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 الخمض هلل وخضٍ والؿالم كلى مً ال هبي بلضٍ دمحم وكلى آله وصخبه أما بلض:
ًبن مً اإلاؿاتل التي ًٕثر ًحها النزاق مؿؤلت أحلاب املخاماة، ومم أَمُت مؿاتلها وجىىق صىعَا اال أن البدىر التي 

ذ لها لم جىًها خِها، ولم أظض مً أًغصَا بالبدض،  واهما طٓغث كغطا في البدىر التي جٖلمذ كً املخاماة، جؼُغ

ُما ًؤحي بلظها:  ًو
ااض جدااضر فااي صااٌدت  -1 كااً الع اام فااي جِااضًغ  28ٓخاااب: املخاماااة عؾااالت وأماهاات، لؤلؾااخاط أخمااض خؿااً ٓااغػون، ُو

المه أُغب الى أزالُُاث املخامي.  ألاحلاب، ولم ًخدضر كً ألاخٖام، ٓو
اااض و اااغ الٕخااااب  -8 لت ؤلاؾاااالمُت والِاااىاهسن اللغوُااات، للاااضٓخىع مؿااالم الُىؾاااٍ، ُو ٓخااااب: املخامااااة فاااي طاااىال ال اااَغ

ٔامل مً صٌدت  ض جؼَغ إلاؿاتل أحلاب املخاماة في مبدض  ى بدض ضخم، ُو ان، َو الاى صاٌدت  811مئؾؿت الٍغ
َ للمؿاتل اإلاؿخدِت لؤلحلاب، والخاالث التي حؿخدّ ًحها ألاحلاب882 ، واؾخدِاَ ألاحلاب في خا٘ وظىص . وجؼغ

 اجٌاَ، وفي خا٘ كضمه، وصعظت صًً أحلاب املخاماة.
ض جدضر كً  -3 ى مً اصضاعاث صاع كالم الٕخب، ُو ٓخاب: املخاماة في الىـام الؿلىصي، لل ُش خماص الخماص، َو

الاى  797دت ، وجداضر كاً ألاحلااب فاي ًِاغة أزاغي ماً صا872ٌالى صٌدت  822أظغة املخامي في ًِغة مً صٌدت 
 .323صٌدت 

ى مً  -7 ٍ، َو ٓخاب: هـام املخاماة في الٌِه ؤلاؾالمي، وجؼبُِاجه في اإلاملٕت اللغوُت الؿلىصًت للضٓخىع دمحم الخٍغ

ااض جداااضر كاااً أظااغة املخاااامي فاااي صااٌدت  ، ٓماااا كلاااّ كلااى ماااىاص هـاااام املخامااااة 772مي ااىعاث صاع ٓىاااىػ أااااقُلُا. ُو
 .213ٌدت الى ص 213اإلاخللِت باألحلاب مً صٌدت 

صعاؾت ًِهُت مِاعهت مم صعاؾت جؼبُُِت لىماطط املخاماة في اإلاملٕت اللغوُت  –ٓخاب: املخاماة في الٌِه ؤلاؾالمي  -3
ى عؾالت كلمُت مي ىعة ؾىت   َا.1782الؿلىصًت، للضٓخىع بىضع الُديى، َو

ا فاي الخِاَى لخلاضون دمحم خماااا،  –الىؾاػت  –بدض أخٖام ال ٌاكت  -2 اض جداضر كاً املخامااة املخاماة وأزَغ ُو
 صٌدت. 137بازخصاع، والٕخاب في 

ض و غ ؾىت  -7 لت ؤلاؾالمُت مجها، لل ُش م هىع خؿً ؾلمان، ُو ٍ ال َغ سها ومىُ  َا.1727ٓخاب: املخاماة جاٍع
ٔاصًمُت ألامسر هاًٍ  ٓخاب: املخاماة في الٌِه ؤلاؾالمي والِاهىن للضٓخىع صمبا -2 ظلى، وهي عؾالت كلمُت مِضمت أل

 للللىم ألامىُت.

ض و غ ؾىت  -9  َا.1771ٓخاب: أخٖام كِض املخاماة، للضٓخىع خؿً الِغوي، ُو
ٔالت كلاى الخصاىمت وأخٖامهاا اإلاهىُات فاي الٌِاه ؤلاؾاالمي وهـاام املخامااة الؿالىصي، إلالاالي ال اُش  بدض: -12 الى

اض و اغ فااي َااا، 1783اللاضص الخاامـ ك اغ مااً مللات اللاض٘، الصااصع فاي اااهغ عظاب ماً ؾاىت  كباض  آ٘ زىاسن، ُو
اض جداضر ًظااُلخه كاً أظاغة املخااامي ماً صاٌدت  اض اُخااقـ َاظا اإلابداض فااي صاٌدت: ماااصة 23الااى صاٌدت  23ُو ، ُو

ض جدضر ًظُلخه كاً جىًُات املخاامي 1789الصاصع في اهغ عظب ؾىت  39اللضص  -هـامُت، في مللت اللض٘  َا، ُو
 مً اللضص اإلاظٔىع. 823جه في كضة أؾؼغ مً صٌدتأظغ 

اى صااصع كاً صاع ٓىاىػ أااقُلُا،  -11 ٓخاب ؤلاظاعة بلؼال مً اللمل، لؤلؾخاط الضٓخىع كباضالغخمً العللاىص، َو
ِم في   خا٘. صٌدت، واهخهى ًُه الى أن كِض أحلاب املخاماة اظاعة بٖل 32ٍو

 . 88، ٓما ٌ مل اإلااصة 82-87-82ل اإلاىاص َا، َو م1788مىاص هـام املخاماة الؿلىصي الصاصع ؾىت  -18

ا، ولظا ًِض كِضث  ووالىـغ ًُما ؾبّ، لم أظض مً ظمم صىع ألاحلاب ال اثلت في ؾَى املخاماة وأخٖامها وآزاَع
 اللؼم كلى بدثها، ومً   أؾخمض اللىن.

ض ااخمل َظا البدض كلى كضة مباخض:  ُو



5 

 

: املخاماة في ُظاال الضولت اإلاؿ  لمتاإلابدض ألا٘و

 اإلابدض الشاوي: خٕم امتهان املخاماة
 اإلابدض الشالض: وؾاتل ازباث أحلاب املخاماة

 اإلابدض الغابم: صىع أحلاب املخاماة
 اإلابدض الخامـ: أحلاب املخامي في خا٘ كضم آما٘ كمله

 اإلابدض الؿاصؽ: جدصُل أحلاب املخاماة
 الؿابم: خٕم جدمُل اإلاضًً اإلاماػل هٌِاث جدصُل الضًً اإلابدض

 اإلابدض الشامً: الازخصاص الِظاثي في هـغ أحلاب املخاماة
 اإلابدض الخاؾم: الخىظهاث الِظاتُت في املخآم اللامت ًُما ًسص أحلاب املخاماة

ت ًُما ًسص أحلاب املخاما  ةاإلابدض اللااغ: الخىظهاث الِظاتُت في املخآم الخلاٍع

 اإلابدض الخاصي ك غ: ألاخٖام الىـامُت ألحلاب املخاماة
 اإلابدض اللااغ: ألاخٖام الىـامُت ألحلاب املخاماة

 
ٔاصًمُات ماً جغظمات لٖال كلام فاي البداض،  ِات اإلاخبلات فاي البداىر ألا وأما اإلاىهج في َظا البداض، ًابوي لام أل ازم بالؼٍغ

ج، ّ البرامج الخاؾىوُت. ٓما أن لم  وؤلاػالت في الخسٍغ ّ مً الىِل كً ػٍغ ووُان جٌاصُل ٔل مغظم اط ًمًٕ الخدِ
ًاغاصاث ومىاُ ات ألاصلات، ولام أػال ؤلا ظٓغ بمىاُ ت ألاُىا٘ لم أُم بو  بالىص بل بالٌهم الىِل كً اإلاظاَبب أل زم

ٌااااث والخاااضوص للمصاااؼملخاث، لٖاااىن اإلااااغاص خصااااغ ألاوظاااه التاااي ولمااال  هاااا  واإلاىُااااٍ  –ملاااااغ املخاااامسن  –فاااي الخلٍغ
 .بازخصاع ًىاؾب الخا٘ الِظاثي مً َظٍ الصىع، ووظه ظىاػ ٔل صىعة

م، وأن ًلهمىا الصىاب في ما طٓغ في َظا الٕخاب.  و  أؾؤ٘ أن ًٖىن في َظا البدض ما ًٌُض الِاعة الٍٕغ

asd9406@gmail.com 
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م م /  ش  32هصذ اإلااصة ألاولى مً هـام املخاماة الصاصع باإلاغؾىم اإلالٖي الٍٕغ  كلى آلاحي: ٌ،82/7/1788وجاٍع
 " ًِصض بمهىت املخاماة في َظا الىـام :

وألاواماااغ والِاااغاعاث لىـاااغ ال راًااام كاااً الوسااار أماااام املخاااآم وصًاااىان اإلاـاااالم، والملعاااان اإلا اااٖلت بمىظاااب ألاهـمااات  -
 الِظاًا الضازلت في ازخصاصها، 

  ومؼاولت الاؾد اعاث ال غكُت والىـامُت. -
دّ لٖل شخص أن ً راًم كً هٌؿه."  ٍو

ً
ؿمى مً ًؼا٘و َظٍ اإلاهىت مدامُا  َو

ض هصذ اإلااصة الؿاصؾت والل غون مً  ل واملخامي ، ُو ّ كلُه بسن اإلأى وأما أحلاب املخاماة ًهي اللىض الظي ًخٌ

 هـام املخاماة كلى آلاحي: 
 ًُه 

ً
ٔان الاجٌاَ مسخلٌا ْ اجٌاَ أو  له، ًبطا لم ًًٕ َىا ٍ مم مٔى َ ٌلِض ِت صًلها باجٌا جدضص أحلاب املخامي وػٍغ

 ُضعتها املخٕم
ً
ال بماا ًدىاؾاب مام أو باػال ت التي هـاغث فاي الِظاُت كىاض ازخالًهماا، بىاااًل كلاى ػلاب املخاامي أو اإلأى

ل. ؼبّ َظا الخٕم ٓظلٗ اطا و ؤ كً الضكىي ألاصلُت أي  العهض الظي بظله املخامي والىٌم الظي كاص كلى اإلأى ٍو

 صكىي ًغكُت.
 مً الالتدت الخىٌُظًت للىـام. 82/8اصة َو مل طلٗ الاجٌاَ اإلإخىب والاجٌاَ ال ٌهي خؿب ما وعص في اإلا

 

ااض زقاذ فاي صااخُذ  أٓثار ماا ًائزغ مؿاااتل أحلااب املخامااة الازااخالي فاي جاىاًغ الوااغع املخاغم اإلاااوم مااً صاخت اللِاض، ُو

غة  ى أصل كـُم مً أص٘ى ال غق (1)كً بُم الوغع" - ملسو هيلع هللا ىلص -"ههى الىبي  -هنع هللا يضر  –مؿلم كً أبي ٍَغ  .(8)َو

 كلاااى حؿااالُمه، وأن ًٖاااىن الاااشمً واإلااااشمً مللاااىمسن ألن 
ً
  هاااظا ألاصااال ااااا رغ الللمااااال أن ًٖاااىن اإلابُااام مِاااضوعا

ً
وكماااال

 .(3)ظهالت أخضَما جضزله في الوغع 

 مً البُىق الاخمالها كلى الوغع ومً طلٗ: الىهي كً كؿب الٌدل 
ً
ض خغم ال اعق أهىاكا أو بُم طغاب الٌدل  (7)ُو

ٗ في اإلااال(3) كً بُم  –ملسو هيلع هللا ىلص  -، وههى (2)كً اإلاالمؿت واإلاىابظة في البُم -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وههى (7)، ووُم خبل الخبلت(2)، ووُم الؿم
ا٘ (9)الخصاة كً بُم الخمل في البؼً ووُم ماا فاي طاغوق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ووعص نهُه (12): " ال جبم ما لِـ كىضْ" -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ُو

، ٓمااا (11)ألاولااام ووُاام اللبااض آلابااّ، واااغاال الصااضُاث ختااى جِاابع واااغاال اإلاواااهم ختااى جِؿاام وكااً طااغوت الواااتص

                                                        
 .(3/3) مؿلم عواٍ (1)
غ، والظي صضع كً صاع و غ الشِاًت بمصغ ؾىت  ( أوؾم8) َاا صاع 1712َا. زم ػبام ؾاىت 1372ٓخاب ظامم ألخٖام الوغع ٓخاب: الوغع وأزٍغ في اللِىص للصضًّ ألامسن الظٍغ

ااض 1713العُاال، زاام ؾااىت  ُااّ ًااىوـ اإلاصااغي، ُو و ااغجه صاع الِلاام، الؼبلاات ألاولااى ؾااىت َااا، وماًا الٕخااب اإلاهماات التااي جلماام أخٖااام اإلاِؿااغ والِماااع ٓخاااب: اإلاِؿااغ والِماااع لًغ

 َا.1713
 ( جغاظم اإلاغاظم الؿابِت. 3)

م 7)  . -  -كً ابً كمغ  8827( عواٍ البساعي بُغ

م 3)  . -  -كً ظابغ  3921( عواٍ مؿلم بُغ

ٌاه الللاام أَال وصاىب ،- وؾالم كلُااه   صالى - الىباي كًا -  - مؿاالىص ابًا كًا 1/322 أخماض عواٍ (2) ٔاوي ألاوػااع هُال ًىـاغ: .-  - مؿاالىص ابًا كلاى ُو  – 8/1222 لل ااى
ت. صاع ػبلت  اإلالًغ

م البساعي  عواٍ (7) م ومؿلم 3273 بُغ ىـغ الخضًض، مً اإلاِصىص في وازخلٌىا ،3722 بُغ ٔاوي ألاوػاع هُل في جٌؿسٍر ٍو ت. صاع ػبلت – 8/1222 لل ى  اإلالًغ

م البساعي  عواٍ (2) م ومؿلم 8177 بُغ  .-  - الخضعي  ؾلُض أبي كً 3723 بُغ
 .(3/3) مؿلم عواٍ (9)

م 12) م  3323( عواٍ أبى صاوص بُغ م  1838وال رمظي بُغ م  7287واليؿاثي بُغ  .-  -كً خُٕم بً خؼام  8127وابً ماظه بُغ

م -  -بي ؾالُض الخاضعي ( كً أ8192( وابً ماظه )1323( وال رمظي )3/78( أزغظه أخمض )11) ، ولبلظاها ااىاَض جىـاغ فاي 1893، وطالٌه ألالبااوي فاي اعواال الولُال باُغ
ٔاوي  ت.  – 8/1222هُل ألاوػاع لل ى  ػبلت صاع اإلالًغ
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ؼلم أو صىي كلى ؿهغ أو لبن في طغق أو ؾمً في لبن  – ملسو هيلع هللا ىلص -عوي كً الىبي  ًُ  -، وههى (1)أهه ههى أن ًباق زمغ ختى 

ى الاؾخصىاال في البُم  –كً الشيُا  –ملسو هيلع هللا ىلص   ، وهدىَا.(8)اال أن حللم  -َو
الوااغع الِؿااسر الااظي ال والوااغع مىااه الوااغع الٌاااخ  الٕشساار الااظي ًخٌااّ الللماااال كلااى خغماات البُاام كىااض وظااىصٍ، ومىااه 

:" -عخمااه    - (3)ًمٕاً الاخ ااراػ مىااه، ومىااه ماا بااسن طلااٗ ممااا ًسخلاٍ ًُااه الللماااال املعتهااضون، ُاا٘ ؤلامااام ال اااػبي 
كلى مىم بُم ألاظىت والؼسر في الهىاال، والؿمٗ في اإلااال، وكلى ظاىاػ بُام العبات التاي خ اىَا  -أي الللماال  –أظملىا 

بُم خ ىَا باهٌغاصٍ المخىام، وكلاى ظاىاػ ٓاغاال الاضاع م ااَغة مام اخخماا٘ أن ًٖاىن ال اهغ موُب كً ألابصاع، ولى 
ً، وكلى صز٘ى الخمام مم ازخالي كاصة الىاؽ في اؾخلما٘ اإلااال وػ٘ى اللبض، وكلى اغب  زالزسن أو حؿلت وك ٍغ

اان فاي اكخبااع الواغع وكا ضم اكخبااٍع لٕثرجاه فاي ألا٘و اإلااال مً الؿِاال مم ازخالي اللااصاث فاي مِاضاع الاغي ًهاظان ػًغ
سن،  اام الخااالي ًحهااا فااي باااب الوااغع ًهااي مخىؾااؼت بااسن الؼااًغ لخااه ماام كااضم الاهٌٖاااْ كىااه فااي الشاااوي ًٖاال مؿااؤلت ُو ُو

 .(3)، ومً مىم ما٘ الى ظاهب آلازغ" (7)آزظة ب به مً ٔل واخض مجهما ًمً أظاػ ما٘ الى ظاهب الِؿاعة 

ِؿُغ  ِْ َ ْمُغ َواإلاْ
َ
خ
ْ
َما ال م اإلاِؿغ خُض ُا٘ حلالى: " ِاهَّ م بُم الوغع وملامالجه هي بلُجها الخٕمت مً جدٍغ والخٕمت في جدٍغ

مِلُخااااىَن " ) اإلااتااااضة: ٌْ
ُ
ااااْم ج

ُ
ٕ
َّ
َلل
َ
ٍُ ل اااااْظَخِيُبى

َ
اِن ً

َ
ؼ ُْ اااا

َّ
ًْ َكَمااااِل ال  اااا ـع ِمّ ُم ِعْظاااا

َ
ْػال
َ ْ
هَصاااااُب َوألا

َ ْ
ااااا٘ حلااااالى " ِاهَّ  92َوألا ِغٍااااُض (، ُو ًُ َمااااا 

ااااِه 
َّ
اااِغ الل

ْ
ْم َكاااً ِطٓ

ُ
ٓ ُصاااضَّ ٍَ ِؿاااِغ َو ِْ َ ْماااِغ َواإلاْ

َ
خ
ْ
َظاااااَل ِفاااي ال

ْ
َبو
ْ
 َوال

َ
َلاااَضاَوة

ْ
ُم ال

ُ
اااَىٕ ِْ اااَم َب ُِ ى

ًُ ن 
َ
اُن أ

َ
ؼ ُْ ااا

َّ
هاااُخم  ال 

َ
َهاااْل أ

َ
ِة ً

َ
اااال ًِ الصَّ َوَكااا

ىَتُهىَن " ) اإلااتضة: .(2)( 91مُّ

  
مدم٘ى كلى الصالح صون الٌؿاص، اال اطا حلظع  جصخُذ اللِىص واظب ما أمًٕ؛ ألن أمىع اإلاؿلمسن ُغع الٌِهاال أن

 . (7)خملها كلى الصالح 

م وعص ًُاه: ألاصال جصااخُذ اللِاىص مااا أمٕاً، ال ؾااُما اطا جغجاب كلااى  وفاي خٕام مصااضَ ماً مدٕماات الاؾاخمىاي بااُغ
 ابؼالها طغع بؤخض اإلاخلاُضًً.

 

اااذ ملااسن، زااام جاااؼو٘ اإلاصااملخت فاااي ػماااً آزاااغ، ولااظا ًااابن اإلااااىـم الؿااالىصي ُااض جِخياااصي اإلاصاااملخت جىـُمااا ملُىااا  فاااي ُو
ً
ا

داغص كلاى جلِااي مملخىؿااث املخخصاسن، وأصااخاب ال اؤن مااً  ، ٍو  بااؤ٘و
ً
ًداغص كلاى مغاظلاات ألاهـمات وجداضًثها أوال

ااض هبااه ؤلامااام ال ااػبي  وساار الؼمااان الااى أَمُاات مغاكاااة ح –عخمااه    -العهااث الِظاااتُت والخدُُِِاات والخىٌُظًاات. ُو

ـ بمااظمىم باال َااى  وازاخالي اإلاٖااان كىااض الىـااغ فاي اإلاصااال" ًِااا٘:": "ٔاال مااا ٔاان مااً املخااضزاث لااه وظااه صاخُذ ًلاِا

ؼ  ٘ كمغ بً كبض اللٍؼ ض ُا َ أو كلى اللمىم ؟ ُو ً طمها ببػال : "جدضر مدمىص، وصاخبه الظي ؾىه ممضوح ًؤً

جغي ا اخضار ألاُظُت واز راكها كلى ُضع از اراق الٌلااع للىاؽ أُظُت بِضع ما أخضزىا مً الٌلىع". ًؤظاػ ا ٓما 
 .(2)للٌلىع، وان لم ًًٕ لخلٗ املخضزاث أصل

                                                        
ؼني في ؾيىه 1) ٌه كلى ابً كباؽ -  -كً ابً كباؽ  3/17( عواٍ الضاُع ت. – 8/1229. هُل ألاوػاع -  -، وصىب ابً أبي اِبت ُو  ػبلت صاع اإلالًغ

م 8) م  1892( عواٍ ال رمظي بُغ  .-  -كً ظابغ  7277واليؿاثي بُغ
(3 ًُ اا أصاىل ًِ ٔان اماًما مدِ ا، ( ال اػبي َى ابغاَُم بً مىسصى بً دمحم، أبى اسخاَ، الملخمي الوغهاػي، ال هسر بال اػبي، مً كلماال اإلاالُٕت. 

ً
جاىفي ؾاىت ا مٌؿاًغا ًِحًهاا مداضز

ُت ص 792  .71/  1، وألاكالم للؼعٓلي 831َا مً جصاهٌُه: اإلاىاًِاث في أص٘ى الٌِه والاكخصام. شعغة الىىع الٓؼ

 ( أي الخِؿسر.7)
 .112-3/117جدُِّ م هىع آ٘ ؾلمان  –( اإلاىاًِاث لل اػبي 3)
٘  طلٗ ًسالٍ وال ،3/77 لملخؼابي الؿنن ملالم ًىـغ: (2)  اللضاوة. ؾقب ألهه بالباػل، الىاؽ أمىا٘ أٔل الللت بؤن الِى

 .99الِاكضة  –مىؾىكت الِىاكض الٌِهُت للبىعهى  (7)
اّ صاخُذ:  -عخماه    -ُا٘ ال اػبي  1/382، وفي 323-1/321 اإلاىاًِاث لئلمام ال اػبي(2) ؼ لام أٍع زابخاا مًا ػٍغ اض اهد اغث وؿابتها للماغ بًا كباضاللٍؼ عخماه  -. أ َاا، ُو

ا، ٓما أنها عوٍذ كً ؤلامام مالٗ ٓما في الٌخاوي الٌِهُت الٕبري البً حعغ الهُخمي 2/822والظزسرة للِغافي  8/329، ٓما في اإلاِضماث اإلامهضاث -    . 1/822، وهسَر



8 

 

ا٘ ال اػبي  ًاكخباع الظغع اللام أولى ًُمىم العالب أو الضاًم مما َام باه، ألن اإلاصاال" اللامات  :" -رمحه هللا  –ُو

بُم الخاطغ للباصي، واجٌاَ الؿالٍ كلاى جظامسن مِضمت كلى اإلاصال" الخاصت بضلُل الىهي كً جلِي الؿلم وكً 

 . (1)" الصىاق مم أن ألاصل ًحهم ألاماهت

ااا٘ الدعااىي  ٔاهااذ ًاؾااضة كلااى ؾااقُل اللمااىم  فااي الٌٕااغ الؿااامي: " -رمحههه هللا  –ُو ألن اإلالااامالث اطا كاام الٌؿاااص و

ئالال الخلٌاال الغااضون إلاا عأوا اخخُاط الىاؽ الى جظمسن الصىاق، أوظبىٍ مم مىاًاجه للُِاؽ   (2)" ً رزص ًحها، َو
(2) . 

ااا٘ الؼعٓصااصي  فااي البدااغ املخااُؽ:" وهِاال كااً ال ااُش كااؼ الااضًً بااً كبااض الؿااالم أهااه ُااا٘: ًدااضر  –عخمااه    - (3)ُو
ض ًخؤًض َظا بما في البساعي كً كاث ت أنها ُالذ: لى كلم الىبي  صلى  -للىاؽ في ٔل ػمان مً ألاخٖام ما ًىاؾبهم، ُو

ا٘ى كما -  كلُاه وؾالم  اؼ: ًداضر للىااؽ أُظااُت ماا أخضزخاه اليؿااال بلاضٍ إلااىلهً ماً اإلاؿااظض، ُو غ باً كباض اللٍؼ
كلى ُضع ما أخضزىا مً الٌلىع، أي ًلضصون أؾبابا ًِياصي ال اغق ًحهاا أماىعا لام جٕاً ُبال طلاٗ؛ ألظال كضماه مجهاا 

: ان ألاخٖام جخوسر بخوسر الؼمان بل بازخالي الصىعة الخاصزت"  .(7)ُبل طلٗ، ال ألنها اغق ملضص. ًال هِ٘ى

 

الٌاااَغ الؿااااابم والؿااابلىن باااسن ُاكاااضة الخاااالي ًخِااااغع فاااي مؿااااتل الاظتهااااص ُبااال خٕاااام :"  -عخماااه    –ُاااا٘ الِغافاااي 

خلاسن ُا٘ى واخاض بلاض خٕام الخاآم( وطلاٗ الِا٘ى َاى ماا  الخآم ووسن ُاكضة مؿاتل الاظتهاص ًبؼال الخاالي ًحهاا ٍو
غظم املخالٍ كً  م الخالي ٍو خٕم به الخآم كلى ألاوطاق ال غكُت اكلم أن خٕم الخآم في مؿاتل الاظتهاص ًًغ

ٔاهذ كلُه كلى الِ٘ى الصخُذ مً مظاَب الللماال"   . (5)مظَبه إلاظَب الخآم وجخوسر ًخُاٍ بلض الخٕم كما 
ا٘ الؼعٓصصي  : في اإلاؿااتل الاظتهاصًات ]خٕم الخآم[ : " -عخمه    –ُو َال ٌوسار الخٕام باػىاا؟ ًُاه وظهاان  -: ألا٘و

خٌغق كلحها ًغوق ٓشسرة:  )أصخهما( ، ٓما )ُاله( الغاًعي في باب الِؿامت، ان )الظي( الُه مُل ألاتمت الخل باػىا. ٍو
ُاه وظهااان أصااخهما الخال. لشاااوي( : ُااالىا خٕام الخااآم فااي ا )مجهاا( لل اااًعي ػلاب اااٌلت العااىاع ماً خىٌااي مااشال، ًو

اظا مُِاض بمااا ال ًاىِع ًُاه خٕاام الخاآم، أماا ماا ًااىِع ًُاه ًاال. الشالااض:  اام الخاالي، َو اإلاؿااتل املخخلاٍ ًحهاا ًًغ
)مااضاع هِااع الخٕاام( كلااى )جبااسن( الخؼااؤ، والخؼااؤ امااا فااي اظتهاااص الخااآم فااي الخٕاام ال ااغ ي )خُااض( جبااسن الااىص أو 

ٖىن الخٕم مغجبا كلى ؾقب صخُذ، واما في الؿقب، خُض ًٖىن الخٕم مغجبا ؤلاظماق أو الُِاؽ العلي بسال  ًه ٍو

كلى ؾقب باػل، ٓ هاصة الؼوع )وفي( الِؿمسن )جبسن( أن الخٕم لم ًىٌظ في الباػً، زالًا ألبي خىٌُت في )الشاوي( 
ااى مىاًااّ لخٕاام ال ااغق اظماكااا أو هصااا أو ُُاؾااا  فااي اللِااىص والٌؿااىر، وأمااا الخٕاام الصاااصع كلااى ؾااقب صااخُذ َو

ظلُا، ًىاًظ ُؼلا ؿاَغا وواػىا والصاصع كلى ؾقب صخُذ، ولٕىه في مدال مسخلاٍ ًُاه أو ملتهاض ًُاه )مخِاضم( 
ُال، ال ًىٌاظ باػىاا فاي خاّ ماً ال ٌلخِاضٍ. ومشالاه   -ًُه زاالي، وال صلُال كلاى عصٍ )ًىاًاظ( ؿااَغا )وواػىاا( أًظاا، ُو

 . (6)ا( كلى ما ُاله صاخب اإلاهظب" اٌلت العىاع، اطا خٕم  ها خىٌي وألاص" )خله

 جىِؿم أكما٘ املخامي في الىُذ الخالي الى:

                                                        
 .832/  8اإلاىاًِاث  (1)

 .323/ 8الٌٕغ الؿامي  (8)
ي ألاصل ، مصغي اإلاىلض ؾىت ( 3) َا، مً جصاهٌُه : " 797َا والىًاة ؾىت 773َى دمحم بً  هاصع بً كبض   ، أبى كبض   ، بضع الضًً ، الؼعٓصصي . ًُِه ااًعي أصىلي . جٔغ

 .822/  2ًِه ، " اإلاىشىع " ٌلغي بِىاكض الؼعٓصصي. ألاكالم " البدغ املخُؽ " في أص٘ى الٌِه ، و " اكالم الؿاظض بؤخٖام اإلاؿاظض " ، و " الضًباط في جىطُذ اإلاجهاط " 

 .1/882البدغ املخُؽ للؼعٓصصي ( 7)
 .8/123الٌغوَ  (3)
ىـغ: 8/72اإلاىشىع  (2)  .3/113همؼ كُىن البصاتغ في اغح ألااباٍ والىـاتغ لملخمىي . ٍو
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ٔالااات فاااي  (1 اااظا ًمشلاااه الى اإلاغاًلااات واإلاضاًلااات أماااام الِظااااال، وجمشُااال اللماااالال لاااضي العهااااث الخٖىمُااات والِظااااتُت. َو

 الخصىمت.
ظٍ وؿٌُت اإلاىزِسن، ُا٘ ابً ًغخىن اإلاالٖي صُاهت اللِىص والاجٌاُُاث  (8 خابت اللىاتذ والخؼاباث، َو عخمه  –ٓو

ٌت، ووظااااكت كالُااات مىٌُااات،  1/828كااً مهىااات الخىزُاااّ فاااي ٓخاباااه جبصاااغة الخٖاااام  –   :" ًهاااي صاااىاكت ظلُلااات ااااٍغ
م جدخااىي كلااى طاابؽ أمااىع الىاااؽ كلااى الِااىاهسن ال ااغكُت، وخٌااف صماااال اإلاؿاالمسن وأمااىالهم، والاػااال  ق كلااى أؾااغاَع

 وأخىالهم".
اا٘ ابااً ماااٍػ اإلاااالٖي  فااي الاؾااخلاهت بماً ًٕخااب اللااىاتذ الِظاااتُت، وأن طلااٗ فااي مصااملخت الِظاااال: "  –عخمااه    –ُو

الال كلااى باااب الِارااصي ختااى ٌ ااسروا كلااى الٖاجااب، زاام الٖاجااب ًٕخااب  اإلاااض ي متااى أحااا باااب الِارااصي ٌ اااوع بلااع الاآى
لاات واؾاامه واؾاام زصاامه ًاا لاات، ًُٖااىن طلااٗ أٌؿااغ كلااى صكااىاٍ فااي ُع بطا خظااغ زصاامه جِااضما الااى الِارااصي ماام الُغ

 .1/381اغح أصب الِارصي  الِظاة، وال ًدخاط الخصم الى ٓشسر جغصص بسن ًضي الِارصي والٖاجب".

ظٍ مظٔىعة في ٓخب أصب الِظاال، اال أنها لم جًٕ مهىت جٕؿب، و  أكلم. (3  جِضًم اإلا ىعة الِظاتُت، َو
ىظااااااي الاااااى طلاااااٗ  (7 بلاااااع ألاكماااااا٘ ألازاااااغي ٓخدصاااااُل الاااااضًىن والخدٕاااااُم والصااااامل" والدؿاااااىٍت الىصًااااات والخىزُاااااّ ٍو

ب. ٔاث والخغاؾت الِظاتُت وأماهت ؤلاًالؽ والخضٍع  وجصٌُت ال ر

لى أَله، لِىله ظاتؼة ب غغ أن ًٖىن ًُه اًصا٘ الخّ ا )باإلاغاًلت اإلاضاًلت كً الوسر في مللـ الِظاال( املخاماة

 .(123ً لملخاتىسن زصُما" )اليؿاال: حلالى:" وال جٕ

ض هِل الؿغزسصي ؤلاظماق اللملي كلى ٘  ُو ل الغظل بالخصىمت في شصيال ًهى  :" -رمحه هللا  –َظا اللمل، ًِا واطا ٔو

اااض ًدخاااااط لاااظلٗ، اماااا لِلاااات ظااااتؼ؛ ألهاااه ًملااااٗ اإلاباااااغة بىٌؿاااه، ًُملااااٗ َاااى صااإه الااااى هساااٍر لُِاااىم ًُااااه  مِاماااه، ُو

ُل كلى أبىاب الِظاة مً  ض ظغي الغؾم كلى الخٓى ـ الخصىمت، ُو ٘ في ملل َضاًخه، أو لصُاهت هٌؿه كً الابخظا

ى كمل . (1)" ػاظغالى ًىمىا َظا، مً هسر هٕسر مىٕغ، وال ػظغ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لضن عؾ٘ى    الىاؽ  وفي عوطت الِظاة:" َو

 . (2)في ظمُم ألامصاع" 

ـ لاه، أو مىٕاغ  خِاا كلُاه،  اذ زُاهخاه، ماً ماضق ماا لِا ُا٘ ال ُش الؿلضي عخمه  :" أي: ال جساصام كاً َماً كًغ
م الخصىمت في باػل، والىُابت كً اإلابؼل في الخصىماث الضًيُت  ؾىاال كلم طلٗ أو ؿىه. ًٌي َظا صلُل كلى جدٍغ

 والخَِى الضهُىٍت.

ض٘ مٌهىم  .(3)آلاًت كلى ظىاػ الضز٘ى في هُابت الخصىمت إلاً لم ٌلغي مىه ؿلم " ٍو
اااا٘ ؤلاماااام اباااً خااااؼم  :"وؤلاظااااعة ظااااتؼة كلااااى الخلااااعة ماااضة مؿاااماة فااااي ماااا٘ مؿااامى، أو َٕاااظا ظملاااات،  -عخماااه    –ُو

، وكلاى ظلاب البِىات وخملهام الاى الخاآم، وكلاى 
ً
 ٔاان أو مؼلىواا

ً
ٔالت، وكلى هِل ظىاب املخاصام ػالباا ٔالخضمت والى

؛ ألن َاظٍ ٔلهاا أكماا٘ مداضوصة ص ، وكلى اإلاجيال بماً وظاب اخظااٍع ازلات جداذ جِارصي الُمسن، وكلى ػلب الخَِى

 .2/192باإلائاظغة" املخلى  –ملسو هيلع هللا ىلص  -أمغ عؾ٘ى   
ؼ بااً باااػ عخمااه  :" ااا٘ ال ااُش كبااضاللٍؼ ٔالاات فااي الااضكىي وؤلاظاباات اطا جدااغي  ُو  فااي املخاماااة ، ألنهااا و

ً
ال أكلاام خغظااا

الال .  .(7)"املخامي الخّ ، ولم ًخلمض الٕظب ٓؿاتغ الٓى

                                                        
 .7/19اإلاقؿىغ  (1)

 .1/121عوطت الِظاة  (8)
 .199ػبلت الغؾالت ص  –جٌؿسر الؿلضي  (3)
 ًخاوي اؾالمُت  (7)
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٘ باملخاماة أو الِظاال اخِاَ لملخّ وابؼا٘ للباػل اغكا وعص وفي ًخىي لملعىت الضاتمت لئل  ٔان في الااخوا ًخاال:" اطا 

ًهى م غوق؛ إلاا في طلٗ مً الخلاون كلى البر والخِىي، واال ًال ًلىػ؛ إلاا ًُه  –الخَِى الى أعوا ها وهصغ للمـلىم 
ااا
َ
ىا َكل

ُ
َلااااَوه

َ
ُلاااْضَواِن   ماااً الخلااااون كلاااى ؤلازااام واللاااضوان، ُاااا٘   حلاااالى:   َوح

ْ
اااِم َوال

ْ
ز ِ
ْ
اااى ؤلا

َ
ىا َكل

ُ
َلااااَوه

َ
 ح
َ
اااَىي َوال ِْ ِباااّرِ َوالخَّ

ْ
ى ال

 .(1)(8)ؾىعة اإلااتضة آلاًت 
٘ ال ُش اللشُمسن عخمه  :" ا ض اًصا٘ الخّ الى أَله؛ ًال بؤؽ أن ًماعؽ َظٍ اإلاهىت، وان  ُو ٔان املخامي ًٍغ اطا 

ض أن ٌولب الىاؽ في ُىلاه ومداماجاه باالخّ  اا٘ فاي ًخاىي أزاغي:"(8)"أو بالباػال؛ ًهاظا خاغام.ٔان ًٍغ املخامااة فاي  . ُو
اااض اخِااااَ الخااااّ وابؼاااا٘ الباػاااال ًهاااي زسااار ومااااؤمىع  هاااا، إلاااااا ًحهاااا ماااً اػالاااات الـلااام كااااً  ؤلاؾاااالم اطا ٔاااان ؤلاوؿااااان ًٍغ

ٔان ؤلاوؿان ًدامي بالباػل بؤن ًٖىن  ٓالمه َى اإلاىخِصغ ًهظا  اإلاـلىم، وملاوهت صاخب الخّ كلى خِه. وأما اطا 
 .(3)" خغام، ًهي جغظم الى هُت املخامي.

ٔاهاذ خماًات ال اغ وصًااق كىاه ًاال  وفي ًخىي مٌصلت ُاا٘ عخماه  :" املخامااة مٌاكلات ماً الخماًات ، والخماًات ان 

اااىق ًُماااا ههاااى   كىاااه فاااي ُىلاااه " وال حلااااوهىا كلاااى ؤلازااام واللاااضوان " . وان ٔاهاااذ املخامااااة  ااااٗ أنهاااا مدغمااات ، ألهاااه ُو
" وحلاوهىا كلى البر والخِىي " . وكلى َظا ًبن مً  -حلالى -لخماًت الخسر كىه ًبنها خماًت مدمىصة مؤمىع  ها في ُىله 

ٔان الخّ مم ػالب املخاماة صزل في املخاماة  ضعؾها ًبن  ٗ ًلب كلُه ُبل أن ًضزل في الِظُت ٍو أكض هٌؿه لظل
ن الخااّ فاي هسار ظاهااب ماً ػلاب املخاماااة ًبهاه ًاضزل فااي املخامااة أًظاا لٕااً واهخصاغ لملخاّ وهصااغ صااخبه ، وان ٔاا

اض الؼالاب ، بملناى أهاه ًداامي كاً َاظا الؼالاب ختاى ال ًاضزل ًُماا خاغم   كلُاه،  املخاماة َىا جٖاىن كٕاـ ماا ًٍغ
 أو مـل

ً
 ، ُالىا ًا عؾ٘ى وفي صكىي ما لِـ له أو اهٖاع ما َى كلُه ، وطلٗ ألن الىبي ، ، ُا٘ " اهصغ أزاْ ؿاإلاا

ً
ىما

 ؟ ُاااا٘ جمىلاااه ماااً الـلااام ًاااظلٗ هصاااْغ اًااااٍ " . ًااابطا كلااام أن ػالاااب 
ً
  َاااظا اإلاـلاااىم ًُٕاااٍ هىصاااٍغ اطا ٔاااان ؿاإلااااا

املخاماة لِـ له خّ في صكىاٍ ًبن الىاظب أن ًىصخه وأن ًداظٍع وأن ًسىًاه ماً الاضز٘ى فاي َاظٍ الِظاُت، وأن 

  هاًبسن له وظه بؼالن صكىاٍ ختى ًضكها مِخى
ً
 .(7)"لا

ٔالت مً اإلاتهم بضكىي الباػل وال املعاصلت كىه ، ُا٘ ابً اللغبي  ٘ ابً ًغخىن في الخبصغة: مؿؤلت : وال جلىػ الى ا ُو

في أخٖام الِغآن : فاي ُىلاه حلاالى: "وال جٕاً لملخااتىسن زصاُما   ان الىُابات كاً اإلابؼال اإلااتهم فاي الخصاىمت ال جلاىػ ، 

ٔان هٌىعا عخُما" .بضلُل ُىله حلالى لغؾىله كل  ُه الؿالم   واؾخوٌغ   ان   

ِسن:  ًشقذ كِض املخاماة بؤخض ػٍغ

ااغ .1 ُاال، وهااىق  جدٍغ ااضع ألاحلاااب، وصااٌت صًلهااا كىااض الخٓى اال ًُااه، ُو ش البااضال فااي اإلأى كِااض مداماااة ٌ ااخمل كلااى جاااٍع
ا كلى أن ًدخٌف ٔل مجها بيسخت، ٓما في اإلااصة   مً التدت هـام املخاماة. 82/1الِظُت، ومٖان هـَغ

 مً التدت هـام املخاماة. 82/8الخلاُض اٌاَت، ٓما في اإلااصة  .8
 1923/أ الصاصع ؾىت 78اماة الؿىصاوي موأما ُاهىن املخ

ً
ٔان مٕخىوا  .(3)ًال ٌلخبر اللِض ملؼما اال اطا 

ض هصذ لاه كىاض ػلباه ؾاىض  ُو ُال أن ًاغص إلأى اإلااصة الشاهُت والل غون كلى ماا ًاؤحي: كلاى املخاامي كىاض اهِظااال الخٓى
ُل واإلاؿدىضاث وألاوعاَ ألاصلُت، ومم طلٗ ًلىػ له اطا لم ًًٕ ُض خصل  كلى أحلابه أن ٌؿخسغط كلى هٌِت الخٓى

 للمؼالباات، وأن ًبِاااي لضًااه اإلاؿااادىضاث وألاوعاَ ألاصاالُت ختاااى 
ً
 ماااً ظمُاام املخاااغعاث التااي جصااامل" ؾااىضا

ً
لااه صااىعا مٔى

لاه مؿاىصاث ألاوعاَ  ل ألاحلاب الخالت ومصغوًاث اؾخسغاط الصاىع، وال ًلاؼم املخاامي أن ٌؿالم مٔى ًئصي له اإلأى

                                                        
 .1/793ًخاوي الملعىت الضاتمت للبدىر الللمُت وؤلاًخاال  (1)
 .33اللِاال  –الباب اإلاٌخىح  (8)

 .137اللِاال  –الباب اإلاٌخىح  (3)
 ًخىي هسر مي ىعة (7)
 صاع كالم الٕخب. 799ص  -املخاماة في الىـام الؿلىصي، لل ُش خماص الخماص، ( 3)3
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ٍ ألاوعاَ في الضكىي، وال  التي ُضمها  مً َظ
ً
له صىعا ٗ ًلب كلى املخامي أن ٌلؼي مٔى الٕخب الىاعصة الُه، ومم طل

ل وكلى هٌِخه.  بىااًل كلى ػلب اإلأى
 آلاحي: وهصذ الالتدت كلى

ال ًحهاا املخاامي، وال ٌؿامى اهتهاااال  88/1 ُال الاىاعص فاي َاظٍ اإلاااصة انهااال الِظاُت، أو اإلاهمات اإلأى ًِصاض باهِظااال الخٓى
ُ ش الخٓى  -ل جاٍع

ً
ٔان مئُخا ُل. -ان    اهِظااًل للخٓى

ُال ختاى ولاى لام  88/8 ال عص الخٓى ُال وػلاب اإلأى ال كىاض اهِظااال الخٓى ُال للمٔى كلى املخامي اكاصة أصال ؾاىض الخٓى
 ًدصل كلى أحلابه ٔلها، أو بلظها.

ل اكاصة اإلاؿدىضاث، وألاوعاَ ألاصلُت ًللى املخامي اكاصتها كىاض اهِظااال الخ 88/3 ُال اطا أصي لاه اطا ػلب اإلأى ٓى
 ألاحلاب الخالت، ومصغوًاث اؾخسغاط صىع ظمُم املخغعاث، ختى ولى بِي أحلاب مئظلت.

ُاال، واإلاؿااادىضاث، وألاوعاَ ألاصاالُت، وصااىع املخاااغعاث، اطا جاام اًااضاكها فاااي  88/7 ال ًلااؼم املخااامي اكااااصة ؾااىض الخٓى

 ملٍ الِظُت.
ل ومدامُه ًُلمل به.ٌؿدشنى مً أخٖام َظٍ اإلااصة اطا وظض اجٌاَ ٓخ 88/3  ابي، أو م اًهت، بسن اإلأى

 ٌؿخدّ املخامي ألاحلاب باآلحي:
 انهاال اللمل املخضص في كِض املخاماة. -1

ل للمدامي صون ؾقب م غوق  -8  . (1)ك٘ؼ اإلأى
ل مم زصمه لصمل" صون كلم املخامي ومىاًِخه  -3  .  (8)اطا جىصل اإلأى

ـ للِظااال أي ؾاالؼت فاي جسٌااُع ألاحلااب الؼاتااضة كاً اإلاخلااعي كلُااه، وبلاع الِااىاهسن جداُذ طلااٗ، ًِاض أظاااػ  ولِا
% ماً ُُمات اإلاخىااػق 82ُاهىن جىـُم مهىت املخاماة اللبىاوي للِظاال جسٌُع أحلاب املخاماة اطا جلااوػث اليؿابت 

 . (3)ًُه 

مًٕ اعظاكها الى صىع أحلاب املخ ُما ًؤحي بُان . صىع خؿب ما اػللذ كلُه مً كِىصال كضص مًاماة ٓشسرة، ٍو ًو

 َظٍ الصىع، وخٕمها بازخصاع.
ٔاهذ ألاحلاب أظغة مِؼىكت لٖل ظلؿت  الصىعة ألاولى: اطا 

بلاااع اإلاِااغع ًِهااا ظااىاػ طلااٗ، لٖىهااه أظااغة كلااى كماال مباااح مللااىم، ًِااض هِاال ابااً ًغخااىن فااي جبصااغة الخٖااام كااً 

 ًِهاال اإلاالُٕت:
ٔان ظاتؼا ، وان لم ٌللم ُضع مِامه مً  ل كلى أن ًدظغ مله مللـ الؿلؼان في ٔل ًىم ٓظا ًىاؿغ كىه  ولى جٔى

الؿااكاث ، ُااا٘ هساٍر : ألن طلااٗ زٌُااٍ الِاضع مخِاااعب ألامااغ ، ُاا٘ ولااى خظااغ ملاه الُااىم ًلاام ًللاـ مااً ًساصاام 
ل طلاٗ ولام ًٕاً كلُاه خظاىع ًاىم ن اهصاغي فاي أ٘و ماا خظاغ بؼاالُه ًاهخـٍغ الى آزغ مللؿه وظاب لاه خِاه ، وا

ٔان أظٍغ ًُه ُض طَبآزغ  . (4) ؛ ألن الُىم الظي 

ِت، ألن املخامي هسر ألامسن ؾُدغص كلى جٕشسر العلؿاث لُدصل  شسر مً الِىاهسن جِغع كضم صخت َظٍ الؼٍغ ٓو

لاؼم املخاامي الخُِاض بؤزالُُااث اإلاهىات  . (3)كلى كىض أٓثر  ولم ًغص مىم فاي هـاام املخامااة والتدخاه لهاظٍ الصاىعة، ٍو
 مً الصضَ والىـغ في مصملخت اللمُل، وأال ًٕثر العلؿاث وؤلامهاالث بال مبرع.

                                                        
 .33/7ُاهىن املخاماة الؿىعي م( 1)
 .22/8ُاهىن املخاماة الؿىعي م( 8)

 .29ُاهىن جىـُم مهىت املخاماة اللبىاوي م( 3)
 .1/123( جبصغة الخٖام 7)
ان ( 3) لت ؤلاؾالمُت والِىاهسن اللغوُت، للضٓخىع مؿلم الُىؾٍ، مئؾؿت الٍغ  .817صًىـغ: ٓخاب: املخاماة في طىال ال َغ
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ت أو مِابل صُاهت كِض أو التدت ٔاهذ ألاحلاب مِابل الؿاكت الاؾد اٍع  الصىعة الشاهُت: اطا 

 فاي مً الصىع ا
ً
ٖاىن املخاامي مصاضُا ت ال اٌهُت أو الٕخابُات، ٍو ل هسرة أن جٖىن ألاحلاب مِابال الؿااكت الاؾد ااٍع

 مِضاع الؿاكاث اإلاؿتهلٕت. 

 مً الصىع الاجٌاَ كلى مبلى مِؼىق مِابل صُاهت كِض أو اجٌاُُت أو التدت أو مغاظلت ألي وزُِت. ٓما أن
ِت طمً كِىص ؤلاًلاع مً خُض  وكاً وصلُل طلٗ ما وعص لؼوم اللِض، واا راغ جدضًض الشمً. وجضزل َظٍ الؼٍغ

ُااااه  - مااااً اؾااااخؤظغ أظساااارا، ًلِؿاااالم لااااه أظغجااااه -ملسو هيلع هللا ىلص ُااااا٘: -أن الىبااااي  -هنع هللا يضر  – أبااااي ؾاااالُض الخااااضعي  عواٍ كبااااض الااااغػاَ ًو
ااّ أباي خىٌُات    ) كاً أباي ؾاالُض ُاا٘ وفاي خااضًض آزاغ . (1)اهِؼااق، ووصاله البحهِاي ماً ػٍغ

ّ
صاالى    -ههاى عؾا٘ى ا 

   . (8)  عواٍ أخمض  .  ( كً اؾدئلاع الاظسر ختى ًبسن له أظٍغ وكً الىل  واللمـ والِاال الدعغ -كلُه وؾلم 
ٔاهذ ملمىق الؿاكاث هسر مللىمت، ألنها جئو٘ الى الللم، َو  رغ أن  وفي الصىعة مدل البدض ال ًـهغ ماوم ولى 

َ في جدض ًض الؿاكاث الٌللُت وأال جدؿب الاهِؼاكاث طمً ؾاكاث اللمل، ألهه أٔل ألمىا٘ ًٖىن الخلامل بصض

 الىاؽ بالباػل.
ٔاهذ ألاحلاب أظغة ؾىىٍت لالؾد اعاث بوع الىـغ كً ٓثرة ألاكما٘ أو ُلتها  الصىعة الشالشت: اطا 

ت لالؾد ااعاث ٓماا اطا ػلاب ٔاهذ ألاحلاب أظغة ؾاىىٍت أو ااهٍغ اا٘ ماً اللمُال لُِاضم لاه  122املخاامي  اطا  ألاٍ ٍع
ض  ض جٍؼ اهىهُت، صون الىـغ الى ٓثرة اللمل أو ُلخه، ًِض ال ًؼلب مىه اال ك غ اؾد اعاث ُو اؾد اعاث اغكُت ُو

 أٓثر مً طلٗ.
اغة هنع هللا يضر أن الىبا ض ص" مً خاضًض أباي ٍَغ ي صالى   وؤلااٖا٘ الٌِهي واض" في َظٍ اإلاؿؤلت لىظىص الوغع الٕشسر، ُو

 .(3)كلُه وؾلم ههى كً بُم الوغع 
 ماااً البُااااىق؛ الااااخمالها كلاااى الواااغع وماااً طلاااٗ: بُاااام ال ااااعص، ووُااام الؼسااار فاااي الهااااىاال، 

ً
ملخاااف أن ال ااااعق خاااغم أهىاكاااا ٍو

، ووُاام الشمااغ ُباال بااضو صااالخه، ووُاام الخماال فااي الاابؼً، ووُاام خباال الخبلاات، ووُاام  والؿاامٗ فااي اإلااااال، ووُاام مااا لاام ًااٍغ
واإلاىابظة، والخصاة، وهدىَا. ومً اإلاللىم أن ٔل ظهالات ًهاي جائو٘ الاى الللام، وعراصى أػاغاي اللِاض بماا اإلاالمؿت، 

 ًُه هغع ال ًقُده، ولًٕ ألاتمت الظًً زٌٌىا في بلع اإلاؿاتل عاكىا اكخباعاث ٓشسرة وهي:

 ُلت الوغع. -1
 وظىص خاظت اضًضة ومصملخت للىاؽ. -8

 اإلالاملت بضون هغع، ٓبُم العؼع في ألاعض وهدى طلٗ، ًال ًىظض بضًل.  حلظع -3
اااض جٖااااىن  وأماااا فااااي اإلاؿاااؤلت مداااال البداااض، ًااااالوغع ٓشسااار، ًِااااض جٖاااىن الاؾد اااااعاث زاااال٘ الؿااااىت ك اااغ اؾد اااااعاث ُو

اى أن ًٖاىن اللِاض بالؿااكاث، باؤن ًِاا٘: ألاظاغة   122الظالٍ، ٓماا أن الخيبائ بلاضصَا مخلاظع، والباضًل مىظاىص َو
ااااض فااااي ٔاااال ًااااىم كماااال كااااً كماااال ؾاااااكخسن، ًاااابن ميااااصى ًااااىم بااااال كماااال، بااااال جِااااضًم  ااااا٘ زااااال٘ ؾااااىت، بمااااا ال ًٍؼ ألااااٍ ٍع

ل، ًله خاالن خؿب الاجٌاَ:  اؾد اعاث مً اإلأى
 : أن ًخم الاجٌاَ كلى أن ٔل ًىم بُىمه، وألاظغة كلى الاؾخلضاص لخِضًم اإلا ىعة.الخا٘ ألاولى

 ألاًام التي لم ًخم جِضًم اإلا ىعة ًحها. : أن جغخل الؿاكاث فيالخا٘ الشاهُت

                                                        
م  833/  2(عواٍ كبض الغاَػ في " اإلاصىٍ " )1) ّ خماص، ولًٕ كً أبي ؾلُض وخضٍ بلٌف: " ههى كً اؾادئلاع ألاظسار 71و  22و  39/  3(. وعواٍ أخمض )13283/ ُع ( مً ػٍغ

ى مىِؼم ٓؿابِه. وأما البحهِي ًغواٍ ) ، كًا االبت، كًا خمااص، كًا اباغاَُم، 31/  7( بؿىض طلٍُ، وعواٍ اليؿاثي )182/  2ختى ًبسن له أظٍغ " َو ّ ابًا اإلابااْع ( مً ػٍغ

(. " ُلذ للشىعي: أؾملذ خماصا ًدضر كً 13287كً أبي ؾلُض، ُا٘: اطا اؾخؤظغث أظسرا، ًؤكلمه أظٍغ وجابم البت كلى طلٗ الشىعي، ًِا٘ كبض الغاَػ في " اإلاصىٍ " )
ا٘ ابً أبي خاجم هِل كًا أباي  -ملسو هيلع هللا ىلص-٘: مً اؾخؤظغ أظسرا، ًلِؿم له اظاعجه؟ ُا٘: ولم. وخضر به مغة أزغي، ًلم ًبلى به الىبي ُا -ملسو هيلع هللا ىلص-ابغاَُم، كً أبي ؾلُض؛ أن الىبي  ".ُو

م  372/  1ػعكت في " الللل " ) أخؿب. وعواٍ أبى صاوص في اإلاغاؾاُل  ( ُىله: " الصخُذ مىُىي كلى أبي ؾلُض " ُا٘ الهُشمي: وابغاَُم لم ٌؿمم مً أبي ؾلُض ًُما1112/ ُع

ىق ) جملخُص الخبسر  ى كىض اليؿاثي هسر مًغ  اإلاؼبلت الٌىُت اإلاخدضة ( 22/  3مً وظه آزغ، َو
 (.71، 22، 3/39(عواٍ أخمض )8)

 .3/1133عواٍ مؿلم  (3)
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ا ألاحلاب أن جٖىن  الصىعة الغابلت: له بدٕم أو صمل" أو هدىٍ أظغة ُضَع  وؿبت مما ؾُدصل كلُه مٔى

اال بدُااض جٖااىن وؿاابت مااً  أظااغة أن جٖااىن  اطا اجٌااّ املخااامي ماام كمُلااه كلااى ألاحلاااب وؿاابت ممااا ؾُدصاال كلُااه اإلأى
ـ ظااااتؼاكلاااى أن ، اإلاضًىهُااات كىاااض الخىٌُاااظ، أو جاااىػق اليؿاااب كلاااى مغاخااال الِظااااُت  ولااِا

ً
 ٓلِااااض ًٖاااىن الاجٌااااَ ملؼماااا

 وهي اإلاىصىص كلحها في هـام املخاماة بؤنها ملؼمت، وهي التي ازخلٌذ
ً
 العلالت، ًبن َظٍ الصىعة هي ألآثر اُىكا

ظاة َظا اللصغ.  ًحها أهـاع ًِهاال ُو

ٔاهذ   ألاظغة بلع اإلالم٘ى كلى ُىلسن:ًِض ازخلٍ الٌِهاال في خٕم ما اطا 
م أن جٖاااىن ألاظاااغة بلاااع اإلالمااا٘ى ، أو بلاااع الىااااجج ماااً اللمااال  اللوووألاول: و  طَاااب الخىٌُااات وال ااااًلُت الاااى جداااٍغ

 اإلاخلاُض كلُه ، إلاا ًؤحي: 
اض إلاا ًُه مً هغع ؛ ألهه اطا َلٗ  .1 عراصي    – كاً أباي ؾالُضوعص ما ًلغي ًُه اللمال طااق كلاى ألاظسار أظاٍغ ، ُو

ؼني   .  (  (1)ههى كً كؿب الٌدل وكً ٌُسز الؼدان  ) أًظا ُا٘  -كىه   .  (8)عواٍ الضاُع

ؾملخ ال ااة بللاضَا ، وػداً  وألن اإلاؿخؤظغ ًٖىن كاظؼا كً حؿلُم ألاظغة ، وال ٌلض ُاصعا بِضعة هسٍر . ومشاله : .8
الخىؼت ببلع اإلاؼداىن مجهاا ، لعهالات مِاضاع ألاظاغ ؛ ألهاه ال ٌؿاخدّ ظلاضَا اال بلاض الؿاملخ ، وال ًاضعي َال ًساغط 

ض واًِهم في مؿؤلت مىم ؾملخ ال اة بللضَا اإلاالُٕت ألهه ال ٌللم ٍُٓ ًسغط(3)ؾلُما أو مِؼلا   .(7). ُو
ٔاهاذ ألاظااغة ظاؼالا اااثلا ممااا كمال ًُاه ألاظساار ، ح ابحها باإلاظاااعوت  اللوألاولالاويو   طَااب الخىابلات الاى ظااىاػ طلاٗ اطا 

، والؼعق أو الىسل الى مً ٌلمل ًُه بؿضؽ ماا  (3)واإلاؿاُاة ، ًُلىػ صًم الضابت الى مً ٌلمل كلحها بىصٍ عودها 
 . (2)ًسغط مىه ؛ ألهه اطا ااَضٍ كلمه بالغإٍت وهي أكلى ػَغ الللم 

اض هااص أخماض فااي عواًات ظماكاات   أهااه  -ًاُمً ُاا٘ : أظغجااٗ َاظٍ ألاعض بشلااض ماا ًسااغط مجهاا  -ُاا٘ فاي "ؤلاهصاااي": " ُو
اظٍ مؼاعكات بلٌاف ؤلاظااعة والصاخُذ ماً اإلااظَب : أّن َاظٍ اظااعة، وأن ؤلاظااعة جلاىػ بلاؼال  م ااق  مللااىم  …ًصا"، َو

 . (7)مما ًسغط مً ألاعض اإلاؤظىعة " 
اا٘ فاي "ااغح اإلاىخهاى: "وجصا" مؿااُاة بلٌاف اظااعة  ٔاؾاخؤظغجٗ لخلمال كلااى …ُو  بلٌاف اظااعة: 

ً
وجصا" اإلاؼاعكات أًظاا

َااظا القؿااخان ختااى جٕماال زمغجااه بشلثهااا ، أو اؾااخؤظغجٗ ل اازعق َااظا الخااب  هااظٍ ألاعض وحلماال كلُااه ختااى ًااخم بااالغبم 

 وهدىٍ ؛ ألن َظا اللٌف مئص للملنى" ، زم ُا٘ ما ًؤحي:
 ٔاان ٓبارُّ و "وجص 

ً
ٔالىصاٍ والشلاض مماا ًساغط مجهاا ؛ أي : ألاعض اإلاائظغة ، ػلاماا " اظاعة أعض بلاؼال م ااق مللاىم 

خان ، وهي اظاعة خُُِِت ٌ  رغ لهاا ااغوغ ؤلاظااعة ، ًٕماا جصا" بالاضعاَم جصا" بالخااعط  السر أو هسٍر ِٓؼً ٓو
ً جبله: هي مؼاعكت بلٌف ؤلاظاعة ، وك ٘ أبى الخؼاب وم ا لم مىه : أهه لى أظٍغ بآصم مللىمت مما ًسغط مجها: مجها ، ُو

ٔان العؼال اإلا اق مللىما"  .(2)لم جص"، ٓما لى 
هِال كااً ؤلامااام أخماض ظااىاػ ؤلاظاااعة كلاى أن جٖااىن ألاظااغة بيؿابت ااااثلت مااً زماً اللااسن التااي ُاام ألاظساار ًحهااا بلماال و 

  9أو عبله: ظاػ" مللىم، ًٌي اإلاوني: "وان صًم هؼال الى عظل ًيسعه زىوا بشلض زمىه

                                                        
ؿغ ُىم ًِسز الؼدان بؼدً الؼلام بلؼال مىه مؼدىها-عخمه    –(ُا٘ املعض ابً جُمُت 1) إلاا ًُه مً اؾخدِاَ ػدً ُضع ألاظغة لٖل واخض مجهما كلى آلازاغ وطلاٗ  : ًو

ُل  . مخىاُع    . وان اغغ خبا الن ما كضاٍ مله٘ى ًهى ٓبُلها الا ٌُسزا مجها ال بؤؽ بظلٗ مم الللم بِضٍع واهما اإلاىهي كىه ػدً الصبرة ال ٌللم ٔلها بٌِسز مجها ُو

ؼني )8) ٔان وزِه ابً خبان. ) جملخُص الخبسر 3/339(، البحهِي )3/77(عواٍ الضاُع  (22/  3(، وفي اؾىاصٍ َ ام أبى ٔلُب، ُا٘ ابً الِؼان والظَبي: ال ٌلغي وان 
اط ، ومجهاااا872/  8غ صاع اإلالاااااعي، ووضاًاااات املعتهااااض  12/  7، وال ااااغح الصااااوسر 388، وألااااااباٍ والىـاااااتغ الباااًا هلااااُم ص 777/  7، والٌخاااااوي الهىضًاااات 878/  3الهضاًاااات ( 3)

 29، 22/  7الؼالبسن وخااُت الِلُىبي 

 ًما بلضَا. 22كً اؾخدضار اللِىص ملخمض خؼواوي ص  3/729( مىاَب العلُل 7)
 13/  2اإلاوني وال غح الٕبسر ( 3)
 78/  2اإلاوني وال غح الٕبسر ( 2)

 (722-3/727ؤلاهصاي" ) (7)
 (.8/377اغح اإلاىخهى ) (2)
 .3/383، ٓ اي الِىاق 7/117اإلاوني 9
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ٔاهاذ ؤلاظاعة بشمً ًئو٘ الى الللم، ٓما أظاػوا  اض وعصث الىصاىص بلاىاػ صاىع ماً ؤلاظااعاث ملهىلات ألاظاغة اطا  ُو

ظلااذ مااغة ظىكاااا اااضًضا ًسغظااذ لؼلاااب  ) ُاااا٘  -هنع هللا يضر  – كااً كلاايألاظااغة جاائو٘ الااى الللااام والعهالاات ٌؿااسرة، ًِاااض وعص 
ض بله ًِاػلتها ٔل طهىب كلى جمغة ًمضصث ؾخت  اللمل في كىالي اإلاضًىت ًبطا أها بامغأة ُض ظملذ مضعا ًـىىتها جٍغ

عواٍ   .  ( ًؤزبرجه ًؤٔل معي مجها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ك غ طهىوا ختى مللذ ًضاي زم أجُتها ًلضث لي ؾذ ك غة جمغة ًؤجِذ الىبي 
أن كلُااا كلُااه الؿااالم أظااغ هٌؿااه مااً  هااىصي  ) . وأزااغط البحهِااي وابااً ماظااه مااً خااضًض ابااً كباااؽ بلٌااف  (1)  . أخمااض

 .  (2)  ( ٌؿِي له ٔل صلى بخمغة وكىضَما ان كضص الخمغ ؾبلت ك غ
ى اإلاٌتى وأظاػ املخِِىن مً الٌِهاال   ى مظَب العمهىع ًبلُه طَب الصاخبان َو م، َو بُم الصبرة ٔل ٌُسز بضَع

 ألبااي خىٌُاات بااه فااي
ً
.ظاااال فااي اإلاِىاام: " وان باكااه (3)اإلاااظَب الخىٌااي والُااه طَااب اإلاالُٕاات وال اااًلُت والخىابلاات ، زالًااا

م : صا" " . ُااا٘ فااي ال اغح: " وان لاام ٌللمااا  م والشاىب ٔاال طعاق بااضَع م والِؼُاام ٔال ااااة بااضَع الصابرة ٔاال ٌُساز بااضَع

ى اإلاظ  .7َب وكلُه العمهىع "ُضع ٌُؼانها خا٘ اللِض " . ُا٘ في ؤلاهصاي: " َو

وطٓغ ابً عاض أهه : ُض طَب كضص مً الٌِهاال الى ظىاػ ٓغاال ألاعض بلؼال مما ًسغط مجها. مجهم الشىعي واللُض وأبى  
 .(3)ًىؾٍ ودمحم بً الخؿً وابً أبي لُلى وألاوػا ي

وحؿلمها ، ولم ًؼعكها ، ًهل للمالٗ كلُه أظغة اإلاشل  وؾئل اُش ؤلاؾالم كً عظل اؾخؤظغ أعطا بلؼال مً ػعكها ،
 ؟ .

ًؤظااب : أن َاظٍ مسخلااٍ فاي صااختها. وؿااَغ اإلاااظَب: صاختها، ؾاىاال ؾاامُذ اظااعة أو مؼاعكاات. زام طٓااغ فاي اللااىض  
 الىاظب ُىلسن:

ى ؿاَغ اإلاظَب.  أخضَما : أظغة اإلاشل، َو
ظا َى الخدُِّ ، في عأًه   . (2)والشاوي: ُؿؽ اإلاشل ، َو

َظا اطا لم جؼعق ألاعض ، أّما اطا ػعكها ًلم جىقذ ، ًٌي َظٍ الخالات أًظاا ال ًسخلاٍ الخٕام كماا ؾابّ. ًٌاي ااغح  
 اإلاىخهى:

َغ   ـِ
ُ
َغْث بلؼال م اق مللىم مما ًسغط مجها ، ُلذ: أو ػعكذ ًلم جىقذ: ه ّظِ

ُ
 -بالبىاال للملها٘ى  -"ًبن لم جؼعق أعض أ

غط مجها لى ػعكذ ، ًُلب الِؿؽ اإلاؿمى لغب ألاعض ، ًبن ًؿضث ًؤظغة اإلاشل أي اإلاىاػن إلاا ًس…الى ملّض٘ اإلاوّل 
٘ى العمهىع"(7)"  ى ؿاَغ اإلاظَب ُو ص" اظاعة ألاعض للؼعق ببلع الخاعط مجها، َو ا٘ في الازخُاعاث:" ٍو  .(2). ُو

ي اإلاونااي "وان صًاام ٓمااا طٓااغ الٌِهاااال الخىابلاات صااىعة أزااغي ًمٕااً أن ًسااغط ظااىاػ ؤلاظاااعة التااي جاائو٘ الااى الللاام، ًٌاا
 بشلض زمىه أو عبله : ظاػ"

ً
 الى عظل ًيسعه زىوا

ً
ْؼال

َ
 . (9)ه

ااا٘ فااي اإلاؼالااب    وهدااىٍ ٓااضًىاع: لاام ًصاا"  -أي العااؼال –:" ًاابن ظلاال لااه ملااه  -كِااب طٓااغ الااىص الؿااابّ  -ُو
ً
مااا صَع

 " 
ً
 . (12)هصا

: ال بؤؽ بالشىب ًضًم بالشلض وا   . (11)لغبم"و" ُا٘ ألازغم: ؾملذ أبا كبض   ًِ٘ى
                                                        

 (.8777(، ابً ماظه )1/133(عواٍ أخمض )1)

ى طل8ٍُ) ت كً كٕغمت َو  هُل ألاوػاع.  . (وفي اؾىاصٍ خي  عاٍو
ىـاغ ملىهات أولاي الىهاى 132 – 132/  11.، اإلاِىام مام ال اغح وؤلاهصااي 17/  8، موناي املخخااط 378/ 8.، كِض العىاَغ 82/  7خااُت ابً كابضًً  (3) . ٓو ااي 72/  7. ٍو

 ..173 – 177/  3الِىاق 
ىـغ ملىهت أولي الىهى 132 – 132/  11اإلاِىم مم ال غح وؤلاهصاي  7  . 173 – 177/  3. ٓو اي الِىاق 72/  7. ٍو

 .8/328،ػبلت بسروث، صاع ابً خؼم، وملمم ألانهغ1378-7/1371بضاًت املعتهض (3)

 .183-32/188ملمىق الٌخاوي  (2)
 (8/377اغح مىخهى ؤلاعاصاث ) (7)
 .889الازخُاعاث للبللي جدُِّ أخمض الخلُل ص ( 2)

 (3/383(، ٓو اي الِىاق )7/117اإلاوني )  (9)
 (3/373"مؼالب أولي الىهى" ) (12)
 (.7/117اإلاوني ) (11)
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لؼااا كلااى الشلااض والغبااام لملخاتااٗ ؟ ًِااا٘ : ال بااؤؽ باااه "  ٌُ . (1)وفااي مؿاااتل أبااي صاوص:" ؾاااملذ أخمااض ؾاائل كااً الشاااىب 

ٔاث ولِـ مً باب ؤلاظاعة، واإلاؿؤلت مدل هـغ. دخمل أهه مً باب اإلا اع  ٍو
ِغب مً طلٗ ُ٘ى بلع اإلاالُٕت بلىاػ أظغة الضال٘ بغبم ك غ الشمً   .(8)ٍو

اااض أوعص ا اااا٘ : ان ُو لعاااي الخىٌاااي صاااىعة ماااً َاااظا الِبُااال ، وهاااي أن ًاااضًم الاااى الخاتاااٗ هاااؼال ًيساااعه بالىصاااٍ . ُو لٍؼ
م ااااًش بملاااخ ظاااىػٍو لخاظااات الىااااؽ ، وهِااال فاااي أنهااام أظااااػوا اؾااادئلاع ألاظسااار لُلمااال لاااه بلاااؼال ماااً الخااااعط، لخلااااعي 

ا . وعصٍ ابً (7)، لًٕ ُا٘ في الٌخاوي الهىضًت : الصخُذ زالًه(3)الىاؽ  .(3)كابضًً بؤن اللغي لم ًًٕ كامًّ
ض أظاػث الهُئت ال غكُت إلاصغي الغاظحي ألاظغة املعهىلت اطا آلذ الى الللم في اجٌاُُاث الصىاصًّ، ًِض وعص في  ُو

م ) ااا طا الااُغ ش 782ُغاَع : ال ماااوم مااً أن جٖااىن أظااغة مااضًغ الصااىضَو وؿاابت 88/2/1781( والخاااٍع
ً
ُااه: "زامؿااا َااا ًو

، ؾااىاال أٔااان جِااىٍم الصااىضَو فااي بضاًاات ٔاال ااااثلت مااً اظمااال ً اارة أم ٔااان الخِااىٍم فااي نهاًاات ٔاال ي أصاا٘ى الصااىضَو

ٔاإلمااام أخمااض والشااىعي واللُااض وأبااي ًىؾااٍ ودمحم صاااخبي أبااي ً اارة؛ ألن مآلااه الااى الللاام ااض ُااا٘ كااضص مااً ألاتماات  ، ُو

 كىض خىٌُت وابً أبي لُلى وألاوػا ي بلىاػ ٓغاال ألاعض بلؼال مما ًسغط مجها، ومل
ً
لىم أن ما ًسغط مجها لِـ مللىما

 اللِض ولٕىه ًئو٘ الى الللم"اَا.

 في كِض ملاوطت لم جضُق 
ًّ
ٔان ٓشسرا أصلُا والصخُذ في َظٍ الصىعة العىاػ ألن الوغع اإلائزغ َى ما زٌُذ كاُبخه و

ُااض ُااغع لوااغع املخااغم، و الللاام، وال جٌياصي الااى الناازاق، ًلِؿااذ مااً ا الُاه خاظاات. ًالعهالاات اطا ٔااان ٌؿااسرة، وجاائو٘ الااى

 .(2)الوغع أُل مً الغوا ةمٌؿضأن  –رمحه هللا  –ؤلامام ابً جُمُت 

 أن الوغع زالزت أهىاق: –عخمه    –ؤلامام ابً جُمُت  وطٓغ
، ولم ًغص في الٕخاب والؿىت الىهي  .3 ٔان ًُه هغعع اإلالضوم ٓدبل الخبلت ووُم الؿىسن، ووُم اإلالضوم ال ًدغم اال اطا 

 .(7)اإلالضوم، بل وعص الىهي كً بُم الوغع، ومً اإلالضوم ما َى هغع، ومىه ما لِـ بوغع كً بُم 
ٔاللبض آلابّ. .7  واما اإلاععىػ كً حؿلُمه 

ى زالزت أهىاق: .3  واما املعه٘ى َو
 املعه٘ى اإلاؼلّ ٓبُم اإلاىابظة واإلاالمؿت، أو  (أ 

 اإلالسن املعه٘ى اللسن، ٓبلخٗ ما في بِذ  أو  (ب 
 .(2) اإلالسن املعه٘ى ظيؿه أو ُضٍع ِٓىله بلخٗ كبضا أو بلخٗ ما في بُتي أو بلخٗ كبُضي (ط 

ض أظاػ ٓشسر مً املخِِسن صىعا مً   التي جئو٘ الى الللم ًمً طلٗ: العهالت الِؿسرة لؤلظغةُو

ي اظااعة ألاعض أظاػ ػاتٌت مً الٌِهاال مجهم الشىعي واللُض وأبى ًىؾٍ ودمحم بً الخؿً وابً أبي لُلى وألاوػا  .1
ظا َى اإلالخمض كىض الخىابلت.  9بلؼال مما ًسغط مجها.  َو

ظلٗ  .8  .(12)بُم اإلاوُباث في ألاعض ألن الوغع ًحها ٌؿسر، والخاظت الحها ماؾتٓو
ً اإلاشل، طَب كضص مً الٌِهاال الى أهه ًص" البومؿؤلت  .3 ى البُم بشم ُم بؿلغ الؿَى أو بما ًىِؼم به الؿلغ ، َو

. 3، وازخاٍع اُش ؤلاؾالم اباً جُمُات عخماه   وظمام ماً الخىابلات  8ووظه كىض ال اًلُت  1عواًت كً ؤلامام أخمض 

                                                        
 (199اإلاؿاتل ص ) (1)

 كً الىؾاػت اإلاالُت للضٓخىع كبض الغخمً ألاػغم، ص3/392)اهـغ: الخاط وؤلألُل (8)
ً
 (373، هِال

 ًما بلضَا. 22اؾخدضار اللِىص ملخمض خؼواوي ص  9/339ت ( البىا3ً)
 .773/  7الٌخاوي الهىضًت ( 7)

 ًما بلضَا. 22اؾخدضار اللِىص ملخمض خؼواوي ص  9/22( عص املخخاع 3)
 .33-89/83ملمىق الٌخاوي  (2)
 .82/378( ملمىق الٌخاوي 7)

 .89/83( ملمىق الٌخاوي 2)
 .8/328ابً خؼم، وملمم ألانهغ  ،غ:صاع1378-7/1371بضاًت املعتهض 9

 وما بلضَا. 7/3وما بلضَا، واكالم اإلاىُلسن  89/33ملمىق الٌخاوي  (12)
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. ُااا٘ اااُش ؤلاؾااالم: "كااىض اإلاشاال فااي البُاام وؤلاظاااعة أولااى باللااض٘ ... ًاابطا ٔااان ال اااعق ظااىػ الىٖاااح بااال جِااضًغ، ًهااى 3

البُم وؤلاظاعة بال جِضًغ زمً وأظغة، بل بالغظىق الى الؿلغ اإلاللاىم واللاغي الشاباذ: أولاى وأخاغي، وكلاى َاظا  بلىاػ
 
ً
اااى كمااال  7”كمااال اإلاؿااالمسن صاتماااا اااى الصاااىاب اإلاِؼاااىق باااه َو اااا٘ اباااً الِاااُم عخماااه   ُىلاااه: " والِااا٘ى الشااااوي َو ، ُو

ا ى مىصاىص ؤلاماام أخماض وازخااٍع ااُسىا وؾاملخه الىاؽ في ٔل كصغ ومصغ ظىاػ البُام بماا ًىِؼام باه الؿالغ َو
ًِ٘ى َى أػُب لِلب اإلا  ري مً اإلاؿاومت ًِ٘ى لي أؾىة بالىاؽ ازظ بما ًؤزظ به هسري ُا٘ والظًً ًمىلىن مً 

ـ فااي ٓخاااب   وال ؾااىت عؾااىله وال اظماااق ألاماات وال ُاا٘ى صاااخب وال  ااه باال َاام واُلااىن ًُااه ولاِا طلااٗ ال ًمٕااجهم جٓغ
ااظلٗ فاي البُام، ًِااض  3دغمااه"ُُااؽ صاخُذ ماا ً اا٘ اباً جُمُاات فاي مىطام آزااغ: "واإلاغظام فاي ألاظااىع الاى اللاغي، ٓو . ُو

ااظلٗ ال اازوط  ، ًُلااىػ ال ااغاال باااللىض اإلالااغوي، ٓو هااص أخمااض كلااى أهااه ًلااىػ أن ًؤزااظ بالؿاالغ مااً الٌااامي وهسااٍر
عق ظااىػ الىٖاااح بااال جِااضًغ، ًهااى باااللىض اإلالااغوي، باال كااىض اإلاشاال فااي البُاام وؤلاظاااعة أولااى باللااض٘...ًبطا ٔااان ال ااا

بلىاػ البُم وؤلاظاعة بال جِاضًغ زماً وأظاغة، بال الغظاىق الاى الؿالغ اإلاللاىم واللاغي الشاباذ: أولاى وأخاغي، وكلاى َاظا 

 
ً
اااض جغاطاااىا بااااإلاهغ  2” كمااال اإلاؿااالمسن صاتماااا ، ُو

ً
 ًدىاااآدىن مؼلِاااا

ً
وظااااال فاااي مىطااام آزاااغ ماااً الٌخااااوي: "والىااااؽ صاتماااا

ااض جغاطااىا بالؿاالغ الااظي ًقُاام بااه الباااثم فااي مشاال جلااٗ  اإلالخاااص فااي مشاال طلااٗ، ، ُو
ً
ااى مهااغ اإلاشاال، ٓمااا ًدباااٌلىن صاتمااا َو

ض عطىا  اث، ٓما ٌ  رون الخبز وألاصام والٌآهت والملخم وهسر طلٗ مً الخباػ والملخام والٌىمي وهسر طلٗ، ُو ألاُو
ى ما ؾان به م ى الؿلغ الظي ًقُم به للىاؽ، َو ٖاان والؼماان، أن ٌلؼحهم زمً اإلاشل، َو شل جلٗ الؿللت في طلاٗ اإلا

ٔان في مظَبه هؼاق ًُه" ظا البُم صخُذ، هص كلُه أخمض، وان   7َو
اض هاص ومؿؤلت  .7 البُم بما ًىِؼم به الؿالغ، ُاا٘ اباً الِاُم: "البُام بماا ًىِؼام باه الؿالغ َاى بُام باشمً اإلاشال، ُو

ٔان َٕظا ال ًجيال أخمض كلى ظىاٍػ وكمل ألامت كلُه ... ًداظت الىاؽ الى َظٍ اإلاؿؤ لت جلغي ملغي الظغوعة، وما 
 .2ال غق باإلاىم مىه ألبخت"

ذ ومؿاااؤلت  .3  كلااااى وظاااه البُااام، صون جصااااٍغ
ً
ئا  ً ااِا

ً
ئا ااااى أن ًِااابع اإلا ااا ري ماااً الباااااثم اإلابُااام اااِا بُااام الاؾاااخلغاع، َو

اق اطا خاؾبه كلى أزمانها ب ُّ ٍ ؤلاوؿان مً الب لض اؾتهالٓها: ظاػ بالشمً. ُا٘ الخصٌٕي في الضع املخخاع: "ما ٌؿخلغ

ااض اكخمااض فاي طلااٗ اللااغي9اؾخدؿااها" ، وأظااػ أخمااض بُاام الاؾااخلغاع 12، و حؿااامذ الوؼالااي ماجهم ًؤباااح َااظا البُام، ُو

اال،  كلاى وظااه الؿاالم ُااا٘ ابااً ُضاماات: "ُااا٘ ألازااغم: ُلااذ ألبااي كبااض  : الغظاال ًااضًم الااى الغظاال صعاَاام فااي الصااصيال ًٔئ
٘: كلى ملناى الؿالم اطن؟ ًِلاذ: ولام. ُاا٘: ال باؤؽ. زام ُاا٘: مشال الغظال ًُؤزظ مىه ٔل ًىم مً جلٗ الؿللت؟ ًِا

 مااااااً لخاااااام ُااااااض وصااااااٌه. و هااااااظا ُااااااا٘ مالااااااٗ
ً
ااااااا٘ 11”الِصاااااااب، ٌلؼُااااااه الااااااضًىاع كلااااااى أن ًؤزااااااظ مىااااااه ٔاااااال ًااااااىم عػااااااال ، ُو

: أي ؾاىاال باسن زماً ٔال أو 
ً
 مؼلِاا

ً
 مللىماا

ً
البهىحي:"ًص" أن ٌؿلم في شصيال ٓملخم وزبز وكؿل، ًؤزظٍ ٔل ًاىم ظاؼالا

 كلاى 
ً
ال؛ لضكاال الخاظت الُه، ومتى ُبع البلع وحلظع الباقي عظم بِؿؼه مً الشمً. وال ًللال للمِباىض ًظاال

 18”الباقي؛ ألهه مبُم واخض مخمازل ألاظؼاال، ًِؿؽ الشمً كلى أظؼاته بالؿىٍت

                                                                                                                                                                              
 .187/  37ًىـغ ملمىق الٌخاوي  1

 .9/727ًىـغ املعمىق  8
ت اللِض ص  3  . 32/  7، والٌغوق 181، والازخُاعاث ص 823ًىـغ: هـٍغ

ت اللِض ص 7  .123-127هـٍغ
 ،بسروث:صاع العُل.7/2اكالم اإلاىُلسن  3
ت اللِض ص 2  123-127هـٍغ

 373- 89/377ملمىق الٌخاوي  7
 ،بسروث، صاع الٕخاب اللغبي.7/31بضاثم الٌىاتض 2
 7/18خااُت ابً كابضًً 9

 .8/7، بُم الاؾخلغاع، وموني املخخاط9/73اهـغ:اإلاىؾىكت 12
 .2/719اإلاوني 11
 ، كالم الٕخب، بسروث.819-8/812اغح مىخهى ؤلاعاصاث 18
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: ااااا ر مناااي بُااام الاؾ رؾاااا٘، ظااااال فاااي اإلاِاااضماث: "وأماااا بُااام الاؾااادئمان والاؾ رؾاااا٘ ًهاااى أن ًِااا٘ى الغظااالومؿاااؤلت  .2

ؾللتي ٓما ح  ري مً الىاؽ، ًبوي ال أكلم الُِمت، ًِ  ري مىه بما ٌلؼُه مً الشمً ... ًالبُم وال غاال كلى َظا 
 . 1الىظه ظاتؼ"

كً ال ماكسن الظًً ًٕغون ال مم . زام انهام ًؼهىهاه . أوال ًابطا عظام وُم ال مم وجدضًض الشمً بلض اؾخلماله، و  .7
 ًهل ًٍٕغ طلٗ ؟ واطا ٓؿغ ال مم ًهل ًلؼم الظي آ راٍ ؟ أم ال ؟ ًؤظاب :  وػهىٍ زاهُا وأزظوا هِصه .

ُت بٕظا ًبن َظا ظاتؼ . ولِـ َظا مً باب ؤلاظاعاث وال  ٘ : ٔلما هِص مىه أُو ا ٍ ُو ٍ إلاً ًىُض "أما ال مم اطا أكؼا
اوطت ظاتؼة ال الػمت . ٓما لى ُا٘ : باب البُم الالػم ؛ ًبن البُم الالػم ال بض أن ًٖىن اإلابُم ًُه مللىما ؛ بل َظا مل

م ولاام ًىُاذ أظااال ًابن َاظا ظاااتؼ فاي أؿهااغ ُاىلي الللمااال . ًمؿااؤلت ألاكُاان هـساار  اؾإً فاي َااظٍ الاضاع ٔاال ًاىم باضَع
ٗ في البدغ وكلي زمىه ؛  ٘ : ألّ مخاك ى اطن في ؤلاجالي كلى وظه الاهخٌاق بلغض ٓما لى ُا ٍ اإلاؿؤلت في اإلاىاًم َو َظ

اب ؛ ألن طلاٗ مماا ًيخٌام باه مل اازم الاشمً للخسٌُاٍ ٓماا ًيخٌام بلاؼوم الاشمً َىاا ًبًِااص ال اامم  ًابن َاظا ظااتؼ باال ٍع

 . (8)بالٕغاال ظاتؼ اطا كلم جىُُضٍ ؛ لًٕ ال بض أن ًٖىن ؤلاًِاص في أمغ مباح ال مدـىع 
غي ؤلامام ابً جُمُت  ٌخاوي الٕبري:" ومً ملٗ ، وهص ٓالمه في ال(3)بؤهه ًلىػ بُم اصبم مً ُىاجه –عخمه    –ٍو

ٔؤصبم  لىػ بُم بلظها م اكا  ماال هابلا ٓبئر مدٌىعة في ملٕه أو كسن ماال في أعطه ًله بُم البئر واللسن ظمُلا، ٍو
 .(7)أو أصبلسن مً ُىاة"

ً كلى لؼوم اللِض الظي ًظٓغ ًُه أن ألاظغة وؿبت مً اللمل ال ُش كبضالغخمً ألاػغم  ض هص مً اإلالاصٍغ  (5)ُو
ٔان اللغي أن اليؿبت اإلا  رػت  (5) ، وأما الضٓخىع كبض  الؿلؼان ًظَب الى أن اإلاغظم في طلٗ الى اللغي، ًبن 

ظا مغصٍ لصخت اللِض واظاػجاه، ألن كاغي املخاامسن أهاه  (6)في جدصُل الضًىن كِض اظاعة ملؼم ًُئزظ باللغي ، َو

لاااااض مااااً كِااااىص اإلالاوطااااااث اإلالؼماااات، وواااااه صااااضع الىـااااا م الؿااااالىصي فااااي هـااااام املخامااااااة، وكلُااااه اللمااااال كِااااض ملااااؼم َو
 الِظاثي .

ض ُا٘ ابً كباضالبر  لُلاه مخلااوػ كىاه ألهاه ال ٌؿالم بُام ماً ُلُال  :" -رمحهه هللا  –ُو شسار الواغع ال ًلاىػ ببظمااق ُو ٓو

 . (7)" الوغع 

بيؿبت أو مبلى مدضص مً  ظلالت كِض ألاحلابأن  ٔان الخلاُض بسن املخامي وكمُله كلى الصىعة الخامؿت: في خا٘

 اإلابلى اإلاؼالب به

اات العلالاات: بااؤن ًللاال الّغظاال للّغظاال  ُّ  كااّغي اإلاالٕ
ً
 مللىمااا

ً
اااٍ كلااى أن ٌلماال لااه فااي ػمااً مللااىم أو أظااغا ًّ ، وال ًىِااضٍ ا

ٔان له العلل، وان لم ًخّمه ًال شصيال له، مّما ال مىٌلت  ه ان أٓمل اللمل 
ّ
، مّما ًُه مىٌلت لملعاكل، كلى أه مله٘ى

 بلض جمامه. 
ّ
 ًُه لملعاكل اال

ت: بؤّنها ال زام  ُّ اًل
ّ
 كلى كمل ملّسن مللىم، أو مله٘ى ٌلؿغ طبؼه.  كىض مللىموكّغًها ال 

 أو إلااً ٌلمال لاه ماّضة ولاى  ما٘ مللاىموكّغًها الخىابلت: بؤّنها حؿمُت 
ً
 ولاى ٔاان ملهاىال

ً
 مباخاا

ً
إلااً ٌلمال لملعاكال كماال

 . (2)ٔاهذ ملهىلت 

                                                        
 8/139اإلاِضماث اإلامهضاث 1
 .32/193( ملمىق الٌخاوي 8)

 .817( الازخُاعاث ص 3)
 .3/322( الٌخاوي الٕبري 7)
ت ص 3)  .127( الىؾاػت الخلاٍع

 .822ص  97مللت البدىر الٌِهُت اإلالاصغة ق  –( الخىصٍُ الٌِهي للملاوطت كلى جدصُل الضًىن 2)
ٔاع  (7)  .7/729الاؾخظ
دُت في املعلض الخامـ ك غ في عؾم ظلالت. (اإلاىؾىكت الٌِهُت2)  الٍٖى
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ت والخىابلت ًُملخف أن  ُّ اًل
ّ
ت وال  ُّ م الِااتلىن بصاخت كِاض العلالات–اإلاالٕ اض  - (1)َو ٌ ا رػىن الللام بالعلال، ُو

، ألّن 
ً
ااضعا  ُو

ً
 ظيؿااا

ً
 مللىمااا

ً
هصااىا كلااى طلااٗ صااغاخت ًِااالىا بؤهااه ٌ اا رغ لصااّخت كِااض العلالاات أن ًٖااىن العلاال ماااال

ب في اللمل مم ظهله بالعلل، َظا ًظال كً ظهالت اللىض جٌّىث اإلاِصىص مً كِض العلالت، اط ال ًٖاص أخض ًغه

ه ال خاظت لعهالخه في اللِض، بسالي اللمل واللامل خُض حوخٌغ ظهالتهما لملخاظت الى طلٗ. 
ّ
 أه

 .
ً
ٔان صًىا ، ووىصٌه ان 

ً
ٔان كُىا ت العلل جدصل بم اَضجه أو وصٌه ان  ُّ  ومللىم

ت العلل، ُّ ت: ٌؿدشنى مً اال أن الٌِهاال اؾخصىىا صىعا ال ٌ  رغ ًُه مللىم ُّ اًل
ّ
٘ ال  ت في  ًِض ُا ُّ اا راغ اإلاللىم

 ن: العلل خاال 

ااه 
ّ
اااع املخااعوسن ظلاال مجهااا ٌٓاغؽ وهداىٍ، ًبه

ٌّ ّ٘ كلااى ًاخذ ُللات للٕ ألاولاى: ماا لاى ظلاال ؤلاماام أو ُاتاض العاِا  إلااً ًاض
ذ الخغب.   ًلىػ مم ظهالت اللىض لملخاظت الى مشل طلٗ ُو

اهُت: ما لى ُا٘ شخص آلزغ: حّج 
ّ
ا٘ اإلااوعصّي: هي ظلالت ًاؾضة،  الش ه ًلىػ مم ظهالت الّىٌِت، ُو

ّ
كّني بىٌِخٗ، ًبه

اًعّي في ألامّ 
ّ
 . (2)وصّغح بظلٗ ال 

ااا٘ الخىابلاات ؿاالُم:  (3) ُو
ّ
ٔاهااذ العهالاات ال جمىاام الد ، هدااى أن ًِاا٘ى ًدخماال أن جلااىػ العلالاات ماام ظهالاات العلاال اطا 

 إلاً 
ً
٘ الِاتض لملعِ  في الوؼو: مً ظاال بل غة عالوؽ ًله عأؽ، أو ظلل ظلال تي ًله زلثها، أو ُا

ّ
العاكل: مً عّص طال

جها اللامل.  ُّ  ٌٓغؽ ٌل
ً
ٔان العلل مً ما٘ ألاكضاال، ًُلىػ أن ًٖىن ملهىال ، و

ً
ّ ؾهل مشال ه كلى ُللت أو ػٍغ

ّ
 ًضل

ت ًِض اؾخصىىا خاال  ُّ  :  (4) ث أزغي أّما اإلاالٕ

 ًخٖاىن هاي 
ً
ىاا ُّ  مل

ً
 خّتاى جبلاى خاّضا

ً
اه  -أي الّؼٍااصة  -ألاولى: أن ًلاكل هسٍر كلى أن ٌوغؽ له أصاىال

ّ
وألاصال بُجهماا، ًبه

 ًلىػ. 

اهُت: 
ّ
اه ظااتؼ كلاى ألاؿهاغ كىاض -أي مللاىم ٓشلاض أو عبام مّماا ًدّصاله  -أن ًلاكله كلى جدصاُل الاّضًً بلاؼال الش

ّ
، ًبه

ت ُّ ه ال ًلىػ.  ، واناإلاالٕ
ّ
 ٔان اإلاغوّي كً مالٗ أه

ااه ال زاالي فااي ظاىاػ املعاكلاات ًُااه 
ّ
 الّىساال كلاى ظااؼال مىاه ٌؿااّمُه، ًبه

ّ
الشات: أن ًلاكلااه كلاى خصاااص الاّؼعق، أو ظااظ

ّ
الش

 مجهما
ً
ه ال ًلؼم واخضا

ّ
 .  كلى َظا، أله

 لت ، ًُِىلىن: واإلاالُٕت في بلع الصىع التي ًمًٕ ًحها كلم ألاظغ بالخِضًغ ًخلهىن وظهت الخىاب

ٗ هصٍ ما اخخؼبذ أو خصضث ، ًُلىػ ان كلم ما ًدخؼبه بلاصة -1 ، ًظلٗ  (3)ان ُا٘ : اخخؼب ، أو : اخصض ول
 ، وهي ًدؿامذ ًحها ما ال ًدؿامذ في ؤلاظاعة .(2)ًظلٗ ظاتؼ كلى أهه مً ُبُل العلالت 

خىن وظؼ الصىي وهدىٍ . وكلت العىاػ الللم -8  .  (7)ومشل طلٗ في ظظ الىسل ولِؽ الٍؼ
 ُا٘ ابً ًغخىن في جبصغة الخٖام:مم أن اإلاىصىص كىضَم كضم ظىاػ أزظ وؿبت مً جدصُل الضًً، 

ٍ في العلل كلى الخصىمت ، كلى أهه ان ًمل" ًله ٓظا واال ًال شصيال له كلى ُىلسن ، ومً أظاٍػ ابهه  مؿؤلت : وازخل
 بملاكلت الؼبِب كلى البرال .

ٍغ مالٗ العلل كلى ا لخصىمت كلى أهه ال ًؤزظ اال ببصعاْ الخّ ، ُا٘ ابً الِاؾم ًبن كمل كلى وفي التهظًب : ٓو

طلٗ ًله أظغ مشله ، وعوي كً مالٗ أهه ظاتؼ ، واهما ٍٓغ مالٗ عخمه   طلٗ ؛ ألنها كلى ال اغ واملعاصلات ؛ وألنهاا 

                                                        
 ( الخىٌُت ًمىلىن مً كِض العلالت اال في عص آلابّ.1)
/  3، وخااُتي ُلُىبي وكمسرة كلى اغح املخلي 731/  8، وموني املخخاط 771/  8، وأؾنى اإلاؼالب 173/  3، وخااُت البلسرمي كلى الخؼُب 373/  7نهاًت املخخاط (8)

131. 
 .331/  2اإلاوني (3)
 .738/  3، والخؼاب والخاط وؤلألُل  هام ه 323/  8، واإلاِضماث 72/  7الخغشصي وخااُت اللضوي كلُه (7)

م 3)  ًما بلضَا. 22اؾخدضار اللِىص ملخمض خؼواوي ص  8/192( الخٌَغ
 83، 87/  7ال غح الصوسر ( 2)
م 7)  ًما بلضَا. 22ص  اؾخدضار اللِىص ملخمض خؼواوي 8/192( الخٌَغ



19 

 

ىاااؽ مااً الظااغوعة الااى ُااض جؼاا٘ى وال ًىلااؼ مجهمااا هااغض العاكاال ًُااظَب كملااه ملاهااا ، والغواًاات ببظاااػة طلااٗ إلاااا بال

 طلٗ .
ٔاهذ باألظغة ختى جىِؼم ؛ ألنها ُض جؼ٘ى وجِصغ . ٔالت كلى الخصىمت اطا   وفي الؼغع ُا٘ ال لباوي : ال زسر في الى

والغاج" العىاػ، وصلُله كضم اإلااوم، وخضًض الىهي كً ٌُسز الؼدان طلٍُ، ووالُِاؽ كلى اإلاواعؾات واإلاؼاعكات، 
ااظا أولااى بااالعىاػ، ُااا٘ اللُنااي: "ان اإلاصااىٍ لاام ًِاام صلااُال كلااى  ااض أظاااػ ال ااغق الاااا راْ فااي الااغوذ فااي اإلاظاااعوت، َو ُو

ظا ال الٌؿاص ؾىي أن اإلاؿخؤظغ كاظؼ كً حؿلُم ألاظغة...وخصى  ، َو  بٌلل هسٍر
ً
له بٌلل ألاظسر، ًال ٌلض َى ُاصعا

 ماااً الخااااعط، واإلاظااااعب ظاااؼالا ماااً الاااغوذ، ًااابن الاااظي ًئزاااظ مىاااه العاااؼال َىاااا مدِاااّ 
ً
٘، ًااابن اإلااااؼاعق ًؤزاااظ ظاااؼالا ٌلاااىَّ

 مً ظىاػ اإلاؼاعكات واإلاظااعوت ًهىاا أخاّ وأولاى 
ً
ىاْ ملضوم كلى زؼغ الىظىص، ولم ًًٕ َظا اإلالنى ماولا الىظىص، َو

 .(1)أال ًمىم"

ً املخصل ُل أو ٓثر، وأن العهالت ًُه هسر  ٍ ألاُىا٘ ظىاػ أن ٌ  رغ املخامي وؿبت مً الضً ـهغ بلض كغض َظ ٍو

 مئزغة ألن الِاكضة أهه ٌوخٌغ في العلالت مً العهالت ما ال ٌوخٌغ في ؤلاظاعة.
ٔان اللِض لم ًىص كلى أن اليؿبت  الػمات، وأهاه ال ًداّ لللمُال الخىصال ماً ولًٕ َظٍ الصىعة اهما جشقذ في خا٘ 

ان في اللِض أن ألاظغة مدضصة بيؿبت أو بمبلى مِؼىق كىض الخدصُل، ًِض جالُذ اعاصة  اللِض. ًؤما ان طٓغ الؼًغ
ض جِضم الٕالم كلُه. سن كلى أن ًٖىن اللِض كِض اظاعة، ُو  الؼًغ

نهيهلالألاكيللٌعصوللأنلللمألاكللنإفلويحلالهرهليف  لهفظهلٌعصوللأنلللألاكيللأنلبه،كميلأمسهلالريلالخصسفلعًلٍ 
ل.ل(2)لالجملتلفيلالفلهيءلبيجفيقل هرالأًضي،لمنهي

لإلاجيزة،لطبيللعلىل كعتلكدلالألاكيلتلجكألانللاللأنل كيلهلاملألاكللعصولللصحتل الشيفعيتلامليلكيتلاشترط كدل
ل.لمنهميللكللالشمتلفهيلإلاجيزةلطبيللعلىل كعتلفإن

ل.خالفل عدمهلالألاكيلتلعلدللص ملفيلفللفلهيءلالجعيلتلطبيللعلىلالألاكيلتل كعتلإذالأمي
لامليلكيتلعىدل–لالجعيلتلعلدلًفسخلأنلللجيعللفليعلالعمللفيلالعيمللشس علدىعلدلذهبلامليلكيتلإلىلأههلف

لبعدللهلبيليظبتلالشملالعلدلألنلله،لكيمتل اللأهميتلاللكلياللالعيمللفيهلشسعلالريلالعمللكينل لألالحتىل–

ل.ل(3)لالعمللفيلالشس ع
لشس علكبللالجعيلتلعلدلًفسخلأنل العيمللالجيعللمًللكللًجألاشللل أميلالشيفعيتل الحىيبلتلفرهبألاالإلىلأهه

ل.ل(4)لالعمللجميملكبللالشملغيرلعلدلألنهيلجميمه؛لكبللالعمللفيلشس عهلبعدل كرالالعمل،لفيلالعيمل
لعبرلالألاطيئللآلاجيت لحميًتلحملاملحيم للفيمكً حيثلإنلالعمللفيلاملحيكملبيللألاولالايو ،ل

ًركسلفيلعلدل:حعيبلعبيزة "ل كدلعلملالطسفلالايو ل)العميل(لأههلاللًحمللهلإلغيءلالألاكيلتلبعدلشس عل .1
 الطسفل: و)املحيم (لفيلالعمل.

(ل ملخضيهيل27علملالطسفلالايو ل)العميل(ل التزملبميل زدلفيلهظيملاملحيميةل)امليدةللجضيفلعبيزة " .2

لأههلعىدلإلغيءلالألاكيلتلبظببلغيرلمشس علفإنلالعميللملصملبدفعلكيملل:حعيب
(5)

 .ل

                                                        

 .9/339( البىاًت 1)

 .878/  3 واإلاوني ، 338 ، 332/  7 الؼالبسن وعوطت ، 831/  8 املخخاط وموني ، 392/  3 الضؾىقي وخااُت ، 328/  7 كابضًً ابً وجٕملت ، 31/  2 البضاثم(8)

 .22/  7 للضعصًغ الٕبسر ال غح كلى الضؾىقي(3)
 .719/  8 الِىاق ٓو اي، 733/  8 املخخاط موني(7)
ام )م/هـام  87 ةصاإلاا يف(3) ش 32املخاماة الصاصع باإلاغؾىم اإلالٖي ُع ال :َاا82/7/1788( وجااٍع ٔامال ألاحلااب اإلاخٌاّ كلحهاا اطا زقاذ أن للمٔى  أن ٌلا٘ؼ مدامُاه، وكلُاه أن ًاضًم 

ٔامل ألاحلا املخخصت ، ما لم جغ املخٕمتالل٘ؼ بؿقب هسر م غوق ل اطا ك٘ؼ مدامُه ابالهه بسؼاب  87/1 :تدتال لا يفو ب.بىـغ الِظُت هسر طلٗ باليؿبت للل٘ؼ و كلى اإلأى
ااظا ابااالن العهاات هاااؿغة الِظااُت بااظلٗ ، وال ًدااّ لااه ؤلاكااالن فااي أي وؾااُلت اكالمُاات اال بلااض مىاًِاات ؤلاصاعة . ، ٓو الىـااغ فااي ؾااقب كاا٘ؼ  87/8 مسااعل مصااخىب بللاام الىصاا٘ى

 املخامي ًٖىن مً ُبل الِارصي املخخص بىـغ ُظُت ألاحلاب .
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لكيهتلاملطيلبتلبمئتلألف،لفإنل:جسةل .3 لإذا لكمي لإنلصلحللرلك، ًمكًلبىيءلعلدلاملحيميةلعلىلإلاجيزة

يولعىدلجألاكيعلالعلد،ل ل11ألالآلاح  لجكألانلعلىلالىح آالفلعىدلالاهتهيءلمًلاللضيتل جحصيللل11آالفلٍز
لاملبلغ.ل الجهيلتلفيلالعمللكدلحغخفسلإلمكينلجلدًسلعددلالجلظيثلحظبلالعيدةل العسف.

 لمداميالصىعة الؿاصؾت: جدصُل مبلى مدضص مً اإلاضًىهُت وما ػاص كىه ًل
ُاال: بام اللاسن بٕااظا، ًماا ػاص ًهاى لااٗ ًـهاغ أن َاظٍ اإلاؿااؤلت ال للٓى اض لهاا خٕام مؿااؤلت اطا ُاا٘ اإلأى ازخلاٍ أَاال . ُو

 الللم في َظٍ اإلاؿؤلت كلى ُىلسن:
: طَااب اباً كباااؽ  ً –امهنع هللا يضر  –الِا٘ى ألا٘و خاااصة، وأًااىب، واباً ؾااسًر اغي، ُو واسااخاَ  (3)والخؿااً (8)وال البي (1)والَؼ

ى مً مٌغصاث الخىابلت(7)ض بً خىبلوأخم ُل: بم زىبي بٕظا ًما ػاص ًهى لٗ، ًبن  (3)، َو ل اطا ُا٘ للٓى الى أن اإلأى
اصة ان باكه  ها، واؾخضلىا بما ًؤحي: ُل ٌؿخدّ الٍؼ  الٓى

الشاىب أو هساٍر ًُِا٘ى بلاه بٕاظا ًماا  الغظاَل  ألن كؼاال عوي كً ابً كباؽ أهاه ٔاان ال ًاغي بؤؾاا أن ٌلؼاي الغظاُل  .1

 .(7)، وال ٌلغي له في كصٍغ مسالٍ ًٖان اظماكا(2)اػصصث ًهى لٗ
ٔاإلاظاعوت؟. .8 ٍ اإلاؿؤلت: َل َظا اال  ى باللمل كلحها، أابه صًم ماله مظاعوت، ولظا ُا٘ أخمض كً َظ  وألنها كسن جىمَّ

 وألهه جصغي لوسٍر ال ًلؼمه، ًهى ٓغص آلابّ. .3
، لخاااااضًض ابااااً كبااااااؽ  َو اااا رغ  

ّ٘ "اطا اؾااااخِمذ بىِااااض ًبلاااااذ بىِااااض ًاااااال بااااؤؽ باااااه، واطا  -هنع هللا يضر  –أن ًقُلهااااا باااااشمً خااااا

ااض ؾاائل ؤلامااام أخمااض: مااا اإلاؿااخُِم؟ ُااا٘: الغظاال ًااضًم الااى الغظاال  ئت ًااال زساار ًُااه". ُو اؾااخِمذ بىِااض ًبلااذ بيؿاِا
ظا، ًما اػصصث ًهى لٗ : بله بٕظا ٓو  .(2)الشىب ًُِ٘ى

اااا٘ : بلاااه بٕاااظا ، ًمااا اػصصث ًهاااى لاااٗ: صااا". هاااص كلُاااه  -عخماااه    –امااات ُااا٘ اباااً ُض  ، ُو
ً
: "اطا صًااام الااى عظااال زىواااا

، ً ااصة : …واساخاَ.  أخمض، في عواًت أخمض بً ؾالُض ، وعوي طلاٗ كاً اباً كبااؽ. وواه ُاا٘ اباً ؾاسًر ًابن باكاه بٍؼ

ااصة  ااصة ، وال ٍػ ااصة، ًاال شاصيال لاه ؛ ألهاه ظلال لاه الٍؼ ًهي له ؛ ألهاه ظللهاا أظاغة ، وان باكاه بالِاضع اإلاؿامى ماً هسار ٍػ
 .(9)َهىا"

 ًِىلىن: اؾخِمذ اإلاخاق، 
َ
ت
ّ
ظا ٓالم أَل مٕ ْمَذ، َو ىَّ

َ
ب الخضًض: ُىله: )اطا اؾخِمذ( ٌلني: ُ ٘ أبى كبُض في هٍغ ا ُو

، زّم ًِ٘ى له: بله ًما ػاص كلحها 
ً
ما أّي ُّىمذ، وملنى الخضًض: أن ًضًم الّغظل الى الّغظل الشىب ًُِّىمه بشالزسن صَع

 ًلٗ.

 الؿئا٘ آلاحي: –عخمه    –وؾئل ال ُش دمحم ابً كشُمسن 
اصة كً طل ا٘، واطا بلخه بٍؼ ٘ له ُُمت الىاخضة مىه زالزماتت ٍع ا  ُو

ً
اصة، ًؤصبذ أزظ أخي مً جاظغ كؿال ٗ ًلٗ الٍؼ

اال، ما خٕم َظا البُم وماطا كلُه وظؼآم   زسرا؟  ًقُم الىاخضة مىه بشالزماتت وزمؿسن ٍع
له في بُم شصيال كؿل، أو ػلام، أو ه ٘ له بله بٕظا وما ػاصًؤظاب: اطا ٔو ا لًٕ ب غغ  ،ًال بؤؽ به ،ًلٗ سر طلٗ ُو

 ، لااه كاإلاااا بؿاالغ الؿااَى ؛ ألن ؤلاوؿااان ُااض جٖااىن كىااضٍ ن لاام ًٕااً كاإلاااا ًلااه صكااىي الااغوذًاابأن ًٖااىن الباااثم الااظي ٔو
ا،  ظا وما ػاص، ًهى له َى لم ٌؿؤ٘ كً ؾلَغ ل شخصا في بُلها، َظا بٕظا ٓو الؿللت ُض مل مجها، وحلب مجها، ًُٔى

ٍ الؿللت بلها بماتت، وما ػاص ًهى لٗ وكغي الٓى ٘ له: زظ َظ اصة ٓبسرة، ًبطا ُا ُل أن َظا ولللها ُض ػاصث ُُمتها ٍػ
                                                        

 (.13212مصىٍ كبضالغػاَ ) (1)
 (.13219مصىٍ كبضالغػاَ ) (8)
 (.13282مصىٍ كبضالغػاَ ) (3)

م 7) ه إلسخاَ بً مىصىع اإلاغوػي بُغ  .1798( مؿاتل ؤلامام أخمض بً خىبل واسخاَ بً عاٍَى
 .13/337، اإلاِىم مم ال غح وؤلاهصاي 8/838الٖافي البً ُضامت  (3)
 (.13282مصىٍ كبضالغػاَ ) (2)

 ُا٘ في ٓ اي الِىاق ومؼالب أولي الىهى: اؾىاصٍ ظُض. (7)
م 2) ه إلسخاَ بً مىصىع اإلاغوػي بُغ  .1792، 1791( مؿاتل ؤلامام أخمض بً خىبل واسخاَ بً عاٍَى

 (78-2/71اإلاوني ) (9)
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: ًااا ًاالن الؿااللت حؿااوي ماااتخسن، ًابطا ُااا٘: وان ًٕاً ألامااغ  ـ كىااضٍ كلام باألؾاالاع كلُاه أن ًبااسن، ًُِا٘ى الغظال لِا

غص الى  ، ولى بلوذ زالزماتت وأعبلماتت، ٍو : ًقُلها بما حؿاوي في الؿَى ٗ ًدُيئظ أُ٘ى ٓظلٗ، بلها بماتت ًما ػاص، ًل
 مالٕها اإلااتت التي اا رػها لىٌؿه.

اااى ُااا٘ى اباااغاَُم الىسعاااي وخمااااصال ووؿااابه اااامـ الاااضًً اباااً ُضامااات الاااى أباااي خىٌُااات  (1)ِااا٘ى الشااااوي: ٓغاَااات طلاااٗ، َو
ى مً اإلاىاػً الِلُلت التي زالٍ  والشىعي وال اًعي وابً اإلاىظع، وأما في اإلاوني ًيؿب الى ال اًعي أهه ال ًص"، َو

واؾاادىضوا الاااى أهااه أظاااغ ملهاا٘ى ًدخمااال الىظاااىص  ًحهااا ال ااامـ ابااً ُضامااات فااي ال اااغح الٕبساار ااااُسه صاااخب اإلاوناااي،
اض وعص فاي اإلاااصة )(8)واللاضم ( ماً مللات ألاخٖاام اللضلُاات 1828. واإلالاغوي ماً ماظَب الخىٌُات كاضم صاخت طلااٗ، ُو

ظلٗ لى  أهه اطا ظهل العلل لؼم أظغ اإلاشل. وفي ًخىي الؿوضي الخىٌي: "والخامـ اظاعة الؿمؿاع ال ًلىػ طلٗ ٓو
 .(3)بل غة صعاَم ًما ػاص ًهى لٗ وان ًلل ًله اظغ اإلاشل" ُا٘ بم َظا الشىب

ٔالت بؤظغ جؤزظ خٕم ؤلاظاعة، َو  رغ ًحها الللم باألظغة، ولظا ًِض هص ال اًلُت كلى أن كِض  ٗ أن الى وؾقب طل

ٔالت كِض الػم ُل في ال راًم في الخصىمت (7)الى ُل اطا  .(3)في خا٘ ٔىهه بؤظغ، ٓما اطا بضأ الٓى ا٘ اإلاالُٕت بؤن الٓى ُو
ل كؼله ٔالت كىضَم كِض ظاتؼ(2)اطا أوهل في الخصىمت ًلِـ للمٔى  .(7)، مم أن كِض الى

٘ ال اًلُت: )بل َى هىق مً ال رارصي ( ٌلني أن اللامل ًخبرق كلى صاخبه بالدج وصاخبه ًخبرق كلُه بالىٌِت،  ا ُو
ا ػاص ًهااى لااٗ ًاابن امخىاام اإلاالااٗ بلااض مااً صًاام الؼاتااض ًااال شااصيال باام َااظا بٕااظا ومااومشلااه مااا ًِاام أن اإلاالااٗ ًِاا٘ى آلزااغ : 

 . (2)؛ اط لِـ َىا كِض ًاؾض وال صخُذ . ا َالآلزغ
ٔالااات التاااي لهاااا خٕااام ؤلاظااااعة والتاااي لهاااا خٕااام العلالااات، ًٌاااي خاااااُت الضؾاااىقي كلاااى ال اااغح  اااىن باااسن الى واإلاالُٕااات ًٌُغ

ُل كلى اُخظاال الضًً جااعة ًٖاىن اظااعة و  ال الٕبسر:" الخٓى جااعة ًٖاىن ظلالات، ًٌاي ؤلاظااعة ال باض ماً بُاان الِاضع اإلأى
ٔالخااٗ كلااى  كلاى اُخظاااته وأن ًبااسن مااً كلُااه الاضًً لااُللم خااسن اللِااض َاال َاى ملؿااغ أو مىؾااغ أو مماػاال أو ال ٔى

ً اما الِضع أو مً كلُه الضًً"  .(9)اُخظاال ٓظا مً ًالن ولٗ ٓظا أظغة، وأما في العلالت ًالىاظب بُان أخض ألامٍغ
، وما ػاص كلُه ًُٖىن للمدامي و  أكلم.

ً
 مدضصا

ً
 والصخُذ صخت الخلاُض كلى أن ًدصل املخامي مبلوا

ٍ الاااضكىي وأحلاااااب جدٕااام باااه العهاااات الِظااااتُت  ماااااالصاااىعة الؿاااابلت: أن جٖااااىن ألاحلااااب  مااااً حلاااىٍع كاااً مصاااااٍع

 املخاماة
بلاااع الخااااالث، ً راراااصى اللمُااال واملخاااامي كلاااى أن ًٕخٌاااي املخاااامي بماااا جدٕااام باااه الاااضاتغة الِظااااتُت، وهاااي كلاااى  فاااي

 ألاهىاق:
ُت جدٕااام بخلااىٍع ُاااضٍع  -1 ٍ 3الملعىاات اإلاصاااًغ ، َو اامل أحلااااب املخامااااة ومصااااٍع

ًّ
% ماااً اإلابلاااى اإلاؼالااب باااه ؾاااىىٍا

 الضكىي وخقـ الىِىص.
ام صكاىي مؿاخِلت  لااعي وبلاع صواتاغ الِظااال الخ املخآم اللامت -8 ال جدٕام فاي الاضكىي اإلاىـاىعة، بال ال باض ماً ًع

ِاا لخلماُم وػاعة  ّ الهُئت الؿلىصًت للمداامسن بصاٌتها ظهات زبارة ًو بؤحلاب املخاماة، وجدضص أحلاب اإلاشل كً ػٍغ
ّ في آزغ َظا البدض.  اللض٘ اإلاًغ

                                                        
 (.13288مصىٍ كبضالغػاَ ) (1)

 .13/337اإلاِىم مم ال غح وؤلاهصاي (8)
اان / مئؾؿات الغؾاالت  8/373الىخٍ في الٌخاوي ) (3)  - 1727 -كماان ألاعصن / بساروث لبىاان  -(، جؤلٍُ: أبى الخؿً كلي بً الخؿسن بً دمحم الؿوضي، صاع الي اغ: صاع الٌُغ

 ٓخىع صالح الضًً الىاهي.، الؼبلت: الشاهُت، جدُِّ: املخامي الض1927

ٔالت ًهى كِض ظاتؼ. موني املخخاط  (7) ٔاهذ بلٌف الى ٔاهذ بلٌف ؤلاظاعة ًبهه الػمت، وان  ٔالت اطا   .8/817ألاصل كىضَم أن الى
 .3/837موني املخخاط لل غوُني  (3)
 .2/29( اغح الخغشصي كلى مسخصغ زلُل 2)

 . 3/392خااُت الضؾىقي كلى ال غح الٕبسر  (7)
 3/311خااُت اغح البهعت في ًِه ال اًلُت (2)
 .3/397(خااُت الضؾىقي كلى ال غح الٕبسر 9)
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عهااث طاث الازخصااص الِظااثي ... الاخ(، الِظااال الخلااعي وؤلاصاعي والهالاب صواتاغ العهاث الِظاتُت ألازغي ) -3

 جدٕم في الضكىي هٌؿها بخِضًغ ألحلاب اإلاشل.
، ٍ الصىعة أن العلل مله٘ى ت والخىابلت وجِضم  َو ٖل كلى َظ ُّ اًل

ّ
ت وال  ُّ م الِاتلىن بصخت كِض –أن اإلاالٕ َو

 في ألاصل. ٌ  رػىن الللم بالعلل -العلالت 
 :والعىاب كً َظا ؤلااٖا٘ 

لااىػ أن ًللاال( ألامسااار  أظاااػوا العهالاات فاااي العلاال فااي بلاااع الصااىع، ُااا٘ فاااي مؼالااب أولااي الىهاااى: "أن الٌِهاااال  .1 )ٍو
لىػ( أن ًللل )مً ما٘ ٌٓاع ملهىال إلاً ٌلمل ما( ، أي: اِئا )ًُاه هىااال( ،  )ظلال مللىما( مً ما٘ اإلاؿلمسن، )ٍو

ااّ( ؾااهل، ) أي: هٌاام للمؿاالمسن ٓىِااب ؾااىع، أو أو( كلااى )ُللاات( لخٌااخذ، )أو( كلااى صاالىص خصااً، )أو ًااض٘ كلااى ػٍغ
صالى  -)ماال( مٌاػة )وهدىٍ( ٓضاللت كلى ما٘ ًؤزظٍ اإلاؿلمىن، أو كضو ٌوسرون كلُه، أو سوغة ًضزل مجها الُاه ألهاه 

اّ» -  كلُاه وؾالم  ت الشلاض والغبام ممااا »و « ُااض اؾاخؤظغ َاى وأبااى بٕاغ فاي الهعااغة ماً صلهام كلااى الؼٍغ ظلال للؿااٍغ

، أل « هىمىٍ ى مله٘ى ؿخدِه مله٘ى له بٌلل ما ظىكل كلُهَو  . (1)" ن الوىُمت ٔلها ملهىلت، َو

% ، ومشاااال َاااظٍ العهالاااات ًدؿاااامذ ًحهااااا الىاااااؽ، وزصىصاااا أن َااااظٍ الصااااىعة 12أن العهالااات ٌؿااااسرة، ًهاااي جِاااااعب  .8
ُال  م )مشال الٓى ٖىن اإلااا٘ اإلاؼالاب باه لوساَر جىاؾب أصخاب الخَِى الظًً لِـ لض هم ُضعة كلى صًم ألاحلاب، ٍو

 والىلي والىصصي وهاؿغ الىٍُ(. ٓما أن اللمُل ٌللم وزَى املخامي مً كمله اطا كغض أحلابه  هظٍ الصىعة.

 الصىعة الشامىت: أن جٖىن ألاحلاب مبلو
ً
  )مٖاًؤة هلاح( مدضصا، وخاًؼا حصعُلُا ا

ً
 مِؼىكا

ً
ًمشل وؿبت أو مبلوا

 بلض هلاح الِظُت

 ًىِؿم اللِض في َظٍ الخا٘ ُؿمسن:
اظااعة لضعاؾات الِظاُت، واكاضاص ملٌهاا، وعًلهاا للاضاتغة الِظااتُت املخخصات، واكاضاص التدات العلؿات ألاولاى  كِاض (1

ظا ظاتؼ ٓما جِضم.  بمؿدىضاتها، بمبلى مِؼىق، َو
 هلاح الِظُت، ظلالت كىضكِض  (8

ا الٌِهاال اإلالاصغون. ض أظاَػ ظٍ اإلاؿؤلت حلغي بالخاًؼ الدصعُعي، ُو  َو
م ) - غكُت لهُئت املخاؾبت واإلاغاظلت للمئؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ما ًِض وعص في اإلالاًسر ال ( 18اإلالُاع ال غ ي ُع

ٔاث الخضًشت ما هصه: ت( وال غ ت )اإلا آع  : ال ٓغ

ت. و ًلىػ جسصُص وؿبت 3/1/3/3 ٔاال بؤظغ مدضص ًددؿب مً مصغوًاث ال ٓغ ًلىػ حلُسن مضًغ مً هسر ال غ
ت باإلطاًت لؤلظغ ا ملخاضص خااًؼا لاه . أماا اطا خاضص مِابال ؤلاصاعة بيؿابت ماً ألاعوااح ًاإلااضًغ مظااعب مً أعواح ال ٓغ

 بدصت مً الغوذ ان وظض، وال ٌؿخدّ خُيئظ أظغا هـسر ؤلاصاعة .
م )  (: الخمىٍل اإلاصغفي املعمم87وفي اإلالُاع ال غ ي ُع

ُااال بلِاااض مؿاااخِل، وأن ًٖاااىن اللمااال  )ص( ٔالاات باااؤظغ مللاااىم: ب اااغغ أن ًٖاااىن الخٓى مىصاااىًا والاااؼمً مِاااضعا، الى
ُااال خااااًؼا بمبلاااى مِؼاااىق أو بيؿاااابت  مٕاااً أن ٌؿاااخدّ الٓى ُااال ألاظاااغة ؾاااىاال جدِِاااذ ألاعوااااح أم ال. ٍو ؿاااخدّ الٓى َو

 مدضصة مً الغوذ اطا ػاصث ألاعواح كً خض ملسن صون ازال٘ باؾخدِاَ اإلائؾؿت عوذ مؿاَمتها ان وظضث.
م ) ٔالت باالؾدشماع72وفي اإلالُاع ال غ ي ُع  (: الى

 لاه كلاى خؿاً  3/7
ً
ُل باالؾدشماع مم ألاظغة ظمُم أو بلع ما ػاص كً الغوذ اإلاخىُم خااًؼا ًلىػ أن ٌ  رغ للٓى

 (.8ألاصاال)
م )  (: اكاصة ال غاال32ووعص في اإلالُاع ال غ ي ُع

                                                        
 .8/332مؼالب أولي الىهى  (1)
ى خاًؼ.8) ُل باالؾدشماع َى أن طلٗ مً ُبُل الهبت اإلاللِت، َو  ( مؿدىض م غوكُت جسصُص ما ػاص كً الغوذ اإلاخىُم للٓى
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ٔؤن ًخٌّ كلى أ ت،  ت في ألاعواح في اإلا آع ن ًٖىن ر: ال ًلىػ أن ح خمل الاجٌاُُت كلى اغغ ًئصي الى ُؼم اإلا آع

لىػ أن ٌ  رغ خاًؼ أصاال للمضًغ بؤن ٌ  ْر اللاُضان  سن الى خض ملسن وما ػاص ًهى لآلزغ، ٍو الغوذ ٔله ألخض الؼًغ
 في ألاعواح وما ػاص مً الغوذ كً خض ملسن ًٖىن للمضًغ.

 والظي جٌتي به الهُئت ال غكُت إلاصغي الغاظحي اظاػة الخاًؼ الدصعُعي ٓما في الِغاعاث آلاجُت:
م  -1 ٔاث الخاصت والآخخاباث ألاولُت"، والواال وكىىاهه " 771الِغاع طي الُغ َ الغاظحي لل غ اظاػة اجٌاُُت "صىضو

 ٌؿخدّ مضًغ الصىضَو  : "3ًِغة  19(" ووعص ًُه في اإلااصة 789الاجٌاُُت املعاػة بالِغاع )
ً
 حصعُلُا

ً
ًدؿب  خاًؼا

....٪ مما  َ اإلاىػق....٪ للؿىت الىاخضة )اللاتض الضازلي( ًِؿخدّ مضًغ الصىضَو كىضما ًخلاوػ ملض٘ عوذ الصىضو

."...  ػاص كً جلٗ اليؿبت، ًضًم له بلض جصٌُت الصىضَو
م  -8 ض وعص ًُه في اإلاملخّ 277الِغاع طي الُغ  حصعُلُا :" ًخِارصى الؼغي ألا٘و 3ًِغة  1، ُو

ً
.%( مِضاٍع )..خاًؼا

اصة صافي أعواح املخٌـت كً ملض٘ أصاال مئاغ الؿَى ؤلاعااصي...".  وال ًئزظ َظا الخاًؼ اال كىض ٍػ

َ ألاؾهم املخلُت اإلالضلت بخىظُه الهُئت ال غكُت في البىض  -3 الٌِغة ث ما ًؤحي:" ٌؿخدّ  13وعص في اجٌاُُت صىضو
 ...".ؤلاعااصي )أحلاب ألاصاال(جلاوػ أصاال الصىضَو ألصاال اإلائاغ مضًغ الصىضَو أحلابا مِابل 

 الصىعة الخاؾلت: أال ًىظض اجٌاَ كلى ألاحلاب
ال واملخاامي فاي ألاحلااب، ًابن الِاراصي هاااؿغ   وازخلاٍ اإلأى

ً
فاي خاا٘ كاضم الاجٌااَ كلاى ألاحلااب أو ٔاان الاجٌااَ بااػال

ِىم بخدضًضَا ِا للغي املخامسن الِظُت ًٌصل ًحها ٍو املخامي والىٌم الظي  بما ًدىاؾب مم العهض الظي بظله ًو
ل. ؼبّ َظا الخٕم ٓظلٗ اطا و ؤ كً الضكىي ألاصلُت أي صكىي ًغكُت. كاص كلى اإلأى  ٍو

ض وعص في ٌُُٓات جدضًاض ألاظاغة كىاض كاضم الاجٌااَ كلحهاا ماا عواٍ البسااعي فاي صاخُده فاي بااب: بااب ماً أظاغي أماغ  ُو
ىن بُاجهم: فااي البُااىق وؤلاظاااعة واإلإُاا٘ والااىػن، وؾااىجهم كلااى هُااتهم ومااظاَبهم اإلا ااهىعة كااً  ألامصااع كلااى مااا ًخلاااًع

 بصااااق ماااً جماااغ، وأماااغ أَلاااه أن حعااام عؾااا٘ى   ملسو هيلع هللا ىلص أباااى ػُبااات، ًاااؤمغ لاااه عؾااا٘ى   ملسو هيلع هللا ىلص»أواااـ باااً مالاااٗ هنع هللا يضر، ُاااا٘: 
 .  (1)« ًسٌٌىا كىه مً زغاظه

 العهت التي جدضص ألاحلاب بؤن اإلاغظم ًحها أَل الخبرة. 82/3وخضصث الالتدت في اإلااصة 

ض ظغي اللمل كلى اكخماص الهُئت الؿلىصًت للمدامسن ظهت زبرة في جدضًض أحلاب املخامسن.  ُو
ت.الصىعة اللااغة: أن ً ٔاملخاماة كً املخخاظسن والعملُاث الخسًر  خبرق املخامي باللمل بال أحلاب 

حهااا ًظاال وأظااغ ٓبساار،  إلػالاات مـلمخااه –ملاهااا  –ال اااٗ أن اكاهاات اإلاـلااىم  وجدصااُل خِااه مااً أًظاال ألاكمااا٘، ًو
ـ ماً كِاىص اإلالاوطااث واهماا َاى ماً  و همىا فاي َاظا البداض الخىصاٍُ الٌِهاي لاه، والاظي ًـهاغ أن َاظا اللِاض لِا

سن الٌسااخ فاي أي مغخلات ماً مغاخاال اللمال لِىلاه حلاالى:"  َمااا كِاىص الخبركااث باللمال، وأزاٍغ أهااه ًداّ ألي ماً الؼاًغ
ى ا

َ
ىعع َعِخُمع )َكل

ٌُ ُ هَ
َّ
 َؾِقُل  َوا 

ًْ ْخِؿِىسَن ِم
ُ ْ
 .91" الخىوت: (91مل

ت   الصىعة الخاصًت ك غة: أن جٖىن أحلاب املخامي خصت في آغ
ت، بدُاااض ًساااٍ كلاااى عاتاااض  ًٕثااار كىاااض املخاااامسن اإلاهخماااسن باااغواص ألاكماااا٘ أن ًِاااضمىا ألاحلااااب كلاااى أنهاااا خصااات م اااآع

ضزل املخامي في املخاػغة بصٌت جمىٍل عأؽ اإلاا٘ العغيال.   ألاكما٘ ؾضاص أحلاب املخاماة في بضاًت م غوكه، ٍو

اا٘. ( ًٖىن عأؽ ماا٘ اإلا اغو 1طلٗ أن ًخظمً اللِض الىص آلاحي: " ومشا٘   ُاضٍع ملُاىن ٍع
ً
( ًل ازم املخاامي 8ق مبلواا

بلمُم ألاكما٘ الِاهىهُت للم غوق مً حسعُل لضي العهاث املخخصت، واؾخسغاط السعل الخلاعي وحعؼ الاؾم 

ت وأصلاات ؤلاظاااغاالاث  ت وصااُاهت اللِاااىص الخؤؾِؿااُت لل ااآغ ـ ال ااآغ ااات واكااضاص كِاااض جؤؾاِا الخلاااعي واللالماات الخلاٍع
ا  122ىـُمي بمبلى ُضٍع والؿُاؾاث والهُٖل الخ ت ُضَع ا٘ ًمشل خصت في ال ٓغ  %". 12ألٍ ٍع

                                                        
لم ٌ اعػه اكخماصا كلى اللغي في مشله. وطٓغ ابً  -كلُه الؿالم  -(: ووظه صز٘ى خضًض أبي ػُبت في ال رظمت أهه 872البساعي )ص  (ُا٘ ابً اإلاىسر في اإلاخىاعي كلى أبىاب1)

ذ فاي شاصيال ٔاان بُاجهم ًِاالىا: ان ؾاىدىا ب7/722ُحعغ في )ًخذ الباعي  ً أن هاؾا مً الواؼالسن ازخصامىا الاى ااٍغ ّ بً ؾسًر اظا، ( أن ؾلُض بً مىصىع عوي مً ػٍغ يىاا ٓاظا ٓو
 (.7/722ًِا٘: ؾيخٕم بِىٕم. )ًخذ الباعي 
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ض طَب ظمم مً الٌِهاال الى   .  (1) ال ًلىػ أن ًٖىن عأؽ اإلاا٘ كغطا كلى اإلاظَبُو

  ت بظاااكت اض هااص كلاى ظااىاػ أن ًٖاىن عأؽ مااا٘ ال آغ ؤلاماام ابااً جُمُات عخمااه   والاظي ًـهااغ صاخت اللِااض، ُو
تب غغ أن جِىم البظاكت   .(8)بالضعاَم، وجٖىن هي عأؽ ما٘ ال ٓغ

ٔا ت بؤن عأؽ نلزأضلامليولمىفعتلكأجسةلعليز،لأ لعمللملدةلمعىيت لوأما ان  أظابذ الهُئت ال غكُت ملعمىكت البٓر

 
ً
ٌهم مً ًخىي اباً جُمُات عخماه   ظاىاػ طلاٗ، ًِاض أظااػ أن ًاضًم الؿاٌُىت إلااً (3)اإلاا٘ ال ًلىػ أن ًٖىن كمال . ٍو

ااا٘  .(7)والاغوذ بُجهمااا، أو ًااضًم اإلااااُت والىداال إلاااً ًِاىم كلحهااا، والصاىي واللاابن واللؿاال والىلاض بُجهماااٌلمال  هااا  ُو

)وان اااا ْر ازىااان ألخااضَما آلاات ُصاااعة ولآلزااغ بِااذ ًاجٌِااا كلااى أن ٌلمااال( أي أن ًِصااغا مااا البهااىحي فااي الٕ اااي: "
لذ كلى كملهما واللمل )بآلت َظا في بِذ َظا والٕؿب بُجهم ًخِبالن كمله مً الشُاب ت ُو ا ص"( طلٗ؛ ألن ال ٓغ

ت  وآلالاااات والبِااااذ ال ٌؿااااخدّ  همااااا شااااصيال؛ ألنهمااااا ٌؿااااخلمالن فااااي اللماااال اإلا اااا ْر ًصاااااعا ٌؿااااخدّ بااااه الااااغوذ فااااي ال اااآغ

ت( لىدى ظهالت عوذ )ُؿم الخاصل  ٔالضابخسن اللخسن ًدمالن كلحهما ما ًخِبالن خمله في طمتهما )ًبن ًؿضث ال ٓغ
ضع أظغ كملهما، و( كلى ُضع )أظغة الضاع والضابت( ؛ ألن اللاىض ُاض أزاظ فاي مِابلات جلاٗ اإلاىااًم، ًلاؼم بُجهما كلى ُ

 . (5) "جىػَله كلُه باملخاصت ٓما لى أظغوَا بؤظغ واخض

   :٘ٔاث فاااي صاااىعة مبخٕاااغة، ًِاااا )وان ظملاااا( أي ازىاااان ًاااؤٓثر )باااسن وطٓاااغ البهاااىحي مؿاااؤلت صاااخت ظمااام صاااىع ال اااغ

ت كىان وأبضان،  .  (6) ووظىٍ ومظاعوت ص"( ؛ ألن ٔل واخضة مجها جص" مٌغصة ًصخذ ملخملت آغ

الصاىعة الشاهُات ك اغة: أن جداضص أحلااب املخاامي بصاُوت: ٔال كِاض أو م اىعة بمبلاى مداضص، زام جداضص املخاؾابت فاي 
 نهاًت ٔل اهغ

ٔاهذ بصُوت: أكمال لاٗ ٔال كمال باشمً مداضص،  طَب املخِِىن مً الٌِهاال الى ظىاػ ألاظغة اطا آلذ الى الللم، ان 
ظلذ مغة ظىكا اضًضا ًسغظذ لؼلب  ) ُا٘  -هنع هللا يضر  – كً كليولم ٌللم ُضع اللمل خسن اللِض، وصلُل طلٗ ما وعص 

ض بله ًِاػلتها ٔل طهىب كلى جمغة ًمضصث ؾخت اللمل في كىالي اإلاضًىت ًبطا أها بامغأة ُض ظملذ م ضعا ًـىىتها جٍغ
عواٍ   .  ( ًؤزبرجه ًؤٔل معي مجها -ملسو هيلع هللا ىلص  -ك غ طهىوا ختى مللذ ًضاي زم أجُتها ًلضث لي ؾذ ك غة جمغة ًؤجِذ الىبي 

الؿااالم أظااغ هٌؿااه مااً  هااىصي أن كلُااا كلُااه  ) . وأزااغط البحهِااي وابااً ماظااه مااً خااضًض ابااً كباااؽ بلٌااف  (7)  . أخمااض
 .  (8)  ( ٌؿِي له ٔل صلى بخمغة وكىضَما ان كضص الخمغ ؾبلت ك غ

ض بسن ابً ُضامت   . (9)الغص كلى مً مىم طلٗ في اإلاوني ًلسرظم الُه  –رمحه هللا  –ُو

 بمبلى مدضص صون جدضًض
ًّ
 اللمل ومِضاٍع الصىعة الشالشت ك غة: أن جدضص أحلاب املخامي ؾىىٍا

 :خاالثالصىعة ال جسلى مً  َظٍ

ت  (1 ، ًهاااظا لاااه خٕااام  3أن جداااضص الؿااااكاث الخاصااات باللمُااال، مشااال أن ًِاااا٘: ٌلمااال املخاااامي لل ااآغ
ًّ
ؾااااكاث ًىمُاااا

 ألاظسر الخاص، وال ااٖا٘ في ظىاػ َظٍ الصىعة.

اض  (8 أن ٌؿخلض باللمل صون جدضًض لؿاكاث كمل مدضصة، وال كضص لالؾد اعاث، وهي  هاظٍ الصاىعة ًحهاا هاغع، ُو
اغة  وكاً كلااي . (1)عواٍ مؿالم  -كاً بُاام الخصااة، وكاً بُام الواغع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههاى عؾا٘ى    -ُاا٘:  -هنع هللا يضر  -وعص كاً أباي ٍَغ

                                                        
 .3/389الٕ اي (1)
 .32/77( ملمىق الٌخاوي 8)
ت ص 3)  (.1/8223)ط.ث.ن 192( الٌخاوي ال غكُت ملعمىكت البٓر

 .32/117و  183و  89/77و  83/28( ملمىق الٌخاوي 7)
 .3/389الٕ اي (3)
 .3/331الٕ اي (2)

 (.8777ابً ماظه )(، 1/133(عواٍ أخمض )7)
ى طل2ٍُ) ت كً كٕغمت َو  هُل ألاوػاع.  . (وفي اؾىاصٍ خي  عاٍو
 .3/372اإلاوني  (9)
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ض ٌلع اإلاىؾغ كلى ما في ًضٍ ولم ًئمغ بظلٗ، ُا٘   كؼ وظل: "وال جيؿىا ؾُؤحي كلى الىاؽ ػمان كظى »ُا٘: 

ااض ههااى عؾاا٘ى   837الٌظاال بِااىٕم" ]البِااغة: باااٌم اإلاظااؼغ، ُو كااً بُاام اإلاظااؼغ، وكااً بُاام الوااغع ووُاام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ ٍو

. ، ُا٘ الخؼابي: وفي اؾىاصٍ ع (2)عواٍ أخمض وأبى صاوص « الشمغة ُبل أن جضْع  ظل مله٘ى

 
ً
ٔا ٌٕااي  (3) ًابن جاام جدضًااض كااضص لالؾد اااعاث أو الِظاااًا أو العلؿااث أو الؿاااكاث ًُٖااىن املخااامي أظساارا م اا ر ، ٍو

 جدضًض خض أكلى لخلٗ الاؾد اعاث.

 وان لم جدضًض للضص الؿاكاث، ًُمًٕ أن ًصد" اللِض بؤن اإلاغاص ؾاكاث اللمل اإلالخاصة وهي زمان ؾاكاث.
 خؿب مضة ؤلاهلاػ 

ً
 الصىعة الغابلت ك غة: أن ًٖىن مِضاع أحلاب املخامي مللِا

مشا٘ َظٍ الصىعة: أن ٌ  رغ اللمُل أن جٖىن أظغة املخامي مئت ألاٍ ان أههاى اللمال زاال٘ ؾاىت، وزمؿاسن ألٌاا 
 ان أنهاٍ زال٘ ؾيخسن.

ض طَب العمهىع للمىم  ، إلاا في طلٗ مً ظهالت اللىض، وجغصصٍ. (4) ُو

لملعااااااىاػ الخىٌُاااااات وعجاااااا" ابااااااً الِااااااُم، ووااااااه صااااااضع ملُاااااااع ؤلاظاااااااعة الصاااااااصع كااااااً َُئاااااات املخاؾاااااابت واإلاغاظلاااااات  وطَااااااب

 . (5) للمئؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت

الىاؽ كلى ان ظاال كمغ بالبظع »وكامل كمغ،  وصلُل طلٗ ما عواٍ البساعي في صخُده مللِا بصُوت العؼم بِىله:

 .(6)«لبظع ًلهم ٓظامً كىضٍ ًله ال ؼغ، وان ظاالوا با

ااا بال ااغوغ أمااغ ُااض جااضكى  وحللُااّ اللِااىص والٌؿااىر :" -عخمااه    –ُااا٘ ابااً الِااُم  والخبركاااث والال زاماااث وهسَر

ااض صاا" حللُااّ الىـااغ بال ااغغ باإلظماااق وهااص  الُااه الظااغوعة أو الخاظاات أو اإلاصااملخت؛ ًااال ٌؿااخوني كىااه اإلاٖلااٍ، ُو
ى  الٕخاب، وحللُّ الظمان بال غغ بىص الِغآن، وحللُّ الىٖاح بال غغ في جؼوٍج مىسصى بابىت صاخب مضًً َو

لخىا ماااا ًيساااخه، بااال أجاااذ مِاااغعة لاااه ِٓىلاااه  ]ماااً[ أصااا" هٖااااح : " ان أخاااّ -ملسو هيلع هللا ىلص  -كلاااى وظاااه ألاعض، ولااام ًاااؤث فاااي ااااَغ
ذ في أن خل الٌغوط بالىٖاح ُض ٌللّ كلى ااغغ، وهاص  ال غوغ أن جىًىا به ما اؾخدللخم به الٌغوط " ًهظا صٍغ

ظا َى الصاخُذ،  اا ماً ؤلامام أخمض كلى ظىاػ حللُّ الىٖاح بال غغ، َو ٓماا ٌللاّ الؼاالَ والعلالات والىاظع وهسَر
كِااض اإلاؼاعكاات بال ااغغ، ًٖاان ًااضًم أعطااه الااى ماً ٌلماال كلحهااا كلااى أهااه ان  -هنع هللا يضر  -اللِاىص، وكلااّ أمساار اإلااائمىسن كماغ 

ظاال كمغ بالبظع ًله ٓظا وان ظاال اللامل بالبظع ًله ٓظا، طٍٓغ البساعي، ولم ًسالٌه صاخب، وهص ؤلامام أخمض 

ا٘ في ٓخاب الخغر: وكامل كمغ الىااؽ كلاى أهاه ان ظااال كماغ بالباظع ماً  كلى ظىاػ حللُّ البُم" .... الى أن ُا٘:" ُو
ذ في ظىاػ: " ان زؼخه الُىم ًلٗ ٓظا، وان زؼخه هضا  ظا صٍغ ٍ ًلهم ال ؼغ، وان ظاالوا بالبظع ًلهم ٓظا. َو كىض

ً و ئت " ًالصاااااااىاب ظاااااااىاػ َاااااااظا ٔلاااااااه للاااااااىص وآلازااااااااع ًلاااااااٗ ٓاااااااظا " وفاااااااي ظاااااااىاػ: " بلخٕاااااااه بل اااااااغة هِاااااااضا أو بل اااااااٍغ ؿااااااِا
 .(7)والُِاؽ"

ا٘ :" اإلاشا٘ الخامـ والؿخىن: ُض جضكى الخاظت الى أن ًٖىن كِض ؤلاظاعة مبهما هسر ملسن، ًمشالاه أن ًِا٘ى لاه:  ُو
: ان زؼذ َظا  بتها الى أعض ٓظا ًلٗ زمؿت ك غ، أو ًِ٘ى بذ َظٍ الضابت الى أعض ٓظا ًلٗ ك غة وان ٓع ان ٓع

م، وان ػعكاذ َاظٍ ألاعض خىؼات ًؤظغتهاا ماتات، أو االسرا  م، وان زؼخه هضا ًىصٍ صَع الِمُص الُىم ًلٗ صَع
ًؤظغتها زمؿىن، وهدى طلٗ؛ ًهظا ٔله ظاتؼ صخُذ، ال ًض٘ كلى بؼالهه ٓخاب وال ؾىت وال اظماق وال ُُاؽ، بل 

                                                                                                                                                                              
 (.739، 8/732(، أخمض )8197(، ابً ماظه )1832(، ال رمظي )7/828(، اليؿاثي )3372(، أبى صاوص )1313(عواٍ مؿلم )1)

ؼني8)  (.8272( وطلٌه ألالباوي في الظلٌُت )9/182(، البحهِي )8/27(، الخآم )3/22) (الضاُع
 .3/329، اإلاوني 3/137جقُسن الخِاتّ  (3)
 .3/372، اإلاوني 3/173، عوطت الؼالبسن 3/727مىاَب العلُل  (7)

 .872اإلالاًسر ص  (3)
م  (2)  .8382عواٍ البساعي ُبل ُع
 .321 - 3/322اكالم اإلاىُلسن  (7)
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بت الاظي ال ٌللام كاجهم ًُاه هاؼاق ظاىاٍػ َاظٍ ألاصلات جِخياصي صاخخه، وان ٔاان ًُاه هاؼاق مخاؤزغ، ًالشاباذ كاً الصاخا

ا٘: ان ظاال كمغ بالبظع مً كىضٍ ًله ٓظا،  ٓما طٍٓغ البساعي في صخُده كً كمغ أهه صًم أعطه الى مً ًؼعكها ُو
وان ظااااالوا بالباااظع ًلهاااام ٓاااظا، ولاااام ًسالٌاااه صاااخابي واخااااض، وال مداااظوع فااااي طلاااٗ، وال زؼاااغ، وال هااااغع، وال أٔااال مااااا٘ 

ىص الاااى اللماال وال الاااى اللااىض، ًبهاااه ال ًِاام اال ملُىاااا، والخساارة الاااى ألاظساار؛ أي طلاااٗ أخاااب أن بالباػاال، وال ظهالااات حلاا
بتها ًؤظغتها ٓظا، أو  ٍ الشُاب ًُِمخه ٓظا، أو أي صابت ٓع ٌؿخىفي ًلل، ًهى ٓما لى ُا٘ ]له[ أي زىب أزظجه مً َظ

َاظا الشااىب ماتاات وزماً َااظا ماتخااان،  أظاغة َااظٍ الٌااغؽ ٓاظا ]وأظااغة َااظا الخمااع ٓااظا[ ، ًؤ هااا اامذ ًسااظٍ، أو زمااً
ماه؟ وكلاى َاظا ًاال ًدخااط الاى  لت بخدٍغ ـ ًُاه هاغع وال ظهالات وال عواا وال ؿلام، ًُٕاٍ جاؤحي ال اَغ وهدى طلٗ مماا لِا

: اؾاخؤظغجٗ  ً مً أجباق ألاتمت ًبؼال َاظا اللِاض، ًالخُلات كلاى ظاىاٍػ أن ًِا٘ى شسر مً اإلاخؤزٍغ خُلت كلى ًلله، ٓو
م، : آظغجٗ َظٍ الضابت الى أعض ٓظا  لخسُؼه الُىم بضَع ظا ًِ٘ى م، ٓو ًبن زؼخه هضا ًلٗ أظغة مشله هصٍ صَع

اااظا، ًاابن زااااي أن ًٖااىن ًااضٍ ًاااض كااضوان طااامىه  اااظا ًللُااٗ أظاااغة مشلهااا ٓااظا ٓو بتهاااا الااى أعض ٓااظا ٓو بل ااغة، ًاابن ٓع

ت، ومااً صااادخها ًلُِاال: ًاابطا اهِظااذ اإلاؿاااًت ألاولااى ًهااي أماهاات كىااضْ، َاااظا كىااض مااً لاام ًصااد" ؤلاظاااعة اإلاظاااً
ااظا، ًااابطا اهتهاااذ آظغجٕهاااا الاااى  : ًااابطا ُؼلااذ َاااظٍ اإلاؿااااًت ًِاااض آظغجٕهااا الاااى مؿااااًت ٓاااظا ٓو ًالخُلاات كىاااضٍ أن ًِااا٘ى

ااض ًااغن اااوله  ااظا، ًاابن زصااصي اإلاؿااخؤظغ أن ًىِيااصي اااوله ُباال طلااٗ ًُبِااا كِااض ؤلاظاااعة الػمااا لااه ُو مؿاااًت ٓااظا ٓو
: اطا اهِظااذ اإلاؿاااًت أو اإلاااضة ًِااض و  ا ًالخُلاات أن ًِاا٘ى ااا لوسااٍر زاام ٌؿااخؤظَغ ٔلخااٗ فااي اظاعتهااا إلاااً ااامذ، ًلُئظَغ

ٔالات هساار  لااه فاي الخاا٘ و ٔالات بال اغغ ًلُٔى مىاه، ًابن زااي أن ال جاخم َااظٍ الخُلات كلاى أصال مااً ال ًلاىػ حللُاّ الى
ُلي في اظاعتها، ًبطا اهِظذ اإلاضة ًِض أطهذ لٗ في اظاعتها : أهذ ٓو ه بال غغ، ًُِ٘ى  . (1)" مللِت، زم ٌللّ جصًغ

 خؿب هلاح الِظُت 
ً
 الصىعة الخامؿت ك غة: أن ًٖىن مِضاع أحلاب املخامي مللِا

 مشا٘ َظٍ الصىعة: أن جٖىن ألاحلاب مئت ألٍ ان ٓؿب املخامي الِظُت، وك غة آالي ان زؿغ الِظُت.

ى وظه كىض الخىابلت، وعجخه ابً الُِم ولعىت اإلالاًسر ال غكُت  ض أظاػ مشلها الخىٌُت َو  . (2)ُو

ى الغاج" (3)والعمهىع كلى اإلاىم   ، وجِضم في الصىعة الؿابِت وظه اإلاىم وأوظه العىاػ َو

 الصىعة الؿاصؾت ك غة: أن جٖىن أحلاب املخامي مِابل اًلاع اإلإخب أو ظؼال مىه
ٔان اللمُل لضًه ُظُت، ولِـ لضًه ما٘ لٖىن خؿاباجه  َظٍ الصىعة هاصعة الخضور، لٕىني اػللذ كلحها، خُض 

 مىُىًت، ًاجٌّ مم املخامي أن ًخىلى املخاماة كىه مِابل اكٌاته مً ؤلاًلاع.
ظا ظاتؼ، وصلُله ما عواٍ  ع َو ضَّ ًِغأ ػـ ختى بلى ُصات مىساصى كلُاه  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُا٘: ٓىا كىض الىبي   -هنع هللا يضر  –  كخبت بً الىُّ

   . (7)عواٍ ابً ماظه   . " الؿالم ًِا٘ ان مىسصى أظغ هٌؿه زمان ؾىسن أو ك غ ؾىسن كلى كٌت ًغظه وػلام بؼىه

 َو مل طلٗ آلاحي:

: فااي اااة املخااامي وكااضم الاجٌاااَ ماام الىعزاات، أو وظااض فااي الىعزاات ُاصااغ. اإلاؼلااب ألا٘و أو فااي خااا٘ ًِااض املخااامي  خااا٘ ًو
 ألاَلُت ُبل الاهتهاال مً اللمل اإلاخٌّ كلُه.

ت مٖاهه أو كىىان اُامخه ض كلى زالزت أاهغ وحلظع ملًغ ض  وفي ملىاٍ: في خا٘ هُاب املخامي مضة جٍؼ ُضعث اإلااصة ُو

ِت جِضًغ ألاحلاب في َظٍ الخا٘ بؤن ًىـغ لللىامل آلاجُت:ػ مً هـام املخاماة 82  ٍغ

 العهض اإلابظ٘و  -1

                                                        
 .3/311اكالم اإلاىُلسن  (1)

 .872، واإلالاًسر ص 3/311، واكالم اإلاىُلسن 3/377، واإلاوني 7/123بضاثم الصىاثم  (8)
 .3/377، اإلاوني 3/173، عوطت الؼالبسن 3/727مىاَب العلُل (3)
ى كىض الؼبراوي في "الٕبسر" )8777(عواٍ ابً ماظه )7)  (.17/133(، َو
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ل  -2  والىٌم الظي كاص كلى اإلأى

 واإلاغخلت التي بلوتها الِظُت  -3

 والاجٌاَ اإلالِىص -4
 ٓما أااع ُاهىن املخاماة اإلاصغي للىامل ال جِل أَمُت كً اللىامل الؿابِت وهي:

 أَمُت الضكىي  -1
ل. -8  مالالة اإلأى

 صعظت ُُض املخامي. ُضمُتأ -3

ض كً  -7 له 3% وال جِل كً 82أال جٍؼ  .(1)% مً ُُمت ما خِِه املخامي مً ًاتضة إلأى
ض بُيذ اإلااصة   أن َظٍ اإلالاًسر اهما هي اؾ رااصًت للِارصي، ولِؿذ ملؼمت له. 82/7ُو

ض ظغي اللمل كلى اكخماص الهُئت الؿلىصًت للمدامسن ظهت زبرة في جدضًض أحلاب املخامسن.  ُو
 اإلاؼلب الشاوي: في خا٘ اكخظاع املخامي كً اجمام اللمل

 اطا اكخظع املخامي كً اجمام اللمل ًله خاالن:
 ألاولى: أن ًٖىن الاكخظاع بؿقب م غوق

ٖااىن الخدضًاااض 87/7ووًِااا للماااصة  /ص مااً الالتدااات، ًاابن املخٕماات املخخصااات جدااضص ألاحلاااب اإلاؿاااخدِت للمدااامي. ٍو
ض ظغي   اللمل كلى اكخماص الهُئت الؿلىصًت للمدامسن ظهت زبرة في جدضًض أحلاب املخامسن.بؿئا٘ أَل الخبرة، ُو

 الشاهُت: أن ًٖىن الاكخظاع بؿقب هسر م غوق.

وفااي َااظٍ الخااا٘، ال ٌؿااخدّ املخااامي اإلااائزغ، ومٖاًااؤة الىلاااح اإلا ااغوػت كىااض هلاااح الِظااُت، وأمااا ان ٔااان اللماال 
ٔاللِىص الؿىىٍت، ًِؿخدّ بمِضا  ع ما أهلؼ مً كمل.كلى أظؼاال 

ل للمدامي صون ؾقب م غوق  اإلاؼلب الشالض: في خا٘ ك٘ؼ اإلأى
ااال كلااى الاؾااخمغاع مااام  اال اطا كااا٘ؼ املخااامي صون ؾااقب م اااغوق، ًاابن لااه طلاااٗ، ًااال ًلباار اإلأى ُااغعث الالتداات أن اإلأى

 املخامي، َو  رغ لصخت طلٗ آلاحي:
ل بببالن املخامي بالل٘ؼ بسؼاب مسعل مصخى  .1 ، أن ًِىم اإلأى  ب بللم الىص٘ى

ل بببالن العهت هاؿغة الِظُت بلؼله للمدامي .8  أن ًِىم اإلأى
 . (8)أن ٌؿخؤطن اصاعة املخاماة في خا٘ عهب في ؤلاكالن كً الل٘ؼ في أي وؾُلت اكالمُت  .3

ٔاملت   .  (3)وفي العاهب آلازغ خٌف اإلاىـم خّ املخامي في اؾخدِاَ أحلابه 
 ن اإلاغظم في طلٗ للِارصي هاؿغ الِظُت .وكىض الازخالي في م غوكُت الؿقب ًب

ل للمدامي بؿقب م غوق   اإلاؼلب الغابم: في خا٘ ك٘ؼ اإلأى

اااااال مدامُاااااه بؿااااااقب م اااااغوق، ال ٌؿااااااخدّ املخاااااامي اإلااااااائزغ، ومٖاًاااااؤة الىلاااااااح اإلا اااااغوػت كىااااااض هلاااااااح  اطا كااااا٘ؼ اإلأى
ٔاللِىص الؿىىٍت، ًِؿخدّ بمِضاع ما أهلؼ مً كمل. ٔان اللمل كلى أظؼاال   الِظُت، وأما ان 

سن،  ، أو مىم املخامي مً ظهت زاعظت كً الؼًغ  اإلاؼلب الخامـ: اطا جم ك٘ؼ
ااض هصاذ اإلاااصة ٔاان اإلا ومشاا٘ طلاٗ ماا اطا /ط كلاى ازخصااص الِاراصي هااؿغ الِظااُت 82/7ىام ماً اصاعة املخامااة، ُو

ِا إلاا ًِضٍع أَل الخبرة.   ألاصلُت بخدضًض ألاحلاب ًو

                                                        
 ، صاع كالم الٕخب.322، كً ٓخاب املخاماة في الىـام الؿلىصي، لل ُش خماص الخماص، ص 28م، م 1923الصاصع ؾىت ُاهىن املخاماة اإلاصغي ( 1)
 .87/1التدت هـام املخاماة، م( 8)
 .87/8التدت هـام املخاماة، م( 3)
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: وؾاتل جدصُل املخامي لخِه:  اإلاؼلب ألا٘و

 للمدامي حعؼ مؿدىضاث الِظُت لخسن الخص٘ى كلى خِىُه، ًِض وعص في الىـام والتدخه ما ًؤحي: ًدّ
ُاال واإلاؿاادىضاث   لااه كىااض ػلبااه ؾااىض الخٓى ُاال أن ًااغص إلأى اإلااااصة الشاهُاات والل ااغون: كلااى املخااامي كىااض اهِظاااال الخٓى

 مااً وألاوعاَ ألاصاالُت، وماام طلااٗ ًلااىػ لااه اطا لاام ًٕااً ُااض خصاال كلااى أحلابااه أن ٌ
ً
لااه صااىعا ؿااخسغط كلااى هٌِاات مٔى

ااال   للمؼالبااات، وأن ًبِاااي لضًاااه اإلاؿااادىضاث وألاوعاَ ألاصااالُت ختاااى ًااائصي لاااه اإلأى
ً
ظمُااام املخاااغعاث التاااي جصااامل" ؾاااىضا

لااه مؿااىصاث ألاوعاَ التااي ُااضمها فااي  ألاحلاااب الخالاات ومصااغوًاث اؾااخسغاط الصااىع، وال ًلااؼم املخااامي أن ٌؿاالم مٔى
 مااً َااظٍ ألاوعاَ بىااااًل كلااى الااضكىي، وال الٕخااب الااىاعصة ا

ً
لااه صااىعا لُااه، وماام طلااٗ ًلااب كلااى املخااامي أن ٌلؼااي مٔى

ل وكلى هٌِخه.  ػلب اإلأى
ض بُيذ الالتدت َظٍ اإلااصة بسمـ ًِغاث هي:  ُو

ال ًحهاا املخاامي، وال ٌؿامى اهتهاااال  ًِصاض 88/1 ُال الاىاعص فاي َاظٍ اإلاااصة انهااال الِظاُت، أو اإلاهمات اإلأى باهِظااال الخٓى

ُل  ش الخٓى  -جاٍع
ً
ٔان مئُخا ُل. -ان    اهِظااًل للخٓى

ُال ختاى ولاى لام  88/8 ال عص الخٓى ُال وػلاب اإلأى ال كىاض اهِظااال الخٓى ُال للمٔى كلى املخامي اكاصة أصال ؾاىض الخٓى

 حلابه ٔلها، أو بلظها.ًدصل كلى أ
ُال اطا أصي لاه  88/3 ل اكاصة اإلاؿدىضاث، وألاوعاَ ألاصلُت ًللى املخامي اكاصتها كىاض اهِظااال الخٓى اطا ػلب اإلأى

 ختى ولى بِي أحلاب مئظلت. ألاحلاب الخالت، ومصغوًاث اؾخسغاط صىع ظمُم املخغعاث،
ُاال، واإلاؿااادىضاث،  88/7 وألاوعاَ ألاصاالُت، وصااىع املخاااغعاث، اطا جاام اًااضاكها فاااي ال ًلااؼم املخااامي اكااااصة ؾااىض الخٓى

 ملٍ الِظُت.
ل ومدامُه ًُلمل به. 88/3  ٌؿدشنى مً أخٖام َظٍ اإلااصة اطا وظض اجٌاَ ٓخابي، أو م اًهت، بسن اإلأى

ٔالخاااه ختاااى  وجااىص اللضًاااض ماااً الِاااىاهسن كلاااى خاااّ املخاااامي الخاااقـ كلااى ألاماااىا٘ واإلاىِاااىالث اإلاؿااالمت الُاااه جىٌُاااظا لى
ٔامل أحلابه   . (1)ًدؿلم 

 اإلاؼلب الشاوي: صعظت صًً أحلاب املخاماة 

، وأماااا الىـاااام الؿااالىصي ًُلاااض  (8)جاااىص اللضًاااض ماااً ُاااىاهسن املخامااااة كلاااى أن أحلااااب املخامااااة ماااً الاااضًىن اإلامخااااػة 
 الضًً الىاجج كً أحلاب املخاماة مً الضًىن اللاصًت. 

ذ اؾخدِاَ املخامي لؤلحلاب اإلاؼلب  الشالض: ُو
جِاااضم أن صاااىع كِاااىص أحلااااب املخامااااة مسخلٌااات، ًمجهاااا ماااا ًيخهاااى كمااال املخاااامي ببجماااام اللمااال مشااال صاااُاهت كِاااض أو 

، ًِؿاااخدّ 
ًّ
ت لاااضي العهااااث اإلاىـمااات، ومجهاااا ماااا ًٖاااىن بخِاااضًم اإلا اااىعة صوعٍاااا مغاظلخاااه أو الاهتهااااال ماااً حساااعُل اااآغ

 مً اللمل. املخامي أحلابه باهتهاته

 وأما ألاكما٘ اإلاغجبؼت بِظاًا، ًله زالر صىع:
أن حؿاااخدّ ألاحلااااب بصاااضوع الخٕااام الجهااااثي، ًُلاااؼم اللمُااال صًااام ألاحلااااب بملاااغص صاااضوع الخٕااام الجهااااثي الِابااال  (1

اا الاؾاخمىاي. ًاابن  للخىٌُاظ اماا بمصااصُت الاؾاخمىاي كلُااه أو بمياصي اإلااضة صون اك اراض أو لٖااىن الِظاُت ال ًىـَغ

ًابنالخمـ  لاؼم املخاامي  الؼغي آلازغ ، أو ػلب هِع الخٕم لضي املخٕمت الللُاا،   –ألاحلااب ال حلااص لللمُال، ٍو
 
ًّ
 جمشُل كمُله ختى الاهتهاال مً الِظُت. –أصبُا

اام الخٕاام للخىٌُااظ، ًُلااؼم حؿاالُم ألاحلااب ببجمااام اظااغاالاث الخىٌُااظ ولااى أكؿااغ املخٖااىم  (8 أن ًٖاىن الاؾااخدِاَ بًغ
 كلُه.

                                                        
ان( 1) لت ؤلاؾالمُت والِىاهسن اللغوُت، للضٓخىع مؿلم الُىؾٍ، مئؾؿت الٍغ  .881-882ص املخاماة في طىال ال َغ
ان ص78( ُاهىن جىـُم مهىت املخاماة اللبىاوي م8) لت ؤلاؾالمُت والِىاهسن اللغوُت، للضٓخىع مؿلم الُىؾٍ، مئؾؿت الٍغ  .882، ٓخاب: املخاماة في طىال ال َغ
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ؾخدِاَ بدؿالُم الاشمً للماض ي، ًِؿاخدّ املخاامي ألاحلااب اطا جام الخىٌُاظ كلاى اإلااض ى كلُاه وؾالم أن ًٖىن الا  (3

 املخٖىم به للمض ي.
لت ظاالث بلؼوم جىٌُظ ال غوغ بسن أػغاي اللِض، وصلُل طلٗ خضًض كمغو بً كىي اإلاؼوي  وصلُل طلٗ أن ال َغ

الصمل" ظاتؼ بسن اإلاؿلمسن، اال صملخا خغم خالال أو أخل خغاما، واإلاؿلمىن كلى  -ا٘: ُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن عؾ٘ى    -هنع هللا يضر  -
كاث اات  وخاضًض .(1) عواٍ أبااى صاوص واباً ماظاه وال رماظي وصادخه -ااغوػهم، اال ااغػا خاغم خاالال أو أخال خغاماا 

أزغظاه « وفي عواًت: ما واًّ الخاّ ماً طلاٗ« اإلاؿلمىن كىض اغوػهم ما واًّ الخّ»اهنع هللا يضر، كً عؾ٘ى   ملسو هيلع هللا ىلص ُا٘: 
 . (2)الخآم وهسٍر 

م جؤزسر أظغة املخامي صون مبرع اغ ي خضًض أكؼاىا ألاظسار  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُاا٘: ُاا٘ عؾا٘ى    -امهنع هللا يضر-ابً كماغ  وصلُل جدٍغ
ه ماً اؾاخؤظغ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُاا٘: -أن الىباي  -هنع هللا يضر  – . وخضًض أبي ؾلُض الخاضعي (3)عواٍ ابً ماظه  - أظٍغ ُبل أن ًلٍ كُغ

ااّ أبااي خىٌُاات  - أظساارا، ًلِؿاالم لااه أظغجااه ُااه اهِؼاااق، ووصااله البحهِااي مااً ػٍغ . وخااضًض أبااي (7)عواٍ كبااض الااغػاَ ًو

 ٘   ) ؾلُض ُا
ّ
ً الىل  واللمـ والِاال الدعغ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ههى عؾ٘ى ا  عواٍ   .  ( كً اؾدئلاع الاظسر ختى ًبسن له أظٍغ وك

غة  . (3)  أخمض ُِامت: زالزت أها زصمهم ًىم ال -كؼ وظل  -ُا٘    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُا٘: ُا٘ عؾ٘ى    -هنع هللا يضر  – وخضًض أبي ٍَغ

عواٍ  - عظل أكؼا بي زم هضع، وعظل باق خغا ، ًؤٔل زمىه، وعظل اؾاخؤظغ أظسارا ، ًاؾاخىفى مىاه، ولام ٌلؼاه أظاٍغ
 . (2)البساعي 

ااض صوهاااذ فاااي اإلاااااصة  أن َاااا 1782ؾاااىت  وزُِااات اإلاىامااات للِااااهىن اإلاىخاااض للمدامااااة لاااض٘و الخلاااُج اللغباااي الصااااصعة 83ُو
ٔاملاات اطا صااضع خٕااام نهاااثي فااي اإلاىطااىق، أو أجاام ألامااغ اإلاٖلاااٍ بااه أو اهخهااى بالصاامل"، مااا لااام  املخااامي ٌؿااخدّ أحلابااه 

 .ًىص كلى هسر طلٗ

مً اإلاِغع ًِها أن اإلاضًً اإلاماػل ًخدمل ٔل ما جدمله الضاتً في ؾقُل جدصُل صًىه، ًِض ُاا٘ ؤلاماام اباً جُمُات 

م الضاتً أمٍغ الى الِارصي، ًبهه ًغظم كلُه في ٔل عخمه  اال صًىه، أو جَخضٍ، ًًغ  :" اطا امخىم اإلاضًً اإلاليال كً ًو
 .(7)ما ًىٌِه لخدصُل خِه مىه"

ااا٘ عخمااه  :" اطا ٔااان الااظي كلُااه الخااّ ُاااصًعا كلااى الىًاااال ومؼاال صاااخبه ختااى أخىظااه الااى ال ااٖاًت، ًمااا هغمااه  ُو
ٔان هغمه كلى الىظه اإلالخاص "بؿقب طلٗ ًهى كلى الـا  .(2)لم اإلاماػل ، اطا 

                                                        
م )3397(عواٍ أبى صاوص )1) ا٘: " َظا خضًض خؿً صخُذ ". وأهٕغوا كلُه؛ ألن ع 1338( وال رمظي في الؿنن ُع ٔؤهه (، ُو ه ٓشسر بً كبض   بً كمغو بً كىي طلٍُ. و اٍو

اا٘: كلاى ااغػهما وأزاغط لاه الخاآم اااَضً اغة ُو غة وأزغظه الخآم مً خضًض أباي ٍَغ ض صدخه ابً خبان مً خضًض أبي ٍَغ ه. ُو ً كًا أواـ وكاث ات، اكخبٍر بٕثرة ػُغ
م -عخماااه    –(. وصااادخه ألالبااااوي 1199ٍاااغة ببؾاااىاص خؿااًا وعواٍ ابااًا خباااان )وطٓاااغ الخااااًف ابااًا ٓشسااار فاااي "اعاااااصٍ" أن أباااا صاوص عوي الخاااضًض كااًا أباااي َغ  و ؤلاعواال باااُغ

ه. 1323)  (بملمىق ػُغ

ه )8) ؼني )17733( والبحهِي في الٕبري )8312( عواٍ الخآم في مؿخضٓع اؼ البالساصى العاؼعي اتهماه ؤلاماام أخماض -اهنع هللا يضر  –( ٔلهم كً كاث ت 8293( والضاُع ُاه اللٍؼ )ؤلاعواال  ًو
م ) ا٘ الخاًف في " الخملخُص " )1323بُغ ٍ واٍ ".. وعواٍ ابً العاعوص )3/83( ُو ( والب ؤلاًمان 11789( والٕبري )8123( والبحهِي في الصوغي )1221( و )237(: " واؾىاص

غة 7239) ا٘: " دمحم بً الخاعر ، ُا٘ ابً ملسن لِـ بصاصيال " زام 373اللُِلي في " الظلٌاال )ص  ، وأزغظه-هنع هللا يضر  –( كً ابً كمغ 3722. وعواٍ البزاع )-هنع هللا يضر  –( كً أبي ٍَغ ( ُو

ظا ًغوي ببؾىاص أصمل" مً َظا ، بسالي َظا اللٌف ".  ُا٘: " َو
غة: عواٍ الؼداوي في " اإلا ٖل " )8773(عواٍ ابً ماظه )3)  .-عخمه    –( وصدخه ألالباوي 2228)( وأبي ٌللى 181/  2(، والبحهِي )178/  7(، ومً خضًض أبي ٍَغ

م  833/  2(عواٍ كبض الغاَػ في " اإلاصىٍ " )7) ّ خماص، ولًٕ كً أبي ؾلُض وخضٍ بلٌف: " ههى كً اؾادئلاع ألاظسار 71و  22و  39/  3(. وعواٍ أخمض )13283/ ُع ( مً ػٍغ
ى مىِؼم ٓؿابِه. وأما البحهِي ًغواٍ ) ، كًا االبت، كًا خمااص، كًا اباغاَُم، 31/  7ؿىض طلٍُ، وعواٍ اليؿاثي )( ب182/  2ختى ًبسن له أظٍغ " َو ّ ابًا اإلابااْع ( مً ػٍغ

(. " ُلذ للشىعي: أؾملذ خماصا ًدضر كً 13287كً أبي ؾلُض، ُا٘: اطا اؾخؤظغث أظسرا، ًؤكلمه أظٍغ وجابم البت كلى طلٗ الشىعي، ًِا٘ كبض الغاَػ في " اإلاصىٍ " )

ا٘ ابً أبي خاجم هِل كًا أباي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُا٘: مً اؾخؤظغ أظسرا، ًلِؿم له اظاعجه؟ ُا٘: ولم. وخضر به مغة أزغي، ًلم ًبلى به الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ن الىبي ابغاَُم، كً أبي ؾلُض؛ أ ".ُو
م  372/  1ػعكت في " الللل " )  ( ُىله: " الصخُذ مىُىي كلى أبي ؾلُض "1112/ ُع

 (.71، 22، 3/39(عواٍ أخمض )3)

 (،.8887(عواٍ البساعي )2)
ت ص 32/87ملمىق الٌخاوي  (7)  ، 372، مسخصغ الٌخاوي اإلاصٍغ
 .832. الازخُاعاث للبللي ص 32/83ملمىق الٌخاوي  (2)
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مااااه، ختااااى أخىظااااه الااااى ال ااااٖاًت، ًمااااا هغمااااه بؿااااقب طلااااٗ لااااؼم  ااااا٘ جلمُااااظٍ ابااااً مٌملاااا" فااااي الٌااااغوق:" ومااااً مؼاااال هٍغ ُو

 .(1)اإلاماػل"
ً له  .(8)وهِله مخؤزغو الخىابلت مٍِغ

 اال أن الخٕم بخدمُل اإلاضًً ألحلاب املخاماة وهٌِاث الخِارصي له ُُىص وطىابؽ 
ِاااث اإلاىخااضبسن للىـااغ فااي ُظااُت مااً الِظاااًا َاال كااً –عخمااه    –ًِااض ؾاائل ؾااماخت ال ااُش دمحم بااً ابااغاَُم  هٌ

لُه ؟ ًؤظاب باؤن جٖىن كلى املخٖىم كلُه جبظلها العهت التي مجها الاهخضاب وجٖىن ؾلٌت ختى جِخص مً املخٖىم ك
الللماااال عخمهاام   هصااىا كلااى أن ٔاال مااً هااغم هغاماات بؿااقب كااضوان شااخص آزااغ، ًاابن طلااٗ الصااخص َااى الااظي 

ااا٘ ااُش ؤلاؾاالم : لاى هاغم بؿااقب ٓاظب كلُاه كىاض ولااي  ًدمال جلاٗ الوغامات...زم هِال الىصااىص الؿاابِت زام ُاا٘: ُو
 ألامغ عظم به كلى الٖاطب".

ااى اللااالم أن الخااّ فااي ظاهااب زصاامه وخُااض ٔااان ألامااغ مااا طٓااغ ًاابن ه  ِاااث اإلاىخااضبسن كلااى مااً جبااسن أهااه الـااالم َو ٌ

 ولٕىه أُام الخصىمت كلُه مظاعة ألزُه اإلاؿلم أو ػمًلا في خِه. 
ا بل له خالخان:  –عخمه    –زم بسن  ًِ ٍ مؼل  أن املخٖىم كلُه ال ًلؼم باإلاصاٍع

 اخضاَما : أن ًخدِّ كلمه بـلمه وكضواهه ًلسزم بظلٗ املخاصمت مم كلمه بؤهه مبؼل، 
اااا  ًِّ اااا أن الخاااّ ملاااه أو أهاااه ًدخمااال أن ًٖاااىن مد الشاهُااات : أال ًخطااا" كلماااه بـلماااه فاااي مساصااامخه بااال اهماااا زاصااام ؿاهًّ

دخمل زالًه ًهظا ألاوظه اغًكا كضم الؼامه بخلٗ الىٌِاث .  ٍو
ذ الِظااال مااً و هاظا ًغجاضق املخاصامى  ؿا ًر اؤمً أعواااب الخِاَى كلاى خِاىُهم هالًباا َو ن بالباػال كاً زصاىماتهم ٍو

 .(3)ٓشسر مً الخصىماث
ِاااث  -عخمااه    –وؾاائل   ااّ اإلاااضاكاة ومااا حؿااخلؼمه اإلاااضاكاة مااً هٌ كمااً ًخلمااض اإلا اااهبت وؤلاطااغاع بوسااٍر كااً ػٍغ

ال  الؿٌغ وؤلاُامت وهدىٍ، غ ما ًغاٍ مدِِا لللض٘ مٍؼ ٍ ألامىع وجٍِغ ًؤظاب بؤن لملخآم ال غ ي الاظتهاص في مشل َظ
 ماً ًخلماض ؤلاطاغاع ببزىاهاه اإلاؿالمسن وعاصكاا لوساٍر مماً حؿا٘ى لهام أهٌؿاهم طلاٗ وفاي مشال 

ً
للـلام واللاضوان ػاظاغا

 .(7)"َظا ُا٘ في الازخُاعاث ....الخ 

٘  وفي ُظُت ُخل ا لِاال اإلاضاكاة  : " -عخمه    –ُا الخٕم كلُه بٖل ما ً رجب كلى الخاصر مً اظاع ؾُاعاث وهسَر
ًلام ًـهاغ لىاا وظاه صاخخه خُاض اهماا أاااع الُاه أَال الللام فاي مشال َاظا زااص باالخّ الشاباذ اطا ٔاان كلاى شااخص 

لى اإلاماػل ًؼالبه صاخبه به ًماػله كً أصاته مما صًله الى ال ٖاًت ًما هغمه بؿب َظٍ اإلاماػلت وال ٖاًت ًل
ض اااع الى َظا اُش ؤلاؾالم ابً جُمُه عخمه   في الازخُاعاث ... ٔان الوغم كلى وظه ملخاص، ُو  " (3) اطا 

ااى ًؤظااب: اطا أخااىط الاى اااٖىي والعااؼ اال بال ااٖىي ؟ :  -عخمااه    –وؾائل  مااا ًئزااظ فااي ال اٖىي كلااى الـااالم ، َو
 .(2)َىا اإلاماػل

ٍ ال ااٖاًت اإلاؿخسلصات ممااا جِاضم مااً ٓاالم أَاال الللام اااغوغ وزالصات طاىابؽ مؼالباات الاضاتً  للمااضًً بمصااٍع
 الخلىٍع كً هٌِاث الخِارصي وأظغة املخاماة هي:

 وظىص صًً زابذ. .1

8. .
ًّ
 أن ًٖىن الضًً خاال

 امخىاق اإلاضًً كً الؿضاص بجخضٍ أو مماػلخه. .3
                                                        

ي –الٌغوق  (1)  .2/737ػبلت ال ٔر
 .7/77يُت ، ووه أًتى ال ُش كبض  أبا بؼسن ٓما في الضعع الؿ7/192، اإلابضق3/822ؤلاهصاي  (8) 

 .33/ 13ًخاوي ؾماخت ال ُش دمحم بً ابغاَُم  (3)

 .332/ 13ًخاوي ؾماخت ال ُش دمحم بً ابغاَُم  (7)
 .339/ 13ًخاوي ؾماخت ال ُش دمحم بً ابغاَُم  (3)
 .2/2ًخاوي ؾماخت ال ُش دمحم بً ابغاَُم  (2)
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م الضكىي لضي الِظاال. .7  ًع

ظا  أن ًدٕم باإلابلى .3  مؤزىط مً ألاخٖام الِظاتُت.اإلاؼالب به ال بؤُل مىه، َو
 أن ً رجب هٌِاث ًللُت كلى اإلاؼالبت. .2

 أن جٖىن جلٗ الىٌِاث كلى الىظه اإلالخاص. .7
ٔان كِض املخاماة أٓثر مً اإلالخاص، ًُدٕم الِارصي باألحلاب اإلالخاصٍ خؿب عأي أَل الخبرة.  ًبطا 

الؿاصؾااات والل اااغون ماااً هـاااام املخامااااة الازخصااااص الِظااااثي للىـاااغ فاااي النااازاق خااا٘ى ألاحلااااب باااسن  خاااضصث اإلاااااصة
ال، بىاااًل كلااى  ال باؤن الازخصااص ًىلِاض للمدٕمات التاي هـاغث فاي الِظاُت كىاض ازاخالي املخاامي واإلأى املخاامي واإلأى

ل بما ًدىاؾب مم العهض الظي بظله املخامي والىٌم الظي ؼبّ َظا الخٕم  ػلب املخامي أو اإلأى ل. ٍو كاص كلى اإلأى
 ٓظلٗ اطا و ؤ كً الضكىي ألاصلُت أي صكىي ًغكُت.

 َو مل طلٗ النزاق في آلاحي:
 جدضًض أحلاب املخامي في خا٘ كضم حؿمُت ألاحلاب  (1

ِت صًلها (8 ِت صًلها في خا٘ الازخالي في ػٍغ  جدضًض ػٍغ
 جدضًض ألاحلاب في خا٘ بؼالن اللِض (3

ا في (7  .(1)خا٘ و ىال ُظُت ًغكُت لم ًخٌّ كلحها وجابلها املخامي ختى أهلَؼ

أهاه اطا ٔاان ُاض جام هـااغ  82/3وأماا فاي خاا٘ ٔاىن الِظاُت هـاغث فاي ظهات هسار املخاآم، ًِاض بُياذ الالتدات فاي اإلاااصة 
ىاعص فاي الِظُت ألاصلُت في ظهت أزاغي هسار املخاآم ًخىـاغ ُظاُت ألاحلااب خؿاب الازخصااص الىاى ي للمداآم الا

 هـام اإلاغاًلاث ال غكُت.
ّ بسن املخامي ووُٓله، وكىض كضم الىص٘ى   ٘ النزاق في البضاًت الى الهُئت الؿلىصًت للمدامسن للخىًُ ِ رح أن ًدا ٍو

سن جخم الٕخابت بمغتُاث الهُئت للِارصي هاؿغ الِظُت.   لىدُلت مغطُت للؼًغ

ًاان كلاى الواااال ُاغاع زاال٘ زالزاات أااهغ وحؿالم املخااامي  (1 اا٘، ولاام جدصال الىدُلات اإلاؼلىواات،  83اجٌاّ الؼغ ألاٍ ٍع

 (87صٌدت  2ظؼال –َا اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘ 1737)أخٖام ؾىت ًدٕم الِارصي بغص اإلابلى. 
غ كِض  (8 ان اٌهُا، ولم ًخم جدٍغ ألاحلاب، ولم ًًٕ للمض ي بِىت، وعًع اإلاض ى كلُه الُمسن، ًغصث اجٌّ الؼًغ

% ماااً 3ملُاااىن ال جخلاااوػ  3الُمااسن للمااض ي ًؤصاَاااا، ًدٕاام الِارااصي بمىظاااب طلااٗ، واؾاادىض أًظاااا الااى أن ألاحلاااب 
 (72صٌدت  2ظؼال –َا اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘ 1737)أخٖام ؾىت  ملُىن( 322اللِاع )ُُمخه 

ٔان كِض البُم بالخِؿُؽ جظمً أن اإلا  ري ُغع الِظاال ب (3 ؤن صكىي أحلاب املخاماة جِام بضكىي مؿخِلت، ولى 

م للِظاال.  ً للًغ َا اإلاي ىعة في مىُم 1733)أخٖام ؾىت ًخدمل أحلاب املخاماة اطاا ماػل بالؿضاص، واطؼغ الضات
م الدؿلؿلي  –وػاعة اللض٘   (87الُغ

ُال فاي ُغع الِظاال اللام ببلؼام اإلاض ى كلُه  (7 ِا لخِضًغ ُؿم الخبراال، مم أن الضكىي طض ٓو بؤحلاب املخاماة، ًو
ض خضص ُؿم الخبراال ألاحلاب  غغ بلضم جىزُِه لظلٗ، وخٕم بمىظب ًمسن اإلاض ي، ُو ا٘  72حؿلُم مبلى ًو ألٍ ٍع

ا٘.  322وأصل اإلابلى  م الدؿلؿلي  –َا اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘ 1733)أخٖام ؾىت ألٍ ٍع  (173الُغ
ِاااا لِاااغاع  8222صااضع خٕااام الِظااااال اللااام بااابلؼام اإلااااض ى كلُااه باااؤن ٌؿاااضص أحلاااب املخامااااة لٖااال ظلؿاات  (3 اااا٘، ًو ٍع

ان. م الدؿلؿلي  –َا اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘ 1733)أخٖام ؾىت  املخٕم الظي اجٌّ كلُه الؼًغ  (873الُغ

                                                        
 .82/3.، والالتدت م 82( هـام املخاماة م1)
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ًاان، َاال اليؿابت اإلاااضصة للمداامي فااي كِاض ألاحلااب  (2 مااً اإلابلاى اإلاؼالااب باه أو مااً املخٖاىم بااه،  %82ازخلاٍ الؼغ

َا 1733)أخٖام ؾىت ًِضم اإلاض ى كلُه ااَضا واخضا مم ًمُىه بؤهه مً املخٖىم به، ًصضع الخٕم بمىظب طلٗ. 
م الدؿلؿلي  –اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘   (872الُغ

لاب التاي هصاذ أن املخاامي ٌؿاخدّ أحلابه، مؿدىضا الجٌاُُت ألاح اهتهذ ُظُت بالصمل"، ًؼالب املخامي بٖامل (7
ِااا الجٌاُُاات ألاحلاااب. )أخٖااام  ٔاماال ألاحلاااب ان اهتهااذ الِظااُت بدٕاام أو صاامل"، ًدٕاام الِارااصي ببُِاات ألاحلاااب ًو

م الدؿلؿلي  –َا اإلاي ىعة في مىُم وػاعة اللض٘ 1733ؾىت   (877الُغ

ا  (1 ٔامل ألاحلاب ان اهتهذ الِظُت بدٕم أو صمل"، وجم اهتهاَإ ّ املخامي واإلاض ى كلُه كلى اؾخدِاَ املخامي  اجٌ

ٔاملاات الهتهاااال كملااه اإلاخٌااّ كلُااه، ًدٕمااذ الااضاتغة باؾااخدِاَ  بصاامل"، ولاام ٌؿااضص اإلاااضًً، وػالااب املخااامي بؤحلابااه 
ٔامل أحلابه بمىظب اجٌاُُت ألاحلاب.  ت ؾىت املخامي  َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1789)خٕم الضاتغة الخلاٍع

 (1273صٌدت –
ااام  (8 ع صكااىي اإلاضكُااات، للااضم ُُامهااا كلاااى أؾاااؽ صاااخُذ، ولشبااىث جىاػلهااا كاااً اإلاؼالباات، ًًغ خٕمااذ الااضاتغة باااًغ

ٍاات خُااض مااً هـااام املخٕمات الخلاع  321اإلااض ى كلُااه صكااىي بؼلاب الخلااىٍع كااً أحلااب املخاماااة، مؿاادىضا للمااصة 
ات  ضع اؾدىضث الاضاتغة الخلاٍع ٍ اإلاخللِت باملخآمت. ُو ُغعث مبضأ طمان املخٖىم كلُه للمدٖى له ظمُم اإلاصاٍع

دخماال زالًااه، ًااال وظااه   ٍو
ًّ
 أن الخااّ ملااه، أو أهااه ًدخماال أن ًٖااىن مدِااا

ًّ
الااى مااا ُااغعٍ الٌِهاااال بااؤن مااً زاصاام ؿاهااا

اات كااضم ُٓضًاات  إللؼاماه بمااا هغمااه زصاامه ألظاال ال ااٖاًت ٓمااا فااي ٓ اااي الِىاااق للبهااىحي، ولااظا ُااغعث الااضاتغة الخلاٍع

ت ؾىت الضكىي ووالخالي عص الضكىي.   8273صٌدت –َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1731)خٕم الضاتغة الخلاٍع

) 
اات فااي الااضكىي ألاصاالُت بؿااضاص  (3 ألااٍ للمااض ي، والخلااىٍع كااً أحلاااب املخاماااة بمبلااى  722خٕمااذ الااضاتغة الخلاٍع

ظذ الضاتغة الضكىي.  122 م صكىي ظضًضة باألحلاب، ولظا ًع ا٘، وال ًص" ًع ات ؾاىت ألٍ ٍع )خٕام الاضاتغة الخلاٍع
 ( 8973صٌدت –َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1737

م  (7 ت له باؾخدِاُه وؿبت الؿعي، ًًغ م اإلاض ي كلى اإلاض ى كلُه صكىي وؾاػت )ؾعي( ًدٕمذ الضاتغة الخلاٍع ًع
ا  الخلىٍع كً أحلاب صكىي أزغي بؼلب ضَع ا٘، وأبغػ ازباجا بؿضاص اإلابلى للمدامي، وأنها  822املخاماة ُو ألٍ ٍع

اات بؤحلااااب املخاماااة، صون أن12جمشاال  جدُلهاااا  % مااً اإلابلاااى املخٖااىم بااه فاااي الِظااُت ألاولااى، ًدٕماااذ الااضاتغة الخلاٍع
ت ؾىت لملخبسر.   ( 129صٌدت –اإلاـالم َا اإلاي ىع في مىُم صًىان 1737)خٕم الضاتغة الخلاٍع

اضع ألاحلااب اإلاضًىكات للمداامي وؿابت  (3 % ماً اإلابلاى 82ػلب اإلاض ي الخٕم بؤحلااب املخامااة كلاى اإلااض ى كلُاه، ُو

اااات أن اإلاؿااااخِغ ُظاااااال أن أحلاباملخاماااااة ال جخلاااااوػ  % مااااً ُُماااات اإلاؼالباااات، 12املخٖااااىم بااااه، ًِااااغعث الااااضاتغة الخلاٍع
 ( 717صٌدت –َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1737ت ؾىت )خٕم الضاتغة الخلاٍعوخٕمذ بمىظب طلٗ. 

ت لهما، ًصضع خٕم الضاتغة  (2 ت اإلاملٓى م اإلاض ي صكىاٍ كلى اإلاض ى كلُه بؼلب حلُسن خاعؽ ُظاثي كلى ال ٓغ ًع
اااام اإلاااااض ى كلُااااه صكااااىي بؼلااااب الخلااااىٍع كااااً أحلاااااب املخاماااااة التااااي جٕبااااضَا هدُلاااات  ع الااااضكىي، ًًغ اااات بااااًغ الخلاٍع

ظاذ الاضاتغة ألن اااغوغ الاضكىي الُٕضًات ال جىؼباّ. للاضكىي الٕ ات ؾاىت ُضًات، ًًغ َااا 1737)خٕاام الاضاتغة الخلاٍع
 ( 197صٌدت –اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 

اات للمااض ي بصبااىث اؾااخدِاُه للااضًً كلااى اإلاااض ى كلُااه، وأًهمخااه ببُاماات صكااىي للمؼالباات  (7 خٕمااذ الااضاتغة الخلاٍع
ااام صكااااىي بؼلااااب ظااااذ الااااضاتغة، لٖىهاااه ال ًمااااتهً املخاماااااة،  بؤحلااااب املخاماااااة، ًًغ حلىٍظاااه كااااً أحلاااااب املخامااااة ًًغ
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اات ؾااىت ولٖىهااه لاام ًدٕاام لااه بٖاال الااضًً اإلاااض ى فااي الااضكىي ألاولااى.  َااا اإلاي ااىع فااي مىُاام 1737)خٕاام الااضاتغة الخلاٍع

 ( 192صٌدت –صًىان اإلاـالم 
ت، وماااام طلاااا (2 ظااااذ الااااضاتغة جمشُاااال املخااااامي للمضكُاااات وخٕمااااذ بخصااااٌُت ال اااآغ ٗ واصاااال املخااااامي لااااضي العهاااااث ًع

ظذ الضاتغة، لٖىهه مٌغغ، واإلاٌغغ أولى بالخؿاعة.  ألازغي، وػالب بؤحلاب املخاماة، مم أن اللِض هسر مدغع، ًًغ
ت ؾىت   ( 828صٌدت –َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1737)خٕم الضاتغة الخلاٍع

اام اإلاااض ي صكااى  12خٕمااذ الااضاتغة للمااض ي ب  (9 ااا٘، ًًغ ي ظضًااضة بااالخلىٍع كااً أحلاااب املخاماااة لشبااىث ملُااىن ٍع

مماػلاااات اإلاااااض ى كلحهاااااا، ًِااااغعث الااااضاتغة زباااااىث مماػلاااات اإلاااااض ى كلحهاااااا، واؾااااخدِاَ اإلاضكُاااات للخلاااااىٍع كااااً أحلااااااب 

ضعتها ب ا٘ مِابل  32املخاماة، ُو ٔاهاذ  7ألٍ ٍع ظلؿاث، وهي كضص ظلؿااث الِظاُت وكللاذ خٕمهاا بااآلحي: " وإلااا 
٘و في النزاق واإلاؼللت كلُه ًال خاظت خُيئظ لىضب زبرة، ًهي ألاُضع كلى الُِام بخِضًغ جلٗ الضاتغة هي الخبسر ألا 

ت ؾىت ألاحلاب" .   ( 822صٌدت –َا اإلاي ىع في مىُم صًىان اإلاـالم 1737)خٕم الضاتغة الخلاٍع

:ً  اإلاؿاتل الىاعصة في اإلااصة الؿاصؾت والل ٍغ

 : كلى آلاحي اإلااصة الؿاصؾت والل غونهصذ 
 ًُه 

ً
ٔان الاجٌاَ مسخلٌا ْ اجٌاَ أو  له، ًبطا لم ًًٕ َىا ٍ مم مٔى َ ٌلِض ِت صًلها باجٌا جدضص أحلاب املخامي وػٍغ

 ُضعتها املخٕمت التي هـاغث فاي الِظاُت كىاض ازخالًهماا، بىاااًل ك
ً
ال بماا ًدىاؾاب مام أو باػال لاى ػلاب املخاامي أو اإلأى

ؼبّ َظا الخٕم ٓظلٗ اطا و ؤ كً الضكىي ألاصلُت أي  ل. ٍو العهض الظي بظله املخامي والىٌم الظي كاص كلى اإلأى
 صكىي ًغكُت.

ضع 82/1 ل ًُه، ُو ش البضال في اإلأى له ٌ خمل كلى جاٍع  كلى املخامي ُبل البضال في الِظُت كِض اجٌاَ ٓخابي مم مٔى
ا كلى أن ًدخٌف ٔل مجها بيسخت ُل، وهىق الِظُت، ومٖان هـَغ  .  (1) ألاحلاب، وصٌت صًلها كىض الخٓى

له ٓخابُا، أو م اًهت. 82/8  ٌ مل الاجٌاَ الىاعص في َظٍ اإلااصة الاجٌاَ اإلالِىص بسن املخامي ومٔى
ا . 82/3  ًٖىن جِضًغ أحلاب املخامي مً أَل الخبرة في طلٗ، ووؤمغ املخٕمت املخخصت بىـَغ

 ًملخّ بالخاالث التي جِىم املخٕمت ًحها بخِضًغ ألاحلاب ما ًلي: 82/7
ل ًُه.  -أ ُل بٌِض املخامي ألاَلُت ال غكُت ُبل انهاته ما ٔو  اطا بؼل الخٓى

ل ًُه.  اطا -ب  ل مدامُه بؿقب م غوق ُبل انهاال ما ٔو  ك٘ؼ اإلأى

ل ًُه. –ط  له ُبل انهاال ما ٔو ، أو مىم املخامي مً هسر ظهخه، أو ظهت مٔى  اطا جم ك٘ؼ
ل ًُه ُبل اهتهاال الضكىي بؿقب م غوق . -ص   اطا جسلى املخامي كما ٔو

 ( مً الىـام. 82الخالت الىاعصة في اإلااصة ) -َا 
م ) الخالت الى  -و  ( مً َظٍ الالتدت .82/1اعصة في البىض ُع

 للمدامي اإلاؼالبت باؾدٌُاال الىٌِاث التي صًلها في ؾقُل ؾسر الِظُت اطا لم ٌ ملها اللِض. 82/3
ذ لها َظٍ اإلااصة:  اإلاؿاتل التي جؼُغ

 اإلاؿؤلت ألاولى: م غوكُت ٓخابت كِض  املخاماة وخٌف اليسخ لضي أػغاًه
ٍُ .... )دليللمشس عيتلكخيبتلالعلدل ُخُبى

ْ
آ
َ
ى ً َظل  ُمَؿمًّ

َ
ى أ
َ
ً  ِال

ًْ ُخْم ِبَض
ْ
ي ًَ َضا

َ
ا ج
َ
ًَ آَمُىىا ِاط ِظً

َّ
َها ال ُّ 

َ
ا أ ًَ ( 823ُىله حلالى: ﴿

غة  .[828﴾ ]البِغة:  خا-هنع هللا يضر  -ومً الؿىت خضًض أبي ٍَغ ُاه أن   أعي آصم طٍع ه كً عؾا٘ى   كلُاه وؾالم خاضًشا ًو

خٗ، ًبطا ٔل اوؿان مٕخىب كمٍغ بسن كُيُه، ًبطا ًحهم عظل أطىإَم أو مً أطىئهم، ُا٘:  ٘ حلالى:" َئالال طٍع ًِا
، ُا٘: طاْ الظي ٓخقذ  ض ٓخب له كمغ أعبلسن ؾىت. ُا٘: ًا عب ػص في كمٍغ ٗ صاووص، ُو ًا عب مً َظا؟ ُا٘: َظا ابى

                                                        
(1)  
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ُا٘: أهذ وطاْ، زم أؾًٕ العىت ما ااال  ، زم أَابؽ  له، ُا٘: أي عب ًبوي ُض ظللذ له مً كمغي ؾخسن ؾىت،

مجها، ًٖان آصم ٌلض لىٌؿه، ًؤجاٍ ملٗ اإلاىث، ًِا٘ له آصم: ُاض حععلاذ، ُاض ٓخاب لاي ألاٍ ؾاىت، ُاا٘ بلاى، ولٕىاٗ 
خااااااه، ًماااااااً ًىمئااااااظ أمااااااغ بالٕخااااااااب  ذ طٍع خاااااااه، ووسااااااصي ًيؿاااااِا ظللااااااذ البىااااااٗ صاووص ؾااااااخسن ؾاااااااىت، ًجخااااااض ًجخااااااضث طٍع

كااً عؾاا٘ى   كلُااه وؾاالم ُااا٘: " زالزاات ًااضكىن ًااال ٌؿااخلاب لهاام: -هنع هللا يضر  -ي مىسااصى ألاااالغي .  وخااضًض أباا1وال ااهىص"
ئت الخلاّ ًلام ًؼلِهاا، وعظال ٔااان لاه كلاى عظال ماا٘ ًلاام ٌ اهض كلُاه، وعظال آحاا ؾااٌحها  ٔاهاذ جدخاه اماغأة ؾاِا عظال 

ض ُا٘   كؼ وظال:   )وال جئجاىا الؿاٌهاال أماىالٕم(. عواٍ الخاآم و  ُاا٘: " صاخُذ كلاى ااغغ ال اُسسن ولام ماله ُو
ض ًلله الىبي صلى  (2)ًسغظاٍ لخىٍُُ أصخاب البت َظا الخضًض كلى أبي مىسصى ألاالغي ". وواًِه الظَبي  . ُو

مىااه وأهااه ٓخااب ٓخابااا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فااي ُصاات اااغاته -هنع هللا يضر  -  كلُااه وؾاالم فااي أخااض كِااىصٍ، ًِااض صاا" كااً اللااضاال بااً زالااض 
،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باظلٗ ظاااال ًُااه:" ا، َااظا مااا اااا ري اللااضاال ابااً زالااض بااً َااىطة مااً دمحم عؾاا٘ى   

بشت، بُم اإلاؿلم للمؿلم"
ُ
 . 3اا ري مىه كبضا أو أمت كلى أال صاال وال هاتلت وال ز

 
ً
 للنزاكاث، وخٌـا

ً
ض أٓض اإلاىـم كلى أَمُت ٓخابت اللِض مىلا .ُو  لملخَِى

 اإلاؿؤلت الشاهُت: صخت اللِض ال ٌاهي

 ووُان طلٗ أن الٕخابت وؤلااهاص لِؿذ واظبت في ألاصل، 
ً
ٖىَن ِجٰلَغة

َ
ن ج

َ
 أ
ّ
 ألن   حلالى ُا٘ في الخلاعة الخاطغة ﴿ِاال

ُٕخبىَا﴾ ]البِغة: 
َ
 ج
ّ
ال
َ
م ُظىاحع أ

ُ
ُٕ
َ
ـَ َكل ِ

َ
ل
َ
م ً

ُ
ضًغوَنها َبَِىٕ

ُ
 ج
ً
م الخغط في الخلاعة وأمغ به في 828 - 828خاِطَغة [. ًًغ

اإلاضاًىت. ُا٘ ابً كباؽ: "ًؤمغ بال هاصة بُجهم كىض اإلاٖاجبت؛ لُٕال ًضزل في طلٗ جخىص وال وؿُان؛ ًمً لم ٌ هض 
. وعج" الؼباري الىظاىب. والاغاج" ُا٘ى العمهاىع ألن الخىزُاّ 27/1سر ابً اإلاىظعكلى طلٗ مىٕم، ًِض كصصى" جٌؿ

 خّ للضاتً، وله أن ٌؿِؽ الضًً ٔله، ًخىزُِه مً باب أولى.
 ِكىااَض 

ُ
َُؿااؽ

َ
اام أ

ُ
ِلٕ
ٰ
ٔاال؛ جؤٓااضث الٕخاباات. ُااا٘ حلااالى: ﴿ط ثاار ال ااغ لمااا هلااب الـااً بالخصااىمت والناازاق وكـاام اإلاااا٘ ٓو ٔو

﴾ ]البِغة:  ِ
َّ
 [.828 - 828ا 

 ومما ًض٘ كلى كضم الىظىب:

ٰمَىَخُه﴾ ]البِغة:   -1
َ
ًَ أ ِم

ُ
ِظي اإج

َّ
ِصّ ال

َ
ئ ُُ ل

َ
م َبلًظا ً

ُ
ًَ َبلُظٕ ِم

َ
ِبن أ

َ
 [.823 - 823ُىله حلالى: ﴿ً

اااى ماااً أصاااخاب الىباااي ملسو هيلع هللا ىلص: أن الىباااي ملسو هيلع هللا ىلص ابخااااق ًغؾاااا ماااً  -8 مااات ألاهصااااعي، أن كماااه، خضزاااه َو خاااضًض كمااااعة باااً زٍؼ
 رطاىن أكغابي، ًاؾخدبله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لُِظاُه زماً ًغؾاه، ًؤؾاغق الىباي ملسو هيلع هللا ىلص اإلاصاصي، وأبؼاؤ ألاكغاباي، ًؼٌاّ عظاا٘ ٌل

كغابي ًِؿاومىن بالٌغؽ، ال ٌ لغون أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ابخاكه، ختى ػاص بلظهم ألاكغابي في الؿىم كلى زمً الٌغؽ ألا 
ي لخه. ًِام الىبالظي ابخاكه به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ًىاصي ألاكغابي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًِا٘: ان ٓىذ مبخاكا َظا الٌغؽ ًابخله، واال ب

: " بلى ملسو هيلع هللا ىلص خسن ؾمم هضاال ألاكغابي، ًِا٘: " أولِـ ُض ابخلخه مىٗ؟ " ُا٘ ألاكغابي: ال و  ما بلخٗ. ًِا٘ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص
: َلاام ااااهُ مااا ً راظلاااان، ًؼٌااّ ألاكغابااي ًِااا٘ى ضا ُااض ابخلخااه مىاااٗ " ًؼٌااّ الىااااؽ ًلااىطون بااالىبي ملسو هيلع هللا ىلص وألاكغاباااي َو

مت  ٗ ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًًٕ لُِ٘ى اال خِا. ختى ظاال زٍؼ ل ٌ هض أوي باٌلخٗ، ًمً ظاال مً اإلاؿلمسن ُا٘ لؤلكغابي: ٍو
: َلاام اااهُضا ماات: أهااا أاااهض  إلاغاظلات الىبااي ملسو هيلع هللا ىلص ومغاظلاات ألاكغاباي، ًؼٌااّ ألاكغابااي ًِا٘ى ٌ اهض أوااي باٌلخااٗ. ُاا٘ زٍؼ

مات ًِاا٘: " بام ح اهض؟ " ًِاا٘: بخصاضًِٗ ًاا عؾا٘ى  . ًللال الىبااي ملسو هيلع هللا ىلص أهاٗ ُاض باٌلخاه.  ًؤُبال الىباي ملسو هيلع هللا ىلص كلاى زٍؼ

مت اهاصة عظلسن    . (4)اهاصة زٍؼ

                                                        
ا٘: خؿً صخُذ والخآم 3278عواٍ ال رمظي ) 1  .7228، واإلا ٖاة/3829وصدخه وواًِه الظَبي، وصدخه ألالباوي في  صخُذ العامم/ 8/383و  1/27( ُو
 (.1223( وصدخه ألالباوي في الصخُدت )328/  8عواٍ الخآم  ) (8)
 .8281( وخؿىه ألالباوي في صخُذ العامم/7/312)الٌخذ  ، بلٌف آزغ3/12وكلِه البساعي  8/732وابً ماظه  8/377عواٍ ال رمظي   3

، وفااي "اااغح م ااٖل 7/172( ، والؼداااوي فااي "اااغح ملاااوي آلازاااع" 8229( و )8223( ، واباًا أبااي كاصاام فااي "آلاخاااص واإلاشاااوي" )3227( وأبااى صاوص )81223(أزغظااه أخمااض )7)
، 12-8/17، والخااااآم 328-7/321، واليؿاااااثي 379-7/372وأزغظااااه اباااًا ؾاااالض  172-12/173بحهِااااي ، وال12-8/17( ، والخااااآم 972/ )88( ، والؼبراوااااي 7228آلازاااااع" )
 (وألاعهئوغ في حللُِه كلى اإلاؿىض.1822، وصدخه ألالباوي في ؤلاعواال )172-12/173والبحهِي 
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ااان مااً أصااخاب الىبااي  -3 ماات أن كمااه خضزااه ٔو أهااه ابخاااق ًغؾااا مااً أكغابااي ًاؾااخدبله » -ملسو هيلع هللا ىلص  -خااضًض كماااعة بااً زٍؼ

اإلاصاصي وأبؼاؤ ألاكغاباي ًؼٌاّ عظاا٘ ٌل رطاىن ألاكغاباي ٌؿاامىهه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لُِع زمً ًغؾه ًؤؾاغق الىباي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي 
ًِا٘: ان ٓىذ مبخاكا َظا الٌغؽ ًابخله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابخاكه، ًىاصي ألاكغابي الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  - لغون أن الىبي بالٌغؽ، ال ٌ

ـ ُااض ابخلخااه؟ ُااا٘ ألاكغاباااي: ال و  مااا بلخااٗ، ًِاااا٘ -ملسو هيلع هللا ىلص  -واال بلخااه، ًِااا٘ الىبااي  : خاااسن ؾاامم هااضاال ألاكغابااي: أولااِا
مت: أها أاهض أهٗ ُض ابخلخه، ًؤُبل الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  : َلم اهُضا، ًِا٘ زٍؼ ّ ألاكغابي ًِ٘ى : بلى ُض ابخلخه، ًؼٌ

مااات ب اااهاصة عظلاااسن -ملسو هيلع هللا ىلص  - مااات بااام ح اااهض؟ ُاااا٘: بخصاااضًِٗ ًاااا عؾااا٘ى  ، ًللااال ااااهاصة زٍؼ عواٍ أخمااااض « كلاااى زٍؼ
" واليؿاثي وأبى صاوص وعظا٘ اؾى  . (1)اصٍ زِاث وأزغظه الخآم في "اإلاؿخضْع

 اإلاؿؤلت الشالشت: جِضًغ ألاحلاب مً أَل الخبرة
اااذ زباااٍر كلاااى خُِِخاااه، والخباااارة:  الخبسااار َاااى اللاااالم بالصاااصيال، ًِاااا٘: زبااارث الصاااصيال زباااارا، أي بلىجاااه وامخدىخاااه وكًغ

ىِه الصصيال وخُِِت أمٍغ
ُ
ت ٓ  .(8)ملًغ

اااّ لٌهاااام الىاُلاااا ت الِظااااتُت كلااااى خُِِتهااااا، وهاااي ؾااااقُل للىصاااا٘ى لملخٕااام الصااااخُذ، ومااااً والاؾاااخلاهت بااااالخبراال ػٍغ
الِىاكااض اإلالخباارة أهااه مااا ال ًااخم الىاظااب اال بااه ًهااى واظااب. وؾااعي الِارااصي للىصاا٘ى لملخٕاام اللااض٘ أمااغ واظااب، وال 

 ًدصل طلٗ اال باالؾخلاهت بالخبراال في الِظاًا التي ًدخاط الى الخبسر ًحها.
ًْ وصلُل ٔىن الاؾاخلاهت باالخبر  اُخْم ُخاُغمع َوَما

ْ
ه
َ
َض َوأ ُْ ا اىا الصَّ

ُ
ُخل ِْ

َ
 ج
َ
َمُىاىا ال

َ
ًَ آ اِظً

َّ
َهاا ال ُّ 

َ
اا أ ًَ اال ماً ػاَغ الِظااال ُىلاه حلاالى:" 

 
َ
ا َباِلى ًً ْض ََ ْم 

ُ
٘  ِمْىٕ َوا َكْض

َ
ُم ِبِه ط

ُ
ْدٕ ًَ َلِم  ًَ الىَّ َخَل ِم

َ
ُل َما ُ

ْ
َلَؼاالع ِمش

َ
ًضا ً ْم ُمَخَلّمِ

ُ
ُه ِمْىٕ

َ
َخل
َ
ْلَبِت" )اإلاا ُ

َ
ٕ
ْ
 (.93تضة:ال

ووظه الضاللت أن   حلالى ظلل بُان اإلامازلت الى ازىسن مً أَل الخبرة في َظا املعاا٘، ًاض٘ كلاى م اغوكُت اللمال 

 . (3)بالخبرة

ض ؾئل الىبي   . (7)كً الغػب بالخمغ، ًِا٘: أًىِص الغػب اطا ًقـ؟ ُالىا: ولم، ًىهى كىه" ُو

لت ظاالث باكخباع ُ٘ى  ٗ أن ال َغ ض  (3)الِاًتومً طل في الِظاال، وصلُل طلٗ خضًض ملؼػ اإلاضلجي إلاا عأي أُضام ٍػ

. وواه أزاظ العمهاىع ماً 2بً خاعزت وابىه أؾامه وأهه ُا٘:" ان َظٍ ألاُضام بلظها مً بلع" ًؿغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بِىله
ت (7)اإلاالُٕت  .2وال اًلُت والخىابلت والـاٍَغ

اى زبسار  هاظا ألاماغ، مماا ًاض٘ كلاى اكخبااع  ىبي ووظه الضاللت مً الخضًض أن ال ، َو اكخضَّ بِ٘ى الِاتٍ ولم ًىٕاٍغ

 ُ٘ى الخبسر في ٔل ملا٘ زبرجه.

اض طَااب ؾااماخت ال ااُش دمحم بااً ابااغاَُم آ٘ ال ااُش عخمااه   الاى أهااه ان ٔااان كماال الخبساار جِااىٍم مخلااٍ مااشال، أو  ُو
ً، لِىلااه  اُخْم ُخااُغمع جدضًاض أظاغة ًاؾاضة وهدااى طلاٗ ًاال بااض ماً زبساًر

ْ
ه
َ
َض َوأ ُْ ا ااىا الصَّ

ُ
ُخل ِْ

َ
 ج
َ
َمُىاىا ال

َ
ًَ آ اِظً

َّ
َهااا ال ُّ 

َ
اا أ ًَ حلاالى:" 

ا  ًً ااْض ََ ْم 
ُ
٘  ِمااْىٕ َوا َكاْض

َ
ااُم ِبااِه ط

ُ
ْدٕ ًَ َلِم  ًَ الاىَّ َخااَل ِماا

َ
ااُل َماا ُ

ْ
َلااَؼاالع ِمش

َ
اًضا ً ْم ُمَخَلّمِ

ُ
ااُه ِمااْىٕ

َ
َخل
َ
ُ ًْ ْلَبااِت" )اإلااتااضة:َوَما

َ
ٕ
ْ
 ال
َ
(، 93َبااِلى

اصة، ًِااا٘ عخمااه  :" الِاؾاام ًٌٕااي واخااض، اال أن ًٖااىن جِىٍمااا ًالبااض مااً ازىااسن، ٓمااا أن الِارااصي ول اابهها بال ااه

                                                        
ى كىض البحهِي )8/81(، الخآم )3227(، أبى صاوص )7/321(، اليؿاثي )3/813(أخمض )1)  (.972الؼبراوي في "الٕبسر" )(، و 7/22(، َو

 مععم مِاًِـ اللوت، والِامىؽ املخُؽ، عؾم: زبر.(8)
لت ؤلاؾالمُت ص (3)  .12الخدُٕم في ال َغ
م (7) م  1377عواٍ أخمض في مؿىضٍ بُغ م  2137اليؿاثي في الٕبري بُغ م  3339وأبى صاوص في ؾىه بُغ م 8827وابً ماظه في ؾيىه بُغ  1883، وال رمظي في ؾيىه بُغ

ا٘:  م ُو  .1313َظا خضًض خؿً صخُذ واللمل كلى َظا كىض أَل الللم، وصدخه أخمض اآغ في حللُِه كلى مؿىض ؤلامام أخمض بُغ
بم ألازغ، ٓما في اإلاععم الىؾُؽ (3) 

ّ
وت : مً ًد

ّ
ى في الل لغي 8/722الِاًت ظمم ُاتٍ، َو ا، َو ظًً ؾلَٖى

ّ
خلّغي مجها ال ظي ًخدّبم آلازاع ٍو

ّ
، وفي اصؼالح الٌِهاال: ال

 حلالى به مً كلم طلٗ. 
ّ
ؿب كىض الاادباٍ، بما زّصه ا 

ّ
ملخّ الي  ابه الّغظل بؤبُه وأزُه ٍو

 (.1228( ومؿلم )1323عواٍ البساعي ) 2
 لم ًلىػ مالٗ ألازظ بِ٘ى الِاًت اال في ألاخغاع، والخضًض حعت كلُه عخمه  . (7)
 .12/271، املخلى 822-8/827جغجِب الٌغوَ  2
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اام ُااالىا َاااظا باليؿاابت الااى بااااب ال ااهاصة، و  أكلااام أن  ًٌٕااي واخااض، والـااااَغ أن ٓااالم ال ااُش أهاااه ًٌٕااي واخاااض، َو

 .(1)الِ٘ى الغاج" أهه مً باب الخبر "
ا الخبسر بؼلب مً الِارصي الىاؿغ للِظُت اإلاؿؤلت الغابلت : الخاالث التي  ًِضَع

 نها ح مل آلاحي:وعص في الالتدت أ
 اطا لم ًخم الاجٌاَ كلى ألاحلاب،  .1

ل ًُه.  .8 ُل بٌِض املخامي ألاَلُت ال غكُت ُبل انهاته ما ٔو  اطا بؼل الخٓى
ل ًُه.  .3 ل مدامُه بؿقب م غوق ُبل انهاال ما ٔو  اطا ك٘ؼ اإلأى

ل ًُه. اطا .7 له ُبل انهاال ما ٔو ، أو مىم املخامي مً هسر ظهخه، أو ظهت مٔى  جم ك٘ؼ
ل ًُه ُبل اهتهاال الضكىي بؿقب م غوق . .3  اطا جسلى املخامي كما ٔو

اااال كلااااى جدضًااااض ألاحلاااااب جِااااضع املخٕماااات التااااي هـااااغث فااااي  .2 اااااة املخااااامي وكااااضم اجٌاااااَ الىعزاااات واإلأى فاااي خالاااات ًو

ل واإلاغخلت التي بلوتها الِظُت والاجٌاَ اإلالِىص الِظُت أحلابه في طىال العهض اإلابظو   ٘ والىٌم الظي كاص كلى اإلأى
ااال مااام املخاااامي كلاااى الاؾاااخمغاع فاااي  .7 ااال ًُاااه، ماااا لااام ًخٌاااّ وعزااات اإلأى ااال ُبااال انهااااال املخاااامي إلااااا ٔو اطا جاااىفي اإلأى

ٔان في الىعزت هسر مٖلٍ.  الِظُت.  واطا 
:ً  اإلاؿاتل الىاعصة في اإلااصة الؿابلت والل ٍغ

 : والتدتها كلى آلاحي اإلااصة الؿابلت والل غونصذ ه
ل ٔامل ألاحلاب اإلاخٌّ كلحها اطا زقذ أن للمٔى اللا٘ؼ بؿاقب هسار م اغوق، ماا لام  أن ٌل٘ؼ مدامُه، وكلُه أن ًضًم 

ٔامل ألاحلاب. جغ املخٕمت املخخصت  بىـغ الِظُت هسر طلٗ باليؿبت للل٘ؼ و
ااااظا ابااااالن العهاااات هاااااؿغة  87/1 ، ٓو اااال اطا كاااا٘ؼ مدامُااااه ابالهااااه بسؼاااااب مسااااعل مصااااخىب بللاااام الىصاااا٘ى كلااااى اإلأى

 الِظُت بظلٗ ، وال ًدّ له ؤلاكالن في أي وؾُلت اكالمُت اال بلض مىاًِت ؤلاصاعة .
 الىـغ في ؾقب ك٘ؼ املخامي ًٖىن مً ُبل الِارصي املخخص بىـغ ُظُت ألاحلاب. 87/8

ذ لها َظٍ اإلااصة: اإلاؿاتل التي  جؼُغ

ؼااابّ كِااض  ـ بلِااض ظاااتؼ، و هااظا ًسااالٍ كِااض العلالاات، ٍو اإلاؿااؤلت ألاولااى: أن كِااض أحلاااب املخاماااة كِااض ملااؼم ولاِا
ؤلاظااعة فاي َااظٍ العؼتُات. ًاابطا كا٘ؼ اللمُال مدامُاات ًبهاه ٌؿااخدّ ألاحلااب جامات ب ااغغ أن ًٖاىن اللاا٘ؼ بؿاقب هساار 

ؽ.م غوق، وازباث اإلا غوكُت جِم كلى الل  مُل، ببزباث الخلضي أو الخٌٍغ
 ٘  اإلاؿؤلت الشاهُت: آلُت اللؼ

 بُيذ اإلااصة لؼوم اجباق الخؼىاث آلاجُت:
ااااّ زؼاااااب مسااااعل، وجاااااض٘ الٌِااااغة كلااااى أن ؤلاًمُاااال وعؾاااااتل العااااىا٘ والخبلُاااااى  -1 الٕخاباااات للمدااااامي كااااً ػٍغ

ُ ُل، ولًٕ اإلاىـم ال ٌهي ال ًٌٕي، مم أن الٌِه ؤلاؾالمي ظلل الخبلُى بؤي وؾُلت باهتهاال الخٓى  لل٘ؼ الٓى
ً
ٔاًُا ل 
ّ للنزاق والاصكاالاث التي ُض ٌؿخولها طلاي الىٌىؽ لئلطغاع باملخامسن  .مىم أي ػٍغ

بسؼااب عؾامي، ولام ًاىص فاي اإلاااصة ب اغوغ للخبلُاى، وخُاض ان الاضواتغ  ابالن العهت هاؿغة الِظُت بظلٗ -8

ّ ؤلاًمُل   الِظاتُت حؿخِبل الخبلُواث كً ػٍغ
ً
ٔاًُا ّ هاظؼ، ًُٖىن البلُى بالىؾاتل ؤلالٕ روهُت    وكً ػٍغ

ّ له ؤلاكالن في أي وؾُلت اكالمُت اال بلض مىاًِت ؤلاصاعة  -3 اللامت للمداماة بىػاعة اللض٘، إلاا في طلٗ  ال ًد

 . مً ح ىٍه لؿملت املخامي
 ٘  اإلاؿؤلت الشالشت: العهت املخخصت بىـغ م غوكُت ؾقب اللؼ

                                                        
 .7893ملمىق ًخاوي وعؾاتل ؾماخت ال ُش دمحم بً ابغاَُم، ظمم ال ُش دمحم ابً ُاؾم عخمه  ، م  (1)
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اى الِاراصي الىـغ في ؾقب ك٘ؼ املخامي ًٖىن مً ُبل الِارصي املخخص بىـغ ُظاُت ألاحلااببُيذ الٌِغة أن  ، َو

 .الىاؿغ ألصل الِظُت
ً:الشامىت اإلاؿاتل الىاعصة في اإلااصة   والل ٍغ

 : والتدتها كلى آلاحي اإلااصة الشامىت والل غونهصذ 
ل كلى جدضًض ألاحلاب جِضع املخٕمت التي هـغث في الِظُت أحلابه  في اة املخامي وكضم اجٌاَ الىعزت واإلأى خالت ًو

ل واإلاغخلت التي بلوتها الِظُت والاجٌاَ اإلالِىص.  في طىال العهض اإلابظ٘و والىٌم الظي كاص كلى اإلأى
 ٌؿغي ما طٓغ في اإلااصة كلى ما ًلي : 82/1

ل - أ ل ًُه، اطا جىفي اإلأى ل مم املخامي كلى الاؾخمغاع في الِظُت.  ُبل انهاال املخامي إلاا ٔو  ما لم ًخٌّ وعزت اإلأى
ٔان في الىعزت هسر مٖلٍ.   ب ا اطا 

ااال  82/8 اات مٖاهاااه أو كىااىان اُامخااه ًللمٔى اااض كلااى زالزاات أااااهغ وحلااظع ملًغ اااة املخاااامي أو هُابااه مااضة جٍؼ فااي خالاات ًو

ما له مً ؾاىضاث أو أوعاَ أو مباالى لاضي املخاامي فاي مِاغ مؼاولخاه اإلاهىات أو ًغكاه اإلاؼالبت لضي املخٕمت املخخصت ب
ُت أو ظهت أزغي . ٔاث اإلاصًغ  أو في خؿاب له بؤخض البىْى أو ال غ

اال املخااامي ًُااه كااً 82،87،82ًِصااض بالِظااُت الااىاعصة فااي اإلاااىاص )  82/3 ( مااً الىـااام : الِظااُت ألاصاالُت التااي جٔى
له .  مٔى

ا كلى هسر ما طٓغ في َظٍ اإلاااصة وفاي اإلاااصة )للمدٕمت  82/7 ( 82املخخصت بىـغ ُظُت ألاحلاب الاؾدىاص في جِضًَغ
 مً الىـام اطا عأث ألازظ به .

هـغ ُظاًا أحلاب املخامسن مً ازخصاص املخآم، وجىـغ مً الِارصي الظي هـغ الِظُت ألاصلُت؛ أما اطا  82/3
غي هساار املخااآم ًخىـااغ ُظااُت ألاحلاااب خؿااب الازخصاااص الىاااى ي ٔااان ُااض جاام هـااغ الِظااُت ألاصاالُت فااي ظهاات أزااا

 للمدآم الىاعص في هـام اإلاغاًلاث ال غكُت.
 اإلاؿاتل الىاعصة ًحها:

ااة اللمُال وازخلاٍ الىعزات أو ٔاان  اة املخامي أو ًو اإلاؿؤلت ألاولى: ازخصاص املخٕمت في جدضًض ألاحلاب في خا٘ ًو

 بُجهم ُاصغ
ااال وازخلاااٍ الىعزااات أو ٔاااان بُاااجهم ُاصاااغ ًااابن املخٕمااات بُياااذ اإلاااااصة والتدتهاااا  ااااة اإلأى ااااة املخاااامي أو ًو أهاااه فاااي خاااا٘ ًو

ِا إلاا وعص في اإلااصة   .82املخخصت بىـغ الِظُت ألاصلُت هي املخخصت بخدضًض أحلاب املخاماة، ًو
كات مِاضما للمداامي اإلاؿؤلت الشاهُت: املخٕمت املخخصت بىـغ ػلب اللمُل الخص٘ى كلاى مؿادىضاجه واإلاباالى اإلاضًى 

اجه أو هُقخه ض كلى زالزت أاهغ في خا٘ ًو  مضة جٍؼ
اات مٖاهاه أو كىااىان اُامخااه  فااي خااا٘بُياذ الالتداات أهاه  ااض كلاى زالزاات أااهغ وحلااظع ملًغ ااة املخااامي أو هُاباه مااضة جٍؼ ًو

ل اإلاؼالبت لضي املخٕمت املخخصت أوعاَ أو مبالى بما له مً ؾىضاث أو  وهي املخٕمت التي هـغث أصل النزاق ًللمٔى
ُت أو ظهت أزغي  ٔاث اإلاصًغ  .لضي املخامي في مِغ مؼاولخه اإلاهىت أو ًغكه أو في خؿاب له بؤخض البىْى أو ال غ

 اإلاؿؤلت الشالشت: ملاًسر جِضًغ ألاحلاب هسر ما طٓغ في اإلااصة

مٕاااً ؤلاؾااادىاص فاااي جِاااضًغ الاااى ملااااًسر أزاااغي  ًمٕاااً للمدٕمااات الاؾااادىاص كلاااى ماااا طٓاااغ ماااً ملااااًسر لخدضًاااض ألاحلااااب، ٍو
ؤزظ في الخؿبان اللىامل اإلائزغة في جِضًغ ألاحلاب، ومجها كلى ؾقُل  أحلابه بؤكغاي اإلاهىت واإلاىاًؿت اإلا غوكت، ٍو

 :اإلاشا٘ ال الخصغ
 .جِضًغ الىُذ والعهض اإلاؼلىب، واإلاهاعاث اإلاىاؾبت اإلاؼلىوت إلاخابلت ُظُت (1)

 .اإلاضة الؼمىُت اإلاخاخت إلهلاػ اإلاىطىق، وكمغ الِظُت أو اإلاىطىق مدل الاؾد اعة (8)
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ي املخاامي لِظااًا أو مىاطاُم أزاغي  (3) ِ
ّ
ُدا٘ى صون جاىل ًَ ٔاهاذ اإلاىاًِات كلاى جاىلي ُظاُت أو مىطاىق ماا ؾاىي  ماا اطا 

مٕااً أن جي ااؤ مااً َااظٍ الصااٌِت، وفااي ٔاال ألاخااىا٘ ًلااب أن ًٖااىن َااظا الخِااضًغ والخىُاام م ااا، أو أهااه ؾااٌُِض ًُ ًُّ ىؼِ
اال جىلُه لخلٗ الِظُت أو اإلاىطىق ً ظغَّ لسن آزٍغ  .وؿاتٍ أزغي، أو ًخلغض لخالي مم مٔى

 اؾ راااًصا بؤهـمات وحللُماااث طاث  (7)
ً
ٔاهاْذ مِاغعة اِظَا مِابال زاضماث م اا هت، أو 

ْ
الغؾاىم التاي ظاغث اللاااصة بؤز

 .صلت باإلاىطىق

ااْضَعأ مِااضاع اإلابلااى اإلاخللااّ بالِظااُت، والٌ (3)
َ
م هًٌلااا أو ج ااُل لِااااَل َااظٍ الخااضماث التااي ؾااُخِّضِ ىاتااض التااي ؾااُلىحها اإلأى

 .زؼًغا

دِِااه الاؾد اااعة ِمااً ًىاتااَض بؤُاال  (2)
ُ
اخخمالُاات أو جؤُٓااض الخلااىٍع اإلاخىُاام بىااااًل كلااى اؾاا راجُلُت الااضًاق، أو مااا ج

 .الخٖالٍُ اإلالخاصة

ٔاهذ الخضمت  (7) ل وكمُل صاتم أم الػبُلت اإلاىطىق أو الِظُت، وما اطا  مت إلأى ضَّ
َ
 . (1) ُمِ

 اإلاؿؤلت الغابلت: ظهت الازخصاص في جِضًغ ألاحلاب والنزاق خ٘ى ألاحلاب

هـغ ُظاًا أحلاب املخامسن مً ازخصاص املخآم، وجىـغ مً الِاراصي الاظي هـاغ الِظاُت هصذ الٌِغة كلى أن 
ٔان ُض جم هـغ الِظُت ألاصلُت في ظهت ُت والخمىٍلُت  ألاصلُت؛ أما اطا  طاث ازخصاص ُظاثي مشل الملعان اإلاصًغ

ا ُت وهسَر ًخىـاغ ُظاُت ألاحلااب خؿاب الازخصااص الىاى ي للمداآم  والخؤمُيُت وهؼاكاث ألاوعاَ اإلاالُت والعمٓغ

 وهي املخآم اللامت، ألن اللِض مضوي ولِـ جلاعي. الىاعص في هـام اإلاغاًلاث ال غكُت
 

 

  

                                                        
 ( ألاحلاب.83( ُىاكض الؿلْى اإلانهي للمدامي الصاصعة كً الهُئت الؿلىصًت للمدامسن اإلااصة)1)
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ل

ل
 

 الخمض هلل وخضٍ، والصالة والؿالم كلى مً ال هبي بلضٍ، وبلض:
 كاً الِظاااال لخاال النزاكاااث اإلا رجباات كلااى جىٌُااظ كِىصَااا، للااضة 

ً
ًِاض اجلهااذ ٓشساار مااً اإلاي ااآث الااى الخدٕااُم كىطااا

 أؾباب، أَمها بىظهت هـغي:

 إلاا ًمسز الخدُٕم مً ؾغكت في انهاال النزاق. (1
 في اظغاالاث الخدُٕم مً مغوهت بلِض العلؿاث في اإلاٖان والؼمان اإلاىاؾبسن لؤلػغاي وألاكظاال.إلاا  (8

سن. (3  إلاا في الخدُٕم مً امٖاهُت اا راغ اللوت وؤلاظغاالاث اإلاالتمت للؼًغ
ت العلؿاااااث، خُااااض ان ظلؿااااااث املخااااآم مٌخىخااااات لخظااااىع مااااً اااااااال وزصىصااااا املخاااااآم  (7 لملخٌاااااؾ كلااااى ؾاااااٍغ

ت، وأٓثر عظا٘  ألاكما٘ وأصخاب اإلاي آث ال ًغهب  هظا الىطم. الخلاٍع
لٖىن الخدُٕم أزٍ وػؤة كلاى هٌاـ املخاخٕم طاضٍ، ًابن ال اٖىي لاضي املخاآم لهاا ُاض جاىهغ الصاضوع، وأماا  (3

سن ًهي أػُب للىٌىؽ.  الخدُٕم  هُئت مسخاعة مً الؼًغ
سن أًىما ٓىا.  و  أؾؤ٘ أن ًىًِىا لصال" الِ٘ى واللمل، وأن ًلللىا مبآع

ؼ الااااضهُثر، كلااااى اكاااااهتي فااااي ازااااغاط البدااااض، ومغاظلاااات الٕخاااااب، ووطاااام و  ماااات صًىااااا بيااااذ كبااااضاللٍؼ أااااإغ ابىتااااي الٍٕغ
 اللمؿاث ؤلازغاظُت كلُه، وأجمنى لها الخىًُّ في صعاؾتها الخِىُُت لخٖىن لبىت صالخت في املعخمم الخِىقي.

 والخمض هلل أوال وآزغا.

ؼ بً ؾلض الضهُثر  كبضاللٍؼ
 0505849406العىا٘: 

ض ؤلالٕ رووي:   asd9406@gmail.comالبًر
  

m 

mailto:asd9406@gmail.com
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ااااااام م / صاااااااضع هـاااااااام الخدٕاااااااُم ب ش  37مغؾاااااااىم ملٖاااااااي ُع ش  1733/  3/  87بخااااااااٍع اإلاىاًاااااااّ :  -َاااااااا 87/23/1733بخااااااااٍع
ش م 12/27/8218  .م 22/22/8218اإلاىاًّ :  -َا 12/27/1733، وو غ في صخٌُت أم الِغي بخاٍع

ُما ًؤحي الخللُّ كلى مؿاتل ألاحلاب الخاصت  ها.  ض جظمً زماهُت أبىاب وزمان  وزمؿسن ماصة، ًو  ُو
 وزمذ مؿاتل مهمت ًيبغي الخىقُه لها:

ٔان الِغاع الصاصع ًُه   ًيبغي للمدٕم أن ٌللم أن أؾاؽ كِض الخدُٕم اإلابرم مله أو جصغي حلاُضي اعاصي، وان 
، وكلُه:

ًّ
 ٌلض كمال ُظاتُا

o   اطا لم ًخم جىٌُظ اإلاخلاُض كلُه بؿقب ال ٌلىص للمخلاُض، ًبهه ال ٌؿخدّ ألاحلاب، ًبطا ػلب املخٕم الخىحي
 بن ألاحلاب هسر مؿخدِت.أو خصلله كاعض ؾحي أو جىفي، ً

o  ؽ باجساط اظغاالاث ؾبقذ في بؼالن الخدُٕم مً املخٕمت املخخصت، ًبهه ال اطا خصل مً املخٕم حلض أو جٌٍغ

 ٌؿخدّ ألاحلاب.
o : أن الخدُٕم اإلائؾسصي كبر مغآؼ الخدُٕم في الؿلىصًت وهي 

ؼ الؿلىصي للخدُٕم الخلاعي  .1  اإلآغ
ؼ الؿلىصي للخدُٕم الهىضسصي. .8  اإلآغ

 ٓؼ الؿلىصي للخدُٕم اللِاعي.اإلاغ  .3
ؼ َُئت املخامسن للخدُٕم والدؿىٍت. .7  مٓغ

o  سن ىق ألازؼاال ؤلاظغاتُت التي جدؿقب في بؼالن الخدُٕم، ووالخالي الىُىق في زؿاتغ الؼًغ ًدمي ألاػغاي مً ُو
ً ومؼالبت َُئت الخدُٕم ألاولى باألحلاب.  في حلُسن مدٕمسن آزٍغ

 ًىِؿم الخدُٕم ُؿمسن بالىـغ للمدٕم : 
ِاا إلااا ًخٌاّ  اضون، وألاحلااب ًو سن ًُاه ازخُااع ماً اااإوا، وازخُااع ؤلاظاغاالاث التاي ًٍغ : الخدٕاُم الخاغ، وللؼاًغ ألا٘و

لُب َظا الىمؽ :  كلُه ألاػغاي، َو
 اإلاواالة الٕبسرة في ألاؾلاع،  (1

ااااىق الخلااااال فااااي ؤلاظاااااغاالاث، وهالااااب ااااااغوغ الخدٕااااُم جٖااااىن زالُااااات مااااً الِااااااهىن الخااااآم وؤلاظاااااغاالاث   (8 ثاااارة ُو ٓو

اإلاخبلاات، وفااي خااا٘ زلىَااا ماااً طلااٗ ًؼبااّ الىـااام اللاااام فااي البلااض وؤلاظااغاالاث الىـامُااات اإلالخاااصة فااي هـااام الخدٕاااُم 
 وهـام اإلاغاًلاث.

ؼ  جدُٕم ملخمض، له اظغاالاجه اإلاي ىعة في اإلاهل والخلُسن والخبلُى الشاوي: الخدُٕم اإلائؾسصي، بدُض ًىص كلى مٓغ
اؼ الؿالىصي للخدٕاُم وكِض  العلؿاث، واخدؿاب ألاحلاب وهدىَا، وكضصَا في الؿلىصًت أعبلت مغآؼ وهاي ) اإلآغ

اؼ ؼ الؿلىصي للخدُٕم الهىضساصي، واإلآغ ظاثي، واإلآغ دـا بضكم خٖىمي ُو ا ظىصة، ٍو ى أَمها وأٓثَر  الخلاعي َو
ؼ َُئت املخامسن للخدُٕم والدؿىٍت  (.الؿلىصي للخدُٕم اللِاعي، ومٓغ

 إلظغاالاتهاا. وهااصعا ماا ًخلاه ألاػاغاي 
ً
ِاا ات الِااَغة إلظاغاال الخدٕاُم ًو ـ أو هًغ ت باَع ٓما ًسخاع بلع ألاػغاي  هًغ

ٔان أخض ألاػغاي ظهت هسر ؾلىصًت.  الزخُاع مغآؼ زاعظُت اال اطا 
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ًمًٕ ألػغاي الخدُٕم جُُِض ؾلؼت َُئت الخدُٕم باؤن جٌىطاهم بالصامل"، َو ا رغ فاي َاظٍ الخااألن ًٖاىن الِاغاع 

ب بسن وظهاث الىـغ.  باإلظماق، ومهمت الهُئت الخٍِغ
ااظا َااى ال خدٕااُم كىااض وهالااب خاااالث الخدٕااُم، جدؿاام ؾاالؼت َُئاات الخدٕااُم للٌصاال بااسن ألاػااغاي بدٕاام ملااؼم، َو

 ؤلاػالَ. 

 ،
ًّ
 مدلُااا

ً
ٔاهااذ أػااغاي الخدٕااُم مي ااآث ؾاالىصًت العيؿااُت أو أًااغاص ًُِمااىن فااي الؿاالىصًت ًبهااه ٌؿاامى جدُٕمااا اطا 

، ولم ًٌاَغ الىـاام
ًّ
ٔاهذ اخضي ألاػغاي مي ؤة هسر ؾلىصًت ًبن الخدُٕم ٌؿمى جدُٕما صولُا الؿالىصي  وأما ان 

 بسن الخدُٕمسن مً ظهت ؤلاظغاالاث. 

ّىض الخٕم الُه ، ًو
ً
يال، أي: ظلله خٕما

ّ
مه في ألامغ والصص

ّ
وت: مصضع خٕ

ّ
 .(1)الّخدُٕم في الل

 ًدٕاام بُجهماا
ً
اات: الّخدٕاُم(8)وفاي الاصااؼالح: الّخدٕاُم: جىلُاات الخصاامسن خآماا ُّ اات ألاخٖاام اللضل

ّ
كباااعة كااً  . وفااي ملل

 بغطاَما لٌصل زصىمتهما وصكىاَما
ً
ساط الخصمسن خآما

ّ
ام (3)اج

ّ
ظا الخآم ًِاا٘ لاه: خٕام بٌخدخاسن، ومدٕ . َو

خذ الخاال، وح ضًض الٖاي اإلاٌخىخت.  بظّم اإلاُم، ًو

 .(7)ٓما كغي الخدُٕم بؤهه جىلُت اإلاخساصمسن عظال أو أٓثر بالخٕم بُجهما
ض جِضم بُانها في الخمهُض. ومً  اإلاللىم أن اػالت النزاق جٖىن بلضة ػَغ هي الصمل" والخدُٕم والِظاال، ُو

وأمااا فااي الِااااهىن ًخىِؿاام الؼاااَغ اإلاالتماات أو اإلاىاؾااابت البضًلاات لٌااع اإلاىاػكااااث الااى كاااضة أُؿااام كلاااى أؾاااؽ صعظااات 
 لضعظت الخضزل فيالخضزل 

ً
 النزاق جىِؿم الى: مً ُبل الوسر في النزاق أو الخالي ووًِا

 اإلاٌاوطاث.  .1
 الىؾاػت أو الخىًُّ.  .8

 الخدُٕم.  .3
 الخدٕاُم ًسخلاٍ كاً الىؾاااػت 

ً
اا ًماشال اّ مماا طٓاغ جسخلاٍ كاً الؼاَغ ألازاغي فااي ػبُلتهاا ومباصئهاا وآزاَع ال ػٍغ ٔو

ااان كلااى مدٕمااسن لخؿاام الناازاق أمااا فااي الصاامل" ًااؤػغاي الخصااىمت أهٌؿاااهم  واإلاصااالخت ًٌااي الخدٕااُم ًخٌااّ الؼًغ

ٔالِظااااااة ًدٕمااااىن باااااالخّ ًد  ماااااً العاااااهبسن كلاااااى زااااالي الخدٕاااااُم اط املخٕمااااىن 
ً
ؿاااامىنها. والصاااامل" ًِخياااااصي جىاااااػال

 .(3)لصاخبه

 ، ومؿدىض ؤلاظماق ما ًؤحي:(2)الّخدُٕم م غوق ببظماق الللماال

غِ  ُىلااه حلااالى: .1 ًُ  مااً أَِلهااا، اْن 
ً
َمااا

َ
 ماااً أَِلااه وَخٕ

ً
َمااا

َ
ىا َخٕ

ُ
ََ بُجهمااا ًاااْبَلش ا

َ
ااُخم ِاااِ ٌْ ُ "واْن ِز

ّ
ِّ ا  ااا ِ

ّ
َىً ًُ  

ً
ٍااضا اصااالخا

 .(1)ّن َظٍ آلاًت صلُل ازباث الّخدُٕم: ا(7)َا(271(. ُا٘ الِغػبّي )ث: 33بُجهما" )اليؿاال: 

                                                        
 عؾم خٕم. –الِامىؽ املخُؽ  (1)

 .7/87البدغ الغاتّ اغح ٓنز الضُاتّ البً هلُم الخىٌي  (8)
 .1792ماصة  –مللت ألاخٖام اللضلُت  (3)
 .137الِظاال في ؤلاؾالم ملخمض أبى ًاعؽ ص  (7)

 .32-37للضٓخىع كبضالخمُض البللي ص  -جُُِض الغظىق للِىاهسن في اللِىص والملعىال للخدُٕم الى الهُئاث ال غكُت(3)
ٔان مماا ًلاىػ. ُاا٘ ؤلاماام ابًا جُمُات 73َا ص  1728ُا٘ ابً اإلاىظع في ٓخاب ؤلاظماق غ صاع ػُبت (2)  -عخماه    -: وأظملىا كلى أن ما ُيصى ُارصي هسر ُاض، ظاتؼ اطا 

ٔان مىصىوا لُِيصي بال غق أو 837/ 82في ملمىق الٌخاوي  ٔان زلٌُت، أو ؾلؼاها، أو هاتبا، أو والُا، أو  هاتباا : "والِارصي اؾم لٖل مً ُيصى بسن ازىسن وخٕم بُجهما ؾىاال 

 َى ؿاَغ"و  -ملسو هيلع هللا ىلص  -له، ختى مً ًدٕم بسن الصقُان في الخؼىغ اطا جساًغوا، َٕظا طٓغ أصخاب عؾ٘ى   
. عخال الاى ال اَغ واؾاخِغ َى دمحم بً أخمض بً أبي بٕاغ بًا ًاغح ألاهصااعي الخؼعناي ألاهضلساصي، أباى كباض  ، الِغػباي: مًا ٓبااع اإلاٌؿاٍغً. صاال" مخلباض.مً أَال ُغػبات (7)

 .3/388ٓخبه " العامم ألخٖام الِغآن ألاكالم  َا.م271ًبمىُت ابً زصِب )في امالي أؾُىغ، بمصغ( وجىفي ًحها ؾىت 
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8.  
ّ
ـااات، خاااسن ظىدااااىا الاااى طلاااٗ وعطااااىا -هنع هللا يضر  -عراااصي بخدٕااااُم ؾااالض باااً ملاااااط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن عؾااا٘ى ا  فاااي  هاااىص بنااااي ٍُغ

زو٘ كلى خٕمه "
ّ
 . (8)بالن
ض  .3 ذ َاوئ بً ًٍؼ  -هنع هللا يضر  -أّن أبا اٍغ

ّ
اض الاى عؾا٘ى ا  ا ًو

ّ
مام ُىماه، ؾاملهم ًّٕىىهاه باؤبي الخٕام. ًِاا٘ لاه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلا

 
ّ
ُم، ًلم جّٕنى أبا الخٕم ؟ ًِا٘: اّن ُىمي اطا ازخلٌىا -عؾ٘ى ا 

ْ
م، والُه الُخٕ

َ
 َى الَخٕ

ّ
في شصيال أجىوي،  ملسو هيلع هللا ىلص: اّن ا 

ذ،   ملسو هيلع هللا ىلص: ماااا أخؿاااً َاااظا. ًماااا لاااٗ ماااً الىلاااض ؟ ُاااا٘: لاااي ااااٍغ
ّ
ِسن. ًِاااا٘ عؾااا٘ى ا  ًدٕماااذ بُاااجهم، ًغراااصي ٓاااال الٌاااٍغ

ذ. وصكا له ولىلضٍ " ذ. ُا٘: أهذ أبى اٍغ م ؟ ُلذ: اٍغ . ُا٘: ًما أٓبَر
ّ
 .(3)ومؿلم، وكبض ا 

ذ: ٔاان بُناي وواسن عؾا٘ى   ملسو هيلع هللا ىلص ٓاالم، ًِاا٘: أظلال بُناي ووِىاٗ أبااْ؟ ُلاذ: أنها ُال –اهنع هللا يضر  –ووعص كً كاث ت  .7

 . (7)ولم" 
ّ الخدُٕم ًمً طلٗ: .3 ض أظمم الصخابت كلى م غوكُت الخدُٕم لىعوص كضة هؼاكاث أنهُذ بؼٍغ  ُو

:  -هنع هللا يضر  -ىمت فااي خااتؽ ًِااا٘ كمااغ زصا -امهنع هللا يضر  -ماا عواٍ البحهِااي كاً اؾااماكُل كاً كااامغ ُاا٘ ٔااان بااسن كماغ وأبااي  .أ 

اض صاىجه، ًٌاخذ البااب، ًِاا٘: ًاا أمسار اإلاائمىسن أال  ض باً زاباذ. ًاهؼلِاا، ًؼاَغ كماغ البااب، ًلاغي ٍػ بُني ووِىٗ ٍػ
 . (3)بلشذ الي ختى آجُٗ؟ ًِا٘: في بِخه ًئحا الخٕم

ذ )ث: وازخلٍ كمغ مم عظل في أمِغ ًغؽ  اا راَا كمغ ب غغ الّؿىم، ًخدآما  .ب   .(2)َا(72الى اٍغ
ٔاهذ لللباؽ بلاهب اإلاسعض، ًِيصى لللباؽ  .ط   .(7)وجدآم كمغ واللباؽ الى أبي بً ٓلب في صاع 

ذ )ث:  -عرصي   كجهم  -ٓما جدآم كشمان وػملخت الى ظبسر بً مؼلم  .ص  ض وال اٍغ ً ٍػ َا( وال ظبسر مً 72ولم ًٕ
 الِظاة. 

ُِا مً وعوي أبى صاوص كبض الغخمً بً ُِـ بً دمحم  .ٌ  بً ألاالض، كً أبُه، كً ظضٍ، ُا٘: اا ري ألاالض ُع
ً ألٌاا ًؤعؾاال كبااض   الُاه فااي زماجهم، ًِااا٘: اهمااا أزاظتهم بل ااغة آالي، ًِااا٘  ُاّ الخمااـ، ماً كبااض   بل ااٍغ ُع
 كبض  : ًاز ر عظال ًٖىن بُني ووِىٗ، ُا٘ ألاالض: أهذ بُني ووسن هٌؿٗ، ُا٘ كبض  : ًبوي ؾملذ عؾ٘ى  

 : ٔان»ملسو هيلع هللا ىلص، ًِ٘ى  .  (2)« اطا ازخلٍ البُلان ولِـ بُجهما بِىت ًهى ما ًِ٘ى عب الؿللت، أو ًدخاع

 
ً
م مشل طلٗ لعمم مً ٓباع الّصخابت، ولم ًىٍٕغ أخض ًٖان اظماكا ض ُو  .(9)ُو

ااض طَااب الٌِهاااال فااي لاااؼوم كِااض الخدٕااُم الااى كاااضة  سن الغظااىق كااً جدٕااُم املخٕااام، ُو بملنااى َاال ًمٕااً ألخااض الؼاااًغ

 أُىا٘ بُانها ًُما ًؤحي.
ـ ألخااضَما الّغظااىق ولاى ُباال بااضال الخصااىمت، والُااه طَاب كبااضاإلالٗ ابااً اإلااظ ااىن )ث:  : لاِا  (1) َااا(818الِا٘ى ألا٘و

 .(8)مً اإلاالُٕت

                                                                                                                                                                              
 .3/179العامم ألخٖام الِغآن  (1)
 (.18/98(ومؿلم )اغح الىىوي 2/123عواٍ البساعي في صخُده )الٌخذ  (8)

وخؿىه  2/837لباوي في اعواال الولُل:، وصدخه ألا12/173، والبحهِي في الؿنن الٕبري 2/199واليؿاثي في املعخبى )بدااُت الؿىضي( 3/872عواٍ أبى صاوص في مؿىضٍ (3)
 .1/373ال ُش كبضالِاصع ألاعهاإوغ في حللُِه كلى ظامم ألاص٘ى البً ألازسر 

ا٘ الهُشمي في ملمم الؼواتض 7) ى طلٍُ.7/192( عواٍ الؼبراوي في ألاوؾؽ ُو وص َو  : ًُه صال" بً أبي ألا 
ّ ال لبي ولم ًضْع كمغ وال أبُا امهنع هللا يضر، ًهى مغؾل. 12/177أًظا  ، وعواٍ البحهِي12/173عواٍ البحهِي في الؿنن الٕبري (3) اصة مً ػٍغ  بٍؼ
ُم 2)  .8/129( أزباع الِظاة لٓى

 .13( ػبِاث الٌِهاال لل سراػي ص 7)
م )2) ؼنى )3311( عواٍ أبى صاوص بُغ اض عوي مًا أوظاه بؤؾااهُض مغاؾاُل ، اطا ظمام بُجهاا 3/338) ( والبحهِا8/73( والخآم )897( والضاُع ا٘: " َظا اؾاىاص مىصا٘ى ، ُو ( ُو

ا٘ الخآم: " صخُذ ؤلاؾىاص "وواًِه الظَبى. ُ ا ". ُو ه ، ًظلٗ مما ال ًغجاب 3/129ا٘ ألالباوي في اعواال الولُل صاع الخضًض بظلٗ ٍُى : أما أن الخضًض ُىي بملمىق ػُغ

" ، اؾىاصٍ َظا خؿً أو صخُذ ، ًٌُه هـغ ، ًِاض أكلاه ابًا الِؼاان بالعهالات فاى كباض الاغخمً وأبُاه وظاضٍ ، ٓماا هِلاه كىاه الخااًف فاى " الخملخاُص  ًُه الباخض ، وأما أن
 ( .722ا  2/727وطلٌه ابً خؼم فى " املخلى " )

 .2/771، مؼالب أولي الىهى 7/372وني املخخاط ، م7/192، ال غح الصوسر كلى أُغب اإلاؿالٗ الى مظَب ؤلامام مالٗ 7/87البدغ الغاتّ  (9)
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اوي: لّٖل واخاض مجهماا الّغظاىق ماا لام جباضأ الخصاىمت أماام الخٕام، ًابن باضأث حلاّسن كلحهماا اإلاياصّي ًحهاا خّتاى الِ٘ى الش

 .(7)مً اإلاالُٕت (3)َا(883الّجهاًت، والُه طَب أصبى )ث:
ىااات كىاااض الخٕااام، زاااّم باااضا  ِّ الِااا٘ى الشالاااض: ال ٌ ااا رغ صوام عطاااا الخصااامسن الاااى خاااسن صاااضوع الخٕااام، بااال لاااى أُاماااا الب

َما أن ًغظااااام كاااااً الّخدٕاااااُم ُبااااال الخٕااااام. حلاااااّسن كلاااااى الخٕااااام أن ًِياااااصي، وظااااااػ خٕماااااه. والُاااااه طَاااااب ظمهاااااىع ألخاااااض
اااابالٍ ًهااااى هـساااار (3)اإلاالُٕاااات ااااا٘ ال ااااُش دمحم بااااً ابااااغاَُم آ٘ ال ااااُش عخمااااه   : " واطا جغارااااصى ازىااااان كلااااى شااااصيال ُو . ُو

 .  (2)الخدُٕم بُجهم، ًُلؼم اال أن ٌ خمل كلى مدغم" 
غوق في الخٕم، ألهه ال ًشقذ اال بغطااٍ، ًؤاابه ماا الِ٘ى الغابم: 

ّ
لّٖل مً الخصمسن أن ًغظم كً الّخدُٕم ُبل ال 

م في الخٕم ًلِـ له طلٗ ألهه ًئصي الى أن ٔل واخض مجهماا اطا 
ّ
ُل ُبل الخصغي، ًبن اغق املخٕ لى عظم كً الخٓى

ى ُ٘ى كىض ال م ما ال ًىاًِه عظم ًبؼل اإلاِصىص به، َو
َ
 .(7) اًلُت والىظه الغاج" كىض الخىابلتعأي مً الَخٕ

اات ُّ اات (9)َااا( 872، وسااخىىن )ث: (2)الِاا٘ى الخااامـ: طَااب الخىٌ ُّ ااى وظااه كىااض (11)وظمهااىع ال اااًلُت (12)مااً اإلاالٕ َو

م.  (18)الخىابلت
َّ
ٔان في طلٗ ك٘ؼ للمدٕ  الى أّن لّٖل زصم أن ًغظم كً الّخدُٕم ُبل صضوع الخٕم، ًبن عظم 

ّ ألي ػغي أن ًغظم كً الخدُٕم،  والغاج" م اطا اغق في الخٕم، ًبهه ال ًد
َ
ى أن الَخٕ و  أكلم الِ٘ى الغابم، َو

 لِىة مؤزظٍ واجٌاُه مم اإلاِصض ال غ ي إلا غوكُت كِض الخدُٕم.
ً لؤلػغاي أن ًخٌِىا كلى اؾِاغ خّ الغظىق مً بضاًت الخدُٕم، ًِض هِل اإلاغصاوي الخىبلي )ث:  مٕ  (13)َا(223ٍو

ـ ألخااااضَما كااااً صاااااخب الغكاًاااات الٕبااااري ُىلااااه:"  ان أاااااهض كلحهمااااا بالغطااااا بدٕمااااه ُباااال الااااضز٘ى فااااي الخٕاااام، ًلاااِا
 .(17)"الغظىق

 وأما بلض صضوع الخٕم ًللٌِهاال ُىالن في ؤلالؼام بدٕم الخٕم:
ى الغاج" كىض ال ااًلُت والخىابلات أن خٕام امل : ًمظَب العمهىع مً الخىٌُت واإلاالُٕت َو خٕام الػم، الِ٘ى ألا٘و

ٔاملت كلحهما، ًدٕمه ٓدٕم الِارصي اإلاىلى مً ظهت ؤلامام.  ألن خٕمه صاصع كً والًت اغكُت 
الِا٘ى الشااوي: وطَااب ال ااًلُت فاي ُاا٘ى كىاضَم الااى أن خٕام املخٕام هساار ملاؼم لملخصااىم، ألهاه إلااا اكخباار عطااَما فااي 

 .(13)ابخضاال الخٕم اكخبر عطاَما بلؼوم خٕمه

 والُه طَب اإلاىـم الؿلىصي. والغاج" مظَب العمهىع،

                                                                                                                                                                              
اؼ بًا كباض   الخُماي باالىالال أباى ماغوان ابًا اإلااظ اىن: ًُِاه ماالٖي ًصاُذ، صاعث كلُاه الٌخُاا فاي ػماهاه، وكلا (1) َاا. 818ى أبُاه ُبلاه. جاىفي ؾاىت َى كبض اإلالٗ بً كباض اللٍؼ

 .7/122ألاكالم 
 .1/23جبصغة الخٖام  (8)

ااب. جااىفي ؾااىت  أصابى(3) ٔاجااب اباًا َو ااان  َااا. ألاكااالم 883باًا الٌااغط باًا ؾاالُض باًا هاااًم: ًُِااه ماًا ٓبااع اإلاالُٕاات بمصااغ. ُااا٘ اباًا اإلااظ ااىن: مااا أزغظااذ مصااغ مشال أصاابى. ٔو
1/333. 
 .1/23جبصغة الخٖام  (7)

 .1/23جبصغة الخٖام (3)
 .18/331( ًخاوي وعؾاتل ال ُش دمحم بً ابغاَُم 2)
 .82/382ق بدااُت اإلاِىم وال غح الٕبسر ؤلاهصاي اإلاؼبى (7)7

 .7/82البدغ الغاتّ (2)
اؾت الللم فاي اإلاواغب. ٔاان ػاَاضا ال  هااب ؾالؼاها فا (9) ااامي،  ي خاّ ًِىلاه. أصالهَى كبض الؿالم بً ؾلُض بً خبِب الخىىخي، اإلالِب بسخىىن: ُاض، ًُِه، اهتهذ الُه ٍع

 .7/3َا. عوي " اإلاضوهت " في ًغوق اإلاالُٕت، كً كبض الغخمً بً ُاؾم، كً الامام مالٗ. ألاكالم 872َا، وجىفي ؾىت 122مً خمص، ومىلضٍ في الِسروان ؾىت 
 .1/23جبصغة الخٖام ( 12)
 .7/379موني املخخاط  (11)

 .82/382ؤلاهصاي اإلاؼبىق بدااُت اإلاِىم وال غح الٕبسر (18)
 223َاا واهخِال فاي ٓباٍر الاى صم اّ ًخاىفي ًحهاا ؾاىت 217َى كلي بً ؾلُمان بً أخمض اإلاغصاوي زم الضم ِي: ًُِه خىبلي، مً الللماال. ولض في ماغصا )ُاغب هاابلـ( ؾاىت  (13)

اغ اإلاىِاى  غ أخٖام اإلاِىم " و" جدٍغ ت الغاج" مً الخالي " ، و" الخىُِذ اإلا بم في جدٍغ اغ " َا.مً ٓخبه " الاهصاي في ملًغ ٘ " فاي أصا٘ى الٌِاه، وااغح " الخدبسار فاي ااغح الخدٍغ

 .7/898و" الضع اإلاىخِا املعمىق في جصخُذ الخالي". ألاكالم 
 .82/382ؤلاهصاي اإلاؼبىق بدااُت اإلاِىم وال غح الٕبسر (17)
 .82/383، ؤلاهصاي اإلاؼبىق بدااُت اإلاِىم وال غح الٕبسر 7/379، موني املخخاط 7/137، مىذ العلُل 3/789ابً كابضًً كلى الضع املخخاع  خااُت (13)
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رغ في اللِض الملعىال للخدُٕم كىض خص٘ى أي هؼاق، ًبن ال غغ صخُذ، وملؼم، ًِض هصذ اإلااصة اللااغة 
ُ
اطا اا 

م م  غ واطا ٔااان بااسن الخصااىم اااغ َااا كلااى مااا ًااؤحي: "  18/7/1723فااي  72مااً هـااام الخدٕااُم الؿاالىصي الصاااصع بااُغ
 وظب اللمل به، ًبطا امخىم أخض الخصىم كً جىٌُظ 

ً
 وهـاما

ً
 اغكا

ً
ٔان َظا ال غغ مِبىال زاص بخلُسن املخٕم و

 مجهاااا الاااؼام 
ً
 ػالباااا

ً
َااظا ال اااغغ ًبهاااه ًداااّ لآلزااغ أن ًخِاااضم لملعهااات الِظااااتُت املخخصاات بىـاااغ َاااظٍ الخصاااىمت أصااال

فاااي َاااظا الؼلاااب وحلُاااسن املخٕااام اطا اؾاااخمغ زصااامه بخلُاااسن خٕااام ماااً ُبلاااه وجِاااىم َاااظٍ العهااات الِظااااتُت بالٌصااال 
 هسر ُابل للخمُسز أو الؼلً".

ً
 نهاتُا

ً
ٖىن خٕما ظه، ٍو  الخصم كلى ًع

م الى الِظاال، وفي َظٍ الخا٘: َل للِارصي أن ًىِع الخٕم. ع الخٕمان أو أخضَما خٕم املخٕم، ًسًر  ُض ًًغ
ت (1)طَااب الخىٌُااات ُّ اااًل

ّ
ااب ماااجهم اإلاالُٕاات (3)والخىابلااات (8)وال  ٍغ اام لااام  (7)ُو

ّ
ااام الُااه خٕااام املخٕ الاااى أّن الِارااصي اطا ًع

 بما ًىِع به ُظاال هسٍر مً الِظاة.
ّ
 ًىِظه اال

م مً أػغاي النزاق، ًِض ُا٘ في الٌخاوي الهىضًت:" 
ّ
م مً الخآم املخٕ م خٕم الخآم املخٕم الى وأما اطا ًع واطا ًع

ٔان مما الِارصي اإلاىلى ًالِارصي ًىـغ في خٕمه ًب ٔان مسالٌا لغأًه أبؼله وان  ٔان مىاًِا لغأًه هٌظٍ وان  ن 
. ومؿدىض َظا الِ٘ى أن خٕم املخٕم ال ًلؼم اال أػغاي النزاق، ًبطا اخخاط الى جىٌُظ، (3)"ًسخلٍ ًُه الٌِهاال

 .(2)والخىٌُظ بُض الِارصي ًبن له أن ًبؼله ان زالٍ مظَبه

 ًىل٘ؼ الخٕم بؤّي  مً ألاؾباب آلاجُت:

 اطا ٔااااان ال .1
ّ
ااام ُباااال الخٕاااام، اال

ّ
سن كاااا٘ؼ املخٕ ااااًغ

ّ
لااا٘ؼ مااااً أخااااض أػاااغاي الناااازاق بال ااااغغ اإلاخِااااضم، ًلٖاااّل مااااً الؼ

م ُض واًّ كلُه الِارصي، ًلِـ لهما كؼله، ألّن الِارصي اؾخسلٌه
ّ
 . (7)املخٕ

كااا٘ؼ املخٕااام هٌؿااااه، ُبااال ال ااااغوق فاااي هـاااغ الااااضكىي، وأماااا بلااااض ال اااغوق ًحهاااا ًِااااض صاااغح بلااااع الٌِهااااال مااااً  .8
ُٕاات بؤهااه ال ًدااّ لملخٕاام كاا٘ؼ هٌؿااه بوساار عطااا الخصاامسن اطا اااغق فااي هـااغ الااضكىي الخدُٕمُاات وطلااٗ ألن خااّ اإلاال

م ًلِـ له ك٘ؼ هٌؿه بوسر عطاَما
َ
 .(2)الخصمسن ُض حللّ بىالًت الَخٕ

ت الّخدُٕم  .3 ُّ  .(9)زغوط املخٕم كً أَل
واطا اصاؼملخا كلاى خٕام ًدٕام هىضًات:" . ًٌاي الٌخااوي ال(12)اهتهاال الىُذ املخّضص للّخدُٕم ُبل صاضوع الخٕام  .7

ام كً مللؿه طلٗ ال ًبِا خٕما  .(11)"بُجهما في ًىمه َظا أو مللؿه َظا ًهى ظاتؼ، وان ميصى طلٗ الُىم ُو

                                                        
 ال 727/ 3ُا٘ في ًخذ الِضًغ (1)

ً
ُم خآم   أمظاٍ اال أن ًسالٍ الٕخاب أو الؿىت أو ؤلاظماق بؤن ًٖىن ُىال

ْ
َم الى الِارصي ُخٕ ًِ  صلُل كلُه. : واطا ُع

 .7/379موني املخخاط  (8)

 .2/323ٓ اي الِىاق (3)
 أو بساالي اااط. هِلاه صااخب الخااط وؤلألُال (7)

ً
ىاا ِّ  ب

ً
ٔان ظاىعا  اطا 

ّ
م اال

ّ
ت الى أّن الِارصي ال ًىِع خٕم املخٕ ُّ كًا ابًا اللغباي. وآخٌاي ابًا ًغخاىن فاي  2/113طَب اإلاالٕ

ن. 1/23جبصغة الخٖام   بدا٘ العىع البّسِ
 .3/392الٌخاوي الهىضًت  (3)
 .7/17البدغ الغاتّ (2)

 .1277مللت ألاخٖام اللضلُت اإلااصة (7)
ابت الِظاتُت كلاى الخدٕاُم  172، 3/177اإلاجهل اللظب الؿلؿقُل (2) مِاضم لىاضوة ) الصامل" والخدٕاُم (التاي جىـمهاا وػاعة اللاض٘ ص.هاصاغ بًا اباغاَُم املخُمُاض،  -كً الُغ

 وسخت الٕ روهُت. -َا 1787/ 13/3ًىم الشالزاال  -ؼاتٍ وطلٗ بمداًـت الؼاتٍممشلت بغتاؾت مدآم ال

 .12/872. واهـغ اإلاىؾىكت الٌِهُت 7/82البدغ الغاتّ  (9)
 .12/872اإلاىؾىكت الٌِهُت  (12)
 .3/392الٌخاوي الهىضًت  (11)
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اااا، باهتهااااال الخصاااىمت بصااامل" أو  .3 ٓماااا ًىلااا٘ؼ املخٕااام بؿاااقب اهتهااااال مىظاااب الاااضكىي الخدُٕمُااات التاااي ًخاااىلى هـَغ

 .(1)ابغاال
ٔالِارااصي والِارااصي اطا ولااي فااي ُظااُت بسصىصااها ًبهااه ًىلاا٘ؼ بصااضوع الخٕاام  .2 صااضوع الخٕاام، ألن املخٕاام َىااا 

 .(8)ًحها 
  

                                                        
 .7/833البدغ الغاتّ (1)
 .82، 7/87البدغ الغاتّ (8)
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:  
كىض ازخُاع املخٕم ابغام كِض مؿخِل مله جىض" ًُه أحلابه، وجىصق وسخت مً اللِض لضي العهت التي  ًلب (1

  (1) جدضصَا الالتدت الخىٌُظًت لهظا الىـام

 اطا لم ًخم الاجٌاَ بسن ػغفاي الخدٕاُم واملخٕماسن كلاى جدضًاض أحلااب املخٕماسن، ًخداضصَا املخٕمات املخخصات (8
ٔان حلُسن املخٕمسن مً  (2) ّ مً ػَغ الؼلً. واطا  التي ًلب كلحها أن جٌصل ًُه بِغاع هسر ُابل للؼلً بؤي ػٍغ

 . ُبل املخٕمت املخخصت وظب مله جدضًض أحلاب املخٕمسن

 

  (3) ًصضع خٕم الخدُٕم (3
ً
ٖىن مؿقبا ىُله املخٕمىن  (4) ٓخابت ٍو ح ُٕل َُئت الخدُٕم مً ، وفي خالت  (5) ، ٍو

ٕخٌاا بخىُُلااث أهلبُات املخٕماسن ب اغغ أن ًشقاذ فاي مدظاغ الِظاُت أؾاباب كاضم جىُُام  ًُ أٓثار ماً مدٕام واخاض 

 .ألاُلُت

جهم (7 ، وأؾماال الخصىم، وكىاٍو ّ به ومٖان اصضاٍع ش الىؼ ، وأؾماال  (6) ًلب أن ٌ خمل خٕم الخدُٕم كلى جاٍع

جهم، وظيؿُاتهم، وصٌ اتهم، ومملخص اجٌاَ الخدُٕم، ومملخص ألُىا٘ وػلباث ػغفي الخدُٕم، املخٕمسن، وكىاٍو

اغ الخبارة ا ان وظاض ا ومىؼاَى الخٕام، وجدضًاض أحلااب املخٕماسن، وهٌِاااث  وماغاًلتهم، ومؿادىضاتهم، ومملخاص جٍِغ

سن (7) الخدٕاااُم ٌُُاااات جىػَلهااااا بااااسن الؼااااًغ ظا . صون ازااااال٘ بمااااا ُظاااذ بااااه اإلااااااصة )الغابلاااات والل ااااغون( مااااً َاااا (8) ، ٓو

  .الىـام

                                                        
ِا لالتدت م ًلب اًضاق اللِض لضي أي  (1) ؼ جدُٕم ًو  ..1-7مٓغ
 اإلاغاص مدٕمت الاؾخمىاي املخخصت )كام أو جلاعي أو اصاعي خؿب النزاق وألاػغاي(. (8)
مٕاًا ًااخذ باااب اإلاغاًلاات بلااض اٌُالااه ُباال الىؼااّ بااالخٕم، وطلااٗ بِااغاع ًبلااى للؼااغ 17وعص فااي الالتداات )م  (3) ًسن ( مااا ًىظااب أن ًىؼااّ بااالخٕم بلااض اٌُااا٘ باااب اإلاغاًلاات، ٍو

 ًخظمً أن الهُئت ًخدذ باب اإلاغاًلت مم أؾباب الٌخذ بلض ؤلاٌُا٘.
سن بلاضم وظاىص ماا ًظاٌُاهه، ًابطا لام ًاخم  وجض٘ َظٍ اإلااصة كلى وظىب الىؼّ ال ٌهي بالخٕم، وال ًٕخٌا باالِغاع اإلإخاىب، ووظاىب اٌُاا٘ بااب اإلاغاًلات بلاض اكاظاع الؼاًغ

 ؾخمىاي.اجباق طلٗ ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘ مً الا 

ظااذ مدٕماات الاؾااخمىاي هِااع (7) ظااها لاابلع الؼلباااث وماام طلااٗ ًع ىكاات لااضي مدٕماات الاؾااخمىاي لاام جٌصاال َُئاات الخدٕااُم فااي ؾااقب ًع الخٕاام. فااي اخااضي الِظاااًا اإلاًغ
 .1771 – 129الِظُت 

 جظمىذ َظٍ الٌِغة اغوغ صخت خٕم الخدُٕم وهي: (3)
1-  

ً
 أن ًصضع الخٕم مٕخىوا

اااظا زؼااؤ ًِاام ًُااه الٕشساار ماًا َُئاااث الخدٕااُم، ًااابنهم ًِااغعون  أن -8  فااي ٔاال ظؼتُاات ماًا الخٕاام، َو
ً
الخٕاام باابلؼام اإلاااض ى كلُااه بمبلااى ٓاااظا.،  -مااشال –ًٖااىن الخٕاام مؿااقبا

ظا مسالٍ للدؿبِب الىاظب. ا مٌصلت وأؾباب الغص، َو دٕمىن بغص بُِت ػلباث اإلاض ي صون طَٓغ  ٍو
وني كً الخىُُم الىعقي:أن ًخم جىُُم الخٕم مً ظمُم امل -3 م مم حؿبِب كضم جىُُم البُِت في مدظغ الِظُت، َو  خٕمسن أو أٓثَر
a.  وػاعة الضازلُت )مشل مىُم أب غ( ٓما َى الخا٘ في الِظاال اللاصي.اإلاصاصُت ّ  ؤلالٕ روهُت كً ػٍغ

b.  ُى ؾاًً(، وهدٍى مً مىاُم الخىُُم ّ مىُم صٓو  ؤلالٕ رووي.الخىُُم ؤلالٕ رووي )مشل الخىُُم كً ػٍغ
 ٓما َى الخا٘ في الِظاال اللاصي. -7

ًّ
 وأطاًذ الالتدت: الىؼّ بمسخصغ الخٕم اٌهُا

، ًال ًبؼل الخٕم الخدُٕمي بلضمه،  (2)
ًّ
واإلاخِغع كىض اغاح ُىاهسن الخدُٕم أن مسالٌت املخٕم ألي ُاكضة مً ًغي ٓشسر مً ال غاح أن ٔل ما ال ًئزغ في الخٕم مىطىكُا

ماا هصاه: "ال  828الاجباق مً ُبلهم كىض اصضاع خٕم الخدٕاُم ال ًائصي بالظاغوعة إلبؼاا٘ الخٕام، ًٌاي ٓخااب الؼلًا باالبؼالن كلاى أخٖاام الخدٕاُم ص الِىاكض الىاظبت 
جهم الااى آزااغ  جهم وأؾااماال املخٕمااسن وكىاااٍو ، الااى امٖاهُاات الؼلاًا ًٍاائصي اهٌااا٘ الِىاكااض وألاخٖااام اإلاخللِاات ب ااٖل الخٕاام ماًا طااغوعة ااااخماله كلااى أؾااماال الخصااىم وكىاااٍو

ت فاي الخدٕاُم وال  اإلاؿااؽ بمصاالخهم ب اٖل بالبؼالن كلى خٕم الخدُٕم الظي أَمل َظٍ البُاهاث، اط ان مسالٌت َظٍ الِىاكض لِـ مً ااؤهه ؤلاطاغاع بااألػغاي اإلا اآع
 .مبااغ".

ٍ  َااا. و1732/َ للاام 3977(ُاغعث مدٕمات الاؾااخمىاي أن أحلااب الخدٕاُم كلااى املخٖاىم كلُااه. الِظاُت 7) ُاغعث مدٕماات الاؾائدىاي أن الؼاغي الخاؾااغ ًخدمال مصاااٍع

ض جٕغع َظا في ٓشسر مً ألاخٖام، . الِظُت   1772 – 8282الخدُٕم واملخاماة، ُو
ٍ الخدُٕم واملخاماة، ًبهه اظتهاص ال ًىِع، ًِاض   الخدٕاُم بلاضم جدمُال  ُاغعث مدٕمات الاؾائدىاي جؤًُاض خٕاموفي خا٘ عأث َُئت الخدُٕم كضم جدمُل الخاؾغ مصاٍع

 1772ٌ -122اإلاضكُت أحلاب الخدُٕم واملخاماة مم كضم الخٕم له. الِظُت 

ٍ الخدُٕم اطا لم جشقذ صكىاٍ . الِظُت ومً ظهت أزغي   1772 – 1392ُغعث مدٕمت الاؾئدىاي جؤًُض خٕم َُئت الخدُٕم بخدمل املخخٕم )اإلاض ي( مصاٍع
 خٕم الخدُٕم وهي أن ٌ خمل الخٕم كلى آلاحي:جظمىذ َظٍ الٌِغة اغوغ صخت وزُِت (2)
ش الىؼّ به  -1  جاٍع
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 مىاص الالتدت

 

ااؼ الخدٕاااُم الؿاالىصي -بدؿااب ألاخااىا٘  - (1) جااىصق وسااخت ماااً اللِااض اإلابااارم ماام املخٕااام (1 ، أو لاااضي  (2) لاااضي مٓغ

ؼ للخدُٕم  . (3) َُئت أو مىـمت أو مٓغ

 .وظضثػلب وسخت مً اللِىص اإلابرمت مم املخٕمسن ان  -كىض جدضًض أحلاب املخٕمسن  - (4) للمدٕمت (8

 
ّ بخلُسن الخبسر مهمخه والخضابسر اللاظلت التي ًئطن له في اجساطَا،  (1 ا اإلاخلل كلى َُئت الخدُٕم أن جبسن في ُغاَع

ااااغ، وجِااااضًغ أحلابااااه، ومبلااااى الؿاااالٌت الااااظي ًااااىصق لخؿاااااب مصااااغوًاث الخبساااار  كىااااض  -واإلاُلاااااص املخااااضص إلًااااضاق الخٍِغ

  (5) بًضاكها واإلاُلاص املخضص لظلٗ، والؼغي اإلاٖلٍ ب-الاُخظاال 

في خا٘ جسلٍ الؼاغي اإلاٖلاٍ ببًاضاق مبلاى الؿالٌت، ولام ًبااصع الؼاغي آلازاغ ببًضاكاه، ٌلاض الخبسار هسار ملاؼم   (8
ـ للؼااااغي اإلاٖلاااٍ أن ًخمؿااااٗ باااالِغاع الصاااااصع بخلُااااسن  باااؤصاال مهمخااااه، ولهُئااات الخدٕااااُم اإلاياااصي فااااي ؤلاظااااغاالاث، ولااِا

٘  الخبسر اطا وظضث َُئت الخدُٕم ٔان بوسر كظع مِبى  .أن جسلٌه كً ؤلاًضاق 
ٍغ في اإلاُلاص املخضص بوسر   (3  كىض جسلٌه كً اًضاق جٍِغ

ً
٘ الخبسر أو جخسظ ما جغاٍ مىاؾبا لهُئت الخدُٕم أن حؿدبض

 ٘  كظع مِبى
 

(، وفاي َاظٍ الخاا٘ ًلؼماه عص ألاحلااب 1-3ًمًٕ للمدٕم الخىحاي ان ػلاب عصٍ، صون اباضاال أي ؾاقب. )الالتدات م  (1
 19التي خصل كلحها. وجىـغ اإلااصة 

 مً أظىع الؿاٌغ وؤلاُامات  في (8
ًّ
ٍ التي جٕبضَا ًللُا ٔاملت، ما كضا اإلاصاٍع خا٘ عص املخٕم ًلؼمه اكاصة ألاحلاب 

ِا للماصة   19مً هـام الخدُٕم. وجىـغ اإلااصة  7 – 17واإلاىاصالث ًو

 مً أظىع الؿٌغ وؤلاُامت (3
ًّ
ٍ التي جٕبضَا ًللُا ٔاملت، ما كضا اإلاصاٍع واإلاىاصالث  ًلؼم اإلالؼو٘ اكاصة ألاحلاب 

ِا للماصة   19مً هـام الخدُٕم. وجىـغ اإلااصة  8 – 12ًو

                                                                                                                                                                              
8-  ،  ومٖان اصضاٍع

ٔالات  -3 جهم، وظيؿاُاتهم، وصاٌاتهم) أصاالال أو ممشلاسن كًا ألاصاالال ومخىاض الخمشُال )و ااتهم( ، وكىااٍو اضزل ًحهاا ٍَى ت ... الاخ(،  –وأؾماال الخصىم )ٍو ـ ال آغ أو كِاض جؤؾِا
اث   ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘.ًلى زلى الخٕم مً ألاؾماال والهٍى

اث ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا -7 جهم، وظيؿُاتهم، وصٌاتهم، ًلى زلى الخٕم مً ألاؾماال والهٍى اتهم(، وكىاٍو ضزل ًحها ٍَى  ٘.وأؾماال املخٕمسن )ٍو

 ومملخص اجٌاَ الخدُٕم، ًلى زلى الخٕم مً اإلاملخص ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. -3
 ومغاًلتهم، ومؿدىضاتهم، ًلى زلى الخٕم مً جملخُص ألاُىا٘ والؼلباث واإلاغاًلت واإلاؿدىضاث ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. ومملخص ألُىا٘ وػلباث ػغفي الخدُٕم، -2
غ الخبرة ا ان وظض ا ًلى زلى الخٕم مً طلٗ اإلاملخص ان وظب ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. -7  ومملخص جٍِغ

 زاق ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘.ومىؼَى الخٕم، ًلى زلى الخٕم مً مىؼَى بالخٕم بما ًِؼم الن -2
سن 87وجدضًض أحلاب املخٕمسن، وهٌِاث الخدُٕم )بمىظب كِض الخدُٕم اإلا  رغ في اإلااصة  -9 ٌُُت جىػَلها بسن الؼًغ ًلى زلى الخٕم مً جدضًض ٌُُٓت  .مً الىـام(، ٓو

ّ بالخٕم. جىػَم أحلاب الخدُٕم ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. وأما جدضًض ألاحلاب والىٌِاث ًىظىصَا  اغغ جٕمُلي ألنها مظٔىعة في كِض الخدُٕم، وكاصة ًًغ
ـهاغ أن هاغض ؤلاًاضاق َاى أعاااٌت ُظااًا الخدٕاُم الخاغ، ٓماا أن  (1) فاي طلاٗ اباالن لملعهاااث اطا لام ًاخم اًاضاق وساخت مًا اللِاض اإلابارم، ًاال ًاائزغ طلاٗ فاي صاخت الخدٕاُم. ٍو

 دُٕم.املخخصت باإلًغاصاث الىاجلت كً الخدُٕم لهُئت الخ

ؼ الؿلىصي للخدُٕم الخلاعي. (8)  حوسر اؾمه الى: اإلآغ
ااؼ الؿاالىصي للخدٕااُم الخلاااعي،  -1( مغآاؼ الخدٕااُم الخالُاات هااي: 3) ااؼ الؿاالىصي للخدٕااُم الهىضسااصي،  -8اإلآغ ااؼ الؿاالىصي للخدٕااُم اللِاااعي،  -3اإلآغ ااؼ َُئاات  -7اإلآغ مٓغ

ت. وأماا اؼ الخدٕاُم  املخامسن للخدُٕم والدؿٍى اراصي الؿالىصي، ًهاى أاابه بملعىات ُظااتُت، ألن أكظااالَا ملُىاىن مًا العهااث الغؾامُت، وحؿامُخه بمٓغ اؼ الخدٕاُم الٍغ مٓغ

 مدل اهخِاص. 
اَ اللِىص مم املخٕمسن للمدٕمت في صخت أو ابؼا٘ الخٕم الخدُٕمي ًُما بلض.7) ت، وال أزغ للضم اًع  ( َظٍ اإلااصة ظىاٍػ
 مللىماث مظٔىعة في َظٍ اإلااصة، ًلب أن حؿخىفى ٔلها. 7ًخظمً الِغاع  (3)
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 مً أظىع الؿٌغ وؤلاُامت  (7
ًّ
ٍ التي جٕبضَا ًللُا ٔاملت، ما كضا اإلاصاٍع ًلؼم وعزت املخٕم اإلاخىفى اكاصة ألاحلاب 

 واإلاىاصالث اطا اهتهذ مهمت املخٕم بىًاجه  ، 
ِا للماصة ًلؼم املخٕم عص ألاحلاب في خا٘  جىّدُه، أو ال (3 ، أو ألي ؾقب آزغ، ًو  مً هـام الخدُٕم. 19عٍؼ
ِا للٌِغة ):.وعص في اإلااصة الغابلت والشالزىن  (2  بضكىاٍ ًو

ً
 مٕخىوا

ً
( 1بؤهه اطا لم ًِضم اإلاض ي ا صون كظع مِب٘ى ا بُاها
حؿاخدّ َُئات و في َظٍ الخاا٘، مً اإلااصة )الشالزسن( مً الىـام، وظب كلى َُئت الخدُٕم انهاال اظغاالاث الخدُٕم 

خدملها اإلاض ي. ٔاملت، ٍو  الخدُٕم أحلا ها 

 خص٘ى ألاهلبُت ًلهُئت الخدُٕم  39بُيذ اإلااصة  (7
ً
مً الىـام أهه اطا ح لبذ آعاال َُئت الخدُٕم ولم ًًٕ ممٕىا

ا بلضم امٖان خص٘ى ألاهلبُت واال كُيذ املخٕمت املخخصت 13زال٘ ) (1)ازخُاع مدٕم مغج"   مً ُغاَع
ً
 (2)( ًىما

ض ُغعث مدٕمت الاؾخمىاي جدضًض أحلاب اإلاغج" )م مد  ُو
ً
 مغجخا

ً
 .1772ٌ- 329جدُٕم( . الِظُت  87ٕما

، أو  (3).وعص  فاااااي اإلاااااااصة الخاصًااااات وألاعبلاااااىن بؤهاااااه جيخهاااااي اظاااااغاالاث الخدٕاااااُم بصاااااضوع الخٕااااام اإلاىهاااااي لملخصاااااىمت   (2

  :بصضوع ُغاع مً َُئت الخدُٕم ببنهاال ؤلاظغاالاث في ألاخىا٘ آلاجُت

ا الخدُٕم كلى انهاال الخدُٕم -أ   .اطا اجٌّ ػًغ

، مااا لاام جِااغع َُئاات الخدٕااُم بىااااًل كلااى ػلااب اإلاااض ى كلُااه أن لااه مصااملخت  (4)اطا جاْغ اإلاااض ي زصااىمت الخدٕااُم  -ب 

 .ظضًت في اؾخمغاع ؤلاظغاالاث ختى ًدؿم النزاق

  .الخدُٕم أو اؾخدالخهاطا عأث َُئت الخدُٕم ألي ؾقب آزغ كضم ظضوي اؾخمغاع اظغاالاث  -ط 

 لخٕام الٌِاغة ) (5)صضوع أمغ ببنهاال اظغاالاث الخدُٕم -ص 
ً
ِاا ال ، و (6)( ماً اإلاااصة )الغابلات والشالزاسن( ماً الىـاام 1ًو

ما لم ًخٌّ مً له صٌت في النزاق مم الؼاغي  -جيخهي اظغاالاث الخدُٕم بمىث أخض ػغفي الخدُٕم، أو ًِض أَلُخه 

، مااا لاام جِااغع َُئاات الخدٕااُم جمضًااض اإلاااضة مااضة ولٕاا -آلازااغ كلااى اهتهاتااه 
ً
ً ًمخااض اإلاُلاااص املخااضص للخدٕااُم زالزااسن ًىمااا

ا الخدُٕم كلى هسر طلٗ   . (8)جيخهي مهمت َُئت الخدُٕم باهتهاال اظغاالاث الخدُٕم ، و (7)ممازلت، أو ًخٌّ ػًغ

َاااا. و ُاااغعث 1732لاااام /َ ل3977ُاااغعث مدٕمااات الاؾاااخمىاي أن أحلااااب الخدٕاااُم كلاااى املخٖاااىم كلُاااه. الِظاااُت  (9
ض جٕغع َظا في ٓشسر مً ألاخٖام، .  ٍ الخدُٕم واملخاماة، ُو مدٕمت الاؾخمىاي أن الؼغي الخاؾغ ًخدمل مصاٍع

 1772 – 8282الِظُت 

                                                        
 املخٕم اإلاغج" َى الظي جسخاٍع َُئت الخدُٕم في خا٘ ح لب آعاال َُئت الخدُٕم بما ًخلظع مله صضوع ُغاع باألهلبُت. (1)
ت خؿب الازخصاص(. (8) ت أو ؤلاصاٍع  هي مدٕمت الاؾخمىاي املخخصت )اللامت أو الخلاٍع

 – 221جدٕاُم. الِظاُت  71 – 72م  1ؾخمىاي خٕم َُئت الخدُٕم الِارصي بلضم الازخصااص الاىالثي ألن الخٕام لام ًىاه الخصاىمت مسالٌاا الٌِاغة (أبؼلذ مدٕمت الا 3)
1739. 

ٔؤن لم جًٕ في الِظاال اللاصي. (7) ا   له هىق ابه ب ؼب الِظُت واكخباَع

ٔاملت. (3)  في َظٍ الخا٘ حؿخدّ َُئت الخدُٕم أحلا ها 
ِا لالتدت )م  (2) ِا ل غغ الخدُٕم.13اطا صضع ُغاع ببنهاال اظغاالاث الخدُٕم ًال ًىِيصي اجٌاَ الخدُٕم، ًو م الضكىي مً ظضًض ًو  (، وملنى طلٗ إلاض ي ًع

 ظضً
ً
شاع الؿئا٘: َل ًخلاُض مم َُئت جدُٕم ظضًضة أو ٌؿخمغ مم َُئت الخدُٕم الؿابِت، وفي َظٍ الخا٘ َل لهم أن ًؼلبىا أحلابا  للخدٕاُم ٍو

ً
ضة أو ًٖىن كملهم مؿخمغا

 الؿابّ؟ 
 اطاًُت.

ً
بضأ الخدُٕم مً ظضًض، وللهُئت أن جؼلب أحلابا سن اطا اجٌِا كلى َُئت الخدُٕم الؿابِت ًلهم طلٗ ، ٍو  ال اٗ أن الؼًغ

سن حوُسر مغشخه، ًله طلٗ.  وأما اطا عأي أخض الؼًغ
ظا ٌلني أن الخدُٕم العضًض ال كالُت له بالخدُٕم  .َو  ألا٘و

سن اإلاؼالبات ببكااصة ألاحلااب (7) داّ للؼاًغ خدملىن أحلااب ان ماث كظى َُئت الخدُٕم ُبل الاهتهاال مً الخدُٕم أو ًِض أَلُخه، ًال ٌؿخدّ مً أحلابه اِئا، ٍو ، ألنهام ؾِا

 املخٕم العضًض.
ٔامل ألاحلا (2) سن بؤن جمام الاؾخدِاَ بصضوع ُاغاع الاؾاخمىاي اطا أنهذ َُئت الخدُٕم ؤلاظغاالاث بصضوع الخٕم أو الِغاع، ًبنها حؿخدّ  ب، ما لم ًىظض اغغ مً الؼًغ

 الاؾخمىاي املخخص بدىٌُظ الخٕم.
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ٍ الخدُٕم واملخاماة، ًبهه اظتهاص ال ًاىِع،   (12 وفي خا٘ عأث َُئت الخدُٕم كضم جدمُل الخاؾغ مصاٍع

جؤًُاااض خٕااام الخدٕاااُم بلاااضم جدمُااال اإلاضكُااات أحلااااب الخدٕاااُم واملخامااااة مااام كاااضم ُاااغعث مدٕمااات الاؾاااخمىاي ًِاااض 
 1772ٌ -122الخٕم له. الِظُت 

ٍ ومااااً ظهاااات أزااااغي  (11 ُااااغعث مدٕماااات الاؾااااخمىاي جؤًُااااض خٕاااام َُئاااات الخدٕااااُم بخدماااال املخااااخٕم )اإلاااااض ي( مصاااااٍع
 1772 – 1392الخدُٕم اطا لم جشقذ صكىاٍ . الِظُت 

لاااااىن وظاااااىب أن ٌ اااااخمل خٕااااام الخدٕاااااُم كلاااااى وجدضًاااااض أحلااااااب املخٕماااااسن، وهٌِااااااث بُياااااذ اإلاااااااصة الشاهُااااات وألاعب (18

سن  (1)الخدُٕم  ٌُُت جىػَلها بسن الؼًغ   . (2)، ٓو

                                                        
ٍ  َااا. و1732/َ للاام 3977(ُاغعث مدٕمات الاؾااخمىاي أن أحلااب الخدٕاُم كلااى املخٖاىم كلُااه. الِظاُت 1) ُاغعث مدٕماات الاؾائدىاي أن الؼاغي الخاؾااغ ًخدمال مصاااٍع

ض جٕغع   1772 – 8282َظا في ٓشسر مً ألاخٖام، . الِظُت الخدُٕم واملخاماة، ُو
ٍ الخدُٕم واملخاماة، ًبهه اظتهاص ال ًىِع، ًِاض   ُاغعث مدٕمات الاؾائدىاي جؤًُاض خٕام الخدٕاُم بلاضم جدمُال وفي خا٘ عأث َُئت الخدُٕم كضم جدمُل الخاؾغ مصاٍع

 1772ٌ -122اإلاضكُت أحلاب الخدُٕم واملخاماة مم كضم الخٕم له. الِظُت 
ٍ الخدُٕم اطا لم جشقذ صكىاٍ . الِظُت ومً ظهت أزغي   1772 – 1392ُغعث مدٕمت الاؾئدىاي جؤًُض خٕم َُئت الخدُٕم بخدمل املخخٕم )اإلاض ي( مصاٍع

 جظمىذ َظٍ الٌِغة اغوغ صخت وزُِت خٕم الخدُٕم وهي أن ٌ خمل الخٕم كلى آلاحي:(8)

ش الىؼّ به  -12  جاٍع
11-  ،  ومٖان اصضاٍع

ٔالات وأؾماال الخصىم  -18 جهم، وظيؿاُاتهم، وصاٌاتهم) أصاالال أو ممشلاسن كًا ألاصاالال ومخىاض الخمشُال )و ااتهم( ، وكىااٍو اضزل ًحهاا ٍَى ت ... الاخ(،  –)ٍو ـ ال آغ أو كِاض جؤؾِا
اث ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘.  ًلى زلى الخٕم مً ألاؾماال والهٍى

جهم، وظيؿُاتهم، وصٌ -13 اتهم(، وكىاٍو ضزل ًحها ٍَى اث ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘.وأؾماال املخٕمسن )ٍو  اتهم، ًلى زلى الخٕم مً ألاؾماال والهٍى

 ومملخص اجٌاَ الخدُٕم، ًلى زلى الخٕم مً اإلاملخص ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. -17
 الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. ومملخص ألُىا٘ وػلباث ػغفي الخدُٕم، ومغاًلتهم، ومؿدىضاتهم، ًلى زلى الخٕم مً جملخُص ألاُىا٘ والؼلباث واإلاغاًلت واإلاؿدىضاث ًبن -13
غ الخبرة ا ان وظض ا ًلى زلى الخٕم مً طلٗ اإلاملخص ان وظب ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. -12  ومملخص جٍِغ

 ومىؼَى الخٕم، ًلى زلى الخٕم مً مىؼَى بالخٕم بما ًِؼم النزاق ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. -17
سن 87  رغ في اإلااصة وجدضًض أحلاب املخٕمسن، وهٌِاث الخدُٕم )بمىظب كِض الخدُٕم اإلا -12 ٌُُت جىػَلها بسن الؼًغ ًلى زلى الخٕم مً جدضًض ٌُُٓت  .مً الىـام(، ٓو

ّ بالخٕم.جىػَم أحلاب الخدُٕم ًبن الخٕم مضكاة لئلبؼا٘. وأما جدضًض ألاحلاب والىٌِاث ًىظىصَا اغغ جٕمُلي ألنها مظٔىعة في كِض الخدُٕم، وكاص  ة ًًغ
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٘ اإلاملخّ  م: ألاو  ( ب ؤن: مبضأ الخدُٕم في الٌِه ؤلاؾالمي2/9) 91: ُغاع ملمم الٌِه ؤلاؾالمي ُع

 (3ص  7، ط9مللت املعمم )ق 
 2 -1اإلاىلِض في صوعة مئجمٍغ الخاؾم بؤبي ؿبي بضولت ؤلاماعاث اللغوُت اإلاخدضة مً ان مللـ ملمم الٌِه ؤلاؾالمي 

ل(  2 -1َا اإلاىاًّ 1713طي الِلضة  م، بلض اػالكه كلى البدىر الىاعصة الى املعمم بسصىص 1993هِؿان )أبٍغ
 ُغع ما ًلي: مىطىق مبضأ الخدُٕم في الٌِه ؤلاؾالمي، وبلض اؾخماكه الى اإلاىاُ اث التي صاعث خىله،

لت  : الخدُٕم اجٌاَ ػغفي زصىمت ملُىت، كلى جىلُت مً ًٌصل في مىاػكت  بُجهما، بدٕم  ملؼم، ًؼبّ ال َغ
ً
أوال

ٔان بسن ألاًغاص أم في ملا٘ اإلاىاػكاث الضولُت. ى م غوق ؾىاال أ  ؤلاؾالمُت. َو

سن املخخٕمسن والخٕم، ًُلىػ ل : الخدُٕم كِض هسر الػم لٖل مً الؼًغ
ً
سن الغظىق ًُه ما لم زاهُا ٖل مً الؼًغ

لىػ لملخٕم أن ٌل٘ؼ هٌؿه  ما صام لم ًصضع خٕمه، وال ًلىػ له  –ولى بلض ُبىله  –ٌ غق الخٕم في الخدُٕم، ٍو

سن، ألن الغطا مغجبؽ بصخصه.  أن ٌؿخسلٍ هسٍر صون اطن الؼًغ

ٔالخضوص، وال ًُما اؾخل : ال ًلىػ الخدُٕم في ٔل ما َى خّ هلل حلالى 
ً
ؼم الخُٕم ًُه ازباث خٕم أو هٌُه زالشا

ٔالللان، لخللّ خّ الىلض به، وال ًُما ًىٌغص الِظاال صون  م كلُه، 
َ
باليؿبت لوسر اإلاخدآمسن ممً ال والًت لملَخٕ

 هسٍر بالىـغ ًُه. ًبطا ُيصى الخٕم ًُما ال ًلىػ ًُه الخدُٕم ًدٕمه باػل وال ًىٌظ.
: ٌ  رغ في الخٕم بدؿب ألاصل جىاًغ ا

ً
 غوغ الِظاال.عابلا

م ػىاكُت، ًبن أبا أخض املخخٕمسن، كغض ألامغ كلى الِظاال لخىٌُظٍ، 
ّ
خٕ

ُ
: ألاصل أن ًخم جىٌُظ خٕم امل

ً
زامؿا

 لخٕم ال غق.
ً
، أو مسالٌا

ً
 بِىا

ً
 ولِـ للِظاال هِظه، ما لم ًًٕ ظىعا

: اطا لم جًٕ َىاْ مدآم صولُت اؾالمُت، ًلىػ اخخٖام الض٘و أو اإلائؾؿاث ؤلاؾ
ً
المُت الى مدآم صولُت ؾاصؾا

.
ً
، إلاا َى ظاتؼ اغكا

ً
 هسر اؾالمُت، جىصال

ىصصي بما ًلي:  ٍو
صكىة الض٘و ألاكظاال في مىـمت اإلائجمغ ؤلاؾالمي الى اؾخٕما٘ ؤلاظغاالاث الالػمت إلُامت مدٕمات اللاض٘ ؤلاؾاالمُت 

 الضولُت، وجمُٕجها مً أصاال مهامها اإلاىصىص كلحها في هـامها.

 و  اإلاىًّ
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 : ملُاع الخدُٕمالشاويملخّ اإلا

م ) ال غ ي اإلالُاع  (38ُع
 الخدُٕم

 اإلالُاع   هؼاَ -1
 ٘  بُجها ووسن أو اإلائؾؿاث، بسن جخم التي واللالُاث وألاو ؼت اإلاالُت اإلالامالث في الخدُٕم اإلالُاع َظا ًدىاو

  آزغ. بلض في أم اإلائؾؿت بلض في ٔاهىا أزغي، ؾىاال أػغاي أو مىؿٌحها كمالئها، أو
 الخدُٕم حلٍغٍ -2

سن اجٌاَ الخدُٕم: 8/1  ملؼم.  بدٕم بُجهم مىاػكت في ًٌصل مً جىلُت كلى أٓثر أو ػًغ
ى ؤلاؾالمي( )الخدُٕم َى اإلالُاع َظا في اإلاِصىص الخدُٕم 8/8 لت أخٖام ًُه جؼبّ الظي َو  ومباصة ال َغ

 .ؤلاؾالمُت

اٍ الخدُٕم الى الملعىال صىع  -3  وػًغ
  ًٖىن  أن واما النزاق، و ىال خسن باجٌاَ الُه ًصاع أن اما الخدُٕم 3/1

ً
 اا راغ اإلاصسر كلى ؾابّ الجٌاَ جىٌُظا

  الخدُٕم الى
ً
ض الى الملعىال مً بضال  ُاهىوي. ببلؼام الخدُٕم كلى الاجٌاَ الى ًصاع الِظاال، ُو

 للِىاهسن الغظىق ًحها جُُِض ًمًٕ ال التي الاجٌاُُاث في ؤلاؾالمي الخدُٕم الى الغظىق وظىب كلى الىص ًلب 3/8

لت مم الخلاعض بلضم  . ؤلاؾالمُت ال َغ
ا 3/3 ض الخدُٕم، ػالبا اإلاخىاػكان َما الخدُٕم ػًغ  ازىسن. مً أٓثر ًٖىهان ُو

 الخدُٕم م غوكُت -7

سن، أم ػبُلُسن شخصسن بسن جم ؾىاال ،(1)م غوق  الخدُٕم  ػبُعي. وشخص اكخباعي  شخص بسن أم اكخباٍع

 الخدُٕم صٌت -1

 الخالُت: الخاالث في الػم الخدُٕم 3/1
 الخدُٕم. اا راغ كلى اللِض في هص اطا -أ

 كىه. الغظىق بلضم وحلهضا هؼاق و ىال بلض الخدُٕم كلى اجٌِا اطا  -ب
م ًُلىػ  أظغ، بوسر املخٕم خّ في الػم هسر الخدُٕم 3/8

َّ
٘  أن للمدٕ  ٔان الخدُٕم اطا أما ُبىله. بلض هٌؿه ٌلؼ

٘  ًبن للمدٕم الػم ًهى بؤظغ م كؼ
َّ
ىـغ .الظغع  مِضاع ًبهه ًخدمل ًللي طغع  طلٗ كلى وجغجب هٌؿه املخٕ  )ٍو

م ال غ ي اإلالُاع  ألاشخاص( . اظاعة ( ب ؤن37) ُع

ٔان -2  الخدُٕم كِض أع

2/1 ً ( ؤلاًلاب )جباص٘ الصُوت الخدُٕم ٓع  .واملخٕم الخدُٕم ػالبي بسن والِب٘ى
 : ًؤحي ما الخدُٕم لصخت ٌ  رغ 2/8

سن بسن هؼاق ُُام -أ ٘  أٓثر أو ػًغ  م غوق. خّ خى
٘  كلى وجغاطحهما الخدُٕم، كلى النزاق ػغفي اجٌاَ  -ب  املخٕم. خٕم ُبى

٘   -ط  الخدُٕم. إلاهمت املخٕم ُبى
(  الخدُٕم ًُه ًلغي  )ما الخدُٕم ملا٘ -3

ً
 اغكا

سن مً واخض لٖل ًصمل" ما ٔل في الخدُٕم ًلىػ  7/1  .ًُه خِه جْغ الؼًغ
 ًؤحي:  ًُما الخدُٕم ًلىػ  وال 7/8

                                                        
ٔالت ملنى الخدُٕم في (1)  ًُه.  الخاصت الىالًت ملنى مً بالغهم ألاػغاي، كً الى
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 .الخضوص مشل حلالى، هلل خّ َى ما ٔل 7/8/1

 .املخخٕمسن لوسر باليؿبت هٌُه أو خٕم ازباث ًُه الخٕم ٌؿخلؼم ما 7/8/8
 ًىٌظ. وال باػل ًدٕمه الخدُٕم ًُه ًلىػ  ال ًُما املخٕم ُيصى اطا 7/3

 وحلُِىه (1)املخٕم  صٌاث -2
 . الٖاملت ألاصاال أَلُت ًُه جخىاًغ أن املخٕم في ٌ  رغ 2/1

، املخٕم ًٖىن  أن ألاصل 2/8
ً
 طلٗ للخىصل ًُلىػ  مؿلم هسر مدٕم ازخُاع الى اإلاخلُىت الخاظت صكذ واطا مؿلما

. ظاتؼ َى إلاا
ً
 .11/1 البىض مغاكاة مم اغكا

 ، اللضص ًٖىن  أن وألاولى أٓثر، أو واخض جدُٕم ًلىػ   2/3
ً
 أو النزاق أػغاي ًُلسن ٓظلٗ ًًٕ لم ًبن ًغصًا

  املخٕمسن أخض املخخٕمىن 
ً
ٖىن  الخدُٕم، لهُئت عتِؿا   عأًه ٍو

ً
 .آلاعاال حؿاوي  كىض مغجخا

سن أن كً اإلالُىسن للمدٕمسن ًلىػ  ٓما النزاق، أػغاي مً ػغي ٔل كً واخض مدٕم حلُسن ًلىػ  2/7  ٌلُىا الؼًغ

ا لهما أطن اطا ًُصال مدٕما  بظلٗ. النزاق ػًغ
 ل غغ كىه مدٕما النزاق ػغفي أخض ٌلسن لم اطا 2/3

ً
 الغظىق للِظاال آلازغ للؼغي ًدّ اللِض في الخدُٕم جىٌُظا

ِت هص الخدُٕم اغغ في ًًٕ لم ان اإلامخىم الؼغي كً مدٕم الزخُاع  .املخٕم آلازغ حلُسن لؼٍغ
 ٔان اطا ، اال بصخصه مغجبؽ به الغطا ألن ، للخدُٕم ازخاٍع مً ببطن اال هسٍر ٌؿخسلٍ أن للمدٕم ًلىػ  ال 2/2

ٔان ، جدُٕمُت لعىت أو إلائؾؿت الخدُٕم  ح ُٕلها اإلاللىت. اغوغ ًُه مغا ى أكظائها حلُسن و
ُل ًدّ ال 2/7 ل، بغطا اال الخدُٕم كلى اإلاىاًِت اإلاظاعب أو للٓى  في كلى طلٗ بالىص أو اإلاا٘، أعواب أو اإلأى

 في ًٖىن  وال الاؾدشماع، خؿاباث اغوغ مشل اإلاظاعوت اغوغ
ً
ا  الصخصُت اإلائؾؿت طاث كً الخدُٕم ػًغ

ت  .  ًمشلها مً اال الاكخباٍع
ً
 عؾمُا

 (2)الخدُٕم   مؿدىض  -9

ؿمى الخدُٕم مهمت كلى املخٕم ومىاًِت النزاق ػغفي مىاًِت كً الخدُٕم مؿدىض ًي ؤ  9/1  )كِض الخدُٕم( َو

 .  (3)الخدُٕم(  )اجٌاَ أو

 النزاق ، وألاظل املخضص مىطىق وململ واملخٕم النزاق ػغفي أؾماال كلى الخدُٕم مؿدىض ٌ خمل أن ًلب  9/8

  وظضث. ان املخٕم وأحلاب للخدُٕم،
 أي في ًبطا أصعط للخدُٕم، كجهما جخىلض التي النزاكاث ببزظاق اجٌاُُت أو كِض ػغفي ال زام َى الخدُٕم اغغ  9/3

 . النزاق و ىال كىض الاجٌاَ كً به ًٕخٌا ًبهه الخدُٕم اغغ كِض أو اجٌاُُت
لت أخٖام جؼبُّ املخٕم كلى ًلب  9/7  كضم مسالٌت كلُه ًُلب ملسن بِاهىن  املخٕم ُُض واطا ؤلاؾالمُت ال َغ

لت أخٖام  .ال َغ
 في اهلاػ الخٕم مشل ، لهما صخُذ هغض به ًخللّ م غوق اغغ بؤي الخدُٕم جُُِض الخدُٕم لؼغفي ًدّ  9/3

  ، ملسن ػمً
ً
لت ًسالٍ ال ملسن ُاهىن  أو ملسن إلاظَب أووًِا  حلُُجهم ًخم زبراال أو اؾد اعة ، ؤلاؾالمُت ال َغ

 الخبراال. بغأي املخٕم ًلؼم وال الصٌت أو باالؾم

                                                        
وخٌغ الخُاص، ومجها اغكا  الِظاال اغوغ ألاصل بدؿب املخٕمسن في ٌ  رغ (1)  هسار خٕام ًٖاىن  أن كلاى ؤلاؾاالم، ااغغ مشال بلاع ااغوػه، جسلاٍ الخاظت كىض َو

لت.  ًسالٍ ال بما اإلاؿلم  ال َغ
ا ًىُلها التي الىزُِت الخدُٕم: َى مؿدىض (8)  و ىوه.  كىض للخدُٕم باإلاصسر النزاق ػًغ
 و ىوه.  كىض الخدُٕم الى باإلاصسر النزاق، لي ىب الؿابّ اللِض أو ال غغ الخدُٕم: َى اجٌاَ (3)
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  املخٕم اكخبر صضوعٍ صون  الخٕم إلصضاع املخضص ألاظل اهخهى اطا  9/2
ً
 جمضًض النزاق كلى ػغفي بمىاًِت اال ملؼوال

لخبر ألاظل، ش اإلاضة لبضال َو ُم املخخٕمسن، والهتهائها ظمُم مً الخدُٕم مؿدىض جىُُم آخما٘ جاٍع  الخدُٕم ُغاع جُى
 ظمُلهم. مً

  ًص"  9/7
ً
يبغي الخدُٕم كِض اغكا  ، ٍو

ً
  الخٕم مؿدىض جىزُّ اإلائؾؿاث في اٌىٍا

ً
 .(1)ٓخابُا

 ؤلااهاص. ألاولى ولًٕ ، الخدُٕم مؿدىض في الخدُٕم كلى اإلاىاًِت كلى ؤلااهاص ٌ  رغ ال  9/2

1-  َ  الخدُٕم:  في وؤلازباث وؤلاظغاالاث ، الخٕم ػغ
َ  بلمُم ألازظ للمدٕم ًدّ 12/1  )ال هاصة( ، والخدلٍُ، والبِىت ؤلاُغاع، مشل الِظاال، في اإلاِبىلت الخٕم ػغ

، والخٕم  أو آزغ جدُٕم في ُبىلها لم ًمخىم ال هاصة املخٕم عص واطا . الصخصصي بللمه الخٕم له ًدّ وال بالىٖ٘ى

 الِظاال. في عصث اطا ُبىلها ًمخىم واهما الِظاال في
ل واإلاؿدىضاث الىزاتّ ػلب للمدٕم ًدّ 12/8  مم مِاعهتها بؤصىلها بلض كجها صىع  أو النزاق بمىطىق ًخللّ ما ٔو

سن اػالق  ال هىص مً أو النزاق ػغفي مٕخىوت مً أو اٌىٍت اًاصاث ػلب له ًدّ ٓما ًحها. عأ هما إلبضاال كلحها الؼًغ
 الخاظت.  كىض الخبراال الى والغظىق

٘  جؼبُّ الخدُٕم في ًؼلب ال 12/3  ما الخُِض بالِىاهسن املخٕم ًلؼم ال ٓما ، الِظاال في اإلاؼلىوت ؤلاظغاتُت ألاصى
 اللام. الىـام مً جًٕ لم

، كلحها اإلاىصىص ؤلازباث ُىاكض كلى املخٕم ًِخصغ ال 12/7
ً
 ًدىافى آزغ ال صلُل أي الى الاؾدىاص له ًدّ بل ُاهىها

لت. أخٖام مم ُبىله  ال َغ

 ٔان واطا ًُه الغتِـ، الظي الؼغي ًغج" ألاصىاث حؿاوث واطا باألهلبُت، باإلظماق، أو الخدُٕم ُغاع ًصضع 12/3

  ًُل زم به. آزغ وظه كلى طلٗ ًىـم ما املخٕمت العهت لىاتذ أو الخدُٕم مؿدىض في
 الخدُٕم ُغاع اصضاع -2

لت ومباصة أخٖام مم الخٕم اجٌاَ الخدُٕم ُغاع لصخت ٌ  رغ  11/1  ؤلاؾالمُت.  ال َغ
َ  وجدضًض النزاق هِاغ ظمُم في الٌصل الجهاثي الخدُٕم ُغاع ًخظمً أن ًيبغي  11/8  كلى أؾاؽ أػغاًه خِى

  ال الخدُٕم ًبن النزاق ظىاهب بلع ملالعت كلى املخٕم اُخصغ اللض٘. واطا
ً
 النزاق ػغفي اهىاته للضم ًٖىن جاما

 ٌلالعها لم التي الىِاغ في للٌصل اطافي بِغاع جدُٕم الِغاع باؾخٕما٘ املخٕم مؼالبت ولهم للِظاال. الغظىق كً

 ألاصلي.  الِغاع
 واًّ اال اطا ، املخٕم صالخُاث مً لِؿذ كىه الخاعظت الِظاًا وحلخبر النزاق، مىطىق جلاوػ  ًلىػ  ال  11/3

ا  .الخدُٕم بمىطىق الخاُها كلى النزاق ػًغ

ظلٗ جصخُذ الخدُٕم، لِغاع جٌؿسر اصضاع النزاق، ػغفي بؼلب أو جِضًٍغ كلى بىاال ، للمدٕم ًلىػ   11/7  ٓو

لذ التي (8)اإلااصًت ألازؼاال  .ًُه ُو

 صون جِضًغ اإلاؿئولُت جدضًض أو ظؼتُت أو جمهُضًت ُغاعاث ببصضاع الِغاع اصضاع جلؼتت للمدٕم ًدّ  11/3
 .الخلٍىع

  ولِـ )الدؿبِب( الخدُٕم لِغاع الِاهىوي و ال غ ي اإلاؿدىض بُان ألاولى  11/2
ً
 ٔان الِاهىن  اطا اال اغػا

 . طلٗ ٌ  رغ

                                                        
ا ،  الخدُٕم اغكا كِض ًص" (1)  النزاق.  وأػغاي املخٕمسن مًومىُلا  مٕخىوا  اال به ال ٌل ري الِظاال ألن ٓخابُا، جىزُِه -اإلائؾؿاث في ؾُما وال- ألاولى ولًٕ اٌٍى
م اإلااصًت: ما ألازؼاال (8) ام، اطا أو ألاؾماال ؾهىا في ُو ىت صلذ ألاُع  الخصخُذ.  وظه كلى اإلاؿدىضاث أو الٍِغ
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م أو مخلضصًً ٔاهىا ان املخٕمسن ًظم مللـ في الخدُٕم ُغاع اصضاع ألاصل  11/7 مًٕ أٓثَر  بلض صكىتهم، ٍو

غ اصضاٍع  الى واعؾاله مجهم بخٖلٍُ املخٕمسن أو أخض الخدُٕم َُئت عتِـ أو الٌُصل املخٕم مً اكضاصٍ بلض بالخمٍغ
غ في خالت ؤلاظماق جدِّ اٍغؼت إلُغاٍع املخٕمسن باقي  .الخمٍغ

ُم الخدُٕم ُغاع ًصضع  11/2  أو ازباث جدٌـهم مم اإلالاعطىن  ًحهم بمً حلضصَم خا٘ في املخٕمسن ظمُم بخُى
مًٕ ملاعطتهم، ت مً جىُُله ٍو ً، كضم ؾقب بُان مم املخٕمسن أٓثًر ؼت جىُُم آلازٍغ  الِغاع صضوع  اٍغ

تهم   بملًغ
ً
 .الِغاع اصضاع ظلؿت مدظغ زال٘ مً ظمُلا

ىٍاتهم النزاق ػغفي وأؾماال الخٕم هص كلى الخدُٕم ُغاع ٌ خمل  11/9 جهم َو  الى مؿدىض وؤلاااعة وكىاٍو

سه، الخدُٕم  والخبراال ال هىص وأؾماال ومؿدىضاتها،النزاق  ػغفي اصكاالاث ومملخص النزاق مىطىق ومملخص وجاٍع
سه، الِغاع، اصضاع ومٖان ٔاهىا مخلضصًً، ان املخٕمسن وأؾماال وظضوا، ان  هم اإلاؿخلان  املخٕمسن، وجىاُُم وجاٍع

ظلٗ ُم ٓو  ًىظض ولم بُانها مً ؤلاكٌاال الخدُٕم مؿدىض جظمً اطا اال الِغاع وأؾباب ان أمًٕ، النزاق ػغفي جُى

 .اا راغ ُاهىوي
 بدظىعَما الزخصاع اصضاٍع ألاولى ٔان وان النزاق ػغفي مىاظهت في الخدُٕم ُغاع اصضاع ٌ  رغ ال 11/12

 . الخبلُى اظغاالاث
 لخىٌُظ ُغاع املخخصت الغؾمُت والعهاث الِظاتُت لملعهاث الخىصُت أو بالؼلب الِغاع جظًُل ألاولى 11/11

 .اإلاخبلت الىـامُت الىؾاتل بلمُم الخدُٕم
ى الخدُٕم، بِغاع النزاق ػغفي عطا ٌ  رغ ال 11/18  ما لهما ملؼم َو

ً
 ملخالٌخه أخٖام هِظه ًخم لم جلِاتُا

لت  .اللام الىـام أو ؤلاؾالمُت ال َغ

 .(8)الاجٌاُُت بالدؿىٍت أو ال غكُت بظىابؼه( 1)بالصمل"  الخدُٕم ُغاع ًصضع أن ًلىػ  11/13

 الخدُٕم، وهٌاطٍ ُغاع ابالن-18

َ  الخدُٕم بِغاع النزاق ػغفي ابالن ًيبغي 18/1  مخؼلب ُاهىوي أو الخدُٕم مؿدىض ًدضص لم ما اإلالخاصة، بالؼغ
ِت خم لئلبالن، ملُىت ػٍغ ُم مم ابالههما ٍو  .كلُه الخُى

 لًٕ ألاولى به، عطائهما كلى أو الخدُٕم ُغاع النزاق ػغفي ابالن كلى ؤلااهاص الخدُٕم لىٌاط ٌ  رغ ال 18/8
 .اإلاىاػكت لخلىب ؤلااهاص

 اظغاال املخخصت، وألاولى املخٕمت في اًضاكه أو الخدُٕم لِغاع الغؾمي الدسعُل الخدُٕم لىٌاط ٌ  رغ ال 18/3
 لظلٗ املخضصة اإلاىاكُض مم مغاكاة ؤلاًضاق أو الدسعُل ًخؼلب ُاهىها له الخىٌُظًت الصٌت اكؼاال ٔان اطا طلٗ

 .الازخالي كىض اإلالخمضة اللوت جدضًض ًُلب لوت مً بؤٓثر الخدُٕم ُغاع ٓخب اطا 18/7

 اطا مً املخٕمسن واخض ٔل اخخٌاؾ النزاق، مم ػغفي مً ػغي لٖل الِغاع مً مىُلت وسخت حؿلُم ًيبغي 18/3
 .مىُلت بيسخت مخلضصًً ٔاهىا

 هِظه أو لملخٕم( ، الخىٌُظًت الخٕم )الصُوت جىٌُظ-13
م لآلزغ ًدّ املخخٕمسن أخض أبا ًان ػىاكُت، املخخٕمسن مً الخٕم جىٌُظ ًخم أن ألاصل 13/1  ألامغ الى ًع

 .جىٌُظٍ ًمًٕ ال ٔان اطا الخدُٕم الى ًصاع ال وكلُه لخىٌُظٍ الِظاال
 .ال غ ي لِغاع الخدُٕم الخىٌُظًت الصٌت إلكؼاال ؤلاؾالمُت باألخٖام جل زم ال التي املخآم الى الغظىق ًلىػ  13/8

                                                        
٘  الصامل": ػلاب (1)   أػاغاي أخاض ٔاان اطا اجسااطٍ ًمىام النازاق. أػاغاي ألخاض خِاا املخٕماىن  ًاغاٍ ماا بلاع كًا الخىااػ

ً
اُال  أن باظلٗ. وألاولاى زااص بخٌاٍىع اال النازاق ٓو

 بالصمل".  لملخٕم املخٕمسن الخدُٕم بصالخُت مؿدىض في الصٍغذ الىص الى الصمل" ُغاع اصضاع ٌؿدىض
ت (8) ت كلى النزاق أػغاي اجٌاَ الاجٌاُُت: وهي الدؿٍى ؼلباىن  ًِبلىهه هدى كلى -الخدُٕم مهمت زاعط- النزاق حؿٍى ت، بخلاٗ ُاغاع املخٕماسن اصاضاع مًا ٍو  وكلاى الدؿاٍى

ت جًٕ لم ما ػلبهم اظابت املخٕمسن  للىـام اللام.  مسالٌت أو م غوق هسر وظه كلى الدؿٍى
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لت حلضًله أو الواٍإ خُيئظ ًله ًُه أزؼؤ بؤهه صغح اطا اال خٕمه كً الغظىق للمدٕم لِـ 13/3  بمِخيصى ال َغ

 .اللض٘ ًدِّ وما
 املخٕم وأظىع  الخدُٕم، مصغوًاث-17

  ًًٕ لم اطا للمدٕم ًدّ 17/1
ً
  أو مخؼىكا

ً
  مىؿٌا

ً
  كاما

ً
٘  للخدُٕم مسصصا  مهمت أظغة )أحلاب( كً كلى الخصى

ا كً ؤلاكالن ًخم الخدُٕم  .الخدُٕم مؿدىض في ًخٌّ كلحها أو (1)اإلائؾسصي الخدُٕم اغوغ في وؿبتها أو مِضاَع

 أو أظىع  الخ ... ػباكت مصغوًاث أو الخبراال أو ال هىص أو املخٕم اهخِا٘ مصغوًاث َىاْ ٔاهذ اطا 17/8
 ػلب كً الىاائت أن اإلاصغوًاث مغاكاة مم ًخدملها، الؼغي الظي كلى الِغاع في الىص ًُلب للمدٕم )أحلاب(

ت واإلاصغوًاث بمٌغصٍ، ػغي ًخدملها أي  الدؿقب أو الىُت ًشقذ ؾىال لم ما النزاق كلى أػغاي جِؿم اإلا  ٓر

سن ألخض وألاحلاب اإلاصغوًاث جدمُل كلى الاجٌاَ لم ًخم ما َظا له، جدمُلها ًُخم أخضَم مً ًحها الظاع  أو الؼًغ
 .للمدٖىم كلُه

 اإلالُاع اصضاع جاٍعش -14
ش صضع َظا اإلالُاع   م.8227أًل٘ى )ؾقخمبر(  18َا = 1782البان  32بخاٍع

                                                        
لسن جظم مئؾؿت ازخُاع اإلائؾسصي: َى الخدُٕم (1)  املخٕم.  شخص حلُسن ٌ  رغ ال وخُيئظ النزاق، في للٌصل للخدُٕم، مَئ


