أثر كون األسهم مثلية ال قيمية
عند التعويض

2

احلٛمد هلل وطمده ،واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده ،حمٛمد وآًمف
وصحبف أُم٤م سمٕمد:
وم٢من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمْممٛمٜم٧م يممؾ ُمم٤م يّممٚمن اًمٜمم٤مس ذم دٟمٞمم٤م ؿ
وأظمرا ؿ ،وم ٤مهلل ؾمبح٤مٟمف سمملم إطمٙمم٤مم وومّممٚمٝم٤م شمٗمّممٞمال يممو ذم ىمقًممف
شمٕمممم٤ممم ":ويممممؾ رص ومّممممٚمٜم٤مه شمٗمّممممٞمال" (اإلرساص ،)21 :وىمممم٤مل قممممز
وضمؾُ ":م٤م ومرـمٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب ُمـ رص" (إٟمٕم٤مم ،)88:وذم سمٞمم٤من ذًممؽ
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ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل(ت 102 :م) رمحف اهلل ":ومٚمٞمس٧م شمٜمزل سم٠مطمد ُمـ
أ ؾ ديـ اهلل ٟم٤مزًم٦م إٓ وذم يمت٤مب اهلل اًمدًمٞمؾ قمغم ؾمبٞمؾ اهلدى ومٞمٝم٤م" .
( )2

وشمٕمممدأ أؾمممٝمؿ اًمنممميم٤مت ُمممـ أيملممر إُمممقال اؾمممتٕموًٓ ذم آؾمممتلور
وآدم٤مر ُمـ ىمبؾ ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس ،وىمد ٟمٔمٛم٧م اًمدوًم٦م ؾمقق اعم٤مل سم٢مٟمِم٤مص
ٞمئ٦م خمتّم٦م سمف ،وصدر ٟمٔم٤مم ٞمئ٦م اًمسقق اعم٤مًمٞمم٦م سم٤معمرؾممقم اعمٚمٙممل رىممؿ
م 80/ذم  2212/6/1م وشمْمٛمٜم٧م اعم٤مدة اخل٤مُمس٦م ُم٤م ي٠ميت:
( )1

أ  -شمٙمقن اهلٞمئ٦م ل اجلٝم٦م اعمس١موًم٦م قممـ إصمدار اًمٚممقاون واًم٘مقاقممد
واًمتٕمٚمٞموت  ،وشمٓمبٞمؼ أطمٙم٤مم ذا اًمٜمٔم٤مم.
وذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ شم٘مقم اهلٞمئ٦م سمو ي٠ميت:
( )1الرشولي ص .02
( )0جريدة أم الؼرى العدد  6593يف  1رجى 1101هـ.
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...
 -2مح٤مي٦م اعممقاـمٜملم واعمسمتلٛمريـ ذم إوراق اعم٤مًمٞمم٦م ُممـ اعمورؾمم٤مت
همػم اًمٕم٤مدًم٦م  ،أو همػم اًمسٚمٞمٛم٦م  ،أو اًمتل شمٜمٓمقي قمغم اطمتٞم٤مل  ،أو هممش ،
أو شمدًمٞمس  ،أو شمالقم٥م .
 -5اًمٕمٛمممؾ قمممغم ٘مٞمممؼ اًمٕمداًممم٦م واًمٙمٗم٤ميمم٦م واًمِمممٗم٤مومٞم٦م ذم ُمٕممم٤مُمالت
إوراق اعم٤مًمٞم٦م.
واجلٝم٦م اعمخقًم٦م سم٤مًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م ،وم٘مد ورد ذم اعم٤مدة
اخل٤مُمس٦م واًمٕمنمون ُمـ اًمٜمٔم٤مم:
أُ -شمٜمِممما اهلٞمئمم٦م جلٜممم٦م شمسممٛمك "جلٜممم٦م اًمٗمّمممؾ ذم ُمٜم٤مزقممم٤مت إوراق
اعم٤مًمٞم٦م" ختتص سم٤مًمٗمّممؾ ذم اعمٜم٤مزقمم٤مت اًمتمل شم٘ممع ذم ٟمٓمم٤مق أطمٙمم٤مم مذا
اًمٜمٔم٤مم وًمقاوحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م وًمقاون اهلٞمئ٦م واًمسقق وىمقاقمدمه٤م وشمٕمٚممٞموامو
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ذم احلؼ اًمٕم٤مم واحلؼ اخل٤مص  .ويٙمقن هل٤م مجٞمع اًمّمالطمٞم٤مت اًمرضوري٦م
ًمٚمتح٘مٞمممؼ واًمٗمّمممؾ ذم اًمِممممٙمقى أو اًمممدقمقى  ،سممممو ذم ذًمممؽ ؾممممٚمٓم٦م
اؾممتدقم٤مص اًمِمممٝمقد وإصمدار اًم٘ممرارات  ،وومممرض اًمٕم٘مقسمم٤مت  ،وإُمممر
سمت٘مديؿ إدًم٦م واًمقصم٤موؼ .
وورد ذم اًمٗم٘مممرة "و" أٟمممف زممقز اؾمممتئٜم٤ما اًم٘مممرارات اًمّممم٤مدرة ُمممـ
اًمٚمجٜم٦م أُم٤مم جلٜم٦م آؾمتئٜم٤ما ظمالل صمالصملم يقُم ً٤م ُمـ شم٤مريخ إسمالهمٝم٤م .
وىمد صم٤مر ظمالا وٟم٘م٤مش سملم قممدد ُممـ اعمختّمملم ذم وم٘ممف اعمٕمم٤مُمالت
اعم٤مًمٞم٦م قمـ ٍ
إؾمٝمؿ مؾ شممدظمؾ ذم اعملٚمٞمم٤مت أو اًم٘مٞمٛمٞمم٤مت ،ويٜمبٜممل قممغم
ذًمؽ آصم٤مر وم٘مٝمٞم٦م ،وأمهٝم٤م ـمري٘م٦م اًمتٕمقيض قمـ إؾمٝمؿ ذم طم٤مل اًمتٕممدي
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمنميم٤مت اعم٤مًمٞم٦م.
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وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞم٦م ذا اعمقضمق ٓرشمب٤مـممف سم٤مٓىمتّمم٤مد اًممقـمٜمل،
إٓ أٟمف مل يسبؼ سمحلف ومٞمو أقمٚمؿ سمٕمد اًمبح٨م واًمس١مال ،وًمذا وم٘مد اؾمتٕمٜم٧م
سم٤مهلل ذم سمح٨م ذا اعمقضق ٕؾمب٤مب قمديدة يٛمٙمـ طمٍم ٤م ومٞمو ي٠ميت:
 -2اًمرهمب٦م اًمِمخّمٞم٦م ذم دراؾم٦م اعمقضققم٤مت اجلديدة واًمٕمٛمٞم٘م٦م.
 -1رهمبتمل ذم إضم٤موم٦م ضمديمد ًمٚمٛمٙمتبم٦م اًمٗم٘مٝمٞمم٦م ذم ُمقضمق مل يسممبؼ
سمحلف ُمـ ىمبؾ.
 -8يمقن اعمقضق اعمخت٤مر داظممؾ ذم وم٘ممف اعمٕمم٤مُمالت واًممذي أضممد
أُمٞمؾ إًمٞمف ُمـ سملم ُمقاضٞمع اًمٗم٘مف اًمقاؾمٕم٦م.
 -2يملممرة اًم٘مْممم٤مي٤م اعمرومققممم٦م ًمممدى اجلٝممم٦م اعمختّممم٦م ،واًمتممل يٙمممقن
اعمقاـمـ مق اعمترضمر ُممـ أظمٓمم٤مص ذيمم٤مت اًمقؾمم٤مـم٦م ،م٤م يمتؿ شمٜمزيمؾ
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إطمٙممم٤مم اًمٗم٘مٝمٞممم٦م قمممغم اًمقىممم٤موع سمقضممقح يسممٝمؾ قمممغم اجلٛمٞمممع ُمٕمروممم٦م
طم٘مقىمٝمؿ.

يتٙمقن اًمبح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وقمدة ومّمقل وظم٤ممت٦م.
وم٠مُم٤م اعم٘مدُم٦م ومتتْمٛمـ أمهٞمم٦م اعمقضمق وؾممب٥م اظمتٞمم٤مره ،صممؿ قممرض
خلٓم٦م اًمبح٨م ،واعمٜمٝم٩م اًمذي اظمت٤مره اًمب٤مطم٨م ،وأ ؿ اًمّممٕمقسم٤مت .وم٠مُمم٤م
اخلٓم٦م ومٝمل قمغم اًمٜمحق أيت:
اًمتٛمٝمٞمد :ذم اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات اًمٕمٜمقان ،ويِمٛمؾ اعمب٤مطم٨م أشمٞم٦م:
اعمبح٨م إول :سمٞم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمتٕمقيض
اعمبح٨م اًمل٤م  :سمٞم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمسٝمؿ وطمٙمؿ آدم٤مر سمف
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اعمبح٨م اًمل٤مًم٨م :اعم٘مّمقد سم٤مًمسقق اعم٤مًمٞم٦م
اعمبح٨م اًمراسمع :اًمتٕمريػ سمٛمقضق اًمبح٨م قمغم ضقص ُم٤م ؾمبؼ.
اًمٗمّمممؾ إول :شمْمممٛملم ذيممم٤مت اًمقؾممم٤مـم٦م ،ويتْمممٛمـ اعمب٤مطممم٨م
أشمٞم٦م:
اعمبح٨م إول :اًمتقصٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٕمٛمؾ ذيم٤مت اًمقؾم٤مـم٦م
اعمبح٨م اًمل٤م  :شمقصٞمػ قم٘مد اًمقيم٤مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمْمون
اعمبح٨م اًمل٤مًم٨م :أؾمب٤مب اًمْمون
اعمبح٨م اًمراسمع :صقر اًمتٕمدي قمغم إؾمٝمؿ
اعم بح٨م اخل٤مُمسُ :مس١موًمٞم٦م اًمنميم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمـ أظمٓم٤مص ُمقفمٗمٞمٝم٤م
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اًمٗمّمؾ اًمل٤م  :شمٓمبٞمؼ ضقاسمط إُمقال اعملٚمٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م قمغم إؾمٝمؿ،
وشمْمٛمـ ذا اًمٗمّمؾ سمٞم٤من يممؾ ُممذ ٥م قممغم طممدة ،وشمٓمبٞممؼ ذًممؽ قممغم
إؾمٝمؿ.
اًمٗمّمؾ اًمل٤مًم٨م :اًمتٕمقيض قمـ اًم٘مٞمٛمل قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ ،وىمد سملم ومٞمف
إىمقال اًملالصم٦م ٕ ؾ اًمٕمٚمؿ وأدًم٦م يمؾ ىمقل ،واًمؽمضمٞمن
اًمٗمّمؾ اًمراسمع :آًمٞم٦م اًمتٕمقيض قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مص ،ويِمٛمؾ اعمب٤مطم٨م أشمٞم٦م:
اعمبح٨م إول :اًمتٕمقيض قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مص ذم اعملكم واًم٘مٞمٛمل
اعمبح٨م اًمل٤م  :ضون اعملكم إذا ارشمٗمع ؾمٕمره
اعمبح٨م اًمل٤مًم٨م :ضون ٟم٘مص اعملؾ إن ٟم٘مّم٧م ىمٞمٛمتف
اعمبح٨م اًمراسمع :ضون ُمٜمٗمٕم٦م إؾمٝمؿ
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اعمبح٨م اخل٤مُمس :طمٙمؿ اًمرسمن اًمٜم٤مشم٩م قمـ سمٞمع اعمٖمّمقب وآدم٤مر سمف
اعمبح٨م اًمس٤مدس :طمٙممؿ ُممـ ادممر سممول اًمٖممػم دون قمٚمٛممف سم٠مٟممف ُمم٤مل
ًمٚمٖمػم
اعمبحمم٨م اًمسمم٤مسمع :طمٙمممؿ ُمٓم٤مًمبمم٦م اًمٖم٤مصمم٥م سممم٤مًمتٕمقيض قمممـ اًمممرسمن
اًمٗم٤مو٧م
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس :ضون أؾمٝمؿ اًمنميم٤مت اًمتل يرم اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م
اخلومتي وتتضؿن خالصي ألهم مو ورد يف البحٌ وأهم الـتوئٍ التـي
توصل إلقفو البوحٌ.

شمؿ سمح٨م اعمس٤موؾ وومؼ اعمٜمٝم٩م أيت:
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إذا يم٤مٟم٧م اعمس٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ُمقاضع آشمٗم٤مق وم٠مذيمر طمٙمٛمٝم٤م

سمدًمٞمٚمٝم٤م ُمع شمقصمٞمؼ آشمٗم٤مق ُمـ ُمٔم٤مٟمّف اعمٕمتؼمة.
-1

إذا يم٤مٟم٧م اعمس٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ُمس٤موؾ اخلالا أشمبمع ذم سمحلٝمم٤م

اعمٜمٝم٩م أيت:
أ-

أىمقم سمتحرير حمؾ اخلالا ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٕمض صقر اعمس٠مًم٦م

حمؾ ظمالا ،وسمٕمْمٝم٤م حمؾ ووم٤مق.
ب-


أذيمممر إىمممقال ذم اعمسمم٠مًم٦م وأقمممرض اخلممالا قمممغم ضممقص

إىمقال ،وأذيمر ُمـ ىمم٤مل سمٙممؾ ىممقل ،ويٙممقن قممرض اخلمالا طمسم٥م
آدم٤م ٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦مُ ،مع دمٜم٥م إىمقال اًمِم٤مذة اًمتل ٓ اقمتب٤مر هل٤م.
ت-


آىمتّم٤مر قمغم اعمذا ٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتمؼمة ،وإذا مل يقىممػ قممغم

اعمس٠مًم٦م ذم ُمذ ٥م ُم٤م ومٞمسٚمؽ هب٤م ُمسٚمؽ اًمتخري٩م.
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ث-


شمقصمٞمؼ إىمقال ُمـ ُمّم٤مدر ٤م إصٚمٞم٦م.

ج-


أذيمر دًمٞمؾ يمؾ ىمقل ُمع وضمف اًمدًٓمم٦م ،وُمم٤م يمرد قممغم اًممدًمٞمؾ

اًمْمٕمٞمػ ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت واقمؽماض٤مت.
ح-


أرضمن ُم٤م ئمٝمر رضمح٤مٟمف ،سم٤مٟمٞم ً٤م ذًمؽ قمغم ؾمالُم٦م أدًمم٦م اًم٘ممقل

أو سمٕمْمٝم٤م ،وسمٓمالن أدًم٦م إىمقال إظمرى أو ضمٕمٗمٝم٤مُ ،ممع ذيممر ُمم٤م إذا
يمم٤من اخلممالا ًمٗمٔمٞمم ح٤م أم طم٘مٞم٘مٞممم٤م ،وأذيمممر ُمم٤م يؽمشممم٥م قمٚمٞمممف ُمممـ صمٛمممرة إن
وضمدت.
-8

اًمتٕمريمممػ سم٤معمّممممٓمٚمح٤مت ُممممـ يمتممم٥م اًمٗممممـ اًممممذي يتبٕممممف

اعمّمٓمٚمن ،أو ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م اعمٕمتٛمدة.
-2

شمقصمٞمؼ اعمٕم٤م ُمـ ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م اعمٕمتٛمدة.
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-5

أطمرص قممغم اًمتمزام اعممٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛممل ،اًمبٕمٞممد قممـ اًمتٕمّمم٥م

ًمٚمرأي ،واًمتجرين ًمٚمٛمخ٤مًمػ.
-6

أسملم أرىم٤مم أي٤مت ،وأقمزو ٤م ًمسقر ٤م سمٕمد ذيمر أي٦م ُمب٤مذة

ذم صٚم٥م اًمبح٨م.
-7

ظمرضم٧م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدر ٤م إصٚمٞم٦مُ ،مع إصمبم٤مت رىممؿ

احلدي٨م ذم اًمٓمبٕم٤مت اعمتداوًم٦م ،وقمٜمد اًمرضمق إمم ذح ًمٚمٛمّممدر وم٢مام٤م
يبلم ذًمؽ قم٘م٥م اًمتخمري٩م ُمبم٤مذة سمملم ىمقؾمملم ،ومم٢من يمم٤من احلمدي٨م ذم
اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م وم٢مٟمٜمل أيمتٗمل سمتخرزف ُمٜمٝمو ايمتٗم٤مص سمتٚم٘ممل إُمم٦م
هلو سم٤مًم٘مبقل ،وإن يمم٤من ذم هممػم اًمّممحٞمحلم ومم٢مٟمٜمل أسمملم ُمم٤م ذيممره أ مؾ
آظمتّم٤مص ذم درضمتٝم٤م.
-8

ختري٩م أصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدر ٤م إصٚمٞم٦م.
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-9

أقمتٜمل سم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلُمالص وسمم٤مًمٜمقاطمل اًمِممٙمٚمٞم٦م،

واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وقمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ اعمتٕم٤مرا قمٚمٞمٝم٤م.

قمغم أمهٞم٦م اعمقضق  ،ويملرة اعمتٕم٤مُمٚملم ذم اًمسقق اعم٤مًمٞمم٦م م٤م ٟممت٩م قمٜممف
يملممرة اخلّمممقُم٤متُ ،مممع يمممؾ ذًمممؽ إٓ أن إسمحمم٤مث اخل٤مصمم٦م سمحٙمممؿ
إؾمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمٛمٞم٦م أو اعملٚمٞم٦م ،واًمٙممالم قممـ اًمتٕممقيض ذم ؾممقق
إؾمٝمؿ ُمٕمدوُم٦م – طمس٥م اـمالقممل – إذ مل أضممد سمحلم ً٤م قمٚمٛمٞمم ح٤م ُم١مصمال
يبح٨م ُمس٤موؾ ضون إؾمٝمؿ.
وإن ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ؿمٙمر ُمـ يستحؼ اًمِمٙمر ،وم٠مؿمٙمر يمؾ ُممـ أقمم٤من
قمغم إمت٤مم اًمبح٨م سمٛمِمقرة أو إقم٤مرة يمت٤مب أو دًٓم٦م قممغم ُمقضمع عمسم٠مًم٦م
ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م.
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وأقمتممذر إن يممم٤من ذم اًمبحمم٨م ىمّمممقر أو ظمٚمممؾ ،وممم٤مًمٜم٘مص ُمممـ ـمبٞمٕممم٦م
أقمول اًمبنم ،ورطمؿ اهلل ُمـ شمٕم٤مُمؾ ُمع اخلٓم٠م واًمزًمؾ سمو يتٕم٤مُمؾ سمف أ مؾ
اًم َٙمٞمْ ِ
سُ ،مـ ٟمّمن ًمٚمٛمخٓمما سممال شمٕمٞممػم ،وسمٞمم٤من ًمٚمخٓمم٠م سممال شمِممٝمػم" ،

وًمٞمس قمغم ُمسمتٜمبط اًمٗممـ إطمّمم٤مص ُمسم٤موٚمف ،وإٟممو قمٚمٞممف شمٕمٞمملم ُمقضمع
اًمٕمٚمؿ ،وشمٜمقيع ومّمقًمف وُم٤م يتٙمٚمؿ ومٞمف ،واعمت٠مظمرون يٚمح٘مقن اعمس٤موؾ ُمـ
سمٕمده ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م إمم أن يٙمٛمؾ ،واهلل يٕمٚمؿ وأٟمتؿ ٓ شمٕمٚمٛمقن" " ،وًمٞمس
( )2

اعمؼمأ ُمـ اخلٓم٠م إٓ ُمـ وىمك اهلل وقمّمؿ ،وىمد ىمٞمؾ :اًمٙمت٤مب يم٤معمٙمٚمػ ٓ
يسٚمؿ ُمـ اعم١ماظمذة ،وٓ يرشمٗمع قمٜمف اًم٘مٚمؿ" .
( )1

( )1مؼدمي ابن خؾدون .1639/6
( )0صبح األعشى لؾؼؾؼشـدي .63/1
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وأؾممم٠مل اهلل أن يقوم٘مٜممم٤م ًمّممم٤مًمن اًم٘مممقل واًمٕمٛمممؾ ،واحلٛممممد هلل رب
اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف أمجٕملم.

كتبه:عبدالعزيزبنسعدالدغيثر 
جوال 5959405050:
بريدإلكترونيasd9406@gmail.com:
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اًمتٕممقيض ذم اًمٚمٖمم٦م ُمممـ اًمٕممقض و مق اًمبممدل  ،وأُمم٤م ذم اصممٓمالح
( )2

اًمٗم٘مٝم٤مص اعمٕم٤مسيـ ومٝمق اعم٤مل اًمذي يٙمؿ سممف قممغم ُممـ أوىممع

ر ًا قممغم

همػمه ذم ٟمٗمس أو ُم٤مل .
( )1

و ق ُممـ اجلمقاسمر ،و مل" ُمنمموقم٦م جلٚمم٥م ُمم٤م ومم٤مت ُممـ اعمّمم٤مًمن،
واًمزواضمر ُمنموقم٦م ًمدرص اعمٗم٤مؾمد ،واًمٖمرض ُمـ اجلمقاسمر ضممؼم ُمم٤م ومم٤مت
ُمـ ُمّم٤مًمن طم٘مقق اهلل وطم٘مقق قمب٤مده ،وٓ يِممؽمط ذم ذًممؽ أن يٙممقن
ُمممـ وضممم٥م قمٚمٞمممف اجلممؼم آصمممو ،ويمممذًمؽ ذ اجلممؼم ُمممع اخلٓممم٠م واًمٕمٛمممد

( )1لسون العرب والؼوموس ادحقط – مودة عوض.
( )0التعويض عن الرضر دحؿد بوشوق ص .199
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واجلٝمؾ واًمٕمٚمؿ واًمذيمر واًمٜمسٞم٤من ،وقمغم اعمجم٤مٟملم واًمّممبٞم٤من ،سمخمالا
اًمزواضمر" .
( )2

واعمّممٓمٚمن اعمسمتخدم قمٜمممد اًمٗم٘مٝمم٤مص مق اًمْمممون اًممذي مق سمٛمٕمٜمممك
اًمٖمراُم٦م ،وىمد قمرا اًمْمون سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ،واعمختم٤مر ُمٜمٝمم٤م أن اًمْممون
ًمزوم إقمٓم٤مص ُملؾ اًمٌمص أو ىمٞمٛمتف .
( )1

وىمممد ؿممم٤م اؾمممتخدام ُمّمممٓمٚمن اًمتٕمممقيض قمٜمممد اعمٕممم٤مسيـُ ،مممع أن
اًمْمون أيملر شم٠مدي٦م ًمٚمٛمٕمٜمك ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتمزام سم٤معمّممٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞمم٦م
اإلؾممممممالُمٞم٦م ،وٓ ُمِمممممم٤مطم٦م ذم آصمممممٓمالح إذا قمٚممممممؿ اعم٘مّممممممقد.

( )1قواعد األحؽوم .192/1
( )0جمؾي األحؽوم م .012
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اًمسٝمؿ ق اًمّمؽ اًمذي شمّمدره اًمنميم٦م ويٛملمؾ طممؼ اعمسم٤م ؿ ومٞممف،
وًمف رسمن ذا اًمسٝمؿ واًمذي يقز ؾمٜمقي٤م ،وخيتٚمػ سم٤مظمتالا اًمسٜمقات،
وقمغم طم٤مُمؾ اًمسٝمؿ ضون ديقن اًمنميم٦م سم٘مدر طمدود طمّممتف وم٘ممط دون
أن شمتٕمدى إمم أُمقاًمف اخل٤مص٦م .
( )2

واًمسٝمؿ ىمد يٙمقن ُم٘م٤مسمؾ ٟم٘مد ،وىمد يٙممقن ُم٘م٤مسممؾ قمملم ،وىممد يٙممقن
ُم٘م٤مسمؾ اظمؽما أو طمؼ ُمٕمٜمقي.

( )1كظوم الرشكوت السعودي ادودة (. )111
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وًمٞمس ًمٚمٛمس٤م ؿ طمؼ قمٞمٜمل ُم٤م داُم٧م اًمنميم٦م ىم٤موٛم٦م ،وإٟمو ًمف طممؼ ذم
إرسممم٤مح سمٛم٘مممدار أؾمممٝمٛمف ،أو طمّممم٦م ُمممـ ُمقضمممقدات اًمنممميم٦م سمٕمممد
شمّمٗمٞمتٝم٤م ،وأُم٤م ىمبمؾ ذًممؽ ،ومم٢من طمّممتف شمٜمت٘ممؾ ُمٚمٙمٞمتٝمم٤م ُمٜممف إمم ُمٚمٙمٞمم٦م
اًمنميم٦م سمّمٗمتٝم٤م ؿمخّم ً٤م ُمٕمٜمقي ح٤م.
وأُم٤م اًمتقصٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمألؾمٝمؿ وطمٙمؿ اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م سم٤مًمبٞمع واًمنماص،

وم٘مد صدر ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٠من " اعمس٤م ؿ ذم اًمنمميم٦م يٛمٚممؽ
ٍ
ً
أؾمٝمؿ .وشمب٘مك ُمٚمٙمٞم٦م
ؿم٤موٕم٦م ُمـ ُمقضمقداام٤م سمٛم٘مدار ُم٤م يٛمٚمٙمف ُمـ
طمّم ً٦م
َّ
اًمرىمب٦م ًمف إمم أن شمٜمت٘مؾ إمم همػمه ٕي ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مبُ ،مـ ختم٤مرج أو
همػمه" .
( )2

( )1قرار رقم  ،)11/1( 162بشلن :الرشكوت احلديثي :الرشـكوت الؼوبضـي وهرهـو وأحؽومفـو
الرشعقي.
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وىمممد ذ مم٥م يملممػم ُمممـ قمٚممموص اًمٕمٍم م إمم ضمممقاز ذاص وسمٞمممع أؾمممٝمؿ
اًمنممميم٤مت اعمب٤مطمممم٦م ،وإن يم٤مٟمممم٧م اًمنمممميم٦م متلممؾ ٟم٘ممممقدا وديقٟمممم ً٤م عمممم٤م ذم
اًمّمحٞمحلم قمـ ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ " :مـ اسمت٤م ٟمخال سمٕمد أن شم١مسمر وملٛمرام٤م ًمٚمبم٤موع إٓ
أن يِمؽمط اعمبت٤م  ،وُممـ اسمتم٤م قمبمدا وًممف ُمم٤مل وموًممف ًمٚممذي سم٤مقممف إٓ أن
يِمؽمط اعمبت٤م "  ،وٕن قمبداًمرمحـ سمـ قمقا ريض اهلل قمٜممف عمم٤م ُمم٤مت،
( )2

اؿمؽمى ورصمتف ٟمّمٞم٥م إطمدى زوضم٤مشممف و مل متم٤م

إؿممجٕمٞم٦م سملوٟمملم

( )1أخرجه البخوري يف صحقحه  -كتوب ادسوقوة  -بوب الرجل يؽون لـه رـر أو

ب يف حـوئط

أو يف  -حديٌ ،0020 :ومسؾم يف صحقحه  -كتوب البقوع  -بـوب مـن بـوع كخـال عؾقفـو ؿـر -
حديٌ.0562 :
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أًمػ ديٜم٤مر ،ويم٤مٟم٧م اًمؽميم٦م متلؾ ٟم٘مقدا وقم٘م٤مر ًا وطمٞمقاٟمم ً٤م  .وذم شمٗم٤مصمٞمؾ
( )2

ذا اًم٘مقل ظمالا ًمٞمس ذا ُمقضٕمف.
وأُممم٤م اًمنممميم٤مت ذات اًمٜمِممم٤مط اعمحممرم ومممال دمممقز اعمٕم٤موضمم٦م قمممغم
أؾمٝمٛمٝم٤مُ ،ملؾ اًمبٜمقك اًمرسمقي٦م ،وذيم٤مت اإلقممالم اعمحرُمم٦م ،وذيمم٤مت
اًمت٠مُملم اًمتج٤مري قمٜمد ُمـ يرُمف ،و ق اًمراضمن.
وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مص اعمٕمم٤مسون ذم اًمنمميم٤مت اًمتمل أصمؾ ٟمِمم٤مـمٝم٤م
ُمب٤مح ،وشمٕم٤مُمٚم٧م سم٤مًمرسم٤م إىمراض ً٤م أو اىمؽماض ً٤م ،أو ًمدهي٤م قمقاود حمرُم٦م يسػمة
قمغم أىمقال ًمٞمس ذا جم٤مل سمحلٝم٤م.
وحمممؾ اًمبحمم٨م ممق اًمتٕمممقيض قمممـ إؾمممٝمؿ ًمٚمنممميم٤مت اعمب٤مطممم٦م،
واًمنممميم٤مت اعمحرُممم٦م ،ؾمممقاص أيممم٤من سمسممب٥م ٟمِممم٤مـمٝم٤م ،أم يممم٤من سمسممب٥م
( )1مستدرك احلوكم .119/6
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اىمؽماضمممٝم٤م أو إىمراضمممٝم٤م سمٕم٘ممممقد رسمقيممم٦م ،دون أن يٙممممقن اإلىممممراض
وآىمؽماض ق ٟمِم٤مـمٝم٤م اًمروٞمز ،وسمٞم٤ما٤م ق ُم٘مّمد اًمبح٨م.
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ورد ذم ٟمٔم٤مم اهلٞمئ٦م ومّمال يم٤مُمال ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مًمسقق اعم٤مًمٞمم٦م و مق اًمٗمّممؾ
اًمل٤مًم٨م ُمٜمف ،وهيٛمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م ي٠ميت:
ادودة العرشون :
أ -شمٜمِم٠م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ؾمقق ًمتداول إوراق اعم٤مًمٞم٦م شمسمٛمك "اًمسمقق
اعم٤مًمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م" وشمٙمقن صٗمتٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذيم٦م ُمس٤ممه٦م ووم٘م ً٤م ٕطمٙمم٤مم
ممذا اًمٜمٔممم٤مم  ،وشمٙمممقن ممذه اًمسممقق ممل اجلٝممم٦م اًمقطمٞمممدة اعمٍمممح هلمم٤م
سمٛمزاوًم٦م اًمٕمٛمؾ ذم شمداول إوراق اعم٤مًمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م .
ب ٓ -ختْمع إوراق اعم٤مًمٞم٦م اعمدرضم٦م أو اعمتداوًمم٦م ذم ؾممقق ُم٤مًمٞمم٦م
ُمٜمٔمٛم٦م ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م ٕطمٙم٤مم ذا اًمٜمٔم٤مم طمتمك ًممق ٟمِمم٠م مذا اًمتمداول
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سمٛمقضم٥م أواُمر ُمرؾمٚم٦م ٤مشمٗمٞم ً٤م أو آًمٞمم ً٤م (إًمٙمؽموٟمٞمم ً٤م) ُممـ داظممؾ اعمٛمٚمٙمم٦م،
ويستلٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م شمتٗمؼ قمٚمٞمف اهلٞمئ٦م ُمع ضمٝم٤مت أظمرى ظم٤مرضمٞم٦م .
ج -شمِمٛمؾ أ داا اًمسقق ُم٤م ي٠ميت :
 -2اًمت٠ميمممد ُمممـ قمداًممم٦م ُمتٓمٚمبمم٤مت اإلدراج ويمٗم٤ميتٝممم٤م وؿمممٗم٤مومٞمتٝم٤م ،
وىمقاقمد اًمتداول ،وآًمٞم٤مشمف اًمٗمٜمٞم٦م  ،وُمٕمٚمقُم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦م اعمدرضم٦م ذم
اًمسقق .
 -1شمقومػم ىمقاقمد وإضممراصات ؾممٚمٞمٛم٦م ورسيٕمم٦م ذات يمٗم٤ميم٦م ًمٚمتسمقي٦م
واعم٘م٤مص٦م ُمـ ظمالل ُمريمز إيدا إوراق اعم٤مًمٞم٦م .
 -8وضع ُمٕم٤ميػم ُمٝمٜمٞم٦م ًمٚمقؾمٓم٤مص وويمالوٝمؿ وشمٓمبٞم٘مٝم٤م .
 -2اًمتح٘مؼ ُمـ ىممقة وُمت٤مٟمم٦م إوضم٤م اعم٤مًمٞمم٦م ًمٚمقؾممٓم٤مص ُممـ ظممالل
اعمراضمٕمم٦م اًمدوريم٦م عممدى اًمتمزاُمٝمؿ سمٛمٕمم٤ميػم يمٗم٤ميم٦م رأس اعمم٤مل ،ووضمع
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اًمؽمشمٞمبمم٤مت اعمٜم٤مؾمممب٦م حلويمم٦م إُمممقال وإوراق اعم٤مًمٞممم٦م اعمقدقممم٦م ًمممدى
ذيم٤مت اًمقؾم٤مـم٦م .
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يتبلم ٤م ؾمبؼ ،أن اًمتٕمقيض قمـ إؾمٝمؿ ذم اًمسقق اعم٤مًمٞم٦م ي٘مّمد سمف،
ُم٤م إذا اقمتدي قمغم أؾمٝمؿ ؿمخص ظمٓم٠م أو قمٛممد ًا سمٜم٘مٚمٝمم٤م ُممـ حمٗمٔمتمف إمم
حمٗمٔمتف أظمرى ،أو طمبس شمٍمومف ذم حمٗمٔمتف ،أو اؿمؽمى أؾمٝمو قمـ ـمريؼ
ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م وأصمبت٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمنماص صمؿ شمبلم أا٤م مل شمتؿ سمسب٥م ظمٓم٠م ذم
اًمٜمٔم٤مم ُملال ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إظمٓم٤مص اًمتل يؽمشمم٥م قمٚمٞمٝمم٤م

ر سمسمب٥م

ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م ،يٓم٤مًم٥م اعمترضر سم٤مًمتٕمقيض سمسببٝم٤م.
وىمد يٙمقن اعمٕمتمدى قمٚمٞممف ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م ،يممو إذا اؾممتٖمؾ اًمٕمٛمٞممؾ
صمٖممرة ذم اًمٜمٔمم٤مم ٕظمممذ أؾممٝمؿ ٓ يمؼ ًمممف أظممذ ٤م ،أو اؿممؽمى أؾمممٝمو ٓ
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يٛمٚمؽ همٓم٤م ًص ٟم٘مدي٤م هل٤م ،وم٤محلٙمؿ ُمتٕمٚمؼ سمقضمقد اخلٓم٠م واًمرضمر واًمٕمالىمم٦م
اًمسببٞم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إـمراا.
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ذيمم ٦م اًمقؾممم٤مـم٦م ذم إؾمممٝمؿ شم٘مممقم سمٕمممدة أقمممول سمخّمممقص شمممداول
إؾمٝمؿ ،هيٛمٜم٤م ذم سمحلٜم٤م ذا قمٛمالن مه٤م:
 -2ومتن حمٗمٔم٦م ًمٚمٕمٛمٞمؾ ،وطمٗمظ ُم٤م قيف اعمحٗمٔم٦م ُمـ ٟم٘مد وأؾمٝمؿ.
 -1اًمتقؾمط ذم سمٞمع وذاص إؾمٝمؿ ُم٘م٤مسممؾ أضممرة حممددة ُممـ اجلٝمم٦م
اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمسقق.
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وًمذا ،وم٢من اًمتقصمٞمػ اعمٜمٓمبمؼ قممغم قمٛممؾ ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م مق أام٤م
ويمٞمؾ سمجٕمؾ ،ىم٤مل اًمٗمتقطمل –رمحمف اهلل":ويّممن اًمتقيمٞممؾ سممال ضمٕممؾ،
وسمٛمٕمٚمقم أي٤مُم ً٤م ُمٕمٚمقُم٦م ،أو يٕمٓمٞمف ُمـ إًمػ ؿمٞمئ٤م ُمٕمٚمقُم ً٤م" .
( )2

ومٞمٜمٔمر ذم اًمقيم٤مًم٦م ؾ ق ُمـ قم٘مقد اًمْمون أو ُمـ قم٘مقد إُم٤مٟم٤مت ذم
اعمبح٨م أيت.

( )1مـتفى اإلرادات مع حوصقي الشقخ عثامن الـجدي .916/0
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ذيمر اًمٗم٘مٝمم٤مص أن اًمقيم٤مًمم٦م سمجٕممؾ ُممـ قم٘ممقد إُم٤مٟمم٤مت " ،واًمقيمٞممؾ
( )2

أُممملم ٓ ،يْمممٛمـ ُممم٤م شمٚمممػ سمٞمممده سمممال شمٗمممريط" "،وممم٢من ومممرط أو شمٕمممدى
ضٛمـ" .
( )1

ويٕمرا اًمٗم٘مٝم٤مص إُملم سم٠مٟمف ُمـ ىمبض اعم٤مل سم٢مذن ُمـ اًمِم٤مر أو سم٢مذن
ُمـ اعم٤مًمؽ .
( )2

( )1قواعـد ابــن رجـى – الؼوعــدة الثولثـي واألربعــون ،حتػـي أهــل الطؾـى البــن شــعدي ص ،62
معوكي أويل الـفى  ،619/1اإلكصوف مع الرشح الؽبر .121/16
( )0مـتفى اإلرادات مع حوصقي الشقخ عثامن الـجدي .912/0
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ىممم٤مل اًمِمممٞمخ اًمسممٕمدي – رمحممف اهلل  ":-اًمتٚمممػ ذم يممد إُممملم همممػم
ُمْمٛمقن إذا مل يتٕمد ،أو يٗمرط  ،وذم يد اًمٔم٤ممل ُمْمٛمقن ُمٓمٚم٘مم٤م ،أو ي٘مم٤مل
ُ :م٤م شمرشم٥م قمغم اعم٠مذون ومٝمق همػم ُمْمٛمقن واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس  .وإُمملم
 :مق اًمممذي ذم يممده ُمم٤مل همممػمه سمممرأ اعم٤مًممؽ  ،أو سمممرأ اًمِممم٤مر  ،أو
سمممرأ ُمممـ ًمممف اًمقٓيمم٦م قمٚمٞمممف  .ومٞمممدظمؾ ذم ممذا اًمقديممع  ،واًمقيمٞمممؾ ،
واعمممرامـ  ،وإضمممػم  ،واًمنممميؽ  ،واعمْممم٤مرب  ،واعمٚمممت٘مط  ،وٟممم٤مفمر
اًمقىمممػ  ،ووزم اًمّمممٖمػم واعمجٜمممقن واًمسممٗمٞمف  ،وو

اعمٞممم٧م  ،وأُممملم

احل٤ميمؿ  ،ومٙمؾ ١مٓص  ،وُمـ أؿمبٝمٝمؿ إذا شمٚمػ اعم٤مل سم٠ميدهيؿ ٓ يْمٛمٜمقن
; ٕن ذا ق ُمٕمٜمك آوتون; ٕن اًمتٚمػ ذم أيدهيؿ يم٤مًمتٚمػ سمٞمد اعم٤مًممؽ
 ،وم٢من شمٕمدوا  ،أو ومرـمقا  ،ومٝمؿ ض٤مُمٜمقن  .واًمٗمرق سملم اًمتٕمدي واًمتٗمريط
( )1الؼواعــد واألصــول اةومعــي لؾشــقخ عبــدالر ن الســعدي ،مــع تعؾقــم تؾؿقــذه الشــقخ ؿــد
العثقؿني ص .135
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 :أن اًمتٗمريط شمرك ُم٤م ز٥م ُمـ احلٗمظ  ،واًمتٕمدي  :ومٕمؾ ُم٤م ٓ زمقز ُممـ
اًمتٍموم٤مت  ،أو آؾمتٕموٓت ; ٕاؿ ذم ذه احل٤مل يِمبٝمقن اًمٖم٤مصم٥م
 ،وٕاممؿ ُممم٠مذون هلممؿ ذم احلٗمممظ  ،أو اًمتٍممما  ،أو ُممم٤م أؿمممبٝمف  ،ومممال
يْمٛمٜمقن" .
( )2

وذيممم٦م اًمقؾممم٤مـم٦م ُمٚمزُممم٦م ٟمٔم٤مُممم ً٤م سممم٠من شمسممتخدم أومْمممؾ إٟمٔمٛممم٦م
احل٤مؾمممقسمٞم٦م ًمٚمقؾممم٤مـم٦م ،و ممق ُمنممموط قمٚمممٞمٝمؿ ذم قم٘مممقد اًمقؾممم٤مـم٦م ُمممع
اًمٕمٛمالص ،وشمقومر أومْمؾ اًمٙمٗم٤مي٤مت اًمبنممي٦م ًمٚم٘مٞمم٤مم سمٕمٛمٚمٝممؿ قممغم اًمقضممف
اعمٓمٚمقب ،وم٢مذا طمّمؾ ظمٓم٠م سمسب٥م اًمٜمٔمم٤مم ،أو سمسمب٥م ظمٓمم٠م ُمقفممػ ذم
اًمنميم٦م وم٢من اًمنميم٦م ضم٤مُمٜم٦م عمم٤م شمرشمم٥م قممغم اخلٓمم٠م ُممـ

رً ،مٙمقٟممف ٓ

خيرج قمـ يمقٟمف شمٕمدي ً٤م أو شمٗمريٓمم ً٤م – طمسم٥م احلم٤مل -وشمرشمم٥م قممغم ذًممؽ
( )1الؼواعــد وا ألصــول اةومعــي لؾشــقخ عبــدالر ن الســعدي ،مــع تعؾقــم تؾؿقــذه الشــقخ ؿــد
العثقؿني ص .101
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ُمس٠مًم٦م ذيمر ٤م اًمٗم٘مٝم٤مص و ل ُمم٤م يؽمشمم٥م قممغم شمٕممدي أو شمٗممريط اًمقيمٞممؾ،
وًمٚمٗم٘مٝم٤مص ىمقٓن ذم ذه اعمس٠مًم٦م:
إول :أن ويم٤مًمتف ٓ شمٜمٗمسخ ،ومتّمن شمٍموم٤مشمف اعم٠مذون ًمف ومٞمٝمم٤مً ،مٙممـ
أُم٤مٟمتف شمزول ،ويّمػم ض٤مُمٜم ً٤م طمتك ُمع قمدم اًمتٕمدي واًمتٗمريط ،و ذا ق
اعمذ ٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.
اًملمم٤م  :أن ويم٤مًمتممف شمبٓمممؾ ،ومممال يّمممن شمٍمممومف ،و ممق وضمممف قمٜمممد
احلٜم٤مسمٚم٦م .
( )2

واًمّمحٞمن إول ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ضون ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م ُمم٤م طمّممؾ
ُمٜمٝم٤م ُمـ ظمٓم٠م وصح٦م اًمتٍموم٤مت اعم٠مذون ومٞمٝم٤م.

( )1ادحرر  ،615/1كشوف الؼـوع .135/6
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ذيمر أ ؾ اًمٕمٚمؿ أن أؾمب٤مب اًمْمون ل:
 -2اًمٕم٘مد  ،وم٢مذا ىمبض اعمِمؽمي أو ويمٞمٚمف إؾمٝمؿ ،ومٝمل ُمـ ضوٟمف،
( )2

وإؾممٝمؿ ىمبْمممٝم٤م طمٙمٛممل ،وممم٢مذا دظمٚممم٧م ذم اعمحٗمٔمم٦م ،وم٘مممد دظمٚممم٧م ذم
ضوٟمف.
 -1اًمٞمد اعمتٕمدي٦م  ،ومٙمؾ ُمـ سمٞمده اعم٤مل سمٖمػم طممؼ وم٢مٟممف ضم٤مُمـ عمم٤م ذم
( )1

يده ؾمقاص شمٚمػ سمتٕمد  ،أو شمٗمريط أو ٓ ; ٕن يد اًمٔم٤ممل يد قم٤مديم٦م يْممٛمـ
( )1ادبسوط لؾرسخيس  ،91/11األصبوه والـظوئر لؾسقوضي ص  ،630كظريـي الضـامن لؾـزحق
ص  ،119كظريي الضامن دحؿد فوزي فقض اهلل ص  ،03اددخل الػؼفي لؾزرقو فؼرة .626
( )0كظريي الضامن لؾـزحق ص  ،119كظريـي الضـامن دحؿـد فـوزي فـقض اهلل ص  ،03الؼواعـد
واألصول اةومعي لؾشقخ عبدالر ن السعدي ،مع تعؾقم تؾؿقذه الشقخ ؿد العثقؿني ص .106

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

36

صمم٤مطمبٝم٤م اًمٕممملم وُمٜم ٤مومٕمٝممم٤م  ،ومٞمممدظمؾ ذم ممذا  :اًمٖم٤مصمم٥م  ،واخلمم٤موـ ذم
أُم٤مٟمتف  ،وُمـ قمٜمده قملم ًمٖمػمه ومٓمٚم٥م ُمٜمف اًمرد عم٤مًمٙمٝم٤م أو ًمقيمٞمٚممف ومم٤مُمتٜمع
سمٖمػم طمؼ ; ومٝمق ض٤مُمـ ُمٓمٚم٘م٤م  ،وُمـ قمٜممده ًم٘مٓمم٦م ومسمٙم٧م ومل يٕمرومٝمم٤م ،
وُمـ طمّمؾ ذم سمٞمتف أو يده ُم٤مل ًمٖمػمه ومٚمؿ يرده ومل خيؼم سمف صم٤مطمبف ًمٖممػم
قمذر  ،وُم٤م أؿمبف ١مٓص ومٙمٚمٝمؿ ض٤مُمٜمقن .
( )2

وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مص صقر ًا ُمتٕمددة ًمٚمٖم٤مص٥م احلٙمٛمل ُممع قممدم وضممقد
ٟمٞم٦م اًمٖمّم٥م ،يمو ًمق سمٜمل ومٞمو ئمٜمف ُمٚمٙمف ضم٤مز ٟم٘مْمف  .وىمم٤مل اسممـ طممزم:
( )1

ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤م ،أو أظمذه سمٖمػم طمؼً ،مٙمـ سمبٞمع حمرم ،أو ب٦م حمرُمم٦م ،أو
سمٕم٘مد وم٤مؾمد ،أو و ق ئمـ أٟمف ًمف :ومٗمرض قمٚمٞمف أن يرده إن يم٤من طم٤م

ا،

( )1الؼواعــد واألصــول اةومعــي لؾشــقخ عبــدالر ن الســعدي ،مــع تعؾقــم تؾؿقــذه الشــقخ ؿــد
العثقؿني ص .106
( )0اإلكصوف مع ادؼـع .016/19
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أو ُم٤م سم٘مل ُمٜمف إن شمٚمػ سمٕمْمف أىمٚمف أو أيملره وُملؾ ُم٤م شمٚمػ ُمٜممف ،أو يمرده
وُملؾ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ صٗم٤مشمف ،أو ُملٚمف إن وم٤مشم٧م قمٞمٜمف وأن يرد يمؾ ُم٤م اهمتمؾ
ُمٜمف ،ويمؾ ُم٤م شمقًمد ُمٜممف ،يممو ىمٚمٜمم٤م ؾممقاص ،احلٞممقان ،واًممدور ،واًمِممجر،
وإرض ،واًمرىمٞمؼ ،وهمػم ذًمؽ ؾمقاص ذم يمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م .
( )2

 -8اإلشمالا ،ويستقي ومٞمف اعمتٕمٛمد واجل٤م ؾ واًمٜم٤مد ،و ذا ؿم٤مُمؾ
إلشمالا اًمٜمٗمقس وإُمقال واحل٘مقق ،ومٛمـ أشمٚمػ ؿمٞمئ٤م ُممـ ذًممؽ سمٖممػم
طمؼ  ،ومٝمق ُمْمٛمقن ؾمقاص يم٤من ُمتٕمٛمدا أو ضم٤م ال أو ٟم٤مؾمٞم٤م  ،وإٟمو اًمٗمرق
سملم اًمٕم٤مُمد وهمػمه ُمـ ضمٝم٦م اإلصمؿ  ،وقم٘مقسمم٦م اًممدٟمٞم٤م وأظممرة وقممدُمٝم٤م ،
وؾمقا ًص أيمم٤من اإلشممالا سمٛمبم٤مذة أم سمتسمب٥م  .وإذا اضمتٛمٕمم٧م اعمبم٤مذة
( )1

( )1ادحذ.169/2
( )0الؼواعــد واألصــول اةومعــي لؾشــقخ عبــدالر ن الســعدي ،مــع تعؾقــم تؾؿقــذه الشــقخ ؿــد
العثقؿني ص .112
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واًمتسب٥م وم٢من اًمْمون قممغم اعمبم٤مذ إٓ ذم أطممقال ُمسمتلٜم٤مة ًممٞمس مذا
( )2

حمٚمٝم٤م .
( )1

( )1األصــبوه والـظــوئر لؾســقوضي  125واألصــبوه والـظــوئر البــن كجــقم  136والػــروق لؾؼــرايف
 02/1والؼوعدة  102من قواعد ابن رجى ،وهي يف حتػي أهل الطؾى ص .112
( )0يـظــر الرضــر يف الػؼــه اإلشــالمي أل ــد مــوايف  ،523الؼــواكني الػؼفقــي ص  613واألصــبوه
والـظوئر لؾسقوضي ص .630
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شم٘مدم شمٕمريػ إؾمٝمؿ ،وأا٤م متلؾ ٟمّممٞمب ً٤م ؿمم٤موٕم٤م ذم ذيمم٦م اعمسم٤ممه٦م،
وأن ُم٤م يقضمد ذم حمٗمٔم٦م اًمٕمٛمٞمؾ إٟمو ق وصمٞم٘م٦م ًمتٛمٚمؽ إؾمٝمؿ ،وىمد ىم٤مل
اًمبٝمقيت ( ":وإن أشمٚمػ وصمٞم٘م٦م ٓ يلب٧م ) اعم٤مل ( إٓ هب٤م ) وشمٕممذر صمبقشممف (
ضٛمٜمف ) ُمتٚمٗمٝم٤م ٕٟمف شمسب٥م ذم إض٤مقمتف" .
( )2

وم٢مذا ٟم٘مٚم٧م إؾمٝمؿ ُمـ حمٗمٔم٦م اًمٕمٛمٞممؾ إمم حمٗمٔمم٦م أظممرى سمخٓمم٠م ُممـ
ٟمٔم٤مم اًمنميم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م ،أو سمٞمٕم٧م شمٚمؽ إؾمٝمؿ دون ـمٚم٥م ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ،
وم٘مدْ وم َ٘مدَ اًمٕمٛمٞمؾ ٟمّمٞمبف اعمِم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمنميم٦م سم٢مزاًم٦م اًمرُمز اًمذي يلب٧م
متٚمٙمف هل٤م ،وسمذًمؽ يؽمشم٥م اًمْمون قمغم ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م.

( )1كشوف الؼـوع  -622/5ضبعي وزارة العدل.
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وًمٚمتٕمدي صقر ُمتٕمددة واًمذي يرد ذم ُملؾ ُمقضق اًمبح٨م صمالث:
اًمّمقرة إومم :إن سم٤مقم٧م ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م سمم٠ميملر م٤م ـمٚمم٥م اعمقيممؾ
وم٤مًمزي٤مدة ًمف ،وإن سم٤مقم٧م سم٠مىممؾ ضمٛمٜم٧م اًممٜم٘مص ،ىمم٤مل اًمٗمتمقطمل -رمحمف
اهلل(:-ويمذا) أي صن (إن سم٤مقم٤م) أي اًمقيمٞمؾ واعمْمم٤مرب ( سمم٠مٟم٘مص ،أو
اؿمممؽمي٤م سم٠مزيممد .ويْمممٛمٜم٤من ذم ذاص اًمزاوممد ،وذم سمٞم م ٍع يمممؾ اًمممٜم٘مص قمممـ
ُم٘مدر ،وُم٤م ٓ يتٖم٤مسمـ سمٛملٚمف قم٤مدة قمـ صمٛمـ ُملؾ) .
( )2

اًمّمقرة اًمل٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من أُمر اًمٕمٛمٞمؾ سم٤مًمبٞمع سمسٕمر اًمسقق ،وم٢من سم٤مقم٧م
ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م سم٠مىمؾ ُمـ ؾمٕمر اًمسقق ضٛمٜم٧م اًمٜم٘مص .ىم٤مل اًمبٝممقيت ذم

( )1مـتفى اإلرادات مع حوصقي الـجدي .906/0
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ذح اعمٜمتٝمك ":وطمٞم٨م ٟم٘مص ُم٤مٓ يتٖم٤مسمـ سمف ضٛمٜم٤م مجٞمع ُم٤م ٟم٘ممص قممـ
صمٛمـ ُملؾ ٕٟمف شمٗمريط سمؽمك آطمتٞم٤مط وـمٚم٥م احلظ إلذٟمف" .
( )2

 -2اًمّمممقرة اًمل٤مًملمم٦مً :مممق ـمٚممم٥م اًمٕمٛمٞمممؾ ُمممـ ذيممم٦م اًمقؾممم٤مـم٦م سمٞمممع
إؾمٝمؿ يمٚمٝم٤م ،ومب٤مقم٧م اًمنميم٦م سمٕمض إؾمٝمؿ ،ومم٢من شمٍممومٝم٤م ٓ يّممن،
وشمٚمزم اًمنمميم٦م سمم٤مًمتٕمقيض قممـ إؾممٝمؿ مجٞمٕمٝمم٤م ،وٓ شمسمتحؼ قمٛمقًمم٦م
اًمقؾم٤مـم٦م  ،ىم٤مل اًمٗمتقطمل":وسمٕمف سممدر ؿ" أي ىمم٤مل اعمقيممؾ ًمٚمقيمٞممؾ سممع
اًمٕملم" ،ومب٤م سمٕمْمف سمدون صمٛمـ يمٚمف ،مل يّمنُ ،مم٤م مل يبمع سم٤مىم َٞممف ،أو يٙممـ
قمبٞمممد ًا ،أو صممؼمة ،وٟمحق مم٤م ،ومٞمّمممنُ ،ممم٤م مل ي٘مممؾ :صممٗم٘م٦م ،يمنمم ٍ
ماص" ،
( )1

وقمٚمٞمفً :مق يم٤من أُمر اًمبٞمع ُممـ اًمٕمٛمٞممؾ ًمنمميم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م يتْممٛمـ ذط

()1

ح ادـتفى .153/0

( )0مـتفى اإلرادات مع حوصقي الـجدي .966/0
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اًمبٞممع اًمٙممكم ًمٚمٛمٕممروض ،ومم٢من ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م ُمٚمزُمم٦م سم٤مًمت٘مٞممد سمنممط
اًمٕمٛمٞمؾ ؾمقا ًص أيم٤من ذًمؽ ذم طم٤مل اًمبٞمع أو ذم طم٤مل اًمنماص ،وم٢من ظم٤مًمٗمم٧م
اًمنميم٦م وم٢ما٤م ض٤مُمٜم٦م.
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ىمد يل٤مر ؾم١مال سم٠من اًمتٕمدي ىمد ٓ يّمؾ ُممـ ُممالك ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م
سمؾ ُمـ ُمقفمػ ،ومٞمٙمقن اًمْمون قمٚمٞمف ،و ذا شمّمقر ظم٤مـما ،وم٢من اًمٕمالىم٦م
اًمتٕم٤مىمدي٦م مت٧م سملم اًمٕمٛمٞمؾ وذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م ،ومٞمٙمقن اًمْمون قمٜمد شممقومر
ؾمببف قمغم اًمنميم٦م ،صممؿ مل شمرضممع قممغم اعمقفممػ إذا وضممد ُمٜممف شمٕممد أو
شمٗمريط ،ىم٤مل اًمرسظمز ":رضمؾ ؾمٚمؿ إمم ىمّم٤مر صمقسم٤م ومدىمف سمم٠مضمر ُمسمٛمك
ومتخرق ،أو قمٍمه ومتخرق ،أو ضمٕمؾ ومٞمف اًمٜمقرة أو وؾمٛمف وم٤مطمؽمق ،ومٝمق
ض٤مُمـ ًمذًمؽ يمٚمفٕ ،ن ذا ُمـ ضمٜم٤مي٦م يده ،وىمد سمٞمٜم٤م أن إضمػم اعمِمؽمك
ض٤مُمـ عم٤م ضمٜم٧م يده ،وم٢من يمم٤من أضممػم اعمِممؽمك اًم٘مّمم٤مر ومٕممؾ ذًممؽ هممػم
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ُمتٕمٛمممد ًمممف وم٤مًمْمممون قمممغم اًم٘مّممم٤مر دون إضمممػمٕ ،ن إضمممػم ًمممف أضمممػم
ظم٤مص ومال يْمٛمـ إٓ سم٤مخلالا ومل خي٤مًمػ ،صمؿ قمٛمٚمف يمٕمٛمؾ آؾمت٤مذ أٓ
شمرى أن إؾمت٤مذ يستقضم٥م سمف إضمر ومٞمٙمقن اًمْمون قمٚمٞمف " .
( )2

وذم ُمقا ٥م اجلٚمٞمؾ( ":وأضمػم ًمّم٤مٟمع) ش :يٕمٜمل أن إضممػم اًممذي
يٕمٛمؾ قمٜمد اًمّم٤مٟمع ٓ ضون قمٚمٞمف واًمْمون قمغم اًمّم٤مٟمع ىمم٤مل ذم اعمدوٟمم٦م
ذم أول يمت٤مب شمْمٛملم اًمّمٜم٤م " :ويْمٛمـ اًم٘مّم٤مر ُم٤م أومسد أضممػمه ،وٓ
رص قمغم إضمػم إٓ أن يتٕمدى أو يٗمرط".أ م" .
( )1

( )1ادبسوط .19/13
( )0مواهى اةؾقل  -993/2دار عومل الؽتى حتؼقم زكريو عؿرات.
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ىمسؿ اًمٗم٘مٝم٤مص إُممقال إمم ُملٚمٞمم٦م وىمٞمٛمٞمم٦م ،وًممذًمؽ يملمػم ُممـ أصمم٤مر
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ صح٦م يممقن اعمم٤مل ديٜمم٤م ذم اًمذُمم٦م سم٘ممرض أو ؾممٚمؿ ،وصمح٦م
اعمِم٤مريم٦م هب٤م ،واًمتٕمقيض قمٜمٝم٤م ،وومٞمو ي٠ميت قمرض ًمْم٤مسمط اعملكم واًم٘مٞمٛمل
قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مص صمؿ شمٓمبٞمؼ ذًمؽ قمغم إؾمٝمؿ.

أوًُٓ :مذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م
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قممرا اعممملكم ذم جمٚممم٦م إطمٙممم٤مم اًمٕمدًمٞممم٦م سم٠مٟمممف يمممؾ ُممم٤م يقضمممد ُملٚمممف ذم
اًمسقق سمدون شمٗم٤موت يٕمتد سمف  .واًم٘مٞمٛمل :مق ُمم٤م ٓ يقضممد ًممف ُملمؾ ذم
( )2

إؾمقاق ،أو يقضمد ُمع اًمتٗم٤موت اعمٕمتد سمف ذم اًم٘مٞمٛم٦م يم٤مًمدور وإؿممج٤مر
واحلٞمقاٟم٤مت" .
( )1

وسمٞم٤مٟم ً٤م ًمذًمؽ ورد ومٞمٝم٤م ":اعمٙمٞمالت واعمقزوٟم٤مت واًمٕمددي٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م
يم٤مجلقز واًمبٞمض يمٚمٝم٤م ُملٚمٞم٤مت أُم٤م إوا اعمّممٜمققم٦م سم٤مًمٞممد واعمقزوٟمم٤مت
اعمتٗم٤موشم٦م ومٝمل ىمٞمٛمٞم٦م  .ويمذًمؽ يمؾ ضمٜمس ُملكم ظمٚمط سمخمالا ضمٜمسمف ذم
صقرة ٓ شم٘مبؾ اًمتٛمٞمٞمز واًمتٗمريؼ يم٤محلٜمٓم٦م اعمخٚمقـم٦م سم٤مًمِمٕمػم ق ىمٞمٛمل .
ويمذًمؽ اًمذرقمٞم٤مت ىمٞمٛمٞمم٦م .أُمم٤م اًممذرقمٞم٤مت يمم٤مجلقخ ُممـ ضممٜمس واطممد

( )1جمؾي األحؽوم العدلقي م .1115
( )0جمؾي األحؽوم العدلقي م .113
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واًم٘موش ُمـ ُمّمٜمققم٤مت اعمٕم٤مُممؾ اًمتمل ٓ يقضممد شمٗمم٤موت سمملم أومراد م٤م
ويب٤م يمؾ ذرا ُمٜمٝم٤م سمٙمذا درمه٤م ومٝمل ُملٚمٞم٦م واًمٕممددي٤مت اعمتٗم٤موشمم٦م اًمتمل
يقضمد سمملم أومراد م٤م شمٗمم٤موت ذم اًم٘مٞمٛمم٦م يم٤محلٞمقاٟمم٤مت واًمبٓممٞمخ إظمرضم
وإصٗمر ل ىمٞمٛمٞم٦م  .ويمت٥م اخلط ىمٞمٛمٞم٦م ويمت٥م اًمٓمبع ُملٚمٞم٦م" .
( )2

ويقضن ذًمؽ اسممـ قم٤مسممديـ ومٞم٘ممقلً ":ممٞمس اعممراد سمم٤مًمقز ُمملال ُمم٤م
يقزن قمٜمد اًمبٞمع سمؾ ُم٤م يٙمقن ُم٘م٤مسمٚمتف سم٤مًملٛمـ ُمبٜمٞم٤م قممغم اًمٙمٞممؾ أو اًممقزن
أو اًمٕمدد وٓ خي تٚمػ اًمّمٜمٕم٦م وم٢مٟمف إذا ىمٞمؾ ذا اًمٌمص سممدر ؿ إٟممو ي٘مم٤مل
إذا مل يٙمـ ومٞمف شمٗم٤موت وطمٞمٜمئذ يٙمقن ُملٚمٞم٤م وإٟمو ىمٚمٜم٤م ٓ خيتٚمػ سم٤مًمّممٜمٕم٦م
طمتك ًممق اظمتٚممػ يم٤مًم٘مٛم٘مٛمم٦م واًم٘ممدر ٓ يٙممقن ُملٚمٞمم٤م صممؿ ُمم٤م ٓ خيتٚممػ
سم٤مًمّمٜمٕم٦م إُم٤م همػم ُمّمٜمق وإُم٤م ُمّمٜمق ٓ خيتٚممػ يم٤مًممدرا ؿ واًممدٟم٤مٟمػم

( )1جمؾي األحؽوم العدلقي م . 1115

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

48

واًمٗمٚمقس ويمؾ ذًمؽ ُملكم .وإذا قمروم٧م ذا قمروم٧م طمٙممؿ اعممذروقم٤مت
ويمٚمو ي٘م٤مل يب٤م ُمـ ذا اًملقب ذرا سمٙمذا ومٝمذا إٟمو ي٘مم٤مل وممٞمو ٓ يٙممقن
ومٞمف شمٗم٤موت  ،وىمد ومّمؾ اًمٗم٘مٝم٤مص اعملٚمٞم٤مت وذوات اًم٘مٞمؿ وٓ اطمتٞمم٤مج إمم
ذًمؽ ومو يقضمد ًمف اعملؾ ذم إؾمقاق سمال شمٗم٤موت يٕمتمد سممف ومٝممق ُمملكم وُمم٤م
ًمٞمس يمذًمؽ ومٛمـ ذوات اًم٘مٞمؿ" .
( )2

وسمتٓمبٞمؼ ذًمؽ قمغم إؾمٝمؿ يتبلم أن هل٤م اطمتوٓن:
إول :أن شمٕمدَّ ُمـ اعملٚمٞم٤مت ٕن هل٤م ُملؾ ذم إؾممقاق سمتٗمم٤موت يسمػم
ٓ يٕمتد سمف ،وم٢من اًمسٝمؿ يٛملؾ ضمزصأ ُمِمم٤مقم ً٤م ُممـ اًمنمميم٦م ويِممٛمؾ أُممقر ًا
ل:

( )1حوصقي ابن عوبدين .129/3
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ُ -2مقضمقدات اًمنميم٦م ُمـ أقمٞم٤من وُمٜم٤مومع وطم٘مقق وديقن ذم اًمذُمؿ،
واعمٓمٚمقسم٤مت ُمٜمٝم٤م يم٤مًمديقن اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ،ويٛملٚمٝم٤م اًم٘مٞمٛم٦م اًمدومؽمي٦م ًمٚمسٝمؿ.
 -1اًم٘مٞمٛمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمنميم٦م ،وشمت٠مصمر سم٤مًمٕمرض واًمٓمٚم٥م.
وُمممـ اعمٕمٚمممقم أن اعمقضمممقدات واعمٓمٚمقسممم٤مت شمتٖمممػم ىمٞمٛمٝممم٤م ُمممـ وىممم٧م
ٔظمممر ،وًمٙمٜمممف شمٖمممػم يسممػم ضمممد حا ُم٘م٤مرٟممم٦م سمحجممؿ اًمنممميم٦م ،وأُممم٤م اًم٘مٞمٛممم٦م
اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمنميم٦م ومٖمػم ُم١مصمرٟٕ ،مف ُمٜمٓمبؼ قمغم مجٞمع اعملٚمٞم٤مت.
اًمل٤م  :أن شمٕمد ُمـ اًم٘مٞمٛمٞم٤متٕ ،اؿ ٟمّممقا قممغم أن يممؾ ضممٜمس ُمملكم
ظمٚمط سمخالا ضمٜمسف ذم صقرة ٓ شم٘مبمؾ اًمتٛمٞمٞممز واًمتٗمريمؼ ومٝممق ىمٞمٛممل،
وٓ ختٚمق ذيم٦م ُمـ قم٘م٤مرات ،و ل ىمٞمٛمٞم٦م قمٜمد ؿ رمحٝمؿ اهلل.
وإىمرب أن إؾمٝمؿ ٓ شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝم٤م ذوط اعملكم قمٜمد احلٜمٗمٞمم٦م واهلل
أقمٚمؿ.
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صم٤مٟمٞم٤مُ :مذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م
اعملكم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ق اعمٙمٞمؾ واعممقرزون واعمٕممدود اًممذي ٓ ختتٚممػ
أقمٞممم٤من قمممدده ،ويٚمحممؼ سممم٤مًم٘مٞمٛمل اعممملكم إذا دظمٚمتممف اًمّمممٜمٕم٦م  ،ومٛمممذ ٥م
( )2

اعم٤مًمٙمٞم٦م ىمري٥م ُمـ ُممذ ٥م احلٜمٗمٞمم٦م ذم ضم٤مسمط اعمملكم واًم٘مٞمٛممل ،وسم٤مًمتم٤مزم
وم٤مًمٜمتٞمج٦م أن إؾمٝمؿ ٓ شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝم٤م ضقاسمط اعملكم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م.

صم٤مًمل ً٤مُ :مذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

()1

ح مـــح اةؾقــل لؾشــقخ ؿــد عؾــقش  ،911/6حوصــقي الصــووي عــذ الرشــح الصــغر

.32/9
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ذيمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمدة طمدود ًمٚمٛملكم ،ومٗمل روض٦م اًمٓم٤مًمبلم ":وذم ضبط
اعملكم أوضمف:
أطمد ٤م :يمؾ ُم٘مدر سمٙمٞممؾ أو وزن ومٝممق ُمملكم ويٜمسم٥م مذا إمم ٟممص
اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ًم٘مقًمف ذم اعمختٍمم :وُمم٤م ًممف يمٞممؾ أو وزن ومٕمٚمٞممف
ُملؾ يمٞمٚمف أو وزٟمف.
واًمل٤م  :يزاد ُمع ذا ضمقاز اًمسٚمؿ ومٞمف.
واًمل٤مًم٨م :زاد اًم٘مٗم٤مل وآظمرون اؿمؽماط ضمقاز سمٞمع سمٕمْمف سمبٕمض .
واًمراسمعُ :م٤م ي٘مسؿ سملم اًمنميٙملم ُمـ همػم شم٘مقيؿ.
واخل٤مُمس :ىم٤مًمف اًمٕمراىمٞمقن اعملكم ُمم٤م ٓ ختتٚممػ أضممزاص اًمٜممق ُمٜممف ذم
اًم٘مٞمٛم٦م ورسمو ىمٞمؾ ذم اجلمرم واًم٘مٞمٛمم٦م ،وي٘ممرب ُمٜممف ىممقل ُممـ ىمم٤مل اعمملكم
اعمتِم٤ميمؾ ذم اًم٘مٞمٛم٦م وُمٕمٔمؿ اعمٜم٤مومع.
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وُمم٤م اظمتمم٤مره اإلُممم٤مم ممق شمسمم٤موي إضمممزاص ذم اعمٜمٗمٕممم٦م واًم٘مٞمٛممم٦م ومممزاد
اعمٜمٗمٕم٦م واظمت٤مره اًمٖمزازم وزاد ُمـ طمٞم٨م اًمذات ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٜمٕم٦م.
واًمقضمف إولُ :مٜم٘مقض سم٤معمٕمجقٟم٤مت .
واًمل٤مًم٨م :سمٕمٞمد قمـ اظمتٞم٤مر أيملر إصح٤مب ٕاؿ أقمرضقا قمـ ذا
اًمنمممط وىممم٤مًمقا اُمتٜممم٤م سمٞمممع سمٕمْمممف ( سمممبٕمض ) ًمرقم٤ميمم٦م اًمٙمممول ذم طممم٤مل
اًمتوصمؾ سمٛمٕمزل قمو ٟمحـ ومٞمف .
واًمراسمع ٓ :طم٤مصؾ ًمف وم٠مٟمف ُمٜم٘مض سم٤مٕرض اعمتسم٤موي٦م وم٠مام٤م شمٜم٘مسمؿ
يمذًمؽ وًمٞمس٧م ُملٚمٞم٦م.
واخل٤مُمس :ضٕمٞمػ أيْم٤م ُمٜمت٘مض سم٠مؿمٞم٤مص.
وم٤مٕصن اًمقضمف اًمل٤م ً ،مٙمـ إطمسـ أن ي٘م٤مل :اعملكم ُم٤م يٍمه يمٞمؾ
أو وزن وزقز اًمسٚمؿ ومٞمف ،وٓ ي٘م٤ملُ :مٙمٞمؾ أو ُمقزون ٕن اعمٗمٝمقم ُمٜممف
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ُم٤م يٕمت٤مد يمٞمٚمف ووزٟمف ومٞمخرج ُمٜمف اعم٤مص و ق ُملكم ويمذا اًمؽماب و مق ُمملكم
قمغم إصن "  .وؾمب٥م اؿمؽماـمٝمؿ أن يٙمقن ٤م زقز اًمسمٚمؿ ومٞممف ،مق
( )2

أٟمف سمٕمد شمٚمٗمف يِمبف اعمسٚمؿ ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م صمبقشمف ذم اًمذُم٦م .
( )1

وىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي ":وطمد ُم٤م ًمف ُملؾ أن زتٛمع ومٞمف ذـم٤من :
مت٤مصمؾ إضمزاص وأُمـ اًمتٗم٤مضؾ  ،ومٙمؾ ُم٤م مت٤مصمٚم٧م أضمزاؤه وأُممـ شمٗم٤مضمٚمف
ومٚمف ُملؾ يم٤محلبقب  ،وإد ٤من  ،وم٢من يم٤من ُمٙممٞمال يمم٤من اًمٙمٞممؾ ذـمم٤م ذم
٤مصمٚمتف دون اًمقزن وإن يم٤من ُمقزوٟم٤م يمم٤من اًممقزن ذـمم٤م ذم ٤مصمٚمتمف دون
اًمٙمٞمممؾ  ،وم٠مُممم٤م ُممم٤م اظمتٚمٗممم٧م أضمممزاؤه يممم٤محلٞمقان  ،واًملٞممم٤مب  ،أو ظمٞمممػ

( )1روضي الطولبني .12/9
( )0هنويي ادحتوج .132/9
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شمٗم٤مضمٚمف يممم٤مًملور اًمرـمبم٦م ومممال ُملممؾ ًممف ودممم٥م ىمٞمٛمتمف"  .واعمٕمتٛمممد قمٜمممد
( )2

اًمِم٤مومٕمل ذم اعمّمٜمق أن يْمٛمـ سمٛملؾ وزٟممف ،وشمْممٛمـ اًمّممٜمٕم٦م اعمب٤مطمم٦م
سم٘مٞمٛمتٝم٤م ُمـ ٟم٘مد اًمبٚمد .
( )1

وم٤مًمِممم٤مومٕمٞم٦م خيمم٤مًمٗمقن احلٜمٗمٞممم٦م واعم٤مًمٙمٞممم٦م ذم اعمٕمممدودات ،وم٢مامم٤م ىمٞمٛمٞممم٦م
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وواضن أن إؾمٝمؿ ٓ شمدظمؾ ذم ضقاسمط اعملكم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

راسمٕم ً٤مُ :مذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

( )1احلووي .125/2
( )0مغـي ادحتوج .620/0
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قمرا احلٜم٤مسمٚم٦م اعملكم ذم سم٤مب اًمٖمّمم٥م سم٠مٟممف يممؾ ُمٙمٞممؾ أو ُممقزون ٓ
صٜم٤مقم٦م ومٞمف ُمب٤مطم٦م يّمن اًمسٚمؿ ومٞممف .وؾممب٥م اؿممؽماـمٝمؿ أن يٙممقن م٤م
( )2

زقز اًمسٚمؿ ومٞمف ،ق أٟمف سمٕمد شمٚمٗممف يِممبف اعمسمٚمؿ ومٞممف ُممـ ضمٝمم٦م صمبقشممف ذم
اًمذُم٦م .وؾمب٥م إظمراج ُم ٤م ومٞمف صٜم٤مقم٦م أن اًمّمٜم٤مقم٦م شمم١مصمر ذم ىمٞمٛمتمف ،و مل
خمتٚمٗم٦م ،وم٤مًم٘مٞمٛم٦م ومٞمف أطمٍم .
( )1

وشمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م ىمري٥م ُمـ شمٕمريػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،إٓ أاؿ خيرضممقن ُمم٤م
يم٤من ومٞمف صٜم٤مقم٦م ُمب٤مطم٦م ،ومٞمجٕمٚمقٟمف ُمـ اًم٘مٞمٛمٞم٤مت .
( )8

( )1مـتفى اإلرادات  ،159/6كشوف الؼـوع  ،692/6الروض ادربع ص .023
( )0الرشح الؽبر مع ادؼـع واإلكصوف والرشح الؽبر .036 /19
( )6حوصقي الروض ادربع البن قوشم .126/9
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وم٘مد ذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف إن أشمٚمػ اعمٖمّمقب ضمٛمٜمف سمٛملٚممف إن يمم٤من
ُمٙمٞمال أو ُمقزوٟم ً٤م  ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن إؾمٝمؿ ًمٞمس٧م ُمٙمٞمٚم٦م وٓ ُمقزوٟم٦م،
( )2

ومٚمٞمس٧م ُملٚمٞم٦م قمٜمد ؿ رمحٝمؿ اهلل.
وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕملٞمٛملم – رمحف اهلل ":-اعملكم ضٞمؼ ضمد ًا قمغم اعمذ ٥م،
و ق يمؾ ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون يّمن اًمسٚمؿ ومٞمف وًمٞمس ومٞممف صمٜم٤مقم٦م ُمب٤مطمم٦م.
وًمٙمـ اًم٘مقل اًمراضمن ذم ذا ،أن اعملكم ُم٤م ًمف ُملٞمؾ أو ُمِم٤مسمف ،ؾمقاص يمم٤من
ُمٙمٞمالً أو ُمقزوٟم ً٤م ُمّمٜمققم ً٤م أو همػم ُمّمٜمق  ،ومٙمؾ ُمم٤م ًممف ُملٞممؾ أو ُمِمم٤مسمف
وم٢مٟمف ُملكم .وىم٤مقمدة( :أن اعملكم ُيْمٛمـ سمٛملٚممف) ىم٤مقممدة ُمتٗممؼ قمٚمٞمٝمم٤م،... ،
وم٤مًم٘مقل اًمراضمن أن اعملكم يمؾ ُم٤م ًممف ُملمؾ أو ؿممبف ،ؾممقاص يمم٤من ُمٙممٞمالً أو

( )1ادؼـع مع اإلكصوف والرشح الؽبر .091 /19
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ُمقزوٟم ً٤م أو طمٞمقاٟم ً٤م أو مج٤مد ًا أو ُمّمٜمققم ً٤م أو همػم ُمّمٜمق "  .وم٤مًمِمٞمخ يرى
( )2

شمقؾمٞمع شمٕمريػ اعملكم قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مص ًمٞمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يٙمقن ًممف ُملمؾ ،وًممق مل
يدظمؾ ذم طمد اًمٗم٘مٝم٤مص.

( )1الرشح ادؿتع .122/12
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ذ ٥م اًمٗم٘مٝم٤مص إمم أٟمف إذا شمٚمػ اعمٖمّمقب ذم يد اًمٖم٤مص٥م أو ٟم٘مص أو
أشمٚمٗمف ،أو طمدث قمٞم٥م ُمٗمسد ومٞمف ،أو صٜمع رص ُمٜمف طمتمك ؾممٛمل سم٤مؾممؿ
آظمر ،يمخٞم٤مـم٦م اًم٘موش ،وصٞم٤مهم٦م اًمٗمْم٦م طمٚمٞم٤م ،وصٜم٤مقم٦م اًمٜمح٤مس ىمدرا،
وضم٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م ضوٟمف ،وطممؼ ًمٚموًممؽ اعمٖمّممقب ُمٜممف شمْممٛمٞمٜمف ،
( )2

وًمف طم٤مٓن:

)(1تؽؿؾــي الػــتح  ،636 / 2وتبقــني احلؼــوئم  ،666 / 9والــدر ادختــور ورد ادحتــور 162 / 9
والؾبوب  ،122 / 0وبدايي ادجتفد  ،610 / 0و ح الرشـولي  ،012 / 0والؼـواكني الػؼفقـي ص
 ،662ومغـي ادحتوج  021 ،021 / 0وكشوف الؼــوع  113 / 1ومـو بعـدهو ،وادغــي والرشـح
الؽبر  623 / 9ومو بعدهو.
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احل٤مل إومم :أن يقضمد اعمٖمّممقب سمٕمٞمٜممف ،ومٞمجم٥م رده سمزي٤مدشممفُ ،ممع
ضون أرش اًمٜم٘مص.
احل٤مل اًمل٤مٟمٞم٦م :أن يسمتٝمٚمؽ اعمٖمّممقب أو يتٚممػ ،و مق اعمٜمٓمبمؼ قممغم
إؾمٝمؿٕ ،ا٤م أضمزاص ُمِم٤مقم٦م ُمـ ذيمم٦م اعمسم٤ممه٦م ،ومم٢مذا شمسمبب٧م ذيمم٦م
اًمقؾم٤مـم٦م ذم وم٘مدان اًمٕمٛمٞممؾ ٕؾممٝمٛمف ،وًممق سممذ ٤مهب٤م إمم ؿممخص آظممر،
وم٢ما٤م ذم طمٙمؿ اعمستٝمٚمؽ ،وىمد اظمتٚمػ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمْمون قمغم
أىمقال سمٞم٤ما٤م ومٞمو ي٠ميت.

اًم٘مقل إول :أٟمف يٚممزم رد اعمتٚممػ سمٛملٚممف إن يمم٤من ُملٚمٞمم ح٤م أو ىمٞمٛمتمف إن
يم٤من ىمٞمٛمٞم ح٤م
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و ذا اًم٘مقل ق اعمِمٝمقر قمٜمد أشمب٤م اعمذا ٥م إرسمٕم٦م .
( )2

وذم شمٗم٤مصٞمؾ ذا اًمتقضمف اظمتالوم٤مت ،حمٚمٝم٤م ذم ُمقضع آظمر ُممـ مذا
اًمبح٨م .واؾمتدًمقا سمو ي٠ميت:
 .2طمدي٨م ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤مُ ":مـ أقمتؼ ذيم٤م ًمف ذم قمبد ،
ومٙم٤من ًمف ُمم٤م يبٚممغ صمٛممـ اًمٕمبمد  ،ىممقم اًمٕمبمد قمٚمٞممف ىمٞمٛمم٦م قممدل  ،ومم٠مقمٓمك
ذيم٤مصه طمّمّمٝمؿ  ،و قمتؼ قمٚمٞمف اًمٕمبد  ،و إٓ وم٘مد قمتؼ قمٜمف ُمم٤م قمتمؼ "
( )1

.

( )1البحر الرائم  ،165/2اخلريش عذ خمترص خؾقل  ،105/3فتح العزيز  ،033/11ادغـي.
()0أخرجه البخوري (  ) 112 ، 111/0و مسؾم (  59/9ـ .) 53
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 .1قمـ ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل قمـ أسمٞمف ُمرومققم٤م سمٚمٗممظ ُ " :ممـ أقمتمؼ قمبمدا
سمٞمٜمف و سملم آظمر  ،ىمقم قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦م قممدل  ٓ ،ويممس و ٓ ؿممٓمط ،
صمؿ قمتؼ قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف إن يم٤من ُمقرسا " .
( )2

 .8طمدي٨م أيب ريرة ُمرومققمم٤مُ " ":ممـ أقمتمؼ ؿم٘مٞمّمم٤م ًممف ذم قمبمد ،
ومخالصف ذم ُم٤مًمف  ،إن يم٤من ًمف ُم٤مل  ،وم٢من مل يٙمـ ًمف ُم٤مل  ،اؾمتسٕمك اًمٕمبد
همػم ُمِم٘مقق قمٚمٞمف " .
( )1

 .2طمدي٨م أيب ريرة " أن رضمال أقمتؼ ؿم٘مّمم٤م ُممـ ٚممقك  ،وم٠مضمم٤مز
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمت٘مف  ،و همرُمف سم٘مٞم٦م صمٛمٜمف " .
( )2

()1أخرجه البخوري (  ) 112/0و مسؾم (  ) 53/9و السقوق له.
()0أخرجه البخوري (  ) 115 ، 111/0و مسؾم (  ) 53/9و الؾػظ له.
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 .5طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمػم اهلذزم " أن رضمال ُمـ ىمقُمف أقمتؼ ؿم٘مّم٤م
ًممف ُمممـ ٚممقك  ،ومرومممع ذًممؽ إمم اًمٜمبممل صمغم اهلل قمٚمٞمممف وؾممٚمؿ  ،ومجٕمممؾ
ظمالصف قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف  ،و ىم٤مل ً :مٞمس هلل شمب٤مرك و شمٕم٤ممم ذيؽ " .
( )1

وأضم٤مب اسمـ طمزم –رمحف اهلل -قمـ آؾمتدٓل هبذه اًمرواي٤مت سم٘مقًمف:
اعمٕمتؼ ٟمّمٞمبف ُمـ قمبد سمٞمٜمف وسملم آظمر مل يستٝمٚمؽ ؿمٞمئ٤م ،وٓ همّم٥م ؿمٞمئ٤م،

()1أخرجه أبو داود (  ) 6561و أ د (  . ) 612/0وقـول األلبـويف يف اإلروا  : 692/9إشــوده
عذ

ضفام .

()0أخرجه أبو داود (  ) 6566و أ د (  ) 29 ، 21/9و يف روايي لـه  :فؼـول رشـول اهلل صـذ اهلل
عؾقه وشؾم  " :هو حر كؾه لقس هلل تبورك و تعـو
إشـوده صحقح عذ

يـ " قـول األلبـويف يف اإلروا  : 695/9و

ط الشقخني .
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وٓ شمٕمدى أصال ،سمؾ أقمتؼ طمّمتف اًمتل أسم٤مح اهلل شمٕم٤ممم ًممف قمت٘مٝمم٤م ،وإٟممو
ق طمٙمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أٟمٗمذه ٓ ًمتٕمد ُمـ اعمٕمتؼ أصال .
( )2

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل  ":واًمّمحٞمن ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص و ق
ُم٘مت٣مم اًم٘مٞممم٤مس اًمّممحٞمن وُممم٤م قمممداه ومٛمٜمم٤مىمض ًمٚمممٜمص واًم٘مٞممم٤مس ٕن
اجلٛمٞمممع يْمممٛمـ سم٤معملممؾ شم٘مريبمم٤م  ...و ممذا قممملم اًمٕمممدل وحمممض اًم٘مٞممم٤مس
وشم٠مويؾ اًم٘مرآن  ...و ق احلؼ وًمٞمس ُممع ُممـ أوضمم٥م اًم٘مٞمٛمم٦م ٟممص وٓ
إمج٤م وٓ ىمٞم٤مس وًمٞمس ُمٕمٝمؿ أيملر وٓ أيممؼم ُممـ ىمقًممف ُ" :ممـ أقمتمؼ
ذيم٤م ًمف ذم قمبد ومٙم٤من ًمف ُمـ اعم٤مل ُم٤م يبٚممغ صمٛممـ اًمٕمبمد ىممقم قمٚمٞممف ىمٞمٛمم٦م
قمدل ٓ ويمس وٓ ؿمٓمط وم٠مقمٓمك ذيم٤مصه طمّمّمٝمؿ وقمتؼ قمٚمٞمف اًمٕمبد،
ىممم٤مًمقا :أوضممم٥م اًمٜمبممل  ذم إشمممالا ٟمّمممٞم٥م اًمنممميؽ اًم٘مٞمٛممم٦م ٓ اعملممؾ،

( )1ادحذ .112/2
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وم٘مسٜم٤م قممغم مذا يممؾ طمٞممقان صممؿ قممديٜم٤مه إمم يممؾ هممػم ُمملكم ىمم٤مًمقا وٕن
اًم٘مٞمٛممم٦م أضممبط وأطمٍم م سمخممالا اعملممؾ ىممم٤مل أظمممرون أُممم٤م احلممدي٨م
اًمّمحٞمن ومٕمغم اًمرأس واًمٕملم وؾممٛمٕم٤م ًممف وـم٤مقمم٦م وًمٙممـ وممٞمو دل قمٚمٞممف
وإٓ ومممو مل يممدل قمٚمٞمممف وٓ أريممد سمممف ومممال يٜمبٖمممل أن يٛمممؾ قمٚمٞمممف و ممذا
اًمتْمٛملم اًمذي يْمٛمٜمف ًمٞمس ُمـ سم٤مب شمْمٛملم اعمتٚمٗم٤مت سمؾ ق ُمـ سمم٤مب
متٚمؽ ُم٤مل اًمٖمػم سم٘مٞمٛمتف وم٢من ٟمّمٞم٥م اًمنميؽ يٛمٚمٙمف اعمٕمتؼ صمؿ يٕمتؼ قمٚمٞمف
ومال سمد ُمـ شم٘مدير دظمقًمف ذم ُمٚمٙمف ًمٞمٕمتؼ قمٚمٞمف وٓ ظممالا سمملم اًم٘مم٤موٚملم
سم٤مًمرساي٦م ذم ذًمؽ وأن اًمقٓص ًمف وإن شمٜم٤مزقمقا ؾ يرسي قم٘مٞم٥م قمت٘ممف أو
ٓ يٕمتؼ طمتك ي١مدي اًم٘مٞمٛم٦م أو يٙمقن ُمقىمقوم٤م وم٢مذا أدى شمبلم أٟمف قمتؼ ُممـ
طملم اًمٕمتؼ و ل ذم ُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمل واعمِمٝمقر ذم ُمذ بف وُمذ ٥م أمحد
اًم٘مقل إول وذم ُمذ ٥م ُم٤مًمؽ اًم٘مقل اًمل٤م وقمغم مذا اخلمالا يبتٜممك
ُم٤م ًمق أقمتؼ اًمنميؽ ٟمّمٞمبف سمٕمد قمتؼ إول ومٕمغم اًم٘ممقل إول ٓ يٕمتمؼ
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وقمغم اًم٘مقل اًمل٤م يٕمتؼ قمٚمٞمف ويٙممقن اًممقٓص سمٞممٜمٝمو ويبتٜممك قممغم ذًممؽ
أيْم٤م إذا ىمم٤مل أطممد اًمنمميٙملم إذا أقمت٘مم٧م ٟمّممٞمبؽ ومٜمّممٞمبل طممر ومٕممغم
اًم٘مقل إول ٓ يّمن ذا اًمتٕمٚمٞمؼ ويٕمتؼ ٟمّمٞمبف ُمـ ُمم٤مل اعمٕمتمؼ وقممغم
اًم٘مقل اًمل٤م يّمن اًمتٕمٚمٞمؼ ويٕمتمؼ قممغم اعمٕمٚممؼ واعم٘مّممقد أن اًمتْممٛملم
ٝمٜم٤م يمتْمٛملم اًمِمٗمٞمع اًملٛمـ إذا أظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ سم٤مب ضون
اإلشمالا وًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمت٘مقيؿ ًمٚمدظمقل ذم اعمٚمؽ ًمٙمـ اًمِمٗمٞمع أدظمؾ
اًمِممم٤مر اًمِممم٘مص ذم ُمٚمٙمممف سممم٤مًملٛمـ سم٤مظمتٞممم٤مره واًمنممميؽ اعمٕمتممؼ أدظمممؾ
اًمِم٘مص ذم ُمٚمٙمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م سمٖمػم اظمتٞم٤مره ومٙمالمه٤م متٚمٞمؽ ذا سم٤مًملٛمـ و ذا
سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ومٝمذا رص وضون اعمتٚمػ رص ىم٤مًمقا وأيْم٤م ومٚمق ؾمٚمؿ أٟمف ضون
إشمالا مل يدل قمغم أن اًمٕمبد اًمٙم٤مُمؾ إذا أشمٚممػ يْممٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م واًمٗممرق
سمٞمممٜمٝمو أن اًمنممميٙملم إذا يممم٤من سمٞمممٜمٝمو ُممم٤م ٓ ي٘مسممؿ يم٤مًمٕمبممد واحلٞمممقان
واجلق رة وٟمحق ذًمؽ ومحؼ يمؾ واطمد ُمٜمٝمو ذم ٟمّمػ اًم٘مٞمٛم٦م وم٢مذا اشمٗم٘مم٤م
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قمغم اعمٝم٤مي٠مة ضم٤مز وإن شمٜم٤مزقم٤م وشمِم٤مضمرا سمٞمٕم٧م اًمٕملم وىمسمؿ سمٞممٜمٝمو صمٛمٜمٝمم٤م
قمغم ىمدر ُمٚمٙمٞمٝمو يمو ي٘مسؿ اعمملكم ومح٘مٝممو ذم اعمملكم ذم قمٞمٜممف وذم اعمت٘ممقم
قمٜمد اًمتِم٤مضمر واًمتٜم٤مز ذم ىمٞمٛمتف ومٚمقٓ أن طم٘ممف ذم اًم٘مٞمٛمم٦م عمم٤م أضمٞمم٥م إمم
اًمبٞمع إذا ـمٚمبف وإذا صمب٧م ذًممؽ ومم٢مذا أشمٚممػ ًممف ٟمّممػ قمبمد ومٚممق ضمٛمٜم٤مه
سمٛملٚمف ًمٗم٤مت طم٘مف ُمـ ٟمّمػ اًم٘مٞمٛم٦م اًمقاضم٥م ًمف ذقم٤م قمٜمد ـمٚمم٥م اًمبٞممع
واًمنميؽ إٟمو طم٘مف ذم ٟمّمػ اًم٘مٞمٛم٦م ومهم٤م ًممق شم٘م٤مؾمموه شم٘م٤مؾمموه سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م
وم٢مذا أشمٚممػ أطممدمه٤م ٟمّممٞم٥م ذيٙممف ضمٛمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م وقمٙمسمف اعمملكم ًممق
شم٘م٤مؾموه شم٘م٤مؾموه سم٤معملؾ وم٢مذا أشمٚمػ أطمدمه٤م ٟمّمٞم٥م ذيٙممف ضمٛمٜمف سم٤معملمؾ
ومٝمذا ق اًم٘مٞم٤مس واعمٞمزان اًمّممحٞمن ـممردا وقمٙمسم٤م اعمقاوممؼ ًمٚمٜمّممقص
وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وُمـ ظم٤مًمٗمف ومال سمد ًمف ُمـ أطمد أُممريـ إُمم٤م خم٤مًمٗمم٦م اًمسمٜم٦م
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اًمّممحٞمح٦م وآصمم٤مر اًمّممح٤مسم٦م إن ـممرد ىمٞم٤مؾممف وإُمم٤م اًمتٜمم٤مىمض اًمبمملم إن مل
يٓمرده" .
( )2

وأضم٤مب اًمّمٜمٕم٤م  :إن اعمستٝمٚمؽ سمزقمؿ اعمستدل ٜم٤م ق اًمِم٘مص ُمـ
اًمٕمبد وُمٜم٤مفمرة ؿمم٘مص ًمِمم٘مص شمبٕممد ومٞمٙممقن اًمٜم٘ممد أىممرب وأسمٕممد ُممـ
اًمِمج٤مر.
واًمت٘مقيؿ ًمٖم٦م يِمٛمؾ اًمت٘مدير سم٤معملؾ أو سم٤مًم٘مٞمٛم٦م وإٟمو ظمص اصمٓمالطم٤م
سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ويمالم اًمِم٤مر يٗمرس سم٤مًمٚمٖم٦م ٓ سم٤مٓصٓمالح احل٤مدث .
( )1

( )1إعالم ادوقعني  – 601/1دار اةقل.
( )0شبل السالم  21/6ضبعي البويب احلؾبي.
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اًم٘مقل اًمل٤م  :أن ًمف اًم٘مٞمٛم٦م سمٙمؾ طم٤مل
و ق ىمقل ؾمٗمٞم٤من اًملقري وسمٕمض اًمٔم٤م ري٦م  ،و ق رواي٦م قمـ أمحمد،
( )2

وئمٝمر أٟممف ختمري٩م وًممٞمس سم٘ممقل ًممف رمحمف اهلل ،وًممذا مل خيمؽمه أطممد ُممـ
أصح٤مسمف .
( )1

اًم٘مقل اًمل٤مًم٨م :أٟمف يْمٛمـ اعمتٚمػ سم٤معملؾ ُمراقمٞم ً٤م اًم٘مٞمٛم٦م دون ومرق سمملم
ُملكم وىمٞمٛمل

( )1ادحذ .112/2
()0اإلكصوف مع ادؼـع والرشح الؽبر.091/ 15
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و ق ىمقل قمدد ُمـ اًمسٚمػ ويملػم ُمـ اعمح٘م٘مملم ،وم٘ممد روى اسممـ أيب
ؿمٞمب٦م عن

ي قول من كرس عودا ففو له وعؾقه مثؾه  ،فجعل العـود
( )2

ادؽسور لؾؿتعدي وضؿـه مثؾه.
وروى قمبد اًمرزاق ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر قمـ أيقب قمـ اسممـ ؾممػميـ قممـ
ذين ىم٤مل :اظمتّمؿ إًمٞمف رضمؾ  -ىم٤مل طمسبتف ىم٤مل  -ذم ىمّم٤مر ؿمؼ صمقسمم٤م
وم٘م٤مل ذينُ :مـ ؿمؼ صمقسم٤م ومٝمق ًمف وقمٚمٞممف ُملٚممف ،وم٘مم٤مل رضممؾ :أو صمٛمٜممف
ىم٤مل :إٟمف يم٤من أطم٥م إًمٞمف ُمـ صمٛمٜمف يقم اؿمؽماه ،ىم٤مل :وإٟمف ٓ زد ،ىم٤مل ٓ:
وضمد! ىم٤مل :أومرأي٧م إن اصٓمٚمحقا ىم٤مل :إذ ًا ٓ ٟمِم٤مضمر سمٞمٜمٙمؿ  .ومحٙمؿ
( )1

( )1رواه ابن أيب صقبي يف ادصـف برقم .63026
( )0رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم .11596
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سم٤مًملقب اعمِم٘مقق ًمٚم٘مّم٤مر  -و ق ُمـ يٖمسؾ اًملٞم٤مب ويّمبٖمٝم٤م سمم٠مضمرة –
وضٛمٜمف ُملؾ اًملقب وًمق ارشمٗمع صمٛمٜمف ،ورد إُمر إًمٞمٝمؿ إن اصٓمٚمحقا.
وقمـ ىمت٤مدة أٟمف ىم٣م ذم صمقب اؾمتٝمٚمؽ سم٤معملؾ  .وىم٤مل اسممـ ؾممػميـ":
( )2

إن أظمذ ُمٜمؽ رضمؾ ؿمٞمئ٤م ومخذ ُمٜمف ُملٚمف"  ،وذ ٤م قم٤مم ذم يممؾ رص دون
( )1

شمٗمريؼ سملم ُملكم وىمٞمٛمل طمس٥م اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مص ،وهبذا أومتمك اًمز مري
ًمٕمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز عم٤م يم٤من ىمد اقمتدى سمٕمض سمٜممل أُمٞمم٦م قممغم سمسمت٤من ًممف
وم٘مٚمٕمقه وؾم٠مًمقه ُم٤م ز٥م ذم ذًمؽ وم٘م٤مل  :يٖمرؾمف يممو يمم٤من  .وم٘مٞممؾ ًممف :

( )1رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم .11591
( )0جومع البقون يف تلويل الؼرآن البن جرير .160/11
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إن رسمٞمٕم٦م وأسم٤م اًمزٟمم٤مد ىمم٤مٓ  :دمم٥م اًم٘مٞمٛمم٦م وممتٙمٚمؿ اًمز مري وممٞمٝمو سمٙممالم
ُمْمٛمقٟمف  :أاو ظم٤مًمٗم٤م اًمسٜم٦م ".
( )2

وروى قمبد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمٛمـ ؾممٛمع احلسمـ ي٘ممقل ُمٙمم٤من يممؾ
قمبد قمبد وُمٙم٤من يممؾ ضم٤مريم٦م ضم٤مريم٦م  ،وسممف ىم٣مم اًم٘مم٤ميض اًمٕمٜممؼمي .
( )1

( )8

()1جمؿوع الػتووى .666-660/62
( )0رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم .16136
()6عبقداهلل بن احلسن بن احلصني العـزي ،التؿقؿي البرصـي الؼـوا الػؼقـه ادحـدث ،ولـد شــي
 129هـ .قول ابن حبون :من شودات البرصة فؼفـو وعؾـام .ويل قضـو هو شــي  192هــ ،وعـزل شــي
 133وتويف فقفو شـي 132هـ ،األعالم.150/1
وقد ورد ضؿن الرواة عن أ د :عبد اهلل بن ؿد بن صوكر أبو البحسي العــزي ككـره أبـو ؿـد
اخلالل فقؿن روى عـن أ ـد كـون مـن أهـل الؽوفـي فوشـتوضن بغـداد إ حـني وفوتـه ومـوت شــي
022هـ .ضبؼوت احلـوبؾي  ،125/1وال يظفـر أكـه ادؼصـود ،ألن عبقـداهلل بـن احلسـن هـو ادشـفور
بولػؼه والؼضو  ،وقد أ بً اشؿه ابن قدامي يف ادغــي يف عـدة مواضـع بوشـؿه الرصـيح ،ومل يعـرف
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وٟمسبف اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمدارُمل  .وُمـ اعمٕمٚمقم أن
( )2

اًمٕمبد ٓ يوصمؾ اًمٕمبد ويمذا اجل٤مري٦مُ ،مـ ضمٝمم٦م اًمسمـ واًمّممٗم٤مت اخلٚم٘مٞمم٦م
واخلٚم٘مٞممم٦م ،وإشم٘ممم٤من اًمّمممٜم٤موع واًمٚمٖممم٤مت ،وُمممع ذًمممؽ وم٘مممد ذ بممقا إمم
اًمتٕمقيض سم٤معملؾ وًمق مل يٙمـ اعمتٚمػ ُمـ اعملٚمٞم٤مت اعمّمٓمٚمن قمٚمٞمٝم٤م.
وىم٤مل اسمـ طمزم ":وىمد روي قمـ قملون واسمـ ُمسٕمقد أاو ىمْممٞم٤م قممغم
ُمـ اؾمتٝمٚمؽ ومّمالٟم٤م سمٗمّمالن ُملٚمٝم٤م .وقمـ زيمد سممـ صم٤مسمم٧م ،وقممكم أامو
الـؼل يف كتى الػؼه عن عبداهلل بن ؿد ،كام أن ابن الؼقم يف إعالم ادـوقعني كسـى هـذا الؼـول إ
الؼوا ،والذي ويل الؼضو هو عبقداهلل بن احلسن ،وبذا يتبني أن مو ورد يف كتوب الرضـر يف الػؼـه
اإلشـالمي لؾـدكتور أ ـد مـوايف ص  502بـلن العــزي هـو عبـداهلل بـن صـوكر ،فقـه كظـر ،كـام أن
الدكتور ع الؼره داهي كسى العـزي إ احلـوبؾي يف كتوبه :قوعدة ادـث والؼقؿـي ص  ،29وتبعـه
الدكتور إشامعقل العقسووي يف بحثه :ضوابط ادث والؼقؿي ادـشور يف جمؾـي الرشـيعي والدراشـوت
اإلشالمقي -العدد  ،20وهو وهم ألن العـزي قبل اإلموم أ د واهلل أعؾم.
( )1إعالم ادوقعني  – 603/1دار اةقل.
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ىمْمٞم٤م سم٤معملؾ ومٞمٛمـ سم٤م سمٕمػما واؾمتلٜمك ضمٚمده ،ورأؾممف ،وؾممقاىمٓمف .وقممـ
قمٛمر  ،وقملون  ،واحلسـ  ،واًمِممٕمبل ،وىمتم٤مدة ،ذم وممداص وًممد اًمٖمم٤مرة
( )2

( )8

( )1

سمٕمبٞمد ٓ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م " .
( )2

()1رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم  16199عـن معؿـر عـن بـن ضـوووس عـن أبقـه قـول :قـول يل
عؿر :اعؼل عـي ال و اإلمورة صورى ويف فدا العرب مؽون كل عبد عبد ويف ابن األمي عبد وكـتم
بن ضوووس الثولثي.
( )0رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم  ،16193عن قتودة يف األمـي يـؽحفـو الرجـل وهـو يـرى أهنـو
حرة فتؾد أوالدا قول قه عثامن يف أوالدهو مؽون كل عبد عبد ومؽون كل جوريي جوريتون.
( )6رواه عبدالرزاق يف مصـػه برقم .16136
( )1ادحذ .111/2
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و ق اظمتٞم٤مر اًمبخم٤مري وم٘ممد سممقب قممغم طممدي٨م أٟممس ريض اهلل قمٜممف
أيت ذيمره :سم٤مب إذا يمرس ىمّمٕم٦م أو ؿمٞمئ٤م ًمٖمػمه ،وسمقب قمغم ىمّم٦م ضمري٩م
اًمٕم٤مسمد :سم٤مب إذا دم طم٤موٓم٤م ومٚمٞمبـ ُملٚمف.
وسمممقب أسمممق داود قمممغم طمممدي٨م أٟمممس وقم٤موِممم٦م ريض اهلل قمممٜمٝمو أيت
ذيمرمه٤م :سم٤مب ومٞمٛمـ أومسد ؿمٞمئ٤م يٖمرم ُملٚمف.
وسمقب اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف حلدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف :سم٤مب ُممـ يمرسم
ؿمٞمئ٤م ومٕمٚمٞمف ُملٚمف ،وذم آظمر احلدي٨مٟ :م٘مقل هبذا .
( )2

و ق اظمتٞم٤مر اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ،وم٘ممد أورد ذم يمتم٤مب اًممرد قممغم أيب طمٜمٞمٗمم٦م
ضٛمـ ُمّمٜمٗمف ،وسمقب قمٚمٞمف سمو ي٘ميضم اظمتٞمم٤مره اًمْممون سم٤معملمؾ صممؿ أورد

( )1شـن الدارمي .616/0
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ىمّممم٦م اًمّمممحٗم٦م وأورد أصمممر ذيممؽ صمممؿ ىممم٤مل :وذيمممر أن أسممم٤م طمٜمٞمٗممم٦م ىممم٤مل
سمخالومف  ،وىم٤مل  :قمٚمٞمف ىمٞمٛمتٝم٤م .
( )2

و ممق روايمم٦م قمممـ أمحممد وم٘مممد ٟمممص اإلُممم٤مم أمحممد قمممغم ممذا ذم روايمم٦م
إؾموقمٞمؾ سمـ ؾمٕمٞمد ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م أمحد قمـ اًمرضمؾ يٙمرس ىمّمٕم٦م اًمرضمؾ
أو قمّم٤مه أو يِممؼ صمقسمم٤م ًمرضممؾ ىمم٤مل :قمٚمٞممف اعملمؾ ذم اًمٕمّمم٤م واًم٘مّممٕم٦م
واًملقب .وم٘مٚم٧م :أرأي٧م إن يم٤من اًمِمؼ ىمٚممٞمال وم٘مم٤مل :صم٤مطم٥م اًملمقب
خمػم ذم ذًمؽ ىمٚمٞمال يم٤من أو يملػما .وىم٤مل ذم روايم٦م إؾممح٤مق سممـ ُمٜمّممقر:
ُمـ يمرس ؿمٞمئ٤م صحٞمح٤م وم٢من يم٤من يقضمد ُملٚممف ومٛملٚممف وإن يمم٤من ٓ يقضممد
ُملٚمف ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف وم٢مذا يمرس اًمذ ٥م وم٢مٟممف يّممٚمحف إن يمم٤من ظمٚمخم٤مٓ وإن
يم٤من ديٜم٤مرا أقمٓمك ديٜم٤مرا آظمر ُمٙم٤مٟمف ىم٤مل إؾمح٤مق يمو ىم٤مل وىم٤مل ذم روايم٦م

( )1مصـف ابن أيب صقبي .019/11
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ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد وقمٚمٞمف اعملؾ ذم اًمٕمّم٤م واًم٘مّمٕم٦م إذا يمرس ذم اًملقب وٓ
أىمقل ذم اًمٕمبد واًمبٝم٤موؿ واحلٞمقان وصم٤مطم٥م اًملمقب خممػم إن ؿمم٤مص ؿممؼ
اًملقب وإن ؿم٤مص أظمذ ُملٚمف .
( )2

ورضمن مذه اًمروايم٦م اسممـ أيب ُمقؾممك وذيممر أام٤م اعممذ ٥م ،وم٘مم٤مل ذم
اإلرؿم٤مد ":وُمـ اؾمتٝمٚمؽ ٔدُمل ُم٤م ٓ يٙمم٤مل وٓ يمقزن ومٕمٚمٞممف ُملٚممف إن
وضمد وىمٞم ؾ قمٚمٞمف ىمٞمٛمتمف و مق اظمتٞمم٤مر اعمح٘م٘مملم ُممـ أصمح٤مسمف" .وىمم٤مل
( )1

احل٤مرصمل :إٟمف احلؼ ،ورضمحف اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واؾمتدًمقا سمو ي٠ميت:
أوٓ :أن اًمقاضممم٥م إصممكم ذم اًمْممموٟم٤مت ممق اعملممؾً ،م٘مقًمممف شمٕممم٤ممم:
"ومٛمـ اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ وم٤مقمتدوا قمٚمٞمف سمٛملؾ ُم٤م اقمتمدى قمٚممٞمٙمؿ" (اًمب٘ممرة:

( )1إعالم ادوقعني  – 602/1دار اةقل.
( )0إعالم ادوقعني  – 602/1دار اةقل.
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 )292وقول اهلل عز وجل  ":وإن قم٤مىمبتؿ ومٕم٤مىمبقا سمٛملؾ ُم٤م قممقىمبتؿ سممف
"(الـحل .)103 :وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف ":شمٕم٤ممم وضممزاص ؾممٞمئ٦م ؾممٞمئ٦م ُملٚمٝمم٤م"
(اًمِمقرى ،)20 :وىمقًممف ضممؾ وقممال":واحلرُمم٤مت ىمّمم٤مص" (اًمب٘ممرة:
 ،)292وىمقًمف":وإن قمم٤مىمبتؿ ومٕمم٤مىمبقا سمٛملمؾ ُمم٤م قممقىمبتؿ سممف" (اًمٜمحمؾ:
.)216
وُمـ إدًم٦م ىمّم٦م ؾمٚمٞمون ذم طمٙمٛمف اًمٕمدل ،اًمقاردة ذم ؾمقرة إٟمبٞم٤مص
م٧م ومِ ِ
احلمر ِ
ِ
ٞممف
ث إِ ْذ َٟم َٗم َِم ْ
ي ُٙم َمون ِذم ْ َ ْ
ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ":و َد ُاوو َد َو ُؾمم َٚم ْٞم َو َن إِ ْذ َ ْ
َهمٜم َُؿ ا ًْم َ٘م ْق ِم َو ُيمٜمَّ٤م ِحلُٙم ِْٛم ِٝم ْؿ َؿم٤م ِ ِدي َـ (َ )78وم َٗم َّٝم ْٛمٜمَ٤م َ ٤م ُؾمم َٚم ْٞم َو َن َو ُيم حمال آ َشم ْٞمٜمَم٤م
ُطم ْٙمم ًمو َو ِقم ْٚمم ًمو" .ىممم٤مل اسمممـ اًم٘مممٞمؿ ":وقمممغم ممذا إصممؾ شمبتٜمممك احلٙمقُممم٦م
اعمذيمقرة ذم يمت٤مب اهلل قمز و ضمؾ اًمتل طمٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمبٞمم٤من اًمٙممريون داود
وؾمٚمٞمون صغم اهلل قمٚمٞمٝمو وؾمٚمؿ إذ طمٙممو ذم احلمرث اًممذي ٟمٗمِمم٧م ومٞممف
همٜمؿ اًم٘مقم واحلرث ق اًمبست٤من وىمد روي أٟممف يمم٤من سمسمت٤من قمٜمم٥م و مق
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اعمسٛمك سمم٤مًمٙمرم واًممٜمٗمش رقممل اًمٖممٜمؿ ًممٞمال ومحٙممؿ داود سم٘مٞمٛمم٦م اعمتٚممػ
وم٤مقمتؼم اًمٖمٜمؿ ومقضمد ٤م سم٘مدر اًم٘مٞمٛم٦م ومدومٕمٝم٤م إمم أصح٤مب احلرث إُم٤م ٕٟمف
مل يٙمـ هلؿ درا ؿ أو شمٕمذر سمٞمٕمٝم٤م ورضقا سمدومٕمٝم٤م وريض أوًمئؽ سم٠مظمذ ٤م
سمدٓ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م وأُم٤م ؾمٚمٞمون وم٘م٣م سم٤مًمْمون قممغم أصمح٤مب اًمٖممٜمؿ وأن
يْمٛمٜمقا ذًمؽ سم٤معملؾ سم٠من يٕمٛمروا اًمبست٤من طمتك يٕمقد يممو يمم٤من ومل يْممٞمع
قمٚمٞمٝمؿ ُمٖمٚمف ُمـ اإلشمالا إمم طملم اًمٕمقد سممؾ أقمٓممك أصمح٤مب اًمبسمت٤من
ُم٤مؿمٞم٦م أوًمئؽ ًمٞم٠مظمذوا ُمـ ٟمووٝم٤م سم٘مدر ٟمموص اًمبسمت٤من ومٞمسمتقومقا ُممـ ٟمموص
همٜمٛمٝمؿ ٟمٔمػم ُم٤م وم٤مامؿ ُمـ ٟموص طمرصمٝمؿ وىمد اقمتؼم اًمٜموولم ومقضمدمه٤م ؾمقاص
و ذا ق اًمٕمٚمؿ اًممذي ظمّممف اهلل سممف وأصمٜممك قمٚمٞممف سم٢مدرايممف .وىممد شمٜمم٤مز
قمٚموص اعمسٚمٛملم ذم ُملؾ ذه اًم٘مْمٞم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال:
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أطمد ٤مُ :مقاوم٘م٦م احلٙممؿ اًمسمٚمٞمو ذم ضمون اًممٜمٗمش وذم اعملمؾ و مق
احلمؼ و ممق أطمممد اًم٘مممقًملم ذم ُمممذ ٥م أمحممد ووضمممف ًمٚمِممم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞممم٦م
واعمِمٝمقر قمٜمد ؿ ظمالومف.
واًم٘مقل اًمل٤م ُ :مقاوم٘متف ذم ضون اًمٜمٗمش دون اًمتْمٛملم سم٤معملؾ و مذا
ق اعمِمٝمقر ُمـ ُمذ ٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد.
واًمل٤مًممم٨مُ :مقاوم٘متممف ذم اًمتْمممٛملم سم٤معملممؾ دون اًمممٜمٗمش يمممو إذا رقم٤م مم٤م
ص٤مطمبٝم٤م سم٤مظمتٞم٤مره دون ُم٤م إذا شمٗمٚمت٧م ومل يِمٕمر هب٤م و ق ىمقل داود وُممـ
واوم٘مف.
واًم٘مقل اًمراسمع :أن اًمٜمٗمش ٓ يقضم٥م اًمْمون سمح٤مل وُم٤م وضمم٥م ُممـ
ضون اًمراقمل سمٖمػم اًمٜمٗمش وم٢مٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م ٓ سم٤معملمؾ و مذا ُممذ ٥م
أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُم٤م طمٙمؿ سمف ٟمبل اهلل ؾمٚمٞمون ق إىمرب إمم اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مس
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وىمممد طمٙمممؿ رؾمممقل اهلل صممغم اهلل قمٚمٞمممف وؾمممٚمؿ أن قمممغم أ ممؾ احلممقاوط
طمٗمٔمٝم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر وأن ُم٤م أومسدت اعمقار سم٤مًمٚمٞمؾ ضون قمغم أ ٚمٝمم٤م ومّممن
سمحٙمٛمف ضون اًمٜمٗمش وصمن سم٤مًمٜمّممقص اًمسم٤مسم٘م٦م واًم٘مٞمم٤مس اًمّممحٞمن
وضمقب اًمْمون سم٤معملؾ وصن سمٜمص اًمٙمت٤مب اًملٜمم٤مص قممغم ؾممٚمٞمون سمتٗمٝممٞمؿ
ذا احلٙمؿ ومّمن أٟمف اًمّمقاب" .
( )2

صم٤مٟمٞم٤م :أٟمف اعمقاومؼ ًم٘مْم٤مص اًمٜمبل صمغم اهلل قمٚمٞممف وؾممٚمؿ  ،ومٗممل طممدي٨م
قم٤موِممم٦م ريض اهلل قمٜمٝممم٤م ىم٤مًممم٧مُ :ممم٤م رأيمم٧م صمم٤مٟمٕم٤م ـمٕم٤مُممم٤م ُملممؾ صممٗمٞم٦م،
صٜمٕم٧م ًمرؾمقل اهلل ـمٕم٤مُم٤م ومبٕمل٧م سمف وم٠مظمذ أ ْومٙمَؾ ومٙمرست اإلٟم٤مص.
( )1

وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهللُ :م٤م يمٗم٤مرة ُم٤م صٜمٕم٧م ىم٤مل ":إٟم٤مص ُملؾ إٟم٤مص وـمٕم٤مم

( )1إعالم ادوقعني  – 603/1دار اةقل.
( )0أي الرعدة.
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ُملؾ ـمٕم٤مم"  .ومٚمؿ يٙمؿ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ،وإٟممو سم٤معملمؾ اعم٘مم٤مرب ذم اإلٟمم٤مص ،وذم
( )2

اًمٓمٕم٤مم ُمع يمقٟمف ظمٚمٞمٓم ً٤م ،وخيتٚمػ ضمقدة ويملرة يمو ق ُمٕمٚمقم.
وذم طمدي٨م أٟممس ريض اهلل قمٜممف أن اًمٜمبمل يمم٤من قمٜممد سمٕممض ٟمسم٤موف
وم٠مرؾمٚم٧م إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمع ظم٤مدم سم٘مّمٕم٦م ومٞمٝم٤م ـمٕم٤مم ،ومرضسم٧م
سمٞمد ٤م ،ومٙمرست اًم٘مّمٕم٦م ،ومْمٛمٝم٤م ،وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٓمٕمم٤مم ،وىمم٤مل :يمٚممقا،
وطمممبس اًمرؾمممقل واًم٘مّمممٕم٦م طمتممك ومرهمممقا ومممدومع اًم٘مّمممٕم٦م اًمّمممحٞمح٦م
وطمممبس اعمٙمسممقرة  .وذم روايمم٦م ":كــون الـبــي عـــد بعــض كســوئه
( )1

( )1رواه أبو داود يف شــه بـرقم  6932والـسـوئي يـف الؽـزى بـرقم  2529والبقفؼـي يف الســن
الؽزى برقم  11626وقول :فؾقً العومري وجرسة بـً دجوجي فقفام كظر .ويف عون ادعبـود /5
 : 615قول أ د عن فؾقً هذا :قول اإلموم أ د مو أرى به بلشو .وحسن إشـوده ابن حجر يف الػتح
(  ،) 09 / 9كقل األوضور 93/3الطبعي ادـريي.
( )0رواه البخوري برقم .0615
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فلرشؾً إحدى أمفوت ادممـني بصحػي فقفو ضعوم فرضبً التي الـبي
يف بقتفـو يــد اخلــودم فســؼطً الصـحػي فوكػؾؼــً فجؿــع الـبــي فؾــم
الصحػي م جعـل مؿـع فقفـو الطعـوم الـذي كـون يف الصـحػي ويؼـول
هم٤مرت أُمٙمؿ م حبس اخلودم حتى أتـى بصـحػي مـن عــد التـي هـو يف
بقتفـو فــدفع الصـحػي الصــحقحي إ التــي كرسـت صــحػتفو وأمسـ
ادؽسورة يف بقً التي كرست " .
( )2

وذم طمممدي٨م أم ؾمممٚمٛم٦م أامم٤م أشممم٧م سمٓمٕممم٤مم ذم صممحٗم٦م هلمم٤م إمم اًمٜمبممل
وأصممح٤مسمف ومجمم٤مصت قم٤موِممم٦م ُممم١مشمزرة سمٙمسمم٤مص وُمٕمٝممم٤م ومٝمممر ،ومٗمٚم٘ممم٧م سمممف
اًمّمحٗم٦م ،ومجٛمع اًمٜمبمل سمملم ومٚم٘متمل اًمّممحٗم٦م وي٘ممقل ":يمٚممقا همم٤مرت
أُمٙمؿ" – ُمرشملم  -صمؿ أظمذ رؾمقل اهلل صحٗم٦م قم٤موِم٦م ومبٕمم٨م هبم٤م إمم أم
( )1رواه البخوري برقم  1502وأبو داود بـرقم  6932والـسـوئي يف الؽـزى بـرقم  ،2526وابـن
موجه برقم  ،0661والدارمي برقم  0952وابن أيب صقبي يف ادصـف برقم .63020
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ؾمٚمٛم٦م ،وأقمٓمك صحٗم٦م أم ؾمٚمٛم٦م ًمٕم٤موِم٦م  .ووضمف اًمدًٓمم٦م فمم٤م ر ،ومم٢من
( )2

اًم٘مّمٕم٦م اًمّمحٞمح٦م ٓ مت٤مصمؾ اعمتٚمٗم٦م سمؾ شم٘م٤مرهب٤م ،وُمع ذًمؽ مل يٙمؿ اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م.
وأضمٞم٥م قمـ آؾمتدٓل هبمذه اًمقىمم٤موع سمم٠من اًمّممحٗمت٤من مجٞمٕمم٤م يم٤مٟمتم٤م
ًمٚمٜمبل ذم سمٞمتل زوضمتٞمف ومل يٙمـ ٜم٤مك شمْمٛملم إٓ أٟممف قم٤مىمم٥م اًمٙمم٤مرسة
سمؽمك اعمٙمسقرة ذم سمٞمتٝم٤م وٟم٘مؾ اًمّمحٞمح٦م إمم سمٞم٧م ص٤مطمبتٝم٤م " وشمٕم٘م٥م
( )1

سمو وىمع ذم رواي٦م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ سمٚمٗمظ " ُممـ يمرسم ؿممٞمئ٤م ومٝممق ًممف وقمٚمٞممف
ُملٚمف " وهبذا يرد قمغم ُمـ زقمؿ أا٤م واىمٕم٦م قملم ٓ قمٛمقم ومٞمٝم٤م وُممـ مجٚمم٦م
ُم٤م أضم٤مسمقا سمف قمـ طمدي٨م اًمب٤مب وُمم٤م ذم ُمٕمٜمم٤مه سم٠مٟممف يتٛممؾ أن يٙممقن ذم

( )1رواه الـسوئي يف الؽزى برقم  2521وقول األلبويف :إشـوده صحقح .اإلروا .632/9
( )0ككره البقفؼي يف السـن الؽزى  53/3عن بعض أهل العؾم مؼر ًّا له .
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ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٦م ومٞمف سم٤معم٤مل ومٕم٤مىم٥م اًمٙم٤مرسة سم٢مقمٓم٤مص ىمّممٕمتٝم٤م
ًمألظمرى وشمٕم٘م٥م سم٠من اًمتٍمين سم٘مقًمف إٟم٤مص سم٢مٟم٤مص يبٕمد ذًمؽ" .
( )2

صم٤مًمل٤م :أن اًمتٕمقيض سم٤معملؾ ُم٤م أُمٙمـ ٤م ضم٤مصت سمف اًمنماوع ىمبؾ ذيٕم٦م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٗمل طمدي٨م أيب ريرة ريض اهلل قمٜممف ىمم٤مل:
ىم٤مل رؾمقل اهلل  ":يم٤من رضمؾ ذم سمٜممل إرساوٞممؾ ي٘مم٤مل ًممف ضممري٩م يّممكم،
ومج٤مصشمف أُمف ومدقمتف ،وم٠مسمك أن زٞمبٝمم٤م ،وم٘مم٤مل :أضمٞمبٝمم٤م أو أصمكم صممؿ أشمتمف
وم٘م٤مًم٧م :اًمٚمٝمؿ ٓ متتف طمتك شمريف اعمقُمس٤مت .ويم٤من ضممري٩م ذم صمقُمٕمتف،
وم٘م٤مًم٧م اُمرأةٕ :ومتٜمـ ضمرز ً٤م ،ومتٕمرض٧م ًمف ،ومٙمٚمٛمتف وم٠مسمك ،وم٠مشمم٧م راقمٞمم٤م
وم٠م ُمٙمٜمتممف ُمممـ ٟمٗمسممٝم٤م ومقًمممدت همالُممم٤م ،وم٘م٤مًممم٧م :ممق ُمممـ ضمممري٩م ،وممم٠مشمقه
ويمرسوا صقُمٕمتف وم٠مٟمزًمقه وؾمبقه ،ومتقض٠م وصغم ،صمؿ أشمك اًمٖمالم وم٘م٤مل:

()1كقل األوضور 93/3الطبعي ادـريي.

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

85

ُمـ أسمقك ي٤م همالم ىم٤مل :اًمراقممل ،ىمم٤مًمقاٟ :مبٜممل صمقُمٕمتؽ ُممـ ذ م٥م
ىم٤ملُ ،ٓ :مـ ـملم" .
( )2

ووضمف اًمدًٓم٦م أن اًمّمقُمٕم٦م ُمـ اًم٘مٞمٛمٞمم٤مت ،وُممع ذًممؽ أُممر ؿ سمم٠من
يبٜمقا ُمل ٚمٝم٤م ،ومٕمٚمؿ أن اعمٓمٚممقب ذم اًمْممون اعم٘م٤مرسمم٦م ٓ ،اعموصمٚمم٦م اعمٓمٚم٘مم٦م،
وُمـ اعم٘مرر أن ذ ُمـ ىمبٚمٜم٤م ذ ًمٜم٤مُ ،م٤م مل ِ
ي٠مت ذقمٜم٤م سمخالومف.
راسمٕم٤م  :أٟمف ىمد قمٝمد ُمـ اًمنم شمٗمسػم اعملؾ سم٤معم٘م٤مرب ،وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم":
ِ
اًمّمٞمْدَ َو َأ ْٟمتُ ْؿ ُطم ُر ٌم َو َُم ْـ َىمتَ َٚم ُف ُِمٜمْ ُٙم ْؿ ُُمتَ َٕم ِّٛممدً ا
َي٤م َأ أ َهي٤م ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا َٓ َشم ْ٘متُ ُٚمقا َّ
ِ
ِ
ي ُٙم ُؿ سمِ ِف َذ َوا قمَدْ ٍل ُِمٜمْ ُٙم ْؿ " (اعم٤مودة.)96 :
َوم َج َزا ٌص ُملْ ُؾ َُم٤م َىمت ََؾ ُم َـ اًمٜمَّ َٕم ِؿ َ ْ

( )1رواه البخوري برقم  0692وبؾػظ أتم برقم  6096ورواه مسؾم بـرقم  0992ولػظـه :قـولوا
كبـي مو هدمـو من ديرك بولـذهى والػضـي قـول ال ولؽـن أعقـدوه ترابـو كـام كـون ـم عـاله ،وبـرقم
 0991ولػظه :وقولوا كبـي ل صومعت من كهى قول ال أعقدوهو من ضني كام كوكً فػعؾوا.
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وىمد ضمٕمؾ اًمٜمبل  ذم اًمْمبع يمبِمم ً٤م وذم اًمٔمبمل ؿمم٤مة وذم إرٟمم٥م
( )2

قمٜممم٤مق وذم اًمػمسمممق ضمٗمممرة  ،وطمٙمممؿ اسمممـ قمبمم٤مس ريض اهلل قمممٜمٝمو ذم
( )1

احلوُم٦م سمِم٤مة  ،ومدل قمغم أن اعملؾ ذم اًمنم ي٘مّمد سمف اعم٘م٤مرب ،ىمم٤مل اسممـ
( )8

اًم٘مممٞمؿ ":وىمممد ٟمممص اهلل ؾمممبح٤مٟمف قمممغم ضممون اًمّمممٞمد سمٛملٚمممف ُمممـ اًمممٜمٕمؿ
وُمٕمٚمقم أن اعموصمٚم٦م سملم سمٕمػم وسمٕمػم أقمٔمؿ ُمـ اعموصمٚم٦م سملم اًمٜمٕم٤مُم٦م واًمبٕممػم
وسملم ؿم٤مة وؿم٤مة أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م سملم ـمػم وؿم٤مة " .
( )2

( )1رواه أهل السـن وصححه البخوري.
( )0رواه الدارقطـي مرفوعـو وفقـه ضـعف ،و بـً موقوفـو عـذ عؿـر را اهلل عــه يف ادوضـل ص
.032
( )6السـن الؽزى .121/9
( )1إعالم ادوقعني  – 602/1دار اةقل.
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واًمتٗمريؼ سملم اعم لكم ذم احل٩م واعملكم ذم ضمون اعمتٚمٗمم٤مت ٓ ،وضممف ًممف.
ورد آؾمتدٓل سمذًمؽ اًمٕمز ذم ىمقاقمده وم٘م٤مل ٓ":زقز اًم٘مٞم٤مس قمغم ضمؼم
اًمّمٞمد سم٤معملؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ ،وم٢من ذًمؽ شمٕمبد طم٤مود قمـ ىمقاقممد اجلمؼم"  ،وذم
( )2

ذا ٟمٔمرٟٕ ،مف شمٗمريؼ سملم اعمتوصمالت.
ظم٤مُمس ً٤م :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رد سمدل اًمبٕمػم اًمذي أىمؽمضمف
ُملٚمف دون ىمٞمٛمتف .
( )1

ؾم٤مدؾم ً٤م :أن اعملؾ أقمدل ،عمم٤م ومٞممف ُممـ ُمراقمم٤مة اجلمٜمس واعم٤مًمٞمم٦م ،ومٙمم٤من
أدومع ًمٚمرضر وأىمرب إمم إصؾ ،وم٤معملؾ أىممرب إمم اًمٌممص ُممـ اًم٘مٞمٛمم٦م،

( )1قواعد األحؽوم  – 196/1ضبعي دار ادعورف ببروت.
( )0حديٌ أن الـبي  اشتسؾف بعرا فرد مثؾه ،رواه البخوري (فـتح البـوري  ،)20/9وأخرجـه
مسؾم بـحوه يف البقوع /بوب جواز اقساض احلقوان ( )1322عن أيب رافع ـ را اهلل عـه ـ.
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و مق ٤مصممؾ ًممف صمقرة وُمٕمٜممك ،ومٙمم٤من اإلًممزام سممف أقممدل وأشممؿ جلممؼمان
اًمرضمر ،واًمقاضممم٥م ذم اًمْمممون آىمممؽماب ُمممـ إصممؾ سم٘مممدر اإلُمٙممم٤من
شمٕمقيْم٤م ًمٚمرضر.
وىمد ٟمٍم ذا اًم٘مقل اسمـ طمزم ،ومٗمل اعمحغمُ ":ممـ همّمم٥م ؿممٞمئ٤م ،أو
أظمذه سمٖمػم طمؼً ،مٙمـ سمبٞمع حمرم ،أو ب٦م حمرُم٦م ،أو سمٕم٘مد وم٤مؾمد ،أو و ق
ئمـ أٟمف ًمف :ومٗمرض قمٚمٞمف أن يمرده إن يمم٤من طمم٤م

ا ،أو ُمم٤م سم٘ممل ُمٜممف إن

شمٚمػ سمٕمْمف أىمٚمف أو أيملره وُملؾ ُم٤م شمٚمػ ُمٜمف ،أو يرده وُملؾ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ
صٗم٤مشمف ،أو ُملٚمف إن وم٤مشم٧م قمٞمٜمف وأن يرد يمؾ ُم٤م اهمتؾ ُمٜمف ،ويمؾ ُمم٤م شمقًممد
ُمٜمممف ،يمممو ىمٚمٜممم٤م ؾمممقاص ؾمممقاص :احلٞمممقان ،واًمممدور ،واًمِمممجر ،وإرض،
واًمرىمٞمؼ ،وهمػم ذًمؽ ؾمقاص ذم يمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م .
( )2

( )1ادحذ.169/2
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واًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٔم٤م ري٦م ذم ضون اعمتٚمٗم٤مت ق اعملؾ ذم يمؾ ذًمؽ ،وٓ
سمد ،وم٢م ن قمدم اعملؾ وم٤معمْمٛمقن ًمف خمػم سملم أن يٛمٝمٚممف طمتمك يقضممد اعملمؾ،
وسملم أن ي٠مظمذ اًم٘مٞمٛم٦م .ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم :و ذا ق احلمؼ اًممذي ٓ
زقز ظمالومف .
( )2

وم٢مذا قمدم اعملؾ ُمـ ٟمققمف ومٙمؾ ُم٤م ىم٤موُمف وؾم٤مواه ومٝمق أيْم٤م ُملؾ ًمف ُمـ
ذا اًمب٤مب ،إٓ أٟمف أىمؾ ُملٚمٞمف ٤م ق قمٚمٞمف ُمـ ٟمققممف ،ومٚممذًمؽ ىمْممٞمٜم٤م سممف
قمٜمد قمدم اعملؾ اعمٓمٚمؼ .
( )1

وىم٤مل –رمحف اهلل ": -وُمـ همّم٥م دارا ومتٝمدُم٧م يمٚمػ رد سمٜم٤موٝم٤م يممو
يم٤من ،وٓ سمدً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤ممم":ومٛمـ اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ وم٤مقمتدوا قمٚمٞمف سمٛملمؾ

( )1ادحذ.112/2
( )0ادحذ.110/2
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ُم٤م اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ" و ق ىمد اقمتدى قمغم اًمبٜم٤مص اعم١مًمػ ومحم٤مل سمٞمٜممف وسمملم
ص٤مطمبف ،و ق سم٢ممج٤مقمٝمؿ ُمٕمٜم٤م وإمج٤م أ ؾ اإلؾمالم ُم٠مُمقر سمرد ٤م ذم يمؾ
وىم٧م إمم ص٤مطمبٝم٤م ،ومال زقز أن يس٘مط قمٜمف هبدُمٝم٤م ُم٤م ًمزُمف" .
( )2

وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمرضمح ً٤م ذا اًم٘مقل ":وهلذا ُمـ أوضم٥م اعملمؾ ذم يممؾ
رص سمحس٥م اإلُمٙم٤من ُمع ُمراقم٤مة اًم٘مٞمٛم٦م أىمرب إمم اًمٕمدل .
( )1

وىم٤مل –رمحمف اهلل ":-إذا أشمٚممػ ًممف صمٞم٤مسمم٤م أو طمٞمقاٟمم٤م أو قم٘مم٤مرا وٟمحمق
ذًم ؽ  :ومٝمؾ يْمٛمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م أو يْمٛمٜمف سمجٜمسف ُمع اًم٘مٞمٛم٦م قمغم ىمقًملم
ُمٕمممرووملم ًمٚمٕمٚممموص  .ومهمم٤م ىمممقٓن ذم ُمممذ ٥م اًمِممم٤مومٕمل وأمحممد  .وممم٢من
اًمِم٤مومٕمل ىمد ٟمص قمغم أٟمف إذا دم داره سمٜم٤م ٤م يمو يم٤مٟم٧م ومْممٛمٜمف سم٤معملمؾ .

( )1ادحذ .116/2
( )0جمؿوع الػتووى .690/02

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

90

وىمممد روي قمٜمممف ذم احلٞمممقان ٟمحممق ذًمممؽ ويمممذًمؽ أمحممد يْمممٛمـ أوٓد
اعمٖمممرور سمجٜمسممٝمؿ ذم اعمِمممٝمقر قمٜمممف وإذا اىمممؽمض طمٞمقاٟممم٤م رد ُملٚمممف ذم
اعمٜمّمقص قمٜمف  .وىمّم٦م داود وؾمٚمٞمون ل ُممـ مذا اًمبم٤مب  :ومم٢من داود
قمٚمٞمف اًمسالم ىمد ضٛمـ أ ؾ احلرث اًمذي ٟمٗمِم٧م ومٞمف همٜمؿ اًم٘مقم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م
وأقمٓممم٤م ؿ اعم٤مؿمممٞم٦م ُمٙممم٤من اًم٘مٞمٛممم٦م  .وؾمممٚمٞمون قمٚمٞمممف اًمسممالم أُمممر ؿ أن
يٕمٛمروا احلرث طمتك يٕمقد يمو يم٤من ويٜمتٗمٕمقا سم٤معم٤مؿمٞم٦م سمدل ُمم٤م ومم٤مامؿ ُممـ
ُمٜمٗمٕم٦م احلرث  .وهبذا أومتك اًمز ري ًمٕمٛممر سممـ قمبمد اًمٕمزيمز عمم٤م يمم٤من ىممد
اقمتدى سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦م قمغم سمست٤من ًمف وم٘مٚمٕمقه وؾم٠مًمقه ُم٤م ز٥م ذم ذًمؽ
وم٘م٤مل  :يٖمرؾمف يمو يمم٤من  .وم٘مٞممؾ ًممف  :إن رسمٞمٕمم٦م وأسمم٤م اًمزٟمم٤مد ىمم٤مٓ  :دمم٥م
اًم٘مٞمٛم٦م ومتٙمٚمؿ اًمز ري ومٞمٝمو سمٙمالم ُمْممٛمقٟمف  :أامو ظم٤مًمٗمم٤م اًمسمٜم٦م  .وٓ
ري٥م أن ضمون اعمم٤مل سمجٜمسمف ُممع اقمتبم٤مر اًم٘مٞمٛمم٦م أىممرب إمم اًمٕممدل ُممـ
ضموٟمف سمٖممػم ضمٜمسمف و ممق اًممدرا ؿ واًممدٟم٤مٟمػم ُمممع اقمتبم٤مر اًم٘مٞمٛمم٦م  :وممم٢من
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اًم٘مٞمٛممم٦م ُمٕمتممؼمة ذم اعمقضممٕملم واجلممٜمس خمممتص سم٠مطمممدمه٤م ،وٓ ريمم٥م أن
إهمراض ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٜمس وإٓ ومٛممـ ًممف هممرض ذم يمتم٤مب أو وممرس أو
سمست٤من ُم٤م يّمٜمع سم٤مًمدرا ؿ ومم٢من ىمٞممؾ  :يِممؽمي هبم٤م ُملٚممف ىمٞممؾ  :اًمٔمم٤ممل
اًمذي ومقشمف ُم٤مًمف ق أطمؼ سم٠من يْمٛمـ ًمف ُملؾ ُمم٤م ومقشممف إيم٤مه  :أو ٟمٔممػم ُمم٤م
أومسده ُمـ ُم٤مًمف" .
( )2

وىم٤مل رمحف اهلل ":وم٢مذا أشمٚمػ ٟم٘مدا أو طمبقسم٤م وٟمحق ذًمؽ أُمٙمـ ضوا٤م
سم٤معملؾ وإن يم٤من اعمتٚمػ صمٞم٤مسم٤م أو آٟمٞم٦م أو طمٞمقاٟم٤م ومٝمٜم٤م ُملٚمف ُمـ يمؾ وضمف وىمد
يتٕمذر  .وم٤مُٕمر داور سمملم ؿممٞمئلم :إُمم٤م أن يْممٛمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م و مل درا مؿ
خم٤مًمٗممم٦م ًمٚمٛمتٚمممػ ذم اجلممٜمس واًمّمممٗم٦م ًمٙمٜمٝممم٤م شمسمم٤مويف ذم اعم٤مًمٞممم٦م وإُممم٤م أن
يْمٛمٜمف سملٞم٤مب ُمـ ضمٜمس صمٞم٤مب اعملؾ أو آٟمٞم٦م ُممـ ضممٜمس آٟمٞمتمف أو طمٞممقان

()1جمؿوع الػتووى .666-660/62
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ُمـ ضمٜمس طمٞمقاٟمف ُمع ُمراقم٤مة اًم٘مٞمٛم٦م سمحس٥م اإلُمٙم٤من وُمع يممقن ىمٞمٛمتمف
سم٘مدر ىمٞمٛمتف ومٝمٜم٤م اعم٤مًمٞمم٦م ُمسم٤موي٦م يممو ذم اًمٜم٘ممد واُمتم٤مز مذا سم٤معمِمم٤مريم٦م ذم
اجلٜمس واًمّمٗم٦م ومٙم٤من ذًمؽ أُملمؾ ُممـ مذا وُمم٤م يمم٤من أُملمؾ ومٝممق أقممدل
ومٞمج٥م احلٙمؿ سمف إذا شمٕمذر اعملؾ ُمـ يمؾ وضمف " .
( )2

وؾمممئؾ قمممـ قمرىمبمم٦م اجلمم٤مُمقس إذا دظمممؾ اًمممزر وم٘ممم٤مل ":إذا أُمٙمممـ
إظمراضمٝمو سمدون اًمٕمرىمب٦م ومٕمرىمبقمه٤م قممزروا قممغم شمٕممذي٥م احلٞممقان سمٖممػم
طمؼ  .وقمغم اًمٕمدوان قمغم أُمقال اًمٜم٤مس سمو يردقمٝمؿ قممـ ذًممؽ وضمٛمٜمقا
ًمٚموًمؽ سمدهلو " .
( )1

()1جمؿوع الػتووى .936/02
()0جمؿوع الػتووى .622/62
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وىممم٤مل رمحممف اهلل ":ويْمممٛمـ اعمٖمّمممقب سمٛملٚمممف ُمٙمممٞمالً أو ُمقزو ًٟممم٤م أو
همػممه٤م طمٞم٨م أُمٙمـ ،وإٓ وم٤مًم٘مٞمٛم٦م .و ق اعمذ ٥م قمٜممد اسممـ أيب ُمقؾممك،
وىم٤مًمف ـم٤موٗم٦م ُمـ اًمٕمٚموص .وإذا شمٖمػم اًمسٕمر ووم٘مد اعملؾ ومٞمٜمت٘ممؾ إمم اًم٘مٞمٛمم٦م
وىم٧م اًمٖمّم٥م و ق أرضمن إىمقال" .
( )2

واًمْم٤مسمط ذم اعموصمٚم٦م أن شمراقممك طمسم٥م اإلُمٙمم٤من ،ىمم٤مل اسممـ اًم٘ممٞمؿ ذم
ُمسمم٠مًم٦م ذم اًم٘مّممم٤مص و ممل شمّمممٚمن ذم حمممؾ اًمبحمم٨م ":اعموصمٚممم٦م ُمٓمٚمقسممم٦م
سمحس٥م اإلُمٙم٤من" .
( )1

ورضمحف اًمّمٜمٕم٤م

( )2

 ،و ق اظمتٞم٤مر اًمِمقيم٤م  ،وم٘مد ىم٤مل ذم اًمٜمٞمؾ :ىمقًمف

" أٟم٤مص سم٢مٟم٤مص " ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مٞمٛمل يْمٛمـ سمٛملٚمف وٓ يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م

()1االختقورات ص 139جمؿوع الػتووى .016 /0
( )0هتذيى السـن ادطبوع مع عون ادعبود .020/10
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إٓ قمٜمد قمدم اعملؾ وي١ميده ُم٤م ذم رواي٦م اًمبخ٤مري اعمت٘مدُم٦م سمٚمٗممظ " ودوممع
اًم٘مّمٕم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚمرؾمقل "  .وىم٤مل ذم اًمسٞمؾ اجلرار":إـمالىمٝمؿ قمغم
( )1

اًمٌمص اًمذي شمس٤موت أضمزاؤه أٟمف ُملكم ،وقمغم ُم٤م اظمتٚمٗم٧م أٟمف ىمٞمٛمل ،مق
جمرد اصٓمالح هلؿ ،صمؿ وضممقد اًم٘مٓممع واًمبم٧م ُممٜمٝمؿ سمم٠من اعمملكم يْممٛمـ
سمٛملٚمف واًم٘مٞمٛمل سم٘مٞمٛمتف ق أيْم ً٤م جمرد رأي قمٛمٚمقا سمف ،وإٓ وم٘مد صمب٧م قمـ
اًمِم٤مر أٟمف يْمٛمـ اعملكم سم٘مٞمٛمتف" .
( )8

اًمؽمضمٞمن وسمٞم٤من ؾمببف
( )1شبل السالم .101/6
( )0كقل األوضور  93/3الطبعي ادـريي.
( )6السقل اةرار ادتدفم عذ حدائم األزهور .../6
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واًمممراضمن اًم٘مممقل اًمل٤مًممم٨م ٓؾمممتٜم٤مده إمم أدًممم٦م سيمم٦م ُمممـ اًم٘مممرآن،
وُمٗمرس ة سم٠مطمٙم٤مم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمف ذم ٟمٔمم٤مور اًمْممون ،
وومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م اًمٙممرام ،واعمت٘ممدُملم ُممـ اًمسمٚمػ ،وعمقاوم٘متمف اًمٕممدل
اًمذي ضم٤مصت سمف اًمنميٕم٦م.
وأُم٤م يمٞمٗمٞم٦م شم٘مدير اعملؾ ومٞم٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ":وىمدر اعمتٚممػ إذا مل يٛمٙممـ
ديده قمٛممؾ ومٞممف سم٤مٓضمتٝمم٤مد ،يممو يٗمٕممؾ ذم ىممدر ىمٞمٛمتمف سم٤مٓضمتٝمم٤مد ،إذ
اخلرص واًمت٘مقيؿ واطمد :وم٢من اخلمرص مق آضمتٝمم٤مد ذم ُمٕمرومم٦م ُم٘ممدار
اًمٌمص ،واًمت٘مقيؿ مق آضمتٝمم٤مد ذم ُمٕمرومم٦م ُم٘ممدار صمٛمٜممف :سممؾ ىممد يٙممقن
اخلرص أؾمٝمؾ .ويمالمه٤م زقز ُمع احل٤مضم٦م" .
( )2

()1االختقورات  132 ،133جمؿوع الػتووى .016 /0
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وسمتٓمبٞمؼ ذًمؽ قمغم إؾممٝمؿ يتبملم أن ُممـ شمقضممف قمٚمٞممف اًمْممون وم٢مٟممف
يْمٛمـ ُملؾ إؾمٝمؿ ىمدر ًا سم٤مٟم٘مس٤مُم٤مام٤م ،وسم٠مؾمٝمؿ اعمٜمح٦م – إن وضممدت -
ُمع ضون ٟم٘مص اًملٛمـ واهلل أقمٚمؿ.
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سمٕمد سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م ضون إشمالا إؾمٝمؿ وذيمر ظمالا اًمٗم٘مٝم٤مص ذم ذًممؽ
وسمٞم٤من اًمراضمن ُمـ إىمقال ،يسـ سمح٨م يمٞمٗمٞمم٦م اًمت٘ممدير قمٜممد اًمٗم٘مٝمم٤مص،
واحل٤مضم٦م إمم سمٞم٤من ذًمؽ يتٚمخص ذم ُم٤م ي٠ميت:
أوًٓ :قمٜمد ُمـ يرضمن اًم٘مقل سم٠من إؾمٝمؿ ىمٞمٛمٞم٦م ،وشمْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م.
صم٤مٟمٞم ً٤م :إن أظممذ سمم٤مًم٘مقل اًممراضمن قمٜممد اًمب٤مطمم٨م سمم٠من إؾممٝمؿ شمْممٛمـ
سم٤معملؾ ،وشمٕمذر اعملؾ ،يمو إذا قًم٧م اًمنميم٦م إمم ذيم٦م يرم متٚمؽ أؾممٝمو
سمسب٥م قم٤مرض ،أو ُمٜمع ُمـ شمداول أؾمٝمٛمٝم٤م ،أو ارشمٗممع ؾممٝمٛمٝم٤م ارشمٗم٤مقمم ً٤م
وم٤مطمِم ً٤م.
ووم ٞمو ي٠ميت سمٞم٤من اظمتالا اًمٗم٘مٝم٤مص إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمت٘مدير ذم اعمتٚمػ.
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أوٓ :اعمذ ٥م احلٜمٗمل
ذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم أٟمف يدومع ًمف ُملٚمف إن يم٤من ُمـ اعملٚمٞم٤مت ،ومم٢من مل ي٘ممدر
اًمٖم٤مصمم٥م قمممغم اعملممؾ أو يممم٤من اعممم٤مل ىمٞمٛمٞمم ح٤م وضممم٥م قمٚمٞمممف ضممون اًم٘مٞمٛممم٦م،
وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم صمالث طم٤مٓت :
( )2

إومم :إذا يم٤من اًمٌمص همػم ُملكم ،يم٤محلٞمقاٟم٤مت واًمدور واعمّممقهم٤مت،
ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛم٦م ختتٚمػ قمـ إظمرى سم٤مظمتالا اًمّمٗم٤مت اعمٛمٞممزة
ًمٙمؾ واطمد.
)(1الدر ادختور ورد ادحتور البن عوبدين .105 / 9
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اًمل٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من اًمٌمص ظمٚمٞمٓم٤م ٤م ق ُمملكم سمٖممػم ضمٜمسمف يم٤محلٜمٓمم٦م ُممع
اًمِمٕمػم.
اًمل٤مًمل٦م :إذا يم٤من اًمٌمص ُملٚمٞم٤م شمٕمذر وضمقد ُملٚمف ،واًمتٕممذر إُمم٤م طم٘مٞم٘ممل
طمز ،يم٤مٟم٘مٓم٤م وضمقد اعملؾ ذم اًمسقق سمٕممد اًمبحم٨م قمٜممف وإن وضممد ذم
اًمبٞمقت ،أو طمٙمٛمل ،يم٠من مل يقضمد إٓ سم٠ميملر ُمـ صمٛممـ اعملمؾ .أو ذقممل
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمْمم٤مُمـ ،يمم٤مخلٛمر سم٤مًمٜمسمب٦م ًمٚمٛمسمٚمؿ ،زم٥م قمٚمٞممف ًمٚممذُمل قمٜممد
احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ضون اًم٘مٞمٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م اخلٛمر ُمـ اعملٚمٞم٤مت ٕٟممف يمرم
قمغم اعمسٚمؿ متٚمٙمٝم٤م.
وىمد ذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م اًمتٕممقيض ووىمم٧م وضممقب ضمون
اعملكم إذا اٟم٘مٓمع ُمـ اًمسقق وشمٕمذر احلّمقل قمٚمٞمف صمالصم٦م أىمقال:
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إول :وضمقب اًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمٖمّم٥م ،و ق يمقم اٟمٕم٘مم٤مد اًمسمب٥م قمٜممد
أيب يقؾمممػٕ ،ن اًمْمممون وضممم٥م سم٤مًمٖمّممم٥م إن طمممدث اًمتٚمممػ سمٕمممده،
واحلٙمؿ يٕمتمؼم ُممـ وىمم٧م وضممقد ؾممببف .ويممذا ًممق طمّممؾ اًمتٚممػ دون
همّم٥م ،وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمقىم٧م اًممذي طممدث ومٞممف اًمسمب٥م اعمقضمم٥م ًمٚمْممون.
واظمت٤مرت اعمجٚم٦م ىمقل أيب يقؾمػ .
( )2

اًمل٤م  :يقم آٟم٘مٓم٤م  ،و ق ىمقل حمٛمدٕ ،ن اًمقاضم٥م اعملؾ ذم اًمذُمم٦م،
وإٟمو يٜمت٘مؾ إمم اًم٘مٞمٛم٦م سم٤مٟٓم٘مٓم٤م ومتٕمتؼم ىمٞمٛمتف يقم آٟم٘مٓم٤م .
( )1

) (1ادودة.251 :
( )0اهلدايي

ح بدايي ادبتدي  10/1عن أحؽـوم الؼقؿـي يف الػؼـه اإلشـالمي لبوشـم الـدلقؿي ص

.101
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اًمل٤مًممم٨م :يممقم اخلّمممقُم٦م و ممق يممقم طمٙمممؿ احلمم٤ميمؿ ،و ممذا ىمممقل أيب
طمٜمٞمٗم٦م ،و ق اعمٕمتؼم ذم اعمتقن .وطمج٦م ذا اًم٘مقل أن اًم٘مٞمٛمم٦م مل شمٜمت٘ممؾ إمم
ذُمتف إٓ طملم طمٙمؿ هب٤م احل٤ميمؿ ،سمدًمٞمؾ أن ًمف اًمّمؼم طمتك يقضمد اعملؾ .
( )2

وأُم٤م اًم٘مٞمٛمل ومتج٥م ىمٞمٛمتف يقم همّمبف سم٤مٓشمٗم٤مق سملم احلٜمٗمٞم٦م  .ورضمن
( )1

اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م أن اًمت٘ممدير وىمم٧م اخلّممقُم٦م قمٜممد اًم٘مم٤ميض سمم٢مـمالق ٕٟممف
أىمرب ُم٤م ي٘مؼ اًمٕمدل وزؼم اًمرضر قمٛمٚمٞم ح٤م .
( )8

( )1اهلدايي

ح بدايي ادبتدي  10/1عن أحؽـوم الؼقؿـي يف الػؼـه اإلشـالمي لبوشـم الـدلقؿي ص

.101
)(0البدائع  ،191 / 2والدر ادختور  ،102 / 9وادبسوط  ،92 / 11وتؽؿؾـي الػـتح ،636 / 2
وتبقني احلؼوئم  ،006 / 9حوصقي ابن عوبدين  ،151/3األصبوه والـظوئر البن كجقم ص .636
( )6الػعل الضور ص .102
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وأُم٤م اعمتٚمػ سمال همّم٥م ومم٤معمٕمتؼم ىمٞمٛمتمف يمقم اًمتٚممػ سممال ظممالا سمملم
احلٜمٗمٞم٦م ومٞمف .
( )2

وأُم٤م اعم٘مبقض سمٕم٘مد وم٤مؾمد وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف قمغم أىمقال:
إول :شمٕمتؼم ىمٞمٛمتف يقم اًم٘مبض ،و ق ىمقل أيب طمٜمٞمٗمم٦م وأيب يقؾممػ،
ٕٟمف سمف دظمؾ ذم ضوٟمف.
اًمل٤م  :يقم اًمتٚمػ ،و ق ىمقل حمٛمد سمؿ احلسـٟٕ ،مف سمف يت٘مرر قمٚمٞمف .
( )1

صم٤مٟمٞم٤مُ :مذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

( )1األصبوه والـظوئر ص .636
( )0األصبوه والـظوئر البن كجقم ص .636

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

014

ىممم٤مل اسمممـ قمبممداًمؼم ":مــن اشــتفؾ أو أفســد صــقيو مــن احلقــوان أو
العروض التي ال تؽول وال توزن فنكام عؾقه ققؿي مو اشـتفؾ مـن كلـ
ال مثؾه ،وهو مذهى مول وأصحوبه "  .وأُم٤م زُمـ اًمت٘مدير وم٘مد ذ ٥م
( )2

اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم أٟمف شم٘مدر ىمٞمٛم٦م اعمٖمّمقب يمقم اًمٖمّمم٥م ٕ :ن اًمْممون زم٥م
سم٤مًمٖمّم٥م ،ومت٘مدر ىمٞمٛم٦م اعمٖمّمقب يقم اًمٖمّم٥م ،ومال يتٖمػم اًمت٘مدير سمتٖممػم
إؾمٕم٤مر ٕ :ن ؾمب٥م اًمْمون مل يتٖمػم ،يمو مل يتٖمػم حمؾ اًمْمون .ويٙمقن
اًمت٘مدير ذم سمٚمد اًمٖمّم٥م.
ًمٙمـ ومرق اعم٤مًمٙمٞم٦م سملم ضون اًممذات وضمون اًمٖمٚمم٦م ،ومتْممٛمـ إومم
يقم آؾمتٞمالص قمٚمٞمٝم٤م ،وشمْمٛمـ اًمٖمٚم٦م ُمـ يقم اؾممتٖمالهل٤م ،وأُمم٤م اعمتٕممدي

( )1التؿفقد .023/11
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و ق هم٤مص٥م اعمٜمٗمٕم٦م ،ومٞمْمٛمـ اعمٜمٗمٕم٦م سمٛمجرد ومقاام٤م قمغم ص٤مطمبٝم٤م وإن مل
يستٕمٛمٚمٝم٤م .
( )2

صم٤مًمل ً٤مُ :مذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م
ذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم إصن إمم أن اعمٕمتؼم ذم اًمْمون مق أىمَمم ىمٞمٛمم٦م
ًمٚمٛمٖمّمقب ُمـ وىم٧م اًمٖمّم٥م ذم سمٚمد اًمٖمّمم٥م إمم وىمم٧م شمٕممذر وضممقد
اعملؾ ،أو ارشمٗمع ؾمٕمره سم٠ميملر ُمـ صمٛمـ اعملؾ  ،وإذا يم٤من اعملؾ ُمٗم٘مقدا قمٜمد
( )1

)(1الرشح الؽبـر مـع الدشـوقي  ،112 ،116 / 6الرشـح الصـغر  922 / 6ومـو بعـدهو ،بدايـي
ادجتفد  ،610 / 0والؼواكني الػؼفقي ص.662
( )0مغـي ادحتوج .621/0
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اًمتٚمػ وم٤مٕصن وضمقب إيملمر ىمٞمٛمم٦م ُممـ اًمٖمّمم٥م إمم اًمتٚممػ ،ؾممقاص
أيم٤من ذًمؽ سمتٖمػم إؾمٕم٤مر ،أم سمتٖمػم اعمٖمّمقب ذم ٟمٗمسف.
وأُم٤م اعم٤مل اًم٘مٞمٛمل :ومٞمْمٛمـ سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م ًمف ُمـ يقم اًمٖمّمم٥م إمم يمقم
اًمتٚمػ .
( )2

وم٢من يم٤من ُم٘مبقض٤م سمٕم٘مد وم٤مؾمد ،وم٢من اًمْمون يٙمقن سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م ًمف ُمـ
طملم اًم٘مبض إمم اًمتٚمػ .
( )1

)(1مغـــي ادحتــوج  ،026 / 0وادفــذب  ،632 / 1البجرمــي عــذ اخلطقــى  ،163 / 6هنويــي
ادحتوج .101 - 115 / 1
( )0األصبوه والـظوئر لؾسقوضي ص .611
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وطمج٦م ذا اًم٘ممقل أن وضممقب اًم٘مٞمٛمم٦م ًممف شمٕمٚممؼ سم٤مٕؾممٕم٤مر ارشمٗم٤مقمم٤م
واٟمخٗم٤مض٤م ،وأُم٤م ًممق رد قمملم اعمٖمّممقب أو ُملٚممف ،وممال يْممٛمـ ٟم٘مّمم٤من
ؾمٕمرهٕ ،ن اًمْمون ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕؿمٞم٤مص ٓ سم٠مؾمٕم٤مر ٤م.
وأُم٤م اعمتٚمػ سمال همّم٥م وم٤معمٕمتؼم ىمٞمٛمتف يقم اًمتٚمػ ،ىم٤مل اًمسٞمقـملٓ :
أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م  ،أي قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
( )2

وم٢من يم٤من ُمتٕمذر ًا ،ومٕمغم صمالصم٦م آراص قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م:
إول :ىمٞمٛم٦م يقم اإلشمالا.
اًمل٤م  :إىمَم ُمـ اإلشمالا إمم اعمٓم٤مًمب٦م.
اًمل٤مًم٨م :يقم اعمٓم٤مًمب٦م.

( )1األصبوه والـظوئر لؾسقوضي ص .619
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اًمراسمممع :إن يممم٤من ُمٗم٘مممقدا ذم مجٞمممع اًمممبالد ومٞمممقم اإلشمممالا وإٓ ومٞمممقم
اعمٓم٤مًمب٦م .
( )2

راسمٕم ً٤مُ :مذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م
ٟمص احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم أن أطمٙم٤مم اًمٖمّم٥م شمٜمٓمبؼ قمغم اعمتٚمػ سممال همّمم٥م
وٟمحقه ،ىم٤مل اًمبٝمقيت (":ويمذا ُمتٚمػ سمال همّم٥م وُم٘مبقض سمٕم٘مد وم٤مؾممد
) إذا شمٚممػ أو شمٚمممػ ( وُممم٤م أضمممري جممراه ) أي جمممرى اعم٘مبممقض سمٕم٘مممد
( )1

( )1األصبوه والـظوئر لؾسقوضي ص .619
( )0كذا يف ادطبوع ،وكلن حذف تؾف الثوكقي أو .
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وم٤مؾمد ذم اًمْمون ( ٤م مل يدظمؾ ذم ُمٚمٙمف ) أي اًم٘مم٤مسمض يمم٤معم٘مبقض قممغم
وضمف اًمسقم وم٢من يم٤مٟم٧م ُملٚمٞم٦م ضٛمٜم٧م سمٛملٚمٝم٤م أو ُمت٘مقُم٦م ومب٘مٞمٛمتٝم٤م" .
( )2

وىمد ذ ٥م احلٜم٤مسمٚمم٦م إمم أٟممف إذا يمم٤من اعمٖمّممقب ُممـ اعملٚمٞمم٤مت ،ووم٘ممد
اعملؾ ،وضمب٧م ىمٞمٛمتف يقم اٟم٘مٓم٤م اعملؾ :أو أو يم٤من ؾمب٥م اإلقمقاز سمسمب٥م
اًمبٕمد أو اًمٖمالص ومٞمٙمقن شم٘مدير اًم٘مٞمٛم٦م ىمبٞمؾ اًمٖمالص ٕ ،ن اًم٘مٞمٛم٦م وضمبم٧م
( )1

ذم اًمذُممم٦م طممملم اٟم٘مٓممم٤م اعملممؾ ،وم٘مممدرت اًم٘مٞمٛممم٦م طمٞمٜمئممذ يمتٚمممػ اعمت٘مممقم،
ودًمٞمممؾ وضمقهبمم٤م طمٞمٜمئممذ أٟمممف يسممتحؼ ـمٚمبٝممم٤م واؾمممتٞمٗم٤مص ٤م وزمم٥م قمممغم

( )1كشوف الؼـوع  -022/5ضبعي وزارة العدل.
()0كشوف الؼـوع  -029/5ضبعي وزارة العدل ،وهو ختـريٍ عـذ قـوهلم ،وعبـورة الؽشـوف( ":
وإن أعـوز ادــث ) قــول يف ادبــدع يف البؾــد أو حولـه ( لعــدم أو بعــد أو هــال فعؾقــه ) أي الغوصــى
وكحوه ( ققؿي مثؾه ) أي ادغصوب ادث ألهنو أحد البدلني فوجى عـد تعذر أصؾه كـوخخر ( يـوم
إعوازه )".
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اًمٖم٤مص٥م أداؤ ٤م وٓ يٜمٗمك وضمقب اعملؾ ٕٟمف ُمٕمجقز قمٜممف ،واًمتٙمٚمٞممػ
يستدقمل اًمقؾمع ،وٕٟمف ٓ يستحؼ ـمٚم٥م اعملمؾ وٓ اؾممتٞمٗم٤مصه وٓ زم٥م
قمغم أظمر أداؤه ومٚمؿ يٙمـ واضمب٤م يمح٤مًمم٦م اعمح٤ميمٛمم٦م  ،ويٙممقن ذًممؽ ذم
( )2

سمٚمد اًمٖمّم٥م ٕٟمف ُمٙم٤من اًمقضمقب .
( )1

واًمرواي٦م اًمل٤مٟمٞم٦م :أٟمف يْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف يمقم اًم٘ممبض ،ذيممره اًم٘مم٤ميض أسممق
يٕمغم واظمتم٤مره اسممـ قم٘مٞممؾٕ ،ن اًمقاضمم٥م اعملمؾ إمم طمملم ىممبض اًمبمدل،
سمدًمٞمؾ أٟمف ًمق وضمد اعملؾ سمٕمد إقمقازهً ،مٙم٤من اًمقاضم٥م ق دون اًم٘مٞمٛم٦م.

( )1الرشح الؽبر مع ادؼـع .093/19
( )0كشوف الؼـوع  -029/5ضبعي وزارة العدل.
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واًمرواي٦م اًمل٤مًمل٦م :شمٚمزُمف ىمٞمٛمتف يمقم شمٚمٗممف .وذيممر ذم اإلٟمّمم٤ما أىممقآً
أظمرى شمّممؾ إمم ؾممبٕم٦م أىممقال ،ومل يٜمسمبٝم٤م ٕطممد ُممـ وم٘مٝمم٤مص احلٜم٤مسمٚمم٦م،
واعمخت٤مر إول.
و ٟمص احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم أٟمف ًمق ىمدر اًمٖم٤مص٥م وٟمحقه قمغم اعملؾ سمٕمد شمٕمذره
ىمبؾ أداص اًم٘مٞمٛم٦م ٓ سمٕمده ًمزُمف اعملؾ ٕٟمف إصؾ ،وىمد ىمدر قمٚمٞمف ىمبؾ أداص
اًمبممدل طمتممك وًمممق يممم٤من ذًمممؽ سمٕمممد احلٙمممؿ قمٚمٞمممف سممم٠مداص اًم٘مٞمٛممم٦م يم٤معممم٠مُمقر
سممم٤مًمتٞمٛمؿ قمٜمممد ضممٞمؼ اًمقىممم٧م ووم٘مممد اعممم٤مص إذا ىمممدر قمٚمٞمممف ىمبممؾ اٟم٘مْممم٤مص
اًمّمالة .
( )2

( )1كشوف الؼـوع  -029/5ضبعي وزارة العدل.
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وإن يم٤من اعمٖمّمقب ُمـ اًم٘مٞمٛمٞم٤مت وشمٚممػ ،وم٢مٟممف يْممٛمـ سم٘مٞمٛمتمف يمقم
شمٚمٗمف ذم سمٚمده ُممـ ٟم٘ممده ،و مق اعممذ ٥م قمٜممد احلٜم٤مسمٚمم٦م ،وقمٚمٞممف إيملمر .
( )2

وٟمص قمٚمٞمف أمحد ذم رواي٦م ص٤مًمن ٕن وىم٧م اًمتٚمػ مق اًمقىمم٧م اًممذي
( )1

شمٕمذر ومٞمف رد اًمٕملم ،واٟمت٘مؾ ومٞمف اًمْمون إمم اًم٘مٞمٛم٦م ،ومت٘مدر سمذًمؽ.
وظمرج سمٕمض وم٘مٝم٤مص احلٜم٤مسمٚم٦م رواي٦م أظمرى سم٠ما٤م شمْممٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م يمقم
اًمٖمّم٥م ،إٓ أن اخلالل ٟم٘مؾ قمـ أمحد أٟمف ىم٤مل :أضمبـ قمٜمف ،ويم٠مٟمف رضممع
قمٜمف  ،ورواي٦م سم٠من يٙمقن اًمْمون سم٠ميملر اًم٘مٞمٛمتلم يقم شمٚمٗمف ويقم همّممبف،
( )8

وسمٕمْمٝمؿ طمٙمك رواي٦م سم٠من اًمْمون يٙمقن سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م ُمـ يقم اًمٖمّمم٥م

( )1اإلكصوف مع ادؼـع والرشح الؽبر .092/19
( )0مسوئل صولح – رقم  ،660كتوب الروايتني والوجفني .111/1
( )6الرشح الؽبر .039/19
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إمم يقم اًمتٚمػ ،ومل أضمد ذه اًمرواي٤مت ُمٜمّمقص٦م قمـ اإلُم٤مم أمحمد ،سممؾ
ل خترز٤مت قمغم ُمس٤موؾ ُمِم٤مهب٦م ،وًمذا مل خيؽم ٤م أطمد ُمـ أصح٤مسمف .
( )2

وطمٙمؿ اعم٘مبقض سمٕم٘مد وم٤مؾممد وُمم٤م ضممرى جممراه طمٙممؿ اعمٖمّممقب ذم
اقمتب٤مر اًمْمون سمٞمقم اًمتٚمػ ويمذا اعمتٚمػ سمال همّم٥م سمٖممػم ظممالا  ،أي
( )1

قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.

ظمالص٦م ُم٤م ؾمبؼ ُمـ أىمقال أ ؾ اًمٕمٚمؿ:
يتٚمخص ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مص أن ُم٤م ز٥م ومٞمف اًمْمون قمغم أطمقال:

( )1اإلكصوف مع ادؼـع والرشح الؽبر .032/19
( )0اإلكصوف مع ادؼـع والرشح الؽبر .036/19
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أوًٓ :ذم طمم٤مل اًمٖمّممم٥م ،وشمٚمممػ اعمٖمّمممقب اعممملكم وشمٕمممذر احلّمممقل
قمٚمٞمف أو اٟم٘مٓمع ُمـ اًمسقق ،وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مص ذم ذًمؽ قمغم أىمقال:
إول :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمٖمّم٥م ،و ق ىمقل ُم٤مًمؽ .
( )2

اًمل٤م  :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم آٟم٘مٓم٤م  ،و ق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م.
اًمل٤مًممم٨م :أٟمممف يْمممٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛممم٦م يممقم اخلّمممقُم٦م ،و ممق اعمممذ ٥م قمٜمممد
احلٜمٗمٞم٦م.
الرابع :أكه يضؿن بلقىص ققؿي لؾؿغصوب من يوم الغصى إ حني
التعذر ،وهو ادذهى عـد الشوفعقي.

( )1الؽويف البن عبدالز .035/0
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واًمراضمن اًم٘مقل اًمراسممعُ ،مٕم٤مُمٚمم٦م ًمٚمٖم٤مصم٥م سمم٤مٕ

 ،وضممؼما ًمرضمر

ص٤مطم٥م اًمٕملم ،وم٢مٟمف يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف سمٞمٕمٝم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ٧م شمٍممومف ذم حلٔمم٦م
ارشمٗم٤م اًمسٕمر ،واهلل أقمٚمؿ.
صم٤مٟمٞم٤م :اعمتٚمػ سمال همّم٥م ،إذا يم٤من ُمـ اعملٚمٞم٤مت وشمٕمذر احلّممقل قممغم
ُملٚمف ،وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مص قمغم أىمقال:
إول :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمتٚمػ ،و مق ىممقل احلٜمٗمٞمم٦م واعم٤مًمٙمٞمم٦م
واحلٜم٤مسمٚم٦م ،و ق ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
الثويف :أكه يضؿن بلقىص ققؿـي لؾؿتؾـف مـن يـوم اإلتـالف إ حـني
ادطولبي ،وهو قول الشوفعقي.
واًمممراضمن اًم٘مممقل اًملمم٤م ُ ،مراقممم٤مة ًمّممم٤مطم٥م اًمٕممملم اعمتٚمٗممم٦م ،وضمممؼم ًا
ًمٚمرضر احل٤مصؾ ًمف.
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صم٤مًمل ً٤م :اعمتٚممػ اعم٘مبمقض سمٕم٘ممد وم٤مؾممد ،إذا يمم٤من ُممـ اعملٚمٞمم٤مت وشمٕممذر
احلّمقل قمغم ُملٚمف ،وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مص قمغم أىمقال :
( )2

إول :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمٖمّم٥م ،و ق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م.
اًمل٤م  :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمتٚمػ ،و ق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م.
الثولٌ :أكه يضؿن بلقىص ققؿي لؾؿتؾـف مـن يـوم الؼـبض إ حـني
التؾف ،وهو قول الشوفعقي.
واًمممراضمن اًم٘مممقل اًمل٤مًمم٨مُ ،مراقممم٤مة ًمّممم٤مطم٥م اًمٕممملم اعمتٚمٗممم٦م ،وضمممؼم ًا
ًمٚمرضر احل٤مصؾ ًمف.

( )1بدايي ادجتفد .052/0
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راسمٕممم ً٤م :اًم٘مٞمٛمممل اعمٖمّمممقب إذا شمٚمممػ ،وىمممد اظمتٚمممػ اًمٗم٘مٝممم٤مص قمممغم
أىمقال :
( )2

إول :أٟمممف يْمممٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛممم٦م يممقم اًمٖمّممم٥م ،و ممق ىمممقل احلٜمٗمٞممم٦م
واعم٤مًمٙمٞم٦م .
( )1

اًمل٤م  :أٟمف يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يقم اًمتٚمػ ،و ق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م.
الثولٌ :أكه يضؿن بلقىصـ ققؿـي لؾؿغصـوب مـن يـوم الغصـى إ
حني التؾف ،وهو ادذهى عـد الشوفعقي.

( )1بدايي ادجتفد .052/0
( )0الؽويف البن عبدالز .035/0
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واًمممراضمن اًم٘مممقل اًمل٤مًممم٨مُ ،مراقممم٤مة ًمّممم٤مطم٥م اًمٕممملم اعمتٚمٗممم٦م ،وضمممؼم ًا
ًمرضره.

ظم٤مُمس ً٤م :إذا شمٚمػ اًم٘مٞمٛمل سمٖمػم همّم٥م ،وم٘ممد اشمٗم٘ممقا قممغم أٟممف يْممٛمـ
سم٘مٞمٛمتف يقم اإلشمالا.

ُمس٠مًم٦م :يمٞمٗمٞم٦م شم٘مدير اًم٘مٞمٛم٦م
قمممرا اًمزريمٌمم اًم٘مٞمٛممم٦م سم٠مامم٤م ُممم٤م شمٜمتٝمممل إًمٞمٝممم٤م رهمبمم٤مت اًمممراهمبلم ،
( )2

وسمتٓمبٞم٘مٝم٤م قمغم إؾمٝمؿ ٟمجد أن اًمسٕمر يتذسمذب طمتك ي٘مٗمؾ اًمسقق قمغم

( )1ادـثور .21/6
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ؾمٕمر حمدد ًمٞمس سم٤مًمرضورة أن يٙمقن ق ُم٤م شمٜمتٝمل إًمٞمف رهمب٤مت اًمراهمبلم.
واًمذي شم٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمٕمدل أن يٙمقن آطمتس٤مب سمٛمتقؾممط اًمسمٕمر ذم
اًمٞمقم اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمت٘مدير واهلل أقمٚمؿ.
وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م – رمحف اهلل  ": -وىمدر اعمتٚمػ إذا مل يٛمٙمـ
ديده قمٛممؾ ومٞممف سم٤مٓضمتٝمم٤مد ،يممو يٗمٕممؾ ذم ىممدر ىمٞمٛمتمف سم٤مٓضمتٝمم٤مد ،إذ
اخلرص واًمت٘مقيؿ واطمد :وم٢من اخلمرص مق آضمتٝمم٤مد ذم ُمٕمرومم٦م ُم٘ممدار
اًمٌمص ،واًمت٘مقيؿ مق آضمتٝمم٤مد ذم ُمٕمرومم٦م ُم٘ممدار صمٛمٜممف :سممؾ ىممد يٙممقن
اخلرص أؾمٝمؾ .ويمالمه٤م زقز ُمع احل٤مضم٦م" .
( )2

) (1ادستدرك عذ جمؿوع الػتووى  25/1عن االختقورات ص .133
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سم٤مًمٜمٔمر ذم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مص اعمت٘مدم ذيمر ٤م ذم اعمبح٨م اًمس٤مسمؼ ،يتبلم أاؿ
ذم ضون اعملكم إذا ارشمٗمع ؾمٕمره ارشمٗم٤مقم ً٤م يملػم ًا قمغم ىمقًملم:
إول :أن اعملكم يْمٛمـ سمٛملٚمف وًمق ارشمٗمع ؾممٕمره ،و مق ىممقل اعم٤مًمٙمٞمم٦م
واًمِم٤مومٕمٞم٦م.
اًملمم٤م  :أن اعممملكم إذا ارشمٗمممع ؾمممٕمره وممم٢من يْمممٛمـ سم٘مٞمٛمتممف ىمبممؾ ارشمٗممم٤م
ؾمٕمره ،و ق ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م.
واًمراضمن إولً ،مألدًمم٦م اًمٕم٤مُمم٦م سمقضممقب ضمون اعملمؾ سمٛملٚممف ،دون
شمٗمّمٞمؾ سملم ارشمٗم٤م اًمسٕمر وقمدُمف ،واهلل أقمٚمؿ.
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اظمتٚمػ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم ضون ٟم٘مص اًمسٕمر قمغم ىمقًملم:
اًم٘مقل إول :أن اًمٖم٤مص٥م يْمٛمـ ٟم٘مص اًمسٕمر ،و ق حمٙمل قمـ أيب
صمقر  ،وطمٙم٤مه اسمـ أيب ُمقؾمك رواي٦م قمـ أمحد ،وٟمٍمه اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞمم٦م
( )2

رمحف اهلل وم٘م٤مل :ويْمٛمـ اعمٖمّمقب سمو ٟم٘مص رىمٞم ً٘م٤م يمم٤من أو هممػمه ،و مق
رواي٦م قمـ أمحد واظمت٤مر م٤م ـم٤موٗمم٦م ُممـ أصمح٤مسمف  .وذم اإلٟمّمم٤ما :وإن
( )1

ٟم٘مّم٧م ًمتٖمػم إؾمٕم٤مر مل يْمٛمـ .وقمٜمف يْمٛمـ ،اظمت٤مره اسممـ أيب ُمقؾممك

( )1الرشح الؽبر مع ادؼـع.123/19
()0االختقورات ص  136جمؿوع الػتووى .012/0
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واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ،ىم٤مًمف ذم اًمٗم٤موؼ  .وىمم٤مل اًمسمٕمدي":اًمّممحٞمن ُممـ
( )2

اًم٘ممقًملم و ممق اظمتٞممم٤مر ؿمممٞمخ اإلؾمممالم اسمممـ شمٞمٛمٞممم٦م أن اًمٖم٤مصمم٥م يْمممٛمـ
اعمٖمّمقب ُمـ يمؾ وضمف طمتك ٟم٘مص ؾمٕمره" .
( )1

اًم٘مممقل اًمل م ٤م  :أٟمممف ٓ يْمممٛمـ ٟم٘مممص اًمسممٕمرٕ ،ن ًمممٞمس ُمممـ ومٕمممؾ
اًمٖم٤مص٥م ،وسممف ىمم٤مل مجٝممقر اًمٕمٚمموصٟٕ ،ممف رد ُملمؾ اًمٕمملم اعمٖمّممقسم٦م ومل
يٜم٘مص ُمٜمٝم٤م قملم وٓ صٗم٦م  .ىم٤مل اًمبٝمقيت ( ":وإن ٟم٘مّم٧م ىمٞمٛم٦م اًمٕملم )
( )8

اعمٖمّممقسم٦م ( سمتٖمممػم اًمسممٕمر ) سممم٠من ٟمممزل اًمسممٕمر ًمممذ ٤مب ٟمحممق ُمقؾمممؿ ( مل
يْمٛمـ ) اًمٖم٤مص٥م ُم٤م ٟمزل اًمسمٕمر ( ؾممقاص ردت اًمٕمملم أو شمٚمٗمم٧م ) ٕن

( )1اإلكصوف مع ادؼـع والرشح الؽبر .123/19
( )0الػتووى السعديي – س .12
( )6الرشح الؽبر مع ادؼـع.123/19
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اعمٖمّمقب مل شمٜم٘مص قمٞمٜمف وٓ صٗمتف ومٚمؿ يٚمزُمف رص ؾمقى رد اعمٖمّمقب
أو سمدًمف واًمٗم٤مو٧م إٟمو ق رهمب٤مت اًمٜم٤مس وٓ شم٘م٤مسمؾ سمٌمص" .
( )2

والراجح – واهلل أقمٚمؿ – أن ٟم٘مص اًمسٕمر ُمْممٛمقن قممغم اًمٖم٤مصم٥م،
ُمراقم٤مة ًمّم٤مطم٥م احلؼ ،واهلل أقمٚمؿ.

( )1كشوف الؼـوع  -093/5ضبعي وزارة العدل ،وبؿعـوه يف قواعد األحؽوم لؾعز بـن عبدالسـالم
 – 190 /1ضبعي دار ادعورف بعـويي الشـؼقطي ،الرشح الؽبر لؾـدردير  ،190/6بـدائع الصــوئع
.199/2
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اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مص ذم ضون اعمٜم٤مومع قمغم أىمقال:
إول :أن ُمٜممم٤مومع اًمٕممملم اعمٖمّمممقسم٦م همممػم ُمْمممٛمقٟم٦م ،و ممق ُمممذ ٥م
احلٜمٗمٞممم٦م  ،حلممدي٨م  ":اخلممراج سم٤مًمْمممون"  ،واًمٕممملم ُمْمممٛمقٟم٦م قمممغم
( )1

( )2

اًمٖم٤مصم٥م ،ومخراضمٝمم٤م ًمممف ،يممو أن اعمٜمم٤مومع ًمٞمسمم٧م ُممـ إُممقال قمٜمممد أيب
طمٜمٗمٞم٦م ،وًمذا ومال وضمف ًمْموا٤م.

( )1حوصقي ابن عوبدين .023/3
( )0رواه أبو دادو يف شــه برقم  6922وحسـه األلبويف يف صحقح شـن أيب داود برقم .0551
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اًمل٤م  :أن اًمٖم٤مص٥م إذا اؾمتقرم ُمٜم٤مومع اًمٕمملم ضمٛمٜمٝم٤م سمخمالا ُمم٤م إذا
قمٓمٚمٝم٤م ،و ق ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م .
( )2

اًمل٤مًم٨م :أن ُمٜم٤مومع اًمٕملم اعمٖمّممقسم٦م ُمْممٛمقٟم٦م قممغم اًمٖم٤مصم٥م ُمٓمٚم٘مم ً٤م،
و ق ُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واسمـ طمزم  ،وهو الـراجح مـن أقـوال
( )1

أهل العؾم ٕ ،ن اعمٜم٤مومع ُم٤مل ُمت٘مقم ،ومٞمجم٥م ضموا٤م يمم٤مًمٕملم .ىمم٤مل اسممـ
ىمداُم٦م ذم اعم٘مٜمع ":وم٢من يم٤مٟمم٧م ًمٚمٛمٖمّممقب أضممرة ومٕممغم اًمٖم٤مصم٥م أضممرة
ُملٚمف ُمدة ُم٘م٤مُمف ذم يده ؾمقاص اؾمتقرم اعمٜمم٤مومع أو شمريمٝمم٤م شممذ ٥م" ،وىمم٤مل
اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ":وًمق طمبس اًمٖم٤مص٥م اعمٖمّمقب وىم٧م طم٤مضمم٦م ُم٤مًمٙممف

( )1الؽويف البن عبدالز .121/0
( )0روضي الطولبني  ،16/9اإلكصوف  ،021/3ادحذ .939/2
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إًمٞمف يمٛمدة ؿمب٤مسمف صممؿ رده ذم ُمِممٞمبف ومتٗمقيم٧م شمٚممؽ اعممدة فمٚممؿ يٗمت٘ممر إمم
ضمزاص" .
( )2

وضمم٤مسمط اًم٘مممقل سمْمممون ُمٜممم٤مومع اًمٕممملم اعمٖمّمممقسم٦م ذيمممره اعمممراداوي
سم٘مقًمف ":يٕمٜمل إذا يم٤مٟم٧م شمّمن إضم٤مرشمف" .
( )1

ومٝمممؾ إؾمممٝمؿ شمّمممن إضم٤مراممم٤م ،و ممؾ يتّمممقر ذًمممؽ .وىمممد ىممم٤مل ذم
اًمنمح اًمٙمبػم ":وإن مل يٙمـ ًمٚمٛمٖمّمقب أضمرة يملقب همػم خمٞمط ومٚممٞمس
قمغم اًمٖم٤مص٥م إٓ ضون ٟم٘مّمف" .
( )8

( )1االختقورات ص  133جمؿوع الػتووى .011 /0
( )0اإلكصوف .022/19
( )6الرشح الؽبر مع ادؼـع .020/19
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ىمد ي٘م٤مل سم٠من إؾمٝمؿ ًمٞمس٧م حممالح ًمجضمم٤مرة قمرومم ً٤م وًممذا وممال شمٕممقض
ُمٜم٤مومٕمٝم٤م ،وىمد ىم٤مل اًمبٝمقيت ( ":وُم٤م ٓ شمّمن إضم٤مرشممف ) أي مل دممر اًمٕمم٤مدة
سم٢مضم٤مرشمف ( يمٖمٜمؿ وؿمجر وـمػم ) وٟمحقه ( ٤م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ًمف ) شم١مضمر قم٤مدة (
مل يٚمزُمف ) أي اًمٖم٤مص٥م ( ًممف أضممرة ) ٕن ُمٜم٤مومٕممف هممػم ُمت٘مقُمم٦م وٓ يمرد
قمٚمٞمف صح٦م اؾمتئج٤مر اًمٖمٜمؿ ًمدي٤مس اًمزر واًمِمجر ًمٜمنمم اًملٞمم٤مب ًمٜممدرة
ذًمؽ"  ،وإؾمٝمؿ مل دمر قم٤مدة سم٢مضم٤مرام٤م ،وإن صن ذًمؽ ،ومدل قمغم أا٤م
( )2

ٓ شمٕمممقض قمممـ ُمٜم٤مومٕمٝممم٤م ،ويٙمتٗمممك سممم٤مًمتٕمقيض قمممـ إرسممم٤مح اعمقزقممم٦م
وإطم٘مٞم٦م ذم آيمتت٤مب قمـ ُمٜمٗمٕم٦م إؾمٝمؿ.
وىمد ي٘م٤مل سم٠من إؾمٝمؿ ضمزص ُمِم٤م ُمـ ذيم٦م ،واعمِم٤م شمّمن إضم٤مرشممف
ًمالؾم تٗم٤مدة ُمـ قمقاوده ،وقمٚمٞمف ومٛمٜم٤مومع إؾمٝمؿ ُمْمٛمقٟم٦م.

( )1كشوف الؼـوع  – 056/5ضبعي وزارة العدل.
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وم٢من ىمٞمؾ سمذًمؽ وم٢من اإلؿمٙم٤مل ذم يمٞمٗمٞم٦م شم٘مدير أضمرة إؾمٝمؿ ،واًممذي
يمؽمضمن أن شمٕم٤مُممؾ إؾمممٝمؿ يم٤مٕقمٞمم٤من ُممـ اًمٕم٘ممم٤مر ،ومم٢من إضممرة هم٤مًمبمم٤م
شمؽماوح سملم  %8إمم  ،%21وم٤معمتقؾمط اًمٕمنم ،ومٞمٙمقن اًمتٕمقيض ذم اًمسٜم٦م
سمٛم٘مدار قمنم ىمٞمٛمتٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمتٕمقيض قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اًمتٕمقيض قمـ طمبس إؾمٝمؿ = اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمسٝمؿ ÷860÷ 20
×قمدد أي٤مم طمبس إؾمٝمؿ
واعمس٠مًم٦م حمؾ شمردد وٟمٔمر ،وإن ٟمٔمر إمم اًمْم٤مسمط اًممذي ذيممره اًمٗم٘مٝمم٤مص
وؾمٚمؿ سمف وم٢مٟمف يت٘مقى اًم٘مقل سمٕمدم ضون ُمٜم٤مومع إؾمٝمؿ.
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شمٙمٚمؿ أ ؾ اًمٕمٚمؿ قممـ رسممن اًمٕمملم اعمٖمّممقسم٦م ،وُممذ ٥م احلٜم٤مسمٚمم٦م أٟممف
ًمرب اعم٤مل ،ومٗمل ُمس٤موؾ ص٤مًمن ":ؾم٠مًم٧م أيب قممـ رضممؾ اهمتّمم٥م ىمقُمم٤م
ُم٤مٓ صمؿ شم٤مب ورد اعم٤مل ويمس٥م ومٞمف ُم٤مُٓ ،م٤م شمرى ذم يمسبف ذا أيٓمٞم٥م
ًمف ذا اًمرسمن ىم٤مل أيب ":إذا همّم٥م رضمؾ رضمال ُمم٤مٓ صممؿ رسممن ومٞممف رد
إصؾ واًمرسمن قمغم ص٤مطمبف" .وؾم٠مًم٧م أيب قمـ رضممؾ ظمم٤من ىمقُمم٤م سممول
ويمس٥م ومٞمف ُم٤مٓ ورد اخلٞم٤مٟم٦م ،أيٓمٞم٥م ًمف اًمرسمن ىمم٤مل أيب ":يمرد اخلٞم٤مٟمم٦م
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ورسمحٝم٤م قمغم أرسم٤مهب٤م"  .وذم ُمس٤موؾ قمبداهللً ":مق أن رضمال أُمر رضمال أن
( )2

يِمؽمي ًمف ؿمٞمئ٤م ومخ٤مًمٗمف يم٤من ض٤مُمٜم٤م ،وم٢من ؿم٤مص اًمذي أقمٓم٤مه وأظمذ ُم٤م دومع
وإن ؿم٤مص أضم٤مز اًمبٞمع ،وم٢من يم٤من ومٞمف رسمن ومٝمق ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل قمغم طممدي٨م
قمروة اًمبم٤مرىمل "  .وومٞممف أيْمم َ٤م ":ؾمم٠مًم٧م أيب قممـ رضممؾ همّمم٥م قمبمدا
( )1

وم٤مؾمتٖمٚمف ىم٤مل :أىمقل يرد اًمٖمٚم٦م وًممق همّمم٥م ُمم٤مٓ ومتجمر ومٞممف يمرد اعمم٤مل
واًمرسمن قمغم ص٤مطمبف ويمذًمؽ اًمقديٕم٦م أيْم٤م يردمهم٤م اعمم٤مل واًممرسمن مجٞمٕمم٤م
"  .وومٞمف أيْم ً٤م ":ىمٞمؾ ٕيب وأٟم٤م أؾمٛمع رضمؾ اؾمتقد درا ؿ ومٕمٛممؾ هبم٤م
( )8

ومرسمن ىم٤مل :اًمرسمن ًمرب اعم٤مل " .
( )2

) (1مسوئل صولح  022/1برقم .061-062
) (0مسوئل اإلموم أ د البـه عبداهلل  622برقم .1110
) (6مسوئل اإلموم أ د البـه عبداهلل ص  616برقم .1136
) (1مسوئل اإلموم أ د البـه عبداهلل ص  622برقم .1112
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وىم٤مل اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر اًمبٝمقيت ذم اًمٙمِم٤ما ( ":وإن ادمر ) اًمٖم٤مص٥م (
سمٕملم اعم٤مل ) اعمٖمّمقب سم٠من يم٤من دٟمم٤مٟمػم أو درا مؿ ومم٤مدمر هبم٤م ( أو ) ادممر
سملٛمـ ( قملم اعمٖمّمقب ) سم٠من همّم٥م قمبدا ومب٤مقممف وادممر سملٛمٜممف وطمّممؾ
رسمن ( ومم٤مًمرسمن واًمسمٚمع اعمِممؽماة ًمٚموًممؽ ) ٟم٘مٚممف اجلوقمم٦م واطممت٩م سمخمؼم
قمروة سمـ اجلٕممد وؾممقاص ىمٚمٜمم٤م سمّممح٦م اًمنمماص أو سمٓمالٟممف و مذه اعمسم٠مًم٦م
ُمِمممٙمٚم٦م ضمممدا قمممغم ىمقاقمممد اعمممذ ٥م ٕ :ن شمٍممموم٤مت اًمٖم٤مصمم٥م همممػم
صحٞمح٦م ومٙمٞمػ يٛمٚممؽ اعم٤مًممؽ اًممرسمن واًمسمٚمع ًمٙممـ ٟمّممقص أمحمد
ُمتٗم٘م٦م قمغم أن اًمرسمن ًمٚموًمؽ ومخرج إصح٤مب ذًممؽ قممغم وضممقه يمٚمٝمم٤م
ضٕمٞمٗم٦م " صمؿ ذيمر مخس٦م أوضمف صممؿ ىمم٤مل ( ":وإن اؿممؽمى ) اًمٖم٤مصم٥م أو
همػمه ( ذم ذُمتف صمؿ ٟم٘مد ٤م ) أي قملم اعم٤مل اعمٖمّمقب أو صمٛمٜمٝم٤م .
( وًمق ُمـ وديٕم٦م قمبده أو ىم٤مرض هبو ) أي اًمقديٕم٦م واًمٖمّمم٥م ( وًممق
) يم٤من اًمنماص ( سمٖممػم ٟمٞمم٦م ٟم٘ممده ) أي اًمملٛمـ ُممـ اًمٖمّمم٥م أو اًمقديٕمم٦م (
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وم٤مًمٕم٘مد ) أي اًمنماص ( صحٞمن ) ٟٕ :مف شمٍما ذم ذُمتف و ل ىم٤مسمٚم٦م ًممف (
واإلىمبمم٤مض وم٤مؾمممد أي همممػم ُمممؼمئ ) ًمٕمممدم إذن اعم٤مًمممؽ ومٞمممف ( واًمممرسمن
واًمسٚمع ) ذم اعمْم٤مرسم٦م وهمػم ٤م ( اعمِمؽماة ًمٚموًمؽ ) ًم٘مقل اسمـ قمٛمر ادومع
( )2

إًمٞمف درامهف سمٜمت٤مضمٝم٤م ومل يستٗمّمؾ قمـ قملم أو ذُم٦م ىم٤مل احلم٤مرصمل  :و مذا
اًم٘مقل يستٚمزم ؾمالُم٦م اًمٕم٘مد ًمٚموًمؽ وومٞممف سمحم٨م  :ومم٢من اًمٕم٘ممد إذا صمن
ًمٙمقٟمف واىمٕم٤م ذم ذُم٦م اًمٕم٤مىمد ومٙمٞمػ يّمؾ عمـ مل ي٘ممع ذم ذُمتمف وُم٠مظممذ
اًمّمح٦م ذم أؿمٝمر اًمقضمٝملم أٟمف ٟمتٞمج٦م ُمٚمٙمف ومٙم٤من يم٤معمتقًمد ُمـ قمٞمٜمف و ذا
ىمْم٤مص سم٤مًمدظمقل ذم اعمٚمؽ ىمٝمرا يممدظمقل اعممػماث سمم٤مإلرث ٓ ذم اًمٕم٤مُممؾ
وٓ ذم همػمه ومٞمٝم٤م وًمٞمس قمغم اعم٤مًمؽ رص ُمـ أضمر اًمٕم٤مُمؾ ٟٕ :مف مل يم٠مذن
ًمف صمؿ إن يم٤من اعمْم٤مرب قم٤معم٤م سم٤مًمٖمّم٥م ومال أضمرة ًمف ًمتٕمديف سم٤مًمٕمٛممؾ وإن
) (1ورد يف كسـخي خمطوضـي لؾؽشـوف زيـودة :يف ادضـوربي وهرهـو ،كؼؾـه ةــي حتؼقـم الؽشــوف يف
كسخي وزارة العدل.

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

033

مل يٕمٚمؿ ومٕمغم اًمٖم٤مص٥م أضمرة ُملٚممف ٟٕ :ممف اؾممتٕمٛمٚمف سمٕممقض مل يسمٚمؿ ًممف
ومٚمزُمتف أضمرشمف يم٤مًمٕم٘مد اًمٗم٤مؾمد " .
( )2

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعم٘مٜمع ":وم٢من ادمر سم٤مًممدرا ؿ ومم٤مًمرسمن عم٤مًمٙمٝمم٤م وإن
اؿمؽمى ذم ذُمتف صممؿ ٟم٘ممد ٤م ومٙممذًمؽ وقمٜممف اًممرسمن ًمٚمٛمِممؽمي .ىمم٤مل اسممـ
ُمٗمٚمن ذم ذطمف اعمسٛمك اعمبد " :وإن ادمر سم٤مًمدرا ؿ" سم٠من همّمبٝم٤م وادمر
هبمم٤م أو قمروضمم٤م ومب٤مقمٝممم٤م وادمممر سملٛمٜمٝممم٤م وًمممق ىممم٤مل سم٤مًمٜم٘مممد ًمٕمممؿ "وممم٤مًمرسمن
عم٤مًمٙمٝم٤م" ٟم٘مٚمف اجلوقم٦م واطمت٩م سمخؼم قمروة سمـ اجلٕممد و مذا طمٞمم٨م شمٕممذر
رد اعمٖمّمممقب إمم ُم٤مًمٙمممف ورد اًممملٛمـ إمم اعمِمممؽمي ىممم٤مل مج٤مقممم٦م ُمممٜمٝمؿ
صمم٤مطم٥م اًمٗمٜمممقن واًمؽمهمٞممم٥م إن صممن اًمنممماص وىممم٤مل اًمنممميػ وأسمممق
اخلٓم٤مب إن يم٤من اًمنماص سمٕملم اعم٤مل ومٕمغم إول ق ًمف ؾممقاص ىمٚمٜمم٤م يّممن

) (1كشوف الؼـوع  -052-059/5ضبعي وزارة العدل.
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اًمنماص أو ٓ وؾمقاص اؿمؽماه سمٕملم اعم٤مل أو ذم اًمذُم٦م وٟم٘مؾ طممرب ذم ظممؼم
قمروة إٟمو ضم٤مز ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾممٚمؿ ضممقزه ًممف وطمٞمم٨م شمٕمملم
ضمٕمؾ اًمرسمن ًمٚمٖم٤مصم٥م أو اعمٖمّممقب ُمٜممف ومجٕمٚممف ًمٚموًممؽ أومم ٕٟممف ذم
ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤مًمف اًمذي وم٤مشممف سمٛمٜمٕممف ومل زٕممؾ ًمٚمٖم٤مصم٥م رص ُمٜمٕمم٤م ًمٚمٖمّمم٥م
وقمٜمف يتّمدق سمف ٟم٘مٚمٝم٤م اًمنميػ ًمقىمق اخلالا ومٞمف.
"وإن اؿمؽمى ذم ذُمتف صمؿ ٟم٘مد ٤م ومٙمذًمؽ" أي ومم٤مًمرسمن ًمرسممف مذا مق
اعمِمٝمقر ٕٟمف ٟموص ُمٚمٙمف أؿمبف ُم٤م ًمق اؿمؽماه سمٕمٞمٜمف وذم اعمحرر واعمستققم٥م
سمٜمٞم٦م ٟم٘مده اًملٛمـ ُمـ ُم٤مل اًمٖمّم٥م.
"وقمٜمف :اًمرسمن ًمٚمٛمِمؽمي" ٕٟمف اؿمؽمى ًمٜمٗمسف ذم ذُمتف ومٙمم٤من اًمنمماص
ًمف واًمرسمن ًمف وقمٚمٞمف سمدل اعمٖمّمقب"  .ورد اسمـ ىمٜممدس مذا اًمتٗمّممٞمؾ
( )2

) (1ادبدع .101-102/9
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سم٘مقًمف":ضمٕمؾ اًمرسمن ًمٚموًمؽ أومم ُمـ ضمٕمٚمف ًمٚمٖم٤مص٥م ،ؾمقا ًص ىمٚمٜم٤م :يّمن
اًمنماص أو ٓ ،وؾمقاص اؿمؽمى سمٕملم اعم٤مل أو ذم اًمذُم٦م ،وؾمقاص ٟمقى ٟم٘مد ٤م
ُمممـ ُممم٤مل اًمٖمّممم٥م أو ٓ ،سمممؾ اعمممراد :طمٞممم٨م شمٕممملم ضمٕمممؾ اًمممرسمن ،إُممم٤م
ًمٚمٖم٤مص٥م أو ًمٚمٛمٖمّمقب ُمٜمف ،ومجٕمٚمف ًمٚموًمؽ أفمٝممرٟٕ :ممف وإن يمم٤من ذم
سمٕمض اًمّمقر ضمٕمٚمف ًمٚموًمؽ ضٕمٞمٗم ً٤مً ،مٙمـ ضمٕمٚمف ًمٚمٖم٤مص٥م أضٕمػ ُمٜمف،
ٕٟمف ُمتك ضمٕمؾ ًمٚمٖم٤مص٥م ذم سمٕمض اًمّمقر ومٕمؾ شمٚمؽ اًمّمقر طمٞمٚم٦م قممغم
أن يٙمقن اًمرسمن ًمف ،وم٢مذا ضمٕمؾ ًمٚموًمؽ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤مًمف اًمذي وم٤مشمف ٟمٗمٕمف ومل
زٕمؾ ًمٚمٖم٤مص٥م رص ؾمد سم٤مب احلٞمٚم٦م ،واُمتٜممع يملمػم ُممـ اًمٖمّمم٥م واهلل
أقمٚمؿ" .
( )2

) (1حوصقي ابن قـدس عذ الػروع  -012/2ضبعي السكي.
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وٟمص احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم أٟمف ًمق دومع اعمم٤مل ُمْمم٤مرسم٦م ومرسمحمف قممغم ُمم٤م ذيمرٟمم٤م
وًمٞمس قمغم اعم٤مًمؽ رص ُممـ أضممر اًمٕم٤مُممؾ ٕٟممف مل يم٠مذن ومٞممف صممؿ إن يمم٤من
اعمْم٤مرب قم٤معم٤م سم٤مًمٖمّم٥م ومال أضمر ًمف ًمتٕمديف سم٤مًمٕمٛممؾ و إن مل يٕمٚممؿ ومٕممغم
اًمٖم٤مص٥م أضمر ُملٚممف ٕٟممف اؾممتٕمٛمٚمف سمٕممقض مل يسمٚمؿ ًممف ومٚمزُمتمف أضمرشممف
يم٤مًمٕم٘مد اًمٗم٤مؾمد .
( )2

وذ ٥م اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم أن رسمن اًمدرا ؿ اعمٖمّمقسم٦م سملم اًمٖم٤مص٥م
واعم٤مًمؽ ُمٜم٤مصٗم٦م يم٤معمْم٤مرسم٦م ،وٟمص يمالُمف _رمحف اهلل_  " :إن يم٤من مجٞمع
ُم٤م سمٞمده أظمذه ُمـ اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ ُ... :ملؾ أن يٖمّم٥م ُم٤مل ىمقم سم٤مومؽماص
يٗمؽميف قمٚممٞمٝمؿ ...ومٝممذه إُممقال ُمسمتح٘م٦م ٕصح٤مسمممٝم٤م ،وُممـ ايمتسم٥م
سممممٝمذه إُمممقال سمتجمم٤مرة وٟمحق مم٤م  ،وم٘مٞمممؾ  :اًمممرسمن ٕرسممم٤مب إُمممقال ،

) (1ادبدع .101-102/9
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وىمٞمؾً :مف إذا اؿمؽمى ذم ذُمتف  ،وىمٞمؾ :سمؾ يتّمدىم٤من سمف ٟٕ :مف رسمن ظمبٞم٨م
 ،وىمٞمؾ  :سمؾ ي٘مسؿ اًمرسمن سمٞمٜمف وسملم أرسم٤مب إُمقال يم٤معمْم٤مرسم٦م  ،يمو ومٕمؾ
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اعم٤مل اًمذي أىمرضف أسمقُمقؾمك إؿمٕمري ٓسمٜمٞمف دون
اًمٕمسٙمر  ،و ذا أقمدل إىمقال " .
( )1

( )2

اًمؽمضمٞمن سملم إىمقال:

) (1أخرجه مول يف ادوضل يف كتوب الؼراض  ،بوب مـو جـو يف الؼـراض ( ، )322/0والشـوفعي
يف مســـده ص ( ،)090البقفؼــي يف كتــوب الؼــراض ( ،)112/3والــدارقطـي يف شــــه ()36/6
وصحح احلوفظ إشـوده يف التؾخقص ( ،)92/6وقول األلبويف يف إروا الغؾقـل (" :)051/9وهـو
عذ

ط الشقخني".

) (0جمؿوع الػتووى (. )605-602/62
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اًمراضمن أن اًمرسمن ًمرب اعم٤مل ٕ ،ن اعمٕمٝمقد ُمـ اًمِمم٤مر احلٙممٞمؿ ُمٜممع
اًمٔمٚمؿ واًمتٕمدي قمغم أُمقال اًمٜم٤مس ،يممو ذم طممدي٨مً ":ممٞمس ًمٕممرق فمم٤ممل
طمؼ" ،وُمـ اعم٘مرر وم٘مٝم ً٤م أن ُم٤م سمٜمل قمغم سم٤مـممؾ ومٝممق سم٤مـممؾ ،وذم اؿممؽماك
اًمٖم٤مص٥م ورب اعم٤مل ذم اًمرسمن إىمرار ًمٚمٔمٚمٛمم٦م ووممتن سمم٤مب ٕظممذ أُممقال
اًمٜم ٤مس سم٤مًمب٤مـمؾ واؾمتلور ٤م رهمب٦م ذم اعمِم٤مريم٦م يػ اًمرسمن.
وًمٞمس ذم أصمر قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن اسمٜمٞمف همّمب٤م اعم٤مل ،سمؾ أظمذاه سم٢مذن
اًمقيمٞمؾ ،و ق يٛمٚمؽ اإلذن ذم فمٜمٝمو ،واًمٖمّم٥م سمخالا ذًمؽ.
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مل أضمد ٟمّم ح٤م ذم ذه اعمسم٠مًم٦م ،إٓ أٟممف يٚمحمظ ذم شمقضمٞممف ىممقل احلٜم٤مسمٚمم٦م
أاؿ اطمتجقا سمو ي٠ميت:
 -1طمدي٨م قمروة سمـ اجلٕمد اًمب٤مرىمل.
 -2روى إصمرم قمـ رسم٤مح سمـ قمبٞمد أن رضمالً دوممع إمم رضممؾ درا مؿ
ومسمئؾ اسممـ قمٛممر قممـ ذًممؽ ىمم٤مل:
ًمٞمبٚمٖمٝم٤م أ ٚمف وم٤مؿمؽمى هب٤م ٟم٤مىم٦م ومب٤مقمٝم٤م ُ
ادومع إًمٞمف درامهف سمٜمت٤مضمٝم٤م .
( )2

) (1كشــوف الؼـــوع  -052-059/5ضبعــي وزارة العــدل ،ومل أجــد ختــريٍ األ ــر ،وكــذا قــول
ادعؾؼون عذ الؽشوف.
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 -3أٟمف ٟمتٞمج٦م ُمٚمٙمف ومٙم٤من يم٤معمتقًمد ُمـ قمٞمٜمف و ذا ىمْم٤مص سم٤مًمدظمقل ذم
اعمٚمؽ ىمٝمرا يمدظمقل اعمػماث سم٤مإلرث.
 -4أٟمف طمٞم٨م شمٕملم ضمٕمؾ اًمرسمن ًمٚمٖم٤مص٥م أو اعمٖمّمقب ُمٜممف ومجٕمٚممف
ًمٚموًمؽ أومم ٕٟمف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤مًمف اًممذي وم٤مشممف سمٛمٜمٕممف ومل زٕممؾ ًمٚمٖم٤مصم٥م
رص ُمٜمٕم٤م ًمٚمٖمّم٥م .
( )2

واًمذي ئمٝمر أٟمف ُملؾ اًمٖم٤مص٥م ،واهلل أقمٚمؿ.

) (1ادبدع .101-102/9
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دث اًمٗم٘مٝم٤مص قمـ ضون اًمٙمس٥م اًمٗم٤مو٧م اعم١ميمد طمّمقًمف سمٛمٕمٜمك أن
يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ طمّمقًمف ،يمو ذم اًمّمقر أشمٞم٦م:
 .2ذيمر احلٜمٗمٞم٦م أن ُمـ ىمتؾ قمجال وُم٤م ذم طمٙمٛمف ،وممٜم٘مص ًممبـ أُممف،
وم٢من اًم٘م٤مشمؾ يْمٛمـ ىمٞمٛم٦م اًمٕمجؾ وُم٤م ٟم٘مص ُمـ طمٚمٞم٥م أُمف .
( )2

( )1التعويض عن الرضر يف الػؼه اإلشالمي ص  031عن جومع الػصولني .102/0
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 .1شمٗمقي٧م اعمٕمدوم اًمذي اٟمٕم٘مد ؾمب٥م وضمقده ،وىمد مدث اًمٗم٘مٝمم٤مص
قمـ اًمتٕمقيض قمـ شمٗمقي٧م ُمٕمدوم اٟمٕم٘مد ؾمب٥م وضمقده ،وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م – رمحف اهلل " : -وإذا شممرك اًمٕم٤مُممؾ اًمٕمٛممؾ طمتمك ومسمد اًملٛممر
ومٞمٜمبٖمل أن ز٥م قمٚمٞمف ضون ٟمّمٞم٥م اعم٤مًمؽ ،ويٜمٔممر يممؿ زبمل ًممق قمٛممؾ
سمٓمريؼ آضمتٝم٤مد .يمو يْمٛمـ ًمق يبس اًمِمجر و ذا ٕن شمريمف اًمٕمٛمؾ ُمـ
همػم ومسخ اًمٕم٘مد طمرام وهمرر و ق ؾمب٥م ذم قمدم ذا اًملٛمر ،ومٞمٙمقن يممو
ًمق شمٚمٗم٧م اًملٛممرة م٧م اًمٞممد اًمٕم٤مديم٦م ُملمؾ أن يٖمّمم٥م اًمِممجر هم٤مصم٥م
ويٕمٓمٚمٝممم٤م قمممـ اًمسمم٘مل طمتممك يٗمسممد صمٛمر مم٤م ،أُممم٤م اًمْمممون سم٤مًمٞمممد اًمٕم٤مديمم٦م
يم٤مًمْمون سمسب٥م اإلشمالا  ٓ -ؾمٞمو إذا اٟمْمؿ إًمٞمف اًمٕم٤مدي٦م  -واؾمتٞمالؤه
قمغم اًمِمجر ُمع قمدم اًمقوم٤مص سمو ذـمف ؾ ق يد قم٤مديم٦م ومٞممف ٟمٔممرً ،مٙمٜممف
ؾمب٥م ذم اإلشمالا ،و ذا ذم اًمٗمقاومد ٟمٔممػم اعمٜمم٤مومع ومم٢من اعمٜمم٤مومع مل شمقضممد
وإٟمو اًمٖم٤مص٥م ُمٜمع ُمـ اؾمتٞمٗم٤موٝم٤م وطم٤مصٚمف أن اإلشمالا ٟمققمم٤من :إقممدام
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ُمقضمقد وشمٗمقي٧م عمٕمدوم اٟمٕم٘مد ؾمب٥م وضمقده و ذا شمٗمقي٧م .وقمغم مذا
وم٤مًمٕم٤مُمؾ ذم اعمزارقم٦م إذا شممرك اًمٕمٛممؾ وم٘ممد اؾممتقمم قممغم إرض ووممقت
ٟمٗمٕمٝم٤م  ،ومٞمٜمبٖممل أيْمم٤م ضمون إشممالا أو ضمون إشممالا ويمدً ،مٙممـ مؾ
يْمٛمـ أضمرة اعملؾ أو يْمٛمـ ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ذم ُملمؾ شمٚممؽ إرض،
ُملؾ أن يٙمقن اًمزر ذم ُملٚمٝم٤م ُمٕمرووم٤م ومٞم٘م٤مس سمٛملٚمٝم٤م .أُم٤م قممغم ُمم٤م ذيممره
أصح٤مسمٜم٤م ومٞمٜمبٖمل أن يْمٛمـ سم٠مضمرة اعملؾ ،وإصقب إىممٞمس سم٤معممذ ٥م
أن يْمٛمـ سمٛملؾ ُم٤م يلب٧م ،وقمغم ذا ومال يٙمقن ضون يد وإٟمو ق ضون
شمٖمرير .
( )2

وؾمئؾ  :ؾ شمّمن اعمزارقم٦م أم ٓ وإذا ومرط اعمزار ذم ٟمّمػ ومدان
ومحٚمممػ رب إرض سممم٤مًمٓمالق اًممملالث ًمٞم٠مظمممذن قمقضممف ُمممـ اًمممزر
اًمٓمٞم٥م
) (1الػتووى الؽزى .123/9
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وم٠مضم٤مب  :احلٛمد هلل  ،اعمزار سملٚم٨م اًمزر أو رسمٕممف أو هممػم ذًممؽ ُممـ
إضمزاص اًمِم٤موٕم٦م  :ضم٤موز سمسٜم٦م رؾمقل اهلل صمغم اهلل قمٚمٞممف وؾممٚمؿ وقمٛممؾ
اخلٚمٗم٤مص اًمراؿمديـ وهمػم ؿ ُمـ اًمّممح٤مسم٦م واًمتم٤مسمٕملم و مق ىممقل حم٘م٘ممل
اًمٗم٘مٝم٤مص  .وإذا يم٤من اًمٕم٤مُمؾ ىمد وممرط طمتمك ومم٤مت سمٕممض اعم٘مّممقد وم٠مظممذ
اعم٤مًمؽ ُملؾ ذًمؽ ُمـ أرض أظمرى وضمٕمؾ ذًمؽ ًمف سمحٞم٨م ٓ يٙممقن ومٞممف
قمدوان مل يٜم٨م ذم يٛمٞمٜمف وٓ طمٜم٨م قمٚمٞمف  .واهلل أقمٚمؿ .
( )2

وىممم٤مل اسمممـ ُمٗمٚمممن ذم اًمٗمممرو  ":وقمٛمممؾ ؿمممٞمخٜم٤م سم٤مٓضمتٝممم٤مد ذم ىمٞمٛممم٦م
اعمتٚمػ ومخرص اًمّمؼمة واقمتمؼم ذم ُممزار أشمٚممػ ُمٖممؾ ؾممٜمتلم سم٤مًمسمٜملم
اعمٕمتدًم٦م ،وذم رسمن ُمْم٤مرب سمنماص روم٘متف ُمـ ٟمق ُمت٤مقمف وسمٞمٕمٝمؿ ذم ُملؾ
ؾمٗمره"  ،و ق ىمري٥م ُمـ اًمرسمن اًمٗم٤مو٧م سم٤معمٗمٝمقم اعمٕم٤مس.
( )1

) (1جمؿوع الػتووى .112/62
)(0الػروع 103 /1جمؿوع الػتووى .016 /0
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 .8ويرى اًمديمتقر حمٛممد وممقزي وممٞمض اهلل سم٠مٟممف ٓ يقضممد ذم اًمٗم٘ممف
ٟمص قممغم اًمتْممٛملم ذم مذه إطممقال ؾممقى اًم٘مقاقممد اًمٗم٘مٝمٞمم٦م اًمٕم٤مُمم٦م
يم٘م٤مقمدة ٓ

ر وٓ

ار وىم٤مقمدة اًمرضر يزال  .وىم٤مل اًمديمتقر و ب٦م
( )2

اًمزطمٞمكم  :يٛمٙمـ ًمٚمح٤ميمؿ احلٙمؿ سمف سمٜم٤مص قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتمل شمٜمٗممل
وىمق اًمرضر ،وشمٓم٤مًم٥م سمْمون إ

ار اعمؽمشمب٦م قمغم اًمٗمٕمؾ .
( )1

 .2وىمد ورد ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذي اًمرىمؿ ُ 209م٤م ي٠ميت:
ظم٤مُمسمم٤م :اًمرضممر اًمممذي زممقز اًمتٕمممقيض قمٜمممف يِمممٛمؾ اًمرضممر اعممم٤مزم
اًمٗمٕمكم ،وُم٤م َِحلؼ اعمرضمور ُممـ ظمسم٤مرة طم٘مٞم٘مٞمم٦م ،وُمم٤م وم٤مشممف ُممـ يمسم٥م
ُم١ميمد ،وٓ يِمٛمؾ اًمرضر إديب أو اعمٕمٜمقي.

) (1كظريي الضامن دحؿد فوزي فقض اهلل ص .51
)(0كظريي الضامن لؾدكتور وهبي الزحق ص .01
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ؾم٤مدؾممم٤مُ ٓ :يٕمٛمممؾ سم٤مًمنمممط اجلزاوممل إذا أصمبمم٧م ُمممـ ُ ِ
ذط قمٚمٞمممف أن
ٍ
سمسب٥م ظم٤مرج قمـ إرادشمف ،أو أصمب٧م أن ُممـ ذط ًممف
إظمالًمف سم٤مًمٕم٘مد يم٤من
مل يٚمح٘مف أي

ر ُمـ اإلظمالل سم٤مًمٕم٘مد .
( )2

وىمممد ممدث اًمٗم٘مٝممم٤مص قمممـ اًمتٕمممقيض قمممـ إُمممقال إذا مل يتجممر سممممٝم٤م
اًمٖم٤مص٥م ،واظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم:

( )1جمؾي ادجؿع ( العدد الثويف عرش ج  ،0ص .) 51
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إول :أٟمف ٓ يٕمقض صم٤مطم٥م إُممقال قممـ رسمحمف اعمٗم٘ممقد سمسمب٥م
اًمٖمّم٥م ،و ق ُم٘مت٣م ىمقل اجلٛمٝمقر اًم٘مم٤موٚملم سمم٠من رسممن ُمم٤مل اًمٖمّمم٥م
ًمٚمٖم٤مص٥م ،و ق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م ،ىم٤مل اًمبٝممقيت  " :وٓ يْممٛمـ رسممن ومم٤مت
قمغم ُم٤مًمؽ سمحبس هم٤مص٥م ُم٤مل دم٤مرة ُممدة يٛمٙممـ أن يمرسمن ُمٜمٝمم٤م ،إذا مل
يتجر ومٞمف هم٤مص٥م "  .وذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ُممذ ٥م اإلُمم٤مم
( )2

أمحد  ٓ " :يْمٛمـ اًمٖم٤مص٥م ُم٤م ومقشمف قمغم اعم٤مًمؽ ُمـ اًمرسمن سمحبسف ُمم٤مل
اًمتج٤مرة " .
( )1

)(1

ح ادـتفى (. )226/6

) (0ادودة( )1652
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اًمل٤م  :أٟمف يستحؼ اًمتٕمقيض سمذًمؽ ،ىم٤مل اخلمرر  " :وؿممٛمؾ ىمقًممف
"وهمػممه٤م سمم٤مًمٗمقات" ُممـ َهم َّمم٥م درا مؿ ودٟمم٤مٟمػم ًمِممخص ،ومحبسمٝم٤م
رهب٤م سممٝم٤م "
قمٜمده ُمدة ،وم٢مٟمف يْمٛمـ اًمرسمن ًمق ادمر أ

( )2

واعمرضمن إول ،ومال يٕممقض قممـ اًمٙمسم٥م هممػم اعم١ميممد ،وىممد ذيممر
اًمٗم٘مٝم٤مص ومروقم ً٤م قمغم ذًمؽ يمو ذم اًمٜم٘مقل أشمٞم٦م:
 -2ىم٤مل اًمبٝمقيت ( ":وٓ يْمٛمـ اًمٖم٤مصم٥م ُمٝمر م٤م ًممق طمبسمٝم٤م قممـ
اًمٜمٙم٤مح طمتك وم٤مت ) ٟمٙم٤مطمٝم٤م ( سم٤مًمٙمؼم ) أي يمؼم ٤م ٕن اًمٜمٗمع إٟمو يْمٛمـ
سم٤مًمتٗمقي٧م إذا يمم٤من م٤م شمّممن اعمٕم٤موضم٦م قمٚمٞممف سم٤مإلضمم٤مرة واًمبْممع ًممٞمس
يمذًمؽ"  .وٟمص اًمبٝمقيت قمغم قمدم اًمتٕمقيض قممـ اًممرسمن اًمٗم٤موم٧م هممػم
( )1

) (1اخلريش عذ خؾقل (. )116/3
( )0كشوف الؼـوع .002/5
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اعم١ميمد ،وم٘م٤مل رمحف اهلل ":وٓ يْمٛمـ اًمٖم٤مص٥م رسمح٤م ومم٤مت سمحمبس ُمم٤مل
دم٤مرة قمـ ُم٤مًمٙمف ُمدة يٛمٙمـ أن يرسمن ومٞمٝم٤م ٕٟمف ٓ وضمقد ًمف" .
( )2

 -1وىمرر اًمِممٞمخ قممكم اخلٗمٞممػ – رمحمف اهلل  -سم٠مٟممف ٓ يٕممقض قممـ
شمٗمقي٧م اًمٗمرص٦م يم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ وراوٝم٤م يمس٥م ُم٤مزم ،يممو
إذا شم٠مظمر حم٤مُمل ذم ـمٚم٥م آؾمتئٜم٤ما قمـ اعمدة اعمحددة ،أو ضٞم٤م ومرص٦م
اًمدظمقل ذم ُمس٤مسم٘م٦م وفمٞمٗمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ .
( )1

( )1كشوف الؼـوع .096/5
)(0الضامن يف الػؼه اإلشالمي لؾشقخ ع اخلػقف ص .13
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ضمرى اًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مْم٤مص اإلداري قمغم اًمتٕمقيض قممـ اًممرسمن اًمٗم٤موم٧م
اعم١ميمد ذم ىمْم٤مي٤م قمديدة .
( )2

وورد ذم طمٙمؿ ًمٚمداورة اًمتج٤مري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل شمٕمقيض اعممدقمل قممـ
أرسم٤مح أؾمٝمٛمف اًمتل ومقام٤م اعمدقمك قمٚمٞمف ،وورد ذم احلٙممؿ ":ومم٢من اًم٘م٤مقممدة

) (1كام يف احلؽم كي الرقم /16د.1652/1

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

050

اًمنمقمٞم٦م شم٘ميض سم٠من ُمـ ىم٤مم سمتٗمقيم٧م ُمٕممدوم اٟمٕم٘ممد ؾممب٥م وضممقده أٟممف
يْمٛمـ سمٛملؾ ُم٤م يلب٧م" .
( )2

وىمررت اًمداورة اًمتج٤مري٦م ذم طمٙمؿ هل٤م أن اًمتٕممقيض يِممٛمؾ ُمم٤م ومم٤مت
ُمـ رسمن وُم٤م طمّمؾ ُمـ ظمس٤مرة .
( )1

وأُم٤م اًمٙمس٥م آطمتوزم ومال يٕمقض قمٜمف ،وم٘مد ورد ذم طمٙممؿ آظممر ُمم٤م
ي٠ميت:
" وطمٞمممم٨م أن ٞمئممم٦م اًمتمممدىمٞمؼ سمٕممممد إـمالقمٝمممم٤م قممممغم طمٙممممؿ اًممممداورة
وآقمؽماض قمٚمٞمف ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م عمستٜمدات اًم٘مْممٞم٦م وم٢مام٤م
ٓ شمتٗمممؼ ُمممع اًمممداورة ذم ىمْممم٤موٝم٤م ًمٚمٛمدقمٞممم٦م سممم٤مًمتٕمقيض قمممو وم٤ماممم٤م ُمممـ
اعمٙم٤مؾممم٥م سم٤مًمٙمٞمٗمٞممم٦م اًمممقاردة ذم احلٙمممؿ حمممؾ اًمتممدىمٞمؼ ذًمممؽ أن اًمممداورة
) (1احلؽم رقم /39د/تٍ 0/لعوم 1102هـ.
)/152 (0ت 1/لعوم 125هـ
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يم٤مٟم٧م ىمد أيمدت ىمبؾ ذًمؽ ذم طمٙمٛمٝم٤م قمجز اعمدقمٞم٦م قمـ إصمب٤مت ُم٤م شمدقمٞمف
ُمـ ظمس٤مرة سمسب٥م قمدم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ؾممقاص سم٤مًمٜمسمب٦م ٕقمٞمم٤من اعممقاد اًمتمل
شمدقمل شمقريد ٤م أو اعمب٤مًمغ اًمتل شمدقمل دومٕمٝم٤م ًمٚمٖمػم .وقمغم ذا ومو دام أٟمف
مل يلب٧م أن اعمدقمٞم٦م ىمد ٟم٤مهل٤م أ

ار ُم٤مدي٦م ،وٓ أا٤م ىمد ظمرست وشمرضرت

سمسب٥م اإلقمداد ًمتٜمٗمٞممذ اًمٕمٛمٚمٞمم٦م حممؾ اخلّممقُم٦م أو اطمتبسم٧م ضممزص ُممـ
أُمقاهل٤م أو تٚمٙم٤مام٤م هلذا اًمٖمرض ومٙمٞمػ يّممن م واحلم٤مل يممذًمؽ اًم٘ممقل
سمتٕمقيْمٝم٤م قمو وم٤مام٤م ُمـ اًمرسمن و ق ُمـ إُممقر آطمتوًمٞمم٦م هممػم ُم١ميممدة
احلّممقل  ،ومم٤مًمرسمن اعمنممو ُممـ طمٞمم٨م إصمؾ م وأن يمم٤من م٤م شمٕمؽميمف
اجل ٝم٤مًم٦م ٓ ُمـ طمٞم٨م ُم٘مداره ومحس٥م سممؾ وذم ٘م٘ممف وطمّممقًمف يممو مق
ُمٕمٚمقُمم ٓ يّمؾ إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ واجلٝمد وذم فمؾ اعمخم٤مـمرة وُمم٤م ي٘ممدره اهلل
ُممـ شمقومٞمممؼ ٟمتٞمجمم٦م هلممذه اًمٕمقاُمممؾ وهمػم م٤م ُمممـ إُمممقر إظمممرى مم٤م ٓ
يست٘مٞمؿ ُمٕمف احلٙمؿ سمتٕمقيض اعمدقمٞم٦م قمو وم٤مام٤م ُمـ اًمرسمن اعمتقىمع ذم مذه
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اًمٕمٛمٚمٞممم٦م دون ٘مممؼ أؾمممب٤مسمف ودون أن شمتٕمممرض خلسمم٤مرة ُم٤مديمم٦م حم٘م٘ممم٦م
وُمٕمٚمقُم٦م ضمراص ُم٤م سمذًمتف ُممـ قمٛممؾ أو ضمٝممد ذم مذا اعمجم٤مل .وعمخ٤مًمٗمم٦م
احلٙمؿ حمؾ اًمتدىمٞمؼ هلذا اًمٜمٔمر وم٢من اهلٞمئ٦م دمد أٟمف ٓ ُمٜمدوطم٦م ُممـ ٟم٘مْممف
وإقم٤مدة اًم٘مْمٞم٦م ُمرة أظمرى إمم اًمداورة إلقم٤مدة ٟمٔمر ٤م ذم ضقص ُم٤م شم٘مدم ذم
ذا احلٙمؿ . ")..
( )2

)/03 (1ت 1/لعوم 1112هـ

كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

054

ُمـ اعم٘مرر أن ذوط اًمْمون ل:
 -2أن يٙمقن اعمتٚمػ ُم٤مًٓ.
ُمت٘مقُم ً٤م .
 -1أن يٙمقن ِّ
( )2

 -8أن يٙمقن ُمٕمّمقُم ً٤م ذقم ً٤م.
وأؾمٝمؿ اًمنميم٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م زقز ذاؤه وآدم٤مر سممف ،وُمٜمٝمم٤م ُمم٤م ًممٞمس
يمذًمؽ.

( )1بؽرس الواو كام يف حوصقي ابن عوبدين .122/3
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واًمنميم٤مت ذات اًمٜمِم٤مط اعمحرم يم٤مًمبٜمقك اًمرسمقي٦م إذا أشمٚمػ أؾممٝمٛمٝم٤م
أو همّمممب٧م وممم٢من أىمممرب ُملمم٤مل هلمم٤م ُممم٤م ذيمممره اًمٗم٘مٝممم٤مص ذم إشمممالا أٓت
اعمحرُم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمّمٜمققم٦م ُمـ ُمب٤مح ،وىمد ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مص أٟمف يْمٛمـ ُم٤مدة
أًم٦م ،وٓ ضون سمسب٥م اًمّمٜم٤مقم٦م.
وىمد ذيممر احلٜمٗمٞمم٦م أٟممف إن مل ي٘ممدر اًمٖم٤مصم٥م قممغم اعملمؾ وضمم٥م قمٚمٞممف
ضون اًم٘مٞمٛم٦م يمو إذا يم٤من اًمٌمص ُملٚمٞم٤م شمٕمذر وضمقد ُملٚمف سمسمب٥م ذقممل
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمْمم٤مُمـ ،يمم٤مخلٛمر سم٤مًمٜمسمب٦م ًمٚمٛمسمٚمؿ ،زم٥م قمٚمٞممف ًمٚممذُمل قمٜممد
احلٜمٗمٞمم٦م ضمون اًم٘مٞمٛمم٦م وإن يم٤مٟمم٧م اخلٛممر ُممـ اعملٚمٞمم٤مت ٕٟممف يمرم قممغم
اعمسٚمؿ متٚمٙمٝم٤م ٕ .ن اعمٕمدوم ذقم ً٤م يم٤معمٕمدوم طمس ح٤م.
( )2

)(1حوصقي ابن عوبدين .126/3
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وذيمر اًمٗم٘مٝم٤مص أن اًمّممٗم٤مت واعمٜمم٤مومع اعمحرُمم٦م ُمٝممدرة قمٜممد اًمت٘ممقيؿ،
ومٞمْمٛمـ اًمٓمبؾ ظمِمب ً٤م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م .
( )2

وىممم٤مل اًمبٝمممقيت –رمحممف اهلل ":-أو يمرسمم ( إٟممم٤مص ذ مم٥م أو ومْممم٦م ) مل
يْمٛمٜمف وأُم٤م إذا أشمٚمٗمف وم٢مٟمف يْمٛمٜمف سمقزٟمف ذ ب٤م أو ومْم٦م سمال صمٜم٤مقم٦م ،ىمم٤مل
احل٤مرصمل ٓ ظمالا ومٞمف اٟمتٝمك .واًمٗمرق سمٞمٜمف وسمملم آًمم٦م اًمٚمٝممق أن اًممذ ٥م
واًمٗمْم٦م ٓ يتبٕم٤من اًمّمٜمٕم٦م سمؾ مه٤م ُم٘مّمقدان قمٛممال أو يمرسما واخلِمم٥م
واًمدق يّمػمان شم٤مسمٕملم ًمٚمّمٜم٤مقم٦م وم٤مًمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمذ ٥م واًمٗمْمم٦م يم٤مًمٖمٜمم٤مص
ذم أدُمٞممم٦م ٕن اًمّمممٜم٤مقم٦م أىمممؾ ُمممـ إصممؾ واخلِممم٥م واًمممرق ٓ يب٘مممك
ُم٘مّمقدا سمٜمٗمسف سمؾ يتبع اًمّمقرة"  .وىم٤مل ( ":وإن يمم٤من ) اعمٖمّممقب (
( )1

)(1حوصقي ابن عوبدين .011/3
( )0كشوف الؼـوع .669/5
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حممرم اًمّممٜم٤مقم٦م يمم٠موا ذ م٥م وومْمم٦م وطممكم حممرم ) يمرسمج وريمم٤مب (
ضٛمٜمف ) اًمٖم٤مص٥م وٟمحقه ( سمقزٟمف وم٘مط ) ٕن اًمّمٜم٤مقم٦م اعمحرُم٦م ٓ ىمٞمٛمم٦م
هل٤م ذقم٤م" .
( )2

وىممم٤مل اًمِمممٞمخ اًمٕملٞمٛممملم – رمحممف اهلل ٕ:-ن إشمالومممف همممػم يمرسممهٕ :ن
يمرسه يٛمٜمع ُمـ اؾمتٕموًمف ذم اعمحرم ،وًمٙمـ شمب٘مك ُم٤مدة ذا اعمزُم٤مر يٜمتٗممع
ٍ
وأوان إذا يم٤من ُمـ
هب٤م ذم إي٘م٤مد ٟم٤مر ،إذا يم٤من ُمـ ظمِم٥م أو ذم صٜمع ىمدور
طمديد ،أُم٤م إشمالومف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف أزال قملم ذا اًمٌمص ،وإزاًم٦م قمٞمٜممف
أيملر ُمـ إزاًم٦م وصٗمف اًمذي يّمن أن يٙمقن سمف ُمزُم٤مر ًا
وىممم٤مل ذم إشمممالا اًمّمممٚمٞم٥م :ممؾ يْمممٛمٜمف سم٘مٞمٛمتممف صممٚمٞمب ً٤م أو سم٘مٞمٛمتممف
ُمٙمرس ًا يْمٛمٜمف سم٘مٞمٛمتف ُمٙمرس ًاٟٕ :مف ًمٞمس ًمف ىمٞمٛم٦م ذقم ً٤م.

( )1كشوف الؼـوع .032/5
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وذيمر اًمٗم٘مٝمم٤مص أ ن ُمم٤م يمم٤من ًمٚمٕمملم ىمٞمٛمم٦م زاومدة ًمقصمػ يسمتخدم ذم
حمرم ،وم٢ما٤م تس٥م دون اًم٘مٞمٛم٦م اًمزاودة ،ومٗممل اًمٗمتم٤موى اهلٜمديم٦م  ":وًممق
أشمٚمػ يمبِم ً٤م ٟمٓمقطم ً٤م أو ديٙم ً٤م ُم٘م٤مشمالً ٓ يْمٛمـ هبذه اًمّمٗم٦مٕ ،ام٤م حمرُمم٦م
همػم ُمت٘مقُم٦م" .
( )2

وىم٤مل اًمٕمز سممـ قمبداًمسمالمً ":ممق زادت ىمٞمٛمم٦م اعمتٚممػ سمّممٗم٦م شمرهمم٥م
سمٛملٚمٝم٤م اًمٕمّمم٤مة ،وشمزيمد ٤م اًم٘ممٞمؿ قمٜممد ؿ ،يمم٤مًمٙمبش اًمٜمٓمم٤مح ،واًممديؽ
اعمٝمراش ،واًمٖمالم اًمٗم٤مشمـ سمحسمـ صمقرشمف وطمريمتمف ،ومم٢من هلم١مٓص ىمٞمٛمم٦م
زاودة قمٜمد أ ؾ اًمٗمس٤مد قمغم اًم٘مٞمٛم٦م اعمٕمتؼمة قمٜمد أ ؾ اًمّممالح ،ىمٚمٜمم٤مٓ :
ٟمٔمر إمم ذًمؽً ،مٗمسم٤مد اًمٖممرض اعمتٕمٚممؼ سممف ،يممو ٓ ٟمٔممر إمم ىمٞمٛمم٦م اًمزُممر

( )1الػتووى اهلـديي .161/9
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واًمٙمقسم٦م ،واًمّمقر اعمحرُم٦م ،وإٟمو اًمٕمؼمة سم٘مٞمٛمم٦م ذًممؽ قمٜممد أ مؾ اًمرؿممد
واًمّمالح" .
( )2

اًمتٓمبٞمؼ قمغم إؾمٝمؿ اًمسٕمقدي٦م:
سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مص سم٠من يٜمٔمر إمم اعمب٤مح دون اًمّمٜم٤مقم٦م اعمحرُم٦م،
ودون اعمٜمم٤مومع وإوصم٤ما اًمتمل يرهممم٥م ومٞمٝمم٤م اًمٕمّمم٤مة ٓؾمممتخداُمٝم٤م ذم
اعمٕمّمٞم٦م ،ومٞمٙمقن اًمتٓمبٞمؼ قمغم اًمٜمحق أيت:
أوٓ :اًمبٜمقك اًمرسمقي٦م ،ومٞمٜمٔمر عم٤م يٛملٚمف اًمسمٝمؿ ُممـ اعم١مؾمسم٦م اعم٤مًمٞمم٦م إذ
ق ضمزص ُمِم٤م ُمـ اًمبٜمؽ ،ومٝمق يٛملمؾ ضممزصا ُممـ رأس اعمم٤مل واًمسمٞمقًم٦م
اعمتقومرة واًمديقن اًمتل ذم اًممذُمؿ واعمقضممقدات ُممـ قم٘مم٤مرات وٟمحق م٤م،
( )1قواعد األحؽوم .121/1
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إضم٤موم٦م إمم احل٘ممقق اعمٕمٜمقيم٦م يممم٤مًمؽمظمٞمص وآؾممؿ اًمتجم٤مري واًمسممٛمٕم٦م
اجلٞمدة واعمقىمػ آومتو  .وسمتٓمبٞممؼ ُمم٤م ؾممبؼ ذيممره ،وم٢مٟممف يٕممقض قممـ
اًمسٝمؿ سمحسؿ ُم٤م زاد قمغم اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمـ أوصم٤ما وقم٘ممقد حمرُمم٦م،
وقمٜمد شمٕمذر ذًمؽ ومٞمٕمقض قمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمدومؽمي٦م ،واهلل أقمٚمؿ.
صم٤مٟمٞم٤م :ذم طم٤مل ذيم٤مت اإلقمالم اًمتل شمّمدر دوري٤مت ٓ شمٚمتزم سمنمم
اهلل شمٕممم٤ممم ،سمٜمنم م ٤م اًمّمممقر اعمحرُممم٦م ،واعم٘ممم٤مٓت اعمِمممٙمٙم٦م ذم أطمٙممم٤مم
اًمنميٕم٦م ،وم٢من اًمنمميم٦م اإلقمالُمٞمم٦م شمِممٛمؾ يممو مق ُمٕمٚممقم ُمٓمم٤مسمع ُمبم٤من
ودوري٤مت ُمٕمروض٦م ًمٚمبٞمع ،إض٤موم٦م إمم رأس ُم٤مهل٤م ودسمقا٤م قممغم اعمتم٤مضمر،
وطم٘مقق ُمٕمٜمقي٦م ُمـ شمّم٤مرين واؾمؿ دم٤مري وؾمٛمٕم٦م.
وسمتٓمبٞمؼ ُمم٤م ؾممبؼ ذيممره ،ومم٢من اًمتٕممقيض يٙممقن سم٤مطمتسم٤مب إُممقر
اعمب٤مطم٦م ُمـ أصقل صم٤مسمت٦م وشمٖمٗمؾ احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م واًمديقن اًمتمل ًمٚمنمميم٦م
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قمغم اعمت٤مضمر واًمدوري٤مت اعمٕمروض٦م ًمٚمبٞممع ،وقمٜممد شمٕممذر ذًممؽ ومٞمٕممقض
قمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمدومؽمي٦م ،واهلل أقمٚمؿ.
قمٚم ًو سم٠مٟمف يرشمٗمع اإلصمؿ إذا يم٤من اعم٤مًمؽ يٕمت٘مد ضمقاز اًمتٕم٤مُمؾ سمنميم٦م ُمـ
اًمنميم٤مت اعمحرُم٦م ،وظمٗمٞم٧م احلرُم٦م ،يمو إذا اىمؽمض٧م ذيم٦م سم٤مًمرسم٤م دون
قمٚمٛمف ،وىمد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ":وًمق سم٤ميع اًمرضمؾ ُمب٤ميٕم٤مت يٕمت٘مد طمٚمٝمم٤م صممؿ
ص٤مر اعمم٤مل إمم وارث أو ُمٜمتٝمم٥م أو ُمِممؽم يٕمت٘ممد شمٚممؽ اًمٕم٘ممقد حمرُمم٦م.
وم٤معمل٤مل إصكم هلذا اىمتداص اعم٠مُمقم سمّمالة إُم٤مم أظمؾ سممو مق وممرض قمٜممد
اعم٠مُمقم دوٟمف ،واًمّمحٞمن اًمّمح٦م .وُم٤م ىمبْمف اإلٟمس٤من سمٕم٘مد خمتٚممػ ومٞممف
يٕمت٘ممد صمحتف مل زم٥م قمٚمٞممف رده ذم أصمن اًم٘ممقًملم .وُممـ يمسم٥م ُمم٤مًٓ
طمرا ًُم٤م سمرض٤مص اًمداومع صمؿ شم٤مب :يملٛمـ مخر وُمٝمر اًمبٖمل وطمٚمقان اًمٙم٤م ـ
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وممم٠من اًم٘ممم٤مسمض إذا مل يٕمٚمممؿ اًمتحممريؿ صمممؿ قمٚمممؿ ضممم٤مز ًمممف أيمٚمممف .وإن قمٚمممؿ
اًمتحريؿ أوًٓ صمؿ شم٤مب وم٢مٟمف يتّمدق سمف" .
( )2

()1االختقورات ص  ،132جمؿوع الػتووى .011 /0
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سمٕمد أن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٢ممت٤مم اًمبح٨م ،يسـ إيراد صمٛممرة اًمبحم٨م سممذيمر
اًمٜمت٤مو٩م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمب٤مطم٨م ،وأمهٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
 .2أن اإلؾمالم ضم٤مص سمو يّمٚمن اخلٚمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،واهلل أقمٚمؿ
سمٛمّمٚمح٦م قمب٤مده ،و ذا يقضم٥م احلرص واًمتٗم٤م ذم اًممدوم٤م قممـ ٙممٞمؿ
اًمنميٕم٦م ذم يمؾ ُمٕم٤مُمالت اًمٜم٤مس ،واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م.
 -1أن اًمتٜمٔمٞموت اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمم٦م اًمسمٕمقدي٦م شم١ميممد ذم ُممقاد
يملػمة أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طم٤ميمٛم٦م قمغم مجٞمع إٟمٔمٛمم٦م ،م٤م يمتؿ قممغم
اعمختّملم سم٤مًمنميٕم٦م أن يدرؾمقا مجٞمع إٟمٔمٛم٦م دراؾمم٦م وم٘مٝمٞمم٦م إصمالطمٞم٦م
ًمٚمتٜمبٞمف قمغم أي ظمٚمؾ ومٞمٝم٤م.
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 -8اًمتٕمقيض ق اعم٤مل اًمذي يٙمؿ سمف قمغم ُمـ أوىمع

ر ًا قمغم همػمه

ذم ٟمٗمس أو ُم٤مل ،و ق ُمّمٓمٚمن همػم ُمتداول ذم ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مص ذم اعمدوٟم٤مت
اًمٗم٘مٝمٞمم٦م اًم٘مديٛممم٦م ،واًمْممون أورم سم٤معم٘مّمممقد ُمممع يمقٟممف أصممٞمال ذم يمتمم٥م
اًمٗم٘مف.
 -2اًمسٝمؿ ق اًمّمؽ اًمذي شمّممدره اًمنمميم٦م ويٛملمؾ طممؼ اعمسم٤م ؿ
ومٞمف ،وًممف رسممن مذا اًمسمٝمؿ واًممذي يمقز ؾممٜمقي٤م ،وخيتٚممػ سمم٤مظمتالا
اًمسٜمقات ،وقمغم طم٤مُمؾ اًمسٝمؿ ضون ديقن اًمنميم٦م سم٘مدر طمدود طمّممتف
وم٘مط دون أن شمتٕمدى إمم أُمقاًمف اخل٤مص٦م.
طمّم ً٦م ؿم٤موٕم ً٦م ُممـ ُمقضمقداامم٤م سمٛم٘ممدار
 -5اعمس٤م ؿ ذم اًمنميم٦م يٛمٚمؽ َّ
ُم٤م يٛمٚمٙمف ُمـ أؾمٝم ٍؿ .وشمب٘مك ُمٚمٙمٞم٦م اًمرىمب٦م ًمف إمم أن شمٜمت٘مؾ إمم هممػمه ٕي
ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مبُ ،مـ خت٤مرج أو همػمه.
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 -6اًمسقق اعم٤مًمٞم٦م ق اًمسقق اًممذي شمٜمِممئف اًمدوًمم٦م ًمتمداول إوراق
اعم٤مًمٞم٦م.
 -7اًمتقصٞمػ اعمٜمٓمبمؼ قممغم قمٛممؾ ذيمم٦م اًمقؾمم٤مـم٦م مق أام٤م ويمٞممؾ
سمجٕمؾ ،واًمقيمٞمؾ أُملم ٓ ،يْمٛمـ ُم٤م شمٚمػ سمٞمده سمال شمٗمريط.
 -8ذيممم٦م اًمقؾممم٤مـم٦م ُمٚمزُممم٦م ٟمٔم٤مُم م ً٤م سممم٠من شمسممتخدم أومْمممؾ إٟمٔمٛممم٦م
احل٤مؾمممقسمٞم٦م ًمٚمقؾممم٤مـم٦م ،و ممق ُمنممموط قمٚمممٞمٝمؿ ذم قم٘مممقد اًمقؾممم٤مـم٦م ُمممع
اًمٕمٛمال ص ،وشمقومر أومْمؾ اًمٙمٗم٤مي٤مت اًمبنممي٦م ًمٚم٘مٞمم٤مم سمٕمٛمٚمٝممؿ قممغم اًمقضممف
اعمٓمٚمقب ،وم٢مذا طمّمؾ ظمٓم٠م سمسب٥م اًمٜمٔمم٤مم ،أو سمسمب٥م ظمٓمم٠م ُمقفممػ ذم
اًمنميم٦م وم٢من اًمنميم٦م ضم٤مُمٜم٦م عمم٤م شمرشمم٥م قممغم اخلٓمم٠م ُممـ

رً ،مٙمقٟممف ٓ

خيرج قمـ يمقٟمف شمٕمدي ً٤م أو شمٗمريٓم ً٤م.
 -9اًمقيمٞمممؾ إذا شمٕمممدى أو ومممرط وممم٢من ويم٤مًمتممف ٓ شمٜمٗمسممخ ،ومتّمممن
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شمٍموم ٤مشمف اعم٠مذون ًمف ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ أُم٤مٟمتف شمزول ويؽمشم٥م قمٚمٞممف ضمون ذيمم٦م
اًمقؾم٤مـم٦م ُم٤م طمّمؾ ُمٜمٝمم٤م ُممـ ظمٓمم٠م وصمح٦م اًمتٍمموم٤مت اعمم٠مذون ومٞمٝمم٤م.
أؾمب٤مب اًمْمون ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ل:
 اًمٕم٘مد وم٢مذا ىممبض اعمِممؽمي أو ويمٞمٚممف إؾممٝمؿ ،ومٝممل ُممـ ضموٟمف،
وإؾممٝمؿ ىمبْمممٝم٤م طمٙمٛممل ،وممم٢مذا دظمٚممم٧م ذم اعمحٗمٔمم٦م ،وم٘مممد دظمٚممم٧م ذم
ضوٟمف.
 واًمٞمد اعمتٕمدي٦م ومٙمؾ ُمـ سمٞمده أؾمٝمؿ سمٖمػم طمؼ وم٢مٟمف ض٤مُمـ عم٤م ذم يده
ؾمقاص شمٚمػ سمتٕمد أو شمٗمريط أو سمٖمػم ذًمؽ; ٕن يد اًمٔم٤ممل يد قم٤مدي٦م يْمٛمـ
صمم٤مطمبٝم٤م اًمٕممملم وُمٜم٤مومٕمٝممم٤م  ،ومٞمممدظمؾ ذم ممذا :اًمٖم٤مصمم٥م ،واخلمم٤موـ ذم
أُم٤مٟمتف ،وُمـ ذم حمٗمٔمتف أؾمٝمؿ ًمٖمػمه ومٓمٚم٥م ُمٜممف اًممرد عم٤مًمٙمٝمم٤م أو ًمقيمٞمٚممف
وم٤مُمتٜمع سمٖممػم طممؼ; ومٝممق ضم٤مُمـ ُمٓمٚم٘مم٤م ،وُممـ قمٜممده ًم٘مٓمم٦م ومسمٙم٧م ومل
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يٕمرومٝم٤م ،وُمـ طمّممؾ ذم سمٞمتمف أو يمده ُمم٤مل ًمٖممػمه ومٚممؿ يمرده ومل خيمؼم سممف
ص٤مطمبف ًمٖمػم قمذر ،وُم٤م أؿمبف ١مٓص ومٙمٚمٝمؿ ض٤مُمٜمقن.
 اإلشمالا ،ويستقي ومٞمف اعمتٕمٛممد واجل٤م مؾ واًمٜمم٤مد ،و مذا ؿمم٤مُمؾ
إلشمالا اًمٜمٗمقس وإُمقال واحل٘مقق ،ومٛمـ أشمٚمػ ؿمٞمئ٤م ُممـ ذًممؽ سمٖممػم
طمؼ  ،ومٝمق ُمْمٛمقن ؾمقاص يم٤من ُمتٕمٛمدا أو ضم٤م ال أو ٟم٤مؾمٞم٤م  ،وإٟمو اًمٗمرق
سملم اًمٕم٤مُمد وهمػمه ُمـ ضمٝمم٦م اإلصممؿ ،وقم٘مقسمم٦م اًممدٟمٞم٤م وأظممرة وقممدُمٝم٤م،
وؾمممقا ًص أيممم٤من اإلشمممالا سمٛمبمم٤مذة أم سمتسممب٥م ،وإذا اضمتٛمٕممم٧م اعمبمم٤مذة
واًمتسب٥م وم٢من اًمْمون قمغم اعمب٤مذ.
-20

إن سم٤مقم٧م ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م سم٠ميملر ٤م ـمٚم٥م اعمقيمؾ وم٤مًمزي٤مدة

ًمف ،وإن سم٤مقم٧م سم٠مىمؾ ضٛمٜم٧م اًمٜم٘مص.
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-22

إذا يمم٤من أُمممر اًمٕمٛمٞممؾ سممم٤مًمبٞمع سمسمٕمر اًمسممقق ،ومم٢من سم٤مقممم٧م

ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م سم٠مىمؾ ُمـ ؾمٕمر اًمسقق ضٛمٜم٧م اًمٜم٘مص.
-21

ًمق ـمٚم٥م اًمٕمٛمٞمؾ ُمـ ذيم٦م اًمقؾم٤مـم٦م سمٞمع إؾممٝمؿ يمٚمٝمم٤م،

ومب٤مقم٧م اًمنميم٦م سمٕمض إؾمٝمؿ ،وم٢من شمٍمومٝم٤م ٓ يّممن ،وشمٚممزم اًمنمميم٦م
سم٤مًمتٕمقيض قمـ إؾمٝمؿ مجٞمٕمٝم٤م ،وٓ شمستحؼ قمٛمقًم٦م اًمقؾم٤مـم٦م ،ويمذا ذم
طم٤مل اًمنماص.
-28

ًمٚمٕمٛمٞمؾ ُمٓم٤مًمب٦م اًمنميم٦م ُمب٤مذة وًمق يم٤من اخلٓم٠م ُممـ أطممد

اعمقفمٗملم اًمت٤مسمٕملم ًمنميم٦م اًمقؾم٤مـم٦م.
-22

شمبمملم أن إؾمممٝمؿ ٓ شمٜمٓمبممؼ قمٚمٞمٝممم٤م ذوط اعممملكم قمٜمممد

اعم٤مًمٙمٞممم٦م واًمِممم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚممم٦م ،وأُممم٤م احلٜمٗمٞممم٦م ومٞمحتٛمممؾ أن شمٙمممقن ُملٚمٞممم٦م
قمٜمد ؿ وًمٙمٜمف اطمتول ضٕمٞمػ واهلل أقمٚمؿ.
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-25

شمبلم أن اًمٕمٚموص اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٕممقيض قممـ اًم٘مٞمٛممل ،وأن

اًمراضمن أٟمف يٕمقض قمـ يمؾ رص سمٛملٚمف ُمع ُمراقم٤مة اًم٘مٞمٛم٦م وًمق مل شمٜمٓمبمؼ
قمٚمٞمممف ذوط اعممملكمٓ ،ؾمممتٜم٤مده إمم أدًممم٦م سيمم٦م ُمممـ اًم٘مممرآن ،وُمٗمرسممة
سم٠مطمٙم٤مم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمف ذم ٟمٔم٤مور اًمْممون  ،وومتم٤موى
اًمّمممح٤مسم٦م اًمٙمممرام ،واعمت٘مممدُملم ُمممـ اًمسممٚمػ ،وعمقاوم٘متممف اًمٕمممدل اًمممذي
ضم٤مصت سمف اًمنمميٕم٦مٟٕ ،ممف ٓ ريم٥م أن إهممراض ُمتٕمٚم٘مم٦م سمم٤مجلٜمس وإٓ
ومٛمـ ًمف همرض ذم يمت٤مب أو ومرس أو سمسمت٤من ُمم٤م يّممٜمع سم٤مًممدرا ؿ ومم٢من
ىمٞمؾ  :يِمؽمي هب٤م ُملٚمف ىمٞمؾ :اًمٔم٤ممل اًمذي ومقشمف ُم٤مًمف ق أطمؼ سمم٠من يْممٛمـ
ًمف ُملؾ ُم٤م ومقشمف إي٤مه :أو ٟمٔمػم ُم٤م أومسده ُمـ ُم٤مًمف.
-26

أن ىمدر اعمتٚمػ إذا مل يٛمٙمـ ديده قمٛمؾ ومٞممف سم٤مٓضمتٝمم٤مد،

يمو يٗمٕمؾ ذم ىمدر ىمٞمٛمتف سم٤مٓضمتٝم٤مد.
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-27

ُمـ شمقضمف قمٚمٞمف اًمْمون وم٢مٟممف يْممٛمـ ُملمؾ إؾممٝمؿ ىممدر ًا

سم٤مٟم٘مس٤مُم٤مام٤م ،وسم٠مؾمٝمؿ اعمٜمح٦م – إن وضمدت ُ -مع ضون ٟم٘مص اًملٛمـ.
-28

شمٚمخص ُمـ أىممقال اًمٗم٘مٝمم٤مص ذم يمٞمٗمٞمم٦م اًمتٕممقيض سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م

قمٜمد شمٕمذر اعملؾ ُم٤م ي٠ميت:
 أوًٓ :ذم طم٤مل اًمٖمّم٥م ،وشمٚمػ اعمٖمّمقب اعمملكم وشمٕممذر احلّممقل
قمٚمٞمف أو اٟم٘مٓمع ُمـ اًمسقق ،وىمد شمرضمن ًمٚمب٤مطم٨م أٟمف يْمٛمـ سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م
ًمٚمٛمٖمّمقب ُمـ يقم اًمٖمّم٥م إمم طملم اًمتٕمذر ،ووضممف اًمؽمضممٞمن أن ومٞممف
ُمٕم٤مُمٚمم٦م ًمٚمٖم٤مصم٥م سممم٤مٕ

 ،وضممؼما ًمرضمر صمم٤مطم٥م اًمٕمملم ،وم٢مٟممف يممم٤من

سم٢مُمٙم٤مٟمف سمٞمٕمٝم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ٧م شمٍمومف ذم حلٔم٦م ارشمٗم٤م اًمسٕمر.
 صم٤مٟمٞم٤م :اعمتٚمػ سمال همّمم٥م ،إذا يمم٤من ُممـ اعملٚمٞمم٤مت وشمٕممذر احلّممقل
قمغم ُملٚمف ،وىمد شمرضمن ًمٚمب٤مطم٨م أٟمف يْمٛمـ سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛمتٚمػ ُمـ يقم
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اإلشمالا إمم طمملم اعمٓم٤مًمبم٦م ،ووضممف اًمؽمضممٞمن أن ومٞممف ُمراقمم٤مة ًمّمم٤مطم٥م
اًمٕملم اعمتٚمٗم٦م ،وضمؼم ًا ًمٚمرضر احل٤مصؾ ًمف.
 صم٤مًمل ً٤م :اعمتٚمػ اعم٘مبقض سمٕم٘مد وم٤مؾممد ،إذا يمم٤من ُممـ اعملٚمٞمم٤مت وشمٕممذر
احلّمممقل قمممغم ُملٚمممف ،وىمممد شمممرضمن ًمٚمب٤مطممم٨م أٟمممف يْمممٛمـ سم٠مىمَم م ىمٞمٛممم٦م
ًمٚمٛمتٚمػ ُمـ يقم اًم٘مبض إمم طملم اًمتٚمػ
 راسمٕم ً٤م :اًم٘مٞمٛمل اعمٖمّمقب إذا شمٚمػ ،وىمد شمرضمن ًمٚمب٤مطم٨م أٟمف يْمٛمـ
سم٠مىمَم ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛمٖمّمقب ُمـ يقم اًمٖمّم٥م إمم طملم اًمتٚمػ.
 ظم٤مُمس ً٤م :إذا شمٚمػ اًم٘مٞمٛمل سمٖمػم همّم٥م ،وىمد اشمٗممؼ وم٘مٝمم٤مص اعممذا ٥م
إرسمٕم٦م قمغم أٟمف يْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف يقم اإلشمالا.
-29

شمبمملم ًمٚمب٤مطممم٨م أن اًم٘مٞمٛممم٦م ممل ُممم٤م شمٜمتٝمممل إًمٞمٝممم٤م رهمبمم٤مت

اًمراهمبلم وسمتٓمبٞم٘مٝم٤م قمغم إؾمٝمؿ ٟمجمد أن اًمسمٕمر يتذسممذب طمتمك ي٘مٗممؾ
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اًمسقق قمغم ؾممٕمر حممدد ًممٞمس سم٤مًمرضمورة أن يٙممقن مق ُمم٤م شمٜمتٝممل إًمٞممف
رهمب٤مت اًمراهمبلم .واًمذي شم٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمٕممدل أن يٙممقن آطمتسم٤مب
سمٛمتقؾمط اًمسٕمر ذم اًمٞمقم اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمت٘مدير.
-10

شمبلم أن اعملكم إذا ارشمٗمع ؾمٕمره ارشمٗم٤مقم ً٤م يملػم ًا وم٢مٟممف يْممٛمـ

سمٛملٚمف وٓ يٜمٔمر ًمالرشمٗم٤م ذم اًمسٕمرً ،مألدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمقضمقب ضون اعملمؾ
سمٛملٚمف ،دون شمٗمّمٞمؾ سملم ارشمٗم٤م اًمسٕمر وقمدُمف.
-12

شمبلم ًمٚمب٤مطم٨م أن ٟم٘ممص اًمسمٕمر ُمْممٛمقن قممغم اًمٖم٤مصم٥م

ُمراقم٤مة ًمّم٤مطم٥م احلؼ وضمؼما ًمٚمرضر احل٤مصؾ قمٚمٞمف.
-11

أن ُمٜم٤مومع اًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م ُمْمٛمقٟم٦م قمغم اًمٖم٤مص٥م ُمٓمٚم٘مم ً٤م

ٕن اعمٜم٤مومع ُم٤مل ُمت٘مقم ،ومٞمج٥م ضوا٤م يم٤مًمٕملم.
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-18

أن اًمٗم٘مٝممم٤مص اًم٘ممم٤موٚملم سمْمممون اعمٜممم٤مومع اؿمممؽمـمقا أن شمّمممن

إضم٤مرة اًمٕملم ذقم ً٤م وأن دمر اًمٕم٤مدة سممذًمؽ ،وممال شمْممٛمـ ُمٜمٗمٕمم٦م إهمٜمم٤مم
وإؿمج٤مر وٟمحق ٤م ًمٕمدم شم٠مضمػم ٤م قمروم ً٤م ،وقمٚمٞمف وم٘مد ي٘م٤مل سمٕممدم صمح٦م
اًمتٕمقيض قمـ إؾمٝمؿ ًمٕمدم ضمريم٤من اًمٕمم٤مدة سمت٠مضمػم م٤م .وىممد ي٘مم٤مل سمم٠من
إؾمٝمؿ ضمزص ُمِم٤م ُمـ ذيم٦م ،واعمِمم٤م شمّممن إضم٤مرشممف ًمالؾممتٗم٤مدة ُممـ
قمقاوممده ،وقمٚمٞمممف ومٛمٜممم٤مومع إؾمممٝمؿ ُمْمممٛمقٟم٦م ،وممم٢من ىمٞمممؾ سمممذًمؽ ومٞمٙمممقن
اًمتٕمقيض سم٤معمٕم٤مدًم٦م أشمٞم٦م:
اًمتٕمقيض قمـ طمبس إؾمٝمؿ = اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمسٝمؿ ÷860÷ 20
×قمدد أي٤مم طمبس إؾمٝمؿ
-12

إن ادمممر اًمٖم٤مصمم٥م سم٤معمٖمّمممقب ومممرسمن وممم٢من اًمممراضمن أن

اًمرسمن ًمرب اعم٤مل ٕ ،ن اعمٕمٝمقد ُمـ اًمِم٤مر احلٙمٞمؿ ُمٜمع اًمٔمٚمؿ واًمتٕمدي
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قمغم أُمقال اًمٜم٤مس ،يمو ذم طمدي٨مً ":مٞمس ًمٕمرق فم٤ممل طمؼ" ،وُمـ اعم٘ممرر
وم٘مٝم ً٤م أن ُم٤م سمٜمل قمغم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ.
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شمبلم ًمٚمب٤مطم٨م أن ُمـ ادمر سمول همػمه دون قمٚمٛمف أٟممف ًمٖممػمه

ومٚمف طمٙمؿ اًمٖمّم٥م.
-16

أٟمممف يممؼ ًمٚمٛمرضممور اعمٓم٤مًمبمم٦م سممم٤مًمتٕمقيض قمممـ اًمٙمسمم٥م

اًمٗم٤مو٧م اعم١ميمد طمّمقًمف ،دون ُم٤م مل يٙمـ يممذًمؽ ،وشم٘ممدير ذًممؽ ُمرضمٕممف
اًم٘مْم٤مص.
-17

إذا يم٤مٟم٧م إؾمٝمؿ اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إؾمٝمؿ اًمتمل يمرم

اًمتٕم٤مُممؾ هبمم٤م سمٞمٕمم٤م وذا ًص وم٢مٟمممف يٜمٔمممر إمم اعمبم٤مح دون اًمّمممٜم٤مقم٦م اعمحرُممم٦م،
ودون اعمٜم٤مومع وإوص٤ما اعمحرُم٦م ،قمغم ُم٤م ي٠ميت:
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أوٓ :اًمبٜمقك اًمرسمقي٦م ،ومٞمٜمٔمر عم٤م يٛملٚمف اًمسمٝمؿ ُممـ اعم١مؾمسم٦م اعم٤مًمٞمم٦م إذ
ق ضمزص ُمِم٤م ُمـ اًمبٜمؽ ،ومٝمق يٛملمؾ ضممزصا ُممـ رأس اعمم٤مل واًمسمٞمقًم٦م
اعمتقومرة واًمديقن اًمتل ذم اًممذُمؿ واعمقضممقدات ُممـ قم٘مم٤مرات وٟمحق م٤م،
إضم٤موم٦م إمم احل٘ممقق اعمٕمٜمقيم٦م يممم٤مًمؽمظمٞمص وآؾممؿ اًمتجم٤مري واًمسممٛمٕم٦م
اجلٞمدة واعمقىمػ آومتو  .وسمتٓمبٞممؼ ُمم٤م ؾممبؼ ذيممره ،وم٢مٟممف يٕممقض قممـ
اًمسٝمؿ سمحسؿ ُم٤م زاد قمغم اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمـ أوصم٤ما وقم٘ممقد حمرُمم٦م،
وقمٜمد شمٕمذر ذًمؽ ومٞمٕمقض قمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمدومؽمي٦م.
صم٤مٟمٞم٤م :ذم طم٤مل ذيم٤مت اإلقمالم اًمتل شمّمدر دوري٤مت ٓ شمٚمتزم سمنمم
اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اًمتٕممقيض يٙممقن سم٤مطمتسم٤مب إُممقر اعمب٤مطمم٦م ُممـ أصمقل
صم٤مسمتمم٦م وشمٖمٗمممؾ احل٘مممقق اعمٕمٜمقيمم٦م واًمممديقن اًمتممل ًمٚمنممميم٦م قمممغم اعمتمم٤مضمر
واًمدوري٤مت اعمٕمروض٦م ًمٚمبٞمع ،وقمٜمد شمٕممذر ذًممؽ ومٞمٕممقض قمٜممف سم٤مًم٘مٞمٛمم٦م
اًمدومؽمي٦م.
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إذا يم٤من اعم٤مًمؽ يٕمت٘مد ضمقاز اًمتٕم٤مُمؾ سمنميم٦م ُمـ اًمنميم٤مت

اعمحرُم٦م ،وظمٗمٞم٧م احلرُم٦م ،يمو إذا اىمؽمض٧م ذيم٦م سم٤مًمرسم٤م دون قمٚمٛمف وم٢من
اإلصمؿ يرشمٗمع قمٜمف.

واهلل أؾم٠مل أن يقوم٘مٜم٤م ًمّم٤مًمن اًم٘ممقل واًمٕمٛممؾ إٟممف وزم ذًممؽ واًم٘مم٤مدر
قمٚمٞمف ،واحلٛمد هلل رب اًمٕمم٤معملم وصمغم اهلل وؾممٚمؿ قممغم ٟمبٞمٜمم٤م حمٛممد وآًممف
وصحبف أمجٕملم.
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