َشائٌ سبع
يف حتكيل ثبوت اإلمجاع
يف ايضَُّإ بايعوض
ايدنتوز حمُّد قساط
أستاذ ايفك٘ واألصوٍ واملكاصد
نًية ايشسيعة ،جاَعة ايكسويّني
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مسائؾ ؽمبع دم حتؼقؼ شمبقت اإلمجاع
ايمضامن زمايمعقض
دم َّ
حمؿد ومراط
ايمدىمتقر ّ
أؽمتاذ ايمػؼف وإصقل واظمؼاصد
ىمؾقة ايممميعة ،صمامعة ايمؼرو ّيكم

وقمغم أصح٤مسمف أمجٕملم.
احلٛمد هلل طمؼ َحده َوصغم اهلل قمغم ُحمَٛمد ظمػم ظمٚم٘مف َ
َْ
وسمٕمد:
ومٚمام رأي٧م ٟم٘م٤مؿم ً٤م يمٌػم ًا سملم أهؾ اًمّمٜمٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًمْمامن
سمٕمقض ُمـ أٟمح٤مء خمتٚمٗم٦مٓ ،ح زم أ ّٟمف ُمـ اعمٗمٞمد أن أسمًط ىمدر ًا ُمـ اًمٙمالم ذم ٟم٤مطمٞم٦م
حت٘مٞمؼ صمٌقت اإلمج٤مع ذم اًمْمامن سم٤مًمٕمقضٕ ،ن يمثػم ًا ُمـ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م يٜمٌٜمل قمغم حترير
حمؾ اإلمج٤مع ،واقمتٛمدت ذم صٞم٤مهم٦م ُمً٤مئؾ اًمٌح٨م قمغم آظمتّم٤مر همػم ا ُعم ِ
خ ِّؾ سمٌٞم٤من
ُمِمتٛمالهت٤م وسمٞمٜم٤مهت٤م .وىمد ٟمٔمٛم٧م اًمٌح٨م ذم ُمً٤مئؾ ؾمٌع.
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ايمضامن
اظمسليمة إولم :ضمؽؿ ضامن ايمديقن وؿمبقعة فمؼد َّ
ايمضامن زمايمعقض
ومعـك َّ
ضمؽؿ ضامن ايمدّ يقن.
وامن اًمديقن اًمالزُم٦م أو اًم ّّم٤مئرة إمم اًمٚمزوم ضم٤مئز ذم اًمنميٕم٦م ،وإًمٞمٙمؿ سمٕمض
اًمٜمّ٘مقل:
 ضم٤مء ذم اعمٜمت٘مكَ " :و َُم ْـ َىم َ٤مل ًمِ َر ُضم ٍؾ َسم ِ٤مي ْع ُوم َالٟمً٤م َو َأٟمَ٤م َو ِ٤مُم ٌـ َعمِ٤م سمِ ْٕمتف سمِ ِف ًَم ِز َُم ُف َذًمِ َؽ إِ َذا٤مقم ُف سمِ ِف.)1("...
َصم ٌَ َ٧م َُم٤م َسم َ
 ىم٤مل اعمٝم ّٚم٥م" :اًمٙمٗم٤مًم٦م ذم اًم٘مرض اًمذي هق اًمًٚمػ سم٤مُٕمقال يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة،وطمدي٨م اخلِمٌ٦م أصؾ ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مًمديقن ُمـ ىمرض يم٤مٟم٧م أو سمٞمع"(.)2
 -ذم أىمرب اعمً٤مًمؽ" :جيقز وامن اًم٘مرض ُمـ أي ؿمخص"(.)3

ايمضامن.
ؿمبقعة َّ
اًمْمامن يًٛمك اًمٙمٗم٤مًم٦م واحلامًم٦م ٪ويٕمٜمل ذًمؽ ّ
أن اًمْم٤مُمـ ُمًتٕمدّ وُمٚمتزمٕ ٪ن
يدومع ًمٚمدائـ ُمٌٚمغ اًمديـ إذا مل ي١م ّد اعمديـ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ ،ضم٤مء ذم اًمٗمقايمف اًمدواين:
" َضام ُن ا َْظم ِ
ال ا ْيمتِزَا ُم َد ْي ٍـ َٓ ُي ْس ِؼ ُط ُف َفم َّؿ ْـ ُه َق َفم َؾ ْقف"( ،)4ومتٙمقن ا ًْم َٙم َٗم٤م ًَم َ٦م ا ًْمتِ َزام ا ُْعم َٓم٤م ًَم ٌَ٦م،
َ
وًمٙمقٟمف اًمتزاُم٤م ومٝمق ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمققمد سم٤مًم٘مرض ،ضم٤مء ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع "...ا ًْم َٙم َٗم٤م ًَم َ٦م
ٞمؾ َوا ًْمٙم َِٗم ُٞمؾ سمِ َ٠م َد ِاء ا َْعم ِ
٥م ا ًْم َ٘م ْر ِ
سمِ ْ٤مَٕ ُْم ِر ِذم َطم ِّؼ ا َْعم ْٓم ُٚم ِ
ض ُِم ْـ ا ًْمٙم َِٗم ِ
٤مل
اؾمتِ ْ٘م َر ٌ
اض َو ُه َق َـم َٚم ُ
قب ْ
()1

اعمٜمت٘مك ًمٚمٌ٤مضمل83/6

()2

ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري422/6

()3

أىمرب اعمً٤مًمؽ ُمع اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚمدردير(( 645/3 ،سمتٍمف ىمٚمٞمؾ)).

()4

اًمٗمقايمف اًمدواين 240/2
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ِ
٥م َو ِذم َطم ِّؼ اًمٓم٤مًمِ ِ
٥م َقمٜمْ ُف ِذم ْإَ َد ِاء َإمم اًمٓم٤مًمِ ِ
ُُم ْ٘م ِر ٌض ُِم ْـ ا َْعم ْٓم ُٚم ِ
٥م َمت ْ ِٚم ُ
ٞمؽ َُم٤م ِذم
قب َوٟمَ٤مئ ٌ
ِ
ِذُم ِ٦م ا َْعم ْٓم ُٚم ِ ِ
ٞمؾ سمِام ُأ ِظم َذ ُِمٜمْ ُف ُِم ْـ ا َْعم ِ
٤مل َوا ُْعم ْ٘م ِر ُض َي ْر ِضم ُع َقم َغم ا ُْعم ًْت َْ٘م ِر ِ
ض سمِ َام
قب ُم ْـ ا ًْمٙمَٗم ِ َ

ِ
ِ
اًمنما َء سمِ٤م ًْم ٌَ ْٞم ِع َٓ َهم ْ َػم َه َذا"( .)1يمام أن اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل سمٕمد
َأ ْىم َر َو ُف َوا ُْعم ِْم َؽمي َي ْٛمٚم ُؽ ِّ َ
أن سملم طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤معم٘م٤مسمؾ سم٠من٤م طمرام ىم٤ملَ " :و ًَم ْق َىم َ٤ملُ :ا ْيم ُٗم ْؾ َقمٜمِّل َو ًَمؽ َأ ًْم ٌ
ػَ .مل ْ
ِ
٥م ًَم ُف َقم َغم ا َْعم ْٙم ُٗم ِ
قل َقمٜمْ ُفَ ،وم َّم َ٤مر
جي ْزَ ...٪وم٢مِن ا ًْمٙمَٗم َٞمؾ َي ْٚم َز ُُم ُف اًمد ْي ُـَ ،وم٢مِ َذا َأدا ُه َو َضم َ
َُ
ِ
ِ
ِ
يمَ٤م ًْم َ٘م ْر ِ
جي ْز"( ،)2وم٤مًمْمامن إذا هق
ضَ ،وم٢مِ َذا َأ َظم َذ قم َق ًو٤م َص َ٤مر ا ًْم َ٘م ْر ُض َضم ًّ٤مرا ًم ْٚم َٛمٜمْ َٗم َٕم٦مَ ،وم َٚم ْؿ َ ُ
ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتؼمقم٤مت ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب" :هق شمٓمقع سم٢مًمزام ٟمٗمًف"(.)3

زمجعؾ.
معـك َّ
ايمضامن ُ
اًمْم٤مُمـ ي٠مظمذ ُم٘م٤مسمال قمـ جمرد اًمْمامن سمدون أي اقمتٌ٤مر آظمر ،ضم٤مء ذم
يٕمٜمل أن ّ
ح٤م ًَمتِ ِف"( ،)4يمام ي٠مظمذ اعم٘مرض
اعمٜمت٘مكَ " :و َُم ْٕمٜمَك َذًمِ َؽ َأ ْن ُشم ْٕم ِٓم َل ا ُْعمت ََح ِّٛم َؾ ُضم ْٕم ًال َقم َغم َ َ
زي٤مدة قمغم ىمروف ،ومٙمؾ ُمـ اًمْمامن واًم٘مرض قم٘مد شمؼمع ومتٚمٞمؽ ،وم٤مًم٘مرض متٚمٞمؽ ٟم٤مومذ
وُمٜمجز ،واًمْمامن متٚمٞمؽ ُمقىمقف وُمٕمٚمؼ .ويمقن اًمْمامن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتقصمٞمؼ وم٢مٟمّف ًمٞمس
حتٛمؾ اًمديـّ ،
ٕن
ُم٘مّمقد اعمتٕم٤مىمديـ وإن يم٤من ُم٘مّمقدا ومٝمق وؾمٞمٚم٦م عم٘مّمد يتٛمثؾ ذم ّ
اًمتق ّصمؼ ًمّم٤مًمح اًمدائـ .وم٢مذا ُم٤م أظمذ قمٜمف اًمٕمقض ص٤مر ُمٕم٤موو٦م رسمحٞم٦م همػم ُمتً٘م٦م ُمع
طم٘مٞم٘متف اًمتؼمقمٞم٦م يم٤مًم٘مرض مت٤مُم٤م ومٚمٙمقن اًم٘مرض شمؼمقم٤م مل جيز أن ي١مظمذ قمقض قمٜمف.

()1

سمدائع اًمّمٜم٤مئع11/6

()2

اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 244/4

()3

اعمٕمقٟم٦م154/2

()4

اعمٜمت٘مك84/6
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زمجعؾ وحترير ديمقؾ اإلمجاع.
اظمسليمة ايمثاكقة :ضمؽؿ َّ
ايمضامن ُ
ايمضامن زماْلعؾ.
ضمؽؿ َّ
طمٙمٛمف :قمدم اجلقاز ،وىمد ذيمر قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
أن هٜم٤مك إمج٤مقم٤م قمغم حتريؿ
اًمْمامن سمجٕمؾ.
وُمـ هذه اًمٜمّ٘مقل ُم٤م يكم:
 ىم٤مل احل ّٓم٤مب" :وٓ ظمالف ذم ُمٜمع وامن سمجٕمؾ"(.)1 وذم اإلذاف" :أمجع ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ّحلامًم٦م سمجٕمؾ ي٠مظمذه
أن ا َ
احلٛمٞمؾّ ٓ ،
حتؾ وٓ دمقز"(.)2
 ىم٤مل أسمق احلًـ اًم٘مٓم٤من" :وأمجٕمقا أن احلامًم٦م سمجٕمؾ ي٠مظمذه احلٛمٞمؾ ٓ حيؾ وٓجيقز"(.)3
 -وىم٤مل اًم٘مراذم أيْم٤م" :مل خيتٚمٗمقا ًمق ؾم٠مل اًمٖمريؿ اًمتحٛمؾ قمٜمف سمجٕمؾ أٟمّف ممتٜمع"(.)4

سمعؾقؼ فمعم ايم ُّـؼقل.
 يٗمٝمؿ ُمـ قمٌ٤مرة اًم٘مراذم واحلٓم٤مب ٟمٗمل آظمتالف ،وًمٞمس وىمقع اإلمج٤مع ،وىمد
قمرف سم٠م ّٟمف اؾمت٘مراء أىمقال اًمٕمٚمامء ،ومال جيد ذم ذًمؽ ظمالوم ً٤م ،وٓ يٕمٚمؿ أطمد ًا أٟمٙمره
واظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اقمتٌ٤مره أمج٤مقم٤م أم ٓ ،واًمذي أراه ّ
أن ذم إُمر شمٗمّمٞمال٪
ومٛمتك صدر مم ّـ يٕمتؼم قم٤معم٤م ُمتٛمٙمٜم٤م صم٘م٦م ُمع اًم٘مرائـ اًمداًم٦م وم٤مٓصٓمالح ُمٕمتؼم.
()1

ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 391/4

()2

إذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ()121 ،120 /1

()3

آىمٜم٤مع ذم ُمً٤مئؾ آمج٤مع .2

()4

اًمذظمػمة 214/9
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واًمٖم٤مًم٥م ّ
أن اًمٕمٚمامء يًتخدُمقن ٟمٗمل اخلالف ًمٚمدًٓم٦م قمغم وضمقد اإلمج٤مع.
وٓ يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ ُمـ قمٌ٤مرات اعم٤مًمٙمٞم٦م أن اعم٘مّمقد هق اشمٗم٤مق اعمذه٥م ومذًمؽ
ومٝمؿ سمٕمٞمد همػم ُم٠مًمقف.
 وًمٙمـ قمٌ٤مرة أيب احلًـ اًم٘مٓم٤من سحي٦م سمقىمقع اإلمج٤مع ،وهق ُمـ أهؾ
آظمتّم٤مص ذم اًمٗمـ.
وم٢من٤م
 قمٌ٤مرة اسمـ اعمٜمذر وإن يم٤من ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمدا حلّمقل اإلمج٤مع سم٤معمٕمٜمك اعم٠مًمقفّ ،
ُم١مؾمً٦م قمغم همٚمٌ٦م اًمٔم ّـ وذًمؽ يم٤مف إلصمٌ٤مت اإلمج٤مع طمٞم٨م ٓ يِمؽمط
قمٌ٤مرة ّ
اًمتقاشمر واًم٘مٓمع ذم ٟم٘مٚمف.

كؼض اإلمجاع وكػل ادفمائف.
ًمٜمحرر ّأوٓ اعمٌتٜمك ًمٚمتح٘مٞمؼ ذم اإلمج٤مع ،وهق أن اإلمج٤مع يثٌ٧م سمام يثٌ٧م سمف اخلؼم
ّ
وي٘مدم ُمدقمل اخلالف قمغم ُمدقمٞمف يم٤معمثٌ٧م ُمع اًمٜم٤مذم( ،)1وٓ أقمٚمؿ ُمدقمٞم٤م ادقمك اخلالف
ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إىمدُملم واعمت٠مظمريـ مم ّـ يٕمتدّ سم٠مىمقاهلؿ ويٕمتؼم ظمالومٝمؿ ُمٕمتؼما .واًمذي
شم٠موٓ همػم ُمٌٜمل قمغم أؾم٤مس ،وشمٜم٘مْمف
طمٙمل ُمـ سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم هق ًمٞمس شم٠مويال سمؾ ُّ
مجٚم٦م ُمـ اًمدٓئؾ واًمٜم٘مقل وم٘م٤مئٚمقه يرون أن إؾمح٤مق سمـ راهقيف ظم٤مًمػ اإلمج٤مع،
ُمًتٜمديـ قمغم ُم٤م ورد ذم احل٤موي اًمٙمٌػم .وًمٙم ّـ اًمٜمّٔمر همػم اعمت٠مُمؾ ذم اًمٕمٌ٤مرة يد ًّمٜم٤م قمغم
أٟمّف ٓ يًقغ ومٝمؿ ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ إؾمح٤مق ُمـ أٟمّف ُمتٕمٚمؼ سمٛمخ٤مًمٗمتف اإلمج٤مع ،وم٘مد ضم٤مء ذم
جي ْزَ ،ويم َ
اجل ْٕم ُؾ َسم٤مـمِ ًال َواًمْمامن
احل٤مويَ " :وم َٚم ْق َأ َُم َر ُه سمِ٤مًمْمامن َقمٜمْ ُف سمِ ُج ْٕم ٍؾ َضم َٕم َٚم ُف ًَم ُف َمل ْ َ ُ
َ٤من ْ ُ
ِ ِ
ِ
َ٤من سمِ َ ِ
ِ
اجل ْٕم َؾ إِٟم َام ُي ًْت ََح ُّؼ
اجل ْٕم ِؾ َوم٤مؾمدً ا سمخالف ُم٤م ىم٤مًمف إؾمحؼ ْسم ُـ َر َاه َق ْيف َٕن ْ ُ
نمط ْ ُ
إ ْن يم َ ْ
ِذم ُُم َ٘م٤م َسم َٚم ِ٦م َقم َٛم ٍؾَ ،و ًَم ْٞم َس اًمْمامن َقم َٛم ًال َوم َال ُي ًْت ََح ُّؼ سمف ضمٕمال"( ،)2وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمٌ٤مرة
()1

قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م156

()2

احل٤موي اًمٙمٌػم443/6
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

|

مسائؾ ؽمبع دم حتؼقؼ شمبقت اإلمجاع دم ايمضامن زمايمعقض

204

وم٢من أىمرب آطمتامًملم وأىمقاه هق ّ
حتتٛمؾ أُمريـ ّ
أن ًمٗمظ "سمخالف" يٕمقد قمغم إصمر ذم
طم٤مًم٦م وىمقع اًمْمامن سمجٕمؾ.

أن اخلالف شمازمت همفؾ هق معتػم أم ٓ؟
وإن ؽم ّؾؿـا صمدًٓ ّ
ُم٤م دام احلٙمؿ ُمٌٜمٞم ً٤م قمغم أد ًّم٦م حتريؿ اًمزي٤مدة قمغم اًمديـ اًمتل شمٕمد ىمٓمٕمٞم٦م ،وم٢مٟمّف ٓ
يٕمتد هبذا اخلالف اًمذي ؾمٚمٛمٜم٤م سمف ضمدّٓ ،
ٕن ُمـ أدًم٦م اًمتحريؿ اًمْمامن سمجٕمؾ يمقٟمف
يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس اجلكم ًم٘مقشمف ،وهق اًمذي يٕمتؼم ُمـ ُمقضمٌ٤مت ٟم٘مض طمٙمؿ اًم٘م٤ميض،
وي٘مقل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم" :اًمْم٤مسمط ذم هذاّ :
أن ُم٠مظمذ اعمخ٤مًمػ ،إن يم٤من ذم هم٤مي٦م
اًمْمٕمػ واًمٌٕمد ُمـ اًمّمقاب ،ومال ٟمٔمر إًمٞمف ،وٓ اًمتٗم٤مت قمٚمٞمف ،إذا يم٤من ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف
احلٙمؿ سمٛمثٚمف"( ،)1وي٘مقل
ٓ يّمح ٟمّمف دًمٞمال ذقم٤م ،وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ُم٠مظمذه مم٤م ُيٜم٘مض
ُ
اإلُم٤مم شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل أيْم٤م –ذم طمديثف قمـ ذط اخلالف اعمٕمتؼم" :-أن ي٘مقى
ُمدرك اخلالف .وم٢من و ُٕمػ وٟم٠مى قمـ ُم٠مظمذ اًمنمع ،يم٤من ُمٕمدودا ُمـ اهلٗمقات،
واًمً٘مٓم٤متُ ٓ ،مـ اخلالومٞم٤مت اعمجتٝمدات.)2("...

مستـد آمجاع.
ُمـ اًميوري شم٘مرير ُم٤م يكم:
ُ مـ اعمٕمٚمقم ّ
أن اإلمج٤مع ٓ يِمؽمط ذم ٟم٘مٚمف اًمتقاشمرٟٕ ٪مّف دًمٞمؾ وٓ يِمؽمط ذم
ٟمّم٤م سمؾ يٙمتٗمك سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٔم٤مهر سمؾ يٛمٙمـ ان يٙمقن اًمدًمٞمؾ
اإلمج٤مع أن يٙمقن اعمًتٜمد ًّ
أُم٤مرة أي ىمٞم٤مؾم٤م قمغم رأي قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ.
اعمٝمؿ أن ٟم٘مرر أٟمّف إذا ادقمل اإلمج٤مع ومال يِمؽمط أن ٟمٕمٚمؿ اًمدًمٞمؾ،
 يمام أٟمّف ُمـ ّ
وم٤مٓؾمتّمح٤مب طمج٦مّ ٪
ٕن طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع يًتّمح٥م دائام وضمقد اًمدًمٞمؾ.
()1

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم 235/1

()2

إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر " 112/1
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ُ مًتٜمد اإلمج٤مع وإن يم٤من يتٓمٚم٥م أىمقى إدًم٦م وم٢مٟمّف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمتدرج ذم أد ًّم٦م
صمؿ اًمدًمٞمؾ
أظمرى إذا مل ٟمٓمٚمع قمغم إومم ،طمٞم٨م إصؾ هق اإلشمٞم٤من سم٤مًمدًمٞمؾ اجلزئل ّ
اًمٙمكم واعمِمؽمك ،وهذا اعمًتٜمدات اًمتل ؾمٜمًقىمٝم٤م مم ّ٤م يدل ىمٓمٕم٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م
إطمٙم٤مم اًمتل شمًتجٚم٥م أدًم٦م وىمققمٝم٤م أيْم٤م ،وذيمرٟم٤م ًمٚمٛمًتٜمد يرشمٙمز قمغم صحتف
وضمٝم٦م أظمذ احلٙمؿ ُمٜمف وٟمٗمل اًمتٕم٤مرض قمٜمف وشمٜمزيٚمف.
ُ مٕمٜمك اًمٕمٚمامء وضمقب ُمًتٜمد اإلمج٤مع ُمٕمٜم٤مه ٓ جيقز أن حيٙمؿ يمؾ واطمد ُمـ
أهؾ اإلمج٤مع ضمزاوم ً٤م وشمٌخٞمت ً٤م ُمـ دون اؾمتٜم٤مد إمم دًمٞمؾ وأُم٤مرة.
إدًم٦م هل إدًم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمً٤مق قمغم حتريؿ اًم٘مرض اًمرسمقي ،واًمذي أمجع اًمٕمٚمامء
قمغم ذًمؽ ،ي٘مقل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه وٟمّمف ومٞمف« :أمجع اعمًٚمٛمقن ٟم٘مال قمـ ٟمٌٞمٝمؿ أن
اؿمؽماط اًمزي٤مدة ذم اًمًٚمػ رسم٤م ،وًمق يم٤من ىمٌْم٦م ُمـ قمٚمػ"( ،)1وم٤مًمنمع ا ْىمت٣م حؾ َُم٤م

دٓ ًَم٦م شمٍمف َقمٜم ُف َو ُه َق ُطم ُّمقل ْ ِ
شمٜمَ٤موًمف اًمٜم ْٝمل قمغم ا ًْمٗمً٤مد َُم٤م مل شمٙمـ ُهٜم َ
َ٤مك َ
مج٤مع
اإل ْ َ
لم َأنؿ َيم٤مٟمُقا حيٙمٛمقن سمِٗمً٤مد ا ًْم ُٕم ُ٘مقد
ا ُْعم َت َ٘مدّ م َقم َٚم ْٞم ِف َِٕن ا َْعم ْٕم ُٚمقم ُمـ َطم٤مل اًمّم َح٤م َسم٦م َواًمت٤مسمِ ِٕم َ
٤مده٤م إِ َمم ُجم َ ّرد اًمٜم ْٝمل ا ًْم َق ِارد َقمـ
ػمه٤م ًمتٜم٤مول اًمٜم ْٝمل َهلَ٤م ويرضمحقن ِذم اًمدّ َٓ ًَم٦م قمغم َوم ًَ َ
َو َهم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -يمرضمققمٝمؿ إِ َمم َنْٞمف ّ -
اهلل َشم َٕم َ٤ممم َو َقمـ اًمر ُؾمقل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف
ٖمرر َوسمٞمع َُم٤م مل ي٘مٌض َوسمٞمع َُم٤م ًَم ْٞم َس ِقمٜمْده ِذم َوم ًَ٤مد َه ِذه ا ًْم ُٕم ُ٘مقد ُمـ
وؾم ّٚمؿَ -قمـ سمٞمع ا ًْم َ

همػم ا ْقمتِ ٌَ٤مر ُمٕمٜمك ؾمقى َذًمِؽ(.)2

 -1قمـ ؾم ِٕم ِ
اهلل ْسم َـ َؾم َ
ال ٍم -
ٞم٧م َقم ٌْدَ ِ
ٞمد ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َد َةَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،أ َشم ْٞم ُ٧م ا َعم ِديٜمَ َ٦م َوم َٚم ِ٘م ُ
َ
دملء َوم ُ٠م ْـم ِٕمٛم َؽ ؾم ِقي ً٘م٤م و َمترا ،وشمَدْ ُظم َؾ ِذم سمٞم ٍ
ِ
٧مشُ ،صمؿ َىم َ٤مل:
َْ
َ ًْ َ
َ َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ ،-وم َ٘م َ٤ملَ « :أَٓ َ ِ ُ
َر َ
«إِٟم َؽ سمِ َ٠م ْر ٍ
اًمر َسم٤م ِ َهب٤م َوم ٍ
٤مش ،إِ َذا يم َ
ح َؾ شمِ ٌْ ٍـَ ،أ ْو
َ٤من ًَم َؽ َقم َغم َر ُضم ٍؾ َطم ٌّؼَ ،وم َ٠م ْهدَ ى إِ ًَم ْٞم َؽ ِ ْ
ض ِّ
()1

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن157/3 :

()2

اًمٙمت٤مب :اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م أسمق احلًلم اًم ٌَ ٍْمي اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٞمس.178/1 :
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ح َؾ َىم ٍّ٧مَ ،وم َ
ال شم َْ٠م ُظم ْذ ُه وم٢مٟمّف ِر ًسم٤م»(.)1
ح َؾ َؿم ِٕم ٍػمَ ،أ ْو ِ ْ
ِْ
حي َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب إِ ْؾم َح َ
٤مق ْاهلُٜم َِ٤مئ ِّلَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأٟم ََس ْسم َـ َُم٤مًمِ ٍؽ :اًمر ُضم ُؾ ُِمٜم٤م
 -2قم ْـ َ ْ
ُي ْ٘م ِر ُض َأ َظم٤م ُه ا َْعم َ٤مل َوم ُٞم ْٝم ِدي ًَم ُف؟ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اهلل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :-إِ َذا
قل ِ
مح َؾ ُف َفم َعم ايمدَّ ا َّزم ِةَ ،هم َال َي ْر َىم ْب َفا َو َٓ َي ْؼ َب ْؾ ُف ،إِ َّٓ َأ ْن
َأ ْوم َر َض َأ َضمدُ ىم ُْؿ َوم ْر ًضاَ ،هم َل ْهدَ ى َيم ُفَ ،أ ْو َ َ
ُقن َصم َرى َزم ْقـَ ُف َو َزم ْقـَ ُف َوم ْب َؾ َذيمِ َ
ؽ»(.)2
َيؽ َ
 -3قمـ ُم٤مًمِؽَ ،قم ْـ ٟمَ٤مومِعٍَ ٪أٟم ُف َؾم ِٛم َع َقم ٌْدَ اهللِ ْسم َـ ُقم َٛم َر َي ُ٘م ُ
ػ َؾم َٚمٗم ً٤مَ ،وم َ
ال
قلَُ :م ْـ َأ ْؾم َٚم َ
َي ِْم َ ِؽم ْط إِٓ َىم َْم٤م َء ُه(.)3
 -4ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﴾(.)4
ٌل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -ذم طمج٦م اًمقداع" :ورزما اْلاهؾقة مقضقع
 -5ىمقل اًمٜم ّ
وأول رزما أضع رزماكا ،رزما فمباس زمـ فمبد اظمطؾب همنكّف مقضقع ىمؾف"(.)5
ٌل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ" :-رزما إّٓ دم ايمـسقئة"(.)6
 -6ىمقل اًمٜم ّ
 -7ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ﴾( ،)7وا ًْمٌ ِ
٤مـم ُؾُ ،ه َق اًم ِذي َٓ ُي ِٗمٞمدُ َو َىم َع اًمت ْٕمٌِػم سمِ ِف َقم ْـ َشمٜم َُ٤مول ِا َْعم ِ
٤مل سمِ َٖم ْ ِػم ِقم َق ٍ
ض
َ َ
ُ
قر ِة ا ًْم ِٕم َق ِ
ض(.)8
ِذم ُص َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

٥م قمَ ٌ ِد اهلل سمـ ؾم َ ِ
ِ
يض اهلل قمٜمف رىمؿ.3814 :
٤مب َُمٜمَ٤مىم ِ ْ
اجل٤مُمع اًمّمحٞمح َسم ُ
َ
ال ٍم َر َ
ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سم٤مب اًم٘مرض رىمؿ.2432 :
ُمقـم٠م سم٤مب ُم٤م َٓ َجيقزُ ُِمـ اًمً َٚم ِ
ػ رىمؿ.2512 :
َ
ُ
َ
=ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.<278 :
٤مب َطمج ِ٦م اًمٜمٌِ ِّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
صحٞمح ُمًٚمؿ َسم ُ
ُمًٜمد أحد  95/36وؾمٜمد أيب اجلٕمد 249/1
=ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.<29 :
أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ اًمٕمريب.321/1 ،
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 -8ىمقل اًمّمح٤ميب :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف" :-اًمً َٚمػ قمغم صمالصم٦م
أوضمف :ؾمٚمػ شمريد سمف وضمف اهلل ومٚمؽ وضمف اهلل ،وؾمٚمػ شمريد سمف وضمف ص٤مطمٌؽ ومٚمؽ
وضمف ص٤مطمٌؽ ،وؾمٚمػ أؾمٚمٗمتف ًمتٌدل ظمٌٞمث٤م سمٓمٞم٥م ومذًمؽ اًمرسم٤م"(.)1

ما يؼقي اإلمجاع أيضا ويستـد إيمقف.
سمٜمص أو
ص وهق ُم٤م صمٌت٧م قم ّٚمتف ّ
اجلكم :ويًٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م اًمث٤مسمِ َ٧م سمِ َٛم ْٕمٜمَك اًمٜم ِّ
 -1اًم٘مٞم٤مس ّ
إمج٤مع ،أو يم٤من ُم٘مٓمققم٤م ومٞمف سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق سملم إصؾ واًمٗمرع .وىمد ذه٥م مجٝمقر
ايمضامن زمجعؾ يلطمذ
اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم إمم أ ّٟمف جيقز سم٤مٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمـ اًم٘مٞم٤مس .هم َّ
ض؛ َأ َْحل َؼ ِ
ٕن ا َْظمـْع همِقِف إِك ََّام ُه َق ِم ْـ َأ ْصم ِؾ ىم َْقكِ ِف ِز َيا َد ًة َفم َعم َنم ْ ِغم ِفم َق ٍ
ت
أضمؽام رزما ايمديـ؛ ّ
ايمسـَّ ُة زمِ ِف ىم َُّؾ َما همِ ِقف ِز َيا َد ٌة زمِ َذيمِ َ
ؽ ا َْظم ْعـَك(.)2
ُّ
 -2اعمٜم٤مؾمٌ٦م اًمنمقمٞم٦م :ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل" :إن يمُؾ َأص ٍؾ َ ِ
لم،
َص ُُم َٕم ٌ
ذقم ٍّل َمل ْ َي ِْم َٝمدْ ًَم ُف ٟم ٌّ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
َويم َ
ٞمح ُيٌٜمك َقم َٚم ْٞم ِف،
اًمنم ِعَ ،و َُم ْ٠م ُظمق ًذا َُم ْٕمٜمَ٤م ُه ُم ْـ َأدًمتفَ ٪وم ُٝم َق َصح ٌ
ٍَم َوم٤مت ْ
َ٤من ُُمالئ ًام ًمت َ ُّ
و ُيرضمع إِ ًَم ْٞم ِف إِ َذا يم َ
َ٤من َذًمِ َؽ إَ ْص ُؾ َىمدْ َص َ٤مر سمِ َٛم ْج ُٛمق ِع َأ ِدًمتِ ِف َُم ْ٘م ُٓمق ًقم٤م سمِ ِفٕ ٪ن إَ ِدًم َ٦م ٓ
٤محل ْٙم ِؿ سمِ٤مٟم ِْٗمر ِ
اد َه٤م ُد َ
ون اٟم ِْْم َام ِم َهم ْ ِػم َه٤م إِ ًَم ْٞم َٝم٤م يم ََام َشم َ٘مد َمَِٕ ٪ن
َ
َي ْٚم َز ُم َأ ْن شمَدُ ل َقم َغم ا ًْم َ٘م ْٓم ِع سمِ ْ ُ
َذًمِ َؽ يمَ٤م ُْعم َت َٕم ِّذ ِر"(.)3
وؾمتٔمٝمر اعمالءُم٦م أو اعمٜم٤مؾمٌ٦م ُمـ ظمالل ذيمر اًمٕمٚمؾ وشمقضمٞمٝمٝم٤م ،وًمٙمـ سمداي٦م وم٢مٟمّف
أن " ّ
يٚمزم أن ٟم٘مرر ّ
يمؾ طمٙمؿ ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك ومٚمٚمِم٤مرع ومٞمف ُم٘مّمقدان أطمدمه٤م ذًمؽ
اعمٕمٜمك ،واًمث٤مين اًمٗمٕمؾ اًمذي هق ـمريؼ إًمٞمف وأُمر اعمٙمٚمػ أن يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ىم٤مصد ًا سمف
ذًمؽ اعمٕمٜمك وم٤معمٕمٜمك سم٤مقم٨م ًمف ٓ ًمٚمِم٤مرع"(.)4
()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر :ذح زروق.746/2 ،
اعمقاوم٘م٤مت388/4
اعمقاوم٘م٤مت32/1 .
آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج 45/3
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ايمضامن زمجعؾ وسمقصمقففا زماظمـاؽمبة
اظمسليمة ايمثايمثة :فمؾؾ حتريؿ َّ
ٟمٌٜمل اًمٕمٚمؾ قمغم اقمتٌ٤مر ّ
أن اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ُمٕمروم٤مت سم٤معمٕمٜمك اعم١مصمر( ،)1واًمٗم٘مٝم٤مء
ُيٕم ّٚم ُٚمقن ًمٚمتقوٞمح ،وذًمؽ ٓ يٕمٜمل ّ
أن اًمٕم ّٚم٦م هل اًمدًمٞمؾ .واًمٕمٚمؾ وإن يم٤مٟم٧م شمٕمرف
وم٢من اًمٓمرف اًمٙم٤مؿمٗم٦م همػم حمّمقرة ،ومحٞمٜمئذ ًمٜم٤م أن ٟم١م ّيمد ّ
سم٤مًمنمع ّ
سم٠من اًمٕمٚمؾ ىمد شمً٤مق
سم٤مٓؾمتٜمٌ٤مط واًمٜمٔمر اعمٕمتؼميـ.

ايمعؾة إولم :مـ أىمؾ أمقال ايمـَّاس زمايمباؿمؾ.
شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م :وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م يٙمقن اعمْمٛمقن قمٜمف ىمد أ ّدى ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ
اًمديـ سمحٞم٨م مل يًدّ د اًمْمامن اًمدّ ي َـ.
ّ
اًمْم٤مُمـ أظمذ قمقو٤م وومؼ ؾمٜمـ ُمتٌٕم٦م وًمٙمـ ٓ قم ّٚم٦م هل٤م ذم اًمنمع ،وهذا ُم٤م
إن ّ
ؾمت١ميمده قمٚمؾ ٓطم٘م٦م .وإصؾ ذم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾( ،)2وا ًْمٌ ِ
٤مـم ُؾُ ،ه َق اًم ِذي َٓ ُي ِٗمٞمدُ َو َىم َع اًمت ْٕمٌِ ُػم سمِ ِف َقم ْـ
َ َ
اقم ِد ا ُْعمٕم٤مُم َال ِ
ض( ،)3وهل آي٦م شمٕمتؼم ُِمـ َىمق ِ
َشمٜم َُ٤مول ِا َْعم ِ
قر ِة ا ًْم ِٕم َق ِ
٤مل سمِ َٖم ْ ِػم ِقم َق ٍ
ت،
ْ َ
َ َ
ض ِذم ُص َ
ِ
َو َأ َؾم ِ
سيح قمـ أيمؾ ُم٤مل اإلٟمً٤من سمدون رو٤مه ،وهق
نل
ٌ
٤مس ا ُْعم َٕم َ٤مو َو٤مت ٪وذم أي٦م ٌ
نل ُمٓمٚمؼ وإصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿُّ ،
ومٙمؾ قم٘مد ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٜمّ ْٝمل ومٝمق وم٤مؾمدٕ ٪ن
ّ
وضمؾ -أُمرٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ احلالل وهق اًمٖم٤مًم٥م وهق
قمز
اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ٪وم٤مهلل ّ -
إصؾ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
()1

قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م.153

()2

=ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.<29 :

()3

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ اًمٕمريب.321/1 ،
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾(.)1

صمر مـػعة.
ايمعؾة ايمثاكقة :ؽمؾػ ّ
شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م :وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م يٙمقن اًمْم ِ٤مُمـ هق اًمذي دومع اًمديـ .وذم
اعمٖمٜمل سمٕمد أن ّسملم طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤معم٘م٤مسمؾ سم٠م ّٟمف طمرام ي٘مقلَ " :و ًَم ْق َىم َ٤ملُ :ا ْيم ُٗم ْؾ َقمٜمِّل َو ًَمؽ
ِ
٥م ًَم ُف َقم َغم ا َْعم ْٙم ُٗم ِ
قل َقمٜمْ ُفَ ،وم َّم َ٤مر
َأ ًْم ٌ
جي ْزَ ...٪وم٢مِن ا ًْمٙمَٗم َٞمؾ َي ْٚم َز ُُم ُف اًمد ْي ُـَ ،وم٢مِ َذا َأدا ُه َو َضم َ
ػَ .مل ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يمَ٤م ًْم َ٘م ْر ِ
جي ْز"(.)2
ضَ ،وم٢مِ َذا َأ َظم َذ قم َق ًو٤م َص َ٤مر ا ًْم َ٘م ْر ُض َضم ًّ٤مرا ًم ْٚم َٛمٜمْ َٗم َٕم٦مَ ،وم َٚم ْؿ َ ُ
ِ
ّ
وم٢من٤م ُمٚمٖم٤مة ذم
إن اًمْم٤مُمـ وإن أظمذ قمقو٤م وومؼ ؾمٜمـ ُم ّت ٌَٕم٦م وهل٤م قمٚم٦م ذم اًمنمع ّ
هذا اعمقـمـ ،وذم ه٤مشملم اًمٕمٚمتلم :ي٘مقل اًمدردير" :اًمٖمريؿ إن أدى اًمديـ ًمرسمف يم٤من
جلٕمؾ سم٤مـم ً
صمؿ رضمع سمف
ال ،ومٝمق ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜمّ٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وإن أشم٤مه احلٛمٞمؾ ًمرسمفّ ،
ا ُ
قمغم اًمٖمريؿ يم٤من ُمـ اًمًٚمػ سمزي٤مدة ومتٗمًد احلامًم٦م ،ويرد اجلٕمؾ ًمرسمف"(" ،)3وا ًْم ِٕمٚم ِ٦م َأنُ٤م
إن َصمٌ َ٧م ِقم ِّٚمٞم ُ٦م َرء ِحل ْٙم ِؿ سمِٜم ٍَ٤مء َقم َغم ُمٕمٜمًك ص٤مًمِ ٍح ًمِ َتٕم ِٚم ِ ِ
احل ْٙم ِؿ سمِ ِف سمِ َ٠م ْن َيٙم َ
ُقن ُُم َ١م ِّصم ًرا
ْ
َْ َ
ْ َ
ٞمؾ َذًم َؽ ْ ُ
ْ ٌ ُ
َأو ُم َال ِئام َومٙم ُُّؾ َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
احل ْٙم ِؿ سمِ َال
رء ُي َ
قضمدُ ومٞمف َذًم َؽ ا َْعم ْٕمٜمَك ا ُْعم َ١م ِّصم ُر َأ ْو ا ُْعم َالئ ُؿ َوم ُٝم َق قمٚم ٌ٦م ًم َذًم َؽ ْ ُ
ْ ُ ً
ْ
ِظم َال ٍ
ف"(.)4
ادفماء ودهمعف.
وإن ا ُّدقمل ّ
ؼمقم٤م ومٞمٛمٙمـ اٟم٘مالهب٤م إمم ُمٕم٤موو٦م ،ومٝمق ادقم٤مء
أن اًمٙمٗم٤مًم٦م وإن يم٤مٟم٧م شم ّ
همػم ذي سم٤ملٟٕ ٪مّف ٓ يًت٘مٞمؿ آٟم٘مالب إّٓ سمْمقاسمط شمتًؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مد سمٕمد
آٟم٘مالب ،وُمٜمٝم٤م قمدم ضمٕمؾ اعمتامصمٚملم حمكم قم٘مد وأن اًمٓمروملم يٜمتٗمٕم٤من سم٤مًمٕمدل وذًمؽ
()1

=ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.<168 :

()2

اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م .244/4

()3

طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚمدردير.57/4

()4

ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح.162/2
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ٍ
شمّمقرٟم٤م حتقيؾ اًمْمامن إمم إضم٤مرة قمٛمؾ ،وًمٙمـ يٛمٙمـ ىمٚمٌف إمم سمٞمع أو
ُمٜمتػ ،إن
ّ
ٕن٤م
ُمِم٤مريم٦م ،وقمٚمٞمف وم٤مًمقيم٤مًم٦م شمؼمع سم٤معمٜمٗمٕم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٜم٘مٚم٥م قمقو٤م ومتٙمقن إضم٤مرة قمٛمؾ ّ
شم٘مٌؾ ذًمؽ وٓ شمقىمٕمٜم٤م ذم اًمرسم٤م سمخالف اًمْمامن ويمذًمؽ اًمقديٕم٦م .ومٛمٕمٜمك اًمًٚمػ ومٞمٝمام
صمؿ ّ
اًمْم٤مُمـ ٓ يتحٛمؾ أي رء ُمـ ظمً٤مرة اعمْمٛمقن وهاليمف وٓ اعمٌٚمغ
إن ّ
هم٤مئ٥مّ ،
طمٞم٨م ًمف طمؼ اًمرضمقع قمغم اعمْمٛمقن ًمف ،وًمذا وم٤مًمْمامن إن أظمذ اجلٕمؾ وم٘مد أظمذه سمدون
أن يْمٛمـ ومٞمّمدق قمٚمٞمف ىمقًمف ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -اًمذي يٜمٝمك قمـ رسمح ُم٤م مل
يْمٛمـ.

سمطرق ايمغ ََرر دم ايمعقض.
ايمعؾة ايمثايمثةّ :
أن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم ّ
شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦مُ :مـ اعمٕمٚمقم ّ
أن ًمٚمجٝمؾ شم٠مصمػم ذم إومً٤مد
حمؾ اًمٜمزاع سم٤مإلمج٤مع ،ومٚمٞم١مصمر ذم ّ
اًمٕمقض .وإذا أ ّصمر ذم همػم ّ
حمؾ اًمٜمزاع .ودرك ذًمؽ ّ
أن
اًمْم٤مُمـ طملم ي٠مظمذ قمقو٤م قمـ اًمْمامن ومٚمٞم٘مدر سمـ 10دراهؿ ُم٘م٤مسمؾ وامٟمف  100درهؿ
ّ
وم٢مٟمّف ٓ يٕمٚمؿ هؾ ؾمٞمحّمؾ قمغم  10ويًٚمؿ ُمـ  100أم أٟمّف ؾمٞمخن ّ " .100
إن ذًمؽ
ُمـ سمٞم٤مقم٤مت اًمٖمررّ ،
ٕن ُمـ أظمذ قمنم قمغم أن يتحٛمؾ سمامئ٦م ٓ يدري هؾ يٗمٚمس ُمـ
حؾ قمٜمف ،أو يٖمٞم٥م ومٞمخن ُم٤مئ٦م ومل ي٠مظمذ إّٓ قمنمة ،أو يًٚمؿ ُمـ اًمٖمراُم٦م ومٞم٠مظمذ
اًمٕمنمة"( ،)1صمؿ أن اعمْمٛمقن ًمف ُم٤م ـمٚم٥م اًمْمامن إٓ ِ
عمٔمٜم٦م قمدم اًمقوم٤مء ُمـ اعمْمٛمقن
قمٜمف.

ايمضامن معروف ذط يمصحتف فمدم ايمزيادة
ايمعؾة ايمرازمعةَّ :
خمتّم٦م سم٤مًمديـ
شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م :اًمزي٤مدة قمغم اًم٘مرض طمرام وشمٚمؽ قمٚم٦م صم٤مسمت٦م ّ
صمؿ ًمٞمس ٕطمدمه٤م سم٠من يثٌ٧م طمٙمٛمف سم٤مٔظمر
شمٕمؿ اًمْمامن أيْم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك ٟمٗمًف ،وُمـ ّ
وهل ّ
()1

ذح ُمٞم٤مرة.55/2
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سمٓمريؼ اًمتٕمدي٦مّ ،
وًمٕمؾ هذا ُم٤م ي٘مّمده اًمٗم٘مٝم٤مء طملم رسمٓمقا اًمْمامن سم٤مًم٘مرض وُم٤م ؾم٤مىمقه
ي٘مّمد سمف اًمٌٞم٤من درءا ًمٕمدم ومٝمؿ ُمِمؽمك اًم٘مرض واًمْمامن .ي٘مقل إهبري ٓ" :جيقز
وامن سمجٕمؾّ ٪
ٕن اًمْمامن ُمٕمروف وٓ جيقز أن ي١مظمذ قمقض قمـ ُمٕمروف وومٕمؾ ظمػم
يمام ٓ جيقز قمغم صقم وٓ صالة ٕن ـمري٘مٝم٤م ًمٞمس ًمٙمً٥م اًمدٟمٞم٤م

()1

وىمد ورد أن

"صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ٓ شمٗمٕمؾ إّٓ هلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤م أطمده٤م :اًمْمامن،
واًمث٤مين رومؼ اجل٤مه ،واًمث٤مًم٨م اًم٘مرض ،وىمد مجٕمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤ممل اعمتٗمٜمّـ اعمرطمقم سمٗمْمؾ
اهلل ويمرُمف أسمق حمٛمد ؾمٞمدي قمٌد اًمقاطمد سمـ قم٤مذ ذم سمٞم٧م وم٘م٤مل:
اًم٘مرض واًمْمامن رومؼ اجل٤مه*** متٜمع أن شمرى ًمٖمػم اهلل

()2

وإيراد اًمّمالة ًمٚمحٛمؾ اًمٗم٘مٝمل ٓ يٕمٜمل اؿمؽمايمٝمام ذم ّ
يمؾ اًمٕمٚمؾ ،ومذًمؽ همػم
وارد اًمٌت٦م وٓ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،سمدًمٞمؾ ضمٕمؾ اًمّمقم ّأوٓ ىمٌؾ اًمّمالة ومٗمٕمٚمٝمام
ُمتٕملم حيدّ د ُم٘مّمد اعمٙم ّٚمػ ُمـ اًمٗمٕمؾ .وقمٚمٞمف ومال دمقز صالة سمٜمٞم٦م أظمر.
ّ

()1

اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٌدري أسمق قمٌد اهلل.111/5 :

()2

ذح ُمٞم٤مرة اًمٗم٤مد أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أحد سمـ حمٛمد اعم٤مًمٙمل .191/1
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زمجعؾ زمكم ؽمدّ ّ
ايمذرائع وافمتبار ايمتفؿة
اظمسليمة ايمرازمعة :حتريؿ َّ
ايمضامن ُ
أفم ّـ ّ
أن حتريؿ اًمْمامن سمجٕمؾ ُمر ّده أُمران:
إول :ؽمدّ ّ
ايمذرائع.
ايمثاين :افمتبار ايمتفؿة.
همبايمـسبة يمأل ّول :ومٛمٌتٜم٤مه قمدم اقمتٌ٤مر اًم٘مّمد طمٞم٨م يٜم٘مٓمع قمـ ؾمدّ ّ
اًمذرائع
ويٜمٗمّمؾ قمٜمف ٓرشمٌ٤مـمف سم٤مًمِمٙمؾ واعمآل واًمٖمػمٕ ،ن ُم٤م ـمري٘مف اعمّم٤مًمح وىمٓمع ّ
اًمذرائع ٓ
خيّمص ذم ُمقوع ُمـ اعمقاوع .وُمـ اعمٕمٚمقم ّ
أن ؾمدّ اًمذرائع ٟمٕمتؼمه قمٜمد قمدم وضمقد
قمٚم٦م فم٤مهرة .وهلذا اًمٕمٚمؾ يم ّٚمٝم٤م ُمًتٜمٌٓم٦م وًمٞمً٧م ٟمّمٞم٦م.
واًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ؾمٜمجد ُم٤م يدًمٜم٤م قمغم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام:
 ضم٤مء ذم ُمٜمح اجلٚمٞمؾ" :ؾمٚمؿ رء ذم أىمؾ أو أدٟمك ُمٜمف ُمـ ضمٜمًفٟٕ ٪مّف وامن سمجٕمؾيٜمّم٤م قمٚمٞمف ٪ؾمدّ ا ًمٚمذريٕم٦م ،إّٓ أن ختتٚمػ اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مظمتالف أومراد اجلٜمس
وإن مل ّ
اًمقاطمد ومٞمجقز ؾمٚمؿ سمٕمض أومراده ذم سمٕمض آظمر خم٤مًمػ ومٞمٝم٤م أيمثر أو أىمؾ أو أضمقد
أو أدٟمك ُمٜمفّ ٪
ٕن اظمتالومٝم٤م يّمػم إومرادا جلٜمس اًمقاطمد يمجٜمًلم(.)1
ضمر ٟمٗمٕم ً٤م
 وذم سمٚمٖم٦م اًمً٤مًمؽ" :ىمقًمف( :وُم٤م أدى إمم احلرام طمرام) :وم٤محلرام ٪يمًٚمػ ّأو وامن سمجٕمؾ أو ذط سمٞمع وؾمٚمػ أو سف ُم١مظمر أو سمدل ُم١مظمر أو ومًخ ُم٤م ذم
ُم١مظمر أو همػم ذًمؽ.)2("...
سمجٕمؾ
ّأما زمايمـسبة يمؾثاين :ومٛمٌتٜم٤مه هق اًم ُّتٝمٛم٦م ومحٞمٜمئذ يٙمقن ؾمٌ٥م حتريؿ اًمْمامن ُ
هق اًمتٝمٛم٦م اًمتل شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمٛمٞمؿ وىمد ي١مول أُمر إمم دومع اًمديـ ،ومٞمٙمقن ىمد أظمذ
()1

ُمٜمح اجلٚمٞمؾ 344/5

()2

سمٚمٖم٦م اًمً٤مًمؽ أحد اًمّم٤موي 69/3
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ىمروف ُمْم٤موم٤م إًمٞمف ُم٘م٤مسمؾ اًمْمامن .وم٤مًمتٝمٛم٦م شمٕمتؼم اقمتٌ٤مرا عمّمٚمح٦م اًمٖمػم ،واقمتٌ٤مره٤م هق
اؾمتثٜم٤مء طمٞم٨م شمٙمقن اعمً٠مًم٦م ذم أصٚمٝم٤م ضم٤مئزة وًمٙمـ اقمتٌ٤مر اًمتٝمٛم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م حمرُم٦م .وهٜم٤م
ٓ سمد أن شمٙمقن اًمتٝمٛم٦م ىمقي٦م ،وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م -وًمً٧م ُمت٠م ّيمدا قمٜمد همػمهؿ -يٕمتؼمون اًمتٝمٛم٦م ذم
اًمْمامن سمجٕمؾ إذا يم٤مٟم٧م ىمق ّي٦م ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ومال شمٕمتؼم.
 ضم٤مء ذم اًمذظمػمة" :يٛمتٜمع اؿمؽماط وامن ُم٤م يت٠مظمر ىمٌْمف ًمٞمقُملمٟٕ ٪مّف وامن سمجٕمؾشمتٕملم ،وضمق َزه همػمه ذم اجلٛمٞمع إذا ُطمٌس ًمريمقب أو ظمدُم٦م
ٕن٤م ٓ ّ
إّٓ ذم اًمٕملم ّ
ًم٘مرب إضمؾ ،أو ٕٟمّف عم٤م اؿمؽمط اًمريمقب ومٝمق يم٤معمٙمؽمي ًمذًمؽ وُم٘مت٣م هذا:
اجلقاز ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم همػم ّ
أن اًمتٝمٛم٦م ي٘مقى اًم٘مّمد إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌٕمٞمد ذم اًمْمامن
سمجٕمؾ"(.)1
ُ
 وضم٤مء ذم اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير(" :يمْمامن سمجٕمؾ) أي يمٌٞمع ضم٤مئز ذم اًمٔم٤مهر ي١مديصمؿ يِمؽمي ُمٜمف قمٜمد إضمؾ أو دوٟمف أطمدمه٤م سمديٜم٤مر
ًمذًمؽ يمٌٞمع صمقسملم سمديٜم٤مر ًمِمٝمرّ ،
ومٞمجقز وٓ يٜمٔمر ًمٙمقٟمف دومع ًمف صمقسملم ًمٞمْمٛمـ ًمف أطمدمه٤م ٪وهق اًمثقب اًمذي اؿمؽماه
ُمدة سم٘م٤مئف قمٜمده سم٤مٔظمر ًمْمٕمػ هتٛم٦م ذًمؽ ًم٘مٚم٦م ىمّمد اًمٜم٤مس إمم ذًمؽ ،وأُم٤م سيح
وامن سمجٕمؾ ومال ظمالف ذم ُمٜمٕمف ّ
ٕن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ اًمْمامن واجل٤مه واًم٘مرض ٓ
شمٗمٕمؾ إٓ هلل شمٕم٤ممم وم٠مظمذ اًمٕمقض قمٚمٞمٝم٤م ؾمح٧م"(.)2

()1

اًمذظمػمة 478/5

()2

اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير77/3.
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ايمضامن زماْلعؾ وهمؼ مؼتضقات احلؽؿ ايمقضعل
اظمسليمة اخلامسة :ضمؽؿ َّ
اعم٠مًمقف إصقزم يٌ٤ميـ سملم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل واحلٙمؿ اًمقوٕمل ،وم٤مٕول ُمرشمٌط
سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ وىمدرشمف وقمٚمٛمف ،سمٞمٜمام احلٙمؿ اًمقوٕمل وم٤مٕصؾ ومٞمف أٟمّف همػم ُمرشمٌط سمٗمٕمؾ
اعمٙمٚمػ وىمدرشمف وقمٚمٛمف ،طمٞم٨م هق إظمٌ٤مر ومحً٥م ،وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمّف رء ووٕمف اهلل
شمٕم٤ممم ذم ذائٕمف -أي ضمٕمٚمف دًمٞمال وؾمٌٌ٤م وذـم٤م ٓ -أٟمّف أُمر سمف قمٌ٤مده وٓ أٟم٤مـمف
سم٠مومٕم٤مهلؿ ُمـ طمٞم٨م هق ظمٓم٤مب ووع(.)1
وطمٙمؿ اًمنمط واًمًٌ٥م واعم٤مٟمع طم٤مصؾ سمقوع اًمنمع ،وهل شمت٘مدم قمغم احلٙمؿ
اًمتٙمٚمٞمٗمل .واجلٕمؾ ؾمٌ٥م ًمٚمتحريؿ.

اظمسليمة ايمسادؽمة :معارضتان وكؼضفام
معارضة أولم :ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ّ
سم٠من اًمْمامن جيقز أظمذ اًمٕمقض قمٜمف سم٤مقمتٌ٤مره ُمٜمٗمٕم٦م
واعمٜم٤مومع جيقز سمٞمٕمٝم٤م ،وهل ُمـ سم٤مب إضم٤مرة إقماملّ ،
ٕن اًمٕمٛمؾ قمٌ٤مرة قمام يٛمٙمـ أن
ي٘مدُمف أطمد إـمراف ًمٚمٓمرف أظمر.
كؼضفا :وذًمؽ ىمقل ُمردود ٓ يتًؼ ُمع ُمٗمٝمقم ّ
حمؾ اعمٕم٤موو٦م وشم٘مقُمف ،وم٤معم٤مل
اًمتٛمقل
هق" :اؾمؿ عم٤م هق خمٚمقق إلىم٤مُم٦م ُمّم٤محلٜم٤م سمف ،وًمٙمـ سم٤مقمتٌ٤مر صٗم٦م
ّ
()2
اًمتٛمقل واإلطمراز ،ويْم٤مف إمم ذًمؽ
يٜمص قمغم قمٜمٍم
ّ
واإلطمراز"  .وهذا اًمتٕمريػ ّ

قمٜمٍم "آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م"( ،)3وىمد قمرومف اسمـ اًمٕمريب سم٘مقًمفّ " :
يمؾ ُم٤م متتدّ إًمٞمف إـمامع
()1

يٜمٔمر ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص.68 :

()2

اعمًٌقط.178/12 ،

()3

طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر.501/4 ،
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ُمٌ ّٞمٜم٤م سمٕمْم٤م ُمـ ظمّم٤مئّمف وحمددا ًمٕمٜمٍم

آٟمتٗم٤مع ،وي٠ميت اًمِم٤مـمٌل ًمٞمٕمرف اعم٤مل شمٕمريٗم٤م سم٤مٕصمر واًمٜمقع ُمع ذيمر اًم٘مٞمقد ،وم٘م٤مل هق:
"ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اعمٚمؽ ويًتٌد سمف اعم٤مًمؽ قمـ همػمه إذا أظمذه ُمـ وضمٝمف ،ويًتقي ذم ذًمؽ
اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚمٌ٤مس قمغم اظمتالومٝم٤م وُم٤م ي١مدي إًمٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع اعمتٛمقٓت"(.)2
وقمٚمٞمف شمٙمقن قمٜم٤مس اعم٤مل إؾم٤مؾمٞم٦م وومؼ اجلٛمع سملم اًمتٕم٤مريػ اًمً٤مسم٘م٦م أرسمٕم٦م:
 إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٛمقيؾ سمف. إُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م. إُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤موو٦م سمف. إطمرازه.وُمـ ه٤م هٜم٤م ّ
وم٢من هذه اًمٕمٜم٤مس شمٕمتؼم سمٞم٤مٟم٤م قمغم قمدم صالطمٞم٦م اٟمٓمٌ٤مق ُمٕمٜمك اعم٤مل
قمغم ُمٜمٗمٕمٞم٦م اًمْمامن.
ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ احلٙمؿ قمدم وصٗمٝم٤م سم٤معم٤مل اعمت٘مقمّ ٪
اًمت٘مقم يثٌ٧م سم٤معم٤مًمٞم٦م
ٕن ّ
يّمح اًمتٍمف سمف سم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م
صمؿ
ّ
وسم٢مسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م ،وسمتح٘مؼ طمٞم٤مزشمف ،وُمـ ّ
واًمقصٞم٦م واًمرهـ وهمػمه .)3(...وهل قمٜم٤مس سمٕمْمٝم٤م همػم ُمتح ّ٘مؼ ،يمام إ ّٟمف إن ىمٚمٜم٤م ّ
سم٠من
يمقن اًمْمامن ُمٜمٗمٕم٦م ومٝمذا ًمٞمس ّ
حمؾ اقمتٌ٤مر احلٙمؿ ،وٟمحـ ٟمً ّٚمؿ سمٙمقٟمف ُمٜمٗمٕم٦م وًمٙمـ هؾ
جيقز اًمرسمح هب٤م أم ٓ.؟ ومٝمل ُمٜمٗمٕم٦م أريد هل٤م ذقم٤م أن شمٙمقن سمدون رسمح درءا ًمٚمقىمقع ذم
ُمت٘مقُم٦م ُمـ هذا اًمقضمف ٓرشمٌ٤مط طمٙمٛمٝم٤م سم٤مٕصؾ وهق اًم٘مرض اًمذي
اًمرسم٤م ٪ومٝمل همػم ّ
()1

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اسمـ اًمٕمريب.607/2 ،

()2

اعمقاوم٘م٤مت.33/4

()3

يٜمٔمر اعم٤مل اعمت٘مقم وهمػم اعمت٘مقم ذم :أصقل آىمتّم٤مد آؾمالُمل ص  51د.رومٞمؼ يقٟمس اعمٍمي–ُمريمز أسمح٤مث
آىمتّم٤مد آؾمالُمل ،ضمدة.-
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يٛمٜمٕمف أن جير ُمٜمٗمٕم٦مّ ٪
اًمت٘مقم يًتدقمل ذط إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٛمقيؾ سمف .وإُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتٗم٤مع
ٕن ّ
سمف ذقم٤م .وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤موو٦م سمف وومؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .وهذا ُمٜمتػّ ٪
ٕن اًم٘مرض
سمدون ضمر اعمٜمٗمٕم٦م ذط ًمّمحتف ُمـ أضمؾ أن ّ
حي٘مؼ ُم٘مّمقده ،وم٤مًمنميٕم٦م ٟمّمٌ٧م ًمٚم٘مرض
ذط قمدم ضمره ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م واٟمٕمداُمف ي١مدي إمم اًمٗمً٤مدٟٓ ٪مٕمدام حت ّ٘مؼ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.
صمؿ إ ّٟمف همػم ظم٤مف قمغم ذي ٟم٤مفمر ّ
أن
ومٞمٙمقن اًمْمامن سمجٕمؾ وم٤مؾمدا ٟٓمٕمدام شمقومر اًمنمطّ ،
"اعمٜم٤مومع وإقمٞم٤من صمالصم٦م أىمً٤مم:
وؾمٙمٜم٤مه٤م.
ُ مٜمٝم٤م ُم٤م اشمٗمؼ قمغم صح٦م ىمٌقًمف ًمٚمٛمٕم٤موو٦م يم٤مًمدار ُ
 وُمٜمٝم٤مُ :م٤م اشمٗمؼ قمغم قمدم ىمٌقًمف هل٤م يم٤مًمدم واخلٜمزير واعمٞمت٦م وٟمحقه٤م ُمـ إقمٞم٤من
واًم٘مٌؾ واًمٕمٜم٤مق واًمٜمٔمر إمم اعمح٤مؾمـ ُمـ اعمٜم٤مومع ،وًمذًمؽ ٓ يقضم٥م ومٞمف قمٜمد اجلٜم٤مي٦م
قمٚمٞمف رء وًمق يم٤من ُمت٘مقُم ً٤م ٕوضمٌٜم٤م اًم٘مٞمٛم٦م يمً٤مئر اعمٜم٤مومع.
 وُمٜمٝم٤مُ :م٤م اظمتٚمػ ومٞمف يم٤مٕزسم٤مل وأرواث احلٞمقان ُمـ إقمٞم٤من وإذان واإلُم٤مُم٦م ُمـ
اعمٜم٤مومع ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أضم٤مزه ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف.
إذا شم٘مررت هذه اًم٘م٤مقمدة ،وم٤مًمْمامن ذم ِّ
اًمذ َُمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ُمٜمع اًمنمع اعمٕم٤موو٦م
ومٞمف وإن يم٤من ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة ًمٚمٕم٘مالء يم٤مًم٘مٌؾ وأٟمقاع آؾمتٛمت٤مع ُم٘مّمقد ًمٚمٕم٘مالء وٓ
شمّمح اعمٕم٤موو٦م قمٚمٞمٝم٤م ّ
صح٦م اعمٕم٤موو٦م طمٙمؿ ذقمل يتقىمػ قمغم دًمٞمؾ ذقمل ومل
وم٢من ّ
يدل قمٚمٞمف ومقضم٥م ٟمٗمٞمف أو سم٤مًمدًمٞمؾ اًمث٤مين وهق اًم٘مٞم٤مس قمغم شمٚمؽ اًمّمقر ٓ ًمٜمٗمل اًمدًمٞمؾ
اعمثٌ٧م"(.)1
وإن اًمٜم٤مفمر ذم ِّ
هذا ّ
يمؾ اًمٕمٚمؾ ؾمٞمجد إطم٤مـم٦م احلٙمؿ سمتٕمدد قمٚمؾ ويمٚمٝم٤م ُمٗمًدة.
ومٞم٘مقى طمٙمؿ اًمتحريؿ قمغم همػمه.
()1

اًمذظمػمة 238/5
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وهٜم٤م ُمٚمحظ ُمٕمتؼم وهق ّ
أن اًمنمط ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمٕم ّٚم٦م ٪وم٢مذا وم٘مد ذط اًمتؼمع
يٙمقن ؾمٌٌ٤م ًمتحريؿ اًم٘مرض .وقمٚمٞمف وم٢من ىمٞم٤مؾمٝم٤م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن وقمٛمؾ اعم١مذن واًمرىمٞم٦م
وهمػمه٤م ٓ ي٘مٌؾّ ٪
ضمؼ اًم٘مٞم٤مس أن يِمٌف حمؾ اخلالف سمٛمحؾ اًمقوم٤مق وه٤مهٜم٤م
ٕن ُمـ ّ
ُمٜمتػٕ .ن اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل شمٌٞمح اعمٕم٤موو٦م قمٚمٞمٝم٤م شمتٓمٚم٥م ذط اإلسم٤مطم٦م وىمٌقل اعمٜمٗمٕم٦م
واًمت٘مقم وهمػمه٤م وهذا يمٚمف ُمٜمتػ.
ًمٚمٛمٕم٤موو٦م
ّ
معارضة شماكقة :ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾّ :
إن اًمٙمٗم٤مًم٦م شم٠مظمذ أطمٙم٤مم اعمٕم٤موو٤مت ٕن اعمٙمٗمقل
جي٥م قمٚمٞمف اًمرد ًمٚمٙمٗمٞمؾ إذا اشمٗمؼ قمغم ذًمؽ ،وىمد ورد هذا قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء " ِذم

ِ
اًمٌم َء ُِم ْـ ِذُمتِ ِف ًمِ َ ْػم ِضم َع َقم َٚم ْٞم ِف ِذم اًمث ِ٤مينَ ،وم َّم َ٤مر
ؼمعِٟٕ ٪مّف ُي ْ٘م ِر ُض
ا ًْم َٙم َٗم٤م ًَم٦م َُم ْٕمٜمَك اًمت َ ُّ
ْ
اض ا ًْم َٕم ْ ِ
يمَ٢مِ ْىم َر ِ
لمَ ،وومِ َٞمٝم٤م َُم ْٕمٜمَك ا ُْعم َٕم َ٤مو َو ِ٦م ،سمِدَ ًمِ ِ
ٞمؾ َأٟم ُف َي ْر ِضم ُع سمِ َام ُي َ١م ِّديَ ،وم َ٘مدْ َأ َظم َذ َؿم ٌَ ًٝم٤م ُِم ْـ
ٍ
ِ ِ
ؼم ِع ُِم ْـ َو ْضم ٍف"(.)1
ْإَ ْص ِؾَ :ؿم ٌَ ًٝم٤م سمِ٤م ُْعم َٕم َ٤مو َو٦م ُم ْـ َو ْضمفَ ،و َؿم ٌَ َف اًمت َ ُّ
كؼضفاُ :ير ّد قمٚمٞمفّ ،
سم٠من ىمقل اًمٙمراسمٞمز ٓ يدل قمغم يمقن٤م ُُمٕم٤موو٦م سمؾ يٍمح
سمقضمف ًمذًمؽ وهق اًمقضمف اًمذي ٓ ي١مصمر قمغم صٗمتٝم٤م إصٚمٞم٦م ُمـ يمقن٤م شمؼمقم٤م ،وقمٚمٞمف وم٢من
هذا ٓ ييّ ٪
ٕن اًم٘مرض ومٞمف ُمٕمٜمك اعمٕم٤موو٦م ُمـ هذا اًمقضمف ،وُمع ذًمؽ أمجع اًمٕمٚمامء
قمغم حتريؿ اًمزي٤مدة ومٞمف ،ومل خيرضمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمتؼمع.

()1

اًمٗمروق ،أؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم ،أسمق اعمٔمٗمر ،مج٤مل اإلؾمالم اًمٙمراسمٞمز اًمٜمٞمً٤مسمقري احلٜمٗمل اعمح٘مؼ :د.
حمٛمد ـمٛمق ُمراضمٕمف :د .قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة اًمٜم٤مذ :وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1402 ،هـ -
1982م.
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اظمسليمة ايمسازمعة :إوصاف اظممشمرة دم حتؼؼ اإلمجاع واظمؽقكة يمف
ّ
إن اإلمج٤مع ًمف ّ
واعمحؾ ًمف أوص٤مف ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م طمٞم٨م أي إمج٤مع ٓسمد ًمف ُمـ
حمؾ
دًمٞمؾ يٛمٞمزه وطمٞمٜمئذ يٜمٌٜمل قمغم آؿمؽماك ومٞمف آؿمؽماك ذم احلٙمؿ.
وم٢مذا شم ٌّلم ّ
ٟمٕمرف سمتٚمؽ إوص٤مف.
أن ذًمؽ ٓ سمدّ ُمٜمف ،وم٢م ّٟمٜم٤م ّ
 -1اًمٕمالىم٦م هل يمٗم٤مًم٦م وًمٞمً٧م ظمدُم٦م.
ُ -2مْمٛمقن اًمٕم٘مد يدل قمغم اًمتزام اًمٙمٗمٞمؾ سم٠مداء ُمٌٚمغ اًمديـ إن شمٕمذر أداؤه ُمـ
أي ديـ وٓ شمٜمِمٖمؾ ذ ُّم٦م
ـمرف اعمٙمٗمقل ،وم٢مذا ُم٤م يم٤من اًمْمامن ٓ يٗميض إمم ّ
اًمْم٤مُمـ ومذًمؽ ٓ يدظمؾ ذم حمؾ اإلمج٤مع يم٤مٓقمتامد اعمًتٜمدي اعمٖمٓمك،
ّ
وظمٓم٤مب اًمْمامن ًمٚمدظمقل ذم اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل ٓ شمرشم٥م ؿمٖمؾ ذ ُّم٦م
اًمٌٜمؽ دم٤مه اًمدوًم٦م.
 ٓ -3قمؼمة سمٗم٘مر وهمٜمك اعمٙمٗمقل.
 -4اًمٙمٗم٤مًم٦م ُم٘مّمقدة اسمتداء طمٞم٨م شمٕم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من.
 -5ىمّمدُ اًم ّٓمروملم اًمْمامن ٟمٗمًف وًمٞمس اخلدُم٦م اعمّم٤مطمٌ٦م ًمف.
 -6اًمرسم٤م ٓ يٕمتؼم ومٞمٝم٤م احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م إظمػمة شمٕمتؼم ذم اًمٖمرر .واًمٖمرر ًمٞمس
قم ّٚم٦م وطمٞمدة.
وهذه إوص٤مف يمٚمٝم٤م ُمتح٘م٘م٦م ذم اإلمج٤مع ومحّمؾ وسم٤من وضمٝمف.
واَّلل اظمقهمؼ.
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1994م.
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

|

مسائؾ ؽمبع دم حتؼقؼ شمبقت اإلمجاع دم ايمضامن زمايمعقض

220

 )9اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف
; صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس
اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل)
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1422 ،هـ.

 )10اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهللِ ُحمَٛمدُ ْسم ُـ َأ ْحَدَ ْسم ِـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل

ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل حت٘مٞمؼ :أحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م –
اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1384 ،هـ  1964 -م.
 )11احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ; ذح خمتٍم اعمزين أسمق احلًـ قمكم سمـ
حمٛمد طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي اعمح٘مؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض  -قم٤مدل أحد قمٌد
اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1419 ،هـ  1999-م.
 )12اًمذظمػمة أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم
اعمح٘مؼ :حمٛمد طمجل وؾمٕمٞمد أقمراب وحمٛمد سمق ظمٌزة اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل -سمػموت
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1994 ،م.
 )13اًمٗمروق ،أؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم ،أسمق اعمٔمٗمر ،مج٤مل اإلؾمالم اًمٙمراسمٞمز اًمٜمٞمً٤مسمقري
احلٜمٗمل اعمح٘مؼ :د .حمٛمد ـمٛمق ُمراضمٕمف :د .قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة اًمٜم٤مذ :وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1402 ،هـ 1982 -م.
 )14اًمٗمقايمف اًمدواين قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين أحد سمـ هم٤مٟمؿ (أو همٜمٞمؿ) سمـ ؾم٤ممل اسمـ
ُمٝمٜم٤م ،ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمٗمراوي إزهري اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم:
 1415هـ 1995 -م.
 )15اعمًٌقط حمٛمد سمـ أحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م –
سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم 1414 :هـ 1993 -م .
 )16اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ-
ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
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 )17اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م أسمق احلًلم اًم ٌَ ٍْمي اعمٕمتززم اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ
اعمٞمس اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1403 ،هـ.
 )18اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م «اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسش أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ
احلؼ اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦مُ ،مّمٓمٗمك أحد
ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل اعمح٘مؼ :حٞمش قمٌد ّ
اًمٌ٤مز ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م اًمٓمٌٕم٦م :سمدون.
 )19اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم
اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م
شم٤مريخ اًمٜمنم 1388 :هـ 1968 -م.
 )20اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد سمـ أيقب سمـ وارث اًمتجٞمٌل
اًم٘مرـمٌل اًمٌ٤مضمل اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة  -سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1332 ،هـ
 )21اعمقاوم٘م٤مت إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل اعمح٘مؼ :أسمق
قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن اًمٜم٤مذ :دار اسمـ قمٗم٤من اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 1417ه1997 /م
 )22سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع قمالء اًمديـ ،أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أحد اًمٙم٤مؾم٤مين
احلٜمٗمل اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1406 ،هـ 1986 -م
 )23سمٚمٖم٦م اًمً٤مًمؽ ٕىمرب اعمً٤مًمؽ اعمٕمروف سمح٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم (اًمنمح
٥م ْ ِ
اًمّمٖمػم هق ذح اًمِمٞمخ اًمدردير ًمٙمت٤مسمف اعمًٛمك أىمرب اعمً٤مًمؽ َعمِ ْذ َه ِ
اإل َُم٤م ِم َُم٤مًمِ ٍؽ) أسمق اًمٕمٌ٤مس
أحد سمـ حمٛمد اخلٚمقيت ،اًمِمٝمػم سم٤مًمّم٤موي اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون
شم٤مريخ
 )24طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم حمٛمد سمـ أحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ
 )25رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ
اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل.
 )26ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف اسمـ ُم٤مضم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،وُم٤مضم٦م اؾمؿ أسمٞمف يزيد
حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م -ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل.
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 )27ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م صٌٞمح
سمٛمٍم اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ.
 )28ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرحـ اعم٤مًمٙمل
اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم اعمح٘مؼ :ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد اًمٜم٤مذ :ذيم٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
 1393هـ  1973 -م.
 )29ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ
ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1423 ،هـ -
2003م.
 )30قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أحد اعم٘مري اًمتٚمٛمً٤مين اًمٜم٤مذ دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  1424هـ  2003-م.
 )31ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم أسمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب
اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل ،اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء راضمٕمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :ـمف قمٌد اًمرؤوف
ؾمٕمد.
ُ )32مًٜمد اإلُم٤مم أحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل أحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين
اعمح٘مؼ :أحد حمٛمد ؿم٤ميمر اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1416 ،هـ  1995 -م.
ُ )33مٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ حمٛمد سمـ أحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش ،أسمق قمٌد اهلل اعم٤مًمٙمل
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم1409 :ه1989/م.
ُ )34مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمرقمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م،
اًمرحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب ،اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب ُّ
 1412هـ 1992 -م.
ُ )35مقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ ،م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين صححف ورىمٛمف
وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت –
ًمٌٜم٤من.
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