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 القسامة: املوضوع الثاني
ُِْشِه َوإِشِْم َمْن لَْم ََِف تِاْلؼَْهِذ ،لال الثخاسٌ فٍ الظحُح فٍ  كراب الجضَح  تَاب اْلُمَىاَدَػِح َواْلُمَظالََحِح َمَغ اْلُمْشِشِكَُن تِاْلَماِل َوَغ

ِ إِ َّس ُ ُ َى الغَّسِمُُغ اْلؼَِ ُمُ { َولَْىِل ِ  ََحَ }َوإِْ  َ  َُحىا ِل غَّسْ ِم فَاْ  َْح لََها َوذََىكَّسْ  َػ ًَ  َّس ِْ ِ  :  ا شَ َا تِْشٌش ُ َى اْتُن اْلُمفَضَّس ٌد َحذَّس شَ َا ُمَغذَّس َحذَّس

ُِْش ْتِن َََغاسٍر َػْن َعْهِ  ْتِن  َتٍِ َحصَْمحَ لَالَ  شَ َا ََْحًَُ َػْن تَُش ُْثَشَ : َحذَّس َْذٍر إِلًَ َ  ِ ْتُن َعْه ٍر َوُمَحَُِّظحُ ْتُن َمْغؼُىِد ْتِن َص - اْ َ  ََك َػْثُذ  َّس

ٍَ ََْىَم ِزٍر ُطْ حٌ  ُظ فٍِ َدِمِ  لَرًُِلا فََذفَ َ ُ، شُمَّس لَِذَم اْلَمِذَ َحَ فَاْ َ  ََك َػْثُذ - َوِ  ِ ْتِن َعْه ٍر َوُ َى ََرََشمَّس لَا، فَأَذًَ ُمَحَُِّظحُ إِلًَ َػْثِذ  َّس فَرَفَشَّس

 ِ ٍّ ْحَمِن ْتُن َعْه ٍر َوُمَحَُِّظحُ َوُحَىََِّظحُ اْت َا َمْغؼُىدٍر إِلًَ ال َّسثِ ْحَمِن ََرََ  َّسُم فَمَالَ الشَّس - َوُ َى  َْحَذُز اْلمَْىمِ - َكثِّْش َكثِّشْ :  فَزََ َة َػْثُذ الشَّس

َُْف  َْحِ ُف َولَْم  َْشَهْذ َولَْم  َشَ ): ، لَالُىا(ذَْحِ فُىَ  َوذَْغرَِحمُّقىَ  لَاذِ َُ ْم  َْو َطاِحثَُ مْ ): فََغَ َد فَرََ  َّسَما فَمَالَ  فَرُْثِشَُ ْم ََُهىُد ): لَالَ  (َوَك

؟: )، فَمَالُىا(تَِخْمِغُنَ  ََْماَ  لَْىمٍر ُكفَّساسٍر َُْف  َأُْ زُ  َ ٍُّق (َك .  ِمْن ِػْ ِذهِ ، فَؼَمَ َ ُ ال َّسثِ

ظُ  .    رمـُ ثبٌجغاءح: فَرُْثِشَُ مْ ئعشبص ئٌٝ األصة فٟ رمض٠ُ وج١غ اٌـٓ،      : َكثِّْش َكثِّشْ ٠زشجؾ،     : ََرََشمَّس

اٌض٠ٓ ، إٌفؾ، اٌؼمً ، اٌؼغع ، اٌّبي، ٚشغػذ ٌظٌه : ٌمض لّغعد اٌشغ٠ؼخ اإلؿال١ِخ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌؼغٚع٠بد اٌشّؾ

اٌمـبِخ، د١ش ئْ ِٛػٛػٙب ُِٙ جضاً : أدىبِبً رذمك اٌّذبفظخ ػٍٝ رٍه اٌى١ٍبد، ِٚٓ األدىبَ اٌشبطخ ثبٌّذبفظخ ػٍٝ إٌفؾ

 ٚاٌجذش فٟ ٘ظا اٌّٛػٛع ئد١بُء ٌٙظا اٌذىُ اٌشغػٟ ثٕشغ اٌؼٍُ دٌٛٗ ٌالؿزفبصح ِٕٗ،  . ٌزذم١ك األِٓ ٚاٌمؼبء ػٍٝ اٌّفـض٠ٓ

 . ثبإلػبفخ ئٌٝ وْٛ ِٛػٛع اٌمـبِخ ِـزضٕٝ ِٓ ثبلٟ لٛاػض اٌشغ٠ؼخ اٌؼبِخ فٟ ثؼغ أدىبِٗ

: ذؼشَف المغامح: الم  ة األول* 

- القاف والسين والميم أصالِن صحيحان، يدلُّ أحدهما على جماٍل وُحسن واآلخر على تجزئة شيء (قسم) من :القسامة لغة- 
ًا : القَْسم، ف-وهو المراد ا اليمين فالقََسم. والنَّصيب قِسٌم بكسر القاف. مصدر قََسمم الّشيَء قَْسما أصل ذلك : قال أهُل اللغة. فأمَّ
ثم ، ألـُ اٌغجً ئطا دٍف: ألـُ ئلـبِبً ٚلـبِخ ، ٠ٚمبي: ْ لٌُٛٙوهي اسم من اإلقسام وضع موضوع المصدر، - من القََسامة

  . قََساَمة،يقال للذين يقِسُمون
ا  لمغامحا-  إذا ادََّعْوا دَم مقتولهم على ناٍس  (الُمدُّعون) تُْقَسم على أولياء المقتول (خمسون يمينًاا) مكررة أيمانٟ٘  :اط ًلحا

. اتَّهموهم به

ضػٟ) أْ اٌمـبِخ ػٕض اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ ٚاٌّبٌى١خ ػجبعح ػٓ أ٠ّبْ ٠ذٍفٙب أ١ٌٚبء اٌمز١ً :مغ مًلحظح ُّ ، ِبػضا اٌذٕف١خ ٠غْٚ (اٌ

ا١ّ١ٌٓ ثبهلل رجبعن ٚرؼبٌٝ ثـجت ِشظٛص ٚػضص ِشظٛص ٚػٍٝ ششض ِشظٛص : اثزضاء اٌّضػٝ ػ١ٍٗ ثبٌذٍف، فمبٌٛا

ٚ٘ٛ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ ػٍٝ ٚجٗ ِشظٛص ٚ٘ٛ أْ ٠مٛي سّـْٛ ِٓ أً٘ اٌّذٍخ ئطا ٚجض لز١ً ف١ٙب ثبهلل ِب لزٍٕبٖ ٚال ػٍّٕب ٌٗ 

 . لبرالً فاطا دٍفٛا ٠غغِْٛ اٌض٠خ

: مششوػُح المغامح: الم  ة الصا ٍ* 

ئٌٝ شغػ١خ اٌمـبِخ ٚأٔٙب ؽغ٠ك ِٓ ؽغق اإلصجبد فٟ جغ٠ّخ اٌمزً، – ُِٕٚٙ فمٙبء اٌّظا٘ت األعثؼخ - ط٘ت جّٙٛع اٌفمٙبء- 1

-. ػٍٝ ِب وبٔذ ػ١ٍٗ- وبٔذ فٟ اٌجب١ٍ٘خ فألغ٘ب اإلؿالَ

 دض٠ش ؿًٙ :  ِٚٓ أصٌزُٙ ػٍٝ ِشغٚػ١زٙبٚ ، ص ػَّٛ لٛي إٌجٟ ٞسضداٌذض٠ش  ٠ف١ض: ( ،ٟاٌج١ٕخ ػٍٝ اٌّضّػ

ضَّع ُّ  . ئال فٟ اٌمـبِخ (..اٌج١ٕخ ػٍٝ ِٓ اصػٝ ٚا١ّ١ٌٓ ػٍٝ ِٓ أٔىغ) : ٚفٟ عٚا٠خ ( ػ١ٍٜٗٚا١ّ١ٌٓ ػٍٝ اٌ

ُِٕٚٙ ؿبٌُ ثٓ ػجض هللا ، ٚأثٛ لالثخ ، ٚػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ فٟ عٚا٠خ ػٕٗ ، – ث١ّٕب ٠غٜ ثؼغ اٌفمٙبء ػضَ ِشغٚػ١زٙب - 2

 ٚاثٓ ػ١ٍخ ٚؿ١ٍّبْ ثٓ ٠ـبع ٚاٌذىُ ثٓ ػز١جخ

 ٠ؼطٝ إٌبؽ : " لبي - ملسو هيلع هللا ىلص - أْ إٌجٟ – عػٟ هللا ػّٕٙب – دض٠ش اثٓ ػجبؽ : ومن  دلرهم ػ ً ػذم مششوػُرها ٌٛ

٠ٚف١ض ٘ظا اٌذض٠ش ػضَ ِشغٚػ١خ  ".ثضػٛاُ٘ الصػٝ ٔبؽ صِبء اٌغجبي ٚأِٛاٌُٙ ٌٚىٓ ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ 

 .اٌمـبِخ ، ٚجؼً األ٠ّبْ ػٍٝ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ فمؾ ػٕض رؼظع اٌج١ٕخ ِشبٌف ألدىبَ اٌمـبِخ 

 واذهم ت     المغامح مششوػح فٍ المرُ  إرا و ذ، ولم َؼ م لاذ  مششوػُح المغامح، ورلك : س ٌ الجمهىس: الشا ح

لبي اٌمبػٟ   . أطً ِٓ أطٛي اٌشغع، ِـزمً ثٕفـٗ، ٚلبػضح ِٓ لٛاػض األدىبَ، فزشظض ثٙب األصٌخ اٌؼبِخ، ٟٚ٘شخض

، أطً ِٓ أطٛي اٌشغع ٚلبػضح ِٓ لٛاػض األدىبَ ٚعوٓ ِٓ أعوبْ ِظبٌخ اٌؼجبص ، -أٞ دض٠ش ؿًٙ- ٘ظا اٌذض٠ش: "ػ١بع 

". ٚثٗ أسظ وبفخ األئّخ ٚاٌـٍف ِٓ اٌظذبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٚػٍّبء األِخ ٚفمٙبء األٔظبع

اٌظٞ وإ ما  ى تالذلُ  الظا ش  ولُظ إػ اء تمجشد الذػىي،: " لال الؼًلمح اتن المُم سحم  هللا ػن شثىخ الح م تالمغامحو

فمىي الشاسع  زا الغثة  ،٠غٍت ػٍٝ اٌظٓ طضلٗ، فٛق رغ١ٍت اٌشب٘ض٠ٓ، ٚ٘ٛ اٌٍٛس ٚاٌؼضاٚح اٌظب٘غح ٚاٌمغ٠ٕخ اٌظب٘غح

ولى َؼ ً  :ولىل  ،  اٌظ٠ٓ ٠ـزذ١ً ارفبلُٙ وٍُٙ ػٍٝ عِٟ اٌجغٞء ثضَ ١ٌؾ ِٕٗتاعرحًلف  مغُن من  ولُاء الممرىل

 .أزٙٝ ... ال ٠ؼبعع اٌمـبِخ ثٛجٗ؛ فأّب ٔفٝ اإلػطبء ثضػٜٛ ِجغصح،   اط تذػىا م

 شغػذ اٌمـبِخ دٛؽخ ٌٍضِبء، ٚطٌه أْ اٌمزً ٌّب وبْ ٠ىضغ ٚوبْ ٠مً ل١بَ اٌشٙبصح ػ١ٍٗ ٌىْٛ :والح مح من مششوػُرها- 

 . اٌمبرً ئّٔب ٠زذغٜ ثبٌمزً ِٛاػغ اٌشٍٛاد جؼٍذ ٘ظٖ اٌـٕخ دفظبً ٌٍضِبء

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=3006&idto=3006&bk_no=0&ID=2003#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=3006&idto=3006&bk_no=0&ID=2003#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=3006&idto=3006&bk_no=0&ID=2003#docu
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أْ اٌمـبِخ ِٓ اٌذضٚص ال ِٓ اٌذمٛق، فٍٛال اٌمـبِخ فٟ اٌضِبء ألفؼٟ ئٌٝ ؿفه اٌضِبء ، -: "عدّٗ هللا - لبي اإلِبَ اثٓ ر١ّ١خ 

ف١مزً اٌغجً ػضٖٚ سف١خ ، ٚال ٠ّىٓ أل١ٌٚبء اٌّمزٛي ئلبِخ اٌج١ٕخ ٚا١ّ١ٌٓ ػٍٝ اٌمبرً ٚاٌـبعق ٚاٌمبؽغ ؿٍٙخ فاْ ِٓ ٠ـزذً 

". ٘ظٖ األِٛع ال ٠ىزغس ثب١ّ١ٌٓ

 :  ششوط المغامح:الم  ة الصالس* 

ٕ٘بن شغٚؽ ِزفك ػ١ٍٙب ٕٚ٘بن شغٚؽ ِشزٍف ف١ٙب 

: فأما الششوط المرفك ػ ُها- 

 .أْ رىْٛ اٌجٕب٠خ لزالً فال لـبِخ ف١ّب صْٚ إٌفؾ ِٓ األؽغاف ٚاٌجٛاعح -1
 ٚال ٠شزغؽ ظٙٛع صَ . أْ ٠ىْٛ فٟ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ أصغ لزً أٚ ػغة فال لـبِخ فٟ ا١ٌّذ دزف أٔفٗ ػٕض ج١ّغ اٌفمٙبء -2

 . ٚألْ اٌمزً ٠ذظً ثبٌشٕك،(   تمرُ هم  شش  م ال؟):  ٌُ ٠ـأي األٔظبعٚال جغح ألْ اٌغؿٛي 
 .أْ ٠ىْٛ اٌمز١ً ئٔـبٔبً فال لـبِخ فٟ غ١غ ا٢صِٟ ٚلض طّغح ثظٌه ج١ّؼُٙ -3
 .رمضَ أ١ٌٚبء اٌمز١ً ػٍٝ أً٘ ِٛػغ اٌمزً ثبٌضػٜٛ فاْ ٌُ ٠زمضَ ج١ّؼُٙ أٚ ثؼؼُٙ ثبٌضػٜٛ فال لـبِخ -4
 .أْ ال ٠ىْٛ ػٍٝ اٌمزً ث١ٕخ أٚ اػزغاف ثٗ ٚئال سغجذ اٌّـأٌخ ػٓ ثبة اٌمـبِخ ئٌٝ اٌمظبص -5
  .اٌٍّٛس ، ٚ٘ٛ شغؽ ػٕض ػبِخ اٌفمٙبء -6

 .ٚ٘ٛ اٌزٍطز: ِٚٓ اٌزٍٛس-       أٚ        .ٚ٘ٛ اٌمٛح: اٌٍّٛس-  :  ِأسٛط ِٓ: أِب اٌٍٛس ٌغخ- 

ا -   ٚوً ِٓ ث١ٕٗ ،،اٌؼضاٚح اٌظب٘غح ث١ٓ اٌمز١ً ٚاٌّزُٙ ثمزٍٗ، وبٌمجبئً اٌزٟ ٠طٍت ثؼؼٙب ثؼؼب ثبٌضأع،فٙٛ و ما ال ىز اط ًلحا

. ٚث١ٓ اٌّمزٛي ػغٓ ٠غٍت ػٍٝ اٌظٓ أٔٗ لزٍٗ ِٓ أجٍٗ

ٞ جبٔت اٌّضَّػٟ ٚرغٍت ػٍٝ اٌظٓ طضلٗ ٚ٘ظٖ  ِ ّٛ  .ٚطذخ صػٛاٖلغ٠ٕخ رم

اٌٍٛس ال ٠شزض ثبٌؼضاٚح، ثً ٠زٕبٚي وً ِب ٠خ عدّٗ هللا أْ ـالَ اثٓ ر١ُـر اإلؽـاسزبع شٟ فمض :وال ىز  شم  من الؼذاوج- 

. ٠غٍِّت ػٍٝ اٌظٓ طذخ اٌضػٜٛ

َُّ ٌطز،أط٘ت ئٌٝ اٌمـبِخ ئطا وبْ صُ : " لبي أدّض  َُّ ؿجت ث١ِّٓ ٚئطا وبْ صَ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ ٠فؼً ، ٚئطا وبْ ِضً ػضاٚح، ٚئطا وبْ صَ

 " . ِضً ٘ظا

ٚاٌـجت  ٚ٘ٛ اٌزىٍُ فٟ ػغػٗ وبٌشٙبصح اٌّغصٚصح، :اٌٍطز: فظوغ أِٛعاً أعثؼخ: " لبي ش١ز اإلؿالَ اثٓ ر١ّ١خ ِؼٍمبً ػٍٝ طٌه- 

 ".، ٚ٘ظا ٘ٛ اٌظٛاةٚوْٛ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّؼغٚف١ٓ ثبٌمزً، ٚاٌؼضاٚح وبٌزفغق ػٓ لز١ً، اٌج١ٓ

ٚ٘ظا ِٓ أدـٓ االؿزشٙبص، فأٗ اػزّبص ػٍٝ ظب٘غ األِبعاد اٌّغٍجخ ػٍٝ اٌظٓ طضق : "  ٚلبي اإلِبَ اثٓ اٌم١ُ عدّٗ هللا 

أْ ٠ضجذ ٌٗ دك اٌمظبص أٚ اٌض٠خ، ِغ ػٍّٗ أٔٗ - ثً ٠جت ػ١ٍٗ - اٌّضػٝ، ف١جٛػ ٌٗ أْ ٠ذٍف ثٕبء ػٍٝ طٌه، ٠ٚجٛػ ٌٍذبوُ

 .أزٙٝ ... " ٌُ ٠غ ٌُٚ ٠شٙض 

: وال ّىز ل  طىسج كصُشج م ها

 صػٜٛ اٌّمزٛي أْ فالٔبً لزٍٕٟ، فال صِٟ ػٕض فالْ أٚ ٘ٛ لزٍٕٟ ، أٚ ِب أشجٗ طٌه، ِغ اٌؼٍُ أْ: ٚ٘ٛ لٛي ا١ٌّذ : اٌزض١ِخ . أ 

. ٠ىْٛ ٌٛصبً ئال ػٕض ِبٌه

 .شٙبصح ث١ٕخ غ١غ لبؽؼخ ػٍٝ ِؼب٠ٕخ اٌمزً.  ة

 .شٙبصح ِٓ ال ٠ضجذ اٌمزً ثشٙبصرُٙ.  ط

 .ٚجٛص اٌّزُٙ ثمغة اٌمز١ً أٚ آر١بً ِٓ جٙخ ِٚؼٗ آٌخ اٌمزً أٚ ػ١ٍٗ أصغٖ.  ص

.  لز١ً اٌظف١ٓ، رمزً اٌفئزبْ ف١ٛجض ث١ّٕٙب لز١ً ال ٠ضعٜ ِٓ لزٍٗ.  ٘ـ

. لز١ً اٌؼدبَ، وأْ ٠ؼصدُ إٌبؽ فٟ ِؼ١ك ف١ٛجض ف١ُٙ لز١ً.  ٚ

  ٚجٛص لز١ً فٟ ِذٍخ لَٛ أٚ صاعُ٘ ثشغؽ وٛٔٙب غ١غ ِطغٚلخ ألٍ٘ٙب وش١جغ د١ٓ لزٍُٙ ٌؼجض هللا ثٓ ؿًٙ ، ٌٚٙظا جؼً .ٌ

. اٌمـبِخ أل١ٌٚبئٗ- ملسو هيلع هللا ىلص - اٌغؿٛي 

 (!! عماء الفمهاء   ا ل رىضُح فمظ، غُش م  ىتح: مًلحظح):   و ّما الششوط المخر ف فُها

 .، ٌُٚ ٠ضجزٛا اٌمـبِخ فٟ اٌّمزٛي ئطا وبْ وبفغاً (اٌّضػٝ ػ١ٍٗ) اإلؿالَ، اشزغؽٗ اٌّبٌى١خ فٟ اٌّمزٛي  -1

اٌؼمً ٚاٌجٍٛؽ، اشزغؽ اٌذٕبثٍخ وْٛ اٌمبرً ِىٍفبً دزٝ رظخ اٌضػٜٛ ثبٌمـبِخ، د١ش ال لـبِخ ػٍٝ اٌظجٟ ٚاٌّجْٕٛ،  -2

 .ٚ٘ظا ثشالف ِب ط٘ت ئ١ٌٗ اٌجّٙٛع ثؼضَ اشزغاؽ اٌزى١ٍف

ف١جؼٍْٛ فٟ اٌٍّّٛن :  رفظ١ً فٟ ٘ظا اٌشغؽ ٌٍٚذٕف١خح،اٌشبفؼٟاٌذغ٠خ، اشزغؽٙب اٌذٕبثٍخ ٚاٌّبٌى١خ، ٌُٚ ٠شزغؽٙب  -3

 .اٌظٞ لزً ٚػضغ ػ١ٍٗ سبعط صاع ِٛالٖ اٌمـبِخ، ٚال ٠جؼٍٛٔٙب ف١ّٓ ػضغ ػ١ٍٗ ِمزٛالً فٟ صاع ِٛالٖ ثً ٠ٙضعْٚ صِٗ

 .ؽٍت ج١ّغ اٌٛعصخ ٌٍمـبِخ، ٚ٘ظا اٌشغؽ أفغص ثٗ اٌّبٌى١خ ٚاٌذٕبثٍخ فٟ اٌؼّض صْٚ اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕف١خ -4
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ارفبق ج١ّغ اٌٛعصخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ ٚادضاً أٚ جّبػخ فاْ ٌُ ٠ىٓ رؼ١١ٓ فال لـبِخ ثٗ، ٚ٘ٛ ِب اشزغؽٗ اٌّبٌى١خ  -5

فٍٛ وبٔذ اٌضػٜٛ ػٍٝ أً٘ ٚاٌّشٙٛع ػٕضُ٘ اشزغاؽ وْٛ اٌضػٜٛ فٟ اٌؼّض ػٍٝ ٚادض ِؼ١ٓ، – ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ 

 .ِض٠ٕخ أٚ ِذٍخ أٚ ٚادض غ١غ ِؼ١ٓ أٚ جّبػخ ثغ١غ أػ١بٔٙب ال رجت اٌمـبِخ

أْ ٠ىْٛ اٌّٛػغ اٌظٞ ٚجض ف١ٗ اٌمز١ً ٍِىبً ٌّؼ١ٓ أٚ رذذ ٠ضٖ دزٝ ٠ّىٓ رذ١ٍف أطذبثٗ، ٚ٘ظا اٌشغؽ ٌُ ٠ظوغٖ  -6

  .ؿٜٛ اٌذٕف١خ؛ ألْ اشزغاؽ اٌٍٛس ٠غٕٟ ػٓ طٌه

 . ٚطف اٌمزً فٟ اٌضػٜٛ ِٓ وٛٔٗ ػّضاً أٚ سطأ رفغص ثٗ ٚادض أٚ شبعن ف١ٗ جّبػخ، ٚ٘ٛ لٛي اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ -7

 .ئِىبْ اٌمزً ِٓ اٌّضَّػٝ ػ١ٍٗ، فاْ ٌُ ٠ّىٓ ِٕٗ اٌمزً؛ ٌجؼضٖ ػٓ ِىبْ اٌذبصس ٚلذ ٚلٛػٗ، ٌُ رُـّغ اٌضػٜٛ ػ١ٍٗ -8

: ، ومن الزٌ َثذ  تالح فطفح المغامح: الم  ة الشاتغ* 

:  ا ر ف     الؼ م الماا ى  تالمغامح فُمن ذى   إلُ   َما  المغامح اترذاءا 

  . فظ٘ت اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ ٚاٌّبٌى١خ ئٌٝ أْ ٠ُجضأ ثبٌّضػ١ٓ فزٛجٗ ئ١ٌُٙ األ٠ّبْ -

، ف١ـزذٍف سّـْٛ -أٞ أً٘ اٌّذٍخ اٌزٟ ٚجض ف١ٙب اٌمز١ً- أِب األدٕبف ف١غْٚ أْ ٠جضأ فٟ اٌمـبِخ ثبٌّضػٝ ػ١ٍُٙ -

.  عجالً ُِٕٙ ثبهلل ِب لزٍٕبٖ ٚال ػٍّٕب ٌٗ لبرالً 

 وغّعد ػ١ٍُٙ األ٠ّبْ دزٝ ٠ىٍّٛا سّـ١ٓ ١ّ٠ٕبً ٌّب عٚٞ أْ اٌظ٠ٓ جبءٚا ئٌٝ ػّغ واذفمىا ػ ً إ  لم َ ن الؼذد  مغُن س ًلا 

ِٓ أً٘ ٚاصػخ وبٔٛا رـؼخ ٚأعثؼ١ٓ عجالً ُِٕٙ ، فذٍفٛا صُ اسزبع ُِٕٙ ٚادضاً فىّغع ػ١ٍٗ ا١ّ١ٌٓ ، ٚ٘ظا – عػٟ هللا ػٕٗ – 

 .ألْ ػضص ا١ّ١ٌٓ فٟ اٌمـبِخ ِٕظٛص ػ١ٍٗ ٚال ٠جٛػ اإلسالي ثبٌؼضص إٌّظٛص ػ١ٍٗ

: وػ ً الشا ح

ا ذىصع ػ ُهم ػ ً لذس إسشهم من المرُ (الىسشح) َثذ  تالمذػُن  ها إرا ذىفشخ ششوط إلامرها؛ . 1  :، فُح فى   مغُن َمُ ا
 .أْ فالٔبً ٘ٛ اٌظٞ لزٍٗ، ٠ٚىْٛ طٌه ثذؼٛع اٌّضَّػٝ ػ١ٍٗ

ا .2  سّـ١ٓ َح ف المذَّسػً ػ ُ ؛ فف   - ٌ    ىا ػن الُمُن-  فف   تً الىسشح    َح فىا،  و امر ؼىا من ذ مُ  الخمغُن َمُ ا

  .١ّ٠ٕبً ئطا عػٟ اٌّضَّػْٛ ثأ٠ّبٔٗ، فاطا دٍف ثغب

ألْ األٔظبع ٌّب اِزٕؼٛا ِٓ لجٛي وإ  لم َشع المذَّسػى  ترح ُف المذػً ػ ُ ؛ فذي اإلمام المرُ  تالذَح من تُد المال، . 3

اٌمز١ً ِٓ ث١ذ اٌّبي ، ٚألٔٗ ٌُ ٠جك ؿج١ً إلصجبد اٌضَ ػٍٝ اٌّضػٝ ػ١ٍٗ ، فٛجت اٌغغَ ِٓ ث١ذ  أ٠ّبْ ا١ٌٙٛص ؛ فضٜ إٌجٟ

 .اٌّبي ، ٌئال ٠ؼ١غ صَ اٌّؼظَٛ ٘ضعا ثال ِجغع إل٘ضاعٖ

: َحثغىا حرً َ م ىا األَما ، ولُ : ، فمُ -ا ر ف الفمهاء فٍ  زه الحالح- وإ  لم     المذػً ػ ُهم ػن الح ف- 4

... ذ ضمهم الذَح

   :مًلحظح* 

    َح فىا إال تؼذ االعرُصاق من غ ثح الظن، وَ ثغٍ ل حاكم    َؼظهم وَؼشفهم ما فٍ الُمُن  الذمل ن ال َ ثغٍ ألولُاء

 . ال ارتح من الؼمىتح 

ما الح مح من  ؼ  المغامح فٍ حك الُمذَّسػً ػ ُ  فٍ الذم دو  غُشه من الحمىق؟   (ط* 

،  واألَما  فٍ الحمىق،،، ( َما  م شسج)  المغامح فٍ الذمإ ما فشق تُن: " لبي اإلِبَ ِبٌه

.  اؿزضجذ ػ١ٍٗ فٟ دمٗ   الش   إرا داَن الش  - 

.  ئّٔب ٠جزغٟ ثظٌه اٌشٍٛح.  ٌُ ٠مزٍٗ فٟ جّبػخ ِٓ إٌبؽو   الش   إرا  ساد    َمر  الش  - 

فٍٛ ٌُ رىٓ اٌمـبِخ ئال ف١ّب رضجذ ف١ٗ ا١ٌٕخ، ٌٚٛ ُػًّ ف١ٙب وّب ٠ُؼًّ فٟ اٌذمٛق ٍ٘ىذ اٌضِبء ٚاجزغأ إٌبؽ ػ١ٍٙب ئطا ػغفٛا 

اٌمؼبء ف١ٙب، ٌٚىٓ ئّٔب ُجؼٍذ اٌمـبِخ ئٌٝ ٚالح اٌّمزٛي ٠ُجضؤْٚ ثٙب ٌزىّف إٌبؽ ػٓ اٌضِبء، ٚرىْٛ اٌمـبِخ ِدجغاً ٌُٙ ١ٌٚذظع 

.." اٌمبرً أْ ٠إسظ ثظٌه ثمٛي اٌّمزٛي

 م الذَح؟  (المََىدٌ )المظاص :    َجة تالمغامح فٍ المر  الؼمذ: الم  ة الخامظ* 

ا  . اذفك الؼ ماء الماا ى  تمششوػُح المغامح ػ ً     َصثد تها الذَح إرا كا  المر    أ

 : وا ر فىا فُما َصثد تها إرا كا  المر  ػمذاا ػ ً لىلُن 

 .                        أٔٙب رٛجت اٌمٛص:األول

.  أٔٙب رٛجت اٌض٠خ ال اٌمٛص: الصا ٍ

 َصثد تها المظاص ػ ً المذػً  ثؼض رٛفغ شغٚؽ اٌمـبِخ ٚرّبِٙب ئّٔب(اٌمٛص) ئطا رٛفغد شغٚؽ اٌمظبصف: األول سا حوال 

فرمىم  ٠ٚـٍُ ئ١ٌىُ: ٚفٟ ٌفع ٌّـٍُ . ٠ذٍف سّـْٛ ِٕىُ ػٍٝ عجً ُِٕٙ ، ف١ضفغ ئ١ٌىُ ثغِز :ٗ، ٌمٛي إٌجٟ ػ ُ 

 .المغامح ممام الثُ ح
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:  مغألح ذرؼ ك تالمغامح* 

ٚػٍٟ  ٌّب عٚٞ ػٓ ػّغ ومن ماخ فٍ صحمح  مؼح  و طىاف؛ فف   ذذفغ دَر  من تُد المال؛: لال الفمهاء سحمهم هللا

٠ب أ١ِغ : ػٍٟفمبي . ث١ٕزىُ ػٍٝ لبرٍٗ: ، فمبيػّغأٔٗ لزً عجً فٟ ػدبَ إٌبؽ ثؼغفخ، فجبء أٍ٘ٗ ئٌٝ ): عػٟ هللا ػّٕٙب

 .(ال ٠طً صَ اِغب ِـٍُ، ئْ ػٍّذ لبرٍٗ، ٚئال؛ فأػؾ ص٠زٗ ِٓ ث١ذ اٌّبي! اٌّإ١ِٕٓ

 فٟ شغػ١خ اٌمـبِخ، ً٘ ٟ٘ ٌإلصجبد أَ  أْ اٌفمٙبء األعثؼخ ٌُ ٠شزٍفٛا فٟ أطً شغػ١خ اٌمـبِخ، ٚئّّٔب اسزٍفٛا :مغ مًلحظح

، د١ش ٠غٜ األئّخ ِبٌه ٚاٌشبفؼٟ ٚأدّض أٔٙب شغػذ إلصجبد اٌجغ٠ّخ ػٍٝ اٌجبٟٔ ، ث١ّٕب ٠غٜ اإلِبَ أثٛ د١ٕفخ أٔٙب !ٌٍٕفٟ؟

 .ص١ًٌ ٔفٟ ألً٘ اٌّذٍخ اٌزٟ ٚجض اٌمز١ً ف١ٙب
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