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 بسمم

ة الدائمة على  رين سيما خليفة ه ي اأرضن، واللع احمد ه رب العامن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا
وة إا اه العلي العظيم  أعدائهم أمعن، وا حول وا 

ُ424َ 
اقشات مع ااصفهاي ي فق قول  َُكمْ ُم  َبَ ي ْ

د  ولى  عىا   ولكن  ىة  ري ى اا ىفهاإ اىن رإنا اىورد اميىة امعىااات امعاوضىية   ىل إليى اا َأْم واَلُكْم ريورد علىى اىا ب
َُكمْ  ا   ان ر (1ر((بَ ي ْ ى اا ىفهاإ ي هصيصى امىراد اىن اميىة الكر ىة أقول: واا أوضح د إليى اا  وضيح الوج الذي اسىن

يي( ىرامعااات امعاوضية( ا ية واأخذ والرد ااث كم( ي الطرفي و ظهور ر ي راً أعم،    وجو  (2رع ان امية ظا
َُكمْ ُ -9  غر خاص الطرفيي َبَ ي ْ

ى ىىو  ي  (بَ ي ْ  َُكمْ راأول  إنكىىار ان  يىىي ودعىىون مولىى مىىا  ىىان اىىن  ىىِر واحىىد، فانىى وإن  يىىة واأخىىذ والىىرد ااث ر ي الطرفي ظىىا
ى  (3ر(َ  َ  بُ ْع  َد اْلَرْش  رِقَ ْ ِ َوبَ ي ْ   بَ ْي  يرمثى   يىىة ا ان البعىىد اىن  ىىِر واحىىد ف ر ي الطرفي هىىر( أو  ،الظىا ىىذا ال ى   ومثىى  ر يىىي و ي
ىىذ ىىالعصىىا( أو راحح  ر ىى  سىىر  كح ىى   يىىد( أو ر يىىي و ي كىىذا، لكىىن ر يىىيم  يىىي و ي كم ( و ىى ( ور يىى فيمىىا  ىىان  أيضىىاً  (  سىىنعم و ي

ولىى  ر يىىي و ي ىىو اىىن  ىىِر واحىىد   ىىد  ىىاب انىى اسىىنعمال و ىى  (ر( فىىان الثىىطر اىىن  ىىِر واحىىد ا اىىن  ىىرفن عىىادة، ولكىىن 
ىىة ي ىىد يىىرد   ،أعىىم اىىن اح ايىىة و ىىد يىىدفع ،انىى  ىىا ع ىى انىى حيىى   (4رو ر ان امىىراد ا يىىة إب الظىىا ي ايىىة  ىى  انىى ابىىي علىىى ااث انىى  ع

ن  ولد اثًا فان يثطر ا فىر يي و ي  (ر( . فنطا   يي فع  ورد فع  وجرم ورد   لى  طن اسنبطن    در ا   ل
َُكمْ ُ -2  َََُْكُلواُا ب  ََأْمواَلُكمْ ُظرف متعلق ب  َبَ ي ْ

ر ان  َُكمْ رالثاإ  ان الظا يد ل (َأْمواَلُكمْ رظِر انعل  ى (بَ ي ْ و  اً  ىوليس  أو ف   يىداً لى  (ََُْكلُ وارظرفاً انعل ليفيىد اىا و
ىىىذا أو أ ىىى  اىىىن باو( أي انىىى يفيىىىد امعاالىىىة امعاوضىىىية إب أفىىىاد اأ ىىى   الىىى اىىىن ان يىىىي وانىىى  وا ىىى  رأي أ ىىى  اىىىن  اأ ىىى  اث

كم( أو رأاىوالكم حالى ىة  يى كم(  ةالنعاوضي، وامراد رأاىوالكم الكائ ىذا (5ر وهىا  يى كم ا   فعلىى  ىي  يى امىراد ان أاىوالكم الىي 
ا كذا أاوال أعم ان اأ  ،أ لو    الطرفيي وان اأ   ان  ِر واحد.وأ   

ىى ىىو عىىدم حصىىر دالىىة اميىىة ي    ىىذا امعىىو وان الوجىى ي إضىىافة ر ىىن(  ىىو  فس البا ىى ، وامسىىنظهر  ِر أ ىى  أاىىوال الىى
 . وضيح  ان الشخص ارة أ   أاوال نفس البا   وأخرن أ   أاوال غر البا  

اً أو أ   ااراات ان أاوال  ط   الىااب أو امنى س أو الى س أو ااىر م اللحىم  فاأول  نظر أ   أاوال إسرافاً أو  بذير 
 . اأرنل أو اهرة اثًا أو أ   اا يضر   ضرراً الغاً 
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ة اىال  سمان  أ   اال الغر الطرفيي  امعاالة الر ويىة أو الكىاا الكىاا، وأ ى  اىال الغىر اىن  ىِر واحىد  سىر والثاإ 
، فلو  انت امية الكر ة الغر وأ ل  ََُْكُلوا َأْمواَلُكمْ رأو غصب أو اا أشب ىا امعىو اأول  (بَ ي ْ َُكمْ رجىردة اىن  (ا  ر لكىان ظا

فس البا ىى  أي ا أ ىى   ىى   اىىالح  أفىىادت امعىىو الثىىاإ فىىان  (بَ ي ْ  َُكمْ رنفسىى البا ىى ، ولكىىن حيىى  أضىىيفت  أي أ ىى  اىىال الىى
َُكمْ رسواء اعنرا  (ََُْكُلوا َأْمواَلُكمْ ران  (1رق عليأ   الشخص اال نفس ا يصد  يداً لأاوال أم لأ  ، فند ر جيداً. (بَ ي ْ

ىذا أعىم اىن اأ ى  اىن  ىِر واحىد أو  ىا و كم ا أ لو ىي  يى وعلى أي فامراد، علىى ااحنمىال الثىاإ، ان أاىوالكم الىي 
ىىىا ًا،اىىىن  يىىىة الطىىىرفن ان ىىىف وسىىىائر ، وعليىىى  فليسىىىت اميىىىة خا ىىىة اأ ىىى  الطىىىرفيي وامعاوضىىىة الطرفي ا يكىىىون خىىىروج الو

ها النخص   اعات ع اء اإي اء اأ ثر ان  ون ااسنث  .انصاً ص    النخصيص فرد إشكال لزوم اسنث
ا، لكن اأكل طرفيي بلحاظ اجروع -3  سّلر

يىىداً  كم لىىيس  ا ان  يىى يىىد لىىىالثالىى   سىىل م يىىداً لىىى (ََُْكلُ  وارأاىىوالكم، وانىى  كم  (ََُْكلُ  وارلكىىن  ونىى  رأي ا أ لىىوا أ ىىاً  يىى
شر ل امن وان احنمال ان  أاوالكم( أعم ما  ار إلي اا فهاإ  ل إليى  ،س ىى اميىة جملىة اىرددة وا دلي  على اا ب فنب

مىىراد خصىىوص امعىىااات امعاوضىىية( ليىىدفع إشىىكال خىىروج اأ ثىىر، اً روان اي ىىن الىىوجهن واعىى ا نىىر   ىىون ا ىىروج هصصىى
  ذل .

َُكمْ رن فينضح  عد ااحظة  أوااا اانم  الثاإ  ، فيكىون  (َأْمواَلُكْم بَ ي ْ ارة  احظ احالية فراد    شخص و ى  اىال لى
َُكمْ  ََُْكُلوا َأْمواَلُكمْ راعو  بىال أ ى  امخىر أ        اال (بَ ي ْ  ةاالى ر مىا اسىنظهر اا ىفهاإ( وارة  احىظ جموعيى امخر 

ىال  معىو ان الشىارا احىظ جمىوا اأفىراد وجمىوا اأاىوال  ََُْكلُ وا َأْم واَلُكمْ رف فكى  اىن أ ى  اىااً اىن أي شىخص فانىى  (ا 
م وحىىدة واحىىدة اعنباريىة،  ( لفىر  اعنبىىار ىىو رأي اىىال نفسىى ولىىيصىدق عليىى انىى أ ىى  االى  اىىع ان  (َأْم  واَلُكمْ ر ويشىىهد هىىذا 

فس  امراد رأاواهم( أو امراد اأعم، فان لو لوحظ اجموا اااً ولىوحظ اجمىوا شخصىاً فكى  أ ى  مىال الغىر فهىو أ ى  مىال الى
صود ا أ لواان  اعولذا  ح ا أ لوا أاوالكم   (.الد ية أاوالكم أاواهم راع أو  دون ام

فان  يداً إبا أ   اال عمرو وأ   عمىرو اىال  كىر وأ ى   كىر اىال خالىد وأ ى  خالىد اىال  ةوعلي  فإبا لوحظت جموعي
ة اىادام لىوحظ اجمىوا  ىطار واحىد، إب لىو لىوحظ  ى    ية انح فىرداً مىا  ىان اىن  ى    يد،  دق ا أ لوا أاوالكم إب الطرفي ا

ياً. إا شخص ِ  واحد وم يكن أ اً  رفي  أ   ان  ر
ىىف فيكىىون حصىىر اةىىائز اىىن امعىىااات الن ىىارة وعليىى  يىىدخ  اأ ىى فيىىدخ  اثىى  الو  ىى  اىىن  ىىِر واحىىد ي امسىىنثو ا

 حصراً  ارداً لأ ثر. فند ر جيداً ا ان رعاو ه وللبح   لة إبن ه  عا .
رين  وصلى ه على د وآل الطا

ُْم َدْعَوٌة: إِ رر   لى ه علي وال وسلمال رسول ه  ََ ِ َأْربَ َعٌة َا تُ َرد  ِ، َوالرُجُل َيْدُعو ِأَِخي َماٌم َعاِدٌل، َوَواِلٌد ِلَوَلِد
ِِ َأَنْ َتِصَرن َلَ  َوَلْو بَ ْعَد حِ  ََ ي  جر (( ن ِبَظْهِر اْلَغْيِب، َواْلَرْظُلوُم، يَ ُقوُل اَُ َعز َوَجل: َوِعزِِ َوَج  4ان ا نضر الف
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وي ادعاا. (1ر و ي و الوج الثال ، و  إا على وج آت، و


