يـ ُا قبٓ٘ َٔ ايهـُٗ

عـٔ انـ شكام ٚـيـو يكُـٛق ؾيـٚ ١دـٛب

ربُٝو ايؿٛا٥ؿ س  ٢اجملاْ ١ٝعٔ مش ٍٛايؿا٥ؿ ٠اشبُه ١ٝايؿا ١ٓ٥عٔ َ ١ْ٪نٓ ٘
الٌ ٜهاؾ ًٜكف ايؿك ٘ٝعً ٢ا٫ضُٓ٦إ العؿّ ايًُ ٍٛيـُجٌ ايـػُو ايـُكبٛا
يـُه شك٘ ايؿا٥ض عٔ َ ١ْ٪نٓ ٘ .
ٚثايجاَّ :ع اي ٓمٍ ٚمـهًًَ ِٝو ايؿكري  ٚايـٗامش ٞيـُا ٜـكـبٓ٘ َٔ لناٚ ٠
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مخو ٚاْ٘ يـٝو َُـكؾا ٜكٓـ ٞالـ٘ إس ٝادامـ٘ ـــ ٜٛ ٫دـؿ ؾيٝـٌ غـاّ ٜجبـت
اشبُو

ؾاٌْ ال َٔ ١ْ٪سؿ نُٗ ٞاشبُو نُـا ٜٛ ٫دـؿ إضـ٬م ُٜشـكل

مشٛي٘ إٜاٜ ٚ ٙطُإٔ الإض٬ق٘ ي٘ ٜهؿٓٝا عؿّ إسـكال اضـ٬م ٜجبـت اشبُـو
نٌ ؾا٥ؿ ٠س  ٢ايؿا٥ؿ ٠ايـػُه ١ٝايؿا ١ٓ٥عٔ ايـُ ١ْ٪اـا ناْت ايؿا٥ؿ ٠اشبُه١ٝ
َٔ ايؿٛا٥ؿ ايـًُُٛن ١الـشل ٚإن شكام يكعْ ٞعِ ُُٜهـٔ ا٫نـ  ٤٬ٝغاقدـاّ
عً ٢نُ ١ٝنبري َٔ ٠اشبُو  َٔ ٚسؿ ايهُٗ

الػري إن شكام ثِ ٜؿٝض َٓٗا

عــٔ الْ٪ــٚ ١يٝهــت ايٛظٝؿــ ١ايًــكع ١ٝمػُٝهــٗا الــٌ ٫الــؿ َــٔ اُٜــاهلا اىل
َه شكٗٝا  ٚاىل ٚيَ ٞكٖا  -ايـُذ ٗؿ ايعؿٍ-

عُك ايػٝب. ١

ٚالاغ ُاق :اـا نإ قبض اشبُـو ًَـكٚعاّ الـإـٕ اجمل ٗـؿ ايعـؿٍ -الـاإلـٕ
ايعاَ ٚ ١اشباَ -١ثِ ؾٌٓ َٓ٘ عـٔ الْ٪ـ ١ؾـٚ ٬ثـٛم -الـإض٬م ؾيٝـٌ ٚدـٛب
ربُٝو نٌ ؾا٥ؿ ٠حبٝح  ًٌُٜايؿا٥ؿ ٠اشبُه ١ٝايـيت ٜ ٫ذـٛل اعطـا ٤انجـك َـٔ
َ ١ْ٪نَٓٗٓ ١ا اىل اله شل إ٫

سا٫ت غاًََ ١كٚض ١الإـٕ اجمل ٗؿ ايعؿٍ

ٜٚهؿٓٝا عؿّ ايٛثٛم الاإلض٬م ْ ٫ٚش از اىل إسكال عـؿّ ا٫ضـ٬م ايًـاٌَ
لؿكٚا ايبشح  ٜٚشكل عؿّ ايٛثٛم الٛدٛؾ ا٫س ُـاٍ الع ـؿ الـ٘ الـاْع َـٔ
ايكطع  ٚا٫ضُٓ٦إ الظاٖك ايعُ ٚ ّٛا٫ض٬م الُٓ ٜٚ ّٛشكـل اإلس ُـاٍ
عٓؿ َٔ  ًٜؿت اىل ٕ ايؿا٥ؿ ٠مخو ٜعط ٢له شك٘ ثـِ ٜؿـٝض َٓـ٘ عـٔ َ ْ٪ـ٘
ؾٝش ُــٌ ٚدــٛب ربُٝهــ٘ يإلضــ٬م ٚؼب ُــٌ ٜ ٚــيؾؾ
ايعاقً١

ـيــو يــيؾؾ ايــٓؿو

مُٛق مًكٜع ربُٝو ايؿا٥ؿ ٠اشبُهـ ١ٝالـٌ ٖـ ٞاَـا إ مكدـع يـٛيٞ

ا٭َٛق ايــُاي ٚ ١ٝمُـكف
ٚايــيؾؾ ايكــاِ٥

اس ٝادـات اقالـاب اشبُـو ٜٚهؿـ ٞا٫س ُـاٍ

ايــٓؿو ي ــُٓع ايٛثــٛم ٚا٫ضُٓ٦ــإ الــاإلض٬م ٚاهلل ايعــامل

الـشكا٥ل ا٭سهاّ .
دــَ ٚ -ــا ايُــؿقات ايٛادبــ ١نايهؿــاقات ٚقؾّ ايــُظامل َٚذٗــ ٍٛالايــو
ْٚشٖٛا ؾاـا قبٓٗا ايــُه شل هلـا يـكعاّ الـإـٕ ايــُذ ٗؿ ايعـؿٍ َـع إَٓـا٘٥
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يكبض ايما٥ؿ عٔ َ ١ْ٪نٓ ٘ لًُش ١يكع ١ٝقآٖا اجمل ٗؿ مؿع ٛيـ٬ـٕ  ٚدا٤مـ٘
ٖؿ ٚ ١ٜسٌُ َٓـ٘ مكـ ري

ايُـكف ؾؿـاا ٚؾٓـٌ عـٔ الْ٪ـ ١نـإ ايؿاْـٌ

َُؿام(ايؿا٥ؿ )٠سكٝك ٫ٚ ١إيـهاٍ

مشـ ٍٛاضـ٬م ؾيٝـٌ ٚدـٛب ربُـٝو

ايؿا٥ؿ ٠الًُٛن ١يكعاّْ .عِ إـا مل ٜكبض ٖف ٙايُؿقات الإـٕ ايـُذ ٗؿ ايعؿٍ
ٌَ ايكـبض  ٫قـٌ َـٔ َكادع ـ٘

ؾا٭سٚ ٛدٛالاّ َكادع ١اجمل ٗؿ ايعؿٍ

يإٔ ايؿاٌْ عٔ َ ١ْ٪نٓ ٘ ٚاجمل ٗؿ ٜعطٚ ٘ٝظٝؿ ٘ ايًكع ١ٝالًشاظ ايؿاْـٌ
عٔ الْ٪ـ ١العـؿ ايٓظـك ؾُٝـا ٜك ٓـ ٘ٝسايـ٘ ٚسهـِ ايُـؿق ١ايٛادبـْ ١هـأٍ اهلل
ايعُُ َٔ ١اي ذاٚل عً ٢ا٭َٛاٍ ٚايٛد ٙٛايًكع. ١ٝ
َ ٚا ايُؿقات اله شب ١اـا ؾًٓت عٔ َ ١ْ٪ايهـٓ ١ؾكـؿ نـبل ٕ ـنكْـا
َبشــح اهلؿٜــ ١عــؿّ إنـ ٛاُٗ٥ا سهُـاّ الــٌ َْٛٚــٛعاّ يؿــاقم قُــؿ ايككالــ١
ايُؿق ١ؾ ٕٚاهلبَ ٚ ١ا سهُُٗا ؾٗٚ ٛدٛب اي ػُٝو لا ٜؿٌٓ عـٔ َ ْ٪ـ٘
َٔ ايُؿق ١الهـ شب ١ؾ ٕٚاهلبـٚ ١اهلؿٜـ ١إ ٫اـا ناْـت غطـري ٠عظُٝـ ١ايكـؿق
ٚايؿاقم الُٗٓٝـا ايـِٓ اشبـاّ ايـٛاقؾ

اهلؿٜـ ١ؾ ٕٚايُـؿقٚ ١إ ٫ؾُٗـا

ْؿهُٗا َُؿام عك سكٝك ٞيعٓٛإ (ايؿا٥ؿ .)٠ثِ ْبشح :
األراضي الـنباحة القابلة للتنلك شزعاً.
َٔ َه شؿثات ايـُها ٌ٥ا٫ال  :١ٝ٥٬مـًُٝو ايـؿ ٍٚيٮقاْـ ٞايــُٛات اىل
َٛاضٓٗٝا شبُ١َٝٛ

الُٓٛع ي٘ ٚقؿ ٜه ٕٛاي ًُٝـو َٓشـَ ١ذاْٝـ ١مهكٜــُاّ

يـُٛقـ  ٚعٌُ َكغٛب َٛاؾل يبعض ا٭غكاا  ٚناْت العٛا َع

ٜكـٌ

عٔ ايكُٝـ ١ال عاقؾـ ١البفٚيـ ١نـٛقٝاّ الـالا ٤ا٭قا ٚمُهـذٌّ الًهٝـ ١ايكاْْٝٛـ١
الانِ ايـ ُٛاضٔ

ؾٚا٥ك اي هـذ ٌٝايعكـاق( ٟايطـاال )ٛؾٗـٌ ػبـع ربُٝهـٗا اـا

َٓ ٢عاّ عً ٢متًٝه٘ ايكاْ َٔ ْٞٛؾ ٕٚإسٝاٗ٥ا َٚريٚقمٗا َْ٪ـَ ١هـ جٓاَ ٠ـٔ
ٚدٛب اي ػُٝو نإٔ ٜب ،عًٗٝا َههٓاّ ؟.
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َــا اـا الــاؾق اي ــُٛاضٔ اىل إسٝــا ٤ا٭قا ٚالٓاٖــا َهــهٓاّ  ٚلقعٗــا َــجّ٬
٭ْ٘ ؼب اد٘ يهـهٓا ٚ ٙنـهٓ ٢العـض عٝايـ٘  ٚلٚدامـ٘ حبٝـح ُٜـري َْ٪ـ ١قبـٌ
َٓ ٢عاّ عً ٢اي ًُٝو ايكاَْ ْٞٛاق َُؿاقاّ َشٝشاّ يًُٚ ١ْ٪طاشبُو العؿ
ايـُ١ْ٪ص ؾ ٬مخو ٜكٓٝاّ .
ٚايه ٚ ّ٬ا٫يهاٍ ؾُٝا ي ٢َٓ ٛعاّ عً ٢اي ًُٝو ايكاْ ْٞٛقبٌ اإلسٝـا٤
َٚريٚقمٗا َ ١ْ٪سكٝك ١ؾٌٗ ػبع عً ٘ٝربُٝهاّ؟ ٖٓٚا ٫الؿ َـٔ متٗٝـؿ َكـؿَات
م ٓض الٗا ايُٛقٚ ٠ايؿ٫ي٫ ١نُٝا ٖٚفا ايؿكع مل ؼبكق عًَ ٢هـ  ٣ٛايؿكـ٘
ا٫ن ؿ٫ي ٞالٌ ٚعًَ ٢ه  ٣ٛاي ؿكٜـع ٚايؿ ٝـا

ايكنـاي ١ايعًُٝـْ ١ظري(َٓٗـاز

ايُاسب ) يًهٝؿ ٜٔاسبهٚ ِٝاشب(ٞ٥ٛقؿُٖا) ٚالعض َٔ مأغك عُٓٗا  ٚم ًُف
عً َ ٢ذًهُٗا ؾ ٝطًع َٓا اي ٛنع

متٗٝؿ َكؿَات يبٝـإ الْٛـٛع  ٚالعـاؾٙ

ايًكعٚ ١ٝغَُٝٛام٘ اسبه َٔٚ ١ُٝنٌ دُٜٗ ١ش ٌُ ؾغاي ٗـا

مٓكـٝض ايؿـكع

ٚمشكٝل سهُ٘ ٚعكا ؾي-: ً٘ٝ
الكؿَ ١ا٭ٚىل َٔ -:ايـُكمهمات ايؿكٗ ١ٝايكطع ١ٝاييت  ٫مكبٌ اي ًـهٝو ٚ
ايٓكاٍ ٖٜ ٕ ٛه ٕٛالاٍ ايٛادع ربُٝه٘ َا ّ٫ممًٛناّ يًُهًـ يـكعاّ ال شكـل
نبع َشٝض َٔ نباب اي ًُٝو ايًكع َٔ ٞالٝع  ٚيـكاٖ ٚ ٤بـَٗ ٚ ١ـك ٚ
عب ٛـيو ٖٓ َٔٚا َٓعٓا ٚدٛب ربُٝو ا٭َٛاٍ ايمنٚ ١ٜٛاشبُهـ ١ٝايؿاْـً١
عٔ َ ١ْ٪ايهٓ ١٭دٌ عؿّ ايٛثٛم َٔ ؾيَ ٌٝع رب الؿ٫يٚ ١اْش ١عًـَ ٢ايهٝـ١
اله شل ايكاالض ٭سؿُٖا.
ٚعً :٘ٝؽبكز َانإ َٔ ا٭قا ممًٛنـاّ لهـًِ  ٚرـيّ الـاٍ  ٚمعًـل سـل
الا٭قا يـُشيّ الـاٍ ؾاْـ٘ ٜ ٫بـاع اي هـًط عًٗٝـا َـٔ ؾ ٕٚقْـَ ٢ايهٗـا ٚ
ا٭سل الٗا ؾاـا مهًط ظامل عً ٢قا َــًُٛن ١يــُشيّ الـاٍ  ٚنـإ سـل
الٗا ثِ ٚلعٗا ايظامل عً ٢الٛاضٓ

مل ؼبٌ ٭سؿ اي ُكف

ا٭قا البٓـاٚ ٤

لقع ٚسكّ اي ُكف ٚالطٌ اي عبؿ ؾٗٝا إ ٫العؿ معـٜٛض َُشـيّ الـاٍ ٚإقْـاٙ٤
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عٔ سك٘

ا٭قا ٚ

قطعَٗٓ ١ا ٜكٜؿ ال َٔ٪متًهٗا يـكعاّ ٜ ٚـكاؾ متًٝهٗـا

إٜا ٙقاْْٝٛاّٚ .اسباٌَ إ َْٛٛع ٚدٛب اي ػُٝو ار ٌُ ٖ ٛا٭قا البـاع
يــكعاّ متًهٗــا  ٚايكاالًــ ١يً ًُــو  ٚا٫ن ـ شكام يــكعاّ العكــؿ َــشٝض ٚنــبع
يكع ٞؾٝهأٍ عٓٗا  ٌٖ :اي ًُو ايكاْ ْٞٛهلف ٙا٭قا نافٍ ي شكـل الًهٝـ١
ايًكع ٌٖٚ ١ٝػبم ٟيٛسـؿ ٙضبككـاّ لْٛـٛع ٚدـٛب ربُـٝو ا٭قا َـٔ ؾٕٚ
متًو يكع ٞهلا ؟ ٖٓ َٔٚا ٫الؿ َٔ ذبكٝل َايه ١ٝا٭قا  ٚسك ١ٝإْهإ الٗـا
قبٌ الٝإ معًل اشبُو الٗا ؾٓك: ٍٛ
ا٭قاْٞ

ْظك ايـًُكّع ا٭قؿى عً ٢قهاّ ْٛ ٚاع :

-1ا٭قا الٛات الا٭ٌَ  ٖٞٚاييت مل مهـٔ َهـبٛق ١الايعُـاقٚ ٠اسبٝـا٠
َٔ  ٍٚغًك ٗـا  ٚمل معًـِ عُاقمٗـا ٚمل مظٗـك عًٗٝـا اسبٝـا٠

ؿ ٖٚـفٙ
عٗـ ٍ

ا٭قا َٔ ا٭ْؿاٍ َ ٚكٖا اىل اإلَاّ العُٚ )(ّٛقؿ عط ٢ايكغُ ١يهٌ
سؿ ٕ ٜهبل اىل عُاقمٗا ٚإسٝاٗ٥ا المقعٕ  ٚيذكٕ  ٚعبُٖٛا قغب َٔ ّ١ايًاقع
إسٝاٗ٥ا ٚإن جُاقٖا.
 -2ا٭قا ايعـــاَك ٠الا٭َـــٌ َٚـــٔ ؾَ ٕٚعُّــك َعــ

نهـــٛاسٌ ايبشـــاق

ٚا٭ْٗــاق ٚقٚ٩ى ازببــاٍ ٚايػاالــات ٚازبما٥ــك ايٛنــط١ٝ

الٝــاٚ ٙعبٖٛــا َــٔ

ا٭قا اييت مٓبت ؾٗٝا ا٭عًاب ايٓاؾعٚ ١ايٓبامات ايطبٝع ١ٝالجُك َٔ ٠ضبعٗا
ٖٚف ٙا٭قا َٔ ا٭ْؿاٍ َاؾاّ يٝو هلا َايو مياقى قعاٗ ٜا ٚعُاقمٗا ؾاـا
مُؿ ٣هلا ؾكؾ ٚعٌُ ؾٗٝا َا ٜمٜـؿ عُاقمٗـا نمٜـاؾ ٠ايػـكى  ٚيـل ايٓٗـك ٚ
مٓظٝـــ ا٭يــذاق ٚا٭قا  ٚعبٖٛــا َــٔ ا٭عُــاٍ ايــيت  ٜعــاقف عًُــٗا
ايبهام

الًيا ٠نإ َايهاّ هلا َاؾاّ مياقى ايعُاق ٠ايما٥ؿ. ٠

 -3ا٭قا الٛات الايعاقا  ٖٞٚايـيت عكْـٗا اشبـكاب ٚالـٛت العـؿ ٕ
ناْت عاَكَُ ٠شٝا ٖٞٚ ٠عً ٢قهُ

:
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َ -ا الاؾ عٓٗا ًٖٗا ًٖٚهٛا قاضب ٚ ١إْــذًٛا َعكْـ

عٓٗـا س ـَ ٢امـت

ٚغكالت  َٔ ٖٞٚا٭ْؿاٍ ٚػبـٛل يهـٌ سـؿ ٕ ُ ٜـؿ ٣إلسٝاٗ٥ـا َـٔ دؿٜـؿ
ٚإعُاقٖا َامل ٜعكف ارَ ٞٝاسبٗا ايهاالل ؾ٪ٝؾ ٟاي ٘ٝسك٘ ٚؼبٗٝٝا .
بَ -ا إن ٓؿ غكاالٗا اىل معطًٗٝا ٖٚذك ًٖٗا إٜاٖا إلن  ٤٬ٝالا ٤عًٗٝـا ٚ
ٜبهٗا ٚاْكطاع الا ٤عٓٗا ٚعبٖٛا َٔ ؾٚاعٖ ٞذكإ الايو هلا ٖٚف ٙا٭قا
إـا نبل سؿ اىل إسٝاٗ٥ـا ٖٚـٜ ٛعـكف َـاسبٗا يمَـ٘ ؾا ٤سكـ٘ ٚإقْـا ٘٥عـٔ
قْ٘ قبـٌ عُاقمٗـا ٚإٕ نـبل ايٗٝـا ٖٚـ ٛػبٗـٌ َـاسبٗا ٚمل  ٜعـكف عًٝـ٘
الطكٜك ٍ١دال ي٘ إسٝاٖ٩ا ًُٜٚهٗا الاإلعُاق ٖ .فا نً٘ اـا ناْت ا٭قا لقاع١ٝ
ٚيٝو ؾٗٝا سٝاٚ ٠عُاق ٠س  ٢الٓش ٛاسبًٚ ٌٝايكُع ايٓاؾع يًشٛٝاْات إـ يـٛ
نــإ ؾٗٝــا َــا ٜٓؿــع ٜٚــ٪دك كاال ـٌٕ مل ػبــم اي ُــكف ؾٗٝــا ٖٚهــفا يــ ٛناْــت
ا٭قا غـــري لقاعٝـــ ١نايـ ــُههٔ اشبـــكاب مل ػبـــم اي ُـــكف ؾٗٝـــا الإسٝاٗ٥ـــا
ٚإغكادٗا َٔ الٛت الايعُاق ٠إ ٫العـؿ ؾا ٤سـل َـاسبٗا ا٭ٚ ٍٚإقْـا ٘٥عـٔ
قْ٘ نا٭قا ايـًُٓأ ٠يًههْٓٚ ٢ش. ٙٛ
-4ا٭قا اييت عكْ ٗا اسبٝا ٠العؿ الٛت.
ٖٚف ٙا٭قا ٜـًُهٗا ايـُش ٞٝالـًك ٫ ٕ -: ٚمـهَ ٕٛـًـعك عبـاؾ٫ٚ ٠
طع ّْ َٔ ١يب َٚ ٚـٖ ٫ٚ ٞـ ٞسـك ِٜيعـاَك سٝـا ٙسـؿٌ َُ ٫ٚشذّـك ٠يـكع
َُكِ َ
سؿٌ

َكؿَات ا٫سٝا ٤ال هٜٛكٖا ؾاـا اد ُعـت ايًـكٚ ٚقـؿ مُـؿ ٣سـؿ

 َهًُاّ  ٚناؾكاّ -إلسٝاٗ٥ا َٔ ايـُٛت ٚمعُريٖا َٔ اشبكاب اي ـاّ نـإ سـلالٗــا ٖٚــًَ ٞهــ٘ ؾًــ ٛضــك ت اسبٝــاٚ ٠ايعُــاق ٠عًــ ٢ا٭قا ال ُــؿ ٟالهــًِ ٚ
ايهاؾك هلا ؾًُه٘ الامٕ َا ؾاَت ا٭قا

ٜؿٜ ٙبايك عُاقمٗـا ٚإسٝاٗ٥ـا ؾـإٕ

مكنٗا  ٚعكا عٓٗا ٚإظبًَٗٓ ٢ا  ٚالـاؾ ًٖٚـو ٖـٚٚ ٛقث ـ٘ الـبعض ايعـٛاقا
ايكاٖك ٠ــ ليـماٍ َ ٚـاعك -١ثـِ دـاَ ٤ـٔ ُٜشٗٝٝـا ُٜٚػكدٗـا َـٔ ايــُٛات اىل
ايـشٝاَ ٠اقت ا٭قا ًَو ايـُش ٞٝازبؿٜؿ اـا ناْت ا٭قا لقاع ١ٝغاَـ١
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ٚمل ٜهٔ عاقؾاّ الُاسبٗا ا٭ ٍٚايـُعكا عٓٗا ٚيـ ٛمل مهـٔ ا٭قا لقاعٝـ١
مل ًُٜهٗــا ايــُش ٞٝازبؿٜــؿ ٫ٚالــؿ َــٔ َكادعــ ١ايؿكٝــ٘ ايعـؿٍ قبــٌ اي ُــكف
الاإلسٝا. ٤
ثِ إ َا ًُٜه٘ ايهاؾك َٔ ا٭قْ

قبٌ ٚقٚؾ اإلن ّ٬عًٗٝا عً ٢قهاّ :

اٚ٫ىل :قا ايهؿاق اييت انًِ عًٗٝـا ًٖـٗا ضٛعـاّ ٖٚـًَ ٞهٗـِ ٜ ٫ـمٍٚ
ًَهِٗ عٓٗا إًٜٗ ٕ ٫هٛا مجٝعاّ العاقا قاٖك نميمإٍ َ ٚاعك. ٍ١
ايجاْ :١ٝقا ايهؿاق اييت َٛيـشٛا عً ٕ ٢مبك٢
ُ ٜكؾ ٕٛؾٗٝا مُـكف ايــُ٬ى َـا ؾاَـٛا ًَ ـمَ
سكالاّ عً ٢الهًُ

ًَهِٗ ًَ ٖٞٚهِٗ

الًـك ٚايُـًض ٚمل ًٜـّٓٛا

.

ايجايج :١قا ايهؿاق اييت مل ُٜذاٖؿ الهًُ ٕٛايهؿـاق عًٗٝـا ٚمل ٜٛدؿـٛا
خب ٚ ٌٝقناب ٚمل ٜكامًِٗ الهًُ ٕٛعً ٢عكَامٗا ٚمل م٪غف ًَشاّ َٔ إَاّ
الهًُ

 َٔ ٖٞٚا٭ْؿاٍ ًَو اإلَاّ  -ايـُشٝاٚ ٠الُاتٚ -ػبٛل يهٌ سؿٍ

اسٝا ٤الٛات َٓٗا ٚعُاقمٗا المقع  ٚيذك  ٚعبُٖٛا َـاؾاّ َبايـكاّ يًعُـاق٠
ٚالعؿ إعُاقٖا ٚإسٝاٗ٥ا ٜ ٫ذٛل ٭سؿٍ َما
ايـُشٝا٠

٘ ٚإٕ نإ ار ٞٝناؾكاّ ٚمبكـ٢

ٜؿ َُشبٗٝا َٚعُكٖا َٚؿالكٖا اىل ٕ ٜكـ ّٛايكا(ِ٥عذـٌ) ؾٝأغـفٖا

َٔ غري ايـَُٓ٪

َاغك.ٜٔ

ايكاالع :١قا ايهؿاق اييت غفت َِٓٗ الاسبكب ٚايكٗك ٚايػًبـ ١ايعهـهك١ٜ
ٚمهُ ٢الا٭قا الؿ ٛس ١عٓ ٠ٛاييت ٚدـ الهـًُ ٕٛعًٗٝـا غًٝـِٗ ٚقنـاالِٗ
ٚغُٖٓٛــا َــٔ ايهؿــاق ٖٚــَ ٞــع َــا عًٗٝــا َــٔ ايَٓ٬كــ ٍٛنايًــذك ٚايٓػــٌ
ٚايبٓٝإ ًَو يعُ ّٛالهًُ

َٔ ٚدـؿ سـاٍ ايػًبـ ١ايعهـهكَٚ ١ٜـٔ مل ٜٛدـؿ

سٗٓٝا ٚٚدؿ العؿ٥ف ٚيٝو ٭سؿٍ َٔ الهًُ
َشُٛهلا

َُايـض الهًُ

متًهٗا الاشبُٚ ّٛامنا ُٜكف

.

ٚا٭قا ايـُؿ ٛس ١عٓ ٫ ٠ٛمػً ٛإَا ٕ مهَٛ ٕٛاماّ َُ ٚشٝا: ٠
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َا الٛات ؾٗ َٔ ٞا٭ْؿاٍ ٚقؿ ؾٍّ اشبرب) (1ايُشٝض عً ٢ايكغُـ ١ايعاَـ١
الاسٝاٖ٤ا ٚإعُاقٖا س  ٢يًهاؾك.
َ ٚا ايعاَك ٠سـ
يًػِ َعـ

ايؿـ ض ؾٗـَ ٞـٔ ًَـو يعُـ ّٛالهـًُ

 ٫ٚمُـري ًَهـاّ

إٜ ٕ ٫هـ ٕٛايـٓيب  ٚاَ٫ـاّ قطعٗـا إٜـاَٚ ٙـٔ ؾْٚـ٘ اـا عًـِ
ايؿ ض مل ُٜض متًهٗا ٭سؿٍ  ٫ٚالٝعٗـا  ٫ٚيـكاٖ٩ا ْعـِ

عُاق ٠ا٭قا س

ٜه ؿاؾ َٔ َع رب (2) ٠الـ ٞالـكؾ ٠دـٛال يـكا ٤سـل ايــُكِٝ

ا٭قا ايــُهٝطك

عًٗٝا ؾاْ٘ ٚقؾ ؾٗٝا نـ٪اٍ ٚدـٛاب العـؿ إْهـاق اَ٫ـاّ الٝـع ا٭قا ايــػكاد١ٝ
َعً ّ٬الأْٗا قا الهًُ
ايفٖٞ ٟ
ايـُهًُ

قاضب ١يٝهت يٛاسؿٍ َِٓٗ العٓٝـ٘ سٝـح نـأٍ (ٜبٝعٗـا

ٜؿ ٚ )ٙداب ( : )ط ٫الأى إيـئ سكـ٘ َٓٗـا ُٜٚشـ ٍٛسـل
عًٚ ٘ٝيعً٘ ٜه ٕٛق ٣ٛعًٗٝا  ٢ًَ ٚالـػكادِٗ َٓـ٘ص ؾإْٗـا مكيـؿ

اىل ضكٜل ا ْ٫ؿاع .
ٚايـُ شٌُ َٔ َذُٛع َا مكـؿّ َـٔ اي ُٗٝـؿ ٕ ا٭قا الـٛات الا٭َـٌ
ا٫قاْ ٞالؿ ٛس ١عٓ ٚ ٠ٛغريٖا َٔ ايبًؿإ نًٗا ٖ َٔ ٞا٭ْؿـاٍ ٚإلَـاّ
ايعُك (ٚ )قؿ ؾيت ايكٚا ١ٜالع رب٠

) (3

ايعاَ ١عًـ ٕ ٢طنـٌ قا  ٫قب

هلــا ٖــَ ٞــٔ ا٭ْؿــاٍص ٚقــؿ دعًــٗا اهلل يكنــٛي٘ ثــِ يٮُ٥ــَ ١ــٔ ٖــٌ ايبٝــت
(َــًٛات اهلل عًــ ِٗٝمجعــ ) نُــا قــؿ َــؿقت َــِٓٗ ايكغُــ ١الإسٝاٖ٤ــا
ٚعُاقمٗا المقعٕ  ٚيذكٕ  ٚغبٌٕ  ٚالٓا ٚ ٍ٤عب ٛـيو ٚمًـو ايكغُـٚ ١قؾت
قٚاٜات عؿٜؿ٠

ا٭الٛاب ا٭َ ٍٚـٔ الـٛاب إسٝـا ٤الـٛات

ايٛنـاٖٚ ٌ٥ـٞ

مٓطــل ٕ َــٔ سٝــ ٢قْــا َ ٝــ ١نــإ ســل الٗــا ٖٚــ ٞيــ٘ ٖٚــ ٞمؿٝــؿ مكمــع
اإلن شكام ٚالًو عً ٢إسٝا ٤ا٭قا ايـُ ١ ٝعَُٛاّ .
()1ايٛنا : ٌ٥ز : 17ب+ 1ب+2ب+3ب َٔ 4الٛاب اسٝا ٤الٛات .
()2ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب َٔ 71الٛاب دٗاؾ ايعؿ :ٚز.1
( )3ايٛنا ٌ٥ى ز: 6ب َٔ 1االٛاب ا٭ْؿاٍ  :ع.20
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ٚاسباَــٌ اْــ٘ َــامل ُُٜــاقى اإلْهــإ

ا٭قا ايـــُٛات عًُٝــ ١اإلسٝــا٤

ٚاإلعُاق المقعٕ  ٚيذكٕ  ٚالٓـا ٚ ٍ٤عبٖٛـا  ٫م شكـل يـ٘ ًَهٝـ ١ا٭قا حبهـع
اإلع باق ايًكع ٞايكاْٚ ْٞٛقبٌ ـيو ي ٛمُـؿ ٣ي هـٜٛك ا٭قا ٚمشٜٛطٗـا
الهٛقٕ َٔ سؿٜؿ  ٚقٌَ  ٚالٓا ٚ ٤عبٖٛا َكؿَ ّ١إلسٝاٗ٥ا ٚإعُاقٖا َاق سل
الا٭قا َٔ غري َٓالع َ ٫ٚماسِ عٓ ٢سكََ ١ما

٘ َٓٚالع ٘

اي ُؿٟ

إلسٝاٗ٥ا المقعٕ  ٚالٓا ٚ ٤عبٖٛا َامل مُض َؿ ٠عًٖ ٢ذكإ ايعُاق ٠ؾًٝمَـ٘
ايهًطإ ايعاؾٍ الاإلسٝا ٚ ٤ربً ١ٝا٭قا َٔ سذاقم٘ ٚنـٛق ٙيُ ٝـؿ ٣غـريٙ
إلسٝا ٤ا٭قا ٚلقعٗا .
ٚايــؿي ٌٝعًــ ٢سك ٝــ٘ الــا٭قا إـا نــٛقٖا ٚسٛضٗــا حبــا٥ط َــٔ مــكاب:
ايهري ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬ايـُ ًكع ١ٝازباق ١ٜعًـ ٢إعطـا ٤ا٭سكٝـٖٚ ١ـ ٞنـري ٠ممٓـا٠
دمَ ـاّ َؿعَٛــ ١الــبعض ايكٚاٜــات
َأغٛـٌ الٗا ال

)(1

ٖٚــٚ ٞإٕ ناْــت ْــعٝؿ ١ايهــٓؿ إْٗ ٫ــا

ايؿكٗا ٤ال أغكٚ ٜٔمًُض َٜ٪ؿاّ يًهري ٠ايـُُٓا ٠قطعٝاّ .

ٚايؿي ٌٝعً ٢سمََ ١ما

 ١ايـُشذك ٖ ٛازبك ٟايعك ٞ٥٬ايــُُٓ ٢قطعـاّ

ٚاإلقمهال ايـ ُ ًكعٚ ٞاإلمؿـام ايؿكٗـاْ ٞ٥عـِ يًهـًطإ ايعـاؾٍ ٜ٫ٚـ ١عًـ٢
ا٭قا الــٛات ايــيت ٖــَ ٞــٔ ا٭ْؿــاٍ ؾُــٔ سذكٖــا  ٚساضٗــا الهــٛقٕ ٚمل
ٜعُكٖا المقعٕ َهٔ ايهًطإ إدباق ٙعً ٢اإلسٝا ٚ ٤اي ػً.١ٝ
ٚايؿي ٌٝعًًَ ٢و ا٭قا الإسٝاٖ٤ا ٚعُاقمٗا ٖ ٛايكٚاٜات ) (2ايعؿٜؿ٠
ٚايُشٝش ١نٓؿاّ ٚايظاٖك ٠ؾ٫ي ١عً َٔ ٕ ٢س ٢ٝي٦ٝاّ َٔ ا٭قا ؾٗ ٛسل
الٗا  ٖٞٚي٘  ٖٞٚمؿٝؿ ا٭سكٝـ ١الًهٝـ ١نُـا ْٚـشٓاٙ
ؾــاؾ ٙن ـ اـْا اي ــُشكل(قؿ)ٙ

َشًـ٘ غ٬ؾـاّ يــُا

الشــح َهانــب٘ َــٔ ثبــٛت ســل اإلغ ُــاّ

()1ايهٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك ٞزَ + 148ّ +142ّ : 6ه ؿقى ايٛنا ٌ٥ب َٔ 1الٛاب إسٝا ٤الٛات :
 :ع + 3ع.4
( )2ايٛنا : ٌ٥ز : 17ب +1ب + 2ب َٔ 3الٛاب إسٝا ٤الٛات.
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ٚسهع ْٚاقًٓا ٙثـُ ١ؾكادع)ٖ .(1فا نً٘ َكمبط الـا٭قا الـٛات الا٭َـٌ ٚ
الايعكا َع عؿّ ايـُه شل يـٗا ايـُطايع الٗا .
َ ٚا ا٭قا الٛات الايعكا ٚاييت هلا َه شل َ ٚطايع الٗا ؾٗـ ٞإَـا
غريٖا.

ا٭قا الؿ ٛس ١عٓٚ ٠ٛ

َــا ا٭قا غــري الؿ ٛســ ١عٓــ ٠ٛؾــاي٬لّ ؾا ٤ســل َــاسبٗا الطايــع الٗــا
ٚإقْا ٙ٩يً ٓالٍ عـٔ سكـ٘

ا٭قا ٚإنـ شكاق٘ َٓٗـا  -العـٛإ َ ٚذاْـاّ -

ٚقبٌ اي هًط عًٗٝا ٚإسٝاٗ٥ا المقعٕ  ٚيذكٕ  ٚالٓا ٚ ٍ٤عبٖٛا .
َ ٚا ا٭قا ايـُؿ ٛس ١عٓ ٠ٛؾهفاى ًٜمّ ؾا ٤سل َاسبٗا ٚإقْا ٙ٩الأٟ
ذاْـاّ ٚ -إن شُـاٍ مٓاليـ٘ عـٔ سكـ٘
َٛقَ ٠ــُهٓ - ١العـٛا اّ َ ٚ
اييت مُؿ ٣إلعُاقٖا

ا٭قا

لَإٕ ثِ غكدت َٚاقت عكَ ١دـكؾاٜ ٫(ٚ ٤شـٌ

َاٍ إَكَ ٨هًِ  ٚسك٘ إ ٫الطٝبْ ١ؿه٘) ُْاّ ٚإمجاعاّ .
ٚاسباٌَ ٕ ا٭قا الٛات الـايعكا  ٟالعـكٚا اشبـكاب ٚالـٛت ايٗٝـا
العؿ نبل اسبٝاٚ ٠ايعُاق ٠اـا مل ٜعًِ نْٗٛا َؿ ٛس ١عٓٚ ٠ٛعـاَك ٠سـ

ؾ شٗـا

ػبٛل ذبذريٖا َكؿَ ١إلسٝاٗ٥ا ٚإعُاقٖا اـا مل مهٔ َعً ١َٛالايو  ٚاله شل
الطايع الٗا ٚـيو ٭ٕ ا٭قا اييت  ٫قب هلا َ ٫ٚايو َ ٫ٚه شل هلا ٖٞ

َــٔ ا٭ْؿــاٍ ٚقــؿ دعًــٗا اهلل يكنــٛي٘ (ٚ )Sيٮُ٥ــَ ١ــٔ ٖــٌ ال ٝــ٘(ٚ )قــؿ
قغُٛا

إسٝاٗ٥ا ٚمتًهٗا ٚقبٌ اإلسٝا ٤اـا سذكٖا  ٚساضٗا الهٛقٕ مٛيؿ يـ٘

سل اإلغ ُاّ ٚا٭ٚي ١ٜٛالا٭قا .
ٚالعــؿ ٖــفا اي ُٗٝــؿ ْٓطًــل يًذــٛاب عــٔ ايهــ٪اٍ عــٔ قطــع ا٭قاْــٞ
الٛات ايَ٬هٛقٚ ٠اييت مُٓض قاْْٝٛاّ ٭يػاّ َعٓٝ

:

ؾإ ٖف ٙا٭قاْ ٞاـا ناْت َٛاماّ  ٚغكالٚ ١مل ٜعًِ هلا َايو َ ٚه شـل
(َُ )1باع ايؿكاٖ : ١ز129: 5ضبع٪َ ١نهُْ ١اقٜإ .
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ناالل العؿ ايؿشِ ٚاي شكل دـال إسٝاٖ٩ـا البٓـا ٚ ٍ٤يـذكٕ ؾ ًُـو نُـا ػبـٛل
مشذريٖا َكؿَ ١إلسٝاٗ٥ا ؾٝه ٕٛسل الٗا .
ؾٚا٥ك ايهذٌ ايعكاقٚ ٟؾل ايكاْٜٛ ٕٛدع ي٘ سكاّ

ٜ ٌٖٚه ٕٛمهذًٗٝا

ا٭قا ميٓــع غــري ٙعــٔ َما

ــ٘

مشذريٖــا ا ٚإسٝاٗ٥ــا ؟ .ايظــاٖك ْعــِ

ؾاْــ٘ ٛ ٜيــؿ يــ٘ ســل قــاْٚ ْٞٛاي ــذك ٟايعك٥٬ــٚ ٞاي ــُ ًكع ٞعًــ ٢سك ٝــ٘
الا٭قا ٚـّّ َما

٘ يً شذري  ٚاإلعُاق البٓا ٚ ٤لقعٕ  ٚيذكٕ اْ ٚشٖٛا.

ٚال عبري آغك :قؿ إي ٗك ال

ايؿكٗا ٤قؿٜـُاّ ٚسؿٜجاّ ٕ َٔ سذّك قْاّ َٛامـاّ

ب  ٚسؿٜـؿ  ٚالٓـا ٍَ ٤ـاق سـل الٗـا ٚيـٝو يـ٘ َهـ ٓؿ
 ٚساضٗا الهٕ ٛق َٔ مكا ٍ
َع رب  ٚغرب َشٝض ُُٜهٔ اإلس ذـاز الـ٘ نـ ٣ٛازبـك ٟايعك٥٬ـٚ ٞال ًـكعٞ
عً ٢ا٭سكَٓٚ ١ٝع الماسِ ٚي ٛإن ؿٍ يفيو البعض ايكٚاٜات ) (1ايٓاضك ١الأْ٘
طَٔ نبل إىل َامل ٜهبل ايَ ٘ٝهًِ ؾٗ ٛسل ال٘ص قًٓا :اشبـرب َكنـٌ ْـعٝـ
ًُٜ ٫ض سذ ١ال

ايعبؿ ٚالـ

ْٚظري ٖف ٙاسبذـ ١مكاٖـا

ايهـري ٠ايعكٝ٥٬ـ ١ايــُُٓا٠

قالـ٘ ٚاسبذٝـ١

ايعكَـ ١ايــُُٓٛس ١يًـػِ ٚايــُهذً١

ؾٚا٥ـك

ايهذٌ ايعكاق ٟؾإ ايعك ٤٬دكٚا  -الـشهع مباْٝامِٗ ايكاْ -١ْٝٛعًـ ٢إعطـاٙ٤ل
ا٭سك ١ٝالٌ ٚالًه ١ٝإ ٕ ٫إع باق ايـًُه ١ٝعكٝ٥٬اّ َكؾٚع عٓ٘ ك َٓ ٢ؿّٗٛ
ا٭غباق) (2ايٓاضك ١الإٔ َٔ س ٢ٝي٦ٝاّ َـٔ ا٭قا الـٛات نـإ سـل الٗـا ٖٚـٞ
ي٘ ٚاـا مل  ٜشكل َٓ٘ اإلسٝـاٚ ٤اإلعُـاق مل ٜهـٔ سـل الٗـا ٚيٝهـت ٖـ ٞيـ٘
ؾًُٝض الؿٗ ّٛقاؾعاّ عٔ ايهري ٠ايعكًُٜ ٫ٚ ١ٝ٥٬ض قاؾعاّ عٔ دك ِٜٗعًـ٢
ا٭سكٜٚ ١ٝهؿٓٝا عؿّ ايكؾع ٚقؿ قًٓا

حبٛثٓا

الٝإ سكٝك( ١اسبل) ْ٘ إع بـاق

عك ٞ٥٬قآَْ ْٞٛـا ٙايًـاقع ٖٚـفا ايــذك ٟايعك٥٬ـٜ ٞهًــ عـٔ إع بـاق
(َ)1ه ؿقى ايٛنا : ٌ٥ب َٔ 1االٛاب اسٝا ٤الٛات  :ع.4
()2ايٛنا : ٌ٥ز 17ب  + 1ب + 2ب َٔ3الٛاب إسٝا ٤الٛات.
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عك ٞ٥٬قآَْ ْٞٛا ٙايًاقع ٜٚهؿٓٝا إلَٓا :٘٥عؿّ ايكؾعٚ -ي ٛالـؿي ٌٝعـاّ
َ ٚطًل ٜعُّ٘ٚ -يٝو ٜٛدؿ عٓؿْا ي ٤ٞقاؾع ايـُظٓ ٕٛيػُٝاّ إَٓا ٤إَاّ
ايعُـــك (عذـــٌ) ٖـــفا ايـــذك ٟايعك٥٬ـــ ٞسؿاظــاّ عًـــ ٢ايٓظـــاّ اإلد ُـــاعٞ
ٚاإلق ُــاؾٚ ٟإَــ٬ساّ يــشاٍ اي ــُذ ُع ايــُهًِ
إس ا ايًاقع ي٘

داْــع َــايَٗ ٞــِ ٚقــؿ

مًكٜعام٘ .

قؿ ٜكاٍ  :إٕ ٖفا ايـشل غري َعٗٛؾ ؾكٗٝاّ

 ٟمل ُٜعٗؿ

ؾي ١ايًكع ٫ٚ

ن ع ايؿك٘ ْظري ٖفا اسبل س ٪ٜ ٢غف ال٘ .
ٚؾ :٘ٝإ ايـشل إع باق قاْ ْٞٛيكع ٚ ٞعك٥٬ـَٓ ٞـا ٙايًـاقع ا٭قـؿى
ٖٚفا ايـشل سل عك عك ٞ٥٬مل ٜكؾع عٓ٘ ايًاقع ا٭قؿى ُٜ ٫ٚطؿّ اؾ٠
قاْ ١ْٝٛيكعٚ ١ٝغايع اسبكٛم ايًكعٖ ١ٝهفا ٚيٝهت اسبكٛم ايًكع ١ٝنًـٗا
َُٓ١َٛ
ٚدــٛؾ

ن ابٍ  ٚنـٓ ١الـٌ إ اع بـاق ايــشل اع بـاق قامٕ َ طـٛق يـٝو يـ٘

مؿهــكات اي ــُعاَك ٜٔيٮُ٥ــٚ )Œ(١يــفا ناْــت َــٛي٘

َٛدــٛؾٚ ٠آثــاقٙ

ايًــكع

ا٭ؾيــََُٛٓ ١ــٚ ١يٝهــت اسبكــٛم العٗٓٝــا َــأثٛقٖ٫ٚ ٠ــٞ

مٛقٝـ  ٚمعبـؿ يٝك ُـك ؾٗٝـا عًـْ ٢ـِ ايًـاقع عًٝـ٘ خبَُٛـ٘ نٝــ؟ ٚسـل
ا٫غ ُاّ الا٭قا عٓؿ ذبذريٖا ٚذبٜٛطٗا الهٛقٕ يٝو ي٘ ِْ يكعٜ ٞجب ـ٘
ٚإمنا ٜجب ٘ ايِٓ ايـُع رب ايـُطًل ٚايـذك ٟايعك ٞ٥٬ايعاّ .
ٚايـشاٌَ إ َٓض ايؿ ٍٚايعكَـ ١ازبـكؾا ٤يـبعض َٛاضٓٗٝـا يــػٍُ١َٝٛ
ؾٜٛ ِٗٝيٓؿ يـِٗ سل قاْْٝٛاّ ٚيكعٝاّ
َما

ا٭قا َٓـا ٙايًـاقع  ٫ٚػبـٛل ٭سـؿٍ

ِٗ َ ٚـُاْع ِٗ عٔ مشذريٖا  ٚإسٝاٖ٤ا ٚإعُاقٖا البٓاٚ ٍ٤عبـَ ٙٛـا مل

مهٔ َ عًل سل نـاالل لهـًِ  ٚنـاؾك َُشـيّ الـاٍ ٚمل ٜعـكا عٓـ٘ ؾـإـا مل
مهٔ ا٭قا َ عًل سل َُشيّ يكع ّا َٓٚشت ايعكَ ١٭سؿٍ  ٚقاؾ سؿٌ الٝعٗا
 ٚقاؾ س ـؿٌ يــكاٖ٤ا َٓــ٘ ٖــٌ مُــض العاْٚــٚ ١الباؾيــ ١عًٗٝــا العــٛا نُــا
 ٜعاقف

ا٭نٛام اي ذاق ١ٜايعكاق١ٜ

عُٛقْا ؟.
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 ٫قٜع  ٫ٚإيهاٍ عٓـؿْا

َـشَ ١عاْٚـَ ١هـ شل ا٭قا

ايعكاق ٟعً ٢سك٘  ٚمًُه٘ يًعٛا البف ٍٚي٘ الإلا ٤سك٘
َُشش ٫ٚ ١مُض العا ١ْٚعً ٢ع

ايهـذٌ

ا٭قا يٛدـٙٛ

ا٭قا يعؿّ ًَه٘ إٜاٖا قبٌ إسٝاٖ٤ا

ٚإعُاقٖا البٓا ٚ ٍ٤لقعٕ  ٚعبُٖٛا ٚقؿ مب

ُْٓاّ ٕ ا٭قا الٛات  ٫مًُُو

عٗٓٝا إ ٫العؿ إسٝاٖ٤ا البٓا ٚ ٤لقع  ٚيذك ا ٚعبٖٛـا نُـا مـب

ٕ مُـشٝشٓا

ايبٝــع نــإ الٓشــ ٛالعاْٚــ ١عًــ ٢اسبــل ال عًــل الــا٭قا ٚاي ٛدٝــ٘ الكبــٍٛ
ي ُشٝض العا ١ْٚعً ٢اسبل قباٍ عٛا َػُُٖ ّٛا ٚدٗإ :
ا٭ :ٍٚمٛد ٘ٝايـُعا ١ْٚالٓش ٛايًُض ايـُعا ْٞٚالـ
ايعــٚ ،ٝايُــًض ُُٜهــٔ ٕ ٜكــع عًــ ٢ايعــ
ايـ ُعا ١ْٝٚعٔ ايع

ايــشل ٚالـ

ايبـؿٍ

ٖٓٚــا ُُٜ ٫هــٔ ايـُُايـــش١

ؿ ٚميهـٔ ٕ ٜكـع
يعؿّ ًَهٗـا يؿـكا عـؿّ اسٝاٗ٥ـا العـ ُ

ايًُض عً ٢الٓؿع ٚ ١اإلْ ؿاع ٖٚفا غـري ٚاقؾ ٜٓـاّ ٚقـؿ ٜكـع ايُـًض عًـ٢
ايـــشل ٖٚــفا ٚاقؾ َكُــٛؾ
ا٭قا

مُــشٝشٓا الـــُعُٜٓ ٕ ٢ايـــض ســؿٌ َهــ شل

ايهذٌّ ايعكاقٚ ٟساٌَ ٚقق ١اإلنـ شكام ٜٚكْـٜٚ ٘ٝياْـَ ٢عـ٘

عً ٢الفٍ عٛا َع
ٚعـٛا قؾــع ٜــؿٙ

ٚالؿٍ َاي ٞع ،ٝقباٍ مٓالي٘ قاْْٝٛاّ عٔ سك٘

ا٭قا

ايـؿا٥ك ٠اسبهَٝٛــ ١عــٔ قطعـ ١ا٭قا ايــُهذًّ ١الاعــ٘

ٖٚــف ٙايـُُاي ــشَ ١ــشٝش ٫ ١ايــهاٍ ؾٗٝــا معُّٗــا إض٬قاتطايُــًض غــريص
طايًُض دا٥مص ٚغريُٖا َٔ ؾ ٕٚايهاٍ َ ٚـاْع عـٔ إدكاٖ٤ـا ٚمُـشٝشٗا
يًُعا ١ْٚايـُفنٛقٖٚ . ٠فا مُشٝض ٜكمٓ ٘ٝايؿكٗا ٤حبهع مؿهكامِٗ ايًا٥ع١
ٜ ٫ٚه هٝػ٘ ايعك ٌٖ ٫ٚ ٤٬ايعكف ايعاّ ٜٚبعؿ عـٔ نـاس ١مؿهـكِٖ ايبهـٝط
ايَ ٬أْٛى الا٭ؾهاق ايؿكٗ ١ٝايؿقٝك. ١
ايجــاْ :ٞمٛدٝــ٘ ايـــُعا ١ْٚالٓشــ ٛايبٝــع ايًــكع ٞاي ــُ ُٓٔ يًُباؾيــ ١ال ـ
اي ــشل (اي ــُبٝع) ٚال ـ

ايبــؿٍ ايعــ( ،ٝايــجُٔ) ٖٚــفا اي ُــشٝض الٓشــ ٛايبٝــع
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ٚايًكا ٖٛ ٤ايـُٛاؾل يؿِٗ ايعكف ايعاّ َٔ َجاٍ ٖـف ٙايــُعاْٚات يهٓـ٘ ٫
ٜكمٓ ٘ٝايؿكٗاْٛ ٤عاّ ي هالِٗ  ٚيٗك ٠ايؿ ٝا ال ِٗٓٝالاييا َـش ١ايبٝـع الهـٕٛ
البٝع عٓٝاّ ًٜٚمَ٘ ؾهاؾ الٝع ايـشل نؿهاؾ الٝع الٓؿع ١يهٓا
ازبم ٤ايجاْٞ

الشح (ايؿكم ال

(الًـك ٣ايؿكاٖـ)١

اسبل ٚاسبهِ ٚالًو) ثب ٓـا َـش ١الٝـع اسبـل

ٚيكا ٙ٤غ٬ؾاّ يًًُٗٛق ٚـنكْا يٛاٖؿ عًَ ٢شَُ ١ػ اقْا َٓٗا َـا ـنكْـاٙ
ازبم ٤ايكاالع َٔ الشجٓا ٭قهاّ ا٭قْ
الُش ١يكا ٤اسبل ايجاالت

 ٚسهاَٗا  :قٚاٜـَ ١ع ـرب (1)٠مُـكّع

ا٭قا َٚش ١الٝع٘ ٖٚـَ ٞع ـرب ٠الـ ٞالـكؾ ٠ايـيت

ْهكت الٝع ا٭قا اشبكاد ١ٝالؿ ٛس ١عَٓ ٠ٛعً ّ٬الأْٗا قا الهًُ

ؾ ُؿ٣

ؿ عًـ ٢ا٭قا قـاٍ
ايـكا ٟٚيًهـ٪اٍ عـٔ َ ػـكز ؾكٗـ ٞيـكع ٞيبٝـع َـٔ يـ٘ ٜـ ٌ
اإلَاّ(:)ط ٫الأى ًٜي ٟسكٓ٘ َٓٗـا ُٜٚشـ ٍٛسـل الهـًُ
ُٜش ٍٛسل اشبكاز

ا٭قا ايجاالت يعُ ّٛالهًُ

 ٖٞٚمهاؾ مهَ ٕٛكؼب١

عًٝـ٘ص ٜعـ،

َٔ ايبا٥ع عً ٢الًـيٟ

ًَكٚع ١ٝيـكا ٤سـل ايــُكِٝ

ا٭قا اشبكادٝـ١

ايـُهٝطك عًٗٝا  ٖٛٚسل ا٫غ ُـاّ الـا٭قا ٚ ٚي ٜٛـ٘ الٗـا َـٔ غـريٚ ٙاـا
دــال ايًــكا ٤دــال ايبٝــع ؾــإ ايًــكاَ ٤باؾيــ ١الـ
مُشٝض ايًكا ٤مُشٝشاّ يًبٝع عَُٛاّ إ٫

الًــيٚ ٟالـ

ايبــا٥ع ٜٚهــٕٛ

َـٛقؾٍ غـاّ ٚيــػُ٫ٚ ٍ١َٝٛ

ٛ ٜقع ٖٓا َش ١ايًكاَ ٤ع ؾهاؾ ايبٝع َٔ ؾ ٕٚمٓب ٘ٝعًٖ ٢ف ٙاشبُ. ١َٝٛ
ٚايـشاٌَ َـش ١مٛدٝـ٘ ايــُعاٚ ١ْٚمُـشٝشٗا الطكٜـل ايُـًض ٚالطكٜـل
ايبٝع عًَُ ٢ػ اقْا ُُٜٚهٔ مُشٝشٗا الٓش ٛاهلب ١ايــُع ٚ ١ْٛايــًُكٚضٚ ١
غري ـيـو َـٔ ايٛدـ ٙٛايــُش ًُ ١ؾكٗٝـاّ إْٗ ٫ـا العٝـؿ ٠عـٔ ازبـك ٟايعك٥٬ـٞ
ايفٚ ٟقؾ عً ٘ٝاإلَٓا ٤ايًكع ٞيً عاَ٬ت ايعكؾ ١ٝايها٥ؿ. ٠
ٖفا نً٘ مُٗٝؿ يبٝإ اسبهِ الػُ ّٛالاشبُو ثِ ٜكع ايهّ٬
()1ايٛنا: ٌ٥ز : 11ب َٔ 71الٛاب دٗاؾ ايعؿ ٚع.1

ٚدٛب
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م ػُٝو ا٭قا العؿ سٝال ٠ايٛقق ١ايكاَْ ١ْٝٛـٔ ؾا٥ـك ٠اي هـذ ٌٝايعكـاق ٟاـا
َٓ ٢عاّ عً ٢ايـشٝالٜٓٚ . ٠بػ ٞمُٗٝؿ العض ايــُكؿَات ايـيت مٛاؾـل ايٓظـك
ايـُ ٛاْع ٚم٪ؾ ٟاىل ايٓ ٝذ ١ايـُػ اق: ٠
ا٭ٚىل :إٕ ايـُاي ١ٝإع باق عك ٞ٥٬قاْ ْٞٛإد ُاعَٓ ٞا ٙايًاقع ا٭قـؿى
إ٫

َٛاْع قًْ ١ًٝؿ ٞاإلع باق ايًكع ٞعٓٗا ؾالاي ١ٝعكؾ ١ٝعكٚ ١ٝ٥٬يكع١ٝ

إهلٝــٚ ١ؾا٥ــك ٠ا٭ٚىل ٚنــع َــٔ ؾا٥ــك ٠ايجاْٝــ ١ؾــإ اي ــُاي١ٝ
ايعك ٞ٥٬ايعاّ م بع ايـُٓؿع ١ايها١ٓ٥

ْظــك ايعُــكف

ايً ٤ٞؾاـا َٓاٖا ايًاقع ٚمل ٜكؾع

عٓٗـا نُايٝــ ١اسبٓطــ ١ناْــت الايٝـ ١يــكعٜٓ ١ٝـاّ ٚإ ٫إـا قؾع عٓٗــا ْ ٚهكٖــا
نُاي ١ٝاشبُك ناْت الاي ١ٝعكؾ ٫ -١ٝيكعٚ -١ٝيٓا الشح مؿُْ ًٞٝاؾع

ازبـم٤

ا٭( َٔ ٍٚالًك ٣ايؿكاٖ )١ؾكادع (الشح َاي ١ٝا٭عٝإ ايٓذه. )١
ٚالعباقْٚ ٠ـضَ :ايٝـ ١ا٭عٝـإ َٓٛضـ ١الــُٓؿع ٗا َ :ـا الــُٓؿع ٗا ٚؾا٥ـؿمٗا
اشباقد ١ٝايـُٛدب ١يكغب ١ايعك ٤٬ؾٗٝا ٚمٓاؾهِٗ عً ٢إق ٓاٗ٥ا ٚالفٍ الاٍ الإلاٗ٥ا
نالأنٚ ٍٛالًبٛى ٚالههٔ ٚايعكالٚ ١عبٖٛا ٚإَا َٓٛضـ ١الــُٓؿع ٗا اإلع باقٜـ١
ايٓاي َٔ ١٦إع باق ايـُع رب ايــُكب ٍٛإع بـاق ٙالـ

ايعكـ ٤٬نايــشه ١َٛايــُع رب٠

يـُاي ١ٝايٛققـ ١ايٓكؿٜـٚ ١ايطـاالع ٚايُـو ٚايًـٝو ٚعبٖٛـا ايــُٛدع إع باقٖـا
ي ُــ ٍّٛايٛققــٚ ١ايطــاالع ٚعبُٖٛــا ٚا٭قا ايـــُٛات ايــيت َٓشــت ؾا٥ــك٠
اي هذ ٌٝايعكاقٚ ٟققـ ١ايــًُه ٚ ١ٝاإلغ ُـاّ الٗـا يًـػِ  ٚعط ـ٘ نـٓؿاّ
قاْْٝٛاّ الـًُه ٘ ٝا٭قا ٖٛ

ا ١ٜقاْ َٔ ١ْٝٛمعكا سؿ ايُٜٓ ٘ٝع٘ ٜ ٚما

٘

اسٝاٗ٥ا البٓا ٚ ٤لقع  ٚعبُٖٛا ُٜٚري ايهٓؿ َا ّ٫عكؾاّ ْظري ايهٓؿ ايكاْْٞٛ
ايفُٜ ٟؿق ٙايبٓو  ٚايطاالع الاي ٚ ٞايربٜؿ ٚ ٟايٛقق ١ايٓكؿ ١ٜاييت مُؿقٖا
ازبٗ ١ايكاْ ١ْٝٛـــ ايبٓو الكنم ٟـــ ٚاْـُا مُري َا ّ٫يٛادؿ ١ٜايٛققـ ١ايكعٝـ١
ايكاْ ١ْٝٛيـُٓؿع ١إع باق ١ٜمُػ ٍٛساًَٗا اإلن ؿاؾَ ٠ـٔ ا٭قا البٓـاَ ٤هـهٔ ٚ
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َمقع ٚ ١عبُٖٛا عًٗٝا ٚمُػَ ٍٛـٔ مٓ كـٌ ايٛققـ ١إىل إعـ٘ ٕ ٜهـ ؿٝؿ َٓٗـا
ٚيفا مك ٣ايعك ٤٬إـا سًُٛا عًٚ( ٢قق ١ايطـاال -ٛايهـذٌ ايعكـاقٚ ٚ )ٟققـ١
(ايهــٓؿ) ( ٚايهُبٝايــ( ٚ )١ايًــٝو) ْ ٚشُٖٛــا ٜع ــربْ ٕٚؿهــِٗ َــايه
ٚمــكاِٖ ٜبايــك ٕٚاي عاَــٌ الٗــا نُــ٬ى ٜبٝعــ ٕٛا٭قا (ايعكَــ(ٚ )١ايًـٝو)
(ٚايهٓؿ) ًٜٚي ٟآغـكَ ٕٚـِٓٗ ـيـو نُـا ٜبٝعـًٜٚ ٕٛـيَ ٕٚـا ًُٜهْٛـ٘ َـٔ
ا٭َــٛاٍ ٚا٭عٝــإ ا٭غــك ٫ ٣ؾــكم عٓــؿِٖ ال ـ

مًــو ٖٚــف َ ٙــُا ٜهًـــ

الْٛٛع عٔ َاي ١ٝايعكَْٚ ١شٖٛـا الــشهع ايؿٗـِ ايعـك ايكـاْٚ ْٞٛايــذكٟ
ايعك. ٞ٥٬
ثِ ايـُاي ١ٝايًكع ٖٞ ١ٝعًٚ ٢ؾل ايــُاي ١ٝايعكؾٝـَ ١ـا مل ُٜـؿق عٓٗـا قؾع
يكع ٞالاشبُ ّٛالًشاظ ٕ اي ًكٜع ا٫ق ُـاؾ ٟمًـكٜع إَٓـاٞ٥

ايػايـع

ٚمككٜك يـُا مباْ ٢عً ٘ٝايعكَ ٤٬امل ُٜؿق ايكؾع ٚالٓع ايًكعْ ٞظـري َـا ٜظٗـك
َٔ َذُٛع ١غباق ايـػُك َٔ ٠إيػاَ ٤ايٗ ٝا َٓٚع اي عاٌَ الٗا ٚعؿّ إسياَٗا
الٛدٍ٘ َـُا ٜهًـ الْٛٛع عٔ إيػا ٤ايًاقع َايٗ ٝا ٚإنكا إع باقٖا ايكاْْٞٛ
ايـُعآٖٚ ْٞٚا ؾُٝا عبٔ ؾ ٘ٝمل ٜكِ ؾي ٌٝـــ ٚي ٛالٓش ٛايعُـ ٚ ّٛا٫ضـ٬م-
ٜؿٍ عً ٢ايـُٓع َٔ مُ ٍٛايـشل ايـُ عًل الا٭قا ايـُُٓٛس ١يًًػِ العـ
س  ٢مًػَ ٛاي ٘ ٝيكعاّ ٚ .اسباٌَ إ مبـاْ ٞايعكـ ٤٬عًـ ٢مُـ ٍٛسـل ايٛادـؿ
يٛقق ١ايهذٌ ايعكاقٟ

ا٭قا َـع عـؿّ قؾع ايًـاقع عٓـ٘ ٖٚـفا نايــ

عٔ َاي ١ٝايـشل ْٚؿع٘ ٚمُٛي٘ يكعاّ .
ٜٓاف اىل ٖفا نً٘ :معبري ايعكف ايعك ٞ٥٬ايعاّ عُٔ َٓض ٚققـ( ١ايطـاال)ٛ
ايُاؾق َٔ ٠ؾا٥ك ٠اي هذ ٌٝايعكاق ٟالأْ٘(ًُٜو ايعكًَُٜ( ٚ )١و نفا قؿق)
ق ١ُٝايعكَـ ١ايــ ُُٓٛع نـٓؿٖا إيٝـ٘ ؾإْـ٘ نايــ عـٔ َايٝـ ١ايــشل ايكـاِ٥
ايٛقق( ١ايهٓؿ ايكاْ)ْٞٛايـُكمبط الايعكَ ١ايـذكؾا ٤ايـُُٓٛس ١إٜا. ٙ
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ايجاْ : ١ٝإٕ ايُٓ ّٛايًـكع ١ٝؾيٓـت عًـٚ ٢دـٛب ايــػُو ؾُٝـا ٜهـ ؿٝؿٙ
اإلْهإ َطًكاّ إـا مل ُٜك َ ١ْ٪يٓؿه٘  ٚيعٝاي٘ إـ اٯ ١ٜايًكٜؿ ١طوَاعْلَمُىاأََّممَغ
نَمِمْو ُْمْأِْوَْأءَوفْأَأََّوََِّمأِلموسِأ ُ ُم َوسُأص ا٭ْؿــاٍ  41 :ؾيــت عًــٚ ٢دــٛب اي ــػُو
ٚدعً٘ عً ٢نٌ َا غُٓ٘ اإلْهإ ٚإن ؿاؾٚ ٙايكٚاٜـات ايُـشٝش ١ؾيٓـت عًـ٢
إثبات اشبُو

نٌ َا ؾاؾ ايٓاى ٚإن ؿاؾ َٔ ٙٚقًٝـٌ  ٚنـجري َٚـٔ ْـكٚب

ايػْٓٛ ٚ ١ُٝاع ايؿا٥ؿ ٠نُا قؿ ؾيٓت ايكٚاٜات الع رب ٠عً ٕ ٢ايـػُو ٚادع
العؿ إن جٓا ٤ايـُ ١ْ٪طعً ٘ٝاشبُو العؿ َ ١ْ٪َٚ ٘ ْ٪عٝاي٘)(1ص َ ٚشٝش ١االـٔ
نٌ عاّص)ٚ (2مؿٍ الُٓ١ُٝ

َٗمٜاق طؾأَا ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؿ ؾٗٚ ٞادب ١عًِٗٝ

اإلقمهال ايؿكٗاٚ ٞ٥ال ًكع ٞعً ٢يـم ّٚايــُشانبَ ١كؿَـ ّ١ي ػُـٝو ايؿاْـٌ
العؿ إن جٓا ١ْ٪َ ٤ايهٓ١

نٌ عاّ ٚ .العؿ ٖام

الكؿَ

يـُا ناْ ت ايعكَـ ١ازبـكؾا ٤الُٓٛسـ ١يًًـػِ العـ

ْـك: ٍٛ
ٚالهـذً ١الاعـ٘

ؾا٥ك ٠اي هذ ٌٝايعكاقَ ٟا ّ٫عكؾاّ ًَٚهاّ قاْْٝٛاّ ٚعكٝ٥٬اّ َـُٓ ٢يكعاّ ٜٚعـؿ
ايًػِ س٦ٓٝف َه ؿٝؿاّ ٚغامناّ حبُٛي٘ عً ٢ايـُٓشٚ ١ايٛقق ١ايكاْْٝٛـ ١ؾ ٝعًـل
اشبُو الايعكَ ١ا هلا َٔ ايك ١ُٝايؿعًٜ ١ٝـ ّٛايـؿؾع ٖٚـفا سهـِ عًـٚ ٢ؾـل
ايكاعؿ ٠ا٭ٚيٚ ١ٝا٭ؾي ١ايعاََ ٫ٚ ١ػكز عٓ٘ ظاٖكاّ .
ٚي ٛؾاق َك قٗ ُٝا ال

ا٭قٌ ٚا٭نجك نؿ ٢ربُٝو ا٭قـٌ ك ٓـ ٢ايكاعـؿ٠

ا٭ٚي ١ٝايكاْ ١ٝالكٜإ ايربا ٠٤عٔ ا٭نجـك ٚالعؿ٥ـفٍ إـا الاعٗـا الـجُٔ ٜمٜـؿ عًـ٢
ايكـؿق ايـف ٟمخٓهــ٘ ٚدـع ربُـٝو ايمٜــاؾ ٠٭ْٗـا ؾا٥ـؿ ٠ظــاٖكٚ ٠قالـض ؾــا٥ض
ٚغٓ٫ ١ُٝالؿ َٔ ربُٝهٗا إـا مل ُٜكؾٗا

َ ١ْ٪نٓ ٘ ٖٚفا ٜٓاّ سهـِ عًـ٢

ٚؾل ايكاعؿ ٠ا٭ٚيٚ ١ٝا٭ؾي ١ايعاَ . ١ثِ ْبشح :

()2 1ايٛنا : ٌ٥ز : 6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع+4ع.5
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تَخنيص بدالت االيـحار :
قؿ ظٗك َٔ ايعَُٛات ٚايـُطًكات ايـُ كؿَٚ : ١دٛب ايــػُو

عُـّٛ

ايؿٛا٥ؿَٗٓٚ -ا ايؿٛا٥ؿ ايـُه هب ١العكـؿ اإلدـاقْ ٠ظـري إدـاق ٠اْ٫هـإ ْؿهـ٘ ٚ
ْــٝع ٘  ٚؾاق ٚ ٙعكال ــ٘ َ ٟــٔ ؾ ٕٚؾــكم ال ـ
ا٭عُاٍ َٚا ُٜبـفٍ الـؿٚ ّ٫عْٛـاّ

إدــاق ٠الٓــاؾع ٚال ـ

إدــاق٠

عكـؿ اإلدـاقٖ ٠ـ ٛؾا٥ـؿَ ٠ه هـب ١مٓـؿقز

ذبـت الطًكــات الــ ٢َٛايٗٝــا نُــا مٓــؿقز ذبــت ْــٛاع ا٫ن هــاب ايــيت إؾعــٞ
ا٫مجاع

العض ايهًُات عًٚ ٢دٛب ربُٝو َا ؾٌٓ َٓٗا عٔ َ ٘ ْ٪ؾاـا

آدك َهًـ ْؿه٘ يعٌُٕ يٗكاّ  ٚيٗك ٚ ٜٔنٓ ٚ ١ادك ؾاق ٚ ٙؾناْ٘ نٓ ١نإ
الؿٍ ا٫داق ٠ؾا٥ؿًٜ ٠مّ مػُٝو َا ٜؿٌٓ َٓـ٘ عـٔ َ ْ٪ـ٘ الـٌ ٚقؾ
ايُٓــ (1)ّٛاشباَــَ ١ــا ؾٝــ٘ ؾ٫يــ ١عًــٚ ٢دــٛب اشبُــو
ٚعْٗٛا –

العـض

الــؿٍ ا٫دــاق٠

ازبًُٚ ١الًشاظ العض الٛاقؾ ٚايــُُاؾٜل نُـشٝش ١ايكٜـإ

غًــ ١قســ ٢قا ٚغريٖــا َٚ .ــٔ َُــاؾٜل ـيــو ٜ ٕ :ــ٪دك اْ٫هــإ ْؿهــ٘
يٓٝاالــ ١اي ــشر  ٚايُــ ٚ ٠٬ايُــٝاّ ثــِ ٜؿٓــٌ عٓــؿ ٙعــٔ َْ٪ــ ١نــٓ ٘ ؾٝذــع
مػُٝهٗا الـُك ٓ ٢ايـُطًكات ايـُ ٢َٛايٗٝا .
يهٔ قؿ ٜكاٍ -نُـا ٜظٗـك
ٚال

عٓـٛإ ايٛنـا -ٌ٥الاي ؿُـ ٌٝالـ
قٚا١ٜ

غريٖا َٔ الؿ٫ت ا٫داق ٠يـُا ٚقؾ

دـك ٠اسبـر

( َ ٍٛايهـا  -الـٛاب

اي ٛاقٜؼ) َ ٖٞٚهامب ١عٔ اَ٫اّ ايكْا ( :)قدٌ ؾُؾع ايٝـ٘ َـاٍ ٜشـر الـ٘
ٌٖ عً٘ٝ

ـيو الاٍ س

ُٜري ايٝـ٘ ايــػُو  ٚعًـَ ٢ـا ؾٓـٌ

اسبر؟ ؾه ع (: )طيٝو عً ٘ٝايـػُوص
ؾٗٝا اشبُو ٚادباّ  ٫ ٚػبع ؾُٝا ؾٌٓ

) (2

ٜـؿ ٙالعـؿ

 ٖٞٚمؿٝؿ ٕ دك ٠اسبر يـٝو

ٜؿَٗٓ ٙا العؿ مُاّ اسبر  ٟمهٕٛ

()1ايٛنا:ٌ٥ز 6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع +3ع+8ع.9
( )2ايٛنا:ٌ٥ز 6ب َٔ 11الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُـو  :عَ +1ـ ٍٛايهـا :ز 547 1الـاب ايؿـ٤ٞ
ٚاْ٫ؿاٍ ٚاشبُو :ع22
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دك ٠ايـشر َه جٓا َٔ ٠ايعَُٛات ٚايـُطًكات .
 ٚداب

(ازبٛاٖك :ز )55 :16الإٔ ايـػرب(َطكع َ ٚشُ ٍٛعًـ ٢إقاؾ٠

ْؿ ٘ٝالايٓهب ١يًكهِ ا٭ َٔ ٍٚايه٪اٍ).
يهٓ٘ ضكع يًػرب َٔ ؾ ٕٚالٝإ ْعـ

نـٓؿ ٚ ٙغًـٌ

ؾ٫ي ـ٘ َـع ٕ

ظاٖك ايـػرب الفنٛق :قدٛع ازبٛاب طيٝو عً ٘ٝاشبُوص اىل ؾككم ٞايه٪اٍ
ؾٝهٕٛ

ًُ٘ عً ٢إقاؾْ ٠ؿ ٞايـػُو عٔ غُـ ّٛايًـل ا٭َ ٍٚـٔ نـ٪ايٞ

الهامب١

 ّ٬مربعٝاّ ٜؿكؿ ايًاٖؿ ايـُُشض ي٘ ٖٚفا غري َكب. ٍٛ

ٚايُشٝض ٕ ُٜذاب  :ّ٫ٚ -:إٕ ايكٚاْ ١ٜعٝؿ ١الٛقٛع (نٌٗ الٔ لٜـاؾ)
ضكٜكٗا نُا ٜظٗك لٔ قادع ( َـ ٍٛايهـا ) ؾ( ٕٚايٛنـا )ٌ٥ؾاْـ٘ قـؿ سُـٌ
غًٌ

ْكٌ (ايٛنا )ٌ٥يًهٓؿ  ٚاد ٗاؾ

متٝٝم ٙؾكادع.

ٚثاْٝاّ  :إ ايكٚا ١ٜصبًُ ١غـري َبٓٝـٚ ١غآَـ ١الؿـاؾ غـري ٚاْـش ١ؾـ ٬مهـٕٛ
َاْعــ ١عــٔ إْــؿقاز دــك ٠اسبــر ذبــت الطًكــات  ٫ٚمُــًض ؾيــَُ ّ٬ٝػُُّـاّ ٚ
َُ ػكد ّا هلـا عـٔ الطًكـات ٚـيـو الًشـاظ ٕ ايكٚاٜـ ١ايًـكٜؿ ١ظـاٖك٠
ٚدــٛب اشبُــو

الــاٍ الــؿؾٛع يــٝشر الــ٘ يهٓٗــا يٝهــت ظــاٖك٠

ْؿـٞ
ذبؿٜــؿ

َْٛٛع ايٓؿ ٞطيٝو عً ٘ٝاشبُوص  ٌٖٚإ الـاٍ الـؿؾٛع قـؿ الـفٍ يـٝشر الـ٘
عٔ ْؿه٘ ؾٝه ٕٛال٘ َهـ طٝع ّا إنـ طاع ١الفيٝـ١؟ ّ اْـ٘ َـاٍ َـؿؾٛع يـ٘ يـٝشر الـ٘
دك ٠عٔ سذْٝ ١اال ١عٔ َٝت  ٚسـ ٞعـادم؟ ٖٚـفا ار ُـٌ ايجـاْٖ ٞـ ٛايـفٟ
ٜٓؿع َاسع ايٛنا ٌ٥ي ِ ٝاشبرب ؾي ّ٬ٝي٘ عً ٢ؾ ٝا ٙيهٓ٘ يٝو

اشبرب إيعاق

ال٘ ؾٓ ّ٬عٔ ايظٗٛق اسبذٚ ١يعٌ ار ٌُ ا٭ ٍٚقدض َٓ٘  ٚقـكب ٜٚهؿٓٝـا
مكؾؾ َؿاؾ اشبرب الـ

إس ُـاي

ؾاْـ٘ ٜعـ ،إمجايـ٘ ٚغُْٛـ٘ ٖٚـَ ٛـاْع عـٔ

ا٫نــ ؿ ٍ٫الــاشبرب عًــ ٢غــ٬ف ايعَُٛــات ٚالطًكــات ايظــاٖك٠
ايـػُو عً ٢الهًـ

نٌ َا ؾاؾ َٔ قً ٚ ٌٝنجري .

ٖفا نً٘ َُػ ِ الـُا اـا نإ َؿ ا٫داق ٠نٓ ٚ ١قٌ َٓٗا.

ٚدــٛب
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ٚنـٓ

َ ٚـا يـ ٛنـإ َــؿ ا٫دـاق ٠نـٓ

َ عــؿؾ ٠ؾٗـٌ اسبهـِ نــفيو ؟

حبٝح ٜه ٕٛايعٛا ٚايبؿٍ ال ُاَـ٘ َـٔ قالـض نـٓ ١اإلمؿـام ٚاإلدـاق ٠ؾٝذـع
عً ٘ٝعٓؿ سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُهـ ٕ ١ٝؽبُـو َـا ٜؿٓـٌ َٓٗـا عـٔ ايــُ ١ْ٪؟
٫ٚالؿ َٔ مؿُ ٌٝايبشح ال

اإلداق ٠عً ٢عٌُ ٚال

اإلداق ٠عًَٓ ٢ؿع: ١

 َا اإلداق ٠عً ٢عٌُ َع  -غٝاض ٚ ١الٓـا ٚ ٤نـٝاق ١عكالـ ٚ ١عبٖٛـا- ٚنجك ٚقـؿ إنـ ًِ ا٭دـك ٠ال ؿـل عًٗٝـا ؾؾعـٚ ١اسـؿ ٠عـٔ نـٓ

يهٓ

ٚ

نجك ؾٌٗ معؿ ا٭دك ٠ال ُاَٗا َٔ قالاع نٓ ١اإلداق ٠ا٭ٚىل اييت إنـ ًِ ؾٗٝـا
ايعٛا سٝح ٜؿيا اْ٘ ٜكبض صبُٛع ا٫دك ٠ال ؿل عًٗٝا الإلا ٤عٌُ ايهٓ
ٜ ٚهَ ٕٛايهاّ يكعاّ ي ُاّ ا٭دك العؿ ايعكؿ ٚايكبض ؾًٝمَـ٘ ربُـٝو

ٚايهٓ

ايؿاٌْ عٔ ال ١ْ٪عٓؿ سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُه١ٝ؟ ّ ًٜمَ٘ مكهٝط ا٭دك عً٢
ٚايهٓ

ايهٓ

ٚربُٝو َا ٜكاالـٌ ٖـف ٙايهـَٓ ١ـٔ ا٭دـك الانـ جٓاَ ٤ـا ُٜـكؾ٘

َٗ ْ٪ــا ؟ ثــِ ٜبكــَ ٞــا ٜكاالــٌ نــٌ نــٓ ١يهــٓ ٗا ؽبُهــ٘ اـا ؾٓــٌ َٓــ٘ يــ٤ٞ
عٔ َٜٛ ٘ ْ٪دؿ ٖٓا اس ُا ٕ٫قاُ٥إ

ايفٖٔ:

ٚايــفٜ ٟكــكب اىل ايــفٖٔ ٖــ ٛا٫س ُــاٍ ايجــاْٖٚ ٞــ ٛمكهــٝط ا٭دــك عًــ٢
ٚايهٓ

ايهٓ

٬َٚسظ ١عٌُ نٌ نٓ ٚ ١دكٖا َه ك ّ٬عٔ ايهٓ ١ا٭غـك٣

ؾ٬الؿ َٔ َ٬سظـ ١ا٭دـك الكاالـٌ يعُـٌ ٖـف ٙايهـٓٚ ١سهـاال٘ َـٔ قالـاع ٖـفٙ
ايهَٓٚ ١ا ٜكع الـإ لا ٤عُـٌ ايهـٓ ١اي٬سكـَ ١ـٔ قالـاع نـٓ ٗا َٚـا ٜكـع الـإلا٤
ايعٌُ

ايهٓ ١ايجايج َٔ ١قالاسٗا ٚعً ٘ٝاـا آدك ْؿه٘ يعٌُٕ

ؾكط  -نُا ي ٛآدك ْؿه٘ يبٓا ٚ ٤سذـْٝ ١االٝـ١
َهبكاّ
ايهٓ ١الٌ

ٖف ٙايهَٓٚ ١كف َٓ٘

ايهٓ ١اي٬سك١

ايعـاّ الكبـٌٚ -ؾؾـع يـ٘ ا٭دـك

َٚ ٘ ْ٪ؾٌٓ َٓ٘ ي٫ ٤ٞػبع ربُٝه٘ ٖـفٙ

ايعاّ الكبٌ اـا ؾٌٓ َٔ ا٭دك ي ٤ٞعٔ َٚ . ٘ ْ٪ايٛد٘ ؾ:٘ٝ

 :ّ٫ٚاْ٘ َك ٓ ٢ايُؿم ايعك يًؿا٥ؿ ٠اييت َْٖٛٛ ٞع ٚدـٛب اشبُـو
سهبُا إنـ ؿؿْا َـٔ ايـِٓ ايككآْـٚ ٞاسبـؿٜح العُـٚ َٞٛـيـو ٭ٕ ايعـكف
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ايعك ٞ٥٬ايعاّ ٜع رب دك نٌ نٓ ١ؾا٥ؿ ٠مًهِ ايهٜٓ ٫ٚ ١ع رب ا٭دري عً ٢عٌُ
 ٚنٓ

يهٓ

َ عؿؾَ( ٠ه ؿٝؿاّ) ي ُـاّ ا٭دـك

عـاّ اإلدـاق ٠الـٌ ٜع ـربٙٚ

َه ؿٝؿاّ سبُ َٔ ١ا٭دك ٖٞٚ ٠اييت مكاالٌ ٖف ٙايهٓ ١ؾ ٕٚدك ٠عٌُ ايهـٓ
اي٬سك ٚ ١نـٌ عـاّ ٜع ربْٚـ٘ َهـ ؿٝؿاّ سبُـ ١ـاى ايعـاّ َـٔ دـك ٠ايعُـٌ
ٖٚهفا.
٪ٜٚنـؿَ :ٙـا ـنـك ٙايؿكٗـا(٤قا)
ايعكٚ ٤٬ال ًكع ْ٘ َٔ ١يَ ٛات ايعاَـٌ
نٓ

ؾكـ٘ ا٫دـاقٖٚ ٠ـ ٛايـف ٟػبـك ٟعًٝـ٘
ايهـٓ ١ا٭ٚىل  ٚايجاْٝـ -١قبـٌ متـاّ

ا٫داق ٚ -٠مكى ايعٌُ اله أدك عً ٘ٝيعفقٕ  َٔ ٚغري عـفق ؾاْـ٘ نـٛف

ٜطايع الا٭دك الكاالٌ يمَإ َا العؿ الٛت  ٚيًُؿ ٠اليٚى ؾٗٝا ايعٌُ ٪ٜٚغـف
َٓ٘ ا٭دك ٚايعٛا الكاالٌ يًمَإ اليٚى ؾ ٘ٝايعٌُ ٪ٜ ٚغـف َـٔ مكن ـ٘ ممـا
ٜهًـــ دًٝـاّ عــٔ عــؿّ إس هــاب ا٭دــك الكاالــٌ يًهــٓ

اي٬سكــ ١دــكاّ يهــٓ١

ا٫مؿام الٌ ٖ ٛدك َكهط عً ٢نٌ عـاّ َـٔ عـٛاّ ا٫دـاق ٠عًـ ٢ايعُـٌ
ؾٝه ٕٛا٭دك الكاالٌ يعٌُ نٌ عاّ ؾا٥ؿ ٠ـاى ايعاّ.
ٚثاْٝاّ -إٕ ٖفا ايعاٌَ يًُهـ أدك عًـ ٢عُـٌ نـٓ

 ٚنجـك ٜع ـرب -ؾكٗٝـاّ

ٚعكٝ٥٬اّ ُٜ ٚ -عؿّ َؿٜٓاّ يُـاسع ايعُـٌ -العـؿ مُـاّ ايعكـؿ -العُـٌ نـٓ

ٚ

نجك ؾإ ايعٌُ اله أدك عً ٘ٝؾَ ٜٔه شل قباٍ ا٭دك اله شل الؿؾٛع ايفٟ
ًَه٘ يكعاّ عٓؿ قبٓ٘ ْ ٖٛٚظري ايــُكيا  ٚايــُؿ ٜٔيػـري ٙالــُإٍ  َ ٚـاعٕ
اـا الك ٞيـش

سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُه ١ٝؾاْ٘ ميًه٘ س

ٜكبٓ٘ ٚميًو ايطـكف

اٯغك عًَ ٘ٝكاالٌ قكْ٘  ٚؾٚ ٜ٘ٓيٝو الكٝاى الْٛٛعَ ٞشض ايـًُو الٌ
ٖ ٛا٫ن ؿاؾ ٠الاي ١ٝالًُٛن َٔٚ ١ايٛاْض ٖٓا عؿّ ذبككٗا الًشـاظ ْـ٘ قـبض
َا -ّ٫ؾٜٓاّ  ٚدكاًَّٚ -ه٘ يكعاّ يهٓ٘ قباٍ ـيو َٖ ٛطايع الــُكاالٌ َـا ًَـو
َٔ قكا  ٚؾ ٚ ٜٔعٌُ ٖٚـف ٙايــُكاالًَ ١كمهـمَ ٠هـًُ -١ؾكٗٝـاّ ٚعكٝ٥٬ـاّ-
 ٖٞٚمُٓع عٔ َؿم (اإلؾاؾ(ٚ )٠ا٫ن ؿاؾ )٠عكؾاّ .
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ٚال عبري َُػ ُكٖٓ :ا  ٫مُؿم (ايؿا٥ؿ )٠عًَ ٢ا ٜكبٓ٘ ًُٜٚه٘ َـٔ ا٭دـك
يًهٓ

الكبًٜ ٫ٚ ١ع رب ٙايعكَ(٤٬ه ؿٝؿاّ) الًشاظ َـا ٜكاالًـ٘ َـٔ عُـٌ ايهـٓ

اي٬سك ١الطًٛب َٓ٘ نُا ٜ ٫ع ربَ( ْ٘ٚه ؿٝؿاّ) الًشـاظ ايكـكا ٚايـؿ ٜٔايـفٟ
ـَ ٘ ٚالطًٛب َٓ٘ .
ٚال شٌُ  :اْ٘

اداق ٠ا٭عُاٍ ٭نجك َٔ نٜٓ ٫ ١ع رب(َه ؿٝؿاّ) حبهـع

ايُؿم ايعك يػري دكٖ ٠فا ايعاّ ايٛاقع ١ؾٝـ٘ اإلدـاق ٠عًـ ٢عُـٌ نـٓ

٫ٚ

ػبع عً ٘ٝإ ٫مػُٝو َا لاؾ عٔ َ ٘ ْ٪الًشاظ ا٭دك الكاالٌ يعًُ٘ ٖفا ايعاّ.
بَ ٚ -ــا ا٫دــاق ٠عًــ ٢الٓــاؾع يهــٓ
نٓ

 ٚنجــك نُــٔ آدــك ؾاق ٚ ٙؾناْــ٘

 ٚمخه ١عٛاّ ًْٚشل ال٘ َطًل ايعٛا عً ٢الٓاؾع ْظري َٔ الاع تـك٠

اله اْ٘ َ ٚمقع ٘ يهٓ

 ٚث٬خ نٓ

َ ٚا

عٔ ٚاقؾ عكال ٘ العـؿ ٠يًٓكـٌ

 ٚايهؿك الٗا ٚ ٚاقؾ ضبً٘ َ ٚعًُ٘  ٚعبُٖٛا يهٓ

 ٚنجك ٖٚهفا.

ٚازباَع( :الؿٍ ا٫داق ٚ ٠عٛا ايـُٓؿع ١يـُؿ ٠نٓ

 ٚنجك) ؾٌٗ مهٕٛ

َجٌ ا٫داق ٠عً ٢عٌُ م٬سظ دـك ٠نـٌ نـٓ ١حباهلـا ٜٚهـ جَٓٗٓ ٢ـا الُـكف
ٚال ١ْ٪ثِ ؽبُو ايؿاٌْ ؟ ّ ٬ٜسظ صبُٛع ايعٛا ؾا٥ؿٚ ٠قحبـاّ هلـفا ايعـاّ
ايفٚ ٟقعت ؾ ٘ٝا٫داق ٚ ٠عبٖٛا َٔ ايعكٛؾ عً ٢ايـُٓاؾع .
ؾاؾ نٝؿ اله ُهو (قؿ)ٙ

مخو َٓٗاد٘ (ّ )45:الاغ ٬ف ٖـفا ايٓـٛع

عٔ ناالك٘ ايفُٜ ٫ ٟشهع ؾ ٘ٝعٛا ايهٓ

اي٬سك َٔ ١قالـاع ٚؾٛا٥ـؿ نـٓ١

اإلمؿام  ٚؾ  ٢الاع باق مُاّ ايجُٔ قحباّ يهٓ ١ايعكؿ ٚإس هـاب َذُـٛع ا٭دـك
ْؿعاّ ٚؾا٥ؿ ٠هلفا ايعاّ ايفٚ ٟقع ؾ ٘ٝاإلمؿام عً ٢الٝع ايجُك ٚ ٠إداق ٠ايؿاق ٚ
َٓاؾع ايعكال ٚ ١عبٖٛا ؾٝذع مػُٝو َا ٜؿٌٓ عٓ٘ َٔ الٖ ١ْ٪فا ايعاّ ٚيعً٘
٭دـٌ نــ ٕٛايعــٛا ال ُاَـ٘ َُــؿاقاّ عكؾٝـاّ يًؿا٥ــؿ ٠ؾعـٚ ّ٬يعــؿّ نــ ٕٛالٓؿعــ١
ايـًُيا ٚ ٠ايـُه أدك ٠ؾٜٓاّ الًشاظ َٓاؾع ايهٓ

اي٬سك. ١
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يهٔ
ايع

إض٬م َا ؾاؾ ٙإيهاٍ ٚغُـٛا ُٜٓـع َـٔ ا٭غـف الـ٘ الًشـاظ ٕ

ايـيت إنـ ٪دكت َٓؿع ٗـا نايبهـ إ ايـيت الٝعـت ثُكمٗـا نـٓ

ايعكالــ ١ايـــُ٪دكم

ٚايـؿاق ٚ

يًهــهْٓ ٚ ٢كــٌ الهــاؾكْٚ ٜٔشٖٛــا َــٔ ا٭عٝــإ مُــري

 الاإلمؿــام عًــَٓ ٢ؿع ٗــاَ -هــًٛال ١ايــُٓؿعَ ١ــؿ ٠ايعكــؿ ٚنــٓٛ ٜٚ ٘ٓٝقــع ٚقٚؾايٓكِ عً ٢ايع

الاي ١ٝالؿعـٌ إنـ ػؿاَٗا

ايـمقع  ٚايًـذك  ٚايهـهٓٚ ٢

ايـشكنْ ٚ ١شٖٛـا ٫ٚالـؿ َـٔ َ٬سظـٖ ١ـف ٜٔا٭َـك ٜٔؾاْـ٘ ٚإٕ َـض نـٕٛ
ايعٛا -ثُٓاّ  ٚدـكاّ ال ُاَـ٘ َُـؿام(ايؿا٥ؿٚ )٠ايػـِٓ ٚايٓؿـع خب٬ؾـ٘ عٓـؿ
اي عٜٛض عٔ عٌُ َه ُك يهٓ

 ٚنجـك ؾاْـ٘ ُٜ ٫عـؿّ ايــُذُٛع ؾا٥ـؿ ٠ؾعًٝـ١

غايُ ١يهـ ٕٛايعُـٌ ؾٜٓـ ّا َ عًكـ ّا العٗؿمـ٘ ْظـري َـاٍ ايكـكا ٚالـؿُٜ ٫ٚ ٜٔعـؿ
الؿَ ٜٔه ؿٝؿاّ  ٚقاحباّ يًُاٍ الكبٛا قكْاّ  ٚؾٜٓاّ  ٚدـك عُـٌ ٜطايـع الـ٘
س ٘ٓٝيهـٔ ا٫ضـ٬م الـفنٛق

ادـاق ٠الٓؿعـٚ ١الٝـع ايجُـك ٚ ٠ايـُُايــش١

يٝو نؿٜؿ ّا لا يـكْا َـٔ ٕ َهـًٛال ١ٝالٓؿعـَٚ ١ـا ٛ ٜقـع َـٔ اشبًـٌ ٚايـٓكِ
ايٛاقؾ عً ٢ايع

ايـُاي ١ٝا٭ٌَ ٜٛدع ْكُـإ قٗ ُٝـا الايٛدـؿإ ٚقـؿ ٚقؾ

عًٗٝا ٖف إ ايٓكُإ الهـبع ايعكـؿ ارـؿٚؾ الـأنجك َـٔ نـٓ ١ا٫مؿـام ؾ٬الـؿ َـٔ
إن جٓاَ َٔ ٘٥ذُٛع ايعٛا ايـُعؿٚؾ قالـشاّ هلف ٙايهٓٚ ١ـيـو ي شكٝـل قـؿق
ايؿا٥ؿٚ ٠اقعاّ ٚمًػَ ِٝكؿاق ايكالض اسبـاؾخ يًُهًــ الًشـاظ نـٓ ١اإلمؿـام
نُا ٫الؿ َٔ ان جٓاْ ١ْ٪َ ٤ؿه٘ ٚعٝاي٘ نٓ ١ا٫مؿام .
َج :ّ٬اـا نإ ي٘ اله إ  ٚؾاق ا ٚؾنإ آدك َٓؿع ٗا ا ٚالاع ثُكمٗـا يهـٓ
ٚايبه إ  ٚغريٖا مه ٣ٛيـ ؾٜٓـاق ٚقـؿ الـاع ثُـك ٠ايبهـ إ  ٚآدـك ايـؿاق ٚ
ايؿنإ يهٓ

الأقالع َ ١٦ؾٜٓاق ٚقبض ايعٛا يهٔ سٝح م ٓمٍ ق ١ُٝايبه إ

 ٚايؿاق  ٚايؿنإ عٓؿ ايبٝع يهْٗٛا َهًٛال ١الٓؿع ١نـٓ
ْٚكِ عً ٢ايع

ٛ ٜٚقـع ٚقٚؾ غًـٌ

الؿعٌ إن ػؿاَٗا ايـُ٪ثك عً٬َ ٢س ١ٝا٭قا يُٓ ٛايجُـاق

ٚعًــ ٢الٓــا ٤ايــؿاق  ٚايــؿنإ ٚاـا قــؿق ٖــٌ ايـــػربٖ ٠ــفا ايــٓكِ الـــُ ١٦ؾٜٓــاق
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إن جٓٝت ايـَُ َٔ ١٦ذُٛع ايعٛا( )400ؾٜٓاق نُا مه جٓ ١٦َ ٢ؾٜٓاق اـا ناْت
قؿق َ ٘ ْ٪يٓؿه٘ ٚعٝاي٘ ٜٚبكَ ٢أما ؾٜٓاق ًٜمّ ربُٝهٗا عٓـؿ سًـ ٍٛق ى نـٓ ٘
اشبُه ُٜ ٕ ٫ ١ٝػُو ايعـٛا العـؿ إنـ جٓاْ٪َ ٤ـ ١ايهـٓ ١ؾكـط نُـا ٜظٗـك َـٔ
َٓٗاز ايهٝؿ اسبه(ِٝقؿ )ٙ٭ٕ ايـُكٝاى ايـُْٛٛع ٞيٛدٛب ايــػُو ٖـٛ
مشكل (ايؿا٥ؿ )٠ايـُايٚ ١ٝايؿِٗ ايعك ٚاي عاقف ايعك٬ٜ ٞ٥٬سظ ْكِ ق١ُٝ
ايع

ايـُٓ ؿع َٓٗا ٜٚع ربٖ ٕٚفا ايـُهًـ قاحباّ  َٓٚؿعاّ يـُ٦يت ؾٜٓاق .
الٌ ٜمُهٔ ٕ ٜكاٍ :إٕ ْــكِ ايـؿاق  ٚايبهـ إ يــُهًٛالَٓ ١ٝؿع ٗـا ٚي ٛقـع

ٚقٚؾ ايـػًٌ ٚايٓكِ عً ٢ايبه إ ٚايؿاق ٖفا ُٜعؿّ َٔ َ ١ْ٪مشُـ ٌٝايـكالض
ْظــري دــك ٠ايــؿنإ عًــ ٢ايهانــع ْٚشٖٛــا َــُا ٜؿؾعــ٘ ايــُه هع ي شُــٌٝ
ايكالض ٚايؿا٥ؿَ ٖٞٚ ٠ه جٓا( َٔ ٠ايؿا٥ؿٚ )٠ايـكالض ايٛادـع مػُٝهـ٘

نـٓ١

ا٫ن هاب .
ٚايـشاٌَ ْكٚقَ ٠كاعا ٠ايٓكِ ال ٛقع ٚان جٓاَ ٤ـٔ عـٛا ْؿـع ايهـٓ
نُا ًٜمّ إن جٓا ١ْ٪َ ٤ايُـكف عًـ ٢ايـٓؿو ٚايعٝـاٍ َـٔ ايـكالض ٚايؿا٥ـؿ ٠عٓـؿ
إقاؾ ٠ربُٝو عٛا الٓـاؾع الٓكٛيـ ١يًػـري نـٓ

 ٚنجـك يهـٔ انـ جٓا ٤الْ٪ـ١

يؿي ٌٝغاّ ٜأم ٞعكْ٘ َؿُٚ ّ٬إن جٓا ٤ايٓكِ ال ٛقع ٭دٌ ايٓظـك ايعـك
ايكاْ ٞالًم ّٚإن جٓا ٘٥درباّ يًع

الاي ١ٝالٓ ؿع َٓٗا ٚنإٔ ٖفا ايـٓكِ عـٛا

ا٭دكٚ ٠قباٍ العض دماٗ٥ا سٝح ٜع ربَ ٕٚا لاؾ عً ٖٛ ٘ٝايؿا٥ؿٖٚ ٠ـ ٛايـكالض
ايـُه ؿاؾ ٬ٜ ٟسظ ٕٛايٓكِ ال ٛقع ٚقٚؾٜٓٚ ٙكُ َٔ ْ٘ٛا٭دك ٜٚع ربَ ٕٚا
نٛا ٖٛ ٙايؿا٥ؿ ٠غاَ . ١ثِ ْبشح :
تَخنيص نـناءات األموال :
ٚقـــع ايهـــّ٬

ٚدـــٛب مػُـــٝو ُْـــا٤ات ا٭َـــٛاٍ ٚلٜاؾامٗـــا ايعٝٓٝـــ-١

ايــُ ًُ ١نايهــُٔ ٚايــُٓؿًُ ١نايٛيــؿ ٚيــب٘ ايــُٓؿًُ ١نايُــٛف ٚايجُــك
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ٚلٜاؾمٗــا ايـــشهُ -١ٝعــ ،اقمؿــاع ايكُٝــ ١ايهــٛق ١ٝيًعــ
مُــاسبٗا لٜــاؾ٠

عـ

ايـــُايٚ ١ٝايــيت ٫

الــاٍ  -ؾــإ ٖــف ٙايُٓــا٤ات ايعٝٓٝــٚ ١اي ــشهُٖ ١ٝــٞ

َُؿام (ايؿا٥ؿ ٠ايـُذاْ )١ٝاييت ٜه شًُٗا الهًـ َٔ ؾَ ٕٚكاالٌ  ٚدٗـؿ
ٚقؿ إغ ًؿـٛا

ٚدـٛب ربُـٝو (ايؿا٥ـؿ ٠اجملاْٝـ )١العـؿ إمؿـاقِٗ عًـٚ ٢دـٛب

ربُٝو (ايؿا٥ؿ ٠اإلن هاال ٖٞٚ )١ٝاييت ٜبفٍ الهًـ دٗؿاّ

ذبًُٗٝا ٜٚكُؿ

اسبُ ٍٛعً ٢ايكالض َٔ ٚقاٗ٥ا :
ٜبؿ َٔ ٚمجع نجري -ظٗٛقاّ َٔ العض نًُامِٗ ٚإيعاقاّ َـٔ العـض آغـك-
إغ ُــاّ ٚدــٛب اشبُــو الاي ههــبات (ايؿٛا٥ــؿ ا٫ن هــاالٚ )١ٝعــؿّ مشٛيــ٘
غريٖـــا ؾًٝـــهٌ عٓـــؿِٖ ٚدـــٛب اشبُـــو

ايُٓـــا٤ات ٚايمٜـــاؾات ايعٝٓٝـــ١

ٚاسبهُٚ ١ٝقؿ ٓ ُٜع عٓؿ العِٓٗ َؿم (ايؿا٥ؿ )٠عً ٢منا ٍَٛ ٤ا٭َٛاٍ .
يهٔ ٖفا ايـ ُبٓ ٢الاضٌ عٓـؿْا ٚقـؿ نـبل الٝـإ َٓعـ٘ ٚإالطايـ٘ ٚإثبـات معًـل
اشبُو العُ ّٛايؿٛا٥ؿ س  ٢اجملاَْ ١ٝامل ٜكِ ؾي ٌٝغاّ عً ٢غ٬ؾـ٘ ٚعًٝـ٘
ػبع ربُٝو عٛا٥ـؿ ا٭َـٛاٍ ٚؾكٚعٗـا ُْٚا٤امٗـا ٚلٜاؾامٗـا يُـؿم (ايؿا٥ـؿ)٠
عًُْ ٢ا ٤ا٭َٛاٍ ــ ايـُ ٌُ ٚايـُٓؿٌُ َٚا ٖ ٛالكلؽ الُٗٓٝا ٚإقمؿاعات ق١ُٝ
الاٍ ايهٛق - ١ٝؾايفًُٜ ٜٔه ٕٛايطٛٝق ٚايؿٚادٔ  ٚايػِٓ  ٚايبكـك  ٚاإلالـٌ
ْ ٚشُٖٛــا َــٔ اي ــشٛٝاْات ايــيت مكالــ ٢ثــِ ؼبُــٌ هلــا منــا ٤نــايبٝض ٚايــٛالك
ٚايُٛف ٚايهُٔ ٚايؾب َٚا ٛ ٜيؿ َٓٗا ػبع عً ِٗٝربُٝو َ ٍٛا٭َـٛاٍ –
اسبٛٝاْــات اُْٚ -ّ٫ا٤امٗــا َعــا َ ــُا ٜؿٓــٌ َٓٗــا عــٔ َــ َ ٟ ِٗ ْ٪ــُا مل
ٜأنًٚ ٙٛمل ًٜبهـٚ ٙٛمل ًٜـكالٚ ٙٛاـا الٝـع يـَ ٤ٞـٔ ُْاٖ٤ـا الًـاق ايٝـ٘ ثٓـا٤
ايهٓٚ ١الك ٞي َٔ ٤ٞثُٓٗا ؾاْ ّ٬عٔ َ -٘ ْ٪ي٘ ٚيعٝاي٘ٚ -دع إغكاز مخه٘
عٓؿ سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُه. ١ٝ
ٚسٝح نإ ايـُكٝاى ايـُْٛٛع ٞيٛدـٛب اشبُـو ٖ(ٛايؿا٥ـؿٚ )٠ايـكالض
ٚايػِٓ ٜ ٫ؿكم ال

ايمٜاؾ ٠ايع ١ٝٓٝالأقهاَٗا ايج٬ث -١ايُٓا ٤ايـُ ٌُ ٚايـُٓؿٌُ
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ايمٜاؾ ٠ايـشهُٚ ١ٝمْٝٛش٘ :

َٚا ٖ ٛالكلؽ الُٗٓٝاٚ -ال

إٕ ايؿا٥ؿٚ ٠ايــ ُٓؿع ١اي٬سكـ ١٭َـٌ الـاٍ الًُـٛى ٚايمٜـاؾ ٠ايطاق٥ـ ١عًـ٢
ع

الاٍ ُُٜهٔ مكهُٗٝا اىل قهاّ قالع : ١ث٬ثَٗٓ ١ا ٜعبّك عٓٗا الايمٜاؾ ٠ايعٝٓٝـ١

ٚقاالع ٜعبّك عٓ٘ الايمٜاؾ ٠ايـشهُ: ١ٝ
 ايُٓا ٤ايـُ ٌُ ٖٛٚ :لٜاؾ ٠ضاق ١٥عً ٢عالع

الاٍ ا٭َـٌ مهـُ َ ٕٛـً١

الاٍ نهُٔ اسبٛٝإ ْ ٚـُ ٛايٛيٝؿ َٓ٘  ٚنرب دهُ٘  ٚنجك ٠سبُ٘ ْ ٚـُٛ

ايًــذك ايــُػكٚى  ٚمٓــاَ ٞغُــاْ٘ ْ ٚشٖٛــا َــُا ٜهــ ٕٛيــ٘ لٜــاؾ٠

عـ

ايـُاٍ ا٭ٌَ .
الـاٍ ا٭َـٌ مهــٕٛ

ب -ايُٓـا ٤ايــُٓؿٌُ ٖٚ :ـ ٛلٜـاؾ ٠ضاق٥ـ ١عًـ ٢عـ

َٓؿُــً ١عــاؾ ٠عــٔ الــاٍ ا٭َــٌ ناسبًٝــع ٚايعهــٌ ٚعبُٖٛــا ممــا ًٜكٝــ٘ العــض
اسبٛٝاْــات ٚمهــ ٕٛهلــا قُٝــٚ ١ايٛيــؿ ايــف ٟمشُــٌ الــ٘ اسبٛٝاْــات ٚمُــٓع٘
الاٍ ا٭ٌَ .

ْٚشُٖٛا َـُا ٜه ٕٛلٜاؾَٓ ٠ؿًُ ١عٔ ع
دـ -ايُٓا ٤ايربلؽ ٖٛٚ :لٜاؾُْٚ ٠ا ٤يع

الاٍ ا٭َـٌ َ ُـٌ العـ

الـاٍ

ال ُــٌ قاالــٌ يًؿُــٌ عٓــؿ ايٓٓــر  ٚنــع ١اسبذــِ ْ ٚشُٖٛــا َــٔ اسبــا٫ت
ايطاق ١٥عً ٢ايُٓـاٜ ٟ ٤هـ ٕٛالكلغـ ّا الـ
ايُٓا ٤الٓؿٌُ يهْ٘ٛ

ايُٓـا ٤ال ُـٌ الًشـاظ إمُـاي٘ ٚالـ

َعكا ايؿٌُ عٓ٘ نايُٛف ٚايٛالك عً ٢ظٗك العض

اسبٛٝاْات ٚايجُكٚ ٠ايػً١

ايبهام

ٚالماقع .

ٖــف ٙا٭ْــٛاع ايج٬ثــٖ ١ــْ ٞــٛاع يًؿٛا٥ــؿ ٚايُٓــا٤ات م ــٓؿقز ذبــت عٓــٛإ
(ايمٜاؾ ٠ايع )١ٝٓٝ٭ْٗا ُْا ٤عٚ ،ٝلٜاؾ ٠ضاق ١٥عً ٢عـ

الـاٍ ا٭َـٌ ٖٚـفا

ٖ ٛايـُكٝاى ايؿاقم عٔ (ايمٜاؾ ٠ايـشهُ )١ٝاييت ٖ:ٞ
ؾ -إقمؿاع ايك ١ُٝايهٛق ١ٝيع

الاٍ ا٭ٌَ َع الكا ٤الاٍ ا٭ٌَ العَ ٘ٓٝـٔ

ؾ ٕٚلٜــاؾٚ ٠منــا ٚ ٤مٓــاَٖٚ ٞــفا ؼبُــٌ عــاؾ٠

ا٭نــٛام اي ذاقٜــ ١الؿعــٌ

قاْ(ٕٛايعكا ٚايطًـع) ٚسُٓٝـا ٜكـٌ ايعـكا ٜٚهجـك ايطًـع عًـْ ٢ـٛع َـاٍ
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 ضعــاّ  ٚيــكاب  ٚسٝــٛإ  ٚنهــا ٚ ٤دٗــم َ ٚ ٠عــ ١ؼب ادٗــا ايٓــاىَعايــِٗ  ٚنُــاهلِ الــاؾ ٚ ٟالعٓــ – ٟٛؾ مٜــؿ ايكُٝــ ١البفٚيــ١

ايهــٛم ٚ

مكمؿع َٔ قبٌ َشاالٗا  ٖٞٚحبهِ ايمٜاؾٚ ٠يٝهت لٜاؾ ٠ع ١ٝٓٝالايؿعٌ .
ٚسٝــح نــإ ايــُ٬ى ايــُْٛٛع ٞيٛدــٛب ايــػُو ٖــ ٛمشكل(ايؿا٥ــؿ)٠
ٚايٓؿع ٚايػِٓ ًٜمّ إسكال َـؿقٗا عكؾـاّ

ايــُٛاقؾ ايــًُ بَٗٗٓٚ ١ـا ُْـا٤ات

َ ٍٛا٭َٛاٍ الًُٛن ١ؾ ٬الؿ َٔ مؿُ ٌٝالكاٍ الًشـاظ ايٓـٛع
 ايعٚ ١ٝٓٝاسبهُ٫ٚ -١ٝقٜعًٜٚهٌ َؿقٗا

َؿقٗا عكؾاّ

َـٔ ايمٜـاؾ٠

ازبًُٚ ١الًشاظ العض الٛاقؾ

العض آغك.

ٖٚفا ايبشح َػُّٛ

ُْا٤ات ا٭َٛاٍ ٚؾكٚعٗا ٚعٛا٥ـؿٖا ْٚػـض

ٖٓا ايطكف عٔ ٌَ ايـُاٍ ايٓاَٚ ٞايـُ ؿكع عٓ٘ ايُٓا ٤ؾإ ي٘ سهُاّ َه ك:ّ٬
قؿ ٜهـَ ٕٛـٌ الـاٍ ٚعٓٝـ٘ ممـا  ٜعًـل الـ٘ اشبُـو ٚمل ٜـ٪ؾ ٙالهًــ ٚمل
ؽبكد٘ اىل قالاال٘ َٚهـ شك ٘ٝثـِ ُٜٓـٜ ٚ ٛمٜـؿ تٓـ٘ ٖٚـفا ٚادـع اي ػُـٝو –
َٚ ّ٬ؾكعاّ ْاَٝاّ –  ْٚهًِ ٖٓا عٔ مناٚ ٘٥قؿ ٜهـَ ٕٛـٌ الـاٍ ٚعٓٝـ٘ ممـا مل
 ٜعًل ال٘ اشبُو َ ّ٬نُٗك ايمٚدـٚ ١عـٛا اشبًـع ٚالـرياخ ار هـعٚ .قـؿ
ٜه ٕٛمما معًل ال٘ اشبُو  ٚغكد٘ ٚؾؾع٘ اىل قالاال٘ َٚه شك ٘ٝثِ منا  ٚلاؾت
ق ُٝــ٘ ٚايهــّ٬

مٓكــٝض َْٛــٛع (ايؿا٥ــؿٚ )٠اْطباقــ٘ عًــ ٢ايُٓــا ٚ ٤ثبــٛت

سهِ اشبُو  ٚعؿّ ثبٛم٘

ْٛع ٞايمٜاؾٚ ٠ايُٓاٚ ٤سهع :

اَا اـا ناْت ايمٜـاؾ ٠عٝٓٝـَٓ ١ؿُـً ١الايؿعـٌ نايٛيـؿ  ٚالـايكَ ٚ ٠ٛعـكا
اإلْؿُاٍ ناي ُك ٚايًؾب ٚايُٛف ٚعبُٖٛا مما ٖ ٛحبهِ ايُٓا ٤الٓؿٌُ عكؾاّ
ؾَُٗ ٛؿام (ايؿا٥ؿ )٠قطعاّ ٜٚيمع عً ٘ٝايكطع الاسبهِ – ٚدٛب اي ػُـٝو-
ؾاْ٘ منا ٤ظاٖك ْٚؿع الاقل َُٚؿام يًؿا٥ؿَ ٠هًِ عكؾاّ ؾ أم ٞإض٬قات ٚدـٛب
مػُٝو ايؿا٥ؿ ٠الٌ مٛدؿ ُْ ّٛغاَ ١مؿٝؿ ثبٛت اشبُو

العـض ْـٛاع

ايُٓا ٤الٓؿٌُ َ ٚا ٖ ٛحبهُ٘ ْظري َع ـرب ٠الـ ٞالُـري ايـيت مجبـت اشبُـو
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ايؿانٗ ١اييت مٓ ذٗا ايبهـ إ ٚايـيت مبـاع ٚمل ٜأنًـٗا ايعٝـاٍ سٝـح ؾـاؾ اإلَـاّ
()

)(44

ْٗا نها٥ك ايٓٝاع الجُك٠

ٚدٛب ربُٝو تكمٗا اييت  ٫مهَ ٕٛـٔ

َْ٪ــ ١ايعٝــاٍ ْٚظــري َع ــرب (45) ٠ايُٓــك ٟايــيت نــأٍ ؾٗٝــا ايُــاؾم( )عــٔ
َٛاٍ َٔ غ٬ت ٚدبـاقات يـ٘ سـل ؾٗٝـا ؾأَٓـا ٙاَ٫ـاّ (ٚ )سًًـ٘ يًـٝع ٘
ي طٝــع ٫ٚؾمٗــِ سٝــح ٜه ـ ؿاؾ َٓٗــا الؿكٚغٝــَ ١ــٔ ٚدــٛب ربُــٝو غــ٬ت
ا٭قا ٚتاقٖا ٜٓ ٫ٚكّ الا٫ن ؿ ٍ٫مُٓٔ ايُـشٝش ١ي شًٝـٌ سكٗـِ ؾاْـ٘
َك آغك :قؿ ْكبً٘ ٚقؿ ْكؾٓ٘ ٚقؿ ْؿٌُ سهبُا ٜك ٓ ٘ٝازبُع ال

ا٭ؾيـٚ ١يـ٘

َشٌ َٓانع ْبشج٘ ؾْٚ ٘ٝظري قٚا ١ٜايٓٝهاالٛق (46) ٟاييت مؿٝؿ ٚدٛب اشبُو
َـُا ٜؿٌٓ عٔ َ ٘ ْ٪ؾُٝا ُٜٝب٘ َٔ ْٝع ٘ المقٚع ١الاسبٓط.١
ٖٚهفا ٜذع اشبُو
ُْ ٚا ٤ايًذك الػكٚى

ُْا ٤الاٍ ٚلٜاؾم٘ ايع ١ٝٓٝايـُ ًُ ١نهُٔ اسبٛٝإ
ا٭قا ٚعبُٖٛا مما مه ٕٛايمٜاؾ ٠عٓٝاّ َ ُـً ١غـري

َٓؿُــًٚ ١مٛدــع لٜــاؾ ٠قُٝــ ١الــاٍ ا٭َــٌ إ ٕ ٫ايهــٝؿ اسبه(ِٝقــؿ )ٙقــؿ
إن ًهٌ

(اله ُهو :ز)526 : 9

ٚدـٛب ايــػُو

ايُٓـا ٤ايــُ ٌُ

نايهُٔ ْٚش ٙٛيعؿّ ْٛٚع َؿم ايؿا٥ؿ ٠عً. ٘ٝ
ٚؾ : ٘ٝإٕ ايُؿم ايعك يًؿا٥ـؿٖ ٠ـ ٛاسبهـِ ايعـؿٍ ٖٚـ َ ٛشكـل دمَـ ّا ٚ
ميهــٔ اي أنــؿ َٓــ٘ عكؾ ـاّ نــٛقٝاّ ٚمعاقؾـاّ غاقد ٝـاّ ٚ .ال عــبري ٚاْــض َؿُــٌ :إٕ
ايـًُشٛظ الايٛدؿإ ٚايـُشهٛى عٓؿ ايعك ٤٬الايعٝإ ٖ ٛلٜـاؾ ٠الـاٍ ا٭َـٌ
ٚمنا ٤ع-٘ٓٝ

َٛاقؾ ايُٓـا ٤ال ُـٌ نهـُٔ اسبٝـٛإ ًٜٚ -مَـ٘ لٜـاؾ ٠ق ُٝـ٘

ايهــٛم اي ذاقٜــ١

َٚــٔ الًــٗٛؾ الـ

ٚايٓؿع الؿعـٌ ايمٜـاؾ ٠ايــُ ًُ١

ايعكــ ٤٬إمؿــاقِٗ عًــَ ٢ـؿم(ايؿا٥ؿ)٠

َايٝـ ١ا٭َـٌ ؾـإ ايــُذُٛع ايــُكنع َـٔ

()44ايٛنا: ٌ٥ز :6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو :ع.10
()45ايٛنا: ٌ٥ز:6ب َٔ 4الٛاب ا٭ْؿاٍ  :ع.9
()46ايٛنا : ٌ٥ز : 6ب َٔ 8الٛاب َا ػبع ؾ ٘ٝاشبُو  :ع.2
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ايـُاٍ ا٭ٌَ ُْ َٔٚا ٘٥ايــ ُ ٌُ ٖـَ ٛـاٍ ٚاسـؿ عكؾـ ّا ٚغـري َ عـؿؾ قطعـ ّا
يهٔ ُٜؿم عكؾإّ :

الاٍ لٜاؾ ٠عُْٚ ١ٝٓٝـاُ َ ٤ـ ّ٬مل ٜهـٔ َٛدـٛؾاّ َـٔ

قبٌ ٜٛٚدع لٜاؾ ٠ايك ١ُٝعًَ ٢ا نإ ٜؿؾع الإلاٗ٥ا ُٜٚؿم ٕ الايو َه ؿٝؿ
َايٝاّ الؿعٌ ايُٓ ٛال ٌُ الٛدع يكؾع قَ ١ُٝاي٘ سٝح نإ ٜـؿؾع ؾٜٓـاق ٚاسـؿ
ؾكط الإ لا ٤سٛٝاْ٘ َج ّ٬ثِ َاق ٜؿؾع ؾٜٓاق ُْٚــ ؾٜٓـاق ٖٚـفا ارهـٛى ٫
ُُٜهٔ إْهاق ٙغاقداّ س  ٢اـا َهٔ اي ًهٝو يهاْاّ ٚالٝاْاّ ؾاْـ٘ يـبٗ١

َكاالـٌ

سكٝكٚ ١اقع.١ٝ
ٚالاغ ُــاق :ايمٜــاؾ ٠ايعٝٓٝــ - ١الٓؿُــً ١الايؿعــٌ  ٚالــايك ٚ ٠ٛال ُــً -١اـا
ناْت مٛدع لٜاؾَ ٠اي ١ٝايع

ا٭ٌَ ٖ ٞؾا٥ؿْٚ ٠ؿـع عكؾـاّ ٚلٜـاؾ ٠ضبهـٛى

قطعاّ ٚمٛدع لٜاؾ ٠ايك ١ُٝالبفٚي ١الإلا ٤ايع

الايٝـ ١ا٭َـٌ ٜٓٚطبـل عُـّٛ

 ٚإض٬م ؾيٚ ٌٝدٛب ربُٝو ايؿا٥ؿٚ ٠إٕ نـإ إْطباقـ٘ عًـ ٢ايُٓـا ٤الٓؿُـٌ
ْٚض َٔ إْطباق٘ عً ٢ايُٓا ٤ال ٌُ ٚنُٖ٬ا َُؿام عك يًؿا٥ؿ ٠ايطاق١٥
عً ٢ايع

الاي ١ٝا٭ٌَ ؾايظاٖك ٚدٛب ربُٝهُٗا َٔ ؾ ٕٚإيهاٍ .

َ ٚا ايمٜاؾ ٠اسبهُ ١ٝايٓاي َٔ ١٦إقمؿاع ايك ١ُٝايهٛق ١ٝعُا ناْت عً ٘ٝع
الاٍ ا٭ٌَ

ايمَٔ الاْٚ ٞ

ايعاّ ايهايـ  ٖٞٚلٜاؾ٠

ايك٫ ١ُٝقمؿاع

ايهٛم  َٔ ٫دٗ ١ايُٓ ٛايع ،ٝؾٌٗ م شكل (ايؿا٥ؿٚ )٠ايٓؿع س٦ٓٝف ؟ ٖفا َـا
إغ ًؿت ؾ ٘ٝايؿ اٚ ٣ٚايهًُات ؾان ًهٌ العض
آغــكٚ ٕٚؾُــٌ مجــع ثايــح ٚمل ظبــؿ هلــا

ٚدٛب اشبُو ؾٗٝا  ٚثب ٘

ُْــ ّٛغبــاق اشبُــو إيــاق٠

ٚإيــعاقاّ الاشبُــْ -ّٛؿ ٝـاّ  ٚاثبام ـاّ ٫ٚ -الــؿ َــٔ َ٬سظــَ ١ــا مك ٓــ ٘ٝا٭ؾيــ١
ايعاَٚ ١حبهع ْٛاع  ٚقهاّ ا٭َٛاٍ الكمؿع ١قٗ ُٝا .
ٚاي شكٝــل ايكَ ـ

الٓطًــل َــٔ نــربَ ٣ه ـ ؿاؾَ ٠ــٔ عُــ ّٛؾيٝــٌ ٚدــٛب

مػُٝو(ايؿا٥ؿ(ٚ )٠ايـ ُػِٓ) ٖٚـٛ َ ٞقؿـ ١عًـ ٢إسـكال َـؿم ٖـفا ايعٓـٛإ
ايـُٓ ٛال٘ ايـشهِ َؿقاّ عكؾٝاّ  ٜطًع مكه(ِٝايمٜاؾ ٠ايـشهُ )١ٝاىل قهاّ:
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ايكهِ ا٭َ ٖٛٚ :ٍٚا ًَو ٌَ الاٍ الطكٜل يـكع ٜ ٫ ٞعًـل الـ٘ اشبُـو
اي٘ َٔ الاي ١ٝنإقخ ضب هع  ٚعٛا غًع َ ٚـؿام ًَ ٚهـ٘ الاإلسٝـاَ ٤ـع
ساد ٘ اي٘ٝ

َ ١ْ٪َٚ ٘ ْ٪عٝاي٘ نـا٭قا الـٛات ايـيت الٓاٖـا َهـهٓاّ ٚايًكطـ١

اييت متًهٗا العؿ اي عكٜـ ٚايٝأى َـٔ َعكؾـَ ١ايهٗـا ٖٚـ ٛضب ـاز ايٗٝـا لعايـ٘
ٚقؿ إن عًُٗا قبٌ سً ٍٛق ى نٓ ٘ اشبُهٚ ١ٝعب ٛـيـو ممـا ُٜـري َْ٪ـ ١يـ٘ ٚ
يعٝاي٘ قبٌ َٓ ٞعاّ ايكالض ؾاْ٘  ٫ػبع اشبُو

قق ٞقُٝـٖ ١ـفا الـاٍ ٚإٕ

عؿ ٙيً ذاق ٠ال٘ َه كب ٚ ّ٬الاع٘ الايؿعٌ ٭ٕ اقمؿاع ايك ١ُٝايهٛق١ٝ

َجًـ٘ ٫

ٜعؿّ (ؾا٥ؿٚ )٠يٝو ٖ ٛمناَ ٤ه ك ّ٬عٔ الاٍ ا٭ٌَ غري ال عًـل يًػُـو َٚـٔ
 ٍٚا٭َك الٌ يعً٘  ٫مُؿم عً( ٘ٝايؿا٥ؿ )٠عكؾاّ يعـؿّ إنـ ك ٍ٬ايمٜـاؾ ٠عـٔ
الاٍ ا٭ٌَ ايـ ُيق ١ٝقٓ ٜٚ ٘ ُٝـض ا٭َـك الالجـاٍ ؾـإ الـك  ٠ايـيت ٚقثـت َـٔ
الٗٝا اله اْاّ َ ٚؿقٗا لٚدٗا ؾاقاّ قٗ ُٝا يـ ؾٜٓاق ؾـماؾت قٗ ُٝـا اىل يــ
ٚمخو َ٦ـ ١ؾٜٓـاقاّ  ٚالاع ٗـا الايكُٝـ ١الكمؿعـٜ ٫ ١شهـبٗا ايعكـ ٚ ٤٬ايعـكف
ايعاّ ْٗا َه ؿٝؿ ٠ؾا٥ـؿَ ٠هـ كً ١عـٔ عـ
ايعك يؿا٥ؿمٗا ٚقا ٤ايع
ٖٚهفا ي ٛمتًو ع
ع

الـاٍ ا٭َـٌ س ـٜ ٢هـ ٕٛايُـؿم

الايَْٛٛ ١ٝعاّ َه ك ّ٬يٛدٛب اشبُو عًٗٝا .
الاٍ الًكا ٚ ٤عبـٚ ٙٛقـؿ معًـل اشبُـو الٗـا ؾـأؾاَ ٙـٔ

الاٍ ــ  ٫الايكَ َٔٚ ١ُٝاٍ آغك ــ نـإٔ ايـي ٣قْـاّ  ٚضـٔ سٓطـ ٚ ١قل

ؾأغكز مخو الاٍ َٔ ع
ايك ١ُٝؾهاْت ع

ا٭قا  ٚاسبٓط ٚ ١ايـكل ْ ٫ـ٘ عطـ ٢مخـو

الاٍ ا٭ٌَ ال ُاَٗا ًَهـاّ ضًكـاّ غـري َ عًـل يًػُـو العـؿ

ؾا َٔ ٘٥ع ٘ٓٝثِ لاؾت ق ١ُٝا٭قالع ١مخاى ال بك َٔ ١ٝع

الاٍ ٚإقمؿعت

ؾاْ٘ ٜ ٫ع رب ايعك ٤٬إقمؿـاع ايكُٝـَُ ١ـؿاق ّا قطعٝـ ّا يًؿا٥ـؿ ٠ـــ َْٛـٛع ٚدـٛب
اشبُو  ٫ -قٌ َٔ ايًو ٚا٭ٌَ ايربا. ٠٤
ايكهِ ايجاَْ ٖٛٚ :ٞا ًَو ٌَ َايـ٘ الطكٜـل ايًـكاٚ ٤عبـ ٙٛيػـكا مُٓٝـ١
عٝــإ َٛايـ٘ل ٚاإلدبــاق ٚاإلنــيالاع الأَــَٛ ٍٛايــ٘ ثــِ مكمؿــع قٗ ُٝــا نُــا يــٛ
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ايي ٣يٝاٖاّ  ٚالكـكات  ٚعكالـات  ٚسٓطـ ٚ ١قلاّ  ٚـٖبـاّ  ٚعبٖٛـا ٜيَـؿ
الٗا إقمؿاع ايهـٛم يٝبٝـع ٜٚـكالض ٚمُٓـ ٛاَٛايـ٘ ٚمهجـك ًَه ٝـ٘ َـٔ ؾ ٕٚمعًـل
غكْ٘ الأعٝإ ا٭َٛاٍ ٚغَُٝٛامٗا ايؿكؾٚ ١ٜامنا  ٜعًل غكْـ٘ ال ُٓٝـَٛ ١ايـ٘
ٚمٛنــعًَ ١ه ٝــ٘ نُــا ٖــ ٛســاٍ اي ذــاق عُ َٛـاّ سٝــح مــكاِٖ  ٜشؿظــ ٕٛعًــ٢
قٚ٩ى َــٛاهلِ ايٓكؿٜــ ١الًــكاٚ ٤الٝــع َٚباؾيــ ١الكُــؿ مُٓٝــَ ١ــٛاهلِ ٚيػــكا
مشُ ٌٝايكالض عًٗٝا .
ٚايظاٖك ٕ إقمؿاع ق ١ُٝالاٍ ا٭َـٌ الكُـٛؾ الـ٘ ايـ شؿظ عًـ ٢الايٝـَ ١ـع
ايهــع ٞي شُــ ٌٝايــكالض ٚايُٓــا ٤عًٗٝــا ٖــَُ ٛــؿام عــك ٚاْــض الُــؿاق١ٝ
يعٓٛإ (ايؿا٥ؿ(ٚ )٠ايٓؿع) (ٚايػِٓ) ايف ٖٛ ٟايؿٛل الـايكالض ٚإَـاال ٘ ؾٝذـع
ربُٝو ٖف ٙايمٜاؾ٠
ؾعٚ ّ٬ع

ايك ١ُٝاـا َهٔ ايبٝع  ٚغف ايكُٝـ ١ايكاقٝـٚ ١إٕ مل ٜبعـ٘

الاٍ ا٭ًَ ٞالعؿ ٕ إييا ٙالـأيـ ؾٜٓـاق َـاق ٜهـ ٣ٛيــ ٦َٚـ١

ؾٜٓاق ٜ ٚباع الأيـ َٚأم ٞؾٜٓاق

ايهٛم ًٜٚـي ٣الككٜـع َٓـ٘ ٚعٓـؿ سًـٍٛ

ق ى نــٓ ٘ اي ــػُه ١ٝإٕ مل ٜبــع الايمٜــاؾَ ٚ ٠هٓــ٘ ايبٝــع المٜــاؾ ٠سهــع ايع ـ
ايـ ُاي ١ٝالك ٘ ُٝايؿعً ّٜٛ ١ٝؾا ٤اشبُو ؾاْ٘ َع إَهـإ اي بـؿ ٌٜالايكُٝـ ١ا٭ققـ٢
ٜشهــب٘ ايعكــَ ٤٬هـ ؿٝؿاّ يمٜــاؾ ٠ايكُٝــٖٚ ١ــ ٞؾا٥ــؿ ٠لا٥ــؿ ٠ضاق٥ــ ١عًــَ ٢ــٌ
ايـُاٍ ٚا٭َك ٚاْض .
ايكهِ ايجايح َ ٖٛٚ :ا ًَـو َـً٘ الــُعا -١ْٚالًـكا ٚ ٤عبـَ ٙٛـٔ ضـكم
اي عاٚا ٚاي باؾٍ ال

ا٭َٛاٍٚ -نإ قُؿ ٙا ْ٫ؿاع ايًػُ ٞالالاٍ ا٭َـٌ

ٚقٓــا ٤ايــشٛا٥ر ايــػاَ ١الــايٓؿو ٚايعٝــاٍ ٚا٭٫ٚؾ نًــكا ٤ؾاق يهــهٓاٖا ٚ
عكالــ ١يكٓــا ٤إس ٝادامــ٘ ايًػُــٚ ١ٝايعاًٝ٥ــ ٚ ١إيــيا ٤الكــك ٠يًــكب يبٓٗــا ٚ
إييا ٤قل  ٚسٓط ١يٮنٌ ٚسٝح ٕ ٖف ٙا٭عٝإ الاي ١ٝقؿ إيياٖا يــُٓاؾع٘
ايًػُـ ٚ ١ٝإس ٝادامـ٘ ايعاًٝ٥ـٜ ٫ ١ذـع مػُـٝو إقمؿاعـات قٗ ُٝـا ايهـٛق١ٝ
يعؿّ َؿم (ايؿا٥ـؿ )٠الايـؿعٌ عًٗٝا إ ٫إـا الاعٗا  ٚالاؾهلا ٚظٗكت لٜاؾ٠
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ايك ١ُٝؾاْ٘ ٜعترب -عكالٝ٥اً َ -لتؿٝؼاً ذ٦ٓٝؾٕ ٚؿابـراً ٚذاًالً عًـْ ٢ؿـو ٚفٜـاػ٠
مل ٜهــٔ َٜرٌــٌ عًٗٝــا يــٛال اي ٝــو  ٚايــُ اػي ١ايــٛاؿػ ٠عًــ ٢ايعـ

ايــُورتا٠

يـُٓاؾع٘ ايوظٌ. ١ٝ
ٚقؼ ؾٌٌ ايلٝؼ اؿه(ِٝقؼ ) ٙيف (امللتُلـو :د )527 :9يف ٖـؾا ايكلـِ
َ -ا إهرت ٟيإلقتٓاٚ ٤االْتؿاع ايوظٌ -ٞب

َا اؽا باع ايع

بػري جٓم ايثُٔ

نُا ي ٛاهرت ٣ؾـك ًا بؼٜٓاؿ ثـِ باعٗـا ب كــ ٠ؾـال لـم عًٝـ٘ يف فٜـاػ ٠ايكُٝـ١
ٚتـقٗٝا يعؼّ ايقٜاػ ٠املايٚ ، ١ٝب

اؽا َا باع بع

جٓم ايثُٔ ايؾ ٟإهرت ٣ب٘

نُا ي ٛإهرت ٣ؾـكاً ب عري ثـِ باعٗـا بـ عري ٜٔؾٝحـم اـُـم يف ايقٜـاػٚ ٠ؿقـٞ
ايك ١ُٝيٌؼم ايؿا٥ؼٚ ٠ظٗٛؿ ايـبس.
ٖٚؾا ايتؿٌ ٌٝال ٜٛاؾك٘ ايؿِٗ ايعكالٚ ٞ٥ايٌؼم ايعـيف يـُُٛٛع ايـرهِ
ٖٓا ،ؾإ ايتؿاُٖـا

ايعكالٝ٥ـٚ ١ايتؿهــا

ايلـٛقٚ ١ٝاالعت ـاؿا

االقتٌـاػ١ٜ

عُ َٛـاً تالذــغ (ايؿا٥ــؼ(ٚ )٠ايـــبس) علــات ايٓكــؼ املتــؼاٚ ٍٚبًرــاظ ايكُٝــ١
ايلٛق ١ٝيًُتاع ايــُعاٚض ٚايعــٚض ايــُ اػٍ ٚ ،ال ٜالذعـ ٕٛطًٌٛـٝا
ايعٛض  ٚاملعٛض ايوظٌ ْ٘ ٚ ١ٝعـٚض ْ ٚكؼ  ْ٘ ٚطعاّ  ٚنلا ٚ ٤مٛ
ؽيو َٔ املالذعا

إال َالذع ١ايـبس ٚايؿا٥ؼ ٠بايٓكؼ املتؼاٚ ٍٚمٖ ،ٙٛؾا ٖٛ

ؿاظِٗ ايلٛقٚ ٞتؿهـِٖ ايتحاؿٚ ٟعً ٘ٝاالعتُاػ يف ايٌؼم ايعـيف ملُٛٛع
ايتظُٝم ٚ ،يف املثاٍ األ ٍٚيًُلتُلو ٜالذغ ايعكال ٤ايك ١ُٝايلٛق ١ٝيً كــ٠
 :ؾــإ ناْــن ػٜٓــاؿاً مل ٜهــٔ ؿاعــاً ٚال َلــتؿٝؼاً ٚ ،إٕ ناْــن قُٝتٗــا ػٜٓــاؿاً
ٚػؿُٖاً نإ ؿاعاً َٚلتؿٝؼاًٚ ،ال ٜالذع ٕٛإؼاػ ايع

امل ٝعَ ١و جٓم ايثُٔ

ايؾ ٟإهرت ٣ب٘ ٚال ٜالذع ٕٛتػاٜـُٖاٚ ،ااما ٜالذع ٕٛيف َكـاّ ؼؼٜـؼ ايــبس
ٚاالكــتؿاػ ٠فٜــاػ ٠ايكُٝــْٚ ١كٌــاْٗا علــم ايٓكــؼ املتــؼا ٍٚاملكٝــان يًكــِٝ
ٚاألكعاؿ يف ايلٛم ايتحاؿ.ٟ
ٚباطتٌاؿ :ايؾٜٛ ٟاؾل عً ٘ٝايؿِٗ ايلٛقٚ ٞايٌؼم ايعـيف يًؿا٥ؼٚ ٠ايٓؿو
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ٚايـــبس يف ًــٛؿ ٠هـــا ٤ايوــ ٤ٞيإلقتٓــاٚ ٤االْتؿــاع ايوظٌــٖ ٞــ ٛإْـــرٌاؿ
ايٌؼم ايعـيف يًؿا٥ؼ ٠يف ًٛؿ ٠بٝو ايـُاٍ ايـُورتٚ ٣ظٗٛؿ ايـبس ؾاْ٘ ٚقت٦ـؾٕ
تٌؼم ايؿا٥ؼ ٠يف ؿق ٞايكَٜٚ ١ُٝحم تَظُٝم َا ؾٌِ عٔ املؤْ َ٘ٓ ١ذ

اي ٝو

ٚظٗٛؿ ايـبس كٛا ٤باع ظٓم ايـثُٔ ايـؾ ٟاهـرت ٣بـ٘ ّ بػـري جٓلـ٘ٚ ،بٗـؾا
ٜترٌٌ ذهِ ايقٜاػ ٠ايـرهُ ١ٝايطاؿ ١٥عً ٢ع
ٚاإلكرتجاع  ،يهٔ ايتأٌَ ايؼقٝل ٚايتركٝل ايـً
عًْٛ ٢اع :بعِٗا ٜـاػ االتـحاؿ بع

ايـُاٍ ايـُكٌٛػ ب٘ اإلتـحاؿ
ؾُٝـا ٜكٌـؼ بـ٘ االكـرتباض

املاٍ األًٌٚ ،بعِٗا ٜـاػ االػاؿ بُٓا٤

األًٌ َٓٚاؾع٘ ػ ٕٚعٓٝـ٘ٚ ،بعِـٗا ال ٜكٌـؼ االكـرتباض باألًـٌ ٚال بايُٓـا٤
ٚااما ٜـٜؼ ايُٓا ٤يـُٓاؾع٘ ايوظٌٚ ١ٝايعا ١ًٝ٥ثِ ٜلتػين عٔ بعض ايُٓا ٤ؾٝ ٝـو
ٜٚـبس ؾايٌٛؿ ثالث ١مما ٜلرتبس ب٘ ٌٜ ٚري الذكاً َكٌٛػ اإلكرتباض :
 َا ٜكٌؼ ب٘ اإلكرتباض بأًٌ املاٍ ٚع ٘ٓٝاألًـً ١ٝنُـٔ ٜوـرت ٟعـبـا ٚهٝاٖاً  ٚبلتاْاً  ٚؽٖ اً  ٚطعاَاً يػـض اإلػاؿ ب٘ ثِ  ُٜٛٓاملـاٍ َتٌـالً ٚ
َٓؿٌــالً  ٚتـتؿــو قُٝتــ٘ ايلــٛقٚ ١ٝتـتكــٖٚ ،ٞــؾ ٙايٌــٛؿ ٠تؿٌــ ٌٝذهُٗــا
بٌٛؿٖا يف ايقٜاػ ٠ايع ١ٝٓٝبأقلاَٗا ٚيف ايقٜاػ ٠اؿهُ ١ٝقـ ٜاً.
تَ -ا ٜكٌؼ ب٘ اإلكرتباض بُٓا ٤املاٍ َٓٚاؾع٘ َو ايترؿغ عًً ٢ـٌ املـاٍ
نُٔ ٜورت ٟػاؿاً  ٚػناْاً  ٚعـب ١يهٜ ٞلرتبس َٔ جـتٗا ٜ ٚوـرت ٟبكــٚ ٠
كظً ١يٝلرتبس َٔ ي ٓٗـا  ٚػجاجـ ١يٝلـرتبس َـٔ بِٝـٗا  ٚعُــ ؿُـ ًا َٛاتـ ًا
يٝقؿعٗا ٜ ٚوتٌ ؾٗٝا هحاؿاً ٜٚلرتبس َٔ غالتٗا  ٚثَُاؿٖا .
جـٚ -قؼ ال ٜكٌؼ االكـرتباض بأًـٌ املـاٍ ٚال بــُٓاؾع٘ َُْٚا٤اتـ٘ ٜٚ ،كٌـؼ
بؼٚاً االقتٓاٚ ٤االْتؿاع ايوظٌَٓ َٔ ٞاؾعـ٘ يف ايــُؤْ - ١يـ٘ ٚيعٝايـ٘ ُٚـٛٝؾ٘-
نُٔ ٜورت ٟػاؿاً يلهٓاٖا ٜ ٚورت ٟبكـ ٚ ٠كظً ١يالْتؿاع َٔ ي ٓٗا ٜ ٚورتٟ
ػجاجاً يٓٝتؿو َٔ ب. ِ٘ٝ
ٖٚؾ ٙايٌٛؿ ٠األطري ٠ال هم اـُم يف َُْا ٤ايـُاٍ -ايـُتٌٌ ٚايـُٓؿٌٌ
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ٚايربفغٚ -يف ايُٓا ٤ايـرهُ -ٞإؿتؿاع ايك -١ُٝيؿـض نَ ْ٘ٛؤَْٜ ٟ ١رلـ ٗا
ايعـف ايعاّ ٜٚعؼٖا ٌَؼام ايــُؤْٚ ،١ايــُؤَْ ١لـتثٓاَ ٠ـٔ ؾـِٜـ ١اـُـم،
ؾُــٔ إهــرت ٣هــ٦ٝاً ي ــُٓاؾع٘ ايوظٌــ ١ٝنُــٔ ٜوــرت ٟاؿُ ـاً يٗٝٓ ٝــا َلــهٓاً ٚ
يٝقؿعٗا ذ ٛباً ٜ ٚػـكٗا هحـاً َْ ٚظالً يٝأنـٌ َٓٗـاَ -ـٔ ثَُـٖـا  ٚتَُـٖـا ٚ
غًٍتٗا  -مل هم ؽُٝم ايقٜاػا
ايقٜاػا

ايعٚ ١ٝٓٝايُٓا٤ا

ايـُتًٌٚ ١ايــُٓؿًٌٚ ١ال

اؿهُ - ١ٝؿق ٞايك - ١ُٝإال اؽا فاػ َٓٗا هٚ ٤ٞباعـ٘  ،ؾـاؽا إكـتػٓ٢

عٔ َكؼاؿ َٔ ايثُـ ٚايتُـ ٚايػال

ٚباعٗا نـإ ٌَـؼاقاً ؾعًٝـاً عـؾٝـاً يعٓـٛإ

ٍ عًٝـ٘
(ايؿا٥ؼ )٠اييت ٚجم اهلل ؽُٝلـٗا ٖٚ ،ـؾا َكتِـ ٢ايكاعـؼ ٠بـٌ قـؼ ػ ٓ
ايٍٓ ايٌرٝس ) (1ايٛاؿػ يف بعض ٌَاػٜك٘ ً ٖٛٚرٝس ب ٞبٌري ايؾ ٟكأٍ
عٔ ايـجٌ ٜه ٕٛيف ػاؿ ٙاي لتإ ؾ ٘ٝايؿانٜٗ ١أنً٘ ايعٝاٍ ٚإاما ٝ ٜو َٓ٘ ايو٤ٞ
بـُ ١٦ػؿِٖ  ٚلل

ػؿُٖاً عً ٘ٝاـُم؟ ؾهتم (:)ش َا َا نٌ ؾـال،

َ ٚا اي ٝو ؾٓعِ ٖٛ ،نلا٥ـ ايِٝاعز ؾإ ظاٖـ ايٌرٝر ١ن ٕٛاي لتإ ٖٞٚ -
ُــُٔ ػاؿَ - ٙعــؼ ٠يًُٓــاؾو ايوظٌــ ١ٝي ــُؤْْ ١ؿلــ٘ ٚعٝايــ٘ٚ ،قــؼ تقٜــؼ عــٔ
ذاجت٘ ٜٚلتػٓ ٕٛعٔ بعـض ايثُـاؿ ٚايؿٛانـ٘ ؾت ـاع ٚقـؼ ٚجـم االَـاّ()
اـُم يف ايثُـاؿ ايــُ ٝعٚ ١ؽنــ ( ٕ )ذهـِ ايثُــ ٠ايــُ ٝعَ ١ـٔ اي لـتإ
ايـــُعؼ ٠يًُؤْــٚ ١ايـــُٓؿع ١ايوظٌــ ١ٝذهــِ كــا٥ـ ايِــٝاع ايـــُثُـ ٠ايـــُعؼ٠
يالْتؿاع َٔ ثَُاؿٖا ٚاإلتـحاؿ بُٓاٗ٥ا .
َ ٚا ًٌ املاٍ -نايؼاؿ ٚاي لتإ املورت ٣يالْتؿاع ايوظٌـَ ٞـٔ َٓاؾعـ٘-
ؾرهُ٘ ذلم ذاي٘ :ؾكؼ ٜورت ٜ٘مباٍُ إكتؿاػ َٔ ٙػاؿ ٚ ٠مٖٛا ثِ إهرت ٣ب٘
ٖؾا املاٍ يـُٓؿع ١هظٌٚ ١ٝيف ايـُؤْ ١ق ٌ َِ ٞعاّ عًـًَ ٢ـو املـاٍ األًـٌ
املورت ٣ب٘ مل هم ؽُٝل٘ ٚ ،إٕ َِ ٢عاّ عً ٢تًَُه٘ ٚجم ؽُٝلـ٘ كـٛا٤
()1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم  :ض.11
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ٚؿػ

عً ٘ٝتعاُٚا

ّ مل تـػ ٚ ،املِٗ َِ ٞعاّ عً ٢ايـبس  ٚعًـ ٢بؼيـ٘

ق ٌ االْتؿاع َٓ٘ ًٚريٚؿت٘ َؤْـٚ ،١اامـا هـم عًٝـ٘ ؽُـٝم املـاٍ ايـؾَِ ٟـ٢
عً ٘ٝعاّ بكُٝت٘ ايؿعً ١ٝيعؼّ ًريٚؿت٘ َؤْ ١ق ٌ َِ ٞايعاّ.
ٚقؼ ٜه ًٌ ٕٛاملاٍ املورت ٣ب٘ ممـا ال َٜحـم تَظُٝلـ٘ نايــُٗـ ٚايــُرياث
ايـُرتلم ٚعٛض اـًو ؾال هم ؾ ٘ٝاـُم ٚال يف َٓاؾع٘ َُْٚا٤ات٘ ٚعٛا٥ؼ.ٙ
ٖؾ ٙذهاّ ايٌٛؿ ٠ايثايثَٚ ١ا عؼ ٙيإلْتؿاع ايوظٌـ ٞبثُــ املـاٍ املٓتكـٌ
ايٚ ،٘ٝك ل بٝإ ذهاّ ايٌٛؿ ٠األٚىل َ ٖٛٚا عـؼ ٙيإلكـرتباض بأًـٌ املـاٍ.
ٚت ك ٢ايٌٛؿ ٠ايثاْ ١ٝاملتٛكط ١ايربفغ ب

ايٌٛؿت

َ ٖٛٚ :اي ٛاهرتٚ ٣متًو

ه٦ٝاً يػـض اإلكرتباض بُٓا٤ات٘ ٚاإلػاؿ بـُٓاؾع٘ َٔ ػ ٕٚقٌؼ اإلػاؿ بأًـٌ
املاٍ نُا ي ٛإهرت ٣بكـ ٚ ٠كظً ٚ ١عؼػاً َٓٗا يإلكرتباض َٔ ي ٓٗا  ٚإهـرت٣
ؿُ ـاً يًقؿاعــٚ ١اإلْتؿــاع َــٔ غالتٗــا  ٚاهــرت ٣ػاؿاً  ٚعـبــ ١يٝلــرتبس َــٔ
جـتٗا  ٚعُـ ؿُاً يٝقؿعٗـا ذٓطـ ٚ ١هـعرياً  ٚؿفاً  ٚطِــٜا

ٜٚلـرتبس

َٔ غالتٗا  ٚعُـ بلتاْاً ٚغـن ؾٗٝا هـحـاً  ٚنـٝالً يٝلـرتبس ٜٚتحــ بثُـٖـا
ٚمتـٖا َٔ ػ ٕٚقٌؼ اإلػاؿ ٚاإلكرتباض بأًـٌ اي كــ ٚ ٠ايلـظً ٚ ١األؿض
 ٚايــؼاؿ  ٚايعـبــ ، ١ؾٗــٌ َٜحــم تَظُــٝم ايُٓــاٚ ٤ايقٜــاػ ٠ايعٝٓٝــ١؟ ٚايُٓــا٤
ايـرهُٚ ٞإؿتؿاع ايك ١ُٝ؟.
َا ايقٜاػ ٠ايع - ١ٝٓٝايُٓا ٤املتٌٌ ٚاملٓؿٌٌ ٚايربفغ بُٗٓٝا نـايثُـ ٚايتُــ
ٚاؿ ٛت بٌ ٚايتاٍ ايٓاه َٔ ٤ٞايٓظٌ املػـٚن ٚايؾٜ ٟكًو ثِ  ٜاع ٜ ٚػـن
يف اي لتإ ْٚعري ايلعـ ٚاألغٌإ ايٝابل ١املعؼ ٠يًكطو ٚت اع ذط اً ٚنـٌ َـا
وؼث بعؼ غـن اي لتإ َٔ اماَ ٤تٌـٌ َٓ ٚؿٌـٌ َ ٚـا ٖـ ٛبــفغ بُٗٓٝـا-
ؾايعاٖـ ٚجٛت ؽُٝلٗا يهْٗٛـا ؾا٥ـؼ ٠ممًٛنـٚ ١هـم اـُـم يف نـٌ َـا ؾـاػ
ايٓان َٔ قً ٚ ٌٝنثري ،ؾالبؼ َٔ ذلات ايؿٛا٥ؼ ٚايُٓا٤ا

ايع ١ٝٓٝاؿاػث ١يف

بلتاْ٘  ٚمٖٛا َٔ األَٛاٍ اييت ٜكٌؼ اإلكرتباض َٔ َُْاٗ٥ا ػ ٕٚاًٌ ايـُاٍ
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ثِ ىـد اـُم عٓؼ ذً ٍٛؿ ن كٓت٘ اـُلٜٚ ١ٝؤػ ٜ٘اىل َلترك.٘ٝ
َ ٚا ايقٜاػ ٠اؿهُ - ١ٝإؿتؿاع ايكٚ ١ُٝتـقٗٝا يف ايلٛم ايتحاؿ -١ٜؾكؼ ك ل
ْــ٘ ال ًٜــقّ ذلــابٗا ٚال هــم تَظُٝلــٗا اؽا مل ٜهــٔ يــ٘ قٌــؼ اإلكــرتباض ٚإٕ
قٌــؼ اإلكــرتباض َــٔ َُْــا ٙ٤نُــا ؾُٝــا مــٔ ؾٝــ٘ ؾِـالً عُــا يــ ٛمل ٜهــٔ قٌــؼ
اإلكرتباض ًالً  -ال بأًٌ املاٍ ٚال بُٓاْ ، - ٘٥عِ اؽا إكتػٓ ٢عٔ ايُٓـا ٤اٚ
بعِ٘ ٚباعٗا بكَ ١ُٝايٝـٚ ١جـم ؽُـٝم ايُٓـا ٤امل ٝـو ٜٚهـَ ٕٛـٔ ؿبـاض كـٓ١
اي ٝو ىُم بعؼ ايـُؤْٖ . ١ؾا :
ٚاؽا نإ ي٘ غـض االػاؿ ٚقٌؼ اإلكرتباض َٔ ًٌ ايع

املايٝـ -١ال ٕ

غـُ٘ اإلكرتباض بايثُـ ٚاألجـ ٚذؼ - ٙنإٔ ٜكٌؼ َٔ هـا ٤ايؼاؿ  ٚاي لتإ
 ٚايعـب :١اإلػاؿ ٚاإلكرتباض َٔ ع

املاٍ األًٌ َٚـٔ اماٖ٤ـا َٓٚاؾعٗـا ؾاْـ٘

َٜحمٚ -الَ -ت ظُـٝم األًـٌ َـامل ٜهـٔ َعؿـً ٛا عٓـ٘ نايــُرياث ايــُرتلم،
َٜٚحـم عًٝــ٘ ثاْٝـاًَ -تظُــٝم ايُٓــا ٤ايعـٝين َتٌـالً نــإ ّ َٓؿٌـالً ّ بـفطـاً
بُٗٓٝا ٚيف َعـض االْؿٌاٍ ٟ ،البؼ َـٔ ذلـاب٘ ٚؽُٝلـ٘ عٓـؼ ذًـ ٍٛؿ ن
كٓت٘ اـُل ، ١ٝنُا اْ٘ اؽا إؿتؿعن قُٝـ ١املـاٍ األًـٌ  ٚقُٝـ ١ايُٓـاَ ٚ ٤هـٔ
اي ٝو ٚتٝلـ اؿٌ ٍٛعًـ ٢ايقٜـاػ ٠اؿهُٝـ - ١إؿتؿـاع ايكُٝـٚ -١جـم ذلـابٗا
ٚؽُٝلٗا ٚإ مل  ٜو ؾعالً .
ٖؾا َا ؿػْا بٝاْ٘ بًراظ ايُٓـا٤ا
تهَ ٕٛو ٛه ١يف ايتؿـٜعا

املايٝـ ١اؿاػثـٖٚ ،١ـ ٞغـري َـت ـٚ ١تهـاػ

ايؿكٗ ١ٝبٌ ٚاي رٛث االكتؼالي ، ١ٝؾأذ ٓا تـتٗ ٝـا

ٚتُٓٝكٗا بٓرـٚ ٛاُـس ،بـٌ إٕ َ اذـل تعًـل اـُـم بايؿٛا٥ـؼ قـؼ ؿت ٓاٖـا يف
ْكاط تهٚ ٕٛاُر ١تَُاّ ايُٛٛض طًٛاً َٔ ايتوٜٛى ٚايتـٛفع املالذـغ عًـ٢
بعض ايهتم االكتؼالي. ١ٝ
ٖٓٚا ؾـٚع ولٔ ايتعـض هلا تهًُ ١يً رل :
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الفرع األول  :ضنان ارتفاع القينة بعد هبوطوا .
ػٜٓاؿاً ثـِ

اؽا اهرت ٣عٓٝاً َاي ١ٝيػـض ايتهلم بٗا ٚناْن قُٝتٗا لل

تـقـن قُٝتٗــا اىل َ٦ـ ١ػٜٓــاؿ ثٓــا ٤ايلــٓ ١اـُلــٚ ١ٝمل  ٜعٗــا غؿًــ ١عــٔ إؿتؿــاع
قُٝتٗا  ٚطً اً يًقٜاػ ٠ثِ ؿجعن قُٝتٗا اىل كابكتٗا  ٚقـ ٜـاً َٓٗـا ٚنـإ ؽيـو
نً٘ ُُٔ ايلٓٚ ، ١مل  ٜو ايع
اـُلٚ ١ٝإكتكـاؿ لم ايع

تعُؼاً َٔ ػ ٕٚعؾؿ ٚبعؼ ذً ٍٛؿ ن كـٓت٘
عً ٢عٗؼت٘ ؿجعن قُٝتٗا اىل كابكتٗا  ٚقـ ٜاً

َٓٗا ،ؾٌٗ  ُِٜٔلم ايقٜاػ٠؟ ٖٓٚا ًٛؿتإٚ ،املظتاؿ ؾُٗٝا عؼّ ايُِإ.
ٖ َٔٚؾا ايتك ـٜـ ٜت

اْ٘ اؽا اهرت ٣ايع

ؿاجت٘ ايوظٌ ٚ ١ٝايعاًٝ٥ـ ١اٚ

يإلْتؿاع َٔ اماٖ٤ا ثِ اؿتؿعن قُٝتٗا مل هم اي ٝو ٚؽُٝم ايقٜـاػٚ ، ٠اؽا مل
 ٜو ال وتٌُ ُُاْ٘ لم ايقٜاػ . ٠ثِ ٜكو اي رل يف ايٌٛؿت

:

َا ايٌٛؿ ٠األٚىل -اييت ٜتركل ؾٗٝا ٖ ـٛط ايكُٝـ ١اثٓـا ٤ايلـٓ ١اـُلـ-١ٝ
ؾايعاٖـ عؼّ ُُإ لم ايقٜـاػ ٠ايؿا٥تـ ١إؽ اـُـم ٜتعًـل بـايـبس ٚايؿا٥ـؼ٠
 ٍٚظٗٛؿ ٙتعًكاً َتقيقالً َـاع ٢بايٌـف يف َؤْ ١ايلٓ -١ي٘ ٚيعٝايـٜ٘ٚ -لـتكـ
اـُــم يف عٗؼتــ٘ عٓــؼ َِــ ٞايلــٓٚ ١اْتٗاٖ٤ــاٚ ،ذٝــل نــإ إؿتؿــاع ايكُٝــ١
ٛ ٖٚطٗا اثٓا ٤ايلٓ ١ؾٗ ٛغري َٛجم يتظُٝلٗا عً ٘ٝيعؼّ إكـتكـاؿ اـُـم يف
عٗؼت٘ َاػاّ ؽيو اثٓا ٤ايلٓ ١اـُل ١ٝايـيت ٜهـ ٕٛاملهًــ َـطًٛـاً يف تـأطري
اؿلات ٚػؾو اـُم اىل ؿباب٘ٔ .
ٚبتع ري آطـ  :إٕ ايك ١ُٝايـُـتؿع َٔ -١للـ
بٗا اـُم ذ

اىل َ٦ـ ١ػٜٓـاؿٚ -إٕ تعًـل

تَرككٗا يهٓ٘ َـط َٛهـعاً يف تأطري اؿلات ٚػؾو اـُم

ٖٚؾا ٜالفّ َـطًٛـٝت٘ يف ايعــض يً ٝـو ٚإكـتظـاد ايــبس -إؿتؿـاع ايكُٝـ-١
ؾهاْن ٜؼَ ٙاْ ١عً ٢ايـُاٍ  -اـُم َٓ٘ ـــ ٚعٓؼ ٖ ٛط ايك ١ُٝثٓـا ٤ايلـٓ ١ال
ُُإ عً ٘ٝنلا٥ـ األٜؼ ٟايـُؤتـُٓ ١ال تُِٔ إال َو ايتعؼ ٚ ٟايتؿـٜط .
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َ ٚــا ايٌــٛؿ ٠ايثاْٝــ -١ايـيت ٜتركــل ؾٗٝــا ٖ ــٛط ايكُٝــ ١بعــؼ إْكِــا ٤ايلــٓ١
اـُل - ١ٝؾكؼ ق ٌٝؾٗٝا بُِإ لم ايقٜـاػٚ ٠ؿقـ ٞايكُٝـ ١ألؿبـات اـُـم
بًراظ ٕ إؿتؿاع ايكٚ ١ُٝإٕ ذٌٌ ثٓا ٤ايلـٓ ١إال اْـ٘ مل ٜطــ ايتٓـقٍ إال بعـؼ
إْكِا ٤ايلٓٚ ١إكتكـاؿ اـُـم عًٝـ٘ َـٔ ػٚ ٕٚالٜـ ١املايـو عًـ ٢تـأطري ػؾـو
اـُم بعؼ َِ ٞايلٓٚ ١يٝم ي٘ عؾؿ َوـٚع يف تـى اي ٝو ٚؼٌ ٌٝاالؿتؿـاع
بعؼ َِ ٞايلٓ ١ؾٝهَ ٕٛؿـطاً يف ذؿغ ذل ؿبات اـُم َٚتًؿاً ؿٌتِٗ َٔ
إؿتؿاع ق ١ُٝاملاٍ  ،ؾاؽا ناْن ق ١ُٝايع
ٚبكٝن نؾيو ؿ

لل

ػٜٓاؿ ثِ تـقن اىل َ ١٦ػٜٓـاؿ

ذً ٍٛؿ ن ايلٓ ١اـُلـٚ ١ٝإكـتكـاؿ اـُـم عًٝـ٘ ؾهـإ

ُــآَاً ـُم(اـُلـ

ايقٜــاػٚ )٠لم(اـُلـ

األًــٌ) ٚ ،إامــا ِٜــُٔ

لــم ايقٜــاػ ٠ايلــٛقٚ ١ٝتـقــ ٞايكُٝــ ١يهْٛــ٘ َتًؿـاً هلــا عًــ ٢ؿبــات اـُــم
َؿـطـاً يف اؿؿــاظ عًٗٝــا  ٚؼٌــًٗٝا ذتــ ٢اْكِــن ايلــٓ ١ؾؿاْــن عًٝــ٘ ٚعًــ٢
هـنا ٘٥اؿبات اـُم ٚ .بتع ري ثإُ :بعؼ َِ ٞكٓ ١اـُم ٜلتكـ تعًك٘ عً٢
عٗؼ ٠املهًـ ًٜٚقَ٘ ػؾع٘ ؾٛؿاً ٚال ٜــطٍ هــعاً يف تـأطري ػا٥ـ٘ ؿـ

تٓـقٍ

ايك ١ُٝؾٝه ٕٛتـى اي ٝو َو تٝلــٚ ٙتــى ػؾـو اـُـم ألًٖـ٘ َـٔ ايعـ

املايٝـ١

املـتؿعــ ١قُٝتٗــا تؿـٜطـاً يف ذؿــغ َايــ٘ َٚــاٍ هـــنا ٘٥ــــ ؿبــات اـُــمَٓٚ -ــ٘
ايك ١ُٝايـُـتؿعٚ ١اييت طـ عًٗٝا ايٓقٚ ٍٚؾٛا

ؿبس ايقٜاػ - ٠بٌ ٜه ٕٛإتالؾاً

ـُم ايقٜاػ ٠عً ٢ؿباب٘ ؾ ُِ٘ٓٝمبكتِ ٢قاعؼ ٠اإلتالف .
ٚؾ ٘ٝإههاٍ بٌ َٓو:
ٚالً  :اْــ٘ ال ٜـــُهٔ اث ــا

ايِــُإ ٖٓــا بكاعــؼ ٠اإلتــالف ألٕ َُٛــٛعٗا

(إتالف َاٍ ايػري) ٚيٝم يف تٓقٍ ايك ١ُٝبعؼ إؿتؿاعٗا ٚعؼّ بٝعٗا إتالف يـُاٍ
ايػري ،ؾإ َاٍ ايػري ًٚـ يًع
ٕع

املتُٛي ١ايـًُُٛن ١يًػري  ٚايـُلترك ١ي٘ َو

املاٍ قؿٛظ ١مل تتًـ بؾاتٗا يٛجٛػٖـا يف ذـؼ ؽاتٗـا َـٔ ػْ ٕٚكٌـإ

ٚمل تتًـ بًٛـ ًرتٗاٚ -اؽ مل تتعٝم ذلـم ايؿــضٚ -اامـا طــ عًٗٝـا
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عً ٢املايو ٚاؿبات

ؿق ٞايك ١ُٝاملاي ١ٝامل ؾٚي ١بافاٗ٥ا ٛ ٖٚطٗا الذكاً ٚقؼ ؾا

اـُم ًعٛػ ايك ١ُٝاملايٚ ، ١ٝاملايٖ ١ٝـ ٞغـري املـاٍ ايـؾٖ ٟـَ ٛتعًـل اـُـم
ٚايؾََ ٖٛ ٟرؿٛظ مل ٜتػري ٚمل ٜتًـ ٚمل ٜتعٝـم بـٌ ايعـ
ٚايؾ ٟتًـ ٚؾـا

ٖـٖ ٞـ ٞعاهلـا،

ٖـ ٛبعـض املايٝـٖٚ ١ـ ٞايكُٝـ ١ايقا٥ـؼ ٠املـتؿعـٚ ،١ال ٜٛجـؼ

ػيٚ ٌٝاُ س عًُُ ٢إ املاي ١ٝايؿا٥ت ١بعؼ تٓقٍ ايك ١ُٝيف ايلٛم ايتحاؿ. ١ٜ
ٚثاْٝاً  :إٕ اذتُاٍ ايُِإ ٖٓا يـظُم إؿتؿاع ايكٚ ١ُٝاملايٜ ١ٝتٛقـ عًـ٢
اإليتــقاّ بتعًــل اـُــم بــُاي ١ٝاألَــٛاٍ املػَٓٛــٚ ١بٓرــ ٛايهًــ ٞيف املعـ

بــإٔ

ٜهــ ٕٛايٛاجــم للـاً نًٝـاً يف َايٝــَ ١عٓٝــَٚ ،١ــو إؿتؿــاع املايٝــٚ ١ايكُٝــ ١عٓــؼ
املايٝــٚ ١ؼٌــ ٌٝايـــبس

ذًــ ٍٛؿ ن ايلــٓ ١اـُلــٚ ١ٝعــؼّ تٌــؼ ٜ٘ي ٝــو ايعـ

ايقا٥ؼ َو َهٓت٘ عًٚ ٘ٝتٝلـٜ ٙهَ ٕٛؿـطـاً يف َايٝـ ١املـاٍ َٚتًؿـاً عًـ ٢ؿبـات
اـُم بعض املايٚ ،١ٝذٝل ناْن ٜؼ ٙعًـ ٢لـم ايعـ

بعـؼ اْكِـا ٤ايلـٓ١

َاْــٚ ١قــؼ ؾـــط يف ذؿعٗــا يعــؼّ بٝعٗــا َــو ٜلـــ ٙيــ٘ ٚقؼؿتــ٘ عًٝــ٘ ٚاكــتكـاؿ
اـُم يف عٗؼت٘ ٜهُ ٕٛآَاً ـُـم املايٝـ ١املعٓٝـ ١نلـا٥ـ األٜـؼ ٟاملؤمتٓـ ١اؽا
ؾـطــن يف ذؿــغ األَاْــ ٚ ١ايــترؿغ عًــ ٢املايٝــًٜٚ ، ١قَــ٘ اــــٚد عــٔ عٗــؼ٠
لم املاي ١ٝاملـتؿع ١بعؼ ذً ٍٛؿ ن كٓت٘ ٚقؼ تٓقين بعؼ٥ؾ قُٝتٗـا ٚ ،ال ثــ
يتٓقهلا يف ؿؾو ايُِإ عٓ٘  ،يهٔ ٖؾا امل ًٓ ٢عم املٓاٍ ال ٜلتؿاػ َٔ ظٛاٖـ
ػي ١اـُم ٚال ميهٔ ايـٌُري اي ٘ٝيًٝقّ ايُِإ ٖٓا .
ٚايـ ُ ٓ ٢ايٌـرٝس ايعـاٖـ َـٔ ػيـ ١اـُـم ًٌْٛٚـ٘ ايوــٜؿٖ ١ـ ٛتعًـل
اـُم بع

املاٍ املػٓٚ ّٛامللتؿاػ  ٚامللتظـد َٔ اي رـ  َٔ ٚػؾ

األؿض

 ٚمٖٛــا  ،ؾــإ ايؿكٗــا( ٤ؿض) ٚإٕ إطتًؿــٛا يف نٝؿٝــ ١ايتعًــل ٖٚــٌ ٜتعًــل
اـُم مبحُٛع املاٍ بٓر ٛاالهاعٚ ١ايوـن ١يف ع
بٓرــ ٛايوـــن ١يف املايٝــ ٚ ١بٓرــ ٛايهًــ ٞيف املع ـ
َتؿكــ ٕٛظــاٖـاً عًــً ٢ــٌ تعًــل اـُــم بعـ

املاٍ نُـا ٖـ ٛاألظٗــ ٚ

 -ؽا

املــاٍ املع ـ  -يهــِٓٗ

املــاٍ املػٓــٚ ّٛامللــتؿاػ -ػٕٚ
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ايتعًــل مبايٝتــ٘ ٚ -ؽيــو يعٗــٛؿ ٌْــ َٛاـُــم ؾٝــ٘ نكٛيــ٘ كـ راْ٘ شفأ هلل
خمسأ ز األْـؿاٍ  ٟ ،41:لم املاٍ ايؾ ٟغُٓ٘ املهًـ ٚيـٝم لـم َايٝتـ٘
ٚقُٝت٘ٚ ،قاٍ ( : )اـُم شيف نٌ َا ؾاػ ايٓان َٔ قً ٚ ٌٝنثريز)ٖٛٚ (1
 ٖٛٚاملاٍ امللتؿاػ ٚ ،ع

املاٍ اييت ٜتعًل بٗا اـُم ٖـَٛ ٛجـٛػ ٠ؾُٝـا مـٔ

ؾ ٘ٝقؿٛظ ١مل تتًـ ٚمل تتعٝم ذتُِٜٗٓ ٢ا بع

املاٍ ٚغري َترـؼ َعـ٘ ،بـٌ

َٖ ٛـ إعت اؿ ٟعكال ٞ٥جٓــيب عـُا مٔ ؾٚ ٘ٝال ٜكتِ ٞؾٛات٘ ايِـُإ بٓرـٛ
َٔ األماٚ ،٤يؾا ًٜقَ٘ بعؼ ذً ٍٛؿ ن ايلٓ ٚ ١بعؼ َِٚ ٞقتـ٘ ٚهـم عًٝـ٘
ػا ٤لم ع

املاٍ عًَ ٢اٖ ٞعً ٘ٝذ

ػؾو اـُم  ٚػاٚ ،٘٥اهلل ايعامل .

الفرع الجاني :تعيني رأس السنة عند تعدد التكسب.
قـؼ تَ ركـل ٕ َُٛـٛع اـُـم ٖـ ٞاألؿبـاض ايؿاُـً ١عـٔ املؤْـٚ ١ايؿٛا٥ـؼ
ٚاالْتؿاعا

ٚ .يف ُ : ٘٥ٛاؽا نإ يًُهًـ ْٛاع َـٔ ايتهلـم ٚاالكـتؿاػ، ٠

نإٔ ٜه ٕٛي٘ قٌ ػاؿٚ ٟبِاعٜ ١تحـ بٗاٚ ،ي٘ َعٌُ ٌَ ٚـٓو ٜلـتؿٝؼ َٓـ٘،
ٚي٘ عـب ١جعٌ عًٗٝا كا٥كاً ٜلـتؼؿ َٓٗـا جٛؿٖـاٚ ،يـ٘ طـإ  ٚػاؿ ٜؤجـٖـا،
ٚي٘ ؿض ٜقؿعٗا ذٓط ٚ ١ذ ٛباًٚ ،ي٘ بلـتإ َثُــ ،٠ؾٗـٌ ًٜقَـ٘ تعـٝ
كٓ ١للٚ ١ٝاذؼ ٠ت ؼ َٔ  ٍٚظٗٛؿ ايـبس  َٔ ٚذ

ؿان

ايوـٚع يف ايتهلـم

عً ٢طالف آ ٕ يف َ ؼ ذلات ايلٓ ١اـُلٚ ، ١ٝعٓؼ متاّ ايلٜٓ ١الذغ عُّٛ
ؾا٥ؼت٘ ٚؿع٘ اجملتُو تؼؿهاً عٓؼْٛ َٔ ٙاع ايـفم ٚاالنتلات ٜٚعترب فُٛعٗـا
ؿعاً َترؼاً يعاّ ؾاؿػ نُا ولم َؤْ ١كٓت٘ بتُاّ ٜاَٗا ٚجٛػاً ٚاذؼاً ٜلتثٓ٘ٝ
َٔ متاّ األؿباض ؟ ٖٚؾا ٖـ ٛا يــ  ٟايعـاٖـ َـٔ نًُـا
عً ٢املهًؿ

املوـٗٛؿ ٖٚـ ٛاألٜلــ

ايؾ ٜٔهلِ ك ات نلم َتعؼػٚ ٠طـم َتهثـ ٠يترٌ ٌٝايـفم.

ٚيف ق اي٘ قَ ٍٛأثٛؿ عٔ ايوٗٝؼ ايثاْٚ ٞمجو قًٜ ٌٝتًظٍ يف َالذع ١نٌ
()1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم  :ض.6
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تعٝ

ال عـٔ ايــبس ا طــ ٚيـ٘ كـٓ ١للـَ ١ٝلـتكً١
ؿبس بـظٌٚ ً٘ٛبــ رٝاي٘ َلـتك ً
ؽٌ٘ ت ؼ َٔ  ٍٚايوـٚع يف تهل ٘  َٔ ٚظٗٛؿ ؿع٘ عً ٢اــالفٚ ،بتُـاّ
كٖٓ ١ؾا ايـبس ًٜقَ٘ اؿلات ٚإطــاد للـ٘ غًٌٛـٖ٘ٚ ،هـؾا بكٝـْ ١ـٛاع
ايـبس ٚايهلم .
ٚباطتٌاؿُ ٚ :قو اـالف ايؿكٗ ٞيف َتعـؼػ ْـٛاع ايــفم ٌَٚـاػؿ ايــبس
يف ٕ ٚاج ٘ َالذع ١متاّ االؿباض ؿعاً ٚاذـؼاً يـ٘ عـاّ ؾـاؿػ ٜلـتثين َٓـ٘ َؤْـ١
كٓت٘ بتُاَٗا َٔ فُٛع األؿباض ثِ ىُم املت كٞ؟ ّ ٕ ٚاج ـ٘ َالذعـ ١نـٌ
ؿبس َلتكالً عٔ ايـبس ا طـ ٚتلتثٓ ٢املؤْ ١املتأطـ ٠عٔ ظٗٛؿ ايـبس ٚىُـم
املت ك َٔ ٞنٌ ؿبس َلتكالً؟.
ٜٚـُهٔ ٕ تعٗـ ثـُـ ٠اـالف يف جٗت
األٚىل  -:املؤٕ املٌـٚؾ ١ب

ايـع

ػْاْري ٚإكتؿاػ  ٍٚؿجم َٔ فؿع٘ ثالث

 ٚثالث-:١

ؾاؽا ؿبس َٔ ػاؿت٘  ٍٚقــّ عوــ٠
ػٜٓاؿاً ًٚـف يف َعاهـ٘ ؾُٝـا بـ

قـــّ ٚؿجــم عوـــ ٜٔػٜٓــاؿاً ص ؾــإ ٖــؾ ٙاملؤْــ ١املٌـــٚؾ ١بـ

ظٗــٛؿ ايـــع

ايتحاؿٚ ٟايقؿاع -ٞإؽا إيتقَٓا بك ٍٛاملوٗٛؿ ؾٝلتثين آطــ ايلـٓ – ١عوــٜٔػٜٓــاؿاً َ -ــٔ فُــٛع ايؿا٥ــؼت

 -ؿبعـ

ػٜٓــاؿاً ٚ -ىُــم املت كــ - ٞعوـــٜٔ

ػٜٓــاؿاً ٚ ،عًــ ٢ايكــ ٍٛا طـــ ٜلــتثين عوـــ ٠ػْــاْريٖٚ -ــ ٞبعــض املؤْــ ١ب ـ
ايـع

ٚ -ىـجٗا َٔ ايعوـ ٠اييت ؿعٗا  ٍٚقــّ َـٔ ػاؿتـ٘ ٚ ،ال ٜــُهٓ٘

إ ٜلتثين ايعوـ ٠ايثاْ َٔ ١ٝاملؤْ َٔ ١ؿبس فؿاعت٘ يعؼّ ظٗٛؿ ايـبس ايقؿاعٞ
بعؼ ٚ،ال ٌٜس إكتثٓا ٤ايـُؤْ َٔ ١ايـبس ايــُتأطـ بـٌ ايــُؤْ ١ايالذكـ ١يًــبس
املتعًل يًظُم تلتثٓ َٔ ٢ايـبس ٚىُم املت ك.ٞ
ايثاْٝــ -:١ؽُــٝم ايـــبس املتــأطـ  :ؾــاؽا ؿبــس عوـــ ٠ػْــاْري َــٔ ػاؿتــ٘
ايـُ تؼ  ٍٚ ٠قـّ ًٚـؾٗا يف َؤْ ١قـّٖٚ ،هؾا ؿبس َٔ ػاؿت٘ َٛ َٔ ٚؿػ
آطـ ًٚـؾ٘ يف ايـُؤْ ١ذت ٢جا ٤ايوـٗـ األطـري َـٔ كـٓت٘ اـُلـ ١ٝؽ ٟاؿحـ١
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ؾـبس َأ ٠ػٜٓاؿ ًٚـف َٓٗا عوـ ٠ػْاْري يــُؤْ ١ايوـٗـ ٚبكـ ٞتلـع ٕٛػٜٓـاؿاً،
ؾُو اإليتقاّ بـ  ٟايـُوٗٛؿ ًٜقَ٘ تَظُٝم ايتلع

يهْٗٛا ؾاًُ ١عٔ ايــُؤْ١

َٔ ؿباض ايلٓ ٚ ١قـؼ متـن كـٓت٘ اـُلـَٚ ،١ٝـو اإليتـقاّ بــ  ٟايوـٗٝؼ ايثـاْٞ
ال ٚولـم يـ٘ كـَٓ ١لـتكًٚ ١ال هـم ؽُٝلـٗا
(قؼٜ )ٙالذغ ؿبس ايــَُ ١ ٦لـتك ً
إال يف هٗـ ؽ ٟاؿح ١ايـُك ٌ إؽا مل تٌـف يف ايـُؤْ. ١
ايثايث : ١جرب ايـظلاؿ ٠بايـبس  :ؾاؽا ؿبـس يف ػاؿتـ٘ ٚطلــ يف فؿاعتـ٘ َـثالً
ٚايتقَٓـا بـــ  ٟاملوــٗٛؿ ٚإعتربْــا ََحُــٛع تهلـ ات٘ ؿعـاً ٚاذــؼاً ِٜٓــِ بعِــٗا
يـ عض ٚتلـتثٓ ٢املؤْــَ ١ـٔ ايــُحُٛع  -جـرب

طلـاؿت٘ يف فؿاعتــ٘ َـٔ ؿعــ٘

ايــؾ ٟذٌــٌ عًٝــ٘ َــٔ ػاؿتــ٘ٚ ،اؽا إيتقَٓــا ب ــُكاي ١ايوــٗٝؼ مل ُُٜهــٔ جــرب
م بــبس ايهلـم ا طــ الكـتكالٍ ؿبـس عـٔ ؿبـسٚ ،يف ٖـؾٙ
اـلاؿ َٔ ٠نل ٕ
ايثُـ ٠نالّ ٚطالف ؾكًٗٛٚ ٞؿ َتعؼػٜ ٠أت ٞتؿًٌٗٝا يف ََرً٘ .

ٚميهٔ االكتؼالٍ يـ  ٟايوٗٝؼ بعٗٛؿ ػي ١لم ايؿٛا٥ؼ علم عَُٗٛـا
االكــتػـاق ٞيف االمــالٍ اىل قِــاٜا َتعــؼػ ٠بعــؼػ ؼكــل ايؿا٥ــؼ ٠يف ايــظاؿد ؾٝرتتــم

ايـرهِ بٛجٛت ايـظُم عً ٢نٌ َُٛـٛع ٚؾــػ َـٔ ايؿا٥ـؼَ ٠لـتكالً ،ؾـإ ظـاٖـ
َهلل لِلَّ ِ خُ ُمسَأ ُز االْؿاٍ ٚ ،41 :ظـاٖـ بعـض
قٛي٘شوَاعْلَمُىا أَنَّمَا غَنِمْ ُتمْ ِمنْ شَيْءٍ فَ َّ
األذاػٜل ايعاَ ١شيف نٌ َـا ؾـاػ ايٓـانز ٖـ ٛإمـالٍ ايكِـ ١ٝعلـم ؾــاػ
املُٛٛع يف اـاؿد (املـاٍ املػٓـٚ ّٛامللـتؿاػ) ؾٝهـ ٕٛنـٌ ؾــػ َُٛـٛع ًا عًـ٢
ذؼ ٠ؿهِ َلتكٌٚ -جٛت ؽُٝل٘ ْ -عري َا ػٍ عًٚ ٢جٛت لم املعؼٕ
ٚايػــٚ َٛايهٓــق  ،ذٝــل ٜٓرــٌ بعــؼػ اؾـــاػ املُٛــٛع املتركــل يف اـــاؿد
ال ي٘ ذهِ َلتكٌ ٟ -ىُم َلتكالً. -
ؾٝالذغ نٌ ؾـػ َٓٗا َُٛٛعاً َلتك ً
يهٔ ىتًـ لم ايؿٛا٥ؼ عٔ ٖؾ ٙاألْٛاع بٛجٛػ ؿطٌ ١هــع ١ٝبتـأطري
ػؾ و اـُم اىل كٓ ١إذتٝاطاً يًُهتلم َٔ ذٝـل املؤْـ ١امللـتثٓا ٠ذٝـل ٜتكٝـؼ
ٚجٛت لم ايؿٛا٥ؼ بعؼّ ًـؾٗا يف َؤَْ ١عاه٘ ٚعٝاي٘ .

تعٝ
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ُُٜٚهــٔ االكــتؼالٍ يًُوــٗٛؿ بايتلــامل ايؿتــٛاٚ ٞ٥االؿتهــاف ايـــُتوـعٞ
ٚايلري ايكطع ٞاملتًك ٢جٝالً عٔ ج ٌٝعًَُ ٢راك  ١املؤَٔ ْؿل٘ نٌ عـاّ َٜٛـاً
ٜتؿرٍ ؾ ٘ٝتَُاّ ٚاؿػات٘ ٚإكتؿاػات٘ ٚتهل ات٘ ٜٚلتثين املظُم َٔ َٛاي٘ يف
ايعاّ املاُ ٞثِ ىُم َامل ىُل٘ٚ ،املؤَْ ١لتثٓا ٠يف ايػايم بايتؼؿٜخ نًُـا
إذتاد يـُؤْت٘ طؾ َٔ ؿباذ٘ ٚإكتٛؾَ ٢ؤْت٘ٚ ،يؾا ػؼِٖ ول َ ٕٛالنٗـِ
ٜٚلــتثٓ ٕٛايـــُظُم يف ايعــاّ املاُــَ ٞــٔ ػ ٕٚيـــراظ ايـــُؤْ ١ألْٗــا ؽـــد
بايتؼؿٜخ علم َتعاؿؾِٖٗٚ .ؾا االؿتهاف ايـُتوـعٚ ٞايلري ايكطع ٞامللـتُـ
َتٝكٔ ايٛجٛػ َطُ ٔ٦بإَِا ٚ ٘٥تًك َٔ ٘ٝايـُعٌ )( َٛايـُتأطـ ٜٔعـٔ
ايٌــاػق

(عًُٗٝــا ايلــالّ) ؾاُْٗــا غـكــا ٚفؿعــا ؾـِٜــ ١لــم ايؿٛا٥ــؼ

ٚاالؿباض يف ْؿٛن املؤَٓ

املًتقَ

ثِ كع َٔ ٢بعؼُٖا يتهًُ ١هٛط اؾٗـاػ

بٓوـ ذهاّ ايؿـ ١ِٜاييت كع ٢بعض ٚا ٌ٥امللًُ

حملٖٛـا ٚإَاتتٗـا ٚؽيـو

برتٜٚخ ذهاَٗا ٚطـٜك ١إَتثاهلا ٚ ،ؿمبا ٜه َ٘ٓ ٕٛق ٍٛاالَاّ اؾٛاػ ( )يف
املهات  ١ايٌرٝر١ش ؾأَا ايػٓـاٚ ِ٥ايؿٛا٥ـؼ ؾٗـٚ ٞاج ـ ١عًـ ِٗٝيف نـٌ عـاّز

)(1

ٖٚــؾا ناهـــ ظــال ٕ٤عــٔ ٚجــٛت لــم ايػٓــاٚ ِ٥ايؿٛا٥ــؼ يف نــٌ عــاّ َـــ،٠
ٚذٝل إ نثرياً َٔ ايٓان تتٓٛع إنتلاباتِٗ  ٚؿباذِٗ  -ػاؿٚ ٠فؿاعٚ ١عٌُ
ٜؼ ٚإجاؿ ٠ػاؿ  ٚؿض َْ ٚرـ ٛؽيـو  -بـٌ ذتـ ٢بعـض ايٓـان ايـؾٜ ٜٔترـؼ
ٌَؼؿ نل ِٗ تأت ِٗٝايؿٛا٥ؼ ٚاهلؼاٜا ٚاألؿباض تـؼؿهاً نـٌ ٜـ ٚ ّٛإكـ ٛع ٚ
هٗـ  ٚنٌ كـت ١اهـٗـٖٚ ،ـِ مجٝعـاً ٜالذعـََ ٕٛحُـٛع ؿبـاذِٗ يف ايعـاّ ايٛاذـؼ
بتُاَ٘ نأْ٘ ؿبس ٚاذؼ ىُل٘ يف  َٔ ّٜٛايعاّ .
ٚالؿٜم عٓؼْا يف إجقا ٤ايـُراك  ١نٌ عاّ َـ ، ٠يهٔ َٔ ػ ٕٚػي ٌٝعً ٢تعٝ
ٖــــؾ ٙايطـٜكــــًَ ٚ ١ــــقّ بٗــــا طاًــــْ ،١عــــِ ٖــــ ٞايطـٜكــــ ١ايؿِــــًٚ ٢األذــــٛط
يًُايو ٚألؿبات ايـظُم نُا توٗؼ ب٘ ايتحـب ١االٜـُاْ ١ٝايـُتًٌ ١جٝالً عٔ ج. ٌٝ
()1ايٛكا ٌ٥د :6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم :ض.5
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ٚقؼ ٜكاٍ :ظاٖـ ًرٝر ١إبٔ َٗقٜاؿ تعـٝ

َالذعـ ١ؿبـاض ايعـاّ بتُاَٗـا

نأْٗا ؿبس ٚاذؼ ُٜلتثَٓ َ٘ٓ ٢ؤْ ١عاّ ٚاذؼ َٓٚ ،وأ ايعٗـٛؿ ٖ :ـ ٛاالٜــحات
ايعاٖـ يف ايتعٝ

بؿعٌ عؼّ ؽنـ بؼ. ٌٜ

ُُٜٚهٔ ٕ ُٜحعٌ ظٗٛؿ ػي ١لم ايؿٛا٥ؼ بؼٜالً ،بتكـٜم :إٕ ظـاٖـ ػيـ١
لم ايؿٛا٥ؼ ٖ ٛإْـرالٍ اؿهِ بعـؼػ ؾــاػ املُٛـٛع(ايؿا٥ؼ )٠ايــُتركل يف
اـاؿد ؾُٝهٔ اذتلات نٌ ؿبس ٚنٌ ؾا٥ؼَُٛٛ ٠عاً َلتكالًَٚ ،كتِ ٢ػيٌٝ
اكتثٓا ٤املؤْ َٔ ١ايـبس املتعًل ب٘ اـُـم ٖـ ٛجـٛاف تـأطري ػؾعـ٘ باـٌـَٛ
اىل كٓ َٔ ١ظٗٛؿَ ٙلتثٓٝاً َٓ٘ َؤْ ١ايلٓ ١ق ٌ تَظُٝل٘ .
ٚايـُترٌٌ ٕ ايـُطُإٔ ب٘ ذلاً ؾكٗٝاً ٚؾُٗاً عـؾٝاً يعاٖـ ػي ١اـُم ٖٛ
َتظري املهًـ ب

ايطـٜكت

َٔ ػ ٕٚتع

ايتعْ ، ٝعـِ ْؿِـٌ يعُـ ّٛاملهًؿـ

ذـؼُٖا عًٝـ٘ يعـؼّ ظٗـٛؿ ػيٝـٌ يف

إطتٝـاؿ ايطـٜكـ ١ايــُوٗٛؿ ٠ؾإْٗـا ذـٛط

يًُايــو َــٔ ذٝــل َؤْتــ٘ نُــا ٖــ ٛذــٛط ألؿبــات اـُــم ٖٚــٜ ٛلـــ عًــ٢
املهًؿ

 ٚبعؼ عـٔ ايتوـٛي ٚاالهـت ا ٙايـؾٜ ٟعــض قٗــ ًا ملـٔ هعـٌ ذلـاب ًا

ال يهٌ ؿبس ٚؾا٥ـؼٚ ،٠يعـٌ ٖـؾا َــاػ َـٔ عـرب بًـق ّٚايــٗـد ٚايــُـد،
َلتك ً
ذٝل تتؼاطٌ عٓؼِٖ األؿباض ٚاملؤٕ ِٜٚطـت اؿلـات اؽا مل ِٜـِ بعِـٗا
اىل بعض َٜٚرلم مجٝو ؿباذ٘ ٚٚاؿػات٘ ؿعاً ٚاذؼاً يف  ّٜٛؾاؿػ نٌ عـاّ،
ٖٚؾا مما ٜؼؿن٘ املهًؿ ٕٛاملتؿكٗ ٕٛبايٛجؼإ ٜٚعـؾ٘ ٌٖ ايعًِ ٚاـرب ٠ايـؾٜٔ
تعـُِٗ ذاال

ايـؾٜ ٜٔلـأي ٕٛعـٔ تهًـٝؿِٗ يف َـا ٜــت ط بؿـِٜـ ١اـُـم،

َِاؾاً اىل ٕ طـٜك ١ايوٗٝؼ(قؼ )ٙتتطًم تٛجٗاً َٔ املهًـ ؿلابات٘ ٚٚاؿػات٘
املتعؼػ ٠يعلـ ُ طٗا َو تؿـٜكٗا ؾترتاد عًُ ُ ١ٝط ذل ؿبـات اـُـم اىل
تؼقٝل اؿلات  ُٚط٘ بًراظ نٌ ؿبـس ٚنـٌ ؾا٥ـؼ ٠عٓـؼ إيتـقاّ طـٜكـ( ١يهـٌ
ؿبس ٚؾا٥ؼ ٠ذلات َلتكٌ)ٚ ،اهلل ايعاًِ ايـُٛؾل .
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الفرع الجالح :شراء ما للبائع فيى خيار .
ٚقو ايهالّ يف ْ٘ ٌٖ ٜورتط يف ٚجٛت لـم ايؿا٥ـؼ ٕ ٠تهـَ ٕٛلـتكـ٠
املًو يـُلتؿٝؼٖا ٚؿابـرٗا ؟ ؾال لم يف ايوـا ٤ايـُتقيقٍ ذتٜ ٢لـتكـ ؿعـ٘
ي٘ ،نُا اؽا إهرت ٣ذؼْ َا ؾ ٘ٝاـٝاؿ ي ا٥ع٘ عًَٚ ،٘ٝا ؾ ٘ٝاـٝاؿ ٖ ٛيف َعـض
ايقٚاٍ ٚاإلْكِا ٤إلذتُاٍ ٕ ٜعٌُ اي ا٥و طٝاؿ ٙؾاؽا ؾلـع فاٍ عـٔ املوـرتٟ
ؿع٘ ايؾ ٟذٌٌ عً َٔ ٘ٝهـا ٤املاٍ.
ؾاػ مجو اْ٘ ٜورتط إكـتكـاؿ املًـو َعتكـؼ ٜٔإٌْــاف ٌْـٚ َٛجـٛت
ايتظُٝم اىل ايؿا٥ؼٚ ٠ايـبس امللـتكـ بًرـاظ اْـ٘ ال تٌـؼم ايؿا٥ـؼ ٠ذكٝكـٚ ١يف
ْعـ ايعـف ايعاّ عٓؼ تقيقٍ ايـبس ٚإَهإ فٚاي٘ بؿلع ؽ ٟاـٝـاؿ  ،ؾـاؽا يـقّ
اي ٝو  ٢َِٚفَٔ طٝاؿ اي ا٥و ٚنإ ؾُٝا إهرتا ٙؿبس ًؼم ٕ املورتَ ٟلتؿٝؼ
ٚؿابس الكتكـاؿ ايـبس ي٘ ٚفٚاٍ تقيقي٘.
ال ٚاُـر ًا ًـاؿ ًا يًهوــ عـٔ هــط (إكـتكـاؿ ايــبس
ق :ٍٛمل جؼ ػيـً ٝ
ٚايؿا٥ــؼ )٠يف ٚجــٛت اـُــمْ ،عــِ ػٍٓ ايــؼي ٌٝعًــَُٛ ٢ــٛع ١ٝايؿا٥ــؼ ٠يف
ٚجــٛت اـُــم ؾُتــً ٢ــؼم(ايـبس ٚايؿا٥ــؼٚ )٠جــم اـُــم ،ؾــال بــؼ َــٔ
إذـاف ايٌؼم ايعـيف يعٓٛإ (ايؿا٥ؼَ )٠كؼَ ١يؿعً ١ٝاؿهِ ٚ -جـٛت ؽُـٝم
ايؿا٥ؼٚ . - ٠املالذغ طاؿجاً ٕ هـاَ ٤ا يً ا٥و ؾ ٘ٝطٝاؿ ْ٘ ٜتركل بٓر-:ٜٔٛ
األٜ ٕ :ٍٚورتَ ٟتاعاً بأقٌ َٔ قُٝت٘ ايلٛق ١ٝاملتعاؿؾٜٚ ١ه ٕٛيً ا٥و طٝاؿ
ٚذل ؾلع نإٔ ٜورتَ ٟا قُٝت٘ َ ١٦ػٜٓاؿ بتلع

ؾَٗ ٛلـتؿٝؼ يعوــ ٠ػْـاْري يف

ؾــض يـق ّٚاي ٝـو  ،يهــٔ اؽا نـإ ي ا٥عـ٘ طٝــاؿ مل تهـٔ االكـتؿاػَ ٠ترككــ ١يف
ايػايم ألٕ ْكـٍ ايكُٝـٚ ١ايـثُٔ ق ـاٍ ايتقيـقٍ ٚاذتُـاٍ ايؿلـع ٖٚـَ ٛـالفّ
الْتؿـا ٤ايـــبس ٚايؿا٥ـؼ ٠عــٔ املوــرت ، ٟؾًـؾا إػعــ ٞإٌْــاف ٌْــ َٛؽُــٝم
ايؿا٥ؼ ٠عٔ ايـبس املتقيقٍ إؽ ال تـٌؼم ايؿا٥ؼ ٠إال عٓـؼ َِـ ٞفَـٔ ايــظٝاؿ ٚ
تـعٗؼ اي ا٥و ٚإيتقاَ٘ قطعٝاً بعؼّ ايؿلع .
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ٚباطتٌاؿ َُٛٛ:ع ٚجٛت اـُم(ايؿا٥ـؼٜ )٠ـتع

إذــاف ًـؼق٘ عـؾـاً،

ٚال تٌؼم ؾُٝا مٔ ؾَ ٘ٝو تَُهٔ اي ا٥و َٔ ايؿلع املالفّ يـقٚاٍ ايــبس عٓـ٘،
ٚتٌؼم عٓؼ َِ ٞفَٔ اـٝاؿ  ٚعٓؼَا وــف قطعٝـاً عـؼّ تٌـؼ ٟاي ـا٥و يـ٘،
ٜٚترٌٌ َٓ٘ ٕ ٚجٛت اـُم َوـٚط بوـط َتأطـ ٖـ ٛيـق ّٚاي ٝـو ٚعـؼّ
ًــؼٚؿ ايؿلــع إؽ يــً ٛــؼؿ ايؿلــع ْ ٚوــأَ ٙلــترك٘ إْهوـــ عــؼّ ايـــبس
ٚاالكتؿاػ ٠ؾٓٝتؿ ٞاؿهِ .
ايثاْٜ ٕ :ٞوـرتَ ٟتاعـ ًا بكُٝتـ٘ ايلـٛق ١ٝايٛاقعٝـٜٚ ١هـ ٕٛيً ـا٥و طٝـاؿ يف
ؾلع املعاًَ ، ١ؾاؽا بين عًـً ٢ـر ١بٝـو َـٔ يـٝم يـ٘ طٝـاؿ اؽا ْوـأ ٙيف فَـٔ
اـٝاؿََ ٖٛٚ -رٌ عل ؾكُٗٚ ٞرٓا ٙيف ذهاّ اـٝاؿ ٚ -باع املورت ٟاملتـاع
ٚقؼ ؿبس ؾ ٘ٝنإ ايـبس ٌَؼام ايؿا٥ؼ ٠عـؾاً ٜتعًل ب٘ اـُم ظـاٖـاً  ،إال اؽا
نإ املتاع املورت ٣قؼ عـؼ ٙاملوـرت ٟيػـري االػـاؿ بـ٘  -نُـا يـ ٛعـؼ ٙيإلْتؿـاع
ايوظٌٚ ٞاإلذتٝاد ايعا ٚ ًٞ٥عؼ ٙيإلْتؿاع بثُـٚ ٙاما ٘٥ػ ًٌ ٕٚاملاٍ ؾاْ٘
ٜترؿغ عً ٘ٝيالْتؿاع َٔ ايثُـ -ؾال هم اـُم إال اؽا باع٘ َو فٜاػ ٠ؾٝحـم
ؽُـٝم ايقٜـاػ ٠عٓؼ٥ــؾٚ .اؽا عـؼ املتــاع يإلػـاؿ ٚؿجــو اي ـا٥و يف اي ٝــو األٍٚ
ٚؾلظ٘ ؾًِ هؼ ع

َاي٘ قا ١ُ٥إكترل تُِ ٘ٓٝايعٛض املتعـاؿف يعـ

َايـ٘-

َثالً  ٚقُٝت٘ علم  ّٜٛايؼؾو . -
الفرع الرابع :ثبوت اخلنس يف الربح بعد اإلقالة .
اؽا اهرتَ ٣ا ؾ ٘ٝؿبـس ب ٝـو اـٝـاؿ ثـِ ًـاؿ اي ٝـو الفَـ ًا إلْكِـاَ ٤ـؼٚ ٙ
يتظًـ هـط٘  ٚيل م آطـ ٚؼككن ايؿا٥ؼٚ ٠ايــبس يًُوـرت ٟؾحـا ٤ايطــف
ا طـ  -اي ا٥و -ؾاكتكاي٘  ٚقايـ٘ املوـرت ٟؾٗـٌ ٜلـكط اـُـم بإقايتـ٘ املالفَـ١
يقٚاٍ ؿع٘ ٚإكتؿاػت٘ َٔ ٖؾ ٙاملعا١ُٚ؟ ٖٓا ًٛؿتإ :
َ -ا اؽا ناْن االقاي َٔ ١هإٔ ايـُورت -ٟهـعاً  ٚعـؾاً -نُا ٖ ٛايػايم

ثٛ
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يف اي ٝــو اـٝــاؿٖٚ ٟــ ٛاي ٝــو بــثُٔ قًٝــٌ ػ ٕٚايكُٝــ ١ايلــٛق ١ٝاملتعاؿؾــ ١بوـــط
ايؿلع عٓؼ ؿػٓ َثٌ ايثُٔ يف َؼَ ٠عٚ ١ٓٝهإٔ نٌ إْلإ عاقٌ ٖ ٛايـػ ٚايؿلع
ٚاالقايــ ،١بــٌ ٜتعــاؿف يف فَآْــا ؿػ َثــٌ ايــثُٔ يف ٖــؾ ٙاملعــاَال

 -اي ٝــٛع

اـٝاؿ ١ٜاملوـٚط بـػ َثٌ ايثُٔ -بعؼ َِ ٞايٛقن ايـُرؼػ بوـٗـ  ٚهـٗـٜٔ
 ٚنثـــ عٝــل ٜهــ ٕٛعــؼّ اإلقايــ ١ممــا ىــٌ بوـــف االْلــإ ٚإْلــاْٝت٘ ٜٚهــٕٛ
ايتعٓن طالف االٌْاف ٚاالْلاْٜٚ ١ٝهـَُٛ ٕٛـو ؽّ ٚاعـرتاض نثــ ايٓـان
عٝل ُٜعؼٓ ْاقِـاً يًعٗـؼ ٚايوــط ايــُأطٛؽ يف ايعكـؼ بُٗٓٝـا ٜٚػِٓـ ٕٛايطــف
جؼاً عٔ َِ ٞفَٔ ايـظٝاؿ .
ٚباطتٌاؿ :ته ٕٛاالقاي ١يف َثاٍ ٖـؾ ٙايــُٛاؿػ َــُا ًٜتكـَ ٞـو االْلـاْ١ٝ
ٚايوـــف ٚايعؿــَٚ ١ــٔ هــإٔ نــٌ إْلــإ ُُٜٚ ،هــٔ ٕ ٜكــاٍ :االقايــ ١يف عُــّٛ
ايـُعاَال

 ٚيف بعِٗا ٖـَ ٞـٔ هـإٔ ايعاقـٌ ايعؿٝــ َٚـٔ هـإٔ ايــُتؼ،ٜٔ

ٚعٓؼَا ته ٕٛاالقاي َٔ ١هـإٔ ايــُك ٌٝيًعكـؼ ايـؾ ٟؾٝـ٘ ؿبـس ٚؾا٥ـؼ ٠ال ٜث ـن
عً ٘ٝلم ايـبس ايؿا٥ـن باإلقايـ ١ايـيت ٖـَ ٞـٔ هـأْ٘ ٚإٕ يـقّ اي ٝـو َِٚـ٢
فَـٔ اـٝــاؿ ٚ ،ؽيــو ألٕ االقايـ ١يــُا ناْــن َــٔ هـإٔ ايـجــٌ ايــُكَٚ ٌٝــُا
ٜتٛقـ عًٗٝا ذؿغ هـؾ٘ ٚنـاَت٘ ٚإْلاْٝت٘ ناْن االقاي َٔ ١املؤْ ١امللتثٓا ٠عٔ
اـُم ٚال إههاٍ ذ٦ٓٝؾ .
 َ ٚا اؽا مل تهٔ االقاي َٔ ١هإٔ املورتٚ ٟقؼ يـقّ اي ٝـو َِ ٚـ ٢فَـٔاـٝــاؿ ٚث تــن يــ٘ ايؿا٥ــؼٚ ٠ايـــبس ايكــا ِ٥يف هـــا ٤املتــاع ناْــن اإلقايــ ١املٓوــأ٠
بعؼ٥ؾٕ ٚؾلع اي ٝو ٚايوـاَ ٤ؿٛت ١يًؿا٥ؼ َٔ ٠ػَ ٕٚلٛؽ يتؿٜٛن ذـل اـُـم
َٔ ايـبس ٚايؿا٥ؼ ٠ؾ ُِ٘ٓٝقٗـاً ًٜٚقَ٘ اػا ٤لم ايـبس ايؿا٥ن بإقايت٘  .يهٔ
ٖؾا ايؿـض وتاد اىل إذـاف عؼّ ن ٕٛاإلقاي َٔ ١هإٔ ايـجـٌ ٚعـؼّ إطـالٍ
تـى االقاي ١بهـاَت٘ ٚإْلاْٝت٘ ٚعؼّ إٜـاث٘ يـُٗاْت٘ إجتُاعٝـاً  ٚهــعٝاً الكـُٝا
َو االيتؿا

اىل اكتر ات اٌالقاي ١هـعاً  َٔٚهإٔ املـؤَٔ نـٌ عُـٌ َلـترم
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َـغٛت ؾ ٘ٝهــع ًا ؾٝهـ ٕٛإذــاف ؽيـو ًـع ًا وتـاد اىل تث ٝـن ٚتأنـؼ َٚ ،ـو
االهت ا ٙؾاألًٌ عؼّ ايُِإ ٚاهلل ايعامل.
الفرع الـخامس  :تَخنيس ربح الربح .
ٚقو ايهالّ بـ

األٚاطــ يف ٕ املهًــ ايـؾ ٟؿبـس يف تهلـ ات٘  ٚإكـتؿاػ

يف ذٝاتــ٘ َــاالً َ ٚتاعـاً ؾتــاجـ بــ٘  -ايـــبس األٚ - ٍٚؿبــس ؾٝــ٘ ٚاكــتؿاػ طــرياً
ؾاِ٥اً َٓ٘ ٜ ٌٖ ،لترل ؿبات اـُم عً ٘ٝلم ايــبس األَ ٍٚـو َـا ٜـؼؿٓٙ
َٔ ايـبس ٚايؿا٥ؼ ٠اييت َٜحٓٗٝا َٔ إكتثُاؿ املاٍ نًـ٘ ـــ بــُا ؾٝـ٘ للـ٘ ايـؾٟ
يٝم ي٘ ــ ٜؤطؾ َٔ ايـبس ايثـاْ ٞاؿاًـٌ َـٔ اإلتــحاؿ بـايـبس األ ٍٚاملتعًـل
يًظُــم ؾٝوــرتنَ ٕٛــو املايــو امللــتثُـ يف ؿبــس ايـــبس ؟ ّ ىــتٍ املايــو
امللتثُـ بايـبس  ٚؿباذ٘ َُْٚا٤ات٘ نًٗا ذتـٜٓ ٢تٗـ ٞذـ ٍٛايــبس األ ٍٚؾًٝقَـ٘
ػؾو لم ََحُٛع اؿباذ٘ ؟.
َاٍ يف اؾٛاٖـ اىل األ ٍٚؾحعـٌ َكـؼاؿ ًا َـٔ ايــبس ايثـاْٜ ٞكابـٌ لـم
ايـــبس األ - ٍٚذٌــ َ ١ــًُٛن ١ألؿبــات اـُــم ألْٗــا َُْــا ٤للــِٗ ٚجعــٌ
َكــؼاؿاً َــٔ ايـــبس ايثــاْٜ ٞكابــٌ ؿبعــ ١لــان ايـــبس األ ٍٚذٌــ ١املايــو
امللتثُـ ثِ ىـد اـُم مما ٜت ك َٔ ٢ايـبس ايثاْٚ ، ٞيف ؿكايت٘ (لا ٠ايع اػ)
 ٖٛ( :ذٛط إٕ مل ٜهٔ قٚ ، )٣ٛطايؿـ٘ هـٝظٓا األٌْـاؿٚ ٟمجـو نـ ري َـٔ
بعؼٚ ٙإطتاؿٚا ايثاْ ٖٛٚ ٞايٌرٝس .
ٌ َٔ اؾٛاٖـ( د )55 :16بإٔ ٜؿرتض ٕ
ُُٜٚهٔ تُٝٛس األَـ بـُثاٍ َلت ٓ
املهًـ ؿبس ٚالً ٚإكتؿاػ كن َ ١٦ػٜٓـاؿ ٚاعتكـؼ نـَ ٕٛؤْتـ٘ يلـٓ٦َ ١ـ ١ػٜٓـاؿ
ؾأطـجٗا ٚإتـحـ باي اق - ٞلم َ٦ـ ١ػٜٓـاؿَ -ـٔ ػ ٕٚؾٌـٌ فَـاْ ٞثـِ ؿبـس
آطـ ايلٓ ١لم َ ١٦ػٜٓاؿ عٝل نإ نٌ جق َٔ ٤ايـبس ايالذل َُْاٚ ّ٤ؿبــراً
يـُا ٜكابً٘ َٔ ايـبس األ ٍٚؾٝه ٕٛتَُاّ ذـل ؿبـات اـُـم يف األيــ -عًـ٢
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َــؾام اؾــٛاٖـ٦َ -ــت

ٚثَُــاْ

ػٜٓــاؿاً ٦َ :ــٖ ١ــ ٞلــم ايـــبس األ ٦َٚ ٍٚـ١

َٔ ايـبس ايثاْ ٖٞ ٞاماٚ ٤ؿبـس اـُـم امللـترل َـٔ ايــبس األ ٍٚبًرـاظ ٕ
ؿان املاٍ يالكرتباض ايالذل ٖٞ -ايـظُم َ :١٦ايـبس األَ -ٍٚورتى املًه١ٝ
ب

املهًـ امللتثُـ ٚب

اؿبات اـُم ،ؾ ٝكـ ٢يًُهًــ َـٔ ايــبس ايثـاْ: ٞ

ؿبـو َ٦ـ ١ػٜٓـاؿ ٚللــٗا مثـاْ ،ٕٛؾٌٝـ س ذـل ؿبــات اـُـم َ٦ـت

ٚمثــاْ

ػٜٓاؿاً  ،بُٓٝا ذكِٗ  -عًَُ ٢ظتاؿ ا طـ ٕ : ٜٔاـُم َٔ ََحُٛع االؿباض-
ٜهــ٦َ ٕٛـت

ػٜٓــاؿ لــم اجملُــٛع  :األيـــ ػٜٓــاؿ ايــُؤيؿَ ١ــٔ ايـــبس األٍٚ

ٚايـبس ايالذل .
ٜٚؿِٗ َٔ ع اؿا

(اؾٛاٖـ) إعتُاػ ٙيف إطتٝاؿ ٙعً ٢قاعؼ( ٠ت عٝـ ١ايــبس

ٚايُٓا ٤يألًٌ) يف ايـًُه ١ٝذٝل ؾاػ (قؼ )ٙبأْ٘ هـم إطــاد لـم ايــبس
األٜٚ ،ٍٚت ع٘ اماؤ َٔ ٙايـبس ايثاْ ٞيه ْ٘ٛاماَ ٤اٍ ايػري ُـٚؿ ٠إهـرتاى ؽٟٚ
اـُم َع٘ ٚإ نإ يـ٘ تـأطري األػا ٤اىل متـاّ اؿـ ،ٍٛثـِ هـم عًٝـ٘ إطــاد
لم ايـبس ايثاْ.ٞ
َٚــا ؾــاػ( ٙقــؼٚ )ٙإٕ نــإ َكتِــ ٢ايكاعــؼ ٠األٚيٝــ ١ايكاُــ ١ٝبت عٝــ ١ايُٓــا٤
يألًٌ  ،يهٔ ال ٜلعٓا إيتقاَ٘ ٚؽيو يكٝاّ ايلري ٠ايـُتوـع ١ٝايعًُٝـ ١ايكطعٝـ١
املُِاٚ ٠إكتكـاؿٖا عًٚ ٢ال ١ٜاملايـو ٚجـٛاف تٌــؾات٘ املتـٛاؿػ ٠عًـ ٢عُـّٛ
األؿباض ٚايؿٛا٥ؼ ط ١ًٝايلـٓ ١اـُلـَ ١ٝـٔ ػ ٕٚػق٥ـ ١األؿبـاض  ٚتكلـُٗٝا ٚ
إؾـافٖاَ ،و اكتكـاؿٖا عً ٢تـأطري ايتظُـٝم اىل ْٗاٜـ ١اؿـٚ ٍٛعًـ ٢إطــاد
اـُم َٔ فُٛع األؿباض ٚايُٓا٤ا

اؿاػثـ ١طًٝـ ١ايعـاّ ٚنأْٗـا ؿبـس ٚاذـؼ

ىـــد َٓــ٘ لــم ؾــاؿػ ٖٚ .ــؾ ٙايلــري ٠اي ــُتوـع ١ٝايكطعٝــ َ ١ــُِا ٠هـــعاً
ٚتًٌس ػيٝالً َُظـجاً عٔ َكتِ ٢ايكاعؼ ٠األٚي : ١ٝت ع ١ٝايُٓا ٤يألًٌ .
ٚقؼ ٜوهو يف جؼ ٣ٚايلري َٔ ٠جٗ ١عؼّ إذـاف إَِاٖ٤ا ٚ ،لٝـم عٓـ٘
بؿلاػ ايتوهٝو يُٛٛض إكـتؿاػت٘ َـِٓٗ ً -ـًٛا

اهلل عًـ -ِٗٝيف َثـٌ ٖـؾا
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األَـ ايعاّ اي ًٚ ٣ٛاملظايـ يكاعؼ ٠عكال ١ٝ٥عُ :١َٝٛت ع ١ٝايُٓا ٤يألًٌ -ؾال
بؼ َٔ تًك َٔ ٘ٝاأل ١ُ٥ايـُعًٌٚ )( َٛؼٚؿ ٙعـٔ تٛجٗٝـاتِٗ ايوــٜؿ،١
ٚيــٝم ٖــؾا ب عٝــؼ ٚاقعـاً ؾــاِْٗ ؿ

ــٛا ايطـٜــل ايالذــم ألت ــاعِٗ ٚعًُــِٖٛ

ذهاّ ػٜـِٓٗ ؾٌـاؿ َٓوـأ يهـثري َـٔ يـٛإ ايلـري ٠املتوــعَٚ ١ٝـٔ ايــُرتٌُ
إْطالم ايلري ٠املؾنٛؿٖٓ ٠ا َٔ ٖؾا االكان ايتعً ُٞٝايـُعٌ. َٞٛ
ٚميهـــٔ ٕ ْلـــتعٗـ َـــٔ بعـــض ذـــاػٜثِٗ ايوــــٜؿ :١االَِـــا ٤ايـــٛاقعٞ
ايـُعٌ َٞٛيـُا إكتكـ

عً ٘ٝكري ٠املتوـعَ َٔ ١الذع ١ؿباض ايعاّ بتُاَٗا

ؿعـاً ٚاذــؼاً ٜلــتثين املهًـــ َٓــ٘ َؤْــْ ١ؿلــ٘ ٚعٝايــ٘ ثــِ ىُــم املت كــَٗٓ ٞــا،
ْٚعـض ؿٚاٜا

ثالثُُٜ ١هٔ ٕ ته ٕٛنٛاهـ اإلَِا ٤املعٌ: َٞٛ

ً -رٝر ١عً ٞبٔ َٗقٜاؿ املـ ١ٜٚيف ايتٗؾٜ

ٚاييت تَره ٞايلؤاٍ َـُٔ

اَـــ )(ٙبأطــؾ ذكــ٘ -اـُــمَ -ــٔ َٛايــ٘ ٚقــؼ ث ــن ( )اـُــم يف
َتعتِٗ ُٝٚاعِٗ ٚعًـ ٢ايتـاجـ ٚايٌـاْو بٝـؼ ٙثـِ عًكـ٘(:)شاؽا َهـِٓٗ
بعؼ َؤْتِٗز) (1ذٝل اكتثٓ ٢االَاّ (َ )ؤْتِٗ َٔ ٚاؿػاتٗـِ ٚؾٛا٥ـؼِٖ ،
 َٔٚاملكطٛع ب٘  -علم ايتلامل ايؿتـٛاٚ ٞ٥ايلـري ايعًُـ ٞاملتوــع - ٞجـٛاف
تــأطري ايتظُــٝم بعــؼ ظٗــٛؿ ايـــبس اىل متــاّ كــَٓ ١ــٔ ػ ٕٚذاجــ ١اىل عــقٍ
اـُم َٔ نٌ ؿبس  ،ؾٝه ٕٛامللتثَٓ ٢ؤْتِٗ يلٓٚ ١املؤَْ ٖٞ ١ا ٌٜـؾ٘ ؾعًٝـاً
يف ذٛا٥ح٘ ٚاذتٝاجا

عاً٥ت٘ ٚال ُُٜهٔ ٕ ٜعــف ايكـؼؿ ايؿعًـ ٞملؤْتـ٘ طًٝـ١

ايلٓ ١إال بعؼ تَُاَٗا ٚبعؼ ايٌـف ايؿعً ٞؾٝت

عٓؼ إْتٗاٗ٥ا ايكؼؿ ايـٌُـٚف ؾعالً،

ٚقؼ تَركل جٛاف تأطري ايتظُـٝم يــُٓتٗ ٢ايلـٓ ١ايــظُل ١ٝبعـؼ اكـتثٓا ٤ايــُؤْٚ ١مل
ت

ايٌرٝر ١ت ع ١ٝايُٓاٚ ٤ايـبس ـُم األًٌ ٚايـبس األٖٚ ٍٚـ ٞيف َكـاّ اي ٝـإ

َــو ايكــؼؿ ٠عًــ ٢اي ٝــإ ،ؾًــ ٛنــإ الفَـاً يٛجــم َ -ــٔ بــات ايًطـــ املٛيــ -ٟٛبٝاْــ٘
ٚتعً ُ٘ٝيألت اع .
( )1ايٛكا : ٌ٥د :6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم  :ض.3
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تً -ــرٝر ١عًــ ٞبــٔ َٗقٜــاؿ اي ــران ١ٝيـــُهات  ١االَــاّ ايـــٗاػ)( ٟ
ٚجٛاب٘ يف آطـٖا  :ش عً ٘ٝاـُم بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ز) (1ؾإ املؤْـ ١تعـين
ال عًـْ ٢ؿلـ٘ ٚعٝايـ٘ٚ ،ايًؿعـ ١ظـاٖـ ٠يف ايٛجـٛػ
َا َ ٜرتاج٘ املـٌٜٚ ٤ـؾ٘ ؾعـ ً
ايؿعً ٞػ ٕٚايتكؼٜـٚ ، ٟاملؤْـ ١املٌــٚؾ ١ؾعـالً طًٝـ ١ايلـٓ ١اـُلـ ١ٝال ٜعــف
قؼؿٖا ٚاقعاً ذت ٢تلتثٓ ٢إال عٓؼ إْتٗا ٤ايلٓٚ ،١ال تهـ ٕٛاملؤْـ ١ايتظُٝٓٝـٍٚ ١
ظٗٛؿ ايـبس إال َؤْ ١تكؼٜـَُ ١ٜرتًُ ١قؼ تقٜؼ ٚقؼ تٓكٍ بؿعٌ بعض ايطٛاؿئ
نٛؿٚػ ٖؼ ١ٜالذك ٚ ١ظٗٛؿ ٌَـف ٚذاجـ ١عاؿُـٚ ١ال تعــف املؤْـٚ ١اقعـاً
ذل املعـؾ ١إال باْتٗا ٤ايلٓ ٚ ١متـاّ ايٌــف طًٝـ ١ايعـاّ عًـ ٢إذتٝاجاتـ٘ َٚؤْـ١
عٝاي٘ ،ؾٝهـ ٕٛظـاٖـ ايـٍٓ ايٌـرٝس ش عًٝـ٘ اـُـم بعـؼ َؤْتـ٘ز ظـاٖـ ًا يف
إكتثٓا ٤املؤْ ١ايؿعً ١ٝاييت تعـف آطـ ايلٓٚ ١اْتٗا ٤املٌاؿف ؾٝحـم عًٝـ٘ ػؾـو
اـُـم َـٔ ؾاُـٌ املؤْـَ ١ـٔ ؿباذــ٘ بتُاَٗـا ٚنأْٗـا ؿبـس ٚاذـؼ ىــد َٓــ٘
لم ؾاؿػ  -ال غري ،ٙؾً ٛنإ ٜت عـ٘ امـاٚ ٤ؿبـس اـُـم األ ٍٚيٛجـم يطؿـاً
بٝاْ٘ َو اْ٘ مل ٜ

 ،الكُٝا ي ٛالذعٓـا ٕ ٌَـم ايٓعــ يف ايٌـرٝر ١كـؤاالً

ٚجٛاباً ٖٚ ٛاؿػا

 ٚؿباض ايِٝع ١اييت ؼٌٌ تؼؿجاً ٚبت و َٛاكـِ اؿٌـاػ

ٚايكطـــ املتعــؼػٜٚ ٠تعــاؿف طــؾ ايـــبس األًٚ ٍٚـــؾ٘ يف املؤْــٚ ١يف ايقؿاعــ١
ايالذكـ ١يًُٛكـِ ايثـاُْ ٞـُٔ كـٓ ١ايـــبس ٚمل ػـ َـ ايلـري ٠عًـَ ٢الذعـَ ١ــا
ٜكابٌ اـُم األ َٔ ٍٚايـبس ايثاْٚ ٞمل ٜ

االَاّ ( )ي٘ ؽيو َو نْٛـــ٘

يف َكاّ اي ٝإ ؾٝلتهوـ َٔ -االطالم املكاَٚ ٞكـهٛت٘ ٖٚـ ٛيف َكـاّ اي ٝـإ  :عـؼّ
ٚجٛت إطـاد َُْا ٤ايـبس األ َٔ ٍٚايـبس ايثاْ ٞبكؼؿ ذٌ ١اـُم.
جـ -ؿٚا ١ٜابـٔ هـحاع ايٓٝلـابٛؿٟ

) (2

ايـيت تِـُٓن تٛقٝـو االَـاّ اهلـاػ)( ٟ

ايـُلؤ ٍٚعُٔ ًات َٔ ُٝعت٘ ذٓطـَٚ ١ـا هـم يـ٘(ٚ ،)قـؼ جابـ٘ :شيـَٓ ٞـ٘
( )1ايٛكا :ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم :ض. 4
()2ايٛكا : ٌ٥د :6ت َٔ 8ابٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم  :ض.2
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ايـظُم َـُا ٜؿٌِ عٔ َؤْت٘ز ٚ ٖٞٚاُـر ١ايؼاليـ ١عًـٚ ٢جـٛت اـُـم
ؾُٝا ٜؿٌِ ٜٚقٜؼ عٔ َؤْتـ٘ املٌــٚؾ ١ؾعـالً طًٝـ ١ايلـٓ ١اـُلـٚ ،١ٝال تتركـل
املؤْ ١ؾعالً ٚال ٜعًِ قؼؿٖا َِـ ٛطاً إال بعـؼ َِـ ٞايلـٓٚ ١ذٌـ ٍٛايت ـاػال
ٚايتٌــؾا

ايــُعاًَ ١ٝبـٛاؿػا

ايِـٝع ١طًٝـ ١ايلـٓٚ ،١مل ٜـ

االَــاّ()

ٚجٛت إطـاد َُْا ٤اـُم َٚا ٜكابً٘ َـٔ ايــبس ايالذـلَ -ــُا ٜهوــ عـٔ
اَِا ٤ايلري ٠عً ٢ؽُٝم فُٛع االؿباض ػؾعٚ ١اذؼٖ .٠ؾ ٙايـٚاٜا

ٚغريٖا

َـُا مل ًٌٜٓا ٜهوـ عٔ إَِا ٤ايلري ٠ايـُتوـعٚ ١ٝتٌـرٝرٗا ؾتهوــ عـٔ
إْـطالم ايلري َٔ ٠تعًُٝاتِٗ ٚتٛجٗٝاتِٗ ًًٛ -ا

اهلل عً. -ِٗٝ

ُُٜٚهٔ ٕ ٜؤٜؼ ايـُظتاؿ بأَـ ٚ ٜٔثالث: ١
 طً ٓٛاألط اؿ ايوـٜؿٚ ١ايؿتا ٣ٚايؿكٗ ١ٝايـُتًٌ ١طًٝـ ١قــ ٕٚايػ ٝـ ١عـٔبٝإ ايتهًٝـ بإطـاد ؿباض لم ايـبس األ ٍٚعكٝم امل اػال

ٚايتعـاَال

بايـبس األ ٍٚاملتعًل باـُم َ ،و ْ٘ نثري االبتال ٤عاّ االذتٝـاد اىل ذهُـ٘،
ؾً ٛنإ ي٘ ث ـٛ

ٚاقعـ ٞيتٌـؼ ٣ي ٝاْـ٘ بعـض األُ٥ـٚ )(١مل ٜلـهتٛا عـٔ

ؽنـ. ٙ
ت -إٕ َكاٍ اؾٛاٖـ ٜتٛقـ عً ٢اإلؽعـإ مبًهٝـ ١اـُـم ألؿبابـ٘ مبحــػ
ظٗٛؿ ايـبس ٚتعًل اـُم ب٘ نـ ٞتـأت ٞقاعـؼ( ٠ت عٝـ ١ايُٓـاٚ ٤ايــبس يألًـٌ
املًُٛى ألؿباب٘)َ ،و ْ٘ ال ػيٚ ٌٝاُـس عًـَ ٢ايهٝـ ١ؿبـات اـُـم يـ٘ ق ـٌ
تٌؼ ٟاملهًـ إلطـاج٘ ٚػؾع٘.
ال بلـريَ ٠وــع ١ٝقطعٝـ ١ــــ عًـً ٢ـر١
ٚ ٣عُـ ً
جـ -تلـامل ايؿكٗـا - ٤ؾتـّ ٛ
ايتٌـــؾا
ٚتهاثـ

ٚايت ــاػال

ايــٛاؿػ ٠عًــ ٢ايـــبس األٚ ٍٚإٕ تٛيــؼ ؿبــس َــٔ ؿبــس

األؿباض ،ذت ٢إكتكـ يف املـتهقا

ايـُتوـعَ ١ٝايه ١ٝاملهًــ يتُـاّ

األؿباض ٚتعًل لم ٚاذؼ بـُحُٛع االؿباض ط ١ًٝايلٓٚ ١نأْٗا ؿبس ٚاذؼ .
ٚايـُترٌٌ ق ٠ٛايك ٍٛباطتٌاَ املايو بتُاّ األؿباض ط ١ًٝايلٓ ١اـُل١ٝ
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ٜٚهًـ بعؼ تَُاَٗا بتظُٝم ََحُٛع ؿباذ٘ .
ٚقؼ ٜؿٌٌٓ  -نُا يف لم (ايعـ ٠ٚايٛثكٚ ،)77: ّ : ٢يف َلتٓؼٖا  -ب
َا اؽا إتــ حـ بـايـبس ثٓـا ٤ايلـٓ ١ؾٝهًــ بتظُـٝم فُـٛع األؿبـاض عٓـؼ ايلـٓ١
اـُلٚ ١ٝب

َا إؽا اػـ بايـبس  ٚاألؿبـاض بعـؼ متـاّ ايلـٓ ١ؾٝهًــ بتظُـٝم

ايـبس ايـُحتُو عٓؼ اْتٗا ٤ايلٓ ١اـُلٚ ١ٝبؼؾو ايـبس ايـُكابٌ يـظُم ايلٓ١
اـُل ١ٝثِ ُٜظُم ايـُت ك َٔ ٞايـبس ايالذل ايـُتأطـ عٔ ايلٓ ١ايـظُل.١ٝ
ٚايٛج٘ ؾ ٖٛ :٘ٝإكتكـاؿ اـُم يف ع

األؿبـاض عًـ ٢عٗـؼ ٠املهًــ عٓـؼ

متاّ اؿ ،ٍٛؾٝه ٕٛاإلػاؿ بٗـا ْعـري اإلػـاؿ باملـاٍ املوـرتى بـ
ايـبس ايالذل َـٔ اإلػـاؿ بـاجملُٛع عًـ ٢ايوــٜه

َـايه

ٜتـٛفع

 ،ؾهـؾا َـامٔ ؾٝـ٘ ٜتـٛفع

ايـبس ايإلذل يإلػاؿ بأؿباض ايلٓ ١اـُل. ١ٝ
ٜٚـــػ عًٝــ٘ ٚ :الً  -إٕ ٖــؾا اي ــُكاٍ ٜتٛقـــ عًــ ٢إذـــاف َايهٝــ ١ؿبــات
اـُم ؿٌ ١اـُم َٔ ايـبس امللتؿاػ اثٓا ٤ايلـٓ ٚ ١بعـؼ متاَٗـا ٚ ،اذــافٙ
بــؼيٚ ٌٝاُــس غــري َٝلــٛؿ ٚ ،اؽا اهــت ٘ اؿــاٍ ٚتـــػػ ب ـ

اذتُــاٍ املايهٝــ١

ٚعؼَٗا ٚمل مـفٖا نٝـ ٜكاٍ ٚبِـن قاطو  ٌٜ :س اؿبات اـُم هــنا٤
َو املهًٍـ ايـابس ذتٜ ٢تٛفع ايـبس ايالذل نُا ٖ ٛذاٍ ايوـٜه

؟.

ٚبإطتٌــاؿ :ال ٜكطــو بـــُايهً ١ٝــاذم ايـــظُم اٜــا ٙاالٍ عٓــؼ اطـــاد
ايـُهًٍـ إٜاٚ ٙػؾع٘ يـُلترك٘ .
ٚثاْٝـاً  -إٕ ايلــري ٠ايــُتوـعٚ ١ٝايؿكٗاٝ٥ــ ١عًــَ ٢عاًَــَ( ١ــٔ مل ُٜظُــم)
كــٓ

عؼٜــؼَُٚ ٠راكـ ت٘ عًــَ ٢ــا عٓــؼَ ٙــٔ ؿبــاض ٚنأْــ٘ ؿبــس ٚاذـؼ ىُــم

ََحُٛع٘ َـٓٚ ٠اذؼَ ٠ـٔ ػَُ ٕٚراكـ ت٘ عًـ ٢اؿبـاض لـم ايلـٓ ١األٚىل َـٔ
ظٗٛؿ ايـبس ٚايلٓ

ايالذكٖٚ ، ١ؾا اَـ عاّ اإلبتال ٤يف تَُاّ ايعٌٛؿ .

ٚبا طتٌاؿ ٜ :هؿٓٝا عـؼّ اي ٝـإ يف األط ـاؿ ٚايؿتـا ، ٣ٚؾـإٕ ايؿتٝـا بِـُإ
اؿباض لم ايلٓ

ايـُتأطـ ٠عٔ ظٗٛؿ ايـبس َترتاد اىل َؼؿى ٚاُس .
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ٚثايثاً َٚ -و اكتكـاؿ ايوو ٚاذتُـاٍ ايِـُإ تٛجـؼ اًـ ٍٛعًُٝـْ ١اؾٝـ١
يًُرتُال

املؤػ ١ٜاىل ُُإ ذٌ َٔ ١ايـبس ايالذل ألؿبات اـُم تعـاػٍ

ذٌ ١للـِٗ  ،نأًـٌ عـؼّ اهـرتاى ؿبـات اـُـم َـو املايـو يف األؿبـاض
ٚعؼّ اكتركام  ٚعـؼّ ًَهٝـ ١ذٌـَ ١ـٔ ايــبس ايالذـل تعـاػٍ اـُـم َـٔ
ََحُٛع ايـبس ايالذل  ًٌ ٚعؼّ ايُِإ َْٚرٖٛا َِ ،اؾاً اىل ًٌ ايـربا٠٤
َٔ تهًٝـ ايـابس ايـُلتؿٝؼ بـأنثـ َـٔ تَظُـٝم ََحُـٛع ؿباذـ٘ طًٝـ ١ايلـٓ
اييت ٜتحـ بٗا .
ٚايـُترٌٌ عؼّ ايؿـم ب

اؿباض ايلٓ ١اـُل ٚ ١ٝؿباض ايلـٓ

ايالذكـ١

ٚنؿاَ ١ٜتظُٝم ََحُٛع ؿباذ٘ عٓؼ تٌؼ ٟايـُهًـ يًتظُٝم بعؼ َِ ٞكٓ١
عً ٢ظٗٛؿ ايـبس  ٚبعؼ َِ ٞكٓ

ٚ ،اهلل ايعامل .

الفرع السادس  :تعدد اخلنس يف املال الواحد .
ٌٖ ٜتهـؿ تعًٍل اـُم يف َاٍ ٚاذؼ ؟  ٌٖٚهم اطـاج٘ َــٓت

َـٔ

َاٍ َترؼ ؟ ؾً ٛجعٌ اإلْلإ ايػـ َٛيف اي رـاؿ َٗٓـ ١يـ٘  ٚإَـتٗٔ ايتؿتـٝى
عــٔ املعــؼٕ ٚإطـاجــ٘ عٝــل نــإ انتلــاب٘ ٌَٚــؼؿ عٝوــ٘ ٖــٌ ٜتعًــل باملــاٍ
لل

؟  ٌٖٚهم اػا ٤لم ؾٛؿاً يًػٚ َٛاملعؼٕ ثِ اؽا َِ ٢عً ٘ٝعـاّ

ٚؾاض َٓ٘ ه ٤ٞعٔ َؤْٚـ ١كـٓت٘ ٖـٌ هـم اػا ٤لـم آطــ باعت ـاؿ ٙؾاُـٌ
املؤْ ١عٔ تهل ٘ ؟  ٌٖٚؽُم ايؿٛا٥ؼ ٚاألؿباض َـٓت
قؼ ٜكاٍ ٚ -ذه ٞايؿتٝا ب٘  -باٜـحات لل

يف عاَ

؟.

عًَ ٢ـٔ جعـٌ ايػـَٛ

ذـؾ ١ي٘  ٚاملعؼٕ َهل ًا ٜـتـقم َٓـ٘ ْ ،عــ ًا يتعـؼػ ايعٓـٛإ املٛجـم يًظُـم
ٚإٕ اْط ل عًَ ٢اٍ ٚاذؼ  :لم هم اطـاج٘ ؾٛؿاًُ يًػ ٚ َٛاملعـؼٕ بعـؼ
اكتثٓاَ ٤ؤْ ١اإلطـاد ٚ ،لم يًتهلـم بأذـؼُٖا ٜٚــطٍ تـأطري اطـاجـ٘
عاَاً َ ٖٛٚوـٚط بعؼّ ايٌـف يف املؤْ ١ؾُا ٜؿٌِ عٔ َؤْ ١ايعـاّ َـٔ ؾٛا٥ـؼ
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ايػٚ َٛاملعؼٕ هم ؽُٝل٘ ٜٚ ،ه ٕٛتٛاؿػ للـ

عًـَ ٢ـاٍ ٚاذـؼ ْعـري

تٛاؿػ ايقناٚ ٠اـُم عً َٔ ٢نإ عٓؼ ٙؽٖم َلهٛى َٛ ٚايُ  ٚمُٖٛا .
يهٓ٘ َكاٍ ُعٝـ ٚ ،ؽيو ألٕ فـػ تعؼػ ايعٓٛإ ال ٜٛجـم تعـؼػ اؿهـِ
ٚتهـــاؿ ايتظُــٝم يعٗــٛؿ ٌْــ َٛاي ــظُمَ -ــا ؾــاػ َٓٗــا تعًــل اي ــظُم
ُٚٚع٘ َٚا ؾاػ ٚجٛت ػا ٙ٤تهًٝؿاً  -يف ٚجٛت لم ٚاذؼ ثِ كا٥ـ املـاٍ
املت كًَ ٞو ذالٍ يٌاذ ٘ ٚ ،قؼ كأٍ ايـا ٟٚاؾً ٌٝاؿًيب  -يف طرب ًرٝس
ٚاذـؼ قطعــ٘ يف ايٛكــا - )1(ٌ٥عــٔ ايهٓــق ٚعـٔ املعــاػٕ نـِ ؾٗٝــا ؟ ٚعــٔ ايعٓــرب
ٚغ َٛايًؤيؤٚ ،قؼ جاب٘ ( )بإث ا

اـُم عًٗٝا ٖٞٚ ،تعين باإليتقاّ :

عــؼّ ٚجــٛت غــري اـُــم الكــُٝا يــ ٛالذعٓــا غاي ٝــَ ١لــتظـج ٞاملعــاػٕ
ٚاؾــٛاٖـ بــايػٜ َٛتظؾْٚــ٘ نل ـ اً هلــِ ؾًــ ٛنــإ هــم عًــ ِٗٝلــم آطـــ
 -يًتهلم -مل ٜث ن ( )للاً ٚاذؼاً ٜ ٖٛٚلأي٘ (عٔ املعاػٕ نِ ؾٗٝا) .

ٚبا طتٌاؿ  :ظـاٖـ ٌْـ َٛاملعـاػٕ ٚايػـ َٛث ـٛ

لـم ٚاذـؼ عًـ٢

اإلطالم  -تعؼػ ايعٓٛإ َع٘ إلَتٗإ ايػٚ َٛاملعؼٕ ّ مل ٜتعؼػ ٖٚ -ؾا نً٘
َ ين عً ٕ ٢يًتهلـم َُٛـٛع ١ٝطاًـ ١يف ايتظُـٝم َـو إ عٓـٛإ ( ؿبـاض
املهاكم) ها٥و يف نًُا

ايؿكٗا ٤املتـأطـ ٜٔػٌْ ٕٚـ َٛاملعٌـَٛ

()

ؾاْ٘ يٝم ؾٗٝا ايعٓٛإ املؾنٛؿ َلتكالً يف إهات اـُمٚ ،إاما ٖ ُُٔ ٛعٓٛإ
(ايؿٛا٥ؼ) ايؾٜ ٟوٌُ ايؿٛا٥ؼ اإلنتلابٚ ١ٝايؿٛا٥ؼ ايـُحاْٚ ، ١ٝي ٛطؾ بعٓٛإ
(ايؿا٥ؼ )٠املٌٓ َٛيف اط اؿِٖ (َُٛٛ )عاً يٛجٛت اـُـم يـقّ َـا ٖـٛ
قطع ٞاي طالٕ َٚا مل ٜٛاؾل عً ٘ٝؾكً ٘ٝالً ذٝل اْ٘ ًٜقّ ٚجٛت للـ

عًـَ ٢ـٔ

ذٌٌ عً ٢جٖٛـ ٠بـايػ ٚ َٛاكـتظـد َعـؼْ ًا ٚإٕ مل َٜحعـٌ ؽيـو َهلـ اً ؾٝتعـؼػ
ايعٓٛإ (ايػٚ َٛايؿا٥ؼ( ٚ )٠ايـُعؼٕ ٚايؿا٥ؼَ )٠و ْ٘ مل ٜكـٌ بـ٘ ؾكٝـ٘ ٚاْــُا قـاٍ
بعض بتعؼػ ايـظُم عً َٔ ٢جعٌ ايػَ َٛهل اً ٚذـؾ. ١
( )1ايٛكا ٌ٥د : 6ت َٔ 3ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض + 2ت  7ض.1
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ٚاؿاًٌ عؼّ تعؼػ اـُم ٚعؼّ تهـاؿ ٚجٛب٘ عً َٔ ٢جعٌ ايػٚ َٛ
ايتعؼ ٜٔذـؾ ١ي٘ ٜتهلم َٓٗا ؿفق٘  ٕ ٚاملاٍ ٜطٗـ ٚوٌ بتُاَ٘ يٌاذ ٘ ٚ ،ال
إطالم يف ٌْٚ َٛجٛت ؽُٝم ايؿٛا٥ؼ ذتٜ ٢كٝؼ  ٚميٓو عٔ تعؼػ اـُم.
ٚاإلكتؼالٍ بعـاٖـ ٌْـ َٛاـُـم يف ْؿلـٗا ميهـٔ تٛنٝـؼ ٙبـٍٓ طـاَ
ٜهاػ ٜهً ٕٛـٜس ايؼالي ١عً ٢عؼّ ايتعؼػ  ٖٛٚطـرب) (1ايلـه ْٞٛاملعتـرب كـٓؼاً
ايٛاُس ػالي - ١بربن ١تعً - ً٘ٝعً ٢عؼّ ث ٛ
َٛالْا ايٌاػم ( )ق ٍٛجؼَ ٙري املؤَٓ

لم ثإُ  ،ذٝـل وهـ ٞؾٝـ٘
( )يـُٔ إطتًط عٓــ٘ َاي٘ مباٍ

غري ٙاؿـاّ عً : ٘ٝش تٌؼم  -طـد  -لم َايو  ،ؾإ اهلل قـؼ ؿُـَ ٞـٔ
األهــٝا- ٤اإلْلإ -باـُم ٚكا٥ـ املاٍ يو ذالٍز ؾإ ايتعًٝـٌ قاعـؼ ٠نًٝـ١
يكاٖا املعٌ )( ّٛيف عُ ّٛاألَٛاٍ ،ؾإْ٘ تع ري ٜعِ األهٝا ٤نًٍٗـا ممـا هـم
ؾ ٘ٝاـُم ٚال ىتٍ باملـاٍ اؿـالٍ املظـتًط بـاؿـاّ ٚقـؼ ؿُـ ٞاهلل كـ راْ٘
باـُم  ،ؾال فٜاػ ٠عً ٘ٝبـٌ كـا٥ـ املـاٍ املت كـ ٞذـالٍ عًـً ٢ـاذ ٘ ٚ ،عًٝـ٘
ؾايك ٍٛبٛجٛت لم ثإُ عًَ ٢لتظـد املعؼٕ  ٚاؾٖٛـ ٠بايػُ َٛعٝـ
الميهٔ املٌري ايٝـ٘ ٚإٕ تعـؼػ عٓـٛإ (ايػـٚ َٛايؿا٥ـؼ ٠ايتهلـ ( ٚ )١ٝاملعـؼٕ
ٚايؿا٥ؼ ٠ايتهل ُُٜٚ . )١ٝهٔ تأٜٝؼ ايٓتٝح ١ب عض ايـُؤٜؼا

:

األ : ٍٚاْ٘ يف ُ ٤ٛؾُٗٓا  ١ٜاـُمش وَاعِلَمُوا أَنَّمَا غَنِمِتُمِ مِنِ شَيِءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُز
ٜلتؿاػ إ نٌ َاٍ َػَٓ ٖٛ ّٛتعًل يًظُم َـٓٚ ٠اذؼ ٠شإ ي٘ لل٘ز ٕ ٚ
َا كٛا ٙيػاْـُ٘ ال ٜٓكٍ َٓ٘ هٚ ٤ٞال ٜوـن٘ ذؼ ؾٝـ٘  ،ؾٓٝاؾٝـ٘ اث ـا

لـم

ثإُ ٚي ٛيف بعض ايـُٛاؿػ .
ايثاْ : ٞإهـعاؿ بعض األطـ اؿ نكـ ٍٛايـُا (: (2))شايـظُم يف مجـٝو
( )1ايٛكا ٌ٥د : 6ت َٔ 11ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض.4
( )2ؼـ ايعك + 418 ٍٛجاَو ذاػٜل ايوٝع : ١ض. 547 : 8
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املاٍ َـٓٚ ٠اذؼ٠ز ٚايٌرٝس :ش ال ٜقن ٢املاٍ َٔ ٚجٗـ
ٚايـُـكٌ يف (ْٗا ١ٜإبٔ األثري:دٚ )224 : 1يف (َؿـػا

يف عـاّ ٚاذـؼ ز

)(1

ايـاغم )82:شال ثين

يف ايٌؼق١ز َؿلٓـاً ؾُٗٝا بأْ٘ ال تؤطؾ ايقنا ٠يف عاّ َــٓت ٖٚ ،ـؾ ٙايٌٓـَٛ
ُُٜهٔ ُٜ ٚرتٌُ ٕ ٜلتوـ َٓٗا عؼّ إؿاػ ٠املوـع تهـاؿ اـُم َٔ املهًــ
ال َعتــؼاً بــ٘ ٜؤٜــؼ بــ٘ ظٗــٛؿ ٌْــَٛ
نُــا ٖــ ٛاؿــاٍ يف ايقنــا ٠ؾٝهــ ٕٛإذتُــا ً
األط اؿ املتكؼََٚ ١عترب ٠ايلهٚ -ْٞٛي ٛبـ عض املهُـال  -نـإٔ ٜـؼع ٢عُـّٛ
ايٌؼقٚ ١مشَ ٍٛؿَٗٗٛا يهٌ طـري َٚعــٚف ؾتٓط ـل عًـ ٢اـُـم ٜ ٚـؼع٢
تلا ٟٚاـُم ٚايقنا ٠يف األذهاّ ٚ -ي ٛإذتُاالً  -يهْٛـ٘ بـؼالً عٓٗـا عـٛض
اهلل ب٘ آٍ ٖاهِ عٔ ايقنا ، ٠ؾتوعـ ٖؾ ٙاألط اؿ بعـؼّ تعـؼػ اـُـم ٚنُـا ال
ٜقن ٢املاٍ َـٓت

ال ُٜظُم املاٍ َـٔ ٚجٗـ

يف عـاّ ٚاذـؼ ٚ ،اْــُا ال تهـٕٛ

ػيٝالً إلبتالٗ٥ا بِعـ ايلٓؼ  ٚايؼالي ٚ ١بُٗا نُا ال ىؿ. ٢
َٚـُا تكؼّ ٜت

ٚج٘ َا إهتٗـ عً ٢يلٔ املتوـع ١املًتقَ ١بايتظُٝم َـٔ

إ (ايـُُظُم ال ُٜظُم ثاْٝاً) ٚنأْ٘ قاعؼ ٠ؾكٗ ٚ ١ٝؿٚاَ ١ٜعٌٚ ، ١َٝٛعُؼ٠
تط ٝك٘ ٜ ٚػًم اإلذتٝاد اي ٘ٝيف (ؾاٌُ املؤَْ ١ـٔ ؿبـاض املهاكـم ٚايؿٛا٥ـؼ)
ؾإ ظاٖـ ٌْ َٛاـُم يف َٛؿػ األؿباض ٚايؿٛا٥ؼ ٖـ ٛتعًـل اـُـم باملـاٍ
امللتؿاػ َٔ ايتحاؿ ٚ ٠ايٌٓاع ٚ ١ايقؿاع ٚ ١مٖٛا ٚٚجٛت اطـاج٘ َٓ٘ بعؼ
اكتثٓاَ ٤ا ٌٜــؾ٘ يف َؤْتـ٘ َـٔ ؾٛا٥ـؼ ٙعـاّ ايــبس ٚ ،ظاٖـٖـا ث ـٛ

اـُـم

ٚتعًك٘ بايؿا٥ؼ ٠ثِ كا٥ـ ايـُاٍ ايـُت ك ٞيٌاذ ٘ ايـُلتؿٝؼ .
ٚي ٛؾـض ايتوهٝو يف ايعٗٛؿ ميهٔ ايك : ٍٛاْ٘ ي ٛنإ ؽُٝم ايؿا٥ؼ ٠نٌ
عاّ َلتُـاً ذت ٢تؿٓ ٚ ٢يف ايعاّ ايالذل إلكـتؿاػتٗا ٚتَظُٝلـٗا يهـإ يقاَـاً
 َٚــٔ بــات ايًطـــ ايتوـــٜع ٞاي ــُعٗٛػ -بٝــإ ؽيــو ٚتعًُٝــ٘ يً ــٚاٜٚ ٠أتٓٝــا( )1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 7بٛات َٔ ػم عً ٘ٝايقنا : ٠ض.1
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بٛاكطتِٗ َ ،و اْ٘ مل ٜـػ ب٘ ٚال طرب ُعٝـ ٜؤػ ٟتهـاؿ اـُم يف ايؿٛا٥ـؼ
بعؼ عاّ إكتؿاػتٗا ٚتَظُٝلٗا .

الفرع السابع :تَخنيس الربح الجابت يف ذمه الناس .
ٖٚــؾا ؾـــع نــثري اإلبــتال ٤عٓــؼ عُــ ّٛاي ــُتهل

قــؼ عُ ــض يف (َٓٗــاد

ايٌاؿ ) ػ( ٕٚايعـ ٠ٚايٛثكٚ ، )٢ذاًً٘  :اْ٘ إؽا ذٌٓ ؿ ن ايلٓ ١اـُلـ١ٝ
ؾٛجؼ املهًـ بعـض ؿباذـ٘ َٛ ٚايـ٘  ٚمتاَٗـا ػٜٓـ ًا يف ؽَـِ ايٓـان ْ -ــكؼاً ٚ
عـُٚاً ثابتاً يف ؽَِ ايٓان ــ ؾٌٗ هم عً ٘ٝتَظُٝم ايؼ ٕٜٛنايٓكٛػ ٚاألَتع١
ٚايعـٚض ايـُتٛؾـ ٠ؼن ٜؼ ٙ؟.
قؼ ٜكاٍ  -بؼٚاً  -بعؼّ ٚجٛت ؽُٝم ايؼ ٜٔذتٜ ٢لتٛؾٚ ٘ٝوٌٌ يف ٜؼٙ
ٌٜٚؼم عً ٘ٝاإلؾاػٚ ٠اإلكتؿاػ ٚ ٠اـُم يف نـٌ َـا ؾـاػ ايٓـان َـٔ قًٝـٌ ٚ
نثري َٚ ،ا مل ٜلتٛؾ٘ ال تٌؼم عً( ٘ٝايؿا٥ؼٚ ٠ايـبس) جقَاً .
يهٓ٘ ال ٜـُهٔ تٌؼٜك٘ عً ٢إطالق٘ ٚ ،ايتركٝـل ايـًـ
ب

ذاال

ٜكتِـ ٞايتؿٌـٌٝ

ثالثٚ ،١يف اي ؼاْ ١ٜك: ٍٛ

ال ؾـم ب

ن ٕٛايؼْ ٜٔكؼاً  ٚعـُٚاً ؾإ املًرـٛظ يف بـات اـُـم َايٝـ١

املاٍ ٚقؼؿٖا  ٚطؾ للٗا ٚ ،ذٝل ٕ ايـظُم َتعًـل بـايع

املايٝـَٗٓٚ ،١ـا

ايؼَ ٖٞٚ ٕٜٛـًُٛن ١يإلْلإ املهًـ بتظُٝل٘ ؾُٝهٓ٘ َـاجعٚ ١ي ٞاأللان
ذل  - ١ايـُحتٗؼ ايعؼٍ  -يتُه َٔ ٘ٓٝاكتٝؿا ٤لـم ايـؼ ٚ ٜٔإلذايتـ٘ عًـ٢
اي ــُؼ ٜٔإلكــتٝؿاَ ٘٥كؼَــ ١يٌـــؾ٘ اىل َلــترك٘ ٚ ،ال َٜرــل يًُهًـــ ايــؼأ٥
اؿًٛٝي ١ػ ٕٚاكتٝؿا ٤ايٛي ٞايوـع - ٞي ٛهاٚ - ٤ال ٜلٛؽ ي٘ تأج ٌٝايـؼ ٜٔاؽا
نــإ ذــاالً قــابالً يًٛؾــا - ٤نـالً  ٚبعِـاً  -إال ٕ ٜتٌــؼ ٣بٓؿلــ٘ يــؼؾو لــم
ايؼ َٔ ٜٔنٝل٘ ثِ ٜؤجٌ ايؼ ٜٔايـراٍ ايـُتعًل ب٘ ايـظُم .
ٚذٝل ْ٘ يٝم َٔ هإٔ ايٛي ٞايوـع ٞعً ٢األلان :ايتٌؼ ٟإلكتٝؿاٗ٥ا
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َٔ غري املهًـ باألًٌٚ ،ذٝل إ تٌؼ ٜ٘يترًٌٗٝا َٛجم يًرـد ٚايعلــ
ٚاملوك ١عاػ ٠ؾًؾا نـإ تهًٝــ ايـٛي ٞبإكـتٝؿا ٤ذـل اـُـم َــ ًا غـري عًُـٞ
ٚغري َثُــ ؾًـؾا ْالذـغ اؿـاال

ايٛاقعٝـ ١يًـؼ ٜٔايثابـن يف ؽَـ ١غـري املهًــ

بايتظُٝم : ٖٞٚ ،
اؿاي ١األٚىل َ :ا نإ َأٜٛكاً َٓ٘ َطُٓ٦اً بعـؼّ إػا٥ـ٘ عٝـل ٜعتـرب ٙايعكـال٤
نايتايـ عًَ ٢ايه٘ ٖٚ ،ؾا ال هم ؽُٝلـ٘ يعـؼّ ًـؼم (ايؿا٥ـؼ )٠عًـٖ ٢ـؾا
املــاٍ ايثابــن يف ؽَــ ١املــؼْ ، ٜٔع ـِ اؽا ًــاػف اكــتٝؿاؤَ ٙلــتك الً  ًٚٚـٌ يٝــؼ
ايؼاٚ ٔ٥جم ؽُٝل٘ ؾٛؿ ًٛٚي٘ يٝؼ َٔ ٙػ ٕٚاْتعاؿ ْٗا ١ٜكٓت٘ اـُل ١ٝألْـ٘
َٔ ؿباض ايلٓ ١املاُ. ١ٝ
اؿاي ١ايثاَْ : ١ٝا نإ ممهٔ ايٛؾاَ ٤ـو ايكطـو  ٚاإلطُٓ٦ـإ بٛؾا٥ـ٘ َلـتك الً
ٜ ٟهَٛ ٕٛثٛقاً بأػا ٘٥عٝل ٜعترب ٙايعكال ٤نأْ٘ يف نٝم ايؼاٚ ٔ٥بٝؼٖٚ ، ٙـؾا
ًٜقّ املهًـ إذتلاب٘ ُُٔ َٛجٛػات٘ عٓؼ ذًـ ٍٛكـٓت٘ اـُلـًٜٚ ١ٝقَـ٘ ػؾـو
لل٘ .
اؿاي ١ايثايثَ : ١ا نإ ممهٔ ايٛؾاَ ٤و عؼّ اإلطُٓ٦إ بٛؾا ٟ ٘٥نإ قتٌُ
ايٛؾــا ٤غــري َٛثــٛم بأػا٥ــ٘ يؼآ٥ــ٘ ًٚ ٚــٛي٘ يٝــؼٖٚ ،ٙــؾا ٜــتظري ؾٝــ٘ املهًـــ
بتظُٝل٘ ب

كًٛن

:

ال ٚعٓـؼ ذًـ ٍٛكـٓت٘ اـُلـ-١ٝ
األٜ ٕ : ٍٚكؼؿ املهًــ َايٝـ ١ايـؼ ٕٜٛؾعـ ً
َٚايٝتٗا ذ٦ٓٝؾ قٌ علم ايعاػٚ ٠ايتعاؿف َٔ قؼؿ ايؼ ٜٔايثابن يف ايؾَ -١ثِ
ٜؼؾو لم َاي ١ٝايؼ ٕٜٛايتكؼٜـ ،١ٜثِ اؽا اكتٛؾاٖا َلـتك الً بكـؼؿ َـا للـ٘
مل ٜهٔ عً ٘ٝه ٤ٞألْ٘ اػ ٣لم املكؼاؿ امللتٛؾٚ ، ٢اؽا اكتٛؾاٖا  -بتُاَٗا
 ٚانثـ َٔ ايكؼؿ املظُم ٚ -جم ؾـٛؿاً ؽُـٝم ايقا٥ـؼ عًـ ٢ايكـؼؿ املظُـم
كابكاً ألْ٘ ؾا٥ؼ ٠قؼمي ١ذًٌن يف ٜـؼٚ ٙمل ىُلـٗا كـابكاً ٚ ،ال َلـٛؽ يتـأطري
ػؾو ايـظُم يـر

ْٗا ١ٜايلٓ ١ايالذـك ١ألْـ٘ يٝم ؾا٥ـؼ ٠جـؼٜـؼ ٠تُـالذـغ ؾـٗٝا
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كٓتٗا بٌ ٖ ٞؾا٥ؼ ٠ايلٓ ١ايـُاُ. ١ٝ
ايثــآْٜ ٕ : ٞتعـــ تٌــؼ ٟاملــؼ ٜٔيٛؾــا ٤ايــؼ ٜٔيف ايــقَٔ ايالذــل ٚ ،عٓــؼ
اكتٝؿاٜ َ٘ٓ ٘٥تٌؼ ٣ؾٛؿاً يتظُٝم َا ق ِ٘  َٔ ًً٘ٚ ٚػَ -ٜ٘ٓتُاَاً  ٚبعِاً-
َٔ ػ ٕٚاْتعاؿ قؼَٓ ّٚتٗ ٢كـٓت٘ ايــظُل ١ٝايــراُـ ،٠ألٕ ايــُك ٛض ؾا٥ـؼ٠
قؼٜـُ ١ذًٌن يف ٜؼ ٙالذكاً ٚمل ُٜظُلٗا  َٔ ٖٞٚؿباض ايلٓ ١ايـُاُ ١ٝػٕٚ
كٓ ١اإلكتٝؿاٚ ،٤ال ػي ٌٝعً ٢جٛاف تأطري لم ايؿا٥ؼ ٠املاُـَٚ ١ٝـٔ ايلـٓ
ايلابكٚ . ١ال َٜظؿ ٢إ كًٛى ايطـٜل األٚ ٍٚىل  ٚذٛط ٚ ،اهلل عًِ .
ٖــؾا تَُــاّ َــا ؿػْــا بٝاْــ٘ بًرــاظ اي رــل األ ٍٚاي ــُـت ط بــأْٛاع ايؿٛا٥ــؼ
ايـُتعًك ١يًظُمٜ -كٓٝاً  ٚاذتُاالًٖٚ -ؾا األكان األ. ٍٚ
ثِ ٜكو ايهالّ يف األكان ايالذل يتعًل ايـظُم بايؿٛا٥ؼ : ٖٛٚ ،
البحح الجاني  :استجناء الـنؤنة من مخس الفوائد .
َٔ امللًُا

ايٛاُرٚ ٕ ١جـٛت ؽُـٝم (ايؿٛا٥ـؼ اإلنتلـابَ )١ٝوــٚط

باكتثٓا ٤املؤْٚ ١قؼ ٚؿػ

ب٘ ايـٚاٜا

املتعؼػ ٠شايـظُم بعؼ ايـُؤْ١ز ٚالبـؼ

َٔ تَركٝل ٖؾا األَـ تؿٌٝالً ُُٔ ْكاط :
 عـض ؿٚاٜاقؼ ٚؿػ

ؿٚاٜا

اكتثٓا ٤املؤْ١
َتعؼػ ٠تلتثين املؤْ َٔ ١اـُم عً ٢اطتالف ٜلـري يف

يلٓتٗا ْعـُٗا َو ؼكٝل كٓؼٖا ٚتكـٜم ػاليتٗا بعؼ تـُٗٝؼ َكؼَ ١يـٗـا ػطـٌ
يف اكتعٗاؿ ػاليتٗا : ٖٞٚ ،
تٓكلِ ايـُؤْ ١ايـُلتثٓا َٔ ٠ايـظُم إىل ْٛع

:

األَ : ٍٚؤْ ١تَرٌ ٌٝايـُػِٓ ٚايـبس ٜٚ ،ـاػ َٓٗا نٌ َا ٌٜــف يف كـ ٌٝ
اإلكــرتباض ٚاإلكــتؿاػَ ٠ــٔ ػاؿتــ٘ ٚكــع ٘ٝنــأجٛؿ ايلــؿـ ٚايتٓكــٌ ٚاي ــرٌُ
ٚايـظـؼَـٚ ١ايـعُاٍ ٚايـُرـٌ ايـتحاؿُٚ ٟـٜـ ـ ١ايـلًطإ َٚا ٜـػ َٔ ايٓكٍ
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عً ٢اػٚا

عًُ٘ ٚٚكا ٌ٥ػاؿت٘ َٚا ٜع ٘ٓٝعً ٢تَرٌ ٌٝايـبس ٖٚ ،ؾ ٙايـُؤْ١

َلتثٓا َٔ ٠اـُم يف عُ ّٛايـُػاْـِ يف ؿبس اإلنتلـات ٚايؿٛا٥ـؼ ٚ ،يف غـريٙ
ْعــري إكــتظـاد املعــؼٕ ٚايهٓــق ٚبــايػٚ ، َٛال تَظ ـتٍ -ناي ــُؤْ ١ايالذكــ-١
بـظٌ َٛلم ايؿٛا٥ؼ .
ايثاَْ : ١ٝؤْ ١ايـُعاي يٓؿل٘ ٚعٝاي٘ ٜٚ ،ـاػ َٓٗا نٌ َا ٌٜــؾ٘ عًـْ ٢ؿلـ٘
ٚعٝاي٘ يهؿاٜت٘ ٚقِا ٤اذتٝاجات٘ َو ؾـاػ عاً٥ت٘ َٔ املٌاؿف ايعاػ ١ٜاملتعاؿؾ١
علم ذاي٘ ٚهأْ٘ اإلجتُاع َٔ ٞػ ٕٚاكـاف ٚت ؾٜـ ٜٚ ،أت ٞايتؿٌ. ٌٝ
ٚايـٚاٜا

ايٛاؿػ ٠يف اكتثٓا ٤ايـُؤْ َٔ ١ايٓٛع

ٖ: ٞ

األٚىل َ :عترب ٠األهعـ ٟايـيت ؼهـَ ٞهات ـ ١اؾـٛاػ ( )ايــُلؤ ٍٚعـٔ
ث ــٛ

اـُــم عًــ ٢مجٝــو َــا ٜلــتؿٝؼ ايـجــٌ َــٔ قًٝــٌ  ٚنــثري َــٔ مجٝــو

ايِـــٚت ٚعًــ ٢ايٌــٓاٍع ٖ -هــؾا يف ايتٗــؾٜم ٚايٛكــاٚ ،ٌ٥عًــ ٢ايِــٝاع يف
اإلكت ٌاؿٚ -قؼ نتم اإلَاّ ايـحٛاػ( )غط٘شاـُم بعؼ ايـُؤْ١ز). (1
ٖٚؾ ٙايـٚا ١ٜقؼ ُعؿٗا كتاؽْا ايـُركل يف ََحًم بَرثـ٘ ذلـم تكـٜــ: ٙ
(َلــتـٓؼ ايعــ )217 : ٠ٚألْــ٘ يــِ تـث ــن ٚثاقتـ٘ ٚال ذلـٓ٘ ذلـ ُا ذككـ٘ ؾــٞ
(َعحــِ ؿجــايــ٘:دٚ ، )227 - 15ال  ٜعــؼ عٓــؼْا ق ــ ٍٛؿٚاٜتــ٘ ٚؽيــو إلَهــإ
اكتهواف ٚثاقت٘ َٔ تت و ذٛاي٘  :ذٝل اؾاػ هٝع ايطا٥ؿ (2) ١يف تـمج( ١كعؼ
بٔ كعؼ األهعـ ٕ ) ٟيـ٘ نتابـ ًا ؿٚا( ٙقُـؼ بـٔ اؿلـٔ بـٔ بـ ٞطايـؼ ) عـٔ
كعؼ ٚ ،قؼ ذه ٢كتاؽْا ايـُركل يف ؿجاي٘ ٖٓا عٔ ايٛذٝؼ اي ٗ ٗاْ(ٞقؼُٖا)
يف تـمجــ ١ايـجــٌ ْــ٘ ًٚــ( ٞكــعؼ األهــعـٚ )ٟتعك ــ٘ ايٛذٝــؼ بأْــ٘ (ػيٝــٌ
اإل عتُاػ ٚايٛثٛم ٚذلـٔ اؿـاٍ ٚظـاٖـ يف ايعؼايـ ، ) ١ؾأهـهٌ عًٝـ٘ اكـتاؽْا
( )1ايٛكا : ٌ٥د – 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم – ض1
( )2ايؿٗـكن  :ط ع ١ايٓحـ  : 312 َ :بات كعؼ
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ايـُركل (قؼ )ٙبإٔ (ايًٛـا ١ٜال تهوــ عـٔ ايعؼايـٚ ١ال تـؼٍ عًـ ٢اإلعتُـاػ
ٚايٛثٛم ب٘ بـُا ٖ ٛؿاٚ ، ُٚاْـُا ٜؼٍٓ عً ٢ايٛثٛم بأَاْت٘ ٚعؼّ طٝاْت٘) .
ٚايتركٝل إ ٜكاٍ  :إٕ اي َٔ ١ًٝٛكعؼ األهعـ ٟايؿك ٘ٝايـحًٚ ٌٝايــاٟٚ
اؿاؾغ ال تهوــ عـٔ ايعؼايـ ١بـٌ ػتُـو َعٗـا َٚـو غريٖـا ٚ ،يهـٔ ميهـٔ إ
ْهتوـ إعتُاػ ايـجٌ ٚق  ٍٛؿٚاٜت٘ َٔ ايعًكـ ١ايٛنٝـؼ ٠ايعـاٖـ ٚجٛػٖـا بـ
ايـجً

اييت مل تكتٌـ عً ٢ايـٚا ١ٜبٌ تٛثكن ايعًك ١ذتً ٢ـاؿ ؿا ٟٚنتـات

كعؼ ثِ تٛثكن ؾاطتاؿًٝٚ ٙاً ؾإ كـعؼ ؾكٝـ٘ جًٝـٌ ٚؿاَ ُٚتوـؼػ ال ٜتٛقـو ٕ
 ٜؾٍ نتابـ٘ ي ريٜٚـ٘  ٟذـؼ  ،بـٌ ايعـاٖـ نـ( ٕٛقُـؼ بـٔ اؿلـٔ) بايػـ ًا عٓـؼ
(كعؼ األهعـَ )ٟكاَـاً عايٝـاً ٜؤًٖـ٘ يإلعتُـاػ عًٝـ٘ يف ؿٚاٜـ ١نتابـ٘ ٚيف تٓؿٝـؾ
ًٝٚت٘ ؾإ ايـٚاٚ ١ٜايًٛا ١ٜتهوـ عٔ ؼكـل عًكـٚ ١نٝـؼ ٠بُٗٓٝـا ٚذٌـٍٛ
عوـٚ ٠طرب ١ٜٚعاي٘ َتًٌ ١فَٓٝاً َتطٛؿ ً٠تؼؿهٝاً ذتًٖ ٢ت٘ يتٓٝـو األَــ، ٜٔ
ؾٓرٔ ْالذعُٗا بٗؾا ايٓر َٔ ٛايٓوٚ ٤ٛايتطٛؿ َٚا ٖٚ ٛؿاُٖ٤ا ٚال ْٓعـ اىل
ؽا

ايـٚاٜـــٚ ١ايًٛـــَ ١ٝـــٔ ػَ ٕٚالذعـــ ١كـــ ات ْوـــُٖ٤ٛا ٚتطٛؿُٖـــا،

ٚاملترٌٌ ايٛثٛم ايوظٌ ٞبه ٕٛايـجٌ ؿاٜٚاً َك  ٍٛايـٚا ١ٜبٌ ٜهـاػ ٜٛثـل
بؼٜاْت٘ َ ٚاْت٘ ٚايتقاَ٘ ٚ ،تتأنؼ ايؼالي ١بـُؤٜؼ: ٜٔ
 -ؿٚا ١ٜيف ( ً ٍٛايهايف)

)(1

ٜك ٍٛاألهعـ ٟؾٗٝا يإلَـاّ اؾـٛاػ (: )

إٕ َوا٥ظٓا ؿٚٚا عٔ ب ٞجعؿــ  ٚبـ ٞع ـؼ اهلل عًُٗٝـا ايلـالّ ٚناْـن ايتكٝـ١
هؼٜؼ ٠ؾهتُٛا نتـ ِٗ ؾًـِ تــ َ ٚعـِٓٗ ؾًُـا َـاتٛا ًـاؿ

ايهتـم ايٓٝـا  ،ؾكـاٍ

( : )شذؼثٛا بٗا ؾاْٗا ذلز ٖٚ .ؾا اـرب نايالذل ٜـ ٜ٘ٚيٓا ْؿم ايــاٟٚ
(قُؼ بٔ اؿلٔ األهعـ )ٟؾال ًٌٜس ػيٝالً يــُرؾٚؿ ايـؼٚؿ ٌٜٚـًس يًتأٜٝـؼ
عً ٢ذلٔ ذاٍ ايـجٌ ًٖٝ ٚت٘ ملُٗ ١عع ٖٞ ١ُٝؿٚا ١ٜايـُأثٛؿ عٔ ايٌـاػق
( ًٍٛ )1ايهايف د – 1ؾٌِ ايعًِ  :بات ؿٚا ١ٜايهتم ٚاؿؼٜل  -ض53َ - 15
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( )Œؾإْٗا تهوـ عٔ َكاّ عـاٍُ َـٔ اإلميـإ ٚايٛالٜـٚ ١ايتوـٝو ٚتوـعـ قٜٛـاً
بٌؼق٘ ٚق  ٍٛؿٚاٜت٘ ٚ ،يٝم نُا ؾاػ اكتاؽْا  :يف اـرب (ػاليـٚ ١اُـر ١عًـ٢
ن ٕٛايـجٌ هٝعٝاً ) ٚذلم .
ت ـ ؿٚا ١ٜيف (َٛاؿٜل ايهـايف) )َٜ (1رهـ ٞؾٗٝـا ايــاْ ٟٚؿلـ٘ عـٔ ذٌـٍٛ
َٓافعــ ١بـ

اقـبا٥ــ٘ عًــَ ٢ــرياث ٚإهــاؿت٘ عًــ ِٗٝبــايـجٛع اىل اإلَــاّ ايـُــا

( )يٌٝــؼؿا عــٔ ؿ ٜــ٘ ٚقــؼ ؿاجعــا ٚ ٙؾتاُٖــا بــاؿل ٚ ،ايعــاٖـ إ اهــاؿت٘
ٌْٝٚرت٘ املؾنٛؿ ٠تهوـ عٔ عـؼّ َٛاؾكتـ٘ عًـ ٢األذهـاّ ايك ًٝـ ١يف املـرياث
ٚعــٔ هــؼٜؼ إذرتاَــ٘ يإلَاَــٚ ١ػعــ ٠ٛايٓــان يإليتــقاّ بٗــا ٖٚ ،ــؾَ ٙــاؿ ٠قــ٠ٛ
ػٜاْت٘ يٛال ٕ ؿاٜٗٚا ْؿل٘ إؽ ايـٚآٜ ١ٜتٗ ٞكٓؼٖا ايٖٚ ٘ٝـ ٛاؿـان ٞيًٛاقعـ، ١
ٚاملعٓ ٕٛقٜٛاً ًؼق٘ يف َكاي٘ ًٚالذ ١ٝايـٚا ١ٜيًتأٜٝؼ ػ ٕٚاإلكتؼالٍ بٗا ألْـ٘
ػٚؿ. ٟ
ٚاي ــُترٌٌ ق ــ ٍٛؿٚاٜــَُ( ١رُــؼ بــٔ اؿلــٔ األهــعـٚ )ٟيــٝم يف كــٓؼ
ايـٚاَ ١ٜػُق  ٚهو يف ؿا ُٚكٛاٚ ،ٙقؼ تُِٓن شاـُم بعؼ املؤْـ١ز جٛابـاً
يلؤاٍ ايـا ٟٚعٔ ٚجٛت اـُم ٚث ٛت٘ عً ٢مجٝـو َـا ٜلـتؿٝؼ املهًــ َـٔ
قً ٚ ٌٝنثري  َٔٚمجٝو ُـٚت اإلنتلات ٚايعٌُ  ٚايِٝاع  -اي لات

 -مما

ٜهوـــ عــٔ إَِــا ٤ؽاى ايتعُــ ِٝيف َتعًــل اـُــم ٚتٌــرٝر٘ ٚإْتكايــ٘ اىل
اكتثٓا ٤ايـُؤْ َٔ ١اـُم بكِ ١ٝذكٝكٚ ١ٝنرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝتـأطـ ايتظُـٝم يف
األؿباض ٚايؿٛا٥ؼ عٔ املؤْ ٌٖٚ ،١تلتثين ايـٚاَ ١ٜؤْ ١ؼٌ ٌٝايؿا٥ؼَ ّ ٠ؤْـ١
املعاي؟ ٖؾا َا كٓركك٘ يف ايـٚا ١ٜايالذك ١املوابٗ ١هلا يف ايًؿغ .
ايـٚا ١ٜايثاْـَ : ١ٝعتـرب ٠ايـُٗؼاْ ٞاييت ٜــٜٚـٗا ايـٌؼٚم يف (ايؿك )٘ٝبطـٜل

( )1ؾـٚع ايهايف  :دَ : 7رياث األطٚ ٠ٛاألطٛا

 :ض. 99َ : 1
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َعترب ــــ ًـرٝس عًـ ٢األظٗــ  ٚذلـٔ بـإبـاٖ ِٝبـٔ ٖاهـِ عًـ ٢قـ ٍُٛــــ اىل
ابـاٖ ِٝبٔ قُـؼ ايــُٗؼاْ ٞايـؾٜ ٟــ ٟٚيٓـا ٕ :يف تٛقٝعـا

ايـُـا ايٝـ٘ ٕ :

شايـظُم بعـؼ ايــُؤْ١ز )ٚ،(1قـؼ ٚقـو ايــظالف يف اهلُـؼاْ ٞؾِـعؿ٘ كـتاؽْا
ايـُركل (قـؼٚ ،)ٙاملظتـاؿ ق ـ ٍٛؿٚاٜتـ٘ بوـٛاٖؼ ٚقــاُٚ ٔ٥ـرٓاٖا يف ٚا٥ـٌ
َ اذل (لم املعؼٕ) ؾـاجو .
ٚيف تكـٜـ )َ (2برـل اـُـم يـ عض األجـال ٤املعاًــ( ٜٔقـؼ( : )ٙايعـاٖـ
اؼاػٖــا -ؿٚاٜــ ١ايـــُٗؼاْ ٞيتٛقٝــو ايـُــا (َ -)ــو َهات ــ ١ايـــُٗؼاْٞ

) (3

ايـُتكؼّ ؽنـٖا ) ٜعين قٛي٘ شعً ٘ٝاـُم بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ ٚبعؼ طــاد
ايلًطإز ،ثِ قاٍ ٚ( :ال قـٌ َـٔ اإلذتُـاٍ امللـكط يًـٚاٜـ ١عـٔ ًـالذٝتٗا
يإلكتؼالٍ) ٜعين اإلكتؼالٍ عً ٢اكـتثٓا ٤تَرٌـ ٌٝايــُػِٓ َٚـا ؾٝـ٘ اـُـم،
ٖٚؾا َٓ٘ عحٝم جؼ ًا ؾإ املهات  ١املتكؼَـَٓ ١ـ٘ ٖـً ٞـرٝر ١عًـ ٞبـٔ َٗقٜـاؿ
ايؾ ٟؿ َ ٣هات  ١اهلُؼاْ ٞاىل اإلَـاّ ايــٗاػٚ )( ٟذهاٖـا ٚقـؼ تِـُٓن
كؤاٍ اإلَاّ ايـٗاػ )( ٟعٔ ْٛع ايـُؤْ ١ايـُكٌٛػ ٠يف اإلكـتثٓا ٤يف نتـات
اب ٘ٝاؾٛاػ ( ) اىل هٝعت٘ ؾأؾـاػ ٙبأْٗـا َؤْـ ١املعـاي يـ٘ ٚيعٝايـ٘  ،بُٓٝـا ٖـؾا
اــرب يًُٗــؼاْْ ٞؿلــ٘ إال اْــ٘ تٛقٝــو ايـُـا (ٚ )ىتًـــ ايــٍٓ ايًؿعـ ٞؾٝــ٘
شاـُم بعؼ املؤْ١ز عٔ املهات  ١ؾـال وتُـٌ ٚذـؼ ٠ايـٚاٜـ ١ذتـ ٢تلـكط ٖـؾٙ
ايـٚا ١ٜامل رٛث ١عٔ اإلكتؼالٍ بٗا عً ٢اكـتثٓاَ ٤ؤْـ ١ؼٌـ ٌٝاملػـِٓ – عَُٛـاً
بٓرٜ ٛوٌُ َؤْ ١ؼٌ ٌٝايـبس ٚايؿا٥ؼ.– ٠
ٖٚؾ ٙاملعتـربٖٚ ٠ـَ ٞطًكـ ١بًؿـغ شاـُـم بعـؼ املؤْـ١ز قـؼ ٜـؼع ٢إ
اطالم شايـُؤْ١ز ٜعِ ْٛع ٞاملؤْ ، ١يهٔ ايعاٖـ َٓٗا َؤْ ١ؼٌ ٌٝاملػـِٓ َٚـا
( )1ايٛكا: ٌ٥د : 6ت َٔ 12ابٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم  :ض. 2
( )2املـتك ٢هـض ايعـ ٠ٚايٛثك : ٢اـُم . 57 َ :
( )3ايٛكا: ٌ٥د : 6ت  َٔ 8ابٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم  :ض. 3
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ؾ ٘ٝاـُـم طاًـ ١نُـا ؽنـْـا يف َ رـل (لـم املعـؼٕ) بًرـاظ نْٗٛـا بٝاْـ ًا
هـعٝاً َطًكاً ٚقِ ١ٝذكٝك ١ٝتعط ٞنرب ٣هــع ١ٝنًٝـ ١تؿٝـؼ تـأطـ اـُـم عـٔ
املؤْٚ ، ١قؼ طًل ؾٗٝا يؿغ اـُم ؾٝعِ متـاّ َـٛاؿػ اـُـم ايـيت ٜٛجـؼ ؾٗٝـا
َؤْ ١نايؿٛا٥ؼ ٚاملعاػٕ ٚايػٚ َٛايهٓق َٔ ػ ٕ ٕٚىتٍ ب عِٗا  -نظُم
ايؿٛا٥ؼ ٚاألؿباض  -ؾٝه ٕٛاطالم شاـُمز ٚعؼّ تكٝٝؼ ٙمبٛؿػ طاَ ٜؿٝـؼ
اؿاػ( ٠لم املػِٓ) عً ٢اإلطالم َـٔ اؿـؼٜل ايوــٜـ ٚنأْـ٘ ( )قـاٍ :
(لم املػِٓ بعؼ املؤَْٚ )١تأطـاً عٓٗا ٚ ،ذ٦ٓٝؾٕ يـ ٛلًـن شايــُؤْ١ز عًـ٢
َؤْ ١تَرٌ ٌٝايـُػِٓ ٌَٚـف ايـرٌ ٍٛعًَ ٢طًل ايػِٓ نإ ايؿِٗ كًُٝاً ال
طًٌ ؾٚ ٘ٝال إههاٍ يتٓاك ٘ َو اطـالم ( :لـم ايــُػِٓ) ذٝـل ٜلـتثَٓٓ ٢ـ٘
َؤْــ ١ؼٌــ ٌٝاملػــِٓ عًــ ٢اإلطــالم  ،بُٓٝــا يــ ٛلًــنشاي ــُؤْ١ز عًــَ ٢ؤْــ١
املعاي ي٘ ٚيعٝاي٘ يهإ ايؿِٗ غري كًٜٚ ِٝوهٌ بعـؼّ تٓاكـ ٘ َـو اطـالم يؿـغ
شاـُمز ذٝل ال تلتثَٓ ٢ؤْ ١املعاي َٔ لم نٌ َػِٓ بٌ َٔ طٌَٛ
غــِٓ ايؿٛا٥ــؼ ٚاإلنتلــابا

ؾًٝــقّ تكٝٝــؼ يؿــغ شاـُــمز ٚؽٌٌٝــ٘ بػــِٓ

ايؿٛا٥ؼ ،إال إ تكٝٝؼ ايًؿغ املطًل َٔ ػ ٕٚهاٖؼ َكٝـؼ يـ٘  ٚقـٜٓـ ١تـؼٍ عًـ٢
تعٝ

ايـُؤْ ١بــُؤْ ١ايــُعاي ذتـٜ ٢لـتًقّ تكٝٝـؼ ايــظُم ٖـَ ٛــ َـؾـٛض

َـراٚؿٜاً ٚممٓٛع بٝاْاً ٚال ميهٔ ايـن ٕٛاي. ٘ٝ
ِٜٚاف يـُا تكؼّ :قـ ١ٜٓطـ ٣عً ٢ؾِٗ إكـتثٓاَ ٤ؤْـ ١ؼٌـ ٌٝاملػـِٓ َٚـا
ؾ ٘ٝاـُم ؿغِ ظٗٛؿ إطالمشايـُؤْ١ز يف املعترب ٠عٝل ٜوٌُ َؤْ ١املعـاي،
بًرـاظ ظٗــٛؿ شايــُؤْ١ز يف ايٛجــٛػ ايؿعًــ ٞؾـإ املؤْــ ١تعـين املٌـــف املــايٞ
املؤػ ٟاىل نؿاْ ١ٜؿل٘ ٚعٝاي٘ ٚاإلْؿام عًُٗٝا ٚ ،ؼٌُ املؤْ ٖٞ ١ايكٝاّ بهؿا١ٜ
ايٓؿم ٚايعٝاٍٜ ،كاٍ ٜ َٕٛ :عين ؼٌُ املؤْـَٚ، ١ـإ ايـجـٌ ًٖـ٘  ٟنؿـاِٖ
ْ ٚؿل عً َٔ ٚ، ِٗٝايٛاُس ٕ املؤْٚ ١ايهؿا ١ٜتعين ًـف املـاٍ ؾُٝـا وتاجـ٘
األْلإ ٚعٝاي٘ ٚ،ال تطًـل املؤْـ ١عًـَ ٢طًـل اؿاجـ ١بـٌ طٌـَ َٛـا ًــؾ٘
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ايؿعٌَٚ ،ؤْ ١كٓ ١ايـبس َٖ ٞا ٌٜـؾ٘ بايؿعٌ َٔ ذٝل ظٗٛؿ ايــبس إىل كـٓ١
ؾاْ٘ امللتثٓ ٢يف ؿٚاٜا

شاـُم بعؼ ايــُؤْ١ز ٚذ٦ٓٝـؾٕ ؾاملؤْـ ١ايــُلتثٓاٖ ٠ـٞ

املتركك ١ؾعالً َٚ ،ؤْ ١ؼٌ ٌٝايـبس َٚا ؾ ٘ٝاـُم تتركل ٚتٌـف ؾعـالً ق ـٌ
اؿٌ ٍٛعً ٢ايػِٓ عاػ ٠يتعاؿف ًـؾٗا يف املكؼَا

ٚتٗ٦ٝـَ ١ــُٗؼا

إغتٓـاّ

املعؼٕ ٚايهٓق ٚاؾٖٛـ بايػٚ َٛاألؿباض ٚايؿٛا٥ـؼ  ،بُٓٝـا َؤْـ ١املعـاي ت ـؼ
بعؼ ايوـٚع يف ايتهلم  ٚبعؼ ظٗٛؿ ايػـِٓ ٚايــبس يلـٓ ١ؾتهـَ ٕٛتـأطـٚ ٠ال
ٜعـف قؼؿٖا ؼكٝكاً إال بعؼ اْكِا ٤ايلـٓٚ ،١ال تهـ ٕٛؾعًٝـ ١ذـ

ظٗـٛؿ ايػـِٓ

ٚايـبس ذتـ ٢تلـتثٓ ٢ق ـٌ اطــاد اـُـم  ،ؾتًتـ ِ٦ايـٚاٜـ ١املعتـربَ ٠ـو لـٌ
شايـُؤْ١ز عًَ ٢ؤْ ١ؼٌَ ٌٝا ؾ ٘ٝاـُم  َ٘ٓٚ -األؿباض ٚايؿٛا٥ؼ  -ؾتهـٕٛ
ظاٖـ ٠ؾٗٝا طاً ،١ػ ٕٚاألعِ َٔ ْٛع ٞاملؤْٚ ١ػَ ٕٚؤْ ١املعاي طاً ١ألٕ
لٌ شايـُؤْ١ز عً ٢ذؼ األطري ٜٔغري ًرٝس ألْ٘ َٔ ػ ٕٚهاٖؼ  ٚقـٜٓـ١
تـهؼ اىل ذؼُٖا َ ،ـُا ٜتأنؼ ًـر ١ؾٗـِ (َؤْـ ١ؼٌـَ ٌٝـا ؾٝـ٘ اـُـم َـٔ
األؿباض ٚغريٖا) َٔ قٛي٘ ( :)شاـُم بعؼ ايـُؤْ١ز .
ٚقؼ ٜكـت َؼي ٍٛاملعترب ٠ايلابك ١بٗؾا ايتكـٜم ٚايوٛاٖؼ ٚميٓو ػع٣ٛ
ػاليتٗــا املطًكــ ١يف األعــِ َــٔ ْــٛع ٞاملؤْــ ، ١يهــٔ اؾــٛات املعٌــ َٞٛاملطًــل
شاـُم بعؼ ايـُؤْ١ز ) (1يـ ُا نـإ جٛابـ ًا عـٔ كـؤاٍ كـتٍ غُـم األؿبـاض
ٚايؿٛا٥ؼ ػ ٕٚباقَٛ ٞاؿػ اـُم ناملعاػٕ ٚايهٓٛف ؾال وـف يًؿغ شاـُمز
إطالم ٜعِ لـم نـٌ َػـِٓ ذتـٜ ٢لـتعٗـ َـٔ إطالقـ٘ اكـتثٓاَ ٤ؤْـ ١ؼٌـٌٝ
املػِٓ بوٛاٖؼ َتكؼَٚ ، ١ايعاٖـ إطتٌاَ املؤْ ١مبؤْ ١املعـاي ايـيت تًتـَ ِ٦ـو
لـم األؿبــاض ٚايؿٛا٥ـؼ ٚ ،يــٝم ٖـؾا َــٔ ق ٝـٌ نــ ٕٛايكـؼؿ املتــٝكٔ يف َكــاّ
ايتظاطم َكٝؼاً إلطـالم ايـٚاٜـ ١املعتـربٚ ٠ؽيـو يعـؼّ اذــاف اإلطـالم فا٥ـؼاً
( )1ايٛكا ٌ٥د – 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم ض. 1
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عً ٢األَـ امللؤ ٍٚعٓ٘  -لـم األؿبـاض ٚايؿٛا٥ـؼ ٚ، -يعـؼّ إيتـقاّ ايهـرب٣
األًٛي ١ٝاملقبٛؿ ، ٠بٌ إ عؼّ إذـاف اإلطالم ٖ ٛاملٛجـم يعٗـٛؿ املعتـرب ٠يف
إكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعاي اييت تًت ِ٦جـؼاً َـو لـم األؿبـاض ٚايؿٛا٥ـؼ ا ٚاملٛجـم
إلمجاٍ ػاليتٗا ٚايكؼؿ املتٝكٔ إكتثٓاؤٖا َؤْ ١املعاي َٔ لم ايؿٛا٥ؼ .
ٚباطتٌــاؿ :تٛقٝــو ) (1ايـُــا( )يف َعتــرب ٠اهلُــؼاْ ٞذحــ ١ظــاٖـ ٠يف
اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ؼٌ ٌٝاملػِٓ َٚاؾ ٘ٝاـُم َٔ ٚجٛت لم املػـِٓ ٚيف عُـّٛ
َٛاؿػ ٙايـيت ٜتطًـم اؿٌـ ٍٛعًٗٝـا بـؾٍ َؤْـٌَٚ ١ــفٚ ،تكٌــ املعتـرب٠

) (2

األٚىل عٔ ايؼالي ١نثـ َٔ اكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعـاي َـٔ لـم األؿبـاض ٚايؿٛا٥ـؼ
طاًٚ ١إ نإ وتٌُ اِٜاً اؿاػَ ٠ؤْ ١ؼٌ ٌٝايؿا٥ؼ َٔ ٠لم ايؿٛا٥ؼ يهٓ٘
اذتُاٍ ُعٝـ َٔ ذٝل تٓاكم َؤْ ١املعاي َـو لـم ايؿٛا٥ـؼ انثــٚ ،اهلل
ايعامل .
ايـٚا ١ٜايثايثَ : ١عترب (3) ٠اي قْـط ٞاييت ٜـٜٗٚا ايهًـٝين يف ( ًـ ٍٛايهـايف)
بلٓؼ ًرٝس جـؼاً ٚتتِـُٔ َهات ـ ١اي قْطـ ٞاىل اإلَـاّ اؾـٛاػ ( )كـا٥الً:
اـُم طـج٘ ق ٌ ايـُؤْ ٚ ١بعؼ ايـُؤْ ١؟ ؾهتم ( : )شبعؼ ايـُؤْ١ز .
ٚيف ػاليتٗا اههاٍ َٔ ذٝل ظٗٛؿٖا يف نْٗٛا قِ ١ٝطاؿج ١ٝهظٌ١ٝ
كتٌ ١بايـا - ٟٚاي قْطٜ -ٞلأٍ اَاَ٘ عٔ ذهُـ٘ ايوظٌـٚ ٞابتال٥ـ٘ ايـؾاتٞ
(اـُم طـج٘  ) ..الكُٝا ي ٛعًُٓا إ اي قْط ٞنإ ىـد يإلػاؿ اىل بػؼاػ
ٚاىل اؾ ٌ نُا ٜت

َٔ بعض ايـٚاٜا )ٚ - (4بعِـٗا ًـرٝس ايلـٓؼ  -ذٝـل

تٌـض بهٜ ْ٘ٛتعٝى باإلػاؿ يف ايهٛؾ ٚ ١طاؿجٗا ٚ ،ذٝل نإ َؤَٓاً ًَتقَاً
( )1ايٛكا : ٌ٥د – 6ت َٔ 12ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض. 2
( )2ايٛكا: ٌ٥د – 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم ض. 1
( )3ايٛكا : ٌ٥د – 6ت َٔ 12ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض. 1
( )4ايٛكا : ٌ٥د – 12ت َٔ 6ابٛات َكؼَا

ايتحاؿ + ٠ت َٔ 1ابٛات اذهاّ ايعكٛػ
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ىُم ؿباذـ٘ ٚؾٛا٥ـؼ ٙكـأٍ إَاَـ٘ عـٔ ٚظٝؿتـ٘ ايــظاًٚ ١ذهُـ٘ ايوظٌـٞ
 ٚجابــ٘ ( )ؾٗــ ٞقِــ ١ٝطاؿجٝــ ١كتٌــ ١بٌــاذ ٗا ال تؤكــم يًؿكٝــ٘  ٚال
ٜلتعٗـ َٓٗـا ذهُـاً هـ ـعً ٝا نًٝـ ًا َؿـاػ : ٙإطــاد اـُـم نًٝـ ًا عكٝـم اكـتثٓا٤
املؤْٚ ١عًـ ٢اإلطـالم ٚ ،يـؾا ال ٜلـعٓا ايكـ : ٍٛإٕ املعتـرب - ٠بـإطالم اؾـٛات
املعٌَٞٛشبعؼ ايـُؤْ١ز -تؼٍ عً ٢اكتثٓاٖ ٤ؾا ايٓٛع َٔ ايــُؤْٚ ١ؽاى َعـاً،
ؾإ اطالم اؾٛات ظاٖـاً بؼٚاً عٓؼ قٌـ ايٓعـ عً ٢اؾٛات َ ،و ٕ اؾـٛات
قِ ١ٝهـع ١ٝتتٌؼ ٣يًحٛات عٔ ٚظٝؿ ١ايلا( ٌ٥اـُم طـج٘ ٚ )..ذهُ٘
ايوظٌ ،ٞؾال اطالم ؾٗٝا .
ْعـِ ُُٜهـٔ إ ٜكــاٍ ٖ :ـؾ ٙايٌـرٝرٚ ١إٕ ناْــن قِـ ١ٝطاؿجٝـ ١هظٌــ١ٝ
َُٚظتٌ ١بأؿباض ايتحاؿ ،٠يهٓٗا ذٝل ناْن ططاباً يؿك ٘ٝجًَ ٌٝاؿن اإلػـاؿ
املتطًم ملٌـاؿف َلـتُـ ٠يًتٓ كـٌ ٚايت ِـو ٚاؿُـٌ ٚايٓكـٌ ٚمٖٛـا َـٔ َـؤٕ
ؼٌــ ٌٝايـــبس ٚوتــاد اىل َؤْــَ ١عــاي يــ٘ ٚيعٝايــ٘ ٚ ،ذٝــل عًــِ َــٔ طـٜكــ١
األ ١ُ٥األطٗاؿ ( )إعتٓاؤِٖ ب عض ايـٚا ٠املـؤًٖ

يًتعًـٚ ِٝايتثكٝــ ْعـري

اي قْطٚ ٞبايػٛا يف تؿكَ ِٗٗٝهٓٓا اكـتعٗاؿ ا ٚاكتوـعاؿ  :تٌـؼ ٟايٌـرٝر١
إلكتثٓا ٤املؤٕ بٓٛعٗٝا َٔ اؿباض ايتحاؿٚ ٠بٓر ٛنً ٞال ىتٍ بأذؼ املهًؿ

.

ٜٚترٌــٌ َــٔ ََحُــٛع َــا تكــؼّ  :إ اكــتثٓاَ ٤ؤْــ ١ؼٌــ ٌٝايـــبس َــٔ اؿبــاض
ايتحاؿ ٠ق ـٌ ايتظُـٝم بـٌ َؤْـ ١ؼٌـ ٌٝنـٌ َػـِٓ ناملعـؼٕ ٚايهٓـق ٚاؾـٖٛـ
بــايػَ ،َٛـــ ثابــن قطع ٝـاً بربنــ ١ظٗــٛؿ َعتــرب ٠اهلُــؼاَْ ٞــؼعَٛاً مبعتــرب٠
األهــعـًٚ ٟــرٝر ١اي قْطــٚ ٞبعــض املؤٜــؼا

نــؼعا (1)٣ٚاإلمجــاع ٚعــؼّ

اـــالف َــو ايؿٗــِ ايعـــيف يًـــبس ٚايؿا٥ــؼٚ ٠ايػــِٓ  ،بتكـٜــم  :إٕ األًــٌ
ايتوـٜع ٞايعُ َٞٛشَا غُٓتِ َٔ ه٤ٞز نَُٛ ٕٛـٛع اـُـم ٖـ ٛاملػـِٓ ،
( )1ؿاجو اؾٛاٖـ  :دٚ ، 82 – 16بعؼ ْكًٗا قاٍ (قؼ( : )ٙبٌ ميهٔ ؼٌ ً٘ٝيف اؾُٝو) .
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ٖٚؾا املُٛٛع ال ٜتركل قطعـاً ٚال ٌٜـؼم عـؾـاً إال بعـؼ إطــاد َـؤٕ ؼٌـٌٝ
ايـُػِٓ ٚإكتثٓاٗ٥ا َٔ ايػِٓ  ،ؾُٔ اكتظـد َعـؼْاً  ٚغـاَ  ٚطــد جـٖٛـ٠
 ٚإتـحـ ٚؿبس ٚنإ غُٓ٘ يــ ػٜٓـاؿ ًٚــف يف كـ  ٌٝؼٌـ٦َ ً٘ٝـ ١ػٜٓـاؿ ال
ٜعترب ٙايعكال ٤غااماً  ٚؿاعاً إال يتلو َ ١٦ػٜٓاؿ  ٖٞٚاأليـ ْاقٌَٗٓ ١ا ٌَـف
ؼٌ ٌٝاملعؼٕ  ٚؿبس ايتحاؿ ، ٠ؾٝه ٕٛاملت ك َٔ ٞايػـِٓ بعـؼ اطــاد ٌَــف
ؼٌ ٖٛ ً٘ٝايـٌُؼام ايـركٝك ٞايعـيف يًػِٓ َُٛٛ ٖٛٚع ٚجٛت اـُم .
ايـٚا ١ٜايـابع : ١ؿٚا ١ٜإبٔ هحاع ايٓٝلابٛؿ ٟاملـ ١ٜٚيف ايتٗؾٜ

ٜلأٍ ؾٗٝا

عُٔ ًات َٔ ُٝعت٘ ذٓطٚ ١قؼ طؾ َٓـ٘ عوــ ايقنـا ٠ثـِ قـاٍ (ٚؽٖـم َٓـ٘
بل م عُاؿ ٠ايِٝع ١ثالث ٕٛنـاً ٚبك ٞيف ٜؼ ٙكت ٕٛنـاً َ ،ـا ايـؾ ٟهـم يـو
َٔ ؽيو ؟) ؾٛقو (: )شي َ٘ٓ ٞاـُم َـُا ٜؿٌِ َـٔ َؤْتـ٘ز)ٜٚ ،(1عٗــ
َٓٗا اكـتثٓاَ ٤ؤْتـ٘ ٚعٝايـ٘ ذٝـل اث ـن اإلَـاّ ( )اـُـم يف ايؿاُـٌ َـٔ
َؤْت٘ -بتؾنري ايُِري يٝعٛػ اىل ايـجٌ ايـُقاؿعْ ، -عِ ُُٜهٔ انتواف إَِا٤
اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ؼٌ ٌٝايؿا٥ؼ َٔ ٠ايِٝع ١بؾنـ ايـا( ٟٚؽٖم َٓ٘ بلـ م عُـاؿ٠
ايِٝعٚ ).. ١كهٛ

االَاّ عُا ؽنــَ ٙـٔ ؽٖـات قـؼؿ َـٔ اؿاًـٌ ٚ ،نٝــ

نإ ٖ :ؾ ٙايـٚا - ١ٜيـحٗاي ١ذاٍ ايٓٝلابٛؿ - ٟتًٌس َؤٜؼاً .
ايـٚا ١ٜاـاَلً: ١رٝر ١ابٔ َٗقٜاؿ اؿان ١ٝيكـ ٍٛبـ ٞعًـ ٞبـٔ ؿاهـؼ -
 ٖٛٚثكً َٔ ١رات اؾٛاػ ٚايـٗاػ( ٟع)  -قًن يـ٘ َ :ــتين بايكٝـاّ بـأَـى
 ٚطؾ ذكو ٚ ...قاٍ ( : )شهم عً ِٗٝاـُمز ؾلأٍ :ؾؿ ٟ ٞه ٤ٞ؟
ؾكاٍ:شيف اَتعتِٗ ُٝٚاعِٗز ؾلأٍ ايـاٚ : ٟٚايتاجـ عًٚ ِٗٝايٌاْو بٝـؼ ٙ؟
ؾكــاٍ :شاؽا اَهــِٓٗ بعــؼ َــؤْتِٗز )ٚ (2ال  ِٜــٓ اإلُــُاؿ بعــؼ ٚثاقــ ١ايـــاٟٚ
( )1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم :ض. 2
( )2ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم :ض. 3
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ٚجاليت٘ ٚجالي ١ابٔ َٗقٜاؿ ٚقـٜٓـ ١كـؤاي٘ عـٔ ذكـ٘ ٚجٛابـ٘ بـاـُم  ،ؾـإ
ايتأٌَ َٔ ايعـاؿف بـٚاٜـاتِٗ ٚؿَـٛف ذـاػٜثِٗ ٜطُـ ٔ٦بٌـؼٚؿ اؾـٛات َـٔ
اإلَاّ ايـُعٌٚ . )( ّٛػاليتٗا ظاٖـ ٠يف اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ايـُعاي َٔ اؿبـاض
ايتحاؿٚ ٠اإلنتلات ََظًٌٛاً ؾإ ايُِري شبعؼ َؤْتِٗز ٖٚـُ ٛـُري مجـو
يًعكال ٤ظـاٖـ يف ايـجـٛع اىل َـٛاي ٞاإلَـاّ  ٚت اعـ٘ ايــُطاي

بـايتظُٝم يف

ايـٚاٚ، ١ٜال ٜـُهٔ اؿجاع٘ اىل َؤْ ١ايتحـاؿٚ ٠ايٌـٓاعٚ ١ايقؿاعـٚ ،١إال يكـاٍ
(بعؼ َؤْتٗا) ُُ ٖٛٚري غري ايعكال. ٤
ايـٚا ١ٜايلاػكً : ١رٝر ١ابٔ )َٗ (1قٜـاؿ املـٜٚـ ١يف (اًـ ٍٛايهـايف) ٚيف
ايتٗؾٜ

 ٖٞٚتتُِٔ َهات  ١ايـُٗؼاْ ٞاىل اإلَـاّ ايــٗاػ )( ٟايـيت كـأٍ

ؾٗٝا عٔ نتات ب ٘ٝاؾٛاػ ( :)اىل هٝعت٘ ٚتَرً َٔ ًِٗٝنثـ اـُـمٖٚ -ـٛ
املـ ٟٚيف ًـرٝر (2)١اطــ - ٣نُـا كـأٍ عـٔ اطـتالف األًـرات يف اكـتثٓا٤
َؤْ ١ايِٝعٚ ١طـاجٗا ػَ ٕٚؤْ ١ايـجٌ ٚعٝاي٘ ٚقـؼ نتـم يـ٘ اإلَـاّ ايــٗاػٟ
( )يف جـٛات كــؤاي٘ ٚقـــ  ٙعًــ ٞبــٔ َٗقٜــاؿ :شعًٝــ٘ ايــظُم بعــؼ َؤْتـ٘
َٚؤْ ١عٝاي٘ ٚبعؼ طـاد ايلًطإز.
ٖٚؾ ٙايـٚاً ١ٜرٝر ١ايلٓؼ ٚػاليتٗا ظاٖـ ٠ظال ٤يف َؿـٚغ ١ٝاكتثٓاَ ٤ؤْ١
َترٌ ٌٝايؿا٥ؼَ - ٠ؤْ ١ايِٝعٚ ١طـاجٗا ٚ -يف اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ايـــُعاي يًـٓؿم
ٚايعٝاٍ َٔ لم ٚاؿػ ايِٝاع ٖٚ ،ـَُ ٞظتٌـ ١بأؿبـاض ايقؿاعـ ١ػَ ٕٚـٛاؿػ
(ايـُػِٓ) األطـ ،٣ؾتهَ ٕٛؤٜؼ ٠إلكتـثٓاَ ٤ؤْ ١ايـُعاي َٔ عُ ّٛايؿٛا٥ؼ ٚ
َؤنؼ ٠يـُعترب )3( ٠األهعـٚ ٟمٖٛا َـُا ػٍ بإطالق٘ عً ٢اكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعاي
َٔ مجٝو ُـٚت اإلنتلات .
(  )2،1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم :ض + 4ض. 5
( )3ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم :ض.1
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ٚقؼ تُِٓن ًرٝر ١عًـ ٞبـٔ َٗقٜـاؿ إكـتثٓا( ٤طــاد ايلـًطإ) ٖٚـ ٛهـ ٘
بأجـ ٠األؿض املقؿٚع ٖٛٚ ، ١جقَ َٔ ٞ٥ؤْ ١ايٌــف يف ؼٌـ ٌٝايــبس َٚـا
ؾ ٘ٝايــظُم ،ؾتؤٜـؼ  -يف اؾًُـَ - ١عتـرب (1) ٠ايــُٗؼاْ ٞامللـتثٓ ١ٝملؤْـ ١ؼٌـٌٝ
املػِٓ َٚا ؾ ٘ٝاـُم .
ٚاؿاًٌ تعاُؼ ايـٚاٜا

ٚ -ؾٗٝـا ًـرٝر ١ايلـٓؼ  -عًـ ٢اكـتثٓاَ ٤ؤْـ١

املعاي يف طٌـ َٛلـم ايؿٛا٥ـؼ ٚ ،ػاليـ ١بعـض ايـٚاٜـا

 -ؾٗٝـا املعتـرب٠

كٓؼاً  -عً ٢اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ؼٌ ٌٝاملػِٓ يف مجٝو َٛاؿػ اـُم  .ثِ ْ رل:

تَحديد زمان مؤنة الـنعاش بسنة
قؼ تـ

.

َـٔ عــض ايٌٓـ َٛايــُلتثٓ ١ٝملؤْـ ١املعـاي طًٖٓٛـا َـٔ ؼؼٜـؼ

املؤْ ١ايـُلتثٓا ٠بلَٓ ،١و إ ؾتا ٣ٚايؿكٗا( ٤ؿض) طـاً عً ٢ايترؼٜؼ بلٓ ١ؾُا
ٖ ٛايؼي ٌٝعً ٢ايترؼٜؼ ؟ عًُاً إ املـاػ ٖٓا َٔ ايلٓ ١تَُاّ ايوٗـ ايثاْ ٞعوـ
ألْ٘ املؿٗ ّٛعـؾاً َٔ يؿغ ايعاّ  ٚايلٓٚ ،١ال ٜهؿ ٞايؼط ٍٛؾ ٘ٝنُا يف ايقنا٠
اييت ٜهتؿ ٞؾٗٝا بؼط ٍٛايوٗـ ايثاْ ٞعوـ يًظرب ايٌرٝس ) (2ؾاْ٘ ػي ٌٝطـاَ
مبٛؿػٚ ٙال هاٖؼ عً ٢نؿاٜت٘ يف اـُم .
ُُٜٚهٓٓا عـض ٚج ٙٛإ مل ٜتِ يٛاذؼٕ َٓٗا ًالذ ١ٝايؼالي ١عً ٢ايترؼٜـؼ
بايلٓ ١ميهٔ إ  ِِٜٓبعِٗا اىل بعض ٚوٌٌ يًؿك ٘ٝاإلطُٓ٦إ ايوظٌـٚ ٞ
ايكطو بايترؼٜؼ بلٓ: ٖٞٚ ، ١
األ : ٍٚإمجاع ايؿكٗا( ٤ؿض) ٚتلاملِٗ عً ٢ؼؼٜؼ َؤْ ١املعاي بلَٓ ١ـٔ
ػ ٕٚظٗٛؿ كايـ َ ٚوهو َرتػػ يف األَـ ٚ ،قؼ ذه ٞاإلمجـاع يف نًُـا
مجو َٔ األجال ، ٤ؾإ ؾِٗ ايؿكٗا ٤يًترؼٜؼ بلٓٚ ١امجاعِٗ عً َٔ ٘ٝبؼاٜا
( )1ايٛكا : ٌ٥د – 6ت َٔ 12ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض. 2
( )2ايٛكا : ٌ٥د – 6ت َٔ 12ابٛات فنا ٠ايؾٖم ض. 2
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ايػ ١ ٝهاٖؼ ًؼم عً ٢تًكٚ ٘ٝاُراً َٔ ٌٖ بٝن ايعٌُ )( ١ذت ٢جـ
عًٝــ٘ كــري ٠املتوـــع ١يف عٗــٛػ ايػ ٝــ ١عٓــؼ احملاكــ ٚ ١ايتظُــٝم ًٚــاؿ َــٔ
ُـٚؿا

ايؿك٘ اإلَاَ ٞيف ْعـ املتؼٜٓ

املًتقَ

.

ايثاْ : ٞإٌْـاف يؿغ (َؤْ ١املعاي) اىل َؤْ ١ايلـٓ ١عٓـؼ اطـالم يؿعٗـا يف
ايـُراٚؿا

ايعكالٝ٥ـ ١ؾاْـ٘ اؽا قٝـٌ  (:ذــف ؾـالٕ َؤْتـ٘)

ايعـؾٚ ١ٝايتؿاُٖـا

(ٚوـف ؾالٕ َؤْتـ٘) ٜؿٗـِ ايعكـال - ٤طًٌٛـاً يف ايٛكـط ايعـبـ ٞايـٜؿـ ٞبـٌ
ٚاملؼٕ ٖ َٔ -ؾا ايتع ري  :ذـف َؤْ ١كٓٚ ، ١يعً٘ ْاه ٤ٞعٓـؼِٖ َٚ -ـٔ قـؼِٜ
(َ َٔ -)الذعتِٗ يًلََٓ ١حُعـاً يتـٛايٞ

األٜاّ َٚعاًـاً يقَإ املعٌَٛ

ايؿٌ ٍٛاملظتًؿَٛٚ ١اكِ األطعُـٚ ١األغؾٜـٚ ١ايؿٛانـ٘ ٚمٖٛـا ٚ ،يًـٛاؿػا
املاي ١ٝامللـاعؼ ٠عًـ ٢ؼٌـ ٌٝاملؤْـ - ١بوــاٚ ٤مـٚ ، - ٙٛيتعـاؿف اــقٕ يلـٓ١
ٚهٝاع اإلػطاؿ ب

ايؿالذ

ٚب

ٌٖ ايـٜـ ٚاملؼٜٓـ ١ذتـ ٢تــاِٖ ٜـؼطـٕٚ

ايتُـ ٚاؿٓطٚ ١ايـف ٚمٖٛا ملا ٜهؿٚ ِٗٝعٝاهلِ ُٛٝٚؾِٗ يلٖٓٚ ،١ؾا َتعاؿف
جؼاً يف األجٝاٍ املاُـ ١ٝالكـُٝا األجٝـاٍ املعاًــ ٠يـكـ ٍٛاهلل (ٚ )Sاألُ٥ـ١

(ٖٚ )ــِ األجٝــاٍ املظاط ــ ١بٌٓــ َٛشاـُــم بعــؼ َؤْتــ٘ َٚؤْــ ١عٝايــ٘ز
ؾٝرٌُ اطالقٗا عًَ( ٢ؤْ ١ايلٓ )١ذلم ايتؿاِٖ ايعكال ٞ٥املٛجم إلٌْــاف
ايًؿغ ايٚ ٘ٝذلم املٌؼام ايعـيف ايلـا٥ؼ ٚامللـتكـ يف ٚكـطِٗ  ،ؾـإ اطـالم
املؤْ ١يف ٌْٜ ًِٗٛهاػ ٜهَ ٕٛعتُؼاً عً ٢اإلٌْـاف ٚايتؿاِٖ ايعـيف .
ايثايل  :إٕ ؼؼٜؼ َؤْ ١املعاي بلَٓ ٖٛ ١كتِ ٢اإلطالم املكاَ ٞيٌَٓٛ
اكتثٓا ٤املؤْٚ ١تأطـ اـُم عٓٗا  ،بعؼ ؾـض إْتؿا ٤اإلطـالم ايًؿعـ ٞايوـاٌَ
يًلــٓٚ ١غريٖــا َــٔ األفَــإ  -ب ــُعٓ ٢عــؼّ اْعكــاػٚ - ٙبعــؼ اْتؿــا ٤اٌْـــاف
ايـُطًكا

اىل َؤْ ١ايلٓ. ١

ٚتكـٜم اإلطالم ايـُكاَ: ٞاْ٘ يـُا مل تكٝؼ ايـُؤْ ١يف ؿٚاٜاتـٗا بـقَٔ َع
 ٚ ّٜٛ -هٗـ  ٚكٓ ٚ ١كٓت

 ٚ -طًل شايـظُم بعؼ ايـُؤْ١ز نإ َكتِ٢

اكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعاي َٔ لم ايؿٛا٥ؼ)313(...................................

اإلطالم بؼً ٚا ٜ ٕ :ـاػ (َؤَْ ١عاي املهًـ) ط ٍٛعُـ ، ٙيهٓ٘ ٜتعؾؿ ايتقاَ٘
ٜٚكطو بعؼّ اؿاػت٘ ذٝل ٕ ؾِٗ (اـُم بعؼ َؤْ ١ايعُـ نًـ٘) ٖٚـ ٞتتطًـم
إْتعــاؿ ايعُـــ نًــ٘ َــٔ ػ ٕٚؽُــٝم ؾًٝــقّ عــؼّ ػا ٤ذــؼ لــم ؿباذــ٘ يف
ذٝاتٖ٘ٚ ،ـ ٛالفّ ؾاكـؼ جقَـ ًا اؽ َـٔ امللـًُا

ايكطعٝـٚ ١جـٛت تٌـؼ ٟنـٌ

َهًـ يًتظُـٝم املتعـؼػ يف ذٝاتـ٘ ٚطـ ٍٛعُــٚ .ٙاؽا تعـؾؿ لـٌ شاملؤْـ١ز
عًَ ٢ؤْ ١ايعُـ ٚالذعٓا اْ٘ ال ٍْٓ َ

يتكٝٝؼ ايـُؤْ ١ايـُلتثٓا ٠بقَٔ طـاَ

ٜ -ــ ٚ ّٛهــٗـ  ٚكــٓ ٚ ١نثـــٜ -ــتع

لــٌ املؤْــ ١عًــَ ٢ؤْــ ١ايلــٓ ١ألْٗــِ

ًًٛا
َع

اهلل عً ِٗٝطًكٛا شاـُم بعؼ ايـُؤْ١ز ٚكـهتٛا عـٔ ايتكٝٝـؼ بـقَٔ
 ِٖٚيف َكاّ ايت ٝ

ٚايتعًٚ ِٝيًعـف ايعكال ٞ٥ايعاّ طـٜك ١هـ ٕٚعًٗٝا

ٖ ٞايتُ ٕٛيعاّ ناٌَ ،ؾال بؼ َٔ اعتُاػِٖ ايطـٜك ١ايعـؾٚ ١ٝاؾـ ٟايعكالٞ٥
املعتاػ عًَ( ٢ؤْ ١ايلٓٚ )١البؼ َٔ اؿاػتِٗ هلا ٚإال -اؽا ؿاػٚا غريٖـا  -يـقّ
عً ِٗٝاي ٝإ تًطؿاً .
ايـابــو  :إٕ ؾٗــِ (َؤْــ ١ايلــٖٓ )١ــَ ٛكتِــ ٢اؾُــو ايــؼالي ٞبـ
إكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعاي ٚتأطـ ايتظُـٝم عٓٗـا ٚبـ

ؿٚاٜــا

ًـرٝر ١ابـٔ َٗقٜـاؿ شؾأَـا

ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؼ ؾٗٚ ٞاج  ١عً ِٗٝيف نٌ عاّز) (1ثِ اكتؼٍ ( )بآ ١ٜلم
لم املػِٓ  ،مما ٜعٗـ َٓ٘ جًٝاً ٚجٛت ؽُٝم ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؼ َـٓ ٠نٌ عـاّ
ٚ ،اؽا نإ لم ايؿٛا٥ؼ َتأطـاً عٔ ًـف َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ إلكـتثٓاُٗ٥ا يف
ايٌٓ َٛاملظتٌ ١بايؿٛا٥ؼ ٚاألؿباض ػين بُٛـٛض  ٚيف األقـٌ ؾـاػ

ايعـٔ

باكتثٓاَ ٤ؤْ ١املعاي ق ٌ ايتظُٝم نٌ عاّ َٔ ظٗٛؿ ايؿا٥ؼ ٠اىل تَُاّ ايعاّ .
ٖؾ ٙايٛج ٙٛاألؿبع ١تًٌس -بـُؿـػٖا  ٚبـُحُٛعٗا ٟ ،باُِْاّ بعِٗا

( )1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8بٛات َاهم ؾ ٘ٝاـُم :ض. 5
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اىل بعض -ػيٝالً عًَ ٢ؿـٚغ ١ٝإكتثٓاَ ٤ؤَْ ١عاي كٓ ١ي٘ ٚيعٝاي٘ نُـا اكـتكـ
يف ؾتا ٣ٚايؿكٗاَٚ ٤ـتهقا

املتوـع ١األتكٝا. ٤

ثِ اْ٘ بعؼ اطؾ ايلٓ ١يف املؤْ ١امللتثٓاٜ ٌٖ ٠عترب نْٗٛا قُـ ١ٜ؟
قؼ ٜكاٍ ٜ :تع
فَٔ املعٌَٛ

ايتقاّ إيلـٓ ١ايكُـٜـ ١اهلحـٜـ ١املتعاؿؾـ ١يف اؾقٜــ ٠ايعـبٝـ١

( )ألجٌ اإلٌْـاف اىل املتعاؿفٚ ،يٌـؼم (ؾاُـٌ َؤْـ١

ايلٓ )١عـؾاً عً ٢األؿباض ايــُت ك ١ٝبعـؼ ايتُـ ٕٓٛطًٝـ ١ايلـٓ ١اهلحـٜـٚ ، ١ميهـٔ
ايكَ : ٍٛا جا ٤يف ايٌرٝس ) (1شؾأَا ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؼ ؾٗٚ ٞاج  ١عً ِٗٝيف نٌ
عــاّ قــاٍ اهلل  :وَاعْلَمُ أىا أَنَّمَأأا غَنِمْ أ ُت ْم مِ أنْ شَ أيْءٍ ..ز ٖــٌَٓ ٛـــف قطع ٝـاً يًلــٓ١
ايكُـ ١ٜايـُتعاؿؾ ١ب

ايعـت ٚيف جقٜـتِٗ (نٌ عاّ َٔ األعٛاّ اهلحـ.)١ٜ

يهٔ ال  ٜعؼ نؿا ١ٜإذتلـات غريٖـا نايلـٓ ١املٝالػٜـٚ ١ايؿاؿكـٚ ١ٝمٖٛـا ممـا
ٜتعاؿف ب

املهًؿ

يف كتًـ اي ًؼإ ٚاألفَإ :

ؼع٢
ٚالً :اْ٘ مل ٜؤطؾ عٓٛإ (َؤْ ١ايلٓ )١يف ػيٝـٌ اكـتثٓا ٤املؤْـ ١ذتـُٜ ٢ـ ٓ
اإلٌْـاف ٜٓٚؿو َكٝؼاً إلطالم ايؼيَٚ ،ٌٝا تِـُٓ٘ ايٌـرٝسشنٌ عـاّز ٖـٛ
قٝؼ يٛجٛت اـُم ٚتعًك٘ بايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؼ ٚ ،يٝم قٝؼاً إلكتثٓا ٤املؤْ. ١
ٚثاْٝاًَ :ـو ؾــض طـؾ ايعٓـٛإ يف ٌْـ َٛإكـتثٓا ٤ايــُؤْ ١ـــ ٖٚـ ٛؾــض
تٓقي ٞــ ال ًٌٜس اإلٌْـاف َكٓٝؼاً إلطالم ايٌَٓ َٛا مل ٜهٔ اٌْـاؾاً قطعٝاً
يًؿـغ ايــٌُٓ -َٛايلـٓ ٚ ١ايعـاّ  -عٝــل ٌٜٓــف َـٔ ذـام ايًؿـغ ٜٚكطــو
بإؿاػت٘ جؼٜاً ٚقٌؼٚ ٙاقعٝاً .
ٚثايث ـاً :إٕ املتعــاؿف يف بًــؼإ اإلكــالّ – ذلــات تــأؿىِٗ بػــري ايتــأؿٜع
ايكُـ ٟاهلحـ ٟيف ذلابا ٔ ايتُٚ ٕٛايُٓا٤ا

ايقؿاعٚ ١ٝايتهلم بٗـا ذٝـل

تـت ط ايقؿاع ١بايلٓ ١ايوُل ١ٝايقؿاعٚ ١ٝؾٌٛهلا َٛٚاكِ ايقؿاعـٚ ١اؿٌـاػ،
( )1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم  :ض. 5
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ٌٜٚــؼم عـؾـاً (ؾاُــٌ َؤْــ ١ايلــٓ )١عًــ ٢األؿبــاض املت كٝــ ١بعــؼ اْكِــا ٤ايلــٓ١
 ايـــُٝالػ ٚ ١ٜايؿاؿكــ ٚ ١ٝمُٖٛــا َـــُا ٜتعــاؿف يف بــالػ ايـــُهًـ ٚ -الَٜظتٍ ايٌؼم ايعـيف بـظٌ َٛايلٓ ١اهلحـ ١ٜايكُـ ، ١ٜبٌ قؼ ال ًٜتؿن اىل
ايلٓ ١ايكُـ ١ٜاهلحـ ١ٜبعض املهًؿ
ٜتع

يف بعض اي ًؼإ ٚاألفَإ ،ؾٌٗ ٜـا تــ٣

عً ِٗٝاؿلات بايتاؿٜع ايكُـ ٟنُا ٜتع

تعًِ كٛؿ ٠ايؿاؼ ١يكـا٤تٗا يف

ايٌال٠؟ نال  ٚيـ نالٖٚ ،ؾا ٚاُس ال ٜـظؿ . ٢ثِ ْ رل :
َتحديد مبدأ سنة الـنؤنة :
ؼػ َؤْـ ١ايــُعاي ايــُلتثٓا ٠بلـٜٓ ١كـو ايهـالّ يف ؼؼٜـؼ
بعؼ ايتلً ِٝبترـ ٓ
َ ؼ ايلٓ ١ؾاْ٘ ََرٌ اإلطتالف عً ٢قٛاٍ :
األ : ٍٚت ؼ ايلٓ َٔ ١ذـ

ايوــٚع يف ايتهلـم ٚاإلػـاؿ ٚإٕ تـأطـ عٓـ٘

ظٗٛؿ ايـبس هٗـ ًا  ٚنثــ  ٚقـٌ ٚ ،قـؼ اطتـاؿ ٙايوـٗٝؼ يف ايـؼؿٚن ٚمجـو
غؿري َٔ ايؿكٗا. ٤
ايثاْ : ٞت ؼ ايلَٓ ١ـٔ ذـ

ظٗـٛؿ ايــبس ٚإٕ تـأطـ عـٔ فَـٔ ايوــٚع يف

ايتهلم  ،إطتاؿ ٙايوٗٝؼ ايثاًْٚ ٞاذ ا ايـُؼاؿى اؾٛاٖـ  ٖٛٚ ،ايـُظتاؿ .
ايثايل  :ايتؿٌ ٌٝب

ايـُتهلم ايعاػ - ٟايؾ ٟهػً٘ ايتحاؿ ٚ ٠ايٌٓاع١

 ٚايقؿاعــ ٚ ١مٖٛــا – ؾت ــؼ كــٓت٘ ذــ

ايوـــٚع يف ايتهلــم ٚبــ

ايـــبس

اإل تؿاق ٞاـاؿد عٔ ػا٥ـ ٠هػً٘ ٚعًُ٘ ٚاؿاًٌ يؼً ٜ٘ؼؾ ١ناهلؼ ١ٜاـطـري٠
 ٚاملرياث ايؾ ٟال وتلم  ٚمُٖٛـا ؾُ ـؼ كـٓت٘ ذـ

ظٗـٛؿ ايؿا٥ـؼٚ ٠بًـٛؽ

ايـبس يٝؼ ، ٙإيتقَ٘ يف (ايعـ ٠ٚايٛثكٚ )٢بعض ذٛاهٗٝا .
ٚيعٌ ٚجـ٘ ايتؿٌـ : ٌٝاْـ٘ ملـا نـإ املًرـٛظ يف َؤْـ ١املعـاي (عـاّ ايــبس)
ؾاملٌؼام املتعاؿف ي٘ ٖ ٛايعاّ امل تؼ َـٔ ذـ

ايوــٚع يف ايتهلـم يترٌـٌٝ

ايـبس ذت ٢ميِ ٞاثٓا عوـ هٗـاً  ،ؾايقاؿع عاّ فؿاعت٘ اييت ٜأطـؾ َؤْتـ٘ َٓٗـا
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ٖــ ٛبــؼ ٚايوـــٚع يف ايقؿاعــٚ ، ١ايتــاجـ  ٚؿبــات ايٌــٓاع ١عــاّ ػــاؿتِٗ ٚ
ًٓاعتِٗ  ٜؼ عاػ ٠ذ

ايوــٚع يف االػـاؿ  ٚايٌـٓاع ٚ ١ايعُـٌ ايٝـؼٚ ٟٚ

ايـُٝهاْٝهٖٚ ٞهؾا ،بُٓٝا ايؿٛا٥ؼ اإلتؿاقٖٚ - ١ٝـ ٞاؿاًـًً ١ـؼؾَٚ ً١ـٔ ػٕٚ
َتابعــٚ ١طًــم ٜ -ــؼ عــاّ ؿعٗــا عـؾـاً ذـ

ظٗٛؿٖــا ٚذٌــٛهلا يف ايٝــؼ ألْــ٘

ٌَؼام (عاّ ايـبس) ؾٗٝا ٚ ،يٝم ٖؾا ايؿٌٌ  ٚاإلطتالف ْاه٦اً َٔ اطتالف
َؿٗ( ّٛعاّ ايـبس) بٌ ْٖ ٛاه َٔ ٤ٞاطتالف املٌـاػٜل اـاؿجٝـٚ ١تط ٝكـا
ايعٓــٛإ عًٗٝــا ،ؾٝهــ ٕٛايتؿٌــ ٌٝب ـ

ْــٛع ٞايؿٛا٥ــؼ  -املهتل ـ ٚ ١اإلتؿاقٝــ-١

َكتِ ٢اطتالف ٌَاػٜل (عاّ ايـبس) ٚبًراظ املتعاؿف املٌٓـف اي ٘ٝإطـالم
ايعٓٛإ  ٚبًراظ ايٌؼم ايعـيف احملاٚؿ ٟيٓٛع ٞايؿٛا٥ؼ .
ُُٜٚهٔ اإلكتؼالٍ يًكـ ٍٛاأل ٍٚباٌْــاف عٓـٛإ (عـاّ ايــبس) اىل اي ـؼٚ
بقَٔ ايتهلـم ٚاإل كـرتباض ٚ ،نثــ ٠اطـالم ايعٓـٛإ ٚإؿاػ ٠ابتؼا٥ـ٘ َـٔ فَـٔ
ايوـٚع بايتهلم املؤ ػ ٟاىل ذٌ ٍٛايـبس ٜ ٚ ،ؼع ٢ت اػؿ (عـاّ ايتهلـم)
َٔ َؿٗ( ّٛعاّ ايـبس) ً ٖٛٚاػم عً ٢فَٔ ايوـٚع يف ايتهلمٖ ،ؾا .
ُُٜٚهــٔ ايـــػٓ عًــ ٢اإلكــتؼالي

بأُْٗــا  ٜتٓٝـإ عًــ ٢اإلكــتعٗاؿ َــٔ (عــاّ

ايـبس) ٚنأْ٘ َُٛٛع اؿهِ َ ٚتعًك٘ املٌٓ َٛيف األط اؿَ ،و اْ٘ ال ٜٛجـؼ
ي٘ ع

يف ٌْ َٛاـُم ٚإكتثٓا ٤املؤْٚ ١ال اثـ ،بـٌ ال ٜٛجـؼ يترؼٜـؼ املؤْـ١

امللتثٓا ٠بايلٓ ١ثـ يف ايٌٓ َٛذت ٢ميهٔ اكـتٓ اط (عـاّ ايــبس) ٜٚت ـاػؿ َٓـ٘
(عاّ ايتهلم) ٜ ٚلتعٗـ َٓ٘ بؼ ٙٚبايوـٚع بايتهلم ٚ ،يؾا ال ٚج٘ ٌَرس
ملالذع( ١عاّ ايـبس) َٚعاًَت٘ َُٛٛعاً َ ٚتعًكاً يًرهِ َ ٚالذعٌَ ١اػٜك٘
املظتًؿ ١ذتًٜ ٢تقّ ايتؿٌ. ٌٝ
ْعــِ قــؼ تهــ ٕٛاإلؿتهــافا

ايؿكٗاٝ٥ــ ١عــرب جٝــاٍ َتعــؼػَ ٠لــتكـ ٠عًــ٢

َالذع ١عٓٛإ (عاّ ايـبس)  ،يهٔ اؽا مل ٜهٔ ي٘ اثـ ؾـ ٞايـٓـٌ َٛؾـال هـإٔ
يـ٘ َ -ؿَٗٛاً ٌَ ٚؼاقاً  -يف َـكاّ ايؼاليٚ ١ايـُؼؿنـ ١ٝيـُا مٔ ؾٚ ، ٘ٝالبؼ َٔ
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َالذعَ ١ؼؿى ًرٝس يترؼٜؼ َ ؼ كٓ ١ايـُؤْ ١ايـُلتثٓا. ٠
ٚبعؼ طً ٓٛايك ٍٛاألٚ ٍٚايثايل عٔ املؼؿى ايٌرٝس ايكٜ ِٜٛتع
بايك ٍٛايثاْ ٞيؼاليَ ١ؼؿى ًرٝس عً ٘ٝنُا ُْٛر٘ ٜٚ ،ت
ايكــٛي

ايؿـم بٓٝـ٘ ٚبـ

األطريٜــٔ بايـــُؤٕ ايـــٌُـٚؾ ١يف ايؿــرت ٠ايـــُتظًً ١بــ

ايتهلم ٚب

اإليتقاّ

ايوـــٚع يف

اؿٌ ٍٛعً ٢ايـبس بايٝـؼ ذٝـل تلـتثٓ ٢عًـ ٢ايكـ ٍٛاألٚ ٍٚال

تلتثٓ ٢عً ٢ايك ٍٛايثاْ ٖٛٚ - ٞايٌرٝس ٚ -ايٛج٘ ؾ: ٘ٝ
اْ٘ ق ٌ ظٗٛؿ ايـبس  ٚبًٛؽ ايؿا٥ؼ ٠يٝؼ ٚ ٙذٌ ٍٛامـا ٤ايـقؿع  ٚايتحـاؿ٠
ن
 ٚايٌٓاع ٚ ١ايعٌُ يٝم مثَ ١اٍ َلتؿاػ ذت ٢ىاطم هـعاً ش َنَّمَا غَنِمْ ُت ْم مِأ ْ
شَيْءٍ فََهللَّ لِلَّ ِ خُ ُمسَ زاألْؿاٍ ًٜٚ ، 41:قّ املهًــ بتظُٝلـ٘ َعًكـاً عًـَِ ٢ـٞ
كٓ ١شاـُم بعؼ َؤْت٘ز املٌـٚؾ ١بايؿعـٌ ٚ ،بعـؼ ظٗـٛؿ ايــبس ٚايؿا٥ـؼٚ ٠
اما ٤ايعُـٌ ٚايتهلـم ُٜظاطـم بٛجـٛت ايتظُـٝم ٜٓٚعــ عاَـاً تاَـاً إذتٝاطـاً
يـ ُؤْت٘ ٚاؿؾاق ًا ب٘ ذتٜ ٢لـتثين ناَـٌ َؤْـَ ١عاهـ٘ ايـيت ٌٜــؾٗا بايؿعـٌ عًـ٢
ْؿل٘ ٚعٝاي٘ ٜٓٚكٌٗا َٔ ََحُٛع ؾٛا٥ؼ ٙثِ ُٜظُم ايؿاٌُ عٔ َؤْت٘ ٖٚ ،ؾا
ناهـ ٚاُس عٔ بؼ ٚايلٓ ١ايـظُلٚ ١ٝاكتثٓا ٤ايـُؤَْ ١ـٔ ٜـ ّٛظٗـٛؿ ايــبس
ٚتعًل اـُم َٓعٛؿاً بـُؤْ ١ايلٓ. ١
ٜٚؤنؼَ : ٙا ٜعٗـ َـٔ ٌْـ َٛشاـُـم بعـؼ َؤْتـ٘ َٚؤْـ ١عٝايـ٘ز َـٔ
نْٗٛا َؤْ ١ؾعً ١ٝقؼ ًـؾٗا املهًـ بايؿعٌ عًْ ٢ؿل٘ ٚعٝايـ٘ ٖٚ ،ـؾا ال ٜٓط ـل
عً ٢املؤٕ املاُ ٖٞٚ ١ٝاملٌــٚؾ ١بعـؼ ايوــٚع يف ايتهلـم ق ـٌ ظٗـٛؿ ايــبس
بل م عؼّ ايتهًٝـ باـُم ق ٌ ظٗٛؿ ايـبس ٚذٌ ٍٛايؿا٥ؼٚ ، ٠بعؼ ظٗٛؿ
ايـبس ٚتعًل اـُم ب٘ ال تهـ ٕٛايــُؤْ ١ايــٌُـٚؾَ ١ؤْـَ ١عـاي تُلـتثَٓ ٢ـٔ
ايـبس ايٛاًٌ يٝؼ ، ٙؾال َٛجم  ٚال ٌَرس إلكتثٓا ٤ايـُؤٕ ايـٌُـٚؾ ١ق ٌ
ظٗٛؿ ايـبس .
ٚي ٛإكترهِ ايوو -إلمجاٍ يؿغ ايـُؤْ ١يف ايٌٓٚ َٛعؼّ ظٗٛؿٖا يف
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ايـُؤْ ١ايؿعً ١ٝعكم ظٗٛؿ ايـبس ٚططاب٘ باـُم ٚ -إكـتكـ إذتُـاٍ إكـتثٓا٤
ايـُؤْ ١املٌـٚؾ ١عكٝم هـٚع٘ بايتهلم ق ٌ ظٗٛؿ ايـبسَ ،هٓٓا ايـجٛع اىل
َطًكا

ٚجٛت اـُم يف املػـِٓ ٚيف نـٌ َـا ؾـاػ ايٓـان َـٔ قًٝـٌ  ٚنـثري،

بتكـٜــم  :إٕ ٖــؾ ٙاي ــُطًكا

قــؼ تَظٌٌٓــن قطع ٝـاً ب ــُظٌٍ َٓؿٌــٌ ٖــٛ

َُحٌُ يف َؿاػ ٙشاـُم بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ز ٚايكؼؿ املتٝكٔ يًظاَ ٖـٛ
إكتثٓا ٤املؤٕ املٌـٚؾ ١بعؼ ظٗٛؿ ايـبس ٜٚوو يف اكتثٓاَ ٤ا ٜلـ كٗا َـٔ املـؤٕ
ايـٌُـٚؾ ١بعؼ ايوـٚع يف ايتهلـم ٚ ،ايــُـجو يف َثًـ٘ نُـا تَركـل يف ََرًـ٘
 َ اذل اً ٍٛايؿك٘ ٖ -ـ ٛايعُـ ٚ ّٛايــُطًل ايــُث ن يًظُـم يف ايػٓـاِ٥ٚايؿٛا٥ؼ ٚ ،يق ّٚاإلقتٌاؿ يف ايعٌُ باـاَ عً ٢ايـُكؼاؿ ايــُتٝكٔ طـٚجـ٘
ٚتَظٌ َٔ ٌ٘ٝعُ ّٛايعاّ  ٚاطالم ايـُطًل .
ٚاملترٌــٌ نــ ٕٛايعــرب ٠يف َؤْــ ١املعــاي امللــتثٓا ٠بعٗــٛؿ ايـــبس ٚذٌــٍٛ
ايؿا٥ؼ ٕ ٚ ٠بؼ ٚاإلكتثٓا ٖٛ ٤فَإ ظٗـٛؿ ايــبس ؾـتالذغ َؤْـ ١املعـاي  ٜٚـؼ
اكتثٓاؤٖا ق ٌ ايتظُٝم ٜٚ .رتتم عً : ٘ٝاْـ٘ يـ ٛإقـرتض املهًــ ملؤْـَ ١عاهـ٘
ٚعٝاي٘ عٓؼ إبتؼا ٤كٓت٘ بعؼ ايوـٚع يف ايتهلـم ق ـٌ ظٗـٛؿ ايــبس مل َٜحـق يـ٘
ــ عً ٢ايـ ُظتاؿ ــ إطـاد َكـؼاؿ املؤْـ ١املٌــٚؾ ١ق ـٌ ظٗـٛؿ ايــبس َـٔ ايــبس
املتــأطـ ٚ ،هــٛف يــ٘ ؽيــو ـــــ عًــ ٢ايكــ ٍٛبابتــؼا ٤ايلــَٓ ١ــٔ ذ ـ

ايوـــٚع يف

ايهلم ــ ؾتلتثٓ ٢املؤْ ١عٓؼ ظٗـٛؿ ايــبس َتـأطـ ًا ُـُٔ ايلـٖٓ ، ١ـؾا نًـ٘ يف
َؤْ ١املعاي َ ٚ ،ا َؤْ ١ؼٌ ٌٝايـبس ؾال ؾـم بـٔ تكـؼَٗا عًـ ٢ظٗـٛؿ ايــبس
ٚتأطـٖا ؾإْٗا بتُاَٗا َلتثٓا ، ٠طاؿج ١عٔ ََرٌ اي رل ٖٓا .

 ٜٓٚػ ٞاإليتؿا

اىل ٕ َؤَْ ١عاي كٓ ١ؽـد َٔ ؿباض ٚؾٛا٥ـؼ تًهـِ

ايلٓ ١ؾإْٗا ٚجٛػ ؾعً ٞيًُؤْٜ ١لتثٓ َٔ ٢ؾٛا٥ؼ عاَٗا ٚعً ٘ٝاؽا مل ٜـبس هـ٦ٝاً
يف عاّ املؤْ ٚ ١ؿبس ػ ٕٚقؼؿٖا مل هق إكتثٓا ٤قؼؿ املؤْ َٔ ١ؿباض ايعـاّ املاُـٚ ٞ
ؾٛا٥ؼ ايعاّ ايـُك ٌ يعؼّ ايـُكتِ ٞايـُلٛؽ يالكتثٓا ٤ايؾَُ ٖٛ ٟظتٍ بعاّ ايـبس .
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حدود مؤنة الـنعاش :
ايـُؤْ ١يف ايًػـ ١تعـين ايــٌُـف ايــُاي ٞايــُ ؾ ٍٚيًتكـٓٛ

ٚنؿاٜـْ ١ؿلـ٘

ٚعٝاي٘ ٚكؼ إذتٝاجاتِٗ ػؾعاً ملهـ ٚ ٙٚجً ـاً يًُر ـٛت ٜ ،كـاٍ ( :األت ميـٕٛ
فٚجت٘ ٚإبٓ٘) ٜ ٟهؿُٗٝا ٚوتٌُ َؤْتُٗـا ٜٚكـ ّٛبهؿاٜتُٗـا ٚإذتٝاجاتُٗـا يف
اؿٝاٚ ٠املعاي ٚ ،ايؿِٗ ايعـيف ايـُراٚؿٜ ٟلاعؼ عً ٢ايؿِٗ ايعـاّ  ،ؾتهـٕٛ
ؼ اذتٝاجـاتِٗ ممـا
املؤْ ١امللتثٓا ٠نٌ َـا ٌٜــف يف َعـاي ايـٓؿم ٚايعٝـاٍ ٚكـ ٓ
هًــم ايٓؿــو ٚاحمل ــٛت ٜ ٚــؼؾو ايِ ــٓ ايطــاؿئ ٚاملهـــَ ، ٙٚــٔ ػ ٕٚؼؼٜــؼٖا
بو ٤ٞطاَ ؾهًُا نإ قتاجاً ايٝـ٘ ٖ -ـ ٚ ٛعٝايـ٘ ًٚ -ــف املـاٍ ؾٝـ٘ ؾعـالً
نإ َؤْـَ ١لـتثٓاَ ٠ـٔ ؿباذـ٘ ٚؾٛا٥ـؼ ٙق ـٌ ايتظُـٝم ٚ .قـؼ ٚقـو ايهـالّ يف
ذؼٚػ ايـُؤْ ١ايـُلتثٓاَ ٖٞ ٌٖ : ٠طًك ١نُا ٖ ٛظـاٖـ ايًؿـغ بــرلم ايؿٗـِ
ايعـيف ايـُراٚؿَ ٖٞ ّ ٟترؼػ ٠بهْٗٛـا ُــٚؿَ ٚ ١ٜتكٓٝـؼ ٠بــرؼٚػ ايال٥ـل
بوظٌ٘ ايـُٓاكم يوأْ٘ اإلجتُاعٚ ٞإ مل تهٔ ُــٚؿ ،١ٜؾالبـؼ َـٔ ؼكٝـل
ٖؾ ٙاؾٗا

املـت ط ١عؼٚػ (املؤْ ١امللتثٓا َٔ )٠لم ايؿٛا٥ؼ ؾٓك: ٍٛ

ظاٖـ يؿغ شايـُؤْ١ز ٖ ٛاملٌـف امل ؾ ٍٚيعُ ّٛاإلذتٝاجـا

ايـيت تـؼؾو

املهـ ٚ ٙٚػًم ايٓؿو عً ٢املهًـ ٖٚ ،ـؾا َعٓـٚ ٢كـٝو ايـؼا٥ـٜ ٠وـٌُ َـٛؿ
املعاي َٛ ٚؿ املعاػ مم ا وتاج٘  ٚؼتاج٘ عاً٥ت٘ نايٌــف يف اــريا

ٚاملٓـاؾو

األطـ ٚ ١ٜٚاملٓاؾو ايعَُٝٛـٚ ، ١تعـِ املـأنٚ ٍٛاملوــٚت ٚاملً ـٛن ٚاملؿــٚي
 ٚػٚاتٗا  -ايعـٚف ٚايٌرٚ ٕٛايؿـي ٚمٖٛا نثري ٚ ، -امللهٔ ٚاذتٝاجاتـ٘
 األثاث ٚاألجٗق ٠ايهٗـباٚ ، - ١ٝ٥ايط اب ١عٓؼ املـض  ٚجٛؿ املعاؾٚ ١ايؼٚا٤َٚلـتًقَاتٗاٚ ،ايلــؿـ  ٚػٚا

ايتٓكـٌ ٚاإلكــرتاذ - ١ايعـبـٚ ١اـــاػّ  ٚجــٛؿ

اإلػاَٚ ١اإلًالض – َٚا وتاد يقٚاجـ٘ ٚفٚاد ٚالػ ٚ ٙػؿاكـتِٗ َـٔ نتـم
ٚيٛافّ َؼؿكٚ ١ٝمٖٛا ٚ ،اإليتقاَا

املاػ ١ٜايوظٌٚ ١ٝاإلجتُاع ١ٝناهلؼاٜا
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ٚايٌؼقا
ٚايهؿاؿا

ٚايِـٝاؾٚ ١اؿكـٛم ايالفَـ ١يـ٘ هــعاً ا ٚعـؾـاً اجتُاعٝـاً نايٓـؾٚؿ
 ٚػا ٤ايؼ ٚ ٕٜٛؿٚي اؾٓاٜا

ٚايػـاَا

ٚايِـا٥م .

ٚباطتٌاؿ  :يؿـغ شايــُؤْ١ز علـم ايؿٗـِ ايًػـٚ ٟٛايعــيف ايــُراٚؿٟ
ظاٖـ يف عُ ّٛاإلذتٝاجا

ي٘  ٚيـُٔ ٜع ٍٛب٘ عاػ َٔ ٠غري ؾـم بـ

ٚاجـم

ايٓؿكــٚ ١غــري ٚاج ٗــا َٚ -ــٔ ػ ٕٚؼؼٜــؼ غًٌٛــَِ ١ٝــٝك ، ١ؾالبــؼ ملـٜــؼ
ايتظٌــَ ٍٝــٔ اقاَــ ١ايــؼي ٌٝايٛاُــس عًــ ٢اإلطتٌــاَ يف َٓعــٛؿ املوـــع
اؿهٚ ِٝبًراظ ََرٌ اي رل  -اإلكتثٓا َٔ ٤ايؿا٥ؼ ٠ق ٌ ايتظُٝم ْٚ ، -تهًِ
ؾُٝا ُٜرتٌُ إطتٌاً٘ ُُٔ ْكاط :
 -1ذه ٢يف (َلتُلو ايعـ : ٠ٚد )538 : 9عـٔ بعـض ايؿكٗا(٤قـؼِٖ):
اإل كتوهاٍ يف ن ٕٛاهلؼٚ ١ٜايًٌ ١ايال٥ك

عاٍ املهًـ َٔ املؤْ ١امللتثٓأَ ٠

اـُم ٖٚ ،هؾا َؤْ ١ايلؿـ امل اض ٚاملٓـؼٚت نلـؿـ ايقٜـاؿ ٚ ٠اؿـخ ٚايعُــ٠
املٓؼٚب

ٚ ،مٖٛا َؤْـ ١ايِـٝاؾ ،١بـٌ اكـتعٗـ بعِـِٗ عـؼّ نْٗٛـا َـٔ املؤْـ١

امللتثٓا ٠إال َو ػعـا ٤ايِــٚؿ ٠ايعاػٜـٚ ١إعتٝـاػَٓ ٙـ٘ ٚ .باطتٌـاؿُ ٜ :عٗــ َـٔ
بعض ايؿكٗا ٤يق ّٚايتكتري يف ايٌـف ٚاإلقتٌاؿ عًُ ٢ـٚؿا

ايـُعاي .

ٖٚؾا ؽٌ َٔ َِٗٓ ٍٝغري كٌٍ ًَرٛظ ًَُٛ ٚن ميهٔ اــٚد بـ٘
عٔ إطالم شايـُؤْ١ز ايـُلتثٓا ٠ؾـًٌْٗٛ ٞاٚ ،يؾا ال ٜلعٓا ايـٌُري إي. ٘ٝ
 -2طًــل املتكــؼَٚ ٕٛبعــض املتــأطـ ٜٔشاي ــُؤْ١ز امللــتثٓاَ ٠ــٔ األؿبــاض
ٚايؿٛا٥ؼ يف ؾتاٚاِٖ مما قؼ ٜهوـ عٔ عُ ّٛامللتثٓ ٢يهـٌ َـا ٌٜــؾ٘ املهًــ
اثٓا ٤ايلٓ ١يكِا ٤إذتٝاجات٘ ٚإٕ نإ ٜقٜؼ عًَ ٢تعاؿف ًـؾ٘  ٚعًَ ٢ا ًٜٝل
بوأْ٘ ٚاعت اؿ ٙاإلجتُاع. ٞ
ٚي ٛنإ ايتعَُ ِٝكٌٛػاً هلِ َهٓٓا تٛج ٘ٗٝبتُلـهِٗ بـإطالم ٌْـَٛ
شايـُؤْ١ز ٚإطـاجٗا ق ٌ اـُم ؾإْٗا تعِٓ نًُا ٜهتؿ ٞاملهًـ ب٘ ٌٜٚـؾ٘ يف
كؼٓ إذتٝاجات٘ َـُا َٜحًم ي٘ ايٓؿو ٚايـُر ٛت ٜ ٚؼؾو عٓ٘ ايِـ ٚاملهـ. ٙٚ
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ًٚـض مجو َٔ األٚاطـ (قؼِٖ) باطتٌاَ املؤْ ١امللتثٓا ٠مبا نـإ ال٥كـاً
عاي٘ َٚعتاػَٓٚ ٙاك اً يوأْ٘ َٚكاَـ٘ ٚ ،اؿـل َعٗـِ ؾـإ يؿـغ شايــُؤْ١ز ٚإٕ
اطًكتــ٘ ايٌٓــ َٛاملتكــؼّ تؿٌــًٗٝا  ،يهــٔ ظــاٖـ ايتع ـ ري ٖــ ٛايٌـــف املــايٞ
املتعاؿف يًُهًـ َ ٚثاي٘ ٚعلـم َـا ًٜٝـل بوـأْ٘ اإلجتُـاعُ - ٞـعٚ ١هــؾاً
ُٚٚع٘ ايوظٌ -ٞإؽ ٕشايـُؤْ١ز نلا٥ـ األيؿاظ ايٛاؿػ ٠يف ايكِاٜا ايوـع١ٝ
ٚايٛاقعـــ ١يف َُٛـــٛع اؿهـــِ َ ٚتعًكــ٘  ،ؾٝهـــ ٕٛايعٗـــٛؿ ايعــــيف يًؿعـــ ١يف
(املٌـٚف املتعاؿف يف كؼ اذتٝاجات٘ ٚعٝاي٘ ٚباؿؼ املأيٛف املتعاؿف َٓ٘ َٔٚ
َثاي٘) َٔ ايعكال ٤مما ٜتٓاكم َو هـأِْٗ اإلجتُـاعُ - ٞـعٚ ١هــؾاً ًٜٝٚ -ـل
عاهلِ ايعاػ ٟاملأيٛفٖٚ ،ـؾا َُظتًٔــ املٌـاػٜل -تتؿـاٚ
اؿاال

ٌَـاػٜك٘ بتؿـاٚ

ٚاألهظاَ ٚايتعاؿؾا  -ؾال ٜٓعكؼ يًؿع ١شايـُؤْ١ز إطالم َ ٚعٓ٢

ٚكــٝو ايــؼا٥ـٜ ٠وــٌُ املٌــاؿف ايالَتعاؿؾــٚ ١غــري ايال٥كــ ١بوــأْ٘  ،بــٌ ؽــتٍ
ايٌٓ َٛيف إكـتثٓا ٤طٌـ َٛاملؤْـ ١املتعاؿؾـٚ ١ايال٥كـ ١بوـأْ٘ٚ ،ال ٜٓعكـؼ هلـا
إطالم  ٚال ُٜرـف هلا اإلطالم ٚايلع ٍٚ َٔ ١األَـ .
ٚيــ ٛإكــترهِ ايوــو  ٚاذتُــاٍ عُــ ّٛايًؿعــ ١شايـــُؤْ١ز  ٚغُ ُٛـٗا
ٚإمجاهلا ؾاملـجو عَُٛا

اـُم َ ٚطًكات٘ ايؼاي ١عًٚ ٢جٛت اـُـم يف

نٌ َا ؾاػ ايٓان َٔ قً ٚ ٌٝنثري ٚ ،ؽيو َكتِـ ٢ايكاعـؼ ٠األًـٛي ١ٝاحملككـ١
يف َا إؽا نإ املظٌٍ فُالً َٓٚؿٌالً عٔ ايعاّ  -نُا ؾُٝا مٔ ؾ ٘ٝشاـُم
بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ز ذٝل ٜؼٚؿ َـ املؤْ ١ب

األقـٌ املتـٝكٔ طـٚجـ٘ ٚبـ

األنثـ املوهٛى طـٚج٘ ٖٚ -ـ ٞاملـؤٕ املٌــٚؾ ١فا٥ـؼ ًا عًـَ ٢عتـاػَٚ ٙـا ًٜٝـل
عاي٘ ايعاػ ٚ ٟهأْ٘ االجتُاع -ٞؾريجـو يف ايقا٥ـؼ عـٔ املتـٝكٔ اىل عَُٛـا
اـُم ؾًٝقَ٘ ؽُٝم ايتؿاٚ

 -ايكـؼؿ ايقا٥ـؼ عـٔ املؤْـ ١املتعاؿؾـ ١يـ٘ ايال٥كـ١

بـراي٘ ٚهأْ٘ . -
 ٜٓٚػ ٞاإليتؿا

اىل إ ٖؾا ايـُعٓ ٢ايـظاَ َٜظـتًــ َـٌؼاقـ٘ باطـتـالف
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ذاال

املهًؿ

ٚطًٌٝٛا

هأِْٗ ٚاعت اؿِٖ اإلجتُاع -ٞهـؾاً ُٚع: - ١

قؼ ٜهٌَ ٕٛـف ال٥كاً بوإٔ ذؼٕ َٓاك اً يـراي٘  ٚإعت ـاؿ ٙاإلجتُـاع ٞؾٝهـٕٛ
َؤْت٘ ٜٚلتثٓ ٢يف ذك٘ ٚ ،ال ٜه ٕٛؽاى ايـٌُـف ال٥كـاً عـاٍ َهًــ آطــ ؾـال
ٜهَ ٕٛؤْت٘ بٌ َا ٜقٜؼ عً ٢ذاي٘ كـف ٚت ؾٜـ يف ذك٘ ٚالبؼ َٔ ٕ ُٜظُـم
ايتؿاٚ

ايقا٥ؼ عٔ َتعاؿؾ٘ .
ٚاملترٌٌ اطتٌـاَ املؤْـ ١امللـتثٓا ٠غٌـ َٛاملٌــف ايال٥ـل عايـ٘

ٚاملٓاكم يوأْ٘ ايوظٌ ٚ ٞاعت اؿ ٙاإلجتُاعُ -ٞعٚ ١هـؾاً ٚ ، -ال َٜرلم
يـ٘ َــا فاػ عًـَ ٢عتــاػَٚ ٙـا ال ًٜٝــل بوـأْ٘ ٚ ،قــؼ ٜهـَٓ ٕٛــ٘ إكــاؾاً  ٚت ــؾٜـاً
ٜلتٓهـ عً ٘ٝهـعاً ْ،عِ مـٔ ال ْكٝـؼ نـ ٕٛاملٌــف ُــٚؿ ٠عاػٜـ ، ١يهـٔ يـٛ
ذٌــٌ عٓــؼ ٙتكــتري يف املٌـــف  -ي ظــٌ ْؿلــ٘  ٚألَـــ آطـــــ ؾاقتٌـــ عًــ٢
ايِـٚؿ ٚ ٟػ ٕٚايِـٚؿٚ ٟمل ٌٜـف بايكؼؿ ايال٥ل عاي٘ ٚبايٓر ٛاملٓاكم
يوأْ٘ نإ ايقا٥ؼ َٔ ؿباذ٘ ٚؾٛا٥ؼَ ٙتعًكاً يًظُم يؿـض عؼّ ًـؾ٘ بايؿعٌ
ٚعؼّ ًريٚؿت٘ َؤْ ١ؾعً ١ٝذت ٢تلتثٓ َٔ ٢لم األؿباض ٚايؿٛا٥ؼ ٖٚ ،هـؾا
اؿــاٍ ؾُٝــا يــ ٛتـربع َتــربع بٓؿكتــ٘ ٌَ ٚــاؿف كــؿـ ٚ ٙذحــ٘ ؾــقاػ

ؿباذــ٘

ٚبكٝن ؾٛا٥ؼ ٙيف نٝل٘ ؾاْ٘ هم عً ٘ٝؽُٝم َـامل ٌٜــؾ٘ بايؿعـٌ  -يتكـتري ٚ
تربع  ٚمُٖٛا ٚ . -بتع ري ػم :ظاٖـ ػي١شاـُـم بعـؼ املؤْـ١ز نـ ٕٛاملٓـاط
يف املؤْ ١املظـج َٔ ١ايــبس امللـتثٓاَ ٠ـٔ ايؿا٥ـؼ ٠ايٛاجـم ؽُٝلـٗا ٖـ ٞاملؤْـ١
ايال٥ك ١عاٍ املهًـ املٌـٚؾ ١ؾعالً يف اذتٝاجات٘  ،ال َـا نـإ  ٜٓػـٌٜ ٕ ٞــؾ٘
 ٚؿاػ ًـؾ٘ يٛال ايتكتري  ٚايتربع .
ٚايكؼؿ املتٝكٔ َٔ ػا٥ـ ٠اـاَ (اـُم بعؼ املؤْ ١ايال٥ك ١باؿـاٍ) ٖـَ ٛـا
ٜـت ط بأَٛؿ َعاي املهًـ ٚهؤْ٘ ايؼْٚ ،١ٜٛٝاإلههاٍ يف كـع ١ػا٥ــ ٠اــاَ
ُ ٚـٝك٘ ٚعـؼّ كـعت٘ يًظــريا

ٚاملـربا

َٚـا ٜـــت ط مبعـاػ املهًــ ٚآطـتـ٘ ،

ْٚعكؼ ي٘ ْكط ١بَرل َلتكً ١يهَ ْ٘ٛلهٛتاً عٓ٘ يف نًُاتـِٗ ََ ٖٛٚرٌ اإلبتال٤

ٌٖ تلتثٓ ٢املٌـٚؾا

اـري)323(.......................................... ١ٜ

ي عض األتكٝا ،٤ؾٓك: ٍٛ
ٖ -3ــٌ املٌـــٚؾا

اـريٜــٚ ١املــربا

ايكـبٝــ ١ايقا٥ــؼ ٠عًــَ ٢ــا ًٜٝــل عــاٍ

املهًـــ َٚــا ٜكتِــ ٘ٝهــأْ٘ ٚاعت ــاؿ ٙاإلجتُــاع ٞتُرلــم َــٔ املؤْــٚ ١ال ًٜــقّ
َتظُٝم ايتؿاٚ

َ -ا ٜقٜؼ عًَ ٢كتِـ ٢ذايـ٘ َٚعتـاػٚ ٙهـأْ٘  ّ -ال ؼلـم

َٓٗا ًٜٚقَ٘ ؽُٝم ايتؿـاٚ

؟ ٚال ؾــم يف ايــُُٛٛع ايــُ رٛث بـ

املٓـاؾو

ايكـب ١ٝايعُْ ١َٝٛعري بٓا ٤امللاجؼ  ٚعُاؿ ٠اــات َٓٗا  ٚبٓاَ ٤لتًٛــ ٚ
َلتوـــؿَ ٚ ٢هت ـــَ ٚ ١ؼؿكـــ ٚ ١مٖٛـــا ممـــا ٜٓتؿـــو بـــ٘ عُـــ ّٛايٓـــان ٚبــ
امللتر ا

ايوظٌٚ ١ٝايتع ؼا

ايؾات ١ٝنايٌـؼقا

ٚايقٜـاؿا

 ٚكـؿاؿ اؿـخ

ٚاإلعتُاؿ ٚمٖٛا  ،ؾهٌ ٖؾ ٙاملٌاؿف تٓؼؿد ؼن األعُاٍ اـري ١ٜايـاجرـ١
هـعاً ٚايعا٥ؼ ٠يٌالض آطـ ٠املهًـ َٚعاػ. ٙ
ٖٚــؾا ايـــُُٛٛع ََرــٌ اإلبــتال ٤بــ
اْتوـ

األطٝــاؿ األتكٝــا ٤يف عٌــٛؿْا ايــيت

ؾٗٝـا ايٌـر ٠ٛاإلكـالَٚ ١ٝايـٛع ٞايـؼٜين ٚنثــ

املؤكلـا

اـريٜـ١

ايعُ ١َٝٛايٓاؾعٚ ١بأَٛاٍ طا ١ً٥ت ٓٚ ٢تؤثـل ٚت ـؾٍ يٓؿـو ايٓـان عَُٛـاً ٚ ،مل
وـؿٖا إال بعض ايؿكٗا ٤ايـؾ ٜٔعاًــْاِٖ نايلـٝؼ اؿهـ( ِٝقـؼ )ٙيف َٓٗاجـ٘
ذٝــل إكتوــهٌ يف إذتلــات ايقا٥ــؼ عُــا ًٜٝــل عايــ٘ َــٔ املؤْــ ١امللــتثٓا ٠عٓٗــا
اـُمٚ ،اكتوعـ َٔ اطالم ع اؿ( ٠ايعـ ٠ٚايـٛثكٚ )٢بٓرـ ٛاإلهـاؿ :٠عُـّٛ
ايتؿٌــ ٌٝاملتكــؼّ ٚاكــتٛا ٤األَــٛؿ املعاهــٚ ١ٝاألَــٛؿ األطـٜٚــ ١يف اذتلــات
طٌ َٛايكؼؿ ايال٥ل عاٍ املهًـ َٔ املؤْٚ ١يق ّٚؽُٝم ايتؿاٚ

 -ايكؼؿ

ايقا٥ؼ عُا ًٜٝل عاي٘ ذت ٢يف األَـٛؿ اـريٜـ ١ايعا٥ـؼ ٠يٌـالض آطــ ٠املـؤَٔ ــــ
ٚيعً٘ اكتوعـَ َٔ ٙثً( ١ايعـ )٠ٚاييت تورتى ب

األَٛؿ ايؼْٚ ١ٜٛٝاألطـ،١ٜٚ

ؾـاجو امللتُلو (دٚ ، )539 :9عًُُٜ ٘ٝهٓٓا إكتوعاؿ ْعريَ ٙـٔ ع ـا٥ـ مجـو
َٔ ايؿكٗاَ ٤أثٛؿ ٠يف (اؾٛاٖـ:دٚ )61 -59 : 16بـُثٌ ايكـ ١ٜٓايـُؾنٛؿ. ٠
ٚطايـ كتاؽْا ايـُركل يف َٓٗاج٘  ٚؾت ٢بإٔ ايـٌُـف ايـاجس َُٗا بًؼ
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َٜرتلم َٔ ايـُؤْٚ ١ال لم عً. ٘ٝ
 ٜٓٚػ ٞيٓا ق ٌ عـض اإلكتؼالٍ ٚإكـتٓتاد ايــرل َٓٗـا ٕ ُُْٗـؼ يــُ رل
َواب٘ قؼ ٚقو ايهالّ ؾ ٘ٝب

املتأطـ ٜٔيف (ؾك٘ اؿحـ عً ٢ايلؿ )٘ٝذٝل اْٗـِ

اطتًؿٛا يف إ املٌاؿف اـري ١ٜاملاي ١ٝاييت تًٌس آطـ ٠املهًـ اؽا ناْـن تقٜـؼ
عـٔ َعتـاػَٚ ٙتعاؿؾـ٘ ٚعًـَ ٢ـا ًٜٝــل عايـ٘ ٚهـأْ٘ ٖـٌ ٖـٌَ ٞـؼام (ايلــؿ٘)
املٛجم يًرحــ عًٝـ٘ نُـا ٖـ ٛاؿـاٍ يف املٌـاؿف ايؼْٜٛٝـ ١ايـيت تعـٛػ ملعـاي
املهًـ ذٝل إهتٗـ ب ٕ ِٗٓٝاملٌـف املاي ٞيف فاٍ املعاي بايكؼؿ ايؿا٥ل عً٢
َا ًٜٝل عاي٘ ٜٚكتِ ٘ٝهـأْ٘ ٚإعت ـاؿٖ ٙـ ٛكـؿ٘ ٚت ـؾٜـ ٚإكــاف  ّ ،ال تهـٕٛ
املٌاؿف املاي ١ٝاـريٚ ١ٜاملربا

ايكـب ١ٝايؿا٥ك ١عٔ ٌَاؿؾ٘ املتعاؿؾـٚ ١ايقا٥ـؼ٠

عٔ ايال٥ل عاي٘ ٚايـُٓاكم يوأْ٘ ٚال تُرلم كؿٗاً ٚت ؾٜـاً ٚإكـاؾاً ؟.
ْلــم ايوــٗٝؼ ايثــاْ ٞيف(امللــايو :د  ) 152 : 4يًُوــٗٛؿ عــؼّ إكــتٛا٤
األَٛؿ املعاهٚ ١ٝاألَٛؿ األطـ ْ٘ ٚ ١ٜٚال ٜه ٕٛايٌـف يف اـريا

فا٥ؼاً عُا

ًٜٝل عاي٘ كؿٗاً ْٚ ،لم احملؼث اي رـاْ ٞيف ذؼا٥كـ٘ (د )355: 21اىل تـؾنـ٠
ايعالَ ١طالؾ٘ َ ٕ ٚا فاػ عًَ ٢ا ًٜٝل ب٘ ت ؾٜـ ألْ٘ إتالف يف ايـُاٍ ٚإلطـالم
قٛيــ٘ تعــاىل  :شَٚال َت ِلُــطََٗا نَّــٌٖ ا َي َلِــطٔز (اإلكـــاٚٚ ، )29:٤اؾكــ٘ ًــاذم
اؿؼا٥ل َٚاٍ اي ٘ٝيف اؾٛاٖـ (دٚ : )53 : 26قـاٍ (ٚذٝـل عـؾـن إ املـؼاؿ
يف ايلؿ٘ ٚايـهـؼ عًـ ٢ايعــف ؾكـؼ ٜكـاٍ بتركـل األٜ – ٍٚعـين ايلـؿ٘ – َٓٗـا
بٌـــف مجٝــو املــاٍ يف ٚجــ ٙٛايــرب طٌ ًٛـاً بايٓل ـ  ١اىل بعــض األهــظاَ
ٚاألفَٓـٚ ١األَهٓــٚ ١األذـٛاٍ) ثــِ كــام  -نُـا ٖــ ٛذـاٍ ًــاذم اؿــؼا٥ل -
فُٛع َٔ ١ا ٜا

ايوـٜؿٚ ١ايـٚاٜا

املعٌ ١َٝٛهاٖؼاً عً ٢كتاؿ ٙؾـاجعٗا.

ٚال ْـٜـــؼ ٖٓ -ـــا يف ؾكـــ٘ اـُـــم  -ايٛيـــٛد يف تؿٌـــ ٌٝامل رـــل ٚعــــض
ايـٚاٜا

ٚؼكٝكٗا كٓؼاً ٚػاليٚ ١بٝإ َكتِ ٢اؾُو بٗٓٝا ٚ ،يهٔ ْـٜؼ بٝإ َا

ُٚس يف ايؾٖٔ ايـُتٛاُو بعؼ املـاجعٚ ١ايتأٌَ ايـؼقٝل يف ايــُالذعٖٚ ، ١ـٛ

ٌٖ تلتثٓ ٢املٌـٚؾا

ايتؿٌ ٌٝب

ًٛؿت
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ٜهَ ٖٛ ٕٛؿاػ ايٌٓ َٛيف ايهتات ٚايلٓٚ - ١اإلعتُاػ

عًَ ٢ا ًس كٓؼُٚٚ ٙرن ػاليت٘ ٚ ،ايٌٛؿتإ ُٖا:ــ
األٚىل ً :ـــف تَُــاّ َٛايــ٘ َٚـــُتًهات٘ يف ايٛجــ ٙٛاـريٜــٚ ١ايـــُربا
ايكـب - ١ٝبٓـاَ ٤لـحؼ  ٚجلــ  ٚقٓطــَ ٚ ٠لتًٛــ َ ٚؼؿكـ ٚ ١مٖٛـا -
عٝل ال  ٜك ٢يف ٜؼ ٙه َٔ ٤ٞاملاٍ ٜتكٛ

ب٘ ٖٚ ٛعٝاي٘ ٜ ٚتحـٓ ب٘ ٚ ،قؼ  ٜكٞ

بٝت٘  ٚبعض ثاث٘ َ ٚتعت٘ يهٓ٘  ٜك ٢بعؼ ايٌـف اــريَ ٟعـؼَاً يـٝم يـ٘ َـاٍ
ٌٜـف َٓ٘ عًْ ٢ؿل٘ ٚعٝاي٘ ٖٚ ،ؾا قـّ هـعاً قؼ ْٗن عٓ٘ عؼَ ٠ـٔ ا ٜـا
ٚايـٚاٜا

ذٝل ٕ ٖـؾا ايٓرـَ ٛـٔ ايتٌــف ٌَـؼام ٚاُـس إليكـا ٤ايٝـؼ يف

ايتًٗه ١املٓٗـ ٞعٓـ٘ يف كـٛؿ ٠اي كــ )195( ٠بـٌ ٖـٌَ ٛـؼام جًـ ٞيًٓٗـ ٞشوَال
سطِز اإلكـا ،)29( ٤إؽ إ بؾٍ مجٝو املاٍ يف اــريا
سطْهَا كُلَّ الْ َب ْ
تَ ْب ُ

ٚاملـربا

ٚبكا ٤ايعٝاٍ بػري َاٍ ٌٜـؾ َ٘ٓ ٕٛإذتٝاجاتِٗ ٖ ٛبلـط يًٝـؼ متـاّ اي لـط نُـا
ٖــٌَ ٛــؼام اإلكـــاف ٚاهلل ش ال ُيحِأ ا الْ ُمسْأيِفِ نَز األْعــاّٚ ، 141:قــؼ ٚؿػ يف
َدَأا َِِ وَال
اـرب ايٌـرٝس ) (1امللـؤ ٍٚؾٝـ٘ عـٔ قٛيـ٘ تعـاىل  :ش وَآتُأىا ََََّّأ ُ يَأ ْىحَ َ
ُتسْيِفُىا إِنَّ ُ ال ُيحِ ا الْ ُمسْيِفِ نز اْ٘ نإ ؿجٌ َـٔ األٌْـاؿ يف املؼٜٓـٚ ١يـ٘ ذــث
ٚاؽا ذٌٓ َٛكِ ذٌاػ ٙتٌؼم ب٘ ٚبكٚ ٖٛ ٞعٝاي٘ بػري َـاٍ ؾحعـٌ اهلل ؽيـو
َٓ٘ كـؾاً يف ٖؾ ٙا  ١ٜايٓافي ١ؾٚ ، ٘ٝظاٖـ ايتع ري شال ُيحِ ا الْ ُمسْأيِفِ نَ ز ذـَـ١
ايؿعٌ  -بؾٍ متاّ َاي٘  ٜٚكَ ٢عؼَاً بػري طعاّ ٜتكٛ

ب٘  َٔ ٚغري َاٍ ٜتعٝى

َٓ٘ ٚ ،-يف ًرٝس ايٛيٝؼ بٔ ً ٝس) (2ػالي ١عًً َٔ( ٕ ٢ـف متاّ َاي٘ عٝل
عٝل ال  ٜك ٢ي٘ َاٍ نإ ممٔ ٜــٓػ ػعـاؤِٖ) ُٜٚرتُـٌ قٜٛـاً ػاليتـ٘ عًـ ٢نـ ٕٛايؿعـٌ
َعٌ ١ٝتَر م عٔ ًاذ ٗا اكتحاب ١ايؼعاُُٜٚ ، ٤هٔ تكٜٛـ ١ايؼاليـ ١بِـُ ١ُٝا ٜـا
ايـ ــُتكؼَٚ ١ايـٚاٜـــ ١ايٌـــرٝرٚ ، ١ايعُـــؼ ٠ذٌـــ ٍٛاإلطُٓ٦ـــإ َـــٔ ا ٜـــا
( )1ايٛكا: ٌ٥د: 6ت َٔ - 42ابٛات ايٌؼق : ١ض+3ض+1تَٗٓ 23ا ض. 1
( )1ايٛكا: ٌ٥د: 6ت َٔ - 42ابٛات ايٌؼق : ١ض+1تَٗٓ 23ا ض. 1

َٚـــٔ
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ايٌرٝر ١باؿـًَٚ ١ؼم (ايلـف) ٚ ،ال  ٜعؼ ْعـ ًاذم اؾٛاٖـ (قؼ )ٙيف
املٝــٌ اىل ايترـــ ِٜاىل ٖــؾ ٙايٌــٛؿ ٠ذل ـ ُا ٜعٗـــ َــٔ ع اؿتــ٘ اي ــُتكؼَ..( ١
بٌـف مجٝو املاٍ يف ٚج ٙٛايرب . )...
ايٌٛؿ ٠ايثاْٝـً : ١ــف قلـِ نـ ري َـٔ َٛايـ٘  ٚنثــ ممتًهاتـ٘ يف ايٛجـٙٛ
ايـظري ١ٜايكـبـ َٔ ١ٝػٜ ٕ ٕٚلتٛعم ايٌـف َـُتًهات٘ عٝـل  ٜكـ ٢يـ٘ هـ٤ٞ
َــٔ َٛايــ٘ ٜتعــٝى َٓٗــا ٜ ٚتحـــ بٗــا ٚيــ ٛب عِــٗا ٜٓٚؿــل عًــْ ٢ؿلــ٘ ٚعٝايــ٘
ب عِٗا االطــٚ ،ايــُِٗ ٕ ال  ٜكـ ٢بػـري َـاٍ ٖٚ ،ـؾا طـري ععـ ِٝال ٜٓايـ٘ االٍ
األقً

ٚال َٜظتاؿ ٙاالٍ األنـَ

ممـٔ يـ٘ َكـاّ يف اإلميـإ ٚايعُـٌ ايٌـاه ٖٚـٛ

عٌُ األْ ٝاٚ ٤األًٝٚاٚ ٤األٚيٝا ٤األتكٝـا ٤ايـؾ ٜٔعقؾـٛا عـٔ ايـؼْٝا ٚؿغ ـٛا يف
األطـٚ ٣قؼ ذه ٢اإلَاّ ايٌاػم ( )يف طرب )ً (1رٝس إ اؿلـٔ ايقنـٞ
( )قاكِ ؿبٓـ٘ َٛايـ٘ ٌْــ يـ٘ ٌْٚــ يًؿكــا ٤بـؾهلا يف كـ  ٌٝاهلل ٚ ،قـؼ
نثـ

ا ٜا

ٚايـٚاٜا

ال
يف اؿل عًٝـ٘ ٚايٓـؼت يـ٘ ٚايـؼع ٠ٛايٝـ٘ ؾهـإ عُـ ً

َٓاك ـ اً يهــٌ َــؤَٔ كــًِ هلل بايٛذؼاْٝــٚ ١ايت عٝــ ١اإلمياْٝــٚ ١نــإ إٜثــاؿاً عًــ٢
ؿغ ا

ايٓؿم ق ٛباً هـعاً َٔٚ ،هإٔ نٌ َلًِ ؾعٌ اـري ٚايرب ٚاحمل ـٛت هلل

ٚؿكٛي٘  ،ؾُٝتٓـو إ ٜهـ ٕٛكـؿٗاً  ٚت ـؾٜـاً  ٚإكــاؾاً  ٚذـاَـاً إؽ مل لـؼ يف
األط اؿ َٓعاً عٓ٘ َاػاّ غري َلتٛعم ألَٛاي٘ َٚـُتًهات٘ بٌ

عٓا َٔ ايكــإٓ

ن ِإ َا أَنََُُّْأأأىا لَأ أ ْم ُيسْأ أيِفُىا وَلَأ أمْ يََّْتُأ أيُوا َوكَأأأاهللَ ََأ أ ْنَ َلِأ أ َ َىَامأأأاز
ََر ٛبٝتـــ٘شوَالَّأ أنِي َ
أل الْ َبسْأأ أطِز
ُ َمًْلُىلَأأأأُ إِلَأأأأَ عُنَُِّأأ أ َ وَال تَ ْبسُأأ أطْهَا كُأأأ َّ
جعَأأ ألْ يَأأ أ َْ َ
ايؿـقــــإ 67:شَٚال َت ْ
االكـــاٚ ،29:٤طؿرــن ذاػٜــل ايلــٓ ١يف اي ــرل عًــ ٢ايٌــؼقٚ ،١طريٖــا:
(ايٌؼق ١عٔ ظٗـ غٓ(ٚ )٢اإلٜثـاؿ عًـ ٢ايـٓؿم ٚيـ ٛنـإ بـ٘ طٌاًـٖٚ )١ـٞ
َكٝؼ ٠بعؼّ ًـف تَُاّ املاٍ ٚإال ؾٗ ٛذـاّ مبكتِ ٢األػي ١ايلابك ١يف ايٌـٛؿ٠
( )1ايٛكا: ٌ٥د: 6ت َٔ - 52ابٛات ايٌؼق : ١ض. 1
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األٚىل ٚ ،قـؼ جـا ٤يف طــرب ًـرٝس ايلــٓؼ) (1يف ايهـايف إذتحــاد ايٌـٛؾ ١ٝعًــ٢
خدَا َأأُز
األَــاّ ايٌــاػم ( )بآٜــ ١شوَيُ أثْرِيُوهللَ عَلَأأَ أَنْ ُُسِ أ ِهمْ وَلَ أىْ كَأأاهللَ َِ ِه أمْ َ
اؿوـ  ،9:ؾأْهـ عً ِٗٝاإلَاّ ( )ػعٛتِٗ ايٓان اىل اـــٚد َـٔ َـٛاهلِ
بايتٌؼم عً ٢ايؿكــاْٗ ٕ ٚ ٤ـ ٞاهلل ت ـاؿى ٚتعـاىل ؿلـَٓ ١ـ٘ يًُـؤَٓ

ْعــ ًا

يهٝال ِٜـٚا بأْؿلِٗ ٚعٝاالتِٗ  ،ثِ ػعا اىل اــري ٚاإلْؿـام ايكـبـَ ٞـٔ غـري
اكـــاف  ٚتكــتري  ،ؾـاجــو ٖٚــ ٞؿٚاٜــ ١طًٜٛــَ ١تِــُٓ ١يٌٓــ َٛعؼٜــؼَ ٠ــٔ
ايكـإٓ ٚايلَٓ ١تحؼ ؾٗٝا ُٛٚض ايتؿٌ ٌٝايـُظتاؿ ًٚر ١اإلكتوٗاػ بـُا تكؼّ
َٔ ا ٜا

ٚايـٚاٜا

ايـُلتؼٍ بٗا يف نًُا

ٚ ،يف ُ ٘٥ٛته ٕٛايٌرٝر ١هاٖؼ مجو ب

ايٌَٓٛ

ايك ّٛيف (ؾك٘ اؿحـ) .

ٚاملِٗ بعؼ ُٛٚض ايتؿٌ ٌٝقٌؼ ايتكــت ٚإذهـاّ ايٓٝـ ١ايٌـاؿ ١يف ؾعـٌ
اـري ٚايلع ٞجملاٖؼ ٠ايٓؿم َُٚظايؿٖٛ ١اٖا ذتـ ٢ال ًٜرـغ يف عًُـ٘ ايــظريٟ
غري اهلل ٚذت ٢ال ٜكٌؼ كٛا ٙيف طريات٘ َٚرباتـ٘ ٚإْوـا ٤ايــُؤكلا
ذؾؿاً َٔ ذ ط عًُ٘ ايه ري ٚؾٛا

ايــظري١ٜ

ثٛاب٘ ايعع. ِٝ

ثــِ بعــؼ تَُــاّ ايتُٗٝــؼ ْعــٛػ ي ــُا مــٔ ؾٝــ٘ ٚ ،املظتــاؿ ٖــ ٛذًٝــٚ ١ؿجرــإ
املٌـف اـري ٟايقا٥ؼ عٔ َتعاؿؾ٘ َٚا ًٜٝل عاي٘ اؽا نإ ٜعٛػ يٌالض آطـتـ٘
َٚعــاػٚ ٙمل ٜهــٔ َلــتٛع اً يتُــاّ َٛايــ٘ َ ،ــٔ غــري ؾـــم ب ـ

املٓــاؾو ايكـبٝــ١

ايعُ ١َٝٛنإْواَ ٤لحؼ َ ٚلتًٛـ َ ٚهت َ ٚ ١ؼؿكٚ ١ب

ايـُٓاؾو ايكـبـ١ٝ

ايوظٌ ١ٝنايٌؼقا

ٚاملربا

ٚايٌـف يف األكؿاؿ املٓؼٚب ١يًرخ ٚايعُــٚ ٠ايقٜـاؿ٠

ؾإْٗا اؽا اكتٛع ن تَُاّ َٛاي٘ نإ ذـاَاً َٓٗٝاً عٓ٘ ٚ ،اؽا مل ٜلتٛعم َٛاي٘ ناْـن
طريا

ََر ٛب ١هــعاً ٚعكـالً ٚيٝلـن بلــف ٚال بت ـؾٜـ ٚال بلـؿ٘ ؾترلـم يـ٘ َؤْـ١

ال ًٜقَ٘ تَظُٝلٗا طـاً يهً ْ٘ٛــؾاً ال٥كـ ًا بــراي٘ نُلـًِ َٓٚاكـ اً يوـأْ٘ نُـؤَٔ ٚإٕ

مل ٜهٔ َعتاػ ٚ ٙنإ فا٥ؼاً عً ٘ٝبكؼؿ ؾا٥ل .
( )1ايٛكا: ٌ٥د: 6ت َٔ - 28ابٛات ايٌؼق : ١ض + 8ايهايف د.65 :5
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قؼ ٜكاٍ  :ايٌـف املتعاؿف ايال٥ل بوأْ٘ ٚايـُٛاؾل إلعتٝاػ - ٙيف املٌاؿف
ايؼْٜٛٝــٚ ١األطـٜٚــٌَ - ١ــؼام َتــٝكٔ يًُؤْــ ١ؾٝلــتثٓ ٢ق ــٌ لــم األؿبــاض
ٚايؿٛا٥ؼ ،بُٓٝا املٌاؿف ايالَعتاػ ٚ ٠ايقا٥ؼ ٠عًَ ٢ا ًٜٝل عاي٘ ايعاػٚ ٟهأْ٘
اإلجتُــاع ٞغــري ٚاُــر ١املٌــؼاق ١ٝيًُؤْــ ١ؾــال ٌٜــس إكــتثٓاؤٖا َؤْــ ١ق ــٌ
ايتظُــٝم ،ألٕ َكتِــ ٢ايكاعــؼ ٠عٓــؼ ايوــو ٚػٚؿإ َـــ اـــاَ اجملُــٌ
شاـُم بعؼ املؤْ١ز ب

األقٌ املتٝكٔ ٚبـ

األنثــ املوـهٛى ٖـ ٛايـجـٛع اىل

ايعاّ  ٚاملطًل  :شاـُم يف ايػٓاٚ ِ٥ايؿٛا٥ؼز  ٚشيف نـٌ َـا ؾـاػ ايٓـانز
ٜٚتع

ايعٌُ ب٘ يف ايكؼؿ ايـُوهٛى تَظٌٚ ٌ٘ٝطـٚج٘ عٔ ايعاّ .
ٚؾ: ٘ٝإٕ ٖؾا ايتٛج ٘ٝآ ٕ يف املٌاؿف ايــُـت ط ١بايــُعاي َ ٚـٛؿ ايـؼْٝا،

ٚقؼ تكؼّ تكـ ٘ ٜؾٗٝا ٚ ،ال ٜأت ٞيف ايـٌُاؿف ايـظريٚ ١ٜايـُربا
َاػاّ مل تلتٛعم َٛاي٘ ذلـ ُا تكـؼّ يف ايتُٗٝـؼٚ ،قـؼ تـ

ايكـبـ ١ٝجقَاً
َٓـ٘ إطتٌـاَ

ايٓٗ ٞايوـع ٞبـُا يً ٛـف مجٝو َٛاي٘  ،ؾـإؽا ذـاػ املـؤَٔ عـٔ املٓٗـ ٞعٓـ٘
ًٚـف غايم َٛاي٘  ٚمتاّ ؿبـاض ٖـؾ ٙايلـٓ ١يف املـربا
َاٍ ٜتعٝى َٓ٘ ٚقؼ ٜتحـ ب٘ ٜٚتكٛ

ٚاــريا

ٚبكـ ٞيـ٘

َٔ ؿع٘ ال ٜعؼٓ ٙايعكالٚ ٤األتكٝـا ٤كـؿٗٝاً

ٚال َٜرل  ٕٛعًُ٘ كؿٗاٝ٥اً ،بٌ ٖ ٛطري ٜوهـ عًٜٚ ٘ٝؤجـ يف ا طـ ٠ععُٝاً .
ٚبتع ري ثإُ  :بعؼ إذـاف ََر ٛب ١ٝايٌـف ايـظري - ٟيعؼّ إكتٝعاب٘ َٛايـ٘
 َٚــُتًهات٘ ٚ -بعــؼ َعكٛيٝتٗــا َٚوـــٚعٝتٗا ٚبعــؼ ٕ نــإ هــإٔ امللــًِ عُــٌ
امللــترم ٚاـــري ْٚؿــو ايٓــان تكـب ـاً اىل اهلل ك ـ راْ٘ ٚنــٌ َلــًِ َُرتــاد اىل
ؿُــٛإ اهلل ٚثٛابــ٘ يف ا طـــ ٠نــإ املٌـــف َؤْــ ١قطعـاً ؼلــم يــ٘ ٚال ًٜقَــ٘
ؽُٝلٗا  َٔ ،ػ ٕٚهو ٌٜرس ايـجٛع اىل ايكاعؼ ٠األًٛي. ١ٝ
ْعِ ًـف مجٝو َٛاي٘  -ؿباض ٖؾا ايعاّ َٚا عٓؼ َٔ ٙاألعٛاّ ايلابك-١
عٝل  ٜك ٢بػري َاٍ ٌٜـؾ٘ يف إذتٝاجات٘ ٚتعٝو٘ ٚتعٝى عٝاي٘ ٖؾا ذـاّ َٓٗٞ
عٓــ٘ يف ايهتــات ٚايلــٓٚ ١ال ُُٜهــٔ ٕ ٌٜــري اؿـــاّ املــؾنٛؿ َؤْــٚ ١اؽا إقرتؾــ٘
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ٚبؾٍ تَُاّ َـُتًهات٘ ؾ ُِٔٝلـم ايتؿـاٚ

ٖٚ -ـَ ٛـا ٜقٜـؼ عًـ ٢املٌــف

ايال٥ل عاي٘ َٚ ، -ـو ًــف ايهـثري َـٔ َٛايـ٘ يف ايــُربا

ٚبكـا ٤هـَ ٤ٞـٔ

َٛاي٘ ؾَٗ ٛؤْ ١ال ًٜقَ٘ تَظُٝل٘ َٔ ػ ٕٚهو .
ٚيف َُ : ٘٥ٛا ٌٜـؾ٘ املهًـ يف ََحاٍ إَتثـاٍ األٚاَــ ايوــعٖ ١ٝـَ ٛؤْـ١
َلتثٓا ٠اؽا مل ٜلتٛعم َٛاي٘ ،ؾُٔ ْؾؿ  ٚقلِ  ٚعاٖؼ اهلل  ٚاهرتط عً٢
ْؿلــ٘ ُــُٔ عكــؼ الفّ ٕ ٌٜـــف بعــض ؿبــاض كــٓت٘ نايٌٓـــ يف ٚجــ٘ بـــ
نرتٜٚخ ايوعا٥ـ اؿل ٚ ١ٝٓٝت ًٝؼ األذهاّ ايوـعْ ٚ ١ٝوـ ايهتم اإلكـالَ: ١ٝ
ال يألَــ ايوــعٚ ٞنـإ
إ ًـف بعض َٛاي٘ يف ٚؾـا ٤ايٓـؾؿ ٚمـ ٙٛنـإ ممتـث ً
َثاباً ٚنـإ املٌـ ـٚف َؤْـَ ١لـتثٓاَ ٠ـٔ ايتظُـٝم ٚال هـم عًٝـ٘ ؽُـٝم َـا
ًـؾ٘ ؾعالً ٚهم عً ٘ٝؽُٝم َا بك َٔ ٞؿباذ٘ٚ ،إ عٌ ٢االَـ ايٛجـٛبٞ
بٛؾا ٤ايٓؾؿ ٚمٚ ٙٛمل ٌٜـف ً ٚـف قٌ َـٔ ايٛاجـم ايوــع ٞال ٜلـتثين
َـٔ تــظُٝم ؿباذـ٘ تــُاّ ايــُاٍ ايــُأَٛؿ بٌــؾ٘ بـٌ ٜلـتثين طٌـَ َٛــا
ًـؾ٘ بايؿعٌ -قًٝالً  ٚنثرياً  -ثِ ُٜظُم َا ك ٣ٛاملٌـٚف بايؿعٌ ٚال ٜهؿٞ
إْعكاػ ايٓؾؿ ٚؾعًٚ ١ٝجٛب٘ إلكتثٓا ٤ايكؼؿ املًقّ بٌـؾ٘ َاػاّ قؼ ًـف بعـض
ايـُاٍ ايـُٓؾٚؿ -ال َتُاَ٘  . -ثِ ْ رل :
مؤنة حتصيل الربح :
ايعــاٖـ اْــ٘ ال إهــهاٍ يف إكــتثٓاَ ٤ؤْــ ١اإلكــتثُاؿ ٚاإلتـــحاؿ ٌَٚــاؿف
َترٌ ٌٝايـبس ظُٝـو اهـهاهلا ٌَٚـاػٜكٗا َـٔ غـري تَرؼٜـؼ بــٌُؼام َعـ ،
ؾٝلتثٓ ٢ي٘  :نٌ َا ٌٜـؾ٘ يف إػاؿ ٠تـحاؿت٘ ًٓ ٚاعت٘  ٚفؿاعت٘  ٚمٖٛا َـُا
يــ٘ ػطــٌ يف تَرٌــ ٌٝايـــبس ايــُـجَ ٓٛــٔ عًُــ٘ َلــتُـاً اىل ٕ تثُـــ جٗــٛػٜٚ ٙعٗـــ
ايـبس .

َٗٓٚاَ :ا ٜـػ َٔ ايٓكٍ املاي ٞعً ٢قٚ ١ُٝكا ٌ٥اكرتباذ٘ ٚا

عًُ٘ اؽا

نإ ايـٓكٍ طاؿ٥اً عًٗٝا بؿعٌ إكتظؼاَٗا يف كع ٘ٝيترٌ ٌٝايـبس ٚايؿا٥ؼ ٠نايٓكٍ
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ايطـــاؿ ٤ٟعًـــ ٢األؿض ٚايعـبـــَٚ ١هـــا ٔ٥ايٌـــٓو ٚا

ايقؿاعـــٚ ١اـٝاطـــ١

ٚايٓحـاؿٚ ٠مٖٛـا ممـا ٜلـتعٌُ يػــض اإلكـرتباض ؾـإ ايـٓكٍ جـقَ ٤ـٔ َؤْـ١
ؼٌ ٌٝايـبس تلتثٓ َ٘ٓ ٢ق ٌ ؽُٝل٘ َ ،ثالً  :اؽا اهرت ٣عـب ١إلجاؿتٗـا ْٚكـٌ
ايـنات عًٗٝا َ ٚانًٓٓ ١اع ٚ ١فؿاع ١بثُٔ يؿ ٞػٜٓاؿ ٚعٌُ بٗـا كـٓ ١تاَـ١
ٚؿبس َٓٗا ؿبو َ ١٦ػٜٓاؿ يهٔ ْكٌن قُٝتٗا بؿعٌ إكتظؼاَٗا َا٥يت ػٜٓاؿ بإٔ
ًاؿ قُٝتٗا بعؼ إكتظؼاَٗا كٓ ١يإلكـرتباض يؿـاً ٚثــُإ َ٦ـ ١ػٜٓـاؿ  ،إكـتثٓٝن
(َا٥تا ػٜٓاؿ) ْكٍ املانٓ ٚ ١ايعـبٚ َٔ ١اؿػٖا (اؿبو َ٦ـ ١ػٜٓـاؿ) ؾ ٝكـَ( ٢ا٥تـا
ػٜٓاؿ) ٖ ٞايـبس ايٛاجم ؽُٝل٘ .
ٚباطتٌاؿ :نٌ َا ٌٜـف يف ك  ٌٝؼٌ ٌٝايـبس عـاػٜ ٠لـتثَٓ ٢ـٔ ايــبس
ايٛاجم ؽُٝل٘ ٜٚ ،ؼيٓا عً: ٘ٝ
ٚالً َ :ا اكتعٗـْاَ ٙـٔ َعتـرب ٠اهلُـؼاْ ٞايــُتُِٓ ١يتٛقٝـو ايـُـا()
ايؿٛا٥ؼ ٚاالؿباض ٌَؼاقاً يًُػِٓ ايٛاجم تَظُٝل٘ .
ٚتؤٜــؼٖا ؿٚاٜتــإ  -غــري َعتــرب ٠ايلــٓؼ  : -ؿٚاٜــ ١ايٓٝلــابٛؿ ٟاملتِــُٓ١
إلكتثٓاَ ٤ؤْ ١ايقؿاع ١شٚؽٖم َٓ٘ بل م عُاؿ ٠ايِـٝع ١ثالثـ ٕٛنــاًز)ٚ (1قـؼ
َِا ٙاألَاّ ( )نُا ك ل بٝاْ٘ ٚ ،ؿٚا ١ٜابٔ ٜقٜـؼ) (2ايـيت ٜلـأٍ ؾٗٝـا عـٔ
ايؿا٥ؼ ٠اييت َٖ ٞتعًل اـُم شٚذـث بعؼ ايػـاّز َ ٟـا ٜلـتؿٝؼ ٙاملـقاؿع
اؿاؿث ألؿُ٘ َٚا تثُـ َٔ ٙذ ٛت ٚطِـ ٖٛ ٠ؾا٥ـؼَ ٠تعًكـ ١يًظُـم بعـؼ
اكتثٓا ٤ايػـاَّ ٟ -ـا ٜػـَـ٘ يف كـ  ٌٝؼٌـْ ٌٝـاتخ اؿــث ٚايقؿاعـ ١ــــ ٖٚ .اتـإ
ايـٚاٜتإ َؤٜؼٚ ٠يٝلن ػيـٝالً يكٌـٛؿُٖا كـٓؼ ًا ٚػاليـ ١بًرـاظ عـؼّ عَُُٗٛـا يهـٌ
ؾا٥ؼ ، ٠بُٓٝا ايتٛقٝو ايـَُ ٟٛعترب ايلٓؼ ٚاُس ايؼالي ١عً ٢ايعُ. ّٛ
( )3،1ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض+ 7ض. 2
( :)1ايٛكا : ٌ٥د : 7ت  َٔ 8بٛات َا ٜـحم ؾ ٘ٝاـُم  :ض. 7
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ٚثاْٝاً َ ْ٘ :كتِ ٢ايكاعؼ : ٠ؾاْ٘ ٜتٛقــ ًـؼم (ايؿا٥ـؼ(ٚ )٠املػـِٓ) عًـ٢
اكتثٓاَ ٤ؤْ ١ايترٌٚ ٌٝاإلطـاد َٔ فُٛع ايؿا٥ؼٚ ٠ايـبس امللتثُـ َٔ ػاؿت٘
ًٓ ٚاعت٘  ٚفؿاعت٘  ٚمٖٛا  ،ؾُٔ إتـحـ  ٚفؿع ًٓ ٚو ٚؿبس يــ ػٜٓـاؿ
ٚقؼ ًـف يف ك  ٌٝؼٌَ ً٘ٝأت ٞػٜٓاؿ ال ٜعترب ٙايعكالَ ٤لتؿٝؼاً إال يثُإ َ٦ـ١
ػٜٓاؿ ٚال ٌٜؼم عٓؼِٖ ايـبس ٚايؿا٥ـؼ ٠إال بعـؼ اْكـاَ ٌَـاؿف ؼٌـٚ ً٘ٝال
ولــ  ٕٛفُــٛع ْــاتخ ايــقؿع  ٚاإلػــاؿ  ٚايٌــٓو ؿعــاً بــٌ ٜٓكٌــ ٕٛاملؤْــ١
ٜٚعترب ٕٚايؿا٥ؼَ ٠ا كٛاٖا .
ٚاؿاًٌ َؿـٚغ ١ٝإطـاد َؤْ ١ؼٌ ٌٝايـبس ٚايؿا٥ـؼَ ٠ـٔ فُـٛع ايــبس
ٜٚعؼٓ املػِٓ امللتؿاػ ٖـَ ٛـا كـَ ٣ٛؤْـ ١ؼٌـَ ً٘ٝـٔ ػ ٕٚؾــم بـ
ؼٌ ٌٝايـبس ٚقٌـٖا ،نُا ال ؾـم ب

طـَ ٍٛـؼ٠

ْٛاع ايـُؤَْ ١ـاػاّ ٌَــٚؾاً يف كـ ٌٝ

ؼٌ ٌٝايـبس ٚايؿا٥ـؼ ،٠بـٌ ٚيف تَُـاّ َـٛاؿػ ٚجـٛت اـُـم بـال اطتٌـاَ
ب ــُٛؿػ (ؾاُــٌ املؤْــَ ١ــٔ ايؿٛا٥ــؼ ٚاألؿبــاض) ٚ .بتع ـ ري مشــٌ  :اؽا ًـــف
ال يف كـ  ٌٝؼٌـ ٌٝاملػـِٓ إكـتثين ؽيـو
ايػٛاَ  ٚطايم املعؼٕ  ٚايهٓـق َـا ً
املٌـــف َــٔ املــاٍ املػٓــَ ّٛــٔ ػ ٕٚؾـــم ب ٝــٔ طــَ ٍٛــؼ ٠ايترٌــ-ٌٝنُــا يــٛ
إكتػـم ؼٌ ٌٝاملعـؼٕ كـٓت ٚ -بـ

قٌــ َـؼٓ ٠ايترٌـ ، ٌٝؾهـؾا يـً ٛــف

ال يترـٌ ٌٝؿبس ايـتحاؿ ٚ ٠ايقؿاع ٚ ١ايـٌٓاعٜ ١لتـثين َا ًـؾـ٘
ايـُهًـ َا ً
َٔ ايـبس ايٛاؿػ اي ٚ ٘ٝايؿا٥ؼ ٠اؿاًٌ عًٗٝا َٔ ػ ٕٚؾـم ب
يف َؼ ٠قٌريٚ ٠يف كٓ ١ايٌـف  -نُا يف ايقؿع غاي اً ٚ -ب

ذٌ ٍٛايـبس

ذٌـ ٍٛايــبس يف

َؼٓ ٠طٚ ١ًٜٛبعؼ َِ ٞكٓ ٚ ١نثــ  -نُـا يف ايٌـٓاع ، - ١ؾـإ ايـؼيٚ ٌٝاذـؼ
َ ٖٛٚكتِ ٢ايكاعؼَٚ ٠ؿاػ َعترب ٠اهلُؼاْ ٞاملتُِٓ ١إلكتثٓاَ ٤ؤْـ ١املػـِٓ َـٔ
لم املػِٓ َ ٟ -ػِٓ َ :عؼْاً نإ ّ نٓقاً ّ جٖٛـ ّ ٠ؾا٥ؼ ٠إنتلاب. - ١ٝ
ٖٓٚــا  ٜٓػــ ٞايتعـــض ي ــظٌ َٛؿ ن املــاٍ ايــؾٜ ٟتحـــ بــ٘  ٚا
ايٌ ٓو  ٚايقؿاع ٚ ١ايعٌُ ْعـري ا

ايٓحـاؿٚ ٠اؿٝانـٚ ١ايٓلـاجٚ ١ايقؿاعـ١
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ٚاألعُاٍ ايٝؼٚ ١ٜٚاملٝهاْٝهَٚ ١ٝا وتاج٘ ايتاجـ ملتحـ ٚ ٙملٌٓع٘ َٔ عـبْ ١كٌ
 ٚثــاث  ٚجٗــق ٚ ٠ػٜهــٛؿ ؾٗــٌ تع ـؼٓ َؤْــَ ١لــتثٓاَ ٠ــٔ ايؿا٥ــؼ ٠األٚىل اؽا
إذتاجٗا يعًُ٘  ٚتهل ٘ ٚمل ٜتٝلـ ي٘ غريٖا  ٚمل ٜهٔ املٝلٛؿ ال٥كاً عايـ٘ ٚال
َٓاك اً يوـؾ٘ ؟  ٚمل ٜهٔ عٓؼ ٙؿ ن َاٍ آطــ ٜتحــ بـ٘  ٚمل ٜهـٔ عٓـؼ ٙآيـ١
عٌُ ٌَٓ ٚو ٜتهلم ب٘ ٜٚتعٝى َٔ ؿباذ٘ ٚؾٛا٥ـؼ ٙ؟ٚ .بتعـ ري كتٌــ :اؽا
ذٌٌ عً ٢ؿبس  ٚؾا٥ؼٖ ٚ ٠ؼ ١ٜططريَ ٚ ٠رياث غري قتلم َثالً ٚمل ٜهـٔ
عٓؼ ٙؿ ن َاٍ ٓ ٜتحـ ب٘ ٚال آي ١عُـٌ ٜتعـٝى َـٔ ٚاؿػٖـا ٚناْـن بكـؼؿ َؤْـ١
َعاي كُُٜٓ ٌٖ ١هٓ٘ اعت اؿٖا َؤْ ١ال تُظُم ّ ال ؟ ٖؾا َا ٚقـو ؾٝـ٘ ايهـالّ
ٚاـٌاّٚ ،تعؼػ

ؾ ٘ٝاإلذتُاال

ٚايؿتا ٖٞٚ ، ٣ٚثالث: ١

ٚ -1جـٛت إطـــاد لـم ايؿا٥ــؼ ٠ايٛاًــً ١ايٝـ٘ َطًكـاً ثـِ هعــٌ اي ــاقٞ
ؿ ن َاٍ ػاؿ ٚ ٠آي ١عٌُ  ٚفؿع ًٓ ٚاع. ١
 -2عؼّ ٚجٛت إطـاد لـم ايؿا٥ـؼَ ٠طًكـاً ٚإَهـإ جعًـٗا ؿ ن َـاٍ
اػاؿ ًٓ ٚاع ٚ ١هـاٚ ٤ك ١ًٝعٌُ  ٚآي ١فؿع .
 -3ايتؿٌ ٌٝيف ؿ ن ايـُاٍ ايـظاُو يًتظُٝم بـ

َـا نـإ بكـؼؿُ َلـاُٚ

يـُؤَْ ١عاي كْٓ ٚ ١كٍ َٔ َؤْت٘ ؾال ىُم ٚهعً٘ ؿ ن َاٍ  ٚآي ١عُـٌ
ٚب

َا نإ فٜؼ قؼؿاً ؾٝلتثين قؼؿ َؤْ ١كٓٚ ١ىُم ايقا٥ؼ .
ٚيعٌ ٚج٘ األ : ٍٚعؼّ إذـاف اْط ام املؤْ ١عً ٘ٝذت ٢تلتثَٓ ٢ـٔ لـم

األؿباض بًراظ عؼّ نَ ْ٘ٛؤٌَْ ١ــٚؾ ١يف َعـاي املهًــ ْ -ؿلـ٘  ٚعٝايـ٘ -
ٚاْـُا َٖ ٞؤْ ١عٌُ ٚٚك ١ًٝؼٌ ٌٝايـبس ٚايؿا٥ؼٚ ٠مل تٌـف ؾعالً بٌ ت ك٢
بـراهلا .
ٚيعٌ ٚج٘ ايثاْ : ٞإػعاً ٤ؼم شايـُؤْ١ز عً ٢تَُـاّ َـا َٜرتاجـ٘ تهلـ ٘
َٔ ؿ ن َاٍ تٔحاؿ ٚ ٠ا

عٌُ  ٚفؿاعٌَٓ ٚ ١و ٚ ،قؼ إكـتثٓ ٢ايــُوـٓع

َٔ لم ايـُػِٓ َؤْ ١تَرٌ ٌٝايـبس ٚايـُػِٓ ٖ ،ؾا .
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ٚايتركٝل ق ٠ٛايتؿٌ: ٌٝ
ٚالً -إ ايـُؤْ ١ايـُلتثٓا َٔ ٠األؿباض ٚايؿٛا٥ـؼ ق ـٌ ؽُٝلـٗا ٖـَ ٞوـتل
ًــٛي ٞظــاٖـ يف ؾعًٝــ ١ايتًـ م بايــُ ؼ ػ ٕٚايــُٓكِ ٞعٓــ٘ ايتًـ م ،ؾٝهــٕٛ
يؿعٗا ظـاٖـاً يف ايــٌُـٚف ؾعـالً يف تَرٌـ ٌٝايــبس ٚايــُػِٓ نلـا٥ـ األيؿـاظ
ٚايعٓــــا ٜٔٚايـــــُأطٛؽ ٠يف َُٛــــٛع ايــ ــرهِ َ ٚتعًكــــ٘ ٜهــــ ٕٛظــــاٖـاً يف
ايؿعًٝـــ ٚ ١ايتركـــل ايؿعًـــٚ ٞاملؿــــٚض نـــ ٕٛؿ ن املـــاٍ  ٚاال

ايعُـــٌ ٚ

ال ٚمل تتًـــ ٚمل تــٓكٍ قُٝتٗــا ذتــ٢
َْرُٖٛــ ا باقٝــ ١عاهلــا مل تٌـــف ؾعــ ً
تُلــتثَٓ ٢ــٔ األؿبــاض ٚايؿٛا٥ــؼ ق ــٌ تَظُٝلــٗا ،ؾٌٝــس ايكــ ٍٛبعــؼّ إكــتثٓا٤
ؿ ن املاٍ ٚا

ايعٌُ ٚمُٖٛا .

ٚثاْٝاً -إٕ ايـُرتاد اىل ؿ ن َاٍ ٜتحـ ب٘  ٚآي ١عٌُ ٌٜٓو ٜ ٚعٌُ بٗـا
ٚقؼ إكتؿاػ ؿبـراً  ٚجا٥ق ٚ ٠مُٖٛا بكؼؿ َؤَْ ١عاه٘ يلـٓ ٚ ١انثــ جـاف يـ٘
ٕ ٜعقٍ قؼؿ َؤَْ ١عاه٘ يلٓ ١اؽا نإ قتاجاً يف َعاه٘ ايٚ ٘ٝمل ٜهٔ عٓؼَٔ ٙ
مي ْ٘ٛملعاه٘ ،ثِ هعٌ ٖـؾا ايكـؼؿ املعـق ٍٚؿ ن َـاٍ ٜتحــ بـ٘  ٚآيـ ١عُـٌ ٚ
فؿاعًٓ ٚ ١اع ١تؼؿٓ عً ٘ٝايـبس َٜٝٛاً  ٚاك ٛعٝاً  ٚهـٗـٜاً ٜأطـؾ َٓـ٘ َعاهـ٘
َٜٛاً ؾَٛٝاً ٜ ٚلتؼ ٜٔملعاه٘ ثِ ملا تثُـ فؿاعت٘ ًٓ ٚاعت٘  ٚػاؿت٘ ٜؿَ َ٘ٓ ٞا
إكتؼإ يـُؤْت٘ .
ٖ َٔٚـؾا اي ٝـإ ٜتٛجـ٘ تَظٌٌٝـٓا جـٛاف اتــظاؽ َؤْـَ ١عاهـ٘ يلـٓ ٕ١ؿ ن
َــاٍ  ٚآيــ ١عُــٌ  ٚػا ٠فؿاعــ ١غٌــَ َٛــٔ نــإ َُرتاج ـاً اىل ؿ ن َــاٍ
َْ ٚر ٙٛيٝعُـٌ بـ٘ عٝـل ال ٜهـ ٕٛيـ٘ ؾـا٥ض َـايٚ ٞال َتـربع بــُؤْت٘ ؾٝتٛقــ
َعاه٘ ٚعٝايـ٘ عًـً ٢ــف ٖـؾا ايكـؼؿ َـٔ ايــبس  ٚايؿا٥ـؼ ٠يــُعاه٘ ؾٝعقيـ٘
ثِ ٜورت ٟب٘ بِـاع ٚ ١آيـ ١عُـٌ  ٚػا ٠فؿع ٜٚتكـٛ
ه٦ٝاً ؾو٦ٝاً .

َـٔ ٚاؿػٖـا  ٚؿباذٗـا
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َٓٚــ٘ ٜتـ

ٕ َــٔ نــإ هــؼ َعاهــ٘  -يــ٘ ٚيعٝايــ٘ٚ -علــم ايال٥ــل عايــ٘

ٚهأْ٘ ٚ-ي ٛيتربع َتربع  ٚتٛاؿػ ؾٛا٥ؼ َتًًٌٜ -١قَ٘ ؽُـٝم ايؿا٥ـؼٚ ٠ايــبس
اي ايؼ اي ٘ٝألْٗا بتُاَٗا فا٥ؼ ٠عٔ ذاجت٘ َٚؤْت٘ ٚال َٜرلٓ ي٘ اكتثٓا ٤قـؼؿ َؤْـ١
كٓ ١ملعاه٘ ذتٜ ٢تظؾٖا ؿ ن َاٍ ػاؿٚ ٚ ٠ك ١ًٝعٌُ  ٚآيـ ١اكـرتباض نُـٔ
ؿاػ ايتٛكــو يف تهلــ ات٘  ٚطًــم املقٜــؼ َــٔ ايـــبس  ٚايؿـــاؿ َــٔ اـُــم
بإكتثٓا ٤قؼؿ َؤْت٘ يلٓ. ١
ٚبا طتٌاؿ َ :اػاّ قاػؿاً عً ٢ايتعٝى ٖـٚ ٛعٝايـ٘ بٛكـ ١ًٝتػٓٝـ٘ عُـا جـاٙ٤
َٔ ايؿا٥ؼ ٚ ٠ايـبس مل ٜهٔ َُرتاجاً اىل اكتثٓاَ ٤ؤَْ ١عاي كٓ ١ذتٜ ٢لتثٓٗٝا
ٜٚتحٓـــ ٜ ٚعُــٌ بــ٘ ٜٚتعــٝى َــٔ ٚاؿػاتــ٘ بــٌ ًٜقَــ٘ تَظُــٝم ايـــبس ٚايؿا٥ــؼ٠
اي ايػ ١ايٜٚ ٘ٝتٌـف يف اي ك ١ٝبـُا ٜوا . ٤ثِ ْ رل :
وقت تعلق الـخنس ووجوب إخراجى :
ك ل إكتعـاض ٌْ َٛشايـظُم بعؼ ايـُؤْ١ز ٚمل ٜتركـل َٓٗـا ؿٚاٜـ١
َطًك ١توٌُ ْٛع ٞاملؤَْ - ١ؤْـ ١ؼٌـ ٌٝايــبس َٚؤْـ ١املعـاي يلـٓٚ ، - ١اامـا
َتركل إ بعض ايٌٓ َٛظاٖـ بايكـ ١ٜٓيف َؤْ ١ؼٌ ٌٝايـبسٚ ،ايعُـؼَٗٓ ٠ـا
َعتــرب (39) ٠اهلُــؼاْ ٞاي ــُتُِٓ ١يتٛقٝــو ايـُــا()شاـُــم بعــؼ املؤْــ١ز،
ٚبعِٗا ظاٖـ بايكـٜٓـ ١يف َؤْـ ١ايــُعاي ٚايعُـؼَ ٠عتـرب (41) ٠ايــُٗؼاْٞشعًٝـ٘
ايـظُم بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘زٚقؼ تكؼّ تَركٝل تؿٌ ًٞٝيف ٖؾ ٙايٌٓ.َٛ
ٜٚـُهٔ ٕ ٜلتؿاػ َٔ ََحُٛع ايٌٓ َٛايوـع - ١ٝنتاباً ٚكٓٚ - ١جـٛػ ذهُـ
يف اـُم  :ذهِ ُٚع ٖٛ ٞتعًل اـُم باألعٝإ املايٚ ١ٝث ٛت٘ ؾٗٝا ٚذهِ تهًٝؿـٞ
ٖــٚ ٛجــٛت إطـــاد اي ــظُم ٚيــق ّٚػا٥ــ٘ اىل َلــتركٚ ، ٘ٝقــؼ ت ــكٓٝؼ اي ــرهُإ ٚ
اذؼُٖا بإكتثٓا ٤ايـٌُـٚف َٔ ايؿا٥ؼ ٠يف َؤْ ١ايـُعاي يلٓ ١عٔ ايتظُٝم .
( )39ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 12ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض2
( )41ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض4
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ٚايعاٖـ إ يهٌ َٔ اؿهُ

فَاْـ ًا َعٓٝـ ًا ِٜـاف ايٝـ٘ ٜٓٚلـم يـ٘  ،ذٝـل

تلامل األًرات  -يف طٌ َٛاألؿباض ٚايؿٛا٥ؼ  -عًـ ٢جـٛاف تـأطري األػا٤
عٔ ظٗٛؿ ايــبس اىل كـٓ ١ؾـأَهٔ إطـتالف فَـإ اؿهُـ

َ ٚهـٔ إؼاػُٖـا،

ٚاإلعت ــاؿ يعــاٖـ ايــؼي ، ٌٝبُٓٝــا يف غــري ايؿٛا٥ــؼ ال طــالف ٚال إط ــتالف ب ـ
فَاْ ٞتعًل ايـظُم بٗا ٚٚجٛت إطـاج٘  :ؾإؽا ظٗـ ي٘ ايــُعؼٕ  ٚايهٓـق ٚ
ذٌــٌ عًــ ٢اي ــحٖٛـ ٠ب ـايػ َٛتعًــل اي ــظُم باي ــُػٓٚٚ ّٛجــم إطـاجــ٘
ؾـٛؿاً  ٚػاؤ ٙاىل َلـترك ، ٘ٝيهــٔ يف اؿبـاض ايــُهاكم ( ايؿٛا٥ـؼ اإلنتلــاب)١ٝ
ٚايؿٛا٥ؼ ايـُحاْ ١ٝطٌ ١ًٝٛذهُ ١ٝيطؿ َٔ ١ٝايـُوـع ايًطٝـ قِن بتوـٜو
جٛاف ايتأطري يلٓ ١ؾأَهٔ تعؼػ فَاْ ٞاؿهُ

 -إطتالؾـاً  ٚإؼـاػاً  -ؾُـا ٖـٛ

فَ إ تعًل اـُم باألؿباض ٚايؿٛا٥ؼ ؟ َٚا ٖ ٛفَإ ٚجـٛت إطـاجـ٘ ٚاػا٥ـ٘
اىل َلترك ٚ ٘ٝؿباب٘ ؟ ؾ ٘ٝإذتُاال

 ٚقٛاٍ :

األ ٍٚ : ٍٚظٗٛؿ ايـبس ٚايؿا٥ؼ ٖٛ ٠فَإ تعًـل اـُـم ٚث ٛتـ٘ ؾٗٝـا
ُٚٚع٘ عًٗٝا  ٖٛٚ ،بع ٘ٓٝفَإ ٚجٛت األػاَٛ ٤كعاً ممتؼاً اىل َِ ٞكَٓ ١ـٔ
ػ ٕٚإيــقاّ بــاإلطـاد ؾــٛؿاً ؾُٝهٓــ٘ تــأطري اإلطـــاد اىل كــٓ ١ؼٛطــاً يًُؤْــ١
إل ذتُاٍ اْٗا قؼ تقٜؼ ٚقؼ تٓكٍ عُا ٜتٛقع٘ املهًـ  ٍٚظٗـٛؿ ايــبس ٚميهٓـ٘
تكؼ ِٜاإلطـاد ٚاألػا ٤ذ

ظٗٛؿ ايـبس بعؼ اكتثٓا ٤املؤْ ١املتٛقع ١يلٓٚ ، ١اؽا

تــأطـ يف اإلطـــاد اىل َٓتٗــ ٢ايلــًٓ ١ــاؿ ٚجــٛت اػا ٤اـُــم اىل َلــترك٘ٝ
ؾٛؿٜاً َِٝكاً وـّ َع٘ ايتٛاْٚ ٞايتـأطـ ٖٚ ،ـؾا اإلذتُـاٍ يعًـ٘ ايــُوٗٛؿ بـ
ايؿكٗا ٖٛٚ ٤ايـُك  ٍٛايـٌُٓٛؿ عٓؼْا بايؼي. ٌٝ
ايثاْ : ٞآطـ ايلٓ ١اـُلٖ ١ٝـ ٛفَـإ تعًـل اـُـم ٚث ٛتـ٘ يف ايؿٛا٥ـؼ
ُٚٚــع٘ هـــعاً عًٗٝــا ٖٚ ،ــ ٛفَــإ ٚجــٛت األػاٚ ٤اإلطـــاد ٖٚ ،ــؾا املكــاٍ
َٓلٛت اىل ابٔ اػؿٜم يف كـا٥ـٚ ٙوه ٢عٓ٘ ظٗٛؿ ع اؿت٘ يف ْل  ١املكـاٍ اىل
األًرات َـُا ٜٛذ ٞبوٗـ ٠ايؿتٝا ب٘ ق ٌ ابٔ اػؿٜم ٚيف عٌــٚ ، ٙقـؼ طـؾ
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ب٘ بعض جال ٤املعاًـٜٚ ، (41)ٜٔعٗــ َـٔ تكـٜــ عـل ًـ ٍٛاكـتاؽْا إيتقاَـ٘
ؾـٚ ٞاَ ٌ٥ـ ٙقاٍ ( :تعًل ايـظُم بايـبس بعؼ َِ ٞايلٓ ٖٛ ١ايعاٖـ )). (42
اإلذتُاٍ ايثايل إ ٜهٚ ٕٛقن تعًل اـُـم ُٚٚـع٘ عًـ ٢ايؿٛا٥ـؼ ذـ
ظٗــٛؿ ايـــبس ٚذٌــ ٍٛايؿا٥ــؼ ٠يف ايٝــؼ ٜ ٕ ٚ ،هــٚ ٕٛقــن ٚجــٛت اإلطـــاد
ٚاألػآَ ٤تٗ ٢ايلٓ ١اـُل ١ٝعٝل ال َٜحم اإلطـاد ق ًٗا ْعري ايؼ ٜٔاملؤجـٌ
ذٝل ال َٜحم ػاؤ ٙق ٌ ذً ٍٛاألجٌ املع

يقَإ َع

َو ن ٕٛايـؼ ٜٔثابتـاً

يف ؽَ ١املؼ ٜٔفَٔ اإلكتؼاْ. ١
ٚيتركٝل األَـ َٜرلٔ بٓا ٕ ْتهًِ يف َـذًت  ْ ،ؼ يف املـذً ١األٚىل:
زمان تعلق الـخنس :
ٜعٗـ َٔ بعض ايٌٓ َٛاملتٌؼ ١ٜي ٝإ ُٚو اـُم ٚث ٛتـ٘ عًـ ٢ناٖـٌ
ايع ؼ  ٜٚؼ ٕ ٚفَإ ايتعًل ٚايُٛو ٖ ٍٚ ٛظٗٛؿ ايــبس ٚذٌـ ٍٛايؿا٥ـؼ: ٠
ن
ْعري األًٌ ايتوـٜع ٞايععٚ ِٝايٍٓ ايكـآْ ٞاؿه ِٝشوَاعْلَمُىا أَنَّمَا غَنِمْأ ُتمْ مِأ ْ
َهلل لِلَّ ِ خُ ُمسَ ُزاألْؿاٍٚ، 41:قؼ ذككٓا ؾُٝا ََِ : ٢عٓ ٢ايػُِٓ  ْ٘ ٚايؿٛف
شَيْءٍ فَ َّ
بايوٚ ٤ٞايعؿـ ب٘ ٚايٓ ٌٝي٘ ٖٚ ،ـَ ٛعٓـ ٢عـاّ َٓط ـل عًـ ٢ايؿا٥ـؼ ٠اإلنتلـاب١ٝ
عًــ ٢اجملاْٝــ ١ناْط اقٗــا عًــَ ٢ػــِٓ اؿـــت ٚ ،ظــاٖـ ا ٜــ– ١بٓــا ّ٤عًــ ٢عُــّٛ
املُٛٛع  ٖٛ -ث ٛ

اـُم هلل يف نٌ غِٓ ٚؾا٥ـؼَ ٠ايٝـٚ ١تعًكـ٘ بـاملػِٓ ٟ -

َػِٓ وٌٌ عً ٘ٝاملهًـ  -ذ
ٜلأٍ ؾٗٝا

اؿٌ ٍٛعًٚ ٘ٝايعؿـ ب٘ ْٚ ،عـري املٛثكـ ١ايـيت

اع٘ َٔ اإلَاّ ايهاظِ ( )عٔ اـُـم ٚجٛابـ٘ :شيف نـٌ َـا

ؾاػ ايٓان َٔ قً ٚ ٌٝنثريز)ٚ (43ظاٖـٖا ث ٛ
ُٚٚع٘ عً ٘ٝذ

اـُم ٚتعًك٘ باملاٍ امللـتؿاػ

َا ؾاػٖا ٚذًٌن بايؿعٌ يف ٜـؼُٜٚ ، ٙرتُـٌ ػاليـ ١املهات ـ١

( )41املـتك ٢هـض ايعـ ٠ٚايٛثك ٢نتات اـُم َ. 215
( ٌَ )42اض األً: ٍٛد.511 :2
( )43ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض. 6
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ايلــا٥ـ) ٚؾٗٝـا

املعترب (44) ٠عًٖ ٢ـؾا األَــ اِٜـاً ٖٚـَ ٞـٜٚـ ١يف (َلـتطـؾا

ٜلأٍ عٔ اهلؼ ١ٜايعع ٌٖ( ١ُٝعً ٘ٝؾ ٘ٝلم) ٚنإٔ بـا بٌـري ايــاْ ٟٚـاظـ
اىل ٚجٛت اـُم ٚث ٛت٘ عً ٢عٗؼ ٠املهًـ ٚقؼ جاب٘ (: )شايـظُم يف
ؽيوز ٚمل ٜأ ( )بهًُ( ١عً )٘ٝايٛاؿػ ٠يف ايلؤاٍ ٚقؼ ت )(٢بـرـف
شيفز ٜٚكـت ٕ ٜه ٕٛايـُـاػ بٝإ ُٚو اـُم ٚث ٛت٘ يف اهلؼ. ١ٜ
ٚاؿاًٌ تعاُؼ ايٌٓ

-ا ٜـٚ ١املٛثكـ -١عًـ ٢إث ـا

ايتعًـل  ٍٚظٗـٛؿ

ايؿا٥ؼٚ ٠ؼكل ايػـَِٓ ،ؤٜـؼاً باملهات ـٚ .١يف ُـ : ٘٥ٛوتـاد ؿؾـو ايٝـؼ عـٔ ٖـؾا
ايعاٖـ اىل ػالي ١ػي ٌٝقًٌٜ ٣ٛس يًره ١َٛعً ٢ػاليٖ ١ؾ ٙايٌٓ. َٛ
ٚايعاٖـ اْ٘ ال ٜٛجؼ ػي ٌٝيـُكاٍ ابٔ اػؿٜم إال ايـٚا ١ٜايـُعترب (45) ٠اييت
جعًنشاـُم بعؼ َؤْت٘ َٚؤْ ١عٝاي٘ز بتكـٜم :إٕ ٖؾا ايٍٓ َْٚر ٙٛظـاٖـ
يف ث ٛ

اـُم بعؼ ًـف ايـُؤْ ١يف ايـُعاي كٓ ١ناًَ َٔٚ ،١ايٛاُس عؼّ

َعـؾ ١قؼؿٖا تَركٝكـاً ٚبايؿعـٌ ق ـٌ َِـ ٞايعـاّ ٚتَُـاّ ايٌــف يف إذتٝاجـا
ْؿل٘ ٚعٝاي٘ ؾـٝـتـركل قـؼؿٖا ٚاقـعـاً ٚ ،ذٓٝـ٦ؾ ٜكـتِ ٞايـٓـٍ ٕ ٜـهٚ ٕٛقـن
تعًل ايــظُم -ايــُحع ٍٛبعـؼ املؤْـَٓ - ١تٗـ ٢ايلـٓ ١اـُلـٚ ١ٝؼكـل ًــف
ال ذانُـ ًا عًـ ٢ايعٗـٛؿ األٚيـ ٞيًـٍٓ ايكـآْـٚ ٞاؿـؼٜث ٞيف
املؤْٜٚ ١هـ ٕٛػيـً ٝ
تعًل اـُـم عٓـؼ ؼكـل ايؿا٥ـؼٚ ٠ظٗـٛؿ ايــبس ٖٚ .ـؾا ايتكـٜـم اإلكـتؼاليٞ
ٚاُس اإلبتٓا ٤عً ٢إؿاػ( ٠اي عؼ ١ٜايقَاْ َٔ )١ٝايٍٓ شاـُم بعؼ َؤْت٘ز.
ٚقؼ ْٛقى ؾ ٘ٝبعؼّ ًٛٚض ايٍٓ ٚعؼّ ظٗـٛؿ ٙيف إؿاػ ٠ايتـأطـ ايقَـاْٞ
اؽ ال تٛجـؼ قـٜٓـٚ ١اُــر ١ايؼاليـ ١عًٝــ٘  ،بـٌ ٜوــهٌ ايتقاَـ٘ َــٔ جٗـ ١تـتــم
يٛافّ باطً ١عً ٢إؿاػ ٠اي عؼ ١ٜايقَاْ -١ٝبـُعٓ ٢اْ٘ ال ميهٔ ايتقاَٗا ؾكٗٝاً :
ٚالً  :إٕ َـكتـِ ٢ايـ عؼ ١ٜايقَاْ ٕ ١ٝايـُهًـ بعؼ َِ ٞايلٓ ١ايـظُل١ٝ
( )44ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض+ 4ض+ 3ض + 1ض.2
( )45ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض.2+1+3+4
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ٚإكتتُاّ ًـف َؤْ ١ايـُعاي ًٜقَ٘ ؽُٝم متاّ ايــبس ٚايؿا٥ـؼ ٠اي ايػـ ١ايٝـ٘
ذٝل ٜتركل ذ٦ٓٝؾ (ؽُٝم ايؿا٥ؼ ٠يف ايقَإ املتأطـ عٔ املؤْـ ، )١إؽ ال ػاليـ١
 َو ايتقاّ اي عؼ ١ٜايقَاْ - ١ٝعً ٢اكتثٓا ٤املؤْـَ ١ـٔ ايــبس َـو ظٗـٛؿ بعـضايٌٓ -َٛنا ٚ ١ٜاملٛثك - ١يف تعًل اـُم باألؿباض ٚايؿٛا٥ؼ  ٟبتُاَٗا .
ٚثاْٝاً  :إٕ َكتِ ٢اي عؼ ١ٜايقَاْٚ ١ٝالفَٗا تعًل اـُم بعؼ َؤْ ١املعـاي
كٓٚ ١عؼّ ث ٛت٘ يف ايؿٛا٥ؼ ق ٌ اْتٗا ٤ايلٓ ،١ذٝل ٕ املؤْـ ١ظـاٖـ ٠يف ايؿعًٝـ١
َُ ٖٞٚرؼػ ٠بلٓٚ ١ال ٜعـف ؼككٗـا ؾعـالً  ٚال تهـ ٕٛؾعًٝـ ١إال بايٌــف كـٓ١
تاَٜٚ ١تأطـ اـُم عٓٗا فَاْاً ،ؾًٝقّ إ ال ٜه ٕٛايـظُم َتعًكاً بايؿٛا٥ؼ ق ٌ
َِــ ٞايلــٓٚ ١ايٌـــف يف املؤْــ ١ثٓاٖ٤ــا ٜٚ ،رتتــم عًٝــ٘  ٕ :هــٛف يًُهًـــ
إتالف ؿباذ٘ ثٓـا ٤ايلـٓ ١ق ـٌ إْتٗاٖ٤ـا  -بـإذـام  ٖ ٚـ ١غـري ال٥كـ ١بوـأْ٘ ٚ
َْرُٖٛا ٖٚ ، -ؾا الفّْ ال ٜتٛقو إيتقاَ٘ ؾكٗٝاً َٔ ذؼ .
ٚثايثاً  :إٕ ًرٝر ١ابٔ َٗقٜاؿشعً ٘ٝاـُم بعؼ َؤْت٘)(46ز ؾإْٗا ٚاُر١
ايؼالي ١عً ٢اي عؼٜـ ١ايـت ٝـ ١ػ ٕٚايقَاْٝـ ١ذٝـل كـأٍ األَـاّ اهلـاػ: )( ٟ
(هم عً ٢ايِٝاع اـُم بعؼ املؤَْ :١ؤْ ١ايِـٝعٚ ١طـاجٗـا ال َؤْـ ١ايـجـٌ
ٚعٝايــ٘) ٚنتــم ( )يــ٘  :شعًٝــ٘ اـُــم بعــؼ َؤْتــ٘ َٚؤْــ ١عٝايــ٘ ٚطـــاد
ايلًطإز ٜٚعٗـ َٓٗا ٕ َؤْ ١ايِٝع ١قطع ١ٝاإلكـتثٓا ٤يـٝم ؾٗٝـا هـو ؾلـأٍ
عٔ َؤْ ١املعاي ٚطـٚجٗا عٔ اإلكتثٓا ٤ؾهتم ي٘ بإكتثٓاٖ٤ا  ،مما ٜهوـ عٔ
إَِا ٤ؾُِٗٗ إلكـتثٓاَ ٤ؤْـ ١ايِـٝعٚ ،١ذ٦ٓٝـؾ اؽا ؾُٗٓـا اكـتثٓاَ ٤ؤْـ ١ايِـٝع١
ٖٚـ ٞيف فَــإُ َــاضُ عــاػ ٠عًــ ٢ظٗــٛؿ ايثُـــٚ ٠ايؿا٥ــؼَُٛ - ٠ــٛع اـُــم-
ٜتِس إَتٓاع إؿاػ ٠اي عؼ ١ٜايقَاْٜٚ ١ٝتع

لًٗا عً ٢اي عؼ ١ٜايـتـ ـ. ١ٝ

ٖٓ َٔٚا ٜتعؾؿ ايتقاّ ؾِٗ (اي عؼ ١ٜايقَاْ َٔ )١ٝط اؿشايـظُم بعؼ املؤْ١ز
( )46ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ : 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم :ض. 4
( )47ايٛكا : ٌ٥د : 6ت َٔ 8ابٛات َا هم ؾ ٘ٝاـُم ض. 4
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فاذا ضًُٓا ظٗٛز ايبعد ١ٜيف ايبعد ١ٜايصَاْ ١ٝيف عُ ّٛايتعبباا

ْبتُهٔ َبٔ

فُٗٗا َٔ ٖر ٙايٓؿٛف ٜٚتعني عًٓٝا ايعد ٍٚعٔ فُٗٗا اىل غاٖا ٚ .ايٛاقس
ايكسٜب اىل ايفِٗ ايعسيف ايبُراٚز ٖٛ ٟإزادتِٗ ايبعد ١ٜايستبْ ، ١ٝعبا إزادتب٘
ضبببراْ٘ َببٔ قٛيبب٘ ضبببراْ٘ :ش مِ نهبَ ْعدب ن َِ ْصِ نةٍ يَوصِصِننهَعِأْ ن ََْ بَ ْوب نهيَز ايٓطببا،11:٤
ب ببُعٓ ٢بعدٜبب ١اي ببُااث زتب بٚ ً١تببرطس ٙعببٔ ايٛؾببٚ ١ٝايببد ٜٔيطببب اي تٝببب
ايػسعٖٚ ، ٞهرا ٜعين قٛي٘ شارتُظ بعد ايببُ١ْ٪ز إ ايببظُظ َتبرطس زتبب١
عٔ ايبُ ١ْ٪ببرطب اي تٝب ايػسع. ٞ
ٖٚرا ايفِٗ َُٜ ٫ظّ ظٗٛز ْؿٛف ارتُبظ يف شَبإ ايتعًبل  :ل ٍٚظٗبٛز
ايفا٥د – ٠فٝتعًل ارتُظ بايفا٥د ٠ذني ظٗٛزٖا نُا ٜتعًل املااث باي ن ١ذبني
املٛ

َتؿ ً٬ب٘ ْ ،عِ زتبب ١املبااث َتبرطس ٠عبٔ ايٛؾبٚ ١ٝايبدٖٚ ٜٔهبرا زتبب١

ارتُظ َترطس ٠عٔ ايبُ ١ْ٪املؿسٚف ١يًُعاؽٚ ،ذٝث  ٫فا٥د ٫ٚ ٠لثبس يًتبرطس
ايستيب إ ٫إ ٜه ٕٛايتظُٝظ يًُتبك َٔ ٞايفا٥د ٠بعد إطساد َْ٪ت٘ َٓٗا فٝثبت
إضتثٓاٖ٩ا ٫شَاً جًٝاً ملدي ٍٛا٭طباز ايعاٖس ٠يف ترطس ارتُظ زتب ١عٔ امل. ١ْ٪
َٓ ٫ٚافا ٠بني ايبعد ١ٜايستبٚ ١ٝبني تعًبل ارتُبظ ل ٍٚظٗبٛز ايفا٥بد ، ٠ببٌ
بُٗٓٝبا تَُبباّ ايت٬قبب ،ٞإذ ايبعدٜبب ١ايستبٝبب ١تتشًببب غبب٦ٝاً َتكببدَاً ٜفب أ َتببرطساً
بايستب ١فكط َ ٖٛٚتركبل ٖٓبا ذٝبث ٜفب أ ارتُبظ َتعًكباً بايفا٥بد ٠يف ٚقبت
َتكدّ  -ل ٍٚظٗٛز ايسبس ٜٚ -ف أ َتبرطساً بايستبب ١عبٔ املْ٪ب ١املعاغب ١ٝيطبٓ١
ٚاييت تتشًب ايؿسف فع ً٬يطٓ. ١
ٚقد حتؿٌ إ املظتاز اضتعٗازاً َٔ ا٭دي ٖٛ ١تعًل ارتُبظ ٚٚقبع٘ عًب٢
ايفٛا٥د ل ٍٚظٗٛز ايسبس َشًكاً غا َػسٚط بعدّ ايؿسف يف امل ١ْ٪فٗب ٛذهبِ
ٚقعَ ٞشًل غا َتكٝد بإضتثٓا ٤املْ ، ١ْ٪عِ ضٝرت ٞاغ اط ايٛجٛب ايتهًٝفٞ
 إلطبساد ارتُبظ ٚلدا٥بب٘ اىل َطبترك -٘ٝبػببسط َتبرطس ٖبب ٛعبدّ ايؿببسف يفَ ١ْ٪املعاؽ يطٓٚ ،- ١قبد اطتًفبت نًُبا

اضبتاذْا ا كبل يف تكسٜبس يثب٘ عُبا
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لفاد ٙيف (تعًٝك ١ايعس ٠ٚايٛثك )٢املترطس ٠شَاْاً عٔ يبث ارتُبظ فكبد قباٍ فٗٝبا
تعًٝكاً عًَ( ٢طريٚ( : )77 :١ايتركٝل إ ارتُظ ٜتعًبل باملباٍ َبٔ ل ٍٚظٗبٛز
ايسبس َػسٚطاً بعدّ ؾسف٘ يف امل ١ْ٪اىل آطس ايطٖٓٚ )١را َُظباي

بٛقبٛض ملبا

جببا ٤يف تكسٜببس يببث ارتُببظ َهببسزاً ذٝببث قبباٍ ٖٓببا (:فٝهبب ٕٛاملػببسٚط بعببدّ
ايؿسف فٗٝا عً ٢ضب ٌٝايػسط املترطس امنبا ٖب ٛايٛجبٛب  ٫لؾبٌ ايتعًبل فإْب٘
 ٢يببعل ايفبسٚف ايفكٗٝب ١ذٝبث قباٍ َ(:با ذنبساٙ
بامٍ عً ٢إط٬ق٘) ٚجعًب٘ َبٓب ل
 قدُٖا ٖٛ -ا٭ؾس بٓبا٤ل عًبَ ٢با عسفبت َبٔ تعًبل ارتُبظ َبٔ ا٭ ٍٚعًب٢ضب ٌٝا٭ط٬م ٚإٕ جاش ايترطا َٔ باب ا٭زفام) فساجع )ٚ .(1قد نبإ (قبد)ٙ
عٓدَا ُٜطرٍ عٔ إطت٬فا

لْعبازٚ ٙيٛثب٘ عُبا لفباد ٙيف تعًٝكب٘ ايببُترطس عًب٢

ايعسُٜ ، ٠ٚحٝب برٕ اإلعتُادْ -عساً ٚعُ -ً٬عًَ ٢ا ذنبس يف ايتعًٝبل املبرنٛز،
فٝهػ

عٔ تبدٍ زلْٚ ٜ٘عسٚ ،ٙاهلل ايعا

 .ثِ ْبرث يف املسذً ١ايثاْ: ١ٝ

زماى وجوب اإلخراج :
ٜعٗس َٔ بعبل ايٓؿبٛف ايػبسٜف ١لٕ ٚقبت ٚجبٛب إطبساد ارتُبظ ٖبٛ
ٚقببت تعًكبب٘ بايفا٥ببدٖٚ ٠بب ٛل ٍٚشَببإ ذؿببٛما يف ايٝببد ٖٚ ،بب ٞايٓؿببٛف
املتعسق ١يًرهِ ايتهًٝف ٞل ٚايعاٖس َٓٗا ٚجٛب ايتظُبٝظ نؿبرٝر ١ايسٜبإ
اييت ٜطرٍ فٗٝا عٔ غً ١زذ ٢لزأ يف قشٝعٚ ١يف مثبٔ كبو ٚببسدٚ ٟقؿبب
ٜبٝع٘ َٔ لمجٖ ١بر ٙايكشٝعب ، ١فهتبب( :)ش جيبب عًٝبو فٝب٘ ارتُبظ) (7ز
َٚعترب ٠لب )3(ٞبؿا اييت ٜطرٍ فٗٝا عٔ امد ١ٜارتشاٚ ٠عٔ ايفانٗ ١يف بطبتإ
داز ٙاييت ٜبٝعٗا ٌٖ عً ٘ٝارتُظ ٚقبد لٚجبب ( )عًٝب٘ ارتُبظ يف ايببٗد١ٜ
ٚايفانٗ ١ايبُببٝعٚ ، ١ظاٖس ايبُعتربتني ٚ :جبٛب ايبظُظ ٚتَركك٘ بايفعٌ ذني
(َ )1طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك– ٢نتاب ارتُظ – ف +777ف. 796
(  )3 ،7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض+ 9ض. 13
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ظٗٛز ايسبس ٚايفا٥دُُٜٚ . ٠هٔ لٕ ٜ٪ٜد ٖرا ايعاٖس املعترب بسٚاٜتني :
ا٭ٚىل َا زٚا ٙذه ِٝضا َٔ ً٬٥ايؿادم( )عٔ آ ١ٜمخظ ايغٓ ١ُٝقاٍ :
شٖببٚ ٞاهلل اإلفبباد َٜٛ ٠باً بٝببّٛز)ٚ(1ظاٖسٖببا ٚجببٛب اإلطببساد َببٔ نببٌ فا٥ببد٠
َغٓ ّٜٛ ١َٛاضتفادتٗا .
ٚايثاَْ ١ٝا زٚا ٙإبٔ ضٓإ عٔ ايؿبادم (: )شعًب ٢نبٌ اَبس ٨غبِٓ لٚ
انتطب ارتُظ َبُا لؾاب).. (7ز ٚظاٖس ٙثبٛ
املهًبب

ايٛجٛب بايفعٌ عً ٢عٗبد٠

ذبباٍ ايغببِٓ ٚاإلؾببابَٚ ١ببٔ ل ٍٚشَاْٗببا ٖٚ ،ببرإ ارتببربإ يكببع

ضٓدُٖا ٜؿًرإ َٜ٪داً يعاٖس املعتبربتني املتكبدَتني فإْٗبا -برمجعٗبا -تٛجبب
اإلطُٓ٦إ ايػظؿ ٞبفعًٚ ١ٝجٛب اإلطساد عٓد ظٗٛز ايسبس ٚ ،
ايسٚاٜا

تكٝد ٖرٙ

بػَُٜٓ ٧ٝع ظٗٛزٖا لٜ ٚكٝد. ٙ

ْعِ ٜبد َٔ ٚبعل ايٓؿٛف ايػسٜف ١لٕ اذتهِ ايتهًٝفٚ -ٞجٛب إطساد
ارتُظ ٚلدا ٘٥يبُطتركَ -٘ٝػبسٚط بإضبتثٓاْ٪َ ٤بَ ١عاغب٘ ٚعٝايب٘ َٚتكٝبد بٗبا
ٚ

ٜبلَ ايٛجٛب عً ٢إط٬ق٘ ٜٚ .دٍ عً : ٘ٝؾرٝريت )(3ابٔ َٗصٜباز :ا٭ٚىل

تكُٓت اجياب ذك٘  -ارتُظ -فطبري٘  :يف ل ٟغب ٤ٞجيبب أ ٚلجابب٘ (: )
شعًبب ٢لَتعببتِٗ ٚقببٝاعِٗز فطببرٍٚ :ايتبباجس عًٝبب٘ ٚايؿبباْع بٝببدٚ ،ٙلجبباب
(:)شاذا اَهببِٓٗ بعببد َببْ٪تِٗز فٛجببٛب ختُببٝظ ٖببر ٙايفٛا٥ببد َػببسٚط
باملهٓٚ ١ايكدز ٠بعد ايؿسف يف َْ٪تِٗ ٚ ،ايؿرٝر ١ايثاْ ١ٝشعً ٘ٝارتُظ بعد
َْ٪ت٘  ١ْ٪َٚعٝاي٘ز) (4ل ٟارتُظ عً ٢عٗدت٘ ٚناًٖ٘ يهٓب٘ بعبد املْ٪بٖٚ ، ١برٙ
ايبعد ١ٜزتببب - ١ٝنُا تَركلٚ -ظاٖس ايؿرٝرتني تَكّٝد ايٛجٛب ايتهًٝبف ٞبعدّ
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 4ابٛاب ا٭ْفاٍ :ض. 8
( )7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض. 8
(3ص )4ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض+ 3ض. 4
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ايؿسف يف ايبُ :١ْ٪فُا

ٜؿسف يف املَ ١ْ٪بٔ ايفٛا٥بد جيبب عًٝب٘ ختُٝطب٘ ،

َٚا ؾسف يف َْ٪ت٘  ١ْ٪َٚعٝاي٘  ٫مخظ عً. ٘ٝ

ُُٜٚهٔ لٕ ٜ٪ٜد ايتكٝٝد املرنٛز بسٚاٜتني :
ا٭ٚىلَ :ببا زٚا ٙايٓٝطببابٛز ٟجٛاب باً عببٔ ضبب٪اٍ َ :ببا ايببر ٟجيببب يببو َببٔ
اذتٓشبب ١ايببيت لؾببابٗا ايسجببٌ َببٔ قببٝعت٘ :شيببَ ٞببٔ ارتُببظ َببُا ٜفكببٌ َببٔ
َْ٪تب٘ز)ٖٚ(1ببَُ ٞظتؿبب ١بببايٛجٛب ٚٚازد ٠يف شَببإ َتببرطس عببٔ ظٗببٛز ايثُببس٠
ٚتعًببل ارتُببظ بٗببا ٚقببد تكٝببد ٚجببٛب ارتُببظ فٗٝببا بايفاقببٌ َببٔ َْ٪تبب٘ ،
ٚد٫يتٗبا عًب ٢ايتكٝٝبد ٚاقببر ١يب ٫ٛقبع

ضببٓدٖا دتٗايب ١ايبساٚ ، ٟٚايتكٝٝببد

َستبط بايٛجٛب ايتهًٝف ٞاير ٖٛ ٟستط ض٪اٍ ايطاٚ ٌ٥جٛاب اإلَاّ(. )
ٚايثاْٝبب :١ؾببرٝر ١ايبصْشبب ٞايببيت ناتببب فٗٝببا اإلَبباّ ايسقببا ( )ضببا: ً٬٥
ارتُظ لطسج٘ قبٌ امل ١ْ٪ل ٚبعد امل ١ْ٪أ فهتب ( :)شبعد املْ٪ب١ز)ٖٚ (7برا
ارترب ايؿرٝس  -ي ٫ٛن ْ٘ٛقك ١ٝطازج ١ٝغظؿٖ - ١ٝبٚ ٛاقبس ايد٫يب ١عًب٢
لٕ امل ١ْ٪غسط يف ٚجٛب ارتُظ اير ٖٛ ٟعٌُ غظؿٜ ٞطرٍ عٓ٘ ايبسا، ٟٚ
ف ٬حيتٌُ يف ايؿرٝر ١ايٓعس اىل اذتهِ ايٛقع - ٞتعًل ارتُظ بايفٛا٥د ، -
يهٓٗا ذٝث ناْت قك ١ٝغظؿ ١ٝتبني ٚظٝف ١غظؿ١ٝ

ُُٜهٔ إضبتفاد ٠قكب١ٝ

غسع ١ٝذكٝكَ ١ٝشسد ٠بٓر ٛايهرب ٣ايهً ١ٝإ ٫بعٓاٚ ٤تٛج ٘ٝفتؿًس يًترٜٝد .
ٚباطتؿاز ٚ :جٛب اإلطساد ٚا٭دا ٤اىل املطترل َكٝبد بعبدّ ايؿبسف يف
املٖٚ ، ١ْ٪را ايتكٝبد ٜ ٫تٓبافَ ٢بع ثببٛ

اذتهبِ ايتهًٝفب ٞاملبرنٛز ل ٍٚظٗبٛز

ايسبس ممتداً اىل َٓتٗ ٢ايطٓ ١اير ٟدٍّ عً ٘ٝاذتهِ ايكشعب ٞوبٛاش تبرطا ايبدفع
عٔ شَإ ظٗٛز ايسبس اىل ضٓٚ، ١ذيو ٭ٕ ظباٖبسشعً ٘ٝارتُظز)ٚ (3جببٛب
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8لبٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ:ض. 7
( )7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 17لبٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ:ض. 1
( )3ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ : 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ :ض. 4
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ايتظبُبٝبظ -اإلطساد ٚا٭دا ٤اىل املطترلٚ -ن ٕٛارتُظ عً ٢عٗدت٘ ٚاجباً،
ٚذٝث تكٝد ايٛجٛب بعدّ ايؿسف يف املٚ ١ْ٪نإ ايؿسف يف امل ١ْ٪تبدزجياً لٚ
بإطساد امل ١ْ٪دفع ١ختُٓٝاً نإ ايٛجٛب قاب ً٬يإلَتثاٍ ل ٍٚظٗٛز ايسبس ٚلثٓبا٤
ايطٓٚ ١عٓد َٓتٗاٖا ذٝث ٜتكٝل ايٛجٛب بعد لٕ نإ َٛضعاًٚ ،تكسٜب٘ :
إٕ ايؿسف يف ايبُٚ ١ْ٪إطساد ارتُظ ٜتركل بٓرَ ٜٔٛػسٚعني :
ايٓر ٛا٭ :ٍٚايؿسف ايتدزجي َٔ ٞا٭زباض ٚايفٛا٥د يف َْ٪ب ١املعباؽ ضبٓ١
ناًَبب ١ذتبب ٢تٓتٗبب ٞفٝحببب اإلطببساد ٚا٭داَ ٤كببٝكاً بعببد َعسفبب ١قببدز املْ٪بب١
املؿسٚف ١فعٚ ً٬يف تَُاّ ايطٓ. ١
ايٓر ٛايثاْ : ٞتكدٜس َ ١ْ٪املعاؽ يطٓ ١تَظُٓٝاً ٚإطساجٗا َٔ ايسبس ٚايفا٥د٠
ٚتَظُٝظ ايباق. ٞ

ٚايساجس ٖ ٛايٓر ٛا٭ ٍٚيه ْ٘ٛلذٛط يًُهً

ٚ٭زباب ارتُظ بًرباظ

لٕ ايبُؿسٚف ايبٛاقع ٞايتدزٜببح ٞلقببط قبدزاً فٝطبتثَٓ ٢بٔ ايفا٥بد : ٠ايكبدز
ايبُركل ايبُكبٛط  ،بُٓٝا ايبُ ١ْ٪ايبُظُٓ ١ايبُظسج ١دفع ١قد تصٜد ٚاقعاً ٚقد
تٓكـ يبعل طٛاز ٨ايعٝؼ ٚاإلْفام ٚ -ي ٛيبُسأ  ٚع٬د ل ٚيبٛزٚد ٖدٜب١
طشا - ٠فٝكبٌ ايغًط يف ايبرطاب ل ٚايبظشر يف ايتظُني .
ٚقد ُٜظدؽ يف جٛاش ايٓر ٛا٭ - ٍٚفك ً٬عٔ زجراْ٘  -باضتًصاَ٘ جٛاش
ترطا اطساد ارتُظ ايٛاجب فع ً٬عٔ ايصَإ ا٭ ٍٚيتعًل ارتُبظ ٚٚجبٛب
اطساج٘  ،فُا ٖ ٛايٛج٘ ايبُؿرس ل ٚايبُحٛش يترطا لدا ٤اذتل اىل لزباب٘ أ
ٚادتببٛاب  :اْبب٘ يف طؿببٛف(ايفٛا٥د) َببٔ بببني َببٛازد ٚجببٛب ارتُببظ
َتركل جٛاش ترطا ايدفع ٚا٭دا ٤اىل ضٓ َٔ ١ظٗٛز ايسبسٜٚ ،ديٓا عً: ٘ٝ
ل :ً٫ٚايتطا

ايفكٗا ٞ٥ايكشعٚ ٞايبُفسٚغ َٔ ١ٝجٛاش ترطا لدا ٤ارتُبظ

اىل ضٓ ٖٛٚ ١لَس عاّ ايبً ٣ٛبني املتػسع ١ذت ٢ازتهبص عٓبد ايفكٗباٚ ٤املتػبسع١

ا٭تكٝا َٔٚ ٤قد ِٜعٗٛد ايغٝب ١ل ٚعؿٛز املعؿَٛني ( َٔ )Œغبا طب٬ف لٚ
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تػهٝو ٚ ،عً ٘ٝجس

ايطا ٠ايكشع ١ٝبني املتػسع ١ذٝث حياضب ٕٛلْفطِٗ َس٠

ٚاذد ٠نٌ عاّ ٖٚ .را ايٛج٘ ٖ ٛايعُد. ٠
ٚثاْٝباً  -ؾببرٝر ١ابببٔ َٗصٜبباز عببٔ اإلَبباّ ادتببٛاد ( : )ش فرَببا ايغٓبباِ٥
ٚايفٛا٥د فٗٚ ٞاجب ١عً ِٗٝيف نبٌ عباّز

)(1

ٖٚب ٞظباٖس ٠ايد٫يب ١عًب ٢جبٛاش

ايترطا ٚنفا ١ٜايبُراضبَ ١سّ ٠نٌ عاّ ير ٟٚا٭زباض ٚايفٛا٥د َٚ ،بٔ ايكسٜبب
جبببداً لٕ ٖبببر ٙايؿبببرٝرٚ - ١قبببد ٚؾبببًت ايٓٝبببا ٚ -غاٖبببا َبببٔ لذبببادٜثِٗ
ٚتٛجٗٝاتِٗ يبُٛايٚ ِٗٝلتباعِٗ َبُا

ٜؿًٓا ٖ ٛايبُٓشًل ايػسع ٞايؿبرٝس

يطا ٠املتػسع ١ايببُُتدٚ ٠ايببُتؿً ١بعؿبٛزِٖ عًب ٢ايببُراضبَ ١بسّ ٠نبٌ عباّ
ٚلدا ٤ارتُظ عكٝبٗا ٚعً ٢عدّ ايتؿد - ٟاْ ٍ٫بادزاً  -إلطبساد ارتُبظ عٓبد
نٌ زبس ٚفا٥دٚ ٠اؾً ١اىل املهً

لثٓا ٤ايطٓ. ١

ٚايبُترؿٌ جٛاش ايٓر ٛا٭ ٍٚببٌ زجراْب٘ َبٔ د ٕٚتعبني يعبدّ ايبديٌٝ
عً ،٘ٝفٝحٛش ايٓر ٛايثاْ ٞيهًَ ْ٘ٛتُ٦اً َع ْؿٛف ارتُظ املتكدَ ١نُبا جيبٛش
ايٓرببب ٛا٭ ٍٚلٜ ٚبببسجس إذتٝاطبباً يًُهًبب

طػببب ١ٝشٜبببادْ٪َ ٠تببب٘ عُبببا مخٍٓببب٘

ٚإذتٝاطاً ٭زباب ارتُظ طػ ١ٝقًْ٪َ ١ت٘ ٚاقعاً ْٚكؿاْٗا عُا مخٍٔ  ،ثِ عٓبد
اْتٗا ٤ايطَٓٚ ١عسف ١ايكدز ايٛاقع ٞيًُٜ ١ْ٪تكٝل ٚجٛب اطبساد ارتُبظ بعبد
لٕ نإ َٛضعاً ميهٔ تعح ً٘ٝعٓد ظٗٛز ايسبس ٚبعد غٗس ل ٚلغٗسٚ ،ذيبو ٭ْب٘
ٜ ٫ػ ب ط يف ٚجببٛب اإلطببساد إْتٗببا ٤ايبببر ٍٛنُببا لفبباد ابببٔ ادزٜببظ يعببدّ
ٚقٛض ديٜ ٌٝعكد زل ٜ٘لًٜ ٚصّ ب٘ ٜٚعٓ ، ٘ٝبٌ قد جتً ٢بٛقٛض ذيبو  -عبدّ
ايدي ٌٝعً ٢تعًل ارتُظ ٚٚجٛب اإلطساد يف ْٗا ١ٜايطٓٚ - ١لٕ ايٛاقس َبٔ
ا٭ديَ ٖٛ ١ا إطتاز ٙايبُػٗٛز -اإلذتُاٍ ا٭ٚ : ٍٚجٛب اإلطساد ذني ظٗٛز
ايبسبس ٚجٛبباً َٛضبعاً َببُتداً يببرني اْتٗببا ٤ايطبٓ ، ١فببإذا قازببت عًبب ٢اإلْتٗببا٤
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ : 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ :ض. 5
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ٚجبت املبادز ٠اىل اذتطاب ٚاإلطساد ٚا٭دا ٤اىل ايبُطترل ٚذسّ ايترطا يف
ايببدفع ٭ْبب٘ َؿببدام شذبببظ اذتكببٛم َببٔ غببا عطببسز ايببيت ديببت ايسٚاٜببا
املطتفٝك ١عً ٢نَ ْ٘ٛعؿ ١ٝنباَٗٓ: ٠ا زٚاٜتإ)َٜ ٫ (1ظً ٛضٓدُٖا عٔ قع ،
َٗٓٚا  ٖٞٚايعُد :٠ايسٚاٜا

ايهثا ٠اييت تٓدد ببُٓع ارتُظ ٚذحب٘ عٔ لًٖ٘

َ ٖٞٚبثٛت ١يف (ايٛضا :ٌ٥لببٛاب ارتُبظ ٚاْ٫فباٍ) َٚبٔ ٖٓبا تطبا

ايفكٗبا٤

عً ٢ذسَ ١ايترطا يف ايبُراضبٚ ١اإلطساد ٚذسَ ١ترطا ا٭دا ٤لنثس َٔ ضٓ.١
بك ٞايتعسأ ٭َسَ ٜٔستبشني بٗرا ايبُبرث :
ا٭ :ٍٚبعببد لٕ حتكببل جببٛاش تببرطا ايببدفع ٚلدا ٤ارتُببظ ملطببترك ٘ٝضببٓ١
إذتٝاطاً يًُطترل ٚيًُهتطب ٚإزفاقباً ببا٭طا يف َْ٪بَ ١عاغب٘ بفعبٌ ترببرب
قدزٖا ٚاقعباً ٚقا بًٝتب٘ يًصٜبادٚ ٠ايٓكؿبإ عبٔ ايكبدز املظُبٔ بفعبٌ ايعبٛازأ
ايشازَ ١٥ع ثبٛ

ٚجٛب اإلطبساد تهًٝفباً ل ٍٚظٗبٛز ايفا٥بدٚ ٠ايبسبس ٜ -برتٞ

إضتفطاز  ٌٖ :جيٛش ترطا ايبدفع ٚا٭دا ٤اىل َٓتٗب ٢ايطبٓ ١ارتُطب ١ٝيف َبٛازد
ايعًِ بعدّ امل ١ْ٪عً ٘ٝل ٚايعًِ بعدّ شٜادتٗا عٔ ختُٚ ٘ٓٝتكدٜس ٙملكدازٖا ذٝث
ٜ ٫تربرب قدزٖا عٓد ايعًِ نُا ي ٛلٖد ٟاي ٘ٝلي

دٜٓاز ٜ ٖٛٚهتفب ٞبٓؿبفٗا

َ ١ْ٪يطٓت٘ ٜٚعًِ عدّ شٜادتٗا ل ٚتعٗد ي٘ ٚايد ٙبايشٛاز ٨أ.
٫زٜب  ٫ٚاغهاٍ يف ذطٔ املبادز ٠ذ٦ٓٝرٍ يدفع ارتُظ ملطترك ٘ٝفٛزاً قبٌ
ْٗاٜبب ١ايطببٓٚ ، ١ضببٓبني إ  ٫ديٝببٌ عًببٚ ٢جببٛب املبببادز ٠فًببرا ْعتببرب ٙاذتٝاط باً
إضتربابٝاًٚ ،ا٭قسب جٛاش ايترطا ملٓتٗ ٢ايطٓ ١ارتُط ١ٝذت ٢اذا عًِ اْ٘ يبٝظ
عً ١ْ٪َ ٘ٝباق ٞايطٓ ١ل ٚعًِ عدّ شٜادتٗا عُا مخٍٔ ٚٚ ،جٗ٘ :
ل - ً٫ٚاْ٘ ذٝث تبربكل جبٛاش ترطبا دفبع ايبظُظ ٚلدا٥ب٘ يبُطتربكب -٘ٝيف
ا٭زباض ٚايفبٛا٥بد طاؾٚ – ١عبدّ ٚجبٛب ايبتبكد ِٜإذتبٝاطاً يًُ ١ْ٪إلذبتُاٍ
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 11ب َٔ 46ابٛاب جٗاد ايٓفظ  :ض + 33ض. 36
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جتدد طازٜ ٨ص ٌٜعًُ٘ ٚتصٜد ايببُ ١ْ٪ل ٚتبٓكـ لَ ٚتربدث بعبد ايعًبِ بايعبدّ
نرٕ ٜشسل َا ٜٛجب تَظًٍ ٞاملتربف عٔ تربع٘ ببُ ١ْ٪املهً

لَْ ٚر ٛذيبوٚ ،قبد

حتكل جٛاش ايؿسف َٔ ا٭زباض ٚايفٛا٥د يف امل ١ْ٪ط ٍٛايطٓ ،١فٓٝهػ

لْ٘

ٜهٔ يًعًِ املرنٛز لثس غسعاً يف ٚجٛب املبادز ٠اىل ايتظُٝظ ل ٚذسَ ١ايترطا
بٌ تؿًس طٛاز ٤ٟايبَُ ١ْ٪اْعاً ٜ ٫ٚؿس اجيباب املببادز ٠غبسعاً اَ ٫بع ديٝبٌ
ٚاقس َْ ٫ٚحد ديَ ً٬ٝعتُداً ؾايبراً يإلضتٓاد اي. ٘ٝ
ٚثاًْ ٝا َع غل ايشسف عُبا ضببل  :اْب٘ قبد حتكبل يف ا٭ؾب ٍٛلٕ ايٛاجبب
املػسٚط ٜبكَ ٢ػسٚطاً بػسط٘ ٜٓ ٫ٚكًب ٚاجباً َشًكاً يؿ ٍٛغبسط٘ طازجباً
فك ً٬عبٔ ذايب ١ايعًبِ بترككب٘  ،نباذتخ ايٛاجبب املػبسٚط باإلضبتشاعٜ ١بكب٢
َػسٚطاً داُ٥اً ذت ٢بعد ذؿب ٍٛاإلضبتشاع ١عٓبد املهًب

ٚتَرككٗبا طازجباً ،

ْعِ بعد ذؿ ٍٛاإلضتشاعٜ ١ؿا ٚجٛب٘ فعًٝاً ٖٚ ،هبرا ٚجبٛب ارتُبظ فاْب٘
ٚاجب َػبسٚط بػبسط َتبرطس ٖب ٛعبدّ ؾبسف ايفا٥بد ٠يف َْ٪ب ١املعباؽ يطبٓ١
ٜٚبكَ ٢ػسٚطاً لبداً ٜٓ ٫ٚكًب ٚاجباً َشًكاً ذتَ ٢ع ايعًِ بتركل غسط٘ َ ٚع
ايكشع بعدّ ؾسف غ َٔ ٤ٞلزباذ٘ ٚفٛا٥د ٙيف املْ٪ب ١يتبربف لبٝب٘ َبث ً٬ل ٚبعبدّ
جتدد َْ٪ب ١فبإ ٚجبٛب اإلطبساد ٜبكبَ ٢ػبسٚطاً ٜٓ ٫كًبب اىل ٚاجبب َشًبل
ًٜصَ٘ لدا ٙ٩تعٓٝٝاً قبٌ ْٗا ١ٜايطٓ ١ارتُط ،١ٝفٝحبٛش يب٘  -يب ٛتَحبدد طباز- ٨لٕ
ٜؿسف َٔ ا٭زباض ٚايفٛا٥د يف ضد اذتٝاجات٘ ذت ٢تتِ ايطٓ َٔ ١دَٛ ٕٚجب
يًص ّٚتكد ِٜايدفع ٚتعح ٌٝا٭دا ٤قبٌ تبُاّ ايطٓ. ١
ٚثايثاً ٜ :بُهٔ ترٜٝد َبا ذنسْبا باإلمجباف املٓكب - ٍٛذهبا ٙضبٝد املطتُطبو
(د )551 :9عٔ املٓاٌٖ -عً ٢جٛاش ايترطا ذت ٢يف ؾٛز ٠ايعًِ بعدّ امل.١ْ٪
ا٭َس ايثاْ : ٞاذا ذؿٌ املهتطب عً ٢زبس ٚفا٥د ٠ثِ َا

لثٓا ٤ايطٓ ١قبٌ

اْتٗاٖ٤ا  ،فٌٗ َٜحب ايتظُٝظأ ٜ ٌٖٚطتُس اضتثٓا ٤امل ١ْ٪عً ٢عٝاي٘ يبُا بعد
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َٛت٘ لّ تٓكشع ايبًُٗٚ ١اإلضتثٓا ٤أ ُُٜهٔ بٓا ٤املطري ١عًَ ٢ا تكبدّ يف تَردٜبد
شَإ ايتعًل ٚقعاً ٚٚجٛب اإلطساد تهًٝفاً :
لَببا عًبب ٢ايببُبٓ ٢ايببُػٗٛز ايببُٓؿٛز بايببدي ٌٝعٓببدْا َببٔ تعًببل ايببظُظ
بايفٛا٥د ٚقعاً ٚٚجٛب إطساج٘ تهًٝفاً عٓد ظٗٛز ايسبسٚ ،املفسٚأ فُٝا ضتٔ
ف ٘ٝظٗٛز ايسبس ٚايفا٥دٚ ٠قد َا

قبٌ انتُاٍ عاّ ايبسبس ٚايفا٥بدٚ ٠قبد تعًبل

ارتُببظ بعببني ايفا٥ببد -٠املبباٍ املطببتفادٚٚ -جببب إطساجبب٘ ٚلدا ٙ٩اىل لزباببب٘
ٚجٛباً تهًٝفٝاً َٛضعاً اىل َٓتٗ ٢ايطَٓ ١ؿسٚفاً َٓ٘ امل ١ْ٪طًٝتٗا ٚباملٛ

تٓكشع

ايب ًُٜٗٓٚ ١تف ٞاضبتثٓا ٤املْ٪ب ١عٓب٘ ٚتٓتٗب ٞاذتاجب ١اىل ايؿبسف بًرباظ املهًب
ْفط٘ ٜٓٚتكٌ املاٍ امل ٚى اىل ايٛزث ، ١فٝحب عً ٢ايٛزثب ١ايببُراضبٚ ١إضبتثٓا٤
امل ١ْ٪املؿسٚف َٔ ١ظٗٛز ايبسبس اىل ٜب ّٛاملبٛ

ٚاْكشباف ايتهًٝب

عٓب٘ بببُٛت٘

ٚجيب عً ِٗٝاطساد َا ض ٣ٛامل ١ْ٪فاِْٗ َ٪تَُٓ ٕٛعً ٢ذؿ ١لزباب ارتُبظ
يف تسنَٛ ١زثِٗ ٚتٓتكٌ ايبك ١ٝاىل ايٛزث ٫ٚ ، ١اغهاٍ .
ٚلَا عًَ ٢بٓ ٢ابٔ ادزٜظ ٚ َٔٚافكب٘ َبٔ تعًبل ارتُبظ بايفا٥بدٚ ٠قبعاً
ٚٚجٛب اطساج٘ تهًٝفاً عٓد اْتٗا ٤ضٓ ١ايسبس – ٚاملفسٚأ َٛ
ايطٓ ١قبٌ اْتٗاٗ٥ا فب ٬جيبب ختُبٝظ ايبسبس ٚايفا٥بد ٠ببٌ

املهً

اثٓبا٤

ٜتعًبل بب٘ ارتُبظ

ٚقعاً يعدّ اْتٗا ٤ايطْٓ ٫ٚ، ١عٔ ايتصاّ ابٔ ادزٜظ ٚ َٔٚافك٘ بٗرا اي٬شّ .

إخراج مؤنة العام مو ربـحه :
قد إضتفٝد َٔ ْؿٛف عدٜد : ٠لٕ ارتُظ ايٛاجبب اطساجب٘ َبٔ ايفٛا٥بد
ٚا٭زباض َتبرطس عبٔ املْ٪ب ١تبرطساً زتبٝباً ٫ -شَاْٝباًْ -عبِ ٫ببد َبٔ نب ٕٛاملْ٪ب١
املطتثٓا ١ْ٪َ ٠عاّ ايسبس َترطس ٠عٔ ظٗٛز ٙذتٜ ٢ؿدم لٕ ارتُظ َترطس زتب١
عٔ املٚ ١ْ٪لْ٘ ثابت غسعاً بعد اضتثٓا ٤امل ١ْ٪نُبا ْشكبت بب٘ ا٭طبباز املتكدَب، ١
ٚعً ٫ ٘ٝميهٔ اضتثٓا ١ْ٪َ ٤املعاؽ َٔ زبس غبا عاَٗبا ضبٛا ٤ضببل عباّ املْ٪ب١
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لّ يبرك٘ ،فإ إطساد ايبُ َٔ ١ْ٪زبس ايعاّ ايطابل عً ٢عاّ املْ٪ب ١ل ٚاي٬ذبل
عً ٘ٝطاٍٍ َٔ ايبدي ٌٝاملؿبرس يإلطبساد ٚ ،ذيبو يعٗبٛز لديب ١شارتُبظ بعبد
امل١ْ٪ز يف اضتثٓا ١ْ٪َ ٤عاّ ايسبس املتعًل يًظُظ .
ٚيف اضتثٓا ١ْ٪َ ٤املعاؽ َٔ لزباض ضٓ ١امل ١ْ٪ؾٛزتإ اذا زبس املهً

َاً٫

ٚاضتفاد ٙبإنتطاب لََ ٚحاْاً  :فكبد ٜ ٫هبٚ ٕٛاجبداً ملباٍٍ ٜتُبَٓ ٕٛب٘ ٫ -زلع
َاٍ جتازًَ ٫ٚ ٠بو غظؿبْ ٫ٚ ٞكبد ذتب ٢ميهٓب٘ لٕ ٜتُبَٓ ٕٛب٘ ٜٚتكبٛ

ٖبٛ

ٚعٝاي٘  ٫ٚ ، -إغهاٍ يف د٫ي ١ايٓؿبٛف املبرنٛز ٠عًب ٢جبٛاش إطبساد َْ٪تب٘
يعاٍّ تاّ َٔ ايسبس ايعاٖس يد. ٜ٘
ٚقببد ٜهببٚ ٕٛاجببداً ي ببُاٍٍ ٜ ٫تعببازف ؾببسف٘ يف املْ٪ببٚ ١ايتعببٝؼ نايكببٝع١
املطتغً ١يًصزف ٚدٜهٛز املتحس ٚاٯ

ايعٌُ ٚداز ايطبهٓٚ ٢لثاثٗبا ا تباد ايٝب٘

ٚضتٖٛببا َببُا ٜ ٫تعببازف بٝعبب٘ ا ٫عٓببد ايكببسٚزٚ ٠اإلذتٝبباد ايػببدٜد ٖٚ ،ببرإ
َٛزدإ جيٛش اطساد امل َٔ ١ْ٪ازباض عباّ ارتُبظ ببٌ ُٖبا ايكبدز املتبٝكٔ َبٔ
إضتثٓا ٤ايبُ ١ْ٪عٔ ايسبس ٚايفا٥د ٠ايٛاجب ختُٝطبٗا  ٫ٚإغبهاٍ فٝب٘ ٚيعًب٘ ٫
ط٬ف  -عًَ ٢ا ق. ٌٝ

ٚقد ٚقع ايهٚ ّ٬ارتؿاّ يف غا ٖاتني ايؿٛزتني  ،فً ٛنإ يًُهً
فببا٥ل َببٔ ايطببابل قببد مخٍطبب٘ ٚإدطببس ٙلٚ

َباٍ

ٜتعًببل ببب٘ اي ببظُظ ناي ببُااث

ايبُرتطب ثِ ظٗس زبس ٖرا ايعاّ ،فٌٗ جيٛش إطبساد َْ٪ب ١ايعباّ َبٔ ازباذب٘
تدزجياً ٚذطب اذتاج ١أ لّ َٜ ٫حٛش اطساجٗا َٔ زببس ٖبرا ايعباّ ٫ٚببد َبٔ
اطساد َؿبسف٘ ْ٪َٚتب٘ َبٔ املباٍ اٯطبس أ لّ ٜبٛشف َؿبسف٘ ْ٪َٚتب٘ عًب ٢املباٍ
ايفا٥ل َٔ ايطابل ٚعً ٢ايسبس ايعاٖس ٖرا ايعاّ تٛشٜعاً عاد ً٫بايطبٛا ٤أ فٝب٘
اذتُا٫

ث٬ث ١ذٖب اىل نٌ ٚاذد َٓٗا مجع َٔ ا٭ع ّ٬ذٝث إطتباز ا٭ٍٚ

لنثس ايفكٗا ٤املترطس ٜٔاملتعسقني مرا ايفبسف َبِٓٗ ايػبٗٝد ايثباْ ٞيف ايسٚقب،١
ٚذٖب اىل ايثاْ ٞايبُركل ا٭زدب -ًٞٝعًَ ٢اذهٚ -ٞذٖب اىل ايثايث مجع
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َِٓٗ ايػٗٝد يف ايدزٚع -عًَ ٢اذهٚ ، -ٞايؿرٝس ٖ ٛاإلذتُاٍ ا٭. ٍٚ
ُُٜٚهٔ اإلضتد ٍ٫ي٬ذتُباٍ ايثباْ -ٞيبص ّٚإطبساد املْ٪بَ ١بٔ املباٍ اٯطبس
د ٕٚايسبس اي٬ذل فَٜ ٬حٛش إطساد َْ٪ت٘ َٓب٘  -بٛجبَ ٙٛبرثٛز ٠عبٔ ؾباذب
ايبُكاٍ  -قد -ٙتسجع اىل ٚجٗني :
ايٛج٘ ا٭ : ٍٚايتُطو بإط٬م لدي ١ارتُظ فاْ٘ ٜفٝد إطبساد ارتُبظ َبٔ
متاّ ايفا٥د ٠إَ ٫با تٝكٍٓبا اضبتثٓاٚ ، ٙ٤ايببُتٝكٔ إضبتثٓاَ ٙ٩بٔ املْ٪بٖ ١ب ٛاملبٛزدإ
املببرنٛزإ يف بببد ٚاملبرببث ٜٓ ٫ٚ ،فببع َببا دٍّ عًب ٢لٕ شارتُببظ بعببد املْ٪بب١ز
َكٝداً ما عً ٢اإلط٬م  :ل -ً٫ٚيكع

ضٓد ٙل ٚعدّ ؾرت٘ .

ٚثاْٝاً -يعدّ إذساش اط٬ق٘ ايػباٌَ يؿبٛزٚ ٠جبدإ املهًب

َبا ً٫آطبس ٫ٚ

اطُٓ٦ببإ ب بإزاد ٠اإلطبب٬م يف شارتُببظ بعببد اي ببُ١ْ٪ز) (1جببداً ٚقؿببدٚ ٙاقع باً،
ٚعً ٢فسق٘ فاإلط٬م َٓؿسف اىل ؾٛز اإلذتٝاد اىل لطبر ايببَُ ١ْ٪بٔ زببس
ٖرا ايعاّ يعدّ تٛفس غا ،ٙ٭ْٗا ايغايب فٝرٌُ اإلط٬م عًٜٓٚ ٘ٝؿسف اي. ٘ٝ
ٜٚببسد عًٝبب٘ :ل -ً٫ٚإٕ اي ببُكٝدشارتُببظ بعببد املْ٪بب١ز َٛجببٛد ٚبٓؿببٛف
َتعددٚ ٠ايطٓد ؾبرٝس َعتبرب  ٫طبدؽ فٝب٘ َٚ ،كتكب ٢ايكاعبد ٠ايسنب ٕٛايٝب٘
ٚاىل إط٬ق٘ ي ٛلذسش إزادت٘ جداً يًُػسف .
ٚثاْٝاً  -إٕ تكٝٝد إط٬م املكٝد يديٚ ٌٝجٛب ارتُظ  -لعين شارتُظ بعد
املْ٪ب ب١ز  -بايغًبببب ١ل ٚدعببب ٣ٛإْؿبببساف إطببب٬م املكٝبببد اىل ايغايبببب -ؾبببٛز٠
اإلذتٝاد اىل لطر امل َٔ ١ْ٪ايسبس يعدّ تٛفس غاَ - ٙبُٓٛف ؾبغسٚ ٣نبرب: ٣
بًراظ لٕ ايغًب ١غا َتركك ١بٌ املتركل ط٬فٗا فإ ايغايبب تبٛفس املباٍ اٯطبس
ٚزبس ايعاّ ٚلطر املؿسف َٔ زبس ايعاّ يهَٝ ْ٘ٛطٛزاً حتت تؿسف٘ قسٜبباً َبٔ
ٜدٚ ، ٙبًرباظ لٕ غًبب ١ايٛجبٛد طازجباً  ٫تؿبًس يتكٝٝبد اإلطب٬م لؾب ً٬نُبا
( )1ايٛضا : ٌ٥د:6ب َٔ 8ابٛاب َاجيب ف ٘ٝارتُظ :ض+1ض+7ض+3ض.4
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حتكل لؾٛيٝاً ٚ ،عًٜ ٘ٝترؿٌ لٕ دي ٌٝاملكٝد شارتُظ بعد امل١ْ٪ز َعترب ايطٓد
ظاٖس ايد٫ي ١عً ٢اإلط٬م غا ٚاقس اإلطتؿاف بؿٛز ٠اإلذتٝاد اىل لطر
ايبُ َٔ ١ْ٪زبس ايعاّ .

ٚدع ٣ٛإْؿساف دي ٌٝايبُكٝدشارتُظ بعد امل١ْ٪زاىل ؾٛز اإلذتٝاد اىل
لطر امل َٔ ١ْ٪زبس ايعاّ ٜ ٫ؿًس َكٝداً إلط٬م ديٌٝشارتُظ بعد امل١ْ٪ز،إذ
اإلْؿساف بد ٫ ٟٚغاٖد ٚاقس عً ٢إزادت٘ جداً فٜ ٬ؿًس َكٝداً .
ٚثايثاً -اْ٘ ُُٜهٔ تٛنٝد اإلط٬م يف ديٌٝشارتُظ بعبد ايببُ١ْ٪ز ٚإزادتب٘
جداً بهثس ٠اإلبتٚ ٤٬عدّ ايبٝإ ٚ ،تٛقٝر٘ :
إ ٚاجد ١ٜاملهً

ملاٍٍ فا٥ل ضابكاً ميهٓ٘ لطر َْ٪ت٘ َٓ٘ نثا ايتركل جداً

فٝػٝع اإلبت ٤٬ب٘ ٚي ٛنإ إط٬م شارتُظ بعد امل١ْ٪ز شتتؿاً خبؿٛف َٔ ٫
َٜحد غا ايسبس اي٬ذل ببببب ٚيف غايبب املهًفبني َبٔ َٜحبد املباٍ ايفبا٥ل ضبابكاً
ٚزبس ايعاّ  -يهإ َػٗٛزاً ٚاقراً يهثس ٠اإلبت ٤٬ب٘ ٚنإ َرنٛزاً يف ا٭طباز
ٚايفتببا ٣ٚثببِ تٓعكببد عًٝبب٘ اإلزتهبباشا
ٜػببتٗس ٚ

ايفكٗٝببٚ ١ايببُتػسع ١ٝايببُتؿًَ ١ببع اْبب٘

ٜستهببص ٚ .٭جببٌ ٖببرا ايٛجبب٘ ٜتعببرز تَظؿببٝـ َببا دٍّ عًبب ٢إ

شارتُظ بعد َْ٪ت٘  ١ْ٪َٚعٝاي٘ز ببُا اذا

َٜحد َا ً٫آطس ٜتُٜٚ َ٘ٓ ّٕٛتعّٝؼ

ب٘  ،بٌ إٕ اإلط٬م يف دي ٌٝشارتُظ بعد ايبُ١ْ٪ز َٓعكد َٚساد جداً ٪ٜٚنبد
جببٛاش ؾببسف املْ٪ببَ ١ببٔ زبببس ايعبباّ ٜٓٚ ،ببتخ ٚجببٛب ارتُببظ يف زبببس ايعبباّ
ٚايفٛا٥د ايَ٬ؿسٚف ١يف َ ١ْ٪ايعاّ ٚعً ٢اإلط٬م ،ل ٟضبٛاٚ ٤جبد َبا ً٫آطبس
ٜتُٜٚ َ٘ٓ ٕٛتعٝؼ ب٘ لّ

جيد إ ٍ٫ايسبس اذتاقس .

َٚع إط٬م ايبُكٝد شارتُظ بعد امل١ْ٪ز ٚإذساش إزادت٘ جداً  ٫حيتباد اىل
اإلضتد ٍ٫باإلمجاف عً ٢اضتثٓا ٤امل ٫ٚ ١ْ٪اىل ديْ ٌٝفب ٞايكبسز -نُبا ذهبٞ
عٔ ايبُركل ا٭زدب -ًٞٝذتٜ ٢دع ٞايبُركل إطتؿاؾبُٗا بؿبٛز ٠اإلذتٝباد
اىل زبس ايعاّ يًبؿسف يف ايبُْ٪بٚ ١ايتبكب ّٛ

يعدّ تبٛفبس غٝبس ، ٙنبُا َٜ ٫بح٤ٞ
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ايدي ٌٝايثاْ ٞعً ٢فسأ ضَ٬ت٘ .
ايٛج٘ ايثاْ :ٞايتُطو باإلذتٝاط  ،بتكسٜب  :إٕ اإلذتٝاط ٭زباب ارتُظ
قاأٍ بعدّ اْكاف ذكِٗ َٔ ايسبس ايعباٖس ٖبرا ايعباّ َباداّ جيبد َْ٪تب٘ َبٔ
َبباٍٍ آطببس َٜ ٫(ٚرببٌ َبباٍ اَببسَ ٤ٟطببًِ إ ٫بإذْبب٘ ل ٚبببإذٕ ايػببازف)ٚ ،ايكببدز
ايبُتٝكٔ إذٕ ايػازف ف ٘ٝإطساد َ ١ْ٪ايعاّ َٔ زي٘ اذا

جيد غا. ٙ

ٚف : ٘ٝل -ً٫ٚإ ٖرا ٜكتك ٞاإلذتٝاط اإلضترباب ٖٛٚ ٞغا ٚاجبب ايعُبٌ
ب٘ ٭ٕ املٛزد ََحس ٣ايربا ٠٤فاْ٘ ٜػو يف إغ اط اإلذتٝاد اىل ؾسف املَٔ ١ْ٪
طؿٛف ايسبس اذتاؾٌ ٖرا ايعباّ يعبدّ تبٛفس غبا ٙعٓبد املهًب

ٚ ،ا٭ؾبٌ

ايعًُ ٞقاأٍ بايربا َٔ ٠٤اإلغ اط  َٔٚامل٪اطر ٠عً ٢اإلضتثٓا ٤اذا ؾسف َٔ
زبس ايعاّ ٚ ٖٛٚاجد يغا. ٙ
ٚثاْٝاً -إٕ اإلذٕ ايػسع ١ٝبإضتثٓا ١ْ٪َ ٤ايعباّ َبٔ زيب٘ َبع ٚاجدٜتب٘ يغباٙ
َٛجٛد ٠بربن ١إط٬م دي ٌٝشارتُظ بعد امل١ْ٪ز ايعاٖس يف جٛاش اضتثٓا١ْ٪َ ٤
ايعاّ َٔ زي٘ عً ٢ا٫ط٬م نُا تكدّ تكسٜب٘ .
ٚقد حتؿٌ اْعكاد اإلطب٬م يف قٛيب٘ ( : )شارتُبظ بعبد املْ٪ب١ز جصَباً
ٚإزادت٘ يًػازف جداً ٫ٚ ،اغهاٍ.
ٚميهٔ اإلضتد ٍ٫يإلذتُباٍ ايثايبث  :تٛشٜبع َْ٪ب ١ايعباّ عًب ٢زببس ايعباّ
ٚاملاٍ اٯطس تٛشٜعباً عباد ً٫بايطب ،١ٜٛبكاعبد ٠ايعبدٍ ٚاإلْؿباف ٚلْٗبا تكتكبٞ
ايتٛشٜع ايعادٍ عً ٢املايني فإْ٘ اْؿاف يًُهًفني ٚلزباب ارتُبظ ٚمجبع ببني
ذكُٗٝببا  -نببٌ يف َايبب٘ ٚذكبب٘  :املهً ب

يف زيبب٘ ٚلزببباب ارتُببظ يف ذكٗببِ

ٚمخطِٗ. -

ٜٚسد عً : ٘ٝإٕ ٖر ٙايكاعبد٠

 ٣نًٝب ١ضباز ١ٜيف املبٛازد
تثببت غبسع ًا نبرب ل

املٓؿٛؾ ١اىل غا املٓؿٛؾ ١مما ٜػاب٘ املٓؿٛفٚ ،ايتفؿ ٌٝيف ببرٛث ايكشبع
يف نتابٓا (بػس ٣ا٭ؾٚ )ٍٛايكدز ايبُتٝكٔ ٖ ٞايبُٛازد ارتاؾ ١ايبُٓؿٛؾ. ١
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 َٔٚمجٝع َا تكدّ ٜتبني فطاد اإلذتُايني ،يعبدّ ضب ١َ٬ديٝبٌ ٭ذبدُٖا،
ٜٓٚحً ٞتعني اإلذتُاٍ ا٭ٜٚ ، ٍٚهف ٘ٝدي ً٬ٝتاَ ًا  :إط٬م ايدي ٌٝايبُكّٝد ٭دي١
مخظ ايفٛا٥د ،ذٝث لٚقرٓا إط٬ق٘ ٚإزادت٘ جداً ٚإضبتٓتحٓا تبرطّس ايببظُظ
زتبب ً١عبٔ َؿبازف املعبباؽ ْ٪َٚب ١ايبٓفظ ٚايعٝباٍ َببٔ د ٕٚفبسم ببني ٚجببدإ
املهًب

يغببا زبببس ايعبباّ ٚبببني عببدّ ٚجداْبب٘ ٚ ،اهلل ايعببا

يكببا٥ل لذهاَبب٘ ٚذكٝكبب١

َسادات٘ .

(فببسف) :يبب ٛنببإ عٓببد املهً ب

داز ضببهٓ ٢ل ٚعسببب ١تٓكببٌ لَ ٚتبباف ل ٚلثبباث

َطببهٔ لَْ ٚرٖٛببا َبببُا حيتبباد ايٝبب٘ يف َعاغبب٘ ٚقببد ذؿببٌ عًٝبب٘ َببٔ َببااث
عًبب ٢فا٥ببد ٠فٗببٌ جيببٛش يبب٘

َُرتطببب لَ ٚببٔ َٗببس ايصٚجٝبب ١ثببِ ذؿببٌ املهً ب

إذتطاب قُٝتٗا َٔ َْ٪ت٘ ل ٚاضتثٓاٖ٩ا َٔ زببس ايعباّ فبُٜ ٬ظُبظ قبدزٖا َبٔ
ايبسبس اي٬ذببل أ بًربباظ لٕ ٖبرا ا٭َببٛز يبب ٛفبسأ عببدّ ٚجداْبب٘ مبا جبباش يبب٘
غساٖ٩ا ٚذطبت ي٘ ََ ١ْ٪عاؽ َطتثٓا َٔ ٠ايسبس ٚايفا٥د. ٠
ايعاٖس عدّ جٛاش اإلذتطاب ٚعدّ ؾر ١اإلضبتثٓا ، ٤يعبدّ لب ٍٛديٝبٌ
املكٝد شارتُظ بعد ايبُ١ْ٪ز مر ٙا٭َٛز ذت ٢تطتثَٓ ٢بٔ ا٭زبباض ٚايفٛا٥بد
اي٬ذك ١ل ٚذتٜ ٢عف ٢ايكدز املطا ٟٚيكُٝتٗا َٔ ارتُظ  ،بتكسٜب-:
إٕ ظاٖس ديٌٝشارتُظ بعد ايبُ١ْ٪ز ٖ ٛاإلضبتثٓا ٤يًُْ٪ب ١ايببُرتاد ايٗٝبا
فعب بٚ ً٬ايب ببُؿسٚف ١بايفعبببٌ يف اذتٝاجبببا
ٚاملفسٚأ تٛفس اذتاجٝا

املهًب ب

املرنٛز ٠يد ٣املهً

حتؿًٗٝا ف ٬ت هٜٚ ١ْ٪َ ٕٛهب ٕٛذايب٘ ذباٍ َبٔ

لثٓبببا ٤ايطبببٓ ١ايب ببظُط،١ٝ

ٚإضتغٓا ٙ٩عٔ ؾسف املاٍ يف
حيبتخ اىل ٖبر ٙا٭َبٛز َبٔ

ذٝث عدّ جٛاش إضتثٓاٗ٥ا ل ٚعصٍ قُٝتٗا َٔ ايسبس ايبايغ اي. ٘ٝ
ٚبتعبا ثإٍ  :ظاٖس ايدي ٖٛ ٌٝاضتثٓا ٤ايببُ ١ْ٪ايببُؿسٚف ١فعب ً٬فُٝبا حيتباد
املهً

اي ٘ٝفعَٚ ، ً٬ا نإ عٓدَ ٖٛ ٙطتغٍٔ عٓ٘ فع ً٬غا ستتاد ايٚ ٘ٝاقعاً ذت٢

ٜطتثٓ َٔ ٘ٝايفا٥د ٠ل ٚحيطب قُٝت٘ املؿسٚف َٔ ١امل ١ْ٪املطتثٓا ٠قبٌ ايتظُبٝظ ،
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ْعِ ٖر ٙاذتاجٝا

َ ١ْ٪تكدٜسٜب ١يب٘ نعٓب ٢اْب٘ عًب ٢فبسأ عبدّ ٚاجدٜتب٘ مبا

جيٛش ي٘ اضتثٓا ٤قدز قُٝتٗا َٔ ا٭زبباض إذا اغب اٖا ٚؾبسف املباٍ يف حتؿبًٗٝا
يتهببْ٪َ ٕٛبب ١ملعاغبب٘ ٚ ،املْ٪بب ١ايتكدٜسٜبب ١غببا َطببتثٓا ٠يف ديٝببٌ شارتُببظ بعببد
املهًب

ايبُ١ْ٪ز يعٗٛز ٙيف امل ١ْ٪املؿبسٚف ١بايفعبٌ يف إذتٝاجبا

ٚاملفبسٚأ

إضتغٓا ٙ٩عٓٗا يٛاجدٜت٘ ما فٓٝتفَٛ ٞقٛف شايبُ١ْ٪ز املطتثٓا ٠عُا ضتٔ ف. ٘ٝ
ٚعً : ٘ٝي ٛغاٚ ٤اجد املطبهٔ ل ٚايعسبب ١ل ٚا٭ثباث بكبدز ذاجتب٘ ٚلزاد لٕ
ٜػ  ٟلثاثاً ل ٚعسب ١ثاْ ١ٝيتٓكً٘ ٚإذتٝاجات٘ ل ٚداز ضهٓ ٢ثاْ َٔ ١ٝد ٕٚإذتٝاد
ايٗٝا  ٫حتطب ي٘ َٔ املٜ ٫ٚ ١ْ٪طتثٓ َٔ ٢ايتظُبٝظ ْ ،عبِ يب ٛإقتكبت ذايتب٘
ٚغرْٝت٘ شٜادْ٪َ ٠ت٘ نرٕ ٜتصٚد ثاْ َٔٚ ١ٝغرْ٘ إضبهاْٗا َطبتك ً٬فٝػب  ٟدازاً
ثاْ ١ٝإلضهاْٗا ذطبت ي٘ َٔ ايبُ . ١ْ٪ثِ ْبرث :
مصارف احلج والعنرة والسيارة :
 ٫إغهاٍ ٜٓ ٫ٚبغ ٞاي دد يف إ َا ٜؿبسف٘ املهًب

يف ضبب ٌٝادا ٤اذتبخ لٚ

ايعُببس- ٠ايٛاجببب َُٓٗببا ل ٚاملطببترب -ل ٚيف طسٜببل شٜبباز ٠املساقببد املكدضبب١

يًُعؿَٛني (ٚ )Œلبٓا ِٗ٥ايؿايبرني ٖ َٔ ٞاملْ٪ب ١عسفباً ٚغبسعاً اذا ؾبسف
املاٍ فٗٝا فعٚ ً٬ضافس يريو بٓفط٘ لَ ٚع لفساد عاً٥ت٘ ل ٚقد تربف مِ نباٍ َبٔ
د ٕٚاؾشرابِٗ ٚؾسفٖٛا فا ٕ ٖبرا املؿبسف َعبدٚد عسفب ًا ٚغبسع ًا َبٔ لظٗبس
َؿادٜل املٚ ١ْ٪لفكًٗاٚ .قبد جعبٌ اهلل ارتُبظ بعبد َْ٪تب٘ ْ٪َٚب ١عٝايب٘ نُبا
ضبل بٝإ ايسٚاٜا

َٚؿادزٖا ٖٚ ،را ٚاقس .

يهٔ قد ٚقع اإلغهاٍ يف بعل املٛازد بًراظ اذتخ ايٛاجبب ذٝبث لٕ
َؿازف٘ نثا ٠يف نٌ عؿس َٚؿس ٜ ٫ٚتٝطس اذتؿ ٍٛعًٗٝا عاد ٠يف عاّ ٚاذد
ل ٚغٗٛز قً ١ًٝضابك ١عًَٛ ٢ضِ ايبرخ إ ٫يكً َٔ ٌٝايبُهًفني فٝرطٔ عسأ
ؾٛز َٔ اإلضتشاعٚ ١ايطفس يًرخ ل ٚتسن٘ َٗٓٚ ،ا تٓهػ

غاٖا :
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ا٭ٚىل :لٕ ٜطتشٝع املهً

َٜٚرخ يف عباّ ٚاذبد ببرٕ ٜبسبس قببٌ ايببُٛضِ

قدزاً َٔ املاٍ ٜهف ٘ٝيًطبفس ٚلدآَ ٤اضبو ايببرخ ٚايعبٛد ٠ثبِ ٜطبافس ٜٚؿبسف
املبباٍ َببٔ د ٕٚقؿببٛز  ٫ٚ ،إغببهاٍ يف اذتطبباب َؿببسف٘ بتُاَبب٘ َببٔ اي ببُ١ْ٪
اي ببُعفا ٠عببٔ ارتُببظ ايببرٖ ٟبب ٛبعببد َْ٪تبب٘ ْ٪َٚبب ١عٝايبب٘  ،٭ْٗببا َببٔ لٚقببس
َؿادٜل ايبُ ١ْ٪عسفاً ٚغسعاً .

ايثاْ: ١ٝلٕ ٜطتشٝع املهً

يًرخ ثِ ٜتعرز عً ٘ٝايطفس يًرخ ايٛاجبٚ -يٛ

يعسٚأ بعل املٛاْع ايدْ ١ٜٛٝنُٓع ايطًش ١ادتا٥س -٠ذتٜٓ ٢تٗبَٛ ٞضبِ اذتبخ
ٚحيببٌ زلع ضببٓت٘ ارتُطبب٫ٚ ، ١ٝزٜببب يف ٚجببٛب ختُببٝظ ذاى ايببسبس يعببدّ
ؾسف٘ يف َ ١ْ٪اذتخ َٚؿازف٘  ،فُا داّ
ٚطسٜك٘ ٚيف لدآَ ٤اضه٘
ايثايث : ١لٕ ٜطتشٝع املهً

ٜؿسف امل ١ْ٪بايفعٌ يف ضب ٌٝاذتخ

ٜؿس َ ٖٛٚ ١ْ٪زبس ٚفا٥دًٜ ٠صَ٘ ختُٝط٘ .
ٜٚتُهٔ َٔ َؿبازف اذتبخ ايٛاجبب ٜٚعؿبٞ

اهلل ضبراْ٘ فٜ ٬طافس ٭دا ٤ايفسٜك ١ذتٜٓ ٢تٗ ٞاملٛضِ ٜٓٚككب ٞغبٗس اذتبخ،
ٚايعاٖس ٚجٛب ختُٝظ ايسبس يعدّ ؾاٚزت٘ َ ١ْ٪بايفعٌ ذت ٢تطتثٓٚ ٢تعف٢
َببٔ ارتُببظ  ،يهببٔ قببد ٜػببهو يف ٚجببٛب ارتُببظ َببٔ جٗببتني ٚقببد ٜٛضببع
اإلغهاٍ يًؿٛز ٠ايطابك ١لٜكاً -:
ل َٔ -لجٌ ٚجٛب اذتخ غسعاً عًٚ ٘ٝإيصاّ ايػازف باذتخ ٚببرٍ املؿبسف
َٔ لزباذ٘ ٚعدّ يص ّٚختُٝطٗا  ،فٝؿًس اإليصاّ ايػسع ٞستككباً يؿبدم املْ٪ب١
غسعاً َٚاْعاً عٔ تٛج٘ ٚجٛب ايتظُٝظ عً. ٘ٝ
يهٓبب٘ ٜ ٫ؿببًس ٚجٗباً ي ببُٓع ٚجببٛب ختُببٝظ املكببداز ايببرٟ

ٜؿببس َْ٪بب١

بايفعٌ  -يعرزٍ ل ٚعؿٝإٍ ٚ -قد ضبل لٕ ظاٖس ا٭طباز إضتثٓا ٤امل ١ْ٪املؿسٚف١
بايفعٌ  ٫ٚغباٖد عًب ٢نب ٕٛاإليبصاّ ايػبسعَ ٞبٔ د ٕٚايؿبسف ارتبازج ٞيف
ضب ٌٝايبرخ ايٛاجب َُرككاً يًُ. ١ْ٪

ب :ل َٔ ٚلجٌ ايتكتا ٚايبظٌ يف ايؿسف يف ايبُ ١ْ٪بٓا٤ل عً ٢لٕ ايبُؿسف

َؿازٜ
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ايبُطُٛض ب٘ غسعاً ناذتخ ل ٚعسفاً نايفانٗ ١إذا إَتٓع املهً

عٔ ؾسف ايسبس

ف ٘ٝتكتااً ٚخب ً٬نإ َطتثٓ ٢ي٘ َٚعفّٛاً َٔ ٚجبٛب ايتظُبٝظ إلذٕ ايػبازف يب٘
يف ؾسف٘ يف ايبُٚ ١ْ٪عدّ تَظُٝط٘ .

يهٓ٘ ٜ ٫ؿًس ٚجٗاً يبُٓع ٚجٛب ايتظُٝظ فُٝا ضتٔ ف ،٘ٝيبُا تكبدّ َبٔ
ظٗٛز ا٭ديب ١يف اضبتثٓا ٤املْ٪ب ١املؿبسٚف ١بايفعبٌ ٚ ،املفبسٚأ عبدّ ايطبفس اىل
اذتخ ٚعدّ ايؿسف يف ضب - ً٘ٝعؿٝاْاً ل ٚيعبرز -فبَٛ ٬جبب إلضبتثٓا ٤ايكبدز
ايهايف يطفس ايبرخ َٔ ايبُ ١ْ٪ايبُطتثٓا. ٠
ايؿٛز ٠ايسابعب : ١لٕ ٜطبتشٝع املهًب

ٜٚبتُهٔ َبٔ ؾبسف َبا ٜتشًبب٘ ضبفس

ايبرخ يهٔ َٔ تسانِ لزبباض ضبٓني َتعبدد ٠ثبِ اجتُعبت ا٫زبباض عٓبدٚ ٙلزاد
ايطفس يًرخ ٚلدآَ ٤اضه٘ :
ف بإ نببإ املهً ب

َببٔ لٖببٌ ايتظُببٝظ نببٌ عبباّ جبباش يبب٘ ايطببفس اىل اذتببخ

ٚؾبببسف لزبببباض عاَببب٘ ٚا٭زبببباض املظُطببب ١يف ايطبببٓني املاقبببَٛ ٫ٚ ، ١ٝجبببب
يتظُٝظ لزباض ٖرا ايعاّ قبٌ ذً ٍٛزلع ضٓت٘ ارتُط ، ١ٝبٌ جيٛش يب٘ ؾبسف
َتُاّ َا زببر٘ ٖرا ايعاّ يف ضب ٌٝاذتخ ٚإنُاي٘ َٔ لزباض ا٭عٛاّ املاق ،١ٝفإ
َؿازف ايبرخ ايٛاجب َٔ لٚقس َؿادٜل ايبُ. ١ْ٪
ٚإٕ

ٜهٔ املهً

َٔ لٌٖ ايتظُٝظ نٌ عاّ – نُا ٖ ٛايغايب – ف ٬بد

يبب٘ َببٔ ايببُبادز ٠اىل ايتظُببٝظ ٚتشٗببا لَٛايبب٘ َببٔ ايببظُظ ايببُحع ٍٛعًٝبب٘
غسعاً فسٜكٚ ١دفع٘ ٭زباب٘ َٚطترك ٘ٝاير ٜٔإعتربِٖ ايػازف املكبدع غبسنا٤
يًُايو يف لزباذ٘ ٚفٛا٥دٖ . ٙرا .

ٚذٝث تَركل اْ٘ اذا اضتشاف ايبُهً

اىل ايبرخ ٚتَُهبٔ َبٔ ايببُطا ايٝب٘

ناْت َؿازف ذح٘ َٔ َ ١ْ٪عاّ ايسبس َٔ د ٕٚفسم بني اذتخ ايٛاجب ٚبني
املطترب ،فٝرت ٞايببرهِ يف َؿبازف ايصٜبازٚ ٠ايعُبس ٠املطبترب ١ببٌ ٚايٛاجبب١
بٓببرز ٚضتبب ، ٙٛثببِ قببد ٜتشًببب ايطببفس اىل اذتببخ ل ٚايعُببس ٠ل ٚايصٜبباز ٠لغببٗساً لٚ
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لضابٝع  ،فإذا قدّز اْتٗا ٤عاّ زي٘ لثٓا ٤ضفس ٙفٌٗ حتطب َؿبسٚفا

ضبفس ٙيف

ايعاّ اي٬ذل َطبتثٓاَ ٠بٔ لزبباض ايعباّ املاقب ٞبًرباظ غبسٚع٘ يف ايطبفس ٖبرا
ايعبباّ أ لّ  ٫تطببتثٓ ٢بببٌ تُظُببظ ا٭زببباض املتبكٝبب ١عٓببد ذًبب ٍٛزلع ضببٓت٘ ٫ٚ
تُرطب َؿسٚفا

ضفس ٙاملتؿٌ يف ايعاّ اي٬ذل ٪ٜ ٫ٚطس ايتظُٝظ .

ٚبتعباٍ ثإٍ  ٌٖ:املداز يف َؿازف ضفس ٙاملرنٛز عًٚ( ٢قت إْػا ٤ايطفس)
نُبا لفبباد ايطبٝد ايشباطبببا ٞ٥يف عسٚتبب٘ ايبٛثكَ( ٢طببري )81:١فبإ لْػببر ٙيف عبباّ
ايسبس فُؿازف٘ نًٗا َٔ َْ٪ت٘ ذٖاباً ٚإٜاباً ٚإ تبِّ اذت ٍٛلثٓا ٤ضفس ٙف ٬جيبب
عً ٘ٝاطساد مخظ َا ؾسف٘ يف ايعاّ اي٬ذل عٓد اإلٜاب ل ٚيف املكؿد َث ً٬أ.
لّ لٕ املداز عً ٢ايؿبسف يف (عباّ ايبسبس) نُبا لفباد لضبتاذْا ايببُركل يف
تعًٝك ١ايعس ٠ٚأ

لَا اذا دفع َؿازف ضفس ٙنًٗا يبُتعٗد دفعٚ ١اذدٚ ٠يف عاّ ايسبس  -نُا
حيؿٌ يف شَآْا لذٝاْاً  -فًعً٘  ٫إغهاٍ يف اعتبازٖبا َْ٪ب ١ايعباّ ٚتطبتثَٓ ٢بٔ
لزباذ٘ ُٜٚظُبظ ايببُتبكَ ٞبٔ لزباذب٘ ٚفٛا٥بدٚ ، ٙاإلغبهاٍ فُٝبا يب ٛؾبسفت
املب ٕ٪بايتببدزٜخ  -نُببا ٖبب ٛايغايببب ذؿبٛي٘ يف َثببٌ ضببفس اذتببخ ٚضتببٚ - ٙٛفٝبب٘
اذتُا ٕ٫قد ْبكًٓاُٖا عٔ ايطٝد ٜٔايبحًًٝني (قدُٖا).
ٚايتركٝل َ٬ذع ١اطت٬ف َؿسٚفا

اذتخ ببدٚاً ٚإعشبا ٤ذهُٗبا بعبداً ،

ُُٜٚهٔ تؿٓٝفٗا يٓر: ٜٔٛ

ايٓر ٛا٭ : ٍٚاملؿازف اييت تدفع بد ٚايطفس ل ٚقبً٘ ٜٚبكبْ ٢فعٗبا َطبتُساً
ْعا َا ٜٓتفع َٓ٘ املطافس َع بكبا ٤عٓٝب٘ نايعسبب ١ايببُػ ا ٠يًطبفس بٗبا ٚايفبساؽ
ٚضتُٖٛا مما حيتاد ايٜٓٚ ٘ٝتفبع َٓب٘ ٚتبكب ٢عٓٝب٘ يتُباّ ايطبفسْٚ ،عبا املؿبازف
اييت ترطرٖا ايبرهَٛا

ل ٚايبُتعٗد َطبكاً ٚعٓد إْػا ٤ايطفس ل ٚقببٌ ايػبسٚف

َببع نْٗٛببا َببٔ َؿببازف ايطببفسَ -ببٔ لٚيبب٘ اىل آطببس -ٙنببرجٛز جببٛاش ايطببفس
ٚٚضا ٌ٥ايٓكٌ ٚارتسٚد َٔ بًبد ٚايبدط ٍٛيف بًبد اذتبخ ل ٚايعُبس ٠ل ٚايصٜباز٠

َؿازٜ
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ٚضت ٛذيو َٔ املؿازف املتغا ٠عرب ا٭عؿباز ٚبباطت٬ف ا٭َؿباز ٫ٚ ،زٜبب
يف عدّٖا َٔ َؿازف عاّ ايسبس اير ٟدفعت فٝب٘ ٚإضبتثٓاٗ٥ا َبٔ ايتظُبٝظ يف
عاّ دفعٗا  َٔٚلزباذ٘ ٚفٛا٥د ، ٙ٭طرٖا َبٔ املهًب

ل ٚؾبسف٘ إٜاٖبا يف عباّ

ايسبس َُٜٓ ٫ٚع عٓ٘ بكا ٤لثسٖا ْٚفعٗا يًعاّ اي٬ذل .
ايٓر ٛايثاْ : ٞايبُؿازف ايتدزٜبحٖٚ ١ٝبَ ٞؿبازف آْبب ّٜ ١ٝؿبسفٗا املطبافس
يًرخ ل ٚايعُس ٠ل ٚايصٜاز ٠ضاع ١بعد ضاع ١لَٜٛ ٚاً بعد ٜبْ ، ّٛعبا املبرن٫ٛ
ٚاملػسٚبا

ٜعشٗا يبُتعٗد ايطفس .

ٚلجٛز املطانٔ يف ايطفس ٚايشسٜل اذا

ٚايعاٖس إذتطاب َا ٜؿسف٘ يف عاّ ايسبس َ ١ْ٪يعاَب٘ َطبتثَٓ ٢بٔ لزباذب٘
ُٜٚظُظ ا٭زباض ٚايفٛا٥د ايبُتبك ، ١ٝثِ اذتطاب َا ٜؿسف٘ ٜٚؿا َ ١ْ٪يب٘ يف
ايعاّ اي٬ذل ٜٚطتثٓ َٔ ٘ٝلزبباض ايعباّ اي٬ذبل ٜٚ ،بدطٌ فٝب٘ َ :با ٜؿبسف٘ يف
غسا ٤امبداٜا فا ْب٘ ٚإٕ نبإ ٜػب ٜٗا يف ٖبرا ايعباّ يهٓب٘ يببُا نبإ ٜٗبدٜٗا عٓبد
زجٛع٘ يبًدٜٛٚ ٙشعٗا عً ٢لذبابب٘ يف ايعباّ ارتُطب ٞاي٬ذبل فببتُعدّ َبٔ َْ٪ب١
ايعاّ اي٬ذل ٫ٚبد َٔ ذطابٗا بكُٝتٗا يف ازباض ايعاّ اذتاقس َكدَ ١يتظُٝطٗا

ٚايٛج٘ ف : ٘ٝإٕ َؿازف٘ ٖرا ايعاّ اذا ؾاز

َ ١ْ٪يف ٖرا ايعاّ فٗ١ْ٪َ ٞ

َطتثٓا َٔ ٠لزباض ايعاّ ارتُط ٞاذتاقس  ،بُٓٝا َا ٜؿبس َْ٪ب ١يب٘ ل ٚيعٝايب٘ يف
ايعبباّ ارتُطبب ٞاي٬ذببل  ،فٝطببتثَٓ ٢ببٔ لزببباض ايعبباّ اي٬ذببلٚ ،اذا اغبب اٖا
 نامداٜا ٚايشعاّ املرن ٍٛيف ايعباّ اي٬ذبل  -برزبباض ايعباّ املاقب ٞفترطببقُٔ َٛجٛدات٘  ٫ٚتُطبتثَٓ ٢بٔ ايتظُبٝظ ٭ْب٘ ٜ ٫ؿبدم عًٗٝبا (َْ٪ب ١عباّ
ايسبس) ذت ٢تطتثٓ ،٢بٌ ٜؿدم عًٗٝا لْٗا َباٍ املهًب

ايبر ٟإضبتفادٚ ٙزيب٘

َٔ د ٕٚلٕ ٜؿا َٖ ١ْ٪را ايعآّٜ ٫ٚ ،فع ايك ٍٛبرْٗا َ ١ْ٪عباّ ايبسبس ايبرٟ
لْػبر ايطبفس فٝبب٘ ٚدفبع املؿببسف فٝب٘ فاْبب٘ اذا
ًٜٚصّ تَظُٝطٗا ٭ْٗا فا٥د٠

تؿببس َْ٪بب ١بايفعبٌ  ٫تطببتثٓ٢

تؿس َ ١ْ٪عاّ ايسبس ٚايفا٥د. ٠

(.....................................................)358فك٘ ارتُظ ٚاْ٫فاٍ

بُٓٝا ايٓر ٛا٭ٜ ٍٚؿبدم عًٝب٘ لْب٘ َْ٪ب ١عباّ ايبسبس ايبر ٟلْػبر ايطبفس فٝب٘
ٚدفع املاٍ َؿسفاً يطفس ٙاملتؿٌ َُٜٓ ٫ٚع بكاْ ٤فع املؿسف يعاّ مخط٫ ٞذل
فاْ٘ ْعا غسا ٤داز ل ٚعسب ١يإلذتٝاد ايػظؿٜٚ ٞدْ ّٚفعُٗا يٮعٛاّ اي٬ذك١
فإ َؿسفُٗا َ ١ْ٪تطتثٓ َٔ ٢عاّ ايسبس ٚايػسا ٫ٚ ،٤إغهاٍ .
ٜ َ٘ٓٚتحً ٢بٛقٛض عدّ تَُاّ َا لفاد ٙضٝد ايعسٚ ٠ٚعدّ ؾرَ ١كاي٘ عً٢
إط٬ق٘ بٌ ٖ ٛؾرٝس يف ايبحًُ ٫ -١بايبحًُٚ - ١ايؿرٝس لٕ ٜكباٍ  :ايببُداز
عً ٢شَإ ايؿسف يف اذتاجٚ ١ؾباٚزت٘ َْ٪ب ١يب٘ ل ٚيعٝايب٘ فُبا نبإ َؿبسٚف ًا
َ ١ْ٪يًعاّ اذتاقس ٜطتثٓ َٔ ٢لزباذ٘ َٚا نبإ َْ٪ب ١يف ايعباّ اي٬ذبل ٜطبتثٓ٢
َٔ لزباذ٘ ٜ ٫ٚبُهٔ اضتثٓا َٔ ٙ٩لزبباض ايعباّ املاقبٚ ٞإٕ اغب ا ٙفٝب٘ ٚنبإ
عاّ اْػا ٤ايطفس .
ٚقد ٜؿا ا٭َس غاَكاً ل ٚعطساً عً ٢امل َٔ٪املتكٚ ٞاملًتصّ ايبطٝط فٝفؿٌ
يببب٘ لٕ ٜكبببدّ ذطببباب ضبببٓت٘ ارتُطببب ١ٝغبببٗساً ل ٚلقبببٌ ل ٚلنثبببس ُٜٚظُبببظ َبببا
عٓببد ٙفببٝظًـ َببٔ ايتفكبب ٌٝاملببرنٛز اذا

ٜتٝطببس يبب٘ إتكاْبب٘ ل ٚتشبٝكبب٘ َٚ ،ببٔ

حياضب ْفطب٘ يًتظُبٝظ ٚلزاد ايطبفس يًربخ ل ٚايعُبس ٠ل ٚيًصٜباز ٠فٝرطبٔ
ببب٘ َساجعبب ١ا تٗببد ايعببدٍ ل ٚستاضبببٚ ١نًٝبب٘ ايعببازف بببايتظُٝظ ٚلذهاَبب٘
ٜٚؿايبر٘ ٜٓٚح َٔ ٛاإلغهاٍ جداً  .ثِ ْبرث :

مؤنة الـنعاش اليت لـها بقاء :
قد حتكل لٕ َ ١ْ٪املعاؽ يٓفظ املهً

ٚعٝاي٘ تطتثَٓ ٢بٔ ختُبٝظ ا٭زبباض

ٚايفٛا٥ببد ٚتتكببدّ املْ٪بب ١عًبب ٢ايتظُببٝظ يف نببٌ عبباّ َببسٚ ، ٠تكببدّ لٕ نببٌ َببا
ٜؿسف٘ اإلْطإ يف اذتٝاجات٘ يطب اي٥٬ل بػرْ٘ ٖ ١ْ٪َ ٛتتكبدّ عًب ٢ارتُبظ
زتب ، ١إ ٫لٕ ايبُ ١ْ٪اييت ٜؿسفٗا املهًب

يطبدّ اذتٝاجاتب٘ قبد تػبتب٘ َٜٚرؿبٌ

ايغُٛأ يف بعل َؿادٜكٗا ٫ٚ ،بد َٔ ايتٛج٘ يهْٗٛا عً ٢قطُني :

َ ١ْ٪املعاؽ اييت يبٗا بكا)359(.............................................. ٤

ا٭َ : ٍٚا ٜؿسف عًٜٓٚ ٘ٝتفع َٓ٘ ٜٚتُ ٕٛبب٘ فٝتًب

ناملبرنٚ ٍٛاملػبسٚب

َْٚرُٖٛا َبب ُا ٜهب ٕٛايتُب ٕٛبب٘ إت٬فب ًا يب٘ ٖٚ ،برا ٚاقبس اإلضبتثٓا ٤يبٝظ فٝب٘
اغتباٚ ، ٙإذا شاد َٓ٘ غَ ٤ٞعتد ب٘  -قًب ً٬ٝل ٚنبثااً -يبصّ ختُٝطب٘ عٓبد ذًبٍٛ
ايطٓ ١ارتُط ١ٝاضتٓاداً اىل إط٬م دي ٌٝتعًل ارتُظ بايفا٥دٚٚ ٠جٛب إطساج٘
ٚلداَ ٘٥كبٝك ًا عٓبد ْٗاٜب ١ايطبٓٚ ١املفبسٚأ عبدّ ؾباٚزت٘ َْ٪ب ١ذتبٜ ٢طبتثٓ٢
ٜٚترطس عٓ٘ ايتظُٝظ .

ايثاَْ : ٞا ٜٓتفع َٓب٘ ٜٚتُب ٕٛبب٘ ٜٚبكب ٢عٓٝب٘ نايبداز ٚايهتبب ٚاذتٛٝاْبا
ٚايعسبٚ ١ايفسؽ ٚايعسٚف ٚا٭جٗص ٠ايهٗسباٚ ١ٝ٥ضتٖٛا َٔ اٯ٫
ايٗٝا يف املعاؽ ٚاذتٝا ٠ايعاد - ١ٜنٌ َهً

اييت حيتاد

ذطب غرْ٘ ٚاي٥٬ل ب٘ . -

ٖٚرا ايكطِ ميهٔ ٚقٛف اإلغتبا ٙيف بعل ؾغسٜات٘ َٚؿادٜك٘ َٚ ،فسٚأ
ايبرث فُٝا اذا بكٝت امل ١ْ٪اىل ايعاّ املكبٌ ٚ

تطبتًٗو ٚ

تتًب

ببٌ بكٝبت

ؾبباذت ١يإلْتفبباف بٗببا يف ايعبباّ املكبببٌ  ،فٝظببسد َبباي ٛتًفببت لثٓببا ٤ايطببٓ ١بعببد
إضببتظداَٗا يف املْ٪بب ١نُببا يبب ٛإْهطببس اإلْببا ٤ل ٚضببسقت ايعسببب ١فإْبب٘ ُٜ ٫رتُببٌ
ايتظُٝظ بعد ؾاٚزت٘ َ ١ْ٪اذ

ٜبل َٓ٘ عني  ٫ٚلثس ذت ٢حيتٌُ ختُٝط٘ .

َٜٚظتـ ايبرث ٚاإلغتبا ٙببُا ي ٛتًَُبو ا٭عٝبإ َبٔ َباٍٍ

ُٜظُبظ َبع

ٚجٛب ختُٝط٘  ،فٝظسد َا إذا تًَُهٗا َٔ َبااث ستتطبب لَ ٚبٔ َٗبس لَ ٚبٔ
عٛأ طًع اذ ٫زٜب يف عدّ ٚجٛب ختُٝط٘ ٚي ٛبكٝت ع ٘ٓٝبٌ ٚي ٛإزتفعبت
قُٝت٘ ل ٚبٝع بسبس نُا ضبل .

نُا َٜظبسد َبٔ ذبس ِٜايبربث َ -تظؿؿباًَ: -با اذا تًَُبو بعبل ا٭عٝبإ
ٚإغ اٖا َٔ َاٍ غبا َُظُّبظ ثبِ تَُكب ٞايطبٓ ١ارتُطب ١ٝعًب ٢تًهبِ ايفا٥بد٠
ايبُكتَٓٗٓ ٢ا ا٭عٝإ َٔ د ٕٚلٕ ٜؿا َ ١ْ٪بايفعٌ يف عاّ ايسبس ٚايفا٥بد ٠ثبِ
ٜؿا َ ١ْ٪يف ايعاّ اي٬ذل يعاّ ايسبس فاْ٘ ًٜصّ ختُٝط٘ إلطب٬م لديب ١ارتُبظ
 -تعًكبباً ٚإطساجبباً ٜٓ ٫ٚ -فببع ؾبباٚزت٘ َْ٪بب ١يف ايعبباّ اي٬ذببل يعبباّ ايببسبس
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املػبب  ٣بببب٘ املتببباف ٚ .بعبببباز ٠ثاْٝببب : ١ؾببباٚز ٠املببباٍ َْ٪ببب ١يف ايعببباّ اي٬ذبببل
يعاّ ايسبس يٝظ َ ١ْ٪فعً ١ٝيف عاّ ايسبس ذت ٢تطتثٓ ٢قبٌ تَظُٝظ ايبسبس ٖبرا
ايعاّ ٚ ،ظاٖس لديب ١إضبتثٓا ٤املْ٪بٖ ١ب ٛاضبتثٓا ٤املْ٪ب ١املؿبسٚف ١بايفعبٌ يف عباّ
ايسبس اير ٟاغ  ٣ب٘ َتاع٘  ،فاذا

ٜؿس َ ١ْ٪يف عاّ ايسبس

ٜهٔ َطتثٓ٢

ٚيصّ تَظُٝظ ايبُاٍ اير ٟاغ  ٣ب٘ .

نُا خيسد عٔ ََرٌ ايبرث  -ذهُاً : -ا٭عٝإ ايبيت ٜػب ٜٗا املهًب

َبٔ

َاٍ غا َُظُظ ٜٚطبتعًُٗا قببٌ ََحب ٤ٞزلع ضبٓت٘ ارتُطب ١ٝفبسازاً َبٔ تعًبل
ارتُظ بٗا ٚٚجبٛب إطساجب٘ عًٝب٘ ٖٚ ،برا جيبب ختُٝطب٘ ٜٓ ٫ٚفبع إضبتعُاي٘
يؿاٚزت٘ ََ ١ْ٪طتثٓا ٠فاْب٘ ٜ ٫هبَ ٕٛؿبداقاً ؾبرٝراً يًُْ٪ب ١املطبتثٓا ٠اذا
ٜهٔ اضتعُاي٘ ستتاجباً ايٝب٘ بايفعبٌ َٓاضبباً ذتايب٘ يف ايٛاقبع ٚ ،يبرا َبٔ إغب ٣
عسب ١ل ٚثٛباً ل ٚفسغاً ل ٚلٖد ٟاي َٔ ٘ٝد ٕٚلٕ حيتاج٘ بايفعٌ ل ٚنإ إضتعُاي٘
غا َٓاضب نرٕ ٜطتعٌُ ثٛب ايػتا ٤ل ٚلدٚات٘ يف ايؿٝ

ل ٚايسبٝبع َبٔ دٕٚ

ذاجبب ١فعًٝبب ١يبب٘ لَ ٚببٔ د ٕٚتٓاضببب َببع ذايبب٘ ادتطببُ ٞل ٚاإلجتُبباع ٞفٗببٛ
َؿدام (ايفساز َٔ ارتُظ)ٜٚ ،ترند ايؿدم اذا نإ يف باطٓ٘ قؿد ايفساز .
ٚبتعبببا اضببتد٫ي ٞدقٝببل  :قببد حتكببل لٕ ارتُببظ بعببد َْ٪تبب٘ ْ٪َٚبب ١عٝايبب٘،
ٚاملْ٪ببٖ ١بب ٞاذتاجبب ١املٛجببٛد ٠عٓببد املهً ب

بايفعببٌ َٚ ،فبباد اذتببدٜث  :عببدّ

ٚجٛب ختُٝظ ايفا٥د ٠اييت تؿسف يف امل ١ْ٪ا تاد ايٗٝا بايفعٌ َٚ ،ا قؿد ب٘
ايفساز َٔ ارتُظ ل ٚنإ َؿدام ايفساز يعدّ اذتاج ١ايفعً ١ٝل ٚعبدّ املٓاضبب١
د اذتاج ١ذتٜ ٢طتثٓ َٔ ٢ايتظُٝظ .
ٜ ٫هَ ٕٛؿداقاً ؾرٝراً يًُٚ ١ْ٪ض ّ
ثِ بعد ٖرا ايتٛقٝس ٚج ٤٬ستٌ ايبرث ْكٖٓ : ٍٛا ؾٛزتإ  -:قد ٜتًُو
املهً

بعل ا٭عٝبإ ايبيت ٜٓتفبع َٓٗبا َبع بكاٗ٥با اىل ايعباّ اي٬ذبل َبٔ غبا

اضتٗ٬ى ٚتً

َع اإلذتٝاد ايٗٝا يف فؿب ٍٛايطبٓ ١اي٬ذكب ١نايث٬جبٚ ١ايعسبب١

َْٚرٖٛا ٚنايبرًٚ ٞايهتب اييت َٜرتاد ايٗٝا َطتكبٚ . ً٬قد ٜطبتغين عٓٗبا يف ا٭عبٛاّ
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اي ببُكبًْ ١ع با ذًبب ٞاملببسل ٠بعببد ع بسٚأ ايػببٝب عًٗٝببا ٚؾبباٚزتٗا عحببٛشاً ٫
ٜتعازف يف لَثاما ايتحٌُّ بايرٖب ْٚعا نتب ايعًِ اييت ٜطتغين عٓٗا طايب
ايعًِ يػٝظٛطت٘ ل ٚيسق ّ٘ٝايعًُٚ ٞإضتغٓا ٘٥عٔ ايدزاض ١فٗٝا .
ايؿٛز ٠ا٭ٚىلَ :ا ُٜطتعٌُ يف َ ١ْ٪عاّ ايسبس ٚيف إذتٝاجات٘ يٝث تؿدم
عً( ٘ٝايبُ )١ْ٪عسفاً َتػسعٝاً ٚاقعٝاً ٜٚبك ٢ؾايبراً يإلْتفاف ب٘ يف ا٭عٛاّ املكبً١
َع اإلذتٝاد اي ٘ٝنايهثا َٔ لَتع ١ايبٝت ٚلجٗصت٘ فٌٗ َٜحب َتظُٝطٗا يبكاٗ٥ا
َع تَُٛما أ ٖرا َا إطتًفت ف ٘ٝايهًُا

ايبُتعسق: ١

ٜبببدَ ٚببٔ اي ببُركل ايٓساقبب ٞيف َطببتٓد ٙعببدّ ٚجببٛب ايتظُببٝظ تَُطببهاً
باضتؿببراب عببدّ ٚجٛببب٘ ٜٚ ،بببدَ ٚببٔ عبببازا

ادتببٛاٖس ايببُ ٌٝاىل ٚجببٛب

ايتظُببٝظ (:إلطبب٬م لديببٚ ١جببٛب ارتُببظ ايببيت َٜحببب اإلقتؿبباز َعٗببا عًبب٢
املتببٝكٔ) ٖٚببْ٪َ ٛبب ١ايعبباّ د ٕٚا٭عببٛاّ اي٬ذكبب ١فببإذا اْتٗبب ٢ايعبباّ ٫بببد َببٔ
ختُٝطٗا بكُٝتٗا ايفعً ١ٝبعد اإلضتعُاٍ يهْٗٛبا شا٥بد ٠عبٔ َْ٪ب ١ايعباّ املاقبٞ
املٓتٗ ٞنُا ي ٛشاد قدز َٔ ايسش ٚايطهس ٚضتُٖٛا يف بٝت املهً

.

ٚايؿرٝس ٖ ٛعدّ ٚجٛب ختُٝطٗا َٔ ٫ -باب اإلضتٓاد اىل اضتؿراب
عدّ ٚجٛب ارتُظ فاْ٘ -اذا ؾسّ ٚجس -٣فٜ ٬ؿس اٜ٪َ ٍ٫داً يببُا ْطبتعٗسٙ
َببٔ ْؿبٛف ارتُببظ ْٚطببتدٍ بٗببا عًببْ ٢فببٚ ٞجببٛب ارتُببظ ،نُببا ٜ ٫ؿببس
اإلضتد ٍ٫يٛجٛب ارتُظ برْ٘ فا٥د ٠ؾسفٗا يف َ ١ْ٪عاّ ايسبس ثِ شاد

عبٔ

ذاجت٘ فٝحب ختُٝطٗا إلط٬م لديٚ ١جٛب ارتُظ اييت ْكتؿس عًب ٢تكٝٝبدٖا
عًبب ٢ايكببدز املتببٝكٔ ٖٚببْ٪َ ٛبب ١عبباّ ايببسبس د ٕٚايصا٥ببد  -فاْبب٘ ٜببسد عًٝبب٘ :إٕ
َفسٚأ ايبرث املتاف ايرٜ ٟتُ ٕٛب٘ املهً

ٜٚؿا ََ ١ْ٪طتثٓاٚ َٔ ٠جٛب

ايتظُٝظ ٜٚبك ٢يًعاّ املكبٌ ؾايبراً يإلْتفباف ٚ ،يبٝظ َثبٌ املبرنٚ ٍٛاملًببٛع
ايرٜ ٜٔتًفإ عٓدَا ٜتُ ّٕٛاملهً

بُٗا ٚايصا٥د َُٓٗا عٓد اْتٗا ٤ايطٓ ١ارتُط١ٝ

يٝظ ن ١ْ٪لٜ ٫ ٚؿدم عً ٘ٝلْ٘ َ ١ْ٪ذتٜ ٢طتثٓ ،٢فتػًُ٘ قٗساً :إط٬قا

لدي١
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ارتُظَٚ ،ا ضتٔ فٜ ٘ٝتُ ٕٛاملهً

َٓ٘ ٜٚبك ٢عاد ٠يعاّ ل ٚ٭عٛاّ ٫ذك ١لٟ

ٜؿببا َؿببدام (املْ٪بب )١املطببتثٓاَ ٠ببٔ ايفٛا٥ببد ايٛاجببب تَظُٝطببٗا َٜٚظببسد عببٔ
إطبب٬م لديبب ١ارتُببظ  ،ثببِ بعببد ؾببدم املْ٪بب ١عًبب ٢املتبباف ٚدطٛيبب٘ حتببت ديٝببٌ
ايبُكٝد شايبظُظ بعد امل١ْ٪ز حيتاد عٛد ٙاىل عُ ّٛديٚ ٌٝجٛب ارتُظ اىل
ديٝببٌ ٚاقببس ذتببٜ ٢ؿببس ايتُطببو ببب٘ إذ ٜ ٫ببدطٌ ايػبب ٤ٞيف عُبب ّٛديٝببٌ لٚ
إط٬قب٘ ا ٍ٫بعًبِ ٚإذبساش نُببا َٜ ٫ظبسد عبٔ إطبب٬م ديٝبٌ ل ٚعَُٛب٘ ا ٍ٫بعًبِ
ٚإذساش  ،فإذا طسد املتاف املتُ ٕٛب٘ ايباق ٞبعد تَُاّ ايعاّ ٚلذسش طسٚج٘ عٔ
عُبب ّٛديٝببٌ ٚجببٛب اي ببظُظ يؿبباٚزت٘ َْ٪ببَٓ ١دزجبب ١حتببت إطبب٬م ديٝببٌ
ايبُكّٝد إذتاد عٛد ٙاىل عُب ّٛديٝبٌ ٚجبٛب ارتُبظ ٚدطٛيب٘ فٝب٘ ٚإْدزاجب٘
َترت٘ اىل عًِ ٚديٚ ٌٝإذساش َ ٖٛٚفكٛد غا َٛجٛد .
ٚبتكسٜب ثإٍ  :إٕ عُب ّٛل ٚإطب٬م ديٝبٌ ٚجببٛب ايببظُظ ٚتببعًك٘ بهبٌ
فا٥دٚ ٠زبس قد تكٝد ببدي ٌٝشايببظُظ بعبد ايببُ١ْ٪زٖٚ ،برا ايببُكٝد ْباظس اىل
لفساد ايسبس َٚؿادٜل ايفا٥د ٠ايبُكتٓا ٠يبُ ١ْ٪املهًب

ٚعٝايبٖ٘ٚ ،ب ٛشتبسد مبا

عٔ إط٬م ل ٚعُ ّٛلديٚ ١جٛب ارتُظ َ ٖٛٚ ،شًل ٜعِ نٌ َا ٜؿدم عً٘ٝ
امل ١ْ٪عسفاً ضٛا ٤ناْت مما تتً

بايتُ ،ٕٛاملرن ٍٛل ٚناْت مما تبك ٢بعد ايتُٕٛ

لعِ َٔ لٕ ٜه ٕٛبكاٖ٩ا بعبد ايتُب ٕٛعباّ ايبسبس َبع اإلذٝتباد ايٗٝبا يف ايعباّ
املكبٌ  َٔٚلٕ ٜهَ ٕٛع اإلضتغٓا ٤عٓٗا ٚ ،فُٝا ضتٔ ف : ٘ٝايبُ ٕ٪اييت تبك ٢بعد
ايتُ ٕٛبٗا ٚضد اذتاجبَٗٓ ١با ط ًٝب ١عباّ ايبسبس قبد طسجبت لفسادٖبا ٜكٓٝب ًا َبٔ
عُ ّٛل ٚإط٬م ديٚ ٌٝجٛب ارتُظ فٝرتاد عٛدٖبا اىل اإلطب٬م ل ٚايعُبّٛ
املببرنٛز اىل ديٝببٌ ٚعًببِ ٚإذببساش ٜٛ ٫ٚجببد ديٝببٌ ٚاقببس ٚ ،يبب ٛبكبب ٞايػببو
ٚإذتُاٍ ايعٛد فًٓا إضتؿراب عدّ ايعٛد يبرهِ ايعاّ بعد ٜكني ايتظؿٝـ.
ٖببرا تكسٜببب اإلضببتد ٍ٫يٛجببٛب ارتُببظَٚ ،عبب٘ ٜ ٫ؿببس ا٫ضببتد ٍ٫يٛجببٛب
اي ببظُظ ب ببُا ٜعٗببس َببٔ(ادتببٛاٖس :دَ )63: 16ببٔ ايتُطببو (بببإط٬م لديببٚ ١جببٛب
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ايبظُظ ايٛاجب اإلقتؿاز َعٗا عً ٢ايبُتٝكٔ) ٖ ١ْ٪َ ٖٛٚرا ايعباّ ٚ ،ذيبو
٭جٌ لٕ إط٬م لديٚ ١جٛب ارتُظ قد إْكشع ٜكٓٝاً عٓدَا ؾاز املتاف َْ٪ب ١يف
عاّ ايبسبس ٚ ،بعبد إْتٗبا ٤ايطبٓٚ ١بكبا ٤ؾب٬ذ ١ٝايتُبَٓ ٕٛب٘ ْػبو يف ٚجبٛب
َتظُٝط٘ إلذتُاٍ ن ْ٘ٛزببراً شا٥داً عٔ َ ١ْ٪عباّ ايبسبس فٝحبس ٟلؾبٌ ايبربا٠٤
َٔ تعًل ارتُظ ٚقبع ًا َٚبٔ ٚجبٛب إطساجب٘ تهًٝفب ًا ببٌ جيبس ٟإضتؿبراب
عدّ ٚجٛب ارتُظ ٚعدّ عٛد ذهبِ ايعباّ ايٝب٘ بعبد ايتظؿبٝـ ٚايببظسٚد
عٔ ذهِ ايعاّ ٜكٓٝاً ٜٚتركل عدّ ٚجٛب ايبظُظ .

بببٌ ُُٜهببٔ اي قبب ٞيف اإلضببتد ٍ٫إضببتٓاداً اىل ظبباٖس ؾببرٝر ١ابببٔ َٗصٜبباز
شفرَا ايغٓاٚ ِ٥ايفٛا٥د فٗٚ ٞاجب ١عً ِٗٝيف نٌ عاّز) (1فاْٗا بكُ ١ُٝايببُكٝد
شايبظُظ بعد ايبُ١ْ٪ز ظاٖس ٠يف ٚجٛب ختُٝظ ايغٓاٚ ِ٥ايفٛا٥د يف نٌ عاّ
َسّ ٠بعد إضتثٓا ١ْ٪َ ٤ذاى ايعاّ ٖٚ ،ر ٙا٭َتع ١اييت ٜتُب ٕٛبٗبا ٚتبكب ٢ؾباذت١
يإلْتفاف بٗا يف ايعاّ املكبٌ ٖ ٞزبس ٚفا٥دَ ٠ؿبسٚف ١يف ايببُ ٫ ١ْ٪مخبظ فٗٝبا
بًراظ ايعاّ ايبُٓتٗٚ ،ٞيٝطت زببراً ل ٚفا٥د ً٠يًعاّ اي٬ذل نًٜ ٞبصّ تَظُٝطب٘
اذا

تهٔ َٚ . ١ْ٪ايببُترؿٌ قب ٠ٛايكب ٍٛبعبدّ ٚجبٛب ايتظُبٝظ َبٔ دٕٚ

تببسدد بعببد ٖببرا ايتكسٜبببا

ُُٜٚ .هببٔ تٛنٝببد ٙبًربباظ عُبب ّٛاإلبببت ٤٬با٭َتعبب١

املتُ ٕٛبٗا يف عاّ ايسبس اييت اقتٓٝت َع بكاٖ٤ا يٮعٛاّ ايببُكبًٚٚ ١جٛدٖبا يف

نٌ عؿس َٚؿس ٚإجتُاف ذت ٢يف عؿٛز املعؿبَٛني (ٚ ،)Œقبد جبا ٤عبِٓٗ
دي ٌٝطسٚد ايبُ ١ْ٪عٔ ايبظُظ ٚبعدٜت٘ عٓٗا بعد ١ٜزتبببَ ١ٝشًك ١تعِّ ايببُ١ْ٪
اييت تبك ٢بعد ايتُٚ ّٕٛاييت تتً

بايتُ ، ٕٛنإ إط٬ق٘ َع نثس ٠اإلببت ٤٬بب٘ ٚعُبّٛ

اإلذتٝاد يبرهُ٘ -ي ٛنإ يف ايٛاقع ٚجٛب ايتظُٝظ ثابتاً َٔ -د ٕٚبٝاْ٘ َبع يشب
ايتػسٜع ٖ ٛدي ٌٝإزاد ٠اإلط٬م جداً ٚنإ دي ً٬ٝعً ٢عدّ ٚجٛب ايتظُٝظ .
( )1ايٛضا : ٌ٥د :6ب َٔ 8لبٛاب َاجيب ف ٘ٝارتُظ ض. 5
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ايؿببٛز ٠ايثاْٝببَ : ١ببا ٜطببتعٌُ يف َْ٪بب ١عبباّ ايببسبس ٚيف اذتٝاجاتبب٘ يٝببث
تؿدم عً ٘ٝامل ١ْ٪عسفاً َتػسعٝاً ٚاقعٝاً ٜٚبكب ٢ؾايببراً يإلْتفباف بب٘ يف ا٭عبٛاّ
ايبُكبً ١يهٔ ٜشسل اإلضتغٓا ٤عٓ٘ يف ايعاّ املكبٌ نُٔ إغ  ٣ث٬جب ١ل ٚدازاً ثبِ
قاقت عٔ قكا ٤ذاج ١عٝاي٘ فإقتٓ ٢دازاً لنرب ل ٚث٬ج ١لقظِ ٚإضبتغٓ ٢عبٔ
ايطببابك ١يف ا٭عببٛاّ اي٬ذكبب ، ١ل ٚإغب

املببسل ٠ذً ٝباً ثببِ غببابت ٚنببرب

ٚ

ٜتعازف يبظ لَثاما مٔ ل ٚعصفت عٔ يبطٗا  ،ل ٚاغ  ٣طايب ايعًِ نتباً ثِ
إضتغٓ ٢عٓٗا ملسأ ٚعحص ٚغٝظٛط ١ل ٚيسقٝب٘ ايعًُبٚ ٞعبدّ إذتٝاجب٘ مبا يف
دزاض ١ل ٚتدزٜظ لَ ٚساجع ، ١فٌٗ جيب ختُٝط٘ بعد اإلضتغٓا ٤عٓب٘ اذا بكٝبت
ؾاذت ١يإلْتفاف ٚناْت ما قَ ١ُٝاي ١ٝتبرٍ باشاٗ٥ا أ .
قد اطتًفت نًُا

ايفكٗا ٤ا٭ٚاطس ايببُتعسقني مبرا ايفبسف ببني َٛجبب

يًتظُببٝظ -فتبب٣ٛل ل ٚاذتٝاط باً ٜطببتبشٔ عببدّ اإلقتٓبباف بٛجببٛب ارتُببظ فٗٝببا
ٚاقبعب ًاٚ -بٝبٔ ْبافٍ يٛجبٛب ايبظبُظ ببكسع قاطبع فساجبع ذبٛاغ ٞايبعس٠ٚ
ٚتبعًبٝكاتبببٗا ايفتٛاٝ٥ببٚ . ١ايٛجبب٘ ايبببُشسٚض يٛجببٛب ايبببظُظ ٖ :بب ٛؾببدم
ايفا٥ببد ٠ايَ٬ؿببسٚف ١يف املْ٪بب ١يف ايعبباّ اي٬ذببل يببل املهًبب
إضببتعُاٍ ايػبب ٤ٞذٝببث ناْببت َْ٪بب ١يًُهً ب

املطببتغين عببٔ

بايفعببٌ فٝطببتثَٓ ٢ببٔ ٚجببٛب

ايتظُٝظٚ ،بعد اإلضتغٓاٜ ٫ ٤هَ ٕٛؿدام (ايبُ )١ْ٪فع ً٬ذتُٜ ٢طتثٓ. ٢
ُُٜٚهٔ تٛج ٘ٝايٛجٛب بببُا ٚزد يف (َٗبرب ا٭ذهباّ  :دٖٚ )539 : 11بٛ
(ؾبدم فاقبٌ ايببُ ١ْ٪عًٗٝببا فٝػبًُ٘ إطب٬م َببا دٍّ عًبٚ ٢جبٛب ارتُببظ يف
فاقٌ ايبُْ٪بٚ )١ايعاٖس إضتبٓاد ٙاىل زٚا ١ٜابٔ غحباف ايبٓبٝطاببٛز ٟش يَ ّٞبٓ٘
ايبظُظ َبُا ٜفكٌ َٔ َْ٪ت٘ز).(1
ٜٚسد : ٙل : ً٫ٚإٕ ايفِٗ ايًغ ٟٛايبُراٚز ٟبٌ ايفِٗ ايبُتػسع ٞايعَُٞٛ
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ :ض. 7
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َٜ ٫رطب ايب رً ٞاييت يبطبتٗا ضبٓني ثبِ اضبتغٓت عٓٗبا ل ٚايعسبب ١ل ٚايبداز لٚ
ايهتببب ايببيت اضببتعًُٗا لزبابٗببا يف اذتٝاجبباتِٗ ل ٚضببهٓاِٖ ل ٚدزاضببتِٗ ثببِ
اضتغٓٛا عٓٗا ٚعٔ لَثاما ٜ ٫ٚ ،عتربْٗٚا زببراً جدٜداً ٚفا٥د ٠غا َؿبسٚف ١يف
ايبُ ،١ْ٪بٌ ٖ ٞذني ذدٚثٗا فا٥د ٠قد ؾسفت يف املٚ ١ْ٪اضتثٓٝت ٚعفٝت عبٔ
ارتُظ ،ثِ يبُا إضتغٓ ٢عٓٗا ؾاذبٗا بعد اْتفاف ضٓ ١ل ٚضٓني َٓٗا ٜ ٫عدّْٗٚا
َؿدام (ايفا٥د )٠اذتادث ١جدٜداً ذتٜ ٢تعًل بٗا ارتُظ ٚقعاً ٚجيب ختُٝطب٘
تهًٝفاً نكتك ٢إط٬م لدي ١تعًل ارتُظ ٚٚجٛب إطساج٘ .
ٚثاْٝاً  :إٕ زٚا ١ٜإبٔ غبحاف قبعٝف ١ايطبٓد ُُٜ ٫هبٔ اإلضبتٓاد ايٗٝبا ذحبً١
عً ٢اذتهِ ايػسع ،ٞنُا ٖ ٞقاؾس ٠ايد٫ي ١عًٚ ٢جٛب ارتُظ فُٝا ضتٔ ف٘ٝ
٭ْٗا ٚازد ٠يف قك ١ٝغظؿ ١ٝختتـ بايسجٌ ايبر ٟلؾباب ذٓشبَ ١بٔ َصزعتب٘
ٚدفع ايصنا ١ْ٪َٚ ٠ايصزف ٚبك ٞقدز َبٔ اذتٓشب ١فطبرٍ عبٔ ذبل اإلَباّ ()
فٗٝا َ ٖٞٚ -ؿدام ايفا٥د ٠اذتادث ١غبا املاقبٚ ١ٝغبا املعبدٚدْ٪َ ٠ب ١ا٭عبٛاّ
املاقببٖٚ ، ١ٝببرا ٜغبباٜس (ايفا٥ببد ٠املؿببسٚف ١يف املْ٪بب ١ثببِ ٜطببتغين عٓٗببا املهً ب )
َٛقٛعاً فُٝتٓع ؾدم (فاقٌ امل )١ْ٪ايٛازد يف ايٓـ عًَ ٢اضتٔ ف. ٘ٝ
ٚاذتاؾٌ اْ٘ َ ٫سجع ١ٝإلط٬م ل ٚعُب ّٛديٝبٌ ٚجبٛب ارتُبظ -تعًكباً
ٚإطساجاً ٚ ، -املسجع ايؿرٝس ٖ ٛإط٬م ديٝبٌ املكٝبد شارتُبظ بعبد املْ٪ب١ز
فاْ٘ قد طسد املتاف عٔ عُ ّٛلديٚ ١جٛب ارتُظ ٚدطٌ يف إط٬م شارتُبظ
بعد امل١ْ٪ز ٚبعد اإلضتغٓا ٤عٓ٘  ٫دي ٌٝعً ٢زجٛع٘ اىل إطب٬م لديبٚ ١جبٛب
ارتُظ بٌ ٜبك ٢حتت دي ٌٝاملظؿـ  ٫ ،لقٌ َٔ اضتؿراب بكا ٘٥حتت ديٌٝ
ايبُظؿـشايبظُظ بعد ايبُ١ْ٪زَٚ ،ع إضترهاّ ايػبو فرؾبٌ ايبربا ٠٤عبٔ تعًبل
اي ببظُظ ٚعببٔ ايبببُ٪اطر ٠عًبب ٢تببسى ايتظُببٝظ ٖبب ٛاي ببُسجع ،بببٌ ُُٜهببٔ جسٜببإ
اضتؿراب عبدّ ٚجبٛب ايببظُظ لٜكباً ٚإضتؿبراب عبدّ نْٛب٘ فا٥بدَٛٚ ٠قبٛعاً
جدٜداً يتعًل ايبظُظ ٚقعاً لٚ ٚجٛب إطساج٘ تهًٝفاً  .ثِ ْبرث :
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أداء الديوى ووفائها :
اإلضتداْ َٔ ١ايبُتعازفا

بني ايبػس -ا٭غٓٝاٚ َِٗٓ ٤ايفكسا : ٤نبٌ يطبب

ذاي٘ ٚذاجت٘ ٚغسق٘  -بٌ َٜ ٫ظً ٛذاٍ َهً

َٔ ايدٚ ٜٔاإلضتداْ٫ ١ضُٝا

لٌٖ املتاجس ٚاملؿاْع ٚاملعاٌَ فاْ٘ جص َٔ ٤ذٝاتِٗ فٝكع ايه ّ٬يف ذهُ٘ :
قد ٜطتد ٜٔاملهً

يبَُ ١ْ٪عاؽ ل ١ْ٪َ ٚحتؿ ٌٝايسبس ٚ ،قد ٜطبتد ٜٔيغبا

ايبَُ ١ْ٪بٔ غب ٕٚ٪ايعُبٌ ٚاإلنتطباب َْٚرٖٛبا ٚ ،قبد تهب ٕٛاإلضبتداْ ١يعباّ
ايسبس ٚقد ته ٕٛاإلضتداْ ١يغا عاّ ايسبس  -ضابكاً عً ٘ٝل٫ ٚذكاً . -
ٚاذا ناْت إضتداْت٘ بعد ايػسٚف يف ايتهطب قببٌ ظٗبٛز ايبسبس  :فبإ بٓٓٝبا
عً ٢بد ٚايطٓ ١ارتُط ١ٝبايػبسٚف يف اإلنتطباب ٚإٕ

ٜعٗبس ايبسبس بعبد نبإ

ايببدَٓ ٜٔببدزجاً تَرببت اإلضببتداْ ١يف عبباّ ايببسبس ٚ ،إٕ بٓٓٝببا عًبب ٢بببد ٚايطببٓ١
ارتُط ١ٝبعٗٛز ايسبس ناْت اإلضتداْ ١قببٌ ظٗبٛز ايبسبس َٚؿبدام (ايبد ٜٔيف
ايعاّ ايطابل عً ٢عاّ ايسبس) .
ثِ اْ٘ ٜٓبغب ٞايعًبِ ٚايتٛجب٘ اىل لٕ لدا ٤ايبد ٜٔيف مجٝبع ؾبٛزَٓٚ ٙاغب٘٦
ٚٚفبا ٙ٤فعبَ ً٬بٔ زبببس ايعباّ اذتاقببس ٖبْ٪َ ٛببَ ١طبتثٓاَ ٠ببٔ ايتظُبٝظ لٖ ٟببٛ
َؿدام يًُ ١ْ٪عسفاً ضٛا ٤ناْبت اإلضبتداْ ١يًُْ٪بٖ - ١بر ٙايطبٓ ١ل ٚتًبو -لّ
يغاٖاٚ ،ضٛا ٤ناْت اإلضتداْ ١مرا ايعاّ اّ يغا عاّ ايسبس ٚضٛا ٤متهٔ َٔ
لدا ٘٥ضبابكاً لّ

ٜبتُهٔ فبإ ٚفبا ٤ايبد ٜٔطازجباً ٚختًبٝـ ايعٗبد ٠فعبَ ً٬بٔ

ايد ٜٔايثابت يف ايرََ ٖٛ ١ؿدام يًُ ١ْ٪عسفاً َطتثٓ َٔ ٢ايتظُبٝظ غبسعاً ٖٚ ،برا
غا قابٌ يًتػهٝو ل ٚاإلْهاز لؾٜٚ . ً٬كع ايه ّ٬يف َسذًتني :

ايبُسذً ١ا٭ٚىل  :اإلشتدانة يف عام الربح .
لَا اذا ناْت إضتداْت٘ يًُ ١ْ٪َ ١ْ٪املعاؽ ل ١ْ٪َ ٚحتؿ ٌٝايسبس :
ل -قد ته ٕٛإضتداْت٘ يبَُ ١ْ٪عباؽ ْفطب٘ ٚعٝايب٘ يف عباّ ايبسبس ل ٚضبابك٘،
ٖٚببَُ ٞطببتثٓاَ ٠ببٔ تَظُببٝظ ا٭زببباض اي ببُكابً ١يكببدز ٙضببٛا ٤دفببع ايببدٚ ٜٔلداٙ
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طازج باً يًببدا ٔ٥لّ بكبب ٞقا ُ٥باً يف ذَتبب٘ بػببسط إضببتعُاٍ املْ٪بب ١املػ ب ا ٠بايببدٜٔ
ٚإْفاقٗا ل ٚإت٬فٗا يف املٚ ١ْ٪اذتاج ١برٕ إغ  ٣طعاَاً ٚلنً٘ ل ٚإغ  ٣ثٛبباً لٚ
فساغاً ٚيبط٘ ل ٚإف غ٘ ٖ ٛل ٚعٝاي٘  ،فبإ بكب ٞممبا إغب ا ٙغب٤ٞ

ٜؿبسف يف

املٚ ١ْ٪جب ذطاب٘ ٚختُٝط٘ ٚ ،ايد ٜٔيًَُ ١ْ٪طتثٓ ٢عً ٢ن ٬اذتايني .
بٚ -قد ته ٕٛإضتداْت٘ يبُ ١ْ٪تَرؿ ٌٝايبسبس ٚايفا٥بد ٠اإلنتطباب ، ١ٝفبإ
لدا ٙفع َٔ ً٬ايسبس ايعاٖس اذتاؾٌ يف ٜد ٙفٗ ١ْ٪َ ٛقشعاً َٜ ٫ٚحبب تَظُٝطب٘،
ٚإٕ بك ٞايد ٜٔيف ذَت٘ فٗ ٛستطٛب ي٘ َطتثَٓ ٢بٔ ا٭زبباض املكابًب ١يكبدز ٙ٭ٕ
ايعبسف ايعك٥٬بب ٞبايٓطببب ١دتبص ٤ايببسبس املكابببٌ ملْ٪ب ١حتؿببَٜ ٫ ً٘ٝرطببب ْ٘ٛزبببراً
ذكٝكب ً١بببٌ ٜٓكؿببَ ٕٛببٔ ََحُببٛف ايببسبس قببدز َببا ؾببسف ٙٛيف ضببب ٌٝاإلض ب باض
ٚاإلضتثُاز َٜٚرطب ٕٛايباق ٞايؿايف زيباً ٚفا٥بد ٠دَ ٕٚبا شادٖٚ ،بَ ٛؿبدام
دي ٌٝشارتُظ فُٝا غِٓ املهً

ٚفُٝا لفاد ايٓاع َٔ قً ٌٝل ٚنثازٜ ٫ٚ ،رتٞ

ديٚ ٌٝجٛب ارتُظ يف قدز ايسبس ايرٜ ٟكاببٌ َؿبسف حتؿب ً٘ٝيعبدّ ؾبدم
(ايفا٥د(ٚ )٠ايغِٓ) عً ٘ٝببرطب ايؿدم ايعسيف ذطبُا قسبٓا ٙضابكاً.
ج ببٚ -قببد تهبب ٕٛإضببتداْت٘ ي ببَُ ١ْ٪عبباؽ ايطببٓ ١اي٬ذكبب ١يعبباّ ايببسبس نببرٕ
ٜطتدٜٚ ٜٔػ  ٟب٘ طعاَاً ل ٚفساغاً ٜعدّ ٙمل ١ْ٪ايعاّ املكبٌ اي٬ذبل يعباّ ايبسبس
ثِ ٜؿسف بعك٘ يف َْ٪ب ١ايعباّ اذتاقبس ٫ٚ ،زٜبب يف إَهبإ ٚفبا ٤ايبدَ ٜٔبٔ
زبس ايعاّ اذتاقس بٌ يٛ

٪ٜد ٙذت ٢متت ايطٓ ١ارتُط ١ٝاَهٓ٘ إضبتثٓا ٤قبدزٙ

َبٔ لزبباض ايطبٓ ١ارتُطبب ١ٝاذتاقبس ٠يهبٔ َبع ذطبباب َبا إغب ا ٙيببُ ١ْ٪ايعبباّ
اي٬ذببل قببُٔ َٛجٛداتبب٘ يتظُٝطبب٘ ٚ،امنببا حيطببب٘ بكُٝتبب٘ ايطببٛقٜ ١ٝبب ّٛدفببع
ارتُظ ٚلدا ٘٥ل ٟحيطب َا

ٜؿسف٘ يف َ ١ْ٪ايعاّ اذتاقس دَ ٕٚا ؾسف٘ فٗٝا

فإ لنٌ بعل ايشعاّ ل ٚقك ٢ذاجت٘ ايشاز َٔ ١٥بعل ايفساؽ عف ٞعٓ٘ ٫ٚ
مخظ ف ،٘ٝيهٔ َا ٜتبك َٔ ٢لعٝإ ايبُ ١ْ٪ايبُػ ا ٠يًعاّ اي٬ذبل ٫ببد َبٔ ذطباب٘
َع َٛجٛدات٘ بكُٝت٘ ايطٛق ١ٝاملدفٛع ١بإشا ّٜٛ ٘٥ايتظُٝظ ٚلدا ٘٥اىل لزباب٘ .
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ٚإذا ناْببت إضببتداْت٘ يغببا املْ٪ببْ٪َ - ١بب ١املعبباؽ ل ٚحتؿبب ٌٝايببسبس -نببرٕ
ٜطتد ٜٔيغسأ ايتحازٚ ٠تٛضعَ ١داز إنتطاب٘ ،نُا إذا إضتدإ ٚإغ  ٣عسبب١
ل ٚبطببتاْاً ل ٚدازاً يإلْتفبباف َببٔ ايثُببس ٠ل ٚا٭جببس ٠املبرٚيبب ١قببباٍ اإلْتفبباف َببٔ
ايبطتإ ل ٚايعسب ١ل ٚايداز ٖٓٚ ،ا ؾٛزتإ فإ َا إضبتدإ يترؿب ً٘ٝقبد ٜهبٕٛ
َٛجٛداً ٚقد ٜه ٕٛتايفاً :
ل -قد ٜهَ ٕٛا إضتدإ يػساٚ ٘٥اإلْتفاف بُٓاَٛ ٘٥جٛداً قاُ٥اً براتب٘ ستتفعباً
ببُايٝت٘ ل ٚبعكٗا  -يتعٝب٘ لْ ٚكـ قُٝتًٜ٘ٚ -بصّ املهًب

إذتطباب َبا إغب اٙ

ببُاي٘ َٔ ايك ١ُٝايطٛق ١ٝعٓد ايتؿد ٟ٭دا ٤ايبظُظ َُٚراضبب ١ايبٓفظ ٭جًب٘
َع َٛجٛدات٘ بًراظ عدّ ن ١ْ٪َ ْ٘ٛيفسأ إغ ا ٙ٤يإلْتفاف بُٓا ٘٥فٝهٖ ٕٛرا
ايبُاٍ ايبُػ  ٣نطا٥س ا٭َٛاٍ ايبُتعًك ١يًظُظ َٜرطبب٘ بكُٝتب٘ ايطبٛقٜ ١ٝبّٛ
ا٭داُٜٚ ٤ظُط٘ .
ثِ ايد ٜٔاير ٟإغ  ٣ب٘ ايبُتاف يإلض باض بُٓا : ٘٥إٕ ٚفا َٔ ٙزبس ايعباّ
ايبراقس قبٌ إْتٗبا ٤ايطبٓٚ ١لدا ٙبايفعبٌ اىل دا٥ببٓ٘ نبإ طبااً َٚطبتثٓ ٢بػبسط
ذطاب بدي٘ املٛجٛد قُٔ َٛجٛداتب٘ ايبيت ُٜظُطبٗا ٚ ،إٕ

ٜب٪دّ دٜٓب٘ ٚ

ٜطدّد ٙيداٚ ٘ٓ٥بك ٞبعٗدت٘ لَهٓ٘ اضتثٓا ٤قدز ايدََ َٔ ٜٔحُٛف ا٭زباض بػسط
ذطاب ايك ١ُٝايطٛق ١ٝيًُتاف املػ  ٣فاْ٘ َاٍ َببًُٛى يًُهًب

ٚ ،ايبد ٜٔيب٘

َكابٌ ٜٚشايب ب٘ ًٜٚصَب٘ دفعب٘ ٜٚهفٝب٘ إذتطباب قُٝبَ ١ايب٘ ايببُتاف ايببًُُٛى
قُٔ لزباذ٘ َٛٚجٛدات٘ .

بٚ -قد ٜهَ ٕٛا إضتدإ يػبساٚ ٘٥اإلْتفباف بُٓا٥ب٘ تايفباً عٓبد ذًب ٍٛضبٓت٘
ارتُط : ١ٝفإ دفع ايدٚ ٜٔلدا َٔ ٙزبس ايعاّ لَ َٔ ٚاٍ َُظُبظ نبإ طبااً،
ٚإذا دفع٘ َٔ زبس ايعاّ اذتاقس قببٌ اْتٗا٥ب٘ نبإ ايبسبس ايببُدفٛف َْ٪ب ١عسفباً
َطتثٓا َٔ ٠ايتظُٝظ غسعاً ٚ ،ايه ّ٬يف ؾٛز ٠عدّ لدا ٤ايد ٜٔذت ٢اْككت
ايطٓ ١ايبظُط ١ٝفٌٗ ٜطتثٓ َٔ ٢لزباض ايعاّ  :ايد ٜٔايبُػ  ٣ب٘ ايبُتاف ايتاي
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ايبُكؿٛد ب٘ اإلْتفاف َٔ َُْاٚ ٘٥لجسٚ ٙقد طسل عً ٘ٝايتً

ٚايبظطسإ أ.

قد لغهٌ اإلضتثٓا ٤جداً عٓد لضتاذْا ) (1ايبُركل (قدْ( :)ٙعساً اىل لٕ تً
تً

ٖرا املاٍ ارتازج ٞا٭جٓيب عٔ ايتحازٜٓ ٫ ٠ايف ؾدم ايبسبس يف ايتحباز٠

اير ٖٛ ٟاملٛقٛف يٛجٛب ارتُظ فكد زبس يف جتازتب٘ ٚفكبٌ عبٔ َْ٪تب٘ ٚإٕ
نإ يف عني ايبراٍ قد ٚزد

عً ٘ٝططاز ٠طازج ١ٝلجٓب ١ٝعٔ تًو ايتحاز.)٠

ٚفٝبب٘  :إٕ ايعببسف ايعك٥٬بب ٞايعبباّ ايببرٖ ٜٔببِ املبب٬ى يف ؾببدم (ايفا٥ببد)٠
امل تب عًٗٝا ٚجٛب ارتُظ ٖ ،بٜ ٤٫٪عتبربٖٓ ٕٚبا ٚجبٛد َْ٪ب ١عًب ٢املهًب
٭ْ٘ ًَصّ بدفع ايد ٜٔاير ٟتًب

عًٝب٘ َكابًب٘ ٚططبس٬ٜٚ ، ٙذبغ عًب ِٗٝجبرب

ططساْ٘ بايسبس ايٛازد ي٘ ٚعدّ إعتببازَ ٙطبتفٝد ًُا ببرنثس َبٔ (ايبسبس ْاقؿب ًا َٓب٘
ططسإ ايبُتاف ايتاي )  ٫ٚ ،غاٖد عًب٬َ ٢ذعب ١ايعكب ٤٬ايبسبس بٛذبدَ ٙبٔ
د ٕٚذتبباظ ارتطببسإ ٚايٓكؿببإ ايببٛازد عًٝبب٘  ،بببٌ ايػبباٖد ايٛجببداْ ٞعًبب٢
َ٬ذع ١ايعبسف ايعباّ ايبسبس ٚارتطبسإ َعباً ٚإْكباف ايببظطسإ َبٔ ََحُبٛف
ا٭زباض ٜٚعترب ٕٚايؿايف َٔ ايسبس ٖ( ٛايفا٥دٚ )٠ايبُرؿ ٍٛعً. ٘ٝ
ٚباطتؿبباز  :ايعكبب٬ٜ ٤٬ذعب ٕٛايببسبس ٚايببظطازَ ٠ببستبشني غببا َٓفؿببًني
َٓٚحببرب ٜٔغببا َٓعببصيني  ،فببٜ ٬ببتِ َببا لفبباد ٙا٭ضببتاذ (قببدٜٚ )ٙترؿببٌ لقسب ٝب١
َ٬ذع ١ايبظطسإ اير ٖٛ ٟد ٜٔيف ذَ ١املهً

ٚإضتثٓا َٔ ٙ٤لزباذ٘ ٭ْب٘ َْ٪ب ١عًٝب٘

ًَٚصّ ب٘ َٚػبغ ٍٛايرَب ١بب٘  ،فٝطبتثين قبدز ايبد ٜٔايبرٟ

ٜب٪د ٙعٓبد ذًبْٗ ٍٛاٜب١

ايطٓ ١ايبظُط ١ٝيعدّ ؾدم (ايفا٥د )٠عسفاً  ٖٛٚعٓدِٖ ََرٌ ايببُشايبٚ ١اإليبصاّ بب٘،
ٚضٝرت ٞي٘ شٜاد ٠تٛقٝس يف َبرث (جرب ايسبس يًظطسإ) .

ايبُسذً ١ايثاْ : ١ٝاإلشتدانة يف غري عام الربح شابقاً عليه .
اذا اضتدإ ايبُهً

يف عاّ ضابل عً ٢ظٗٛز ايسبس فكد ٜه ٕٛيًُٚ ١ْ٪قبد ٜهبٕٛ

يغاٖا ٚ ،قد ٜه ٕٛبدٍ ايدٚ ٜٔعٛق٘ ايبُػ  ٣ب٘ َٛجٛداً ٚقد ٜه ٕٛتايفاً :
(َ )1طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك : ٢نتاب ارتُظ . 766 :
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ل -لٕ ٜه ٕٛبدٍ ايد ٜٔايطابل َٛجٛداً َع نب ٕٛاإلضبتداْ ١يببُْ ١ْ٪بفببط٘
ٚعٝاي٘ نُا يب ٛإغب  ٣دازاً يًطبهٓٚ ٢إضبتدإ ٭جبٌ دفبع مثٓٗبا يباٜعٗبا ٚبكبٞ
ايببد ٜٔيًطببٓني اي٬ذكبب ،١ل ٚتببصٚد إَببسلٚ ٠إضببتدإ يًُٗببس ٚبعببل َؿببازف
ايصٚاد ،ل ٚإغ  ٣عسب ١يًتٓكٌ ايػظؿٚ ٞملؿًر ١ايعٝاٍ ٚإضتدإ يٛفا ٤مثٓٗا
ٚبك ٞايد ٜٔيًطٓني اي٬ذكَ ١ع ٚجٛد ببدٍ ايبد -ٜٔايبداز ٚايصٚجبٚ ١ايعسبب-١
َٚع قكا ٤ذاجت٘ َٓٗا .

ٚذٝث نإ ايد ٜٔايطابل املٛجٛد َكابًب٘ ٭جبٌ املْ٪ب ١فب ٬زٜبب يف جبٛاش
لداٚٚ ٘٥فا َٔ ٙ٤لزباض ايطٓني اي٬ذك ١فإ ٚفا ٤ايدٚ ٜٔإبسا ٤ايرَ ١املػتغًَٔ ١
ايدَ ٖٛ ٜٔؿدام عسيف يًُ ١ْ٪جصَاً ٜٚطتثٓ َٔ ٢ايتظُٝظ غسعاً  ٫ٚإغبهاٍ
 َٔ ،د ٕٚفسم بني متهٓ٘ َٔ لدا ٤ايد ٜٔايطابل ٚبني عدّ متهٓ٘ َٓ٘ ل ٚمماطًتب٘
ذاٍ ايتُهٔ َٔ ا٭داٚ ٤ترطا -ٙيعرز ل َٔ ٚغا عرز -فإ دفع بعل لزباض
ايطٓ ١اذتاقس ٠يف ٚفا ٤ايدٚ -ٜٔي ٛد ٜٔايطٓني ايطبابك -١بٓرب ٛفعًبَُ ٫ ٞحبسد
عصّ ايٛفاَ ٖٛ ٤ؿدام عسيف يًؿسف يف امل ١ْ٪املطتثٓا َٔ ٠ايتظُٝظ .
ب -لٕ ٜه ٕٛبدٍ ايبد ٜٔايطبابل َٛجبٛد ًا َبع عبدّ نْٛب٘ يًُْ٪ب ١نُبا يبٛ
إغ  ٣دازاً ل ٚعسب ١ل ٚبطتاْاً ٫ ،يًطهٓٚ ٢ايبراج ١ايػظؿب ١ٝل ٚايعاًٝ٥ب ١ببٌ
يإلجتاز بُٓا ٤ا٭عٝإ ل ٚلجستٗا ل ٚمثسٖا َع فبسأ بكبا ٤ببدٍ ايبدٚ ٜٔإْببرفاظ
عَٚ ٘ٓٝايٝت٘ ٚيَ ٛع ايٓكؿإ يف ايك ١ُٝاملبرٚي ١عٔ ايك ١ُٝاملػ  ٣بٗا .
ٚايعاٖس جٛاش لدا ٤ايد ٜٔايطابل َٔ لزباض ايعاّ اذتاقبس ٭ٕ ٚفبا ٤ايبدٜٔ
َؿدام عسيف قشع ٞيًُ ١ْ٪ذتَ ٢ا إضتداْ٘ يغا ايبُ ١ْ٪ل ٚيف غا عاّ ايبسبس،
يهٔ َبع ذطباب ايببدٍ  -ايبداز ل ٚايعسبب ١ل ٚايبطبتإ  -بكُٝتب٘ ايطبٛق ١ٝزلع
ايطٓ ١ارتُطَٓ ١ٝكُاً اىل بكٝب ١فٛا٥بدَٛٚ ٙجٛداتب٘ ٚلزباذب٘ َكدَب ١يتظُٝطبٗا
عٓد ذً ٍٛايطبٓ ١ايببظُط ١ٝل ٚعٓبد ايتؿبد ٟيًتظُبٝظ اذا
ايتظُٝظ نٌ عاّ ٖ .را.

ٜهبٔ َبٔ لٖبٌ
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ٚي ٛنإ عٓدَ ٙباٍ َُ ظُبظ ل ٚغبا َتعًبل يًظُبظ فبرٚف ٢دٜٓب٘ َٓب٘ ؾباز
املتاف املػ  ٣بايدَ ٜٔا ً٫طاؾاً ي٘ يهٔ ٫بد َبٔ ذطباب٘ ٚختُٝطب٘ يعبدّ نْٛب٘
َ ٖٛٚ ١ْ٪زبس ٚفا٥دٜ ٠طتثٓ َ٘ٓ ٢قدز ايد ٜٔاملدفٛف َٔ املاٍ املظُظ َٚبا شاد
خيكع يًتظُٝظ فً ٛإغ ا ٙبري

دٜٓاز ٚدفبع ْؿب

ايبدَ ٜٔبٔ َباٍ َُظُبظ

ٚناْت قُٝت٘ لي

دٜٓاز ذني إزاد ٠ايتظُٝظ فٓؿف٘ َٔ املاٍ املظُظ  ٫غ٤ٞ

عً ٘ٝثاْْٚ ١ٝؿ

قُٝت٘ طاقع ١يًتظُٝظ يعدّ ن ٖٛٚ ١ْ٪َ ْ٘ٛزبس قد إغب اٙ

يإلض باض َٔ َُْاٖ . ٘٥را نً٘ ي ٛلد ٣ايد ٜٔايطابل َٔ زبس ايعاّ اي٬ذل .
ٚإذا

ّ ٪ٜد د ٜ٘ٓفٌٗ ُُٜهٓ٘ إضتثٓا ٤قدز ايدَ ٜٔبٔ َٛجٛداتب٘ ٚفٛا٥بد ٙثبِ

ُٜظُظ َا شادأ لّ ٫بد َٔ تَظُٝظ مجٝع لزباض ايعاّ ممبا

ٜؿبسف٘ يف َْ٪ب١

املعاؽ أ ايعاٖس ٖ ٛايثاْٚ ، ٞتبك ٢ذَت٘ َػغٛي ١بايد ٕٜٛايطابك ١يفسأ عبدّ
نْٛب٘ دٜٓباً ملْ٪ب ١املعباؽ ل ٚحتؿب ٌٝايبسبسٚ ،يٛجبٛد ببدٍ َكاببٌ ببٌ ٫ببد َبٔ
ذطاب ايبدٍ املػ  ٣يإلْتفاف بُٓا ٘٥بإضتثٓا ٤قدز ايد ٜٔاملتبك ٞيف عٗدت٘ ،فإذا
نببإ اي ببُتاف ٜطبب ٣ٛليف باً ٚقببد بكبب ٞضبببعُاَ ١٥ببٔ دٜٓبب٘ يف ايعٗببد ٠يببصّ ختُببٝظ
ايث٬مثا ١٥فاْ٘ زبس يٝظ نٜٓ ١ْ٪كِ اىل باق ٞلزباذ٘ يف ذطاب ايتظُٝظ .
جب -لٕ ٜه ٕٛبدٍ ايد ٜٔايطابل تايفاً غا َٛجٛد  -ضٛاَ ٤ا نبإ َْ٪ب ١لّ
غا َ - ١ْ٪فاْ٘ ُُٜهٓ٘ ٚفا ٤ايد َٔ ٜٔلزبباض ايطبٓني اي٬ذكبٚ - ١يب ٛتدزٜببحاً-
ًٜ ٫ٚصَ٘ تَظُٝظ ايسبس ايبُ٪د ٟب٘ د ٜ٘ٓايطابل ،٭ٕ ٚفا ٤ايدٚ ٜٔإبسا ٤ايرَ١
َبُا إغتغًت ب٘ َؿدام يًُ ١ْ٪املطتثٓا َٔ ٠ايتظُٝظ ضٛا ٤إضتدإ يًُ ١ْ٪لٚ
يغاٖا ثِ تً

ايبُاٍ بدٍ ايدٚ ٜٔ

ٜبل .

ْعِ َع عدّ ايتؿد ٟ٭دا ٤ايد ٜٔاىل َطترك٘ ٜ ٫طتثٓ ٢ي٘ ايد ٜٔاملػغٛي١
ذَت٘ ب٘ َبٔ لزبباض ايعباّ اذتاقبس يعبدّ املٛجبب يإلعفباَ ٤بٔ مخبظ ا٭زبباض
اذتاؾً ١يف ٜد ٖٛٚ ٙايكدز املكابٌ يًد ٜٔايطابل  ،فًٝصَ٘ ختُٝظ ايسبس بتُاَب٘
عٓد ايتؿد ٟيًتظُٝظ ٚتبك ٢ذَت٘ َػغٛي ١بايدٜ ٫ٚ ٜٔطتثٓ ٢قدز َٔ ٙايبسبس
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ْعِ ذني تؿد ٜ٘يٛفا ٘٥يف ا٭عٛاّ اي٬ذك َٔ ١لزباذٗا ُٜعدّ ايبُؿسٚف يف ٚفا٤
ايد ١ْ٪َ ٜٔغا طاقع يًتظُٝظ ٖ .را .
ٚترت ٞايبربٛث ٚايتفسٜعبا

د
ٚا٭ذهباّ يف مجٝبع لْبٛاف ايبد ٕٜٛعًب ٢ذب ّ

ضٛاَ : ٤ا نإ َكاب ً٬بايٓفع ل ٚبايبُاٍ نبايكسأ ٚا٭َبٛاٍ ايببُ٪جً - ١ايبثُٔ
ايٓطٚ ١٦ٝا٭جس ايبُ٪جٌ ٚايببُٗس اٯجبٌ ٚضتٖٛبا َٚ -با
ٚضتبب ٙٛنايٓببرٚز ٚايهفببازا

ٚلزٚؽ ادتٓاٜببا

ٚقبب ِٝاملتًفببا

ٜهبٔ َكباب ً٬باملباٍ
ٚغببسٚط ايبٝببٛف

َْٚرٖٛببا ،ف بإ ٚفبباٖ ٤ببرا ايببدٚ ٕٜٛلداٖ٤ببا ي ببُطتركٗٝا فع بَُ ٫ - ً٬حببسد عببصّ
ايٛفاَ ٖٛ -٤ؿدام عسيف يًؿسف يف املٚ ، ١ْ٪بكاٖ ٤ر ٙايبد ٕٜٛيف عٗدتب٘ َبٔ
غا ٚفا َٔٚ ٤د ٕٚنْٗٛا يبُ ١ْ٪ايبُعاؽ ٜ ٫طٛغ إضبتثٓاٖ٩ا َبٔ لزبباض ايعباّ
اذتاقس ،بٌ َٜحب تَظُٝظ تَُاّ ا٭زبباض ٚايفٛا٥بد َبٔ غبا إضبتثٓاٜٚ ، ٤هفبٞ
إط٬م ايٓؿٛف ٚعَُٗٛا دي ً٬ٝناغفاً عٔ ٚجٛب ايتظُٝظ يبُشًل ايفٛا٥بد
ٚا٭زباض َا

ٜؿسف غ٦ٝاً َٓ٘ يف امل ١ْ٪ؾسفاً فعًٝاً  .ثِ ْبرث :
جرب التلف أو الـخصراى مو الربح :

ٚقببع ايهبب ّ٬يف إَهببإ جببرب ايتًبب
يًُهً

ٚارتطببسإ بببايسبس ٚايفا٥ببد ٠ايببٛازد٠

ٚ ،ثبُ ١ؾٛز َتعدد: ٠

ا٭ٚيب : ٢لٕ ٜتبً

عٓد ٙببعبل َتبشبًبا

ذٝات٘ َٚعاغ٘ َٚا ٖ ١ْ٪َ ٛي٘

بايفعٌ لٜ ٚعٝب ٜٓٚكـ َثُٓ٘ ايبُبر ٍٚبإشا ٘٥نرثاث بٝت٘ ل ٚعسبت٘ املعد ٠يككا٤
إذتٝاجات٘ ٚعٝاي٘ ل ٚداز ضهٓا ٙلَْ ٚرٖٛا َبُا حيتاج٘ يف تعٝػ٘ ٚ
جتازت٘ فٌٗ جيرب ْكـ ايتً

ٜهٔ َٔ َاٍ

ٚايتعّٝب َٔ زبس ايتحاز ٠ل ٚفا٥د ٠اإلنتطاب أ

ايعاٖس عدّ املطٛغ يًحبرب بببُعٓ ٢اْكباف قُٝب ١ايتباي
ا٭زباض املطتفاد ، ٠فا ٕ زتُبٛف ا٭زبباض ايبيت

ٚلزؽ ايعٝبب َبٔ

تؿبسف يف َْ٪ب ١املعباؽ ٖبٞ

َؿدام (ايفا٥بد )٠ايٛاجبب ختُٝطبٗا بايٓؿبٛف ايعدٜبدَٛ ٫ٚ ٠جبب إلعفبا٤

جرب ايتً
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ل ٚعاب َٔ لَتعٚ ١لَٛاٍ امل ١ْ٪اييت ٜتعبٝؼ

قدز َٔ ايسبس ٜكابٌ قَ ١ُٝا تً

بٗا نظساب داز ٙل ٚعسبت٘ ل ٚإذ ام ث٬جت٘ ل ٚنتاب دزاضت٘ .
ْعِ ي ٛتؿد ٣بايفعٌ يتدازى ايٓكـ-ايتً
فرؾًس َا طسب ل ٚعاب ل ٚتً

ل ٚايعٝب ايٛازد عً ٢لَتعت٘-

َٔ غَ ٕٚ٪عاغ٘ نرٕ ٜعُس َا إْٗدّ َٔ داز

ضهٓا ٙلٜ ٚؿًس َا طسب َٔ لدٚا

عسبت٘ اييت ٜطتعًُٗا يككا ٤اذتٝاجات٘ لٚ

ٜػ  ٟبد ٌٜث٬جت٘ ل ٚنتاب٘ ثِ ٜطتعًُٗا يف إذتٝاجات٘ فٝهبَ ٕٛؿبسٚف٘ املبايٞ
املرنٛز جص٤اً َٔ ََ ١ْ٪عاغ٘ ٖرا ايعاّ .
ايثاْ : ١ٝلٕ ٜتً

بعل لَٛاي٘  -ذٛٝإ لَ ٚتاف لَ ٚاٍ َبدطس -بببرسم لٚ

غسم ل ٚنطس ل ٚقٝاف ل ٚضسقٚ ١

ٜهٔ ايتباي

َبٔ َْ٪تب٘ َٚتشًببا

َ َٔ ٫ٚاٍ جتازت٘ ٚإض باذ٘ فٌٗ ارتطاز ٠ايٓاغ َٔ ١٦تً
لزباذ٘ ٚفٛا٥د عاَ٘ اير ٟذؿٌ ف ٘ٝايتً
قدز َٔ لزباذب٘ ٜكاببٌ قُٝب ١ايتًب

َعاغب٘

ٖرا املاٍ جترب َبٔ

ل ٚايعٝب أ  ٌٖٚجيبٛش يب٘ اضبتثٓا٤

لْ ٚكبـ ايعٝبب ايبٛازد عًب ٢لَٛايب٘ ايبيت

يٝطت َٔ َاٍ ايتحاز َٔ ٫ٚ ٠ايبُ ١ْ٪أ .

ايعبباٖس عببدّ اي ببحرب يعببدّ اي ببُٛجب اي ببُؿرس يبب٘ بعببد تَُاَٝببَٛ ١قببٛف
ٚجٛب ايتظُٝظ ٚبعد عدّ ايدي ٌٝعً ٢ايبحرب ايبظازد عٔ ايبُ. ١ْ٪
ٚتٛقببٝس ٖببرا  :إٕ املطببتفاد َببٔ ْؿببٛف ارتُببظ نببَٛ ٕٛقببٛف ٚجببٛب
ايتظُبٝظ (ايفا٥بد ٠ايَ٬ؿببسٚف ١يف املْ٪بٖٚ )١برا ايسجببٌ قبد زببس ٚإضببتفاد يف
جتازتبب٘ ٚتهطببب٘ ثببِ تًب

عٓببد ٙبعببل لَٛايبب٘ املببدطس ٠ملطببتكبٌ ا٭ٜبباّ فرٚجببب

ططازَ ٠اد ٫ ١ٜتستبط باإلضتفاد ٠املتعًك ١يًظُبظ ٚ

ٜؿبسف ٖبرا ايكبدز يف

ََ ١ْ٪عاغب٘ يٝعفب ٢عبٔ ايتظُبٝظ ٜٛ ٫ٚجبد َباْع عبٔ إْشببام ديٝبٌ ٚجبٛب
ختُٝظ نٌ َا غِٓ املهً

ٚإضتفاد َٔ ٙقً ٌٝل ٚنثا  ،فًٝصَ٘ ختُبٝظ نبٌ َبا

إضتفادٚ ٙزببر٘ َٔ د ٕٚإضتثٓا ٤قدز َكابٌ يًتً

ايثايث : ١لٕ ٜهتطب ايبُهً

ل ٚايبظطسإ .

برْٛاف َتعدد َٔ ٠ايتهطب نرٕ ٜصزف ٜٚؿٓع
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ٜٚتحببس لٜ ٚهتطببب بببرْٛاف َببٔ اإلضببتثُاز ايتحبباز ٟل ٚايصزاعبب ٞنببرٕ ٜتحببس
بايشعاّ ٚايكُاؽ ٚايعسبا

لٜ ٚصزف اذتٓشٚ ١ايسشٚ ،قبد تعبازف ايعكب ٤٬عًب٢

ٖرا ايتعبدد لَب ً٬يف ايٛؾب ٍٛاىل ا٭زبباض ٚاإلضبتفادا

ايهبثا ٠ذٝبث ٜهبٕٛ

غسقِٗ َٔ تٓٛف ايتهطب ٖ ٛاإلض باض ٚتُٓ ١ٝزلع املاٍ فٌٗ جيرب ايتًب

يف

بعكٗا ٚارتطسإ يف ايبعل اٯطس ٜٓٚحرب بايسبس ٚايفا٥د ٠اذتاؾًَٗٓ ١اأ
ا٭قببسب ٖبب ٛاإلْبببحباز يف مجٝببع ايؿببٛز ايببيت ٜكؿببد فٗٝببا َببٔ ايتٓببٛف :
اإلض باض ٚتُٓ ١ٝا٭َٛاٍ ٜٚه ٕٛاملًرٛظ فٗٝا َكداز ايفا٥د ٠ذٝث ٜتعازف بني
ايعكببْ ٤٬كببـ ارتطببسإ ٚذطبباب ايتًب

ٚجببرب ٙباإلضببتفادٚ ٠ايببسبس ٚنرْبب٘

ٜطببتفد يف جتازتبب٘ ل ٚشزاعتبب٘ اَ ٍ٫ببا ٜصٜببد عًبب ٢ايببٓكـ ٚايتًبب
ايب ببُستهصا

ايعسفٝبببٚ ١ايب ببُطًٍُا

ٖٚ ،ببرا َببٔ

ايعك٥٬ب ببٚ ١ٝيب ببٗا دطايببب ١فب بب ٞتبػظب ببٝـ

(ايبفا٥د )٠اييت ٖ ٞايبُكٝاع ايبُٛقٛع ٞايػسع ٞيف تعًل ايبظُظ ٚٚجبٛب
إطساج٘ يف ْؿٛف ا٭طباز .

ٕ َبطبط  :نُبا ٜتحبس ايعشباز ببسلع َباٍ َعبني يف َتحبس ٙيعباّ
ٚبتٛج ٘ٝثبا ٍ
ناٌَ ٚغسق٘ اإلض باض ٚتُٓ ١ٝاملاٍ فكد َٜظطس يف بعل ايببُٛاد ايببُتحس بٗبا
ٚقد ٜسبس يف بعكٗا اٯطس ٚمتاَٗا بسلع َباٍ َتربد  ،فهبرا َبٔ ٜبٛشف لَٛايب٘
بني شزاعٚ ١تبحازٚ ٠ؾٓاع ١لٜٛ ٚشع٘ بني تبحاز ٠ايعشٛز ٚايبربٛب ٚايعسببا
 ،٬فإ ايبظطسإ ٚايتً
َث ً

ايٛازد عً ٢بعكبٗا ُٜحبرب ببايسبس اذتاؾبٌ فٝب٘ لٚ

يف ايبُتحس ايثاْ ٞذٝث ٜٓ ٫عس ايعك ٤٬يف اضتثُازِٖ اىل ارتؿٛؾٝا

ايٓٛع١ٝ

ل ٚايفسد ١ٜملٛازد تهطبِٗ اييت ٚشعٛا لَٛامِ عًٗٝا ،بٌ ٜٓعس ٕٚاىل اذتاؾبٌ
املطتفاد َٔ ايبُحُٛف نايعشاز ذ ٟايبُتحس ايٛاذد ايرَٜ ٟظطس يف بعل َٛاد
َتحسٜٚ ٙسبس يف بعل آطس .

ٚاإلعتباز بايشبع يًسبس ٚارتطسإ يف عاّ ٚاذد  ،فاْ٘ ايبًُرٛظ يف مخظ
ايفٛا٥د ٚا٭زباض  ٖٛٚايبُٓعٛز ايبُعترب يف لذهاّ ايػسف ايببُكدع ،فٝظبسد :

جرب ايتً
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َا اذا نإ ايسبس ٚارتطسإ ل ٚايتً

يف عاَني إذ إ زبس ايعباّ اي٬ذبل نٝبإ

َطببتكٌ َٛٚقببٛف يٛجببٛب ايتظُببٝظ َ ببُتاش يف ْفطبب٘ ُُٜ ٫ٚهببٔ لٕ َٜحببرب ببب٘
ططاز ٠ايعاّ ايطابل يتعدد املٛقٛف طازجاً ٚيطب ايبُٓعٛز ايػسع ٞاملعترب،
ٚقد تطا

ايفكٗا( ٤زأ) عً ٢ن ٕٛنٌ عباّ َٛقبٛعاً يًرطباب ٚايتظُبٝظ

٬ٜذببغ فٝبب٘ ايفا٥ببدٚ ٠ايببسبس ايببُحتٓ ٢فٝبب٘ ٚ ،ؾببدم ايفا٥ببدٚ ٠اإلضببتفاد ٠عٓببد
ايعببسف ايعبباّ ٜ ٫تركببل إ ٍ٫بًربباظ اي ببُحُٛف املسنبببٚ ،ايفا٥ببد ٠عٓببدِٖ ٖببٞ
اذتاؾً٬َ َٔ ١ذع ١ايسبس ٚارتطسإ ٚايتً

َٚ ،ا َٜؿف ٖٛ ٢ايفا٥بد ٠يف ْعبس

ايعسفٚ ،ايٓؿٛف ايػسع ١ٝقد زتبت ارتُظ عً ٢ايفا٥بدَ ٠بٔ د ٕٚحتدٜبدٖا
مما ٜهػ

عٔ إْاطتٗا بايٓعس ايعكٚ ٞ٥٬ايؿدم ايعسيف  ٫ٚ ،تؿدم اإلضتفاد٠

عٓببدِٖ إ ٫ببببُ٬ذع ١ايبببُحُٛف ٚتَرؿبب ٌٝايؿببايف َٓبب٘ ٚإعتببباز( ٙايفا٥ببد)٠
ايبراؾً َٔ ١اإلتببحاز ٚاإلضبتثُاز ٚ ،يعًب٘ بًرباظ لٕ جبرب ارتطبسإ ٚايتًب
ٚإذتطابُٗا َٔ ايسبس ل ٚإْكاؾُٗا َٓ٘ َكتك ٢طبع ايعٌُ ٚاإلتببحاز ٜٚتشًبب٘
اإلنتطببباب عببباد ٠فبببإزتهص يف لذٖبببإ ايعكبببَ ٤٬بببا ٜببب٪د ٟجبببرب ايبببسبس يًتًبب
ٚاي ببظطسإ ٚعببدّ إذتطبباب ايفا٥ببد ٠برشٜببد َببٔ ايببسبس ايؿببايف بعببد اْكبباف
ارتطاز ٠ل ٚايتاي

َٔ ََحُٛف ا٭زباض ايبُحتٓاَ ٠بٔ تهطببا

ذٝث تساِٖ ٜكٛي : ٕٛزيت َٔ نرا ٚططس

ايعباّ ايٛاذبد،

َٔ نرا ٚفا٥دت ٞنرا  -باْكاف

ارتطسإ َٔ ايبسبس َٚ ،با َٜؿبفَٓ ٢ب٘ ٖب ٛايفا٥بدٚ ٠ايثُبس ٠ايصا٥بد ٠عًب ٢زلع
املبباٍٚ ، -ايعُببد ٠ازتهبباش ايببرٖٔ ايعك٥٬بب ٞعًببْ ٢كؿببإ اي ببَُ ٕ٪ببع ايتً ب
ٚارتطسإ َٔ ا٭زباض ٚذطاب ايؿبايف فا٥بدَ ٠تعًكب ١يًظُبظ يٝبث ٜ ٫عتبرب
ايعكَ ٤٬ا ٜكابٌ ارتطاز ٠ل ٚايتً

َبٔ ا٭زبباض فا٥بد ٠لَٜ ٫ ٚرطببَ ْ٘ٛؿبدام

ايفا٥دٚ ٠ايسبس .
ٚذٝببث ناْببت ايعببرب ٠بؿببدم (ايفا٥ببد )٠عسفباً عك ٝ٥٬باً ٚاقببراً ٚنببإ املٗببِ نببٕٛ

ايسبس ٚارتطسإ يف عاّ ٚاذد ٜ ٫فسم -عٓبدْا -ذؿبٛمُا يف ٚقبت ٚاذبد لٚ
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يف ٚقتني لَ ٚع ايتعاقب َٔ د ٕٚفبسم ببني تكبدّ ايبسبس ل ٚتكبدّ ايببظطسإ لٚ
ايتً ٜ ٫ٚ ،فسم  -عٓدْا -ن ٕٛارتطسإ ٚايسبس يف جتبازٚ ٠اذبد ٠ل ٚإنتطباب
فازد ٚبني نُْٗٛا يف تبحازتني ل ٚإنتطابني ل ٚيف ٚقتني ٚفؿًني َاداّ ايغبسأ
ا٭ضاع عٓد ايعكَ ٤٬بٔ لْبٛاف إنتطبابِٗ ٚايببُرسى ا٭ضباع يتٛشٜبع ايببُاٍ
عً ٢لْٛاف اإلضتثُاز ٖ ٛتُٓ ١ٝاملاٍ ٚاإلض باض ٚتَرؿ ٌٝايفا٥بدَ ٠بٔ ََحُبٛف
تهطباتِٗ .

يهٓبب٘ قببد فؿّ بٌ مجببع ل ٚإذتبباط َبب ً٬ٝاىل عببدّ ادتببرب فُٝببا يبب ٛنببإ ايببسبس
ٚارتطسإ يف ْٛعني َٔ اإلتبحاز -تبحاز ٠ايعشبٛز ٚاذتببٛب -ل ٚيف ْبٛعني َبٔ
اإلنتطاب  -نايتحازٚ ٠ايصزاعٚ ، -١يعً٘ يعدّ ايدي ٌٝعًب ٢ايببحرب ٚاإلْببحباز
بعد تعدد ايبُٛقٛف عٓدِٖ بًراظ لٕ َٔ ٜٛشف لَٛاي٘ ببني لْبٛاف َبٔ ايتحباز٠
ل ٚاإلنت طاب تتعدد عٓبد( ٙايفا٥بد )٠فب  ٣عٓبد ٙفا٥بدَ ٠طبتكًَ ١تعًكب ١بتحباز٠
ايعشٛز ٚفا٥دَ ٠طتكً َٔ ١ايصزاعٚ ١فا٥دَ ٠طتكً َٔ ١املؿٓع ايهرا. ٞ٥
ٜٚسد عً : ٘ٝاْ٘  ٫ذاج ١اىل دي ٌٝطاف عً ٢ادترب ٫ٚ ،غاٖد عً ٢تعبدد
ايبُٛقٛف ل ٚتغاٜس ايفا٥د ٠يف َؿدزٖا ايٓابع َبٔ ايتحباز ٠عبٔ ايفا٥بد ٠ايٓابعب١
َببٔ ايصزاعبب ١فك ب ً٬عببٔ فٛا٥ببد لْببٛاف ايتحبباز - ٠ناإلجت باز بببايعشٛز ٚاذتبببٛب
ٚايعسبا  -فإ ايعسف ايعكٚ -ٞ٥٬بايٛجدإَٜ ٫ -رطب ايفٛا٥بد ايٓاغبَ ١٦بٔ
َؿادز َتعدد ٠فٛا٥د َتغاٜس ٠لَٓ ٚكشع ١عٔ بعكٗا ،بٌ ٬ٜذعب ٕٛزلع املباٍ
َٚا ٚزد عً َٔ ٘ٝايفا٥دٚ ٠ايسبس َٔ زتُٛف تهطبات٘ ٚٚضا٫ ً٘٥ضبتثُاز لَٛايب٘
 اير ٖٛ ٟايغسأ ا٭ضاع ٚايبُرسى ْبر ٛاإلنتطابٚ -يرا َٜحرب ٕٚايتًبٚايبظطسإ با٭زباض َٜٚرطب ٕٛايسبس ايؿايف َٖ ٛؿدام (ايفا٥بد )٠ايببراؾً١
َٔ تهطبات٘ يف عباّ ايبسبس ٚايفا٥بدْٚ ، ٠ؿبٛف ايببظُظ قبد زتّبببت٘ ل ٚعًٍكتب٘
عً ٢عٓٛإ (ايفا٥د َٔ )٠د ٕٚتَردٜدٖا َبُا ٜهػ
بايعسف ايعك. ٞ٥٬

عٔ إْاطَ ١عٓاٖا ٚؾدقٗا
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ٚذٖبب جبُع َٔ ايبفكٗا( ٤قدِٖ)َٓ -بِٗ اضتاذْا ايبُركل (قد-)ٙاىل يصّٚ
تببكدّ ايببسبس عًبب ٢ارتطببسإ يٝحببرب ٙايببسبس ايطببابل  ،فببٜ ٬ببحرب ايببسبس املتببرطس
ارتطسإ املتكدّ ٚإٕ ناْا يف عاّ ٚاذد ٚ ،إطتاز مجع آطس نايطٝد ايشباطباٞ٥
(قد) ٙيف (مخظ ايعبسَ : ٠ٚطبري : )74 : ١إضبتٛا ٤تكبدّ ايبسبس ل ٚارتطبسإ يف
جرب ٙبايسبس ٚ ،قد بٓ ٢لضتاذْا ا كل (قد )ٙيف تكسٜس يث٘ (املطتٓد )778:فتٝبا
ايعس( ٠ٚعًَ ٢طًه٘ بب ٜعين َطًو ؾاذب ايعس ٠ٚببب َٔ جعٌ َبدل ايطٓ ١لٍٚ
ايػسٚف يف ايهطبب) ٚ ،يف (َطتُطبو ايعبس : ٠ٚد )554: 9بٓب ٢ايكب ٍٛاٯطبس
عً( ٢نَ ٕٛبدل ايطٓ ١ظٗٛز ايسبس) .
ٚنٝ

نإ  ٫ديٚ ٌٝاقس ايد٫ي ١عًَٓ ٢ع ادترب عٓد تكدّ ارتطسإ ٚترطس

ايسبس يف ايعاّ ايٛاذد ٚإٕ بٓٓٝا عً ٢نَ ٕٛبدل ايطٓ ١ظٗٛز ايسبس د ٕٚايػسٚف
يف اإلنتطاب  ،بٌ ايدي ٌٝعً ٢ادترب ٚاقس  ٖٛٚتٛق

ؾدم (ايفا٥بد )٠عسفباً

عً ٢اإلْكاف ٚ ،تٛقٝر٘ :
ل :ً٫ٚإٕ محببٌ ايطببٝد ٜٔيف (َطببتٓد ايعببسَٚ ٠ٚطتُطببهٗا) ٜهػب

عببٔ اْببرؿاز

ٚج٘ ايك ٍٛببحٛاش ايبحرب عٓد تكبدّ ايببظطسإ عًب ٢ايبسبس بببُا اذا قٝبٌ بببدٚ
ايطٓ ١ايبظُط ١ٝبايػسٚف يف اإلنتطاب ،فإذا ططس بعد غسٚع٘ يف اإلنتطاب ثِ
ظٗس ايسبس جرب ايبظطسإ ايطابل  ،يهٓ٘ إعتكاد ٚتؿٛز ٜتٛفس عٓد ايفكًٜٚ ٘ٝخ
فهس ٙايعُٝل ًٜ ٫ٚخ تفهسا

ايعبسف ايعباّ ٚلٖبٌ اإلجتباز ٚاإلنتطباب ايبرٜٔ

ٖببِ ايبببُكٝاع ايبببُكب ٍٛغببسعاً يف ؾببدم (ايفا٥ببدٖٚ )٠ببِ ٬ٜذعبب ٕٛايببسبس
ٚاي ببظطازٜٓٚ ٠كؿبب ٕٛاي ببظطازٚ ٠ايتً ب

َببٔ ا٭زببباض َٜٚرطببب ٕٛايؿببايف ٖببٛ

اذتاؾٌ ايب ُطتفاد َٔ انتطاب٘  ،لٜ ٟعترب ٕٚايصا٥د عً ٢زلع املاٍ ٖب ٛايبسبس
ٖٚبب ٛايفا٥ببدٚ ٠ذطببب ٚ .مببرا ْكبب ٍٛبإَهببإ جببرب ارتطببسإ املتكببدّ بببايسبس
ايبُترطس ذتَ ٢ع ايك ٍٛايبُظتاز ببد ٚايطٓ ١ايبظُط ١ٝبعٗٛز ايسبس .
ٚثاْبٝاً :إْ٘  ٫غاٖد قاطع عً ٢يص ّٚتبكدّ ايسبس يبُٝهٔ جبرب ايبظطسإ ب٘،
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ٜٓ ٫ٚفببع َببا لفبباد ٙلضببتاذْا اي ببُركل (قببد )ٙيف زتًببظ يثبب٘ َببٔ عببدّ ٚجببدإ
ايػاٖد ايداٍ عً ٢ادترب عٓد تكدّ ارتطبسإ عًب ٢ايبسبس ،إذ لٕ ايببُٛقٛف يف
ْؿببٛف ارتُببظ ( :ايغُٓٝببٚ ١ايفا٥ببدٖٚ )٠ببٜ ٛكتكبب ٞإطتؿبباف ادتببرب بببايسبس
املتكدّ ذٝث لْ٘ اذا زبس ثِ ططس  ٫تؿدم ايفا٥د ٠عٓد ايعكٜٚ ٤٬هب ٕٛايبسبس
املتعكب بارتطسإ يف ذهِ ايعدّ ٭ٕ ايسبس ٚإٕ ؾبدم ذبدٚثاً إ ٫اْب٘  ٫زببس
بكا٤ل بعد تبدي٘ بارتطسإ ٚيف اذتكٝك١

ٜسبس ٚإمنا ٖ ٛؾٛز ٠زبس .

ٚفٝبب٘ :إٕ ٖببرا ايتٛجٝبب٘ ٜكتكبب ٞجببرب ارتطببسإ املتببرطس بببايسبس املتكببدّ ٫ٚ
ٜكتكبب ٞإطتؿبباف اي ببحرب فٝبب٘  ،إذ لٕ ايعببسف ايعك٥٬ببٖٚ -ٞببِ اي ببُكٝاع يف
ؾدم ايغِٓ ٚايفا٥د ٠اييت تستب عًٗٝا ٚجٛب ارتُظٜ ٫ -عترب ٕٚايبظاضس يف
 ٫اذا نبإ فا٥كب ًا
جتازت٘ ل ٚتهطب٘ اذا جبا ٙ٤زببس يف ْفبظ ايعباّ زايب ًا ْ ،عبِ إ ٍ
عً ٢قدز ارتطاز ٠فٝرطبَ ٕٛكداز ارتطاز ٠جبابساً لَٜ ٫ ٚرطبب ْ٘ٛزيباً ٚفا٥بد٠
ٚحيطبَ ٕٛا شاد عً ٢قدز ٖٛ ٙاذتاؾٌ  ٖٛٚاملطتفاد ٚإٕ طسل ايسبس ٫ذكاً .
ثِ إضتدٍ لضتاذْا ايبُركل (قد )ٙثاْٝاً عًَ ٢ساَ٘ (املطتٓد  )778:بكٛي٘ ٚ( :لَبا
َا تكدّ عً ٢ايسبس َٔ ؾسف غ ٤ٞيف امل ١ْ٪ل ٚارتطاز ٠فًِ ٜدٍ ل ٟدي ٌٝعً٢
إْبحباز ٙبايسبس ايبُترطس).

ٚف :٘ٝإْا َْ ٫رتاد اىل ديٜ ٌٝػبٗد ؾبسحياً يًحبربٜٚ ،هفٓٝبا يف ؾبٛز ٠تكبدّ
ارتطببسإ ٚتببرطس ايببسبس  :عببدّ ؾببدم (ايفا٥ببد )٠عًبب ٢قببدز ارتطببسإ ذٝببث ٫
تؿدم (ايفا٥د )٠عسفاً عكٝ٥٬اً ٚاقر ًا إ ٍ٫عً ٢ايسبس ايصا٥د عٔ قبدز ارتطبسإ
املاقٖٚ ،ٞرا ْتٝح ١ادتربٚ ،يٝظ جرباً ذتٜ ٢ػهٌ عًٓٝا ٫ :دي ٌٝعً ٢ادترب.
َٚع ايتٓصٍ ٚفسأ ايػو يف ؾدم (ايفا٥د )٠عسفاً عً ٢قدز ايسبس املترطس
املطا ٟٚيًظطسإ املتكدّ لجسٜٓا لؾٌ ايربا ٠٤عٔ ٚجٛب تَظُٝظ قبدز ايبسبس
ايبُترطس ايبُطا ٟٚيًظطسإ  ،فترؿٌ (ْتٝح ١ايبحرب) لٜكاً .
ٚباطتؿاز ٫ :ديٚ ٌٝاقس عًَٓ ٢ع جرب ارتطسإ املتكدّ بايسبس ايبُترطس،
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بٌ ايدي ٌٝايٛاقس ايبُعتُد قا ِ٥عً ٢ادترب فاْ٘ حيؿٌ يٓا (ْتٝحب ١ادتبرب) عٓبد
تكدّ ارتطسإ ٚترطس ظٗٛز ايسبس ٚيطب ايؿدم ايعسيف يعٓٛإ (ايفا٥دَٔ )٠
اإلنتطاب ٚ ،بٗرا ايتكسٜب ميهٔ تكسٜب إضتٛا ٤ايؿٛز ا تًُ ١ا٭طبس ٣ايبيت
ٚقعت ََرٌ اإلغهاٍ ل ٚايتفؿ ٌٝيف بعل ايهًُا

َٔ دَٛ ٕٚجب يإلطاي. ١

ٖٚهرا َْ٪ب ١املعباؽ ايبيت تطببل ظٗبٛز ايبسبس ٚٚؾبٛي٘ يٝبد املهًب

فاْٗبا

تطتثٓٚ ٢تتدازى بايسبس املترطس اذتاؾٌ يف عاّ ايسبس  َٔ ٫ :باب ايبٓا ٤عًب٢
لٕ َبدل ايطٓ ١ارتُط ٖٛ ١ٝايػسٚف يف ايتهطب  ،بٌ ذتَ ٢بع ايبٓبا ٤عًب ٢ببدٚ
ايطٓ ١بعٗٛز ايبسبس ٜكبسب إضبتثٓا ٤املْ٪ب ١املؿبسٚف ١بايفعبٌ يف عباّ ايبسبس قببٌ
ظٗٛز ٙبًراظ لٕ املطتفاد َٔ ايٓؿٛف ٚاملطتهػ
ن ٕٛاملهً

َٔ َرام ايػازف املكدع

ًَصَاً نراضبْ ١فط٘ نٌ عاّ َسّ ٠ملا ٜغُٓ٘ ٜٚطتفٝدٜٚ ٙسيب٘ ممبا

ٜؿسف٘ يف َ ١ْ٪املعاؽٚ ،قد جس ٣تباْ ٞايبُتػسع ١ارتبازجٚ ٞايؿبدم ايعبسيف
يًسبس (ايفا٥د ٠ايَ٬ؿسٚف ١يف ايبُ )١ْ٪عًب ٢ذبرف املؿبازف  ٚإْكباف املبٕ٪
عَُٛاً َٔ ا٭زباض ايببُتٛقع ١ايٛاؾبً ١يًٝبد يف ايعباّ ارتُطب ، ٞببٌ ُُٜهبٔ لٕ
ٜدع : ٢اْ٘ ٜ ٫ؿدم عٓٛإ (ايفا٥د ٠ايَ٬ؿبسٚف ١يف املْ٪ب )١عسفباً َتػبسعٝاً إ٫
بإضتثٓا ٤تَُاّ َؿازف ايبُعاؽ ط ١ًٝايطٓ ١ارتُط َٔٚ ، ١ٝامل٬ذغ طازجاً اْ٘
ٜتفببل نببثااً جببداً يًُببصازعني ٚلٖببٌ املٛاغببٚ ٞاملؿبباْع لٕ ٜتُْٛببٛا ٭ْفطببِٗ ٚعٝببامِ

ٜٚؿسفٚ - ٕٛقبد ٜطبتد ٕٜٛٓيببُؿازفِٗ ،لٜ ٚرطبرَ ٕٚبٔ لَبٛامِ ارتاؾب- ١
قبٌ ظٗٛز ايسبس ل ٚايثُس ٠ل ٚايفا٥د ٠املسج َٔ ٠ٛعًُبِٗ ٜٚطبتُس ؾبسفِٗ َبٔ
لَٛامِ  َٔٚفٛا٥دِٖ ثِ يف آطس ايعاّ ٜطتثَٓ ٕٛؿازفِٗ مل ١ْ٪املعاؽ ٚيبُ١ْ٪
حتؿ ٌٝايسبس  ٫ٚحيطب( ٕٛايفا٥دٜ ٫ٚ )٠ؿدق ٕٛبترككٗا إ ٫يرف ل ٚاْكاف
َتُاّ َ ١ْ٪املعاؽ  ١ْ٪َٚحتؿ ٌٝايسبسَ -ا ضبل َُٓٗا ظٗبٛز ايبسبس َٚبا تبرطس
عٓ٘ ط ١ًٝعاّ ايسبس  -نُا ٖ ٛاذتباٍ يف ارتطبسإ ٚايتًب

ايشباز ٤ٟلثٓبا ٤عباّ

ايسبس ٜٓكؿ َٔ ْ٘ٛايفٛا٥د  ٫ٚحيطب( ٕٛايفا٥دَ )٠ترككب ١إَ ٫با شاد عبٔ َْ٪ب١
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املعباؽ ْ٪َٚب ١حتؿبب ٌٝايبسبس ٚارتطببسإ ٚايتًب

ايببٛازد عًب ٢لدٚا

عًُببِٗ

ٚإضتثُاز لَٛامِ ٖٚ ،را ًَرٛظ يف طسٜك ١لٌٖ املٛاغٚ ٞاملبصازف ٖٚب ٞذايب١

قدٜبُ ١يعًٗا َعاؾبس ٠يصَبإ املعؿبَٛني (ٚ )Œيعًبٗا َٓعبٛزَٚ ٠ببُكا ٠مبِ
ٜٚهف ٞايؿدم ايعسيف يعٓٛإ (ايفا٥دٚ )٠ؾدقٗا عسفاً .

ٚبٗرا ٜتحًب ٢عبدّ إَهبإ َٛافكبَ ١با لفباد ٙلضبتاذْا ا كل(قبد )ٙيف اصتبباز
امل ١ْ٪ل ٚارتطاز ٠املتكدَٚ ١تدازنُٗا بايسبس املتبرطس  ،ببٌ ا٭قبسب إَهبإ جبرب
ايبظطاز ٠ايبُتكدَٚ ١تدازى ايبُ ١ْ٪ايبُتكدَ ١بايسبس ايبُترطس  .ثِ ْبرث :
َتجدد الـنؤنة بعد تَخنيض الفائدة .
قد ضبل بٝإ لٕ املهً

َُظّٝس يف تَظُٝظ ايفا٥د -٠اإلنتطاب ١ٝل ٚايببُحاْ-١ٝ

بني تعح ٌٝايتظُٝظ عٓد ظٗٛز ايسبس ل ٚذؿ ٍٛايفا٥د ٠يف ايٝبد ٚببني تبرطاٙ
يتُاّ ايبرٖٚ ،ٍٛرا ايتبرطا إذتٝباط يًُهًب

ٚإزفبام بب٘ َبٔ ايببُػسف َ٪قتباً

بعبباٍُُّٜٚ ،هببٔ ايتظُببٝظ قبببٌ تَُبباّ اذتبب ٍٛبعببد إضببتثٓا ٤قببدز َببا ٜتٛقعبب٘ َْ٪بب١
يبُعاغ٘ ٚعٝاي٘ تَُاّ ايبر. ٍٛ
ثِ ي ٛمخٍٔ َْ٪ت٘ يعاٍّ ٚمخظ َا ض ٣ٛامل ١ْ٪املتٛقع ١ختُٓٝاً َٔ لزباذ٘ ثِ
اْهػ

مخ ٓب٘ ٚلطسجب٘ َبٔ لزباذب٘ ملْ٪تب٘ بفعبٌ جتبدد َبٕ٪
عدّ نفاَ ١ٜا ٍ

ٜتٛقعٗا لْ ٚكـ ايتظُني عٔ ٚاقع َْ٪ت٘ َٚؿازف٘ فٌٗ ي٘ ايسجبٛف يًُطبترل
املدفٛف ي٘ مخط٘ أ .
ٖٚببرإ َ -تحببدد َبب ٕ٪لْ ٚكببـ ايببتظُني -ضببببإ َتعازفببإ طازجبباً لٚ
َتٛقعإ إبت ٤٬فاْ٘ قد تٓٗبدّ داز ٙادتدٜبد ٠ل ٚختبسب عسبتب٘ ايعباَس ٠ل ٚميبسأ
ايسجٌ ل ٚشٚجت٘ لٚ ٚيدٚ ٙقبد متبٛ

شٚجتب٘ نسقبٗا ٚحيتباد يبصٚاد جدٜبد ،

فُؿازف إؾب٬ض ايبداز ل ٚايعسبب ١ل ٚايتحٗٝبص ٚايٛفباٚ ٠ايبصٚاد ادتدٜبد قبد ٫
تهببَ ٕٛتٛقعبب ٫ٚ ١طشببس

بببباٍ املهً ب

ذتببٜ ٢طببتثٓٗٝا عٓببد تَظُٓٝبب٘  ،فٗببٌ
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يًُهً

ايسجٛف عً ٢املطترل بايتفاٚ

ايَ٬تٛقعبب ١أ فًبب ٛفببسأ لٕ املهًب

ارتُط ٞ٭جٌ َؿبازف٘ املتحبدد ٠لٚ
دٜٓبباز ٚمخببٔ َْ٪تبب٘

زبببس يف نطببٍ ليب

نبٕٛ

ببُ٦تني ٚمخطني دٜٓازاً فظُّظ ايبُتبك 153 = )753( ٞدٜٓاز ثبِ اْهػب

املْ٪بب ١املؿببسٚفٚ ١اقع باً يف اذتٝاجاتبب٘ يعبباّ ايببسبس تطببا ٟٚمخببظ َ ٦ب ١دٜٓببازاً،
فٓٝهػ

ن( ٕٛايتفاٚ

نبٕٛ

ارتُطب )ٞبكبدز مخطبني دٜٓباز ًا ذٝبث إْهػب

ارتُظ ايٛاجب عًٚ ٘ٝاقعباً ٖب٦َ ٞب ١دٜٓباز  -مخبظ ارتُبظ َ٦ب ١دٜٓبازاً بعبد
دٜٓبازٚ -لْب٘ قبد دفبع

إضتثٓا ١ْ٪َ ٤ارتُبظ َ٦بَ ١بٔ ايبسبس ايببُحُٛف  :ا٭يب

شا٥داً عٔ ٚاجب٘ ذني دفع ايبُٚ ١٦مخطني ،فٌٗ ٜسجع عً ٢ايبُطترل أ.
٫ٚبد َٔ اإل يتفا

اىل عدّ نفا ١ٜظٗٛز اذتٝاجبا

فع : ً٬ؾسف املاٍ يف املٚ ١ْ٪اذتاجب ١ايبيت ظٗبس
ا٫ضتث ٓا ، ٤فً ٛجتدد

َٚ ٕ٪اذتٝاجا

يًُهًب

ٚجتبدد

ٚ

ٜتٛقعٗبا ا ٚشاد

َبا

ٜتعكبب٘

ٜتٛقعٗبا ذبني
عُبا تٛقعب٘ ٚ

ٜؿسف املاٍ يف قكاٗ٥ا برٕ إذتاد اىل شٚاد فًِ ٜتصٚد ل ٚإذتاد يع٬د َسأ
فًببِ ٜعبباا ٫زتبباٍ دتببٛاش ايسجببٛف عًبب ٢املطببترل  ،يهببٔ اذا ؾببسف املبباٍ يف
اذتٝاجبب٘ -شٚاد ل ٚعبب٬د َببسأ -فٝببرت ٞايبرببث يف جببٛاش ايسجببٛف ا ٚعببدّ
جٛاشٚ . ٙباطتؿاز  :ايبرث فُٝا ي ٛؾسف َْٚ٪ت٘ بايفعٌ ٚشاد َؿسٚف٘ عُبا
مخٍٓ٘ ٜ ٫ٚرت ٞايبرث يف جتدد ذاج١

ٜؿسف فٗٝا املاٍ بايفعٌ .

قد اطتًفت فتا ٣ٚايفكٗا ٤ايببُترطس(ٜٔقدِٖ)  :فبرٖب مجبع اىل ايتفؿب ٌٝببني

ذايتني  :ذاي ١بكا ٤عني ارتُظ عٓد املطترل فاجع املهً

عًٜٚ ٘ٝط جع َا

قابببٌ اي ببَُ ١ْٚ٪ببٔ ارتُببظ املببدفٛف ايٝبب٘ ٚذايبب ١تًفٗببا فببٜ ٬سجببع عًٝبب٘ ٖٚببرا
ايتفؿَٛ ٌٝجٛد يف شَٔ ايػٗٝد ايثاْ ٞذٝث اغباز ايٝب٘ يف املطبايو ٚاضبتٛج٘
ايك ٍٛاٯطس  :عدّ ايسجٛف عً ٢املطترل َشًكاً ٚ ،قد قبٛا ٙؾباذب ادتبٛاٖس
ٚغببٝظٓا ا٫ععببِ ٚلضببتاذْا ايبببُركل (قببدِٖ) فببٜ ٬ؿببس عٓببدِٖ َٜ ٫ٚحببٛش
يًُهً

َشايب ١ايبُطترل يف ذاٍ بكا ٤عني ايبظُظ ٚيف ذاٍ تًفٗا .
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ببعل

ُُٜٚهٔ ا٫ضتد ٍ٫يعدّ ايسجبٛف َشبًبكاً بٛجبَ ٙٛبطتب ًٍ َٔ ١نبًُا

ا٫عاظِ ا٭ٚاطس ايبًُتصَني بايبُكاٍٚ ،بعل ايٛج ٙٛتسجع اىل بعل ٚترطبر
َٔ بعل ٚ،ايبُِٗ تبكسٜب ايفهسٚ ٠بٝإ ايبُدزى ٚتَركٝل ؾرت٘ ٚضَ٬ت٘ :

ا : ٍٚ٫إ ارتُظ ًَُٜه٘ لٜ ٚطترك٘ ازباب٘ نحسد ذؿ ٍٛايبسبس ٚايفا٥بد٠
بٝد املهً ٚ ،ايترطا إزفام ٚاذتٝاط قد زطـ ف ٘ٝايػازف ٚ-ي ٞاَ٫س ٚاقعاً-
زعا ١ٜيًُهً

يٝؿسف بعل لزباذ٘ يف َْ٪ت٘ ٚاذتٝاجات٘  ،فاذا بادز املهًب

يًتظُببٝظ باطتٝبباز ٙفهرْبب٘ قببد لضببكط ذكبب٘ يف تببرطا ايتظُببٝظ ٚيف ايترببٛط
يبُْ٪ت٘ ٚاذا اعش ٢مخظ لزباذ٘ بعد اضتثٓا ٤ايبُ ١ْ٪ايبُتٛقع ١فكد دفع ايببرل
اىل َطترك٘ اَ ٚايه٘ عً ٢ايعاٖس َٔ ْؿٛف ايبظُظ ٚٚفل ايبُظتاز -تعًل
ايبببظُظ بايفا٥بببدٚ ٠ايبببسبس ل ٍٚظٗبببٛز ، - ٙثبببِ اذا اْهػبب

شٜببباد ٠ايب ببُ١ْ٪

ايبُؿسٚف ١بايفعٌ عُا مخٍٓ٘ ٚقدز ٙفَ ٬ؿرّس َ ٫ٚط ّٛغ ٫ض جاف املاٍ َٔ
َايه٘ اَ ٚطترك٘ .

ُُٜٚهٔ ا٫غهاٍ عً - ٘ٝبٓا٤ل عً ٢املػبٗٛز املٓؿبٛز بايبديٚ : ٌٝجبٛب ادا٤
ارتُظ َٔ املاٍ املغٓ ّٛثابت ل ٍٚظٗٛز ايسبس َػسٚطاً بػسط َترطس ٖ ٛعدّ
ايؿسف يف ََ ١ْ٪عاغ٘ يطٓ : ٍ١برْ٘ يبُا نإ َسطٛؾباً يف تكبد ِٜايتظُبٝظ ٚيف
ترطا ٙيتُاّ اذت ٍٛا ٚاثٓا ٙ٤قبٌ تَُاَ٘  ،فاذا قدّ تَظُٝط٘ ثِ ظٗبس
ٜتٛقعٗا ا ٚظٗس

َْ٪ب١

شٜادْ٪َ ٠ت٘ ٚاقعاً عًب ٢ايكبدز ايتظُبٝين ايببُطتثٓ ٢إْهػب

قٗساً لٕ بعل املاٍ املدفٛف مخطاً َٖ ٛاٍ املهً

ًَٚه٘ ٚيٝظ مخطاً ٚاجبب

ا٫دا ٤عًٝبب٘ ٚاقع باً فببٜ ٬هببًَ ٕٛببو املطببترل بببٌ ٖببًَ ٛببو املهً ب
ٜٚط جع٘ َع بكا ٤عني َاي٘ اير ٟدفع٘ باعتكاد ن ْ٘ٛمخطباً ٚ

ٜسجببع ببب٘

ٜؿبس مخطباً

ٚاقعاً ٜٚهفٚ ٞجٛد بدي٘ اذا إغ  ٣املطترل باملاٍ َتاعاً ي٘ بكاْ ، ٤عِ َع تً
املاٍ  -عٓٝاً ٚبدَٚ -ً٫ع جٌٗ املدفٛف اي ٘ٝيباٍ املباٍ ٚعبدّ عًُب٘ بهْٛب٘ َباٍ
ايسجٌ ٚيٝظ مخطاً يف ايٛاقع َٛ ٫زد يًسجٛف عً ٢املعش ٢ايٚ ٘ٝاض دادَ٘ٓ ٙ
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بتكببُ ٘ٓٝبديبب٘ ٭ْبب٘ قببد تؿببسف فٝبب٘ ب بإذٕ َايهبب٘ ا ٚبغببسٚز ٙإٜببا ٙعٓببدَا ضببًش٘
باطتٝاز ٙعً ٢ايتؿبسف فٝب٘ ٚإت٬فب٘ٚ ،يعًب٘ لُٖٚب٘ برْب٘ مخطب٘ ٚذكب٘ اَ ٚايب٘
ًَٚه٘ فٝهَ ٕٛغسٚزاً غا قأَ .
ُُٜٚهٔ ترٜٝد َا ذنسْا بعهظ ايفبسأ ايببُبرٛث  :يب ٛمخٍبٔ َْ٪تب٘ ٚظٓٗبا
بكدز َعني ( )753دٜٓازاً ثِ عحٌ ختُٝظ لزباذ٘ فُٝا شاد عًْ٪َ ٢تب٘ املعْٓٛب١
( )753دٜٓازاً ،ثِ إْهػ

نْ٪َ ٕٛتب٘ ٚاقعباً لقبٌ ( )133دٜٓباز ،فاْب٘ ٫زٜبب يف

يببص ّٚختُببٝظ ايتفببا )153( : ٚدٜٓببازاً ٖٚبب ٞايصا٥ببدَ ٠ببٔ املْ٪بب ١املعْٓٛبب ١غببا
املظُطٚ ، ١نُا خيُب ظ املهًب
نريو ٜط د املهً

ايبسبس املتٛقبع نْٛب٘ َْ٪ب ١ثبِ ٜٓهػب

َا خت ً٘ٝزياً فا٥كاً عٔ امل ١ْ٪فظُط٘ ثِ اْهػ

ط٬فب٘
ط٬ف٘.

ايٛجبب٘ ايثبباْ : ٞإ ارتُببظ َٛقببٛف َٚتعًببل بايفٛا٥ببد ٚا٫زببباض َببٔ اٍٚ
اضتفادتٗا ٚجيب اطساج٘ بعد إضتثٓاْ٪َ ٤ت٘ َٓٗا يطب ذاي٘  ،فاذا ظبٔ املْ٪ب١
ٚمخٓٗبا نفب ٢إضبتثٓاٖ٩ا َبٔ ا٫زبباض ٚمخبظ ايبباقٚ ٞإ
ٚظٓ٘ ايٛاقع  ٕ٫ظٔ املٚ ١ْ٪ختُني املهًب

ٜؿبادف ختُٓٝب٘

يكبدزٖا َبرطٛذ َٛقبٛعاً يٛجبٛب

ارتُبظ ٚاقعباً ٫ -طسٜكباً نبًٜ ٞببصّ اْتفبا ٤ارتُببظ عًب ٢تكببدٜس اْهػباف طشببر
ايتظُني ٚفطاد ايعٔ ، -فاذا ظٔ املٚ ١ْ٪إضتثٓاٖا َٔ ازباذ٘ ٚمخظ ايفاقبٌ
ثِ دفع٘ فكد دفع ارتُبظ ملايهب٘ اَ ٚطبتركَ٘ٛ ٫ٚ ،جبب ٫ضب جاع٘ َٓب٘ اذا
اْهػ

شٜاد ٠املٚ ١ْ٪اقعاً عًَ ٢ا ظٓ٘ ٚمخٓ٘ ذت ٢اذا نإ املدفٛف مخطاً باقٝاً

 بع ٘ٓٝل ٚببدي٘  -عٓد ايبُعش ٢ي٘ ٚي ٛبكدز ايتفاٚٚف : ٘ٝإ تَُاّ ا٫ضتدَ ٍ٫تٛق

ايبظُط. ٞ

عً ٢إذساش لطر (ظٔ ايبُٚ ١ْ٪تَظُٗٓٝا)

بٓر ٛاملٛقٛع ١ٝيف ديٝبٌ ٚجبٛب ارتُبظ ٚاقعباًَ ،بع اْب٘ ٜ ٫عٗبس َبٔ ا٫ديب١
ايػسعٚ ١ٝ

صت د زٚاٜب ١تفٝبد إ (ارتُبظ بعبد املْ٪ب ١املعْٓٛب ١ايتظُٝٓٝب ،)١ببٌ

ايٓؿٛف نًٗا تٓشل شارتُظ بعد ايبُ١ْ٪ز ٚظاٖسٖا طب٬ف املٛقبٛعٚ ١ٝإ
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ظٔ ايبَُ ١ْٚ٪رطٛذ طسٜكاً ٚناغفاً عٔ َكدازٖا ٚاقعباً بببُعٓ ٢لٕ قٛيب٘(:)
شعًٝبب٘ ارتُببظ بعببد َْ٪تبب٘ ْ٪َٚبب ١عٝايبب٘ز( )1ظبباٖس يف اضببتثٓا ٤املْ٪بب ١ايٛاقعٝبب١
املبرٚي ١بايفعٌ يف ضد اذتٝاجات٘ ٚاذتٝاجا

عٝاي٘  ،فًٝبصّ قٗبساً نبَ ٕٛبا ظٓب٘

ٚمخٓ٘ َٔ َكداز امل ١ْ٪عٓد تعح ٌٝايتظُٝظ طسٜكاً ٚناغبفاً ٫ٚ ،غباٖد عًب٢
لطر ٙبٓر ٛايبُٛقٛعٚ ،١ٝيرا ْكبَ :ٍٛبا لفباد ٙؾباذب ادتٛاٖس(قبد )ٙبكٛيب٘:
(ايبُعترب عٓد ازاد ٠ايتعح ٌٝتَظُني املٚ ١ْ٪ظٓٗا ٚإ

تؿادف ايٛاقع)( )7ثبِ

لٚقر٘ ٚايتصَ٘ غٝظٓا ا٫ععِ يف زضاي ١ارتُبظ ٚلضبتاذْا ايببُركل ٚغاٖبِ
(قدِٖ)ٖ ،ب ٛلَبس غسٜبب عبٔ ظباٖس ْؿبٛفشايببظُظ بعبد ايببُ١ْ٪ز يعبدّ
إَهإ اضتعٗازَٗٓ ٙا .
ايٛج٘ ايثايث  :إ امجاف ايفكٗبا( ٤زأ) قبا ِ٥عًب ٢جبٛاش تبرطا مخبظ
ا٫زباض ٚايفٛا٥د يبُٓتٗ ٢عاّ ايسبس ٚ ،قد عًٌ ادتٛاش يف نًُا
إزفام باملهً

املػٗٛز باْب٘

ٚاذتٝاط يًُايو ٚ ،ظاٖس ا٫ذتٝباط يب٘ ٖبَ ٛبا ٜكاببٌ ارتطباز٠

ايبُرتٌُ ٚزٚدٖا عً ٘ٝبفعٌ تَحدد بعل ايبُ َٔٚ ، ٕ٪ايٛاقبس إ ارتطباز٠
املترٛط َٓٗا يًُهً

املايو امنا تتِ ٚتتركل َع عدّ جٛاش زجٛف املايو عً٢

َٔ اعشا ٙمخط٘ عً ٢تكدٜس ايبظشر ٚظٗٛز اغتبا ٙذطاب٘ ٚختُٓٝب٘ يكبدز َْ٪تب٘
عٓد تكد ِٜايتظُٝظ  ،اذ َع جٛاش زجٛف املايو عً ٢املعش ٢ي٘ عٓد اْهػباف
ارتشر

ٜهٔ يف ترطا ايتظُٝظ ملٓتٗ ٢عاّ ايبسبس اذتٝباط يًُهًب

عٔ ططازت٘ فإ ارتطازَ ٠تدازن ١بكُإ املعش ٢ي٘ ٚزجٛف املهً
ٚف : ٘ٝا -ً٫ٚاْ٘

ٜتركل يف املكاّ امجاف ناغ

ٚاذب اش
عً. ٘ٝ

عٔ زل ٟاملعؿ)( ّٛ

تعبداً يٝعتُد عًٚ ٘ٝعًَ ٢تعًكات٘ ،نُا لٕ ايتعً ٌٝاملرنٛز غا َُحُع عًٚ ٘ٝإٕ إغتٗس
يف نًُا

اٚ٫اطس (قدِٖ) فُُٜ ٬هٔ ايٛؾ ٍٛيًُكؿٛد َٔ اَ٫س. ٜٔ

()1ايٛضا: ٌ٥د  : 6ب  َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض. 4
()7جٛاٖس ايه : ّ٬د. 83 : 16
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ٚثاْٝاً  :اْ٘ ُُٜهٔ إ ٜه ٕٛاذتهبِ ٚايتعًٝبٌ ؾبرٝراً ٚاقعباً ٖٚ -ب ٛنبريو
ظبباٖساً َ -ببٔ د ٕٚإ ٜؿببشدّ اي ببرهِ اي ببُعًٌ َببع جببٛاش اض ب جاف اي ببُاٍ
ايبُدفٛف مخطاً  -اذا نإ باقٝاً بع ٘ٓٝا ٚببدي٘  -عٓد تكد ِٜايتظُٝظ ٚاْهػاف
طشبر ظبٔ ايببُ ، ١ْ٪فبإ ادتبٛاش املبرنٛز اذتٝباط يًُهًب

ٚزعاٜب ١ذتكب٘ بعبد

اْهػاف عدّ ؾرت٘ مخطاً -بكدز َا ٜطبا ٟٚمخبظ املْ٪ب ١املتحبددَٚ ،- ٠بٔ
ايٛاقس َبٔ َبرام ايػبسف ا٫قبدع َساعبا ٠تػبسٜعات٘ ذتكبٛم ايبػبس ٚايبترفغ
عًبب ٢لَبٛامِ ٚ .بتعبببا ثببإ  :ايػببازف املكببدع لجبباش يًُهًب

تبرطا إطببساد

ارتُبظ تَرٛطباً يببُْ٪ت٘ ٚلجبباش يبب٘ تعحٝبٌ إطساجبب٘ ٚاذتبباط يبب٘ اٜكباً بببحٛاش
اض جاف ايكدز ايصا٥د عً ٢ارتُظ ايٛاجب عًٚ ٘ٝاقعباً عٓبد ظٗبٛز َْ٪ب١
َٜرطبٗا ََ ٫ٚ ،ررٚز يف إ َٜرتاط ايتػسٜع يًُهً

لٚ

ٜتٛقعٗبا

يف ايبرايتني يؿايبر٘ فاْب٘

َٛافل َع ك ١ايتػسٜع ايًشفٜٚ ١ٝكتك ٘ٝايدي ٌٝايٛاقس ايبُتكدّ تكسٜب٘ .

ٜٚترؿٌ َبُا تكدّ  :لٕ ظاٖس ا٫دي ١ايػسع ١ٝجٛاش زجبٛف املهًب

ايبرٟ

عحٌ بايتظُٝظ اثٓا ٤عاّ ايسبس بعد اضتثٓا ٤املْ٪ب ١ختُٓٝباً ٚظٓباً اذا ظٗبس
َْ٪ب١

ٜتٛقعٗببا ا ٚاْهػب

يب٘

ْكببـ املْ٪بب ١املتٛقعب ١املطببتثٓا ٠عببٔ املْ٪بب ١ايٛاقعٝبب١

املؿسٚف ١بايفعٌ يف اذتٝاجات٘ ط ٍٛايطٓ ، ١فٝحٛش ي٘ اض داد َا دفعب٘ مخطباً
ٚاْهػ

عدّ ٚقٛع٘ مخطاً َع ٚجٛد عني املاٍ املدفٛف ا ٚبدي٘ بكدز ايتفاٚ

ارتُط ٞ٭ْ٘ ًَو املهً

ٚيٝظ مخطاً ٜطترك٘ اًٖٖ٘ٚ ،را ٚج٘ ؾرٝس .

ٚيٝظ ٚج٘ جٛاش ا٫ض جاف َا افاد ٙاضتاذْا ايبُركل (قد )ٙتٛجٗٝبا يفتٝبا
ايعس ،) 79:ّ( ٠ٚقاٍ ْ (:عس ًا اىل نػب

ايتحبدد املصببٛز عبٔ عبدّ ايتعًبل َبٔ

ا ٍٚ٫اذ  ٫مخببظ ا ٫بعببد املْ٪بب )1( )١فإْبب٘ َُظبباي

ي ببُا بٓٓٝببا عًٝبب٘ َببٔ تعًببل

ارتُببظ ٚقببعاً بببايغِٓ ٚايفا٥بد ٠ا ٍٚظٗٛزٖببا ٚعًبب ٢ا٫طبب٬م َٛٚ ،افببل يببُا
افاد ٙيف ايتعًٝك ١ا٫طا ٠عً( ٢مخظ ايعس )77:ّ: ٠ٚقاٍ (قبدٚ( : )ٙايتركٝبل
إ ارتُظ ٜتعًل باملاٍ َٔ ا ٍٚظٗٛز ايسبس َػسٚطاً بعدّ ؾسف٘ يف املْ٪ب ١اىل
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اطس ايطٓٚ ) ١قبد ضببل ايتٓبٝب٘ اىل ختباي

نًُاتب٘ ٚ ،عًب ٢نبٌ ذباٍ فؿباذب

ايعس( ٠ٚقدًٜ ٫ )ٙتصّ بٗرا ايبُبٓ ٢ذت ٢تٛج٘ فتٝا ٙب٘ .
فاذا نإ املاٍ املدفٛف مخطاً املٓهػ

لطا ًا نَ ْ٘ٛباٍ املهًب

شا٥بداً عًب٢

مخط٘  -باقً ٝا بع ٘ٓٝا ٚببدي٘ ايبر ٟاغب ا ٙبٗبرا املباٍ جباش يب٘ اضب جاع٘ بكبدز
مخظ امل ١ْ٪ايصا٥د ٠املتحدد ٠٭ْ٘ َاي٘ ًَٚه٘ ٚيبٝظ مخطباً ٚاجبب ا٫دا ٤اىل
اًٖ٘ َٚطترك٘ ،فًِ ميًه٘ املعش ٢ي٘ ا ٚيٝظ ٖ ٛذك٘ ذت ٢ميٓع َٔ اض جاع٘.
ٚاذا نببإ املبباٍ املببدفٛف مخط باً تايف باً بتُاَبب٘ ٚ

ٜبببل َٓبب٘ بكببدز (ايتفبباٚ

ارتُط : ٞمخطني دٜٓاز ًا يف املثاٍ) نبرٕ إغب  ٣بب٘ املعشب ٢يب٘ طعاَباً فرنًب٘ لٚ
ٚفٍ ٢ب٘ د– ٜ٘ٓ

جيص ي٘ تكُ ٘ٓٝلَ ٚشايبت٘ باض جاف بدٍ ذيو  ،يه ْ٘ٛضبًش٘

عً ٘ٝباطتٝازٚ ٙقد ٜه ٕٛاٚذ ٢ي٘ اْ٘ مخط٘ ٚذك٘ ٚيٝظ ًَو ايدافع فتؿسف
فٚ ٘ٝاتًف٘  ،ثِ ملا اْهػ
ًَٚه٘  ٖٛٚتاي
مخط٘

ن ْ٘ٛل ٚبعك٘ يبٝظ مخطباً ٚاقعباً ٚاْب٘ َباٍ املهًب

فع ً٬بتطًٝط املايو ٚقبد ٜهبَ ٕٛبع غبسٚز ٙاٜباٚ ٙاٜٗاَب٘ برْب٘

ٜهٔ ي٘ ذل ايتكُني  ٫ٚترت ٞقاعد ٠ا٫ت٬ف ْ .عِ يب ٛنبإ املعشب٢

ي٘ عاملاً ياٍ املعش ٞنرٕ ٜعًِ باذتٝاد املايو َطتكب ً٬يؿسف بعل ازباذب٘ يف
َببَ ٕ٪تحببدد٠

َٜرطبببٗا يف تَظُٓٝبب٘ لٜ ٚتٛجبب٘ اىل إ بعببل َببا دفعبب٘ املايببو

مخطاً قبٌ متاّ اذت ٍٛحيتاج٘ يبعل امل ٕ٪ا ٚيغ ٤٬ا٫ضبعاز ا ٚضتب ٛذيبو نبإ
ل طر ٙيًُاٍ َع عًُب٘ باذتباٍ َٛجبب ًا يكبُاْ٘ َباٍ املايبو بعبد اْهػباف شٜباد٠
امل ٕ٪املؿسٚفٚ ١اقع ًا عُا مخٓب٘ ٚظٓب٘ ٚاضبتثٓاٚ ، ٙذيبو يكاعبد ٠ا٫تب٬ف فاْب٘
اتً

َاٍ غا َٔ - ٙغا عرز يه ْ٘ٛعاملاً باذتاٍٚ -املتً

قأَ .

ٚ ٫دفعباًٜ -تحب٘
ٚببُثٌ ٖرا ايتفؿٚ ٌٝببٓفظ ايبٝبإ ا٫ضبتد٫ي -ٞتكسٜبباً ٚاغبها ً
ايتفؿ: ٌٝ

ل -ف ُٝبا يبب ٛاعتكببد املهً ب
َطترك٘ ثِ تبني اْ٘

ٜسبس ٚ

اْبب٘ قببد زبببس نببرا فبباطسد مخطبب٘ ٚدفعبب٘ اىل
جيب عً ٘ٝمخظ  :ميهٓ٘ ايسجٛف عً ٢املعش٢
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يبب٘ اذا ناْببت عببني املبباٍ ا ٚبديبب٘ باق ٝب ًا قا ُ٥باً يبب٘ قُٝبب ١فٝط ب جع قببدز ايتفبباٚ
ارتُط ٞاير ٟبّٓٝا ٙباملثاٍ ٚ ،اذا نإ املاٍ املدفٛف مخطاً تايفاً  -بعٚ ٘ٓٝببديب٘-
ميهٓبب٘ ايسجببٛف ببب٘ عًبب ٢املعشبب ٢يبب٘ ٚ

ٜطببترل تكببُ ٘ٓٝ٭ْبب٘ ضببًش٘ عًٝبب٘

باطتٝاز ٙفتؿسف َٔ د ٕٚعًِ بايبراٍ .
بٚ -فُٝا ي ٛزبس املهً

فعٚ ً٬ذطب فٛا٥دٚ ٙازباذ٘ ٚاضتثٓ ٢املْ٪ب ١اٚ

ؾ سفٗا تدزجيا َٔ ازباض ايطٓ ١ثِ دفع ارتُظ اثٓا ٤ايطٓ ١ا ٚعٓد متاَٗا ثِ تبني
ي٘ شٜاد ٠املدفٛف مخطاً عٔ قدز ٙايٛاجب ٚاقعاً  ،يعٗٛز َْ٪ب ١شا٥بد٠
يؿٛما ا ٚيغفًت٘ عٔ َْ٪ت٘ َؿسٚف١

َٜرطبٗا لْ ٚط ٞاضتثٓاٖ٤ا َٔ ازباذ٘

ا ٚاغتب٘ يف اذتطابَٜ ،حٛش ي٘ ايسجٛف عً ٢املعش ٢يب٘ ٚاضب داد ايتفباٚ
ن ٕٛاملاٍ املدفٛف  -برات٘ ا ٚببدي٘ بكدز ايتفاٚ
َٜحٛش ي٘ ايسجٛف َع ايتً

ٜعًبِ

ارتُط -ٞقاُ٥اً

َبع

ٜتً ٫ٚ ،

ٜ ٫ٚطترل تكُ ٘ٓٝا ٫اذا نإ املعش ٢ي٘ عاملاً ياٍ

املعشٚ ٞاْ٘ دفع مخطاً غا َطترل عًٚ . ٘ٝعً ٢نٌ تكدٜس َٜ ٫حبٛش يًُهًب
 ٫عُبا جيبب عًٝب٘ َبٔ
اذت طاب ايصا٥د عُا جيب عًَ ٘ٝبٔ ارتُبظ املبدفٛف ببد ً
ارتُظ يف ايطٓ ١اي٬ذكٚ ١اْكاؾ٘ عٓد ذًٛما .
ٖرا تَُباّ َبا ل زدْبا بٝاْب٘ بًرباظ ايبربث ايثباْ ٞاملبستبط باضبتثٓا ٤املْ٪بَ ١بٔ
مخظ ايفٛا٥د  .ثِ ٜكع ايه ّ٬يف ايبرث ايثايث :
تعلق الـخنض بالعني الـنالية :
املعببسٚف ٚاملػببٗٛز بببني ايفكٗببا( ٤زأ) ٖبب ٛتعًببل ارتُببظ وُٝببع اضببباب٘
ٚاقطبباَ٘ بعببني املبباٍ ايببرٚ ٟجببب ختُٝطببٖ٘ٚ ،بب ٛايؿببرٝس ٭ْبب٘ ٚفببل ظبباٖس
ايٓؿببٛف يف ايكببسإ ٚايطببٓ ،١فمٜبب ١ارتُببظ يف ضببٛز ٠اْ٫فبباٍ – ٖٚبب ٞا٫ؾببٌ
ايتػسٜع ٞايعع – ِٝظاٖس ٠يف تعًل ارتُظ ٚٚقع٘ عً ٢املاٍ املغٓ ّٛش ْاعبلْمصِاَ
َْوٍمْ َغْىِمب صتمبَ ِمهبَشْيبءيَفْْأنٍَلِلٍهَِخص صمسْهصز ل ٟمخظ َا غِٓ املهًب

َبٔ غب ٤ٞقًٝبٌ
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ل ٚنثا ٖٚ ،را ايتعببا ظباٖس يف ايٛقبع  -تعًبل ارتُبظ بباملغٓ ّٛبعٓٝبٖ٘ٚ -بٛ
ٜطببتتع ايتهًٝب

ببردا ٙ٤اىل اًٖبب٘ َٚطببتركٖٚ ،٘ٝهببرا ْؿببٛف اطببباز ارتُببظ

ظاٖس ٠يف تعًل ارتُظ بعني املاٍ املغٓ -ّٛايهٓص ا ٚاملعبدٕ ا ٚجبٖٛس ٠ايغبٛف
ل ٚايفا٥د ٠ايبُهتطب ١ل ٚايبُحاْ ١ٝلَْ ٚرٖٛا ٚ . -باطتؿباز  :ظباٖس ايٓؿبٛف
تعًل ارتُظ  -يف تَُباّ َبٛازد - ٙبعبني املباٍ ارتبازج ٞايبر ٟاَتًهب٘ املهًب
ٚغُٓ٘ ٚيٝظ َتعًكاً برَ ١املهً

ستكاً نعٓ ٢اغتغاٍ ذَت٘ بكبدز مخبظ املباٍ

املغٓبب ّٛنطببا٥س ايببد ٕٜٛفاْبب٘  ٫ديٝببٌ عًبب ٢تعًببل ارتُببظ برَبب ١املهًب

ٚ ،امنببا

ا٫دي ١ايػسع ١ٝظاٖس ٠يف تعًك٘ برعٝإ لَٛاي٘ املغٓ. ١َٛ
ٖٓٚا اَٛز َُٗ -١عًُاً ٚعُٜٓ - ً٬بغ ٞتَركٝكٗا تفؿ ً٬ٝقُٔ ْكاط :
كيفية تعلق اخلنض باألموال :
قببد ٚقببع ارتبب٬ف يف نٝف ٝب ١تعًببل ارتُببظ عًبب ٢اذتُببا٫

َتعببدد٫ٚ ، ٠

اغهاٍٚ -يعً٘  ٫ط٬ف  -يف غسن ١ايفكسا ٤ازباب ارتُظ َع ا٫غٓٝا ٤لزباب
اَ٫ببٛاٍ املغَٓٛبب ١طازجبباً َ -ببٔ نٓببص اَ ٚعببدٕ ا ٚازأ ا ٚفا٥ببد ٠تهطببب ١ٝلٚ
ََحاْٝب ١ا ٚضتٖٛببا ٚ -قببد ديبت ايسٚاٜبب )1( ١املعتببرب ٠عًب ٢إ شاهلل تبببازى ٚتعبباىل
اغببسى بببني ا٫غٓٝبباٚ ٤ايفكببسا ٤يف اَ٫ببٛاٍز ٖٚببرا ٜعببِ ايصنبباٚ ٠ارتُببظ ٖٚببٛ
ٚاقسَٚ ،باٚقع ا٫غبهاٍ فٝب٘ ٚ

ٜهبٔ ٚاقبرا َتفكب ًا عًٝب٘ ٖب ٛضتب ٛايػبسن١

ٚنٝفٝبب ١تعًببل ايبببظُظ ٚايصنببا ٠بببا٭َٛاٍ ٚ ،قببد طسذببت يف ايبببظُظ عببد٠
اذتُا٫

ْعسأ ٭ُٖٗا :

ا٫ذتُاٍ اَ : ٍٚ٫ا ْطب اىل بعل ايفكٗا َٔ ٤نب ٕٛتعًبل ارتُبظ بٓربٛ
نً ٞارتُظ ثابتاً يف ايرًَٜ ١صّ لدا ٙ٩٭زبابب٘ َبٔ لَ ٟباٍ غبا ٙ٤املهًب

ْعبا

تعًل ايد ٕٜٛايبػس ١ٜبرَِ ايغسَاٖٚ ، ٤را ا٫ذتُاٍ  ٫غاٖد ٜدعُ٘  ٫ٚديٌٝ
ٜٛقر٘ جًٝاً فإ آ ١ٜارتُظ  ٫تدٍ عً ٢ثبٛ

مخظ نً ٞيف ذَ ١ايغاْبِ نُا
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تثبت ايد ٕٜٛايبػس ١ٜبرَِ املدٜٓني ْٚ ،ؿٛف ارتُبظ يبٝظ فٗٝبا د٫يب ٌ١عًب٢
ٖرا ايبُعٓ ٢نُا ٜعٗس يًُتتبع املترٌَ فٗٝا ذتَ ٢عتربت ٞابب ٞبؿبا ٚايسٜبإ

( )1

فاُْٗا ٜثبتبإ شارتُبظ يف ذيبوز ل ٟيف امدٜبٚ ١ايفانٗب ١ايفا٥كب ١عبٔ ذاجب١
ايعٝاٍ شجيبب عًٝبو فٝب٘ ارتُبظز ل ٟيف غًب ١زذب ٢ا٫زأ ٚثببُٔ ايطبُو
ٚايكؿببب فاُْٗببا ظبباٖسإ يف ايتعًببل بعببني املبباٍ ٫يف ايرَببَ ، ١كببافاً اىل إ
اضتعٗاز (مخظ نً ٞيف ايرََٗٓ )١ا حيتاد اىل َ ١ْ٪بٝإ َٖ ٛفكبٛد  ٫لثبس يب٘
يف ايٓؿببٛف ايػببسع ٫ٚ ١ٝديٝببٌ عًٝبب٘  ،بببٌ ايببدي ٌٝعًبب ٢ط٬فبب٘ ٖٚبب ٛتعًببل
ارتُببظ برعٝببإ ا٭َببٛاٍ املغَٓٛبب ١ارتازجٝبب٪َ ١نببداً بايسٚاٜبب (7)١املعتببرب ٠ايدايبب١
عًبب ٢لٕ اهلل تبببازى ٚتعبباىل اغببسى بببني ا٫غٓٝبباٚ ٤ايفكببسا ٤يف ا٭َببٛاٍ -ل ٟيف
عُ ّٛاَٛ٫اٍ اييت جعًٗا يًفكبسا ٤يف لَبٛاٍ ا٫غٓٝباٖٚ ٤ب ٞايصنباٚ ٠ارتُبظ-
ٚظاٖسٖا ا٫غ اى يف لعٝإ ا٭َٛاٍٚ ،يٝظ ا٫غ اى يف ذَِ ا٫غٓٝا ٤٭زباب
ايصناٚ ٠ايبظُظ .

ا٫ذتُاٍ ايثاْ : ٞن ٕٛارتُظ َتعًكاً بايعني املايٝب ١بٓرب ٛايػبسن ١يف املايٝب١
بر ٕ ٜػ ى ازباب ارتُظ َع ازباب اَٛ٫اٍ يف َاي ١ٝاَٛ٫اٍ املغٓ - ١َٛايهٓبص
ٚاملعدٕ ٚايفا٥دٚ ٠ضتٖٛا ٫ -ببُا ٖ ٞعني َاٍ طازج ١ٝبٌ ببُا ٖ ٞاَٛاٍ ٜبرٍ
باشاٖ٤ا ايٓكبد املتبدا ٍٚيف ا٫ثببُإ ْعبا غبسن ١ايصٚجبَ ١بع ايٛزثب ١يؿبتٗا يف
َاي ١ٝبٓا ٤ايعكاز امل ٚى ٖٚ ،را ا٫ذتُاٍ إيتصَ٘ مجع َٔ اٚ٫اطس  :قاٍ بعل
َٔ عاؾسْا ٙيف تكسٜبس(َ )3برثب٘ ( :فٝبتعني ا٫يتبصاّ ببرٕ ًَهٝب ١ارتُبظ َبٔ قبٝبٌ
ايػسن ١يف ايبُاي ١ٝنُا ايتصّ ب٘ ايبُركل ايٓاٝ٥ين (قد )ٙاْتٗ. ٢
ٚعُدَ ٠ا ٜطتدٍ ي٘ لَسإ :
()1ايٛضا: ٌ٥د:6ب َٔ 8ابٛاب َاجيب ف ٘ٝارتُظ  :ض+13ض.9
( ) 7ايٛضا : ٌ٥د :6ب َٔ 4لبٛاب املطتركني يًصنا :٠ض.4
( )3املستك ٢غسض ايعس ٠ٚايٛثك – ٢نتاب ارتُظ – . 748
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اٖٚ : ٍٚ٫را ٜعتُد َبٓٚ( ٢قع ايصنا ٠عً ٢اَٛاٍ املهًفبني بٓرب ٛايػبسن١
يف املايٚ )١ٝبكُ ١ُٝإ تػسٜع ارتُظ بد ً٫عٔ ايصنا ٠املُٓٛع ١عً ٢بين ٖاغِ
َٚكتكبب ٢ديٝببٌ عُبب ّٛايبديٝبب ١ل ٚاط٬قبب٘ تطبباُٜٗٚا  -ارتُببظ ايبببدٍ ٚايصنببا٠
املعبٛأ عٓٗبا ٚ -تَُاثًبُٗا ٚتػبازنُٗا يف ا٫ذهباّ ٚايببظؿٛؾٝا

ايػببسع١ٝ

َٗٓٚا نٝف ١ٝايتعًل َْٚر ٛايػسن. ١

ٚتٛقببٝر٘  :إ املطببتفاد َببٔ ْؿببٛف ايصنببا ٠يف ايهتبباب ٚايطببٓ٫ -١ضببُٝا
ايٓؿٛف ( )1املعترب ٠ضٓداً ايٛاقر ١د٫ي ١عً ٢فبسأ ايصنبا ٠يف تطبع ١اغبٝا- ٤
ٖ ٛن ٕٛمجٝعٗا عًْ ٢طل ٚاذد ٚضت ٛفازد َٔ ايػسن ١ايبُحعٛي ١بني ايفكبسا٤
ٚا٫غٓٝا ٤يف لَٛامِ .

ثِ إ ظاٖس نثا َٔ ْؿٛف ايصنا ٠ن ٕٛايػسن ١يف ايعني املاي ١ٝارتازجٝب١
 -ايغ٬

ٚا٭ْعاّ ٚايٓكد - ٜٔبٓرب ٛا٫غباع ١اذتكٝكٝبٚ ١ايػبسن ١ا٫عتبازٜب ١يف

اَٛ٫اٍ ايصن ١ٜٛنكتك ٢ظٗٛز ايهطس املػاف ْ -ؿ

ايعػس ا ٚايعػس ٚضتُٖٛا

َبُا ٚزد يف ا٫طبباز( : )7شفُٝبا ضبكت ايطبُا ٤ايعػبسز شيف نبٌ لزبعبني غبا٠
غا ،))٠يهٔ ؾسٜس بعل ْؿٛف ايصنبا ٠نب ٕٛايػبسن ١يف املايٝبْ ١عبا َبا دٍّ
( )3عًٚ ٢جٛب غا ٠شنا ٠مخظ َبٔ ا٫ببٌ اٚ ٚجبٛب غباتني شنبا ٠عػبس َبٔ
ا٫بببٌ ،فاْبب٘  ٫ميهببٔ َعٗببا ا٫يتببصاّ بهبب ٕٛغببسن ١ايفكببساَ ٤ببع ازببباب اَ٫ببٛاٍ
ايصن ١ٜٛيف عني املاٍ ايصن ٟٛارتازج -ٞا٫بٌ ارتُط ١ا ٚايعػس - ٠اذ ُُٜ ٫هٔ
نبب ٕٛايصنببا - ٠ايػببا ٠ا ٚايػبباتني  -قاُ٥بب ١يف عببني ا٫بببٌ ارتُطبب ١ا ٚايعػببس، ٠
ٚذٝث ناْت ا٫طباز ظاٖس ٠يف ن ٕٛتعًل ايصنبا ٠وُٝبع ا٫ؾبٓاف عًبْ ٢طبل
ٚاذد ف ٬بد إ ته ٕٛغسن ١ايفكساَ ٤ع ا٫غٓٝا ٤يف ا٫بٌ ٚغاٖبا َبٔ اؾبٓاف
( )1ايٛضا ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جتب ف ٘ٝايصنا. ٠
()7ايٛضا -: ٌ٥د : 6ب َٔ 1شنا ٠ايغ٬

 +ب َٔ 6لبٛاب شنا ٠اْ٫عاّ .

( )3ايٛضا -: ٌ٥د: 6ب َٔ 7ابٛاب شنا ٠اْ٫عاّ .
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اَ٫ببٛاٍ ايصنٜٛبب ١بٓربب ٛفببازد ٖبب ٛايػببسن ١يف املايٝبب ١ب برٕ تثبببت ايصنببا ٠يف َايٝبب١
ايغ٬

َٚاي ١ٝايٓكدَٚ ٜٔاي ١ٝايغِٓ نُا تثببت يف َايٝب ١ا٫ببٌ املتعًكب ١يًصنبا، ٠

ٖٚرا زفع يًٝد عٔ ظاٖس ْؿٛف ايصنا- ٠انثسٖا – بؿسٜس بعكٗا يتٛذٝد ضتٛ
ايػسن ١اطراً بد٫ي ١ايسٚاٜا ()1املعترب ٠ضٓداً ايٛاقبر ١د٫يب ١عًب ٢نب ٕٛتعًبل
ايصنا ٠بٓرٚ ٛاذد ْٚطل فازد  ،فٓتؿسف فُٝا دٍ عً ٢ثببٛ

ايعػبس اْ ٚؿبف٘

ايعاٖس يف ا٫غباعٚ ١ضت ًُب٘ عًب ٢نب ٕٛايػبسن ١ببني ايفكبساٚ ٤ا٫غٓٝبا ٤يف َايٝب١
ايغ٬
عً ٢ثبٛ

املتعًكب ١يًصنبا - ٠عػبس َايٝتٗبا اْ ٚؿب

عػبسٖا ْٚ -تؿبسف فُٝبا دٍ

غا ٠يف نٌ ازبعني غاٚ ٠ضتًُ٘ عً ٢فسأ غا ٠يف َاي ١ٝازبعني غبا٠

ٖٚ ،را ايتؿسف تكٝٝد يًعاٖس َبٔ ْؿبٛف ايصنبا ٠ا ٚمحبٌ يًعباٖس ٚتبسجٝس
ا٫ظٗس ا ٚايؿسٜس عًٚ ٘ٝتر  ٌٜٚي٘ نبا ٖب ٛاقب ٣ٛظٗبٛز ًا ٚد٫يبٖٚ ١ب ٛضتبَ ٛبٔ
ادتُع ايعسيف املكبَُ ٍٛراٚزٜاً املتعازف طازجٝاً .
ثِ إ َكتكب ٢بديٝب ١ارتُبظ عبٔ ايصنبا - ٠بببُكتك ٢اطب٬م ديًٝبٗا ٖ -بٛ
ٚذببد ٠ضببٓع جعببٌ ارتُببظ ٚايصنببا َٚ ٠ببُاثًت٘ يف نٝفٝبب ١ايتعًببل ٚضتبب ٛايػببسن١
ايبُحعٛي ١غسعاً بني ازباب اَٛ٫اٍ ٚبني ايفكسا. ٤
ٜٚببسد عًٝبب٘  :إ ايتصآَببا بٓربب( ٛايػببسن ١يف املايٝبب )١يف ايصنبباٚ ٠إ نببإ
ؾببرٝراً إ ٫لْبب٘ َببٔ ببباب ا٫قببشساز نُببا اٚقببرٓا بعببد تعببرز ايتببصاّ ايػببسن١
اذتكٝك ١ٝبني ايفكساٚ ٤ا٫غٓٝاٚ ٤بٓر ٛاإلغاع ١يف ََحُٛف املاٍ ايصن ٟٛاملػب ى
بني ازباب ايصنباٚ ٠ببني ازبباب اَ٫بٛاٍ فسفعٓبا ايٝبد عبٔ ظباٖس انثبس ْؿبٛف
ايصنا ٠بؿسٜس بعكٗا بتكسٜب َتكدّ ٚ ،يٝظ يف ارتُظ قسٚز ٠يسفع ايٝد عٔ
ظاٖس ْؿٛؾ٘ طساً يف ايػسنٜٓٚ ١ر ٛا٫غاع ١ذتًْ ٢تصّ (ايػسن ١يف املاي )١ٝلٚ
َْربٖٛا َٔ نبٝفب ١ٝتبعًل ايبظُظ بٌ ْبًتبصّ ببعاٖس ْبؿٛف ايبظُظ َٔ دٕٚ
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ8ابٛاب َا حتب ف ٘ٝايصنا. ٠
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َعازأ يف ايد٫ي ١ما آَ ٚاشف اق ٣ٛميٓع َٔ ايتصاّ ايعاٖس ٖ .را .
َكافاً اىل اْ٘  ٫دي ٌٝقاطع عً ٢تَُاثٌ ايبظُظ ٚايصنا ٠يف عُ ّٛا٫ذهاّ
ٚايبظؿٛؾٝا

ٚبٓرَ ٛشًبل ٜػبٌُ نٝفٝب ١ايتعًبل َْٚرب ٛايػبسن ١ببني ازبباب

ايبظُظ ٚبني ازباب اَٛ٫اٍ .
اَ٫س ايثاْ : ٞا٫ضتد ٍ٫نعتربَ)1( ٠طُع بٔ عٝبد املًبو  :اْب ٞنٓبت ٚيٝبت
ايغٛف ٚلؾبت لزبع َ ١٦ايب

دزٖبِ ٚقبد ج٦بت خبُطبٗا مثباْني ايب

دزٖبِ

ٚنسٖت إ اذبطٗا عٓو ٚاعسأ ما  ٖٞٚذكو ايبر ٟجعبٌ اهلل تعباىل يبو
يف لَٛايٓا) بتكسٜب  :إٕ ظاٖس ايسٚا ١ٜجٛاش تبد ٌٜادتٖٛس املطتظسد ببايغٛف
ٚابدايبب٘ بببايثُٔ – ايٓكببد اي ببُتداٚ – ٍٚتعًببل ارتُببظ بايٓكببد اي ببُحع ٍٛث ببُٓاً
يًحٖٛس ايبُطتظسد بايغٛفٚ ،قد ل ٍقس اَ٫باّ(ٚ )اَكب ٢تؿبسف ايبساٟٚ
 -ايتبدٚ -ٌٜ

ٜٓهسَ ، ٙبُا ٜهػ

عٔ جٛاش ايفعٌ ٖٚرا ادتٛاش ٜٓطحِ َبع

تعًل ارتُظ بٓر ٛايػسن ١يف املاي ١ٝل ٚلْ٘ ًٜ ٫ت ِ٦إَ ٫ع٘ .
ٖٚر ٙايسٚاٚ ١ٜإ ناْت تاَ ١ايطٓد يهٓٗا قاؾس ٠ايد٫ي ١جداً  ،فإْٗبا تبدٍ
بٛقببٛض عًبب ٢اَكببا ٤تؿببدَ ٟؿببٝب ادتببٛاٖس يبٝببع ادتببٛاٖس بايٓكببد املتببداٍٚ
(ايدزاِٖ) ٚنإ اَكا ٤اَ٫اّ ( )شتتؿاً بؿٛز ٠ايتعكبب ببإطساد ارتُبظ
َٔ ذاى ايٓكدٖٚ ،را ٜٓطحِ ًٜٚتَ ِ٦ع بعل ا٫ذتُا٫

ايببُشسٚذٖٓ ١با ٫ٚ

ٜٓرؿس ايت ّ٩٬بٓر ٛايػسن ١يف املاي ١ٝذتٜ ٢تِ ا٫ضتد. ٍ٫
ٚبتعبببا آطببس  :اذا ايتبب ِ٦ايتؿ بسف املببرنٛز يف ايسٚاٜببَ ١ببع ظبباٖس ْؿببٛف
ارتُظ يف ايػسن ١ا٫عتبازٚ ١ٜا٫غاع ١يف ا ُٛف نُا ٖ ٛاملظتباز فبَٛ ٬جبب
يسفع ايٝد عٔ ظباٖس ايٓؿبٛف ايهبثا – ٠ايتعًبل بٓرب ٛا٫غباعٚ ، - ١تٛقبٝس
ايت : ّ٩٬إ ٖر ٙايسٚا ١ٜاملعترب ٠ضبٓد ًا َبٔ ايسٚاٜبا
( )1ايٛضا : ٌ٥د: 6ب َٔ 4ابٛاب اْ٫فاٍ  :ض. 17

ايبيت ٚيبد

تطبامل ًا فكٗٝباً
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ازتهاشٜاً عً ٢جٛاش بٝع ا٫عٝإ املايٝب ١املتعًكب ١يًظُبظ بػبسط تعكبب٘ ببإطساد
ارتُظ ٚدفع٘ ٭ زباب٘ َٔ ايٓكد املتبدا ، ٍٚفبارتُظ ببدٚاً ٜتعًبل ببايعني املايٝب١
املغَٓٛببٚ ١عٓببد ايتؿببد ٟيبٝعٗببا اْ ٚكًببٗا اذا ضبببك٘ ا ٚتعكببب٘ ايتؿببد ٟإلطببساد
ارتُظ َٔ ْكد بدَ ٌٜطا ٍٚيك ١ُٝمخظ ايعني ؾبس َبٔ املهًب

ٚببسل

ذَتب٘

َببٔ ايفسٜكببٜٚ ، ١ترؿببٌ نُبباٍ املُ٥٬ببٚ ١عببدّ ايتببدافع بببني ايببُظتاز -تعًببل
ارتُظ بايعني املاي ١ٝايبُغَٓ ١َٛػاعاً ٚ -بني اَهإ ٚؾر ١ايتؿسف ايبُعاًَٞ
اذا ؾاذب٘ اطساد ارتُظ َٔ ايٓكد املتدا ٍٚايبُحع ٍٛعٛقاً عٔ ايعني املايٝب١
ا٫ؾٌ ٜ ٫ٚ ،ؿس ايكب ٍٛببرٕ ايتؿبسف املُكب ٢يف املعتبربٜ ٫( ٠بت ّ٤٬اَ ٫بع
ن ٕٛتعًل ارتُظ بٓر ٛايػسن ١يف املاي )1( )١ٝبٌ ايتؿسف ٜتَ ّ٤٬ع ايبُظتاز.
ٜكبباف اىل َببا تكببدّ  :اْبب٘ ميهببٔ َٓببع ا٫يتببصاّ بايػببسن ١يف املايٝبب ١بعبباٖس
ََحُٛعَ ١بٔ ايسٚاٜبا

ايبيت حتبسّ ايتؿبسف بػبساَْٚ ٤رب ٙٛيف املباٍ ايبر ٟفٝب٘

ارتُظ ،بًراظ إ ايتصاّ ايػبسن ١يف املايٝبًٜ ١تبَ ِ٦بع ايتؿبسف يف بعبل املباٍ
املػتٌُ عً ٢ارتُظ يهٓ٘ ٜؿشدّ ٜٚتٓافَ ٢ع ايسٚاٜا

( )7ايعدٜد ٠اييت تٓشبل

باْ٘ َٜ ٫رٌ ٭ذبدٍ ٜ ٫ٚعبرز يف غبسا ٤غبَ ٤ٞبٔ ايببظُظ ذتبٜٛ ٢ؾبٌ ايبِٗٝ
ذكِٗ  -مخطِٗ . -
تٛقٝس ا٫يت٦اّ  :إ ايتصاّ تعًل ارتُظ ببا٭َٛاٍ بٓرب ٛايػبسن ١يف املايٝب١
ٜعين غسن ١ايفكساَ ٤ع ا٫غٓٝا ٤يف اعٝإ اَٛ٫اٍ بٓطبب ١ارتُبظ ايهًب ٞايكاببٌ
يْ٬شبببام عًبب ٢ابعبباأ اَ٫ببٛاٍ املتعًكبب ١يًظُببظ ٚ ،يف ََحُٛعٗببا امخبباع
َتعببدد - ٠ضببٛا ٤يف ذيببو ايهٓبببص ٚاي ببُعدٕ ٚايفا٥ببدٚ ٠ضتٖٛببا َ ببُا ٖببَ ٛتعًببل
اي ببظُظ -فُٝهٓبب٘ ايتؿ بسف يف بعببل اعٝببإ اَٛايبب٘ املتعًكبب ١يًظُببظ ٚايببيت
( )1املستك - ٢نتاب ارتُظ . 747 :
( )7ايٛضا : ٌ٥د 6ب + 3ب َٔ 4ابٛاب اْ٫فاٍ .
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ِ ٖبرا
ٜػ ى َع٘ يف َايٝتٗا ازباب ارتُظ بػبسط بكبا ٤قبدز مخطبٗا ٚ .اذا تبب ّ
اَ٫بس تٓببافَ ٢ببع تًهببِ ايسٚاٜببا

ايببُرسَٚ ١اَتٓببع ٭جًببٗا ايتببصاّ (ايػببسن ١يف

ايبُاي )١ٝيف نٝف ١ٝايتعًل َْٚر ٛايػسن. ١
ٚقد ٜعترز

)(1

عٔ ٖر ٙاملٓافا ٠يٌُ ايٓؿٛف املرنٛز ٠ش ٫حيبٌ ٭ذبدٍ لٕ

ٜػ  َٔ ٟارتُظ غ٦ٝاً ذتبٜ ٢ؿبٌ ايٓٝبا ذكٓباز ٚترٜٚبٌ عبدّ ذبٌ ايتؿبسف
ببُعٓ( ٢عدّ ايتظًـ َٔ تبع ١ايبظُظ ببحعٌ َتعًك٘ ثَُٓاً يف املعاًَ. )١
٫ٚزٜببب إ ٖببرا املعٓبب ٢ايتببرٖ ًٜٞٚببَ ٛببدي٫ ٍٛشّ ملفبباد ا٫طببباز ايػببسٜف١
ٚيببٝظ ٖببَ ٛعٓببَ ٢شابكٝباً مببا  ،بببٌ ٖبب ٛطبب٬ف ظاٖسٖببا  -عببدّ اذتببٌ ٚعببدّ
ايبُعرٚزٖٚ -١ٜرا ظاٖس ٜٓايف ايتصاّ (ايػسن ١يف ايبُاي )١ٝايبًُتَ ِ٦ع ايتؿسف
يف بعل اعٝإ اَٛ٫اٍ املتعًك ١يًظُظ  َٔ ،د ٕٚدافٍ إليتصاّ املٓبايف ا٭طبباز
 َٔٚد ٕٚغاٖد ٚاقس عً ٢ؾسف ظاٖس ا٫طباز املٓبايف َبع َكتكب ٢ا٫يتبصاّ
بايػسن ١يف ايبُاي. ١ٝ
ٖ َٔٚرا ايتكسٜب ايسافل إليتصاّ ايػبسن ١يف املايٝبٚ ١يد٫يب ١املعتبرب ٠عًٝب٘
ٜتبببني ارتًببٌ يف اضببتعٗاز (ايػببسن ١يف املايٝببَ )١ببٔ بعببل ا٫طببباز ا٫طببس، ٣
ٜٚترؿٌ عدّ ض ١َ٬ا٫ذتُاٍ ايثاْ. ٞ
ا٫ذتُبباٍ ايثايببث  :نبب ٕٛارتُببظ َتعًك باً بببايعني املايٝبب ١بٓربب( ٛايهًبب ٞيف
املعني) ببُعٓ ٢غسن ١لزباب ارتُظ َع ازباب اَٛ٫اٍ يف مخظ نًب ٞتػبتغٌ
ببب٘ ذَبب ١اي ببُهً

َك ّٝبداً بهْٛبب٘ قببُٔ املبباٍ اي ببُعني  -ايهٓببص ٚاملعببدٕ ٚايغببِٓ

ٚايفا٥د - ٠ايبُػتٌُ عً ٢امخاع َتعبدد ٠ميهبٔ تشبٝبل ايهًبٚ ٞاْشباقب٘ عًب٢
نببٌ مخببظ فٝبب٘ ٖٚ ،ببرا ا٫ذتُبباٍ ايتصَبب٘ بعببل ا٫عٝببإ َببِٓٗ ضببٝد (ايعببس٠ٚ
ايٛثكًٜٚ ، )٢صَ٘ قٗساً إ  ٫ته ٕٛببني ايفكبساٚ ٤ببني ا٫غٓٝبا ٤غبسن ١يف اعٝبإ
()1املستك– ٢نتاب ارتُظ . 747 :
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اَٛ٫اٍ املتعًك ١يًظُظ فٗ ٞباق ١ٝعًَ ٢ايو ؾاذبٗا جيبٛش يب٘ ايتؿبسف فٗٝبا
اذا لبك ٢قدزارتُظ يٝث ٜكبٌ إْشبام ارتُظ ايهً ٞايثابت عً. ٘ٝ
ٖٚرا ا٫ذتُاٍ

َْحد ي٘ غاٖد ًا ل ٚديْ َٔ ً٬ٝؿٛف لطباز ارتُظ ٜدٍ

عًٜٚ ٘ٝسغد اي ، ٘ٝإ ٫لٕ ًْتصّ وعٌ ايصنا ٠يف اَٛ٫اٍ بٓر( ٛايهً ٞيف املعني)
ْٚكِ اي ٘ٝظٗٛز لدي ١بدي ١ٝارتُظ عٔ ايصنبا ٠يببين ٖاغبِ فٝطتهػب

ٚذبد٠

ضٓع جعٌ ارتُظ ٚايصناٚ ٠قد اٚقرٓا تكسٜب ٖرا اَ٫س يف ا٫ذتُاٍ ايطابل
ٚلٚقرٓا قع

ايد٫يٚ ١قؿٛز ادي ١ايبدي. ١ٝ

ٜٚترؿٌ طً ٛا٫ذتُاٍ املبرٛث َٔ ايدي ٌٝايػاٖد ي٘  ،بٌ ٜٛجد ايديٌٝ
عً ٢ط٬ف٘  ٖٛٚظٗٛز ْؿٛف ارتُظ يف ايػسن ١اذتكٝك ١ٝبني لزباب ارتُظ
ٚبني ازباب اَٛ٫اٍ ٚبٓر ٛا٫غاعٚ ١اْ٫تػاز يف نبٌ جبص ٤جبصَ ٤بٔ اَ٫بٛاٍ
املتعًك ١يًظُظ  ،فٝه ٕٛاذتُاٍ جعٌ ارتُظ بٓر( ٛايهً ٞيف املعني) ٖٚ -بٛ
طً َٔ ٛايديَٓ - ٌٝافٝاً َع ظاٖس ْؿٛف ارتُظ َٔ د ٕٚغاٖد ؾازف عبٔ
ظاٖسٖا اىل إ يتصاّ (ايهً ٞيف املعني) ٫ ،ضُٝا ٚإ ٫شَ٘ اَ ٚعٓا ٙاملشبابكٖ ٞبٛ
اْتفا ٤ايػسن ١يف اجصا ٤اعٝإ اَٛ٫اٍ املتعًك ١يًظُظ -نٓصَ ،عدٕ ،فا٥د- ..٠
ٚيرا  َٜحٛش يؿاذب اَ٫بٛاٍ ايتؿبسف يف بعكبٗا بػبسط بكباَ ٤ؿبدام (نًبٞ
ارتُببظ) َببٔ اعٝببإ اَٛايبب٘ ٖٚ ،ببرا َعٓبب ٢شتبباي
ارتُظ ٚٚقع٘ عً ٢اَٛ٫اٍ  ،بٌ ٖ ٛشتاي

يعبباٖس ْؿببٛف (ٚ)1جببٛب

يًسٚاٜا ()7ايعدٜد ٠ايٓاطكب ١باْب٘

 ٫حيٌ ٜ ٫ٚعرز اذد يف غبسا ٤غبَ ٤ٞبٔ ارتُبظ ٜ ٫ٚ ،ؿباز اىل َبا ُٜظباي
ظاٖس ايٓؿٛف ايهثاٚ - ٠بشا٥فتني  َٔ -د ٕٚغاٖد ٚاقبس ٜبتعني ٭جًب٘ ايببظسٚد
عٔ ظاٖسٖا ٚايتصاّ َا ُٜظايف٘ ٚ ،يرا ٜ ٫طعٓا ايتبصاّ جعبٌ ارتُبظ بٓرب( ٛايهًب ٞيف
املعني) يعدّ ايدي ٌٝعً ٘ٝبٌ يًدي ٌٝعً ٢ط٬ف٘ : ٖٛٚ
(ٜ)1ساجع ا٭بٛاب املتعدد ٠فُٝا جيب ف ٘ٝارتُظ يف ايٛضا( ٌ٥د.)6
( )7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب + 3ب َٔ 4ابٛاب اْ٫فاٍ .
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ا٫ذتُاٍ ايسابع  ٖٛٚ:ايبُػٗٛز بني ايبُترطس( ٜٔقدِٖ)  ٖٛٚايبُٓؿٛز بايبديٌٝ

ٚايساجس َٔ بني ا٫ذتُبا٫

ٚايعباٖس َبٔ ايٓؿبٛف ايػبسٜف ١املبٓٝب ١يثببٛ

ارتُظ يف اَٛ٫اٍ ايبُغٓ ٖٛٚ ، ١َٛاذتُاٍ اغ اى ازباب ارتُظ َع ازبباب
اَ٫ببٛاٍ غببسن ١ذكٝكٝبب ١قاْْٝٛبب ١اعتبازٜببٚ ١بٓربب ٛا٫غبباعٚ ١اْ٫تػبباز يف نببٌ
جصٍ٤جببصَ ٍ٤ببٔ ا٫عٝببإ املايٝبب ١املتعًكبب ١يًظُببظ  ،فببإ اثبببا

ذؿبب ١ارتُببظ يف

اَٛ٫اٍ املغٓ ١َٛظاٖس يف اذتُاٍ ايػسنٚ ١ا٫غاع ١بًراظ ظٗٛز نطس ارتُظ
براتبب٘ يف ايػببسن ١اذتكٝكٝبب ١بببني املػ ب نني ٚبٓربب ٛا٫غبباع ١ب برٕ ٜهبب ٕٛارتُببظ
َٓتػساً ٚغا٥عاً يف نٌ جص ٤جص َٔ ٤املاٍ املغٓ ّٛاملتعًبل بب٘ ارتُبظ ٚاملٛقبٛف
عً ، ٘ٝفإ قٛي٘ ضبراْ٘ شانَم َغىمتمَمهَشيءَف نَهللَخمسهز ٜعين مخظ َبا
غُٓ٘ املهً

َٔ نٓص اَ ٚعدٕ ا ٚفا٥د ٠ا ٚضتٖٛا ٚ ،ظاٖس ٙاثبا

مخظ َػاف

َٓتػببس يف نببٌ جببص ٤جببص ٤ب ببُكتك ٢د٫يبب ١ايهطببس ذطببب ايفٗببِ ايعببسيف َٓبب٘ ،
ٖٚهببرا ْؿببٛف ايطببٓ ١املشٗببس ٠تثبببت ارتُببظ – ٖٚبب ٛنطببس ظبباٖس يف ايػببسن١
( )1

اذتكٝكٚ ١ٝبٓرب ٛا٫غباع - ١شيف نبٌ َبا لفباد ايٓباع َبٔ قًٝبٌ ا ٚنبثاز

لٚ

شفُٝببا َٜظببسد َببٔ املعببادٕ ٚايبرببس ٚايغُٓٝببٚ ١اذتبب ٍ٬املظببتًط ببباذتساّ اذا
ٜعسف ؾاذب٘ ٚايهٓبٛش ارتُبظ ز ()7شٚنبٌ َبا نبإ زنباشاً ففٝب٘ ارتُبظز

) (3

ٚضتٖٛا نثا َبٔ ْؿبٛف اطبباز ارتُبظ يف ايٛضبا ٌ٥يف اببٛاب َبا َٜحبب فٝب٘
ارتُببظ ٚ ،قببد تكببُٓت ذببسف ايعسفٝبب ١شفٝبب٘ ارتُببظز ل ٚايببَ ّ٬ببع اقبباف١
اي ببظُظ اىل اي ببُاٍشهلل مخطبب٘ز اْ٫فبباٍ ٖٚ ،41:ببْ ٞؿببٛف تهػ ب

 -بكببُ١ُٝ

ايببٓـ ايببُعترب ضببٓداً ايببداٍ عًبب ٢اغب اى ا٫غٓٝبباٚ ٤ايفكببسا ٤يف اَ٫ببٛاٍ ٚتببدٍ عًبب٢
غببسنتِٗ يف مخببظ اَ٫ببٛاٍ بٓربب ٛا٫غبباعٚ ١اْ٫تػبباز يف اجببصا ٤ايبببُاٍ ايبببُغّٓٛ
ايبُتعًل ب٘ ايبظُظ ٚايبُٛقٛف عً َٔ ،٘ٝدَٛ ٕٚجب يسفع ايٝد عٔ ٖرا ايعاٖس .
( )1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض.6
( )3ٚ 7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 3ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض+ 3ض. 6
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ْعِ ثبُْ ١ؿٛف( )1بؿٝاغ ١شارتُظ عًب ٢مخطب ١اغبٝا٤ز نُبا يف َعتبرب٠
ابٔ اب ٞعُاش٪ٜطر َٓٗبا نُبا ٪ٜطبر َبٔ َعبادٕ ايبرٖب ٚايفكب١زشاطبسد
ارتُظ َٔ ذيو املاٍز ٜعين ايبُاٍ ايبُظتًط بايببرساّ ٖٚ ،ب ٞؾبٝاغ ١يفعٝب١
تفٝد ٚقع ارتُظ لٚ ٚجٛب إطساج٘ تهًٝفاًَ ٚ ،تظًبَ ٛبٔ ايد٫يب ١عًب ٢نٝفٝب١
تعًل ارتُظ با٭َٛاٍ َْٚر ٛغسن ١لزبباب ارتُبظ َبع ازبباب ايببُاٍ فبُٝهٔ
اْشباقٗا عً ٢بعل ا٫ذتُا٫

املتكدَ ، ١يهٓٗا تًتَ ِ٦بع ا٫ذتُباٍ ايببُظتاز

ايبُطتعٗس َٔ لنثس ْؿٛف ارتُظ .
ٚباطتؿبباز ٜ :هفٓٝببا ضببهٛ

ٖببر ٙايٓؿببٛف َببع ظٗببٛز انثببس ا٫طببباز يف

ايتعًل عً ٢ضت ٛا٫غاع ، ١فإ ايطانت  ٫بٝإ ي٘ ٚايعاٖس بٝبإ َعتبرب ٚاقبس
ايد٫ي ١فٝه ٖٛ ٕٛاملعتُد ٚاذتح ١عً ٢ا٫ذتُباٍ ا٫طبا ٚ ،حيتباد املؿبا اىل
غا َٔ ٙا٫ذتُا٫

اىل قٝاّ ديٚ ٌٝايف ايد٫يٚ ١اقس ايكس ١ٜٝٓعًبَُ ٢ظتباز،ٙ

ٚا ٫فعٗٛز ايٓؿٛف ايهثا ٠يف ا٫غاع ٖٛ ١اذتح ١ايععُ. ٢
ٚثبُ ١اذتُا٫

اطس ٣يف نٝف ١ٝتعًل ارتُظ باملاٍ املغٓ - ّٛنٓصاً اَ ٚعدْاً

ل ٚفا٥د- ٠ناذتُاٍ تعًكب٘ بايببُاٍ ْعبا تعًبل ذبل ايسٖاْب ١بايببُاٍ املسٖب ٕٛاٚ
ْعا تعًل ذل ادتٓا ، ١ٜيهٓٗا اذتُا٫

قعٝف ١ختًبَ ٛبٔ ايػباٖد ايبداعِ مبا

ٚاملثبببت  ،بببٌ ٖبب ٞطبب٬ف ظبباٖس ْؿببٛف اجيبباب ارتُببظ يف غببٝاف ارتُببظ
ٚاْتػاز ٙيف ايبُاٍ ايبُغٓ ّٛايبظازجَٛ ٫ٚ ، ٞجب يًتعسأ مبا َبع ٚقبٛض
د٫ي ١ايٓؿٛف ايؿرٝر ١عً ٢ايتعًل بٓر ٛا٫غاعٚ ١ايػسن ١ايبركٝك. ١ٝ
ٚبعد تَركل ن ٕٛارتُظ َٛقٛعاً عً ٢اَ٫بٛاٍ ارتازجٝبٚ ١غبسن ١ازبابب٘
َع ازباب اَٛ٫اٍ بٓر ٛا٫غاعٚ ١اْ٫تػاز ،فٌٗ ًَٖ ٛو ٭زباب٘ لّ ٖب ٛذبل
مِ اف ق٘ اهلل عً ٢ايعباد يف اَٛ٫اٍ أ بٓا ٤عً ٢اطت٬ف (املًو) اؾبش٬ذاً
( )1زاجع ايٛضا : ٌ٥د : 6ب+ 3ب َٔ 13ابٛاب َاجيب ف ٘ٝارتُظ .
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عٔ اعتباز (اذتل) نُا ذككٓاَ ٙفؿ ً٬يف يبٛث ايبٝبع  ،ط٬فباً دتُبع

ٜفبسم

بُٗٓٝبا َعٓبب ٢ا ٚجعببٌ اذتببل ْٛعباً طفٝفباً َببٔ املًببو نايطببٝد اذتهبب( ِٝقببد )ٙيف
(املطتُطو  :د. )554 : 14
ظبباٖس بعببل ٚؾببسٜس آطببسٖ ٜٔبب ٛنبب ٕٛاي ببظُظ ًَه باً ٭زباببب٘ ٚ ،ميهببٔ
ا٫ضتد ٍ٫مِ بٓؿٛف ارتُظشفإ هلل مخط٘ز شيٓا ايبظُظز ٚضتٖٛا َٔ
ايٓؿٛف املتكُٓ ١يبرسف ايَ ، ّ٬ع لٕ ايترٌَ ٚايتركل ٜككب ٞبهب ٕٛايبّ٬
َفٝد ٠ي٬طتؿاف ا٫عِ َبٔ ايببًُو َٚبٔ ايببرل ٖٚبَ ٛعٓب ٢قاببٌ يْ٬شببام
عً ٢ايتًُو ٚعً ٢ا٫ضتركام ذطب ايكسا ٔ٥ايبظاؾ ١ايبُرتف ١بايتعبا .
ٖٚببر ٙايٓؿببٛف تؿببًس يْ٬شبببام عًبب ٢إ ايببظُظ ذببل جعًبب٘ اهلل مببِ
ٚعً ٢إ ارتُظ ًَو مِ ٚ ،ايتعبا ايعسيف ٚازد فُٗٝا َٚتعازف بٓٓٝا فُٗٝبا،
ٜٚكببسب ٖٓببا محببٌ ايبب ّ٬عًبب ٢ا٫طتؿبباف اذتكبب - ٞا٫ضببتركام  -فٝهببٕٛ
ارتُبظ ذكباً ٭زبابب٘ قاُ٥باً نٛقبٛع٘ َٚبٛزد - ٙا٫عٝبإ املايٝب ١املغَٓٛب - ١قببد
فسقبب٘ اهلل ضبببراْ٘ ٚجعًبب٘ يبببين ٖاغببِ ٚقسببب ٢زضبب ٍٛاهلل ( )Sعٛق باً عببٔ

ايصنا ٠ايبُرسَ ١عً ،ِٗٝبػٗاد ٠ايسٚاٜا

ايعدٜد ٠يف ابٛاب ارتُبظ ٚاْ٫فباٍ

يف ايٛضا ٖٞٚ ٌ٥تٓشل بإ ارتُظ ذكِٗ يف اَٛاٍ ايٓاع  َٔٚ ،ايبُرتٌُ لٕ
ٜسٜببدٚا َببٔ اذتببل (ايثببب ) ٛاؾببٌ َعٓبب ٢ايًفببغ يغببٚ ، ١يف قبايبب٘  :حيتُببٌ قٜٛباً
ازادتٗببِ اذتببل نعٓببا ٙا٫ؾببش٬ذ - ٞا٫عتببباز ايكبباْ ْٞٛارتبباف َٓٚ ، -ػببر
ا٫ذتُاٍ  :تهبساز ذنبس اذتبل يف زٚاٜبا

ايترًٝبٌ ايبيت تؿبسض بعكبٗا بهبٕٛ

ارتُظ َا ً٫مِ ٚتعرب به ْ٘ٛذكِٗ اير ٟجعً٘ اهلل مِ يف اَٛاٍ ايٓاع ذتب٢
ازتهببص ا٫ؾببش٬ض ا ٚايتعبببا يف اذٖببإ ايببسٚا ٠املببتفكٗني فعببربٚا َهببسزاً بهْٛبب٘
ذكِٗ(  )1اير ٟاثبت٘ اهلل مِ ٚفسق٘ عً ٢ايعباد ٜٚ ،ترند لٜ ٚك ٣ٛا٫ذتُاٍ اذا
()1زاجع ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 4ابٛاب اْ٫فاٍ  :ض+ 17ض+ 9ضٚ 6غاٖا تعٗس يًُتتبع .
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٫ذعٓببا نبب ٕٛايصنببا ٠ذك باً ٚقببعٝاً جعًبب٘ اهلل يًفكببساٚ ٤ضتبب - ِٖٛاغببسنِٗ َببع
ا٫غٓٝا ٤يف اَٛامِ ٫ٚ -ذعٓا جعٌ ارتُظ بد ً٫عٔ ايصنا ٠يبُٔ ذسَٛا َٓٗبا
َٚكتك ٢ايبدي ١ٝن ٕٛايبظُظ نايصنا ٠ذكاً ٚقع٘ اهلل يف اَٛاٍ ايٓاع ٚجعبٌ
عً ِٗٝفسقاً ذتُاً  .ثِ ْبرث :
جواز دفع الـخنض بالهقد :
ٚذٝث حتكل تعًل ارتُظ ٚٚقع٘ عً ٢ا٫عٝبإ املايٝب ١املغَٓٛبٖ ١بٌ ٜػبسف
دفع ارتُظ ٭زباب٘ َٔ غاٖا َ :بٔ ايٓكبٛد اَ ٚبٔ ا٫عٝبإ ٚاَ٫تعب ١ا٫طبس٣
غا َا تعًل ب٘ ارتُظ أ ٚايهٜ ّ٬كع يف َسذًتنيْ ،برث يف ايبُسذً ١اٚ٫ىل:
دفع الهقد املتداول يف املعاوضات :
اَا َع ايبٓا ٤عً ٢تعًل ارتُظ با٭َٛاٍ ارتازجٝب ١بببُا ٖبَ ٞباٍ طبازجٞ
بٓربب( ٛايػببسن ١يف اي ببُاي )١ٝف بإجصا ٤دفببع ايٓكببد مخط باً بببد ً٫عببٔ ايعببني املايٝبب١
ارتازجٝبب ١املتعًببل بٗببا ارتُببظ ٖبب ٛعًببَ ٢كتكبب ٢ايكاعببدَٜ ٫ ٠رتبباد اىل ديٝببٌ
طبباف ،يهببٔ َببع اطتٝبباز املببباْ ٞا٫طببس٫ ٣ضببُٝا املظتبباز  -تعًكبب٘ بببا٭َٛز
ايبظازجَ ١ٝػاعاً يف اجصاٗ٥ا -فاإلجتصا ٤عً ٢ط٬ف ايكاعدٚ ٠حيتاد اىل ديٌٝ
ا٫جصا َٔ ٤امجاف ٚتطا

اْ ٚـ غسع ٞا ٚغاُٖا .

ٚايعاٖس ٚجٛد ٙفكد اغتٗس بني ايفكٗا( ٤زأ) فتٝاِٖ بتظّٝبس املهًب

ببني

دفبببع مخبببظ ايعبببني املتعًكببب ١يًظُبببظ ٚببببني دفبببع ايكُٝبببَ ١بببٔ ْكبببد ضبببا٥د يف
ايتعاٚقا

ٚ ،يعً٘  -يف ايبحًََُ - ١رٌ ايتطا

ٚا٫تفام ٚي ٛازتهاشاً ٚعًُ٬

طازجٝاً ضا٥داً بني املكًدٚ ٜٔاملتػسع ١املًتصَب ١ببايتظُٝظ ٜ ٫ٚ ،بعبد اضبتُساز
ايطا ٠ج ً٬ٝعٔ جٚ ٌٝاتؿاما بصَإ املعؿَٛني .
ٜٚبُهٓٓا دع ٣ٛاَكاٖ٤ا َِٓٗ اضتُداداً َٔ بعبل اطببازِٖ ( )ايبيت
ٜبدَٗٓ ٚا اَ٫كبا ٤جًٝباً ذٝبث تكبُٓت تؿبد ٟبعبل اؾبرابِٗ يبٝبع اعٝبإ
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اَٛامِ ايبُتعًك ١يًظُظ ٚاتٝاِْٗ ببظُطٗا َٔ ايٓكد ايطا٥د آْراى نايبدزاِٖ
َبُا ْطتهػ

َٓ٘ قشعٝاً جٛاش ايتؿسف برعٝإ اَٛ٫اٍ املتعًل بٗا ارتُظ َٔ

د ٕٚإذٕ غسٜهِٗ اذا تعكب٘ اطساد ارتُظ ٚاٜؿباي٘ يٛيٝب٘ اَ ٚطبترك٘ ٖٚ،برا
ٖ ٛقدز َتبٝكٔ َٜظبسد بب٘ عبٔ ديٝبٌ (ذسَب ١ايتؿبسف فُٝبا اضبتكس فٝب٘ ٚجبٛب
ارتُظ) ٚعٔ دي( ٌٝتعًل ارتُبظ ببايعني املايٝبَ ١ػباعاً) ْ ،ؿبٛف اَ٫كبا٤
ْٖ ٞعا :
َ -1عتربَ)1 ( ٠طبُع ايبيت تكبُٓت تٛيٝب٘ ايغبٛف ٚاؾبابت٘ لزبعُا٥ب ١ايب
دزِٖ َٓ٘ ٚقد جا ٤اىل اَ٫اّ ايؿادم ( )خبُطٗا (مثاْني اي

دزِٖ) ٚقد

اَك ٢اَ٫اّ تؿسف٘ وٛاٖس ايغٛف ٚبٝعٗا بايٓكد ايطا٥د ٚاطساد ارتُظ َٓ٘
ٚ

ٜٓهس ( )عً ٘ٝببٌ اَكب ٢تؿبسف٘ ٚؾبرر٘ ٚ ،قبد ٜطتهػب

َبٔ ٖبرا

املعتببربٚ ٠غاٖببا :غببٛٝف ا٫ضببتبداٍ ٚازضبباٍ ارتُببظ َببٔ ايٓكببد ايطببا٥د بببني
ايبُتػسع ١ا٫تكٝا ٤يف عؿٛزِٖ عًَ ٢ا ٜبد ٚيًُتُتع .
َ -7عترب )7( ٠ايسٜبإ ببٔ ايؿبًت ٚقبد ضباٍ اَ٫باّ ايسقبا ( )عبٔ غًب١
زذ ٢ازأ يف قشٝع٘ ي٘ ٚعبٔ ثَ ُبٔ كبو ٚببسدٚ ٟقؿبب ٚقبد اٚجبب عًٝب٘
ارتُظ ف - ٘ٝل ٟيف ايغًٚ ١ايثُٔ ٖٚ -ب ٞاَكباٚ ٤اقبس يًتظُبٝظ َبٔ ايٓكبد
ايطا٥د بدٍ ايعني املاي ١ٝا٫ؾٌ اييت تعًل بٗا ارتُظ .
َ -3عتببرب ٠اببب ٞبؿببا) - (3عًبب ٢ا٫قببسب  -ايببيت تكببُٓت ايطبب٪اٍ عُببٔ
ٜهبب ٕٛيف داز ٙبطببتإ فٗٝببا ايفانٗببٜ ١رنببٌ َٓٗببا عٝايبب٘ ٜٚفببٝل َٓٗببا فٝببباف ٚقببد
اٚجب ( )عً ٘ٝارتُظ فُٝا ٜباف  ٖٛٚ -ايفبا٥ل عبٔ املْ٪بٚ - ١

ٜٛجبب

عً ٘ٝتَظُٝظ عني ايفانٗ ١طاؾ ، ١بٌ قاٍ ( )بعد َا اٚجب مخظ َا ٜباف
()1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 4ابٛاب اْ٫فاٍ  :ض. 17
( )3(،)7ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ 8ابٛب َاجيب ف ٘ٝارتُظ  :ض+ 9ض. 13
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شٖ ٛنطا٥س ايكٝاف ز  ٖٛٚناغ

عٔ عُ ّٛايببرهِ ٚلٛيب٘ يعُب ّٛايثُباز

ايفا٥ك. ١
 -4زٚاٜبب )1( ١ا٫شدٚ - ٟتؿببًس َٜ٪ببداً ٚ -قببد تكببُٓت ٚجببدإ زنبباش يف
عؿس لَا املَٓ٪ني (ٚ )ابتٝاع٘ بدزاِٖ ٚقد اَس اَ٫اّ بردا ٤مخظ َا لطر
َٔ ايدزاِٖ َ ،بُا ٜهػ

عٔ َػسٚع ١ٝايتؿسف ايبُعاًَ ٞاملتعكبب ببإطساد

مخظ ايٓكد ايعٛأ .
ٚباطتؿاز ٜ :تحًٖ َٔ ٢ر ٙايسٚاٜا

اَكا ٤املعاٚق ١ايٛازد ٠عً ٢ايعبني

املاي ١ٝاملتعًك ١يًظُظ اذا تعكبٗا اطساد ارتُظ ٚ ،نرْٗا َعاٚقب ١ببني مخبظ
ايعني ٚبني مخظ ايك ١ُٝايٓكدٜب ١املدفٛعب ١مثٓب ًا ا ٚعٛقب ًا عبٔ ايعبني املايٝب ١قبد
اَكاٖا املعؿٚ - ّٛي ٞا٭َس ٚاقعاً ٚ -ؾررٗا ٚاجاش دفع ارتُظ َٔ ايٓكبد
 ايدزِٖ ٚ -يعً٘ يٝطس اْتفاف ايبُطترل ب٘ .ُُٜٚهببٔ ا٫ضببتد ٍ٫يًُػببٗٛز بببسٚاٜتني َعتببربتني َببٔ ذٝببث ايطببٓد ظبباٖساً
ٚازدتني يف (شنا ٠ايفشسُٖٚ )٠ا (: )7
َ -1ا زٚا ٙايػٝع َبٔ ضب٪اٍ اضبرام َبٔ ايؿبادم ( )عبٔ جبٛاش ادا٤
ايفشس ٠فك - ١دزاِٖ َطهٛن - ١بكٖ ١ُٝر ٙا٫غٝا ٤اييت كٝتٗبا ٚايبيت ٜصنب٢
يًفشببسَٗٓ ٠ببا فرجبباب (:)شْع بِ إ ذيببو اْفببع يبب٘  -ل ٟيًفكببا املطببترل -
ٜػ َ ٟا ٜسٜبدز ٖٚبرا ايتعًٝبٌ ٚاقبس ايد٫يب ١عًب ٢جبٛاش اضبتبداٍ ا٫عٝبإ
ايٛاجب دفع ايفشسَٗٓ ٠ب ا بايٓكبد املتبداْ ٍٚعبا ايبدزِٖ ايفكب ٞايطبا٥د شَبإ
ض٪اٍ ايسا َٔ ٟٚاَ٫اّ فإ ايدزِٖ اْفع يًفكا ذٝث ٜتُهٔ لٕ ٜػ  ٟبايٓكد
َا ٜسٜدٜٚ ٙتُٓا ٙا ٚحيتاج٘ يف َعاغب٘  ،نُبا ٜتعبد ٣بٗبرا ايتعًٝبٌ اىل نبٌ ْكبد
( )1ايٛضا : ٌ٥د ، 6ب َٔ 6ابٛاب َا جيب ف ٘ٝارتُظ ض.1
( :)1ايٛضا : ٌ٥د : 6ب َٔ : 9لبٛاب شنا ٠ايفشس : ٠ض + 6ض. 5
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غا٥ع ايبتداٜ ٍٚه ٕٛلْبفع يًُطترل نايدٜٓاز َْٚرَ ٙٛبُا ٜبتعازف ايتبدا ٍٚبب٘
ٜٚه ٕٛلٜبطس يف ايتعاٌَ ٚيف غسا ٤املطترل ب٘ َا ٜسٜد َٜٚرتاد اي. ٘ٝ
َ -7با زٚا ٙعُبس بببٔ ٜصٜبد ضبب٪اَ ً٫بٔ ايؿبادم ( )عببٔ ايسجبٌ ٜعشببٞ
ايفشس ٠دزاِٖ مثٔ ايتُس ٚاذتٓش - ١اييت َٖ ٞتعًل ايفشسٜ - ٠ه ٕٛاْببفع ٭ٖبٌ
بٝببت املبب ،َٔ٪فرجاببب٘ اإلَبباّ (:)ش ٫ب برعز ٖٚ ،ببرا اَكببا ٤جًبب ٞيببدفع
ايفشس َٔ ٠ايدزاِٖ ايطا٥د ٠شَٔ ايط٪اٍ دَ ٕٚا جعٌ غسعاً َتعًل ايفشس. ٠
َٚببٔ ايتعًٝببٌ املٓؿببٛف يف نبب ّ٬اَ٫بباّ ( )يف ايسٚاٜبب ١اٚ٫ىل َٚببٔ
ا َكا ٘٥يف ايثاْ ١ٝميهٔ ايتعد َٔ ٟايفشس ٠اىل ارتُظ فٝحبٛش دفبع ايٓكبد ايبرٟ
ٜتعازف ايتبادٍ ب٘ نايبدٜٓاز ٚايبد٫ٚز ببدٍ مخبظ ا٫عٝبإ املايٝب ١املتعًبل بٗبا
ارتُظ ٭ْ٘ لٜطس يف ايتعاٌَ ٚاْفع يًُطترل ا تاد ٜػ  ٟب٘ َا ٜسٜد ٜٚتُٓب٢
لٜ ٚبرتاد اي. ٘ٝ

ُُٜٚهٔ ترٜٝد املػٗٛز ببُا جعً٘ لضتاذْا ( )1ا كبل (قبد )ٙديب ً٬ٝيف ايببظُظ
 ٖٛٚؾرٝس ايربق ٞايٛازد يف ايصنا ٠ذٝث نتب اىل اَ٫اّ ادتٛاد (ٌٖ : )
جيٛش إ اطسد عُا جيب يف اذتسث َٔ اذتٓشٚ ١ايػعا َٚا جيب عً ٢ايبرٖب
دزاِٖ قَ ١ُٝا ٜط ٣ٛاّ َٜ ٫حٛش ا ٫إ خيسد عٔ نٌ غبَ ٤ٞبا فٝب٘ أ فرجباب
( : )شلٜبُا تٝطس خيسدز ( ) 7بتكسٜب  :إ ضب٪اٍ ايبساَ( : ٟٚبا جيبب عًب٢
ايرٖب دزاِٖ) ٌٖ جيٛش إ خيسد دزاِٖ قَ ١ُٝبا ٜطب ٣ٛأ ٖ -بَ ٛشًبل ٜعبِ
ايببرٖب املطببهٛى ايٛاجببب تصنٝتبب٘ ٚايببرٖب غببا املطببهٛى ايٛاجببب ختُٝطبب٘
نايببرٖب ايببُحع ٍٛلجببس ٠ا ٚمثببٔ َبٝببع ٚقببد نببإ ايتعاَببٌ ببب٘ زا٥حباً يف تًهبِ
ا٫شَٓ ، ١فٝػٌُ تعبا ايط٪اٍ املشًل ْٛع ٞايرٖب ٜٚطتفاد َٓ٘ َشًل َا جيب
(َ )1طتٓد ايعس ٠ٚايٛثك - ٢نتاب ارتُظ .787 :
( :)7ايٛضا ٌ٥د :6ب َٔ 9لبٛاب شنا ٠ايغ٬

:ض.1
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يف ايرٖب َٔ شنبا ٠ا ٚمخبظ ٚ ،قبد اجباش اَ٫باّ ( )دفبع َبا ٜتٝطبس -لٟ
ٜهف ٞاطساد َبا ٜتٝطبس لدا ل ٤يًٛاجبب :ايصنبا ٠ا ٚارتُبظ ٚإ نبإ َبٔ ايٓكبد
ايبُتدا ٍٚضٛقٝاً ببُا ٜطا ٟٚذاى ايػَٛ ٫ٚ ،٤ٞجبب ٫طتؿباف ا٫ضبتدٍ٫
بٗا يف طؿٛف باب ايصنا ٠نُا تعازف عٓد ايفكٗا( ٤زأ) .
يهٔ يف اْعكاد ا٫ط٬م ايًفع ٞيتعبا َ( :ا جيب عً ٢ايرٖب) يٝث ٜػٌُ
ارتُظ اغهاٍ عُٝل يف ايٓفظ بًراظ إ تؿبٛز ايطبآَ ٌ٥ؿبب عًب ٢ايصنبا٠
طاؾ ١بكس ١ٜٓذنبس اذتٓشبٚ ١ايػبعا ٚايبرٖب ْ ٫ٚعبٔ ببٌ ٫ضتتُبٌ تؿبٛز ٙاٚ
ازادت٘ (َشًل َا جيبب يف ايبرٖب) ذتبٜ ٢هب ٕٛاَ٫كبا ٤املعؿب َٞٛاملطبتبشٔ
غاَ ً٬يًظُظ ٚدا ً٫عً ٢ا٫جتصا ٤يف ارتُظ ببإطساد َبا تٝطبسْ ،عبِ ٜؿبًس
ارترب َٜ٪بداً ٜ ٫ٚؿبًس ديب ً٬ٝعًب ٢ا٫جتبصا ٤يف ارتُبظ اَ ٫بع اذبساش اْعكباد
ا٫ط٬م ٚتٛفس َكدَات٘ ٚاهلل ايعا

.

ََ َٔٚحُٛف َا تكدّ ٜػسف ايفك ٘ٝعً ٢حتؿ ٌٝايكشع باذتهِ  ٫ ،لقٌ َبٔ
ا٫طُٓ٦إ وٛاش دفبع ايكُٝب ١ايٓكدٜب ١املتداٚيب ١ايبيت تٓفبع املطبترل ٚمتهٓب٘ َبٔ
غساَ ٤ا ٜسٜد لٜ ٚتُٓ ٢لَٜ ٚرتاد إي ٘ٝيف َعاغ٘  .ثِ ْبرث يف املسذً ١ايثاْ: ١ٝ
إجساء دفع غري الهقود مخصاً :
ُُٜ ٌٖٚهٔ ايتعد ٟبايسطؿ ١اىل غا ايٓكٛد املتداٚيبَ ١بٔ اْبٛاف ايعبسٚأ
ٚاَ٫تع ١اييت ٜٓتفع َٓٗا عاد ٠نرٕ ٜدفع ايعشاز ببدٍ مخطب٘ ثٝابباً ٜػب ٜٗا َبٔ
ايطٛم َثٜٛٚ ً٬شعٗا بكُٝتٗا عً ٢ازباب ارتُظ بكؿد ادا ٤مخط٘أ .
ؾسّض بعل اٚ٫اطس وٛاش ٙبٌ قد ادعب ٞعبدّ ارتب٬ف ا ٚا٫مجباف عًب٢
جٛاش ٙيف بعل ايهًُا

 ،يهٔ اثبات٘ ؾعب ايبُٓاٍ :

لَا ا٫مجاف فَٗٓ ٛكٚ ٍٛاذساشَُ ٙػهٌ يطبهٛتِٗ يف ايغايبب عٓب٘ يف بباب
ارتُظٚ ،عً ٢فسق٘ ف ٬دي ٌٝعً ٢تعبدٜت٘ ٚنػف٘ عٔ ق ٍٛايبُعؿ. )(ّٛ
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ٚباطتؿاز  :يٝظ ا٫مجاف ٖٓا ذح ١تعبدٜ ١ٜؿس اإلضتٓاد ايٗٝا .
ٚاَا إثبات٘ بايٓؿٛف فبايتتبع ايطبسٜع قبد ٜػبٗد بببظًٖٛا َبٔ ايد٫يب ١عًب٢
زطؿ ١ا٫ضتد ٍ٫بايعسٚأ -نايثٝاب  -بدٍ مخظ ا٫عٝإ ايبُاي ١ٝايبُتعًك١
يًظُظ ٚ .لَا إثبات٘ بايبٓا ٤اإلزتهاش ٟايفكٗب ٞعًب ٢اغب اى ايصنباٚ ٠ارتُبظ
يف ا٫ذهاّ فُٝهٔ َٓع ترثا ٙإلثبا

ايسطؿ: ١

ل : ً٫ٚيعببدّ ٚقببٛض بٓببا ٤ايفكٗببا ٤قاطبببٚ - ١يبب ٛازتهبباش ًا  -عًبب ٢اغ ب اى
ارتُظ َع ايصناٚ ٠اذتاق٘ بٗا يف متاّ ا٫ذهاّ بٓرٜ ٛتػهٌ َٓب٘ امجباف عًُبٞ
ل ٚبٓا ٟ٤ازتهاش ٟعً ٢ايسطؿْ ، ١عِ ٖ ٞفتٝاً بعل ايفكٗا ٤اٚ٫اطبس ٚادعب٢
بعكِٗ عدّ ارت٬ف ا ٚا٫مجاف .

ٚثاْٝاً ْ :بُٓع٘ بعدّ ايدي ٌٝايكاطع عً ٢اغب اى ارتُبظ ٚايصنبا ٠يف عُبّٛ
ا٫ذهاّ َٗٓٚ ،ا زطؿ ١دفع ايعسٚأ بدٍ املاٍ اير ٟف ٘ٝارتُظ .
ٚلطببااً  :يبب ٛفببسأ تبببركل ا٫زتهبباش ايفكٗبباٚ ٞ٥ايتببباْ ٞايكشعبب ٞعًبب٢
ا٫غبتبببساى ٚا٫يبببرام فبببايكشع ذحببب ١عبببًَ ٢بببٔ ذبببؿٌ يبدٜببب٘ ايبكبببشع لٚ
ا٫طبُب٦ببٓببإ با٫غب اىَٚ ،ببٔ

حيؿببٌ يدٜبب٘ ا٫طُٓ٦ببإ يحببَ ١عببرز ٠عًبب٢

جٛاش دفع غا ايٓ كد ايطبا٥د َبٔ اْبٛاف ايعبسٚأ ٚاَ٫تعب ١ايبيت

ٜتعًبل بٗبا

ايبظُظ عٓد ٙفُكتك ٢ايكاعد ٠عدّ ا٫جصاٚ ٤ا٫جتصا ٤بٗا .

ْعِ ٜتُهٔ املهً

َٔ َساجع ١ا تٗد ايعدٍ اْ َٔ ٚؿب٘ يٮَٛز ايبرطب١ٝ

  ٖٞٚاَٛ٫ز اييت ٜعًِ ازاد ٠ايػبازف يتركٝكٗبا يف ارتبازد ٚعبدّ اُٖايببٗا ،ٚيًُحتٗد ايعدٍ  ١ٜ٫ٚعًٗٝا ْٝٚاب ١اَ٫اّ ايغا٥ب (عحٌ) فٗٝبا ٜٚ -شًبب َٓب٘
َا ٜٓفع املطترل نرٕ َٜرتاد لزباب ايبظُظ يف ذاى ايٛقت اىل ثٝاب ا ٚث٬ج١
فاذا ٚجد ايبُحتٗد ايبُؿًر ١يف إجساَ ٤عاٚقَ ١ع املهً

اَ ٚؿايببر ١عُبا

بعٗدتبب٘ َببٔ اي ببظُظ بايثٝبباب ا ٚايث٬جبب ، ١لعُببٌ ٜ٫ٚتبب٘ ْٝٚابتبب٘ عببٔ اَ٫بباّ
ايغا٥ببب (عحببٌ) ْٚكببٌ ذببل ارتُببظ َببٔ ا٫عٝببإ املايٝبب ١املتببٛفس ٠عٓببد املهًب
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ٚايبُتعًل بٗا ايببظُظ اىل اَ٫تعبٚ ١ايعبسٚأ ايبيت َٜرتاجٗبا لزبباب ارتُبظ
ٚدفعت اي٫ٚ ، ِٗٝبد َٔ َساعا ٠ايك ١ُٝايطبٛق ١ٝاملتعازفب ١ذتبٜ ٫ ٢كبٝع ذبل
ازباب ارتُظ ٜ ٫ٚفٛ

اضتركاقِٗ املاي . ٞثِ ْبرث :

التصرف يف االموال الـنتعلقة للخنض :
ْتعسأ ٖٓا يبرهِ ايتؿسف تهًٝفاً يف لعٝإ اَ٫بٛاٍ املتعًبل بٗبا ارتُبظ
قبٌ اطساج٘ فٌٗ حيسّ ايتؿسف ايٓاقبٌ ا ٚاملهًب

فٗٝبا بعبد اضبتكساز ارتُبظ

قبٌ دفع٘ أََٚ .رٌ ايهٚ ّ٬ايبرث ٖٓا ٖ ٛايتؿسف ايبُعاًَ ٞبعد اضتكساز
اي ببظُظ يف عٗببد ٠املهً ب

نببرٕ ٜهبب ٕٛنٓ بصاً لَ ٚعببدْاً ل ٚجببٖٛس ٠اضببتظسجٗا

بببايغٛف  ،لٜ ٚهبب ٕٛزب ببراً اضببتفادَ ٙببٔ ت ببحازت٘ ا ٚبعببل تهطبببات٘ ل ٚفا٥ببد٠
فاقً ١عٔ ايبُٚ ١ْ٪قد َك ٢ذ ٍٛعًَ ٢تًُهٗا فاضتكس مخطٗا عًب ٢املهًب ،
ٚاَا قبٌ اضتكساز ارتُبظ عًب ٢عٗبد ٙاملهًب
ايبُعاًَ ٞبايفا٥دٚ ٠ايسبس اثٓا ٤اذتب ٍٛاذا

فب ٬اغبهاٍ يف جبٛاش ايتؿبسف
ٜهبٔ تؿبسفاً َفٛتباً ذتبل ارتُبظ

عً ٢اًٖ٘ نبإ ت٬ف ايفا٥بدٚ ٠ايبسبس ا ٚا٫ضبساف يف ايؿبسف يف املْ٪بٚٚ ، ١جب٘
ادتٛاش ٖ ٛاملستهصا

ايفكٗٚ ١ٝايتطا

ايكشع ٞعً ١ٜ٫ٚ ٢املايو عً ٢ايتؿسف

يف ازباذبب٘ اثٓببا ٤ايطببٓ ١اي ببظُطٖٚ ١ٝببَُ ٛظببتـ ب ببُٛزد (ايفٛا٥ببد) اإلنتط باب١ٝ
ٚايبُحاْ ١ٝاييت زطـ ايػازف فٗٝا ايبُهً

إزفاقاً باْتعاز ذَُٜ ٍٛكب ٞعًب٢

اضتفادتٗا ،فاذا َك ٢ذب ٍٛعًب ٢اضبتفادتٗا اضبتكس ارتُبظ يف عٗدتب٘ ٚذبسّ
عً ٘ٝايتؿسف َٔ د ٕٚإطساد ارتُظ ٚدفع٘ اىل ٚي ٘ٝاَ ٚطترك٘ .
ثِ إ ايتؿسف يف ا٫عٝإ ايبُاي ١ٝايبُطتكس فٗٝا ايبظُظ قد ٜه ٕٛتؿبسفاً
بتُاَٗا ٚقد ٜه ٕٛببعكٗا :
 -1ايتؿسف يف تَُاّ ا٫عٝإ ايبُاي ١ٝايبُتعًك ١يًظُبظ ايببُطتكس يف عٗبد٠
ايبببُهً  -تؿببسفاً ْبباق ً٬اَ ٚتًفبباً -اذا نببإ ايتؿببسف قبببٌ لدا ٙ٤ارتُببظ اىل
َطترك ٫ٚ . ٘ٝزٜب يف ذبسَب ١ايبتؿسف ايَ٬تعكب بإطبساد مخبظ ا٭عبٝإ
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اهـٌاه ٞٚهلُٕ٘ تكٚٚعاً هـشق ازبابٕ ٗ ،ت٘قٚشٕ  :إُ قد ؼقق بدهٚى ًعترب غسكٞ
ازباب اـٌظ ًع ؾاسب املاي يف اً٘اهٕ ٗالزٙب يف سسًـ ٞاهتؿـسيف يف املـاي
املػرتن اٗ ًتعوق سق اهغري ًّ دْٗ اذْ غسٙلٕ اٗ اذْ ٗهِٓ ٘ٓٗ - ٕٚا اجملتٔد
اهعدي -ض٘ا ١قوِا بـنْ تعوـق اـٌـظ بـاهع

بِشـ٘ اهــٌوم أٗ اهــشق اهــٌتعوق

باألً٘اي ،بى ٓرا اؿلٍ  -سسً ٞاهتؿـسيف ًـّ دْٗ اهتػٌـٚظ أٗ االذْٓ -ـ٘
ًفاد مجو ٞكبري ًّ ٝاهسٗاٙات اهِاطق ٞعسً ٞاهتؿسيف ٗٓالن اهِاع يف بطٍُ٘ٔ
ٗفسٗدٍٔ الٍُٔ مل ٙؤدٗا سق اـٌظ ثٍ تؿسف٘ا فٌٚا ف ٕٚاـٌظ ببٚع ٗغسا١
ٗإُ ال ٙعرز اهـٌتؿسيف ،فسادع (اهباب اهجاهح ٗاهسابع ًـّ ابـ٘اب االُفـاي يف
اه٘ضا٢ى) ٗ .باغتؿاز  :املطتفاد ًّ اهسٗاٙـات دـدَ دـ٘اش اهتؿـسيف املعـاًوٛ
ًــّ دْٗ ادطــا ١اؿــق ألزبابــٕ ٓٗ ،ــرا اهتشــسٙ ٍٙــنت ٛدوــ ٟكــى االستٌــاالت
اهــٌتقدًٗ ٞاهــٌباُ ٛاهــٌػتوف ٞيف كٚفٚـ ٞتعوـق اهــػٌظ  ،إال اذا قوِـا بنقــع
اهـٌباُ - ٛاغتغاي اهرً ٞغٌظ كو ٛكاهد - ْ٘ٙفإُ ًع اهتصإً جي٘ش هوٌلوـ
اهتؿسيف اهِاقى ٗاملتو
برً ٞامللو

ال بع

يف االً٘اي املٌو٘ك ٞهوٌلو

الْ اـٌظ كوـً ٛتعوـق

ًاهٕ ستٌَٙ ٟتِع غسداً دو ٕٚاهتؿسيف ف. ٕٚ

ٗهلرا اه٘دٕ اهـٌجبت هـشلٍ اهـشسً ٞال ٙفسق ب

كْ٘ اهتؿسيف يف االً٘اي

املتعوق ٞهوػٌظ املطتقس تؿسفاً ادتبازٙاً كـاهبٚع ٗاهػـساٗ ١املبادهـٗ ٞم٘ٓـا ٗبـ
كُٕ٘ تؿسفاً غازدٚاً كاألكى ٗاهوبظ ٗاالضتعٌاي يف اؿاد ٞفأٌُا ًعـاً تكـٚٚع
هوشق ٗاقؿـ اؤٖ دـّ ًطـتشقٕ ًِٗـع ٗسسًـاْ ٘ٙدـب ٓـالن اهِـاع يف ًِعـ٘ز
اهػـــسمل املقـــدعُ ،عـــٍ إال أْ ٙتعقـــب اهتؿـــسيف إغـــساز اهـــػٌظ ٗأداؤٖ اىل
ًطتشق ٕٚاىل اه٘ه ٛاهػسد ٛفٚلْ٘ سالالً ٗؾشٚشاً .
هلّ قد ٙقاي َٙ :ذ٘ش هوٌلو

اهتؿسيف بعد اْ ٙكـٌّ اهــشق اهــٌتعوق باألدٚـاْ

املاه ٞٚاـازدُٗ ٞٚقوٕ اىل ذًتٕ دِٙاً ثابتاً يف ذًتٕ ٙعصَ دو ٟاداً ًّ ٕ٢اي آغس يف
ًطتقبى االٙـاَ  ،قـاي يف (مخـظ اؾـ٘آس  :ز )00 : 64بعـد تَشـس ٍٙاهتؿـسيف
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ٗاالكتطاب باـٌظ هلُٕ٘ ًاي اهغري ُ ( :عٍ ه٘ قٌِٕ ٗدعوٕ يف ذًتـٕ دـاش هـٕ
ذهم) .

ٗٙسد دو : ٕٚإُ ال دهٚى ٙؿشض ٓرا املقاي ٗٙػٔد دو ٟادصا ٕ٢كٌا ال دهٚى
دوٗ ٟال ٞٙاملاهم دو ٟاهكٌاْ ٗاهِقى اىل اهرً ، ٞفال ِٙتقى اـٌـظ اه٘ادـب
دو ٟادٚاْ اً٘اهٕ اىل ذًتٕ مبذسد قـٌاْ اـٌـظ ٗقـد ادـرتيف بعـدَ اهـدهٚى :
ؾاسب اؾـ٘آس (قـدٖ) بعـد دبازتـٕ املتقدًـ ٞقـاي ( :هلـّ هـٚظ يف االدهـِٓ ٞـا
تعسض هبٚاْ اْ هٕ قٌإُ ًطوقاً اٗ بػسط املال ٝ١اٗ االطٌِ٣اْ ًّ ُفطٕ باألدا١
اٗ غري ذهم  ،بى ال تعسض فٔٚا ألؾى اهكٌاْ) .

ٗباغتؿاز  :ال دهٚى دو ٟؾش ٞاهكٌاْ ٗادصا ، ٕ٢بى اهدهٚى دو ٟغالفـٕ
ٗٓ٘ ًا دي دو ٟغـسك ٞاهفقـساً ١ـع االغِٚـا ١يف اًـ٘اهلٍ فـاْ اهػـسكِ ٞـع ًـّ
اهتؿسيف ست ٟاذا قٌّ املتؿسيف سؿ ٞاهػسٙم ًٗ ،ا دي دوـ ٟاالُلـاز دوـٟ
املتؿسف

باملاي اهر ٜف ٕٚاـٌظ ٗدو ٟاهرَ ٗاه٘دٚد باهِاز ٗاهعراب االه. ٍٚ

 -2اهتؿــسيف يف بعــع االدٚــاْ املاهٚــ ٞاملتعوقــ ٞهوػٌــظ املطــتقس يف دٔــدٖ
امللو  -تؿسفاً ُاقالً اٗ ًتوفاً  -اذا كاْ اهتؿـسيف قبـى ادا ١اـٌـظ ٗاغسادـٕ
ًِٔآٗ ،را خيتو

سطب املباُ ٛاملػتوف ٞيف كٚف ٞٚتعوق اـٌظ -:

أ -اًـا دوـ ٟاملبِـ ٟاهكـعٚ

 -اغـتغاي اهرًـ ٞغٌـظ كوـ ٛكاهـد - ْ٘ٙفـال

زٙب يف دـ٘اش اهتؿـسيف بـبعع املـاي املتعوـق هوػٌـظ كٌـا تقـدَ يف اهتؿـسيف
اهـٌطت٘دب هتٌاَ االً٘اي اهـٌتعوق بٔا اهـػٌظ .

بٗ -اًا دوً ٟبِ ٟتعوـق اـٌـظ بـاهع

مبـا ٓـً ٛـاي ٗبِشـ٘ (اهػـسك ٞيف

املاه )ٞٚفال زٙب دِدُا يف د٘از اهتؿسيف يف بعع االً٘اي املتعوق ٞهوػٌـظ اذا
ابق ٟقدز مخظ اجملٌ٘مل  ،سٚح ال ٙقك ٛاملبِ ٟاملرك٘ز ًِع اهتؿسيف يف بعع
املاي ٗالٙتِافً ٟع د٘اش اهتؿسيف يف اهبعع اال اذا أسسشُا اغرتان اهفقساً ١ـع
االغِٚا ١مباه ٞٚكى دص ١دصُ ١عري غسك ٞاهصٗد ٞبقدز اهجٌّ اٗ اهسبع ًع اه٘زثٞ
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يف ًاهٚــ ٞاهبِــاٗ ١اهػــذس دوــ ٟاالزض ،هلــّ ٙؿــعب اســساش ذهــم اٗ اقــساز
اؾشاب املبِ ٟبٕٗ،دو ٕٚفٚتٌلّ امللو

ًّ اهتؿسيف يف بعـع اً٘اهـٕ  -بقـدز

ٙبقً ٟعٕ قدز اـٌظ  -فاْ ازباب اـٌظ ٙػرتكْ٘  -دوـٓ ٟـرا املبِـً - ٟـع
ؾاسب االًـ٘اي يف دـ

املـاي ال بــٌا ٓـ ٛدـ

ًـاي بـى مبـا ٓـ٘ ًـاي أٌٓ ٜـا

ًػرتكاْ يف ًاه ٞٚاجملٌ٘مل ٗدِد ابقا ١قدز اـٌظ ًّ اً٘اهٕ ه٘ اتــذس باألزبعـٞ
امخاع كاْ اهتعاًى سالالً ؾشٚشاً ٗقد بامل ًا ميوم ًّ ًاي .
ٗاالغلاي كوٕ يف ؾش ٞاؾى اهـٌبِٗ ٟال اغلاي فٌٚا ٙتفـسمل دوٚـٕ  -دـ٘اش
اهتؿسيف يف بعع اهـٌاي . -

دـ ٗ -اًا دوً ٟبِـ ٟتعوـق اـٌـظ بِشـ٘ (اهلوـ ٛيف املعـ ) فـال زٙـب يف
د٘اش اهتؿسيف ببعع املاي املتعوق هوػٌظ اذا بق ٛقدز اـٌظ  ،بوشاظ إُ ال
غسك - ٞدوٓ ٟرا املبِ - ٟيف ادٚاْ االً٘اي املتعوق ٞهوػٌظ  -اهلِص  ،املعدْ ،
اهفا٢ــد - ٝأدــا اغػاؾــٔا املعِٚــٗ ، ٞاُ ــٌا ٙػــرتن أزبــاب اـٌــظ يف اًــ٘اي
االغِٚــا ١يف مخــظ كوــ ٛكؿــ٘ف بــدا٢سً ٝعِٚــٓ ٞــًَ ٛذٌــ٘مل اً٘اهــٕ ٗتلــْ٘
اغػاف االً٘اي دوً ٟوم ؾاسبٔا  ،فٚوصَ – قٔـساً دوـٓ ٟـرا املبِـ -ٟدـ٘اش
اهتؿــسيف يف بعــع اهلِـــص اٗ اهفا٢ــد ٝاٗ املعــدْ ًــاداَ ٙبقــً ٟــّ اجملٌــ٘مل قــدز
اهـػٌظ سٚح ٌُٙلّ اُطباق اهـػٌظ اهلو ٛدو. ٕٚ

هلّ االغلاي يف ؾش ٞاملبِ ٟاذ مل ٙتكض غآد ًطٌ ّ٣بٕ دو ٟكْ٘ تعوق
اـٌظ بِش٘ (اهلو ٛيف اهـٌع )أ ٜال دهٚى ًّ ُؿ٘ف اهػسمل ٙجبتٕ بى ظٔ٘ز
ُؿ٘ف اـٌظ يف اهػسك ٞاؿقٚقٗ ٞٚاالغاد ٞدهٚى بطالْ املبِ ٟاملرك٘ز .
د ٗ -اًا دوـ ٟاملبِـ ٟاملػـٔ٘ز اهــٌػتاز  -تعوـق اـٌـظ مبذٌـ٘مل االًـ٘اي
ٗبِش٘ اهػسك ٞاؿقٚق ٞٚيف ادٚاْ االً٘اي ٗبِش٘ االغـاد -ٞفٌقتكـ ٟاهقادـد: ٝ
سسً ٞاهتؿسيف ٗاالػـاز بعـد اضـتقساز اـٌـظ يف ًَذٌـ٘مل اهــٌاي دوـ ٟدٔـدٝ
امللو

ألُٕ تؿسيف يف ًاي ًػرتن قد تعوق بٕ سـق أٓـى اـٌـظ تعوـق اهــشق
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بـٌ٘ق٘دٕ ًٗ٘زدٖ أٗ ًا ميولٕ أٓوـٕ ٗ ،ال جيـ٘ش اهتؿـسيف يف املـاي املػـرتن إال
بإذْ اهػسٙم اٗ إذْ ٗه ٕٚاهػسد - ٛاهـٌذتٔد اهعدي . -
ُعٍ البد ًّ اهتفؿٚى ب
اهتفؿـٚى ب ـ

ساهت  ،هٚتكض ً٘زد اؿسً ٞاٗ ً٘قـ٘دٔا ٗٓـ٘

ؾــ٘ز ٝاهتؿــسيف بع ـ

االًــ٘اي املغًِ٘ــ ٞاملتعوقــ ٞهوػٌــظ ٗب ـ

ؾ٘ز ٝاهتؿسيف ٗاالػاز باهع٘ض اهلوً ٛع ٗفا ًّ ٕ٢االً٘اي املتعوق ٞهوػٌظ
املطتقس فٔٚا  ٛٓٗ -اً٘اهٕ اهيت ؼت ٙدٖ: -
أ ًا ًع اهبٚع اٗ اهػسا ١اٗ املباده ٞبع٘ض كو ٛيف اهرً ٞثٍ دِد اه٘فاٙ ١ؤدٜ
ًّ اهع

املاه ٞٚاملطتقس فٔٚا ٗدـ٘ب اـٌـظ فٔـ٘ دـافُ ٗفادـى هوٌشـسَ دِـد

تؿسفٕ اه٘فا ٘ٓٗ ٛ٢تؿسيف يف ًاي ٙػرتن ًعٕ ازباب اـٌظ يف كى دص ١دص١
ًػــاداً  ،هلــّ ال تبطــى املعاًوــ ٞاذا كاُــت داًعــ ٞهػــسا٢ن ؾــشتٔا فــاْ فطــاد
اه٘فــاٗ ١ادا ١اهعــ٘ض اهجابــت برًتــٕ يف املعاًوــ ٞال ٌَٙــظ ؾــشتٔا ٙٗ .ــتٌلّ
اهـٌذتٔد اهعدي بـٌا ٓ٘ ٗه ٛاـٌظ اْ ٙطرتدع مخظ اهعـ

املاهٚـ ٞاٗ بـدهلا

ه٘ توفت ٗٙنت ٛاهتفؿٚى .
ٗ اًا ًع اهبٚع اٗ اهػسا ١اٗ املباده ٞبع٘ض ًع

ًػػـ ًـّ ادٚـاْ اً٘اهـٕ

اهالًُ ػٌطً ٞع االهتصاَ باهػسك ٞاؿقٚقٚـٗ ٞبِشـ٘ االغـادٗ ٞاالُتػـاز يف ادـصا١
املاي فٌقتك ٟاهقادد - ٝكٌا ضبق ٓ -ـ٘ سسًـ ٞاهتؿـسيف ًـّ دْٗ اذْ اجملتٔـد
اهعدي ٗ -ه ٛاالمخاع  -بى ًّ دُٕٗ ٙلـْ٘ قـاًِاً هــػٌظ اً٘اهـٕ اهــٌِتقوٞ
دِٕ إلتالفٕ اٙآا بتؿسفٕ ُ ،عٍ ٓرا اؿلـٍ  -دوـً ٟبِاُـا َٙ -ػـتـ باملتؿـسيف
املِتقى دِٕ اهـٌاي اهالًُػٌظ .
ٗاًا اهـٌِتقى اه ٕٚاهـٌاي اهالًُػٌظ  :فاْ كاْ ًـّ آـى اه٘الٙـٗ ٞاالٙــٌاْ
فٚشى هٕ اهـٌاي املِتقى اه ٕٚبـٌقتك ٟاده ٞؼوٚى اـٌظ ًّ ٗه ٛاالًس اؿقٚقٛ
(ٙٗ )ـوصَ ًك ٛاهـٌعاًوٗ ٞؾشـتٔا ٗاُـتـقاي اهـػٌـظ ًّ اهع

اىل اهـبدي
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اهـٌِتقى هـش٘ش ٝاهـٌلو

غري اهـٌػٌظ .

ٗاْ مل ٙلّ املِتقـى اهٚـٕ املـاي اهالًُػٌـظ ًـّ آـى االٙــٌاْ ٗاه٘الٙـ ٞمل
ٙػٌوٕ اهتشوٚى ٗالزٙب يف فطاد املعاًو ٞبع٘ضُ ٓ٘ ممو٘ن هوغري اٗ ًتعوق سقـٕ
ًػاداً ًِتػساً يف دٌَ٘ ادصاٗ ، ٕ٢تَشتاز ؾش ٞاملعاًو ٞاهػػؿ ٞٚاملتعوق ٞبع
ًاي كؿ٘ف قد تعوق بٔا اـٌظ ًطتقساً اىل ادـاش ٝاهــٌذتٔد اهعـدي ٗ -هـٛ
االمخاع :-فاْ اداش املعاًوٗ ٞاًكآا مبـا ٓـ٘ ٗهـ ٛاـٌـظ ؾـشت املعاًوـٞ
ٗهصَ اهبٚع يف سؿ ٞاـٌظ ٗؼ٘ي اؿـق اىل مخـظ اهعـ٘ض اهــٌذع٘ي قبـاي
املاي اهر ٜف ٕٚاـٌظ فٚنغرٖ اجملتٔد ًّ امللو

املتؿسيف ٗتربأ ذًتٕ ٗ ،اْ مل

ُٙذصٓا ٗمل ٌُٙكٔا اهـٌذتٔد داش هٕ اْ ٙطرتدع مخظ اهع

املاه ٞٚاملِتقوً ٞـّ

اهػػـ اهعاؾ ٛبرتن اهتػٌٚظ اذا كاُت ً٘د٘دٗ ، ٝاْ ٗددٓا تاهف ٞقٌِٕ
اهبدي  -املجى اٗ اهقٗ - ٌٞٚداش هٕ مبا ٓ٘ ٗه ٛاـٌظ ًسادعًٗ ٞطاهب ٞكى ًـّ
امللو ـ

بــاـٌظ املِتقــى دِــٕ املــاي ًٗــّ املِتقــى اهٚــٕ مبقتكــ ٟاهٚــد اهكــاًِٞ

اهـٌتعاقب ٞهلّ إضتقساز اهكٌاْ دو ٟاهـٌلو

اهعاؾٓ . ٛرا .

ٗمــّ متــاط ٗد٘بــاً  -دوــً ٟقتكــ ٟاهقادــدٗ -ٝال ُفــيت دصًــاً عسًــٞ
اهتؿسيف يف بعع االً٘اي اهالكٌط ٞزغٍ اهتصاًِا مببِ ٟاهػسك ٞاؿقٚقٗ ٞبِش٘
االغــادٗ ٞاالُتػــاز يف ادــصا ١االًــ٘اي املتعوقــ ٞهوػٌ ـظ ٗ ،ذان اهتِـــصي ملــاُع
اثبات ٘ٓ ٛاستٌاي ٗال ٞٙاملاهم دو ٟفٌ٘مل اً٘اهٕ املتعوق بٔـا اـٌـظ كٌـا ٓـ٘
اؿاي قطعٚاً يف اهصكا ٝسٚح اْ املاي املػـتٌى دوـ ٟاهصكـا ٝقـد دهـت اهِؿـ٘ف
()6اهعدٙد ٝدو ٟد٘اش اهعصي ٗإفساش اهصكا – ٝشكـا ٝاملـاي ٗشكـا ٝاهفطـسٓٗ – ٝـٛ
تــدي ب٘قــ٘ع دوــٗ ٟالٙــ ٞاملاهــم دوــ ٟتعــٚ

اهصكــا ٝفتــتع

( )6زادع اه٘ضا٢ى  :ز: 4ب ًّ 29+ 22 + 94اب٘اب اهـٌطتشق
اهفطس. ٝ

ب ـإغساز امللو ـ

هوصكا + ٝب ًّ 69اب٘اب شكاٝ
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ٗقؿــدٖ اهتصكٚــ ٞباه ــٌػسز ًــّ ب ـ

ًَذٌــ٘مل اه ــٌاي اه ــٌتعوق هوصكــاٗ ، ٝالشَ

سؿــ ٞاملاهــم يف املتبقــ ٛبعــد اغــساز اهصكــاٗ ٝدصهلــا

اه٘الٙــٗ ٞاهتعــٚ

تع ـ

يف ًقدازٓا املع

بقؿد امللو

اهـٌصك ، ٛفٔـرٖ االغبـاز تـدي بـاالهتصاَ اهـب

دوٗ ٟال ٞٙامللو

دو ٟتعٚ

ًاهٕ املػتـ بـٕ دِـد دـصي اهصكـاٗ ٝافساشٓـا ًـّ

اهـٌذٌ٘مل اهـٌػرتن .

ٗمل ٙــسد يف اـٌــظ ُـــ ٙفٚــد دــ٘اش اهعــصي ٗغــسدٚتٕ ستــٙ ٟطــتفاد ًِــٕ
باالهتصاَ ٗال ٞٙامللو

دو ٟتعٚ

ًاهٕ ًٗولٕ بعد دصي اـٌـظ ٗاغسادـٕ ًـّ

اجملٌ٘مل املػرتن ُ ،عٍ ٓرٖ اه٘الٙـ ٞاهجابتـ ٞهوٌلوـ

يف اهصكـا ٝمتٌـى ثب٘تٔـا يف

اـٌـظ اٙكـاً ُاغــ٣اً يف استٌـاي اغــرتان اـٌــظ ًـع اهصكــا ٝيف أكجــس االسلــاَ
ٗاـؿ٘ؾٚات ٗ ،هعى ضل٘ت االغباز يف اـٌظ دّ بٚاْ ذهم ادتٌـاد دوـٟ
بٚإُ يف شكا ٝاملـاي ٗاهفطـسٗ ٝازتلـاش االغـرتان بٌِٔٚـا يف االسلـاَ دِـد اهـسٗاٝ
اهفقٔــا ١املعاؾــس ّٙهالٌ٢ــٓٗ ، )( ٞــرا ًَشــع استٌــاي ٙت٘هــد ًِــٕ استٌــاي
ٗالٙــ ٞامللو ـ

ٌَِٗٙــع دــّ اهفتٚــا اهقطعٚــ ٞعسًــ ٞاهتؿــسيف يف بعــع االًــ٘اي

اهـٌتعوق ٞهوػٌظ .

ثٍ اْ سسً ٞاهتؿسيف  -فت٘ ٠دصً ٞٚاٗ استٚاطـاً ٗد٘بٚـاً  -ال تـصٗي بِقـى
امللو

مخظ اً٘اهٕ اىل ذًتٕ ٗقٌإُ هٕ  ،اذ هٚظ هوٌلوـ

اـٌظ ًّ د

ٗالٙـ ٞدوـُ ٟقـى

اً٘اهٕ اىل ذًتٕ ٗ ،ه٘ ُقى ٗقٌّ ال ٙرتتب دو ٕٚغسداً اُتقـاي

اـٌــظ اىل ذًتــٕ ٗقــٌإُ هــٕ ،هٚوــصَ ازتفــامل سسًــ ٞاهتؿــسيف اٗ ٙوــصَ دــ٘اش
اهتؿسيف يف ادٚاْ اً٘اهٕ املتعوق ٞهوػٌظ .
ُعٍ ٙتٌلّ امللو

باـٌظ ًـّ ًسادعـ ٞاهــٌذتٔد اهعـدي اهـرٓ ٜـ٘ ٗهـٛ

االمخاع -دو ٟاستٌـاي قـ٘ ٜدسقـِاٖ يف أٗاغـس عـ٘خ اهبٚـع اٗ ٙسادـع ًـّ
ِٙؿبٕ اجملتٔد اهعدي هألً٘ز اهـشطب ٞٚاـرئًِٗ ،ٞٙا تؿف ٞٚسق اـٌظ اهجابت
يف دٔد ٝامللو

ٗادساً ١ؿاهـش ٞغسد ٞٚدّ ًطتشق ٛاـٌظ ًع امللوـ

بـٕ
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بعد اْ حيطب امللو

ً٘د٘داتٕ ًٗـٌو٘كاتٕ ًٗا ٙتعوق بـٕ اـٌـظ ًـّ اً٘اهـٕ

هٚؿــاؿٕ اجملتٔــد اٗ ًِؿــ٘بٕ هألًــ٘ز اه ــشطب ٞٚدــّ اه ــػٌظ اهــر ٜيف دٔدتــٕ
بع٘ض ًقازب هـٌا َٙذب دو ًّ ٕٚاـٌظ ٗاقعـاً ٗٙؿاهــشٕ ٙٗ ،الشًـٕ اُتقـاي
اـٌــظ ًــّ ادٚــاْ اً٘اهــٕ اىل دٔدتــٕ ٗتػــتغى ذًتــٕ بــاهع٘ض اهـــٌشدد يف
اهـٌؿاهـشٙٗ ٞؿري ًدِٙاً بٕ ٙدفعٕ اقطاطاً ُٗذً٘اً  -غٔس ٞٙاٗ اضب٘د - ٞٚستـٟ
ٙف ٛاَ د٘ض اهـٌؿاهـشٙ ٞطوٌٕ اىل اهــٌذتٔد اٗ ًـّ ٙعِٚـٕ هـٕ بــٌ٘اؾفاتٕ،
ٗٙرتتب دو ٟاهـٌؿاهـش : ٞدـ٘اش تؿـسيف امللوـ

يف اً٘اهـٕ هؿـريٗزتٔا ًولـٕ

ؾسفاً بعد اُتقاي اهـشق دِٙاً كوٚاً يف ذًتٕ .

ٗٓرٖ اهـٌؿاهـش ٞال ٙؿض ادساؤٓا اال ًّ قبى اهفق ٕٚاهعدي اٗ ًّ ِٙؿـبٕ
هألً٘ز اهـشطب ، ٞٚأ ٜال ٙؿوض كى ٗكٚى اٗ ًعتٌـد يف سـ٘ش ٝاهفقٚـٕ إلدسأ٢ـا
ًّ دْٗ اذْ غاؾ ٞبإدسأ٢ـا ًـع ًعسفـ ٞبطسٙقـ ٞاؿطـاب ٗاهـٌؿاهــش ٞبِشـ٘
حيفغ سق ازباب اهـػٌظ ٗال ُٙكّٚعٔا ٗال ُٙفسّط فٔٚا .
ٗاهـٌقؿ٘د ًّ اهـٌؿاهـش ٘ٓ ٞاهت٘ؾى اىل بسا ٝ١ذً ٞامللو

اهر ٜاغـتبٕ

دو ٕٚاًس اـٌـظ ٗغٌـع قـدزٖ اهجابـت يف دٔدتـٕ ٗاقعـ ًا ٗمل ٙتٚطـس هـٕ قـبطٕ
ٗتَشدٙد قدزٖ بِش٘ ٙطابق اه٘اقع  ،فٚتؿاهــض ًـع اهــٌذتٔد اهعـدي دـّ اهقـدز
اه٘اقع ٛهوػٌـظ بقـدز ًقـازب فٚطـتِقر سـق اـٌـظ ٗٙطـتػسدٕ ًـّ اً٘اهـٕ
بفعى اهـٌؿاهـش ٞدٌا بعٔدتٕ ًّ اهقدز اهـٌعوَ٘ هلل اهـٌذٔ٘ي هـٕ ٗ ،البـد ًـّ
اؿطاب ٗاهتفشـ هٚلْ٘ اهقدز املع

يف اهـٌؿاهـش ٞد٘قاً دّ سـق اـٌـظ

قدزاً ًقازباً هقدز اهـػٌظ اهجابت يف دٔدتٕ ٗاقعاً .

ٗالزٙــب يف زدشــاْ اهـٌؿاهـــش -ٞيف ًــ٘ازد االغــتباٖ ٗاهغٌــ٘ضِٙٗ -ػــن
زدشأُا ًّ ًساداتٔا سق امللو

باـٌظ ٗسق ازباب اـٌظ ًّ دْٗ ظوٍ

اٗ إسذايف عق اسدٌٓا ٓٗ ،را ال ٙتشقق إال بعد سطـاب امللوـ

ً٘د٘داتـٕ

ٗؼس ٕٙدٌا ٙت٘قعٕ يف ًـٌتولاتٕ ٗحيطبٔا بقٌٚتٔا  َ٘ٙاهـٌشاضبٗ ٞدفـع اؿـق اٗ

اهتؿسيف يف االً٘اي املتعوق ٞهوػٌظ )669(..................................

اهـٌؿاهـــش ٞدِــٕ  ،فلاُــت اهـٌؿاهـــشٗ ٞضــٚو ٞغــسد ٞٚالضــتِقاذ اؿــق ألزبابــٕ
ًٗطتشقٗ ٕٚهوت٘ؾى اىل بسا ٝ١دٔد ٝامللو
ثٍ اذا اُلػ

هوٌلو

ٗغالؾٕ ًّ اهـشق .

بعد٢ـر شٙـاد ٝاـٌـظ ٗكجـسً ٝتعوقاتـٕ املاهٚـ ٞدٌـا

ت٘قعٕ ٗؾاهـض دوٗ ٕ ٚدفعٕ ٗدـب دوٚـٕ تـربأ ٝدٔدتـٕ ٗدفـع مخـظ اهصا٢ـد ًـّ
دوٚــٕ  ،فــاْ اهـٌؿاهـــشٗ ٞضــٚوٞ

ًتعوقاتــٕ املاهٚــ ٞاهصا٢ــد ٝدــّ املت٘قــع املتؿــا

ٗطسٙـــق اىل ؽٌـــٚظ اهقـــدز اه٘ادـــب ٗاقعـ ـاً ًٗـــع اُلػـــايف ُقؿـــاْ اهقـــدز
اهـٌتؿاهـض دوِٙ ٕٚلػ

ددَ بسا ٝ١دٔدتٕ ًّ كآـى اـٌـظ باهتٌـاَٗ ،هـٚظ

هوٌؿاهـشً٘ ٞق٘د ٞٚيف اهربا ٝ١هعدَ اهدهٚى .
ِٗٙبغ ٛاالهتفات اىل ٗد٘د ٗدا ّٙ١ادتبازٙ
دؤٌٚا ق٘اُ

قاُُ٘ٚ

ِٙتعٍ بٌٔا ٗتسد

اهػسمل املقدع ِٗٙتفع ًٌِٔـا يف تِعـ ٍٚاهتػـسٙعات االدتٌادٚـ: ٞ

ٌٓا ٗدا( ١اهرً )ٞاهيت ٓٗ ٛدا ١االزتباطات  -اهـدٗ ْ٘ٙاؿقـ٘ق اهلوٚـ ٞاهـيت
تجبت دو ٟامللو

ٗٗ ،دـا١

ٗال تلْ٘ ًتع ِٞٚيف اـازز فتجبـت يف ذًـ ٞامللوـ

(اهعٔــد )ٝاهــيت ٓــٗ ٛدــا ١قــاُُ٘ ٛاٗضــع ًــّ ضــابقٕ ٗتــسد دؤٚــا االهتصاًــات
ٗاهتلوٚفــات اهقاُُ٘ٚــ – ٞاهطــٌاٗٗ ٞٙاالزقــٗ – ٞٚتجبــت فٔٚــا االًــ٘اي ٗاؿقــ٘ق
االدــٍ ًــّ اـازدٚــ ٞاملتعِٚــًٗ ٞــّ اهلوٚــ ٞاهجابتــ ٞيف اهرًــٗ ٞادــٍ ًــّ االدٚــاْ
ٗاهـٌِافع ٗاهـشق٘ق .
ٗيف قــ٘ٙ : ٕ٢لــْ٘ تعوــق اـٌــظ قبــى اهـٌؿاهـــش ٞثابت ـاً يف دٔــد ٝامللو ـ
ٗازداً دو ٟادٚاْ اً٘اهـٕ ٗٙلـْ٘ تعوـق اـٌـظ بعـد اهـٌؿاهــش ٞثابتـاً بعـ٘ض
كو ٛيف ذً ٞامللو

بعد اْ كاْ ثابتـاً يف ادٚـاْ اً٘اهـٕ ٗ ،قـد تـب

غسد ٛالُتقاي تعوق اـٌظ اىل ذً ٞامللو

اْ ال ضـبٚى

اال ضبٚى اهـٌؿاهــشً ٞـع اؿـاكٍ

اهػسد - ٛاجملتٔد اهعدي ٗه ٛاالمخاع ٗه٘ استٌاالً . -ثٍ ُبشح :
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حكه التصرف يف املال الالمـخنس وضعاً :
ُٗتلوٍ ِٓا دّ اهـشلٍ اهػـسد ٛاه٘قـع ٛهوتؿـسيف يف االًـ٘اي اـاقـعٞ
هوتػٌٚظ املطتقس يف دٔد ٝامللو

 ،كٌا هـ٘ اغـرت ٠دازٙـ ٞبعـ٘ض ًـاه ٛغـري

كٌظ فٔى تعترب اً ٞممو٘ك ٞهٕ عٚح ٙرتتب دو ٕٚدـ٘اش ًقازبتـٕ اٙآـا ٗاهتٌتـع
بٔــا ٗافرتاغــٔا ،اٗ اغــرتً ٠ــا ١اٗ ث٘بـاً بعــ٘ض غــري ًُػٌــظ ٓــى ٙؿــوض ًِــٕ
اغتطــاهٕ بــٕ أٗ ت٘قّ ـًِ ٕٚــٕ أٗ ؾــالتٕ بــاهج٘ب ٗ .باغتؿــاز ً :ــّ مل خيٌــظ
اً٘اهــٕ اٗ مل حياضــب ُفطــٕ هوتػٌــٚظ سٚــح تلــْ٘ تٌَأًــا ُ -قــ٘داً كاُــت اٗ
دسٗقاً ً -تعوق ٞهوػٌظ ٓى تؿض تؿسفاتٕ ببعع اً٘اهٕ ٗقعاً اَ ال .
َ ٙػتو

اؿلٍ ب

بع٘ض غػؿ ٘ٓ ٛد

اهتعاٗض بعـ٘ض كوـٙ ٛجبـت يف اهرًـٗ ٞبـ
املاي املتعوق بٕ اـٌظ ًّ دْٗ فسق ب

اهتعـاٗض
إدـسا ١اهبٚـع

ٗدعى املاي اهالًُػٌظ ًبٚعاً اٗ ادسا ١اهػساٗ ١دعوٕ مثِاً اٗ ادسا ١اهـٌؿاهـشٞ
ٗؾريٗزتٕ د٘قاً ًساقاتٚاً :
-6اْ ٙلْ٘ اهتؿسيف اهـٌعاٗقٗ ٛازداً دو ٟد٘ض كوٙ ٛجبت دِٙاً يف ذًٞ
امللوــ

كــنْ ٙػــرت ٜبــدِٙاز كوــ ٛغــري ًعــ

فاملعاًوــ ٞؾــشٚش ٞاذا تــ٘فست

ادصاؤٓا ٗغسٗطٔا  ،ثٍ اذا اٗف ٟدٗ ِٕٙاداٖ ًّ املـاي اهالًُػٌـظ كـاْ اه٘فـا١
قسًاً ًنثً٘اً دو ٕٚألُٕ تؿسيف يف ًاي ًػرتن اٗ ًتعوق سق اهغري ًّ دْٗ اذُـٕ
اٗ اذْ ٗهٗ ، ٕٚسٚح كاُت املعاًو ٞؾشٚش ٞفٚوصَ اُتقـاي اهعـ٘ض اىل امللوـ
تازن اهتػٌٚظ ٗ ولٕ هٕ باملعاٗق ٞاهلو ٞٚفٚشى هٕ اهتؿسيف فٌٚـا اُتقـى اهٚـٕ :
اؾازٗ ٞٙاملاٗ ١اهج٘ب يف األًجو ،ٞألُٕ ًولٕ اُتقى اه ٕٚمبعاًو ٞؾشٚش ٞغسداً.
 -2اْ ٙلــْ٘ اهتؿــسيف املعاٗقــً ٛتعوق ـاً بع ـ

املــاي املتعوــق بــٕ اه ــػٌظ

اهـٌطتقس بنْ دعوٕ بػػؿٕ د٘قاً يف املعاًوٗ ٞاغرت ٠اؾاز ٞٙاٗ اهج٘ب اٗ املا١
بٔرا اهدِٙاز املطتقس ف ٕٚاـٌظ اٗ بٔرا اهدزٍٓ ًٗ ،قتك ٟاهقادد ٝددَ د٘اش

سلٍ اهتؿسيف يف املاي اهالكٌظ ٗقعاً )662(...............................

اهتؿــسيف ٗدــدَ تستــب االثــس اه٘قــعً ٛــّ دْٗ اذْ ٗهــ ٛاـٌــظ ٗاًكــاٖ١
هتؿسيف ؾاسب املاي ٗالحيى اهػساً ًّ ١ايُ ف ٕٚاـٌظ قبى اغسادٕ ٗاٙؿاهٕ
اىل آوــًٕٗ ،ــّ ِٓــا اغــتٔس بــّ االٗاغــس كــْ٘ املعاًوــ ٞفكــ٘ه ٞٚبِطــب ٞمخــظ
اهع٘ض ٙت٘ق

ُف٘ذٓا دو ٟاداش ٝاجملتٔد اهعدي ٗ -ه ٛاـٌظ سطب : - ٞفـاْ

زادع امللو

اجملتٔد اهعدي هتؿشٚض ًعاًوتٕ ٗأًكآا اجملتٔـد ٗقعـت املعاًوـٞ

بتٌأًا الشًِٙٗ ٞتقى كى د٘ض اىل ؾاسبٕ اؾدٙد ٗٙوصَ دفع ًقابـى اـٌـظ
اىل اهــ٘ه - ٛاهـــٌذتٔد اهعــدي  -هٚؿــسفٕ يف ًَشوــٕ ٗهـــٌطتشقٗ ، ٕٚال تؿــدز
اهـٌؿاهـــشٗ ٞاالًكــاً ١ــّ اه ــٌذتٔد اهعــدي اال ه ــٌؿوش( ٞاه ــٌ٘ىل دوــ: ٍٔٚ
ازباب اـٌظ) ًقدً ٞإلضتٚفا ١سقٍٔ .
ٗبتقسٙــب ًفؿــى  :ملــا كاُــت اهع ـ

املاهٚــ ٞاجملع٘هــ ٞد٘ق ـاً اٗ ًع٘ق ـاً يف

املعاًوً ٞولاً ألزباب اـٌظ اٗ ًتعوقاً ؿقٍٔ -دو ٟاـاليف املتقدَ  -فٌقتكٟ
اهقادــد ٝفطــاد املعاًوــ ٞبقــدز مخــظ اهعــ٘ض ألُــٕ بٚــع ه ــٌا ال ٌَٙولــٕ اهبــا٢ع
غاهؿ ـاً ،إال أْ ُٙذٚصٓــا ٗه ـ ّٛاالمخــاع سطــبٗ ، ٞاهط ـسّ فٚــٕ اْ مخــظ املــاي
املِتقى دّ تازن اهتػٌٚظ ٓ٘ ًاي اهغري اٗ ًتعوق سقٕ ٗال ٙؿض تؿسفٕ اهِاقى
هتٌاَ املاي ًّ دْٗ اذْ ٗه ٛاـٌظ ٗاداشتٕ فإُ ال ٗال ٞٙهٕ دوُ ٟقى اـٌظ
ًّ اهع

اىل اهرًٗ ٞقٌإُ كٌا تقدَ ،فٚبق ٟمخظ املاي املِق٘ي ًولاً اٗ سقـاً

ألزبابٕ ًاُعاً دّ اهتؿسيف ٗدّ ؾشتٕ .
ثٍ اذا مل ٙلّ املتعـاٗض املِتقـى اهٚـٕ املـاي اهالًُػٌـظ ً٘اهٚـا ي ًُشٌـد

( )Œكاُــت املعاٗقــ ٞباطوــ ٞبقــدز اـٌــظ ٗال ِٙتقــى اهٚــٕ قـدز مخــظ املــاي
املِتقى اهٙٗ ،ٕٚلْ٘ اهعاؾ ٛتازن اهتػٌٚظ مبجاب ٞاملتو
بى ٓ٘ ًتو

سقٚق ٞبوشاظ اؿاي اـازد ًّ ٞٚغري املوتصً

هوػٌظ دوـ ٟازبابـٕ
دِٚٙاً ٗددَ اغساز

اـٌظ فٚكٌّ اـٌظ يف ذًتٕ .
ٗاذا كاْ اهـٌتعاٗض اهـٌِتقى اه ٕٚاملاي اهالًُػٌظ ً٘اهٚاً ًؤًِاً ٗبِِٚاً دو ٟدٌَ٘
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أ غباز اهتشوٚى هوعؿا ٝتازك ٛاهتػٌٚظ ٗددَ اغتؿاؾٔا باهلافس ٗاهالًعتقـد
ب٘د٘ب اـٌظ  -كٌا ٓ٘ اهؿشٚض  -فٚـتغري اهــشلٍ اه٘قـع ٛاملبشـ٘خ دٌـا
تقتكــ ٕٚاهقادــد ٝاهعاًــ ٞبربكــ ٞاالغبــاز اـاؾــ ٞاهِاطقــ ٞبعٌــَ٘ اهتشوٚــى دوــٟ
املـــ٘اه ٛهتطٚـــب طعٌـــتٍٔ ٗتصكـــ٘ ٗالداتٔـــٍ  ،فتؿـــض املعاًوـــِٙٗ ٞتقـــى املـــاي
اهالًُػٌظ سالالً دو ٟامل٘اه ٛاهتابع هـٍٔ ( )تفكـالً ٗازفاقـاً ٗٙوـصَ ؾـشٞ
املعاًو - ٞال تلْ٘ باطوٗ ٞال فك٘ه ٞٚؼتاز اىل اداش ٝاجملتٔد اهعدي  -اذ اه٘هٛ
اؿقٚق ٛقد اًك ٟاملعاًو ٞدِدًا سوؤا هوٌ٘اه ٛاملِتقى اهٗ ٕٚال ٌُٙلـّ ؾـشتٔا
هطسيف دْٗ طسيف  ،فتؿـض املعاًوـً ٞطوقـاً ًٗـّ اهطـسف

ٗ ،الشًٔـا اْ ِٙتقـى

سـق اـٌـظ ًـّ املـاي املِتقـى اىل اهعـ٘ض املِتقـى اىل اهعاؾـ ٛتـازن ؽٌـٚظ
اً٘اهٕ  -ه ٘ كاْ يف ًعاًوتٕ بدي ٗاال اذا ٗٓـب اٗ آـدً ٠ـجالً فِٚتقـى اـٌـظ
اىل ذً ٞاهعاؾ ٛتازن اهتػٌٚظ ألُٕ ًتو

هـشقّ غـريٖ اٗ هــٌاي غـريٖ  -ادـا

مخظ ًاهٕ اهـٌبرٗي ًَذاُاً . -
ٗدوٚــٕ اذا دفــع اهعاؾــ ٛتــازن اهتػٌــٚظ بعــع ًاهــٕ املطــتقس فٚــٕ اـٌــظ
د٘قاً بع ِٕٚدّ داز ٞٙاٗ ث٘ب اٗ ًا ١اُتقى اـٌظ اىل ٓرٖ االدٚاْ ٗؾـازت
ًتعوــق ســق اـٌــظ اٗ ًــاالً ًػــرتكاً ال ٙلــْ٘ ًول ـاً غاهؿ ـاً هــٕ ٗحيــسَ دوٚــٕ
اهتؿسيف ًّ دْٗ اذْ اه٘ه ٛاهػسد - ٛاجملتٔـد اهعـدي  -بِـا ١دوـً ٟـا إغرتُـاٖ
ٗفا قاً هوٌػٔ٘ز ًّ تعوق اـٌظ باهع

املاه ٞٚبِشـ٘ االغـادٗ ٞاالُتػـاز يف كـى

دص ١دـصً ١ـاه ٛتعوـق بـٕ اـٌـظ ًطـتقس ًا  ،فـال تلـْ٘ اؾازٙـ ٞاًتـٕ ٗممو٘كتـٕ
بتٌأًا هٚشى هٕ افرتاغٔا ٗ ،ال ٙلْ٘ اهجـ٘ب ٗاملـاً ١ولـاً غاهؿـاً هـٕ هٚشـى هـٕ
اهؿــال ٝيف اهجــ٘ب ٗاهت٘ق ـؤ اٗ االغتطــاي باملــا ، ١بــى هــ٘ ؾــو ٟاٗ تطٔــس كــاْ
ًتؿسفاً فٌٚا هوغري سق ف ٕٚاٗ غسك ٞيف املاي فٚلْ٘ باطالً ًّ دْٗ االذْ .
ٗه٘ با دو ٟاْ تعوق اـٌـظ بِشـ٘ (اهػـسك ٞيف املاهٚـ )ٞاٗ (اهلوـ ٛيف
املع ) فٌٚلّ اؿلٍ بؿش ٞاهتؿسيف ٗسوٕ ٗ ،ت٘قٚشٕ :

سلٍ اهتؿسيف يف املاي اهالكٌظ ٗقعاً )664(...............................

-6اذا با دو ٟغسك ٞازباب اـٌظ ًع ازبـاب االًـ٘اي يف ًاهٚـ ٞاالدٚـاْ
املاه ٞٚاملتعوق ٞهوػٌظ ال يف اغػاؾٔا فٌٚلّ اهق٘ي ظ٘اش اهع٘ض املِتقـى اىل
تازن اهتػٌٚظ  -اؾازٗ ٞٙاهج٘ب ٗاملا - ١ه٘ بق ٛيف ادٚـاْ اً٘اهـٕ اهالًُػٌطـٞ
قــدز مخــظ ًَذٌ٘دٔــا ٗذهــم هؿــش ٞاهػــسا ١هلــا سٚــح اْ املٌوــ٘ن ألزبــاب
اهـػٌظ -دوٓ ٟرا اهـٌبِ ٘ٓ - ٟمخظ ًاه ٞٚاالدٚـاْ املاهٚـ ٞاملتعوقـ ٞهوػٌـظ
فاذا ابق ٟمخظ اً٘اهٕ كاْ املاي املتؿسيف بٕ  ٘ٓٗ -بعع اً٘اهًٕ -ولـٕ ٗقـد
بامل اٗ اغرت ٠مبا ٓ٘ ًولٕ فٚؿض ًِٕ اهبٚع اٗ اهػساٗ ١ميوم اهع٘ض املِتقى اهٕٚ
دوً ٟبِ( ٟاهػسك ٞيف اهـٌاه. )ٞٚ

ٗ -2اذا بِ ٟدو ٟغسك ٞازباب اـٌظ ًع ازباب االً٘اي يف مخظ كوـٛ
ًِشؿس يف دا٢سً ٝع( ِٞٚاهلو ٛيف املع ) فـٌٚلّ تؿـشٚض اهتؿـسيف بوشـاظ اْ
اهػسكً ٞع ازباب اـٌظ هٚظ يف اغػاف االً٘اي املتعوق ٞهوػٌظ بى تلْ٘
ادٚاْ اً٘اهٕ ًولٕ زغـٍ تعوـق اـٌـظ كوٚـاً بعٔـد ٝامللوـ

ًِشؿـساً يف دا٢ـسٝ

اً٘اهٕ املعٙٗ ِٞٚوصًٕ د٘اش تؿـسفٕ يف اً٘اهـٕ ًـاداَ قـد أبقـ ٟقـدز اـٌـظ ًـّ
اً٘اهٕ فاذا بوغٕ سسَ اهتؿـسيف ٗ ،دوٚـٕ اذا اغـرت ٠يف املجـاي :اؾازٙـٗ ٞاهجـ٘ب
ٗاملاٗ ١قد بق ٛقدز مخظ اً٘اهٕ فقد تؿسيف يف ًولـٕ ٗبـامل اٗ اغـرت ٠مبـا ٓـ٘
ًولٕ فٚؿض ٗميوم ًاداَ ابق ٟقدز اـٌظ ًّ اً٘اهـٕ ٗميلـّ اُطبـاق اـٌـظ
اهلوــ ٛدوــ ٟاملتبقــٗ ، ٛيف املجــاي  :اذا ابقــ ٟقــدز اـٌــظ ًــّ اً٘اهــٕ اهؿــا
الُطبــاق اـٌــظ اهلوــ ٛدوٚــٕ كــاْ غــساؤٖ هألًــ ٞاٗ هوجــ٘ب اٗ هوٌــا ١ؾــشٚشاً
ٗميولٕ فٚؿض ًِٕ اإلضتٌتامل بـٌٌو٘كتٕ ٗاهؿال ٝيف ث٘بٕ ٗاه٘ق٘ ١اٗ اهغطى ًّ
ًا - ٕ٢دوً ٟبِ( ٟاهلو ٛيف اهـٌع ). -

ٗيف مخظ (اهعسٗ ٝاهـ٘ثق )00 : َ : ٟاهتـصَ بٔـرا اهــٌبِٗ ٟافتـُ( ٟعـٍ هـ٘
بق ًّ - ًِٕ ٛزعٕ املتعوق بـٕ اـٌـظ -بــٌقداز اـٌـظ يف ٙـدٖ ٗكـاْ قاؾـداً
إلغسادٕ ًِٕ داش ٗؾض) ٗٓ٘ ًبا دو ٟاهتصإً املرك٘ز ،هلِٕ قد قٚـد اؾـ٘اش
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ٗاهؿش ٞبقؿد اغـساز اـٌـظ ًـّ اهـسبض ٗاهفا٢ـد ٝاهـيت يف ٙـدٖ ٗ ،مل ٙعٔـس
ٗدٕ ؾشٚض هتقٚٚد اؾ٘اش ٗاهؿش ٞباهقؿد املـرك٘ز ٗ ،الٙقكـً ٛبِـاٖ املصبـ٘ز
تقٚٚد دـ٘اش اهتؿـسيف أٗؾـشتٕ باهقؿـد املـرك٘ز ٗال دهٚـى اغـس ٙقتكـ ، ٕٚبـى
ًقتكً ٟبِاٖ (اهلوـ ٛيف املعـ ) اُـٕ ًـاداَ امللوـ

قـد أبقـ ٟقـدز اـٌـظ ًـّ

اً٘اهٕ ٌُٗٙلّ اُطباق اـٌظ اهلو ٛاه٘ادب دو ٘ٓ – ٕٚد٘اش اهتؿسيف تلوٚفاًًً
ٗٗقعاً .
ٓرا تٌَاَ ًا ازدُا بٚإُ بوشاظ اهبشح اهجاهح :تعوق اـٌظ باألً٘اي  ،ثٍ
ٙقــع اهلــالَ يف غــسا٢ن تعوــق اـٌــظ ُعسقــٔا يف اؾــص ١اهالســق اْ غــا ١اهلل
ٗاؿٌد هلل أٗال ٗآغساً ٗظآساً ٗباطِاً.

إغرتاط االضالَ يف ٗد٘ب اـٌظ )664(....................................

الـنقصد الثاىي فـي دفع الـخنس ألهله
وفيه بـحوث
البحث األول :شرائط تعلق الـخنس .
ُٗبشح ِٓا دّ إغرتاط كٌاي اإلُطاْ امللو

باهـػٌظ -باإلضالَ

ٗاهبو٘غ ٗاهعقىٗ -إغرتاط اهـٌوم يف تعوق اـٌظ بنً٘اهٕ اهـٌغًِ٘ ٞكاهلِص
ٗاملعدْ ٗاهفا٢دٗ ٝم٘ٓا ٙٗ ،قع اهبشح تفؿٚالً قٌّ ُقاط :
إشرتاط اإلسالو يف تعلق اخلنس :
ٗقع اهلالَ ب

فقٔا ١اإلضالَ (زض) يف أْ اإلضالَ غسط يف ٗد٘ب

اهصكاٗ ٝاـٌظ ٗمٌ٘ٓا ًّ أسلاَ اهدٗ ّٙفسٗدٕ أَ ال ٗ ،بتعبري ثاُْ ٓ :ى
املطوٌْ٘ باـؿ٘ف ًلوفْ٘ باهفسٗمل ٗاألؾ٘ي ،بٌِٚا اهلفاز ًلوفْ٘ بنؾ٘ي
اهد ّٙغاؾ ٞدْٗ فسٗدٕ

أَ أْ املطوٌ

ٗاهلافس ّٙكؤٍ ًلوفْ٘ باألؾ٘ي

ٗاهفسٗمل دو ٟسد ض٘ا. ١
قد إغتاز األٗي  :مجع قوٚى ًّ فقٔاِ٢ا كاهـفق ٕٚاهبشساُ ٛيف سدا٢قٕ
ٗأضتاذُا اهـٌشقق يف شكاتٕ ،فال ٙلْ٘ اهلافس ًلوفاً بفسٗمل اهدًِٔٗ - ّٙا
ٗد٘ب ؽٌٚظ األزباع ٗاهف٘ا٢د ًٌٔا بوغت أً٘اهٕ ًّ اهلجسٗ ،ٝال ٙؤاغر
برتن اهتػٌٚظٗ -ذٓب اهـٌػٔ٘ز اىل اهجاُ. ٛ
ٌُٗٙلّ اإلضتدالي هوٌػٔ٘ز :تلوٚ

اهلفاز باألؾ٘ي ٗاهفسٗمل ًعاً ،بعآس

ًَذٌ٘دُ ًّ ٞؿ٘ف اهقسآْ ٗاهطِ: ٞ
أ -ق٘هٕ تعاىل طََا أََُّهَا اىَّْاضُ اعْ ُبدُوا ز ََّب ُنٌُ َّاىرٌِ خَيَ َق ُنٌْص اهبقس 26:ٝطوَىِيَّهِ عَيَىً
اىَّْاضِ حِجُّ اىْبَُْتِص آي دٌـساُْٗ ، 44 :ــشٌ٘ٓا ًــٌا زتـب فٚــٕ غطـاب تػـسٙع
اهتعبد ٗاهـشر دو( ٟاهِاع) بعٌَ٘ اهوفع ٞاهػاًى هولافس ٗاهـٌطوٍ .
ٗقد دفع أضتاذُا اهـٌشقق ٓرا االضتدالي بنُٕ ٘ٙدد بإشا ١اهعٌَ٘ اهـٌرك٘ز
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ددٙد ًّ ا ٙات اهػسٙف ٞاهيت َٙػتـ اـطاب فٔٚا باهر ّٙآًِ٘ا فال ٙعٍّ اهرّٙ
كفسٗا ٗ ،أفاد يف اؿدا٢ق) (6بنُٕ (ُٙشٌى دٌَ٘ طاهِاعص دو ٟاهـٌؤًِ

محى

اهـٌطوق دو ٟاهـٌقٚد ٗاهعاَ دو ٟاـاف كٌا ٓ٘ اهقادد ٝاملطوٌ ٞب.(2) )ٍِٔٚ
ٗٙــسد دو ٔٚـا  :أٗالً -اْ اـطابــات اهقسآُٚــ ٞاهــيت إبتــدأت طَٙــا أََُّٔٙــا اهِــرَّٙ

آًَُِ٘اص كاـطابات اهقسآُ ٞٚاهـٌت٘دٔ ٞاىل زض٘ي اهلل (ٓ )Sـ ٛشٙـاد ٝتػـسٙ

هلٍ ٗهٕ (ٗ )Sفا٢ق دِا ٞٙبٔـٍ ٗبـٕ ٗألُـٕ(ٌُٙ )Sجـى اهــٌؤًِ

ٗٓـٍ ٌُٙجوـْ٘

مجٚــع اهِــاعٗ ،ال دالهــٗ ٞاقــش ٞدوــ ٟأُــٕ تَػؿــٚـ هوػطــاب اهػــسدٛ
ٗاهتلوٚ

اإلهل ٛغؿـ٘ف املـؤًِ

( )Sدْٗ اهـٌؤًِ

دْٗ اهلـافس ّٙأٗ تَػؿـٚـ بسضـ٘ي اهلل

.

ٗثاُ ٚـاً -إْ اهقادــد ٝاإلؾــ٘ه ٞٚاه ــٌطوٌ ٞال تقتكــ ٛإغتؿــاف اه ــػطاب
اهػــسدٗ ٛاهتلوٚــ

اإلهلــ ٛغؿــ٘ف املــؤًِ ً ،ــا مل ٙتشقــق اهتِــايف بــ

اإلطــالق ٗاهتق ٚٚـد فٚوــصَ اهتقٚٚــد ٗإغتؿــاف اـطــاب ٗاهتلو ٚـ
اه٘اقض ددَ اهتِايف ب
اىل املــؤًِ

 ،هلــّ ًــّ

طا٢فيت ا ٙات  :اذ ًقتك ٟاملطوقات ت٘دٕ اهتلـاهٚ

ٗاهلــافسًٗ ، ّٙقتكــ ٟاـؿــ٘ف ًـــػاطب ٞاملــؤًِ

تػــسٙفاً ال

َت ػؿٚؿاً هوػطاب ٗاهتلوٚ

اهػسد ٛبٔـٍ إذ ال غـآد ٗاقـض ٗدالهـ ٞقاطعـٞ

دو ٟاإلغتؿاف كٌا ضٚتب

.

ل ُّ ْ ِى ٌُ
ِ َوىَى ٌْ َّى ُ
ِ ا ْى ََُِّىيُِّ َ
ل ٍِى َ
سقَس؟ قَاىُىا ىَى ٌْ َّى ُ
سَي َن ُن ٌْ فٍِ َ
ب -ق٘هٕ تعاىل :ط ٍَا َ
اىصمَاةَ وَ ُهٌْ بِاِخِ َس ِة
ُ َّ
سنَُِِص اهـٌدثس ، 66- 62ط وَوََْوٌ ىِيْ َُشْ ِسمَُِِ َّاىرََِِ ال َُؤْتُى َ
اىْ َِ ْ
ُهٌْ مَافِسُوَُص فؿوتٓٗ ،4- 4اتاْ ظآستاْ يف تلوٚ
ٗاهصكــاٗ ٝإطعــاَ املطــاك

اهلافس ٗاملػسن باهؿالٝ

ٗقــد زتــب إضــتشقاق (ضَ ـقُّس) ٗ(اه٘ٙــى) دوــ ٟتــسن

اهفسٗمل اهػسد. ٞٚ
( )6اؿدا٢ق اهِاقس: ٝز. 69 : 9
(ً )2طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق – ٟاهصكا – ٝز. 622 -6
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ٗقد ُاقؼ اضتاذُا ) (6احملقق (قدٖ) يف بَشـح شكاتـٕ يف دالهـ ٞا ٙـت
كْ٘ املساد ًّ ددَ كـٍُ٘ٔ ًـّ املؿـو

ًٗطعٌـ ٛاملطـاك

ظـ٘اش

االغـاز ٝاىل دـدَ

إغتٚــاز اإلضــالَ ٗاهتلــرٙب بٚــَ٘ اهــدٗ ، ّٙظــ٘اش كــْ٘ املــساد ًــّ دــدَ إٙتــا١
اهصكا ٝتسكٔا برتن اإلضالَ ٗاهلفس با غس ، ٝفـال تـدي ا ٙتـاْ دوـ ٟإضـتشقاق
اهعقاب ٗتستبٕ دو ٟتسن اهؿالٗ ٝاهصكا. ٝ
ٗٙسد دو : ٕٚإُ تنٗٙى ًُػـاه

يف اضـتشقاق اهعـراب دوـٟ

هعٔـ٘ز ا ٙـت

تسن اهؿالٗ ٝاهصكا ٝال ٙؿاز اه ٕٚإالٍ ًع قسٗ ِٞٙاقـشًٗ ، ٞـّ دُٗٔـا ال ٙؿـض
األغر بـٌا ٓ٘ ًُشتٌى اإلزادٗ ٝتسن اهـٌعِ ٟاهعآس .
دـ -اهسٗا (2) ٞٙاهؿشٚش ٞاهـيت زٗآـا اهــٌػاٙؼ اهجالثـٗ ٞاملفٚـد يف املقِعـ،ٞ
ٗقد تكٌِت ضؤاي ًُشٌد بّ ًطوٍ اهؿادق ( )دّ (ؾدقات أٓـى اهرًـٞ
ًٗا ٙؤغر ًّ دصٙتٍٔ ًـّ مثـّ مخـ٘زٍٓ ٗغِـاشٙسٍٓ ًٗٚتـتٍٔ) قـاي (: )
طدو ٍٔٚاؾص ٞٙيف أً٘اهلٍ تؤغر ًّ ثـٌّ ؿٍ غِصٙس أٗ مخسٗ ،كى ًا أغرٗا
ًٍِٔ ًّ ذهم ف٘شز ذهم دوٗ ٍٔٚمثِٕ هوٌطوٌ

سالي ٙنغرُٕٗ يف دـصٙتٍٔص،

ٗٓـ ٛتــدي ب٘قــ٘ع دوـ ٟسسًــ ٞبٚــع اـٌــ٘ز ٗاـِـاشٙس دوــ ٟاهلفــاز ٗضـشتٞٚ
اهجٌّ إذ ه٘ مل ؼسَ أمثأُا مل تلّ ٗشزاً ٙجبت دوٗ ٍٔٚحيتٌوٕ أٓى اهرً. ٞ
دً -ا زٗاٖ) (9ؾشٚشاً يف اهتٔرٙب ًؤٙـداً مبـا زٗاٖ يف اهلـايف ُٗقوـٕ دِـٕ يف

اهتٔــرٙب ٗ،قــد تكــٌِت ٗقــع زضــ٘ي اهلل( )Sاهصكــا ٝدوــ ٟاهٔٚــ٘د املتقــبو
ألزض غٚرب دعؤا يف سؿؿٍٔ ًّ األزض ٗاهِػٚى -اهعػس ُٗؿ

اهعػس-

ٗٓٗ ٛاقشـ ٞاهدالهـ ٞدوٗ ٟقـع اهصكا ٝدو ٟاهلفاز ك٘قـعٔا دو ٟاهـٌطوٌ
(ً )6طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق -ٟكتاب اهصكا – ٝز622 -6
( )2اه٘ضا٢ى:ز– 66ب ًّ – 40أب٘اب دٔاد اهعدٗ :ع+6ع. 2
( )9اه٘ضـــا٢ى :ز : 4بً 4ـــّ ابـــ٘اب شكـــا ٝاهغـــالت ع+2ع+9ز 66بً 42ـــّ ابـــ٘اب دٔـــاد
اهعدٗ:ع+6ع. 2
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ٗٓ ًّ ٛفسٗمل اهد ّٙال ًّ أؾ٘هٕ .
ٗقد ُاقؼ أضتاذُا ) (6اهـٌشقق (قدع ) يف عح شكاتٕ ًّ دٔات :
ًّ دٔ ٞقع

اهطِد  .هلِٕ ًسدٗد ب٘د٘د طسٙق ثاَْ ؾشٚض ٓـ٘ طسٙـق

اهػٚؼ يف تٔرٙبٕ ٗال ً٘دب هوتػلٚم يف اهؿدٗز .
ًّٗ دٔ ٞإُ مل ٙعٔس ًِٔا كفس املتقبى ٗهعى اهقباه ٞكاُت ًع ًّ أضوٍ .
ٗٓرٖ اهـٌِاقػ ٞغسٙبً ٞسدٗد ٝبلُ٘ٔا غاليف ظـآس اــرب قـايٗ( :قـد قبـى
زض٘ي اهلل غٚرب ٗقايٗ :دوـ ٟاهــٌتقبو

ضـ٘ ٠قباهـ ٞاألزض  :اهعػـس ُٗؿـ

اهعػس يف سؿؿٍٔ) بوشاظ أْ أٓى غٚرب ٍٓ اهـٌتقبوْ٘ هألزض َُٗػوـٔا ٗٓـٍ
٘ٔٙد كٌا ال َٙػفٗ . ٟبإغتؿاز  :اهتنًى يف اهـػرب بطسٙقٙ ٕٚلػ

ب٘ق٘ع دّ

تقبٚى ٘ٔٙد غٚرب ٗدعى اهصكا ٝدو. ٍٔٚ
ًّٗ دٔ ٞأْ دعـى طاهعػـس ُٗؿـ

اهعػـسص دوـٓ ٍٔٚـ٘ اجيـاب مبقتكـٟ

اهػسط قٌّ اهعقد اه٘اقع دو ٟقباه ٞاألزض ٗهٚظ اؾعى ٗاإلجياب ًّ بـاب
ٗقع اهصكا ٝدوٓٗ . ٍٔٚـرا ًَشـع إستٌـاي ال ٙسقـً ٟطـت٘ ٠اهعٔـ٘ز اهوفعـٛ
املعترب  ٍٓٗ ،تػلٚم يف ظٔـ٘ز اــرب يف دعـى اهصكـا ٝدوـ ٟاملتقـبو
(اهعػس ُٗؿ

سٚـح أْ

اهعػس) زًص غا٢ع هوشؿ ٞاهصك٘ ٞٙاه٘ادبـ ٞيف غـالت األزض،

ٗال غآد دو ٟإستٌاهٕ هٚلْ٘ ؾازفاً هعٔ٘ز اهوفغ  ،بى ًقتكً ٟقإً اهِبٜ٘
اهسفٚــع ٗتؿــد ٕٙهتطبٚــق اهتػــسٙع اإلهلــٓ ٛــ٘ دعــى اهصكــاٗ ٝإجيابٔــا دوــٍٔٚ

ٗإغرتاطٕ هتنكٚد اهػسمل اه٘ادب دوٗ، ٍٔٚهٚظ اهسض٘ي ( )Sزدى ضٚاض ٞأٗ
زدى إقتؿاد ًَشكاً هٚػـرتط دوـَٙٗ ٍٔٚذعـى دوـ ٍٔٚسؿـ( ٞاهعػـس أٗ ُؿـفٕ)
ككسٙبً ٞاهًَ ٞٚػؿ٘ؾ. ٞ
ٗاهــشاؾى تٌَــاَ اإلضــتدالي هوٌػــٔ٘ز أدــا اهقــ٘ي بإضــت٘ا ١املطــوٍ ٗاهلــافس يف
ٗقع األسلاَ اهفسد ٞٚدو. ٕٚ
(ً )6طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق – ٟكتاب اهصكا - ٝز. 620: 6
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ٌُٗٙلّ اإلضتدالي هوق٘ي ا غس :إغتؿاف اهتػسٙعات اهفسد ٞٚباملطـوٌ
ب٘دٖ٘ ًنغ٘ذً (6) ٝـّ غطـى (اهــشدا٢ق) ًٗـّ بَشـح (شكـا ٝاضـتاذُا اهــٌشقق
قدٖ)  ٛٓٗ ،ثالث: ٞ
األٗي ق٘هٕ ضبشإُ :طاىصَّاِّىٍ ال ََى ْْنِ ُ الِالّ شَاَُِّى وت أو ٍُشْى ِسمَتو وَاىصَّاَُِّى ُت ال َ ْْ ِن ُهَىا
ُسًَ ذَِىلَ عَيًَ اىَُْؤٍَُِِِْْص اهِ٘ز.9:
ُ أو ٍُشْ ِسكٌ َوح ِّ
الِالّ شَا ٍ
بتقسٙب  :إْ املساد ًّ اإلُلاع هٚظ ٓ٘ دقد اهِلاع التفاق املطوٌ
دوـ ٟفطـاد اهعقـد بـ

املطـوٍ أٗ املطــوٌٗ ٞبـ

قاطبٞ

املػـسك ٞأٗ املػـسن  ،فـرياد ًِــٕ

اه٘ط ٛاـازدٗ ٛأْ اهصاُ ٛال جيد ًّ ٙطن االٍ اهصاُ ٞٚأٗ املػسكٗ ٞاْ اهصاُٚـ ٞال
ُىسًَ ذَىِىلَص أ ٜاهصُـا
َتذد ًّ ٙطؤٓا إال اهصاُ ٛأٗ املػسن  ،ثٍ قاي ضبشإُ :ط َوح ِّ
طعَيَىً اىَُْىؤٍَُِِِْْص فــدهت ا ٙـ ٞدوــ ٟإغتؿــاف اؿسًــ ٞاهتلوٚفٚــ ٞاهجابتــ ٞهوصُــا
باهـٌؤًِ

دْٗ اهلافس. ّٙ

ٗٙسد دوٚـٕ :أٗالً  -إْ ظـآس اإلُلـاع ٓـ٘ اُػـا ١دقـد اهِلـاع ٗال ً٘دـب
هؿــسيف اهوفــغ دــّ ظــآسٖ ٗتنٗٙوــٕ بــاه٘ط ١ٛاـــازد ٛهٚوــصَ كــْ٘ اهتشــسٍٙ
تلوٚف ٚـاً ًُػ تؿ ـاً بــاملؤًِ

دْٗ اهلــافسٗ ، ّٙال ٙؿــوض االتفــاق املــرك٘ز قسِٙــٞ

ؾازف ٞفاْ االتفاق ٗاالمجامل -دو ٟفسض اُعقادٖ دو ٟفطاد دقد اهِلـاع ًـع
املػسن أٗ املػسكً ٘ٓ - ٞتنغس شًاُاً ٗزتب ٞدّ اهِّـ اهقسآًُِ ٛطوق ًِٕ ًِقدع
ُاغ ١ٛدِٕ ٗال ٙؿوض أْ ٙلْ٘ قس ِٞٙؾازف ٞهعآس اهقسآْ .
ٗثاُٚاً  -إْ ا  ٞٙاهػسٙف ٞيف أٗا٢ى ض٘ز ٝاهِ٘ز قد ضبقتٔا ٗؿقتٔا آٙات تب
أسلاًاً غـسد ٞٚهتٔـرٙب اهــٌذتٌع اهــٌطوٍ ًـّ زذٙوـ ٞاهصُـا ،فطـٚاقٔا ٙطـادد
كُ٘ٔا بٚاُ ًا ؿلٍ تػسٙع ٛؼسمي ٛتندٙيب  ،كٌا أْ ظآس ُف ٛاإلُلاع ٓ٘ َتشسٍٙ
اُػا ١دقـد اهِلـاع ًـع اهصاُـٗ ٛاهصاُٚـٗ ،ٞاهعٔـ٘ز اهجـاُ٘ ٜهتشـس ٍٙاهــٌسكبات
(ً)6طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق – ٟكتاب اهصكا ٝز + 624– 622: 6اؿدا٢ق  :ز. 66-94 – 9
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 كعقد اهبٚع ٗاهِلـاعٓ -ـ٘ اهتشـس ٍٙاه٘قـع ٛهتـصٗز املـؤًّ باهصاُٚـٗ ٞتـصٗزاهـــٌؤًِ ٞبــاهصاُ ٛبـــٌعِ ٟفطــاد اهعقــد ٗدــدَ ؾــشتٕٓٗ ،ــرا سلــٍ ٗقــعٛ
ًَػؿ٘ف باملؤًِ

تػسٙفاً هلٍ ٗتععٌٚاً هػنٍُٔ ٗتصك ٞٚهصٙــذتٍٔ ٗ ،ال دالهـٞ

يف ا  ٞٙدو ٟإغتؿاف سسً ٞاهصُا باملؤًِ

دْٗ اهلـافس ّٙكٌـا قسبـٕ األضـتاذ

ٗشدٌٕ بعع اهـٌفطس. ّٙ

ٗٙؤكد ذهم :اهسٗاٙات ) (6اهعدٙد ٝاملنث٘ز ٝدّ زض٘ي اهلل (ٗ )Sدـّ أٌ٢ـٞ

أٓى اهبٚت ( )يف تفطري ا  ٞٙاهػسٙف ٞأُٔا ُصهت يف ُطاٗ ١زدـاي ًػـٔ٘زّٙ
باهصُا ًعسٗف

بـٕ فـاذا أقـ ٍٚدوـ ٍٔٚسـدّ اهصُـا سـسَ إُلـاسٍٔ ٗتـصٗجئٍ ستـٟ

تعسيف اهت٘بٗ ، ًٍِٔ ٞظآس اهِٔ ٛدّ إُلاسٍٔ يف اهِـ اهقسآُٗ ٛاـرب املفطـس
ٓ٘ اؿسً ٞاه٘قع ٞٚمبقتك ٟاهعٔ٘ز اهجاُ٘ ٜهؤِٗ ٛهٚظ ٓـ٘ اؿسًـ ٞاهتلوٚفٚـٞ
هوصُا ست ٟخيتـ اهتشس ٍٙباملؤًِ

ٗال ٙعٍ اهلافس ّٙكٌا غا ١املطتدي (قدٖ)

اهجاُ : ٛاهسٗا (2) ٞٙاهـٌعترب ٝضِداً ٗقد ضني فٔٚا شزاز ٝاإلًاَ اهبـاقس ()
دّ ٗد٘ب ًعسف ٞاالًاَ املعؿَ٘ دو ٟمجٚع اهـػوق ًّ دْٗ اضتجِاٗ ،١أدابٕ

( )بنْ املؤًّ باهلل ٗزض٘هٕ ( )Sػب دوً ٕٚعسف ٞاالًاَ ًٗ ،ـّ مل ٙـؤًّ
باهلل ٗبسض٘هٕ فلٚـ

ػـب دوٚـٕ ًعسفـ ٞاالًـاَ ٗٓـ٘ ال ٙـؤًّ بـاهلل ٗزضـ٘هٕ

ٗٓرٖ اهسٗا ٞٙاهػسٙف ٞتدي دوـ ٟأْ اهلـافس ال ٙلوـ

باه٘الٙـ ٞاهـيت ٓـ ٛأدعـٍ

اهفسٗمل ٗأٌٓٔا ٗ ،إمنا ٙؤًس بٔا بعد اغتٚاز االضالَ فٌـا ظِـم بطـا٢س األسلـاَ
قــاي يف اؿــدا٢ق ً( :تــ ٟمل تَذــب ًعسفــ ٞاالًــاَ قبــى اإل ٙــٌاْ بــاهلل ٗزضــ٘هٕ
فبطسٙق األٗىل ًعسف ٞضا٢س اهفسٗمل) ).(9
ٗف : ٕٚأٗالً  -إُ ال زٙب يف أْ االدتقاد باه٘ال ًّ ٞٙأدعٍ اهـفسٗمل ٗأٌٓٔا
(ٙ )6سادع اهربٓاْ :ز + 629-9اهدز املِج٘ز :ز. 622 - 4
( )2اؾ٘ي اهلايف :ز – 6ف – 600ع. 9
( )9اؿدا٢ق اهِاقس : ٝز – 9ف .60
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بى ٓ٘ دص ١االٙــٌاْ اهتـاَ ًٗـّ دُٗـٕ ال تقبـى االدٌـاي ٗإْ ؾـشت ٗ ـت يف
ُفطــٔا ظ اال أْ ًقتكـ ٟاملِطــق اهسؾـ

ٗاهطــري املعقــ٘ي اؿلــٓ ٍٚــ٘ أْ ٙلوـ

اهلافس مبعسف ٞاهلل ٗاالٙـٌاْ بسب٘بٚتٕ ٗٗسداُٚتٕ ثٍ ُٙلو

(ٗ )Sتؿــدٙقٕ يف ُب٘تــٕ ٗدِٙــٕ ثــٍ ٙلوـ

باإلٙـٌاْ بسضـ٘ي اهلل

مبعسفــ ٞاالًــاَ  -غوٚفــ ٞزضــ٘ي اهلل

ٗٗؾــ - ٕٚفــاْ ٓــرا املكــٌْ٘ املِؿــ٘ف يف اهؿــشٚشٓ ٞــ٘ ًقتكــ ٟاهرتتٚــب
املِطقٗ ٛاهتدزز املعقـ٘ي يف اهتلوـ

باالدتقـادات ظ ٗال ٙؿـطدَ ًـع ًـا دهٍـت

دو ٕٚا ٙات ٗاهسٗاٙات اهعـآس ٝيف تلوٚـ

اهلفـاز بفـسٗمل اهـدً ّٙـّ اهؿـالٝ

ٗاهؿٚاَ ٗاهصكاَُٗ ٝش٘ٓا ًّٗ تَشس ٍٙغـسب اهــػٌس ٗهــشٍ اهــػِصٙس ٗاهــٌٚتٞ
َُٗش٘ٓـــا  ،ه٘قـ ـ٘ع إًلـــاْ اهتلوٚـ ـ

بـــاهفسٗمل ًـــع دـــدَ اهتلوٚـ ـ

بـ ـبعع

االدتقادات إذا اقتكاٖ اهرتتٚب اهـٌِطق ٛأٗ إطالقات اهتػسٙع اؿل. ٍٚ
ٗثاُٚاً -إْ االضتدالي باألٗه٘ ٞٙغري ًقب٘ي ألُٔا ظِ ٞٚغـري قطعٚـ ٞفـال دـربٝ
بٔا ٗال سذ ٞٚفٔٚا ٗ ،ذهم ألدى أْ ددَ تلو

ًـّ مل ٙـؤًّ بـاهلل ٗزضـ٘هٕ

ًُشٌد (ٗ )Sددَ أًسٖ باه٘الٗ ٞٙاهـػالف ٞاهـشق ٞأًس ًِطقـٙ ٛقتكـ ٕٚاهتـدزز
اهـٌعق٘ي يف اهتلوٚ

باالدتقادات  ،بٌِٚا اهتلوٚـ

بفـسٗمل اهـدٗ ّٙأسلاًـٕ ال

ٙتطوب تدزداً أٗ تنغس ًا يف اهستب ٞدّ االدتقاد اهتاَ  -اهت٘سٚـد ٗزضـاهًُ ٞشٌـد

(ٗٗ )Sال ٞٙدوٗ - )( ٛهرا ال ٙػم أسدٌ يف تلوٚـ

ًـّ مل ٙعتقـد ب٘الٙـٞ

دوــ )(ٛباألسلــاَ اهفسدٚــٗ ٞال ٙــصدٍ أســد أْ ٓــؤالً ١ــامل ٙؤًِــ٘ا بــاهلل
ٗزض٘هٕ ٗٙؿدق٘ا باه٘الٙٗ ٞٙعسف٘ا االًاَ هٚط٘ا ًلوف

باهفسٗمل .

ٗباغتؿاز :اهـ ٌقؿ٘د ًِـع سؿـ٘ي اهقطـع بنٌٓٚـ ٞاهتلوٚـ
ٗأدعٌٚتٕ ٗأٗه٘ٙتٕ ًّ اهتلوٚ
أٗ إ ًلــاْ تلو ٚـ

مبعسفـ ٞاإلًـاَ

باألسلاَ اهفسدٗ ، ٞٚاملساد ٓـ٘ طـسع استٌـاي

اهلفــاز بــاهفسٗمل قبــى اهتلو ٚـ

بــبعع األؾــ٘ي االدتقادٙــٞ

كاإلًاً ، ٞفِٚتف ٛتنثري االٗه٘ ٞٙأٗ ٌَٙتِع اهسكْ٘ اهٔٚا .
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ٗٙصٙد االًس ٗق٘ساُّ ً:السع ٞؾشٚش (6) ٞأباْ اهيت تكـٌِت إثبـات دػـس
ًّ اإلبى دِد قطـع إؾـبع هوٌـسأٗ ٝاثبـات دػـس ّٙدِـد قطـع إؾـبع
ثالث

ٗإثبـات

دِد قطع ثالخ أؾابع ٗاثبات دػس ّٙدِد قطـع أزبـع أؾـابع ،فنٗدـب

إقطساب أباْ ٗسلاٙتٕ ؿاهٕ باهعساق  -هربا١تٕ ًـٌّ كاْ ٙفـيت بٔـرا اؿلـٍ -
فقاي اهؿادق ( )هٕ:طًٔالُّ ٙا أبآْ ،را سلـٍ زضـ٘ي اهلل ( :)Sاْ املـسأٝ
تعاقى اهسدى اىل ثوح اهد ٞٙفـاذا بوغـت اهجوـح زدعـت اىل اهِؿـ

ٙ ،ـا أبـاْ

إُم أغرتا باهقٚاعٗ ،اهطِ ٞإذا قٚطـت ًُشـق اهـد ّٙص فـاْ ٓـرٖ اهؿـشٚشٞ
َت ذعوِا سـرز ّٙدـد ًا ًـّ اهقطـع ضـسٙع ًا باألٗه٘ٙـٗ ٞاألٌٓٚـ ٞاهــٌ٘دب ٞهطـسٙاْ
اؿلــٍ ًــّ املــ٘زد املٔــٍ املِؿــ٘ف اىل املــ٘زد املصدــَ٘ أٌٓٚتــٕ ًــّ دْٗ ُـــ
ؾشٚض أٗ قطع ًطتق. ٍٚ
اهجاهح  :قٚاَ ضري ٝاملطـوٌ

غوفـ ًا دـّ ضـو

دوـ ٟدـدَ ًؤاغـر ٝاهلفـاز

ست ٟاهرًً ٛـٍِٔ بػـً ١ٛـّ األسلـاَ فـال ٙـؤًسْٗ باهؿـالٗ ٝال باهؿـٚاَ ٗال
باهـشر كٌا ال  ِْ٘ٔٙدّ غسب اـٌس أٗ اهقٌاز أٗ االفطاز يف غٔس زًكاْ ٗال
ػس ٜدو ٍٔٚاؿـدٗد اال فٌ ٚـا دي دوٚـٕ دهٚـى باـؿـ٘ف ً ،ـع أُٔـٍ هـ٘ كـاُ٘ا
ًلوف

باهفسٗمل ه٘دب ذهم ٗه٘ ًّ باب االًس باملعسٗيف ٗاهِٔ ٛدّ املِلس.

ٗمل ِٙقــى يف تــازٙؼ أٗ زٗاٙــ ٞدــّ اهــِيب ( )Sأٗ اســد املعؿــً٘

()

املبط٘ط ٞاٙد : ٍٔٙدبا ٞٙاهصك٘ات أٗ االمخـاع ًـّ اهلفـاز ًٗطـاهبتٍٔ إٙآـا،
ٗه٘ كاْ هباْ ُٗقى اهِٚـا بطبٚعـ ٞاؿـاي  ،بـى كـاُ٘ا ٙقـسْٗ دوـً ٟـرآبٍٔ كٌـا
ٙقسْٗ دو ٟضاٙس اً٘اهلٍ ٗإْ مل ٙلّ ًاالً بِعس االضالَ كجٌّ اـٌس ٗاـِصٙس
ًٗا ٙلطبْ٘ ًّ اهسبا ٗاهقٌاز ًٗا ٙسثُٕ٘ دو ٟغاليف قاُْ٘ االضالَ ًـٌـا ٙجبت
يف أدٙأٍُ ٗم٘ ذهم .
( )6اه٘ضا٢ى  :ز – 64ب ًّ 66باب دٙات االدكا : ١ع. 6

تلوٚ
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ٗٙسد دو: ٕٚأٗالً -مّ ال ُػم يف دس ٜاملطوٌ

ٗٗال ٝاً٘زٍٓ دو ٟدـدَ

إهــصاَ اهلــافس ّٙبفعــى أٗ تــسن ًــّ اسلــاَ االضــالَ ٗ ،دوــ ٟإقــسازٍٓ دوــٟ
ًرآبٍٔ ٗأدٙأٍُ ٗأدساقٍٔ ٗأً٘اهلٍ ٓٗ ،را اؾـس ٜاهعٌوـ ٛاملطـتٌس دهٚـى
دو ٟددَ ًؤاغرتٍٔ غازداً بنسلاَ االضالَ ٗٓـ٘ ًقتكـ ٟاهتعـاٙؼ اهطـوٌٛ
اهــر ٜاقــسٖ االضــالَ يف فتٌــع االميــاْ دِــدًا َٙػــتون آــى اهــدٙاُات ًــع اتبــامل
االضالَ ٗ ،ال ٙلْ٘ اؾس ٜدهٚالً دو ٟددَ تلوٚفٍٔ بفسٗمل االضـالَ ٗأسلاًـٕ
ٗغري امل٘اه ٛألٓى بٚت اهِب٘ٗ )( ٝاهالًعتقـد غالفـتٍٔ هسضـ٘ي اهلل

 ،كٚ

(ً )Sع كُٕ٘ ًطوٌاً ًؤًِاً باهلل ٗزض٘هٕ ًٗؿدقاً بدًٗ ِٕٙتبعاً هلداٖ قد دست
ضري ٝاملتػسد ٞاملوتصً ٞدو ٟددَ ًؤاغرتٍٔ باألسلـاَ اـاؾـ ٞباملـرٓب اؿـق
كإغساز مخظ اهف٘ا٢د ٗاالزباع فٔى تلػ
املػاه

اهطريٗ ٝاؾس ٜدّ ددَ تلوٚ

بنسلاَ اهدٗ ّٙاملرٓب اؿق ! .

ٗباغتؿاز ٓ :رٖ اهطري ٝتلػ

دّ اْ اهلفاز قبى االدتقاد بـاهلل ضـبشإُ

ٗاالذداْ بسضاهًُ ٞشٌد ( )Sال ٙؤغرْٗ بنسلاَ االضالَ ٗال ٙتـابعْ٘ دؤٚـا
ست ٟاذا كاْ ٗه ٛاالًس  -االًاَ املعؿَ٘ ( )أٗ اهــٌذتٔد اهعـدي ًبطـ٘ط
اهٚدٗ -قد دهٍ ت اهسٗاٙات دو ٟإُ ٙؤغر ًِٕ اؾصٙٗ ٞٙوصَ بػسا٢ن اهرًًِٔٗ ٞـا
ددَ اهتذآس باملِلسات اهعع ٌٞٚسفاظاً دو ٟبٚك ٞاالضالَ ًٗعٔسٖ يف ًُذتٌعٕ
ٗبالدٖ ٗٙلتف ًّ ٟاهلتاب ٛبرهم ستٙ ٟقَ٘ اهقا( ٍ٢دذى) فٚعو٘ اؿق ٗاهدّٙ
ٗٙصٓق اهباطى ٗاهلفس ُطنهٕ ضبشإُ ادزان دؿسٖ ٗتسٗٙر دد٘تٕ ٗاالضتػٔاد
َتشت زاٙتٕ .

ٗثاُٚاً -إْ اهرتتٚب املِطقـ ٛال ٘ٙافـق دوـً ٟؤاغـرتٍٔ بـاهفسٗمل ًٗتـابعتٍٔ
دو ٟتِفٚرٓا قبى إقِادٍٔ باألؾ٘ي فال ٙـتٍ االضـتدالي املـرك٘ز  ،بـى اهرتتٚـب
املِطق ٛاملعقـ٘ي أْ لـادي اهلـافس ّٙبـاهيت ٓـ ٛاسطـّ ُٗقـِعٍٔ ب٘سداُٚـ ٞاهلل

ٗكٌاي زب٘بٚتٕ ثٍ بسضاه ٞقٌد ( )Sثٍ ب٘ال ٞٙاًري املـؤًِ

ٗغالفتـٕ اهــشق،ٞ
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ًّٗ مل ٙؤًّ باهلل ٗزض٘هٕ هٚظ ًّ املعق٘ي اهصإً مبعسفـ ٞاالًـاَ أٗ ًؤاغرتـٕ
دؤٚا ،كرهم هٚظ ًّ املِطق اؿلـ ٍٚإهصاًـٕ بنسلـاَ اهـدًٗ ّٙؤاغرتـٕ دؤٚـا
ٗٓ ٛاسلاَ د ِٞٚٙدا ١بٔا زض٘ي اهلل ( ٍٓٗ )Sال ٙؤًِْ٘ بِب٘تٕ ٗال ٙردِْ٘

بسضاهتٕ ًّ اهطٌا. ١

ٗثاهجاً  :إُ هٚظ يف اده( ٞاالًس باملعسٗيف ٗاهِٔ ٛدـّ املِلـس) دٌـَ٘ هفعـٛ
يف ادهتٕ اهػسدٙ ٞٚطت٘دب مش٘ي اهلافس ّٙبـاألًس ٗاهِٔـ ، ٛبـى ظآسٓـا اًـس
املطوٌ

باملعسٗيف ُٗٔ ٍٔٚدّ املِلس هٚطتق ٍٚاجملتٌع املطـوٍ ٗٙعٌـس فٚـٕ االميـاْ

ٗه٘اشًـــٕ ًـــّ االسلـــاَ ُ ،عـــٍ ٙـــسدمل املطـــوٌْ٘ اهلـــافس - ّٙسطـــب اهقـــدزٝ
ٗاالًلاْ  -دّ اهتذآس باملِلسات سفاظاً دوُ ٟصآ ٞفتٌـع االضـالَ ًٗعٔـسٖ
اهدٙا يف بالدٖ ٗهرا ٙؤاغر باؾصٗ ٞٙإهتصاَ غسا٢ن اهرًـًِٔٗ ٞـا تـسن اهتذـآس
باملِلسات اهيت ٙطتشؤا ٗقد سسًٔا دعٌٚاً غسمل االضالَ ٗ ،هٚظ يف اده ٞاالًس
باملعسٗيف دٌَ٘ ٙػٌى اَ اسلاَ االضالَ .
ٓرٖ دٌد ٝاالده ٞدو ٟغاليف املػٔ٘ز ٗ ،قد تب
اهق٘ي املػٔ٘ز بتلوٚ

ددَ أًا ٗ ،ػو ٟقـ٘ٝ

اهلفاز باهفسٗمل كإغساز اـٌظ ٗاهصكاٗ ٝال ٙؤاغـرْٗ

بٔا يف شًاُِا ستٙ ٟقَ٘ اهقا( ٍ٢دذى) ٗٙؤاغرْٗ بٔا كٌا ٙؤاغـرْٗ بٔـا دِـد
اهعسض االكرب دو ٟدسؾات اهقٚاً ٞكٌا ٙؤاغر اهـٌػاهفْ٘ ٗاهعؿـاً ٝـّ اًـٞ
االضالَ .

ٗيف تعوٚق (6)ٞاهعسٗ ٝاه٘ثق :ٟاهصكا ٝالضتاذُا اهـٌشقق (قـدٖ) بعـد أْ دعـى
االظٔس ددَ ٗد٘ب اهصكا ٝدو ٟاهلفـاز قـاي ٗ ( :دوـ ٟتقـدٙس اه٘دـ٘ب فعـدَ
ضق٘طٔا ًع بقا ١اهع

بإضالًٕ اْ مل ٙلّ أظٔس فال زٙب يف إُ اس٘ط) .

ٗاهعآس ددَ اهفسق ب

ًا اذا اضوٍ اهلافس ٗكاُت دـ

املـاي املتعوـق بٔـا اهصكـاٝ

أٗ اـٌــظ قاٌ٢ــ ٞاَ شا٢وــ ٞفــاْ ضــري ٝاه ــٌتػسدٗ ٞاه ــذس ٜاه ــٌ٘ه٘ ٜشًــّ اهسضــ٘ي
( )6تعوٚق ٞاهعسٗ ٝاه٘ثق : ٟزً : 24 : 2طنه. 64 : ٞ
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(ٗ)Sاًري اهـٌؤًِ

( )دو ٟددَ ًطاهبً ٞـّ أضـوٍ بـإغساز شكـا ٝأً٘اهـٕ

ٗمخطٔا ٓٗ ،ى ٙا تس ٠كاُت دـدَ املطاهبـ ٞهــػؿ٘ف ًـا كاُـت دـ

اهصكـاٝ

شا٢و ٞغـري باقٚـ ٞكـال ٗٓـ٘ غـاليف اه٘اقـع باه٘دـداْ ٙٗ ،ؤٙـد اهطـري : ٝاــرب
املػٔ٘ز فقٔـاً طاالضـالَ جيـب ًـا قبوـٕص)ٗ (6االمجـامل املتلـسز املصدـَ٘ يف (فقـٕ
اهصكاٗ ، )ٝيف ٓرا اهقدز اهلفا ٞٙثٍ ٙقع اهلالَ يف اهِقط ٞاهجاُ: ٞٚ
إشرتاط البلوغ والعقل :
قــد اغتوفــت فتــاٗ ٠فقٔاِ٢ــا (زض) يف اغــرتاط اهبوــ٘غ ٗاهعقــى يف تعوــق
اـٌـظ ٗٗقــعٕ دوــ ٟاالًــ٘اي  ،بعــد اتفــاقٍٔ ٗتطــاملٍٔ دوــ ٟإغــرتاط اهبوــ٘غ
ٗاهعقــى يف ٗدــ٘ب اهــػٌظ تلوٚفـاً فــال جيــب تلوٚفـاً  :إغــساز اـٌــظ دوــٟ
اهؿيب ٗاجملِْ٘ ًا داًا كرهمِٓ ًّٗ ،ا هـٌا اثبت٘ا ٗقع اـٌـظ دوـ ٟأًـ٘اي
اهؿبٚاْ ٗاهـٌذاُ

أفت٘ا ب٘د٘ب إغسادٕ تلوٚفاً دوٗ ٟه ٛاهؿيب ٗاهـٌذِْ٘

فــاْ مل ٙــتٌلّ أٗ مل ُٙػــسز اهــ٘هٗ ٛدــب دوــ ٟاهؿــيب بعــد بو٘غــٕ ٗدوــٟ
اهـٌذِْ٘ بعد افاقتٕ .
اهـٌعسٗيف ٗاهــٌػ ٔ٘ز بـ

فقٔاِ٢ـا (زض) ٓـ٘ تعوـق اـٌـظ ٗقـع ًا دوـٟ

اهعٌَ٘ ٗددَ اغرتاطٕ باهبو٘غ ٗاهعقى ٓٗ ،را ًػـٔ٘ز بـ

غاهـب االٗاغـس أٗ

أًٍ اال اهِادز ست ٟادد ٟبعع االداظٍ االمجامل أٗ ددَ اــاليف يف دـدَ
االغرتاط ٗ ،مل تتكض اهفتٚا ًّ اهـٌتقدً

إال ًّ أقوـٍٔ ٗبِشـ٘ ًُػتؿـس ٗيف

اؾٌوٗ ٞبِش٘ امل٘دبـ ٞاؾصٚ٢ـ ٞكـاحملقق يف مخـظ غـسا٢عٕ اهـر ٜأفتـ ٟباضـت٘ا١
اهؿغري ٗاهلبري يف تعوق اـٌظ باهلِ٘ش املعدْ ٗاهغـ٘فً ،ــٌا ٙػـعس أٗ ٙـدي
دو ٟاغرتاط اهبو٘غ ٗاهعقى يف غـري املـ٘ازد اهجالثـ ،ٞبـى قـد سلـ ٛدـّ ًطـتِد
اهـــٌشقق اهِساقــ( ٛقــدٖ) فتٚــاٖ باغــرتاط اهتلوٚــ
( )6كِص اهعٌاي هوٌتق ٛاهلِد : ٜز 6ف 42ع.244

يف غــري (اهلِــص ٗاهغــ٘ف
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ٗاملعدْ) ٗهعوٕ ًّ دٔ ٞتلسز اهفتٚا باغرتاط اهبو٘غ يف اهجالثٗ ٞدد٘ ٠االمجامل
دو ٕٚفٔٚا ًّ بعع االٗاغس  -يف اهقسُ

اهجاهح دػس ٗاهسابع دػسٗ -بعكـٍٔ

ادد ٟاالمجامل دو ٟددَ اغرتاط اهبو٘غ يف ًطوق امل٘ازد بى ٙعٔس ًّ ؾاسب
اؾــ٘آس)( (6قــدٖ) املفسٗغٚــ ٞدــّ اضــت٘ا ١امللوــ

ٗغــريٖ يف اسلــاَ اه٘قــع

ٗاالضباب دًٌ٘اً  .إال أْ اهتتبع اهؿادق ٙلاد ٘ٙدب االطٌِ٣اْ بعدَ اُعقاد
االمجامل ٗامنا ٓ ٛغٔس ٝفت٘اٚ٢ـ ٞدعٌٚـ ٞبـ
املــدازن س ـ

اضــت٘دٕ اغــرتاط اهتلو ٚـ

األٗاغـس  ،غـسز دِٔـا  :ؾـاسب
طــساً ٗٗ ،افقــٕ بعــع املعوق ـ

دوــٟ

(اهعسٗ ٝاه٘ثقٗ )ٟؾسع بٕ اضتاذُا اهـٌشقق (قدٖ) يف فتٚاٖ ٗعجـٕ  ،فـال إمجـامل
ال اقى ًّ ددَ كُٕ٘ تعبدٙاً كاغفاً دّ ً٘افق ٞاملعؿَ٘ ( )دو. ٕٚ
ٗباغتؿاز  :املػٔ٘ز دعٌٚاًٗ -ه٘ ب

اهـٌتنغس -ّٙددَ اغـرتاط اهتلوٚـ
مجعُ فاغرتط٘ا اهبو٘غ ٗاهعقى

يف تعوق اـٌظ ٗٗقعٕ دوً٘ ٟازدٖ ٗ ،غاه

يف ٗقع اـٌظ دو ٟاالً٘اي ٗيف ٗد٘بٕ تلوٚفاً ٗٓرا ٓ٘ اهؿشٚض .
ٗقد دسقِا يف بـش٘خ اهبٚع)ٗ (2د٘ٓاً ثالثٙ ٞـٌلّ االضـتدالي بٔـا هتعٌـٍٚ
أسلاَ اه٘قـع هوؿـغاز ٗاهلبـاز ٗاهــٌذاُ

ُٗاقػـِآا ٗأظٔسُـا شٙفٔـا ٗدـدَ

اُتادٔا ٗ ،تعسقِا تفؿٚالً هدهٚى اغرتاط اهتلوٚ

 -اهبو٘غ ٗاهعقى -يف دٌـَ٘

االسلاَ اهػسد - ٞٚاهتلوٚفٗ ٞٚاه٘قع ٘ٓٗ - ٞٚسدٙح زفـع اهقوـٍ دـّ اهؿـيب
ستَٙ ٟشتوٍ ٗدّ اهـٌذِْ٘ ستٙ ٟفٚق ٓٗ ،را دٌد ٝدهٚوِا دو ٟاغرتاط اهبو٘غ
ٗاهعقى يف إغساز اـٌظ تلوٚفاً ٗيف تعوقـٕ بـاألً٘اي ٗقـعاً ،فـاْ قوـٍ تػـسٙع
اهتلوٚ

ٗٗقع االسلاَ ًِت

دّ اهؿيب ستَٙ ٟشتوٍ ًٗستفع دّ اهــٌذِْ٘

ستٙ ٟفٚق .
ٗٓـرا اهـشدٙـح اهػسٙـ

ساكٌٍ دو ٟادهـ ٞاالسلاَ اهػسدـ - ٞٚاهـتلوـٚفـٞٚ

( )6اؾ٘آس :ز.40 : 64
(ٙ )2سادع بػس ٠اهفقآ : ٞز.604-644 : 9
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ٗاه٘قعُ -ٞٚاظسٌ هلا ًٗفطّس ًٗب
أدهتٔــا هوؿــبٚاْ ٗاه ــٌذاُ
ٗاهتلــاهٚ

هوٌساد اؾـدً ٜـّ تولـٍ االسلـاَ اهػـاًوٞ

سٚــح ت٘قــض اْ اه ــٌقؿ٘د ٗاقع ـاً ًــّ االسلــاَ

ٓـ٘ غــري اهؿــيب ٗاهــٌذِْ٘ ًٗ ،ــّ االسلــاَ اهػــسدٗ( : ٞٚدــ٘ب

إغساز اـٌظ ٗٗقعٕ دو ٟاألً٘اي) .
ًٗع اؿلً٘ ٞال ًَذاي هتٌطم بعع االدالَ بإطالق أغباز تعوق اـٌظ
ٗٗقــعٕ دوــ ٟأدٚــاْ االًــ٘اي  -اهلِــص  ،املعــدْ  ،اهفا٢ــدٓٗ - ... ٝــ٘ اطــالق
غاًى ؾٌٚع اهبػس ست ٟاهؿبٚاْ ٗاهـٌذاُ

سٚح مل تقٚد باهـٌلو

.

ٗدٕ اهـٌِع ٗاهِفـٓ: ٛـ٘ أ ْ سـدٙح زفـع اهقوـٍ قـد سققِـا يف عـ٘خ اهبٚـع
غ٘آد سلً٘تٕ ٗغ٘آد زفعٕ هـٌطوق اهقوٍ تلوٚفـا ٗٗقـعاً  ،فـاطالق اغبـاز
اـٌــظ ًَشلــَ٘ هلــرا اؿــدٙح اهــداي دوــ ٟزفــع قوــٍ اهتػــسٙع دــّ اهؿــيب
ٗاهـٌذِْ٘  ،فتـػتـ -قٔساً  -أغباز ٗقع اـٌظ ٗٗدـ٘ب إغسادـٕ باهبـاه
اهعاقى دْٗ اهؿيب ٗاهـٌذِْ٘ ٓ .را .
ٗقد ٙقاي -إُتؿاز ًا هوٌػٔ٘ز : -اهتٌطم بـإطالق سـدٙح زفـع اهقوـٍ دـّ
اهؿيب ٗدّ اهـٌذِْ٘ ٙت٘ق

دو ٟاْ ٙلْ٘ اهقوٍ اهـٌسف٘مل  :قوٍ اهتػسٙع بـٌا

ف ًّ ٕٚاهلوفٗ ٞاهجقـ ى اهـ٘ازد دوـ ٟامللوـ

ٗهـ٘ ب٘اضـط ٞفـٚعٍ ًـا كـاْ سلٌـ ًا

ٗقعٚاً ٙطتوصَ ًطؤٗهٗ ٞٚكوف ٞب٘اضطً ٞا ٙرتتب دو ًّ ٕٚتلوٚ

ٗثقى .

هلّ ال قس ِٞٙدو ٟازاد( ٝقوٍ اهتػسٙع) عٚح ال ٙلْ٘ هوؿـيب ٗاهــٌذِْ٘
سلٍ أؾالً ًُ ٘ٓٗ ،ػاه

هـٌا إزتلص دقالٚ٢اً ًٗتػـسدٚاً ًـّ ثبـ٘ت مجوـً ٞـّ

اهتػسٙعات يف سق اهؿـيب ٗاهــٌذِْ٘ غؿ٘ؾـاً يف االسلـاَ اه٘قـعٗ . ٞٚهـرا
كاْ اهعآس ازاد ٝقوٍ اهعق٘بـٗ ٞاهتطـذٚى ٗاالداُـ ٞكٌـا ٙعٔـس مبسادعـً ٞـ٘ازد
اضتعٌاي ٓرا اهتعبري اهلِا ٛ٢سٚح ٙعرب بٕ دّ اإلداُ ٞباهطـ٣ٚات ٗكتابتٔـا دوـٟ
االُطاْ ٗيف بعع اهسٗاٙات درب بنْ (اهؿيب تلتب دو ٕٚاهطـ ٞ٣ٚاذا بوـ ) ًــٌا
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ٙعا اْ املساد قوٍ كتاب ٞاهط٣ٚات ٗاهعق٘بـات ٙٗ ،لفـ ٛاستٌـاي ذهـم هتشقـق
اإلمجاي ٗددَ إًلاْ اهتٌطم باإلطالق ،الْ االطالق ٙقتكُ ٛف ٛاهقٚد دـّ
اهـٌفَٔ٘ اهــٌده٘ي دوٚـٕ بـاهوفغ  ،ال إثبـات املفٔـَ٘ االٗضـع يف ًقابـى املفٔـَ٘
االقٚق ٗ ،اهػم يف املقاَ يف اهـٌفَٔ٘ اهـٌلا دِـٕ ٗاُـٕ قوـٍ اهتػـسٙع أٗ قوـٍ
االداُٗ ٞاهعق٘بٌٓٗ ٞا ًفًٔ٘اْ ًتغرياْ ٗاسدٌٓا اٗضع ًّ االغس يف اهؿـدق
ٗاإلُطباق .

ٗٓرا اهـٌقاي ًسف٘ض دِدُا مجوٗ ٞتفؿٚالً :

ال  :إْ اضتعٔاز كْ٘ املساد اؾد ٜهوٌػسمل ًّ اهقوٍ املسف٘مل يف اؿدٙح
أٗ ً
قوٍ اهتػسٙع ٗاهتقـِ

االدـٍ ًـّ اهتلوٚفـٗ ٛاه٘قـعٗ ٛاْ املقؿـ٘د ٗاقعـ ًا ٓـ٘

االضــتعٔاز ًـّ اهقسِٙـ ٞاملؿــاسب ٞهــٕ اهــٌشتف ٞبــٕ ٗٓــ ٛقسِٙــًِ ٞاضــب ٞاهــشلٍ
ٗامل٘ق٘مل بوشاظ اْ اؿدٙح اهػسٙ

ؾادز دّ زضـ٘ي اهلل (ٗ )Sأٓـى بٚتـٕ

ٗٓــٍ يف ًقــاَ اهتػــسٙع ٗبٚــاْ االسلــاَ ٗســدٗدٓا ٗبوشــاظ ً٘قــ٘مل اؿ ـدٙح
طاهؿيب ست ٟحيتوٍ ٗاهــٌذِْ٘ ستـٙ ٟفٚـقص ٗٓـ٘ غـآد ٗاقـض دوـ ٟإزادٝ
زفع قوٍ اهتـػـسٙع  -ال غؿـ٘ف قوـٍ ،فـاْ اهــػؿ٘ف حيتـاز اىل ًؤُـ ٞبٚـاْ
شا٢دٙٗ -طتٌس اهسفع ستـٙ ٟلٌـال بـاهبو٘غ ٗاهعقـى ٗٙتـنٓال هوقـاُْ٘ اهػـسد، ٛ
ُٗعري ٓـرا  :اهقـ٘اُ

االزقـ ٞٚامل٘قـ٘دً ٞـّ اهبػـس دوـ ٟاهبػـس سٚـح تلـْ٘

بتٌأًــا ًَشــدٗد ٝبلٌــاي اهعقــى ٗاهبوــ٘غ ٗتٌَــاَ االٓوٚــً ٞــّ دْٗ فــسق بــ
اه٘قعٚات ٗاهتلوٚفات .

ٗباغتؿــاز ً :قتكــ ٟقسِٙــًِ ٞاضــب ٞاؿلــٍ ٗامل٘قــ٘مل احملتفــ ٞباؿــدٙح
اهػــسٙ

طزفــع اهقوــٍ …ص كــْ٘ اهقوــٍ كِاٙــ ٞدــّ اهقــاُْ٘  -اهطــٌاٗ ٜأٗ

االزقــٗ -ٛاْ قوــٍ اهقــاُْ٘ ٗاهتػــسٙع ًسفــ٘مل دــّ غــري اهلاً ـى ذ ٜاالٓوٚــٞ
هالهتــصاَ اهقــاُُ٘ ٛاهػــسد - ٛاهؿــيب ٗاجملِــْ٘ٓٗ -ــرٖ قسِٙــًُ ٞشتفــ ٞباؿــدٙح
تقتك ٛاهسفع اهتاَ ٗاهػاًى هو٘قع ٗاهتلوٚ

.

ٗٙؤكدٖ ٗ:زٗد اؿدٙح هطفاً ٗاًتِاُاً دو ٟاهِاعٗ ،تعٌ ٍٚاهسفع هوتلوٚفٚات
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ٗاه٘قعٚات ٓ٘ اهـٌعِ ٟاهـٌتِاضب ًع اهسفع اهوطف ٛاالًـتـِاُ ٛكٌـا أٗقـشِاٖ
يف اعاخ اهبٚع فٌٚا ٙستبن عدٙح زفع اهقوٍ .
ٗاهـــٌتشؿى اْ ازاد( ٝقوـــٍ اهتػـــسٙع ٗاهتقـــِ ) ٓـــ٘ ًقتكـــ ٟاهقـــسِٙت
اهـٌشتفت

باؿدٙح اهػسٙ

ٗ ،هٚظ تٌَطلاً بإطالق هفـغ اهقوـٍ بـى ٓـ٘ فٔـٍ

باهقس ِٞٙهوقوٍ املسف٘مل دّ اهؿيب ٗدّ اهـٌذِْ٘ .
ٗثاُٚاً  :اْ ٗزٗد زٗا ٞٙتفٚد (كتاب ٞاهطـ ٞ٣ٚدوـ ٟاهؿـيب اذا بوـ ) هـ٘ فـسض
اغتؿاف اؿدٙح بٔرٖ اؾٌو ٞال ٙؿوض دهٚالً ًفطّساً ؿـدٙح زفـع اهقوـٍ دـّ
اهؿيب ٗدّ اجملِْ٘ غؿ٘ف قوٍ اهعق٘بٗ ٞاهطٗ ٞ٣ٚاالداُ ، ٞبى ٓ٘ غرب ٙؤكد
ت٘دٕ اهق٘اُ

ٗاهتػسٙعات اىل اهباه ٗٙطتوصَ ددَ ت٘دٔٔـا اىل اهؿـيب ًـاداَ

ؾبٚاًٗ ،زد يف اـرب املعترب ضِداً دّ اهؿادق ( : )طاذا بو اغدٖ …ٗكتب
دوٚــٕ اهطــ٣ٚات ٗكتبــت اؿطــِات ٗدــاش هــٕ كــى غــ ١ٛاال اْ ٙلــْ٘ قــعٚفاً أٗ
ضفٔٚاًص)ٓٗ (6را اـرب املػاز اهٙ ٕٚتكٌّ اهداله ٞاه٘اقش ٞدوـ ٟت٘دـٕ اهقـ٘اُ
اهتلوٚفٗ ٞٚاه٘قـع ٞٚدِـد اهبوـ٘غ قـاي( :)طكتـب دوٚـٕ اهطـ٣ٚات ٗكتبـت هـٕ
اؿطِاتص ٗٓرا ٙؤكد ت٘دٕ اهق٘اُ

ٗاهتػـسٙعات اهتلوٚفٚـ ٞاملطـتوصَ كاهفتٔـا

هالداُٗ ٞاهعق٘بٗ ،ٞقاي ( : )طٗدـاش هـٕ كـى غـ ١ٛاال اْ ٙلـْ٘ قـعٚفاً أٗ
ضفٔٚاًص ٗٓرا ٙؤكد ت٘دٕ اهق٘اُ
ددَ ت٘دٕ اهق٘اُ

ٗاهتػسٙعات اه٘قع ٞٚكٌا الخيفٗ ، ٟالشًٕ

ٗاهتػسٙعات اهتلوٚفٗ ٞٚاه٘قع ٞٚاىل اهؿيب ًـاداَ مل ٙبوـ

أغدٖ ٗ .بتعبري آغس  :البد ًّ ًالسع ٞاــرب بتٌاًـٕٗ ،ال َٙذـ٘ش اقتطـامل بعـع
ًكٌُٕ٘ دْٗ بعع  ،بى ًالسعتـٕ بتٌاًـٕ تـؤد ٜاىل اضـتعٔاز (قوـٍ اهتػـسٙع
ٗاهتقِ ) اهتلوٚفٗ ٛاه٘قعٗ ٛال ٙفٍٔ (قوٍ اهعق٘ب )ٞقطعاً .
ٗثـٌ ٞزٗاٙات دسقِآا يف ًباسـح اهـبٚع تـفؿـٚالً ُ ،ـعري ًعتـرب ٝاهلـِاضٛ
( )6اه٘ضا٢ى :ز 69ب ًّ66اب٘اب اه٘ؾاٙا  :ع. 66
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تكــٌِتا اْ اهغــالَ ٗاؾازٙــ ٞاذا بوغــا اقٌٚــت دؤٌٚـا

ٗزٗاٙــ ٞمحــساْ ) (6اهوــت

اؿــدٗد اهتاًــ ٞيف االضــالَ :هلٌــا ٗدؤٌٚــا ٗال تبطــى ســدٗد اهلل يف غوق ـٕ ٗال
تبطــى سقــ٘ق املطــوٌ

بٚــٍِٔ  ،فــاْ ســدٗد اهلل  -ه ــٌٔا ٗدؤٌٚــا  -ظــآس يف

اهـٌعِ ٟاهقسآُٛطتوم سدٗد اهللص) ٛٓٗ (2اسلإً ٗتػسٙعاتٕ دوـ ٟاالطـالق،
ُٗعري ًعترب ٝدٌاز) (9طفاْ استوٍ قبى ذهـم فقـد ٗدبـت دوٚـٕ اهؿـالٗ ٝدـس٠
دو ٕٚاهقوٍص ٗذكس اهؿال ٝألٌٓٚتٔا ٗهطؤاي اهـساٗ ٜدِٔـآٗ ،ـ٘ ذكـس اــاف
ٔٚداً هبٚـاْ اهعـاَ ٗٓـ ٛتفٚـد دـس ٜقوـٍ اهتػـسٙعٗ ،ال غـآد دوـ ٟازاد ٝقوـٍ
املؤاغرٗ ٝاهعق٘بُٗ ،ٞعري زٗا ٞٙاهجٌاه ٛاهيت قاي فٔٚا اهبـاقس ( )د٘ابـاً دـّ
ضؤاي  :يف كٍ ػس ٜاالسلاَ دو ٟاهؿبٚاْ ٗاداب ( : )طيف ثالخ دػس
ٗازبع دػس … االسلاَ تَذس ٜدوٕٚص ٗٓ ٛظآس ٝيف دس ٜاالسلاَ دوًّ ٟ
بو اهطّ اهـٌػؿ٘ؾ. ٞ
ٗباغتؿاز  :تكٌّ بعع األغباز(كتاب ٞاهط٣ٚات دو ٟاهؿـيب اذا بوـ ) ال
ٙدي دو ٟازاد( ٝقوٍ املؤاغرٗ ٝاهعق٘ب )ٞألُٕ اقتطامل ًّ اؿدٙح ُٗعـس هـبعع
فقساتٕٗ ،اهِعس اىل تٌَاَ االسادٙح ٗاىل اهقسا ّ٢اهعدٙد ٝاهـٌت٘فسٙ ٝلاد ٙػسيف
ًعٕ اهفق ٕٚاهـٌشقق دو ٟفٍٔ (قوٍ اهتػسٙع ٗاهتقِ ) قطعٚاً ًّٗ دْٗ تسدد .
ٗثاهجاً  :اْ استٌاي ازاد ٝقوـٍ اهعق٘بـ - ٞدوـ ٟفـسض تطـوٗ ٌٕٚاُعقـادٖ يف
اهِفظ -ال ٙلف ٛهؿريٗز ٝاهسٗاٙات ًُذٌوٌَِٙ ٞع امجاهلا دّ االضتدالي بٔـا،
بى ٓ٘ استٌاي قعٚ

قباي ظٔ٘ز قً٘ ٜـددَ٘ بـاهقسا ّ٢اهػـآد ٝدوـ ٟازادٝ

(قوٍ اهتػسٙع ٗاهتقِ )  ،فٔ٘ اضتعٔاز باهقسً ًّ ِٞٙفَٔ٘ هفغ (اهقوٍ) املسف٘مل
يف اؿــدٙح اهتػــسٙع ٛاهععــٙ ٍٚفٚــد ًعِــٗ ٟضــٚعاً ٙعــٍ اهتػــسٙعات ٗاالسلــاَ
( )9اه٘ضا٢ى:ز6ب ًّ 6اب٘اب ًقدً ٞاهعبادات  :ع + 2ز 66ب ًّ 4اب٘اب دقد اهِلاع  :ع. 4
(ُ )2ـ قسآًُ ٛتلسز يف مخط ٞدػس ً٘قعاً فسادع .
( )9اه٘ضا٢ى ز: 6ب ًّ 6اب٘اب ًقدً ٞاهعبادات  :ع. 62
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اهتلوٚفٗ ٞٚاه٘قعٗ ،ٞٚهٚظ ٓرا تٌَطلاً بإطالق سدٙح (زفع اهقوٍ) ستٌُِٙ ٟع
اهتٌطم بإطالق اؿدٙح إلمجاهٕ أٗ هعدَ ٗق٘ع اُعقادٖ .
ًٗــاداَ مل ٙلــّ إدتٌادُــا يف فٔــٍ (قوــٍ اهتػــسٙع) دوــ ٟاطــالق (اهقوــٍ
املسف٘مل) ال ٙنت ٛدوِٚـا اغـلاي (دـدَ اًلـاْ اهتٌطـم بـاإلطالق الْ االطـالق
ٙقتكُ ٛف ٛاهقٚد دّ املفَٔ٘ املده٘ي دو ٕٚباهوفغ  ،ال إثبات املفَٔ٘ االٗضع يف
اهـٌفَٔ٘ االقٚق) فإُ ًّ قبٚى اهطاهب ٞباُتقا ١امل٘ق٘مل اذ ال ُتٌطم باإلطالق
بى ُفٍٔ ًّ بعع اهقسا ّ٢اهداغوٗ ٞٚاـازد( ٞٚقوٍ اهتػسٙع ٗاهتقِ ) اهػاًى
هو٘قع ٗاهتلوٚ

يف ًِع٘ز اهـٌػسمل االقدع ٗ ،قد ُف ٟاؿدٙح قوٍ اهتلوٚ

ٗاه٘قع دّ اهؿيب ٗاهـٌذِْ٘ فالً ٙتطاٗ ٠ساهلٌا ًع اهباه اهعاقى .
ٗقــد ٙقــاي ثاُٚـاً -اضــتدالالً دوــ ٟاضــت٘ا ١اهؿــيب ٗاهبــاه يف تعوــق اـٌــظ
بنً٘اهلٌا  ،كٌا يف زضاه (6) ٞاـٌظ هػٚػِا االدعٍ -بنُٕ (ٙفٍٔ ًـّ اضـتدالي
اهعوٌا ١ه٘د٘ب اـٌـظ يف اهلِـص ٗاملعـدْ ٗاهغـ٘ف بأُـا اكتطـابات فتـدغى
ؼــت ا ٙــ ، ٞثــٍ تعٌــ ٌٍٔٚاه٘دــ٘ب فٔٚــا هوؿــيب ٗ اه ــٌذِْ٘ ،ثــٍ ددــ٘آٍ
االمجامل دوٗ ٟد٘ب اـٌظ يف ًطوـق االكتطـابات  :دـدَ اهفـسق بـ
ٗغريٖ) أٙ : ٜفٍٔ ددَ اهفسق ب

اهبـاه

اهبـاه ٗاهؿـيب يف سلـٍ تعوـق اـٌـظ ًـّ

اهػ٘آد اهجالث. ٞ
ُ
ٗٙسد دو : ٕٚأٗالً  :اْ ًفاد ا ٞٙاـٌظ طوَاعْيََُىىا أََََّّىا نََِْْى ٌُْْ ٍِىِْ ءَىٍْأٍ فَىَ َّ
ىِيَّهِ خُ َُسَهُصاالُـفاي ٘ٓ 66:تعوق اـٌظ بلى ًاي ًغَِ٘ ٗ ،هٚظ فٔٚا أ ٜدالهٞ
دوٗ ٟد٘ب اـٌظ ٗتعوقـٕ باالكتطـابات ستـٌُٙ ٟلـّ دغـ٘ي (مخـظ اهلِـص
ٗاهغــ٘ف ٗاملعــدْ) تَشــت آٙــ ٞمخــظ االكتطــابات كٌــا أفــاد (قــدٖ) ٗ ،اُ ــٌا
تِدزز ٓرٖ اهـٌ٘ازد يف ا  ٞٙبوشاظ كُ٘ٔا ًاالً ًغًِ٘اً .
( )6زضاه ٞاـٌظ ً :طبع ٞباقس: ٜقٍ ًطاه : 29 ٞف .246
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ٗثاُٚاً  :اْ دد٘آٍ االمجامل دوـٗ ٟدـ٘ب اـٌـظ يف ًطوـق االكتطـابات
ددــ٘ ٠غــري ضــو ، ٌٞٚهعــدَ اُعقــاد االمجــامل اهتعبــد ٜاهلاغ ـ

دــّ ً٘افقــٞ

املعؿَ٘ ( )بطسٙق ٙطٌنْ بإُتادٕ ٗ ،اُـٌا ٓ ٛغٔس ٝفت٘اً ٞٚ٢تنغس ٝبتعوٚـق
اهـػٌظ باالكتطـاب ًٗ ،عقـد اهػـٔس ٝأٗ ً٘زدٓـا غؿـ٘ف اهف٘ا٢ـد ٗال تعـٍّ
اهلِص ٗاهغ٘ف ٗاملعدْ .
ٗثاهجاً :إْ تعٌ ٍٚاه٘د٘ب يف اهلِص ٗاهغـ٘ف ٗاملعـدْ هوؿـيب ٗاهــٌذِْ٘
ٓ٘ فتٚاً تَػتـ سذٚتٔا باهـٌفيت ٗأتبادـٕ ٗ ،هـ٘ أزٙـد االضـتدالي هـٕ باإلمجـامل
املــدد ٟدوــٗ ٟدــ٘ب اـٌــظ يف ًطوــق االكتطــاب فــريدٖ :اُــٕ امجــامل ًِقــ٘ي
ًُٗشتاز هولػ

قعٚ

اهتعبد ٜدّ زأ ٜاملعؿَ٘(ٗ )دُٕٗ غسط اهقتاد .

ٗبعد ٓرا كوـٕ ُقـ٘ي  :بعـد ٗقـ٘ع اؿـدٙح اهتػـسٙع ٛاهِـاطق بسفـع قوـٍ
اهتػسٙع ٗاهتقِ

دّ اهؿيب ستَٙ ٟشتوٍ ٗدّ اهـٌذِْ٘ ستٙ ٟفٚق ٗددَ ثبات

دهٚى دو ٟغالفٕ ُوتـصَ بعـدَ اضـت٘ا ١اهبـاه اهعاقـى ًـع اهؿـيب ٗاهــٌذِْ٘ يف
ٗقع اـٌظ دو ٟاألً٘اي املغًِ٘ٗٗ ٞدـ٘ب اغسادـٕ تلوٚفـاً  ،أُ ٜػـرتط يف
اه٘د٘ب اه٘قـعٗ ٛاهتلوٚفـ : ٛاهبوـ٘غ ٗاهعقـىُٗ ،سفـع اؿلٌـ

دـّ اهؿـيب

ٗدّ اهـٌذِْ٘ اضتِاداً اىل اؿدٙح اهتػسٙع ٛاهوطف ٛاهِاطق بسفع قوٍ اهتػسٙع
ٗاهتقِ
ب

دّ اهؿيب ست ٟحيتوٍ ٗدّ اهـٌذِْ٘ ستـٙ ٟفٚـق ً ،ؤٙـداً مبـا اغـتٔس

اهفقٔا ١االٗاغس (قدٍٓ) ًّ ًطاٗا ٝاسلاَ اـٌـظ ًـع اسلـاَ اهصكـا ٝأٗ

تبعٚتٔا هلا يف غري امل٘ازد ٗاالسلـاَ املعوـَ٘ أٗ املِؿـ٘ف دوـ ٟغالفٔـا ًعٔـا،
ًٗــّ اه٘اقــض اغــرتاط ٗقــع اهصكــا ٝبــاهبو٘غ ٗاهعقــى ٗال دهٚــى ًَػؿــ٘ف
باـٌظ ٙدي دو ٟددَ اغرتاط ٗقع اـٌظ بٌٔا .
ٗسٚح كاْ اهدهٚى ٗاملؤٙد داًاً فٚعٍ اهػسط ـاَ ًـ٘ازد اـٌـظ ًـّ دْٗ
فــسق ب ـ

اهجالثــ ٞاهــيت غؿــٔا يف (اهػــسا٢ع) ٗادد ـ ٟدــدَ اـــاليف يف ٗقــع

اـٌظ دؤٚا  -اهلِص ٗاملعدْ ٗاهغ٘فٗ -ب

غريٓا كنزباع امللاضبٗ ،ذهم

اغرتاط اهبو٘غ ٗاهعقى يف اـٌظ)694(....................................

إلُدزاز اؾٌٚع ؼت سدٙح زفع اهقوٍ دّ اهؿيب ٗدّ اهـٌذِْ٘ .
ِٗٓا بـش٘خ ٗتفسٙعات ُعسقٔا قٌّ فسٗمل :
أ-اذا مل ٙتعوق اـٌظ بنً٘اي اهؿيب ٗاجملِْ٘ ٗمل جيب دؤٌٚـا اغسادـٕ
ًّ اً٘اهلٌا اهيت سؿال دؤٚا ساي اهؿـب ٟأٗ اؾِـْ٘ فـال جيـب دوـٗ ٟهٌٔٚـا
اغسادٕ ًّ اً٘اهـٌٔا فإُ بال ً٘دب ٗال دهٚى كؿ٘ف ٙوـصَ اهـ٘ه ٛبـإغساز
مخــظ ًــاي اهؿــيب أٗ اجملِــْ٘ ٗال دهٚــى جيعــى االغــساز ٗادب ـاً دوــ ٟاهــ٘هٛ
اهػسد ٛبـٌقتكٗ ٟالٙتٕ .

ٗٓلرا ال َٙذب إغسادٕ دو ٟاهؿيب بعـد بو٘غـٕ ٗال دوـ ٟاهــٌذِْ٘ بعـد
افاقتٕ ٗذهم هسفع اهػازمل قوٍ اهتػسٙع دـّ اهؿـيب ٗدـّ اجملِـْ٘ ٗدـدَ ٗقـع
اهـػٌظ يف اً٘اهلٌا اهــٌطتشؿو ٞأٗ اهــٌطتفاد ٝسـاي اهؿـب ٟأٗ اؾِـْ٘ ٗمل
لد دهٚالً باهـػؿ٘ف دو ٟتَػٌٚطـٌٔا ألً٘اهلٌـا اهــٌطتفاد ٝسـاي اهؿـب ٟأٗ
اهـذِْ٘ٗ ،باغتؿاز  :ال دهٚى ٗاقض دو ٟتعوق اـٌظ ٗٗد٘ب اغسادٕ ًّ
ًاي اهؿيب أٗ اهـٌذِْ٘ ،ال قبى اهبو٘غ ٗاهعقى ٗال بعدٖ ُ .عـٍ ًـّ ال ٙػـرتط
اهبو٘غ ٗاهعقى يف تعوق اـٌظ ٗثب٘تٕ ٗٗقعٕ دو ٟاً٘اي اهؿيب أٗ اهــٌذِْ٘
ٙت٘دٕ دو ٕٚاهق٘ي ب٘د٘ب اغساز اه٘ه ٛـٌظ اً٘اهلٌا مبقتك ٟاه٘الٗ ،ٞٙه٘
قؿّـس اهــ٘ه ٛأٗ اًتِــع دــّ االغــساز غــفق ًٞأٗ دؿــٚاُاً أٗ دٔـالً ت٘دــٕ ٗدــ٘ب
االغساز اىل اهؿيب دِد بو٘غٕ ٗاىل اهـٌذِْ٘ دِد افاقتٕ .
بٙ -طتجِ ًّ ٟددَ تعوق اـٌظ بنً٘اي اهؿـيب ٗاجملِـْ٘ َٗٙػـسز دِـٕ :
اً٘اي اهؿيب أٗ اجملِْ٘ املػتوط ٞباؿساَ  -اًـ٘اي غـريٖ  -اذا مل ٙتٌٚـص اؿـساَ
ٗمل ٙعسيف قدزٖ ٗال ؾاسبٕ فإُ ٙتعوق بٕ اـٌظ ٗجيب دوـ ٟاهـ٘ه ٛاهػـسدٛ
اغسادــٕ مبقتكــٗ ٟالٙتــٕ ٗملؿــوشتٕ بوشــاظ كــْ٘ ؽٌــٚظ املــاي املػــتون ؼوـٚالً
ٗتطٔرياً ًّ اؿساَ اهالًتٌٚص ٗكُٕ٘ طسٙقاً غسدٚاً هتصكً ٞٚـاي اهؿـيب ٗ اجملِـْ٘
هٚلْ٘ ضا٢س املاي  -االزبع ٞامخاع بعـد اغـساز اـٌـظ ًـّ املـاي املػـتون -
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ســالالً دوــ ٟاهؿــيب ٗاجملِــْ٘ كٌــا ٗزد يف بعــع) (6زٗاٙــات اؿــالي املػــتون
باؿساَ ِٓ ًّٗ ،ا ٗسٚح كاُت اه٘ال ٞٙدو ٟاهؿـيب ٗدوـ ٟاجملِـْ٘ هسداٙتٌٔـا
ٗاؾــالع ساهلٌــا ٗاً٘اهلٌــا ٙوــصَ اهــ٘هًٗ - ٛــّ بــاب اهوط ـ

بــامل٘ىل دوٚــٕ

ٗاؾالع ًاهٕ -ؽٌٚظ ًاي اهؿيب أٗ اجملِـْ٘ ٗتطٔـريٖ ًـّ اؿـساَ املػـتون بـٕ
ًّ دْٗ اْ ٙقتك ٛسدٙح زفع اهقوٍ دٌِٔا ُفٗ ٛد٘ب اـٌظٗ ،ذهم ألْ
سـدٙح زفــع اهقوـٍ تػــسٙع هطفــُٗ ٛفـ ٛإًتِــاُ ٛدــّ اهؿـيب ٗدــّ اجملِــْ٘ ٗال
ٙقتكٓ ٛرا اهسفع اهوطفُ ٛقٗ ٛد٘ب ؽٌـٚظ اً٘اهلٌـا املػتوطـ ٞبـاؿساَ بـى
ٓ٘ غاليف ًؿوشتٌٔا ٗ ،اهوط

اهتػسٙع ٛظعى اه٘ه ٛهسداً ٞٙاٙؿوض اهؿيب

ٗاجملِْ٘ ٙقتك ٛاهتطٔري ٗاهتصكٙ ٘ٓٗ ،ٞٚتشقق بإغساز اهــػٌظ هٚطٔـس اهبـاقٛ
ٗحيى دو ٟاهؿيب ٗاجملِـْ٘ ً ،كـافاً اىل اْ ٗدـ٘ب تَػٌـٚظ اهــٌاي اهــشالي
اهـ ٌػتون باؿساَ هٚظ سلٌاً غسدٚاً أٗ قاُُ٘اً اهلٚاً ًوقـ ٟدوـ ٟكآـى االُطـاْ
ستٙ ٟسفع توطفاً ٗاًتِاُاً  ،بى هـٌا كاْ اهتػٌٚظ طسٙقاً اىل تطٔري املاي ٗتصكٚتٕ
ٗؼوٚى اهباق ٛكاْ تؿسفاً هؿاهـض اهـٌ٘هٍ ٟدوٙ ٕٚت٘الٖ اهقا ٍ٢غسداً دو ٟاً٘اهٕ
ال هـصَ اهؿـيب بعـد اهبوـ٘غ ٗاهــٌذِْ٘ بعـد
ٗ ،اذا قؿّ س أٗ تسن دؿـٚاُ ًا أٗ دٔـ ً
االفاق ٞأْ ُٙػسداٖ هٚشىّ هلٌا اهباق. ٛ

دـ -اذا ادتٌع اهبو٘غ ٗاهعقـى يف غـػـ تعوـق اـٌـظ بنً٘اهـٕ املغًِ٘ـ ٞطـساً -
إال ًا إضتجا كاملٔس ٗاملرياخ اهـٌشتطبٗٗ -دب دو ٕٚاغساز اـٌـظ ٗاداؤٖ
اىل اه٘ه ٛاهػسد ٛسطب – ٞاهــٌذتٔد اهعـدي  -أٗ ًطـتشق ٛاـٌـظ ً ،ـّ دْٗ فـسق

بـ

اهسدــى ٗب ـ

اه ــٌسأٗ ٝال ب ـ

اهـٌطؤٗي دّ ُفق ٞدٚاهٕ ٗب

اهػــاب ٗاهعذــ٘ش ٗال ب ـ

اه ــٌتصٗز ًٌِٔ ـا

اهـٌطوق ٗغري اهـٌتصٗز  ،فاذا كاْ اهبـاه اهعاقـى اًـسأٝ

ً -تصٗدـ ٞكاُــت أَ غـري ًتصٗدــ ، ٞغـاب ٞكاُــت أَ دذـ٘شاً ٗ -دــب دؤٚـا تَػٌــٚظ

ًاهلا املطتفاد ًّ ًعدْ أٗ د٘ٓس ٝأٗ كِص تُػسدٕ أٗ ثٌَس أٗ شزمل أٗ ازبـاع أٗ ادـ٘ز
( )6اه٘ضا٢ى  :ز : 4ب ًّ 60اب٘اب ًا جيب ف ٕٚاـٌظ  :ع. 6

اً٘اي اهؿيب ٗاجملِْ٘ املػتوط ٞباؿساَ )694(.................................

غٚاط ٞأٗ ُطاد ٞأٗ غصي تلطـبٔا ٗفاقـت االزبـاع ٗاهف٘ا٢ـد دـّ ًؤُتٔـا ،أٜ
ساهلا ساي اهسدى يف االسلاَ املتقدً ٞمبقتك ٟقادد ٝاالغرتان يف االسلاَ .
ٗقد تلسز ًِّا اْ املداز ٗاالدتباز يف مخظ اهف٘ا٢د ٗاالزباع اهفاقـو ٞدـّ
ًؤُ ٞاملعاؽ باهؿسيف اهفعو ٛيف املؤُٗ ٞيف استٚادات امللو

يف ًعاغٕ ٗدٚاهـٕ

ًّ دْٗ اضـسايف دوـً ٟـا ضـبق تفؿـٚوٕ ٗ ،املقؿـ٘د ِٓـا بٚـاْ اضـت٘ا ١اهسدـى
ٗاه ــٌسأ ٝاهبــاهغ

اهعــاقو

ٗدــدَ اغتؿاؾــٔا باهسدــى أٗ بــسب اهعا٢وــ ٞهعــدَ

امل٘دب هالغتؿاف ،بى ٘ٙدد دِدُا دهٚى قطع ٛدو ٟاالضت٘ا ٘ٓٗ ١اهتطـامل
اهفقٔا ٛ٢االزتلاش ٜدو ٟاغرتان اهسدـاي ٗاهِطـا ١يف االسلـاَ اهػـسدً ٞٚـامل
ٙقــٍ دهٚــى غــاف دوــ ٟاغتؿــاف اســدٌٓا بػــً ١ٛــّ االسلــاَ اهػــسد- ٞٚ
اهتلوٚف ٞٚأٗ اه٘قع. - ٞٚ
د -اذا ادتٌع اهبو٘غ ٗاهعقى يف غػـ  -زدـالً أٗ اًـسأ -ٝتعوـق اـٌـظ
بنً٘اهٕ املغًِ٘ - ٞدو ٟاغتاليف اُ٘ادٔا  ًّ -دْٗ فسق ب

اضـتقاله ٞٚامللوـ

يف اهتؿــسيف املعــاًوٗ ٛؼؿــٚى املــاي املغِــَ٘  -اهلِــص أٗ املعــدْ أٗ اهغــ٘ف أٗ
اهفا٢دٗ -ٝب

اغرتاكٕ ًع غريٖ يف ؼؿٚى االً٘اي ٗغٌِٔا فاُـٕ ٙتعوـق اـٌـظ

عؿتٕ ًـّ املـاي املغِـَ٘ ٗاملطـتفاد ٗٙوصًـٕ اغسادـٕ ثـٍ اداؤٖ اىل اهـ٘ه ٛاهفقٚـٕ
اهعدي أٗ اىل أزبابٕ ًٗطتشقٗ . ٕٚال ٙكسّٖ االغـرتان يف االغتِـاَ أٗ االضـتفادٝ
ًــع غــريٖ  ،بــى ال ٙكــسٖ االغــرتان ًــع ًــّ ال ُٙػٌــظ اً٘اهــٕ  -الدتقــاد دــدَ
ٗد٘بــٕ كاملػــاه

يف املــرٓب تقؿــري ًا أٗ قؿــ٘زاً  ،أٗ هعؿــٚإُ ٗدــدَ ًباالتــٕ

بنسلاَ دًٗ ِٕٙرٓبٕ ٗ ،ال ٙوشقٕ ٗشزُ دٌى غسٙلٕ ٗدؿٚإُ ُٗٙذص ٕٙاْ ٙعٌى
بـٌقتك ٟدٙاُتٕ ٗاميإُ ٗٗالٙتٕ ألٓى بٚت اهِبـُ٘ٙٗ )S( ٝػـسز مخـظ سؿـتٕ
ًّ االزباع ٗاهف٘ا٢د أٗ ًّ اُ٘امل اهغِا. ٍ٢

ٗٓلرا ه٘ كاْ امللو

 -غـاباً كـاْ اَ غـاب ٞاَ دذـ٘شاً ٙ -عـٚؼ يف كِـ

غريٖ -ابٚـٕ أٗ اًـٕ أٗ اغٚـٕ أٗ دٌـٕ أٗ تعـٚؼ اهــٌسأ ٝيف كِـ

شٗدٔـا أٗ بٚـت
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اهصٗدٗ - ٞٚقد ٙػرتن ٓرا أٗ ذان ًع املِفق أٗ املعٚى يف املؿسيف ٗٙبري بعكـاً
ًّ ٗازداتٕ ٗف٘ا٢دٖ ٗقد ٙعتٌد ٓرا أٗ ذان يف ًؤُتٕ ًٗؿـسٗفاتٕ يف استٚاداتـٕ
اهعاد ٞٙاملتعازف ٞدو ٟاسدٍٓ ٗقد ٙقؿس بعع يف اهعٚو٘ه ٞأٗ االُفاق دو ٟغريٖ
فٚشتــاز يف ًؤُتــٕ ٗقــد تنتٚــٕ أٗ تنتٔٚــا ٓدٙــ ٞأٗ فا٢ــد ٝكطــب ٞٚكــند٘ز غٚاطــ ٞأٗ
ُطاد ٞأٗ غصي أٗ م٘ٓا فٚقكًِٔ ٛا استٚاداتـٕ أٗ ًؿـازفٕ أٗ ًؿـازفٔا اهـيت
ؽـ بٕ أٗ بٔا أٗ مل ٙبرهلا املِفـق أٗ املعٚـى ثـٍ ٙصٙـد ٗٙفكـى فٚذـب ؽٌـٚظ
اهفاقى دّ املؤُ ًّ ٞاهف٘ا٢د ٗاالزباع ٗاالد٘ز .
ٗال ٙكسّ بـاملؤًّ اهــٌعتقد هو٘الٙـ ٞاهععٌـ ٟألٓـى بٚـت اهِبـ٘( ٝضـالَ اهلل
دو )ٍٔٚاالُتف امل أٗ االغـرتان يف اهؿـسيف أٗ اهعٌـى اهلطـيب ًـع أًـ٘اي ًـّ ال
ُٙػٌظ  -ادتقاداً باطالً أٗ دؿٚاُاً آثـٌاً ُٙٗ -ذصٙـٕ اداؤٖ ٗادبَـٕ أدـا ؽٌـٚظ
اهفاقى ًّ ف٘ا٢دٖ ٗازباسٕٓٗ ،لرا ه٘ قدز هلٌا اهـشؿ٘ي دو ٟكِص أٗ ًعدْ
أٗ د٘ٓس ٝباهغ٘ف ٗدب دو ٟكى ٗاسد ًٌِٔا تَػٌٚظ سؿتٕ ف٘زاً ًّ دْٗ
اُتعاز شًاْ أٗ ًؤُ ٞداَ  .ثٍ ٙقع اهلالَ يف اهِقط ٞاهجاهج: ٞ

إشرتاط الـنلك يف تعلق اخلنس بـناله :
ٙػرتط يف ٗد٘ب اهـػٌظ ٗتـعوقٕ باألً٘اي اْ ٙلْ٘ املاي ًولاً هوٌلوـ
هتؿدق االفادٗ ٝاالضتفاد ٝاهيت دعوت ً٘ق٘داً يف ادهٗ ٞدـ٘ب اـٌـظ فـاْ
سٚج ٞٚاملوم دًٔ ٞطتبطِ ٞيف ًفَٔ٘ االفـادًٗ ٝفادٓـا ،كٌـا ال ٙتشؿـى املفٔـَ٘
غازداً اال ًع ؼقق املوم اذ ًّ دُٕٗ ال تؿدق االضتفاد ٝدسفاً كٌا ال ٙؿـدق
اهغــٍِ ٗاهفــ٘ش بــاهلِص ٗاملعــدْ ٗدــ٘ٓس ٝاهغــ٘ف ٗم٘ٓــا ٗ .باغتؿــاز  :تعوــق
اـٌظ ًت٘ق

دو ٟسؿ٘ي املوم هوٌلو

 ًّٗ ،دُٕٗ ال تعوق هوػٌظ :

ال  :ألْ اهـٌوم ًطتبطّ يف ًفَٔ٘ (االفاد. )ٝ
أٗ ً

ثاُٚاً  :ألْ املستلصات اهفقٔ ٞٚدو ٟاغرتاط ًوم املطتفاد أٗ املغَِ٘ يف تعوق
اهـػٌظ باهـٌاي .
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ٗٓلـرا ٙػـرتط يف ٗدـ٘ب اـٌــظ ٗتعوقـٕ باملـاي املغِـَ٘ أٗ املطــتفاد  :أْ
ٙلْ٘ ًاهلٕ اُطاُاً ًعِٚاً  -فسداً ًلوفاً أٗ أفساداً ًّ امللوف

ًػرتك

يف دٌوٞٚ

ػاز ٞٙأٗ إضتجٌاز ٞٙتدزّ دو ٍٔٚباهسبض ٗاهفا٢د ، ٝفٚػسز دّ ً٘قـ٘مل اهــشلٍ
ًَٗشى اإلهصاَ ً :ا اذا كاْ ًوـم اهــٌاي دا٢ـداً اىل دٔـً ٞعِ٘ٙـً ٞاهلـٓٗ -ٞـٛ
هٚطت ًلوفاً غسداً -كاألً٘اي اهـٌطتجٌسٗ ٝاهعقازات اهـٌطتندسَُٗ ٝشٌ٘ٓا ًّ
االً٘اي اهـٌ٘ق٘ف ٞدوً ٟطذد داًع أٗ سط ِٞٚٚأٗ االً٘اي املبرٗه ٞهلـا تربدـاً،
فاْ املطذد ٗاؿطٗ ِٞٚٚمٌ٘ٓا دًٔ ٞعًِ٘ ٞٙاهل ٞهـٌا ٙسدُٓا ًّ أً٘اي هلِٕ ال
تلوٚ

دو ٟمجاد أٗ ًّ ٓ٘ ًت٘ه ٛأًس اؾٌاد .

ٗٓى كرهم اهـٌؤضطات اـري ٞٙاهيت تَذٌع االً٘اي هألٙتاَ أٗ اهفقـسا ١أٗ
املسق ٟأٗ املع٘ق

أٗ اهعادص ّٙكبـاز اهطـّ ٗت٘شدٔـا دوـ ٍٔٚسٚـح اْ ٓـرٖ

االً٘اي تع٘د اىل فٌ٘د ٞبػـسً ٞٙعُِ٘ـ ٞبعِـ٘اْ ٗميوـم اهِـ٘مل املـاي ٗال ٌَٙولـٕ
غػـ ًع

ًٍِٔٗ ،اه٘ه ٛاهـٌػسيف دو ٟاملؤضطـ ٞأٗ اؾٌعٚـ ٞاـريٙـٙ ٞتـ٘ىل

اهت٘شٙع ٗ :قبوٕ اهـٌاهم هوٌاي ٓ٘ اهِ٘مل أٗ اهلٚنٗ ٝبعد اهت٘شٙع ٗاه٘ؾ٘ي هـــٚد
اهػـػــ اهـٌع

 -اهٚت ٍٚأٗ اهفقري أٗ اهعادص ٙ -ـٌوم اهػػـ املع

ٗفٔٚا البد ًّ اهتفؿٚى ب

ُ٘د

.

ًّ االً٘اي -:

أً -ا اذا كاْ املاي يف ؾِدٗق اؾٌع ٞٚاـريً ٞٙـّ االمخـاع أٗ اهصكـ٘ات
فقد تقدَ تفؿٚى املقاي يف تعوق اـٌظ بٌٔا أٗ ددَ تعوقٕ  ٘ٓٗ ،قى اـاليف
ٗاملػتاز ددَ تعوق ا ـٌظ دوـ ٟاالقـسب ٗفٚـٕ تفؿـٚى بٚـاْ ٗاضـتدالي ِٙبغـٛ
ًسادعتٕ .

بً -ا اذا كاْ املاي يف ؾِدٗق اهـٌؤضط ٞاهـػري ًّ ٞٙاهتربدات اهــػريٞٙ
ٗاهؿدقات اهعًٌ٘ -ٞٚال ًّ اـٌظ ٗال ًّ شكا ٝاملـاي ٗال ًـّ شكـا ٝاهفطـس-ٝ
فاهعآس إُ ال ٙت٘دـٕ اهٚـٕ سلـٍ اهتػٌـٚظ هعـدَ ٗدـ٘د ًاهـم ًعـ

هـٕ ستـٟ

ٙت٘دٕ اه ٕٚغطاب اهتػٌٚظ ٗال ٙوصَ اه٘ه ٛاملػسيف دو ٟاملاي ؽٌٚظ اهفا٢ع
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بى ٗادبٕ املؤتٌَّ دو ٘ٓ ٕٚاهتؿـد ٜإلٙؿـاهٕ اىل ًطـتشقٗ ،ٕٚبعـد ٗؾـ٘هٕ اىل
ًطتشـقٌَٙ ٕٚولٕ ٗٙوصًٕ تَػٌٚظ ًا ٙفٚع دّ ًؤُ ٞضِتٕ كطا٢س امللوف

.

ُعٍ ال ٙبعد د٘اش تٌِٓ ٞٚرا اهـٌاي اهــٌذتٌع يف اهؿـِدٗق ٗاهفـا٢ع دـّ
اؿادــ ٞاهفعوٚــ ٞالضــتٌساز اهــدفع ٗقوــ ٞاهــٌطتشق فٚطــتجٌس هــٌؿوش ٞأؾــشابٕ
 اهـ ــٌُتربمل هلـــًٍ -ـــع أغـــر ُطـــبً ٞـــّ اهـــسبض هوعاًـــى سطـــب املتعـــازيف يفاهــٌكازبات أًجاهلــا ًــّ سٚــح ؼدٙــد اهِطــبٗ ٞسؿـــ اهــسبض بـ
االً٘اي ٗب

اهعاًو

املكازب

اؾــشاب

.

ٓرا تٌَاَ ًـا ازدُـا بٚاُـٕ بوشـاظ اهبشـح االٗي اهــٌستبن باغـرتاط اهلٌـاي
ٗاهـٌوم يف تعوق اـٌظ  .ثٍ ٙقع اهلالَ يف اهبشح اهجاُ ٛاهـٌستبن بـ :
دفع الـخنس ومصارفه :
ٗٓرٖ دٔ ًٌٞٔ ٞيف بـش٘خ اـٌـظ ٗأسلاًـٕ  ،ترتتـب دوـ ٟاالُتٔـاً ١ـّ
َتشقٚق اهبش٘خ ٗاالسلاَ اهطـابق ٞاهــٌستبط ٞبتعوـق اـٌـظ بــٌ٘ازدٖ اهــٌاهٞٚ
ٗٗد٘ب إغسادٕ ًِٔا  ،فاذا ٗدب إغسادٕ ٗأغسدٕ امللوـ

دـا ١اهبشـح يف

سلٍ دفعٕ ألزبابٕ ٗؾسفٕ دوً ٟطتشقٙٗ ،ٕٚقع اهلالَ تفؿٚالً س٘هٕ يف ُقاط:
فورية دفع اخلنس وتعبديته :
ال زٙب يف سسًـ ٞاالٌٓـاي أٗ اهتطـاًض يف أدا ١اـٌـظ بـى سسًـ ٞكـى ًـا
٘ٙدــب تــنغري اٙؿــاهٕ هـــٌطتشقٕ ًــّ دْٗ دــرز ًػــسٗمل فاُــٕ ًؿــداق ســبظ
اهـشق٘ق اهـٌتطامل دو ٟتَشسٙــٌٕ ٗكُ٘ـٕ كـبريٓٗ ، ًٝـى َٙذـب اداؤٖ فـ٘زاً دِـد
َتشقق ضببٕ  .أًا ًـع ٗدـ٘د دـرزُ هوتـنغري كطوـب اهــٌطتشق إٙـاٖ أٗ زدـا١
إٙؿاهٕ هوفق ٕٚفال زٙب يف د٘اش اهتنغري ٗددَ ٗد٘ب املطـازدٗ ،ٞاهلـالَ ِٓـا
يف هصَٗ اهف٘زً ٞٙع اُتفا ١اهعرز ٗددَ ؼقق اهتٔاْٗ أٗ االٌٓاي يف االدا. ١
ٙبدٗ ًّ اضتاذُا اهـٌشقق (قدٖ) ددَ اهف٘زً ٞٙامل ٙوصَ اهتٔاْٗ ٗاهتطاًض
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هعــدَ اهــدهٚى دوــٗ ٟد٘بٔــاٙٗ ،بــدٗ ًــّ اهطــٚد اؿل(ٍٚقــدٖ) ) (6أْ اهف٘زٙــٞ
تـقتكٔٚا قادد ٝاهطـوطِٗ ،ٞت٘قـٚشٕ  :اْ مخـظ املعـدْ ٗاهلِـص ٗمٌ٘ٓـا ٓـ٘
ًاي ًـٌو٘ن ألزبابٕ ٍٗٓ ًطوطْ٘ دوًُ ٕٚشتادْ٘ هٕ ًطـاهبْ٘ بـٕ ٗجيـب دوـٟ
امللو

باـٌظ اٙؿاهٕ اه ٍٔٚبعد اغسادٕ ٗحيـسَ دوٚـٕ ًـِعٍٔ ٗسسًـأٍُ ًِـٕ

كطا٢س اً٘اي اهغري ٗٓرا سلٍ غسد ٛثابت ًّ أٗي تعوق اـٌظ مباي امللو
ٗٙطتٌس ستٙ ٟتشقق االداٗ ١اهدفع غازداً ٓٗ ،ـرا اهجبـ٘ت ًـّ أٗي االًـس ٓـ٘
اهف٘ز ٞٙاه٘ادبٓٗ ، ٞرا غا ٞٙت٘قٚض اهـٌطوب .
ٗٙسد دو: ٕٚاْ اقتكا( ١قادـد ٝاهطـوطِ )ٞاهف٘زٙـ ٞبٔـرا اهت٘قـٚض ًــٌِ٘مل،
ألُٕ ٙتطوب اسساش اهـٌاهل ٞٚاهػػؿـ ٞٚهوـٔامشَُٗ ٛشـٖ٘ ًـّ ازبـاب اـٌـظ،
ٗٓــرا ًـــٌا مل ٙــِٔع دوٚــٕ دهٚــى ٗاقــض ُ ،عــٍ ميلــّ أْ ٙــدد ٛأس ـدٌ املولٚــٞ
دد ٟكْ٘ اهلامشْ٘ٚ
اهِ٘د ٞٚإذ اهلامش ْ٘ٚدٔ ٞدًًٌ٘ ٞٚاهلٗ ٞال ٌُٙلّ أْ ّ ُٙ
ًاهلــاً هوػٌــظ بػػؿــٕ ستــ ٟبعــد تطــوٗ ٌٕٚاضــتالًٕ سطــبٌا تقــدَ فوــٚظ
اهلامشً ٛاهلا بػػؿٕ ستٙ ٟتطون دوً ٟاهٕ ٗتجبت اهف٘ز. ٞٙ
ثٍ يف ٓرٖ اهفسٙك ٞاملاه ٞٚاملقدض ٞدٔ ٛٓ ًٌٞٔ ٞدٔ ٞتعبـدٙتٔا إذ اـٌـظ
كاهصكا ٝفسٙكً ٞاه ٞٚدباد ٞٙتتقَ٘ بقؿد اهتقسب اىل اهلل بإغسادٔا ٗدفعٔـا أٜ
افرتقٔا اهلل دو ٟدبـادٖ بِشـ٘ تعبـدُ ٜعـري فسٙكـ ٞاهؿـالٗ ٝاهؿـٚاَ ٗاؿـر ،
ٗهٚظ ُعري زد اهتشٗ ٞٚتطٔري اهبدْ ٗاهج٘ب ًّ اـبح ٓٗ ،را ًستلص قطع ٛيف
اذٓــاْ اهفقٔــا( ١زض) بــى ٗاملتػــسد ٞاالتقٚـآٗ ١ــ٘ ً٘قــع اهتطــامل اهفتــ٘اٛ٢
اهػفٔٗ ٛفس ٠اهطري اهعٌو ٛب

اهـٌتػسد. ٞ

ٗاهقدز املتٚقّ ًّ اإلمجامل االزتلاش ٜاهقطعٓ ٛـ٘ قؿـد اهتقـسب باهعٌـى
اىل اهلل ٗسطب  ،أٗ قؿد اًتجـاي االًـس باهفسٙكـ ٞاهــٌقدض ٞأٗ أدا ١اه٘ادـب
(ً )6طتٌطم اهعسٗ ٝاه٘ثق ٟزً + 204: 4طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق ٟكتاب اـٌظ ..2 99-

(....................................................)666فقٕ اـٌظ ٗاالُفاي

اهػسد ٛاالهل ، ٛفالبد يف ًقاَ اًتجاي االًس امل٘ه٘ ٜباهتػٌٚظ أٗ دِـد اهـدفع
اىل املطتشق أٗ اىل اه٘ه ٛاهػسد ٛسطب - ٞاهفق ٕٚاهعدي ً -ـّ اْ ٙقؿـد ٗدـٕ
اهلل ٗٙتقسب باهعٌى اه ٕٚباًتجاي أًسٖ .

ٗٙلف ٛاهقؿد االزتلاشٗ ٜاهداد ٛاهباطا املطتقس ٗاملطتٚقغ بطسد ٞسـ
اهتِب ٕٚأٗ االُتباٖ عٚح هـ٘ ضُــ٣ى ً :ـاذا تفعـى ،ألدـاب ًـّ دْٗ تـسدد  :أدفـع
اـٌظ اهر ٜفسقٕ اهلل دوٗ ّٛاتقسب اه ٕٚضبشإُ بدفعٕ ٓ .را كوٕ بوشاظ دفع
اهـٌؤًّ اـٌظ اه٘ادب دوٗ ٕٚاهـٌوق ٟدو ٟدٔدتٕ كطا٢س اهفسا٢ع اهتعبد. ٞٙ
ٗٓى ٙوصَ اهرً ٛاهر ٜاغرت ٠أزقاً ًّ ًطـوٍ أْ ٙقؿـد اهتقـسب اىل اهلل
ضبشإُ بدفع مخظ ازقٕ اهيت اغرتآا ًّ ًطوٍ اهعآس ددًٕ فإُ ال دهٚى
دو ٟتعبد ٞٙاـٌـظ اه٘ادـب دوـ ٟاهـرً ٛستـ ٟاذا كـاْ ًؤًِـ ًا بـاهلل ضـبشإُ
بِش٘ امياْ أٗ كاْ ٙتنت ًِٕ ٟاهتقسب ضبشإُ اهٚـٕ فكـالً دٌـا اذا كـاْ كـافساً بـٕ
داسداً هسب٘بٚتٕ ًِتطباً اىل د ّٙمساٗ ٜبنقع

إُتطاب ًوتصًاً بػسا٢ن اهرًـٞ

هغسض اهِذاٗ ٝاهطالًٗ . ٞبتعبري آغس  :إُ قد ثبت باهدهٚى املعترب اْ اهرً ٛاذا
اغرت ٠ازقاً ًّ ًطوٍ طدوٚـٕ اـٌـظص ) (6أً ٜفسٗقـاً دوٚـٕ اـٌـظ ٗادبـاً
دوٗ ، ٕٚاهعآس اْ ٓرا اـٌظ هٚظ ًّ قبٚى مخـظ اهغِـا ٍ٢كاهفا٢ـدٗ ٝاهلِـص
ٗمٌ٘ٓا ًـٌا جيب اداؤٖ كفسٙكً ٞقدض ٞبى ٓ ًّ ٛقبٚى اهكـسٙب ٞاهــشلً٘ٞٚ
املاه ٞٚأٗ ٓ ٛاقسب اهٔٚا فسقت هبعع االٓدايف االضالًٗ ٞٚاملؿاهـض اهعًٌ٘ٞٚ
ُعري ًِع ت٘ضع غري املطوٍ يف ازض االضـالَ ٗ ،اهكـسٙبً ٞفسٗقـ ٞتـؤدً ٠ـّ
دْٗ ت٘ق

دو ٟقؿد اهتقسب بدفعٔا بـى ٓـ ٛاهـصاَ ًَشـع ٙ ،لفِٚـا استٌـاي

ٓرا االًس ًاُعاً دّ اثبات تعبد ٞٙمخظ االزض اهيت اغرتآا اهرًً ًّ ٛطوٍ سٚـح
اْ دٌد ٝاهدهٚى دو ٟتعبدٙـ ٞاـٌـظ ٓـ٘ االمجـامل ٗ اهتطـامل االزتلـاشٓٗ ٜـ٘ دهٚـى
هيب ٙؤغر ًِٕ باهقدز املتٚقّ ٗٓ٘ غري مخظ ازض اهرً. ٛ
( )6اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 4اب٘اب ًاجيب ف ٕٚاـٌظ .
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ٓرا دهٚوِا دو ٟددَ هصَٗ قؿد اهقسب ٞدو ٟاهـرًٗ ، ٛقـد ٙطـتدي )(22دوٚـٕ
بإطالق دهٚى ٗد٘ب اـٌظ دو ٟاهرً ٛاذا اغرت ٠أزقاً ًّ ًطوٍ  ،قـاي يف
اؾـ٘آس ٗ( :ال ُ ٚـ ٞدوـ ٟاهـرً ٛقطعـ ًا بــى ٗال دوـ ٟغـريٖ سـ

االغـر ٗاهــدفع

إلطالق اهدهٚى) ثٍ ُقى دّ اهػٔٚد ّٙيف اهدزٗع ٗاملطاهم فتٚآٌـا بإٙــذاب
اهِ ٞٚاهقسٙب ٞدوـ ٟاؿـاكٍ اهػـسد ٛأٗ ًـّ ٙتـ٘ىل االغـر ٗاهـدفع  ،ال أْ تلـْ٘
اهِ ٞٚدّ اهرً ٛاهباذي هوػٌظ .
ٗف : ٕٚإُ ال اغلاي يف سذ ٞٚاهقطع دو ًّ ٟقطع بعدَ هصَٗ اهِٚـ ٞاهقسٙبـٞ
دو ٟاهرً ٛاضتفاد ًّ ٝاطالق دهٚى مخظ أزض اهرً ، ٛهلّ اهعـآس دـدَ
دــدٗ ٠إطــالق غــربٖ يف ت٘هٚــد اهقطــع بــرهم  ،فــاْ االطــالق بــدٗ ٜال ٙعٔــس
اُعقادٖ ٗازادتٕ دداً هعدَ كـْ٘ املـ٘ىل ( )يف ًقـاَ بٚـاْ دـدَ ادتبـاز قؿـد
اهقسب ٞيف مخظ ازض اهـرً ٛستـٙ ٟطـتعٔس ًـّ االطـالق اهبٚـاُ ٛأٗ املقـاً:ٛ
ددَ االهصاَ باهقؿد اهقسب ، ٛقاي( :)طأٙـٌا ذً ٛاغرتً ًّ ٠طـوٍ ازقـاً
فاْ دو ٕٚاـٌظص ٗهٚظ ف ٕٚاغاز ٝأٗ اغعاز بعدَ هصَٗ قؿد اهقسبـٗ ، ٞهـٚظ
يف ًقاَ بٚاْ ذهم ٗال ٙت٘قع ستٙ ٟطتلػ

ًّ ددَ اهركس أٗ ًـّ اهطـل٘ت :

ددَ إزاد ٝاهِٚـٗ ، ٞهـ٘ أًلـّ قبـ٘ي ٓـرا االضـتدالي ألًلـّ االضـتدالي بــٌجوٕ
-بإطالق دهٚى اـٌظ -يف املعدْ ٗاهلِص ٗاالزباع ٗٙطتلػ

ًّ ددَ اهركس

أٗ ًّ اهطل٘ت  :ددَ ادتباز اهِ ٞٚاهقسٙب ًّ ٞاملؤًّ املتؿد ٜهتػٌٚظ اً٘اهـٕ
سٚح اْ أدهتٔا ًطوق ٞباهِعس اهبـدٗٗ ، ٜال ٌُٙلـّ قب٘هـٕ دصًـاً ه٘قـ٘ع اُـٕ ال
ٙؿوض ددَ اهركس كاغفاً دّ االطالق اهبٚاُ ٛـرب اـٌظ ٗال ٙؿوض اهطل٘ت
دٌا ٓ٘ غازز ًا ٙقؿد بٚإُ كاغفاً دّ االطالق اهـٌقاً ٛهِؿ٘ف اـٌظ .
ٗاهـٌتشـؿى ٗق٘ع ددَ هصَٗ قؿد اهقسب ٞيف دفع اهرً ٛمخظ األزض
( )22اؾ٘آس  :ز. 44 : 64
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اهيت اغرتآا ًّ ًطوٍ فٚذص ٜاغرٖ ًِٕ ًّ دْٗ تقسبٕ اىل اهلل بفعوـٕ بـى ٗهـ٘
قٔساً دو ٕٚاذا كاُت ٙد اهفقً ٕٚبط٘طُ ٞافرٗ ٝاقتكت اهـٌؿوش ٞاهد ِٞٚٙذهم .
ٗال ٙوصَ تؿد ٜاهفق ٕٚهقؿد اهقسب ٞالس

االغر ًّ اهرًٗ ٛالس

اهدفع

اىل املطتشق  ،غالفاً ملا سلاٖ يف اؾ٘آس دّ اهـدزٗع ٗاملطـاهم  ،فـاْ ٗالٙـٞ
اهفق ٕٚتقتك ٛد٘اش االغر ًٗػسٗدٚتٕ ٗ ،ال تقتك ٛهصَٗ قؿد اهتقسب ال دّ
اهرًٗ ٛال دّ ُفطٕ هعدَ اهدهٚى دو ٟهصًٕٗ أٗ دوٗ ٟكاهتٕ غـسداً دـّ اهـرًٛ
اهدافع ه ِٜ٘ٚاهقسب ٞدّ اهرًٗ ،ٛهعدَ اقتكاٗ ١ال ٞٙاهفق -ٕٚاهعاً ٞه٘ قٚى بٔا،
أٗ اؿطب ٞٚدو ٟاملػتاز -قؿد اهقسب ٞبِفطٕ دّ ُفطـٕ ألدـى اغـر اـٌـظ ًـّ
اهرً ٛأٗ هدفعٕ اىل ًطتشقٗ ٕٚؾسفٕ اه. ٍٔٚ
ثٍ ٙقع اهلالَ يف ُقط ٞثاُ ٞٚدّ :

عائدية الـخنس :
اهـٌػٔ٘ز ب

فقٔاِ٢ا اهـٌتنغس( ّٙقـدٍٓ) دـ٘د ُؿـ

ٗد٘د ُؿفٕ االغس اىل اهلامشٚ

اـٌـظ اىل االًـاَ

ٗاغتٔس ب ٍِٔٚتقط ٍٚاـٌـظ اىل ضـت ٞضـٔاَ

ٓ ٛدو ٟطبق اهعِاٗ ّٙاهطت ٞاملِؿ٘ؾ ٞيف آٙـ ٞاـٌـظ ٗ ،تعـازيف يف اهعؿـ٘ز
املتــنغس ٝتطــٌ ٞٚضــٔاَ اهلل ٗزضــ٘هٕ ٗذ ٜاهقسبــ ٟبطــٍٔ االًــاَ ٗتطــٌ ٞٚضــٔاَ
اهٚتاًٗ ٟاملطاك

ٗابِا ١اهطـبٚى بطـٍٔ اهطـاد ٝبِشـ٘ ٙعتـربٍُٗٔ ًـالن اـٌـظ

مبولُ٘ ٞٚدًَ ٞٚػؿ٘ؾًٗ ، ٞتقدً٘ فقٔاِ٢ا بعع دبازاتٍٔ ت٘افـق ٓـرا االًـس ،
ٗمل ٙعسيف ؼقٚقاً ً٘افقتٍٔ دوـً ٟـا ٓـ٘ ًػـٔ٘ز اهــٌتنغس ّٙعٚـح ٙتػـلى أٗ
ِٙعقد إمجامل دو ٟذهم .

ٗاهرُ ٜطت٘قشٕ ًّ اهسٗاٙات اهؿشٚشٗ ٞمنٚـى اهٚـٕ أٗ متٌوـٕ ق٘ٙـاً  -يف

األقى ٘ٓ -كْ٘ اـٌظ بتٌإً ه٘ه ٛاالًس غسداً أٙ ٜع٘د هسض٘ي اهلل ( )Sيف
سٚاتـٕ ثــٍ ألٗؾــٚا ٕ٢أٌ٢ــ ٞاهلــد - ٠كـى اًــاَ يف دؿــس اًاًتــٕ ٗشًــّ ٗالٙتــٕ -
ٗأْ اهـػٌظ سق اه٘الٗ ٞٙاالًاًًٗ ٞوم اهـٌِؿب اهسفٚع ٙـكعٕ اه٘ه ٛسـٚح
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ٙػا ًّ ١اهـٌؿازيف اهجالث ٞاألغري ٝيف آ ٞٙاـٌظ ٗغريٍٓ ًّ اهـٌؿازيفٗ ،يف
دؿس اهغٚب ٞقد ف٘ض االًس اىل اجملتٔد اهعديٗ -ه ٛاالًس سطب. - ٞ
ٗقــد اضــتدي ه ــٌػٔ٘ز اه ــٌتنغس ّٙبعــآس آٙــ ٞاه ــػٌظ ٗب ــٌذٌ٘دً ٞــّ
اهسٗاٙات إدد ٛت٘اتسٓاِٙٗ ،بغ ٛتفؿٚى اهق٘ي فٌٔٚا :
أ -أًــا ا ٙــ ٞاهػــسٙف ٞاهــيت دعوــت اـٌــظ هوعِــاٗ ّٙاهطــت : ٞفــاْ اهتصًِــا
 ٗٓ٘ اهـشق -ظٔ٘زٓا يف دعى اـٌظ هلى ًا غٍِ االُطـاْ ٗاضـتفادٖ ٗفـاشبٕ ٗاؾابٕ ًّ املاي اال ًا غسز بدهٚى غاف ،ثٍ اهتصًِا بلْ٘ اـٌـظ ظٌٚـع
ًــ٘ازدٖ ًول ـاً هلــؤالٙٗ ١لــْ٘ هلــى ٗاســد ضــٌٔاً فٚــٕ فٚــتٍ االضــتدالي با ٙــٞ
هوٌػٔ٘زٗ ٝاْ مل ُوتصَ ذهم أٗ إهتصًِـا ظٔ٘زٓـا يف غٌِٚـ ٞداز اؿـسب غاؾـٞ
فــٌٚلّ تعٌــ ٍٚاؿلــٍ هبقٚــ ٞاملــ٘ازد بربكــ ٞاالطــالق املقــاً ٛهسٗاٙــات ؽٌــٚظ
املـ٘ازد االغـس ٠غـري اهغٌِٚــ ٞبوشـاظ ضـل٘تٔا دــّ بٚـاْ املؿـسيف فِٚلػـ
ًؿسفٕ ٓ٘ ًؿسيف غِ ٌٞٚاؿسب اه٘ازد يف اهِـ اهقسآُ ٛاهػسٙ

اْ

.

بٗ -أًـا االغبـاز اهػـسٙف ٞاهـيت اددـ ٛت٘اتسٓـا فٔـ ٛقـعٚف ٞاهطـِد قوٚوـٞ
اهعدد ميلّ اْ تلْ٘ ًطتفٚكٗ ٞميتِع كُ٘ٔـا ًتـ٘اتس - ٝهفعـاً أٗ ًعِـُ ، - ٟعـٍ
ميلّ تنٗٙى املساد بنُٔا ًت٘اتس ٝامجاالً سٚـح ٙقطـع أٗ ٙطٌـنْ بؿـدٗز بعكـٔا
دّ املعؿَ٘ ( - )كٌا ادد ٟاضـتاذُا احملقق(قـدٖ)ٗغري ًـا ؾـِع تؿـشٚشاً
هدد٘آٍ ت٘اتسٓا ٗ -اهقطع ٗاالطٌِ٣اْ سذ ٞدوٗ ٟاددٖ ٗ ،االغباز ٓ: ٛ
االٗىل ً :سضو (24)ٞابّ بلري املسٗ ٞٙيف اهتٔرٙب دـّ اسـدٌٓا ( )يف آٙـٞ
اـٌظ قاي  :طمخظ اهلل هإلًاَ ٗ ،مخـظ اهسضـ٘ي هإلًـاَ ٗ ،مخـظ ذٜٗ
اهقس ب ٟهقساب ٞاهسض٘ي  :االًاَ ٗ ،اهٚتاًٙ ٟتـاً ٟاهسضـ٘ي ٗ ،املطـاك

ًـٍِٔ ،

ٗابِا ١اهطبٚى ًـٍِٔ  ،فـال خيـسز ًـٍِٔ اىل غريٓـٍص ٗٓـرٖ اهــٌسضو ٞاقـسب ًـا
( )24اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.2
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تلْ٘ يف اهداله ٞاىل ًا اغتٔس ب

االؾشاب ًـّ املولٚـ ٞدوـ ٟضـٌٔ

 :ضـٍٔ

االًاَ ٗضٍٔ اهلامش ، ٚهلِٔا ه٘ فسض ؾدٗزٓا فال ٌَٙتِع اهتقاً ١فادٓا ًـع
ًا ٌَُٚى اه ًّ ٕٚكْ٘ اـٌظ سقاً هــٌشٌد ٗآي ًُشٌـد باه٘الٙـ ٞاهػـسد ٞٚاهـيت
دعؤا اهلل هلٍ ٗكْ٘ اهطٔاَ اهجالث ٞاالغري ٝبعع ًؿازفٔا ٗٓ ٛيف كفاهتٍٔ .
اهجاًُ : ٞٚسضو (24) ٞمحاد املسٗ ٞٙيف اهلـايف ٗاهتٔـرٙب

دـّ اهعبـد اهؿاهــض

(: )ط..فطٍٔ اهلل ٗضٍٔ زض٘ي اهلل ألٗه ٛاالًس ًّ بعد زض٘ي اهلل ٗزاثـٞ
ٗ ،هـٕ ثالثـ ٞاضــٍٔ  :ضـٌٔاْ ٗزاثـٗ ٞضــٌٔاْ ًقطـَ٘ هـٕ ًــّ اهلل ٗ ،هـٕ ُؿـ
اـٌظ كاًالً ُٗ ،ؿ

آـى بٚتـٕ ،فطـٍٔ هٚتاًـآٍ ٗضـٍٔ

اـٌظ اهباق ٛبـ

ملطاكٗ ٍِٔٚضٍٔ ألبِا ١ضبٚؤٍ …ص .
اهجاهجً :ٞسف٘دٞ

)(20

امحد املسٗ ٞٙيف اهتٔرٙب ٗٓ ٛتقازب كـجرياً يف ًفادٓـا

ه ــٌسضو ٞمحــاد ٗاستٌــى ق٘ ٙـاً كُ٘ٔــا ٓــ ٛذاتٔــا فسادــع ٗتَشقــق اهــسٗاٙت
أؾ٘ي اؿدٙح اهساٗ ٞٙهلٌا ٗيف ًكاً

اهسٗاٙت

يف

.

اهسابعـــً :ٞسضـــو (24) ٞاهطـــٚد املستكـــ ٟيف زضـــاه ٞاحمللـــٍ ٗاملتػـــابٕ دـــّ
دو :)(ٛط… ٗجيسٓ ٜرا اـٌظ دو ٟضت ٞادصا ١فٚنغر االًاَ ًِٔا ضـٍٔ
اهلل ٗضٍٔ اهسضـ٘ي ٗضـٍٔ ذ ٜاهقسبـ ، ٟثـٍ ٙقطـٍ اهجالثـ ٞاهطـٔاَ اهباقٚـ ٞبـ
ٙتاً ٟآي ًُشٌد ًٗطاكٗ ٍِٔٚأبِا ١ضبٚؤٍص.
اـاًطً : ٞسضو (90) ٞاضشاق يف تفطري اهعٚاغـ ٛط …ٗمخـظ ٙقطـٍ فطـٕ

ضٍٔ زض٘ي اهلل (ٗ )Sمّ ُق٘ي  ٘ٓ :هِا … ٗضـٍٔ هـر ٜاهقسبـٓٗ ٟـ٘ هِـا ،
ٗثالث ٞاضٍٔ هوٚتاًٗ ٟاهـٌطاك

ٗابِا ١اهطبٚى ٙقطٌٕ االًاَ ب ٍِٔٚص.

()24اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ :ع.0
( )20اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.4
( )24اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.62
()90اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.64
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ٓرٖ اهسٗاٙات ٗ -قد تـ٘دد غريٓا  ٛٓ -دٌدً ٝطتِد اهـٌػٔ٘ز يف دالهتـٔا
اه٘اقش ٞدو ٟتقط ٍٚاـٌظ هطـٔاَ ضـت : ٞثالثـ ٞهإلًـاَٗ ،ثالثـ ٞهوـٔامش، ٚ
هلِٔــا بتٌأًــا قــعٚف ٞاهطــِد ال تؿــوض سذــ ٞاال اذا اهتصًِــا ًبِــ ٟتؿــشٚض
اهكعٚ

دِد اضتِاد املػٔ٘ز ٗفٌٍٔٔ ملفادٓا ٗفتٚآٍ دو ٟطبق ًؤدآا .

هلّ يف إُـذباز قع

اهطـِد إغـلاي دعـِٓ ٍٚـا ً :ـّ دٔـ ٞكربٗٙـ ٞهعـدَ

االذداْ بااللباز بِش٘ اهلو ٞٚاملطوق ٞاهػاًو ٞهتٌاَ اهـٌ٘ازد إال أْ حيؿى بعـد
اهتشقق ٗاهتدقٚق االطٌِ٣اْ بؿـدٗز اــرب ًٗ .ـّ دٔـ ٞؾـغسٗ ٞٙهعـدَ اسـساش
االضــتِاد اؾــابس هوكــع

 -اهــرٓ ٜــ٘ اضــتِاد املتقــدً

ٗاهتصأًٍ بـٌؤداًٖ ،ع إُ مل تُشسش غٔس ٝاهفتٚـا بـٕ بـ

اىل اـــرب اهكــعٚ
اهــٌتقدً

فكـالً دـّ

اضتِادٍٓ اىل ٓرٖ االغباز هِٚذرب قعفٔا ٗ ،اهقدز اهـٌتٚقّ تـشققٕ ٓـ ٛغـٔسٝ
اهفتٚا ب

اهـٌتنغسٗ ّٙاضتِادٍٓ اىل ٓرٖ االغبازٗ ،يف درب اضـتِادٍٓ إغـلاي

ٗاقض ٗتفؿٚوٕ يف ع٘خ االؾ٘ي .
ٙكــايف ه ــٌا تقــدَ ٗ :دــ٘د زٗاٙــ ٞؾــشٚش ٞاهطــِد تــدي دوــ ٟاْ اهطــٔاَ
مخط - ٞال ضتُٗ -ٞطب اهعٌى بٔا اىل بعع اهفقٔآٗ ١ـ ٛؾـشٚش (96)ٞزبعـٛ
اهيت َٙشل ٛفٔٚا اهؿادق ( )دٌـى زضـ٘ي اهلل ( )Sيف مخـظ املغـٍِط…

ثٍ قطٍ اـٌظ اهر ٜاغرٖ مخط ٞامخاع ٙنغر مخظ اهلل دـص ٗدـى هِفطـٕ
ثٍ ٙقطٍ االزبع ٞامخاع بـ

ذٗ ٜاهقسبـٗ ٟاهٚتـاًٗ ٟاملطـاك

ٗابِـا ١اهطـبٚى

…ص ٗٓـــٗ ٛاقـــش ٞاهدالهـــ ٞدوـــ ٟســـريف ضـــٍٔ زضـــ٘ي اهلل (ً )Sـــع اْ
اهـٌِط٘ب اىل بعع اهفقٔا ١سـريف ضـٍٔ اهلل ضـبشإُ ٗ ،قـد ٗقـع املػـٔ٘ز يف
إغــلاي دــدد اهطــٔاَ ٗســاٗه٘ا اهــدفامل ٓٗ ،ــًُ ٛشاٗهــ ٞغــري ًُذدٙــ ، ٞبــى اْ
اهؿشٚش ٞتوتق ٛدداً ًع ًـا ٌَُٚـى اهٚـٕ أٗ َُشتٌوـٕ ق٘ٙـاً ٗمتـاط ٗد٘بـاً ألدوـٕ

 ادا ٗال ٞٙزض٘ي اهلل (ٗ )Sاي ًُشٌد ( )دو ٟاـٌظ ٙؿسفُٕ٘ سٚـح()96اه٘ضا٢ى :ز: 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ :ع.9
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غــاٗ١ا ٗٓــ٘ سقٔــٍ اهــر ٜدعوــٕ اهلل هلــٍ ٗفــ٘ض اهــ ٍٔٚؾــسفٕ يف اهعِــاّٗٙ
املــرك٘زٗ ٝغريٓــا ممــا فٚــٕ ًؿــوش ٞاالضــالَ ٗؾــالع املطــوٌ ٓٗ .ــرا كوــٕ
 اضتدالالً ٗاغلاالًً٘ -افقً ٞع اهـٌػٔ٘ز يف قؿس اهِعس دوٓ ٟرٖ اهسٗاٙـات،ًٗقتك ٟاهتشقٚق ٓ٘ اهِعس اىل دٌَ٘ اهِؿـ٘ف اهـ٘ازد ٝيف اـٌـظ ٗاالُفـاي
ًـٌا ٙستبن باهبشح ٓٗ ،رٖ دٔ ٞقـع
دّ ُقاط اهكع

يف االضـتدالي ًٗ .ـع غـع اهطـسيف

يف دهٚو ٛاهـٌػٔ٘ز هِا ًالسعات ٗت٘قفات أغس: ٠

أٗالً  :إْ آ ٞٙاـٌـظ ٗإْ فٌِٔـا ًِٔـا عطـب اهػـ٘آد اؾوٚـ ٞدوـ ٟبٚأُـا
هتعوق اـٌظ بلى ًا غـٍِ امللوـ

ٗاؾـابٕ ًـّ االًـ٘اي ًـّ دْٗ اغتؿـاف

بغِ ٌٞٚداز اؿسب  ،اال أُـا فٌوـً ٞـّ سٚـح اهؿـسيف :اذ مل ٙـب

فٔٚـا كٚفٚـٞ

دعى اـٌظ هلرٖ اهعِاٗٓٗ ، ّٙى ٓـ٘ بِشـ٘ املوـم اَ بِشـ٘ اؿـق ٓٗ ،ـى هـٕ
ٗهــٙ ٛتــ٘ىل ؾــسفٕ اَ هــٚظ هــٕ ٗهــٓٗ ، ٛــى ٓــرٖ اهعِــاٗ – ّٙكوــٔا أٗ بعكــٔا-
ًؿازيف اَ هٚظ كرهمٓٗ ،ى ؽـتـ اهعِـاٗ ّٙاهجالثـ ٞاالغـري ٝباهلـامشٚ

،

ٗٓى خيتـ طذٌ اىقسبًص غؿ٘ف االًاَ املعؿَ٘ ًـع اُـٕ ال غـآد يف ا ٙـٞ
دو ٟذهمٗ ،دو ٟفسض كْ٘ اهعِاٗ ّٙاهطتً ٞؿازيف فٔى خيـتـ اهؿـسيف يف
ٓرٖ اهعِاٗ ّٙألُٔا اهـٌذع٘ي هلا اـٌظ غسداً فاذا فـاض دـّ سـادتٍٔ ًـاذا
ٙؿِع بٕ ٗاىل أٙ ّٙرٓب ٓرا ًا ضلتت دِٕ ا . ٞٙ
فٔرٖ ا ؾٔات املًٌٔ ٞطل٘ت دِٔا يف ا  ٞٙاهػسٙفُ ، ٞعٍ قد اضـتدي بـاهالَ
طفاُ هلل خَسه وىيسسىه …ص دو ٟكُ٘ـٕ ًولـاً هوعِـاٗ ّٙاهطـتً ، ٞـع اْ اهـالَ
تدي دو ٟاالغتؿاف ٗتوتقً ٛع االغتؿاف املولًٗ ٛع االغتؿاف اؿقٛ

كٌا توتقً ٛع كْ٘ اـٌظ ؼت ٗال ٞٙاه٘ه ٛاهػسدًُ - ٛشٌدٗ Sآهٕ .Œ

ٗاؿاؾى اْ آ ٞٙاـٌظ يف ُفطٔا تدي دو ٟدعى اـٌظ هوعِـاٗ ّٙاهطـتٞ
ًُٗٓ ٛذٌو ًّ ٞدٔات أغس ٠أٌٓٔا ددَ ٗق٘ع كٚف ٞٚاؾعى ٗم٘ اهؿسيف.
ثٍ إْ فـٍٔ (غـؿـ٘ف اال٢ـٌ )ٞكىٌ يف دؿسٖ ٗشًإُ ًّ ق٘هٕ تعاىلطهرٜ

ًؿسيف ضٍٔ االًاَ (دذى) )626(..........................................

اهقسبٟص يف ُفطٕ ًّٗ داغى ا  ٞٙؾـعبٌ ال ٙطـاددٖ ظـآس ا ٙـ ٞبـى ًقتكـٟ
اهتعـــبري دٌـــَ٘ قسبـــاٖ ًـــّ دْٗ اغتؿـــاف ٓٗ ،لـــرا فٔـــٍ غؿـــ٘ف ٙتـــاًٟ
اهلامشٚ

ًٗطاكٗ ٍِٔٚابِـا ١ضـبٚؤٍ ال ٙطـتفاد ًـّ ا ٙـ ٞاهػـسٙف ٞبـى ٓـ ٛيف

ذاتٔا دو ٟاالطالق ٗقابو ٞٚاالُطباق دو ٟغريٍٓ ُ ،عٍ بعع اهسٗاٙات ظـآسٝ
يف اهتطبٚق دو ٟغؿ٘ف أ ٌٞ٢آى اهبٚت ٗٙتاًًٗ ٟطاك
ًّ دْٗ ظٔ٘ز ا  ٞٙيف االغتؿاف غؿ٘ف اهلامشٚ

اهلـامشٚ

 ،هلـّ

بِش٘ ٗاقض اهدالهـٞ

يف ًِع غريٍٓ ًِٕ ست ٟاذا غاٗ ١ه ٛاالًس دفع غ ًّ ١ٛاـٌظ هغري اهلامشٛ
مل ٙؿض  ،فٌا أفادٖ أضتاذُا ( )92احملقـق (قـدٖ) ًـّ اًلـاْ اضـتفاد ٝغؿـ٘ف
اهلامشٚ

ًّ اهعِاٗ ّٙاهجالث ٞيف آ ٞٙاـٌظ ٗاضتفاد ٝغؿـ٘ف اًـاَ اهعؿـس

يف كى شًاْ -ؾعب اهـٌِاي ال ٙطاددٖ ظآس ا  ٞٙاهػـسٙفٗ ٞال ٙطـتق ٍٚتقسٙبـٕ
إال بعِا ١فسادع .
ٗثاُٚـاًٗ -زد ُؿّـاْ يف اهقــسآْ اهلــس ٍٙيف اهفــٗ ١ٛاالُفــاي ٌٓــا ق٘هــٕ تعــاىل
ِ
َاىسسُىهِص االُفاي  :ا ٗ ،ق٘هٕ تعاىل طٍَا أَفَىاأَ اىيَّىهُ عَيَىً َزسُىىىِ ِه ٍِى ْ
طاألَّْفَاهُ ىِيَّهِ و َّ
ُ
ٍ الَ َنُى َ
ِ اىسَّبُِوِ مَ ْ
ِيسسُىهِ وَِىرٌِ اىْقُسْبًَ وَاىََُْْاًٍَ وَاىْ ََسَامُِِِ وَا ْب ِ
أَهْ ِو اىْقُسَي فَيِيَّهِ وَى َّ
دُوىَ ىتو بَ ى َُِْ ا َألنَُِْْىىا ِأ ٍِ ى ْْ ُنٌْص اؿػــس ٓٗ ، 4:ــرٖ ا ٙــ ٞاهجاُٚــ ٞتػــبٕ آٙــ ٞاه ــػٌظ
سىىى ِه َوىِىرٌِ ا ْى ُق ْسبَىً وَا ْى َُ َْىىاًٍَ
ِيس ُ
خ َُسَى ُه َوى َّ
َُ ىِيَّى ِه ُ
ٍ ٍأ َفى َّ
ِ ءَى ْ
ن ِْ َْى ُْ ٌْ ٍِى ْ
عَيَُىىا أ ََََّّىا َ
ط وَا ْ
وَاىْ ََسَامُِِِ وَا ْبِِ اىسَّبُِوِص االُفاي ،66:يف تعداد اهعِاٗ ّٙاهطتٗ ٞاطالق اهعِاّٗٙ
االزبعـــًٗ ، ٞـــّ املتطـــامل دوٚـــٕ بـ ـ

اهفقٔـــا( ١زض) أْ اهفـ ـٗ ١ٛاالُفـــاي هلل

ٗهوسض٘ي ( ) Sيف سٚاتٕ ثـٍ هلـى اًـاَ يف دؿـسٖ اه٘الٙـٗ ٞاهطـوطِ ٞاهػـسد،ٞٚ

ٗقد دهت بعع اهسٗاٙات )ٗ - (99فٔٚا اهؿشٚض ضـِداً اه٘اقـض دالهـ ٞدوـ ٟاْ

(ً )92طتِد اهعسٗ ٝاه٘ثق – ٟكتاب اـٌظ . 900 :
( )99اه٘ضا٢ور:4ب ًّ2اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ ع + 6ب ًّ 6اب٘اب االُفاي :ع+ 6ع+ 60ع4
ٗغريٓا.
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ًــا كــاْ هلل فٔــ٘ هسضــ٘ي اهلل ًٗــا كــاْ هسضــ٘ي اهلل فٔــ٘ هإلًــاَ  ،دــآ ١ــرا
اهـٌكٌْ٘ يف االُفاي ٗيف اـٌظ ٗيف زٗاٙـات ددٙـدً ٝــٌا ٙلػـ

دـّ كـْ٘

اهفــٗ ١ٛاالُفــاي يف شًــاْ زضــ٘ي اهلل اًــسٖ ٙسدــع هسضــ٘ي اهلل (ٗ ، )Sبعــدٖ

ٙسدع االًس ٗٙت٘الٖ االًاَ املعؿَ٘ ًّ آى بٚتٕ كى يف دؿـسٖ ٗشًاُـٕ ٙقبكـٔا
ٗٙكعٔا سٚـح ٙػـا ١ستـ ٟال تلـْ٘ االًـ٘اي دٗهـ ٞبـ
ٙؿسفٔا ٗه ٛاالًـس دوـ ٟاهٚتـاًٗ ٟاملطـاك

االغِٚـاً ١ـّ اهبػـس ثـٍ

ٗابِـا ١اهطـبٚى ًـّ اهلـامشٚ

ٗيف

ًؿازيف أغس. ٠
ٗقد تطامل اهفقٔا( ١زض) دو ٟددَ قطٌ ٞاالُفاي ٗاهفـ ١ٛاىل ضـت ٞضـٔاَ
سؿساً ًع أُا ًِؿ٘ؾ ٞيف ض٘ز ٝاؿػس اهـيت ٓـُ ٛعـري آٙـ ٞاـٌـظ يف ضـ٘زٝ
االُفاي ًّ دْٗ اغتاليف  ،مما تؤكد تولٍ اهسٗاٙات ًـع ٓـرا اهتػـابٕ بـ
اـٌظ ٗاهفـ ١ٛيف اهعِـاٗ ّٙاهــٌذع٘ي هلـا اـٌـظ ٗاهفـٗ ١ٛتلػـ

آٙـيت
دـّ اْ

ٗال ٞٙاًس االمخاع إلًاَ اهعؿس ( )كاهفٗ ١ٛاالُفـاي اهـيت تطـامل اهفقٔـا١
فٔٚــا دوــٗ ٟالٙــ ٞاهسضــ٘ي ٗاالًــاَ دؤٚــا ٗ ،ؾــسست بٔــا بعــع اهسٗاٙــات

)(96

اهؿشٚش ٞدو ٟأُا هوسض٘ي ثٍ هإلًاَ ًـّ بعـدٖ بكـعٕ سٚـح ٙػـاٙٗ ، ١وصًٔـا
كــْ٘ اهعِــاٗ ّٙأٗ بعكــٔا ًؿــازيف ٙتــ٘ىل االًــاَ ؾــسيف االمخــاع ٗاهفــ١ٛ
ٗاالُفاي اهٔٚا ًّ دْٗ امؿاز اهؿسيف بٔا .
ٗثاهجاً  :ت٘دد زٗاٙات ددٙدٗ ٝبعكٔا ؾشٚش ٞاهطـِد ٗاقـش ٞاهدالهـٞ
دو ٟكْ٘ اـٌظ هسض٘ي اهلل ٗاال ًّ ٌٞ٢آى بٚتٕ ٗإُ سق االًاًٗ ٞاه٘ؾـاٞٙ
ٗٓرٖ اهداله ٞتوت ٍ ٣دد ًا ًـع فٌِٔـا هوـِـ اهقـسآْ اهععـٗ ٍٚاالضـاع اهتػـسٙعٛ
ِيسسُىى ِه َوىِىرٌِ ا ْى ُق ْسبَىً
خ َُسَى ُه َوى َّ
َُ ىِيَّى ِه ُ
ٍ ٍأ فَى َّ
ِ ءَى ْ
ن َِْْى ُْ ٌْ ٍِى ْ
عَيَُىىا أ ََََّّىا َ
هوػٌظ ط وَا ْ
ِ اىسَّىبُِوِص فاْ دعى اـٌـظ هلل اؿـ ٛاهـداٗ ٍ٢هسضـ٘ي
وَاىََُْْاًٍَ وَاىْ ََسَامُِِِ وَا ْب ِ

اهلل ( )Sاملٚــت اهالدا٢ــٍ غؿ٘ؾــٚتٌٔا ٙلــاد ٙلــْ٘ كاغــفاً دــّ كــْ٘ اؾعــى
( )96اه٘ضا٢ى ز : 4ب ًّ 6اب٘اب االُفاي  :ع+ 6ع +4عٗ 60غريٓا .
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هو٘الٗ ٞٙاهطوطِ ٞدو ٟاهِاع ٗدو ٟاً٘اهلٍ ٗإال فـنً ٜعِـ ٟؾعـى اـٌـظ هلل
ضبشإُ أٗ هسض٘ي اهلل ٗٓ٘ ًٚت قسٙباً  ،ال اقى ًّ اهت٣أًا ًع املعِ ٟاملفاد ًـّ
تولــٍ اهسٗاٙــات اهعــآس ٝيف اْ اـٌــظ ٗاهفــٗ ١ٛاالُفــاي هلــٍ – ؾــو٘ات اهلل
دوٗ -ٍٔٚال حيتٌى أٗ ال ٙت٘قع اْ تلْ٘ ًولاً غػؿٚاً هلٍ كٌـا ٌَٙوـم اهسدـى
ث٘بٕ ٗطعإً فال بد ٗاْ ٙلْ٘ املـساد ًـّ كُ٘ٔـا هلـٍ ٓـ٘ ًوـم املِؿـب أٗ ٓـ٘
سق اه٘الٗ ٞٙاالًاًـٗ ٞاهطـوطِ ٞاهسٗسٚـٙ - ٞكـعٕ سٚـح ٙػـاٗ ١سٚـح تقتكـٛ
املؿوش ٞاهد ِٞٚٙاهعوٚا دْٗ املؿوش ٞاهػػؿ. ٞٚ
ٗأٍٓ اهسٗاٙات  :اهسٗاٙات اهلجري ٝاملتكٌِ ٞهتشوٚى اـٌـظ ٗاهفـ ١ٛدوـٟ
غــٚعتٍٔ سٚــح تكــٌِت ؼوٚــى اـٌــظ بتٌاًــٕ دوــً ٟــ٘اهٓٗ ،ٍٔٚــ٘ تؿــسيف
كاغ

دّ كٍُ٘ٔ ًت٘ه

هـٕ بتٌاًـٕ ًتطـوط

دوٚـٕ ٗهلـٍ اؿلـٍ املطوـق فوـرا

سووٖ٘ هػٚعتٍٔ هتصك٘ اً٘اهلٍ ٗتطٚب طعٌتٍٔ ٗتطٔس ًِـاكشٍٔ ًٗ٘اهٚـدٍٓ ،
بى بعكٔا ؾسٙض اهداله ٞدو ٟاْ اـٌظ هلٍ أٗ ٓ٘ ًـاهلٍ ٓٗ ،ـرٖ اهسٗاٙـات
– ٗبعكــٔا ؾــشٚض اهطــِد  -كــجريً ٝبج٘ثــ ٞيف ابــ٘اب االُفــاي (الضــٌٚا اهبــاب
ال مبعِــ ٟاهقطــع بؿــدٗز بعكــٔا دــّ
اهجاهــح ٗاهسابــع) ٗٓــً ٛتــ٘اتس ٝامجــا ً
املعؿـً٘

(ٗ ، )اذا سؿـى اهقطـع أٗ االطٌِ٣ـاْ بؿـدٗز اغبـاز اهتشوٚــى

ًٗا تكٌِتٕ ًّ أٍُ اؾـشاب اـٌـظ ٗاهفـٗ ١ٛاْ اـٌـظ هلـٍ أٗ ًـاهلٍ أٗ
سقٔــٍ اهــر ٜســسًٍٔ اهِــاع ًِــٕ ،فٚوصًــٕ قٔــساً  -أٗ ٙــالشَ كــٍُ٘ٔ اٗهٚــا ١اًــس
اـٌظ ٗاهفٗ ١ٛاالُفاي  :أْ تلْ٘ اهعِاٗ ّٙاهجالث ٞيف آٙيت) (92اـٌظ ٗاهف١ٛ
ًؿازيف ؼقق اهلديف املِؿ٘ف يف آ ٞٙاهفـ ١ٛطمَىٍْ الَ َنُىىَُ دُوىَى وت بَى َُِْ ا َألنَُِْْىا ِأ
ٍِ ْْ ُنٌْص اؿػسٗ ، 4:قد تطامل اهفقٔا ١دوـٗ ٟالٙـ ٞاهسضـ٘ي ٗاالٌ٢ـ ٞدوـ ٟاهفـ١ٛ
ِ اىسَّبُِوِص فٔـرٖ
ٙكعُٕ٘ سٚح غاٗ١ا ًِٗٔا ؾسفٕ اىل طوَاىََُْْاًٍَ وَاىْ ََسَامُِِِ وَا ْب ِ
بعع ً٘ازد اهؿسيف بِٚتٔا ا  ٞٙاهػسٙفٗ ٞميلّ اْ ٙكع اه٘ه ٛاهػسد ٛاهف١ٛ
( )92االُفاي  + 66:اؿػس . 4 :
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يف ًؿــازيف أغــس ، ٠هلــٍِٔ مل ٙــركسٗا ٓــرا االًــس يف اـٌــظ زغــٍ تلجــس
اهِؿ٘ف ٗاالغباز ٗتػـابٕ آٙـيت اـٌـظ ٗاهفـٗ ١ٛت٘سّـد اهلـديف ًـّ تػـسٙع
ٍ الَ َنُىَُ دُوىَتو بَ َُِْ ا َألنَُِْْا ِأ ٍِ ْْ ُنٌْص.
اـٌظ ٗاهف ١ٛظآساً طمَ ْ
ُعٍ ٌُٙلّ أْ ٙقاي بنْ اهتشوٚى هتٌاَ اـٌـظ ًـّ بـاب اه٘الٙـ ٞاهتػـسٙعٞٚ
اهععٌ ٟاهـيت دعوـٔا اهلل ألٗهٚا٢ـٕ  ،هلِـٕ ًقـاي حيتـاز اىل بٚـاْ اثبـاتً ٛـع اُـٕ
ًفق٘د يف زٗاٙات اهتشوٚى ٗفٌٚا ٙنت ًّ ٛاهسٗاٙات .
ٗثـٌُ ٞؿ٘ف ٗاسادٙح اغس- ٠غري اغباز اهتشوٚىُ -عسض جملٌ٘دً ٞـّ
ٓرٖ ٗتوم  ،هت٘قٚض اهفلسٗ ٝاهقسب ًّ اهـشق :
ًِٔا ؾشٚش ( 94) ٞاهبصُط ٛاهيت تكٌِت ضؤاي اهسقا( )دّ قـ٘ي اهلل:
ِيسسُىهِص االُفاي ،66:فٌا كاْ هلل
َُ ىِيَّهِ خُ َُسَهُ وَى َّ
طوَاعْيََُىا أََََّّا نََِْْ ٌُْْ ٍِِْ ءٍَْأٍ فَ َّ
فوٌّ ٓ٘ قاي(: )طهسض٘ي اهلل ؾو ٟاهلل دوٗ ٕٚآهٕ ًٗ ،ا كاْ هسض٘ي اهلل
فٔ٘ هإلًاَص فقٚى هٕ :أفسأٙت اْ كاْ ؾِ

ًّ االؾِايف اكجس ٗؾِ

ٙؿــِع بــٕ قــاي( :)طذان اىل االًــاَ  ،أزأٙــت زضــ٘ي اهلل ك ٚـ

اقى ًا
ٙؿــِع

أهٚظ اُـٌا كاْ ٙعط ٛدوً ٟا ٙس ، ٠كرهم االًاَص ٗٓرا اـرب ؾشٚض اهطـِد
ٗاقض اهداله ٞدو ٟأْ االًاَ دُعوت هٕ اه٘الٗ ٞٙاهطوطِ ٞدو ٟاـٌـظ ٙؿـسفٕ
يف ٓــرا اهؿــِ

ٗيف ذان ٗزب ــٌا ٙصٙــد ؾــِ

ٗٙــِقـ آغــس فٚؿــِع ًــا ؾــِعٕ

زضــ٘ي اهلل (ٙ )Sعطــ ٛسط ـبٌاً ٙــساٖ ؾــالساً ٗال ٙؿ ـسيف ه ــٌؿوشتٕ اهراتٚــٞ
ٗاغساقٕ اهػػؿ ،ٞٚبى ال ٙؿسيف ٗال ٙعٌى إال بنًس اهلل ًٗسقاتٕ -كٌـا ٗزد
يف اـرب اهـٌعترب) (94ضِداً طاْ زأٙت ؾاسب ٓرا االًس ٙعطـ ٛكـى ًـا يف بٚـت
املاي زدالً ٗاسداً فال ٙدغوّ يف قوبم غ ،١ٛفإُ اُـٌا ٙعٌى بنًس اهللص .
ُٗـعـري اهؿشـٚشً : ٞعـتبـسًُ ٝشـٌد بّ ًـطوٍ دو ٟاالقـسب  ،سـٚح ضـني اهـباقـس
( )94اه٘ضا٢ى  :ز : 4ب ًّ 2اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع. 6
( )94اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 2اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع. 9
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( )دـــّ آٙـــ ٞاـٌـــظ طٗهـــر ٜاهقسبـــٟص قـــاي  :طٓـــٍ قسابـــ ٞزضـــ٘ي اهلل ،S

ٗاهـػٌظ هلل ٗهوسض٘ي ٗ Sهِاص

)(90

ٗٓرٖ اهـٌعترب ٝقسٙب ًّ ٞاهؿشٚش. ٞ

ٗتؤٙدٌٓا زٗاٙات ًسضو ٛٓٗ (94) ٞبـٌفاد ٗاسد تـؤدً ٜؤدآـا اهــٌصدَ٘
هِا ٘ٓٗ :دعى اه٘الٙـٗ ٞاهطـوطِ ٞاهػـسد ٞٚدوـ ٟاـٌـظ ٌٓٗ ،ـا يف تفطـري آٙـٞ
اـٌــظ ٗال ٙوتــً ٍ٣فادٓــا ًــع ًــا إغــتٔس ب ـ
زٗاٙات قعٚف ٞتفٚد د٘د ُؿ

فقٔاِ٢ــا االٗاغــس ًطــتِد ّٙاىل

اـٌـظ اىل اإلًـاَ ٓٗ ،اتـاْ ٗغريٌٓـاً -ــٌا

ضبق ٗٙنت -ٛتفٚد كْ٘ اـٌظ بتٌإً هإلًاَٗ -ه ٛاالًسٙ -ؿِع بٕ ٗٙعطًِٕ ٛ
سطبٌا ٙساٖ ؾالس ًاٗ ،أْ ساي اهـػٌظ ساي اهفٗ ١ٛاالُفاي ًّ دْٗ فسق .
ٗٓلرا ًعترب (60) ٝاالضد - ٜدو ٟاالؾـض االقـسب ٓٗ ،ـ ٛقـى كـالَ ًـّ
سٚح ضِدٓا األغري املتؿى باإلًاَ (ٗ )ضِدٓا ؾشٚض دو ٟكى تقدٙس بِاًً١
دوـً ٟــا اغرتُــاٖ ًــّ ت٘ثٚـق ًــّ ٙــسٗ ٜدِـٕ ابـّ ابــ ٛدٌــري  ،زٗآــا اهػــٚؼ يف
اهتٔــرٙب

ٗاملفٚــد يف ًقِعتــٕ ٗاهلػــ ٛيف زداهــٕ ًــع اغــتاليف ٙطــري ال ٙكــسّ

باالضتدالي فسادعٗ ،قد تكٌِت بٚاْ اهساٗ ٜت٘هٚـٕ (اهبشـسٗ )ّٙاؾـابتٕ ًـاالً
كجرياً ٗغساً ٖ١تاداً ٗزقٚقاً ٗسؿ٘هٕ دو ٟاٗالد ًِّٔ ٗقـد دـا ١االًـاَ غٌـظ
املاي ،فقاي االًاَ( : )طأًا إُ كوٕ هِا ٗ،قد قبوت ًا د٣ت بٕ ٗقـد سووتـم
ًــّ أًــات اٗالدن …ص ٗٓــ ٛؾــسحي ٞيف اْ اـٌــظ كوــٕ هلــٍ (ضــالَ اهلل
دوٗ )ٍٔٚهلٍ ٗال ٞٙدو ٕٚبتٌإً فشووٕ ًّ أًـات اٗالدٖ ُٗطـاٗ ، ٕ٢ال ُٙشتٌـى
ً -ع ٗق٘ع اهداله - ٞؼوٚى ُؿ

اـٌظ ألُٕ سقٕ ٗضٌٕٔ ،فاُـٕ ٙتِـافً ٟـع

ٓرا االًس ٗاْ كاْ ًػٔ٘زٍٓ ٗاُـٌا ٙوتً ٍ٣ع ًا ٌَُٚى اهٚـٕ ًـّ ٗالٙـتٍٔ غـسداً
ٗضوطِتٍٔ دو ٟاـٌظ كوٕ كاهفٗ ١ٛاالُفاي .
()90اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع. 2
( )94اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع+66ع.60
()60اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ ع. 69
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ٗثٌَــ ٞزٗاٙــات أغــس ٠تفٚــد أْ اـٌــظ كوــٕ هلــٍ  -ؾــو٘ات اهلل دوــ-ٍٔٚ
ٗأٍُٔ أؾشاب اـٌظ ٗاهف ١ٛست ٟزضؼ االًس يف أذٓاْ امل٘اه

سٚح ٙعٔـس

ًّ بعع اهسٗاٙات ٗ -فٔٚا ًا ٓ٘ ؾشٚض اهطـِد ٗاقـض اهدالهـ ٞدوـ ٟازتلـاش
كْ٘ اـٌظ سقٍٔ ًٗاهلٍ ٗؼت ٗالٙتٍٔ يف ُف٘ع اتبادٍٔ ًّ اهسٗا ٝاهفقٔا١
االدالُ ١عـري ًعتـربً (66) ٝطـٌع:طٗقـد د٣ـت بــػٌطٔا… ٗٓـ ٛسقـم اهـرٜ
دعى اهلل تعاىل هم يف اً٘اهِاص ًٗعتربُ٘ٙ ٝظ) (62دو ٟطسٙق اهؿدٗق :طتقـع
يف اٙدِٙا االً٘اي ٗاالزباع ٗػازات ُعوٍ اْ سقـم فٔٚـا ثابـت ٗاُـا دـّ ذهـم
ًقؿسْٗص ًٗعترب ٝاؿازخ) :(69طاْ هِا اً٘االً ًّ غالت ٗػازات ٗم٘ ذهم
ٗقد دوٌت اْ هم فٔٚا سقاًص فقد تب
ًا إضتعٔسُاٖ ٗ ،قع

ًَ ًّ -ذٌ٘مل ًا تقدَ -ؾش ٞزٗاٙـات

زٗاٙات اهـٌػٔ٘ز يف (دا٢د ٞٙاـٌظ) .

ٗزابعــاًً :ــع اهتِــصي ٗفــسض اهتعــازض بــ
ٗاهؿــشٚشً ٞــع غــع اهطــسيف دــّ قــع

طــا٢فيت االغبــاز  -املسضــوٞ

املسضــوٗ ٞتطــو ٍٚسذٚتٔــا  -فــاْ

اهسٗاٙــات اهؿــشٚش ٞاهلــجريٗ - ٝتؤٙــدٓا زٗاٙــات غــري ؾــشٚش - ٞتؤكــد اْ
اـٌظ سق االًاًٗ ٞاه٘الٗ ٞٙقد ازتطػت اهفلس ٝيف أذٓـاْ اهـسٗاٗ ٝأٗدبـت
ادرتايف كجري بـشقٍٔ (ؾو٘ات اهلل دوٗ ، )ٍٔٚيف املقابى مل ٙعٔس ًّ اهسٗاٙات
اغــتٔاز اُقطــاَ اـٌــظ اىل ضــٌٔ
هوــٔامشٚ

أٗ كُ٘ــٕ ضــت ٞضــٔاَ ثالثــ ٞهإلًــاَ ٗثالثــٞ

عٚــح ٙستطــؼ ٗهــ٘ قــعٚفاً يف اذٓــاْ اهــسٗا ٝاهفقٔــا ١االدــالٗ ١يف

ضو٘كٚتٍٔ ٗ ،الزٙب يف إُ دِد تعازض دهٚو
اغـتـٔس بـ

أٗ طا٢فيت زٗاٙات ٙؤغـر بــٌا

أؾشـاب األ٢ـٌٗ ٞفـقٔا ١زٗاتـٍٔ كٌا دـا ١يف ًـقـبـ٘ه (66) ٞدٌـس بّ

()66اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ :ع.62
()62اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.4
()69اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 6اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ  :ع.4
()66اه٘ضا٢ى :ز 60ب ًّ 66اب٘اب ؾفات اهقاق: ٛع.6
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سِعوٗ ٞاٗقشِاٖ يف ًباسح اؾ٘ي اهفقٕٓ ،را.
ٗٙـٌلّ اْ ٙقاي :اْ اؾٌع اهعسيف اهـٌقب٘ي ًٌُلّ ب
دعوِآٌا سذت

ًتعازقت

طا٢فيت اهسٗاٙات ه٘

بنْ ٙقاي  :اْ اهسٗاٙـات اهؿـشٚش ٞاهلـجري ٝاهـيت

دهت دو ٟاْ اـٌـظ هـ٘ه ٛاالًـس -اهسضـ٘ي ( )Sيف دؿـسٖ ٗ ،االًـاَ  :كـى
ٗاسد ًٍِٔ يف دؿسٖ  -ميلّ اْ توتقً ٛـع اهسٗاٙـات االغـس ٠بـنْ ؼٌـى دوـٟ
أُا بٚاْ ملؿازيف اـٌظ ًٗ٘ازد ؾسفٕ بإذْ اه٘ه ٛاهػسدٗ ٛبإغـسافٕ ٗؼـت
ٗالٙتٕ ٗ .بتعـبري ًُػتؿـس :ال تـدافع بـ
اهـٌؤد ٠بفعى قابو ٞٚاؾٌع ب

ًفـاد اهـسٗاٙت

بـى ٌٓـا فتٌعـاْ يف

ًكٌٌُ٘ٔا أٗ إًلاْ اؾٌع .

ٙكايف هـٌا تقدَ  :إُ ال ٘ٙدد دهٚى ٗاقض يف ُؿ٘ف اـٌـظ ٙـدي دوـٟ
دو ٟمخطٕ أٗ دو ٟضوطِ ٞاهتؿسيف ٗاهؿسيف ،بٌِٚا ت٘دد دِدُا

ٗال ٞٙامللو

ُؿ٘ف كجريٗ - ٝقد تقدَ مناذز ًّ اهسٗاٙات  -تدي دو ٟاْ زض٘ي اهلل ()S
يف دؿسٖ أٗ اًاَ كى دؿس يف شًإُ ٓ٘ اه٘هٗ ٛاهؿاسب ٗاملتؿـسيف بـاـٌظ
كٌا ٓ٘ اؿاي يف اهفٗ ١ٛاالُفاي ٙتؿسيف فٔٚا االًـاَ ًـّ آـى اهبٚـت (-:)
ٙعٌى ف ٕٚباًس اهلل تعاىل ٗٙكعٕ سٚح ٙػاٗ ١سطـب ًـا ٙـساٖ ؾـالساً هإلضـالَ
ٗاهـٌطوٌ

.

ًّٗ اهعذٚب أ ْ ًػـٔ٘ز املتـنغس ّٙقٚـاع اـٌـظ دوـ ٟاهصكـا ٝاهـيت ثبـت
باهدهٚى أْ هوٌلو  -اهـٌػسز هلاٗ -ال ًٞٙدوـ ٟؾـسفٔا اىل اهفقـساٗ ١املطـاك
ٗتصٗي دٔدتٔا دّ كآوٕ بتطـؤٌٚا اىل ًطـتشقٔا ً ،ـع اْ اـٌـظ مل ٙـسد بـٕ
ُـ ٗ -ه٘ بطسٙق قعٙ - ٚدي دوٗ ٟال ٞٙامللوـ

دوـ ٟؾـسفٕ ٗت٘شٙعـٕ ،بـى

ٗزدت زٗاٙات ؾـشٚش ٞتـدي دوـٗ ٟالٙـ ٞاًـاَ اهعؿـس ٗضـوطِتٕ دوٚـٕ (ٙكـعٕ
سٚــح ٙػــاٗ ١سطــبٌا ٙــساٖٗ ،ساهــٕ ســاي اهفــٗ ١ٛاالُفــاي) ٗاألغــر بــاهِـّ
املعؿــً٘ ٛاهؿــشٚض اٗىل ٗاســ٘ط ٗإْ إغــتٔس ب ـ

االٗاغــس ًطــاٗا ٝاـٌــظ

ٗاغـتـساكٕ ًع اهصكا ٝيف االسلاَ ٗ ،قد ضـبق ًِّا ددَ ادـتـكادٖ بدهـٚى ًعـتبـس ٗددَ
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اضتٚكاسٕ ًّ ُـ ًعترب أٗ امجامل تعبد ٜققق.
ٗقد ٙقاي  :إدساض املػٔ٘ز دّ (زٗاٙات ٗال ٞٙاالًاَ دو ٟاـٌـظ كوـٕ)
دْٗ (زٗاٙــات اهفــٗ ١ٛاالُفــاي) ًطــقنٌ هلــا دــّ االدتبــاز ٗاهؿــشً٘ٗ ٞدــب
هكعفٔا ِٗٗٓٔا ٗضق٘طٔا .
ٗهلّ ٙقاي  :إْ ادساض املػٔ٘ز ب

ًتنغس ٜاهفقٔا ١ال ِٙفع يف ّٗٓ ضـِد

اـــرب اهؿــشٚض ٗال ٙــّ٘ٓ ًفــادٖ ًٗده٘هــٕ ،اذ اهسٗاٙــات اهؿــشٚش ٞاهلــجريٝ
ٗتعكدٓا كجري ًـّ اهسٗاٙـات اهكـعٚف ٞاهــٌبج٘ث ٞيف (ابـ٘اب أُفـاي اه٘ضـا٢ى)تعٔس هوٌتتبع ٗقد دسقِا بعكٔا اُـٌ٘ذداً -تدي ظـال ١دوـ ٟاْ اـٌـظ إلًـاَ
اهعؿس ٗبعكٔا ٙدي دو ٟأٍُٔ أؾشاب اـٌظ ٗاهفٗ ،١ٛضق٘ط ٓرا املـده٘ي
ٙت٘ق

دو ٟأْ ُشسش أْ ًػٔ٘ز اهـٌتقدً

غاليف ًده٘هلا -كٌا ٓ٘ ًتشقـق بـ

اهـٌقازب

هعؿ٘زٍٓ ًتشقق دوٟ

املتـنغسٗ -ّٙدوـ ٟأْ ُشـسش اْ إدـساض

اهـ ٌػٔ٘ز دّ ًده٘ي اـرب اهؿـشٚض ًطـقن هودالهـ ٞأٗ ًـّ٘ٓ هلـا دـّ دزدـٞ
االدتباز ٗاالدتٌاد ٗ ،كالٌٓا ًَشى اغلاي دع: ٍٚ
أٗالً :اْ اهػــٔس ٝاهؿاهــش ٞإلضــقاط اهؿــشٚض ضــِداً أٗ اهعــآس دالهــٓ ٞــٛ
اهػــٔس ٝبـ

اهفقٔــا ١املتقــدً

اهــرٓ ّٙــٍ اإلًتــداد اهطبٚعــ ٛبِِٚــا ٗبـ

األٌ٢ــٞ

األطٔاز(ًٗ )Œا غـامل ًـّ االسلـاَ يف دؿـ٘زٍٓ ً ،ـع اُـٕ مل تُشـسش غـٔسٝ
فتاٗ ٠اهـٌتقدً

دوًُ ٟػاهفً ٞده٘ي اهسٗاٙات اهؿـشٚش ٞأٗ دوـ ٟاالدـساض

دــّ ًفادٓــاٗ ،ذهــم هعــدَ ٗقــ٘سٔا ٗدــدَ تنكــد طــسٙقتٍٔ دوــٓ ٟذسٓــا أٗ
اؾسازٍٓ دو ٟتـقط ٍٚاـٌظ ضت ٞضٔاَ أٗ هطٌٔ

ًِشؿس ّٙباـؿ٘ؾٚات

املػٔ٘ز ٝدِد اهــٌتنغس ّٙاهـيت اغـسُا  -يف أٗي ًالسعـ -ٞاىل إمجـاي ا ٙـ ٞيف
ُفطٔا دّ بٚأُا ٗقع

أضاُٚد األغباز ٗقع

دالهتٔا دّ بٚأُا .

ٗثاُٚاً :إْ اهـٌتشقق إهتصاَ غاهب اهفقٔا( ١زض) -غؿ٘ؾـاً اهــٌتنغس-ّٙ
ظرب قع

اهطِد باهػٔس ٝاالضتِاد ٞٙهوسٗا ٞٙاهكعٚف ٞضِداً ّٗٗٓ ؾش ٞاهطِد
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باهػٔس ٝاهعٌو ٞٚدو ٟاهـػاليفٗ ،مل ٙتشقق اهتصأًٍ بـذرب اهــٌده٘ي اهكـعٚ
غري اهعآس أٗ بّ٘ٓ اهـٌده٘ي اهعآس ًّ اهـػرب اهؿشٚض بـإدساض اهــٌػٔ٘ز
دّ اهداله ٞاهعآسٗ ٝددَ اغرٍٓ بٔآٗ ،را اهجاًَُ ٘ٓ ٛشى اهبشح ِٓا أدا
َتشقــق ٗٓــّ اهــػرب اهؿــشٚض اهعــآس يف ًده٘هــٕ دِــد إدــساض اهــٌػٔ٘ز دــّ
االضتِاد اهٗ ٕٚاهعٌى بعٔ٘زٖ ،فاْ ٓرا غري ًعسٗيف ب - ٍِٔٚكربٗٙاًًٗ -سف٘ض
دِدُا دداً -يف ًباسح اؾ٘ي اهفقٕ  :غرب اهجق. - ٞ
ٗاهــٌتشؿى أْ اهــرُ ٜطت٘قــشٕ ٌَُٗٚــى اهٚــٕ ب٘ثــ٘ق ٗاطٌِ٣ــاْ ٓــ٘ ٗالٙــٞ
االًاَ ( )دو ٟسق اـٌظ ٙكـعٕ يف اهــٌؿسيف اهـرٙ ٜـساٖ ؾـالساً ُٗفعـاً
ٗإُ سق االًاًٗ ٞاهصداً ٞاهععٌٗ ٟاْ اهؿـسيف اىل اهلـامشٚ

ٗادـب ًِـ٘ط

باه٘هٙ ٛتلفى استٚادٍٔ ًّ اـٌظ دْٗ اهصكا ٝاهيت ًِع٘ا دّ اغرٓا ٗ ،هـرا
َُشتــاط ٗد٘ب ـاً بعــدَ ؾــسيف امللو ـ

اىل اه ــٔامشٚ

ًــّ دْٗ إذْ اه ــٌذتٔد

اهعدي اهر ٜسقٍقِا يف ًباسح اهبٚع ثب٘ت ٗال ٞٙاهــشطب ٞهـٕ ُٗٚابتـٕ دـّ االًـاَ
املعؿَ٘ اهغا٢ب(دذى) يف االً٘ز اهـشطبٗ ٞٚاهـٌعسٗيف اهر ٜالبد ًِٕ ًِٔٗ -ا
االمخـــاع ٗتقطـــٌٔٚا ٗؾـــسفٔا يف اهـٌؿاهـ ــض اهعاًـــٗ ٞاهـ ــٌػازٙع اهـ ــػريٞٙ
اهـٌِاضب ٞهو٘الٗ ٞٙاالًاً. ٞ
ٗٙؤكد ًا ازتكِٚاٖ أٗ ٙؤٙدٖ -يف اقى تقدٙس: -اْ مخظ اهف٘ا٢د سق دعٍٚ
ٗٗازد دصٙى ال ٌُٙلّ اْ خيـ بٕ طا٢ف ٞؾغري ٍٓ ٝاهلامش - ْ٘ٚدو ٟكجستٍٔ
يف اهعؿ٘ز املتنغس -ٝف اْ مخـظ ضـ٘ق ػازٙـ ٞكـبري ٝيف بوـد ٝكـبريً ٝـّ بوـداْ
االضــالَ ٙلفــ ٛهعٌــَ٘ اهلــامشٚ

اهــٌشتاد

يف دٌــَ٘ بقــامل االزض فلٚـ

ٙعقى تػـسٙع ًجـى ٓـرٖ اهفسٙكـ ٞاهكـػٌ ٞملجـى دـدد قـٚ٣ى ًـّ اهبػـس ٗأٙـّ
ٙؿسيف اهـ ٌتبق ًّ ٛاـٌـظ هـ٘ تؿـدُ ٠ؿـ

دـدد امللوفـ

فسٙك ٞاـٌظ ٗٓرا ٙؤكد اْ تػـسٙع اـٌـظ ٗتقـِ
اهـٔامشٚ

أٗ زبعٔـٍ ألدا١

ت٘شٙعـٕ هـٚظ هؿاهــض

فقن  ،بى ٓ٘ سق اه٘ال ٞٙاهععٌٗ ٟأًسٖ بـٚد ساكٍ اهـػسمل -االًاَ
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اهـٌعؿَ٘ ًع ظٔ٘زٖ ُٗا٢بٕ دِد غٚابًٕٗ -ؿسفٕ ًؿاهـض االضالَ ٗاهـٌطوٌ ،
ٗاهلل اهعامل بـشقٚق ٞاالسلاَ  .بى بٔـرا اهفٔـٍ املــستكٗ ٟاهــٌطت٘قض ٌُٙلِِـا
أْ ُطــتذو ٛطسٙقــ ٞزضــ٘ي اهلل (ٗ)Sأًــري املــؤًِ

( )يف اـٌــظ سطــبٌا

ُقوتٕ كتب اهـشدٙح ٗاهطِّ ٗكتـب اهتـازٙؼ ٗاالسـداخ ٗاالغبـازٗ ،ميلـّ اْ
ُـؤكد بٔا املػتاز ٗ ،حيتاز اىل اضتٚكاع ذهـم اىل اضـتٚعاب ُعـس اهــٌتفلس اىل
دٌَ٘ اهـٌنث٘ز سدٙجٚاً ٗتازٙـػٚاً ٗ ،اهلل اهـٌ٘فق .
ٗهٚظ ًا إغرتُاٖ ٗازتكِٚاٖ ٗفٌِٔاٖ ًّ اهسٗاٙات اهؿشٚش ٞبدداً بـى ٓـ٘
ًُػتاز مجع ًّ االدالَ ًٗستلـص بعـع املتقـدً

سطـبٌا ٙبـدٗ ًـّ اهعبـازات

ٗاهفتاٗ ٠اهـٌِق٘ه ٞدٍِٔ فٌٚا ٙؿِع يف اـٌظ -أٗ يف سق االًاَ غاؾـ -ٞبـى
ٗسق اهلامشٚ

سٚح ٙعٔس ًّ بعع دبازاتٍٔ ازتلاش كـْ٘ اـٌـظ-بتٌاًـٕ

أٗ ُؿــفٕ -ســق االًاً ـٗ ٞاهصداًــ ٞاهدِٚٙــٗ - ٞال جيــ٘ش اهتؿــسيف فٚــٕ أٗ ؾــسفٕ
ملطتشق ٕٚإال بـإذْ اؿـاكٍ اهػـسد - ٛاهــٌذتٔد اهعـدي ُا٢ـب االًـآَٗ ، -ـرا
ٙالسغ دوٚاً فٌٚا ذكس يف سق االًاَ احملتٌى اُطباقٕ دو ٟتٌَاَ اـٌظ يف بعع
اهعبازات أٗ ٙساد ًِٕ ُؿفٕ  ،بى ذكس ُعريٖ يف سق اهطـاد - ٝشادٓـٍ اهلل غـسفاً
ٗتق٘ -٠سٚح سل ٟبعع ) (62االداظٍ (قدٖ) دّ اهـٌذوط ٛيف (شاد املعاد) :
أْ اهـٌػٔ٘ز هصَٗ ًسادع ٞاهــشاكٍ اهػـسد ٛيف قطـٌ ٞضـٍٔ االؾـِايف اهجالثـٞ
ًّ اهلامشٚ

ًعوالً اٙاٖ (:ألُٕ ًّ ٗظٚف ٞاالًـاَ فٚلـْ٘ ًـّ ٗظٚفـُ ٞا٢بـٕ) ثـٍ

تعقبٕ يف املطتٌطم (:هلِٕ غري ظآسُ ،عٍ ٓ٘ ًقتك ٟقادد ٝاالغـتغاي هوػـم
يف ٗالٙتٕ دو ٟاهتعٓٗ،) ٚرا اهتعقٚب ال ٙكس بـٌا َُسًٕٗ ُٗسٙد ًّ االضتػـٔاد
بػـٔس ٝهــصَٗ ًسادعــ ٞاهفقٚـٕ اهعــدي الُــٕ ًــّ ٗظٚفـ ٞاالًــاَ ( )فٚلــْ٘ ًــّ
ٗظٚفُ ٞا٢بٕ ٗٓرا ًفاد االغباز اهلجري ٝاهـٌِع٘ز. ٝ
ثٍ ٙقع اهلالَ يف اهِقط ٞاهجاهج: ٞ
(ً )62طتٌطم اهعسٗ ٝاه٘ثق: ٟز. 204 : 4
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مصرف الـخنس
ٗاهبشح فٌٚا ٙؿسيف ف ٕٚاهـػٌظ َٙػتو
اهـػٌظ) ًّ اهق٘ه

اهـٌتقدً

سطبٌا ٙجق بٕ اهفق ٕٚيف (دا٢دٞٙ

:

أًا دوً ٟا اغرتُاٖ ًّ دا٢د ٞٙتٌَاَ اـٌـظ اىل املعؿـَ٘ (ٗ )اُـٕ سـق
ثابت ملِؿب االًاًٗ ٞاهصداً ٞاهععٌ ٟاهـيت دعوـٔا اهلل هسضـ٘هٕ (ٗ )Sإلًـاَ
كى دؿس ٗ ،هـٚظ سقـ ًا غػؿـً ٚا ٗال ًولـ ًا ذاتٚـ ًا هٚطـتنثس بـٕ اهـ٘ه ٛاهػـسد ٛأٗ
حيتٌى اغتؿاؾٕ بٕ غػؿٚاً  ،بـى ٓـ٘ سـق ثابـت غـسداً هإلًـاَ ٙكـعٕ سٚـح
ٙػاً ١ـٌا ٙساٖ ُفعاً هإلضالَ أٗ ؾالساً هوٌطوٌ

ٗٓ٘ ٙعٌـى بـنًس اهلل ضـبشإُ

كٌا ٗزد يف اهسٗا (64) ٞٙاملعترب ٝاملتقدًٗ ، ٞيف دؿس اهغٚبٙ ٞلْ٘ اه٘ه ٛاهػـسدٛ
دو ٟسق اـٌظ ٓ٘ اهـٌذتٔد اهعدي ًـّ بـاب ٗالٙـ ٞاؿطـب ٞدوـ ٟاالمخـاع
سطبٌ ا سققِاٖ يف بعع ع٘خ اهبٚع ًـّ ثبـ٘ت ٗالٙـ ٞاؿطـب ٞهوٌذتٔـد اهعـدي
ٗاثباتٔا هٕ ٗ ،أْ ًّ ًؿادٙق االً٘ز اهـشطب: ٞٚاضتالَ االمخاع ٗؾسفٔا فٌٚا
ٙسق ٟبٕ اهلل ٗٗه ٕٚاهغا٢بٗ ،سٚح ؼقق دِدُا أْ اـٌـظ سـق ثابـت هإلًـاَ
بطبب االًاًٗ ٞاهصداً ٞاهدِٚٙـ ٞفٚتـ٘الٖ ًـّ ِٙـ٘ب دِـٕ ٗٙقـَ٘ ًقاًـٕ يف دؿـس
اهغٚب ٘ٓٗ ٞاهفق ٕٚاهعدي ٗاقعاً اهرٙ ٜؿدق ق٘هـٕ فعوـٕ ٗٙـركس غػؿـٕ ٗضـريتٕ
بإًــاَ اهعؿــس ٗاهصًــاْ ( ، )فٚتــ٘ىل قــبع االمخــاع باهِٚابــٙٗ ٞؿــسفٔا يف
غؤُٕ(ًٔٗ )إً ًٗطؤٗهٚاتٕ  -بـٌا ٓ٘ اًاَ ٗه ٛأًـس اهــٌطوٌ

ٙٗ ، -وـصَ

اهفقً ٕٚسادآ ٝرٖ اهـذٔ ٞبتشؿٚى زقاٖ قطعاً أٗ اطٌِ٣اُاً بـٌؿازفٕ .
ٗاًـا دوــًُ ٟػتـاز املػــٔ٘ز يف فٔــٍ ُؿـ٘ف اـٌــظ ٗسلـٍ تقطــ ٌٕٚاىل ضــٌٔ

ُ:ؿ

إلًاَ اهعؿس (دذى) ُٗؿ

هوـٔامشٚ

فقـد ٗقـع اــاليف اهـرزٙع يف

ؼدٙد اه٘ظٚفٗ ٞتػػٚؿٔا بوشاظ اـٌظ اًاً أٗ بوشاظ غؿ٘ف ضٍٔ االًاَ
( )64اه٘ضا٢ى  :ز 4ب ًّ 2اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ :ع. 9
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ًٗــا ٙؿــِع بــٕ يف دؿــس اهغٚبــ ٞسٚــح ٙتعــرز اٙؿــاي اؿــق اىل ٗهٚــٕ ٗؾــاسبٕ
(دذى)ٗ،قد اغتٔس ب ٍِٔٚؾسيف ضـٍٔ اهلـامشٚ

بػـسٗط ًعِٚـً٘ٗ ٞاؾـفات

كؿ٘ؾٗ ٞقد اغتوف٘ا يف ًؿسيف ضٍٔ االًـاَ ُٗ ،ـتلوٍ يف ًـسسوت
هلّ بعد تٌَٔٚد عح ٙنت ٛدو ٟاملطول

دٌِٔـا ،

ًُ :ػتاز اهـٌػٔ٘ز ًُٗػتازُا .

إُ سٚح كاْ اـٌظ ًاالً ًػرتكاً ًع ًاي امللو
اهــٌٌك ٟقطعـاً دوــ ٟكـْ٘ اهتطبٚــق بٚـد اهــٌلو

ٗكاْ دـس ٜاهــٌتػسدٞ

اهجابـت دوٚــٕ سـق اهــػٌظ

بـٌعِ ٟاْ هٕ اه٘ال ٞٙدو ٟتقط ٍٚاملاي املػرتن بٗ ِٕٚبـ

ازبـاب اـٌـظ ٗدوـٟ

تطبٚق اـٌظ دو ٟدـصً ١ـّ ًَذٌـ٘مل املـاي  -أًلـّ اهــٌلو

تطبٚـق اـٌـظ

دوٓ ٟرٖ اجملٌ٘د ًّ ٞاهِقد أٗ املتامل أٗ اهرٓب بقدز ٙطاٗ ٜمخظ اهـٌذٌ٘مل
هلّ تع ِٕٚمخطاً حيتاز اىل دهٚى ٗال دهٚى يف اب٘اب اـٌظ دو ٟتعِٚـٕ بتعـٚ
اؿؿٗ ٞتطبٚقٔا دو ٟدص ًّ ١اهـٌذٌ٘مل .

امللو

ُعٍ قد تَشقق  -باهدهٚى -يف باب شكا ٝاملـاي ٗاهفطـس : ٝإًلـاْ فـسش املاهـم
إٙآٌا ٗدصهلٌا ،ثٍ ٙتع

املعصٗي شكا ٝفٚطع ٟامللو

إلٙؿاهلا اىل ًطتشقٔٚا

ٗمل ٙتشقق ُعـريٖ يف بـاب اـٌـظ ٗمل ٙجبـت بـدهٚى ٗاقـض كـْ٘ اهتعـٚ
امللو

ٗؼت ٗالٙتٕ ،فال ِٙفع تعٚ

املػــرتك

امللو

ٗتساقــٌٔٚا دوــ ٟاهتقطــٗ ٍٚاهتعــٚ

بٚـد

ٗٓ٘ أسد اهػسٙل  -إال بت٘افـقفٚت٘قـ

تعـ

اؿؿــً ٞــّ املــاي

املػرتن مخطاً ٗحيتاز تع ِٕٚمخطاً اىل قبع اه٘ه ٛاهػـسد - ٛاجملتٔـد اهعـدي-
أٗ قبع املطتشق بإذْ اهـ٘هُ ،ٛعـري ضـا٢س اؿقـ٘ق اهلوٚـ ٞال ٙـتع

سـق اهغـري

مبذسد اهتطبٚق ٗاالفساش ٗاهعصي بى حيتاز اىل قبع املطتشق ستـٙ ٟـتع
ذً ٞامللو

ٗتـربأ

ًّ دٔد ٝاهفسٙك ٞأٗ اؿق اه٘ادب دو ٕٚفٌـّ بـامل كٚوـ٘ ًـّ اهـسش

ٗطبقٕ اهبـا٢ع دوـ ٟقـدز قـد ٗشُـٕ ٗدِٚـٕ هوٌػـرت ٜمل ٙـتع

سقـاً هوٌػـرت ٜأٗ

ممو٘كاً هٕ اال بقبكٕ ًّ اهبا٢ع ٗاضتالًٕ اٙاٖ بِش٘ ًّ االمآِ ًّٗ ، ١ا ه٘ تو
ٓرا اهلٚو٘ ًّ اهسش اهر ٜد ِٕٚاهبا٢ع قبى قبع املػرت ٜاٙاٖ كاْ توفٕ ًّ كٚظ

ًؿسيف ضٍٔ االًاَ (دذى) )649(..........................................

اهبا٢ع الْ تطبٚقٕ اٙاٖ ٗدصهٕ هٕ ال ٙلفً ٛامل ٙؿى هٚد املػـرتٗ ، ٜبقبكـٕ اٙـاٖ
ٗقب٘هٕ بـٕ تـربأ ذًـ ٞاهبـا٢ع  .ثـٍ ٙقـع اهلـالَ يف تَشدٙـد اه٘ظٚفـ ٞاهػـسد ٞٚدوـٟ
ًطوم اهـٌػٔ٘ز يف ًسسوت

:

مصرف سهه اإلماو :
ٗاهلوٌات يف ؼدٙد ًؿسيف ضٍٔ االًاَ (دذى) ًُػتوفٗ ٞاالُعاز ًتعددٝ
ٗاالق٘اي املـنث٘ز ٝدـّ قـداً ٟاهفقٔـا ١كـجريٗ ، ٝاكجسٓـا ٗاقـض اهكـع

دوـٛ

اهبطالْ ٙؤٗي اىل قٚامل اؿق ٗإتالفٕ ٗإبطاي اهتػسٙع ٗإهغاٗ ،ٕ٢باهتصأًا خيوـ٘
بٚت املاي ًّ االمخاع اهيت ٓ ٛدٌد ّٙ٘ ٝبٚت املاي ٙٗ -بق ٟدٌَ٘ اهفقسا١
بال ممْ٘ إذ اهصكا ٝقوٚوٗ ، ٞتبقـ ٟاهـٌؿاهــض االضـالًٗ ٞٚاملرٓبٚـً ٞعطوـٓٗ ٞـٛ
باملاي تدَٗ ٗتطتقس ٗتعو٘ ًّٗ ،دُٕٗ تتالغٗ ٟتكٌشى ٗٙفقـد اهـد ّٙدميً٘تـٕ
ٗاضتٌسازٖ اذ املاي زكّ اضاع يف بقـا ١اهـد ّٙكٌـا اْ اهعوـٍ ٗاالدتٔـاد زكـّ
اضاع ٗ .باغتؿاز  :بعع االق٘اي ال ٙطتشق اهِعس ٗاهتتبع ٗاهدفع .
ٗاهرٙ ٜطتشق اهِعس ٗاهـٌالسع ٞأسد استٌاالت ثالث: ٞ
االٗي -:إستٌاي ؼوٚى اـٌظ هوػـٚع ٞاملـ٘اه

ٗاضـقاطٕ دـّ دٔـدتٍٔ يف

دؿـ٘ز اهغٚبـ ٞستـٙ ٟقـَ٘ اهقـاٗ ٍ٢تتشقــق دٗهتـٕ فـٚذيب اـٌـظ ًـّ امللوفـ
ٗٙكعٕ سٚـح ٙػـاً ١ـّ ًؿاهــض املطـوٌ
ًبشح ًطتقى ُٗعسض زٗاٙاتٕ ُٗـب

ٓٗ .ـرا االستٌـاي ضـِتعسض هـٕ يف

اهــشق أٗ ًـا ٙقتكـ ٕٚاؾٌـع اهعـسيف بـ

ظ٘آس اغبازٖ املتػاهف. ٞ
اهجاُ -:ٛإ ستٌـاي ؾـسيف اـٌـظ يف املـ٘ازد اهػـسد ٞٚاهـيت حيـسش بٔـا زقـا
االًاَ ٗضسٗزٖ أٗ ٙت٘قع ؾـسفٕ فٔٚـا هـ٘ كـاْ ساقـسآًٗ ،ـرا ٓـ٘ املػـٔ٘ز بـ
األٗاغس ٗٓ٘ اهؿشٚض ٘ٓٗ ،اْ ٙؿسيف يف ًـ٘ازد حيـسش بٔـا ضـسٗزٖ أٗ زقـاٖ
بؿسيف ًاهٕ اهٔٚا ألُٔا ًّ غؤُٕ ًٗٔإً ًٗطؤٗهٚاتٕ مبا ٓـ٘ ٗهـ ٛاًـس املطـوٌ
ٗاًـاَ املــؤًِ

ُعــري اهـٌؿاهــض اهػــسد ٞٚاهعاًــًٗ ٞــا فٚـٕ سفــغ كٚــاْ االضــالَ
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اهػسٙ

ٗسساض ٞاهـٌرٓب اهـشق اهوطٚ

ٗإقاً ٞددـا ٍ٢اهـدُٗ ّٙػـس دقا٢ـدٖ

ٗافلازٖ ٗاسلإً ٗاداز ٝاهـش٘شات اهعوٌٗ ٞٚدكـد اهــٌشؿو

باهــػؿ٘ف

الضــٌٚا ًــّ ٙت٘قــع بو٘غــٕ االدتٔــاد-اه٘ادــب كفاٙــٗ -ٞدكــد اهـــٌدزض
ٗاهـٌبوغ

ٗاهـٌسغدٗ ّٙاهـٌسٗد

اهػبٔات دِٕ ٗكػ

شٙ

ألسلاَ االضالَ ٗدقا٢ـدٖ ٗافلـازٖ ٗدفـع

اهبدمل ٗاهكالالت ٗقكا ١س٘ا٢ر املؤًِ

اهعـازف

عق اال ٌٞ٢اهطآسَُٗ ،ّٙش٘ ذهم ًـّ اهـٌؿاهــض اهػـسد ٞٚاهـيت ٙعوـٍ آٌٚتٔـا
ٗزقا اهػازمل يف ؾسيف املاي اهٔٚا أٗ ٙعوـٍ دـدَ زقـاٖ بتف٘ٙتٔـا أٗ اهـيت تِـاط
زداٙتٔا ٗسساضتٔا ب٘ه ٛاالًس أٗ ُا٢بٕ .
ٗتػػٚـ ٓرٖ اهـٌؿاهـض ٗتعِٔٚٚا -كربٗٙاًٙ -عسفٕ آى اــربٗ ٝاالدتٔـاد
ًّ آى اهعداهٗ ٞاهتق٘ ٠الٍُٔ ٗال ٝاالًس سطبُ٘ٗ ٞاب االًاَ االؾى (دذى)
ٗاقعــاً يف دؿــ٘ز اهغٚبــٗ ٞاهـــٌشِٗ ٞتالطــٍ االًــ٘از ٗاهفــاٗ .اًــا تػــػٚـ
ؾــغسٙات ٓــرٖ اهـٌؿاهــض ٗتعــٚ

ًؿــادٙقٔا ًَٗشاهلــا فٔــ٘ أًــس ً٘قــ٘د ٛأٗ

غبًٔ ٞؿداق. ٞٚ
االستٌاي اهجاهح  :استٌاي ادسا ١سلٍ ًَذٔ٘ي اهـٌاهم ٗٓ٘ اهتؿـدق بـٕ
دـــّ ؾـــاسبٕ(دذى)دو ٟاهفقـــسا ، ١اغتـــازٖ مجـــع ًـــٍِٔ ؾـــاسب اؾـــ٘آس
(قدٍٓ)ٌ ُٙٗ ،لّ تقسٙبـٕ بـاْ املِـاط يف دـ٘اش اهتؿـدق باملـاي هـٚظ ٓـ٘ اؾٔـى
باملاهم ذات ًا ٗغػؿ ًا  ،بـى ٓـ٘ تعـرز اٙؿـاي املـاي اىل ؾـاسبٕ فاُـٕ قـد ٙعـسيف
املاهم بػػؿٕ ٗذاتٕ هلّ ال ميلّ اه٘ؾـ٘ي اهٚـٕ ٗال إٙؿـاي ًاهـٕ اهٚـٕ سطـبٌا
ٙطتفاد ًّ بعع ُؿ٘ف)ًَ (64ذٔـ٘ي املاهـم -ادـا ًعتـربٙ ٝـُ٘ظ اهــٌتكٌِٞ
ضؤاي اهسقا()دّ زفٚق يف ضفس ًلـ ٞاهـر ٜاؾـٚب ًتادـٕ يف زسوـٍٔ بعـد
االفرتاق ٍٗٓ ال ٙعسفُٕ٘ ٗال ٙعسفـْ٘ داالً دوٚـٕ -بوـدٖ أٗ دػـريتٕ ًـجالً -فـنًسٖ
االًاَ ( )باهتؿدق بجٌّ اهـٌتامل ٗ ،ضـٍٔ االًـاَ (دذـى) ًـّ ٓـرا اهقبٚـى
( )64اه٘ضا٢ى :ز:64ب ًّ 4اب٘اب اهوقط ٞع. 2

ًؿسيف ضٍٔ االًاَ (دذى) )642(..........................................

بوشــاظ أْ ؾــاسبٕ ٗهــ٘ كــاْ ًعسٗف ـاً بامســٕ ٗؾــفاتٕ هلِــٕ ًَذٔــ٘ي اهػــػـ
ًتعرز اه٘ؾـ٘ي اهٚـٕ ٗاٙؿـاي ًاهـٕ اهٚـٕ ،فتلـْ٘ اه٘ظٚفـٓ ٞـ ٛاهتؿـدق بطـٍٔ
االًاَ (دذى) دو ٟاهفقسا ١هٚؿى ث٘اب اهتؿدق اه. ٕٚ
ٗٓرا اه٘دٕ َٙشتاز اهتصإً تعِٚٚاً اىل إسساش اُعقـاد اطـالق هـدهٚى اهتؿـدق
بـٌذٔ٘ي املـاهم بِش٘ ٙعٍّ بإطالقٕ ً٘ازد ُٙشسش فٔٚا زقـا اهــٌاهم اهــٌذٔ٘ي
بؿسفٕ فٔٚآٗ ،را االطالق غري ًُشسش يف أغباز اهتؿدق بـٌذٔ٘ي املاهم ستٟ
يف ًعتربُ٘ٙ ٝظ) (60فإُٔا ًِؿسف ٞقطعاً دـّ ٗدـ٘د ًؿـسيف ٙسقـ ٟبـٕ ؾـاسب
املاي  ،بى ٌُٙلّ دد٘ ٠ظٔ٘زٓا يف امؿاز اُتفـامل املاهـم اهــٌذٔ٘ي ًـّ ًاهـٕ
بطسٙق اهتؿدق دِٕ فٚتؿدق بٕ هِٚتفـع ًـّ ًاهـٕ يف آغستـٕ ًٗ ،ـع اسـساش زقـا
اهـــٌاهم اهـــٌذٔ٘ي يف ؾــسيف ًاهــٕ يف ًــ٘زد أٗ إســساش زقــا ؾــاسب املــاي
(دذى)يف بعع اؾٔات ٗاهـٌؿاهـض اهيت ٓ ًّ ٛغؤُٕٗ ًٗٔاًـٕ ًٗطـؤٗهٚاتٕ
ٙتع

ؾسفٕ فٔٚا ٗال ٙؿى االًس اىل اهعٌى بسٗاٙات اهتؿدق الُتفاً٘ ١ق٘دٔا

بعد ددَ امؿاز اُتفامل املاهم اهـٌذٔ٘ي ًّ ًاهٕ بطسٙق اهتؿدق ٓ .را .
ًٗــع دــدَ تٌَــاَ دهٚــى اهتؿــدق إلًلــاْ إســساش زقــا االًــاَ (دذــى)
بـٌؿازيف ٙؿسيف اهٔٚا مخطٕ أٗ سقٕ فورا ٙسدض اهتؿسيف باـٌظ أٗ بِؿفٕ
يف اهــــٌ٘ازد اهـ ــٌطٌ ّ٣بسقـــاٖ أٗ بطـــسٗزٖ يف اهؿـــسيف اهٔٚـــا ُ ،عـــٍ َُشتـــاط
 -اضتشباباً -باؾٌع ب

اسساش زقـاٖ(ٗ)بـ

اهتؿـدق عقـٕ اهػـسٙ

دِـٕ

دِد ؾسفٕ يف اهـٌ٘ازد اهــٌقسز ٝهٚؿـى اهٚـٕ ثـ٘اب اهؿـسيف ُٗفعـٕ األغـسٗ،ٜ
فاذا سؿى االطٌِ٣ـاْ بلـْ٘ اهؿـسيف يف غـؤُٕٗ ًٌٗٔاتـٕ ًٗطـؤٗهٚاتٕ ؾـسيف
بقؿد اهؿدق ٞدّ ؾاسبٕ  -زٗس ٛفداٖ  ًّٗ -اهلل اهت٘فٚق .
ٗٓرٖ اهِتٚذـً ٞؿـش٘ب ٞباالستٚـاط تـنت ٛدوـً ٟطـوم املػـٔ٘ز يف ًؿـسيف
ُؿ

اـٌظ ٗدوً ٟطولِا ًُٗػتازُا ًّ كْ٘ اـٌظ بتٌإً هإلًاَ (دذى)

( )60اه٘ضا٢ى :ز:64ب ًّ4اب٘اب اهوقط ٞع. 2
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فٚتع

ال عـق ٗؾـدق فاُـٕ
ؾسيف اـٌظ اىل ُا٢ـب االًـاَ اذا كـاْ فقٔٚـ ًا دـد ً

ثبت ٗالٙتٕ يف دؿس اهغٚبُٚ ٞاب ٞدِٕ (دذى) يف االً٘ز اهـشطبًِٔٗ - ٞٚـا قـبع
اـٌظ ٗؾسفٕ يف ً٘ازد حيسش زقـاٖ ٗتلـْ٘ غـنُاً ًـّ غـؤُٕٗ ًٗطـؤٗهٚاتٕ -
ٗميلّ اْ ٙطتنذْ امللو

باـٌظ ًّ اهفق ٕٚاهعدي يف ؾسفٕ ٗدفعٕ ؾًٔ ٞعِٞٚ

ًٗؿسيف ًَػؿ٘ف ٙقس اهفقٚـٕ بلُ٘ـٕ ًُشـسشاً هسقـا ؾـاسبٕ (دذـى) ٗٙعٌـى
امللو

ٗفق ت٘د ٕٚاهفقٗ ٕٚزغؿتٕ فٚؤدس ًست  :أدـس إغـساز اـٌـظ ٗأدـس

إٙؿاهٕ اىل ًطتشق ٕٚأٗ ؾسفٕ اىل ً٘ازدٖ اهػسد. ٞٚ
ٓــرا ٓــ٘ اؿــق اهــرٙ ٜوــصَ اه ــذس ٜدوٚــٕ ٗاهطــري بــٕ ســاي اهغٚبــٗ ٞتعــرز
اه٘ؾ٘ي ٗاٙؿاي اـٌظ اىل اه٘ه ٛاالدعٍ(دذى) ٗبٕ تجبت اهتق٘ٗ ٠تتشـدد
دزد ٞاهقسب ًّ اهلل ضبشإُٗ ،فق اهلل املؤًِ

هوؿالع ٗاالؾـالع

ٗاهعاًو

ٗكطــب زقــا اهلل ضــبشإُ ٗتربٙلــات ٗددــ٘ات اهؿــاسب (دذــى اهلل فسدــٕ
ٗزشقِا غفادتٕ ُٗؿستٕ ٗسساضً ٞرٓبٕ ٗد ّٙددٖ(. )S
ثــٍ ٓــى ٙــسدض االقتؿــاز دوــ ٟاهلــامشٚ

اـٌــظ

اذا مل ٙلفٔــٍ ُؿ ـ

اهسادع اه ٍٔٚدوً ٟبِ ٟاملػٔ٘ز ٗ،بعد اْ تَشقق اْ املالن يف ًؿسيف اـٌظ
أٗ ُؿفٕ اهسادع اىل االًاَ(دذى) كُٕ٘ ًؿوش ٞغسد ٞٚزاق ٞٚدا٢د ٝاىل سفـغ
كٚــاْ اهــد ّٙاؿِٚــ

أٗ املــرٓب اهػــسٙ

بلــى ٗضــٚو ٞمملِــًِٔٗ -ٞــا دفــع

استٚادات اهفقساٗ ١املع٘ش - ّٙفال زٙب يف اضتشقاق اهلامش ٛاهفقري أٗ اهٚتـٍٚ
هوػٌظ أٗ ضٍٔ االًاَ اذا كاْ ؾسفٕ اهً ٕٚؿوش ٞد ِٞٚٙأٗ ضد ساد ٞغسد،ٞٚ
ٗٓ٘ ًِؿ٘ف) (64يف ًسضوت

دهتا دوـ ٟاُـٕ اذا مل ٙلـ

اهلـامشٚ

ام االًـاَ

هلٍ ًّ دِدٖ بقدز ًا ٙطتغِْ٘ بٌٕٓٗ ،ا ًؤٙدتاْ هـٌقتك ٟاهقادد. ٝ
ٗٓى ٙقتك ٛذهم اٗه٘ ٞٙاهلامش ًّ ٛغـريٖ ٗزدشـاْ اهؿـسيف اهٚـٕ دوـٟ
اهؿسيف هغريٖ ٗيف املؿازيف االغس ٠اهيت حيسش بٔا زقا االًاَ (ٗ )سٚح
( )64اه٘ضا٢ى :ز:4ب ًّ9اب٘اب قطٌ ٞاـٌظ ع+6ع. 2
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كاْ ًؿـشض ؾـسيف اـٌـظ أٗ ضـٌٕٔ (ٓ )ـ٘ زقـاٖ أٗ ضـسٗزٖ باملؿـسيف
فاؿــاي كتوفــ ٞبوشــاظ املؿــازيف اؾصٚ٢ــ ٞاـازدٚــ : ٞقــد ٙلــْ٘ اهؿــسيف اىل
اهلامش ٛهطد استٚاداتٕ آٍ ًّ ًؿسيف اغس ٗإْ أسسش بٕ زقا االًاَ ٗ ،قد
ٙلْ٘ اهؿسيف اىل اهلامشً ٛسد٘ساً قباي ًؿسيف دع ٍٚاالٌٓ ٞٚكإُقاذ ًؤًّ
ًّ ًسض غـدٙد خيػـ ٟاداؤٖ اىل املـ٘ت ُٗ ،عـري بعـع اهـٌؿاهــض اهدِٚٙـ ٞأٗ
اهـ ٌرٓب ٞٚاهعاهٚـ ٞاهِافعـ ٞهعٌـَ٘ املـؤًِ ُ ،عـٍ اذا كـاْ اهؿـسيف اىل اهلـامشٛ
ٗغريٖ مبستبٗ ٞاسد ًّ ٝاؿطّ فاألٗىل اهؿسيف اىل اهلامش ٛغاؾ. ٞ
ٗيف ق٘ ٕ٢ال ٙـٌلّ اهتطو ٍٚبإطالق االستٚاط باالقتؿاز-يف ًؿـسيف ضـٍٔ
االًاَ-دوـ ٟاهطـادً ٝـاداَ مل ٙلفٔـٍ اهِؿـ

االغـسٗ ،قـد ٗزد االستٚـاط يف

بعع اهفتاُٗ ٠عري(اهعسٗ ٝاه٘ثقً: ٟطنه :4 ٞقطٌ ٞاـٌظ ًٗطتشقٕ) .
ثــٍ اُــٕ ٗقــع اهلــالَ بٚــٍِٔ يف اضــتقالي امللوـ

بؿــسيف -اـٌــظ اًــٕ أٗ

ُؿفٕ :ضٍٔ االًاَ  -اٗ ت٘قفٕ دوً ٟسادع ٞاهـٌذتٔد اهعـدي ٗإضـت٣رإُ ٗ ،قـد
ُطـــب اىل املػـــٔ٘ز دـــدَ اضـــتقالي امللوــ
اهلــامشٚ

ٗســق االًــاَٗ -غــاه

يف دفـــع اـٌـــظ بتٌاًـــٕ  -ســـق

قوٚــى أٗ ًــاي اىل اضــتقالي امللو ـ

ٗدــدَ

استٚادٕ اىل ًسادع ٞاهفق ٕٚاهعدي هعدَ اهدهٚى دو ٟهصَٗ املسادعٗ ٞاالضت٣راْ
يف اهؿسيف ست ٟضٍٔ االًاَ (دذى)ٗ ،تفؿٚى اهبشح :
ُٗــتلوٍ بــدٗ ًًًا دوــً ٟــا اغرتُــاٖ أغــر ًا ًــّ اهسٗاٙــات اهؿــشٚشٗ ٞبعــع

اهـٌؤٙدات ًّ ٗال ٞٙاهِيب (ٗ )Sإًاَ اهعؿس()دو ٟتٌَاَ اـٌظ كٌا ٓـ٘
اؿاي يف اهفٗ ١ٛاالُفايُٗ ،قـ٘ي :ال زٙـب يف اْ االًـاَ()هـ٘ كـاْ ساقـساً
ب

افساد االً ٞكاْ هوػٌـظ ًؿـازيف ًعِٚـًِٔ ٞـا ضـدّ استٚاسـات اهلـامشٚ

ٗ،كاْ االًاَ ٙتؿـد ٠هؿـسيف اـٌـظ اه٘اؾـى اهٚـٕ يف تولـٍ املؿـازيف اهـيت
ٙستكٔٚا ٗٙلْ٘ دٌوـٕ بـنًس اهلل ضـبشإُ ٗهؿاهــض دِٙـٕ اهقـ٘ٗ ٍٙقسآُـٕ اؿلـٍٚ
ٗأتبادٕ اهؿاهــش

ٓٗ ،ـرٖ اهـٌؿاهــض ً٘دـ٘د ٝيف كـى دؿـس ًٗؿـس كٌـا أْ

(....................................................)640فقٕ اـٌظ ٗاالُفاي

اـٌظ ً٘د٘د سٚح ٙتؿد ٠بعـع املـؤًِ

املوتـصً

إلغسادـٕ ٗدفعـٕٗ ،ال

ٙت٘قع تعطٚى اهتػسٙع يف دؿس اهغٚبٗ ٞاحملِٗ ٞال ُٙشتٌى إهغـا ١اـٌـظ أٗ اهغـا١
ًؿازفٕ املقسز ٝغسداً دو ٟدٔد ٝاه٘ه ٛاهغا٢ـب جملـسد غٚبتـٕ ًـع تؿـد)( ٕٙ
هِؿب اهفقٔاُ٘ ١اباً دِٕ ٗال ٝهألً٘ز اؿطب ٞٚأٗ هألًـ٘ز اهعاًـ -ٞدوـ ٟاــاليف
املعسٗيف يف سدٗد ٗالٙـ ٞاهفقٚـٕ غـسداًٗ،-س٣ِٚـر ٙوـصَ امللوـ

ًسادعـ ٞاهفقٚـٕ

اهعدي هدفع اـٌظ اه ٕٚه٘الٙتٕ دو ٕٚبـٌقتك ٟاهصداًـ ٞاهسٗسٚـ ٞاهــٌذع٘ه ٞهـٕ
ٗاهجابت ٞدِد ُؿبٕ ُا٢باً دّ االًاَ اهغا٢ب(دذى) قاٌ٢اً ًقإًٌُٙٗ ،لّ اضت٣راْ
امللو

اهفق ٕٚاهعدي يف ؾسيف مخطٕ اىل دٔات اهـٌؿاهـض اهيت ٙقسزٓا اهفقٕٚ

اهـٌقود هٕٙٗ ،لف ٛأ ٜطسٙق ً٘ث٘ق بٕ حيؿى ًِٕ اهـٌلو
ٗاهعآس إُ ال فسق ب

دو ٟاالذْ .

االهتصاَ ب٘ال ٞٙاهفق ٕٚباألً٘ز اؿطبٗ ٞٚب

االهتـصاَ

بجب٘ت اه٘ال ٞٙاهعاً ٞهوفق ٕٚاهعدي فإُ دو ٟاهتقدٙسٙ ّٙلْ٘ اهفق ٕٚاهعـدي ٗهٚـاً
دو ٟاالمخاع يف دؿ٘ز اهغٚبٗ ٞاحملِـُٗ ٞا٢بـا دـّ اهؿـاسب اهغا٢ـب (دذـى)
ٗاه٘هٙ ٛقَ٘ ًقاَ امل٘ىل دوٗ ٕٚاهِا٢ـب ٙتؿـسيف تؿـسيف اهــٌِ٘ب دِـٕ -اهـ٘هٛ
اهػسد ٛاالؾىٓ ، -را .
ٗأًا بِا ًً١دوً ٟا إغتازٖ ًػٔ٘ز املتنغس ّٙيف تقطـ ٍٚاـٌـظ فـرٓب مجـع
اىل ادتباز اذْ اهفق ٕٚهوٌلو
ٗهعوٕ املػٔ٘ز ب

يف ؾـش ٞؾـسيف ضـٌٕٔ ( )اىل املطـتشق

املتنغسً ّٙترزد

بنسد اه٘دٔ

،

:

األٗي  :إْ اجملتٔد اهعدي أغرب مب٘ازد زقـا االًاَ(دذـى)ًّ غـري اهفقٚـٕ ،
أٗ ٓ٘ ادسيف مب٘اقعٕ ٗباملسدشات اهيت ِٙبغً ٛالسعتٔا .
ٌُٗٙلــّ االغــلاي دوٚــٕ باُــٕ الزٙــب يف أْ تَشدٙــد اه ــٌؿازيف اه ــٌػسٗدٞ
هـشق االًاَ( )غبٔ ٞسلٌ ٞٚكوٗ ٞٚاهفق ٕٚأغـرب ًـّ غـريٖ ٗالبـد ًـّ تقوٚـدٖ
ٗاتبامل ُعسٖ فٔٚا  ،هلّ ال دهٚى دو ٟأغرب ٞٙاهفق ٕٚبامل٘ق٘دات اـازد ٞٚاهـيت
ًِٔا تطبٚقات ًؿازيف اـٌظ يف دصٚ٢اتٔـا ًٗ٘ازدٓـا اهؿـغسٗ ٞٙاذ بعـد اغـر
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املؿا زيف ًّ اهفقٗ ٕٚتقوٚـدٖ فٔٚـا تؿـبض اهتطبٚقـات ً٘قـ٘دات غازدٚـٗ ٞقـد
ٙلــْ٘ غــري اجملتٔــد اغــرب بٔــا علــٍ تعاٙػــٕ يف اه ــٌذتٌع ٗإستلاكــٕ ًٗعسفتــٕ
باهؿغسٙات ٗ .س٣ِٚر  :اْ اضتنذْ امللو

اهفق ٕٚثٍ سؿى هٕ ٙق

أٗ اطٌِ٣اْ

باملؿداق اــازد ٛهوٌؿـوش ٞاهـيت ٙسقـ ٟاالًـاَ()بؿـسيف اـٌـظ فٔٚـا
ٗكُ٘ــٕ ًؿــداقاً ؾــشٚشاً هــٌا ٓــ٘ ًــ٘زد زقــاٖ دٌــى بٚقِٚــٕ أٗ اطٌِ٣اُــٕٗ ،إال
فشـ ٗتَشقق دّ اهـٌؿداق اهؿشٚض اهـٌشؿى هسقاٖ(.)
اهجاُ : ٛاستٌاي دغاهُ ٞعـس اهفقٚـٕ ٗاذُـٕ يف اسـساش زقـا االًـاَ(ٗ)يف
د٘اش ؾسيف اهطٍٔ اهػسٙ

اىل ًطتشقٗ ٕٚاالؾى سسً ٞاهتؿـسيف مبـاي اهغـري

إال بنذْ ؾاسبٕ ،فاذا استٌى دغاهـ ٞاذْ اهفقٚـٕ اهعـدي مبـا ٓـ٘ ُا٢ـب ؾـاسب
اهطٍٔ اهػسٙ

ًّ اـٌظ  -فـ ٛد٘اش اهؿسيف أٗ يف سؿ٘ي زقاٖ ٗ -دـب

االضت٣راْ دو ٟامللو

هٚتٚقّ ًّ ؾش ٞتؿسفٕ ٗسوٕ .

ٗٓرا استٌاي قاٗ ٍ٢دداُاً يف ُفظ املؤًّ املوتصَ املِؿـ ٗ ،ألدوـٕ ٙوصًـٕ
االقتؿاز دو ٟاهتؿسيف املتـٚقّ ٗٓـ٘ املقـسْٗ بإضـت٣راْ اهفقٚـٕ ًٗ ،ـّ دُٗـٕ ال
ُٙشسش ؾش ٞاهتؿسيف ٗسوٕ اذ (ال حيى ًاي اًسئ إال بسقاٖ ٗطٚبُ ٞفطٕ) .
ٗبٔــرا اهتقسٙــب تتذوــ ٟازدشٚــ ٞاضــت٣راْ اهفقٚــٕ يف ؾــسيف ضــٍٔ االًــاَ
(دذــى) ًــّ دْٗ ت٘ق ـ

اهسدشــاْ دوــ ٟاهتــصاَ ٗالٙــ ٞاهفقٚــٕ  -اهعاًــ ٞأٗ يف

االً٘ز اؿطبُ ،-ٞٚعٍ ًع االهتصاَ بٔا ٙق٘ ٠زدشاْ االضت٣راْ ًّ دْٗ دصَ،
ٗذهم الستٌاي ٗدداُ ٛقا ٍ٢يف اهِفظ ٓ٘ استٌاي ٗال ٞٙاملاهم دوـ ٟاهتقطـٍٚ
ٗدو ٟاهتعـٚ

ٗدوـ ٟاهـدفع-كٌـا ٓـ٘ اؿـاي يف اهصكـا،-ٝهلِـٕ ًَشـع استٌـاي

ًعتد بٕ ٌَِٙع اؾصَ بفتٚا االضت٣راْ ٗٙوصَ باالستٚاط باالضت٣راْٗ ،اهلل اهعـامل
بـشقا٢ق االسلاَ  .ثٍ ٙقع اهلالَ يف :
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مصرف سهه السادة :
ٗقد طسست أق٘اي ٗاستٌاالت ًتعدد ٝيف بٚـاْ اه٘ظٚفـ ٞاملقـسز ٝيف ؾـسيف
ضٍٔ اهلـامشٚ

شًـاْ اهغٚبـٗ ٞاحملِـ ٞدِـد املػـٔ٘ز املوتـصَ بتِؿـٚ

اهــػٌظ،

غالفاً هـٌا اضتعٔسُا ًّ اهسٗاٙات اهؿـشٚش ٞاهعـآس ٝيف كـْ٘ اـٌـظ بتٌاًـٕ
سق اه٘الٗ ٞٙاالًاًٗ ٞاهصداًٙٗ ٞؿـسيف ًِـٕ اهـ٘ه ٛاىل اهلـامشٚ

ًـا ٙطـدّ بـٕ

سادتٍٔ ألْ اهلل أبدهلٍ باـٌظ دـّ اهصكـا ٝاهـيت سسًـ٘ا ًِٔـا فٚلـْ٘ ٙتـاًٟ
اهلــامشٚ

ًٗطــاكٗ ٍِٔٚابِــا ١ضــبٚؤٍ بعــع ًؿــازفٕ ٗ ،اهفقٚــٕ اهعـدي ُا٢ــب

االًاَ اهغا٢ب ٗٗه ٛاالًـ٘ز اؿطـبٓ ٞٚـ٘ اهـرٙ ٜؿـسيف ممـا ٙؿـوٕ ًـّ اـٌـظ
الستٚادات اهلـامشٚ

أٗ ٙؿـسيف امللوـ

اهـ ٍٔٚبإذُـٕ ٗٓـ٘ اهـرٙ ٜوصًـٕ ضـد

غوتٍٔ ٗساداتٍٔ ٗال اغلاي ٗال كالَ .
ٗثٌَ ٞق٘ي بطق٘ط اهطٍٔ اهػسٙ
اهتابع

ٗاباستٕ سـاي اهغٚبـٗ ٞاهــٌشِ ٞهوٌـ٘اه

أل ٌٞ٢آى اهبٚـت (ٗ،)قـ٘ي ب٘دـ٘ب دفِـٕ هعٔـ٘ز ؾـاسبٕ(دذى)

فتػسز االزض هٕ كِ٘شٓا ٗ ،قـ٘ي ب٘دـ٘ب اه٘ؾـٗ ٞٚاالضـتٚجاق هـَُٕٗ ،ش٘ٓـا
ًـٌا قٚى يف دٌَ٘ اـٌـظَ -تٌاًـٕ أٗ بعكـٕ  :سـق اهطـادٓٗ،-ٝـ ٛاستٌـاالت
قعٚفٗ -ٞدٔاً ٗت٘دٔٚاًً ٛٓٗ -سف٘ق ٞقطعاً ال تطتشق املتابعٗ ٞاملِاقػـ ٞألُٔـا
تؤٗي اىل قٚامل اهـشق دوً ٟطتشق ٕٚأٗ إهغا ١اهتػسٙع ٌٗٓا ًسف٘قاْ دصًاً .
ٗاهـٌػٔ٘ز ب

املتنغس ٘ٓٗ -ّٙظآس بعـع كوٌـات املتقـدً :-إضـتشقاق
اـٌــظ بــى ٗادتقــاد ًــاهلٚتٍٔ اٙــاٖ ٗهــصَٗ تقطــ ٌٕٚبــ

اهلــامشٚ

هِؿــ

اهـٌشتاد

ًٍِٔٗ ،الغم يف بقا ١سق اـٌظ أٗ ضٍٔ اهلامشٚ

باـؿ٘ف

ٗددَ ضق٘طٕ باهتشوٚى اهعًٌ٘ ٛاهػاًى ،ه٘ق٘ع ددَ دٌَ٘ اغباز اهتشوٚـى
ٗددَ دالهتٔا دو ٟضق٘ط اـٌظ أٗ ُؿفٕ  ،بى ًقتك ٟآ ٞٙاـٌـظ يف ضـ٘زٝ
االُفاي ُٗؿ٘ف اهطِ ٞاهـٌطٔس ٝاملجبت ٞهـٕ ٗاهــٌشرزً ٝـّ اضـتشالهٕ ٗسسًـاْ
اهلــامشٚ

ًِــٕ ٓــ٘ بقــا ١اهـــشق ٗدٙـــًٌ٘تٕ ٗهــصَٗ دفعــٕ ســرزاً ًــّ اهعوــٍ

ًؿسيف ضٍٔ االًاَ (دذى) )646(..........................................

ٗاهـشسًاْ اهرُ ٜـددت بـٕ األٌ٢ـ ٞاألطٔـاز(،)كٚـ
اغبـاز اهتشوٚــى ٗضـق٘ط اهطــٍٔ اهػــسٙ
اهصكا ٝغسداً هصَ بقا ١فقسا ١اهلامشٚ

ال ٗهـ٘ قٚـى بعٌـَ٘

ًـع اهقطـع بــشسًاْ اهلــامشٚ

ًــّ

ًّ دْٗ كافى غسدٙ ٛطد استٚادـاتٍٔ

ٗٙقكً ٛتطوباتٍٔ ٓٗ ،را الشَ ًعوَ٘ اهفطاد قطع ٛاهبطالْ ال ٌُٙلّ االهتـصاَ
بٕ أٗ بـٌوصًٕٗ  -ضق٘ط ضٍٔ اهلامش. - ٚ
ٗاؿاؾى إُ ال اغلاي يف اضتٌساز ٞٙاؿق ٗدميً٘ ٞتػسٙعٕ ٗدـدَ ضـق٘طٕ
هـبعع اـٌـظ دِـد املػـٔ٘ز ،

ٗاباستٕ ٗ ،ال اغلاي يف اضتشقاق اهلـامشٚ

ٗٓلرا دوً ٟطولِا فـأٍُ بعـع ًؿـازفٕ املقـسز ٝهلـٍ غـسداً ٗاملطـؤٗي دِٔـا
ٗه ٛاالًس ُٗا٢ب االًاَ اهغا٢ب ساي اهغٚبٗ ٞاحملِ. ٞ
ٗٙقع اهلـالَ  -بعد٢ـرًً  -يف لـّ امللوـ
اهلــامشٚ

غـسداً ًـّ ًباغـس ٝاهؿـسيف اىل

أٗ دــدَ لِــٕ الستٚادــٕ اىل اذْ اهفقٚــٕ اهعــدي ٗبتعــبري ثــآُْ :ــى

تػرتط ًسادع ٞاجملتٔد ٗؼؿٚى اذُٕ ٗ -ه٘ االذْ اهعًٌ٘ -ٛيف غسد ٞٚاهؿسيف
اىل اهلــامشٚ

أٗ ال تػــرتط ٓ .ــرا ًــا اغتوفــت فٚــٕ االُعــاز ٗهعــى املػــٔ٘ز

ٓــ٘ االغــرتاطٗ ،ؾــسع مج ـعٌ بعــدَ االغــرتاط ٗبإًلــاْ اضــتقالي اه ــٌلو
بؿسيف سق اهلامشٚ

اهٗ ، ٍٔٚاضتدي هٕ بنً٘ز :

األٗي  :باغــرتان اـٌــظ -يف غاهــب اسلاًــًٕ -ــع اهصكــا ٝبــٌقتك ٟادهــٞ
بده ٞٚاـٌظ هؤامشٚ

دّ اهصكا ٝاهـيت سسًـ٘ا ًِٔـا ٗ ،قـد ٗزد يف اسادٙـح

اهصكــاً ٝــا ٙــدي دوــٗ ٟالٙــ ٞاملاهــم امللوـ

باهصكــا– ٝدْٗ اؿــاكٍ اهػــسد ٛأٗ

داًوٕٗ -ضوطِتٕ دو ٟتطبٚق اؿؿ ٞاهصك٘ٗ ٞٙدو ٟتعِٔٚٚا ٗافساشٓا ًّ ب

اَ

املاي املتعوق بٕ اهصكاً ٝعوالً بإُ ادعٍ اهػـسٙل

سٚـح دـا ١يف ؾـشٚش ٞبسٙـد

املتكٌِ ٞؿلا ٞٙاهؿادق()طسٙق ٞاًري املؤًِ

( )يف بعـح دبـا ٝاهصكـاٝ

اىل اهب٘اد: ٜطفاذا اتٚت ًاهٕ فـال تدغوـٕ اال بإذُـٕ فـاْ اكجـسٖ هـٕص)ُٗ (20عريٓـا
( )20اه٘ضا٢ى :ز4ب ًّ 66اب٘اب شكا ٝاالُعاَ  :ع.6
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زٗا ٞٙاهسق (26)ٛيف (ُٔر اهبالغ )ٞه٘ؾ ٞٚاًري املـؤًِ ( )اهـيت كـاْ ٙلتبٔـا
ملّ ٙطتعٌوٕ دو ٟاهؿدقات  :طفاْ كاُت هٕ ًاغ ٞٚأٗ ابى فال تدغؤا إال بإذُٕ
فاْ اكجسٓا هٕ ص ٗكٌـا ٙطـتقى امللوـ

يف تعـٚ

اهصكـاٗ ٝاغسادٔـا ٗال ٙػـرتط

فٔٚا ًسادع ٞاؿاكٍ كرهم اؿاي يف اـٌظ فاْ ازبع ٞأمخاع املـاي هوٌلوـ
ٗٙنت ٛف ٕٚاهتعوٚى طأكجس املاي هٕص ٗاهعو ٞت٘ضّع ٗتكّٚق .
ٗفٚـٕ  :أٗالً -اُـٕ قــد ضـبق ًِــا يف اٗا٢ـى بــش٘خ اـٌــظ  :بٚـاْ اْ اغبــاز
تع٘ٙع اهلامشٚ

دّ اهصكا ٝبـاـٌظ قـعٚف ٞاهطـِد ال تؿـوض سذـ ٞغـسدٞٚ

دوً ٟكٌُ٘ٔا ُعٍ ٓرا املعِ ٟثابت ٗاٗقشِاٖ بتقـسٙب
 -اـٌظ هؤامشٚ

 ،هلـّ ٓـرٖ اهع٘قـٞٚ

بدي اهصكا -ٝال تطت٘دب اغرتان اهبدي ٗاملبدي يف مجٚع

االسلــاَ أٗ غاهبٔــا ٗال دهٚــى دوــ ٟاالغــرتان اهعٌــً٘ ٛهتقتكــ ٛادهــ ٞاهبدهٚــٞ
اغرتان اهصكاٗ ٝاهـػٌظ يف ت٘ه ٛاهـٌاهم تعٚ

اـٌظ ٗدفعٕ هـٌطتشق ٕٚدْٗ

اهـشاكٍ اهػسدُ - ٛا٢ب اه٘ه ٛاالؾى دو ٟاـٌظ. -
ٗثاُٚاً -اْ ؾشٚش ٞبسٙد ٗاقش ٞاهداله ٞدوٗ ٟالٙـ ٞاملاهـم يف اهصكـا ٝدوـٟ
تقط ٍٚاهـٌاي اهـٌػرتن ٗافساش اهصكاٗ ٝتعِٔٚٚا ًعوالً بإُ ادعٍ اهػسٙل

طفاْ

أكجسٖ هٕص ٗٓرٖ اهعوً٘ ٞد٘د ٝيف اـٌظ  ،هلّ تطـس ٞٙاؿلـٍ -اه٘الٙـ ٞدوـٟ
اهتع ًّ - ٚاهصكا ٝاملِؿ٘ؾ ٞاىل اـٌظ حيتـاز اىل إسـساش كـْ٘ اهتعوٚـى دوـٞ
سقٚقٚــ ٞغــسدًٗ ٞٚالك ـاً قطع ٚـاً ه٘الٙــ ٞاملاهــم دوــ ٟتعــٚ

اهصكــاٙ ٝــدٗز اؿلــٍ

ًـدازٓا ٓٗ ،ـرا غـري ًُشـسش هقـ٘ ٝإستٌـاي كُ٘ٔـا دوـ ٞاقِادٚـٙ ٞـساد ًِٔـا اقِــامل
ي تتطـٍ بـٕ
املؿدق املبعـ٘خ ؾباٙـ ٞاهؿـدقات ٗفٚـٕ غـسض تـندب ٛأغالقـ ٛدـا ُ
اهتػسٙعات االضالًٗ ، ٞٚمـّ ال ُـدد ٛاهقطـع أٗ االطٌِ٣ـاْ بعـدَ كُ٘ٔـا دوـٞ
غـسدـٙ ٞٚـدٗز اهـشلٍ ًـدازٓا ،بى َُـشـتٌى ٓـرا اهـٌعِ ٟكٌا َُشـتـٌـى ا غـس،

()26اه٘ضا٢ى :ز4ب ًّ 66اب٘اب شكا ٝاالُعاَ :ع.4

انتقالل املكلف بُكف نًم اهلامشّني)473( ................................

َالتعددؿٓ ا امكددم لددو الم ددأ ات اف ددو ِتُاددف قلددٖ اسددكال َااعّددٕ العلددٕ
َؾَقاى امكم الًكقْ لؿاقيا.

َثالجاً -اى اانُى البؿلّٕ العلٕ املهَُُٕ-قلٖ فكض تهلّم اابلّٕ التعؿٓ ا
ال قلدٖ ايدكاا اف دو لدز الم دأ ا َالِدٕ املالد
امكم -ال ِجبتاى ؾلّ ً

قلدٖ

االفكال َالتعّني ألام الكَاِات الُشّشٕ املتعدؿؾٔ َالفكدكٔ املكتكدمٔ ا اـيداى
الكَأ املعاَكٔ لل عُدُلني َالهاققدٕ بدأى اف دو بت الدٌ سدو لدُلْ االلدك –
االلام املعُُم -ثم بؿلّل نّابدٕ الفقّدٌ العدؿل ََالِتدٌ امهدبّٕ ِهتقدل ا قُدك
الغّبٕ ات لو ِهُب قهٌ ا االلُق امهبّٕ َ -لهًدا ادبا االامخداى َتُلِعًدا
ََكفًا ا لُاقفًا َ ،اـا اى املال الفٓ ا سُلٔ املكلف لًك اً بّهٌ َبدني
َاسب اف و فالبؿ لو تُافو الطكفني قلٖ تعّني بعٌٓ امخهاً ،فداى تُافقدا
 َلددُ ب دإـى الددُلْ الًددكقْ :الفقّددٌَ ،بددالفكل َاددبا اف ددو -تعددني امخه داًثم ِتُدكف فّدٌ بإُِدالٌ ات لهدتشقٌّ ََدكفٌ ا املُداقف املقدكقٔ  .يدفا يدُ
الدفٓ تقتٓدٌّ االؾلدٕ َ ،لعددٌ اللدال للكددُ لدد ا تقتٓددٌّ بؿلّدٕ اف دو قددو
الم أ أَ تعلّل طفاى ا جكٍ لٌص َنفْ لمَم لكادعٕ الُلْ الفك َاندتٚفانٌ ادا
يُ ناٙب االلام  -الُلْ االَل قذل.-
الجانْ :االقالق اللفعْ اللشاظْ ألغباق تقهّم اف و فاى التقّّؿ باإلـى
َِشتاز ات لؤنٕ بّاى َيُ يها لهتفٍ .
َا انعقاؾ االقالق املجبت لعؿم االيكاط ايكال قعدّم :الدا ةِدٕ اف دو
فال اقالق نافز فًّا لعؿم ُنًا بُؿؾ بّاى ّفّٕ الُكف أَ استّاددٌ ملكادعدٕ
الُلْ الًكقْ أَ االلام أَ اجملتًؿ العؿل ا قُك الغّبٕ يكقاً لُشٕ الُكف
ات اهلامشْ .

َألا نُُّ اف و فًْ قلٖ قاٙفتني  :لَذ ُقٕ لدو الكَاِدات املكندلٕ
انتؿل بًا املًًُق َيْ لّهت ا لقام بّداى لدمَم لكادعدٕ الدُلْ الًدكقْ ا

(.....................................................)474فقٌ اف و َاالنفال

َددكف نددًم اهلددامشّني ستددٖ ِت ه د

بإقالاًدداَ ،لَذ ُقددٕ لددو الكَاِددات

الُشّشٕ َاؿ فً ها لهًا قاٙؿِٕ اف و لكندُل ا
دعلٌ ا

(َ )Sلأل ٙدٕ َاندٌ سدو

هلم ا الُال الهداىَ ،ظايكيدا ََدكِض بعٓدًا اى اف دو بت الدٌ

لإللام ُِكف لهٌ للًامشّني لّهؿ بٌ استّاداتًم َلدٌ لُداقف اغدكٗ لقدكقٔ
يكقاً ِتُاليا أَ ِأـى لغريٍ فًّاَ ،يفٍ الطاٙفٕ تؿل قلٖ لمَم لكادعٕ اجملتًدؿ
العؿل ألنٌ َلْ اف و سهبٕ ا قُُق الغّبٕ َمل ِلتفت الًّا الد ًًُق .
الجالح :االَل الع لْ الكغُّْ الهداا اليدكاط لكادعدٕ اجملتًدؿ العدؿل
َانتٚفانٌ ا َكف الهًم ات اهلامشّني .
َفٌّ :اى االَل ؾلّل سّح ال ؾلّل أَ قهؿ قؿم دؿَٗ االقدالق اللفعدْ
َبؿلّٕ اف دو للدًامشّني قدو الم دأ َتعلّدل بعدا االغبداقَ ،ال ُِداق ات
االَل لز َدُؾ الكَاِات الُشّشٕ الهاققٕ بأى اف و لإللدام َِهدُب قهدٌ
الفقٌّ العؿل سال غّبتدٌ َردكم التُدكف ا لدال االلدام َسدو اهلدامشّني لدو
ؾَى اـى َدداسبٌ أَ َلّددٌ َ ،اددؿ ؾلددت الكَاِددات الهددابقٕ قلددٖ اقتكددال َالِددٕ
االلام قلٖ اف و َ ُنٌ بت الٌ سقٌ َقلٖ دكٓ االتبا الفقًا٘ لو أَشاب
املعُُلني()قلٖ اتّداى االٙدد ٕ تدد ام غدد هًم ،فإنًدا تدؿل بُْدُع قلدٖ
قددؿم الدددتُؿٓ لُدددكف الدػد دددو -بت الدددٌ -اال بإيدددكاف َاددددالٔ َلّدددٌ أَ
َاسبٌَ ،لعًا اللَذال لدذكٓ االَل الع لْ الكغُّْ  .يفا .
َِعًك لو انتاـنا ) (1الد شقو  :التفُّل بني الكِو :بني اقطا٘ سو الهاؾٔ
َؾفعٌ ات فقكا٘ اهلامشّني فال رتاز ات ادالٔ اجملتًؿ العدؿل الى امدو للد
دالز اهلامشْ َال ؾلّل قلٖ استّاز ؾفز املال ملالكٌ ات اددالٔ اسدؿ َ ،بدني
تقهّم الد ال الد ًكا لدز اقبداب اف دو َافدكالٍ قدو لدال املكلدف فّشتداز
( )1لهتهؿ العكَٔ الُثقٖ – تاب اف و . 330-329:
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لد كادعٕ اجملتًؿ العؿل بلشاظ اى املال املًكا بدني اثدهني اتداز اهد تٌ َافدكال
سُٕ ل يكِ

ات قْاي ا فّشتاز لد كادعٕ اما م الًكقَْ -لدْ املدال-

لتُشّض اه ٕ املال .
َفٌّ  :أَال -انٌ ِعًك لو َؿق اللٌ :لّلٌ لهفْ االيكاط املبشُخ َ ،يُ
لد هُ ا ُْ٘ لا تقؿم لو ؾاللدٕ الدؿلّل َيدًكٔ الفتّدا بلدمَم لكادعدٕ الفقّدٌ
العدددؿل َلدددْ االلددُق امهدددبّٕ ا َدددكف اف دددو بت الدددٌ أَ نُدددفٌ املػدددتِ
باهلامشّني .
َثانّاً :تتُاف َشٕ التفُّل قلدٖ اسدكال للد

ددالز اهلدامشّني لهُدف

اف و َال ؾلّل لعتد َاْدض قلّدٌ بدل الدؿلّل قلدٖ غالفدٌ َيدْ االغبداق

)(1

الُشّشٕ الؿالٕ قلٖ اى الدػ و بت الٌ لإللام .
ا تتُاف قلٖ اسكال قؿم َالِٕ املال

قلدٖ تطبّدو اف دو قلدٖ بعدا

الُالٌ َتقهّم املًكا لز اى اجلكٓ املتًدكقْ القطعدْ َاالعدا ) (2الدد ؿقٖ
ا لهتهؿ الهكااْ قلٖ َالِدٕ املالد

قلدٖ التقهدّم َالتعدّني  ،نعدم ال ِدتعني لدا

أفكلٍ امخهاً يكقاً إال بتهدلّ ٌ ات الدُلْ أَ َ ّلدٌ ا ادبا اف دو فّكًدف
ابٌٓ قو قْاٍ بتعّني الدشو لو بني لَذ ُ املال املًكا الد ًا .
َاملتشُل آا٘ االغباق املتٓافكٔ -الكَاِدات الُدشّشٕ -لدز أؾلدٕ َالِدٕ
الفقٌّ ا امهبّات  :الد ُالدض َاملعدكَف الدفٓ البدؿ لهدٌ َال ِكْدٖ الًداق
بإي الٌَ ،ؾاللتًا بالتعاْؿ قلٖ لمَم لكادعٕ الفقٌّ العؿل ا تَ ام اف و .
َسّددح ـيددب الدد ًًُق ات انقهددام اف ددو ات نددً ني  :نددًم االلددام (قذددل)
َنددًم الهدداؾٔ  ،فّهبغددْ الُلددُز ا َبشددح أََدداف لهددتشو نددًم اهلددامشّني قلددٖ
لفاق الد ًًُقَ ،يُ :
( )1قادز الُناٙل :ز:6ب+3ب 4لو ابُاب االنفال .
( )2سكاٍ ا (لهت ه

العكَٔ) :ز.584 :9

(.....................................................)476فقٌ اف و َاالنفال

خصوصيات الـَامشي الـنشتحق :
اؿ ايتًك بّهًم التعكض فَُُدّات اهلدامشْ املهدتشو لهُدف اف دو
املفكَض قلٖ العباؾ سّح اقتقؿَا يدكقّتًا ا َدشٕ الُدكف ات االَدهاف
الجالثِٕ :تالٖ اهلامشّني َلها ّهًم َابها٘ نبّلًم .
َيفٍ املباسح أغلبًدا غدري لهُدُّ َ ،يدْ ال تتهدو لدز لػتاقندا لدو اى
اف ددو بت الددٌ سددو ثابددت ملهُددب االلالددٕ َالمقالددٕ الؿِهّددٕ ُِددكف لهددٌ ات
اهلامشّني الد شكَلني يكقاً لو الم أ

دا ُِدكف لهدٌ الدُلْ ات املُداقف

الًكقّٕ االغكٗ لد ا ِعؿ لو يؤَنٌ َلًالٌ َلهؤَلّاتٌ طيضعه حيث يشاء ص
لد ا ِكاٍ َالساً لإلنالم َاملهل ني .
َباغتُاق :نبشدح يهدا غَُُدّات اهلدامشْ املهدتشوَ -بشجداً تهملّداً بهدا٘
قلددٖ لددا ايددتًك بّددهًم لددو قاٙؿِددٕ نٓددف اف ددو ات العهدداَِو الجالثددٕ لددو
اهلامشّني َ ،يْ غَُُّات تلمم املكلف لكاقاتًا قهؿ تُؿٌِ لؿفز اف و
ملهتشقٌّ فانًا اؿق لتّقو الُشٕ بالههبٕ لٌ َ ،يفٍ افَُُّات أَهلا:

شرط اليشب الطاٍر :
ادؿ تهددامل الفقًددا٘ (قض) قلددٖ اى للدًامشّني سُددٕ لددو اف ددو قددُض
الم أ اليت سكلُا لهًا يكقاً َ ،ايتًك بّهًم اغتُاّ نُف اف و بًم ال
ًِددك ًم فّددٌ اسددؿ َِ،كتددب قلددٖ لػتدداقيم لهددز غددري اهلددامشّني لددو نُددف
اف و َسكلانٌ لهٌ َاى اى ا الؿفز الٌّ لُلشٕ ؾِهّدٕ أَ لفيبّدٕ قالّدٕ بدل
ستٖ لُ فكض انتغها٘ اهلامشّني ببعا االامخاى املؿفُقٕ الًّم .
َاملعكَف َاملًًُق بّهًم اقتبداق االنتهداب ات يايدم بطكِدو االب َقدؿم
انددتشقاق املهتهددب ات يايددم بدداألم َ ،سكددْ افددالف قددو بعددا االقدداظم
َتَذُِمٍ َكف نًم الهاؾٔ ات اهلامشْ باألم َ ،اؿ اقّدل الكدالم سُلدٌ ا
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قًكات ال ُفشات قهؿ بعٓدًم َ ،لعلدٌ للتجبدت لدو لهدتشو نُدف اف دو
اُدددب اقتقدداؾيم اغتُاَددٌ باهلددامشّني َ ،اددؿ اغددتليف الددكاى ا ل دداتًم
َانتؿالالتًم سّح اغتليف َؿق (الُلؿِٕ) بُؿق (اهلامشّدٕ)َ،االلك ندًل
قهؿ الت ّّم بني االلكِو :
االَل َ :ؿق الُلؿِٕ َال ايكال ا َدؿاًا قلدٖ َلدؿ االبدو َقلدٖ َلدؿ
البهت َؿااً سقّقّاً اطعّاً لُُْع ؾغالٕ االب َاالم َاجلؿ َاجلؿٔ ا التُلؿ ،
َلو يهدا داى قّهدٖ لدو اَالؾ ابدكايّم َندُع ( َ )داى الفداق ُّى اَالؾ
قنُل ا

( )Sلو ؾَى ايدكال َ ،يدفا الُدؿق ََدشٕ االْدافٕ ات االب

َاالم لدددٌ اثدددك لكتدددب ا ابدددُاب اسكدددام االَالؾ ا الدددد ها ض َالدددد ُاقِح
َاالَااف الفقِٕ َنَشُيا .
الجانَْ :ؿق اهلامشّٕ اليت تكتب قلًّا اكِم الم أ َالُؿإ الُادبٕ ا
قَاِات)َ (1شّشٕ اؿ قتب فًّا اكِم الم أ قلٖ (بين يايم) َ(اهلامشْ) ،
َيفا هاٙك قهاَِو القباٙل َالعًاٙك العكبّٕ ال تُؿق قكفاً اال قلدٖ املهتهدب
ات العًددرئ بُانددطٕ ابّددٌ َ ،الددا املهتهددب ات يايددم بدداألم فددال ِطلددو قلّددٌ
قكفاً (اهلامشْ) َال َتشكم قلٌّ الم أ اليت َقؾت فًّا نُُّ تَشكِم الم أ
قلددٖ بددين يايددم أَ قلددٖ اهلددامشْ الغتُدداّ َددؿق انددم القبّلدٕ َإنطبااددٌ
قكفاً بد و ِهتهب بطكِو ابٌّ ؾَى الٌ َلفا ال َِعؿّ أسدؿ االلدام الُداؾق()
تّ ّاً ألدل ُى ألٌ لو أسفاؾ ابْ بكك التّ دْ بدل ِعؿَندٌ يامشّداً َسهدب،
َيكفا ال ِقال :يفا متّ ْ َـا اشطدانْ َـاا قدؿنانْ اال اـا داى ِهتهدب ات
يددفٍ القبا ٙدل بطكِددو ابّددٌ َ ،هلددفا اثدداق يددكقّٕ نعددري تَشددكِم الم ددأ اعاق داً
َانتشقاق نُف الدػ و قلٖ لفيب الد ًًُق .
( )1الُناٙل:ز:6ب+29ب 32لو ابُاب املهتشقني للم أ .
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َا ُْ٘ لا تقؿم :ال ِهتشو اف و لو ِهتهب ات يايم بطكِو ألٌ َال
َتشكم قلٌّ الم أ َِ ،ؤِؿٍ لا َقؾ ا لكنلٕ محاؾ :طَلو انت الٌ لدو بدين
يايم َابٍُ لو ناٙك اكٌِ فاى الُؿاات تَشل لٌ َلّو لٌ لو اف و يدْ٘
الى ا

ِقُل :طادعاهم بااءم ص(َ،)1ادؿ اندتهؿ الًّدا الدد ًًُق سذدًٕ ؾالغدٕ

بفعل التمالًم ا انتهباقاتًم بدذ الًًكٔ لٓدعف ندهؿ الكَاِدٕ َاقنداهلا ،
لكو ا دؿَايا لهز َغكٗ َ

ٗ.

َقلٖ لبهٖ املًًُق ا اغتُداّ نُدف اف دو باهلدامشّني ال فدكق بدني
انددُا االنتهدداب ات يايددم ،فّهددؿقز الددد هتهب ات يايددم بطكِددو ابّددٌ اـا
دداى قلُِداً أَ ققّلّداً أَ قبانددّاً َ ،املًددم ثبددُت انتهددابٌ ات يايددم َابهددٌ قبددؿ
الد طلب سّح ُِدؿق لعدٌ قهدُاى (اهلدامشْ) قلدٖ دل لهتهدب قدو قكِدو
االب َبدشؿ نُا٘  .يفا .
َا بعا نُُّ ( )2تعُِا اف و َبؿلّتٌ قو الم دأ ؾاللدٕ ظدايكٔ ا
سُك املهتشو لهُف اف و بالّتالٖ َاملهدا ني َابهدا٘ الهدبّل لدو ةل حم دؿ
(*)َ،يددْ ْددعّفٕ الهددهؿ ال تُددلض سذددٕ لعاقْدٕ مذددٕ اغددكٗ لددُ انددت،
َتُدؿ اباهلا قَاِات َشّشٕ لتقؿلدٕ تدؿل قلدٖ اى االلدام َداسب اف دو
ََلٌّ َيفا املٓ ُى ِلتقْ لدز بعدا الهُدُّ املدُلٖ الًّدا  ،لكدو املًدًُق
الفِو انتهؿَا ات قَاِات لكنلٕ تفّؿ انتشقاق اهلامشّني ات نُف اف و
محلُا قَإِ سُك املهتشو بآل حم ؿ()قلٖ اقاؾٔ بعا اف و -الهُف
الكادز ات االلام ( - )أَ قلٖ اى (ةل حم ؿ )نبب ا تًكِز الدػ و
َيُ تككِم هلم فانتُدب تغلّبًم قلدٖ غرييدم لدو اهلدامشّني َ ،ذمدُ ـلد
( )1الُناٙل  :ز: 6ب 1لو ابُاب اه ٕ اف و ع + 8اآلِٕ  5 :اْ األسماب.
( )2الُناٙل :ز: 6ب 1لو ابُاب اه ٕ اف و ع. 9
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َيفٍ َلشالل ت قّٕ تتهافٖ لز ـات الكَاِدٕ الدد كنلٕ ( )1الددشاَكٔ لدد هتشو
نُف اف و ا ةل لش ؿ(َ . )باغتُاق  :يْ تأَِل لػالف للعدايك أَ
لُكِض الكَإِ لو ؾَى يايؿ ُِشض لػالفٕ العايك .
َسّددح ايددتًك القددُل بانددتشقاق اف دو -نُددفٌ -لل هتهددب ات يايددم
بطكِددو األب ،فهشتدداز للبشددح قددو الطكِددو االثبدداتْ ال دد قبُل لالنتهدداب ات
يايم باألب فاى لذكؾ ؾقُٗ اهلامشّٕ لو ؾَى قٓدؿيا جذدٕ أَ ب ّهدٕ قلدٖ
َشٕ الؿقُٗ ال ميكو الك ُى الًّا هاٙك الدؿقاَٗ الجبُتّدٕ ا االستّداز ات
االثبات غكَداً قو االَل العؿلْ االللْ -قؿم انتهابٌ ات بين يايم ،-فال
ُِؿق لؿقْ الههب الطايك اال بطكِو اثباتْ ققال ْٙأَ يكقْ لعت

.

لكو ِشكٖ قو ايف الغطا٘ (اؿٍ) تُؿِو لؿقْ الههب بد ذكؾ ؾقُاٍ
اِاٍ اـا مل ِكدو لتً داً نعدري لدؿقْ الفقدك ،أٓ

دا تددقبل ؾقدُٗ الفقدك تددقبل

ؾقُٗ الههب الطايك َِعطٖ اف و لو نًم اهلامشّني لو ؾَى ساددٕ ات
اإلثبات َِ .كؾ قلٌّ :
أَالً -اى ابُل ؾقُٗ الفقك -لُ نلّ ت -فًْ لقّام الهدرئ العقالّٙدٕ قلدٖ
ابددُل ؾقددُٗ الفقددك أَ إلقتٓدداؾ الددؿقُٗ بانتُددشاب قددؿم الغهددٖ سّددح اى
الغهٖ ألك ساؾخ لهبُق بالعؿم  ،بّه ا ؾقدُٗ الههدب ال ندرئ ققالّٙدٕ قلدٖ
ابُهلدا قددكاً َال ِعٓدؿيا االنتُددشاب  ،بددل انتُدشاب قددؿم االنتهدداب ات
يايم يُ اجلاقٓ َيُ املانز قلٖ ابُل ؾقُٗ الههب  ،فقّاى ؾقُٗ الههدب
قلٖ ؾقُٗ الفقك اّاى لز الفاقق االثباتْ الُاْض .
َثانّداً -اى ؾقددُٗ الههددب لددو ؾَى سُددُل الددّقني بُددؿاًا أَ االق ٚهدداى
بُشتًا ال ؾلّل قلٖ ابُهلا اَالً .
( )1الُناٙل  :ز: 6ب 1لو ابُاب اه ٕ اف و  :ع. 9
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َلُ اّل  :ثد ٕ اَل ِؿل قلٖ القبُل بًا اـ

ا ُِدؿ ا الفقك اَل قدؿم

الغهٖ ُِدؿ ا الههب اَل قؿم االنتهاب ات غري يايم .
الها  :ال ِهفز ـا ؾلّالً قلٖ ابُل ؾقُٗ الههب الطايك لو دًٕ أى االَدل
 قؿم االنتهاب ات غري يايم -ال ِجبدت الللدٌ  :االنتهداب ات يايدم الدفٓيُ لعهٖ َدُؾٓ ِاللم العؿم الد هتُشب .
َثالج داً -انددٌ لددُ دداى لهددتهؿ ايددف الغط دا٘ ا ابددُل ؾقددُٗ الفقددك :الهددري
العقال ْٙاملهت ك فًُ لًكُا االلٓا٘ لُ ندلم الددذكٓ العقالٙدْ العدام  ،ف دا
مل رُل ِقدني بُدؿاًا أَ اق ٚهداى ََثدُق اطابقتًدا للُاادز َلدُ لدو بعدا
القكاٙو املُاسبٕ لؿقُٗ الفقك -هبو العلم بفقكٍ أَ قثٕ ثّابٌ أَ نَشُي ا -ال
تقبل الؿقُٗ َ ،لُ فكض االـقاى باجلكٓ العقال ْٙفًُ ؾلّل لد

ِؤغدف لهدٌ

أَ ِقتُك قلٖ القؿق املتّقو َيُ سُُل االق ٚهاى بُؿق ؾقُٗ الفقك.
َلُ اى لهتهؿ ايف الغطا٘ ا ابُل ؾقُٗ الفقك انتُشاب قؿم الغهٖ
ألالً -لُ اغكنا دكِانٌ

ا يُ الد ػتاق اَُلّاً  -فانٌ يها ال ِهفدز ألى االَدل

ال ِجبت الللٌ  :الفقك َاالستّداز َاملهدكهٕ  -الدفٓ يدُ لعهدٖ َددُؾٓ لداللم
لعؿم الغهٖ َاملعهٖ الُدُؾٓ يُ املأغُـ ا الهُُّ الًدكقّٕ املبّهدٕ ملُدكف
الم أ َالدػ و. -

َا ُْ٘ لا تقؿم :ال ِهعها القبُل بإقالق الفتّا بتُؿِو لؿقْ اهلامشّدٕ
اى مل ِكو لتً اً َتُؿِو لؿقْ الفقدك  ،نعدم اال لدز سُدُل االق ٚهداى لدو
بعا القكاٙو بُشٕ الؿقُٗ .

َميكو االنتؿالل لقبُل الؿقُٗ بد ا قَاٍ الُؿَق بههؿ لعت ات ِدُنو
بو قبؿ الكمحو قو بعا قدالٌ قو الُاؾق(َ ... )فٌّ :ط امخهٕ أيّا٘
جيب قلٖ الهاى أى ِأغفَا فًّا بعايك امكم  :الُالِات َالتها ض َاألنهداب
َالفباٙض َالًًاؾات فاـا اى ظايكٔ ظايكاً لألُناً ددالت يدًاؾتٌ َال ِهدأل
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قو باقهٌص )َ (1اؿ قَايا الدد ًاِؼ اآلغدكَى (الدد ُاقِح) بدؿل (االنهداب).
َاؿ ُِشّض الدػ  -قهؿ بعا أقدالم الكددال الدفِو ِلشقدُى ِدُنو بالجالثدٕ
الفِو قكفُا بأنًم ال ِكنلُى َال ِكََى اال قو ثقٕ -لكو مل ِتشقو قهؿنا لدا
ِط ٚو باماإ بًدم َإى داى لعهُند ًا يػُدّ ًا إال أى العدو ال ِغدين قدو امدو
يّٚاً فًْ لكنلٕ لؤِؿٔ َأست ل اُِاً أَ أظدو ُنًدا لهدتهؿ ايدف الغطدا٘ ا
فتّاٍ املقّؿٔ (اـا مل ِكو لتً اً) أٓ اـا اؾقٖ ُنٌ يامشّاً َمل ِتًم ا ؾقدُاٍ
بأى اى ظايك سالٌ سههاً لألُناً ِتُاز َؿاٌ ا ؾقدُاٍ الههدب الطدايك ابلدت
ؾقُاٍ َسكم قلٌّ ظايكاً بالههب الطايك .
َبعباقٔ لفُلٕ  :الكَاِدٕ لكندلٕ ََالددشٕ للتأِّدؿ بدد ٓ ُنًا َال تُدلض
للشذَّٕ ،لَ شل االنتًًاؾ بًا يْ فقكٔ (االنهاب) اـا إؾقاٍ أسؿ  -لدد رياخ
َذمٍُ َ -اى ظايك سالٌ سههاً غري لتًم ا َؿق ؾقُاٍ فدٖ األغدف بعدايكٍ
ا املُاقِح أَ ا االنتهداب َ ،إى داى ظدايك سالدٕ لتً داً ا َدؿق الدؿقُٗ
اى ظايك الدشكم قفا ؾقُاٍ َقؿم االغف بًا  ،فتؿل الكَإِ قلٖ أى سهو
العايك ُِدب امكم ظايكاً بُشٕ الههب َيُ االغف بعايك الددشكمَ ،يدفٍ
الكَإِ لُال اقناهلا الكو االندتؿالل بًدا قلدٖ ابدُل ؾقدُٗ الههدب اـا داى
ظايك سال املؿقْ الههدب سهدهاً مل ِدتًم فدّشكم قلّدٌ ظدايكاً بالههدب الدفٓ
ِؿقٌّ  ،لكو اقناهلا َِ هز لو َالسّتًا سذٕ قلٖ سكم يكقْ .
َقلّددٌ البددؿ لددو قكِددو اثبدداتْ لقبددُل يددكقاً ِددؤَل ات العلددم َاالق ٚهدداى
بُشٕ ؾقدُٗ الههدب الطدايك ستدٖ ِكتدب االثدك الًدكقْ -اندتشقاق نُدف
الدػ و قلٖ قأٓ املًًُقَ ،-قهؿنا قكِقداى لعتد اى َسذتداى اُِتداى قلدٖ
َشٕ الؿقُٗ ِ كو االنتهاؾ ات أسؿي ا :
( )1الُناٙل:ز:18ب22لو ابُاب ّفّٕ امك ُاسكام الؿقُٗ  :ز. 1
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األَل  :أى تقُم البهّٕ قلٖ الههدب بدأى ًِدًؿ قدؿالى قاقفداى بههدبٌ  -أبداً
قددو دددؿ -أَ ِكُندداى لددو العدداقفني باألنهدداب َالددُالؾات َتهلهددلًا للعًددرئ
الكفا ّٕٙأَ للًامشّني االدال٘ غإَ .
الجانْ :اى ًِدّز الههدب َ ًِدتًك بدني ايدل بلدؿٍ االَدلْ الدفٓ قداٍ فّدٌ
املؿقْ لز ابٌّ َدؿٍ لعكَفاً باالنتهاب املعني أَ االتُال َالتُالؿ لدو القبّلدٕ
املعّهٕ –يًكٔ ق ادّال لو ؾَى لهال أَ ناف لُشٕ انتهدابٌ -جّدح رُدل
االق ٚهاى جُٕ ؾقُاٍ الههب الطدايك أَ غدريٍ لدو االنهداب ،فاندٌ ادؿ ددكت
الهرئ العقالّٙدٕ َاملتًدكقّٕ قلدٖ ابدُل االنهداب املًدًُقٔ ا البلدؿاى االَدل
الد شتٓهٕ لد ؿّقٌَّ .يدفٍ الهدرئ لُددُؾٔ ا ق دُم االنتهدابات ات العًداٙك
َالقباٙل َيْ لتُلٕ لعاَكٔ لأل ٕ ٙاالقًداق( )لدو ؾَى بدكَل قؾ قهًدا
لو ابلًم ( )فتكُى سذٕ إُِ قلٖ ابُل ؾقُٗ الههب الطايك .
اـى قهؿنا سذتاى اُِتاى قلٖ ابُل ؾقُٗ الههب فال ِتُاف ثبُتًا قلدٖ
سُُل العلم الُدؿانْ القاقز بُدشٕ االنتهداب الطدايك ،ستدٖ ًِدكل قلّدٌ
بأى سُُل العلم القاقز بُشٕ االنتهاب الد ؿقٖ لدز جدكٔ االدّدال َقدُل
الفُل الملانْ بّهٌ َبني يايم أَ لش دؿ( )Sيدُ لدد ا َِ تهدز سُدُلٌ قداؾٔ

ألنٌ ِشت ل اُِداً َدؿَق االؾقدا٘ الباقدل لدبعا االغدكاض الؿنُِّدٕ الفاندؿٔ
يكقاً قهؿ بعا االدّال املإّْ ثم غفّت امقّقدٕ السقداً ستدٖ قلدٖ أسفداؾٍ
َأيل بلؿتٌ .

َبتعبري لػتُك :ال نكِؿ العلم القاقز بُشٕ االنتهداب ستدٖ ًِدكل قلّهدا
بالتهددا سُددُلٌ ثددم ِقددكع فاِددٕ العددو بُددشٕ الههددب َِهددتؿل قلّددٌ بددؿلّل
االنهددؿاؾ الُددغري ،بددل لددز َدددُؾ ال ددشذتني الًدداٙعتني ال دد تّهكتني ال ِلملهددا
َتشُددّل ال ددشذٕ القاقعددٕ َال ُِددض اال تفددا٘ بددالعو َال ِهفددز سذددٕ تكتّددب
لقؿلات االنهؿاؾ الُغري .
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َالد شاَل لدمَم التجبدت َالتشقدو َاسدكال َدؿق ؾقدُٗ الههدب الطدايك
جذٕ يكقّٕ اثباتّٕ لّهتشو لو نُف اف دو  -قلدٖ لػتداق الدد ًًُق -فدال
َِذُل الؿفز ات لَذًُل الدشال أَ لؿقْ الههدب الطدايك لدو ؾَى سذدٕ ،إال
أى َاسب اجلُايك )( (1اؿٍ) اؿ ـ ك قكِقاً للتػلِ قو يفا الُادب -إسكال
إسكال االنتهاب الطايك بطكِو إثباتْ لقبُلَ ، -تُّْض قكِقٌ :
انٌ ِ كو الؿفز ات لَذًدُل الددشال الدد ؿقْ للهدّاؾٔ اـا داى قدؿالً -أٓ
لشكل العؿالٕ أَ لُثُااً بُشٕ ق لٌ َالانتٌ  -بأى ُِ لٌ لو قلٌّ سو اف و
ا اُِال الهًم الًكِف ات الد هتشو  -قلٖ االقالق الًالل للُ ّل بهشُ
ِهؿقز فٌّ الُ ّدل لَذًدُل االنتهداب الطدايك بدأى ِقدُل لٌ(:غدف سدو الهداؾٔ
َأََلٌ لد هتشقٌّ أِاً اى) بدشّح ِهتشقٌ لُ اى يامشّاً َااعاً ،فاـا َكف
الُ ّل الدشو لهفهٌ القتقاؾٍ يامشّتٌ َاستّادٌ فٖ .
َاؿ قلل(اؿٍ)ـل

بأى الد ؿاق ا ثبُت لُُْ اف و-اهلدامشْ-قلدٖ

قلددم الُ ّددل بتشقددو املُْددُ ؾَى قلددم الددد ُ ل لددا مل ِعلددم بالدددػالف،
َتُّْشٌ  :انٌ ال ايكال ا َشٕ تُ ّل لدو قلّدٌ امدو َانابتدٌ لدد و َُِدل
الدشو لد هتشقٌّ

ا تُض الد بايكٔ ،نعم يْ افٓدل لدو التُ ّدل َ ،قهدؿلا

ُِ ل َاسب الدشو لو تشكل قؿالتٌ أَ الانتٌ ََشٕ ق لٌ الد ُ ل فّدٌ فداى
الع د ٔ  -ا ََددُل ال ددشو ل دد هتشقٌ َتَشقددو اؾاٍَ٘ -االقتبدداق بعلددم الُ ّددل
َتًػُّددٌ لل هددتشو ََادؿِتددٌ للًددكاٙيف َقل ددٌ قكِددو حمددا ات تُددشّض
الع ل َلدّو لدٌ لُْدُقّٕ أَدالً،-فداـا يدػِ الُ ّدل املهدتشو َاؾاٍ الّدٌ
بكٙت ـلٕ الد ُ ل لا مل ِعلم املُ ل بطالى ق لٌ َقؿم انتشقاق املؿفُ الٌّ
َيفا يُ لقتٖٓ اَالٕ َشٕ ق ل الغري -الُ ّدل أَ الهاٙدب -قهدؿ الًد
( )1دُايك الكالم :ز.106: 16

أَ
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قؿم العلدم بفهداؾٍ  ،فداـا قلدم املُ دل بفهداؾ الع دل فدال َددٌ إلددكا٘ أَدل
الُددشٕ ا ق ددل الغددري املعلددُم فهدداؾٍ َـل د

ألنددٌ ال أثددك َال لُْددُقّٕ لعلددم

الُ ّل ا تُشّض الع دل لل ُ دل َإددما٘ إُِدال سقدٌ لغدري لهدتشقٌ أَ ملدو
ًِ د

ا انددتشقااٌ  َ ،دا اـا َددؿق (ؾفددز اف ددو أَ الم ددأ) ات لًددكُا

االنتشقاق بًكل لبايك قدو املكلدف مل جيدم للًد
َيُ ِهتتبز الً

ا اندتشقاق املدؿفُ لدٌ

ا فكاغ ـلدٕ املكلدف لدو الددػ و أَ الم دأ  ،فكدفل

اـا

َددؿق الع ددل املمبددُق قددو الُ ّددل مل جيددم َمل تفددكغ ـل دٕ املكلددف َاى اقتقددؿ
الُ ّل َشٕ الع ل َانتشقاق املؿفُ لٌ .
َاددؿ تألددل غددري َاسددؿ ا َددشٕ االقكَسددٕ  ،ف ددهًم َدداسبًا سددني اددال:
(االنُاف انٌ ال َِػلُ لو تألل) َ ،اؿ انتٓعف التألل ا (املهت ه ) اال:
(التألددل ْددعّف)) (1لددو ؾَى بّدداى الُدددٌَ ،يددُ الُددشّض ب ددشهب الُددهاقٕ
العل َّٕ ،تُّْض ـل

لٌ :

 -1الا َدٌ االيكال َالتألل ا َدشٕ الطكِدو الدد طكَع فًدُ

دا أَقؾٍ

أندتاـنا الدد شقو(اؿٍ) ا بَشجددٌ ) (2الًدكِف َِدتلػِ ا قددؿم اسدكال دكِدداى
اَل الُشٕ ا ق ل الغري َ،تُّْشٌ :
إى ّفّٕ الع ل الُاؾق لو الغري -الفاقل الد كاؾ محل فعلٌ قلٖ الُشٕ-
قلٖ نَشُِو :
األَل  :اى ال ِعلم ّفّٕ َؿَق الع دل  -ققدؿاً داى أم إِقاقداً أم قبداؾٔ -
َِشت ل َؿَق الُشّض لهٌ أى ال ِدؿقٓ اندٌ ققدؿ لدٌ بالفاقندّٕ ام بالعكبّدٕ
بهددا٘ قلددٖ ايددكاط العكبّددٕ ا العقددُؾ قددكاً أَ ا غُددُّ الهكدداع  َ ،ددأى ال
( )1لهت ه

العكَٔ الُثقٖ :ز.577:9

( )2لهتهؿ العكَٔ الُثقٖ  :تاب اف و . 322:
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ِؿقٓ انٌ ؾفز الم أ أَ اف و ملهتشقًا أَ لغري لهتشقًا َيُ لُ دل بدؿفعًا
ات الد هتشو يكقاً .
َال قِب ا دكٓ الهرئ العقالَ ّٕٙالد تًكقّٕ بل َاعدا الفقًدا٘ قلدٖ
تكتّددب الُددشٕ الُااعّددٕ قلددٖ فعددل الغددري  -قبدداؾٔ انددت ام لعاللددٕ  -قغددم
اغتالف االنعاق َتهالض االفكاؾ ا االلتمالات الًكقّٕ َالفتاَٗ الفقًّٕ .
الجانْ :اى ِعلم ّفّٕ َؿَق الع ل-ققؿاً أم اِقاقداً أَ قبداؾًَِٔ -د

ا

َشٕ الع ل الُاؾق قدو الغدري  :الدا لدز العلدم بُدشتٌ أَ العلدم بفهداؾٍ فدال
َلذكٗ ألَدل الُدش ٕ َ ،ألدا لدُ يد

ا َدشٕ الع دل الُداؾق َيدُ ِعدكف

اقّقاً ّفّٕ َؿَقٍ أى ِعلم َؿَق ققؿ البّدز أَ الهكداع بالفاقندّٕ أَ ِعلدم
ؾفز اف و لًػِ ِعتقؿ الغري انٌ يامشْ فقدري ِهدتشو اف دو َ ،ا يدفا
الهشُ َُقتاى نعكًْ ا لقؿلٕ لبّاى َدٌ االيكال :
أ -أى ِعلم ّفّٕ الع ل الُاؾق لو الغري ًَِد

ا َدشتٌ َااعداً بًدبًٕ سك ّدٕ

أى ال ِؿقٓ َشٕ العقؿ بالفاقنّٕ َيُ ِعلم َؿَق ققؿٍ لو الغري بالفاقنّٕ .

ب -أى ِعلم ّفّٕ الع ل الُاؾق لو الغري لز لعكفتٌ بالددشكم ًَِد

ا

َشٕ الع ل الُاؾق لو الغري بًبًٕ لُُْقّٕ أى ِعلم اندتشقاق اهلدامشْ
الفقري سو اف و أَ ِعلم انتشقاق الفقري الم أ َُِ ل لو قلّدٌ اف دو أَ
الم أ َِهّب غريٍ ا الؿفز فّؿفز الُ ّدل ات لدو ًِد

املُ دل ا اندتشقااٌ

اف و أَ الم أ القتقداؾٍ  -أٓ الُ ّدل -اندتشقاق لدو ؾفدز لدٌ امدو َيدفٍ
يبًٕ لُُْقّٕ أَ لُؿاإّ بهعك املكلف بالم أ أَ بالدػ و .
َيفا الهشُ بًقٌّّ ِ كو التًكّ

ا دكِداى أَدل الُدشٕ -

قو بَشح ) (1انتاـنا الد شقو(اؿٍ) -بد ا تُّْشٌ :
( )1لهتهؿ العكَٔ الُثقٖ  /تاب اف و. 322 :

دا سكدْ
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إى ق ؿٔ الد هتهؿ ألَل الُشٕ ا ق ل الغري يُ الهرئ العقال ّٕٙامل ٓأ
يكقاً َيْ ؾلّل لد

ِؤغدف لهدٌ بالقدؿق الدد تّقو َ،القدؿق الدد تّقو لدا اـا مل

ِعلم الد ُ ل ّفّٕ الع ل الُاؾق قو الُ ّل أَ قو الهاٙب

دا اـا َ لدٌ ا

انًا٘ ققؿ المَاز أَ اِقا الطالق َمل ِعلم املُ دل َدشٕ ق لدٌ الُداؾق لهدٌ
غاقدداً َمل ِعلددم ّفّددٕ َددؿَقٍ قهددٌ فّش لددٌ قلددٖ الُددشٕ َِددبين قلددٖ فعددل
الُشّض ،فال ِعمّ اَل الُشٕ :لا اـا قلم املُ ل ّفّدٕ الع دل الُداؾق قدو
الُ ّل َيد

ا َدشتٌ ،لعدؿم الدؿلّل الع دُلْ قلدٖ دكِداى اَدل الُدشٕ

ا ق ُم لُاقؾ الً

ا الُشٕ  ،فاـا قلم الد ُ ل انًا٘ َ ّلٌ ققؿ الهكداع

بالفاقنددّٕ لددز ايددتباٍ امكددم َ -ددشٕ العقددؿ بالفاقنددّٕ -اَ قلددم بددؿفز الم دأ
أَ اف و ات لًكُا الفقك أَ لًتبٌ اهلامشّٕ لز العلم بامكم  -اندتشقاق
اهلامشْ اف و َالفقري الم أ ،-فاى يفِو الفكْدني غداقز القدؿق الدد تّقو
لو الهرئ العقال ّٕٙالدد ٓأ َال ِشدكل تبدانْ العقدال٘ َددكًِم غاقدداً قلدٖ
البها٘ قلٖ الُشٕ  ،يفا.

َ -2ألا َدٌ ْعف التألل فانٌ ال ِبعدؿ قهدؿنا ددكٓ العقدال٘ َالدد تًكقٕ
االتقّا٘ قلٖ تكتّب اثداق الُدشّض قلدٖ ق دل الغدري -الُ ّدل أَ الهاٙدبَ -ال
ِبعددؿ اتُددال الهددرئ ال دد تًكقّٕ قلددٖ َددشٕ ق ددل الغددري لملدداى املعُددُلني ،
فّهؿفز االيكال .

َتُْددّشٌ  :اى االيددكال ا الهشددُ الجددانْ -بًددقٌّ -غددري َاقؾ ،إـ لدددو
القكِب دؿاً دكٓ العقال٘ َالد تًكقٕ االتقّا٘ قلٖ تكتّب ةثاق الُشّض قلدٖ
ق ل الغري -الُ ّل أَ الهاٙب أَ نَشُي ا -قهؿ الً

ا اتّانٌ الع ل َشّشاً

اـا اسكل تَ شقو اَل الع ل َاسدكل الدك و االنداى ا فعدل الغدري دأى ردكل
ؾفز اف و أَ الم دأ ات لدو ِعتقدؿ الدؿافز يامشّتدٌ أَ فقدكٍ أَ ِعتقدؿ ُندٌ
ققددؿاً يددكقّاً َلددُ الست ددال تقلّددؿٍ اجملتًددؿ العددؿل أَ نددؤال َ ّددل ال دد فيت،
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فاى ق ُم العقال٘ َاملتًكقٕ البهطا٘ ال ِفكّاُى بني َُقٔ العلدم بكّفّدٕ ق دل
الهاٙب أَ الُ ّل َبني َُقٔ قؿم العلم بًدا بدل قهدؿلا ًِدكُى ا َدشٕ لدا
فعل الُ ّل ِبهُى قلٖ اجياؾ الع ل الُشّض لامل ِتقّهُا َؿَق الفانؿ قهٌ .
َال ِبعؿ الٓا٘ اجلكٓ لقكب اتُال اجلكٓ املتًكقْ َبهاًٙم قلٖ الُدشٕ
لملو املعُُلني (،)ف دا مل ِعلدم فهداؾ الع دل أَ قدؿم لُافقتدٌ للًدك أَ
للُااددز الُددشّض ر ددل قلددٖ الُددشّض َِبهددٖ قلددٖ اجيدداؾ الغددري ق دالً َدداماً
ََِذتمأ بٌ .

َِٓاف الٌّ تأ ّؿاً :انٌ اـا أقِؿ التًكّ
الغددري ِ كددو التًددكّ

ا اددكا٘ اَدل الُدشٕ ا فعدل

ا غالددب املدُاقؾ بدداى ِقدال  :يددفا اددؿق لتددّقوَ ،غددريٍ

لًكُا فٌَّ ،الهرئ ؾلّل لبّْ ِؤغف لهٌ بالقدؿق الدد تّقو ،فّلدمم الغدا٘ اَدل
الُشٕ ا غالب لُاقؾ دكِانًا  ،لدز اندٌ ال ايدكال ا دكِداى اَدل الُدشٕ
 َلُ ا بعًٓا َبهشُ الد ُدبٕ الدذم. -ّٕٙؿقٖ دكٓ الهرئ العقال ّٕٙالع ُلّٕ َانتقكاقيا َاندت كاقيا
َِ كو أى ِ ّ
قلٖ تُشّض ق ل الُ ّل َالهاٙب سال التُ ّل َاالنابٕ َسني االقت اؾ قلٖ
الغري ا فعل لطلُب لل ُ ل  ،سّح ِكٗ غاقداً دكٓ العقال٘ َبهاؤيم قلٖ
تُشّض الع ل املُ ل فٌّ َالد هُب قلٌّ لو غري فشِ قو َشٕ ق لٌ َلدو
ؾَى التُؿٓ إلسكالياَ ،يفا الدذكٓ ِؤ ؿ ق ُم الهرئ العقال ّٕٙقلٖ البها٘
قلٖ َشٕ ق ل الغري َ ،ال ميهز قلم املكلف بكّفّٕ الع ل الُداؾق قدو الغدري
َال َِشُل ؾَى دكٓ اَل الُشٕ الفٓ دكت قلٌّ الهرئ .

نعم اال اى ِعلم الد كلف الدشالل قلٖ الُشٕ اقتقاؾ العالل َدشٕ ق لدٌ
َِعتقدؿ امالددل فهدداؾٍ ددأى ِعتقددؿ الدد كلف -ادتًدداؾاً أَ تقلّددؿاً -فهدداؾ ققددؿ
الهكاع بالفاقنّٕ َ اى العالل ِعتقؿ َشٕ ققؿٍ بًا لز قلم املكلدف بُدؿَق
العقؿ بالفاقنّٕ فال َِذكٓ اَل الُشٕ سّهٚفٍ ألنًا تَذكٓ سدال الًد

َقهدؿ
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است ال اتّانٌ الُشّضَ ،يها ِعلم املكلدف اتّداى الغدري الع دل الفاندؿ جهدب
اقتقاؾٍ  -ادتًاؾاً أَ تقلّؿ ًاَ -اى اى َشّشاً ا اقتقاؾ العالدل -ادتًداؾاً أَ
تقلّؿاً َ . -لو يفا البّاى التُّْشْ الد عت ؿ قلٖ القاقؿٔ االَُلّٕ ِتذلدٖ
َدٌ ْعف التألل الُاؾق لو َاسب اجلدُايك (ادؿٍ) َلدو بعدا االقداظم
الد ُافقني لٌ  .ثم ِقز الكالم ا الدػَُُّٕ الجانّٕ :

اعتبار الفقر :
يفٍ الدػَُُّٕ الد طلُبٕ ا نًم الهداؾٔ يدْ فقدك اهلدامشْ َاستّاددٌ
قلٖ لا يدُ املعدكَف َاملًدًُق بّدهًم ،غالفداً لقلّدل -ابدو اؾقِدو ا ندكاٙكٍ
َالًّؼ ا لبهُقٌ قلٖ لاسكْ -افتُا بعؿم اقتباق فقك الّتالٖ غإَ .
َِد كو االنتؿالل لل ًًُق بألكِو :
االَل  :اى العلٕ ا تًكِز اف و -ا نُفٌ  -نؿ استّادات بين يايدم
تعُِٓاً قو الم أ اليت سكلُا لهًا  َ ،ا ال ل أ للغين لدو غدري اهلدامشّني
ال امخو للغين لو ِتالٖ اهلامشّني .
الجانْ :لكنلتا ) (1محاؾ َامحؿَ ،املعهُى ُنً دا قَاِدٕ َاسدؿٔ قلدٖ لدا
نبو االميا٘ الٌّ َ ،اؿ تٓ هتا اى نُف اف و لّتدالٖ ال لش دؿ َلهدا ّهًم
َابها٘ نبّلًم ِعطًّم قلٖ اؿق فاِتًم لا ِهتغهُى بٌ ا ندهتًم  ،فداى فٓدل
قهًم يْ٘ اى للُالْ َاى نقُدًم داى قلدٖ الدُالْ االمتدامَ ،يدْ َاْدشٕ
الؿاللٕ قلٖ ايكاط فقك الّتّم لُال االقندال  ،نعدم ِعًدك لدو بعدا قبداقات
الد شقو الدشلْ -قلدٖ لداسكْ -

) (2

دُى املٓد ُى املتقدؿم ا املكندلتني لدد ا

تهامل قلٌّ الفقًا٘ َالفٓال٘ ا العُُق املتقؿلٕ لو ؾَى قؾّ أسدؿٍ لل ٓد ُى
( )1الُناٙل:ز:6ب3لو ابُاب اه ٕ اف و :ع+1ع. 2
( )2سكاٍ ا اجلُايك :زَ +110 :16ا امؿاٙو  :ز.384 :12
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املهُُّ ا املكنلتني فكاددز ،فداى سُدل االق ٚهداى بُدؿَق املٓد ُى لدو
التهامل بني القؿلا٘ قلٖ الع ل َالفتّا بٌ اى ؾفعاً لهقاٍ قؿم َشٕ الههؿ .
َيكددفا امددال ا املهددا ني ًِ :ددكط فددًّم  -قلددٖ قأٓ املًددًُق -الفقددك
َاالستّدداز فانددٌ لددأغُـ َلفًددُم لددو ـات لفعددٕ (ال دد هكني) ف دال َِشتدداز ات
انددتؿاللَ ،قلددٖ الددكأٓ ال دد ػتاق ِكددُى الُددكف ات ال دد ها ني اهلددامشّني
بعا لُاقف اف و اليت ِتُاليا الفقٌّ العؿل -لبايكٔ أَ بُاندطٕ الُ ّدل
أَ املكلف نفهٌ َ . -اماَل اى يفٍ افَُُّٕ تتدأتٖ قلدٖ لدفاق املًدًُق
ا قاٙؿِٕ اف و َلُكفٌَ ،قلٖ املػتاقُِ :دكف بعدا اف دو للدًامشّني
َميكددو اى ِؤغددف الفقددك ا اهلددامشْ ال دد عطٖ لددٌ اف ددو فّكددُى فقددكٍ ؾاقّ داً
لُكف بعا اف وَ ،ميكو اى ِعطٖ اهلامشْ الالفقري لو الدػ و اـا اى
ا االقطا٘ لُلشٕ ؾِهّٕ أَ لفيبّٕ قلّا ِكتًّٓا الُلْ الفقٌّ لو باب الدشهبٕ
أى ِكُى لو قالب العلم املًتغلني أَ املؿقنني أَ املكَدني لعقاٙؿ االندالم
َأفكاقٍ َاسكالٌ أَ اى لو املكابطني أَ املؿافعني قو بدالؾ االندالم لدو ّدؿ
الكافكِو أَ يذُلًم .

َالا اِو الهبّل َيُ املهافك املهقطز ا الطكِو لهفاؾ نفقتٌ  ،فّكفْ -لدؿفز
يْ٘ لو اف دو الّدٌ-استّاددٌ لل دال ا بلدؿ التهدلّم َال ِٓدكّ غهداٍ ا بلدؿٍ
جّح ال ِت كو أَ ال ِتّهك لٌ الَُُل ات املال بقكض َنَشٍُ أَ داى ِدت كو
َِلددمم لهددٌ الددشكز أَ الدد ًانٕ قلددٖ اهلددامشْ ابددو الهددبّلَ ،يددفا القددؿق لددو
االستّاز لفًُم لو لفعٕ(ابو الهبّل)َ ،لّو لفًُلاً لو غاقدًا لهشتاز ات
االنتؿالل قلٖ االقتباق .

َيل ِعت اى ال ِكُى نفك ابو الهبّل ا لعُّٕ ؟ فال ِعطْ ابو الهدبّل
إال اـا اى نفكٍ لباساً أَ ا قاقٕ ؟ .أفتٖ عز لو االقالم َاستاط ةغدكَى
باالقتباقَ ،افتٖ ةغكَى بعؿم االقتباقَ ،بعًٓم تَػالفت فتّداٍ ا الم دأ قدو
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ال ددػ و هددّؿ(العكَٔ الددُثقٖ) الددفٓ اقت د ا الم ددأ قددؿم ددُى نددفك ابددو
الهبّل ا لعُّٕ َمل ِعت ٍ ا اف و االَ( :ال فكق بدني اى ِكدُى ندفكٍ ا
قاقٕ أَ لعُّٕ)َ،اؿ ِعتفق لٌ بقّدام االعدا قلدٖ االيدكاط ا الم دأ ؾَى
اف وَ ،لز الً

ا االيكاط ا الدػ و َتذكٓ ال ا٘ٔ قو االيكاط .

لكو سذّٕ االعا لُاُفٕ قلٖ إسكال ًفٌ قدو لُافقدٕ قأٓ الدد عُُم
( )لز لعقؿٍ  ،لٓافاً ات اى قؿم اّام االعا ا اف و ال ِكًدف قدو
قؿم اال قتباق  ،بل اّام االعا الكايف قو لُافقٕ قأٓ املعُُم ؾلّل قؿم
االقتبدداق َيددُ لفقددُؾ دملدداً  .نعددم ِ كددو االنددتؿالل قلددٖ ايددكاط اى ال
ِكُى نفك ابو الهبّل ا لعُّٕ بألكِو :

االَل :اى تًكِز اف دو للدًامشّني قُْداً قدو الم دأ الدد شكلٕ قلدًّم
ِقتْٓ تًاق ً ا ا اقتباق اباسٕ نفك ابو الهبّل الد هتشو للػ و .
َفٌّ :انٌ مل ِشكل ؾلّل لط لدو ِفّدؿ ايدكاا اف دو لدز الم دأ ا ق دُم
االسكام أَ غالبًا إال لا اام الؿلّل قلٖ التػالف َ ،الُاْض لو اؾلٕ البؿلّدٕ
َنًَُُا يْ اّام اف و بؿل الم دأ اركلدٕ قلدٖ اهلدامشّني فُّدكف هلدم
لو اف و بؿل الم أَ ،ال ؾاللٕ ا ـل

قلٖ االيكاا ا االسكام الًدكقّٕ

َالًكاٙيف املعت ٔ فّ كو اى ًِكط ا الم أ لا ال ًِكط ا الدػ و .
الجانْ :إى إقطا٘ اف و للًامشْ املهافك ا لعُدّٕ إقاندٕ لدٌ قلدٖ االثدم
َالدشكام َ ،يْ سكام .

َفٌّ :اى يفا االنتؿالل قلٖ ثبُت سكلٕ اقطا٘ اهلامشْ املهدافك ِتُادف
قلٖ إسكال سكلٕ االقانٕ قلٖ االثم َامكام لطلقاً-
ِشددكل َمل ِتشقددو-

ا يُ املًًُق -لكهٌ مل

ددا اَْددشهاٍ ا اَاٙددل لباسددح (املكانددب ال دد شكلٕ)

َنااًها َث َٕ ل لا َِ كو االنتؿالل بٌ قلٖ سكلدٕ االقاندٕ َ ،الُاْدض سكلدٕ
التع داَى قلددٖ االثددم َالعددؿَاى أغددف ًا لددو اُلددٌ تعدداتطوَالَ َتعَااءوَوُها عَىَااِ امِ ا ِ
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وَالعُدوَانِص َالتعاَى -بدشهب الُّاغٕ اللفعّٕ ِ -عين قُى يدػِ لًدػِ
اغك جّح ِكُى دًؿ ل لهً ا دم٘ العلٕ ا َدؿَق امدكام َتَشققدٌ غاقدداً
ددأى ًِددكا يػُدداى أَ أ جددك ا تًددؿِم لهددذؿ أَ ؾاق لهددلم أَ اتددل بددكٓ٘،
َالتعاَى غري االقانٕ اليت يْ قُى يػِ لغريٍ الفاقل املػتاق املهتقل جّح
ال ِكُى ؾَق الد عني ؾغّالً ا َدؿَق امدكام َال ِكدُى دًدؿٍ ددم٘ العلدٕ ا
َددؿَق امددكام َاققددٌ غاقددداً ددأى ر ددل اآلت الق دداق ات الددد تقالكِو ا
الد قًٖ أَ ِهقل املّتٕ بعكبتٌ لباٙعًا قلٖ الهاى أَ ر ل اف كٔ ات يداقبًا أَ
باٙعًا َ ،اؿ تَ شقو قهؿنا قدؿم الدؿلّل قلدٖ سكلدٕ االقاندٕ اال ا لدُقؾِو :ا
إقانٕ العالد ني ا ظل ًم َا اقانٕ ياقبْ الدػ كٔ لَػَُُاً .

َباغتُاق :ال ؾلّل قلٖ سكلٕ االقانٕ لطلقاً َ -لهٌ لُقؾ البشحَ . -لز
التهمل َتهلّم سكلٕ االقانٕ قلٖ االقالق فًْ سكم تكلّفْ ال ؾلّل قلدٖ اندٌ
ِهددتتبز امكددم الُْددعْ  -نعددري تقّّددؿ لًددكَقّٕ إقطددا٘ اف ددو البددو الهددبّل
اهلامشْ َايدكاط قدؿم دُى ندفكٍ ا لعُدّٕ جّدح ِكدُى االقطدا٘ امدكام
فانؿاً غري َشّض  .يفاَ ،لز ـل

ال َثُق لها بعؿم االيكاط :

ألا اـا تاب اهلامشْ املهافك لو لعُّتٌ أَ قدز قهًا َمل ِت ًا فال قِدب
ا انتشقاق اف و ََشٕ الدؿفز لدٌ لدُ نفدؿت نفقتدٌَ ،الدا اـا مل ِتدب َمل
ِكادز ف قتٖٓ قؿم الؿلّل التام دُال االقطا٘ ََدشٕ الدؿفز ،لكهدا نَشتداط
َدُباً ا اقطا ٌٙبأى نلت و لهُغاً ُِشض الؿفز الٌّ أى جيؿ الفقٌّ لُلشٕ
ؾِهّٕ أَ لفيبّٕ تهدُغ َدكف اف دو الّدٌ أَ جيدؿ الفقّدٌ الدُلْ ؾفدز لُدكف
قدُقٌ ات بلؿٍ لانعاً قو انت كاق قُّانٌ أَ نَشُ ـل

.

ََدٌ االستّاط ِتألف لو الُدًني املاْدّني املهدتؿل بً دا قلدٖ ايدكاط
ُى نفكٍ ا غري لعَُّٕ -لُ بدشؿ االست ال املعتؿ بٌَ،-لو أُ است دال اى
تًدكِز اف ددو هلددفٍ االَددهافَ -لهًددا ابدو الهددبّل  -لهددؿ امادددٕ املًددكَقٕ
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َقفز االستّاز امالل ؾَى امكام فال ِكُى نفك املعُّٕ لهُغاً إلقطدا٘ ابدو
الهبّل لو الدػ و .
َيل ِلمم أى ِكُى اقطا٘ ابو الهبّل لو امخو اهلامشّني لقتُدكاً قلدٖ
اددؿق فاِتددٌ للَُددُل ات بلددؿٍ أَ الكدددُ ات ايلددٌ أَ ات لُْددز ِتّهددك لددٌ
الُكف لو لالٌ ،ام َِذُل إقطاؤٍ لا ِمِؿ قلٖ ـل ؟.
العايك قؿم دُال إقطاٍ٘ الماٙؿ َلمَم االاتُاق قلٖ اؿق الكفاِدٕ بلشداظ
اى اف و اؿ يك لقٓا٘ سادٕ اهلدامشّني َندؿ استّادداتًم َاملفدكَض ا
ابو الهبّل غهاٍ َاغتُاّ استّادٌ ا نفكٍ سال ُنٌ بعّؿاً قو لالدٌ ،فداـا
بلغ بلؿٍ أَ املكاى الفٓ فٌّ لالدٌ أَ متكدو لدو بلُغدٌ ََدكفٌ فدال ِهدتشو لدو
اف وَ ،يفا قلٖ َفو القاقؿٔ َِتُافو لز سال ابو الهبّل َلعهٖ اللفعٕ ظ
ثم ِقز الكالم ا الدػَُُّٕ الجالجٕ :

إعتبار اإليـناٌ التاو :
اؿ ايتًك بّهًم اقتباق امياى اهلامشْ َاقتقاؾٍ بالعقاٙؿ امقدٕ َلهًدا َالِدٕ

ألددري الدد ؤلهني(َ )األ ٙددٕ( )Œاالقًدداق لددو َلددؿٍ ،بددل يددْ لعتد ٔ قهددؿ
اجل ّز لو ؾَى ظًُق خمالف َاْض املػالفٕ َ،ميكو االنتؿالل لٌ بألُق :
األَل :اؿ تٓ هت علٕ لو الهُُّ) (1دعل اف و لبين يايم قُْاً
قو الم أ اليت سكلت قلًّمَ ،اؿ اام الدهِ) (2املعتد َاعدا الطاٙفدٕ قلدٖ
ايكاط االمياى ا لهتشو الم أ فكفا ِجبت ايكاقٌ فّ ا يُ بدؿل قهًدا ،فداى
لعهددٖ البؿلّددٕ :اى لددو دداى لهددتشقاً للم ددأ اـا مل ِكددو يامشّ داً يددُ لهددتشو
للػ و اـا اى يامشّاً قُْاً قهًدا َاددالالً لًدأنٌ قدو أَنداؽ لدا ا اِدؿٓ
( )1قادز الباب االَل لو ابُاب اه ٕ اف و َلا جيب فٌّ اف و ا الُناٙل/اجلم٘ الهاؾى.
( )2قاددددز البددداب افدددالو لدددو ابدددُاب املهدددتشقني للم دددأ ا الُنددداٙل /اجلدددم٘ الهددداؾى :ز+7
ز َ 6غريي ا.
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الهاى ،فّعت ا لدو ِدؿفز لدٌ اف دو :االِدد اى َنَشدٍُ لدو الًدكاٙيف املعتد ٔ
ا الم أ تَشقّقاً للبؿلّٕ الد هَُُٕ ا قؿؾ لو االغباق .
َفّدٌ :اندٌ ادؿ ندبو أى سققهدا الهُدُّ الهاققدٕ بالعُْدّٕ َيدْ بأععًدا
ْددعّفٕ الهددهؿ ال تُ دلض سذددٕ لّهددتعًك لهًددا لُاللًددا -ايددكاط االميدداى ا
اف و العُض،-نعم مثٕ نُُّ َشّشٕ الههؿ تفّؿ اكِم الم أ قلدٖ بدين
يايدددم لكدددو ال اتدددُٓ قلدددٖ لٓد د ُى العُْدددَّٕ ،يدددفاىَ -تشدددكِم الم دددأ
َالتعُِا بالدػ و -لٓ ُناى لتغاِكاى َال ِفّؿ املٓ ُى الُاقؾ ا االغباق
الُشّشٕ :ايكاا الم أ َاف و ا االسكام َالًكاٙيف .
الجانْ :التعلّل الُاقؾ ا بعا نُُّ لهز الم دأ قدو غدري املدؤلوَ-يدُ
غ ُِنو الفٓ ِهأل االلام الكْدا( )قدو اقطدا٘ الم دأ ملدو ِدمقم سّدأ
االلددام الكدداظم (َ )اددؿ ادابددٌ ( :)طال تعطًددم فددانًم فدداق لًددك ُى
لناؾإص) (1فاى التعلّل ًِ ل الم أ َاف و َِكؾ فًّ دا فّ تهدز يدكقاً اقطدا٘
الدػ و لغري الد ؤلو التام االقتقاؾ ََِ .كؾ قلٌّ :
أَالً -اى الهِ املف ُق ْعّف الههؿ دؿاً ال ُِلض سذٕ قلٖ التًكِز .
َثانّاً -قلدٖ فدكض َدشٕ الهدهؿ فإنًدا تعلدل اقطداًٙم لدو الم دأ طفدانًم
لًك ُى لناؾإص َلو الد شت ل ُنٌ تعلّالً إاهاقّاً تقكِبّاً أَ ِدكاؾ لهدٌ تأ ّدؿ
نُ٘ سال يؤال٘ اجل ز املهكك َقؿم انتشقااًم لدو الم دأ َلدمَم سكلدانًم،
َلفا ال ِشكل ُنٌ تعلّالً يكقّاً َااعّاً ِؿَق الدشكم لؿاقٍ ستٖ ُِض التعؿٓ
لو الم أ ات اف و .
الجالح :ادؿ ِهدتؿل قلّدٌ بدد عت ٔ قلدْ بدو بدالل َادؿ اندتؿل بًدا اندتاـنا
الد شقو ا يؿٓ امر َادؿ سكّقنداٍ ا تددقكِكنا لبشدُخ سذدٌَ ،ادؿ تٓد هت
( )1الُناٙل :ز:6ب7لو ابُاب املهتشقني للم أ :ع. 4
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اُلٌ ( :)طال تعيف الُدؿإ َالم دأ إال ألَدشاب ص)َ،(1نٓدم الًّدا قَاِدٕ
االَنْ قو الكْا(َ )اؿ تٓ هتطفاى ا

قمّ َدل سكّم الُالها َالُال

يّعتها قلٖ قؿَناص ). (2
َتقكِددب االنددتؿالل :إى إقددالق لهعددٌ(َ )تَشكِ دد ٌ الُددؿإ َألددُاهلم
قلٖ غري االَشاب املؤلهني بالُالِٕ ِعم اف و َنُفٌ الد ػتِ باهلامشّني
اـ أىط ل لعكَف َؿإص

ا َقؾ ا الدػ ) (3الد ش ؿٓ الُشّض .

َفٌّ  :انٌ لدو ارت دل اُِداً َ -لعلدٌ الدد ههبو الّدٌ الدفيو  -اقاؾٔ الُدؿإ
املهؿَبددٕ الدديت يددْ لجددل الم ددأ ا الُددكف ات الفقددكا٘ َاملهددا ني َا الجددُاب
األغكَٓ َاالثك الُْعْ الؿنُّٓ  ،فال ركل مشُل التعبري للػ و الفٓ يدُ
سو لإللام ملهُب االلالٕ َالُالِٕ َاؿ ؾلت بعا الكَاِات الُشّشٕ) (4قلٖ
تُؿٓ املؤلهني إلُِال اف و بت الٌ ات االلام ( )بلشاظ انٌ سقٌ الجابت
يكقاً هلم  ،فال ِقاى الدػ و -بًفا املٓ ُى الفٓ يُ ات َالِدٕ االلدام -
بالم ددأ الدديت ِتُددؿٗ املكلددف إلقطاًٙددا ات لهددتشقًا ،لٓددافاً ات اى قَاِددٕ
االَنْ ْعّفٕ الههؿ دؿاً َال تُلض سذٕ قلٖ االلك الًكقْ .
َغالَٕ القُل انٌ مل ِهدلم لدا ُِدلض االندتؿالل بدٌ قلدٖ اقتبداق االميداى
التام ا لهتشو اف و  ،لكو اؿ رُل للفقٌّ االق ٚهاى باقتباق االميداى لدو
يفٍ الُدٍُ َلو االعا َقدؿم ظًدُق افدالف يدا ِدؿقُ ات اُدك الُدكف
قلٖ ايل الُالِٕ لو اهلامشّني ،ال أال لو سُُل االست ال القدُٓ الدؿاقْ
لالستّاط الُدُبْ .
( )1الُناٙل:ز:6ب5لو ابُاب املهتشقني للم أ :ع.4
()2الُناٙل:ز:6ب5لو ابُاب املهتشقني للم أ :ع. 8
()3الُناٙل:ز:6ب 41لو ابُاب الُؿإ  :ع+1ع. 2
()4الُناٙل ز:6ب1لو ابُاب اه ٕ اف و :ع. 12+9+6
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َقلٖ لا انتُْشهاٍ لو الكَاِات الُدشّشٕ املتقؿلدٕ ا لبشدح (قاٙؿِدٕ
اف و) لو ُى اف و سدو الُالِدٕ َااللالدَٕ ،ألدكٍ ات الدُلْ الًدكقْ :
االلام ا سُٓقٍ َالفقٌّ العؿل ا قُُق الغّبٕ ،فّلمم االستّداط ا الُدكف
سّح اى نؿّ استّادات اهلامشّني  -الّتالٖ َاملها ني َابهدا٘ الهدبّل -بعدا
لُدداقف اف ددو فددال ُِددكف ات غددري املددؤلو لددو اهلددامشّني اال اـا دداى ا
الُكف لُلشٕ ؾِهّٕ أَ لفيبّٕ قالّٕ تهُغ للفقٌّ أَ لعت ؿٍ ََ ّلٌ الُدكف
ب دد قتٖٓ نّابتددٌ قددو املعُددُم (ََ )الِتددٌ امهددبّٕ قلددٖ االامخدداى جّددح
ِط ٚو الفقٌّ بكُى الُكف لغري املؤلو التام االقتقداؾ لدو لًدام االلدام ()
َيؤَنٌ َلهؤَلّاتٌ بد ا يُ الام املهل ني ََلْ الكيم َلقّ ًم الؿِين .
َباغتُاق :القؿق املتّقو -قلٖ املػتاق -يُ َكف اف دو ات اهلدامشْ
املعتقؿ بالُالِٕ بإـى اجملتًؿ العؿل َ،رتاز الُكف لغريٍ ات اهاقٕ الهاٙب قو
اال لام بُدُؾ لُدلشٕ يدكقّٕ ا الُدكف َالدؿفز لغدري املدؤلو أَ غدري املهدلم
 َلُ بأى ِؿفز باملال الهُ٘ َاالـٗ قو املؤلهني َِهشُك الؿفز ا اف و. -ثم انٌ َاز الكالم بّهًم فّ ا اـا اى املُكَف الٌّ اف و لشكل االِدد اى
َالُالِددٕ يددل تعتدد قؿالتددٌ َادتهابدددٌ املعاَددْ ام ال ِعتدد ؟ َالعددايك قدددؿم
اقتباقيدداَ ،ـلد

لعددؿم الددؿلّل قلددٖ اقتباقيددا ا اف ددو َال ا الم ددأ  ،بددل

الددؿلّل قلددٖ غالف دٌ لُدددُؾ َيددُ اجلددكٓ ال دد تًكقْ ال دد هتقك -قّلددٕ اددكَى

لتُلٕ بملو الد عُُلني( -)Œقلٖ إقطدا٘ اهلدامشْ الّتدّم َاملهدكني َابدو
الهبّل لو ؾَى لدشاظ قؿالتٌ َالتمالٌ الؿِين التام .
نعم َقَؾ ا لٓ كٔ ) (1ؾاَؾ الُكا :نألتٌ قدو يداقب اف دك ِعطدٖ لدو
الم ددأ يددّٚاً ؟ اددالطالص َ ،ؾاَؾ لددو أَددشاب الكْددا(َ )بقددْ ات للدداى
( )1الُناٙل:ز:6ب 17لو ابُاب املهتشقني للم أ:ع. 1
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اإللام الددًاؾٓ (َ ،)ال ِٓدكّ اْد اقٍ بقدؿق دًالدٕ سالدٌ ،لكدو قلدٖ دل
تقددؿِك  :الدد عهُى يػُددّاً َددؿَق الكَاِددٕ قددو االلددام( )فّهدتؿقْ العددو
االستّاطَ الُدُبْ بكا اقطا٘ الم أ بل َاف و لًاقب الدػ ك َنعدريٍ لدو
اقباب املعاَْ الععّ دٕ الديت ًِتدم لهًدا العدكٍ دكا الُدالٔ دجري ًا َالدؿَام
قلٖ المنا أَ اللُاط ،يفا لُ مل ِعلم َكفٌ للشو ا املعُدّٕ َامدكامَ ،لدّو
استّاقها الاتٓا٘ بؿلّٕ اف و قو الم أ اقتباق لا ِعت ا الم دأ ا اف دو
ملددا تقددؿم لددو قددؿم ؾاللددٕ اغبدداق التعددُِا بدداف و ،بددل ألدددل اددُٔ است ددال
لهاَأ اف و لز الم دأ ا تًدكِعً ا لهدؿ اماددٕ الدد شللٕ َتّهدري اسدُال
الفقدكا٘ ا استّادداتًم املًدكَقٕ ؾَى اركلدٕ َ ،يدفا لدكتبيف جك دٕ التًددكِز
َيْ لد ا ال ِشّيف بًا َبدذ ّز دًاتًا نُاٍ نبشانٌ فلفا َنشتاط ،يفا .

َاـا قلدم لددو سالددٌ اندٌ ُِددكفٌ ا امددكام :المندا أَ الق دداق أَ اف ددك ،فددال
ايكال ا سكلٕ اقطا ٌٙلو الم أ أَ لو اف و اـا اسكل لهٌ ـلد

دو يدُ

ااقؿ قلٖ قاَلٕ الق اق أَ ا ساقٔ اف ك َانقٓدت الُالدٌ َاقاؾ املُاَدلٕ ا
فعل امكام َاستاز املال أَ سُل العلم َاالسكال  -بآ قكِو اى  -بُكف
املال ا امكام سكم اطعّاً :ؾفز اف و أَ الم أ الٌّ ،سفقاً لو َكف الدشو
الًكقْ ا لعُّٕ ا

نبشانٌ  .ثم ِقز الكالم ا الدػَُُّٕ الكابعٕ :

عدو وجوب ىفقتُ على الدافع :
َاز الكالم ا اهلامشْ املهتشو لهًم الهداؾٔ (اِدؿيم ا

تعدات) ا اندٌ

يل ِعت قؿم ُى املُكَف الٌّ يو بجب نفقتدٌ قلدٖ املعطدْ ؾافدز اف دو؟
َاؿ دمم بعا بعؿم دُال ؾفز اف و ات لو بجب نفقتٌ قلٖ املكلدف ؾافدز
الدػ و المَدٕ َاالبُِو َاالَالؾَ ،استاط اغكَىَ ،نكت جري يها َلعلٌ
لعؿم َقَؾ الهِ فٌّ ،بّه دا ـ دك الدد ًًُق قدؿم ددُال ؾفدز الم دأ بدل اؾقدْ قلّدٌ
االعا لهتفّٓاً َاؿ َقؾ فًّا نِ َشّض بالد هز نعكٌْ اكِباً .
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َيدددفٍ الدددػَُُّٕ َاقؾٔ قلدددٖ لبهددٖ الددد ًًُق -نُدددف اف دددو سدددو
اهلامشّني ُِكف الًّم اـا تُفكَا قلدٖ لُاَدفات خمَُُدٕ َ -قلدٖ املبهدٖ
املػتاق لو اى اف دو بت الدٌ سدو االلدام َلَذعدُل ملهُدب االلالدٕ َالُالِدٕ
العع ٖ ِٓعٌ سّح ًِا٘ َِكاٍ َالساً َغدرياً لإلندالم أَ املهدل ني فدال ِدأتْ
إقتباقيا ألى املكلدف ال ِدؿفز اف دو ألسدؿ اال بدإـى الدُلْ الًدكقْ-الفقّدٌ
العؿل َلْ االامخاى سهبَِٕ -كُى املكلف َنّطاً ا الؿفز َ ّالً قو اجملتًؿ
العؿل فّكُى ؾفز اف دو الدًّم بدإـى اجملتًدؿ قلدٖ املػتداق نعدري ؾفدز امخدو
الغري ات لو بجب نفقتٌ قلٌّ َ ،لز ـل

ذمتداط َدُبداً بعدؿم ؾفدز امخهدٌ ات

لو بجب نفقتدٌ قلّدٌ إستّاقداً ا الع دل َأغدفاً بالقدؿق املتدّقو لدو الُدكف ا
االامخاى ّ َ .ف داى فداى ق دؿٔ لدا ِهدتؿل بدٌ لل هدز قدو الدؿفز لُاددب
الهفقٕ الكاى :
االَل :لددا ايددتًك ا الفتدداَٗ لددو امدداق اف ددو بالم ددأ نعددكاً للكَاِددات
الهاققددٕ ببؿلّددٕ اف ددو قددو الم ددأ العددايكٔ ا ايددكا ً ا ا االسكددام نددُٗ
اغتُاّ اف و باهلامشّني َاغتُاّ الم أ بغرييمَ ،لقتٓايا :اى لدو
ال ِهتشو الم أ لو غري بين يايم ُ -اد

الهفقدٕ -ال ِهدتشو اف دو اـا

اى لو بين يايم .
َيفا الُدٌ َإى إيتًك االنتؿالل بٌ بني األَاغك ا جري لو املدُاقؾ ،إال
انٌ ال ؾاللٕ َاْشٕ ا اغبداق البؿلّدٕ قلدٖ ايدكاا اف دو َالم دأ ا ق دُم
االسكام َالًكاٙيف الد طلُبٕ ا الم أ .
الجانْ  :ظايك التعلّل املُدُؾ ا َشّض) (1ابو امذاز الدُاقؾ ا الم دأ
طامخهٕ ال ِعطدُى لدو الم دأ يدّٚاً :االب َاالم َالُلدؿ َالمَددٕ َامل لدُا،
( )1الُناٙل :ز:6ب 13لو ابُاب املهتشقني للم أ:ع. 1
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َـل

انًم قّالٌ الللُى لٌص  ،فانٌ غ َشّض الههؿ ِؿل بُُْع قلٖ قؿم

اقطا٘ الم أ للػ هٕ الُادبٕ نفقتًم ألنًم قّالٌ الللُى لٌ أٓ ِلملدٌ االنفداق
قلًّم َنؿ استّاداتًمَ ،ظايك التعلّل َقَؾ امكم ا اف دو فدانًم قّالدٌ
الللُى لٌ أٓ ِلملٌ الُدكف قلدًّمَ .يدفا االندتؿالل اكِدب القبدُلَ ،لعلدٌ
الُدٌ االلجل جلمم أَ استّاط املًًُق باملهز لؤِؿاً أَ لعتٓؿاً بالُدٌ الهابو .
َلا تقؿم َاقؾ لز تُؿٓ املكلف باإلنفاق لهؿّ استّادات لَدتدٌ أَ ابُِدٌ
أَ اَالؾٍَ ،الا لز قؿم التُؿٓ الفعلْ  -قُّاناً أَ لعفق -أَ لدز التُدؿٓ
الهااِ قو استّادات االقالٕ فًل جيُل هلم االغفَ -يُ َظّفتًم َيدُ غدري
االقطددا٘ الددفٓ يددُ َظّف دٕ املهفددو ؟ َالعددايك انددٌ ال ايددكال ا دددُال اغددفيم
اف و لو غريٍ اـا انُا لُؿاق (اهلامشْ ارتاز) َال َِذُل اغف امخهدٌ،
بل اى لا ِأغفَنٌ لهٌ َال ِقبٓدُنٌ لدو لدال أَ قعدام أَ ذمُي دا حمهدُب لدو
االنفاق الُادب قلٌّ َال ِهفعٌ اُؿ ؾفز اف دو أَ استهدابٌ امخهداً قلدًّم.
نعم ِ كهٌ إستهاب بعا املُاقف الك الّٕ امخهاً قلًّم َيْ لدا ِمِدؿ قلدٖ
االنفاق الُادب قكفاً َيكقاً يا ِكُى

االً فآٙداً قدو اماددٕ املتعاقفدٕ لدو

العٌّ َِكُى تُنعاً ا املعاٍ َ االً لًكَقاً ال ِعدؿٍّ العدكف العدام اندكافاً
لو يؤال٘ اهلامشّني .

ا َِذُل لٌ اى ِؿفز امخهٌ ات لَز الدٌ أَ لَز ابهتدٌ أَ لَددٕ ابّدٌ أَ
لَدٕ ابهٌ اـا انُا لُؿاق (اهلدامشْ الدد شتاز) َإى قلدم أنًدم نُّدكفُى
بعٌٓ أَ تَ الٌ ات لو تَذب نفقتًم قلٌّ ابٌّ أَ ألٌ أَ ابهٌ أَ ابهتٌ .
َيكفا جيُل لٌ اى ِؿفز امخو غريٍ بإـى الد ذتًؿ العؿل-اـا َاز ا ِدؿٍ
ات يؤال٘ اهلامشّني -أبٌُِ أَ أَالؾٍ أَ لَدتٌ-اـا انُا لُؿاق (اهلدامشْ
الد شتاز)،فاى يفا الد ُاقؾ غاقدٕ قو ؾاٙكٔ ؾلّل املهز قو االقطا٘ الد علل
باندًم قدّالٌ ِلملٌ الُكف قلّدًم أَ غاقدٕ قو ؾاٙكٔ الع ُم الد شكل ،إـ ال
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ِشكل مشُل الؿلّل املانزَ ،التفُّل ا (فقٌ الم أ) .
يددفٍ افَُُددّات املطلُبددٕ ا اهلددامشْ املهددتشو لهُددف اف ددو -قلددٖ
لبهٖ الد ًًُقَ ، -قلٖ الد بهٖ الد ػتاق لو ُى اف و بت الدٌ سدو االلدام
(َ )اددت َالِتددٌَ ،ا قُددك الغّبددٕ ِتددُت الفقّددٌ العددؿل َ -لددْ االلددُق
امهددبَِّٕ -كاقددْ لددا فّددٌ َددالع الددؿِو َاملددفيب َندؿّ استّادددات الفقددكا٘-
النددّ ا اهلددامشّني -لكفددز امالددٕ املأنددإَِ لددو لت ددز االميدداى َالدديت يددْ لددو
يددؤَى االلددام الغاٙددب َلًالددٌ َلهددؤَلّاتٌ الدديت ُِددكف اف ددو الًّددا سددال
سُٓقٍ  .ثم ِقز البشح ا :

أحلاو استحقاق اخلنص
َنتكلم يها ا بعا االسكام املكتبطٕ باف و َؾفعٌ َاؾاٍ٘ بلشداظ لعتقدؿ
الد ًًُق َلعتقؿنا ْ و فكقني َ ،االَل لهً ا ا :
بشط الـخنص :

سّح بهدٖ الدد ًًُق أَ اقتقدؿَا تَ لد

نُدف الددػ و للدًامشّني َادز

الدػُام بّهًم ا لمَم بهديف ندًالًم لدو اف دو قلدٖ ِتالدايم َلهدا ّهًم
َابها٘ نبّلًم أَ قؿم لمَلٌَ ،الغالدب ِفديت بعدؿم َددُب البهديف قلدٖ يدفٍ
االَهاف َلعل اجل ّز ِفيت بعؿم لمَم بهيف ل سُٕ قلٖ افدكاؾ دل َدهف
بل اؾقْ االعا قلٌّ َِعًك لو بعا املتقؿلني َاملتدأغكِو القدُل بُددُب
البهيف قلٖ االَدهاف ؾَى االفدكاؾَ ،لعلدٌ ألى البهديف قلدٖ افدكاؾ اهلدامشّني
املهتشقني ِكاؾ ِكُى لتعفق التشقو َاالنتّعاب ،فلم ِفيب فقّدٌ ات التدمام
البهيف قلٖ االفكاؾ .

َقلٖ املهل

املػتداق املهتُْدض لدو َدشّض االغبداق املعُدُلّٕ ال ِدأتْ

است ال البهيف الى الُكف قلٖ اهلامشّني بعا لُدكف اف دو َالبدؿ لدو
سُددُلٌ بإيددكاف االلددام( )أَ ناٙبددٌ الفقّددٌ العددؿل لددو ؾَى اؿِددؿ َددكف
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نُددف اف ددو فددًّم الى لُددكفٌ يددُ ددل لددُقؾ فّددٌ لُددلشٕ َنفددز للددؿِو أَ
لل ددفيب أَ لل تددؿِهني َ،سددال اف ددو سددال الفددْ٘ َي ددا لًددك اى ا نددِ
اكةنْ لتشؿ تٓ و اجلعدل للعهداَِو الهدتٕ َمل ِدمقم فقّدٌ اغتُداّ َدكف
الفددْ٘ أَ نُددفٌ ات اهل دامشّني بأَددهافًم الددجالخ بّه ددا ايددتًك بددني املتددأغكِو
اغتُاّ َكف نُف اف و باهلامشّني اغفاً لو قَاِات ْعّفٕ تقؿلت.
َ ّف اى :يفا البشح َاقؾ قلٖ لبهٖ املًًُق املعتقدؿ بتهُدّف اف دو
َاملًًُق بّهًم قؿم َددُب بهديف ندًم اهلدامشّني قلدٖ االَدهافَ ،اغتداق
بعا االقالم َدُب البهيف َالتُلِز قلٖ االَهاف بل اقت ٍ بعا انٌ َفو
ظددددُايك الهُددددُّ الدددديت دعلددددت الددددالم لٓددددافٕ للهددددًام االَلطفدددداى
امخهٌصَظايك الالم :الد ل

فّقتْٓ التهًّم الد هُُّ للّتدالٖ َاملهدا ني

َابو الهبّل للكًم َِلمم َدكف نُدف اف دو ات الهدًام املالكدٕ َتُلِعدٌ
قلًّا َبهطًا بالهُِٕ .

َفٌّ :اَالً -اى يفا االنتؿالل ِهدري َفدو فًدم الدد ًًُق لآلِدٕ َالكَاِدات
لو لالكّٕ ل َهف جلم٘ لو اف و ،لز اى ةِٕ الفدْ٘ لًدابًٕ آلِدٕ اف دو
ا الهًام َمل ِمقم فقٌّ بامللكّدٕ لكدل َدهف ا الفدََْ٘ ،دكست الكَاِدات
الُشّشٕ ا اف و انٌ بت الٌ لجدل الفدْ٘ َالهفدل لدُلْ االلدك  -لكندُل ا

(َ )Sبعددؿٍ الددام العُددك(ِٓ - )ددعٌ سّددح ِددكٗ َاى العهدداَِو لُدداقف
َلشٕٓ لو ؾَى تَ لّ  ،فًدفا االندتؿالل ًَِذدك َِعدكض قدو يدفٍ الكَاِدات
الد فهّكٔ آلِٕ اف و بالد ُكفّٕ ال بد لكّٕ الهًام .

َثانّاً-اى يفا االنتؿالل لُدُب التُلِز َالبهيف قلٖ ل َهف َقهُاى
ِتُاف قلٖ فًم امللكّٕ لو الالم َاى لْ الّتالٖ لال
ابو الهبّل لال

َ لْ املها ني َ لدْ

 ،بّه ا ظايك الالم ق ُلاً يُ االغتُاّ املهطبو قلٖ املل

َقلٖ الدشو بدشؿ ندُاَ٘ ،لدو الدد شت ل ُندٌ سقداً هلدفٍ االَدهاف ُِدكف
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الددًّم َِ كددو الُددكف لغرييددم النددّ ا لددز قددؿم التشؿِددؿ بالهُددف َقددؿم
التػُِّ باهلامشّني ا الهِ القكةنْ َاؿ نطقت الكَاِات الُشّشٕ بكُى
اف و لإللام ُِكف لهٌ ات اهلامشّني َِٓعٌ سّح ًِا٘ .
َباغتُاق :الدالم ا ةِدٕ اف دو ظدايكٔ ا االغتُداّ االقدم لدو امللد
َالدشو َال يايؿ َاْض قلٖ اقاؾٔ املل

بل الًايؿ ا الكَاِدات الُدشّشٕ

املتقؿلٕ قلٖ اقاؾٔ الدشو َالد ُكفّٕ .
َثالجاً :لز غا الطكف ق ا تقؿم أَ لز تدكدّض الم امللد َ :قؾت قَاِدٕ
 َشّشٕ) (1البمنطْ -ؾلّت قلٖ اندٌ لدز تفداَت االَدهاف جدكٔ َالدَٕ -يدفالتشقو غالباً فاى املها ني جريَى َابهدا٘ الهدبّل الّلدُىِ -كدُى االلدك لإللدام
ُِهز

ا َهز قنُل ا

(ِ )Sعطْ قلٖ لا ِكٗ لو املُلشٕ َالهفز َندؿ

امادٕ لو ؾَى التمام التهُِٕ ا العطدا٘ َالتُلِدزَ ،يدُ لدا قَٓ ا (اَدُل
الكدداا) بهددهؿ َددشّض قددو الكْددا( )انددٌ نددٚل قددو اددُل ا

قددم َدددل

َن لِىَّهِ خُ ُمسَهُ ..ص فقّل  :ف ا اى
طوَاعىَمُها أَوَّمَء غَىِم ُت مِه شَي ٍ فَأ َّ

فل و يدُ؟

فقددال :ط لكندُل ا

َ Sلددا دداى لكنددُل ا

 Sفًددُ لإللددامص فقّددل لددٌ :

أ فكأِت اى اى َهف لو االَهاف ا جك ََهف اال لا ُِهز بٌ؟ اال :طـاا
ات االلام ،أقأِت قنُل ا (ّ )Sف ُِهز ألّو إند ا داى ِعطدْ قلدٖ لدا

ِكٗ ،فل

االلامص)َ (2يفٍ الُشّشٕ تكداؾ تكدُى َدكرٕ ا قدؿم َددُب

البهيف َتكًف قو تُؿٓ الكنُل()Sإلقطا٘ اف و َتُلِعٌ سهب ا ِكٗ
لو املُلشٕ لو ؾَى إلتمام البهديف قلدٖ االَدهاف أَ التُلِدز قلدٖ افكاؾيدا،
َيكفا ُِهز ناٙب االلام()ا قُك غّبتٌ ِعطْ اف و قلٖ لا ِدكاٍ نفعداً
( )1الُناٙل :ز:6ب 2لو ابُاب اه ٕ اف و :ز. 1
( )2الُناٙل:ز: 6ب 2لو ابُاب اه ٕ اف و :ع. 1
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ََالساً لإلنالم َاملهل ني َلكْأ لكب العاملني  -دلّ َقالَ -لهٌ نؿّ قُل
اهلامشّني .
َقابعداً -لددز غددا البُددك ق ددا تقددؿم فدداى لددو االَددهاف (ابددو الهددبّل) َ
(الّتّم) َ،ال قِب ا اى نًم (الدد ها ني) دجري االفدكاؾ َالهدً اى اآلغدكاى
الددّال االفددكاؾ بددل(ابو الهددبّل) ندداؾق ،فدداـا بددين قلددٖ التُلِددز قلددٖ الهددًام
َالتهُِٕ ا القه ٕ لمم تعطّل تًكِز اف و أَ اتالف بعٌٓ َيُ ِتهدافٖ لدز
سك ٕ التًكِز اليت يْ نؿ سادٕ اهلامشّني َقفز الفقك قو ناستًم َقدؿم
إلدذاًٙم ألغدف الم دأ َالُدؿإ  -قلدٖ لدا ِفًدم لدو الُدشّشٕ طاندٌ لُ داى
العؿل لا إستاز يامشْ َال لطل

ات َؿإ ،اى ا

دعدل هلدم ا تابدٌ لدا

اى فٌّ نعتًمص )َ . (1بّاى َدٌ التعطّل  :انٌ لُ الهدا بدأى المطهلل خمساه..ص
لل ل

فّكُى نؿى اف و لكلْ ابو الهبّل َنؿندٌ اآلغدك لطبّعدْ الّتدّم

َافكاؾي ا الّلٕ -فالبؿ لو اؾغاق امُٕ ستدٖ ِتّهدك اهلدامشْ الّتدّم َابدوالهددبّل َِلددمم ا بعددا االقُدداق َااللُدداق َقهددؿ بعددا ال دد كلفني تعطّددل
اف و بل اؿ ِلمم ّْاقٌ َاتالفٌ قلٖ لهتشقٌّ .
ََدددٌ ال دد هافأ لددز سك ددٕ تًددكِز ال ددػ و الدديت يددْ نددؿ العددُل َقفددز
الدشادٕ َؾفز الفقك قو لذت ز االنالم :انٌ لُ الها ال

ل قهُاى لهًم لو

اف و لز اى افدكاؾ ندًم املهدا ني اهلدامشّني دجريَى َافدكاؾ ندًم الّتدالٖ
الّلُى َافكاؾ اهلامشْ ابو الهبّل اال بكجري فّلمم ايدبا ابدو الهدبّل َقدُل
املها ني اهلامشّنيَ ،يفا ِتهافٖ لز سك ٕ التًكِز .
َغالهاً :اى القُل بُدُب البهيف َالتُلِز لدد ا ددكت ندرئ الدد تًكقٕ
َالفقًّٕ قلٖ غالفٌ  ،فلُ اى لآلِٕ َالكَاِات املبّهدٕ للهدًام ظًدُق أَ ؾاللدٕ
( )1الُناٙل  :ز 6ب  33لو ابُاب املهتشقني للم أ  :ع.1
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َاْشٕ قلٖ َدُب البهيف جّح اى يُ املكاؾ دؿاً َاملقُُؾ لل ًك َااعداً
دداى لتددؿافعاً لددز يددفٍ الهددرئ بددل دداى لانع داً قددو انعقاؾيددا َلُاددف الفقًددا٘
َاالتقّددا٘ سدداٙالً قددو انددت كاقيا قلددٖ فددكض انعقاؾيددا ،ف ددو انعقاؾيددا بددني
الدد تًكقٕ بددل َبددني الفقًدا٘ ِهكًددف قددؿم االقاؾٔ اجلؿِدٕ للعددايك -لدُ انعقددؿ
ظًُق َ ،اؿ نبو قؿلٌ .

َثدد ٕ بّانددات اغددكٗ تقددُٓ قددؿم َدددُب البهدديف نكتفددْ بًددفا القددؿق فانددٌ
ِتٓض بٌ االلك َال ِهتشو البشح االقالدَٕ ،ادؿ اُدل قدؿم َددُب البهديف
قلٖ عّز االَهاف َقدؿم َددُب اندتّعاب عّدز االفدكاؾ لدو دل َدهف
َدُال َكف اف و ات اهلامشْ بقؿق لؤنٕ نهتٌ َ ،يل َِذُل ؾفز اف و
للًامشْ بأ جك لو لؤنٕ نهتٌ ،يفا لا ِقز الكالم قهٌ ا الفك الجانْ :
إعطاء ما يزيد على مؤىة الشية :
اؿ َاز الكالم ا دُال ؾفز املكلف امخهٌ للًامشْ اا ِمِؿ قلٖ فاِتدٌ
لههٕ-لو لؤنٕ الطعام َالكهدا٘ َاالستّاددات املتعاقفدٕ االغدكٗ جهدب يدأنٌ
الالٙو بٌ َ ،-اؿ ِكُى للًامشْ َاقؾ ِهقِ قو سادتٌ َلؤنٕ نهتٌ فّت م لدٌ
لو اف و لقؿاق تك ل بٌ لؤنٕ نهتٌ َ ،يل جيُل اقطاؤٍ لدا ِمِدؿ قلدٖ متدام
لؤنددٕ نددهتٌ ؟ نهددب ات بعددا الفقًددا٘ االَاغددك :دددُال اقطددا٘ اددؿق الكفاِددٕ
َفُاًددا ،لكددو الدد عكَف الدد ًًُق بددني الدد تأغكِو َاؾقددْ قلّددٌ االعددا أَ قددؿم
الدػالف  :قؿم دُال االقطا٘ لد ا ِمِؿ قو لؤنٕ نهتٌ .

َلعل القاٙل بدذُال االقطا٘ فُق الكفإِ َلاٙؿاً قلٖ لؤنٕ الههٕ اؿ انتهؿ
ات اقالق ةِٕ الدػ و َبعا قَاِاتٌ اليت تفّؿ دُال اقطا٘ ِتالٖ اهلامشّني
َلها ّهًم َابها٘ نبّلًم لو ؾَى تقّّؿ بد ؤنٕ الههٕ .
إال أى إسكال االقالق َانعقاؾٍ َاقاؾتٌ دؿاً لًكل دؿاً َ ،ـلد

لعدؿم َقَؾيدا

ا لقام بّاى االندتشقاق الد طلو أَ لًكَقدّٕ االقدطا٘ الد طلو بدهشُ ِدً ل لا لاؾ
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فإِ الههَٕ ،امنا يْ َاقؾٔ ا لقدام بّداى اندتشقاق اهلدامشّني لدو اف دو
ؾَى بّاى غَُُّاتٌ  -نعري دُال اقطا٘ املهتشو لاٙؿاً قلٖ لؤنٕ الههٕ. -
َاؿ ِهتؿل لل ًًُق) (1بد كنليت محداؾ الديت تٓد هت اى نُدف اف دو
للًامشّني لّتالايم َلها ّهًم َابها٘ نبّلًم ِقهم بّهًم قلٖ الكتاب َالهدهٕ
لددا ِهددتغهُى بددٌ ا نددهتًم َانددٌ ِعط دًّم قلددٖ اددؿق فدداِتًم َ ،ي ددا لكنددلتاى
لهذ تاى قهؿ القُم بع ل االَدشاب َفتّدايم قلدٖ قبقًدا َادؿ سكدْ) (2قدو
الدد شقو ال ددشلْ ا املعتد :تهددامل الفقًددا٘ قلددٖ نقددل الكَاِددٕ َابُهلددا َقددؿم
قؾّيم لد ٓ ُنًا لد ا ِفّؿ يًكٔ االنتهاؾ الًّا َاق ٚهاى املتقدؿلني بُدؿَقيا
َاؿ ؾلت املكندلٕ بُْدُع قلدٖ اقطدا٘ الددًامشْ ادؿق فاِتدٌ َندعتٌ َآدا٘
استّاداتٌ ا نهٕ لدد ا ِكًدف قدو قدؿم ددُال اقطاٙدٌ ا جدك لدد ا ِهدتغين بدٌ
اهلامشْ لههٕ .
َيفا االنتؿالل ِتُاف قلٖ الُثُق بُؿَق الكَإِ َادمباق اقناهلا َيدُ
َعب الد هال ،

ا اى املكنلٕ ناظكٔ ات َُقٔ ادت دا االامخداى قهدؿ َلدْ

االلك َتُؿٌِ للقه ٕ بني اهلامشّني  ،لكو لُ َلشت الكَإِ لالنتؿالل فال
ِٓك َقَؾيا ا سالٕ تَذ ز اف و قهؿ َلْ االلكَ ،مل َِشُل قهؿنا الُثُق
بالُؿَق َستٖ نغا الطكف قو دًٕ الؿاللٕ .
َِ كو االنتؿالل ثانّاً بأ ى قدؿم ددُال اقطدا٘ اهلدامشْ ا جدك لدو سادتدٌ
له دهٕ بأنددٌ سكددم قلددٖ َفددو القاقددؿٔ :إـ ال َِػلددُ امددال لددو اقطددا٘ اف ددو
للًامشْ قلٖ ؾفعات أَ إقطا ٌٙؾفعٕ َاسؿٔ :
ألا ؾفز الدػ و تؿقِدذاً للًامشْ فعؿم الدذُال َاْض فانٌ قدهؿلا ِعدطٖ
( )1الُناٙل :ز 6ب 3لو ابُاب اه ٕ اف و :ع+1ع. 2
( )2دُايك الكالم  :ز. 110:16
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للًامشْ لو اف و ؾفعٕ َؾفعٕ اغكٗ ستدٖ ِكت دل قهدؿٍ ادؿق فاِتدٌ لهدهٕ
خيكز قو قهُاى الفقك َاالستّداز َُِدري غهّداً فّكدُى الدؿفز الّدٌ السقداً ؾفعداً
للغين الاللهتشو .
َالا لز ؾفز اف و للًامشْ لكٔ َاسؿٔ بقؿق ِمِؿ قلدٖ لؤندٕ ندهٕ دأى
ِكفٌّ لههٕ ل ٕٚؾِهاق فّؿفز لٌ لاٙتني فالُدٌ ا قؿم دُال ؾفز الماٙؿ قو لؤنٕ
نددهٕ اهلددامشْ يددُ أنددٌ قهددؿ إقطددا٘ الددد ذ ُ امخهدداً َِػددكز قددو لُْددُ
االنتشقاق سّدح ُِدري غهّداً بقدبا ادؿق لؤنتدٌ لهدهٕ َتَ لكدٌ اِداٍ فدال َِذدُل
لُاسب اف و ؾفز القؿق الماٙؿ ألنٌ اقطا٘ لغين َال َِذدُل للدًامشْ متلد
الماٙؿ لمَال فقكٍ َاستّادٌ بقبا اؿق سادتٌ لهدهٕ َ -يدُ بعدا لدا ادبا-
فال ِكُى لهتشقاً للماٙؿ بل ِكدُى ابٓدٌ لدد ا لاؾ سكالداً َتَذداَلاً قلدٖ سدو
اآلغكِو البؿ لو قؾٍّ .

َيفا لٌ نري قلٖ نًر املًًُق املعتقؿِو بانتشقاق اهلدامشّني ارتدادني
لهُف اف و فال ِذُل اقطا٘ اهلامشْ لو نً ٌ اؿقاً ِمِؿ قدو لؤندٕ ندهتٌ
ملا ؾلت قلٌّ بعا الهُُّ املفًُم لهًا سك دٕ تًدكِز اف دو َالم دأ لدو
انً ا تًكِعاى لهؿ سادٕ املعُلِو َقفز الفقك قو لذت ز االِد اى َاالنالم،
فّكُى الفقك َاالستّاز لأغُـاً ا لُْز االنتشقاق .
َقلٖ الد بهٖ الد ػتاق لو اى اف و بت الٌ سو االلام لَذعُالً لدد هُب
االلالدٕ َالمقالددٕ العع دٖ فددألكٍ ات االلددام ( )سدال سٓددُقٍ َات الفقّددٌ
العؿل سا ل غّبتدٌ فّعطدْ الفقدري لهدؿ سادتدٌ َقفدز العدُل قهدٌ َميكهدٌ اقطدا٘
الغددين اـا دداى ا اقطاٙددٌ لُددلشٕ ؾِهّددٕ أَ لفيبّددٕ تددؿقُ لإلقطددا٘ أَ رققًددا
الؿفز ملا ِمِؿ قو لؤنٕ سادتٌ لههٕ .

يفا تَ ام لدا اقؾندا بّاندٌ بلشداظ (البشدح الجدانْ) الدد كتبيف بدؿفز الددػ و
َلُاقفٌ  ،ثم ِقز الكالم ا (البشح الجالح ) ا :
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عزل الـخنص وىقلُ :
َنبشدح يهددا قددو سكددم نقددل اف دو لددو بلددؿ ات بلددؿ لقؿلددٕ إلقطاٙددٌ ات
الدد هتشو أَ لؿفعددٌ ات الدد ذتًؿ العددؿل َلددْ االامخدداى سهددبٕ  ،لددو سّددح
الدشكم التكلّفْ -الدذُال َقؿلٌ َ -لو سّح الُْز  -الٓ اى َقؿلٌ . -
َالبؿ ا املكسلٕ االَت لو تَشكِك لُُْ البشح يها  :سّدح اى اف دو
 ا اقتقاؾنا تبعاً لهُدُّ املعُدُلني ( - )لًدكا لدز االقبعدٕ اامخداىلال املكلف َللكٌ  ،فّشتاز الهقل ات قمل اف و َافكالٍ َتعّهٌ امخهاً لدو
بني ل ُ املال املتعلو بٌ اف و ستٖ ُِض ندؤال  :يدل جيدُل نقدل اف دو
ى ؟ .يفا ظايك قهُاى املهألٕ الفقًّٕ .
خبٌَُُ َاُِلٌ لو بلؿٍ ات بلؿ ثا ٍ
َألا نقل املكلف تَ ام الُالٌَ -اف و املكلف بٌ ْ هٌ  -فًفا ألدك ةغدك،
فاـا اقا ؾ نقلٌ بت الٌ أَ ا جكٍ ابل خت ّهٌ اى نقالً ملا فٌّ اف و فلُ تلف املال
الد هقُل أَ بعٌٓ لو ؾَى تقُري ا سفعٌ اى التلف لو الًكِكني بالههبٕ .
َباغتُدداق  :لُْددُ البشددح الفقًددْ يددُ نقددل اف ددو خبَُُددٌ أَ نقددل
بعٌٓ بعؿ تطبّو املكلف اف و قلٖ دم٘ لو الُالٌ َالالٕ الًدُّ َالًدك ٕ
بّهٌ َبني اقباب اف و  ،فّتُاف جح سكم الهقل قلٖ لُُْقٌ االنداى :
العمل َاالفكال ،فاـا افكلٍ َقملٌ قو الُالٌ يل ِتعني امخهداً ستدٖ ِهقلدٌ لدو
بلؿٍ ؟ فهتكلم ا سكدم العدمل َاالفدكال ابدل اسكدام الهقدل بدد قتٖٓ الكتّدب
الد هطقْ-الد ُُْ ابل امكمَ -نتكلم قهًا ْ و نقاط ،االَت لهًا ا :
عزل الـخنص :
اؿ تَشقو ا (فقٌ الم دأ) بدؿلّل َاْدض َندِ ظدايك َ :الِدٕ املالد

قلدٖ

تطبّو الم أ َتعّّهًا َقمهلا قو بقّٕ الُالٌ الم ُِٕ امل لُ دٕ لل كلدف جّدح
ِددتعني الددد عمَل ل ددأ بتعّّهددٌَ ،مل ِددكؾ ا نُددُّ الدددػ و قَاِددٕ تهطددو
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بد ًكَقّٕ تعّني الد كلف الدػ و َقملٌ َافكالٍ َ ،ال ؾلّل ةغدك ِدؿل قلدٖ
تعني الد عمَل امخهاً َ ،يها قكِقاى لل كلف ِتَُدل لهً دا ِقّهداً ات انعدمال
الدػ و َتدع ّدهٌ :

الطكِو االَل :اى ِكادز الد ذتًؿ العؿل َ -االسُط لقلّؿٍ -فُّ لٌ بفدكل
اف و لو بني متام الُالٌ َِقبٌٓ نّابٕ قو اجملتًؿ العؿل َلدْ اف دو سهدبٕ
ا قُُق الغّبٕ ،فّكدُى تعدّني لدال الًدكِ

 -افدكال اف دو َالالدٕ الًدُّ

القاٙم بني لال اف و َبني لال املكلف  -بكاضٍ بني الًكِكني -ي ا املكلف
ََلددْ اف ددوَ ،لددو الُاْددض اى ندداٙك االلددُال املًددك ٕ ميكددو اه تًدددددددا
بالكاْْ بني املًددددك ني ِ -كفدْ قْدا َلدْ الًدكِ َ -يدفا قكِدو َدشّض
لإلفكال َالعمل ُِدب تعني املال امخهاًَ ،القِب قهؿنا ا َالِٕ اجملتًؿ العؿل
قلددٖ الم ددُات َاالامخدداى َاملعددامل َذمُيدداَِ ،ؤ ددؿٍ لددا ؾلّ لددو نُددُّ
اف و املتقؿلٕ قلٖ اى اف و سو املهُب َااللالٕ َا قُُق الغّبٕ ِهُب
الد ذتًؿ العؿل قو االلام االَل(قذل) ا القدبا َالُدكف ا الد ُالددض
الًكقّٕ الؿِهّٕ أَ املفيبّٕ ،فاـا ابا اجملتًؿ العؿل أَ املكلف املدأـَى لهدٌ لدا
ق ّهٌ املكلف امخهاً تعني امخهاً َبكأت ـلٕ املكلف اطعاً .
الطكِو الجانْ  :اى ِتُؿٗ املكلف باف و نفهٌ إلغكاز اف و َاهد ٕ
املال املًكا بّهٌ َبني اقبداب اف دو َِطبقدٌ قلدٖ بعدا الُالدٌ َِعّهدٌ فّدٌ،
ََشٕ يفا الطكِو اتاز ات اسكال َالِٕ املال

قلٖ القه ٕ َالتعدّني  ،فًدل

َث ٕ ؾلّل قلٖ َالِٕ املكلف قلٖ اه ٕ املال َتعّني امخهٌ لو بني متدام الُالدٌ
لتبقٖ اقبعٕ اامخانًا للكاً َافّاً لٌَ ،يفا لعهٖ (تعني اف و بتعّني املكلدف
َإفكالٍ) لو الد ذ ُ املًكا املًا ؟ .

العايك قؿم َدُؾ ؾلّل لعت
تعّهٌ بتعّني املال

ايف قو تًدػِ املدال امخهداً َقدو

َافكالٍ ،نعم ال ايكال ا تهليف لو قلٌّ سو اف و قلدٖ
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تط بّقدٌ قلدٖ دددم٘ لدو الُالدٌ َتعّّهددٌ فّدٌَ ،لدّو لل هددتشو أَ لدُلْ اف ددو
سهبٕ  -الفقٌّ العؿل -المام املكلف بإغكادٌ لو لال لعني ،بل لل كلف متدام
الُالِٕ قلٖ االغكاز َالتطبّو قلٖ لال لعني لو الُالٌ سهب قغبتٌ  ،بل اؿ
دكت الهرئ املتًكقّٕ القطعّدٕ الدد تُلٕ قلدٖ التطبّدو لدو غدري نكدري  ،إال أى
تطبّو املكلف امخهٌ َقملٌ ا لال لَػُُّ ال ُِدب تعني الد عمَل امخهاً
يكقاً جّح لُ تلف لو غري تقُري ا سفعٌ ال ِٓ هٌ بدل يدُ لالدٌ َتلفدٌ لهدٌ
َلُ لو ؾَى قؿَاى أَ تقُري لعؿم الؿلّل قلٖ تعني لا ق ّهٌ امخهاً يدكقاً اال
بعؿ ابا املهتشو أَ الُلْ اَ ابا َ ّل الُلْ -الجقٕ املؤمتو لو الفقٌّ قلٖ
امقددُق الًددكقّٕ  -هدداٙك االلددُال الكلّددٕ املهددتشقٕ للغددري َالجابتددٕ ا قًددؿٔ
املكلف َبفلتٌ الؿِو الجابت ا ـلٕ لؿِهٌ َ املبّز الكلدّْ -لدُ لدو امهطدٕ-
أَ الج و الكلْ املًا ا الُال املكلف ،فاندٌ بتطبّدو املكلدف سدو الغدري قلدٖ
دم٘ لو ألُالٌ ّ -لُ لو سهطٕ أَ ؾِهاق قكااْ لعني  -ال ِتعني سقاً للغري اال
قهؿ تهلّ ٌ ات لهتشقٌ َقْاٍ بدٌ فّدتعني يدكقاً َتد أ ـلدٕ املكلدفَِ ،كتدب
قلٌّ انٌ لُ تلف يفا املال املقبدُض بعدؿ قملدٌ َفدكلٍ َبعدؿ ادبا لهدتشقٌ لدٌ
ِكُى تلفٌ لو املال

اجلؿِؿ القابا لدشقٌ َللكٌ  ،بّه دا لدُ تلدف ابدل ادبا

لهتشقٌ ِكُى التلف لد و قلٌّ الدشو أَ الؿِو أَ الد ال الد بّز أَ الج و ألنٌ
لالٌ مل ِتعني يكقاً لال الغري ستٖ ِتُاف ْ انٌ لتلفٌ قلٖ ثبدُت التقُدري ا
امفغ أَ العؿَاى َ ،اـا اى بااّاً ا سُلٔ لالٌ فتلفٌ لهٌ .
َباغتُاق :لل ال

َالِٕ قلٖ تطبّو (الدػ و)الكلْ الد ًا قلدٖ ددم٘

لو لَذ ُ ألُالدٌ ،لكدو ال أثدك لعملدٌ َإفدكالٍ َال ِدتعني يدكقاً امخهداً لعدؿم
الؿلّل قلٖ نفدُـ تطبّقدٌ َافدكالٍ  ،فدال ِدتعني لدا أفدكلٍ امخهداً يدكقاً إال بعدؿ
ابا الد هتشو أَ إنتالم الُلْ الًكقْ -الد ذتًؿ العؿل. -
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لكو اؿ ِقال  ِ :كو االنتؿالل قلدٖ ثبدُت الُالِدٕ لل الد

قلدٖ التعدّني

َالتعني لعاً بأسؿ ألُق:
االَل َالجانْ :االعا َالتهامل لز االغباق الؿالٕ قلٖ َالِٕ املال

قلٖ

القه ٕ َاالفكالَ ،االعدا إؾقداٍ الدد شقو الهكاادْ ا لهدتهؿٍ )َ (1اندتعًكٍ
لددو االغبدداق املتٓدد هٕ إلفددكال قبّ املددال امخهددٌ َقكْددٌ قلددٖ االلددام()
َتدقكِكٍ لٌ َِ .كؾّ يفِو األلكِو :
أَالً-اى االعا الفٓ اؾقاٍ(اؿٍ) ِعهك أَ ِتعدفق االـقداى بدٌ اـ اى يدفٍ
الُالِٕ مل تبشح ا ل اتًم َمل تعًك لو فتاَايم ستٖ ميكو تُؿِو ؾقدُٗ
االعددا قلددٖ ثبددُت َالِددٕ املال د

قلددٖ اه د ٕ َالتعددّنيَ ،اـا اُددؿ لددؿقْ

االعددا  :الهددري الع لددْ أَ االعددا االقتكددالٓ قلددٖ الٓددا٘ تددُلْ املال د
للتقهّم ،فًفا َِشتاز ات إسكال االلٓدا٘ الدد عُُلْ َال يدايؿ اطعدْ قلدٖ
االلٓاَ٘ ،قلٖ فكٌْ فاإلعا الع لْ ؾلّل ل

ِؤغدف لهدٌ بالقدؿق الدد تّقو

لهٌ َيُ َالِتٌ قلدٖ التطبّدو َالتعدّني ف دا ًِدا٘ لدو الُالدٌ لدو ؾَى أى ِلدمم
لو تعّّهٌ تعّهٌ امخهاً ستٖ رُل القدبا لدو املهدتشو أَ لدو َلدْ الددػ و
فّتعني بكاْْ الًكِكني .
َثانّدداً :إى االغبدداق الدديت انددتعًك لهًددا الُالِددٕ :اى دداى لكاؾٍ(اددؿٍ)لهًا
الكَإِ الؿاقّٕ ات اؾا٘ اف دو َؾفعدٌ أليلدٌ َاردفقٔ لدو قاابدٕ لهعدٌ قدهًم
فؿاللتًا قلٖ َالِٕ املال

قلٖ التعّني املُدب لتعّهدٌ يدكقاً َتًػُدٌ امخهداً

لو ؾَى ابا الد هتشو أَ ابل ابا الُلْ الًكقْ -الفقٌّ العدؿل -لًدكلٕ
َـل

لؿاللتًا بالد طابقٕ قلٖ َدُب االؾا٘ َسكلٕ الد هز َسكلاى املهتشو،

َالللٌ َدُب التُؿٓ لو املكلف لتعني الدػ و لو بدني الُالدٌَ ،ال ؾاللدٕ
( )1سكاٍ قهٌ ا :لهت ه
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فًّا قلٖ التعني امخهاً بل يْ –لهكُتًا قو التعني بعدؿ التعدّني -غدري ظدايكٔ
ا تعني الد عمَل امخهاًَ ،اـا مل تكو ظايكٔ ا التعني َمل ت أ قًؿٔ املكلدف
لو الدػ و ستٖ َُِلٌ لّؿ الد هتشو أَ الُلْ .
َاى اى لدكاؾٍ (ادؿٍ) لدو االغبداق :الكَاِدات املتقؿلدٕ ا لبشح(قاٙؿِدٕ

اف دو) ات الكنددُل(َ )Sات االلددام ( )نعددري لعت د ٔ )(1االنددؿٓ الددفٓ
تُت البشكِو َاَاب فًّا املال الكجري َدا٘ االلدام اداٙالً إِداٍ َ(:يدفا امخدو
ـلد

الدد ال )..فأدابددٌ االلددام( :)طألددا أنددٌ لددٌ لهددا َاددؿ ابلددت لددا دٚددت

بٌصَنعري لعت ٔ له ز ) (2الفٓ َلْ الغُّ َاَداب الدُاالً دجرئ َادؿ ددا٘
االلام ( )بػ هًا .
َيفٍ االغباق لّهت َاْشٕ الؿاللٕ قلٖ َالِٕ املكلف قلٖ تعّني اف و
َفددكلٍ قددو الُالددٌ جّددح ِددتعني امخه داً يددكقاً ،بددل ظايكيددا تُددؿٓ املكلددف
إل غكاز اف دو لدو بدني الُالدٌ َتطبّقدٌ قلدٖ اجلدم٘ الدد عني الدد فكل َِدتعني
امخهاً قهؿلا َُِلٌ لإللام َِهتل ٌ لهٌ َ -يدُ الدُلْ الًدكقْ قلدٖ اف دو
َالق ّم قلٌَّ ،يفا املٓ ُى العدايك ُِافدو لدا ـ كندا ا التُْدّض الهدابو لدو
قؿم َدُؾ ؾلّل لعت قلٖ َالِٕ املكلف َتعّهٌ امخه ًا بتعّّهٌ لدو ؾَى ادبا
الُلْ َابُلٌ .

الجالح :اغباق) (3بؿلّٕ اف و َقُّْتٌ للًامشْ بؿل الم أ اليت سكلًدا
ا

قلًّم فإنًا تفّؿ ايكاا اف و لز الم أ ا ق ُم االسكام إال لدا غدكز

بؿلّل َ،اؿ ثبت ا (فقٌ الم أ) َالِٕ املال

قلٖ التقهّم َالعمل َانٌ ُِدب

تعّني لا افكلٍ ل أ لالٌ فّجبت لجلٌ ا اف و َ ،بٌ ِتشقو ؾلّل اثبات نلطهٕ
( )1الُناٙل:ز:6ب1لو ابُاب االنفال:ع.13
( )2الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال :ع.12
( )3الُناٙل:ز:6ب1لو ابُاب لا جيب فٌّ اف و ع+2ب1لو ابُاب اه ٕ اف و:ع+8ع.9
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الد ال

الد كلف بالدػ و قلٖ تقهّم الد ال الد ًكا ََالِتدٌ قلدٖ التعدّني

َالعمل َاالفكال الد ُدب للتعني يكقاً.
لكهٌ اؿ تككق لها :اُُق االغباق املف ُقٔ قو الؿاللٕ قلٖ االيكاا َقؿم
الؿلّل الُاْض قلٖ ااتٓا٘ البؿلّٕ تًاق ً ا ا ق ُم االسكام أَ غالبًا ،فال
تؿل يفٍ االغباق قلٖ َالِٕ املال

َتعّني لا أفكلٍ امخهاً يكقاً .

َاماَل قدؿم تعدني املدال الدد فكل امخهداً اال باندتٚفاى اجملتًدؿ العدؿل ا
ابٌٓ َاُِالٌ أَ بإُِال لدا ق ّهدٌ امخهداً للفقّدٌ العدؿل أَ تهدلّ ٌ لدد هتشقٌّ
ب دإـى الفقّددٌ ال دد قلؿ قلددٖ األسددُط فت د أ ـلددٕ املكلددف َِددتػلِ لددو قًددؿٔ
التكلّف بالدػ و  .ثم ِقز الكالم ا الهقطٕ الجانّٕ :
إحتشاب الديً مخشاً :
اـا دداى لل كلددف بدداف و ؾِددو ا ـلددٕ ل دد هتشو اف ددو فًددل جيددُل لددٌ
استهاب ؾِهٌ قلٌّ امخهاً لو نًم الهداؾٔ أَ لدو ندًم االلدام (قذدل) بدإـى
الد ذتًؿ العؿل أَ لو ؾَنٌ؟ فٌّ الم َ،يفا لو تفكقات البشح الهابو .
انتًكل عز لو الفقًا٘ ا دُال استهاب الؿِو امخهاً َادالٍ ةغدكَى
َافاؾ ا(املهت هد ) ) (1بدأى االستهداب اِقدا َابدكا٘ َلدّو تَ لّكداًَ ،لدفا ال
ِكُى لشتاداً للقبُل َال للقُل بدذُال تَ لّ

لدا ا الفلدٕ ،فلدُ اندت الدالم

الددد ٓافٕ للعهدداَِو املددف ُقٔ ا ةِددٕ اف ددو لل ُددكف -ال لل لدد  -الكددو
اال تفا٘ ا التجال َادب اف و باالستهداب َابدكا٘ ـلدٕ املدؿِو َاندقاط لدا
قلًّا فانٌ لُكف للػ و ،لكو الُكف غالف العايك َاى العدايك اندٌ البدؿ
لو تَ لّ

اف و للدًامشْ الدد هتشو -االَدهاف الجالثدٕ -إـ اف دو للد

لطبّعْ اهلامشْ َ،سّهٚفٍ تتُاف َشٕ االستهاب قلٖ أسؿ ألكِو :
( )1لهت ه
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االَل :قلٖ ثبُت َالِٕ املال

أَ الُلْ الًكقْ -الد ذتًؿ العؿل -قلدٖ

أى ُِددكف الدددػ و ا لُالدددض قبّعددٕ اهلددامشَْ -لهًددا ابددكا٘ ـلددٕ بعددا
.

أفكاؾيم -لو غري تَ لّ

َفٌّ :انٌ ال ؾلّل قلٖ ثبدُت َالِدٕ املالد
َالِٕ املال

لطلقدٕ قلدٖ الُدكفَ ،الجابدت

قلٖ تطبّو الطبّعٕ قلٖ الفكؾ ثم ؾفعٌ ات لالكٌ  -اهلامشْ. -

الجددانْ :البهددا٘ قلددٖ َددشٕ قددمل اف ددو ا املددال الددؿِو الددفٓ ا ـلددٕ
الد هتشو ،سّح انٌ بعؿ تطبّو اف دو الكلدْ املهدتشو قلدٖ َداسب الفلدٕ
-الد ؿِوِ -هقيف الؿِو اًكاً .

َفٌّ ايكال لو دًٕ قؿم الؿلّل الُاْض قلٖ َشٕ قمل اف و ا املال
افاقدْ فٓالً قو املال الفلْ  .يفا ساَل لا افاؾٍ نّؿ املهت ه

(اؿٍ).

َِ كو االِكاؾ قلٖ لٓ ُنٌ :
أَالً-انددٌ ميكددو غاقدداًَ-بالُدددؿاى َيددُ ااددُٗ يددايؿ َبكيدداى-اى ِكددُى
االستهاب تَ لّكاً لد ا ا الفلٕ َميٓدْ يدكقاً اـا تكتدب قلّدٌ األثدك العقالٙدْ
املًددكَ َ ،يهددا االثددك َاْددض فانددٌ باستهدداب الددؿِو الجابددت ا ـلددٕ اهلددامشْ
َمتلّكٌ اِاٍ امخهاً ت أ ـلٕ اهلامشْ لو الؿِو الفٓ بفلتٌَ ،ال ايكال فٌّ اـا
َتشقو االستهاب بإـى الفقٌّ العؿل الُلْ الًدكقْ قلدٖ األامخداى سهدبٕ ا
قُُق الغّبٕ  ،فاى متلّ

لا ا الفلٕ الك لتعاقف ققالّٙاً َلاضٍ يكقّاً -دا

سققهاٍ ا بعا بدشُثها الد عاللّٕ . -

َثانّ داً -اى العهدداَِو االغددرئ ا ةِددٕ اف ددو طَالّتددالٖ َاملهددا ني َابددو
الهددبّلص لددّو فًّددا الم املل د
االغتُاّ اقم لو املل
َال يايؿ َاْض

َ،لددُ انددتفّؿت لددو العطددف فددالالم ظددايكٔ ا

َامو فّشتاز محلًا قلٖ افاؾٔ املل

ات االسكال

ا تقؿم ،ثم قلٖ فكض اسكال افاؾتًدا فامللد

يدُ

َاملالد

قبّعددْ اهلددامشْ ثددم ِتددُت املكلددف بدداف و أَ الددُلْ الًددكقْ الُددكف ات
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لُاؾِو الطبّعٕ يا ُِدؿ ا افاقز لو ؾَى ؾا ٍ لُدب للت لّ
إـ ال ؾلّددل قلددٖ لددمَم تَ لّ د

الًػُْ،

اف ددو ملهددتشقٌ بددل ِعطددُى ل ددشادتًم لكفددز

فقكيم ،النّ ا قلٖ خمتاقنا -اغفا لدو الكَاِدات الُدشّشٕ املتقؿلدٕ -لدو اى
اف ددو بت الددٌ لإللددام -لدد هُب المقالددٕ الؿِهّددِٕٓ -ددعٌ سّددح ًِددا٘ َِددكاٍ
َالساً لإلنالم أَ لل هل ني لز تكفّلدٌ الستّاددات اهلدامشّني ََدكف ادؿق
فاِتًمَ ،سّهٚفٍ ِ :كفْ-ا قُك الغّبٕ الد ذعُل فٌّ َالِٕ االامخاى للفقّدٌ
العددؿلَ -جيددمٓ الُددكف قلددٖ اهلددامشْ املددؿِو بهشددُ االبددكا٘ لددو الددؿِو
َاستهابٌ امخهاً بإـى الفقٌّ العؿل الُلْ الًكقْ  .يفا .
َاؿ انتًكل انتاـنا ) (1الد شقو (اؿٍ) ا ددُال استهداب الدؿِو امخهداً
بد ا لشُلٌ بّانها :اى ظايك اؾلٕ اف و ُنٌ لتعلقداً بعدني الدد الَ ،لقتٓداٍ:
قؿم االدتما٘ بأؾا ٌٙلو لال ةغك َقدؿم َالِدٕ امللد

قلّدٌ ،بدل ال ؾلّدل قلدٖ

لًكَقّٕ تبؿِل املكلف امخو العني بالهقؿ الغالب تؿاَلٌ ا التعدالالت قلدٖ
اُل لقبُل أَ لز العكَض قلٖ اُل ةغكَ ،ال ؾلّل ا نُُّ اف و قلدٖ
اابلّٕ تبؿِلٌ بالؿِو َاى َقؾ ا الم أَ ،ال َلذال لكفز الّؿ قو تعلو اف دو
بالعني َتُشّض استهاب الؿِو امخهاً إال لز تُفك ؾلّل َاْض قلدٖ ايدكاا
اف و لز الم أ ا ق ُم االسكامَ -لهًا لا ذمو فٌّ . -
َيددفا االيددكال  -بتقكِبهددا -ا َسلددٌَ ،يددفا لددانز قددو َددشٕ االستهدداب،
َألدلٌ ال ُِاق ات االستهاب إال بأسؿ قكِقني :
االَل :اى ِهتذّم املكلف لو الد ذتًؿ العؿل بد ا يُ َلْ اف و سهبٕ
َِهتأـنٌ ا استهاب ؾِهٌ املعني لقؿاقٍ امخهاً قلٖ املؿِو ،فاـا اـى لٌ اجملتًؿ
العددؿل بتعددّني امخهددٌ َتًػُّددٌ ا ؾِهددٌ قلددٖ لِددؿ  -ال دد فكَض انددتشقااٌ
( )1لهتهؿ العكَٔ الُثقٖ – تاب اف و – .339
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للػ ددو -نددقيف الددؿِو قددو لؿِهددٌ اًددكاًَ ،يددفا استهدداب بدإـى الفقّددٌ لتعددّني
اف و لو بني ل ُ الُالٌ ا غُُّ ؾِهٌ الجابت قلٖ ـلٕ املهتشوَ ،يُ
لتُاف قلٖ لكادعٕ اما م الًكقْ  -الفقٌّ العؿل. -
َيفا قكِو إثباتْ الستهاب الؿِو امخهاً لُاُفاً قلٖ إـى الفقّدٌ العدؿل،
َيُ للتٚم لز لبهٖ املًًُق ا تهُّف اف و ات نً ني،

ا يُ للتدٚم لدز

املبهٖ املػتاق لو ُى اف و بت الٌ لإللام(ُ َ )ى الددًامشّني ارتدادني
لُكفاً لو لُاقفٌ َتكُى الُالِٕ قلٖ التُكف باألامخاى ََكفًا ا قُك
الغّبٕ لهاٙب االلام (قذل) َيُ الفقٌّ العؿل سّح ِكاٍ لُلشٕ ؾِهّدٕ لُدبدٕ
لكْا االلام األَل .
الجانْ :اى ِهتأـى املكلف باف و لو اهلدامشْ الفقدري أَ لهدتشو ندًم
االلام(قذل) َِتُ ل قهٌ ا ابا سقٌ ثم ِت لكٌ بالُ الٕ قو املهتشو َفدا٘
لؿِهٌ قلٖ ـلٕ املهتشو َ ،يفا الطكِو قلٖ َفو القاقؿٔ َال ِتم إال بانتٚفاى
الفقٌّ ا الُكف لٓافاً ات اغف الُ الٕ لو املدؿِو املهدتشو للػ دو فّهطبدو
قلٖ لبهٖ املًًُق قهؿلا َِػتاق املكلدف يامشّداً دالعداً لُدفات املهدتشو ،أَ
َِػتاق غري يامشْ اـا اى لهدتذ عاً لًدكاٙيف اندتشقاق ندًم االلام(قذدل)
ِتُ ل قهٌ ا ابا سقٌ َِت لكٌ َفا٘ لؿِهدٌ،

دا ِلتدٚم لدز الدد بهٖ الدد ػتاق

أغددفاً لددو االغبدداق الُددشّشٕ الدد تقؿلٕ الهاققددٕ بدأى الددػ و بت الددٌ لإللددام
َِهددُب قهددٌ الفقّددٌ العددؿل ا قُددك الغّبددٕ فّهددتأـنٌ املكلددف َِتُ ددل قدددو
الد هتشو ا ابا سقٌ الد أـَى بُدكفٌ ثدم ِت لكدٌ َفدا٘ لؿِهدٌ الدفٓ ا ـلدٕ
املهتشوَ ،تكفْ االـى املطلقدٕ اـا َدؿقت لدو الفقّدٌ الد ددكدز الدد قلؿ بعدؿ
التأ ؿ لو ََف االنتشقاق ا الؿِو .
ثم ِقز الكالم ا الهقطٕ الجانّٕ :
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أحلاو ىقل الـخنص :
َنتكلم يها قو سكم اف و تكلّفاً ََْعاًَ ،نبشح تاقٔ سالٕ قؿم َدُؾ
امل هتشو ا بلؿ املكلف أَ ا البلؿ الفٓ ُِدؿ فّدٌ امخهدٌ أَ الُالدٌَ ،نبشدح
سالٕ َدُؾ املهتشو تاقٔ أغكٗ ،فالكالم ا لكسلتني نبؿأ ا املكسلٕ االَت:
حله اليقل مع اىتفاء الـنشتحق :
ال ايكال ا دُال الهقل تكلّفاً لز قؿم َدُؾ املهتشو

ا ِتفو ا بعا

البلؿاى الغهّٕ أَ لز قؿم لعكفٕ املهتشو فٌّ أَ قؿم إلكاى الَُُل الٌّ َقؿم
تُاز َدؿانٌ أَ لز بفل بعا امخهٌ ا بلؿٍ َإ تفا٘ فقكا٘ بلؿٍ الفِو ِعكفًم
ى ِعدكفًم َ ،ـلد
لز استّاز فقك ا٘ بلؿ ثدا ٍ

لعدؿم الدؿلّل قلدٖ سكلدٕ الهقدل ا

يفٍ امالٕ ،بل لُدُؾ الؿلّل قلٖ لًكَقّتٌ فانٌ اـا مل ُِدؿ اجملتًؿ العؿل-
َلْ اف و سهبٕ -أَ الد هتشو املأـَى بؿفعٌ لٌ َاؾا ٌٙالّدٌ ِهشُدك اُِدال
امدو الُاددب ات َلّددٌ أَ َداسبٌ بالهقددل لدو بلدؿٍ ات بلددؿ الدد ذتًؿ أَ بلددؿ
املهتشوَ ،اؿ ؾلّت الكَاِات ) (1الكجرئ قلٖ َدُب اُِال اف دو ات ايلدٌ
َاكِم لهعًم َسكلانًم لهٌ َيُ ؾلّل لًكَقّٕ الهقل اـا اى نقل اف و أَ
الهفك بدٌ لقؿلدٕ إلُِدال اف دو الُاددب ات أيلدٌ أَ َلّدٌ ،لؤِدؿاً بدؿقُٗ
االعا قلٖ دُال الهقل يكقاً قهؿ قؿم املهتشو .
بل ادؿ ِقدال بُددُب الهقدل  -أسّانداً َا لدُاقؾ غدُف التلدف قهدؿ بقدا٘
اف ددو ا بلددؿٍ لددو ؾَى نقددل َاُِددال الددشو لدد هتشقٌ -النددّ ا ا لهدداقو
الغهددٖ َانعددؿام الفقددري الددد شتاز لددو اهلددامشّني َغرييددم لددز جددكٔ الفقددكا٘
َاملهتشقني ا بلؿاى اغكٗ-اكِبٕ أَ بعّؿٔ لز الكاى االُِال أَ التشُِل -أَ
لز استّاز الؿِو أَ املفيب للهُكَٔ -لُ بهشُ التشفغ قلدٖ ؾِدو اتباقدٌ لدو
( )1الُناٙل :ز :6ب1لو ابُاب لا ِدذب فٌّ اف و +ب َ3ب 4لو ابُاب االندفال.
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االذمكاف قو الؿِانٕ بفعل الفقك اَ غًّٕ تبؿل الؿِانٕ أَ ذمُ ـل

لو املػاقك

اليت ِ كو ؾفعًا بامقُق الًكقّٕ َاغها٘ الفقكا٘ َالد عُلِو. -
َباغتُاق ِ :كو القُل بُدُب الهقدل قهدؿ انتفدا٘ الدد هتشو َتدُفكٍ أَ
تُفك لُكف اف و ا البلؿ اآلغك .
َلددُ نقددل اف ددو لددو بلددؿٍ َ -امددال

ددا ََددف -ات بلددؿ ثدداىٍ بهشددُ لددا

 -بالهفك بٌ أَ بتشُِلٌ قو قكِو يدػِ أَ بهد

لُدكا أَ ذمُي دا -فتلدف

اف و أَْا قو ايلٌ َلهتشقٌّ فًل ِٓ و املكلف الهاال ف هٌ أَ ارُل
لٌ لز قؿم َدؿانٌ املهتشو ا بلؿٍ ؟َ .العايك قؿم الٓ اى :
أَالً -انٌ ال ُِدؿ ؾلّل ِهتُدب الٓ اى ا يفٍ امالٕ اليت ال ِكُى فًّا
ناال اف دو قدؿَانّ ًا فداى الّدؿ العؿَانّدٕ يدْ الدد قتّٕٓ للٓد اى ،بّه دا الّدؿ
ه مِااه يَا ِي ٍصالتُبددَٕ ،91:يددفا
ال دد شههٕ ال ْ د اى قلًّددا َطمَااء عَىَااِ المُحسِاىِي َ
الهاال أَ الد شُل لدػ هٌ لشهو قهؿ إنتفا٘ املهتشو ا بلؿٍ َنقلدٌ لبلدؿ ةغدك
إلُِال الدشو أليلٌ .
َثانّاً ِ -كو الت هد

بعدايك التعلّدل َالعطدف الُاادز ا بعدا نُدُّ

نفْ ْ اى الم أ لدُ تلفدت بالهقدل َ،أاُايدا َأَْدشًا َدشّشٕ) (1حم دؿ بدو
لهددلم الدديت قَايددا املًدداِؼ الجالثددٕ نددؤاالً قددو قدددل بعددح بم ددأ لالددٌ لتقهددم
فٓددداقت يدددل قلّدددٌ ْدد انًا ستدددٖ تقهدددم؟َ -دُابدداً ـا يدددقنيَ ،ا الًدددو
الجانْطَاى مل جيؿ هلا لو ِؿفعًا الٌّ فبعح بًا ات ايلدًا فلدّو قلّدٌ ْد اى
ألنًا اؿ غكدت لو ِؿٍص َيُ تعلّل للشكدم ظدايك لدو الدهِ َ ،لفداؾٍ :اى
ل أ الُالٌ  -بعؿ قمهلا َفكليا قو بقّٕ الُالٌ َاؿ بعجًا لبلؿ ثاىٍ لتقهم  -اؿ
غكدت لو ِؿٍ َقو نلطهتٌ فتلفًا ا الطكِو قهدؿ قدؿم َددؿاى املهدتشو ا
( )1الُناٙل:ز6ب39لو ابُاب املهتشقني للم أ :ع. 1
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بلؿيا ال ُِدب قلٌّ ْ انًاَ ،يفا التعلّدل ِعدم اف دو الدد عمَل الدد هقُل
لغري بلؿٍ فانٌ (اؿ غكز لو ِؿٍ َقو نلطهتٌ فلّو قلٌّ ْ انٌ قهؿ تلفٌ).
َِتأ ؿ االلك َاالنتؿالل :قهؿ لالسعٕ التك لدٕ ا الدهِ الُدشّض سّدح
اال ( )بعؿٙفٍ :طَ فل

الَُْ الفٓ َُِٖ الّدٌ ِكدُى ْدالهاً لدد ا ؾفدز

الٌّ اـا َدؿ قبٌ الفٓ الك بؿفعٌ الٌّ ،فاى مل َِذؿ فلّو قلٌّ ْ اىصَ،يدفا
ِؿل قلٖ اى الَُْ ال ِكُى ْالهاً لد ا ؾفز الٌّ لو لال املَُْ اـا مل َِذدؿ
قبٌ ََاسبٌ الفٓ الك بؿفعٌ الٌّ فتلف املال لهٌ بهكإ أَ ّْا ألنٌ ادؿ غدكز
لو ِؿٍ .
َباغتُاق :ظدايك التعلّدل مشدُل اف دوَِ ،تأ دؿ العًدُق قهدؿ لالسعدٕ
قطفٌ( )الَُّٕ قلٖ الم أ ا سكدم الٓد اى َقؿلدٌ يدا ِكًدف العطدف
دلّاً قو قؿم اغتُاّ سكم قؿم لٓ اى بالم أ َاندٌ سكدم ِعدم دل سدو
قادز للغري نُا٘ الم أ َاف و َاملال الد َُٖ بٌ َغرييا لو الُال الغري.
َالددشكم بعددؿم الٓد اى نفكْدٌ ا سددالتني  :قهددؿ قددمل اف ددو لددو بددني
االلُال املًك ٕ بإـى الد ذتًؿ العؿل أَ لٓد ُنٌ املُ دل ا االلدك الًدكقْ،
َقهؿ نقل الد كلف لَذ ُ االلُال اليت جُلتٌ َاليت تعلو بًا اف وَ ،الا
لُ قمل اف و لدو ؾَى اـى الدد ذتًؿ العدؿل أَ قدمل لقدؿاق لدو لالدٌ ؾَى
الدػ و َنقلٌ لؿفعٌ ات املهتشو أَ الد ذتًؿ العدؿل أَ َ ّلدٌ املدؤمتو لقؿلدٕ
لتفكِغ ـلتٌ لو اف و املتعلدو بعًؿتدٌ ،فاملدال ابدل َاُقدٌ ا ِدؿ املهدتشو أَ
اجملتًددؿ يددُ لالددٌ َتلفددٌ لهددٌَ ،ال ت د أ ـلتددٌ إال قهددؿ ؾفعددٌ َأؾا ٙدٌ ملهددتشقٌ أَ
لل ذتًؿ املقلؿ لٌ قلٖ االسُط يفٍ املكسلٕ االَت لو البشح .
ثم ِقز الكالم ا املكسلٕ الجانّٕ :
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حله اليقل مع توفر الـنشتحق :
َاز الكالم ا امكم التكلّفْ َالُْعْ لهقل اف و لدز تّهدك الَُدُل
ا البلؿ الفٓ فٌّ اف و َاُِالٌ ات لهتشقٌّ ،سّح اغتلفُا ا دُال الهقل
تكلّفاً لو بلدؿٍ ات بلدؿ ثداىٍ لدز َددُؾ املهدتشو ا بلدؿ اف دو أَ لدز تُادز
َدؿانددٌ فّددٌ قهددؿ الفشددِ َالتشقددو  :فاغتدداق عددز دددُالٍَ ،اغتداق ةغددكَى
َتشكِد ٌَ ،ميكو االنتؿالل لل هز بألُق:
االَل :لهافأ نقل اف و لفُقِٕ اُِالٌ ملهتشقٌ َيْ َادبٕ ألنًا تقتًّٓا
ااقؿٔ نلطهٕ َاسب املال قلٖ لالٌ َ .فٌّ إيكال َغكٗ َ

ٗ:

ألا الك ٗ فل ا نبو لو قؿم الؿلّل الُاْض قلٖ فُقِدٕ اُِدال اف دو
ملهددتشقٌ َلددمَم املبدداؾقٔ َاملهدداققٕ ات اؾاٍَ٘ ،انددد ا الجابددت سكلددٕ التًدداَى
َالت ايددل أَ التهددالض ا اؾاٍ٘ بهشددُ خيًددٖ فُاتددٌ قلددٖ اَددشابٌ َلهددتشقٌّ،
َلددو يهددا جيددُل تددأغري اؾا٘ اف ددو ات َاددت ُِددل فّددٌ املكلددف ات املهددتشو
القكِب لهٌ أَ العاقف بانتشقااٌ أَ اَلُِتٌ لتقُاٍ َِت كو لو اؾا٘ امو الّدٌ
خبٌَُُ.
َباغتُاق :ال ؾلّل قلٖ فُقِٕ اُِال اف و لد هتشقٌ هاٙك الُادبدات
الاللؤاتٕ فّكفْ قؿم تَشقو الت ايل َالتًاَى ا اُِال امو لد هتشقٌَ ،اـا
اى ا الهقل ناللٕ املال َاُِال امو ملعلُم االنتشقاق لجالً مل ُِؿق قلٌّ
الت ايل أَ التهالض قكفاً فال َِشكم .
َألا ايكال الُغكٗ فألدل قؿم ُى تأغري اُِال الددشو الدفٓ ِتطلبدٌ
نقددل اف ددو لبل دؿ ثدداىٍ لهافّ داً لفُقِددٕ االُِددال َنددكقتٌ اـ اددؿ ِكددُى ََددُل
املكلف لل هتشو ا البلؿ َاُِال اف و الٌّ لهتغكااً لُات أ جدك لدو للداى
نقلٌ لبلؿ ثاىٍ ِتّهدك اُِدال امدو لدد هتشقٌ فّدٌ دأى ِعدكف املهدتشو ا البلدؿ
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االغددك ََِشتدداز التعددكف قلّددٌ ا بلددؿٍ أَ الفشددِ قهددٌ أَ اُِددال ال ددشو الّددٌ
َِتطلب َاتاً  -أِالاًَِ -كُى الهقدل اندك للانداً ا اؾا٘ امدو لدد هتشقٌ َادؿ
ِكُى الهقل أنلم َةلو فلدفا نهُدض املدؤلهني بدد كاقأ يدفٍ اجلًدٕ الديت تدكتبيف
بألو امو َناللٕ ََُلٌ ات لهتشقٌ َتكدّض لا يُ افٓل لو دًيت االلو
َندداللٕ الَُددُل َال ِٓ دكّ التددأغري بددل ال ِهدداا الفُقِددٕ قلددٖ فددكض لمَلًددا
َسُُل التماسم .

الجانْ :اؿ َقؾ ا اغباق )(1الم أ َ -بعًٓا َشّض الهدهؿ -لدا ِدؿل قلدٖ
تقهّم َؿإ االقكاب َايل البُاؾٓ فًّم ؾَى امٓك َاملًادكِو َبالعكو،
َاؿ ثبت ايكاا اف و لز الم أ ا ق ُم االسكام ،فّهتر قدؿم ددُال نقدل
الدػ و قو لَشلٌ .

َفٌّ -:أَالً -اندٌ مل ِتشقدو بدؿلّل َاْدض :ايدكاا اف دو لدز الم دأ ا
ق ُم االسكام الجابتٕ للم أ .

َثانّاً-اى يفٍ االغباق التفّؿ سكلٕ الهقل لدو بلدؿ ات بلدؿَ ،اندد ا لفاؾيدا
اقطا٘ َؿإ املًادكِو لل ًادكِو َاؿ ِهقدل املًدادك َدؿاتٌ ات بلدؿ ثداىٍ فّدٌ
لًادك لجلٌ َسٓكٓ لجلٌ َِعطٌّ َؿاتٌ َاؿ ِهقل البدؿَٓ َدؿاتٌ ات لكداى
ثاىٍ فٌّ ايل الباؾِٕ َِعطٌّ َؿاتٌ .

َثالج داً -اى يددفا االغبدداق تَشكددْ فعددل قنددُل ا

(َ )Sفعلددٌ ِددؿل قلددٖ

املًكَقّٕ أَ سهو الفعل َقدشانٌ َال ِؿل قلٖ اللمَم قلٖ عّز املكلفني.
َباغتُاق :يفٍ االغباق ال تؿل قلٖ الد هز قو نقل الُؿإ لو لكانًا ات
َلشل ثاىٍ .
الجالددح :اى ال دد هتشو ال دد ُدُؾ ا بلددؿ ال ددػ و ال ِكْددٖ بهقلددٌ ات بلددؿ ثدداىٍ
َسكلانٌ لو سقٌَ ،ال َِذُل التُكف ا لال الغري ؾَى قْاٍ .
( )1الُناٙل :ز6ب28لو ابُاب املهتشقني للم أ :ع+1ع+3ب38لهٌ ع.1
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َِددكؾ قلّددٌ :اَالً-انددٌ قلددٖ فددكض ؾاللددٕ نُددُّ اف ددو قلددٖ للكّددٕ
اهلامشْ للػ و فاملال

يُ لْ اهلامشْ الفقري ؾَى ايػاًَم فال ِالسغ

قْا الفقري اهلامشْ املُدُؾ ا بلؿ اف و .
َثانّاً -انٌ لز التهمل َفكض لل

الًػِ فاى قؿم قْاٍ لعداقض بعدؿم

قْددا الفقددري اهلددامشْ املقددّم ا البلددؿ االغددك َال ِكْددٖ اال بهقلددٌ ات بلددؿٍ
َتهلّ ٌ لًػٌَُ ،يفا ايف جبال٘ قو فهاؾ لل

االيػاّ لُ ثبت لل

اهلامشْ َِ .تشُل لدو يدفا لدٌ :قدؿم َددؿاى ؾلّدل َاْدض قلدٖ ادكِم
الهقل بهشُ لْ ناقٍ ات عّز لُاؾِقٌ ،يفا لٌ قهؿ قمل اف و َانعمالدٌ
يكقاً قهؿ تعّني املكلفَ ،تعّهٌ امخهاً بإـى اجملتًؿ العؿل أَ بتقلّؿ لدو ِقدُل
بتعني املعمَل امخهاً يكقاً قهؿ تعّني املكلفَ ،اال فًُ ِهقدل ددم٘ لدو الُالدٌ
َاـا ََل ات املهتشو أَ اجملتًؿ العؿلَ -لْ االامخاى سهبِٕ -تعني امخهداً
َت أ ـلتٌ لو الدشو الد تعلو بعًؿتدٌ َال لُددب سّهٚدفٍ لددشكلٕ الهقدل لداؾام
ِهقل لالٌ الًػُْ الاللتعني امخهاً .

ثم ِقز الكالم ا ْ اى اف و قهدؿ تلفدٌ سدال نقلدٌ قدو بلدؿٍ لدز َددُؾ
املهددتشو أَ تُاددز َدددُؾٍ َالكدداى الفشددِ قهددٌ َالَُددُل الّددٌَ،لفكَض
البشح :تعّهٌ امخهاً بفعدل قملدٌ بداـى اجملتًدؿ أَ جهدب َ التدٌ قهدٌ،اَ ِقدال
بُالِٕ املال قلٖ القه ٕ َالتعدّني الديت ايدكلها ثبُتًدا لطلقد ًا بهشدُ ِلدمم تعدني
املعددمَل امخه داً لددو ؾَى اددبا اجملتًددؿَ -لددُ بدداإلـى أَ التُ ّ دلَ -لددو ؾَى
تهلّ ٌ للفقري اهلامشْ الد هتشو .

َإال -اـا نقل لو ؾَى اـى الفقٌّ أَ تعني املدال املهقدُل امخهداً يدكقاً-فاندٌ
ِهقل دم٘ لو لالٌ بقؿق اف و أَ اال أَ ا جكَ ،اـا تلف فًُ لالٌ ِتلف قلٌّ
بال ايكال َال لَذال للكالم ا انٌ يل ِٓد و لُداسب الددشو أَ ال ِٓد و؟
فانٌ مل ِتعني امخهاً بعمل املال

َاغكادٌ سقاً ،بل ِبقٖ اف دو لتعلقداً بعدني
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الُالٌ َثابتاً قلٖ قًؿٔ املكلف بٌ لامل ِأـى الفقٌّ العؿل لٌ بالقبا أَ ُِ لدٌ
فٌّ َا اُِالٌ ات املهتشو-اجلدالز ملُاَدفات االندتشقاق،-يدفا قلدٖ لبهدٖ
املًًُق املعتقؿ تهُّف اف و لز التمالًم بتُاف َدشٕ التُدكف قلدٖ اـى
الد ذتًؿ العؿل .

َِتأ دؿ يددفا قلدٖ القددُل املػتداق لددو اى اف دو بت الددٌ سدو االلددام سددال
سُٓقٍ َِهدُب قهدٌ الدد ذتًؿ العدؿل سدال غّبتدٌ َال ُِدض التُدكف فّدٌ إال
بإـنددٌ فتتُاددف َددشٕ َددكف اف ددو ات اهلددامشْ أَ غددريٍ قلددٖ االـى

ددا

تتُاف َشٕ قملٌ أَ نقلٌ قلٖ اـى الد ذتًؿَ ،لو ؾَنٌ ِكدُى نقلدٌ لدز تلفدٌ
اثهاٍ٘ لُدباً للٓ اى ،نعم إال أى ِكُى الهقل لقؿلٕ لإلُِال ات الفقٌّ العؿل
َمل ِت كو املكلف لو انتٚفانٌ ا الهقلَ -لدُ قدو قكِدو َ ّدل الدد ذتًؿ أَ
االتُال ياتفّداً بدد كتبٌ لدجالً لالندتٚفاى ا الهقدل أَ الُدكف ات الدد هتشو-
فّهشُددك قهددؿٍ اُِددال اف ددو بالهقددل ات الفقّددٌ أَ ات ال دد هتشو الدددذالز
لددد ُاَفات االنددتشقاق أَ ِهشُددك الُددكف ات الددد هتشو بددال اـى الفقّددٌ
َِكُى االُِال ا لَشلٌ فألكٍ ات ا

نبشانٌ َالد ألُل لو كلٌ تعات ابُلٌ

لكهٌ فكض ناؾق التشقو ا قُُقنا .

َلُ اؿق تلدف املدال املعدمَل امخهد ًا لدو ؾَى اـى الفقّدٌ َابدل اُِدالٌ ات
الفقٌّ أَ َ ّلٌ أَ املهتشو ِتعني لكادعٕ اجملتًؿ العؿل سهب االلكاى أَ قهؿ
الت كو فّع ل َالِتٌ َِالسغ سالتٌ َلدا تقتٓدٌّ لُدلشٕ املدُت قلّدٌ َِع دل
سهب ا ِكاٍ لكّْاً

َلكنُلٌ(َ )Sإللام قُكٍ -قَسْ لٌ الفؿا٘. -

َِتشُل اى البشح الفقًْ اٙو ا ْ اى اف و املعدمَل يدكقاً املدتعني
امخه داً :اـا نقل دٌ َْددا أَ تلددف لهددٌ َ دداى املهددتشو لُدددُؾاً ا بلددؿٍ ِ كهددٌ
الَُُل الٌّ َاُِال سقٌ ،أَ نقل تَ ام الُالٌ َاف و لًا ْ هٌ ،فهدتكلم
ا ْ اى الهاال للػ و لا ِتلف لز َدُؾ املهتشو ا بلؿٍ أَ قؿم ْ انٌ .
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َالعددايك ْد انٌ للػ ددو ا َددُقٔ نقددل اف ددو لددز َدددُؾ املهددتشو ا
بلؿٍَ-الُدٌ فٌّ :
أَالً :اى الهقل قو بلؿ اف و لدز َددُؾ املهدتشو فّدٌ َالكداى االُِدال
الٌّ ذمُ تفكِيف ا سفغ امو َاُِالٌ ملهتشقٌ َذمدُ تغكِدك باملدال َيدُ امخدو
الغري أَ لتعلدو سقدٌ َذمدُ تعدكِا لدٌ لددػطك التلدف أَ الٓدّا  ،فداـا قدكض
التلف قلٌّ اى ْالهاً َْ ،انٌ قلٖ َفدو القاقدؿٔ ألندٌ لدؤمتو قلدٖ اف دو
َاُِالٌ لد هتشقٌ َلز التفكِيف ا سفعٌ ِٓ هٌ .
َثانّاً -نهتؿل للٓ اى بالهِ الُشّض املتقؿم الُاقؾ ا الم أ َاملتٓد و
للتعلّل َالعطفَ ،تقكِب الؿاللٕ :انٌ اؿ َقؾ ا َشّشٕ) (1لش دؿ بدو لهدلم
فّ و بعح بم أ لالٌ لتقهّ ًا فٓاقت :طاـا َدؿ هلا لُْعاً -أٓ لهتشقاً-
فلم ِؿفعًا الٌّ فًُ هلا ْالو ستٖ ِؿفعًاصَيفا امكدم خمدتِ بالم دأ لكهدٌ
اال( )بعؿٍ :طَاى مل جيؿ هلا لدو ِدؿفعًا الّدٌ فبعدح بًدا ات ايلدًا فلدّو
قلّدٌ ْد اى ألنًدا اددؿ غكددت لددو ِدؿٍصَيددفا تعلّدل غددري لُددُؾ ا َددُقٔ
َدؿاى املهتشو  ،ثم قطف قلٌّ  :طَ فل

الَُْ الفٓ َُِٖ الّدٌ ِكدُى

ْالهاً ملا ؾفز الٌّ اـا َدؿ قبٌ الفٓ الك بؿفعٌ الٌّ ،فداـا مل َِذدؿ فلدّو قلّدٌ
ْ د اىص َِعًددك لددو الُددشّشٕ َ -يددْ تتٓ د و التعلّددل َالعطددف َ -ت اثددل
الدشكم التفُّلْ بني َدؿاى املهتشو َقؿم َدؿانٌ ََقَؾٍ ا ل سو لالْ
لتعلو بالغري  -لو ؾَى اغتُاّ بالم أ َالد ال الدد َُٖ بدٌ َ ، -اف دو
لجل الم أ َالد ال الد َُٖ بٌ يُ سو لالْ لتعلو بدالغري َِلدمم اُِدالٌ الّدٌ
َؾفعٌ لُاسبٌ :فاـا َدؿ قبٌ  -أٓ َاسبٌ َلهتشقٌ َ -مل ِؿفعٌ لدٌ ثدم نقلدٌ
أَ بعجٌ ملو ِقه ٌ ا لَ شل ةغدك َتلدف داى ْداله ًا لدٌ  .يدفا اـا نقدل اف دو
( )1الُناٙل :ز:6ب 39لو ابُاب املهتشقني للم أ:ع.1

إـى الفقٌّ أَ تُ ّلٌ بهقل اف و )523(.....................................

لعمَالً قو بقّٕ الُالٌ لتعّهاً يكقاًَ ،ألا اـا نقلٌ ْ و ألُالدٌ لدو ؾَى تعّهدٌ
يكقاً فتلفٌ لو لالٌ َيُ ْالو للػ و لو بقّٕ ألُالٌ .
َيها فكَ تكتبيف بد ُُْ الهقل أَ جك ٌ ،نعكًْا ْ و تفكِعات :
إذٌ الفقيُ باليقل أو توكيلُ بُ :
َيها َُقتاى ِهتفْ فًّ ا ْ اى املكلف الهاال للػ و لو بلؿٍَ ،ي ا:
االَت :تُ ّددل اجملتًددؿ العددؿل لل كلددف قلددٖ اددبا اف ددو َنقلددٌَ ،لددو
الٓكَقٓ تَُل املكلف بداف و ألغدف الُ الدٕ لدو الدد ذتًؿ العدؿلَ -لدْ
اف و سهبٕ -ا الكِو :ا ابا اف و لُّدض قملدٌ َتعّّهدٌ لّدتعني امخهداً
يكقاً بقبٌٓ َ الٕ قو الد ذتًؿَ ،ا نقل اف و ات بلدؿ الدد ذتًؿ أَ البلدؿ
الفٓ ِعكف فٌّ الد هتشو َِت كو لو اُِال سقٌ الّدٌَ .ا يدفٍ الُدُقٔ اـا
ق ل بُ التٌ فقبا لا ق ّهٌ امخهاً نّابٕ قو الد ذتًؿ تعني يدكقاً اندٌ امخدو،
َاـا نقلددٌ تلددف َ دداى تلفددٌ قلددٖ اقبدداب اف ددو ألنددٌ بقبٓددٌ َ الددٕ قددو َلددْ
اف و ِتعني امخهاً يكقاً َِكُى لؤمتهاً قلٖ سفعٌ َاُِالٌ َاؿ تَػلِ لدو
قًؿتٌ ال ِٓ و تلفٌ اـا مل ِكو قؿَانّاً أَ لقُكاً ا سفعٌ َاُِالٌ .
َيكفا ال ِٓ و الُلْ قلٖ اف و-اجملتًؿ العؿل الفٓ َ ل الد كلف ا
القبا َالهقل ، -فاى َالِٕ الدشهبٕ للفقٌّ العؿل اؿ أثبتهايدا ا جدُخ البّدز،
َالُلْ ًِك لٌ التُكف بد هاط الدد ُلشٕ َالدد هفعٕ الب ّهدَٕ ،ال ْد اى قلّدٌ
ألنٌ لؤمتو يكقاًَ ،تكفْ يها َالِٕ الدشهبٕ َال َنشتاز ات اثبات الُالِٕ العالٕ
للفقٌّ العؿل َال ِتُاف قلًّا َشٕ تُكف الفقٌّ بتُ ّدل املكلدف ا القدبا
َالهقل

ا ال ِتُاف قلًّا نفْ الٓ اى قهٌ .

الجانّٕ :اـى الفقٌّ العؿل بالهقل لو بلؿ اف و فإنًا تهدتلمم اقطدا٘ االـى
ا العمل َالفكل َ،لفا ِتعني لا قملٌ َقّهدٌ امخهداً اًدكاً ،ثدم اـا نقدل املكلدف
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اف و لو بلؿٍ سهدب قغُدٕ الفقّدٌ َاـندٌ مل ِٓد و لدا ِتلدف لدو امخهدٌ
املهقُل ألى اإلـى الُاؾقٔ لو الفقٌّ اجابدٕ التُ ّدل ا التعدّني َاى مل ُِدكع
بالُ الٕ ،فّكُى الد أـَى بالهقل لؤمتهاً قلٖ اف و َال ِٓ و تلفٌ لامل ِكو
لتعؿِاً قلٌّ أَ لقُكاً ا سفعٌَ ،لو ؾَنً دا ال ْد اى قلدٖ الهاادل املدأـَى،
ا ال ْ اى قلٖ لو ِهقل املدال الًػُدْ لغدريٍ اـا اـى لدٌ املالد

بهقلدٌ ات

بلؿ أَ لُْز ثاىٍ ثم تلف لو غري تعؿ أَ تفكِيف  ،يفا .
ثم ِقز الكالم ا الفك الجانْ :

حله مؤىة اليقل :
أ -اددؿ ِهقددل املكلددف امخهددٌ الددفٓ قملددٌ لددو ؾَى اـى الفقّددٌ أَ تُ ّلددٌ ا
ابٌٓ فًُ ِهقل لالٌ الفٓ مل ِتعني امخهداًَ ،لؤندٕ الهقدل قلدٖ املكلدف الهاادل
لد الٌ لو ؾَى لُدب لدذعلًا قلٖ غريٍ .

بَ -اؿ ِهقل اف و املعمَل بإـى اجملتًؿ العؿل  -ندُا٘ االـى الُدكرٕ
بالعمل أَ االـى بالهقل أَ القباَ ،يْ ظايكٔ ا الٓا٘ العدمل فّدتعني يدكقاً
امخهاًَ -لز ُى الهقل لًكَقاً غري َادب ف ؤنٕ الهقل قلٖ املكلف الهاال،
إـ ال لُدب لتش ّل اقباب الدػ و لؤنٕ الهقل الديت يدْ غهداقٔ َلٓدكٔ ال
ل ق يكقْ لتش ّلًم اِايا ،بل لقتٖٓ ؾلّدل نفدْ الٓدكق نفدْ الدمام اقبداب
اف و بهفقٕ الهقل إـ إى المالًم اُكف الهقل ْكق قلًّم لو ؾَى لُددب
أَ لهُغ النمال الٓكق قلًّم لفكض ُى الهقل بكغبٕ املكلدف لدز متكهدٌ لدو
اُِال امو لد هتشقٌ ا بلؿٍ ،نعم لُ اى الفقٌّ العؿل ةـناً ا الهقل ثدم قأٗ
املُلشٕ ا َتش ل الهفقٕ أَ ا ّلًا قلٖ اف و َضّ َلمم اغكاز املؤنٕ لهٌ.
ددددَ -اددؿ ِهقددل املكلددف امخهددٌ املعددمَل بدإـى اجملتًددؿ العددؿل َِكددُى نقلددٌ
َادباً ،ف ؤنٕ الهقل الُادب قلٖ اف و ،اـ ال لُدب لتش ّل املكلف اِايا
االنالمَ ،تجبت الد ؤنٕ قلٖ الدػ و قهدؿ َددُب الهقدل يدكقاًَ ،ـلد

الى

إـى الفقٌّ أَ تُ ّلٌ بهقل اف و )525(.....................................

َتش ّل اف و يفٍ الد ٓكٔ َالدػهاقٔ  -لُاقف الهقدل -الدك البدؿ لهدٌ بعدؿ
إِدذاب الهقل يكقاً َتُاف اُِال الدشو ات ايلٌ قلٌّ .
َاند ا َِذب ندقل الدػ و ا َُقتني :
االَت :اى ال ُِدددؿ الددد هتشو يددكقاً اجلددالز ملُاَددفاتٌ ا بلددؿ اف ددو
َخياف املكلف تلف اف و لُ بقْ ا بلؿٍ فّذب نقلٌ ات بلؿ املهتشو أَ بلؿ
َلٌّ سفاظاً قلٌّ ،فداى الكدو اندتٚفاى الدُلْ بالهقدل فًدُ َ،إال نقلدٌ بغدري إـى
اُِاالً للشو ات لهدتشقٌ َافعداً قلّدٌَِ ،لدمم املكلدف اى ِتأ دؿ لدو انطبداق
لُاَفات الد هتشو قلٖ لو ِؿفز لٌ ََُِلٌ الٌّ .
الجانّٕ :اى ال ُِدؿ الد هتشو يكقاً الدذالز لد ُاَفاتٌ ا بلؿ اف و لو
ؾَى اى ِتُاز املكلف ََُلٌ ا بلؿ الدػ و ات لهتشقٌ الد قبُل يكقاً -ا
للو اكِب . -

َا ياتني الُُقتني لُدُب نقدل الددػ و ِتدبني أى الدد ُلشٕ الدد ُدبٕ
لهقددل الدددػ و لُالدددض أيلددٌ َاقبابددٌَ -يددْ التَُددل َاُِددال الدددشو ات
لهتشقٌّ -فال ِأتْ لقال :اى تَش ّل اقباب اف و لؤنٕ الهقل الُادب ْكق
قلًّم َال ْكق .

فانٌ ِقال :اى يفا الٓدكق ةتٍ قلدًّم ملُدلشتًم َلدو اددل تُادف اُِدال
امو قلٖ الهقل اـ لُال نقلٌ لبلؿ املهتشو مل ُِل اف دو ات لهدتشقٌ أَ ال
ِتُاز ََُلٌ َلُ ا الملاى القكِب املهعُقَ ،سّهٚفٍ :ميكو القُل باى ا ّلًم
لُكف الهقل ا لُقؾٓ َدُبٌ ال ِعؿّ ْكقاً ا نعك العكف العام َافاّ.
ثم ِقز الكالم ا الفك الجالح :

تـحقق عيواٌ اليقل :
التشكِم أَ الدشل سكم لكتب  -ا ل ات الفقًا٘ (قض)  -قلٖ قهدُاى
(نقل اف و) فّجبت الدشكم َِكتب قهؿ تَشقو العهُاى َِهتفدْ قهدؿلا ِهتفدْ
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َؿاٌ غاقداً َاققٌ قكفاً ،فاـا اى املدال الدفٓ فّدٌ اف دو لُددُؾاً ا بلدؿ
َاملال

ِعٌّ أَ ِتُادؿ ا بلؿ ثاىٍ فالهقل الد شكُم بدشلٌ أَ بدشكلتٌ يُ نقل

اف و لو بلؿٍ ال لو بلؿ املال

أَ لُْز ااالتٌ فّشهو َدكف الددػ و ا

فقكا٘ بلؿٍ َِدشكم أَ ِددشل -قلدٖ اغدتالف اآلقا٘  -نقلدٌ لبلدؿ ثداىٍ ندُا٘ بلدؿ
املال

أَ بلؿ ةغك ف ا ؾام ُِدؿ الد هتشو ا بلؿ الدػ و َِشكم أَ َِشل نقلٌ

لكددو ِددكدض َددكفٌ ا بلددؿ ال ددػ و ل دد هتشقٌّ َِٓ د و لددز التل دف ََدددُؾ
الد دهتشو ا بلؿ اف و الد هقُل قهٌ ،فالدد عّاق ا تكتدب اسكدام الهقدل يدُ
تدشقو الهقل لو البلؿ املُددُؾ فّدٌ املدال الدد تعني امخهداًِ -عملدٌ الدا بدد ُافقٕ
الد ذتًؿ العؿل أَ بتقلّؿ لو ِقُل بُالِٕ املكلف قلٖ التطبّو َقلٖ التعدّني-
َلهٌ ِتبني َدُؾ لُاقؾ ال ُِدؿق قلًّدا (نقدل اف دو لدو بلدؿٍ) َال ِتشقدو
العهُاى قكفاًَ ،ألدلٌ ال تأتْ االسكام التكلّفّٕ َالُْدعّٕ َلدو ابّدل الهدالبٕ
بانتفا٘ الد ُُْ َ ،يْ :

أ -لا لُ اى املال

َلالٌ ا بلؿ لعني َ اى لٌ لال ا بلؿٍ ثاىٍ فٌّ فقدكا٘ أَ

لهتشقُى للػ و فؿفعٌ الًّم امخهاً ا بلؿيم قُْاً قو امخو املال الدفٓ
لٌ ا بلؿٍ ،اَ انت لٌ قالإ بجاقِٕ ا ـاا البلؿ لدز يدػِ فأسدال لهدتشو
اف و قلٌّ َؾفز ارال قلٌّ ملهتشو اف و ادؿقاً لعّهداً لدو لالدٌ الًػُدْ
 َلُ اكْاً أَ اى َفا٘ لؿِو َاسبٌ الد شّل -تهفّفاً للشُالٕ العكفّٕ َِقُؿاملال

املكلف باف و التقكب ات ا

نبشانٌ بؿفز الد شّل امخهٌ لد هتشقٌ

 َاملال املؿفُ قُض قو اف دو املتعلدو بعًؿتدٌ ندُا٘ داى اكْد ًا أَ َفدا٘لؿِهٌ  -فانٌ ال ُِؿق قهُاى(نقل اف و لو بلؿٍ) يهدا َاى تَشققدت نتّذتدٌ،
َألدل قؿم تَشقو العهُاى مل ِكتدب سك دٌ التكلّفدْ:الدد ًكَقّٕ أَ الدد هز
قلٖ الدػالف َ ،ال الُْعْ  :الٓ اى .

ب -لا لُ اى املكلف باف و ؾاٙهاً لًػِ لهتشو للػ و لقّم ا بلؿ

نقل سُٕ االلام (قذل) )527(.............................................

ثاىٍ فانتأـنٌ الفقٌّ العؿل ا استهابٌ قلٌّ امخهاً ثم استهبٌ قلٌّ َيُ لقّم ا
بلؿ ِغاِك بلؿ املكلف أَ بلؿ اف و فانٌ ال ُِؿق الهقل َال تأتْ اسكالٌ .
دد -لا لُ ندقل املكلف اؿقاً لدو الُالدٌ لدو بلدؿٍ ات بلدؿ ثداىٍ ثدم يدا٘ اى
ِؿفز بعٓدٌ أَ متالدٌ امخهداً ق دا بعًؿتدٌ ات لهدتشقٌّ أَ ات َلّدٌ -الدد ذتًؿ
العؿل -فانٌ ال ُِؿق قهُاى (نقل اف و) لعؿم تعني املهقُل امخهاً َال تدأتْ
أسكالٌ َإى تَشققت بًا نتّذٕ (الهقل) .

َباغتُاق :يفٍ املُاقؾ َذمُيا لدد ا ًِدابًًا لدد ا ال ُِدؿق قلًّدا (نقدل
اف و) َإى تَشقو فًّا نتّذٕ الهقل -ال تكتب قلًّا أسكام الهقدل فدال ِكدُى
ال للشكام-قلٖ است ال ا لُقؾ َدُؾ املهتشو ا بلؿ اف وَ -ال ِكُى
فاق ً
ْالهاً لتلفٌ لعؿم تعّهٌ امخهاً َقؿم تَشقو نقلٌ ،نعم يُ ْالو لتلدف لالدٌ اـا
قكأ قلٌّ الهكإ أَ الّٓا أَ نَشُي ا يفا  .ثم ِقز الكالم ا الفك الكابز :
ىقل حصة اإلماو (: )
نددبو بّدداى االغددتالف ا قاٙؿِددٕ ال ددػ و :فاملًددًُق بهددُا قلددٖ تقهددّ ٌ
نُفني :نُف للهاؾٔ اهلامشّني َتَذكٓ اسكام الهقل -التكلّفّٕ َالُْدعّٕ -
اليت تقؿم تفُدّلًاَ ،نُدف إللدام العُدك(قذل) َألدكٍ ِعدُؾ ات الدد ذتًؿ
العؿل ناٙب االلام األَل -بالُالِٕ العالٕ ،أَ بُالِدٕ الددشهبٕ الديت اثبتهايدا-
َال تأتْ التفاَّل َال ِجبت تَشكِم الهقل ،بل ال جيدُل لل كلدف التُدكف فّدٌ
 أٓ تُكف  -لو ؾَى انتٚفاى الد ذتًؿ العؿل ،فاـا أدال املكلف باف وا َكفٌ ا لُاقؾٍ املعّهٕ يكقاً َجهب فتُاٍ َض لهٌ َأَابٌ االدك الععّم،
َاى قلددب لهددٌ نقلددٌ الّددٌ َتَشُِلددٌ لدددشُلتٌ أَ فقددكا٘ بلددؿ لعددني أَ لُددكف
َلػُُّ ا بلؿ ثاىٍ غري بلؿ الدػ و تعني َ اى لٌ االدك اجلمِل .
يكفا افاؾ عز لو االقالم َيُ ِعت ؿ لبهٖ الد ًًُق ا قاٙؿِٕ اف دوَ ،يدُ
ِتهافٖ لز لاسكْ ا (املهت ه  :ز )586: 9قو لاؾ الد عاؾ لل ذلهْ نانباً لٌ ات
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الد ًًُق ا استّداز التُدكف ا ندًم اهلدامشّني ات لكادعدٕ اجملتًدؿ العدؿل
َادالتددٌ للُددكف ات اهلددامشّنيَ ،قلّددٌ ف قتٓددٖ ؾقددُٗ الًددًكٔ َتَشددكٓ
الع ل الُشّض يُ االنتٚفاى ا الهً ني َا التُلِز ا لدُاقؾٍ الديت تع ّهًدا
فتاَٗ الفقٌّ َ .قلٖ املبهٖ املػتاق ا قاٙؿِٕ اف و َالدفٓ انتُْدشهاٍ لدو
الكَاِات الُشّشٕ الؿالٕ قلٖ اى اف و الفْ٘ َاالنفال يدُ سقًدم بت الدٌ
َاددت َالِددتًم َلقددالتًم  -ددل الددام ا قُددكٍ َ -اسددؿ لُدداقفٌ آددا٘
استّادددات اهلددامشّني َ فدداِتًم ََْددز املتبقددْ فّ ددا ِكَنددٌ َددالساً للددؿِو
َاملفيبَ ،ا قُك الغّبدٕ ِع دل الفقّدٌ العدؿل جهدب َالِتدٌ الددشهبّٕ قلدٖ
خمتاقنا نّابٕ قو االلام الغاٙب (قذل) َِتُكف تُدكف االَدل َجهدب لدا
ِكْٖ بدٌ ،فداف و للفقّدٌ العدؿل سهدبٕ ُِدكفٌ فّ دا ِدكاٍ َدالس ًا َال َِشدل
لل كلددف التُددكف فّددٌ إال بددإـى غاَددٕ أَ قالددٕ ِددأـى بًددا الفقّددٌ العددؿل ا
الُكف ْ و لُاَفات خمَُُدٕ لل هدتشو أَ ا الهقدل َِتُدكف املكلدف
سهددب االـىَِ ،السددغ الفقّددٌ العددؿل اسددُال املكلفددني بدداف و َِكاقددُى
لُلشتًم َلُلشٕ ايل اف و َلُاقفٌ الع ُلّٕ الد ًكَقٕ .
يفا متام لدا أقؾندا بّاندٌ بلشداظ جدُخ (قدمل اف دو َنقلدٌ) .ثدم ِقدز
الكالم ا البشح الكابز :

تـحليل الـخنص :
َاز البشح الطُِل َالكالم ا اى اف و ا قُُق الغّبٕ يل يُ لشلل
لًددّعتًم َلددُالًّم -تددد الٌ أَ بعٓددٌ -أم لددّو بددد شلل أم َث ددٕ تفُددّل أَ
تفاَّل؟ َالكالم قُِل َافكَز قو لفاؾ الهُدُّ الدد عُُلّٕ َاْدض ا
جري لو الدد قاالت لدد ا ُِددب امدرئ َالًدبًٕ
َالغّبٕ  -اُك ا

دا يدُ يدأى قُدك الدد شهٕ

ألؿيا. -

َالد ًم -سّهٚفٍ -لالسعٕ اغباقيم َ -لُات ا

قلًّم -فإنًا َإى انت
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لػتلفٕ لتعاقْٕ لكهًا الع دؿٔ أل نًدا َداؾقٔ قدو ايدل بّدت العُد ٕ َتعالدل
هاٙك الد تعاقْات َتتطلب الفشدِ َالت شدِّ َالتشقّدو َالتدؿاّو ستدٖ
ِتشُدددل لهًدددا لدددا ِهدددتفاؾ َدددشّشاً لط ٚهدداً بدددٌَ -دددؿَقاً َؾاللدددٕ َدًدددٕ،-
بّه ا ل ات الد شؿثني َالفقًا٘(قض) َفً ًم لألغباق تكاٍ لتٓداقباًّ َِ -هداً
َمشدداالً لددو ؾَى دددالز ، -فلددفا نتّذددٌ ات لددا َ دضّ قددو أ ٙددٕ ال ددًؿٗ ()
َأساؾِجًم اليت تَشؿخ بًا لو قُ ٌ ا

نبشانٌ َقًّكيم َنمّيًم لو افطأ

َالهددًُ ،فًددم الدد كدز َالدد عت ؿ َالددًّم الدد فك َاللذددُ٘ َلددهًم االنددتلًام

َاالنت ؿاؾ  ،فهقدُل  :أساؾِدح الدد عُُلني(َ -)Œالع دؿٔ لدا َدض ندهؿٍ
ََْض لفاؾٍ -لػتلفٕ الد فاؾ لو سّح التشلّل َقؿلٌَ ،يْ قُاٙف :
الطاٙفٕ االَت :لدا ؾل قلدٖ سدل اف دو لًدّعتًم َلدُالًّم ،ف دو ـاق
قعم لَشبتًم َاقتقؿ بدُالِتًم سلّلدُا امخهدًم لدٌ لتطّدب الدُالؾٔ بعدؿ قّدب
املطعم َاملًكب ،نعدري َدشّشٕ الفٓدال٘ املكَِدٕ ا التًدفِبني َقلدل الًدكاٙز
َالطكِو َشّض اقال ْٙقو االلام البااك( :)اال الري املؤلهني قلْ بو ابْ
قالب ( :)طيل

الهاى ا بطُنًم َفكَدًم النًم مل ِؤؾَا الّهدا سقهدا،

أال َإى يّعتها لو ـل

َةباًٙم  -تًفِبني ظَأبهاًٙم قلل  -ا سدلص)َ (39يدفٍ

الُددددشّشٕ َاْددددشٕ الؿاللددددٕ قلددددٖ الّددددل اف ددددو لتطّّددددب الددددد ُالّؿ
َتطًددريطبطددُنًم َفددكَدًمص بدد ا ِددؤؾٓ ات قّددب َالؾٔ يددّعتًم َ،لددمقاقٔ
َددشّشٕ لكَِددٕ ا العلددل يددْ خمتُددك يددفٍ الكَاِددٕ قلددٖ العددايكطاى الددري
املؤلهني()سللدًم لدو الددػ و ِعدين الًدّعٕ لّطّدب لُلدؿيمصَ (40).نعدري
لعتد ٔ الكهاندْ املكَِددٕ ا اَدُل الكدداا َا التًدفِبني :ادال لددٌ ابدُ قبددؿ ا
( :)أتؿقٓ لو اِو ؾغل قلٖ الهاى المنا؟ فقلدت :ال أؾقٓ ،فقدال :طلدو
( )39الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.1
()40الُناٙل:ز:6ب 4لو ابُاب االنفال:ع.15
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ابل امخهه ًا -أيل البّت -إال لًّعتها األقّبني فانٌ لشلل هلم َلد ّالؾيمص

)(41

َيْ َاْشٕ الؿاللٕ قلٖ تَشلّل الدػ و لًّعتًم لّطّب لّالؾيم َال ِؿغل
قلًّم المنا َانعقاؾ الهطفٕ سكالاً .
َنعري َدشّض الددشاقخ بدو الدد غرئ الهُدكٓ قلدٖ األادُٗ قدو الُداؾق
(َ )اددؿ تٓ د هت انًددم أسلددُا سقًددم لًددّعتًمطلتطّددب َالؾتًددمص َا دال
(: )طَ ددل لددو َات ةبددا ْٙفًددُ ا س دلّ ل دد ا ا اِددؿًِم لددو سقهددا فلّبلددغ
الًايؿ الغاٙبص)َ (42يْ قَاِدٕ َدشّشٕ قلدٖ لهدلكها سّدح َادز ا الهدهؿ:
(البمنطْ قو ابْ ق اقٔ) َيفا لَذًُل الدشال لكو ُِثّدقٌ قَإِ البمنطْ قهٌ،
َاكِب لهًا قَإِ الدشاقخ قو البااك (َ )يْ قُِلٕ َفًّاطاى لها اف و
َلها االنفال ..اللًم انا اؿ اسللها ـل

لًّعتهاص

)(43

َيْ ْدعّفٕ الهدهؿ لُادُ

(دعفك بو لش ؿ بو سكّم) ا قدال انهاؾيا َيدُ َلذًدُل الددشال ال َثدُق
بُشٕ قَاِاتٌ إال قهؿ لو ِقبل تُثّو انهاؾ ( الدل الكَاِدات) َيدُ لكفدُض
َِ داً قهددؿنا َ .ألددا ؾاللتًددا فالعددايك ددُى سقًددم ا الغددالت َالتذدداقات
يُ الدػ و َاؿ َؿق التشلّل لو سقًّم لتطّب َالؾٔ يّعتًمَ ،يُ هابقٌ
َتشلّل لَػُُّ لكتبيف بالد طعم َالدد ًكب َالدد هكض ََِػدتِ بدد ا ِدؤؾٓ
ات قّب َالؾٔ الًّعْ َل أ انعقاؾ نطفتٌ َ ،ثَ ٕ قَاِات غري لدا تقدؿمَ ،لدا
قكْهاٍ َشّض الههؿ َاْض الؿاللٕ َبٌ الكفإِ .
ثددم انددٌ ا بعددا الكَاِددات سكاِددٕ التشلّددل الًػُددْ َتَشلّددل االقض
لًّعتًم ق ُلاً َيْ لو االنفال َ اللها ا تَشلّل اف دو لهدُ الًدّعٕ فًدْ
غاقدٕ قو لَشل بَشجها َال ِهدعها االـقداى بهدكؾيا ْد و قَاِدات التشلّدل،
()41الُناٙل:ز:6ب 4لو ابُاب االنفال:ع.3
()42الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.9
()43الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.14
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نعري لعت ٔ) (44له ز اليت تٓد هت تَشلّدل االقض ثدم َدؿق تَشلّدل يػُدْ
غاقدْ لدػ و ألُالٌ اليت انتفاؾيا لو َالِٕ الغُّ فكادز .

َا بعا الكَاِات تَشلّل لقّؿ جال االستّاز َاالقُال نعري َشّشٕ ابو
لًمِاق َيْ لكاتبٕ لو االلام اجلُاؾ ( )ملو ندألٌ قدو الّلدٌ قدو اف دو
لو لأ لٌ َلًكبٌ ،فكتب :طلو أقُلٍ يْ٘ لو سقْ فًُ ا سلص).(45
َال ددشاَل تددُافك الهُددُّ املعُددُلّٕ َ -ددشّشٕ َْددعّفٕ  -ا الؿاللددٕ قلددٖ

التشلّل الد طلو لدػ هًم قلٖ يّعتًم َ ،ظايكيا تَشلّدل الددػ و بت الدٌ-
ال نُددفٌ ل دد ا َِػددِ االلددام()

ددا يددا٘ الددبعا َلقددم -لددو ؾَى اكِهددٕ

َاْشٕ قلٖ َشٕ ؾقُاٍ َاثباتًاَ ،الُشّض املهتقٖ لو الكَاِات الُشّشٕ
يُ ُى اف و بت الٌ سدو االلالدٕ َالمقالدَٕ ،يدفٍ الكَاِدات الُدشّشٕ -
َِؤِ دؿيا غرييددا  -تددؿل قلددٖ تَشلّددل ال ددػ و لًددّعتًم فشال دٌ سددال الفددْ٘
َاالنفال اليت سللُيا لًّعتًم ا قَاِدات قؿِدؿٔ :لهًدا لعتد ٔ الفٓدّلطادال
الري الد ؤلهني لفاق ٕ :أسلْ نُّب

لو الفْ٘ آلبدا٘ يدّعتها لّطّبدُاصثدم ادال

ابُ قبؿ ا ( :)طإنا أسللها الًات يدّعتها آلبداًٙم لّطّبدُاص)َ (46يدُ ؾلّدل
َتشلّددل الفددْ٘ لًددّعتًم ب ددشؿَؾ قّددب َالؾتًددمَ ،الُاْددض لددو لَذ ددُ قَاِددات

التشلّل -قلٖ فدكض َدؿَقيا َاقاؾٔ لفاؾيدا ددؿاًُ -نًدا لػتُدٕ بتشلّدل
يّعتًم لو الد أ ل َالدد ًكب َالدد هكض لدد ا ِدؤَل ات انعقداؾ الهطفدٕ سدالالً قّبداً
لّو فٌّ غبح المنا َ ،ال ِبؿَ لهًا قهؿ التألل فًّا َال تعًك لهًا ؾاللٕ قلٖ التشلّدل
الد طلو لو تد ام امخهًا .
الطاٙفددٕ الجانّددَٕ :يددْ لددا ؾلّ قلددٖ َدددُب اف ددو َقددؿم تَشلّلددٌَ ،تٓد و ـم
تاقا التػ ّو َالتشفِك لو ظلم ايلٌ َلهتشقٌَّ ،نَشُيا لو الد ٓالني الكايفٕ
()44الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.12
()45الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.2
()46الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.10
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بُُْع قو قؿم العفُ َالتشلّل َلمَم ؾفز اف و ات ايلٌَ .يفٍ الطاٙفدٕ
جرئ الكَاِات تكاؾ تمِؿ قو الهابقٕ َاؿ أؾقدًا ا(الُنداٙل) ا ابدُاب لدا
َِذب فٌّ الدػ و َا الباب الجالح لو ابُاب االنفال فكادز َتألل .

َسّهٚفٍ ادؿ ِقدال :لٓد ُى اساؾِدح الطاٙفدٕ االَت ِتهدافٖ َِتػدالف لدز
لٓ ُى اساؾِح الطاٙفٕ الجانّٕ ،فً ا لتعاقْاى ا الهعك البؿََٓ ،البدؿ لدو
التفشِ َالتشقو قو َدُؾ دًٕ عز قكفّدٕ متهدز اندتشكام التعداقض َإال
فّهتشكم التعاقض البؿ لو لالسعٕ املكدشات الًدكقّٕ مدل التعداقض بدني
الد تػالفات ،فهقُل:

ألا قَاِات التشلّل قلٖ جكتًا فلم نَذؿ فًّا غ اً َدشّض الهدهؿ َاْدض
الؿاللٕ قلٖ الّل اف و لطلقاً َلهُ الًّعٕ غري لقّؿ جال االقُال أَ ذمٍُ .
َبتعبري ةغك :ال ِهتفاؾ لهًا ؾلّالً قلٖ إّٓ يكقّٕ سقّقّدٕ تتٓد و الّلدٌ
قلٖ االقالق -ال ا سال غإَ أَ للاى لَػَُُّ ،-اؿ قكْها مناـز لدو
قَاِددات التشلّددل الُددشّشٕ الهددهؿ َيددْ َاْددشٕ الؿاللددٕ -اقتٓددٖ التعلّددل
بتطّ ددّب لُالّددؿ الًددّعٕ -قلددٖ الّددل ال دد أ ل َال دد ًكب َال دد هكض بالقددؿق
الد ؤؾٓ ات قًاقٔ الهطفٕ الد هعقؿٔ للًّعْ املُالْ أَ ات قؿم انعقاؾيا غبّجٕ
لددو المنددا غددالف لددا قلّددٌ الهدداى لددو الُاددُ ا المنددا نتّذددٕ غُددب سقًددم
 ال ددػ و الجابددت ا االلددُال ال دد غهُلٕ َال دد هتفاؾٔ -فدداى التعلّددل املتكددكقلتُالً أَ لهفُالً ِّٓو َخيُِ

ا ال خيفٖ ،فال قَإِ تدؿل قلدٖ التشلّدل

املطلو الُنّز الًالل  ،نعم ثَ ٕ قَاِات غري َدشّشٕ االندهاؾ تُدلض لؤِدؿاً
 ال ؾلّالً  -تتٓ و التشلّل املطلو ميكو لكادعتًا ا ابُاب االنفال ا امخو(الُناٙل) نعري قَإِ ؾاَؾ :طالهداى لدًم ِعًّدُى ا فٓدل لعل تهدا إال أندا
أسللها يدّعدتدها لو ـل ص(َ )47قَإِ ابْ محمٔ :ط..فدهشو أَشاب الدػ و
( )47الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال :ع  +7ع. 19
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َالفْ٘ َاؿ سكلهاٍ قلٖ عّز الهاى لا غال يّعتهاص .
َألا قَاِات قؿم االقفا٘ َقؿم التشلّل فًْ جرئ ددؿاً أيدكنا ات لَشدال
تُفكيا ا ابدُاب امخدو الُنداٙلَ ،بعٓدًا َدكِض ا بقدا٘ الُددُب َقدؿم
التشلّل لهٌ نعري لعت ٔ ابْ بُرئ قو االلام البااك( :)طلدو ايدكٗ يدّٚاً
لو اف و مل ِعفقٍ ا  ،ايكٗ لاال َِشل لٌص )َ (48يْ لكَِٕ ا (التًفِب)
بطددكِقني ميكددو تُددشّشً ا :الددا قكِقددٌ ا بدداب (بّددز الهددكإ :ز: 133 :7:
ع( :)385قو امهني بو نعّؿ قو فٓالٕ قو ابداى قدو ابدْ بُدري)َال غ دم
فّددٌ ظددايكاًَ ،الددا قكِقددٌ ا باب(المِدداؾات) ققّددب اغبدداق الم ددأ(ز)136: 4
(حم ؿ بو قلْ بو لَشبُب قو امحؿ بو لش دؿ قدو امهدنيَ -العدايك ُندٌ
االيعك ٓ قاَِاً قو امهني بو نعّؿ االيُالٓ

ا ِعكف لدو قبقدات قددال

الدشؿِح :الكَأ َالد ًاِؼ  -قو القانم َ -العايك يُ ابو لش ؿ الدذُيكٓ
بقكِهٕ قَإِ(امهني بو ندعّؿ)قهٌ لكدكقاًَ ،يدُ لُثدو بفعدل قَاِدٕ ابدو ابدْ
ق ري ََفُاى قهٌ  -قو أباى قو أبْ بُري) .
َالدشاَل َشٕ الكَإِ ََُْع ؾاللتًا قلٖ قؿم االقفا٘ َالتشلّل .
َا لعت ٔ أغكٗ :ؾغُل لو ِتُت الُاف بقدم لإللدام اجلدُاؾ()قلّدٌ
َاُلٌِ :ا نّؿٓ ادعلين لو قًكٔ ةالف ؾقيم ا سل فانْ ادؿ انفقتًدا ،فقدال
لٌ :انت ا سل ،فل ا غكز الكددل ادال االلدام اجلدُاؾ(:)ط اسدؿيم ِجدب

قلٖ ألُال-سو -ةل لش ؿَِ Œتالايم َلها ّهًم َابها٘ نبّلًم فّأغفٍ ثم
جيْ٘ َِقُل :ادعلين ا سل ،أتكاٍ ظو أنْ أاُل :ال أفعلَ ،ا
ُِم القّالٕ قو ـل

لّهألهًم ا

نؤاالً سجّجاًص ).(49

( )48قَايددا ا الُندداٙل ا لُْددعني ا اف ددو:ب 1لددو ابددُاب لددا جيددب فّددٌ اف ددو:ع +5ب3
لو ابُاب االنفال :عَ 5ثالجاً ا الباب ()21لو ابُاب ققؿ البّز :ع. 6
( )49الُناٙل :ز :6ب3لو ابُاب األنفال  :ع. 1
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َيفا الدػ الد عت اؿ ِتُيم لهًا نؤال التشلّل لو الُال الُاف بقكِهٕ
تُلْ الهاٙل َادف االلدام اجلدُاؾ( )فددْ ادم ،لكدو الُدشّض ق دُم افد
للػ و أَ انطبااٌ قلٌّ بهشُ اَْض لدو الُادف سّدح ادال( :)طأسدؿيم
ِجددب قلددٖ الددُال أَ قلددٖ سددو ةل لش ددؿ َِتالددايم َلهددا ّهًم..ص فدداى يددفا
التعبري -بل َمتام فقكات املعت ٔ-للتٚم لز نؤال التشلّل لو الدػ و الندّ ا
العبدداقٔ املتقؿلددٕ َاالغددرئ طَا

لّهددألهًم ا

ِددُم القّالددٕ قددو ـل د

نددؤاالً

سجّجاًص فانٌ تعبري ِتهانب لز اف و دؿاً ،ال غُُّ الُال الُاف ،بل لدُ
يك

اسؿ ا ظًُق املعت ٔ َانطبااًا قلٖ اف و بلشداظ َدؿقيا -لتُدكِض

الكآَ بأى الهاٙل لو لتُلْ الُاف بقم مل ِ كهٌ التًكّ

ا ق دُم املعتد ٔ

مو اف و َقؿم العفُ قهٌ بلشاظ لهتًٖ املعت ٔ َةغكيدا الدفٓ تٓد وط ةل
لش ؿ َِتالايم َلهدا ّهًم َابهدا٘ ندبّلًمص َ ،تٓد و الهدؤال امجّدح ِدُم
القّالددٕ فالعددايك اى(قًددكٔ ةالف ؾقيم)الدديت نددأل الددكآَ قددو الّلددًا لددٌ
َانددتهككٍ االلددام(َ )تُقددؿ بالهددؤال ال ددشجّح ِددُم القّالددٕ ي دْ لددو سددو
الددػ و أَ يددْ لهطبقددٕ قلّددٌ لعددؿم َدددُؾ اكِهددٕ خمالفددٕ ،بددل لُدددُؾ القكِهددٕ
الُاْشٕ قلٖ اقاؾٔ سدو اف دو لدو تعدبري طِجبدت قلدٖ الدُال  -سدو  -ةل
لش ؿ َِتالايم َلها ّهًمصَ ،العايك اى اُل الكآَ (َ اى ِتُت لٌ الُاف
بقم) بعؿ ـ ك امسٌ يُ تعكِف بالكددل حمٓداً لدو ؾَى ؾاللدٕ قلدٖ اى قًدكٔ
ةالف ؾقيم لال الُاف َيدْ الديت انفقًدا الكددل َقلدب اندتشالهلا َابدكاٍ٘
لهًا َانتهكك االلام َثُب الكدل قلدٖ سقًدم َسدو ِتالدايم َلهدا ّهًم ثدم
ِطلب امل لهًا ،فانٌ انكاق لتشلّل سقًم لطلقاً َِهطبو قلٖ الدػ و بدذال٘
ََُْع بأاُٗ لو انطبااٌ قلٖ أَاافًم َندشُيا .
َباغتُاق :الُاْض لو الكَإِ بعؿ التألل َالتشقو لو فدقكاتًا يُ ق ُم
االنكاق قلٖ انتشالل سقُاًم َلهًا الدػ و .
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َاؿ تَشُل لو لَذ ُ لا تقؿمَ :دُؾ قاٙفتني لو الكَاِات ي ا:
أ -قاٙفٕ تفّؿ َدُب إغكاز الدػ و لو الُال املكلف َاُِالٌ ات ايلٌ
َتهكك انتشاللٌ َتتُقؿ لو ِهتشلٌ بالعفاب َالهؤال الددشجّح ِدُم القّالدٕ،
َيْ تفّؿ  -بااللتمام الُاْض َ -دُب االغكاز َقؿم التشلّل الد طلو .
بَ -قاٙفٕ تفّؿ االقطا٘ لو اف و َالتشلّل لهدٌَ ،يدْ تهدتبطو ثبدُت
اف و ا االلُال َتؿل قلٖ إقفا٘ َلٌّ لًّعتًم لهٌَ ،اؿ سققها ظًُقيدا ا
التشلّددل املػُددُّ َقددؿم َدددؿاى ؾلّددل ظددايك ا التشلّددل املطلددو َبهشددُ
القّٕٓ امقّقّٕ الًاللٕ ،لكو لز تهلّم العًُق ا التشلّل املطلو َ -لُ تهمالً
للقاٙلني بٌ -فّقز التعاقض بني الطاٙفتني َاؿ قكست قؿٔ َدٍُ لو اجل ز أَ
العالز بّهً ا قفشت بًا ل ات (امؿاٙو) َ(اجلُايك) َذمُي ا :

لهًا لا إقتٓاٍ عز َيُ أى َِذ دز بدني الطداٙفتني بداى التشلّدل َاالقفدا٘
لػددتِ بهُددف الددػ و َيُنددًم االلددام (قذددل) بلشدداظ أى اال ٙددٕ ()
ِشللددُى َِعفددُى قددو سقًددم َسُددتًم -ال قددو سددو غرييددم أقددين نددًم
اهلامشّني الفقكا٘ َ -ال ِعم التشلّل يفا الهُدف َِلدمم املكلدف ؾفعدٌ أليلدٌ
َلهتشقٌّ  .لكو التألل َالتؿاّو ا الهعك َالد السعٕ الد هتُقبٕ لهًَُُم
َتفككاتًم لو اساؾِجًمَ-لُات ا

قلًّم  -تؤؾٓ ات ُى اجل دز ااكاسداً

ت قّاً ِفقؿ الًايؿ الُاْض ،نعم اؿ ِهتًًؿ قلٌّ بد ا ال ُِلض ؾلّالً َيايؿاً
لُدؿانٌ ْعفاً ا الههؿ أَ ا الؿاللٕ نعري قَإِ ابْ محمٔ اليت تٓ هت دعل
نًام ثالثٕ أليل البّت( )ا عّز الفْ٘ َانتًًؿ بإِٓ اف و َادال:

)(50

طفددهشو أَددشاب اف ددو َالفددْ٘ َاددؿ سكلهدداٍ قلددٖ عّددز الهدداى لددا غددال
يّعتهاص َيفا اف أَلًا لو (قَْٕ الكاا) َنهؿيا ْدعّف لُادُ (قلدْ
بو العباى) ا قدال أنهاؾيا َال تُلض سذًٕ قلٖ ألك يكقْ لًم .
( )50الُناٙل :ز:6ب 4لو ابُاب االنفال:ع.19
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َباغتُاق :يفا الدذ ز ِفقؿ الًايؿ الُاْدض َالدؿلّل الالٙدض فًدُ عدز
ت قْ ،بل الًايؿ قهؿنا قلٖ غالفٌ َيُ الهُُّ الُشّشٕ الؿالٕ قلدٖ اى
اف و بت الٌ هلم َيُ سقًدم َ -لدّو نُدفٌ

دا اقتقدؿ املًدًُق اغدف ًا لدو

قَاِات ْعّفٕ -فاى يفٍ الهُُّ ؾلّدل َاْدض قلدٖ غدالف اجل دز املمبدُق
َاى التشلّل لت ام اف و

ا يُ ظايك نُُّ التشلّل ،فش لًا قلٖ الّل

نُفٌ رتاز ات لؤنٕ بّاى َاْض َلّو ُِدؿ لجلٌ بل الُاقؾ غالفٌ.
َا َشّشٕ ابو لًمِاقطلو اقُلٍ يْ٘ لو سقْ فًُ ا سلص)َ (51يدفا
التشلّل لدػُُّ َكِدشاً بددشال االقدُال َاالستّدازَ ،ادؿ ِدمقم :اى يدفا
التشلّددل لػددتِ بهددًم االلام(قذددل) َيددُ نُددف اف ددو فانددٌ سقددٌ بّه ددا
الهُف الجانْ سو اهلامشّني الفقكاَ٘ ،يفا فًم لد هُ ِعت دؿ لدا إيدتًك بدني
لتأغكٓ فقًاٙها أغفاً لو قَاِات ْعّفٕ لتقؿلٕ َُِ،طؿم يفا الفًم َِتهافٖ
لدز قَاِددات َددشّشٕ َاْدشٕ الؿاللددٕ قلددٖ أى اف دو بت الددٌ سقًددم َلددّو
نُفٌ َانٌ سو المقالٕ َالُالِٕ العع ٖ َانًم لهؤَلُى قو فإِ اهلامشّني
اركَلني لدو الم دأَ .اماَدل اندٌ ال يدايؿ قلدٖ يدفا اجل دز الدفٓ اقتد ٍ
بعا االقالم افٓل الدذ ُ َأاُايا ،بل الًايؿ لُدُؾ قلدٖ غالفدٌ َيدْ
الهُُّ املتقؿلٕ الؿالٕ قلدٖ اى متدام اف دو سقًدمَ ،يدفٍ اكِهدٕ غاقدّدٕ،
َِ كو اى نهتعني بقكِهٕ ؾاغلّٕ -لدو ؾاغدل قَاِدات التشلّدل -يدايؿاً قلدٖ
غالف اجل ز َيُ تعلّل التشلّل الُاقؾ ا اغباقٍ بتطّدّب الُالؾٔ فاى محدل
اغباق التشلّل قلدٖ الّدل نُدف اف دو-الكاددز ات سُدٕ االلدام َندً ٌ
َسقٌ لو اف و

ا ِعتقؿَى  -محدل ِتهدافٖ لدز التعلّدل امكدّم َالغدكض

اللطفْ الع ّم  -قّب َالؾٔ يّعتًم  -فانٌ غكض َتعلّل ِتطلب الّلًم لو
َت ام امخو املأ ُل َاملًدكَب َاملدهكضَ -ث دو اجلاقِدٕ أَ لًدك الدد كأٔ امدكٔ-
()51الُناٙل ز:6ز4لو ابُاب االنفال:ع. 2
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َذمُيا لو لقؿلات انعقاؾ نطفٕ الًّعَْ ،لُ بين قلٖ تَشلّدل نُدف اف دو
فّبقٖ نُفٌ االغك قلٖ قًؿٔ املكلدف َال ِكتدب قّدب املُلدؿ َنمايدٕ الدُالؾٔ
قو الُاُ ا المنا أَ انعقاؾ الهطفٕ غبّجٕ بلشاظ نُف امخو املأ ل َاملًكب
َاملهكض سّح ِكُى بعٌٓ سكالاً لغُُباً َلانعاً قو قّب الُالؾٔ .
َثَ ٕ عُ لقكسٕ اغكٗ قكْت ا (امؿاٙو) َ(اجلدُايك) َغريي دا ال
نطّل بانتعكاًْاَ ،املًدم قهدؿنا قدكض لدا يدُ اجل دز املقبدُل قهدؿنا املدؿقُم
بًددايؿ االثبددات َالقددُٓ قددو الًددبًاتَ ،يددُ لددا إغتدداقٍ عددز لددو االقدداظم
(اؿيم)َيُ تَشلّل لَػُُّ بد ا ِهتقل ات الد ؤلو الدد ُالْ هلدم()لدو
ألُال غريٍ ات سُلٔ للكٌ ؾَى لا َدب قلٖ املكلف نفهٌ َثبت قلٖ قًؿتٌ
لددو سددو اف ددو َ،لددٌ يددايؿ إثبددات َاكِهددٕ عددز لددو االغبدداق املعتد ٔ نددهؿاً
الُاْددشٕ ؾاللددٕ قلددٖ اجل ددز بددني أغبدداق التشلّددل -قلددٖ فددكض ؾاللتًددا قلددٖ
التشلّل الد طلو الُنّز َ -بني أغباق قؿم التشلّل فّػتِ ب

تًدا التشلّدل

خبُدُّ اف دو املهتقددل ات الًدّعْ لددو لكلدف ةغدك َختددتِ اغبداق ثبددُت
اف و َلدمَم اغكاددٌ خبُدُّ لدا َِذدب قلدٖ املكلدف نفهدٌَ ،تُدلض اى
تكُى االغباق يايؿ عزَ ،يْ :
الطاٙفٕ الجالجَٕ :يْ الكَاِات الؿالدٕ قلدٖ العفدُ َالتشلّدل فُدُّ لدا
ِهتقل ات املؤلو الدد ُالْ الدد عتقؿ بدُالِتًم ( )فتش دل قَاِدات التشلّدل
قلٌّ َا دل قَاِدات بقدا٘ اف دو َقدؿم تَشلّلدٌ قلدٖ امخدو الدد كلف فددْ
ألُال ندفهٌَ ،ي ا لعت تاى :
االَت :لعتد ٔ ِدُنو بدو ِعقدُب قلدٖ قكِدو الُدؿَق ا (الفقّدٌ) ؾَى
قكِو الًّؼ ا التًفِب فانٌ ْعّف لُاُ (حم ؿ بدو ندامل أَ ابدو ندهاى)ا
قدال انهاؾٍ ،اال ُِنو :هت قهؿ ابْ قبؿ ا ( )فؿغل قلٌّ قدل لدو
الق اقني فقال دعلت فؿاا تقز ا اِؿِها االلُال َاالقباع َبجداقات نعلدم اى
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سق د

فًّددا ثابددت َانددا قددو ـل د

انُددفها م اى فلهددا م ـلدد

لقُددكَى ،فقددال ابددُ قبددؿ ا ( :)طلددا

الّددُمص )َ (52العددايك دلّدداً لددو سقددٌ الجابددت ا

االلُال َاالقباع َالتذاقات يُ سو اف و ،فًدفٍ الكَاِدٕ َاْدشٕ الؿاللدٕ
قلٖ العفُ َالتشلّل َقؿم التكلّف بإغكاز امخو االلُال اليت تقز ا اِؿٓ
يّعتًم بُانطٕ التعالالت املُدبٕ لألقبداع َتهتقدل الدًّم لدو غرييدم َ -يدْ
لتعلقددٕ للػ ددو -فددال ِكلفددُى يددّعتًم ب دإغكاز امخهددًا  -انُددافاً هلددم َال
ِكِؿَى لهًم سقًدم َاى قل دُا اى سقًدم ا يدفٍ االلدُال َ -يدُ امخهدًا -
ثابت فًّا .
الجانّٕ :لعت ٔ ابْ غؿجيٕ اال :اال قددل َاندا ساْدك :سلدل لدْ الفدكَز،
ففم ابُ قبؿ ا ( )فقال لٌ قدل :لّو ِهدأل
ِهددأل

اى ِعدكض الطكِدو  ،امندا

غاؾل داً ًِددكًِا أَ الددكأٔ ِتمَدًددا أَ لرياث داً ُِددّبٌ أَ بجدداقٔ أَ يددّٚاً

اقطٌّ ،فقال :طيفا لًّعتها سالل :الًايؿ لهًم َالغاٙب َاملّت لهًم َامدْ
َلدا ُِلددؿ لددهًم ات ِددُم القّالددٕ فًددُ هلددم سدداللص )َ (53يددفٍ املعتد ٔ َاْددشٕ
الؿاللٕ قلٖ الّدل يدّعتًم َإقفدا٘يم قدو امخدو االلدُال املهتقلدٕ الدًّم لدو
غرييم َيْ لتعلقٕ للػ و غُباً َظل اً َسكلاناً ابل انتقاهلا ات يّعتًم.
َيفٍ الكَإِ نهؿيا لعت ات (نامل بو لككم  -ابْ غؿجيٕ)َيُ ثقٕ قلٖ
لا َدكّع بدٌ الهذايدْ(اؿٍ) َال إيدكال ا ندهؿيا ظدايك ًا ،بدل َال ا ؾاللتًدا
قلٖ التشلّل املػتِ اا ِهتقل ات الًّعْ لو الدُال غدريٍ املتعلقدٕ للػ دو،
َال ِعمّ التشلّدل لدا َِ لكدٌ االنهداى املكلدف نفهدٌ َِتعلدو بدٌ اف دو لكُنًدا
الُاالً لغهُلٕ بالغُّ أَ بالتذاقٔ أَ اهلؿِٕ أَ ذمُيدا فّذدب قلدٖ الدد كلف
َتػ ّو يفٍ األلُال َِ ،دعفٖ قو امخو ألُال غّدكٍ اليت تعلو بًا الدػ و
( )52الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.6
()53الُناٙل:ز:6ب4لو ابُاب االنفال:ع.4
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 ٖٞٚعٓؿ غري ٙثِ اْتكًت اي ٘ٝبطكٜل ػـاق ٠أ ٚبٝـا ا ٚيـكا ٤أٖ ٚؿٜـ ١أٖٛ ٚـا
ٚٚقعت يف ٜؿ ,ٙؾٗفا املاٍ يًٝعتِٗ سالٍ َعؿ ٛعٔ مخه٘ ,قـاٍ(:)طٖـفا
يًٝعتٓا سـالٍص أٖ ٟـفا ايـف ٟنـ يت عٓـ٘ ٖٚـَ ٛـا ٜكـا يف ٜـؿى أٜٓ ٚتكـٌ ا
سٛلًَ ٠هو َٔ اَٛاٍ غـريى ٖـ ٛسـالٍ عًٝـو ٚإ نـإ اـُـو َتعًكـا بٗـا
ٚؾيـت أساؾٜجٓــا عًــٚ ٢دــٛ

إغكادــ٘ ٚأؾا٥ــ٘ ا

أًٖــ٘ َٚهــتشكٛ ٚ ٘ٝعـؿت

بايهؤاٍ ايـشجٝح عٓ٘  ّٜٛايكٝاَٖ .١فا .

ٚقؿ ًٜهٌ عًٖ ٢فا اؾُا ب ٕ ٖا ني ايكٚاٜتني إ ؾيتا عً ٢ؼً ٌٝايًٝعٞ
َٔ مخو ايـُاٍ ايـُٓتكٌ اي َٔ ٘ٝغري ٙؾًٝو ؾُٗٝا ؾاليـ ١عًـ ٢عـؿّ ايتشًٝـٌ
َٔ ايـػُو ايٛادب عً ٢املهًـ ْؿه٘ ٚيف اَٛايـ٘ٚ ,يـفا ال ُٜـًض ايــػربإ
ياٖؿ ٟمجا بني قٚاٜات ايتشًٚ ٌٝعؿَ٘ إال ب سؿ طكٜكني :
اال :ٍٚإ ٜهتظٗك َٔ اـرب ٜٔاغتُاّ ؼً ٌٝاـُو يًٝعتِٗ ٚا ُاقٙ
باملاٍ املٓتكٌ اي َٔ ِٗٝغريِٖ غاَ. ١
ايجاْ :ٞإٕ ٜتشكل هلُا َؿٜٗ ّ ٛـؿٍ عًـ ٢عـؿّ ايتشًٝـٌ َـٔ مخـو اَـٛاٍ
ايـُهًـ ايجابت عًْ ٢ؿو اَٛاي٘ .

ٚباغتُاق :البؿ َٔ انتظٗاق ٚعكؿ اجيا

ايتشًٚ ٌٝعكـؿ نـًب ايتشًٝـٌ

ٚانتهًاؾُٗا َٔ ايكٚاٜتني يتًُشا ياٖؿ ٟمجا بني طا٥ؿيت اغبـاق ايتشًٝـٌ
ٚعؿَ٘ٚ ,سٝح ال ؾالي ١ؾُٗٝا عً ٢االغتُـاّ ٚاال ُـاق ٚال عًـ ٢املؿٗـّٛ
مل ُٜض ايـذُا ايـُفنٛق بٓش ٛقطع ٞأ ٚطُ ٔ٦ايٓؿو ب٘ .
ْعِ ُ ُٜهـٔ ُـشٝض ٖـفا اؾُـا بـني ايطـا٥ؿتني املتعاقْـتني بعـؿ ايبٓـا٤
عًَ ٢ش ١نرب ٣اْكال

ايٓهب ١بًشـا إ ايكٚاٜـات ايـيت ًـمّ بـ ؾا ٤اـُـو

ٓ ٚؿــ ٞسًــ٘ أٓ ٚهــك انــتشالي٘ تػُــِ بــايكٚاٜتني املعتــرب ني ايظــاٖك ني يف
ؼً ٌٝمخو املاٍ ايـُٓتكٌ ا
ب َٛاي٘ قبٌ اْتكاهلا ا

ايًٝع َٔ ٞايػري َٜٚػكز(مخو املهًـ املتعًل

يٝعٜٚ )ٞبك ٢ؼت إطالقات عـؿّ ايتشًٝـٌ َٚطًكـات

(.................................................... )540ؾك٘ اـُو ٚاالْؿاٍ

ٚدٛ

ايتػُٝو ٚيم ّٚأؾا ,٘٥ؾتُري قٚاٜات عؿّ ايتشً ٌٝاغِ َطًكا َـٔ

قٚاٜات ايتشًُ ٚ ٌٝػُُٗا بـػُو االَٛاٍ ايـُٓتكً ١ا

ايًـٝعَ ٞـٔ ايػـري,

ٜٓٚتر إ قٚاٜات عؿّ ايتشًَُ ٌٝػتُ ١غُـو االَـٛاٍ قبـٌ اْتكايـ٘ ا

ايػـري

ايًٝعٓ ٚ ,ٞتؿ ٞاملعاقْ ١س٦ٓٝفُ َٔ ايبني .

إال إٔ ٖفا ايتُشٝض يًذُا املبشٛخ ٜتٛقــ عًـ ٢االـعـإ بُـش ١نـرب٣
اْكال

ايٓهـب ١بـني املتعاقْـاتٖٚ ,ـَٛ ٞاؾكـ٘ يــُباْ ٞبعـ

أعـالّ االَـٍٛ

(قؿِٖ) َِٓٗ انتاـْا ايـُشكل يف عح ( عاقض االؾي ١ايًكعٚ )١ٝيف طبٝكا ٗا
يف عٛخ ايؿك٘ ,يهٍٓا قؿ قؾٓٓا االـعـإ ايــُطًل بٗـف ٙايهـرب ٣االَـٛيٚ ١ٝمل
ْكبًٗا عً ٢عَُٗٛا ٚنًٝتٗـا يف عٛثٓـا االَـٛيٚ ١ٝـنكْـا نـ ١إ االعتُـاؾ عًـ٢
ايظٗٛقات ايًؿظ ١ٝيًُٓ ّٛايًكعَ ١ٝؿع ١َٛبـايككا ٔ٥ايــُشتؿ ١ايؿاغًٝـ ١أٚ
اـاقد ١ٝاملك بط ١بايِٓ أ ٚبايُٓ ّٛاملتعاقَْٚ - ١ا ؤؾْ َٔ ٜ٘تٝذ ١اٖك٠
َٔ ََذُٛع ايُٓ :ّٛؾكؿ ؤؾ ٟا

اْكـال

ايٓهـبٚ ١قـؿ ال ـؤؾٚ ,ٟايــُِٗ

انتٓطام ايُٓ ّٛايًكع ١ٝاملتعاقَُْٚ ١شاٚي ١ؿُٗٗا سهب املتؿاِٖ ايعـكيف
ايـــُشاٚقٚ ,ٟيف ْــُُٜ :٘٥ٛهٓٓــا ُــشٝض اؾُــا املمبــٛق بطكٜــل ثايــح غــري
ايهرب ٣املفنٛقٚ ٠غري ياٖؿ اؾُا ,ؾٓك: ٍٛ
اْ٘ بعؿ املالسظٚ ١ايت َـٌ  ٚـؿقٝل ايٓظـك يف ايُٓـٚ ّٛغريٖـا بـؿ ٚقـكأ٥
َتعؿؾ ٠ؿٍ عً ٢عؿّ إقاؾ ٠ايتشًٝـٌ املطًـل دـؿا ٚعـؿّ قُـؿٚ ٙاقعـا ,ؾًــــٛ
نًُٓا ٓ -مالٚ -دٛؾ قٚا ١ٜأ ٚانجك ؿٝؿ ؼً ٌٝاـُو عً ٢االطـالم يًـٝعتِٗ
يف عُ ّٛاالعُاق ٚاالَُاق ٚيتُاّ ايعبـاؾ مل ٜهـعٓا ايتُـؿٜل يـ٘ ٚاالغـف بـ٘
يـٗف ٙايككا:ٖٞٚ ,ٔ٥

االَٓ : ٚاؾــا ٠ايتشًٝــٌ املطًــل ٚ -متــاّ اغبــاق ٙأ ٚانجكٖــا َــاؾق ٠عــٔ
ايُاؾقني(ُ ٚ - )اؾَٗا َـا االغبـاق ايعؿٜـؿ ٠ايؿايـ ١عًـُ ٢ـؿ ٟاالُ٥ـ١
ايالسكني هلُا( )يبٝإ االٚاَك ايتًكٜع ١ٝب ؾا ٤اـُو َٔ االَـٛاٍ املتعًـل
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بٗا اـُو ٚيكبٓ٘ َـُٔ ُٜػكد٘ ٜٚؤؾ-ٜ٘ن ٚيٝا ٤يكعٝني عً ٢اـُـو -أعـِ
َٔ قبِٓٗ ي٘ َبايـكَٚ ٠ـٔ ٛنٝـٌ دبـاٜ ٠تُـؿ ٕٚيكـب
ايـُؤَٓني ا

االمخـاى ٚاقيـاؾ

ٚدٛب٘  ٚبًٝػِٗ اٚاَك أُ٥تِٗ ب ؾاٚ ٘٥ؾؾع٘ الُ٥تِٗ ٚٚنال. ِٗ٥

ايجآَْ :ٞاؾا ٠ايتشً ٌٝاملطًل  -يـ ٛنـًُٓا ؾاليـ ١اغبـاق ٙعًٝـ٘ َطًكـَ - ١ـا
سهًُ ١كٜا اـُـو ايـيت ٖـ ٞقؾـا سادـ ١اهلـاضٝني ٚقٓـا ٤يـٛالّ َٗٚـاّ
َٚهــؤٚيٝات االَاَــٚ ١ايمعاَــ ١ايؿٜٝٓــٚ ١يهــ ٞال هــ ٕٛاالَــٛاٍ يف َُذتُــا
االنالّ َٓشُك ٠يف أٜؿ ٟاالغٓٝاَ ٤تؿاٚي ١ب ِٗٓٝغاَ. ١
ايجايجــ :١إ ايتشًٝــٌ ايـــُطًل -يــ ٛنــًُٓاٚ ٙانــتظٗكْاَ ٙــٔ أغبــاق ٙعًــ٢
االطالم ٚيٓ ٛمالٜ -هتًمّ عطٝـٌ ًـكٜا اـُـو ٚيػٜٛـ ١دعًـ٘ عًـ ٢أقبـاع
املهانبَ ,ا اْ٘ ًكٜا عظ ِٝايً ٕ نبري ايٓؿـا َُٓـ ّٛيف ايكـكوٕ ٚايهـٓ,١
ٚاْـُا َٜشٌُ عطٚ ً٘ٝيػٜٛت٘ بًشا إٔ ؼًَُ ً٘ٝػتِ بايًٝعٚ ١عًـ ٢االطـالم
ؾ ٕٚغريِٖ ,ؾإ غريِٖ اَا إ ال ٜعتكـؿ ٚدٛبـ٘ آٜ ٚهـكٚ ٙنالُٖـا ال ٜطبكـ٘,
ؾًٝمّ -س٦ٓٝفَُ َٔ -شً :ً٘ٝعطٚ ً٘ٝيػ ١ٜٛدعً٘ َ ٖٛٚعب ايتُؿٜل .
ايكابع :١عؿّ قن ٕٛايؿكٗاٜٚ - ٤تبعِٗ ايـُتًكع -١ط ١ًٝقك ٕٚايػٝبٚ ١عؿّ
أغــفِٖ بــُؿاؾ ايكٚاٜــات  -ايتشًٝــٌ املطًــل -ؾًــ ٛنــإ ؼًٝــٌ اـُــو َطًكــا
يًٝعتِٗ َاؾقا عِٓٗ َٚكاؾا دؿٜؿا هلِ  -نـٛا ٤ؾُٗٓـا ايتشًٝـٌ ايــُايه ٞأٚ
بايٛال - ١ٜاليتٗك اَكٚ ٙـاع غربٚ ٙناؾ ايعٌُ ب٘ ٚانـتكك النـُٝا ٖٚـ ٛاقـك
ا

ايٓؿو ايبًك ١ٜاالَاق ٠بايه ٤ٛايـشك ١ُٜعً ٢أَٛاهلا دؿا .
ٚباغتُاقٜ :تشٌُ َٔ ٖف ٙايٓهات عؿّ اَهـإ ايتهـً ِٝبـإقاؾ ٠ايتشًٝـٌ

ايــُطًل يــكعا أ ٚقُــؿٚ ٙاقعــا ٚؾُٝــا االعُــاق ٚاالَُــاقْ ,عــِ قــؿ َــؿق
َشًََ ٌٝػُ ّٛبـمَٔ َعـني عـٔ االَـاّ اؾـٛاؾ( )يــًُُش ١ؾٜٝٓـ ١قوٖـا
ايٛي ٞايًكع )(ٞيف وغـك عـاّ َـٔ عُـك ٙايًـكٜـ سهـبُا سهـا ٙيٓـا اــرب
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ايُشٝض) (1البٔ َٗمٜاق عٓ٘( ,)يهٔ ال ٜهعٓا ايتُؿٜل بايتشًٝـٌ ايعُـَٞٛ
ايًاٌَ يهٌ االعُاق ٚاالَُاق ٚمجٝا ايعباؾٚ ,اْـُا ايـفْ ٟـفعٔ بـ٘  -بعـؿ
عؿّ ٚدؿإ غرب َشٝض ايهٓؿ ٚاْض ايؿالي ١عً ٢ايتشً ٌٝاملطًـل ايٛنـٝا -
ُُْٚؿٍم بـشُْٛ ٍٛعني دمٝ٥ني َٔ ايتشً: ٌٝ

االَ :ٍٚا ؤؾ ٜ٘ايـُعترب إ )(2املتكؿَتإ َٔ ؼً ٌٝمخو االَٛاٍ ايـُٓتكً١
عٔ ايػري ا

يٝع ,ٞؾ ٕٚمخـو االَـٛاٍ ايــُتعًل بٗـا اـُـو عٓـؿ املهًــ

ْؿه٘ قبٌ االْتكاٍ عٔ سٛلًَ ٠ه٘ ؾاْ٘ جيب اؾاؤٚ ٙال عؿ ٛعٓ٘ ٚال ؼً. ٌٝ
ايجاَْ :ٞا ؤؾ ٜ٘ايكٚاٜات املتكؿَ ١املتُٓٓ ١يتشًَ ٌٝايـ٘ ؾغايـ ١يف طٝٝـب
ٚالؾ ٠ايًٝعٚ ٞطٗاقْ ٠طؿت٘ املٓعكؿ َٔ ٠اب ٜ٘ٛؾإ قٚاٜات ايتشً ٌٝنًٗا ؽتِ
بايتعً ٚ ٌٝتٓٝل ؾا٥ك ٗا بـ٘ بًشـا إ ايعًـٓ ١ـٝل ؾا٥ـك ٠ايتشًٝـٌ ؾـإ املـاٍ
املتعًل ب٘ اـُو ٚايف ٟمل ٜٓتكٌ عٔ سٛلًَ ٠و املهًــ اـا َـكؾ٘ يف َ نـٌ
أًَ ٚـك

أَ ٚـٓهض ٚأؾ ٣بعٓــ٘ ا

اْعكـاؾ ْطؿــ ١ايًـٝع ٞؾػُهـ٘ َعؿـ ٛعٓــ٘

حمًٌ يُاسب٘ ن ٞطٝب ٚالؾ ٠ابٓ٘ أ ٚابٓتـ٘ ايًـٝع ١ٝستـ ٢اـا مل ٜهـٔ االبـٛإ
يٝعٝني َعرتؾني بٛال ١ٜاَري املؤَٓني ٚابٓا ٘٥ايطاٖك ٜٔؾاْـ٘ ٜتشًـٌ هلُـا يتطٝـب
ٚالؾ ٠ـقٜتُٗا ايف ٜٔنُٝبشَٛ ٕٛايني هلِٚ ,ـيو مبكتٓ ٢عُـ ّٛأ ٚاطـالم
االغباق املعًًَ ٖٛٚ ,١عَٓ ٢هـتؿاؾ َـٔ ايتعًٝـٌ ٖٚـ ٛؿٓـٌ ً ٚطــ ًـكٜعٞ
َاؾق َٔ اٚيٝا ٤اهلل ٚنؿكا ٘٥ا

غًك٘ ٚايـشُؿ هلل .

ٖٓٚــا َباســح َك بط ـ ١أَ ٚرت بــ ١عًــ ٢ايتشًٝــٌ باي ــُعٓ ٢اي ــُؿَٗ ّٛــٔ
االغباق ْعكْ٘ ُْٔ ْكاط:
ايٓكط ١اال : ٚإ ٖف ٙاالغباق يـُا مل ٜهٔ ؾٗٝا َـا ٜٛثـل بهْٛـ٘ يـاٖؿ مجـا بـني
االغباق ايـُتعاقْٚ ١مل ًْتمّ بهرب ٣إْــكال
( )1ايٛنا :ٌ٥ز6

 َٔ 8ابٛا

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 :6ابٛا

ايٓهـب ١نًٝـٚ ١اْتٗٓٝـا ا

َا جيب ؾ ٘ٝاـُو :ع5
االْؿاٍ :ع +6ع. 4

ْتٝذـَ ١هـتكا٠
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َٔ االغباق ايــُتُٓٓ ١يًتشًٝـٌَٗٓٚ-ـا َعتـربإ َتكـؿَإَ -ـا قـكاَ ٔ٥تعـؿؾ٠
ًك ٞايٓ ٚ ٤ٛهًـ ايـُكاؾ اؾؿ ٟايظاٖك َٔ ََذُٛعٗاٚ ,بعؿٖا ْك: ٍٛ
اْ٘ قؿ ؼكل ؾُٝا َٓ ٢عًـل اـُـو بعـني املـاٍ املتعًـل بـ٘ اـُـو ,نُـا
ؼكل ؼً ٌٝايًٝع َٔ ١مخو املاٍ ايـُٓتكٌ اي ,ِٗٝيهـٔ ال ؾيٝـٌ عًـ ٢نـكٛط
اـُو عٔ عٗؿ ٠املهًــ بإغكادـ٘ ايٓاقـٌ يـ٘ ا
االؾي ١بكا ٤اـُو ٚاْتكاي٘ ا

ايعٛض أ ٚا

ايًـٝع ٞاملـٛاي ,ٞبـٌ ـاٖك

ايفَْٝٛ ٚ ,١ش٘ :

بؿٚا :البؿ َٔ ايتُٝٝم بني َؿاؾ َُـطًشني قـاْْٝٛني يـكعٝني ٜٓؿـا بٝاُْٗـا
ٖٓاُٖ :ا ٚعا٤إ يًتًكٜا ٚايتكٓني ُٖٚا( :ايعٗؿ(ٚ)٠ايفَ,)١ؾاُْٗا ًٜرتنإ يف
نُْٗٛا ٚعا ً ٤اعتباقٜا قاْْٝٛاٜٚ ,تُٝمإ يف إ ايعٗؿٚ ٠عا ٤اعتباق ٟأٚنا ؾا٥ك٠
َــٔ ٚعــا ٤ايفَــ :١ؾاْــ٘ ٜٛدــؿ عٓــؿ ايعكــالٚ ٤ع ـا ٤اعتبــاق ٟقــاْٖ ْٞٛــٚ ٛعــا٤
(ايفَ ٖٛٚ)١نـا٥ؿ َعـكٚف عٓـؿِٖ َتـؿا ٍٚيـؿ ِٜٗمبـا ٖـِ عكـالٜ ٤عًٝـ ٕٛيف
َُذتُا ٓ ٚتظِ ب ِٗٓٝعكـٛؾ  ٚعـاَالت ٚقـاْٜ ٕٛـٓظِ ادتُـاعِٗ  ٚعـاَال ِٗ,
 َٔٚادما ٤قاْ ِْٗٛأ َٔ ٚأقناْ٘(ٚعا ٤ايفَ)١ايفٜ ٟجبت ؾ ٘ٝايؿٚ ٕٜٛاؿكـٛم
ايهً ١ٝغري املتع ١ٓٝغاقدا ٚغري املتًػُٚ ١دٛؾا.
ٚعٓــؿِٖ ٚعــا ٤اعتبــاق ٟثــإء ٖــٚ ٛعا(٤ايعٗــؿٖ )٠ــ ٛاٚنــا ؾا٥ــكَ ٠ــٔ
نــابكٖ٘ٚ ,ــٚ ٛعــا ٤قــاْٚ ْٞٛنــٝا ــكؾ عًٝــ٘ االيتماَــات ايكاْْٝٛــٚ ١ايتهًٝؿــات
ايهُاٚ ١ٜٚاالقْ ٚ -١ٝجبت ؾ ٘ٝاالَٛاٍ ٚايـشكٛم عَُٛا :أعـِ َـٔ اـاقدٝـ١
املتًػُ َٔٚ ١ايفَ ١ٝايهًٚ ,١ٝاعِ َٔ األعٝإ ٚايـُٓاؾا ٚايـشكٛم .
ٚقؿ ؾيت االؾي - ١ؾُٝا َٓ - ٢عً ٢إٔ ايـػُو ٜتعًل بعٗـؿ ٠املهًــ
باـُو يف أعٝإ االَٛاٍ املتعًل بٗا اـُو نايـُعؿٕ ٚايهٓم ٚؾٛا٥ؿ ايتذاق٠
ٚايُٓاعٖٛ ٚ ١ا ,ؾٗ ٛثابـت يف عٗـؿ ٠املهًــ ٚيـٝو يف ـَتـ٘ عًـَ ٢ـا ْعتكـؿ
سهبُا كؿّ ؿُ ٌٝؾي.ً٘ٝ
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ثِ اْ٘ قؿ ؾيت االؾي-١ؾُٝا َٓ-٢عًـ ٢إ مخـو االَـٛاٍ املتعًـل بٗـا اـا
اْتكٌ ا

ايًٝع ٞاملٛاي ٞحمًٌ عً ِٗٝيهٓـ٘ ؼًٝـٌ َـٔ ٚيـ ٞاالَـك يـكعا()

يػكض طٝٝب ايٛالؾٓ ٚ ٠مٜٗٗا عٔ اْعكاؾ ايٓطؿ ١سكاَا غبٝجاٚ ,ال ؾيٝـٌ عًـ٢
اْتؿ ـا ٤ســل اـُــو ٚنــكٛط٘ عــٔ عٗــؿ ٠املهًـــ بــاـُو املُتٓ ـا عــٔ اؾا٥ــ٘
ٚايٓاقٌ ي٘ ا

غري ٙبايتعاٌَ ٚايبٝا ٚايًكاٚ ٤ايمٚاز ٚاالٖؿاَْٚ ٤ش. ٙٛ

ٚس٦ٓٝفُ يـ ُا ؼكل ايتشً ٌٝعٓؿ اْتكـاٍ املـاٍ ايـف ٟؾٝـ٘ اـُـو ٚمل ٜتشكـل
نكٛط اـُو ؾكؿ ؼكل اللّ عاؾ ٟيـفيو ٖـٚ ٛاْـض دـؿا ال ميهـٔ اْهـاق:ٙ
 ٖٛٚبكا ٤مخو االَٛاٍ املٓتكً ١عً ٢عٗؿ ٠املهًـ املٓتكٌ اي ٘ٝاملاٍٚ :س٦ٓٝف قؿ
ٜه ٕٛاالْتكاٍ مبعاٜٛ ١ْٚدؿ ؾٗٝا عٛض عٔ املاٍ املتعًل ب٘ اـُـو ٚاملٓتكـٌ
ا

ايًٝع ٞايف ٟسًٌ ي٘ اـُوٚ ,قؿ ٜه ٕٛاالْتكاٍ ََذاْٝا يٝو َع٘ عـٛض

عٔ املاٍ املتعًل ب٘ اـُو ٚاملٓتكٌ عٓ٘ ,ؾٗفَٛ ٙق إ :
ٚيف ايُٛق ٠اال - ٚاالْــتكاٍ بعـٛضٜٓ -تكـٌ ايــػُو ايجابــت يف عٗؿ ـ٘
-ال يف ـَت٘  َٔ -عني املاٍ املٓتكٌ ٜٚتش ٍٛا

عٚ ْ٘ٛبؿي٘ املٓتكٌ ا

املهًـ

ايعاَ ٞبرتى ؽُٝو اَٛاي٘ ٚاملتُكف مبـاٍ َـٔ ؾ ٕٚؽُـٝو ,ؾـاـا بـاع ؾاقٙ
املتعًــل بٗــا اـُــو ٚباعٗــا يًــٝع ٞاْتكــٌ مخــو ايــؿاق ا

ايبــؿٍ ٚايعــٛض

ايـُؿؾٛع ثَُٓا يؿاق. ٙ

ٚيف ايُــٛق ٠ايجاْٝــ -١االْتكــاٍ ََذاْــا ٜٓ -تكــٌ ايـــػُو ايجابــت يف عٗــؿ٠
ايٓاقٌ -اليف ـَتـ٘ ٜٚ -تشـ ٍٛا

ـَـ ١ايٓاقـٌ املتُـكف مبايـ٘ َـٔ غـري ؽُـٝو

سٝح ٜهَ ٕٛتًؿا ـُو ايعني املايٝـ ١بٓكًـٗا ََذاْـا َـٔ ؾ ٕٚعـٛضٚ ,املتًــ
ْأَ يف ـَت٘ ملا ا ًـ َٔ َاٍ غريٖٚ ,ٙفا ٚاْـض َهـتكَ ٢ـٔ اللّ ايتشًٝـٌ
ايـُُٓٚ ّٛعؿّ نكٛط ايـػُو بٗفا ايتشً. ٌٝ

ٚقؿ ٜكاٍ َكتٓ ٢ؼً ٌٝايًٝع ١يـُا ٜٓتكٌ اي َٔ ِٗٝغريِٖ َطًكا ستـ٢
ايٓكٌ ايـُذاْ ٞإ ٜهـ ٕٛإَٓـا ً٤يًٓكـٌ َهـتًمَا الْتكـاٍ مخـو ايــُٓك ٍٛا

أغباق ؼً ٌٝاـُو يـُٛاي)545(.......................................... ِٗٝ

ـَتٖ٘ٚ ,فا َؤنؿ يالْتكاٍ ا

ايفَٜٚ ١عِ مخـو املـاٍ ايـفُٜ ٟـكؾ٘ املهًــ

ايعاَ ٞاملُتٓا عٔ اؾآٜٚ ٘٥ؿك٘ عًْ ٢ؿه٘ أٜ ٚؿٍغك ٙيف سٛل ٘ َٔ ؾ ٕٚاْتكاٍ
عٓــ٘ ثــِ بتُــكف ؾٝــ٘ بًــكاَ ٤طعــِ أَ ٚــٓهض ُٜٚــري َبــؿأ اْعكــاؾ ْطؿــ ١ايٛيٝــؿ
ايًٝع ٞؾٗ ٛسالٍ حمًٌ بعُ ّٛؾي ,ً٘ٝنُا اْ٘ ٜعِ نٌ اْتكاٍ يًُـاٍ املتعًـل بـ٘
اـُوََ -ذاْا بٓشٖ ٛؿ ١ٜأ ٚبفٍ طعاّ أ ٚنها ٤أ ٛ ٚـيوٜٚ -عـٍِ َـا يـٝو
بتًُٝو ْظري اباسـ ١ايتُـكف ؾُٝـا مل مُـو َـٔ ؾًَُٝ ٕٚهـ٘ َٚـٔ غـري ادـك
ٚعٛض عٔ االْتؿاع ن ٕ ٜبٝض ثٛب٘ أ ٚؾاق ٙيُالَ ٠ؤَٔ ؾُٗٝـا ؾتُـض ايُـال٠
يًُؤَٔ املٛايٜٓٚ ٞتكٌ مخو املـاٍ ا
عٓؿ ًـ ايجٛ

ـَـ ١املهًــ ايعاَـ ٞبـرتى ايتػُـٝو

َجال ,ؾايتُكف ؾَ ٘ٝـٔ املـؤَٔ ايًـٝع ٞسـالٍ ٚايٓؿـا َُشًـٌ

ٜٚه ٕٛاالثِ ٚاؿها

عً ٢ايعاَ ٞايـُُتٓا عٔ اؾا ٤اـُو .

ٚباغتُاق :عٓؿ ايبفٍ ايـُذاْ َٔ ٞغري َـكابـٌ ٜـٓـتـكٌ ايـػـُـو إ

ـَــ١

ايـُعط ٞايـُُتٓا عٔ اؾا ٤مخو اَٛايٖ٘ٚ ,هفا عٓؿ ايبفٍ ايـُعا ْٞٚؾاْ٘ ال
ٜهــكا اـُــو ٜٚبكــ ٢يف عٗؿ ــ٘ َٓــتكال ا

ايعــٛض املٓتكــٌ ا

ســٛلًَ ٠ــو

املُتٓا عٔ ايتػُٝو ٜٚه ٕٛايٛل ٚاالثِ عًٝـ٘ ٜٚهـ ٕٛايــُٗٓ ٚايٓؿـا يًُـؤَٔ
املٛاي َٔ ٞؾ ٕٚؾكم بني نًَ ْ٘ٛتؿتا اٍ كُريٚ ٙاَتٓاع٘ عٔ اؾا ٤سل اـُـو
ٚسكَُ ١كؾ٘ قبٌ اؾاٚ ٘٥بني عؿّ نًَ ْ٘ٛتؿتا.

ٚايـُتشٌُ إ َشً ٌٝاال ١ُ٥يٝعتِٗ ٚاباستِٗ مخو املـاٍ املٓتكـٌ ايـِٗٝ
َٔ غريِٖ ٜعِ اعٝإ االَٛاٍ ٚاملٓـاؾا ٚايؿٛا٥ـؿ ٚاالْتؿاعـات َــُا ٖـَ ٛتعًـل
اـُو قبٌ اْتكاي٘ ٚٚقٛع٘ بٝؿ ايًٝع ٞؾال ًٜمَ٘ ؾؾا مخو املاٍ أ ٚاملٓـاؾا أٚ
االْتؿاعـــات َـــٔ غـــري ؾـــكم بـــني االْتكـــاٍ ا ـــاْ ٞا

ايًـــٝعٚ ١بـــني االْتكـــاٍ

ايـُعا ْٞٚاي. ِٗٝ

ايٓكط ١ايجاْ :١ٝإ ايتعً ٌٝبطٝب ايٛالؾٖٚ - ٠ـَ ٛتهـكق يف اسـاؾٜجِٗ()
ايـُشًً ١يًػُوٚ -ؼًٝـٌ َـا ٜكـا يف أٜـؿ ٟيـٝعتِٗ ٜكتٓـ ٞعهـب اطالقـ٘:
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عُ ّٛايتشً ٌٝيًهاؾك ٚاملػايـ ٚايـُؤايـ ٚإ املاٍ املتعًل ب٘ اـُو املٓتكـٌ
ا

ايًٝعٚ ٞايٛاقا يف ٜؿ ٖٛ ٙسالٍ عًٚ ٘ٝن ْ٘ َاي٘ املػُو نٛا ٤اْتكـٌ ايٝـ٘

َٔ ايهاؾك املٓهك يًؿ ٜٔاالنالَٚ ٞاسهاَ٘ أ َٔ ٚاملػايـ ايالَعتكؿ بٛدـٛ
اـُو يف االقباع ٚايؿٛا٥ؿ أ َٔ ٚايـُؤايـ املعتكـؿ بٛدـٛ

مخـو االقبـاع

ٚايؿٛا٥ؿ ٚيهٓ٘ عاّء غـري َـؤؾٍ يًٛادـبٖ ,ـفا َـا ٜكتٓـ ٘ٝاطـالم ايُٓـّٛ
ايـُعترب ٠ايـُتكؿَ. ١

يهٔ ٜبؿ َٔ ٚمجا :اغتُاّ ايتشً ٌٝمباٍء َٓتكٌ ا

ايًٝع َٔ ٞايهـاؾك

أ ٚاملػايـ ؾ ٕٚايـُؤايـ ايعاَـ ٞاملُتٓـا عـٔ اؾا ٤سـل اـُـو يــًٗ٘ٚ ,مل
ٜتبني يٓا يـاٖؿ ٚاْـض أ  ٚؾيٝـٌ ال٥ـض َـٔ نًُـا ِٗ ميهـٔ ايٛثـٛم بـ٘ ُُـا
يكعٝا أَ ٚكٝؿا َعتربا يًِٓ املعترب نٓؿا ايٛاْض ؾالي ١عً ٢ؼً ٌٝاملٓتكٌ عً٢
اإلطالم ايًاٌَ يًُؤايـ .

ٚؾِٗ مجا قً َٔ ٌٝايؿكٗا ٤عُ ّٛاؿهِ ٚض ٍٛايتشً ٌٝملا ٜٓتكٌ ا
ايًٝع َٔ ٞايًٝع ٞاملـٛاي ٞاملُتٓـا عـٔ اغـكاز اـُـو ٚاؾا٥ـ٘ ا

َهـتشك,٘ٝ

 ٖٛٚايُشٝض ألْ٘ َٛاؾل يظاٖك املعترب ني املتكؿَتني املطًكتني يف ؾاليتُٗا عًـ٢
ؼًَ ٌٝا ٜكا يف اٜؿ ٟيٝعتِٗ َـٔ االَـٛاٍ ٚاقبـاع ايتذـاقات ايـيت عًـل بٗـا
اـُـــو قبـــٌ اْتكاهلـــا ا

ايًـــٝعٚٚ ٞقٛعٗـــا يف ٜـــؿٚ ٙؾيـــت االغـــك ٣عًـــ٢

ؼً(ٌٝغــاؾّ ًٜــرتٜٗا أ ٚاَــكأٜ ٠تمٚدٗــا أَ ٚرياثــا ُٜـــٝب٘ أ ٚػــاق ٠أ ٚيـــ٦ٝا
اعطٝــ٘)َ ٖٛٚتعًــل اـُــو قبــٌ إٔ ُٜعطــا ٙأٜٓ ٚتكــٌ ايٝــ٘ ٜٚكــا يف ٜــؿ املــٛايٞ
ايًٝعَ ,ٞا اْ٘ مل تكٝؿ اسؿاُٖا باْتكاٍ االَٛاٍ َـٔ غـري ايًـٝعٚ ١مل ٜٛدـؿ
ؾُٗٝا ياٖؿ عً ٢اْٗا ُٓكف ا

ايهاؾك ٚاملػايـ ايـُٓتكٌ عٓـ٘ املـاٍ املتعًـل

ب٘ اـُو ,ست ٢ال عٍِ املاٍ ايـُٓتكٌ عٔ ايًٝع ٞايــُُتٓا عـٔ ايتػُـٝو ا
ايًٝع ,ٞبٌ إ اـاؾّ اييت ًٜرتٜٗا أ ٚايتذاق ٠أ ٚاملاٍ املعط ٢ـاٖك االطـالم
ايًاٌَ إلعطا ٤ايًٝع ٞاٜاٚ ٙيـكا ٤ايــػاؾّ َٓـ٘ ,بـٌ إ املـرياخ ايـفُٜ ٟـٝب٘
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ٚيف ايػايب ُٜٝب٘ َٔ قكٜب٘ ٖٚـ ٛيـٝعَ ٞجًـ٘ ٖ -ـف ٙاؾًُـَ ١ـك  ١يف اْتكـاٍ
ايـُرياخ َٔ ايًٝع. ٞ

ٚباغتُاق :ايـشؿٜجإ َعتربإ نٓؿا ٚاْشإ ؾالي ١عً ٢االطالم َٔ ؾٕٚ
يــاٖؿ عًــ ٢ايتكٝٝــؿ أ ٚاالُْــكاف ا

غُــ ّٛاملــاٍ املٓتكــٌ عــٔ ايهــاؾك أٚ

املػــايـ ؾ ٕٚاي ــُؤايـٜٚ ,ؤنــؿ ايعُــ :ّٛإ ايٛاقــا غاقدــا-يف نــٌ عُــك
َُٚــك ستــ ٢عُــك ايــكاٚ ٟٚاالَــاّ ايُــاؾم املهــؤَُٚ ٍٚــكُٖاٚ-املتشكــل
نجريا :اْتكاٍ املاٍ ايف ٟؾ ٘ٝاـُو َٔ املػايـ ٚايـُؤايـ َٚـٔ ايهـاؾك َٚـٔ
ايظامل ايػاَب املاْا ؿل اـُو عٔ اًٖ٘ٚ ,ال ٜتٛقا اغتُاّ اؿؿٜجني أٚ
اُْــكاؾُٗا ا

ايػايــب -ب ـمعِ غًبــ ١ايتعاَــٌ َــا ايهؿــاق ٚاملػــايؿني ٚاْتكــاٍ

األَٛاٍ ايـُتعًل بٗا ايـػُو َُٓٗا ؾ ٕٚايـُٛاي ٞايـُؤايـ .
ٖ َٔٚفا ايبٝإ ٜتبني عؿّ دؿ ٣ٚإٔ ٜكاٍ :إٕ ايكؿق املتٝكٔ َٔ ايـُعترب ني
ٖ ٞأْٛاع االَٛاٍ ٚايـُٓاؾا ٚاألقباع ايـُٓتكً ١عٔ ايهاؾك ايـُٓهك أ ٚايـُػايـ
ايالَعتكؿ بٛدٛ

َػُٝو االقباع ٚايؿٛا٥ؿ ,ؾٝػـكز عٓـ٘ :االَـٛاٍ ايــُٓتكً١

َـُٔ ٜعتكؿ ٚدٛ

اـُو ٜٚعُ ٞقب٘ ٚال ُٜػكد٘ .

ٚـيو الٕ ٚدٛؾ ايكؿق املتٝكٔ-ي ٛنًُٓا-ٙال ًُٜض َكٝؿا يإلطالم ايظاٖك
َٔ املعتـرب ني ايـؿايتني عًـ ٢ايتشًٝـٌ َـٔ سكٗـِ ايجابـت يف االَـٛاٍ ٚاالقبـاع
املٓتكً َٔ ١ايػري ا

ايًٝع ٞاملٛاي ,ٞنُا ال ُٜـًض االُْـكاف املمعـَ ّٛكٝـؿا,

عً ٢إ االُْكاف ا

َا ٜٓتكٌ ا

ايًٝع َٔ ٞايهاؾك ٚاملػايـ ٚنْٛـ٘ ايكـؿق

املتٝكٔ َٔ اـرب ٜٔاَكإ ال ٜهعٓا ُؿٜكُٗا َـا عـاقف االْتكـاٍ غاقدـا َـٔ
ايهــاؾك ٚاي ــُػايـ ٚاي ــُؤايـ َٚــٔ ايظــامل ايػاَــب يـــُٛاقؾ بٝــت املــاٍ,
ٚايكاٜٚإ ٜه الٕ أٜ ٚكٜٚإ ساي ١يا٥ع ١يف ايـُذتُا ايـُهًِ يف ًهِ االعُاق
ٚاالَُاق .

قؿ ُٜـكاٍ :إ ـاٖك األغـباق أَ ٚـٓـُـكؾـٗا ايـًكاَ ٤ـُٔ ال ٜـعتـكـؿ ٚدٛ
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اـُو نايهاؾك ٚاملػـايـ ,أ ٚأْـ٘ ال اطـالم ؾٗٝـا الٕ َْٛـٛع ايتشًٝـٌ ؾٗٝـا
االَــٛاٍ ايــيت كــا يف اٜــؿ ٟايً ـٝعٚ ١ايــيت ٓتكــٌ ايــَ ِٗٝــٔ غريٖــِ ٚالنــُٝا
بـُالسظ ١ايػًبٚ ١ن ٕٛبٓا ٤ايًٝع ١عً ٢اغكاز اـُو يف ًو االعُاق). (1
يهٓ٘ َكاٍ َكؾـٛض ,ؾـإ األعُـاق املاْـ ١ٝناألعُـاق ايالسكـ ١يف ٚدـٛؾ
ايـُؤَٔ ايـًُتمّ ايفٜ ٟـؤؾ ٟايــػُو ــككٍبا ا

اهلل عـا ٖٚ -ـِ قًًٝـ ٕٛيف

َُــاّ ايعُــٛقٚ -يف ٚدــٛؾ املــؤَٔ ايعاَــ ٞايــُُتٓا عــٔ اؾا ٤مخــو أَٛايــ٘
ٚإُٜــاي٘ ا

اًٖــ٘ ٖٚ-ــِ نــجري ٕٚيف َُــاّ ايعُــٛقَٗٓٚ ,ــا ايعُــك املاْــ ٞيف

لَإ االَاّ ايُاؾم( )ايفَ ٟؿقت عٓـ٘ ايكٚاٜتـإ املعترب ـإ املتٓـُٓتإ
يتشًٝـٌ ايــُاٍ ايــُٓتكٌ ا
االُْكافَٓ ,اؾا ا

ايًـٝعَ ١ــُٔ ال ُٜػُـو ,ؾـال غًبــ ١ستـٛ ٢دــب

إٔ ايػًب -١ايـُُٓٛع َشككٗا ,ي ٛنًُٓا َشككٗا غاقدا-

ال ٛدــب اُْــكاف املطًــل ا

بع ـ

االؾــكاؾ ؾ ٕٚبع ـ

ؾاْــ٘ قــؿ ؼكــل -يف

َباسح االَ ٍٛنربٜٚا  -إٔ ايػًب ١يف ايٛدٛؾ ايــػاقد ٞال ٛدـب اُْـكاف
املطًل ا

األؾكاؾ ايػايبـٚ ١ال ُـًض سذـ ١يتكٝٝـؿ ايــُطًل بايػايـب َـا بـكٚل

ايبٝإ ايـُعَُ َٞٛطًكا أَ ٚؿٚق ٙعاَا ياَال يًػايب ٚغري ايػايب .
ٚاؿاٌَ :إ اْٚض مجـا ٚاقـك

ؾٗـِ يكٚاٜـات ايتشًٝـٌَ -ـا ٜجبتـ٘ َٚـا

ٜٓؿَ ٖٛ -٘ٝا ٜهتؿاؾ َٔ َعترب  ٞاب ٞغؿجيٜٚ ١ـْٛو َـٔ اغتُـاّ ايتشًٝـٌ
باألَٛاٍ ايـُٓتكً ١يًٝعتِٗ َٔ ايػريَ :ـُٔ ال ُٜػُو َـٔ ايهؿـاق ٚايــُػايؿني
ٚايــُؤايؿني ايعُـا ٠نـٌ ٖـؤال ٤إلطــالم ايـكٚاٜتني ايظـاٖك ني يف ايًـَُ ٍٛــا
غًٍُٖٛا عٔ قك ١ٜٓاـالف ن ٣ٛيـٗك ٠ايؿتٝـا عًـ ٢ايــػالف  -عًـَ ٢ـا قٝـٌ-
ًْ ٔ ٚو يف ؼكل ايًٗكٚ ,٠عًـ ٢ؾكْـ٘ ؾـال سذٝـ ١ؾٗٝـا َـا اطـالم ايـؿيٌٝ
 ايـُعتـبـك ـٝـْٔٚٚ -ـٛع ايًُ َٔ ٍٛؾ ٕٚياٖؿ َعترب عً ٢اإلغتُاّ .(َ )1هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك:٢ز.595: 9
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ايٓكط ١ايجاْ :١ٝيف َْ ٤ٛا كؿّ ال ايهاٍ يف َشً ٌٝمخهـِٗ يًـٝعتِٗ اـا
نإ َتعًكا بعني َاٍ ايػري بعؿ اْتكاي٘ ا

سٛلًَ ٠و ايًـٝعٜٚ ٞبكـ ٢ايتهًٝــ

باـُو يف عٗؿ ٠املهًـ ايعآََ -ٞتكال ا

ايعٛض املتًُو ي٘ أ ٚا

ـَت٘.

ٜ ٌٖٚعِ ايتشً ٌٝايــػُو ايــُتعًل بفَـ ١ايػـري -أ ٟاـُـو ايالَتعًـل
بعني ايـُاٍ ايـُٓتكٌ ا

ايًٝع ٞن ٕ عًل اـُو بفَـ ١املهًــ -ؾـاـا ٚدـب

اـُو بؿٚا َتعًكا بعني َاٍ املهًـ ؾ ًؿـ٘ بٗبـ ُ١أ ٚعطٝـ ١أَْ ٚشُٖٛـا ٚاْتكـٌ
مخه٘ ا

ـَ ١املهًــ ؾُـات ٚاْتكًـت كنتـ٘ ٚأَٛايـ٘ ا

ٓتكٌ ايرتن ١بتُاَٗا ا

ٚاقثـ٘ ايًـٝعٖ ٞـٌ

ايـٛاقخ ايًـٝعَ ٚ ٞشـٌ يـ٘ َُـاّ أمخانـٗا يعُـ ّٛأٚ

إطالم ؾي ٌٝايتشً ,ٌٝاّ ال ٜٓتكٌ اي ٘ٝإال أقبع ١أمخاى -نَ ٣ٛكؿاق اـُو
ايف ٟايتػًت ب٘ ـَ ١املٝت ؟ ٖفا َا اغتًؿت ؾ ٘ٝأْظاق ايؿكٗا(٤قض) :
قؿ اغتاق انتاـْا )(1ايـُشكل(قؿ)ٙعؿّ ايتشً ٌٝأ ٚغكٚز اـُو ايـُتعًل
بفَ ١املٝت َٔ ُْ ّٛايتشً ٌٝؾًٝمّ أؾاؤ ٙألٕ اـُو املتعًـل بفَـ ١املهًــ
ؾ َٔ ٌٜٔايؿٚ ,ٕٜٛبـُٛت املهًـ املؿ ٜٔباـُو ال ٜٓتكـٌ ا

ايـٛاقخ َكـؿاق

اـُو ألٕ املهتؿاؾ َٔ قٛي٘ عا طمِنْبَعْن ِب عصيِن ببيُويعن بََِعنأبوعصبيعينْبصايٓهـا٤
 ٖٛ ,11:إٔ املـرتٚى ايــُٛقٍخ َتـ غكٌ ق بـ ١عـٔ ايـؿ ٜٔايجابـتَٓٚ -ـ٘ ايــػُو
ايجابت يف ـَ ١املٝت -ال يف أعٝإ اَٛاي٘ ٖٛٚ -ال ٜٓتكٌ ا
كنٓ ١تكٌ ا

ايـٛاقخ ٚال ٜهـٕٛ

ايٛقثُ ٚ ١كهِ ب ,ِٗٓٝبـٌ ٜبكـ ٢قـؿق اـُـو ايـؿ ٜٔعًـًَ ٢ـو

ايـُٝت ُٜكف يف ؿكٜؼ ـَت٘ َٔ اـُوٚ ,ال ُٜؿم عً ٢ايرتنـ ١املٓتكًـ ١عٓـ٘
ا

ايًٝع :ٞاْٗا (أَٛاٍ َٓتكً َٔ ١غريٚ ٙسكِٗ ؾٗٝا ثابت) ستٓ ٢طبـل عًٗٝـا

املعترب إ املتكؿَتإ  ٚؿٝؿإ ؼً ٌٝاـُو ايجابت ؾٗٝا يًًـٝع ٞايــُٓتكٌ ايٝـ٘,
بٌ ٖـفا ايــُاٍ ايــُٓتكٌ سـل ايــُٝت َـٔ كنتـ٘ ًٜـمّ يـكعا إغكادـ٘ َٚـكؾ٘
(َ )1هتٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك-٢نتب اـُو.349-
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مخها ٚؾا٤ا يؿٖٚ ٜ٘ٓهفا نا٥ك ايـؿ ٕٜٛايجابتـ ١عًـ ٢ـَـ ١املهًــٚ ,ال ًـًُٗا
ُْ ّٛايتشً ٌٝاَال .

ٚؾ :٘ٝأٚال -إْ٘ ٜعهك عًٓٝا االـعإ بعؿّ ض ٍٛاـرب ٜٔايـُعترب ٜٔيتشًٌٝ
اـُو ايجابت يف ـَ ١ايـُٝت ,يْٛٛع إٔ قؿقا َٔ ايرتنٜ ١كابٌ قؿق اـُـو
ايجابت يف ـَ ١املٝت َٖ ٛتعًل سل أقبا
ايٛقثٚ ١سل أَشا

اـُو ُٜٚؿم اْـ٘(َاٍ َٓتكـٌ ا

اـُو ؾ ٘ٝثابت) يعـؿّ ايؿـكم بـني عًـل اـُـو بعـني

ايـُاٍ ايـُرتٚى ٚبني ايكؿق ايـُكابٌ يكؿق اـُو ايجابت يف ايفَ. ١
ٚثاْٝا :إ ايظاٖك ثبٛت االطـالم يف َعتـرب ٠ابـ ٞغؿجيـ ١ايـيت ٓـُٓت (اٚ
َرياثا ُٜٝب٘) سٝـح دعًـ٘ االَـاّ ايُـاؾم()سـالالطٖـفا يًـٝعتٓا سـالٍ:
ايًاٖؿ َِٓٗ ٚايػا٥ب ٚاملٝت َِٓٗ ٚاؿَٚ ٞا ٜٛيؿ َِٓٗ ا

ٜـ ّٛايكٝاَـ ١ؾٗـٛ

هلِ سالٍص أٖ ٟفا ايـُاٍ ايـُٓتكٌ يًًٝع ١سالٍ َٔ سكٗـِ ايــُشكَٚني َٓـ٘
ٚايجابت يف ًهِ االَٛاٍ َُ ٖٞٚشكَ ١عً ٢اًٖٗا ايــُٓتكً ١عـِٓٗ َُشًًـ ١عًـ٢
ايًٝع ٞايـُٓتكً ١ايٚ ,٘ٝايظاٖك َٔ ايـُعترب ٠عُ ّٛايتشً ٌٝيألَٛاٍ املتعًل بٗـا
ايــػُو ايــشكاّ عًــ ٢اَــشابٗا نــٛا ٤ناْــت االَــٛاٍ َُشكَــ ١عًــ ِٗٝبعٗٓٝــا
ايـػاقد ١ٝأ ٚناْت َُشكَ ١بؿعٌ بكاٗ٥ا عًًَ ٢و َٛقثٗا ايـًُتػً ١ـَت٘ بـشل
ايـػُو ايفٜ ٟكاؾ ؿكٜػٗا بؿؾا ًهِ االَٛاٍ ,ؾاْ٘ ُٜؿم اْ٘ َاٍ سكاّ ٚقؿ
سًًت٘ اال )(١ُ٥يًٝعتِٗ اـا إْتكـٌ املـاٍ ايـٚ ِٗٝإ مل ٜتعًـل اـُـو بعـني
ايـُاٍ ايـُرتٚى بٌ عًل بفَ ١ايـُٝت ايتاقى يًُـاٍ ٜٚـكاؾ يـكعا ــؿكٜؼ ـَتـ٘
َٔ ًهِ األَٛاٍ .

ٚبتعبري ثإء  :ايِٓ ايـُعترب ُٜشًٌ ايـُاٍ ايـشكاّ بؿعٌ عًل اـُو ب٘ أٚ
بؿعٌ يم ّٚؿكٜؼ ايفَ َٔ ١ايؿ ٜٔايًكع ٞأ ٚايعكيف بؿؾع٘ َ ٖٛٚتشكل غاقدا
بهجك ,٠ؾإ ايــُرياخ ٚايرتنـ ١يف ايػايـب ٖـَ ٞتعًـل سكـٛم ايٓـاى -ايًـكع١ٝ
نايـػُو ٚايعكؾـ ١ٝنؿ ٕٜٛايٓاى ايـُتعًـك ١بايفَـ -١ال بعني ايـُاٍ ايـُرتٚى-
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َ ٖٛٚاٍ سكاّ ي ٛمل ؿكؽ ـَ ١املٝت َٔ املاٍ املرتٚىٚ ,قؿ سًٌ اال)Œ( ١ُ٥
يًٝعتِٗ َا ٜٓتكٌ ايَ ِٗٝـٔ ايــُاٍ ايــشكاّ يتعًـل ايــػُو غاَـ ,١أعـِ َـٔ
عًكـ٘ بعـني ايــُاٍ أ ٚبفَـَ ١ــاسب٘ ًٜٚـمّ يــكعا ٚؾـا ٤ايــؿَ ٜٔـٔ ـاى ايــُاٍ
ؾُات َٚاق َرياثا َٓتكال يـشٛل ٠ايٛقثٜ ١كث ْ٘ٛبعؿ اؾا ٘٥ايٚٚ ١َٝٛؾـا ٤ايـؿٜٔ
ايًكعٚ ١ٝايعكؾٚ . ١ٝباغتُاق :ايظاٖك بعـؿ ايت َـٌ يف املعتـرب ٠عَُٗٛـا بربنـ١
إطالم ايتشًٚ ٌٝاهلل ايعامل ٖ .فا  .ثِ ٜكا ايهالّ يف ايٓكط ١ايكابع: ١
أخذ اخلنس وردّه :
ال ايهاٍ يف َشً ٌٝايــػُوٚ -يـ ٛيف اؾًُـ -١اـا َـؿق َـٔ ٚيـ ٞاالَـك
ٚايٓاطل عٔ ايًاقع بُؿم ال عٔ ٖـٖٚ, ٣ٛـٌ ثَُـ ١طكٜـل ؼًٝـٌ يػـري ايـٛيٞ
ايًكع ٞايهؿري عـٔ ايــًُكٍع ؟ بـ ٕ  ٜغـف أسـؿٌٚ -يـ ٞايــػُو أَ ٚهـتشك٘-
ايـػُو ٜٚكؾٍ ٙعً ٢ؾاؾع٘ .
قؿ عكض ايؿكٗا ٤األٚاغك -يف ؾك٘ ايمنا ٠نجريا َِٓٗ ٚيف ؾك٘ اـُو قًٝال-
يبشح دٛال أ ٚسكَ ١اغف ايؿكري -اهلـاض ٞأ ٚغـري -ٙاـُـو أ ٚايمنـاَ ٠ـٔ
املهًـ بعؿ إغكادُٗا ٚأؾاُٗ٥ـا بٓشـٜ ٛتعكبـ٘ قؾٍ اهلـاض ٞأ ٚغـري ٙيــُا أغـف
ٚإقداع٘ يًُهًـ ايؿاؾا يـػُو َاي٘ أ ٚيمنا ٘ َا إبكـا ٤يـٜ ٤ٞهـري أ ٚعـؿّ
ابكا ٤ي ٤ٞيٓؿه٘ ,ؾٌٗ ًٜكع ٖفا ايعٌُ ُٜ ٌٖٚض َٔ ايؿاؾا مخها أ ٚلنا٠
 ٚربأ ـَ ١املهًـ ايؿاؾا ايـُهرتدا يـُا ؾؾا ؟ ٜٚتٓض ايـشهِ بعكض أَٛق:
اال :ٍٚايـُهتؿاؾ َٔ االغباق ايُشٝش ١إٔ سهًُ ١كٜا ايـػُو ٚايمنـا٠
ٖ ٞنؿ استٝادات ايؿككاٚ ٤املعٛلٚ ٜٔيه ٞال ه ٕٛاالَٛاٍ ؾٚي ١بني االغٓٝا٤
غاَــْٚ ١ظــري قــ ٍٛايُــاؾم( )يف قٚاٜــات َــشٝش (1)١طإ اهلل عــم ٚدــٌ
ؾكض يًؿككا ٤يف أَٛاٍ االغٓٝاَ ٤ا ٜهعِٗ ٜٚهؿ - ِٗٝأٜ ٚهتؿ ٕٛب٘ٚ -ي ٛعًـِ
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

َا ػب ؾ ٘ٝايمنا: ٠ع+1ع+3ع.9
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نبشاْ٘ إٔ ـيو -أَ ٟا ؾكْ٘ يًؿككا ٤مخها أ ٚلنا ٠أُٖٛ ٚا -ال ٜهعِٗ أٚ
ال ٜهؿ ِٗٝيماؾِٖٚ ,امنا ٜؤ  ٢ايؿككا ٤ؾُٝا اٛ ٚا َـٔ َٓـا َـٔ َـٓعِٗ سكـٛقِٗ
ال َـُا ؾكض اهلل هلِٚ ,ي ٛإٔ ايٓاى أؾٚا سكٛقِٗ يهاْٛا عاًٜني غريص.
ايجاْ :ٞاْ٘ -بعـؿ ايتشـكٚ ٟايتتبـا ٚايتشكـل-مل جنـؿ ؾيـٝال َعتـربا ٚاْـشا
عًًَُ ٢و ايؿكري املهتشل يػُٝا يًػُو أ ٚيًمناٚ - ٠يعً٘ ست ٢بعؿ قـب
اي ــشل املــاي ٞاي ــُذع ٍٛيــ٘  -ستــٜ ٢تُــكف ؾٝــ٘ ُــكؾا َٛقٛؾــا عًــ ٢املًــو
نايًــكا ٤أ ٚاهلبــ ١ؾًُٝــو وْــا َــا قبــٌ ايتُــكف بــُكتٓ ٢اي ــُؿي ٍٛااليتماَــٞ
يُــشُ ١ــكؾ٘ يف ايــشل اي ــُٓطبل عًٝــ٘ ٜكٓٝــاْ ,عــِ إال إٔ ْعتكــؿ ٚالٜــ ١ايؿكٝــ٘
ايعؿٍ سهب ١أ ٚبايٛال ١ٜايعاََٜٚ ١ذؿ ايؿك ٘ٝيف ْظك ٙاقتٓـا ٤ايــًُُشًَُٝ ١ـو
ايمنــا ٠أ ٚاـُــو هلــفا اي ــُهتشل ب ــػُ َ٘ٛأ ٚهل ـفا ايٓــٛع بعَُٛــ٘ٚ ,إال
ؾايكؿق ايـُتٝكٔ ايٛاْـض ٖـ ٛنـ ٕٛايعٓـا ٜٔٚايــُهتشك ١يًمنـا ٠أ ٚيًػُـو يف
ؿ عـٛلِٖ ,ؾـاـا
وٜتُٗٝا َُـاقف هلُـا ُٜـكف ايـ ِٗٝيكٓـا ٤استٝادـا ِٗ ٚنـ ٍ
قب

اهلاض ٞايـػُو أ ٚقب

غـري ٙايمنـاٚ ٠نـإ ايكـب

عـل ٚانـتشكام

َٔ ؾَ ٕٚذاٚل أ ٚعُٝإ مل ٜهٔ َايها يًشل ايـُكبٛض بٌ نإ قـاؾقا عًـ٢
ايتُكف ؾ ٘ٝيف استٝادا ٘ ٚقؾا عٛل. ٙ
ايجايح :اْ٘ البؿ َٔ بـشح امله ي ١سهب ايـُهًهني يف عا٥ؿ ١ٜاـُو:
أ -عً ٢ايـُهًو ايـُػتاق َـٔ إ ايــػُو بتُاَـ٘ سـل اإلَاَـٚ ١ايمعاَـ١
ايؿ ١ٜٝٓايعظُٚ ,٢يف عُك ايػٝبٜٛٓ ١

عٓ٘( )ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايٓا٥ب عل عٔ

االَاّ االٌَ ايػا٥ب(عذٌ) ؾـال ٜٓؿـا أَـالُ :ـؿ ٟايؿكـري بفا ـ٘ ٖ-اضٝـا
نإ أ ٚغري ٖاض -ٞيكب

اـُو ٚقؾٍ ٙعًـَ ٢ـاسب٘ ٚابكـا ٤يـٜ ٤ٞهـري يـ٘

ألْ٘ ُكف َٔ غري ايـُهتشل ْ ٖٛٚظري ُـؿ ٟايػـل يألغـف ٚايـكؾ يف عـؿّ
اؾــؿٚ ,٣ٚال ُٜــض ايتُــكف يف اـُــو -أُ ٟــكف -إال بإيــكاف أ ٚإـٕ
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ايٛي ٞايؿك ٘ٝايعؿٍ اـا ٚدؿ ًَُش ١ؾٜٝٓـ ١قاقٝـ ١ـؿع ٙٛألغـف ايــػُو ٚقؾٍٙ
 َُاَ٘ أ ٚبعٓ٘ -عٝح ٜطُ ٕ ايؿك ٘ٝايعؿٍ -بٓٝـ٘ ٚبـني اهلل نـبشاْ٘ -بُـش١ايعٌُ ًٜٓٚ ,اطُٓ٦اْ٘ َٔ ًَٓ َشٝض نـ ٕ َٜشـو بُـشت٘ َــُا و ـا ٙاهلل َـٔ
و ايكٚســ ٞايٓكــَٚ ٞـــُا ؾُٗــ٘ َــٔ ايُٓــ ّٛايًــكعٚ ١ٝايتًــكٜعات
ش ٍ
ايـــ َ
ايـشهْ ,١ُٝظري َـا اـا نـإ َـٔ عًٝـ٘ ايــشل يف سـاٍ عٝهـٛ ٚ ١بـ ١أنٝـؿٚ ٠قـؿ
غهك يف ػاق ٘ أ ٚؾكؿ اَٛاي٘ عٓؿ ايـُ٘ َٚاق ؾكـريا َـؿقعا بعـؿ ايػٓـٚ ٢دـا٤
ا٥با بعؿ ايًكاٚ ٤ـَت٘ ًَػٛي ١بايهجري َٔ اـُو  ٖٛٚعادم عٔ ؼُ ٌٝيكُ١
عٚ ٌٝال ٜتٛقا غٓـاٚ ٙقؿق ـ٘ يف ايـمَٔ املٓظـٛق ,ؾـاـا اطُـ ٕ ايؿكٝـ٘ َـٔ ـيـو
اَهٓ٘ إعُاٍ ٚالٜت٘  ٚؿكٜؼ ـَ ١ايتا٥ب ايٓـاؾّ بطكٜكـٚٚ ١نـَ ١ًٝـا ,ؾـإ ؿكٜـؼ
ـَت٘  ٖٛٚبٗف ٙاؿاي ١اَك حمبٛ

يكعا َٛٚدـب يكْـٛإ اهلل نـبشاْ٘ ٚقْـا

االَاّ االٌَ(عذٌ) .

ٜٓٚبػــ ٞااليتؿــات ا

إ عًُٝــ ١االغــف ٚايــكؾ ٓــٝٝا ؿــل ايؿكــري  ٚؿٜٛــت

ي ــشهُ ١ايتًــكٜا َــٔ اجيــا

اـُــو بــٌ ً ٚــكٜا ايمنــاٚ ٠عُــ ّٛايُــؿقات

ٚاـريات ٚاملربات بٌ ٖ ٛانـكاط يًٛادـب ايًـكعَ ٞـٔ ؾَ ٕٚهـكا ًَـكٚع
ٚابطاٍ يًتًكٜا ٚايػا ٤يًًكٜع ١اييت اقنًٗا اهلل يعباؾ ٙبٛانـط ١اْبٝا٥ـ٘ ٚقنـً٘
يتٓظ ِٝسٝا ٠ا تُا ٚاَالع اسٛاٍ اؾكاؾٓ ٚ ٙظ ِٝاؿٝا ٠االدتُاع ١ٝؾٝـ٘ ًْٚـك
ايـػري ٚايكؾاٖ ١ٝبهؿ ساد ١ايؿككاٚ ٤ؾؾا عٛل ايـُعٛل. ٜٔ
َٚــٔ ٖٓــا ال َٜذــٛل الســؿُ ايتُــؿٚ ٟال ُــض َٓــ٘ عًُٝــ ١االغــف ٚايــكؾ اال َــٔ

ايـُذتٗؿ ايعؿٍ اـا ٚدؿ ًَُش ١يكع ١ٝغايبٚ ١غَُٓ ّٛؿع ١ؾ ١ٜٝٓسانُ,١
ؾإ ايؿكٚ ٘ٝي ٞاالمخاى -يٝو َايها هلا -ؾالبؿ إ ٜهُ ٕٛكؾ٘ ؾٗٝـا َكاعٝـا
َٚتشكٜا يكْٛإ اهلل نبشاْ٘ ٚقْا ايٛي ٞاالٌَ -االَـاّ ايػا٥ـب (عذـٌ)-
يف ؾعً٘ ُ ٚكؾ٘ عٝح ٜكطا أٜ ٚطُ ٕ ب ٕ ُكؾ٘ َكْٓ ٍٞتؿـَ ٞعـ٘ ايــُؿهؿ٠
ايعظ ١ُٝايـُتكؿَٝٝٓ - ١ا ايـشل ٚإبطاٍ ايًكع . -
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ٚس٦ٓٝفُ ٜتذً ٢اْ٘ َٔ ؾ ٕٚايكاف ايؿك ٘ٝايعؿٍ ْ -ا٥ب االَـاّ االَـٌ-ال
َٜشل ألسؿُ ايتُكف يف االمخاى إال بإـٕ ايٓا٥ب  -ايؿك ٘ٝايعـؿٍ -ا ٚادال ـ٘
ايـُهبك ١ايـُع ١ٓٝيـػَُٝٛات ايتُكف.

نُا ػً ٢إ َا ُٜٓع٘ بع

ايـُشهٛبني عً ٢ايؿ ٜٔأ ٚايـُك بطني ب٘ بمٟ

ٚؾع ٣ٛناـبٜٚ ١ؿعً ْ٘ٛبًهٌ نجري َتهاَض َٔ اغف سل اـُو أ ٚايمنـا ٠أٚ
ُٖٛا ٚاقداعٗـا ا

املهًــ ٚابكـا ٤يـٜ ٤ٞهـريٖ -ـفا عُـٌ سـكاّ ٓ ٚـٝٝا

يًشكٛم اييت يكعٗا اهلل يـًُُش ١عظ ١ُٝنبكت االياق ٠ايٗٝا ,بٌ كّ عً٢
َاسب املاٍ آٜا :إ ٜهتػٌ ْعـ ايؿكك عٓؿ اهلاض ٞأ ٚغريٜٚ ٙطًب َٓـ٘
كبٌ اؿل ايًكعٚ ٞاقداع٘ اي ٘ٝبا ,ٛ ٟؾُا ؾاّ يف ايعٌُ ْٝاع سل ايؿكـري
ٚؾٛات غكض ايـًُكٍع ٚسهُت٘ َٔ ًكٜا ايٛادبات املاي ١ٝاييت اقٜؿ َٓٗا ًْك
اـري ٚايكؾاٖٚ ١ٝايتٛنع ١عً ٢ايؿككاٚ ٤عؿّ ابكا ٤االَٛاٍ َتؿاٚي ١بني االغٓٝا٤
غاَ ١بٌ عِ ايؿككاٚ ٤بٓشٜ ٛهـا سـادتِٗ ٜٓٚؿـ ٞسايـ ١ايعـٛل ٚاؿادـ ١عـٔ
َُذتُا االنالّ .

 ٚعً ٢املهًو املًٗٛق بني َت غك ٟؾكٗآ٥ا (قض) َٔ ُٓٝـ اـُوا

ُْــؿنيُْ :ـــ يإلَــاّ ايػا٥ب(عذــٌ) ُْٚـــ يًــٗاضٝني ايؿكــكاٚ ,٤إ

نِٗ االَاّ(عذـٌ)اَك ٙا

ايؿكٝـ٘ ايعـؿٍٚ ,عًٝـ٘ ٜـ َ ٞـا نـبل عكْـ٘ عًـ٢

َهــًهٓا املػتــاق سكؾــا عـكفٚ ,إ نــِٗ اهلــاضٝني ايؿكــكاٖٚ ٤ــ ٛتًـــ ؾٝــ٘
ؾاأل نجك عً ٢استٝاز ايتُكف ؾَٚ ٘ٝكؾ٘ ا

اـٕ ا تٗؿ ايعؿٍ ٚادال ٘ ؾٝـ ٞ

آٜا َا نبل عكْ٘ عًَ ٢هًهٓا ايـُػتاقٚ ,أؾت ٢مجا ب ٕ أَك ُْـ اـُو
ا

اهلاضٝني ايؿككا ٤ؾٌٗ ٜتُهٔ اهلاض ٞايؿكـري يـكعا َـٔ ايتُـؿ ٟألغـف

سك٘ َٔ ايـػُو ٚإقداع٘ ا

ايػل ايـُهًـ بايـػُو ٚإبكا ٤ي ٤ٞي٘ ؟.

ايظاٖك عؿّ َُهٓ٘ َٔ األغف ٚايـكؾٍ يـكعا ٚعـؿّ إدما٥ـ٘ عـٔ ايــشل ألْـ٘
َـشاٜـٌ عً ٢ايـشل ٚايتـًكٜا  ٚـٓٝـٝا يًشل ٚإبـطاٍ يًًكع  ٚـؿٜٛـت يػكض
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ايـًُكٍع ٚسهُت٘ َٔ أٜـذا

ايمناٚ ٠اـُو َْٚشُٖٛا نُا نبل آٜاس٘ .

ُُٜٚهٔ ؿُ ٌٝايـُكاٍ :إ األغف ٚايكؾ ٜتُٛق عً ٢اْـشا: ٤
اال :ٍٚإ ُٜايـض ايؿكري املايو عُا عً َٔ ٘ٝايمنا ٠أ ٚاـُو ٖٛٚ -نـجري-
ٜٚكْ َ٘ٓ ٢بكؿق ٜهري َٔ املاٍ .
ايجاْ :ٞإٔ  ٜغف اؿل ايٛادب عً ٢املهًـ-مخها أ ٚلنا ٠اُٖٛ ٚاٖ ,ـٛ
قؿق نجريٜٚ -كدع٘ عًَ ٢اسب٘ بٓش ٛاهلب ١أ ٚاهلؿٚ ١ٜقؿ ٜبك ٞي٦ٝا ٜهريا ٚقـؿ
ال ٜبك ٞيٓؿه٘ ي٦ٝا ,أعِ َٔ إ ٜه ٕٛاألغف ٚاالقداع ؾؾع ١أ ٚؾؾعات.
ايجايــح :إ ٜعطٝــ٘ املايــو املهًـــ بــاـُو أ ٚبايمنــا ٠اُٖٛ ٚــا َتاعــا اٚ
بٓاعٜٚ ١هتًُٗا ايؿكري املهتشل يكا ً ٤بجُٔ باٖ

ٖ ٛاْعاف قُٝتٗا ايهٛق١ٝ

املتعاقؾ ,١ثِ تهب املهًـ َا يف ـَ ١ايؿكري َٔ ايجُٔ مخها عً ٘ٝا ٚلنا. ٠
ٖف ٙعُؿ ٠ايُٛقٚ ,ميهٔ ُٛق غريٖا ٖٞٚ ,بتُاَٗا طكم استٝاٍ عًـ ٢سـل
اـُو أ ٚايمنا ٠اييت دعًٗا اهلل نبشاْ٘ يًطٛا٥ـ ايؿكري َٔ ٠ايٓـاى ٚيـبع
املُاحل ايؿ ١ٜٝٓايعُ ١َٝٛاييت ٜكاٖا ٚي ٞاالَك يكعا  -ايؿك ٘ٝايعؿٍ , -ؾتهـٕٛ
ايُٛق املفنٛقٖٛ ٚ ٠ا سكاَا ُُٜٚ ,هٔ االنتؿالٍ عً ٢اؿكَ: ١
أٚال -ألْٗا ًتك ٞيف ايٓتٝذ ١احملكَ ٚ ١ؤؾ ٟايٗٝاٝٝٓ ٖٞٚ ,ا سـل ايؿكـكا٤
 ٚؿٜٛــت غــكض املًــكع ٚسهُتــ٘ ٚابطـاٍ ايتًــكٜاٚ ,قــؿ عًــِ َــٔ ايُٓــّٛ
ايًـكع ١ٝاملعتــرب ٠غــكض ايًــاقع َــٔ ًــكٜا ايٛادبــات املايٝــ -١يهــ ٞال هــٕٛ
االَٛاٍ ؾٚي ١بني االغٓٝا ٤غاَٚ ١يهؿ ساد ١ايؿككاٚ ٤قؾا عـٛلِٖ ٚسُـٍٛ
نؿــاٜتِٖٗٚ ,ــف ٙايتشــاٜالت ُبكــ ٞايؿكــكا ٤عًــ ٢سايــ ١ايعــٛل بهــبب َٓــا ســل
ايؿكــكاٚ ٤سكَــاِْٗ َٓــ٘ ,ؾتبكــ ٢االَــٛاٍ ؾُٚيــ ١بــني االغٓٝــاٜٚ ٤بكــ ٢ايؿكــكا٤
ََشكَٚني ٜٚبطٌ ايتًكٜا ٜٚؿكؽ َٔ حمتٛا ٙايتًكٜعٚ ٞاالغالقٚ ٞاالدتُاع. ٞ

ٚثاْٝــا :إ االغــف ٚاالقدــاع بتُــاّ َــٛقٜ ٙتٛقـــ ُــشٝش٘ عًــ ٢اســكال
َايه ١ٝايؿكري -اهلاض ٞأ ٚغري -ٙيـشل اـُـو أ ٚايمنـاَ ,٠ـا اْـ٘ مل ٜتشكـل
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ٖفا ٚمل ُٜشكلٚ ,ايكؿق ايـُتٝكٔ َُٖ ٛكؾ ١ٝايعٓـا ٜٔٚاملهـتشك ١ؾَ ٕٚايهٝتٗـا
مبعٓ ٢ن ٕٛايؿككا ٚ ٤ـَُ ِٖٛـكؾا هلـف ٙاؿكـٛم ُـكف ايـ ِٗٝيٓٝتؿعـٛا َٓٗـا
ُٜٚــكؾٖٛا يف قٓــا ٤استٝادــا ِٗ ًَُٜٚهْٗٛــا وْــا َــا قبــٌ ايًــكا ٤بٗــاٚ ,يٝهــت
اؿكــٛم ًَهــا ْٛعٝــا أ ٚيػُــٝا يًؿكــكاٚ ٤املهــتشكني ستــ ٢بعــؿ قــب

اؿــل

ٚانتالَ٘ قبٌ ايتُكف ؾُ ٘ٝكؾا َتٛقؿا عً ٢ايـًُو .
ْعِ يًؿك ٘ٝايعؿٍ مبكتٓٚ ٢الٜت٘ ايعاَ ١أ ٚاؿهب ١ٝغاَ :١ايكـؿق ٠بايٛالٜـ١
عًــًَُٝ ٢ــو ايــشل يــُهتشك٘ ٚيــ٘ ايكــؿق ٠عًــ ٢ايتػًـ ِٝيف ســاالت ايعهــك
ٚايٓكٚقٚ ,٠نالُٖا ؾُٝا اـا ٚدؿ يف عًُ٘ ًَُش ١ؾ ١ٜٝٓكتٓ. ٘ٝ
ٚاؿاَــٌ ْٚــٛع َٓاؾــاٖ ٠ــف ٙايطــكم ٚايـــشَ ٌٝــا ايتًــكٜا ايـــُكؿى
يٛدٛ

اـُو ٚايمناٚ ٠ابطاٍ ي٘ ٝٝٓ ٚا يـشكٛم ايؿكـكا ٚ ٤ؿٜٛـت يــشهُ١

ايتًكٜا ٖٚؿؾ٘ ايهاَ ٖٞٚ ٞنبب سكَـإ املهـتشكني َـٔ سكـٛقِٗ ٖٚـَ ٞـا
َٓا اؾا ٤اؿل ٚاَتٓاع ؾؾعـ٘ نـٛا ٤يف ايٓتٝذـ ١ايهـٚ ,١٦ٝيـفا نـإ ايعاَـٌ بٗـفٙ
االستٝاالت َٔ ؾْ ٕٚكٚق ٠ؾانل ايـ يًًـكع ال ٜعتُـؿ عًٝـ٘ ٚال ٜٛنـٌ يف
قب

اؿكٛم َٚكؾٗا يف حماهلا ٚال  ٢ًُُٜغًؿ٘ بٌ ال ٜؤمتٔ ٚال رتّ اال ؾٗ١

عاقْ ١أْ ٚكق ٠ٚطاق ,١٥نُا اْ٘ ال ُٜض اغف ٙاؿل ٚال ربأ ايفَ َٔ ١اؿـل
بكبٓ٘ اٜاٚ ٙال ٜٓؿا ايػل املهًـ باـُو ٚايمناَ ٠ا ٜكدع٘ َٔ اؿكـٛم عًٝـ٘
ٚال ًَُٜه٘ ٚإ طابت ْؿو ايؿكري أ ٚايعاَـٌ ٚنـإ َـٔ يـ ْ٘ ايبـفٍ ٚاالعطـا٤
ؾإ ـا ايً ٕ ميهٓ٘ ايتٓالٍ عٔ َاي٘ أ ٚسكـ٘ ايًػُـٚ ٞال ُُٜهٓـ٘ ايتٓـالٍ عـٔ
اؿل ايٓٛعٚ -ٞاـُو سل ْـٛع ٞعٓـؿ ايــًُٗٛق أ ٚسـل يػُـ ٞيــُُٓب
االَاَ ١عً ٢ايـُػتاقٚ -يٝو ي٘ نًطٓ ١عًـ ٢اؿـل عًـ ٢نـٌ كـؿٜك ,بـٌ نـإ
عًُــ٘ سكاَــا ٜٛدــب سكَــإ ايؿكــكاٚ ٤قــؿ دعــٌ اهلل نــبشاْ٘ ايــشكٛم ٛنــع ١عًــ٢
ايؿكــكاٚ ٤نؿاٜــ ١الستٝادــا ِٗ ٚ ,قــؿ ُٜــبض عًُــ٘ ًــٜٗٛا يًــؿ ٜٔأ ٚؼكٜؿــا َتعُــؿا
يتًكٜعا ٘ ايًطؿ ١ٝاالَالس ١ٝؾٓٝاٍ غٓب اهلل عا

ْٚكُتْ٘ ,عٛـ باهلل َٔ غٓب٘ .
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ٖٚف ٙاالَٛق -طكم االستٝاٍَ -هتشؿث ١عاقؾت يؿ ٣بعٓـِٗ يف ايكـكٕٚ
األغريٚ ,٠قؿ اياق ايٗٝا َاسب اؾٛاٖك(قـؿ )ٙيف َباسـح ايطـالم-انـتعُاٍ
اؿ -ٌٝسني دعٌ َٔ انتعُاٍ اؿٝـٌ َ( :ـا ٜتعاطـا ٙبعـ

ايٓـاى ببٝـا يـ٤ٞ

ـ ٟق ١ُٝقؾ ١ٜب يـ ؾٜٓاق َجال َٔ ؾكري بكْـا ٙيٝشتهـب عًٝـ٘ َـا يف ـَتـ٘ عـٔ
ْؿه٘ ٚي ٛبإ ٜؿؾا ي٘ ي٦ٝا ؾً٦ٝا ,مما َٖٓ ٛـافُ يًُعًـَ ّٛـٔ ايًـاقع َـٔ نـٕٛ
املــكاؾ مبًــكٚع ١ٝـيــو ْظــِ ايعبــاؾ ٚنٝانــ ١ايٓــاى يف ايعادــٌ ٚا دــٌ بهـــ
ساد ١ايؿككاَ َٔ ٤اٍ االغٓٝا ,٤بٌ ؾْ ٘ٝك
ٚنٌ يْ ُٔٓ ٤ٞك
ا

يًػكض ايف ٟيـكع يـ٘ اؿكـٛم,

غكض اٌَ ًَكٚع ١ٝاؿهِ هِ ببطالْ٘ ,نُا أَٚ

ـيو غري ٚاسؿ َٔ االناطني).
ثِ اْ٘ ٜٓبػ ٞااليتؿات ا

)(1

اْ٘ قؿ ٜتعهك عًـ ٢املهًــ بايمنـا ٠أ ٚبـاـُو-

ٚيظــكٚف غاَــٖٚ ١ــَ ٛتُــ -ٍٛأٜ ٚتعــفق عًٝــ٘ ؾؾــا متــاّ اؿــل مجًــٚ ١اســؿ٠
ؾُٝهٓ٘ َكادع ١ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أَُٛٓ ٚب٘ يألَٛق اؿهب ١ٝؾٝطايب٘ بايـُُايـش١
 ٚكهٝا اؿل عً َٔ ٘ٝغري اْكاّ أ ٚغهكإ عً ٢اقبا

ايــشل َشؿظـا عًـ٢

ايـشل ٚاَتجاال يًًكع ,ثِ ٜؿؾا املهًـ باـُو ُْذَٛـا ٚأقهـاطا سٝـح ُٜـري
ايـشل ؾٜٓا َتعًكا بفَت٘ بعؿ املُاؿْٚ ١كٌ اؿل ا

ـَت٘ َؤدالٖ .فا .

ٜٚكا ايهالّ يف ايٓكط ١ايـػاَه: ١

اإلجبار عمى أداء الـخنس :
ٌٖ َٜذٛل ألسؿُ َٔ ايـُؤَٓني أ ٚعؿٚهلِ أ ٚؾكٗا ِٗ٥إدباق ايـُُتٓا ًُا
عٔ اؾا ٤اـُو أ ٚايمنـاٚ ٠إقغاَـ٘ عًـ ٢ؾؾـا ايــشل ايٛادـب عًٝـ٘ ٚيـَ ٛـٔ
ؾ ٕٚقْاَٜ ٌٖٚ ,ٙذٛل أغف اؿكـٛم ايًـكع ١ٝايًمَٝٚـ ١ايجابتـ ١يف َايـ٘ ٚ -يـٛ
َكاَـ َٔ -١ؾ ٕٚإطالع َاسب ايـُاٍ أ َٔ ٚؾَ ٕٚعكؾت٘ ٚطٝب ْؿه٘ ؟ .
( )1دٛاٖك ايهالّ:ز.202 :32
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ال ٜٓبػــ ٞااليــهاٍ يف عــؿّ دــٛال االدبــاق أ ٚاملكاَــَ ١ــٔ قبــٌ عُــّٛ
املــؤَٓني-ايعــؿ ٍٚأ ٚايؿهــام -ؾــال َٜشــٌ هلــِ -ستــ ٢ايؿكــكاَ ٤ــِٓٗ -إدبــاق
ايـُُتٓا عٔ اؾا ٤سل اـُو أ ٚايمناٚ ٠ال َٜشٌ هلِ َكاَ ١اؿـل َـٔ اَٛايـ٘
ست ٢اـا اسكل اَتٓاعـ٘ ًُـا عـٔ اؾا ٤اـُـو أ ٚايمنـاٚ ٠مل ٜعـكف يـ٘ عـفقا
َكبٛال يكعا ُٜشتٌُ اعتفاق ٙب٘ ٚانتٓاؾ ٙايٝـ٘ يف اَتٓاعـ٘ٚ ,ـيـو الٕ االدبـاق
أ ٚاملكاَــ ١تــاز ا

ٚالٜــ ١عًــ ٢اـُــو أ ٚايمنــا ٠أ ٚإســكال نــ ٕٛايؿكــري

املتُؿ ٟيإلدباق أ ٚاملكاََ ١ايها يػُٝا يًمنا ٠أ ٚاـُـو َـا اْـ٘ ال َايـو
يػُ ٞالسؿُٖا بـٌ ال َـايو يـُٗا ٚ -يْٛ ٛعا عً ٢االَض  -بـٌ ُٖـا سـل
ملهتشكُٗٝا أ ٚملُٓب االَاَٚ ١ايمعاَ ١ايعظَُٚ ,٢ـا عـؿّ املايـو ايًػُـٞ
يًػُو أ ٚايمنا ٠أَُ ٟشض يًُكاَـٖٚ-١ـ ٞانـرتداع َـاٍ االْهـإ املايـو
شض
َـُٔ َُٜتٓا عٔ اؾا ٤سك٘ ٚقؾ َاي٘ -؟ ٜ َٔٚكؿق يكعا عًٗٝـا ؟ ٚأَُ ٟـ ٍ
يإلدباق عًٓ ٢ؿٝف ايـشهِ َٔ ؾٚ ٕٚال ١ٜيكع ١ٝ؟ .

ٚبتعبري تُك :يٝو يػري ا تٗؿ ايعؿٍ َٔ املؤَٓني ٚال ١ٜعًـ ٢اـُـو اٚ
ايمناٚ ٠يٝو السؿ َايهٝتُٗا مبًه ١ٝيػُ ١ٝست ٢ـل يـ٘ َكاَـ ١املُتٓـا عـٔ
اؾا ٤ايٛادبات املايًُ ١ٝا َٔ غري عـفق عٓـؿَا كـا اَٛايـ٘ يف ٜـؿ املـؤَٔٚ ,ال
ٚال ١ٜعً ٢ادباق ٙستٜ ٢تُؿ ٣إلدباق املُتٓا ًُا عٔ اؾا ٤اـُو أ ٚايمنا٠
ايالَـًُٛنني ألسؿُ ست ٢ايؿككا. ٤

ْعــِ اي ــُذتٗؿ ايعــؿٍ -يف اعتكاؾْــا بٛالٜتــ٘ اؿهــب ١ٝأ ٚيف اعتكــاؾ ايكــاً٥ني
بايٛال ١ٜايعاَ ١إال َا غكز بايؿيَُ ٌٝػايؿ ١ايؿك ٘ٝعٔ االَاّ املعُ -ّٛي٘ ٚال١ٜ
عً ٢ايتُؿ ٟألغف ايٛادبات ايـُايٚ ١ٝاؿكـٛم ايًـكعٚ ١ٝاُٜـاهلا ملهـتشكٗٝا
يكؾا ايعٛل ٚنؿ اؿادٚ ١ؾؾا ايؿكك عـٔ َُذتُـا االٜــُإ ٚايــُؤَٓني ,بـٌ يـ٘
ٚال ١ٜعً ٢االدباق عٓؿ اَتٓاع اسؿ ايـُهًؿني َٔ اؾاٗ٥ا ؾاـا ٚدؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ
اقتٓا ٤ايـًُُش ١ايؿ ١ٜٝٓادباق ايـُُتٓا َـٔ ؾ ٕٚك ـب ْـكق عًـ ٢ايـؿ ٜٔأٚ
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ايــُتؿٜٓني اعُــٌ ٚالٜـتــ٘ ٚأٚنــٌ َُٗـ ١ادبــاق ٙملــٔ جيــؿ ٙأٖــال هلــف ٙايــُُٗ١
ٓ ٚؿٝــفٖا غاقدــا  .نُــا يًُذتٗــؿ ايعــؿٍ ٚالٜــ ١ايــُكاَ ١سهــب ١ؾــاـا ٚدــؿ
اقتٓا ٤ايـًُُش ١ايؿَ ١ٜٝٓكاَ ١ايـُُتٓا عٔ أؾا ٤اـُـو أ ٚايمنـاَ ٠ـٔ ؾٕٚ
َٓــك ٠عًــ ٢ايــؿ ٜٔأ ٚاملتــؿٜٓني اعُــٌ ٚالٜتــ٘ ٚاقــتِ اؿكــٛم ايً ـكعَ ١ٝــٔ
ايـُُتٓا عٔ أؾاٗ٥ا إـا أسكل إٔ ال عفق يكع ٞي٘ .
ٜٓٚبػ ٞيًؿك ٘ٝايعؿٍ إ ٜٛنـٌ ايــُُٗ- ١االدبـاق أ ٚايــُكاَ -١ا

غـري: ٙ

يػُا ٜك ٣ٛعً ٢ايـُُٗ ١أٜ ٚتؿقز يف ٓؿٝفٖا ٜ -بـؿأ َـٔ االقٓـاع ٚايًـني ثـِ
ٜعكب٘ إقغاَ٘ عً ٢االؾا َٔ ٤ؾ ٕٚقْا ٙثِ ٜتُـؿ ٣ملكاَـت٘ َــُا ٚقـا يف ٜـؿٙ
َٔ اَٛاي٘ٚ ,عً ٢نٌ كؿٜك :البؿ َٔ اسكال اَتٓاع املهًـ باـُو أ ٚايمنـا٠
عٔ اؾاُٗ٥ا ًُا ٚعؿٚاْا عً ٢اٖـٌ اـُـو أ ٚايمنـاَ ٠ـٔ ؾ ٕٚعـفق َكبـٍٛ
يكعا ٚ -يـ ٛناْـت َكبٛيٝتـ٘ َُشتًُـ ١عـؿ % 2ؾاْـ٘ َـاْا عـٔ االدبـاقٚ ,-عٓـؿ
اسكال اَتٓاع٘ ًُا ٚعؿّ عفقٜت٘ ٜتُؿ ٣ايؿك ٘ٝأٜٛ َٔ ٚنً٘ -املـؤمتٔ ايكـٟٛ
ايكاؾق عً ٢االدباق أ ٚايـُكاَٜٚ -١هع ٢ألغف اـُـو أ ٚايمنـاَ ٠ـٔ اَٛايـ٘
َٔ ؾ ٕٚقْاٚ ٙطٝب ْؿه٘ دربا عًٚ ٘ٝقغِ اْؿ٘ ,ؾـإ مل ٜـتُهٔ َـٔ ادبـاقٙ
ٚٚقا َاي٘ يف ٜؿ ايؿك ٘ٝأ ٚايـُؤ ـُٔ ايك ٟٛأَهٔ َكاَت٘ -بٛال ١ٜايؿك ٘ٝايعاَـ١
أ ٚاؿهبٚ - ١ٝي َٔ ٛؾ ٕٚقْا ٙأ ٚعًُ٘ ٚاطالع٘ ؾٝؤغف َاي٘ َكاَ ١عٔ سل
اـُو أ ٚايمنا ٠ايجابت ١يف عٗؿ ٘ .
ٖفا َُاّ َا أقؾْا بٝاْ٘ يف ؾكٚع اـُو ٚؾكْٗ٘ٚ ,ه ي٘ نبشاْ٘ قب ٍٛايٝهري
 ٚهؿٜؿ ايهري ايعًُٚ ٞايعًُ ٞاْ٘ مسٝا َـذٝب  .ثِ ْٓتكٌ يًبشح عٔ :
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أحكاو األىفال
قؿ اعتاؾ نجري َٔ ايؿكٗا(٤قض) ف ٌٜٝبـشٛخ ايــػُو ببشـٛخ االْؿـاٍ
ٚأسهاَٗــا نُــا اعتــاؾ نــجري َــٔ ايـــُشؿثني(قض) ــف ٌٜٝأساؾٜــح اـُــو
باساؾٜــح االْؿــاٍٚ ,ـيــو نًــ٘ يعظــ ِٝايعًكــ ١بُٗٓٝــا ٚاق هــال كاقبُٗــا أٚ
ا ـــشاؾُٖا يف نــجري َــٔ األسهــاّ ايـــُذعٛي ١يــكعاٚ ,اُٖٗــا ٚالٜــ ١قنــٍٛ

اهلل(ٚ )Sاأل )( ١ُ٥عًُٗٝا ْٝٚاب ١ايؿك ٘ٝايعؿٍ يف عُك ايػٝب ١يف ٛيُٗٝـا-
عً ٢غالف يف بع

ايتؿاَ. -ٌٝ

ٚقــؿ دــا ٤ـنــك االْؿــاٍ يف ايكــكوٕ اؿهــٚ ِٝمسٝــت نــٛق ٠اَــ ١بامسٗــا
ٚابتؿأت بكٛيـ٘ نـبشاْ٘  :طيعسنَعُُو عََعبَعنْبَنعَاعنأ ِبص ٖٚـ ٞمجـا ايٓؿـٌَُ -شكٍنـ١
ٚنــانٖٓٚ -١ــ ٞايؿٓــٌ ٚايمٜــاؾ ٠قــاٍ نــبشاْ٘ :ط صصعهعبنعننأبُع نُِبحِا نوعأَعبصعيعْ ُننو عب
َعأفِلع ًص االْبٝآٖ َٔٚ,72:٤ا طًل ايٓاؾً ١عً ٢ايتطٛع باملٓؿٚ

ألْ٘ لٜاؾ ٠عًـ٢

املؿكٚض ,ثِ قـاٍ يف نـٛق ٗا:ط قُنْ ببَنعَاعنبأ ُبُِلنِِبصعََُّاُنو ِبصٖٚـفا دـٛا

ٜـبني

سهِ االْؿاٍ اييت ٜه ي ٕٛعٓٗاٚ .قاٍ نبشاْ٘ يف نٛق ٠اؿًك 6:طصعمعأبوعفعأءعبَُلُِب
َعلع ب عراُوُِِِبمِنَُمبفعمعأبوعصجعاتُمبَعلع ِِبمِنْبَع نْبصع عب ِراعنأ بص ,أَ ٟـا أقدعـ٘ اهلل عًـ٢
قنٛي٘ ًَٚه٘ اٜاٚ ٙغُ٘ ب٘ بعؿ غكٚد٘  ٚهًا غري ٙعً ٖٛ ٘ٝاملاٍ ايف ٟيٝو
يهــِ يف ؼُــ ً٘ٝدٗــؿ ٚقتــاٍ ٚنــكع ١نــري باـٝــٌ ٚايكنــا  -أ ٟاالبــٌ ايــيت
كنب يف ايكتاٍٚ ,مل ْٛض ا ٜات ايككوْ ١ٝاالْؿاٍ َْٛـٛعا ,يهـٔ قـؿ ٜعًـِ
غاقدا نـ ٕٛاالْؿـاٍ ٚايؿـَ ٤ٞتشـؿَْٛ ٜٔـٛعا َُٚـؿاقا ٖٚـ ٛقكٜـب دـؿا,
ط فَمَا أَ ْوجَفْ ُتمْ عَلَيْهِ ِمنْ خَيْلٍ وَالَ ِركَابٍص ٖٚف ٙاياق ٠أ ٚبٝإ السؿ َٛاقـا ايؿـ٤ٞ
ٚاالْؿاٍ :طَامل ٜٛدـ عً ٘ٝبـػٚ ٌٝال قنا

ص.

ٚاالْؿاٍ ٚايؿ ٤ٞحمهَٛإ باْٗا سل هلل ٚيكنٛي٘( )Sإنكاَا ي٘ ٖٚـ ٛسـل

ايـ ــُُٓب ٚايمعاَـــٜ ,١تـــٛالَ ٙـــٔ بعـــؿ )S(ٙاالَـــاّ ايـ ــُعُٚ ّٛايَٛـــٞ
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ايـُُٓ - ٛنٌ ٚاسؿ َِٓٗ يف عُكٚ ٙلَإ إَاَتـ٘ َٚٚـاٜتٖ٘ٚ ,-ـ ٞاَـٛاٍ
دعًــت ٚالٜتٗــا هل ـؤال ٤االيــكاف اي ــُعَُٛنيَ -ــًٛات اهلل عًــٖٚ -ِٗٝــٞ
سكِٗ ٜٓع ْ٘ٛسٝح ياٚ٤ا ٚٚدؿٚا يف ايُكف ايًَُ ٘ٝشْٚ ١ؿعا ؾٜٝٓا ٜكْاٙ
اهلل نـــبشاْ٘ ٖٚـــ ٛســـل ايٛالٜـــٚ ١ايـ ــُُٓب ٚيـــٝو َهًؿـــا يػُـــٝا ًَُٜهـــ٘
اي ــُعُ ّٛأٜ ٚهــتشك٘ يػُــٝا ٜٚكثــ٘ أٚالؾَ ٙاؾٜــا نُــا ٜــكخ األٚالؾ أَــٛاٍ
االبــا ٤عٓــؿ سًــ ٍٛا دــاٍ ٚ .يف عُــك ايػٝبــٚ ١ايـــُشٜٓ ١عــٛؾ االَــك ا
ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ٚاقعا ٚايٓا٥ب سكا عٔ االَاّ املعُ ّٛايػا٥ب(عذٌ)سهـبُا
َشكل يف ََشً٘ -يف بـشٛخ ايبٝاٚ :ال ١ٜايؿك ٘ٝايعؿٍ. -
ٖفا بٝإ امجاي ٞبؿ ٟٚعٔ االْؿاٍَْٛٛ -عا ٚسهُاٚ -البؿ َٔ ايبشح
ايتؿُــ ًٞٝعــٔ االْؿــاٍ ٚايؿــْٚ ,٤ٞبــؿأ ببشــح اي ــُْٛٛع -سهــب ايرت ٝــب
ايــُٓطكَُٜٚ , ٞــك ايبشــح عــرب َــكسًتني :ــاقْ ٠بشــح َْٛــٛع االْؿــاٍ  ٚــاق٠
ْبشح سهُٗا :

مىارد االىفال :
إٕ َٛاقا االْؿاٍ َٛٚاقؾ ايؿ ٤ٞعؿٜؿْ ٠عكْٗا باعا:
اي ــُٛقؾ االَ :ٍٚــا ٜهــتٛي ٞعًٝــ٘ املهــًَُ ٕٛــٔ ؾ ٕٚقتــاٍ ٚاقاقــ ١ؾَــا٤
 -أقْـا ناْـت اّ غريٖـا َـٔ االَـٛاٍ ٚاالَتعـ -١نـ ٕ ٜـفٖبٛا يــشك

قـ ّٛيف

اقض  ِٗٝ ٚاالغباق أِْٗ ال َٜذؿ ٕٚقؿق ٠عًَٛ ٢ادٗ ١املهًُني ٚال ٜكغبٕٛ
يف سكبِٗ ؾٓٝذً ٕٛعٔ اقِْٗ ٚمكدَٗٓ ٕٛا ٜٚرتنْٗٛا يًُهًُني ,أٜ ٚبكـٕٛ
يف اقْــِٗ ُُٜٚهٓــ ٕٛاي ــُهًُني َٓٗــا ُٜٚاي ــشٚ . ِٖٛاؾــاَا :إ ال َٜشُــٌ
ايكداٍ ايـُهًُ ٕٛعً ٢ايهؿاق ٚمل ٜٛدؿٛا بـػ ٌٝأ ٚقنا  -أ ٟابٌ ُكنب-
نُا ؾيت عً ٘ٝقٚاٜات بعٓٗا َشٝض ايهٓؿ ٚاْـض ايؿاليـْ ,١ظـري َـشٝشيت

لقاقَٚ ٠ـشُؿ بٔ َهًِ ُٖٚا ؿهٍـكإ االْؿـاٍ ايــُذعٛي ١يًكنـ )S(ٍٛباْٗـاطنـٌ

اقض دال أًٖٗا َٔ غري إ ُٜشٌُ عًٗٝا غٚ ٌٝال قنا ص ٚطَـا نـإ َـٔ اقض مل
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ٜهٔ ؾٗٝا ٖكاق ١ؾّ أ ٚقَٛ ّٛيـشٛا أ ٚأعطٛا ب ٜـؿ ..ِٜٗؾٗـفا نًـ٘ َـٔ ايؿـ٤ٞ
ٚاالْؿـــاٍ هلل ٚيًكنـــ ,ٍٛؾُـــا نـــإ هلل ؾٗـــ ٛيًكنـــٜٓ ٍٛـــع٘ سٝـــح ُٜشــبص
ٚيف َعتــرب ٠سؿــِ :طاالْؿــاٍ َــامل ٜٛدـــ عًٗٝــا ب ــػٚ ٌٝال قنــا

أ ٚقــّٛ

َٛيـشٛا أ ٚق ّٛاعطٛا ب ٜؿ ..ِٜٗؾٗ ٛيكن ٍٛاهلل( ٖٛٚ )Sيإلَـاّ َـٔ بعـؿٙ
ٜٓع٘ سٝح ًٜا٤ص)ٚ (1غريٖا .
ٚقؿ اطًكت َعترب ٠سؿـِطَـامل ٜٛدــ عًٝـ٘صٚمل كٍٝـؿ ٙبـاألقض نُـا
ٚقؾ يف ايُشٝشتني ايهـابكتنيٚ ,ال عـاقض بـني ايــُجبتني ٚال ـؿاؾا ,ؾٝؤغـف
بإطالم املعتربٜٚ ٠عُِ ايٓؿٌ ملا نإ اقْا أَ ٚتاعا أ ٚاثاثـا أَ ٚـا نـإ يـ٘ قُٝـ١
ٚانتٛ

عً ٘ٝاملهًُ َٔ ٕٛغـري دٗـؿ أٖ ٚكاقـ ١ؾّ ,ؾـإ ايتعُـ ِٝـاٖك انـِ

املَٛــٖٚ -ٍٛــٜ ٛؿٝــؿ االطــالمٚ -ال ٜتٓــاؾَ ٢ــا ايُــشٝشتنيطنــٌ اقضص
طَا نإ َٔ أقضص الُْٗا َجبتإ ال ٜتٓاؾٝإ ٚ ,ميهٔ نٝؿ االطالم ٚإقاؾ ـ٘
دؿا مبالسظ ١املعترب ٠سٝح ٜطًل بؿٚا يف بٝإ ايٓؿٌ االٍٚطَامل ٜٛدـ..صثِ
مُِ باألقضطٚنٌ اقض غكبـ..١صَــُا ٜـٛس -ٞبــذال - ٤بعُـ ّٛايٓؿـٌ
االٚ ٍٚاقاؾ ٘ َطًكا .
ٚاؿاٌَ ٗٛق ايِٓ املعترب نٓؿا يف ْؿً ١ٝنٌ َاٍ َٚتاع ـ ٟقٚ ١ُٝإ مل
هٔ اقْا اـا مل ٜٛدـ عً ٘ٝغ ٌٝأ ٚقنا

ممـا ٜػُٓـ٘ املهـًُ ٕٛأٜ ٚهـتٛيٕٛ

عً-٘ٝاقْا ٚغريٖا نايًشٚ ّٛاؿٛٝاْات ٚاالطعُٚ ١االٚاْٚ ٞايؿـكٍ ٖٛ ٚـا
َٔ املٓكٛالت اييت ٜهتٛي ٞعًٗٝا املهًُ َٔ ٕٛؾ ٕٚقتاٍ ٚدٗؿٖ .فا .
ٜٓٚهب ا

ايـًُٗٛق اغتُاّ ايٓؿٌ باألقض مل ٜٛدـ عًٗٝا غٝـٌ أٚ

قنا ٚ ,يعً٘ انتظٗاق َٔ كٝٝؿ ايـُْٛٛع بـاألقض يف نًُـا ِٗ َــُا ٜـٛسٞ
 دًٝا أ ٚايعاقا -باغتُاّ ايٓؿـٌ بٗـا ٚعـؿّ ْظـكِٖ أ ٚاعتٓـا ِٖ٤بـإطالم()1ايٛنا: ٌ٥ز :6

 َٔ 1ابٛا
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املعترب ٠طَامل ٜٛدـ عً ٘ٝغٝـٌ ٚال قنـا صايًـاٌَ يـألقض ٚغريٖـاٖٚ ,ـٛ
ايؿاع ٞيـذُا) َٔ (1االعا ِ االٚاغك ألٕ ٜهتكك
يػري االقض أٜ ٚكؾ

أ ٌَُٜٝ ٚا

عُ ّٛاالْؿاٍ

استُاٍ ن ٕٛغري االقض مما ٜهتٛي ٞعً ٘ٝاملهًَُٔ ٕٛ

غري قتاٍ غٓ ١ُٝدعًٗا اهلل يًُذاٖؿ ٜٔن ٣ٛمخهٗا ,بٌ اٖك ايِٓ ايـُطًل
ن ٕٛاألقض ٚغريٖا َٔ االْؿاٍ اييت دعًٗا اهلل يكنٛي٘ ٚيال َٔ ١ُ٥بعؿ. ٙ
يهٔ قؿ ٜكاٍ ككٜبا يكأ ٟاملًٗٛق أٛ ٚدٗٝا يـُا ٜهتظٗك َٔ عباقات ايكّٛ
يًٓؿٌ االٖٚ - ٍٚفا ايـُكاٍ اًَ٘ يف (املهتُهو))ْٝٛ ٚ (2ش٘ َٓا:
إٕ إطالم َُشض سؿِ طَامل ٜٛدـ عً ٘ٝبـػٚ ٌٝال قنا صٚإ نإ
ًٜــٌُ االقض ٚغريٖــا ,يهٓــ٘ ٜتكٝــؿ بــاألقض ايــيت ٚقؾ ايتكٝٝــؿ بٗــا يف بعـ
ايكٚاٜــات ايُــشٝش١طَــا نــإ َــٔ اقض..صطنــٌ اقض دــال اًٖــٗاص ألْٗــا
ٚقؾت يف َكاّ اؿُك ٚايتشؿٜؿ  ٖٞٚيف َكاّ ايبٝإ ,ؾٝهتٛدب ثبٛت املؿّٗٛ
هلف ٙايُٓ-ّٛعؿّ ْؿً ١ٝغري االقض مما ٜهـتٛي ٞاملهـًُ ٕٛعًٝـ٘ بػـري ٖكاقـ١
ؾّ  -ؾٝشٌُ ايـُطًل عًٜٚ ٘ٝكٝؿ ب٘ ٚمـتِ املْٛـٛع بـاألقض ايـيت مل ٜهـٔ
ؾٗٝـا ٖكاقـ ١ؾّ أ ٚاأل قض ايـيت دـال اًٖـٗا َـٔ غـري إ ُـٌ عًٗٝـا غٝــٌ ٚال
قنا  ,نُا ٖ ٛايـشاٍ يف نا٥ك ايـُٛاقؾ ايبٝاْ ١ٝاييت  ٞ ٜؾٗٝـا ايــشهِ َطًكـا
يف بع

ُْ َ٘ٛطاـا نإ املا ٤قؿق نك مل ٜٓذه٘ ي٤ٞص ثِ ٜـ  ٞنـؤاٍَ :ـا

ايهك؟ أَ ٚا َكؿاقٙ؟ ٚجيٝب االَـاّ()نـفا ٚنـفا ؾكادـا ),(3ؾاْـ٘ يــُا نـإ
يف َكاّ ايبٝإ ٚيكع َؿٗ ّٛايهك ايــُهؤ ٍٚعٓـ٘ بعـؿ عًٝـل سهـِ االعتُـاّ
عً ٘ٝاؾاؾ ؼؿٜؿٚ ٙسُك َعٓا ٙبايكؿق املعني ؾ ٕٚغري ٙؾٝتكٝؿ ايـُطًل ب٘ قٗكا .
( )1دٛاٖك ايهالّ زَ + 117: 16هتٓؿ ايعك :٠ٚاـُوٚ 354 :غريُٖا.
(َ )2هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك :٢ز .597:.9
( )3قادا ايٛنا:ٌ٥ز َٔ 9 :1ابٛا

املا ٤املطًل .
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يـٗا

ُُٜٚهٔ ؾؾع٘ بعؿّ اسكال ن ٕٛايكٚاٜات ايُشٝش ١يف َكاّ بٝـإ ايتشؿٜـؿ
اؿاَــكٚ ,عًــ ٢ؾكْــ٘ ٚ -يــٓ ٛــمال -ال ٜٓــايف ايكٝــؿ املــفنٛق ؾٗٝــاطَــا نــإ
َٔ أقضص ٚال ٜؿاؾا املطًل :طَامل ٜٛدـ عً٘ٝص ستُٜ ٢شٌُ عًُٜٚ ٘ٝكٍٝؿ ب٘
َٜ ٚػتِ ايٓؿٌ باألقض ْٝٛ ٚ ,ش٘ :

أٚال :إ ايكٚاٜات ايُشٝش ١ايـُتُٓٓ ١يًتكٝٝؿ بعٓـٛإ االقض نُعترب ـٞ
لقاقٚ ٠ابٔ َهًِطإ االْؿاٍ َا نإ َٔ اقض مل ٜهٔ ؾٗٝا ٖكاق ١ؾّ أ ٚقـّٛ
َٛيـشٛاص)(1طٖـ ٞنـٌ اقض دـال اًٖـٗا..ص ) (2يٝهـت يف َكـاّ بٝـإ االْؿـاٍ
مبعٓ ٢ؼؿٜؿٖا ٚسُكٖا ؾُٝا بني االَاّ(,)نٝــ َٚـشٝش ١لقاق ٠مل ـبني
اال ْٛعا ٚاسؿا؟ َٚشٝش ١ابٔ َهًِ بٓٝت عؿؾا َٓٗا غري َٓشُك بكك ١ٜٓؾالي١
ايكٚاٜات األغك ٣عًـ ٢غـري َـا ٖـٚ ٛاقؾ يف ايُـشٝش ,١ؾـال ٜظٗـك َٓٗـا اقاؾ٠
ايـ شُك ٚايتشؿٜؿ دؿا ستـٜ ٢هتهًــ َٓٗـا املؿٗـ ّٛيُٝـًض َؿٗـ ّٛايــشُك
َكٝؿا إلطالم َشٝض ابٔ ايبػرت ٟطَامل ٜٛدـ عً ٘ٝبـػٚ ٌٝال قنا ص).(3
ٜٓاف اي :٘ٝاْ٘ ُُٜهٔ ايكطا بعؿّ نْٗٛـا يف َكـاّ اؿُـك اؿكٝكـ ,ٞأ ٟيـٛ
ؾكضٚ -يٓ ٛمال ٚ -دـٛؾ يـاٖؿ ٚاْـض عًـ ٢ايتكٝٝـؿ أ ٚعًـ ٢بٝـإ ايتشؿٜـؿ
اؿاَك يف ايكٚاٜات املػتُ ١بعٓٛإ (االقض) أَهـٔ ايكطـا -غاقدـا -بعـؿّ
ا ُــاق االْؿــاٍ ؾُٝــا ـنك ــ٘ ايكٚاٜتــإ ايُــشٝشتإٚ ,ـيــو الُْٗــا مل ــفنكا
عٓٛإ(ايـ ــُعاؾٕ) َ(ٚـــرياخ َـــٔ ال ٚاقخ يـــ٘)(ٚقطا٥ا ايـ ــًُٛى) يف عـــؿاؾ
االْؿاٍَ ٖٞٚ ,كطٛع بهْٗٛا َٔ االْؿاٍ سهب ؾالي ١غريٖا .
ٚباغتُاق :ال ُٜشكل نـ ٕٛقٚاٜـات االقض يف َكـاّ بٝـإ االْؿـاٍ سُـكٜا
ؾـٝـُا ـنكت ,ستُٜ ٢ـهتهًـ َٓٗا َؿٗ ّٛايـشُك نُا ُٜهتهًـ َٔ ايـُٛاقؾ
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.9

()2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.10

()3ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.1
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ايبٝاْ ١ٝايـشاَك ٠ايـُشؿؾ ٠نُجاٍ َشؿٜؿ ايهك بهفا َكؿاق .
ٚثاْٝــاَ :ــا غ ـ

ايطــكف عُــا نــبل ؾــإ ايت َــٌ يف َعتــرب ٠سؿ ـِ بــٔ

ايــبػرتٜ ٟؿٝــؿ اقاؾ ٠االطــالم دــؿا ٚإٔ َــا مل ٜٛدـــ عًٝــ٘ غٝــٌ ٚال قنــا
 -أقْا أ ٚغريٖا َٔ ٖٛ -االْؿاٍ بككٜٓـ ١ـ غك ـنـك االقض يف بعـ

االْؿـاٍ

ايالسك ,١ؾً ٛنإ ايٓؿٌ املفنٛق بؿٚا َُ :ػتُا باألقض غري عاّ ٚغـري يـاٌَ
يًُٓكــٛالت يهــإ ٜٓبػــَ ٞػُُٝــ٘ يف بٝاْــ٘ ٚعــؿّ اطالقــ٘ ؾُــٔ اطــالم ايٓكــٌ
املفنٛق بؿٚا طَامل ٜٛدـ عً ٘ٝغٚ ٌٝال قنا

أ ٚقَ ّٛاؿٛا أ ٚق ّٛاعطٛا

ب ٜــؿِٜٗصَٚــٔ كٝٝــؿ ايٓؿــٌ ايالســلطٚنــٌ اقض غكبــٚ ١بطــ ٕٛاالٚؾٜــ١ص
ٜهتهًـ إقاؾ ٠بٝإ عُّٛطَامل ٜٛدـص.

ٜٓاف اي :٘ٝإٕ إطالمطَامل ٜٛدـص ال ٜتٓاؾٚ ٢ال ٜتـؿاؾا َـا ايـكٚاٜـــات
ايـُعٓ ١ْٛباألقض ؾاُْٗا َجبتإ َٔ ؾٛٗ ٕٚق ايتشؿٜؿ اؿاَك املؿٝؿ يًُؿّٗٛ
ايهايب(غري االقض َـُا مل ٜٛدـ عً ٘ٝبـػ ٌٝأ ٚقنـا

يـٝو َـٔ االْؿـاٍ)

ؾإ ٖفا ايـُعٓ ٖٛ ٢ايـُتٓايف َا اطالم َعتـرب ٠سؿـِ ٚال ٜهـتؿاؾ ٖـفا املعٓـ٢
ايهايب َٔ ايكٚاٜات ايُشٝش ١ايـُجبت ١يٓؿً ١ٝاألقض .

ٚباغتُاقَ :عترب ٠سؿِ َجبت ١يًعُ ّٛبإطالقٗاٚ ,ايُـشٝشتإ َْٚشُٖٛـا
َجبتتإ يٓؿٌ االقض َٔ ؾ ٕٚؾالي ١عً ٢عؿّ ْؿٌ غـري االقض ممـا مل ٜٛدــ
عً ٘ٝبـػٚ ٌٝال قنا

ستٓ ٢ايف ايـُطًل ايـُجبتَٚ ,اؾاّ ال َٓاؾا ٠ؾال ََذـاٍ

ٚال ََشٌ يًذُا بُٗٓٝا بتكٝٝؿ املطًـل َُٓٗـا ٚؽُـ ِٝايٓؿـٌ بـاألقضَٚ ,ـٔ
ٖٓا ْهتكك

عُ ّٛاؿهِ بٓؿً ١ٝطَامل ٜٛدـ عً ٘ٝبـػٚ ٌٝال قنا ص ٚعـؿّ

اغتُاَ٘ باألقض ,بٌ نٌ َا ٜهتٛي ٞعً ٘ٝاملهـًَُ ٕٛـٔ غـري قتـاٍ ٚاٖـكام
ؾَا َٔ ٖٛ ٤االْؿاٍ اييت دعًٗا اهلل يكنٛي٘()Sثِ يال َٔ ١ُ٥أٖـٌ بٝتـ٘()

َــٔ ؾ ٕٚؾــكم بــني االقض ٚبــني غريٖــا َ ــُا يف بٝــٚ ِٗ ٛعًــ ٢أقاْــَ ِٗٝــٔ
االطعُٚ ١ايًشٚ ّٛاؿٛٝاْات ٚاالَتعٚ ١االَٛاٍ عٓؿَا ٜٗك

ايهاؾك ٕٚغٛؾـا

(ْ ........................................... )566ـؿٌ األقض اييت ال ق

َٔ قؿ ّٚايـُذاٖؿ ٜٔعً ٢ؾٜاقِٖ يػكض ؾع ِٗ ٛا

يـٗا

االنالّ ٛ ٚنٝا ققعت٘

ٚاقْــ٘ ,ؾٗــَُ ٛــؿام عُــ َٞٛيــاٌَ يـــُا أؾــا ٤اهلل ٚأقدعــ٘ عًــ ٢قنــٛي٘

ٚأٚيٝا -٘٥أَٝٚا ٤قن ٍٛاهلل(ٖ . - )Sفا .

ٚقــؿ عــكض مجــا َــٔ االعــا َِ -ــِٓٗ انــتاـْا ايـــُشكل(قؿِٖ) ٖٓــا
يُشٝشَ (1) ١عا ١ٜٚبٔ ٖٚـب يف َكـاّ االنـتؿالٍٚ ,قـؿ عكْـٓا هلـا يف اٚا٥ـٌ
عــٛخ مخــو غُٓٝــ ١اؿــك

ٚنــإ يٓــا َــٌ يف ؾاليتٗــا ٚيف نــٓؿٖا ,غالؾــا

ألنتاـْا ايًكٜـ ,يفا اعكْٓا عٔ االنتؿالٍ بٗا ؾكادا.
ثِ إ َكتٓ ٢االطالمٚ -قؿ ٗك اْ٘ َكاؾ دؿا َٔ َشٝش ١سؿِ طَامل
ٜٛدـ عً ٘ٝغٚ ٌٝال قنا ص) - (2بٌ َٚكتٓـ ٢عُـَ ّٛـشٝش ١لقاق ٠طنـٌ
اقض دال اًٖـٗاص )ٖٚ(3ـ ٞـبني َُـؿاقا َـٔ َُـاؾٜل االْؿـاٍ  ٚؤؾٜـ٘ بٓشـٛ
ايعُــ ّٛايًؿظــ ٞايٓايــَ ٤ٞــٔ اؾا ٠ايعُــٖ - ّٛــ ٛعُــْ ّٛؿًٝــ ١االقض ايــيت
ٜهتٛي ٞعًٗٝا املهًُ َٔ ٕٛايهاؾك َٔ ٜٔؾَ ٕٚكا ًٖٚ ١كاق ١ؾّ أ َٔ ٚؾ ٕٚإ
ٜٛدؿٛا عًٗٝا غ ٌٝأ ٚقنا  :نٛا ٤ناْت َُشٝا ٠أ ٚناْت َٝت. ١
ٜٚؤنؿ اقاؾ ٠ايعُـ ّٛايظـاٖك َـٔ ايُـشٝشتني :إ االقض املـٛات عَُٛـا
ٖ َٔ ٞاالْؿاٍ نٛا ٤انتٛ

عًٗٝا املهًُ َٔ ٕٛايهاؾكَ ٜٔـا ايكتـاٍ ٚاٖـكام

ايؿَا َٔٚ ٤ؾ ,ْ٘ٚؾٗفا ايتعُِٝطنٌ اض دال اًٖـٗا َـٔ غـري إ ُـٌ عًٗٝـا
غٌٝص ال َعٓ ٢ي٘ اال َا اقاؾ ٠ض ٍٛايـشهِ بايٓؿً ١ٝيألقض ايعاَكٖ . ٠فا.
ٚيف َعـتبـك ٠انـشـام ايـيت ـتـُؿ ٣بـذـال ٤يـتعـؿاؾ االْـؿـاٍ:طَٚا نإ َٔ
االقض غكب ١مل ٜٛدـ عً ٘ٝغٚ ٌٝال قنا ص)ٚ(4قؿ ٜهتظٗك َٓٗا اغتُاّ
( )1ايٛنا ٌ٥ز َٔ 1 6ابٛا

االْؿاٍ :ع.3

()2ايٛنا ٌ٥ز َٔ 1 6ابٛا

االْؿاٍ :ع.1

()3ايٛنا ٌ٥ز َٔ 1 6ابٛا

االْؿاٍ :ع.9

( )4ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

االْؿاٍ:ع.20
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االقض ايٓؿٌ باـكب ١املٝت ١ؾ ٕٚايعاَك ٠ايـُُشٝا ٠اييت ٜهتٛي ٞعًٗٝا املهـًُٕٛ
َٔ ايهاؾك ٜٔبػري قتاٍ  .يهٔ ٖفا َـُٓٛع :
أٚال -إٕ إثبــات َٚـــ ايــػكب ١ال ٜــُٓا عــٔ ؾاليــَ ١ــشٝش ١لقاق ٠عًــ٢
عُ ّٛاالقض -ايـُُشٝاٚ ٠ايــػكا  -قـاٍ(:)ط نـٌ اقض دـال اًٖـٗا َـٔ
غري إٔ ُٜشٌُ عًٗٝا غٚ ٌٝال قداٍ ٚال قنا

ؾْٗ ٞؿٌ هلل ٚيًكنـٍٛص) (1ؾـإ

عَُٗٛا ْٚع ٞيؿظ ٖٛٚ ٞق ٟٛؾٝشتاز ؽُ ُ٘ٝا

ؾالي ١قٚ ١ٜٛاْش ١عًـ٢

االغتُاّ ,نُا ال ٜـُٓا عٔ ؾالي ١ايكٚاٜات ايـُطًك ١نُعترب  ٞسؿِ ٚابٔ
َهًِٚ ,ال ًُض َعترب ٠انشام َكٍٝؿا أَُ ٚػٍُُا ألْٗا َجبت ١طَٚـا نـإ َـٔ
االقض غكبــ ١مل ٜٛدـــ عًٝــ٘ غٝــٌ ٚال قنــا ص)ٚ (2ال ُٜــًض يتػُــِٝ
ايعاّطنٌ أقضص أ ٚكٝٝؿ املطًل ٖٚـَ ٛجبـت أ ٚإ ؿٝـؿٚ-يـَ ٛؿَٗٛـاْ -ؿـٞ
ايٓؿٌ عٔ االقض ايعـاَك ٠أ ٚغـري اـكبـٚ ١ؾْٚـ٘ غـكط ايكتـاٍ إـ ال َٓاؾـاٚ ٠ال
َؿاؾع ١بني اثبات ايٓؿٌ يعُ ّٛاالقض ٚبني اثبات ايٓؿٌ يألقض اـكب. ١
ٚثاْٝا -إ املهتؿاؾ َٔ قٚاٜات عؿٜؿ ٠ؾٗٝا ايُشٝض نٓؿا ٚايٛاْـض ؾاليـ١
ٖ ٛإ االقض نًٗا يإلَاّ املعُْ)( ّٛظري َعترب َ ٞهُا ٚايهابًٞطٜا ابا
نــٝاق :االقض نًــٗا يٓــاص)(3طاالقض نًــٗا يإلَــاّص)(4أ ٟنــٌ اقض ٖــَ ٞــٔ
االْؿاٍ َٗٓٚا االقض ايـُُشٝا ٠اييت ٜهتٛي ٞعًٗٝا ايـُهًُ َٔ ٕٛايهاؾكَٔ ٜٔ
ؾ ٕٚقتاٍ  ٖٞٚعاَك ٠بمقع أ ٚبٓا. ٤
ٚقؿ ًٜهٌ عً ٢ايـُعترب ٠ثايجا ب ٕ ايكٚاْ ١ٜعٝؿ َٔ ١دٗ ١ا ُاق َهتٓؿٖا
()1ايٛنا ٌ٥ز َٔ 4 6ابٛا

االْؿاٍ :ع.9

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

االْؿاٍ:ع+20ع.9

( )3ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 :6ابٛا

االْؿاٍ :ع.12

( )4ايٛنا:ٌ٥ز َٔ3 :17ابٛا

اسٝا ٤املٛات:ع.2
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يـٗا

يف ( ؿهري ايكُ ٖٛٚ)ٞمل ًُٜٓا بٛسـؿ ٙنـًُٝا َعـاؾ ,٢بـٌ َٚـًٓا َـا ؿهـري
اب ٞاؾـاقٚؾ ٚغـري ٙغًٝطـا ًَٛيـا مل ٜتُٝـم ٖـفا َـٔ ـاى أ ٚمل ٜتُٝـم ؿهـري
ايكُٚ ٞقٚاٜا ٘ باـُ ّٛستٜ ٢هتٓؿ ايٗٝا اـا نإ طكٜكٗا ٚإنٓاؾُٖا َشٝشا
َعتربا  -نُا ٖ ٛساٍ نٓؿ ايكٚا. -١ٜ
يهٔ يف ايٓؿو ٚثٛم يػُ ٞبه ٕٛايكٚا ١ٜدم َٔ ٤ؿهري ايكُـ ٞاالَـٌ
ايف ٟغًط٘ بػـري ٙبعـ

ايهـاؾ ٠ايــُتُكؾني بــذُا اغبـاق ؿهـري ايكـكوٕ َـٔ

ؿهري ٟايكُـٚ ٞابـ ٞاؾـاقٚؾ ٚغريُٖـا-نُـا ٜظٗـك دًٝـا يًُت َـٌ يف ايتؿهـري
ايـُتؿا ٍٚبانِ( ؿهري ايكُ ًَٓٚ . )ٞايٛثٛم :
أٚالَ -السظــ ١ايهــٓؿ ؾــإ قدايــ٘ برت  ٝـب ٜتٛقــا قٚاٜــ ١عًــ ٞبــٔ ابــكاِٖٝ
اغباق ٙبـُجٌ ٖفا ايهٓؿ ايفٜ ٟبؿأ بكٛي٘ (سؿثل أبٜ )ٞعل ابكاٖ ِٝبٔ ٖايِ
ثِ ٜهتُك ايهٓؿ  ٖٛٚ ,نٓؿ َتٌُ َشٝض َُٜ ,تال ظـال ٤عـٔ أساؾٜـح ؿهـري
ابــ ٞاؾــاقٚؾ ٚعــٔ اي ــًُشكات ايتؿهــري ١ٜايالقٚاٝ٥ــٜٓ , ١ــاف ايٝــ٘ :اْــ٘ َــٔ
ايٛاْض عؿّ العب ايــُتُكف باالنـٓاؾ ٚاملتـ ٕٛبًـٗاؾ ٠اْـ٘ قـاٍ بعـؿ َُـاّ
ايكٚاٚ( ١ٜقاٍ ْ :ميت ٜ -عل و ١ٜاالْؿاٍ -يـُا اْٗـمّ َ )..ــُا ٜؤنـؿ أٜ ٚكـٟٛ
استُـــاٍ ايـــتشؿا عًـــ ٢ايــــُنت َـــٔ ايتالعـــب ٚايتُـــكف بـــػًا ايـ ــشؿٜح
ايـُعُ َٞٛبايتؿهري َٔ غري ايـُعُ. ّٛ
ٚثاْٝاٖٚ -فا َؤٜؿٛ ٖٛٚ -اؾل نتـب اؿـؿٜح املتـ غك ٠نايٛنـا ٚ ٌ٥ؿهـري
ايربٖإ ْٛٚق ايجكًني ٚغريٖا عً ٢قٚاٜت٘ عٔ ؿهري ايكُ َٔٚ ٞاحملتٌُ ٍَٛٚ
ايتؿهري االٌَ اي. ِٗٝ
ٖفا َُاّ ايهالّ يف ايـُٛقؾ اال َٔ ٍٚاالْؿاٍ  ,ثِ ٜكا ايهـالّ يف ايــُٛقؾ
ايجاْٞ

يـٗا )569(............................................

ْـؿٌ األقض اييت ال ق

االرض اليت ال ربّ لـها :
ٚايكؿق ايـُتٝكٔ ايـُتؿل عًْ ٢ؿًٝتـ٘ ٖـ ٛاالقض املـٛات ايـيت ال ق
ٚنــٓتهًِ عــٔ االقض ايعــاَك ٠ايــيت ال ق

هلـا,

هلــاٚ ,املــٛات َــٔ االقض ٖــٞ

ايعاطً ١اييت ال ٜٓتؿا بٗا َٔ ؾ ٕٚاعُاقٖا ٚايعٌُ بٗا إلسٝاٖ٤ا ,ؾٝػكز عٓٗا:
َا اـا مل ؽك

االقض ناَال ٚبك ٞؾٗٝا اثك سٝاٚ ٠عُاقَ ٠ايوْ ,ظري االقض

ايـُُشٝا ٠يًههٓ ٢أَ ٚعُال آَُ ٚعا ثـِ ٜرتنٗـا َـاسبٗا ستـ ٢ؽـك
عًٗٝا وثاق عُاقٚ ٠سٝاٚ ,٠ناألقض ايمقاع ١ٝاييت مل ؽك

ٛ ٚدـؿ

بايتُاّ ٚمل ٜرتنٗا

َُ شٗٝٝا َٛا ا بـٌ نـإ ؾٗٝـا قًٝـٌ لقع أ ٚيـذك ثـِ ٖذكٖـا َـاسبٗا أ ٚابكاٖـا
يػــكض االْتؿــاع َــٔ سًًٝــٗا ٜبٝعــ٘ عًــ ٢اقبــا
اداق ٗا عً ٢اقبا

اؿٛٝاْــات َــجال أ ٚيػــكض

املٛاي ٞيتهكع ؾٗٝا  ٛ ٚـيوَ ,ـُا ال هَ ٕٛع٘ االقض

غكابا َٛا ا عاطً ١ال ْؿا ؾٗٝا بٌ ٜه ٕٛؾٗٝا قًْ ٌٝؿا .
ٚاالقض اـــكا

ايــيت ٖــَ ٞــٔ االْؿــاٍ ٖــ ٞاالقض ايــيت ال ق

هلــا أٚ

ٖذكٖا َاسبٗا ٚمل ٜعكف اـا ي ٛنإ ٜعكف َاسبٗا يٛدب أؾا ٤سك٘ ؾٗٝا .
ٜٚؿٍ عًـ ٢نْٗٛـا َـٔ االْؿـاٍ :عـؿَ ٠ـٔ األغبـاق )ٚ (1ؾٗٝـا ايُـشٝض نـٓؿا
ايٛاْض ؾالي ١عً ٢عؿٍ (االقض اـكب)١أ(ٚاييت ال ق

يـٗا) يف عؿاؾ االْؿاٍ.

َٚكتٓــ ٢ايعُــ ّٛيف بعٓــٗا(َٔ االْؿــاٍ :نــٌ اقض غكبــٚ)١االطالم يف
بعٓٗا االغك ٖٛ :عُ ّٛاؿهِ يـُٛاقؾ ثالث: ١
االَ :ٍٚـا اـا نـإ هلـا َايــو َعًـ ّٛأَ ٚـالى َعكٚؾـ ٕٛؾعـال ثـِ كنٖٛــا
ٖذكاْا ؾعكْٗا اـكا

ٚايتعط. ٌٝ

ايجاَْ :ٞا اـا نـإ هلـا َـالى َعكٚؾـ ٕٛثـِ بـاؾٚا ًٖٚهـٛا ٚمل ٜعـكف هلـِ
ٚاقخ ٚقؿ عكْٗا ايـػكا
( )1ايٛنا: ٌ٥ز 6

 َٔ 1ابٛا

ٚايتعط َٔ ٌٝؾَ ٕٚعكؾٚ ١اقخ املايو .
االْؿاٍ  :عٚ 20 +12 +10 + 8+ 4+ 1غريٖا.

(ْ ........................................... )570ـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا

ايجايحَ :ا اـا مل ٜهٔ هلـا َـاسب أَ ٚايـو أ ٚال ٜتٛقـا ـيـو نـايرباقٟ
ٚاملؿاٚل اييت مل جيك عًٗٝا ًَو َهًِ أ ٚمل ٜظٗك عً ٘ٝوثاق ًَو اسؿ ممـٔ ٖـٛ
َُشرتّ ايـُاٍ يكعا .
إال اْ٘ البؿ َٔ قؾا ايٝؿ عٔ ايعُٚ ّٛاغـكاز َـا اـا ناْـت االقض املـٛات
َهبٛق ١مبًو اْهإ َعكٚف َ -هًِ أَُ ٚشرتّ املـاٍ -ؾـال هـَ ٕٛـٔ االْؿـاٍ,
ٜٚبكَ ٢ا اـا مل ٜهٔ يألقض اـكا

َايو أَال نُا ٖ ٛساٍ ايـرباق ٟأَ ٚـا

نإ هلا َايو ثـِ اجنًـ ٢عٓٗـا أًٖ ٚـو ٚمل ٜعـكف يـ٘ ٚاقخ ؾػكبـت االقض
ٚعطًت ٚمل ميهٔ االْتؿاع بٗا اال بعٌُ  ٚعُري ٚاَالع ,ؾٗا ـإ َـٔ اقاْـٞ
االْؿاٍ ٚ .اْـُا ٜتعني عًٓٝا قؾـا ايٝـؿ عـٔ عُـ ّٛايٓؿـٌ يًُـٛق ٠األٚ

َ :ـا

اـا ناْت االقض ايـُٛات َهبٛق ١بـًُو َُشرتّ املاٍ َعكٚف يٛدٗني :
اال -ٍٚالستُــاٍ كٝٝــؿ اي ــشهِ بايٓؿًٝــ ١بػــري َــا اـا نــإ يــألقض َايــو
َعكٚف انتُؿاؾا َٔ نًُات ايؿكٗا(٤قض)اييت قٍٝؿت (االقض املٛات) بكٝؿ
(اُْشالٍ اًٖٗا) أ( ٚعـؿّ دكٜـإ املًـو عًٗٝـا) َٚـٔ َعتـرب ٠انـشام ايـيت
ُؿت يتعؿاؾ االْؿاٍ ٚقٝؿتطٖـ ٞايكـك ٣ايـيت غكبـت ٚاجنًـ ٢اًٖـٗاص)(1ممـا
ٜهًـ أًٜ ٚعك استُاال بتكٝؿ االقض اـكا

ايٓؿٌ بكٝؿ (َامل ٜهٔ هلا َايو

َعكٚف)ٜٚ ,ت نؿ االستُاٍ عٓؿ َالسظ ١ايؿكك ٠ايالسكٖ َٔ ١ف ٙاملعتـرب ٠ايـيت
ٖ ٞبُؿؾ عؿاؾ االْؿاٍطٚنٌ اقض ال ق ٍ هلاص أ ٟيٝو هلا َـاسب ا ٚال
ٜعكف هلا َاسب مما ًٜعك بإ االقض اـكا

املٓذً ٞأًٖٗا املـفنٛق ٠نـابكا

يف االْؿــاٍ ال عــٍِ َــا نــإ أًٖــٗا أَ ٚــاسبٗا َعكٚؾــآٜ ,ــاف ايٝــ٘ :ايكطــا
اـاقد ٞايف ٌُ ٟيًؿك ٘ٝايـُتتبا يًٛاٖؿ اثبا َ ١ٝتؿكقٚ ١ايـُالسا يـُفام
ايًكٜعٚ ١سكَٗا عً ٢اسرتاّ االَٛاٍ سٝح ٜهتؿاؾ َٔ ٖفا نً٘  :إ االقض
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

االْؿاٍ:ع.20

ْـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا )571(............................................

املًُٛنــ ١يــُشرتّ املــاٍ يــكعا ال ــمًَ ٍٚهٝــَ ١ــاسبٗا عٓٗــا بــُذكؾ ٖذكٖــا
ٚاغكادٗا َامل ٜعكب٘ اإلْـذال ٤عٓٗا ٚاإلعكاض عٔ ًَهٝتٗا عٝـح ُٜـؿم إ
ال ق

هلا ٚال َاسب َعكٚف اـ ي ٛنإ هلـا َـاسب َعـكٚف ٚدعًـت َـٔ

االْؿاٍ اَطؿاّ ٖفا ايتًكٜا ْٚاؾ ٢سكّ ايتًكٜا االهل ٞعً ٢ايتشؿا عًـ٢
اَٛاٍ ايٓاى ٚاسرتاَٗا .
ايجــاْ :ٞيؿاليــ ١بعـ

ايُٓــ ّٛايــُعترب ٠نــٓؿا ٚايؿايــ ١عًــ ٢إ االقض

اـكب ١ايـُهبٛق ١بـُايو َعكٚف يٝهت َٔ االْؿاٍ ٚإ سـل َـاسب االقض
بٗا بامء البؿ َٔ سؿظ٘ ٚالبؿ َٔ قؾٖا اي ٘ٝيـَ ٛذـاٚل أسـؿ عًٗٝـا أ ٚالبـؿ َـٔ
اؾا ٤سك٘ اي ٘ٝبٓشٛء َا -عٜٛ

َايَ ٖٞٚ,-ٙٛ ٚ ٞشٝشتا اؿًيب ٚنـًُٝإ

ٚقؿ ن ال عٔ االقض اـكبٗٝ ٜ ١ا ايكدٌ ٜهتػكدٗا ٚجيك ٟاْٗاقٖا ٜٚعُكٖا
ٜٚمقعٗا َاـا عً٘ٝ؟ قـاٍ :طايُـؿق١ص,قًـت :ؾـإ نـإ ٜعـكف َـاسبٗا؟ قـاٍ
( :)طؾًٝؤؾ  -ؾًريؾ-اي ٘ٝسك٘ص )ٖٚ (1ا إ ايُشٝشتإ َُػتُتإ باألقض
ايمقاع ١ٝاييت اًُٖٗا َاسبٗا ست ٢غكبت ٚعطًـت ؾذـاَ ٤ـٔ ُٜشٗٝٝـا ٖٚـ ٛال
ٜعكف َاسبٗا أ ٚأَشابٗا ,ؾٝػكز مبكتٓ ٢ايُشٝش ١عٔ االْؿاٍَ :اـا نـإ
املايو َعكٚؾا َعٓٝا أ ٚعٓٛاْا أ ٚاقبا

َعكٚؾ ٕٛناألقض ايمقاعٝـ ١ايــُٛقٛؾ١

عً ٢ق ّٛأ ٚـق ١ٜؾال ُعؿٍ َٔ االْؿاٍ ,بٌ ٜبك ٢سل َاسبٗا ؾٗٝا ٚالبؿ َٔ قؾٍ
األقض ٚإقداعٗــا ا

اَــشابٗا َــامل ٜهْٛــٛا قــؿ ٖذكٖٚــا ٚاعكْــٛا عــٔ

ًَهٝتٗا ؾػكبت ٚعطًت ٚدٌٗ َاسبٗا أ ٚإْككض ؾته َٔ ٕٛاالْؿاٍ .
ٚباغتُــاق :ايُــشٝشتإ ؾيٝــٌ عًــ ٢اْــ٘ يــٝو نــٌ اقض غكبــٖ ١ــَ ٞــٔ
االْؿاٍ ,بٌ غُ ّٛاالقض اـكبـ ١ايـيت ال ٜعـكف َـاسبٗا ايهـابل ,ؾًـٝو
ايعُ ّٛايظاٖك َٔ بع

ايكٚاٜاتطنٌ أقض غكبـ١صَكُـٛؾا ٚاقعـا َٚـكاؾا

( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ3 17ابٛا

اسٝا ٤املٛات:ز.3

(ْ ........................................... )572ـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا

دؿاٚ ,يف املكاّ ؿُ ٌٝاقٛاٍ عكْٓاَ ٙؿُـال يف َباسـح االقاْـ ٞيف عـٛخ
ايبٝا يف بًك ٣ايؿكاٖ( ١ز.)286-281: 4

ٚيف ْ : ٙ٤ٛقؿ ٜه ٍ عـٔ االقض اـكادٝـٖٚ-١ـ ٞاملؿتٛسـ ١عٓـ ٠ٛايعـاَك٠
ساٍ ؾتشٗاٖٚ ,ـ ٞممًٛنـ ١يعُـ ّٛاملهـًُني نـ قض ايعـكام-اـا اسٝاٖـا َهـًِ
 ٚكنٗـا ٚاجنًــ ٢عٓٗـا اًٖــٗا ؾػكبــت ٚعطًـتٖ ,ــٌ ــؿغٌ ؼـت عُــّٛطنــٌ
أقض غكب١ص) َٔ (1االْؿاٍ  ٚهـ ٕٛيإلَاّ(عذـٌ) اّ بكـ ٢عًـًَ ٢ـو عُـّٛ
املهًُني  ٚه ٕٛغاقد ١عٔ ٖفا ايعُ ّٛاملؿٝؿ يهْٗٛا َٔ االْؿاٍ ؟ .
َٜٚػـكز عـٔ ََشـٌ ايبشـحَ :ـاـا بكــ ٞاًٖـٗا ؾٗٝـا غـري َٓـتؿعني َٓٗـا ٖٚــِ
ٜعط ٕٛغكادٗا اٚمل ٜؤغف َِٓٗ غكاز َ ِٖٚهتٛي ٕٛعًٗٝـا مل ٜٓذًـٛا عٓٗـا
ؾــال َٜشــل ألس ـؿُ َ ـمامحتِٗ ٚاغــكادِٗ َٓٗــا ,يكُــٛق ايُٓــ ّٛايــٛاقؾ ٠يف
عؿاؾ االْؿاٍ عٔ ضٛهلا دمَا ٚيك ٠ٛاالطُٓ٦إ ٚ -مبكتٓ ٢اسرتاّ املًكع يف
ًكٜعا ٘ ألَٛاٍ ايٓاى-ببكا ٤االض عًًَ ٢و أ ٚنًطْٓٚ َٔ ١ـا ٜـؿ ٙعًٗٝـا
َاؾاّ مل ٜعكض عٓٗا ٚمل ٜرتنٗا ٚمل َٜػكز عٓٗا ا

غريٖا .

اـٕ ََشٌ ايبشح ٚايٓماع َٖ ٛا اـا ـكى االقض اـكادٝـ ١ايــُُشٝا ٠اًٖـٗا
ٚاجنًٛا عٓٗا ٚاْتكًٛا ا

غريٖـا ستـ ٢غكبـت ٚعطًـت ؾٗـٌ ُـري بـفيو َـٔ

األْؿــاٍ ايــُذعٛي ١يإلَاّ(عذــٌ) يعُــّٛطنــٌ اقض غكبــ١ص؟ اّ بكــ ٢عًــ٢
ًَو ايـُهًُني َ َِٗٓٚاسبٗا  ٚبك ٢نًطٓت٘ عًٗٝا ٚسك٘ ؾٗٝا َٔ ؾ ٕٚدـٛال
َمامحت٘ عًٗٝا ٚاغـفٖا َـٔ سٛل ـ٘ إال بطٝـب ْؿـو ؟  .قـؿ اغتًــ اْظـاقِٖ
(قض) عً ٢إستُايني :

ٜظٗك َٔ مجا َِٗٓ -انتاـْا )(2ايـُشكل ٖٓا -االستُاٍ األَ : ٍٚريٚق ٗا
َٔ االْؿاٍ ٚغكٚدٗا عٔ ًَو املهًُني باـكا
()1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا
(َ )2هتٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك :٢نتا

االْؿاٍ:عٚ 1غري.ٙ
اـُو.358

بعؿ ايعُاق ,٠ؾٝعترب يف ًَه١ٝ

ْـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا )573(............................................

ايـُهًُني يألقض نْٗٛا عاَك ٠سؿٚثا ٚبكا. ً٤
ٜٚبؿ ٚاغتٝاق ايجاْ َٔ ٞمجا وغكَ َِٗٓ -اسب اؾٛاٖك)( (1قؿٖٛٚ - )ٙ
إ عاَك االقض ايـُؿتٛس ١عٓ ٠ٛاـا َات بعؿ ايؿتض يٝو َٔ االْؿاٍ بـٌ بكـ٢
عًًَ ٢و عُ ّٛاملهًُني مبكتٓ ٢اطالم ؾيًَ ٌٝهِٗ ٚال َػـكز عـٔ ًَهٗـِ
مبذــكؾ غكابٗــا ٚلٚاٍ سٝا ٗــا ٚعُاق ٗــاٚ ,يــ ٛيــو يف اطــالم ؾيٝــٌ ًَــو
املهًُني يألقض املؿتٛس ١عٓ ٠ٛايعاَك ٠ساٍ ايؿتض اـا غكبت ٚعطًت ؾـُٝهٔ
االنتٓاؾ ا

االٌَٜ-عل انتُـشا

ٚعــؿّ غكٚدٗــا بــاـكا

بكـاًَ ٤ـو املهـًُني يـألقض املـفنٛق٠

عــٔ ًَهٗــِٚ ,ال بــؿ َــٔ اؾا ٤ســل املهــًِ ٚعــؿّ

ايتذاٚل عً . ٘ٝيهٔ يف دؿ ٣ٚاالطالم ٚاالنتُشا

ايــُفنٛق -ٜٔإلثبـات

االستُاٍ ايجاْ -ٞإيهاٍ :
أٚال -ي ٛاقٜؿ االنتؿالٍ باالنتُشا
االنتُــشا

عً ٢بكا ٤سهُٗا بعؿ غكابٗا ؾـإ

ؾيٝــٌ سٝــح ال ؾيٝــٌٖٓٚ ,ــا ٜٛدــؿ ايــؿي ٌٝاؿــانِ بعَُٛــ٘ أٚ

بإطالق٘ عً ٢االنتُشا

َ ٖٛٚا ُٓٓت٘ َعترب ٠سؿِ ٚغريٖا َٔ عؿٍطنـٌ

اقض غكب١ص ) َٔ (2االْؿاٍ .
ٚثاْٝا -اْ٘ قؿ ًٜو يف ٚدٛؾ اطالم نـًٜ ِٝـؿٍ عًـ ٢إ االقض املؿتٛسـ١
عٓ ٠ٛايعاَك ٠سني ايؿتض قٗكا عً ٢ايهاؾك ٜٔبكًَ ٢ها يعُ ّٛاملهًُني ٜٚهتُك
ايـشهِ يـُا بعؿ غكابٗا  ٚعطًٗٝاْٝٛ ٚ ,ض ـيو :إ عُؿ ٠ايؿي ٌٝعًًَ ٢ه١ٝ
املهًُني يألقض املؿتٛس ١قٗكا ايعاَك ٠ساٍ ايكٗك ٚايؿتض َٖ ٛشٝض) (3اؿًيب
ايف ٟن ٍ ايُاؾم()عٔ ايهٛاؾ َا َٓميت٘؟ ٚقؿ ادابـ٘ عـٔ ايهـٛاؾ ايـفٟ
ٖ ٛاقض ايعكام ايهجري ٠اـٓكٚ ٠ايمقع ٚاييت ك ٣نٛاؾا َٔ بعـؿ ٚعٓـؿ قًـ١
( )1دٛاٖك ايهالّ :ز. 118 :16
( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا
( )3ايٛنا:ٌ٥ز َٔ18 17ابٛا

االْؿاٍ:ع. 1
اسٝا ٤املٛات ع.1

(ْ ........................................... )574ـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا

ايٓٝاَ ٤ـُا ٜهًـ عٔ سٝا ٠اقض ايعكام ٚعُاق ٗا بايمقع وْفاىٚ ,قـاٍ يـ٘:
طٖ ٛيـذُٝا ايـُهًُني ,يـُٔ ٖـ ٛايٝـٚ ّٛيــُٔ ٜـؿغٌ يف االنـالّ بعـؿ ايٝـّٛ
ٚملٔ مل مًل بعؿصٚ,ايكؿق املتٝكٔ ٚ -يعً٘ اٖك ايِٓ ٚايتعـبري ايًـكٜـٖ-ـٛ
ًَــو املهــًُني ملــا نــإ نــٛاؾا ٚؾٝــ٘ سٝــاٚ ٠عُــاق ٠أُٜ ٚــؿم عً(٘ٝايهــٛاؾ)
(ٚاالقض ايعاَك )٠ؾًٝو يف ضٛي٘ ملا غك

السكا بعؿ ايعُكإ ساٍ ايؿتض.

ٚثايجاَ :ا ايتٓمٍ ٚؾكض ٚدٛؾ اطـالم نـًٜ ِٝجبـت عُـًَ ّٛـو املهـًُني
يــألقض ايعــاَك ٠ســني ؾتشٗــا عٓــ ٠ٛستــ ٢بعــؿ غكابٗــا ٚلٚاٍ عُاق ٗــا ,ؾٗــفا
االطالم َعاقض بعَُ (1)ّٛشٝش ١سؿِ اييت عـؿ َـٔ االْؿـاٍ:طنـٌ اقض
غكب١صٚ,ايٓهب ٖٞ ١ايعُٚ َٔ ّٛدٜ٘ٚ ,تكـؿّ ايعُـ ّٛايًؿظـ ٞعًـ ٢االطـالم
ايـشهُ ٞايًشا  ٞنُـا اْٚـشٓا ٙيف االَـٜٓٚ ,ٍٛـتر قدشـإ نـ ٕٛاالقض
املؿتٛس ١عٓ ٠ٛايعاَك ٠سني ايؿتض ٚاييت غكبـت السكـا ٚلايـت عُاق ٗـا َ -ـٔ
االْؿاٍ ََٚذعٛي ١يإلَاّ(عذٌ).

ٚقابعــاَ :ــا ايتٓــمٍ أ ٚايتًــهٝو يف كــؿّ ايعُــ ّٛعًــ ٢االطــالم ٚؾــكض
انــتشهاّ ايتعــاقض بــني ايعُــٚ ّٛاالطــالم املــفنٛق ٜٔؾــإ املتعاقْــني بعــؿ
هاؾؤُٖا  ٚعاؾهلُا َٔ ؾَ ٕٚـكدٍض يف اسـؿُٖا ٜتهـاقطإ-عًـَ ٢ـا كـكق يف
عٛخ االَ : ٍٛايتعـاقض بـني االؾيـٜٚ-١كدـا بعـؿ ٙا

ايعُـ ّٛأ ٚاالطـالم

ايؿــٛم ٖٚــٜٓ ٛطــل ب ـ ٕ االقض نًــٗا يإلَــاّ ملــا ْطكــت بــ٘ َــشٝشتا َهــُا
ٚايهابًٞ

) (3

) (2

ٚقؿ ْطكتا ب ٕ االقض نًٗا يإلَاّ ايـُعُ.)(ّٛ

ٚاؿاٌَ إ االقض ايـُؿتٛس ١عٓ ٠ٛايـًُُٛن ١يًُهًُني ٖ ٞايعاَك ٠سني
ايؿــتض ,ؾــاـا غكبــت بعــؿ ايعُــاقٚ ٠عطًــت عــٔ االْتؿــاع َــاقت َــٔ االْؿــاٍ
( )1ايٛنا: ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

االْؿاٍ:ع.1

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.12

( )3ايٛنا :ٌ٥ز17

 َٔ 3أسٝا ٤املٛات  :ع.2

ْـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا )575(............................................

ايـــُذعٛي ١إلَـــاّ ايعُـــك()أٓ ٟتكـــٌ ًَهٝتٗـــا َـــٔ عُـــ ّٛاملهـــًُني ا
غُ ّٛاالَاّ املعُٜٚ)(ّٛرت ب عً :٘ٝإ االقض ايعا٥ؿ ٠ايٖٚ -ِٗٝـفٙ
َٓٗـــا -قـــؿ سًًٖٛـــا يًـــٝعتِٗ ؾ ٕٚنـــٛاِٖ نُـــا دـــاَ ٤ـــك ا يف َـــشٝض
َهُا(:)2طاالقض نًٗا يٓا ,ؾُا أغكز اهلل َٓٗا َـٔ يـ ٤ٞؾٗـ ٛيٓـاٚ ..نـٌ َـا
نإ يف اٜؿ ٟيٝعتٓا َٔ االقض ؾِٗ ؾ ٘ٝحمًًٚ ٕٛحمًٌ هلِ ـيو..ص أُ ٟـري
ًَها يػُٝا حمل ٞٝاالقض املؿتٛس ١عٓ ٠ٛايعاَك ٠سني ايؿـتض ٚاــكا

السكـا

ٚـيو مبكتٓ ٢االـٕ اـاَ ١يف َعتربَ ٠هُا ٚغريٖاٚ ,ال ُري ًَها بـاإلـٕ
ايعاَـــ ١ايٓاطكـــ ١بـ ـ ٕ َـــٔ أسٝـــا أقْـــا َٝتـــ ١ؾٗـــ ٞيـــ٘-نُـــا اؾـــاؾ انـــتاـْا

)(1

احملكل(قــؿٖٓ)ٙا  -ؾــإ ٖــف (2)ٙايُٓــَُ ّٛػتُــ ١بــاألقض اي ــُٛات ؾكادــا
َ ٚشكل َذؿ إ ال عُ ّٛؾٗٝا َ ًٌُٜا ٔ ؾ :٘ٝايـُٛت ايعاقض بعؿ ايعُاق.٠
َٚــا ٔ ؾٝــ٘ ـ ٚثَُــك ٠عًُٝــ ١ؾكٗٝــ ١عظُٝــ ١هــتشل ايعٓاٜــٚ ١االطايــ ,١ؾــإ
االقاْ ٞاـكاد ١ٝايعاَك ٠سني ؾتشٗا ٚايعاطً ١اـكا
ؾاـا ايتمَٓا بُريٚق ٗا بـاـكا

السكا ٖ ٞنجري ٠دؿا,

َـٔ االْؿـاٍ ايــُذعٛي ١إلَـاّ ايعُـك(عذٌ)

ٚقؿ سًٌ يًٝعتِٗ ًهِ االقض بإسٝاٗ٥ا ٚانتػكاز غريا ٗا-نُا ٜظٗك ظـال٤
يف َعتربَ ٠هُا-ؾتُري بإسٝاٗ٥ا ٚاغكاز غريا ٗا ًَها سالال ,بُٓٝا عً ٢تاق
(اؾٛاٖك) بكًَ ٢ها يعُ ّٛاملهًُني ست ٢يُ ٛـؿ ٣إلسٝاٗ٥ـا ٚعُاق ٗـا بعـؿ
اـــكا

ٚاملــٛتٚ ,اللَ ـ٘ إٔ ال ًَُٜهٗــا أســؿ يػُــٝا ستــُٜ ٢ــض َٓــ٘ بٝعٗــا

اٖٚبتٗا أ ٚإَٗاقٖا أَْ ٚش ٛـيو .
ٚعً ٘ٝؾاأل قض املعًَ ّٛريٚق ٗا غكاد ١ٝن قض ايعكام ٚعًٗٝا ايٝـٜ ّٛـؿ
َتهًط ١ؿع ٞاملًو  ٚتُكف ؾٗٝا ُكف املالى ٚاستًُٓـا ( )%80-%20نْٗٛـا
(َ )1هتٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك – ٢نتا

اـُو.359 -

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ 2 + 1 17ابٛا

اسٝا ٤املٛات.

(ْ ........................................... )576ـؿٌ األقض اييت ال ق

يـٗا

قؿ غكبت  ٚعطًتَٚ-اقت َٔ االْؿاٍ ,أ ٟعًَُ ٢ػتاقْا -ؾذا َٔ ٤أسٝاٖـا
ًَٚهٗــا  ٚــٛاقؾت عًٗٝــا االٜــؿ ٟاملتعاقبــٚ ١عًٗٝــا ٜــؿ ــؿع ٞاملًــو ســاال ؾــإ
َكتٓ(٢قاعؿ ٠ايٝؿ اَاق ٠املًو)ٖ ٛآَا ٤ؾعٛاَٚ ٙعاًَت٘ َعاًَ ١املايو ,بُٓٝا
عًَُ ٢ػتاق ايـذٛاٖك ال ُٜشهِ ب ٕ االقض ًَـو ـ ٟايٝـؿ بـٌ ٖـ ٞباقٝـ ١عًـ٢
ًَو عُ ّٛاملهًُني ست ٢ي ٛعًُٓا عكٚض اـكا
بعؿ ايـػكا

ُ ٚؿَ ٟعُـك دؿٜـؿ هلـا

ٚايـُٛت ؾٓال عُا ي ٛاستًُٓا ـيو .

ثــِ إٕ َكتٓــ ٢عُــ ّٛاملعتــرب ٠طنــٌ اقض ال ق
يألقض ايعاَك ٠اييت ال ق
اـكا

املٝتَ )١ـُا ال ق

هلــاص

) (1

عُــ ّٛايٓؿــٌ

هلاٚ ,إ نإ ايكـؿق املتـٝكٔ َـٔ ايعُـ( ّٛاالقض
هلا ,يهٔ قؿ ه ٕٛاالقض عاَك َٔ ٠اَـٌ هْٗٛـا

بمقع أَ ٚثُك أَْ ٚشُٖٛا َ ٖٞٚــُا ال ق

هلـا ٚال َـاسب ٜكعاٖـا ُٜٚـًشٗا

ٜٚكبٗٝا  ٜٚغف ساًَٗا ٚؾٛا٥ؿٖا ايطبٝع ١ٝاؿاًَ ١ؾٗٝا عهِ كٚؾٗا ايطبٝعٝـ١
أ ٚاملعُٛي ١السكا ظٗؿ عاٌَ ؾٗٝا ثِ ٜرتنٗا َاسبٗا ,ؾُٗا َٔ االْؿاٍ مبكتٓ٢
ايعُ ّٛاملمبٛق ٚإٕ ناْت االقض ايـيت ال ق

هلـا عـاَكٜ ٠ـتُهٔ ايًـٝعَ ٞـٔ

اسٝاٖ٤ا  ٚـًُهٗا سالال عً ٘ٝمبكتَٓ ٢عتربَ ٠هُا) (2املتكؿَـ ١طٚنـٌ َـا نـإ
اٜؿ ٟيٝعتٓا َـٔ االقض ؾٗـِ ؾٝـ٘ َُشًًـٕٛصبـٌ ُـًض ٖـف ٙايــُعترب ٠يت نٝـؿ
ايعُ ّٛيتُٓٓٗا إ االقض نًٗا ال ١ُ٥اٌٖ ايبٝت(. )
يهٔ قؿ ٜـُٓا ايتعُ - ِٝض ٍٛاالقض ايعاَك ٠اييت ال ق ٍ هلا  -بإسـؿ٣
قٚاٜتني :
االَ : ٚكنً ١محاؾ:طنٌ اقض َٝت ١ال ق ٍ هلاص)ٖٚ(3ـ ٞيف َكـاّ عـؿاؾ
االْـؿاٍ ايـيت دـعـًـت يإلَـاّ بعؿ ايـػـُـو ٚقـ ٍٝـؿت األقض ايـيت ال ق ٍ هلا
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.20

()2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 :6ابٛا

االْؿاٍ :ع.12

()3ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.4
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بايـُٛتٚ ,ايكٝؿ اسرتال ٚال ؾي ٌٝعً ٢نْٛـ٘ بٝاْـا ْٛـٝشٝا يــُُؿام َْٚشـٙٛ
َـُا َُٜٓا االسرتال بايكٝؿ  .يهٓٗـا ْـعٝؿ ١ايهـٓؿ إلقنـاهلا ٚال ُـًض سذـ١
ُٜـكٍٝؿ بٗا ايكٚا ١ٜايـُعترب : ٠طنٌ اقض ال ق ٍ هلاص).(1
ايجاَْ :١ٝعترب  ٞسؿِ)ٚ (2مساعُٖٚ(3)١ا يف َكاّ بٝإ االْؿـاٍطنـٌ اقض
غكب١صُٖٛ ٚا َـُا ٜؿٝؿ ْؿً ١ٝاـكا
ٚؾ :٘ٝإ غكا

ؾ ٕٚايعاَك مما ال ق

ي٘ ٚال َاسب.

االقض َٛدب َهتكٌ يُريٚق ٗا َـٔ االْؿـاٍٚ ,ال ٜٓـايف

ٚال مياْا عُ ّٛاملعترب ٠طنٌ اقض ال ق
االقض اييت ال ق

هلاص ايًاٌَ يًعاَكٚ ٠اــكا

َـٔ

هلا ٚال َاسب ٜكعاٖا  ٜٚغف نكٖاٚ ,ـيو يعـؿّ ايتٓـايف

بني ايعٓٛاْني ؾـإ ـاٖك نـٌ عٓـٛإ َُٓٗـا انـتكاليٝت٘ يف ايٓؿـٌٚ ,قـؿ مجعـت
ايـُعترب ٠ايـُبشٛثٚ ١عُت اـكا

ٚايعُكإ َـُا ال ق

هلاٖ .فا

ٜٚكا ايهالّ ؾـ ٞايـُٛقؾ ايجايح :

مرياث من ال وارث له :
ال قٜب ٚال ايهاٍ يف إ كن َٔ ١ال ٚاقخ ي٘ ٖ َٔ ٞاالْؿاٍ ايكادع ١ا

قن ٍٛاهلل ( )Sيف سٝا ٘ ٚإلَاّ ايعُك بعؿٚ ,ٙيف عُـك ايػٝبـٜ ١تـٛال ٙايؿكٝـ٘
ايعؿٍ بايٓٝابُٜٚ ١كؾ٘ ؾُٝا ٜه ٕٛب٘ َالع ايؿ ٜٔأ ٚايــُتؿٜٓني أ ٚقؾـا سادـ١
اي ــُعٛلٚ . ٜٔقــؿ ؾيــت أغبــاق)َ (4تعــؿؾ ٠عًــْ ٢ؿًٝتــ٘ ٚؾٗٝــا َــا َ ـضٍ نــٓؿٙ
ْٚٚشت ؾاليت٘ عً ٢إٔ َٔ االْؿاٍ َاٍ َٔ ٜـُٛت ٚال ٚاقخ ي٘ ٚال َٛ

.

ثِ اْ٘ قؿ َشكل يف ََشً٘ ٚ :ال ١ٜايؿك ٘ٝايعؿٍ عً ٢االَٛق ايـشهبْٚ ١ٝـٝابـتـ٘
()1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.20

()2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ :ع .1

()3ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ:ع.8

()4ايٛنا:ٌ٥ز: 6

 َٔ 1ابٛا

االْؿاٍ:ع +14ز 17

 َٔ 3ابٛا

ٚال ٤االَاَ.١
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َٓا

االَاّ االٌَ(عذٌ) ؾُٝا ي٘ ٚال ١ٜعًَٗٓٚ ,٘ٝا َكف أَٛاي٘ اييت دعًٗا

اهلل ي٘ ٜٓعٗا ؾُٝا ب٘ َكْا ٘ ًَُٚش ١عباؾٚ ٙؾٜٚ ,ٜ٘ٓهتشهٔ َكؾ٘ يف ؾككا٤
بًؿ َٔ ال ٚاقخ ي٘ إ مل جيؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايٓا٥ب َُكؾا أِٖ ٚأٚدب .

الـنىرد الزابع  :الـنعادن
قؿ نبل يف عٛخ مخو املعاؾٕ ؿُـ ٌٝاملكـاٍ ٚعـكض االقـٛاٍ يف ْؿًٝـ١
املعؿٕ ٚأْٚشٓا َا عٓؿْا ؿُٝال ٚال َٛدب إلعاؾ ٗا .

الـنىرد الـخامس :بطىن األودية
ايبطٔ ٖـ ٛايـؿاغٌ ايــُٓػؿ

ٚ ,قـؿ ٚقؾ ٖـفا ايعٓـٛإ يف عـؿاؾ االْؿـاٍ

ايـُُٓ ١َٛيف ايكٚاٜاتٚ ,ؾٗٝا قٚاٜتإ َعترب إ) (1نٓؿا ٚاْشتإ ؾالي ١عً٢
ن ٕٛطبط ٕٛاالٚؾ١ٜص َٓٚػؿٓات األقض َٔ االْؿاٍ .
 ٚــاٖك ايعٓــٛإ اي ــُُٓ ّٛنْٛــ٘ ْؿــال َهــتكال بؿعــٌ َكابًتــ٘ يف ايــِٓ
باألقض اـكبـ١طٚنـٌ اقض غكبـٚ ١بطـ ٕٛاالٚؾٜـ١صَٚ,عـ٘ ال ٜـ  ٞاستُـاٍ
نَُ ْ٘ٛؿاقا دمٝ٥ا َـٔ االقض ايــػكب ١ايــُذعٛي ١يف ايُٓـَ ّٛـٔ االْؿـاٍ
ؾاْــ٘ ٜٓــايف عــبري ٙاملتكــؿّ ٚال ُٜــض االستُــاٍ َــامل ٜكــِ يــاٖؿ ٚاْــض عًــ٢
نٕٛطبط ٕٛاالٚؾ١ٜص َُؿاقا دمٝ٥ا يكٛي٘ ( )طنٌ اقض غكب١ص ٚاْ٘ َٔ
عطـ ايـػاّ عً ٢ايعاّ ,بُٓٝا َا ؾُٗٓا ٙاٖكٌ َٔ األغباق ايُشٝشٜٚ ١تٛؾك
عً ٢ايًاٖؿ  :ايعطـ ٚايـُكابً ١ايظاٖك ٜٔيف انتكالي ١ٝايعٓٛإ .
ٚعً ٘ٝال ٜؿكم بني إ ه( ٕٛبطـ ٕٛاالٚؾٜـَ )١ـٔ املـٛات أ ٚإٔ هـَ ٕٛـٔ
ايعاَك ٠بايٓبات ايطبٝع ٞايٓاؾا ايٓابت ب َك اهلل نبشاْ٘ َٔ ؾٚ ٕٚناط ١بًك أٚ
َا ٚناطت٘ َٔ ؾ ٕٚايتماّ َايه ١ٝاالقض ٚبطٔ ايٛاؾ. ٟ
ٚعً ٢ايـتكـؿٜـك ٜٔؾٗ َٔ ٛاالْـؿاٍ ٚإ ناْـت يف االقض ايـُؿتـٛس ١عٓـ,٠ٛ
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 1ابٛا

االْؿاٍ:ع+1عٚ10غريُٖا.
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ٚـيو َكتٓ ٢اطالم قٚاٜات (بط ٕٛاالٚؾ ,)١ٜؾتهَ ٕٛهتجٓاَ ٠ـُا ؾٍٍ عً٢
إ االقض ايـُؿتٛس ١عٓ- ٠ٛايهٛاؾًَ -و يـذُٝا ايـُهًُني .
ٖٚفا نً٘ ؾُٝا نإ َُؿام(بطٔ ايٛاؾ )ٟطبٝعٝاٚ ,ي ٛاْكًب بؿعٌ بعـ
ايهــٛاقخ ايطبٝعٝــ - ١ليــماٍ أ ٚنــَ ٌٝــا ٤أُٖٛ ٚــاَٚ -ــاق(بطٔ ايــٛاؾ)ٟ
عاقْا ؾٌٗ ٜه َٔ ٕٛاالْؿاٍ ؟.
ايظاٖك نفيو َامل ٜهٔ اَـً٘ َــًُٛنا يـكعا يــُشرتّ ايــُاٍ يـكعا ؾـإ
اطالم ايؿي ٌٝاملعترب سذَ ١امل ٜعاقْ٘ ؾي ٌٝاق ٣ٛأٜ ٚمامح٘ ٖؿف ًـكٜعٞ
أقق َٔٚ ,٢اٖؿاف ايتًكٜا ايكاق :١ٝايتشؿا عًـ ٢االَـٛاٍ ايــُشرتَ ١يـكعا,
ٚاـا مل ٜهٔ اٌَ(بطٔ ايٛاؾًَ)ٟها حملرتّ املاٍ ؾٗـَ ٛـٔ االْؿـاٍ ايـيت كدـا
ا

اَاّ ايعُك(عذٌ) عًَ ٢ا ٜظٗك َٔ ايُٓ (1)ّٛايًكٜؿ ١ايظاٖك ٠يف نْٛـ٘

عٓٛاْا َهتكال قاُ٥ا بفا ٘ َامل ٜمامح٘ ٖؿف ًكٜع ٞاعًـ ٢نـ ٕ ٜهـ( ٕٛبطـٔ
ايــٛاؾ )ٟيف االَــٌ ًَهــا يػُــٝا ملهــًِ قبــٌ ايهاقثــ ١ايطبٝعٝــ ١ؾتبكــ( ٢بطــٔ
ايٛاؾ )ٟأقْا ممًٛن ١يُاسبٗا االٌَٚ ,اـا مل ٜهٔ ًَها حملرتّ املاٍ ؾَٗ ٛـٔ
االْؿاٍ إلطالم ايكٚاٜتني ايـُعترب ني ايؿايتني عً ٢نْٗٛا َٔ االْؿاٍ َطًكا .
ثِ ْتهًِ يف ايـُٛقؾ ايهاؾى َٔ االْؿاٍ:

صفايا الـنمىك وقطائعهه :
ٖٚــ ٞاالقض اي ــُكطٛع ١يًًُ ـٛى ٚاالَــٛق ايجُٓٝــ ١ايكُٝــ ١ايــيت ُٜــطؿٗٝا
ايـــًُٛى عــاؾ ٠ألْؿهــِٗ عٓــؿَا ٜػُٓٗــا ايـــُهًُ ٕٛيف ســكبِٗ َــا ايهــاؾكٜٔ
ناؾاق ١ٜاؿهٓاٚ ٤ايؿكى ايؿاقٖٚ ١ايجـٛ

اؾُٝـٌ َٚـا ايـب٘ ـيـو َـٔ َتـاع,

َٜٚػـتِ بٗـا االَـاّ( )قبـٌ قهـُ ١ايػٓـاَ ِ٥ـامل ٜجبـت نْٗٛـا َػُـٛبَ ١ـٔ
َُشرتّ املاٍ ,ؾاـا ثبت نْٗٛـا يف اَـًٗا ًَهـا يــُشرتّ ايــُاٍ أعٝـؿ ايٝـ٘ٚ ,إال
()1ايٛنا:ٌ٥ز6

 َٔ1ابٛا

االْؿاٍ:ع+1عٚ10غريُٖا.
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ؾٗ ٞغُٜٓ ١ُٝطؿَٗٓ ٞا َا أسـبٍ ُٜٚػُهـٗا ٜٚكهٍـِ ايبـاق ٞبـني املكـا ًنيَ-ـٔ
ؾ ٕٚؾــكم يف ـيــو بــني اؿــك

ايتٛنــعٚ ١ٝبــني اؿــك

ايؿؾاعٝــٚ ,١قــؿ ؾي ـت

قٚاٜـــات بعٓـــٗا َعتـــرب ايهـــٓؿ ٚاْـــض ايؿاليـــ ١عًـــ ٢عُـــْ ّٛؿًٝـــ( ١قطـــا٥ا
املًٛى)نُعترب  (1)ٞؾاٚؾ ٚمساع١طقطا٥ا املًٛى نًٗا يإلَاّصطأ ٚيٜ ٤ٞهٕٛ
يًًُٛى ؾٗ ٛغايِ يإلَاّ ٚيٝو يًٓاى ؾٗٝا نِٗص.
ايـُٛقؾ ايهابا :نـٝـ ايبشـاق -بههـك ايهـني ,أ ٟنـاسًٗا ٚ , -قؤٚى
ايــذباٍٚ ,ا دــاّ  -مجــا أمجــ ١نكُــبٖٚ ١ــ ٞايًــذك ايهــجري ايــًُتـٍ ٜعــل
ايػابــات ٖٚ . -ــف ٙايجالثــ ١مل َـكؾ قٚاٜــَ ١عتــرب ٠ايهــٓؿ ــؿٍٍ عًــ ٢نْٗٛــا َــٔ
االْؿاٍ ًُ ٚض سذ ١يكع ,١ٝبٌ بعٓٗا مل كؾ ب٘ قٚا ١ٜأَـالٚ ,بعٓـٗا ٚقؾ
بــ٘ قٚاٜــْ (2)١ــعٝؿ ١ايهــٓؿ َؤٜــؿ ٠بــؿع ٣ٛاالمجــاع ,ؾٝتعاْــؿإ عًــ ٢إثبــات
ايٓؿً ١ٝاستُاال قٜٛا يٝو عً ٘ٝسذ ,١ؾإ ْـِ ايٓـعٝـ ا

ايٓـعٝـ ال ُٜٓـتر

سذ ١ق ١ٜٛأ ٚؾيٝال َعتربا عً ٢ايـشهِ بايٓؿً. ١ٝ
ْعِ يف غايب َٛاقؾ ؼككٗا غاقدا -ال يف َُاَٗا -هٖ ٕٛف ٙايجالثـَ ١ـٔ
االقض املٛات أ َٔ ٚاالقض اييت ال ق

هلا ٚال َاسب َهـٝطك عًٗٝـا ٚقـؿ

ه ٕٛؾٗٝا سٝاٚ ٠عُاق ٠طبٝعَ ١ٝـٔ ؾ ٕٚدٗـؿ عاَـٌٚ ,قـؿ َشكـل إٔ االقض
املٛات أ ٚاييت ال ق

هلا َٔ االْؿاٍ .

ٖفا َُاّ َا أقؾْا بٝاْ٘ َــُا ٜـك با بــُْٛٛع ايــشهِ  ٚعـؿاؾ االْؿـاٍ

اييت دعًٗا اهلل يكنٛي٘ ايـُُطؿٚ )S(٢ألَٚـٝاَ )( ٘٥ـٔ بعـؿ : ٙنـٌ يف
عُكٚ ٙلَاْ٘  .ثِ ٜكا ايهالّ ؾـ ٞايـُكسً ١ايجاْ: ١ٝ

( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا
( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 :6ابٛا

االْؿاٍ  :ع+6عٚ 8غريُٖا .
االْؿاٍ :ز.32+28+ 22+17+4
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حكه االىفال شزعاً :
البؿ َٔ انتٓطام ايهتا

ٚايهٓ ١ايــُطٗك ٜٔيًتعـكف عًـ ٢سهـِ االْؿـاٍ

ٚايؿ ٤ٞايـُذع ٍٛيكعاٚ ,قؿ ٚقؾت ايُٓـ ّٛايًـكع ١ٝايعؿٜـؿْ ٠هتعكْـٗا
َكؿَ ١النتظٗاق َؿاؾٖا :
قاٍ عا

يف بؿ ٤نٛق ٠االْؿاٍ َُػاطبا سبٝب٘ املُطؿ:)S(٢طيعسَعُُو عََعبَعْب

َنعَاعأ ِبقُْبَنعَاعأ ُبُِلِِبصعََُّاُو ِصٜٚبؿ ٚإ ٖف ٙا ٜـ ١ايًـكٜؿْ ١ميـت بعـؿ ؽاَـِ
 ٚباسح بني ايُـشاب ١عـٔ االْؿـاٍ ٚعـٔ سهُٗـا ؾـ عًُِٗ اهلل بـاؿهِ ايـفٟ
دعً٘ يكعا ٚقاٍ :طَنعَاعنأ ُبُِلنِِبصعََُّاُنو ِبص ؾهاْـت االنـاى يف ايتًـكٜا ٚيـفا
نجــك ايهــؤاٍ عٓٗــا  ٚعــؿؾ االنتًــٗاؾ بٗــا يف اســاؾٜجِٗ()املتُــؿ ١ٜيبٝــإ
االْؿاٍ ٚؼؿٜؿ املْٛٛعٚ ,يعٌ نك ايتهُ ١ٝبايٓؿٌ ايفٜ ٟعل ايمٜاؾ ٖٛ ٠ايفٟ
َكست ب٘ ا  -١ٜأعل دعًٗا هلل ٚيًكن ٍٛلٜاؾ ٠عً ٢اـُـو ايــُذع ٍٛهلل

ٚيًكنٚ )S(ٍٛألَٝٚا. )(٘٥

ٖ َٔٚف ٙا  ٖٞٚ -١ٜاالناى ايتًكٜع ٞايعظ ِٝيألْؿاٍٜ-هتؿاؾ إ االْؿاٍ
بتُــاّ َٛاقؾٖــا َُٚــاؾٜكٗا ٖــ ٞهلل ٚيًكنــٚ ,ٍٛقــؿ ٚقؾ يف بعـ

ايكٚاٜــات

ايُـشٝش ١إطَــا نــإ هلل ؾٗــ ٛيكنــٛي٘ ٜٓـع٘ سٝــح ًٜــاٖٚ ,٤ــ ٛيإلَــاّ بعــؿ
ايكنــٍٛص)ٖٚ (1ــَ ٞكٜٚــ ١بهــٓؿ َــشٝض ا
َْٛعني ٚدا ٤ا تًؿتني يف بع

حمُــؿ بــٔ َهــًِ يف ايتٗــفٜب يف

املٓاَني سٝح ٚقؾت اؾًُ ١املـفنٛقٖٓ ٠ـا

يف االغك٣طؾُا نإ هلل ؾٗ ٛيًكنٜٓ ٍٛع٘ سٝح بصٚ.نٝــ نـإ :ايـِٓ
ايككوْــَ ٞــا اؿــؿٜح ايـــُعُ َٞٛايًــكٜـ ؾيٝــٌ عًــٚ ٢الٜــ ١اَــاّ ايعُــك

(عذٌ)عً ٢االْؿاٍ عَُٛا ٚاْ٘ سل ألَٝٚا ٤قن ٍٛاهلل( َٔ)Sبعؿٖٚ ,ٙـفا
املعَٓ ٢هتؿاؾ َٔ قٚاٜات عؿٜؿ ٠ؿٝؿ اِْٗ ق ّٛؾكض اهلل طـاعتِٗ هلـِ َـؿٛ
()1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا

االْؿاٍ :ع+12ع.10
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ايـُاٍ ٚهلِ ايؿٚ ٤ٞاالْؿاٍ ٖٚـِ أَـشا

اـُـو ؾكادـا ابـٛا

االْؿـاٍ يف

ايٛناٚ ,ٌ٥بتعبري أؾمَ :كتٓـ ٢إطـالم ا ٜـٚ ١ايكٚاٜـات نـ ٕٛاالْؿـاٍ بعُـّٛ
َٛاقؾٖــا املَُٓٛــ ١يــكعاٖ -ــ ٞســل هلل ٚيًكنــَٚ ٍٛــٔ بعــؿ ٙإلَــاّ ايعُــك
( ٖٛٚ )سل ايـُُٓب-ايك٥انٚ ١ايمعاَ ١ايؿ ١ٜٝٓايعًٝآٜ -ـع٘ سٝـح ًٜـا٤
ُٜٚــكؾ٘ سٝــح ُٜشـبٖٚ ,ــٜ ٛعطــ ٞبـ َك اهلل ٜٚتشــكَ ٣كْــا ٘ نــبشاْ٘ ,نُــا
ْطكت ايكٚا (1)١ٜايـُعترب. - ٠
ٚقاٍ عا

يف نٛق ٠اؿًك6:طصعمعأبوعفعأءعبَُلُِبَعلع ب عراُنوُِِِبمِننَُمبصٚايؿـٖ ٤ٞـٛ

ايكدٛع َٚـا أؾـا ٤اهلل عًـ ٢قنـٛي٘ ٖـ ٛنًُـا َـاق َـٔ االَـٛاٍ ٚاالَـالى ا
املًكنني ٚايهاؾك ٜٔثـِ أقدعـ٘ اهلل ا

قنـٛي٘ بايػًبـٚ ١ايهـًطٓٚ ١اهلٝبـ ١ايـيت

اعطاٖــا اهلل ٖٚٚبٗــا يكنــٛي٘,طصعمعننأبوعفعننأءعبَُل نُِبَعلع ن ب عراُننوُِِِبمِنننَُمبص ٖــَ ٛــاٍ مل
ٛدؿٛا عً ٘ٝطفعمعأبوعصجعاتُمبَعلع ِِبمِْبَع ْبصع عب ِراعأ صععُكِْبَُلِعب ُيسِّعلطُب ُراُنلعُِبَعلعن بمعنْب
عيشعنأءُبصعَُلنُِبَعبلعن باُننِّْبْعن ءبقعن ِيَّبص ٚقـؿ ؾيـت ايُٓــ ّٛاملتكؿَـ ١عًــ ٢إٔ َــامل
ٜٛدـ عً ٘ٝايـُهًُٚ ٕٛمل مٖل ؾ ٘ٝايؿَا ٤ؾٗ ٛيف َٔٚ ٌ٤االْؿاٍ اييت دعًـٗا
اهلل يكنـٛيٖ٘ٚ ,ـفا ْـٛع َــٔ االْؿـاٍ ٚايؿـ ٤ٞايــف ٟدعًـ٘ اهلل يكنـٛي٘ ٚدعًــ٘
ايكن ٍٛيالُ٥ـَ ١ـٔ اٖـٌ بٝتـ٘ ,يـٝو ألسـؿُ َـٔ املهـًُني أ ٚدٓـٛؾِٖ سـل أٚ
ُْــٝب بــٌ ٖــ ٛســل ايمعاَــ ١ايؿٜٝٓــ ١ايعظُــ ,٢غــالف ايــفٜٛ ٟدـــ عًٝــ٘
املهــًُ ٕٛغٝــٌ أ ٚقنــا

ٜٚػُٓــ ٕٛؾٝــ٘ َــٔ اَــٛاٍ ايهــاؾكٚ ٜٔاملًــكنني ؾاْــ٘

ُٜػُو ُٜٛٚلع ايباق ٞبني ايـُكا ً. ١
ثِ قاٍ اهلل نـبشاْ٘ يف نـٛق ٠اؿًـك 7:طمعنأبوعفعنأءعبَُلنُِبَعلعن ب عراُنوُِِِبمِنْبوعهن ِْب
َُ ُ نَّعفبفعلِل نِِبصعُِلَّاُننو ِبصعُِ نُِْبَُ ََُّع ن بصعَُ عتعننأمع بصعَُ عمسعننأاِ ِْبصعََ نِْبَُس ن ِب ِْبصٚمل بــؿأ
ا  ١ٜبايٛا ٚايعاطؿ ١غالؾـا يهـابكتٗا َـا اْٗـا َك بطـ ١بـايؿ ٤ٞاملـفنٛق َُـؿاق٘
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ2 6ابٛا

قهُ ١اـُو:ع.3
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اال ٍٚيف ا  ١ٜايهابكٚ ,١يعً٘ يًهًـ عٔ ن ٕٛا  ١ٜايجاَْ ١ٝتُُ ١يآل ١ٜاالٚ
اييت ـنكت َٛقؾا َٔ ايؿٚ ٤ٞاالْؿـاٍ َُٚـؿاقا َُٗـا ٚدـا٤ت ا ٜـ ١ايالسكـ١
َبٓٝــ ١ؿهــِ االْؿــاٍ ٚايؿــ ,٤ٞؾآٜتــا ايؿــٓ ٤ٞظــك االٚ
َٛاقؾٓ ٚ ٙظك ايجاْ ١ٝا

ا

املْٛــٛع أ ٚبعـ

اؿهِ ٜٚالسا عًٗٝـا اْٗـا ػعـٌ ايؿـ ٤ٞيعٓـا ٜٔٚنـت١

ٖ ٞعني ايعٓا ٜٔٚايهت ١ايـُذع ٍٛهلا اـُو يف وٜت٘ ايًكٜؿٚ ١اًَ٘ ايتًكٜعٞ
ايعظ( ِٝاالْؿـاٍ )41:ؾٝهًــ عـٔ ٚسـؿَُ ٠ـكف اـُـو ٚايؿـٚ ٤ٞاالْؿـاٍ,
ٖٚــفا َــا ْطكــت بــ٘ بع ـ

ايكٚاٜــات ايُــشٝش ١اي ــُبجٛث ١يف ابــٛا

االْؿــاٍ

يف ايٛنا ٌ٥ؾكادا يتطُ ٔ٦بُـشَ ١ـا انـتظٗكْا ٙيف َبشـح (عا٥ؿٜـ ١اـُـو)
بـــشهب ًــكٜا اهلل  ٚـــكٓ ٘ٓٝايـــُُٓ ّٛيف ايكــكوٕ ٚايهــٓ ١ايـــُطٗكٚ ٜٔإ
اـُو ٚايؿٚ ٤ٞاالْؿاٍ سل االَاّ( )يف نٌ عُـكٚ ,إ ايعٓـا ٜٔٚايجالثـ١
االغري ٠يف وٜيت اـُـو ٚايؿـَُ ٤ٞـاقف ََذعٛيـ ١عًـ ٢االَـاّ( )يٝتهؿـٌ
عٛلِٖ َٔ ؾ ٕٚاْـشُاق ؾٚ ,ِٗٝقؿ نبل ؿُـ ٌٝايــُكاٍ
باستٝادا ِٗ ٚبهؿٍ َ
ٚايًٛاٖؿ .

ٖفا ٖ ٛاٖك ُْ ّٛايهٓ ١ايـُطٗك ٠ايـُؿهك ٠يًُٓ ّٛايككوْ ١ٝايًكٜؿ,١
ٖٚفا ايظاٖك ٜتٛاؾل َا َا هايــُٛا عًٝـ٘ يف ايؿـٚ ٤ٞاالْؿـاٍ َـٔ نْٛـ٘ بتُاَـ٘
سكا هلل ٚيًكن ٍٛثِ إلَاّ ايعُك( َٔٚ)عؿّ قهُت٘ ا

نٗاّ نت ١عهب

ايعٓا ٜٔٚايهت ,١يهٓ٘ ال ٜتٛاؾل َـا ًَـٗٛقِٖ يف اـُـو ايـفً ٟـب٘ وٜتـ٘ وٜـ١
ايؿـٖٚ ٤ٞــ ٞبعٗٓٝــا ػعًـ٘ يعٓــا ٜٔٚنــتَ ١تشـؿ ٠ستــ ٢يف االيؿــا َـا أْــ٘ ؾيــت
ايُٓــ ّٛايُــشٝش ١عًــٛ ٢اؾكُٗــا سهُــا ٚاؼاؾُٖــا يف نــ ٕٛايجالثــ ١سكــا
يًكن ٍٛثِ يإلَاّ ٚاْ٘ سل املُٓب ٚايمعاَ ١ايؿُٜ ١ٜٝٓكؾ٘ سٝح ًٜاٜٚ ٤عٌُ
ؾٝــ٘ ب ـ َك اهلل نــبشاْ٘ ,يهــِٓٗ مل ٜٓظــكٚا  -يف اي ــػُو -ا
ٚانتٓؿٚا ا

ٖــف ٙايُٓــّٛ

قٚاٜات ْـعٝؿٚ ١دعًـٛا اـُـو ُْـؿني ُْــ يإلَـاّ ُْٚــ

يًٗاضٝني ,ؾٛقؾ عًـ ِٗٝااليـهاٍ ايعظـَ ِٝـٔ سٝـح نٝؿٝـ ١ايتٛؾٝـل بـني ـاٖك وٜـيت
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ايؿــٚ ٤ٞاي ــػُو ُٖٚــا َتشــؿ إ يف دعًــُٗا يًعٓــا ٜٔٚايهــتٚ ١بــني اي ــشهِ
املًٗٛق بٚ ِٗٓٝاغتالف اـُو عٔ ايؿٚ ٤ٞاغكاد٘ عٔ ـاٖك وٜتٝـ٘ ٚقٚاٜا ـ٘
ايُشٝشَ ,١هتٓؿ ٜٔا

قٚاٜات ْعٝؿ ١اؾع ٞاْـذباقٖا بعٌُ ايـًُٗٛق ,بٗـا

غايؿٛا اـُو سهُا عٔ ايؿ. ٤ٞ
ٚسا ٍٚانتاـْا) (1احملكل (قؿ )ٙؾؾا االيهاٍ ؾ ؾـاؾ :إ َْٛـٛع وٜـ ١ايؿـ٤ٞ
االٚ

َ نْبصع عب ِراعنأ بص
َعل نِِبمِنْب عب
َلعن ب عراُنوُِِِبمِننَُمب عفمعنأبوعصجعانتُمب ع
:ط عصمعأبعوفعنأءعبَُلنُِب ع

ٖٚفا قادا ا

ايٓيب(ٚ)Sايكٚاٜـات َـك  ١ايؿاليـ ١عًـ ٢قدٛعـ٘ ا

ايـٓيب

( ,)Sبُٓٝا َْٛٛع و ١ٜايؿ ٤ٞايالسك١طصعمعأبوعفعنأءعبَُلنُِبَعلعن ب عراُنوُِِِبمِننَُمبص ٖـٞ
ايػٓ ١ُٝاييت اؾا ٤اهلل بٗا عً ٢قنٛي٘ ٚاملكاؾ َٓ٘ َا ٜؤغـف بايكتـاٍ ٚبعـؿ ايػًبـ١
عً ٢ايها ؾك َٔ ٜٔاٌٖ ايكك ٣بكك ١ٜٓاملكابًـَ ١ـا ا ٜـ ١ايهـابكَ ١ـٔ غـري سـكف
عطـــ ٚمل ٜــفنك يف ا ٜــ ١ايجاْٝــ ١إ َــا ٜكدــا ا

ايــٓيب ٚايعٓــا ٜٔٚايباقٝــ ١أٟ

َكؿاق َـُا غُٓ٘ ايـُهًُ ٖٛ ٌٖٚ ٕٛمجٝا ايـُػٓ ّٛأ ٚمخهـ٘؟ ٚقـؿ ُـؿٍت
و ١ٜاـُو ٚنًؿت ايكٓاع عـٔ املكـؿاق ٚاؾـاؾت إٔ َـا ٜػُٓـ٘ املهـًُٜ ٕٛكدـا
مخه٘ ا

ايٓيب ٚايعٓا ٜٔٚايهت. ١

ثِ انتًٗؿ (قؿ )ٙعًٖ ٢ـفا ايؿٗـِ بُـشٝش (2)١حمُـؿ بـٔ َهـًِ ايـيت ٖـٞ
َك  ١يف (ْظك ا  ١ٜايجاْ ١ٝا

غٓ ١ُٝاؿك )اييت ؽُو ,سٝح ٚقؾ ؾٗٝا بعؿ

ـنك َُاؾٜل ايؿٚ ٤ٞاالْؿاٍ:طٚأَا قٛيَ٘ٚ :ا أؾا ٤اهلل عًـ ٢قنـٛي٘ َـِٓٗ ؾُـا
اٚدؿتِ عً َٔ ٘ٝغ ٌٝال قنا  ,قاٍ(:)اال كٖ ٖٛ :٣فاصٜ-عـل اًٜ ٚـري
( )ا

االْؿــــاٍ ايــــيت عـــــؿؾٖا ٚإ وٜــــ ١ايؿــــٓ ٤ٞطبـــــل عًٗٝــــا,-ثـــــِ

قاٍ(:)طٚاَا قٛيَ٘ :ا أؾا ٤اهلل عًـ ٢قنـٛي٘ َـٔ اٖـٌ ايكـك ,٣ؾٗـفا مبٓميـ١
(َ )1هتٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك :٢نتا

اـُو.353+352 :

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ1 6ابٛا
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املػِٓص َ٘ٓٚقؿ انتظٗك(قؿْ)ٙظك ا ٜـ ١ايجاْٝـَ ١ـك ا ا

ايػُٓٝـ ١ايـيت ؽُـو

ٚقاٍٚ(:ال ٜٓاؾ ٘ٝايتعبري باملٓمي ١املًعك باملػاٜك ,٠يــذٛال نـ ٕٛايتػـاٜك َـٔ ادـٌ
اغتالف املٛقؾ بعؿ االيرتاى يف اؿهِ ْظكا ا
عًٗٝا يف ؾاق اؿك

إ ايػايب يف ايػٓا ِ٥االنتٝال٤

َٝٚؿإ ايكتاٍ -ال َٔ اٌٖ ايكك -٣ؾ يري ا

ٓم ٌٜاسؿ٣

ايػُٓٝتني َٓمي ١األغك.)٣

ٜٚــكؾ عًٝــ٘ :إٕ َــا أؾــاؾ( ٙقــؿَ )ٙــٔ دعــٌ َْٛــٛع ا ٜــ ١ايجاْٝــ :١ايػُٓٝــ١
ايـُ غٛـ ٠بايكتاٍ ٚايػًب ١غالف ايظاٖك بٌ غـالف َـكٜض ايكٚاٜـ ١ايُـشٝش١
سٝح ٜك:)(ٍٛطؾٗـفا مبٓميـ ١املػـِٓصايظـاٖك يف نْٛـ٘ ْـالال َٓميـ ١ايــُػِٓ,
ٚبكك ١ٜٓبٝإ وٜيت ايؿٚ ٤ٞاـُو ٛٗ ٚقُٖا يف دعًُٗا يعٓا ٜٔٚنـتٜٓ ١هًــ
إ املكاؾ نُْٗٛا مبٓميـٚ ١اسـؿ ٠يف اؿهـِ ايًـكعٚ ٞاُْٗـا ََذعـٛالٕ ايعٓـأٜٚ
ايهتٚ ,١يٝو يف ايُـشٝش ١ؾاليـ ١عًـ ٢االؼـاؾ ايــُْٛٛع ٞبـٌ ـاٖك قٛيـ٘ :
طؾٗفا بـُٓمي ١املػِٓص ٖ ٛايتػاٜك املْٛٛعَ ٞا ٓمٜـٌ اسـؿُٖا َٓميـ ١ا غـك,
ؾٝه ٕٛمحً٘(قؿ)ٙو ١ٜايؿ ٤ٞايجاْٝـ ١عًـَْٛ ٢ـٛع ايػُٓٝـ ١ايـيت جيـب ؽُٝهـٗا
محال َُػايؿا يظاٖك ايُشٝش ١دؿا بٌ  ٚايـ يظاٖك و ١ٜايؿـ ٤ٞايجاْٝـٖٚ ,١ـٛ
محٌ ْايْٝ َٔ ٤ٞل اـٓام ايٛاقؾ عً َٔ ٘ٝايتماّ َفٖب املًٗٛق يف(عا٥ؿ١ٜ
اـُــو)  ٚكهــ ُ٘ٝا

نــُٗني ٚاقتٓاعــ٘ بــ٘ َعكْــا عــٔ ايكٚاٜــات ايُــشٝش١

ايٓاطك ١به ٕٛاـُو نًـ٘ سـل االَاَـٚ ١ايمعاَـ ١ايؿٜٝٓـ ,١ستـ ٢دعـٌ َـا ٖـٛ
غالف ايظاٖك َك ا سني دعٌ َشٝش ١حمُؿ بٔ َهًِ َك  ١يف بٝإ ا ٜـ١
ايجاْٝـ ١يًؿــ ٤ٞيف ايػُٓٝــ ١ايـيت ؽُــو انــتظٗاقا َـٔ قٛيــ٘(:)طؾٗــفا مبٓميــ١
املػــِٓصَ,ــا إ ٖــفا ايتعــبري ٚاْــض ايؿاليــ ١عًــ ٢ػــاٜك َْٛــٛع (ايؿَ)٤ٞــا
َْٛٛع (ايػٓ ١ُٝأ ٚاملػِٓ) ٚاْ٘ ٖ , ٖٛ ٛبٌ ٖ ٛبـُٓميت٘ .
ٚبتعــبري ثــإء َُػتُــك :إ ايت َــٌ ٚايــتؿهري يف وٜــيت االْؿــاٍ ٚايؿــٚ ٤ٞوٜــ١
اـُو -بـُالسظ ١اٖك ايتعبري َٔ ؾ ٕٚغًؿ ١ٝؾهكٜـَ ١هـبكٛ ١دـب ًـٍٛ
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ايؿِٗ ٚاالنتظٗاقَ -ا االنتعاْ ١بظـٛاٖك االغبـاق ايُـشٝش ١ايهـجري ٠ايـٛاقؾ٠
يف ؿهري ٖف ٙا ٜات ٜؿٝؿ إٔ ٖف ٙاالَـٛاٍ دعًـٗا اهلل يكنـٛي٘(َٚ,)Sـا نـإ

يكنــ ٍٛاهلل( )Sؾٗــ ٛيإلَــاّ(َ )ــٔ بعــؿٚ ,ٙيف نــٌ لَــإ إَــاّ َعُــّٛ

 َٞٚٚيكن ٍٛاهلل( )Sاملػتٖٚ ,ّٛفا سل ثابـت يًُُٓـب ٚايمعاَـٚ ١يـٝو
يًػُ٘ٚ ,ي٘ ٚال ١ٜايتُكف سٝح ًٜاُٜٚ ٤شب ٜ ٖٛٚعٌُ بـ َك اهلل ٜٚتشـك٣
َكْا ٘ يف ُكؾا ٘ ٖ .فا نً٘ يف لَإ سٓٛق االَاّ االٌَ(. )
ٚاَا يف لَٔ ايػٝبٚ ١احملٓٚ ١ايف ٟال ُُٜهـٔ ايتَٛـٌ ؾٝـ٘ ا

االَـاّ -ايـٛيٞ

ايًكع ٞعً ٢االْؿـاٍ ,-ؾٓـتهًِ ٖٓـا عـٔ سهـِ االْؿـاٍ يف عُـك ايػٝبـ ١ايـفٟ
دعٌ ؾٚ ٘ٝال ١ٜايؿتٝا ٚايكٓاٚ ٤ايـشهبٝات ا

ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايـُؤ ـُٔ ْٚك:ٍٛ

قؿ اؾعَ (1)ٞشً ٌٝاالْؿاٍ عَُٛا يًًٝع ١يف لَٔ ايػٝبْٚ ١هب ا
ؾكٗآ٥ا َٚ ,ا غ
يـِٗ ببع

ًَـٗٛق

ايطكف عـٔ ايتًـهٝو يف َـؿم ايٓهـبُُٜ ١هـٔ االنـتؿالٍ

ايكٚاٜات ايــُبجٛث ١يف (أبـٛا

االْؿـاٍ يف ايٛنـا )ٌ٥يهٓٗـا ْـعٝؿ١

نٓؿا أ ٚؾالي ١نُا نٝتٓض يف ايتشكٝل ايتؿُ ًٞٝاال . ٞ
ٚايظاٖك َٔ َالسظ ١االؾيٚ ١ايُٓ ّٛايًكع ١ٝبعؿ ايتؿقٝل ٚايتشكٝل َـٔ
ؾاليتٗا َُْٗٛٓٚا ٖٛ ,اغتالف َُاؾٜل االْؿاٍ َٚـٛاقؾ ٙسهُـاَ -ـٔ سٝـح
ايتشًٚ ٌٝعؿَ٘  -يف عُك ايػٝب ١ؾٓهتعكْٗا ُْٔ ْكاط :
أ-االقاْ ٞب ْٛاعٗا ست ٢بطٔ ايٛاؾٚ ٟقؤٚى اؾبـاٍ ٚاالمجـ-١ايػابـ-١
ٖٛ ٚــاَٚ ,ــا َٜػــكز َــٔ االقض َــٔ ْبــات ٚلقع ٚنٓــم َٚعــؿٕ ٚدــٛاٖك
بايػ ّٛيف ايبشاق ٚاالْٗاق ايعظٖٚ ,١ُٝف ٙايـُٓاؾا ٚايؿٛا٥ؿ ايطبٝعَ ٖٞ ١ٝاٍ
االَاّ ايػا٥ب(عذٌ)ٚقؿ سًًت٘ االُ٥ـ )Œ(١يًـٝعتِٗ ستـ ٢قٝـاّ ايكـا ِ٥ؾٕٚ

نٛاِٖٜٚ ,ؿٍ عً ٢ايتشً :ٌٝعؿ َٔ ٠ايكٚاٜات ايًكٜؿٚ ١ؾٗٝـا َـا َـض نـٓؿٙ
( )1سهاٖا يف(َهتُهو ايعك ٠ٚايٛثك)٢ز.604: 9
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ْٚٚشت ؾاليت٘ ْظري َعتربَ (1) ٠هُا اييت ماطب ؾٗٝا االَاّ ايُاؾم ()
طاالقض نًـٗا يٓـا  ,ؾُـا أغـكز اهلل َٓٗـا َـٔ يـ ٤ٞؾٗـ ٛيٓـاٚ ,..نـٌ َـا نـإ
يف أٜؿ ٟيٝعتٓا َٔ االقض ؾِٗ ؾَُ ٘ٝشًًٕٛصُُٜٚ,هـٔ إ ٜهـتؿاؾ ٖـفا املعٓـ٢
َٔ قٚاٜـات أغـك ٣يف (ابـٛا

االْؿـاٍ ٚإسٝـا ٤املـٛات يف ايٛنـا )ٌ٥يف اؾـم٤

ايهاؾى ٚاؾم ٤ايهابا عًك ,ؾكاداٖ .فا .
ٚايظاٖك إٔ االقض ايـُٝت ١بايـػُ َٔ -ّٛبـني االقْـنيَ -ــُشًً ١يهـٌ
َٔ أسٝاٖا َشًٝال عَُٝٛا يًُهًِ ٚايهاؾك ,أ ٟيهـٌ اْهـإ ٜتُـؿ ٣إلسٝاٗ٥ـا
َٔ ايـُٛات ٚايـػكا

ٚعُاق ٗا بمقع أ ٚيذك أ ٚبٓا ٤يتمٖـ ٛاالقض ٚؽـكز

غريا ٗا ٖٛٚ ,كغ ِٝعُ َٞٛيف ايتُكف ٚيف االسٝاٚ ٤يف ايتًُو ٚاالْتؿاع,
ٚقـــؿ ؾيـ ـت عًٝـــ٘ ُْـــ ّٛعؿٜـــؿ ٠يف ابـــٛا

اسٝـــا ٤املـــٛات (  )3+2+1يف

(ايٛنا ٌ٥زْ )17:طكت ب ٕ َٔ أسٝا اقْا َٝت ١ؾٗ ٞي٘ قٓا َٔ ٤اهلل ٚقنـٛي٘
ٚيٝو عً ٘ٝاال ايُؿق :١ايعًك أُْ ٚـ ايعًكٚ ,عً ٘ٝقؿ دكت نـري ٠ايعكـال٤
َــٔ املهــًُني ٚغريٖــِ قطعٝــا ٚدكٜــا َهــتُكاٜٚ ,ظٗــك َــٔ بع ـ

األغبــاق):(2

إَٓاًَ ٤ه ١ٝايهاؾك يألقض بإسٝاٗ٥ا ٚاعُاقٖا ؾكاداٚ ,ايتؿُ ٌٝيف َباسـح
اسٝا ٤ايـُٛات ٚايـًُرتنات يف ايؿك٘ ايًكٜـ .
 ٚغري االقاْ ٞال ؾي ٌٝعًَ ٢ا اؾاؾ ٙمجا َـٔ ؼًًٝـٗا بـٌ ال ُُٜهـٔايتؿ ٙٛبتشً ٌٝبعٓٗا ,بٌ غري االقاْ ٞايـُٛاتَ -ـٔ اقاضء عـاَك ٠بطبٝعتٗـا
أَُ ٚشٝاَٚ ,٠ا َشتٗا َٔ نٓٛل َٚعاؾٕ ٚدٛاٖك يف ايبشـك أ ٚاالْٗـاق ايعظُٝـ,١
َٚا ؾٛقٗا َٔ أَتعٚ ١أطعَُٛٚ ١اٍء ٚأدٗـمٚ ٠أثـاخ َْٚشٖٛـا َـٔ ايــُٓكٛالت
اييت ٜهتٛي ٞعًٗٝا ايـُهًُ َٔ ٕٛغري قتاٍ ٚإلٖام ؾَاٖٚ ,٤هفا اقخ َـٔ ال
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ 4 6ابٛا

اسٝا ٤املٛات :ع.12

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 :17ابٛا

اسٝا ٤املٛات:ع.1
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ٚاقخ ي٘ ٖ َٔ ٞاالْؿاٍ ٚال ؾي ٌٝعًَ ٢شًًٗٝا عَُٛا أ ٚغَُٛا عٝح ٜؿٝؿ
ايؿي ٌٝنًَ ْ٘ٛها سالال يـُٔ انتٛ

عًٚ ٘ٝعً ٢االطالمٚ ,البـؿ َـٔ ؿُـٌٝ

ايك ٍٛعٓٗا  ,ؾٓك: ٍٛ
قؿ ٜؿعٚ ٢دٛؾ ايؿي ٌٝايعاّ ٖٞٚ-ايهري ٠ايعكال ١ٝ٥ايكطع ١ٝعً ٢ايتُكف
يف االْؿاٍ عَُٛا -ست ٢غري االقْني ايـُٛات َٔ -املٛايني  َٔٚغريٖـِ َٚـٔ
ايهــاؾكَ -ٜٔــٔ ؾ ٕٚانــت٦فإ اســؿ َٚــٔ ؾَٓ ٕٚالعــ ١اســؿ أ ٚإْهــاق َ ,ٙــُا
ٜهًـ ـيو نً٘ عٔ ايتشً ٌٝاملطًل ٚبٓش ٛايهًٝـ ١ايًـاًََ ,١تًكـ ً٢دـٝال عـٔ
د ٌٝعٔ ايـُعَُٛني(. )
يهٓٗا ََ شـ

ؾعـ ٣ٛؿكـؿ ايـؿي ٌٝايكـاطا أ ٚاملطُـ ٔ٦بـ٘ ,إـ مل ال ُٜشـكل

االَٓا ,٤بٌ ٜهاؾ ٜطُ ٔ٦ايؿك ٘ٝايـُتجبت ايـُشكل بهَ ٕٛا ـُنك َذاٚلا ايـُا
يـشل االَاّ( )ايـُُٓٛ

َٔ اهلل ٚايـُذع ٍٛي٘ االْؿـاٍ َـٔ اهلل نـبشاْ٘,

 ٜـ  ٖ ٞـفا االطُٓ٦ــإ َــٔ َالسظــ ١ايكٚاٜــات ايعؿٜــؿ ٠يف (ابــٛا

االْؿــاٍ يف

ايٛنـاٚ )ٌ٥ايـيت َشهـ ٞايــذعٌ ايــُفنٛقَٗٓٚ -ـا َعتـربَ ٠هـُا) - (1ؾكادــا
َذؿ ؾاليٚ ١اْش ١عً ٢إٔ نهب غري ايـُٛايني َٔ االقض سكاّ عً ِٗٝست٢
ٜكــ ّٛايكــا( ِ٥عذــٌ) ؾ ٝغــفٖا َــِٓٗ ٜٚمٜــٌ ػــاٚلِٖ ٚمــكدِٗ َٓٗــاْ .عــِ
االقاْـ ٞاملــٛات بايــػُٚ -ّٛيــشهًُ ُ١ــكٜع ١ٝيطؿٝـ -١أسًٗــا قنــ ٍٛاهلل

(ٚ )Sاال َٔ ١ُ٥اٌٖ بٝت٘( )يهٌ َٔ أسٝاٖا ٚعُكٖـا -ستـ ٢ايهـاؾك -اـا
مل هٔ َتعًل سل أسؿُ َُ َٔ -شرتَ ٞايـُاٍ -ؾكادا أغباقِٖ ). )( (2
ٚباغتُــاق :ال ؾيٝــٌ عًــ ٢ايتشًٝـٌ املطًــل اال يف االقاْــ ٞايـــُٛات ؾكــؿ
سًًٖٛا يهٌ َٔ أسٝاٖا ٚعٍُكٖا ست ٢اـا نإ ناؾكا غري َهًِٚ ,عً ٘ٝؾُا ٖٛ
( )1ايٛنا:ٌ٥ز َٔ4 6ابٛا

االْؿاٍ :ع.12

( )2ايٛنا:ٌ٥ز َٔ3+2+1 :17ابٛا

اسٝا ٤املٛات.
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اؿهِ َٚا ٖ ٞايٝ ٛؿ ١يف عُك ايـُشٓٚ ١ايػٝب١؟ َُٖ ٞػتًؿ ١سهب ايـُٛاقؾ:
أ-اقخ َٔ ال ٚاقخ يـ٘ٚ ,قـؿ ؾيـت ايكٚاٜـات ) (1ايعؿٜـؿٚ -٠ؾٗٝـا ايــُعترب
نٓؿا ايٛاْض ؾالي -١عً ٢اْ٘ َٔ االْؿاٍ اييت دعًٗا اهلل يكنٛي٘ٚ ,أْ٘ َا نإ

يكنــٛي٘( )Sؾٗــ ٛيإلَــاّ(َ )ــٔ بعــؿٚ ,ٙمل ٜٓطــل غــربٌ بتشًًٝــ٘ ألســؿُ,

ؾايظاٖك ن ْ٘ٛنها٥ك أَٛاٍ االَاّ(عذٌ) اييت دعًـت ايٛالٜـ ١عًٗٝـا يف عُـك
ايػٝب ١يًُذتٗؿ ايعـؿٍُٜ :ـكؾ٘ ؾُٝـا ٜكْـا ٙنـبشاْ٘ َـٔ ايـُُايــض ايؿٜٝٓـ ١أٚ
ايـُفٖب ١ٝأُ ٚهؿٍ بـ٘ سـٛا٥ر ايــُؤَٓني أَْ ٚشـ ٛـيـو َـٔ االٖـؿاف ايًـكع,١ٝ
ٜٚهتشهٔ َكؾ٘ عً ٢ؾككا ٤بًؿ املٝت ايف ٟال ٚاقخ يـ٘ نُـا نـإ ُٜـٓا اَـري
املؤَٓني نُا دا ٤يف بع

) (2ايكٚاٜاتٚ ,ايتؿُ ٌٝيف ؾك٘ ايـُٛاقٜح .

 غري االقاْ ٞايـُٛات ٚغري َرياخ َٔ ال ٚاقخ يـ٘ َــُا ثبـت يـكعانْٛــ٘ َــٔ االْؿــاٍ ؾُكتٓــ ٢ايُٓــ ّٛاملتكؿَــ ١نْٗٛــا َــٔ االْؿــاٍ ٖٚــ ٞســل
ملُٓب ايٓبٚ ٠ٛاالَاَٜ ١تٛال ٙا تٗؿ ايعؿٍ املُٓـٛ

يف عُـك ايػٝبـْ ١ا٥بـا عـٔ

االَـــاّ االَـــٌ ايػا٥ب(عذـــٌ)ال َٜذـــٛل ألسـ ـؿُ ايتُـــكف إال بـ ـإـٕ ايؿكٝـــ٘,
ٚايـُتُكف َتذاٚلٌ غاَب يـشل االَاّ(عذٌ) .
ٖفا َُاّ َا أقؾْا بٝاْ٘ ٚأيكٓٝا ٙيف ََذًو ايبشح ايـػاقز يف ْش ٢ايّٛٝ
ايجايح َٔ قبٝا ا غك َٔ ٠ايعاّ ايهابا ٚايعًك ٜٔبعؿ االيـ ٚأقبـا َ٦ـ ١عـاّ

عًٖ ٢ذك ٠ايـشبٝب ايـُُطؿٚ )S(٢ايـشُؿ هلل اٚال ٚوغكا  ٚاٖكا ٚباطٓا .

( )1ايٛنا:ٌ٥ز17

 َٔ 3ابٛا

ٚال ٤االَاَ + ١ز6

()2ايٛنا:ٌ٥ز17

 َٔ : 4ابٛا

ٚال ٤االَاَ.١

 َٔ 1ابٛا

االْؿاٍ.
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ٚ يؿ يف ايٓذـ األيكف يف اـاَو َٔ يٗك قَٓإ يف عاّ ٖ1370 /ـ
 عًِ ايككوٕ ايهكٚ ِٜأَ ٍٛايككاٚ ٠٤ايهتاب ١يف ايعاّ اـاَو َٔ عُكٙ
 ؾغٌ ايُـ ايجاْ ٞبعـؿ اَتشـإ ٚاغتبـاق يف َـؿاقى (َٓتـؿ ٣ايًٓـك)
 ٚؿقز بتؿٛم يف ايؿقان ١االبتؿاٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاؾاَع. ١ٝ
 ؾقى ايعًــــ ّٛايًــــكع ١ٝيف اؿــــٛل ٠ايعًُٝــــ ١يف ايٓذـــــ األيــــكف
 اي ــُكؿَات ٚايهــطٛع  -عًــ ٢أٜــؿ ٟغــريَ ٠ؿقنــ ٞاي ــشٛل ٠قمحٗــِ اهللٚأسهٔ إي ِٗٝمجٝعا .
 يــكع يف سٓــٛق (ايبشــح اـــاقز) ؾكٗــا عٓــؿ أنــتاـ ايؿكٗــا ٤وٜــ ١اهلل
ايعظُــ ٢ايهــٝؿ أبــ ٛايكانــِ املٛنــ ٟٛاي ــػ( ٞ٥ٛقــؿى نــكٚ )ٙأَــٛال ً عٓــؿ
ايًـٗٝؿ وٜــ ١اهلل ايعظُـ ٢ايــُريلا عًـ ٞايػــك ٟٚايتربٜـمٟظ ٚسٓــك ٜهـريا ً عٓــؿ
غريُٖا ؾًِ جيؿ ْايت٘ ؾاْـكطا ٚقؿ إغتِ ببشح ايهٝؿ ايــػ( ٞ٥ٛقـؿ )ٙطًٝـ١
نٓٛات عًكٚ ٠دعًـ٘ َٓطًكـا يتشكٝـل ايبشـٛخ ايؿكٗٝـٚ ١األَـٛيٚ ١ٝايكدايٝـ١
اييت نإ ٜٓكشٗا يف عج٘ ايًكٜـ .
 بايك ايتؿقٜو يف ــُاّ ايــُكاسٌ ايعًُٝـَ ١تـؿقدا ستـ ٢ايهـطٛع ثـِ
يكع يف ايبشح ايـػاقز  َٔ -ؾ ٕٚإعالٕ  -يف ايهٓ ١األغريَ ٠ـٔ عُـك ايهـٝؿ
ايـػ )( ٞ٥ٛبعؿ عط ً٘ٝعج٘ ايًكٜـ ٚإعتفاق ٙعٔ االنتُكاق يهـَ ٤ٛـشت٘
ثــِ طًــب إ
ؾانتذا

ايــُؤيـ  -بإيــشاع  -ــؿقٜو ايــُهانب ٚايكنــاٚ ٌ٥ايهؿاٜــ١

يعظ ِٝؾا٥ؿ ٠ايهتب ايجالثٚ ١ناْت ي٘ ايؿٚق ٠ايجايج ١يف ؿقٜهٗا ظ ثـِ

بعؿ االْتٗاَٗٓ ٤ا يكع  -عًٓا يف اي ّٛٝايتانا َٔ يعبإ ٖ1416 /ـ  -يف ؿقٜو
ايؿك٘ غاقدا عًَ ٢ـٓٗر (َهانـب) يـٝػٓا األعظـِ األُْـاقٚ ٟنتبٗـا بكًُـ٘
ؾهإ (بًك ٣ايؿكاٖـ )١يف نـت ١أدـما٤ظ ثـِ يـكع نـابعا يف يـكع (َهـتشؿثات
ايـُها٥ـٌ) يًهـٝـؿ ايـػـ )( ٞ٥ٛيف بـشـح ؾـكـٗ ٞانــتـؿالي ٞعـاٍ ُ ثِ يـكع

عكٜـ بايـُؤيـ )597(......................................................

مخو (ايعك ٠ٚايٛثكٚ )٢يكع يف بَشح ايـشر ؾكٗا إنتؿاليٝا عايٝا ٚقـؿ َـؿق
يف مخو َُذًؿات  ,نُا يكع يف بـشٛخ ايكٓاٚ ٤طبا يف َُذًؿ ناٌَ ٚيكع
يف بـشٛخ (ؾك٘ ايطٗاقٚ ٠ايطٗٛق) ٚطبا يف نتٍ َــذًؿات ٚبعـؿ اإلْتٗـآَ ٤ـ٘
يكع يف(ؾك٘ ايُال )٠عُٛؾ ايؿَٚ , ٜٔع٘ باسـح (ؾكـ٘ ايُـٝاّ)(ٚؾكـ٘ ايـمٚاز
ٚايٓهاع) ٚؾل اهلل عا

ايعاًَني يـػؿَ ١ؾ ٜ٘ٓيف ََذاال ٘ يإلغالّ ٚايكب. ٍٛ

* ٖٚهفا يكع يف ؿقٜو (أَ ٍٛايؿكـ٘) غاقدـا يف ايٝـ ّٛايهـاؾى َـٔ
يٛاٍ ٖ1416 /ـ ٚقؿ أنٌُ ايؿٚق ٠األَٛي ١ٝاألٚ

بعؿ عًـك نـٓني ككٜبـا ثـِ

يــكع يف ؾٚق ٠بَشجٝــ ١السكــٚ ١قــؿ سككٗــا ٚأَــًض عباقا ٗــا ٚأْــاف بعــ
ايبشٛخ ايٓاؾع ١ايٗٝا ٚؾاَت ايؿٚق ٠ايبشج ١ٝأقبع ١عًك عاَا ٚطبعت ايبشٛخ
يف أقبع ١عًـك دـم ً , ٤ثـِ اعتـفق عـٔ هـكاق ايبشـح األَـٛيٚ ٞأبؿيـ٘ ببشـحُ
ؾكٗ ٞس ٍٛايُٝاّ ٚبـشٛخ أغك. ٣
ٚيًًٝؼ ايـُاَكاْ ٞنتابات َتهجكٚ ,٠قؿ اعتٓ ٢ببشٛثـ٘ ايؿكٗٝـٚ ١األَـٛي١ٝ
ؾهإ ي٘ َا ٜمٜؿ عً ٢ثالثني دم َٔ ً٤ايبشٛخ ايؿكٗٝـ ١بانـِ (بًـك ٣ايؿكاٖـ)١
ٚأقبع ١عًك دـمَ ً٤ـٔ ايبشـٛخ األَـٛي ١ٝبانـِ (بًـك ٣األَـٚ ,)ٍٛقنـايت٘
ايـُتُٓٓ ١يؿتاٚا ٙيف نبا أدماٚ ,٤ثَُْ ١تادات أغك ٣يف ايجكاؾات ايؿ. ١ٜٝٓ
ٚنتب ايًٝؼ ايـُاَكاَْٗٓ ٞا ايـُطبٛع ٖٛٚ -ايػايبَٗٓٚ -ا غري ايـُطبٛع
ْعكض يبٝاْٗا باعا:

( .......................................................... )598ايؿٗكنت

كتب مطبوعة:
 -1بًك ٣ايؿكاٖ ١يف بٝإ أسهـاّ االنتهـا

َـا ايؿاليـ -١غـكز َٓـ٘ نـت١

أدــما ٤يف اي ــُهانب اي ــُشكَٚ ١ايبٝــا ٚاي ــػٝاقات ٚب ــشٛخ ايكــب

ٚايٓكــؿ

ٚايٓهٚ ١٦ٝايكباظ  ٖٞٚبُشٛخ ؾكٗ ١ٝانتؿالي. ١ٝ
 -2بًك ٣ايؿكاٖ ١يف بٝإ َهتشؿثات املهـاَ ٌ٥ـا ايؿاليـٖٚ ,١ـ ٞبــشٛخ
ؾكٗ ١ٝانتؿالي ١ٝياقس ١يكنايَ(١هتشؿثات املها )ٌ٥يًهٝؿ ايـػ( ٞ٥ٛقؿ.)ٙ
 -3ؾكــ٘ اي ــػُو ٚاألْؿــاٍ عــح ؾكٗــ ٞانــتؿالي ٞعًــَ ٢ــٓٗر (ايعــك٠ٚ
ايٛثك. )٢
 -4بًك ٣األَ ٖٞٚ ٍٛؾٚق ٠بـشح ؾـ ٞأَ ٍٛايـؿك٘ ناَـً ١يـكع بعـ
ايـُؤَٓني بـطـبـعٗا ٚقؿ نٌُ طبعٗا يف ايٓذـ أدما ٤أقبع ١عًك دم. ً٤
 -5عكٝؿ ٓا  -بؿا ١ٜايعكٝؿ. ٠
 -6أغالقٓا َ -هاقّ األغالم .
ٖٚــفإ األغــريإ نتابــإ َبهــطإ يف ايعكٝــؿ ٠اي ــشكَٚ ١هــاقّ األغــالم
نتبــت ي ــُػتًـ ايــُهتٜٛات ايجكاؾٝــ ١يػــكض ايؿا٥ــؿ ٠ايعَُٝٛــُٖٚ , ١ــا ْتــاز
َباسج ١ايـُْٛٛعني يف ايٓذـ األيكف يف ايـشٛل ٠ايعًُ ١ٝيف لَإ ُ َاض ُ .
 -7بُــك ٠األْــاّ بًــكا٥ا اإلنــالّ ٖٚ :ــَ ٛــٛدم يف ايعكا٥ــؿ ٚاألسهــاّ
ايًكعٚ ١ٝاألغالم ايؿاًْ ٖٛٚ ١ايـشًك ١األٚ

َٔ َٛنٛع( ١نـري ٓا ٚنـٓتٓا)

اييت بني -يف َكاسٌ َرت ب - ١ؾتا ٣ٚايًٝؼ ايـُاَكاْ ٞايًكع. ١ٝ
 -8ايؿتا ٣ٚايــُٓتػبٖٚ : ١ـٜ ٛـبني ايؿتـا ٣ٚايــُػتاق ٠يف عُـ ّٛاألسهـاّ
ايعباؾات ٚايـُعاَالت ٚغريُٖا ٖٛٚ ,ايـشًك ١ايجاْ( َٔ ١ٝنري ٓا ٚنٓتٓا) .
 -9ؾك٘ ايـشر ٚايعُك - ٠بـشح ؾكٗ ٞإنتؿالي ٞيف مخه ١أدما. ٤
 -10ؾك٘ ايكٓا - ٤بـشح ؾكٗ ٞإنتؿالي ٞيف َُذًؿ .
 -11ؾك٘ ايطٗاقٚ ٠ايطٗٛق بـشح ؾكٗ ٞإنتؿالي ٞيف نت ١أدما. ٤
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 -12ايؿتا ٣ٚايــُهتشؿثٖٚ :١ـٜ ٛـبني ايؿتـا ٣ٚايؿكٗٝـ ١ايــُٓتػب ١يف عُـّٛ
األَــٛق ايـــُهتشؿث :١ايطبٝــٚ ١اإلدتُاعٝــٚ ١اإلقتُــاؾٚ ١ٜايعباؾٜــٚ ١اإلعالَٝــ١
ٚايؿٓ ٖٛٚ ,١ٝايـشًك ١ايهاؾن( َٔ ١نري ٓا ٚنٓتٓا).
 -10عامل ايكرب ٚايربلؽ ٜ ٖٛٚ :ـكَ ٟٚـا ٚقؾ عـٔ قنـ ٍٛاهلل (*) ٚأٖـٌ
بٝت٘ ( )Œيف َا ٜكؾ عً ٢اإلْهإ بعؿ غكٚد٘ َٔ عـامل ايـؿْٝا إ

عـامل ايكـرب

ٚايربلؽ .
كتب مل تطبع:
 -1بـشٛخ  ٚعًٝكات َ -تابع ١يـشهَُٓ ١ظ ١َٛايـُٛ
 -2ؿهكات يف ايتٛسٝؿ ٚايعكؾإ َٚ -ع٘ ًَشل يف بع
ايُاؾقنيٚ ,قؿ غكز َٓـ٘ (عـامل ايكـرب ٚايـربلؽ) ٚنتـا

ايهبمٚاق.)( ٟ
قُِ ايعـاقؾني
(األقبعـ ٕٛسـؿٜجا)

ٚقؿ طبعا .
 -3وقاْٚ ٤ظكٜات يف بعـ
بع

نربٜـات عًُـ ٞايكدـاٍ ٚايؿقاٜـ ١ظ ٚقـؿ أٚؾع

ٖف ٙايكناي ١يف بـشٛث٘ األَٛيًَ ١ٝشكا يـُباسح سذ ١ٝغرب ايٛاسؿ .
ٖف ٙايكنا ٌ٥ايجالثَ ١شتاز ا

ٓكٝض َٚكادعٚ ١إعاؾْ ٠ظك .

 -4نري ٓا ٚنٓتٓا  -سًكات نبعَ ١تؿقد : ١األٚ

( بُك ٠األْـاّ بًـكا٥ا

اإلنالّ) َٛدم يف ايعكٝؿ ٠ايــشكٚ ١ؾـكٚع ايـؿٚ ٜٔاألغـالم ايؿاْـً + ١ايجاْٝـ١
(ايؿتــا ٣ٚاي ــُٓتػب )١يف ايعبــاؾات ٚاي ــُعاَالت  +ايجايجــٚ ١ايكابعــٚ ١اـاَهــ١
(َٓٗــاز ايُاي ــشني) ؾــكٚع ؾتٛاٝ٥ــ ١يف ــُاّ ؾــكٚع ايؿكــ٘ ايًــكٜـ  +ايؿتــا٣ٚ
ايـُهتشؿثَٓ + ١انو ايـشر ٖٞٚ ,اَ ١قؿ طبا بعٓٗا ٜٓٚ,تظك ايبع
طبع٘ .

ا غك

