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 (5) ...............................................................اطترباب ايٛك٤ٛ ٚبٝإ غاٜات٘

 :استحباب الوضوء وغاياته                 
ٖٚٓا حبٛث َتعذد٠ تشتبط حبهِ ايٛك٤ٛ بزات٘ أٚ بػاٜات٘ اييت تذعٛ يؿعًه٘        

اظ اطهتباذ١ ايعُهٌ به٘    ؾإْ٘ ٜعٓبش عهٔ ايعُهٌ اغيؼهشٚا بايٛكه٤ٛ: )ايػاٜه١( بًره      
 : يؿعً٘، ْبذأ َٓٗا ببرث ٚنْٛ٘ داعًٝا

 استحباب الوضوء يف نفسه:        

ٔ نههٕٛ أعههِ َهه  -ال سٜههو ٚال فهه ف ؼي اطههترباب ايٛكهه٤ٛ ؼي ازبًُهه١          
يهٓه٘ عًه٢ نهٌ تكهذٜش يهٝع ايٛكه٤ٛ ؼي ْؿظه٘         -اطترباب٘ بايهزا  أٚ بهايعش   

 : ٍْهكٛ -شتٛكٝس ٖزا اغيختـيال جيو إال بايعش ، ٚاْ٘ ٚاجّبا ٚ

ال سٜو ٚيعً٘ ال ف ف ؼي اطترباب ايٛكه٤ٛ يػه ٙ َهٔ ااؾعهاٍ اةبٛبه١            
ًههذفٍٛ ؼي ػههشّعا نايـهه ٠ ٚاي،ههٛاف، ؾٝتٛكهه  َكذَهه١ً اذههذٖا ٚاطههتباذ١ً ي    

 ٚ عبٖٛها َهٔ ايػاٜها  ايذاعٝه١ ػهشعاً     ُٓع ايكهشنٕ أ ايـ ٠ أٚ ؼي اي،هٛاف أٚ يهه  
غ ٜههًا  إلطيههاع عًهه٢ اطههترباب ايٛكهه٤ٛ    دعههٞ اإلذههذاث ايٛكهه٤ٛ، ٚقههذ إ  

سيع٢ٓ  ًٛك٤ٛي ثبٛ  االطترباب ايٓؿظٞؼي  ٚبايعش ، ٚقذ ٚقع اشب ف ؾكًٗٝا
ّٕ َكذَهه١ً يػاٜهه١ ػههشع١ٝ َههٔ غاٜهها      نْٛهه٘ ؼي ْؿظهه٘ َظههترباً  َههٔ دٕٚ إٔ ٜهههٛ

ٚأْههشٙ طيهع نفهش ٚاعتكهذٚا عهذّ اتـهاؾ٘       : ؾ ثبت٘ طيع َٔ ايؿكٗا٤،  ايٛك٤ٛ
َهٔ ايػاٜها  ايٛاجبه١    بايٛجٛب أٚ باالطترباب إال بايعش  ٚعٓذ قـذ غاٜه١ٕ  

 : ٚظاٖش ايهتاب ٚايظ١ٓ اطترباب٘ ايٓؿظٞ، ٚريو  . أٚ اغيظترب١

: يذالي١ ايٓٓف ايكشنْٞ ايٛاكس ع٢ً اطترباب ايٛكه٤ٛ ؼي ْؿظه٘ ٖٚهٛ    أٚاًل     
َٔ  شقٛي٘ تعازي:  ٗرهَشٜ َُُت،ه ُٜٔرهٗو ايم َٚ ٖٛأبرَي  َ٘ ُٜٔرٗو ايٖت ًِ ٕٖ اي إٕ ٖهزٙ  ، ؾه 222ايبكهش٠:   زَإ

ٗٓ اكر١ ايذالي١ جٓذًااآل١ٜ ٚ ٗٓع٢ً ضببٛب١ٝ اهلل طبراْ٘ يًت، ٍٓ ش ٚاغيت، شٜٔ نُا تذ
أٚ بايػظهٌ أٚ بهايتُِٝ،   ع٢ً ذٓب٘ يًتٛب١ ٚايتهٛابري، ٚايت،ٗهش ٜتركهل بايٛكه٤ٛ     

 : نُا طٛف ْظتذٍ عًٝ٘ بشٚاٜا  نت١ٝ
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ٚثاًْٝا: يذالي١ أذادٜث عذٜذ٠ ع٢ً اطترباب ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘، ٖٚٞ ٚإٕ         
ايظٔ االط٦ُٓهاْٞ بـهذٚس   َ ذظتٗا نإ أنثشٖا كعٝـ ايظٓذ إال أْٗا تٛجو 

 ايٓؿظٞ ٚاكر١ ع٢ً ؾش  ؿذٚس بعلٗا:بعلٗا، ٚداليتٗا ع٢ً االطترباب 

ش َٔ أنث..زشَٔ أذذث ٚمل ٜتٛك  ؾكذ جؿاْٞشْظ  اسبذٜث ايكذطٞ        
ايٛكهه٤ٛ ٜضٜههذ اهلل ؼي عُههشى، ٚإٕ اطههت،عن إٔ تهههٕٛ بايًٝههٌ ٚايٓٗههاس عًهه٢     

)ايٛكهه٤ٛ عًهه٢  (1)تهههٕٛ إرا َههٓن عًهه٢ طٗههاس٠ٕ ػههّٗٝذاز طٗههاس٠ ؾاؾعههٌ، ؾإْههو
ال ٜبعههذ .  ٚ زاي،ٗههش عًهه٢ اي،ٗههش عؼههش ذظههٓا ش (2)ايٛكهه٤ٛ ْههٛس عًهه٢ ْههٛس(

حيٝه٢ عهٔ   ؿر١ طٓذ بعلٗا ٖٚٞ َا سٚاٙ ايربقٞ ؼي )اةاطٔ( عٔ ايكاطِ بٔ 
( إٔ أَ  اغيهمَٓري  جٓذٙ اسبظٔ بٔ ساػذ عٔ ضبُذ بٔ َظًِ عٔ ايـادم )

( :ٍقهها )ٚمثهه١ أفبههاس  (3)زايٛكهه٤ٛ بعههذ اي،ٗههٛس عؼههش ذظههٓا  ؾت،ٗههشٚاش
ز ٚإثبا  ااجش ٚايثهٛاب  عؼش ذظٓا شأفش٣، ٚداليتٗا ٚاكر١ ؾإٕ إثبا  

ـْٚايٓٛس ٍٓ  ا١ْٝ ناػ ع٢ً ضببٛب١ٝ ايٛك٤ٛ بعهذ ايٛكه٤ٛ    -بااليتضاّ  -جًٞ ٚدا
ٗٓهش ثاْٝهًا:     ؾ -أٟ: ٚإٕ مل ٜهٔ ضبذثًا -  زؾت،ٗهشٚا ش إْه٘ ٜظهترو ايٛكه٤ٛ ٚايت،

ِٓ ٖٚزا أَْش اي،ٗهٛس عًه٢ ايٛكه٤ٛ ْٚظهتؿٝذ     إيٝ٘ سٚاٜا  اْ،بام  اطتربابٞ ْل
عًه٢   لهاً ػئ نإ ع٢ً طٗٛس، نُا ٜهذٍ أٜ  ع٢ً ضببٛب١ٝ ايٛك٤ٛ ٚايت،ٗش ديًٝ 

 ٗٛس جضًَا .ضببٛبٝت٘ ػئ يٝع ع٢ً ط

إٔ ايٛكهه٤ٛ ٚاي،ٗههٛس ٚاذههذ ٚإٔ  : ٜٚؿٗههِ َههٔ َ ذظهه١ سٚاٜهها  نههث ٠          
ذٝهث تؿٝهذ    )ذحاب ٚظ١ًُ(ؼي قباٍ اسبذث ايزٟ ٖٛ  (طٗٛس ْٚٛس)ايٛك٤ٛ 

اافباس اغيتعهذد٠ اْ،بهام اي،ٗهٛس عًه٢ ايٛكه٤ٛ ٚت،ابكُٗها ؼي َٓظهٛس ايؼهاسع         
إرا شعكٝههو قٛيهه٘:   زال ؿهه ٠ إال ب،ٗههٛس شصساس٠: ْظهه  ؿههرٝر١   ،ااقههذغ

                                                           

 .3+ح2َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 11: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 .3+ح8َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 8: ب1( ايٛطا٥ٌ: د2)
 .11َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 8: ب1ايٛطا٥ٌ: د (3)



 (7) ...............................................................اطترباب ايٛك٤ٛ ٚبٝإ غاٜات٘

 َكذ١َ ايـ ٠ ٜٓ،بل زاي،ٗٛسشؾإٕ  (1)زدفٌ ايٛقن ٚجو اي،ٗٛس ٚايـ ٠
 ااؿػش ٚع٢ً ايػظٌ إرا نهإ ضبهذثاً  ب ع٢ً ايٛك٤ٛ إرا نإ ؾاعً٘ ضبذثًا ٜٓ،بل

ال تعهاد ايـه ٠ إال َهٔ عيظه١     شباسبذث اانرب، ٖٚههزا ؿهرٝرت٘ اافهش٣:   
ايـه ٠ ث ثه١ أثه ث: ثًهث طٗهٛس      ش. ٖٚهزا ؿهرٝر١ اسبًه    (2)زاي،ٗٛس...

ٚغ ٖها نهث  جيهذٙ اغيتتبهع ؼي أبهٛاب اي،ٗهاس٠        (3)زٚثًث سنٛع ٚثًهث طهحٛد  
 . ٚايـ ٠ ؼي )ايٛطا٥ٌ( ٚغ ٙ َٔ جٛاَع اسبذٜث

اطترباب ايٛكه٤ٛ ؼي ْؿظه٘   : ايت،بٝك١ٝ  َٔ اآل١ٜ ٚايشٚاٜا  إرٕ ٜؿِٗ جًًٝا     
ٗٓ ،ٚضببٛبٝت٘ هلل طبراْ٘ ٜظتب،ٔ ااَش االطتربابٞ  -شإر إٕ ذٓو اهلل يؿعٌ ايت،

ٜٚترـهٌ َهٔ    ،ب٘ ؾٝهؼـ عٔ اغيـًر١ غ  ايًض١َٝٚ ؼي ؾعٌ ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘
 . َ ذظ١ صبُٛع ايٓـٛق: االط٦ُٓإ سيربٛب١ٝ ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘

ؿهر١ ْهزس ايٛكه٤ٛ أٚ    َٓه٘:  ًضّ ٜٚذٝث ذبكل اطترباب ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘      
ٚيٛ َٔ دٕٚ غاٜه١ َكـهٛد٠ عٓهذ     -ع٢ً ؾعً٘باهلل أٚ اسبًـ تعازي هلل ٘ تٖذاعَ

 اغيتٛقـ ػشعٝتٗا ع٢ً  سجرهإ ايعُهٌ   ٚإصيا ؿس ايٓزس ٚايعٗذ ٚايُٝري -ؾعً٘
ذبكهل ػهشا   بعهذ  أٚ َ،ًكهًا  به٘، ٚبعهذ اْعكهادٙ    أذهذٖا   قبٌ تعًل ؼي ْؿظ٘ تعًك٘

أٚ  عًٝه٘ َهٔ بهاب ٚجهٛب ايٛؾها٤ بايٓهزس       ايٛك٤ٛ ٚاجبًا ٜـ  -أٚ عبٛٙ ايٓزس 
بهذ َهٔ   بعذّ اطترباب ايٛكه٤ٛ ؼي ْؿظه٘ ال   يهٔ ع٢ً ايكٍٛ ايعٗذ أٚ ايُٝري .

قـذ إتٝاْ٘ يػا١ٜ ايهٕٛ ع٢ً طٗاس٠ أٚ عبٖٛا ؾإْ٘ ال ٜٓعكذ ْهزس ايٛكه٤ٛ بزاته٘    
 . -ٚيٛ يًهٕٛ ع٢ً طٗاس٠ -إال َع قـذ بعض غاٜات٘ 

راْ٘ ال ٜٓرـش بايٛك٤ٛ بهٌ ٜعهِ ايػظهٌ َهٔ     ثِ إٕ ايت،ٗش اةبٛب هلل طب      
ازبٓاب١ ٚعبٛٙ ٚغظٌ ازبُع١ ٚعبٛٙ، بٌ ٜعِ عُّٛ َـهادٜل ايٓظاؾه١ ٚاي،ٗهاس٠    

                                                           

 .1َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 4: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 .14َٔ أبٛاب أؾعاٍ ايـ ٠: ح 1: ب4( ايٛطا٥ٌ: د2)
 .1َٔ أبٛاب ايشنٛع: ح 9: ب4( ايٛطا٥ٌ: د3)
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ايعذٜهذ٠ ٚؾٝٗها َها ٖهٛ ؿهرٝس ايظهٓذ        (1)ازبظذ١ٜ باغيا٤ ايكشاح بذالي١ ايشٚاٜا 
َٔشٚاكس ايذالي١ ع٢ً ت،بٝل  ٗرَشٜ َُُت،ه  حيبٕٛ إٔ ٜت،ٗشٚا باغيا٤شع٢ً ايزٜٔ  زايم

يًه١ًُ ايكشن١ْٝ عهٔ   زٙ ازب١ًُ أسطًٗا اي،ربطٞ تؿظ ًاٖٚ زَٔ ايػا٥ط ٚايبٍٛ
اإلَاَري ايباقش ٚايـادم )عًُٝٗا ايظه ّ( ٚس٣ٚ ايهًهٝب بظهٓذ ؿهرٝس عهٔ      

نههإ ايٓههاغ ٜظههتٓحٕٛ ش( ؼي تؿظهه  اآلٜهه١ اغيباسنهه١: طيٝههٌ عههٔ ايـههادم )
ٜعب ايت،ٗش َٔ ايبٍٛ ٚايػا٥ط ثِ  زبايهشطـ ٚااذحاس، ثِ أذذث ايٛك٤ٛ

ٚؿهٓع٘   S ٖٚٛ فًل نشِٜ ؾه َش به٘ سطهٍٛ اهلل    ش ٚؿـ ٖزا ايت،ٗش بكٛي٘:
َٔ  ؾهه ْضٍ اهلل ؼي نتابهه٘: ٗرههَشٜ َُُت،ه ُٜٔرههٗو ايم َٚ ٖٛأبرَي  َ٘ ُٜٔرههٗو ايٖتهه ًِهه ٕٖ اي ٖٚههزا ذههذٜث  زَإ

ٗٓهش عًه٢ نهٌ ْظاؾه١ باغيها٤ طهٛا٤ نهإ          ؿرٝس ٜهؼـ بٛكٛح عٔ اْ،بهام ايت،
ٗٓش باغيا٤ ٚك٤ّٛ أٚ طٗاس٠ َٔ ايبٍٛ أٚ ايػا٥ط أٚ غ ُٖا، ذته٢ عٓبهش اشبهرب     ايت،

ٖهٛ  :شايـرٝس عٔ ايت،ٗش باغيا٤ ٚاالطتٓحا٤ ب٘ َٔ ايػا٥ط بايٛك٤ٛ ؾكاٍ عٓه٘  
ػيا ٜهؼـ عٔ ضببٛب١ٝ ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘ ٚضببٛب١ٝ نهٌ ْظاؾه١ بذْٝه١     زفًل نشِٜ

 . جض٤ َٔ اإلضيإناالغتظاٍ ٚاالطتٓحا٤ ٚغ ُٖا، ؾإٕ ايٓظاؾ١ 

ٚبٗزا ايتكشٜو ايٛاكس ٜتح٢ً ق٠ٛ ايكٍٛ باطترباب ايٛكه٤ٛ بزاته٘ َهٔ           
بهٌ ضيههٔ إٔ ٜكهاٍ     َٔ ايػاٜها  ذته٢ )ايههٕٛ عًه٢ طٗهاس٠(      دٕٚ إجيادٙ يػا١ٜ

ٖهٛ عههري ايههٕٛ عًه٢ ٚكهه٤ٛ ؾهإٕ اي،ٗههاس٠      (ايههٕٛ عًهه٢ طٗهاس٠  )بٛثهٛم: إٕ  
ٚايٛك٤ٛ ٚاذذ نُا ٜظتؿاد َٔ ايٓـٛق اغياك١ٝ اييت ٜت،ابل ؾٝٗا اي،ٗٛس َع 

ٖٚهٞ   -ايٛك٤ٛ أٚ ايػظٌ، ٚعٓذ ايتظًِٝ بؼشع١ٝ ايٛك٤ٛ يًهٕٛ ع٢ً طٗاس٠ 
نُا دب٢ً  . بذ َٔ ايتظًِٝ باطترباب ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘ال -ع٢ً ػشعٝتٗا  صبُْع

ٚ   بايتكشٜههو اغيتكههذ  أْهه٘ ال ّ كههعـ ايكههٍٛ بعههذّ اطههترباب ايٛكهه٤ٛ ؼي ْؿظهه٘ 
َهٔ ايػاٜها  ايٛاجبه١ أٚ اغيظهترب١ نه ٕ       إال بايعش  ٚيػا١ٕٜ ال جيوٚ ٜظترو 
 : . ثِ ْبرثع قشنٕ أٚ عبٛ راـ ٠ ؾشٜل١ أٚ يضٜاس٠ َعـّٛ أٚ يهُٜتٛك  ي

                                                           

 ٚغ ُٖا ؼي ايباب ْؿظ٘. 4+ح7َٔ أبٛاب أذهاّ اشب٠ًٛ: ح 34: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)



 (9) .............................................................................بٝإ غاٜا  ايٛك٤ٛ

 : غايات الوضوء           
عًه٢ ايٛكه٤ٛ أٚ ايهيت    أٚ نُاهلها  ؾعًهٗا  ؿهر١  ٖٚٞ ااعُاٍ اييت ٜتٛقـ       

ال جيهٛص  ايهيت   ٚأ، عًٗا اغيؼشٚا بهٕٛ ؾاعًهٗا َتٛكه٦اً  يؿ تذعٛ يًٛك٤ٛ َكذ١ًَ
 . أٚ اييت ال ٜهٌُ ؾعًٗا إال َع٘ ٚال ٜـس اإلتٝإ بٗا إال َع ايٛك٤ٛ

ؿرٝر١ أٚ نا١ًَ: ٚايػاٜا  اييت ٜمت٢ بايٛك٤ٛ اجًٗا ٚشيّٗٝذا يٛجٛدٖا      
 : عش  هلا ٚشبـٛؿٝاتٗا كُٔ ؾشٚعْ ،بعلٗا ٚاجب١ ٚبعلٗا َظترب١

 ٛك٤ٛ أقظاّ : ايؿشع ااٍٚ: غاٜا  اي      
ؼي ؿر١ ايؿعٌ ؾٝمت٢ بايٛك٤ٛ يػاٜه١ إٜكهاع ؾعهٌ     قذ ٜهٕٛ ايٛك٤ٛ ػشطًا      

رإ ال ٜـس إال َع ايٛك٤ٛ نايـ ٠ ٚاي،ٛاف ايٛاجو ؾإُْٗها ؾعه ٕ ال ٜـه   
 إال َع ايٛك٤ٛ غئ نإ ضبذثًا باسبذث ااؿػش. 

يهُاٍ ايؿعٌ ْظ  قشا٠٤ ايكهشنٕ ٚصٜهاس٠ اغيؼهاٖذ     ٚقذ ٜهٕٛ ايٛك٤ٛ ػشطًا     
َهٔ دٕٚ   -ٚيٛ َع اسبذث ااؿهػش  -ؾإُْٗا ٜـرإاٚيٝا٤ اهلل تعازي، اغيؼشؾ١ 
 . يهٔ ايعٌُ ٜهٌُ ٜٚؿلٌ ع٢ً غ ٙ ايزٟ خيًٛ عٔ ايٛك٤ٛ ،ٚك٤ٛ

              ٕ  ٚاطهِ اهلل  ٚقذ تههٕٛ ايػاٜه١ ػهشًطا ؼي جهٛاص ايؿعهٌ نُهٓع نتابه١ ايكهشن
يه٘  ض ًا مل جيه تٛكهٝ َٕٛ كٛح إٔ َٔ ال ٜهٛي تعازي ؾإْ٘ ؾعٌ َؼشٚا بايٛك٤ٛ،

امس٘ تعازي، ٚقذ ٜهٕٛ ايٛك٤ٛ ساؾّعا يهشا١ٖ ايؿعٌ  ٚأَٓع نتاب١ ايكشنٕ  ؾعٌ
 .  ن نٌ ازبٓو

 ثِ إٕ ايػا١ٜ اييت ٖهٞ ػهشا ؼي ؿهر١ ايؿعهٌ قهذ تههٕٛ غاٜه١ ٚاجبه١ نُها               
ٌٓ ٚقن ؿ ٠ ايظٗشٜٔ  تكذّ ؾٝهٕٛ ايٛك٤ٛ اجًٗا ٚاجبًا بايعش  نُا إرا ذ

إرا دفهٌ  بهٓٓف اسبهذٜث ايـهرٝس:ش    بضٚاٍ ايؼُع ؾٝحو ايٛك٤ٛ ٚايـه ٠ 
 .(1)زايٛقن ٚجو اي،ٗٛس ٚايـ ٠
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( ٚقذ تهٕٛ ايػا١ٜ َظهترب١ نكهشا٠٤ ايكهشنٕ أٚ صٜهاس٠ َؼهٗذ َعـهّٛ )            
 يعش .با تربًاؾٝهٕٛ ايٛك٤ٛ اجًٗا َظ

ٚجيو ايٛك٤ٛ بايعش  إرا تعًل ب٘ ْزس أٚ عٗذ أٚ ضيري َٔ دٕٚ ؾشم بهري       
تعًل ايٓزس أٚ ايعٗذ أٚ ايُٝري بزا  ايٛك٤ٛ ٚبري تعًل أذهذٖا بهايهٕٛ عًه٢    

 .ٗاس٠ ؾإُْٗا ٚاذذ نُا تكذّ قشٜبًاط

 : ايؿشع ايثاْٞ: َٔ غاٜا  ايٛك٤ٛ إٜكاع ايـ ٠ أٚ اي،ٛاف      

َإَرا شأَا غا١ٜ ايـ ٠ ايذاع١ٝ إلٜكاع ايٛك٤ٛ ؾٝذٍ عًٝٗا قٛي٘ طبراْ٘:  -1
  ِِ ََِظههُرٛا ٔبُش٤ُٚٔطههُه َٚا ََُشأؾههَل  ِِ َإيههه٢ ايم ِٜههٔذَُٜه َٚأه  ِِ َُٖه ُُٚجههٛ ًُٛا  ـٖهه ٠ٔ ؾهاغمٔظهه ِِ َإيههه٢ اي ُِههُت ُق

ِِ ًهُههه إلٜكههاع ايـهه ٠، ٚػههشط٘ ايكٝههاّ إزي    ٖٚههزا أَههش بايٛكهه٤ٛ َكذَهه١ً  زَٚأهِسُج
ٖٚٛ ٜعب ايكٝاّ َٔ ايّٓٛ يػش  إٜكاع ايـ ٠ أٚ ٜمفز بإط م ايكٝاّ ايـ ٠ 

ػههش  إٜكههاع ايـهه ٠ ؾههتعب اآلٜهه١ إجيههاب ايٛكهه٤ٛ ٚااَههش بهه٘ عٓههذ نههٌ قٝههاّ ي 
ٕ إجياب ايٛك٤ٛ َكذ١َ يًـه ٠ ايٛاجبه١، بهٌ إٕ تٛقهـ     ٚإجيادٖا فاسجًا، ٚأ

ٝؿهه١ ذظههو ٚظ ٚكهه٤ّٛ  نههإ أٚ غظههً  أٚ تُُٝههًا -عًهه٢ اي،ٗههٛس ؿههر١ ايـهه ٠
ٖٞ َعكذ إطياع ٚتظامل ايؿكٗا٤ قاطب١: ايكهذَا٤   -اغيهًـ ْٚٛع ذذث٘ ٚقذست٘ 

 . ٚاغيت فشٜٔ، بٌ  ٖٞ كشٚس٠ ؾك١ٝٗ ال ذبتاد إزي اطتذالٍ

ٚأَا ايٛك٤ٛ يـ ٠ َظترب١ ؾػا١ٜ َظترب١ يهٔ ال تـهس ايـه ٠ اغيٓذٚبه١          
  .ْٚٛع ذذث٘إال َع ايٛك٤ٛ أٚ ايػظٌ أٚ ايتُِٝ ذظو ٚظٝؿ١ اغيهًـ ٚقذست٘ 

ٚع٢ً نٌ تكذٜش: إٕ إٜكهاع ايٛكه٤ٛ َكذَه١ إلٜكهاع ايـه ٠ ػهشا ؼي ؿهرتٗا،        
ال ؿه ٠  شٜٚذيٓا ع٢ً ػشط١ٝ ايٛك٤ٛ أٚ ايػظهٌ أٚ ايتهُِٝ: ايهٓف ايـهرٝس     

 -سيع٢ٓ ايٛك٤ٛ أٚ ايػظٌ أٚ ايتُِٝ -ذٝث ٜذٍ ع٢ً إٔ اي،ٗٛس(1)زإال ب،ٗٛس
بهذٕٚ   -ٚاجبه١ ناْهن أّ َظهترب١     -يـر١ ايـ ٠ ٚأْ٘ ال تـس ؿه ٠   ػشٌا 
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يٛاجب١ عذٜذ٠ تذٍ ع٢ً ٚجٛب إعاد٠ ايـًٛا  ا (1)طٗٛس نُا ٚسد  سٚاٜا 
ٌُ أٚ تُِٝ ذظو ٚظٝؿت٘  -يٛاجب١ اييت أتٞ بٗا َٔ غ  طٗٛسا  -ٚك٤ٕٛ أٚ غظ

 زال تعههاد ايـهه ٠ إال َههٔ عيههع: اي،ٗههٛس...   :شْظهه  ايـههرٝر١ اغيؼههٗٛس٠   
ط م ايٓٓف ايـرٝس تٛقهـ ايـه ٠ عًه٢ اي،ٗهٛس بعُهّٛ أؾشادٖها       َٚكتل٢ إ

 .ايٛاجب١ ٚاغيظترب١ ٚب ْٛاعٗا اغيختًؿ١، ٖٚزا َٛكع تظامل ايؿكٗا٤ 
ًٜٚرل بايـ ٠ ؼي تٛقـ ؿرتٗا ع٢ً ايٛك٤ٛ: ؿه ٠ االذتٝهاا ٚأجهضا٤          

ْهه٘ ؼي َههٛاسد ذبككٗهها ٚيضَٚٗهها ايـهه ٠ اغيٓظهه١ٝ: ايظههحذ٠ ايٛاذههذ٠ ٚايتؼههٗذ، ؾإ 
ٞ   ١ٚتابع  -ٖٚٞ أجضا٤ َٔ ايـ ٠ -شعًاػ  َٓٗها  هلا َٚ،ًٛب١ سيا ٖٞ جهض٤ َٓظه

 ػههشطًاال سٜههو ؼي اعتبههاس اي،ٗههٛس ذٝههث أٚ تههذاسى يههٓكف ايـهه ٠ اةتُههٌ، ٚ
ٛكه٤ٛ  تٝإ ااجهضا٤ اغيٓظه١ٝ َهع اي   بذ َٔ إر١ ايـ ٠ بتُاّ أجضا٤ٖا ؾًزا اليـ
 . ظو ايكذس٠تُِٝ ذظو ايٛظٝؿ١ ٚاسبذث ايـادس َٓ٘ ٚحبايػظٌ أٚ ايأٚ 

 َههٔ ايـهه ٠ ( حبظههو عٓٛاْٗهها ٚامسٗهها ؾههشْدٜٚمنههذٙ: إٕ ؿهه ٠ االذتٝههاا
ْٕ  زٚال ؿهه ٠ إال ب،ٗههٛس ش يًعُههٌ اغي،ًههٛب ؼي غهه  ٚقتهه٘،    ٚإٕ ايكلهها٤ إتٝهها

َهٔ دٕٚ ؾهشم طه٣ٛ ؾهشم      اشبـٛؿٝا  اغيعترب٠ ػشعًا ٚاادا٤ عري ايكلا٤ ؼي
كلا٤ ايظهحذ٠ اغيٓظه١ٝ عهري إتٝاْٗها     هإ اغيعٓذ يًعٌُ ٚازبض٤، ٚعًٝ٘ ؾايضَإ ٚاغي

عهري إتٝاْه٘ أدا٤ّ ؼي ضبًه٘ ٚصَاْه٘،     اغيٓظٞ أدا٤ّ ؼي ضبًٗا ٚصَاْٗا، ٚقلا٤ ايتؼٗذ 
 . ٚايؼاسع اغيكذغ اعترب إجيادٖا عكٝو شياّ ايـ ٠ بعذ ْظٝاْٗا أثٓا٤ٖا

ٚقذ ٚقع اشب ف ؼي اعتباس اي،ٗٛس يظحذتٞ ايظٗٛ بري َثبهن ٚبهري ْهإف،    
َهٔ ايـه ٠ ذته٢    ٚايٓؿٞ ٖٛ ااقشب يعذّ ٚجٛد ديٌٝ ٚاكس ع٢ً جض٥ٝتُٗا 

عتههرب ؼي ايـهه ٠ َهٔ ايؼههشا٥ط نههاي،ٗٛس ٚاي،ٗهاس٠ َههٔ اشببههث   عتهرب ؾُٝٗهها َها ُٜ  ُٜ
 يًؼههٝ،إ  ًاعكٝههو شيههاّ ايـهه ٠ إسغاَهه عبُٖٛهها، بههٌ ايظههاٖش ٚجٛبُٗهها ْؿظههٝاً ٚ

 ادُٖا، ؾًزا نإ ااذٛا اطهترباباً ٚال ديٌٝ فاق ع٢ً اعتباس اي،ٗٛس ؼي إجي
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َهٔ ػهب١ٗ فه ف بعهض أعهاظِ ااؿهراب َهٔ         إٜكاعُٗا َع اي،ٗٛس فشٚجًا
 .)س (  ايكذَا٤ ٚاغيت فشٜٔ

ًػظههٌ أٚ يًتههُِٝ ذظههو  ٚأَهها غاٜهه١ اي،ههٛاف ايٛاجههو يًٛكهه٤ٛ أٚ ي    -2
ٚايعُهذ٠ َٓٗها َها ؿهٓس طهٓذٙ       ،تعهذد٠ ؾٝهذٍ عًٝٗها اافبهاس اغي    -ٚظٝؿت٘ ٚذذث٘

ضبُذ بٔ َظًِ ايظا٥ٌ عٔ سجٌ طاف طهٛاف  ٚٚكرن داليت٘ ْظ  ؿرٝر١ 
ٚؿرٝر١  (1)زٜتٛك  ٜٚعٝذ طٛاؾ٘ش(: ايؿشٜل١ ٖٚٛ ع٢ً غ  طٗٛس قاٍ )

ٚؿرٝر١ عًٞ بٔ جعؿش ايظا٥ٌ عٔ سجٌ طاف ثِ رنش أْ٘ ع٢ً غ  ٚك٤ٛ؟ 
ٖٚههزا اسبهههِ طبـههٛق بههاي،ٛاف  زٜك،ههع طٛاؾهه٘ ٚال ٜعتههذ بهه٘ش(: قههاٍ )

ٚإٕ ناْا َٓهذٚبري، ؾإْه٘ سيحهشد اإلذهشاّ      ذخ أٚ عُش٠ٕ ايٛاجو ايزٟ ٖٛ جض٤ُ
جيهو عًٝه٘ إشيهاّ َها أذهشّ يه٘ َهٔ ذهخ أٚ          -ُاٖأذذ رخ أٚ عُش٠ ٜٚؼشع ؼيهي

٘ٔ  شعُههش٠  ًِهه ُِههَش٠ه ٔي َٚايمُع ُٗههٛا ايمَرههٖخ  أٟ ٜـهه  اي،ههٛاف ٚاجبههًا  ، 196ايبكههش٠:  زَٚأهٔت
ٚال ٜعهِ  د االذشاّ ٚإٕ نإ جهض٤ّ َهٔ ذهخ أٚ عُهش٠ َظهترب١ .      بايعش  سيحش
دٕٚ إٔ ٜههٕٛ جهض٤ ذهخ أٚ     ٛاف اغيظترو ايزٟ ٜهمت٢ به٘ َظهتك ً   اسبهِ اي،

ذت٢ إرا ٚجو اي،ٛاف اغيٓذٚب بايٓزس أٚ عبٛٙ ؾإْ٘ ي٘    جيو ايٛك٤ٛؾ عُش٠
( ؼي ٚال تتٛقـ ؿرت٘ عًٝ٘ ٚقذ قاٍ )ؼي اي،ٛاف اغيظتكٌ ال جيو ايٛك٤ٛ 

ش... : بػه  طٗهٛس   عهٔ اي،هٛاف   ر١ ضبُذ بٔ َظًِ اغيتكذ١َ َترذثًارٌٜ ؿرٝ
، ٖٚهٞ ٚاكهر١ ايذاليه١ عًه٢     ً،ٛافز يٚؿ٢ً سنعتريتٛك   ٚإٕ نإ ت،ٛعًا

ٚال  ـس َٓ٘ ٜٚإٔ اي،ٛاف ع٢ً غ  طٗٛس ارا نإ ت،ٛعًا َظتكً  ؾ  ب غ ب٘ 
يهٛ   طٛاؾه٘ز خب ف طٛاف ايؿشٜله١ ؾاْه٘ البهذ إٔشٜتٛكه  ٜٚعٝهذ       إعاد٠ عًٝ٘،

ال بهه غ إٔ ٜ،ههٛف :شٖٚههزا َهها ؿههٓشذن بهه٘ َعتههرب٠ عبٝههذ طههاف بػهه  طٗههٛس، 
، ْعههِ ال سٜههو ؼي (2)زايشجههٌ ايٓاؾًهه١ عًهه٢ غهه  ٚكهه٤ٛ ثههِ ٜتٛكهه  ٜٚـههًٞ..  
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بٌ ايٛك٤ٛ نُاٍ يً،ٛاف ٚيهٌ عباد٠  ،اطترباب ايٛك٤ٛ يً،ٛاف اغيظترو
غ  َؼهشٚط١ بهاي،ٗٛس، أٟ ٜضٜهذ ثٛابٗها َهع ايٛكه٤ٛ، ٖٚهزا َٛكهع ايتظهامل          

 ًٝا ٚأف قًٝا .ؾكٗ

: َع نتاب١ ايكشنٕ عٓذ ٚجٛبه٘   ايؿشع ايثايث: َٔ غاٜا  ايٛك٤ٛ ايٛاجب١
 ٢ إٔ عًههبههاهلل طههبراْ٘  بههايعش ، ؾههإرا ٚجههو اغيههٓع يٓههزُس أٚ عٗههذ أٚ ضيههري      

  أٚ عٗههذ أٚ ضيههري َك،ههٛعْ    ٖٚههزا ْههزسْ  - كههشنٕ ٚنٜاتهه٘ تعظُٝههًا ٚتربنههاً    ٜكٓبههٌ اي
أٚ ٚجهو اغيهع يٛقهٛع اغيـهرـ أٚ نه ّ اهلل ؼي َٛكهع        -باْعكهادٙ يشجراْه٘   

ٛٓ  ظبههع أٚ َتههٓحع ٜٛجههو أٚ ُٜ    ث نهه ّ اهلل ٖٚتههه٘ َٚٗاْتهه٘   خؼهه٢ َٓهه٘ تًهه
  ٗههه ٙ يتهههٓحع اآلٜههها  ايكشنْٝههه١ ؾعهههً ،إفشاجههه٘ َٓههه٘، ٚقهههذ جيهههو ت،ؾٝحهههو 

قبهٌ ايهت،ٗ  إرا يهضّ َٓظه٘      غيبادس٠ يت،ٗ ٙ َهع ايتٛكهٞ طهشٜعاً   ّ اغيتـذٟ اؾًٝض
ّٚ ٖتو ذشَت٘ َٔ يض ت،ٗ ٙ سيحشد ايعًِ بتٓحظ٘ ذزسًا اإلطشاع ؼينُا جيو 

 ٘ إلطايه١ ٖتهو    يهٛ نهإ ايته فش اجهٌ ايٛكه٤ٛ َٛجبهاً      ، ٚأٚ تكًًٝ  يضَإ ٖتهه
 ـ٘ ػيا ٜٗتو ذشَت٘.ذش١َ ايكشنٕ ٚجو عًٝ٘ ايتُِٝ ٚاإلطشاع يت،ٗ ٙ ٚربًٝ

  ٕ  ٜكههع ايتههضاذِ  -ٚبتعههب  ٚاكههس: إرا أٚجههو ايٛكهه٤ٛ تهه فش ٖتههو ايكههشن
اٚزي أؾظهذ  سبشَه١ ا بري ذش١َ ٖته٘ ٚبري ذش١َ اغيٓع به  ٚكه٤ٛ، ٚذٝهث إٔ ا   

ًرؿهاظ ٚايهترؿم َهٔ    ي -بػه  طٗهٛس  اغيع  -ايؿاطذ  َٔ ايثا١ْٝ ؾٝحٛص إستهاب
 س٠ ٚتشتؿههع ذشَهه١ اغيههع ٚدبههو اغيبههاد  -صٜههاد٠ ٖتههو ايكههشنٕ  استهههاب ااؾظههذ:

يًهههٕٛ عًهه٢  إزي ت،ٗهه  نٜهها  ايهتههاب ايعضٜههض .  ْعههِ إٕ أَهههٔ ايتههُِٝ طههشٜعًا
إال إٔ ٜظههتٛجو تهه فش ايٛقههن ؾٝظههكط  ،ش ٚجههو عًهه٢ ااذههٛاطٗههاس٠ ٚتٝٓظهه

 . ٚجٛب٘ يظكٛا ٚجٛب ايٛك٤ٛ يكاعذ٠ ايتضاذِ
جههو ٚ -يٓههزُس أٚ عبههٕٛٙ ٚنٝههـ نههإ إرا ٚجههو َههٓع بعههض نٜهها  ايكههشن  

 . ٖظ٘ ٜٚهٕٛ اغيٓع ذ٦ٓٝز غا١ًٜ َٔ غاٜا  ايٛك٤ٛ ايٛاجب١يهُ ايٛك٤ٛ َكذ١ًَ

ٚاجب١ يًٛك٤ٛ، بًرهاظ إٔ َها    يهٓ٘ قذ أػهٌ ع٢ً جعٌ َٓع ايكشنٕ غا١ًٜ
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 ال ْؿههع َههٓع ايكههشنٕ، ؾهه  ٜهههٕٛ  ،ٜتٛقههـ عًهه٢ ايٛكهه٤ٛ جههٛاص َههٓع ايكههشنٕ
يػهه ٟ ٜتعًههل سيهها ٖههٛ َكذَهه١ يًؿعههٌ     إ ااَههش ا ااَههش بايٛكهه٤ٛ ٖٓهها غ ٜههاً  

 ذهِ ػهشعٞ ٚيهٝع ؾعه ً   االفتٝاسٟ ايـادس َٔ اغيهًـ، بُٝٓا )جٛاص اغيٓع( 
 . يًُهًـ ذت٢ ٜهٕٛ ايٛك٤ٛ َكذ١َ يؿعٌ اغيهًـ

َهٔ إٔ اغيكذَه١ ايهيت ؾٝٗها      -َكذ١َ ايٛاجو -ٜٚذؾع٘: َا ذبكل ؼي ااؿٍٛ 
ِٓ أَْش َكذ١َ يًٛاجو بٛؿهـ  يزا  ايٛاجو َٚا نإ  َا نإ َكذ١ًَ غ ٟ تع
يههزا   ٚايههيت ال تهههٕٛ َكذَهه١ً  جههٛب ٚايههيت تٓ،بههل عًهه٢ َكذَهه١ ايـههر١   ايٛ

 .  بٌ ٖٞ َكذ١َ يـر١ ايٛاجو بٛؿـ ٚجٛب٘ ،ايٛاجو
اتـهؿن   -نُها ْظهو إزي اغيؼهٗٛس    -: إرا قًٓا بٛجٛب اغيكذ١َ ػشعًا ٚعًٝ٘

ذ٦ٓٝههز َههٔ إٔ ٜكـههذ اغيهًههـ    نًتهها اغيكههذَتري بههايٛجٛب ايػهه ٟ، ٚال َههاْع    
أعب اغيٓع اغيتـهـ بهايٛجٛب ٚايهزٟ ال ٜؼهشع      ،ٙ غا١ٜ اغيٓع ايٛاجوبٛك٤ٛ

ثهٛب ٚعبٖٛها َهٔ    إال َع ايٛك٤ٛ نُا ال تؼشع ايـ ٠ إال َع طٗاس٠ ايبهذٕ ٚاي 
ٕ ٖزٙ اي،ٗاس٠ َكذ١َ يًـه ٠ بٛؿهـ ٚجٛبٗها، ؾههزا     َكذَا  ؿرتٗا ٚتهٛ

 . ايٛك٤ٛ غيع ايكشنٕ َكذ١َ ي٘ بٛؿـ ٚجٛبٗا
ا ٖٛ َؼٗٛس بِٝٓٗ َٔ عذّ اطترباب ايٛكه٤ٛ ؼي راته٘   ٖزا نً٘ بٓا٤ ع٢ً َ
ر١ يؼههشع١ٝ ايٛكهه٤ٛ، ٚعًهه٢ ايكههٍٛ تهههٕٛ َـههٓريػاٜهه١ٕ ٚيههضّٚ ؾعههٌ ايٛكهه٤ٛ 
ؾ  سٜو ؼي ؿر١ اإلتٝإ بايٛكه٤ٛ بزاته٘    ايٛك٤ٛ يزات٘ اغيختاس َٔ اطترباب

٘      َكذ١ًَ  ؾٝتٛكه  غيهٓع ايكهشنٕ َهٔ دٕٚ إػههاٍ       ،يهٞ جيهٛص يه٘ اغيهع ٜٚؼهشع يه
 . ٛك٤ٛ ذ٦ٓٝزؼي ػشع١ٝ اي

: ايٛكهه٤ٛ يًهههٕٛ عًهه٢   ا  ايؼههشع١ٝ اغيؼههٗٛس٠ايؿههشع ايشابههع: َٚههٔ ايػاٜهه 
 رباب ايٛكهه٤ٛ ؼي ْؿظهه٘ يهْٛهه٘ طٗههٛسًا طٗههاس٠، يهٓهه٘ قههذ طههبل َٓٓهها ذبكٝههل اطههت

، ٚقهذ اطهتؿذْاٙ َهٔ ْهٓف قشنْهٞ      ٚثٛاب ذت٢ إرا نهإ َت،ٗهشاً   ٚؾٝ٘ أجْش ْٚٛسًا
ٚ ٚأفباس َتعهذد٠ تهذٍ عًه٢ اطهترباب ايٛكه٤ٛ        َ،ًٛبٝته٘ ايٓذبٝه١ دا٥ُهًا،   راتهًا 



 (15) .............................................................................بٝإ غاٜا  ايٛك٤ٛ

َٔشؾإٕ اهلل   ٗرَشٜ َُُت،ه أّ نهإ   بااؿهػش  ، طهٛا٤ نهإ ضبهذثاً   222ز ايبكهش٠: ُٜٔرٗو ايم
 غيههٔ نههإ ضبههذثاً  ايهههٕٛ عًهه٢ طٗههاس٠ ):  ٚعًهه٢ ٚكهه٤ٛ، ٖٚههزٙ ايػاٜهه١   طههاٖشًا

ٚ  (بااؿههػش ذحابهه٘ ٚظًُتهه٘ ٜٚتبههذٍ ٜههضٍٚ ؾإْهه٘ عٓههذَا ٜتٛكهه  ٜههضٍٚ اسبههذث 
َٓذٚبه١ يًٛكه٤ٛ    غاٜه١ً  (ايهٕٛ ع٢ً طٗهاس٠ )ٚيٝع بايٓٛس ٚاي،ٗٛس ٚاي،ٗاس٠، 

 نُا ٜظٗش َٔ بعهض ااؿهراب، بهٌ إٕ إٜكهاع ايٛكه٤ٛ ٚايههٕٛ عًه٢ طٗهاس٠         
 َٚهٔ ٖٓها ٜهؿهٞ اغيهًهـ إٔ ٜتٛكه  ٜٚكـهذ        -عٔ َمد٣ ٚاذهذ تعب إ  ُٖا -

 سبههذث ٚذحابهه٘ ٚظًُتهه٘،  بهه٘ اؼي باطٓهه٘ إٔ ٜهههٕٛ عًهه٢ طٗههاس٠ ْٚههٛس ٜشتؿههع    
 . -ايٛاجب١ أٚ اغيظترب١  -ٚال ٜتعري عًٝ٘ قـذ غا١ٕٜ َٔ غاٜا  ايٛك٤ٛ 

ٜتهبري   -غيتكذَه١  يؼهشٜؿ١ ا َٚٔ ٖزا ايبٝإ ايٛاكس اغيظهتك٢ َهٔ ايٓـهٛق ا   
ٚأْه٘ ال ٜتـهـ ايٛكه٤ٛ     ْههاس بعلهِٗ اطهترباب ايٛكه٤ٛ ْؿظهاً     عذّ طه ١َ إ 

باالطترباب إال بهايعش  ٚعٓهذ قـهذ غاٜه١ٕ َهٔ ايػاٜها  اغيظهترب١، ؾهإٕ ٖهزا          
عهٔ ظهاٖش ايهٓٓف     جٌٝ، بعٝذًا عٔ اإلْهاس اغيضعّٛ ٚاطتكشاسٙ جًٝ  ٜبتب ع٢ً

: إْههههاس  ايكشنْهههٞ ٚاافبهههاس اغيتكذَههه١ بايتكشٜهههو ايظهههايـ، ٚإرا ب،هههٌ ايبٓههها٤   
اعبـههاس اتـههاف ايٛكهه٤ٛ باالطههترباب   : ب،ههٌ اغيبٓهه٢ -االطههترباب ايٓؿظههٞ 

 . بايعش  ٚبكـذ غا١ٜ َظترب١

َؼهٗٛس   : إٕ جعٌ )ايهٕٛ ع٢ً طٗاس٠( غاٜه١ يًٛكه٤ٛ أَهشْ    َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ
ال أطههاغ يهه٘ ٚال ديٝههٌ عًٝهه٘، بههٌ إٕ ايٛكهه٤ٛ َظههترو ؼي ْؿظهه٘ ٚبهه٘ ٜهههٕٛ    

 ْعِ فشٚجًا َٔ ػب١ٗ اشب ف عبتاا اطهترباباً  .  اغيتٛك٧ ع٢ً طٗاس٠ ٚطٗٛس
رب١ َهٔ ايػاٜها  اغيه َٛس بٗها     ترظٔ اإلتٝإ بايٛك٤ٛ يػاٜه١ ٚاجبه١ أٚ َظهت   ْٚظ

ٚكهه٤ٛٙ بػاٜهه١ َههٔ ايػاٜهها   اغيهًههـ ٜكٝههذ ػههشعًا، أٟ إٕ االذههٛا ااٚزي إٔ  
قـذ غا١ٜ ٚاجب١، أٚ ٜههٕٛ   إٕ ًاٜٚ تٞ بٛك٥ٛ٘ بكـذٖا، ؾٝهٕٛ ٚك٤ٛٙ ٚاجب

ٛقهـ ؿهرتٗا   إٕ قـذ غا١ٜ َظترب١، َٔ دٕٚ ؾشم بري ايػاٜه١ ايهيت تت   َظتربًا
عًهه٢ ايٛكهه٤ٛ نايـهه ٠ ايٛاجبهه١ أٚ اغيظههترب١ أٚ اي،ههٛاف ايٛاجههو أّ ٜتٛقههـ 
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 . عًٝ٘ نُاهلا نكشا٠٤ ايكشنٕ ٚصٜاس٠ اغيؼاٖذ اغيكذط١
: تٛجذ غاٜا  َظترب١ يًٛك٤ٛ سيع٢ٓ أْ٘ ٜظترو ايٛك٤ٛ  ايؿشع اشباَع

ُٓٗا  : اجًٗا، ٖٚٞ َٛاسد نث ٠ ٚاسد٠ ؼي ايٓـٛق ْزنش َٓٗا أٖ

ً،ٛاف اغيٓذٚب ٚيظا٥ش أؾعاٍ اسبخ ٚايعُهش٠، ٖٚهزا َؼهٗٛس    ايٛك٤ٛ ي -أ 
   ٙ َعاٜٚه١ بهٔ    (1)بري ايؿكٗا٤ ٚيعً٘ َتظامل عًٝ٘ َٚٓـهٛق ؼي فهرب ؿهرٝس سٚا

ال ب غ إٔ ٜكلٞ اغيٓاطو نًٗا ع٢ً غه  ٚكه٤ٛ   ش(: )عُاس عٔ ايـادم 
ٖٚٛ ٚاكس ايذالي١ ع٢ً ضببٛب١ٝ  زإال اي،ٛاف ؾإٕ ؾٝ٘ ؿ ٠، ٚايٛك٤ٛ أؾلٌ

ايٛكهه٤ٛ ٚأؾلهه١ًٝ ؾعههٌ ايٛكهه٤ٛ ذههاٍ اي،ههٛاف ٚعُههّٛ اغيٓاطههو ؼي اسبههخ أٚ   
 . ايعُش٠ نايظعٞ بري ايـؿا ٚاغيش٠ٚ ٚايٛقٛف بعشؾ١ َٚضديؿ١ ٚغ ٖا

ايٛك٤ٛ يًذعا٤ ٚطًهو اسباجه١ ٚقهذ ٚسد به٘ غه  ٚاذهذ َهٔ اافبهاس          -ب 
ٖٚٛ عًه٢   و ذاج١ًَٔ طًش(: ٚايعُذ٠ ؿرٝر١ ابٔ طٓإ عٔ ايـادم )

 .(2)زؾ  ًَٜٛٔ إال ْؿظ٘ َضكمغ  ٚك٤ٛ ؾًِ ُت

رٌُ اغيـرـ ايؼشٜـ ٚتعًٝك٘ ؾإْ٘ ٜظهترو ايٛكه٤ٛ يه٘،    هايٛك٤ٛ ي-جه       
اغيـهرـ ال شيظه٘   شايٓٗهٞ عهٔ تعًٝهل اغيـهرـ      (3)ؾكذ ٚسد ؼي اشبرب ايهاظُٞ

ُ٘ : ٍٛعًهه٢ غهه  طٗههش... ٚال تعًكهه٘ إٕ اهلل تعههازي ٜكهه َُٗظهه َٜ َٕ ال  ٖٗهُشٚ ُُ،ه ؾههإٕ  زَإاِل ايم
إرا مل ٜههٔ   ال حيهشّ ظيهٌ اغيـهرـ ٚتعًٝكه٘ جضَهاً     ٚذٝث  ايتعًٝل َٓٗٞ عٓ٘ 

  ٕ  ؾٝرُههٌ ايٓٗههٞ عًهه٢ ايهشاٖهه١ بؿعههٌ ايتظههامل عًهه٢      ،َعهه٘ َههٓع نٜهها  ايكههشن
عههذّ ذشَتهه٘ ٚعههذّ شيههاّ طههٓذ ايشٚاٜهه١ ؾإْهه٘ جهها٤ ؼي طشٜكٗهها ٚطههٓذٖا جعؿههشإ  

ٔ   هَهه  ؾًٝتهه٦ِ ذاهلهها   ٓاد إيٝٗهها ذحهه١ً تاإلطهه حٗٛال اسبههاٍ غهه  َههٛثكري ٚال ضيههه
َههع االيتههضاّ بهشاٖهه١ ظيههٌ اغيـههرـ ٚتعًٝكهه٘ َههٔ دٕٚ ٚكهه٤ٛ ٚطٗههش، ٖٚههزٙ 

                                                           

 .1َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 5: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 .1َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ: ح 6: ب1(ايٛطا٥ٌ: د2)
 . 3َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ : ح 12: ب1ا٥ٌ: د( ايٛط3)
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 . ايهشا١ٖ تًت٦ِ َع ج ي١ ايكشنٕ ٚعظُت٘

ايٛك٤ٛ يـ ٠ ازبٓا٥ض ؾإٕ اغيؼٗٛس اغيٓـٛس بايذيٌٝ أْ٘ ال ٜعترب اي،ٗٛس  -د 
عذٜهذ٠ تهذٍ عًه٢    ٚايٛك٤ٛ ؼي ؿر١ ؿه ٠ ازبٓهاص٠، ٚقهذ ٚسد  به٘ سٚاٜها       

 ( ايظها٥ٌ َهٔ ايـهادم )    (1)ْظه  َعتهرب٠ ٜهْٛع    ،عذّ ػشط١ٝ اي،ٗهٛس ؾٝٗها  
ْعهِ إصيها ٖهٛ تههب      ش(: عٔ ازبٓاص٠ أؿًٞ عًٝٗا ع٢ً غه  ٚكه٤ٛ؟ ؾكهاٍ )   

ٜٚظهتؿاد   زس ؼي بٝتو ع٢ً غ  ٚك٤ٛش ٚتظٓبٚتظبٝس ٚذبُٝذ ٚتًٌٗٝ، نُا تهٓب
 (2)ْظهه  َعتهرب٠ عبهذ اسبُٝههذ  َهٔ بعلهٗا ضببٛبٝه١ اي،ٗههٛس يًـه ٠ عًه٢ ازبٓهاص٠       

(: ازبٓاص٠ خيهشد بٗها ٚيظهن عًه٢ ٚكه٤ٛ،      ايظا٥ٌ َٔ اإلَاّ أبٞ اسبظٔ )
ؾههإٕ رٖبههن أتٛكهه  ؾههاتتب ايـهه ٠ أجيههضٜب إٔ أؿههًٞ عًٝٗهها ٚأْهها عًهه٢ غهه      

ٞ     ش(: ٚك٤ٛ؟ ؾكهاٍ )  ٖٚهٞ ؿهرٝر١ ايظهٓذ     زتههٕٛ عًه٢ طٗهش أذهٓو إيه
اي،ٗههش ٚايٛكهه٤ٛ،   ٚاكههر١ ايذاليهه١ عًهه٢ أؾلهه١ًٝ ايـهه ٠ عًهه٢ ازبٓههاص٠ َههع     

 . َٔ ايـ ٠ بػ  ٚك٤ٛ( )ٚاؾلًٝتٗا تهٕٛ أذٓو إزي اإلَاّ 

ؾلٌ َٔ تشى اي،ٗهٛس بايتُهاّ ٚقهذ    ْعِ إرا أَهٓ٘ ايتُِٝ قبٌ ايـ ٠ نإ أ
اافبههاس يًههذع٠ٛ إزي ايتههُِٝ غيههٔ مل ٜتٛكهه  ٜٚشٜههذ ايـهه ٠ عًهه٢   بعههض بنذْهه

 زِ بهه٘ؾًٝتههُٜٝلههشب بٝذٜه٘ عًهه٢ ذهها٥ط ايًههدي  ش:، ْظهه  َعتههرب٠ مساعهه١جٓهاص٠ 
 . ٚغ ُٖا (3)زٜتُِٝ ٜٚـًٞشَٚعترب٠ اسبً :

ايٛكهه٤ٛ يههذفٍٛ اغيظههحذ ٚقههذ ٚسد  بهه٘ ايٓـههٛق ايعذٜههذ٠ ٚبعلههٗا  -د 
 ٟ َهتهٛب ؼي  ش(:عهٔ ايـهادم )   (4)ؿرٝس ايظٓذ نُعترب٠ نًٝو ايـهٝذاٚ

ٗٓهش ؼي بٝته٘ ثهِ صاسْهٞ        ،ٕ بٝٛتٞ ؼي ااس  اغيظهاجذ إ : ايتٛسا٠  ؾ،هٛب٢ يعبهٕذ ت،
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  . زؼي بٝيت، أال إٔ ع٢ً اغيضٚس نشا١َ ايضا٥ش

بههري اغيتؼههشع١ ٖٚههٛ  ايٛكهه٤ٛ يههت ٠ٚ ايكههشنٕ ؾإْهه٘ َؼههٗٛس ؾتهه٣ّٛ ٚعُههً -ٖههه
    ٓٛ ، ٜٚهذٍ عًٝه٘: عهذد َهٔ اافبهاس ْظه        تعظِٝ ٚاذهااّ ٚتههشِٜ يًكهشنٕ اغيتًه

ال شذهذٜث ااسبع٦ُه١:    -اٍ ( ؼي اشبـه اغيعترب٠ ؼي ذذٜث أَه  اغيهمَٓري )  
َٕ ايعبُذٜكشأ  ، ٖٚهزا ايبٝهإ ٜؿٗهِ    (1)زإرا نإ ع٢ً غ  طٗش ذته٢ ٜت،ٗهش   ايكشن

 َٓ٘ أؾل١ًٝ قشا٠٤ ايكشنٕ َع ايٛك٤ٛ أٚ ايػظٌ ذظو ٚظٝؿت٘.

باسبٓث ع٢ً اي،ٗٛس قبٌ  (2)ايٛك٤ٛ قبٌ ايّٓٛ ٚقذ ٚسد  ب٘ ايٓـٛق -ٚ
ْظ  َعترب٠ ابٔ نشدٚغ عٔ ايـادم ، الطُٝا ازبٓو ال ٜٓاّ إال َت،ٗشًاايّٓٛ 

(ٙعههٔ سٟٚ ٚ ز(: )َههٔ ت،ٗههش ثههِ ن٣ٚ إزي ؾشاػهه٘ بهها  ٚؾشاػهه٘ نُظههحذ
ٚ  َٔ با  ع٢ً طٗهش ؾه صيه   ش(:Sسطٍٛ اهلل ) سٟٚ ؿهرٝرًا  ا أذٝه٢ ايًٝهٌ( 

ال ٜٓاّ اغيظًِ ٖٚٛ جٓو ٚال ٜٓاّ إال عًه٢ طٗهٛس،   ش(: عٔ أَ  اغيمَٓري )
ؾهإٕ سٚح اغيهمَٔ تهشٚح إزي اهلل عهٓض ٚجهٌ      ؾإٕ مل جيذ اغيها٤ ؾًٝتهُِٝ بايـهعٝذ    

ٚقذ إدعٞ اإلطياع ع٢ً نشا١ٖ ْهّٛ ازبٓهو بهذٕٚ     زؾًٝكاٖا ٜٚباسى عًٝٗا...
( عٔ ايشجٌ أٜٓبػٞ يه٘ إٔ ٜٓهاّ ٖٚهٛ    ايـادم ) ٦ٌَٔغظٌ أٚ ٚك٤ٛ ٚقذ ُط

ايػظٌ شٚؼي سٚا١ٜ أفش٣:  شٜهشٙ ريو ذت٢ ٜتٛك ز(:جٓو؟ ؾ جاب )
ٞٓ ٚأؾلٌ َٔ ريو  . َٔ ايٛك٤ٛ ٜعب زأذٓو إي

ايٛك٤ٛ يًهٕٛ ع٢ً طٗاس٠ ؾإْ٘ اتؿل ااؿراب عًه٢ اطهترباب نهٕٛ    -ح
 (3)أفبهاس ، ٚبه٘  ،ٗاس٠ ٚؼي شياّ ٚقت٘ يًٝ  ْٚٗاسًا َا داّ َظتٝكظًااغيهًـ دا٥ِ اي

ػيها جيهذ اغيهمَٔ     -دٚاّ اي،ٗهاس٠   -عذٜذ٠ ٖٚٞ كعٝؿ١ ايظهٓذ يههٔ َلهُْٛٗا    
 . ذح١ ع٢ً ؿر١ اافباسديٌٝ ٖٚٚزا  ،ؼي ٚجذاْ٘ ٚباطٓ٘أثشٙ ْٚٛساْٝت٘ 
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 (19) .............................................................................نؿا١ٜ ايٛك٤ٛ ايتٗٝمٟ

 : ضيهٔ َشاجع١ اغي،ٛال . ثِ ْبرث -ٖزٙ عُذتٗا  أفش٣ ٚتٛجذ غاٜا     

 : الوضوء التهيؤي
دفههٌ ٚقههن ايـهه ٠ اغيؿشٚكهه١ جيههٛص اإلتٝههإ بايٛكهه٤ٛ بكـههذ ؾعههٌ        إرا

إرا دفٌ شايـرٝس اشبرب يػاٜتٗا ايٛاجب١ ؾإْ٘ ٚسد ؼي إَتثاٍ أَشٖا ٚايؿشٜل١ ٚ
ايٛقهن  تكذّ إٔ ايٛك٤ٛ يؿعٌ ؾشٜل١  ٚقذ (1)زايٛقن ٚجو اي،ٗٛس ٚايـ ٠

ٕ عٓهذْا  ٚاجو غ ٟ، ٚأَا قبهٌ دفهٍٛ ٚقهن ايؿشٜله١ ؾهااذٛا ااٚزي        إتٝها
 أٚ بكـههذ بعههض ايػاٜهها  ايؼههشع١ٝ     (ايهههٕٛ عًهه٢ طٗههاس٠  )ايٛكهه٤ٛ بكـههذ  

ن ٕ ٜكشأ طٛس٠ ايتٛذٝذ َهثً ،  يؿعٌ ايٛك٤ٛ ْظ  ايتٛكٞ يػا١ٜ ت ٠ٚ ايكشنٕ: 
 نؿاٜه١  ، ٚإصيها ٚقهع اشبه ف ؼي   ؼي ؿهرتُٗا  ٚال فه ف  ُاال إػهاٍ ؾٝٗ ٖٚزإ

  بكًٌٝ بكـهذ ايتٗٝهم  اغيهًـ ب٘ قبٌ ايٛقن ٜ تٞ ٚإجضا٤ٙ عٓذَا ايٛك٤ٛ يًتٗٝم 
 ُٜٚحضٟ طٗهٛسًا   ادا٤ ايـ ٠ اغيؿشٚك١ أٍٚ ٚقتٗا ؾٌٗ ٜؼشع ايٛك٤ٛ ايتٗٝمٟ

 . ٚايؿتا٣ٚ بري َثبت١ ٚبري ْاؾ١ٝ؟  أّ ال

 عًه٢ طٗهاس٠ ،  بذ َٔ ايتُٝٝض بري ايتٛكٞ يًتٗٝم ٚبهري ايتٛكهٞ يًههٕٛ    ٚال
االفت ف َع غا١ًٜ ع٢ً ؿرتٗا  ٚغا١ٜ يًٛك٤ٛ صبُْع ؾإٕ ايثاْٞ ضببٛب ػشعًا

ٕ ايٛكهه٤ٛ َظههترو ؼي ْؿظهه٘  ال؟،  ؾههإ غاٜهه١ يًٛكهه٤ٛ أّ ٝههمٗايت اغيتكههذّ ؼي إٔ
ٜٚمدٟ ؾعً٘ ؿ ٚس٠ اغيتٛكٞ ع٢ً طٗاس٠ٕ ٚطٗٛس نُا ٖٛ اغيختهاس، ٚاغيكـهٛد   

 يٛكههٛح تػههاٜش ايٛكهه٤ٛ ايتٗٝههمٟ     ،ٜٖٔٓهها ٖههٛ البذٜهه١ ايتُٝٝههض بههري ايٛكهه٤ٛ    
    ٚ  طٗهاس٠، َٚهٔ ٖٓها    عٔ ايٛك٤ٛ اي،ٗٛس ؼي ْؿظ٘ ٚنهٕٛ اغيتٛكهٞ عًه٢ طٗهٛس 

 . ال ضيهٔ االطتذالٍ بذيٌٝ أذذُٖا يآلفش

باطهترباب ايٛكه٤ٛ ؼي ْؿظه٘ ٜهتُهٔ      - اجتٗادًا أٚ تكًٝذًا -نُا إٔ اغيًتضّ 
 َههٔ ايتٛكههٞ اةبههٛب قبههٌ ايٛقههن بهه  ذاجهه١ يكـههذ غاٜهه١ ايتٗٝههم ايههيت ٖههٞ     
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  ٍ  ٚقههن ايؿشٜلهه١ بكًٝههٌ أّ  ضبههٌ فهه ف، َههٔ دٕٚ ؾههشم بههري إتٝاْهه٘ قبههٌ ذًههٛ
ُٔ ًٜتضّ عذّ اطترباب ايٛك٤ٛ ؼي ْؿظ٘ ٖهٌ  ع ا ٖٓا بٓرث: ، يهٓٓنث بٛقن 

 ادا٤  اطههتعذادًاتؼههشع يهه٘ غاٜهه١ ايتٗٝههم ٜٚهؿٝهه٘ قـههذٙ يًتٛكههٞ قبههٌ ايٛقههن     
إتٝاْ٘ بذ َٔ الايٛك٤ٛ ثِ ٜعتُذ عًٝ٘ طٗٛسًا ٜٚـًٞ؟ ٖٚزا  ايـ ٠ أٍٚ ٚقتٗا

 . قبٌ ايٛقن بكًٌٝ يٝـذم عٓٛإ ايتٗٝم ٚاالطتعذاد يًؿشٜل١

ٟ )ٚنٝههـ نههإ قههذ ٚقههع اشبهه ف ؼي ػههشع١ٝ     ( ٚؿههرت٘، ايٛكهه٤ٛ ايتٗٝههم
ادا٤  تٛكههٞ قبههٌ دفههٍٛ ايٛقههن بكًٝههٌ تٗٝههماً    ٖههٛ ؿههر١ اي  ٚايكشٜههو جههٓذاً 

ايتضَه٘ طيهع قًٝهٌ َهٔ ايؿكٗها٤ )س (،       ٚقتٗها، ٚقهذ  ايؿشٜل١ ايَٝٛٝه١ ؼي أٍٚ  
 -بتكشٜبٓها   -ٚٚقع االطتذالٍ ي٘ بٛجهٛٙ ث ثه١ ٜترـهٌ َهٔ َ ذظه١ صبُٛعٗها       

 يـ ٠ ايؿشٜل١ قبٌ ذًٍٛ ٚقتٗا، ٖٚٞ: ط٦ُٓإ بؼشع١ٓٝ ايٛك٤ٛ تٗٝمًا الا

، ٖٚهزا ال  ايؼشٜؿ١ ايذاع١ٝ ادا٤ ايـ ٠ ؼي أٍٚ ٚقتٗها  (1)ااٍٚ: ايٓـٛق
أٟ ٜه تٞ به٘ قبهٌ     -ٜتركل َٔ اغيهًـ إال ارا قهذّ اي،ٗهاس٠ عًه٢ ٚقهن ايـه ٠     

باالطتبام ٚاغيظهاسع١ إزي  ٚاآلٜا  اآلَش٠  ، -ايضٚاٍ أٚ ايػشٚب أٚ ايؿحشبكًٌٝ
َِٝشأ شاشب   ََٚجٖٓه١ٕ   شٚ،  48ايبكش٠:  زؾهاِطَتٔبُكٛا ايمَخ  ِِ ِٔ َسبرُهه َٔ ََِػٔؿَش٠ٕ  ََٚطاَسُعٛا َإيه٢ 

ُُهههٖتٔكريَ  ًم َٚااهِسُ  ُأٔعهههٖذِ  ٔي َٛاُ   َُ َٗا ايٖظههه ، ؾهههإٕ نٜههها   133نٍ عُهههشإ:  زَعِشُكههه
ٚإٕ  -عظُٗههها ايـههه ٠  ٚأ -اغيظهههاسع١ ٚاالطهههتبام إزي اشبههه ا  ٚاي،اعههها     

ايتٗٝههم ػههشع١ٝ أذادٜههث ضببٛبٝهه١ أدا٤ ايـهه ٠ أٍٚ ٚقتٗهها تظههتذعٞ ٚتظههتًضّ     
َٓهه٘ ذتهه٢ ٜهههٕٛ عًهه٢   دفههٍٛ ٚقههن ايـهه ٠ اغيؿشٚكهه١ قشٜبههاً   بايتٛكههٞ قبههٌ

 اطتعذاد ٚأٖب١ أدا٥ٗا أٍٚ ٚقتٗا.

قذ ٜكاٍ: إْ٘ ضيهٔ اإلتٝإ بايٛك٤ٛ قبٌ ايٛقهن َهع غاٜه١ ايههٕٛ عًه٢      ْعِ 
ٕ   اٜه١ ؿه ٠ َٓذٚبه١   طٗاس٠ أٚ َع غ ، ؾه  تهؼهـ ايٓـهٛق عهٔ     أٚ ته ٠ٚ قهشن
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ٚضيهههٔ ايكههٍٛ بهه ٕ أٚاَههش تعحٝههٌ اشبهه   إتٝههإ ايٛكهه٤ٛ يػاٜهه١ ايتٗٝههم يًـهه ٠،  
 ٚايـ ٠ َؼشٚط١ بٛقن ايـ ٠، ؾٝعٓحًٗا أٍٚ ٚقتٗا بعذ ايتٛكٞ ؼي أٚي٘ .

يهٔ ال ٜبعذ ايكٍٛ بذالي١ ايٓـٛق اغيه٢َٛ إيٝٗها عًه٢ نؿاٜه١ قـهذ ايتٗٝهم       
     ٌ ؾإْه٘ َهذيٍٛ قشٜهو     ،ٚايت ٖو يًـ ٠ ٚإتٝإ ايٛكه٤ٛ َعه٘ قبهٌ ايٛقهن بكًٝه

 ٔ يههتًهِ  َههذيٛاًل إيتضاَٝههاً  ايعههاّ ٜٚؿُٗهه٘ ايعههشف  اغيتؼههشعٞ ٜتبههادس إيٝهه٘ ايههزٖ
ايٓـٛق، بٌ إٕ قـذ غا١ٜ َٓذٚب١ أٚ إتٝإ ايٛك٤ٛ بكـذ اطترباب٘ ايٓؿظهٞ  

 . قذ ال خي،ش بباٍ ايعشف ايعاّ ايٓاظش إزي ٖزٙ ايٓـٛق

قبههٌ ايٛقههن بكًٝههٌ يهههٞ ٜتركههل ايتٗٝههم اغيتعههاسف بههري   يٛكهه٤ٛا ٕ إتٝههإرإ
اغيتؼشع١ ااتكٝا٤ َٔ االطتعذاد قبٌ ايٛقن بايٛكه٤ٛ ٚإذلهاس َظهحذ ازببٗه١     

ٖهزا ٜكهشب إطهتؿادت٘     -َا ٜذفٌ ايٛقن بعذ اارإ ٚاإلقاَه١ ذت٢ ٜـًٞ أٍٚ 
٤ٛ ايتٗٝمٟ ع٢ً ػشع١ٝ ايٛكَٔ ايٓـٛق اغي٢َٛ ايٝٗا . ْعِ ال ٜتٛقع داليتٗا 

 .قبٌ ايٛقن بضَٔ نث  نظاع١ أٚ طاعتري 

ش اي،ٗاس٠ هلا ش ايـ ٠ َٔ أٓفَا ٍٚقشايثاْٞ: َشطٌ ايؼٗٝذ ؼي )ايزنش٣(: 
ٖٚٛ ٜهذٍ عًه٢ إٔ ته ف  اي،ٗهاس٠ ٚاي،ٗهٛس ذته٢ ٜهذفٌ         زذت٢ ٜذفٌ ٚقتٗا

بٌ ٖٚٛ غ  ًَت٦ِ َع تعظُٝٗا ٚج يتٗا،  ،ٚقن ايؿشٜل١ َٓإف يتٛق  ايـ ٠
يهٓٗها  جهذًا،  َٓه٘ ٚاكهر١    ًه٢ ػهشع١ٝ ايٛكه٤ٛ قبهٌ ايٛقهن قشٜبهاً      يتٗا عدالإٕ 

اَس ؼي أديه١  إال إٔ ًْتضّ ؼي قاعذ٠ )ايتظ ،ٚال ذح١ٝ ؾٝٗاَشط١ً يٝع هلا طٓذ، 
ع٢ً اطترباب ايعُهٌ   (1)زَٔ بًػ٘ ثٛاب ع٢ً عٌُ...ايظٓٔ( بذالي١ أفباسش

ايزٟ بًؼ عًٝ٘ ثٛاب، يهٔ ايذالي١ ػيٓٛع١ مل ًْتضّ بٗها، ٚتؿـهًٝٗا ؼي َباذهث    
 . : اشبرب اغيشطٌ ضبتٌُ ايـذٚس ٖٚٛ َمٜذ ال ذح١ ٚاشب ؿ١ .  ااؿٍٛ

ِِ   ايثايههث: إطهه م نٜهه١ اي،ٗههاسا :ش َُٖه ُُٚجههٛ ًُٛا  ـٖهه ٠ٔ ؾهاغمٔظهه ِِ َإيههه٢ اي ُِههُت َإَرا ُق
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ِِ َإ ِٜههٔذَُٜه ِِ َٚأه ًهُههه َٚأهِسُج  ِِ ََِظههُرٛا ٔبُش٤ُٚٔطههُه َٚا ََُشأؾههَل  بتكشٜههو: إٕ ايكٝههاّ إزي ز يههه٢ ايم
ٜعهب ايت ٖهو هلها ٚاالطهتعذاد      - بعذ ايٓهّٛ أٚ َ،ًكهاً   -ايٓٗٛ  هلا ايـ ٠ ٚ

اطترو ي٘ ايٛك٤ٛ ع٢ً اإلطه م َهٔ    -ايتٗٝم  -ٚايتٗٝم، ؾإرا ذـٌ ايؼشا 
َٓه٘ ذته٢    ٚقتٗا أٚ قبً٘ بكًٌٝ قشٜبهاً  ذًٍٛ دٕٚ ؾشم بري ايتٗٝم هلا ٚايكٝاّ بعذ

 . ٜـذم ايكٝاّ ٚايتٗٝم ٚايت ٖو يًؿشٜل١

تكشٜبٗها ٚدؾهع اإلػههاٍ    ي ٓا ٖزٙ ٚجٛٙ ث ث١ أٚجهو ايت َهٌ ؾٝٗها ٚإؿه ذ    
 .  االط٦ُٓإ بؼشع١ٝ ايٛك٤ٛ ايتٗٝمٟ ٚاطترباب٘ :ٗاصبُٛع عٓٗا ٚتٛيذ َٔ

 : ثِ ٜكع ايه ّ ؼي

 : أحكام مس املقدسات   
 اغيكذطا : ايكشنٕ ٚأمسا٤ اهلل ٚأٚيٝا٥٘، عرب ؾشٚع: أذهاّ َٓع ْبرث ٖٓا

نٜاته٘ ٚنًُاته٘ ٚذشٚؾه٘ ٚذشناته٘ ٚاغيهٓذ       -ايؿشع ااٍٚ: ذش١َ َٓع ايكهشنٕ  
ؾإٕ اغيؼٗٛس بري ؾكٗا٥ٓا  -ا ٜعٓذ جض٤ّ َٔ ن ّ اهلل ايعضٜضٚعبٛ ريو ػيٚايتؼذٜذ 

ٞ  )س ( ذشَهه١ َههٓع نتابهه١ اآلٜهها  بػهه  ٚكهه٤ٛ أٚ غظههٌ،      عًٝهه٘  بههٌ إدعهه
ٚأذتُهٌ   َٔ ايكذَا٤ ٚااٚافهش َهايٛا إزي ايهشاٖه١    اإلطياع، يهٔ طيعًا قًًٝ 

       ٔ  قًٜٛا إٔ َشاد ايكذَا٤ َهٔ ايهشاٖه١: اسبشَه١ ايؼهشع١ٝ، ٚيههٔ بعهض اغيته فشٜ
 َٓع ازبٓو ايذساِٖ ايبٝض. (1)ؿشحيًا، ٚاطتذيٛا يًحٛاص ب فباس  ْؿٛا اسبش١َ

ٚجٛد ن ّ اهلل تعازي ؼي ايذساِٖ  يهٔ ؾٝ٘ : أٚاًل : اْ٘ ال ػاٖذ ق،عٞ ع٢ً
 ايبٝض، ٚايكذس اغيتٝكٔ ٚجٛد اطِ اهلل تعازي ع٢ً بعلٗا، ٖٚزا حبْث نٕ  .

 ًاعهٔ َهٓع ازبٓهو دسُٖهًا أٚ دٜٓهاس     (2)ؼي فهرب ؿهرٝس  ٚثاًْٝا : اْ٘ ٚسد اغيٓع 
شعًٝهه٘ اطههِ اهللز تعههازي، ًٜٚرههل بامسهه٘ : ن َهه٘ ٚقشنْهه٘، ؾٝهههٕٛ ازبههٛاص       
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 تًههِ االفبههاس اغي،ًكه١ َكٝههذًا سيهها ارا مل ٜههٔ عًهه٢ ايهذسِٖ اطههِ اهلل تعههازي     ؼي 
ٚ  -أٚ ن َهه٘، َٚههع ايتكٝٝههذ   ال تبكهه٢ داليهه١   -سٜهه١ذظههو اي،شٜكهه١ ايعشؾٝهه١ اةا

 اسبشَهه١ؾايـههرٝس ٖههٞ ايؿتٝهها اغيؼههٗٛس٠ بؼي االفبههاس عًهه٢ جههٛاص اغيههٓع، ٚيههزا  
طبتـ١ ب جضا٤ ايكشنٕ، ٚال ذش١َ ؼي َٓع غ  ااجضا٤ ْظ  َع اهلاَؽ ٖٚٞ   

  عهههذّٚايهههٛسم ٚايػههه ف ٚازبًهههذ َٚههها بهههري ايظههه،ٛس، ٚيعًههه٘ ال فههه ف ؼي    
 : بٓـٛق عذٜذ٠ ٚقذ اطتذٍ يًرش١َ اغيؼٗٛس٠  . ذش١َ َٓظٗا

( ٚدالي١ً: َعترب٠ أبٞ بـ  ايظها٥ٌ َهٔ اإلَهاّ ايـهادم )     أقٛاٖا طٓذًا 
ال به غ ٚال ضيهع   ش(:عُٔ قشأ ؼي اغيـرـ ٖٚٛ ع٢ً غ  ٚك٤ٛ ؾ جاب )

ٚ    ٚ (1)زايهتاب سٚاٜه١ َعتهرب٠ ايظهٓذ    ٖهٞ  اغيشاد َهٔ ايهتهاب: نه ّ اهلل تعهازي، 
 طٗهٛس: ٚكه٤ٛ أٚ   ع٢ً جٛاص ته ٠ٚ ايكهشنٕ ؼي اغيـهرـ بػه      ٚاكر١ ايذالي١

٘  غظههٌ، يهٓٗهها شيٓههع  ، ٚايٓٗههٞ ظههاٖش ؼي بػهه  ٚكهه٤ٛ عههٔ َههٓع ايهتههاب ٚنٜاتهه
َهع َعتكهذْا ايكاكهٞ     ؿاسف عٓ٘، بهٌ ٖهٛ َٓهع ًَته٦ِ جهٓذاً      ايترشِٜ ٚال ديٌٝ
َٚهٔ َـهادٜك٘:   ،  ِٝ ٚإج ٍ ن ّ اهلل طبراْ٘ طٓشًاٚتعظايكشنٕ بًضّٚ اذااّ 

اةذث ي٘ بػ  ٚك٤ٛ، ٜٚت،ًو اذهااّ نه ّ اهلل ٚتعظُٝه٘: إج يه٘ عهٔ       َٓع
 . َع اةذث بااؿػش أٚ باانرب

)ٖٚٛ ع٢ً غه  ٚكه٤ٛ(، ٖٚهزا     :ٚإٕ اغيٛكٛع اغيٓـٛق ؼي اشبرب اغيزنٛس
ِٓ اةذث بااؿهػش ؾإْه٘ يهٝع عًه٢ ٚكه٤ٛ نُها ٜعهِ اةهذث بهاانرب           عٓٛإ ٜع

َٚهٔ  ايظٓذ  َٔ ذٝثٖٚزا اشبرب  . ٢ ٚك٤ٛنازبٓو ٚاسبا٥ض ؾإِْٗ يٝظٛا عً
ايذالي١ ال َػُض ؾٝ٘، ٚتٛجهذ ْـهٛق َهٔ ايكهشنٕ ٚايظه١ٓ ٚقعهن َٛقهع        ذٝث 

سن١ اييت اػتٗش ، ٚأُٖٗا اآل١ٜ اغيباايظٓذ أٚ ؾُٝٗا َعًااإلػهاٍ ؼي ايذالي١ أٚ ؼي 
  ٞ َٕ شقٛيهه٘ تعههازي:   االطههتذالٍ بٗهها ٖٚهه ٖٗههُشٚ ُُ،ه ُ٘ َإاِل ايم َُٗظهه َٜ ، 79ايٛاقعهه١:  زال 

ُ٘شٚن ِْٗ ؾُٗٛا اغيع ازبظذٟ َٔ  َُٗظ ٚؾُٗٛا اغيت،ٗشٜٔ َٔ اسبذث اانرب  زَٜ
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َٕشَٔ يؿظ١ بايػظٌ أٚ ايٛك٤ٛ ٚااؿػش  ُٖٗشٚ ُُ،ه  .ز ؾاطتذيٛا باآل١ٜ ايم

 ؼي يهههٔ االطههتذالٍ باآلٜهه١ ال ٜظههاعذٙ ظههاٖش اآلٜهه١ ايؼههشٜؿ١ عٓههذ ايت َههٌ      
ال ايؼشٜؿ١ ش، ؾإٕ اآل١ٜ ا كُٔ طٝاقٗاؼي َعٓاٖا َٚذيٛهل ايتركلطٝاقٗا ٚعٓذ 

َٕ ُٖٗشٚ ُُ،ه ُ٘ َإاِل ايم َُٗظ ُٕ     شٖٞ ٚؿـ غيا طبكٗا  زَٜ ََهمُٓهٛ ِْ  ٔؾهٞ ٔنَتهإب  ْٕ نههَشٜ ُ٘ يهُكهِشن  زَإْٖ
َٛ   شأفهش٣:   آل١ٕٜ ضبؿٛظ، ٖٚٛ ت نْٝذَٚـٕٛ ٖٛ قشنٕ نشِٜ ؼي نتاب أٟ  ُٖه  ٌِ َبه

ََِرُؿهههٕٛظ ُِٛح  ََٔحٝهههْذ ٔؾهههٞ يهههه  ْٕ  ؼي قٛيههه٘ تعهههازي:، ٚايلهههُ  22+21ايهههربٚح:  زُقهههِشن
ُ٘ ش َُٗظ ال ايهزٟ ش ٜعٛد إزي )ايهتاب اغيهٕٓٛ اةؿهٛظ ؼي ايًهٛح ادٝهذ( ٖهزا      زَٜ

 َٕ ٖٗههُشٚ ُُ،ه ُ٘ َإاِل ايم َُٗظهه َٕشٖٚههزٙ ايًؿظهه١  ز َٜ ٖٗههُشٚ ُُ،ه ز تػههاٜش )اغيت،ٗههشٜٔ( ايههزٜٔ  ايم
َٕ شت،ٗشٕٚ َٔ اسبذث بٛك٤ٛ أٚ بػظٌ، بُٝٓا ٜ ٖٗهُشٚ ُُ،ه  ٓضٖهٕٛ ٖٚهٛ   أٟ اغيز ايم

ٗٓه  ٗٓه     طيع )َ، ٜٚعهب اغيخًهٛم    ،ٙش سيعٓه٢ ايتٓهضٓ  ش( اطهِ َؿعهٍٛ َؼهتل َهٔ ايت،
ٚااظبهههاغ ٚاافبهههاث  جهههاغايههزٟ جهههش٣ عًٝههه٘ ايهههت،ٗ  ايبههاطب َهههٔ ااس  

ٗٓشًا ٚاغيعاؿٞ ٚايكزاسا  َٕٚطيع٘ ش، ؾـاس َ، ُٖٗشٚ ٜٚٓ،بل ع٢ً اغي ٥هه١  ز َُ،ه
 اهلل  ٚايهههزٜٔ أرٖهههو ٚعًههه٢ اغيعـهههَٛري اغيٓهههٓضٖري َهههٔ اغيعاؿهههٞ ٚايشار٥هههٌ     

ٗٓشِٖ ت،ٗ ًا .  عِٓٗ ايشجع ٚط

ٜبك٢ اغيشاد َٔ اغيٓع َا ٖٛ؟ ٌٖ ٜشاد َٓ٘ اغيٓع اغيهادٟ بايٝهذ؟ أّ ٜهشاد َٓه٘      
اغيٓع اغيعٟٓٛ بايؿهش ٚايعًِ ٚاإلدساى؟ حيتٌُ نٌ ٚاذهذ َُٓٗها، يههٔ ٜكهشب     

 اغيههههع اغيعٓههههٟٛ ٚأْهههه٘ ال ٜههههذسى َعههههاْٞ ايكههههشنٕ ٚال ٜعشؾٗهههها   : إساد٠ ايثههههاْٞ
َٕشإال  ُٖٗشٚ ُُ،ه  : يكشٜٓتري ٖزا قشْٜو، ٚزايم

ااٚزي: نٕٛ اآلٜه١ ٚطهابكتٗا ؼي ؿهذد بٝهإ عظُه١ ايكهشنٕ ايههشِٜ، ٖٚهزا         
ٜٓاطهههو نهههٕٛ اغيهههٓع اغيٓؿهههٞ سيعٓههه٢ اغيهههٓع ايؿههههشٟ ٚاإلدساى ٚايعًهههِ سيعاْٝههه٘ 

 . ٚاإلذاط١ سيلاَٝٓ٘
َٕشٚايثاْٝهههه١:  ٖٗههههُشٚ ُُ،ه اغيعاؿههههٞ ٚأٟ اغيٓٓضٖههههٕٛ َههههٔ ااسجههههاغ   ز َإاِل ايم

ٚايشرا٥ٌ، ٖٚزا ٜتٓاطو َع ْؿٞ اغيٓع سيع٢ٓ ايعًِ ٚاإلدساى ٚاإلذاط١ سيعاْٝ٘ 
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ٍُ ًٜتهه٦ِ َههع تعظههِٝ ايكههشنٕ ٚإج يهه٘ ٚتهههٕٛ           َٚلههاَٝٓ٘، ٖٚههزا ٚؿههـ عهها
ٞ الش  ؾتؿٝههذ  ،بايٝههذاغيههادٟ يههٛ أسٜههذ اغيههٓع  ، بُٝٓهها ز عًهه٢ ظاٖشٖهها: أدا٤ ايٓؿهه

ٗٓشٙ اهلل ْٚٓض ٘ َٔ ايشجع، ٖٚزا غ  َهشاد  ٖاآل١ٜ افتـاق جٛاص اغيٓع سئ ط
 . يٛكٛح جٛاص َٓع اغيظًِ يًكشنٕ بٝذٙ إرا نإ َت،ّٗشا َٔ اسبذث جضًَا

ٚقهذ اطههتذٍ بٗهزٙ اآلٜهه١ طيهع نههب  َههٔ ؾكٗها٤ ايؿههشٜكري عًه٢ ذبههشِٜ َههٓع      
ٗٓش بٛك٤ٕٛ  رُهٌ  أٚ غظٌ ذظو ٚظٝؿت٘، به ٕ تُ اةذث يهتاب١ ايكشنٕ ذت٢ ٜت،

شاد َٓه٘ ايٓٗهٞ ايؼهشعٞ    ظاٖشٖها: ايٓؿهٞ ُٜٚه   رُهٌ عًه٢   ع٢ً ايٓٗٞ، أٚ ُتشالز
 قٛيه٘  شاد َهٔ  ٚإْؼا٤ اغيٓع ٚايترهشِٜ، ٜٚهشاد َهٔ اغيهٓع َهع نتابه١ ايكهشنٕ، ُٜٚه        

َٕشتعههازي : ٖٗههُشٚ ُُ،ه  اغيت،ٗههشٕٚ َههٔ اسبههذث ٚاشببههث، يهههٔ ٖههزا ايتؿظهه      ز: ايم
َٕشكشأ هٜتٛقـ ع٢ً إٔ ُت ُٖٗشٚ ُُ،ه ٗٓه    :بايهظشزايم ش بايٛكه٤ٛ،  اطِ ؾاعهٌ َهٔ ايت،

طههًُإ )ًكههشا٠٤ اغيؼههٗٛس٠، ٚإصيهها ٖههٞ قههشا٠٤ َهه ثٛس٠ عههٔ  ١ يؿههايطبٗهها قههشا٠٤ يهٓ
ٕ شش٥هن  نُا ُق (اةُذٟ ٕ  زاغيت،ٗهشٚ ا عهٔ  ْادستهإ يهٛ ثبتته    (1)، ٖٚاتهإ قشا٤تها

 عًهه٢ ؿههر١ االطههتذالٍ باآلٜهه١ عًهه٢ ذبههشِٜ      ( يهاْههن ديههٝ ً Sسطههٍٛ اهلل )
 . َٓع ايكشنٕ إال يًُت،ٗش بٛك٤ٕٛ أٚ غظٌ

ظهاٖش اآلٜه١ ذظهو ايكهشا٠٤      ؿعو اغيٓاٍ ٚال ٜظهاعذٙ  شياّ االطتذالٍيهٔ 
َٜههه اغيؼهههٗٛس٠ اغيُلههها٠   (2)ايشٚاٜههها  بعهههُض : ذعِ ٖهههزا االطهههتذالٍ. ْعهههِ قهههذ 

( ْظه  َها أسطهً٘ ؼي )صبُهع ايبٝهإ( عهٔ       Œايـادس٠ َٔ أٌٖ بٝهن ايعـه١ُ )  
 يآلٜهه١: )َههٔ ااذههذاث ٚازبٓابهها (   ( َههٔ أْهه٘ قههاٍ َؿٓظههشاً اإلَههاّ ايبههاقش )

ـ   ال شثِ قاٍ:  ْٚظه  َشطهٌ    زجيٛص يًحٓو ٚاسبا٥ض ٚاةهذث َهٓع اغيـهر
 شأ ايكهشنٕ ؼي اغيـهرـ ٚيهٝع َتٛكه٦اً    غيهٔ ٜكه   ( قها٥ ً ذشٜض عهٔ ايـهادم )  

 (ايتٗهزٜو )َها سٚاٙ ؼي  ْظ  ٚ زال شيٓع ايهتاب١ َٚٓع ايٛسم ٚاقشأٙشؾكاٍ ي٘: 
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( عٔ اإلَاّ ايههاظِ ) إبشاِٖٝ بٔ عبذ اسبُٝذ  بظٓذُٖا ازي (االطتبـاس)ٚ
ـ ال شيٓظه٘  اغيـهر ذٝث قهاٍ :ش طتذالٍ باآل١ٜ ع٢ً ذش١َ اغيٓع ٚقذ تلُٔ اال

ًٍك٘، إٕ اهلل تعهازي ٜكهٍٛ:    ع٢ً غ  طٗش ٚال جٓبًا ُ٘  ٚال شيع ف،٘ ٚال تع َُٗظه َٜ ال 
َٕ ٖٗههُشٚ ُُ،ه يهههٔ طههٓذ اشبههرب كههعٝـ يٛقههٛع جعؿههشٜٔ صبٗههٛيري ؼي ٚطههط  ز. َإاِل ايم
ٛٓؽ ايشنهٕٛ إزي اشبهرب، ْعهِ       َِٔظعشف أذذُٖا بتٛثٝل أٚ ُذايظٓذ مل ُٜ ٍُ ٜظه ذها

ِ   ُت  ذ بُٗهها َعتههرب٠  مٜٓهٚضيهههٔ إٔ ُْهه  ،رتُههٌ داليهه١ اآلٜهه١ ٚايشٚاٜهه١ عًهه٢ ايترههشٜ
 ٜهض ػيههٔ ال أبهٞ بـه  اغيتكذَه١ ٚايذايه١ بٛكهٛح عًهه٢ ذبهشِٜ َهٓع ايهتهاب ايعض        

مٜذٖا بشٚاٜا  ْبٜٛه١ َهزنٛس٠   هنُا ْ : شٚال ضيٓع ايهتابز،ٕ ع٢ً ٚك٤ٜٛٛه
 . ايؿشٜكري ؼي ايؿك٘ ٚايتؿظ  ؼي بعض نتو 

 ٚكه٤ٕٛ أٟ بػ  ٚاسباؿٌ إٔ ال إػهاٍ ؼي ذش١َ َٓع ايهتاب بػ  طٗٛس: 
 .اةههذث بههاانرب نازبٓههو ٚاسبهها٥ض َههٔ غظههٌبػهه  اةههذث بااؿههػش أٚ َههٔ 

ايٓـهٛق  اغيتٛيهذ َهٔ   االط٦ُٓهإ  ٚايٛثٛم  بٌرب اغيٛثل، َٚذسى اسبش١َ ٖٛ اشب
االط٦ُٓههإ : صبُٛعٗهها َ ذظهه١ ايههٛؾ ٠ اغيمٜههذ٠ يًخههرب اغيٛثههل ٚاغيتٛيههذ َههٔ      

 ايؼخـٞ بـذٚس بعلٗا ٚداليت٘ ع٢ً ذش١َ َع ايهتاب بػ  طٗٛس.

: ٖهٛ  شاغيـهرـ ال شيٓظه٘ز  ؼي اشبهرب اغيٛثهل اغيعتُهذ     َٛكهٛع اسبشَه١  ثِ إٕ 
اٍ ع٢ً ذبشضيه٘  َٓع نتاب اهلل طبراْ٘، ؾإٕ )َٓع ايهتاب( ؼي ايٓٓف اغيعترب ايذ

 بههذ َههٔ ، ؾإْهه٘ قههذ ال ٜتركههل إال ْههادسًا، ؾ  شياَهه٘ دؾعهه١ً ٚاذههذ٠  ال ٜعههب َههٓع 
ٌٓ       نٕٛ اغيشاد َٓ٘: َهٓع بعله٘    ِٓ ايترهشِٜ نهٌ جهض٤ َٓه٘ ٚنه   نٜه١ٕ  ٚأجهضا٤ٙ، ؾهٝع

 ٚاسبشنهه١ ٚاغيههٓذ ٚايتؼههذٜذ  ٚنههٌ نًُهه١ ٚنههٌ ذههشف َههٔ ايكههشنٕ ذتهه٢ اهلُههض٠    
ٚ  ٚعبٖٛ ( S)به٘ اغيٓهضٍ عًه٢ اسببٝهو اغيـه،ؿ٢     نتاا ػيا ٜعٓذ جض٤ّ َهٔ نه ّ اهلل 

ذبهن ايعُهّٛ:    يهتاب اهلل طبراْ٘، ٜٚٓهذسد أٜلهاً   اْ٘ َٓع ؾٝهٕٛ َٓظ٘ ضبٓشًَا
ُٓهٛا شاسبشف اغيهتٛب غ  اغيكهش٤ٚ نهاايـ ؼي قٛيه٘ تعهازي:      ََ ٖٚههزا اسبهشف    زن

َٕ ش زٕاايشظيشاغيكش٤ٚ غ  اغيهتٛب إرا نتو  َُها ٗ   ز،ُيكم ا ُه ؾإٕ اايهـ عٓهذ نتابت
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ّ    جههض٤ّ َههٔ    ٖٚههٛ عههٓذٙ جههض٤ّ َههٔ    ،ايهتههاب حيههشّ َٓظهه٘ يعههري ايتٛجٝهه٘ اغيتكههذ
 (.Sايكشنٕ اسبهِٝ ٚايهتاب ايهشِٜ اغيٓضٍ ع٢ً اسببٝو اغيـ،ؿ٢ )

 الفرع الثاني : مس املقدسات .    
طا  ْظ  اطِ اهلل قذ ٚقع ايه ّ بري ايؿكٗا٤ ؼي جٛاص أٚ ذش١َ َٓع اغيكذ

عًهِٝٗ  )مسها٤ ااْبٝها٤ ٚااٚيٝها٤    ٙ اافش٣ ٚؿؿات٘ اسبظه٢ٓ ٚأ طبراْ٘ ٚأمسا٤
فتًؿن أْظاسِٖ إرا ؿذس اغيع ػئ يٝع ع٢ً ٚك٤ٛ أٚ غظٌ؟ ٚقذ ا (ايظ ّ

يًرشَه١ ٚبهري َثبهن يًهشاٖه١،     سبههِ ايؿهشع ٚبهري َثبهن      بري طانٔ غ  ضبهٓشس 
  . ٚاغيؼٗٛس بري ااٚافش إثبا  اسبش١َ

ٚيعههٌ اغيظههتٓذ ايٛذٝههذ غيٓههع اسبشَهه١ أٚ إثبهها  اسبههٌ ٚايهشاٖهه١ ٖههٛ ااؿههٌ  
 (1)زسؾع عٔ أَيت َا ال ٜعًُٕٛشايافٝـٞ ايٓاؼي يًتهًٝـ ٖٚٛ أؿٌ ايربا٠٤ 

ب عًه٢ جشٜاْه٘ ؼي   يٛ ُبه  (2)شنٌ ػ٤ٞ يو ذ ٍ...زٚأؿٌ اسبٌ (1)زٜعًُٕٛ
 ايؼههبٗا  اسبهُٝهه١ ٖٚههزا َهها َٓعٓههاٙ ؼي حبٛثٓهها ااؿههٛي١ٝ، ٜٚهؿٝٓهها َهها دٍ عًهه٢

عٓهه٘ إزي ديٝههٌ ٚاكههس قههٟٛ رتههاد يًخههشٚد ايههربا٠٤ ايؼههشع١ٝ ؾٗههٛ َظههتٓذ تههاّ َْ
رام َهٓع  هخشد به٘ عهٔ َكتله٢ ااؿهٌ، ٜٚبهذٚ َهٔ عبهاساتِٗ ٚؾتهاٚاِٖ إيه         َْ

اامسا٤ اغيكذط١ سيٓع ايهتاب ايعضٜض، ٚنإ اطتذالهلِ عًه٢ اإلسبهام اغيشتههض    
 : ٖٞ ،ؼي أرٖاِْٗ ايؼشٜؿ١ ٚجٛٙ َٔ االطتذالٍ

طه١ سيهٓع ايهتهاب تعظُٝههًا    االطهتذالٍ إلسبهام عُهّٛ اامسهها٤ اغيكذ   ااٍٚ: 
َٓهإف   اةذث بااؿهػش أٚ بهاانرب يامسها٤ اغيكذطه١ ٖتهوٌ      ، ؾإٕ َٓعٚإج اًل

: )ال سٜو إٔ يؿم ازب ي١ ٚعبٛٙ (3)ازبٛاٖش ػٝخسبشَتٗا ٚيضّٚ تعظُٝٗا، قاٍ 
 إزي بٝإ(.أذل بايتعظِٝ َٔ طا٥ش أيؿاظ ايكشنٕ نُا ٖٛ ٚاكس ال حيتاد 
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 ٜٚشد عًٝ٘ : 
ًٍأٚاًل ثبههن ذشَهه١ ِ َتؿههل عًٝهه٘ ال ٜكبههٌ ايؼههو، يهٓهه٘ ال ُٜ: إٕ ايتعظههِٝ َظهه

َٔ أمسا٥ِٗ ٚال حيتٌُ  ٝا٤ ٚااٚؿٝا٤ أعظِ ػ ّْا ٚج اًلاغيٓع ؾإٕ أبذإ ااْب
( ؾهٝهـ ٜـهًس ايتعظهِٝ    Œذش١َ َٓع اةذث بااؿػش أٚ باانرب ابذاِْٗ )

َٚٓه٘ ٜتهبري اإلػههاٍ ؼي نهٕٛ َهع اةهذث       ٥ِٗ؟ ع٢ً ذشَه١ َهٓع أمسها    ديًٝ 
 . َٚٗا١ْ، ٚال ػاٖذ ٚاكس ع٢ً ذبكل اهلتو ٚاغيٗا١ْ ًايامسا٤ اغيكذط١ ٖته

 ٓهها عًهه٢ ذشَهه١ َههٓع نتههاب اهلل ٚن َهه٘ ٚمل إٕ ايههذيٌٝ اشبههاق دٍي ٚثاْٝههًا :
شِٜ اجهٌ ايتعظهِٝ ٚإٕ نهإ َظْٓٛهًا،     ٜتبري يٓا َٓ٘ ٚال َٔ ديٌٝ نفش: إٔ ايتره 

 كٍٛ: يؿههم ازب يهه١ ٚاامسهها٤ اسبظهه٢ٓ    هذتهه٢ ْهه  ٜٓؿههع ايظههٔ َههذسناً   يهههٔ ال
أذل بايتعظِٝ َٔ أيؿهاظ ايكهشنٕ، ٚيعهٌ ؼي ن َه٘ ٚنتابه٘ فـٛؿه١ًٝ تظهتذعٞ        
ايتعظِٝ ٚتؼشٜع عذّ َٓع غه  اغيت،ٗهش، ٖٚهٞ غه  َٛجهٛد٠ ؼي أمسها٤ٙ سغهِ        

 ٚجٛب تعظُٝٗا .

ال شايٛج٘ ايثاْٞ: ؾر٣ٛ اغيٓع عٔ َٓع نتاب١ ايكشنٕ أٚ دالي١ اآل١ٜ اغيباسن١ 
َٕ ُٖٗشٚ ُُ،ه ُ٘ َإاِل ايم َُٗظ أٚ إػهعاسٖا به ٕ ايٓٗهٞ عهٔ َٓظه٘ يهشاَته٘ ٚج يه٘ يكٛيه٘          زَٜ

ُٕ: شطبراْ٘ قبٌ َٓع اغيع ََهمُٓٛ ِْ  ٔؾٞ ٔنَتإب  ْٕ نهَشٜ ُ٘ يهُكِشن تعذ٣ َهٔ ايكهشنٕ   هؾُٝ زَإْٖ
زي نههٌ اطهِ نههشِٜ ٜٚٓ،بهل عًهه٢ أمسها٤ اهلل ٚؿههؿات٘ اسبظه٢ٓ ٚعًهه٢     ايههشِٜ إ 

ُٓع اةذث بااؿػش أٚ باانرب عهٔ َٓظهٗا   ه، ؾُٝ(Œ)أمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤
 . بٝذٙ أٚ بعض أجضا٤ بذْ٘

ْ٘ قذ طبل ايتؼهٝو ؼي دالي١ اآل١ٜ ع٢ً َٓع اةذث عٔ َهٓع  إ: : أٚاًل ٚؾٝ٘
بٗا، ٚنإ اغيعتُذ َٛثك١ أبهٞ بـه  َمٜهذ٠    ايكشنٕ ٚنٜات٘ أٚ ؿعٛب١ االطتذالٍ 

باآل١ٜ ٚب فباس كعٝؿ١ ايظٓذ، ٚال ؾر٣ٛ يًُٛثك١ حبٝث ٜٓؿهع االطهتذالٍ ٜٚهتِ    
 ايٛج٘ اغيضبٛس.

ِٓ االطتذالٍ بإػهعاس اآلٜه١ يٛجهو ايتعهذٟ عهٔ أمسها٤ اهلل        ٚثاّْٝا: إْ٘ يٛ ته
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ٗا ع٢ً اهلل اسبظ٢ٓ إزي أمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤ نًٗا يهشاَتٗا ٚنشا١َ أؿراب
طههبراْ٘، َههع إٔ اغيؼههٗٛس ٜؿههٓشم بههري أمسهها٤ اهلل اسبظهه٢ٓ ؾٝرههشّ عًهه٢ اةههذث 

 ؾهه  حيههشّ (Œ)َٓظههٗا ٚبههري أمسهها٤ ااْبٝهها٤ ٚااٚؿههٝا٤باالؿههػش أٚ بههاالنرب : 
 بهههاى اةهههذث َٓظهههٗا  - ٚجٛبهههًا أٚ اطهههتربابًا -ٚإصيههها حيتهههاا ايههههث    ،َٓظهههٗا

 ٜكًٝٓا . بػظٌ ؾٝحٛص ي٘ َٓظٗاذت٢ ٜت،ٗش بٛك٤ٛ أٚ 

 )َكهذغ دٜهب(  راظ اغيٓاا، ؾإٕ ذش١َ َٓع ايهتاب اْه٘  هايٛج٘ ايثايث: ي
ٌٓ ٚجيشٟ ٖزا اغيٓاا ؼي نٌ َكٓذغ دٜب أٚ َزٖ ، ٜٚٓ،بل ع٢ً أمسا٤ اهلل  ج

 ( .Œ)٢ ٚع٢ً أمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤ٚؿؿات٘ اسبظٓٚع  

٘  عكٛيٓها  إذاطه١ ٕ إدساى اغيٓاا ٚاإلط ع عًٝ٘ ٚ: إٚؾٝ٘: أٚاًل ػيٓهٛع بهٌ    -به
راٍ، إال إٔ ٜشد ايٓٓف َٔ اغيعـّٛ ؾٝهٕٛ االط ع عًٝ٘ بتعًِٝ اهلل بٛاط،١ هَ

 . ايزٟ ال ٜٓ،ل عٔ ٣ٖٛ بٌ ٜٓ،ل عٔ ٚذٞ ٜٛذ٢ إيٝ٘ ()طؿ ٙ اغيعـّٛ

ُٓا إدساى اغيٓاا ؾٗٛ ٜٛجو ايتعذٟ إزي نهٌ اطهِ َكهذغ    : إْ٘ يٛ طًٍٚثاًْٝا
ِٓ أمسهها٤ ااْبٝهها٤ ٚااٚؿههٝا٤  ٚال خيههتٓف ب مسهها٤ اهلل طههبراْ٘ ٚؿههؿات٘ بهه  ٌ ٜعهه

(Œ )ٖٚهزا  ، َٓظه٘  ، ؾٝرشّ ع٢ً اةهذث  ًٜٓا أٚ َزٖبًاٚغ ٖا ػيا ٖٛ َكذغ د
 .  ػيا ال ًٜتضّ ب٘ اغيؼٗٛس

 -  ٚٔجهذ يهٛ   -ٚايـرٝس ؼي ٖزا ااَش ايشجٛع إزي ايٓـٛق اغيعـه١َٝٛ  
ٌٓ ٚايهربا٠٤ َهٔ اغيمافهز٠ ٚاإلثهِ          ٚإال ؾااؿٌ ديٌٝ   تهاّ َهتري ٖٚهٛ قهاُ  باسبه
َهٓع اطهِ اهلل   عٔ ْع ااغي ٚبعذ ايتتبع ٚجذ  ايٓٓف ايـرٝس ؼي َٓع اةذث، 
ٖٚٛ َا سٚاٙ ايؼٝخ اي،ٛطهٞ ؼي تٗزٜبه٘ بظهٓذٙ اغيعتهرب إزي      ،يؿم ازب ي١ فاؿ١

 ٚال شال ضيههٓع ازبٓههو دسُٖههًا( أْهه٘ قههاٍ: عُههاس ايظههاباطٞ عههٔ ايـههادم ) 
ٚايظٓذ  (1)، ٚال ٜظتٓحٞ ٚعًٝ٘ فاتهِ ؾٝ٘ اطِ اهللزدٜٓاّسا عًٝ٘ اطِ اهلل تعازي
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ؿرٝس ال إػهاٍ ؾٝ٘ عٓذْا ٚإٕ ٚقع ؾٝ٘ )اغيؿٝذ عٔ أظيذ بٔ ضبُذ( ايزٟ ٖهٛ  
  :ابٔ ايٛيٝهذ ؾهإٕ االبهٔ أظيهذ ػهٝخ اغيؿٝهذ ٚقهذ قهاٍ عٓه٘ اغيه صا ؼي )ايٛطهٝط(           

 ٌ ؼي تٛثٝكه٘( َٚهع ريهو قهاٍ أطهتارْا       )مل أَس إزي اآلٕ ٚمل أمسع َٔ أذٕذ ٜت َه
ٗهزا  عٓذٙ)قهذٙ( ب ؾتـهبس ايشٚاٜه١    (1)اةكل ؼي سجاي٘: )ال ضيهٓٓا اسبهِ بٛثاقت٘(

ؼي تكشٜهش حبثه٘،    (2)َٛثك١ نُا عٓبش عٓٗا ااطتار )قهذٙ( ال  -ايظٓذ ايشجٌ كعٝؿ١ه
  ُٕ قهذ أقُٓها    ، يهٓٓها  (3)اجهٌ )أظيهذ( ؾشاجهع    يهٓٓ٘ )قذٙ( كعؿٗا ؼي َٛكهع ثها

َهٔ ايكهذَا٤ بٛثاقته٘ ؾشاجهع َها       ع٢ً ٚثاق١ أظيذ ٚإٕ مل ٜـهٓشح أذهذْ   ػٛاٖذ
١ٝ ؼي تـرٝس ذهذٜث ايشؾهع ؼي ازبهض٤    ااؿٍٛ ايعًُ ٓا ؼيرنشْاٙ ؼي َكذ١َ حبٛث
 ( .بؼش٣ ااؿٍٛ)ايتاطع َٔ َٛطٛعتٓا 

ٖٚزا اشبرب ٚاكس ايذاليه١ عًه٢ اغيٓهع َهٔ َهٓع ازبٓهو يًهذسِٖ ٚايهذٜٓاس          
االطتٓحا٤ ٚؼي ٜذٙ فاتههِ نتهو ؾٝه٘ اطهِ     اغيٓع َٔ  ٚايزٟ عًٝ٘ اطِ اهلل تعازي 

 . ٖٛ إْؼا٤ اغيٓع ٚايترشِٜ زال ضيعشظاٖش ايٓؿٞ  اهلل تعازي،
ِٓ اسبههِ       ِ ٚايظاٖش إٔ ال فـٛؿ١ٝ يًذسِٖ ٚايهذٜٓاس، بهٌ ٜعه  -: ايترهشٜ

ِٓ     نهايٛسم ٚايؿهشؾ، ٚال فـٛؿه١ٝ أٜلهاً     نٌ َا ؾٝ٘ اطهِ اهلل  يًحٓهو بهٌ ٜعه
 ، بٌ ٜعِ اةذث بااؿػش ظاٖشًا أٚ اط٦ُٓاًْااسبهِ اسبا٥ض ٚايٓؿظا٤ ٚعبُٖٛا

 . بعُّٛ اسبهِ ي٘
عُّٛ اغيٓهع   ٚيؿم ازب ي١، ٚال ٜبذٚ َٓ٘ جًًٝا:يهٔ ايٓٓف طبتف باطِ اهلل 

 . (Œ)عٔ أمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤ ٙ ناامسا٤ ٚايـؿا  اسبظ٢ٓ ؾلً يػ 

ااؿٌ ايافٝـٞ ايٓاؼي يًترشِٜ اةتٌُ ؼي َٛكٛع أمسها٤  ٚضيهٔ إجشا٤ 
اطتثٓا٤ اطِ اهلل عذ ، ب( Œ)اهلل ٚايـؿا  اسبظ٢ٓ ٚأمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤

                                                           

 . 262:  2( َعحِ سجاٍ اسبذٜث: د1)
 .383:  5( ايتٓكٝس ؼي ػشح ايعش٠ٚ ايٛثك٢: د2)
 . 628  :3 : د ( ايتٓكٝس ؼي ػشح ايعش٠ٚ ايٛثك3٢)
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 . اغيتكذ١َ َعترب٠ عُاساجٌ  ايزٟ حيشّ َع اةذث ي٘ ٚيؿم ازب ي١ 

ُٖٚهها  َؿههاد اغيعتههرب٠، يهٓهه٘ ٚسد ؼي فههربٜٔ َهها ٜؼههعش أٚ ٜههذٍ عًهه٢ فهه ف 
اشبرب اغيٛثل ايزٟ سٚاٙ ايؼٝخ ؼي ايتٗزٜبري بظٓذٙ اغيعترب إزي إطهرام بهٔ عُهاس    

إ أٜهذُٜٗا ايهذساِٖ   َٓه٘ عهٔ ازبٓهو ٚاي،اَهث ضيٓظه      ( طها٥ ً عٔ ايهاظِ )
َهٔ اإلَهاّ    ٜمٜهذٖا سٚاٜه١ ضبُهذ بهٔ َظهًِ طها٥ ً      ٚ (1)زال به غ شايبٝض قهاٍ: 

إْٞ (: شٓو؟ ؾكاٍ )ايشجٌ ايذساِٖ ايبٝض ٖٚٛ ج (: ٌٖ ضيٓعايباقش )
 :  ٚطههٓذٖا كههعٝـ َههٔ جٗههتري   اٚتهه٢ بايههذسِٖ ؾوفههزٙ ٚإْههٞ يهههُحُٓوز ٚاهلل

إ اةكل اسبًٞ ْكًٗا َٔ جهاَع ايبضْ،هٞ ٚال ٜعهشف طشٜكه٘ إيٝه٘، ٚيهٛ أَههٔ        
ٕ٘ َهها، ؾٓلههٓع ـ طههٓذ اشبههرب يًظههكط ؼي طههٓذٙ ؾههإٕ تٛجٝٗهه٘ ٚتٛثٝههل طشٜكهه٘ بٛجهه

٘ ايبضْ،ٞ َٔ أؿهراب ايشكها    ضيهٓه٘ ايشٚاٜه١ َباػهش٠ عهٔ     ( ٚال )َٚعاؿهشٜ
( َٔ دٕٚ ٚاط،١ ضبُذ بٔ َظًِ ايزٟ ٖٛ َٔ أؿراب ايباقش ٚايـادم )

ًٓها ايشٚاٜه١ عًه٢    ٚاط،تري، ْعِ يٛ أذشصْا ٚجٛد ٚاط،١ ٚاذهذ٠ بُٝٓٗها يكب   بٌ
يًعهاسف بشجهاٍ   يههٔ اغي ذهم    -ال ٜشٟٚ إال عٔ ثك١  اغيظًو اغيختاس: ايبضْ،ٞ

ٛ اسبذٜث ٚطبكاتِٗ ٚاغي،ُ ٕ ب٘  نُها ٜ ذهم ؼي بعهض    د ٚاطه،تري بُٝٓٗها   ٚجه
 ايبضْ،ٞ . أفباس

ٚأبهٞ  اغياكه١ٝ  إطهرام   تهٞ  ٚنٝـ نإ اشبرب َظٕٓٛ ايـهذٚس َؼهاب٘ غيعترب   
ٖٚاتإ ايشٚاٜتإ ظاٖشُٖا جٛاص َع ازبٓو ايهذساِٖ ايبهٝض،    اآلت١ٝ، ايشبٝع

ٜهذٙ   عًٝٗا اطِ اهلل طبراْ٘، ٚأفهز ازبٓهو هلها ٜه صّ َهعٓ     ٜهٕٛ ٚؼي ايػايو 
 َ  شال ضيهع ازبٓهو دسُٖهًا ٚال دٜٓهاساً    اغياكه١ٝ   عُهاس  عتهرب٠ هلا، ؾٝٓاؾٝإ ظهاٖش 

ٌ    (2)زعًٝهه٘ اطههِ اهلل  ايههشٚاٜتري  (3)، ٚيعههٌ ايؼههٝخ اي،ٛطههٞ ْظههش إيٝٗهها ؾرُهه
                                                           

 . 4ح + 3ح + 2 َٔ أبٛاب ازبٓاب١: ح 18: ب 1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 . 5اذهاّ اشب٠ًٛ : ح َٔ أبٛاب 17: ب 1ايٛطا٥ٌ: د (2)
 . طبع١ داس ايهتو اإلط ١َٝ - 126: 1( ايتٗزٜو: د3)
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       ّ مل  ()اغياكٝتري اغيشٓفـهتري عًه٢ إٔ ايهذساِٖ ايبهٝض ايهيت أجاصٖها اإلَها
ٜهٔ عًٝٗا اطِ اهلل، يهٓ٘ ظيٌ تربعٞ َٔ غ  ػاٖذ بٌ ٖٛ ف ف ايػايهو،  

 ( Œؼي عـههٛس اغيعـههَٛري )اغيظهههٛن١ ؾههإٕ أنثههش ايههذساِٖ ٚايههذْاْ  ا غيعذْٝهه١ 
نُها ال خيؿه٢ عًه٢ اغي ذهم     أٚ نٜه١ قهشنٕ ٕ   رنشًاقذ ْكؽ عًٝٗا اطِ اهلل طبراْ٘ 

 . اذـ ٚدٚس اآلثاسيُٓارد ايذساِٖ ايٛاؿ١ً إزي عـٛسْا ؼي بعض اغيت

َها رنشْها    عًه٢ فرب ثايث ٚاكس ايذالي١ :ٜٚمنذ َا رنشْا ؼي ؾِٗ اشبربٜٔ  
ٖٛ َشٟٚ ؼي َعترب اةكهل اسبًهٞ )قهذٙ( بظهٓذٙ إزي أبهٞ ايشبٝهع عهٔ ايـهادم         ٚ
( ًطا٥ )     عٔ ازبٓو ضيٓع ايذساِٖ ٚؾٝٗا اطِ اهلل ٚاطهِ سطهٛي٘؟ ؾ جهاب
( :)زال ب غ ب٘، سسيا ؾعًن ريوش  ٖ ؿهرٝس عًه٢ ااقهشب    عٓهذْا  ا ٚطهٓذ

 ؼي )اغيعتهرب( ٜشٜٚٗها َهٔ نتهاب اسبظهٔ بهٔ ضببهٛب ٚيًُركهل         اسبًٞ ؾإٕ اةكل 
طههشم َتعههذد٠ َعتههرب٠ إزي شيههاّ ايهتههو ايههيت ٜٛجههذ يًؼههٝخ اي،ٛطههٞ طههشم إزي 

ٜظٗش ٖهزا يًخهب     ،أؿرابٗا ٚرنشٖا ؼي ؾٗشط٘ َٚٓٗا نتاب اسبظٔ بٔ ضببٛب
اغيتتبع يً،شم ٚاإلجاصا  اغيه ثٛس٠ ؼي ايهتهو ْظه  أٚافهش ايبرهاس، ٚإٕ طشٜهل       

ابهٔ ضببهٛب ٜشٜٚٗها عهٔ     )ٚاي،ٛطٞ زبُٝع نتهو ابهٔ ضببهٛب ؿهرٝر١     ايؼٝخ 
: ط ٍ ضبُذ بٔ ؼي سجاٍ ايهؼٖٞزا ؿاحل  نُا فايذ( ايزٟ ٖٛ ابٔ جشٜش، ٚ

ٛ     ابٔ ؾلاٍ عٔ فايذ بٔ جشٜش ايزٟ ٜشَٟٚظعٛد َٔ  ب عٓه٘ اسبظهٔ بهٔ ضببه
( ٖٚهٛ ٜهشٟٚ عهٔ )أبهٞ ايشبٝهع( ايهزٟ ٖهٛ        ؾكاٍ )نإ َٔ جبًٝه١ ٚنهإ ؿهاسباً   

ايؼاَٞ بًراظ إٔ غايو أٚ شياّ سٚاٜها  )فايهذ بهٔ جشٜهش( عهٔ )أبهٞ ايشبٝهع        
  ٘ ايبضْ،هٞ ؼي )عًهٌ ايؼهشا٥ع( َ،ًكهًا بػه  يكهو        ايؼاَٞ( ٖٚٛ ايهزٟ س٣ٚ عٓه

 ههٕٛ َٛثكهًا عٓهذْا   ؼهٗٛس بايهٓٝه١ ؾٝ  يٝه٘ اْه٘ اغيعهشٚف اغي   ايؼاَٞ يهٓ٘ ٜٓـهشف إ 
 ع٢ً اغيب٢ٓ اغيختاس.

ٖٚزا اشبرب ٚاكس ايذالي١ ع٢ً جٛاص اغيٓع أٚ ؿشٜس ؾٝ٘ سغهِ نتابه١ اطهِ    
اهلل أٚ اطههِ سطههٛي٘ عًهه٢ ايههذساِٖ، ؾاكهه،ش اةههٓذث اسبههٓش إزي ظيههٌ اشبههرب ؼي 
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ب ٕ ال تـٝو ٜذٙ اطِ اهلل  ذًاع٢ً ايلشٚس٠ أٚ ع٢ً نٕٛ اغيع َكٝٓ (ايٛطا٥ٌ)
ٌْ(S)اطِ سطٛي٘ ٚتعازي أ  . َل،ش إيٝ٘تربعٞ ب  ػاٖذ ٖٚٛ  ، يهٓ٘ ظي
يبعض ااؿهراب ٖهٛ ااٚؾهل بكٛاعهذ      ؼي )ايٛطا٥ٌ( ظيً )قذٙ( رنشثِ  

ٌُ فرب إطرام ٚاشبربٜٔ اآلفهشٜ ٖٚ ،ازبُع ايعشؼي بري ايٓـٛق ٔ عًه٢  ٛ ظي
 ٌُ  إال إٕ ٖههزا اسبُههٌ    . ذههذٜث عُههاس عًهه٢ نشاٖهه١ اغيههع   جههٛاص اغيههع ٚظيهه

ٔ  ٜشتلهه٘ أطههتارْا اةكههل مل  ع ازبٓههو ال ضيههش : )قههذٙ( ْٚؿهه٢ تعههاس  اشبههربٜ
٘  َع ش زعًٝ٘ اطِ اهلل دسًُٖا ٚال دٜٓاسًا أٟ سيهع ايهذساِٖ ٚؾٝٗها     زال به غ به

(، ٚال ٜ تٞ عٓذٙ )قذٙ( ازبُع ايعهشؼي بُٝٓٗها   Sٚاطِ سطٛي٘ )تعازي اطِ اهلل 
 :ُٖٚا عشكُٗا ؼي صبًع حبث٘،  حبٌُ ايٓٗٞ ع٢ً ايهشا١ٖ يكشٜٓتري

ال شذٝههث إٔ ايٓٗههٞ عههٔ اغيههع (َٓاطههب١ اسبهههِ ٚاغيٛكههٛع)ااٚزي: قشٜٓهه١ 
َٞ ازي ايعهشف اةهاٚسٟ      ضي ع ازبٓو دسًُٖا ٚال دٜٓاسًا عًٝه٘ اطهِ اهللز ارا أيكه

دٕٚ فاؿ١، يؿم ازب ي١ اغيٛكع ايزٟ ؾٝ٘ َٓع  ؾاْ٘ ٜؿِٗ َٓ٘ ايٓٗٞ ٚاغيٓع عٔ
ٚبهري  غيٛكهٛع  ا بهري ٜٚؿٝهذ ايتٓاطهو    ،اغيٛكع اشبايٞ َٓه٘ ؼي ايهذسِٖ ٚايهذٜٓاس   

سيهٓع يؿهم    ًاايٓٗهٞ طبتـه  ٜؿٝهذ نهٕٛ   بهٌ   ،عذّ إط م ايٓٗٞ عٔ اغيعاسبهِ : 
َٞ ٚايترهشِٜ سيهٓع اغيٛكهع ايهزٟ ؾٝه٘        ي٘، ؾتخـف ايكش١ُٜٓ ازب ي١ إعظاًَا ايٓٗه

سيهٓع ٜهذٟ ازبٓهو     شال به غز َعتهرب٠ إطهرام   اطِ اهلل تعازي، ٚذ٦ٓٝز تههٕٛ  
ِٓ اغيٛكهع اغيؼهتٌُ عًه٢ اطهِ اهلل،       ض ٚٚاي،اَث يًذساِٖ ايبٝ ٖٞ َ،ًكه١ تعه

 -تعهازي اطهِ اهلل   -غيٛكع اغيهتٛب عًٝ٘ يؿم ازب ي١ كٝٓذ إط قٗا سيٓع غ  اهٝؾه
، ٚعٓذ٥هز ٜٓتؿهٞ   ٚخيتف عهذّ ايبه غ سيهٓع اغيٛكهع اشبهايٞ َهٔ يؿهم ازب يه١         

 .(1) ايتعاس  بري ايشٚاٜتري
ٔ  بعٝهذ عهٔ ايؿٗهِ ايعهشؼي      ظاٖشًا ٖزا ايتكٝٝذ َؼهٌإال إٔ  ، دُهٛع اشبهربٜ

أٚ ؾإٕ ايذٜٓاس ٚايذسِٖ ؿػ  اسبحِ ٚإرا أفزٙ اإلْظإ بٝذٙ ؾكذ غيع أجضا٤ٙ 
                                                           

 . 384:  5( ساجع : ايتٓكٝس ؼي ػشح ايعش٠ٚ ايٛثك٢ :  د1)
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ٜؿٗهِ ايعهشف َهٔ ٖهزا اسبهذٜث      ٚال   -َٚٓٗا اغيهتهٛب عًٝه٘ اطهِ اهلل    -غايبٗا 
اغيتذٜٔ اغيهذقل  ، ْعِ إال تعازي ُع اغيٛكع ايـػ  اشبايٞ َٔ اطِ اهللإساد٠  يه

 . ايًُع ٜٚترٛطإ َٜٔترشصإ أٚ ٜذٍقكإ  ؾاُْٗاايٛطٛاطٞ أٚ 

ذٝث تلُٓن ؼي اسبذٜثري: ايٓاٖٞ ٚاغيشفف، ايكش١ٜٓ ايثا١ْٝ: قش١ٜٓ داف١ًٝ 
 زعًه٢ شٚ زعًٝه٘ اطهِ اهلل   ع ازبٓو دسُٖهًا ٚال دٜٓهاساً  ال ضيشاغيعترب٠ ايٓا١ٖٝ 

ظههاٖش٠ ؼي االطههتٝ ٤ ؾههه ٕ امسهه٘ ايؼههشٜـ اطههتٛزي عًهه٢ ايههذٜٓاس أٚ ايههذسِٖ   
 . الطِ اهلل ؾ٢ٗٓ عٓ٘  ؾٝهٕٛ َع ايذسِٖ أٚ ايذٜٓاس َ٘ظًا ،ب طيع٘

ٚاسبهشف   شضيع ايهذساِٖ ٚؾٝٗها اطهِ اهللزتعهازي،    بُٝٓا َعترب٠ أبٞ ايشبٝع:
ظههاٖش ؼي االػههتُاٍ ٚإٔ َههٓع ايههذسِٖ اغيؼههتٌُ بعلهه٘ عًهه٢ اطههِ اهلل     زؼيش

 . ايكش١ٜٓ اذتُاي١ٝ )قذٙ(طبراْ٘ ال ب غ ب٘، ٚقذ جعٌ

ٟ  ٜ باٙ ايعهشف  ًاٖٚزا تذقٝل ؼي ايٓظش ٚؾِٗ يًخربٜٔ ؾُٗ اّ َهٔ  ايعه  اةهاٚس
اغيهذقكري   ٚمل ُٜخاطهو به٘   أيكٞ اشب،اب ايؼشعٞ إيهِٝٗ،   ٔايزٜ غايو ايعك ٤
ٌْ جذًا . ؼي ايؿِٗ اغيتؼذدٜٔ ٛ اطهتظٗاس بعٝهذ عهٔ    ٖه ضيهٔ ايكهٍٛ:  بٌ  ِٖٚ قًٝ

ايعهشف ايعهاّ ال ٜؿُٗهٕٛ االػهتُاٍ ٚاالطهتٝ ٤ بٗهزا ايت،بٝهل         ايؿِٗ ايعهشؼي إر 
 ًه٘ ااطهتار اذتُهاالً   ايذقٝل ايؼذٜذ ايبعٝذ عٔ َتعاسف ؾُِٗٗ، ٚيعًه٘ يهزا جع  

 زؼيشٔٚاالػههتُاٍ َهه زعًهه٢شعههٔ اطههتظٗاس االطههتٝ ٤ َههٔ  )قههذٙ(ذههري قاٍ
ٚت،بٝكُٗا: )ٖٚاتإ ايهًُتإ حيتٌُ قشٜٓتُٗا عًه٢ َها ادعٝٓهاٙ( ٖٚهٛ اذتُهاٍ      

 . كعٝـ يبعذٙ عٔ ايؿِٗ اغيتعاسف ٚاهلل ايعامل

 زال بهه غشٚايافههٝف  زال ضيههعشإرٕ ٜكهه٣ٛ ازبُههع ايعههشؼي بههري ايٓٗههٞ 
حبٌُ ايٓٗٞ ع٢ً ايهشا١ٖ ؾإْ٘ ظيٌ قٟٛ ٚطيع عشؼي ٜتعاسف بهري ايؿكٗها٤ ؼي   

يهههٔ ايؼههٗش٠ ايعظُٝهه١ ٚدعهها٣ٚ   .  َثًههُٗا َههٔ اشب،ابهها  ايؼههشع١ٝ ٚايعشؾٝهه١  
 ذذٜث عهذّ ايبه غ   ايٓٗٞ ع٢ً  تعذد٠ ع٢ً اسبش١َ تشجٝرًا سبذٜثاإلطياع اغي

ؼي اطههِ اهلل  عظههِٝ ٚاإلجهه ٍ، ؾًههزا عبتههاا ٚجٛبههاً ٚيتٓاطههو ايترههشِٜ َههع ايت
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طبراْ٘ فاؿ١ باى َهٓع اةهذث بااؿهػش أٚ بهاانرب يه٘، دٕٚ بهاقٞ أمسا٥ه٘        
: اغيع َهٔ   ؾ  حيشّ ع٢ً اةذث (Œ)ٚؿؿات٘ بٌ ٚأمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤

 ا عذّ ايذيٌٝ ايٛاكس ع٢ً ايترشِٜ .دٕٚ ٚك٤ٛ أٚ غظٌ، ٜهؿٝٓ

ذ سٚاٙ أبٛ ايشبٝع بٌ ٜٛجذ ديٌٝ ع٢ً اسبٌ ؼي ازب١ًُ ٖٚٛ فرب َعترب ايظٓ 
(، ٖٚههزا Sٖٚههٛ ٜٓؿههٞ ايبهه غ عههٔ َههٓع ايههذساِٖ ايههيت عًٝٗهها اطههِ ايههٓ  )    

)ايؼشا٥ع: أٚ ػ٤ٞ عًٝ٘ اطِ اهلل طبراْ٘( ٚمل عباس٠ ايتخـٝف َٛاؾل يظاٖش 
ِٓ إيٝ٘  ٌٓ ٚع ، بٌٜل  .(1)ٖٛ ؿشٜس )اغيٛجض اسباٟٚ( باقٞ أمسا٥٘ ٚؿؿات٘ ج

َهٔ ايٓـهٛق َهع َشاعها٠      ٖٚزا ايتؿـٌٝ ؼي االذتٝهاا ٚايشفـه١ َظهتك٢   
 ايعامل حبكا٥ل أذهاَ٘.  إ إزي َٜٛٓا، ٚاهلل ايعاؿِػٗش٠ ايؿتٝا َٔ قذِٜ ايضَ

َٚٓ٘ ٜتبري ذهِ ابت ٥ٞ ٖٛ َٓع ازبشا٥ذ ٚاد   ٚااٚسام ايٓكذٜه١ ايهيت   
تهشى   اهلل جٌ ج ي٘، ؾإٕ ااذٛا ٚجٛبًانتو عًٝٗا ػ٤ٞ َٔ ايكشنٕ أٚ اطِ 

َهع ؿهذم    ازبٓهو ٚاسبها٥ض، إر  ؿهػش أٚ بهاانرب ن  َٓظٗا َٔ قبهٌ اةهذث باا  
ال ؾهشم بهري َهٓع ايهًُه١ أٚ اآلٜه١ ؼي اغيـهرـ أٚ ؼي غه ٙ َهٔ         ايعٓٛإ اسبشاّ 

ازي، َٚٓؼه  االذتٝهاا دٕٚ ايؿتٝها ٖهٛ     اغيذْٚا  آلٜها  ايكهشنٕ أٚ الطهِ اهلل تعه    
١ َهع ايكهشنٕ ؼي غه     اذتُاٍ عذّ ذشَه ٚ  ايكشنٕ ؼي غ  اغيـرـ راظ َٓعهي

 اٚته٢ بايهذسِٖ ؾوفهزٙ    إْهٞ ٚاهلل بهٔ َظهًِ :ش   ضبُهذ  فربَٔ  اػ٦ًااغيـرـ ْ
إْ٘ نإ ٜهتو ايكهشنٕ عًه٢ ايهذساِٖ     (3)ايؼٗٝذؾإْ٘ ٜبذٚ َٔ  (2)ٚإْٞ يهُحُٓوز

 . اييت ط ٍ ايشاٟٚ عٔ ذهِ َٓظٗا ايبٝض
ٖٚٛ غاؾٌ عٓ٘ ؾهإٕ ايػاؾهٌ    اآل١ٜ  أٚ امس٘ تعازي ْعِ ال ك  ع٢ً َٔ َٓع

 ًا .ق،عٝال ٜهًـ ٚال ٜ ثِ حبظو إدساى ايعكٌ 
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ٖٚهزا ازباٌٖ بٛجٛد ايكشنٕ أٚ اطِ اهلل طبراْ٘ ؼي اغيٛكع اغيًُهٛغ يه٘    
سؾهع عهٔ أَهيت َها ال     ش (1)ؼي ذهذٜث ايشؾهع   َشؾٛع ايكًِ َٓـٛؿًا ؾإٕ ازباٌٖ
غه  نتابه١ ايكهشنٕ ٚأجهضا٤ٙ      ٖٚهزا ال ب غ ع٢ً اةذث َهٔ َهعٓ    ز.ٜعًُٕٛ

ٚذشٚؾ٘، َٔ ايٛسم ٚازبًذ ٖٚاَؽ ايهتاب١ ٚأمسها٤ ايظهٛس ٚأعهذاد ااجهضا٤     
 ايكشنٕ. ايهتاب أٚٚااذضاب ٚأسقاّ ايـؿرا  ٚعبٛ ريو ػيا ال ٜـذم عًٝ٘ 

ايؿشع ايثايث: ايٓتٝح١ اغيظتؿاد٠ َٔ ايبرٛث اغياك١ٝ ٖٛ ذش١َ َٓع ايكهشنٕ  
)َع عًٝ٘:  براْ٘، َٚٛكٛعٗا: َا ٜـذم عشؾًاط ايعضٜض ٚذش١َ َٓع اطِ اهلل

 هلا: بل ع٢ً َٛاسد ْتعش  تؿـًٝ ٖٚزا ٜٓ، ايكشنٕ( أٚ)َٓع اطِ اهلل تعازي(
شبٝه١ ايهيت ْهضٍ ايكهشنٕ     ايظاٖش افتـاق اسبههِ بهايكشنٕ اغيهتهٛب بايع    -أ 

 َهٔ دٕٚ ؾهشم    ،ل )َع ايكشنٕ( باشبط ايعشبٞ ت تٞ ذشَه١ اغيهع  بٗا، َٚع ذبك
يضاَٞ ٚايترشِٜ ايؼشعٞ بري أْٛاع اشب،هٛا ايعشبٝه١ ايكذضيه١    ؼي ت تٞ اسبهِ اإل

أٚ اسبذٜث١ اييت نتو بٗها ايكهشنٕ أٚ ضيههٔ إٔ ٜهتهو بٗها ايكهشنٕ، ٚإٕ ٖحهش         
 . ايهتاب١ بٗا ناشبط ايهٛؼي

ايكشنْٞ  ٚايظاٖش جٛاص َٓع تشطي١ ايكشنٕ ازي ايًػا  اافش٣، ؾإ اشبط
ِ ؾ  ٜعًِ عُهّٛ ايترهشٜ   -أٚ عبُٖٛا اإلْهًٝض١ٜ  ٚأايؿاسط١ٝ اغياجِ ازي ايًػ١ 

 ،( بايًػه١ ايعشبٝه١  Sٗا بًراظ ْضٍٚ ايكشنٕ ع٢ً ؿذس اسببٝو اغيـ،ؿ٢ )هُٓظي
َٕش: ٛ اغيٓظٛس يآل١ٜزا ٖٖٚ ُٖٗشٚ ُُ،ه ُ٘ َإاِل ايم َُٗظ َٜ سيعٓاٖا ايـرٝس ايزٟ ؾُٗٓاٙ  زال 

 يافبهاس  ٖهٛ اغيٓظهٛس   ُها  بايكش١ٜٓ ٚسيعٓاٖا اةتٌُ اغيعتُهذ يههثُ  َهٔ ايؿكٗها٤، ن    
 ؾههإٕ ايظههاٖش  زٚال ضيههع ايهتههابش: َٛثكهه١ أبههٞ بـهه  طههُٝا اشبههرب اغيعتُههذ ال 

 ٚايهتاب اغيهٓهٕٛ   إساد٠ ايكشنٕ ٚاغيـرـ اغيهتٛب بايعشب١ٝ ؾإْ٘ ايكشنٕ ايهشِٜ
 . (2)ؼي اشبهرب  ز ايهٛاسد ايهتهاب شاةؿٛظ ؼي ايًٛح، ٖٚٛ اغيتبهادس إيٝه٘ َهٔ يؿهم     
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ِ  ( اسبشاّ َٓظ٘ايكشنٕ)َٚع ايؼو ؼي ؿذم  جيهشٟ أؿهٌ ايهربا٠٤     -ع٢ً اغياجه
، بٌ جيشٟ اطتـهراب  َٔ اغيمافز٠ ٚاسبش١َ ادعٛي١ ع٢ً َٓع اةذث يًكشنٕ
 .عذّ نٕٛ اغيهتٛب قشنًْا َٔ ااصٍ ٚازي ايٛقن اسباكش 

ْعِ ااذٛا ااٚزي اجتٓاب اةهذث غيهٓع ايكهشنٕ اغياجهِ بًػها  أفهش٣،       
َهٔ ػهب١ٗ    يترشِٜ اغيٓـٛق يًكهشنٕ اغياجهِ ٚفشٚجهاً   إعتٓا٤ّ باذتُاٍ عُّٛ ا

 . اشب ف ٚرٖاب بعض ايؿكٗا٤ يتعُِٝ ايترشِٜ يػ  ايعشب١ٝ َٔ دٕٚ ديٌٝ
 :ُٕ ٕ )غ   (ايكشنٕ اغياجِ)ٚبتعب  ثا ايٓهاصٍ عًه٢ اسببٝهو اغيـه،ؿ٢      ايكهشن

S ٝٓهاً    ش: بٝهاً ( ؾإْ٘ ْهضٍ عش ُٙ ُقِشنْهًا َعَشٔب َٓها ، ٚايٓٗهٞ اغيٓـهٛق   2ٜٛطهـ:   زَإْٖها أهَْضيم
ِٓ  -عٔ َٓع اةذث يًكشنٕ ايهشِٜاغياْع  (1)زٚال ضيع ايهتابشؿرٝرًا: ال ٜع

ٚتههٕٛ اياطيه١    ،ان١ٝ غيع٢ٓ اآلٜا  ايكشن١ْٝ ٚبًػ١ غ  عشب١ٝاسب تشطي١ ايكشنٕ
 . ْظ  تؿظ  ايكشنٕ بًػ١ عشب١ٝ ٚال حيشّ َٓع اةذث يتؿظ ٙ

بهري نتابته٘ بايعشبٝه١    طهِ اهلل طهبراْ٘   اةهذث ال َهٓع  ال ؾشم ؼي ذش١َ  -ب 
 ٕ االطهِ ؼي نهٌ ايًػها  إرا عٓبهش عهٔ ايهزا  اغيكٓذطه١        ٚغ  ايعشب١ٝ، ٚريهو ا 

اطههِ ش بايؿاسطهه١ٝ أٚ ايانٝهه١ أٚ باإلْهًٝضٜهه١ ؾٗههٛ َـههذام -أعههب اطههِ اهلل  -
 . ضيظ٘ اةذث نُا ٚسد ؼي ايٓٓف اغيتكذّجيٛص إٔ ٚال  (2)زاهلل
ايهههشِٜ( أٚ )اطههِ اهلل تعههازي( حيههشّ َٓظهه٘ بٝههذٙ أٚ  َههع ؿههذم )ايكههشنٕ  -د 

ب علا٤ جظهذٙ اافهش٣ يـهذم اغيهع اغيُٓهٛع اسبهشاّ، نُها حيهشّ اغيهع عًه٢           
اإلطهه م ايؼههاٌَ اعبهها٤ ايهتابهه١ اغيختًؿهه١ طههٛا٤ ايبههاسص٠ ايعايٝهه١ عًهه٢ طهه،س    

ايعادٜه١ ايهيت ال تعًهٛ عًه٢ اغيهتهٛب      ايهتاب١ ايكشطاغ أٚ ايكُاؾ أٚ عبُٖٛا ٚ
ا ايهتاب١ اةؿهٛس٠ ؼي ااطهؿٌ، ٚال ؾهشم بهري ايهتابه١ بكًهِ اسبهرب أٚ        ؾٝ٘، ٖٚهز

أٚ بايضعؿشإ أٚ بايت،شٜض أٚ باسبؿش ؼي ااس  أٚ ايكُاؾ أٚ اشبؼو  ١عاباي،ب
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 ايكشنْٞ أٚ اطهِ اهلل تعهازي ظهاٖشاً   ؿذم اغيهتٛب  أٚ اسبذٜذ أٚ عبٖٛا، ٚاغيِٗ 
 . ػش أٚ باانربؾٝرشّ َٓظ٘ ع٢ً اةذث بااؿ جًًٝا ٚؿادًقا عشؾًا

ٛٓص بعض ايؿكٗا٤ َٓع َا يٝع بظاٖش  نهاةؿٛس ٚاغيخهٓشّ   َهٔ ايهتابه١   ْعِ ج
شبشٚجهه٘ عههٔ َـههذام  ٚريههو َهه١، ايؼههبابٝو اغيخٓشايبظهه١ًُ اةؿههٛس٠ ؼي  ْظهه  

 .  ايهتاب١ اغيتعاسؾ١ يًكشنٕ أٚ الطِ اهلل تعازي
 يتكٝٝههذ إطهه م ايههٓٓف ايؼههاٌَ  ايتعههاسف أٚ عذَهه٘ ال ٜـههًس َظههتٓذًا  يهههٔ

ل ( تعههازي، ٜٚتركههاطهِ اهلل )أٚ  (قههشنٕ نههشِٜ)أْه٘   يههٌ َهها ٜـهذم عًٝهه٘ عشؾههاً  
 . ايهؿا١ٜ -ايـذم ايعشؼي-، ٚب٘ ضبٌ اسبؿش ٚايتخشِٜ ُٓعهب ام عشؾًااغيـذ

ٚاطتؼهٌ ػٝخٓا ااعظِ )قذٙ( ؼي ذشَه١ فـهٛق ايهتابه١ بهاسبؿش عًه٢      
تابه١ بهاسبؿش ػيها تكبهٌ اغيهٓع ذته٢       ٕٛ ايهاشبؼو أٚ اسبذٜذ أٚ عبُٖٛا، يعذّ نه 

 ٜـذم عًٝ٘ اغيع عشؾًا .خط ؼي اهلٛا٤ ٚال ه، ٚيعً٘ يكٝاّ ايَٓظٗا رشَّٜ

ٚاغيخههٓشّ ػيهها ٜكبههٌ اغيههٓع اطههشاف اسبؿههش ؾههإٕ اةؿههٛس  يهٓٗهها دعهه٣ٛ ضبلهه١
ؾٝٓ،بل عًٝ٘ ايذيٌٝ اغي،ًل:  ـ١ً بايظ،س ٜٚـذم اغيع عًٝ٘ عشؾًاٚايتخشِٜ اغيت

 .ٚال اػهاٍ(1)زعًٝ٘ اطِ اهلل زشال ضيع دسًُٖا ٚال دٜٓاسًاايهتابٚال ضيع ش

ال ؾشم ؼي ازبض٤ ازبظذٟ اغيآغ يًكشنٕ ايههشِٜ أٚ اطهِ اهلل تعهازي بهري      -د 
ُٛ ال ذبًٍه٘ اسبٝها٠            علٛ ذبًه٘ اسبٝها٠ نايٝهذ ٚايٛجه٘ ٚايًظهإ ٚااْهـ ٚبهري عله

ٚريهو نًه٘    نايظؿش ٚايظٔ ٚايؼعش اشبؿٝـ اغيتـٌ بايبذٕ ايكشٜو َٔ ايبؼش٠،
ط م ديٝهٌ ذبهشِٜ اغيهع ٚؿهذق٘ عشؾهًا عًه٢ اغيهٓع اغيتركهل به ٟ علهٛ َهٔ            إل

ُْٓ  أعلا٤ االْظإ اغيهًـ . ٘ ذهِ عِ ايؼعش اغيظاطٌ ايبعٝذ عٔ ايبؼش٠ ال ٜع
اغيظاطههٌ  ٙػههعُشٚريههو اْهه٘ غهه  تههابع يًبؼههش٠ ازبظههذ١ٜ ؾههإرا َههٓع   ،ايترههشِٜ
َٕ ب غ ٚال إثِ ٜٚهٕٛ َٓظ٘ ْظ  َع  اغيباسى مل ٜهٔ ب٘ايهشِٜ أٚ االطَِ  ايكشن
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عهٔ وهٍٛ ايؼهعش اي،ٜٛهٌ     قاؿهْش    -سغِ إط ق٘ -ثٛب٘ اذذُٖا، ؾإٕ ايذيٌٝ
 بهٌ ٖهٛ حبههِ     َعه٘ اغيهٓع ايبهذْٞ عشؾهًا،    يهْٛه٘ ال ٜـهذم    ،عٔ ايبؼهش٠  َذُعإرا َب

خبه ف ايؼهعش   ٖٚزا َع ايؼ٤ٞ اشباسجٞ ْٚظ  اغيع بايثٛب اغيتـٌ بايبذٕ، 
ٜٚـهذم:   ؼهش٠ ؾإُْٗها َهٔ تٛابهع ايبؼهش٠ عشؾهاً      ايكشٜو َهٔ ايب اشبؿٝـ ٚايؼعش 

 . َع ايبذٕ يًكشنٕ أٚ ي طِ عٓذَا ٜ َع ن١ٜ قشنٕ أٚ اطِ اهلل تعازي

ٚال ؾشم بري اغيٓع االبتهذا٥ٞ نه ٕ ًُٜهع ايكهشنٕ ايههشِٜ أٚ اطهِ اهلل        -ٖه       
ٜهذ  تعازي ٖٚٛ ضبهذث بااؿهػش أٚ بهاانرب ٚبهري اغيهع االطهتذاَٞ نه ٕ تًُهع         

باالؿههػش نخههشٚد ايههشٜس أٚ   ثههِ ُٜرههذث  اغيت،ٗههش ايكههشنٕ ايهههشِٜ أٚ اطههِ اهلل  
ؾٛسًا ، يهْٛه٘ ذهاٍ    اسبذث  ؾٝحو عًٝ٘ سؾعباالنرب نٓضٍٚ دّ اسبٝض ؾح ٠ ، 

 بعذ إٔ نإ ع٢ً طٗٛس . اغيع اي ذل ضبذثًا
 هههشِٜ أٚ اطههِ اهلل غههاؾً  ٖٚهههزا ٜعههِ ايههذيٌٝ بإط قهه٘ َههٔ َههٓع ايكههشنٕ اي      
: َع ايكشنٕ أٚ اطهِ   ثِ ايتؿن إزي عًُ٘ -ػاؾٌ غ  َهًـ ٚغ  َمافزٚاي -

ِ      -ضبذث اهلل ٚأْ٘ سيحهشد   ٚجو عًٝ٘ سؾع ٜهذٙ أٚ جظهُ٘ عهٔ اغيُظهٛغ اغيعظه
 رٛ هبااؿػش أٚ بهاانرب ٚأساد َه   االيتؿا  ٚصٚاٍ ايػؿ١ً . ٖٚهزا يٛ نإ ضبذثًا

   ٌ  ال جيههٛص يهه٘ اةههٛ    -: ٚسقهه١ أٚ عبٖٛهها  نٜهه١ٕ قشنْٝهه١ٕ أٚ اطههِ اهلل تعههازي َههٔ ضبهه
 . ذشاّ، ٖٚٛبايًظإ أٚ بايٝذ اْ٘ َٓع ضبذٕث

ذبشِٜ َٓع ايهتاب بري نٕٛ اغيُظٛغ بعض ايكشنٕ َهتٛبًا  ؼي ال ؾشم -ص      
ؼي َـرـ ناٌَ ٚبهري نْٛه٘ جهض٤ َـهرـ  ٚبهري نْٛه٘ كهُٔ نتهاب َميهـ          

 ٚنه ّ   آلدَٞ قذ اطتؼٗذ بو١ٕٜ أٚ بوٜها  َهٔ ايكهشنٕ، ٚريهو يـهذم )ايكهشنٕ(      
ؾُٝها نتهو    ؼي اسبش١َ عٓذ ؿذم َٓع ايكشنٕ عشؾًانُا ال ؾشم اهلل تعازي جضًَا، 

ـٕ نهإ أّ ؼي نتهاب     -اغيهتهٛب عًٝه٘ ايكهشنٕ    عًٝ٘ ايكشنٕ بهري ايهٛسم    ؼي َـهر
 ٕ نههايًٛح ٚاسبهها٥ط  ٚبههري غهه  ايههٛسم -َميههـ ٚقههذ تلههُٔ بعههض نٜهها  ايكههشن

 م ايٓٓف اغياْع عٔ ٚااس  ٚايثٛب ٚايكُٝف بٌ ٚبذٕ اإلْظإ، ٚريو إلط
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 ٚال ٜلهههٓش عهههذّ   (1)(:شٚال ضيهههٓع ايهتهههابزَهههٓع نتابههه١ ايكهههشنٕ، يكٛيههه٘) 
 . ايشاٟٚ ايٛاسد ؼي طماٍ ؿذم )َـرـ(

٘ عٓههذ مل جيههض َٓظهه -قشنْٝهه١زب يهه١ أٚ نٜهه١ عًهه٢ ٜههذٙ يؿههم ا ٚإرا نتههو أذههْذ      
 أٚ بٓرههٛ ؿههٓو اغيهها٤ عًهه٢     ايٛكهه٤ٛ، ٚالبههذ َههٔ  ايتٛكههٞ بٓرههٛ االسشيههاغ     

نٕ قبهٌ شيهاّ ايٛكه٤ٛ ٚصٚاٍ    ضيهٓع ايكهش   َهٔ دٕٚ إٔ  بؼهش٠ جًهذٙ َٛكهع اآلٜه١     
 باياتٝهو ٜٚـهو اغيها٤    ٜػتظٌ ٖٚهزا غظً٘: إَا إٔ ٜششيع ؼي اغيا٤ ٚإَا  ،ذذث٘

  عًهه٢ اغيٛكههع اغيهتههٛب عًٝهه٘ اطههِ اهلل تعههازي أٚ اآلٜهه١ ايكشنْٝهه١ َههٔ دٕٚ َههعٓ    
  . ؾُٝٓظ٘  ظً٘شياّ ُغال بعذ ْعِ إ اغيٛكع الٜـاٍ اغيا٤ ٚتبًٝػ٘ ازي أجضا٤ جظُ٘،

ؾٝٓبػهٞ   -: ٜذٙ أٚ عبٖٛها   علٛٙ ٛ أَهٓ٘ ضبٛ ايهتاب١ ايكشن١ْٝ ٚإصايت٘ عٔٚي     
بٓرهٛ ػيههٔ ذته٢ ال ٜترهشد َهٔ َٓظه٘ عٓهذ إٜكهاع ايٛكه٤ٛ أٚ           اي٘ ايظعٞ ةٖٛه 

 . ايػظٌ يًـ ٠ أٚ يػ ٖاإذذاث 

ايظاٖش افتـاق ذبشِٜ اغيع بايبايؼ ايعاقٌ ؾ  تهًٝـ عًه٢ ايـه     -ح       
ايؿعهٌ  ٚادٕٓٛ يشؾع ايكًِ عُٓٗا ذت٢ حيتًِ ايـ  ٜٚؿٝل ادٕٓٛ، َٚع إباذ١ 

َههٓعِٗ عههٔ َههٓع ايكههشنٕ أٚ اطههِ اهلل  عًهه٢ ايـهه  ٚادٓههٕٛ  ال ديٝههٌ ٜٛجههو  
ِ، ايؼو ؾ ؿٌ ٚيٛ اطتره . تعازي، ال طُٝا ؼي َٛاسد ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاسبؿم

 . َٔ ريو ّ َٓعِٗ جاُس َٚعٓزس يًٛايذٜٔ ٚاغيعًِايربا٠٤ َٔ يضٚ

ؾعٌ اشب  ٚتشى ع٢ً  ْعِ حيظٔ بااب ٚاغيعًِ تشب١ٝ أٚالدِٖ رنٛسًا ٚإْاثًا       
عهذّ   -أٚ غه ٙ   أبهاً  -بهٌ ٜٓبػهٞ َهٔ نهٌ َهًهـ       -تشى اغيهع َٚٓٗا  -اةشَا 

ـٓ  أٚ ادٕٓٛ بإٝايتـذٟ يتظب َٚظهو  ع،ا٤ ايكشنٕ ي٘ ٚأَشٙ بهاغيٓع  و َٓع اي
ٕ     ٜذ ايـ  يهُٝع ايكهشنٕ اي   اغيهًهـ  شيههري   ههشِٜ أٚ ضيهع اطهِ اهلل تعهازي، ؾهإ

َٓه٘ عًه٢ اإلثههِ    َباػهش يًرهشاّ َٚعْٛهه١ٌ   تظههبْٝو يًـه  َهٔ اغيههٓع اسبهشاّ ٖهزا    
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ااف  َٔ ع١ً اغيع، ؾه ْ٘ َٓع  ازبض٤َذٝث ٜهٕٛ عًُ٘ ٚتظبٝب٘ ٚاسبشاّ عًٝ٘ 
طِ، َٚكتل٢ ايؿِٗ ايعشؼي يذيٌٝ ذبشِٜ َٓع ايكشنٕ ٚاطِ اهلل بٝذٙ ايكشنٕ ٚاال

 ؾهههإٕ مل ، غيهههع ايـههه  سغهههِ إباذتههه٘ عًههه٢ اغيهههآغ إٔ ٜعهههِ تظهههبٝو اغيهًهههـ 
ٚيٛ بًراظ أْ٘ تظبٝو إزي اغيهع اسبه ٍ غه  اةهشّ ٖٚهٛ َهٓع        -حيشّ ايتظبٝو 

 .ؾ  أقٌ َٔ نْٛ٘ أذٛا  -ايـ  اغيشؾٛع عٓ٘ ايكًِ 

يـهه  ايكههشنٕ يػههش  ايههتعًِ أٚ  ال َههاْع َههٔ إع،هها٤ ااب أٚ َعًههِ ا  ْعههِ      
ا٤ يٝع تظبٝبًا ذت٢ َع ايعًِ سيٓظ٘ يًكشنٕ ؾإْ٘ َباح ي٘، ٚاإلع،اسبؿم أٚ ايتربى 

، ٚال ٚيٝع جض٤ ايع١ً ااف ٠ غيهٓع ايـه  ايكهشنٕ أٚ اطهِ اهلل تعهازي     َباػشًٜا 
ال َع عًُ٘ بتٓحع ٜهذ ايـه    ٜٓاؼي ايتعظِٝ اغي،ًٛب َٔ ايبايؼ ايعاقٌ .  ْعِ إ

ٚٚجٛد أجضا٤ ظبظ١ ؼي ٜذٙ حبٝث ًٜضّ َٔ َٓظ٘ إْتكهاٍ أجهضا٤ ايٓحاطه١ َهٔ ٜهذ      
ايـ  ازي ايكشنٕ ؾٝاتو اهلتو ٚايتٖٛري اسبهشاّ ًٜٚهضّ االبهٜٛٔ ٚاغيعًهِ َٓهع      

 .ايـ  َٔ اغيٓع إال بعذ ت،ٗ ٙ يٝذ ايـ  ؾُٝع ايكشنٕ ٚاطِ اهلل تعازي 

دٕٓٛ ؾ  إػهاٍ ؼي جٛاص َٓظ٘ يًكشنٕ أٚ الطهِ اهلل  ٚيٛ تٛك  ايـ  أٚ ا
ٚتـهس َٓه٘    -ٚعبادته٘ ػهشع١ٝ   -تعازي، ؾإٕ ايـ  ٜٓبػٞ شيشٜٓ٘ ع٢ً ايعبهادا  

 . ايـرٝر١، ٚايتؿـٌٝ ؼي ضبً٘ (1)نُا دين عًٝ٘ بعض ايٓـٛق

ايؿشع ايشابع: اايؿاظ اغيؼان١ بري ايكشن١ْٝ ٚبري اايؿهاظ ايعادٜه١ ٖهٌ جيهٛص     
 ؟ أّ ال جيههٛص؟ ٚقبههٌ ازبههٛاب    اةههذث بااؿههػش أٚ بههاانرب  غيظههٗا َههٔ قبههٌ   

 : يًحٛاب عٓ٘ ٜٓبػٞ بٝإ أَشٜٔ شيٗٝذًا

ااٍٚ: اغيههشاد َههٔ ايهًُهها  اغيؼههان١ ٖههٞ ايهًُهها  ايههيت ٜؼههاى يؿظٗهها     
يٛجٛدٖا ؾٝ٘ ٚبري نْٛٗا ن َهًا   بري نْٛٗا قشنًْا نشضيًا َٓضاًلٚؾٗا ٚذشناتٗا ٚذش
ْظ  طيًيت )جا٤ سجٌ( )قاٍ َٛطه٢( ؾإْٗها ضيههٔ     ،يًبؼش ٜـذس عِٓٗ عادًٜا
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يًُتهًِ أٚ يًهاتو ٚضيهٔ إٔ تهْٛا جض٤ قهشنٕ ٚبعهض    إٔ تهٕٛ ن ًَا عادًٜا 
ٚبهري امسهه٘   ايكهشنٕ  ايهٛاسد ؼي  ( S)ضبُهذ نٜه١ َهٔ نٜاته٘ اغيباسنه١، ْٚظه  اطهِ       

٢ُٓ ب٘ بعض ايبؼش ؾإْ٘ اطهِ أٚ يؿهم َؼهاى بهري ايكشنْٝه١ ٚبهري اآلدَٝه١،         ،اغيظ
زي قـذ ايكشن١ْٝ  إر يٝع ٖٛ يؿظًا طبتـًا بايكشنٕ، ٖٚزا خبه ف  ؾٝرتاد تعٝٝٓ٘ إ
ٌٓ ٚع  ٚال ضيهٔ اػاان٘ َع اآلدَٝري. تعازياطِ )اهلل(    اغيختف بايباس٨ ج

٘  ؼي قـههذ ايهاتههو قشنْ  َٚههٔ ػههٍو أَهٓهه٘  -ٝهه١ ايًؿههم اغيؼههاى عٓههذ نتابتهه
ايشجههٛع ازي أؿههٌ ايههربا٠٤ َههٔ ذشَهه١ اغيههٓع بههٌ ٚازي اطتـههراب عههذّ نههٕٛ   

 اغيهتٛب قشنًْا َٔ ااصٍ ٚازي ايٛقن اسباكش .

يثاْٞ: ال ٜٓبػٞ اإلػهاٍ ؼي إٔ ايهًُا  ايكشن١ْٝ اغيختـ١ ٖٚٞ اييت اَش اا
نه ّ اهلل ٚقشنْه٘ ٚنتابه٘     إْٗها َـهذام   -يًبؼهش ال تؼاى َع ايهًُها  ايعادٜه١   

 تعههازي ؼي عههذّ قبههٍٛ نْٛٗهها ن َههًا عادٜههًا يًبؼههش أٚ امسههًا ٖٚههٞ ْظهه  اطههِ اهلل
ايبؼش، ٚيزا ال سٜو ؼي ذش١َ َٓظهٗا عًه٢ اةهذث بااؿهػش     أمسا٤ َع  َؼانًا

ْٗها  ايهاتهو قشنْٝتٗها ٚبهري عهذّ قـهذٙ، ا     أٚ باانرب َٔ دٕٚ ؾهشم بهري قـهذ    
َـذام شنٕ ٚال ٜٓ،بل عًٝٗا إال عٓٛإ ايكشنٕ ؾٗٞ ن١ًُ أٚ نًُا  طبتـ١ بايك

 . ٚإٕ َٓظٗا َـذام )َٓع نتاب اهلل( (ن ّ اهلل)

ٕ  )اغيختف ٚؼي  (ن ّ اهللذبكل )ٚدع٣ٛ اعتباس ايكـذ ؼي   (نًُها  ايكهشن
يعذّ ؿهذم   ٚريو  أٚ نٜات٘ اغيختـ١ غ  اغيؼان١ َع ايه ّ ايبؼشٟ ايعادٟ،

 . )نتاب اهلل( بذٕٚ قـذ ايكشن١ْٝ
دعهه٣ٛ غهه  َظههُٛع١، ٚريههو يهؿاٜهه١ ايـههذم ايعههشؼي يعٓههٛإ )َههع  ٖههزٙ

إرا مل  ايظها٥ٌ عُهٔ )قهشأ ؼي اغيـهرـ ٖٚهٛ(     ايهتاب( اغيُٓهٛع عٓه٘ ؼي ايهٓٓف    
ٚال ضيهٓع  :شؼي َٛثك١ أبٞ بـ  (ٚقذ أجاب٘ االَاّ ) (ٚك٤ٛغ  ٜهٔ ع٢ً 
 ٢ اايؿههاظ ايكشنْٝهه١ اغيختـهه١  ٕ ٚنتههاب اهلل عًهه، َٚههع ؿههذم: ايكههشن زايهتههاب

قـههذ قشنْٝهه١ ايًؿههم تٛقههـ ايـههذم عًهه٢ )ؾهه ٟ َٛجههو ي ؿههذقًا عشؾٝههًا ق،عٝههًا
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 عٓذ٥ز؟ ٚأٟ َـرس العتباس ايكـذ ذت٢ ؼي ايًؿم ايكشنْٞ اغيختف (اغيختف
؟ ٖٚههٌ ٜـههًس ٚايههزٟ تههتعري َعهه٘ ايهتابهه١ يًكشنْٝهه١ اْهه٘ يؿههم طبههتف بههايكشنٕ   

نتاب١ ايكهشنٕ بهذٕٚ قـهذ ايكشنْٝه١؟ َهع إٔ ايًؿهم طبهتف         ؿذمبعذّ  (1)تعًًٝ٘
 .؟.  إٕ ٖزا يتعًٌٝ عحٝو ٚغشٜو ٚال ٜظعٓا تـذٜك٘ بٌ ٚال قبٛي٘  بايكشن١ْٝ

ْهبري ذههِ ايًؿهم اغيؼهاى بهري ايكهشنٕ ٚبهري          -شيٗٝهذاً  -ٚبعذ بٝإ ااَشٜٔ
هاتو ايه ّ اآلدَٞ، ٚايظاٖش إٔ اغيؼاى ٜتُٝض ٜٚتعري بايكـذ ايباطب َٔ اي

ذتهه٢ تاتههو نثههاس ايههه ّ عًٝهه٘، ؾههإرا قـههذ ايهاتههو قشنْٝهه١ نتابتهه٘ ذههشّ عًهه٢  
 . اةذث َٓع ايهتاب١ َع ايتؿات٘ ٚعًُ٘ بكـذ ايهاتو قشنْٝت٘

عًه٢   ًؿم اغيؼاى إرا ؿذم ايكهشنٕ عشؾهاً  ٖٚهزا حيشّ ع٢ً اةذث َٓع اي
ٚيههٛ بًرههاظ صبُههٛع ايهتابهه١ ٚايظههٝام      -ايهتابهه١ ٚاايؿههاظ اغيؼههان١ اغيهتٛبهه١   
عًه٢ اغيهتهٛب    ؾإٕ ؿذم ايكشنٕ عشؾًا -ٚاْلُاّ بعض اايؿاظ إزي بعض نفش
)نتهاب اهلل(  عٓهٛإ  ٜكتلهٞ اْ،بهام    -ٖٚٛ يؿٌم َؼاى بري ايكشنٕ ٚبري غه ٙ  

بؿعهٌ ايـهذم ايعهشؼي، ٚعٓذ٥هز ال      ٢ ايًؿم اغيؼهاى اغيهتهٛب اْ،باقهًا قٗشٜهاً    عً
أٚ عذّ إذشاص قـهذٙ قشنْٝه١    عذّ قـذ ايهاتو قشن١ْٝ َهتٛب٘:  ٜلٓش باالْ،بام

 . ٖٛ اغي ى ؼي ايترشِٜغيٛكٛع اسبش١َ ، ؾإٕ ايـذم ايعشؼي َهتٛب٘

عًه٢  ٚنٜاته٘  إرا مل حيشص ؿذم عٓٛإ )ايكشنٕ( ٚ)نتاب اهلل( ٚن َه٘  ْعِ 
ايًؿههم اغيؼههاى اغيهتههٛب ٚمل حيههشس قـههذ ايهاتههو يكشنْٝهه١ نتابتهه٘ ؾهه  َٛجههو   

اطتـههراب عههذّ نههٕٛ  َٚههع ايؼههو ؾااؿههٌ   .ٓع ايًؿههم اغيؼههاىيترههشِٜ َهه
 .  ايربا٠٤ َٔ ايترشِٜ ٚاغيمافز٠ ٚاإلثِاغيهتٛب قشنًْا َٚٔ االصٍ ٚأؿٌ 

ايؿشع اشباَع: حيشّ ٖتو ٚإٖا١ْ ايكشنٕ أٚ اطِ اهلل تعازي أٚ عبُٖٛها َهٔ   
ايهًُا  ٚاامسا٤ اغيكذط١، ؾ  بذ َٔ ؿْٛٗا ٚذؿظٗا عهٔ اهلتهو ٚايتهٖٛري    
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ٖٗههَش٠ٕ شٚاغيٗاْهه١ ؾههإٕ ايكههشنٕ   َُ،ه ََِشُؾَٛعهه١ٕ  ََهه١ٕ   َُههٖش ـٕ  ًُههٛا ش 15+14عههبع:  زُؿههُر َِٜت

َٖٗش٠ً َُ،ه 3ٓٗايب١ٓٝ: زُؿُرؿًا   : . ٜٚٓبػٞ تؿـٌٝ ايكٍٛ ش حيشّ ٖته٘ ٚتٖٛٝٓ٘، ٚاغي،

ايهٖٛٔ ٚاغيٗاْه١ ٚاغيزيه١ ٚعهذّ االعتٓها٤ سيها       إٜهشاد   ٜعهب  اغيكذطا  ٖتوإٕ 
ال سٜو ؼي ذش١َ ٖتو يزا ااّ أٚ ايتعظِٝ ٚاإلج ٍ، ٜٚظترل االعتٓا٤ ٚاالذ

٘ َههٔ ، ؾإْهه(Œ)ٚااْبٝهها٤ ٚااٚؿههٝا٤ تعههازي  اغيكذطهها : ايكههشنٕ ٚأمسهها٤ اهلل 
إْههضاٍ اغيٗاْهه١   ١ َههايكههشنٕ ٚاامسهها٤ اغيكذطهه١ ٚذش   تعظههِٝ ٛبجههٚ ايٛاكههس 

ٚاإلرالٍ ٚايهههٖٛٔ ٚاهلتهههو عًههه٢ نٜههها  ايكهههشنٕ أٚ أمسههها٤ اهلل أٚ ااْبٝههها٤ أٚ 
 . إقا١َ ايربٖإا  اغيظ١ًٍُ ٚال ذبتاد إزي ااٚؿٝا٤، ٖٚزا اسبهِ َٔ ايٛاكر
عًٝهه٘ اهلتههو ٚايتههٖٛري ٚاغيٗاْهه١ آلٜهها  اهلل    ٚعًٝهه٘ ؾهههٌ َهها ٜـههذم عشؾههاً  

ؾٗهٛ ذهشاّ جضَهًا ٚتٓ،بهل ايههرب٣      ( Œ)ٚأمسا٥٘ ٚأمسا٤ ااْبٝها٤ ٚااٚؿهٝا٤  
 : ، ٖٚٓا َـادٜل طبتًؿ١ يًٗتو ٚاغيٗا١ْ، ْعشكٗا كُٔ ؾشٚع ق،عًا اغيظ١ًُ

  ،ٚكع ايٓحع عًه٢ ايكهشنٕ أٚ عًه٢ اطهِ اهلل أٚ عبهٛٙ َهٔ اغيكذطها         -أ 
  ٕ تههٖٛري  - ايػايههوؼي -زا ٖهه أٚ ٚكههع اغيكههذغ عًهه٢ ايٓحاطهه١ أٚ دافًههٗا ؾههإ

ال ٜٛجهو تهٓحع    نإ ايٓحع ٜابظهاً ٛ ذشاّ، ذت٢ إرا ٖٚ َٚٗا١ْ ٖٚتو عشؾًا
ٜٛجهو طهشا١ٜ    لهً  عُها إرا نهإ ايهٓحع سطبهاً     ايكشنٕ أٚ اطِ اهلل طبراْ٘، ؾ

تٖٛري  زا نً٘ ٖ أٚ اطِ اهلل طبراْ٘، ؾإٕ: ايكشنٕ ايهشِٜ  ايٓحاط١ إزي اغيكذغ
 إبعادٖهها عههٔ ايكههشنٕ ٚاطههِ اهلل تعههازي نُهها جيههو  عظههِٝ َٚٗاْهه١ ػههذٜذ٠ جيههو 

 .( Œ)أٚ أمسا٤ ااْبٝا٤ أٚ ااٚؿٝا٤تعازي اهلل  ت،ٗ  ايكشنٕ ٚأمسا٤
َهٔ  اغيهًـ ٗا١ْ نُا إرا ؿٓع اغيٚ تركل اهلتوْعِ ؼي ذاال  ْادس٠ قذ ال ٜ

أٚ ؿٓع َٔ  -ٖٚٛ جًذ غايٞ ايثُٔ عضٜض ايٛجٛد  - ؿٓذٚقًاجًذ َٝت١ ااطذ 
ذكٝبه١ ٚجعهٌ ايكهشنٕ دافًه٘، ؾإْه٘ قهذ ال ٜـهذم ايتهٖٛري         اغيٝهن  جًذ ايػهضاٍ  

فاسجًا : ٖٚٛ تٖٛري ايكشنٕ َٛكٛع٘ ذبكل كشنٕ، ٚاغي ى ؼي ايترشِٜ ٖٚتو اي
 .ٖٚٛ ٜت،ًو ؿذم اغيٗا١ْ ٚايتٖٛري عشؾًا -أٚ اغيكذغ
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ٖٚٓا ٜٓبػٞ يًُمَٓري ٚاغيمَٓا  االيتؿا  عٓذ إذذاثُٗا ازبٓاب١ أٚ ذهذٚث  
ِ أٚ ايك د٠ أٚ ه، ٚايترزس َٔ تٓحع اشباتٚعشٚ  أذذٖا اسبٝض أٚ ايٓؿاغ

طههبراْ٘ أٚ اطههِ أْبٝا٥هه٘ أٚ   عبُٖٛهها ػيهها ًٜبظهه٘ ٚعًٝهه٘ نٜهه١ قشنْٝهه١ أٚ اطههِ اهلل     
َٔ ٚؿٍٛ ايٓحع إيٝه٘،   ٚعًٝ٘ إٔ ٜٓضع٘ أٚ ٜترؿم عًٝ٘ أنٝذًا، (Œ٘)أٚؿٝا٥

ػيها   -ِ أٚ ايكه د٠ أٚ عبُٖٛها   هٚنزيو ال بذ َٔ ايتٛج٘ الذتُاٍ تهٓحع اشباته  
ٚريو عٓذ دفٍٛ بٝن اشب ٤  -شطٞ أٚ عبٖٛا عًٝ٘ اطِ اهلل أٚ ن َ٘: ن١ٜ ايه

ؾًٝترزسٚا َٔ تٓحٝع اطِ اهلل أٚ اآل١ٜ ايكشن١ْٝ اغيهتٛبه١ عًه٢    ،يكلا٤ اسباج١
اطِ َٔ أمسا٤ اهلل طبراْ٘ أٚ أمسها٤ بعهض   تٓحٝع اشبامت أٚ ع٢ً ايك د٠ أٚ 

رٓزسِٖ َٔ َٓع االطهِ اغيكهٓذغ أٚ   بذ َٔ َت، نُا ال(Œ)ااْبٝا٤ أٚ ااٚؿٝا٤
َها  االْتباٙ بٓهضع   :غيمَٓري ٚاغيمَٓا ع٢ً ا َٔ دٕٚ ٚك٤ٛ، ؾٝحوايكشن١ْٝ ١ اآلٜ
ٔ  أٚ ٜهت ايًؿم اغيكذغ ذت٢ ٜت،ٗش بٛك٤ٛ أٚ غظهٌ  ؾٝ٘  ايتٓحهٝع   رؿم عًٝه٘ َه

ُٕ يًٗتو ٚايتٖٛري . اغيع  بػ  ٚك٤ٛ  َٔٚ ٚاغيٗا١ْ  : ثِ ْتهًِ ؼي َـذاُم ثا

اته٘ أٚ عًه٢ اطهِ    عًه٢ بعهض نٜ  اغيتٓحع ع٢ً ايكهشنٕ أٚ  ٚكع ايؼ٤ٞ  -ب 
، ؾإْه٘ ٖتهو ٚتهٖٛري عٓهذ اغيتؼهشع١ يهٛ       (Œ)اهلل تعازي أٚ اطِ ْه  أٚ ٚؿهٞ   

ٚ  ايعًهِ ٚااليتؿها  إزي أْه٘ َتهٓحع ٜٛكهع عًه٢        َعذـٌ   اغيكهذغ: ايكهشنٕ أ
ذت٢ َع ٜبع اغيتهٓحع ٚإذهشاص عهذّ طهشا١ٜ      ، ٚاسبش١َ َتركك١اطِ اهلل تعازي

عٓههذ  عشؾههًا تههو ٚاغيٗاْهه١، َٚهه ى ايترههشِٜ ٖٓهها ؿههذم اهلازي اغيكههذغ ايٓحاطهه١
ٝههابع ؾههإرا ؿههذم ذههشّ، ٚإٕ مل ٜـههذم مل ٜتركههل ٚكههع ايؼهه٤ٞ اغيتههٓحع اي

 َٚٓهه٘ ٜتههبري ذهههِ غيههع اغيتٛكههٞ يًكههشنٕ أٚ اطههِ اهلل إرا     اهلتههو ٚال بهه غ . 
سيٓع ايبهٍٛ أٚ ايػها٥ط   ٜذٙ َتٓحظ١ ٜٚابظ١، ؾإْ٘ إرا تٓحظن ٜذ اغيتٛكٞ  نناْ

نههإ ٖههزا َٓهه٘ أٚ ايههذّ ٚأساد َههع ايكههشنٕ أٚ اطههِ اهلل طههبراْ٘ بٝههذٙ اغيتٓحظهه١ 
 .ٜكًٝٓا  ٖٚٛ ذشاّ جضًَا  عٓذ اغيتؼشع١َـذام اهلتو ٚايتٖٛري 

 َههٔ عههري ايههٓحع بٓرههٛ ال ٜـههذم   ْعههِ إرا نههإ تههٓحع ٜههذٙ ٜظهه ًا فًههٛاً 
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تٓحظٗا بعذ ايتٛكٞ ْاػه٦ًا َهٔ   إرا نإ نُا  ، ٖٚزامل حيشّ -َع٘ اهلتو عشؾًا
ن ؾؿهتس ايكهشنٕ َٚهع نٜاته٘ ؾإْه٘  ال      َع ايشطٛب١ ثهِ ٜبظه   َـاؾر١ ايهاؾش َثً 

 ج اًلال حيشّ، َٚع ريو ااذٛا ااٚزي اياى إٜـذم اهلتو ٚايتٖٛري ٚيزا 
 .ٚعبُٖٛا َٔ اغيكذطا   يًكشنٕ ايهشِٜ ٚالطِ اهلل طبراْ٘

ٚ  ٚكع  -د  ٕ أٚ اطهِ  عًه٢ ايكهشن  كهعٗا  بعض ااَٛس اي،اٖش٠ ايهيت ٜههٕٛ 
ّْ ق،عًا، ٖٚزا  -َٗا١ْ ٖٚتهًااهلل تعازي  ن ٕ ٜلع ايشٚث اي،اٖش ٖٚهٞ   ٖٛ ذشا

ٚ  ايعهاّ  إٕ ايعهشف  ؾه  -ؾل١ً اسبٝٛاْا  اسبه ٍ أنًهٗا   كهع٘  ٚاغيتؼهشع١ حيظهبٕٛ 
كهشنٕ عًٝٗها ؾإْه٘ ٖتهو     ، ٖٚهزا ٚكهع اي ع٢ً ايكشنٕ أٚ اطِ اهلل ٖتهًا ٚتًٖٛٝٓا

 . ذشاّ -بتُاّ َـادٜك٘  -، ٚاهلتو َٚٗا١ْ عشؾًا
، عشؾًاتٖٛري ٚإٖا١ْ  -إذشام ايكشنٕ أٚ نٜات٘ اغيتؿشق١ أٚ أمسا٥٘ طبراْ٘  -د 

 . ٚتٖٛري ايكشنٕ ايهشِٜ أٚ أمسا٤ اهلل ذشاّ ٚإٕ مل ٜكـذ ايتٖٛري

أٚسام أٚ بعههض ااَتعهه١  ١ْعههِ إرا مل ًٜتؿههن إزي ٚجههٛد ايكههشنٕ ؼي صبُٛعهه
ِ اهلل تعهازي  ٜعًهِ بٛجهٛد نٜه١ قهشنٕ أٚ اطه      اغيظتػ٢ٓ عٓٗا ٚاغيشاد إذشاقٗا أٚ مل

   .ؾٝٗا مل ٜهٔ َ ثًَٛا 
غيعهذ يشَهٞ   ٌ ااةه ٙ طهبراْ٘ ؼي  يكهشنٕ أٚ نٜاته٘ اغيتؿشقه١ أٚ أمسها٤    سَٞ ا -ٖه

ايهيت ٜظه    عًه٢ ااس   سَٝٗها  أٚ َهع ٚجٛدٖها    ؾٝ٘ عهاد٠  اٚطاخ ٚايٓؿاٜا ا
اغيكهذغ  ـه   طٝازي أْ٘ االيتؿا  ٚايعًِ  ذشاّ َعٖزا -عًٝٗا ايٓاغ ب قذاَِٗ

ٚ يتٖٛري  ٖٚٛ سجًِٗ ب ٘ ايٓاغ ظركَٗاًْا ٜ إٖاْه١ ٖٚتهو عشؾهًا ْظه      ًُكهذغ 
ٖتو َٚٗا١ْ ٚاسد٠ ع٢ً أَش َكذغ َههشّ   اْ٘ اجتٓاب٘  ؾًٝضّ ذشق٘ أٚ تٓحٝظ٘

 .بعًُ٘  ْا ٖٚٛ ذشاّ ٚإٕ مل ٜكـذ اهلتواهلل تعازي ٚعٓذعٓذ

غئ عٓذٙ أٚسام أٚ عبٖٛا ٚؾٝٗها أمسها٤ اهلل تعهازي أٚ بعهض نٜها        -ٜٚٓبػٞ
، ٚحيظٔ َٓ٘ دبُٝعٗا ؼي نٝع (Œ)ايكشنٕ أٚ بعض أمسا٤ ااْبٝا٤ ٚااٚؿٝا٤ 

 أٚ عبههٛٙ بعههذ االطههتػٓا٤ عٓٗهها، ثههِ ٜههذؾٓٗا ؼي ب،ههٔ أس  طههاٖش٠ أٚ ٜشَٝٗهها ؼي    
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ٔ   ،تػ،هع ؼي ب،هٔ اغيها٤   بعهذ تثكًٝهٗا نهٞ     -ش أٚ ْٗهش أٚ حبهش   ب٦ -اغيا٤   ؾهإٕ ايهذؾ
ْٛ   ؼي   يًهشاَهه١ ٚذبههزس َههٔ     َههٔ اغيٗاْهه١ ٚذؿههمٌ   ب،ههٔ ااس  أٚ ؼي اغيهها٤ فًهه

 ع٢ً اغيكذغ َظتكبً  . اغيزي١اغيٗا١ْ ٚٚسٚد 

 ؾٝتـهذ٣ ةهٛ ايهتابه١     ،بهاغيٛاد ايهُٝاٜٚه١  اغيكهذغ  نتاب١ ْعِ ال ب غ بإصاي١ 
 نههه ّ اهلل أٚ امسههه٘ أٚ أثهههش  ا َهههٔ أعبههها٤ ايتظهههحٌٝ ٚايهههٓكؽ ٚإصايههه١ أٚ عبٖٛههه

 يًكهشنٕ  أمسا٤ أٚيٝا٥٘ ببعض اغيهٛاد ايهُٝاٜٚه١ اغياذٝه١ يًخهٍط ٚايتظهحٌٝ اغيهربص       
دٕٚ ٖتهو َٚٗاْه١ ٚاسد٠ عًه٢ ايهه ّ اغيكهذغ، نُها ال       أٚ ي طِ اغيكٓذغ َٔ 
ال ٚيكشن١ْٝ بايكًِ حبٝث تُٓرهٞ شياَهًا ٚال ٜظٗهش َٓٗها أثهش ،      ب غ بؼ،و اآل١ٜ ا

حبٝث ال ٜبك٢  هرُٖٛا شياًَااالطِ اغيكذغ َٔ ايٛسم َٚاآل١ٜ أٚ  ب غ ؼي َظس
، ؾإْ٘ ٓذطًاب غ بتػٝ ٙ بٓرٛ ال ٜعشف قشنًْا أٚ امسًا َك ي٘ أثش ٚجض٤، ٖٚهزا ال

ْٛ  . ٚتػٝ  غيٛكٛع٘ َٔ دٕٚ ٖتو َٚٗا١ْ ٚاسد٠ عًٝ٘ يًُكذغ ٚإصاي١ٌ ضب

 :وآدابه  سهو الوضوء     

رنههش ايؿكٗهها٤ )س ( صبُٛعهه١ َههٔ ااعُههاٍ ٚايههاٚى ٖههٞ طههٓٔ ايٛكهه٤ٛ    
َهشٖٚه١، ٚديٝهٌ بعلهٗا     ا بعلٗا أؾعااًل َظترب١ ٚعٓذٚا بعلهٗا أعُهاالً  ٚعٓذٚ

ٚؿًٓا ٚال  ، َعترب، ٚبعلٗا ال ديٌٝ عًٝٗافرب كعٝـ، ٜٚٛجذ ؼي بعلٗا فرب
رنهشٙ   أٚ   ايكهذَا٤ ؾه ثبتٛٙ ؼي طهٓٔ ايٛكه٤ٛ     ٖها إزي ٚيعًه٘ ٚؿهٌ فربُ   به٘    فرب

، ٚذٝث مل تثبن نًٗا ب فباس َٛثٛم بٗها  ٜهٕٛ َؼٗٛسًاطيع َٔ ايؿكٗا٤ ٚقذ 
َٓٗا أٚ أنثشٖا ؾاقذ٠ يًرح١ ايتاَه١ ٚايهذيٌٝ ايـهرٝس     نث ًارب ثك١، ٚيعٌ خبأٚ 

عًههه٢ اإلرعهههإ بههههرب٣  ههههِ باطهههتربابٗا أٚ نشاٖتٗهها َتٛقؿهههاً ؾًههزا ٜههههٕٛ اسب 
)ايتظاَس ؼي أديه١ ايظهٓٔ( ٚمل تثبهن ايكاعهذ٠ ٚمل تتركهل عٓهذْا داليه١ أفبهاس         

ع٢ً اطهترباب أٚ نشاٖه١ َها ٚسد به٘ اشبهرب       (1)زَٔ بًػ١ ثٛاب ع٢ً عٌُ...ش
                                                           

 . َٔ أبٛاب َكذ١َ ايعبادا  18 : ب 1( ايٛطا٥ٌ: د1)



 2: دؾك٘ اي،ٗاس٠ ٚاي،ٗٛس   ...................................................................( 48)

ؾًزا ًٜضّ إتٝاْٗا أٚ تشنٗها ب َهٌ ؿهذٚس اشبهرب اغيتلهُٔ الطهترباب        ايلعٝـ،
ايعاٌَ ؾعٌ أٚ نشاٖت٘ ٚبشجا٤ َٛاؾك١ َلُْٛ٘ يًٛاقع اةؿٛظ ؼي ايًٛح ؾ جٛ 
 . َ،ًٛبٝت٘ يًؼاسع ٜٚؿعٌ أٚ ٜاى الذتُاٍ ٚسجا٤ َٛاؾكت٘ يًٛاقع ايؼشعٞ

يٛكهٛح أَشٖها، ٚيههٔ ْتعهش       تؿـهٝ ً ايظهٓٔ  افباس ْشٜذ ايتعش  ٚال 
 : اَشٜٔ َٓٗا ُٖا ضبٌ اإلػهاٍ ٚاشب ف، ُٖٚا

 َٙٚظهس بًهٌ ايٛكه٤ٛ عًه٢ أعلها٤      َا٤ ايٛك٤ٛ ااَش ااٍٚ: ايتُٓذٍ َٔ
، قهاٍ ايؼهٝخ ايبرشاْهٞ: )اغيؼهٗٛس بهري ااؿهراب       نشاٖت٘  ؾإٕ اغيؼٗٛس ؾتٛا٥ًٝا

يهشاٖه١ ْٚكًه٘ ؼي   سكٛإ اهلل عًِٝٗ نشا١ٖ ايتُٓذٍ بعذ ايٛك٤ٛ، ٚقٌٝ بعذّ ا
  .(1)اغيذاسى عٔ ظاٖش اغيشتل٢ ؼي ػشح ايشطاي١ ٚأذذ قٛيٞ ايؼٝخ(

 ٚؼي ؿههر١ ايٓظههب١ ْظههش ؾههإ طيعههًا َههٔ قههذا٢َ ايؿكٗهها٤ مل ٜعههربٚا بهشاٖهه١  

 . ايظٓٔ ٚاآلداب إٔ تشن٘ َٔ ب ؾل١ًٝ تشى ايتُٓذٍ أٚ عربٚا ايتُٓذٍ بٌ
ٍ( اغيهههشٟٚ ؼي )ايههههاؼي( ٚ)ثهههٛاب ااعُههها     (2)َٚظهههتٓذ ايهشاٖههه١: اشبهههرب   

ؼي )ايؿكٝهه٘(، َٚههذي اشبههرب عههٔ ايـههادم   ٚ)اةاطههٔ( بظههٓذ كههعٝـ، َٚشطهه ً 
( :)٢ جيـ َٔ تٛك  ٚشيٓذٍ نتبن ي٘ ذظ١ٓ، َٚٔ تٛك  ٚمل ٜتُٓذٍ ذتش

، ٚايظٓذ كعٝـ بؿعٌ جٗاي١ اثٓري َٔ سجاي٘ ٚك٤ٛٙ نتبن ي٘ ث ثٕٛ ذظ١ٓز
ٔ     ٢( ٚ)إباْ٘ ٚسد ؾٝ٘: )عًٞ بٔ اغيعً ال  شاِٖٝ بٔ ضبُهذ بهٔ ظيهشإ( ُٖٚها ػيه

   ٕ  عذٜهذ٠ تهذٍ    (3). بُٝٓها ٚسد  سٚاٜها    أَاس٠ ع٢ً تٛثٝكُٗا بهٌ ُٖها صبٗهٛال
ع٢ً عذّ ايب غ ؼي ايتُٓذٍ َٚظس ايٛج٘ باغيٓذٌٜ َٔ َها٤ ايٛكه٤ٛ، ٚبعلهٗا    
ؿرٝر١ ايظهٓذ ٚاكهر١ ايذاليه١ َثهٌ: ؿهرٝر١ ضبُهذ بهٔ َظهًِ ايظها٥ٌ َهٔ           

ال بهه غ ش( عههٔ ايتُظههس باغيٓههذٌٜ قبههٌ إٔ جيههـ؟ قههاٍ:  اإلَههاّ ايـههادم )
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را ال ب غ سيظس ايشجٌ ٚجٗ٘ بهايثٛب إرا تٛكه  إ  شٚؼي َعترب٠ اسبلشَٞ: زب٘
( ٚأَهه  ، ٚؼي بعلههٗا ذهاٜهه١ ؾعههٌ اإلَههاّ ايـههادم ) نههإ ايثههٛب ْظٝؿههًاز

( ٚأُْٗا شيٓذال بعذ ايتٛكٞ َٚظرا ٚجُٗٗها، بهٌ ظهاٖش َعتهرب٠     اغيمَٓري )
( عًهه٢ ايتُٓههذٍ َٚظههس ايٛجهه٘ بعههذ ايتٛكههٞ   ايـههادم )إمساعٝههٌ طهه ٠ 

 ()( ايشاٟٚ إمساعٌٝ بؿعٌ ايتُٓذٍ َثً٘  ٚن ْه٘  يًـ ٠ ٚأعكب٘ أَشٙ )
، ٜٚبعهذ َذاَٚه١   : شٜا إمساعٝهٌ إؾعهٌ ٖههزا ؾهاْٞ ٖههزا  أؾعهٌز      َذاّٚ عًٝ٘
عهذدٖا ؼي )ايٛطها٥ٌ( مثاْٝه١، بُٝٓها      فبهاس ٖٚهزٙ اا  . اغيههشٚٙ ؾعهٌ  اإلَاّ ع٢ً 

 (.َا سٚاٙ ضبُذ بٔ ظيشإ عٔ ايـادم ) نشا١ٖ ايتُٓذٍ ٚاذذ ٖٛفرب 

عًهه٢ ضباَههٌ، ٚبعههض اةاَههٌ َك،ههٛع بعههذّ    فبههاسٚقههذ ظيًههن ٖههزٙ اا 
َٔ ايؼاٖذ، ْعِ قذ اػتٗش بري ايؿكٗها٤ ؾتٝها    ا ٚنْٛ٘ ظيً  تربعًٝا فًًٛاؿ ذٗ

ع تبه اافش٣ ع٢ً ايتكٝه١، َهع إٔ ت   فباسااايهشا١ٖ ٚاػتٗش بري ااٚافش ظيٌ 
نداب ايٛكهه٤ٛ  َههٔ : ؾههزٖو بعلههِٗ إزي إٔؾتههاٚاِٖ تؼههٗذ بههافت ؾِٗ أٜلههاً 

ايتُظس سيٓذٌٜ، ٚرٖو بعض نفهش إزي إٔ َهٔ طهٓٔ ايٛكه٤ٛ تهشى ايتٓؼهٝـ،       
  .(1)ٚؿشح بعلِٗ بعذّ ايب غ أٚ جبٛاص تشى َظس ااعلا٤ خبشق١ ؾشاجع

 ٖايعذّ ايٛثٛم باقتلا٤ق،عًا ـٌ عذّ جذ٣ٚ اسبٌُ ع٢ً ايتك١ٝ َٚٓ٘ ٜتر
نهث ٠ بؼه٤ٞ ٜهٛاؾكِٗ تكٝه١، َهع ؿهذٚس سٚاٜه١ ٚاذهذ٠ ؼي اغيؿهاد           أفباسؿذٚس 

 :إػهااًل  ٜلاف إيٝ٘ .  ايٛاقعٞايآلفش ايزٟ ُٜذع٢ أْ٘ اسبهِ 
ايؼهشعٞ ٖهٛ تكهذِٜ     (2)إٕ َكتل٢ ايكاعذ٠ ااؿهٛي١ٝ اغيظهتؿاد٠ َهٔ ايهٓف    

ع٢ً اياجٝس بايؼٗش٠ ايشٚا١ٝ٥ بري ااؿراب ٖٚٞ َع سٚا١ٜ ازبٛاص ٚاغيذا١َٚ 
ايؿعٌ ؾإْٗا مثا١ْٝ أٚ طهبع١ دٕٚ سٚاٜه١ تهشى ايتُٓهذٍ ؾإْٗها ٚاذهذ٠، ٚاياجهٝس        

 . بايؼٗش٠ ايشٚا١ٝ٥ َكٓذّ ع٢ً اياجٝس ازبٗيت نُا ذككٓاٙ ؼي ااؿٍٛ
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َٛقههع اشبهه ف بههري   ااَههش ايثههاْٞ: ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ يًٛجهه٘ ٚايٝههذٜٔ ؾإْٗهها      
ٚقذ اتؿكٛا ع٢ً عذّ تث١ٝٓ َظس ايشأغ ٚايشجًري  -قذضيًا ٚأف ًا  -ااؿراب 

نُا اتؿكٛا ع٢ً إٔ ايػظٌ ايثايث١ يًٛجه٘ ٚايٝهذٜٔ بذعه١ ضبشَه١، ٚاتؿكهٛا عًه٢       
بهٌ  ٚيًٝذٜٔ ٚعًه٢ عهذّ ذبهذدٖا بػشؾه١ أٚ أنثهش      ٚجٛب ايػظ١ً ااٚزي يًٛج٘ 

طٛا٤ ذـٌ بػشؾ١ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ، أجضا٤  ٘ػظًب ظتٛعوٜػشف يًػظٌ ذت٢ ٜ
  . أٚ أنثشأٚ غشؾتري 

ٚٚقههع اشبهه ف ؼي ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ عكٝههو اطههتٝعاب ايػظهه١ً ااٚزي يًٛجهه٘    
ٚيًٝذٜٔ: ؾاغيؼٗٛس اطترباب ايػظٌ ايثا١ْٝ ذت٢ إدعٞ اإلطيهاع عًٝه٘، ٚأْههش    

ايكهذَا٤ ٚاغيته فشٜٔ   بعلِٗ اطتربابٗا ٚأثبن اغيؼشٚع١ٝ فاؿ١، َٚهاٍ بعهض   
ٌُ ٚاذتهاا   -ٚجٛبهًا أٚ اطهترباباً   - بعهض ااٚافهش   إزي عذّ اغيؼشٚع١ٝ َٔ أؿ

 ٚايعُههذ٠ َ ذظهه١ ايٓـههٛق َٚهها تمدٜهه٘ َههٔ ايذاليهه١      بههاى ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ . 
اغيه ثٛس٠   (1)قذ افتًؿن ايٓـٛق  : ع٢ً اةبٛب١ٝ أٚ ايؼشع١ٝ أٚ عذَٗا، ؾٓكٍٛ

 : ٚايٛاؿ١ً إيٝٓا ع٢ً َلُْٛري( Œعِٓٗ )

 -َثٓه٢   ، َهشتري  -اغيلُٕٛ ااٍٚ: ايتٛكٞ َشتري َشتري، ٖٚزا اغيلُٕٛ 
َٛجههٛد ؼي َعتههرب٠ ٜههْٛع بههٔ ٜعكههٛب ٚؼي َعتههرب٠ َعاٜٚهه١ بههٔ ٖٚههو َٚعتههرب٠    

 ٚ ٛ  ؿههههؿٛإ، نُهههها   ٍ: إٔ اهلل ؾههههش  سد ؼي َعتههههرب٠ صساس٠ َٚشطهههه١ً ااذهههه
ٚكهع سطهٍٛ اهلل   قهذ  ( Œٚايٛك٤ٛ ٚاذذ٠ ٚاذذ٠، ٚعًٝ٘ ط ٠ اغيعـَٛري )

(S  ٍيًٓههاغ اثٓههتري اثٓههتري، ٚؼي سٚاٜهه١ داٚد ايشقههٞ طههما ) ٔس٠ عههذ٠ اي،ٗههاعهه
َا أٚجب٘ اهلل ؾٛاذهذ٠، ٚأكهاف إيٝه٘ سطهٍٛ     شٚغظٌ ايٛج٘ ٚايٝذٜٔ ٚجٛاب٘:

كههعـ إسادتٗههِ ٚإضيههاِْٗ  ( ٜشٜههذ)يعًهه٘  زٚاذههذ٠ يلههعـ ايٓههاغ Sاهلل 
اغيمدٟ يًتظاَس ٚاإلُٖاٍ ؼي ايػظٌ ٚاطتٝعاب٘ شيهاّ ايعلهٛ ؾاذتهاجٛا ايػظه١ً     

 .بٗا  (Sثا١ْٝ ؾشٓفف هلِ سطٍٛ اهلل )اي
                                                           

 . َٔ أبٛاب ايٛك٤ٛ  32+ ب31+ ب 5حَٔ أبٛاب أذهاّ اشب٠ًٛ:  9: ب1( ساجع ايٛطا٥ٌ: د1)



 (51) ..................................................................................ػشا٥ط ؿر١ ايٛك٤ٛ   

ايٛكهه٤ٛ َههش٠ ؾشٜلهه١ ش(: ػههارإ عههٔ ايشكهها )ٚؼي سٚاٜهه١ ايؿلههٌ بههٔ 
ٚايظهٓذ كهعٝـ َٚٓك،هع يعهذّ إدساى ايؿلهٌ اإلَهاّ ايشكها         زٚاثٓتإ إطهباؽ 

( ذتههه٢ ٜهههشٟٚ عٓههه٘ َباػهههش٠ )،  ( ٘سيعٓههه٢ عهههذّ إذهههشاص سٚاٜتههه٘ عٓههه ) 
ٜهها داٚد تٛكهه  َثٓهه٢ َثٓهه٢ ٚال شبهه  ٚاطهه،١، ٚؼي َٓتٗهه٢ سٚاٜهه١ داٚد ايشقههٞ: 

 ٘ شاغظههٌ... َههش٠ ؾشٜلهه١ ٚأفههش٣   ٌ: ٚسٚاٜهه١ ضبُههذ بههٔ ايؿلهه   زتههضدٕ عًٝهه
 زاثٓهتري اثٓههتري  Sتٛكه  سطهٍٛ اهلل   شٚؼي سٚاٜه١ ابهٔ أبهٞ اغيكههذاّ:     إطهباغًاز 

ٚقاٍ ايـهذٚم: )اإلطهٓاد َٓك،هع( بهٌ َلهُْٛٗا ٜهٓزبه٘ ايشٚاٜها  ايـهرٝر١         
  . ( َش٠ َش٠( ٚأَ  اغيمَٓري )Sايٓاطك١ ب ٕ ٚك٤ٛ سطٍٛ اهلل )
ٕ ايؿلهٌ ؼي ٚاذهذ٠، َٚهٔ    ااعًهِ  شايٛك٤ٛ: ٚؼي سٚا١ٜ ابٔ أبٞ ٜعؿٛسؼي 

ٚظاٖشٖها سي ذظه١ ؾكشتٝٗها ٖهٛ َؼهشٚع١ٝ ايػظه١ً        زصاد ع٢ً اثٓهتري مل ٜهمجش  
ايثا١ْٝ إال أْٗها ال أجهش ؾٝٗها ٚال ؾلهٌ، ٚايشجرهإ ٚااجهش ؼي غظه١ً ٚاذهذ٠،         

 ًٜته٦ِ    -ذظهبُا ٜظهتؿاد َهٔ طيًهيت اشبهرب       -ٚاْتؿا٤ ااجش ٚايؿلٌ ؼي ايثا١ْٝ 
  ٌ اغيؼههشٚع١ٝ َههٔ دٕٚ اطههترباب َٛجههو ياجههش    َههع االطههترباب َٚههع أؿهه

ٚايثههٛاب، ؾتههذٍ ايشٚاٜهه١ عًهه٢ أؿههٌ ػههشع١ٝ ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ ٚال تههذٍ عًهه٢        
 . اطتربابٗا، يهٔ ايظٓذ كعٝـ زبٗاي١ طشٜل ابٔ إدسٜع إزي ْٛادس ايبضْ،ٞ

 : عؼههش٠ أفبههاسٕ َلههُٕٛ ػههشع١ٝ ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ َههشٟٚ ؼي     اٚاسباؿههٌ 
ٛإ ٚسٚاٜههيت داٚد ايشقههٞ ٚضبُههذ بههٔ  صساس٠ ٚؿههؿٚ ؿههراح ٜههْٛع َٚعاٜٚهه١ 

 .َٚشط١ً ايؿلٌ ْٚٛادس ايبضْ،ٞ ايؿلٌ َٚشطًيت ااذٍٛ ٚابٔ أبٞ َكذاّ

اغيلُٕٛ ايثاْٞ: ايتٛكٞ َش٠ َهش٠ ٚأْه٘ مل ٜهمجش عًه٢ ايثاْٝه١ ٚإٔ ٚكه٤ٛ       
 ( ٚاذهههذ٠ ٚاذهههذ٠، ٖٚهههزا َهههشٟٚ ؼي  ٚأَههه  اغيهههمَٓري ) (S)سطهههٍٛ اهلل 

ٞ  زايٛكهه٤ٛ ٚاذههذ٠ ٚاذههذ٠ شَعتههرب٠ َٝظههش٠   ايٛكهه٤ٛ ش: ٚؼي َشطهه١ً ايبضْ،هه
ٚؼي سٚاٜيت ابٔ به  ٜٚهْٛع  زٚاذذ٠ ؾش ، ٚاثٓتإ ال ٜمجش، ٚايثايث بذع١

َها نهإ ٚكه٤ٛ    شبٔ عُاس ٚؼي ؿرٝر١ عبذ ايهشِٜ بهٔ عُهشٚ عهٔ ايٛكه٤ٛ:     
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نُا ٚسد ؼي َعترب٠ ظياد بٔ عثُإ ٚؼي سٚا١ٜ ابٔ عُش  زإال َش٠ َش٠ عًٞ 
: إجهضا٤   صساس٠ ٛعه١، بهٌ ٚسد ؼي ؿهرٝس   ،ٚؼي عذد َٔ اافباس َشطه١ً أٚ َك 

 : ٕأَشأَ ٖزٙ ٜظتؿاد غشؾ١ ٚاذذ٠ يػظٌ ايٛج٘ ٚغشؾتري يػظٌ ايٝذٜٔ، ٚ

ٔ       ااَش ااٍٚ إ  ،: أؾل١ًٝ االقتـهاس عًه٢ غظه١ً ٚاذهذ٠ يًٛجه٘ ٚايٝهذٜ
( ايػظههٌ َههش٠ ٚاذههذ٠، ٖٚههزا    ٚأَهه  اغيههمَٓري ) (S)ٚكهه٤ٛ سطههٍٛ اهلل  

ههٔ َهع   تث١ٝٓ غظٌ ايٛجه٘ ٚايٝهذٜٔ ي   اغيلُٕٛ َٛجٛد ذت٢ ؼي سٚاٜا  ػشع١ٝ
( ٚاقتهذا٤ّ  ٚأَه  اغيهمَٓري )   (S)بشطهٍٛ اهلل   أؾل١ًٝ ايػظٌ ايٛاذذ ت طهٝاً 

بشطهٍٛ   اقتـاس اغيتٛكٞ ع٢ً ايػظهٌ َهش٠، ت طهٝاً   َٚٓ٘ ٜتبري أؾل١ًٝ  بظٓتُٗا،
 . ااذٛا ٘( ٚاقتذا٤ّ بظٓتُٗا، بٌ يعًٚأَ  اغيمَٓري ) (S)اهلل 

ايٓـههٛق َههٔ ذٝههث ػههشع١ٝ ٚاطههترباب ايػظههٌ  ااَههش ايثههاْٞ: افههت ف 
 َههشتري أٚ عههذّ ػههشع١ٝ ٚاطههترباب ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ ٚعههذّ ااجههش ؾٝٗهها، يهههٔ     
تعذد ايٓـٛق ايـرٝر١ ايٓاطك١ بؼهشع١ٝ ايٛكه٤ٛ ٚايػظهٌ )َثٓه٢ َثٓه٢( أٚ      
 شب)َشتري َشتري( ػاٖذ جًٞ ٚذح١ تا١َ ع٢ً ػشع١ٝ ايػظ١ً ايثا١ْٝ يػ  اانها 

 ( ؼي ٚأَه  اغيهمَٓري )   (S)ؾإِْٗ حيظٔ َِٓٗ االقتذا٤ بشطٍٛ اهلل ااج ٤ 
: (1) صساس٠ يًك،ع ب جضا٤ٖا نُا ْ،ل ؿهرٝس تٛذٝذ ايػظ١ً بٌ ٚتٛذٝذ ايػشؾ١ 

شإٕ اهلل ٚتْش حيو ايهٛتش، ؾكهذ جيضٜهو ثه ث غشؾها : ٚاذهذ٠ يًٛجه٘ ٚاثٓتهإ         
ٜٓتؿهٞ   -٢يًزساعريز َٚع تعذد ايٓـٛق ايذاي١ ع٢ً ػشع١ٝ ايػظٌ َث٢ٓ َثٓ

 تُاٍ عذّ ػهشعٝتٗا أٚ اذتُهاٍ نْٛه٘ بذعه١ً سيعٓه٢ اْتؿها٤ اسبحٝه١ عٓه٘ سغهِ          اذ
ايٓاطك١ ب ْ٘ ال ٜمجش ؼي ايثٓتري ٜعب  (2)بكا٤ االذتُاٍ ؼي ايٓؿع بؿعٌ ايشٚاٜا 

ايػظ١ً ايثا١ْٝ، ؾٗٞ َؼشٚع١ غ  َظترب١، ٚال ٜبعذ ؿذٚس فرب ابٔ أبٞ ٜعؿٛس 
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 (53) ..................................................................................ػشا٥ط ؿر١ ايٛك٤ٛ   

 اْهههن ايػظههه١ً ايثاْٝههه١ َظهههترب١ زبعهههٌ ؾًهههٛ ن زاعًهههِ إٔ ايؿلهههٌ ؼي ٚاذهههذ٠ش
 (S)ايؿلٌ ؼي ايٛاذهذ٠ ٚايثٓهتري ٚمل ٜتخًهـ عٓٗها سطهٍٛ اهلل       ()اإلَاّ

 . ( ٚغيا داَٚا ع٢ً ايػظٌ َش٠ َش٠ٚأَ  اغيمَٓري )

 : أػهٌ ع٢ً ػشع١ٝ ايػظ١ً ايثا١ْٝ أٚ اطتربابٗا ب َٛس قذ ْعِ
 (: اغيههمَٓري )ٚأَهه   (S)ااٍٚ: اافبههاس اسبانٝهه١ يٛكهه٤ٛ سطههٍٛ اهلل 

  َعتربتهٞ صساس٠ ٚعبهذ   ٠، ٚأُْٗا َذاَٚإ ع٢ً ايٛذذ٠، ْظَا نإ إال َش٠ َش
ايهشِٜ بهٔ عُهشٚ، ؾًهٛ ناْهن ايػظه١ً ايثاْٝه١ َظهترب١ مل ٜتخًهـ عٓٗها ايهٓ            

(S)  َٚاا() ٚمل ٜذاَٚا ع٢ً غظ١ً ٚاذذ٠ . 
ٚال سٜو ؼي دالي١ ٖزٙ ايٓـٛق ع٢ً أٚي١ٜٛ االقتـاس ع٢ً غظ١ً ٚاذهذ٠  
يهٌ َٔ ايٛج٘ ٚايٝهذٜٔ، ٖٚهزا ٖهٛ َكتله٢ ازبُهع بهري ايشٚاٜها  ايـهرٝر١         

 ايظههاٖش٠ ؼي ػههشع١ٝ ايػظهه١ً ايثاْٝهه١،    زايٛكهه٤ٛ َثٓهه٢ َثٓهه٢، َههشتري َههشتري   ش
 يعُهههّٛ  ، أٟ ٚبهههري ايٓـهههٛق اافهههش٣ ايظهههاٖش٠ ؼي تؼهههشٜعٗا يػههه  اانهههابش 

 .إضياِْٗ  يلعؿِٗ نُا ؼي فرب داٚد ايشقٞ أٚ يلعـ  يٓاغ َشاعا٠ًا

ع٢ً نثشتٗا مل تتعش   (S)ايثاْٞ: إٕ اافباس ايبٝا١ْٝ يٛك٤ٛ سطٍٛ اهلل 
 عٔ اطتربابٗا. يثا١ْٝ بٓرٛ ٜظتؿاد ػشعٝتٗا ؾلً يًػظ١ً ا

 ٚضيهههٔ دؾعهه٘ بهه ٕ اافبههاس ايبٝاْٝهه١ َتـههذ١ٜ يبٝههإ َهها ٜعتههرب ؼي ايٛكهه٤ٛ         
ٚيٝظن َتـذ١ٜ يبٝهإ عهذد ايػظه   َهش٠ أٚ أنثهش، ٖٚهٞ قابًه١         ،عأٍَ ااؾ

 يًتكٝٝههذ أٚ يًتخـههٝف باافبههاس اشباؿهه١ ايذايهه١ عًهه٢ ػههشع١ٝ ايػظهه١ً ايثاْٝهه١،  
ٚال دالي١ ؼي اافبهاس ايبٝاْٝه١ عًه٢ عهذّ ػهشع١ٝ ايػظه١ً يًٛجه٘ ٚيًٝهذٜٔ ذته٢          

 . تهٕٛ َعاسك١ يافباس اشباؿ١
ٖٚههٛ ًَتههضّ  (S)ٔ ٚكهه٤ٛ سطههٍٛ اهلل تبههٜٝٓلههاف إيٝهه٘: إٕ ٖههزٙ اافبههاس 

ال تؼشع ي٘ ايػظ١ً ايثا١ْٝ فاؿ١، ػيا ٜهؼهـ عهٔ    ٘بػظ١ً ٚاذذ٠ ال أصٜذ، ؾه ْ
 . أؾل١ًٝ االقتـاس ع٢ً غظ١ً ٚاذذ٠
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ال صبههاٍ يتعههش  اافبههاس  -بػظهه١ً ٚاذههذ٠ (S)ٚبافتـههاس: َههع ايتضاَهه٘ 
يبٝهإ   -عًُٝٗها ايـه ٠ ٚايظه ّ     -ايبٝا١ْٝ أٚ اسبان١ٝ يٛك٤ٛ ايشطٍٛ ٚااَه   

 . ػشع١ٝ ايػظ١ً ايثا١ْٝ أٚ عذَٗا

جيضٜههو َههٔ ايٛكهه٤ٛ ثهه ث غشؾهها : ٚاذههذ٠    شايثايههث: ؿههرٝر١ صساس٠  
يهٔ ٖهزٙ ايـهرٝر١ تؿٝهذ اإلجهضا٤، ٚال تؿٝهذ       . (1)زيًٛج٘، ٚاثٓتإ يًزساعري

 ، ٖٚٞ غه  َتـهذ١ٜ يبٝهإ ايههِ     ػشع١ٝ ايػشؾ١ ايثا١ْٝ يًٛج٘ أٚ يًزساعريعذّ 
 ٚيههزا ال تههذٍ عًهه٢ عههذّ ػههشع١ٝ ايػظهه١ً ايثاْٝهه١ ٚال عًهه٢       -عههذد ايػظهه١ً   -

: إٕ ايػشؾه١ سيعٓه٢ ايـهب١، ٚقهذ ال تهؿهٞ ايـهب١        ٜلاف إيٝ٘  . عذّ اطتربابٗا
 ؾهه١ ايثاْٝهه١  ايٛاذههذ٠ الطههتٝعاب غظههٌ ايٛجهه٘ أٚ ايٝههذٜٔ بٗهها ؾتحههٛص يهه٘ ايػش      

يػش  اطتٝعاب ايٛج٘ أٚ ايٝذ بايػظ١ً اغي،ًٛب١ ٚتعتربإ غظه١ً ٚاذهذ٠، ؾٗهٞ    
 أجٓب١ٝ عٔ ايذالي١ ع٢ً عذّ ػشع١ٝ ايػظ١ً ايثا١ْٝ أٚ عذّ اطتربابٗا.
      ٚ بؼههشعٝتٗا ٚاسباؿههٌ إَهههإ ايٛثههٛم بعههذّ اطههترباب ايػظهه١ً ايثاْٝهه١، 

 ٌ ٔ   يلعاف ايٓاغ َٚتظاضبِٝٗ يتذاسى ايٓكف اةتٌُ ؼي غظه  ايٛجه٘ أٚ ايٝهذٜ
 ، ٚبًههضّٚ انتؿهها٤ اانههابش بػظهه١ً ٚاذههذ٠ بههٌ بػشؾهه١ ٚاذههذ٠ اقتههذا٤ّ         عٓههذِٖ

 . ( ؼي ٚك٥ُٛٗاٚأَ  اغيمَٓري ) (S)بشطٍٛ اهلل 
ٚعٓذ٥ز ال سٜو ؼي أٚي١ٜٛ االقتـاس عًه٢ غظه١ً ٚاذهذ٠ ٜعهتب بٗها اغيهمَٔ       

 فبهاس َ ذظه١ صبُهٛع اا  َٔ ؿاد ، ٖٚزا ٜظتعٓذ ايتٛكٞ َٔ دٕٚ تث١ٝٓ ايػظٌ
 اا ؼي َظهههس سأطههه٘ ٚسجًٝههه٘ ٚازبُهههع بهههري َلهههاَٝٓٗا، ٖٚهههٛ َكتلههه٢ االذتٝههه

٥٘( عًٝٗا نُا ٖهٛ َشاعها٠ الذتُهاٍ    ٜٛك،ع بـذم عٓٛإ )ب١ً ٚك بب١ً ٚك٤ٕٛ 
١ عذّ ػشع١ٝ ايػظ١ً ايثا١ْٝ ؾإٕ ايٓـٛق اغيتكذ١َ ٚإٕ ناْن ظاٖش٠ ؼي ايؼشعٝ

ـهٛق تٛجهو   ١ اغيظهتؿاد٠ َهٔ بعهض ايٓ   دٕٚ االطترباب، يهٔ عذّ ايؼهشعٝ 
 . االذتُاٍ َع أقٛا١ٝ٥ ديٌٝ ايؼشع١ٝ
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 (55) ..................................................................................عزا٥ط ؽش١ ايٛف٤ٛ   

 الفصل الرابع : شرائط صحة الوضوء             
 : أَٛر -ٌضٵايػٴ ٖهذاٚ -ٜغرتط يف ؽش١ عٝاد٠ ايٛف٤ٛ 

  املالا٤ املقالاف    املالا٤ املوٛفال٧  ال٘ ؾال٬ ٜؾالض ايوٛفال٪       ايغزط ا٭ٍٚ: إطال٬م 
 د َٔ غضٌ ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ مبا٤ َطًل َٚضض ايالزأظ   ٌ ٫ -سدٚثًا ٚدٚاًَا  -

نالإ   َالٔ املالا٤ املطًاللت سوال٢ إ ا    دا٠ٚ ايٛف٤ٛ ايها١ٓ٥ ع٢ً ايٝدٜٔ  ٚايزدًني  ٓ
 عالد ؽال ٸ املالا٤     ثِ أؽبض َقاؾًا املا٤ َطًكًا قبٌ ايٛف٤ٛ أٚسني أخذٙ يًوٛف٪

عًال٢  ع٢ً ايٝد أٚ ع٢ً ايٛد٘ ْوٝذ١ نجز٠ ايػبالار أٚ ايالرتاأ أٚ ايٛصالذ ايهالا٥ٔ     
 ايعقٛ املػضٍٛ مل ٜؾض ايٛف٤ٛ .

ِٸ ايٛفال٤ٛ غضال٬ً َٚضالشاً       ٫ٚ  د َٔ اصوُزار املا٤   ت عًال٢ إط٬قال٘ سوال٢ ٜالو
 دثًا٫ٚ ٜشٜالٌ سال   املا٤ املقالاف ٫ ٜزؾالخ خبجالاً   ٚقد صبل يف حبٛخ أسهاّ املٝاٙ إٔ 

ُٔ عٔ اٱعاد٠ أٚ اٱطاي١  .  أؽػز ٫ٚ أنربت ٖٚٛ َػ

  الالالني  عٓالالالد نالالالٕٛ املالالالا٤ املوٛفالالال٧  الالال٘ َقالالالاؾًا ٫ٚ ؾالالالزم يف  طالالال٬ٕ ايٛفالالال٤ٛ
 مبالا٤ َقالالاف ٚ الني دًٗال٘  الال٘ ٚ الني ْضالٝاْ٘  عالالد       وٛفالٞ ٚمعُالالدٙ يًوٛفال٪  عًالِ امل 

 ٚ يالالو ٱطالال٬م ايالالديٌٝ املجبالالف يًغالالزط ؾٗالالٞ      تايعًالالِ  افالالاؾو٘ ٚغؿًوالال٘ عٓٗالالا  
 . عزط١ٝ ٚاقع١ٝ معِ اسبا٫ت نًٍٗا

 َضوؿٝقالالال١ ٚنالالالج   خبالالالارايغالالالزط ايجالالالاْٞ: طٗالالالار٠ املالالالا٤ املوٛفالالال٧  الالال٘ت ٚا٭
ٍ عًالال٢ عالالزط١ٝ طٗالالار٠ املالالا٤  أٚ مالالد َٓٗالالا ؽالالشٝض ايضالالٓدت ٖٚالالٞ مهغالالـ دًٝالالاً  

ؾالا ا  طسزٜالش:   يٛف٤ٛ  املالا٤ املوالٓذطت ْعال  ؽالشٝض    املوٛف٧  ٘ ٚعدّ ؽش١ ا
٘     مػٝٸالالز املالالا٤   ٚؽالالشٝش١ ايبكبالالام يف ايهًالال :    (1)صٚمػالال  ايطعالالِ ؾالال٬ مٛفالال  َٓالال

َوؿزقالال١ يف نوالال  ايؿكالال٘  أخبالالارت ٖٚالالٞ (2)صردالالط ظبالالط ٫ موٛفالال   ؿقالالً٘...ط
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 . راملطًل ٚا٭صآصا٥ٌ( أ ٛاأ املا٤ ٚاسبدٜح ٚيف )ايٛ

ٚاملوشؾالالٌ َالالٔ ٬َسعالال١ ايٓؾالالٛـ املالال٢َٛ إيٝٗالالا: اعالالرتاط طٗالالار٠ املالالا٤       
املوٛف٧ أٚ املػوضٌ  ٘ ٫ٚ خ٬ف ؾٝ٘ت ْعِ ٚقخ اشب٬ف ايؿوٛا٥ٞ يف إٔ عزط١ٝ 

 .طٗار٠ املا٤ املوٛف٧  ٘ عزط١ٝ ٚاقع١ٝ أّ ظاٖز١ٜ ع١ًُٝ؟ 

ُٕ: ٖالالٌ طٗالالار٠ املالالا٤ عالالزط ٚاقعالالٞ يؾالالش١ ايٛفالال٤ٛ ٚا        يػضالالٌ ٚ وعالالب  ثالالا
  ُٗات ؾٝعِ ايعامل  ايٓذاص١ ْٚاصٝالالٗا ٚازباٖالٌ  ٗالا؟   ٚاصوباس١ ايؾ٠٬ ٚعبٖٛا 

ؾُٔ مٛف  مبالا٤ َوالٓذط ٚؽال٢ً أٚ طالاف  ال٘ ثالِ اْهغالـ يال٘ ظباصال١ املالا٤  طالٌ            
 . ٚف٩ٛٙ ٚيشَ٘ إعاد٠ ايٛف٤ٛ ٚايؾ٠٬ يف ايٛقف أٚ خارد٘

أّ إٔ عالالزط١ٝ طٗالالار٠ املالالا٤ املوٛفالال٧  الال٘ ظاٖزٜالال١ عًُٝالال١ ربالالوؿ  ايعالالامل         
 ُٝٓالالا  يٓذاصالال١ ٚ ٓاصالالٝٗا  عالالد ايعًالالِ  ٗالالا ؾوذالال  عًُٝٗالالا اٱعالالاد٠ أٚ ايكقالالا٤ت  ا

 غوضٌ أٚ مٛف   ال٘ نالإ ٚفال٩ٛٙ ؽالشٝشاً    ط املا٤ ؾاازباٌٖ ايذٟ ٫ ٜعًِ  وٓذٸ
 .؟  ٫ٚ إعاد٠ ٫ٚ ققا٤

ٛٶ٣ ٚدٛأ اٱعاد٠ ٚايكقا٤ ع٢ً ايعامل  ايٓذاص١ ٚايٓاصٞ هلا  املغٗٛر ؾو
ْٚض  إىل ايغٝذ ايطٛصٞ يف )املبضٛط(  ٚازباٌٖ  ٗا ؾايغزط ٚاقعٞ عٓدِٖت

  . ٚا ٔ ازبٓٝد ٚا ٔ ايرباز ٚدٛأ اٱعاد٠ يف ايٛقف دٕٚ ايكقا٤
عدّ ٚدٛأ اٱعالاد٠ ٚايكقالا٤ ْٚضالب٘ إىل     (1)(ايغٝذ ايبشزاْٞ)قدٙٚاخوار 

 عض ا٭ع٬ّ ؾٗٛ عٓدِٖ عزط عًُٞ طبالوؿ  ايعالامل  ٓذاصال١ املالا٤ املوٛفال٧      
٘   ًشل  ال٘ ايٓاصالٞ ايعالامل    ٜٚ ت ٘ ثالِ عزفال٘ ايٓضالٝإت ؾالإ       ٓذاصال١ ثٛ ال٘ أٚ  دْال

 . ط٬ٕ ؽ٬م٘ َضوٓدٷ اىل عدّ ذبؿع٘ عٔ ايٓذاص١ 

ٚاملدوار نْٛٗا عزط١ٝ ٚاقعٝال١ ٚعٓالد اْوؿالا٤ طٗالار٠ املالا٤ املوٛفال٧  ال٘ ٜبطالٌ         
ايٛفالال٤ٛ صالالٛا٤ َالالخ ايعًالالِ  والالٓذط املالالا٤ املوٛفالال٧  الال٘ أٚ َالالخ ازبٗالالٌ  الال٘ أٚ عٓالالد  
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 (57) ...........................................إعرتاط طٗار٠ املا٤ املوٛف٤٢  ٘ يف ؽش١ ايٛف٤ٛ   

َكوقالال٢ إطالال٬م ايزٚاٜالالات  إٕٜٚالالديٓا عًٝالال٘:  .سؾالالٛي٘ غؿًالال١ أٚ ْضالالٝاْٶا يوٓذضالال٘
ٛفال٧ أٚ املػوضالٌ  ال٘    ط املالا٤ املو املاف١ٝ ٖٛ ايغالزط١ٝ املطًكال١ سالاٍ ايعًالِ  والٓذٸ     

ٚساٍ ازبٌٗ  ٘ ٚساٍ ْضٝاْ٘ت ؾٗٞ عالزط١ٝ ٚاقعٝال١ أٟ ٫ ٜؾالض ايٛفال٤ٛ  املالا٤      
املوٓذط ع٢ً اٱط٬م صٛا٤ ؽدر َالٔ ايعالامل أٚ َالٔ ايٓاصالٞ أٚ َالٔ ازباٖالٌ       
 اسبهِ أٚ  املٛفٛعت ؾُٔ مٛف  مبا٤ َوٓذط مل ٜؾض ٚف٤ٛٙ يودًالـ عالزط   

ا مبكوق٢ اسبدٜح ايؾشٝض ؽشو٘ ٚن ْ٘ مل ٜوٛف ت ٚيٛ ؽ٢ً  ٘ ٚد  إعادمٗ
 نُا ػب  ققا٩ٖا مبكوقال٢ ايؾالشٝش١   (1)ص٫ معاد ايؾ٠٬ إ٫ َٔ ايطٗٛر...ط

 يًزدٌ ايذٟ ؽ٢ً  ػ  طٗٛر. (2) صٜكقٝٗا..طاٯَز٠ 

 : ٚقد ٚقخ ا٫صود٫ٍ يزأٟ ايغٝذ ايبشزاْٞ )قدٙ(  ٛدٗني

ٍٸ َالٔ ا٭خبالار عًال٢ َعذٚرٜال١ ازباٖالٌ عًال٢ اٱطال٬مت         ايٛد٘ ا٭ٍٚ: َا د
ْع  َعورب٠ عبد ايؾُد  ٔ  غ  ايٛارد٠ يف مًب١ٝ اسباز ٚعًٝال٘ قُٝؾال٘ت ٚؾٝٗالا:    

أٟ ٫ إعاد٠ عًٝال٘ ٫ٚ ققالا٤ت    (3)صأٟ ردٌ رن  أَزٶا جبٗاي١ ؾ٬ ع٤ٞ عًٝ٘ط
يف عالدٸمٗات ٖٚالٞ مالدٍ    ُٔ مالشٚز اَالزأ٠   ايالٛارد٠ ؾالٝ   (4)ْٚع  َعورب٠ ا ٔ اسبذاز

٘  : سزَال١ ايوالشٚز  املعوالد٠ت أٚ  املٛفالٛع     ع٢ً َعذٚر١ٜ ازباٌٖ  اسبهِ  : دًٗال
٘  ط عد٠ املزأ٠ت ؾإ املضوؿاد َٔ ٖذٙ ا٭خبار ارمؿالاع االاّ اٯثالار     ص٫ عال٤ٞ عًٝال

 عٓالالد ارمهالالاأ ايعُالالٌ ايضالال٤ٛ جبٗايالال١ت ؾُالالٔ ٜوٛفالال  مبالالا٤ َوالالٓذط ٖٚالالٛ ٫ ٜعًالالِ  
 . إعاد٠ عًٝ٘ ٫ٚ ققا٤ؾ٬ ع٤ٞ عًٝ٘ ٫   هْٛ٘ َوٓذضًا

: إٕ ٖذٙ ا٭خبار مؿٝد َعذٚر١ٜ ازباٌٖ ع٢ً اٱط٬م إ٫ َا قاّ ؾٝ٘  ٜٚزدٸٙ
ايالالديٌٝ اشبالالاـ عًالال٢ املعذٚرٜالال١ت ٫ٚ مٓطبالالل عًالال٢ َالالا عبالالٔ ؾٝالال٘ ٫ٚ مؿٝالالد عالالدّ   
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 :أ اٱعاد٠ ٚايكقا٤ ٚمٛفٝش٘ َؿؾ٬ً ٚدٛ
٘         -أ  ٍٸ عًال٢ َعذٚرٜال١ ازباٖالٌ ٚعالدّ َ٪اخذمال  إٕ ا٭خبار املضالودٍ  ٗالا مالد

 ٌ احملزَالالالات أٚ مالالالزى ايٛادبالالالات  ٚعالالالدّ َعاقبوالالال٘ عًالالال٢ َالالالا ارمهبالالال٘ َالالالٔ ؾعالالال    
يف ايعُالٌ ٚا٫رمهالاأ   يهالٔ  غالزط ايؿشالؿ قبالٌ      ت اسبهِ أٚ  املٛفالٛع  د٬ًٗ

َالٔ  ًٛغال٘ت   ايغبٗات اسبه١ُٝ خاؽ١ مبع٢ٓ ايوؿوٝػ عٔ ديٌٝ اسبهالِ ٚايٝال ظ   
ٍٸ عًالال٢ مٓذالالش ا٭سهالالاّ ايٛاقعٝالال١ عًالال٢ ايعبالالاد     ٖٚالالذا ايغالالزط ٖالالٛ َكوقالال٢ َالالا د

ت ٫ٚسّ  يالو ارمؿالاع ا٭ثالز ايغالالزعٞ    َالالٔ  ًٛغٗالا  قبالٌ ايؿشالؿ عٓٗالا ٚايٝالا٥ط    
  تَالالٔ نؿالالار٠ أٚ سالالدٸ أٚ عبُٖٛالالا    مالال  عًالال٢ ايؿعالالٌ أٚ عًالال٢ ايالالرتى دٗالال٬ً     املرت

  ٚأمبؿطزٜوال٘   ع٢ً َٔ أؾطز ْٗار عالٗز رَقالإ دٗال٬ً   ْع  اسبهِ  عدّ ايهؿار٠ 
 رمهالال  ضبزَالالات اٱسالالزاّ يف سالالر والال٘ت ٚاسبهالالِ  عالالدّ ايهؿالالار٠ عًالال٢ َالالٔ إ حبزَ

َالٔ ارمهال     حبهُٗا أٚ مبٛفٛعٗات ٚاسبهالِ  اْوؿالا٤ اسبالدٸ عًال٢     أٚ عُز٠ د٬ًٗ
نوا ٓالا: )ؾكال٘    اسبهِ أٚ  املٛفٛعت ٖٚالذا َالا ؾؾٸالًٓاٙ يف     ازبزمي١ إ ا نإ دا٬ًٖ
٫ٚ ؾزم يف ايٓؿٞ ٚا٫رمؿاع  ني ازباٌٖ ايكاؽز ٚ ني ازباٌٖ  اسبر ٚايعُز٠( .
ني ازباٖالالالٌ  املٛفالالالٛع ٚ الالالني ازباٖالالالٌ  الالالاسبهِ إ ا نالالالإ ايعُالالالٌ املكؾٸالالالز ٫ٚ  الالال

 .  ظ َٔ  ًٛغ٫٘رمهاأ  عد ايؿشؿ عٔ ايديٌٝ ٚايٝٚا
ْعِ ٜضوج٢ٓ َا قاّ ؾٝ٘ ديٌٝ خالاـ عًال٢ عالدّ َعذٚرٜال١ ازباٖالٌ ؾٝال٘ت        -أ 

  َعالذٚر ؾٝال٘  الٌ     اعودادٖا ثالِ دخالٌ  ٗالا ؾاْال٘ غال      شٚز اَزأ٠ دا٬ًْٖع  َٔ م
 إ ا مالشٚز ايزدالٌ املالزأ٠ يف   ط: (1)ملالا ٚرد يف ؽالشٝش١ اسبًال     ذبالزّ عًٝال٘ َ٪ الداً   

ف ٚإٕ مل ٜدخٌ سًٍال  - عاملًا نإ أٚ دا٬ًٖ -عدٸمٗا ٚدخٌ  ٗا مل ذبٌ ي٘ أ دًا 
 يًذاٌٖ ٚمل ذبٌ يٰخزص .

ٍٸ عًال٢ اْوؿالا٤ امل  ٚ اخوؾار: إط٬م ا٭خبار امل٢َٛ إيٝٗالا ضبٍهال   ٪اخالذ٠  ِ ٚدا
يغزع١ٝ املرتمب١ ع٢ً َا ؾعٌ د٬ًٗ َٔ ٚاْوؿا٤ اٯثار ا ٚايعكٛ ١ عُا ارمهب٘ د٬ًٗ
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 (59) ...........................................إعرتاط طٗار٠ املا٤ املوٛف٤٢  ٘ يف ؽش١ ايٛف٤ٛ   

ت إ٫ يف َٛرد قٝاّ ايديٌٝ اشباـ ع٢ً ا٫صالوجٓا٤ ؾٝرتمال    سزاّ أٚ مزى ٚاد 
 ا٭ثز ايغزعٞ ع٢ً َا ارمه  د٬ًٗ .

 : ٭ٕ املوٛفالالالٞ  ٖٚالالالذا املؿالالالاد ٫ ٜٓطبالالالل عًالالال٢ َالالالا عبالالالٔ ؾٝالالال٘ت ٚ يالالالو    -ز 
 عًٝالالال٘ ٫ٚ عكالالالاأت يهالالالٔ   ٫ َ٪اخالالالذ٠ دشَالالالًا َعالالالذٚرٷ ا٤ املوالالالٓذط دٗالالال٬ً املالالال

عالالزعًٝا  إعالالاد٠ ايؾالال٠٬ أٚ ققالالا٤ٖا يالالٝط أثالالزاً يالالشّٚ إعالالاد٠ ايٛفالال٤ٛ ٚٚدالالٛأ  
ٚدٛأ اٱعاد٠ ٙ  ٌ املضودٍ  ٗا اْوؿا٤ٳ مبا٤ َوٓذط سو٢ مؿٝد ا٭خبارٴ يًوٛف٪

ٛ   أٚ ايكقا٤ عٓد ايوٛف٪ مبا٤ َوٓذط أثالز عالزعٞ َرتمال  عًال٢ ؾالٛت       دٗال٬ً ٖال
 ٘ طالالٛاف سالالاٍ ٚفالال٤ٛٙ مبالالا٤ٺ َوالالٓذط   : ايؾالال٠٬ أٚ ايايٛادالال  ا٭ؽالالٌ يف ظزؾالال

ٕ   دٗالال٬ًت ٙ ٚ كالالا٤ ٚفالال٤ٛ ٚعٓالالد اْهغالالاف مالالٓذط َالالا٤ ايٛفالال٤ٛ ٜٓهغالالـ  طالال٬
 ايوٛفال٪ ايٛاد  ا٭ؽالٌ يف عٗالد٠ املهًالـ ٖٚالٛ ٚدالٛأ ايؾال٠٬ ايَٝٛٝال١ َالخ         

دالٛأ إعالاد٠ ايٛفال٤ٛ    ٚ -ـ مل ٜضكط ٚمل ٜزمؿخت ٖٚالذا ا٭ثالز  قبًٗا ٖٚٛ مهًٝ
ٓذط املرتم  ع٢ً ٬َقا٠ ٜدٙ ْع  أثز ايو -ع٢ً ؾٛت ايٛاد   ٚايؾ٠٬ َرتمبًا

 . ٚيٝط َرتمبٶا ع٢ً دًٗ٘  وٓذط املا٤ سو٢ ٜزمؿخ تيًُا٤ املوٓذط َج٬ً

ايٛد٘ ايجاْٞ: املضالودٍ  ال٘ يؾالاس  اسبالدا٥ل )قالدٙ( ٖالٛ إٔ َؿالاد ا٭خبالار         
املالا٤ نًال٘   ط(: ايعدٜد٠ ٖٛ ثبٛت ظباص١ ايغال٤ٞ عٓالد ايعًالِ  ٗالا ْعال  قٛيال٘ )      

 نالالٌ عالال٤ٞ ْعٝالالـ سوالال٢ ٜعًالالِ ط(: ٚقٛيالال٘ ) (1)صطالالاٖز سوالال٢ ٜعًالالِ أْالال٘ قالالذر
  ٛفالالٛح عًالال٢ إٔ ايٓذاصالال١ يٝضالالف أَالالزًا   ٖٚالالذإ اشبالالربإ ٜالالد٫ٕ (2)صأْالال٘ قالالذر
ٚإمنالالا ٖالالٞ اعوبالالار عالالزعٞ ٜجبالالف عٓالالد ايعًالالِ  ايٓذاصالال١ ٫ٚ ٜجبالالف سالالاٍ  ٚاقعٝالالًات 

ٓذاص١ ٫ سهِ   -ؾاْ٘ عٓد ازبٌٗ  ايٓذاص١ ٚعدّ ايعًِ  ٗا :ازبٌٗ  ٗات ٚعًٝ٘
ٙ أٚ مضوٛد  إعادم٘ ٚإعاد٠ ايؾ٠٬ املضالوباس١  املا٤ سو٢ آخ َٔ ؽش١ ٚف٤ٛ

 ت  الالالٌ إٕ املهًالالالـ  ٓذط ٚاقعالالالًا صبٗالالالٍٛ يًُهًالالالـ ظالالالاٖزاً   ايٛفالالال٤ٛ مبالالالا٤ َوالالال 
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ناْف طٗارم٘ ؽشٝش١   اعوكادٙ ٚإٕ ٫قو٘ ظباص١ ٚاقعًااملوٛف٧  املا٤ ايطاٖز يف
 د ايعًالالِ  ايٓذاصالال١ مجبالالف ايٓذاصالال١ . ْعالالِ  عالال صبش٥الال١ ٚؽالال٬م٘  ٗالالا عالالزع١ٝ صبش٥الال١
 املا٤ املوٓذط ٫ٚ ٜؾض ايٛف٤ٛ َٓ٘  ايوٛف٪ملا٤ ٚف٥ٛ٘  اْهغاؾٗا ٫ٚ ػبٛس ي٘ 

 . ٫ٚ مؾض ؽ٬م٘

 نالالٌ عالال٤ٞ ٖالالٛ يالالو سالال٬ٍ     طٌ: شٹالدٜح ايالالحبالال   الالايٓكض  ٜٚالالزدٙ : أ٫ًٚ:  
ْعالال  اسبالالدٜجني ٖٚالالٛ  (1)صسوالال٢ معًالالِ أْالال٘ سالالزاّ  عٝٓالال٘ ؾودعالال٘ َالالٔ قبالالٌ ْؿضالالو   

ؾٌٗ ًٜوشّ ؽاس  اسبدا٥ل   ٕ  طاملا٤ نً٘ طاٖزصطنٌ ع٤ٞ ْعٝـصاملافٝني
املكدظ ٜعوربٖالا  عالد ايعًالِ    اسبز١َ ٫ ٚاقع١ٝ هلا ٚإمنا ٖٞ أَز اعوبارٟ يًغارع 

 .  وٛقـ اسبز١َ ع٢ً ايعًِ  ٗا )قدٙ( ايوشاَ٘ ددًا ٜبعد ٗا ؟ 

ٚافالض   ص... سو٢ معًِ أْ٘ قالذر... ط(: سٝح إٔ قٛي٘ ) ٌٸشٳالٚثاْٝٶا:  اي
    ِ ت يٛفالٛح أْال٘   ايد٫ي١ ع٢ً ثبٛت ايٓذاص١ ٚايكذار٠ سالاٍ ازبٗالٌ ٚعالدّ ايعًال

قبٌ ايعًِ  ٗا مل ٜؾض ثبٛمٗا  عد ايعًِ  ٗا أٚ مل ٜؾض معًل  ي٫ٛ ثبٛمٗا ٚاقعًا
إ  يالٛ مل مهالٔ ايٓذاصال١ ثا وال١      عًُ٘  ٗا  عد ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚايوٝكٔ َٔ ثبٛمٗالات 
ٚا ا مل مهالٔ ظباصال١    ٟ عال٤ٞ؟ ساٍ ازبٌٗ ؾايٓذاصال١  عالد ايعًالِ  ٗالا موعًالل  ال       

 ؾُا َع٢ٓ ثبٛمٗا  عد ايعًِ  ٗا ؟. ٚاقعًا

يف املالا٤ أٚ يف ايغال٤ٞ املغالوب٘     َٔ اٱ عالإ  جبالٛت ايٓذاصال١ ٚاقعالاً      دإ ٕ ٫
 . ٓهغـ ٫سًكا  عد ازبٌٗ  ٗاظاٖزًا املوٓذط ٚاقعًا ثِ م

: ٜوٸقض د٫ي١ اسبدٜجني املغٗٛرٜٔ ع٢ً ايطٗار٠ ايعاٖز١ٜ ايجا و١  ٚيف ف٥ٛ٘
 كزٜٓالال١  ٜالالٌ اسبالالدٜح  تيًُالالا٤ ٚيهالالٌ عالال٤ٞ يف ظالالزف ايغالالو ٚازبٗالالٌ  ايٓذاصالال١

ط٬ع ع٢ً ايٓذاصال١  ؾاْ٘ ظاٖز يف ايعًِ  ايكذار٠ ٚيف ا٫ صسو٢ معًِ أْ٘ قذرط
املوالٓذط  ٚ عد٥الذ إ ا مٛفال  املهًالـ  املالا٤     .   يف املالا٤ أٚ يف ايغال٤ٞ   ايجا و١ ٚاقعًا
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 (61) ...................إعرتاط عدّ  نٕٛ املا٤ املوٛف٤٢  ٘ َضوع٬ًُ يف ايوطٗ  َٔ اشببح   

ملوٛفال٧  ال٘   ٚساٍ ازبٌٗ  ٗا ثِ ؽ٢ً  ٛف٥ٛ٘ ثِ اْهغالـ مالٓذط املالا٤ ا    ٚاقعًا
ٚ       - عد ايٛف٤ٛ ٚايؾ٠٬  ٘ ن ْال٘ مل  ٫  الد َالٔ اسبهالِ  ؿضالاد ٚفال٥ٛ٘ ٚؽال٬م٘ 

ٌٸت ٜٚرتم  عًٝ٘ ٚدٛأ إعاد٠ ايٛف٤ٛ ٚايؾ٠٬ يف ايٛقف أٚ  :ٜوٛف  ٚمل ٜؾ
 : ققا٥ٗا خارز ايٛقف يٛ اْهغـ ي٘  عد خزٚز ايٛقفت ٚ يو

 . َضوباس١  ٛف٤ٛ ؾاصدْ٘ ٫ ديٌٝ ع٢ً ا٫دوشا٤ مبا أم٢ َٔ ؽ٠٬ : ٭أ٫ًٚ

ؽالشٝشإ   : يٛدٛد ايديٌٝ اشباـ ع٢ً عدّ ا٫دوشا٤ ٖٚالٛ سالدٜح  ٚثاًْٝا
ٚايؾالشٝش١ اٯَالز٠  ايكقالا٤ ملالٔ      ص٫ معاد ايؾال٠٬ إ٫... َالٔ ايطٗالٛر   مكدَا:ط

طٗٛرت ٖٚذا املوٛفال٧  مبالا٤ َوالٓذط ٚاقعالًا ٖٚالٛ داٖالٌ        ص ٍ عُٔ ؽ٢ً  ػ 
 .٫ٚ د ي٘ َٔ ايكقا٤  ه ْ٘ مل ٜوٛف ظباصو٘ ٫سكًا ؾي٘  ٓذاصو٘ ثِ مٓهغـ 

 ال٘ يف ؽالش١ ايٛفال٤ٛ    ٤ املوٛفال٧  ٚقد ذبؾٌ مما مكالدّ: اعالرتاط طٗالار٠ املالا    
ِٸ سايال١ ايعًالِ  ايٓذاصال١ ٚسايال١ ْضالٝاْٗا أٚ ايػؿًال١ عٓٗالا          عزطًا ٚاقعًٝا َطًكًا ٜعال
ظباصال١ املالا٤   مالذنز  هغـ ظباص١ املا٤ املوٛفال٧  ال٘ت ٚ عالد    ٚساي١ ازبٌٗ  ٗا ثِ مٓ

َالٔ إعالالاد٠ ايٛفال٤ٛ ٚايؾالال٠٬ يف   ٫ الالد اْهغالالاف ايٓذاصال١   عالد  أٚ املوٛفال٤٢  الال٘  
 . ٚقوٗا أٚ ققا٥ٗا خارز ٚقوٗا

يف ايالوطٗ  َالٔ اشببالح     دّ نٕٛ املا٤ املوٛف٧  ٘ َضوع٬ًُايغزط ايجايح: ع
ٚقد صبل يف ؾزٚع )املا٤ ايكًٌٝ املضالوعٌُ يف ايطٗالار٠(    -ايٓذط أٚ املوٓذط  -

وعٌُ يف رؾالالخ ضٵالالذبكٝالل إٔ املالالا٤ املضالالوعٌُ يف ايطٗالالار٠ َالٔ ايبالالٍٛ أٚ ايػالالا٥ط ٫ ٜٴ  
ت ٚإٔ املا٤ املضوعٌُ يف رؾخ َؿؾ٬ًٚ ا٭نربت ٚصبل  ٝإ ديًٝ٘ اسبدخ ا٭ؽػز أ

ا٭ٍٚ ؾٗالٛ   ٚقد ٫ق٢  ايٓذط أٚ املوٓذط بح ٚإساي١ ايٓذاص١ إ ا نإ ق٬ًًٝاشب
ٗٸزًا َٔ اشببح أٚ َٔ اسبدخ ا٭ؽػز أٚ ا٭نربت ٚإ٫ ؾٗٞ  َوٓذط ٫ ٜؾًض َط

َالٔ   ػضالٍٛ  ال٘ ناْالف طالاٖز٠ ٚمؾالًض َطٗالزاً      ضاي١ إ ا معكبٗالا طٗالار٠ احملالٌ امل   ُغ
ًًا عالٔ ٖالذٙ ا٭َالٛر ؾال٬ َٛدال  يٲعالاد٠       اسبدخت ٚسٝح  . صبل ايبشح مؿؾٝ

ض النُا صبل ذبكٝالل إٔ املالا٤ املضالوعٌُ يف ايٛفال٤ٛ ٚرؾالخ اسبالدخ ا٭ؽالػز ؽايال        
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ٗٸالالز  الال٘ َالالٔ اشببالالح    َٚالالٔ اسبالالدخ ا٭ؽالالػز   -ايالالٓذط ٚاملوالالٓذط ا٭ٍٚ   -يًوط
ض يًوطٗالز  ال٘   الضٌ ٚرؾخ اسبالدخ ا٭نالرب ؽايال   ٚا٭نربت ٚإٔ املا٤ املضوعٌُ يف ايػٴ

َالخ   -يٓذاص١ يزؾخ اشببح َٚٔ اسبدخ ا٭ؽػز ٚا٭نرب ؾٝذالٛس اصالوعُاي٘   َٔ ا
 . ضٌ آخزيف ايٛف٤ٛ ٚيف ُغ -٫سكًاطٗارم٘ ٚعدّ مٓذض٘ 

: ايٛدال٘ أٚ ايٝالدٜٔ أٚ    ايغزط ايزا خ: عدّ ٚدٛد سا٥ٌ ع٢ً ضبٌ ايٛف٤ٛ
ايزأظ أٚ ايزدًني   ٕ ٫ ٜٛدد َا ميٓخ ٚؽٍٛ َا٤ ايٛف٤ٛ إىل أعقا٤ ايػضٌ 

ؾالا ا ٚدالد   أعقالا٤ املضالضت   اىل  َا ميٓخ ٚؽالٍٛ رطٛ ال١ َالا٤ ايٛفال٤ٛ     ٫ ٜٛددٚ
 ٛصذ ايٝضال  أٚ ايالدٖٔ اشبؿٝالـ دالدٸاً    ٫ ٜقز اياسبا٥ٌ مل ٜؾض ايٛف٤ٛت ْعِ 

ًٌٍ ٚعبُٖٛا مما ٫ ؼبٍٛ  ت ٚقالد صالبل مؿؾالًٝ٘ يف آخالز     يٛف٤ٛعقٛ اَاْعًا عٔ مب
 .   اد٠ايؿزٚع املزمبط١   ؾعاٍ ايٛف٤ٛ )ايؿزع ايجايح عغز( ٫ٚ َٛد  يٲع

٫ٚ ؾزم يف  ط٬ٕ ايٛف٤ٛ عٓد ٚدٛد سا٥ٌ ميٓخ ٚؽالٍٛ املالا٤ إىل أعقالا٤    
ٚ ني  إسايو٘ أٚ مكؾ ٙ يف اسبا٥ٌ ٚمعُدٙ يرتى إسايو٘  ايوٛف٪ايٛف٤ٛ  ني عًِ 

ٱطال٬م ديٝالٌ ايغالزطت ؾٗالٞ     نًال٘  دًٗ٘  ٘ ٚ ني ْضالٝاْ٘  عالد ايعًالِ  ال٘ت ٚ يالو      
 . عزط١ٝ ٚاقع١ٝ معِ اسبا٫ت نًٗا

 اشباَط: طٗار٠ أعقا٤ ايٛف٤ٛ َٔ ايٓذط ٚايوٓذط.ايغزط 
ٌٸ َالالٔ معالالز    -اخالالو٬ؾِٗ يف  عالالض خؾٛؽالالٝام٘ رغالالِ  -ٖالالذا ايغالالزط  قالال

أ ٖالالإ ايؿكٗالالا٤ )ر ( ٚيالالٝط  َزمهالالش َالالخ أْالال٘ يغالالزطٝو٘ يف أسهالالاّ ايٛفالال٤ٛت  
ت ٚإمنا مل ٜوعز  ي٘ املغٗٛر ٖٓا يعالدّ ايوؾالزٜض  ال٘ يف أخبالار ايٛفال٤ٛت      قٝاصًا

 . ضٌ ازبٓا ١ٚقد معزفٛا ي٘ يف حبٛخ غ
غال    ؽالش١ ايٛفال٤ٛ سالاٍ نالٕٛ املالا٤ قًال٬ًٝ      ٫ٚ رٜ  عٓالدْا يف عالزطٝو٘ يف    
  ت ؾالالا ا مٛفالال  -نُالالا ٖالالٛ غايالال  أؾالالزاد ايٛفالال٤ٛ املوشككالال١ يف اشبالالارز  -َعوؾالالِ

غضالً٘ ؾاْال٘   ملطز َٚا٤ اسبٓؿ١ٝ   ٕ دعٌ ٚدٗ٘ املوٓذط ذبو٘ ٚمبا٤ َعوؾِ نُا٤ ا
ع٢ً احملٌ املوالٓذط صالٛف ٜطٗالزت ٚا٭دالشا٤ املا٥ٝال١       ٍٚ َا٤ اسبٓؿ١ٝ  دًٚاعٓد ْش
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ت -دالش٤ ايٛفال٤ٛ   -ٜٚؾالض غسضالً٘    مػضالٌ ايٛدال٘ غضال١ً ايٛفال٤ٛ     ايٓاسي١ ٫سكالاً 
 . يٛ نإ أسدُٖا أٚ ن٬ُٖا َوٓذضًا  ايٝدٜٔيف غضٌ ٜؾٓخ ٖٚهذا 

 د َٔ اخوٝار َٛفالخ طالاٖز َٓٗالا ؾُٝضالض     ْعِ يف َضض ايزأظ ٚايزدًني ٫
قبالٌ ايغالالزٚع يف  عًٝال٘  بًال١ ٚفال٤ٛ نٍؿالال٘ت ٚإ٫ ًٜشَال٘ مطٗال  ايالالزأظ أٚ ايالزدًني       

َخ دبؿٝؿ٘ َكدَال١ً يعٗالٛر أثالز     َوٓذٸضًاّ َٛفخ املضض إ ا نإ ااايٛف٤ٛت ٖذا 
 .ٚإ٫ أَهٓ٘ َضض املٛفخ ايطاٖز َٔ رأص٘ ٚقدَٝ٘  تاملضض عًٝ٘

٫ٚ رٜ   ٌٝ املوٛف٧  ٘ َخ ظباص١ عقٛ ٚف٤ٛٙت ؾايبشح ٖٓا يف املا٤ ايكً
ٖالالٛ إٔ َالالا٤  عٓالالدْا يف عالالزط١ٝ طٗارمالال٘ قبالالٌ غضالالً٘ أٚ َضالالش٘ت َٚٓغالال  ايغالالزط١ٝ 

 َ  صالالٛفَوالالٓذط  ايٛفالال٤ٛ ٖٚالالٛعقالالٛ  ا ٜالال مٞ عًالال٢ايٛفالال٤ٛ أٚ رطٛ والال٘ عٓالالد
٘ املالا٤ املوٛفال٧    ٜوٓذط ت ٚقالد   -٫ٚ ٜؾالًض س٦ٓٝالذ طٗالٛرًا: ٚفال٤ٛٶ أٚ ُغضال٬ً       ال

ش ٠ املالالا٤ املوٛفالال٧  الال٘ت ٚيعالالٌ ٖالالذا َزمهالالطٗالالارإعوبالالار :  مكالالدّ يف ايغالالزط ايجالالاْٞ
عز  ايغالزط يف أسهالاّ ايٛفال٤ٛ ْٚضالبو٘     : ِٗؽشٸض يبعقٖٚٛ ايذٟ ايؿكٗا٤ 

ٚ اخوؾالار: ٖالذا ايغالزط َزمهالش      . يغالزط ذا اإىل املغٗٛر رغِ ق١ً معزفِٗ هل
 . ٫ٚ ف  تٖٚٛ َٔ يٛاسّ اعرتاط طٗار٠ املا٤ املوٛف٧  ٘ تاملوغزع١ٚايؿكٗا٤ 

ُٸإ اىلٚميهٓٓا مٛنٝد ايغزط مب٬سع١ أَزٜٔ ُٖا  ا٫رمهالاس املوغالزعٞ    ٜٓق
     ٌ َٓٗالالا ا٫ط٦ُٓالالإ  وٛيالالد ٜٚ -ٚاصالالوًشاّ عالالزط١ٝ طٗالالار٠ َالالا٤ ايٛفالال٤ٛ ٚايػضالال

 :ؽشو٘ ت ُٖٚا يف ٗار٠ أعقا٤ ايٛف٤ٛ طغزط١ٝ ايغدؾٞ  

ا٭ٍٚ: َا ٜبدٚ َٔ أخبار نٝؿٝال١ ايػٴضالٌ َالٔ ا٭َالز  الوطٗ  ايعقالٛ املكطالٛع        
 (1)يف رٚاٜالات  -( وٓذض٘ أٚ احملوٌُ املوٛقخ مًٛث٘ت ٚاييت أَز ؾٝٗالا اٱَالاّ )   

ازبٓ  املزٜد ي٬غوضاٍ إٔ ٜبدأ  ػضٌ نٍؿٝ٘ ٚؾزد٘ قبالٌ غضالٌ  دْال٘     -ؽشٝش١ 
عالٔ عالزطٝٸ١   ٖالذا   ت ؾٝهغالـ  ُٖٚا َٓطك١ ايوًٛخ ٚايوالٓذط غايبالاً  َٔ ازبٓا ١ت 
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مطٗ  َٛفخ ايوٓذط قبٌ ا٫غوضاٍت إ  ٫ ٚد٘ يٮَز  ػضالٌ ايهؿالني ٚايؿالزز    
ٜغالعز أٚ ٜالدٍ   أَالزٷ  ضالٌت ٖٚالٛ   قبٌ غضٌ ايبدٕ إ٫ اعوبار طٗار٠ ايبدٕ قبالٌ ايػٴ 

. ٖٚالالذا ايٛدالال٘ ٜؿٝالالد   ٚيف ايٛفالال٤ٛا٭خالالز٣ عًالال٢ ا٫عالالرتاط يف أْالالٛاع ايػضالالٌ  
عٓالدَا ٜٓقالِ يػال ٙ َالٔ     ا٫سوُاٍ أٚ ايعٔ  ايغالزط١ٝ يف ايٛفال٤ٛ ٚ ال٘ ايهؿاٜال١     

 صبُٛع ايكزا٥ٔ. ٌَٔ ا٫ط٦ُٓإ ايٛد٘ ٚؼبؾ

جاْٞ: أؽاي١ عدّ ايوداخٌ سٝح إٔ املهًـ املوٓذط  عض أعقا٤ َز ايا٭
ٖٛ َ َٛر   َزٜٔ: أَز  ػضٌ املوٓذط َٔ  دْ٘ت ٚأَز  ػض١ً ايٛف٤ٛ  -ٚف٤ٛٙ

َُٓٗا صب  ماّ يٛدالٛأ ايػضالٌ ٫ٚ ٜوالداخ٬ٕ إ٫  الديٌٝ      يٝدٜ٘ ٚٚدٗ٘ت ٚنٌ
٫ الد َالٔ   َٚعال٘   تٚافض ٫ٚ ديٝالٌ ٜؾالشٸض ايوالداخٌ ٚا٫نوؿالا٤  ػضال١ً ٚاسالد٠      

١ يالالوطٗ ٙت معكبال٘ غضالال١ً ايٛفال٤ٛ ٫ٚ دبالالشٟ غضالالً   غضالٌ املٛفالالخ املوالٓذط أ٫ًٚ  
 .  ملدايؿو٘ أؽٌ عدّ ايوداخٌ ٚاسد٠ يزؾخ اشببح ٚاسبدخ َعًا

 ا٭ؽٌ   ٕ َٛفٛع٘ طبوؿ مبا إ ا نإ ا٭َالزإ   ٚأعهٌ ع٢ً ا٫صود٫ٍ
ُٗالالا ٜضالالودعٞ طاعالال١  ٚعٓد٥الالذ ٫ ٜوالالداخ٬ٕ ٭ٕ نالالٌ أَالالز َٓ   تأَالالزٜٔ َٛيالالٜٛني 

ؾٝهالالٕٛ عًٝالال٘ ٚدٛ الالإ ضبوادالالإ إىل ؾعًالالني ٜهْٛالالإ  طبؾٛؽالال١ ٚاَوجالالا٫ً َضالالوك٬ً
يٮَزٜٔت ٚعٓد٥ذ ٜهٕٛ ا٫نوؿا٤  ؿعٌ ٚاسد َالخ معالدد ا٭َالز     ٚاَوجا٫ً طاعوني
 . ٫ٚ ديٌٝ تإىل ديٌٝ نٌ ٚاد  عٔ اٯخز ضبوادًا وك٬ي١ٝٚاص

 (٭َالالزٜٔ املٛيالالٜٛني )يف غالال  املضالالودٍ  الال٘  ٫ٚ ٜالال مٞ أؽالالٌ عالالدّ ايوالالداخٌ   
نالالا٭َزٜٔ اٱرعالالادٜني ْعالال  ا٭َالالز اٱرعالالادٟ  ػضالالٌ املوالالٓذط َالالٔ أعقالالا٤       

ػضالً٘ يًٛفال٤ٛ َكدَال١ يوشؾالٌٝ     ا٫َز  َخ  سو٢ ٜطٗز ٚمشٍٚ ظباصو٘  ايٛف٤ٛ
 .  ٘: ايدخٍٛ يف ايؾ٠٬ أٚ ايطٛاف أٚ عبُٖٛاضوباح ايطٗٛر ايذٟ ٜٴ

ٚ     ْعِ قد ٜكٍٛ ؾكٝ٘  ذٚق٘ ا ايغالزٜع١ أٚ  يؿكٗٞ: إْال٘ ٜعًالِ َالٔ َالذام ايغالزع 
ٜط٦ُٔ  ًشّٚ رؾخ ايٓذاص١ ٚاشبباث١ َٔ عقٛ ايٛف٤ٛ  ػضٌ َضوكٌ عٔ غض١ً 

ؾٗالالٛ ٜعًالالِ  ؿكاٖوالال٘ أٚ ٜطُالال٦ٔ  -املوالالٓذط عقالالٛ ايٛفالال٤ٛ  -ايٛفالال٤ٛ عًالال٢  اى
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َ     اشب ًشّٚ ايػضالٌ َالٔ    َالٔ ايكالزا٥ٔ    ًاوٛيالد بالح قبالٌ ايػضالٌ ٚاملضالض ايٛفال٥ٛٞ 
ذٙ اسبايال١ت ٖٚالذا   املاف١ٝت ٚ ٗا ؼبؾٌ ا٫ط٦ُٓإ اسبذال١  ؾالش١ ايٛفال٤ٛ يف ٖال    

 . ٚاهلل ايعامل عٓدْا قزٜ  ددٸًا َٚكبٍٛ  ٚقًا ؾكًٗٝا

 -٫ صالالالُٝا ايٛدالالال٘ ا٭ٍٚ  -ٚقالالالد ذبؾالالالٌ َالالالٔ ٬َسعالالال١ ايٛدالالالٛٙ املوكدَالالال١ 
  الد  مبالا٤ قًٝالٌ ٫   ايوٛفال٪ ا٫ط٦ُٓإ  غزط١ٝ طٗار٠ أعقا٤ ايٛفال٤ٛت ؾالا ا نالإ    

ايٛدال٘ أٚ   -وعكبٗا طٗالار٠ احملالٌ ؾٝػضالٌ املٛفالخ     َٔ غضٌ احملٌ َٔ ايوٓذط يو
طٗال    ػضال١ً ايٛفال٤ٛ أٚ ميضالض ايالزأظ ٚايالزدًنيت َالٔ دٕٚ ؾالزم  الني م         -ايٝد 

ايعقالالٛ املوالالٓذط قبالالٌ ايغالالزٚع يف ايٛفالال٤ٛ أٚ قبالالٌ غضالالٌ أٚ َضالالض ايعقالالٛ         
املوٓذطت أٟ ٜهؿٞ طٗار٠ ايعقالٛ ايٛفال٥ٛٞ قبالٌ غضالً٘ أٚ قبالٌ َضالش٘ سوال٢        

 . ٜ مٞ ايػضٌ ٚاملضض ايٛف٥ٛٞ ع٢ً عقٛ طاٖز

مبا٤ املطز أٚ مبا٤ ايٓٗز أٚ  ايهز أٚ مبالا٤   -ٚأَا إ ا نإ ايٛف٤ٛ مبا٤ َعوؾِ 
صاي١ أٚ َٔ اشبشٜٔت ؾ٬ ٜغرتط طٗار٠ املٛفالخ ايٛفال٥ٛٞ املالزاد    اسبٓؿ١ٝ َٔ اٱ

ٜٚهؿٝ٘ إٔ ٜطٗزٙ قبٌ ايغالزٚع يف ايٛفال٤ٛ أٚ ٜطٗالزٙ     تغضً٘ أٚ َضش٘ يًٛف٤ٛ
ثِ ٜػضالً٘   عد ايٛؽٍٛ إىل ايعقٛ املوٓذط املزاد غضً٘ أٚ املزاد َضش٘ ٜطٗزٙ 

 املٛا٠٫ ثِ ميضض ايعقٛ ٖٚٛ طاٖز. سو٢ ٫ ربوٌ  يًٛف٤ٛ ٚػبؿؿ٘ صزٜعًا
َضالشٗا ٜؾالض ايٛفال٤ٛ    قبالٌ  إ ٕ َخ طٗار٠ أعقا٤ ايٛف٤ٛ قبٌ غضًٗا أٚ 

 يعالالدّ ايالالديٌٝ عًالال٢    تٖا َالالا إ ا نالالإ  الالاقٞ أعقالالا٤ ايبالالدٕ َوٓذضالال١     ٫ٚ ٜقالالزٸ
يشّٚ طٗارمٗا ساٍ ايٛف٤ٛ أٚ يٛدٛد ايديٌٝ عًال٢ عالدّ ايًالشّٚ ٖٚالٛ إطال٬م      

٠ أٚ ايطٛاف أٚ عبُٖٛالا َالٔ دٕٚ مكٝٝالدٙ    أدي١ ايٛف٤ٛ املبٝض يًدخٍٛ يف ايؾ٬
٤ٙ اعرتاط ؽشو٘  طٗار٠ أعقا٤ ايٛف٤ٛ أٚ  طٗار٠ االاّ ايبالدٕ ٚصالا٥ز أعقالا     

ٚعٓد٥الالالذ ٜهؿٝالالال٘ مطٗ ٖالالالا قبالالالٌ ايالالالدخٍٛ يف ايؾالالال٠٬ ت ايٛفالالال٤ٛ  غالالال  أعقالالالا٤
 . املغزٚط١  طٗار٠ ايبدٕ

 بٌالضًٗا أٚ قالبٌ غالقا٤ ايٛف٤ٛ قال١ طٗار٠ أعالٝالٓا  غزطالٓاْالشاؽٌ اط٦ُالٚاي
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ٚ هؿاٜالال١ مطٗالال  نالالٌ عقالالٛ قبالالٌ غضالالً٘ أٚ قبالالٌ َضالالش٘ ٚعالالدّ يالالشّٚ     تَضالالشٗا
يعدّ ديٌٝ ٚافض ع٢ً اعوبار مطٗ  أعقا٤  تمطٗ ٖا قبٌ ايغزٚع يف ايٛف٤ٛ

إ٫ إٔ ربوٌ املٛا٠٫  ؿعٌ ايوطٗ   تايٛف٤ٛ قبٌ ايغزٚع ؾٝ٘ت ٚيذا ٫ َٛد  ي٘
ٞ   تٚدبؿٝالالـ َٛفالالخ املضالالض   يطالالٍٛ َالالد٠   ٚإ ا نالالإ ٫ ٜوشكالالل ايووالالا خ ايٛفالال٥ٛ
ؾاْ٘ ًٜشّ مكدِٜ مطٗ  عقٛ ايٛفال٤ٛ قبالٌ ايغالزٚع نالٞ      تايوطٗ  أثٓا٤ ايٛف٤ٛ

 .  ذبؾٌ عٓدٙ املٛا٠٫  ني أؾعاٍ ايٛف٤ٛ
َٴضالالض ٖٚالالٛ طالالاٖز ٫ٚ ٜقالالز مالالٓذط ايعقالالٛ ت إ  ٫ ايٛفالال٥ٛٞ ا ا ُغضالالٌ أٚ 

ديٝالالٌ عًالال٢ اعوبالالار طٗالالار٠ أعقالالا٤ ايٛفالال٤ٛ أٚ أعقالالا٤ ايبالالدٕ سالالاٍ ايٛفالال٤ٛت   
  ّ ُٸالالالاً    ٜهؿٝٓالالا أؽالالٌ عالالد إىل إطالال٬م ديٝالالٌ   اعالالرتاط َالالا مل معًالالِ عالالزطٝو٘ َٓق

ٍٸ ايديٌٝ ع٢ً طٗار٠ ايعقٛ قبالٌ غضالً٘ أٚ َضالش٘ت ٫ٚ مقالزٸ      ايٛف٤ٛت ٚإمنا د
 .ديٌٝ ايٛف٤ٛ  ظباص١ صا٥ز أعقا٤ ايبدٕ قبٌ ايٛف٤ٛ ٚأثٓا٤ٙ ٚ عدٙ ٱط٬م

ايغزط ايضادظ: إ اس١ َا٤ ايٛف٤ٛ َٚهاْ٘ ٚعدّ غؾبٝوُٗات ٫ٚ إعالهاٍ  
١ٝ إ اس١ َا٤ ايٛف٤ٛت  ٌ قٌٝ: ٫ خ٬ف ؾٝٗات ٚإدعٞ اٱمجاع عًٝٗالا  يف عزط

: دالٛاس ايٛفال٤ٛ    يف  عض ايهًُاتت يهٓ٘ قد ْض  إىل ايغٝذ ايهًالٝ  ٚغال ٙ  
عًال٢   -ٚيعٌ َضوٓدِٖ ؾٝ٘ ٚاس ادوُاع ا٫َز ٚايٓٗٞ  املا٤ املػؾٛأ ٚؽشو٘ت 

 .املعوُد  ٚاملِٗ ٬َسع١ َا ٜكوقٝ٘ ايديٌٝ -َا قٌٝ

يًُغٗٛرت ٚ يو ٭ٕ  ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ مبا٤ َػؾٛأ ٚؾاقًا ط٬ٕٚايعاٖز  
ؼبالالزّ مجٝالالخ   -أٟ َػؾالالٛأ َٚٓالال٘ املالالا٤ املوٛفالال٧ ٚاملػوضالالٌ  الال٘      -املػؾالالٛأ 

ايوؾزؾات ؾٝ٘ت ؾا ا مٛف   ٘ ٚغضٌ  ال٘ ٚدٗال٘ ٜٚدٜال٘ أٚ غضالٌ  دْال٘ نًال٘ نالإ        
  ػضالٌ  دْال٘ نًال٘     :ت ٚإ ا سالزّ مؾالزؾ٘ يف املالا٤ املػؾالٛأ    َالاً ضبزٸٖذا َٓ٘ مؾالزؾًا  

ٚ  ػضٌ ٚدٗ٘ ٜٚدٜ٘ اَوٓخ ايوكزأ  ٘ ملبػٛفٝو٘ ٚاصوشاٍ امؾاؾ٘  ايٛدٛأت أ
 . يًٛاد  ايعبادٟ املبػٛ  اسبزاّ ٫ ٜؾًض اَوجا٫ً ؾإ

ُٕ: إٕ ايٓٗٞ عٔ ايػؾ  ٚذبزمي٘ قق١ٝ عالزع١ٝ سكٝكٝال١ ٚسهالِ     ٚ وكزٜ  ثا
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 اعب٬يالالٞ ٜجبالالف يف نالالٌ ؾالالزد َالالٔ أؾالالزاد ايوؾالالزف ايػؾالال   املالالا٤ت ٚإٕ َكوقالال٢   
 ا٭َالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالٌ ٖالالٛ ايرتخالالٝؿ يف مطبٝالل ايطبٝعالال١ املال َٛر  ٗالالا عًالال٢     

ٍ أٟ ؾزد َالٔ أؾزادٖالا اشباردٝال١ اياليت ٜغالا٤ املهًالـ مطبٝكٗالا يف َكالا          تّ ا٫َوجالا
ص٣ٛ ا٭ؾزاد احملز١َ ٖٚالٞ ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ مبالا٤ َػؾالٛأ سالزاّ ايوؾالزفت        

 ّ عًالال٢ ايؿالالزد اسبالالزاّ   اْطبالالام ايطبٝعالالٞ املالال َٛر  الال٘ عالالزعاً  ٚ يالالو يٛفالالٛح عالالد
يطبٝعٞ: ا٭َز  ايٛف٤ٛ املبػٛ  يَٰزت  ٌ ٫ ؼبوٌُ مزخٝؿ ايغارع  وطبٝل ا

 ا مٛفالال  أٚ اغوضالالٌ  عًالال٢ ايؿالالزد اسبالالزاّ املبػالالٛ  يالال٘ت ٚعًٝالال٘ إ      -أٚ  ايػضالالٌ
    ّ اْطبالام ايطبٝعالٞ املال َٛر  ال٘ عالزعًا        املا٤ املػؾٛأ  طالٌ ٚفال٤ٛٙ ٚغضالً٘ يعالد

 ع٢ً امل مٞ  ٘ خاردًا .

ٚاسباؽٌ ٚفٛح املٓخ َٔ اَوجاٍ ا٭َز  طبٝعٞ ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ  الايؿزد    
ا٫غوضاٍ  املا٤ املػؾٛأت ٫ٚ ٜبو  ٖذا اسبهِ ع٢ً نرب٣  ٚأ ايوٛف٪اسبزاّ: 
أٚ اصوشايو٘ت ٚ يو ٭ٕ ٖذٙ ايهرب٣ طبوؾ١ مبالا   (ادوُاع ا٭َز ٚايٓٗٞدٛاس )

       ُٕ ٌٸ( ٚمعًالل ايٓٗالٞ  عٓالٛإ ثالا  إ ا نإ ٖٓاى عٓٛاْإ معًل ا٭َز   سالدُٖا )ؽال
: ٖالٌ   ؾٝضال ٍ س٦ٓٝالذ   دم ايعٓٛاْإ ع٢ً ؾعٌ ٚاسد خاردالًات )٫ معؾ ( ٚمؾا

ؼبهِ  ا٫َوٓاع  َٛدٛد ٚاسد سكٝك١ سو٢ -ايؾ٠٬ يف ايدار املػؾٛ ١  -اجملُخ 
يف إٓ ٚاسالد؟ أّ أْال٘ يف اسبكٝكال١     ٫صوشاي١ نٕٛ ايؿعالٌ ايٛاسالد ٚادبالًا ٚسزاَالاً    

ِٸ أسدُٖا إىل اٯخز سو٢ ؼبهِ  ازبٛاس؟   .ٚدٛدإ اْق

ٌ َاٍ اَالز٨ َضالًِ إ٫   ٫ ؼب طٚؾُٝا عبٔ ؾٝ٘: معًل ايٓٗٞ  عٓٛإ ايػؾ  
ٚ  : َٚالالٔ َؾالالادٜك٘  طٝبالال١ ْؿضالال٘ص غضالالٌ ايٛدالال٘  غضالالٌ ايبالالدٕ نًالال٘ مبالالا٤ ايػالال  أ

ايوؾالزف ؾٝال٘ت ؾهالإ    ٚايٝدٜٔ مبا٤ ايػ  املػؾٛأ َٓال٘ ٚايالذٟ مل مطال  ْؿضال٘      
ٜدٜو يًٛف٤ٛ( ٚٚدٗو )اغضٌ  (ملا معًل  ٘ ا٭َز )اغضٌ  دْو ايٓٗٞ َكٝٸدًا

  ػ  ايؿزد اسبزاّ ٚاملؾدام املٓٗٞ عٓال٘: ايػضالٌ مبالا٤ ايػال     أٟ ٜوكٝٸد ٖذا ا٫َز 
ايوكٝٸد ساؽٌ  ًشالاظ اعب٬يٝال١ ايٓٗالٞ     اٖذت ٚايذٟ مل مط  ْؿض٘  ايوؾزف ؾٝ٘
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)٫ مػؾ ( حبض  أؾزادٙ اشبارد١ٝت ٚإ ا معًل ايٓٗٞ  ؿزد َٔ ايطبٝع١ امل َٛر 
ؾاْال٘ ٜٛدال  مكٝٸالد َوعًالل      -عًٝال٘   ٌ ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ: َاٍ ايػ  غؾالباً غض - ٗا 

نًالال٘(  ػالال  ايؿالالزد اسبالالزاّ  ا٭َالالز: )اغضالالٌ ٚدٗالالو ٜٚالالدٜو( أٚ )اغضالالٌ  الالدْو 
 . زم  ني اعبؾار املا٤  ٘ ٚ ني عدّ اعبؾارٙ  َ٘ٔ دٕٚ ؾ ايػؾ ت

ٚاسباؽٌ ٚفٛح اعرتاط إ اس١ َا٤ ايٛف٤ٛ ٚعدّ غؾب١ٝ َا٤ ايػضٌ َالٔ  
ضبرتّ املاٍت َٔ دٕٚ ؾزم  ني اعبؾار املا٤ عٓدٙ يف املا٤ املػؾٛأ حبٝح ٫ ػبد 

 . -  ٕ ٜوُهٔ َٔ املا٤ املباح -غ ٙ ٚ ني ؽٛر٠ عدّ اعبؾارٙ ؾٝ٘ 

ٚ س١ َهإ ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ؟ ايعالاٖز  ٌٖٚ ٜعورب إ ا يف اعالرتاطٗا  إعوبارٖالا 
َ  ؽالالش١ ايٛفالال٤ٛت   هالالإ ايػضالالٌ:صالالٛا٤ قًٓالالا إٕ املالالزاد َالالٔ َهالالإ ايٛفالال٤ٛ أٚ 

أعقالا٤  ٜوٛادالد ؾٝال٘   ايؿقا٤ ايذٟ ٜوٛادد ؾٝ٘ أعقا٤ ايٛفال٤ٛ سالاٍ إٜكاعال٘ أٚ    
املوٛف٧ سالاٍ إٜكالاع    أّ إٔ املزاد َٓ٘ املهإ ايذٟ ٜضوكز ؾٝ٘ ؟ دْ٘ ساٍ ايػضٌ
ضالالٌت َالالٔ دٕٚ ؾالالزم  الالني ؽالالٛر٠ اعبؾالالار  ضالالٌ سالالاٍ إٜكالالاع ايػٴايٛفالال٤ٛ أٚ املػو

 أٚ ا٫غوضاٍ يف املهإ ٚايؿقا٤ املػؾٛأ ٚ ني ؽٛر٠ عدّ اعبؾارٙ.  ايوٛف٪

: ايؿقالالا٤ ايالالذٟ  : إْالال٘ يالالٛ أرٜالالد َالالٔ َهالالإ ايٛفالال٤ٛ أ٫ًٚ ٚٚدالال٘ ا٫عالالرتاط:
ؾٛدالال٘ ا٫عالالرتاط ٖالالٛ  -ٌ ٜوٛادالالد ؾٝالال٘ أعقالالا٤ ٚفالال٥ٛ٘ أٚ أعقالالا٤  الالدٕ املػوضالال 

ع٢ً مؾزؾ٘ ايٛفال٥ٛٞ   سبزاّ أٚ ؽدم ايوؾزف ايػؾ  عزؾًاؽدم ايػؾ  ا
ضالًٞ ٚأْالال٘ ٜوؾالزف يف ؾقالالا٤ ممًالٛى حملالالرتّ املالاٍ َالالٔ دٕٚ رفالاٙ ٚطٝالال       أٚ ايػٴ

ْؿض٘ت ٜٚوذًال٢ ايؾالدم ايعالزيف يوؾالزؾ٘ ايػؾال  عٓالدَا ٜػضالٌ  دْال٘ يف ؾقالا٤          
 ًٝال٘ يف ؾقالا٤ ايػال  غؾالباً    رأصال٘ ٚرد  ايػ  ٚعٓدَا ٜػضٌ ٚدٗ٘ ٜٚدٜال٘ ٚميضالض  

 موشالزى يف ايؿقالا٤ املػؾالٛأ ٚموؾالزف ؾٝال٘       -: ايٝد ٚعبٖٛالا   عًٝ٘ت ؾإ عقٛٙ
-     ٞ  ٍ اجملٓال   دْال٘  املالا٤ ٖٚالٛ     اضال وغإٚإٕ  -حبض  ايٓعالز ايعالزيف ايالدقٞ اسبكٝكال

ٞ ٚدٗال٘ ٜٚدٜال٘    ٜزف٢  ٛدالٛدٙ ؾٝال٘ ٚإٕ غضالٌ املوٛفال    ممًٛى يػ ٙ ٫ يف ؾقا٤ٺ
قالالا٤ َػؾالالٛأ ثالالِ ميضالالض ٚميالالزٸر ٜالالدٙ عًالال٢ رأصالال٘ ٚإٜؾالالاي٘ املالالا٤ إيٝٗالالا ٖٚالالٛ يف ؾ
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عًال٢ ؾقالا٤    ٙ مؾزؾات ٜعوربٖا ايعك٤٬ دبالاٚساً ٖذ -ٚردًٝ٘ يف ؾقا٤ َػؾٛأ 
   ٘   ٚيًوؾالزف يف َالاٍ   عالزيف يًػؾال   ت ٖٚالٞ َؾالدام  ممًٛى يًػال  َػؾالٛأ َٓال
 .ايعزؾ١ٝ يًػؾ ْؿض٘ت ٚيعً٘ ٫ ميهٔ إْهار َؾداقٝو٘  ايػ   َٔ دٕٚ طٝ 

ايوغالالهٝو أٚ َٓالالخ ايؾالالدم ٚاْطبالالام ايوؾالالزف  ْعالالِ  ايوالالدقٝل ايعكًالالٞ ميهالالٔ
ٌٷ   تايػؾ  عًال٢ ايٛفال٤ٛ يف ؾقالا٤ ايػال      ت ٚايػضالٌ  َٚضالضٷ  ٭ٕ ايٛفال٤ٛ غضال

ٜع  ٚؽٍٛ املا٤ إىل ايٛد٘ ٚايٝدٜٔت ٚاملضض ٜع  إَزار ايعقالٛ املاصالض عًال٢    
 يف َاٍ ايػ .  مؾزفط يف ٚؽٍٛ املا٤ أٚ إَزار ايعقٛ ايزأظ ٚايزدًنيت ٚيٝ

  َ  إىل  دْالال٘  ٚأكدَالال١ يٛؽالالٍٛ املالالا٤ إىل ايٛدالال٘ ٚايٝالالدٜٔ   ْعالالِ سزنالالات ٜالالدٙ 
 املالالال َٛر  الالال٘ ٖالالالٞ سزنالالالات ضبزَالالال١   ًُضالالالضيف ايػضالالالٌت ٚإَالالالزار ٜالالالدٙ َكدَالالال١ ي 

٭ْٗا مؾزف يف ؾقا٤ ايػ  َٔ دٕٚ رفاٙت  يهٓٗالا يٝضالف ٚفال٤ٛٶ ٫ٚ غضال٬ًت     
 .: ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ١ املكد١َ ٫ مضزٟ إىل  ٟ املكد١َٚسزَ

ػؾالال  ٚايوؾالالزف يف َالالاٍ ايػالال   الالدٕٚ إ ْالال٘   ع٢: إٕ ديٝالالٌ سزَالال١ ايأٚ ٜالالدٸ
نُا ؽدر ٖذإ ا٫عوالذارإ َالٔ  عالض     -عٔ ايٛف٤ٛ يف ؾقا٤ ايػ   َٓؾزفٷ
 . - (1)اٱع٬ّ

 ٞ ًٜشَال٘ ايوؾالدٜل    -يهٔ ايذٟ ٜهوؿٞ  ايؾدم ايعزيف اسبكٝكٞ غ  املضالاضب
ا٫ً ٚاٱ عإ  ؾدم ايػؾ  ٚايوؾزف ايػؾ  ع٢ً ذبزى ٜدٙ ٚدضُ٘ اغوضال 

  ٖٚالٛ  ٖٚٛ قا٥ِ أٚ قاعد يف ؾقالا٤ ايػال   غض٬ً ٚف٤ًٜٛا َٚضشًاٚع٢ً ذبزى ٜدٙ 
أٚ عبُٖٛالا َالٔ ايوشزنالات ٚايوؾالزؾات      غ  راُ   وؾزؾ٘ ؾٝ٘ غض٬ً أٚ َضشًا

 . اسباؽ١ً َٔ دٕٚ رفا َايو ايؿقا٤ ٚؽاسب٘ ايغزعٞ

 : املهإ ايذٟ ٜضالوكزٸ ؾٝال٘ املوٛفالٞ     : إ ا نإ املزاد َٔ َهإ ايٛف٤ٛٚثاًْٝا
ٜكـ عًٝ٘ أٚ ٜكعد ؾٝ٘ ٜٚوٛف : ٜػضٌ ٚدٗال٘ ٜٚدٜال٘ ٚميضالض رأصال٘ ٚردًٝال٘ت       -

                                                           

 . 426  :2: زايٛثك٢  َضوُضو ايعز٠ٚ  +  395: 4: ز ( ايوٓكٝض يف عزح ايعز٠ٚ ايٛثك1٢)
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ٖٚهذا ا٫غوضاٍ يف َهإ َػؾٛأ حبٝح ٜهٕٛ َضالوكزٸٙ َٚكاَال٘ أٚ َكعالدٙ يف    
أر  ايػ  احملرتّ َاي٘ َالٔ دٕٚ إ ْال٘ ٚطٝال  ْؿضال٘  ايوؾالزف يف أرفال٘ت ؾالإ        

ي٘ أٚ ٚفال٤ٛٙ  مٛادد املوطٗز يف أر  ايػ  ٚاصوكزارٙ عًٝٗالا ٚذبزنال٘ يف اغوضالا   
٘   تٜٛدال  ذبزنال٘ يف أر  ايػال     - ػضٌ َٚضض   أٚٚفال٤ٛٙ   -سٝالح إٔ مؾالزؾ
ٜضالودعٞ ايوشالزى ٖٚالٛ مؾالزف      -يف ضبً٘ ايٛاقـ ؾٝ٘ أٚ ايكاعالد عًٝال٘   اغوضاي٘ 

َوشالالد َالالخ ايػضالالٌ ٚاملضالالض حبضالال  ايؾالالدم ايعالالزيفت مبعٓالال٢ اْطبالالام ايوؾالالزف     
ٛ    ايػؾ  ع٢ً ايوشزى ايٛفال٥ٛٞ أٚ ايػٴ  فال٤ٛ أٚ  ضالًٞ  ٓعالز ايعالزف ٜٚهالٕٛ اي

 يًػؾ .  ذٟ مل ٜ  ٕ ٚمل مط  ْؿض٘  َؾداقًا عزؾًٝاايػضٌ يف أر  ايػ  اي

ٚيٝط  يالو ٭دالٌ ايهالٕٛ يف ًَالو ايػال  ٚأرفال٘ َالٔ دٕٚ رفالاٙ ٚطٝال           
 ْؿضالال٘ سوالال٢ ٜكالالاٍ: ايهالالٕٛ ٚايوؾالالزف سالالزاّ يهٓالال٘ ٫ ٜوشالالد َالالخ ا٫غوضالالاٍ ٫ٚ  

٫غوضالاٍ   ٌ ٭دٌ إٔ ايوشزنات ايٛف١ٝ٥ٛ أٚ ا َخ ايٛف٤ٛ غض٬ً أٚ َضشًا . 
مضالالودعٞ ؽالالدم ايوؾالالزف  -ٚؾقالالا٤ ًَهالال٘ غؾالالبًا ٖٚالالٛ نالالا٥ٔ يف أر  ايػالال  -

ٚإْطباقالالال٘ عًالالال٢ مؾالالالزؾ٘  يف أر  ايػالالال   -ايعالالالزيفحبضالالال  ايؿٗالالالِ  -ايػؾالالال  
ر  : إٕ ايػضالٌ ٚايٛفال٤ٛ سؾالٌ يف أ   سٝح ٜكاٍ عزؾالاً  ايٛف٤ٟٛ أٚ ايػٴضًٞ

 َٔ املوٛفٞ َٚالٔ املػوضالٌ يف أر  ايػال     ًْٝاػ  يهُْٛٗا ٜضودعٝإ ذبزنًا  داي
    . ت ٜٚوشد ٖذا ايوشزى َخ ايهٕٛ يف أر  ايػ  ٚايوؾزف ؾٝٗاٚؾقا٤ ًَه٘

غسضال٬ً   -نال١ ايٛفال١ٝ٥ٛ يف أر  ايػال     : ا٫غوضالاٍ أٚ اسبز  ٚ عبار٠ طبوؾز٠
 . أْٗا )مؾزف يف املهإ املػؾٛأ( ٜؾدم عًٝٗا عزؾًا -َٚضشًا 

دقٝل ايعكًٞ يف صباٍ ايؾدم ٚا٫ْطبام ٚعالدّ  ْعِ َخ ا٫يوشاّ  ٛدٛأ ايو
نُالا ٖالٛ طبوالار مجالخ َالٔ       -ا٫عوٓا٤  ايؾدم ايعزيف سو٢ اشبايٞ َٔ ايوضالاَض  

:  : َبشح ا٫صوؾشاأ ٚعزفٓاٙ يف َٛصٛعوٓا ا٭ؽٛي١ٝ احملككني يف أؽٛهلِ
ميهٔ ايوغهٝو َٚٓخ اذباد ايٛف٤ٛ َخ سزن١ ايٝالد عٓالد    -أٚاخز حبح ايعٛاٖز
  ٕ ٜكاٍ: ايػضٌ ٚاملضض ايٛف٥ٛٞ ٜع  إٜؾاٍ املالا٤ ٚإَالزارٙ    تايػضٌ ٚاملضض



 (71) ................إعرتاط إ اس١ َا٤ ايٛف٤ٛ َٚهاْ٘ يف ؽش١ ايٛف٤ٛ................  

عًالال٢ أعقالالا٤ ايٛفالال٤ٛت ٚيالال٘ َكدَالال١ ٖالالٞ ذبزٜالالو ايٝالالدت ٖٚالالٞ مؾالالزف غؾالال    
 سزاّت إ٫ إٔ سز١َ ايوشزٜو املكد١َ ٫ مضزٟ إىل ايػضٌ ٚاملضض ايٛف٥ٛٞ. 

ٛ يف صبالاٍ ايؾالدم ٚا٫ْطبالام    يهٔ ٖالذا مالدقٝلٷ   ٜؾالطدّ َالخ ايؾالدم     ت ٖٚال
ًٜشّ اٱ عإ ٚايوؾالدٜل  ؾالدم    -يوشاّ  هؿا١ٜ ايؾدم ايعزيفت َٚخ ا٫ايعزيف

ايػؾ  ٚايوؾالزف ايػؾال  عًال٢ ذبزنالات دضالُ٘ ٜٚالدٙ يف املهالإ املػؾالٛأ         
سالالاٍ ايػضالالٌ ٚاملضالالض ايٛفالال٥ٛٞت ؾالالإ ايوشالالزى ايٝالالدٟٚ عٓالالد ايػضالالٌ ٚاملضالالض    
ايٛف٥ٛٞ َؾدام عزيف يًوؾزف ايػؾ  يف أر  ايػ  َٔ دٕٚ طٝب١ ْؿض٘ت 

 .  با ٘ ايعزيف ميهٓ٘ ايو ندت ؾإ ايعزف دمَٚٔ ٜغهو يف ايؾ
  -َالالدرى ا٫عالالرتاطني املبشالالٛثني   -يف َالالخ ٖالالذا ايؾالالدم ايعالالز   :ٚ اخوؾالالار

ْ        ٚ ا ا نالالإ كالٍٛ: إ ا نالإ ايػضالٌ ٚاملضالض ايٛفال٥ٛٞ َؾالدام ايػؾال  اسبالزاّ 
كالالزأ  الال٘ ٫ٚ ٕ املبػالالٛ  ٫ ميهالالٔ ايوٜضالالوشٌٝ إٔ ٜوؾالالـ اسبالالزاّ  الالايٛدٛأ ٭

 ٫  -ٖالالالذٜٔ ا٫يوالالالشاَني َٚالالالخ  ميهالالالٔ إٔ ٜهالالالٕٛ اَوجالالالا٫ً يًٛادالالال  ايغالالالزعٞت   
 ايؿقالالا٤ املػؾالالٛأ أٚ  املهالالإ   ايوٛفالال٪صبالالاٍ يًوؿزٜالالل  الالني ؽالالٛرمٞ اعبؾالالار   

ُٕ ميهٓال٘           ُٕ ٚضبالٌ ثالا املػؾٛأ ٚ ني ؽٛر٠ عدّ اعبؾالارٙ  ال ٕ نالإ يال٘ ؾقالا٤ ثالا
 ؟ ايٛفال٤ٛ ٚؾضالادٙ   إٜكاع ايٛف٤ٛ ؾٝ٘ت إ  أٟ أثز ي٬عبؾار أٚ عدَال٘ يف ؽالش١  

 ٚأٟ َؾالالالشٸض يًوؿؾالالالٌٝ ٚمؾالالالشٝض ايٛفالالال٤ٛ يف ؽالالالٛر٠ٺ َُٓٗالالالا ٚإ طايالالال٘ يف      
حبضال    -ؽٛر٠ أخز٣ت َالخ أْال٘ يف نًوالا ايؾالٛرمني ٜوشكالل ايوؾالزف ايػؾال        

 ايوكزٜالال  املوكالالدّ ٜٚضالالوٛد   طالال٬ٕ    ٜٚوشالالد َالالخ ايٛفالال٤ٛ  -دم ايعالالزيفايؾالال
عالادش  غال    ٚمبدٍ ٚظٝؿو٘ َٔ ايٛفال٤ٛ إىل ايوالُِٝ ٭ْال٘ ؾاقالد يًُالا٤      ٚ  ايٛف٤ٛ
 . ع٢ً اصوعُاي٘ يف ايٛف٤ٛ قادر عزعًا

ايغزط ايضا خ: اعرتاط إ اس١ َؾ ٸ املا٤ يف ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌت ٖٚالذا َالا   
اخوارٙ مجخ َٔ ايؿكٗا٤ت ؾٝبطٌ عٓدِٖ ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ إ ا نإ َا٤ ايٛف٤ٛ 

ٍُ  َٔأٚ َا٤ ايػضٌ ٜٓؾ ٸ  ع٢ً َاٍ ايػ  َٔ دٕٚ رفاٙ أٚ ٜٓؾ ٸ َٛفخ عا
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 طسزَالال١ املضالالًِ َٝوالالاً ؾالالإ املٝالالف ٛدالال  ٖوالالو املضالالًِ  املضالالًُني ٜٚ عًالال٢ قبالالٛر
نإ  ت ؾا ا أٚ نإ ٜٓؾ ٸ ع٢ً َٛفخ َػؾٛأ   (1)صنشزَو٘ ٖٚٛ سٞ صٛا٤

يٛقالالٛع قطزامالال٘ ايؿا٥قالال١   ٢ ايبالالدٕ َٚالالزٚرٙ عًٝالال٘ َكدَالال١ ٚصالالبباً  ؽالال ٸ املالالا٤ عًالال 
ٚاْؾالالبا ٗا عًالال٢ َالالا ٜٛدالال  ٖوالالو املالالٛم٢ املضالالًُني أٚ عًالال٢ ضبالالٌ َػؾالالٛأ ٫   

٘ ٜزف٢ َاي نالإ مؾالزؾ٘ سزاَالًا ٚمل مؾالًض      -ه٘  ٛقٛع املا٤ عًٝ٘ ٚايوؾزف ؾٝال
 :  ٚٚدٗ٘  . -ٚف٤ٛٙ -عبادم٘
سالزاّ   أٚ ا٫غوضاٍ  املا٤ املباح إ ا اصوًشّ اْؾبا ٘ ع٢ً َؾال ٸ  ايوٛف٪إٕ 

ٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ   أٚ ا٫غوضاٍ َكد١ًَ يٛقالٛع َالا٤ اي   ايوٛف٪أٚ َػؾٛأ ٚنإ 
٘ مؾالزف   ٛقٛع٘ ع٢ً َاي٘ ًَٚهال٘ت ؾاْال  ٫ ٜزف٢ ؽاسب٘ ع٢ً َؾ  سزاّ أٚ 

يًوؾزف ايػؾ   املؾ ٸ املًُٛى حملرتّ املاٍ غ  ايزافٞ  ٖٛ َؾدامٷسزاّ ٚ
 . ٛقٛع املا٤ ع٢ً َاي٘ 

ٖذا إ ا اعبؾز املؾ  عٓد املهًـ يف احملٌ اسبزاّ أٚ املػؾٛأت ٚايوشكٝل 
ف ؾاْالال٘ ٫ إعالالهاٍ يف سزَالال١ ايوؾالالز   -ا٫عالالرتاط ٚايالالبط٬ٕ   -٫ ٜضالالاعد  يالالو  

 اهلامالالو ملالالٛم٢ املضالالًُني ٚسزَالال١ ايوؾالالزف يف املؾالال  َالالٔ دٕٚ رفالال٢ ؽالالاسب٘ 
٫ مضالزٟ   -اهلوالو أٚ ايػؾال     - ت يهٔ سز١َ  ٟ املكد١َ -ضبرتّ املاٍٖٚٛ  -

 أٚ ا٫غوضالالالاٍ يف َٛفالالالخ ٜٓؾالالال ٸ َالالالا٤   ايوٛفالالال٪ٖٚالالالٛ  -إىل املكدَالالال١ ايضالالالب  
٘ سزاّ أٚ ٫ ٜزف٢ ؽاسب٘  اْؾالباأ املالا٤ ؾ   ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ع٢ً َؾ ٸ  -ٝال

ؾاْ٘ ٚإٕ عًِ املوٛفٞ أٚ املػوضٌ اْؾالباأ ؾافالٌ َالا٤ ٚفال٥ٛ٘ أٚ غضالً٘ عًال٢       
٘  تَؾالالال ٸ سالالالزاّ أٚ َٛفالالالخ َػؾالالالٛأ   ٫   إ٫ إٔ سزَالالال١ املؾالالال  أٚ غؾالالالبٝو

إ ا مل مهالٔ َكدَال١ مٛيٝدٜال١     -أٚ ا٫غوضالاٍ   ايوٛف٪ -مضوٛد  سز١َ َكدَو٘ 
 . ٫ْؾباأ املا٤ ع٢ً املؾ  املػؾٛأ

ٚا٫غوضالالاٍ َكدَالال١ ٫ْؾالالباأ املالالا٤ ايؿافالالٌ َالالٔ   ايوٛفالال٪ٚ وعالالب  طبوؾالالز: 
                                                           

 . َٔ أ ٛاأ دٜات ا٭عقا٤  25 أ : 19: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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: املؾالال ٸ املػؾالالٛأ أٚ املؿضالالد زبجالالح املضالالًُني  أسالالدُٖا عًالال٢ املٛفالالخ اسبالالزاّ
يهالٔ ٫ مرتعالض سزَال١  ٟ     ت -املدؾْٛني قالزأ املػوضالٌ َالخ عًالٛٙ عًال٢ ايكبالٛر       

إ٫ ازبش٤ ا٭خ  َٔ ايع١ً اييت ٜوٛيد َٓٗا اسبالزاّت   تَكد١َ اسبزاّ املكد١َ ع٢ً
َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ: إٕ غؾال  املؾال ٸ ٚسزَوال٘ ٫ ٜكوقالٞ أٚ ٫ ٜالدٍ عًال٢ سزَال١        

ت  الٌ  ٫غوضالاٍ ضبزَالاً  أٚ ا ايوٛفال٪ َكدَو٘ اياليت ٜعًالِ  رت وٗالا عًٝال٘ت ؾال٬ ٜهالٕٛ       
يف عالني ايٛقالف ايالذٟ    ٜهٕٛ ا٭َز  ايٛف٤ٛ أٚ  ايػضالٌ  الاُم ٜٓطبالل عًال٢ ؾعًال٘      

ٜهٕٛ ايوؾالزف يف املؾال ٸ سزاَالًات  الٌ ٜوشكالل َٓال٘ اَوجالاٍ ا٫َالز  ايٛفال٤ٛ أٚ          
٘       املهًالـ  إ ا دالا٤    ايػضٌ ت  ايؿعالٌ ايوالاّ َالخ قؾالد ايوكالزأ  ال٘ إىل اهلل صالبشاْ

ٜٚهٕٛ ؽشٝشًا يف ايٛقف ايالذٟ ٜهالٕٛ ؾالاع٬ً يًشالزاّ: ؽال ٸ َالا٤ٙ عًال٢ َالاٍ         
 . . ٖذا نً٘ يف ؾز  ا٫عبؾارايػ  َػؾٛ ًا 

  ايوٛفال٪ ٚإ ا ؾز  عدّ ا٫عبؾار ٚٚدٛد َؾال ٸ سال٬ٍ يًُهًالـ ميهٓال٘     
 أٚ ا٫غوضالالاٍ يف َٛفالالخ ٜٓؾالال ٸ ؾٝالال٘ املالالا٤ ايؿافالالٌ َالالٔ ٚفالال٥ٛ٘ أٚ غضالالً٘ يف       

ؾؾش١ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ أٚفض سٝح أْال٘   ضبٌ س٬ٍ َٚؾ ٸ غ  َػؾٛأت
إ ا مٛفالال  أٚ اغوضالالٌ عًالال٢ َؾالال ٸ َػؾالالٛأ ؾالالإ املكدَالال١ ٫ موؾالالـ  اسبزَالال١ت  
ٚا٭َالالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالالٌ  الالاُم حبايالال٘ت ٚٚفالال٩ٛٙ أٚ غضالالً٘ ٚإٕ نالالإ َكدَالال١ 

ٌ   -موؾالـ املكدَال١    ي٬ْؾباأ ع٢ً املؾ ٸ اسبزاّ يهٓال٘ ٫   -ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضال
 يًٛادالال  إ  ٫  َالال١ سزاَالالًا أَهالالٔ ٚقٛعالال٘ َؾالالداقاً زَالال١ت ٚإ ا مل مهالالٔ املكد اسب

َالالاْخ َالالٔ اْطبالالام ا٭َالالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالالٌ عًالال٢ ؾعًالال٘ ايوكزٸ الالٞ اشبالالاردٞ      
اّت ؾٝكالخ  املضوًشّ ٫ْؾباأ املا٤ ايؿافٌ ع٢ً املٛفخ املػؾٛأ ٚاملؾ ٸ اسبالز 

 . يًٛاد  ايعبادٟ امل َٛر  ٘ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ َؾداقًا

اٱْا٤ ايذٟ ٜوٛف  َٓ٘ت ؾاْال٘ َٛفالخ خال٬ف     ايغزط ايجأَ: اعرتاط إ اس١
 ني ا٭ؽشاأ  ني قا٥ٌ  اعالرتاط إ اسال١ اٱْالا٤ ايالذٟ ٜوٛفال  َٓال٘ ًٜٚالشّ ؾضالاد         

ت ٚ الني قا٥الٌ  عالدّ اعالرتاط إ اسال١ اٱْالا٤ت       ايٛف٤ٛ عٓدَا ٜهٕٛ اٱْا٤ َػؾٛ ًا
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 . ؟ ؾٌٗ ٜؾضٸ ايٛف٤ٛ َٔ اٱْا٤ املػؾٛأ أّ ٫ ٜؾض ٜٚبطٌ

قد ٜهٕٛ  ٓشالٛ ا٫راالاظ يف إْالا٤ نالب  ؼبوالٟٛ      ػؾٛأ َٔ اٱْا٤ امل ايوٛف٪
٘  ملالالا٤ا ٘     املالالزاط ؾٝالال  ت ٚقالالد   ٚا٫راالالاظ ؾٝوٛفالال  ؾٝالال٘ أٚ ٜػوضالالٌ  ايالالدخٍٛ ؾٝالال

ٜهالالٕٛ  ٓشالالٛ ؽالال ٸ َالالا ؾٝالال٘ َالالٔ املالالا٤ عًالال٢ أعقالالا٤ ايٛفالال٤ٛت ٚقالالد ٜهالالٕٛ  ٓشالالٛ  
 ا٫غالالرتاف َٓالال٘ت ٖٚالالذا ا٭خالال  قالالد ٜهالالٕٛ َالالخ اعبؾالالار املالالا٤ عٓالالدٙ ؾٝالال٘ حبٝالالح       
 ٫ ٜالالالوُهٔ املهًالالالـ َالالالٔ غالالال  املالالالا٤ املٛدالالالٛد يف اٱْالالالا٤ أٚ ا٭ٚاْالالالٞ املػؾالالالٛ ١   
املٛدٛد٠ عٓدٙت ٚقد ٜهٕٛ َخ عدّ ا٫عبؾار   ٕ ٜالوُهٔ َالٔ غال ٙ أٚ ٜالوُهٔ     

يف اٱْالا٤ حبٝالح   َالٔ دٕٚ مؾالزف    غزؾ١ً َٔ مؿزٜؼ املا٤ أٚ أخذٙ َٔ اٱْا٤ غزؾ١ً
 :ؾٗذٙ ؽٛر  تيف اٱْا٤ املػؾٛأ ٫ ٜعدٸ أخذٙ اصوعُا٫ً ٚمؾزؾًا

أَالالا إ ا اعبؾالالز املالالا٤ عٓالالد املهًالالـ  املالالا٤ املٛدالالٛد يف اٱْالالا٤ أٚ ا٭ٚاْالالٞ     -أ 
ز  عالدّ ٚدداْال٘ املالا٤    ٫ٚ إعهاٍ يف إٔ ٚظٝؿو٘ ايوُِٝ يؿال املػؾٛ ١ ؾ٬ رٜ  

عًال٢ املالا٤ مهٜٛٓالًا     عًٝ٘ت ٚغ  ايكادر يف اٱْا٤ اسب٬ٍ سو٢ ٜهٕٛ قادرًااسب٬ٍ 
ٔ ايٛفالال٤ٛ أٚ ايػضالالٌ سضالال  ٚظٝؿوالال٘ َالالٔ عالال أٚ عالالزعًا ٚظٝؿوالال٘ إٔ ٜوالالُِٝ  الالد٫ً

 . : أؽػز أٚ أنرب سٝح ْٛع اسبدخ
ُٕ: إ ا اعبؾز املا٤ عٓدٙ  املا٤ املٛدٛد يف اٱْالا٤ املػؾالٛأ ؾٗالٛ ٫     ٚ وعب  ثا

 يوؾزف يف اٱْالا٤ ٖٚالٛ ٫ ٜكالدر عالزعاً    ت سبز١َ ا املا٤ عزعًا ايوٛف٪ٜوُهٔ َٔ 
 مؾالالزف يف اٱْالالا٤ املػؾالالٛأ ٭ْالال٘  -ٚيالالٛ  الالاؾزاؽ املالالا٤ َٓالال٘ إىل إْالالا٤ سالال٬ٍ -عًٝالال٘

ايوؾالزف يف إْالا٤ٙت َٚالٔ    َٔ دٕٚ طٝ  ْؿط املايو احملرتّ َا ي٘ غ  ايزافٞ  
ُٴالالٛا طٚظٝؿوالال٘ ايوالالُِٝ  ٫ ٜكالالدر عًالال٢ املالالا٤ مهٜٛٓالالًا أٚ عالالزعاً  ُٻ ٝٳ َٳالالا٤ٶ ؾسوٳ ِٵ مٳذٹالالدٴٚا  ًسالال ؾس

 . 43ايٓضا٤:  صؽٳعٹٝدًا طسِّٝبًا
أٚ ا٫غوضاٍ َٔ املالا٤   ايوٛف٪ٚأراد  يهٔ يٛ خايـ املهًـ ٚظٝؿ١  ايوُِٝ 

ؾال٬ رٜال  يف سزَال١ مؾالزٸؾ٘      -َبالاح أٚ ممًالٛى    -يف اٱْا٤ املػؾٛأ ٚاملا٤ س٬ٍ
ت ٚايهال٬ّ   -ٖٚٛ ضبالرتّ املالاٍ    -مهًًٝؿا ٭ْ٘ مؾزف يف اٱْا٤  ػ  رفا ؽاسب٘ 
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اصالوشكام  ايوضالًِٝ   ٖٓا يف اسبهالِ ايٛفالعٞ ٚيف إَهالإ مؾالشٝض ايٛفال٤ٛ َالخ       
 . ؟ سبزاّاٱثِ  ايوؾزف ايػؾ  ا

 -َخ اعبؾار املا٤ يف اٱْا٤ املػؾٛأ  -قد ٜؾشٸض ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ   ُْٗا 
 ُٗا سبز١َ املكد١َ اييت ٜوٛقـ ايٛف٤ٛ ٚا٫غوضاٍ عًٝٗا  إٕ مل ٜهْٛا َ َٛرٶًاٚ

إ٫ إٔ ٬َنُٗا َٛدٛد ؾُٝٗات ٖٚالذا ايكالدر نالافٺ يوؾالشٝض ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ       
بشاْ٘  وشؾالٌٝ املال٬ى ايالٛايف يف    ٚيوُهٔ املهًـ َالٔ قؾالد ايوكالزأ إىل اهلل صال    

 . غضً٘ ٚٚف٥ٛ٘ س٦ٓٝذ
ٚ اخوؾالالار: إسالالزاس ٚدالالٛد املالال٬ى سالالاٍ اْطباقالال٘ عًالال٢ ايوؾالالزف ايػؾالال     

 ٚا٫صوعُاٍ اسبزاّ نافٺ يًوكزأ  ايعٌُ ؾٝؾض ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ.

ٜٚزد عًٝ٘: معذر إسزاس ٚدٛد امل٬ى إ٫ َخ إسزاس ٚدٛد ا٭َز أٚ ايٓٗٞت 
مٛقؿالال٘ عًالال٢ ايوؾالالزف صالالوًشاَ٘ أٚ فالال٤ٛ أٚ  ايػضالالٌ ٱَٚالالخ ارمؿالالاع ا٭َالالز  ايٛ

ض ٫رمؿاعال٘  شالزس ٚدالٛد ا٭َالز املؾالشٸ    ٫ ٜٴ -ايػؾ  ٚمعذر ا٫َوجاٍ َٔ دْٚ٘ 
 .غ  ايٓؿٸ املعؾَٛٞ  ٫ٚ ميهٓٓا إسزاس امل٬ى َٔ طزٜل آخز

ٌ  ٚأ طال٬ٕ ايٛفال٤ٛ   ٖذا : ٜٚ٪ند   َالٔ إْالا٤ َػؾالٛأ َالخ ا٫عبؾالار       ايػضال
يعذالشٙ عالٔ املالا٤ت ٖٚالٛ َال َٛر عالزعًا       : إْ٘ َٔ املضًِ نالٕٛ ٚظٝؿوال٘ ايوالُِٝ    ؾٝ٘ 

ُٴٛا ط ايوُِٝ:  ُٻ ٝٳ ٚظاٖز إط٬م ا٭َز ٖٛ ايوعٝنيت ٫ٚسّ معٝٝٓ٘ عدّ ا٭َالز   صؾسوٳ
 ٚعالالدّ املالال٬ى يف ايٛفالال٤ٛ ٚايػضالالٌت  الالٌ إٕ ا٭َالالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالالٌ َكٝٸالالد   

ِٵ   ...ط:  ؿعٌ ازبُخ ايعزيف  ني ؾكزمٞ اٯ١ٜ املبارنال١  - ٖٳُه ٚٴدٴالٛ ًُٛا  ٕٵ ... ؾساْغضٹال ٚٳَإ
ٗٻزٴٚا  ِٵ دٴٓٴبًا ؾساِط ٓٵوٴ ُٴ ...ُن ُٻ ٝٳ ٔ    -صٛا ؽٳعٹٝدًا طسِّٝبًا ؾسوٳ  َٚغزٚط  ٛدالدإ املالا٤ ٚايالوُه
ٔ      عزعًا ٚمهًٜٛٓا ٜزمؿالخ ا٭َالز ٜٚٓوؿالٞ املال٬ى      َالٔ اصالوعُاي٘ت َٚالخ عالدّ ايالوُه

 عد اْوؿا٤ ا٭َز  ٙ إسزاس  كا٤ ٬ أقٌ َٔ عدّٚإٕ مل ْكطخ  اْوؿا٤ امل٬ى ؾت مبعًا
 يوعذر اصوعُاٍ املا٤ يف ايؿز  املش ٛر.

ٕ َكوق٢ ايكاعالد٠ ا٭ٚيٝال١  طال٬ٕ ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ َالٔ إْالا٤        ٚاسباؽٌ ا
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معوُد عًال٢ اعالرتاط )ايكالدر٠ ايؿعًٝال١(      َػؾٛأ َخ ا٫عبؾار ؾٝ٘ت ٖٚٞ ْوٝذ١ٌ
ٜٴال  ٚايوُهٔ َٔ صبُٛع ايٛاد  املزن  َٔ ا٫ ودا٤ قبٌ ايغزٚع ؾٝال  ٔٳوٳ٘  ال ٕ   ُه

 . َٔ أؾعاٍ ايٛف٤ٛ قبٌ ايغزٚع ؾٝ٘ ٜٚوُهٔ َٔ غضٌ ايبدٕ قبٌ ايغزٚع ؾٝ٘

 )ايكالالدر٠ ايؿعًٝالال١(  إعوبالالار يهالالٔ ٖالالذا املبٓالال٢ غالال  مالالاّ يعالالدّ ايالالديٌٝ عًالال٢      
 عًالال٢ ايٛفالال٤ٛ أٚ ايػضالالٌ املزنالال  َالالٔ ا٫ والالدا٤ ٚقبالالٌ ايغالالزٚع ؾٝالال٘ت ٚمهؿالالٞ       

ٚيٛ  ٓشٛ ايغالزط املوال خز    -ر٠ ايودرػب١ٝ( ع٢ً املزن  ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ)ايكد
يف  ايوايٝال١ َالٔ ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ عالزطاً       ٕ مهٕٛ عٓدٙ ايكدر٠ ع٢ً ا٭دالشا٤  

 ميهٓٓالالا مؾالالشٝض ايٛفالال٤ٛ ٚايػضالالٌ إ ا    :ٚعًٝالال٘ .  -ٚدالالٛأ ا٭دالالشا٤ ايضالالا ك١  
ايذٟ ذبكل إَهاْال٘   (ايرتم )نإ املا٤ َباسٶا غ  َػؾٛأت ْؾشٸشُٗا  طزٜل 

 عًالال٢ ٚؾالالل ايكاعالالد٠ ٫ٚ ؼبوالالاز ٚقٛعالال٘ إىل   يف ايبشالالٛخ ا٭ؽالالٛي١ٝ ٚإٔ إَهاْالال٘  
ديٌٝ خاـ يف نٌ َالٛردت  الٌ ٜهؿالٞ ا٭َالز  الذاى املالٛردت ٫صالُٝا ٚإٔ ا٭َالز         
ايرتمالال   الالاملِٗ  عالالد مالالزى ا٭ٖالالِ ٫ ٜوٛقالالـ عًالال٢ إسالالزاس املالال٬ى يف ا٭َالالز املٗالالِ   

 -َزن  ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ -( يف اَوجاٍ ا٭َز  املِٗ ايكدر٠ ايودرػب١ٝ)ٚمهؿٞ 
 : ع٢ً صبُٛع ايؿعٌ قبٌ ايغزٚع ؾٝ٘ت  وكزٜ  (يكدر٠ ايؿع١ًٝا)ٚمل ْعورب 

 يالال٘  (ايكالالدر٠ ايودرػبٝالال١)املهٓالال١ ٚاملهًالالـ املزٜالالد يًٛفالال٤ٛ ٜعًالالِ  عالالزٚ  إٕ 
ؾاْالال٘  عالالد َالالا ارمهالال   تعًالال٢ غضالالٌ نالالٌ عقالالٛ َٚضالالض نالالٌ عقالالٛ يف ايٛفالال٤ٛ 

َالٔ غضالٌ ٚدٗال٘     ف َٔ اٱْا٤ املػؾالٛأ ٜؾالبض َوُهٓالاً   ايػؾ  اسبزاّ ٚاغرت
ت ثِ ٜعؾالٞ ر ال٘ ٜٚػالرتف ثاْٝالًا     ضٌ ٚدٗ٘ مبا٤ َباح أٚ ممًٛى ي٘ ٗذٙ ايػزؾ١ ؾٝػ
ٍ  ؾٝؾالالبض َوُهٓالالًا ت ثالالِ ٜػالالرتف ثايجالالًا َالالٔ غضالالٌ ٜالالدٙ ايُٝٓالال٢ ؾٝػضالالًٗا مبالالا٤ٺ سالال٬

َٔ غضٌ ٜدٙ ايٝضز٣ ثالِ ميضالض رأصال٘ ٚردًٝال٘ت ٖٚالذا       عؾٝاْٶا ؾٝؾبض َوُهًٓا
عٔ ايػؾال  يف نالٌ َالز٠ ٜؾالبض َوُهٓالًا َالٔ        املهًـ ع٢ً مكدٜز عؾٝاْ٘ ايٓٗٞ
عًٝ٘  عد عؾٝاْ٘ سبهِ )٫ مػؾال ( ؾٝضالوعٌُ    ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ايٛف٤ٛ ٚقادرًا

 ٚ أَالز  ٜدٜال٘ َٚضالض رأصال٘ ٚردًٝال٘ت ؾٝرتمال       قدرم٘ ايودرػب١ٝ ع٢ً غضٌ ٚدٗال٘ 
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ًٓٗالٞ ٚاسبالزاّت ٚيالٛ عالا٤ مالزى املعؾال١ٝ       مكالدٜز عؾالٝاْ٘ ي   ايٛف٤ٛ ع٢ً املهًـ 
ـ   ايٛظٝؿالال١ ا٭ٚيٝالال١ ٚعؾالال٢ ر الال٘  ناْالالف ٚظٝؿوالال٘ ايوالالُِٝ خاؽالال١ت يهالالٔ يالالٛ خالالاي

 ال٘  الا٭َز ايرتمال ت ٖٚالٛ      َزارًا نإ َوُهًٓا َٔ ايٛف٤ٛ مالدرػبًا ٚنالإ َال َٛراً   
ع٢ً ٚؾل ايكاعالد٠ ٫ ؼبوالاز إَهاْال٘ إىل ديٝالٌ خالاـت ٚإ ا ثبالف إَهاْال٘ ذبكالل         

  .  ٚقٛع٘ نُا أٚفشٓاٙ يف حبٛخ ايرتم 
قالدر سادوال٘   ٛأ غرتاف َٔ اٱْالا٤ املػؾال  ضٌ  اٱٖٚهذا ميهٔ مؾشٝض ايػٴ

ض يًػضالٌ عًال٢ ْضالل مؾالشٝض      ايػضٌ   َز مزم  َؾشٸ يًػضٌ ؾٝهٕٛ َ َٛرًا
 ايٛفالال٤ٛت ٫ٚ ؾالالزم  الالني أخالالذ املالالا٤ يًٛفالال٤ٛ أٚ يًػضالالٌ َالالٔ اٱْالالا٤ املػؾالالٛأ     
دؾع١ ٚاسد٠  كدر سادو٘ ٚ ني أخذٙ دؾعات مدرػب١ٝ  ٓشالٛ ايػزؾال١  عالد ايػزؾال١     

 سو٢ ٜهٌُ ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘.

عٓد املهًـ  املا٤ املٛدٛد يف اٱْا٤ املػؾٛأ  ٚأَا إ ا مل ٜٓشؾز املا٤  -أ 
ٌٷ إىل َا٤ َباح أٚ ممًٛى غ  َا يف اٱْا٤ املػؾٛأ ؾٗذا َال َٛر     ٕ نإ ي٘ صبٝ

ـٹ ا٭َز  نُا ٖالٛ   -عٓ٘  ايٛف٤ٛ أٚ  ايػضٌ سض  ٚظٝؿو٘ ْٚٛع سدث٘ ٚمل ٜٓو
  .  - ساٍ َٔ اعبؾز عٓدٙ املا٤  املا٤ املٛدٛد يف اٱْا٤ املػؾٛأ

ٚ    ؾا ا             اغالرتف َالٔ اٱْالا٤ املػؾالٛأ     مزى ايوطٗز َالٔ غال  ا٫ْالا٤ املػؾالٛأ 
 يوؾالالزؾ٘ يف اٱْالالا٤ املػؾالالٛأ يهٓالال٘  أثالالِ ٚؾعالالٌ ضبزَالالًات  -ثالالِ غضالالٌ ٚدٗالال٘غزؾالال١ 
ًُٛا  طٚدٗال٘ صالكط ا٭َالز ا٭ٍٚ:     ملالا٤ اا نإ َ َٛرٶا  ايٛف٤ٛ ٚقد غضٌ  مل ؾساْغضٹال

ِٵ ٖٳُه ف ثا١ْٝ أثِ ٚإ ا غضٌ ٜالدٙ ايُٝٓال٢ ثالِ اغالرتف ثايجال١ أثالِ       رتت ٚإ ا اغصٚٴدٴٛ
ِٵ طٚغضٌ  ٗا ٜدٙ ايٝضز٣ ؾكد صكط ا٭َز ايجاْٞ:  ٜٳُه ٜٵالدٹ ثِ ملالا ميضالض رأصال٘     صٚٳأس

َٔطٚردًٝ٘ ٜضكط ا٭َز:  ٝٵ ِٵ َإيس٢ اْيهسعٵبٳ ًسُه ٚٳأسرٵدٴ ِٵ  َٵضٳشٴٛا  ٹزٴ٤ٴٚصٹُه ٜٚوشكل َٓ٘  صٚٳا
 ٝاْ٘ ٚارمها ٘ اسبزاّ َزات َوعدد٠.اَوجاٍ ا٭َز  ايٛف٤ٛ ٜٚؾض َٓ٘ رغِ عؾ

 در سادوال٘ يًػضالٌ َالٔ ازبٓا ال١     قال َٔ ا٫ْا٤ املػؾالٛأ  ًُا٤ ٖٚهذا اغرتاؾ٘ ي
ُٕ ثالالِ        أٚ غ   ٖالالا ْٚكًالال٘ يًُالالا٤ َالالٔ اٱْالالا٤ املػؾالالٛأ إىل دضالالُ٘ أٚ إىل إْالالا٤ٺ ثالالا



 2: زؾك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر   ...................................................................( 78)

ػؾٛأ ٜػوضٌ  ٘ ٜٚػضٌ  دْ٘ نً٘ ؾاْ٘ ٜ ثِ  هٌ غزؾ١ َا٤ ٜ خذٖا َٔ اٱْا٤ امل
ِ   ٖٚٛ َالا٤ سال٬ٍ      يٮَالز  ايػضالٌ     ال٘ ٜٚهالٕٛ اَوجالا٫ً   ؾٝػوضالٌ   عالد ا٫غالرتاف ثال

ٖٚٛ أَز  الاُم مل ٜزمؿالخ يؿالز  اهٓال٘ َالٔ املالا٤ اسبال٬ٍ املٛدالٛد يف غال  اٱْالا٤           
 . املػؾٛأ يؿز  عدّ اعبؾار املا٤ عٓدٙ يف خؾٛـ ا٭ٚاْٞ املػؾٛ ١

٫ٚ ؾزم  ني أخذ املا٤ يًٛف٤ٛ أٚ يًػضٌ َٔ اٱْا٤ املػؾٛأ دؾع١ً ٚاسالد٠  
 كدر سادو٘ ٚ ني أخذٙ دؾعات مدرػب١ٝ  ٓشٛ ايػزؾال١  عالد ايػزؾال١ سوال٢ ٜهُالٌ      

 . ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘

ٜٴالالال   الالال٘   ايوٛفالالال٪ع٢: إٕ أخالالالذ املالالالا٤ َالالالٔ اٱْالالالا٤ املػؾالالالٛأ يػالالالز  دٸٚقالالالد 
ٜهالٕٛ    عٝٓ٘ مؾزف غؾال  ٚملالا ٜهالٕٛ َٓال٘  ٚفال٤ٛٶ أٚ غضال٬ً      أٚ ا٫غوضاٍ ٖٛ 

 . يًػؾ  ٚايوؾزف اسبزاّ ٫ٚ ميهٔ ايوكزأ مبا ٖٛ سزاّ ًاَؾداق

 يهالالٔ ايالالدع٣ٛ ؽالالعب١ املٓالالاٍت يٛفالالٛح إٔ ايوؾالالزف ايٛفالال٥ٛٞ أٚ ايػضالالًٞ  
يالالٝط َؾالالدام ايوؾالالزف ايػؾالال ت ٚإٔ   - عالالد أخالالذ املالالا٤ ٚاغرتاؾالال٘ َالالٔ اٱْالالا٤ 

ايوؾزف ايػؾ  َوشكل   خذ املا٤ َٔ اٱْالا٤ ٚاغرتاؾال٘ َٓال٘ت ٚ عالد ا٫غالرتاف      
٤ ٚدٗ٘ ٜٚدٜ٘  كؾد ايٛف٤ٛ أٚ غضٌ ااّ  دْ٘  كؾد ا٫غوضالاٍ  إ ا غضٌ  املا
٫ ٜؾدم عًٝ٘ ايوؾزف ايػؾال  دشَالًا  سوال٢ يف ايٓعالز      -أٚ عبٖٛا َٔ ازبٓا ١ 

نًال٘   -ٚايؿز  ايضالا ل : ا٫عبؾالار   -ؾارعدّ ا٫عب -ايعزيف .   ٖٚذا ايؿز 
 . ؾُٝا يٛ أخذ املا٤ اسب٬ٍ َٔ اٱْا٤ املػؾٛأ دؾع١ أٚ دؾعات

ٚإ ا مٛف  َٔ اٱْا٤ املػؾٛأ أٚ اغوضٌ َٓال٘  ٓشالٛ ايؾال ٸ َالٔ اٱْالا٤       -ز 
عًالال٢ ايبالالدٕ يف ايػضالالٌ أٚ  ٓشالالٛ ايؾالال ٸ َالالٔ اٱْالالا٤ عًالال٢ ايٛدالال٘ أٚ عًالال٢ ايٝالالد   

سكٝكالٞ يًوؾالزف   ؾايعاٖز  ط٬ٕ ايٛف٤ٛت ٚٚدٗ٘ ٚافض ؾاْ٘ َؾالدام عالزيف   
ٛفال٤ٛ َالٔ اٱْالا٤ املػؾالٛأ عًال٢      ٕ ايذٟ ٜؾ  َالا٤ اي ايػؾ  اسبزاّ سٝح أ

 أٚ َالالا٤ ايػضالالٌ عًالال٢  دْالال٘ ٜؾالالدم عًالال٢ ؽالالبٸ٘ املالالا٤ عًالال٢ أعقالالا٤ٙ  :     ٤ٙأعقالالا
(   ٙ   ايٛدالدإ   ( ؽالدقًا عزؾٝالًا ضبضٛصالاً   ايوؾزف يف َاٍ ايػ   الدٕٚ إ ْال٘ ٚرفالا
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 .  عد ايووبخ ٬َٚسع١ َا ٜكٛي٘ ايعزف ايعك٥٬ٞ ايعاّ

رااظ أٚ نإ اٱْا٤ املػؾالٛأ  مٛف  َٔ اٱْا٤ املػؾٛأ  ٓشٛ اٱ ٚإ ا -د 
 ٘ َٔ ازبٓا ال١ ؾايعالاٖز  طال٬ٕ ايٛفال٤ٛ أٚ ا٫غوضالاٍ       ٚاراط ؾٝ٘ َػوض٬ًنب ٶا 

ٚإٕ  ْا٤ املػؾٛأ  كؾد ا٫غوضاٍ رَضًاس٦ٓٝذت ٚ يو ٭ٕ دخٍٛ ايبدٕ يف اٱ
ٖالٛ َؾالدام    رَضالاً إدخاٍ ايٝد أٚ ايٛدال٘ يف اٱْالا٤ املػؾالٛأ  كؾالد ايٛفال٤ٛ      

قا الٌ   ٚافالض غال    يف اٱْالا٤ املػؾالٛأت ٖٚالٛ َؾالدام     عزيف سكٝكٞ يًوؾالزف  
يٲْهالارت َٚالالٔ ايٛافالالض أْالال٘ ٫ ميهالالٔ ايوكالالزأ إىل اهلل صالالبشاْ٘ ٚايوعبالالد مبالالا ٖالالٛ  

  ّ َؾالداًقا يًٛادال     َبػٛ  يًُعبٛد صبشاْ٘ ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿعالٌ اسبالزا
 .امل َٛر  ٘ عزعًا

ايغزط ايواصخ: إٔ ٫ ٜهٕٛ َاْخ عٔ اصوعُاٍ املالا٤ يف ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ    
داف َٓ٘ عًال٢ ْؿضال٘ أٚ عًال٢    ُٖا مما ٜٴناشبٛف َٔ َز  أٚ َٔ عطػ أٚ عبٛ

ٚٴ ٘ عٔ اصوعُاٍ املا٤ يٛف٤ٛ َاْخٷ دٳدٹْؿط ضبرت١َت ٚإ٫ إ ا  ٚدال    -ٙ أٚ يػضالً
ايوُِٝ عًٝ٘ ٚاْوؿ٢ عٓ٘ ٚدٛأ ايطٗار٠ املا١ٝ٥ت ٖٚذا ايغالزط ٖالٛ املغالٗٛر  الني     
 . ا٭ؽشاأ سو٢ إدعٞ عًٝ٘ اٱمجاع أٚ عدّ اشب٬ف يف  عض ايهًُات

ؿاد َٔ ْؾٛـ ايوُِٝ يف ايكزإٓ ٚايض١ٓت قاٍ صالبشاْ٘:  ٚايٛد٘ ؾٝ٘: َا ٜضو
ِٵ   ط ًسال ِٵ ايِّضٳالا٤ٳ ؾس َٳضٵوٴ ٚٵ ٫ ٔٵ اْيػٳا٥ٹطٹ أس َٹ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٚٵ دٳا٤ٳ أسسٳدٷ  ًس٢ صٳؿسُز أس ٚٵ عٳ َٳزٵفٳ٢ أس ِٵ  ٓٵوٴ ٕٵ ُن ٚٳَإ

ُٴٛا ؽٳعٹٝدًا طسِّبالاً  ُٻ ٝٳ َٳا٤ٶ ؾسوٳ ملز  ت ؾإ املضوؿاد َٓٗا  ٛفٛح إٔ ا6املا٥د٠: صمٳذٹدٴٚا 
نُا إٔ ؾكدإ املالا٤   -ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ -طٗار٠ املا١ٝ٥ َاْخ عٔ ٚدٛأ اي عذرٷ

ايهايف يًٛف٤ٛ أٚ يًػضٌ عذر عٔ ايٛف٤ٛ ملٔ أسدخ  ا٭ؽػز أٚ عٔ ايػضٌ 
 . ملٔ ٫َط ايٓضا٤ ٚٚد  عًٝ٘ غضٌ ازبٓا ١ أٚ عبٛٙ

ايغزٜؿ١ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ اشبالٛف عًال٢ ايالٓؿط أٚ     (1)ٖٚهذا ٚرد يف ا٭خبار

                                                           

 . َٔ أ ٛاأ ايوُِٝ  5: أ 1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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ٙ إىل املٛت أٚ َالا  بدٕ أٚ خٛف املزٜض عد٠ َزف٘ ٚأدا٤ع٢ً  عض أعقا٤ اي
ٛٸؽٷ ٚمهالٕٛ   أٚ َٛد  ي٬ْوكاٍ إىل ايوالُِٝ ٚمالزى ايػضالٌ أٚ ايٛفال٤ٛت     دْٚ٘ َض

  ٖذٙ ا٭خبار طبؾؾًا ٱط٬م ا٫َز  ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ يف ايكزإٓ ٚايض١ٓ .
ايالٛارد ؾالُٝٔ    -ايؾشٝض يف  عض طزق٘ -ٖٚذٙ ا٭خبار ْع  اشبرب املغٗٛر

 قوًالالٛٙت (: طSأؽالالا و٘ دٓا الال١ ٖٚالالٛ صبالالدٚر ؾػضٸالالًٛٙ ؾُالالات ؾكالالاٍ رصالالٍٛ اهلل ) 
ٍ ُٸالأ٫ صالالال يٛات أ٫ ٜالالال  ٞٸ ايضالالال٪ا  ( ٚقالالالٍٛ ايؾالالالادم )  صُٛا؟ إٕ عالالالؿا٤ ايعالالال
ٚيف عالدد   صٜوُِٝ اجملالدٚر ٚايهضال   الايرتاأ إ ا أؽالا و٘ دٓا ال١     طيف ايؾشٝض: 

ازبٓا ال١ ٚ ال٘ قالزٚح أٚ    أؽالا و٘  طَٔ ا٭خبالار ايؾالشٝش١  ٝالإ إٔ ايزدالٌ ايالذٟ      
     ٌ  ؾالإ ٖالذٙ ا٭خبالار     صدزٚحت أٚ ؽباف ع٢ً ْؿضال٘ َالٔ ايالربد ٜوالُِٝ ٫ٚ ٜػوضال

ٍٸ  ٛفٛح ع٢ً َاْع١ٝ اشبالٛف عًال٢ ايالٓؿط َالٔ      -ٚأنجزٖا ؽشٝض ايضٓد  - مد
ٛٸؽ يالرتى ايطٗالار٠ املا٥ٝال١      املز  أٚ َٔ عدم٘ أٚ مطٛرٙ أٚ طٍٛ عؿا٥٘ عذرٷ َضال

 . ٚا٫ْوكاٍ إىل ايوُِٝ
عٓالدٙ   ؾ٘ ع٢ً ْؿض٘  ال ٕ نالإ املالز  ساؽال٬ً    ذر املز  ٚخٖٛذا نً٘ يف ع

َوعالدد٠   (1)ت ٜٚضالوؿاد َالٔ رٚاٜالات   اعودادٙ أٚ ؽباف َٔ سدٚث٘ ٫سكالاً  ٚؽبغ٢
ٛٸؽ ي٬ْوكاٍ َٔ ايطٗار٠ املا٥ٝال١ إىل ايرتا ٝال١    إٔ خٛف ايعطػ ٚق١ً املا٤ عذرٷ َض

إ٫ َا٤  ْع  ؽشٝش١ عبد اهلل  ٔ صٓإ ؾُٝٔ أؽا و٘ دٓا ١ يف ايضؿز ٚيٝط َع٘
ؾال٬ ٜٗزٜالل َٓال٘     طإٕ خاف عطغًاقًٌٝ ٚؽباف إٕ ٖٛ اغوضٌ إٔ ٜعطػت قاٍ: 

ٖٚذا اشبرب ايؾشٝض يف خٛف  ُِٝ  ايؾعٝد ؾإ ايؾعٝد أس ٸ إيٞصقطز٠ ٚيٝو
اصوعُاٍ املا٤ يف ايٛف٤ٛ أٚ يف ايػضٌت ْٚع  َعورب٠ مساع١ ص ٍ  عٓدايعطػ 

مُِٝ  ايؾعٝد ط(: قاٍ )عٔ ايزدٌ ٜهٕٛ َع٘ املا٤ يف ايضؿز ؾٝداف قًو٘؟ 
ٖٚالذا اشبالرب    ص: املالا٤ ٚايؾالعٝد  ا٤ ؾإ اهلل عش ٚدٌ دعًُٗا طٗالٛراً ٜٚضوبكٞ امل

يف خٛف ق١ً املا٤ ٚم ث ٙ ايعطػ أٚ عبٛٙ َالٔ اسوٝادالات اٱْضالإ ٚأمباعال٘ إىل     
                                                           

 . َٔ أ ٛاأ ايوُِٝ  25: أ 1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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ٛٸؽ ي٬ْوكاٍ َٔ ايطٗار٠ املا١ٝ٥ إىل ايرتا ٝال١ت ٚإطال٬م    املا٤ ٜٚقزٸٙ ؾكداْ٘ ؾٗٛ َض
ِٸ خٛف عطػ سٚدوال٘  ايٓؿٸ ٜؿٝد ع دّ ا٫خوؾاـ خبٛف عطػ ْؿض٘  ٌ ٜع

 ٘  الٌ ميهالٔ ايوعالدٟ إىل نالٌ ْؿالط ضبرتَال١ مبكوقال٢         تأٚ ٚيدٙ أٚ فٝؿ٘ أٚ سٝٛاْال
 . ديٌٝ مشاسِ املِٗ ٚا٭ِٖ نُا صٓؿؾً٘ يف حبٛخ ايوُِٝ

ايػضالالٌ أٚ   -ٚ اخوؾالالار: اسبهالالِ  غالالزع١ٝ ايوالالُِٝ ٚمالالزى ايطٗالالار٠ املا٥ٝالال١       
َضوٓد إىل َدرى ْكًٞ ْٚؿ عزعٞت ٖٚٛ ٜالدٍ   -ايٛف٤ٛ سض  ْٛع اسبدخ 
 ايطٗار٠ املا١ٝ٥ : عدّ املاْخ َٔ اصوعُاٍ املا٤ يف  ا٫يوشاّ ع٢ً ايغزط املبشٛخ

ؾوهٕٛ ايٓؾٛـ املال٢َٛ إيٝٗالا طبؾٸؾال١ً ٱطال٬م أٚ عُالّٛ       -ٚف٤ٛ أٚ غضٌ -
 . ديٌٝ ٚدٛأ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ

ملالالا٤ اصالالوعُاٍ اٚيف فالال٥ٛ٘: إ ا أقالالدّ املهًالالـ ايالالذٟ ٜٛدالالد عٓالالدٙ َالالاْخ َالالٔ 
 -ايطٗالار٠ ايرتا ٝال١   -أٟ مزى ايٛظٝؿ١ ايغزع١ٝ -يًطٗٛر ٚأم٢  ايٛف٤ٛ ٚايػضٌ

ٚخالالايـ ٚأمالال٢  ايطٗالالار٠ املا٥ٝالال١ ؾكالالد أثالالِ إ ا يالالشّ ايقالالزر أٚ خاؾالال٘ت َٚكوقالال٢    
 اٱفاؾ١ إىل َ مثو٘  ؿعٌ املدايؿ١  -ٙ أٚ غضً٘ ٚف٤ٛ ايكاعد٠ ا٭ٚي١ٝ ٖٛ  ط٬ٕ

ذا ٭َالالزٙ  الالايوُِٝ ٚعالالدّ أَالالزٙ  ٖالالٚ ايوالالُِٝت١ ٚمالالزى ايٛظٝؿالال١ ايؿعًٝالال١:  ٚاملعؾالالٝ
ٖ  عٓد  ايٛف٤ٛ أٚ  ايػضٌ  ُالا ممالا ؽبالاف عًال٢     خٛف املالز  أٚ ايعطالػ أٚ عبٛ
 أعقالالا٥٘  الالٌ ٜالالوعني عًٝالال٘ ايوالالُِٝ يف سكالال٘ت ؾالالإ َكوقالال٢ ازبُالالخ  ْٚؿضالال٘ أٚ  دْالال٘ 

َٳالا٤ٶ    ط ني دش٤ اٯ١ٜ اٯَالز٠  ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ ٚ الني ازبالش٤ ا٭خال         ِٵ مٳذٹالدٴٚا  ًسال ؾس
ُٴ ُٻ ٝٳ عًٝ٘ ٚيٝط  ٛادال  ربالٝ ٟ    ص ٖٛ نٕٛ ايوُِٝ ٚادبًا معًٝٝٓٝاٛا ؽٳعٹٝدًا طسِّبالاً ؾسوٳ

  ٘  اخوٝالالار ايٛفالال٤ٛ أٚ ايػضالالٌت  الالٌ إٕ إخوٝالالار أسالالدُٖا ٜهالالٕٛ       سوالال٢ ػبالالٛس يالال
ٛٸمًا يًٛاد  ايغزعٞ املوعني عًال٢ )املهًالـ املُٓالٛع َالٔ ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ(        َؿ
 ا٫نوؿالالا٤  ايٛفالال٤ٛ   الالد َالالٔ اسبهالالِ  الالبط٬ٕ ايطٗالالار٠ املا٥ٝالال١ عٓد٥الالذت ٚؼبوالالاز ٬ؾ

 أٚ  ايػضالالالٌ إىل ديٝالالالٌ خالالالاـ غبالالالزز  الالال٘ عالالالٔ َكوقالالال٢ ازبُالالالخ  الالالنيٳ أدالالالشا٤     
ٜٚال مٞ مؿؾالٌٝ ايبشالح     تآ١ٜ ايطٗالارات ٚظالاٖز ْؾالٛـ ا٭خبالار املال٢َٛ إيٝٗالا      
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 . ٚاسبدٜح عٓٗا يف أسهاّ ايوُِٝ َٚضٛغام٘
ايػضالٌ إىل ايوًٗهال١    أٚأدٸ٣ ايٛفال٤ٛ  ا ا أَا ايقزر احملزّ ارمها ٘ ٖٚٛ َالا  

 عالض ا٭عقالا٤ ايبدْٝال١ املُٗال١ أٚ معطًالٗا ٚعالًًٗا ؾال٬ رٜال  يف سزَال١           أٚ مًـ
ايٛفالال٤ٛ أٚ ايػضالالٌ ٚمبالالدٸٍ ٚظٝؿوالال٘ إىل ايوالالُِٝ عٓد٥الالذت ٫ٚ ميهالالٔ مؾالالشٝض         
ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ سبزَوُٗالا ؾالإ غضالٌ ايٛدال٘ ٚايٝالدٜٔ يف ايٛفال٤ٛ أٚ غضالٌ        

 ؾال٬  -عًال٢ ايػضالٌ املقالزٸ     نالإ ٜرتمال  ايقالزر اسبالزاّ     ايبدٕ عٓد ا٫غوضاٍ ملا 
 ٕ املبػالالٛ  اسبالالزاّ ٫ ٜهالالٕٛ َؾالالداقًا أٚ اَوجالالا٫ً    ٭ تٜهالالٕٛ ايعُالالٌ ؽالالشٝشٶا  

 . يًٛاد  ٫ٚ ٜؾض ايوكزأ ٚايوعبٸد  ؿعً٘

   ٛ ٤ أٚ ايػضالٌ ايقالزرٟ ٚإٕ نالإ    ْعِ قد أطًل  عض ايؿكٗالا٤ سزَال١ ايٛفال
ِ َالالٔ ذبالالزِٜ اٱفالالزار ت ٖٚالالٛ َالالب  عًالال٢ طبوالالارٖٜضالال ًا غالال  َعوالالدٸ  الال٘ عك٥٬ٝالالاً 

أٚ ؽداع ّٜٛ أٚ ٚدخ فزظ  سو٢ ايقزر ايٝض  نش٢ُ َٜٛني  ايٓؿط َطًكًا
سزَالال١ ايقالالزر  -ص٫ فالالزرطنُالالا سككٓالالاٙ يف حبالالٛخ -املدوالالار صالالاعات . يهالالٔ 

 أٚ إمالال٬ف  عالالض ا٭عقالالا٤ املُٗالال١ ايؿعايالال١   -ا٫ْوشالالار -ايععالالِٝ: ٖالال٬ى ايالالٓؿط
 ٫ ؼبالزّ ارمها الال٘ إ ا أد٣   زرًا ٜضالال ًا ٗا َٚالا نالالإ فال  ًٝالٗا ٚعالالًٍ يف ايبالدٕ أٚ معط 

ٝ٘ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ نش٢ُ َٜٛني أٚ ؽداع ّٜٛ أٚ ٚدخ فزظ صاعات أٚ إي
عبٛ  يو ؾ٬  ال ظ  ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ ٫ٚ سزَال١ ؾٝال٘ت  الٌ ٜهالٕٛ ايٛفال٤ٛ أٚ         

ُٸً٘ املهًـ ٚ اعز ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ؽضٸ َٓ٘  . ايػضٌ َ َٛرٶا  ٘ ٚإ ا ذب

ٚديٌٝ )٫ سزز( ٜٓؿالٞ ٚدالٛأ ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ      ص٫ فزرطْعِ ديٌٝ 
َٛارد ايوقزر غ  اسبزاّ َٚٛارد ايوشززت يهٔ يٛ ذبٌُ ايقزر أٚ اسبالزز   يف

أَهالالٔ مؾالالشٝشُٗات ٫ َالالٔ  الالاأ إسالالزاس َالال٬ى    -ٚاملغالالك١ ٚمٛفالال  أٚ اغوضالالٌ  
ٌ   -٬َى ايػضٌ عٓالد ايوقالزر أٚ ايوشالزز   إسزاس ايٛف٤ٛ ٚغزف٘ أٚ    -نُالا قٝال

  تٝٓالالاٚ يالالو ٭ٕ املالال٬ى ٫ ٜٓهغالالـ يٓالالا إ٫ َالالٔ طزٜالالل ا٫َالالز  ايؿعالالٌ ايٛاؽالالٌ اي
٫ ناعالـ   طزٜالل ؽايالالضت إ    شالزس  كالا٤ املال٬ى    ٫ ْٴ َخ اْوؿا٤ ا٭َز ٚاٱػباأٚ
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 .عٔ  كا٤ امل٬ى  عد اْوؿا٤ ا٭َز ٚاشبطاأ عزعٞ آخز 

ٚ)٫  ص٫ فالالزرط٭دالالٌ إٔ ديًٝالالٞ ميهٓٓالالا مؾالالشٝض ايٛفالال٤ٛ ٚايػضالالٌ   الالٌ 
سزز( اَوٓإ َالٔ ايغالارع املكالدظ عًال٢ عبالادٙت ٫ٚ سزَال١ يف ايقالزر سضال          

ِٸ   تايؿز   : ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ ايقالزرٟ     ٖالذا ايالديٌٝ أٚ  يالو    ٚس٦ٓٝالذ ٫ ٜعال
 أٚ اسبزدالالٞ ٫ٚ ٜٛدالالال   ط٬ُْٗالالات  الالالٌ ٜٓطبالالل ا٭َالالالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالالالٌ     

ٜٚهالٕٛ ايؿعالٌ َؾالدام املال َٛر  ال٘       ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ املال مٞ  ال٘ خاردالاً     ع٢ً 
ٚ  تك٘شٍكالَٚ ٞ     نْٛال٘ إَوجالا٫ً  ؾٝشهِ  ؾالشو٘    يٮَالز ايغالزعٞ ا٫صالوشبا ٞت ٜٚال م

 . ي٘ مؿؾٌٝ  ٝإ يف حبٛخ ايوُِٝ
ْعِ يف َٛارد سز١َ اصوعُاٍ املا٤ ٜالوعني ايوالُِٝت َٚكوقال٢ إطال٬م ديًٝال٘:      

ُٴٛا ؽٳعٹٝدًا طسِّٝبًاط ُٻ ٝٳ َٳا٤ٶ ؾسوٳ ِٵ مٳذٹدٴٚا  ًس ٚعدّ إدالشا٤ ايٛفال٤ٛ أٚ    ص ٖٛ معٝٸٔ ايوُِٝؾس
 . -أسدُٖا َٔ املهًـ خاردًايٛ ذبكل  -ُاايػضٌ ٚعدّ ؽشوٗ

  ُٝٓالا يف َالالٛارد عالالدّ سزَال١ اصالالوعُاٍ املالالا٤ ٫  ال ظ يف ايٛفالال٤ٛ أٚ ايػضالالٌ    
 ٚإٕ نالالإ ٜغالالزع َٓالال٘ ايوالالُِٝت ْعالال  َالالٛارد ايوقالالزر غالال  ايغالالدٜد َالالٔ اصالالوعُاٍ 

ُالٌ ايقالزر أٚ اسبالزز    أٚ ا٫غوضالاٍ َالخ ذب   ايوٛفال٪ املا٤ َٚٛارد ايوشززت ؾالإ  
ٚ)٫ سزز( اَوٓالإ عالزعٞت ٫ٚ اَوٓالإ     ص٫ فزرط٭ٕ ديٌٝ ميهٔ مؾشٝش٘ت

اسبالززت  ذبُالٌ  ممٔ ذبُالٌ ايقالزر ايٝضال  أٚ    ايؾادر  بط٬ٕ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ 
 قٗالزاً ضالٌ  ؾ٬ ٜكوقٞ ايدي٬ٕٝ  ط٬ُْٗات ٚعٓد٥ذ ٜٓطبل ا٭َز  ايٛفال٤ٛ أٚ  ايػٴ 

 ٌُ يًقزر .املوشاملوشزز أٚ ع٢ً ايؾادر َٔ املهًـ 

  ٚ عًال٢ ْؿالط ضبرتَال١ إ ا خالايـ      ٖٚهذا َٛارد خٛف ايعطػ عًال٢ ْؿضال٘ أ
 ٍ  ؾاْالال٘ ٜالال ثِ عٓالالد ؽالالزف  تايٛادالال  ٚاصالالوعٌُ املالالا٤ يف ايٛفالال٤ٛ أٚ يف ا٫غوضالالا
أٚ  -ايػضالالًوني ٚاملضالالشوني  -املالالا٤ ٚعالالدّ إ كا٥الال٘ سبايالال١ ايعطالالػت يهالالٔ ايٛفالال٤ٛ  

ضٌ ؽشٝضت ؾإ احملزّ إٖزام املا٤ ٚإم٬ؾ٘ ٚعدّ ؽزؾ٘ يف إرٚا٤ ايعطغإت ايػٴ
٭َالزٙ   ا غضٌ ٚدٗ٘  كؾد ايٛف٤ٛ نإ اَوجالا٫ً د ايؾزف ٚاٱم٬ف ا يهٔ  ع
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ِٵطمعالالاىل  ٖٳُه ٚٴدٴالالٛ ًُٛا  ٜالال٘ ٫ٚ ثالالِ ٜٗالالزم  عالالض املالالا٤ ٜٚػرتؾالال٘ ٜٚػضالالٌ ٜد  صؾساْغضٹالال
َو٘ت ٚإ ا غضٌ ٜدٜ٘ نإ اَوجا٫ً ٚإمنا اسبزاّ َكد ٜهٕٛ ايؿعٌ ايٛف٥ٛٞ سزاًَا

ُٳزٳاؾٹَلط٭َزٙ معاىل:  ِٵ َإيس٢ اْي ٜٳُه ٜٵدٹ ٖٚهذا ميهٔ مؾشٝض ايػضالٌ يف ؾالز     صتٚٳأس
 . خٛف ايعطػ َٔ ؽزف املا٤ يف ا٫غوضاٍ

ْعِ املهًـ خا٥ـ ايعطػ َعذٚر عٔ ايطٗار٠ املا١ٝ٥ َٚغزٚع١ ي٘ ايطٗار٠ 
ايرتا ١ٝت يهٓ٘ إ ا ذبٌُ فزر ايعطػ املدٛف ٚارمه  املكد١َ اسبزاّ: إٖالزام  

ي٢ُٓٝ ثِ غضًٗا ثالِ  املا٤ ع٢ً ٚدٗ٘ت ثِ غضٌ ٚدٗ٘ت ثِ أٖزم املا٤ ع٢ً ٜدٙ ا
أٖزم املا٤ ع٢ً ٜدٙ ايٝضز٣ ثِ غضًٗا ثالِ َضالض  بًال١ ٚفال٤ٛٙ رأصال٘ ٚردًٝال٘ت       

مها ال٘ املكدَال١ اسبالزاّ ٜؾال      ؾٗٛ َزمه  يًشالزاّ يف َكدَال١ ايٛفال٤ٛت ٚ عالد ار    
يٛدٗال٘ ٜٚدٜال٘ ٜٚؾالض َٓال٘ ٜٚٓطبالل عًال٢        ٚاددًا يًُا٤ ٜضوعًُ٘ ٚفال٤ٛٶ ٚغضال٬ً  

 ٘ و٘ت ٚصالٝ مٞ يف ؾالزٚع ايوالالُِٝ:   ا٭َالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالٌ ؾالٝشهِ  ؾالالش    :ؾعًال
ايوؿزٜل  ني ايقزر يف َكد١َ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ٚ ني ايقالزر يف  ات ايٛفال٤ٛ   

 .أٚ ايػضٌت َٚا عبٔ ؾٝ٘ َؾدام ٖذٙ ايهرب٣ نُا أٚفشٓاٙ 

اصوعُاٍ املا٤ ؾُٝٗالات  َٔ َٔ ٚف٥ٛ٘ أٚ غضً٘ ٚ ثِ إْ٘ يٛ نإ ٜوقزر ٚاقعًا
يال٘ فالزر١ٜ غضالً٘ أٚ ٚفال٤ٛٙ     ٖٚٛ داٌٖ غ  عارف  وقزرٙ َٓ٘ت ثِ اْهغالـ  

نُا يٛ مزم   ٖالاأ َايال٘ ٚصالزقو٘ سالاٍ مؾالدٜ٘ يًٛفال٤ٛ أٚ يًػضالٌ أٚ مزمال          
عًٝ٘ َز  ّٜٛ أٚ أصبٛع أٚ مزم  عًٝ٘ عًٌ عقٛ أٚ عبٛ  يالوت ؾٗالٌ ٜؾالض    

 ٖذا َا إخوًؿف ؾٝ٘ ا٭ْعار . ؟ ؟ أّ ٜبطٌ ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘ س٦ٓٝذ

فالزرٜو٘ َٚعزؾال١   هغاف قد ٜكاٍ: ٜؾض ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ايقزرٟ  عد اْ
 ت ثالِ ٜؾالشض ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ  الامل٬ى      نٕٛ ايقزر َوشٍككًا يف اشبارز ٚاقعالاً 

ت ٚ يالو  ًشالاظ ٚدالٛد َال٬ى     -  ا٭َز ٫ْوؿا٥٘ ساٍ نٕٛ ايطٗالٛر فالزرٜاً   ٫ -
ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ َٚؾًشو٘ يف ٚفال٤ٛ أٚ غضالٌ ازباٖالٌ  قالزر١ٜ ٚفال٥ٛ٘ أٚ      

 ض يًوكزأ  ٘ نا٭َز.غضً٘ت ٚامل٬ى َؾشٸ
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 عالالد اْهغالالاف  -عالال٣ٛ  كالالا٤ َالال٬ى ايٛفالال٤ٛ ٚمؾالالشٝض ايٛفالال٤ٛ  الال٘  يهالالٔ د
ٜؾع  قبٛهلات ٖٚهذا مؾشٝض ايػضٌ  الامل٬ى ٚ يالو    - ٥ٛ٘ ٚاقعًافزر١ٜ ٚف

 . أَز ٜؾع  مؾدٜك٘ -عًٝ٘ ٭ٕ ايعًِ  ٛدٛد امل٬ى َٔ دٕٚ ْؿٸ ايغارع

الذاٌٖ فزر١ٜ ٚف٤ٛٙ  ني ايقزر اسبالزاّ  ٚقد ٜؿؾٸٌ يف ايقزر املٓهغـ ي
 : يقزر غ  اسبزاّٚ ني ا عزعًا

: ٚفال٤ٛٙ أٚ غضالً٘ ٖٚالٛ     َٔ اصوعُاٍ املالا٤ يف طٗالٛرٙ   إ ا مقزر ٚاقعًا - أ
ملالا٤ت  ثالِ اْهغالـ يال٘ ايوقالزر ٖٚالٛ فالزر غال          داٌٖ  وقزرٙ سني اصالوعُاٍ ا 

ن ٕ ٜرتم  ع٢ً طٗٛرٙ َز  ّٜٛ أٚ أصبٛع أٚ صزق١ َوالاع أٚ   َبػٛ  عزعًا
ؾاْالال٘ ٜؾالالض طٗالالٛرٙ ٫ٚ ٜبطالالٌ حبالالدٜح ْؿالالٞ ايقالالزرت ٭ْالال٘   تكد َٓالال٘الؾالالزاؼ أٚ ْالال

سدٜح اَوٓاْٞ يطؿٞ ٫ٚ اَوٓالإ يف اسبهالِ  البط٬ٕ ٚفال٤ٛٙ أٚ غضالً٘ت ؾٝٓطبالل       
ع٢ً ؾعً٘: ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ املال مٞ  ال٘    ز  ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ  اط٬ق٘ قٗزًاا٭َ

شكل املال َٛر  ال٘: ايٛفال٤ٛ أٚ    الٜٚؾالض َٓال٘ ٭ْال٘ َؾالدام ا٭َالز َٚال       -يف اشبالارز 
 ضٌت َٔ دٕٚ َٛد  ملٓخ ا٫ْطبام .يػا

طٗٛرٙ: ٚفال٤ٛٙ أٚ غضالً٘ ٖٚالٛ     َٔ اصوعُاٍ املا٤ يف ٚإ ا مقزر ٚاقعًا - أ
ملالا٤ت  سالاٍ اصالوعُاٍ املالا٤ت ثالِ اْهغالـ مقالزرٙ َالٔ اصالوعُاٍ ا         ٙوقزرداٌٖ  

ّ رفالا ايغالارع   مبعٓال٢ عالد   ٚنإ ايقزر املٓهغـ َبػٛفًا عزعًا ضبزَالًا مهًٝؿالاً  
 رٚسال٘ أٚ رٚح ضبرتَال١ أٚ عالًٌ عقالٛ َٗالِ       ْع  سٖالام  ا٭قدظ  وشكك٘ أؽ٬ً

٭ْال٘   مل ٜهٔ ايػضالٌ ٫ٚ ايٛفال٤ٛ ؽالشٝشًات  الٌ نالإ طٗالٛرٙ  الاط٬ً        -أٚ مًؿ٘ 
٫ٚ ٜعكالالٌ نالالٕٛ اسبالالزاّ َؾالالداًقا يًٛفالال٤ٛ أٚ    تعُالالٌ سالالزاّ َٚعؾالال١ٝ يًُالالٛىل  

٠ت ٚازبٗالالالٌ حبزَوالالال٘ يًػضالالالٌ املضالالالوش  يف ْؿضالالال٘ أٚ ايٛادالالال  َكدَالالال١ يًؾالالال٬  
سٚاٍ اسبزَال١ ٫ٚ اْك٬ ٗالا    زٙ ٫ٚ ٜٛدال  ٝٸال ساٍ ايعُالٌ ٫ ٜػ  َٚبػٛفٝو٘ عزعًا
 ت نُالا إٔ ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ عبالاد٠ ٫ٚ ميهالٔ ايوكالزأ ٚايوعبالد مبالا         س٫ً٬ صالا٥ػاً 

ٌٸ ٚع٬  . . ٖٚذا ايوؿؾٌٝ سضٔ ٚدٝ٘ ٖٛ َبػٛ  يًُٛىل املعبٛد د
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 ٖ  أٚ إْا٤ إْا٤ ايغزط ايعاعز: إٔ ٫ ٜهٕٛ ظزف َا٤ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ 
 عالالد امؿالالاقِٗ عًالال٢ سزَالال١   -٘قالالد ٚقالالخ نالال٬ّ ٚعالالب١ٗ ؾٝالال   ٖالالذا ايغالالزطٚ . ؾقالال١

ؾاملغٗٛر سزَال١ اصالوعُاٍ    -اصوعُاٍ أٚاْٞ ايذٖ  ٚايؿق١ يف ا٭نٌ ٚايغزأ
٘ يف ٚفالال٤ٛ أٚ سوال٢ ايوطٗالالز  ٛاصالالطو  عًالال٢ اٱطالال٬مإْالا٤ ايالالذٖ  ٚإْالالا٤ ايؿقال١   

ٖالذٙ َالٔ ا٫صالوعُا٫تت    َالٔ ايٓذاصال١ ٚعبالٛ     أٚ يف مطٗ  ايبدٕ ٚايجالٛأ غضٌ 
ع٢ً اسبزَال١ املطًكال١ت يهالٔ  عالض ايؿكٗالا٤ املوكالدَني        ٱمجاعٳا مجخٷ ٚقد إدع٢

اقوؾزٚا يف  ٝاِْٗ عًال٢ ذبالزِٜ ا٭نالٌ ٚايغالزأت ٚقٝالٌ: إٕ  نزُٖالا َالٔ  الاأ         
عالالٔ إراد٠ اخوؾالالاـ اسبزَالال١  ا٭نالالٌ  ٖالالذا املجالالاٍ ٫ٚ ٜهغالالـ عالالدّ معزفالالِٗ  

ٚايغزأت ْعِ َاٍ  عض ا٭ع٬ّ إىل ا٫خوؾاـ ٚدٛاس غ  ا٭نٌ ٚايغزأ 
٫ٚ رٜ  يف اقوقا٤ ا٫سوٝاط ا٫َوٓاع عٔ صالا٥ز اصالوعُا٫ت     . ٚمل ٜؿف ُٗا 

 ٌ ايوشزِٜ ٖٛ ا٭قزأ عٓدْا نُا صٝوبني ٫ صُٝا ٖٚٛ  تأٚاْٞ ايذٖ  ٚايؿق١
 ت ثِ ْكٍٛ : ٣ٚ اٱمجاع املوهزر٠اَٛاؾل يؿوٝا املغٗٛر ٚدع

٫ رٜ  يف سز١َ ا٭نالٌ ٚايغالزأ َالٔ أٚاْالٞ ايالذٖ  ٚايؿقال١ ٫صوؿافال١        
 عًالال٢ ذبزميُٗالالا ٚمضالالامل ا٭ؽالالشاأ عًالال٢ سزَوُٗالالا صالالٛا٤      ايٓؾالالٛـ ايدايالال١ 
 مل ٜؾالالالدمت ٚاشبالالال٬ف  وعُاٍ هلُالالالا عٓالالالد ا٭نالالالٌ أٚ ايغالالالزأ أّؽالالالدم ا٫صالالال

أٚ اٱعالالهاٍ ساؽالالٌ يف اصالالوعُاٍ آْٝالال١ ايالالذٖ  ٚايؿقالال١  ػالال  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ 
ٚايطٗار٠ َٔ اشببالح  ُٗالا ٚغ ُٖالا     - ٚف٤ٛٶ أٚ غض٬ً -يطٗار٠ َٔ اسبدخ نا

 . َٞٔ اصوعُا٫ت ا٭ٚاْ

َٚضالالوٓد ايؿوٝالالا املغالالٗٛر٠  اسوٓالالاأ صالالا٥ز ا٫صالالوعُا٫ت ٖالالٛ ٚرٚد  عالالض     
املاْعال١ عالٔ ا٭نالٌ ٚايغالزأ  ال ٚاْٞ ايالذٖ         خبارا٭املطًك١ ٖٚٞ غ   خبارا٭

 ٚاْٞ ايالذٖ    ال ٚايؿق١ت ٚيعٌ ٚرٚد ايزٚاٜالات ايهالج ٠ مبٓالخ ا٭نالٌ ٚايغالزأ      
إىل صالا٥ز   رب املطًالل ْالاظز  ات ٚاشبُُٗا ٚشبؾٛؽ١ٝ اصوعُاهلٚايؿق١ يغد٠ ذبزمي

ا٫صوعُا٫ت غ  ا٫صوعُاٍ ايغدٜد ايوشزِٜ: ا٭نٌ ٚايغالزأ َٓٗالات أٚ يعالٌ    
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إْالالا٤ ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ َالالٔ  )ا٫صالالوعُاٍ طبالالوؿ  ػالال  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ ٚأُْٗالالا   
َٛفالٛعإ َوػالاٜزإ    وعُاٍ إْا٤ ايذٖ  أٚ إْا٤ ايؿق١(اص) ايذٖ  أٚ ايؿق١(

ؾإ ا٫صوعُاٍ ٜؾدم سالني مٓالاٍٚ ايطعالاّ     ١فعٝؿ دع٣ٛ ايهٓٗ -إدعٞنُا  -
 .  ٘ أٚ ايغزاأ َٔ آ١ْٝ ايذٖ  أٚ ايؿق١ نُا ٜؾدم سني ايوطٗ  ٚايوطٗز

وكٝٝالالد  ا٭نالالٌ  الالني اٱطالال٬م ٚ الالني اي  - خبالالارا٭ٚا٭قالالزأ مؿضالال  اخالالو٬ف  
  ْٗالا ْالاظز٠ إىل عالد٠ سزَال١ ا٭نالٌ ٚايغالزأ َُٓٗالا ٚسزَال١          -ٚايغزأ َُٓٗالا 

ـٸ َالالٔ سزَالال١ ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ  آْٝالال١ ايالالذٖ        صالالا٥ز ا٫صالالوعُا٫ت  ٓشالالٛ أخالال
 . ٚايؿق١ اييت مٛد  ايطػٝإ ٚمٓاص  ايطػا٠

 اصودٍ  ٗا يوشزِٜ عُّٛ ا٫صوعُا٫ت ٖٞ: ٚايزٚاٜات املطًك١ اييت

آْٝال١ ايالذٖ    ط( ايالذٟ قالاٍ:   عٔ ايهاظِ ) (1)َعورب٠ َٛص٢  ٔ  هز -1
ٖٚذٙ ايزٚا١ٜ َضٓد٠ يف )ايهايف(  ضٓد فعٝـت صٚايؿق١ َواع ايذٜٔ ٫ ٜٛقٕٓٛ

يهٔ رٚاٖا املزقٞ يف )احملاصٔ(  ضٓد ؽشٝضت ٚ)َٛص٢  ٔ  ه ( َٛثل عٓالدْا  
 ٔ ؼب٢ٝ ٚا ٔ أ ٞ عُال  عٓال٘ت ٚأرصالًٗا ايؾالدٚم يف      يزٚا١ٜ ايبشْطٞ ٚؽؿٛإ

ٓوؿالخ َٓال٘ت   وُوالخ  ال٘ ٜٚٴ  ٖالٛ َالا ٜٴ   صَوالاع .  ٚمكزٜ  ا٫صود٫ٍ  ٗا: إٕ ط)ايؿكٝ٘(
ٜعالال  ايالالذٜٔ ٫ ٜكالالني هلالالِ  الالاٯخز٠ ٚاسبضالالاأ ٚاسبالال٬ٍ  صايالالذٜٔ ٫ ٜٛقٓالالٕٛطٚ

ُٴطٚاسبزاّت ٚيف املكا ٌ اٱٜكإ طزٜك١ امل٪َٓني ٚاعوكادِٖ  ٔٳ ٜٴكٹٝ ٕٳ ايؾٻال٠٬س  اِيذٹٜ ٛ
ٕٳ ِٵ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٖٴ ِٵ  ٹاٯخٹزٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ايشٻنسا٠س  ٜٴ٪ٵمٴٛ ؾودٍ ايزٚا١ٜ عًال٢ إٔ املوُوالخ    ت3صايٌُٓ:ٚٳ

 آ١ْٝ ايذٖ  ٚايؿق١ ممٔ ٫ ٜٛقٔ  اٯخز٠ ٚاسبضاأ ٫ٚ ٜوالٛرع عُالا سالزٸّ اهلل    
ٔ  صَواعطصبشاْ٘ت ٖٚذا معب  ناعـ عٔ اسبز١َت ٚإط٬م  آْٝال١   ٜعِ ا٭نٌ َال

ٗٸز  ُٗا أٚ ايطٗار٠ َٔ اشببح ٚعبٛ  يوايؿق١ ايذٖ  أٚ   . ٚايغزأ ٚايوط
  ٕ املواع  اشبرب ع٢ً ا٫صود٫ٍ  (2)أصوا ْا احملكل اشب٥ٛٞ )قدٙ( ٚقد أعهٌ
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 ؾُوالاع ايؿالزاؼ ؾزعال٘ َٚوالاع ايًبالاظ يبضال٘        :املواع ٚا٫ْوؿاع يف نٌ ع٤ٞ حبضب٘
 ٛ   ديالال٫ٚ٬ًٝ إطالال٬م يف ايوعالالب  ٜؾالالًض  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ ؾٝٗالالات   َٚوالالاع اٯْٝالال١ ٖالال

 ٫ٚ د٫يالالال١ يف اشبالالالرب عًالالال٢   ت أيالالالٛإ ا٫ْوؿالالالاع عًالالال٢ ايوعُالالالِٝ ٚئالالالٍٛ صالالالا٥ز  
 .  سز١َ اصوعُاهلُا يف غ  ا٭نٌ ٚايغزأ

يهٓ٘ ٜٓدؾخ اٱعهاٍ   ٕ ا٫ْوؿاع َٔ اٱْا٤ يف ا٭نالٌ ٚايغالزأ يالٝط غاٜال١ً     
ٱْالالا٤ يف غالال  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأ  ٓوؿالالخ َالالٔ اَالالا ٜٴ نالالج ًا الالٌ  تَٓشؾالالز٠ أٚ غايبٝالال١

ٚاييت مل ٜهٔ ؾٝٗا َا٤ اٱصاي١ ٚاسبٓؿ١ٝ ٫ٚ مٛدد ا٭س١َٓ ايضا ك١  يف خؾٛؽًا
املعاؽالز٠ يؾالدٚر   عٓدِٖ ا٫ٚاْٞ املدوًؿ١ ايغا٥ع١ يف عؾٛرْات ٖٚالٞ ا٭سَٓال١   

َٚٓالال٘ إْالالا٤ ايالالذٖ  ٚايؿقالال١ عٓالالد ايطػالالا٠ ايالالذٜٔ   -ؾالالإ عُالالّٛ اٱْالالا٤  ا٭خبالالارت
  وؿالالخ َٓالال٘ نالالج اً  ا٭نالالٌ ٚيف ايغالالزأ ٜٓ يف  نُالالا ٜٓوؿالالخ َٓالال٘ نالالج اً    -ٜوالالداٚيْٛٗا 

ار٠ ٚايطٗالٛر أعالد   يف ايطٗار٠ َٔ اسبدخ َٚالٔ اشببالحت ٚاصالوعُاهلُا يف ايطٗال    
 يعدّ اٱٜكإ نُا ٫ ؽبؿ٢ ع٢ً املو ٌَ. د٫ي١ً ٚاْطباقًا ٚؽدقًا

٢ْٗ عٔ آْٝال١ ايالذٖ    ط(: عٔ أ ٞ دعؿز ) (1)َعورب٠ ضبُد  ٔ َضًِ -2
ٖٚذٙ ايزٚا١ٜ َضالٓد٠  يف )ايهالايف(  ضالٓد فالعٝـ يٛقالٛع )صالٌٗ  الٔ         صٚايؿق١

هؿاٜال١ت  ٚ ال٘ اي  رٚاٖا  ضالٓد ؽالشٝض دشَالاً    سٜاد( ؾٝ٘ت يهٔ ايربقٞ يف )احملاصٔ(
 ٞ ٜؿٝالالد ايوشالالزِٜ إ٫ إ ا ؽالالشبو٘  -يعالالاٖزحبضالال  ا -ٚد٫يوٗالا ٚافالالش١ ؾالالإ ايٓٗالال
  ٫ قزٜٓالال١ داخًٝالال١ :٫ٚ قزٜٓالال١ ٚافالالش١ عًالال٢ ايرتخالالٝؿ  تقزٜٓالال١ عًالال٢ ايرتخالالٝؿ 

٘ ٫ َعٓالال٢ خاردٝالال١ت ٚايٓٗالالٞ ٚإٕ معًالالل يف ايزٚاٜالال١  الالذات اٱْالالا٤ يهٓالال قزٜٓالال١ ٫ٚ 
  ٕ حبضال   َٚٓال٘  املالزاد ازبالدٟ    يوعًل ايٓٗٞ  ايذٚات ٚا٫عٝإ اشباردٝال١ت ؾٝهالٛ

ا اصالوعُاهل ٖٚالٛ  ْالا٤ٜٔ   اٱ ايؿعالٌ املوعًالل  إٔ املزاد ايٓٗٞ عالٔ   ٖٛايؿِٗ ايعزيف 
عُاهلُا يف ا٭نالٌ ٚيف ايغالزأ   إط٬قٗا ٜؿٝد سز١َ اصوَكوق٢ ٚا٫ْوؿاع  ٗات ٚ

 ٚيف ايطٗار٠ َٔ اسبدخ ٚيف ايطٗار٠ َٔ اشببح ٚيف غ ُٖا َٔ ا٫صوعُا٫ت.
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عالٔ آْٝال١   ط( قالاٍ: عٔ ايزفا ) (1)َعورب٠ ضبُد  ٔ إمساعٌٝ  ٔ  شٜخ -3
ٖٚذٙ ايزٚا١ٜ َضالٓد٠ يف )ايهالايف( ٚيف )ايوٗالذٜ (     صايذٖ  ٚايؿق١ ؾهزُٖٗا
 ايد٫ي١ ْع  صا كوٗات ٚعبٖٛا:ت ٖٚٞ يف ٚيف )احملاصٔ(  ضٓد ؽشٝض

نالالزٙ آْٝالال١  ط( إْالال٘ يف )احملاصالالٔ( عالالٔ ايؾالالادم )   (2)َعوالالرب٠ اسبًالال   -4
 ص .ايذٖ  ٚايؿق١ ٚاٯ١ْٝ املؿقق١

       ٚ ٫ ٚايهزاٖالال١ ٖٓالالا يف اسبالالدٜجني مبعٓاٖالالا ايًػالالٟٛ ا٭ؽالالٌ ٖٚالالٞ املبػٛفالال١ٝت 
  ٞ ٌ     املز -ؼبوٌُ إراد٠ املعٓال٢ ا٫ؽالط٬س  -دٛسٝال١ ٚاملٓالخ َالخ ايزخؾال١ يف ايؿعال

(ت Œ٭ْال٘ َعٓال٢ سالادخ ٚاؽالط٬ح َوال خز اسبالدٚخ عالٔ سَالإ املعؾالَٛني )         
( يف َكاّ  ٝالإ ايغالزع ٚأسهالاّ ايغالزٜع١ ؾال٬ ؼبوُالٌ إٔ       ٚسٝح إٔ اٱَاّ )

٭ْٗالا ٫ مٓاصال  املكالاّ املعؾالَٛٞ      تٜزٜد ايهزا١ٖ ايذٚق١ٝ ٚاملبػٛف١ٝ ايوهٜٛٓٝال١ 
ايوغالالزٜع١ٝ ت ؾالال٬  الالد ٚإٔ ٜالالزاد َٓٗالالا ايهزاٖالال١ ملوؾالالدٟ يبٝالالإ أسهالالاّ اهلل معالالاىلا

ِ    اٱهل١ٝ ٚاملبػٛف١ٝ  َالا مل مكالِ قزٜٓال١ عًال٢ ايرتخالٝؿ       تاييت مًوال٦ِ َالخ ايوشالزٜ
 . ٫ٚ قز١ٜٓ ٚافش١ عًٝ٘

ٚسٝح مل ٜالبني َوعًالل نزاٖال١ آْٝال١ ايالذٖ  ٚايؿقال١ت ؾٝوشالوِ إراد٠ َطًالل         
 . ا٫صوعُا٫ت ٚا٫ْوؿاعات ٯْٝوُٗا

 ٌ عًال٢ ا٫صالود٫ٍ  ال ٕ ايٓٗالٞ      (3) اشبال٥ٛٞ )قالدٙ(  أصالوا ْا احملكالل    ٚقد أعاله
: آْٝال١ ايالذٖ     معًكُٗا  ايذٚات طًكني يف ٖذٙ ا٭خبار ملا مل ٜؾضٚايهزا١ٖ امل
ًٜٚالشّ مكالدٜز ا٭ثالالز    - كزٜٓال١ َٓاصالالب١ اسبهالِ ٚاملٛفالٛع     -ٜالوعني  ت ؾاْال٘  ٚايؿقال١ 

ر ؾعالالٌ ايٓٗالالٞ عالالٔ ا٭َٗالالات ؾاْالال٘ ٜكالالدٸ نُالالا ٜٴؾالالٓخ يفايعالالاٖز ٚايؿعالالٌ املٓاصالال  
ايٓٗٞ عُا ٫ ؾًط يال٘ َالٔ ايضالُو ؾاْال٘ ٜكالدر ؾعالٌ        ايٓهاح ٚعكد ايشٚازت ٚيف
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 يٓٗالالٞ عالالٔ آْٝالال١ ايالالذٖ  ٚايؿقالال١ ايعالالاٖز َالالٔ اثالالز ا٭ا٭نالالٌت ٖٚهالالذا ٖٓالالا ٜكالالدٸر 
مكالدٜز ؾعالٌ   ٖٛ ا٭نٌ ٚايغزأ ٭ٕ ا٭ٚاْٞ َعالدٸ٠ هلالذٜٔ ايؿعًالنيت ؾٝٓاصال      ٚ

 .  يًٓٗٞ ٚايهزا١ٖ ا٭نٌ أٚ ايغزأ َوعًكًا
 . ١ َٓاصب١ اسبهِ ٚاملٛفٛع مكوقٞ ايوعٝنيٚ اخوؾار: قزٜٓ

  ٞ ْالدؾخ   -يهٓا َخ ا٫يوشاّ  ؾش١ مكدٜز ا٭ثز ايعاٖز ٚايؿعٌ املٓاصال  يًٓٗال
اٱعهاٍ مبٓخ ايوطبٝل ٖٓات ؾإ آ١ْٝ ايذٖ  ٚايؿقال١ يف عؾالز ؽالدٚر ا٭خبالار     

ًطٗالٛر  ٗالا ٚيًطٗالار٠ َالٔ اشببالح مبا٤ٖالات       َعدٸ٠ يٮنٌ ٚيًغزأ َٚعدٸ٠ يناْف 
آْٝال١ ايالذٖ  ٚايؿقال١ شبؾالٛـ ا٭نالٌ       إعالداد أٚ  اٯ١ْٝ عَُٛالاً ؾدع٣ٛ إعداد 
 دعالال٣ٛ ضبوادالال١ إىل اٱثبالالاتت ٫ٚ ديٝالالٌ َجبالالفت ؾالالإ      ٖالالٞ -َُٓٗالالا ٚايغالالزأ 
املبٗالٛرٜٔ  املالاٍ ٚاملوالاع ٚأَالٛر     يؿق١ َوٓاٍٚ ايطػا٠ ٚأٌٖ ايدْٝا آ١ْٝ ايذٖ  ٚا
ضٌ ٜضوعًُْٛٗا ٭غزافِٗ: املطعِ ٚاملغزأ ٚايٛف٤ٛ ٚايػٴِٖٚ ايدْٝا َٚوعٗا 

 ًطٗالالار٠ َالالٔ اشببالالح ٚعبٖٛالالا َالالٔ اسوٝادالالات ا٭غٓٝالالا٤       ٚايػٳضالالٌ يًٓعاؾالال١ أٚ ي 
 . املوُٛيني ٚايطػا٠ املبايػني يف ايوُوخ  ايدْٝا ٚاملباٖا٠ حبٝاسمٗا

ٚميهٔ ايكٍٛ   ٕ إْالا٤ ايالذٖ  ٚايؿقال١ َعالدٸ يؾال ٸ ايطعالاّ ٚايغالزاأ ؾٝال٘         
ٗٸالٚي ٛٸ   نٌ  يو يػز  ايو تز َٔ اسبدخ ٚاشببحذعٌ املا٤ ؾٝ٘ يًوط عالاٖز  الايعً

َالا ٜبالدٚ َالٔ  عالض      عًال٢  -ٚايزؾع١ نُا نإ ا٭َٜٕٛٛ ٚايعباصٕٝٛ ْٚعالا٥زِٖ  
٫ عاٖد ع٢ً اخوؾاـ ا٫ْوؿاع َالٔ آْٝال١ ايالذٖ     . ٚعًٝ٘ :  -اٯثار ٚا٭خبار

ٗالالذٙ ت ؾٚايؿقالال١  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأت  الالٌ ايغالالٛاٖد عًالال٢ خ٬ؾالال٘ أٚفالالض ٚأقالال٣ٛ 
أيالٛإ إصالوعُاٍ   ٚصالا٥ز  ايزٚاٜات َطًك١ عا١ًَ املؿاد يوشزِٜ ا٭نالٌ ٚايغالزأ   

ٞ ٚايهزا١ٖ  ؿعًٞ آ١ْٝ ايذٖ  ٚايؿق١ت ٫ٚ عاٖد ٚافض ع٢ً اخوؾاـ ايٓٗ
عالالٔ آْٝالال١ ايالالذٖ  ٚايؿقالال١ ٚنزاٖوُٗالالا   ايٓٗالالٞ  ا٭نالالٌ ٚايغالالزأت ٚيالالذا ْعُالالِ   

َالالالٔ اٯْٝالالالوني  ايوٛفالالال٪ذبالالالزِٜ د٫يالالال١ ايٓٗالالالٞ ٚاملٓالالالخ عًالالال٢  ٓالالالور ط٬قُٗالالالا ٜٚٱ
 .ٚايٓعاؾ١  ص١ا ٚايوطٗ   ُٗا َٔ اشببح ٚايٓذاُٚا٫غوضاٍ  ٗ
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آْٝالال١ ايالالذٖ   صالالوعُاٍ ِٜ َطًالالل إزايغالالزٜؿ١ ٖالالٛ ذبالال ا٭سادٜالالح  إ ٕ ظالالاٖز
عٓد  ا٭نٌ ٚايغزأت ٜٚوقض ايعٗٛر ددٸًاٚعدّ اخوؾاـ ايوشزِٜ  ٚايؿق١ 

ٕ ط٬َسعال١ َعوالالرب٠ ا الالٔ  هالالز:     (1)صآْٝالال١ ايالذٖ  ٚايؿقالال١ َوالالاع ايالالذٜٔ ٫ ٜٛقٓالالٛ

ؽبالالوؿ ايوُوالالخ  ُٗالالا  ؾالالإ ظاٖزٖالالا سزَالال١ ايوُوالالخ  آْٝالال١ ايالالذٖ  ٚايؿقالال١ت ٫ٚ    
 . خبؾٛـ ا٭نٌ َُٓٗا ٚايغزأت  ٌ ٜعِ نٌ اصوعُاٍ ٚاصوُواع  ُٗا

١ْٝ ايؿق١ ٚا٫صوُواع  ُٗا َطًكالًا  ٚإ ا ذبكل سز١َ اصوعُاٍ آ١ْٝ ايذٖ  ٚآ
-    ٌ سالزّ نالٌ مؾالزف     -َٚٓٗا اصوعُاهلُا يف ايطٗالٛر: يف ايٛفال٤ٛ أٚ يف ايػضال

ٚ ايؿق١ت ٜٚوشكل ٖذا  ا٭خذ  آ١ْٝ ايذٖ  أ طٗٛرٟ ٜعدٸ اصوعُا٫ً ٚاصوُواعًا
٘ أٚ َٔ املا٤ املٛدٛد يف آ١ْٝ ايذٖ  أٚ آ١ْٝ ايؿق١  ٓشٛ ايؾ ٸ َٓٗا ع٢ً ايٛدال 

ٜػوضالٌ ؾٝال٘   رااظ ؾٝٗا ؾٝػضالٌ ٚدٗال٘ أٚ ٜدٜال٘ أٚ    ايٝدٜٔ يػضًُٗات أٚ  ٓشٛ اٱ
أٚ ا٫غوضاٍت َٚٔ ٖٓا ٫  ؾٝ٘ يًوٛف٪رااظ ن ٕ ٜهٕٛ اٱْا٤ نب ًا ؽايالشًا يٲ

١ أٚ ا٫غوضالاٍ َالٔ َالا٤ َٛدالٛد يف آْٝال١ ايالذٖ  أٚ آْٝال        ايوٛفال٪ ؾض ػبٛس ٫ٚ ٜ
يًُوٛفٞ أٚ يًُػوضٌت ٚ يو يهالٕٛ   ايؿق١ سو٢ إ ا نإ املا٤ َباسًا أٚ ممًٛنًا

آْٝالال١  ًوؾالالزف ؾٝٗالالا َؾالالداقًا يراالالاظ اٱَٓٗالالا أٚ  َالالٔ اٯْٝالال١  ايؾالال ٸ  ايوٛفالال٪
ٛ   ٖٚالٛ سالزاّ ٫ٚ ميهالٔ ايوكالزٸأ    ١ْٝ ايؿقال١ ٚا٫صالوُواع  ُٗالات    ايذٖ  ٚآ  مبالا ٖال

 . يًٛاد  سزاّ نُا ٫ ٜهٕٛ اسبزاّ َؾداقًا

يهٔ قد ٜكاٍ: إٕ ا٭خذ َٔ اٯ١ْٝ ٚايؾ ٸ َٓٗا ع٢ً ايٝد سزاّت يهٔ  عالد  
يٛدال٘ ٚايٝالد  املالا٤ املؾالبٛأ سال٫ً٬ ميهالٔ       ايؾ  ٖٚٛ َا٤ س٬ٍ ٜهٕٛ غضٌ ا

 . يًٛاد  ايوكزأ  ٘ ٜٚؾًض اَوجا٫ً يٮَز َٚؾداقًا

ٖ  يف آْٝال١ ايالذ   رااظاٱإعهاٍ يف نٕٛ الكٍٛ: إْ٘ ٫ رٜ  ٫ٚ ؿؾٌٝ ْالٚ و
 : ؾاْالال٘ َؾالالدام يًؿعالالٌ اسبالالزاّ    -ضالالٌ أٚ يًٛفالال٤ٛ ٚيالالٛ يًػٴ -أٚ ايؿقالال١ سزاَالالاً 
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ٚاسبزاّ ٫ ميهٔ  سزاّت إصوعُاٍٖٚٛ ايؿق١ آ١ْٝ ٖ  أٚ  آ١ْٝ ايذُوخ  ايوأع  
ٌٸ ٚع٬  ٫َٛ٘ٙ ٚ ار٥يًعبد عبٛ  ؽ ٚرم٘ َؾداقًا يًٛاد  ٫ٚ َكزٸ ًا  .د

٘ ٚأَالالا ايؾالال ٸ َالالٔ اٯْٝالال١    عًالال٢ ايٛدالال٘أٚ يف ا٫غوضالالاٍ  عًالال٢ ايبالالدٕ يػضالالً
 الالايٓعز ايعكًالالٞ   -يف ايٛفالال٤ٛ ؾًالالٝط ايػضالالٌ  عالالد ايؾالال     ايٝالالدٜٔ يػضالالًُٗا  ٚ

يهالٔ َالٔ احملوُالٌ ؽالدم      َؾدام ايوؾزف يف آ١ْٝ ايالذٖ  أٚ ايؿقال١ت   -ايدقٞ
٢ ٚدٗ٘ أٚ ع٢ً ٜدٙ عٓدَا ٜ خذ املا٤ ٜٚؾبٸ٘ َٔ اٱْا٤ ًٜٚكٝ٘ عً ايوؾزف عزؾًا

َؾدام عزيف يًوؾزف اسبالزاّ ٚايوُوالخ   اْالا٤    اي٢ُٓٝ أٚ ع٢ً ٜدٙ ايٝضز٣ ؾاْ٘ 
ٖٚالالٛ سالالزاّت ٫ أقالالٌ َالالٔ اعوبالالار ايؾالالدم ايعالالزيف املضالالاضبٞ    ايالالذٖ  أٚ ايؿقالال١

 . - ٚيٛ اسوٝاطًا -فٺ يًُٓخ ٚاٱؾضاد س٦ٓٝذت ٚاسوُاٍ املؾداق١ٝ نا

٤ ممًٛى أٚ س٬ٍ َباح ٚاغرتف اٱْا٤ ايذٖ  أٚ ايؿقٞ َايف يهٔ إ ا نإ 
َٓ٘ إىل خارز اٱْا٤ ثِ مٛف  أٚ اغوضٌ ٚنإ اغرتاؾ٘ َٔ اٱْالا٤ دؾعال١ ٚاسالد٠    
         ُٕ  أٚ دؾعات مدرػب١ٝت أٚ أؾزؽ املالا٤ َالٔ إْالا٤ ايالذٖ  أٚ إْالا٤ ايؿقال١ إىل إْالا٤ ثالا

 ؾ خالذ نؿاٜوال٘ َالٔ املالا٤ يٛفال٥ٛ٘       تَٔ اسبدٜد أٚ ايٓشالاظ أٚ ا٭ملٓٝالّٛ أٚ عبٖٛالا   
  الالاملٛدٛد يف اٱْالالا٤ ايالالذٖ    مل ٜهالالٔ املالالا٤ اسبالال٬ٍ عٓالالدٙ َٓشؾالالزاً  أٚ يػضالالً٘ ٚ

 ٚعٓد٥الالذ إ ا  .   أٚ ايؿقالالٞ ؾالالإ أَالالزٙ  ايٛفالال٤ٛ أٚ ا٫غوضالالاٍ  الالاُم مل ٜضالالكط     
ُٕ غالال  املٛدالالٛد ؾُٝٗالالا ٜالالوُهٔ َالالٔ  نالالإ عٓالالدٙ َالالا٤ٷ  ٚا٫غوضالالاٍ َٓالال٘  ايوٛفالال٪ثالالا

 ؾايكزٜال  دالداً  ا٤ ايالذٖ  أٚ ايؿقالٞ   يهٓ٘ مزن٘ ٚآثز ا٭خذ ٚا٫غرتاف َٔ اٱْ
ُاٍ ٚاْوؿالاع  رغِ سز١َ ا٫غرتاف َٔ اٱْا٤ ٭ْ٘ اصوع تؽش١ ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘

 . يف ْؾٛـ َضوؿٝق١ نُا مكدّ َٓ٘ ٚاوخ قد ْٴالٗٞ عٓ٘ عزعًا
-اسبزاّ ٚسؾٍٛ املا٤ اسب٬ٍ يف ٜدٙ ٚإمنا ٜؾض طٗٛرٙ ٭ْ٘  عد ا٫غرتاف 

ٜٵدٹط :ٜوٛد٘ إيٝ٘ ا٭َز ٚٳأس ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴٛ ًُٛا  ِٵؾساْغضٹ ٗٻزٴٚا ... ٜٳُه ِٵ دٴٓٴبًا ؾساِط ٓٵوٴ ٕٵ ُن ص ٚا ا ٚٳَإ
 اسبالزاّ َالٔ إْالا٤ ايالذٖ  أٚ ايؿقال١      َوجً٘  املا٤ اسباؽٌ يف ٜالدٙ  عالد ا٫غالرتاف    إ

 ٜؾالالبض غضالالً٘ يٛدٗالال٘ أٚ يٝدٜالال٘ أٚ يبدْالال٘ اَوجاًيالالا يٮَالالز        -أٚ اٱؾالالزاؽ اسبالالزاّ  
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ٌٸ ٚع٬  ايٛف٤ٛ أٚ  ايػضٌ َٚكزٸ ًا  . يًُعبٛد اسبل د

اعبؾز املا٤ اسب٬ٍ عٓد املهًـ يف املا٤ املٛدٛد يف آْٝال١ ايالذٖ  أٚ    ٚأَا إ ا
آ١ْٝ ايؿق١ ؾايعاٖز َٔ آ١ٜ ايطٗار٠ نٕٛ ٚظٝؿو٘ ايوُِٝ ؾاْال٘ مل ػبالد َالا٤ٶ سال٬ٍ     

   ٌ  يالٛ خالايـ ٚظٝؿال١ ايوالُِٝ ٚأؾالزؽ       ٘. يهٓال  ا٫صوعُاٍ سو٢ ٜوٛفال   ال٘ أٚ ٜػوضال
عبؾالار  يف ؾز  ا٫ٚاد ٷ عًٝ٘ ايوؿزٜؼ  املا٤ َٔ آ١ْٝ ايذٖ  أٚ آ١ْٝ ايؿق١ ؾإ

ٔ   َٔ  اأ ٚدٛأ املكد١َ عك٬ً أٚ ْك٬ً ٚعزعًا ا٭ؽالٛيٝنيت   ع٢ً قٍٛ مجالخ َال
 ت ؾالالا ا أؾالالزؽ املالالا٤ َالالٔ اٯْٝالال١ يف إْالالا٤    ؾٝهالالٕٛ ايوؿزٜالالؼ ٚادبالالًا ٫ٚ ٜهالالٕٛ ضبزَالالاً   

 ١ ُٖٚالالالا املالالالا٤ َالالالٔ آْٝالالال١ ايالالالذٖ  أٚ آْٝالالال١ ايؿقالالال   سدٜالالالد أٚ عبالالالاظ أٚ اغالالالرتف 
 ايوٛفالال٪أَهالالٔ مؾالالشٝض  -أٚ ا٫غوضالالاٍ ٛفالال٪ايومؾالالزؾإ ضبزَالالإت ثالالِ  اعالالز  

  وكزٜالال : إْالال٘ إ ا أؾالالزؽ املالالا٤  ت طزٜالالل ايرتمالال  - عالالد مزنالال٘ ايوالالُِٝ -ٚا٫غوضالالاٍ 
ِ       َٔ اٱْا٤ إىل ضبالٌ آخالز أٚ اغالرتف دؾعال١ً     ت ناؾٝال١ ٚاسالد٠ ؾكالد عؾال٢ ر ال٘ ٚأثال

ت  ٌ ٖٛ يف ٜدٙ ٚ عد ايعؾٝإ ٜهٕٛ عٓدٙ َا٤ س٬ٍ يٝط يف إْا٤  ٖ  أٚ ؾق١
يٛ اغوضٌ َٓ٘ أٚ مٛف   ٘ ٚغضٌ ٚدٗ٘ ٜٚدٜ٘ ثِ َضض رأص٘ ت ٚأٚ إْا٤ اسبدٜد
ًُٛا ط٫ٚ إعهاٍت يوٛد٘ ا٭َز اٱهلٞ: ايػضٌ ٚايٛف٤ٛ ٚردًٝ٘ ؽض َٓ٘  ؾساْغضٹ

        َٔ ٝٵ ِٵ َإيسال٢ اْيهسعٵبٳال ًسُهال ٚٳأسرٵدٴ ِٵ  َٵضٳالشٴٛا  ٹزٴ٤ٴٚصٹالُه ٚٳا ُٳزٳاؾٹالَل  ِٵ َإيسال٢ اْي ٜٳُه ٜٵالدٹ ٚٳأس ِٵ  ٖٳُه  ص أٚ ٚٴدٴٛ
ِٵ ط ٓٵالالوٴ ٕٵ ُن ٗٻزٴٚاٚٳَإ إيٝالال٘  عالالد اٱؾالالزاؽ أٚ ا٫غالالرتاف ايهالالايف ٚؽالال ٚرم٘   صدٴٓٴبالالًا ؾسالالاِط

ٔ ازبٓا ١ ٚغضٌ ي٘ت ٜٚؾًض عًُ٘: غضٌ  دْ٘ َ ٬ٍ ٚاددًاَوُهٓٶا َٔ املا٤ اسب
يٮَالالز  ايٛفالال٤ٛ أٚ  ايػضالالٌ َٚؾالالداقًا    ٜٚؾالالض اَوجالالا٫ً  -ٚدٗالال٘ ٜٚدٜالال٘ سالال٫٬ً 
ٌٸ ٚع٬ يًٛاد  َٚكزٸ ًا  . يًُٛىل املعبٛد د

ميهٓٓا مؾالشٝش٘  ايرتمال     -عرب دؾعات مدرػب١ٝ َٔ ا٫غرتاف - ٚإ ا مٛف 
غرتاف ا٭ٍٚ ٚارمهاأ ٜقٶات  ًشاظ ٚاددٜو٘ يًُا٤ مدرػبًات ؾٝكاٍ: إْ٘  عد اٱأ

َعؾالٝو٘ صالبشاْ٘  عًُال٘     عالد  ٚ  -: اصوعُاٍ إْا٤ ايذٖ  أٚ إْالا٤ ايؿقال١    اسبزاّ
ملا٤ٺ س٬ٍ ٜٓؿع٘ يػضٌ ٚدٗ٘ يف ايٛفال٤ٛ أٚ غضالٌ  عالض  دْال٘ يف      ٜؾ  ٚاددًا
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ٗٸايػٴ ًُٛا  ط٭َالزٙ صالبشاْ٘    ٚدٗ٘ ٜٚػضً٘  كؾد ايٛف٤ٛ اَوجالا٫ً ز ضٌت ؾٝط ؾساْغضٹال
ِٵ ٖٳُه   ١ ٜػضالالالٌ ٜدٜالالال٘  كؾالالالد ايٛفالالال٤ٛ اَوجالالالا٫ً ثالالالِ ٜػالالالرتف ثاْٝالالال١ ٚثايجالالال  صٚٴدٴالالالٛ
ُٳزٳاؾٹاللَ   ٭َز:ط ِٵ َإيسال٢ اْي ٜٳُه ٜٵالدٹ  كؾالد ا٫غوضالاٍ اَوجالا٫ً     دْال٘    عالض ٜػضالٌ  أٚ ص ٚٳأس
ٗٻزٴٚاط٭َزٙ: ِٵ دٴٓٴبًا ؾساِط ٓٵوٴ ٕٵ ُن  ٖالذات سٝالح   ٭َالزٙ   ص أٚ ٜػضٌ  ك١ٝ  دْال٘ اَوجالا٫ً  ٚٳَإ

ي٘  ايودرٜرت ٜٚرتم  ا٭َالز  ايٛفال٤ٛ    ٜهٕٛ  ا٫غرتاف َوُهًٓا َٔ املا٤ ٚاددًا
أٚ  ايػضالالٌ عًالال٢ عؾالالٝإ ايٓٗالالٞ عالالٔ اصالالوعُاٍ آْٝالال١ ايالالذٖ  أٚ آْٝالال١ ايؿقالال١ت      

 يًالزأ   ايٛفال٤ٛ ٚ ايػضالٌ ٜؾالض عًُال٘ ٜٚؾال   إَوجالا٫ً  َكز الاً       ايرتم   ٚ ا٭َز 
ٌٸ ٍ  دالال   -نُالالا أٚفالالشٓاٙ يف ايبشالالٛخ ا٭ؽالالٛي١ٝ   -: إٕ ايرتمالال   ٚعالال٬ ثالالِ ْكالالٛ

ـ      نُالا أٚفالشٓاٙ    -ع٢ً طبل ايكاعد٠ ٫ٚ ؼبوالاز ٚقٛعال٘ إىل ديٝالٌ إثبالات خالا
 . ٚصبل مؿؾًٝ٘ يف ايبشٛخ ا٭ؽٛي١ٝ بٝكًا يف َٛرد ايبشحتمط -ٖٓا

 ايغالالزط اسبالالادٟ عغالالز: صالالع١ ايٛقالالف يًٛفالال٤ٛ ٚايؾالال٠٬ يف ٚقوٗالالا حبٝالالح ٫  
َٓٗا ٖٛ أقالٌ   ٚيٛ دش٤ٶ -ٗاٚقو: ٚقٛع ؽ٬م٘ أٚ  عقٗا خارز ايوٛف٪ًٜشّ َٔ 

يٛقالٛع   َضوًشًَا ايوٛف٪َٔ رنع١ت ٚإ٫ ٚد  ايوُِٝ مبع٢ٓ أْ٘ إ ا ؾز  نٕٛ 
 وُِٝ إ ا ايطٗالٛر  الاي  ؽ٬م٘ أٚ  عقالٗا خالارز ٚقوٗالا معٝٸٓالف ٚظٝؿوال٘ َالٔ سٝالح        

ٚ   مل ٜ خالالذ ٚقوالالاً   ملالالا  إ٫ إ ا أخالالذ ايوالالُِٝ ٚقوالالًا َضالالاٜٚاً    كالالدر ٚقالالف ايٛفالال٤ٛت 
 ٚ يالالو يعالالدّ  تٜ خالالذٙ ايٛفالال٤ٛ َالالٔ ايٛقالالف ؾوبكالال٢ ٚظٝؿوالال٘ ايٛفالال٤ٛ ٚايؾالال٠٬  

ٛٸؽ ايوالالُِٝ عٓد٥الالذٺ يؿالالز  ؾالالٛات ايٛقالالف عًالال٢ مكالالدٜز ايوالالُِٝ ٚعًالال٢ مكالالدٜز  َضالال
 . يوُِٝٚظٝؿو٘ اىل اٍ يوبديٛظٝؿ١ ا٭ؽ١ًٝ حباهلا ٫ٚ َضٛؽ ت ؾوبك٢ اايوٛف٪

ٖالٛ َالٔ    يٛقف عٔ أدا٤ ايٛفال٤ٛ ٚايؾال٠٬ َعالاً   أقٍٛ: ٫ رٜ  يف إٔ فٝل ا
ٛٸغٝو٘ت ٚقد ذبٍكل  ٛٸغات ايوُِٝ ٫ٚ سذ١ ٱْهار  عض ايؿكٗا٤ املو خزٜٔ َض َض

  كزٜٓالال١  نالالز  -يف ضبًالال٘ إٔ عالالدّ ٚدالالدإ املالالا٤ املٓؾالالٛـ يف آٜالال١ ايوالالُِٝ ٜعالال     
ٛٸؽ ٖٚ -املزٜض ؾٝٗا َالٔ اصالوعُاٍ املالا٤     ٛ ايالوُهٔ عكال٬ً ٚعالزعاً   مؿٝد نٕٛ املض

 . يًٛف٤ٛ أٚ يًػضٌت ٚمؿؾًٝ٘ يف َبشح ايوُِٝ
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ؾالالإ املهًالالـ عٓالالد فالالٝل ايٛقالالف ٚعالالدّ ٚصالالعو٘ ٭دا٤ ايٛفالال٤ٛ َالالخ   :ٚعًٝالال٘
ٖذا َ َٛر  الايوُِٝت   -ايؾ٠٬ املؿزٚف١ ٚٚصعو٘ يًوُِٝ ٚأدا٤ ايؾ٠٬ يف ٚقوٗا 

ٚإ ا مالالزى ايوالالالُِٝ ٚمٛفالال   كؾالالالد اَوجالالاٍ ا٭َالالالز ا٭دا٥الالٞ يًٛفالالال٤ٛ ٚايؾالالال٠٬     
  ٜالالوعني اسبهالالِ  الالبط٬ٕ ٚفالال٤ٛٙ إ ا نالالإ عاملالالاً      -ايٛفالال٤ٛ املؿزٚفالال١ املكٝالالد٠   

ييت فام ٚقوٗالا سوال٢    قٝل ايٛقفت ٚ يو ٭ْ٘ ٫ أَز  ايٛف٤ٛ هلذٙ ايؾ٠٬ ا
 أعال  قؾالد اَوجالاٍ ا٭َالز     -ايٛفال٤ٛ   يف٭َزٙت  ٌ إٕ َالا قؾالدٙ    ٜوٛف  اَوجا٫ً
 يًٛاقالالالخ يؿالالالز  فالالالٝل ايٛقالالالف عالالالٔ   مل ٜكالالالخ ٚمل ٜوشكالالالل َٛاؾكالالالًا -ا٭دا٥الالالٞ

 يذٟ ٜكخ خاردًا ف٤ٛ َكد١َ ايؾ٠٬ت ٚاايٛٗذا أدا٤ ايؾ٠٬ يف ٚقوٗا ٫ٚ أَز  
ٛ  -يهْٛ٘ َ َٛرًا  ال٘ عالزعاً   وكٝالد٠ً  الايطٗٛر ايرتا الٞ يؿالز  فالٝل      امل ؾال٠٬  اي ٖال

 .  ٌ أٚقخ ايٛف٤ٛ ٖذا مل ٜكؾدٙ ٚمل ٜٛقع٘: ايوُِٝت -ايٛف٤ٛايٛقف عٔ 
ُٕ  قٝل ايٛقف ٚإٔ ٚظٝؿو٘ ايوالُِٝ يهالٞ    : إ ا نإ املوٛفٞ عاملًا ٚ وعب  ثا

و أمال٢  ايٛفال٤ٛ َكدَال١ يًؾال٠٬ ٚ كؾالد      ٜدرى إٜكاع ؽ٬م٘ يف ٚقوٗات َٚخ  ي
اَوجاٍ أَز ايؾ٠٬ ا٭دا٥ٞ ؾٗذا َٛدال  يالبط٬ٕ ٚفال٥ٛ٘ ٚؽال٬م٘ يعالدّ ا٭َالز       

 . يؿز  أَزٙ  ايوُِٝ عٓد٥ذ ت ايٛف٤ٛ املكد١َ
 قٝل ايٛقف ٚغ  عارف  عدّ َكدَٝال١ ٚفال٤ٛٙ ٭دا٤    ْعِ إ ا نإ دا٬ًٖ

٠ َٚكد١َ هلالا غؿًال١ً أٚ   ايؾ٬ايؾ٠٬ املؿزٚف١ ؾ م٢  ايٛف٤ٛ  كؾد اَوجاٍ أَز 
٘   قالٝل ٚقوٗالا ؽالضٸ ٚفال٤ٛٙ إ ا أفالاؾ٘ إىل اهلل صالبشاْ٘ ٚمكالزٸ        د٬ًٗ  تأ  ال٘ إيٝال

إ ا دخالالٌ ايٛقالالف ط الال٘  طٗالالٛرًا َالال َٛرًا ٖٚالالذا نالالافٺ يف ؽالالش١ ايوعبٸالالد  ايٛفالال٤ٛ
ٌٷ (1)صٚد  ايطٗٛر ٚايؾ٠٬  وقٝل ايٛقالف   ٫ صُٝا ٖٚٛ َعوكد يٛدٛ ٘ داٖ

ٚمػٝٸز ايٛظٝؿال١ َالٔ ايٛفال٤ٛ إىل ايوالُِٝت ٖٚالذا َالٔ قبٝالٌ )اشبطال  ٚا٫عالوباٙ يف          
٘     دٝٸٌ اعالوباًٖا  ايوطبٝل( سٝح مٳ  ٖٚالٛ عُالٌ    -: ٚدالٛأ ايٛفال٤ٛ عًٝال٘ ٚأَالزٙ  ال

 . ؾٝؾض َٓ٘  -يف ْؿض٘ َضوش  ٚاقعًا
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ثاْٝٺ١ ٖٞ غ  اصوباس١ ايالدخٍٛ    كؾد غا١ٜٺ ٘  يٛ أم٢ٚف٤ٛٙ ٜؾض ٖٚهذا 
 نالال ٕ ٜوٛفال   كؾالد ا٫صالوشباأ ايٓؿضالالٞ     ت٠٬ املؿزٚفال١ املوقالٝل ٚقوٗالا   يف ايؾال 

أٚ  كؾد م٠ٚ٬ ايكزإٓ نضٛر٠ ايوٛسٝد أٚ  كؾد ايهٕٛ عًال٢ طٗالار٠ أٚ عبٖٛالا    
ؾال٬ رٜال  يف    -غ  َكد١َٝ ايؾال٠٬ املؿزٚفال١ اياليت ٜزٜالد إٜكاعٗالا      -َٔ ايػاٜات
ٛ   ُشبٛ ٝو٘ ايذامٝال١ أٚ يػ اليال   ؽش١ ٚفال٤ٛٙ  قالزٸ  ٖالات ٫ٚ ٜ اٜال١ مال٠ٚ٬ ايكالزإٓ أٚ عب

 : ثِ ْبشح .   ؾشٸ١ ٚف٥ٛ٘ َعزؾو٘  قٝل ايٛقف

 : واقعي ال    -  ذكري  اإلباحة  شرتاطإ
صبل  ٝالإ اعالرتاط إ اسال١ َالا٤ ايٛفال٤ٛ ٚايػضالٌ ٚعالدّ غؾالبٝو٘ ٚاعالرتاط          
 إ اسالال١ َهالالإ ايٛفالال٤ٛ ٚايؿقالالا٤ ايالالذٟ ٜكالالخ ؾٝالال٘ ايٛفالال٤ٛ ؾٗالالٌ ٖالالذٙ ايغالالزط١ٝ    

 ٘ ٚعدّ إفاؾو٘ ٚعالزط١ٝ طٗالار٠ املالا٤    ٚاقع١ٝ ْع  عزط١ٝ إط٬م املا٤ املوٛف٧ 
ٚعدّ مٓذض٘ ٚعزط١ٝ عدّ ٚدٛد سا٥الٌ ميٓالخ ٚؽالٍٛ َالا٤ ايٛفال٤ٛ ٚرطٛ وال٘       
إىل ا٭عقالالا٤ ايبدْٝالال١؟ أّ ٖالالٞ عالالزط١ٝ  نزٜالال١ طبوؾالال١  ؾالالٛر٠ ايعًالالِ ٚايعُالالد      

  ني ايؿكٗا٤)ر ( ت ْٚكٍٛ : ٚايوذنز؟ ٖذا َا ٚقخ اشب٬ف ؾٝ٘
 املالا٤   ايوٛفال٪ ًالِ ٚمعُالد   ٫ خ٬ف ٫ٚ إعالهاٍ يف  طال٬ٕ ايٛفال٤ٛ َالخ ايع    

 ؾالالإ سزَالال١ ايػؾالال  َالالخ ايعًالالِ ٚمعُالالد إرمها الال٘ سزَالال١ َوٓذالالش٠        تاملػؾالالٛأ
 يًٛادالال   ٛ  يًغالالارع املكالالدظ ٫ٚ ٜؾالالض َؾالالداقًاحبالالل املهًالالـ ٚاسبالالزاّ َبػالال

أ مبالالا ٖالالٛ َبعٸالالد  نُالالا ٫ ٜؾالالض ايوكالالزأ  الال٘ إىل اهلل صالالبشاْ٘ت ٫صالالوشاي١ ايوكالالزٸ   
  .ٚاشب٬ف يف غ ٖا َٔ ايؾٛرٚاٱعهاٍ معاىلت َٚبػٛ  يًُٛىل احملبٛأ 

 ٛ سالالني  فالال٤ٛ ٚعالالدّ َاْعٝالال١ غؾالال  املالالا٤ ٚاقعالال    ٚاملغالالٗٛر أؾوالالٛا  ؾالالش١ اي
ٞ   ايوٛف٪ اٱمجالاع عًال٢ ؽالش١ ايٛفال٤ٛ       ٘ ْاصًٝا  عد ايعًِ أٚ دالا٬ًٖت ٚإدعال

 : . ٖٚٓا ؾزٚع عٓد ايٓضٝإ أٚ عٓد ازبٌٗ حبز١َ ايػؾ  أٚ مبٛفٛع ايػؾ 
ٛف٧  ال٘ أٚ املػوضالٌ َٓال٘ أٚ ازباٖالٌ     ازباٌٖ  ػؾب١ٝ املا٤ املوايؿزع ا٭ٍٚ:             

 حبزَوالال٘ َالالخ مكؾالال ٙ يف َعزؾالال١ املٛفالالٛع أٚ اسبهالالِت ٖٚهالالذا ْاصالالٞ ايػؾالالب١ٝ      
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ْا اٱ عالإ  ؾالش١   ٜغهٌ عٓد - َخ مكؾ ٙ يف ْضٝاْ٘ ٚعدّ ايوؿام٘أٚ سزَوٗا       
ٔٸوكؾ ٙ يف َعزؾ١ اسبهِ أٚ املٛفٛعت ٫ٚ ٜٴي ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘ إراد٠ َدعٞ  ع

٪دٟ املال  - طٗالٛر ازباٖالٌ ٚايٓاصالٞ سوال٢ املكؾٸالز     اٱمجاع أٚ ايغٗز٠ مؾشٝض 
عالالزٚ  املٛفالالٛع أٚ إىل  اسبهِ أٚ  الالٗالالٌ ازبإىل ٚايالالوعًِ يف ايوعالالزف  مكؾالال ٙ

 ح  عقالالِٗ  ؾالالش١ ايٛفالال٤ٛ َالالٔ دٕٚ ْعالالِ ؽالالزٸ  ْضالالٝإ اسبهالالِ أٚ املٛفالالٛع  .
ٚإٔ مكؾال  ازباٖالٌ يف املعزؾال١     اٌٖ ايكاؽز ٚ الني ازباٖالٌ املكؾالز   ؾزم  ني ازب
٫ ٜكوقالالٞ  طالال٬ٕ   ٘يهٓالال تٜٛدالال  اصالالوشكاق٘ ايعكالالاأ عًالال٢ مكؾالال ٙ  ٚايالالوعًِ 

َٓال٘ قؾالد    ٚمال مٸ٢  -ايػضالًوني ٚاملضالشوني    -ايٛف٤ٛ ٭ْ٘ أم٢  طبٝعالٞ ايٛفال٤ٛ   
. يهالٔ   ؾٝالوِ عًُال٘ ٜٚؾالض ٚفال٤ٛٙ     -زبًٗال٘ حبزَال١ ايػؾال      -ايوكزأ  عًُال٘  

شكٛا ازباٖالالٌ املكؾٸالالز  ايعالالامل املوعُالالد يف  طالال٬ٕ   المجعٶالالا آخالالز َالالٔ ايؿكٗالالا٤ أيالال  
 .  املا٤ املػؾٛأ ٚيف اصوشكام ايعكاأ ع٢ً مكؾ ٙ ايوٛف٪

ٚ    : قد ذبكل يف ضبً٘ أقٍٛ دالٛ ٞ  : اَوٓاع طباطب١ ايٓاصالٞ ٚايػاؾالٌ  وهًٝالـ 
أٚ ذبزميالالٞ َػؿالالٍٛ عٓالال٘ غالال  ًَوؿالالف إيٝالال٘ت نُالالا إٔ ازباٖالالٌ َزؾالالٛع ا٭ثالالز  الالٓؿ  

رغالالِ نْٛالال٘ ؾٗالالٛ َعالالذٚر  (1)صرؾخ عالالٔ أَالاليت َالالا ٫ ٜعًُالالٕٛؽالالشٝض:طسالالدٜح 
 ف َٓالال٘ ُغٸالٚقالالد ٜؾالالض عًُالال٘ إٕ مالال طباطبالالًا  الالاسبهِ ٚاقعالالًا إ ا مل ٜهالالٔ َكؾالالزًات

 . ١ْٝ ايكز ١ يف ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘
 يف ايالوعًِ غال  َعالذٚرٜٔ عالزعاً    يهٔ ازباٌٖ املكؾز ٚايٓاصٞ عالٔ مكؾال     

ؾٝهٕٛ ايؿعٌ ايؾادر َُٓٗا َبػٛفًا َبعٸدًا ٜٚضوشكإ ايعكاأ ع٢ً مكؾ ُٖا 
هلل صالالبشاْ٘ت ؾالالإ صالال٤ٛ اخوٝارُٖالالا ٚمكؾالال ُٖا يف َعزؾالال١ اسبهالالِ    يالالٝط َكز الالًا

ًوعبٸد كزٸأ ٚييًو -ايػضٌأٚ  ايٛف٤ٛ - ُاٚا٫يوؿات إيٝ٘ ميٓخ َٔ ؽ٬س١ٝ عًُٗ
ٗ دالالدًا : أ ت  الالٌ ٜكالالز  الال٘  ايوشزميالالٞ  املالال٬ىايػؾالال  ٚمالالٍٛؾز   ُاَبػٛفالال١ٝ عًُالال

 املالا٤ املػؾالٛأ أٚ يف ايؿقالا٤ املػؾالٛأ أٚ يف ا٭ر  املػؾالٛ ١       ُايف طٗٛرٖ
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َكزٸأ  ؿعٌ َبػٛف١ٝ مؾزؾ٘ ايػؾال    غ  ؾٝهٕٛ عٌُ املكؾز ٚطٗٛرٙ  اط٬ً
 إىل ايػؾالالالالالب١ٝ  ا٫يوؿالالالالالات املعزؾالالالالال١ أٚ يفمكؾالالالالال ٙ يف ٚصالالالالال٤ٛ اخوٝالالالالالارٙ َالالالالالخ 

 . َٚبػٛفٝوٗا هلل صبشاْ٘عزعًا ٚسزَوٗا 
يوكؾ ٙ ٚمزى ايوشؿغ  -املكؾٸزازباٌٖ املكؾٸز أٚ ايٓاصٞ دوؾز: الٚ وعب  َ

َؿضالد٠ غؾال     :ٜوٛؾز يف عًُ٘ ٬َى اسبزَال١   - عًٝ٘ ايوعًِ َخ ايكدر٠مزى أٚ 
ْاعال١٦ َالٔ مكؾال ٙ ٚصال٤ٛ       ٚمٛدد يف طٗٛرٙ َبػٛف١ٌٝ -َاٍ ايػ  احملرتّ َاي٘ 
  . أ  عًُ٘ ايعبادُٟٓخ ؽش١ ايوكزٸالش١ يالاخوٝارٙت ٖٚذٙ د١ٗ ؽاي

عدّ ايٛثٛم  :يف ايوؿام٘ إىل اسبز١َ  ٚأ يف املكؾز يف َعزؾو٘  ايػؾ ٜهؿٞ 
 يالالٛ سؾالالٌ الال١ هلل صالالبشاْ٘ت  الالٌ َكزٸ ؽالالشٝش١ً عبالالاد٠ًح طٗالالٛرٙ إٔ ٜهالالٕٛ  ؾالال٬

د يف طٗٛر املكؾٸز ٫ ٜعكالٌ ايوعبٸال   : املؿضد٠  اٱ عإ  وٛؾز ٬َى ذبزِٜ ايػؾ 
   ٚيالٛ اسوُالا٫ً  أ  ػضٌ ؾٝ٘ َؿضد٠ ايػؾأٚ ايوكزٸ ؾٝ٘ َؿضد٠ ايػؾ   ٛف٤ٛ
ملبػٛفالال١ٝ ؽالالدٚرٙ َالالٔ ؾاعًالال٘    كالالٍٛ عٓد٥الالذ نالالٕٛ عًُالال٘ ٚطٗالالٛرٙ َٛدبالالاً   ٚاملع

ٖٚٛ عٌُ  -: ٫ ٜعكٌ نٕٛ طٗٛرٙ ؽشٝشًا ٚيًعكاأ املعدٸ يًػاؽ ت ٚيذا قًٓا
 . هلل صبشاْ٘ ٫ٚ ٜعكٌ ؽ٬س٘ َكزٸ ًا -د ملؿضد٠ ايػؾ َبػٛ  ٚاد

صٛا٤ ايٓاصٞ ٚازباٖالٌ  ايػؾالب١ٝ ٚايٓاصالٞ     -ٜبك٢ ايٓاصٞ ٚازباٌٖ ايكاؽز
ُٸال    زَال١ عالٔ قؾالٛر ٚعالذر َغالزٚع عك٥٬ٝالاً      ٚازباٌٖ  اسب د َالٔ دٕٚ مكؾال  ٚمع

 : كبًنياملؿزعني ايُٗا يف سهُ ؾٓعز  تٜ٪دٟ إىل ازبٌٗ أٚ إىل ايٓضٝإ

ٗٛر املعالزٚف َالٔ ؾوالاٟٚ ايؿكٗالا٤ يف ازباٖالٌ ٖالٛ ؽالش١        املغال ايؿزع ايجاْٞ:        
َٚٓٗالالالا ايٛفالالال٤ٛ ٚايػضالالالٌ  املالالالا٤ املػؾالالالٛأ أٚ املهالالالإ أٚ ايؿقالالالا٤   -ايعبالالالاد٠ 
 ت  الالٌ إدعالال٢  عقالالِٗ اٱمجالالاع    َالالا داّ دًٗالال٘ قؾالالٛرًٜا عالالذرٜاً    -املػؾالالٛأ 

٤ ٚايػضالٌ  املػؾالٛأ إ ا نالإ دالا٬ًٖ  ايػؾال  أٚ حبزَوال٘       ع٢ً ؽش١ ايٛفٛ
ُٸال       د٬ًٗ  د اسبالزاّت  َضوٓدٶا إىل قؾالٛر املهًالـ َالٔ دٕٚ اخوٝالار ايػؾال  أٚ مع

 ٌ َٸالالاً  دالالدٸًا إ٫ إٔ ايزنالالٕٛ إىل دعالال٣ٛ اٱمجالالاع َغالاله  يعالالدّ إسالالزاس اْعكالالادٙ ما
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(ت ؾوؾالالالًض دعالالال٣ٛ عالالالٔ رأٟ املعؾالالالّٛ ) اس نغالالالؿ٘ ٚافالالالشًاٚعالالالدّ إسالالالز
 . -٫ أسٜد  -اٱمجاع َ٪ٜدًا 

ػؾٛأ ٚعبٛٙ َٔ املػؾالٛأ  ْعِ ميهٓٓا مؾشٝض ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ  املا٤ امل
 :  إ ا ؽدر َٔ داٌٖ ايػؾ  أٚ داٌٖ اسبز١َت ٚ يو   ٕ ٜكاٍ

 ت يهٓال٘ َعالذٚر عالزعاً   خطا ال٘ ٚأَالزٙ  الايٛاقخ    إٕ ازباٌٖ ايكاؽالز ٚإٕ ؽالضٸ  
غال    ػؾال  يف ٚفال٤ٛٙ أٚ يف غضالً٘ ارمها الًا عالذرٜاً     ٜٚهٕٛ ارمها ٘ يً ًاٚعك٥٬ٝ
ُٸ ش٠ يف سكال٘ سوال٢ ميوٓالخ    وٓذٸال د يًشزاّ زبًٗ٘  ٘ت ٫ٚ مهٕٛ سز١َ ايػؾ  ََوع

  . يًٛاد  صبشاْ٘ أٚ ميوٓخ ؽ ٚرم٘ َؾداقًا مكزٸ ٘  عًُ٘ ٚطٗٛرٙ إىل اهلل
ْٚعوكالالد  -يف َبشالالح ادوُالالاع ا٭َالالز ٚايٓٗالالٞ -ّ ٜٚوقالالض ا٭َالالز عٓالالدَا ًْوالالش

 :مبعٓال٢  -٫ اذبادٜالاً  - دّ اَوٓاعال٘ ٚنالٕٛ ايرتنال  اْقالُاَٝاً    دٛاس ا٫دوُاع ٚع
ايوشزميٞت ٚايٛف٤ٛ أٚ ايػضالٌ عٓالٛإ َوعًالل    إٕ ايػؾ  عٓٛإ َوعًل يًٓٗٞ 

ٖالالٛ يف  تٚقالالد اْقالالِ أسالالدُٖا إىل اٯخالالز يف َؾالالدام خالالاردٞ ٚاسالالد    تيٮَالالز
ملؾالالدام اسبكٝكال١ َؾالالداقإ ٚعٓٛاْالالإ َوعالالددإ اْقالالِ أسالالدُٖا إىل اٯخالالز يف ا 

 . ٚاملوعدد سكٝك١ً اشباردٞ ايٛاسد ظاٖزًا
    ٞ  ايوشزميالالٞ  ٚمل ٜوشكالالل عٓالالدْا اصالالوشاي١ ادوُالالاع ا٭َالالز ايٛدالالٛ ٞ ٚايٓٗالال

 يف ٚاسالالدت  الالٌ ذبكالالل عٓالالدْا دالالٛاس )ا٫دوُالالاع اٯَالالزٟ( سٝالالح ٜؿالالز  ؾٝالال٘         
مٛد٘ أَز يًُهًـ  عباد٠ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ  ٓشٛ ؽزف ايٛدٛد ٚمٛد٘ ْٗالٞ  

  ٘ ٚاملٓٗالٞ عٓال٘ عًال٢ عُالٌ      ي٘ عٔ ايػؾ  ثِ ٜؿز  اْطبام ايعٓٛاْني املال َٛر  ال
اىل  َالالٔ ايعٓالالٛإت ؾًٓوالالشّ جبالالٛاس ا٫دوُالالاع يعالالدّ صالالزا١ٜ اسبهالالِ ٚاسالالد خاردالالًا
ٚنٕٛ املٛرد َٔ َٛاد ايرتن  ا٫ْقُاَٞ ٫ٚ ًٜشّ مكٝٸالد َوعًالل    املعٕٓٛ َطًكًا

 . أسدُٖا  عدّ ادوُاع٘ َخ اٯخزت ٚمؿؾٌٝ املب٢ٓ املًوشّ يف حبٛخ ا٭ؽٍٛ
 ٚ عالالد اْهغالالاف اشبالال٬ف ٚعًالالِ املهًالالـ  ػؾالالب١ٝ املالالا٤ أٚ املهالالإ أٚ ايؿقالالا٤ 
 أٚ عًُالال٘ حبزَالال١ ايػؾالال  ٫ ديٝالالٌ عًالال٢ ٚدالالٛأ إعادمالال٘ يًٛفالال٤ٛ ٚيًؾالال٠٬        
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أٚ ققا٤ٖات ؾإ َا أم٢  ٘ َٔ ايٛف٤ٛ ٚايؾ٠٬ َطا ل يٮَز  ايٛف٤ٛ ٚمزمبف 
 . ذشٜإإ َٓ٘ ٜٚٴعًٝ٘ ايؾ٠٬ ؾٝؾشٸ
  ُٕ : سٝالح ٫ ٜوٓذالش ايٓٗالٞ ايوشزميالٞ عالٔ ايػؾال  حبالل ازباٖالٌ          ٚ وعالب  ثالا

ٚ  ايكاؽز مل ٜهٔ ٚفال٤ٛٙ أٚ غضالً٘    ققالا٤ َػؾالٛأ أٚ َهالإ     مبالا٤ َػؾالٛأ أ
   ٌ ٌ     -َػؾٛأ سزاًَا عًٝال٘ سالاٍ ايعُال ٚمل  -إٜكالاع ايطٗالٛر: ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضال

مهٔ ؾٝ٘ َاْع١ٝ عٔ ؽش١ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌت ٚاملؿزٚ  م مٞ قؾد ايكز ١ َالٔ  
ازباٌٖ ايكاؽز ؾٝؾض عًُ٘ ٚطٗٛرٙت ٚ عد اْهغاف اشب٬ف َٚعزؾ١ املٛفٛع 

ايٛفال٤ٛ   -ٞ ٫ ديٌٝ ع٢ً ٚدالٛأ إعالاد٠ ايطٗالٛر   ٚاسبهِ ايوشزمي -ايػؾب١ٝ  -
 عٓد ايكا٥ٌ جبٛاس ادوُاع ا٭َز ٚايٓٗٞ يف ٚاسد. -أٚ ايػضٌ

ٚ ايؿقالا٤  ايٓاصٞ عٔ قؾٛر سبز١َ ايػؾ  أٚ يػؾب١ٝ املا٤ أايؿزع ايجايح: 
 ٜػوضالالالٌ عًٝٗالالالا ٜؾالالالض َٓالالال٘ ايٛفالالال٤ٛ أٚ ايػضالالالٌت   ٚأ أٚ ا٭ر  ايالالاليت ٜوٛفالالال 
ايؾالشٝض :  دٜح اسبال ت يد٫يال١  رؾعالًا ٚاقعٝالاً  يًشزَال١   ٭ٕ ايٓضٝإ ايعالذرٟ راؾالخٷ  

ٓضالٝإ ايعالذرٟ   عًال٢ ايزؾالخ ايالٛاقعٞ يً    (1)صرؾخ عٔ أَيت اشبط  ٚايٓضٝإ...ط
 ت ٫رمؿالالاع اسبزَالال١ ٚاْوؿا٤ٖالالا عالالٔ ايٓاصالالٞ عالالٔ قؾالالٛر     ٜٚهالالٕٛ ْضالالٝاْ٘ َٛدبالالاً 

 يًغالالارعت ٚعٓد٥الالذ: إ ا اْوؿالالف   ؾالال٬ ٜهالالٕٛ ٚفالال٤ٛٙ ٫ٚ غضالالً٘ ضبزٸَالالًا َبػٛفالالاً   
ام ديٝالٌ  سل املهًـ ايٓاصٞ عٔ قؾالٛر ؾال٬ َالاْخ َالٔ اْطبال      اسبز١َ ايٛاقع١ٝ يف

عًال٢ ايٛفال٤ٛ أٚ ايػضالٌ مبالا٤ َػؾالٛأ       - اط٬ق٘  -ا٭َز  ايٛف٤ٛ أٚ  ايػضٌ
 أ ٭ْالالال٘ عُالالالٌ َزؾالالالٛ  غالالال  ضبالالالزّ أٚ يف َهالالالإ َػؾالالالٛأ أٚ ؾقالالالا٤ َػؾالالالٛ

ُٸالالت  ٚاقعالالًا ُٳزٳاط٘ إطالال٬م ديًٝالالُٗا ؾٝع ِٵ َإيسالال٢ اْي ٜٳُه ٜٵالالدٹ ٚٳأس ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴالالٛ ًُٛا    ....َل ؾٹالالؾساْغضٹالال
ٗٻزٴٚا ِٵ دٴٓٴبًا ؾساِط ٓٵوٴ ٕٵ ُن ٜٚو م٢ َٓ٘ قؾد ايوكزأ ٖٚٛ ْالاُظ ٜٚؾالض   ت  6صاملا٥د٠: ٚٳَإ

 .مكزٸ ٘  ٗذا ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ َخ ايٓضٝإ ايعذرٟ عٔ قؾٛر
ٖٚذا ٚافض َٔ غال  ايػاؽال  إ ا ْضالٞ غؾالب١ٝ املالا٤ أٚ ايؿقالا٤ أٚ َهالإ        
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ٜٚٓطبل ا٭َز  ايٛفال٤ٛ   ؾإ ايٓاصٞ َعذٚر ٫ ٜؿعٌ سزاًَا ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌت
أٚ  ايػضالالٌ عًالال٢ ٚفالال٤ٛ أٚ غضالالٌ ايٓاصالالٞ يًػؾالالب١ٝ إ ا مل ٜهالالٔ ٖالالٛ ايػاؽالال  

 . يًُا٤ أٚ ايؿقا٤ أٚ يًُهإ
مل ٜالزدٸ املػؾالٛأ اىل ؽالاسب٘    ٚأَا غاؽال  املالا٤ أٚ ايؿقالا٤ أٚ املهالإ إ ا     

ٚفال٤ٛٙ   -مال٘ ٚطٗالٛرٙ   ؾٝغهٌ مؾشٝض عباد َٚايه٘ ْٚضٞ غؾب٘ ٭سد ايج٬ث١
ؾإ ايٓاصٞ ٚإٕ اَوٓخ طباطبو٘  وهًٝـ ذبزميالٞ ٖٚالٛ ْالاُظ ٚغاؾالٌت      -أٚ غضً٘ 

    ٘  : ٚفالال٤ٛٙ أٚ  يهٓالال٘ يضالال٤ٛ عًُالال٘ َٚبػٛفالالٝو٘ يف ْؿضالال٘ ٜكالالزأ َبػٛفالال١ٝ عًُالال
٫ أقالالٌ َالالٔ اسوُالالاٍ سزَوالال٘  -غضالالً٘ مبالالا٤ َػؾالالٛأ أٚ َهالالإ أٚ ؾقالالا٤ سالالزاّ  

 دت أ ٚايوعبٸال ايعُالٌ يًوكالزٸ  َٚبػٛفٝو٘ أٚ مٛؾز َال٬ى اسبزَال١ ؾٝال٘ ٚعالدّ ؽال٬ح      
ز ايٓاصٞ ٚايوؿف ايػاؾٌ ٚمٛدٸ٘ يػؾب٘ َالا٤ ايػال  أٚ ؾقالا٤ٙ أٚ أرفال٘     ؾا ا مذٍن

 . إعاد٠ ٚف٤ٛٙ ٚؽ٬م٘ -ع٢ً ا٭سٛط -ٚد  عًٝ٘ 

  ا ْضالالٞ غالال  ايػاؽالال  ٚمٛفالال  أٚ اغوضالالٌ مبالالا٤ٺ َػؾالالٛأ   ايؿالالزع ايزا الالخ: إ
ٌ  أٚ ؾقا٤ َػؾٛأ أٚ َهإ َػؾٛأ ثِ ايوؿف ٚاْوبال٘    أثٓا٤ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضال

ًػؾب١ٝ ؾٗالٌ ٜؾالض َٓال٘ َالا َقال٢ َالٔ أدالشا٤ ٚفال٥ٛ٘ أٚ غضالً٘ت ثالِ ٜوؾالد٣            ي
 . ؟ يوشؾٌٝ املباح يباقٞ أدشا٤ ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘

ملطا كال١ ؾعًالال٘ َالالخ   -وكالدّ يف ايؿالالزٚع ايضالالا ك١   ايوكزٜالال  امل -ايعالاٖز ؽالالشو٘  
ِٵ  ط امل َٛر  ٘  ٜٳُه ٜٵالدٹ ٚٳأس ِٵ  ٖٳُه ٚٴدٴالٛ ًُٛا  ٗٻزٴٚا   ...ؾساْغضٹ ِٵ دٴٓٴبالًا ؾسالاِط ٓٵالوٴ ٕٵ ُن  ت6صاملا٥الد٠:  ٚٳَإ

ْضٝاْٶا عذرٜٶا ٫ ٜضوٓد  -ثِ َٔ سني ا٫يوؿات عُا غؿٌ عٓ٘ أٚ ْضٝ٘ عٔ قؾٛر 
ُٸالالدٙ ٚمكؾالال ٙ يف َعزؾالال١ اسبهالالِ أٚ امل  َالالٔ  اى  -ٛفالالٛع إىل صالال٤ٛ اخوٝالالارٙ ٚمع

اح ٚا٭ر   ا٭َز ايٛاقعٞ: ذبؾٌٝ املا٤ املباح ٚايؿقا٤ املب اسبني ٜهٕٛ طباطبًا
املباس١ ٱااّ ٚف٤ٛٙ أٚ غضً٘ت ؾا ا ايوؿف  عد غضٌ ٚدٗ٘ أٚ  عد غضالٌ ٜالدٙ   

 اي٢ُٓٝ يف ايٛف٤ٛ ٚد  عًٝ٘ ذبؾٌٝ املباح  عد ايوؿام٘.

 -يٛدٗال٘ ٜٚدٜال٘    -إ ا ايوؿف إىل ايػؾالب١ٝ  عالد االاّ ايػضال٬ت ايج٬ثال١       ٘يهٓ
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 زدًني ؾٗالالٌ ػبالالٛس يالال٘ ٜٚؾالالض َٓالال٘ املضالالض عًالال٢ ايالالزأظ ٚايالال -ٚ كالالٞ عًٝالال٘ املضالالض
 ٘  ؾٝالال٘ قالال٫ٕٛت ٚازبالالٛاس ٚايؾالالش١ ٫ ؽبًالالٛإ َالالٔ قالال٠ٛ   ؟  ايبًال١ املوبكٝالال١ عًالال٢ ٜدٜالال
دٜالد يُٝضالض  ٓالدا٠ٚ ٚفال٤ٛ     إعالاد٠ ايٛفال٤ٛ َالٔ د    ٚإٕ نإ ا٭سٛط اصالوشبا اً 

ت ٚيهالالٔ ايؿوٝالالا عًالال٢ دالالٛاس املضالالض مبالالا  كالالٞ يف ايٝالالدٜٔ َالالٔ رطٛ الال١  سالال٬ٍ قطعالالًا
 . ايٛف٤ٛ اسب٬ٍ ْٚداٚم٘ ٚع٢ً ؽش١ ايٛف٤ٛ عٓد٥ذ

 ال ٕ ايٓالدا٠ٚ    -نُالا يف ايعالز٠ٚ ايالٛثك٢     -ٚقد ٜضودٍ ع٢ً ازبٛاس ٚايؾالش١  
مبعٓال٢  -د٘ ٚايٝدٜٔ مبالا٤ َػؾالٛأ يٝضالف َالا٫ً    ايباق١ٝ ع٢ً ايٝدٜٔ َٔ غضٌ ايٛ

٘  َايه٘: ػب  ردٸٙ إىل  سو٢ -ايعزف ايعاّ ايٓدا٠ٚ َا٫ً اْ٘ ٫ ٜعدٸ  املػؾالٛأ َٓال
 .٠ٚ ٚايزطٛ ١  ٌ ٫ ميهٔ ردٸ ايٓدا ت٘الٝوالبالسني ا٫يوؿات إىل غؾ

غ  ماّ حبض  ايعاٖز َٓ٘ت ؾإ عدّ َاي١ٝ ايزطٛ ١ ٚايٓدا٠ٚ إصود٫ٍ يهٓ٘ 
دش٤ ٚايزطٛ ١  -زافٞ  ايوؾزف يف َا٫ٙ٤ آخ َٔ  كا٤ َايهٝوٗا ملايهٗا غ  اي

ٚاخوؾاؽال٘  املػؾالٛأ َٓال٘ أٚ يف سٍكال٘ ٚأٚيٜٛوال٘     ٚاملضض مؾزف يف َا٤  -َا٤ٙ 
َضوشل ايػ  ٭ْ٘ ظًِ ٚعدٚإ قالد سزٸَال٘   ٫ٚ ػبٛس ايوؾزف يف  ت زطٛ ١ َا٤ٙ

عالٔ   -ٚيالٛ مٓالش٫ً    -ايغارعت ٫ٚ إعهاٍ يف  كا٤ سل ا٫خوؾالاـ يال٘ يالٛ َٓعٓالا     
ت ٚاعوذرْا ملٓخ  عدّ ٛ ١ ٜدٟ املوٛفٞ مبا٤ ايػ  غؾبًاَايه١ٝ ؽاس  املا٤ يزط

ؽدم َاٍ ايػ  ع٢ً ايزطٛ ١ املوبك١ٝ َٔ غض٬ت ايٛف٤ٛ ٚعدّ اْطبام ايٓؿٸ 
 .  (1)ص٫ ؼبٌ َاٍ إَز٨ َضًِ إ٫  طٝب١ ْؿض٘طيًػؾ  احملزٸّ 

٘  يًُالا٤ ٚغُ  ٚيهٔ سل اخوؾاـ َٔ نالإ َايهالاً   َالاْخ عالٔ    ٖالذا  -ؾال  َٓال
 ايػ  َٔ دٕٚ رفاٙ . خوؾاـ٭ْ٘ َضضٷ مبا معًل  ٘ سل ااملضض ايٛف٤ٟٛ 

ٕ رطٛ ١ ايٝدٜٔ ْٚدا٠ٚ َا٤ ايٛفال٤ٛ ايها٥ٓال١ عًُٝٗالا  عالد غضالٌ ايٛدال٘       ا  
سو٢ ٜال مٞ ديٝالٌ    - ٙ ايزطٛ ١ ٚايٓدا٠ٚ ٫ معدٸ َا٫ً عزؾًاٖذ -ايػ  ٚايٝدٜٔ مبا٤ 

                                                           

 . 97:  6+ صٓٔ ايبٝٗكٞ : ز 1َٔ أ ٛاأ َهإ املؾًٞ : ح 3: أ 3ايٛصا٥ٌ : ز (1)
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ٚ يالو يعالدّ اْوؿالاع     ص٫ ؼبٌ َاٍ اَز٨ َضًِ إ٫  طٝب١ ْؿض٘طذبزِٜ ايػؾ  
ذا ٜعدٸٖا ايعالزف ايعك٥٬الٞ َؾالداقًا يًُالاٍ ايوالايـ      املايو  ايزطٛ ١ يف ع٤ٞ ٚي

فالُاْ٘  ٜوشكالل  ٜٔت ٚملايه٘  عد إم٬ؾ٘  ؾبٸ٘ عًال٢ ايٛدال٘ ٚايٝالد    املقُٕٛ عزعًا
 : َالا نالإ يال٘ َجالٌ ٜقالُٔ َجًال٘ت         بذٍ املجٌ أٚ ايك١ُٝ نضا٥ز ا٭َٛاٍ املقال١ُْٛ 
 . َٚا يٝط ي٘ َجٌ ٜقُٔ  كُٝو٘ ّٜٛ ايدؾخ

ًُػؾٛأ َٓ٘ َالا٩ٙ ت ٜٚهالٕٛ   ي َا٫ً ٫ٚ ًَهًا ٚيف ف٥ٛ٘: ٫ مهٕٛ ايزطٛ ١
ي٘ت َٚالٔ ٖٓالا ػبالٛس يًُوٛفالٞ إٔ ميضالض  ٗالذٙ ايزطٛ ال١         املوًـ ملا٤ ايػ  فآًَا
٭ْٗا ْدا٠ٚ ٚف٥ٛ٘ ٚ ًو٘ اييت أَز  املضض  ٗا ٫ٚ َاْخ  تٚايٓدا٠ٚ رأص٘ ٚردًٝ٘
 : . ثِ ْبشح َضش٘  ٗا س٦ٓٝذٜؾضٸ عزعٶا عٓ٘ ؾًذا 

 : الشك يف رضا املالك
 َا مكالدّ نًال٘ يف ؽالٛر٠ ايعًالِ أٚ ا٫ط٦ُٓالإ  عالدّ رفالا املايالو  ايوؾالزف          

ؽالٛر٠  ٖٓالا  َا٤ٙ أٚ ؾقا٤ ًَهال٘ أٚ أرفال٘  ايٛفال٤ٛ أٚ  ايػضالٌت ثالِ ْبشالح        يف
ايغو يف رفا املايو  ايوؾالزف يف َالا٤ٙ أٚ ؾقالا٤ ًَهال٘ أٚ أرفال٘ اياليت ٜضالوكزٸ        
عًٝٗالا املوٛفالٞ أٚ املػوضالٌت ٫ٚ رٜال  يف سزَال١ ايوؾالزف مبالا٤ ايػال  أٚ ؾقالالا٤         

 ايوٛفال٪ سزَال١  :عٓد٥الذ  ت  ؾًٝشّ ًَه٘ أٚ أرف٘ عٓد ايغو ٚعدّ ايٝكني  زفاٙ
ِ : طٚا٫غوضاٍ ت ٚ يو يعُّٛ ايٓؿ  ٚاخوؾالاـ  ص  ٫ ؼبٌ َاٍ اَز٨ َضالً

ٌٸ َالاٍ         صإ٫  طٝب١ ْؿض٘طا٫صوجٓا٤  ٚقالد عًكالف ايزٚاٜال١ ايؾالشٝش١ دالٛاس ٚسال
املضًِ ع٢ً طٝب١ ْؿط املضًِ َايو املاٍت  ٌ إٕ ايوؾزف يف َا٤ ايػ  أٚ ؾقا٤ 

ِٷ ذبزِٜ ايغارع يال٘   عًِ ٜكًٝٓاٚعدٚإ  ًَه٘ أٚ أرف٘ َٔ دٕٚ إسزاس رفاٙ ظً
 . ٖٚٛ َٔ فزٚرات ايدٜٔ اسبٓٝـ

َٚالالخ عُالالّٛ ايالالٓؿٸ ايؾالالشٝض ٚفالالزٚر٠ ايالالدٜٔ اسبٓٝالالـ ٫ سادالال١ يًوُضالالو 
إ٫  طٝبال١  ط  ؽاي١ عدّ ايزفا ملٓخ ايوؾزفت  الٌ ٜهؿٝٓالا عالدّ إسالزاس اشبالاـ      

ؾإ ايغالو يف رفالا املايالو أٚ يف إ ْال٘  ايوؾالزف َٛدال  يعالدّ إسالزاس          صْؿض٘
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ٚ  ًاسزاَال يو  ايوؾالزف يف َايال٘ ت ؾٝهالٕٛ    ٝ  ْؿط املاط  عًال٢ نالٌ أسالدت    قطعالًا 
 د َٔ ايعًِ أٚ ا٫ط٦ُٓالإ  طٝال    ٌ َ٪ٜٸد يعاٖز ايٓؿٸ ايؾشٝض  ؾ٬ْعِ ا٭ؽ

ْؿط املايو يف ايوؾالزف مبا٥ال٘ أٚ  ؿقالا٥٘ أٚ   رفال٘ سوال٢ ؼبالٌ يال٘ ايٛفال٤ٛ أٚ         
 . ايػضٌ مبا٥٘ أٚ ؾقا٥٘ أٚ أرف٘

ايالو ٚطٝال  ْؿضال٘  ايوؾالزف يف     ٚقد ذبؾٌ إٔ ايعُد٠ ٖالٛ إسالزاس رفالا امل   
َٔ ايٓؿٸ ايؾشٝض املغٗٛر٠ رٚاٜو٘  ني املضًُنيت ٖٚٛ ٚافالض   اصوؿاد٠ً -َاي٘ 

 ايد٫ي١ ع٢ً اعوبار طٝ  ْؿط املايو  ايوؾزف يف َاي٘.
 ؾال٬ ؼبالٌ ٭سالدٺ    طمٛقٝالخ يٲَالاّ اسبذال١ )عذالٌ(:    مٛدد رٚا١ٜ ٚٚيف املكا ٌ 

ٖٚٛ ظاٖز يف يشّٚ أخذ ا٭ ٕ  ايوؾزف  (1)صإٔ ٜوؾزف يف َاٍ غ ٙ  ػ  إ ْ٘
 . ٖا  ًؿغ أٚ ؾعٌ َاٍ ايػ  ٚإ زاس ايزخؾ١ ٚإْغا٤ ايوؾزف يف

يهٔ ايضٓد فعٝـ يعدّ مٛثٝل  عض رداٍ اسبالدٜحت ْعالِ اشبالرب َعٓالٕٛ      
. ٜقاف ايٝال٘:  ايؾدٚر يًعٔ  ٛثاق١  عض َغاٜذ ايؾدٚم ايٛاردٜٔ يف ايضٓد 

 ٝإ َجاٍ ٚافض َٚؾدام دًٞ :   ٕ( َٔ اٱإرادم٘ ) إْ٘ َٔ احملوٌُ قًٜٛا
 املالالالاٍ  َٓهغالالالؿًا  الالالاٱ ٕ ايالالالذٟ ٖالالالٛ    يطٝالالال  ايالالالٓؿط ٚرفالالالاٖا  ايوؾالالالزف يف   

 عالالدّ  ٖٚالالذا ٜعالال   ت ؽالالزٜض ايد٫يالال١ عًالال٢ طٝالال  ايالالٓؿط ٚرفالالاٖا  ايوؾالالزف   
ٜٳالالال إراد٠ خؾٛؽالالال١ٝ َعٝٓالالال١ َالالالٔ ا٭ ٕ حبٝالالالح ٫ ٜٴ      ٕ الٓؿخ غالالال  اٱذالالالشٟ ٫ٚ 

ايوؾالالزف يف َايالال٘ اٱْغالالا١ٝ٥ َالالٔ طالالزم اصوهغالالاف رفالالا املايالالو ٚطٝالال  ْؿضالال٘   
رغالِ عالدّ   ٖذا املع٢ٓ َٔ اشبرب املعٓالٕٛ ؽالدٚرٙ   إراد٠ ًَٚه٘ت ٜهؿٝٓا اسوُاٍ 

 درد١ ايكطخ أٚ ايٛثٛم  ايؾدٚر.  ًٛغ٘
ْؿضال٘  ايوؾالزف صالٛا٤ أ الزسٙ     ٚاسباؽٌ يالشّٚ إسالزاس رفالا املايالو ٚطٝال       

 ٕ اٱْغا١ٝ٥ ٚايًؿغ ايؾزٜض أٚ  ٓشالٛ آخالز َالٔ ا٭عبالا٤ ايهاعالؿ١ عالٔ        ٓشٛ اٱ
 ثِ ْبشح :   .َٚا ٖٛ ًَه٘  املايو ٚرفاٙ  ايوؾزف يف َاي٘طٝ  ْؿط 
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 طرق التعرف على رضا املالك وطيب نفسه :   
   ٚ  طٝالال  ْؿضالال٘  ايوؾالالزف يف َالالا٤ٙ   إسالالزاس إٕ يًوعالالزف عًالال٢ رفالالا املايالالو 

َوعالالالدد٠ ػبُعٗالالالا  طزقالالالًا - ايٛفالالال٤ٛ أٚ  ايػضالالالٌ -ًَهالالال٘ أٚ أرفالالال٘ أٚ ؾقالالالا٤ 
 : ا٫ط٦ُٓالالإ  زفالالا املايالالو ٚطٝالال  ْؿضالال٘  ايوؾالالزف يف َايالال٘ ؾٝؾالالدم ا٫صالالوجٓا٤ 

 : ٚايطزم ٖٞ ص ت إ٫  طٝب١ ْؿض٘ط

ٔ ايطزٜل ا٭ٍٚ: مؾزٜض املايو  زفاٙ ٚطٝ  ْؿض٘ ن ٕ ٜكٍٛ ي٘: )اْوؿخ َ
 . َا٥ٞ ٚأرفٞ ٚؾقا٤ ًَهٞ يًٛف٤ٛ أٚ يًػضٌ( ٖٚذا طزٜل قطعٞ ايكبٍٛ

ايطزٜالالل ايجالالاْٞ: د٫يالال١ ؾشالال٣ٛ نالال٬ّ املايالالو أٚ ؾشالال٣ٛ عًُالال٘ عًالال٢ رفالالاٙ    
 ٘  : َالالا٤ٙ أٚ أرفالال٘ أٚ ؾقالالا٤ ًَهالال٘ت مبعٓالال٢ د٫يالال١   ٚطٝالال  ْؿضالال٘  وؾالالزؾ٘ يف َايالال

َالٔ  أٚ َا٥ال٘   ػضالً٘ َالٔ   ؾعً٘ أٚ قٛي٘  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً رفالاٙ  ٛفال٥ٛ٘ أٚ   
ؾقا٥٘ت ٚقد دزت ص ٠ املوغزع١ عًال٢ ا٫نوؿالا٤  الا ٕ ايؿشال٣ٛت     َٔ أرف٘ أٚ 

ن ٕ ٜ  ٕ املايو يف ايوؾالزف مبايال٘ يف اسوٝادامال٘ ْعال  غضالٌ ثٛ ال٘ ٚايؾال٠٬ يف        
أرف٘ ٚؾقا٥٘ ؾاْ٘ ٜدٍ  ايؿش٣ٛ ع٢ً َا ٖٛ أخـ َٔ  يو ٖٚٛ ايٛف٤ٛ َالٔ  

 . َا٥٘ ٚيف ؾقا٥٘ ٚع٢ً أرف٘

حبٝالح   ساي٘  زفاٙ ٚطٝ  ْؿض٘  ايوؾزف يف َايال٘ت ايطزٜل ايجايح: عٗاد٠ 
املؿَٗٛال١ َالٔ سالاٍ    ٚايزخؾ١  ؼبؾٌ ايعًِ أٚ ا٫ط٦ُٓإ  زفاٙ ٚطٝ  ْؿض٘ت 

ضبدٚد٠ حبدٚد َا ٜغٗد ساي٘  زفاٙ  ايوؾالزف يف   مهٕٛ -ؾعً٘ أٚ قٛي٘ -املايو
ٍ    َاي٘ يال٘ َهالإ َالٔ  ٝالف      : َا٤ٙ أٚ أرف٘ أٚ ؾقا٤ٙ أٚ عبٖٛالا نايقالٝـ املبالذٚ

ؾالإ فالٝاؾو٘ عالاٖد سالاٍ قطعالٞ       تي٘ املا٤ ٚايؿالزاؼ ٚعبُٖٛالا   قد ٖٝٸال املقٝٸـ ٚ
أٚ عبٖٛالات ٖٚهالذا     أٚ اصالوٓذا٤ٶ   أٚ غض٬ً  ع٢ً رفاٙ  ايوؾزف يف َا٥٘ ٚف٤ٛٶ

 )املقالالا٥ـ( يف ايكالالز٣ ايعزاقٝالال١ ؾاْٗالالا َؿوٛسالال١ يعُالالّٛ ايالالٛاردٜٔ ٚايالالزاغبني         
٠ أٚ عبٖٛالات  يف ايدخٍٛ يف املقٝـ ٚا٫ْوؿاع َٓ٘ يف اصرتاس١ أٚ طعالاّ أٚ ؽال٬  
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عًالال٢ رفالالاٙ ٚطٝالال  ْؿضالال٘ ٚافالالض ؾالالإ سالالاٍ ؽالالاس  املقالالٝـ املؿوالالٛح عالالاٖد 
 .  ا٫ْوؿاع َٔ َا٥٘ أٚ أرف٘

٥ال٘ أٚ  ايطزٜل ايزا الخ: صالبل ايزخؾال١ ٚاٱ ٕ َالٔ املايالو يف ايوؾالزف يف َا      
ايزخؾالال١   كالالا٤ٜشٜالالٌ ايزخؾالال١ أٚ ٜٛدالال  ايغالالو يف أرفالال٘ َالالٔ دٕٚ سبالالٛم َالالا 

ملا٥٘  اٱ ٕ املوٝك١ٓ َافًٝا ٜٚبك٢ َضوبٝشًا ١ ٚا٭ ٕ املاف١ٝ ؾاْ٘ ٜضوؾش ايضا ك
 . ٚأرف٘ ٚؾقا٥٘ سو٢ ٜعًِ  اْوؿا٤ ايزخؾ١ ٚسٚاٍ ا٭ ٕ

ُٕ: يالٛ عٳ   ٚرفالاٙ يف ايوؾالزف مبا٥ال٘     املهًالـ إ ٕ املايالو صالا كاً    ِٳًٹال ٚ وعب  ثا
ثالالِ عالالز  عالالار   تأٚ أرفالال٘ ٚؾقالالا٥٘ ًَهالال٘ يًٛفالال٤ٛ أٚ يًػضالالٌ أٚ عبُٖٛالالا 

-ضالا ك١ ٚاصالوُزار رفالاٙ إىل ٖالذا ايٛقالف      أٚد  ايغو عٓالدٙ يف  كالا٤ إ ْال٘ اي   
 َالالا مل ٜالالٓكض ٜكٝٓالال٘ ايضالالا ل   تأَهٓالال٘ اصوؾالالشاأ  كالالا٤ إ ْالال٘ ٚاصالالوُزار رفالالاٙ  

  .  ٝكني ٫سل  عدّ طٝ  ْؿض٘
 وًو  ا٫صوؾشاأ إ ا عًِ  ايزفا إمجا٫ً ٚطبوؾزًا أٚ طبؾٛؽًا٫ٚ ٜٓؿخ 
 ٕ اٱٝكني ايضالالا ل  الال ٕت يعالالدّ ايالالاملافالال١ٝ ٚايٛقالالف ايالالذٟ ؽالالدر ؾٝالال٘ اٱ  ايؿالالرت٠

ْعالالِ َالالخ ايالالٝكني ايوؿؾالالًٝٞ   ملطًكالال١ أٚ املضالالوُز٠ سوالال٢ ٜضوؾالالشبٗا . ايٛافالالش١ ا
 يف اصالالالوُزارٙ ميهٓالالال٘ إٔ ٜضوؾالالالشب٘   يضالالالا ل  ايزفالالالا إ ا طالالالزأ ايغالالالو ٫سكالالالاً  ا

  عدّ رفاٙ ٫سكًا . سو٢ ٜوٝكٔ مؿؾ٬ًٝ
 ٫ٚ ٚدالال٘ يودؾالالٝؿ  عقالالِٗ )نغالالـ عالالاٖد اسبالالاٍ(  ايهغالالـ ايكطعالالٞت   

ايهاعـ ا٫ط٦ُٓاْٞ عٔ ايزفا ٚطٝال  ايالٓؿطت   مما ٜٛسٞ  عدّ نؿا١ٜ ايغاٖد 
ؾإ ا٫ط٦ُٓإ سذ١ عك١ٝ٥٬ َعورب٠ ٜعوُدٖا ايعك٤٬ يف ضباٚرامِٗ ٚمعالا٬َمِٗ  

َؾادٜل ت  ٌ إٕ غاي  قطٛع ايٓاظ ٖٞ إٜاٖا  ٚدزت عًٝٗا ص مِٗ ٚقبٛهلِ
ممالا   تَعٗالا اسوُالاٍ خال٬ف    حبٝالح ٫ ٜٛدالد  سكٝكٝال١   ًاقطٛع ٱط٦ُٓإت ٚيٝضفا

ذٟ ٜهالٕٛ َعال٘ اسوُالاٍ    ح عًال٢ نؿاٜال١ ايهغالـ ا٫ط٦ُٓالاْٞ ايال      ٛفٖٛذا ٜدٍ 
   ٘ عك٥٬ًٝا ٫ٚ ٜعو٢ٓ  ٘ ظاٖزًا . عودٸ٫ ٜٴ اشب٬ف فعٝؿًا
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ٖذٙ طزم ٚصبٌ سؾٍٛ ايعًِ  زفا املايو ٚطٝ  ْؿض٘  ايوؾزف يف َاي٘ 
ؾالإ   ٖٚالٞ ْاؾعال١ يف َالٛارد ايغالو يف رفالا٤ املايالوت       -َا٥٘ ٚأرف٘ ٚؾقالا٥٘   -

ٛٸ  :يًوؾالالزف يف َالالاٍ ايػالال  ٚضبٍكالالل ي٬صالالوجٓا٤  ؽ عالالزعًاسؾالالٛهلا ٚإسزاسٖالالا َضالال
 ص.إ٫  طٝب١ ْؿض٘ط

يف رفالا  ٜ خالذ ايغالو    َٚٔ دٕٚ ذبكل إسد٣ ٖالذٙ ايطالزم احملالزس٠ يًزفالا     
ِ طٜالالٓؿٸ اسبالالدٜح ايؾالالشٝض    سهالالِ املٓالالخ املايالالو   ص٫ ؼبالالٌ َالالاٍ اَالالز٨ َضالالً

ٜٚضالوؿاد   -ْؿٞ اسبٌ -يف صٝام ايٓؿٞ يٛفٛح عَُٛ٘ ايٓاع٧ َٔ ٚرٚد ايٓهز٠
َخ إسزاس طٝ  ْؿط املايالو   ع٢ٓ داَخ ٖٛ سز١َ َاٍ املضًِ إ٫اسبدٜح َ َٔ

اْهغالاؾًا قطعٝالًا    -َا٤ٙ أٚ أرفال٘ أٚ ؾقالا٤ٙ   ٚاْهغاف رفاٙ  ايوؾزف يف َاي٘: 
 .ص إ٫  طٝب١ ْؿض٘طيٝؾدم ا٫صوجٓا٤ ايٛارد يف ايٓؿٸ ايؾشٝض  أٚ اط٦ُٓاًْٝا

ٜٓؿالخ ٫ٚ ٜؾالض   ٫ٚ ٜٓؿخ ايعٔ  طٝال  ْؿالط املايالو ٚرفالاٙت ؾالإ ايعالٔ ٫       
ِ طسذالال١ً طبزدالال١ عالالٔ أؽالالٌ سزَالال١ َالالاٍ املضالالًِ      ت ص٫ ؼبالالٌ َالالاٍ اَالالز٨ َضالالً

َٚٔ ايعذٝ  انوؿا٤ مجخ َٔ ايؿكٗا٤ )ر (  الايعٔ  ايزفالا ٚطٝال  ايالٓؿطت     
 ٫ ؼبالالٌ َالالاٍ  طٖٚالالٛ َغالالهٌ  الالٌ ممٓالالٛع يد٫يالال١ ايالالٓؿٸ ايؾالالشٝض يف ؽالالدرٙ:       

أٟ سو٢ َالخ ايعالٔ    -ع٢ً أؽاي١ سز١َ َاٍ املضًِ ع٢ً اٱط٬مصاَز٨ َضًِ
ت خزز َٓ٘ َا عًِ املهًـ َع٘ أٚ اطُال٦ٔ  زفالا املضالًِ ٚطٝال       - زفا املايو
ت ؾإ ايعًِ أٚ ا٫ط٦ُٓإ املذنٛر ٜضوؿاد َٔ ظاٖز ؽالدر اسبالدٜح   املايو ْؿط
 ٗالالذٙ ايٓهالالز٠ ايٛاقعالال١ يف صالالٝام ايٓؿالالٞت  ط٫ ؼبالالٌ َالالاٍ..صٜؿٝالالد ايعُالالّٛ ايالالذٟ 
يٝدالزز   سزاس طٝ  ْؿض٬٘  د َٔ إت ؾالدارز َٔ ايعُّٛ طٝ  ْؿط املايوٚاي

 .ط٫ ؼبٌ َاٍ إَز٤٣ َضًِ ...ص :َٔ عُّٛ اسبز١َ

ٚمثالال١  . ٚمل مهالالٔ نالالب ٠ اسبذالالِ ٚاملضالالاس١يًػالال  ٖالالذا نًالال٘ يف املٝالالاٙ املًُٛنالال١ 
 : ؾزٚع مباعًا عربَٛارد َغوب١ٗ ْعزفٗا 
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 َالالٔ أؽالالٌ سزَالال١ َالالاٍ املضالالًِ إ٫   َغالالٗٛر ايؿكٗالالا٤   ايؿالالزع ا٭ٍٚ: اصالالوج٢ٓ 
ٌ  - : ا٭خذ َٔ املٝالاٙ ايهالج  يف ا٭ْٗالار ايهالب ٠     اٙ عد إسزاس رف ٚايكٓالٛات    ال
ٕ سذالِ  ٚا٫ْوؿاع َٔ ا٭رافٞ ايٛصٝع١ ٚايبضامني ايهب ٠ت ؾالا ا نالا   -ايؾػ ٠

 ٚأَالالٔ ْٗالالز  ْٗالزًا أٚ صالالاق١ٝ أٚ صبالالز٣ٶ َٓغالالكاً  الال ٕ نالالإ  املالا٤ املًُالالٛى يًػالال  نالالج اً 
 ٛنالال١ يغالالدؿ َعالالني  عبالالٛٙ ممالالا ٜٛدالالد يف ايطالالزم ايعاَالال١ ٚيف ا٭رٜالالاف ٖٚالالٞ ممً   

ٚا٫غوضالاٍ ٚايغالزأ َالٔ     ايوٛفال٪ أٚ ٭عداـت ؾٌٗ اسبهِ ؾٝٗا عدّ دٛاس 
     ٖ  ِٖذٙ املٝاٙ املًُٛن١ يًػ  إ٫  عد اصرتفالا٤ َايهٗالا أٚ ٬َنٗالا ٚإسالزاس رفالا

 . ؟  اسد٣ ايطزم املوكد١َ املٛدب١ ي٬ط٦ُٓإ  زفا املايو

 املعالالزٚف ٚاملغالالٗٛر  الالني ؾكٗا٥ٓالالا )ر ( ٖالالٛ دالالٛاس ايوؾالالزف يف ٖالالذٙ املٝالالاٙ 
ٚإٕ مل ٜعًالالِ رفالالاِٖ ٚإ ْٗالالِ   - ٚفالال٤ٛٶ ٚغضالال٬ً ٚاصالالوٓذا٤ٶ ٚعالالز ًا ٚأخالالذاً   -

 ٕ أٚ ايزفالا  ٜوٛقـ دالٛاس ايوؾالزف عًال٢ إسالزاس اٱ      ايوؾزف يف َا٥ِٗت ؾ٬
عالدّ   هزاٖوِٗ يًوؾزف أٚ    ايوؾزفت  ٌ دٛاس ايوؾزف َٓٛط  عدّ ايعًِ 

 . ِٗ عٔ ايوؾزفالٝالٗالٓالايعًِ  

ٚاملِٗ ٖٛ َعزؾ١ َدرى ايزخؾ١ ٚازبٛاست ٖٚٓا ضبو٬ُت َذنٛر٠ يف  عض 
 ١ املضالالالوُز٠ عالالالرب عٓالالالدْا صالالال ٠ ايعكالالال٤٬ ٚاملوغالالالزعايهوالالال  املؿؾالالال١ًت ٚعُالالالدمٗا 

أدٝاٍ ع٢ً ايوؾزف َٔ دٕٚ اصو٦ذإت ٖٚذٙ ايض ٠ َوؾ١ً َضالوُز٠ ٫ ميهالٔ   
 ٫ٚ  الال ظ  الالد٫يوٗا عًالال٢ ازبالالٛاس ٚايزخؾالال١ت ٖٚالالٞ آمٝالال١ يف ا٭ْٗالالار      تإْهارٖالالا

 ١ٝ الايهالالب ٠ ٚايكٓالالٛات ايؾالالػ ٠ املٛدالالٛد٠ يف ايطالالزم ايشراعٝالال١ عالالاد٠ت  الالٌ ٚآمالال     
   ػبعالالٌ أًٖالالٗا ٚايالاليت مل يف ا٭رافالالٞ ايٛصالالٝع١ دالالدٸًا ٚايبضالالامني ايهالالب ٠ دالالدٸاً    

   َالالاْخ عالالزعاً َالالج٬ًت ٫ٚ صالالٛر ميٓالالخ املالالزٚر إيٝٗالالا إ٫  ايوضالالًل    أٚ  هلالالا  ًاسذا الال
َالالالٔ اصالالالوطزاقٗا أٚ دخٛهلالالالا ٚا٫ْوؿالالالاع َٓٗالالالا  الالالازبًٛظ ؾٝٗالالالا ٚايٓالالالّٛ عًٝٗالالالا    

ضالالٌ ٚا٫غوضالالاٍ ٚعبٖٛالالا َالالٔ    عًٝٗالالا ٚايػٳَٓٗالالا ٚٚا٫صالالرتاس١  الالٌ ٚايٛفالال٤ٛ   
ت ؾإ ص ٠ ايعك٤٬  ٌ ٚاملوغزع١ غا٠ا٫ْوؿاعات املوعارف ؾعًٗا يًُضاؾزٜٔ ٚامل
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 َالالالٔ  يًوطٗالالالز ٚايالالالوطٗ  اصالالالوطزام أرفالالالٗا ٚاصالالالوباس١ َا٤ٖالالالا ا٭مكٝالالالا٤ عًالالال٢ 
 . دٕٚ اصو٦ذإ أٚ ذبؾٌٝ رفا امل٬ى

ٚميهالالٔ عقالالد ايضالال ٠  غالالٗاد٠ سالالاٍ املالال٬ى  زفالالاِٖ  ايوؾالالزؾات املوعارؾالال١  
املالال٢َٛ إيٝٗالالا ي٬ْوؿالالاع َالالٔ ا٭ْٗالالار ايهالالب ٠ ٚايكٓالالٛات ايؾالالػ ٠ َٚالالٔ ا٭رافالالٞ 

ٛٸر ٚمل ٜٴ  . ذعٌ عًٝٗا َا ٜدٍ ع٢ً املٓخ َٔ ايوؾزفٚايبضامني اييت مل مض

ٌٸ ايوؾالالزف يف املٝالالاٙ ايهالالب ٠ املًُٛنالال١   ا٭ْٗالالار  -ٚ اخوؾالالار: املالالدرى يف سالال
ٚيف ا٭رافالالٞ ايٛصالالٝع١ ٚيف ايبضالالامني ايهالالب ٠ ٖالالٛ )دالالزٟ ايضالال ٠   -ٚايكٓالالٛات 

ديٝالالٌ سزَالال١   ٚارد عًالال٢ايعًُٝالال١( ٚ)عالالٗاد٠ سالالاٍ املالال٬ى(ت ٖٚالالذا ربؾالالٝؿ     
 َضالًِ   ٫ ؼبالٌ دّ اَالز٨  طايػؾ  ٚايوذاٚس ع٢ً َالاٍ املضالًِ أٚ احملالرتّ َايال٘     

 . (1)ص٫ٚ َاي٘ إ٫  طٝب١ ْؿض٘
ايغالُط أٚ َالٔ    صوع٬ٍ جبدار ايػ  أٚ عذزم٘ َٔ سالزٸ : اٱ ٚيٝط نذيو

يٓعالز يف َالزآ٠ ايػال  يف    املطز أٚ عبُٖٛات ٖٚهذا ا٫صوقا٠٤  ٓٛر ايػال  ْٚالارٙ ٚا  
 ضالالواْ٘ ٚاصوغالالُاّ عطالالز ايػالال  ٚقالالزا٠٤ غالال٬ف ايهوالالاأ     ضبًالال٘ أٚ  ٚعز والال٘ ٚ الالد 

يف املالاٍ املًُالٛى    ٚعبٛ  يو مما مل ٜضوًشّ دباٚسًا ٚمؾالزؾاً ١ ٚايؾشٝؿ١ املعزٚف
 -ٚعبُٖٛا مما مكدّ  ٝاْ٘ ا٫صوع٬ٍ ٚا٫صوقا٠٤  -يًػ ت ؾإ ٖذٙ ا٫ْوؿاعات 
 عًالالال٢ َالالالاٍ املضالالالًِ أٚ احملالالالرتّ َايالالال٘ سوالالال٢ ٫ ؼبالالالٌ     يٝضالالالف مؾالالالزؾًا ٚدبالالالاٚساً 

 ت خبالال٬ف  اى ايالالذٟ ٞؾالال زفالالاٙ ٚطٝالال  ْؿضالال٘ت ؾٗالالذا خالالزٚز مٳدؾ   إ٫يػالال ٙ 
 . ٛ خزٚز ربؾٝؾٞت ٖٚٛ غ  ايودؾٸؿٖ

ٍٸ ع٢ً إٔ ايٓاظ َوغارنٕٛ يف املالا٤ ٚايٓالار    ٚقد ٜضودٍ ع٢ً ايزخؾ١ مبا د
ا٫عالرتاى  مدٍ ع٢ً مؿٝد دٛاس ا٫ْوؿاع َٔ املا٤ ٚرٚا١ٜ َغٗٛر٠ ٚايهٮت ٖٚٞ 
 . ٬َن٘ ٚطٝ  ْؿٛصِٗ ٘ ٫ٚ ٜوٛقـ ا٫ْوؿاع  ٘ ع٢ً رفاؾٝ٘ َخ ٬َن

رب َالالزٟٚ يف )ايوٗالالذٜ ( ٚيف )ايؿكٝالال٘(  ضالالٓد  ٖٚالالذا املؿالالاد َٓؾالالٛـ يف خالال 
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(ت ٚؾٝال٘ ضبُالد  الٔ صالٓإ ٖٚالٛ ممالٔ       َوؾٌ إىل اٱَالاّ أ الٞ اسبضالٔ ايزفالا )    
ُني إٕ املضالً طعٔ َالا٤ ايالٛادٟ ؾكالاٍ:     صا٬ً٥ -ثٝل ٚايوقعٝـ معار  ؾٝ٘ ايوٛ

ٖٚالٛ فالعٝـ ايضالٓدت نُالا ٖالٛ َٓؾالٛـ يف        (1)عزنا٤ يف املا٤ ٚايٓار ٚايه٤٬ص
ايٓالاظ  ط( قالاٍ: Sخرب أرصً٘ ا ٔ أ ٞ مجٗٛر عٔ ا ٔ عباظ إٔ رصٍٛ اهلل )

يالٝط  نال٬ اشبالربٜٔ   . ٚ (2)صٚايٓار املا٤ ٚايهٮيف عزنا٤ يف ث٬خ:  -املضًُٕٛ -
 .سذ١ ا٫صوٓاد إيُٝٗاهٔ ٫ ميٚ إ ؿٝفعخربإ ي٘ صٓد ؽشٝض  ٌ ُٖا 

َخ مضًِٝ ؽدٚرُٖا ٫ د َٔ محًالُٗا عًال٢    ٔ صٓدُٖا أٚٚ ػض ايٓعز ع
ٚاملٝالالاٙ املباسالال١ ٚايٓالالار املغالالوع١ً يف ايطالالزم ايٛصالالٝع١ ٚا٭َالالانٔ ايعاَالال١       ايهالال٤٬

عبالٛٙ   ٚيًشؾالٍٛ عًال٢ ايالدؾ٤٢ أ   ٚا٭رافٞ املؿوٛس١ ؾٝوٓؿخ َالٔ ايٓالار املغالوع١ً    
 عبالالالٛٙت ٫ٚ  ٚأَٚالالالٔ ايهالالالٮ   نالالالٌ اسبٝٛاْالالالات   عبالالالٛٙ  ٚأَٚالالالٔ املالالالا٤  ايغالالالزأ  

َؿالالاد اشبالالرب يًهالالٮ ٚاملالالا٤ ٚايٓالالار املدوؾالال١ نالالاملٛدٛد٠ يف ايبٝالالٛت   ميهالالٔ معُالالِٝ 
ٛٸر٠ أٚ ايبضامني احملذٸب١ أٚ املضٛر٠  .  املض

َالٔ ؽالدٚر اشبالربٜٔ يػالز   ٝالإ سهالِ املغالرتنات َالٔ         اخوؾار: ٫ الد  ٚ 
يٝط اشبالربإ ؽالادرٜٔ   ع٢ً ٚؾل ايكاعد٠ت ٚايج٬ث١ت ؾوهٕٛ ايزخؾ١ ٚايغزن١ 

ٛٸر٠ت    سو٢ املًُٛ ايه٤٬بٝإ َطًل املٝاٙ ٚايٓ إ ٚي  نال١ املدوؾال١ ٚاحملذٸبال١ ٚاملضال
ؾالالإ إراد٠ ايعُالالّٛ ايغالالاٌَ يًًُُالالٛى املدالالوؿ خالال٬ف فالالزٚر٠ ايؿكالال٘ َٚالالذام  
 ايغزع  ٌ خ٬ف ايكإْٛ ايضُاٟٚ ٚايعك٥٬ٞ ايكافٞ  اسرتاّ أَٛاٍ ايٓاظ.

إ ٕ ايعُد٠ يف ديٌٝ اسبٌ ٖٛ ايض ٠ ايكطع١ٝ ايهاعؿ١ عٔ َٛاؾك١ املعؾالّٛ  
( ّٚعد )ٖٚالذإ َؾالدام    َخ عٗاد٠ سالاٍ املال٬ى  ايزخؾال١ت    تردع٘ عٓٗا

كوؾز ع٢ً ايكدر املوٝكٔ َٔ ايض ٠ ٚعٗاد٠ اسبالاٍت  ال د إٔ ٜٴ)ايديٌٝ ايً ( ٫ٚ
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و يف ذبكالل ايضال ٠ ؾٝٗالا أٚ ٜغالو يف نغالؿٗا      غٳدزز َُٓٗا َٛارد أر ع١ ٜٴٚيذا ْٴ
ٌ املٓالخ  عٔ َٛاؾك١ املعؾّٛ ٚعدّ ردع٘ عٔ ايض ٠ت ٜٚهالٕٛ املزدالخ ؾٝٗالا أؽال    

 : َٔ اصوش٬ٍ َاٍ املضًِ أٚ ضبرتّ املاٍ إ٫  ا ٕ ٚرخؾ١ ٚطٝب١ ْؿطت ٖٚٞ

صبْٓٛالًا   نٕٛ املايو أٚ  عالض املال٬ى   َا إ ا ذبكل يد٣ املهًـاملٛرد ا٭ٍٚ: 
ؾٝ٘ ت ؾاْ٘ إ ا مٝكٔ املهًـ َٔ قؾٛر  عض امل٬ى مل ػبش ي٘ ايوؾزف أٚ ؽػ ًا 

عًٝ٘ ٭ؽاي١ سز١َ َاٍ املضًِ ٚسز١َ ايوذاٚس عًٝال٘ت ٫ٚ مٓؿالخ     ٌ ميوٓخ عزعًا
ٛٸغًا ملالاٍ ايكاؽالز   ا ؾاْال٘ يالٛ أ ٕ ايكاؽالز     -ايؾالػ  أٚ اجملٓالٕٛ    -يض ٠ س٦ٓٝذ َضال

كبٌ ٚمل ٜؾض إ ْ٘ ٫ٚ ايوعٌٜٛ عًٝ٘ت ؾهٝـ الضُخ ٚمل ٜٴ ايوؾزف يف َاي٘ مل ٜٴ
  . ؟ َخ عدّ اٱ ٕ

هًـ ْٗٞ املايو عٔ ايوؾالزف يف أرفال٘   َا إ ا ذبكل عٓد املاملٛرد ايجاْٞ : 
 رغِ صعوٗا ٚنربٖا ٚنجزمٗا .  -أٚ َا٥٘ أٚ  ضواْ٘

َا إ ا ذبكل عٓد املهًـ نزاٖال١ املايالو يًوؾالزف يف َا٥ال٘ أٚ     املٛرد ايجايح: 
 .ؾٝٗا  ظٔ عدّ رفاٙ  ايوؾزفأسزس خبً٘ ٚي٪َ٘ أٚ أرف٘ أٚ  ضواْ٘ أٚ 

أٚ يف نغالالؿٗا عالالٔ َٛاؾكالال١   و يف ذبكالالل ايضالال ٠غٳالالٜٴا٭خ مالالني سبالالايوني اٚيف 
املعؾالالّٛ عًٝٗالالات ٖٚالالذا ايغالالو نالالافٺ يف املٓالالخ ٚايزدالالٛع إىل أؽالالاي١ سزَالال١ َالالاٍ 

: ظٔ نزا١ٖ املايالو   املضًِ ٚاسرتاَ٘ ايكاف١ٝ  املٓخت  ٌ ٜهؿٞ يف املٛرد ايجايح
ايعٔ ٚإٕ مل ٜهالٔ  ٚظٔ عدّ رفاٙ  ايوؾزف يف َا٥٘ أٚ  ضواْ٘ أٚ أرف٘ت ؾإ 

 ٜوٛيد َٓ٘ ايغو يف عُّٛ ايض ٠ ٚئٛهلا. يهٓ٘ صب ٷ سذ١ َعوُد٠ عزعًات

ٕٳأٚ ايكٓا٠ ٳ ايٓٗزٳ َا إ ا غؾ  أسدٷاملٛرد ايزا خ:  َالٔ   أٚ ا٭ر ٳ أٚ ايبضوا
يوؾالزف ؾٝٗالا   ؾاْ٘ ؼبزّ ع٢ً ايػاؽ  ٚغ ٙ ا -املضًِ أٚ ضبرتّ املاٍ  -َايهٗا 

َالا إ ا نالإ    ٕ ايكدر املوٝكٔ َٔ ايض ٠ ٚعالاٖد اسبالاٍ:  ٚا٫ْوؿاع َٓٗات ٚسٝح أ
املاٍ  ٝد َايه٘ أٚ  ٝد ٬َنال٘ ٚناْالف ذبالف صالًطٓوِٗت ؾالا ا خالزز عالٔ أٜالدِٜٗ         
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 شالالزس نغالالؿٗا شالالزس ٚدالالٛد ايضالال ٠ أٚ ٫ ٜٴايػاؽالال  ايعالالامل ٫ ٜٴ ٚاصالالوٛىل عًٝالال٘
٫ٚ رٜالال  يف سزَالال١ مؾالالزف ايػاؽالال      ت( َٚٛاؾكوالال٘عالالٔ رأٟ املعؾالالّٛ ) 
  ٘  يػاؽالال  أٜقالالًا ت إ٫ افٺ ملٓالالخ اْوؿالالاع غال  ا  الالٌ ٖالالذا نال  تٚأمباعال٘ احملضالالٛ ني عًٝال

ٚعٓد٥الذ ؼبالٌ يال٘     -ٖٚٛ غ  ايػاؽ  ملاي٘ -إ ا أسزس ايػ  رفا املايو  وؾزؾ٘
ا٭خذ َٔ ايٓٗالز أٚ ايضالاق١ٝ ٚا٫ْوؿالاع َالٔ ا٭ر  أٚ ايبضالوإ املػؾالٛ ١ت ؾالا ا        

٫ عو َعال٘ دالاس يال٘ ايوؾالزفت      أسزس غ  ايػاؽ  رفا املايو  إسزاسًا ٜكًٝٓٝا
 ايوؾزف يف املا٤ ٚا٭ر  ٚايبضوإ  عد غؾبٗا.ػ  يًٚإ٫ إ ا مل ٜوٝكٔ مل ػبش 

ايهالالج ٠  ٚاسباؽالالٌ اخوؾالالاـ ايضالال ٠ ٚايزخؾالال١ يف ا٫صالالوؿاد٠ َالالٔ املٝالالاٙ   
مبالا إ ا مل   -غ  احملذب١  ضُٛر أٚ عبٛٙ -ٚا٭رافٞ املؿوٛس١ ٚايبضامني املهغٛؾ١
نزاٖوال٘   -ٚيالٛ ظٓاالاً   -ٗٝال٘ َٚٓعال٘ ٚمل ٜوشكالل    ٜوشكل قؾٛر املايو ٚمل ٜوشكالل ْ 

ٚعدّ رفاٙت ؾا ا اسوٌُ نزاٖوال٘ ٚعالدّ رفالاٙ أٚ ظالٔ قؾالٛر املايالو أٚ ظالٔ        
 ٚاهلل ايعامل. قزٸ  ايزخؾ١ ٚدٛاس ا٫ْوؿاع دشًَآَخ املايو عٔ ايوؾزف مل ٜ

١ أٚ غال  املدوؾال١ مبايهٗالا    ايؿزع ايجاْٞ: اسبٝا  ايٛاقع١ يف ا٭َالانٔ ايعاَال  
عبٖٛالا  رع أٚ سٛ  املدرص١ أٚ سٛ  اسبالزّ أٚ ايغالا  املضذد أٚ ْع  سٛ  

يف املدارظ أٚ  َٓٗا ٚا٫غوضاٍ؟ ٖٚهذا ايودًٞ ايوٛف٪َٔ املٛافخ ٌٖ ػبٛس 
 . ؟ َٓٗا ايوٛف٪اشباْات املٛقٛؾ١ يط٬أ ايعًِ أٚ يًُضاؾزٜٔ ٌٖ ػبٛس 

نُالا ٚرد يف اشبالرب    صايٛقٛف ع٢ً سض  َا ٜٛقؿٗالا أًٖالٗا  ط٫ رٜ  يف إٔ
ٌٸ املٛقٛف  هٝؿٝ(1)ايؾشٝض ١ ٚقؿال٘ ٚاياليت معالزف َالٔ     ت ٖٚذا ظاٖز يف إْاط١ س

ٛـت ؾالا ا عًالِ   عٌ ع٢ً عبالٛ اشبؾال  عٌ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ أّ دٴؽٝاغو٘ ٌٖٚ دٴ
أٚ اطُال٦ٔ  عُالّٛ ٚقالـ املضالذد أٚ املدرصال١ أٚ اشبالإ        - طزٜل دًٞ -املهًـ 

أَهٓ٘ ايعُالٌ عًال٢ طبالل عًُال٘      -يهٌ داخٌ يف املهإ ٚيهٌ َٔ ٜزٜد ا٫ْوؿاع 
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 ٚا٫غوضالاٍ َالٔ َالا٤ سالٛ  املدرصال١ ٚايودًالٞ        ايوٛفال٪ أٚ اط٦ُٓاْ٘ ؾٝذٛس ي٘ 
ٚا٫غوضالاٍ َالٔ أسالٛا  املضالذد ٚاشبالإت       ايوٛف٪يف  ٝف خ٥٬ٗات ٚػبٛس ي٘ 

 . ٚايودًٞ يف  ٝٛت اشب٤٬ ايوا ع١ هلُا

خؾٛـ ٚقـ َا٤ املضذد  - ٚافض طزٜل  -ٚإ ا عًِ املهًـ أٚ اط٦ُٔ 
ٕ يًٓالاسيني ؾٝال٘ مل   اشبالا َالا٤  يًُؾًني ؾٝ٘ أٚ ٚقـ َا٤ املدرص١ يط٬ ٗا أٚ ٚقـ 

 ال٬  أٚ ا٫غوضاٍ أٚ ايودًٞ يهٌ أسدٺ ٜزٜد ا٫ْوؿالاع َالٔ املٛقٛؾال١ت     ايوٛف٪ػبش 
ؾزم  ني طزم سؾٍٛ ايعًِ أٚ ا٫ط٦ُٓالإ ْعال  ر٩ٜال١ ٚرقال١ ايٛقالـ ٚؽالٝاغو٘       
 . املدو١َٛ َٔ ٚاقؿٗا ٚعٗٛدٖات ْٚع  قٝاّ ايب١ٓٝ املطًع١ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايٛقـ

ِٷٚإ ا دٌٗ املهًـ ٚمل ؼبؾٌ عٓد ُشاٍ ؾذٗالٌ  ال هٝؿ١ٝ ٚقـ ٖذٙ اي ٙ عً
مل ػبالالش ا٫ْوؿالالاع َالالٔ َالالا٤ املٛافالالخ املالالذنٛر٠ إ٫  -عُالالّٛ ايٛقالالـ أٚ خؾٛؽالال٘ 

يًُؾًني يف املضذد ٚايضانٓني يف املدرص١ ٚايٓاسيني يف اشبإ ٫ٚ ؼبالٌ يػ ٖالِ   
 . أٚ ا٫غوضاٍ أٚ ايودًٞ يف  ٝف اشب٤٬ ايوا خ هلا ايوٛف٪

ا٫ْوؿاعالالات ٚايوؾالالزف  املالالا٤ َالالٔ دٕٚ عًالالِ  : إٕ ٖالالذٙ  ٖٚالالذا املٓالالخ َدرنالال٘
 عُّٛ ايٛقـ ٖٛ مؾالزف يف ايٛقالـ عًال٢ غال  ازبٗال١ املٛقالٛف عًٝٗالات َالخ إٔ         

ت نُالا إٔ املٓالخ   صايٛقٛف ع٢ً سض  َالا ٜٛقؿٗالا أًٖالٗا   طايغزع املكدظ دعٌ 
ٖٛ َكوق٢ ا٭ؽٌ ازبارٟ ٖٚٛ أؽٌ عدّ دعٌ ايٛاقالـ عُالّٛ ٚقؿٝوال٘ يهالٌ     

ٖالالات ٫ٚ صبالالاٍ املدرصالال١ أٚ اشبالالإ أٚ عبٛ َضالالوؿٝد َٚٓوؿالالخ َالالٔ ٚقالالـ املضالالذد أٚ
ٛر   ؽٌ عدّ دعٌ ايٛاقـ خؾٛـ ٚقؿٝو٘ ٭ْال٘ ٜؿكالد   ملعارف١ ا٭ؽٌ املذن

 ال ٕ ٜضوؾالش  عالدّ     ا٭ثز ايغزعٞ إ٫ عٓد ايبٓا٤ عًال٢ سذٝال١ ا٭ؽالٌ املجبالف    
 يػز  إثبات عُّٛ ٚقؿٗا. دعٌ ايٛاقـ ٚقؿًا خاؽٸًا

١ أٚ اشبالالإ أٚ مٛا الالخ  ٚا٫غوضالالاٍ ٚايودًالالٞ يف املدرصالال  ايوٛفالال٪ْعالالِ ػبالالٛس  
ٓالد عالدّ ايعًالِ  هٝؿٝال١     املضذد اييت ؾٝٗا  ٝف اشب٤٬ ٚضبٌ ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ ع

 : يف َٛردٜٔ - ايٛقـ عًَُٛا أٚ خؾٛؽًا
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ا٭ٍٚ: إخبار ايٛيٞ ايغزعٞ ايكالا٥ِ عًال٢ املضالذد أٚ املدرصال١ أٚ اشبالإ أٚ      
ز نْٛال٘  وؾالزف ؾٝال٘ دالاس إ ا مل ٜعٗال    عبٖٛات ؾا ا أخرب  عُّٛ ايٛقـ أٚ أ ٕ  اي

يف إ ْ٘ أٚ يف إخبارٙ ٚمل ٜعًالِ نْٛال٘ عًال٢ خال٬ف ايٛاقالخت ٚإمنالا ػبالٛس         َوضاضبًا
ٌ      -وٛيٞ يهٕٛ قٍٛ امل َالٔ َؾالادٜل )قالٍٛ  ٟ     -ٖٚالٛ ؽالاس  ايٝالد عًال٢ احملال

 ايٝد( ٚايضًط١ٓ ع٢ً املاٍ ٚقد دزت ص ٠ ايعك٤٬ ع٢ً ا٭خذ  كٛي٘ ٚإخبارٙ.

ايجاْٞ: دزٜإ ايعاد٠  ني املوغالزع١ غال  املوضالاضبني يف دٜالاْوِٗ  ٛفال٤ٛ َالٔ       
َالالٔ املدرصالال١ أٚ َالالٔ املضالالذد أٚ َالالٔ اشبالالإت ٖٚهالالذا ا٫غوضالالاٍ    ايوٛفالال٪ٜزٜالالد 

ٚايودًٞ يف  ٝف اشب٤٬ إ ا دزت ايعاد٠  ؿعً٘ َٔ دٕٚ َٓالخ أسالدٺ عالٔ مؾالزؾ٘     
 ٔ عالاد٠ٺ ًا َال إ  عُالّٛ ايٛقؿٝال١ ٚ ايزخؾال١ ْاعال٦    ٚاْوؿاع٘ حبٝالح سؾالٌ ا٫ط٦ُٓال   

دار١ٜ يف  اى املهإ عرب ا٭دٝاٍ ٚمعدد ا٭ٚيٝا٤ت ٚايعُد٠ ٖٛ سؾٍٛ ايكطالخ  
 عُّٛ ايٛقؿ١ٝ ٚسؾٍٛ ايزخؾ١ عزعًا حبٝح ٫ ؼبوُالٌ  أٚ ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثٛم 

%( مضالالاضبِٗ يف مالالزخٝؿ ايالالٛيٞ أٚ رخؾالال١ املعوالالادٜٔ ٚمضالالاضبِٗ يف     23) قٜٛالالًا
عادمِٗت ؾٝذٛس عٓد٥ذٺ ايٛف٤ٛ أٚ ا٫غوضالاٍ أٚ ايودًالٞ سضال  د٫يال١ ايعالاد٠      
ا٫ط٦ُٓاْٝالال١ يهالالٔ  غالالزط عالالدّ َشامحالال١ املؾالالًني يف املضالالذد أٚ ايضالالانٓني يف       

 ٙ املٓؿع١.املدرص١ أٚ ايٓاسيني يف اشبإ ؾإ ٖ٪٤٫ ِٖ املضوشكٕٛ ا٭ؽًٕٝٛ هلذ
ػبالٛس   -غال  املدوؾال١   سالدٺ    -ٚيف سَآْا : املٝاٙ املبذٚيال١ يف ا٭َالانٔ ايعاَال١   

ايوؾزف ٚا٫ْوؿاع َٓٗات َا مل مكِ أَار٠ ع٢ً املٓخ ناملا٤ املالربد يٲرمالٛا٤ سالاٍ    
 ؾاْ٘ ٜغهٌ ا٫ْوؿاع  ٘ يف ايٛف٤ٛ أٚ ايػضٌ أٚ ايوطٗ  َٔ اشببح. سزار٠ ازبٛ

 ؽالالال١ٝ ٚقالالالـ َالالالا٤ املضالالالذد عًالالال٢ املؾالالالًني  ايؿالالالزع ايجايالالالح: اسوُالالالاٍ خؾٛ
اسوُالاٍ اخوؾالاـ    ٚأخؾٛؽ١ٝ ٚقـ َا٤ املدرص١  ايضانٓني ؾٝٗا اسوُاٍ أٚ 

َالاْخ عالٔ   ٚ اى ٖالذا ا٫سوُالاٍ    -َا٤ اشبإ خبؾالٛـ املضالاؾزٜٔ ايٓالاسيني ؾٝال٘     
ؽش١ ٚف٤ٛ َٔ ٜزٜد ايؾ٠٬ يف ضبٌ آخز غ  ٖذا املضذد أٚ إ ا مل ٜهالٔ َالٔ   

  : . ٚمٛفٝش٘ ط٬أ املدرص١
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أٚ   املٌٛوٛ    ِٛهو٘    -املهًـ أٚ اِتٌُ نٕٛ َا٤ املطٍدإْ٘ إذا عًِ 
ُمُٓواٙ    ٚقؿًا -ا٭ْابٝب املتعازؾ١  ع٢ً املصًني ؾٝ٘، ٖرا َٛهٛع ايبّي، ٚقود ع

   )ايعس٠ٚ ايٛوك٢( بصٛز٠ ايعًِ . يصٛزتٞ ايعًِ ٚا٫ِتُاٍ ٚقد ٗصمٗا

ٌٚٚوو٘ ايتعُووِٝ َووا قوودمَٓاٙ   ايؿووسع املتكوودّ َوؤ أْوو٘   صووٛز٠ اِتُوواٍ        
 ايتٛه٪ٗصٛص١ٝ ٚقـ َا٤ املطٍد ع٢ً املصًني ؾٝ٘ ٜهٕٛ ِهُ٘ عدّ ٌٛاش 

أٚ ا٫غتطاٍ أٚ ايتً٘ٞ َٔ َساؾل املطوٍد ٚتٛابعو٘ ؾٝهوٕٛ َىوٌ ِهوِ َعًوّٛ       
نُوا   ْايٛقٛف عًو٢ ِطوب َوا ٜٛقؿٗوا أًٖوٗا     ٔا٫ٗتصاص   ١ٌٗ ايٛقـ ٚ

ْطتعسهووٗا ٚايصووٛز امتًُوو١   ٖوورا ايؿووسع َتعوود ٠   .   اـووا ايصووّٝٓ ٚز 
 : َٚٓ٘ ٜعسف ِهِ أَىاي٘، ٚايصٛز ،هُٔ َىاٍ املطٍد تباعًا

  املهًووـ  أٚ اِتُووٌ نووٕٛ َووا٤ املطووٍد ٚقؿوواً  إذا عًووَِووا ايصووٛز٠ ا٭ٚ : 
 ايتٛه٪املطٍد ِسّ عًٝ٘  ٖراع٢ً املصًني ؾٝ٘ ٗاص١ ٖٚٛ ٫ ٜسٜد ايص٠٬   

ٚ ا٫غتطاٍ َٔ َا٤ املطٍد ٚبطٌ ايٛه٤ٛ أٚ ايػطٌ ٫َتٓواع ايتكوسمب  وا ٖوٛ     أ
ٌم ٚع٬، ٖورا إذا نوإ عاملواً   ِساّ َبػٛض يًُٛ  امل غصٛصو١ٝ ٚقوـ    ػسع ٌ

يٛه٤ٛ عًٝ٘ َٔ َا٤ املطٍد عس١َ ا د ع٢ً املصًني ؾٝ٘ وِ تٛهأ عاملًاَا٤ املطٍ
 ايتٛهو٪ ٫ إغهاٍ   ِسَو١   ٘يرتى ايص٠٬ ؾٝ٘ بعد ايٛه٤ٛ َٔ َا٥٘ ؾإْ َتعُدًا

 ٗوايـ غوسا ايٛاقوـ ٌٚٗو١ ايٛقوـ،       -٭ْ٘ بكصودٙ عودّ ايصو٠٬   املطوٍد    
 ٭َووسٙ ٫ٚ  يعوودّ صوو٬ٖ ايٛهوو٤ٛ اؿووساّ اَتىووا٫ٚ٫ً إغووهاٍ   ؾطووا  ٚهوو٥ٛ٘ 

 ٍ : إْو٘ َو     ميهٔ ايتكسمب  ا ٖٛ ِساّ َبػٛض يًػازع املكدع، بٌ ميهٔ ايكوٛ
 ١ ٚايتكسمب ِاٍ ايعٌُ.عًُ٘ ٚتعُدٙ ٫ ميهٔ تأتٞ قصد ايكسب

غصٛص١ٝ ٚقـ َا٤ املطٍد ع٢ً املصًني ؾٝ٘ ٚقد اِتُوٌ   ٚإذا نإ ٌا٬ًٖ
اـصٛص١ٝ ٚمل ٜعًِ بعُّٛ ايٛقـ ٚقد تٛهأ بكصد ايص٠٬   قٌ آٗوس غو    

َٓو٘ َو  اِتُواٍ     ايتٛهو٪ املطٍد املتٛهٞ َٔ َا٥و٘، ٚقود ضوبل اؿهوِ عسَو١      
   ِ  عٓد٥ور  عًٝو٘   ايتٛهو٪ عسَو١   املتٛهٞ ٗصٛص١ٝ ٚقـ َا٤ املطوٍد، ؾوإذا عًو
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 مل تتووووأه َٓوووو٘ ْٝوووو١ ايتكووووسمب بايٛهوووو٤ٛ، َٚعوووو٘ ٫ ٜصووووٓ ٚهوووو٤ٛٙ يؿكوووود      
عًٝو٘ ٦ِٓٝور ٚتأتون َٓو٘      ايتٛه٪غسا اي١ٝٓ ايصاؿ١ ايكسٜب١، ٚإذا ٌٌٗ ِس١َ 

ٓم ٚهوو٤ٛٙ يعوودّ املوواْ    ؾووسض ًٌٗوو٘ أٚ غؿًتوو٘ عوؤ    ْٝوو١ ايكسبوو١ بٛهوو٥ٛ٘ صوو
اِتُاٍ اٗتصاص ٚقـ َا٤ املطٍد ٚعدّ امرٚز   اْطبوام ا٭َوس بايٛهو٤ٛ    

ٚيووٛ  - عُووّٛ املهًؿووني إٔ ٜصووًٞ زنعووتني   املطووٍدا٭ٚ  ي. ْعووِ  عًوو٢ ؾعًوو٘
 . دٙ اٯٗسوِ ٜٓصسف إ  َكص  -كصد ؼ١ٝ املطٍد ب

عًو٢   ا٤ املطوٍد ٚقؿواً  أٚ اِتُوٌ نوٕٛ َو   املهًوـ  : إذا عًوِ   ايصٛز٠ ايىا١ْٝ
 ،عًو٢ تٓؿٝور قصودٙ    تٛهأ بكصد ايص٠٬ ؾٝو٘ ٚنوإ عاشَواً   املصًني ؾٝ٘ ٗاص١ ٚ

 وِ طسأ عازض َاْ  عٔ ايص٠٬ ؾٝو٘ نوإٔ أغًول بوامب املطوٍد أٚ قوٌ ايصو٠٬        
ٍٕؾٝوو٘ ؾاهووطس إ  ايصوو٠٬   قووٌ آٗووس     ، ؾٗووٛ َعوورٚز غووسعاً أٚ   َطووٍد وووا

 عًوو٢ ايصوو٠٬  باطٓوو٘ ٚعاشَووًا   همووٝ٘ َوؤ َووا٤ املطووٍد ٭ْوو٘ نووإ قاصووداً   تٛ
 يهٓووو٘   ايٛاقووو  ٚ  عًوووِ ا  ضوووبّاْ٘  ،َووؤ َا٥ووو٘ ايتٛهووو٪  املطوووٍد بعووود 
ايص٠٬ ؾٝ٘ ٖٚٛ ٫ ٜعسف عدّ قدزت٘ ع٢ً ايص٠٬   املطوٍد   ميتٓ  عًٝ٘ تهًٜٛٓا

   ِكوو٘ ِتوو٢ ميتٓوو  تكسمبوو٘ ٚتعبموودٙ بطٗووٛزٙ  َتٍٓووص٠  ايتٛهوو٪ؾوو٬ تهووٕٛ ِسَوو١ 
يٮَس بايٛه٤ٛ، ٚيرا نإ ايظواٖس   ًٛاٌب ٚاَتىا٫ًي أٚ ميتٓ  ص ٚزت٘ َصداقًا

ص١ّ ٚه٤ٛ املعتكد بإَهإ ايص٠٬   املطٍد ٖٚٛ عاشّ عًٝٗا ؾٝ٘ ٚقد متػن 
ٖٚورا   -يكسب١ بٛه٥ٛ٘ يؿسض ًٌٗ٘ بوايٛاق : تعورز ايصو٠٬   املطوٍد    َٓ٘ ١ْٝ ا
  ايتٛهووو٪ع ٚمب بٛهووو٥ٛ٘ نُوووا ِككٓووواٙ   ؾوووس د ٚايتكوووسم  صووو١ّ ايتعبمووونووواف  
، ٚعًٝ٘ ٫ َاْ  َٔ اضت٬ٍّ ايص٠٬ ٚاضتباِتٗا ػصٛمب ٌا٬ًٖ قاصسًاباملا٤ امل

ٍٕ  . : َطٍد أٚ  از أٚ َا غاب٘ إذا أٚقعٗا   قٌ وا

عًو٢   املهًوـ أٚ اِتُوٌ نوٕٛ َوا٤ املطوٍد ٚقؿواً      ايصٛز٠ ايىايىو١: إذا عًوِ   
 ايص٠٬   ٖرا املطٍد ٚنإ قاطعًااملصًني ؾٝ٘ ٗاص١ وِ تٛهأ َٔ َا٥٘ بكصد 

يعودّ متهٓو٘    ٠   املطٍد أٚ قت٬ًُ يتُهٓ٘ َٓٗوا ؾٝو٘ ٚقوت٬ًُ   بايتُهٔ َٔ ايص٬
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قوٌ ايصو٠٬ ؾٝو٘ ؾبوا ز      ٚأَٓٗا ؾٝ٘، نُا يوٛ اِتُوٌ قوسمب ٚقون غًول املطوٍد       
َٔ ايص٠٬  هػـ عدّ متهٓ٘ ٚاقعًا٠ ؾٝ٘، وِ اْيًٛه٤ٛ بأٌَ ايتُهٔ َٔ ايص٬

ؾوٛز     ٖرا املطٍد ايرٟ تٛهأ َٔ َا٥٘ نإٔ أغًل بامب املطٍد ٚقٌ ايصو٠٬ 
ّ  ٙ َٔ ايٛه٤ٛ ؾٌٗ ٜصٓ ٚه٤ٛٙاْتٗا٤  ؟ ايظاٖس صّت٘ بٓؿظ ايتكسٜب املتكود

طٗوٛزٙ  بو٘ ب ؾ٬ ميتٓو  تكسم  : عدّ تٍٓص ِس١َ ايٛه٤ٛ   ِك٘،   ايصٛز٠ ايىا١ْٝ
 َصداقًا يٮَس بطبٝعٞ ايٛه٤ٛ: ايػطًتني ٚاملطّتني . ٫ٚ ميتٓ  ص ٚزت٘

املهًووـ أٚ اِتُووٌ نووٕٛ َووا٤ املطووٍد ٚقؿووًا      ايصووٛز٠ ايسابعوو١: إذا عًووِ   
 باملصًني ؾٝ٘ وِ تٛهوأ َؤ َا٥و٘ ٖٚوٛ قواط  بعودّ متهٓو٘ َؤ ايصو٠٬           كصٛصًا

ؾٝ٘ ؾايظاٖس بط٬ٕ ٚه٤ٛٙ ِت٢ إذا قصد ايص٠٬ ؾٝ٘ بعد متاّ ايٛه٤ٛ، ٚذيوو  
 ٫ اوووس يوو٘   -ٖٚووٛ ٜكطوو  بعوودّ ٚقٛعوو٘ ِطووب ايؿووسض     -ٙ املوورنٛز٭ٕ قصوود

 ٥وو٘ ٖٚووٛ ٜعًووِ أٚ ختُووٌ اٗتصوواص   صوو١ّ ٚهوو٥ٛ٘، بووٌ إٕ ٚهوو٤ٛٙ َوؤ َا
ساّ ٖرا َصدام ايٛه٤ٛ اؿ -باملصًني ؾٝ٘ ٜٚكط  بعٍصٙ عٔ ايص٠٬ ؾٝ٘  ٚقؿ٘

 . بٛه٥ٛ٘ َٓ٘ ٚميتٓ  تكسمب٘ ب٘ ٚعدّ ايسٗص١ ؾٝ٘ ؾٝهٕٛ عاصًٝا

 املهًـ أٚ اِتٌُ نٕٛ َا٤ املطٍد ٚقؿوًا ٗاصمواً  : إذا عًِ ايصٛز٠ اـاَط١
  ِتُواٍ اٗتصواص ايٛقوـ أٚ نوإ ٌوا٬ًٖ قاصوساً      باملصًني ؾٝ٘، وِ غؿٌ عؤ ا 

بعُّٛ ايٛقـ أٚ بعودّ ا٫ٗتصواص باملصوًني ٚختُوٌ ايوتُهٔ َؤ        أٚ َعتكدًا
ٚهو٤ٛٙ، ٚذيوو ٭ْو٘ إذا نوإ      ؾايظواٖس صو١ّ   -ايص٠٬ ؾٝ٘ بعد إمتاّ ايٛهو٤ٛ  

عٔ اِتُواٍ اٗتصواص املطوٍد باملصوًني ؾٝو٘ َو  اعتكوا ٙ ايوتُهٔ َؤ           غاؾ٬ً
ؾووإٕ ايػاؾووٌ ٫ فوواٍ  د أٚ َوو  غؿًتوو٘ عوؤ ٖوورا ا٭َووس أٜ ووًا، ايصوو٠٬   املطووٍ

َٔ َا٤ املطٍد ٫َتٓاع تهًٝوـ ايػاؾوٌ، ٖٚهورا     ايتٛه٪يدع٣ٛ تهًٝؿ٘ عس١َ 
بوايٛاق  ايورٟ ٖوٛ عودّ متهٓو٘ َؤ        ؾٝو٘ ٌٗو٬ً  ٜعتكود متهٓو٘ َؤ ايصو٠٬      يٛ نإ
ؾإٕ اؾاٌٖ املسنب َىٌ ٖورا، ٖٚهورا    ٠   املطٍد يػًك٘ أٚ يطبب  آٗس ايص٬

ايػاؾووٌ عوؤ ٗصٛصوو١ٝ ايٛقووـ باملصووًني   املطووٍد ٫ َعٓوو٢ يؿعًٝوو١ ِسَوو١       
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ٗووٌ املسنووب، إذ َوؤ َووا٤ املطووٍد   ِكُٗووا َوو  ؾووسض ايػؿًوو١ أٚ اؾ  ايتٛهوو٪
 ٘، ٚاؾاٖووٌ َعوورٚز َسؾووٛع ا٭وووس عٓوو٘، ؾووإذا متػموون     ايػاؾووٌ ٫ ميهوؤ كاطبتوو 

٤ٛ عًُٝٗا َٚبػٛهٝت٘ َُٓٗا َُٓٗا ١ْٝ ايتكسمب بايٛه٤ٛ ٚمل خت٬ُ ِس١َ ايٛه
ٚاْتؿا٤ اؿس١َ عٔ ٚه٥ُٛٗا ؾ٬ َاْ  َٔ إْطبام ا٭َوس بطبٝعوٞ ايٛهو٤ٛ     ٚاقعًا

 . د ب٘، ٖٚرا َع٢ٓ صّت٘مب إ  ا  ٚايتعبمع٢ً ٚه٥ٛ٘ ٚص٬ِ٘ يًتكسم

َٔ غب١ٗ اـ٬ف ا٭ِٛا ا٭ٚ  إٔ ٜصًٞ زنعتني   املطٍد  ٗسًٌٚا ْعِ
بعد ا٫يتؿاه إ  اِتُواٍ اٗتصواص َوا٤ املطوٍد باملصوًني ؾٝو٘ أٚ بعود عًُو٘         

ٚتٝطوس   طٍد قبٌ ٗسٌٚ٘ َٓ٘ أٚ نوإ قسٜبوًا َؤ املطوٍد    بايٛاق  ٌٚٚٛ ٙ   امل
 . زٌٛع٘ إيٝ٘ يًص٠٬ ؾٝ٘

اٗتصاص ٚقـ َا٤ املطٍد باملصوًني   وِ إْ٘ إذا ايتؿن ايػاؾٌ إ  اِتُاٍ
ؾٝ٘ أٚ عًِ اؾاٌٖ غطأ اعتكا ٙ ايتُهٔ َٔ ايص٠٬   املطٍد ٚأْو٘   ايٛاقو    

ب َٓٗا بعد٥ور، ؾٗوٌ ٜصوٓ ٚهو٤ٛٙ ٖٚوٌ ػو       عاٌص عٓٗا وِ عسض ي٘ ايتُهٔ
 ٘ ؟ .عًٝ٘ ايص٠٬ ؾٝ

ايظاٖس ص١ّ ٚه٤ٛ ايػاؾٌ ٚاؾاٌٖ ايكاصس بوايٛاق  ٚأْو٘ ٫ ٜوتُهٔ َؤ      
ؾإْ٘ ِاٍ ايٛه٤ٛ غاؾوٌ   ،ايص٠٬   املطٍد ٖٚٛ َعتكد بتُهٓ٘ َٔ ايص٠٬ ؾٝ٘

أٚ ٌاٌٖ بايٛاق  ٚٗطوأ اعتكوا ٙ بتُهٓو٘ َؤ ايصو٠٬   املطوٍد، ٚعٓد٥ور إذا        
ٓم َٓ٘ ايٛهو٤ٛ َو  إٔ ِسَو١     ٔ َوا٤ املطوٍد   َو  ايتٛهو٪ متػن َٓ٘ ١ْٝ ايكسب١ ص

غوو  َتٍٓووص٠ عًوو٢ ايػاؾووٌ ٚاؾاٖووٌ ؾٝصووٓ َٓوو٘ ايٛهوو٤ٛ َوو  قصوود ايتكووسمب      
ّعا ِتوو٢ بعوود ا٫يتؿوواه أٚ ايعًووِ بووايٛاق         بٛهوو٥ٛ٘، ٜٚطووتُس ايٛهوو٤ٛ صووّٝ

إذ ٫ ٌَٛووب يووبط٬ٕ ٚهوو٥ٛ٘ عٓد٥وور، ؾووإٕ  ،إذا ِصوو٬ يوو٘ بعوود متوواّ ايٛهوو٤ٛ
ِٗ، ٚايػاؾوٌ عؤ   املعتكد متهٓ٘ َٔ ايص٠٬   املطٍد ٜٓدزُ ؼن املٛقٛف عًوٝ 

اٗتصاص َا٤ املطوٍد باملصوًني ؾٝو٘ أٚ اؾاٖوٌ بو٘ ٫ ٜتٍٓوص   ِكرُٗوا ؼوسِٜ         
إيٝو٘ ضوبّاْ٘،    عٓ٘ أٚ ًٌٗ٘ ب٘ ٚقد تٛهأ َتكسبواً  َٔ َا٤ املطٍد يػؿًت٘ ايتٛه٪
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 بوو٘ بعًُوو٘  ٚعٓد٥وور ٜٓطبوول ا٭َووس بطبٝعووٞ ايٛهوو٤ٛ عًوو٢ ٚهوو٥ٛ٘ ٜٚصووٓ تكسم      
 ٛ  ب عًٝوو٘ ايصوو٠٬ عوو٘، ٖٚووٌ ػوويعوودّ نووٕٛ ٚهوو٤ٛٙ ِساَووًا َٚعصوو١ٝ ِووني ٚق

ا ٚقد ؟ ٫ زٜب   أْ٘ أِٛ ايعًِ بايٛاق  بعد   ذاى املطٍد بعد ا٫يتؿاه أٚ
 ايص٠٬  ٕ ايظاٖس عدّ ٌٚٛمبانأَسْا با٫ِتٝاا   أَٛز  ٜٓٓا ٚعبا اتٓا، ٚإٕ 

ٚاملؿسٚض ص١ّ ٚهو٤ٛٙ ؾُٝهٓو٘ ايصو٠٬       ،يعدّ املٌٛب ي٘  ذاى املطٍد 
 : ْبّي   ايؿسع ايساب وِ  .  أٟ َهإ ٜػا٤

 : التوضؤ حال اخلروج من املػصوب   

إذا  ٌٗ املهإ ايػصيب غؿ١ًً عٔ غصبٝت٘ أٚ عٔ ِسَت٘ أٚ  ًٗ٘ َٔ  ٕٚ 
ٌٚووب عًٝوو٘  -٘ اـووسُٚ عًٝوو٘، وووِ ايتؿوون ٚأَهٓوويوو٘ اٗتٝووازٙ بٌبوواز ايظووامل 

 بو٘ قطعوًا ؽًصواً   ّهوِ ايعكوٌ   اـسُٚ ؾٛزًا ِٚني ا٫يتؿاه ٚايتُهٔ، ٌٚٛبوًا ٜ  
 ، ؾإٕ اـسُٚ بعود ايودٍٗٛ ٚايتٛضو    املػصوٛمب     َٔ ايعٌُ املبػٛض غسعًا

:  نُووا ؼكوول عٓوودْا   ا٭صووٍٛ -بٌٛٛبوو٘ ٫ٚ بتّسميوو٘  ٫ ميهوؤ اؿهووِ غووسعًا
ٞ  عووٛ  بووٌ اؿهووِ بتعووٝمٔ اـووسُٚ ٚيصَٚوو٘ عكًووٞ       -ً اٌتُوواع ا٭َووس ٚايٓٗوو

 . اـسُٚ ٚأ: ايبكا٤  ٭ٗـ ايكبّٝني ازتهابًا -٫ غسعٞ -
  ٛهووأ ِوواٍ اـووسُٚ َوؤ املػصووٛمب ؽًصووًا َٓوو٘ ٚنووإ املووا٤ َباِوواً      ت ٚيووٛ

عٝي نإ ٚه٤ٛٙ غ  َٓاف  يؿٛز١ٜ ٗسٌٚو٘ بوإٔ تٛهوأ ٖٚوٛ ميػوٞ َؤ  ٕٚ       
ؾايظواٖس صو١ّ ٚهو٥ٛ٘ يعودّ ِسَتو٘ عًٝو٘ ٦ِٓٝور، ٚيورا ميهؤ           -إْكطاع ض ٙ 

اْطبام ا٭َس بطبٝعٞ ايٛه٤ٛ عًٝ٘ ٜٚصٓ ايتكسمب ب٘، ٫ٚ ٜ سم بص١ّ ٚه٥ٛ٘ 
س يً٘وسُٚ  ؾإْ٘ َ ط َػصٛبًا ِساًَا، -ايؿ ا٤ ٚايكساز ا٭زهٞ -املهإ  ٕنٛ

نُووا ِككٓوواٙ   ا٭صووٍٛ، ٜٚصووٓ  ايػصوويب ٫ٚ ٜهووٕٛ قهَٛووًا باؿسَوو١ غووسعًا
 . ايتكسمب ب٘ إذا أِسش إبا١ِ َا٤ ايٛه٤ٛ ي٘

يهٔ َٔ ٜكٍٛ باعتباز إبا١ِ َصوبم املوا٤ ايٛهو٥ٛٞ ٜػوهٌ عٓودٙ تصوّٝٓ       
  ا٭زض املػصوٛب١ باْصوبامب    اٍ اـوسُٚ تصوسؾاً  ٫ضتًصاّ ٚه٥ٛ٘ ِٚه٥ٛ٘ 
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 ْعووِ إ٫ إٔ ٜتٛهووأ ِوواٍ ٗسٌٚوو٘ بّٓووٛ ٫    .  َووا٤ ايٛهوو٤ٛ عًٝٗووا ٚباٗتٝووازٙ   
 عٓودْا  ٜٓصب َا٩ٙ ع٢ً ا٭زض، ٚحنٔ   غ٢ٓ عٔ ٖرا ايػسا ٭ْ٘ قود ؼكول   

ٖورا نًو٘   .  عدّ ايديٌٝ ع٢ً اغرتاا إبا١ِ َصبم َا٤ ايٛهو٤ٛ  -ؾُٝا َ ٢ -
 َعرٚزًا .إذا  ٌٗ املػصٛمب 

عصوٝت٘ ٚضوازع يً٘وسُٚ بكصود     ٔ َٚيٛ  ٌٗ املػصٛمب عاصًٝا وِ توامب َو  
زا  اـسُٚ َؤ املػصوٛمب يػوسٍض   ْؿطو٘     ايتً٘ص َٔ اؿساّ أٚ مل ٜتب ٚأ

ٚايتٛض    املػصوٛمب  ٫ٚ زبو   وا بواـسُٚ     ؾإٕ ايتٛب١ تٓؿٞ َأ١ُ٥ ايدٍٗٛ 
ٍم عًووو٢ ٚاـوووسُٚ بوووا أوٓوووا٤ٙ َووؤ املػصوووٛمب ٚايووورٟ ٜٛقووو  ايٛهووو٤ٛ  ٫ِكوووًا

َبػٛهٝت٘، ٖٚٛ ٜتّكل باملػٞ   املهإ املػصٛمب ع٢ً زًٌ٘ أٚ ع٢ً عسب١ أٚ 
ع٢ً ِٝٛإ، ٚأوٓا٤ اـسُٚ أزا  إٔ ٜتٛهأ َٔ  ٕٚ تٛقـ   املػٞ اـسٌٚٞ 

ايظاٖس صّت٘ إذا نوإ املوا٤   ؟  ٚبػ  تأٗس   ِسن١ اـسُٚ ؾٌٗ ٜصٓ ٚه٤ٛٙ
ايعكوٌ  ِهِ َ  ٬هطساز إيٝ٘ ؾإٕ ؼسن٘ اـسٌٚٞ غ  قهّٛ باؿس١َ ي َباًِا

َوؤ  ٚاّ املعصوو١ٝ ٚايػصووب اؿووساّ َٚوؤ بووامب     بًصَٚوو٘ ٚتعٝمٓوو٘ عًٝوو٘ ؽًصوواً  
ِٚٝي مل ٜهٔ  -نُا ِككٓاٙ   ا٭صٍٛ -ازتهامب أٗـ املؿطدتني ٚايكبّٝني

٫ْطبوام   ًا غسعًا ؾٗٛ قابٌ يًتٛهو٪ أوٓوا٤ٙ ٜٚهوٕٛ ايٛهو٤ٛ قواب٬ً     اـسُٚ ِساَ
 مب ٚايطو١ٓ عًو٢ ٖورا ايٛهو٤ٛ اـسٌٚوٞ ايورٟ       ا٭َس بطبٝعٞ ايٛه٤ٛ   ايهتا

 ٜو١ اـوسُٚ ٚضوسعت٘، ؾٝهوٕٛ اَتىوا٫ً يٮَوس بايٛهو٤ٛ َٚكسمبواً        ٫ ؽتٌ َعو٘ ؾٛز 
ٌم  ٖٚٛ:يًٛه٤ٛ، وِ ْبّي ايػسا ايىاْٞ عػس    ع٬ٙ .  يًعبد حنٛ ٫َٛٙ ٌ

 : يف صخة الوضوء تقربنية الرتاط اش
اغورتاا ايٓٝو١ ايكسبٝو١     ٫ إغهاٍ ٫ٚ ٬ٗف ظواٖسعا بوني ايؿكٗوا٤ )زض(     

ٚيصَٚٗا   ايٛه٤ٛ، ٚقد ٚق  ايه٬ّ بني ايؿكٗوا٤ املتوأٗسٜٔ   ؼدٜود املودزى     
 ٚبٝإ َع٢ٓ اي١ٝٓ، ْٚكدّ ايبّي عٔ املٛهٛع قبٌ بٝإ اؿهِ َٚدزن٘ ْٚكٍٛ:

 : املسا  َٔ اي١ٝٓ   يػ١ ايعسمب أِد َعٓٝني
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ٌم٘ ايكًوب ٚزغبتو٘ ٚضوعٝ٘ ب وا  ؾعوٌ،       ا٭ٍٚ: ايعصّ ع٢ً ؾعٌ غ٤ٞ ٚتٛ
ٚقوود ٚز    زٚاٜوواه عدٜوود٠ اضووتعُاٍ ايٓٝوو١  عٓوو٢ ايعووصّ ْظوو  َووا زٚاٙ          

أبٛامب )َكد١َ ايعبا اه( َىوٌ بوامب اضوتّبامب ْٝو١ اـو       بعض )ايٛضا٥ٌ(   
٫ عُوٌ إ٫  ٔٚايعصّ عًٝ٘ ٚبامب نسا١ٖ ْٝو١ ايػوس، ٚيعوٌ َوا ٚز    زٚاٜواه:      

 .ايعٌُ ٚتٌٛ٘ ايكًب ب ا ٙ ٗازًٌا ٜسا  َٓ٘ ايعصّ ع٢ً  (1)ْب١ٝٓ

ٍٕ: ايعًو١ ايػا٥ٝو١ َؤ      َمًٗا ايؿاعٌ َٔ ؾعً٘، ٚبتعب  ووا ايىاْٞ: ايػا١ٜ اييت ٜ٪
يتّكٝل غاٜو١ َعٝمٓو١ َؤ عًُو٘، ٚقود اضوتعًُن ايٓٝو١        اـازٌٞ عً٘ ٚايتطبٝب ؾ

 يٓٝووو١ ايطووو٬م   صوووّت٘ ٚؼككووو٘ بٗووورا املعٓووو٢   بعوووض ايسٚاٜووواه املػووورتط١ 
طًرول عًو٢ ضوٓم١ ٚعًو٢ طٗوس َؤ غو          ٔٚيوٛ إٔ زٌو٬ً  (:ْظ  قٛي٘ ) غسعًا

ِٛ ايط٬م مل ٜهٔ ط٬ق٘ ط٬قًاْمجاع ٚأغٗد ٚمل  ٜس  بًؿظو٘:   ا ملأٟ إذ (2)ٜٓ
ٞ مل ٜهؤ قٛيو٘:   يتّكٝل ايؿسام ايػوسع  اـازٌٞ  ايتطبٝب )أْن طايل( َى٬ً:

 . ٘قٛي يًؿسق١ املطًٛب١ َٔ )أْن طايل( ط٬قًا َ٪وسًا
ٖٚرا املع٢ٓ ايىاْٞ ٜػاٜس املع٢ٓ ا٭ٍٚ، ؾإٕ ايعصّ ٜعين تٌٛ٘ ايكًوب يؿعوٌ   

 نوإٔ ٜعوصّ أِود     -ت٘   إ ا ٙ ٗازًٌا وِ قد ٜصٌ إيٝ٘ ٚقد ٫ ٜصٌغ٤ٞ ٚزغب
ُمِ عًٝو٘ ٜٚطوع٢ ب وا ٙ       ْٚٝو١ ايوصٚاُ ٖٓوا  عٓو٢ ايعوصّ،      ، ع٢ً ايصٚاُ ٜٚصو

وووِ إْوو٘ قوود تهووٕٛ يؿعًوو٘ غاٜوو١ ٜتٛٗاٖووا َٓوو٘ ٚ عووٌ شٚاٌوو٘ ٚضوو١ًٝ يتّكٝكٗووا     
 . ٖٚٞ ؼصني ْؿط٘ َٔ اؿساّ ٚايؿطا  ا٭٬ٗقٞ ،ٚبًٛغٗا

عٞ ايتكسمب ٚايتعسٜـ امل٘تاز ي١ٝٓ ايٛه٤ٛ ٖٛ )قصد ايؿعٌ امل٘صٛص بدا
إ  ا  ضووووبّاْ٘( ؾووووايتعسٜـ ٜت وووؤُ ٌووووص٤ٜٔ، أٚ ُووووا: )قصوووود ايؿعووووٌ     
امل٘صٛص( ٜعين ايٛه٤ٛ، ٖٚورا ٜتٓاضوب َو  إزا ٠ املعٓو٢ ا٭ٍٚ يًٓٝو١ ٖٚوٛ       

ٌم٘ ا ، َٚؤ  يكًب ٚزغبت٘ ٚضعٝ٘ ب وا ٙ ٗازٌواً  ايعصّ ع٢ً إ ا  ايٛه٤ٛ ٚتٛ
                                                           

 . َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  5: مب1: ُ ( ايٛضا1ٌ٥)
 . 1: ٖ َٔ أبٛامب َكَٛاه ايط٬م  11: مب 15ايٛضا٥ٌ: ُ (2)
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 . إ  إ ا ٙ ٖٓا تتكّٛ ١ْٝ ايٛه٤ٛ بايعصّ ع٢ً ايؿعٌ ٚايسغب١ ايكًب١ٝ

ٚاؾص٤ ايىاْٞ َٔ ايتعسٜـ ) اعٜٛو١ ايتكوسمب( ٖوٛ إٔ ٜسٜود بؿعوٌ ايٛهو٤ٛ       
ٚاْبعاو٘ إ  ؾعٌ ايٛه٤ٛ ْاغو٦ًا   ٌٚ٘ ا  ٚؼصٌٝ زهاٙ ضبّاْ٘ ٜٚهٕٛ ؼسن٘

   ٘   َوؤ عبووا ٙ ب ووا ٙ، عٝووي ٜأتٝوو٘ املهًووـ ؽ مووعاً       َوؤ أَووس ا  بوو٘ ٚإزا توو
 د بايٛهووو٤ٛ أٚ حنوووٛٙ ٜعوووين إظٗووواز ؾوووإٕ ايتعبووو ،بيٖٛٝتووو٘  ضوووبّاْ٘ ٚتووورير٬ً 

 . ع٘ ؾ٬ي٘ ضبّاْ٘املهًـ عبٛ ٜت٘   ٚتر  يبازٜ٘ ٚؽ م
ٖرا املع٢ٓ ٖٛ َسا ْا َٔ اي١ٝٓ ايٛاٌب١   ايٛه٤ٛ ايرٟ اضتكسه َستهصاه 

 ا٭ٚاٗوس ٚؾتواٚاِٖ عًو٢ نْٛو٘ ؾعو٬ً      املتػسع١ عًو٢ عبا ٜتو٘، ٚاتؿكون نًُواه    
ٛمّ ١ْٝ ايٛه٤ٛ بأَسٜٔغ  تٛصًٞ، ٜٚتّصٌ َٔ ٖرا ا عبدًٜات  : يتعسٜـ تك

ا٭ٍٚ: قصوود ايؿعووٌ امل٘صووٛص بووإٔ ٜػطووٌ ٌٚٗوو٘ ٜٚدٜوو٘ ٚميطووٓ زأضوو٘    
ُوظم ايكوسإٓ   َا ٫ خٌ يػ  املتٛهوٞ ن ايرٟ ٜطتبٝٓ ب٘  ايتٛه٪ٚزًٌٝ٘ بكصد 

، ؾًٛ ؾعٌ ايػطوًتني ٚاملطوّتني َؤ    ٚ ايدٍٗٛ   ايص٠٬ أٚ   ايطٛافاجملٝد أ
طوًتني    بايػآٗوس نوايتام   ضوٛا٤ قصود ؾعو٬ً    ٛهو٤ٛ مل ٜهؤ ٚهو٤ٛع    ٕٚ قصد اي

 .ٚاملطّتني أّ مل ٜكصد ؾع٬ً أص٬ً أٚ أت٢ بٗا غؿ١ًً أٚ تًًٗٝا أٚ تعًًُٝا 

   ٗايوو١ ٖوورا ايكصوود   ؼكوول ايٓٝوو١،    - ٌٚووداًْا -٫ٚ زٜووب عٓوود أِوود   
 يٛهوٖٛ أْوو٘ يوٛ مل ٜووس  إ وا  ؾعووٌ ايٛهو٤ٛ ٚمل ٜكصوود إٜكاعو٘ عًوو٢ أع ووا٥٘      

ٕ       مل ٜصدم ع٢ً ؾعً٘  ،ايٛهو٤ٛ ٚإٕ صودزه َٓو٘ أؾعايو٘: ايػطوًتإ ٚاملطوّتا
 ٠ أٚ ِطوب ايعوا   ضٛا٤ صدزه َٓ٘ َٔ  ٕٚ قصد غ٤ٞ، يصدٚزٖا عٓ٘ غؿ١ًً

 . عُا يٛ قصد ايتا  بؿعًٗا املأيٛؾ١ يدٜ٘ أٚ يًتًٗٞ ؾ ٬ً

ايىوواْٞ:  اعٜٛوو١ ايتكووسمب أٚ باعىٝوو١ أَووس ا  ضووبّاْ٘ ب ووا  ايؿعووٌ، ٖٚوورا  
ُموٌ   ُمِ يٮووس املسغوٛمب غوسعاً     يًٍوص٤ اؾص٤ َٔ اي١ٝٓ َه  َؤ ايعُوٌ،    ا٭ٍٚ َوت
١ّ ايويت ٜسٌوٛ ؾٝٗوا ايعبود زبو٘      وٓ تتُىٌ   ايٓٝو١ ايصايو  وؾإٕ زٖٚ ايعٌُ ايصاي

، ؾوإٕ َؤ غطوٌ    املعٟٓٛ، ٚبٗوا ٜصو  ايعُوٌ صايووّاً     ٜٚطًب بٗا زهاٙ ٚقسب٘
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ٌٚٗ٘ ٜٚدٜ٘ َٚطٓ زأض٘ ٚزًٌٝ٘ إذا نإ بداعٞ ايتا  ٚتسطٝب ا٭ع وا٤ مل  
ًًووا صايوو ٜهوؤ إ  ا  ضووبّاْ٘ بّٓووٛ إهوواؾ١، ٚإ ووا صوو٬ٖ عًُوو٘  وًّا َ وواؾًاعُ

ٜتّكوول بإهوواؾت٘ إ  ا  ضووبّاْ٘ بّٓووٛ إهوواؾ١ تريًٝوو١ يوو٘ ضووبّاْ٘ نووإٔ ٜكصوود   
ٜكصد ايتّبب إ  ا  أٚ ٜسٌوٛ وٛابو٘   إٔ ٘ أٚ ب زهٛإ ا  تعا  بؿعٌ َا أَس

ٌ   إهواؾ١ ايعُو  أٚ اـ٬ص َؤ عكابو٘ أٚ حنٖٛوا َؤ ايػاٜواه ايويت تت ؤُ        
 . ؾاٚت٘ ضبّاْ٘ ْٚطبت٘ إيٝ٘ إذعاًْا بسبٛبٝت٘ ٚؽ عًا بيٖٛٝت٘ ٚتري٬ً

 بطووٓد هووعٝـ أٚ َسضووٌ، ٚايكسٜووب ٌوودماً  ز٣ٚ مجوو  َوؤ اموودوني ٗووااً 
  ٫ْٚ قوووٍٛ ٫ٚ عُوووٌ إ٫ بٓٝووو١(: Sٔصووودٚزٙ، ٜت ووؤُ قوووٍٛ زضوووٍٛ ا  )

 (3)ْصوواب١ ايطوو٫ٚ١ٓ قووٍٛ ٚعُووٌ ْٚٝوو١ إ٫ بإٔأٟ بعووصّ بوواطين ٚتٌٛوو٘ قًوويب  
ْ٘ ٚطبوول أَووسٙ ٚتػووسٜع٘  َٚٛاؾكتٗووا ِتوو٢ ٜهووٕٛ ايعُووٌ ٚؾوول إزا ٠ ا  ضووبّا 

ٌُيٝهٕٛ ع٬ًُ صًّّٝا  ايطو١َٓ  أٚ مل تٛاؾل ايٓٝو١   ايط١َٓ ، ٚإ٫ إذا مل ٜصب ايعُ
، ٚ ورا ٚز    اـوا عؤ زضوٍٛ ا      وًّاصايو  مل ٜهٔ ب٘ ٗ  ٚمل ٜهٔ عُو٬ً 

(S :)ٔأٟ إٕ نوٌ عُوٌ َٓوٛا بٓٝو١ ايعاَوٌ ٚقصودٙ:        ْإ ا ا٭عُاٍ بايٓٝاه
 نووإ قصوودٙ ٚ اعٝوو٘ إ  ايعُووٌ ِطووًٓا نووإ ايعُووٌ ِطووًٓا ٚصايوووًّا،           ؾووإٕ

ٚيهوٌ اَوس٨ َوا    ٔ(:S، ووِ قواٍ )  ٚإٕ نإ قصد ايعٌُ ض٦ًٝا نإ ايعٌُ ض٦ًٝا
ٌم،         ْوو٣ٛ: ؾُوؤ غووص٣ ابتػووا٤ َووا عٓوود ا  ؾكوود ٚقوو  أٌووسٙ عًوو٢ ا  عووصم ٌٚوو

 ، (4)ْمل ٜهوؤ يوو٘ إ٫ َووا ْوو٣ٛ  أٚ ْوو٣ٛ عكووا٫ًَٚوؤ غووص٣ ٜسٜوود عووسض ايوودْٝا  
ؾإٕ ايػصٚ ؾعٌ ٚاِد ٚعٌُ ؾاز ، ٚباي١ٝٓ خيتًـ أوسٙ ٜٚوتػ  ٌوصا٩ٙ، ٖٚهورا    

: َٔ نإ  اعٝ٘ يًعٌُ ٚقصدٙ ٌٚ٘ ا  ٚطًوب زهواٙ    باقٞ ا٭عُاٍ املػرتن١
 نإ أٌسٙ عًو٢ ا  ضوبّاْ٘، َٚؤ نوإ  اعٝو٘ ٚقصودٙ ْؿو  ايودْٝا نوإ أٌوسٙ           

 . طبُا ْٛاٙ  ايدْٝا ِ
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 . 11: ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  5: مب1: ُ ( ايٛضا4ٌ٥)



 2: ُؾك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز   ........................................................................( 124)     

 

ٛمّ يًعٌُ  إَتىاٍ ٚاؿاصٌ إٕ  اع١ٜٛ ايتكسمب أٚ باعى١ٝ أَس ا  ضبّاْ٘ َك
ايصاحل ٜٓ وِ إ  قصود ايؿعوٌ امل٘صوٛص امبوٛمب   ضوبّاْ٘ ِتو٢ ٜرتتوب         
عًٝ٘: نٕٛ ايعٌُ عبا ٠ ص١ّّٝ ٜٚهٕٛ أٌسٙ عًو٢ ا  ضوبّاْ٘، ٚقود ِككٓوا     

ايعُوٌ   ضوبّاْ٘ بوأٟ     نؿا١ٜ إهواؾ١  -عًٛ ايتعبدٟ ٚايتٛصًٞ -ا٭صٍٛ  
إهوواؾ١ تريًٝوو١ ؾٝٗووا تعبوود ٚٗ ووٛع   ضووبّاْ٘ ٚقصوود ٌٚوو٘ ا  ٚايتكووسمب إ    
ضا١ِ قدض٘ ٬ٌٚي٘، َٔ  ٕٚ اقتصاز ع٢ً )قصد اَتىاٍ ا٭َس( بوٌ ٜعوِ نوٌ    

ٌم ٚع٬، ْظ  قصد قبٛبٝو١   أحنا٤ ايت٘   ٚايتريٌ ٚابهاؾ١ إ  ا  املعبٛ  ٌ
ٓ وبون صو٬ِ٘ بايهتوامب ايعصٜوص أٚ     وٌ صايايعٌُ   ضبّاْ٘، ٖٚهرا نٌ عُ

إذا قصوود بوو٘ ٌٚوو٘ ا  ضووبّاْ٘ ِتوو٢ ايعُووٌ   ْأصووامب ايطوو١ٓٔايطوو١ٓ املطٗووس٠ 
بايكصد اؿطٔ ٚاي١ٝٓ ايكسب١ٝ ايصاؿ١ ٜٚهٕٛ أٌسٙ ع٢ً  ايتٛصًٞ ٜص  عبا ٠ً

ٜا أبا ذز، يٝهٔ يو   نٌ ٔٚز    اـا امُدٟ: قد ا  ٜٚدًٗ٘ ب٘ اؾ١ٓ، ٚ
ٌ ِتوو غو٤ٞ ْٝو١     عٓو٢  ٌعووٌ ايٓٝو١ ايكسبٝوو١   نوٌ عُووٌ     (5)٢ْ   ايٓوّٛ ٚا٭نوو

إٜووانِ ٚايهطووٌ، إٕ زبهووِ زِووِٝ ٜػووهس  ٜٔعًُوو٘، ٚٚز    اـووا اؾعؿووسٟ:  
ٜسٜد بُٗا ٌٚ٘ ا  ؾٝدًٗ٘ ا  بُٗا  ٌ، إٕ ايسٌٌ ٜصًٞ ايسنعتني تطٛعًاايكًٝ
ٛمعواً  اؾٓ   بو٘ اؾٓمو١،   ٜسٜود بو٘ ٌٚو٘ ا  ؾٝدًٗو٘ ا     ١، ٚإْ٘ يٝتصدمم بايودمزِٖ تط

ٛمعًاٚإْم٘ يٝصّٛ   .(6)ْٜسٜد ب٘ ٌٚ٘ ا  ؾٝدًٗ٘ ا  ب٘ اؾ١ٓ ايّٝٛ تط

ٜهوٕٛ   -٘ إ  ا  ضوبّاْ٘  ٖرا َع٢ٓ عبا ٜم١ ايٛهو٤ٛ ٚنوٌ ؾعوٌ ٜتكوسمب بو     
إيٝ٘ بإهاؾ١  زا ٠ ٌٚ٘ ا  ٚزهاٙ بؿعً٘ َ اؾًابكصد ايؿعٌ اـاص، ٚإ َتكًَٛا

ًٝ٘ بِٝٓٗ ٫ ٬ٗف ؾٝٗا، ٚعودّ تعوسض   تري١ًٝ، ٚعبا ١ٜ ايٛه٤ٛ أَس َتطامل ع
ايكدَا٤ ي١ٝٓ ايٛه٤ٛ ٚعبا ٜت٘ يعً٘ يٛهٖٛ عبا ٜت٘ ٚازتهاشٖا   أذٖاِْٗ، أٚ 

ٚاعتُا  ايؿكٗا٤ ع٢ً أٌٖ ايه٬ّ   عي اي١ٝٓ، أٚ   بٝاْات٘ يعدّ تٛض  ايؿك٘ 
                                                           

 .8ايعبا اه: َٖٔ أبٛامب َكد١َ  5: مب1( ايٛضا٥ٌ: 5ُ)
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 . -نُا ضٝأتٞ -عاقٌ غاعس  ا ٜؿعٌ اي١ٝٓ َٚساؾكتٗا يعٌُ نٌ سطيعً٘ يُٝ

ِٗ    أذٖاْص قد ٌسه ٚاضتكسه ع٢ً عبا ٜت٘ ٚازته١ ض ٠ املتػسع نُا إٔ
 يٝووٌ عًوو٢ عبا ٜوو١  ٠ أَووس قطعووٞ، ٚايطوو صوود ايتكووسمب بؿعووٌ ايٛهوو٤ٛ ٚنأْوو٘ق

، ٚيعووٌ ايعُوود٠   قسٜووب ٌوودًاَووا ٖٚووٛ ايٛهوو٤ٛ يووٛ أِسشْووا ابَ ووا٤ بطسٜوول  
ٗوا  نْٛ  ٜبعود ايد٫ي١ ٖٞ ٖرٙ ايط ٠ املطوتكس٠ املتصو١ً املُتود٠ عوا ا٭ٌٝواٍ ٫ٚ     

َؤ تعًُٝواتِٗ   : ( َتًكوا٠ َوِٓٗ   Œض ٠ َتص١ً بأٖوٌ بٝون ايٓبو٠ٛ ٚايعصو١ُ )    
 .عًٝٗا  ِٗ٭تباعِٗ ٚتأ ٜب

إذٕ عبا ١ٜ ايٛه٤ٛ َودزنٗا ايتطوامل ايؿتوٛا٥ٞ ٚايطو  ايعًُوٞ ٚا٫زتهواش       
 املوووسٟٚ بطوووسم َتعووود ٠ صووو١ّّٝ إ  شزاز٠  (7)املتػوووسعٞ، ٜٚ٪نووودٖا: اـوووا

 إ ووا ايٛهوو٤ٛ ِوود َوؤ ِوودٚ  ا ،     ٔ(: ٚقُوود بوؤ َطووًِ عوؤ ايبوواقس )   
 يووٝعًِ ا  َوؤ ٜطٝعوو٘ َٚوؤ ٜعصووٝ٘، ٚإٕ املوو٪َٔ ٫ ٍٜٓطوو٘ غوو٤ٞ، إ ووا ٜهؿٝوو٘    

ٍمطو٘ اؿودً ٚ  نوٕٛ ايٛهو٤ٛ        ؾإْ٘ ظواٖس   َْىٌ ايدٖٔ   نوٕٛ املو٪َٔ ٫ ٜٓ
 ٝعًِ َوؤ ٜطٝعوو٘ َٚوؤ ٜعصووٝ٘، ٖٚوورا   ِوودعا َوؤ ِوودٚ  ا  غووسمع٘ ضووبّاْ٘ يوو   

 . ه٤ٛتعب  ظاٖس   عبا ١ٜ ايٛ

با ١ٜ ايٛه٤ٛ ٚايتطامل ٚايط ٠ ٚا٫زتهاش َدزى عايػسٜـ إذٕ ٖرا اـا 
ٛ  -بٌ ٚعبا ١ٜ نٌ طٗٛز ، ٚيوٝظ َودزنٗا َوا    - ٤ع نوإ أّ غطو٬ً أّ تُُٝواً   ٚهو

ا عاٙ بعض ايؿكٗا٤ َؤ نوٕٛ ا٭صوٌ   نوٌ ٚاٌوب ٖوٛ ايتعبدٜو١ إ٫ َوا قواّ          
 يٌٝ ٚاهٓ ٜدعُ٘، ايديٌٝ ايٛاهٓ ع٢ً ايتٛص١ًٝ ؾإْ٘ أصٌ ٫ أضاع ي٘ ٫ٚ 

 آٜوواه قسآْٝوو١ ٚزٚاٜوواه غووسٜؿ١ َوودزناً ٫ٚ ٜصووًٓ َووا اضووتدٍ بوو٘ بع ووِٗ َوؤ  
ِم     يٮصووٌ املصعووّٛ، ٭ٕ متاَٗووا قابووٌ يًُٓاقػوو١ ٚابغووهاٍ بووٌ ٚاملٓوو ، ٫ٚ ٜووت

 ا٫ضتد٫ٍ بٗا ع٢ً عبا ١ٜ ايٛه٤ٛ أصًًا، ٫ٚ ٌَٛب يإلطاي١ بعد ايٛهٖٛ.
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عبا ٜتو٘ بوايعصّ عًو٢ ايؿعوٌ     تتّكول   -َٚٓ٘ ايٛهو٤ٛ   -إذٕ ايعٌُ ايعبا ٟ
ٚايكصد إيٝ٘ ٚبإهاؾت٘ إ  ا  ضبّاْ٘ بّٓٛ إهاؾ١ تري١ًٝ عٝي ٜهٕٛ ايباعوي  

 أٚ ايتكوسمب إيٝو٘ ٚايتوريٌ يو٘  وا      ضوبّاْ٘  ٚامسى عًو٢ ايؿعوٌ أَوس ا  ٚإزا تو٘     
 َٔ ايعٌُ .  ب

ٜٚهؿووٞ   ؼكوول ايٓٝوو١ ايكسبٝوو١ املطًٛبوو١   ايٛهوو٤ٛ ٚحنووٛٙ َوؤ ايعبووا اه     
 ايووداعٞ ا٫زتهوواشٟ ايبوواطين أٟ املٌٛووٛ    ايبوواطٔ ٚاملٓطًوول َٓوو٘       ٚ ووصٟ 

إ  اـووازُ ِٚوواٍ أ ا٤ ايعُووٌ ايعبووا ٟ، ٫ٚ ًٜووصّ ابٗطوواز ٚتًكووني ايووٓؿظ    
ظص٤ٟ اي١ٝٓ املتكدَني، بٌ ٜهؿٞ ايداعٞ ا٫زتهاشٟ ايظاٖس   ٌٛامب ايطا٥ٌ: 

  ا  إ ١: )أتٛهوأ أٚ أصوًٞ أٚ أطوٛف تكسمبواً    َاذا تؿعوٌ؟ ِٝوي  ٝوب بطوسع    
طسٖا ؾإْ٘ ٫ ٜٓؿو عُوٌ ايعاقوٌ ايػواعس    تعا (. َٚٓ٘ ٜتبني ضٗٛي١ أَس اي١ٝٓ ُٜٚ

ٚإزا ٠ ايكووسمب َٓوو٘ ضووبّاْ٘ َستهووصًا   بوواطٔ ايعاَووٌ   عايوو٘ عوؤ قصوود ايؿعووٌ
)قدٙ( قٛي٘: ّه٢ عٔ بعض ا٭عاظِ ِت٢ ُٜ ظاٖسًا بايط٪اٍ ٚاؾٛامب ايطسٜ 

طوس ايٓٝو١ أغؿوٌ     ا ٫ ٜطام( ٚيعًو٘ يُٝ  )يٛ نًؿٓا ا  ع٬ًُ بدٕٚ ١ْٝ يهإ تهًٝؿًا
 ّ اي١ٝٓ ٚغسطٝتٗا   ص١ّ ايعبا ٠ .بٝإ يصٚ )زض(َتكدَٛ ؾكٗا٥ٓا

ٚ ٛش ايتًؿظ باي١ٝٓ يهٔ ٫  ب ٫ٚ ٜطتّب يعدّ ايديٌٝ ع٢ً أِودُٖا،  
إ٫   تًب١ٝ اؿَ اييت ٚز  ا٫َس بايتًؿظ بٗا، ٖٚهرا ١ْٝ اؿَ ٚأؾعاي٘ ُٜػسع أٚ 

قد ٜهسٙ ايتًؿظ . ْعِ  ٗا، ٚقد ِككٓاٙ   )ؾك٘ اؿَ ٚايعُس٠(ٜطتّب ايتًؿظ ب
باي١ٝٓ   بعض املوٛاز  ْظو  ايوتًؿظ بوني ابقاَو١ ٚبوني ايصو٠٬ يهساٖو١ ايوتهًِ          

نايتًؿظ بايٓٝو١ بعود ايصو٠٬     خسّ ايتًؿظ أِٝاًْا بُٝٓٗا ِت٢ بأيؿاظ اي١ٝٓ، بٌ قد
َتصٌ بايص٠٬ أٚ  املػهٛى   عد  زنعاتٗا قبٌ ص٠٬ ا٫ِتٝاا اييت ٖٞ ٌص٤ 

 . املبطٌ يًص٠٬اٯ َٞ ناؾص٤ املتُِ يًص٠٬، ٚايتًؿظ باي١ٝٓ َصدام يًتهًِ 

نُا ٫  ب إٗطاز اي١ٝٓ ٚاضتّ ازٖا بايكًوب، يعودّ ايوديٌٝ عًو٢ يوصّٚ      
ٌ عًوو٢ يووصّٚ صوودٚز ايٛهوو٤ٛ ٚحنووٛٙ عوؤ ايووداعٞ   ابٗطوواز، ٚإ ووا  ٍ ايووديٝ



 (127)اغرتاا ١ْٝ ايتكسمب   ص١ّ ايٛه٤ٛ.........................................  
 

 .  ايكسبٞ ضٛا٤ ايداعٞ ا٫زتهاشٟ أٚ ايداعٞ ابٗطازٟ
ٍٕ: ايٛاٌوب غوسعاً    املوأَٛز بو٘    ٖوٛ ا٫ْبعواً يًعُوٌ امل٘صوٛص     ٚبتعب  ووا

ا٭َوس  إَتىواٍ  بوداعٞ  ٚا٫ْبعواً يؿعًو٘   ايٛهو٤ٛ  كصود  ن - ٌٚٛبوًا أٚ اضوتّباباً  
ً ٛا ٔ بووو٘: املٛيوووٟٛ ََِؾاْغِطووو َٜوووِدٜ ه  ٚ َأ  َِ ٖ ه  ٌُوووٛ ٜٚهؿوووٞ ايوووداعٞ   .6ْاملا٥ووود٠ : ُٚ

ا٫تهاشٟ اؿاصٌ   ايٓؿظ ايباط١ٓ ٚايظاٖس عٓد ايط٪اٍ ٚاؾوٛامب ايهاغوـ   
 ٫ ٌَٛب يإلٗطاز بٌ ٫  يٌٝ عًٝ٘ . عٔ املستهص ايباطين، ٚ

عُوٌ امل٘صوٛص املوسا  إ وا ٙ     باطين باعي ع٢ً اي ١ٝ أَس وايداع١ٜٛ ايكسبٚ
، ؾإٕ ابْطإ قد ٜػطٌ ٌٚٗ٘ ٜٚدٜ٘ يداع آٗس نايتا ، إيٝ٘ ٚاقعًا ٗازًٌا ٚ اٍع

     ٞ   أٚ بوداعٞ قبٛبٝو١   أَوس ا  إَتىواٍ   يهٔ املتٛهوٞ ٜػطوٌ ٌٚٗو٘ ٜٚدٜو٘ بوداع
أٚ حنٛ ٖرٙ ايدٚاعٞ ٚايبٛاعي، ؾٝصدز عٓ٘ ايعُوٌ امل٘صوٛص    ايعٌُ غسعًا

ب بوداٍع بواطين قسبوٞ، ٖٚورا أَوس بطووٝ  خصوٌ عٓود عوٛاّ ايٓواع، ٫ٚ ٌَٛوو         
يإلٗطوواز ايٓؿطووٞ ايصا٥وود عوؤ ٖوورٙ ايداعٜٛوو١ ايباطٓٝوو١ املستهووص٠، أٟ ٫  ووب     

 -هوو٤ٛ ايٛ -كووني ايوٓؿظ بإٜكوواع ايؿعووٌ امل٘صووٛص إٗطواز ايٓٝوو١   ايكًووب ٚتً 
 ٚاعتبازٙ   ضبّاْ٘ ٗايصًا يٌٛٗ٘ ايهسِٜ .

َوؤ  ايووتًؿظ بايٓٝوو١، يهوؤ ٫ َوواْ  غووسعًا٫  ووب  ٚاؿاصووٌ  ووا تكوودّ: اْوو٘ 
(   ْٝوو١ ايصووّٝٓ عوؤ ايبوواقس )  (8)ظ، ٚيوورا ٚز    اـوواابٗطوواز ٚايووتًؿ

 صٜووو   ايصوو٠٬ َوؤ ايهوو٬ّ   ايتٌٛوو٘ إ  ا  إٔ تكووٍٛ:    ٔايصوو٠٬ قٛيوو٘: 
ٌم ًر١ إبساِٖٝ ِٓٝؿوًا َطوًُاً  ٗن ٌٚٗٞ يًرٟ ؾطس ايطُاٚاٚ  ه ٚا٭زض ع٢ً َ

 َٚووا أْووا َوؤ املػووسنني، إٕ صوو٬تٞ ْٚطووهٞ ٚقٝوواٟ ٚ وواتٞ   زمب ايعوواملني،   
، ؾووإٕ ٖوورا ايهوو٬ّ ٚايووتًؿظ ْغووسٜو يوو٘ ٚبووريو أَووسه ٚأْووا َوؤ املطووًُني  ٫

ٛمّ ٚامكل ي١ًٝٓ ايكسب١ٝ املطًٛب١   ايص٠٬ ٚ  غ ٖا  ٜرتٌِ ايداعٞ ايكسبٞ املك
( بوابٌصا٤، ٖٚوٛ ٜعوين ايهؿاٜو١     َٔ ايعبا اه نايٛه٤ٛ، ٚقد عبمس ابَاّ )
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٫  ووب ايووتًؿظ بايٓٝوو١، ٫ٚ ٜعووين يووصّٚ ايهوو٬ّ املوورنٛز، ٖٚوورا َعٓوو٢ قٛيٓووا:   
ٕ ٖٚهرا ٫  ب ابٗطاز باي١ٝٓ ٫ٚ اضتّ   ازٖا   ايباطٔ ٚتًكني ايٓؿظ نوٛ

 . يٌٛٗ٘ ايهسِٜ ْ٘ ٗايصًاعًُ٘ امل٘صٛص   ضبّا

 نووٌ عبووا ٠ َٚٓٗووا ايٛهوو٤ٛ، نووٌ ٚاِوود٠   -وووِ إْوو٘ تٌٛوود غاٜتووإ يًعبووا ٠  
املتعبوود يسبموو٘ ؾووإٕ ايعاقووٌ  ،َُٓٗووا قسنوو١ يًعابوود ٚباعىوو١ يوو٘ عًوو٢ ؾعووٌ ايعبووا ٠  
 : ٚاملتكسمب إيٝ٘ ٫ خيًٛ قسمن٘ حنٛ ايعبا ٠ َٔ أِدُٖا

 عوٛ  إ  ْؿوظ ايعابود ٚغسهو٘ ايػ٘صوٞ َؤ ايعبوا ٠،        : َوا ت  ٭ٍٚيػا١ٜ اا
ٖٚٛ ايتٛصٌ إ  ْعِٝ اؾ١ٓ ٚاؿٛز ٚايكصٛز ٚحنٖٛوا  وا ٚعود ا  عبوا ٙ َؤ      

     ٛ  ا٥ٍو٘ املأَٛيو١   أطاع٘ َِٓٗ ٚمل ٜعصو٘، أٚ ايتٛصوٌ إ  ْعوِٝ ايودْٝا ٚق وا٤ ِ
أٚ ٜهووٕٛ غسهوو٘ ايػ٘صووٞ َوؤ ايعبووا ٠ ٖووٛ    . َوؤ ايعُووٌ ايصوواحل ٚايعبووا ٠ 

 . اـ٬ص َٔ عكامب ا    اٯٗس٠ أٚ عراب٘ ٚب٥٬٘   ايدْٝا
َِ  إٔٚقد أغاز املٛ    نتابو٘ ايعصٜوص إ  ٖورٜٔ ايػسهوني بكٛيو٘ تعوا :        ُٗو َِّْ

َٝوس اِه    ٘ ٕ  ِؾٞ اْي ٖ بواً   َناُْٛا ُٜط اِزُعٛ ٚ ز  ٓ ا ز َغبوًا  ٜ وَدُعْٛ  ، ٚبكٛيو٘ تعوا :   91ا٭ْبٝوا٤:  ْٚ 
ُ عواً ٔ ٚ َط َٛؾًا   ٗ  َِ ُٗ ٕ  ز بَّ ٌِِ  ٜ َدُعٛ ُ   ا َٔ اْي َِ ع  ُٗ ُُٓٛب ٌُ ٍ اَؾ٢  ، ُٖٚوا  16ايطوٍد٠:  ْت ت 

 ٍووا  عوؤ امل وواٌ  يًصوو٠٬  د٫ٕ عًوو٢ قبٛبٝوو١ َٚكبٛيٝوو١ ايوودعا٤ ٚايت آٜتووإ توو
 ٚايووودعا٤ عبوووا ٠ ٜطوووتٟٛ َووو  غووو ٙ   -ؾٓووو١  ا ٗٛؾوووًا َووؤ ايٓووواز أٚ طُعووواً  -

 س بص١ّ ايعبا ٠ ٖرا ايػسض أٚ ذاى .َٔ ايعبا اه نايٛه٤ٛ ؾ٬ ٜ 
ّه٢ عٔ بعض ا٭صّامب )زض( إيتصاَِٗ ؾطا  ايعبا ٠ إذا قصد ُٜ ٘يهٓ 

ايعكامب ٚاؾِّٝ،  َٓٗا اؿصٍٛ ع٢ً ايىٛامب ٚايٓعِٝ أٚ قصد اـ٬ص بٗا َٔ
اـو اه ٜٚصوًٕٛ   زنو١ املا ِو١ ملؤ ٜعُوٌ     قٍٛ َصطدّ َ  اٯٜواه املبا  ٖٚرا 

ٜتٓواؾ٢ َو  ْصوٛص ايهتوامب     ٜٚدعٕٛ زبِٗ زٖبًا ٚٗٛؾًا أٚ طُعًا ٚزغب١ً، نُا 
ٚ املعاصوووٞ   اٯٌوووٌ ٚايطووو١ٓ ايدايووو١ عًووو٢ وبوووٛه اؾوووصا٤ عًووو٢ ايطاعووواه أ 

 َوو  ايسٚاٜوواه ايعدٜوود٠ اٯتٝوو١ ايظوواٖس٠   إَ ووا٤     أٜ ووًا ٜتٓوواؾ٢ ٚايعاٌووٌ، ٚ



 (129)اغرتاا ١ْٝ ايتكسمب   ص١ّ ايٛه٤ٛ.........................................  
 

َٔ عرامب ا  ْٚوازٙ ٚإَ وا٤ عبوا ٠ ايوساغبني ايطواَعني      عبا ٠ ايعبٝد اـا٥ؿني 
 . غ  ظاٖس يٓا ٫ ميهٓٓا قبٍٛ َا ذنسٚا، ٚيعٌ  ِ َسا ًا   اؾ١ٓ، ؾًرا

ٌم ٚع٬، ٖٚٛ نْٛ٘ أ٬ًٖ يًعبا ٠ ؾٝعبودٙ  عٛ  إ  ١: َا تايىاْٝايػا١ٜ  املعبٛ  ٌ
غبو١    يعبا تو٘ َؤ  ٕٚ إٔ ٜهوٕٛ يو٘ غوسض ٚز       را ايػسض ِبًا بو٘ ٚتػوٛقاً  

: ْعووِٝ اؾٓوو١  املٓوواؾ  ايدْٜٝٛوو١: املوواٍ ٚاؾوواٙ ٚحنُٖٛووا، ٫ٚ   املٓوواؾ  ا٭ٗسٜٚوو١
  اؿودٜي ايعًوٟٛ املوأوٛز َٓاٌٝوًا     ٚاـ٬ص َٔ عرامب ٌِٗٓ، ٚإيٝ٘ ابغاز٠ 

َٔا عبدتو ٗٛؾًا َؤ ْوازى ٫ٚ طُعوًا   ٌٓتوو، ٚيهؤ ٌٚودتو       تعا :  زبم٘
ؾٝو  ٫ ٜسقواٙ إ٫ ا٭ِٚودٟ َىوٌ أَو       ٖٚورا َكواّ ز   (9) ْيًعبوا ٠ ؾعبودتو   أ٬ًٖ

( عٝي ٫ ٜهٕٛ ي٘ غسض ْؿعٞ غ٘صٞ غ  أ١ًٖٝ املعبٛ ، ٚإ٫ امل٪َٓني )
يًعبا ٠ يهٓ٘ ٫ خيًٛ  بم ا  تعا  ٚاعتكا  نْٛ٘ أ٬ًٖؾكد ٜستاض امل٪َٔ ع٢ً ِ

 . َٔ غسض ًَتصل ب٘ َٓدََ َع٘ نايؿٛش باؾٓإ أٚ اـ٬ص َٔ ايٓ إ

ٌم ٗٛؾًاا  و٬ووبموايُعٔازٕٚ:ٚز    َعتا٠ ٖ ؾتًو  ١: قّٛ عبدٚا ا  عصم ٌٚ
عبووا ٠ ايعبٝوود، ٚقووّٛ عبوودٚا ا  تبووازى ٚتعووا  طًووب ايىووٛامب ؾتًووو عبووا ٠       

ٌم ِبموًاا٭ٌسا٤ ي٘ ؾتًو عبا ٠ ا٭ِساز، ٖٚٞ أؾ وٌ   ، ٚقّٛ عبدٚا ا  عصم ٌٚ
ٖ   (11) ايعبا ٠( يعابود  عًو٢ إٔ أؾ وٌ ايعبوا ٠ إٔ تصودز َؤ ا      ٖٚٞ تودٍ بٛهوٛ

ٔ  ِبموًا زٚا َؤ ضوًطإ ايوٓؿظ ا٭َواز٠     ؼوسم  باملعبٛ ، ٖٚرٙ عبا ٠ ا٫ِساز ايورٜ
 ٜعبودٚا ايػوٝطإ   ضوًٛنِٗ تطبٝكواً    بعٛا زضوٛي٘ ٚمل  وبايطو٤ٛ ٚعبودٚا ا  ٚاتمو   

َِ       ٔيكٛيوو٘ تعووا :   ٜ َػِؿووَس َيه وو  ٚ  ُ٘ ًاوو َِ اي َِّبووَبه  ُٜ ٘  َؾوواتَِّبُعِْٛٞ  ًاوو ٕ  اي ِّب ووٛ َِ ُت َٓووُت َٕ ن  ٌَ ِإ   ْق وو
، ٚمل ٜطًبوٛا َؤ عبوا تِٗ اؿصوٍٛ عًو٢ ايىوٛامب ٚايٓعوِٝ ٫ٚ        31آٍ عُسإ: 

اـوو٬ص َوؤ ايووٓ إ ٚاؾّووِٝ، ٚٚز    )ْٗووَ ايب٬غوو١( قووٍٛ أَوو  املوو٪َٓني   
( :)ٕم قَٛواً     عبد ٔإٕ قًَٛا ٍمواز، ٚإ عبودٚا ا    ٚا ا  زغبو١ً ؾتًوو عبوا ٠ ايت
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ٕم قًَٛا عبدٚا ا زٖب  (11)ْؾتًو عبا ٠ ا٭ِوساز  غهسًا ١ً ؾتًو عبا ٠ ايعبٝد، ٚإ
 بووا ٠ ا٭ِووساز  ( ٜؿٝوود إٔ عٚاؾُوو  بووني َعتووا٠ ٖووازٕٚ ِٚوودٜي عًووٞ )    

ٜهوٕٛ   بو٘ ضوبّاْ٘ عٝوي    ا أْعِ ع٢ً عبدٙ ِٚبمواً ي٘ ع٢ً َ ٖٞ عبا ٠ ا  غهسًا
يتّسزٙ َٔ أغساض ايٓؿظ َٚٓاؾعٗا، ٚٚز   غهسٙ   ِٚبم٘ إٜاٙ ٗايصًا ٌَٛبًا

إٕ ايٓاع ٜعبدٕٚ ا  عص ٌٌٚ ٔ(:ٍ ايصا م )  ٗا ْٜٛظ بٔ ظبٝإ قٛ
ٜعبدْٚوو٘ زغبوو١ً   وٛابوو٘ ؾتًووو عبووا ٠ اؿسصووا٤ ٖٚووٛ   عًوو٢ و٬ووو١ أٌٚوو٘: ؾطبكوو١ 

بٝد ٖٚٞ زٖب١، ٚيهٓمٞ َٔ ايٓاز ؾتًو عبا ٠ ايع آٗسٕٚ ٜعبدْٚ٘ ٗٛؾًاايطُ ، ٚ
ٌم:  أعبدٙ ِبمًا ٌم، ؾتًو عبا ٠ ايهساّ، ٖٚٛ ا٭َٔ يكٛي٘ عصم ٌٚ َِ  ي٘ عصم ٌٚ ُٖ  ٚ

 ٕ ُٛٓ َِ َ ٦ِر  آ َٛ  ٜ َٔ َؾص ٍع  ٌم:  َِ َِ    ، ٚيكٛي٘ عصم ٌٚ َِّبوَبه  ُٜ ٘  َؾواتَِّبُعِْٛٞ  ًاو ٕ  اي ِّب ٛ َِ ُت َُٓت َٕ ن  ٌَ ِإ ق 
َِ ٜ َػِؿووَس َيه وو  ٚ  ُ٘ ًاوو  َٚوؤ أِبوو٘ ا  تعووا   ،، ؾُوؤ أِووب ا  عووصم ٌٚووٌ أِبموو٘ ا  اي
 .(12)ْنإ َٔ اٯَٓني
 ١ني، ٚايىاْٝووايعبووا ٠ أِوود غسهووني ٚغوواٜت  يعبوود حنووٛ  ٕ قووسى ااٚاؿاصووٌ 

 ١املكرتْوو ا٭ٚ  ٚا٭غووساض ايػ٘صوو١ٝ أؾ ووٌ َوؤ ايػاٜوو١ َوؤ املٓوواؾ  اـًٛصووٗ
بػسض غ٘صٞ: اـ٬ص َٔ عرابو٘ ٚعكابو٘ أٚ ؼصوٌٝ ْعُٝو٘ ٌٚٓتو٘، ٖٚورا       

ٖٚٞ أؾ ٌ ٔٚؾل ايكاعد٠ نُا ٖٛ َٓصٛص   اـا املعتا ايرٟ زٚاٙ ٖازٕٚ
 ٭ْعُ٘. ا٭ِساز ايرٜٔ ٜعبدٕٚ زبِٗ ِبمًا ي٘ ٚغهسًا إغاز٠ إ  عبا ٠ ْايعبا ٠

 ٌ عؤ عًُو٘:    ٚايظاٖس نؿا١ٜ ٌٚٛ  ايداعٞ ايكسبٞ   ايباطٔ عٝي يٛ ُضو٦
َاذا تعٌُ؟ ٭ٌامب َٔ  ٕٚ تس  : أتٛهأ قسبو١ ا  ا  تعوا ، ؾٗورا اؾوٛامب     
ـ  عؤ تعبدٜو١ عًُو٘ ٚٚهو٤ٛٙ، يهٓو٘ يوٛ بكوٞ            ايطسٜ  اـايٞ َؤ ايورت   ناغو

عٓود ضو٪اي٘ مل ٜٓؿو  عًُو٘ ٚمل ٜصوٓ ٚهو٤ٛٙ غوسعًا، ٭ْو٘ مل ٜتّكول           َتّ ًا
إْبعاووو٘ حنووٛ ايٛهوو٤ٛ ٚإَتىوواٍ أَووسٙ، ٫ٚبوود َوؤ تستٝووب ا٭وووس ٚإ ووا  ايعبووا ٠     
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 ايط١ًُٝ ايٛاٌد٠ يًداعٞ ايكسبٞ ايطًِٝ .

ٌوص٤ َؤ ايٛهو٤ٛ بكصود     وِ إْ٘ ٫ بد َٔ اضتُساز اي١ٝٓ  ع٢ٓ صودٚز نوٌ   
ؿني متواّ ايٛهو٤ٛ َؤ  ٕٚ اْكطواع      يكسبٞ َطتُسًاايٛه٤ٛ ْاغ٦ًا عٔ ايداعٞ ا

أٚ ؽًٌ ْٝم١ كايؿ١ أٚ تس   أوٓا٤ ايعٌُ ٚتصيصٍ ايٓؿظ عٔ إمتاَ٘، ؾإٕ ايٛهو٤ٛ  
بتُوواّ أٌصا٥وو٘ عبووا ٠ نُووا إٔ ايصوو٠٬  ٍُووٛع أٌصا٥ٗووا عبووا ٠ ٖٚهوورا ايصووّٛ 

عؤ   صودٚز ايعُوٌ ايعبوا ٟ بتُاَو٘ ْاغو٦اً     ٚاؿَ ٚضا٥س ايعبا اه، ؾ٬ بد َٔ 
ٍّ عًو٢ ٬ٗؾو٘       اي َٚؤ  ٕٚ    ا٫وٓوا٤  داعٞ ايكسبوٞ ا٫زتهواشٟ، َؤ  ٕٚ عوص

تس     ا٫ضتُساز عًٝ٘، ٖٚرا َع٢ٓ اضتُساز١ٜ اي١ٝٓ، ؾإذا ؽًٌ ايرت     اي١ٝٓ 
نوإ ذاى   -أوٓوا٤ ايعبوا ٠    : عصّ ع٢ً عدّ ايٛه٤ٛ َى٬ًايكسب١ٝ أٚ قصد ٬ٗؾٗا

٘ داعٜٛوو١ ايكسبٝوو١، ؾٝبطوويًٓٝوو١ ٚاي اؾووص٤ ؾاقوودًا  :  ٌ ايعُووٌ بْتؿووا٤ غووسا صووّت
 . بد َٔ ايتدازىايكصد ايكسبٞ ايصّٝٓ ، ٫ٚ

اذا ناْن ايعبا ٠ املكصٛ ٠ قد عسهٗا اـًٌ ٚناْون قابًو١ يًتودازى نُوا     ٚ
ؾ٬بد َؤ ايتودازى، ٖٚوٛ     -  ايٛه٤ٛ قبٌ َ ٞ ٚقن ٌٜٛب إٗت٬ٍ املٛا٠٫

ْ٘ إذا صدز ١ٓ ِت٢ أتٛنٝدٖا   ايٓؿظ ايباط١ٝ ٚوٜتّكل بايسٌٛع إ  اي١ٝٓ ايكسب
 ايتٛهو٪ بع ٗا نػطٌ ايٝد اي٢ُٓٝ َٔ  ٕٚ ١ْٝ ايكسب١ أٚ َ  قصود ايتوا   ٕٚ   

ايكسبٞ ٚمل ميض ٚقن ؽتٌ ب٘ املٛا٠٫ ٌٚوب ايعوٛ  إ  ايٝود ايُٝٓو٢ ٚغطوًٗا      
ٚإمتاّ أؾعواٍ ايٛهو٤ٛ نًوٗا َو  ايٓٝو١ ايكسبٝو١ ٚايداعٜٛو١ ايباطٓٝو١، َٚو  َ وٞ           

 . ب إعا ٠ ايٛه٤ٛ نً٘ َ  اي١ٝٓ ايكسب١ٝايٛقن ايرٟ ؽتٌ ب٘ املٛا٠٫ ػ

أٟ   اٯْوواه  ،ْعووِ يووٛ ِصووٌ ايوورت   ْٚٝوو١ اـوو٬ف بووني أٌووصا٤ ايٛهوو٤ٛ  
  ٘ نُوا يوٛ غطوٌ ٌٚٗو٘ بكصود ايٛهو٤ٛ ايكسبوٞ ووِ ِصوٌ           ،املت١ًً٘ بوني أؾعايو

٬ٗف ايٛه٤ٛ  ٌ غطٌ ٜدٙ وِ زٌ  عٔ تس  ٙ أٚ ْٝت٘ايرت   أٚ ١ْٝ اـ٬ف قب
صٓ َٓ٘ ٚمل ٜ سمٙ ايورت   أٚ ْٝمو١ اـو٬ف     ايٛه٤ٛ تكسبًادٙ اي٢ُٓٝ ب١ٝٓ ؾػطٌ ٜ

 -غطٌ ايٌٛ٘ ٚغطٌ ايٝد ايُٝٓو٢  -٤ٛ   اٯٕ ايٝط  املتًٌ٘ بني ٌص٥ٞ ايٛه
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١ٝ   اٯْوواه املتًً٘وو١ بووني أؾعوواٍ  و٭ْوو٘ ٫  يٝووٌ عًوو٢ يووصّٚ ايٓٝوو١ ايكسبوو  ٚذيووو 
 : وِ ْبّي  . ايٛه٤ٛ ٚأٌصا٥٘

 : اشرتاط اإلخالص يف نية العبادة     
ايؿك١ٝٗ: اغرتاا إٗو٬ص ايٓٝو١ َؤ غوٛمب     ا٭٬ٗق١ٝ بٌ َٚٔ ايٛاهّاه 

 حنووٛٙ َوؤ ايعبووا اه،  عٓوو٢ إٔ ٜووتُ٘ض قصوودٙ    ٚأايسٜووا٤   عبووا ٠ ايٛهوو٤ٛ  
بعبا تو٘     ضبّاْ٘ ؾ٬ ٜسٟ ٚه٤ٛٙ أٚ ضا٥س عبا ات٘ يػ  ا ، ٭ٕ ايسٜا٤ ٜ وسم 

 . ٜٚبطًٗا ٚخب  أٌسٖا
تٗوا   وا بكصود إزا٤   ٓ ٜٚٓبعوي وٚايسٜا٤ ٖٛ إٔ ٜأتٞ بايعبا ٠ ٚايعٌُ ايصايو  

، ٚقود ٚز ه اٯٜواه   ٚٗٝموس َوى٬ً   ٓوصايو عبود  نٞ ٜكاٍ: إْو٘   ،يػ  ا  ضبّاْ٘
 ايسٜا٤ ٚعؤ بطو٬ٕ ايعبوا ٠ املسا٥و٢    ايعدٜد٠ ٚا٭ٗباز ايهى ٠ ناغؿ١ عٔ ؼسِٜ 

ٜ ٔ: 264ايبكس٠:    ضٛز٠ ؾٝٗا، قاٍ تعا  َِ      ٜ ا َأ ً وٛا ص ود َقاِته  ُٓوٛا ٫ ُتَبِط  َ ٔ  آ ٗ وا اياوِرٜ
ُ٘ ِز٥ ا٤  ايَّٓاِع َ اَي ٚ اَ٭ذ ٣ َناياِرٟ ُِٜٓؿُل   ِّ  ُ ًرِ    ٚنإٔ ابْؿام َوسا٤ا٠ً   ِْباْي يًٓواع َطو

ٔم ٚا٭ذ٣ -ؾطا  غ  ايسٜا٤  اؿس١َ ٚاهٓ ايكبا١ِ ؾٝكٝظ غ ٙ ب٘ ٜٚٛهٓ  -امل
  ّ ٚ ٫ ت ه ُْٛووٛا :47ٔ:  ا٭ْؿوواٍ   ضووٛز٠ اْ٘ ىوواٍ ايسٜووا٤   ابْؿووام، ٚقوواٍ ضووب

ٚ ِز٥ ووا٤  ايَّوواِع َِ ب َطووسًا  ِٖ ٜ وواِز  ِ َٔ َِوو ٌُووٛا  ٗ س    ٔ ٖٚووٞ متٓوو  َوؤ ايتػووب٘ بايوورٜٔ  َْناياووِرٜ
يًٓاع ٚبطسعا، ٖٚٛ ذّ ٚاهٓ يًسٜا٤   اـوسُٚ َؤ    ٗسٌٛا ملكصدِٖ َسا٤ا٠ً 

ٔ  ٔ:  38ايٓطووا٤:    ضووٛز٠ ايوودٜاز، ٚقوواٍ تعووا    َِ ِز٥ ووا٤    ٚ اياووِرٜ ُٗ ٛ اَي ََوو ٕ  َأ ُِٜٓؿك ووٛ
: ٖٚٞ ترّ َسا٤ا٠ ايٓاع   إْؿام املاٍ، ٚقاٍ تعوا    ضوٛز٠ املواعٕٛ    ْايَّٓاِع

4-6 :ٔ ٕ َِ ُٜس ا٤ُٚ ُٖ   ٔ ٕ   اياِرٜ ُٖٛ َِ ض ا ِٗ َٔ ص ٬ِت َِ ع  ُٖ   ٔ ِّني   اياِرٜ ُُص  ًْ ٌ  ِي َٜ  ٛ ايٓواع   َْؾ
 . ام ٚغ ٖايٛه٤ٛ ٚابْؿا١ّ نايص٠٬ ٚو  أعُا ِ ايصاي

ا٭ٗبوواز   ذّ ايسٜووا٤، ٚبع ووٗا صووّٝٓ ايطووٓد ٚاهووٓ ٚ اٯٜوواه ٚٚز ه 
، ٭ٌس ٚايىٛامب َ  ؾطا  ايعٌُ غوسعاً ايد٫ي١ ع٢ً ذّ ايسٜا٤ ٚؼسمي٘ ٚبط٬ٕ ا

ِ٘         قاٍ تعا :ٔ ٚ ٫ َُٜػوِسْى ِبِعب وا  ٠ِ ز بِّو ُ و٬ً ص واِيًّا  ٌَ ع  ُ و ٝ َع ًْ ِ٘ َؾ ٌُٛا ِيَكا٤  ز بِّو ٕ  ٜ َس َٔ َنا  ُ َؾ
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ِ دًا ٓم ضوٓدٙ   َؤ ا٭ٗبواز:   ٚايعُود٠  ، 111ْ ايهٗـ:َأ صوّٝٓ ابؤ    ْظو   َوا صو
ُُ َطووهإ   تؿطوو  قٛيوو٘ تعووا :ٔ َٔ اْي َِوو   ٕ َ ووا َنووا  ٚ ًًُِا  ََُطوو ِٓٝؿووًا   ِ   ٕ ْآٍ َػووِسِنني َنووا

 ْصووًا يووٝظ ؾٝوو٘ غوو٤ٞ (:ٔٗايصووًا كً، قوواٍ ٫َْٛووا ايصووا م)67عُووسإ:
         ْ  (13) ٚصّٝٓ عُوس بؤ ٜصٜود:ٔٚنٌ عُوٌ تعًُو٘   ؾًوٝهٔ ْكٝوًا َؤ ايودْظ

ٖٚرٙ أٗباز  ص١ّّٝ ايطٓد ٚاه١ّ ايد٫ي١ ع٢ً يصّٚ إ٬ٗص اي١ٝٓ   تعوا   
  نٌ عٌُ صايوٓ ٜعًُو٘ املهًوـ، ٚ  ْصوٛص أٗوس٣ ؼورٜس  يو٘ َؤ ايسٜوا٤         

ؾواتكٛا  ٜعٌُ  ا أَسٙ ا  وِ ٜسٜد بو٘ غو ٙ   ... َٔطعد٠ بٔ شٜا ٠: ْظ  َعتا٠  
دع٢ ّٜٛ ايكٝاَو١ بأزبعو١ أءوا٤: ٜوا     ا    ايسٜا٤ ؾإْ٘ ايػسى با ، إٕ املسا٥ٞ ُٜ

ناؾس ٜا ؾاٌس ٜا غا ز ٜا ٗاضس، ِب  عًُوو ٚبطوٌ أٌوسى، ؾو٬ ٗو٬ص يوو       
    ٘ زٚاٙ ايصوودٚم   )عكووامب   (14)ْايٝووّٛ، ؾووايتُظ أٌووسى  وؤ نٓوون تعُووٌ يوو

ا٭عُاٍ( ٚ  )َعاْٞ ا٭ٗباز( ٖٚٛ صّٝٓ ايطٓد ٚاهٓ ايد٫يو١ ظو٤٬ عًو٢    
ٍم عًو٢ ِوب  ايعُوٌ املسا٥و٢     ٚ ْبوا  ؾإْ٘ ايػسى ِٔس١َ ايسٜا٤ غدٜد٠ً  ؾٝو٘   ٜود

ٚأْ٘ عٌُ ًٜتُظ ايعاَوٌ أٌوسٙ عًٝو٘     ط٬ٕ ا٭ٌس ٚع٢ً ؾطا  ايعٌُ غسعًاٚب
ٚتٌٛد أٗباز  نى ٠   ايتّرٜس َٔ ايسٜا٤ ٖٚوٞ تهػوـ     ٔ زا٤اٙ ٚأزاٙ عًُ٘.

عٔ ِسَتو٘ ايػودٜد٠ . نُوا تٌٛود أٗبواز صو١ّّٝ ناغوؿ١ عؤ بطو٬ٕ ايعُوٌ           
تعوا  أٌوسًا     ٜصعد عٌُ املسا٥ٞ ا  ا  ٚأْ٘ ٫ ٜطتّل عًٝ٘املسا٢٥ ؾٝ٘ ٚأْ٘ ٫

نٌ زٜا٤ ٔ(: ْظ  َعتا٠ ٜصٜد بٔ ًٗٝؿ١ عٔ ايصا م )ٚوٛابًا يعًُ٘، ٖٚٞ 
غسى، إْ٘ َٔ عٌُ يًٓاع نوإ وٛابو٘ عًو٢ ايٓواع، َٚؤ عُوٌ   نوإ وٛابو٘         

٘ ٖٚٞ ٚاه١ّ ايد٫ي١ ع٢ً يصّٚ إٗو٬ص ايعُوٌ   ٚقصودٙ يو     (15)ْع٢ً ا 
ضبّاْ٘ ِت٢ ٜصٓ ايعٌُ ٜٚرتتب عًٝ٘ ايىٛامب ايورٟ أعودمٙ ا  يوريو ايعُوٌ     

                                                           

 .  11+ 7ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  : ٖ  8: مب 1ايٛضا٥ٌ : ُ (13)
 . 16: ٖ  َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  11: مب 1: ُ ( ايٛضا14ٌ٥)
 . 4 : ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه 12 : مب 1: ُ ( ايٛضا15ٌ٥)



 2: ُؾك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز   ........................................................................( 134)     

 

، ٚإ٫ ؾًٝأٗر وٛامب عًُ٘  ٔ زا٤اٙ ، ٚأْو٘ َؤ  ٕٚ إٗو٬ص ايكصود     ٓوايصاي
ايورٟ   ٜٚبطٌ ا٭ٌوس    تعا  أٚ عٓد غٛمب ايعبا ٠ بايسٜا٤ ضٛف ٜبطٌ ايعٌُ

 .ٓوى ايعٌُ ايصاييراأعدمٙ ا  

ؼدٜوود َٛهووٛع ايسٜووا٤ اؿووساّ، ؾووإٕ ا٭ٗبوواز توورّ  ابغووهاٍ   قوود ٚقوو  ٚ
تعا ،  ػ  ا ًٓاعْأٟ عٌُ يعٌُ يايط٤ٛ ١ْٝٚ ايعٌُ املسا٥ٞ ؾٝ٘ ٔ ايطسٜس٠

َطًول ٜعوِ ايعبوا ٠ ٚغو  ايعبوا ٠ ؾايصو٠٬       غسعٞ ْٚص َعصوَٛٞ   يؿظ ٖٚرا
ًرِ ٜكٝٓواً  يػ  ا  زٜ ، ٖٚوٌ ٜهوٕٛ ز م ايتّٝو١ ٚغطوٌ     ا٤ع ٚغسنًا با ، ٖٚرا َطو

 ٛ ٚإذا يعوب ايسٜاهووٞ ايهووس٠ أٚ   ؟بووا  ًا ٚغوسناً مب َوؤ ايوٍٓظ زٜووا٤ع ِساَوو ايىو
أٚ حنٖٛا أٚ تؿٓٔ بايتُى١ًٝٝ أٚ املطس١ِٝ ٚأظٗس يًٓاع قٛت٘ ٌٚدازتو٘ ايسٜاهو١ٝ   

با ؟ نو٬ ٚأيوـ نو٬، َو  إٔ إطو٬م       ايتُى١ًٝٝ ٌٖ ٜهٕٛ عًُ٘ ِساًَا ٚغسنًا
َعا ٚغسًنااؿدٜي يٛ ضًر  :  ، َٚٔ ٖٓا ْكٍُٛٓاٙ تصبٓ ٖرٙ ا٭عُاٍ ِسا

َم ١ يًسٜا٤ ع٢ً اؿسَو١ ايعاَو١ يػو  ا٭عُواٍ     ٫ ٜت ٓ  ٫ي١ ا٭ِا ٜي ايرا
ظووواٖس٠ ٚا٭ٗبوواز  اٯٜووواه ايٛوووٛم بعووودّ ايعُووّٛ ؾووإٕ    ايعبا ٜوو١، بووٌ ميهووؤ   

٫ ضُٝا إٔ ؾٝٗا   ضبٌٝ ا  ا٫ٗتصاص با٭عُاٍ ايعبا ١ٜ نايص٠٬ ٚابْؿام 
ٜعٌُ  ا أَوسٙ ا  ووِ   ٔقٝد )ايػسى با ( ٚقٝد )ايعٌُ يػ  ا ( ٚ  بع ٗا: 

ٚؾٝٗا  ٫ي١ ٚاه١ّ ع٢ً ا٫ٗتصاص بايعٌُ ايعبا ٟ، ؾايسٜوا٤   ْٜسٜد ب٘ غ ٙ
ايػووسى   ايعبووا ٠ ِووساّ ٚايعُووٌ ايعبووا ٟ يػوو  ا  ِووساّ ٚإٔ ٜسٜوود بعًُوو٘   ٚ

ا٭ٗباز ايٛاز ٠ بٗورٙ ايتعوب اه عًو٢ إٔ ايورٟ     ايعبا ٟ غ  ا  ِساّ، ؾتدٍ 
ٜوسٟ بو٘ غو  ا      -يٌٛو٘ ا    أٚ إ ا ٙ ٗايصًاٜأتٞ بايعٌُ ايرٟ ٜٓبػٞ ٌعً٘ 

 . ٖرا غسى با  -ٜٚعًُ٘ ي اٙ َٓ٘ بعض عبا  ا  

نٌ زٜا٤ غسى، إْو٘ َؤ   املتكد١َ :ٔ ْٚظ  ايكٝد ايٛاز    َعتا٠ ابٔ ًٗٝؿ١
ٖ  ًْوو٢ ايٓوواع..عُووٌ يًٓوواع نووإ وٛابوو٘ ع  :  ؾووإٕ قٝوود ايػووسى ٜعطووٞ بٛهووٛ

بووأَس ا   دًااٗتصوواص اؿهووِ بػووسى ايعاَووٌ   ا٭عُوواٍ ايوويت ٜوو٪ت٢ بٗووا تعبموو 
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ب ابوو٘ عًوو٢ ايعبووا ، ٚعوودّ عَُٛوو٘ يهووٌ عُووٌ ؾووإٕ بعووض   ٘ ٚاَتىووا٫ًضووبّاْ
ْظو  ز م ايتّٝو١ ٚنوى  َؤ     ٫ ٜعتا ؾٝٗا قصد ايكسب١، تٛص١ًٝ ا٭عُاٍ ايٛاٌب١ 

سٜٗوا ايعاَوٌ يًٓواع ٫ٚ تهوٕٛ غوسنًا      ١ْٜٛٝ ٜ٪ت٢ بٗوا يػو  ا  أٚ ُٜ  ا٭عُاٍ ايد
 . ايسٜا٤ يػ  ا٭عُاٍ ايعبا ١ٜ با  ضبّاْ٘ ٜكًٝٓا،  ا ٜهػـ عٔ عدّ عُّٛ

اؿوساّ   اٗتصواص ايسٜوا٤    ٚايط١ٓ : ٚاؿاصٌ َٔ ٬َِظ١ ْصٛص ايكسإٓ
بّاْ٘، ؾوإذا    ا٭عُاٍ ايعبا ١ٜ ايويت ًٜوصّ إ ا ٖوا بوداعٞ ايكوسمب َؤ ا  ضو       

ِم  بل وٓطوووٚت ،يػوو  ا  إيٝٗووا َووسا٤ا٠ ايٓوواع نووإ غووسنًا بووا  ٚنووإ عُوو٬ً    هوو
ٚخيسُ بايكٝدٜٔ )ايسٜا٤ غوسى( )ايعُوٌ يػو  ا (:       . ايٓصٛص ايػسٜؿ١ عًٝ٘

نُا خيسُ  -ٚقد ضبكن أَىًتٗاايٛاٌب١ ٚاملبا١ِ،  -عُّٛ ا٭عُاٍ غ  ايعبا ١ٜ
صو٬ت٘ بعو٬ّ ايػو      ؾٝ٘ ٫ بكصد ايعبا ١ٜ نُؤ  ٗوس   أذنواز    ايعٌُ املسا٢٥

أٚ حنٛ ذيو َٔ ا٭غساض اييت  بٌٛٛ ٙ َى٬ً أٚ يتّرٜسٙ َٔ ٗطس عكسمب َى٬ً
ي٘ ٚطًوب زهواٙ ٚءعتو٘     ٙ ٜسٜد إع٬ّ ايػ  بٗا َٔ  ٕٚ إٔ ٜكصد إزا٠٤ تعبمد

ِ ٜسٜوود بوو٘ ٜعُووٌ  ووا أَووسٙ ا  ووؤبس٩ٜتوو٘ يعبا توو٘، ؾوو٬ ٜصوودم عًوو٢ عًُوو٘ أْوو٘
بٌ ٖٛ ٜعٌُ  ا أَسٙ ا  ٜٚسٜد ب٘ زها ا  ضوبّاْ٘ يهٓو٘   ا٭وٓوا٤     (16)ْغ ٙ

ٜطسأ ي٘ غسض ٜسٜد إع٬ّ ايػ  بٌٛٛ ٙ   املهإ ٖٚٛ ٜصًٞ ؾٝ٘ ؾٍٝٗس برنسٙ 
ٜعٌُ ٔايص٬تٞ يتّكٝل غسه٘، ٖٚرا يٝظ َصدام ايٓصم ايصّٝٓ املتكدّ: 

٘   ٭ْو٘   ْ ا أَسٙ ا  وِ ٜسٜد ب٘ غ ٙ بوٌ أتو٢ بٗوا     ،مل ٜػوسى غو  ا    عبا تو
 . يٌٛٗ٘، ٚإ ا ٌا٤ بعٌُ َكازٕ يعبا ت٘ يػسض أٌٓيب عٔ ايعبا ٠ ٗايص١ً

نُا خيسُ بايكٝدٜٔ ايٛاز ٜٔ   ْصٛص ِس١َ ايسٜوا٤: َوا يوٛ أتو٢ بعبا تو٘      
  ِاٍ أٚ َهإ ٜعًوِ إٔ ايػو  ٜوساٙ ٜٚوس٣      -قاصدعا ٌٚ٘ ا  ٚزهاٙ ضبّاْ٘ 

إٔ ٜهٕٛ ايؿسٖ بس٩ٜو١ ايػو    َٔ  ٕٚ  ،١ٜ٩ ايػ  تطسمٙ ٚتؿسِ٘عبا ت٘ ٚناْن ز
ي٘ ب ا  عبا ت٘ عٝي مل ٜتعبد بداعٞ ز١ٜ٩ ايػ  ٚمل ٜهٔ يعًُ٘ بس٩ٜو١   قسنًا

                                                           

 . 16: ٖ  َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  11: مب 1: ُ ايٛضا٥ٌ (16)
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 ايػوو  يعبا توو٘ ٚضووسٚزٙ بٗووا َدًٗٝوو١   ؼسنوو٘ يعبا توو٘ ٫ٚ   ْٝوو١ تكسمبوو٘ بٗووا       
  ٚمل ٜووس  غوو  ا غوو  ا  بعبا توو٘ ٚمل ٜهوؤ عًُوو٘ يػوو  ا  ٚمل ٜهوؤ َػووسنًا

ّ   بعبا ت٘ اييت أت٢ بٗوا اَتىوا٫ً   اْ٘، َٚؤ ٖٓوا ٜهوٕٛ ٗسٌٚو٘ عؤ      ٭َوس ا  ضوب
 . نُا ٫ خيؿ٢ ِس١َ ايسٜا٤ َٛهٛعًٝا ٗسًٌٚا ؽصمصًٝا

ٜٚ٪ند َا ذنسْا: اـوا املعتوا ضوٓدٙ ايورٟ زٚاٙ ايهًوٝين بطوٓدٙ إ  شزاز٠       
عٔ ايسٌٌ ٜعٌُ َؤ اـو  ؾو اٙ إْطوإ ؾٝطوسمٙ ذيوو،        ( ضا٬ً٥عٔ ايباقس )

٫ بأع، َا َٔ أِد  إ٫ ٖٚٛ خب إٔ ٜظٗس ي٘   ايٓاع اـ  ٔ(: ٚأٌاب٘ )
أٟ إذا مل ٜهؤ قصودٙ َؤ عبا تو٘ ٚصوٓع٘       (17)ْإذا مل ٜهٔ صٓ  ذيوو يوريو  

ا  ضوبّاْ٘ يعًُو٘، نُوا    إ  ز٩ٜو١   مل تهٔ ْٝت٘ إٔ ٜوساٙ ايٓواع َٓ وُاً   يً٘  ٚ
ٍٕ زٚاٙ ايصدٚمَا ذنسْا  دٜ٪ٜ  )َعاْٞ ا٫ٗبواز(: ٚقود ضوأٍ أبوٛ ذز      : ٗا وا

( Sيٓؿط٘ ٚخب٘ ايٓاع، ؾكواٍ )   ( عٔ ايسٌٌ ٜعٌُ ايعSٌَُٔ زضٍٛ ا )
 .(18)ْ تًو عاٌٌ بػس٣ امل٪َٔٔ:  ي٘

 ٕٚ غوو ٙ َوؤ   -ٚاؿاصووٌ اٗتصوواص ِسَوو١ ايسٜووا٤ بايعُووٌ ايعبووا ٟ      
 ا٭عُووواٍ ايٛاٌبووو١ أٚ املباِووو١ ٚإٔ ايسٜوووا٤ ٜتّكووول عٓووودَا ٜهوووٕٛ ايوووداعٞ        
ب ووا  ايعبووا ٠ ٚايباعووي عًٝٗووا ز٩ٜوو١ غوو  ا  يعًُوو٘ ٚعبا توو٘ ؾٝٓبعووي يًعُووٌ  

يػو  ا   تهوٕٛ إزا٠٤ عًُو٘   أعِ َٔ إٔ  ،غ  ا  عبا ت٘ايعاٌَ سٟ ايعبا ٟ يُٝ
 ٚ إزا تو٘  باعىًا تاًَا أٚ ٌص٤ ايباعي ايداعٞ َٓ ًُا إ   اع١ٜٛ أَس ا  بايعُوٌ 

عبا ٟ ايرٟ ٫ تهٕٛ يس١ٜ٩ ايػو   ٗو٬ً أصو٬ً     ،  ٕٚ ايعٌُ ايب ا ٙ  ضبّاْ٘
 . صٓع١٘ ي٫ٚ  اعٜٛإ ا ٙ إ  يًعاٌَ  ٫ٚ باعىًا

 ٚتت ؤُ قوٍٛ   ايويت زٚاٖوا ايهًوٝين    (19)ٚقد ٜعازض ذيو  ٛوك١ ايطهْٛٞ
                                                           

 . 1 : ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه  15: مب1( ايٛضا٥ٌ: 17ُ)
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: ٜٓػ  إذا زأ٣ ايٓواع ٜٚهطوٌ    و٬ً ع٬َاه يًُسا٥ٞ(:ٔأَ  امل٪َٓني )
ٕ    إٔ ُٜ بمِّو إذا نإ ِٚدٙ، ُٜٚ ٖورا امل وُٕٛ ٜؿٝود     ُّود   مجٝو  أَوٛزْٙ ؾوإ

 صدم )املسا٥ٞ( ع٢ً املطسٚز بس١ٜ٩ ايٓاع يعًُ٘ ؾٝدمبم ايٓػاا يعًُ٘   ْؿط٘.

 َوؤ ٜؿووسٖ بظٗووٛز عًُوو٘    يهوؤ اـووا قاصووس ايد٫يوو١ عًوو٢ بطوو٬ٕ عبووا ٠    
 ٜعوين ِصوٍٛ ايٓػواا يدٜو٘     ْْػو  إذا زأ٣ ايٓواع  ٔأَاّ ايٓواع، ؾوإٕ قٛيو٘:    
عًو٢ ظواٖسٙ ؾورتاٙ     ٖٚرا ٜطتًصّ تػٝموس باطٓو٘ َٓعهطواً    عٓد ز١ٜ٩ ايٓاع عبا ت٘،

ٜوتػ    ٗػووٛع٘ ٚقسا٤توو٘ ٚزنٛعوو٘ ٚضووٍٛ ٙ، ٖٚوورا ٖووٛ ايسٜووا٤، ٚيوورا ٌعًوو٘  
 ٖٚوورا غوو  َوو٪ ٣ اـووا ايطووابل:  .  ( ع٬َوو١ َوؤ ع٬َوواه ايسٜووا٤ابَوواّ )

د نإ عًُ٘ بداعٞ أَس ا  ٚطًبًا يسهاٙ إٔ خبم املتعبد ظٗٛز عًُ٘ يًٓاع ٚق
ِ   ٫ طًبًا - ٘  يسها ايٓواع ٚز٩ٜوتٗ أٟ ٫ تهوٕٛ يس٩ٜو١ ايٓواع يعبا تو٘      - يعبا تو

ٌ     اعٜٛت٘ ٚبعى  .   ايعبا ٠إ٘  ٗ

ٌ    اّ  ا إذا نإ يس١ٜ٩ٚاؿاصٌ اٗتصاص ايسٜا٤ اؿس   اْبعاوو٘   ايػو   ٗو
ِم )ايسٜوووا٤   ايعبوووا ٠(: ايعبوووا ٠ املٓبعىووو١ َووؤ أَوووس ا       حنوووٛ ايعبوووا ٠، ؾووو٬ ٜعووو
ضبّاْ٘ ٚطًب زهاٙ َٔ  ٕٚ  ٗاي١ ز١ٜ٩ ايػو    ا٫ْبعواً، ؾتصوٓ ايعبوا ٠     
عٓد٥وور ِتوو٢ إذا أعكبٗووا أوٓووا٤ ايعبووا ٠ أٚ بعوود متاَٗووا: ز٩ٜوو١ بعووض ايٓوواع  ووا   

   ع٢ً عبا ت٘.ٚضسٚز املتعبد باط٬ع ايػ

ٚنوإ يوس٩ٜتِٗ   ْعِ إذا صٓ  اـ  ٚأت٢ بايعبا ٠ بداؾ  ز١ٜ٩ ايٓاع يعبا ت٘ 
ٌ    اْبعاووو٘ ايٝٗووا ٚصووٓع٘  ووا    ناْوون ٖوورٙ ْٝوو١ زٜووا٤ ٖٚووٞ ِووساّ تهًٝؿوواً  - ٗوو

ٌم  غوسى   -ٚعو٬   بٓصم ايهتامب ٚايط١ٓ نُا تكدّ، بٌ ٖٞ غسى با  ايعظِٝ ٌو
َٓٗا َعتا٠ َطعد٠ املتكدَو١، نُوا أْٗوا    نُا ْطكن ب٘ بعض ايسٚاٜاه ٚ -عبا ٠ 

 ع٢ً بط٬ٕ ايعبا ٠ بايسٜا٤ ٚهعًا :١ْٝ باط١ً َٚبط١ً يًعبا ٠، ٜٚديٓا 

ؾٝٗا ع٢ً طبل ايكاعد٠، ؾإْو٘ بعود اضتؿاهو١     أ٫ًٚ: إٕ بط٬ٕ ايعبا ٠ املسا٢٥
ٚاهووٓ ايد٫يوو١ عًوو٢ إٔ ايسٜووا٤    -ٚؾٝٗووا َووا ٖووٛ صووّٝٓ ايطووٓد -ايٓصووٛص 
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ٌم ٚعو٬ نُوا ٌوا٤   َعتاتوٞ ٜصٜود بؤ ًٗٝؿو١         ايعبا ٠ غوسى بوا      :ايعظوِٝ ٌو
 (21)ْؾاتكٛا ا    ايسٜا٤ ؾإْ٘ ايػسى بوا  َٔٚعتا٠ َطعد٠  ْنٌ زٜا٤ غسىٔ

 ٚ  بطووٌ ا٭ٌووس، ّووب  ايعُووٌ املسا٥وو٢ ؾٝوو٘ ُٜٚ ُٜٖووٛ ٚايػووسى َوؤ أضووٛأ ا٭عُوواٍ 
ؾٝٗا ٚإضوكاا ا٭َوس بٗوا؟ ؾوإٕ      ع٢ ص١ّ ايعبا ٠ املسا٢٥دمَٚع٘ نٝـ ميهٔ إٔ ُٜ

ٞ يٮَوس ايسبوٛب   ساّ ٫ ٜصًٓ إٔ ٜهٕٛ َصداقًا يًٛاٌوب ٫ٚ اَتىوا٫ً  ايعٌُ اؿ
 عٔ ضا١ِ ايكدع ايسبٛبٞ. ٫ٚ ٜصٓ ايتكسمب ب٘ يهْٛ٘ ِساًَا َٚبعمدًا

تد٫ٍ ببعض اٍ زٚاٜواه ايصو١ّّٝ ضوٓدًا يتهوٕٛ   يو٬ًٝ      : ميهٔ ا٫ضٚواًْٝا
 : ٖٚٞ ،سا٢٥ ؾٝٗاع٢ً بط٬ٕ ايعبا ٠ امل ٗاصًا

ُٜووو َٔعتوووا٠ َطوووعد٠ بووؤ شٜوووا ٠، ٚقووود ت وووُٓن:      -1  ع٢ َد..إٕ املسا٥وووٞ 
 إٕ  بتكسٜووب:  (21)ْٜووّٛ ايكٝاَوو١ بأزبعوو١ أءووا٤.. ِووب  عًُووو ٚبطووٌ أٌووسى    

ٓم     ِووب  ايعُووٌ ٚبطوو٬ٕ ا٭ٌووس  يٝووٌ بطوو٬ٕ ايعُووٌ املسا٥وو٢ ؾٝوو٘، ؾإْوو٘ يووٛ صوو
 ايعُوووٌ ٚٚاؾووول أَوووس ا  ضوووبّاْ٘ ٫ضوووتّل ا٭ٌوووس ٚايىوووٛامب ٚاـووو ، ٫ٚ       
َعٓوو٢ يووبط٬ٕ ا٭ٌووس ٚايىووٛامب َوؤ ا  َوو  إٔ ضووٓت٘ ضووبّاْ٘ ق وون عهُتوو٘    

ٙ     ٔٚنسَ٘ ٚيطؿو٘ أْو٘    َٝوسًا ٜ وس   ٗ ٍ  ذ ز٠َّ   ََِىَكوا  ٌَ ُ و ٜ َع  َٔ ُ و ، ؾُؤ بطو٬ٕ   7ايصيصيو١:   َْؾ
ـ بطوو٬ٕ ايعُووٌ ٚعوودّ  ا٭ٌووس ٚايىووٛامب ٚاْتؿووا٤ اـوو  ِٚووب  ايعُووٌ ٜٓهػوو  

 . صّت٘ ٚعدّ َٛاؾكت٘ ٭َسٙ ضبّاْ٘

ٜكوٍٛ ا  عوص ٌٚوٌ: أْوا     ٔ(: َعتا٠ ٖػاّ بٔ ضامل عٔ ايصوا م )  -2
 ٖهووورا  (22)ْٗووو  غوووسٜو، ؾُووؤ عُوووٌ يوووٞ ٚيػووو ٟ ؾٗوووٛ ملووؤ عًُووو٘ غووو ٟ

   )ايٛضا٥ٌ( ٚيٛ صٓ صدٚز اـا ٖهرا ؾٗٛ ٜدٍ عًو٢ إٔ َوا عُوٌ املسا٥وٞ     
 أٟ ٖووٛ  ْؾٗووٛ ملوؤ عًُوو٘ غوو ٟٔؾٗووٛ عُووٌ قطووٛمب يػوو  ا   -  ٚيػوو ٙ  -

                                                           

 . 16: ٖ َٓٗا 11مب  + 4 + ٖ 2: ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه 12: مب 1( ايٛضا٥ٌ: 21ُ)
 .16َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه: 11ٖ: مب 1( ايٛضا٥ٌ: 21ُ)
 ٕ  7: ٖ َٔ أبٛامب َكد١َ ايعبا اه 12: مب1 ُ  : ( ايٛضا22ٌ٥)
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  ٘  ؾإْوو٘ ختُووٌ صوودٚز اؿوودٜي    -ٖٚووٛ غوو  ا   -عُووٌ قطووٛمب ملوؤ عًُوو٘ يوو
 ٟ َٓوو٘ ٖورا املعٓوو٢، يهؤ ٜكووسمب ٌوودماً  بٗورٙ ا٭يؿوواظ ٚختُوٌ نووٕٛ املوسا  اؾوود   

أٟ )نُؤ عًُو٘( ٖٚوٛ نوريو   بعوض       ْملٔ عًُ٘ٔضكٛا ايهاف َٔ ن١ًُ 
ظٔ ضكٛا اي٬ّ َٔ )غ ٟ(، ؾهإٔ اـوا:  طٙ ايٛضا٥ٌ املص١ّّ، نُا أْ٘ ُْٜ

)ؾُٔ عٌُ يٞ ٚيػ ٟ ؾٗٛ نُٔ عًُ٘ يػو ٟ( ٜعوين: إٕ ايورٟ ٜعُوٌ ايعُوٌ      
ايصاحل   ٚيػو  ا  بوإٔ ٜكصود ايتكوسمب إ  ا  بعًُو٘ ٜٚكصود إزا٠٤ عبا تو٘        

  قصودٙ ْٚٝتو٘،    وٓ، ؾٝهوٕٛ َػوسناً  يًٓاع نٞ ٜكٛيٛا عٓ٘: إْ٘ عابد ٗٝموس صايو  
ايورٟ   ٖٚٛيػ  ا   ٘ املػسى نّهِ َٔ عٌُ ايعٌُ ٗايصًاٜٚهٕٛ ِهِ عًُ

 . ٓومل ٜهٔ قصدٙ َٔ عًُ٘ إ٫ إزا٠٤ ايٓاع يٝكٛيٛا عٓ٘: إْ٘ عابد ٗٝمس صاي

 ٔ  ٔ ّطووب يوووُيػوو  ا  ُٜ ايٛاهووٓ أْوو٘ إذا نووإ ايعُووٌ ٗايصوواً  وووِ إْوو٘ َوو
   ضوووبّاْ٘، ٖٚوورا ٜعوووين بطووو٬ٕ ايعُوووٌ ٚعووودّ  ّطوووب عبوووا ٠ قصوودٙ ٫ٚ ُٜ 

 وٓ أص٬ً .صّت٘ ٚنأْ٘ مل ٜأه بعٌُ صاي

ٕ املًوو  إ(:Sٔ )(: قواٍ ايوٓيب  عٔ ايصا م ) (23)َعتا٠ ايطهْٛٞ -3
ٌٚووٌ:  بوو٘، ؾووإذا صووعد عطووٓات٘ ٜكووٍٛ ا  عووصم    يٝصووعد بعُووٌ ايعبوود َبتٍٗوواً  

  نٓاٜوووو١ عووؤ زؾووووض ايعُوووٌ اؿطوووؤ   ٖٚوووورا ايتعوووب   ْإٌعًٖٛوووا   ضوووٍني  
٘   ٔ، وِ عًً٘ بكٛي٘ تعا : زؾ ًا غدٜدًا  ْ أٟ نوإ َسا٥ٝواً  إْ٘ يوٝظ إٜواٟ أزا  بو

 ضوووبّاْ٘، ٖٚووورا ايتعوووب  ٚاهوووٓ ايد٫يووو١ عًووو٢   ٙ أزا  بووو٘ غووو ٜعوووين بعًُووو٘ 
ٍمني  املسا٥ووٞ ايووورٟ ٜسٜووود بعًُوو٘ غووو  ا  ضوووبّاْ٘ ُٜ   إٔ   ،ٍعووٌ عًُووو٘   ضووو

 . عدّ زها املعبٛ  ضبّاْ٘ ب٬ً٘ ٜٚؿٝد ٖٚرا ناغـ عٔ نٕٛ ايعٌُ باط

َمو    ٖٚوٞ  غ ٖا،  ٖرٙ زٚاٜاه ص١ّّٝ ٌٜٚٛد ٘ ظواٖس٠   ِسَو١ ايسٜوا٤ ٚذ
ٚ اي١ ع٢ً بط٬ٕ ايعٌُ املسا٢٥ ب٘ ِٚب  ايعٌُ ٚزؾ ٘ ٚبط٬ٕ أٌسٙ ٚوٛاب٘، 
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 ّهوو٢ عوؤ  قبووٍٛ َووا ُٜ َٚوو  ٚهووٖٛ  ٫يتٗووا ٚصوو١ّ ضووٓدٖا ٫ ميهوؤ عوواٍ       
عودّ قبوٍٛ ايعُوٌ ايعبوا ٟ املسا٥و٢ ؾٝو٘ ٚعودّ        ايطٝد املست ٢ )قودٙ( َؤ ؾٗوِ    

٘  ا٭ٌوووس َووو  ايتوووصاّ صوووّت٘ ٚاْتؿوووا٤ ابعوووا ٠ ٚايك وووا٤     ، ؾوووإٕ عووؤ صووواِب
 ايتعوووب اه املاهووو١ٝ ٚاهووو١ّ ايد٫يووو١ عًووو٢ زؾوووض ايعُوووٌ ٚعووودّ صوووّت٘       

ٍمني نٓاٜو١    ٓ  وّطٔ ايصايو وٚعدّ قبٛي٘، ؾإٕ أَس امل٥٬ه١ ٌعٌ ايعُوٌ ايو   ضو
 . عٌُ، ٖٚرا َع٢ٓ ايبط٬ٕٚنأْ٘ مل ُٜ عٔ زؾض ايعٌُ متاًَا

، أعووِ َوؤ إٔ ٚاملطووتؿا  َوؤ ايسٚاٜوواه ايػووسٜؿ١ بطوو٬ٕ ايعُووٌ املسا٥وو٢ ؾٝوو٘
يػ  ا  ضبّاْ٘ بإٔ ٜهٕٛ باعى٘ ع٢ً ايص٠٬ أٚ ايٛهو٤ٛ   ٜهٕٛ ايعٌُ ٗايصًا

 إٔ ٜهوٕٛ َػوسناً  ، ٚأعوِ َؤ   َٔ  ٕٚ قصد ايتكسمب إ  ا  أصو٬ً إزا٠٤ ايػ  
  ايٓواع ؾٝهوٕٛ عًُو٘ ايعبوا ٟ َٓبعىواً       ٚعؤ إزا٠٤  عؤ أَوس ا     عًُ٘ َٓبعىواً  

 ٛ  بووني ايتكووسمب  ايتػووسٜو عٝووي ٜهووٕٛ املهًووـ ٌاَعوواً  عوؤ ايووداعٝني عًوو٢ حنوو
 بعًُوو٘ إ  ا  ٚبووني إزا٠٤ غوو  ا  ضووبّاْ٘ يعًُوو٘ نووٞ ٜكٛيووٛا عٓوو٘: إْوو٘ عابوود   

ٌ     ِٝووي ٜهووٕٛ ٭َووس ا  بايصوو  وٓ، ٗٝمووس صايوو  ٘ ؼسنوو٠٬ أٚ بايٛهوو٤ٛ  ٗوو
ٌ       حنووٛ  ٘ٚاْدؾاعوو  ٚ اعٜٛوو١ يوو٘   إ ووا  ايعُووٌ ايصوواحل نُووا يس٩ٜوو١ ايػوو   ٗوو

 . : ايص٠٬ أٚ ايٛه٤ٛ أٚ حنٖٛا ٓوب ا  ايعٌُ ايصاي

 ٕ ايعُووٌ املسا٥وو٢ ؾٝوو٘ باطووٌ َسؾووٛض عٓوود ا  ٜووأَس امل٥٬هوو١     ٚاؿاصووٌ ا
 َوؤ اَتىوواٍ أَووس ا   ٍمني ضووٛا٤ نووإ قسنوو٘ يًعُووٌ َسنبووًا ًٗٝطوواً بسَٝوو٘   ضوو

٘ ٚعبا ت٘ عٝوي نوإ   ٓاع أّ نإ امسى يعًُ٘ إزا٠٤ ايٓاع يعًَُسا٤ا٠ ائَ ٚ
ٌ  تاّ  .   ايتّسٜو بتٝإ ايعبا ٠ ايسٜا٤  اعًٝا َطتك٬ً ٚقسنًا ي٘  ٗ

ِم بإط٬م بع ٗا نو٬ ايّٓوٜٛٔ، ٚبعوض ايٓصوٛص      ّم ايسٜا٤ تع ْٚصٛص ذ
، َووى٬ً: َعتووا٠   (24)اٯٗووس ظوواٖس٠   ٖوورا ايّٓووٛ ٚبع ووٗا ظوواٖس٠   ايّٓووٛ       
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.... ٜكٍٛ ا  عصم ٌٌٚ: إٌعًٖٛا   ضٍني، إْ٘ يوٝظ إٜواٟ أزا    ٔ: ايطهْٛٞ
ٚغ ُٖوا   ْٜعٌُ  ا أَسٙ ا  وِ ٜسٜد ب٘ غو ٙ َٔٚعتا٠ َطعد٠ بٔ شٜا :  ْب٘

   ٌ  املسا٥ووٞ ايوورٟ ٜهووٕٛ زٜووا٩ٙ َطووتك٬ً   ؾٝٗووا  ٫يوو١ ٚاهوو١ّ عًوو٢ بطوو٬ٕ عُوو
 ٘ .ٌ ايعبا ٟ ايرٟ أَس ا  ب   اعٜٛت٘ ٚباعى١ٝ ع٢ً ايعُ

ٜكٍٛ ا  عصم ٌٌٚ: أْا ٗ  غوسٜو،  ٔآٗس: َعتا٠ ٖػاّ بٔ ضامل:  َٚى٬ً
 ٔيٛ إٔ عبدعا عُوٌ عُو٬ً  ٗا شزاز٠ ٚمحسإ:  (25)ْؾُٔ عٌُ يٞ ٚيػ ٟ...

 ٌ ؾٝوو٘ زهووا أِوود َوؤ ايٓوواع نووإ   ٜطًووب بوو٘ ٌٚوو٘ ا  ٚايووداز اٯٗووس٠ ٚأ ٗوو
 (26)ْزٜوا٤ غوسى  نٌ  َػسنًا، َٔ عٌُ يًٓاع نإ وٛاب٘ ع٢ً ايٓاع، ٜا شزاز٠

ٚ  ٖرٙ ا٭ٗباز  ٫ي١ ٚاه١ّ ع٢ً بط٬ٕ عٌُ املسا٥وٞ املػوسى ايورٟ ٜعُوٌ     
  ٚيػ  ا : بإٔ ٜهٕٛ يو٘  اعٝوإ َطوتك٬ٕ: ٜكصود اَتىواٍ أَوس ا  ٜٚكصود        

حنوٛ ايعُوٌ     ا  عٝي ٜصًٓ نٌ َُٓٗا  اعًٝا َطتك٬ً ٚقسنًاإزا٠٤ عبا ت٘ يػ 
ا يظسف  َا اٌتُ  عٓدٙ ايداعٝإ ٚامسنإ ُٗايعبا ٟ ع٢ً تكدٜس إْؿسا ٙ، يهٓ

ٚنإ  ُا تأو  ٚ اعٜٛو١   صودٚز ايعُوٌ ايعبوا ٟ عٓو٘ )ٚعُوٌ   ٚيػو ٙ(        
 . نإ عًُ٘ نُٔ عٌُ يػ  ا    بط٬ٕ ايعٌُ ٚزؾ ٘ ٚعدّ قبٛي٘

قوود ٜتّكوول   أصووٌ  -أٟ عبووا ٠ -إٕ ايسٜووا٤ اؿووساّ املبطووٌ يًعبووا ٠وووِ  -1
 سا٤ٟ بوو٘ غوو  ا  ضووبّاْ٘ ٚقوود وبوون ِسَوو١ ايسٜووا٤  ؾُٝوو ٓ اؿطوؤوايعُووٌ ايصايوو

ٚبط٬ٕ ايعٌُ املسا٢٥ ؾٝ٘، َٔ  ٕٚ ؾسم بني ِصوٛي٘   بودٚ ايعُوٌ ايعبوا ٟ     
 ِّٜوس ت ٚبني ِصوٛي٘ أوٓوا٤ ايعُوٌ ايعبوا ٟ قبوٌ متاَو٘، ٚذيوو بطو٬م  يٝوٌ          

ٌم ٚعووو  اي  ٬، ٚيصووودم سٜوووا٤ ٚإبطايووو٘ يًعبوووا ٠ يهْٛووو٘ غوووسنًا بوووا  ايعظوووِٝ ٌووو
إزا٠٤ عبا تو٘ يػو  ا  إذا ِصوٌ ايكصود   باطٓو٘       : ايػسى ع٢ً قصودٙ ايسٜا٤ 

 . أوٓا٤ عبا ت٘ َ  صدٚزٖا ابتدا٤ع ٗايص١ً يٌٛ٘ ا  ضبّاْ٘
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ًػو   ي عبا ت٘ اّ ايعٌُ  ع٢ٓ قصد ايعابد إزا٠٤قد خصٌ ايسٜا٤ بعد متٚ -2
 زٜوا٤ع  ايػ  ٚإع٬َ٘ بٗا، ٫ٚ بوأع بوريو، بوٌ يوٝظ ٖورا       ٙأمترٗا ٚإٗبازبعد إٔ 

 ٭ْووو٘ ٜعوووين قصووود إزا٠٤ عًُووو٘ يػووو  ا  ضوووبّاْ٘، ٚبعووود متووواّ  -  اؿكٝكووو١ -
 هوٕٛ إزا٤تو٘ يعًُو٘ يػو      سٜو٘ عٝوي ت  نٝوـ ُٜ  -ايعبا ٟ ٚإ ا ٙ   تعوا   ايعٌُ

 . ؟!حنٛ إ ا ٙ  يعًُ٘ ا   اعًٝا ٚقسنًا

ايويت  ٓ املسا٥و٢ ؾٝو٘، ٚايهٝؿٝو١    وٚقد ٜتّكل ايسٜا٤   نٝؿ١ٝ ايعٌُ ايصاي -3
 : ٜتّكل بٗا ايسٜا٤ ع٢ً حنٜٛٔ

ايّٓٛ ا٭ٍٚ: إٔ تهٕٛ ايهٝؿ١ٝ َتّود٠ َو  ايعبوا ٠ املوأَٛز بٗوا   ايٌٛوٛ        
 اـووازٌٞ نووإٔ ٜصووًٞ بووداٍع إ ووٞ ٗووايص يهٓوو٘ أتوو٢ بٗووا   املطووٍد زٜووا٤ع          

َتّكك١ بداعٞ ايسٜا٤ ٚإزا٠٤ ايٓواع،   -إتٝاْٗا   املطٍد  -ؾهاْن نٝؿ١ٝ ايعٌُ
 ط٬ٕ ايعبوووا ٠ ايصوووا ز٠ عووؤ  اٍع إ وووٞ َصوووّٛب١  ٖٚووورا ايّٓوووٛ ٌَٛوووب يوووب

 َو١ َبػٛهو١ بكصود إزا٠٤ ايٓواع يهٝؿٝو١ عبا تو٘ ٖٚوٞ نٝؿٝو١ َتّود٠          بهٝؿ١ٝ قسم
 َوو  ايعبووا ٠ نايصوو٠٬   املطووٍد، ٫ٚ ٜٓؿعوو٘ قصوود ايتكووسمب بصوو٬ت٘ املتّوود٠      

 . َ  املبػٛض اؿساّ
بداٍع إ وٞ   ايّٓٛ ايىاْٞ: إٔ ٫ تهٕٛ ايهٝؿ١ٝ َتّد٠ َ  ايعبا ٠ نإٔ ٜصًٞ

ايت٘ػ  زٜوا٤ع، ؾوإٕ ايتّٓوو ٚايت٘ػو      َ  ٗايص يهٓ٘ أت٢ بٗا َ  ايتّٓو أٚ 
 عٓٗوووا، ٚيووورا ٫ ٌَٛوووب يوووبط٬ٕ ايصووو٠٬    ١نٝؿٝووو١ يًصووو٠٬ َّٓووواش٠ َٓؿصوووً 

يتػوواٜس ايتّٓووو أٚ ايت٘ػوو  املصووّٛمب بايسٜووا٤ َوو  ايصوو٠٬ ايوويت ٫ تتّوود َوو   
 ت٘ػوو  أٚ بايتّٓووو(  املسا٥وو٢ ؾٝوو٘، ٚيوورا ٫ تطووسٟ ِسَوو١ )ايسٜووا٤ املتّكوول باي    

إ  ايص٠٬ ايصا ز٠ بوداٍع قسبوٞ ٗوايص   ضوبّاْ٘، بوٌ يو٘ عُو٬ٕ أِودُٖا         
 . ّٓو َرَّٛ َسا٢٥ ؾٝ٘و٘ػ  أٚ توعبا ٠ ٗايص١ ٚاٯٗس ت

ٌٖٚ ٜك  ايسٜا٤   أٌصا٤ ايعٌُ ايعبا ٟ؟ نايطٛاف ٌوص٤ اؿوَ ٚايسنوٛع    
بودأ  ٬ِظو١   نوايكٓٛه   ايصو٠٬، ْٚ   ٤ ايص٠٬، ٚقد ٜهٕٛ اؾوص٤ َطوتّباً  ٌص
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 : ِهِ اؾص٤ ايٛاٌب ْٚكٍٛ
 ؾوو٬ زٜووب ٫ٚ إغووهاٍ   ايسٜووا٤ أوٓووا٤ ايعُووٌ ٚ  ٌووص٤  َعووني إذا طووسأ قصوود 

 ٭ْوو٘ عُووٌ َسا٥وو٢ ؾٝوو٘ ٚقوود    ،  بطوو٬ٕ اؾووص٤ ايوورٟ قصوود َسا٤اتوو٘ يػوو  ا    
  ٫يووو١ ايٓصووٛص ايػوووسٜؿ١ عًوو٢ بط٬ْووو٘   ٚضووبل ايوووديٌٝ عًوو٢ ِسَووو١ ايسٜووا٤    

ؾٗوٌ تبطوٌ    ضسا١ٜ بط٬ْ٘ إ  ايعبا ٠ متاَواً  ّ  ٚزؾ ٘ ٚعدّ قبٛي٘، يهٔ ايه٬
ايعبا ٠ نًٗا عٓد٥ر؟ ٫ خيًٛ ِاٍ املهًـ املسا٥ٞ ظص٤ ايعٌُ ايعبوا ٟ املسنوب   

 : َٔ إٔ ٜكتصس ع٢ً اؾص٤ ؾ٬ ٜعٝدٙ ٫ٚ ٜتدازن٘، أٚ إٔ ٜتدازن٘   قً٘

أَووا إذا زا٥وو٢ ظووص٤ عًُوو٘ ايعبووا ٟ ٚايتؿوون ٚمل ٜتوودازى اؾووص٤   قًوو٘  -1
  ٘ ٭ٕ اؾوص٤ ملوا زا٥و٢     ،ٚاقتصس ع٢ً اؾص٤ املسا٢٥ ؾٝ٘ ؾ٬ زٜب   بطو٬ٕ عبا تو

ٌٚوٛ ٙ نعدَو٘ ٚنأْو٘ مل    ؾٝ٘ بطٌ ٚمل ٜصٓ ؾعًو٘ ٚمل ٜطوابل ا٭َوس بو٘ ٚنوإ      
 ، ٚعٓد ْكصإ ٌص٤ ايعبا ٠ تبطٌ يؿٛاه املسنب بؿٛاه ٌص٤ٙ.ٜؿعً٘ أص٬ً

  ص٤   قًوو٘بووا ٟ ٚايتؿوون ٚتوودازى اؾوو  ٚأَووا إذا زا٥وو٢ ظووص٤ عًُوو٘ ايع   -2
 يبط٬ْٗووا نُوؤ زا٥وو٢ بسنٛعوو٘    ٚنووإ تدازنوو٘ قا ِووًا بصوو١ّ ايعبووا ٠ ٌَٚٛبوواً  

   ٘ ٍٕ بوودٍ ايسنووٛع املسا٥وو٢ ؾٝوو  ؾووإٕ ٖوورٙ ايصٜووا ٠   ،وووِ ايتؿوون ٚتوودازى بسنووٛع وووا
 َبط١ً يًص٠٬، ٚنُوا إذا زا٥و٢ بػطوٌ ٜودٙ ايُٝٓو٢ أٚ ميطوٓ زأضو٘   ايٛهو٤ٛ         

   ٌ  بووو١ ؾؿووواف ا٭ع وووا٤  ووووِ ْووودّ ٚأزا  ايتووودازى ِٚصوووًن ؾووورت٠ شَٓٝووو١ َٛ
 ٖٚورا قورٚز َواْ  َؤ صو١ّ ايٛهو٤ٛ ؾو٬ بود َؤ إعا توو٘           ،ٚاٗوت٬ٍ املوٛا٠٫  
   بٛه٥ٛ٘. َٔ ٌدٜد كًصًا

َؤ  ٕٚ   با ٟ ٚأَهٔ تدازن٘ بإتٝاْو٘ واْٝواً  ٚأَا إذا زا٢٥ ظص٤ عًُ٘ ايع -3
بعًُو٘، ٚذيوو    ايعبا ٠ ؾبا ز إ  تدازن٘ كًصًا   تعوا   قدٖ ايصٜا ٠   ص١ّ

 ٚ  ايتؿون ٚتودازى بػطوًٗا واْٝو١ كًصواً     نُٔ زا٢٥   ٚه٥ٛ٘ بػطٌ ٜدٙ ايُٝٓو٢ 
 : ؾٗرا قٌ اـ٬ف بني ايؿكٗا٤ -عًُ٘   ضبّاْ٘ َٚٔ  ٕٚ اٗت٬ٍ املٛا٠٫ 

َمو   ١ ذٖب مج  إ  بط٬ٕ ايعٌُ ايعبا ٟ نً٘، ٚيعً٘ بط٬م ا٭ٗبواز ايرا
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ِ  يًسٜا٤ ٚصدق  ْٔعُوٌ عُو٬ً  ٌ   ٚيػ َٙؤ عُو  ٔ(: Œ) ن عًٝو٘ أٗبوازٖ
 .ٗس٠ ٚأ ٌٗ ؾٝ٘ زها أِد َٔ ايٓاع...ْ ٜطًب ب٘ ٌٚ٘ ا  ٚايداز اٯ

ٚذٖب مج  إ  ص١ّ ايعُوٌ ايعبوا ٟ بعود ايتودازى غو  امل٘وٌ بايعبوا ٠        
 ٚعوودّ بطوو٬ٕ ايعُووٌ  ٍووس  ؽًووٌ ايسٜووا٤   ٌووص٤ ايعُووٌ إذا تدازنوو٘، ٚذيووو 

  ٘ ؾوإٕ ظواٖس زٚاٜواه ايسٜوا٤ ٖوٛ       ،٭ْ٘ ٫  يٌٝ ع٢ً بط٬ٕ ايعٌُ بوبط٬ٕ ٌص٥و
نٕٛ ايعٌُ بتُاَ٘ قد قصدٙ   ٚيػ  ا  أٚ أ ٌٗ ؾٝ٘ زها أِد َٔ ايٓواع،  
 ٫ٚ ٜبدٚ عَُٛٗا ؾص٤ ايعُوٌ ايعبوا ٟ إ٫ إذا وبون ضوسا١ٜ ايوبط٬ٕ َؤ اؾوص٤        

 . إ  ايهٌ ٫ٚ  يٌٝ عًٝٗا
ٚأتو٢  ٚقود تدازنو٘   بٌ ٖرا ايعٌُ وبن بط٬ٕ ٌوص٤ٙ ٭ْو٘ أتو٢ بو٘ يػو  ا       

ٌ       ببدي٘   ٗايصًا، ـ  أتو٢  ؾٝصدم عًو٢ فُوٛع ايعُوٌ أْو٘ عُو  بأمجعو٘   املهًو
سا٥و٢ بو٘ ٚاملوأتٞ    ٖٚٛ اؾص٤ امل -  تعا  ٗايصًا كًصًا، ٚقد ؽًً٘ عٌُ باطٌ

يًّوساّ ْظو  َوا يوٛ ْظوس إ  ا٭ٌٓبٝو١        ؾهاْن ايعبا ٠ ظسؾواً  -ب٘ ابتدا٤ع يػ  ا 
يص٠٬ يٛ أت٢ بٗا ٌاَع١ً ٭ٌصا٥ٗا ٚغسا٥طٗا، بص١ّ ا أوٓا٤ ايص٠٬ ؾإْ٘ ٫ ٜ سم

 . ٖرا إذا نإ ايسٜا٤ َتّكًكا   ٌص٤  ٚاٌب َٔ ايعبا ٠

ٚأَا إذا ؼكل ايسٜا٤   ٌص٤  َطتّب َؤ ايعبوا ٠ نوايكٓٛه   ايصو٠٬ إذا     
٭ٕ ايسٜووا٤ اؿاصووٌ   اؾووص٤ املطووتّب ٌٜٛووب   ،ا  ؾهووريو زا٥وو٢ ؾٝوو٘ غوو  

ٌووب بطوو٬ٕ فُووٛع ايعُووٌ، إذ ٫  يٝووٌ عًوو٢ بطوو٬ٕ ايعُووٌ املطووتّب ٫ٚ ٜٛ
تهووٕٛ ايعبووا ٠  -ًوو٘ أٚ أنىووسٙ ن -جملُووٛع ايعُووٌ، ؾووإٕ ايعُووٌ املطووتّبإبطايوو٘ 

ظوسف ٫ٚ ٜطوسٟ بط٬ْو٘ إ     يًُطتّب املسا٢٥ ؾٝو٘ ٫ٚ هو    بطو٬ٕ اي    ظسؾًا
 . -أعين ايعبا ٠ ايٛاق  ؾٝٗا ٌص٤ َطتّب َسا٢٥ ؾٝ٘  -املظسٚف

ٖرا نً٘   ايسٜا٤ ايػسى املرَّٛ، ٖٚٛ   أِد حنٟٛ ايسٜا٤ ه١ُُٝ إ  ١ْٝ 
ٌم غو    -ٚع٬، وِ ْتهًِ   اي ُا٥ِ ا٭ٗوس٣   ايٛه٤ٛ َػسن١ با  ايعظِٝ ٌ

ب بايعبوا ٠ ٚهوُا٥ِ أٗوس٣ ٚايويت تهوٕٛ      ٍَو ٖٚٞ طًب ايطُع١ ٚايُع -ا٤ ايسٜ
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ِم قصود ايتٓظوـ َؤ ايٛضوٙ إ  ْٝو١ ايتكوسمب بايٛهو٤ٛ          بع ٗا زا١ٌّ ْظ  ه
ِم تعًوِٝ ايعبوا ٠ نايٛهو٤ٛ      ملؤ ٫ ٜعوسف ايهٝؿٝو١ ايصو١ّّٝ،     أٚ ايصو٠٬  أٚ ه

ايٛه٤ٛ بايػطًتني ٚقد تهٕٛ ه١ُُٝ َبا١ِ ْظ  هِ قصد ايتا  باملا٤ إ  ١ْٝ 
 : ؾٗٓا عًٛ  . ٚاملطّتني

 ٢ع( ٚاؾاٙ عٓد ايٓاع، ٖٚوٌ تتّود ْٝتو٘ َعٓو    طًب ايطُع١)ايبّي ا٭ٍٚ: 
سٟ املتعبد عًُ٘ يػ  ا  نايرٟ َ  ايسٜا٤ أّ ؽتًـ؟ ضبل إٔ ايسٜا٤ ٜعين إٔ ُٜ

ٜصًٞ أٚ ٜٓؿل ابتػا٤ زها ايٓاع،   َكابٌ اب٬ٗص ايرٟ ٜعين تٓصٜ٘ املتعبد 
ا ت٘ عٔ قصود غو  ا  ٚعؤ إزا٤تو٘ ؾٝصوًٞ   ِٚودٙ ٜٚٓؿول َوا يو٘ ابتػوا٤           عب

ٖٛ :  ٚايظاٖس إٔ طًب ايطُع١ ٜٓدزُ ؼن عُّٛ َع٢ٓ )ايسٜا٤   . َسها٠ ا 
د ٜٚعٌُ ابتػا٤ َسها٠ ايٓاع ٚطًب ايطوُع١  ايعٌُ يػ  ا ( ؾإٕ املسا٥ٞ ٜتعبم

٘  ايٓواع سٟ : ُٜ عٓدِٖ، ؾٗٛ بعض أٖداف املسا٥ني ايطوُع١  ٚعبا تو٘ طًبوًا    عًُو
، ؾٝهوٕٛ  ُوٌ صواؿاً  ٓ ٜصوًٞ ٜٚع وِت٢ ٜكٛيٛا عٓ٘: إْ٘ عابد ٗٝمس صايو  ِٖعٓد

 . طًب اؾاٙ ٚايطُع١ َٔ أعظِ أٖداف املسا٥ني عبا تِٗ يػ  ا  ضبّاْ٘
َٔ أ ي١ عٓد ا  تعا  ٚ  ه٥ٛ٘: ٜطتُد طًب ايطُع١ ِسَت٘ َٚبػٛهٝت٘ 

 طووتُد ِهُٗووا َوؤ ايهووا٣ ايهًٝوو١،     ِسَوو١ ايسٜووا٤ نطووا٥س اؾص٥ٝوواه ايوويت ت    
 ٕ  اياقووٞ توورنس ايطووُع١ باـصووٛص، ُٖٚووا َووا زٚاٙ     (27)ٚقوود ٚز ه زٚاٜتووا

)أصٍٛ ايها ( بطٓد هعٝـ إ  ابٔ ايكداٖ خهوٞ  ايهًٝين     )اماضٔ( ٚ
 عًُوووٛا     غووو  زٜوووا٤ (: ٔإ( قوووٍٛ أَووو  املووو٪َٓني )ؾٝووو٘ ايصوووا م )

َٚوا زٚاٙ   ْٚنً٘ ا  إ  عًُو٘ ٜوّٛ ايكٝاَو١   ٫ٚ ءع١، ؾإْ٘ َٔ عٌُ يػ  ا  
عؤ ابَواّ    -ٖٚٛ فٍٗٛ اؿاٍ -قُد بٔ عسؾ١    )أصٍٛ ايها ( بطٓدٙ إ 

ٚنإٔ ايسٜا٤ غ  ايطُع١ إذا نإ  ْعًُٛا يػ  زٜا٤ ٫ٚ ءع١ٔإ(: ايسها )
ايعطـ با٭ٌٓيب املػاٜس   ٖرٜٔ اـأٜ، يهٓ٘ قواٍ عكٝوب ذيوو   اـوأٜ:     
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ٌ ؾإْووو٘ ٔ  ٚيووورا ؾايظووواٖس نوووٕٛ  َْووؤ عُوووٌ يػووو  ا  ٚنًووو٘ ا  إ  َوووا عُووو
 عطووـ اـوواص ٚاؾص٥ووٞ عًوو٢    قبٝووٌ عطووـ ايطووُع١ عًوو٢ ايسٜووا٤ ٖٓووا َوؤ      

ايعوواّ ٚايهًووٞ، ٖٚوورا َتعووازف   اضووتعُا٫ه يػوو١ ايعووسمب، ٜٚ٪نوود ؾُٗٓووا:     
 ٔ  ٖٚووورا ٖوووٛ  َْووؤ عُوووٌ يػووو  ا ...٬َِٔظووو١ ايػووول ايىووواْٞ َووؤ اـووواٜ

 سٟ عبا تووو٘ يػووو  ا  ٚاؾووواَ  ٖووٛ إٔ ٜعُوووٌ يػووو  ا  ُٜٚوو  ايسٜووا٤ ٚايطوووُع١،  
طًووب )ؾًّٝوول  : . ٚعًٝوو٘ ٜٚطًووب اؾوواٙ ٚايطووُع١ عٓوود غوو  ا  َوؤ عبووا ٙ    

ٜا٤ َٔ اؿس١َ ٚاملبػٛه١ٝ تهًٝؿًا َٚٔ ايبط٬ٕ ٚهوعًا  ِهِ ايس ( ٚاؾاٙايطُع١
ٕ   إذا نووإ طًووب ايطووُع١  اعٝووًا َطووتك٬ً ٚقسنوواً      يًعاَووٌ حنووٛ ايعبووا ٠ أٚ نووا

 .  إ  قسن١ٝ أَس ا  ٚباعىٝت٘ ع٢ً ايعٌُ نُا ٖٛ ِاٍ ايسٜا٤ قسنًا َٓ ًُا

ضبّاْ٘ ٗايص١ً  : يٛ أت٢ بٗا بداعٞ ايكسمب إ  ا  ٫ٚ ٜ سم بص١ّ ايعبا ٠
يٌٛٗ٘ ٚنإ ٜؿسٖ باط٬ع ايػو  عًٝٗوا َؤ  ٕٚ  ٗايو١ ٖورا ايؿوسٖ   قصودٙ        

: ْؿوٞ   صوّٝٓ شزاز٠   عبا تو٘، ٚقود ضوبل    َؤ  ٕٚ قسنٝتو٘ ي  ٚ اعٝ٘ يعًُ٘ ٚ
بس٩ٜتو٘  سم ايعاَوٌ  ٙ إْطوإ ُٚضو  ( ايبأع عٔ عُوٌ اـو  إذا زآ  ابَاّ ايباقس )

 َووا َوؤ أِوود  إ٫ ٖٚووٛ خووب إٔ ٜظٗووس يوو٘   ايٓوواع اـوو  إذا     ٔ(: ٚقوواٍ )
 أٟ إذا نوإ اموسى ٚايباعوي يو٘ عًو٢ ايعبوا ٠        (28)مل ٜهٔ صوٓ  ذيوو يوريو(   

ايػوو  عًٝٗووا    ايداعٜٛوو١ ٚنووإ اطوو٬ع   ضووبّاْ٘ َطووتك٬ً  ٛ ايتكووسمب إ  ا ٖوو
 . مل ٜٓظس إيٝ٘ أٚ مل ٜهٔ قسن٘ حنٛ ايعبا ٠ ٚؾسِ٘ باط٬ع٘ تابعًا

بايعُوٌ ٖوٛ إعظواّ ايعُوٌ ٚاعتكوا  ايعاَوٌ إٔ        (ٍوب ايُع)ايبّي ايىواْٞ:  
ٚاضتعظاّ املهًـ يعًُ٘ ٚاعتكا ٙ عظ١ُ َوا عًُو٘،     ز عٓ٘ عظِٝ ايعٌُ ايصا

أٚ ٜطٌٝ  -ص٬ت٘ أٚ صَٛ٘ أٚ  عا٤ٙ    ٗػٛع٘ أٚ ٜهىس َٔ عبا ت٘:ايؼ بإٔ ٜب
   عٍب بو٘ أٚ ٜهوٕٛ عظُٝواً     ضٍٛ ٙ أٚ ص٬ت٘ أٚ  عا٤ٙ ؾٝطتعظِ عًُ٘ ُٜٚ
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ٚتصوودز َٓوو٘ ايعبووا ٠ ٚاـوو   -ًَووو أٚ ٚشٜووس أٚ توواٌس ذا َوواٍ عظووِٝ  -ايوودْٝا 
اٍ عٍووب بوو٘، أٚ حنووٛ ذيووو َوؤ ا٭ضووبامب املصووّٛب١ باؾٗووٌ عوو  ؾٝطووتعظُ٘ ُٜٚ

 . ؾّٝصٌ عٓدٙ ايعٍب ٚاضتعظاّ ايعٌُ ايصا ز عٓ٘ ،املعبٛ 
 ٚ  ايػايب ٜٓػوأ  ا٤ ايعٍوب َؤ اؾٗوٌ ٚايػؿًو١ عؤ عظُو١ ا  ٚعظُو١        

عؤ يطوـ ا  ضوبّاْ٘     -َُٗا عظِ ٚنىس -ْعُ٘ ع٢ً عبا ٙ ٚعٔ اْبىام عًُ٘ 
 ِٛيو٘ ٚقٛتو٘، ٚيو٫ٛ متهٝٓو٘ يعبودٙ ٚإؾاهو١ قدزتو٘ عًٝو٘ ٚتٛؾٝكو٘ يو٘           عؤ  عًٝ٘ ٚ

 مل ٜووتُهٔ َوؤ ايعُووٌ ٚمل تصوودز عٓوو٘ ايعبووا ٠، ؾٝٓ ووِ ًٌٗوو٘ ٚغؿًتوو٘ إ         
( )اّ، ٚقد أغاز  ورا أَو  املو٪َٓني   عًُ٘ ؾّٝصٌ عٓدٙ ايعٍب ٚا٫ضتعظ

 . (29)ْإعٍامب املس٤ بٓؿط٘  يٌٝ ع٢ً هعـ عكً٘ٔبكٛي٘: 
 : ٖرا نً٘ َٔ ْا١ِٝ املٛهٛع، َٚا ٖٛ ِهُ٘؟ ْٚكٍٛ

 ُٓوو  ايكبووٍٛ ؾووإٕ ا    ٚايىووٛامب ٜٚ  ّووب  ا٭ٌووس ٫ زٜووب   إٔ ايعٍووب ُٜ 
 ٓ َوؤ املوو٪َٓني املووتكني املتّوورزٜٔ َوؤ ايعٍووب ٚأَىايوو٘    وٜتكبووٌ ايعُووٌ ايصايوو 

َموو٘ ٚبهْٛوو٘ َوؤ  َوؤ املؿاضوود املبػٛهوو١ ٚاملًٗهوو١، ٚا٭ٗبوواز ايهووى ٠ ْاطكوو١    بر
ٔم عًو٢ ا  بعًُو٘ ايورٟ ٜطوتعظُ٘      إ  إٔ املعٍب بعًُو٘ ٜ   املًٗهاه، َ اؾًا ُو

ٔم عًٝ٘  يؿ ٌ ٚايًطـ ٚإؾاه١ اؿٍٛ ٚايك٠ٛ .ٚا ٚ  امل
 املطتعظِ عًُ٘ عٝوي تًصَو٘ إعا تو٘ أٚ ق وا٩ٙ؟      ٌٖٚ ٜؿطد عٌُ املعٍب

ايعٌُ املطتعَظِ أٚ ِصوٛي٘ َكازْوًا    عكٝب ٍب َتأٗسًا٫ خيًٛ َٔ ِصٍٛ ايُع
ٚاملػووٗٛز غووٗس٠  .  عًوو٢ ؾعًوو٘ ًاعًوو٢ ايعُووٌ َتكوودَ يًعُووٌ أٚ ِصووٛي٘ ضووابكًا

ٓ إذا أتواٙ   ضوبّاْ٘، ٚيعًو٘ يعودّ ٚهوٖٛ      وعظ١ُٝ عودّ ؾطوا  ايعُوٌ ايصايو    
 ٓ بوبووواه بطووو٬ٕ ايعُوووٌ بايعٍوووب املكوووازٕ أٚ ايطوووابل و يٝوووٌ عٓووودِٖ صايووو

 . أٚ اي٬ِل، ٚ  املكابٌ أؾت٢ ْا ز بايبط٬ٕ أٚ اِتاا بابعا ٠ أٚ ايك ا٤
ا ٙ ضٛا٤ ِصوٌ ايعٍوب   قد ٜكاٍ: ظاٖس أٗباز ايعٍب بط٬ٕ ايعٌُ ٚؾط
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 . ضابكًا ع٢ً ايعٌُ أّ َكازًْا أّ َتأٗسًا 
ٟ       ٗصٛص -يهٔ قد ٜػهٌ عًٝ٘   -ايعٍب املتوأٗس عؤ ايعُوٌ ايعبوا 

متاَو٘  ًٗو٘      تعوا  ووِ بعود    املتأٗس، ؾإذا أت٢ بايعٌُ تكسبًا باضتّاي١ ايػسا
َػوسٚط١   ًٜصّ َٔ ايكٍٛ بوبط٬ٕ ايعبوا ٠ نْٛٗوا   ايعٍب ٚاضتعظاّ عًُ٘، ؾاْ٘ 

َٚؤ غوسا٥طٗا    -إٔ ايعبا ٠ اؾاَع١ ٭ٌصا٥ٗوا ٚغوسا٥طٗا   بػسا َتأٗس، ِٝي 
 يٮَوس   ؾٝكو  ايعُوٌ صوًّّٝا َطابكواً     -وّٛم ايعٍب بايعبا ٠ بعد متاَٗوا عدّ ي

، يهٓ٘ ميتٓو  إٔ ٜٓكًوب ايعُوٌ امهوّٛ     ِ ٜدًٗ٘ ايعٍب ؾٝٓكًب ايعٌُ باط٬ًو
 .َتٓاع٘ بايص١ّ ٜٚتبدٍ إ  ايبط٬ٕ بايػسا املتأٗس ٫

يهٓوو٘ قوود وبوون عٓوودْا   ا٭صووٍٛ إَهووإ ايػووسا املتووأٗس، ؾوو٬ قوورٚز َوؤ  
ضو١٦ٝ تطو٤ٛى ٗو  عٓود ا  َؤ ِطو١ٓ       ٔ: (31)ٌٗت٘، ْعِ ٚز    اـا ايعًٟٛ

، ْتعٍبوو ٔعٔ ؾعٌ اؿطو١ٓ بد٫يو١ ايؿعوٌ امل وازع      ْ ٫ِكًا َتأٗسًاتعٍبو
 . يعٍب اٗرا اـا ع٢ً بط٬ٕ ايعبا ٠ اذا يوّكٗا ٚقد ٜطتدٍ ب

    ِ  ؾووإٕ اـووا ٜؿٝوود إٔ ايطوو١٦ٝ    ،يهوؤ ايتأَووٌ   اـووا ٫ ٜعطووٞ ٖوورا ايؿٗوو
 ٭ٕ  ،بعوود إزتهابٗووا ٜووصٍٚ ضوو٤ٖٛا    يوويت تطوو٤ٛى ٚتٓوودّ عًوو٢ ؾعًووٗا ٫ِكوواً     ا

ُ٘          ٔايتٛب١ متّوٞ ايورْب    ًاو ٍُ اي ََٚي٦ِوَو ُٜب ودِّ ُ و٬ً ص واِيًّا َؾأ  ٌ  ع  ُِو ٚ ع    ٔ َ و ٚ آ َٔ ت وامب   َ و ِإ٫ا 
 َِ ِٗ ، بُٝٓا اؿط١ٓ ايويت ًّٜكٗوا ايعٍوب ٚا٫ضوتعظاّ     71: ايؿسقإِْ ط ٓ اه ض ٦ِّ اِت

 ٜؿطوود أٌسٖووا ٚخووب  عًُووٗا ٜٚٓتؿووٞ قبٛ ووا ٫ٚ تبكوو٢ ِطوو١ٓ، ؾتهووٕٛ ايطوو١٦ٝ    
ّب  أٌسٖا عٓد ا  َٔ ايعٍب عطٓت٘ ايرٟ ٜ  ملتبدي١ بايتٛب١ إ  اؿط١ٓ ٗ ًاا

ؾطوا  اؿطو١ٓ ٚبط٬ْٗوا     ُٓ  قبٛ ا، ٫ٚ  ٫ي١ ٚاهو١ّ   ٖورا ايتعوب  عًو٢    ٜٚ 
 . عٝي ًٜصّ إعا تٗا أٚ ق ا٩ٖا يتؿسٜؼ اير١َ َٔ ٌٚٛبٗا

أٚ  ٛزٖا   اغورتاا عودّ ايعٍوب َتوأٗساً    ٚاملِٗ ؼكٝل  ٫ي١ ا٭ٗباز ٚظٗ
، ٚبع ووٗا صووّٝٓ ايطووٓد ٚبع ووٗا هووعٝـ ٚبايصووّٝٓ َٓٗووا ايهؿاٜوو١    َكازْووًا
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 ايعٍووب بووٌ ٚاؿٍٝوو١، ٚايظوواٖس قصووٛزٖا عوؤ ايد٫يوو١ عًوو٢ بطوو٬ٕ ايعبووا ٠ ب  
 ميهوؤ ايٛوووٛم بعوودّ ظٗٛزٖووا ؾٝوو٘، ٚايٛاهووٓ  ٫يتٗووا ٚظٗٛزٖووا   قباِوو١         

َُ ًٗهٝت٘ يصاِب٘ ٚؾطوا  أٌوس ايعبوا ٠ ٚشٚاٍ وٛابٗوا ٚاْتؿوا٤ قبٛ وا،       ايعٍب ٚ
ايكودز املتوٝكٔ َؤ  ٫يتٗوا، ٚمل تت وٓ  ٫يتٗوا عًو٢ بطو٬ٕ ايعُوٌ          ٖوٛ  ٖٚرا 

 . ايرٟ أعٍب ب٘ ِت٢ ٜصٓ ا٫ضتد٫ٍ بٗا

ع٢ً ؾطا  ايعٌُ بايعٍب: عدّ ؾتٝا أِود  َؤ    ص٬ِٗا  ي٬ًٝ ٜٚ٪ند عدّ
ٍب  ا ٜ٪ند عدّ  ٫يتٗا عًو٢  ايؿكٗا٤ املتكدَني ٚاملتأٗسٜٔ بؿطا  ايعٌُ بايُع

بط٬ٕ ايعٌُ املطتًصّ يإلعا ٠ أٚ يًك وا٤، ؾوإٕ عودّ ؾتٝواِٖ قود ٜهػوـ عؤ        
أٜودِٜٗ ٚأَواّ   عدّ  ٫ي١ ا٭ٗباز ايهى ٠ ع٢ً ايبط٬ٕ ٖٚٞ نى ٠ َتٛؾس٠ بوني  

 أْظازِٖ، ْعِ باضتىٓا٤ ؾكٝ٘ ٚاِد أؾت٢ أٚ َاٍ إ  بط٬ٕ ايعبا ٠ بايعٍب.

ٚباٗتصاز: مل ٜىبن عٓدْا ٗا صّٝٓ ايطٓد ٚاهٓ ايد٫يو١ عًو٢ بطو٬ٕ    
ٖا ٗازٌو٘، ْعوِ   ٘ إعا ٠ عبا تو٘   ٚقتٗوا أٚ ق وا٩   ايعبا ٠ بايعٍب عٝي ًٜصَ

 ازٚاٖوو ايوويتيتٗووا، ٖٚووٞ تٌٛوود زٚاٜوو١ ٚاِوود٠ ْعووتين بٗووا ٚحنكوول ضووٓدٖا ٚ ٫  
ايهًٝين عٔ عًٞ بٔ إبساِٖٝ عٔ قُد بٔ عٝط٢ عٔ ْٜٛظ بؤ عبود ايوسمحٔ    

  : ( ٚ  ايطٓد ن٬ّ ٚٗصاّ َٔ ٌٗاهعٔ ْٜٛظ بٔ عُاز عٔ ايصا م )

َهإ زٚا١ٜ )عًٞ بٔ إبساِٖٝ( عؤ )قُود بؤ عٝطو٢(     َٔ ١ٌٗ إا٭ٚ  : 
بُٝٓٗووا ٖووٛ ا٭مب ايٝكطووٝين، ِٝووي اِتُووٌ بع ووِٗ أٚ ٌووصّ بٌٛووٛ  ٚاضووط١   

)إبساِٖٝ بٔ ٖاغِ(، يهٓ٘ قد ؼكل   َٛاز  عدٜد٠ زٚا١ٜ )عًٞ بٔ إبوساِٖٝ(  
عٔ )قُد بٔ عٝط٢( َباغوس٠ َؤ  ٕٚ تٛضو  ا٭مب، ؾساٌو  َعٍوِ أضوتاذْا       

َبّووي )اٗوت٬ف ايهتووب( تسمجو١ )عًووٞ بؤ إبووساِٖٝ( ٚقواٍ ؾٝوو٘:       (31)امكول 
، ٚمل تىبن زٚاٜتو٘ عٓو٘   دمًااِٖٝ عٔ قُد بٔ عٝط٢ نى ٠ ٌ)زٚا١ٜ عًٞ بٔ إبس
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بٛاضط١ أبٝ٘ إ٫   َٛز ٜٔ( وِ أندٙ ا٭ضتاذ )قدٙ(  ا   َػو١٘ٝ ايتٗورٜب     
بٔ عٝط٢ عٔ طسٜك٘ إ  ْٜٛظ بٔ عبد ايسمحٔ: )ٚعًٞ بٔ إبساِٖٝ عٔ قُد 

، نُووا ِهوو٢ ْظ ٖووا   تسمجوو١ )قُوود بوؤ عٝطوو٢(  ٜووْٛظ( بوو٬ ٚاضووط١ أٜ ووًا
 ا )عًوٞ بؤ إبوساِٖٝ عؤ قُود بؤ عٝطو٢(        ٚأوبن نىوس٠ ايسٚاٜواه ايويت زٚاٖو    

 َوؤ  ٕٚ تٛضوو  ا٭مب إبووساِٖٝ بوؤ ٖاغووِ ٚ)اٗووت٬ف ايهتووب( اؿدٜىٝوو١        
إَهووإ بووٌ ٚقووٛع زٚاٜوو١ )عًووٞ بوؤ  َوؤ ٖوورا نًوو٘ : صووٌ . ٜٚتّ ذيووو ؾساٌوو 

   . إبساِٖٝ عٔ قُد بٔ عٝط٢( ب٬ ٚاضط١

ٚقبٍٛ زٚاٜات٘ ُد بٔ عٝط٢( َٔ ١ٌٗ ايتػهٝو   ٚواق١ )قىا١ْٝ : ١ٗ اياؾ 
ٝط٢ عٔ ٜوْٛظ( نُوا     َٚٔ ١ٌٗ ايتػهٝو   قبٍٛ زٚا١ٜ )قُد بٔ ع َطًكًا

 ٛو١ ٚقبٛ ا .ٖاتإ ٌٗتإ   ص١ّ ايسٚا١ٜ املبّٖرٙ ايسٚا١ٜ .  ٚ

٫ٚ زٜب عٓدْا   ٬ٌي١ ايسٌٌ ٚقبوٍٛ زٚاٜتو٘ ٭ْو٘ )عًو٢ ظواٖس ايعدايو١        
اعتكدٙ ايػوٝٙ ايطٛضوٞ    ٚايىك١( ٚمل ٜىبن هعؿ٘ ٫ٚ ذٖاب٘ َرٖب ايػ٠٬ نُا

ايكودا٢َ، ٫ِٚتُواٍ   ٫ضوُٝا    قباٍ إ٬ٌٍ ايٍٓاغٞ ي٘ ٚنى  َؤ ايسٌوايٝني   
 اعتُووا  ايػووٝٙ ايطٛضووٞ   ت ووعٝؿ٘ عًوو٢ اضووتىٓا٤ ابوؤ ايٛيٝوود إٜوواٙ، ٚظوواٖس      
ابٔ ايٛيٝد إغهاي٘   زٚاٜاه )قُد بٔ عٝط٢ عٔ ْٜٛظ( ؾُٝوا ٜسٜٚو٘ بإضوٓا     

 ُووود بووؤ عٝطووو٢( ٫ٚ ؾُٝوووا ٜسٜٚووو٘   َٓكطووو  َسضوووٌ ٫   َطًووول زٚاٜووواه )ق 
َٔ  ٕٚ اْكطاع ايطٓد أٚ إزضواي٘ ؾُٝوا بعود، ؾوإٕ ايطوٓد   اـوا        (عٔ ْٜٛظ)

 .َٔ  ٕٚ إْكطاع أٚ إزضاٍ  (املبًّٛ َتصٌ إ  ابَاّ ايصا م )

ٜ اف إيٝ٘: إٕ ايٍٓاغوٞ ِهو٢ قوٍٛ ابؤ ايٛيٝود: )َوا تؿوسم  بو٘ قُود بؤ           
عًٝو٘   عًٝو٘( ووِ قواٍ ايٍٓاغوٞ َعكبواً     عتُود  عٝط٢ َٔ نتب ْٜٛظ ِٚدٜى٘ ٫ أ

 (32)بإْهاز أصّابٓا ٖورا ٚقوٛ ِ: )َٚؤ َىوٌ أبوٞ ٌعؿوس قُود بؤ عٝطو٢؟(         
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 .  ا ٜدٍ ع٢ً عدّ قبٛ ِ ت عٝـ ابٔ ايٛيٝد

ايتػهٝو   )ْٜٛظ بٔ عُاز(  ا٫غهاٍ ع٢ً ايسٚا١ٜ: َٖٞٔ اؾ١ٗ ايىايى١ 
ؾكٗو٘ ٚزٌايو٘ يٛقٛعو٘      ضوتاذ      ايسٌاٍ، ٚقد ٚومك٘ ا٭ يعدّ تٛوٝك٘ صسخًا

د )ناٌَ ايصٜازاه( ع٢ً زأٜ٘ ايكدِٜ، ٚحنٔ ْٛومك٘ ع٢ً َطًهٓا َٔ تٛوٝل ْٝاأض
َٔ ٜسٟٚ عٓ٘ ابٔ أبٞ عُ ، ٚقد ز٣ٚ ٖورا عٓو٘   أٗبازْوا بطوٓد صوّٝٓ        

 (.3: ٖ )ايها : نتامب ابميإ ٚايهؿس: بامب ايهتُإ

سٌايٝو١، َٚو    ٚاؿاصٌ ص١ّ ضٓد اـوا   تصوٛزْا ِٚطوب َطوايهٓا اي    
 طوو٪اٍ: ايسٌووٌ ٜهووٕٛ   صوو٬ت٘ ٗايٝووًااؿوودٜي اؾعؿووسٟ ايوورٟ ٖووٛ ٌووٛامب ي

َؤ ايعٍوب ٚحنوٛٙ     ٕ قًب٘ ٚؾهسٙ   أٍٚ صو٬ت٘ ٗايٝواً  أٟ نا ،ؾٝدًٗ٘ ايعٍب
 إذا نووإ أٍٚ صوو٬ت٘ ٔ(:َوؤ زذا٥ووٌ ايصووؿاه وووِ  ًٗوو٘ ايعٍووب، قوواٍ )   

 ٬ت٘ ٙ َوووا  ًٗووو٘ بعووود ذيوووو، ؾًوووُٝض   صووو بٓٝووو١ ٜسٜووود بٗوووا زبووو٘ ؾووو٬ ٜ وووسم 
يٝبتعود ٜٚطوس  ايػوٝطإ ٫ٚ ٜعوتين  وا  ًٗو٘ َؤ        ٚأٟ:  (33)ْٚيٝ٘طأ ايػٝطإ

عًو٢ إٔ   ٚ را ايوٓص َٓطوٛم ٜودٍ ٚاهوّاً     -ا ايصؿ١ ايكب١ّٝ غسعع -ايعٍب 
 ٫ ٜ ووس ٚيووُٝض     إذا عووسض ٫ِكوواً  -ايعٍووب بايعُووٌ ايعبووا ٟ: ايصوو٠٬   

 . ضبّاْ٘ أزا  زبم٘ بص٬ت٘ ٚقصد زهاٙ -١ّ وص٬ت٘ إذا بدأٖا ب١ٝٓ صاي
ٖٚرا ايٓصم ي٘ َؿّٗٛ )إذا مل ٜهٔ أٍٚ ص٬ت٘ ب١ٝٓ َطتك١ُٝ: ٜسٜد بٗوا زبو٘   

 قبووٌ   -ؾإْوو٘ ٜ ووسمٙ َووا  ًٗوو٘ َوؤ ايعٍووب( ٖٚووٛ ٜؿٝوود إٔ ايعٍووب ايطووابل         
ٜ وسم بصو٬ت٘ َوا     -اي١ٝٓ ٚتهب ٠ ابِساّ أٚ ِني ايتهب ٠ اييت ٖٞ أٍٚ ص٬ت٘ 

بووٌ نووإ ٜسٜوود   بوو٘ ٗايصووًاو١ّ: ٜسٜوود بٗووا ز اّ مل ٜهوؤ أٍٚ صوو٬ت٘ بٓٝوو١ صايوو 
 . بص٬ت٘ زب٘ ٚقد  ًٗ٘ ايعٍب
ايصّٝٓ ٚعطوب َؿٗوّٛ ايوٓص، ؾٝو٪ ٟ اـوا       ٖرا ٖٛ ايظاٖس َٔ ايٓصم

عوودّ َبطًٝوو١ ايعٍووب يًصوو٠٬ إذا  ًٗوو٘ ايعٍووب أوٓووا٤ ايصوو٠٬ أٚ عكٝبٗووا نُووا 
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      ّ  -ٜوو٪ ٟ َبطًٝوو١ ايعٍووب إذا  ًٗوو٘ أٍٚ صوو٬ت٘، ٖٚوورا ايظوواٖس َوؤ املؿٗووٛ
٘   ْا امكل )قدٙ( بٌ ٜٓاقؼ ؾٝ٘ أضتاذمل   تطوًِٝ ايظٗوٛز    (34)ٜبدٚ َؤ تكسٜوس عىو

 يهٓوو٘ اعتوورز بعوودّ إَهووإ محًووٗا عًوو٢ ظاٖسٖووا       -َوؤ  ٕٚ تصووسٜٓ بوو٘    -
 قس١ٜٓ  اع١ٝ ي٬ْصساف عٔ ايظاٖس . ٍد ؾُٝٗايكس١ٜٓ  عك١ًٝ ٚيؿظ١ٝ، ٫ٚ ْ 

ْعِ ٜدعْٛا إ  ايرت   ٚا٫ِتٝاا: إعوساض ا٭صوّامب عؤ ظواٖس ايوٓص       
 عٔ ايؿتٝا إ  ا٫ِتٝاا ايٌٛٛبٞ. ٚ ٫ي١ َؿَٗٛ٘ ؾأٌٚب عًٝٓا ايتٓصٍ

 : ٚأَا قسٜٓتا ا٭ضتاذ ؾًِ ٜتّكل عٓدْا أٚ مل ٜت ٓ يٓا قبٛ ُا، ُٖٚا 

٘     ١ ؾًًكط  بوإٔ ايعٍوب يوٛ نوإ َوبط٬ً     )أَا ايعكًٝ -أ    يًعُوٌ ؾو٬ ٜؿوسم ؾٝو
 بني ؼكك٘ أٍٚ ايعبا ٠ ٚبني ِدٚوٗا   أوٓا٤ٖا أٚ   آٗسٖا(.

ًو٢ ؾوسض صو١ّ املٓػوأ     ٖٚٓا إغهاٍ عظوِٝ ٚضو٪اٍ عؤ َٓػوأ ايكطو ؟ ٚع     
يتعرز ؼصًٝ٘ ؾايكط  ١ٍِ ع٢ً َٔ ٜٓكدٖ عٓدٙ ايكط ، ٚحنٔ  ٖٚٛ بعٝد ٌدمًا 

ْعتكد ًٌٗٓا  ٬ناه ا٭ِهاّ ٚعدّ إِاط١ عكٛيٓا بٗا ِت٢ ْدزى أْ٘ ٫ ٌٜٛد 
 ؾسم بني ؼكك٘ أٍٚ ايعبا ٠ ٚبني ِدٚو٘ أوٓا٤ ايعبا ٠ أٚ عكٝب متاَٗا.

(: ٚيووُٝض   صوو٬ت٘ ٚيٝ٘طووأ )ٚأَوا ايكسٜٓوو١ ايًؿظٝوو١ ؾٗووٞ قٛيوو٘ )  -مب
يًعُووٌ، ؾوو٬ َعٓوو٢  يعٍووب إذا ؼكوول ٚقًٓووا بهْٛوو٘ َووبط٬ًػووٝطإ، ِٝووي إٔ ااي

 يًُ ٞ ؾٝ٘ بٗطا٤ ايػٝطإ ٭ْ٘ باطٌ ع٢ً ايؿسض(.

ٜودٍ عًو٢ إٔ عوسٚض     -عطوب َٓطٛقو٘    -ٚؾٝ٘: إٕ يؿوظ ايوٓص ايػوسٜـ    
توو٘   أٍٚ صوو٬ت٘  بصوو٬ت٘ إذا ناْوون ْٝم  ايعٍووب عًوو٢ بوواطٔ املصووًٞ ٫ ٜ ووسم   

ع٢ً إٔ عوسٚض   ٍب، َٚؿّٗٛ ايٓص ٜدٍٚمل ؽتً  بُع٘ ١ّ أزا  بٗا زبموصاي
مل ٜهوؤ أٚ ووا ضووًِٝ ايٓٝوو١ بووٌ ناْوون ًٗٝطوو١: أزا  أٟ  -ايعٍووب أٍٚ صوو٬ت٘ 

صو٬ت٘   ٕٛنو ٌٜٛوب   -بص٬ت٘ ٖٚٛ َعٍوب بعبا تو٘ َطوتعظِ يصودٚزٖا َٓو٘      
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 . باط١ً أهسمٖا ايعٍب ٫ٚ َع٢ٓ يًُ ٞ ٦ِٓٝر
أٍٚ ص٬ت٘، ٚيٝظ  عٍبإذٕ  ٫ي١ ايٓص ع٢ً ايبط٬ٕ َػسٚا بدٍٗٛ اي

 بووٌ   ٗصووٛص ِايوو١   ٕٚ ِايوو١ً،   ،يصوو٬ت٘ عًوو٢ ابطوو٬م  ايعٍووب َووبط٬ً
َٚٔ ايٛاهٓ إٔ امل ٞ   ص٬ت٘   ِاي١  ٚعودّ امل وٞ   ِايو١  أٗوس٣ تواب       

ًٍٗ٘ ٫ٚ خٝ  ب٘ عكًٓوا ايكاصوس عؤ إ زاى امل٬نواه َٚوا      مل٬ى اؿهِ ايرٟ ْ 
ف ايٓص عٔ ظواٖسٙ ٫ٚ ٌٚو٘   تطتدعٝ٘ َٔ ا٭ِهاّ، ٚعٓد٥ر ٫ ٌَٛب يصس

 يًكٍٛ بأْ٘ ٫ َع٢ٓ يًُ ٞ ... 
ٖٚرا اـا كوتص بايصو٠٬، ٚميهؤ ايتعودٟ َٓٗوا إ  ايٛهو٤ٛ ٚحنوٛٙ َؤ         

 . -٫ِتُاٍ املٌٛب ي٬ِتٝاا ايٌٛٛبٞٚيٛ عد ا -ايعبا اه 

قود   -غ  ايسٜوا٤ ٚطًوب ايطوُع١ ٚايعٍوب      -ايبّي ايىايي: هُا٥ِ اي١ٝٓ 
هسا١ٖ َٚٔ أعِ َٔ ايسٌّإ َٚٔ ايٚاببا١ِ  -با١ِتهٕٛ قس١َ ٚقد تهٕٛ َ

 : ؾٗٞ أحنا٤ ْبّىٗا عا ْكاا -اببا١ِ باملع٢ٓ اـاص

ٖٞ غو  ايسٜوا٤    -٭ٚ : إذا ناْن اي ١ُُٝ إ  اي١ٝٓ ايكسب١ٝ قس١َ يٓكط١ اا
نُوا إذا صو٢ً   َهوإ بوداعٞ ايكوسمب إ  ا  ضووبّاْ٘       -ٚايطوُع١ ٚايعٍوب   

 ٬ت٘ نإٜكوواع صوو٬ت٘ ؾووسا ٣ ًٗووـ إَوواّ مجاعوو١   ٚقصوود َعوو٘ إٜوورا٤ أِوود  بصوو  
طٝل املصًٞ ؾسا ٣ ٝي ٜعتكد ايٓاع أٚ ٜؿُٗٛا َٓ٘ تؿٖٚٛ طايب عًِ قرتّ ع

ؾٗووٌ تهووٕٛ اي وو١ُُٝ قسَوو١ َٚبطًوو١ َىووٌ ايسٜووا٤ ٭ٕ ايؿعووٌ  -بَوواّ اؾُاعوو١ 
 . ؾٝبطٌ؟ ايعبا ٟ ٜص  قسًَا

  ٌص٤  َٔ ايعبوا ٠   ٫ زٜب   إٔ اي ١ُُٝ امس١َ نإٜرا٤ ايػ  إذا ؼككن
نايسنٛع أٚ ايكٝاّ أٚ ايكسا٠٤   ايص٠٬ ِسّ ٚبطوٌ اؾوص٤ ايورٟ اْ وُن إيٝو٘      

ٙ ايعدٍٚ َٔ ْٝمت٘ ٚأعوا  اؾوص٤   ؾإذا ِصٌ عٓد -َى٬ً إٜرا٤ ايػ  -اي١ٝٓ امس١َ 
 ١ّ َوؤ  ٕٚ قصوود ابٜوورا٤ َٚوؤ  ٕٚ ًٗووٌ آٗووس      وَوو  ايٓٝوو١ ايكسبٝوو١ ايصايوو   

ّم  ن ايعبوا ٠ َٓو٘ ِتو٢ اؾوص٤ ايورٟ ؾطود باي و١ُُٝ امسَو١         نؿٛاه املٛا٠٫ ص
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إذا عدٍ عٓٗا ٚتدازى اؾص٤ نايكسا٠٤ ٚمل تهٔ ايصٜوا ٠ ٌَٛبو١ يوبط٬ٕ ايعُوٌ     
 ْعووِ إ٫ إٔ ٜوودٍ  يٝووٌ ٗوواص عًوو٢ بطوو٬ٕ ايعبووا ٠     .  ايعبووا ٟ ايصووا ز عٓوو٘

نُا يٛ قصد ابٜرا٤ بسنٛع٘ وِ عدٍ عؤ قصودٙ ٚأتو٢ بسنوٛع تكسبوٞ ٗوايص       
٫ َٔ ١ٌٗ اي ١ُُٝ، بٌ َٔ ١ٌٗ شٜوا ٠   - ١ُُٝ امس١َ ؾبتطٌ ايص٠٬ َٔ اي

 . ايسنٛع   زنع١ ٚاِد٠ َٔ ص٬ت٘

ٚبط٬ٕ اؾص٤ ِٚسَت٘ باي ١ُُٝ امس١َ ٫ ٌٜٛب ضسا١ٜ ايبط٬ٕ ٚاؿسَو١  
إ  املسنب َٔ ذاى اؾص٤، إذ ٫  يٌٝ عًو٢ ايطوسا١ٜ ؾوإذا أَهؤ تودازى اؾوص٤       

 عتووا٠   ٌٚووٛ  املسنووب ايٛاٌووب، وووِ توودازى َوو    َوؤ  ٕٚ ؾووٛاه املووٛا٠٫ امل
 . ِؿظ املٛا٠٫ صٓ ايعٌُ ايعبا ٟ

  ،ٚأَووا إذا ؼككوون اي وو١ُُٝ امسَوو١   متوواّ ايعبووا ٠ بّٓووٛ ايكصوود امووض  
٫ بّٓٛ ايداعٞ امسى يًعبا ٠ نُا إذا قصد طايب عًِ قرتّ بص٬ت٘   َهإ 

 ُاعووو١ بإخوووا٤ ؾطوووك٘ ٖتوووو ِسَووو١ إَووواّ اؾْٚووو٣ٛ صووو٠٬ مجاعووو١  ُتكووواّ ؾٝووو٘ 
ٌم ؾهاْن صو٬ت٘   -ًٗؿ٘  إ  ايٓاع ٚعدّ ص٬ِ٘ بَا١َ اؾُاع١ ٚيرا مل ٜص

ٜتٛصووٌ بٗوا  تووو املوو٪َٔ املوٛايٞ ٚمل تهوؤ صوو٬ت٘ إ٫ َكدَوو١ً    ؾوسا ٣ َكدَوو١ً 
      ٘ أٟ صودزه   ،ٚيٝطن قس١َ   ْؿطوٗا ٚقود قصود بٗوا ايتكوسمب إ  ا  ضوبّاْ

 بووإٔ نووإ قصوودٙ ايتكووسمب إ  ا   ،عوؤ  اٍع إ ووٞ قسبووٞ َطووتكٌ   ايداعٜٛوو١  
   ايداعٜٛوو١ ٚايتّسٜووو،   بصوو٬ت٘ ٚنووإ ايكصوود ايكسبووٞ قسنووًا تاَووًا َطووتك٬ً   

ٗوا ايتٛصوٌ إ  ا توو اؿوساّ     ايويت قصود ب   -ص٬ت٘ -ؾٌٗ خهِ عس١َ عبا ت٘
ّ  )ٖرا ٜبوتين عًو٢ نوا٣    ٚ؟ قصدًا تبعًٝا  املعسٚهو١   ايبّوًٛ    (َكدَو١ اؿوسا

٢ ِسَو١ املكدَو١ إ٫ إذا ناْون َكدَو١ تطوبٝب١ٝ تٛيٝدٜو١       ٫ٚ  يٌٝ عًو  ،ا٭صٛي١ٝ
ْظ  إط٬م ايسصاص عًو٢ زأع اجملوين عًٝو٘ ايورٟ ٖوٛ َكدَو١ تٛيود املوٛه،         

إقاَوو١  قصوود ا تووو بصوو٬ت٘ ؾووسا ٣   َهووإ -  املىوواٍ -ِٚٝووي إٔ املهًووـ 
يهؤ ايصو٠٬ صو١ّّٝ ٚإٕ ناْون صو٬ت٘ َكدَو١        اؾُاع١، نإ ا تو ِساَواً 
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 ٫ تتصوووـ باؿسَووو١،  ايصووو٠٬ بٗوووا إ  ا توووو اؿوووساّ ؾوووإٕاملصوووًٞ ٜتٛصوووٌ 
إ  ايص٠٬ ٚيعدّ  -ايكصد اؿساّ -يٌٝ ع٢ً ضسا١ٜ اؿس١َ َٔ املكد١َيعدّ ايد

اؼا  قصد اؿوساّ بايصو٠٬، ؾو٬ تهوٕٛ ايصو٠٬ قسَو١ زغوِ ايتٛصوٌ بٗوا إ           
 . ا تو اؿساّ، ٖرا إذا صدزه ص٬ت٘ عٔ  اٍع إ ٞ َطتكٌ تاّ امسن١ٝ

ن ايصوو٠٬ بُٝٓووا إذا نووإ ايووداعٞ امووسى يًصوو٠٬ ٖووٛ قصوود ا تووو ِسَوو   
أّ نووإ ٌووص٤ ايووداعٞ بووإٔ  ٗووٌ املهووإ  ضووٛا٤ نووإ  اعٝووًا َطووتك٬ً -ٚبطًوون 
:  بص٬ت٘ ، ٌٚٚ٘ اؿس١َاملٛايٞ ٖتو ٝ٘ بكصد اَتىاٍ أَس ا  ٚبكصد ٚص٢ً ؾ

سٜو ؾًِ ٖٛ عدّ صدٚز ايص٠٬ عٔ  اٍع إ ٞ قسبٞ َطتكٌ   ايداع١ٜٛ ٚايتّ
 . ٜعًُٗا   ٗايص١ يٌٛٗ٘  ايهسِٜ، بٌ عًُٗا   ٚ تو امل٪َٔ املٛايٞ

ػواٌَ يًساٌّو١   باملع٢ٓ ا٭عِ اي -ىا١ْٝ: إذا ناْن اي ١ُُٝ ٌا٥ص٠ ٓكط١ اياي
 ؾكد تهٕٛ اي١ٝٓ املٓ ١ُ إ  قصد ايتكسمب بايعبا ٠ زاٌّو١ً  -ٚاملهس١ٖٚ ٚاملبا١ِ

ٚ قصود تعًوِٝ ايٛهو٤ٛ أٚ ايصو٠٬     نكصد ايتٓظٝـ َٔ ايٛضٙ بٛه٥ٛ٘ أ غسعًا
نكصود ايتوا     وكٓٗا، ٚقود تهوٕٛ َباِو١ غوسعاً    توأٚ حنُٖٛا ملٔ ٫ ٜعسؾٗا أٚ ٫ ُٜ

 :  ا٤ ايٛه٤ٛ، ٖٚٓا أقطاّ ٚصٛز أزبع١

َؤ    إٜكاع ايٛهو٤ٛ أٚ ايعبوا ٠ َسنبواً   ايصٛز٠ ا٭ٚ : إٔ ٜهٕٛ ايداعٞ إ 
ايتٓظـ أٚ ايتعًِٝ أٚ حنٖٛوا،  : ايتا  أٚ  ايداعٞ اب ٞ ايكسبٞ َٚٔ اي ١ُُٝ

اغ٦عا َٔ فُٛع ايداعٝني َٚٓبعىًا عُٓٗا عٝي نإ ؼسن٘ ٚاْبعاو٘ يؿعٌ ايعبا ٠ ْ
 . عٝي يٛ نإ أِدُٖا مل ٜٓبعي يًعبا ٠ َعًا

عوؤ ايووداعٞ اب ووٞ ايكسبووٞ   ٫ٚ زٜووب   بطوو٬ٕ عبا توو٘ يعوودّ صوودٚزٖا 
 بّاْ٘ ٚأَووسٙ بايعبووا ٠   عٓوو٢ عوودّ اْبعاووو٘ ٚؼسمنوو٘ عوؤ بعووي ا  ضوو    َطووتك٬ً،

يؿسض اْبعاو٘ عٔ  اعٝني َتعاهدٜٔ ع٢ً ايتّسٜو ٚايبعي حنٛ ؾعٌ ايعبا ٠، 
ٍم ايديٌٝ ع٢ً يصّٚ صدٚز ايعبا ٠   َؤ املهًوـ بوداعٞ أَوس ا  َطوتك٬ً     ٚقد  

 .   ايبعي ٚايداع١ٜٛ إ  ايعبا ٠
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 ًا إ ٝواً  إٜكاع ايٛه٤ٛ أٚ ايعبوا ٠  اعٝو  ايصٛز٠ ايىا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ ايداعٞ إ 
  ايدع٠ٛ ٚايبعي إ  ايعبا ٠ عٝي يٛ نإ ِٚدٙ   ذٖٓ٘  ٚباعىًا قسبوًٝا َطتك٬ً

٫ْبعي إ  ؾعوٌ ايعبوا ٠، ٚيورا تهوٕٛ اي و١ُُٝ املباِو١ نايتاٜود أٚ ايساٌّو١         
يوٝظ يو٘ اضوتك٬ي١ٝ   ايودع٠ٛ      أٚ ايتعًِٝ  اع١ًٝ بوايتب  ٚقسنوًا واْٜٛواً   نايتٓظـ 

 بوووٌ  رٙ اي ووو١ُُٝ صووواؿ١ يًتّسٜوووو َطوووتك٬ًٚايتّسٜوووو عٝوووي ٫ تهوووٕٛ ٖووو
اع ٚاموسى  ٖٞ َكصٛ ٠ بتبو  ايوداعٞ اب وٞ َٚٓصوٗس٠ ؾٝو٘، ٚايكصود ا٭ضو       

 . ٖٛ قصد ايتكسمب بايعٌُ ايتاّ ايعبا ٠ ؼسٜهًا َطتك٬ً

ايعبوووا ٠  مب ايوووداعٞ بٜكووواعٚايظووواٖس صووو١ّ ايعبوووا ٠ يتوووٛؾس غوووسا ايتكوووسم
، ٚيٛهووٖٛ ايهووسِٜ  يٌٛٗوو٘ مب ٗايصووًاٚصوودٚزٖا عوؤ املهًووـ بووداعٞ ايتكووسم

 اضتك٬ٍ ايداعٞ ايكسبٞ   ايبعي ٚايتّسٜو.

ٍٕ: بًّوواظ  يٝووٌ اعتبوواز ايٓٝوو١ ايكسبٝوو١   ايٛهوو٤ٛ ٚحنووٛٙ َوؤ     ٚبتكسٜووب وووا
َوؤ َظوواٖس  ظٗووسًا: نْٛوو٘ َٚ إٔ ايعووا٠   نووٕٛ ايؿعووٌ عبا ٜووًا  ٜبوود -ايعبووا اه

عٔ ايداعٞ  د صدٚز ايؿعٌ ايعبا ٟ عٓ٘ َٓبعىًابد، ٜٚتّكل ٖرا عٓعبٛ ١ٜ ايعا
حنوٛ ايؿعوٌ ايعبوا ٟ     قسنًا تاًَااب ٞ ٚايباعي ايكسبٞ عٝي ٜهٕٛ أَس املٛ  

، ٫ٚ  يٌٝ عًو٢ احنصواز امسنٝو١      ع١ً ايتا١َ   إ ا  ايػ٤ٞ ٗازًٌاٜٚػب٘ اي
اْون  اِو١ أٚ ايساٌّو١ إذا ن  ا٭َس املٛيٟٛ أٚ ٫  يٌٝ ع٢ً َبطًٝو١ اي و١ُُٝ املب  

ٌ  تاّ  ٚقسن١ٝ يصدٚز ايعبا ٠ َٔ املهًـ. اي ١ُُٝ تابع١ ٚيٝظ  ا  ٗ

ْعِ ٫ زٜوب   إٔ إْتؿوا٤ اي و١ُُٝ املباِو١ أٚ  ؾعٗوا عؤ ْؿطو٘ ٚإٗو٬ص         
ٍ  -اي١ٝٓ ايكسب١ٝ َٓٗا  ٛم إمياْو٘  يًعبا ٠ ْاغ٧   ٖٛ نُا َٔ نُاٍ عبٛ ١ٜ ايعابد ٚعً

  يٌٝ عًو٢ يصَٚو٘ ٚاعتبوازٙ   صو١ّ ايعبوا ٠،      يهٔ ٫ ،ِٚطٔ قصدٙ ٚعبا ت٘
بٌ يٛ ؾسض يصَٚٗا يًصّ بط٬ٕ عبوا ٠ أنىوس املتعبودٜٔ ضو٣ٛ ا٭ِٚودٟ َوِٓٗ       

 . ً٘ص ْٝمت٘ َٔ نٌ ه١ُُٝايرٟ ٜدقرل   قصدٙ ٚتعبدٙ ُٜٚ

ايصووٛز٠ ايىايىوو١: إٔ ٜهووٕٛ ايووداعٞ امووسى بٜكوواع ايٛهوو٤ٛ أٚ ايعبووا ٠ ٖووٛ 
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ًِٝ عٝوي تهوٕٛ َطوتك١ً    سا١ٌّ نايتٓظـ أٚ ايتعاي ١ُُٝ املبا١ِ نايتا  أٚ اي
 يووٛ ناْوون اي وو١ُُٝ ِٚوودٖا   اْوو٘ عٝووي، ٚايبعووي إ  ايٛهوو٤ٛ أٚ ايعبووا ٠    

يتوا  بايٛهو٤ٛ أٚ بػطوٌ أطساؾو٘      ٘ ٚمل ٜهٔ عًٝو٘ ٚهو٤ٛ يًصو٠٬ َوى٬ً      ذٖٓ
اعٞ ايكسبووٞ يًصوو٠٬ ؾهووإ ايوود ايتٛهوو٪ٌٚٚٗوو٘، يهٓوو٘ هووِ إ  ايتووا  قصوود  

 ايتوام  أٚ حنوٛٙ، عٝوي     بوايتب  يكصود   قسنوًا واْٜٛوًا َٚكصوٛ اً   ٚايباعي اب وٞ  
 . ايعبا ١٠ ٚ اع١ٜٛ َطتك١ً   ايتّسٜو حنٛ ًداعٞ ايكسبٞ َد٫ًٝٗ ٜهٕٛ ي

ٚايظوواٖس بطوو٬ٕ ايعبووا ٠ يعوودّ إتٝاْٗووا بايووداعٞ ايكسبووٞ اـووايص ٚعوودّ      
ٌ، يؿووسض نووٕٛ   ايعُوو اً ايعاَووٌ عوؤ ايبعووي اب ووٞ قسنووًا َطووتك٬ً  اْبعوو

 يداعٞ اب ٞ قسنًا واًْٜٛا تابعًا .ا

َؤ   إ  إٜكواع ايٛهو٤ٛ أٚ ايعبوا ٠ نو٬ً    ايصٛز٠ ايسابع١: إٔ ٜهوٕٛ ايوداعٞ   
 عٝووي ٜصووًٓ نووٌ    ٞ اب ووٞ ايكسبووٞ َطووتك٬ً َٚوؤ اي وو١ُُٝ َطووتك٬ً    ايووداع

يٛ نوإ ِٚودٙ      -ٌ َُٓٗا ٚن ٚ عٛت٘ حنٛ ايعبا ٠ ٗازًٌا،ٚاِد َُٓٗا يبعى٘ 
 ٠ َطتك٬ً ٚباعوي عًو٢ ايٛهو٤ٛ َٓؿوس ًا، يهُٓٗوا اٌتُعوا       قسى يًعبا -ايباطٔ

 . ؾتأند عٓدٙ ؾعٌ ايٛه٤ٛ أٚ إٜكاع ايص٠٬ أٚ حنُٖٛا َٔ ايعبا اه َعًا

١ٝ املطًٛبو١    وٚقد أطًل بعض ايؿكٗوا٤ عودّ قودٖ اي و١ُُٝ   ايٓٝو١ ايكسبو      
غ ٙ َٔ ايعبا اه، ٖٚرا ابط٬م ٜكت ٞ ص١ّ ايعبا ٠   غ    ايٛه٤ٛ أٚ 

أٟ ٜدٍ ع٢ً ص١ّ ايعبوا ٠   نوٌ عبوا ٠ ٜهوٕٛ اموسى  وا        ،صٛز٠ املبّٛو١اي
ِم إيٝٗووا قصوود ايتووا  أٚ حنووٛٙ         ٚايباعووي عًٝٗووا ٖووٛ ايووداعٞ اب ووٞ ٚإٕ اْ وو

  ايداع١ٜٛ ناضتك٬ٍ ايبعي اب ٞ ٚايداعٞ ايكسبٞ نُا ٖٛ  ٚيٛ نإ َطتك٬ً
 عودّ إزا ٠ ابطو٬م بّٓوٛ ٜػوٌُ      يهؤ ختُوٌ قٜٛواً    .  ِاٍ ايصٛز٠ املبّٛوو١ 

د ٜكطو  بعودّ إزا ٠   غ  )اضوتك٬ي١ٝ ايوداعٞ ايكسبوٞ ٚتبعٝو١ اي و١ُُٝ(، بوٌ قو       
 . يصٛز٠ اضتك٬ي١ٝ اي ١ُُٝ ٚتبع١ٝ ايداعٞ ايكسبٞ ابط٬م غا٬ًَ

اضوتك٬ٍ   -ٚذٖب مج  نى  َٔ ايؿكٗا٤ إ  ايتؿصٌٝ   ايصوٛز٠ ايسابعو١   
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بني نوٕٛ   -اي ١ُُٝ   ايبعي حنٛ ايعبا ٠  ايداعٞ اب ٞ   ايبعي ٚاضتك٬ٍ
اي ١ُُٝ زا١ٌّ نتعًوِٝ ايعبوا ٠ ملؤ ٫ ٜعسؾٗوا أٚ قصود ايتٓظٝوـ َؤ ايٛضوٙ         
بايٛه٤ٛ ؾايعبا ٠ ص١ّّٝ، ٚبني نٕٛ اي ١ُُٝ َبا١ِ نكصد ايتاٜد بايٛه٤ٛ 

ٗعا ٚاهًّا َىبتًاؾايعبا   .  را ايتؿصٌٝ ٠ باط١ً، ٚمل ٜرنسٚا ٌٚ

َوِٓٗ أضوتاذْا    -تصوّٝٓ ايعبوا ٠ َؤ  ٕٚ تؿصوٌٝ     ٚذٖب مجو  آٗوس إ    
١ٝ   ايٛهو٤ٛ ٖوٛ ابمجواع    و)قدٙ( بًّاظ إٔ  يٌٝ اعتباز اي١ٝٓ ايكسبو  (35)امكل

 ٚا٫زتهووواش املتػوووسعٞ ٚإٔ اي ووو١ُُٝ ايساٌّووو١ ٚاملباِووو١ تًتووو٦ِ ٫ٚ تتٓووواؾ٢      
 َ  ايوديٌٝ ايػوسعٞ ايوداٍ عًو٢ اعتبواز ايوداعٞ ايكسبوٞ اموسى يًعبوا ٠، ؾإْو٘           

ٍم   عًو٢ يوصّٚ صودٚز ايعبوا ٠ بتّسٜوو أَوس املوٛ  ٚإطاعتو٘ ٫ٚ  يٝوٌ عًو٢           ٜد
ُطتكٌ   وّسى آٗووس َوو  ايووداعٞ اب ووٞ ايكسبووٞ ايوووإٔ ٫ ٜهووٕٛ َعوو٘  اٍع َٚوو

 ، َوؤ  ٕٚ ؾووسم بووني ايووداعٞ امووسى امبووٛمب نووايتٓظٝـ ٚايتعًووِٝ      ايداعٜٛوو١
ٚبني ايداعٞ ٚاي و١ُُٝ املباِو١ نوايتا  بايٛهو٤ٛ، ؾإْو٘ ٫  يٝوٌ عًو٢ َٓاؾاتو٘         

 . ايتّسٜو حنٛ إ ا  ايعبا ٠قسبٞ َطتكٌ   إذا صدزه عٔ  اٍع  يًعبا ١ٜ 

ٚبتعب  آٗس: ٫  يٌٝ ع٢ً بط٬ٕ ايعبا ٠ عٓودَا تٓ وِ إ   اعٜٛو١ ايكوسمب     
ن  اعٜٛوو١ اي وو١ُُٝ أٚ َباِوو١ ِتوو٢ إذا ناْوو : هوو١ُُٝ زاٌّوو١ غووسعًا إ  ا 

 ١ّ يًتّسٜووو يووٛ ناْوون قا٥ُوو١ ِٚوودٖا   ْؿووظ ايعابوود، ؾُووا     وَطووتك١ً ٚصايوو 
  اّ يًتعبوود ٚعٓوودٙ قصوود ايتكووسمب قصوودًا تاَوواً    اّ عٓوودٙ  اٍع َطووتكٌ ٚقووسى توو  

عٝي يوٛ نوإ ِٚودٙ   ايوٓؿظ نوإ قسنو٘ حنوٛ ايعبوا ٠ ؾو٬ هو    اْ وُاّ            
 ايكسبٞ املطتكٌ.ايداعٞ املطتكٌ ايسآٌ أٚ املباٖ إ  ايداعٞ 

 با ٠ اييت ؼسنٗا اي ١ُُٝ َطتك٬ً  نؿا١ٜ ايع يهٔ   ايٓؿظ إغهاٍ عُٝل
زغِ ؾسهٓا أْ٘ ٌٜٛد َعٗوا  اٍع إ وٞ قسبوٞ َطوتكٌ   ايداعٜٛو١ ٚايتّسٜوو،       

                                                           

 . 55:  5( ايتٓكٝٓ   غسٖ ايعس٠ٚ ايٛوك٢ : ُ 35)
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 ١ٝ   ايٛهوو٤ٛ ٚغوو ٙ َوؤ ايعبووا اه وؾووإٕ ايظوواٖس َوؤ  يٝووٌ اعتبوواز ايٓٝوو١ ايكسبوو 
 ٝووو١ قسبٝووو١ عٝوووي ٖوووٛ صووودٚز ايعبوووا ٠ َووؤ املهًوووـ عووؤ  اعٜٛووو١ إ ٝووو١ ٚباعى

ْٗوووا   اـوووازُ، حنوووٛ إٜكووواع ايعبوووا ٠ ٚإتٝا تهوووٕٛ قسنوووًا نوووا٬ًَ ٚقصووودًا تاَوووًا
  -ٛهو٤ٛ اييت ٖٞ عُود٠  يٝوٌ اعتبواز ايٓٝو١ ايكسبٝو١   اي      -َٚستهصاه املتػسع١ 

 قوود تووأب٢  اعٜٛوو١ اي وو١ُُٝ ا٭ٗووس٣ إذا ناْوون َطووتك١ً   ايوودع٠ٛ ٚايبعووي       
 إ  ايؿعوٌ، ٫ أقووٌ َؤ عوودّ ايٛووٛم بهؿاٜوو١ ايوداعٞ ايكسبووٞ اب وٞ املطووتكٌ      

 َطووتك١ً ٚايوويت ٫ تهووٕٛ  عٛتٗووا  َوو  ٌٚووٛ  اي وو١ُُٝ ايداعٝوو١ يًعبووا ٠  عوو٠ًٛ 
 . -نُا   ايصٛز٠ ايىا١ْٝ  -تابع١ َٓصٗس٠   ايداع١ٜٛ اب ١ٝ ايكسب١ٝ 

ٕ مج١ً نب ٠ َٔ عبا اه ٫ٚ ٜصًٓ  ي٬ًٝ يٮضتاذ امكل اـ٥ٛٞ )قدٙ(: أ
 املهًؿني تتّكل َكرت١ْ بداٍع آٗس َباٖ أٚ زآٌ َطتكٌ    اعٜٛت٘...

: ايداعٞ ايتاب  إ  ايوداعٞ ايكسبوٞ    س املهًؿنيٚذيو ٭ٕ اؿاصٌ عٓد أنى
املطتكٌ   ايداعٜٛو١، ٫ٚ ٜعًوِ ِصوٍٛ ايوداعٞ اب وٞ املطوتكٌ َو  ايوداعٞ         

 . املٓ ِ ايسآٌ أٚ املباٖ ٚاملطتكٌ   ايداع١ٜٛ إ  ايعبا ٠
ٜهؿٝٓوا ايػوو   صو١ّ ايعبوا ٠ املٓبعىو١ عؤ ايوداعٞ اب وٞ          -ٚنٝـ نإ 

ِ املطتكٌ، ٫ٚ زٜب   ق ا٤ ا٫ِتٝاا ايٌٛٛبٞ برتن٘ املطتكٌ ٚايداعٞ املٓ 
 : وِ ٜك  ايبّي ٍِٛ  . ٚعدّ ا٫ٌتصا٤ ب٘

 عدم اعتبار قصد الصفات والػايات:   
اغتٗس بني ايؿكٗا٤ ا٭ٚاٗس: أْ٘ ٫ ٜعتا   ص١ّ ايٛه٤ٛ أنىس َٔ قصد  -1

 إٜكوواع ايٛهوو٤ٛ بووداٍع إ ووٞ قسبووٞ، ؾوو٬ تعتووا ْٝوو١ ٌٚووٛمب ايٛهوو٤ٛ أٚ ْدبوو٘         
 ٫ بّٓووٛ تٛصوووٝـ ؾعووٌ ايٛهووو٤ٛ: )أتٛهووأ ايٛهووو٤ٛ ايٛاٌووب أٚ املٓووودٚمب(     

 . ٫ٚ بّٓٛ ايػا١ٜ: )أتٛهأ يٌٛٛب٘ أٚ ٫ضتّباب٘(

َٔ ضكٛا ا٭َس  -َا ٜرتتب ع٢ً ايؿعٌ املػٝم٢: ايٛه٤ٛ  ٚاملسا  َٔ ايػا١ٜ:
 . ايٌٛٛبٞ أٚ ا٫ضتّبابٞ بايعبا ٠ بعد صدٚزٖا
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ٍٕ: )ايػاٜوو١( ٖووٞ ايووداعٞ يًؿعووٌ بٌٛووٛ ٙ اـووازٌٞ، قبووواٍ           ٚبتعووب  وووا
)ايداعٞ( اييت ٖٞ غا١ٜ ايؿعٌ بٌٛٛ ٖا ايرٖين أٚ ٖٞ ايػا١ٜ اير١ٖٝٓ امسنو١  

 . ا اهيؿعٌ ايٛه٤ٛ أٚ حنٛٙ َٔ ايعب

: عوودّ ايووديٌٝ ايٛاهووٓ عًوو٢ اعتبوواز قصوود ايٌٛووٛمب أٚ ْٝوو١   ٌٚٚوو٘ ذيووو
١ٝ، ٚيٛ اضتّهِ ايػوو ٚاِتُواٍ اعتبازُٖوا    وا٫ضتّبامب   ١ْٝ ايٛه٤ٛ ايكسب

ٞ  أَهٓ ٫ ايًؿظوٞ يعودّ إِساشْوا إٜواٙ   أ يو١       -ٓا  ؾ  اِتُاي٘ بوابط٬م املكواَ
بٝوووإ ايٛهووو٤ٛ  بتكسٜوووب: إٕ ضوووؿسا٤ ايػوووسع املكووودع   َكووواّ      -ايٛهووو٤ٛ 

ٚٗصٛصٝاه أِهاَ٘، ٚقصد ايٌٛٛمب أٚ ايٓدمب   ١ْٝ ايٛه٤ٛ  ا ٜػؿٌ عٓ٘ 
ايٛاٌبو١ أٚ   -  أ ا٤ ايعبوا ٠   هًؿني، ؾًوٛ نوإ قصود أِودُٖا  ٗو٬ًٝ     عُّٛ امل

يٌٛب بٝاْٗا ٚايتٓبٝ٘ عًو٢ َطًٛبٝتٗوا َؤ بوامب ايًطوـ ايتػوسٜعٞ،        -املطتّب١ 
ػـ عدّ اعتبازٙ ٚعودّ  ٗايتو٘   ؾٓطتؿٝد َٔ ضهٛتِٗ ٚعدّ بٝاِْٗ إٜاٙ ْٚطته

 ٖٚهووورا   نوووٌ عبوووا ٠ نايصووو٠٬      . ١ٝ املطًٛبووو١   ايٛهووو٤ٛ و  ايٓٝووو١ ايكسبووو 
ؾسٜ و١  ٫  ب قصود ٌٚٛبٗوا أٚ اضوتّبابٗا، ْعوِ قود  وب بوايعسض نُوا           

ا٭ٌوووصا٤ ٚايػوووسا٥   -ْاؾًتووو٘، ٚذاى يتُاوًوووُٗا   مجٝووو  اؾٗووواه ٚايصوووبٓ 
َٔ قصد ايٌٛٛمب أٚ ايٓدمب يُٝتاش )أصًٞ بد   اي١ٝٓ ؾ٬ إ٫ -ٚايٛقن ٚحنٖٛا

صوو٠٬ ايصووبٓ ايٛاٌبوو١ أٚ املٓدٚبوو١( يُٝتوواش ايؿعووٌ املوو٪ ٣ ٜٚهؿووٞ إٔ ٜٓووٟٛ:    
 . )ؾسٜ ١ ايصبٓ( أٚ )ْاؾ١ً ايصبٓ(   ِصٍٛ ا٫َتٝاش بُٝٓٗا

٫ٚ ٜعتا   ص١ّ ايٛه٤ٛ اغتُاٍ ١ْٝ ايٛه٤ٛ ع٢ً قصود ايػاٜو١ ايويت     -2
. ْعِ يكصد  ٠ ايصبٓ قسب١ إ  ا  تعا (أَس بايٛه٤ٛ َٔ أًٌٗا )أتٛهأ يص٬

 ٌ   اؿصٍٛ ع٢ً وٛابٗا ٚ  ؼكل اَتىاٍ  ا٭َس بايٛه٤ٛ  ع٢ٓ أْو٘   ايػا١ٜ  ٗ
بايٛه٤ٛ عٓد ايكٝاّ يًص٠٬  أٚ  يٮَس اب ٞ يٛ قصد ايػا١ٜ بٛه٥ٛ٘ نإ  تى٬ً

١ٝ، وٝمت٘ ايكسبو و، يهٔ ٫  ٗاي١ يكصد ايػا١ٜ   صو١ّ ايٛهو٤ٛ ٚؼكول ْو    يًطٛاف
ؾُو  َؤ ايؿكٗوا٤ )زض( َؤ اضوتّبامب       تاّ بٓا٤ع ع٢ً َا اٗرتْواٙ ٚؾاقواً   ٖٚرا
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ايٛه٤ٛ   ْؿط٘ ٌٚٚٛ  أَس ْؿطوٞ بٓدبو٘ ؾتهوٕٛ عبا ٜو١ ايٛهو٤ٛ ْاغو١٦ َٓو٘،        
 ١ٝ.وٝت٘ ايكسبوٖٚرا أَس َطًل مل ٜتكٝمد بكصد ايػا١ٜ هُٔ ْ

ٔ ا٫ضتّبامب ايٓؿطوٞ يًٛهو٤ٛ ْاغو٦ًا     ْعِ املػٗٛز ِٝي مل ٜىبتٛا ا٭َوس   َو
 رٖب بع ووِٗ إ  اعتبوواز قصوود ايػاٜوو١ ايوويت  ؾووايٓؿطووٞ ا٫ضووتّبابٞ بايٛهوو٤ٛ 

أَس بايٛه٤ٛ َٔ أًٌٗا، َطتٓدعا إ  ا٭َس ايػ ٟ أٚ ابزغا ٟ املتعًل بعبوا ٠  

َِ      أايٛه٤ٛ ٖٚٛ قٛي٘ تعوا :   َٜوِدٜ ه  ٚ َأ  َِ ٖ ه  ٌُوٛ ُٚ ً ٛا  َِ ِإَيو٢ ايصَّو٠ِ٬ َؾاْغِطو َُوُت  ِْذ ا ق 
ؾإٕ ايٛه٤ٛ ٫ بد إٔ ٜكصد ب٘ ايتٗٝ٪ يًص٠٬ أٚ ايطٛاف أٚ حنُٖٛا ؾإذا تٛهأ 

 مل ٜأتٞ بكصد ايتٗٝ٪ يًص٠٬ َى٬ً مل ٜهٔ َأَٛزًا ب٘ ٫ٚ صًّّٝا .ٚ

ٚؾٝ٘: إْو٘ ٫ إغوهاٍ   إٔ اَتىواٍ ا٭َوس بايٛهو٤ٛ َكدَو١ً يًصو٠٬ َتٛقوـ         
بكصودٖا، ٖٚهورا    ِتو٢ ٜطوك  أَوسٙ    - َوى٬ً  : ايتٗٝ٪ يًصو٠٬  ع٢ً قصد ايػا١ٜ

 وووٛامب غاٜوو١ ايٛهوو٤ٛ ٜٓايوو٘ عٓوودَا ٜكصوود ايػاٜوو١ املعٝٓوو١، يهوؤ صوو١ّ ايٛهوو٤ٛ   
 اضووتّباب٘ ايٓؿطووٞ  اؿٍوو١ عًوو٫٢ تتٛقووـ عًوو٢ قصوود ايػاٜوو١ عٓوود َوؤ أِووسش   

نُووا قسمبٓوواٙ، بووٌ ِتوو٢ إذا مل خووسش ايؿكٝوو٘ ٌٚووٛ  ا٭َووس ايٓؿطووٞ ا٫ضووتّبابٞ   
ٌا٤ َطًٛبٝت٘ يًُٛ  ضوبّاْ٘،  بايٛه٤ٛ ٜهؿٝ٘ إتٝإ ايٛه٤ٛ بأٌَ قبٛبٝت٘ ٚبس

 . ؾٝك  عبا ٠ َكسمب١ يًُٛ  ضبّاْ٘

: قصوود ٌٚوو٘ ايٌٛووٛمب أٚ ايٓوودمب  ٖٚهوورا ٫ ٜعتووا   صوو١ّ ايٛهوو٤ٛ -3
 ٜعووين املصوو١ًّ ايًصَٚٝوو١ أٚ غوو  ايًصَٚٝوو١ املٓبىوول عٓٗووا تػووسٜ  أِوودُٖا نووإٔ     

ٌٝ ٘ َٔ املص١ًّ ايهآَو١   ايٛهو٤ٛ(، ٚذيوو يعودّ ايودي     )أتٛهأ ملا ؾٝ : ٜٟٓٛ
 . -أٟ عبا ٠ ٜسٜد املهًـ إ ا ٖا -ايٛاهٓ ع٢ً اعتباز قصد ٌٚ٘ ايعبا ٠ 

: قصد زؾو  اؿودً    ٚاغتٗس بني ا٭ٚاٗس أْ٘ ٫ ٜعتا   ص١ّ ايٛه٤ٛ -4
 . بايٛه٤ٛ أٚ قصد اضتبا١ِ ايدٍٗٛ   ايص٠٬ أٚ ايطٛاف بٛه٥ٛ٘

 . : بٍٛ أٚ ّْٛ أٚ زٜٓ ٚاغتٗس أْ٘ ٫ ٜعتا قصد ٌَٛب ايٛه٤ٛ -5

ُمٗا إ    ٌٚٚ٘ ذيو نً٘: عدّ ايديٌٝ ايٛاهٓ ع٢ً اعتباز ٖرٙ ايكٝٛ  ٚهو
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  .١ٝ، َ  ٚهٖٛ ؼككٗا بدٕٚ قصد ٖرٙ ا٭َٛزو١ْٝ ايٛه٤ٛ ايكسب

ٓ يدؾ  اِتُاٍ  ٗايو١ ٖورٙ   و: ابط٬م املكاَٞ ايصاي ي٬ًٝ واًْٝا ٜ اف إيٝ٘
–ايعبا اه  أٚ حنٛٙ َٔ -ٛه٤ٛ ياإتٝاْ٘ ، ٜهؿٞ ١ٝوايكصٛ    ١ْٝ ايٛه٤ٛ ايكسب

 .تعا   ايتكسمب إيٝ٘ بؿعٌ َا ٖٛ قبٛب٘ ٚأأَس ا   اَتىاٍ داعٞب

ْعِ قد ٜطوتدٍ عًو٢ يوصّٚ قصود زؾو  اؿودً بٛهو٥ٛ٘ أٚ قصود اضوتبا١ِ          
   ٓ  : (36)ايوودٍٗٛ   ايصوو٠٬ بٌٛووٛٙ هووعٝؿ١ أقٛاٖووا ا٫ضووتد٫ٍ بوواـا ايصووّٝ

 بتكسٜب:  ْإذا  ٌٗ ايٛقن ِٚب ايطٗٛز ٚايص٬تإٔ

 بوود َوؤ َكدَوو١ً يًصوو٠٬، ٚنووٌ عٓووٛإ ؾعووٌ ٫إٕ ا٭َووس قوود تعًوول بووايطٗٛز 
 قصوودٙ ؾتػووٟٛ: )أتٛهووأ، أصووًٞ، أصووّٛ...(، ٚمل ٜتعًوول ا٭َووس بايٛهوو٤ٛ       
 نووٞ ٜكوواٍ: إْوو٘ )عبوواز٠ عوؤ ايػطووًتني ٚاملطووّتني، ٫ٚ ٌَٛووب يكصوود عٓووٛإ: 

 بٌ تعًل ا٭َس بايطٗٛز ٖٚٛ ٜعين َا ٜسؾ  اؿدً أٚ َوا  اؿدً بٛه٥ٛ٘( زؾ 
بوود َوؤ قصوود عٓووٛإ ايطٗووٛز   َكوواّ    ٜبووٝٓ ايوودٍٗٛ   ايصوو٠٬، ِٚٝووي ٫  

ا٫َتىاٍ ؾ٬ بد َٔ قصود زؾو  اؿودً بٛهو٥ٛ٘ أٚ قصود اضوتبا١ِ ايودٍٗٛ          
 ايص٠٬ أٚ ايطٛاف عٓد اَتىاٍ ا٭َس املتعًل بايطٗٛز.

بٌٛٛمب قصد عٓٛإ ايطٗوٛز أٚ عٓوٛإ ايٛهو٤ٛ    ٜٚس مٙ: إْ٘ زغِ ابذعإ 
 يهٓووو٘ مل ٜت وووٓ  ٫يووو١ اـوووا ايصوووّٝٓ عًووو٢ قصووود زؾووو  اؿووودً   ،ٝت٘و  ْووو

 ٘  : إٕ ايطٗوووٛز   ايًػووو١  عٓووو٢   أٚ اضوووتبا١ِ ايووودٍٗٛ   ايصووو٠٬، ٚتٛهوووّٝ
ُ ا٤ِ    ٔ)ايطٗاز٠ ايؿا٥ك١( بًّاظ نْٛ٘ صٝػ١ َبايػو١ قواٍ ضوبّاْ٘:     َٔ ايطَّو َِو ٓ وا  ٚ َأْص ْي

ٜد ايطٗواز٠ ٚيورا نوإ املوا٤ طواٖسًا   ْؿطو٘       أٟ غود ،  43ْايؿسقوإ: ُٗوٛزاً َ ا٤ع َط
ٗمسًا  : يػ ٙ، أٚ إٔ ايطٗٛز  ع٢ٓ )َا ٜتطٗس ب٘( ٖٚٛ املا٤ ٚايرتامب. ٚعًٝ٘ َط

إذا نووإ ايطٗووٛز  عٓوو٢ ايطٗوواز٠ ايؿا٥كوو١ ؾٝوودٍ اـووا ايصووّٝٓ عًوو٢       -أ 
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  ٗووٍٛ ٚقوون ايصوو٠٬، ٚيووٝظ ٖوورا ٌٚٛبوواً     ٌٚووٛمب ايطٗوواز٠ ايؿا٥كوو١ عٓوود    
 بعٓووٛإ ايطٗوواز٠ ِتوو٢  ووب قصوودٖا   َكوواّ ا٫َتىوواٍ،   كووًاَتعً َٛيٜٛووًا ْؿطووًٝا

، أٚ ٖٛ ٌٚوٛمب  إٕ ايتصَٓا بٌٛٛمب املكد١َ غسعًابٌ ٖٛ ٌٚٛمب غسعٞ غ ٟ 
 إزغووا ٟ إ  تكٝموود ايصوو٠٬ بايطٗوواز٠، ٚيٝطوون عبا ٜوو١ ايٛهوو٤ٛ َطووتٓد٠ إ        

بٛبٝتوو٘ ايراتٝوو١ ٖوورا ايٌٛووٛمب ايػوو ٟ أٚ ابزغووا ، بووٌ عبا ٜتوو٘ َطووتٓد٠ إ  ق 
، ؾ٬ ٜدٍ اـا ايصّٝٓ ع٢ً ٌٚٛمب قصد ايطٗاز٠  ع٢ٓ زؾ  ب٘ ْؿطًٝاٚا٭َس 

 . اؿدً أٚ اضتبا١ِ ايدٍٗٛ   ايص٠٬

ُٜ -مب  ؾٝهوٕٛ   -ٖٚٛ املا٤ أٚ ايورتامب  -تطٗس ب٘ٚأَا إذا نإ ايطٗٛز  ع٢ٓ َا 
َع٢ٓ اـا ايصّٝٓ أْو٘ )إذا  ٗوٌ ايٛقون ٌٚبون ايصو٠٬ ٚاملوا٤ أٚ ايورتامب(        
  عٓوو٢ ٌٚووٛمب اضووتعُاٍ أِوودُٖا يتّصووٌٝ ايطٗوواز٠، َٚوؤ ايٛاهووٓ عوودّ       

ايوتطٗ    -، بٌ اي٬شّ قصد املعٕٓٛ اـا ع٢ً قصد عٓٛإ ايطٗٛز أص٬ً ٫ي١ 
 .  ٕٚ ايعٓٛإ -باملا٤ أٚ بايرتامب 

بٛه٥ٛ٘ ايٌٛٛمب   َٛه  ايٓدمب أٚ ٣ْٛ بٛهو٥ٛ٘   : يٛ ٣ْٛ أِد  ؾسعإ
 بكصوود املكدَوو١  ًِووٍٛ ايووصٚاٍايٓوودمب   َٛهوو  ايٌٛووٛمب نووإٔ ٜتٛهووأ قبووٌ   

يص٠٬ ايظٗوسٜٔ َو  أْو٘ ٜٓبػوٞ يو٘ قصود اضوتّبامب ايٛهو٤ٛ   ْؿطو٘ أٚ قصود           
 يهٓووو٘ ْووو٣ٛ بٛهووو٥ٛ٘ اَتىووواٍ ا٭َوووس ايٌٛوووٛبٞ  ،تووو٠ٚ٬ ايكوووسإٓ أٚ حنوووٛ ذيوووو
 : نيتٗسٜٔ، ؾ٬ خيًٛ َٔ ِاياملكدَٞ بايٛه٤ٛ يص٠٬ ايظ

ؾايٛهوو٤ٛ  - اؿايوو١ ا٭ٚ : إٔ ٜصوودز ذيووو ٌٗوو٬ً أٚ اغووتباًٖا أٚ ْطووٝاْاً     
ايٓدمب غو  َطًوٛمب    صّٝٓ، ٖٚرا ٚاهٓ بعد إٔ ؼكل إٔ قصد ايٌٛٛمب أٚ

 : إزا ٠ َىًو٘ ٚقصودٙ اَتىواٍ ا٭َوس ايوٛاقعٞ ايؿعًوٞ املتٌٛو٘        َٚٔ ايكسٜب ٌوداً 
٭َووسٙ ايػووسعٞ عوودٚ ٙ ٚقٝووٛ ٙ، ٖٚوورا  إيٝوو٘ ؾٝهووٕٛ ٚهوو٩ٛٙ صووًّّٝا َطابكووًا

يٛاقوو   ومت٘ قصوودًا كايؿووًاٝوووايتطووابل ٜكت ووٞ إٌووصا٤ٙ عوؤ ايٛاقوو  ٚإٕ ت ووُٓن ْ 
 ٛ  . ٌٚٛ ٙ ٫ٚ عدَ٘  َٔ ايكٍٛ أٚ َٔ ايكصد ٫ ٜ سم ٚه٥ٛ٘ ٖٚٛ يػ
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ؾايٛهو٤ٛ باطوٌ،    ١: إٔ ٜصدز ذيو َؤ املتٛهوٞ عاملوًا َتعُوداً    اؿاي١ ايىاْٝ
  ٚ  صوو٠٬ ايظٗووسٜٔ   ٤ٛ ٫ضووتبا١ِ ايوودٍٗٛ    ٌووٛمب ايٛهوو ٖٚوورا نووإٔ ٜعًووِ 

 ٫ضووتبا١ِ ايوودٍٗٛ    ن وووِ ملووا ٜتٛهووأ ٜٓووٟٛ ايٛهوو٤ٛ ْوودباً  ٚقوود  ٗووٌ ايٛقوو 
ٜكواع  زغِ عًُو٘ بٌٛوٛمب ايٛهو٤ٛ َكدَو١ً ب     ايص٠٬ ٖٚٛ َتعُد يكصد ايٓدمب

 ٚايعهووظ صووّٝٓ نووإٔ ٜٓووٟٛ ٌٚووٛمب ايٛهوو٤ٛ قبووٌ  ٗووٍٛ   ،ايظٗووسٜٔصوو٠٬ 
ٚايٛاٌووب   ايٛهوو٤ٛ    . ٜٚتعُوودٙٚقوون ايؿسٜ وو١ ٖٚووٛ ٜعًووِ عوودّ ٌٚٛبوو٘    

د َ  ايتعُد  عٌ املتٛهٞ صدٚزٙ عٔ ا٭َس ايػسعٞ اب ٞ، بُٝٓا ٖرا ايكص
ٜٓبعي   ٚه٥ٛ٘ عٔ ا٭َس ايتػوسٜعٞ   ٖ٘ٚٛ ٌٜٛب بط٬ٕ ايٛه٤ٛ ٭ْ َػسمعًا

ِسَتو٘ َٚبػٛهوٝت٘ ٫ ٜصوًٓ     ، َٚو  اّ ٜٚطوسٟ اؿوساّ إ  ايٛهو٤ٛ قٗوساً    اؿس
 ٫ٚ ٜصًٓ عبا ٠ ٜتكسمب بٗا ايعبد إ  ٫َٛٙ. ٘ غسعًاَصداقًا يًٛاٌب املأَٛز ب

ٗم س أٚ ٣ْٛ ب٘ ايتٍدٜد ٖٚهرا اؿهِ يٛ ٣ْٛ بٛه٥ٛ٘ زؾ  اؿدً ٖٚٛ َتط
ٛهوو٤ٛ ايوورٟ ٜٛقعوو٘  ايتٍدٜوودٟ ٖووٛ ايٖٚووٛ قوودً، ٚتٛهووّٝ٘: إٕ ايٛهوو٤ٛ  

ٝ٘ يسؾ  اؿودً ا٭صوػس، َٚكت و٢ ايٓصوٛص املتكدَو١        املهًـ عكٝب تٛهم
عي اضتّبامب ايٛه٤ٛ يٓؿط٘ ٖٛ صو١ّ ايٛهو٤ٛ ايتٍدٜودٟ بعود ايؿوساؽ َؤ       

ِّووب  ٔؾإْوو٘ َكت وو٢ إطوو٬م اٯٜوو١ ايٓاطكوو١  ،ايٛهوو٤ٛ ايساؾوو  يًّوودً ُٜ   ٘ ًاوو َّ اي ِإ
ِّووب   ُٜ  ٚ َّٛاِبني   ٔ ايتَّوو ِّووِسٜ ُُت َط ايٛهوو٤ٛ ٔايسٚاٜوواه ايهووى ٠ ْظوو  َكت وو٢ ٚ (37)ْاْي

َٔ ٌدم  ٚه٤ٛٙ يػ  ِدً ٌد  ا  تٛبت٘ َؤ غو    ْٔايٛه٤ٛ ْٛز ع٢ً ْٛز
   ايٛاقو    : إذا تٛهوأ بكصود ايتٍدٜود ووِ بوإ نْٛو٘ قودواً        ٚعٓد٥ور  ْاضتػؿاز

ٓم ٚه٤ٛٙ ٚازتؿ  ِدو٘، ٚإذا تٛهأ بك  ٘ َتطٗسًاصد زؾ  اؿدً وِ بإ نْٛص
ٓم ٚه٤ٛٙ ٚأ زى وٛاب٘، ٫ٚ إغهاٍ ؾٝ٘ إذا مل ٜتعُد امل٘ايؿو١ ٚإٕ صودزه    ص

اغتباًٖا أٚ ٬ًٌٗ بٛاقعو٘   -ٚ ١ْٝ ايسؾ  ٖٚٛ َتطٗس َٓ٘ ١ْٝ ايتٍدٜد ٖٚٛ قدً أ
 ٙ قصودٙ امل٘وايـ يًٛاقو     ؾإْ٘ ٜصٓ ٚهو٤ٛٙ ٫ٚ ٜ وسم   - ّاي٘ ٚغؿ١ًًوي أٚ ْطٝاًْا
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ايكصد املرنٛز ٚعدَ٘ ضٛا٤ ٫ أووس يو٘   صو١ّ    َا  اّ مل ٜتعُدٙ، ٭ٕ ٌٚٛ  
ايٛه٤ٛ ٫ٚ   بط٬ْ٘، ٚقد صدز عٓ٘ ٚه٤ٛ صّٝٓ ٚبداٍع قسبٞ ٖٚوٛ ٌواَ    

٤ عؤ  ٭ٌصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ َٚطابل ٭َسٙ عدٚ ٙ، ٖٚرا ايتطوابل ٌٜٛوب ابٌوصا   
 : وِ ْبّي ايٛاق  ٚإٕ ت ُٓن ْٝت٘ قصدًا كايؿًا يًٛاق  . 

 : للوضوءاجتناع أسباب وغايات      
٘تًؿ١ يًٛهوو٤ٛ نووإٔ وَتعوود ٠ ٚغاٜوواه َوو إذا اٌتُوو  عٓوود َهًووـ أضووبامب  

اٌتُ  عًٝ٘ ٚه٤ٛ صو٠٬ ايظٗوسٜٔ ٚأزا  تو٠ٚ٬ ايكوسإٓ ٚشٜواز٠ َػوٗد ابَواّ        
( ٚص٠٬ ايصٜاز٠ ْٚرز تكبٌٝ نو٬ّ ا  ضوبّاْ٘ ٚحنٖٛوا    )عًٞ أَ  امل٪َٓني 

ع٢ً ايٛهو٤ٛ ٜٚصوٓ َٓو٘    نؿاٙ ٚه٤ٛ ٚاِد ٜأتٝ٘ بكصد متاّ ايػاٜاه املرتتب١  -
 يٮٚاَوس املتعود ٠ بايٛهو٤ٛ     ىوا٫ً ىامب عًو٢ مجٝو  ايػاٜواه ٜٚكو  ٚهو٤ٛٙ اَت     ُٜٚ
-  ّ  يوو٘  إذا نووإ نووٌ ٚاِوود َٓٗووا  اعٝووًا َطووتك٬ً ٚقسنوواً     -ب١ ايٛاٌبوو١ ٚاملطووت

 حنووٛ ؾعووٌ ايٛهوو٤ٛ عٝووي يووٛ نووإ نووٌ ٚاِوود َٓٗووا بِٛوودٙ ٭توو٢ املهًووـ           
َس فُ  عًٝ٘ ٚقٌ ايتطوامل ٚا٫تؿوام،   ٭َسٙ، ٖٚرا أ بايٛه٤ٛ ٭ًٌ٘ ٚاَتىا٫ً

ٖٚٛ َرٖب ايعًُا٤ ناؾ١ نُا أؾا  ضٝد املودازى )قودٙ(، ٖٚوٛ َكت و٢ إطو٬م      
ايٓصٛص اٯَس٠ بايٛهو٤ٛ ٭ٌوٌ غاٜاتو٘، ؾوإٕ َكت واٖا نؿاٜو١ ٚهو٤ٛ ٚاِود         

١ ايوويت قصوودٖا املتٛهووٞ أٚ فُووٛع بوو٘ اؿوودً ٚتتّكوول بوو٘ ايػاٜوو١ املعٝٓووٜستؿوو  
 نُووا ٜهؿٝوو٘ إٔ ٜكصوود    ٛهووٞ تؿصوو٬ًٝ أٚ إمجووا٫ً،  ػاٜوواه ايوويت قصوودٖا املت  اي

نوإٔ ٜكصود   املىواٍ     ،غا١ٜ َع١ٓٝ ٚاِود٠ َٓٗوا ٜٚٓوٟٛ اَتىواٍ أَوس ٚاِود َٓٗوا       
ايطابل اَتىاٍ أَس ايٛه٤ٛ َكد١ًَ يص٠٬ ايظٗسٜٔ ايداٌٗ ٚقتٗوا أٚ إٔ ٜكصود   

ٔ     املىاٍ  ورٙ   اؿودً ؾٝصوٓ ايٛهو٤ٛ ٜٚكو  اَتىوا٫ً      : ايهٕٛ ع٢ً طٗواز٠ َو
 ايػاٜووو١ املعٝٓووو١ املكصوووٛ ٠، ؾٝهوووٕٛ عًووو٢ طٗووواز٠ َووؤ اؿووودً ٚ صٜووو٘ إتٝوووإ   
ضووا٥س ايػاٜوواه املتٛقؿوو١ عًوو٢ ايطٗوواز٠ ْظوو  توو٠ٚ٬ ايكووسإٓ ٚتكبًٝوو٘ ٚؾووا٤ع بٓوورزٙ   

( ٚأ ا٤ ص٠٬ ايصٜاز٠ ؾٝ٘ ٚحنٛ ذيو، ٚذيوو يتّكول   ٚشٜاز٠ َػٗد ابَاّ )
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 كصوٛ  بوو٘ غاٜوو١ َعٝٓوو١  بٛهوو٥ٛ٘ اـووازٌٞ املعٓوو٘ ٚازتؿوواع اؿودً  َٓوو٘ ايطٗوٛز  
     ٘ : قصود   َٔ غاٜاه ايٛه٤ٛ، ٫ٚ ٜعتا   صو١ّ ٚهو٥ٛ٘ ٚتستوب ايطٗوٛز عًٝو

 . متاّ ايػاٜاه املتٛقؿ١ ع٢ً ايطٗٛز، يعدّ ايديٌٝ ع٢ً اعتباز ذيو

ايػطووًتني  عتبووازٟ ْووٛزاْٞ َرتتووب عًوو٢ ايٛهوو٤ٛ :   ا بووٌ إٕ ايطٗووٛز أوووس   
ْظو  تستوب املًهٝو١ عًو٢ عكود ايبٝو  ٚتستوب ايصٌٚٝو١ عًو٢ عكوود           ،ٚاملطوّتني  

ؾوإذا أتو٢    -َباِي ا٫غتػاٍ  : ِطبُا اٗرتْاٙ   ايبًّٛ ا٭صٛي١ٝ -ايٓهاٖ 
 قسبووٞ  ١ّ ٚ اٍع إ ووٞوٓٝم١ صايووواملهًووـ بٛهوو٤ٛ صووّٝٓ يػاٜوو١ َعٝٓوو١ ٚنووإ بوو   

ؼصمٌ َٓ٘ ايطٗٛز ٚنإ ع٢ً ٚه٤ٛ ٚطٗاز٠ َؤ اؿودً ٚأَهٓو٘ ايودٍٗٛ       
نووٌ غاٜوو١ َػووسٚط١ بايٛهوو٤ٛ، ٖوورا َووا تطووامل عًٝوو٘ ا٭صووّامب ٜٚطووتؿا  َوؤ  
زٚاٜاه ايٛه٤ٛ ْظ  زٚاٜاه ايٓٛاقض َٚا ت ُٔ َٔ ا٭ٗباز: زؾ  ايٛهو٤ٛ  

 ؿودً  يًّدً ايٓاقض ؾإْ٘ ٜطتؿا  َٓٗا إٔ نٌ ٚهو٤ٛ ٌَٛوب يًطٗواز٠ َؤ ا    
 إذا اضوتٝكٓن أْوو   ٔ، ْظو  َعتوا٠ ابؤ بهو :     عًٝ٘ ايٓواقض ٫ِكواً  َا مل ٜطسأ 

 ِتووو٢ تطوووتٝكٔ أْوووو  أبووودًا ّووودً ٚهووو٤ٛع ٜووواى إٔ ُتقووود أِووودون ؾتٛهوووأ، ٚإ
 ( ؾصو٢ً : نٓون عٓود أبوٞ اؿطؤ )     ْٚظ  َعتا٠ ءاع١ (38)ْقد أِدون

ٟم ًٌٚطونُ  املػوسمب ؾودعا بٛهو٤ٛ     هعٓودٙ ِتو٢ ِ وس    ايظٗس ٚايعصس بني ٜد
     ٞ  ، ؾكًون: ٌعًون ؾوداى أْوا عًو٢ ٚهوو٤ٛ،      : توٛضم  ؾتٛهوأ يًصو٠٬ ووِ قواٍ يو

 ٚإٕ نٓوون عًوو٢ ٚهوو٤ٛ، إٕ َوؤ تٛهووأ يًُػووسمب نووإ ٚهوو٤ٛٙ ذيووو   ٔؾكوواٍ: 
ملا َ ٢ َٔ ذْٛب٘   َٜٛ٘ إ٫ ايهبا٥س، َٚٔ تٛهأ يًصوبٓ نوإ ٚهو٤ٛٙ     نؿاز٠ً

ؾوإٕ ٖواتني ايوسٚاٜتني     (39)ْذيو نؿاز٠ ملا َ ٢ َؤ ذْٛبو٘   يًٝتو٘ إ٫ ايهبوا٥س    
ٚغ ُٖا تد٫ٕ بٛهٖٛ ع٢ً إٔ إتٝإ ايٛه٤ٛ ٚإِداو٘ يػا١ٜ  َٔ غاٜات٘ نواف   
يإلتٝووإ بايػاٜوواه ا٭ٗووس٣ املرتتبوو١ عًوو٢ ايٛهوو٤ٛ ٚإٕ نووإ ٜطووتّب ػدٜوود      

                                                           

 .1 : ٖ َٔ أبٛامب ايٛه٤ٛ 44: مب 1( ايٛضا٥ٌ: 38ُ)
 . 2: ٖ َٔ أبٛامب ايٛه٤ٛ 8: مب1 ( ايٛضا٥ٌ: 39ُ)
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 ايٛه٤ٛ يهٌ غا١ٜ ٜٚهٕٛ ايٛه٤ٛ نؿاز٠ ملا َ ٢ َٔ ذْٛمب ايعبد إ٫ ايهبا٥س.

بٝإ ْٛاق و٘ ٖوٛ ِصوٍٛ    بٝإ غاٜاه ايٛه٤ٛ ٚإذٕ ظاٖس ا٭ ي١ املتهؿ١ً ي
 ، بوٌ إْو٘ عًو٢ ايكوٍٛ امل٘تواز      ٗازٌواً  ايتٛهو٪ تؿاع اؿدً  ٍس  ايطٗاز٠ ٚاز

 َوووؤ اضووووتّبامب ايٛهوووو٤ٛ   ذاتوووو٘ ٌٚٚووووٛ  ا٭َووووس ايٓؿطووووٞ ا٫ضووووتّبابٞ    
املتعًل بايٛهو٤ٛ ؾوإٕ إتٝوإ املهًوـ ايٛهو٤ٛ بكصود قبٛبٝتو٘ ايراتٝو١ َؤ  ٕٚ          

ناف  يص١ّ ايٛه٤ٛ َٚكسمبٝت٘ إ  ا  ضبّاْ٘  ٖٛ -غاٜات٘قصد غا١ٜ َع١ٓٝ َٔ 
  . ٜٚصٓ َع٘ ايدٍٗٛ   غاٜات٘ ناؾ١

 : َٔ غسا٥  ص١ّ ايٛه٤ٛ، ٖٚٛ وِ ْٓتكٌ يبّي ايػسا ايىايي عػس 

 : لوضوءملكلف لاشرتاط مباشرة ا   
املعسٚف ٚاملػٗٛز بوني ا٭صوّامب )زض( ٖوٛ اغورتاا املباغوس٠   صو١ّ       

ايصووّٝٓ  عٓوو٢ يووصّٚ َباغووس٠ املتٛهووٞ ٭ؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ ايٛهوو٤ٛ، ٖٚوورا ٖووٛ 
ٜػطٌ ٌٚٗ٘ بٝدٙ ٜٚػطٌ ٜدٜ٘ وِ ميطٓ زأض٘ ٚزًٌٝ٘ بٝدٜو٘، ؾًوٛ ٚهموأٙ غو ٙ     

 إ  املتٛهووٞ ٗاصوو١  ايٛهوو٤ٛ بّٓووٛ ٫ ٜطووتٓد ايؿعووٌ عسؾوواً أٚ أعاْوو٘   أؾعوواٍ 
بطٌ ٚه٩ٛٙ أعِ َٔ تٛيٞ ايػ  يٛه٥ٛ٘ َٚٔ َعْٛت٘   غطٌ ايٌٛ٘ ٚايٝدٜٔ 

 : ٜٚديٓا ع٢ً اعتباز املباغس٠ .  َطٓ ايسأع ٚايسًٌني أٚ  

: إْ٘ ظاٖس ا٭ٗباز ايبٝا١ْٝ يًٛه٤ٛ ؾإْٗا بأمجعٗوا تبوٝمٔ ٚهو٤ٛ زضوٍٛ     أ٫ًٚ
( ٜباغوس ايٛهو٤ٛ بٝودٙ، ٚمل    ( بٝدٙ َباغس٠، ٖٚهرا أَ  امل٪َٓني )Sا  )
غسع١ٝ صدٚز ايٛهو٤ٛ بتوٛيٞ غو  املتٛهوٞ أٚ      -٫ٚ َٔ ٗا هعٝـ  -ٜظٗس 

 .  ع١ْٛ ايػ    أؾعاٍ ايٛه٤ٛ ْؿطٗا

: إْ٘ قٌ إمجواع ٚتطوامل ؾكٗوا٤ ابَاَٝو١ )زض( ِطوبُا ْكًو٘ مجو         ٚواًْٝا
ٚيعً٘ ٫ كايـ   اعتباز املباغس٠ ٚيصَٚٗا ض٣ٛ َا ٜٓطب إ  ابؤ اؾٓٝود َؤ    
نسا١ٖٝ تٛي١ٝ ايػ    ايٛه٤ٛ ٫ٚ ٜكني بص١ّ ايٓطب١ ٫ٚ ٜعًوِ  يٝوٌ اـو٬ف،    
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 ا٭صوّامب ٚإمجواعِٗ ٜٚكوسمب نػوؿ٘ ظٓوًا قٜٛوًا       اغس٠ َٛه  تطامل ؾتهٕٛ املب
ٝو٘، ٚظواٖسِٖ ابمجواع عًو٢ اؿهوِ      عؤ صو١ّ اؿهوِ اجملُو  عً     أٚ اط٦ُٓاًْا

 . ٛهعٞ: ايػسط١ٝ أٚ َاْع١ٝ تٛيٞ ايػ  يٛه٤ٛ املهًـاي

املت ١ُٓ يٮَس بايٛهو٤ٛ َتٌٛٗوًا إ     -: إٕ ٗطاباه ايهتامب ٚايط١ٓ ٚوايىًا
٘ عٝوي ٜطوتٓد ايٛهو٤ٛ    ظاٖس٠   اعتباز َباغس٠ املهًوـ يٛهو٥ٛ   - نٌ َهًـ

، إذٕ ظواٖس ٗطابواه ايٛهو٤ٛ عودّ ٌوٛاش توٛيٞ غو  املهًوـ         يًُهًـ عسؾواً 
       ٘  ٫ٚشَوو٘  ،يٛهوو٥ٛ٘ بووإٔ ٜػطووٌ ايػوو  ٌٚٗوو٘ ٜٚدٜوو٘ أٚ ميطووٓ زأضوو٘ ٚزًٌٝوو

عدّ ضكٛا ا٭َس بايٛه٤ٛ عٔ املهًـ عٓد تٛيٞ ايػو  يؿعًو٘، ٖٚورا ايظٗوٛز     
ـ   ضا٥س  ٛزْظ  ظٗ ِٝوي ٜوس٣    -تعبدٜو١ أٚ تٛصو١ًٝ    -ايػوسع١ٝ   أ يو١ ايتهوايٝ

، إ٫ يصّٚ َباغس٠ املهًـ يؿعًوٗا ٗازٌواً  ْصٛصٗا ٚٗطاباتٗا    ظٗٛز اـب  
إٔ ٜكّٛ  يٌٝ ٗاص ع٢ً غسع١ٝ ايٓٝاب١ ٚعدّ اعتباز املباغس٠ ٚنؿا١ٜ ايتطبٝب 

 . ٚؾعٌ ايػ  نُا   تطٗ  ايىٛمب ٚايبدٕ َٔ ايٍٓظ

عطوب إط٬قٗوا ٚعودّ تكٝٝودٖا      -از: ظاٖس آ١ٜ ايٛهو٤ٛ ٚزٚاٜاتو٘   ٚباٗتص
ٚعدّ ضوكٛط٘ بؿعوٌ    عتباز َباغس٠ املهًـ يًؿعٌ ٗازًٌاٖٛ ا -بػسع١ٝ ايٓٝاب١ 

 . ايػ  ْٝاب١ً

ٖوورٙ ايٌٛووٛٙ ايى٬ووو١ خصووٌ َٓٗووا ا٫ط٦ُٓووإ ايبوواطين إٕ مل ٜتٛيوود ايووٝكني  
عوٌ ايٛهوو٤ٛ إ   طوٓد ؾ باعتبواز املباغوس٠ ٚاغورتاطٗا   صو١ّ ايٛهو٤ٛ عٝوي ُٜ      

غوو ٙ عٝووي أضووٓد  : )املهًووـ تٛهووأ بٓؿطوو٘(، ؾًووٛ ٚهمووأٙاملهًووـ ؾٝكوواٍ عسؾووًا 
   ص١ّ ايٛه٤ٛ. ١ػ ٙ بطٌ ٚه٩ٛٙ يتً٘ـ املباغس٠ ايدًٗٝٚه٤ٛ املهًـ ي

: ايػطوًتني ٚاملطوّتني، ٚأَوا َكودَاتٗا      ٖرا نً٘   َباغس٠ أؾعاٍ ايٛهو٤ٛ 
عدّ ٌٚٛ   يٝوٌ ٚاهوٓ عًو٢ املٓو  َؤ      ايكسٜب١ أٚ ايبعٝد٠ ٚاملتٛضط١ ؾايظاٖس 

ا٫ضتعا١ْ بايػ  نُوا ٫  يٝوٌ عًو٢ نساٖتٗوا، بوٌ إٕ ا٭ٗبواز ايبٝاْٝو١ يًٛهو٤ٛ         
(  يٌٝ ٌٛاش ا٫ضتعا١ْ بايػ    َكدَاه ايٛه٤ٛ يت ُٔ بع ٗا  عٛتو٘ ) 
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بإْا٤ املا٤ ايرٟ ٜتٛهأ َٓو٘، ٚعًٝو٘ ٌوسه ضو ٠ املتػوسع١   ا٫ضوتعا١ْ بوبعض        
  ٕٚ تٛزع ٚتس     ًِٗا. َكدَاه ايٛه٤ٛ َٔ

اييت ت وُٓن   (41): ص١ّّٝ اؿرا٤ع٢ً َا ذنسْا   ٫ي١ايٓصٛص ٚأٚهٓ 
َٔ َا٤  و٬ً َساه وِ  ( نؿرًاصبم أبٞ عبٝد٠ اؿرا٤ ع٢ً ٜد ابَاّ ايباقس )

بايػ  غطٌ ابَاّ ٌٚٗ٘ ٚذزاعٝ٘، ؾإْٗا ٚاه١ّ ايد٫ي١ ع٢ً ٌٛاش ا٫ضتعا١ْ 
 .  عٔ ايبعٝد٠   املكدَاه ايكسٜب١ ؾ ٬ً

ْعِ قد ذٖب مج  إ  نسا١ٖ ا٫ضتعا١ْ بايػ    املكدَاه ايكسٜبو١ ٗاصو١   
َطتٓدٜٔ إ  بعض ايسٚاٜاه، يهٔ َا اضتدٍ ب٘ يًهساٖو١ بع و٘ قاصوس ايطوٓد     

 .  ٚايد٫ي١ ٚبع ٘ قاصس َٔ ِٝي ايد٫ي١

ٌ ٚباٗتصاز: ٫  ٓ   - يٌٝ تاّ ع٢ً ايهسا١ٖ، بٌ ايوديٝ ا٥ِ قو  -اـوا ايصوّٝ
هساٖو١  َٔ غب١ٗ اـ٬ف ٚاِتُواٍ اي  ٗسًٌٚا -ّ ايهسا١ٖ، ْعِ ا٭ٚ ع٢ً عد

 . ٚا٭ِٛا تسى ا٫ضتعا١ْ بايػ    املكدَاه ايكسٜب١ -ٚاقعًا 

: اؿوا٫ه ا٫هوطساز١ٜ عٓود عٍوص املهًوـ       ْعِ ٜطتى٢ٓ َٔ غسا املباغوس٠ 
٘   -عٔ املباغس٠   -ملسٍض أٚ حنٛٙ َٔ ا٭عراز املاْع١ عٔ َباغس٠ املهًوـ يٛهو٥ٛ

يهوؤ   ؾٝطووتعني بػوو ٙ   غطووٌ ٌٚٗوو٘ ٜٚدٜوو٘ َٚطووٓ زأضوو٘ ٚزًٌٝوو٘، ؾٝٛهوو٪ٙ
ٓا ع٢ً ٌٛاش ٚغسع١ٝ تٛيٞ . ٜٚدي ٜٟٓٛ ايٛه٤ٛ يعدّ عٍصٙ عٓ٘ ٘املهًـ ْؿط
 : َباغس٠ ايٛه٤ٛ بٝدٜ٘ إعاْت٘ ع٢ً ٚأ يعاٌصا ايػ  ٚه٤ٛ

: إْ٘ َٛه  تطامل ا٭صوّامب ٚإمجواعِٗ ِطوبُا ْكًو٘ مجو ، ٚقود       ا٭ٍٚ
 ( ٫ِتُوواٍ َدزنٝتوو٘،  دٜتوو٘ ٚنػووؿ٘ عوؤ َٛاؾكوو١ املعصووّٛ )   ٜٓوواقؼ   تعب

 . يهٓ٘ ٜٛيرد ايظٔ بايهػـ ٚؾٝ٘ ايهؿا١ٜ ٖٓا، يعدّ ا٫عتُا  عًٝ٘ باـصٛص

يد٫ي١ ايٓص ايصّٝٓ ع٢ً ٌٛاش تٛيٞ غو  املهًوـ طٗازتو٘ َو       :ايىاْٞٚ
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عٍصٙ عٔ َباغستٗا، ٖٚٛ َوا زٚاٙ ايػوٝٙ بطوسم َتعود ٠ إ  ابَواّ ايصوا م       
( ِْ٘دٜي: إ   )غدٜد ايٌٛ  ؾأصابت٘ ٌٓابو١ ٖٚوٛ   َهوإ     ٔنإ ٌٚعًا

 ٍ ِ    بوواز  قووا : امحًووْٛٞ ؾاغطووًْٛٞ ؾًُّووْٛٞ    : ؾوودعٛه ايػًُوو١ ؾكًوون  وو
ٞم املا٤ ؾػطًْٛٞ ِم صبمٛا عً  . (41)ْ ٚٚهعْٛٞ ع٢ً ٗػباه، و

 ايوٛاز ٠   اجملودٚز ٚايهطو      (42)ْٚظ ٖا   ايد٫يو١: ايسٚاٜواه ايصو١ّّٝ   
ُمُو٘ غو ٙ َعْٛو١ً    إذا أصابت٘ ٖٚورٙ   -يو٘   اؾٓاب١ ٫ٚ ٜكدز ع٢ً ا٫غتطاٍ: أْ٘ ٜٝ

ا٭ٗباز َٛز ٖا ايعٍص عٔ ا٫غتطواٍ ٚعؤ ايتوُِٝ  ٕٚ ايٛهو٤ٛ، يهؤ ٜبودٚ       
َٔ ايؿكٗا٤ ٚامدوني )زض( تٛاؾكِٗ عًو٢ ؾٗوِ ايعُوّٛ أٚ عًو٢ ايتعودٟ َؤ       

٫ضوتعا١ْ  ايػطٌ ٚايتُِٝ إ  ايٛه٤ٛ ٚإٔ َٔ عٍص عٔ َباغس٠ طٗازت٘ ميهٓو٘ ا 
ُمُ٘ بػ ٙ ع٢ً َباغس٠ طٗاز٠ ٌطُ٘  . : ٜػطمً٘ أٚ ٜٛهمٝ٘ أٚ ٜٝ

ٍٕ: ظاٖس ا٭ٗباز املرنٛز٠ إٔ ٚظٝؿ١ ايعاٌص عؤ َباغوس٠ ايػُ   طوٌ  ٚبتعب  وا
أٚ عٔ َباغس٠ ايتُِٝ ٖٛ ا٫ضتعا١ْ بايػ  يتػطًٝ٘ أٚ يتُُٝو٘، ٖٚهورا ايٛهو٤ٛ    

     ٛ ٥٘، إذ ايكودز املتوٝكٔ َؤ    إذا مل ٜتُهٔ املهًـ َؤ إتٝاْو٘ ٜطوتعني بػو ٙ يٛهو
ِم    ظٛاٖس ٗطاباه ايٛه٤ٛ يصّٚ َباغس٠ املهًـ ايكا ز ٚه٤ٛٙ بٓؿطو٘، ٫ٚ ٜعو
ظاٖسٖا ايعواٌصٜٔ عؤ َباغوس٠ ايٛهو٤ٛ، ؾوإٕ ايعواٌص ٜطوتعني بػو ٙ يتٛهموٝ٘          

 . نطا٥س ايعك٤٬ ٜطتعٕٝٓٛ   أَٛزِٖ ٚأؾعا ِ عٓد ايعٍص عٔ َباغستٗا

ٛ   ايتٛهو٪ عٍوص عؤ َباغوس٠    يديٌٝ ا٫هوطساز ؾوإٕ َؤ    : ايىايي ٚ  بٝودٙ ٖو
ّ  ا ِوسم  يٝظ غ٤ٞ ععا ،َٚٔ طس ي٬ضتعا١ْ بايػ  اييت ِسَ٘ ايػازع َٓٗا ٚه

 . (43)ْ٘ ملٔ اهطس إيًٝ٘را  إ٫ ٚقد أِ

َٚوؤ ٖوورٙ ايٌٛووٛٙ ْطووتؿٝد ٌووٛاش اضووتعا١ْ املهًووـ ايعوواٌص عوؤ َباغووس٠      
                                                           

 . َٔ أبٛامب ايتُِٝ  5: مب2: ُ ( ايٛضا41ٌ٥)
 .1 : ٖ أبٛامب ايٛه٤َٛٔ   48: مب1: ُ ( ايٛضا42ٌ٥)
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 : ايٛه٤ٛ، يهٔ َ  ايتدزُ   املع١ْٛ ٚتٛيٞ ايػ  يٛه٥ٛ٘

ؾاملس١ًِ ا٭ٚ  إٔ ٜػطوٌ ايػو  ٌٚو٘ املهًوـ ايعواٌص ٜٚدٜو٘ بٝود ايعواٌص          
ًر١ ٜد ايعاٌص َٔ ٚه٥ٛ٘ إذا أَهٔ .ايرٟ ٜٛهمٝ٘ ٚميطٓ زأض٘ ٚزًٌٝ   ٘ بب

ايعاٌص بٝدٙ غطمً٘ املعني بٝدٙ   املس١ًِ ايىا١ْٝ إذا تعرز ع٢ً ايػ  تػطٌٝٚ  
ٌ بٗووا ٌٚوو٘ ايعوواٌص وووِ ٜوودٙ ايُٝٓوو٢ وووِ ٜوودٙ بووإٔ ٜأٗوور املعووني املووا٤ بٝوودٙ ٜٚػطوو

ايٝطس٣ وِ ميطٓ املعني زأع ايعاٌص ٚزًٌٝو٘ بايبًوٌ املتبكوٞ   ٜود ايعواٌص إٕ      
د ايعاٌص َطٓ املعوني زأع  أَهٓ٘، ٚإٕ تعرز َطٓ زأع ايعاٌص ٚقدَٝ٘ ب١ًٝ ٜ

. ٖٚورا نًو٘ ٗو٬ف ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١،       -ٜود املعوني    -ايعاٌص ٚقدَٝو٘ ببًو١ ٜودٙ    
 .    املع١ْٛ ٚابعا١ْ بّٓٛ ايتدزُٚتكت ٝ٘ قاعد٠ ا٫هطساز ٚ

ٚإذا ٌاشه ا٫ضتعا١ْ ٚا٫ضتٓاب١ اضتّل املعوني ا٭ٌوس٠ عًو٢ عًُو٘ َوا مل      
 ٖب عًٝ٘ ٖدزعا. ٜتاع بٗا، ؾإٕ عٌُ املطًِ قرتّ ٫ ٜر

 : ٖٚٛ ،وِ ْبّي ايػسا ايساب  عػس َٔ غسا٥  ص١ّ ايٛه٤ٛ

 : اشرتاط املواالة يف أفعال الوضوء   
املعسٚف ٚاملػوٗٛز بوني ا٭صوّامب )زض( اغورتاا املوٛا٠٫ ٚتتواب  أؾعواٍ        
ايٛه٤ٛ َٔ  ٕٚ ؾصٌ شَاْٞ بٝٓٗا، ِت٢ إ عٞ ابمجاع ع٢ً ٌٚٛمب املتابع١ 

نووى  َوؤ ايؿكٗووا٤ املتكوودَني ٚاملتووأٗسٜٔ،  ووا ٜهػووـ عوؤ    نًُوواه ٚاملووٛا٠٫ 
ٕ اٗتًؿٛا   نٕٛ ٌٚٛبٗا تهًٝؿٝوًا أٚ  تطامل ايؿكٗا٤ )زض( ع٢ً ٖرا ا٭َس ٚإ

 : ٖٚٞ ،، ٖٚٛ َٓصٛص   زٚاٜاه و٬و١ تأَس با٫تباع ٚاملتابع١ٚهعًٝا

أتبو  ٚهو٤ٛى   ٔ(   ِودٜي:  ا٭ٚ : ص١ّّٝ اؿًيب عؤ ايصوا م )  
زٚاٖوووا ايهًوووٝين   )ايهوووا ( ٚزٚاٖوووا عٓووو٘ ايطٛضوووٞ      (44)٘ بع وووًاْبع ووو

 ايتٗرٜبني، ٖٚرٙ مج١ً َطتك١ً.
                                                           

 . 9َٔ أبٛامب ايٛه٤ٛ: ٖ 35: مب1( ايٛضا٥ٌ: 44ُ)



 2: ُؾك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز   ........................................................................( 172)     

 

ايىا١ْٝ: ص١ّّٝ شزاز٠ ايويت زٚاٖوا املػواٜٙ   ايهتوب ا٭زبعو١ عؤ ايبواقس        
(ٔ:)يٝودٜٔ ووِ   تاب  بني ايٛه٤ٛ، نُا قاٍ ا  عص ٌٌٚ: ابدأ بايٌٛ٘ وِ با

 .٫ًٚ ٚبايرتتٝب واًْٝا باملتابع١ أؾأَس  (45)اَطٓ ايسأع ٚايسًٌني...ْ

ايىايى١: َا زٚاٙ ايصدٚم بطٓد َظٕٓٛ ايصدٚز، ٜٚت ُٔ ضو٪اٍ ايصوا م   
( عُووؤ ْطوووٞ َووؤ ايٛهووو٤ٛ ايووورزاع ٚايوووسأع؟ ٚأٌابووو )٘ (ٔ:) ٜعٝووود
 . (46)ٛه٤ٛ، إٕ ايٛه٤ٛ ٜتب  بع ٘ بع ًاْاي

بعو١ بوني أؾعواٍ ايٛهو٤ٛ ٖٚوٛ َسنوب       أٚاَس و٬وو١ ظواٖس٠   يوصّٚ املتا   ٖرٙ 
  ابزغا  إ  غوسط١ٝ املتابعو١   ايٛهو٤ٛ ٜعوين      ؾٝهٕٛ ا٭َس ظاٖسًااعتبازٟ 

بود إٔ خصوٌ يًٛهو٤ٛ    يـ َٓٗوا ايٛهو٤ٛ ،  وا ٜؿٝود أْو٘ ٫     تتاب  أؾعاي٘ اييت ٜتأ
 .  ب٘ ٫ ؾصٌ شَاْٞ بٝٓٗا َعتدًا ٭بعاضا َرتابط١ ا٭ٌصا٤ َتص١ً اعتباز١ٜ ِٚد٠

 : ظٗووٛز ا٭َووس باملتابعوو١   أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ ٖٚووٛ     ايى٬ووو١ ٜٚ٪نوود ا٭ٗبوواز 
ايىواْٟٛ يٮَوس املتعًول     عطب ايظٗوٛز  -اِد، ؾٝهٕٛ ايظاٖسَسنب اعتبازٟ ٚ

٘     - سنب  ٦ِٓٝٚور   .  ٖٛ ايٌٛٛمب ايٛهعٞ ٚاغورتاا تتواب  ايٛهو٤ٛ   صوّت
ٜرتتوب عًٝو٘    ا٭عو٬ّ َؤ ٌٚوٛمب املتابعو١ تهًٝؿوًا ْؿطوٝاً      ٫ ٌٚ٘ ملا ؾُٗ٘ بعض 

ٚايويت ٜرتتوب    ٌٛمب املتابع١ ٚهوعاً : ٚ صٝإ، ٚمل ٜؿِٗ َٔ ا٭ٗبازابوِ ٚايع
 . عًٝ٘ بط٬ٕ ايٛه٤ٛ َ  اٗت٬ ا

ٜٚ٪نود ؾُٗٓووا اؿهوِ ايٛهووعٞ: بعوض ايسٚاٜوواه ايصو١ّّٝ اٯتٝوو١ اٯَووس٠     
  ووا ٜ٪نوود  -بإعووا ٠ ايٛهوو٤ٛ عٓوود اٗووت٬ٍ املووٛا٠٫ ٌٚؿوواف أع ووا٤ ايٛهوو٤ٛ    

 ملتابعووو١ ٚاملوووٛا٠٫   أؾعووواٍ   ؾٗوووِ إزغوووا ٖا إ  بطووو٬ٕ ايٛهووو٤ٛ بووواٗت٬ٍ ا    
 . : ايػطًتني ٚاملطّتني ايٛه٤ٛ

إذٕ ٫ إغووهاٍ عٓوودْا   اغوورتاا تتوواب  أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ، ٚايظوواٖس نؿاٜوو١     
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 ايصوودم ايعووس  ملتابعوو١ أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ ٚتووٛايٞ ؾعًووٗا َوؤ  ٕٚ ؾاصووٌ شَوواْٞ  
ع َعتدم ب٘، َٚع٘ ٫ ٜطعٓا قبٍٛ إْهاز  ٫ي١ ٖرٙ ايسٚاٜواه عًو٢ ٌٚوٛمب ا٫تبوا    

قٝاّ  يٌٝ ع٢ً اعتباز  (47)ٚغسط١ٝ املتابع١   ايٛه٤ٛ، ٚإٕ أْهس أضتاذْا امكل
املووٛا٠٫ ايعسؾٝوو١، ؾووإٕ ظٗووٛز ا٭ٗبوواز   يووصّٚ املتابعوو١ ٚاهووٓ، ٚظٗووٛز ا٭َووس 

ٌٛووٛمب ايٛهووعٞ ٚا٫غوورتاا   ايػووسعٞ  تابعوو١ أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ املسنووب   اي   
ايعٓواٜٚٔ املوأٗٛذ٠      ، ٫ٚ زٜب   نؿاٜو١ ايصودم ايعوس  نطوا٥س    ٚاهٓ أٜ ًا

ّكٝكتٗا ٚاملسا  اؾدٟ َٓٗا، ٜٚتّصوٌ  وأ ي١ ا٭ِهاّ إذا مل ٜس  بٝإ غسعٞ ي
ٚهٖٛ  ٫ي١ ا٭ٗباز ع٢ً يصّٚ املتابع١ ايعسؾ١ٝ   ايػطوًتني ٚاملطوّتني ايًوتني    

إٔ املتٛهٞ َتتاب    ٚهو٥ٛ٘   ا ايطٗٛز ٚايٛه٤ٛ، ؾإذا صدم عسؾًاٜتّكل بُٗ
ٓم  .ٗازًٌا ايؿصٌ ايصَاْٞ ايٝط  املتعازف ٌٚٛ ٙ َٓ٘ ٚنؿ٢ ٚمل ٜ سم ص

َٚ  إِساش ايتتاب    ايػطًتني ٚاملطّتني عطوب ايصودم ايعوس  ٫ ٜ وس     
 : ٌؿوواف بعووض أع ووا٤ ٚهوو٤ٛٙ قبووٌ متاَوو٘ ٭ٌووٌ ِووساز٠ ا ووٛا٤        بٛهوو٥ٛ٘

 . ٍؿرؿ١وأٚ ِساز٠ بدْ٘ أٚ يسٜٓ ق١ٜٛ َ

ٞم ٚقن ْعِ َ  ٌؿاف أع ا٤ ٚه٥ٛ٘ نًٗا أٚ   َعتدم ب٘ ؾاصو٬ً غايبٗا َٚ 
ِٚٚد٠ ايؿعٌ ايٛه٥ٛٞ  تتاب  ا٭ؾعاٍ ٜصدم عسؾًابني أؾعاٍ ايٛه٤ٛ عٝي ٫ 

قد ٜهػـ ٖرا عٔ اٗت٬ٍ املوٛا٠٫ ٚاملتابعو١، ٜٚ٪نودٙ ٜٚٓطوٍِ      -ايصا ز عٓ٘
 : ايٛه٤ٛ ايٛاز ٠   (48): َ ُٕٛ بعض ايسٚاٜاه َ  أٗباز  املتابع١

(: ز ا تٛهمأه ؾٓؿود  َٔ ابَاّ ايصا م ) ْظ  ص١ّّٝ َعا١ٜٚ ضا٬ً٥ 
ـم ٚهووو٥ٛٞ؟ قووواٍ )  ٞم باملوووا٤ ؾٍٝووو (: املوووا٤ ؾووودعٛه اؾازٜووو١ ؾأبطوووأه عًووو

: نٕٛ ا٭َس بابعا ٠ ٫ٗت٬ٍ املوٛا٠٫ ٚاملتابعو١   ْٚه٤ٛى، ٜٚكسمب ٌدمًاأعدٔ
ٞم( طٍٛ املد٠ ايؿاص١ً بني  بني أؾعاٍ ايٛه٤ٛ، ؾإْ٘ ٜؿِٗ َٔ قٛي٘: )ؾأبطأه عً

                                                           

 . 476 + 448 : 5: ُايٛوك٢   ( ايتٓكٝٓ   غسٖ ايعس47٠ٚ)
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ـم َا٤ ٚه٤ٛٙ ٚزطٛبتو٘ عًو٢ أع وا٤ٙ املػطوٛي١، ؾٗورا      أؾعاٍ ايٛهٛ ٤ ِت٢ ٌ
اـا ايصّٝٓ ٜت ٓ َديٛي٘ َٚٓػأ ا٭َس بإعا ٠ ايٛهو٤ٛ ؾٝو٘  عْٛو١ ٬َِظو١     
أٚاَووس املتابعوو١   ايٛهوو٤ٛ   ايسٚاٜوواه ايى٬ووو١ املاهوو١ٝ، ٜٚؿٗووِ َوؤ ٬َِظوو١   

تو٢ أٌٚوب   : اٗت٬ٍ املٛا٠٫   ٞ ايٛقن ٚبط٧ ف٤ٞ اؾاز١ٜ باملا٤ ِ اجملُٛع
 . ٌؿاف أع ا٤ ايٛه٤ٛ اييت غطًٗا

إذا تٛهمأه بعوض ٚهو٥ٛو   (:ْٔٚظ  َعتا٠ أبٞ بص  عٔ ايصا م )
 ، ؾووإٕ ايٛهوو٤ٛ  ٚعسهوون يووو ِاٌوو١ ِتوو٢ ٜووبظ ٚهوو٤ٛى ؾأعوود ٚهوو٤ٛى      

 ٖٚووٞ ٚاهوو١ّ املؿووا  بعوود ٬َِظوو١ ايسٚاٜوواه املاهوو١ٝ، ٚتٓطووٍِ   ٫ ٜتووبعضْ
ًُتٛهٞ ِاٌو١ تطوتدعٞ ا٫ْكطواع    َ  اعتباز املٛا٠٫ ٚاملتابع١ ؾإْ٘ قد تعسض ي

عؤ ايٛهو٤ٛ أوٓووا٤ٙ ٚقبوٌ متواّ أؾعايوو٘ ٚتطوتُس بو٘ اؿاٌوو١ ِتو٢ تٝوبظ أع ووا٤         
 ايٛهوو٤ٛ ٖٚوورا ٜهػووـ عوؤ طووٍٛ شَووإ ؾاصووٌ بووني أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ، ٚيوورا      

 بإٔ ايٛه٤ٛ ٫ ٜتبعض أٌصا٩ٙ  ( إعا ٠ ايٛه٤ٛ َع٬ًًأٌٚب عًٝ٘ ابَاّ )
 . ٜٓػػٌ املتٛهٞ ؾٝ٘ عاٌت٘ بؿعٌ ِصٍٛ ايؿصٌ ايصَاْٞ ايطٌٜٛ ايرٟ

 ٍٕ ٜ٪نود إٔ يًٛهو٤ٛ    ْ٭ٕ ايٛهو٤ٛ ٫ ٜتوبعض  ٔ(: : قٛيو٘ )  ٚبتعب  ووا
ض ٚاْؿصوواٍ بعووض أؾعايوو٘ عوؤ بعووض، ِٚوود٠ اعتبازٜوو١ غووسع١ٝ ٫ تكبووٌ ايتووبعم

ٖٚوورا ٜ٪نوود يووصّٚ ايتتوواب  بووني ايػطووًتني ٚاملطووّتني عٝووي ٫ ؽتووٌ املتابعوو١       
 . ايٛه٤ٛ ٚاملٛا٠٫، ٚإ٫ إذا اٗتًن ٌٚب إعا ٠

: ٖاتوإ ايسٚاٜتوإ تٓطوٍُإ َو  ظواٖس زٚاٜواه املتابعو١،         ٚبعباز٠ كتصس٠
ٚت٪ندإ اعتباز املوٛا٠٫   ايٛهو٤ٛ ٫ٚ تتُاْعوإ َو  اضوتظٗاز نؿاٜو١ املوٛا٠٫        

   ووٞ ٚقوون َعتوودم بوو٘ ٜصوودم َعوو٘   ايعسؾٝوو١   ابٗوو٬ٍ بايٛهوو٤ٛ ٚاملتّككوو١  
 ايٛه٤ٛ .ابع١ ٚاملٛا٠٫ بني أؾعاٍ اْتؿا٤ املت عسؾًا

ٌم باملٛا٠٫ ْاف  يًُتابع١ عطوب ايصودم    ٚعًٝ٘ : إذا ِصٌ ؾصٌ شَاْٞ ك
ايعووس  بطووٌ ايٛهوو٤ٛ ٚإٕ بكٝوون زطٛبوو١   بعووض أع ووا٤ ايٛهوو٤ٛ مل ػووـ    
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 نًووٗا  -أع ووا٩ٙ نًووٗا، ْعووِ بكووا٤ ايسطٛبوو١ ٚعوودّ ٌؿوواف أع ووا٤ ايٛهوو٤ٛ       
ّوسش طوٍٛ ايوصَٔ    قد ٜهػوـ عؤ ايتتواب  ٚبكوا٤ املوٛا٠٫ إذا مل ُٜ      -أٚ َعظُٗا 

ايؿاصووٌ بووني أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ، ؾًووٛ عسهوون ِاٌوو١ صووازؾ١ عوؤ إمتوواّ أؾعوواٍ     
ايٛهوو٤ٛ ٚأٌٚبوون ايؿصووٌ ايصَوواْٞ ؾٍؿروون بعووض أع ووا٤ ايٛهوو٤ٛ مل ؽتووٌ   

ٌم باملٛا٠٫ ٚبصدقٗا عسؾواً ّسش ايؿصٌ ايصَا٠ْ ِت٢ ُٜاملٛا٫ ، ٚيوٛ ٌؿون   ٞ امل٘
متوواّ أع ووا٤ ايٛهوو٤ٛ اْهػووـ اٗووت٬ٍ املووٛا٠٫ ٚيصَوو٘ إعووا ٠ ايٛهوو٤ٛ نُووا إٔ 
ٜبٛض١ أع ا٤ ايٛه٤ٛ ٌٚؿاؾٗا ٚبكا٤ ايسطٛب١   َطرتضٌ اي١ًّٝ اـازُ عؤ  

ٖوٛ   ٚاملو٬ى املعتُود  ِدم ايٌٛ٘ ٫ ٜٓؿو    إِوساش املوٛا٠٫ املعتوا٠   ايٛهو٤ٛ،      
َٔ  ٕٚ ؾسم بني ايعاَد ٚبني ايٓاضٞ بط٬م  صدم تتاب  أؾعاٍ ايٛه٤ٛ عسؾًا

ايسٚاٜاه املاه١ٝ ٚيعدّ ٌٚٛ  ؾاصٌ ؾازم بُٝٓٗا، ٫ٚ ميهٔ محوٌ ايسٚاٜواه   
ع٢ً اب٬ٍٗ باملتابعو١ َؤ َتعُود  ٕٚ املعورٚز نايٓاضوٞ ٚامل وطس، ٫ٚ ٌٚو٘        

ٓاضوٞ ٚامل وطس ؾو٬ ٜبطوٌ ايٛهو٤ٛ إ٫ َو        يتؿصٌٝ بع ِٗ بني ايعاَد ٚبوني اي 
ؾإٕ ا٭ٗباز املاه١ٝ ٫ إغوعاز ؾٝٗوا بايتؿصوٌٝ بوني      ،ٌؿاف متاّ أع ا٤ ٚه٤ٛٙ

 عٔ ظٗٛزٖا ؾٝ٘.  ني ِاي١ ايٓطٝإ ٚا٫هطساز، ؾ ٬ًِاي١ ا٫ٗتٝاز ٚايتعُد ٚب
 : وِ ْٓتكٌ يبّي ايػسا اـاَظ عػس   ص١ّ ايٛه٤ٛ ٖٚٛ غسا

 : الوضوء الرتتيب بني أعطاء     
املعووسٚف ٚاملػووٗٛز بووني ا٭صووّامب )زض( اغوورتاا ايرتتٝووب بووني أؾعوواٍ    
ايٛه٤ٛ نُا زتمبٗا ا  ضبّاْ٘   نتاب٘ ايعصٜص: ٜبدأ بػطوٌ ايٌٛو٘ ووِ ايٝودٜٔ:     
اي٢ُٓٝ قبٌ ايٝطس٣، وِ ميطٓ ايسأع وِ ايسًٌني، ِت٢ إ عوٞ عًٝو٘ ابمجواع    

عووسف أٚ  ٕٚ ٗوو٬ف ُٜ  نًُوواه مجوو  نووب  َوؤ املتكوودَني ٚاملتووأٗسٜٔ َوؤ    
 . طسٖ  ا ٜهػـ عٔ ايتطامل ايتاّ ع٢ً ا٫غرتااتػهٝو ُٜ

ٚايٓصٛص ايٓاطكو١ بايرتتٝوب َتعود ٠ َٓٗوا صوّّٝتإ يوصزاز٠ أٚهوُّٗا        
: ابودأ بايٌٛو٘ ووِ     تاب  بني ايٛه٤ٛ نُا قاٍ ا  عص ٌٌٚ(:ٔقٍٛ ايباقس )
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  ٓ  غو٤ٞ ؽوايـ   بوني ٜودٟ    ايوسأع ٚايوسًٌني ٫ٚ تكودمَٔ غو٦ٝاً     بايٝدٜٔ ووِ اَطو
َٚٓٗا زٚاٜاه تأَس َٔ بدأ بٝدٙ قبٌ ٌٚٗ٘ أٚ غطٌ مشاي٘  (49)َا أَسه ب٘...ْ

 قبوووٌ ميٝٓووو٘ بوووايعٛ  ٚايرتتٝوووب ايٌٛووو٘ قبوووٌ ايٝووودٜٔ ٚايوووُٝني قبوووٌ ايػوووُاٍ،     
 ٖٚووٞ زٚاٜوواه بع ووٗا صوو١ّّٝ ايطووٓد صووسخ١ ايد٫يوو١ عًوو٢ يووصّٚ تكوودِٜ         

ٚايتودازى يوٛ ٗوايـ    غطٌ ايٝد اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝد ايٝطس٣ ٚع٢ً ٌٚٛمب ايعٛ  
يٝطس٣ ٜٔػطٌ ايُٝني ٜٚعٝود ايٝطوازْ ِتو٢ خصوٌ ايرتتٝوب املطًوٛمب       ٚقدمّ ا
 ٜطووازٙ قبووٌ   أؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ، ٖوورا إذا مل ٜػطووٌ ايووُٝني ٚقوود غطووٌ    غووسعًا

 ؾوو٬ بوود َوؤ ايتوودازى بعوود ا٫يتؿوواه بػطووٌ ٜطووازٙ وووِ     ميٝٓوو٘ غؿًوو١ً أٚ اغووتباٖاً 
 يؿووسض ٫ٚ ٌَٛووب يًعووٛ  ميطووٓ زأضوو٘ ٚزًٌٝوو٘ ؾإْوو٘ غاضووٌ يُٝٝٓوو٘ ِطووب ا  

ع٢ً ايُٝني ٜٚهؿٞ غطٌ ايٝطاز ؿصٍٛ ايرتتٝوب ٚاحنؿاظو٘   ٖورا ايٛهو٤ٛ،     
ؾإٕ بدأه بورزاعو ا٭ٜطوس قبوٌ ا٭ميؤ ؾأعود      ٔيهٔ ٚز    َٛوك١ أبٞ بص : 

ٚحنؤ ٫ ْعًوِ ٌٚو٘ ا٭َوس ا٭ٗو        (51)ْع٢ً غطٌ ا٭مئ وِ اغطٌ ايٝطواز... 
 ( ؾووسض َووا إذا  ٚيعًوو٘ ) ْؾأعوود عًوو٢ غطووٌ ا٭ميوؤ وووِ اغطووٌ ايٝطوواز    ٔ

بد َع٘ َٔ غطٌ ايُٝني ووِ ٜػطوٌ   يٝطاز ؾك  َٔ  ٕٚ غطٌ ايُٝني ٫ٚغطٌ ا
 . ايٝطاز ِت٢ ٜتّكل ايرتتٝب املطًٛمب   ايٛه٤ٛ

ٚيعًو٘ ٫ ٗو٬ف ؾٝو٘،     بني ايسأع ٚايسًٌني ؾُٓصٛص أٜ واً  ٚأَا ايرتتٝب
ا ٚأوبتوو٘ تستٝبُٗوو ٚإ ووا ٚقوو  اـوو٬ف   تستٝووب َطووٓ ايووسًٌني ٚقوود ْؿوو٢ مجوو   

: ٌٚٛمب َطٓ ايسٌٌ اي٢ُٓٝ بايٝد اي٢ُٓٝ  آٗسٕٚ، ٚتكدّ ق٠ٛ ايكٍٛ برتتٝبُٗا
، ٚضبل ايتؿصوٌٝ   ؾوسٚع أؾعواٍ    ايسٌٌ ايٝطس٣ بايٝد ايٝطس٣ ٫ِكًاوِ َطٓ 

 . ايٛه٤ٛ ٫ٚ ْعٝد

ٚاؿاصٌ ٌٚٛمب ايرتتٝب   أؾعاٍ ايٛه٤ٛ: ايػطًتني ٚاملطّتني، ٚيوصّٚ  
                                                           

 . َٔ أبٛامب ايٛه٤ٛ 35مب +34: مب 1: ُ ( زاٌ  ايٛضا49ٌ٥)
 . 8: ٖ َٔ أبٛامب ايٛه٤ٛ 35: مب 1: ُ ( ايٛضا51ٌ٥)
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ٍٛ خصوٌ بو٘ ايرتتٝوب، ٖورا            ايعٛ  عٓد كايؿو١ ايرتتٝوب ٌٚٚوٛمب ايتودازى بّٓو
 إذا ايتؿن أوٓوا٤ ٚهو٥ٛ٘ أٚ بعود ايؿوساؽ َٓو٘ ٚتورنس كايؿو١ ايرتتٝوب   ٚهو٥ٛ٘          
ٞم ٚقووون تؿوووٛه بووو٘     قبوووٌ ؾوووٛاه املوووٛا٠٫، ٚإ٫ إذا تووورنس امل٘ايؿووو١ بعووود َ ووو

  ٛ ٍٛ     املٛا٠٫ ٚاملتابع١ بني أؾعاٍ ايٛه٤ٛ ؾًٝصَو٘ اضوت٦ٓاف اي هو٤ٛ َؤ ٌدٜود بّٓو
 . تّٓؿظ ب٘ ايصٛز٠ ايِٛدا١ْٝ املتص١ً يًٛه٤ٛ ِٚطب ايرتتٝب اب ٞ

ْعِ ٫  ب ايرتتٝب بني أٌوصا٤ ايع وٛ ايٛاِود ؾوإٕ يًُتٛهوٞ إٔ ٜػطوٌ       
 ٌٚٗ٘ َٔ طسف ايوُٝني ووِ ٜػطوٌ ايٝطواز أٚ ٜػطوٌ ٌٚٗو٘ َؤ طوسف ايٝطواز          

٠ ايػطٌ َٔ ا٭ع٢ً بد َٔ َساعاسؾ٘ ا٭مئ، يهٔ ع٢ً نٌ تكدٜس ٫وِ ٜػطٌ ط
 ؾوووا٭ع٢ً ِتووو٢ أضوووؿٌ ايٌٛووو٘، ٖٚهووورا يووو٘ إٔ ٜػطوووٌ ذزاعووو٘ ا٭ميووؤ َووؤ     

َؤ ايبواطٔ ووِ ٜػطوٌ     طسؾ٘ ايظاٖس وِ ٜػطٌ ايبواطٔ أٚ ٜػطوٌ ذزاعو٘ ا٭ميؤ     
 بد َٔ َساعا٠ ايػطٌ َٔ ا٭ع٢ً إ  ا٭ضؿٌ.ايظاٖس يهٔ ٫

أٚ  ٬ًأٚ ٌٗوو عُوودًا -يرتتٝووب املطًووٛمب   ايٛهو٤ٛ  ووِ يووٛ ٗووايـ املهًوـ ا  
ٌٚب ايعٛ  ع٢ً َا خصٌ بو٘ ايرتتٝوب َو  احنؿواظ      - اغتباًٖا أٚ غؿ١ً ْٚطٝاًْا

املٛا٠٫ ٚعدّ اٗت٬ ا، ٚيٛ َ ٢ ٚقن ؾاصوٌ بوني أٌوصا٤ ايٛهو٤ٛ ٚأٌٚوب      
 . ؾٛاه املٛا٠٫ ٚعدّ صدم تتاب  أؾعاٍ ايٛه٤ٛ اضتأْـ ٚه٤ٛٙ

 :  ٜٚديٓا ع٢ً ذيو نً٘
عواٍ ايٛهو٤ٛ، ؾإْو٘ ًٜوصّ َساعاتو٘،      : إْ٘ َكت ٢ اعتباز ايرتتٝب بوني أؾ أ٫ًٚ

بوايعٛ  ٚايتودازى    َساعا٠ ايرتتٝب عٓد كايؿت٘ عُدًا أٚ ضًٗٛا أٚ ٬ًٌٜٗٚتّكل 
بود َؤ ا٫ضوت٦ٓاف َساعوا٠ً     تٝب َا مل تؿن املٛا٠٫، ٚإ٫  ٫بّٓٛ ٜتّكل ب٘ ايرت

 . يػسا املٛا٠٫

ًا أٚ عُودًا  ْطوٝاْ ٚواْٝعا: إْ٘ َؿا  ايٓصٛص املطًك١ ايػا١ًَ مل٘ايؿو١ ايرتتٝوب   
بٝودٙ قبوٌ ٌٚٗو٘ ٚبسًٌٝو٘      ْظ  ص١ّّٝ شزاز٠ ايطا٥ٌ عٔ زٌٌ بودأ  أٚ ٬ًٌٗ

ٕ       ٔ(:قواٍ )  قبٌ ٜدٜ٘، ْٚظو  صو١ّّٝ    ْٜبودأ  وا بودأ ا  بو٘ ٚيٝعود َوا نوا
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ٜػطوٌ  (:َٔٓصٛز ايطا٥ٌ عُٔ ٜتٛهوأ ؾٝبودأ بايػوُاٍ قبوٌ ايوُٝني، قواٍ )      
امل٘تصوو١  ٘ايؿوو١  ا٭ٗووس٣ (52)ٜٚ٪نوودٖا: ايسٚاٜوواه (51)ايووُٝني ٜٚعٝوود ايٝطوواز(

 . ايرتتٝب ْطٝاًْا 

يػوسا    ٖرا نً٘ إذا مل تؿن املٛا٠٫، ٚإ٫ ٌٚب اضت٦ٓاف ايٛه٤ٛ َساعوا٠ً 
 . املٛا٠٫ نُا ؼكل   ايبّي املاهٞ عٔ غسا املٛا٠٫

 : َوا إذا ٗوايـ ايرتتٝوب ٚأتو٢ بأؾعواٍ ايٛهو٤ٛ َؤ         ْعِ ٜطتى٢ٓ َؤ ذيوو  
 و٣ٛ ْؿطو٘    ٓواٙ قبوٌ ٌٚٗو٘ تبعواً    أٚ غطوٌ مي  ٕٚ تستٝب ؾػطٌ ٜطساٙ قبٌ ميٓاٙ 

 ٚذٚقوو٘ َوؤ  ٕٚ َٛاؾكوو١ ا٭َووس ايػووسعٞ بايرتتٝووب اـوواص ٭ؾعوواٍ ايٛهوو٤ٛ،    
 ؾعوٌ باطوٌ ٭ْو٘ تػوسٜ  ِوساّ ٚ٭ْو٘ عُوٌ غو  َوأَٛز بو٘ ٚغو  َٛاؾول             ٖٚرا 

ايٛه٤ٛ يًَٓٗ ايػسعٞ ؾ٬ ٜهٕٛ عبا ٠ َكسمب١   ضبّاْ٘، ٫ٚ بد َٔ اضت٦ٓاف 
ض ِت٢ ٜهٕٛ عبا ٠ َكسمب١، ٫ٚ ؾسم   ٖرا ايؿس ٛمب غسعًاع٢ً ايرتتٝب املطً

 . ايٓطٝإ بنيٚبني ا٫غتباٙ ٚبني ايعًِ ٚايتعُد ٚبني اؾٌٗ 

 : وِ ٜك  ايبّي عٔ ،ٖٚرا متاّ ن٬َٓا   غسا٥  ص١ّ ايٛه٤ٛ
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 (979)..............................ًٗا...............ُغظؾبري٠ ٚض٤ٛ اٚسهاّ أ    
 

 أحكاو وضوء اجلبرية وغسلها                                       
عشٚض نظش ع٢ً عٓذ  اؾبري٠ ٖٞ َا ٜٛضع ع٢ً عضٛ ايٛض٤ٛ أٚ ايُػظٌ

يوٛح شؼوأ أٚ قة و١ قُوا  أٚ     طوٛا٤ نوإ   ، يف دًذٙ  أٚ دشح أٚ قشح عظُ٘
أٚ ًٜصول عًو٢ ٚدٗو٘ أٚ     ٤دٚا٤ أٚ دبع أٚ مٖٛا مما ٜٛضع ع٢ً ٜذ املتٛضٞ

ٗووا أٚ عظُ أطو٘ يتةبٝبوو٘ ٚػووؿا٥٘ أٚ ٜٛضووع عًوو٢ سدًوو٘ كسوو٬سٗا   ووذ نظووش س
، ٚأسًٗا َؼوتل َؤ اؾوج )دوج ربوج دوّجا( كسو٬ح        دًذٖا أٚ قشست٘ دشح

شح أٚ ايكشس١، ٖزا َٛضٛع اؾبري٠ َظتؿادّا َؤ ٬َسظو١   ايهظش أٚ ضُاد اؾ
ٓص ايًؿو   أشباس اؾبري٠ ٖٚٛ املِٗ، ٚإٕ ناْت نًُات ايًػٜٛني ٚت شٜؿاتِٗ ؽو 

  ظج نظش اي ظِ شاس١، ٚي ًِٗ أسادٚا َٓ٘ املجاٍ ا٭ظٗش .
   ٍ  عوؤ أسهوواّ اؾبووا٥ش    : ٜكووع ايهوو٬ّ تؿصوو٬ّٝ   َٚوؤ سٝووح اؿهووِ ؾٓكووٛ

 : ٚعٛخ َتتا  ١ يف ايٛض٤ٛ ٚايػظٌ عج ؾشٚع

ا٭ٍٚ: َوؤ ناْووت دووبري٠ عًوو٢ ٚدٗوو٘ أٚ ٜووذٙ أٚ سأطوو٘ أٚ قذَٝوو٘     ايبشووح
ػظوٌ  ٢ً اؾبري٠ طٛا٤ نوإ املٛضوع مموا تُ   ع ؾايٛادأ ع٢ً َشٜذ ايٛض٤ٛ املظض

تباعّا ضُٔ ؾشٚع ٚضو٤ٛ    ؼشت٘ أٚ مما ميظض، ٜٚهتؿٞ  املظض ع٢ً تؿصٌٝ ٜأتٞ
ٚيٝو١ ايكاضو١ٝ  ٛدوٛ     ٖٛ ش٬ف ايكاعوذ٠ ا٭  -ٚض٤ٛ اؾبري٠  -اؾبري٠، ٖٚزا
 -ايةٗواس٠ املا٥ٝو١    -أٚ ا٫غتظواٍ   ايتٛضو٪ ع٢ً َٔ ٫ ٜكذس ع٢ً  ايتُِٝ طٗٛسّا

١ٜ ايةٗاسات ايج٬ث١، ٚقذ ششدٓوا عٓٗوا يًوذيٌٝ اـواي ٖٚوٞ ا٭شبواس        ذ٫ي١ آ
غصٛسٝات٘ اٯت١ٝ، ٫ٚ  ذ َ ٘ َؤ   (ٚض٤ٛ اؾبري٠)ايهاػؿ١ عٔ نٕٛ ايٛظٝؿ١ 

اـوواي  وواؾبري٠، ٚؾُٝووا  ا٫قتصوواس عًوو٢ املووٛاسد اـاسوو١ ايوول ٜ٪دٜٗووا ايووذيٌٝ
ٜكّٛ ديٌٝ  تُِٝ، أٚ: ٚظٝؿ١ اي  ذ َٔ ا٫يتضاّ مبكتض٢ ايكاعذ٠ ا٭ٚي١ٝطٛاٖا ٫

ع٢ً قاعذ٠ املٝظٛس يف ايٛض٤ٛ ٚنؿا١ٜ املٝظٛس َٓ٘ ٚعذّ طكٛط٘  ت ٓظوش   و    
 . ًٞ دٚا١٤ أٚ ط٭دٌ نظش عظِ أٚ دشح عضٛ أٚ قشس أؾ اٍ ايٛض٤ٛ

٫ٚ ٜب ذ قٝاّ ديٌٝ ع٢ً قاعذ٠ املٝظٛس يف ايٛض٤ٛ ٖٚٛ اـج امل توج  ظوٓذٙ   
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ؼٝخإ ايهًٝين ٚايةٛطٞ  ظٓذُٖا ٖٚٛ َا سٚاٙ اي ،ايٛاضش١ د٫يت٘ ع٢ً ريو
ايصووشٝض املتصووٌ إد عبووذ ا٭عًوو٢ َووٛد آٍ طوواّ ٚقووذ قوواٍ ي َوواّ ايصووادم    

(    ٞ َووشاس٠ ؾهٝووـ أسووٓع    (: عجووشت ؾوواْكةع ظؿووشٟ ؾذ ًووت عًوو٢ إسووب 
ٌٓ  شف ٖزا ٚأػباٖ٘ َٔ نتا  اهلل عٓضُٜ ايٛض٤ٛ؟ قاٍ:ط ، قاٍ اهلل ت واد:  ٚد

َٔ  ِٔ ِِ ٔؾٞ ايذِّٜ ُِٝه ًَ ٌَ َع ََا َدَ  ؾونٕ املت وزس يف َؿوشٚض     (9)، اَظوض عًٝو٘ص  ِٔ َسَشٍز َٚ
 ط٪اٍ ايشاٟٚ ٖوٛ شصٛسو١ٝ َظوض  ؼوش٠ ايكوذّ، ٖٚوٛ سوشز َٚؼوك١ عظُٝو١          

إد املٝظووٛس ٚأَووشٙ  املظووض عًوو٢  ()ؾًووزا تٓووضٍ اكَوواّ ،تٓؿٝوو٘ اٯٜوو١ املباسنوو١
: املشاس٠ املٛضٛع١ عًو٢ اؾوشح ملذاٚاتو٘، ٚقوذ سك كٓوا يف عوٛخ قاعوذ٠         اؾبري٠
 . ضشس اعتباس طٓذ ايشٚا١ْٜؿٞ اي

ع٢ً نؿا١ٜ املٝظٛس َٔ ايٛض٤ٛ شاس١  ؿ وٌ   -يف اؾ١ًُ  -ٚايظاٖش د٫يتٗا
٠ عًو٢ أعضوا٤   اشتصاي ايظ٪اٍ )ؾهٝـ أسٓع  ايٛض٤ٛ( ساٍ ٚدوٛد اؾوبري  

 ٌ اْتكوواٍ ايٛظٝؿوو١ إد ايتووُِٝ، ٚريووو  ؿ ووٌ د٫يوو١     ايٛضوو٤ٛ، َٚ وو٘ ٫  صوو  
ٝظوٛس عٓوذ ت ٓظوش ايٛادوأ ا٭سوٌ،      ع٢ً تٛدٝ٘ املهًـ يًت ٓشف عًو٢ امل  جاـ

ٚيزا عٓذَا ت ٓظش أٚ ت زس ع٢ً املهًوـ َظوض  ؼوش٠ قذَو٘ ٚطوأٍ عؤ ٚظٝؿتو٘        
( مب٬سظو١ آٜو١ ْؿوٞ    أَوشٙ اكَواّ )   -: املشاس٠ عًو٢ قذَو٘    عٓذ ٚضع اؾبري٠

: املووشاس٠، ؾنْوو٘ َٝظووٛس امل ظووٛس يف  اؿووشز  املظووض عًوو٢ اكسووبع َووع ايٛاطووة١ 
ا٥  َووذيٍٛ ايشٚاٜوو١،  ووٌ َووذيٛلا املظووض عًوو٢ املجوواٍ، ٚيووٝع املظووض عًوو٢ اؿوو

 املشاس٠ املٛضٛع١ ع٢ً َٛضع اؾشح.: املٝظٛس ايكشٜأ ٖٚٛ املظض ع٢ً اؾبري٠

ايجوواْٞ: إرا نهوؤ املهًووـ املهظووٛس عظُوو٘ أٚ اأووشٚح عضووٛٙ أٚ     ايبشووح
عًوو٢ غظووٌ  سٚقووذ -املكووشٚح َوؤ أدا٤ ايٛظٝؿوو١ ا٭ٚيٝوو١ يف ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ 

ظوً٘  وإٔ ٜػظوٌ َوا ؼوت اؾوبري٠   وذ ْضعٗوا أٚ سؾ ٗوا َوع           ايبؼش٠ ؾُٝا ربوأ غ 
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إَهووإ افاؾظوو١ عًوو٢ طووا٥ش ػووشٚو سووش١ ايٛضوو٤ٛ نايػظووٌ َوؤ ا٭عًوو٢ إد   
ا٭طؿٌ َٔ دٕٚ إٔ ٜتضشس أٚ ٜتأر٣ َٚؤ دٕٚ إٔ ٜتشوشز َؤ غظوٌ اي ضوٛ      

 -ٚح دًووذٙ ٫ٚ ٜؼوول عًٝوو٘ َؼووك١ عظُٝوو١ املهظووٛس عظُوو٘ أٚ املكووشٚح أٚ اأووش 
   ٛ ايٛضوو٥ٛٞ ٚٚدووأ غظووٌ اي ضووٛ يف ا٫غتظوواٍ     ٚدووأ عًٝوو٘ غظووٌ اي ضوو

ظوٌ، ٚأَوا   ايٛادأ أٚ املظتشأ مبكتض٢ إط٬م ديٝوٌ ا٭َوش  ايٛضو٤ٛ أٚ  ايػُ   
نإ ٚسٍٛ املا٤ إد ايبؼوش٠   ؾُٝا إرا -َٔ ا٫ تذا٤  -أشباس اؾبا٥ش ؾٗٞ كتص١ 

ُٓو٘ أشبواس اؾوبري٠      َضشّا  صاسأ اؾبري٠، َٚع عذّ ايتضشس أٚ ايتششز ؾو٬ ت 
ػظووٌ َٚظووض َووا ميظووض سظووأ َكذَوو١ّ يػظووٌ َووا ُٜ سؾووع اؾووبري٠ َ٪قتووّاٜٚت ووٝٓٔ 

ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ ايل ػٓشعٗا اهلل طبشاْ٘،  ٌ إٕ سشٝض اؿًيب سشٜض يف ٖزا 
اؿهووِ سٝووح تضوؤُ ايظوو٪اٍ عُوؤ تهووٕٛ ايكشسوو١ يف رساعوو٘ ؾٝ صووبٗا غشقوو١  

إٕ نإ ٜ٪رٜو٘ املوا٤ ؾًُٝظوض عًو٢ اـشقو١، ٚإٕ نوإ ٫       (:طٜٚتٛضأ؟ قاٍ )
 ٜٚ٪نذٙ: َؿٗوّٛ َ توج٠    صؾًٝٓضع اـشق١ ثِ يٝػظًٗا -ٙ أٟ ٫ ٜضٓش -٪رٜ٘ املا٤ ٜ

 (2)دبا٥شٙ ٚيٝصوٌص إٕ نإ ٜتخٛف ع٢ً ْؿظ٘ ؾًُٝظض ع٢ً نًٝأ ا٭طذٟ:ط
 ؾوونٕ َؿٗووّٛ ػووشط٘: إرا ف ٜتخووٛف عًوو٢ ْؿظوو٘ ؾوو٬ ميظووض عًوو٢ دبووا٥شٙ،  ووٌ   

 . ٫ ذ َٔ غظٌ َا ؼتٗا سظأ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ

ً و٘ ٚيهٓو٘         ايجايح ايبشح : اأبوٛس عضوٛٙ إرا ف ٜوتُهٔ َؤ ؾوتض اؾوج ٚس
نهٔ َٔ د ٌ َٛضع اؾج يف املوا٤ ٚغُظو٘ ؾٝو٘ ٜٚٓتظوشٙ ستو٢ ٜصوٌ املوا٤ إد        

ٔ غظوٌ َٛضوع ايػظوٌ    اّ َٛضع ايػظٌ ؾٌٗ ٜهؿٞ ٖوزا َغظو٬ّ أٚ  وذ٬ّٜ عو    ن
 (9)٠ٍ ؾٛاصٙ أٚ ت ٝٓٓو٘  شٚاٜو١ َ توج   ٔذٚإٕ اطُت ،؟ ٫ خيًٛ َٔ إػهاٍ   ذ ػبريٙ

عؤ ايصوادم    -عًو٢ اشوت٬ف ايٓظو      -َظٓذ٠ إد عُاس أٚ إطشام  ؤ عُواس  
(ٚقذ ُط )   ٦ٌ عُٔ ٜٓهظش طاعذٙ أٚ َٛضع َٔ َٛاضع ايٛض٤ٛ ؾو٬ ٜكوذس
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َٜ اس( ٖٚوزا ايوٓص ٜٛاؾول    ٖهزا يف )ايٛطا٥ٌ( ٚ)ا٫طتبص -شً٘ ؿاٍ اؾج إٔ 
ٝضوع إْوا٤ّ   إرا أساد إٔ ٜتٛضأ ؾًطإرا دج نٝـ ٜصٓع؟ قاٍ:  -َؿشٚض ايبشح

ذٙ ٚقوذ أدوضأٙ ريوو    ؾٝ٘ َا٤ ٜٚضع َٛضع اؾج يف املا٤ ست٢ ٜصٌ املا٤ إد دً
ٌٓ اؾوبري٠ ميهٓو٘ د وٌ           َٔ غري إٔ  ًو٘ص  ؾٝوذٍ عًو٢ إٔ َؤ ف ٜكوذس عًو٢ سو

 . اي ضٛ اأبٛس ٚٚض ٘ يف املا٤ ست٢ ٜصٌ املا٤ إد ايبؼش٠ نًٗا

ٟٓ يف )ايتٗزٜأ(  ٓظوخ١ ثاْٝو١ َٚٛضوٛع    َػواٜش، ٚؾٝو٘    يهٔ ٖزا ايٓص َشٚ
ا غوري  ٛضو٤ٛ ؾو٬ ٜكوذس إٔ ميظوض عًٝو٘( ٖٚوز      ط٪اٍ: )أٚ َٛضع َٔ َٛاضع اي

راى )ؾ٬ ٜكذس إٔ  ًو٘( ؾنْو٘ ٚاسد يف اي ذوض عؤ سوٌ اؾوبري٠، ٖٚوزا ا٭شوري         
ٍٕ ٖٛ َا إرا ت زس َظض ايبؼش٠ اأٓبش٠، ٚتذٍ ايشٚا١ٜ س٦ٓٝوٕز عًو٢ إٔ    َٛضٛع ثا

ٚعضٛٙ ربأ عًٝ٘ ٚضع اي ضوٛ  َٔ ٫ ٜتُهٔ َٔ املظض ع٢ً َٛضع ايٛض٤ٛ 
 . قٌ اؾج يف املا٤ ست٢ ٜصٌ املا٤ إد دًذٙ ٚ ؼشت٘

ٚايظاٖش اشتصاي َؿشٚض اؿذٜجني نوٕٛ اؾوبري٠ عًو٢ َٛضوع ايػظوٌ،      
ٚإ٫ ؾُٛضع املظض ٫  تٌُ تبٓذٍ ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١ ؾٝو٘ عٓوذ ػوبريٙ إد ٚظٝؿو١       

 .  غظً٘ أٚ إٜصاٍ املا٤ إد اؾًذ٠

اؿوذٜجني )ؾو٬ ٜكوذس إٔ  ًو٘( )ؾو٬ ٜكوذس إٔ ميظووض        ٚقوذ اشتًوـ َٛضوٛع   
 عًٝووو٘( ٚي وووٌ ٖوووزا ا٫شوووت٬ف يف ايوووٓٓص ْاػووو٧ َووؤ ت وووذد ايشٚاٜووو١ ٚنوووٌ      

 ع ا٭شش٣ ٖٚزا قتٌُ ٫ٚ ٜكني  ٘ .ٚاسذ٠ َُٓٗا يف َٛضٛع غري َٛضٛ

ٌٓ اؾوبري٠         ٚنٝـ نإ ميهٔ د٫ي١ ايشٚاٜتني ع٢ً إٔ َؤ ف ٜوتُهٔ َؤ سو
  ٛ  ضووع اؾووبري٠  ووذٍ غظووً٘ ؿوواٍ اؾووبري٠ ميهٓوو٘ إٔ      أٚ ف ٜكووذس عًوو٢ َظووض َ

شووشص ٚسووٍٛ املووا٤ إد دًووذٙ ٚ ؼووشت٘ نًووٗا  يف املووا٤ ستوو٢ ُٜ قووٌ اؾووبري٠ ٜضووع 
ٚربضٜ٘، ٚاـج ف ٜت شض ٫ػرتاو ايػظٌ َٔ ا٭ع٢ً إد ا٭طؿٌ ؾنٕ أَهؤ  

إٕ اـوج يف َكواّ    -ٖٚزا قشٜأ عٓذٟ -عًٝ٘ ؾٗٛ َت ٝٓٔ، ٚإ٫ ؾكذ ٜكاٍ اؿؿاظ
 ٕ ٚطوانت عؤ اعتبواس ايػظوٌ َؤ أعًو٢ اي ضوٛ إد أطوؿً٘ ٚعٓوذ ت وزسٙ           ايبٝا
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 إٕ ٚأٚ َؼكت٘ عًٝ٘ ٜهؿٝو٘ غظوٌ اي ضوٛ ٚٚسوٍٛ املوا٤ إيٝو٘  وايٓشٛ املٓصوٛي         
 ٚ ا٭َوش طوٌٗ ؾونٕ ؼكول املٛضوٛع      ف ٜتشكل ايػظٌ َٔ ا٭ع٢ً إد ا٭طوؿٌ، 

 .شس اي ضٛ اأبٛس ي ً٘ ْادس دٓذّا ٛس َٔ دٕٚ تضاملزن

ٜوذٙ أٚ َظوض    ؼوش٠  : إرا ف ٜتُهٔ َٔ غظٌ  ؼش٠ ٚدٗ٘ أٚ ايشا ع ايبشح
 : ؟ ٚؾٝ٘ سٛس٠ قت١ًُ ؾُا ٖٞ ايٛظٝؿ١ -سأط٘ ٚقذَ٘ ٭دٌ اؾبري٠ 

قووذ ٜهووٕٛ عذووضٙ عوؤ غظووٌ اي ضووٛ ايٛضوو٤ٟٛ يٛقووٛع   ايصووٛس٠ ا٭ٚد : 
 دظووُ٘ يف َضووش٠ ٚأر٣ َوؤ  ًووٛؽ املووا٤ إيٝوو٘ أٚ يف ؼووشز َٚؼووك١ عظُٝوو١ َوؤ      

ٌٓ اؾ  َٛضع ايػظٌ، ٖٚزا َا  صوٌ نوجرياّ   بري٠ ٚغظٌغظٌ املٛضع أٚ َٔ س
 يف اؾبووا٥ش املٛضووٛع١ عًوو٢ ايهظووش أٚ اؾووشح أٚ ايكووشح، ٫ٚ سٜووأ يف نؿاٜوو١      

  ضوٛ، ٖٚوزا َٓصووٛي يف سوشٝض اؿًوويب:   املظوض عًو٢ اؾووبري٠  وذٍ غظووٌ اي   
إٕ نووإ ٚيف َ تووج٠ نًٝووأ:ط (4)ٕ ٜ٪رٜوو٘ املووا٤ ؾًُٝظووض عًوو٢ اـشقوو١ص إٕ نوواط

ٌ   ٜتخوٛف عًو٢ ْؿظو٘ ؾًُٝظو     ٖٚوزا اـوج سٚاٙ ايؼوٝ      صض عًو٢ دبوا٥شٙ ٚيٝصو
ايةٛطووٞ يف ايتٗووزٜبني  ظووٓذٙ ايصووشٝض إد نًٝووأ ا٭طووذٟ ايووزٟ ْجوول غووجٙ   

ظوًو  يشٚا١ٜ ا ٔ أ ٞ عُري ٚسؿٛإ  ٔ  ٢ٝ عٓو٘، ٖٚوزا ديٝوٌ ٚثاقتو٘ عًو٢ امل     
 ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١    أٚ َظض َا ط٣ٛ قٌ اؾبري٠ عُو٬ّ   ذ َٔ غظٌاملختاس، ٫ٚ

ايظووا٥ٌ عُووا ٜصووٓع َووع اؾووشح؟ قاٍ:طاغظووٌ َووا      ج ايصووشٝض ٚيذ٫يوو١ اـوو 
 ذ َؤ اطوتٝ ا  اي ضوٛ املػظوٍٛ اأٓبوش  املظوض ايبوذٌٜ عؤ         ، نُا ٫(5)سٛي٘ص

 أٚ غظ٬ّ .غظٌ ايبؼش٠ ٚض٤ّٛ 

: َؤ نوإ عًو٢ َٛضوع املظوض دوبري٠ ٚف       ًٜٚشل مبٛضوع ايػظوٌ سهُوّا     
بري٠  وذٍ َظوض   ٜتُهٔ َٔ َظوض ايبؼوش٠ ؿواٍ اؾوبري٠، ؾونٕ ٚظٝؿتو٘ َظوض اؾو        

أدوضأٙ   -َٛضع املظض  -بري٠ ع٢ً سأط٘ أٚ قذَٝ٘ اؾايبؼش٠ اأٓبش٠، ؾنرا ناْت 
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املظض ع٢ً اؾبري٠  ٌ ٜت ٝٓٔ ٖزا، ٭ْ٘ َٝظٛس املظض ع٢ً ايبؼش٠ ٖٚوٛ َ ظوٛس   
َةًكني َٔ ْصٛي اؾبري٠ ُٖوا سوشٝش١    َتكذَني  ٌ ٚسد ا٭َش  ٘ يف شجٜٔ

يف رساع٘ أٚ مٛ ريوو َؤ َٛضوع ايٛضو٤ٛ     اؿًيب يف ايشدٌ تهٕٛ  ٘ ايكشس١ 
ص إرا نوإ ٜ٪رٜو٘ املوا٤ ؾًُٝظوض عًو٢ اـشقو١      (:طؾٝ صبٗا  اـشق١... قواٍ ) 

 ًو٢ ْؿظو٘ ؾًُٝظوض عًو٢ دبوا٥شٙ ٚيٝصوٌص      إٕ نإ ٜتخٛف عَٚ تج٠ نًٝأ :ط
ِٓ َووا إرا نوإ عضووٛٙ ايٛضوو٤ٟٛ ايهظووري أٚ     ؾونٕ َؿوواد اـووجٜٔ ايصوشٝشني ٜ وو

 . ُظضػظٌ أٚ مما ُٜمما ُٜاملكشٚح امل ٓصأ اأشٚح أٚ 

ٖزا إرا نإ َٛضع املظض امل صٛ  قذ اطتٛعبت٘ اؾبري٠ ؾًِ ٜبل ػ٤ٞ َٔ 
٘  اي ضٛ ميهٔ َظش٘ ٚربتضٟ  ٘، ٚأ  كوذس   -َا إرا  كٞ ػ٤ٞ َٔ سأطو٘ أٚ قذَٝو

 هع ٚأَهٓو٘  إسبع َٔ سأط٘ أٚ قذَٝ٘ َٔ املؿصٌ إد س٩ٚغ ا٭سا ع أٚ  واي 
 َظووض : َظووض  ؼووش٠ ايووشأغ أٚ ا٭ٚيٝوو١ا٤ ايٛظٝؿوو١ َظووض ايبؼووش٠ ؾٝوو٘ ٚدووأ أد

ػ شٙ أٚ َظض  ؼش٠ ايكذّ  كذس إسبع، َٚوا طوبل َؤ َظوض اؾوبري٠ َؿوشٚض       
ؾُٝووا إرا ناْووت اؾووبري٠ َظووتٛعب١ ملٛضووع املظووض، ٫ٚ ديٝووٌ عًوو٢ نؿاٜوو١ َظووض   

 . اؾبري٠ ع٢ً اكط٬م ست٢ َع إَهإ َظض َٛضع ايٛض٤ٛ مبظُاٙ

اي ضووٛ ايٛضوو٤ٟٛ ٭دووٌ ٚقووذ ٜهووٕٛ عذووضٙ عوؤ غظووٌ  ايصووٛس٠ ايجاْٝوو١: 
 ايضوشس أٚ اؿوشز   خواف َؤ نؼوـ ايبؼوش٠ أٚ َؤ تةٗريٖوا ٚخيؼو٢        تٓٓذظ٘ َٜٚ

ٚقذ ٫ ٜتضشس َٔ غظٌ املٛضع ٚسذٙ ي٫ٛ تٓٓذظ٘ ٚاستٝاز  -املؼك١ اي ظ١ُٝ -
ٗٓووشٙ أٚ مووٛ ريووو، ٖٚووزا َووا      صووٌ ايووتةٗري إد َووا٤ نووجري ٜضٜووٌ  وو٘ ايووذّ ٜٚة

، ٖٚوزا ٜهؿٝو٘ املظوض عًو٢     ح ٚايهظٛس قًو٬ّٝ ٓبش٠  ٌ ٚايكشٚيف اؾشٚح اأ نجريّا
سوشٝش١ عبوذ ايوشبٔ  ؤ     ٍ غظٌ املٛضع، ٚتٓةبل عًٝ٘ ٚاضوشّا :  اؾبري٠  ذ

ٖٚوٞ   -ٕٛ  و٘ اؾشاسو١   اؿذاز ايٛاسد٠ يف ايهظوري تهوٕٛ عًٝو٘ اؾبوا٥ش أٚ تهو     
نٝووـ ٜصووٓع  ايٛضوو٤ٛ ٚعٓووذ غظووٌ اؾٓا وو١   -ٚدووٛد ايووذّ َ ٗووا  توو٬صّ نووجريّا

 ٜػظووٌ َووا ٚسووٌ إيٝوو٘ ايػظووٌ  (:طَوواّ ايشضووا )ٚغظووٌ اؾُ وو١، ؾكوواٍ اك 
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 مما ظٗش مما يٝع عًٝو٘ اؾبوا٥ش، ٜٚوذع َوا طو٣ٛ ريوو مموا ٫ ٜظوتةٝع غظوً٘ ٫ٚ          
ؾوونٕ آشووش اـووج ٚاضووض ا٫شتصوواي     (6)ظشاستوو٘صٜٓووضع اؾبووا٥ش ٫ٚ ٜ بووح   

 ٜ ووين َووا عًٝوو٘ اؾووبري٠  صٜٚووذع َووا طوو٣ٛ ريوووطٚايذ٫يوو١ عًوو٢ قووٌ ايبشووح 
٘     مموا ٫ ٜظوتة  طَٔ اي ضٛ  نوٞ   صٝع غظوً٘ ٫ٚ ٜٓوضع اؾبوا٥ش ٫ٚ ٜ بوح ظشاستو

  ْٙظوووتؿٝذ -نؿاٜووو١ املظوووض -ملٛضوووع  وووٌ ٜهؿٝووو٘ املظوووض عًٝووو٘، ٖٚوووزا  ٜػظوووٌ ا
:  ْظوري سوشٝش١ ايٛػوا٤    ،َٔ ايٓصٛي ا٭شش٣ ايٓاطك١  املظوض عًو٢ اؾوبري٠   

 عوؤ ايووذٚا٤ إرا نووإ عًوو٢ ٜووذٟ ايشدووٌ أربضٜوو٘ إٔ ميظووض عًوو٢ طًووٞ ايووذٚا٤،   
سٚاٙ ايؼووٝخإ   (7)(:طْ ووِ ربضٜوو٘ إٔ ميظووض عًٝٗوواصؾكوواٍ اكَوواّ ايشضووا )

ايصذٚم يف )عٕٝٛ أشباس ايشضا( ٚايةٛطٞ يف )ايتٗزٜأ( ٚطوٓذُٖا سوشٝض   
 ٘  ٚد٫يتوو٘ ٚاضووش١ عًوو٢ إدووضا٤ املظووض عًوو٢ اؾووبري٠، ٚظوواٖش      ،٫ إػووهاٍ ؾٝوو

دوٌ  ٭ ٖزا ٚ ،ايت بري عذّ إدضا٤ ايػظٌ يٛ أساد غظً٘ سظأ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ
يووٛ نووإ ربووٛص غظووٌ غظووٌ املٛضووع إد َظووض اؾووبري٠، إر  َوؤتبووذٍ ايٛظٝؿوو١ 

 املٛضووع أٚ غظووٌ اؾووبري٠ ف  صووشٙ اكَوواّ  املظووض ٚيكوواٍ: )ربضٜوو٘ املظووض         
 عًوو٢ اؾووبري٠ ٚربضٜوو٘ غظووٌ اؾووبري٠ أٚ غظووٌ املٛضووع( ؾُوؤ عووذّ ايبٝووإ ٖٚووٛ 
 يف َكووواّ ايبٝوووإ يظووو٪اي٘ عٓووو٘ ٜٓهؼوووـ اشتصووواي ايٛظٝؿووو١ ايجاْٜٛووو١  املظوووض 

 . َٔ دٕٚ إٔ ٜٓضع دبريت٘ ٫ٚ إٔ ٜ بح ظشاست٘ع٢ً اؾبري٠ 

 اؾبا٥ش نٕٛ املظض ع٢ً اؾبري٠ ٖٛ: إٕ ظاٖش أشباس   ٌ ميهٔ ايكٍٛ  ٛثٛم
 ايٛظٝؿ١ٖٚٞ  ايبذٌٜ عٔ غظٌ أٚ َظض ايبؼش٠ ساٍ ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح

عٔ غظٌ املٛضوع أٚ َظوش٘ يف ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ،      ٚنْٛ٘ ٚادبّا َت ّٝٓٓا  ذ٬ّٜ
يً ضوٛ املهظوٛس أٚ اأوشٚح أٚ املكوشٚح، ٖٚوزا َؤ لاسو١ ايتؼوشٜع          ا٠ّ َشاع

 ٠ يف َٛاسدٖووا عًوو٢ اكطوو٬م  اكطوو٬َٞ، ٫ٚ ٜب ووذ ت ووٝٓٔ املظووض عًوو٢ اؾووبري   
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 اؾوووبري٠ املٛضوووٛع١ َظوووض ملوووٛاسد إَهوووإ املظوووض عًووو٢ ايبؼوووش٠  وووذٍ   ػوووا٬َّ
، ٚريوو يتٛاؾول ايٓصوٛي عًو٢ َظوض      ٚضو٤ّٛ أٚ غظو٬ّ  ع٢ً اي ضٛ املػظوٍٛ  

 . ؾبري٠ دٕٚ َظض ايبؼش٠ ايٛادأ غظًٗا ٚدٕٚ غظٌ اؾبري٠ا

ٚقذ ٜهٕٛ عذضٙ عٔ غظٌ اي ضٛ ايٛض٤ٟٛ يتٓذظو٘ َوع   ايصٛس٠ ايجايج١: 
عذّ تضٓشسٙ َٔ غظً٘ ٚتةٗريٙ، ٚيهٔ ٜضٝل ٚقت ايص٠٬ عٔ تةٗوري املٛضوع   

  ،٫ ٜهؿوٞ يوتةٗري املٛضوع َوع ايتٛضو٪      ٚايص٠٬، أٚ ٜهٕٛ املا٤ ق٬ًّٝ ٚايتٛض٪
ٌٓ اؾبري٠ ٚإٜصاٍ املا٤ ملا ؼتٗوا، ؾٗوٌ تهوٕٛ ٚظٝؿتو٘     أٚ ٜ  ظش أٚ ٜت زس عًٝ٘ س

  ؟ . َظض اؾبري٠ أٚ تٓتكٌ ٚظٝؿت٘ إد ايتُِٝ

ايظاٖش عُّٛ أشبواس اؾوبري٠ لوزٙ ايصوٛس٠، ؾونٕ اؾشاسو١ املٛدوٛد٠ عًو٢         
 أعضووا٤ ايٛضوو٤ٛ ٚايكشسوو١ ايها٥ٓوو١ عًوو٢ َٛاضووع ايٛضوو٤ٛ ؾٝ صووبٗا  اـشقوو١،    

 هوؤ اْةباقوو٘ عًوو٢ ٖووزٙ ايصووٛس٠ ؾنْوو٘ ٫ ظٗووٛس ٫ٚ د٫يوو١ يف    ٖووزا املضووُٕٛ مي
 أشباس اؾوبري٠ عًو٢ اشتصواي ٚظٝؿو١ َظوض اؾوبري٠ مبوٛاسد ايتضوشس ٚايتوأرٟ          

 ٫  ٘يهٓوو ،ٚإٕ نووإ ٖووٛ ايظووبأ ايػايووأ يف ا٫ْتكوواٍ إد ٚظٝؿوو١ ٚضوو٤ٛ اؾووبري٠ 
 . لزٙ ايصٛس٠ ايجايج١ - ؿ ٌ إط٬قٗا  -ػشعّا َٔ عُّٛ ا٭شباسَاْع 

ايؼو يف عَُٛٗا ٜهؿٝٓوا: سوشٝض عبوذ ا٭عًو٢ سظوبُا تكوذّ د٫يتو٘         َٚع
       ٛ س امل ظوٛس افوشز، ٫ٚ   ع٢ً ػوشع١ٝ املظوض عًو٢ اي ضوٛ ايٛضو٥ٛٞ ٚأْو٘ َٝظو

    .  إد ايتُِٝ ٜٓتكٌ أَش املهًـ

ٚا ٔ طوٓإ َؤ طو٪الُا اكَواّ      (8): َا ٚسد يف سشٝشل اؿًيب ٜٚ٪نذٙ
َٚوؤ ايٛاضووض إٔ اؾووشح   ( عوؤ اؾووشح نٝووـ ٜصووٓع سوواسب٘؟ ايصووادم )

ٚقذ ٜكٌ املا٤ عٓذٙ أٚ ٜ ذض سواسب٘ عؤ    ايذّ ٜصاسب٘ تٓذع اي ضٛ اأشٚح 
ٌٓ اؾبري٠ ٚنؼؿٗا، ٚقذ أدوا  )  ٘   (:طس ِٓ    ص ٫ٜٚػظوٌ َوا سٛيو  وذ َؤ ضو
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ِٓ املظض  يف ا٭شش٣ شباسا٭املظض ع٢ً اؾبري٠ نُا تذٍ عًٝ٘  اؾبا٥ش ؾٝهٕٛ ض
شباس ا٭شوش٣، ٚيوٝع يف ايشٚاٜو١ د٫يو١     َكتض٢ اؾُع  ني ٖزٜٔ اـجٜٔ ٚا٭

( ٚأَوشٙ  ػظوٌ َوا سوٍٛ     ع٢ً ا٫ْتكاٍ إد ايتُِٝ،  وٌ إٕ دوٛا  اكَواّ )   
 . اؾشح ديٌٝ ٚاضض ع٢ً نٕٛ ٚظٝؿت٘ ايٛض٤ٛ اؾبريٟ دٕٚ ايتُِٝ

ظض  ذٍ ايػظٌ َٔ اطتٝ ا  املظوض يتُواّ   ٫ٚ  ذ يف اي ضٛ اأج ايزٟ ُُٜ
 ذٌٜ غظٌ املٛضوع   وذ ت وزس غظوً٘ يتضوشسٙ      اي ضٛ، ؾنٕ املظض ع٢ً اؾبري٠  

 مووٛٙ ٚخيؼوو٢ ايتضووشس أٚ ايتشووشز َوؤ     ٚأأٚ يتووٓذع املٛضووع ٚتًٛثوو٘  ايووذّ   
 نؼووؿ٘ أٚ َوؤ تةٗووريٙ، ٚإرا نووإ املظووض  ووذٌٜ ايػظووٌ ٖٚووٛ َظووتٛعأ يً ضووٛ 

عؤ ايػظوٌ    ؾوبري٠  املظوض يٝهوٕٛ املظوض  وذ٬ّٜ سوشٝشاّ       ذ َؤ اطوتٝ ا  ا  ؾ٬
ؿووشز ْظووتجين َووا ٜت ظووش اطووتٝ ا ٘  املظووض عوواد٠ املظووتٛعأ، ْ ووِ  ووذيٌٝ ْؿووٞ ا

 . ًٌ ايل تهٕٛ  ني اـٝٛو ٚمٖٛا مما ٜهٕٛ ع٢ً اؾبري٠ُخوناي

اـوواَع: اؾووشح املهؼووٛف ًٜٚشوول  وو٘ ايكشسوو١ املهؼووٛؾ١ إرا أساد  ايبشووح
 ح يف ايٛضووو٤ٛ ٚف تهووؤ دشٚسووو٘ أٚ قشٚسووو٘ َ ٓصوووب١ ٚنوووإ اؾوووشح أٚ ايكوووش 

  ٍ ٔ ايٛ -َٛضووع اي ضووٛ ايٛضوو٤ٟٛ املػظووٛ  ؾٝذووأ عًٝوو٘ غظووٌ    -دوو٘ ٚايٝووذٜ
 َوا سوٍٛ اؾووشح أٚ َوا سووٍٛ ايكشسو١ ٖٚووٛ ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝوو١، ٖٚوزا َٓصووٛي       

ٚؾُٝٗوا طو٪اٍ   ٕ يف شجٜٔ سشٝشني َتكذَني ُٖا سوشٝشا اؿًويب ٚا ؤ طوٓا    
( : نٝووـ ٜصووٓع سوواسب٘؟ ٚقووذ أَووشٙ ) عوؤ اؾووشح ٚٚظٝؿتوو٘ عٓووذ ايٛضوو٤ٛ

 أّ غظووو٬ّ، نوووإ  ػظوووٌ َوووا سٛيووو٘، ٖٚوووٛ ٜ وووِ َووؤ ٜشٜوووذ ايةٗوووٛس: ٚضووو٤ّٛ   
 وواؾشح ٫ٚ ٜب ووذ ؿووٛم ايكشسوو١  وو٘ نُووا ٖووٛ َشتهووض نُووا إٔ اـووجٜٔ كتصووإ 

 ايؿكٗووا٤ )سض(، ٚي ووٌ استهوواصِٖ ْاػوو٧ َوؤ نووٕٛ ايكشسوو١ أػووب٘  وواؾشح أٚ   
 . دشاس١ ٚق٤ٞ، ؾٗٞ دض٥ٞ َٔ اؾشح إ ايكشس١

: عووذّ ٚدووٛ  املظووض عًوو٢ َٛضووع اؾووشح أٚ   ٚظوواٖش  ووع َوؤ ايؿكٗووا٤
  ٛاضووض عًوو٢ ٚدووٛ  َظووض املٛضووع، َضوواؾاّ   ووذّ ايووذيٌٝ ايايكووشح، ٚي ًوو٘ ي
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املظوض، ؾًوٛ نوإ َظوض     إد إط٬م اـوجٜٔ ايصوشٝشني ٚطوهٛتُٗا عؤ  ٝوإ      
ـٓ املٛضووع غشقوو١ َٚظووشٗا ٚادبووّا ػووشعّا    أٚ نووا املٛضووع ٚادبوواّ   يهووإ  -ٕ يوو

 . ، َٚٔ عذّ ايبٝإ ٜؿِٗ عذّ ايٛدٛ ايبٝإ تًةؿّا () ًٜضَ٘
 يؿكٗووا٤  ٛدووٛ  َظووض املٛضووع اأوووشٚح     آشووش َووؤ ا  يهوؤ سووٓشح  ووعْ   

 : أٚ املكشٚح ايٛادأ غظً٘ يف اؿاي١ ا٫عتٝاد١ٜ، ٖٚٛ ا٭سٛو يٛدٗني

ٌ املٛضوع ايٛادوأ غظوً٘    : يهْٛ٘ َٝظٛس ايٛادوأ   وذ ت ٓظوش غظو     ا٭ٍٚ
 ايوول اطووتؿذْا َٓٗووا   (9)عوواد٠ّ،  أشووزّا َوؤ َ تووج٠ عبووذ ا٭ع٢ًطإَظووض عًٝوو٘ص  

 .يف املٓٗاز  ٚيزا استةٓا ،ت٘دساٌ قّٜٛا إاملٝظٛس يف ايٛض٤ٛ، ؾٝشتُ نؿا١ٜ

ايظووا٥ٌ عوؤ ايووذٚا٤  (91)ايجوواْٞ: إْوو٘ ميهوؤ إٔ ٜظووتؿاد َوؤ سووشٝش١ ايٛػووا٤
ْ ِ ربضٜ٘ إٔ طٜهٕٛ ع٢ً ٜذ ايشدٌ أربضٜ٘ إٔ ميظض ع٢ً طًٞ ايذٚا٤؟ ؾكاٍ: 

يٛدوٛد طًوٞ ايوذٚا٤     -ايبؼوش٠  -ت ٓزس عًٝو٘ غظوٌ املٛضوع    ؾنْ٘ ملا صميظض عًٝ٘
٘   ع٢ًأدضأٙ املظض   -اؾوشح ٚايكوشح املهؼوٛف    -طًٞ ايذٚا٤، ؾهزا َا مؤ ؾٝو

 ٚف ٜهوؤ املظووض  املٛضووع ميظووض عًوو٢ اؾووشح أٚ ايكووشح إرا ف ميهوؤ غظووٌ      
 ربشس٘ ٚنإ اؾشح أٚ ايكشح طاٖشّا شًّٛا َٔ ايذّ ٚنإ املٛضوع شًوٛاّ   َضٓشّا

ظوض  املَٔ ايذٚا٤ املاْع عٔ ٚسٍٛ املا٤ إد ايبؼش٠ اأشٚس١ أٚ املكشٚسو١، ؾونٕ   
يف ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظووٌ  ذ٫يو١ ايوٓٓص ايصووشٝض     فوٍض عؤ ايػظووٌ ايٛادوأ أ٫ّٚ   

طوُٝا أْو٘ َٝظوٛس عظوأ ايؿٗوِ      شح ٫ؾٝشتٌُ إساد٠ املظض عًو٢ اؾوشح أٚ ايكو   
ع٢ً املظض ٚنؿا١ٜ املٝظٛس عٓذ  عبذ ا٭ع٢ًَ تج٠  تاي شيف املتؼشعٞ، ٚقذ دي 

ٟ ت ٓظووو  تؿووو٢ عٓووو٘ ٚدوووٛ   اْ ،  ٚإرا نوووإ املظوووض َضوووٓشّا  ش ايؿ وووٌ ايٛضووو٤ٛ
ٓـ          اؾووشح أٚ   املظووض املباػووش يووذيٌٝ ْؿووٞ ايضووشس، ٚعٓذ٥ووز ؾووا٭سٛو إٔ ًٜوو

سد٠ يف ايكووشح غشقوو١ طوواٖش٠ ٚميظووشٗا، ٫ستُوواٍ اْةبووام سووشٝض اؿًوويب ايووٛا 
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  (99) ٕ ٜ٪رٜوو٘ املووا٤ ؾًُٝظووض عًوو٢ اـشقوو١ص   إرا نووا:ط ايكشسوو١ امل ٓصووب١  اـشقوو١ 
قبوٌ عوشٚض اؾوشح عظوأ      أْ٘ َٝظٛس غظٌ اي ضٛ ايٛادوأ أ٫ّٚ إد  َضاؾّا

ٍٓ سوشٝض عبوذ ا٭عًو٢ عًو٢ َةًٛ ٝو١ املٝظوٛس،        ،ايٓظش اي شيف املتؼشعٞ ٚقذ د
ـٓ املٛضع غشق١ َٚظشٗا.  َٚٔ افتٌُ قّٜٛا  إساد٠ ايؼاسع ي

 ٖزا نً٘ إرا نإ اؾوشح أٚ ايكوشح يف عضوٛ ٚادوأ ايػظوٌ يف ايٛضو٤ٛ أٚ       
ذ َؤ ؾوشض اؾشاسو١    ُظوض يف ايٛضو٤ٛ ٫ٚ  و   ايػظٌ، ٚإرا نوإ يف عضوٛ ُٜ  يف 

 ٚإ٫ إرا  كووٞ ػوو٤ٞ َوؤ اي ضووٛ    َظووتٛعب١ ؾُٝووع اي ضووٛ ايٛادووأ َظووش٘،    
 ٓتكوووٌ إد  ٚف ت يًُظوووض  ايكوووذس ايٛادوووأ ؾايٛظٝؿووو١ ا٭ٚيٝووو١  اقٝووو١        قوووا ٬ّ 

 ٚس٦ٓٝوووز إرا اطوووتٛعبت اؾشاسووو١ َٛضوووع املظوووض أٚ أنجوووشٙ  )ٚضووو٤ٛ اؾوووبري٠(
  ٘ؾنْو٘ ًٜضَو   املوا٤  ٙٚف ٜضوشٓ   -ٖٚوٛ طواٖش   ٚيوٛ  كوذس إسوبع    -أَهٔ املظوض  ؾنٕ

 . أدا٤ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ ايٛادب١ يف ايٛض٤ٛ

ٚإٕ ف ميهوؤ املظووض عًوو٢  ؼووش٠ ايكووذّ يتووٓذع املٛضووع أٚ يتضووشسٙ َوؤ     
إٔ ًٜؿ و٘   -استٝاطواّ  -ٝو٘ أٚ مُٖٛوا َؤ ا٭عوزاس ؾايٛادوأ     ٚسٍٛ َا٤ املظض إي

 َؤ سوشٝش١ ايٛػوا٤    ، اطوتؿاد٠ّ  ٚميظض عًو٢ اؾوبري٠   غشق١ إٕ ف ٜهٔ َ ٓصبّا
ؾنْو٘ قوذ ٜظوتؿاد      صأٟ ع٢ً طًٞ ايوذٚا٤، ْ ِ ربضٜ٘ إٔ ميظض عًٝ٘ط(92)املتكذ١َ

َٓٗا ٚدٛ  َظض اي ضٛ أٚ َظض اـشق١ ْظري َظض طًٞ ايذٚا٤ املٓصٛي يف 
ستُواٍ نْٛو٘ َٝظوٛس    يكو٠ٛ ا  ٖزا داٍع ي٬ستٝاو ايٛدٛ ٞ، َضواؾاّ ايصشٝش١، ٚ

 ٚإمنوووا ف  ٖٚوووٛ َظوووض ايبؼوووش٠ اأشٚسووو١ أٚ املكشٚسووو١،   ايٛادوووأ امل ظوووٛس : 
ٖٚووٛ ايظوواٖش َوؤ ايصووشٝشتني   ٫ستُوواٍ نووٕٛ ايظووهٛت َووشادّا دووذّٜا،  ٔتِؿوُْوو

٘ ط َؤ دٕٚ  ٝوإ ٚدوٛ  ايتوُِٝ أٚ ٚدوٛ  املظوض عًو٢         (99)صاغظٌ َا سٛيو
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دوٛا  ايظو٪اٍ     ٝوإ يهْٛو٘  صوذد    اي ضٛ أٚ يؿ ٘ غشق١ َٚظشٗا ٖٚٛ يف َكاّ
 . ششق١عٔ ايٛظٝؿ١ ٚف ٜبني ايتُِٝ أٚ املظض ع٢ً اي ضٛ أٚ ع٢ً 

ـٓ املٛضووع غشقوو١ َٚظووش٘، ٫ستُوواٍ َةًٛ ٝتوو٘  ِٓ ايتووُِٝ إد يوو ٚا٭ٚد ضوو
ؾنٕ ظاٖش  ١ ٚاي صا ١، ٖٚٛ استُاٍ ض ٝـ دٓذّاٚعذّ نؿا١ٜ املظض ع٢ً اـشق

( قذ أَش ) -ٚايهظش ٬َصّ يًذشح غايبّا -شح ني يف اؾتني ايٛاسدتايصشٝش
ٛض٤ٛ أٚ ايػظوٌ دٕٚ  ؾُٝٗا  ػظٌ َا سٛي٘، ٖٚزا ناػـ عٔ نٕٛ ايٛظٝؿ١ اي

 ايتوُِٝ، ٜٚكو٣ٛ ٖوزا عٓوذ ايتوضاّ نؿاٜو١ املٝظوٛس َؤ أؾ واٍ ايٛضو٤ٛ مموا ت ٓظوش             
 . ٖزا نً٘ يف اؾشح ٚايكشح املهؼٛف  . أٚ ت زس ؾ ً٘

ثِ ٜكع ايه٬ّ عٔ ايهظش املهؼٛف يف قباٍ ايهظش اأبٛس ؾنْ٘ ربأ غظوٌ  
 ظووٌ، َوؤ أٚ ُغػظووٌ يف ٚضو٤ٛ  ُٜأطوشاف ايهظووش اأبوٛس إرا نووإ عًوو٢ َٛضوع ٕ   

 ثووِ ميظووض عًوو٢ اؾووبري٠ إٕ نووإ     َوؤ َضووٓشت٘ ٚإٜزا٥وو٘،    دٕٚ َظاطوو٘ سووزساّ 
 . ظبري٠ طاٖش٠ نُا تكذّ فٓبشّا

 ايظادغ: يف ايهظوش املهؼوٛف ايوزٟ ف ٜت صوأ غشقو١ أٚ شؼوب١        ايبشح
 أٚ  ٓوووا٤ أٚ مٖٛوووا، ؾووونرا ف ٜتضوووشس املٛضوووع ايٛضووو٥ٛٞ َووؤ املوووا٤ عٓوووذ أدا٤  

 ؾٗوٛ ايٛادوأ  و٬ إػوهاٍ،       -نوإ أّ غظو٬ّ   ٚضو٤ّٛ  -ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ يًةٗوٛس 
ٚإرا نإ ٜتضشس أٚ ٜتشوشز َؤ اطوت ُاٍ املوا٤ ٚٚسوٛي٘ إد اي ضوٛ ايٛادوأ        

ٚيووٛ  -ؾٗووٌ ربووضٟ املظووض  ووذٍ ايػظووٌأٚ يف غظووٌٕ  غظووً٘ أٚ َظووش٘ يف ٚضوو٤ٕٛ
 .؟  -٭دٌ أشؿ١ٝ املظض َٔ ايػظٌ 

ملهؼووٛف ايظوواٖش َوؤ   وو  ايؿكٗووا٤ إؿووام ايهظووش املهؼووٛف  وواؾشح ا      
آَشٜٔ  ػظٌ َا سٛي٘، ؾٝػظٌ َا سٍٛ ايهظوش ٚميظوض    (94)املٓصٛي يف شجٜٔ

 .  َٛضع ايهظش، أٚ رب ٌ ع٢ً ايهظش ششق١ طاٖش٠ ٚميظشٗا
ٚيهوؤ ايووٓٓص ايصووشٝض كووتص  وواؾشح، ٜٚصوو أ أٚ ٫ ٜتٝظووش ا٫ط٦ُٓووإ  
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   ايت ذٟ إد ايهظش َٔ دٕٚ إسشاص إ اع ت بذٟ ع٢ً اكؿام ٖٚٛ َؼهٌ. 

نوإ َوع نظوش اي ظوِ دوشح ؾٝوأتٞ َوا ٚسد يف اـوجٜٔ ايصوشٝشني           ْ ِ يٛ
َؤ   إيٝو٘ َظوض اي ضوٛ ايٛادوأ غظوً٘ سوزساّ      ْٚضِ  ،اٯَشٜٔ  ػظٌ َا سٛي٘

. ٚايبشوح   إٜزا٥٘ ٚإضشاسٙ  ًشاظ إٔ املظض َٝظوٛس ايػظوٌ ايٛادوأ امل ظوٛس    
 . ؾُٝا يٛ ف ٜهٔ َع ايهظش دشح

 ( ٚايوٛاسد  يشضوا ) عؤ ا  (95)ٚايظاٖش عذّ اْةبام سوشٝض ا ؤ اؿذواز   
ٜػظٌ َا ٚسٌ إيٝ٘ ايػظٌ مما ظٗش طتهٕٛ  ٘ اؾشاس١: َٔ يف ايهظري اأٓبش أٚ 

ٚريو ٫شتصاس٘  ايهظش اأٓبوش،   صٜٚذع َا ط٣ٛ ريو ،مما يٝع عًٝ٘ اؾبا٥ش
 ْ ووِ ْظووتؿٝذ َوؤ اؾًُوو١ ا٭ٚد:طٜػظووٌ َووا        . ٚعجٓووا يف ايهظووش املهؼووٛف  

يػظٌ ٚمتٌُ ٚدٛ  غظٌ َا ٜصٌ إيٝ٘ املا٤ مما ٫ ٜضٓشٙ ا ٚسٌ إيٝ٘ ايػظٌص
   ٘ ثوِ ميظوض عًو٢ اي ضوٛ املهظوٛس       ،يف اي ضٛ ايٛض٥ٛٞ املػظوٍٛ ٚ تواو  ؿ ًو

عظُوو٘ أٚ ميظووض عًوو٢ ششقوو١ طوواٖش٠ ًٜؿ ٗووا  وو٘، ؾوونٕ ٖووزا ٖووٛ َٝظووٛس ايػظووٌ     
 .املتكذ١َ  ايٛادأ امل ظٛس يف املٛضع سظأ د٫ي١ َ تج٠ عبذ ا٭ع٢ً

ٍ  ٖزا نً٘ ؾُٝا يٛ نوإ ايهظوش     -نوإ  أّ غظو٬ّ   ٚضو٤ّٛ  -يف َٛضوع َػظوٛ
ُظٛح يف ايٛضو٤ٛ ؾنْو٘ َوع إَهوإ َظوش٘      وٖٚهزا يٛ نإ ايهظش يف َٛضوع َو  

 ٚ  عًوو٢  -استٝاطووّا -ؼووشز ربووأ َظووش٘ ٚإ٫ َظووض   َباػووش٠ َوؤ دٕٚ تضووشس أ
ـٓ  ٗووا اي  ششقوو١ٕ    ضووٛ املهظووٛس، ؾوونٕ ٖووزا َٝظووٛس عشؾووّا َتؼووشعٝاّ    طوواٖش٠ ًٜوو

 . او  ؿ ً٘، ٚاهلل اي افيًُظض ايٛادأ امل ظٛس ؾًزا مت
ػظووٌ عٓووذ  ُٜ يف  ذْوو٘أٚ  را نووإ دبووا٥ش َت ووذد٠ يف عضووٛ ٚضوو٤ٛ   ثووِ إْوو٘ إ 

ا٫غتظوواٍ ؾٝذووأ املظووض عًوو٢ اؾبووا٥ش سظووأ ايٛظٝؿوو١ ايجاْٜٛوو١ ايوول تكتضووٝٗا 
اؾبري٠، نُا ربأ ايػظوٌ أٚ املظوض يف ايؿٛاسوٌ  وني اؾبوا٥ش سظوأ ايٛظٝؿو١        

طبول ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١     ظًٗا أٚ َظشٗاا٭ٚي١ٝ ٭ْٗا َٛاضع غري فج٠ ٚميهٔ غ
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ٌ يًٛض٤ٛ أٚ ي ٫ٚ إػوهاٍ يف ٚدٛ و٘  ذ٫يو١ سوشٝش١ ا ؤ اؿذواز َوع         ،ًػظو
 . ظٌ ٚايٛض٤ٛإط٬م أٚاَش ايُػ

٘ أٚ ايٛدو  -ة٢ً  ٗا عضٛ ايٛض٤ٛايظا ع: ايًةٛخ ٚا٭د١ٜٚ ايل ُٜ ايبشح
 يةويب  ً و٬ز ا إرا ناْوت ًَةخو١ مبواد٠ دٚا٥ٝو١ ي     -ايٝذٜٔ أٚ ايوشأغ أٚ ايكوذَني  

 َٔ َوشض دًوذٟ أٚ أف أٚ ٚسّ أٚ مٖٛوا إرا أساد ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ ربضٜو٘       
ٚإٕ ف ٜهٔ يف اي ضٛ نظش عظِ أٚ دشح عضوٛ   إٔ ميظض عًٝٗا  ذٍ غظًٗا، 

١ ً  . أٚ قشس١ ٚدَ
ايوول سٚاٖووا ايصووذٚم يف عْٝٛوو٘  (96)ٚٚدٗوو٘ ٖووٛ إطوو٬م سووشٝش١ ايٛػووا٤ 

 ( طوا٬٥ّ اكَواّ ايشضوا )  ٚايةٛطٞ يف تٗزٜب٘  ظٓذ سشٝض إد ايٛػا٤ عؤ  
َٓ٘ عٔ ايذٚا٤ املٛضٛع )ع٢ً ٜذٟ ايشدٌ أربضٜ٘ إٔ ميظض ع٢ً طًٞ ايوذٚا٤(  

٘    ط(:ٚأدا و٘ )   أٟ عًو٢ ايوذٚا٤ املةًوٞ  و٘ ٜوذاٙ       صْ وِ ربضٜو٘ إٔ ميظوض عًٝو
ٖٚٞ ت ِ املشٜذ يًٛض٤ٛ أٚ يًػظوٌ ٚميهؤ    -ٖهزا يف ْظخ١ ايؼٝ  ايةٛطٞ -

ذٚم طو٪اٍ: )ايوذٚا٤ ٜهوٕٛ عًو٢ ٜوذ      ايتُظو  ٗوا لُوا، يهؤ يف ْظوخ١ ايصو     
ايشدووٌ أربضٜوو٘ إٔ ميظووض يف ايٛضوو٤ٛ عًوو٢ ايووذٚا٤ املةًووٞ عًٝوو٘( ٖٚووزا طوو٪اٍ  

، يهوؤ ميهؤ ايت ووذٟ إد   ايٛضوو٤ٛ ؾٝهوٕٛ دووٛا  اكَواّ كتصووّا قٗوشاّ   كوتص  
ًكةع  اؼاد اؿهوِ ٚتؼواسى ايٛضو٤ٛ ٚايػظوٌ ؾٝو٘، ٚي ًو٘       ظٌ ي٬ستهاص ٚيايُػ

 .  - ٛ استهاصّاٚي -عًٝ٘  ني ايؿكٗا٤  َتظاف
َٚكتضوو٢ إطوو٬م ايصووشٝش١ عووذّ ايؿووشم  ووني َووا إرا نووإ ؼووت ايًةووٛخ    

 ٚ وووني َوووا إرا ف ٜهووؤ ؼتووو٘ أسوووذ   أٚ نظوووْش أٚ قوووشْح ٚايوووذٚا٤ املةًوووٞ دوووشْح
 ايج٬ثوو١ نوووايًةٛخ ٚايوووذٚا٤ اأ ووٍٛ عًووو٢   ووو  أعضووا٤ ايٛضووو٤ٛ يًتوووذاٟٚ    

 -ي و٬ز  كوا٤ٙ  ملٓع ايةأ ٚاقتضا٤ ا ٚيٛ -َٔ َشض دًذٟ إرا ف ميهٔ إصايت٘ 
 . ع٢ً ايذٚا٤أٟ  صربضٜ٘ إٔ ميظض عًٝ٘:طؾنْ٘  هِ  ايٓٓص 
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 ٚغ٬ؾ٘ يٛ نإ اي٬سل ع٢ً ايٝوذ أٚ مٖٛوا غوري ايوذٚا٤ نوايكري أٚ ايصوبؼ       
ظٌ َٔ دٕٚ دوشح أٚ قوشح   أٚ مُٖٛا مما ًٜتصل  ب   أعضا٤ ايٛض٤ٛ أٚ ايُػ

٘  ظوٌ أٚ املظوض إد اي  عؤ ٚسوٍٛ َوا٤ ايػَ    أٚ نظش، ٚنإ سادبّا  إرا  بؼوش٠، ؾاْو
 ف ميهؤ إصايتو٘ أٚ نوإ ٜتضوشس  ذْو٘ َؤ إصايتو٘ أٚ ٜتشوشز ٜٚؼول عًٝو٘ َؼووك١          

إْتؿ٢ عٓو٘ ٚدوٛ  غظوٌ اي ضوٛ أٚ َظوش٘       -عظ١ُٝ ٫ ٜتشًُٗا اي ك٤٬ عاد٠ 
 ديٌٝ ْؿٞ اؿوشز، ٖٚوٌ ػوشٟ أسهواّ اؾوبري٠ عًٝو٘        ٚأديٌٝ ْؿٞ ايضشس  جن١ 

 ٔ سؾوع اؿادووأ اي٬سول ٚإصايتوو٘   َؤ ٖووزا ايتكشٜوش ٜتضووض أْو٘ إرا أَهوو   أّ ٫ ؟ 
ٚدوأ   - غظو٬ّ نوإ أٚ َظوشاّ    -ظٌ أٚ عٔ َٛضوع ايٛضو٤ٛ   عٔ ايبذٕ يف ايُػ

 ظووٌ ايتوواّ ايٛادووأ  يتشصووٌٝ ايٛضوو٤ٛ ايصووشٝض أٚ ايػُ  سؾ وو٘ ٚإصايتوو٘ َكذَوو١ّ 
 ايظًِٝ ٜذسى ٚدٛ  ؼصٌٝ املكذ١َ.ايؿةشٟ ؾنٕ اي كٌ  أٚ مٖٛا عًٝ٘ يص٠ٕ٬

ؾكوذ   -يتضشسٙ عٓوذ سؾ و٘ أٚ يتششدو٘ َٓو٘      -٘ٚأَا إرا ف ميهٔ سؾ ٘ ٚإصايت
  ِ  هووٕٛ : اؾبٗوو١ أٚ ايهؿووني، ٚقووذ ٜ  ٜهووٕٛ اؿادووأ اي٬سوول يف َٛضووع ايتووُٝ

   زساعو٘ أٚ  كذَو٘ ؾنْو٘ ٜوت ني عًٝو٘ ايتوُِٝ       يف َٛضع آشوش نُوا إرا يصول ايكوري    
ُجً٘، ٚريووو ويف ٖووزٙ ايصووٛس٠ ا٭شووري٠ ي ووذّ إسشاصْووا عُووّٛ أشبوواس اؾووبري٠ يوو 

عؤ   ٚ نظش أٚ دٚا٤ َةًٞ، ؾٝهوٕٛ شاسدواّ  ح أٚ دشح أيؿشض عذّ ٚدٛد قش
 . َٛسد ْصٛي ٚض٤ٛ اؾبري٠ ٖٚٞ ْصٛي كتص١  اؿا٫ت ا٭س  ١

ٚأَا إرا نإ اي٬سل اؿادأ يف قٌ ايتُِٝ ناؾب١ٗ أٚ ظاٖش ايهؿني ؾكذ 
 َوؤ َووٛسد ا٭شبوواس اـوواي إيٝٗووا  تٓكووٝض   كوواٍ ظشٜووإ أسهوواّ اؾووبري٠ ت ووٓذٜاّ ٜ

تٓكوٝض  )ؾونٕ   ايؿكٝ٘ ساسأ اؾٛاٖش )قذٙ( .  يهٓ٘ َؼهٌ دوٓذاّ  كةع  املٓاو أٚ
 تاز إد إسشاص امل٬ى َؤ طشٜول ػوشعٞ ٫ٚ طشٜول عٓوذْا كسوشاصٙ،        (املٓاو

ِْ    ، شف ي٘ َٓؼأ سشٝض َٔ ْصٛي ا٭شبواس ٚايكةع املضعّٛ ٫ ُٜ   وٌ ٖوٛ سدو
 :   ايػٝأ ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايكاطع شاس١، َٚٔ ٖٓا ٫ ًْتضّ أسذُٖا، ْٚكٍٛ

 ًِ ٖزا َٜ -تُِٝ َٔ أعضا٤ املهًـ  ٚأ  ٕ اؿادأ اي٬سل   ضٛ ٚض٤ٕٛإ
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٘     إ ا٫ّ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ    - : إَوا ايةٗواس٠ املا٥ٝو١     ٛدوٛ  أسوذ أَوشٜٔ عًٝو
عوؤ ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ، ؾٝذووأ  أٚ ربووأ عًٝوو٘ ايتووُِٝ  ووذ٫ّ -سظووأ ٚظٝؿتوو٘

  ٖووزا ، ٚٛسؼ ايزَوو١   ووذ اي ًووِ اك ووايٞ املووزن  يتؿشٜوو اؾُووع  ُٝٓٗووا استٝاطوواّ 
طووكٛو ايصوو٠٬ عوواٍ َوؤ   عووذّ يً ًووِ ايكة ووٞ ٚايضووشٚس٠ ايؿكٗٝوو١ ايكا٥ُوو١    

ٚ غظوٌ  : إَوا  ٛضو٤ٛ أ    ذ ي٘ َع ايص٠٬ َٔ ايةٗٛس مبا٤ أٚ توشا  ا٭سٛاٍ ٫ٚ
ع٢ً َٛضع ايكري أٚ مٛٙ َٔ اؿٛادأ  َع َظض قٌ ايكري، ٚأَا  تُِٝ َظشّا

٫ٚ  شٜووؼ ايزَوو١ ٜكٝٓووّا ووايتهًٝـ يووضّٚ تؿاي٬سووك١، َٚكتضوو٢ اي ًووِ اك ووايٞ 
اؾُووع  ووني ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ اؾووبريٟ  ػظووٌ املٛضووع   عٓووذٜكووني إ٫ ٜتشكوول 

 . ع٢ً قٌ اؿادأ ٚ َظش٘ ٚ ني ايتُِٝ َظشّااؿادأ أ

اشتصاي سهُٗا: ايجأَ: قذ تبٝٓٔ َٔ اطت شاض ْصٛي اؾبا٥ش  ايبشح
 أٚ قوشحْ  ْحظوٌ دوش  مبا إرا نإ ع٢ً َٛضع ايٛضو٤ٛ أٚ ايػُ  -املظض ع٢ً اؾبري٠

أٚ طًٞ دٚا٤، ؾٝختص اؿهِ  ٗزٙ اؿا٫ت ا٭س  و١ ٫ٚ ٜ وِ غريٖوا،     أٚ نظْش
 ٚعًٝ٘ ؾاي صا ١ ايول ٜ ٓصوأ  ٗوا َٛضوع ا٭ف أٚ ايوٛسّ أٚ مُٖٛوا َؤ دٕٚ        

شووشص عُووّٛ أشبوواس ٫ ٜووأتٞ ؾٝٗووا سهووِ اؾووبري٠ ٭ْوو٘ ٫ ُٜ -إٔ ٜهووٕٛ عًٝوو٘ دٚا٤
 :اي صا ١،  ٌ ٫ خيًٛ ساٍ املهًـ ٚيزا ٫ ربضٟ املظض ع٢ً ٚض٤ٛ اؾبري٠ لا

: غظٌ املٛضوع أٚ   َٔ إٔ ميهٓ٘ سؾع اي صا ١ َكذ١َّ ٭دا٤ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ 
 . َظش٘ سظأ ٚظٝؿت٘ َٔ ٚض٤ٕٛ أٚ غظٌ ؾتذأ عًٝ٘ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ

 س أٚ ٫ ميهٓووو٘ سؾوووع اي صوووا ١ ٭ْووو٘ ٜتضوووشس َووؤ سؾوووع اي صوووا ١ أٚ ٜتضوووش   
أٚ نإ ٜتشوشز َؤ اطوت ُاٍ املوا٤      َظشّا َٔ ٚسٍٛ املا٤ إد املٛضع غظ٬ّ أٚ

ٖٚزٙ سايت٘ ؾٛظٝؿت٘ ا٫ْتكاٍ إد ايتُِٝ ي ذّ نهٓ٘ َٔ اطت ُاٍ املا٤ يف ٚض٤ٕٛ 
 . غظٌ، ٖٚزا َكتض٢ عذّ عُّٛ أشباس ٚض٤ٛ اؾبري٠ لزٙ اؿاي١يف أٚ 

 أٚ نظووْش أٚ قووشْح ٖٚهوزا إرا ف ٜهوؤ يف َٛضووع ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ دووشحْ 
ٛٙ ايٛض٤ٟٛ َٔ ٚسٍٛ املا٤ إيٝ٘، ؾنْ٘ ٜت ني عًٝ٘ ايتُِٝ يهٓ٘ نإ ٜتضشس عض
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ُُووٛا َسوؤ ٝذّا َطِّبواّ  طيصوريٚست٘ َصووذام   ُٖ َٝ ََووا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذوُذٚا  ًَوو قصووٛس أدبوواس ص َووع َؾ
يف أٚ نظشْ  أٚ قشْح اؾبري٠ عٔ عَُٛٗا ٚمشٛلا ٫شتصاسٗا مبا إرا نإ دشْح

ظٌ، ؾًٛ نوإ يف اي ضوٛ   اي ضٛ ايٛادأ غظً٘ أٚ َظش٘ يف ايٛض٤ٛ أٚ يف ايػ
ُٓوو٘ أدبوواس اؾووبري٠ دضَووّا،  إ٫ إٔ ٜهووٕٛ   دًووذٟ أٚ ٚسّ أٚ َووشْض ٚدووع ف ت 

 .ايص٠٬  ٜظتبٝض  ٘ ؾٝصض ٚض٤ٛ اؾبري٠ ٚربضٜ٘ طٗٛسّا  ايذٚا٤ اي ضٛ َةًّٝٓا

َؤ أعضوا٤ ايٛضو٤ٛ نايٝوذ أٚ      ايتاطع: قذ تظتٛعأ اؾبري٠ عضوٛاّ  ايبشح
ٌ ػووشٟ أسهوواّ اؾووبري٠ س٦ٓٝووز؟ ٖٚٓووا تظوتٛعأ نوواّ ا٭عضووا٤ أٚ َ ظُٗووا ؾٗوو 

 : سٛستإ
 ايصووٛس٠ ا٭ٚد: َووا إرا ناْووت اؾووبري٠ َظووتٛعب١ يتُوواّ أعضووا٤ ايٛضوو٤ٛ      

ٚإٕ ، ُ ظُٗا ؾايظوواٖش عووذّ عُووّٛ أشبوواس ٚضوو٤ٛ اؾووبري٠ لووزٙ ايصووٛس٠ وأٚ يوو
 إطووو٬م  ٙسووشح   ووو  ايؿكٗوووا٤   ُوووّٛ سهوووِ اؾوووبري٠ لوووا، ٚي ًووو٘ ٫عتكووواد 

شووشص عُووّٛ ٣ ا٭سووشا  املتكووذَني، إ٫ أْوو٘ ٫ ُٜأشبوواس اؾووبري٠ ٚإطوو٬م ؾتوواٚ
 ا٭شبوواس املتكذَوو١ ايووٛاسد٠ يف )ػووبري ايووزساع، أٚ   وو  َٛاضووع ايٛضوو٤ٛ، أٚ    
ػبري ظؿش، ٜذٟ ايشدٌ( ؾٓشتاز يت ُِٝ اؿهوِ إد إسوشاص املظواٚا٠  وني ػوبري      
عضٛ أٚ     عضٛ ٚ ني ػبري ناّ أعضا٤ ايٛض٤ٛ أٚ َ ظُٗا ٚأنجشٖا، ٖٚٛ 

َٔ سٚاٜات اؾبوا٥ش   متاز إد إيػا٤ شصٛس١ٝ املٛسد َٔ نٌ سٚا١ٜ س أ، أٚ
 .ٖٚٛ س أ أٜضّا 

 شووشص عُووّٛ أشبوواس اؾبووا٥ش ملووا إرا اطووتٛعبت اؾبووا٥ش      ٚاؿاسووٌ أْوو٘ ٫ ُٜ 
 نوواّ أعضووا٤ ايٛضوو٤ٛ أٚ َ ظُٗووا، ٚعٓووذ عووذّ إسووشاص عُووّٛ أشبوواس اؾووبري٠     

 دووع إد َووا  ْش -ٚعٓووذ قصووٛسٖا عوؤ إثبووات عُووّٛ سهُٗووا   ملووا ٖووٛ املبشووٛخ  
ُُووٛا َسوؤ ٝذّا َطِّبوواّ طٜكتضووٝ٘ إطوو٬م ديٝووٌ ايتووُِٝ   ُٖ َٝ ََووا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذووُذٚا  ًَوو ٚتهووٕٛ ص َؾ

 . ايٛظٝؿ١ ٖٞ ايتُِٝ ٫ قاي١

ٍٛ ٚاسووذ َوؤ أعضووا٤ ايصووٛس٠ ايجاْٝوو١: َووا إرا ناْووت اؾووبري٠ َظووت ٛعب١ ي ضوو



 2: زؾك٘ ايةٗاس٠ ٚايةٗٛس   ........................................................................( 996)     

 

 : ؾكذ ٜكاٍ -نايٝذٜٔ أٚ ايشدًني -أٚ عضٜٛٔ -نايٛد٘ -ايٛض٤ٛ
 اس اؾبووا٥ش نووٕٛ اؾووبري٠ عًوو٢ دووض٤ٕ َوؤ اي ضووٛ ايٛاسووذ عٝووح   ظوواٖش أشبوو

٫ ٜتُهٔ َٔ َظوض اي ضوٛ  تُاَو٘ أٚ ٫ ٜوتُهٔ َؤ غظوً٘  تُاَو٘، ٫ٚ د٫يو١         
عا١َ يف أشباس اؾبري٠ ع٢ً اطتٝ ا  اي ضٛ ايٛاسذ  تُاَ٘ ست٢ ربوٛص ٜٚهؿوٞ   
ؾٝوو٘ املظووض عًوو٢ دبريتوو٘، ٚيووزا ؾايظوواٖش نووٕٛ ٚظٝؿتوو٘ ايتووُِٝ سظووأ ا٭سووٌ   

ٚيٞ يف نٌ َٔ عذض عٔ ايٛض٤ٛ املأَٛس  ٘، إ٫ إٔ ٜكوّٛ ديٝوٌ عًو٢ نؿاٜو١     ا٭
املظض ع٢ً اؾبري٠ ٚ ذيٝت٘ عٔ غظٌ ايبؼش٠ أٚ َظوشٗا، ٫ٚ ديٝوٌ عًو٢ نؿاٜو١     

ٍٛ أٚ عضٜٛٔ َٔ أعضا٤ ايٛض٤ٛ  .(97) َظض ناّ عض

يهٔ ٜكاٍ: إٕ ظاٖش     أشباس اؾوبري٠ ٖوٛ ا٭عوِ َؤ اطوتٝ ا  اؾوبري٠       
ٖٚٞ ديٌٝ نؿا١ٜ َظض اؾبري٠ املٛضوٛع١ عًو٢    ،عذّ اطتٝ ا ٘ي ضٛ ايٛض٤ٛ ٚ

تهوٕٛ  و٘   ): طوأٍ عؤ ايشدوٌ     اي ضٛ ايٛضو٤ٟٛ ايتواّ ْظوري سوشٝش١ اؿًويب     
ايكشس١ يف رساعو٘ أٚ موٛ ريوو َؤ َٛاضوع ايٛضو٤ٛ( َٚؤ املُهؤ اطوتٝ ا           
دبري٠ ايكشس١ يتُاّ رساع٘ أٚ قذَ٘ أٚ مُٖٛا، ٚميهٔ عذّ اطتٝ ا ٘ يٛدٛدٖا 

 . رساع٘ أٚ  يف     َٛاضع ٚض٤ٛٙ يف    
 ٌ إٕ ظاٖش     سٚاٜات اؾبري٠ ا٭شش٣ ٖٛ ٚدٛد ديٌٝ ٚاضض ناػـ 
عوؤ نؿاٜوو١ املظووض عًوو٢ اؾووبري٠ املظووتٛعب١ ؾُٝووا موؤ ؾٝوو٘، ْظووري سووشٝش١ عبووذ   

عٔ ايهظري تهٕٛ عًٝ٘ اؾبوا٥ش، أٚ تهوٕٛ  و٘ اؾشاسو١      (98)ايشبٔ  ٔ اؿذاز
ٜػظوٌ َوا   ٓا ١، ٚغظوٌ اؾُ و١؟ ؾكاٍ:ط  ظٌ اؾنٝـ ٜصٓع  ايٛض٤ٛ، ٚعٓذ غ

ٚسٌ إيٝ٘ ايػظٌ مما ظٗش مموا يوٝع عًٝو٘ اؾبوا٥ش، ٜٚوذع َوا طو٣ٛ ريوو مموا ٫          
ؾنٕ ريو ظاٖش َٔ اؾُع  صٜظتةٝع غظً٘، ٫ٚ ٜٓضع اؾبا٥ش ٫ٚ ٜ بح ظشاست٘

)تهٕٛ عًٝ٘ اؾبا٥ش أٚ تهٕٛ  ٘ اؾشاس١( ٚف ٜكٌ )تهٕٛ عًٝ٘ اؾبري٠( ٚت ذد 
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 (997)........................يةٗٛساٍ اس ملتٓذظ١ ظاٖشٖا أٚ  اطٓٗاااؾبري٠  سهِ    
 

أٚ اؾووشٜض ظوواٖش يف اؾووبري٠ املظووتٛعب١  ووٌ يف أنجووش َوؤ عضووٛ    دبووا٥ش ايهظووري
 ممووا ظٗووش ٜػظووٌ َووا ٚسووٌ إيٝوو٘ ايػظووٌ (:طٚضوو٤ٟٛ ٚقووذ أدووا  اكَوواّ )

ت ذدٖا ٜٚكش  نْٛٗا يف َٛاضع  مما يٝع عًٝ٘ اؾبا٥ش..ص ؾنٕ ظاٖشطاؾبا٥شص
 .  يف ايهظري أٚ اأشٚح املؿشٚض يف ايشٚا١ٜ : سدًٝ٘ أٚ ٜذٜ٘ َج٬ّ َت ذد٠

ٜٚذع َا ط٣ٛ ريوو مموا ٫ ٜظوتةٝع غظوً٘ ٫ٚ     ط : ٜٚ٪نذٙ: ايت بري اي٬سل
 .(99)صٜٓضع اؾبا٥ش

ْٚظووري َ تووج نًٝووأ ا٭طووذٟ ايظووا٥ٌ عوؤ ايهظووري نٝووـ ٜصووٓع  ايصوو٠٬؟ 
ًو٢ ْؿظو٘ ؾًُٝظوض عًو٢ دبوا٥شٙ ٚيٝصوٌص       إٕ نإ ٜتخوٛف ع (:طٚأدا ٘ )

 ٘ ملٛاضووع ٜظووتؿاد ت ووذد اؾبوا٥ش ٚتهجووش ايهظووش ٚاطووتٝ ا  َٚؤ  عطدبووا٥شٙص 
(  املظض ع٢ً دبا٥شٙ َكذَو١ّ يةٗوٛس سو٬ت٘، ٚتهواد     َت ذد٠، ٚقذ انتؿ٢ )

ري٠ ٚعوذّ اؿادو١   تهٕٛ ايشٚا١ٜ ايصشٝش١ سش ١ يف ا٫نتؿا٤  املظض ع٢ً اؾب
إيٝٗا، ٖٚزإ اـجإ ظاٖشإ يف ايهظري اأبٛس، ًْٚشول  و٘    إد ايتُِٝ َٓضُّا

اؿذاز )ايهظري تهٕٛ عًٝ٘ اؾبا٥ش شام سشٝش١ عبذ ايشبٔ  ٔ واأشٚح كي
ؾووٝ ِ اؿهووِ نووٌ رٟ دووبري٠  (أٚ تهووٕٛ  وو٘ اؾشاسوو١ نٝووـ ٜصووٓع  ايٛضوو٤ٛ...

٫ستهواص ايتظوواٟٚ يف اؿهوِ ٚإػوواس٠   و  ا٭شبوواس، ٚ و٘ ايهؿاٜوو١ إرا ايتضَٓووا     
 .  ٓاٖاض٤ٛ ٭دٌ َ تج٠ عبذ ا٭ع٢ً نُا قٓشظشٜإ قاعذ٠ املٝظٛس يف ايٛ

ٜٔ ايصوشٝشني َوع إطو٬م  واقٞ ايٓصوٛي:      ٚاؿاسٌ َؤ ٬َسظو١ اـوج   
ٚإٕ نإ قش  نؿا١ٜ املظض ع٢ً دبريت٘ أٚ دبا٥شٙ ٜٚصًٞ ٫ٚ  تاز إد ايتُِٝ 

ِٓ ايتُِٝ ششٚدّا  . َٔ ش٬ف     ايؿكٗا٤ ا٭سٛو ض

 اػش: إرا نإ ظاٖش اؾبري٠ طاٖشّا ف ٜضٓشٙ لاطو١  اطٓٗوا: أ٫ّٚ  اي  ايبشح
عؤ توٓذع  واطٔ     ي وذّ املواْع ػوشعاّ    -ثاّْٝا . ٚ يت اسؾ٘ يف ايكشٚح ٚاؾشٚح -

ٍٓ ع٢ً اعتباس طٗاس٠ َا٤ ايٛض٤ٛ ٚعذّ تٓ ذظ٘، ؾنرا نإ اؾبري٠ ؾنٕ ايذيٌٝ د
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غشقو١ أٚ دوبري٠ طواٖش٠ سادبو١ عؤ ايٓذاطو١        عضٛ ايٛض٤ٛ َتٓٓذظوّا َٚ ٓصوباّ  
ؾًزا ٫ تظشٟ ايٓذاطو١ َؤ اي ضوٛ إد سطٛ و١ املاطوض َؤ ايٛضو٤ٛ ٫ٚ ديٝوٌ         

ٚأَوا  يٛض٤ٛ  زيو ايتٓذع ايباطين َع طٗاس٠ ايظاٖش املُظوٛح.  ع٢ً  ة٬ٕ ا
٭ٕ ايٛضو٤ٛ   ،اؾبري٠ املتٓذع ظاٖشٖا ٫ تصًض يًُظض عًٝٗا َظوض ايٛضو٤ٛ  

: ايٝوذ   طٗٛس ٚطٗواس٠، ٚمبذوشد املظوض عًو٢ اؾوبري٠ املتٓذظو١ ٜتوٓذع املاطوض        
ٚ ا٠ٚ ايٛض٤ٛ نُا ٜتٓذع ايبًٌ، ٫ٚاملتب١ًً  ٓذ  ًًو٘   ذ َٔ طٗاس٠ َا٤ ايٛضو٤ٛ 

 ٚايٝذ املاطش١، َٚع تٓٓذظٗا  أ  ٗا ٜبةٌ ايٛض٤ٛ نُا ٖٛ ٚاضض ٫ خيؿ٢.
ٚعٓذ٥ووز إرا ناْووت اؾووبري٠ َتٓذظوو١ ٫ تصووًض يًُظووض عًٝٗووا ؾوونٕ أَهوؤ      

ا، أٚ ُظوض عًٝٗوا ٚدوأ ريوو َكذَو١ّ يًُظوض عًٝٗو       تةٗريٖا ٚإعادتٗا دوبري٠ ُٜ 
٫قتضا٤ اؾج عٓٗا   ذ ْضعٗا أٚ ٚض ٗا ؾٛقٗا  أَهٔ ٚضع ششق١ طاٖش٠  ذ٬ّٜ

صٜاد٠ اؾبري٠ ؾ٬ إػهاٍ يف ٚدٛ  ريو َكذ١َّ يًُظوض عًو٢ اؾوبري٠ ايةواٖش٠     
 .  ساٍ ايٛض٤ٛ أٚ ساٍ ا٫غتظاٍ َٔ اؾٓا ١ ٚمٖٛا

ٚيووٛ ٭دووٌ   -ٚإٕ ف ميهٓوو٘ تةٗووري اؾووبري٠ املتٓذظوو١ ٫ٚ تبذًٜووٗا  ةوواٖش٠    
ً ٗوووا ٚنؼوووـ َوووا ؼتٗوووا، ؾووو٬ خيًوووٛ اؿووواٍ َووؤ  سٙ أٚ ؼٓشتضوووٓش  إٔ دووو٘ َووؤ س

   ٘ اؿواٍ   تهٕٛ اؾبري٠  كذس َكبٍٛ َت اسف أٚ تهٕٛ  كذس صا٥ذ عًو٢ َوا ٜكتضوٝ
 أٚ صا٥ذ عٔ املت اسف طبّٝا ٚع٬دّٝا :

أٚ  كوذس   بري٠ املتٓذظو١  كوذس َت واسف شاسدواّ    : إرا ناْت اؾو  اؿاي١ ا٭ٚد
ٚدأ عًٝو٘ غظوٌ َوا سوٍٛ      -ٜكتضٝ٘ طأ اؾشح أٚ ايهظش أٚ ايكشح ٚع٬د٘

ٞ اؾوشح ٚاؾووبري٠   اؿًوويب ٚا وؤ طوٓإ اٯَووشٜٔ  ػظووٌ َووا   (21)مبكتضوو٢ سوشٝش
 سووٍٛ اؾووشح، ٚنأْوو٘ ٜبووذٚ َوؤ ايصووشٝشني إدووضا٤ غظووٌ َووا سووٍٛ اؾووشح،      
يهٔ ايٓظش إد فُوٛع ا٭شبواس ٫ طوُٝا َوا تضؤُ ا٭َوش  املظوض عًو٢ اؾوبري٠          
 ٜٚبوووذٚ َٓووو٘ إٔ املظوووض عًووو٢ اؾوووبري٠  وووذٍ غظوووٌ أٚ َظوووض اي ضوووٛ اأوووشٚح  
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شٚح ؾٝٓبػووٞ إٔ  توواو  ٛضووع ششقوو١ طوواٖش٠ عًوو٢ اؾووبري٠    أٚ املهظووٛس أٚ املكوو
 املتٓذظوووو١ ٚميظووووض عًٝٗووووا، ٜٚتأنووووذ ا٫ستٝوووواو إرا اقتضووووت اؾووووبري٠ صٜوووواد٠  

 . اـشق١ ٚاي صا ١ يً ٬ز أٚ يظشع١ ايؼؿا٤
 ٍٕ : ٚضووع ششقوو١ طوواٖش٠ ؾووٛم    : ٫ ٜظووتؿاد َوؤ أشبوواس اؾووبري٠   ٚ ت ووبري ثووا

دذٜذ٠ أٚ صا٥ذ٠، يهٔ املظتؿاد املتٓذظ١ ٫ٚ إسذاخ ششق١ طاٖش٠ تهٕٛ دبري٠ 
  ذيٝوو١ املظووض عًوو٢ اؾووبري٠   بوواس اؾبووا٥ش ايوول ٜظٗووش َٓٗووا دًٝوواّ  َوؤ فُووٛع أد

عٔ ايػظٌ أٚ املظض املةًٛ ني يف ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ، نُوا ٜظوتؿاد َؤ ا٭ديو١       
يضّٚ طٗواس٠ املوا٤ ٚايبًوٌ ٚايٝوذ املاطوش١ يف ايٛضو٤ٛ ٚايػظوٌ، َٚؤ راى نًو٘          

٫ستٝوواو  ٛضوع ششقو١ طوواٖش٠ ؾوٛم املتٓذظو١ َكذَوو١ّ     ميهؤ ا٫ط٦ُٓوإ  ظؤ ا   
 . يًُظض عًٝٗا ٚإناّ ٚض٤ٛ أٚ غظٌ اؾبري٠

أٚ  ذظ١  كذس صا٥ذ عٔ املت اسف شاسدواّ اؿاي١ ايجا١ْٝ: إٕ ناْت اؾبري٠ املتٓ
عُا ٜكتضٝ٘ ايةٓأ ٚاي ٬ز عاد٠ّ، ثِ أَهٓ٘ إصايو١ ايضا٥وذ َؤ اؾوبري٠ املتٓذظو١      

ا يف ٚض٥ٛ٘ أٚ غظً٘، ٚ تاو  ٛضع ششق١ طواٖش٠  ؾٝضًٜ٘ عٓٗا ٚميظض َا سٛل
 . ع٢ً املتٓذظ١ ثِ ميظض ع٢ً اـشق١ ايةاٖش٠ نُا تكذّ يف اؿاي١ ا٭ٚد

 : تإا٥ذ َٔ اؾبري٠ املتٓذظ١ ؾٗٓا سٛسٚإرا ف ميهٓ٘ سؾع ايض

إٔ تهٕٛ اؾبري٠ املتٓذظ١ يف غري َٛاضع ايتوُِٝ نايوزساع   ٠ ا٭ٚد: ايصٛس
 ني عًٝو٘ ايتوُِٝ ي ذوضٙ عؤ ايٛضو٤ٛ ايتواّ ٚعؤ ايٛضو٤ٛ         ٚايكذّ، ٚعٓذ٥ز ٜت

يٛدوٛد َكوذاس    بري٠ يتٓذظوٗا، َضواؾاّ  اؾبريٟ ؾنْ٘ ٫ ٜتُهٔ َٔ املظض ع٢ً اؾ
، ايضا٥ذ عٔ املت اسف عواد٠ أٚ طٓبواّ   َٔ اي ضٛ ايٛض٤ٟٛ ؼت اؾبري٠ املتٓذظ١

ٍٓ ايٓص ايكشآْٞ ع٢ً إٔ َٔ ٫ ربذ املا٤ يٝتٛضوأ أٚ ٜػتظوٌ أٚ ٫    ٜوتُهٔ  ٚقذ د
ُُٛا َسٔ ٝذّا َطِّٝبّاطَٓ٘ ؾٛظٝؿت٘  ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُذٚا  ًَ  ص .َؾ

 إٔ تهٕٛ اؾوبري٠ يف َٛضوع ايتوُِٝ ٖٚوٞ َتٓذظو١ ٚصا٥وذ٠       ٠ ايجا١ْٝ: ايصٛس
 ٚيف ٖووزٙ اؿايوو١ ٫ ووذ َوؤ غظووٌ أٚ َظووض َووا      عوؤ املت وواسف عوواد٠ أٚ طٓبووّا ،  
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 ػظٌ َا سٍٛ  ع٢ً ا٭َشٍٓ َٔ اـجٜٔ ايصشٝشني سٍٛ اؾبري٠ مبكتض٢ َا د
ني ايتُِٝ  إٔ ميظض ع٢ً اؾوبري٠  اؾشح، ثِ  تاو  اؾُع  ني ٚض٤ٛ اؾبري٠ ٚ 

 .  ب١ً َا٤ ٚض٤ٛٙ ٚميظض  ايرتا  ع٢ً اؾبري٠

: ٖوٛ أْو٘ ملوا ناْوت اؾوبري٠ َتٓذظو١ ٫ ميهؤ تةٗريٖوا ٫ٚ          ٚٚد٘ ا٫ستٝاو
   ِ عًووِ إ ووايٞ ، ٚعٓووذٙ تبذًٜوٗا، ٖٚووٞ نا٥ٓوو١ عًو٢ َٛضووع َوؤ َٛاضووع ايتوُٝ

َكذ١َّ يًص٠٬ املؿشٚضو١   -ٚض٤ٛ أٚ غظٌ سظأ ْٛع سذث٘ - ٛدٛ  ايةٗٛس
أٚ مٖٛا، ٚتورتدد ٚظٝؿتو٘  وني ٚضو٤ٛ اؾوبري٠ ٚ وني ايتوُِٝ ٫ستُواٍ ٚدوٛ           
أسووذُٖا يف سكوو٘ ٫ٚ استُوواٍ ثايووح يف ايووبني ٫ٚ ديٝووٌ ٚاضووض عًوو٢ ت ووٝني       

٫ٚ  صوٌ   ٜكٝٓواّ  ايٝكٝين يضّٚ تؿشٜؼ ايز١َ أسذُٖا ٚإدضا٥٘، َٚكتض٢ ايؼػٌ
ٜكني  ؿشاؽ ايز١َ إ٫ عٓذ اؾُع  ني افتًُني سٝح  تٌُ َجً٘ يف سك٘ ٚضو٤ٛ  
اؾبري٠  املظض ع٢ً اؾبري٠ املتٓذظ١  ب١ً ايٛضو٤ٛ ْٚذاٚتو٘ نُوا  تُوٌ يف سكو٘      

يًةٗٛس املةًوٛ  َكذَو١ّ    ملظض  ايرتا  ع٢ً اؾبري٠ ؼص٬ّٝتُِٝ اؾبري٠ مب ٢ٓ ا
ٔ  ادٟ عؼوش ثوِ ْوتهًِ يف ايبشوح اؿو     ٗوٛس. عًو٢ اية َا ٜتٛقـ يًص٠٬ أٚ  : عو

 : استواء الغسل والتينه مع الوضوء حال اجلبرية               
ناْووت ايبشووٛخ املاضوو١ٝ تتصووذ٣ يبٝووإ أسهوواّ ٚضوو٤ٛ اؾووبري٠ َٚكتضوو٢     

  ٛدوووٛ  غوووريٟ  عوووذّ ايؿوووشم  وووني نوووٕٛ ايٛضووو٤ٛ ٚادبووواّ  إطووو٬م ا٭شبووواس
ُِٓ (29)، نُا إٔ     أشباس اؾبري٠أٚ َظتشبّا ، اؿهِ يًػظٌ ٚايٛض٤ٛ َ ّا ت 

  . أّ تؿرتم؟  ٜتظا٣ٚ سهِ اؾبري٠ ٚض٤ّٛ ٚغظ٬ّ ٚتُُّٝا ؾٌٗ

َة٦ُّٓا  ٘  وبّاقشٜ ع ايٛض٤ٛ يف أسهاّ اؾبري٠، أَشّاظٌ ٫َ ٜب ذ اػرتاى ايُػ
 ستهووواصات ايؿكٗا٥ٝووو١ َٚووؤ تصوووشٜض   ووو  ا٭شبووواس  ايػظوووٌ   ْاػووو٦ّا َووؤ اك

 ، ْٚوظري َ تج٠ ػظٌ َا سٛي٘ ٖٞ تأَششوٝشوتني يف اؾشح املهؼٛف ٚري سوظوْ
 ز
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عًو٢   ؟ ٚٚاضوض تٛقوـ ايصو٠٬    عٔ ايهظري نٝـ ٜصٓع  ايصو٠٬  نًٝأ طا٬ّ٥
اكَواّ   َؤ إطو٬م دوٛا     ع٢ً ايػظٌ سظأ ْٛع اؿذخ ْٚاػو٦اّ  ايٛض٤ٛ أٚ

 . يف     أشباس اؾبري٠ ا٭شش٣ سغِ نٕٛ ايظ٪اٍ عٔ ايٛض٤ٛ
 عؤ ايػظوٌ    إد يوضّٚ ايتوُِٝ  وذ٫ّ   ؿٛا ٚرٖبوٛا  َٔ ايؿكٗا٤ شواي  يهٔ   ّا

 . إ٫ إٔ ٜجبت ديٌٝ ٚاضض ع٢ً نٕٛ ايٛظٝؿ١ غري ايتُِٝ
ٍٕ: ٜكش  تظواٟٚ ايػظوٌ َوع ايٛضو     املظوض   -٤ٛ يف سهوِ اؾوبري٠   ٚ ت برٍي ثا

 ٜووأتٞ ايت ووشض يوو٘ يف   غظووٌ املٝووت ؾوونٕ يوو٘ أسهاَووّا ٚديوو٬ّٝ     اطووتجٓا٤ -عًٝٗووا
 ٔ  أْوووٛاع ايػظوووٌ ايصوووادس٠  أسهووواّ املوووٛت٢ ٚن٬َٓوووا يف غوووري غظوووٌ املٝوووت َووو

دشٜووإ أسهوواّ اؾووبري٠ يف ا٭غظوواٍ     ا٭سٝووا٤ املهًؿووني، ٚايكشٜووأ دووٓذاّ    َوؤ
 ٠ ا يف ايٛضوو٤ٛ، ؾوونٕ ايتظوواٟٚ ٚؾوول اكستهوواصات ايؿكٗا٥ٝوو١ ايظوواٖش     نذشٜاْٗوو

 دعوٞ اك واع عًو٢ اؼواد سهُٗوا      ُوات ايؿكٗوا٤ )سض( ستو٢ إ   َٔ إط٬م نً
 عوؤ غظووٌ املٛضووع    ري٠  ووذ٫ّٛظٝؿوو١ ٖووٞ املظووض عًوو٢ اؾووب    يف اؾووبري٠ ٚإٔ اي

 ٫ٚ ٜب وووذ اْةووو٬م ا٫ستهووواص ْٚؼووو٤ٛ اك ووواع     - نوووإ أٚ غظووو٬ّ ٚضووو٤ّٛ  -
َؤ   و  أشبواس اؾوبري٠ سغوِ قًتٗوا، ٚطوٓت شض لوا          -يٛ سوشت دعوٛاٙ    -

ؾوونٕ  ،ضوؤُ ايبشووح عوؤ اغتظوواٍ اأٓبووش أٚ اأووشٚح أٚ املهظووٛس أٚ املكووشٚح    
ًض ا٫ستهوواص ٚدعوو٣ٛ  ا٭شبوواس ٖووٞ اي ُووذ٠ يف سهووِ اغتظوواٍ ٖوو٪٤٫ ٜٚصوو     

 : ؾك١ٝٗ  ٖٚٓا ؾشٚع. يًشهِ املظتشصٌ َٔ ا٭شباس اك اع َ٪ٜذّا 
ايؿشع ا٭ٍٚ: اؾشح أٚ ايكشح اأبٛس، ٚايٛظٝؿ١ سظأ ا٫ستهواص ٚدعو٣ٛ   

مٖٛووا َوؤ  ٚأ  اك وواع ٖووٛ املظووض عًوو٢ اؾووبري٠ سوواٍ ا٫غتظوواٍ َوؤ دٓا وو١   
ٖوٛ   ؤ اؿذواز    سوشٝض سٚاٙ عبوذ ايوشبٔ    ا٭سذاخ ايهبري٠، ٜٚٛدذ ْوص  

سشٜض يف ت ُِٝ اؿهِ يًٛض٤ٛ ٚايػظٌ، ؾكوذ طوأٍ ا ؤ اؿذواز َؤ اكَواّ       
( عٔ ايهظري تهٕٛ عًٝ٘ اؾبا٥ش أٚ تهٕٛ  ٘ اؾشاسو١ نٝوـ ٜصوٓع    ايشضا )

 ايٛض٤ٛ ٚعٓذ غظٌ اؾٓا ١ ٚغظٌ اؾُ ١؟ ٖٚوٞ ٚاضوش١ اي ُوّٛ يٮغظواٍ     
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)أٚ تهٕٛ  ٘ اؾشاس١( إد ايٛادب١ ناؾٓا ١ ٚاملظتشب١ ناؾُ ١ ٫ٚ ٜتِٖٛ عٛد 
)ايهظري تهٕٛ عًٝ٘ اؾبا٥ش(  إٔ ٜؿِٗ نوٕٛ اؾشاسو١ يف ايهظوري اأٓبوش )تهوٕٛ      

  ٞ : تكووذٜش  عًٝو٘ دبووا٥ش( ؾوونٕ ايظوواٖش عظووأ ايؿٗوِ افوواٚسٟ اي ووشيف ٚاملتؼووشع
ُُٓٗووا ٫ٚ خيووتص   ايووشاٟٚ )املهًووـ( يف رٖٓوو٘ ٖٚووٛ نظووري أٚ دووشٜض، ؾوواـج ٜ 

ٚاؾشح: ايكشس١ ٫ستهواص تظواٟٚ اؾوشح ٚايكوشح      ايهظري، نُا ًْشل  ايهظش 
 . ع٢ً اؾشح ٚايذّ ٚايكٝض ٚي ً٘ ْاػ٧ َٔ تٛؾش ايكشح غايبّا يف سهِ اؾبري٠

ٖٚزا ايٓٓص ايصشٝض تضُٔ ا٭َش  ػظٌ َا ٜصوٌ إيٝو٘ ايػظوٌ َؤ دظوِ      
 مووٛٙ مموؤ عًٝوو٘ غظووٌ ٚادووأ أٚ َظووتشأ، ٜػظووٌ َووا ظٗووش َوؤ      ٚأ اؾٓووأ 

ُٓٔ املظض ع٢ً اؾوبري٠ أٚ اؾبوا٥ش املٛضوٛع١    َٔ اؾبا٥ش، ٚ دظُ٘ شًّٛا ف ٜتض
عًوو٢ َٛضووع ايهظووش أٚ َٛضووع اؾشاسوو١، يهٓووا اطووتؿذْا َوؤ أشبوواس اؾووبري٠       

 وني ٖوزٙ ايصوشٝش١ ٚتًهوِ ا٭شبواس       شش٣ يضّٚ املظض عًو٢ اؾوبري٠   واّ   ا٭
ْظووري سووشٝش١ اؿًوويب )تهووٕٛ  وو٘ ايكشسوو١ يف رساعوو٘ أٚ مووٛ ريووو يف َٛضووع     

ٖٚوزا ايوٓٓص قوذ     (22)ٜ٪رٜ٘ املوا٤ ؾًُٝظوض عًو٢ اـشقو١ص     ٕإٕ نا (طايٛض٤ٛ...
ٌ  وني  ( َةًول ٜٚؿٓصو  طأٍ ايشاٟٚ ؾٝ٘ عٔ ايٛض٤ٛ إ٫ إٔ دوٛا  اكَواّ )  
إٜوزا٤  )ٚقوذ د وٌ املو٬ى     إٔ ٜهٕٛ املا٤ َ٪رّٜا ٚضاسّا ٚ ني إٔ ٫ ٜهوٕٛ َ٪رٜواّ  

 ٘ ٘   )ٚيووٝع  (املووا٤ ؾظووُ  ، ٖٚووزا َٛضووٛع عوواّ   (إٜووزا٤ ايٛضوو٤ٛ ٚإضووشاسٙ  وو
ؾوٝ ِ ايٛضو٤ٛ ٚايػظوٌ     ،طٗاس٠ َا١ٝ٥ َٔ دٕٚ اَتصاس٘  ايٛض٤ٛيهٌ ػاٌَ 

 َؤ ٖوزا نًو٘ :    صوٌ  ٜٚتش  . سظأ ْٛع اؿذخ ايصوادس َؤ املهًوـ املكوشٚح    
     ٘ ٚظٝؿتو٘   -ق٠ٛ ايكٍٛ  إٔ اأشٚح ٚاملكوشٚح إرا دٓبوش ٚعٓصوأ دشسو٘ أٚ قشستو

ع َظوض  سني ا٫غتظاٍ ٖٛ غظٌ ايبذٕ نً٘ ط٣ٛ َٛضع اؾشاس١ أٚ ايكشس١ َ
 ٖزٙ ٚظٝؿت٘ نُا ٖٞ ٚظٝؿ١ املتٛضٞ.٠ املٛضٛع١ عًُٝٗا، اؾبري

ايؿشع ايجاْٞ: اؾشح أٚ ايكشح املهؼٛف، ٚقذ اشتًؿوت ؾٝو٘ ايٓصوٛي َؤ     
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 : سٝح  ٝإ ٚظٝؿ١ ا٫غتظاٍ، ٖٚٞ طا٥ؿتإ

 : ايةا٥ؿ١ ا٭ٚد: َا ٜظٗش َٓ٘ نٕٛ ايٛظٝؿ١ ٖٞ ايتُِٝ، ٖٚٞ َضُْٛإ

ُِ ٚايٓٗوٞ عؤ ا٫غتظواٍ، ٖٚوزا     َا ٜظٗوش َٓو٘ ت وٝٓٔ ايتوٝ    املضُٕٛ ا٭ٍٚ: 
ٞ  َضُٕٛ شج سشٝض ظاٖش يف َضٓش  (29)٠ ا٫غتظاٍ عًٝ٘ ٖٚٛ سوشٝض ايبضْةو

ٛ        ( طوا٬٥ّ عٔ ايشضا ) ٕ عُؤ أسوا ت٘ اؾٓا و١ ٚ و٘ قوشٚح أٚ دوشٚح أٚ ٜهو
ِ خياف ع٢ً ْؿظ٘ َٔ ايجد ؾكاٍ:ط ٖٚوٛ ظواٖش يف املٓوع َؤ      ص٫ ٜػتظٌ ٜٚتوُٝ

    ِ ٜ٪ٜوذٖا: َشطو١ً د ؿوش  ؤ  ؼوري عؤ       ٚ. ا٫غتظاٍ ٚنوٕٛ ايٛظٝؿو١ ٖوٞ ايتوُٝ
عًو٢ ْؿظو٘ ايتًوـ     ( عٔ سدٌ أسا ت٘ دٓا ١ يف ي١ًٝ  اسد٠ خيواف ايصادم )

  .(24)أَٔ  ٘ ايجد اغتظٌ ٚأعاد ايص٠٬صٜتُِٝ، ؾنرا (:طإٕ اغتظٌ، قاٍ )

 َووا ٜظٗووش َٓوو٘ نووٕٛ ايٛظٝؿوو١ ٖووٞ ايتووُِٝ ٖٚووٞ َةًكوو١     املضووُٕٛ ايجوواْٞ:  
سوشٝش١   : ٚد٫ي١ّ سٚا١ٜ عُذتٗا طٓذّا ، ٖٚٞ أنجش َٔف ؽتص غٛف ايضشس

 ِ  ايوول سٚاٖووا ايهًووٝين  ةشٜوول سووشٝض ٚسٚاٖووا ايصووذٚم     (25)قُووذ  وؤ َظووً
 ( عُوؤ ٜهووٕٛ  وو٘  ةشٜوول ٫ خيًووٛ عوؤ ضوو ـ، ٚقووذ طووأٍ اكَوواّ ايبوواقش )  

  (:ط٫  ووأغ  ووإٔ ٫ ٜػتظووٌ، ٜتووُِٝص   ذٓووأ، ؾكوواٍ ) ايكووشح ٚاؾشاسوو١ ُٜ 
 ، ٚ وٓؿع ايٛقوت ٫ َواْع    تظواٍ ػوشعاّ  ٖش ظو٤٬ يف إَهوإ ا٫غ  ٖٚزا ايت بري ظا

ي٘ عٔ تشى ا٫غتظواٍ ٚاشتٝواس ايتوُِٝ ٚا٫دتوضا٤  و٘، ٖٚوزا املضوُٕٛ ٚاضوض         
 ْ تُوووذٙ ٫ٚ ْ وووتين َ ووو٘  وووذع٣ٛ ت ووواسض ؾًوووزا دًوووٞ َووؤ اـوووج ايصوووشٝض 

ايةا٥ؿتني ٚايتُاغ  ع عشيف  ُٝٓٗا، ؾونٕ اـوج  وع ػوشعٞ ٚ ٝوإ ٚاضوض       
 . دًٞ شري َٔ نٌ  ٝإ َٚٔ نٌ  ع

 . : ايتخٝري  ني ا٫غتظاٍ ٚ ني ايتُِٝ اؿاسٌ َٔ ٬َسظ١ ٖزٙ ايةا٥ؿ١ٚ
                                                           

 . 8: ح َٔ أ ٛا  ايتُِٝ 5:  2( ايٛطا٥ٌ: ز29)
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ايةا٥ؿ١ ايجا١ْٝ: َا ٜظٗش َٓ٘ ٚدٛ  ا٫غتظواٍ دٕٚ ايتوُِٝ ٖٚوٞ سوشٝش١     
ا ٔ طٓإ ايزٟ طأٍ ؾٝٗا عٔ اؾوشح نٝوـ ٜصوٓع سواسب٘؟ ٖٚوزا َةًول ٜ وِ        

ًْٚشل ايكشح  واؾشح   (26)(:طٜػظٌ َا سٛي٘صايٛض٤ٛ ٚايػظٌ، ٚأدا ٘ )
  نجريّا . ٬ستهاص ايؿكٗا٥ٞ ٚدع٣ٛ اك اع ٚت٬صّ ايكشح يًذشح ٚايذّي

 إٔ ٜػظوٌ   ايتٛضو٪ ٖٚزا اـوج ظواٖش يف إٔ ٚظٝؿو١ َؤ ٜشٜوذ ا٫غتظواٍ أٚ       
 ممووا ٜهؼووـ عوؤ ػووشع١ٝ اغتظوواٍ اأووشٚح ٚاملكووشٚح  ػظووٌ   -َووا سووٍٛ اؾووشح

َا سٍٛ اؾشح أٚ ايكشح، ٖٚزا اـج طوانت عؤ ٚدوٛ  َظوض اؾوبري٠  وذٍ       
 ظووٌ املٛضووع، ٚقووذ ٜكوواٍ  هؿاٜوو١ غظووٌ اؾٓووأ ٚمووٛٙ أطووشاف اؾووشح َٚووا     غ

سٛيوو٘ َوؤ دٕٚ َظووض اؾووبري٠ يهووٕٛ اـووج يف َكوواّ  ٝووإ ٚدووٛا  طوو٪اٍ عوؤ 
 َ شؾوو١ اؿهووِ، يهوؤ ا٭سووٛو يوو٘ ٚضووع ششقوو١ طوواٖش٠ عًوو٢ َٛضووع اؾووشح      

 َوؤ  استٝوواو سظوؤ ٜووأْع  وو٘ ايؿكٝوو٘ ؾُٗوواّ   أٚ ايكووشح ثووِ ميظووض عًٝٗووا، ٖٚووزا 
 . اؾبا٥ش ٚرٚم ايؿكا١ٖ، ٚا٫ستٝاو سظٔ ع٢ً نٌ ساٍ فُٛع أشباس

 ٚأا٭شبواس ؽوٝري املهًوـ املهؼوٛف دشسو٘       ٬سظ١ طا٥ؿلٚاملظتؿاد َٔ َ
قشس٘  ني ا٫غتظواٍ ٚ وني ايتوُِٝ، ٚت وٝٓٔ ايتوُِٝ َوع تأرٜو٘ ٚتضوٓشسٙ َؤ املوا٤           
ٚا٫غتظوواٍ  وو٘، ٚإٔ ايٛادووأ عٓووذ اشتٝوواسٙ ا٫غتظوواٍ ٖووٛ غظووٌ ايبووذٕ نًوو٘   

ششقوو١ د ووٌ ٚا٭سووٛو ا٭ٚد  صٜػظووٌ َووا سٛيوو٘طؾووشح أٚ ايكووشحٚأطووشاف ا
طوواٖش٠ عًوو٢ اؾووشح أٚ ايكووشح َٚظووشٗا، ٚإرا اشتوواس ا٫غتظوواٍ دٕٚ ايتووُِٝ    

 . -نُا طٝأتٞ  ٝإ ٚدٗ٘ -ٚدأ عًٝ٘ ا٫غتظاٍ ايرتتٝيب دٕٚ ا٫سناطٞ

ايؿشع ايجايوح: ايهظوش اأبوٛس ٚقوذ ٚسدت ؾٝو٘ سٚاٜوات َت وذد٠ ظواٖش٠ يف         
ظاٍ ع٢ً اؾٓأ ٚمٛٙ َع املظض ع٢ً اؾوبري٠ ؾكوذ ٚسد يف سوشٝض    ت ٝني ا٫غت

ٜػظوٌ َوا   (:طا ٔ اؿذاز ايٛاسد يف )ايهظري تهٕٛ عًٝ٘ اؾبا٥ش...( قاٍ )
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 يٝوو٘ ايػظووٌ ممووا ظٗووش ممووا يووٝع عًٝوو٘ اؾبووا٥ش ٜٚووذع َووا طوو٣ٛ ريووو ممووا    ٚسووٌ إ
ٖٚووزا ايووٓص شووآي   ٜٓووضع اؾبووا٥ش ٫ٚ ٜ بووح ظشاستوو٘ص٫ ٜظووتةٝع غظووً٘ ٫ٚ

ٚ ايهظووش ايهظووش اأبووٛس دٕٚ     سووشٜض يف ٚدووٛ  ا٫غتظوواٍ   ٖووٛ املهؼووٛف 
دٕٚ ايتووُِٝ، ٚيف سووشٝش١ نًٝووأ ا٭طووذٟ ظٗووٛس يف ريووو سٝووح طووأٍ عوؤ    

ؾٗوٛ ٜظوأٍ    (27)ص٫ سو٠٬ إ٫  ةٗوٛس  ط؟ ٚسٝوح   ايهظري نٝـ ٜصوٓع  ايصو٠٬  
   ٌ ٍ  عٔ َةًل ايةٗٛس ا٭عِ َٔ ايٛضو٤ٛ َٚؤ ايػظو يهًٝوأ :   ()، ٚقوذ قوا

ٖٚووٛ ٚاضووض  ٢ ْؿظوو٘ ؾًُٝظووض عًوو٢ دبوواٜشٙ ٚيٝصووٌص ٕ ٜتخووٛف عًووإٕ نوواط
ظوٌ اؾوبريٟ  وإٔ ٜػظوٌ  ذْو٘      ايذ٫ي١  نط٬ق٘ ايؼاٌَ ي٬غتظاٍ ٚظواٖش يف ايػُ 

 . ٚميظض ع٢ً دبريت٘ ثِ ٜصًٞ

  ٕ  (ايهظووش اأبووٛس )ٚاسدإ يف  (28)ٚ اشتصوواس: ٖووزإ اـووجإ ايصووشٝشا
ٕ ايٛظٝؿ١ ٖوٞ  ٜٚذ٫ٕ ع٢ً ت ٝٓٔ ا٫غتظاٍ، نُا ٜذ٫ٕ  ا٫يتضاّ ع٢ً عذّ نٛ

ؿِٗ تصوذٟ ايشٚاٜووات اٯتٝوو١ يبٝووإ سهووِ  وايتوُِٝ، ٚ ٗووزا املووذيٍٛ ا٫يتضاَووٞ ْوو 
ايهظووش املهؼووٛف، ٫ أقووٌ َوؤ ايت وواسض ايبووذٟٚ  ووني ٖوواتني ايصووشٝشتني        

 -ايوٛاسد٠ يف َةًول ايهظوري    -ش اأبٛس ٚ ني ايشٚاٜوات املةًكو١  املختصتني  ايهظ
 . -أٟ املهؼٛف - اأبٛستكٝٝذ املةًل  ايهظش غريَٚكتض٢ اؾُع اي شيف 

 ايؿوووشع ايشا وووع: ايهظوووش املهؼوووٛف، ٚقوووذ ٚسدت ؾٝووو٘ سٚاٜوووات عذٜوووذ٠       
 اٖا طٓذّا َا سٚاٙ ايهًوٝين سوشٝشّا إد ا ؤ أ وٞ عُوري َشطو٬ّ      تأَش  ايتُِٝ أقٛ

 ( ٖٚزا ايظوٓذ َكبوٍٛ عٓوذْا يبٓا٥ٓوا عًو٢ أْو٘ ٫ ٜشطوٌ        ـجٙ عٔ ايصادم )
ٜتووُِٝ اأووذٚس  (: طايصووادم )شف  وو٘، ٚقووذ قوواٍ  إ٫ عوؤ ثكوو١ سظووبُا ُعوو  

ِٓ املتضوشس َؤ املوا٤        (29)هظري  وايرتا  إرا أسوا ت٘ اؾٓا و١ص   ٚاي ٖٚوزا َةًول ٜ و
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ٚ      ،ٚغري املتضشس ا٫غتظواٍ  و٘   َؤ  يهٓ٘ ٫  ذ َؤ ؽصٝصو٘  املتضوشس َؤ املوا٤ 
 . سظأ ا٫ستهاص ايؿكٗا٥ٞ ٚد٫ي١     ايٓصٛي

 ٍٕ  ووايرتا  إرا أسووا ت٘   ٜتووُِٝ... ايهظووري ط: إٕ ظوواٖش املشطوو١ً   ٚ ت ووبري ثووا
ٝوو٘ ستوو٢ إرا أَوؤ ايضووشس،  ت ووٝني ايتووُِٝ ٚعووذّ ػووشع١ٝ ا٫غتظوواٍ عً  صدٓا وو١

  (91)ستهوواصات ايؿكٗا٥ٝوو١ ٚاملتؼووشع١ٝ ْاػوو٦ّا َوؤ   وو  ايٓصووٛي   َٚكتضوو٢ اك
 نُوا   -ٖٛ اشتصاي تُِٝ ايهظري اؾٓأ مبوا إرا شواف ايضوشس َؤ ا٫غتظواٍ      

 سد يف ايهظووري اأبووٛس ٜٚظووتؿاد َوؤ سووشٝض ا وؤ اؿذوواز ايووٛا   -ٖووٛ ايػايووأ 
 ٜػظوٌ َوا ٚسوٌ إيٝو٘ ايػظوٌ مموا ظٗوش مموا يوٝع عًٝو٘ اؾبوا٥ش، ٜٚوذع             :ط نظشٙ

   ٜٓووضع اؾبووا٥ش ٫ٚ ٜ بووح ظشاستوو٘ص َووا طوو٣ٛ ريووو ممووا ٫ ٜظووتةٝع غظووً٘ ٫ٚ  
 ؾوونٕ ٖووزا ايووٓص ٚنووجري َوؤ ْصووٛي ايتووُِٝ ػوواٖذ ٚاضووض عًوو٢ َشاعووا٠            

  ،ُِ ستوو٢ ٫ ٜتضووشسٚاًُهًؿووني املهظووٛسٜٔ يف تؼووشٜع ايتووٝ ايؼوواسع املكووذغ ي
 . ٚيزا َٓ ِٗ َٔ ْضع اؾبا٥ش َٚٔ اي بح ظشاست٘

٫غتظاٍ إرا نإ نظشٙ ٚظاٖش اـج ت ٝٓٔ ايتُِٝ ع٢ً ايهظري املتضشس َٔ ا
 ٖٚوووزا نًووو٘ إرا  ؼوووشع يف سك ووو٘ ا٫غتظووواٍ ٖٚوووٛ ايصوووشٝض .  ، ؾووو٬ َٜهؼوووٛؾّا

 ٓبوش   وُذ   ناْت َباػش٠ ايتوُِٝ َكوذٚس٠ يًهظوري املهؼوٛف نظوشٙ ٚايوزٟ ف ٜتذ      
ُُٓ٘ اػوش٠ ايتوُِٝ ؾٝظوت ني  ػوريٙ يهوٞ ٜوٝوو      ٚف ٜت صأ، ٚأَا إرا عذوض عؤ َب  

(: يو٘ عؤ ايصوادم )    َشط٬ّ  ذ٫ي١ اـج اٯشش ايصشٝض إد ا ٔ أ ٞ عُري
ٖٚوٛ سوشٝض َكبوٍٛ ايظوٓذ      (99)ذٚس ٚايهظري إرا أسا تُٗا دٓا و١ص ٜ٪َِ اأط

 . تُِٝ ايهظري اأٓأعٓذْا ٚظاٖش ايذ٫ي١ ع٢ً ػشع١ٝ َباػش٠ ايػري ي

ٜض أٚ املكوووشٚح أٚ ايهظوووري  ٓشوووٛ  كوووٞ عًٝٓوووا  ٝوووإ إَهوووإ اغتظووواٍ اؾوووش
إد ػوشع١ٝ ا٫غتظواٍ    ؾزٖأ  وعْ  :سناغ يف املا٤، ٚقذ اشتًؿت أْظاسِٖاك
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يًُذبٛس      ذْو٘ يهظوٍش أٚ دوشح أٚ قوشح،      اكسناطٞ كط٬م أديت٘ ػا٬َّ
 كسناطٞ .آشش إد عذّ ػشع١ٝ ا٫غتظاٍ ا ٚرٖأ  ْع

ػظوٌ ايرتتوٝيب، ٚريوو ٭ٕ ايػظوٌ     ٚايظاٖش عوذّ ػوشعٝت٘ ؾٝوت ني عًٝو٘ اي     
سناطٞ ٜتشكل  نساطو١ املوا٤  بوذٕ املػتظوٌ دؾ و١ّ ٚاسوذ٠ ٚيف ؿظو١ ؾواسد٠،         اك

َٚٔ ايٛاضض إٔ ايهظري أٚ اؾشٜض أٚ املكشٚح  ذْ٘ ٫ ميهٔ إساطو١ املوا٤  بذْو٘    
 املٛضع َٔ  ذٕ املػتظٌ. ٭دٌ اؾبري٠ اؿادب١ عٔ إساط١ املا٤ راى

ُٜو  سناطوٞ افوٝ    ٢ نؿاٜو١ املظوض عًو٢ اؾوبري٠ تتُُٝوّا ي٬غتظواٍ اك      عٓذٚقذ 
 نساط١ املوا٤   سناطٞاك ايبذٕ، يهٓ٘  تاز إد ديٌٝ ٚاضض ع٢ً ؼكل ايػظٌ 

ٞ اكٜهؿٞ كناّ ايػظوٌ  أْ٘ ٚ ، ايبذٕ ط٣ٛ قٌ اؾبري٠  : َظوض اؾوبري٠    سناطو
ديٌٝ ع٢ً ريو، ٫ أقٌ َؤ عوذّ ا٫ط٦ُٓوإ  ؼوشعٝت٘.      ، ٫ٚ اكسناغشظ١ وي

ٞ اكٖزا إرا ف ٜٛدذ َاْع آشش عٔ سوش١ ايػظوٌ    نوإٔ ٜتضوشس اي ضوٛ     سناطو
أٚ نوإ اي ضوٛ اأبوٛس َتٓذّظوا أٚ      اكسنواغ اأبٛس َٔ ٚسٍٛ املا٤ إيٝ٘  ؿ ٌ 

طٛف ٜتٓذع      ذْ٘ اٯشش  ظوشٜإ   اكسناغؾٝ٘ عني لاط١ نايذّ ٚعٓذ 
 . سناطٞاكط١ َٓ٘ إيٝ٘ ؾنْ٘ ٜك٣ٛ ا٭ػهاٍ أٚ املٓع عٔ ػشع١ٝ ايػظٌ ايٓذا

إرٕ ا٭سووٛو  ووٌ ا٭قوو٣ٛ اشتٝوواس ايػظووٌ ايرتتووٝيب، ٜٚتشكوول ٖووزا  ػظووٌ   
أدضا٤  ذْ٘ نًٗا ط٣ٛ َٛضع ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح ؾُٝظوض عًو٢ اؾوبري٠    

كوشح  ايهظش أٚ اؾشح أٚ اي نُا ديت ايٓصٛي املاض١ٝ، ٚإٕ نإ -إٕ ناْت -
 . ؾا٭سٛو إٔ ًٜؿ ٘ غشق١ طاٖش٠ ٚميظض عًٝٗا نُا تكذّ َهؼٛؾّا

ٖزا نً٘ يف ايػظوٌ َوع اؾوبري٠، ٚأَوا ايتوُِٝ َوع ٚدوٛد اؾوبري٠ ؾاملؼوٗٛس          
 ِٝٓٗ إٔ سهُ٘ سهِ ايػظٌ ٚايٛض٤ٛ َٔ دٕٚ ؾشم  ني نوٕٛ اؾوبري٠ يف ايٝوذ    

دعوٞ  ٚقوذ إ  -ظٗوش ايهوـ أٚ اؾبٗو١     -ظٛح املاطش١ ٚ ني نْٛٗا يف اي ضٛ املُ
كايـ ؾٝ٘ أٚ َؼهو، ٖٚزا   شفعًٝ٘ اك اع ايؿتٛا٥ٞ ٚايتظاف ايتاّ ٚف ُٜ

طوووُٝا ح  ووو٘ ايهوووجري َووؤ ايؿكٗوووا٤ ٫ٚإٕ ف ٜصوووٓش -ا٫ؼووواد اؿهُوووٞ -امل ٓووو٢
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ّ اـ٬ف ايؿتوٛا٥ٞ مموا ٜهؼوـ    املتكذَني، إ٫ أْ٘ َٛسد ا٫ستهاص ايؿكٗا٥ٞ ٚعذ
 ُووذ٠ يف تظوواٟٚ اؿهووِ ٚاؼووادٙ  عًوو٢ ا٫ؼوواد، ٚي ًوو٘ اي   عوؤ تظوواف ايؿكٗووا٤ 

ْظوري املظوض   ، ٖٚوٛ  ٚقٝاّ املظض ع٢ً اؾبري٠ يف ايتُِٝ َكاّ املظض ع٢ً ايبؼوش٠  
ٍٓ عًوو٢ ا٫ؼوواد اؿهُووٞ ٔذْ ووِ قووذ اطووُت . ظووٌعًوو٢ اؾووبري٠ يف ايٛضوو٤ٛ أٚ ايُػ

 يًتظووواف امل تُوووذ،   شوووش٣ نًوووٗا ضووو ٝؿ١ قاسوووش٠ تصوووًض َ٪ٜوووذّا       ٛدوووٛٙ أ
 : كاٍٚأقش  ايٛدٛٙ يًُكبٛي١ٝ إٔ ٜ

ٚاملؿشٚض ايص٠٬ ٚقت ٛس  ايص٠٬ َع ايةٗٛس عٓذ دشٍٛ إٕ املهًـ َأَ
طكٛو ايةٗٛس  املوا٤ عٓو٘ ي ذوضٙ عؤ اطوت ُاي٘ ؾٝت وٝٓٔ عًٝو٘ ايتوُِٝ  وايرتا ،          

 ذ ٚإٔ ٜهٕٛ َظوش٘  ٝوذٙ   ض ع٢ً ايبؼش٠ أٚ  ايبؼش٠، ؾ٬ٚسٝح ت زس عًٝ٘ املظ
      ٚ إٔ ٜهوٕٛ َظوش٘  ٝوذٙ     ع٢ً اؾبري٠ ايها٥ٓو١ عًو٢ دبٗتو٘ أٚ عًو٢ ظٗوش ٜوذٙ، أ

َؤ   ٫ٚ ٜٛدذ غري ٖزا طٗٛسّا قت٬ُّ ٚتُُّٝا َةًٛ ّا اأٓبش٠ ع٢ً دبٗت٘ ٜٚذٜ٘،
ا٫ط٦ُٓإ َٓ كذ ع٢ً إدضا٤ املظض إ  اشتصاس: اؿاسٌ ٚ  . َجٌ ٖزا املهًـ

 ايٝذ اأٓبش٠ ع٢ً اؾب١ٗ ٚظٗش ايٝذٜٔ ٚإدضا٤ املظض  ايٝذ املباػوش٠ عًو٢ اؾبٗو١    
 . را نإ يف أسذٖا دبري٠ٚظٗش ايٝذٜٔ إ

 ةؤ ايهوـ    -ايجاْٞ عؼش: إرا ناْت اؾوبري٠ عًو٢ اي ضوٛ املاطوض      ايبشح
ٍٍ آشووش طووبل  ٝاْوو٘      ٍٍ كتوواس، أٚ َووع ظٗووش ايهووـ أٚ ايووزساع عًوو٢ قووٛ  عًوو٢ قووٛ

 :  ةؤ ايهوـ أٚ َوع ظٗشٖوا أٚ      يً ضوٛ املاطوض   ظوتٛعباّ َ -يف أؾ واٍ ايٛضو٤ٛ   
ايووشأغ ٚايكووذَني  بًوو١ اؾووبري٠  َووع ايووزساع ؾوو٬ سٜووأ يف نووٕٛ ايٛظٝؿوو١ َظووض   

 : ٚسطٛ تٗا اؿاس١ً عًٝٗا  ؿ ٌ املظض عًٝٗا، ٜٚذيٓا عًٝ٘
ٍٓ ع٢ً ٚدٛ  املظض  شطٛ ١ ايٝذ ْٚذاٚتٗا اؿاس١ً َٔ ايٛض٤ٛ أ٫ّٚ : َا د

ٚتكووّٛ سطٛ وو١ اؾووبري٠    (92)صٚنظووض  بًوو١ ميٓوواى ْاسووٝتو   طْظووري ايصووشٝش١  
٢ٓ، يًصذم اي شيف أْ٘ َظض  ب١ً اؿاس١ً َٔ املظض عًٝٗا َكاّ سطٛ ١ ايٝذ ايُٝ
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 : ُٓاٙ، ٜٚذيٓا عًٝ٘وٜ
 : ايؿِٗ املشتهض عٓوذ ايؿكٗوا٤ )سض( ٚاملظوتك٢ َؤ أشبواس اؾوبري٠ َؤ        ثاّْٝا 

 إٔ املظووض عًوو٢ اؾووبري٠ ايها٥ٓوو١ عًوو٢ ايٝووذ نايػظووٌ لووا، ؾتكووّٛ  ًوو١ ايٛضوو٤ٛ    
زا إرا ٖو  .  ايها١ٓ٥ عًو٢ اؾوبري٠ ٚسطٛ تٗوا َكواّ  ًو١ ايٛضو٤ٛ يف ايٝوذ ايظو١ًُٝ        

ـٓ املاطش١  . ناْت اؾبري٠ َظتٛعب١ يًه

ـٓ املاطوش١ ؾوا٭سٛو ٚدٛ واّ   ٚأَا َع عذّ اطتٝ ا  اؾب إٔ ميظوض   ري٠ يًه
 بةٔ نؿ ٘ أٚ ظٗشٖا َٔ املٛضع اـايٞ َؤ اؾوبري٠ يٝٓةبول اؿوذٜح ايصوشٝض      

٘ ايٛادأ ا٭ٚيٞ ٖٚٛ اأضٟ ٚظٗش قذَٝو، ؾنْ صٚنظض  ب١ً ميٓاى ْاسٝتوط
 ٤ املظض  املٛضع اأٓبش َٔ نؿ ٘، ٚإٕ نإ املظٕٓٛ إدضا٤ٙ.يف إدضا و َؼُٜٚ قة ّا

ايجايح عؼش: ا٭سَذ ٚمٛٙ َٔ َشضو٢ اي وني ٚمٖٛوا َؤ أعضوا٤       ايبشح
 ايٛدوووو٘ إرا نووووإ ٜضووووٓشٙ اطووووت ُاٍ املووووا٤ يػظووووٌ ايٛدوووو٘ يف ايٛضوووو٤ٛ أٚ يف  

 عؤ ايٛضوو٤ٛ   ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظوٌ إد ايتوُِٝ  وذ٫ّ   ايػظوٌ اْتكًوت ٚظٝؿتو٘ َؤ     
 أٚ عٔ ايػظٌ سظوأ ْوٛع سذثو٘، ٚسهُو٘ نظوا٥ش َؤ ٜضوٓشٙ اطوت ُاٍ املوا٤،          
ٚقذ ثبت يف ديٌٝ ايةٗاسات إٔ َٔ ٜضٓشٙ اطت ُاٍ املا٤ ٜتُِٝ  ايرتا ، ٚيوٝع  

 ظوووًٗا يؿوووشض عوووذّ ٚدوووٛد دوووبري٠ زا َووؤ َصوووادٜل ٚضووو٤ٛ اؾوووبري٠ أٚ ُغٖووو
 ٚعوذّ ٚدوٛد نظوش أٚ دوشح أٚ قوشح      -عٝٓو٘ أٚ أْؿو٘ أٚ مُٖٛوا     -ع٢ً ٚدٗ٘ 

 . ٜظتٛدأ اؾج ٚاكس٬ح
ْ ووِ إرا ناْووت عٝٓوو٘ َظووتٛس٠  ايووذٚا٤ أٚ َػة ووا٠  وواؾبري٠ ٚايووذٚا٤ ناْووت      

   ٘   ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١    : ٜػظوٌ َوا سوٍٛ اي وني عُو٬ّ      ٚظٝؿت٘ إٔ ٜػظوٌ نواّ ٚدٗو
ِِط:  يًٛضوو٤ٛ َوؤ ايػظووٌ يووٛ نووإ سذثوو٘ َٛدبوواّ   َُٖه ُُٚدووٛ ًُٛا   ٚميظووض  صَؾاِغٔظوو

ع ايتشؿ  يف غظٌ ٚدٗ٘ ع٢ً ايبذٚ َؤ ا٭عًو٢   َع٢ً اؾبري٠ أٚ ع٢ً ايذٚا٤ 
ٜٚذيٓا ع٢ً نؿا١ٜ املظض ع٢ً اؾبري٠ أٚ ايذٚا٤: سشٝش١ ايٛػا٤  إد ا٭طؿٌ . 

 ( عوؤ ايووذٚا٤ إرا نووإ عًوو٢ ٜووذٟ ايشدووٌ،    ايظووا٥ٌ َوؤ اكَوواّ ايشضووا )  
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ٜ ين ع٢ً طًٞ ايذٚا٤،  (99)صربضٜ٘ إٔ ميظض عًٝ٘ط(: ٚقذ أداصٙ اكَاّ )
 َووع اؾووبري٠ أٚ   ٚطًووٞ ي ووني أٚ عًوو٢ ا٭ْووـ أٚ مٖٛووا دٚا٤ْ  ؾوونرا نووإ عًوو٢ ا 

 : ؾٝػظوووٌ نووواّ اي ضوووٛ سظوووأ   تٓةبووول ايشٚاٜووو١ ايصوووشٝش١ ؾاْووو٘ َووؤ دْٚٗوووا
ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ ٚميظض ع٢ً ايذٚا٤ أٚ ع٢ً اؾبري٠ ايها١ٓ٥ ع٢ً ايوذٚا٤ سظوأ   

 . د٫ي١ ايصشٝش١ اـاس١ امل٢َٛ إيٝٗا

ظِ ايصشٝض ايظًِٝ ؼت اؾوبري٠  ايشا ع عؼش: إرا نإ قذس َٔ اؾ بشحاي
  ظووٌ أٚ   وو  أعضووا٤ ايٛضوو٤ٛ ٚاق وواّ    أٟ نووإ   وو  أطووشاف ايبووذٕ يف ايػُ   

 : ؾنٕ نوإ ايوب   مبكوذاٍس َت واسف عواد٠ّ       ؼت اؾبري٠ ٖٚٛ سشٝض غري طكِٝ
َظووض عًوو٢ اؾووبري٠  ووذٍ غظووٌ املٛضووع أٚ   -أٚ  كووذس ٜكتضووٝ٘ اي وو٬ز ايةوويب 

 . إػهاٍ ؾٝ٘ ٫ٚ سٜأ َظش٘ يف ايٛض٤ٛ أٚ يف ايػظٌ، ٖٚزا ٫
ٚإٕ نإ ايب   ايصشٝض مبكذاس ٜضٜذ عٔ املت اسف أٚ عُا ٜكتضٝ٘ اي ٬ز 

 ؾوونٕ أَهوؤ سؾووع ايضا٥ووذ عوؤ ريووو اي ضووٛ ٚدووأ سؾ وو٘ َكذَوو١ّ  : ايةوويب عوواد٠ّ 
 يػظووٌ ايبؼووش٠ أٚ َظووشٗا سظووأ ايٛظٝؿوو١ ا٭ٚيٝوو١ ٚ نسػوواد ا٭ديوو١ اي اَوو١        

 ، -نوإ  أّ غظو٬ّ    ٚضو٤ّٛ  -ٛضوع  أٚ املةًك١ املتض١ُٓ يٮَش  ػظوٌ أٚ َظوض امل  
  . ثِ   ذ إناّ ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘ ُٜشدع ايضا٥ذ َٔ اؾبري٠ إد قً٘

ٚإٕ ف ميهٓ٘ سؾع ايضا٥ذ عٔ املت اسف َٚا ٜكتضٝ٘ اي ٬ز ايةويب ؾو٬ خيًوٛ    
 : َٓؼأ عذّ اكَهإ َٔ سا٫ت

إٔ ٜهٕٛ سؾع ايكذس ايضا٥ذ َٔ اؾبري٠ ٚغظٌ أٚ َظض املٛضع ايصشٝض  -أ
يتضوشس املٛضوع املصوا  ؾايظواٖش      ٔ اؾشح أٚ ايكشح أٚ ايهظش َٛدبّاًِٝ َايظ

 ؾوووونٕ  ،نووووٕٛ ايٛظٝؿوووو١ يف ٖووووزٙ اؿايوووو١ ٖووووٞ ايٛضوووو٤ٛ أٚ ايػظووووٌ اؾووووبريٟ
ُٓٗا أشبواس اؾوبري٠ يٓوذس٠ نْٛٗوا      صٜاد٠ اؾبري٠ تكتضٝٗا امل اؾ١ ايةب١ٝ عاد٠، ٚت 

ٜضٜوذ دوجٙ عؤ      كذس املٛضع املصا  َٔ دٕٚ صٜاد٠ ٚيزا ػوذ اي و٬ز ايةويب   
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ع٢ً املٛضع املصا ، َٚٔ ٖٓا إرا شٝوـ عًو٢    املٛضع املصا  ؼزسّا ٚؼٛطّا
 ٚاقتضوووو٢ اـووووٛف  -اأووووشٚح أٚ املكووووشٚح أٚ املهظووووٛس  -املٛضووووع املصووووا 

 صٜوواد٠ َظوواس١ اؾووبري٠ عًوو٢ ايهظووش أٚ اؾووشح أٚ ايكووشح عٝووح تهووٕٛ ػووا١ًَ    
 ذام اؾووبري٠ ٚتٓةبوول ى ايضا٥ووذ َصووملٛضووع طووًِٝ ؼووزسّا ٚؼٛطووّا عًٝوو٘ نووإ را 

ٕ ٜ٪رٜو٘ املوا٤ ؾًُٝظوض عًو٢     إٕ نااٯَش٠  املظض ع٢ً اؾبري٠:طعًٝ٘ ايٓصٛي 
ٚاملؿوشٚض إٜووزا٤ املوا٤ يًُٛضوع اأٓبووش  ؿ وٌ ايهظوش أٚ ايكووشح أٚ       (94)اـشقو١ص 

 . اؾشح، ٚعٓذ٥ٕز ٫ تصٌ ايٓٛ ١ إد ايتُِٝ ظاّٖشا َٔ ايٓص ايصشٝض
  ٫طوتًضاَ٘ ضوشسّا شاسدٝواّ   ٠ إٔ ٫ ٜتُهٔ َٔ سؾوع ايضا٥وذ َؤ اؾوبري     -        

 ؾٝووت ني عًٝوو٘ ايتووُِٝ، نُووا يووٛ ؾووشض عووذّ نهٓوو٘ َوؤ ػووٓذ اؾووبري٠      -يف سكوو٘ 
 ع٢ً ايٓشوٛ اـواي ايوزٟ ٜتةًبو٘ اي و٬ز ٫ستٝادو٘ إد طبٝوأ أٚ شوبري طويب          
٫ٚ ٜتٝظش ي٘ ايوزٖا  إيٝو٘ أٚ ٜتشوشز َؤ دؾوع املواٍ يو٘ ؾٛظٝؿتو٘ ايتوُِٝ ي وذّ           

عًٝٗا يؿشض أْ٘ يٛ غظٌ املٛضع ايضا٥ذ أٚ َظوش٘   إسشاص اْةبام أشباس اؾبري٠
عوؤ  يف ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ يتضووشسٙ ضووشسّا شاسدوواّ   سظووأ ايٛظٝؿوو١ ا٭ٚيٝوو١ 

 . َكتض٢ اؾج ايٛاسد ع٢ً ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح
إٔ ٫ ٜتُهٔ َٔ سؾع ايضا٥ذ َٔ اؾبري٠ يتضوشس املٛضوع ايظوًِٝ ؼوت      -ود      

 ع ايظوًِٝ أٚ تٛد و٘ أٚ تكشسو٘    اؾبري٠، نُا يٛ ؾوشض شؼوٝت٘ َؤ توٛسّ املٛضو     
أٚ مٛ ريو عٓوذ  ًوٛؽ املوا٤ إيٝو٘  ػظوً٘ أٚ َظوش٘ يًٛضو٤ٛ أٚ يًػظوٌ سظوأ          
 ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ، َٔ دٕٚ تضوشس صا٥وذ يف املٛضوع املصوا   ايهظوش أٚ  واؾشح       
 أٚ  ايكشسوو١، ٚعٓذ٥ووز ٜت ووٝٓٔ عًٝوو٘ ايتووُِٝ ي ووذّ إسووشاص اْةبووام أشبوواس اؾووبري٠   

  ٛ  ّ اقتضوووا٤ إسوووا ت٘ صٜووواد٠ ضوووع املصوووا  ٚعووذ عًٝوو٘ يؿوووشض عوووذّ تضووشس امل
َٔ سذٚخ ضشس دذٜذ عًو٢ املٛضوع ايظوًِٝ     اؾبري٠ ٚإمنا صٜذت اؾبري٠ ؽٛؾّا

 ايهوووا٥ٔ ؼوووت اؾوووبري٠ ايضا٥وووذ٠، ؾتهوووٕٛ ايٛظٝؿووو١ يف َكووواّ ؼصوووٌٝ ايةٗوووٛس: 
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ُُوٛا    طإسذاخ ايتُِٝ ٫ْةبام َٛضٛع٘  ُٖ َٝ ََوا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذوُذٚا  ًَو ٜ وِ عوذّ    مب ٓو٢  صَؾ
 . ي٘ ٘ َع ٚدذاْ ملهًـ َٔ اطت ُاٍ املا٤نهٔ ا

ِ     ٚإمنا ٜت ٝٓٔ عًٝو٘ ايتوُِٝ يف اؿوايتني إرا      ف تهؤ اؾوبري٠ يف َٛاضوع ايتوُٝ
 وذ َؤ   اؾبري٠ يف   و  َٛاضوع ايتوُِٝ ؾ٬   ، ٚأَا إرا ناْت  -اؾب١ٗ ٚايٝذٜٔ-

    ِ  :  ووإٔ ميظووض  املووا٤ عًوو٢ اؾووبري٠     اؾُووع  ووني ايٛضوو٤ٛ اؾووبريٟ ٚ ووني ايتووُٝ
ٚ  َٜٛض٤ٛ ٚساٍ اي دوٌ  ٭ ٖوزا ُظض  ايرتا  ع٢ً َٛضع اؾبري٠ سواٍ ايتوُِٝ، 

يًص٠٬ أٚ مٖٛوا، ٚاَتجواٍ امل ًوّٛ     ي ًِ اك ايٞ  ًضّٚ ايةٗٛس عًٝ٘ َكذ١َّا
 :  ووني ايٛضو٤ٛ اؾووبريٟ ٫ستُواٍ اْةبووام أديتو٘ ٚأشبوواسٙ     ٜورتدد  ووني استُوايني  

 ايتووُِٝ عًٝوو٘ عًوو٢ قووٌ ايبشووح ٫ٚستُوواٍ عووذّ اْةباقٗووا ؾًٝووضّ اْةبووام ديٝووٌ 
 ووإٔ ميظووض  ووايرتا  عًوو٢ اؾووبري٠، َٚكتضوو٢ اي ًووِ اك ووايٞ  ًووضّٚ ايةٗووٛس   
 ٚاستُوواٍ ؼٓصووً٘ َوؤ ايٛضوو٤ٛ اؾووبريٟ  املظووض  املووا٤ عًوو٢ اؾووبري٠ ايضا٥ووذ٠        

 . َٚٔ ايتُِٝ اؾبريٟ  املظض  ايرتا  ع٢ً املٛضع اأٓبش

نإ ٜضٓشٙ  : تكذّ أْ٘ يف اؾشح ٚايكشح املهؼٛف إرا اـاَع عؼش ايبشح
ًٜضَووو٘ غظوووٌ أطشاؾووو٘ َٚوووا سٛيووو٘ َووؤ اي ضوووٛ ايٛضووو٤ٟٛ      -املوووا٤ ٜٚ٪رٜووو٘  

آَشتني  ػظٌ َا سٛي٘ ثِ  تاو  ٛضع ػ٤ٞ طواٖش عًٝو٘ ستو٢     (95)يصشٝشتني
 غظووٌ أطووشاف اؾووشح َٚووا   : ميظووش٘، ٚيف ٖووزٙ اؿايوو١ ربووأ عًٝوو٘ يف ا٫ تووذا٤ 

  ٘ ، ٖٚوزا  : ٚضو٤ّٛ نوإ أّ غظو٬ّ    سٛي٘ مما ميهٔ غظً٘ أٚ َظش٘ سظوأ ٚظٝؿتو
ؼزس َٔ طورت اؾوبري٠ ملكوذاٍس َؤ اي ضوٛ ايصوشٝض ايٛادوأ غظوً٘ أٚ َظوش٘          

٘   طؾًزا ًٜضَ٘ ا٫ توذا٤  ايٛادوأ ا٭سوًٞ     َباػش٠ّ ص دشسوّا أٚ  ٜػظوٌ َوا سٛيو
ُظووض َووا سووٍٛ اؾووشح إرا نووإ ػظووٌ يف ٚضوو٤ٛ أٚ غظووٌ أٚ ُٜإرا نووإ ُٜ قشسووّا

ملٛضع اأشٚح أٚ ٢ اُظض يف ايٛض٤ٛ، ٚريو يهٞ ٫ تظرت اـشق١ اأ ٛي١ عًُٜ
 . عٔ اؾشح أٚ ايكشح املكشٚح َكذاسّا صا٥ذّا
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يػوشض ؼصوٌٝ ايوٝكني  ػظوٌ َوا       صاس: ٖزا ايرتتٝوأ طوبكّا ٚيووشٛقاّ   ٚ اشت
يف ايٛض٤ٛ أٚ يف ايػظٌ، ٚيػشض  ربأ غظً٘ أٚ َظض َا ربأ َظش٘ َباػش٠ّ

 وذ َؤ   ٕٚ ػاٚص ع٢ً ايٛادأ ا٭سًٞ، ٫ٚسصٍٛ ا٫ستٝاو ايصشٝض َٔ د
 . تشؿ  ع٢ً غظٌ ا٭ع٢ً ؾا٭ع٢ً ست٢ ا٭د٢ْاي

: إرا أضٓش املا٤  وأطشاف اؾوشح أٚ ايكوشح أٚ ايهظوش      ايظادغ عؼش ايبشح
 : ؾ٬ خيًٛ َٔ سايتني

اؿاي١ ا٭ٚد: إٔ ٜهٕٛ اكضشاس  ا٭طشاف  كوذس ٜظوري َت واسف، نُوا يوٛ      
 ٘ ٚنووإ ايضْووذ ٜتضووشس َوؤ ٚسووٍٛ املووا٤     نووإ دووشح أٚ قووشح أٚ نظووش يف نؿ وو   

ؾنْ٘ ٜهؿٝ٘ املظوض عًو٢ اؾوبري٠ املت اسؾو١   وذ       -ٝ٘  ظبأ اؾشح أٚ ايهظش َج٬ّإي
غظووٌ َووا سٛلووا ستوو٢ إرا ناْووت صا٥ووذ٠ عًوو٢ اؾووشح أٚ ايهظووش صٜوواد٠ ٜظووري٠   
 ٜت اسف َجًٗا ؾُٝظوض عًو٢ اؾوبري٠ ٚربتوضٟ  و٘، ٫ْةبوام أشبواس اؾبوا٥ش عًو٢          

بري٠ َع َكذاس اؾشح أٚ ٚقذ تكذّ اكميا٤ إد ْذس٠ تظاٟٚ ط ١ اؾ ،ٖزٙ اؿاي١
ٍ ايكووشح أٚ ايهظووش، ؾُت   ،شُووٌ أشبوواس اؾووبري٠ عًوو٢ ايكووذس املت وواسف ٫ٚ إػووها

 ٭ٕ اي وواد٠ داسٜوو١ عًوو٢ ػووبري ايضا٥ووذ عوؤ َكووذاس اؾووشح ٚايكووشح ٚايهظووش         
 . ٫عتكاد تضٓشس َا سٛلا نتضشس ْؿع املٛضع املهظٛس أٚ املكشٚح أٚ اأشٚح

اس  أطشاف اؾشح أٚ ايهظوش أٚ ايكوشح  كوذس    اؿاي١ ايجا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ اكضش
 نجري صا٥ذ عؤ املت واسف عواد٠، ٖٚوزا ايكوذس ايضا٥وذ عضوٛ ٚضو٥ٛٞ أٚ غظوًٞ          
يٝع ؾٝ٘ َصٓشض يًُظض عًو٢ اؾوبري٠، إر ٫ دوشح ٫ٚ قوشح ٫ٚ نظوش ؾٝو٘ ٫ٚ       

َٚظاس١ ٚاط ١ تتضوشس َؤ املوا٤     اس أسذٖا  كذس ٜظري،  ٌ نإ قذسّا صا٥ذّادٛ
٫ إسوشاص ٫ٚ ٜكوني    َ٘ٚ و  -نوإ أّ غظو٬ّ  ٚضو٤ّٛ   -أٚ املظض عٓذ ؼكل ايػظٌ 

 .  اْةبام أشباس اؾبري٠ ع٢ً ٖزٙ اؿاي١
َةًوول ٚاسد يف ايكشسوو١ امل ٓصووب١ عًوو٢    (96)قووذ ٜكوواٍ: ٜٛدووذ شووج سووشٝض 
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  صإرا نووإ ٜ٪رٜوو٘ املووا٤ ؾًُٝظووض عًوو٢ اـشقوو١ َٛضووع َوؤ َٛاضووع ايٛضوو٤ٛ: ط
   ظووبأ ايكشسوو١ إد َووا ٜضٜووذ نووجريّا    ؾنْوو٘ ٜ ووِ َووا إرا نووإ املووا٤ َ٪رٜووّا َٚضووٓشاّ  

 . عٔ ايكذس املت اسف ت صٝب٘ ٚػبريٙ

 يهوؤ ٜكوواٍ: ايظوواٖش َوؤ اـووج ايصووشٝض  كشٜٓوو١ ٬َسظوو١ فُووٛع ايشٚاٜوو١     
 ، ٫ٚ ٜ وِ َوا ا ت وذ    ا٤ إد ايكشسو١ َٚوا قاس ٗوا َضوٓشّا َ٪رٜواّ     ٖٛ نٕٛ ٚسٍٛ امل

ٜهؤ يف ايٛضوع   عٔ َٛضع ايكشس١ ٚ كوذس غوري َت واسف ػوبريٙ ٚت صوٝب٘ ٚف      
ايب ٝذ قشس١ نُا إرا ناْت ايكشس١ يف أٍٚ طاعذٙ قش  ايضْذ ٚنإ آشش طاعذٙ 

َوا   ٚأقش  املشؾل ٜتضشس َٔ املوا٤ ٜٚتوأر٣  ظوبأ ايكشسو١ ايها٥ٓو١ عًو٢ ايضْوذ        
ششص اْةبام أشباس اؾبري٠ ع٢ً َجً٘ يظٗٛسٖوا يف َٛضوع ايكشسو١ أٚ    قاس ٘ ؾ٬ ُٜ

  . َت اسفٙ  كذس اس١ أٚ ايهظش َٚا قاس ٘ ٚداٚساؾش
ْ ِ ٫ ٜكني   ذّ ا٫ْةبوام  وٌ استُايو٘ َٛدوٛد ٚاستُواٍ عوذّ ا٫ْةبوام        

ِٓ ايتُِٝ إد ايٛض٤ٛ اؾبريٟ  . َٛدٛد ؾًزا ًٜضّ ا٫ستٝاو  ض

هإ آشوش ٖوٛ   ايظا ع عؼش: إرا نإ اؾشح أٚ ايكشح أٚ ايهظش يف َ ايبشح
مبٛاضوع   َضوٓشاّ  ُاٍ املوا٤ يف َٛاضوع ايٛضو٤ٛ    نإ اطوت غري َٛاضع ايٛض٤ٛ ٚ

َؤ اشتصواي   َهوشسّا  ٔ عًٝ٘ ايتُِٝ، ملا تكوذّ  ت ٝٓ -اؾشح أٚ ايكشح أٚ ايهظش
ْصٛي اؾبري٠  اؾشح ٚايهظش ٚايكشح ايهوا٥ٔ عًو٢ َٛاضوع ايٛضو٤ٛ ٚايول      
تتضشس َٔ  ًٛؽ املا٤ إيٝٗوا، ٖٚوزا ايؿوشع ٜؿورتض طو١َ٬ أعضوا٤ ايٛضو٤ٛ َؤ         

أعضا٤ ايٛضو٤ٛ   قشٜأ َٔ اؾشح ٚايكشح ٚايهظش َع ٚدٛد أسذٖا يف َٛضع 
عوؤ َٛضووٛع أسهوواّ اؾووبري٠ ايووٛاسد٠ يف ْصٛسووٗا،   ؾٝهووٕٛ ايؿووشض شاسدووّا

 . ؾٝت ٝٓٔ عًٝ٘ ايتُِٝ ٫ْةبام ديًٝ٘   ذ عذّ اْةبام ديٌٝ اؾبري٠ عًٝ٘

ٚقذ ٜكاٍ ظشٜإ قاعذ٠ املٝظٛس ٚاقتضا٥ٗا ٚدٛ  ايٛض٤ٛ  نتٝوإ املٝظوٛس   
   ٟ خيواف تضوٓشسٙ َؤ املوا٤ ٚميظوض       َٔ أدضا٥٘ َع ٚضع ششق١ عًو٢ املهوإ ايوز

 . عًٝ٘
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: ٫ ديٌٝ عًو٢ نواّ قاعوذ٠ املٝظوٛس   وشض عوشٜ  ٚطو ١ تاَو١          يهٔ ٜكاٍ
ملؿوشٚض   (97)٫ٚ ٚثوٛم   ُوّٛ سوشٝض عبوذ ا٭عًو٢      ،ت ِ قٌ ايبشوح عٝح 

  ذ ٚضوع ششقو١ عًٝو٘     ٜكتضٞ دٛاص املظض ع٢ً اي ضٛ املتضشسعٝح ايبشح 
 أ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ يًٛض٤ٛ.عٔ غظً٘ أٚ َظش٘ عظ ٚإدضا٤ٙ  ذ٫ّ

: ٫ ؾشم يف تأتٞ أسهاّ اؾبري٠ ٚاْةبام ْصٛسٗا  وني   ايجأَ عؼش ايبشح
شع سٓ وو٘ يؼوو ٕ اؾووشح أٚ ايكووشح أٚ ايهظووش سادثووّا  اشتٝوواس املهًووـ عصووٝاْاّ  نووٛ

ٛٓؽ ػوشعٞ ٚ وني سذٚثو٘ ؾٝو٘ َؤ       طبشاْ٘، ٚ ني نْٛ٘ سادثّا  اشتٝاسٙ س٫ّ٬ ملظ
ضووض  ؿ ووٌ إطوو٬م أشبوواس اؾووبري٠، نُووا أْوو٘ َوؤ   دٕٚ اشتٝوواسٙ، ٖٚووزا نًوو٘ ٚا

املهًوـ ْؿظو٘ ؾنْو٘ إرا    ايٛاضض سش١َ اؾشح اي ُوذٟ ٚايهظوش اي ُوذٟ ي ظوِ     
ٗوٛ سوشاّ    و٘ عٓوذ اي كو٤٬ ؾ    نإ إضشاسّا دظُّٝا  ايٓؿع أٚ نإ إضشاسّا َ توذاّ 

 . ٜتذاٚصٙ اي ك٤٬ ٚاملتؼشع١ يٌٝ ع٢ً دٛاصٙ إ٫ إرا نإ ٜظريّا٫ دٚ

ٍ     ٖٚٓا إػهاٍ يف ُٓذ اؾوشح أٚ ايهظوش   وذ دشوٛ ٚقوت ايؿشٜضو١    إَهإ ت 
ٞ  َوؤ دٗوو١ نْٛوو٘ تؿٜٛتووّا اشتٝاسٜووّا َت ُووذاّ     : ايٛضوو٤ٛ ايتوواّ   يًٛادووأ ا٭سووً

 . أٚ ايػظٌ ايتاّ سظأ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚي١ٝ، ٖٚزا ايتؿٜٛت سشاّ
نْٛو٘ ٚضو٤ٛ   ٚ ت بري َؿٓصٌ: إٕ ظواٖش ْصوٛي اؾبوا٥ش نٓصوٛي ايتوُِٝ      

يو٘ أسهواّ كصٛسو١، ٚايٛادوأ ا٭سوًٞ ٖوٛ        زسّٜااؾبري٠ ٚايتوُِٝ طٗوٛسّا عو   
سوشّ عًٝو٘   ص٠٬ ٖٚٛ ًَتؿت ايٛض٤ٛ ايتاّ أٚ ايػظٌ ايتاّ، ؾنرا دشٌ ٚقت اي

ادووأ املٓذووض، ْ ووِ إرا أٖشقوو٘ ًَٛووا٤ ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ ٭ْوو٘ تؿٜٛووت يشام إٖوو
 . املةًٛ  يًذشٍٛ يف ايص٠٬  يًةٗٛس شاسدّا ٚدأ عًٝ٘ ايتُِٝ ؼص٬ّٝ

ا دشٌ ايٛقت إرٚتٛد٘ إيٝ٘ ا٭َش  ايةٗٛسطقت ايص٠٬ ٖٚهزا إرا دشٌ ٚ
َؤ ايٛضو٤ٛ ايتواّ أٚ َؤ ايػظوٌ       ٚنوإ َتُهٓواّ   (98)ٚدأ ايةٗٛس ٚايص٠٬ص
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 ايتاّ سظأ ْٛع سذث٘ سوشّ عًٝو٘ تؿٜٛوت ٖوزا ايٛادوأ املٓٓذوض ظوشح عضوٛٙ         
: ايٛضو٤ٛ اؾوبريٟ أٚ ايػظوٌ اؾوبريٟ      أٚ نظش عظُ٘ امل٪دٟ إد طٗٛس ْاقص

اّ، ْ وِ إرا عصو٢ س و٘  ؿ ًو٘     ٤ ايتاّ عًو٢ ْؿظو٘ أٚ ايػظوٌ ايتو    ٚتؿٜٛت ايٛضٛ
 . ثبت عًٝ٘ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ اؾبريٟ -شاسدّا ٚساس اي ضٛ فٓبشّا

: قٌ ايؿصذ داشٌ يف اؾشٚح، ٚايؿصذ قةع اي وشم   ايتاطع عؼش ايبشح
 شٚح إرا ف ميهٓوو٘ تةٗووريٙ أٚ ؼووشز ٘، ٚايووزٟ ؾصووذ عشقوو٘ ٚػووك ٘ ؾٗووٛ فوو ٚػووك 

، طٛا٤ دٓبش دشس٘ أّ  كوٞ َهؼوٛؾّا، ٜٚوأتٞ    ذام دض٥ٞ يًُذشٚحَٓ٘ ؾٗٛ َص
املت اسؾو١   (99)ٕ ٜ٪رٜو٘ املوا٤ ؾًُٝظوض عًو٢ اـشقو١ص     إرا نوا عًٝ٘ سهِ اؾوبري٠:ط 

 . ايل ٫ تضٜذ عٔ ايكذس ايزٟ تكتضٝ٘ اي اد٠ أٚ ايةأ
عًو٢    ُٝٓا إرا ناْت اؾبري٠  كوذس صا٥وذ َؤ ايكوذس املت واسف د ًو٘ دوبري٠ّ        

ٌٓ -قووٌ ايؿصووذ   اؾووبري٠ ٚغظووٌ أٚ َظووض َووا ٜتةًبوو٘ ايٛضوو٤ٛ  ٚدووأ عًٝوو٘ سوو
 .  أٚ ايػظٌ ثِ ٜضع اؾبري٠ ع٢ً قٌ اؾشح ٚميظض عًٝ٘

: قوٌ   ػظوٌ َوا سوٍٛ اؾوشح    ٕ دشح ايؿصذ َهؼٛؾّا ؾٗوٛ َوأَٛس    ٚإٕ نا
 .ؾصذ اي شم ثِ ميظض عًٝ٘  ايؿصذ، ثِ  تاو  ٛضع ػ٤ٞ طاٖش ع٢ً قٌ

  َ  هٓوو٘ تةٗريٖووا ٚدووأ عًٝوو٘ تةٗريٖووا   ٚإٕ نووإ يف قووٌ ايؿصووذ لاطوو١ ٚأ
تةٗريٖووا أٚ ت ووزس عًٝوو٘  َكذَوو١ّ يتصووشٝض ٚضوو٤ٛٙ اؾووبريٟ َٓوو٘، ٚإٕ ف ميهٓوو٘

ّ    -غظووٌ افووٌ   -٫ َوؤ دٗوو١ ايضووشس،  ووٌ ٭َووٍش آشووش ناطووتُشاس طوو٬ٕٝ ايووذ
يضَ٘ ايتُِٝ، ٫ٚ ٜأتٞ سهِ اؾبري٠ ٚريو ي وذّ إسوشاص اْةبوام أشبواس اؾوبري٠      

 اٖش٠ يف ت ووزس ايٛضوو٤ٛ ايتوواّ َوؤ دٗوو١ اؾووشح  عًٝوو٘ عٓذ٥ووز، ؾوونٕ أشباسٖووا ظوو 
 أٚ ايكووشح أٚ ايهظووش، ٖٚٓووا تضووشسٙ ٚت ووزس ايٛضوو٤ٛ ايتوواّ عًٝوو٘ يووٝع َوؤ          

 ٌ َٔ د١ٗ ايٓذاط١ غري املُهٔ إصايتٗا ٚتةٗوري َٛضو ٗا أٚ َؤ     ،د١ٗ اؾشح
ِٓ أشبواس اؾوبري٠ ٖوزا ايؿو     د١ٗ ط٬ٕٝ دّ ؾصوذ اي وشم، ٚإ   شض ٜت وٝٓٔ  را ف ت و
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ُُٛاط٘ ايتُِٝ ٚتٓةبل آٜت ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُذٚا  ًَ  . عًٝ٘ صَؾ

ٛع١ عًوو٢ اؾووشح أٚ اي ؼووشٕٚ: اؾووبري٠ املػصووٛ ١ إرا ناْووت َٛضوو  ايبشووح
ف ربوض املظوض عًٝٗوا ٭ْو٘ تصوشف يف املػصوٛ  ٖٚوٛ سوشاّ          -ايكشح أٚ ايهظش

أٚ دض٤  ٚاؿشاّ ٫ ٜصض عباد٠ّ (41)ٌ َاٍ اَش٨ َظًِ إ٫  ةٝب١ ْؿظ٘ص ط٫ٚ 
ٚ ربأ اطرتعباد٠، ٚيزا  سؾوع اؾوبري٠ املػصوٛ ١     ضا٤ املايو  ايتصشف يف َايو٘ أ

  وذ  ٬ٍ ست٢ ٜصض ايتكوش  إيٝو٘ طوبشاْ٘ مبظوض اؾوبري٠ ٚضو٤ّٛ، ٫ٚ      ٚتبذًٜٗا ع
ٛٓضو٘ عؤ          َٔ إسداعٗا إد َايهٗوا إرا ناْوت َوا يٝتٗوا قؿٛظو١، ٚإ٫ سٓدٖوا ٚع

٘ َٔ ايتصشف ج٨ َايهٗا رَتايٓكص ايةاس٨ عًٝٗا  ؿ ٌ تصشؾ٘ ؾٝٗا، إ٫ إٔ ُٜ
 . ؾٝٗا أٚ ٜذؾع اأٓبش عٛض اؾبري٠ ٜٚشضٝ٘ عٓٗا   ٛض ٜرتاضٝإ عًٝ٘

ؾو٬ خيًوٛ اؿواٍ     ٚيٛ نإ ظاٖش اؾبري٠ س٫ّ٬ َباسّا ٚنإ  اطٓٗوا َػصوٛ اّ  
 : َٔ أسذ أَشٜٔ

 يف املػصوٛ   ٢ً اؾبري٠ ايظواٖش٠ اؿو٬ٍ تصوشؾاّ   أَا إرا ف ٜظتًضّ املظض ع
 وإٔ ف ٜتشوشى ايبواطٔ عشنو١      اي ك٥٬وٞ تصوشؾّا ؾٝٗوا   ايباط١ٓ ٚف ٜ ٓذٙ اي وشف  

  املظض ٜٚصض عباد٠ أٚ دض٤ عباد٠ .ؾ٬ سش١َ يف -ايظاٖش املُظٛح 

يف ايبوواطٔ  ّاتصووشؾًوو٢ اؾووبري٠ ايظوواٖش٠ اؿوو٬ٍ  ع ظووضٚأَووا إرا اطووتًضّ امل
 ٛاٚسظووباي واّ  ملػصوٛ  يتششنوو٘ عشنو١ املظووض عٝوح عووٓذٙ اي وشف اي ك٥٬ووٞ     ا

٬ٍ يهؤ يف  رتّ سغِ َظش٘ ع٢ً دبري٠ سو ع٢ً املاٍ اف صّاغصبّا ٚػاٚ ٘تصشؾ
اٍ ٖٚٞ تتشوشى عشنو١ املظوض عًو٢ ايةواٖش       اطٓٗا دبري٠ َػصٛ ١ َٔ قرتّ امل

 املظض ٚف ٜصض عباد٠ّ َٓ٘ يف املػصٛ  ٚيزا ف ٜصض اؿ٬ٍ، ؾٝهٕٛ َتصشؾّا
عٓٗا أٚ  أٚ دض٤ عباد٠، ٚعٓذ٥ز ًٜضَ٘ اطرتضا٤ املايو أٚ سٓدٖا إيٝ٘ أٚ ت ٜٛض٘

  ذ َٔ سؾع املػصٛ  ؿش١َ ايتصشف يف َاٍ ايػري إ٫أشز ايجا٠٤ َٓ٘، ٚإ٫ ؾ٬
 .   ذ َٔ تبذًٜ٘  املباح اؿ٬ٍ قبٌ املظض ع٢ً اؾبري٠ ةٝب١ ْؿظ٘ ٫ٚ
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ٌ ايهظش أٚ اؾوشح أٚ ايكوشح   ٚإرا نإ ْضع اؾبري٠ املػصٛ ١ ٚسؾ ٗا عٔ ق
: َوا إرا ف   ٗوا؟ َٚؿوشٚض ايبشوح    ٘ ؾٌٗ ربأ ْضعٗوا ٚسٓدٖوا إد َايه   َضٓشّا

ٛٓض٘ ايػاسأ أٚ ف ٜ و ٔ  شف يف َايو٘ :  ايوجا٠٤ عؤ ايتصو    ٜشض املايو ٚف ٜ 
ٚقذ اشتًؿت أْظاسِٖ يف ٚدٛ  ايٓضع عٓذ ايتضوشس أٚ    .اؾبري٠ املػصٛ ١ َٓ٘ 

إد ٚدووٛ  ايٓووضع ٚٚدووٛ  سٓد املػصووٛ  إد    عووذّ ٚدٛ وو٘، ؾووزٖأ  ووعْ  
 املهظوٛس أٚ   دوٛ  ايٓوضع إرا نوإ َضوٓشاّ    إد عذّ ٚآشش  َايه٘، ٚرٖأ  ْع

 . ّذ اي شف اي اعٓ ٓذت اؾبري٠ املػصٛ ١ تايؿ١ّاأشٚح أٚ املكشٚح ُٚع
 : ٚايتشكٝل ٚدٛد مٜٛٔ َٔ تضشس املصا  َٔ ْضع املػصٛ  ُٖا

شس َوؤ ْووضع اؾووبري٠ املػصووٛ ١ ضووشسّا عظُٝووّا قشَووّا  : إٔ ٜتضوو ايٓشووٛ ا٭ٍٚ
ٓ٘ ٬ٖنو٘ أٚ ػوًٌ عضوٛٙ اأٓبوش أٚ موٛ ريوو،       نإٔ ٜٛدأ ْضع اؾبري٠ َ ػشعّا

 ؾٝووضاسِ سشَوو١ ايتصووشف يف    ،٫ٚ سٜووأ يف سشَوو١ اكضووشاس اي ظووِٝ  ووايٓؿع   
ِ     َاٍ ايػري غصبّا : ؼوشِٜ اكضوشاس    ، ٚايشدشوإ يوٮٍٚ ٭ُٖٝتو٘ ؾٝتكوذّ ا٭ٖو

 . اي ظِٝ  ايٓؿع ع٢ً ؼشِٜ ايػصأ
 صوٛ ١ ضوشسّا عظُٝواّ   ٓبوش َؤ ْوضع دبريتو٘ املػ    ايٓشٛ ايجاْٞ: إٔ ٫ ٜتضشس اأ

 نووإٔ ٜتٛدووع َوؤ ايٓووضع أٚ ٜؼووتذ َشضوو٘ أٚ ٜتووأشش ػووؿا٩ٙ أٚ شووشز َٓوو٘ دّ         
٫ ط:  ٚعٓذ٥ز ٜكضوٞ إطو٬م ايوٓصٓ    . أٚ مٛ ريو مما ٫  شّ إضشاسٙ  ايٓؿع

أٚ قورتّ املواٍ ٚ هوِ  ٛدوٛ  ْوضع اؾوبري٠ املػصوٛ ١         ص ٌ َاٍ اَش٨ َظًِ
يٛدٛ  ايٓضع ٚايشٓد،  ْاؾّٝا (49)ص٫ ضشسطٚسٓدٖا إد َايهٗا، ٫ٚ ٜأتٞ سذٜح 

 ٚريو ٭ٕ اؿوذٜح ديٝوٌ اَتٓواْٞ يةؿوٞ ٫ ٜوأتٞ ؾُٝوا مؤ ؾٝو٘ ٭ْو٘ ٫ اَتٓوإ           
يف ْؿووٞ ٚدووٛ  ايٓووضع ٚايووشٓد إ٫ عًوو٢ املهًووـ اأٓبووش ٜٚهووٕٛ شوو٬ف ا٫َتٓووإ  

ْٕ ع٢ً عُّٛ أؾوشاد ا٭َو١، ٚيوزا      ايٓظب١ إد املهًـ املايو، ْٚؿٞ ايضشس اَتٓا
ٌ ْؿٞ ايضشس أثش يف َٓع ٚدٛ  ْضع اؾوبري٠ ٚسٓدٖوا إد َايهٗوا.    ٫ ٜهٕٛ يذيٝ
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 . ٖزا نً٘ إرا أَهٔ ْضع اؾبري٠
ؼٓذٖا  ٓشٛ ٫ ميهٓ٘ ْضعٗا ي ًٝ٘ ْضع اؾبري٠ املػصٛ ١ تهّٜٛٓاٚأَا إرا ت زس ع

، شاسدّا أٚ ت زس ػشعّا عًٝ٘ ْضعٗا ٭دا٤ٙ إد ٬ٖن٘ أٚ تضوشسٙ ضوشسّا عظُٝواّ   
٤ املايو أٚ ت ٜٛض٘ عٓٗا ٫ٚ نهٔ َٔ اطتبذاٍ اؾبري٠ ٚف ٜتُهٔ َٔ اطرتضا

 يهوؤ ٖووٌ .   س٦ٓٝووز َوؤ  كا٥ٗووا يف قًووٗا ػصوٛ ١  املباسوو١ ؾٗووٛ َ ووزٚس تهًٝؿوواّ امل
تهٕٛ ٚظٝؿت٘ يف َكواّ ؼصوٌٝ ايةٗوٛس ٖوٛ ايٛضو٤ٛ اؾوبريٟ  ػظوٌ َوا سوٍٛ          

 .اؾبري٠ ٜٚصض َٓ٘ أّ ٖٛ ايتُِٝ؟ 
ٌ َوا سوٍٛ اؾوبري٠، ٚرٖووأ    رٖوأ  وع إد ت وٝٓٔ ايٛضو٤ٛ اؾووبريٟ  ػظو     

عٓذْا ٖٛ اؾُع  ني ايتُِٝ ٚ وني   آشش إد ت ٝٓٔ ايتُِٝ، ٚا٭سٛو ٚدٛ ّا ع 
ايٛضوو٤ٛ اؾووبريٟ  ػظووٌ َووا سووٍٛ اؾووبري٠ املػصووٛ ١ َوؤ دٕٚ َظووشٗا نووٞ ٫   

 .  ٜتشكل َٓ٘ تصشف يف املػصٛ 
: ٖٛ إٔ نؿا١ٜ ايٛض٤ٛ اؾبريٟ ايٓاقص  تاز إد ديٝوٌ،   ٚٚد٘ ا٫ستٝاو 

ايتوُِٝ   ٚ وني  ٫ْتكاٍ إد ايتُِٝ  تاز إد ديٌٝ، ٚديٌٝ اؾُوع  وني ايٛضو٤ٛ   ٚا
ٚطٗوٛس  ايؿشٜضو١،   ٖٛ اي ًِ اك ايٞ  ٛدٛ  ايةٗٛس عًٝ٘ عٓذ سًٍٛ ٚقت

َجٌ ٖزا ٜورتدد ؼٓصوً٘  وني ايٛضو٤ٛ اؾوبريٟ  ػظوٌ َوا سٛلوا ٚ وني ايتوُِٝ،           
 ٖوٛ ايظواٖش   زا ٖو ٚريو ٫ستُاٍ تٛٓد٘ ا٭َش  ايٛض٤ٛ  ػظٌ َا سٍٛ اؾبري٠ ٚ

 ٜػظوٌ َوا ٚسوٌ إيٝو٘ ايػظوٌ مموا       طَٔ سشٝش١ ا ٔ اؿذواز يف ايهظوري اأٓبوش    
 وٌ قوذ ٜظٗوش يف سوشٝشل اؿًويب ٚا ؤ طوٓإ يف         صظٗش مما يٝع عًٝ٘ اؾبا٥ش

يهوؤ  ُٖٚووا ظوواٖشإ يف اؾووشح املهؼووٛف،    (42) طإغظووٌ َووا سٛيوو٘ص اؾووشح 
 شح اأٓبوش ظوبري٠ َػصوٛ ١    ٜؼوٌُ اؾو   -ي٬ستٝاو  ٚيٛ استُا٫ّ ناؾّٝا -إط٬قُٗا

 . اك شا٤ ٫ٚ ٜتُهٔ َٔ تبذًٜٗا ٫ ٜتُهٔ َٔ نًهٗا  ايت ٜٛ  أٚ 

نُووا  تُووٌ تٛدوو٘ ا٭َووش  ووايتُِٝ ٫ستُوواٍ عووذّ إدووضا٤ ايٛضوو٤ٛ اؾووبريٟ 
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 ، ؾٝوت ني َ و٘ ايتوُِٝ قٓصو٬ّ يًةٗوٛس، َضواؾاّ       ػظٌ َا سٍٛ اؾوبري٠ املػصوٛ ١  
ايصوشٝش١:   (49)ا ١ يف َشط١ً ا ٔ أ وٞ عُوري  ٭َش ايهظري  ايتُِٝ إرا أسا ت٘ دٓ

ٚيٛ  -ؾنٕ ٜ٪نذ ا٫ستُاٍ ايهظري  ايرتا  إرا أسا ت٘ دٓا ١صٜتُِٝ اأذٚس ٚط
 . -  ًشاظ إط٬ق٘ ايؼاٌَ يًهظري اأٓبش سغِ اشتصاس٘  اؾٓأ

 يًصو٠٬ ايول    ْ٘ َوع اي ًوِ اك وايٞ  ٛدوٛ  ايةٗوٛس َكذَو١ّ      ٚاؿاسٌ ا
ٍٍ ستو٢ َوع ت وزس       و  أدضا٥ٗوا أٚ   و  ػوشٚطٗا، َٚوع توشدد        ٫ ترتى عوا

ٚ وني   - ػظٌ َا سٍٛ اؾبري٠ املػصوٛ ١   -ايةٗٛس امل ًّٛ  ني ؼصً٘  ايٛض٤ٛ 
 .  ٜكتضٝ٘ اي ًِ اك ايٞ ُٝٓٗا استٝاطّا ٚادبّاؼصً٘  ايتُِٝ ؾًٝضّ اؾُع  

اؾب١ٗ  - َٛاضع ايتُِٝ ٜٚتأنذ ٖزا ا٫ستٝاو إرا ناْت اؾبري٠ املػصٛ ١ يف
ٜٚتشكوول ايتووُِٝ  ووإٔ ميظووض  ووايرتا  عًوو٢ َٛاضوو ٘ ستوو٢ اؾووبري٠      -هؿوونيٚاي

املػصٛ ١ يتضاسِ سش١َ ايتصشف يف املػصٛ  َع سش١َ تشى ايصو٠٬ ايؿشٜضو١   
املتٛقؿ١ ع٢ً ايةٗوٛس، ٚايوشادض ٖوٛ ايجواْٞ ٫ٚ ديٝوٌ عًو٢ ا٫نتؿوا٤ مبظوض َوا          

٠ سووٍٛ اؾووبري٠ املػصووٛ ١ ٫ طووُٝا   ووذ َشدٛسٝوو١ سشَوو١ ايتصووشف يف اؾووبري     
 . املػصٛ ١  ؿ ٌ ايتضاسِ ٚسدشإ ا٭ِٖ

ايٛاسذ ٚاي ؼشٕٚ: ٫ ٜؼرتو يف اؾبري٠ املُظٛح ع٢ً ظٗشٖا  وذٍ   ايبشح
غظووٌ ايبؼووش٠ أٚ َظووشٗا يف ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ، ٫ٚ ٜ تووج نْٛٗووا ممووا تصووض     

  ووٌ يًووذيٌٝ عًوو٢    ،ايصوو٠٬ ؾٝوو٘، ٚريووو ي ووذّ ايووذيٌٝ عًوو٢ اػوورتاو ريووو       
با٥ش ٚيزا يٛ ناْوت اؾوبري٠ سشٜوشّا أٚ رٖبوّا     اؾ عذّ اػرتاط٘ ٖٚٛ إط٬م أدباس

  ٌ أٚ ناْوت دوض٤ سٝوٛإ غوري      -يف ايصو٠٬ ٚشاسدٗوا    -ٖٚٛ سشاّ عًو٢ ايشدو
َأنٍٛ ايًشِ ف ٜضٓش ٖزا  صش١ ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘ اؾوبريٟ، ْ وِ ايوزٟ ٜضوش     

 .  زيو لاط١ ظاٖشٖا أٚ غصبٝت٘
بريتوو٘ يػظووٌ : إرا أَهوؤ املهًووـ اأٓبووش سؾووع د  ايجوواْٞ ٚاي ؼووشٕٚ ايبشووح

                                                           

 . 4: ح َٔ أ ٛا  ايتُِٝ  5:   9: ز ( ايٛطا49ٌ٥)



 (229)سهِ ايذٚا٤ اأ ٍٛ ارا اشتً   ايٓذع.....................................    
 

يهوؤ نووإ ريووو  -نووإ أّ غظوو٬ّ ٚضوو٤ّٛ  -املٛضووع أٚ َظووش٘ سظووأ ٚظٝؿتوو٘ 
 يؿووٛات ٚقووت سو٠٬ ايؿشٜضوو١ ايوول ٜتٛضوأ أٚ ٜػتظووٌ ٭دًووٗا ؾايظوواٖش    َٛدبواّ 

عًوو٢ أدا٤ ايؿشٜضوو١ يف ٚقتٗووا، ـووشٚز ريووو عوؤ  ؿتوو٘ ايتووُِٝ سؿاظووّانووٕٛ ٚظٝ
 ٔ غظووٌ ايبؼووش٠ كتصوو١ مبووا إرا ف ٜووتُهٔ َووايوول ٖووٞ َٛضووٛع أشبوواس اؾووبري٠ 

ٌٓ اؾبري٠ .أٚ َظشٗا َٔ د١ٗ ايهظش أٚ اؾشح أٚ ا   يكشح ٚت زس أٚ ت ٓظش س

ٌٓ اؾوبري٠ ٚسؾ       غظو٬ّ نوإ     -ٗوا ٚأدا٤ ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١    ٚأَا َوع إَهوإ سو
ً ٗا ٚعُوٌ  ايٛظٝؿو١ ا٭ٚيٝو١     -ض٤ّٛٚ أّ يهٔ ايٛقت ضٝٓل ٚإرا سؾع اؾبري٠ ٚس

عؤ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ يضوٝل ايٛقوت      يضّ ؾٛات ٚقت ايؿشٜض١ ؾٝهٕٛ عذضٙ 
ِٓ  ذ َٔ اْتكاٍ ايٛظٝؿو١ إد ايتوُِٝ يصوذم    أشباس اؾبري٠ ٖزٙ اؿاي١، ٫ٚ ف ت 

ُُٛاط ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُذٚا  ًَ مب ٓواٙ ايٛطوٝع ايؼواٌَ ي وذّ ايوتُهٔ َؤ اطوت ُاٍ         صَؾ
 ْ وِ إرا شواف ؾوٛت   و  ٚقوت ايؿشٜضو١        .  املا٤ ٚشٛف ؾٛت ايٛقت يضٝك٘

 ايػظوٌ إيٝو٘   اؾبري٠ ٚغظوٌ افوٌ ؾو٬ ٜب وذ تٛدو٘ ا٭َوش  ايٛضو٤ٛ أٚ         إرا سؾع
إيٝٗووا َوؤ دٕٚ تووأشري، ٫ٚ ٜضووٓشٙ ؾووٛت   وو     ٚأدا٤ ايؿشٜضوو١ طووشٜ ّا َبووادسّا

، َٚ ٘ ٫ تصٌ (َٔ أدسى سن ١ َٔ ايٛقت ؾكذ أدسى ايٛقت نً٘)ايٛقت ؾنٕ 
 . ايٓٛ ١ إد ايتُِٝ إ٫ إرا شاف ؾٛت ناّ ٚقت ايؿشٜض١

يجايح ٚاي ؼشٕٚ: ايذٚا٤ املٛضٛع ع٢ً اؾشح أٚ ايكشح أٚ ايهظش ا ايبشح
، ؾونٕ أَهؤ سؾ و٘    ظواّ نايؼو٤ٞ ايٛاسوذ نوإ َتٓذٓ    إرا اشتً  َع ايذّ ٚسواسا  

 . ٚإصايت٘   ذ ايج٤ أٚ قبً٘ ٚدأ َكذ١َّ يةٗاس٠ ايبذٕ ساٍ ايص٠٬ املؿشٚض١

٭دوٌ   ٚإٕ  ش٨ َٔ اؾوشح أٚ ايكوشح أٚ ايهظوش ٚف ميهٓو٘ سؾ و٘ ٚإصايتو٘،      
ٚاـًٝ   اٍم  -ايذّ، ثِ أساد ايص٠٬ أٚ ايةٛاف اطتًضاَ٘ دشح افٌ ٚششٚز

ؾ٬ ػوشٟ عًٝو٘ أسهواّ     -ٚا٤ َتٓذع ٫ ميهٓ٘ إصايت٘ ٚسؾ ٘ع٢ً َٛض ٘ ٖٚٛ د
ٚض٤ٛ أٚ غظٌ اؾبري٠ ٭ٕ َٛضوع أشباسٖوا اؾوشٜض أٚ املكوشٚح أٚ املهظوٛس،      

قوشح ٫ٚ نظوش ستو٢ توأتٞ     ٚاملؿشٚض  ش٩ٙ َٔ اؿوا٫ت ايج٬ثو١ ؾو٬ دوشح ٫ٚ     
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 ٜت ني عًٝ٘ ايتُِٝ يصذم َٛضٛع٘.س٦ٓٝز أسهاّ اؾبري٠، ٚ

ٍٍ ايشا ع ٚاي ؼشٕٚ ايبشح  : إرا نإ اي ضٛ ايٛض٤ٟٛ سشٝشّا طًُّٝا شا
َؤ ايبوذٕ طوًُّٝا ٚأساد     َٔ ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح، ٖٚهوزا يوٛ نوإ دوض٤ْ    

شٟ أسهوواّ ٚضوو٤ٛ ٚف ميهٓوو٘ تةٗووريٙ ؾٗووٌ ػوو  ا٫غتظوواٍ، يهٓوو٘ نووإ َتٓذظوواّ 
ايظوواٖش عذَوو٘ ٭ٕ أشبوواس اؾووبري٠ كتصوو١  وواؾشٜض  .  ؟عًٝوو٘ ظووًٗااؾووبري٠ أٚ ُغ

ٚاملكشٚح ٚاملهظٛس، ٚاملؿشٚض طو١َ٬ املهًوـ َٓٗوا ؾٗوٛ شواسز عؤ أسهواّ        
َو١ّ يػظوٌ  ؼوشت٘ أٚ    شض عوذّ نهٓو٘ َؤ تةٗوري اي ضوٛ َكذ     اؾبا٥ش، ٚسٝح ُؾو 

٘  ٜت ني عًٝ٘ ايتو  -يف ٚض٤ٕٛ أٚ يف غظٌ  -َظشٗا ِِ   :طُِٝ، يصوذم َٛضوٛع ًَو َؾ
ُُٛا ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت  . مب ٓاٙ ايٛطٝع ايؼاٌَ ي ذّ ايتُهٔ َٔ اطت ُاٍ املا٤ صَتٔذُذٚا 

 ؽؿٝووـ َووا عًوو٢ اؾووشح   ٚأاـوواَع ٚاي ؼووشٕٚ: ٫ ربووأ تكًٝووٌ   ايبشووح
أٚ ايهظش َؤ يؿوا٥ـ اؾوبري٠ إٕ ناْوت  كوذس َت واسف ٜتةًبو٘ اي و٬ز ايةويب،          

 بري٠ أٚ اؾبا٥ش، ؾُا ٜصذم عشؾواّ َش٠  املظض ع٢ً اؾٚريو كط٬م ا٭شباس اٯ
 عًٝ٘: )اؾبري٠( أٚ )اؾبا٥ش( ٜهؿٞ املظوض عًٝٗوا سظوأ د٫يو١ ا٭شبواس املةًكو١       

  . ايزٟ ٜتةًب٘ اي ٬ز ايةيبَا داّ قذسٖا َت اسؾّا ف ٜضد ع٢ً ايكذس 

كطو٬م    ٢ يوضّٚ ؽؿٝوـ  قوذس اؾبوا٥ش يٝصوًض َكٝٓوذاّ      ٫ٚ ديٌٝ ٚاضض عًو 
شباس اؾبا٥ش إ٫ ايكذس ايضا٥ذ عٔ املت اسف ؾنٕ املةًل َٓصشف عٓ٘ غري ػاٌَ أ

 َٚوؤ ٖٓووا ٫ ربووٛص ٚضووع ػوو٤ٞ آشووش عًوو٢ اؾووبري٠ َووع    .  يو٘ نُووا ٖووٛ ٚاضووض 
عٔ املظض ع٢ً اؾوبري٠ املت اسؾو١ ايول     عذّ اؿاد١ إيٝ٘، يصريٚست٘ سا٬ّ٥ َاْ ّا

سهاَٗوا، ٚعُوذتٗا املظوض عًوو٢    تٓةبول عًٝٗوا َةًكوات أشبواس اؾوبري٠ املبٝٓٓو١ ٭      
دوض٤ّ   شظوأ عشؾواّ  اؾبري٠ ٚيزا ٫ ٜهؿوٞ املظوض عًو٢ املٛضوٛع عًٝٗوا، إ٫ إٔ ُٜ     

 . َٓٗا   ذ ٚض ٘ عًٝٗا ؾٝصض املظض عًٝ٘ يٛض٥ٛ٘ أٚ غظً٘

ايظووادغ ٚاي ؼووشٕٚ: ٚضوو٤ٛ اؾووبري٠ ٚضوو٤ٛ عووزسٟ ٖٚووٛ ساؾووع     ايبشووح
: ؾزٖأ  ع  ِٗ، ٚقذ اشتًؿت ؾٝ٘ نًُاتػش ٚيٝع َبٝشّا قضّايًشذخ ا٭س
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صوٛي اؾبوا٥ش عؤ إثبوات نْٛو٘      قصوٛس ْ  إد نٕٛ ٚض٤ٛ اؾبري٠ َبٝشّا صاعُواّ 
 . يًشذخ ساؾ ّا

يًشوذخ ٚمبٓضيو١ ايٛضو٤ٛ     آشش إد نٕٛ ٚض٤ٛ اؾوبري٠ ساؾ واّ   ٚرٖأ  ع
ايتاّ يف قٓصًٝت٘ يًةٗٛس امل تج يف ايص٠٬ ٚمٖٛا، ٖٚزا ٖٛ ايصشٝض، ٚريوو  

ظوٌ ايتواَني   ظًٗا ٖوٛ اطوتٛا٤ ايٛضو٤ٛ ٚايػُ   ٠ ُٚغ٭ٕ ظاٖش أشباس ٚض٤ٛ اؾبري
َع ايٛض٤ٛ ٚايػظٌ اؾبريٟ يف سؾع اؿوذخ ٚؼصوٌ ايةٗوٛس: ػوشو ايصو٠٬      

س٠٬، ٚقذ تضُٓت ايظ٪اٍ: )نٝوـ ٜصوٓع  ايٛضو٤ٛ ٚعٓوذ غظوٌ اؾٓا و١       أٟ 
٫ سو٠٬  طٚغظٌ اؾُ ١( )نٝـ ٜصٓع  ايص٠٬( ٖٚٞ َتٛقؿ١ ع٢ً ايةٗٛس إر

ٌ  صإ٫  ةٗوٛس  َؤ افووذخ   ايػظوٌ   ٚأَؤ افوذخ  ا٭سووػش    ٤ٛ ايٛضوو ٜتشصو
( يبٝوإ ٚضو٤ٛ اؾوبري٠    Œٖٚزا ايظ٪اٍ ايزٟ تصٓذت أدٛ ١ ا٭١ُ٥ ) ، ا٭نج

ظوًٗا ساؾ وّا يًشوذخ    ناػـ ٚاضض عٔ نوٕٛ ٚضو٤ٛ اؾوبري٠ ٚغُ    ٖٛ -ظًٗاُٚغ
 َ ٓو٢ يًكوٍٛ   يًذشٍٛ يف ايص٠٬ ايل ٫ تصض إ٫  ةٗوٛس، َٚ و٘ ٫   َٚصٓششّا

ساؾع نُا ٜٓظأ إد     ايؿكٗا٤  ضعِ قصٛس ايٓصٛي عٔ  غري  هْٛ٘ َبٝشّا
    ٛ ٕ إثبووات ايشاؾ ٝوو١، ؾوونٕ ٬َسظوو١ ا٭طوو١ً٦ ٚا٭دٛ وو١ تٛدووأ ا٫ط٦ُٓووإ  هوو

 . يًشذخ نايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ ايتاّ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ اؾبريٟ ساؾ ّا

ٍٕ: ظوواٖش أشبوواس اؾبووا٥ش نووٕٛ ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظوو ٌ َووع اؾووبري٠ ٚ تكشٜووأ ثووا
٤ أٚ ايػظوٌ  عاٍ اؾج ٖٚٛ  ذٌٜ ايٛضٛ عزسٜا يهْٛ٘ كصٛسّاطٗٛسّا سكٝكّٝا 

َٔ اؾبري٠، ٚن٬ُٖا  ٓص٬ٕ ايةٗٛس امل تج٠ يف ايصو٠٬   ايتاَني ملٔ نإ شًّٛا
ٚمٖٛا مما تتٛقـ سشت٘ ع٢ً ايةٗوٛس، ٜٚهْٛوإ ساؾ وني يًشوذخ ا٭سوػش أٚ      

كصوش  ا٭نج، نٌ َُٓٗا سظوأ سايو٘، ُٖٚوا ْظوري شصٛسو١ٝ ايظوؿش املٛدبو١ ي       
ؾونٕ اـصٛسوٝات تٛدوأ     ،املٛدب١ يتُواّ ايصو٠٬   اؿضش ايص٠٬ ٚشصٛس١ٝ

ٍٓ ايذيٌٝ ايؼشعٞ عًو  ٢ اشت٬ف ايتؼشٜع ٚإٕ تشتأ ا٭ثش تبع اـصٛس١ٝ إرا د
ٚاستؿواع   أ ايةٗوٛس ع٢ً تشٓت -أشباس اؾبري٠ -تشٓتب٘ غصٛسٝت٘، ٚقذ دٍ ايذيٞ
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 . ظًٗااؿذخ ع٢ً ٚض٤ٛ اؾبري٠ أٚ ُغ
ظًٗا َتأشش عٔ اؾبري٠  ٌ سش ٗا إٔ ٚض٤ٛ اؾبري٠ أٚ ُغْ ِ ظاٖش أشباس 

ايٛض٤ٛ ايتاّ أٚ ايػظٌ ايتاّ ٚيف طٛلُا، ٚأُْٗا طٗٛس سكٝكوٞ كوتص عواٍ    
 . اي زس ٚعشٚض ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح أٚ طًٞ ايذٚا٤ ع٢ً اؾظِ

 بريٟ ساؾ ّاظٌ اؾٚاؿاسٌ َٔ ٬َسظ١ أشباس اؾبري٠ نٕٛ ايٛض٤ٛ أٚ ايُػ
: ايهظش أٚ ايكشح أٚ اؾشح  ا٭سػش أٚ ا٭نج ساٍ اي زس املخصٛي يًشذخ

 . أٚ طًٞ ايذٚا٤

ٚ ايهظش : َا داّ شٛف تضشس اؾشح أٚ ايكشح أ ايظا ع ٚاي ؼشٕٚ ايبشح
: املظض عًٝٗوا  وذٍ غظوٌ ايبؼوش٠ أٚ      ٜأتٞ سهِ اؾبري٠ -ٚايتأرٟ َٔ املا٤  اقّٝا

دشسو٘ أٚ قشسو٘   تصشا   كا٤ ٚريو ٫ط ،َظشٗا ٚإٕ استٌُ ايج٤ ٚايؼؿاع١
َٔ دوشٟ ا٭سوٌ اي ًُوٞ،  وٌ إٕ ظواٖش       أٚ نظشٙ ؾٝهٕٛ سهُّا ظاٖشّٜا ْاػ٦ّا

ٚ ع سهوِ اؾوبري٠ ٖوٛ عوشٚض ايهظوش أٚ اؾوشح أ      ٛشجٜٔ سشٝشني إٔ َٛضو 
ظووًٗا  واٍم َووا داّ  ٕ ٚضوو٤ٛ اؾوبري٠ أٚ غُ ايكوشح َوع شووٛف ايضوشس َوؤ املوا٤ ٚأ    

هوٕٛ سهوِ اؾوبري٠ عٓذ٥وز سهُوّا      ع، ؾٝيف ايوٓؿ  ُواّ قا٥ شٛف ايضشس ٚايتوأرٟ  
ُٖا سشٝض ا ٔ اؿذواز: )ايهظوش أٚ اؾوشح تهوٕٛ عًٝو٘       (44)ٚاـجإ ٚاق ّٝا،

ش نظووشٙ أٚ دشسوو٘، ٚايظوواٖش إٔ ٖووزا ٓبواؾبووا٥ش( ٖٚووزا خيوواف ايضووشس ٚيووزا ُدوو 
ٜػظٌ َا ٚسٌ إيٝ٘ ايػظوٌ مموا ظٗوش    طاـٛف َٛضٛع اؿهِ ايٛاسد يف اـج: 

 ض اؿًيب ايظاٖش يف نٕٛ َٛضٛع ٚض٤ٛ اؾبري٠ٚسشٝبا٥شص  مما يٝع عًٝ٘ اؾ
ٚدٛد ايكشس١ ع٢ً عضٛ ٚض٥ٛٞ َٔ أعضا٤ َشٜذ ايٛض٤ٛ َع شٛف ايتوأرٟ  

٢ َٚكتضوو صإرا نووإ ٜ٪رٜوو٘ املووا٤ ؾًُٝظووض عًوو٢ اـشقوو١  طَوؤ املووا٤، ٚسهُوو٘:  
إٔ نٌ َٔ عشض عًٝ٘ ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكشح  :إط٬م اـجٜٔ ايصشٝشني 

ٌ    ٓبش ريووو ؾٝوو٘ ؾٗووٛ سووا   وُٚدوو  أٚ ٍ ايٛضوو٤ٛ أٚ سوواٍ ايػظووٌ ربووأ عًٝوو٘ غظوو
                                                           

 . 2+ ح 9: ح َٔ أ ٛا  ايٛض٤ٛ 99:   9: ز ( ايٛطا44ٌ٥)
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َظض َا سٍٛ اؾشح أٚ ايهظش سظأ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚيٝو١ ثوِ ميظوض عًو٢ اـشقو١      
      ٘ َٚكتضو٢   ،ٚاؾبري٠  ذٍ غظٌ ايبؼوش٠ أٚ َظوشٗا سظوأ ٚظٝؿتو٘ ْٚوٛع سذثو

ثبوٛت  إط٬م اـجٜٔ ٖوٛ ا٭عوِ َؤ  وش٤ٙ يف ايٛاقوع َٚؤ عوذّ  وش٤ٙ، ٚاملٗوِ          
ٌٓ اؾووبري٠ ٚغظووٌ أٚ َظووض    ٛقووع تٚيف ايبوواطٔ شووٛف ايضووشس    ايتووأرٟ َوؤ سوو

 اي ضوووٛ املهظوووٛس أٚ املكوووشٚح أٚ اأبوووٛس، ؾووونرا اْهؼوووـ   وووذ نووواّ ايٛضووو٤ٛ  
        ٘ يتشكول   ،ايج٤ ٚايؼوؿا٤ سواٍ ايٛضو٤ٛ ف ػوأ عًٝو٘ إعواد٠ ٚضو٥ٛ٘ أٚ سو٬ت

ٚيزا يٛ ظٔ ايوج٤   ٖٚٛ )شٛف ايضشس ٚايتأرٟ َٔ املا٤( ع سهِ اؾبري٠َٛٛض
نُوا ٜٓوذس تٛقوـ سوٌ اؾوبري٠       ،ٍ ايٝكني  ايج٤ ٚايؼؿا٤ٜٚٓذس سصٛ -ٚايؼؿا٤ 

ؾنرا ظؤ ايوج٤ ٚصاٍ  ظٓو٘ شوٛف ايتضوشس ٚايتوأرٟ        -ْٚضعٗا ع٢ً ايٝكني  ايج٤
ٕ ٜ٪رٜوو٘ املووا٤ ؾًُٝظووض عًوو٢ اـشقوو١ص إرا نووا:ط اْتؿوو٢ َٛضووٛع سهووِ اؾووبري٠ 

ٌ   (45) صٚإٕ نإ ٫ ٜ٪رٜ٘ املا٤ ؾًٝٓضع اـشقو١ ٚدا٤ اؿهِ اٯشش:ط   َكذَو١ّ يػظو
:  . ٜٚ٪نوذٙ ايزٟ نإ َهظٛس اي ظوِ أٚ فشٚسوّا أٚ َكشٚسوّا    أٚ َظض اي ضٛ 

ًو٢ ْؿظو٘   إٕ نوإ ٜتخوٛف ع  يف سوشٝش١ نًٝوأ ا٭طوذٟ:ط   أٜضّا أشز اـٛف 
إد إسووشاص  ؾوونٕ اـووٛف عًوو٢ ايووٓؿع طشٜوولْ  ؾًُٝظووض عًوو٢ دبووا٥شٙ ٚيٝصووٌص

٘، ٚاـٛف ٜضٍٚ َٔ ايٓؿع عٓذ تايضشس ايٛاق ٞ ع٢ً نظشٙ أٚ دشس٘ أٚ قشس
ً ٗا َكذ١َ يػظٌ ايبؼوش٠  ٚس٦ٓٝز ٫ش٤ ٚايؼؿا٤، ايظٔ  ايُب   ذ َٔ سؾع اؾبري٠ ٚس

 . -سظأ ٚظٝؿت٘ ْٚٛع سذث٘ نإ أٚ غظ٬ّ ٚض٤ّٛ -أٚ َظشٗا 

ايجأَ ٚاي ؼشٕٚ: إرا  ش٨ رٚ اؾبري٠ مما أٚدأ دج عضٛ دظذٙ  ايبشح
    ِ ٌ  -ٚاستؿع عزسٙ املصشض يًُظض ع٢ً اؾوبري٠ يف ٚضو٤ٛ أٚ غظوٌ أٚ توُٝ  ٖو

ػأ عًٝ٘ إعاد٠ طٗٛسٙ ٚس٬ت٘ ايل س٬ٖا  زاى ايٛض٤ٛ اؾبريٟ أٚ ايػظوٌ  
امل ووشٚف ٚاملؼووٗٛس  ووني ايؿكٗووا٤ ٖووٛ سووش١ ٚضوو٥ٛ٘ ٚسوو٬ت٘       .  ؟ أٚ ايتووُِٝ
دعووٞ عًٝوو٘ اك وواع يف نًُووات ُووا ستوو٢ إا ٚعووذّ ٚدووٛ  إعادتُٗووٚإدضا٩ٖ
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 ملكتضوو٢ ايكاعووذ٠ ا٭ٚيٝوو١ ا٤ )سض(، ٚايظوواٖش نووٕٛ ريووو َةا كووّا  وو  ايؿكٗوو
ٚا٭دي١ اي ا١َ أٚ املةًك١ املتض١ُٓ يٮَش  ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ َوع اؾوبري٠، ؾونٕ      

ٖوٛ نؿاٜتو٘ ٚإدوضا٩ٙ ٚسو٬س٘ طٗوٛسّا       َكتض٢ تؼشٜع ٚض٤ٛ اؾوبري٠ ٚغظوًٗا  
يًذشٍٛ يف ايص٠٬ أٚ ايةٛاف أٚ مُٖٛا َؤ ايػاٜوات املتٛقؿو١ عًو٢      َصششّا

هوؤ ظووًٗا إرا ف ٜض يتؼووشٜع ٚضوو٤ٛ اؾووبري٠ ٚغايةٗووٛس، ٚإ٫ أٟ َ ٓوو٢ َصووٓش
ض يًووذشٍٛ ؾُٝووا ٜتٛقووـ عًوو٢  يف إصايوو١ اؿووذخ ٚتبٓذيوو٘  ووايةٗش املصووشٓ   فووذّٜا

  . ايةٗٛس َجٌ ايص٠٬ ٚايةٛاف؟
ٚنٝـ نإ َع غ  ايةشف عٔ دع٣ٛ اك واع ٚايؼوٗش٠ ٚعؤ َكتضو٢     

 : كٍٛ: تٛدذ سا٫ت ٚؾشٚضوايكاعذ٠ ْ

ادتو٘ إد  إرا  ش٨ ايهظوش أٚ اؾوشح أٚ ايكوشح ٚاستؿ وت س    ايؿشض ا٭ٍٚ: 
اؾبري٠ آشش ٚقت ايؿشٜض١ أٚ نإ  ش٩ٙ   ذ ششٚز ٚقوت ايصو٠٬ ؾو٬ سٜوأ يف     
سش١ ٚض٥ٛ٘ أٚ غظً٘ اؾبريٟ ٚسش١ س٬ت٘ ٚنٌ غا١ٜ َرتتب١ ع٢ً ايةٗوٛس،  

 .ايتؼهٝو ؾٝ٘ ٫ٚ كايـ ؾٝ٘ دضَّا  ٖٚزا َكةٛع  ٘ ٫ٚ ميهٔ

ٚقووت  إرا استؿووع اي ووزس ٚاؿادوو١ إد اؾووبري٠ قبووٌ شووشٚز ايؿووشض ايجوواْٞ:
ػظً٘ اؾبري٠ املأتٞ  ٘ يص٠٬ طا ك١  ايص٠٬ ٚناْت س٬ت٘ اي٬سك١  ٛض٥ٛ٘ أٚ 

اْكض٢ ٚقتٗوا، نُوا يوٛ سو٢ً ايظٗوشٜٔ َوع ٚضو٤ٛ اؾوبري٠ يف ٚقتٗوا ثوِ شوشز            
ٌٓ ٚقت س٠٬ َؿشٚضو١ أشوش٣ ناي ؼوا٤   ايٛقت ٚ كٞ طٗٛسٙ ٚ ٜٔ ؾصو٬ُٖا  س
ش٤ نظوشٙ  اْهؼـ ُ ثِ استؿع عزسٙ قبٌ ششٚز ٚقتٗا أٚ  ، زاى ايةٗٛس اؾبريٟ

 أٚ دشس٘ أٚ قشسو٘ قبوٌ شوشٚز ٚقوت ايصو٠٬، ؾو٬ إػوهاٍ يف سوش١ ٚضو٤ٛٙ          
شذث٘ ا٭نوج، ٫ٚ سٜوأ يف سوش١    يوو شذث٘ ا٭سػش أٚ وأٚ غظً٘ املاضٞ ٚسؾ ٘ ي

ات٘  زاى ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ ساٍ اؾج، نُا ٫ إػوهاٍ يف سوش١ سوًٛات٘    ٛسً
 . ػظٌ اؾبريٟايل ٫ ٚقت لا إرا دا٤  ٗا عكٝأ ايٛض٤ٛ أٚ اي

إرا تٛضأ أٚ اغتظٌ َع اؾبري٠ أٍٚ ايٛقت ٚس٢ً ثِ صاٍ  ايؿشض ايجايح:
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ؼوهو يف سوش١ ايٛضو٤ٛ    عزسٙ ٚػؿٞ نظوشٙ أٚ دشسو٘ أٚ قشستو٘، يهٓو٘ قوذ ُٜ     
ٚايػظٌ اؾبريٟ أٍٚ ايٛقت َع صٚاٍ اي زس ٚسصٍٛ ايج٤ ٚط  ٚقت س٠٬ 

 ُشاس اي ووزس إد ايؿشٜضوو١ أٚ آشووشٙ، يهوؤ يووٛ اعتكووذ املهًووـ رٚ اؾووبري٠ اطووت     
 و٘ أٚ اطتصوشأ  كوا٤ٙ ٚاطوتُشاسٙ إد آشوش ايٛقوت ٚقًٓوا         آشش ايٛقت َة٦ُٓواّ 

نُا ٖٛ اؿل اؾذٜش  ايكبٍٛ نُا سككٓواٙ يف   -ظشٜإ ا٫طتصشا  ا٫طتكبايٞ
ٛٓصْووا ايبووذاس يووزٟٚ ا٭عووزاس إد اي بوواد٠ اي زسٜوو١ أٍٚ   -ا٭سووٛي١ٝ ٓوواعٛث أٚ د

يكشح قبٌ ششٚز ٚقت ايص٠٬، ؾٌٗ ػأ ايٛقت ثِ صاٍ ايهظش أٚ اؾشح أٚ ا
ش٤ ٚايؼووؿا٤ يف طوو ١ ٚقووت ايصوو٠٬   اكعوواد٠ سوواٍ استؿوواع عووزسٙ ٚؾووشض ايُبوو    

 : ٖٚٓا سا٫ت ٚأسهاّ.  ؟  املؿشٚض١ امل٪قت١

: أَا إرا  ش٨ رٚ اؾبري٠ يف طو ١ ايٛقوت عكٝوأ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ         أ+
 ،ٌ ؾٝٗووا   ووُذاؾووبريٟ ٚف ٜهُووٌ سوو٬ت٘ املؿشٚضوو١ ايٛاطووع ٚقتٗووا أٚ ف ٜووذش 

 . ؿٞ نظشٙ أٚ دشس٘ أٚ قشست٘ؾج٨ ُٚػ
 ظوً٘ اؾوبريٟ َوا داّ    ٙ أٚ ُغضو٤ٛ ضا٤  ٛتو ٚيف ٖزٙ اؿاي١ ٜؼهٌ عٓذْا اكد 

ػذٜوذ ٚضو٥ٛ٘ أٚ غظوً٘  ايؼوهٌ       ص٠٬ تا١َ عكٝب٘، ؾا٭سٛو ٚدٛ واّ  ف ٜأٔت
 هًُٗا ثِ ٜؼشعاملت اسف غري اؾبريٟ   ذ إٔ ٜكةع س٬ت٘ ايل ػشع ؾٝٗا ٚف ُٜ

يف سو٠٬ َظوبٛق١  ٛضوو٤ٛ أٚ غظوٌ عوادٟ غووري دوبريٟ، ٚريوو ٭ٕ ا٫دتووضا٤       
ٚايٓصٛي ايؼوشع١ٝ،    ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ اؾبريٟ ع٢ً ش٬ف ايكاعذ٠ ا٭ٚي١ٝ

نظووشٙ أٚ دشسوو٘ أٚ قشستوو٘ ف ٜظووتُش  وو٘ نوواّ ٚقووت سوو٠٬    َٚووا داّ عووزسٙ : 
 ةٗوٛسٙ  هُوٌ  ششص نؿا١ٜ ٚض٥ٛ٘ اؾبريٟ أٚ غظً٘، َٚوا داّ ف ُٜ ايؿشٜض١ ٫ ُٜ

 َؿشٚض١ عًٝو٘ سظوأ ايؿوشض ٚقوذ صاٍ عوزسٙ ٚاستؿوع عذوضٙ ٚدبريتو٘          س٠ّ٬
 ظوً٘ يهْٛو٘ طٗوٛسّا ْاقصوّا كصٛسواّ     شوشص طٗٛسٜو١ ٚضو٥ٛ٘ اؾوبريٟ أٚ غُ    ؾ٬ ُٜ

 ٛقت اؾبري٠ ٚساٍ تًٓبظ٘  ايهظوش أٚ اؾوشح أٚ ايكوشح، ٚيوٛ طوًُٓا اك واع       
أٚ  املهًوـ َتٛضو٦اّ  اؿايو١ ايول ٜهوٕٛ     امل٢َٛ إيٝ٘ ؾٗٛ قاسش عؤ مشوٍٛ ٖوزٙ   
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 َع اؾبري٠ ٚقذ صاٍ اي زس قبٌ ناّ ايٛقت، ؾ٬ ٜٓؿ ٘ طٗٛسٙ ايٓاقص. َػتظ٬ّ

ٍٕ: عٓذ استؿواع عوزسٙ أثٓوا٤ ٚقوت ايؿشٜضو١ ٜٓهؼوـ نهٓو٘ َؤ          ٚ تكشٜأ ثا
أٚ ايػظووٌ ايتوواّ ٚعووذّ نْٛوو٘ َ ووزٚسّا يف إتٝووإ طٗووٛس ْوواقص     ايٛضوو٤ٛ ايتوواّ  

قبووٌ ايووذشٍٛ يف سوو٠٬  إرا  ووش٨ ووذ َوؤ ػذٜووذ ٚضوو٤ٛٙ ٚإعادتوو٘ يصوو٬ت٘، ٫ٚ
َؿشٚض١ أٚ   ذ قةع َا ف ُٜهًُ٘ َٔ ايص٠٬ املؿشٚض١ ، ؾوارا صاٍ اي وزس عٓو٘    

أثٓووا٤ ايصوو٠٬ املؿشٚضوو١ أٚ قبووٌ ايؼووشٚع ؾٝٗووا ٚأَهٓوو٘ ايٛضوو٤ٛ أٚ  ٚػووؿٞ َٓوو٘ 
 .عًٝ٘ إعاد٠ ايٛض٤ٛ ٚايػظٌ ٜكّٝٓا  ت ٝٓٔ -ايػظٌ اي ادٟ

 ٛقوت ٚقوذ سو٢ً ايؿشٜضو١ ؾنْو٘      ٖٚهزا يوٛ  وش٨ رٚ اؾوبري٠ يف طو ١ اي     -دو
 ذ َٔ إعاد٠ س٬ت٘ ايول أتو٢  ٗوا  ٛضو٤ٛ     ٫ ذ َٔ ػذٜذ ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘ ٫ٚ

ضا٤  ٛضو٤ٛ ْواقص ٚسو٬ت٘ َوع صٚاٍ اي وزس ٚطو ١       تو ٭ٕ اكد ،دبريٟ ْاقص
ايص٠٬  ةٗٛس تاّ ضُٔ ايٛقت، طبٝ ١ ٭ٕ املأَٛس  ٘  ،ايٛقت ش٬ف ايكاعذ٠

يةٗٛس ايٓواقص إرا اطوتٛعأ اي وزس ايٛقوت     ٚظاٖش أشباس اؾوبري٠ ا٫دتوضا٤  وا   
نً٘، ٚأَوا إرا ف ٜظوتٛعأ ايٛقوت ٚقوذ تٛضوأ ظبريتو٘ ٚسو٢ً ثوِ صاٍ اي وزس          

 ذ ي٘ َٔ ديٌٝ ع٢ً ا٫دتضا٤  ايٓاقص، ٫ٚ ؾ٬ ٚٚطع ايٛقت يًةٗٛس ٚايص٠٬
 . إٔ ٜأتٞ املأَٛس  ٘ ا٭ٚيٞ ٖٚٛ ايةبٝ ١ ايتا١َ ٖٚٛ َكذٚس ي٘ ٚايٛقت ٚطٝع

إعوواد٠ ايٛضوو٤ٛ يهووٌ سوو٠٬ ٫سكوو١ ٫ٚ ٜهتؿووٞ  ٛضوو٥ٛ٘   ووذ َوؤ ٖٚهووزا ٫
سول ٚنوٌ َوا ٜتٛقوـ عًو٢      ظً٘ يًصًٛات اي٬سك١ ٚايةوٛاف اي٬ اؾبريٟ أٚ ُغ
 ووذ َوؤ ايةٗووٛس ايتوواّ ستوو٢ ٜظووتبٝض ايووذشٍٛ ؾُٝووا ٜتٛقووـ عًوو٢    ايةٗووٛس، ؾ٬

ايةٗووٛس، ٚريووو ي ووذّ إسووشاص إدووضا٤ ٚضوو٤ٛٙ أٚ غظووً٘ ايٓوواقص املخصووٛي    
ٚاملؿوشٚض صٚاٍ اي وزس    ،هظوش أٚ اؾوشح أٚ ايكوشح   : اي تؼشٜ ٘ عا٫ت عزس١ٜ

ٛٓؽ املصووشض يًٛضوو٤ٛ أٚ يًػظووٌ اؾووبريٟ، ؾوو٬ ٜٓؿ وو٘ ايٛضوو٤ٛ      ٚاْكضووا٤ املظوو
 ع٢ً ايةٗٛس. بريٟ ايٓاقص ٭ٟ عٌُ ٜتٛقـ ػشعّااؾبريٟ أٚ ايػظٌ اؾ

ْ ووِ سووًٛات٘ يف ا٭ٚقووات املاضوو١ٝ ٚاملبتٓٝوو١ عًوو٢ ٚضوو٤ٛ دووبريٟ أٚ غظووٌ    
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هظش أٚ ايكشح أٚ اؾشح سشٝش١ ٫ ػوأ إعادتٗوا، ؾونٕ    دبريٟ أثٓا٤ اي زس: اي
ع٢، ٖٚوٛ عًو٢ ٚؾول ايكاعوذ٠ ا٭ٚيٝو١      ٖزا ٖٛ ايكذس املتوٝكٔ َؤ اك واع املوذٓ    

ٚا٭دي١ اي ا١َ أٚ املةًكو١ املبٝٓٓو١ يًٛضو٤ٛ ٚايػظوٌ اؾوبريٟ ٚايظواٖش٠ يف نؿاٜو١        
     ٘ أٚ  ايٛض٤ٛ ٚايػظٌ اؾبريٟ ٭دٌ ايصو٠٬، ؾونٕ املهًوـ إرا  وادس إد سو٬ت

ٗا ثِ صاٍ عوزسٙ قبوٌ ؾوٛات ايٛقوت ؾنْو٘ ٜٛدوذ       ُٓوطٛاؾ٘ قبٌ اْكضا٤ عزسٙ ٚأت
ض يتكووذِٜ عبادتوو٘ ٖٚووٛ استُايوو٘ اطووتُشاس اي ووزس طًٝوو١ ايٛقووت      عٓووذٙ َصووشٓ 

عٓووذْا يف سووش١ دشٜووإ ا٫طتصووشا      إػووهاٍٚاطتصووشا ٘ ٫طووتُشاسٙ ٫ٚ  
ٗٓووش  ٛضوو٤ٕٛ أٚ غظووٌ دووبريٟ ْوواقص ثووِ سوو٢ً أٚ طوواف   ا٫طووتكبايٞ ، ؾوونرا تة

ٚأنٌُ عبادت٘ ثِ صاٍ ايٛقوت ٚاْهؼوـ صٚاٍ عوزسٙ ٚايتشواّ نظوشٙ أٚ ػوؿا٤       
س٠ّ٬ ناْوت   -دشس٘ أٚ قشست٘ ٚعذّ سادت٘ إد اؾبري٠ ؾايظاٖش سش١ عبادت٘

ٟ     ع٢ً طبل طٗوٛسٙ ايٓواقص   -أّ طٛاؾّا  ،: ايٛضو٤ٛ اؾوبريٟ أٚ ايػظوٌ اؾوبري
 َوؤ دٕٚ ديٝووٌ ؾنْوو٘ َكتضوو٢ ايكاعووذ٠ ا٭ٚيٝوو١ ٚٚؾوول ا٭ديوو١ اي اَوو١ أٚ املةًكوو١  

ٖٚوزا غو٬ف َوا يوٛ صاٍ عوزسٙ ٚػوؿٞ        ٢ً  ة٬ٕ عبادت٘ أٚ يضّٚ إعادتٗا ، ع
َٓ٘ قبٌ ششٚز ايٛقت ؾنٕ س٬ت٘  ةٗٛسٙ ايٓاقص ٫ ديٌٝ ع٢ً ا٫دتضا٤  ٗوا،  
  ٌ ٜٛدذ ديٝوٌ عًو٢ عوذّ ا٫دتوضا٤ ٖٚوٛ إطو٬م ديٝوٌ ا٭َوش  ةبٝ و١ ايصو٠٬           

٢ إدضا٤ طٗٛسٙ ايٓواقص ٚسو٬ت٘   يف ايٛقت افذد ؾنْ٘ َؼٍُٛ ي٘ ٫ٚ ديٌٝ عً
 .   ذ ػؿا٤ٙ ٚط ١ ايٛقت يًةٗٛس ايتاّ ٚايص٠٬

ٕ  ايبشح ٔ َوا٤  : ْبشوح ٖٓوا اعتكواد ايتضوشس ٚايتوأرٟ َو       ايتاطع ٚاي ؼوشٚ
  ٌ ٚقوذ  عًو٢ ٚؾول اعتكوادٙ     ايةٗٛس ٚاعتكاد عذّ ايتضشس، ؾإ املهًـ قوذ ٜ ُو

 ٙ، ؾٗزٙ سٛس أس  ١ ْبشجٗا تباعّا : ٌُ ع٢ً ش٬ف اعتكادٜ

٫عتكواد نظوش عظُو٘     -ٌ  ؼشت٘ سٙ َٔ غظصٛس٠ ا٭ٚد: إرا اعتكذ تضٓشاي
ٛٓ عًو٢ ٜوذٙ ٚأسوٓع  ٛدوع يف عظُٗوا         َج٬ّ ايول ٚقوع عًٝٗوا    نإٔ طك  َؤ عًو

نووإ  أٚ  ٚضوو٤ّٛ -ثووِ عُووٌ عًٝٗووا دووبري٠ َٚظووض عًٝٗووا -ؾتخٝٓووٌ نظووش عظُٗووا
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 ٚعذّ ٚدٛد ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكوشح  شسٙ ٚاق ّاثِ اْهؼـ عذّ تض -غظ٬ّ
 . ٚاقّ ا، ف ٜصض ٚض٤ٛٙ ٫ٚ غظً٘ اؾبريٟ

 : إٕ َٛضووٛع ايٛضوو٤ٛ أٚ ايػظووٌ اؾووبريٟ عًوو٢ َووا ٜظووتؿاد     ٚٚدوو٘ ريووو
 ٛ د ايهظوش أٚ اؾوشح أٚ ايكوشح ٚاق وّا ٜٚهوٕٛ شوٛف       َٔ أشباس اؾبري٠ ٖٛ ٚدو

إد ايضووشس ايووٛاق ٞ َوؤ ٚسووٍٛ املووا٤ إد اي ضووٛ اأووشٚح أٚ     ايضووشس طشٜكوواّ 
ٚعووذّ  ٚإرا اْهؼووـ ٫سكووّا عووذّ ايتضووشس ٚاق ووّا املهظووٛس عظُوو٘، املكووشٚح أٚ

ٚدووٛد ايهظووش أٚ اؾووشح أٚ ايكووشح املتووِٖٛ أٚ املتخٝووٌ أٚ اْهؼووـ  ووش٩ٙ َوؤ    
ُٓ٘  -اؾشح أٚ ايكشح أٚ ايهظش ؾكذ اْهؼـ اْتؿا٤ َٛضٛع أسهاّ اؾبري٠ ؾ٬ ت 

أسهاّ اؾوبري٠ ٜٚهوٕٛ ٚضو٤ٛٙ اؾوبريٟ أٚ غظوً٘ اؾوبريٟ غوري َةوا ل يٛاقوع          
 . َأَٛس  ٘ ؾٗٛ  اطٌ ػأ إعادت٘ا٭َش ٚغري 

٫ٚ دشح ٫ٚ قوشح يف ايٛاقوع، ٫ٚ ٜوأتٞ سهُو٘ ؾُٝوا       ٖزا إرا ف ٜهٔ نظْش
ٕ سٙ َٔ غظٌ  ؼشت٘ ٫عتكاد نظوش عظُو٘ أٚ دوشح عضوٛٙ ٚنوا     إرا اعتكذ تضٓش

يف عضوٛٙ ؾذٓبوشٙ ٚاعتكوذ تضوشسٙ َؤ غظوٌ        ايهظش أٚ اؾشح أٚ ايكوشح ٚاق واّ  
املٛضووع ٚػووؿا٤ٙ ٢ اؾووبري٠ ثووِ اْهؼووـ  ووش٤ اي ضووٛ املهظووٛس اأٓبووش ؾُظووض عًوو

َؤ غظوٌ املٛضوع  املوا٤ أٚ َؤ َظوش٘  ايشطٛ و١ سظوأ          ٚعذّ ايتضشس ٚاق ّا
٘    نوإ أّ غظو٬ّ  ٚض٤ّٛ  -ٚظٝؿت٘ ا٭ٚي١ٝ  ٚايظواٖش سوش١    ، - سظوأ ْوٛع سذثو

 . ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘ اؾبريٟ

 ٚٚد٘ ريو: اْةبام َةًكات أشباس اؾبري٠ ٖٚٞ تأَش  املظض ع٢ً اؾوبري٠، 
ٟ   ٖوٛ  َٚٛضوٛع ا٭َوش    ٛف عًو٢ ْؿظوو٘  إٕ نوإ ٜتخو  ط:  شوٛف ايتضوشس ٚايتوأر

ٚايظواٖش إٔ   صإرا نإ ٜ٪رٜ٘ املا٤ ؾًُٝظض ع٢ً اـشق١شٙصطؾًُٝظض ع٢ً دباٜ
إد ايتأرٟ ٚايتضشس ايٛاق ٞ، ٚاملؿشٚض إٔ ٖزا املهًـ ٜ تكذ  ايتخٛف طشْٜل

عًو٢ اؾوبري٠    ٕ اعتكادٙ ايتضشس َٚظش٘أتخٛف َٔ املا٤، ٜٚايتضشس ٚايتأرٟ ٚ
 َصوووذام ْصوووٛي اؾبوووا٥ش اٯَوووش٠  املظوووض عًووو٢ اؾبوووا٥ش ٖٚوووٞ َةًكووو١ أعوووِ 
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 . َٔ اْهؼاف عذّ ايتضشس ٚاقّ ا َٚٔ عذّ اْهؼاف ريو ي٘

ٚ َظوض عًو٢ عضوٛٙ ٚ ذْو٘     ايصٛس٠ ايجا١ْٝ: إرا اعتكذ عذّ تضشسٙ ؾػظٌ أ
 ظووٌ سظووأ ايٛظٝؿوو١ ا٭ٚيٝوو١ ثووِ اْهؼووـ إٔ ايػَ    ظوو٬ّ تاَوواّ أٚ ُغ ٚضوو٤ّٛ تاَوواّ 

 أٚ املظووووض ٜ٪رٜوووو٘ ٜٚضووووٓش  هظووووش عظُوووو٘ أٚ دووووشح عضووووٛٙ أٚ قشستوووو٘ ٚإٔ   
ٚايظاٖش سش١ ٚض٤ٛٙ ايتاّ أٚ غظً٘ ايتاّ،   . ٚظٝؿت٘ ٚض٤ٛ اؾبري٠ أٚ غظًٗا

٭ٕ َٛضوٛعٗا   ،ؼت إط٬م أشباس اؾبوا٥ش  ٖزا ايؿشض ٫ ٜهٕٛ َٓذسدّاؾنٕ 
شٙ شٛف ايتضشس ٚايتأرٟ ٚاملؿشٚض ٖٓا عذّ شٛف ايتضشس ٚايتأرٟ ع٢ً نظ

أٚ ا٫غتظاٍ ؾٝهٕٛ ريو َٓ٘ طٗٛسّا سوشٝشّا   ايتٛض٪أٚ دشس٘ أٚ قشس٘ سني 
 . يٮَش  ايٛض٤ٛ ايتاّ أٚ  ايػظٌ َؼ٫ُّٛ

٫ ٜكوواٍ: اْهؼوواف ايتضووشس ٚايتووأرٟ عًوو٢ نظووشٙ أٚ دشسوو٘ أٚ قشستوو٘ َوؤ  
ٚض٤ٛٙ ايتاّ أٚ َٔ غظً٘ ايتواّ ٜظوتٛدأ  ةو٬ٕ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ ؿوذٜح       

 املػتظٌ  ٘. أٚ  اٯتٞ َٔ املا٤ املتٛض٧ ايضشس ػشع١ْٝؿٞ ايضشس ايكاضٞ   ذّ 

٫ ٜوأتٞ يف قوٌ    ّاّا اَتٓاْٝو إٕ سوذٜح ْؿوٞ ايضوشس ملوا نوإ سوذٜج      يهٔ ٜكاٍ: 
ايبشح ٫ٚ ٜٛدأ ايبة٬ٕ، إر ٫ اَتٓإ يف اؿهِ  بة٬ٕ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػظوٌ   

 فٍٗٛ ايضشس١ٜ سني ايٛضو٤ٛ  ّا١ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ إرا نإ ضشسْٜٚؿٞ ػشعٝ
   ذ ناّ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ. ّاثِ اْهؼؿت ضشسٜت٘ ٫سكأٚ سني ا٫غتظاٍ 

كوتص   -سش١ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ ست٢   ذ اْهؼواف ضوشسٜت٘    -ْ ِ ٖزا 
ّا نإ ايضشس ايبذْٞ َٔ املا٤ ضوشس  مبا إرا ف ٜبًؼ ايضشس َشتب١ اؿش١َ، ٚإ٫ إرا

ايٛاق ٝو١ َاْ و١ عؤ    ، ٚاؿش١َ ايؼشع١ٝ ّاّا ػشعّا ٚنإ ؼًُ٘ سشاَّا ػذٜذُٝعظ
ض سشَت٘، ٚاؿشاّ ٫ ٜصًض سش١ ايتكش   ايٛض٤ٛ ايتاّ أٚ  ايػظٌ ايتاّ يؿش

 . صض عباد٠ ٜتكش   ٗا إد اهلل طبشاْ٘يًٛادأ نُا ٫ ٜ ّاَصذاق

ايصٛس٠ ايجايجو١: إرا اعتكوذ ايتضوشس ٚايتوأرٟ َؤ ايٛضو٤ٛ ايتواّ أٚ ايػظوٌ         
يهٓو٘ توشى املظوض عًو٢      ،اقصايتاّ ٚإٔ ٚظٝؿت٘ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ اؾوبريٟ ايٓو  
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 اؾوبري٠، ثوِ   ضوشس ٚيوضّٚ   ش٬ف اعتكادٙ ايت ّااؾبري٠ ٚتٛضأ أٚ اغتظٌ سشٝش
: ايٛضو٤ٛ ايتواّ أٚ    ٚإٔ ٚظٝؿت٘ ايٛاق ١ٝ طبل عًُ٘ ّااْهؼـ عذّ تضشسٙ ٚاق 

ايظاٖش  ة٬ٕ ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘ يتٛقـ  .ايػظٌ ايتاّ، ؾٌٗ ٜصض طٗٛسٙ ايتاّ؟
٘   سشتُٗا ع٢ً تأتٞ قصوذ   ّاٛ َت وزس َٓو٘ ٭ْو٘ ملوا نوإ َ تكوذ      ٖٚو  ،ايتكوش  َٓو

يًتضشس َٔ ايٛض٤ٛ ايتواّ أٚ ايػظوٌ ايتواّ ٖٚوٛ ٜ ُوٌ عًو٢ شو٬ف اعتكوادٙ،         
  إد َ بوٛدٙ مبوا أَوشٙ    ، ٭ٕ املهًـ ٜتكٓشؾُجً٘ ٜت زس عًٝ٘ قصذ ايتكش  عاد٠ّ

 ٛضوو٤ٛ اؾووبري٠ أٚ غظووًٗا، ٚقووذ عُووٌ  ّاٛس٘ ٖٚووزا املهًووـ ٜ تكووذ نْٛوو٘ َووأَ وو
 تكادٙ ؾٗٛ عٌُ غري َأَٛس  ٘  اعتكادٙ ٫ٚ فاٍ عٓذٙ يًتكش    ًُ٘.ش٬ف اع

ايصووٛس٠ ايشا  وو١: إرا اعتكووذ عووذّ ايتضووشس ٚايتووأرٟ َوؤ املووا٤ ٚإٔ ٚظٝؿتوو٘  
يهٓوو٘  ،ايٛضوو٤ٛ ايتوواّ أٚ ايػظووٌ ايتوواّ ٖٚووٛ َووأَٛس  أسووذُٖا عظووأ اعتكووادٙ 

نٕٛ املا٤  ّا٫سك هؼـاْٚ  ايػظٌ اؾبريٟ ثِ شايـ اعتكادٙ ٚعٌُ  ايٛض٤ٛ أ
 ،ٚايظاٖش  ة٬ٕ ٚض٤ٛٙ أٚ غظً٘  . َضّشا يف ايٛاقع ٚنإ عًُ٘ َةا ّكا يًٛاقع

٭ٕ ايةٗٛس املأتٞ  ٘ كايـ ٫عتكادٙ ؾٗٛ غري َأَٛس  ٘ عظأ اعتكادٙ ٜٚت زس 
 َٔ َجً٘ ايزٟ ٜ تكذ عذّ تأرٜ٘ َٔ املا٤ ٫ٚ ميهٔ تأتٞ قصذ ايكش١ٜ َٓ٘.

٫ ايٛضو٤ٛ أٚ  ايػظوٌ اؾوبريٟ    ل ا٭َش  ٚ ت بري آشش: َع اعتكادٙ عذّ ت ً
ايتكوش   ايٛضو٤ٛ أٚ  ايػظوٌ اؾوبريٟ ايصوادس       َٓ٘ قصذ اَتجاٍ ا٭َش أٚتأت٢ ٜ

 َٓ٘ ٖٚٛ ٜ تكذ عذّ تضشسٙ ٚعذّ َةًٛ ١ٝ ايٛض٤ٛ أٚ ايػظٌ اؾبريٟ َٓ٘.

 ٛضٛع١ٝ ٜ ًِ ؾٝٗا املهًـ  إ ا٫ّايج٬ثٕٛ: يف نٌ َٛسد ٚػب١ٗ َ بشحاي
ٝؿت٘ أَا ايٛض٤ٛ اؾبريٟ ٚأَا ايتُِٝ، ٫ٚ ٜتٝظش ي٘ ت ٝني ٚظٝؿت٘ ٌٖ ٖٞ إٔ ٚظ

اي ًِ اك ايٞ  ًضّٚ اؾُع ؾٝ٘ ٜكضٞ ٖٚزا ايٛض٤ٛ اؾبريٟ أّ ٖٞ ايتُِٝ؟ 
نُوا يوٛ نهؤ َؤ ت وٝني       ، ني ايٛظٝؿتني َوا ف ٜتٝظوش يو٘ ت وٝني ٚظٝؿتو٘ َُٓٗوا      

   ٛ عٞ ايٛظٝؿووو١ يف راى املوووٛسد  ٛاطوووة١ أَووواس٠ َ ٝٓووو١ أٚ أسوووٌ عًُوووٞ َٛضووو
  . ناطتصشا  ساي١ طا ك١ َتٝك١ٓ يف راى املٛسد املؼتب٘ ؾٝ٘ سهُ٘ ْٚٛع طٗٛسٙ
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 دائم احلدث األصغز:  الفصل السادس                    
: اهبد٘ي وٗ اه دا٢أ وٗ اهدطٙو وٗ اهِدَ٘ اشا اغدهٌط  دٕ        زا٢ٍ اسبدسث ا٪قد ط  

املعهد   ٓصا ًعصٗض ًدّ يٚدا اهؤد٘ض     -ٗغوب عوٕٚ ًّ زْٗ اضازتٕ ٗاخهٚاضٖ 
 ا، ٗٓددد٘ ا ددده١٩ ًدددّ ال غدددب إُ هعبدددسٖ     ٌدددعب٘ٓ اهوددد٘او وٗ يف اهكددد٩ٝ وٗ

 . ِٙب ٛ اهك  عوٕٚ ٗفٕٚ ا٪جط ٗاهث٘اب

طاض عٌّ ا هوٛ  ػوؼ اهب٘ي ٗاغهٌ (ػو٘ؽد )اهدٌ  ٗقس اؾهٔط اههعبري فقًٔٚا
عٌددّ ا هوددٛ  ػددوؼ اه ددا٢أ     (ٌبوْ٘داهددتقوددريٖ عوٚددٕ  ددسْٗ اخهٚدداضٖ، ٗ ددد )    

 (1)ٕ ٗخطٗجددٕ ًِددٕ  ددسْٗ اخهٚدداضٖ، ٗاهدد٘اضز يف اهِكدد٘م     ٗاغددهٌطاض اغددٔاه 
اهؿطٙفٞ عِ٘اْ )املبودْ٘( ٗعِد٘اْ )ٙقودط ًِدٕ اهبد٘ي ٗاهدسَ( ٗعِد٘اْ )ٙع ٙدٕ         

اهبد٘ي ٗاملبودْ٘:    اهب٘ي ٨ٗ ٙقسض عوٟ يبػدٕ( ٗٓدٛ خاقدٞ تهعدطل ملػدو٘ؽ     
)قايب اهبوّ اه اهب(، هلّ ا٪يلاَ ا٬تٚٞ تعٍ غوؼ اهدطٙو ٗغوبدٞ اهِدَ٘    

قد ٚ ٞ   فإْ اههعٌٍٚ ه ري ً٘ضزٜ ا٪خباض ٓ٘ ًقههٟ ،عوٕٚ ًّ زْٗ اخهٚاضٖ
يبؼ اهب٘ي  اهصٜ ٙع ٕٙ ٨ٗ ٙقدسض   [ ٙعين:اشا مل ٙقسض عوٟ يبػًِٕك٘ض:]

فال ]يبؼ اهطٙو وٗ اهَِ٘ ض عوٟ : وْ ٨ ٙقس عوٟ يبػٕ، ُٗظريٖ يف اهؿططٚٞ
فهعٍ املعصٗضٙٞ  ػوؼ اهب٘ي ٗاهدبوّ ٗغدوؼ اهدطٙو ٗاهِدَ٘،      (2)[وٗىل  اهعصض

 ٕ  ا شهددم ا دده١٩ ا هوددٛ  ددٕ،  :]فإُدددٌ(3)كٌددا ؤٌُددا ِٙددسضجاْ ذبددمس ً٘ قددٞ  اعدد
   ٕ ٗٓدصا اههعدبري هدآط يف اههعوٚدى      [ف٩ ٙعٚسْٗ ا٨ ًّ اسبسث اهدصٜ ٙه٘ندم ًِد

   ّ  ني، ًِددٕ يف يددس ٛ اهددطٙو ٗاهِددَ٘ اه دداهب    ا٨غددهفازٝ ٗ ٚدداْ كدد ٠ كوٚددٞ  لدد
 ا هودٛ قدايبٕ  دٕ فد٩ ٙعٚدسْ ٗند١ٖ٘ ٗقد٩تٕ ا٨          د١٩ْ  فإْ غوؼ اهدطٙو ًدث٩ً  

  اسبا٨  ا٨عهٚازٙٞ .ًّ اسبسث ا٨خهٚاضٜ اهصٜ ٙه٘نا ًِٕ يف
                                                           

 . ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘ 19: ب 1: ج اه٘غا٢ىضاجع : ( 1)
 . 2: ح ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘  19: ب 1: ج ( اه٘غا٢ى2)
 . 9: ح١  ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن٘ 7: ب1: ج ( اه٘غا٢ى3)
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 :حاالت دوام احلدث     
 عددّ وزا١ اهؤدد٘ض ٗاهكدد٩ٝ  ددٕ ٗ هِددع  وًددطال ٗا دده١٩ا  ذبحددب امللودد 

ًٝ تاًدددٞ ًدددع اهؤددد٘ض            عوٚدددٕ يدددبؼ اسبدددسث ٗاًػددداكٕ ضٙثٌدددا ٙددد٧زٜ قددد٩
 ًددّ زْٗ اُهقانددٕ  ميددس ا٪يددساث اهكدد ريٝ، ٗٓددصا ا٨ دده١٩ ٙعددصضٖ ال فٚددٕ     

      ٕ  ًٗددّ ِٓددا   ،ٗٓدد٘ غددب إُ وٗىل  عددصضٖ ٨ٗ ٙلوفددٕ ا٨  قددسض طاقهددٕ ًٗقسضتدد
  اهددب  املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘، ُٗفٓكددى  ُو ددص قددايب اهددطٙو اه اهبددٞ ٗاهِددَ٘ اه 

 : ِٓا اهق٘ي يف يا٨  زا٢ٍ اسبسث، ٗٓٛ  ٩ ٞ

اسباهٞ ا٪ٗىل: وْ جيس ٓصا امللو  ف ٝ ًّ اه٘قمس تلفٕٚ هو٘ن١٘ ٗاهكد٩ٝ  
 - با ٗهدد٘  ا٨قهكدداض عوددٟ اه٘اجددب فٚٔددا ًددع تددطن املػدده -ا٨خهٚاضٙددٞ اههاًددٞ
ا٨خهٚاضٙني يف تولٍ اهف ٝ   ٖ اهف ٝ إلجياز اه٘ن١٘ ٗاهك٩ٝٗٗاجبٕ اُهظاض ٓص

 .  -ٗه٘  ِ ٘ ا٨قهكاض عوٟ اه٘اجبا  -
  ٞ : ا٪ًددط  ًٗددسضن اه٘جدد٘ب ٓدد٘ اهدده فت عوددٟ اًهثدداي وٗاًددط ؾددطعٚٞ  ٩ دد

اشا زخى اه٘قدمس ٗجدب   ٩ٝ ٗٓ٘ اه٘اضز يف ق ٚ ٞ ظضاضٝ:] اهؤ٘ض قبى اهك
، ٗا٪ًط  ِقض اهب٘ي وٗ اه دا٢أ وٗ  (4)ق٩ٝ ا٨  ؤ٘ض[ ٨ٗاهؤ٘ض ٗاهك٩ٝ، 

طٙو هو٘ندد١٘، ٗا٪ًددط  ددمزا١ اهكدد٩ٝ املفطٗنددٞ  هٌدداَ وجعا٢ٔددا       اهدداهِددَ٘ وٗ 
فددإْ ًقههددٟ اهدده فت عوددٟ اًهثدداي ٓددصٖ    -ًِٗٔددا ؾددطط اهؤدد٘ض  -ٗؾددطٗطٔا

غ٘ا١ كاُمس وٗي ٗقمس اهفطٙهٞ وَ يف ٗغدوٕ وَ   ،ا٪ٗاًط ٓ٘ اُهظاض ٓصٖ اهف ٝ
ٖ، ٗعِس تٚٓػط اهف ٝ املصك٘ضٝ ٙهٚػط هدٕ اًهثداي ٓدصٖ ا٪ٗاًدط، ًٗدّ ٓدصا       يف آخط

ٙوعًٕ اُهظاض ٓصٖ اهفد ٝ إلٙقداص قد٩تٕ املفطٗندٞ فٚٔدا، فدإْ املفدطٗل اًلداْ         
اهك٩ٝ اههاًدٞ عودٟ ٓدصا امللود  يف  عدض ٗقدمس اهفطٙهدٞ، ًٗدع اهدهٌلّ ًدّ           

 فعدى اهعحدع عدّ    اهك٩ٝ اههاًٞ ٨ زهٚى عوٟ ؾطعٚٞ وٗ اجعا١ اهك٩ٝ اهِاقكٞ 
ؾططٚٞ اهؤ٘ض، فٚهعني اُهظداض اهفد ٝ اهدت ٙدهٌلّ  ٔدا ًدّ اهكد٩ٝ اههاًدٞ ًدع          
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 . اه٘ن١٘ وٗ اه ػى اههاَ ًّ زْٗ ُاقض و ِا١ اهك٩ٝ

ٜ  لٟ عّ  عض ا٪عداهٍ )قدسٖ( ايهٌداي جد٘اظ وزا١ اهكد٩ٝ يف و     هلّ ُٙ
٘ب  إط٩ق وزهدٞ زا٢دٍ اسبدسث ٗعدسَ ٗجد      ٗقمس وضازٖ ٗه٘ ًع اسبسث، متػلًا

ٙقداص اهكد٩ٝ اههاًدٞ ا٨خهٚاضٙدٞ فٚٔدا، ٗٓدصا ا٨يهٌداي ٙه٘قد          اهفد ٝ إل اُهظاض 
 : قب٘هٕ عوٟ اههعاَ ويس وًطّٙ ٨  لّ اههعأًٌا ٌٗٓا

  املػو٘ؽ ٗاملبوْ٘ (5)[٨ ق٩ٝ ا٨  ؤ٘ض]ا٪ٗي: اههعاَ ربكٚل زهٚى 
غري اهف ٝ ف٩ ٙعه  يف ق ٞ ق٩تٌٔا وْ ٙلُ٘ا عوٟ طٔ٘ض، ٗ لِٕ اٙقاعٔا يف 

 . اشباهٚٞ ًّ اسبسث

اهثددداُٛ: اههدددعاَ ربكدددٚل زهٚدددى ُاقهدددٚٞ اهبددد٘ي ٗاه دددا٢أ   دددري املػدددو٘ؽ 
 : هلّ .ا  هقاطط اهب٘ي وٗ اه ا٢أٚوعَ  قا١ طٔاضتٌٔا ٗعسَ اضتفاعٔٗاملبوْ٘، ف

: فإُٕ ه٘ ق مس ق٩ٝ املػو٘ؽ ٗاملبوْ٘ ًّ غدري   ٨  لِِا اههعاَ ا٪ٗي -ا     
ٗ   اخهٚداضاً ايدساث غريٌٓدا    مس ًٌِٔا اهكد٩ٝ ًدع  طٔ٘ض هكٓ   كدإخطاج اهِدَ٘ و

ُٕ ًع :ا . ٙهاو اهٕٚ ٗٓصا ًا ٨  لّ اههعإً اهطٙو ٪ْ احملسث ٨ ُٙ سث  اًُٚا
 املػدو٘ؽ ٗاملبودْ٘ وٜ ً٘جدب     ]٨ ق٩ٝ ا٨  ؤد٘ض[ اههعاَ ربكٚل زهٚى 

      ْ )ضل( اهفقٔدا١  ٨ؾ اط اه٘ند١٘ قبدى اهكد٩ٝ يف يقٌٔدا يف ا٨ هدسا١أ ًدع و
     ٘ج٘ب اه٘ن١٘ وٗ اه ػى يػب ُ٘ص يس ٕ قبى اهؿطٗص يف اهك٩ٝ.ًوهعًْ٘ 

 اههدددعاَ اهثددداُٛ: ربكدددٚل زهٚدددى ُاقهدددٚٞ اهبددد٘ي ٗاه دددا٢أ  ِدددا٨ٗ  لِ -ب      
 ًفدددطٗل اهب دددا: ٗجددد٘ز فددد ٝ ًدددّ يف ٗاخددطاج املػدددو٘ؽ ٗاملبودددْ٘ يهدددٟ  

اه٘قمس تلفٕٚ هو٘ن١٘ وٗ هو ػى ًع اهك٩ٝ اههاًٞ، ٗشهم هعسَ ايطاظ اطد٩ق  
 املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘ حبٚددا تؿددٌى املددهٌلّ ًددّ اهؤدد٘ض     ا٪خبدداض اهدد٘اضزٝ يف 

 . ٗاهك٩ٝ ا٨خهٚاضٙني يف ٗقمٕس ًا ًّ متاَ ٗقمس اهك٩ٝ
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ُٙد  قوع  عدسَ ود٘ي ا٪خبداض  دصٖ اسباهدٞ  و داه  عدض اهِكد٘م         د ى قس 
ػو٘ؽ وٗ املبودْ٘ )قد٩ٝ عصضٙدٞ(    فإْ ا٪خباض تفٚس كْ٘ ق٩ٝ امل ،اهك ٚ ٞ

ٙدهٌلّ فٚٔدا ًدّ وزا١ اهكد٩ٝ      (فد ٝ ت٘قد   )ًّ اهك٩ٝ اههاًٞ، ٗاهصٜ هٕ   س٨ً
      ّ ٌٓد  - ؤ٘ض تداَ ٗٙقدسض عودٟ يدبؼ اهػدوؼ وٗ اهدبو ٕ ا٪خبداض ه٘ند٘ح   مل تع

ًّٗ اه٘انو  (6)ٙقسض عوٟ يبػٕ فال وٗىل  اهعصض[اشا مل ز٨هٞ اهك ٚ ٞ:]
ًٝ ًّ اه٘قمس ٙقسض فٚٔا عودٟ يدبؼ غدوؼ     اهبد٘ي  وْ ًفطٗل اهب ا وْ هٕ ف 

ًٝ      وٗ غو  اخهٚاضٙدٞ تاًدٞ فد٩ تدمتٛ     ؼ اه ا٢أ ٗٙقدسض وْ ٙكدوٛ ًدع اهؤد٘ض قد٩
 . يف يقٕ اهك٩ٝ اهعصضٙٞ ًّ املػو٘ؽ وٗ املبوْ٘

 : اُهظددداض اهفددد ٝ ٗاٙقددداص اهكددد٩ٝ   ٗاسباقدددى ٗنددد٘ح اه٘هٚفدددٞ املدددصك٘ضٝ 
 عس اهؤ٘ض فٚٔا، ُٗظريٓا ُوهعًٕ يف اسبسث ا٪كد  اشا ذبقدص عِدس ويدٕس تقداطط      

ٗهدد٘ ًددع  -املددين ًِددٕ حبٚددا كاُددمس هددٕ فدد ٝ ًددّ اه٘قددمس تػددع اه ػددى ٗاهكدد٩ٝ  
 دس ًدّ اُهظداض    فإُدٕ ٨  -وجدعا١ اهكد٩ٝ ٗؾدطا٢ؤا    ا٨قهكاض عوٟ اه٘اجب ًّ 

 : اهف ٝ إلٙقاص اهك٩ٝ فٚٔا ًع اه ػى ه٘جٔني ًانٚني

ًٞ هو اهدٞ ا٪ٗىل:        هع -و   سَ ايدطاظ اطد٩ق وخبداض املػدو٘ؽ ٗاملبودْ٘ ؾداًو
 . وْ تلْ٘ هوٌلو  املبهوٛ ف ٝ تػع اه ػى ٗاهك٩ٝ ًّ زْٗ يسث

ًددّ اهددِٓل اهكدد ٚو يٚددا   هو٘ دد٘ق  عددسَ اطدد٩ق ا٪خبدداض اغددهفازًٝ   -ب 
ٙػهفاز ًّ اهِك٘م كْ٘ ق٩ٝ املػدو٘ؽ ٗاملبودْ٘ عصضٙدٞ اندوطاضٙٞ  سٙودٞ      

ني يف  عض ٗقمس ٗوْ املهٌلّ ًّ اهؤ٘ض ٗاهك٩ٝ ا٨خهٚاضٙعّ اهك٩ٝ اههاًٞ 
اىل اهك٩ٝ اهعصضٙٞ ههٌلِدٕ ًدّ اٙقداص     اهك٩ٝ هٚؼ ًعصٗضًا هعسَ كُٕ٘ ًهوطًا
ٗقهٔا فٔ٘ خداضج عدّ اهدِٓل اهكد ٚو     اهك٩ٝ ا٨خهٚاضٙٞ ًع اه ػى يف  عض 

ٕ ٙقسض عودٟ يبػدٕ فدال وٗىل  اهعدصض[     اشا مل ] ٟ    :، ًٗفًٔ٘د  وُدٕ اشا قدسض عود
 . يبؼ اهػوؼ وٗ اهبوّ فٔ٘ غري ًعصٗض ًّ اهؿاضص املقسؽ
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 سا٢ٍ اسبسث يف اهف ٝ املدصك٘ضٝ فدداه  امللود       ٍ إُ ه٘ مل ٙبازض املبهوٛ
ٗاجبٕ املصك٘ض ٗٓ٘ ممّ هٕ ف ٝ  ًدّ اه٘قدمس تػدع اهُ ػدى ٗاهكد٩ٝ ا٨خهٚاضٙدٞ       
كمْ تلْ٘ هٕ ف ٝ يف ٗغأ ٗقدمس اهفطٙهدٞ فودٍ ٙه٘ندم وٗ مل ٙ هػدى فٚٔدا ٗمل       
ٙكى فٚٔدا فإُدٕ ٙدم ٍ  دصهم اههدمخري ٗٙعكدٛ ض دٕ ههف٘ٙهدٕ املدمً٘ض  دٕ اههداَ ًدّ             

ٗندد١٘ وٗ غػددى  -ًددٕ يف اهددعًّ اه٩يددص اجيدداز اهؤدد٘ضٕ ٗطٔدد٘ضٖ، ٗٙوعقدد٩ت
ٗاملبدازضٝ اىل اهكد٩ٝ  مًدى عدسَ قدسٗض اسبدسث وٗ تقوٚدى         -ٕيػب ُ٘ص يس 

 ٚأُا ٗتلْ٘ ق٩تٕ قد ٚ ٞ ًدمً٘ضًا   قسٗضٖ ًع ا٨ههعاَ خبطٙوٞ يافظٞ ٙمتٛ 
تِددسضج ذبددمس ًووقددا  وخبدداض املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘    ٗ٪ًط ا٨نددوطاضٜ  ٔددا  ددا 

 : ٞ، ٗٓٛ آتٚٞ يف اسبا٨  اه٩يقٌ٘ٓا ممّ ٙعصض ًّ اه٘ن١٘ ٗاه ػى اههاَٗعب

ٚا ٨ تلْ٘ هدٕ فد ٝ اُقوداص    اسباهٞ اهثاُٚٞ: وْ ٙػهٌط  ٕ اسبسث املبهوٟ  ٕ حب
 ٨ تػدع اهؤداضٝ ٗ عدض اهكد٩ٝ اه٘اجبدٞ،       وق٩ً وٗ تلْ٘ هٕ فد ٝ ٙػدريٝ جدٓساً   

ههدٕٚ  ى وٗ ٙهدٌٍٚ يػدبٌا ٙق  ٗيف ٓصٖ اسباهدٞ ٙلفدٛ امللود  وْ ٙه٘ندم وٗ ٙ هػد     
آخدط غدري اسبدسث     لٍ املهؤط يهٟ ٙمتٕٚ يسْثتلوٚفٕ اهفعوٛ  ٍ ٙكوٛ ٗٓ٘ حب

 . املبهوٟ  ٕ ٗاملػهٌط عوٕٚ فِٚهقض  ٕ طٔ٘ضٖ
وًددا اُهقددال طٔدد٘ضٖ  اسبددسث ا٨خهٚدداضٜ غددري املبهوددٟ  ددٕ فإُددٕ ًقههددٟ         

 . ٚهٕعوٟ اهعف٘ عِٕ ُٗفٛ ُاقهٗاط٩قا  اهِ٘اقض ًع عسَ اهسهٚى  عًٌ٘ا 
ٗوًددا كفاٙددٞ اهؤدد٘ض قبددى قدد٩تٕ ا٪ٗىل  عددس اسبددسث ا٨خهٚدداضٜ ٗعددسَ      
اُهقانٕ  اسبسث املبهوٟ  ٕ املػهٌط عوٕٚ فوس٨هدٞ اهِكد٘م اشباقدٞ عودٟ عدسَ      

ُظددري قدد ٚ ٞ ًِكدد٘ض اهدد٘اضزٝ يف ضجددى ٙع ٙددٕ  ،ا٨عهِددا١  اسبددسث املبهوددٟ  ددٕ
فدال وٗىل   ٕاشا مل ٙقدسض عودٟ يبػد   (:]اهب٘ي ٨ٗ ٙقسض عوٟ يبػٕ، قداي ) 

ٗٓددٛ كددٚؼ فٚددٕ قوددّ وٗ قٌدداف  ِددع عددّ تعددسٜ   (7) اهعددصض، جيعددى خطٙوددٞ[
اهِحاغٞ املبهوٟ  ٔا اىل وجعا١  سُٕ كاهفدص، ُٗظري ًعه ٝ  اعدٞ فدٌّٚ وخدصٖ    
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ٚدسْ  ا شهم  ١٩ ا هوٛ  دٕ فد٩ ٙع  اههقوري:]فوٚهع خطٙوٞ ٗهٚه٘نم ٗهٚكى فإُدٌ
ٗٓدد٘ اسبددسث ا٨خهٚدداضٜ غددري اسبددسث   (8)ا٨ ًددّ اسبددسث اهددصٜ ٙه٘نددم ًِددٕ[ 

 : ِٗٙب ٛ تفكٚى اهق٘ي ٗتقطٙب اهسهٚى فِق٘ي .  املػهٌط عوٕٚ املبهوٟ  ٕ

 : اْ ضبه٩ٌ  ٗهٚفٞ املػهٌط عوٕٚ اسبسث وض عٞ
ا٪ٗي: غق٘ط اهك٩ٝ اه٘اجبٞ عّ عٔستٕ ٨غهٌطاض اسبسث اهِداقض عوٚدٕ   

، ههػدامل  ٨ٕههعاًد ٨ صبداي  [. ٗٓصا ا٨يهٌداي ًطفد٘ل   ٨ ق٩ٝ ا٨  ؤ٘ض]ٗ
 . عوٟ عسَ تطن اهك٩ٝ حباي ًّ ا٪ي٘ايٗنطٗضٝ اهفقٕ اهفقٔا١ 

ههعدصضٖ عوٚدٕ  فعدى     هك٩ٝ املفطٗنٞ ًّ زْٗ طٔ٘ض وق٩ًاهثاُٛ: ٗج٘ب ا
ههػددامل اهفقٔددا١ ٗز٨هددٞ وٙهددًا ، . ٗٓددصا ايهٌدداي ًطفدد٘ل  اسبددسث املػددهٌط  ددٕ

ّ ا٨ههدعاَ  ٘جد٘ب   ٨ٗ  لد  (9)[٨ ق٩ٝ ا٨  ؤ٘ض]اهِل اهك ٚو عوٟ وُٕ 
 اهك٩ٝ عوٕٚ ًّ زْٗ طٔ٘ض ُاقض سبس ٕ ا٨خهٚاضٜ غري املبهوٟ  ٕ.

هلّ ٨ زهٚى ٗاندو ًثبدمس    ٘ب اهؤ٘ض عوٕٚ قبى كى ق٩ٝ . اهثاها: ٗج
هٕ فإْ ُكد٘م املػدو٘ؽ ٗاملبودْ٘ تهدٌِمس ا٪ًدط  اه٘ند١٘ ٗاهكد٩ٝ ٗٙدبين         

 ٜ ٙػدهباح  عوٟ ق٩تٕ ًّ زْٗ قودع، ٗهآطٓدا اتٚداْ اه٘ند١٘ اهكد ٚو اهدص      
٨ ٗ ٕ اهسخ٘ي يف اهك٩ٝ، ٗامللو  املفطٗل ًػدهٌط عوٚدٕ اسبدسث املبهودٟ  دٕ      

 . ٙقسض عوٟ اه٘ن١٘ اهك ٚو قبى اهك٩ٝ

قبودٔا غدري    ٕٚ قبدى اهكد٩ٝ اهدت ويدسث اخهٚداضاً     اهطا ع: ٗج٘ب اهؤ٘ض عو
      ٕ  ٗٓددصا ا٨يهٌدداي   .  اسبددسث املبهوددٟ  ددٕ، ًٗعصٗضٙهددٕ ًددّ اسبددسث املبهوددٟ  دد

ٗ  ٓ٘ اهك ٚو  اشا مل ]فإُٕ ٨ ٙقسض عوٟ يبؼ اسبسث املبهوٟ  ٕ املػدهٌط عوٚدٕ 
شهم  ١٩ ا هودٛ  دٕ فد٩ ٙعٚدسْ ا٨     ]ٗ  (10) [ٙقسض عوٟ يبػٕ فال وٗىل  اهعصض
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 (239)يا٨  زٗاَ اسبسث ٗويلأًا....... .....................................   
 

زْٗ اسبسث املػهٌط عوٕٚ املبهوٟ  ٕ فإُٕ ٨ ٙعهين  [ًّ اسبسث اهصٜ ٙه٘نم ًِٕ
 ٕ ٨ٗ ٙوعًٕ ايساث ٗن١٘ وٗ غػى وٗ تدٌٍٚ ًِدٕ، ٗٓد٘ حبلدٍ املهؤدط وٗ ٓد٘       
 اٍق عوٟ طٔ٘ضٖ اهصٜ ويس ٕ، يهٟ ٙكسض ًِٕ يسث اخهٚاضٜ غدري املبهودٟ  دٕ    
اشباضج ًِٕ ًّ زْٗ اخهٚاضٖ هعحدعٖ عدّ يبػدٕ فد ٝ اهكد٩ٝ املفطٗندٞ عوٚدٕ،        

ودٟ  دٕ هلدّ    غري ًا ا ه٩ٖ ال  ٕ وٗ قسض ًِدٕ اسبدسث املبه   سض ًِٕ يسْثفإشا ق
ملطنددٕ املبهوددٛ  ددٕ املػددهوعَ هددصان اسبددسث املػددهٌط،  ًددّ زْٗ وْ ٙلددْ٘ ًػددهِسًا

 فٚحددسز اه٘ندد١٘ قبددى اهكدد٩ٝ اه٩يقددٞ اهددت ٙطٙددس اتٚأُددا، ًٗددّ زْٗ قددسٗضٖ 
ه٘ندد١٘ ٗجدد٘ب ا ٨ ٙوعًددٕ اه٘ندد١٘، ُعددٍ ازعددٛ ائدداص فقٔا٢ِددا )ضل( عوددٟ

  دددس ًدددّ ا٨عهِدددا١  اإلئددداص ٗ عدددض اهِكددد٘م ا٬تٚدددٞ   هوكددد٩ٝ ا٪ٗىل، ٨ٗ
  ٞ  فددإشا وضاز قدد٩ٝ اهظٔددطّٙ ت٘نددم ٗقدد٩ٌٓا      ،يف اهكددو٘ا  اه٘اجبددٞ خاقدد

  ددسث  ددا ٗندد١ّ٘ ا٨ ٗ لِددٕ اتٚدداْ اهِ٘افددى  ددصان اه٘ندد١٘ ًٌٔددا كثددط  ٨ٗ ُٙ 
 عؿددا١ّٙ ًددع خددطٗج يددسٕث  غددري ًددا ا دده٩ٖ ال  ددٕ، ٗٓلددصا هدد٘ وضاز قدد٩ٝ اه   

 ت٘نددم ٗقدد٩ٌٓا ٨ٗ ٙعددهين حبس ددٕ املبهوددٟ  ددٕ املػددهٌط عوٚددٕ عِددسًا خيددطج ًِددٕ    
 ازضٝ اىل اهكددد٩ٝ املفطٗندددٞ تقوددد٩ًٚ. ٗحيػدددّ ًدددّ ًثودددٕ املبددد يددداي اهكددد٩تني

هو سث اشباضج ًِدٕ ٨ٗ دبدب عوٚدٕ املبدازضٝ هعدسَ اهدسهٚى عودٟ ٗج٘ ٔدا  عدس           
ٕ  ا٨ههعاَ مبعصٗضٙهدٕ ًدّ اسبدسث املبهودٟ  دٕ املػدهٌط       ٕ    ،عوٚد   : كٌدا ٙػه ػدّ ًِد

ازبٌع  ني ق٩تٛ اهظٔطّٙ ٗ ني ق٩تٛ اهعؿا٢ني ههقوٚى اسبدسث اشبداضج ًِدٕ    
 . قبى اهك٩ٝ ٗف ٝ اهك٩تني اهوهني ئع  ٌِٚٔا

اسباهٞ اهثاهثٞ: وْ ٙػهٌط  ٕ اسبدسث املبهودٟ  دٕ ٗهلدّ هدٕ فد ٝ تػدع اهؤداضٝ         
   ْ ث املبهودٟ  دٕ ًدطا     : قدس خيدطج ًِدٕ اسبدس     ٗ عض اهكد٩ٝ، ٗيف ًثودٕ قد٘ضتا

خيدطج  هدٕ، ٗقدس    ٚا ٙلْ٘ اه٘ن١٘  عس كى خطٗج ؾاقًا عوٕٚ ضبطجداً ًهعسزٝ حب
ٍ٘ ٨ ٙلدْ٘ دبسٙدس      ًِٕ اسبسث املبهوٟ  ٕ قو٩ًٚ ًطٝ وٗ ًطتني وٗ  ٩ث ًدطا   ِ د

ًِٕ،  عى املا١ قطٙبًاعوٕٚ  مْ جي ١ و ِا١ اهك٩ٝ  عس كى خطٗج عػطًا ؾاقًااه٘ن٘
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 .  ِا١ اهك٩ٝ جسز طٔ٘ضٖ ًّ زْٗ يطج هقوٞ املطا فإشا قسض ًِٕ اسبسث و 

ُٕٞٗب ا يلٍ اهك٘ضتني يف ًطيوهني ُٗقسَ اهك٘ضٝ اهثاُٚٞ يف حبثِا   : هِله

: ًددطٝ وٗ خيددطج ًِددٕ اسبددسث املبهوددٟ  ددٕ قودد٩ًٚاملطيوددٞ ا٪ٗىل: فٌٚددا اشا كدداْ 
عدطٗل  ًطتني وٗ  ٩ث، حبٚا ٨ ٙه طج ًّ دبسٙس اه٘ن١٘ و ِا١ اهك٩ٝ عِس 

ًِدٕ فدإشا    ٘ن١٘ ٗاهكد٩ٝ ًدع ٗندع املدا١ قطٙبداً     اسبسث املبهوٟ  ٕ، فٔى ٙوعًٕ اه
ه١٩ٜ ت٘ق  عّ ق٩تٕ ٗت٘نم غطٙعًا ًه فظًا عوٟ ٓٚمٝ خطج ًِٕ اسبسث ا٨ 

ٌٓٔا ًّ يٚا اُقوعمسأ ٓصا ًا وفهٟ  ٕ ئع،  ٍ ٙبين عوٟ ق٩تٕ ُٗٙ ٝ اهك٩ ه
٨ ق٩ٝ ]اهك ٚو اهِاطص (11)ٗ لّ ا٨غهس٨ي عوٕٚ  مُٕ ًقههٟ اط٩ق اشب 

 هقطٙددب: اشْ ٓددصا اهددِٓل ٙددسي عوددٟ اؾدد اط اهؤدد٘ض يف قدد ٞ    [ا٨  ؤدد٘ض
 اهكدد٩ٝ ِٗٙوبددص عوددٟ ًددا ٓدد٘ قدد٩ٝ ًددّ وجددعا١ ٨ٗ ٙعددٍ ا٪كدد٘اْ املهدووددٞ        
 ني وجعا٢ٔا ٪ُٔدا هٚػدمس  كد٩ٝ، ٨ٗظًدٕ جد٘اظ اسبدسث فٚٔدا ٗعدسَ اندطاضٖ          

وددٞ فٚه٘نددم ٗٙددهٍ قدد٩تٕ ًددع    يف ا٪كدد٘اْ املهدو كدد٩ٝ اشا ويددسث ًهعٌددساً   اه
 . اهه فت عوٟ اهك٩ٝ ٗٙه صض ًّ ًِافٚاتٔا كا٨غهس اض

وعددين  -ُعددٍ ٙ٘جددس عِددسُا زهٚددى ٙلؿدد  عددّ قاطعٚددٞ اسبددسث يف ا٪ ِددا١     
اسبدسث   عدطٗل ٗ ود٩ْ اهكد٩ٝ عِدس     -ا٪ك٘اْ املهدووٞ  دني وجدعا١ اهكد٩ٝ    

 (12)ولٍ اهِك٘مفٚٔا، فهعه  اهؤاضٝ ًّ اسبسث يهٟ يف ا٪ك٘اْ املهدووٞ، هه
 . ٗهإلئاص املسعٟ عوٟ قاطعٚٞ اسبسث هوك٩ٝ

ث ؽ ٗاملبودْ٘ ٗعبٌ٘ٓدا فد٩ ٙقودع اسبدس     هلّ ٓصا اهسهٚى طبٓكل  املػو٘
قدد٩تٕ مبقههددٟ وخبدداض املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘،  ددى ٨  لددّ ا٨ههددعاَ      ا٨ ه٢٩ددٛ

هدعَ اُهفدا١ ٗجد٘ب اهكد٩ٝ اهًٚ٘ٚدٞ عٌِٔدا هعدسَ          ، ٗا٨ قاطعٚٞ اسبسث فٌٚٔدا 
٘ٓ ق٩تٌٔا عّ اسبسث اهقاطع  ػوؼ  ٘ي وٗ  : ، فإٌُٔا ا هوٚا  ٕمتلٌِٔا ًّ خو
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 . ا٪ي٘اي٨ٗ  لّ اههعاَ ُفٛ ٗج٘ ٔا حباٍي ًّ  - وّ وٗ ضٙو وٗ َُ٘ 

و٘ؽ ٗ اخهكاض: زهٚى قاطعٚٞ اسبسث  لِِا ضفع اهٚس عِدٕ  اهِػدبٞ اىل املػد   
 ٨  لدّ ضفدع اهٚدس     (13)[٨ قد٩ٝ ا٨  ؤد٘ض  ٗاملبوْ٘ ٗعبٌ٘ٓدا، هلدّ زهٚدى ]   

عِددٕ ًٗقههددٟ اط٩قددٕ اهؿدداًى  ددصّٙ ٓدد٘ هددعَٗ اه٘ندد١٘ هوؿددطٗص يف اهكدد٩ٝ  
 ِا١ٓدا  فعدٍى   و اهه٘ن٧ٗهعَٗ دبسٙسٖ عِس عطٗل اسبسث و ِا١ اهك٩ٝ، ٗهٚؼ 

 ًدّ ً٘ندع قد٩تٕ حبٚدا      كثرٍي ربهى  ٕ ٓٚمٝ اهك٩ٝ، فإُٕ ًع ٗندع املدا١ قطٙبداً   
 وُددٕ هدد٘ ت٘نددم و ِددا١ اهكدد٩ٝ  عددس عددطٗل اسبددسث ًددطٝ وٗ ًددطتني وٗ  دد٩ث ٨     

 . ٝ اهك٩ٝٙكسق عطفًا وُٕ فعى يف ق٩تٕ فع٩ً كثريًا ربهى  ٕ ٓٚم
 عدطٗل هعاًٞ ٓ٘ هعَٗ اه٘ن١٘ عِس اشْ ًقههٟ اهقاعسٝ ا٪ٗهٚٞ ٗا٪زهٞ ا

 ِا١ اهك٩ٝ ًا زاَ مل ربهدى ٓٚدمٝ اهكد٩ٝ ٨ٗ ٙ٘جدب دبسٙدس اه٘ند١٘       اسبسث و
 . ًٗؿقٞ عظٌٚٞ عوٟ املكوٛ املبهوٟ  اسبسث يطجًا

هلددّ  ددٞ ُكدد٘م خاقددٞ  ػددوؼ اهبدد٘ي ُٗكدد٘م خاقددٞ  ػددوؼ اهددبوّ  
 : ٘ؽ٩ُيظٌٔا ًٗا ت٧زٕٙ ًّ اه٘هٚفٞ اهؿطعٚٞ، ُٗبسو مبا ٗضز يف املػو

اهؿٚذ اهو٘غٛ  ًعه  اهػِس ضٗاٖ (14)خ  (ًػو٘ؽ اهب٘ي)ٗضز يف يٚا -1
ٌٓ ودري  غ٧اي  اعٞ عدّ ضجدى وخدصٖ تق    ّ ػِسٖ املعه  يف )اههٔصٙب( ٗقس ته

ٓلصا يف )اههٔدصٙب( املكدسض ا٪قدى ٗيف كدثري ًدّ كهدب اسبدسٙا         -ًّ فطجٕ
ُػار اهلهاب ٗٓ٘ اؾهباٖ ًّ  -ًّ قطيٕ -هلّ يف ُػدٞ )اه٘غا٢ى( املعهٌسٝ، 

 . ٟ عوٟ املهمًى اشببريٌا ٨ خيف٨ ٙػاعسٖ ُك٘م اشب  اه٩يقٞ ك
 ٗقدس ٙلدْ٘ اهدسَ     -كٌدا ٓد٘ اه اهدب    -قوري اهفطج قس ٙلْ٘ املهقودط  د٨ً٘  ٗت

: غمي )عّ ضجى وخصٖ تقوري ًّ  عوٕٚ اشب كٌا ٙه قص ويٚاًُا ًع اهب٘ي ُٗٓل
َْ فٕٚ قوّ وٗ  [ ٙعين كٚػًافوٚكِع خطٙوٞ(:]ٗاًا غريٖ( قاي )  فطجٕ اًا ز
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عبٖ٘ ًّ وعها١  سُدٕ، ٗٓدصا ؾدآس     ٗوعبٖ٘  ِع عّ تعسٜ اهِحاغٞ اىل فدصٖ 
٘ندع عوٚدٕ خطٙودٞ ٗكٚػدًا     عوٟ وْ اهػد٧اي: )تقودري ًدّ فطجدٕ( فدإْ اهفدطج ٙ      

هقطيٞ ٨ ٙلْ٘ عوٚٔا كٌا ٓ٘ املهعاضو، ٗهٚؼ اهػ٧اي )ًّ قطيٞ( فإْ ا عاظ٨ً
فوٚكددِع خطٙوددٞ (:]ٞ عوٚٔددا، قدداي )٨ٗ ٙكددو قددِع خطٙودد خطٙوددٞ ٗكٚػددًا

ٚدسْ ا٨ ًدّ اسبدسث اهدصٜ     و هودٛ  دٕ، فد٩ ٙع    ٗهٚه٘نم ٗهٚكى، فإمنا شهدم  د١٩ْ  
  ٨ٗ ضٙب يف اعهباض غِس اهطٗاٙٞ كٌا ٓ٘ ٗانو هودبري. ٙه٘نم ًِٕ[

ٗٓصٖ اهطٗاٙٞ تسي عوٟ وْ غوؼ اهب٘ي وٗ ًع اهسَ ٨ ِٙقض اه٘ن١٘ ٗهصا 
ٗ   وًط ) مل ٙ٘جب عوٕٚ اه٘ن١٘ ًِٕ ٗامنا ٙكدوٛ  (  كِع خطٙودٞ  دٍ ٙه٘ندم 

٨ٗ ٙعٚس ٗن١ٖ٘ ٨ٗ ق٩تٕ ه٘ ططو عوٚدٕ اسبدسث و ِدا١ اهكد٩ٝ وٗ عقٚبٔدا فإُدٕ       
 ١٩ ا ه٩ٖ ال  ٕ ٙك  عوٕٚ ٨ٗ ٙعٚس ٗند١ٖ٘ ا٨ ًدّ يدسث اخهٚداضٜ غدري ًدا       

 ٗ لدددّ اسبددداق املبودددْ٘  املػدددو٘ؽ املِكددد٘م يف اهطٗاٙدددٞ      . ا ددده٩ٖ ال  دددٕ
فإمنا شهم  ١٩ ا هوٛ  ٕ ف٩ ٙعٚدسْ ا٨ ًدّ اسبدسث    ]ٚى املصك٘ض فٚٔا   كٞ اههعو

 دى ٗعودٟ قدايب     ٕ ت٘جٕٚ ِٙوبص عوٟ املبوْ٘ ٗاند اً فإُ [اهصٜ ٙه٘نم ًِٕ
 . اهطٙو اه اهبٞ ٗاهَِ٘ اه اهب

  ٞ اهساهدٞ عودٟ وْ  د٘ي     (15)هلّ قس ٙٓسعٟ ٗق٘ص اههعاضل  ني ًعهد ٝ  اعد
اشا كداْ  (:]٨ ِٙقض اه٘ند١٘ ًدع ًعهد ٝ يطٙدع عدّ اهكدازق )       املػو٘ؽ

هسَ اشا كاْ يني اهك٩ٝ وخص كٚػًا ٗجعدى فٚدٕ قوِدًا    اهطجى ٙقوط ًِٕ اهب٘ي ٗا
ٍٓ عوقٕ عوٕٚ، ٗوزخى شكطٖ فٕٚ  ٍ قّوٟ جيٌدع  دني قد٩تني اهظٔدط ٗاهعكدط،       

ؿدا١  ٧ٙخط اهظٔط ٗٙعٓحى اهعكط  دمشاْ ٗاقداًهني، ٗٙد٧ٓخط امل دطب ٗٙعحدى اهع     
يٚدا زهدمس عودٟ ٗجد٘ب اه٘ند١٘       (16) مشاْ ٗاقاًهني ٗٙفعى شهم يف اهكبو(

 . حٌع  ٌِٚٔاٗاٙقاص ق٩تني َٙ
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 : وًطّٙ خ  يطٙع تهٌّهلّ اههعاضل غري ٗانو فإْ 

ازبٌددع  ددني قدد٩تني  ٘ندد١٘ ٗايددس، ٗٓددصا املهددٌْ٘ يف      ا٪ٗي : تهددٌّ
   ٗ  اهه٘ند٧ جد٘ب  ًعه ٝ يطٙع ٧ًٙٓس ملعه ٝ  اعٞ اهساهٞ  ظٔ٘ضٓدا عودٟ عدسَ 

اسبدسث املبهودٟ  دٕ عوٚدٕ، فود٘ كداْ  د٘ي املػدو٘ؽ          عطٗلو ِا١ اهك٩تني عِس 
 . ( عوٕٚ اه٘ن١٘ و ِا١ اهك٩تنيُاقّها هو٘ن١٘ ٪ٗجب اإلًاَ 

اهثاُٛ: قس ٙبسٗ ًّ يسٙا يطٙع عسَ متلّ املػو٘ؽ ًّ اهؿطٗص يف ق٩ٝ 
 ا٨  عددس اههؤددط ٗاهددهؤري،    اهثددٞ  ٘ندد١ٖ٘ اه٘ايددس غددري اهظٔددطّٙ وٗ اهعؿددا٢ني  

مبِؿم شهدم فإُدٕ حيهٌدى كُ٘دٕ ًدّ جٔدٞ ُاقهدٚٞ          ؿعط اشبهلّ مل ٙههو ٗمل ُٙ
اهب٘ي ه٘ن٢ٕ٘، ٗحيهٌى كُ٘دٕ ًدّ جٔدٞ ًاُعٚدٞ تدِحؼ ضبدى اهبد٘ي عدّ قد ٞ          

( يف كْ٘ املِؿدم  :عسَ هٔ٘ض يسٙا ا٨ًاَ)٧ٙٗٙسٖ  . ق٩ٝ غري اهفطٙههني
 ٕ)اه٘ن١٘( ٗ و٩ُٕ وق٩ً .ُاقهٚٞ اهب٘ي يٚا مل ٙصكط يف يسٙث

 ٓدد٘ ٗندد٘ح  -ٗعٌددستٔا ً٘ قددٞ  اعددٞ -خبدداضًددّ ٩ًيظددٞ ا٪ٗاسباقددى 
 عددسَ ٗجدد٘ب دبسٙددس اه٘ندد١٘ و ِددا١ اهكدد٩ٝ يهددٟ اشا خددطج ًِددٕ  دد٘ي ًددّ          
 زْٗ اخهٚدداضٖ، ٗٓددصا ربكددٚل يف وزهددٞ ُاقهددٚٞ اهبدد٘ي هو٘ندد١٘، كٌددا ذبكددى   

اشا ئددع  ٌِٚٔددا كفاٙدٞ ٗندد١٘ ٗايدس قبددى اهكدد٩ٝ اه٘ايدسٝ وٗ قبددى اهكد٩تني     
  ددس ًددّ وخددص كددٚؼ فٚددٕ قوددّ ههعوٚقددٕ   . ُعددٍ ٨ ٗعددسَ ٗجدد٘ب تؤددري امل٘نددع 

  ددس ًددّ تؤددري  ٘ ددٕ ِددع ًددّ تودد٘ث جػددٌٕ  ب٘هددٕ ٗزًددٕ، ٨ٗعوددٟ اهفددطج كددٛ  
 ، وضاز قد٩ٝ ٗاجبدٞ وٗ ًػده بٞ ٨يقداً    ٗ سُٕ ًّ اهب٘ي  عدس متداَ اهكد٩تني هد٘     

ٔا مبقساض فعدى اهكد٩ٝ اه٘ايدسٝ    فإْ ًاُعٚٞ ظباغٞ اهبسْ وٗ اهث٘ب ٙطفع اهٚس عِ
  . وٗ اهك٩تني يػبٌا زهمس عوٕٚ ق ٚ ٞ يطٙع

 :تباعًا  ُعطنٔا -وخباضخ  وٗ ٗضز يف ًػو٘ؽ اهبوّ ٗ -2

: ًا ضٗاٖ اهؿٚداْ يف )اهلايف( ٗ)اههٔصٙب(  ػِسٌٓا املهكى اىل ا ّ ا٪ٗي
( عدّ املبودْ٘، ٗقدس     لري عّ ضبٌس  دّ ًػدوٍ اهػدا٢ى ًدّ اإلًداَ اهبداقط )      
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: ويدسٌٓا   ٗٓصا اههعبري حيهٌدى ًعِدٚني   (17)[ٙبين عوٟ ق٩تٕ](: وجاب )
 ًدّ ا٨غدهس اض ٗعبدٖ٘     طٗج اه دا٢أ ٙه٘ندم يف ضبودٕ ًه فظدًا ًه دصضاً     وُٕ عِس خ

 ُددٕ ٨ ٙعددهين  عددطٗل اه ددا٢أ ٗخطٗجددٕ ًِددٕ  . ٗ اٌُٚٔددا ا ددٍ ٙددبين عوددٟ قدد٩تٕ
ا٨يهٌداي  ين مبدا خيدطج ًِدٕ، ٗٓدصا     ٗٙدبين عوٚٔدا ٨ٗ ٙعده     ى  هدٛ يف قد٩تٕ   

وقطب ًّ ا٪ٗي، ٗغِس اشب  يف )اهلايف( نعٚ  ه٘قد٘ص )غدٔى  دّ ظٙداز( يف     
 ٛ ق ٚو ٨ اؾلاي فٕٚ عِسُا وق٩ً .اهوطٙص، ٗغِس اهو٘غ

(:  ػِسٖ اىل ضبٌدس  دّ ًػدوٍ عدّ اهبداقط )      (18)اهثاُٚٞ: ًا ضٗاٖ اهكسٗق
ٗكهاب ا دّ ًػدوٍ ٙطٗٙدٕ     [قايب اهبوّ اه اهب ٙه٘نم ٗٙبين عوٟ ق٩تٕ]

اهكسٗق  وطٙص ًظِْ٘ اهك ٞ ه٘ق٘ص )عودٛ  دّ و دس  دّ عبدس ال اه قدٛ(       
اهصٜ ٨ ت٘جس وًاضٝ ًعه ٝ عوٟ ٗ اقهٕ هلِٕ ًّ ًؿاٙذ اهكدسٗق ٗقدس تطندٟ    
عوٕٚ يف كها ٕ )اهه٘يٚدس( ٗٓد٘ ًؿدعط  ٘ اقهدٕ ٗج٩ههدٕ، ٗ داقٛ اهػدِس قد ٚو         

 . اٜٗ كهاب ضبٌس  ّ ًػوٍ عِِٕٙهٔٛ اىل )اهع١٩  ّ ضظّٙ( اهصٜ ٓ٘ ض

  وّ اه اهددب ٙه٘نددم ٗٙددبين عوددٟ قدد٩تٕ[    قددايب اهددب ًٗددا اسبسٙا:]
ٙه٘نم يف  سٗ ا٪ًدط   -قايب اهبوّ اه اهب عوٕٚ  -ٗٓ٘ هآط يف وْ املبوْ٘ 

 : ٍ ٙكوٛ ٗ هٛ يف ق٩تٕ يهٟ ًدع قدسٗض اسبدسث املبهودٟ  دٕ و ِا١ٓدا، وٜ       
 . قٚب٨ٕ ٙعهين  ٕ ٨ٗ حيهاج اىل دبسٙس ٗن١٘ ع

اهثاهثددٞ: ًددا ضٗاٖ اهو٘غددٛ يف )اههٔددصٙب( عددّ اهعٚاؾددٛ ٗططٙقددٕ اىل كهبددٕ    
(: نددعٚ ،  ػددِس ًهكددى اىل ا ددّ  لددري عددّ ضبٌددس  ددّ ًػددوٍ عددّ اهبدداقط )

ٗهآطٓا  (19)[قايب اهبوّ اه اهب ٙه٘نم  ٍ ٙطجع يف ق٩تٕ فٚهٍ ًا  قٛ]
 ٚددٕ غددري  عو يف قدد٩تٕ فدددطج ًِددٕ اه ددا٢أ غاهبدداً    وْ املبوددْ٘ اشا ت٘نددم ٗؾددطص 
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 ٙه٘نددم ًددع اسبفدداه عوددٟ قدد٩تٕ  ٗا٨غددهس اض ٗعبددٖ٘ ًددّ ًِافٚاتٔددا  -طبهدداض فٚددٕ
 .  ٍ ٙع٘ز هك٩تٕ ٗٙهٍ ًا تبقٟ ًِٔا

ٗهعى ٓصا املهٌْ٘ ًػهِس ئع ًّ اهفقٔا١، هلّ ه٘ قو اشبد  وٗ ويدطظ   
 ٕ  مل ٙػدددعِا اههدددعاَ هدددآطٖ ٗجددد٘ب اه٘نددد١٘،   -قدددسٗضٖ  وطٙدددص ًوٌددد٣ّ  ددد

 فإمندا شهدم  د١٩ و هودٛ     ]ٗعبٌوٕ عوٟ ا٨غده باب هقد٘ٝ هٔد٘ض ًعهد ٝ  اعدٞ      
     ٕ فإُدٕ هدآط جودٛ يف عدسَ      (20)[ ٕ ف٩ ٙعٚسْ ا٨ ًدّ اسبدسث اهدصٜ ٙه٘ندم ًِد

 ٗجدد٘ب دبسٙددس اه٘ندد١٘  عددس غددوؼ  ٘هددٕ وٗ عبددٖ٘ ًددّ اهػددوؼ املبهوددٟ  ددٕ،        
قدايب  يف اهطٗاٙٞ اهثاهثٞ:] اهه٘ن٧ٗٓصا اهظٔ٘ض اهقٜ٘ ٙقههٛ  ى ا٪ًط  

عودٟ ا٨غده باب هد٘     نم  ٍ ٙطجع يف ق٩تٕ فٚدهٍ ًدا  قدٛ[   اهبوّ اه اهب ٙه٘
 . (كاْ ٓصا اهِل قازّضا عِٕ )

ٗٓصا اهطٗاٙا  اهث٩ ٞ كودٔا تِهٔدٛ اىل ضبٌدس  دّ ًػدوٍ عدّ اإلًداَ اهبداقط         
(ذبلٛ يسٙثًا ٗايسًا ٛٓٗ ) ظآط، هلِٔدا اخهوفدمس ًهُ٘ٔدا ٙػدرياً    حبػب اه 

 ٨  اش ، هددطٗاٝ  دى ٓدد٘ ا٨يهٌدداي اهقدٜ٘ املوٌدد٣ّ  ددٕ   ٗهعودٕ ًددّ اخده٩و ُقددى ا  
ًدّ )ضبٌدس  دّ ًػدوٍ( اىل اًداَ       ٙه٘قع ٨ٗ حيهٌى قً٘ٙا قسٗض اهػ٧اي ًهلدطضاً 

( ٗتكسض ًِٕ وج٘ دٞ  ٩ دٞ طبهوفدٞ املفداز، فودصا      ٗايس ٓ٘ و ٘ جعفط اهباقط )
ُعهٌس ًا قٓو غِسٖ ًِٔا ٗٗن مس ز٨ههٕ ٗٓ٘ خ  ا دّ  لدري عدّ ا دّ ًػدوٍ      

 . ٌهِٕ ٗز٨ههٕ هو٘ ٘ق  كسٗضٖد  ُمخص

ًٞ يف ًقاَ اغهِباط اسبلٍ اهؿطعٛ،  ٗاهطٗاٙٞ ا٪خريٝ ٨  لّ اعهٌازٓا يح
ههع  ططٙص اهؿٚذ اهو٘غٛ اىل كهب اهعٚاؾٛ، كٌا ٨  لّ اعهٌاز اهطٗاٙدٞ  
 اهثاُٚددٞ ٗاْ كاُددمس ًظُِ٘ددٞ اهكدد ٞ ٗاهكددسٗض عِددسُا هلددّ اهظددّ ٨ ٙ ددين عددّ    

ٞ ا٪ٗىل ه٘جد٘ز ططٙدص قد ٚو يف تٔدصٙب اهؿدٚذ      اسبص، ُٗعهٌدس عودٟ اهطٗاٙد   
ٜ عّ املبودْ٘، ٗقدس شكطُدا    اٗهػ٧اي اهط [ ج٘ا ًاٙبين عوٟ ق٩تٕ]ٗٓٛ مبا 
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وقط ٌٔددا ز٨ههٔددا عوددٟ عددسَ ا٨عهِددا١  عددطٗل اه ددا٢أ     ،يف ًفازٓددا ايهٌدداهني
ٗخطٗجٕ ًِٕ  عس ؾطٗعٕ يف ق٩تٕ  ى  هٛ يف قد٩تٕ ٗٙدبين عوٚٔدا ٗٙػدهٌط     

 طنددٕ اه ددا٢أ اه اهبددٞ عوٚددٕ، فددإْ ٓددصا املعِددٟ ٗانددو        ًددّ زْٗ قوددع ٗاْ ع 
 . ًّ اط٩ق اسبسٙا ٗوهفاهٕ

١٘ و ِا١ ٗاسباقى كْ٘ املػو٘ؽ ٗاملبوْ٘ اهصٜ ٨ ٙه طج ًّ دبسٙس اه٘ن
ٗهٚفهدٕ   -ث اهب٘ي وٗ اه ا٢أ وٗ اهدطٙو املبهودٟ  دٕ    اهك٩ٝ عِسًا ٙعطل هٕ يس

١ ٗاهك٩ٝ يف وقدى قدسض   وْ ٙه٘نم ٗٙكوٛ يف اهف ٝ اهت ٙهٌلّ فٚٔا ًّ اه٘ن٘
ًّ اسبسث املبهوٟ  ٕ، ًّ زْٗ دبسٙس اه٘ن١٘ و ِا١ اهك٩ٝ ٗ لِدٕ ازبٌدع  دني    
ق٩تٛ اهظٔطّٙ وٗ  ني ق٩تٛ اهعؿا٢ني ًّ زْٗ وْ ٙهباط٤ عّ اقاًٞ اهك٩ٝ 

عفٟ عّ يس دٕ  وٗ اهك٩تني  عس اٙقاص اه٘ن١٘ يهٟ ٙقٓى اسبسث اشباضج ًِٕ فُٚ
٘ن١٘ و ِا١ اهك٩ٝ اه٘ايس وٗ اهك٩تني اهودهني جيٌدع   املبهوٟ  ٕ ٗعّ ُاقهٚهٕ هو

وددٟ فطجددٕ كددٛ  ِددع  ٌِٚٔدا  ٘ندد١٘ ٗايددس ٨ٗ  ددس ًددّ جعددى كدٚؼ فٚددٕ قوددّ ع  
ٕ ٪ُدٕ  عفٟ عّ تِحؼ ًا ي٘ي فطجد عٌا ي٘ي اهفطج، كٌا ُٙ تِحؼ  سُٕ ظا٢سًا

ًهوط اهٚدٕ، ٗهدآط اهكد ٚ ٞ اهعفد٘ عِدٕ ٗعدّ ُاقهدٚٞ اهبد٘ي هو٘ند١٘ فد ٝ           
 : . ٓصا كوٕ يف اهك٘ضٝ ا٪ٗىل ُٗب ا اهك٘ضٝ اهثاُٚٞ يف تنياهك٩ٝ وٗ اهك٩

اسبدسث   -طج ًِٕ اهبد٘ي وٗ اه دا٢أ وٗ اهدطٙو   املطيوٞ اهثاُٚٞ: فٌٚا اشا كاْ خي
ٗٓ       كثريًا -املبهوٟ  ٕ حبٚا كاْ ٙه طج ًّ دبسٙس اه٘ند١٘ و ِدا١ اهكد٩ٝ عِدس طدط

ٗ خيطج ًِٕ ضٙدو  قوط ًِٕ  ٘ي وٗ غا٢أ وٙاسبسث املبهوٟ  ٕ، ٗشهم كٌا ه٘ كاْ 
ٍْ، فإجياب اه٘ن١٘ عِس كى يسث   . ًٗؿقٞ عظٌٚٞ ٓ٘ يطج كى عؿط  ٘ا

 يف ٓصٖ اهك٘ضٝ ٗانو عِس ا٨ههدعاَ  لفاٙدٞ اه٘ند١٘ ًدطٝ ٗايدسٝ      اسبلٍ ٗ
 يف اهكدد٘ضٝ اهػددا قٞ اهددت ٨ يددطج يف دبسٙددس اه٘ندد١٘ عِددس كددى يددسث طدداض٥ 

فٚلددْ٘ ا٨كهفددا١ يف ٓددصٖ اهكدد٘ضٝ  ٘ندد١٘   -ٗٓدد٘ قوٚددى ٨ ٙ٘جددب اهه ددطج   -
ٗايددس قبددى اهكدد٩ٝ وٗنددو ٨ٗ ٙعٚددس ٗندد١ٖ٘ عِددس خددطٗج اسبددسث املبهوددٟ  ددٕ   
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 . املػهٌط عوٕٚ يهٟ ِٙهقض ٗن١ٖ٘ حبسث اخهٚاضٜ غري اسبسث املبهوٟ  ٕ
ّ ه٘ مل ُوهعَ  لفاٙٞ اه٘ند١٘ ًدطٝ ٗايدسٝ يف قد٘ضٝ عدسَ اهه دطج ًدّ        هل

ٗٓ اسبددسث،    دبسٙددس اه٘ندد١٘ ٗيلٌِددا  ٘جدد٘ب اه٘ندد١٘ و ِددا١ اهكدد٩ٝ  عددس طددط
قد٩ٝ ٗعدسَ جد٘اظ     س ًّ ا٨ههعاَ يف ق٘ضٝ اهه طج  إٙقداص اه٘ند١٘ هلدى    ف٩

 :  ٘ن١٘ ٗايس، ٗٗجٕٔ -كاهظٔطّٙ وٗ اهعؿا١ّٙ -ازبٌع  ني ق٩تني
املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘ ٗعبٌ٘ٓددا ٨ جيددب عوٌٚٔددا اه٘ندد١٘ و ِددا١ اهكدد٩ٝ     اْ 

٨غهوعإً اهعػط ٗاسبطج ٗٓ٘ ًِفٛ يف اهؿطٙعٞ املقسغٞ، هلّ زهٚى ُفٛ اسبطج 
ث طداض٥ يف اهكد٩ٝ،   ُإو ٗيػب: ِٙفٛ ٗج٘ب دبسٙس اه٘ن١٘ عِس كى يس

 ٌا.ف٩  س ًّ زهٚى خام إل باتٔ -٨ٗ ٙثبمس ؾ٣ًٚا : ق ٞ اهك٩ٝ وٗ اه٘ن١٘

 اهك٩ٝ عِس كى يسث يهٟ ٙكدري يطجداً  و ِا١  اهه٘ن٧ٗقس ٙقاي  ٘ج٘ب 
ٗٓ اسبسث اهه٘ن٧فِٚهفٛ ٗج٘ب   . عِس طط

ٍٓ املددطاز ًِددٕ، فددإْ زهٚددى ُفددٛ اهعػددط ٗاسبددطج ِٙفددٛ اههلوٚدد         هلِددٕ ٨ ٙدده
اؾدد اط اهكدد٩ٝ  اه٘جد٘ ٛ، ٨ٗ ٙثبددمس قدد ٞ اهكدد٩ٝ   ددري طٔدد٘ض، فددإْ وقددى 

 ِٙفٕٚ زهٚى ُفدٛ اسبدطج، ٗهدصا ٨ ظبدس ز٨هدٞ يف      يهٟ   اهؤ٘ض هٚؼ وًطًا يطجًٚا
آٙدٞ ُفددٛ اسبددطج عودٟ ا بددا  قدد ٞ اهكدد٩ٝ يف ا٪جدعا١ املهددمخطٝ  عددس قددريٗضٝ    

 دس ًدّ اههٌداؽ زهٚدى خدام      َعٔػطًا ٗؤُا غري ًؿدطٗطٞ  داهؤ٘ض، ف٩   اهه٘ن٧
 ٗعِس٢ددص  .   ثبددمس عددسَ اؾدد اط قدد٩تٕ  دداهؤ٘ض ٓدد٘ غددري زهٚددى ُفددٛ اسبددطج   ُٙ

 :  ّٙ ًعه ّٙٙكو ا٨غهس٨ي خب
ٛ ههعٌدٍٚ اسبلدٍ   ٗاملههٌّ هوهعوٚى املقههاملعه  غِسٖ   اعٞ ا٪ٗي: خ 

فإمنا شهم  د١٩ و هودٛ  دٕ فد٩ ٙعٚدسْ ا٨ ًدّ اسبدسث اهدصٜ         ه ري غوؼ اهب٘ي:]
 ٕ  يٚددا ٙددسي  ددا٨ههعاَ عوددٟ قدد ٞ اهكدد٩ٝ ٗعددسَ فػددازٓا       (21) [ٙه٘نددم ًِدد

 . غ٘ا١ غوؼ اهب٘ي وٗ اه ا٢أ وٗ اهطٙو ،اهب١٩ املبهوٟ  ٕ  عطٗل
                                                           

 .9ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘: ح 7: ب1( اه٘غا٢ى: ج21)
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ٗاهثاُٛ: ًعه  ضبٌس  ّ ًػوٍ ًدّ ططٙدص ا دّ  لدري املدطٜٗ يف )اههٔدصٙب(       
ٕ   (:]ٗاملدك٘م  املبوْ٘ ٗاهصٜ وًدط فٚدٕ اإلًداَ )     (22)[ٙدبين عودٟ قد٩ت

 ٕ  ُددٕ اشا ت٘نددم ٗقددوٟ  ًددّ ا٨يهٌدداهني املانددٚني ٓدد٘ فٔددٍ و   ٗا٪قددطب يف فٌٔدد
ٕ    ٍ خطج ًِٕ اه ا٢أ و ِدا١ اه    دى ٙدبين عودٟ قد٩تٕ ٗ هدٛ       ،كد٩ٝ ٨ ٙعدهين  د

 طٗاٙدٞ )اهفقٚدٕ(  ػدِسٖ املهكدى اىل )اهعد١٩       فٚٔا ٗكمُٕ مل ٙعطنٕ شهم، ٧ًٙسًا
وّ قدايب اهدب  (:] ّ ضظّٙ( عّ ضبٌس  ّ ًػوٍ عدّ و دٛ جعفدط اهبداقط )    

ْ  اه اهب ٙه٘نم ٗٙبين عودٟ قد٩تٕ[   ًٞ ًدّ امل٘ قدٞ      صا اشبد  ٓد  فدإ وٗندو ز٨هد
ح ز٨ههٕ عوٟ وْ املبوْ٘ ٙه٘نم ٗٙؿطص يف قد٩تٕ ٗٙدبين عوٚٔدا    املعهٌسٝ ه٘ن٘

 مما ا ه٩ٖ ال  ٕ، ٗهآطٖ جوٚداً ٗ هٛ فٚٔا ٨ٗ ٙعهين  اسبسث اهواض٥ اشا كاْ 
 ٗج٘ب اه٘ن١٘ ًطٝ ٗايسٝ قبى اهك٩ٝ اهت ويسث قبودٔا  اسبدسث املبهودٟ  دٕ     

سث املبهوٟ كوٌا قسض ًِٕ اسب ًّ زْٗ ٗج٘ب دبسٙس اهؤ٘ض -غوؼ اهبوّ  -
، ٗاهظددآط ٗجدد٘ب   ددٕ ]ٙددبين عوددٟ ق٩تٕ[]ٙه٘نددم ٗٙددبين عوددٟ قدد٩تٕ[    

 اه٘ن١٘ هلى قد٩ٝ قدس ويدسث قبودٔا  اسبدسث املبهودٟ  دٕ، ٗٓدصا كودٕ ًػدهفاز           
 . اه٘ان ٞ ز٨هٞ ٨ٗ ً٘جب هإلطاهٞ غِسًا ًّ اهِك٘م اهك ٚ ٞ

ٞ ٗجيددب عوددٟ املػددو٘ؽ  اهبدد٘ي وٗ  -ٗاملبوددْ٘ اهدده فت ًددّ تعددسٜ اهِحاغدد
اىل  سُٕ وٗ  ٘ ٕ ًٌٔا وًلِٕ، ٗشهم ٨ؾ اط طٔاضٝ اهبسْ ٗاهث٘ب يف  -اه ا٢أ

ق ٞ اهك٩ٝ، ٗٙه قص ٓصا اه٘اجب  ٘نع كٚؼ فٕٚ قوّ وٗ قٌاف ًاُع عّ 
تعسٜ اهِحاغٞ ًّ طبطجٔا اىل وجعا١ اهبسْ اجملاٗضٝ هٕ، ٗقدس وًدط  اهطٗاٙدا     

ًٞ فدطج، ٗٓدصا   عوٟ اهفطج وٗ وخص كٚؼ فٕٚ قوّ  ٍ تعوٚقدٕ عودٟ اه   جبعى خطٙو
 . اضؾازٜ اىل اسبفاه عوٟ طٔاضٝ اهبسْ ٗاهث٘ب ٗٓ٘ ؾطط ق ٞ اهك٩ٝ وًْط

اهِحاغٞ اهواض٢ٞ و ِا١ اهك٩ٝ ًدّ   ُعٍ هآط اهِك٘م املهقسًٞ عسَ ًاُعٚٞ
ق هٔا فإُٕ غدب إُ وٗىل  عدصضٖ  عدس وْ ا ده٩ٖ  دصهم املدطل: تقودري اهبد٘ي،         

                                                           

 . 3: ح ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘ 19: ب 1: ج ( اه٘غا٢ى22)
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غوؼ اهبوّ، هلّ عسَ املاُعٚٞ اهظدآط ًدّ اهِكد٘م طبدهل  داههِحؼ يداي       
ٍٓ ًا قبؤا،  ى ًقههٟ ًووقا  اؾ اط طٔداضٝ اهثد٘ب ٗاهبدسْ     اهك٩ٝ، ف٩ ٙع

٘نع اهِحاغدٞ املبهودٟ  ٔدا قبدى اهكد٩ٝ، وٜ كٌدا       ياي اهك٩ٝ ٗج٘ب تؤري ً
: ٗن١٘ وٗ غػى وٗ تٌٍٚ يػب تلوٚفٕ اهفعوٛ  جيب عوٕٚ اهؤ٘ض قبى اهك٩ٝ

كصهم جيدب تؤدري اهثد٘ب ٗاهبدسْ ًدّ اهِحاغدٞ اه اهبدٞ عوٚدٕ ٗاملبهودٟ  ٔدا اشا           
 . كاُمس خاضج اهلٚؼ اجملع٘ي عوٟ ً٘نع املدطج

٨ٗ ِٙفع اههٌػم  إط٩ق وخبداض غدوؼ اهبد٘ي ٗاه دا٢أ اشباهٚدٞ ًدّ ا٪ًدط        
 هؤري امل٘نع ًّ اهِحاغدٞ ٪ُٔدا يف ًقداَ  ٚداْ عدسَ ُاقهدٚٞ اسبدسث اه اهدب         
املبهوٟ  ٕ هوؤ٘ض، ٗهٚػمس ًهكسٙٞ هبٚاْ عسَ ًاُعٚٞ اهِحاغٞ، فِٚٔض اطد٩ق  

ٗ زهٚى اؾ اط طٔ ؤدري ًدا   َٗ تٙقههدٛ هدع  اضٝ اهث٘ب ٗاهبسْ يف ق ٞ اهكد٩ٝ 
 اغددهثِا١ ًددا اشا وٗجددب اهعػددط ٗاسبددطج،    تددِحؼ ًددّ  سُددٕ ٗ دد٘ب قدد٩تٕ،    

مس ٗ اغددهثِا١ اهلددٚؼ اجملعدد٘ي عوددٟ اهفددطج فإُددٕ جدداًع هوبدد٘ي وٗ هو ددا٢أ ٗزّهدد    
 ا٨ ًددع  ،ا٪خبدداض عوددٟ اهعفدد٘ عِددٕ فدد٩ جيددب ت ددٚريٖ وٗ تؤددريٖ هلددى قدد٩ٝ       

  ٕ    -لددٚؼ وٗ  قبددٕ  فددإشا خؿددٕٚ ٨ًدده١٩ اه  ،ت٘قددع اههعددسٜ عِددٕ اىل  ددسْ وٗ  ٘ دد
 . هؿطط ق ٞ اهك٩ٝ هعًٕ اهه ٚري وٗ اههؤري ذبك٩ًٚ
 فددإْ اههبدداط٧  ،ٛ ا٪يدد٘ط٩ٝ  عددس اهؤدد٘ض  ددى ٓددِٗٙب ددٛ املبددازضٝ اىل اهكدد

    ّ               يف اقاًهٔا ٙ٘جب ظٙازٝ تقاطط اهب٘ي وٗ اه ا٢أ ًّٗ ظٙدازٝ اههدِحؼ املداُع عد
 :  ٍ ُب ا.  ق ٞ اهك٩ٝ 

 : للقزآنمّس املعذور      
عوٚددٕ  ٓددى جيدد٘ظ ًددٓؼ اهقددطآْ هوٌ ددسث املبهوددٟ  اغددهٌطاض اسبددسث اه اهددب

  . أ اشباضج ًّ زْٗ اخهٚاضٖ
 : : ٗج٘ب ًؼ اهقطآْ ٗج٘اظٖ  س ًّ تفكٚى اهق٘ي  و اه ياههني٨

- ري اهِصض ٗاهعٔس ٗاهدٌٚني ٗاهؿدطط    -وًا يف ياهٞ ٗج٘ب ًٓؼ اهقطآْ و:     
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ْ    كٌا ه٘ ٗجس ًا ٓ٘ وٍٓ ٗوفػس ًدّ   ، كدمْ  اجملٚدس  ًفػدسٝ ًدٓؼ احملدسث هوقدطآ
ًٗددّ اه٘انددو وٌٓٚددٞ اُقدداش اهقددطآْ ٗربوٚكددٕ ًددّ    ،ٙقددع املكدد   يف  اه٘عددٞ

اهِحاغٞ ٗتؤريٖ ًِٔا، ًٗدّ اه٘اندو وْ ًدٓؼ اهقدطآْ  دصا اه دطل هه٘قد         
 . ربوٚكٕ عوٟ ًٓػٕ ٓ٘ وقى ًفػسٝ ًّ يطًٞ ًٓؼ املػو٘ؽ ٗاملبوْ٘ هٕ

هٕ وٗ  وِٕ هوقدطآْ عِدس اههدعايٍ غد٘ا١     ٨ٗ ضٙب يف ج٘اظ ًٓؼ املػو٘ؽ  ٘
 ٨ٗ اؾدددلاي يف ًطج٘يٚدددٞ   قطٙبدددًا  كاُدددا ًهؤدددطّٙ يف اهقطٙدددب وَ مل ٙهؤدددطا 

 ٕ  مبقههددٟ ق٘اعددس اههددعايٍ اهقانددٚٞ  طج دداْ      - مبددا ٓدد٘ ضبددسث   -ًٓػددٌٔا هدد
 . فعى اهفاغس ؾطعًا ذبفظًا عّ فعى ا٪فػس ؾطعًا 

وقدطآْ ٨ٗ عٔدسٖ ٨ٗ يوفدٕ    ِٗٙب ٛ ا٨ههفا  اىل عسَ اُعقداز ُدصض احملدسث ه   
٨ٗ ؾططٕ نٌّ عقس ٨ظَ هعدسَ ضج اُدٕ، ًٗدّ اه٘اندو ؾدططٚٞ اهطج داْ       

 ٓصا  ٚاْ اسباهٞ ا٪ٗىل عِس ٗج٘ب ًٓؼ اهقطآْ . . ٨ُعقازٓا

فهدٟ  ٗوًا يف ياهٞ عسَ ٗج٘ب ًٓؼ اهقطآْ هوٌػو٘ؽ ٗاملبوْ٘ فقدس ُٙ  -ب
املهؤط ًدّ يدسث   حبطًهٕ إلط٩ق اهسهٚى اهلاؾ  عّ يطًٞ ًٓؼ اهقطآْ ه ري 

 . عّ ًٓػٌٔا هل٩َ ال غب إُ اهب٘ي وٗ اه ا٢أ، ًّٗ ِٓا ًِع ئْع

ٗقس ٙػهؿلى يف ا با  اسبطًٞ هعسَ ٗن٘ح اضتفاص اسبدسث عدّ املػدو٘ؽ    
  ًهؤدددطًاٗاملبودددْ٘ اشا ت٘ندددم هكددد٩تٕ املفطٗندددٞ، وٗ هعدددسَ ٗنددد٘ح كُ٘دددٕ      

فٚدمتٛ اطد٩ق    ،أعِسًا ٙه٘نم هك٩ٝ اهفطٙهدٞ  دٍ ٙهقداطط ًِدٕ اهبد٘ي وٗ اه دا٢      
ّ ِٓدا اغهؿدلى ئدع وٗ ايهداط     ٞ اهبد٘ي وٗ اه دا٢أ هو٘ند١٘، ًٗد    دزهٚى ُاقهٚٓ

 . غب إُٗا ٕ   كٌٔا ًٓؼ اهقطآْ ٗك٩َ ال  ٗج٘ ًا
فهٟ جب٘اظ ًٓؼ املػو٘ؽ وٗ املبوْ٘ هل٩َ ال غب إُ ٗعسَ ٗج٘ب ٗقس ُٙ

اهػدوؼ ٗجداظ  هدٕ    :  ا٨جهِاب عِٕ فٌٚا اشا وتٟ  اه٘هٚفٞ املقٓطضٝ هصٜ اهعدصض 
  - حبلدٍ املهؤدط وٗ ٓد٘ ًهؤدط ؾدطعاً     اهك٩ٝ فإُٕ عِدسًا ٙه٘ندم هكد٩تٕ ٙكدري    

ٙبين عوٟ ق٩تٕ ٗ هٛ فٚٔا ٨ٗ ٙعهين مبا خيطج ًِٕ كٌا اغدهفسُاٖ ًدّ ًعهد ٝ    
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 طٗاٙهٕ  ًا٧ًٙس (23)[ٙبين عوٟ ق٩تٕ]ا ّ  لري عّ ضبٌس  ّ ًػوٍ يف املبوْ٘ 
ٕ   قايب اهبوّ اه] اهِػدٞ ا٪خط٠  [ يٚدا   اهب ٙه٘نم ٗٙدبين عودٟ قد٩ت

عددسَ ا٨عهِددا١  اسبددسث اه اهددب اهودداض٥ عوٚددٕ ٗهددصا وًددطٖ  ٙػددهفاز ًِٔددا هددآطًا
سث اه اهدب عوٚدٕ، ٗٓد٘ زآي    اسبد  ٨ٗ ٙعدهين  عدطٗل   (24)[ٙبين عوٟ ق٩تٕ]

عوٟ عسَ اُهقال اهؤد٘ض اهدصٜ ويس دٕ هكد٩تٕ يهدٟ اشا تقداطط عوٚدٕ         هآطًا
فإمنا ا كٌدا اغدهفسُاٖ ًدّ ًعهد ٝ  اعدٞ:]      ٘ي وٗ غا٢أ و ِدا١ قد٩تٕ وٗ عقٚبٔد   

هظٔ٘ضٓدا يف   (25)ٚسْ ا٨ ًّ اسبسث اهصٜ ٙه٘نم ًِٕ[ هوٛ  ٕ ف٩ ٙعا شهم  ١ْ٩
عسَ اُهقال  اسبسث اه اهب املبهوٟ  ٕ ٗٓ٘ كاؾ  عّ عسَ ا٨عهِا١  عطٗل

ٕٞ عودٟ فطجدٕ ٗ عدس اٙقداص        طٔ٘ضٖ  ب٘ي وٗ غا٢أ عاضل عوٕٚ  عس جعدى خطٙود
 . اه٘ن١٘ ٗاهك٩ٝ، ٨ٗ ِٙهقض طٔ٘ضٖ ا٨ حبسٕث اخهٚاضٜ غري ًا و هوٛ  ٕ

ٗا٪هٔط ج٘اظ ًٓؼ اهقطآْ ًّ املبهوٟ  اسبسث اه اهب اشباضج عّ اخهٚاضٖ 
 فطجدددٕ ًدددع اه٘نددد١٘ : جعدددى كدددٚؼ يدددافت عودددٟ  اشا وتدددٟ  اه٘هٚفدددٞ املقدددٓطضٝ

 ه٘هدد٘ج فٚٔددا هكدد٩ٝ ًفطٗنددٞ، غدد٘ا١ وضاز ًددؼ اهقددطآْ يدداي اهكدد٩ٝ وٗ قبددى ا
  ٌ قههٟ اطدد٩ق اهِكدد٘م املهقسًددٞ، فدد٩ جيددب عوٚددٕ     وٗ  عددس اهفددطاه ًِٔددا  ددد

: ك٩َ ال غب إُ،  ا٨جهِاب عٌا حيطَ فعوٕ عوٟ احملسث ُظري ًٓؼ املك  
ٙهٌٔا ًددّ يٚددا اسبددسث  ٗشهددم هظٔدد٘ض وخبدداض املػددو٘ؽ ٗاملبوددْ٘ يف ًعددصٗض  

ٗكٌُ٘ٔا حبلٍ املهؤط اشا تؤط قبى اهك٩ٝ ٨ٗ ٙعٚس طٔ٘ضٖ عِس تقداطط اهبد٘ي   
. ُعٍ ٨ ضٙب يف اقهها١ ا٨يهٚاط اجهِاب ك٩َ ال ٗعسَ ًٓػدٕ   وٗ اه ا٢أ ًِٕ

 . ًّ ًػهٌط اسبسث اه اهب
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 : أحكام اخللل يف الطهور الفصل السابع    
 :ٖ وٗ يس ٕ ففٕٚ ق٘ض ُعطنٔا تباعًا اشا ؾم يف طٔ٘ض

  ٘ ض اهفطص ا٪ٗي: اشا تٚقّ اسبسث اهِاقض هو٘ن١٘  ٍ ؾم يف اٙقاعدٕ اهؤد
ُدمس ٗهٚفهدٕ اهبِدا١    كا اهطافع هو سث وٗ هّ اٙقاعٕ هًِٓا عازًٙا غري ًعهد  ؾدطعاً  

ٔٓط ًّ اسبسث املهٚقّ ٨ٗ جي٘ظ هٕ اهسخ٘ي يف عوٟ كُٕ٘ ضبس ًا ٨ٗ  س هٕ ًّ اههو
وٗ ًباؾددطٝ كدد٩َ ال غددب إُ ا٨  عددس اه٘ندد١٘، ٗقددس تػددامل اهفقٔددا١    اهكدد٩ٝ 

)ضل( عوٟ ٓصٖ اه٘هٚفٞ فٌّٚ تّٚقّ اسبسث ٗؾم يف اٙقاص اهؤ٘ض عقٚبٕ،  ى 
ًٞ  اه٘هٚفددٞ ُظددري ًعهدد ٝ  لددري    عددّ  (26)ٗضز  عددض اهِكدد٘م اهكدد ٚ ٞ ُاطقدد

ٗتدّٚقّ ًدّ ٗند١٘ن     ]اشا اغهٚقِمس وُم قس ويس مس فه٘نم[(: اهكازق )
  عددس ٙقددني اسبددسث،   اهه٘ندد٧اغددهٚقِمس ًددّ يددس م، ٨ٗ ِٙفددع ايهٌدداي   كٌددا 

 س ًّ اهٚقني  إيساث اهؤ٘ض  عس ٙقدني اسبدسث، ٗٓدصا ًقههدٟ اطد٩ق      ٨ ى 
 عوددٟ ٙقددني  ًددّ كدداْ(:]يددسٙا ا٪ض ع٣ٌددٞ املههددٌّ قدد٘ي وًددري املدد٧ًِني ) 

ٗاملفطٗل ِٓا وُٕ كاْ عوٟ ٙقدني ًدّ قدسٗض     (27) ٍ ؾم فوٌٚض عوٟ ٙقِٕٚ[
ػوٕ اهطافع سبس ٕ املهٚقّ ف٘هٚفهٕ املهٛ اسبسث عِٕ  ٍ ؾم يف ٗن١ٖ٘ وٗ يف ُغ

عوٟ ٙقِٕٚ  اسبسث ٗعسَ ا٨عهِا١  ؿدلٕ وٗ هِدٕ وٗ ايهٌاهدٕ اجيداز اه٘ند١٘ وٗ      
 . اه ػى اهطافع هٚقني يس ٕ

اهفطص اهثاُٛ: اشا ويسث ٙقِّٚا:  اي وٗ ُاَ وٗ عبٌ٘ٓا،  ٍ تّٚقّ اهؤداضٝ ًدّ   
يس دٕ  ٘ندد١٘ وٗ   ػدى،  ددٍ ؾددم يف قدسٗض اسبددسث ًِددٕ ٨يًقدا وٗ هِددٕ هِ ددا     

عوٕٚ وًطٓا فد٩ ٙدسضٜ   عازّٙا غري ًعه  ؾطّعا كمْ خطج ًِٕ  وى ٗضط٘ ٞ اؾهبٕ 
      ٕ وٗ كداْ قدس   ، ؤُا  ٘ي وٗ ًصٜ: اهطط٘ دٞ اشباضجدٞ عِدس ٩ًعبدٞ اهطجدى اًطوتد

ف٘هٚفهدٕ   -ى اٙقداص اهؤد٘ض: اه٘ند١٘ وٗ اه ػدى    اغه و ًّ  ٘هٕ وٗ ًّ املين قبد 
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مل ِٙهقض طٔ٘ضٖ حبسث هعسَ تّٚقِٕ  كدسٗض   ي٣ِٚص ٓ٘ اهبِا١ عوٟ كُٕ٘ ًهؤطًا
ا ض دمس قد ٚ ٞ ظضاضٝ املاُعدٞ ًدّ ُقدض      اسبسث ًِٕ فٚػهك ب طٔ٘ضٖ كٌ
ٗا٨ فإُدٕ عودٟ ٙقدني ًدّ     : اهِدَ٘ وٗ عبدٖ٘ ]   اه٘ن١٘ يهدٟ جي٣ٚدٕ ٙقدني  اسبدسث    

فددإْ  (28)، ٨ٗ ٙددِقض اهددٚقني و ددسًا  اهؿددم، ٗامنددا ِٙقهددٕ  ددٚقني آخددط[ ٗندد١ٖ٘
ٙعوٛ ك ٠ كوٚٞ يف عٌَ٘ ٗانو هلّ آخطٓا ُٓل   قسضٓا ٗاْ ٗضز يف اهَِ٘

   [.عوٟ ٙقني ًّ ٗن١ٖ٘ ٨ٗ ِٙقض اهٚقني  اهؿم فإُٕ]امل٘اضز ٗا٪يساث

ٗاٙدان  ]ًهعدسزٝ ُظدري ًعهد ٝ  لدري     (29): ضٗاٙا  ٗٓلصا ٙسهِا عوٟ اسبلٍ       
ٚقّ ًٗددا زاَ مل ٙهدد [يهددٟ تػددهٚقّ وُددم قددس ويددس مس  و ددسًا وْ ذبددسث ٗندد١ّ٘ 

٨ٗ حيسث هِفػٕ ٗن١ّ٘ اعهِا١ّ  ايهٌاي قسٗض  اسبسث ٙبين عوٟ كُٕ٘ ًه٘ن٣ًا
اسبسث عِٕ، ٗٓلصا ًعه ٝ عبس اهط ّ: وجس اهطٙو يف  وين يهدٟ وهدّ ؤُدا    

هدٚؼ عوٚدم ٗند١٘ يهدٟ تػدٌع اهكد٘  وٗ دبدس        (:]قس خطجمس، فقداي ) 
 ا٨  ،عهدد ٝ ٗاْ ٗضز  يف خكدد٘م يددسث اهددطٙو   املٗٓددصٖ اهطٗاٙددٞ   [اهددطٙو

٘اص اسبددسث يف اسبلددٍ املب دد٘ث، ٗتددسهِا    وُددٕ ًددّ املهػددامل عوٚددٕ تػدداٜٗ وُدد     
وجس ) :(يٚا قاي هوكازق ) ،اهك ٚ ٞ عوٟ عسَ ا٨عهِا١  اهظّ اهعازٜ

هٚؼ عوٚدم  ( هدٕ:] ٗقدس قداي )   (ٙو يف  وين يهٟ وهّ ؤُا قدس خطجدمس  اهط
[ ٗاهظّ هّ عازٜ غري ًعه  ؾدطعًا  ٗن١٘ يهٟ تػٌع اهك٘  وٗ دبس اهطٙو

 ًِعهددٞ ا٨ط٣ٌِدداْ ٗاهقوددع  -تعٓبددسًا ؾددطعًٚا -ًِددٓعيٗا٨ فددإْ اهظددّ املعهدد  ؾددطعًا 
ٗٓلصا ٙسهِا عوٟ اسبلٍ: يسٙا ا٪ض ع٣ٌٞ املعهد   .  يف اسبحٚٞ ٗا٨عهٌاز عوٕٚ

ًّ كاْ عوٟ ٙقني  ٍ ؾم فودٌٚض عودٟ ٙقِٚدٕ فدإْ اهؿدم ٨ ٙدِقض       ]غِسٖ: 
زٝ زاهٞ عوٟ عسَ ا٨عهِا١  اهبودى  ًهعس (30): وخباض كٌا ٙسي عوٟ شهم [اهٚقني
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ؿهبٕ اشباضج  عدس اهبد٘ي وٗ  عدس املدين اشا اغده و ًدّ اهبد٘ي  اشبططدا  ًٗدّ          امل
املين  اهب٘ي، ٗٓٛ وخباض متِع ًّ ايساث اه٘ن١٘ ٗوْ شهم ًدّ اسببا٢دى ٗوُدٕ    

اهؿدم يف اسبدسث    - وُٕ يف ٓصٖ اهكد٘ضٝ  ًّ شهم كوٕ : كىٗٙه   . ٨  مؽ  ٕ
يهٟ  عوٟ كُٕ٘ ًهؤطًاٙبين امللو  اه٘هٚفٞ وْ  - عس اهٚقني  اه٘ن١٘ وٗ عبٖ٘ 
 ًِدٕ ُاؾد٣اً  ُعٍ ا٨ اشا كاْ ؾلٕ يف قسٗض اسبدسث  ٙهٚقّ  كسٗض اسبسث ًِٕ  . 

  داهب٘ي وٗ املدين ٗمل ٙلدّ ًػده ٢اً    ًّ غبب خام ٓ٘ خطٗج ضط٘ ٞ ًؿدهبٔٞ  
 ًدّ ًِٚٓدٕ اهكدازض عِدٕ      ِدٕ قبدى اه٘ند١٘ وٗ مل ٙلدّ ًػده ٢اً     ًّ  ٘هٕ اهكازض ً

ٙوعًدٕ   اهكازض  ٨ً٘ وٗ ًًِٚا ٗعوٟ كُٕ٘ ضبدس اً فإُٕ ٙبين عوٟ كْ٘  -قبى ا ه ػى
ٗضز  ٕفإُد  بٕ احملهٌى كُٕ٘  ٨ً٘ وٗ ًِٚٓدًااه٘ن١٘ وٗ اه ػى  عس خطٗج اهبوى املؿه

عوٟ هعَٗ اه٘ن١٘ وٗ اه ػدى عِدس    -ٗه٘  املفَٔ٘  -اهساهٞ  (31) عض اهطٗاٙا  
 : خطٗج  وى ًؿهبٕ خاضج  عس اهب٘ي وٗ  عس اإلًِا١ ًّ زْٗ اغه ا١

ًدا  اشا  داي فددطط   :](ُظري ًعه ٝ عبس املوم  ّ عٌطٗ عّ اهكدازق )       
فإْ غداي يهدٟ    ،ا  ٗغٌع ًا  ٌِٚٔا  ٍ اغهِحٟ ني املقعسٝ ٗا٪ُثٚني  ٩ث ًط

ٙبوغ اهػ٘ق ف٩ ٙباهٛ( فإُٕ ٙسي عوٟ هعَٗ املبا٨ٝ ٗا٨عهِا١ مبا ٙػٚى ًِٕ اشا مل 
ًددّ ](: ُٗظددري قدد ٚ ٞ ضبٌددس  ددّ ًػددوٍ عددّ اهبدداقط )  ،ٙعٌددى اشبططددا 

ض غػدوٕ، ٗاْ كداْ  داي    فقس اُدهق  ٗٓ٘ جِب قبى وْ ٙب٘ي  ٍ جيس  و٩ًاغهػى 
 [ٕ اه٘ن١٘ ٪ْ اهب٘ي مل ٙسص ؾد٣ٚاً فوٚؼ ِٙقض غػوٕ ٗهلّ عوٚ  ٍ ٗجس  و٩ً

ًّ وجعا١ املين يف اجملط٠ يهٟ جيب اه ػى، خب٩و ًا اشا مل خيدطج  ٘هدٕ  عدس    
 . فوصا ِٙهقض غػوٕ إُٕ حيهٌى كْ٘ اهبوى اشباضج ًًِٚإ فجِا ه

اشا تددٚقّ اهؤدد٘ض ٗؾددم يف قددسٗض    ٗاسباقددى اهبِددا١ عوددٟ كُ٘ددٕ ًهؤددطاً  
اسبسث  صٖ ا٪خباض، ٗٓصا ك٩َ ٗانو ٗزهٚوٕ هآط ٗٓ٘ ضوٜ املؿٔ٘ض، ٗ ٞ 
قدد٨ْ٘ طبهوفدداْ عِددٕ يلآٌددا اهفقٚددٕ اهب طاُددٛ )قددسٖ( يف يسا٢قددٕ ٨ ً٘جددب     
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 (255)ض ٗؾم يف املهقسَ...........................يلٍ ًا اشا تٚقّ اسبسث ٗاهؤ٘   
 

 ا ٗهق٘ٝ زهٚى املؿٔ٘ض.ٌهإلطاهٞ يف شكطٌٓا ًِٗاقؿهٌٔا ههعفٔ

اسبسث ًِٕ ٗقسٗض اهؤ٘ض ًِدٕ ا٨  اهفطص اهثاها: اشا تٚقّ امللو  قسٗض 
 : وُٕ ؾم يف املهقسَ ًٌِٔا ٗاملهمخط، ٗفٕٚ ق٘ضتاْ ضبهٌوهاْ ُعطنٌٔا

اهكدد٘ضٝ ا٪ٗىل: وْ ٙلددْ٘ تددمضٙذ ايددساث اه٘ندد١٘ ٗخددطٗج اسبددسث ًِددٕ  
عِسٖ فد٩ ٙعودٍ تدمضٙذ ويدسٌٓا، ٗاملعدطٗو املؿدٔ٘ض ٓد٘ اسبلدٍ  ودعَٗ           صب٨ً٘ٔ

ٕ  ٗندد١ّ٘ وٗ غػدد٩ً  -اههؤددط  ، فإُددٕ اشا زخددى ٗقددمس اهكدد٩ٝ     -يػددب ٗهٚفهدد
 اهؤ٘ض ٗاهك٩ٝ، ٗا٨ؾه اي اهٚقٚين  عوٕٚ اهؤ٘ض ٗاؾه ومس شًهٕ ٙقًِٚا ٗجب

ٙػددهسعٛ اهفددطاه اهٚقددٚين ٨ٗ ٙعوددٍ  فددطاه شًهددٕ ا٨  إتٚدداْ اه٘ندد١٘ وٗ اه ػددى   
  ،يػب ٗهٚفهٕ ُٗ٘ص يس دٕ اهكدازض ًِدٕ، ٨ٗ ِٙفدع اجدطا١ ا٨غهكد اب ِٓدا       

ٚقِددٞ ًعدداضل  اغهكدد اب اسبددسث، ٗاشا جطٙددا   ٪ْ اغهكدد اب اهؤدداضٝ امله
 . فع يف ويسٌٓادتعاضنا ٗتػاقوا ٨ٗ ُ

ٗاْ كِدمس  ًدٞ، ٧ٙٗٙدسٖ: ًطغدوٞ اهفقدٕ اهطندٜ٘]     ٓصا ًقههٟ اهقاعسٝ اهعا
 ٗ . (32)٨ تدددسضٜ وٌٙٔدددا وغدددبص فه٘ندددم[ عودددٟ ٙقدددني ًدددّ اه٘نددد١٘ ٗاسبدددسث 

    ٔ ا ٗياههٚٔدا  ٗا٨غهس٨ي  اهقاعسٝ ٗتمٙٚسٖ  املطغدوٞ إٓ  يف اهكد٘ضٝ اهثاُٚدٞ  ؿدّقٚ
هقك٘ض وزهدٞ ا٨غهكد اب عدّ ود٘ي اهكد٘ضٝ اهثاُٚدٞ حباههٚٔدا كٌدا غدٚهبني،          

 . فهمتٛ اهقاعسٝ ٗتقهٛ  وعَٗ اههؤط قبى اهك٩ٝ
حٔى تمضٙذ : اهؤ٘ض وٗ اسبسث ُٗٙ عوٍ تمضٙذ ويسٌٓااهك٘ضٝ اهثاُٚٞ: وْ ُٙ

 : ا٬خط، ٗفٕٚ ياههاْ
حٔدى تدمضٙذ   اهكدازض ًِدٕ َٗٙ  تمضٙذ اسبدسث  امللو  عوٍ اسباهٞ ا٪ٗىل: وْ َٙ
فٚوعًددٕ اههؤددط قبددى  ٗاه٘هٚفددٞ اهبِددا١ عوددٟ كُ٘ددٕ ضبددس ًا اه٘ندد١٘ اهكددازض ًِددٕ،

ٗٗجٔددٕ: وُددٕ اشا اههعًِددا عددسَ جطٙدداْ اغهكدد اب ًددا جٔددى تمضخيددٕ  .  اهكدد٩ٝ
 فٚحددطٜ اغهكدد اب ًعوددَ٘ اههددمضٙذ ٗٓدد٘ اسبددسث ٗٙفٚددس  قددا١ٖ عوددٟ اسبددسث   
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 . يس ٕ يػب ُ٘ص ٨ٗ س ًّ اههؤط ٗن١ّ٘ وٗ غػ٩ً
ٗوًددا اشا اههعًِددا جطٙدداْ ا٨غهكدد اب يف صبٔدد٘ي اههددمضٙذ ٗيف ًعوً٘ددٕ،      

ٗٙهعاضندداْ ٗٙػددقواْ  املعاضنددٞ ٨ٗ ددس ًددّ   فاغهكدد اب كددى ًٌِٔددا جيددطٜ  
هوٚقني  د ا١ٝ اهصًدٞ  عدس ٙقدني اؾده ا ا  فعدى زخد٘ي         ايساث اهؤ٘ض ذبك٩ًٚ

 . ٗقمس اهك٩ٝ
اهكدازض عِدٕ ٗجئدى تدمضٙذ     تدمضٙذ اه٘ند١٘   امللو  اسباهٞ اهثاُٚٞ: وْ ٙعوٍ 

 اسبددسث اهكددازض عِددٕ فدد٩ ٙعوددٍ غددبقٕ عوددٟ اه٘ندد١٘ وٗ تددمخطٖ عِددٕ، فاهظددآط   
ٔٓددط ذبكدد٩ًٚ  هوددٚقني  دد ا١ٝ اهصًددٞ  عددس ٙقددني اؾدده ا ا  فعددى زخدد٘ي    هددعَٗ اههو

دحٔ٘ي ٗقمس اهك٩ٝ  ِدا١ّ عودٟ جطٙداْ ا٨غهكد اب يف ًعودَ٘ اههدمضٙذ ٗيف ًد       
 . اُْ٘: )اشا تعاضنا تػاقوا(يػب ق ٗتعاضنٌٔا ٗتػاقؤٌا اههمضٙذ

اغهكدد اب ًددا عوددٍ  دبددطٜ -كٌددا يف اهعددطٗٝ اهدد٘ قٟ ِٓددا -هلددّ قددس ٙقدداي 
 فدد٩ جيددطٜ ا٨غهكدد اب  -اسبددسث -تمضخيددٕ ا ُجٔددىزْٗ ًدد -اهؤدد٘ض -تمضخيددٕ

فٕٚ هعسَ )اتكداي اهؿدم  داهٚقني( يهدٟ حيلدٍ  بقدا١ اهدٚقني مبحٔد٘ي اههدمضٙذ:          
ضل ٗٙودعَ اهبِدا١ عودٟ    زْٗ ًعدا اسبسث، فٚحطٜ ِٓا اغهك اب اهؤ٘ض ًدّ  

، ٗٓصا ا٪ًط وخصٖ غٚس اهعطٗٝ )قدسٖ( ًدّ وغدهاشٖ اهؿدٚذ ضاندٛ      كُٕ٘ ًهؤطًا
 . )قسٖ( اهصٜ يلٛ عِٕ اغهفازٝ ؾطط ا٨تكاي ًّ وخٚاض ا٨غهك اب 

ٗفٕٚ اؾلاي ههع  اههعوٚى  ػبب طباهفهٕ إلطد٩ق وخبداض ا٨غهكد اب،    
فد٩  ( إٓ  يف ق٘ضٝ صبٔ٘هٛ اههمضٙذ عسَ اتكاي اهؿم  اهٚقني) ى فٕٚ ًِع فإْ 

مبعِدٟ عدسَ ربودى     ،جيطٜ ا٨غهك اب فٚٔا هعسَ )اتكاي اهؿم  اهٚقني( فٚٔدا 
 ى ٙقني آخط  ني اهؿم ٗ ني اهدٚقني، ٙقني آخط  ٌِٚٔا، ٗعسَ ا٨تكاي ٙعين ربو

 : ٨ٗ ٙمتٛ يف ق٘ضٝ جٔاهٞ تمضٙذ ويسٌٓا  ه٘جٕٚ

 -كٌا يف اسباهٞ ا٪ٗىل -٘ن١٘مضٙذ اهاشا عوٍ تمضٙذ اسبسث ًع جٔاهٞ ت -و
  داهٚقني،   عودَ٘ تمضخيدٕ هلدْ٘ اهؿدم فٚدٕ ًهكد٩ً      فٌٚلّ اغهكد اب اسبدسث امل  
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٨ٗ جيطٜ اغهك اب اه٘ن١٘ زبٔاهٞ تمضخيدٕ ٗعدسَ ايدطاظ اتكداي اهؿدم فٚدٕ       
 .   اهٚقني  ٕ ٨يهٌاي ربوى ٙقني اسبسث  ٌِٚٔا

ٞ  كٌا يف -ى تمضٙذ اسبسث ٗعوٍ تاضٙذ اه٘ن١٘ٗاشا جٔ -ب  -اسباهٞ اهثاُٚد
  دداهٚقني  لددْ٘ اهؿددم يف ًعوددَ٘ اههددمضٙذ ًهكدد٩ًفددٌٚلّ اغهكدد اب اه٘ندد١٘ ه

٨ٗ جيطٜ اغهك اب اسبسث زبٔاهٞ تمضخيٕ ٗعسَ ايطاظ اتكاي اهؿم  اهٚقني 
 ٌِع عدددّ اغهكددد اب ديف يلدددٍ اسباهدددٞ اهثاُٚدددٞ املب ٘ دددٞ ٙددد فٚدددٕ، ٗٓدددصا قدددْ٘ي

 .  عسَ اتكاي اهؿم  اهٚقني صبٔ٘ي اههمضٙذ ًعو٩ً

  اههمضٙذ دحٔ٘يٗيف قباهٕ ق٘ي جبطٙاْ ا٨غهك اب يف ًعوَ٘ اههمضٙذ ٗيف ً
ٍ اهعقدى  ودعَٗ تفطٙدغ اهصًدٞ      ٍ ٙهعاضناْ ٗٙهػاقواْ ٨ٗ ُفع فٕٚ، ٗٙمتٛ يل

 .  عس ٙقني اؾه ا ا، ٗٓصا ٓ٘ اهك ٚو ٙقًِٚا

غهك اب صبٔ٘ي اههمضٙذ خاقٞ ٗوًا اهق٘ي يف اسباهٞ اهثاُٚٞ  عسَ جطٙاْ ا
 عددسَ اتكدداي اهؿددم  دداهٚقني ففٚددٕ اؾددلاي عظددٍٚ وٗندد ِاٖ يف حبدد٘ث      ًعودد٩ً

قس ٙ٘ٓجٕ  عسَ ايطاظ اتكاي اهؿم فٕٚ  داهٚقني  ِدا١ّ عودٟ     ٕهلِ . ا٨غهك اب
     ٛ  (33)اؾ اط ايطاظ شهم يف جطٙاْ ا٨غهكد اب كٌدا عوودٕ احملقدص اشبطاغداُ

ٔٓس  بٚاْ ٗجٕ ا٨ؾ اط : )قسٖ(، ٗقبى  ت٘جٕٚٔ ٌُُ

وخباض ا٨غهك اب يف هدعَٗ اتكداي اهؿدم  داهٚقني      قس ٙقاي  ظٔ٘ض  عض
وٗ هددعَٗ ايددطاظ ا٨تكدداي يهددٟ جيددطٜ ا٨غهكدد اب، ٗٓددٛ ًعهدد ٝ ضبٌددس  ددّ  

ًّ كدداْ عوددٟ ٙقددني فؿددم    يف يددسٙا ا٪ض ع٣ٌددٞ يف )اشبكدداي(:]   (34)ًػددوٍ
: هدعَٗ اتكداي اهؿدم     ٗقس اغهفاز  عهٍٔ ًّ ٓدصا اشبد    [فوٌٚض عوٟ ٙقِٕٚ

ٌٓدٕ خد  ا٨غه   ٕ   اهٚقني يهٟ ٙع تفٚدس   [فؿدللمس ]: اْ اهفدا١   كد اب، ٗتقطٙبد
ا٨تكدداي ٪ْ )اهفددا١ هو تٚددب  اتكدداي( كٌددا قدداي ا ددّ ًاهددم يف وهفٚهددٕ، فٚوددعَ  

                                                           

 . 335:  2: ج ( كفاٙٞ ا٪ق٘ي ًع ياؾٚٞ املؿلٚين33)
 .6: ح ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘ 1: ب1: ج ا٪ض ع٣ٌٞ + اه٘غا٢ى:  اب  ( اشبكاي هوكسٗق34)
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ا خب٩و ًا ٗضز ، ٗٓص[ًّ كاْ عوٟ ٙقني فؿم]اتكاي اهؿم  اهٚقني هق٘هٕ 
ٗقدس   (35)[٪ُم كِمس عوٟ ٙقني ًّ طٔاضتم  ٍ ؾللمسيف ق ٚ ٞ ظضاضٝ:]

هلدّ  عدض ُػدذ يدسٙا اشبكداي      تٚدب  اُفكداي(.   ا ّ ًاهم: )ٗ دٍ هو  قاي 
) ٍ( كٌا جدا١ يف )اه٘غدا٢ى( ُقد٩ً عدّ )اشبكداي(:]ًّ كداْ        ضٜٗ  سي اهفا١

 . ا٪ق٘هٚٞ ِاحب٘ ا٨غهس٨ي  اشب ، ٗاههفكٚى يف فِٚهفٛ  عوٟ ٙقني  ٍ ؾم[

ٗكٚ  كاْ ًّ ٙوهعَ  ٘ج٘ب اتكاي اهؿم  اهٚقني ٗٓ٘ ٨ حيطظ ا٨تكداي  
  ِددع اجددطا١ اغهكدد اب  قددا١ اسبددسث، هلددْ٘      -مضٙذيف اسبددسث صبٔدد٘ي اههدد  

 :  اهؿبٔٞ ًكساقٚٞ هعًٌ٘ا  وٗ ًووقا  وخباض ا٨غهك اب،  هقطٙب
إُ اشا عوٍ امللود  قدسٗض اه٘ند١٘ وٗ اه ػدى ًِدٕ يف اهػداعٞ ا٪ٗىل ًدّ        
ظٗاي اهؿٌؼ،  ٍ ؾدم يف  قدا١ طٔد٘ضٖ يف اهػداعٞ اهثاهثدٞ ٪ُدٕ ٙعودٍ  كدسٗض         

٨ ٙسضٜ ٓى قدسض ًِدٕ اسبدسث يف اهػداعٞ اهثاُٚدٞ       اسبسث ًِٕ ًع جٔى تمضخيٕ
فلدداْ اسبددسث صبٔدد٘ي   عددس اهددعٗاي وَ قددسض اسبددسث ًِددٕ قبددى ظٗاي اهؿددٌؼ  

وٜ قبدى   ،قدسض اسبدسث ًِدٕ قبدى ظٗاي اهؿدٌؼ     اههمضٙذ، ٗي٣ِٚص اشا كداْ قدس   
ع : ٙقدني اهؤد٘ض اهطافد    اه٘ن١٘ فقس ربوى  ني ٙقني اسبسث ٗ دني ؾدم اسبدسث   

هٚقني، ٗاْ كاْ ظًداْ اسبدسث اهػداعٞ اهثاُٚدٞ  عدس      هو سث فوٍ ٙهكى اهؿم  ا
يف  -م يف اسبدسث  اهعٗاي ٗكاْ اهؿم يف اهػاعٞ اهثاهثٞ  عس اهعٗاي فلداْ اهؿد  

 .  ٚقني اسبسث يف اهػاعٞ اهثاُٚٞ ًهك٩ً -اهػاعٞ اهثاهثٞ

ههدمضٙذ ؾدبٔٞ ًكدساقٚٞ     طظ ا٨تكداي فٚلدْ٘ اسبدسث صبٔد٘ي ا    ٗيٚا ٨ ُُ
٨ٗ  لدّ اههٌػدم  عٌدَ٘ وخبداض      (36)  اهؿم[إلط٩ق خ  ]٨ تِقض اهٚقني

 ٞ فودصا ًِدع  عدض اهفقٔدا١ عدّ اغهكد اب        ،ا٨غهك اب يف اهؿبٔٞ املكدساقٚ
اسبسث صبٔ٘ي اههاضٙذ، هعدسَ ايدطاظ اتكداي اهؿدم  داهٚقني فٚدٕ فد٩  لدّ وْ         

                                                           

 .1ًّ و ٘اب اهِحاغا : ح 37: ب2( اه٘غا٢ى: ج35)
 .1ًّ و ٘اب ُ٘اقض اه٘ن١٘: ح 1: ب1( اه٘غا٢ى: ج36)
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٨ تدِقض ٙقِٚدٕ  اهؿدم    اسبسث صبٔ٘ي اههدمضٙذ، ٨ٗ ٙدمتٛ قداُْ٘:]   ػهك ب ُٙ
ٕ   ٨يهٌاي اتكاهٕ   [فٕٚ فٚهدود  ؾدطط جطٙداْ     ،اهٚقني ٗايهٌداي اُفكداهٕ عِد

 .  ا٨غهك اب ٨يهٌاي اُفكاي اهؿم عّ اهٚقني

 : ، ٗشهم ٗيف ٓصا اهبٚاْ ٗا٨غهس٨ي اؾلاي  ى ًِع
: اتكدداي  : اُددٕ ٨  لِِددا ا٨ههددعاَ  مُددٕ ٙعهدد  يف جطٙدداْ ا٨غهكدد اب   و٨ًٗ

هعسَ  ب٘  زهٚى ٗانو عوٟ ا٨ؾ اط املععَ٘ كٌا تقسَ  ٚداْ   ،اهؿم  اهٚقني
ٗجٔددددٕ، ٗي٣ِٚددددص ُِظددددط اىل وخبدددداض ا٨غهكدددد اب، ٗاهدددد٘اضز يف ُكدددد٘م    

، ٗاشا [ٗامنا تِقهدٕ  دٚقني آخدط   ]املِع عّ ُقض اهٚقني  اهؿم  :ا٨غهك اب
عوددٍ تددمضٙذ اه٘ندد١٘ ٗجٔددى تددمضٙذ اسبددسث فإُددٕ جيددطٜ اغهكدد اب اه٘ندد١٘  

 . املهٚقّ ٗٙهعاضناْ ٗٙهػاقواْ ٗجيطٜ اغهك اب اسبسث

 عدسَ   مضخيدٕ ًعود٩ً  ًّ جطٙداْ اغهكد اب اسبدسث اجملٔد٘ي ت     ٨ٗ  ِع ويْس
اتكاي اهؿم  اهٚقني وٗ  عسَ ايطاظ ا٨تكاي، ٗشهم ٪ْ ًعِٟ اتكاي اهؿم 

ث املهدٚقّ  عسَ ربوى ٙقني آخط  ٌِٚٔا، ٗاملاُع ًّ اغهكد اب اسبدس  ٓ٘  اهٚقني 
ٓ٘ يك٘ي اهٚقني  اهؤ٘ض  عس ٙقني اسبسث، ٗهٚؼ يف  غا قًا ٗاملؿل٘ن ٨يقًا

ٟ  دني اهدٚقني ا٪ٗي  اسبدسث ٗ دني اهؿدم فٚدٕ يهد         داهؤ٘ض فاقد٩ً   املقاَ ٙقدنيْ 
ٌهِدع جطٙداْ اغهكد اب اسبدسث ٗٙلدْ٘      ٙكسق ُقض اهٚقني  ٚقني آخدط  دٍ َٙ  

 . هوٚقني  ٚقني ًثوٕ ُقهًا

اهؿدم اهفعودٚني   ٗاهثا مس ًّ وخباض ا٨غهك اب ٓ٘ هعَٗ اجهٌاص اهٚقني ٗ
وبدداق وخبدداضٖ كددمْ ٙلددْ٘    يف ظًدداْ ٗايددس ؾددططًا زبطٙدداْ ا٨غهكدد اب ٗاُ    

ْٛ فعوٛ  اسبسث يف اهػاعٞ اهثاهثٞ  عس اهعٗاي ٗٙلْ٘ هوٌلو  ٙقنْي  هٕ ؾّم فعو
   ٞ ٞ ٙ٘جدس  ٗعِدس اهػداعٞ اهثاهثد    ،يف اُهقال اسبسث ٗاضتفاعٕ قبدى اهػداعٞ اهثاهثد

فٌٚدا عبدّ فٚدٕ كٌدا اتهدو        ققداً عِسٖ ٙقني  اسبسث ٗؾم فعوٛ يف اُهقاندٕ ًه 
 . ملثاي، فٚحطٜ اغهك اب اسبسث جعًًا ا
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كٌا ٨ ًاُع ًّ  ،اشْ ٨ ًاُع ًّ جطٙاْ اغهك اب اسبسث اجملٔ٘ي تمضخيٕ
جدددطٜ اغهكددد اب اه٘نددد١٘ املعودددَ٘ تمضخيدددٕ  دددٍ  عدددس جطٌٙٔدددا ٙهعاضنددداْ    
ًٞ  ٗٙهػاقواْ، ٗٙوعًٕ ايساث اه٘ن١٘ وٗ اه ػى وٗ اههٌٍٚ يػب ٗهٚفهٕ ًقسً

 . عبٌ٘ٓا مما ٙعه  اهؤ٘ض يف ق هٕاهو٘او وٗ هوك٩ٝ وٗ 

 : اُددٕ هدد٘ وضٙددس ا٨غهكدد اب اهؿدكددٛ ًددّ ًِددع اغهكدد اب ًددا       ٗ اُٚددًا
اتكداي  )قٓو ًدا شكدط عودٟ فدطل اههِدعي ٗتػدوٍٚ ًبِدٟ اعهبداض          -ٔى تمضخيُٕج

ًٝ ًدّ  عدض ا٪خبداض، ٗشهدم ٪ْ اسبدسث قبدى اهدعٗاي          (اهؿم  اهٚقني  اغدهفاز
ًقو٘ص ا٨ضتفاص هكسٗض اه٘ن١٘ ًِٕ  عدس اهدعٗاي، ٗاسبدسث  عدس      -يف املثاي  -

 اهددعٗاي ٨ ٙقددني حبسٗ ددٕ ٗقددسٗضٖ ًِددٕ ٨يهٌدداي قددسٗضٖ قبددى اهددعٗاي، فدد٩      
 ٨ ١٘ يف اهػدداعٞ ا٪ٗىل  عددس اهددعٗاي، ٗهددصا   ٙقددني حبددسٗث اهددطٙو  عددس اه٘ندد   

 . جيطٜ اغهك اب اسبسث

 ٛ سث اهلودٛ  مبعِدٟ اغهكد اب اسبد    ،هلّ ه٘ وضٙس ًِٕ ا٨غهك اب اهلود
هك اب ازباًع  ني ًا قبى اهعٗاي ًٗا  عسٖ، ف٩ ٙهٍ ًا شكط ًّ ًِع جطٙاْ اغ

 ٘ج٘ز اسبسث ازباًع ُٗؿم يف  قا٢ٕ اىل اهػداعٞ   اسبسث، ٗشهم ٪ْ هِا ٙقًِٚا
قبددى اهددعٗاي فٔدد٘ ًقودد٘ص   اهددعٗاي، فددإْ اسبددسث هدد٘ كدداْ ًه ققدداً اهثاهثددٞ  عددس 
ثاُٚدٞ  عدس اهدعٗاي فٔد٘ ًقود٘ص اهبقدا١،       يف اهػداعٞ اه  ه٘ كاْ ًه ققًاا٨ضتفاص، ٗ

ٗٓ٘ ٙؿم يف اهػاعٞ اهثاهثدٞ يف  قدا١ اسبدسث     -ٗيٚا تطٓزز كوٛ اسبسث  ٌِٚٔا
       ٕ  فٚػهكد ب   -اهلوٛ ازباًع ٗفٚدٕ اهؿدم ًهكدى  داهٚقني  كدسٗض اسبدسث عِد

 .  قا١ كوٛ اسبسث كٌا جيطٜ اغهك اب اه٘ن١٘ ٗٙهعاضناْ ٗٙػقواْ

ٗاسباقددى اْ ًددا شكددطٖ غددٚس اهعددطٗٝ )قددسٖ( ِٓددا ًددّ اعهبدداض اتكدداي اهؿددم 
 -كاي اهؿم  داهٚقني  شكطٖ ؾٚذ اهلفاٙٞ )قسٖ( ًّ اعهباض ايطاظ اتًا  اهٚقني ٗ

 ػدب  عّ اجطا١ اغهك اب اسبدسث اجملٔد٘ي تمضخيدٕ، كٌدا وْ ًدا ُُ      ٨ ٙهٍ ًاُعًا
 اىل اهػٚس حبط اهعوَ٘ )قسٖ( ًدّ شٓا دٕ اىل اسبلدٍ  اسبدسث زْٗ اهؤداضٝ فٌٚدا       



 (261)هؤ٘ض  عس متاَ اهك٩ٝ........................يلٍ ًا اشا ؾم يف ايساث ا   
 

 اشا عوددٍ تددمضٙذ اه٘ندد١٘ ًددع جٔاهددٞ تددمضٙذ اسبددسث، ٗٓدد٘ علددؼ ًددا وفهددٟ  ددٕ  
 م هفهٚدداٖ  اسبددسث ٌٓػددغددٚس اهعددطٗٝ ًددّ اسبلددٍ  اغهكدد اب اه٘ندد١٘، ٗقددس تَ 

 يٚددا ٙؿددم امللودد  املددصك٘ض يف وْ اسبددسث ٓددى    (وقدداهٞ تددمخط اسبددازث ) د دد
تددمخط اسبددازث، فٚلددْ٘ يكددى قبددى اهددعٗاي وَ  عددسٖ فٌقههددٟ ا٪قددى عِددسٖ  

، هلددّ وقدداهٞ تددمخط اسبددازث ٨ وغدداؽ  ددا ٨ٗ زهٚددى عوٚٔددا،  اسبددسث ًهددمخطًا
 . ٗت٘نٚ ٕ يف ا٪ق٘ي

 كداْ وَ غػد٩ً    ٗند١ّ٘  -اشا ؾدم امللود  يف ايسا دٕ اهؤد٘ض     اهفطص اهطا ع:
 ٗكداْ ؾدلٕ  عدس اهفدطاه ًدّ اهكد٩ٝ وٗ        -يػب ٗهٚفهٕ ُٗ٘ص يس دٕ   وَ تًٌٌٚا

 ِدٟ عودٟ قد ٞ     -ًّ اهود٘او وٗ عبٌ٘ٓدا ممدا ٙعهد  فٚدٕ اهؤداضٝ ًدّ اسبدسث         
عٌوددٕ: اهكدد٩ٝ وٗ اهودد٘او وٗ عبٌ٘ٓددا، ٗشهددم هِكدد٘م قاعددسٝ اهفددطاه ُظددري   

ٕٚ مما قس ًهٟ فمًهٕ كوٌا ؾللمس ف(:]ًعه ٝ ضبٌس  ّ ًػوٍ عّ اهباقط )
 : ًهدددٛ شا  اهعٌدددى ٗاهفدددطاه  ٗاملدددطاز ًدددّ ًهدددٛ املؿدددل٘ن (37)[كٌدددا ٓددد٘

اًدٕ تعبدسًا يداي    ًِٕ ٗاُهٔا٦ٖ، ٗاإلًها١ املمً٘ض  ٕ ٙعين اهبِدا١ عودٟ قد هٕ ٗمت   
 (:) اهؿددم يف قدد هٕ ٗمتاًددٕ ٗاقعددًا، ُٗظددري ضٗاٙهددٕ ا٪خددط٠ عددّ اهكددازق 

فمًهدٕ ٨ٗ اعدازٝ عوٚدم     هٟ ًّ ق٩تم ٗطٔ٘ضن فصكطتدٕ تدصكّطاً  كى ًا ً]
 ًهددا١ ٧ٙكددس ًعِدداٖ اهددصٜ قددٓسًِاٖ،    ٗٓددصا اهعودد  عوددٟ ا٪ًددط  اإل   (38)فٚددٕ[

 ٗٓ٘ اهبِا١ عوٟ ق هٕ ٗمتإً، ٨ٗظًٕ عدسَ اعازتدٕ، ٗٓدصا اهد٩ظَ ًكدٓطح  دٕ       
 . -ه٘ كاُمس قازضٝ -يف ٓصٖ اهطٗاٙٞ

     ٕ ،  ٍ  عس اهبِا١ عوٟ ق ٞ عٌوٕ ٨ جي٘ظ هٕ تطتٚدب و دط اهؤداضٝ عودٟ ُفػد
 بقا١ يس دٕ املهدٚقّ قبدى اهكد٩ٝ فٚوعًدٕ اههؤدط ه٫عٌداي         ٓ٘ ضبلَ٘ هآطًا  ى

 : اه٩يقٞ مما ٙعه  فٕٚ اهؤ٘ض كاهك٩ٝ ٗاهو٘او، ٗشهم
                                                           

 .3: ح ًّ و ٘اب اشبوى يف اهك٩ٝ 23: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى37)
 .6: ح ًّ و ٘اب اه٘ن١٘ 42: ب 1: ج ( اه٘غا٢ى38)
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: ٪ْ قاعددسٝ اهفددطاه ملددا جددط  ِٓددا  و دداه اهعٌددى املانددٛ املِهٔددٛ ًِددٕ  و٨ًٗ
ٕ   ي٣ِٚصوٗ اهعقوٛ، ٗثبمس ٨ظًٔا اهعازٜ املفطٗه عِٕ، ٨ ُت ًهؤدطًا   ٨ ٙعهد  كُ٘د

 .كو ًِٕ اهسخ٘ي يف اهك٩ٝ ًػهقب٩ً يهٟ ٙ ؾطعًا

 : ٨غهكددد اب  قدددا١ يس دددٕ املهدددٚقّ قبدددى اهدددسخى يف اهكددد٩ٝ، اش    ٗ اُٚدددًا
، ف٘هٚفهدٕ   عس اهفطاه ًّ قد٩تٕ ٙؿدم يف ايدساث اهؤد٘ض  عدس ٙقدني اسبدسث       

 يهددٟ ٙه٘نددم  جيدد٘ظ هددٕ اهددسخ٘ي يف قدد٩ٝ ًػددهقب٩ً  ٨ اهبِددا١ عوددٟ كُ٘ددٕ ضبددس اً 
 . ى وٗ ٙهٌٍٚ يػب ٗهٚفهٕ ُٗ٘ص يس ٕوٗ ٙ هػ

ٗاسباقى ٗن٘ح كْ٘ ٗهٚفهٕ اهبِا١ عودٟ قد ٞ قد٩تٕ وٗ ط٘افدٕ ٗهدعَٗ      
اههؤط ه٫عٌاي اه٩يقٞ مما ٙعه  اهؤ٘ض يف ق هٔا، ٗٓصٖ اه٘هٚفٞ آتٚدٞ يهدٟ   

: حبٚا ه٘ اههفمس اهٕٚ قبى اهعٌى سبكى عِسٖ  اشا تقسَ ًِؿم اهؿم عوٟ اهعٌى
 دٍ غفدى عدّ ياهدٕ  دٍ قدوٟ وٗ طداو  دٍ ؾدم  عدس           اهؿم، كٌدا اشا ويدسث   

٩ٝ وٗ اهفددطاه ًددّ قدد٩تٕ وٗ ط٘افددٕ  ٗايهٌددى عددسَ ايسا ددٕ اهؤدد٘ض قبددى اهكدد 
 فددإْ اهؿددم تقددسٙطٜ ٨ٗ عدد ٝ  ددٕ، ٗيٚددا مل   -وعددين ظًددّ اه فوددٞ -اهودد٘او

عدس اهفدطاه   عِس ؾطٗعٕ ٗاؾه اهٕ  اهك٩ٝ وٗ اهود٘او ٗكداْ ؾدلٕ      ٙؿم فع٩ً
عددّ اهعٌددى املؿددطٗط  دداهؤ٘ض فددإْ   فعوٚددًا ًهددمخطًا ًددّ قدد٩تٕ وٗ ط٘افددٕ ؾددلًا

ٛٓ ٓد٘ اهبِدا١ عودٟ قد ٞ اهعٌدى         اه٘هٚفٞ مبقههٟ ُك٘م قاعسٝ اهفدطاه ٗاملهد
غهك اب املانٛ، ًع هعَٗ ايساث اهؤ٘ض هوعٌى املقبى املؿطٗط  اهؤ٘ض ٨

  قا١ اسبسث املهٚقّ غا قًا املؿل٘ن يف  قا٢ٕ ٨يقًا .

اهفطص اشباًؼ: اشا ؾم و ِا١ اهك٩ٝ وٗ و ِا١ اهود٘او يف ايدساث اهؤد٘ض    
ٔٓددط هددٕ ٙقِٚدداً    -عٌوددٕ قبددى    ددٍ ٙػددهمُ  اهكدد٩ٝ وٗ اهودد٘او،    قوددع عٌوددٕ ٗتو

 ٟ اهٚٔددا ٗاْ اقههددمس قدد ٞ  ٗشهددم ٪ْ قاعددسٝ اهفددطاه يػددب ُك٘قددٔا املددً٘
ا٨ ؤُدا ٨ تثبدمس    -وٜ اهدت فدطه ًِٔدا    -عا١ املانٚٞ ًّ اهك٩ٝ وٗ اهو٘اوا٪ج

اهت ٙمتٚٔا  عس  -كُٕ٘ عوٟ طٔاضٝ ًّ اسبسث يهٟ تكو ًِٕ ا٪جعا١ اه٩يقٞ 



 (263)يلٍ ًا اشا تٚقّ اٗ ؾم يف ا٨خ٩ي جبع١ ًّ ٗن١ٖ٘......................   
 

 دس ًدّ ايدساث اهؤد٘ض  دا  دى ٗهولدْ٘ اهدصٜ ؾدم يف          ف٩ -ؾلٕ يف طٔد٘ضٖ 
يف متاَ وجعا١ اهكد٩ٝ ٗيف اهلدْ٘ املهدودى     طٔ٘ضٖ فٕٚ، ٗقس تقسَ هعَٗ اهؤ٘ض

  س ٚٞ د دددني وجعا٢ٔدددا، ًٗدددّ اه٘اندددو عدددسَ متلِدددٕ ًدددّ ذبكدددٚى اهؤددداضٝ اهددد  
 دس  يهٟ تكو ًِدٕ، ٗهدصا ٨   -ا٪جعا١ اه٩يقٞ ٗاهلْ٘ املهدوى -هبقٚٞ اهك٩ٝ 

 . ًّ اهقوع ٗذبكٚى اهؤ٘ض ٗاغه٣ِاو ق٩تٕ وٗ ط٘افٕ  ؤ٘ض ًهٚقّ

مللود  ًدّ اإلخد٩ي   ػدى عهد٘ ًدّ وعهدا١        اهفطص اهػدازؽ: اشا تدٚقّ ا  
وٗ اإلخ٩ي مبػو عه٘ ًّ وعهدا١ اه٘ند١٘ وٗ تدٚقّ    هٕ اه٘ن١٘ وٗ تٚقّ تطكٕ 

     ٘ ١، ٗكداْ ؾدلٕ قبدى    تطكٕ وٗ ؾم يف اتٚاْ اه ػدى وٗ املػدو ًدّ وفعداي اه٘ند
فإْ كاْ ٙقِٕٚ املدصك٘ض وٗ ؾدلٕ ًدع اعبفداه املد٘ا٨ٝ ٗعدسَ        -اهفطاه ًّ ٗن٢ٕ٘

٘ا٨ٝ ٗجب عوٕٚ اهع٘ز اىل اهعهد٘ املقود٘ص  إخ٩هدٕ وٗ    ًهٛ ًسٝ تف٘   ٔا امل
عودٟ اه تٚدب املوود٘ب يف اه٘ند١٘      إُ فٚمتٛ  ٕ  ٍ مبا  عسٖ ضبافظداً املؿل٘ن اتٚ

ٗعوٟ امل٘ا٨ٝ يف وفعاي اه٘ن١٘ حبػدب اهكدسق اهعدطيف هههدا ع وفعداي اه٘ند١٘       
 ٗٓدصا عودٟ طبدص اهقاعدسٝ     ط اهؿدطٗط املوو٘ دٞ يف قد ٞ اه٘ند١٘ .     ٗعوٟ غدا٢ 

ٌدا ٓد٘ ًفداز    ا٪ٗهٚٞ ًٗقههٟ  ا٪زهٞ اهعاًٞ وٗ املووقدٞ اهد٘اضزٝ يف اه٘ند١٘، ك   
عوددٟ ًددا  ِسٗاْ تّٚقِددمس وُددم مل تددهٍ ٗندد١٘ن فمٔعدد اهددِٓل اهكدد ٚو اشبددام:]

 . (39)تطكمس ٙقًِٚا يهٟ تمتٛ عوٟ اه٘ن١٘[
  . اشا كاْ ؾلٕ قبى اهفطاه ًّ اه٘ن١٘كوٕ ٓصا 

ًدّ وجدعا١ اه٘ند١٘ وٗ     جدع١ْ ٓ٘  -ٗوًا ه٘ ؾم يف فعى ًّ وفعاي اه٘ن١٘ 
ٗكداْ ؾدلٕ  عدس اهفدطاه ًدّ وفعداي اه٘ند١٘ ٗ عدس فد٘ا            -ًّ ؾطٗطٕ ؾططْ 

ّ وفعداي اه٘ند١٘ ًدع اًلداْ     امل٘ا٨ٝ، وٗ ؾم يف غري ازبع١ ا٪خري ٗقس فدطه ًد  
مل ٙوهفمس اىل ؾلٕ ٗ ِٟ عوٟ ق ٞ ٗن٢ٕ٘ هه قدص اهفدطاه ٗاملهدٛ     -اههساضن
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ا ؾدللمس  فٚدٕ ممدا قدس ًهدٟ      كوٌيف قد ٚو ضبٌدس  دّ ًػدوٍ:]    ٗ ،ًّ ٗن٢ٕ٘
كددى ًددا ًهددٟ ًددّ قدد٩تم ٗطٔدد٘ضن فصكطتددٕ تددصكّطا  ] (40)[فمًهددٕ كٌددا ٓدد٘

عوٟ اهفدطاه ًدّ ٗند٢ٕ٘     فإُٕ  عس ًهٛ ٗقمٕس (41)[فمًهٕ ٨ٗ اعازٝ عوٚم فٕٚ
حيكى اهفاقى ٗتِهفٛ امل٘ا٨ٝ ٗٙسخى يف ياهٞ وخدط٠ غدري اه٘ند١٘ فد٩ صبداي      

زعدٛ  عس ف٘ا  املد٘ا٨ٝ، ٗقدس ا  ؾم فٕٚ   هوهساضن ٗٙوعًٕ اًها١ اه٘ن١٘ اهصٜ
اإلئاص عوٟ اًها١ اه٘ن١٘ ٗعسَ ا٨عهِا١  اهؿم، هه قدص اهفدطاه اسبقٚقدٛ    

للمس فٚدٕ ممدا قدس ًهدٟ فمًهدٕ      كوٌا ؾ، هوك ٚو :]ًّ اه٘ن١٘ ٗاملهٛ ًِٕ
ٍٓ ًدّ قد هٕ ٗمتاًدٕ ًٗدّ        كٌا ٓ٘[ ٗاملطاز ًّ املهٛ ًهٛ شا  اهعٌدى، وعد

ٛٓ اه٘ند١٘ ًِدٕ     ٗؾدطٗط  ٖفػازٖ ُٗقكإُ ٗعسَ متداَ وجدعا١   ٕ، ٗاملفدطٗل ًهد
ٗفطاغٕ عِٕ ٨ٗ ٙهٌلّ ًّ تساضكٕ هف٘ا  امل٘ا٨ٝ ٗيكد٘ي اهفكدى املداُع ًدّ     
ذبقص تها ع وجعا١ اه٘ن١٘ ه٘ وضاز اههدساضن، ٗٗهٚفهدٕ اًهدا١ اه٘ند١٘ ٗاهبِدا١      

 . عوٟ ق هٕ ًا زاَ ٨  لِٕ اههساضن هف٘ا  امل٘ا٨ٝ

طجدى اهٚػدط٠ ًدع اًلداْ     : ًػدو اه  ٗٓلصا ه٘ ؾم يف غدري ازبدع١ ا٪خدري   
قاعسٝ اهفطاه ٗٓ٘ اهك ٚو،  اههساضن هعسَ ف٘ا  امل٘ا٨ٝ، فإْ املؿٔ٘ض جطٙاْ

٘   هك ٚو ا ّ ًػوٍ:] ٕ [كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ًهٟ فمًهدٕ كٌدا ٓد  ٗقهدا٢
 اهبِا١ عوٟ اهك ٞ ٗاًها١ اهعٌى املانٛ ٗعسَ ا٨ههفا  اىل اهؿم فٚدٕ، ٗيف  

(:]ٓد٘ يدني   عٌدّ ٙؿدم  عدس ًدا ٙه٘ندم ٗقدس وجا دٕ )        ًعه ٝ  لري غد٧ايْ 
 ٘ٓد  ٌِا ٙباؾط اه٘ن١٘ ٗٙهوبؼ  دٕ فعد٩ً  وٜ يٚ (42)ٙه٘نم وشكط ًِٕ يني ٙؿم[

 عس اهفطاه ًّ اه٘ن١٘ ٗيك٘ي اهؿدم يف   ًوهفمس وٗ وؾس شكطًا ٗوق٠٘ اههفاتًا
 . فعى ًّ وفعاي اه٘ن١٘، ٗٓصا ٗانو ًّ اهِك٘م املصك٘ضٝ

                                                           

 .3: ح يف اهك٩ٝاه٘اقع ًّ و ٘اب اشبوى  23: ب5 : ج ( اه٘غا٢ى40)
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م وخط٠ هدهولٍ اهِكد٘م، فد٩ِيت ُٓكدني     هلّ قس ٙٓسعٟ ًعاضنٞ ُك٘
ٗيسٙثني  لّ زع٠٘ ًعاضنهٌٔا ملا غبص ٌٗٓا ٙس٨ْ عوٟ اعهبداض اهقٚداَ ًدّ    

 : ٌٗٓا ،اه٘ن١٘ ٗاهكريٗضٝ اىل ياي وخط٠ وٗ اهسخ٘ي يف اه ري

٘    اهِل ا٪ٗي: ق ٚو ظضاضٝ:] ١ ٗفطغدمس ًِدٕ ٗقدس    فدإشا قٌدمس ًدّ اه٘ند
فؿدللمس يف  عدض ًدا ٓ دٟ      -يف اهك٩ٝ وٗ يف غريٓا  -قط  يف ياي وخط٠

ٗاسبدسٙا ضٗاٖ   (43)عوٚم فٕٚ ٗند١ٖ٘ ٨ ؾد١ٛ عوٚدم فٚدٕ[     ال مما وٗجب ال
اهلوٚين يف فطٗص اهلايف ٗاهو٘غٛ يف تٔصٙبٕ ٗغِس كوٌٚٔا ق ٚو عِسُا، ٗٓصا 

يف اسبلدٍ   ًّ اه٘ن١٘ ٗاهكدريٗضٝ اىل يداي  وخدط٠(    اهقٚاَ)اسبسٙا قس وخص 
 ّٙ املعهد ّٙ اهظدآطّٙ يف ًهدٛ اهعٌدى      عسَ ا٨عهِا١  اهؿم، فٚعاضل اشبد 

 . ٗاهفطاه ًِٕ فإُٕ يني ٙه٘نم وشكط ًِٕ يني ٙؿم
 هآط يف  ٚاْ ًفَٔ٘ قسض اسبسٙا:]اشا كِدمس قاعدساً  هلّ اشب  اهك ٚو 

 عوددٟ ٗندد٢٘م فوددٍ تددسض وغػددومس شضاعٚددم وَ ٨ فمعددس عوٌٚٔددا ٗعوددٟ ئٚددع   
زًددمس يف يدداي   ًددا ؾددللمس فٚددٕ وُددم مل ت ػددوٕ وٗ متػدد ٕ ممددا ٓ ددٟ ال ًددا     

ٛ ًدا زاَ  عودٟ وْ امله٘ند   اه٘ن١٘، فإشا قٌمس...[ فإُٕ ُل ق ٚو ٙسي جوًٚا
ٓ٘ ٨  س وْ ٙعهين  ؿلٕ، ًٗفًٕٔ٘ املكطح  ٕ  - ٕ  قاعّسا عوٟ ٗن٢ٕ٘ ًؿه ٩ً

فطه عِٕ  ٕ ٪ُٕ اُهٟٔ ًِٕ ٗ وُٕ اشا مل ٙلّ قاعسًا عوٟ ٗن٢ٕ٘ وٜ هٚؼ ًؿ ٨ً٘
ٞ وٗ عبٌ٘ٓددا ًددّ ا٪يدد٘اي ٝ وٗ كها دداىل قدد٩ ًٗهددٟ هؿددمُٕ اىل يدداي وخددط٠:

اهقٚاَ ًّ اه٘ند١٘ ٗاهفدطاه ًِدٕ ٗاهكدريٗضٝ     وًا ف٩ ٙعهين  ؿلٕ، ٗ -ٗا٪عٌاي
 . تمكٚسا  عوٟ ذبقص اهفطاه اه٘اقعٛفٔٛ اىل ياي وخط٠ 

: ًِو٘ق قسضٖ ٗازبٌوٞ اه٩يقدٞ   اشْ اهظآط ًّ ٩ًيظٞ اهِل اهك ٚو
 ٓدد٘ اعهبدداض ذبقددص اهفددطاه   -اْ ًفٔددَ٘ اسبلددٍ املددصك٘ض يف اهكددسض اهددت ٓددٛ  ٚدد 

    ٕ  ٨ ؾدد١ٛ ٗ] ًددّ اه٘ندد١٘ يددني اهؿددم يف اتٚدداْ وفعاهددٕ يهددٟ ٨ ٙعددهين  ؿددل
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ًدع املعهد تني اهظدآطتني يف اًهدا١ اهعٌدى       [ ٗٓصا املفاز ٙوهقٛ جٓسًاعوٚم فٕٚ
 ٗندد٘ح عددسَ املعاضنددٞ ٗاملِافدداٝ  ددني ٓددصا   : املانددٛ املفددطٗه ًِددٕ، ٗٙه كددى  

 .  ٗا ّ ًػوٍاهِٓل اهك ٚو ٗ ني ًعه تٛ  لري

 اشا ؾدللمس يف ؾد١ٛ ًدّ اه٘ند١٘    اهثاُٛ: ًعه ٝ ا ّ و دٛ ٙعفد٘ض:]   اهِٓل
ضٗآدا ا دّ ازضٙدؼ ًدّ كهداب       (44)ٗقس زخومس يف غريٖ فودٚؼ ؾدلم  ؿد١ٛ[   

عهٌس عودٟ خد ٖ، ٗضٗاٖ اهؿدٚذ اهو٘غدٛ يف     اهبعُوٛ ٨ٗ ُعطو غِسٖ اهٕٚ ف٩ ُٙ
اه٘هٚس( ٗٓ٘ ً٘نع تٔصٙبٕ عّ ؾٚدٕ املفٚس عّ )و س  ّ ضبٌس  ّ اسبػّ  ّ 

٘ ددا ه٘جددٕ اط٣ٌِدداُٛ وٗندد ِاٖ يف خدد٩و يف قبدد٘ي ضٗاٙهددٕ ٗا٪قدد٠٘ عِددسُا قب 
ا٪ق٘هٚٞ يف ذبقٚص غِس يسٙا اهطفع، ٗاهػِس  عسٖ قد ٚو ًهكدى اىل    ِاحب٘ 

  [ٗقدس زخودمس يف غدريٖ   ]ٗهدآط اهطٗاٙدٞ    (.ا ّ و ٛ ٙعف٘ض عّ اهكدازق ) 
٘م املاندٚٞ اهدت ٨ ٙظٔدط    ٓ٘ اعهباض اهسخ٘ي يف غري اه٘ن١٘، فهعاضل اهِك

 . ًِٔا اعهباض اهسخ٘ي يف غري اه٘ن١٘ ٪جى جطٙاْ قاعسٝ اهفطاه يف اه٘ن١٘
اه٘ند١٘   [ غدري ٗقس زخومس يف غريٖ]( ًّ ق٘هٕ: هلّ اهظآط اضازتٕ )

ٕ     وٜ  يف ياي ٗعٌى غري اه٘ن١٘ يهٟ ٙه قص اهفطاه ًدّ اه٘ند١٘ ٗاملهدٛ عِد
ٙلهب وٗ تودبذ   ٙكوٛ فٕٚ وٗ  ا٨ُهقاي ًّ ضبى اه٘ن١٘ ٗاملٚهاٝ اىل ضبى آخط:

... ( يف ازبٌوٞ اه٩يقٞ:]ق٘هٕ ) :ٗقس ٧ٙكس ٓصا اهفٍٔ املطوٝ وٗ عب٘ شهم .
ٗمل ربطج عِٕ ٗمل   دبعٖ[منا اهؿم اشا كِمس يف ؾ١ٛ ملفوٚؼ ؾلم  ؿ١ٛ، ا

  ٘ ٝ اىل ند١٘، ٗوًدا عِدس ا٨ُهقداي ًدّ املٚهدا      تِهقى اىل ياي وخط٠ غدري يداي اه
ٍْ هعٌى غري اه٘ن١٘ كاهك٩ٝ وٗ اهلها ٞ وٗ اههحاضٝ وٗ اهودبذ وٗ عب٘ٓدا    ضبى  ا

، فازبٌودٞ ا٪خدريٝ  ٚداْ هوٌدطاز ًدّ      [فوٚؼ ؾلم  ؿد١ٛ ]ف٩ اعهباض  اهؿم 
غدري   [ٗقدس زخودمس يف غدريٖ   ]فداملطاز ًدّ ق٘هدٕ:     ازبٌوٞ ا٪ٗىل ٗت٘ندٚو  دا،  

اه٘ندد١٘ وٜ دباٗظتددٕ ٗخطجددمس ًددّ ضبددى اه٘ندد١٘ اىل غددريٖ، فدد٩ تِددايف ٓددصٖ     
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    ٍ  ٓدددصا كوددٕ اشا ؾدددم يف   .  اهطٗاٙددٞ املعهددد ٝ ًعهدد ٝ  لدددري ًٗعهدد ٝ ا دددّ ًػددو
 .  عض وفعاي اه٘ن١٘ غري ًػو اهطجى اهٚػط٠ ٗكاْ ؾلٕ  عس اهفطاه

اهفطص اهػا ع: اهؿم يف ق ٞ ٗن٢ٕ٘ ٪جى اهؿم يف اتٚاْ ازبدع١ ا٪خدري   
ًّ وجعا١ اه٘ن١٘ ٗوفعاهٕ، ٗقس ًهٟ ٗقمس ٙػدري عودٟ ٗند٢ٕ٘ مبعِدٟ اًلداْ      
 تدددساضن اهفعدددى املؿدددل٘ن اتٚاُدددٕ ٗعدددسَ يكددد٘ي اهفاقدددى اهدددعًين امل٘جدددب   

 : هف٘ا  امل٘ا٨ٝ  ني وفعاي اه٘ن١٘ فِٔا تفكٚى  ني ياههني
قدص اهفدطاه ٗقدسق    : وْ ٙؿدم يف اتٚداْ ازبدع١ ا٪خدري  عدس ذب     اسباهٞ ا٪ٗىل

: كددمْ ٙؿددم  عددس اهددسخ٘ي يف اهكدد٩ٝ وٗ اهودد٘او اهددصٜ ًهددٛ اه٘ندد١٘ عطفددًا
 ت٘نددم ٪جوددٕ وٗ  عددس اُكددطافٕ عددّ ضبددى ٗندد١ٖ٘ ٗزخ٘هددٕ يف عٌددى ًعددني          

   ً ٍْ غددري ضبددى ٗندد٢ٕ٘ وٗ عبدد٘ شهددم ممددا ٙكددسق ًعددٕ   هددٛ اه٘ندد١٘ يف ضبددى  ددا
:  فإُٕ ٙبين عودٟ قد ٞ ٗند١ٖ٘ ٗاتٚاُدٕ ازبدع١ ا٪خدري        ٗفطاغٕ ًِٕ يقٚقٞ عطفًا

٘    ًػو اهطجى اهٚػط٠ ند١٘  ٨ٗ ٙوهفمس اىل ؾلٕ، ٗشهم هه قدص اهفدطاه ًدّ اه
ًٞ ٗقسق ًهٛ اه٘ن١٘ عطفًا كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ]ف٩ ٙعهين  ؿلٕ ٗ يقٚق

 .(45)[ًهٟ فمًهٕ كٌا ٓ٘
 -اهكد ٚو ٨ اهعٌدى   -ًهدٟ شا  اهعٌدى   ٗ اشْ املٍٔ قسق اهفدطاه عطفداً  

ًٞ تقهٛ قاعسٝ اهفطاه ًدّ اه٘ند١٘  إًهدا٢ٕ ٗٓد٘ ٙعد      ًٗع قسقٕ عطفًا ين يقٚق
 ٘ض، غد٘ا١ ُؿدم قدسق اهفدطاه يقٚقدٞ عطفٚدٞ       ق هٕ ٗعسَ ا٨عهِا١  ؿدلٕ املدصك  

ًّ اهسخ٘ي يف ياي  اُٚٞ كاهسخ٘ي يف اهك٩ٝ وٗ اهو٘او وٗ عبٌ٘ٓا ممدا ٙعهد    
 عددّ ضبددى اه٘ندد١٘ اىل  وٗ ُؿددم ًددّ ا٨ُكددطاو   ،اهؤدد٘ض يف قدد هٕ وٗ جدد٘اظٖ 

ٍْ كطجد٘ص اهطجدى اىل ًهحدطٖ وٗ        ،ضبى اهك٩ٝ وٗ ُؿم ًّ اهدسخ٘ي يف عٌدى  دا
ؾددطٗص املددطوٝ يف طبدٔددا وٗ عبدد٘ شهددم، فإُددٕ يف متدداَ اسبددا٨  املددصك٘ضٝ ٙكددسق  

 اهفطاه ًّ اه٘ن١٘ ًٗهٕٚٓ، فهمتٛ قاعسٝ اهفطاه ِٗٙوبص اهِٓل اهؿطعٛ عوٕٚ.
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  ع١ ا٪خددري قبددى ذبقددص اهفددطاه عطفدداً  ازبدداسباهددٞ اهثاُٚددٞ: وْ ٙؿددم يف اتٚدداْ   
، ٗكاْ  لِٕ اههساضن يني اهؿدم هفدطل عدسَ    ٗقبى قسق ًهٛ اهعٌى عطفًا

  . ًهٛ ٗقمس ًعهس  ٕ تف٘  ًعٕ امل٘ا٨ٝ املعه ٝ يف ق ٞ اه٘ن١٘
 ؿدلٕ ٗاتٚداْ ًػدو اهطجدى       س ًّ ا٨ههفدا  ٗا٨عهِدا١  ٨ ٗيف ٓصٖ اهك٘ضٝ

 . ني  فعى ازبع١ املؿل٘ن ٗاًلاْ تساضكٕعبفاه امل٘ا٨ٝ ٗعسَ اهٚقاهٚػط٠ إل

هفدطل ؾدلٕ يف اتٚداْ ازبدع١ ا٪خدري:      هٍ٘ٓ جطٙاْ قاعسٝ اهفدطاه  هلّ قس ُٙ
 عدس اُهٔدا١ عٌودٕ ٗفطاغدٕ ًدّ ٗند١ٖ٘ . ا٨ وْ جطٙداْ         -ًػو اهطجى اهٚػدط٠ 

 كؤا ًطف٘نٞ، ٗٓٛ: ،ٙبهين عوٟ ا٨ههعاَ  ميس وً٘ض  ٩ ٞقاعسٝ اهفطاه 

 قاعددسٝ اهددٚقني، ِٗٓددا حيكددى هددس٠ اهؿددان يف اتٚدداْ  ا٪ٗي: ا٨ههددعاَ حبحٚددٞ
 ًدا  إتٚداْ ازبدع١ ا٪خدري ٗفطاغدٕ       خري ًّ ٗن٢ٕ٘ ٗٙه قص هدٕ ٙقدني آُداً   ازبع١ ا٪

ًّ ٗن٢ٕ٘،  ٍ ٙعٗي ٙقِٕٚ  اهؿدم اهػداضٜ اهٚدٕ ٗاملبودى هدٕ، فهحدطٜ يف يقدٕ        
 ًا.  فعى ٙقِٕٚ  اهفطاه ًّ ٗن٢ٕ٘ آًُاقاعسٝ اهفطاه 

 غهكددد اب وْ ٨ زهٚدددى عودددٟ يحٚدددٞ اهدددٚقني   هلدددّ احملقدددص يف حبددد٘ث ا٨ 
  عددس ظٗاهددٕ  اهؿددم اهػدداضٜ، ٗوْ ا٪خبدداض تددسي عوددٟ قاعددسٝ ا٨غهكدد اب      

ٍْ وخبداض]٨ تدِقض اهدٚقني  اهؿدم[       زْٗ قاعسٝ اهٚقني هدآطٝ يف   . ٗ هعدبري  دا
ٍٓ اهٚقني  اهعا٢دى  اهٚقني حبسٗث اهؿ١ٛ ًع اهؿم يف  قا١ ًا عوٍ يسٗ ٕ، ف٩ تع

 . يف حب٘ث ا٨غهك اب تفك٩ًٚ اهؿم كٌا ٓ٘ ضبقص 

اهثدداُٛ: ا٨ههددعاَ  ظٔدد٘ض يدداي املهددٚقّ يف ًوا قددٞ ٙقِٚددٕ هو٘اقددع، ٗٓددصا هددّ 
ا٨ وْ اهظدّ   . ُ٘عٛ  فطاه امله٘نٛ املهدٚقّ ٗ هودا ص ٙقِٚدٕ  داهفطاه ًدع اه٘اقدع      

ٓدصا هدّ ٨    -ملهٚقّ يف تودا ص ٙقِٚدٕ ًدع اه٘اقدع    اهِ٘عٛ  اهفطاه وٗ هٔ٘ض ياي ا
 . يهٟ  لّ اعهٌازٖ يف اجطا١ قاعسٝ اهفطاه فٌٚا عبّ فٕٚ زهٚى عوٟ اعهباضٖ

اهفدطاه  قاعدسٝ  اهثاها: ا٨ههعاَ  لفاٙٞ اهفطاه اهبِا٢ٛ ا٨عهقدازٜ يف جطٙداْ   
ٍْ عودددٟ اهفدددطاه  دددٍ      يٚدددا وْ امللوددد  ٙعهقدددس فطاغدددٕ ًدددّ ٗنددد٢ٕ٘ ٗٓددد٘  دددا
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فهحدطٜ اهقاعدسٝ يف يقدٕ     -: ًػو اهطجدى اهٚػدط٠   ؾم يف اتٚاْ ازبع١ ا٪خري
 . ثبمس ق ٞ ٗن١ُٖ٘ٗت

، ا٨ اشا ويطظ (اهفطاه ا٨عهقازٜ اهبِا٢ٛ)ا٨ وُٕ ٨ زهٚى ٗانو عوٟ كفاٙٞ 
عدّ شا  اهعٌدى    اهكسق اهعدطيف فطاغداً   ذبقص )اهفطاه اسبقٚقٛ( ٗٙلْ٘ حبػب

 املؿدددل٘ن يف اتٚاُدددٕ، ٗاملفدددطٗل ِٓدددا اًلددداْ تدددساضن اهدددِقل هعدددسَ فددد٘ا     
 ٙعودٍ  كٌا ٙف ل عسَ ذبقص اهفطاه اسبقٚقدٛ  اهكدسق اهعدطيف فإُدٕ ٨     ،امل٘ا٨ٝ

 هفدددطل  قدددا١ٖ يف  ،ري ياهدددٞ اه٘ندد١٘ قددريٗضتٕ ٗاُهقاهدددٕ اىل يدداي وخدددط٠ غدد   
 دس  ف٩ -: ًػو اهطجدى اهٚػدط٠   ْ ازبع١ ا٪خري طظ اتٚاضبى اه٘ن١٘ ٗٓ٘ ٨ ُٙ

ًددّ ا٨عهِددا١  ؿددلٕ ٗاتٚدداْ ازبددع١ ا٪خددري املؿددل٘ن فعوددٕ، ٨ٗ  لِددٕ اههٌػددم   
 ٞ هقاعدسٝ اهفدطاه   اقٚفٚلدْ٘ ؾدبٔٞ ًكدس   عطفًا  قاعسٝ اهفطاه هعسَ ايطاظ قسقٕ 

 . ٨ٗ  لّ اههٌػم  اهعاَ وٗ  املووص يف اهؿبٔٞ املكساقٚٞ

اٖ آًُفا يف اهفدطص اهػدازؽ ًدّ هدعَٗ ا٨عهِدا١  اهؿدم       اهفطص اهثاًّ: ًا شكطُ
 ٨ ٙفددطق فٚددٕ  ددني كددْ٘ اهؿددم ياقدد٩ً   -فٌٚددا اشا كدداْ اهؿددم و ِددا١ اه٘ندد١٘  

قبدى   ٟ ازبدع١ املؿدل٘ن ٗ دني كُ٘دٕ ياقد٩ً      عس اهدسخ٘ي يف ازبدع١ امل تدب عود    
اهددسخ٘ي يف ازبددع١ امل تددب، كٌددا اشا ؾددم يف اتٚدداْ غػددى اه٘جددٕ ٗكدداْ ؾددلٕ  

ؿطٗص يف غػى اهٚدس اهٌِٚدٟ وٗ اهٚػدط٠ ٗٓد٘ جدع١ ً تدب عودٟ        ياقًوا  عس اه
ازبع١ املؿل٘ن فٕٚ وٗ ؾم قبى اهؿطٗص يف غػى اهٚس اهٌِٚدٟ ٗقبدى اهؿدطٗص يف    

 . ازبع١ امل تب عوٟ ازبع١ املؿل٘ن يف اتٚإُ ٗفعوٕ
ٗ ٗاه٘جددٕ فٚددٕ:  زاهددٞ عوددٟ قاعددسٝ  ٓدد٘ وُددٕ ٗضز   عددض اهِكدد٘م ُاطقددٞ 

١  دٍ زخودمس يف   اشا خطجمس ًّ ؾٛظضاضٝ:] اٗظ يف اهك٩ٝ ُظري ق ٚ ٞاههح
 ٗٓدى ٙهعدس٠ يف صبدط٠ قاعدسٝ اههحداٗظ اىل غدري       (46)غريٖ فؿلم هٚؼ  ؿ١ٛ[

  ني اهفقٔا١ .  أ ٗٓصا ضبى اشب٩و اهك٩ٝ ًّ املطكبا  اهؿطعٚٞ
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: عسَ جطٙداْ قاعدسٝ    ٗعوٟ كى تقسٙط فإُٕ ًّ املػوٌا  اهفقٔٚٞ اه٘ان ٞ
ٗاإلئداص، ٗضز يف قد ٚو ظضاضٝ:]اشا    اههحاٗظ يف اه٘ن١٘، ًٗسضكدٕ اهدِلٓ  

اهدٞ وخدط٠ كٌدا    وٜ مل تفطه ًِدٕ ٗمل تِهقدى اىل ي   كِمس قاعسًا عوٟ ٗن٢٘م[
عوٌٚٔا ٗعوٟ ئٚع  ِسوغػومس شضاعٚم وَ ٨ فمٔع ِضِسفوٍ َتقٓطح يف آخط اشب ]

 ًا ؾللمس فٕٚ وُم مل ت ػوٕ وٗ متػ ٕ مما ٓ ٟ ال ًا زًمس يف ياي اه٘ن١٘
ٗٓدصٖ   (47)فطغمس ًِٕ ٗقس قط  يف يداي وخدط٠...[  ١٘ ٗفإشا قٌمس ًّ اه٘ن

 ه يف اه٘ن١٘  عس  ٚاْ قسض اهكد ٚو ازبٌوٞ ا٪خريٝ زهٚى جطٙاْ قاعسٝ اهفطا
 ٗ  هودددعَٗ ا٨عهِدددا١  اهؿدددم  ٚاُدددٕ هعدددسَ جطٙددداْ قاعدددسٝ اههحددداٗظ يف اه٘نددد١٘ 

 غ٘ا١ دباٗظ اهؿان ضبى املؿل٘ن ٗزخى يف غدريٖ وَ مل ٙهحداٗظٖ كٌدا هد٘ ؾدم      
ٗٓدد٘  - ازبدع١ امل تدب   ٚدٕ غد٘ا١ يكدى اهؿدم  عدس اهدسخ٘ي يف      يف غػدى شضاع 

وَ يكى قبى اهسخ٘ي يف ازبع١ امل تدب عودٟ ازبدع١ املؿدل٘ن،      -ًػو اهطوؽ
 . فٚوعًٕ ا٨عهِا١  ؿلٕ عوٟ اههقسٙطّٙ فٚمتٛ  ٕ ٗمبا  عسٖ

يف  عض وفعاهٕ ٗٓ٘ مل ٙفدطه   -ٗ اخهكاض: اشا ؾم امله٘نٛ و ِا١ ٗن٢ٕ٘ 
اىل ياهٞ وخط٠ كاهسخ٘ي يف ق٩ٝ وٗ اهؿطٗص يف عٌدى  ًّ ٗن١ٖ٘ ٗمل ِٙهقى 

ى  س ًّ ا٨عهِا١  ؿدلٕ ٗفعد  ف٩ -اهوبذ وٗ اهلها ٞ وٗ عب٘ٓا ٨يص كاههحاضٝ وٗ
 هو تٚب ٗامل٘ا٨ٝ املوو٘ ني يف ق ٞ اه٘ن١٘. ازبع١ املؿل٘ن ًٗا  عسٖ ذبك٩ًٚ

ًدّ جطٙداْ قاعدسٝ اههحداٗظ      ٕ قس ِٙاقـ يف ق ٚو ظضاضٝ املهقسَ املداُع هلِ
عوٟ جطٙداْ   ١٘ خب  ًعه  اهػِس ٙكوو ًعاضنًا هك ٚو ظضاضٝ ٗزا٨ًيف اه٘ن

اهدصٜ ضٗاٖ اهؿدٚذ يف    (48)قاعسٝ اههحاٗظ يف اه٘ن١٘، ٗٓ٘ خ  ا ّ و ٛ ٙعفد٘ض 
 ػِس ق ٚو عِسُا عوٟ ا٪هٔط ٗٙههٌّ يدسٙا اإلًداَ اهكدازق     (اههٔصٙب)
([:) ٗقس زخودمس يف غدريٖ فودٚؼ ؾدلم     اشا ؾللمس يف ؾ١ٛ ًّ اه٘ن١٘
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 ٗقدس ٙػدهظٔط ًِدٕ وُدٕ اشا ؾدم       منا اهؿم اشا كِمس يف ؾد١ٛ مل دبدعٖ[   ؿ١ٛ، ا
يف جع١ٕ يف اه٘ن١٘ ٗقس زخى يف جع١ٕ غريٖ ٨ ٙعهين  ٔدصا اهؿدم، ٗٓدصا ًفداز     
قاعسٝ اههحاٗظ يف وفعاي اه٘ن١٘، فاهطٗاٙٞ زهٚى عوٟ جطٙأُا يف اه٘ن١٘  ٔصا 

 ٗعِس٢ددص   .[ؾد١ٛ ًدّ اه٘ند١٘   ]اىل  [غددريٖ]جداص  اههقطٙدب املعهٌدس عودٟ اض   
: ًقههٟ ازبٌع اهعطيف  ني ق ٚ ٞ ظضاضٝ ًٗعه ٝ ا ّ و دٛ ٙعفد٘ض   (49)قس ٙقاي

 . ٓ٘  ى ًفاز اهك ٚ ٞ عوٟ اغه باب اهع٘ز عوٟ املؿل٘ن فٕٚ ًٗا  عسٖ
عدسَ  : وعين عوٟ خ٩فٕ اهفقٔا١ )ضل(  تػاملٗقس  ِع املقاي  اإلئاص ٗ

اههحاٗظ يف اه٘ن١٘ ٗعودٟ هدعَٗ ا٨عهِدا١  اهؿدم و ِدا١ اه٘ند١٘       جطٙاْ قاعسٝ 
ٗٗج٘ب اهع٘ز عوٟ ازبع١ املؿل٘ن  إتٚاُدٕ ًٗدا  عدسٖ، فد٩  لدّ  دى ا٪ًدط        

 هلدّ ٓدصا اإلئداص      .  اهع٘ز يف اهك ٚ ٞ عوٟ ا٨غده باب ٪جدى اإلئداص   
٨ ٙ٘جددب عِددسُا اهددٚقني مبِددع  ددى ا٪ًددط عوددٟ ا٨غدده باب وٗ   جددٚو ًفدداز 

ٗهد٘   -وو قطِٙدٞ تفٚدس اهظدّ    : اهع٘ز عودٟ املؿدل٘ن ًٗدا  عدسٖ، ٗٙكد       ٚواهك
 اشب  املعه  .ٗٓحط ًفاز   طج اْ ًفاز اشب  اهك ٚو -نعٚفًا

: ٢ّ ًهعدسزٝ عودٟ تدطجٚو ًفداز اهكد ٚو      : ت٘جدس قدطا   ُعٍ  لِِا وْ ُق٘ي
هعَٗ ا٨عهِا١  اهؿم و ِا١ اه٘ن١٘  فعى  عدض وجعا٢دٕ ٗٗجد٘ب اهعد٘ز عودٟ      

 : ، ٗاهقطا٢ّ ٖٓٛ كٌا قطح اشب  اهك ٚوملؿل٘ن ًٗا  عسازبع١ ا
ا٪ٗىل: ائاص اهفقٔا١ )ضل( عوٟ عسَ جطٙاْ قاعسٝ اههحاٗظ يف ًطكب 

فدإْ ٓدصا    اتٚاُدٕ،  ا١  اهؿم ٗاتٚداْ ازبدع١ املؿدل٘ن    اه٘ن١٘ ٗعوٟ هعَٗ ا٨عهِ
س ًدّ وغداؽ ٗزهٚدى     د اإلئاص ٗاْ كاْ ًسضكًٚا هلِٕ مل ٙه قص ًدّ فدطاه ٨ٗ  

زعٛ ، ٗٓصٖ قطِٙٞ تفٚس اهظّ  ك ٞ ًا اعوٟ عسَ جطٙأُا ٗجسٖٗ زا٨ًؾطعٛ 
 . عوٕٚ اإلئاص ٗمتِع ًّ  ى اهك ٚ ٞ عوٟ ا٨غه باب

اشا ؾدللمس يف  ]: [ يف اشب  املعهد  غريٖ]اهثاُٚٞ: ق٘ٝ ايهٌاي ع٘ز نٌريٖ
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ضج٘عدٕ اىل  ٗ ٗقدس زخودمس يف غدريٖ فودٚؼ ؾدلم  ؿد١ٛ[       ؾ١ٛ ًدّ اه٘ند١٘  
 ،[ؾد١ٛ ًدّ اه٘ند١٘   ]عد٘زٖ اىل   ُفػدٕ : ٘قدمس  اهيف كٌدا عبهٌدى    [اه٘ن١٘]

 ْ اهق٘اعددس اهعط ٚدددٞ  فددإ ٪قط ٚهدددٕ، [اه٘ندد١٘ ]عدد٘زٖ اىل  عِدددسُا هلددّ ٙددطجو   
تقهٛ  ع٘ز اههٌري ه٫قطب، ٗٓصٖ قطِٙٞ ايهٌاهٚٞ ق٘ٙٞ، ٗتسي اهطٗاٙدٞ ي٣ِٚدص   

وٜ  -عوٟ وُم اشا ؾللمس يف ؾ١ٛ ًّ اه٘ن١٘ ٗقس زخودمس يف غدري اه٘ند١٘    
قد٩ٝ وٗ   - ٗا٨ُهقاي ًّ ياهٞ اه٘ن١٘ اىل ياهدٞ وخدط٠   ذبقص ًِم اهفطاه ًِٕ

فوٚؼ ؾلم  ؿد١ٛ، فهلدْ٘ املعهد ٝ ًدّ وزهدٞ قاعدسٝ        -دباضٝ وٗ طبذ وٗ عب٘ٓا
اهفدطاه يف اه٘ند١٘ خاقدٞ ًٗوهقٚدٞ ًدع اهكد ٚ ٞ يف جع٢ٔدا ا٪خدري املهعددطل         

 فددإشا قٌددمس ًددّ اه٘ندد١٘ ٗفطغددمس ًِددٕ    عددسَ ا٨عهِددا١  اهؿددم  عددس اهفطاه:]  ه
ًددا  فؿدللمس يف  عدض   -يف اهكدد٩ٝ وٗ يف غريٓدا  -٠اي وخدط ٗقدس قدط  يف يد   

 .عوٚم فٕٚ ٗن١ٖ٘ ٨ ؾ١ٛ عوٚم فٕٚ[  ٓ ٟ ال مما وٗجب ال

جداض   [ًدّ اه٘ند١٘  ]وقدى، ٗكوٌدٞ    [ؾد١ٛ ]اهثاهثٞ: قس ٙقاي: اْ كوٌدٞ  
املهبد٘ص زْٗ  ٗصبطٗض تا ع ههودم اهلوٌدٞ ا٪قدى، ٗاههدٌري ٙطجدع اىل ا٪قدى       

 اهها ع ٗاْ كاْ وقطب .

٘ز اههدٌري اىل  وعدين عد   -املػدّوٌٞ   ٞٓصا املقاي ٙهِافٟ ًدع ق٘اعدس اهو د    هلّ
ّ ]اىل اًلاْ  ى  ًهافًا -ا٪قطب عودٟ اهبٚاُٚدٞ زْٗ اههبعٚهدٚٞ، فهفٚدس      [ًد
 ٗقدس زخودمس   ]ٓ٘ اه٘ند١٘، فٚعد٘ز ندٌري     [ : ؾ٣ًٚاؾ١ٛ ًّ اه٘ن١٘]ئوٞ 

 هؿددم امنددا ا]ٗٙفٚددس )غددري اه٘ندد١٘( ٗٙددِقو ًفدداز ازبٌوددٞ اه٩يقددٞ    [يف غددريٖ
 وٜ اشا كِدددمس يف ٗنددد١٘ مل تهحددداٗظ ضبودددٕ ٗمل  [اشا كِدددمس يف ؾددد١ٛ مل دبدددعٖ

 لددّ ازبٌددع ٗاجهٌدداص   ٗعوٚددٕ : . تِهقددى ًِددٕ اىل ياهددٞ وخددط٠ غددري اه٘ندد١٘   
ًهٌْ٘ اهك ٚ ٞ ٗاملعه ٝ ٗاعهقازُا وْ ك٩ًٍٔ ُ٘ض ٗايس ِٙووص ًدّ ًعدسْ   

ًّا  ا٨عهقاز اسبص  . فاضز، ٗٙلْ٘ ٓصا ًسع٘

ه٫خص مبدسه٘ي اهكد ٚ ٞ اه٘اندو، ٗهد٘      ٓصٖ قطا٢ّ  ٩ ٞ تكوو ًكٓ  ًا
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 :  ُق٘ي - فطل اإلقطاض عوٟ خ٩و ًا تقسَ يف فٍٔ اهطٗاٙٞ املعه ٝ
ًٞ اهطٗاٙٞ تكري   غاًهدٞ املدطاز ازبدسٜ ًدطززٝ  دني  ًعِدٚني فد٩ يحٚدٞ          صبٌود

يف ًفاز املعه ٝ ٪ُٔا صبٌوٞ،  ٌِٚا اهك ٚ ٞ ٗان ٞ اهس٨هٞ عوٟ هعَٗ ا٨عهِا١ 
    ٞ ٞ    اهؿم و ِا١ اه٘ند١٘، ٗٗند٘ئا قطِٙد  ،هوٌدطاز ازبدسٜ ًدّ املعهد ٝ     ؾداضي

 . فإْ ويازٙثٍٔ ُ٘ض ٗايس تطز ًّ ًعسْ فاضز
 ددس ًددّ اهعدد٘ز عوددٟ ازبددع١   ٨ -اهؿددم و ِددا١ اه٘ندد١٘ ُددٕ عِددس  اٗاسباقددى 

ًع ًا  عسٖ هٚ كى اه تٚدب ٗاملد٘ا٨ٝ ٗعبٌ٘ٓدا     اتٚإُ  هساضكٕ ٗاتٚإُاملؿل٘ن 
 .مما ٙعه  يف ق ٞ اه٘ن١٘، ٗٓصا يلٍ طبهل  امللو  ا٨عهٚازٜ 

 اهفددطص اههاغددع: اه٘غ٘اغددٛ ٓدد٘ اهددصٜ ٙلثددط ؾددلٕ يف عبازاتددٕ كاه٘ندد١٘      
 ْ٘امللوف -ق٢٩ٛ ٗهصا ٨ ٙوهفمس اهٕٚ اهعق١٩ املهعاضفْ٘ ٨ٗ ٙلْ٘ هؿلٕ ًِؿم ع

، عِدس اهؿدم وْ ٨ ٙعدهين  ؿدلٕ ًووقداً     ٗٓصا ٗهٚفهٕ اهؿطعٚٞ .  - ْ٘ا٨عهٚازٙ
غدد٘ا١ كاُددمس ٗغ٘غددهٕ ٗكثددطٝ ؾددل٘كٕ ياقددوٞ يف وجددعا١ اه٘ندد١٘ وَ كاُددمس     
ياقوٞ يف ؾطٗطٕ وَ يف ً٘اُعٕ. ٓصا ٓد٘ املؿدٔ٘ض ٗاملعدطٗو ٗهعودٕ ٨ خد٩و      

ٗ ٨ ًكطح  اشب٩و، ٗعٌسٝ زهٚوٕ: قاعسٝ اهعػط ٗاسبدطج ًدع اهِكد٘م    فٕٚ و
 : اشباقٞ، ٗتفكٚؤا

اْ اعهِددا١ كددثري اهؿددم  ؿددلٕ ٙػددهوعَ اه٘قدد٘ص يف اهعػددط ٗاسبددطج، ٗٓدد٘  -1
فهلفٛ ًِٕ امل٘افقٞ ا٨يهٌاهٚٞ امله ققٞ  عسَ اعهِا٢دٕ   ٞ املقسغٞ،عًِٙفٛ يف اهؿط

 .  ؿلٕ ٗ اكهفا٢ٕ مبا فعى

اىل  سبطج اهِ٘عٛ فٔ٘ غدري ًودطز، ًهدافاً   إُ اْ وضٙس اهعػط ٗاٗٙطز عوٕٚ: 
 وُٕ ٨ جيسٜ يف ُفٛ اسبطج هظٔ٘ض زهٚوٕ يف ُفٛ اسبطج اهؿدكٛ زْٗ اهِ٘عٛ.

ًودطز يف ئٚدع املد٘اضز،     ٗوًا اشا وضٙس اهعػط ٗاسبطج اهؿدكٛ فٔد٘ غدري  
 دس  ف٩هِا١  اهؿدم اهلدثري، ٗعوٚدٕ    ًا ٨ ٙوعَ اهعػط اهؿدكٛ ًّ ا٨ع  ى كثريًا

ًّ قكط اسبلٍ عودٟ ًد٘اضز اهه دطج اهؿدكدٛ، ٨ ُفدٛ ا٨عهِدا١  ؿدم كدثري         
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 . اهؿم عوٟ اإلط٩ق

ٗاهِك٘م اشباقٞ وكثطٓا ٗاضز يف اهك٩ٝ ٗزاي عودٟ وْ كثدطٝ اهؿدم     -2
 . تطتٚب ا٪ ط عوٕٚعّ يف اهك٩ٝ آتٚٞ ًّ اهؿٚواْ ًٗاُعٞ عّ ا٨عهِا١  ٕ ٗ

    . ٗهصا ٨ ٙعهين كثري اهؿم يف اه٘ن١٘  ؿلٕاه٘ن١٘ تا ع هوك٩ٝ  قس ٙقاي:ٗ    
َ    : ا هلّ ٙطٓزٖ     ُعدٍ قدس    . ُٕ ٨ زهٚى عوٟ اههبعٚدٞ املدصك٘ضٝ يف عٌدَ٘ ا٪يلدا

 ٙػددهفاز اهعٌددَ٘  عددض اهِكدد٘م اهدد٘اضزٝ يف اهكدد٩ٝ فهلددْ٘ ؾدداًوٞ هو٘ندد١٘  
اشا كثط عوٚدم اهػدٔ٘ فداًض عودٟ     ُظري ق ٚ ٞ ا ّ ًػوٍ:] -ى اهب اضب -

٨ٗ ٙبعددس عدد٘ز  (50)[، امنددا ٓدد٘ ًددّ اهؿددٚواَْمَعَسٙ٘ؾددم وْ َٙددقدد٩تم، فإُددٕ 
ْ  ]اههٌري  ٘  )حبػدب اهفٔدٍ اهعدطيف اىل     [ٓ٘ ًدّ اهؿدٚوا ، ٨ اىل (كثدطٝ اهػدٔ

خاقٞ فإُٔا ًد٘ضز اسبدسٙا، ٗعوٚدٕ فهدسي اهكد ٚ ٞ       (كثطٝ اهػٔ٘ يف اهك٩ٝ)
ٞ ٌٞ ًػّوعوٟ )اْ كثطٝ اهػٔ٘ ٗاهؿم ًّ اهؿٚواْ( ٗٓٛ ق ط٠ هل ٠ ًو٘ٙٓ

املهددٛ يف عٌوددٕ كددْ٘ ٗهٚفهددٕ: ( ٨ٗظًددٕ اطاعددٞ اهؿددٚواْ ًصًً٘ددٞ ؾددطعًا)اْ 
 . ٗعبازتٕ ٗعسَ ا٨عهِا١  اهؿم اهلثري اهِاؾ٤ ًّ اهؿٚواْ

 ثريًاُٗظري ق ٚ ٞ ظضاضٝ ٗو ٛ  كري املههٌِٞ هوػ٧اي عدّ ضجدى ٙؿدم كد    
٘ٓزٗا اشببٚددا ًددّ وُفػددلٍ ُقددض اهكدد٩ٝ  ](: يف قدد٩تٕ ٗقددس قدداي ) ٨ تعدد

٘ٓز  (:])ٕٗقددس عوودد [فهوٌعددٖ٘ [ ٗخددهٍ فددإْ اهؿددٚواْ خبٚددا ًعهدداز ملددا عدد
([:)ُٙ ْواص، فإشا ُعامنا ٙطٙس اشببٚا و ٍ ٗٓدصا   (51)[كٛ مل ٙعس اىل ويدسك

كاؾ  عاَ عّ يػّ تطن طاعٞ اهؿٚواْ يهٟ ٨ ٙهع٘ز عوٟ امللو  فٚععحٕ 
َ ا٨عهِدا١  ٘غداٗؽ   ٗٓصا اشب  ٙدسي  ٘ند٘ح عودٟ عدس     .  ٘غ٘غهٕ ٗؾل٘كٕ

ٞ   شببٚا ا فإْ ا٨عهِا١  ؿل٘ناهؿٚواْ عًًٌ٘ا،  ٗٓد٘ ٙطٙدس   ٕ هد  ٗٗغاٗغدٕ طاعد
  . ٗمل ٙعا  ؿل٘كٕ مل ٙعس اهٕٚامللو   ًّ عباز ال وْ ٙوٚعٖ٘، فإشا عكاٖ

                                                           

 .1 : ح ًّ و ٘اب اشبوى اه٘اقع يف اهك٩ٝ 16: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى50)
 .2 : ح ًّ و ٘اب اشبوى اه٘اقع يف اهك٩ٝ 16: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى51)
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اهد٘اضزٝ يف ضجدى ًبهودٟ  اه٘ند١٘ ٗاهكد٩ٝ،       (52)ُٗظري ق ٚ ٞ ا ّ غِاْ
( عِٕ اهعقى ٪ُٕ  عٌوٕ ٙوٚع اهؿٚواْ، ًٗدّ اه٘اندو ًب ٘ندٚٞ    ٗقس ُفٟ )

 اهؿددٚواْ يف ؾدد١ٛ، ٨ٗظًددٕ ضبب٘ ٚددٞ عكددٚاْ اهؿددٚواْ مبعِددٟ عكددٚإُ       طاعددٞ
 ٕ ٗ . ٗٓدصٖ اهطٗاٙدٞ    يف ؾل٘كٕ ٗٗغاٗغٕ ٗعسَ ا٨عهِا١  د هدآطٝ  يف  قد ٚ ٞ 

َٓ ٗغ٘غددٞ اهؿددٚواْ اهددت ت٘جددب ا٨ دده١٩  لثددطٝ اهؿددم ٗتلددطاض اه٘ندد١٘       ش
 ٗتدسع٘ اىل تدطن طاعدٞ اهؿدٚواْ فٌٚدا ٙ٘غد٘ؽ هودِفؼ ًدّ ؾدل٘ن          ،ٗاهك٩ٝ

 .٨ ًكٓ و  ا عق٢٩ًٚا  

٩َٓيظددٞ ٓددصٖ اهطٗاٙددا  ز٨ههٔددا عوددٟ ٗاهظددآط ًددّ ً ٚٞ طاعددٞ ب ٘نددًٗ  ش
 اهؿٚواْ ٗا٨عهِدا١  ؿدل٘كٕ، ًٗدّ كثدط عوٚدٕ اهػدٔ٘ فودٚعوٍ وُدٕ ًدّ اهؿدٚواْ           

     ٕ  ،ٗوْ ٗهٚفهٕ وْ ٨ ٙعهين  ؿل٘كٕ اهلثريٝ يهدٟ ٨ ٙوٚدع اهؿدٚواْ ٗٙوٌدع فٚد
ل٘كٕ، ٗاشا عكداٖ امللود  ٗمل    امللود   ؿد  واص ٗٙعدهين فإمنا ٙطٙس اشببٚا وْ ُٙ

  .  اهٕٚ ِسُع ؿل٘كٕ تطكٕ اهؿٚواْ ٗمل َٙ ٙعِا
هلِٔددا  ه٘جٚٔٔددا ٗتعوٚوددٔا  ،ٗٓددصٖ اهطٗاٙددا  ٗاْ اخددهل  عهددٔا  اهكدد٩ٝ

تلْ٘ ًووقٞ املفداز ٗتطؾدس امللود  اىل عدسَ ا٨عهِدا١  ؿدل٘كٕ اهلدثريٝ غد٘ا١         
 . كاُمس ؾل٘كٕ يف ا٪جعا١ وَ يف اهؿطا٢أ

عاضل تولٍ اهطٗاٙا  خب  اه٘اغوٛ اهظآط يف ا٨عهِدا١  اهؿدم   قس ُتهلّ 
(: وغػى ٗجٔٛ  ٍ وغػى ٙسٜ ٗقس غمي اهكازق ) ،اهؿٚواُٛ يف اه٘ن١٘

اشا ٗجدس   (:]قداي ) فٗٙؿللين اهؿٚواْ وُٛ مل وغػدى شضاعدٛ ٗٙدسٜ،    
هدآط يف تػدوأ اهؿدٚواْ عوٚدٕ     ُدٓل  ٗٓد٘   (53)[ طز املا١ عوٟ شضاعم ف٩ تعدس 

ٗتؿددلٚلٕ يف غػددى شضاعددٕ ٗٙددسٖ ضغددٍ عوٌددٕ  مُددٕ غػددؤا، ٗٓددٛ تددسي مبفٔددَ٘  
)اشا مل دبس  دطز املدا١ عودٟ شضاعدم فمعدس ٗند١٘ن( اعهِدا١ّ        عوٟ وُم ازب٘اب 

                                                           

 .1: ح ًّ و ٘اب ًقسًٞ اهعبازا   10: ب1 : ج ( اه٘غا٢ى52)
 . 4: ح ًّ و ٘اب اه٘ن١٘ 42 : ب1 : ج ( اه٘غا٢ى53)
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 اهؿددم، فهعدداضل ٓددصٖ اهطٗاٙددٞ اهطٗاٙددا  املانددٚٞ اهظددآطٝ يف عددسَ ا٨عهِددا١   
 هلدّ ٓدصا اشبد  ندعٚ  ًطغدى        . اْ اهؿم اهلثري اهِاؾ٤ ًّ ٗغ٘غٞ اهؿٚو

٨ يحٚٞ فٕٚ عوٟ ٧ًزاٖ ٨ٗ ٙكوو ملعاضنٞ ا٪خباض اهك ٚ ٞ، ٨ٗ ٙبعس كُٕ٘ 
 كسز اهع٩ج اهِفػٛ ملطل اه٘غ٘اؽ ٗوُٕ ملا كاْ جيس  دطز املدا١ عودٟ شضاعدٕ     
ف٩ ِٙب دٛ هدٕ اهؿدم ٗاه٘غد٘اؽ، ٗهدٚؼ اشبد   كدسز  ٚداْ اسبلدٍ اهؿدطعٛ:           

 . ١  ٘غ٘اؽ اهؿٚواْ ٗتؿلٚلٕا٨عهِا١ وٗ عسَ ا٨عهِا
ٗاسباقدى عددسَ قدد٩ح اشبد  يحددٞ ًعاضنددٞ هدهولٍ اهطٗاٙددا  اهكدد ٚ ٞ    
املهعسزٝ اهساهٞ عوٟ عسَ ا٨عهِدا١  اهؿدم اهؿدٚواُٛ، ًٗقههدٟ اط٩قٔدا عدسَ       

 . ا٨عهِا١  ؿل٘كٕ غ٘ا١ كاُمس يف وجعا١ اه٘ن١٘ وَ يف ؾطٗطٕ

 عددسٖ فلدداْ  اهفددطص اهعاؾددط: اشا تددٚقّ اسبددسث ٗؾددم يف ايددساث اهؤدد٘ض   
 اه٘ندد١٘ ٪جددى اغهكدد اب اسبددسث،  ددٍ غفددى عددّ  إيددساث   ٘ضًا ؾددطعًاًددمً

 ؾلٕ ٗاقهها٢ٕ هعَٗ اههؤط قبدى اهكد٩ٝ فكدوٟ،  دٍ  عدس اهفدطاه ًِٔدا اههفدمس         
 ٗاىل  ًاِدددٚٙقًِدددٕ  سثقدددسٗض اسبددد يف ايدددساث اهؤددد٘ض  عدددس   اىل كُ٘دددٕ ؾددداكًا

فد٩ تِفعدٕ قاعدسٝ    هو دسث املهدٚقّ،    ٚفهٕ اههؤط قبى اهك٩ٝ اغهك ا ًاكْ٘ ٗه
 يف قد ٞ قد٩تٕ  عدس اهفدطاه ًِٔدا، ٗشهدم ٨خهكدام        كًااهفطاه ٗاْ كاْ ؾدا 

 صبدددط٠ قاعدددسٝ اهفدددطاه  اهؿدددم اهبدددسٜٗ اسباقدددى  عدددس فطاغدددٕ ًدددّ قددد٩تٕ،  
ٍٓ اهقاعددسٝ   ٨ٗ ،ٗعِس٢ددص ذبلددٍ قاعددسٝ اهفددطاه عوددٟ اغهكدد اب اسبددسث       تعدد

اهؿم اهػا ص عوٟ اهك٩ٝ فإُٕ جيطٜ اغهك اب اسبسث قبى اهكد٩ٝ ٗحيلدٍ   
ْ اهؿاضص   ٔٓد اه ًٕد ضبدس ًا ٙوع  امللود   لد٘ قبدى اهكد٩ٝ، فود٘ قدوٟ ًدّ زْٗ       طهو

اهؿدم   هفدطاه، ٪ْ صبطآدا:  كاُمس ق٩تٕ  اطوٞ ٨ٗ صباي زبطٙاْ قاعسٝ اطٔ٘ض 
 .ق٩تٕ  و٩ْ  يفعِس امللو  ٨ ؾم ، ٗ عس اهفطاه ًّ ق٩تٕ

ؾم يف  قا٢ٕ  دٍ غفدى عدّ     ٗ عباضٝ طبهكطٝ: اشا عوٍ حبس ٕ قبى اهك٩ٝ  ٍ
  لدددٍ هكددد اب اسبدددسث قبدددى اهكددد٩ٝ ُٗٙ قٕ اغدحطٜ  دددٙدددد -ؾدددلٕ ٗقدددوٟ
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ٕ     حبس ٕ ٗٙط  تفع  ا٨غهك اب ً٘ن٘ص قاعدسٝ اهفدطاه : اهؿدم يف قد ٞ قد٩ت
 .اهقاعسٝ ، اش ٨ ؾم يف  و٩ْ ق٩تٕ وٗ ق هٔا يهٟ دبطٜ  عس متاَ اهعٌى

 ْ فهحدب   -ٗحبلدٍ ا٨غهكد اب   -قد٩تٕ هدآطًا    ٗاسباقى ٗن٘ح  ود٩
عوٕٚ اعازٝ اه٘ن١٘ ٗاهك٩ٝ اْ تصكط ياهٕ يف اه٘قمس، ٗجيب عوٕٚ اهقها١  عس 

 . قمس هف٘ا  اه٘اجب ًِٕ يف ٗقهٕخطٗج اه٘

ه طل ضفدع اسبدسث اهكدازض     ازٜ عؿط: اشا كاْ امللو  ًه٘ن٣ًااهفطص اسب
  ٟ  عددس اه٘ندد١ّ٘ٙ،  ددٍ تددّٚقّ ائددا٨ً  عِددٕ  ددٍ ت٘نددم  اُٚددٞ هوهحسٙددس  ددٍ قددو   

 ددبو٩ْ ويددس ٗندد١ٕ٘ٙ هفقددس جددع١ٕ ًِددٕ كٌػددو ضوغددٕ، وٗ ٨ُهفددا١ ؾددطط ًِددٕ      
ٌِٟ، ٗمل ٙلدّ ٙقدني اهدبو٩ْ    ى اهٚكاه تٚب  ني ًػو اهطوؽ ٗ ني ًػو اهطج

ٗمل ٙهٌٚدع  ًّ جٔٞ اُهقال ويس اه٘ن١ّ٘ٙ  كسٗض يدسٕث وقد ط ًِدٕ،     ُاؾ٣ًا
ًدّ اسبدسث ٨ٗ    ف٩ اؾلاي عِسُا يف كُ٘دٕ ًهؤدطاً   -عِسٖ وٜ اه٘ن١ّ٘ٙ  اطى

يف ق ٞ ق٩تٕ املانٚٞ ٨ٗ دبب عوٕٚ اعازٝ اه٘ن١٘  دى جيد٘ظ هدٕ اهدسخ٘ي يف     
 . ؿطٗط  اهؤ٘ض كاهو٘اواهكو٘ا  ا٬تٚٞ ٗاهعٌى امل

ٗٗجٕٔ: اهٚقني  ك ٞ ويس اه٘ن١ّ٘ٙ ٗكفاٙهٕ هطفع يس دٕ املهدٚقّ اهػدا ص    
 عوٟ ٗن١ٕ٘ٙ، ٗقس غدبص اخهٚداض عدسَ اعهبداض قكدس ضفدع اسبدسث وٗ اههحسٙدس         

كٌددا غددبص اخهٚدداض وْ اه٘ندد١٘ اههحسٙددسٜ ٙطفددع اسبددسث اشا    ،يف ُٚددٞ اه٘ندد١٘
 طبدداه  هو٘اقددع ٨  فإُددٕ قكددْس قددازفٕ يف اه٘اقددع ٗاْ قكددس  ٘ندد٢ٕ٘ اههحسٙددس، 

ًدّ ٗند٢ٕ٘   خبك٘قدٕ   ك ٞ ٗن١ٖ٘ اشا مل ٙهعٌس اههحسٙس حبٚا ٙطٙدسٖ   ٙهٓط
اه اهب ٖ عازٝ ًّ امله٘ن٣ني، ٗٗٓصا ٙبعس قسٗض ٖ اه٘اقَعيهٟ ه٘ خاه  قكُس

     ٛ امله٘جدٕ اهٚدٕ ًدع ربٚٓدى      اتٚاْ اه٘ن١٘ اهثداُٛ  دساعٛ اًهثداي ا٪ًدط ا٨غده با 
 . ضفعٕ سبس ٕ  اه٘ن١٘ ا٪ٗي

اُٛ ٗكداْ ٗند١ّ٘ قد ٚ ًا جاًعدًا     ٗعِس٢ص اشا قكدس اههحسٙدس  ٘ند٢ٕ٘ اهثد    
ٗجدد٘ز قكددس )ه٫ًددط  اه٘ندد١٘، ٗقوِددا  ددمْ   ٪جعا٢ددٕ ٗؾددطا٢وٕ ٗكدداْ ًوا قدداً 
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 ٩ و ددط هددٕ فدد (اههحسٙددس  ٘ندد٢ٕ٘ ا٬خددط يف ُفػددٕ ٗ اطِددٕ ٗعددسَ ٗجدد٘زٖ غدد٘ا١ّ  
 فهلدددْ٘ ًوا قدددٞ ٗنددد١ٖ٘ اهثددداُٛ     ،هثددداُٛ ٨ٗ يف فػدددازٖ يف قددد ٞ ٗنددد٢ٕ٘ ا 

ًٞ هإل  . هو٘اقع ٚٓهٕ قكسًا طباهفًاجعا١ عّ اه٘اقع ٗاْ تهٌِمس ُ٪ًطٖ ً٘جب
اشْ ٓصا امللو  ٙعوٍ  كسٗض طٔ٘ض ًِٕ ضافع سبس ٕ ضغٍ عدسَ متٚٚدعٖ ٓدى    
ٓ٘ اه٘ن١٘ ا٪ٗي وَ اهثاُٛ، فهكو ق٩تٕ ٗط٘افٕ، ٗحيص هٕ كى عٌى ٙه٘ق  

 . ٘ض كٌٓؼ ك٩َ ال تعاىلعوٟ اهؤ
هو ددسث عوددٟ تقددسٙط   عددسَ كددْ٘ اه٘ندد١٘ اههحسٙددسٜ ضافعددًا ٗوًددا هدد٘ قوِددا
ٕ    ٓدى  لدّ وْ ُٙ   -ًكازفهٕ هو٘اقدع  وَ ٨أ ٗٓدصا    لدٍ  كد ٞ ٗند١ٖ٘ ٗقد٩ت

هٌدى  اه٘جدساْ كدْ٘ اه٘ند١٘      بو٩ْ ويدس ٗند١ٕ٘ٙ ٗحي   امللو  ٙعوٍ ائا٨ً
ب عوٚدٕ اضتفداص اسبدسث عودٟ     ٗٓد٘ ٨ ٙ تد   قد ٚ اً  -وعين اههحسٙسٜ -اهثاُٛ

تقسٙط ًكازفهٕ اه٘اقع، فٚحطٜ اغهكد اب اسبدسث املهدٚقّ قدسٗضٖ ًِدٕ قبدى       
يدني اهكد٩ٝ ًٗدّ ِٓدا شٓدب ئدع ًدّ فقٔا٢ِدا          ن١ّ٘ٙ ٗٙثبمس كُٕ٘ ضبس ًااه٘

)قسٍٓ( اىل هعَٗ اعازٝ اه٘ن١٘ ٗاهك٩ٝ هعسَ ايطاظ قد ٞ اه٘ند١٘ ا٪ٗي،   
ٍٓ، فٚحدددطٜ ػدددب فهددد٘اعدددسَ ضفدددع اه٘نددد١٘ اهثددداُٛ هو دددسث حب  ٗهفطندددٍٔ

 اغهك اب اسبسث ٗٓ٘ ٙقههٛ  و٩ْ ق٩تٕ ٗهعَٗ اعازتٔا وٗ قها١ٓا.
هلّ اهكد ٚو ًدا شٓدب اهٚدٕ ئدع آخدط ًدّ اهفقٔدا١ )ضل( ٗٓد٘ قد ٞ           
اه٘ندد١٘ ٗاهكدد٩ٝ هقاعددسٝ اهفددطاه، ٗت٘نددٚو ٗجٔددٕ: اْ اه٘ندد١٘ ا٪ٗي  لددّ 
تكدد ٚ ٕ  قاعددسٝ اهفددطاه، ٗشهددم ٪جددى اهؿددم يف قدد هٕ ٗضفعددٕ هو ددسث،    

 هٌى فػازٖ ٗعسَ ضفعٕ سبس ٕ املهٚقّ  فعى ايهٌاي كُٕ٘ ٓ٘ اه٘ن١٘ ٗيٚا ُٙ
    ٗ كوٌدا  ]اهباطى اهفاقس هبعض وجعا٢ٕ وٗ ؾطٗطٕ، فهحدطٜ فٚٔدٕ قاعدسٝ اهفدطاه 

لو  عوٟ ق ٞ ، ٗي٣ِٚص ٙبين امل(54)[ؾللمس فٕٚ مما قس ًهٟ فاًهٕ كٌا ٓ٘
ا٪ٗي قد مس قد٩تٕ     قاعسٝ اهفدطاه، ٗاشا قدٓو ٗند١ٖ٘    ٗن١ٖ٘ ا٪ٗي تعٓبسًا
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جطا١ قاعسٝ اهفطاه  و اه ٨ٗ حيهاج اىل ا ،٨ٗ ٙبقٟ عِسٖ ؾم يف ق ٞ ق٩تٕ
 ٨ جيسٙددٕ ٪ْ اهؿددم يف قدد ٞ قدد٩تٕ ؾددم ًػددب  ٗاهؿددم يف    قدد٩تٕ،  ددى  

ق ٞ ٗن١ٖ٘ غب ، ٗا٪قى ازباضٜ يف اهػبب ياكٍ عودٟ ا٪قدى ازبداضٜ    
 قاعدسٝ اهفدطاه،    يف املػدبب، فودصا تكدو قد٩تٕ  دإيطاظ قد ٞ ٗند٢ٕ٘ ا٪ٗي       

 . كٌٓؼ اهلهاب اهععٙع ٗجي٘ظ هٕ ٗٙكو ًِٕ كى عٌى ًؿطٗط  اهؤ٘ض

  ٕ  اًددا ا٪ٗي  : ُعددٍ عِددس ٓددصا امللودد  عوددٍ ائدداهٛ  ددبو٩ْ ويددس ٗندد١٘ٙ
 س  كددد ٞ وٗ اهثددداُٛ، ٗٓدددصا اهعودددٍ ًددداُع ًدددّ جطٙددداْ قاعدددسٝ اهفدددطاه ٗاههعٓبددد  

ٕ  :  ود٩ْ ويدس  ٪ُٕ تعٓبدس خبد٩و املعودَ٘ ائدا٨ً     ٗن١ٕ٘ٙ ًعًا  هلدّ   .  ٗند١٘ٙ
ٓصا اهعودٍ اإلئداهٛ ٨  ِدع ًدّ جدطٜ قاعدسٝ اهفدطاه  و داه اه٘ند١٘ ا٪ٗي          

ٗشهم ٪ْ اهعودٍ اإلئداهٛ امندا ِٙٓحدع      ،خاقٞ فهحطٜ ًّ زْٗ ًعاضل ًاُع
يف وططافٕ، ٗعِس٢دص يٚدا ٨ ُطٙدس     ًهعوقٕ عِسًا تهعاضل ا٪ق٘ي اه خٚكٚٞ

        ٛ : اه٘ند١٘ ا٪ٗي  ِٓا اجدطا١ قاعدسٝ اهفدطاه  و داه كد٩ طدطيف اهعودٍ اإلئداه
 هقاعسٝ  و داه اه٘ند١٘ ا٪ٗي خاقدٞ متػدلاً     ى ٙطاز جطٜ ا -ٗاه٘ن١٘ اهثاُٛ

٘    ] إط٩ق زهٚى اهقاعسٝ:  ٨ٗ  [كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ًهدٟ فمًهدٕ كٌدا ٓد
ٜ  -قاعسٝ يف اه٘ن١٘ اهثاُٛجطٙاْ اه ًعاضل هٕ هفطل عسَ  فعدى   -اههحسٙدس

عسَ ا٪ ط اهعٌوٛ هو٘ن١٘ اههحسٙسٜ هفدطل اهبِدا١ عودٟ وُدٕ ٨ ٙطفدع اسبدسث       
هو٘ن١٘ اههحسٙسٜ فاه٘ن١٘ ا٪ٗي  سٙط ًكازفهٕ هو٘اقع، ٗيٚا ٨ و طعوٟ تق

فٚددٕ ٨ ًدداُع ًددّ جددطٜ قاعددسٝ اهفددطاه   -إُاملؿددل٘ن يف قدد هٕ ٗاحملهٌددى ُقكدد 
 [ .كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ًهٟ فمًهٕ كٌا ٓ٘ا :]مبقههٟ عٌَ٘ زهٚؤ

ٛ  -١ اههحسٙسٜٗمما تقسَ ٙه كى وْ اه٘ن٘ ٨ و دط   -ططو اهعوٍ اإلئداه
٘  -ؾطعٛ عٌوٛ هبو٩ُدٕ، فهحدطٜ قاعدسٝ اهفدطاه     ند١٘ ا٪ٗي اهطافدع    و داه اه

ٗي قٓ مس اهكد٩ٝ امل تبدٞ   ٗاشا قو اه٘ن١٘ ا٪ ًّ زْٗ ًعاضل، -هو سث
 ق ٞ طٔ٘ضٖ ا٪ٗي. ٗقٓو، هه قص ق  عوٟ اهؤ٘ضاظ كى عٌى ًه٘عوٕٚ ٗج
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كٌدا ٓد٘    -، غد٘ا١ قوِدا  ٗاسباقى: اُا عبلٍ  ك ٞ اه٘ن١٘ ا٪ٗي ٗاهك٩ٝ
  مْ اه٘ن١٘ املقك٘ز  ٕ اههحسٙدس ضافدع هو دسث اشا قدازو اه٘اقدع،       -املدهاض

 ٓددصا اشا كدداْ قددس قددسض  ًِددٕ    . وَ قوِددا  ددمْ اه٘ندد١٘ اههحسٙددسٜ غددري ضافددع 
 . ٘ن١ّ٘ٙق٩ٝ ٗايسٝ  عس اه

ٗوًا ه٘ ت٘نم هطفع اسبسث  ٍ ت٘ندم هوهحسٙدس  دٍ قدوٟ  عدس كدى ٗند١ٕ٘         
 ٨ ًددّ جٔددٞ   -ْ ويددس اه٘ندد١ّ٘ٙ هفقددس جددع١ٕ وٗ ؾددطط  ًٌِٔددا  ددٍ تددّٚقّ  ودد٩  

تٕ اهثاُٚدٞ  ٗمل ٙهٌٚع عِسٖ اه٘ن١٘ اهباطى ًٌِٔدا قدٓ مس قد٩    -اُهقانٕ حبسث
ٛ  اه٘ند١٘ ا٪ٗي وٗ  اه٘ندد١٘  اًددا  -هوعودٍ  لُ٘ددٕ ًهؤدطاً    ِددا١ّ عودٟ ًددا   -اهثداُ

اخ ُاٖ ًّ وْ اه٘ن١٘ اههحسٙسٜ ضافع هو سث عوٟ تقسٙط ًكازفهٕ هو٘اقدع،  
ًٞ  هوعوٍ  لُ٘ٔا ًع اهؤ٘ض. فهلْ٘ ق٩تٕ اهثاُٚٞ عقٚب ٗن١ٖ٘ اهثاُٛ ق ٚ 

ٜ   حط٠ هقاعدسٝ اهفدطاه فٚٔدا   دٗوًا اهك٩ٝ ا٪ٗىل فد٩ ًد    ، هلدّ ٨ ٙبعدس جدط
ٓا  ؤ٘ضٙهٕ ٗٙ تب عوٕٚ ق ٞ اهك٩ٝ قاعسٝ اهفطاه يف اه٘ن١٘ ا٪ٗي ٗقها٦

ا٪ٗىل عقٚب اه٘ن١٘ ا٪ٗي احمللَ٘  ك هٕ، ٗقس تقسَ ت٘جٕٚ ق ٞ اه٘ند١٘  
 ا٪ٗي  قاعدددسٝ اهفدددطاه ازباضٙدددٞ فٚدددٕ ًدددّ زْٗ ًعددداضل  و ددداه وُدددٕ ٨ و دددط      
عٌوٛ هبو٩ْ اه٘ن١٘ اههحسٙسٜ عوٟ فطل اهق٘ي  عسَ ضفعدٕ هو دسث عودٟ    

 دبددب عوٚددٕ اعددازٝ اه٘ندد١٘ هوكددو٘ا       تقددسٙط ًكددازفهٕ هو٘اقددع، ٗهددصهم ٨   
 . املقبوٞ ٗعب٘ٓا مما ٙعه  يف ق هٕ اه٘ن١٘، ٨ٗ ُعٚس

ٟ  عدسٌٓا  دٍ عودٍ    ّٙ ٗقدوّ طص اهثداُٛ عؿدط: اشا ت٘ندم ؾددل ٗند١٘     اهف
: اه٘ند١٘ ا٪ٗي وٗ اهثداُٛ، مبعِدٟ وُدٕ عودٍ        كسٗض يدسث عِدٕ  عدس ويدسٌٓا    

اشا عودٍ  دبو٩ْ     اُهقال ويس اه٘ن١ّ٘ٙ، ٗٓصا خب٩و اهفدطل اهػدا ص: ًدا   
ويس اه٘ن١ّ٘ٙ ه ن جع١ٕ وٗ ؾطٕط ًّ ؾدطٗط اه٘ند١٘، ٗٓدصا اهؿددل قدس      
عوددٍ  اُهقددال طٔدد٘ضٖ  كددسٗض اسبددسث ًِددٕ  عددس ويددس اه٘ندد١ّ٘ٙ ٗقددس قددوٟ 

ًٞ   كٞ قاعسٝ اهفطاه فإُٕ حيهٌى قسٗض   عسٌٓا كاُمس ق٩تٕ املمتٛ  ٔا ق ٚ 
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هلُ٘ٔا  عدس اه٘ند١٘   ٔ٘ض اه٘ن١٘ ا٪ٗي فلاُمس ق٩تٕ ًع اهو اسبسث ًِٕ  عس
 قص هوؿددم يف قدد ٞ ٗندد١ٖ٘ اهثدداُٛ ٗيف قدد ٞ  داهثدداُٛ، ٗٓددصا ا٨يهٌدداي ًدد 
ٗٓدد٘ ًكدد و ٨ُوبدداق اهكدد ٚ ٞ زهٚددى اهقاعددسٝ :  قدد٩تٕ  عددس اهفددطاه ًٌِٔددا 

[   ٘ عودٟ اهكد٩ٝ املفدطٗه ًِٔدا      [كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ًهٟ فمًهدٕ كٌدا ٓد
 . ٗ٪جوٕ حيلٍ  ك ٞ ق٩تٕ

 ٘  ا  املقبوددٞ ٗعب٘ٓدددا ممدددا ٙعهددد  اهؤددد٘ض  ُعددٍ جيدددب عوٚدددٕ اه٘نددد١٘ هوكدددو
يف ق هٕ، ٨ٗ ِٙفعٕ ايهٌاي قسٗض اسبسث  عدس اه٘ند١٘ ا٪ٗي هعدسَ ايدطاظ     

ٞ   . كُ٘ددٕ ًهؤددّطا  عس٢ددص ٍْ: جيددب عوٚددٕ اه٘ندد١٘ ه٫عٌدداي اه٩يقدد  ،ٗ هعددبري  ددا
 ٗشهددم ٪ْ اه٘ندد١٘ ا٪ٗي ًعوددَ٘ ا٨ُهقددال  اسبددسث اهكددازض ًِددٕ  عددسٖ وٗ     

٘ن١٘ اهثاُٛ ضبهٌى ا٨ُهقال ٨يهٌاي قسٗض اسبسث  عس اه٘ن١٘ اهثاُٛ، ٗاه
يهددٟ ٙػددهبٚو  ددٕ   - طظ امللودد   قددا١ و ددطٖ : كُ٘ددٕ ًهؤددطاً  ددعِددٕ  عددسٖ، فوددٍ ُٙ 
 كدسٗض اهؤد٘ض اهثداُٛ     عب٘ٓدا، ٗشهدم  و داه وُدٕ عدامل      ٗو  اهسخ٘ي يف ق٩ٝ

 ٌٚٓدددع املهقدددسَ ًدددّ املهدددمخط ًِٔدددا، فِٚدددسضج ذبدددمس اهلددد ٠ ٨ٗ ُٙ ٗاسبدددسث ًعدددًا
: اشا عوٍ  كسٗض اهؤ٘ض ًِٕ ٗقدسٗض اسبدسث عِدٕ ٗؾدم يف املهقدسَ       املهقسًٞ

غددبص عددسَ جطٙدداْ اغهكدد اب اهؤدد٘ض ٗقهددا١ قاعددسٝ   ًٌِٔددا ٗاملهددمخط، ٗقددس
 ا٨ؾدده اي  وددعَٗ اهؤدد٘ض ٪جددى اهكدد٩ٝ املقبوددٞ ٗعب٘ٓددا ممددا ٙعهدد  اهؤدد٘ض          
 يف قدد هٕ، ٗٓددصا كوددٕ يف قدد٘ضٝ قددسٗض ٗندد٢٘ني عِددٕ ٗقددس قددوٟ  عددسٌٓا       

 .  كسٗض يسٕث عِٕ  عس ويس اه٘ن٢٘ني ٗعوٍ ائا٨ً

: قد٩ٝ،    عس كى ٗن١٘ اهفطص اهثاها عؿط: اشا ت٘نم ٗن٢٘ني ٗقس قوٟ
اُهقال اهؤ٘ض  -اسبسث عِٕ  عس ويس اه٘ن١ّ٘ٙ ٗٓصا كسٗض  ٗعوٍ ائا٨ً

ٓ٘ اهفاضق  ني اهفطعني ا٪خريّٙ ٗ ني غدا قٌٔا اهدصٜ ٓد٘     -حبسث قازض عِٕ
 . عوٍ  فقس ويسٌٓا زبع١ وٗ ؾطط ًِٕطبهل مبا اشا ت٘نم ٗن١ّ٘ٙ ٗ

 ددس هددٕ ًددّ ايددساث اه٘ندد١٘ هوكدد٩ٝ املقبوددٞ ٗهلددى عٌددى ًؿددطٗط  ِٗٓددا ٨
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ٗاه٘ندد١٘ اهثدداُٛ ٨  ،ٗشهددم ٪ْ اه٘ندد١٘ ا٪ٗي ًعوددَ٘ ا٨ُهقددال  ، دداهؤ٘ض
ٍ  كددسٗض فإُددٕ ٙعودد -َ تقطٙبددٕكٌددا تقددس - لددٍ ؾددطعًا  بقا٢ددٕ ددطظ  قددا٦ٖ ٨ٗ ُُٙٙ

ا٪ٗي وٗ اهثداُٛ، وٜ ٙعودٍ  كدسٗض اسبدسث     :  ّٙاسبسث ًِٕ  عس ويس اه٘ند١٘ 
ٗاهؤ٘ض ًِٕ ٗٙؿم يف املهقسَ ٗاملهمخط ًٌِٔدا، فٚهعداضل ا٪قد٩ْ ٗٙػدقواْ     

هعٌددى املؿددطٗط غددهبايٞ اٗتقهددٛ قاعددسٝ ا٨ؾدده اي  وددعَٗ ايددساث اهؤدد٘ض ٨
 . عبٌ٘ٓا ٗواهو٘او  ٗو اهؤ٘ض كاهك٩ٝ 

 دى هعودٕ املؿدٔ٘ض    قٚدى: ُعدٍ،    ٗٓى دبب اعازٝ اهكد٩تني ا٪ٗىل ٗاهثاُٚدٞأ  
ٕ     ٗقس ا : اهعودٍ اإلئداهٛ  فػداز     زعٛ عوٚدٕ اإلئداص ٗعدسَ اشبد٩و، ٗٗجٔد

ايس٠ اهك٩تني، ٗٓ٘ ٙقههٛ ا٨يهٚاط  إعازتٌٔا، كٌا ٓ٘ ًاُع عّ اهطج٘ص 
اىل اغهكددد اب اهؤددد٘ض وٗ اىل قاعدددسٝ اهفدددطاه،  دددى قدددس ٙقددداي جبطٙأٌُدددا       

اىل ظًدّ اهكد٩ٝ   ٗتعاضنٌٔا ٗتػاقؤٌا، مبعِدٟ جطٙداْ اغهكد اب اهؤد٘ض     
ا٪ٗىل ٗاغهك اب اهؤ٘ض اىل ظًّ اهك٩ٝ اهثاُٚٞ، ٗجطٙاْ قاعسٝ اهفدطاه يف  
اه٘نددد١٘ ا٪ٗي ٗقاعدددسٝ اهفدددطاه يف اه٘نددد١٘ اهثددداُٛ، فههعددداضل اهقاعدددستاْ   

 هعاضل ا٨غهك ا اْ  ٍ ٙػقواْ ًعًا .ٗٙ

ٗقس ٙقاي  إًلاْ تك ٚو اه٘ن١٘ ا٪ٗي ٗاهثداُٛ يف فدطل اهعودٍ  هدمضٙذ     
٘  اه٘ندد١٘،  ّ ندد١٘ اهثدداُٛ ٗجٔددى تدداضٙذ اسبددسث وًلدد     فددإشا عوددٍ تدداضٙذ اه

 طتبمس عوٕٚ آ اضٖ ٗٓ٘ كُٕ٘ ًهؤطًااغهك اب اه٘ن١٘ اهثاُٛ ًعوَ٘ اههمضٙذ ٗت
ضٙذ شا عوددٍ تددمضٙذ اه٘ندد١٘ اهثدداُٛ ًددع جٔددى تددمتكددو ًعددٕ قدد٩تٕ اهثاُٚددٞ، ٗا

    َ اههدمضٙذ ٗتطتدب عوٚدٕ كُ٘دٕ      اسبسث وًلدّ اغهكد اب اه٘ند١٘ ا٪ٗي ًعود٘
 . ياي اهك٩ٝ ا٪ٗىل ًهؤطًا

ًدا غدبص ًدّ اُلداض اغهكد اب ًعودَ٘ اههدمضٙذ ًٌِٔدا          - : و٨ًٗ ٗٙطز عوٕٚ
 ْٗ صبٔدد٘ي اههدداضٙذ، ٗقددس غددبص قطٙبددًا تفكددٚوٕ ٨ٗ ُعٚددس،  ددى جيطٙدداْ ًعدداً       ز

 . ٗٙهعاضناْ ٗٙػقواْ
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ًع غض اهوطو عٌا غبص، فإْ اهعودٍ اإلئداهٛ  دبو٩ْ اهكد٩ٝ      -ٗ اُّٚا 
 . ططيف اهعوٍ اإلئاهٛ يف ع عّ اجطا١ ا٨غهك ا ني ًعًاٞ ًاُا٪ٗىل وٗ اهثاُٚ

 -: تعاضل اهقاعدستني ٗا٨غهكد ا ني   ْ اهق٘ي املؿٔ٘ض  ه٘جٕٚٔ املهقسَشا
 قددد ٚو، ٨ٗ ضٙدددب عِدددسُا يف قددد هٕ يف ازبٌودددٞ ٨ٗ يف ً٘افقهدددٕ ه٩يهٚددداط    

٠ّ٘ قاطعدددٞ ، ٨ٗ يف ٗجددد٘ب اعدددازٝ اهكددد٩ٝ اهثا   فإُدددٕ  عدددس تعددداضل   ُٚدددٞ فهددد
ا٨ؾدده اي )اهقاعددستني ٗا٨غهكدد ا ني ٗتعددصض جددطٜ اهدد ا١ٝ فدداملطجع قاعددسٝ    

  ( ٨ٗ حيكددى اهفددطاه ٙقِٚدداً اهٚقددٚين  اهكدد٩ٝ ٙػددهسعٛ ذبكددٚى اهفددطاه اهٚقددٚين   
 . ا٨  إعازٝ اه٘ن١٘ ٗاهك٩ٝ اهثاُٚٞ

ٗ لددّ تكدد ٚو اهكدد٩ٝ ا٪ٗىل خاقددٞ ًددّ زْٗ وْ  ِددع عِددٕ اإلئدداص      
س اؾدهٔط  ٚدٍِٔ اسبلدٍ توبٚقدًا هول ٙدا  عودٟ       املسعٟ وٗ عسَ اشبد٩و، فإُدٕ قد   

مبقههدٟ اهقاعدسٝ اهعاًدٞ، ٨ٗ ًداُع عدّ اشبدطٗج عٌدا شكدطٖ          ق طٙاتٔا ٗعٌد٩ً 
عدّ ضوٜ   فهٚآٍ وٗ ائاعٍٔ املسعٟ تعبسًٙا كاؾدفاً املؿٔ٘ض ي٣ِٚص، هعسَ كْ٘ 

 . (  ى ٓ٘ خطٗج عّ ًقههٟ اهقاعسٝ اهعاًٞ ٨ٗ نري فٕٚاملعكَ٘ )

ٝ ا٪ٗىل: ٓد٘ جطٙداْ اغهكد اب اهؤد٘ض اىل ظًدّ      ٗٗجٕ تك ٚو اهكد٩ 
متاَ اهك٩ٝ ا٪ٗىل، فٚ٘جب ق ٞ اهك٩ٝ ا٪ٗىل،  هقطٙب: اْ اهك٩ٝ ا٪ٗىل 
قددس وٗقعٔددا عقٚددب اهؤدد٘ض ا٪ٗي قبددى اهؤدد٘ض اهثدداُٛ، ٗعِددسُا عوددٍ ائدداهٛ   
 هدوى يسث  ني اهؤ٘ضّٙ ا٪ٗي ٗاهثاُٛ ٗعبهٌى يسٗ ٕ  عدس اهؤد٘ض ا٪ٗي   

ق٩تٕ ا٪ٗىل املهعقبٞ هوٚقني  ؤ٘ض ق ٚو ٓ٘ اه٘ند١٘ ا٪ٗي   وٜ عبهٌى كْ٘
ٗٓددصا اهؿددم ٙعددين  ،هلددّ ٙكدد بٔا ؾددم يف اُهقددال طٔدد٘ضٖ ا٪ٗي  اسبددسث 

سبني  ُػهك ب ٙقني اهؤ٘ض ا٪ٗي ًػهٌطًاايهٌاي فػاز ق٩تٕ ا٪ٗىل، هلّ 
كٌا  لّ اغهك اب اهؤ٘ض ا٪ٗي سبني اه٘ند١٘ اهثداُٛ    ،متاَ اهك٩ٝ ا٪ٗىل

عٔا ًدع اهؤد٘ض تعبدسًا  ا٨غهكد اب، ًدّ      ٗعبلٍ  كٓ ٞ اهك٩ٝ ا٪ٗىل ٗٗق٘
 ٛ ، ٪ْ هِددا يف ٗقددمس اهؤدد٘ض زْٗ وْ ُٙعاضنددٕ اغهكدد اب  قددا١ اهؤدد٘ض اهثدداُ
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اهثاُٛ عوًٌا ائاهًٚا  ه قدص يدسث ٗطٔد٘ض، ٗٓد٘ ًداُع عدّ اغهكد اب  قدا١         
  :اهك٩ٝ اهثاُٚٞ يف ًفطٗل اهب اُٛ . ًّٗ ِٓا ٨ جيسٜ ههك ٚو اهؤ٘ض اهثا

 ٝ اهثاُٚددٞ هفددطل وُددٕ ٙعوددٍ ائددا٨ً   اب  قددا١ اسبددسث اىل ظًددّ اهكدد٩ اغهكدد
فٚهعدداضل ا٨غهكدد ا اْ  -يف املطيوددٞ اهثاُٚددٞ -ٗٗندد١ٕ٘ ًِددٕ  كددسٗض يددسٕث 

 . ٗٙػقواْ، ٨ٗ  س ًّ اعازٝ اهك٩ٝ اهثاُٚٞ
٘ب اعازٝ اهك٩ٝ اهثاُٚٞ، ٗاًلاْ تك ٚو : ٗن٘ح ٗج ٗاسباقى مما تقسَ

  ني متددداَ اهكددد٩ٝ ا٪ٗىل ًدددّ زْٗ  داهكددد٩ٝ ا٪ٗىل  اغهكددد اب اهؤددد٘ض هددد 
  ٕ قددس ٗ. ٗقدس ٙدد٘ضز عوٚدٕ  ددسع٠٘ املعاضندٞ ٗج٘ا ٔددا      بد٘  ًعدداضل ًداُع عِدد

تلفؤا وغهاشُا احملقص )قسٖ( يف صبوؼ حبثدٕ جدعاٖ ال عدّ غدعٕٚ املؿدل٘ض خدري       
 ٕ  ٨ٗ ً٘جددب هإلطاهددٞ هقوددٞ اهفا٢ددسٝ ُٗددسضٝ ا٨ دده١٩     (55)ازبددعا١  لددّ ًطاجعهدد

هٚداط ٗوٗه٘ٙدٞ اعدازٝ اهكد٩تني ًعدًا       اهفطص املب د٘ث، ٨ غدٌٚا ًدع ا باتِدا ا٨ي    
 . ًّ اشبطٗج عِٕ اي اًًا هطوٜ املؿٔ٘ض ٗيصضًا

اهفطص اهطا ع عؿط: اشا تٚقّ امللو   عس فطاغٕ ًّ اه٘ن١٘ ٗعودٍ وُدٕ تدطن    
 جددع١ّ ًِددٕ ٨ ٙددسضٜ وُددٕ جددع١ ٗاجددب ك ػددى اهلفددني نددٌّ غػددى اهٚددسّٙ وٗ   

 فاهظددآط ٓدد٘   - ػددى اهلفددني قبددى اهؿددطٗص يف اه٘ندد١٘   وُددٕ جددع١ ًػدده ب ك  
ٙؿم يف ق ٞ ٗند٢ٕ٘   اسبلٍ  ك ٞ ٗن٢ٕ٘ هقاعسٝ اهفطاه ًّ اه٘ن١٘ يٚا

٘       ]ٗف٘ا  جع١ٕ ٗاجب ًِٕ ٗ  [كوٌا ؾللمس فٚدٕ ممدا قدس ًهدٟ فمًهدٕ كٌدا ٓد
 :فٚبين عوٟ قد ٞ ٗند٢ٕ٘ اهدصٜ ًهدٟ ٗفدطه ًِدٕ، ٨ٗ و دط ه٩يهٌداي ا٬خدط         

 فإُددٕ هدد٘  ،ٕاملػدده ب يهددٟ دبددطٜ قاعددسٝ اهفددطاه فٚددوعددين ايهٌدداي تددطن ازبددع١ 
ّ  وع   كٕ مل ٙهط  ك ٞ ٗن٢ٕ٘ فه٩ًق ّ   عد اهعودٍ اإلئداهٛ    ايهٌاهدٕ ندٌ

 ٘ض، فإْ قاعسٝ اهفدطاه صبطآدا اهؿدم يف اهكد ٞ، ٗتدطن ازبدع١ املػده ب        املصك
٨ و ط هٕ يف ق ٞ اه٘ن١٘ وٗ فػازٖ، مبعِٟ وُٕ ٨ و ط هإلخ٩ي  ازبع١ املػه ب 
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ف٩ دبطٜ قاعدسٝ اهفدطاه  و اهدٕ يهدٟ تعداضل قاعدسٝ اهفدطاه ازباضٙدٞ  و داه          
 . تػقواْ  املعاضنٞايهٌاي تطن ازبع١ اه٘اجب  ٍ 

اشْ اهعوددٍ اإلئدداهٛ املددصك٘ض ٨  ِددع عددّ جطٙدداْ قاعددسٝ اهفددطاه يف ويددس   
 . عٖ يف متاَ ططفٕٚهعسَ تِٓح -ٗٓ٘ ازبع١ اه٘ج٘ ٛ املؿل٘ن فعوٕ -ططفٕٚ

اهفدطص اشبداًؼ عؿدط: اشا عودٍ امله٘ندٛ  عدس فطاغدٕ ًدّ ٗند٢ٕ٘ وُدٕ فعدى            
٘ٓه ًكدٓ و هفعودٕ،    خ٩و اه٘هٚفٞ اهؿدطعٚٞ ا٪ٗهٚدٞ هلِدٕ ؾدم يف ٗجد٘ز       ًػد

ٗشهم كٌدا هد٘ ًػدو عودٟ يا٢دى وٗ ًػدو ًدا جيدب غػدوٕ وٗ غػدى ًدا جيدب             
٘ٓه ًكدٓ و هوٌػدو عودٟ يا٢دى وٗ         ،ًػ ٕ ٗقس ؾم يف فعوٕ ٓى كداْ هدٕ ًػد

ٞ هوٌػو يف ً٘نع اه ػى كمْ تل تقٚدٞ وٗ   -ْ٘ جبريٝ وٗ زٗا١ وٗ نطٗضٝ زاعٚد
٘ٓه ًكٓ و ٗكاْ فعوٕ عوٟ خ٩و  -غريٓا اه٘جدٕ اهؿدطعٛأ   وَ مل ٙلّ هٕ ًػ

 : أ ٗقس اخهوفمس ا٪ُظاض يف تعِٚٚٔا فٔ٘ ؾان يف ق ٞ عٌوٕ، فٌا ٓٛ اه٘هٚفٞ

 ْ اىل  شٓب ئع اىل ق ٞ اه٘ن١٘ ٗعسَ ا٨عهِا١  اهؿم، ٗشٓب آخدطٗ
:  قدداي يف تعوٚقددٞ اهعددطٗٝ  اهددصٜ ًددٍِٔ وغددهاشُا احملقددص    -اهفهٚددا  وددعَٗ اإلعددازٝ 

ٗج٘ دًا،   - إعدازٝ اه٘ند١٘    آخط )ٗج٘ب اإلعازٝ ٓ٘ ا٪هٔط(، ٗايهاط ئْع
 . -ٗ عض ايهاط اغه با ًا

ٗا٪هٔددط ًددّ ا٨يهٌدداهني ٓدد٘ اهبِددا١ عوددٟ قدد ٞ ٗندد١ٖ٘ ٗعددسَ ٗجدد٘ب   
اعازتٕ هقاعسٝ اهفطاه ازباضٙٞ ِٓا، ٗاه٘جدٕ يف جطٙأُدا: اطد٩ق زهٚدى اهقاعدسٝ      

كوٌا ًهٟ ًّ ق٩تم ] (56)[كوٌا ؾللمس فٕٚ مما قس ًهٟ فمًهٕ كٌا ٓ٘]
ٕ    ٗطٔ٘ضن فصكطتٕ  ٗٓدٛ قاندٚٞ  عدسَ     (57)[تصكّطا فمًهدٕ ٨ٗ اعدازٝ عوٚدم فٚد

 .  ن١ٖ٘ا٨عهِا١  اهؿم يف ق ٞ ٗن٢ٕ٘  عس ًهٛ ضبوٕ ٗفطاغٕ ًّ ٗ
قدد٩تٕ وٗ  -ُعدٍ هددآط زهٚددى قاعددسٝ اهفددطاه تكد ٚو عٌددى امللودد  ُفػددٕ   
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 اشا ؾددم يف ُقكدداْ اهعٌددى وٗ متاًددٕ وٗ ؾددم يف قدد هٕ     -طٔدد٘ضٖ وٗ عبٌ٘ٓددا 
ٕ     ٝ طبدهل مبدا ا  وٗ فػازٖ، فدسهٚى اهقاعدس    شا ضجدع اهؿدم اىل فعدى امللود  ُفػد

فود٘ قدوٟ  دٍ ؾدم يف ٗجد٘ز وًدط هوٌد٘ىل  كد٩تٕ          -٨ اىل فعى امل٘ىل ا٬ًط -
 هؿددلٕ يف كُ٘ددٕ قدد٩تٕ  عددس زخدد٘ي اه٘قددمس ٗايهٌدداي يكدد٘ ا قبددى اه٘قددمس      

 ٓددى ٙ٘جددس  -٨ دبدطٜ قاعددسٝ اهفددطاه هعوٌدٕ  فعوددٕ ٗؾددلٕ يف فعددى املد٘ىل ا٬ًددط   
 . أ هسخ٘ي ٗقهٔا وَ ٨ ٙ٘جس هعسَ زخ٘ي ٗقهٔاعِسٖ وًط  اهك٩ٝ 

     ٕ : ٗند١ٖ٘ اهدصٜ وتدٟ  دٕ      ٗفٌٚا عبّ فٕٚ ٙؿدم امللود  يف قد ٞ فعدى ُفػد
٘ٓه ؾدطعٛ وَ        عوٟ خ٩و اه٘هٚفٞ ا٪ٗهٚٞ ٗٓ٘ ٙؿدم ٨ٗ ٙدسضٜ وُدٕ فعودٕ مبػد

٘ٓه ؾطعٛ، فهحطٜ قاعسٝ اهفطاه ملهٛ اه٘ن١٘ ٗفطاغٕ ًِٕ  .  سْٗ ًػ

)قددسٖ( ًِددع ًددّ جطٙدداْ اهقاعددسٝ يف ٓددصا املدد٘ضز    (58)ا٨ وْ وغددهاشُا احملقددص
هبعض اهطٗاٙا  اهت اعهقس ز٨ههٔا عوٟ تقٚٚس اطد٩ق ُكد٘م قاعدسٝ اهفدطاه     

 ٓددد٘ يدددني ٙه٘ندددم وشكدددط ًِدددٕ    ]ُظدددري ًعهددد ٝ  لدددري  دددّ وعدددني يف اه٘نددد١٘    
ٍ  ُظددري ٗ (59)[يددني ٙؿددم  ٗكدداْ يددني  ]:  يف اهكدد٩ٝ ًعهدد ٝ ضبٌددس  ددّ ًػددو

يٚدا اعهقدس ا٪غدهاش )قدسٖ( ز٨هدٞ       (60)[شهماُكطو وقطب اىل اسبص ًِٕ  عس 
  ٗواشبدد ّٙ عوددٟ اخهكددام اهقاعددسٝ مبددا اشا ؾددم امللودد  يف قدد ٞ عٌوددٕ        

ًٞ وٗ ُػدٚاُاً   فػازٖ ٨يهٌاي ُقكاْ عٌودٕ    ٨ٗ ٙدسضٜ وْ ًدا وتدٟ     وٗ ظٙازتدٕ غفود
فهحدطٜ اهقاعدسٝ ٪ُدٕ  وبعدٕ وشكدط      هوٌمً٘ض  ٕ وٗ طباه  هدٕأ   ًوا ْصٓى ٓ٘  ٕ 

 .  هوٌمً٘ض  ٕ ٕ، ٗهآط ياهٕ اتٚاْ عٌوٕ ًوا قًاياي ؾلياي اهعٌى ًّ 

كٌدا ِٓدا    -ضبف٘هٞ عِسٖ هعوٌٕ مبا وتدٟ ٗعٌدى   هلّ اشا كاُمس ق٘ضٝ اهعٌى
ٕ    -ٗايهٌى  و٩ْ عٌوٕ -يف ضبى اهب ا  دى ًدّ    -٨ ًّ جٔدٞ غفوهدٕ وٗ ُػدٚاُ
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  لّ اسبلدٍ جبطٙداْ اهقاعدسٝ   ٨  -جٔٞ وًط امل٘ىل ًٗوا قهٕ هعٌوٕ املعوَ٘ عِسٖ 
اخهكاقٕ مبا اشا وتٟ اهعٌى غداف٩ً   إط٩ق زهٚؤا ٗشهم ههقٚٚس اط٩قٕ ٗ متػلًا

 . فٔ٘ يني ٙه٘نم وشكط ًِٕ يني ٙؿم وٗ ُاغًٚا
كوٌدا ؾدللمس فٚدٕ ممدا قدس       قا١ اط٩ق زهٚى قاعدسٝ اهفطاه:]  هلّ اهك ٚو

 : ٨ٗ تكوو اهطٗاٙهاْ املانٚهاْ ههقٚٚس اط٩قٕ [ًهٟ فمًهٕ كٌا ٓ٘

ًعه ٝ  لري اهت ضٗآا اهؿٚذ اهو٘غٛ يف تٔصٙبٕ، ٗفٚٔا غ٧اي اْ ا٪ٗىل :
ٓد٘ يدني ٙه٘ندم    ](:عٌّ ٙؿم  عس ًا ٙه٘نم ِٗٙهٔدٛ ٗٙفدطه ًدِّٔ قداي )    

 وقكدٟ ز٨ههدٕ كدْ٘ اهعاًدى يدني اهه٘ند٧ وٗ غدريٖ         (61)وشكط ًِدٕ يدني ٙؿدم[   
 سضجدٞ وكثدط ًدّ تدصكطٖ عقٚدب اهفدطاه        ًّ ا٨عٌاي ًهصكطًا يني اهعٌى ًوهفهًا

 هعٌددى ٗيٌِٚددا ٙؿددم، ٗٓددصا ٗانددو ههدد٘فط ً٘جبددا  اهددصكط ٗا٨ههفددا     ًددّ ا
ٙسٗض اسبلٍ ًدساضٖ   ٗهٚؼ اههعبري تعو٩ًٚ يقٚقًٚا -وٗ غريٖ اهه٘ن٧ -يني اهعٌى

 ٗٙهقٚددس  ددٕ اطدد٩ق زهٚددى قاعددسٝ اهفددطاه وٗ ٙ٘جددب اخهكددام اهقاعددسٝ مبددا اشا   
ًدّ  ؾم امللو  يف قد ٞ عٌودٕ وٗ فػدازٖ ٨يهٌداي ُقكداْ عٌودٕ وٗ ظٙازتدٕ        

  ّ  احملهٌددى كددْ٘ اههعددبري )يلٌددٞ( وٗ   جٔددٞ غفوهددٕ يددني اهعٌددى وٗ ُػددٚإُ، ًٗدد
ًٗدّ ِٓدا ظبدطٜ اهقاعدسٝ فٌٚدا عبدّ فٚدٕ إلطد٩ق زهٚودٔا يهدٟ يف            (اقِاعٚٞ )عوٞ

 : . ٗ ٔصا ازب٘اب ٙههو ج٘ا ِا عّ ً٘اضز اهعوٍ  اه فوٞ يّ اهعٌى

اسبدص ًِدٕ   ٗكاْ يدني اُكدطو وقدطب اىل    ًعه ٝ ضبٌس  ّ ًػدوٍ:] اهثاُٚٞ : 
ٗضٗآدا  اهت ضٗآا اهكسٗق  وطٙص ًظِْ٘ اهكد ٞ ٗاهكدسٗض    (62)[ عس شهم

ش )قدسٖ(  ، هلدّ ز٨ههٔدا عودٟ ًدا ضاًدٕ ا٪غدها      ا ّ ازضٙؼ  ػِس قد ٚو جعًداً  
عٌّ ؾم  عسًا قدوٟ فودٍ ٙدسض و ٩ دًا     عّ غ٧اي  ًؿلوٞ، فإُٔا ٗضز  ج٘ا ًا

  ٙعددس اهكدد٩ٝ، مل ٍٓدٗكدداْ ٙقِٚددٕ يددني اُكددطو وُددٕ كدداْ قددس وتدد  قددوٟ وَ وض عددًا
                                                           

 . 7ًّ و ٘اب اه٘ن١٘ : ح  42: ب 1اه٘غا٢ى : ج (61)
 .3: ح ًّ و ٘اب اشبوى اه٘اقع يف اهك٩ٝ 27: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى62)
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سبلٍ اهؿدم يف اهكد٩ٝ يف عدسز ضكعاتٔدا ٗيكد٘ي اهؿدم        ١ ازب٘اب  ٚاًُاٗجا
(  عس اهفطاه ٗامتاَ اهك٩ٝ، ا٨ وُٕ مل ٙههو كْ٘ اههعبري ٗج٘اب اإلًداَ ) 

ْ  -اسبلدٍ ًدساضٖ، ٗحيهٌدى    هو لدٍ املِكد٘م هٚدسٗض    تعو٩ًٚ ٗاقعٚداً   - اه٘جدسا
 . ٪ًط غاهب اهه قص  كُٕ٘ يلٌٕ وٗ تعو٩ًٚ اقِاعًٚا وٗ  ٚاًُا

عٌدَ٘   -حب٘ث قاعسٝ اههحداٗظ ٗاهفدطاه   -ٗقس وٗن ِا يف حب٘ ِا ا٪ق٘هٚٞ 
حطآا ٗو٘هٕ سباهٞ اهعوٍ  كد٘ضٝ اهعٌدى ٗوُدٕ ٨ ٙؿد ط يف جطٙداْ قاعدسٝ       دً

اهفطاه اهصكط ٗا٨ههفا  يني اهعٌى، فهحطٜ اهقاعسٝ ياي اه فوٞ ٗعِدس اهعودٍ   
ا٨ههفدا  يدني اهعٌدى، فهحدطٜ اهقاعدسٝ يداي        ٔا يني اهعٌى كٌا دبطٜ ياي 

اه فوددٞ ٗعِددس اهعوددٍ  ٔددا يددني اهعٌددى كٌددا دبددطٜ يدداي ا٨ههفددا  ٗدبددطٜ عِددس   
 . ايهٌاي اه فوٞ ٗايهٌاي ا٨ههفا ، ٗاههفكٚى يف حب٘ ِا ا٪ق٘هٚٞ

إلط٩ق زهٚى قاعدسٝ اهفدطاه يهدٟ     ٗاسباقى عسَ ٗفا١ اشب ّٙ زه٩ًٚ ًقٚٓسًا
 ٠ قاعدسٝ اهفدطاه عودٟ ًدا عبدّ فٚدٕ، ٨ غدٌٚا ًدع          ِع ٪جؤٌا عدّ توبٚدص كد   

 ا٨ههفددا  اىل وْ ضبددى اهب ددا ٗفددطل املػددمهٞ ًددطتبأ  فعددى امللودد  ُفػددٕ         
ٕ   اهصٜ ٙؿم فٕٚ ٘ٓه ًكٓ و ملا قدسض عِد وَ عٌودٕ   أ: ٓى عٌوٕ ق ٚو ًع ًػ

 عسٝ اهفطاه  سهٚؤا املووص هدآطاً فاغس عوٟ خ٩و اه٘جٕ اهؿطعٛ، فهحطٜ قا
 . ًاُع عّ جطٙأُا فٌٚا عبّ فًّٕٚ زْٗ ًقٚٓس هٕ 

اهفددطص اهػددازؽ عؿددط: اشا تددٚقّ امللودد  ًددّ وُددٕ زخددى يف اه٘ندد١٘ ٗوتددٟ  
ٌٓد     ٍٓ ٗن١ٖ٘د بعض وفعاهٕ ٗهلِٕ ؾم يف وُٕ وت ٕ عودٟ اه٘جدٕ اهكد ٚو وَ مل ٙه

فاهظدآط ٓد٘ اهبِدا١ عودٟ قد ٞ ٗند١ٖ٘ اشا        -انوطاضًا وٗ اخهٚاضًا -ٗعسي عِٕ
كاْ ؾلٕ  عس ذبقص ًهٛ اه٘ن١٘ ٗقسق اهفطاه ًِٕ عطًفا، ٗٓصا كٌا ه٘ كاْ 
ٌٟٓ اه٘ن١٘ ًِٕ ٗقس ًهٟ فاقى ظًين تفد٘  ًعدٕ    ؾلٕ  عس ايطاظٖ اتٚاْ ًػ

طاظٖ ًػٌٟ اه٘ن١٘ ٗزخ٘هٕ يف ياهدٞ وخدط٠ غدري    امل٘ا٨ٝ وٗ كاْ ؾلٕ  عس اي
ٕٝ وٗ ط٘إو وٗ عبٌ٘ٓدا ممدا ٙعهد  اهؤد٘ض يف      ياهٞ اه٘ن١٘ ُظري اهؿطٗص يف ق٩
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ق هٕ وٗ ج٘اظٖ وٗ ُظري اهسخ٘ي يف دباضٝ وٗ عٌدى وٗ طدبذ، ًِٗؿدم اهظٔد٘ض:     
كوٌا ؾللمس فٚدٕ ممدا قدس ًهدٟ فمًهدٕ      ]اههٌػم  إط٩ق زهٚى قاعسٝ اهفطاه:

 .[ كٌا ٓ٘
 لّ قس  ِع جطٙاْ قاعسٝ اهفطاه  ميس ٗجٔني:ه

ٜ  ذبقص)٪ٗي: وْ ٙ٘جٕ  عسَ ايطاظ ه٘جٕ اا قداي   (اهفطاه اهبِدا٢ٛ ا٨عهقداز
عوٍ كُٕ٘  اًُٚا عوٟ (: )٪ْ ً٘ضز اهقاعسٝ ًا اشا 49يف )اهعطٗٝ اه٘ قٟ: ًػمهٞ: 

عوٚددٕ ا٨ وُددٕ ؾددان يف اتٚدداْ ازبددع١ اهف٩ُددٛ وَ ٨، ٗيف       امتدداَ اهعٌددى ٗعاظًدداً  
 املفطٗل ٨ ٙعوٍ شهم(.

اهفدطاه  )ٓ٘ عسَ زهٚى ٗانو عودٟ كفاٙدٞ    ٗٙطز عوٕٚ: و٨ًٗ: اؾلا٨ً ك ًٗٙا
يف جطٜ قاعسٝ اهفطاه كٌا غبص، مبعِٟ وُدٕ هد٘ وضاز )قدسٖ(     (اهبِا٢ٛ ا٨عهقازٜ

  ٕ:  ِا١ امللو  ٗاعهقازٖ ًهٛ ٗن١ٖ٘ ٗض٦ٙٞ ُفػٕ فاضغًا ًّ اه٘ن١٘ ًِهٔٚداً ًِ
 . اعسٝ اهفطاه فٔصا ٨ زهٚى عوٟ كفاٙهٕ يف جطٙٔاًّ وعٌاهٕ هٚكو جطٜ ق

ٓ٘ عسَ ايطاظ اهفطاه اهبِدا٢ٛ يف ًفدطٗل اهب دا     ٗ اًُٚا: اؾلا٨ً ق طًٗٙا
ًِدص ؾدطص يف   ععًٕ عوٟ امتداَ اه٘ند١٘   ، اش ه٘ وضاز عوٟ تقسٙط اههػوٍٚ  لفاٙهٕ

از ٘ن١٘ فٔصا ضبطظ هلِٕ ٨ ِٙفع هؿلٕ يف امتاَ ٗن١ٖ٘ وٗ عسٗهٕ عِٕ، ٗه٘ وضاه
 . متاَ ٗن١ٖ٘ٞ عٌى اه٘ن١٘ فٔ٘ ؾان غري ضبطظ إل ِا١ٖ ا٨غهٌطاضٜ اىل ُٔاٙ

ٗ اهّثددا: قددس ٙطٙددس قددايب اهعددطٗٝ اهدد٘ قٟ )قددسٖ( ت٘جٚددٕ اخهكددام صبددط٠ 
ًٞ   اهقاعسٝ مب٘اضز حيهٌى امللو  اه ن ٗعسَ امتاَ اه٘ن٘ ١ ٨يهٌاي اهد ن غفود

يددني قدداي: )ٗ عبدداضٝ وخددط٠: ًدد٘ضز   وٗ ُػددٚاًُا، ٗهعوددٕ ًددطازٖ ممددا وفددازٖ ٨يقدداً 
اهقاعددسٝ قدد٘ضٝ ايهٌدداي عددطٗل اهِػددٚاْ، ٨ ايهٌدداي اهعددسٗي عددّ اهقكددس(  
ٗٓددصا اههدكددٚل ًؿددلى ٨ ٙػدداعسٖ زهٚددى ا بددا  حبٚددا ٙ٘جددب اخهكددام   

   :كٌا وٗن ِاٖ يف اهفطص اهػا ص ٗٙمتٛ يف -ٗٓ٘ عاَ وٗ ًووص -صبط٠ اهقاعسٝ
)قدسٖ( يف صبودؼ حبثدٕ اهؿدطٙ  ًدّ      اهثاُٛ: ًا وفدازٖ وغدهاشُا احملقدص    اه٘جٕ 



 2: جفقٕ اهؤاضٝ ٗاهؤ٘ض   ........................................................................( 290)     

 

ٌدى ٗايهٌدى اه فودٞ    اخهكام قاعسٝ اهفطاه مبدا اشا ايهٌدى وشكطٙهدٕ يدني اهع    
 كدطًا ًٗوهفهداً  سفع ا٨يهٌاي  مْ ًقههٟ اهوبع ا٪ٗهٛ كُٕ٘ شادفُٚ ٗاهِػٚاْ وٙهًا

ض عٌودٕ  اىل ًا ٙمتٛ  ٕ،  ٌِٚا ه٘ عوٍ  عسَ غفوهٕ ُٗػٚإُ هلِٕ ايهٌى تطن  ع
ٗعِس٢دص فدإْ كُ٘دٕ وشكدط      ًهعٌدسًا : اخهٚداّضا وٗ اندوطاضًا،    -ٖ ٗن١ٖ٘ وٗ غري -

ياي اهعٌى ٨ ٙسفع ايهٌاي تطكٕ اهعٌسٜ ف٩ دبطٜ قاعسٝ اهفطاه،  ى ًقههٟ 
 .(63) ا٨غهك اب ٗقاعسٝ ا٨ؾه اي ٗج٘ب اإلعازٝ

: ًا تقسَ يف اهفدطص اهػدا ص ٗوٗند ِاٖ يف حب٘ ِدا ا٪قد٘هٚٞ ًدّ        ٗٙطز عوٕٚ
   ٟ ٞ     عسَ ايدطاظ زهٚدى عود هعدسَ ايدطاظ     اخهكدام اهقاعدسٝ  ايهٌداي ا٪شكطٙد

 اههعوٚى اهؿطعٛ اسبقٚقٛ ًّ اشب ّٙ املانٚني املػهسي  ٌٔا عوٟ ا٨خهكام.
كوٌا ؾدللمس فٚدٕ ممدا قدس     ]ٗعِس٢ص  لّ اهطج٘ص اىل عٌَ٘ زهٚى اهقاعسٝ 

فدإشا ؾدم يف قد ٞ ٗند١ٖ٘ ٗمتداَ وفعاهدٕ ٗايهٌدى         (64)[ًهٟ فمًهٕ كٌا ٓ٘
عوددٟ  امتأًددا وٗ هددّ عسٗهددٕ عِددٕ اخهٚدداضًا وٗ انددوطاضًا اشا قددسق عطفدداً  عددسَ 

كوٌا ؾدللمس  ]ٗن١ٖ٘ املهٛ ًِٕ ٗاهفطاه عِٕ ٗا٨ُهٔا١ ًِٕ فقس قسق اهؿطط
٘ [ ٗجا١ ا٪ًط اهؿطعٛ:]فٕٚ مما قس ًهٟ ِّ عودٟ قد هٕ     [فمًهٕ كٌا ٓد ٗا د
 . ٨ٗ ً٘جب هوؿم ٨ٗ زاعٛ  عس اشْ اهؿاضص  اإلًها١ ،ٗمتإً ٗاًها١ٖ

اشْ املٔددٍ ٗاهعٌددسٝ عِددسُا ِٓددا ايددطاظ اهكددسق اهعددطيف هوٌهددٛ اسبقٚقددٛ      
 ٗاشا   ، ٗاهفطاه اه٘اقعٛ ًّ اه٘ن١٘، فإشا ويطظ اهكسق اهعطيف قدٓو ٗند١ٖ٘  

 . ٗن١ٖ٘   طظ مل ٙكومل ُٙ

عؿدط: غدبص يف حبد٘ث وفعداي اه٘ند١٘ وُدٕ اشا ايهٌدى ًطٙدس          عاهفدطص اهػدا   
ّٓ ٗج٘ز ياجب ًاُع عدّ ٗقد٘ي املدا١ اىل اهبؿدطٝ      اه٘ن١٘ قبوٕ وٗ و ِا١ٖ وٗ ه
امل ػ٘هٞ وٗ املٌػ٘يٞ فإُٕ جيدب عوٚدٕ اهف دل ٗاهه قدص عِدٕ قبدى اهؿدطٗص يف        

                                                           

 . 166  : 5: ج اهعطٗٝ اه٘ قٟ( اههِقٚو يف ؾطح 63)
 .3: ح ًّ و ٘اب اشبوى اه٘اقع يف اهك٩ٝ 23: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى64)
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ٞ اسباجدب املداُع قبدى غػدى ً٘ندعٕ وٗ      طل اظاهد وفعاي اه٘ن١٘ وٗ و ِا١ٓا ه د 
ًػ ٕ، ٗٙػهٌط اهف ل يهٟ حيكى عِدسٖ اهدٚقني وٗ ا٨ط٣ٌِداْ  عدسَ ٗجد٘ز      

 .ع، ٗقس غبص ا٨غهس٨ي هٕ اسباجب وٗ  ٘ق٘ي املا١ اىل اهبؿطٝ ًّ غري ياج

ٖ ٗايهٌددى ٗجدد٘ز ي: اشا ؾددم  عددس ذبقددص فطاغددٕ ًددّ ٗندد١٘  ٗعِس٢ددص ُقدد٘
عوٍ  ٘ج٘ز اسباجب هلّ ٍ، وٗ داتاسباجب، وٗ ؾم يف ياجبٚٞ امل٘ج٘ز كاشب

٘  قب اهٕظؾم يف وُٕ و ١  ٗٗقدى املدا١   ى اه٘ن١٘ وٗ يني اه ػى وٗ املػدو هو٘ند
ّ    ، ِٟ عودٟ قد ٞ ٗند١ٖ٘ هقاعدسٝ اهفدطاه      -ٗه٘ اتفاقًا -ذبهٕ  غد٘ا١ ايهٌدى ًد

وَ مل حيهٌدى ٗعودٍ ًدّ     ُفػٕ ا٨ههفا  ٗاهصكط يني اه ػى وٗ املػو هو٘ند١٘ 
 دإط٩ق زهٚدى اهقاعدسٝ ٗقدس      ػدبٌا قدٓسًِاٖ، متػدلاً   يني اهعٌدى، ي ُفػٕ اه فوٞ 

 . فٓكوِاٖ يف حب٘ث اهقاعسٝ يف ا٪ق٘ي ٗوؾطُا اهٕٚ يف اهفطص اهػا ص

ًع ايهٌاي اظاههٕ يدني  هلّ قس ٙقاي يف ً٘ضز غبص اهعوٍ  ٘ج٘ز اسباجب 
ُٕ جيطٜ اغهكد اب  قدا١ اسباجدب يف ضبدى اه٘ند١٘ سبدني متاًدٕ،         م -اه٘ن١٘ 

 . ن١٘ٗ ِع عّ تك ٚو اه٘

ثبمس ٨ظًٕ اهعازٜ: عسَ داْ ٓصا ا٪قى ه٘ جط٠ ف٩ ُٙ -هلِٕ ًؿلى: و٨ًٗ
 ٗق٘ي املا١ اىل اهبؿطٝ امل ػ٘هٞ وٗ املٌػ٘يٞ، ٗاهعٌسٝ ا باتٕ ٨ٗ ًثبمس.

: سبلً٘ٞ قاعسٝ اهفطاه عودٟ ا٨غهكد اب يػدبٌا يّققِداٖ يف حب٘ ِدا      ٗ اًُٚا
ا٪قد٘هٚٞ، ًدع اههعاًِدا  عٌدَ٘ اهقاعدسٝ ٗزهٚودٔا هكد٘ضٝ اهعودٍ  اه فودٞ ٗعددسَ          

 .  اهه٘ن٧ا٨ههفا  يني 
ٗاسباقددى قدد٘ٝ اهقدد٘ي جبطٙدداْ قاعددسٝ اهفددطاه اشا ؾددم ٗقددس ويددطظ ًهددٛ     

اسباجدب عودٟ ً٘ندع     اه٘ن١٘ ٗفطاغٕ ًِٕ. ٗٓلصا اشا عوٍ امله٘ندٛ  ٘جد٘ز  
اه ػى وٗ املػو هلِٕ ؾم يف وْ ٗن١ٖ٘ املانٛ املفطٗه ًِٕ قس ذبقص ًِدٕ قبدى   

   ٕ  ِدٟ عودٟ قد ٞ ٗند١ٖ٘ هقاعدسٝ       -يسٗث اسباجب وَ ذبقص ًِدٕ  عدس يسٗ د
اهفطاه، ًٗقههٟ اط٩ق زهٚؤا عسَ اهفطق  ني ًا اشا ايهٌى اهصكط ٗا٨ههفا  



 2: جفقٕ اهؤاضٝ ٗاهؤ٘ض   ........................................................................( 292)     

 

 . ٗعسَ ا٨ههفا  يني اهعٌى اه فوٞ  ٕعوٌ ٗ نياىل ياهٕ يني اه٘ن١٘ 

هلّ وغهاشُا احملقص )قسٖ( يف حبثٕ قس قٚٓس جطٜ اهقاعسٝ يف ٓدصٖ اهفدطٗص مبدا    
اضٖ ًددّ )اشا ايهٌددى ًددّ ُفػددٕ ا٨ههفددا  ٗايددطاظ اهؿددطٗط(  ِددا١ّ عوددٟ طبهدد       

ٗكداْ  ] (65)[ٓ٘ يني ٙه٘نم وشكط ًِٕ يني ٙؿماخهكام اهقاعسٝ  سهٚى:]
 . (67)فطاجع (66)[ميني اُكطو وقطب اىل اسبص ًِٕ  عس شه

 دطظ كٌُ٘ٔدا عودٞ ؾدطعٚٞ     ٗوْ اشبد ّٙ ٨ ُٙ  ٗقس غبص ًِٓدا ًِاقؿدهٕ طبهكدطاً   
حب٘ث يف  ٗ عوٞ اقِاعٚٞ، ٗقس وٗن ِاٖ ًفك٩ًيقٚقٚٞ ٨يهٌاي كٌُ٘ٔا يلٌٞ و

ا٪قدد٘ي ٗاههعًِددا  ددإط٩ق زهٚددى قاعددسٝ اهفددطاه     قاعددسٝ اهفددطاه ٗاههحدداٗظ يف  
 عسَ اسباجب يف اه٘ن١٘.ٗعًٌٕ٘ ملا اشا عوٍ   فوهٕ عّ اؾ اط 

      ٘  ١ٖ وٗ  عهدٔا ًهِحّػدا فه٘ندم    اهفدطص اهثداًّ عؿدط: اشا كاُدمس وعهدا١ ٗند
ٔٓدط امل٘ندع املهدِحؼ       - عس متاَ ٗن١ٖ٘ ٗفطاغٕ ًِدٕ   - ٍ ؾم ٗمل ٙعودٍ وُدٕ ط

ٔٓدددطٖ وَ مل ُٙ اهه٘نددد٧قبدددى    دددا،   ١ اهِحاغدددٞ اغهكددد ا اً  ِدددٟ عودددٟ  قدددا  -و
 ا٪عٌدددداي ملددددا ٙددددمتٛ ًددددّ  ٗٙوعًددددٕ غػددددى امل٘نددددع وٗ امل٘انددددع املهِحػددددٞ   

ضبلدَ٘  اهكد ٞ هقاعدسٝ اهفدطاه     ٔد٘  ٞ، ٗوًدا ٗند١ٖ٘ ف  املؿطٗطٞ  اهؤاضٝ اشببثٚ
اهقانٚٞ  عسَ ا٨عهِا١  اهؿم  عس متاَ اهعٌى املطكب ٗفطاغٕ ًِٕ، ٗٓدٛ توهد٣ٍ   
 ًددع اغهكدد اب تددِحؼ ا٪عهددا١ ٗهددعَٗ تؤريٓددا ه٫عٌدداي املقبوددٞ، فإُٔددا         

  ٗ اْ كاُدمس ًه٩ظًدٞ فٌٚدا  ِٚٔدا، فدإْ تفلٚدم       وً٘ض تعبسٙٞ  لّ اههفلٚدم  ِٚٔدا 
اه٩ظَ عّ ًوعًٕٗ إٓ  يف اهؿدطعٚا  ٗا٪يلداَ اهظآطٙدٞ غدري ععٙدع اه٘جد٘ز       

 .   كٌا ٨ خيفٟ عوٟ وٓى اشب ٝ

خوم وٗ كصب ويدس اههعبدسّٙ املدصك٘ضّٙ مل ٙهدٓط      ٗه٘ عوٍ امللو  ائا٨ً
                                                           

 . 7: ح ًّ و ٘اب اه٘ن١٘ 42: ب 1: ج ( اه٘غا٢ى65)
 . 3: ح ًّ و ٘اب اشبوى يف اهك٩ٝ 27: ب 5: ج ( اه٘غا٢ى66)
 . 172  - 169:  5: جاه٘ قٟ  ( اههِقٚو يف ؾطح اهعط67ٝٗ)



 (293)ن١٘ ٨يهٌاي اسباجب.................................يلٍ ًّ ؾم يف اه٘   
 

كى ًٌِٔا يف ً٘نعٔا  -اهفطاه ٗا٨غهك اب  -ٗمل  ِع ًّ جطٙاْ اهقاعستني
ٗضبؤا، ا٨ اشا هعًمس املداهفٞ اهقوعٚٞ اهعٌوٚٞ ًّ جطٙأٌُا، ٗاملفطٗل ِٓا وُٕ 

اه٩يقدٞ ا٨ اشا  ٨ توعَ املداهفٞ اهعٌوٚدٞ، فٚدبين عودٟ ظباغدٞ وعهدا٢ٕ ه٫عٌداي       
عهكدٍ وٗ  يف املدا١ امل  هد٘ ت٘ندم اضمتاغداً   يف تؤري امل٘ندع كٌدا    كاْ ٗن٢ٕ٘ كافًٚا

 . فإُٕ ٙبين عوٟ طٔاضٝ عهٖ٘ املهِحؼ -غػى ٙسٖ وٗ ٗجٕٔ مبا١ ًعهكٍ 

ٗعوٟ كى تقسٙط ٙبين عوٟ ق ٞ ٗن٢ٕ٘ مبعِٟ عسَ ا٨عهِا١  ؿلٕ هه قدص  
ٕٞ وخط٠ غري ياهٞ اه٘ن١٘.  اهفطاه ًّ اه٘ن١٘ ٗاملهٛ عّ ضبوٕ ٗا٨ُهقاي سباه

 فٌٚددا هدد٘ كدداْ املددا١    - ٨عهددصاض  عددسَ اههِددايف   لٍ ٗاهددسهٚى ٗادٗٓلددصا اهدد 
ٔٓددط املددا١   اهددصٜ ت٘نددم ًِددٕ ًهِحػددًا  ددٍ  عددس فطاغددٕ ًددّ اه٘ندد١٘ ؾددم يف وُددٕ ط

ٔٓدددطٖ اهه٘نددد٧املهدددِحؼ قبدددى    فإُدددٕ ٙدددبين عودددٟ  قدددا١ ظباغدددٞ املدددا١     ،وَ مل ٙو
ٗجيدب عوٚدٕ تؤدري  ٘ دٕ وٗ  سُدٕ اهدصٜ ٨قداٖ، كٌدا          ه٫عٌاي املقبوٞ اغهك ا ًا

٨ٗ تِايف ٨ٗ تعاضل  دني اغهكد اب    ٙبين عوٟ ق ٞ طٔ٘ضٖ هقاعسٝ اهفطاه،
اههِحؼ ٗ ني قاعسٝ اهفطاه اهقانٚٞ  ك ٞ ٗن٢ٕ٘، فإٌُٔدا قاعدستاْ تعبدسٙهاْ    

 داهفٞ دا٨ وْ توددعَ ًددّ اجطا١ٌٓددا ًدد ،٨ ًدداُع ًددّ جطٙأٌُددا إلطدد٩ق زهٚوددٌٔا 
 .  قوعٚٞ عٌوٚٞ فٌٚهِع

  .  ٍ ُِهقى هب ٘ث ا٪غػاي ًّٗ ال اهه٘فٚص
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 . ؿني سًٍٛ ٚقت ايؿطٜط١ بال ضطض ٚبال سطز ؾدصٞ

ٚقس ؼصٌ إٔ َكتط٢ ايكاعس٠ دٛاظ إضاق١ املا٤ ايهايف يًطٗٛض قبٌ سًوٍٛ  
 ٚعووسّ ٚدووٛي ؼصووٌٝ    ١ ٚدووٛاظ إبطوواٍ ايطٗووٛض املووا٥ٞ َ ووا     ٚقووت ايؿطٜطوو 

 ايكوووسض٠ عًووو٢ ايٛادووو  بوووايتشؿا عًووو٢ املوووا٤ ٚايطٗوووٛض قبوووٌ ايٛقوووت ٚؿوووني  
يكاعووس٠ بايكووسض املتووٝكٔ املػووتؿاز َوؤ ايصووشٝش١ سًٛيوو٘و ٚنووطز عوؤ َكتطوو٢ ا

ْٚؿيت عط١َ خصٛص إضاق١ املا٤ ايهايف يتشصٌٝ ايطٗواض٠ ؿوني زخوٍٛ ٚقوت     
 : ثِ ْبشح . ايصال٠و ٜٚبك٢ غريٙ ع٢ً َكتط٢ ايكاعس٠و ٚاهلل اي امل

 الفصل الثاني                                                                   
 ما يتوقف على غضل اجلهابة                                                   

و اعوا  مث١ أَٛض ٜتٛقـ دٛاظٖا أٚ صشتٗا ع٢ً غػٌ اؾٓاب١ ْ طضوٗا ٖٓوا  ب  
 : ٚقس غبل يف عٛخ )غاٜات ايٛض٤ٛ( َا ي٘ ْؿع ٚاض باط مببشجٓا ٖصاو ٖٚٞ

يٛادبو١ َٓٗوا   غوٛا٤ ا  -غري صال٠ اؾٓواظ٠   -: عُّٛ ايصًٛات  األَط األٍٚ
ٚاملػتشب١و ٚاملأ ٞ بٗا أزا٤ّ هلا يف ٚقتٗا ٚاملأ ٞ بٗا قطا٤ّ خاضز ٚقتٗواو ٚشيوو   

    ٔ سوسخ   يٛضٛح ٚبسا١ٖ اإلغالّ يف  ٛقـ ايصال٠ عًو٢ ايطٗوٛض ٚايطٗواض٠ َو
آ١ٜ ايطٗاضات ايجالث١ ٚأسازٜح نجري٠ ْظري  -يصيو  َطاؾا  -اؾٓاب١و ٜٚسٍ عًٝ٘

 (2)صال   وواز ايصووال٠...طْظووري صووشٝش١ ٚ (1)صال صووال٠ إال بطٗووٛضطصووشٝش١ 
 يف أبٛاي اؾٓاب١ ٚقطا٤ ايصًٛات يف )ايٛغا٥ٌ(. ٚمُٖٛا مما ػسٙ َتؿطقا 

  ؾتٝا  -أٚ ايتؿٗس عٓسَا ه  قطاؤٖاًٜٚشل بٗا: أدعاؤٖا املٓػ١ٝ: ايػذس٠      
ؾوو ٕ إ ٝاْٗووا يف غووري قًووٗا يٓػووٝاْٗا ٖووٞ نػووا٥ط أدووعا٤ ايصووال٠        -أٚ استٝاطووا 
ايطٗاض٠ َٔ اؿسخ األنرب ناؾٓاب١ ؾال بس َٔ إ ٝاْٗا َوع طٗواض٠ َؤ    َؿطٚط١ ب

                                                           

 . 1َٔ أبٛاي ايٛض٤ٛ : ح 4: ي 1( ايٛغا٥ٌ: ز1)
 .14: حَٔ أبٛاي أؾ اٍ ايصال٠  1: ي4( ايٛغا٥ٌ: ز2)
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  . اؿسخ عٓس ؾ ًٗا خاضز قًٗا ايصٟ ٖٛ أثٓا٤ ايصال٠

َوؤ اؿووسخ األنوورب    ٖٚهووصا صووال٠ االستٝوواط ٜؿووهط إ ٝاْٗووا َووع طٗوواض٠ٕ    
ناؾٓاب١و ألْٗا دع٤ْ َٔ ايصال٠ املؿوهٛى ؾٝٗواو ٚوتُوٌ نْٛٗوا صوال٠  َػوتك١ً       

بس َؤ إ ٝاْٗوا ٚؾ ًوٗا َوع ايطٗوٛض املوا٥ٞ       ال -املػتك١ً َٓٗا ٚاؾع٤ -ٚنٌ صال٠ 
 : َٔ اؾٓاب١ ٚمٖٛاو ٜٚػتج٢ٓ ٖصا ايؿطط َٔ ايصال٠ أٚ ب ض أؾ اهلا

     ٚ ال األٍٚ: غذس٠ ايػٗٛ ؾ ْ٘ ال ٜ ترب ؾُٝٗوا ايطٗواض٠ َؤ اؿوسخ األصوػط 
اط األنورب ناؾٓابو١و ألُْٗوا ٚادبوإ َػوتكالٕ ال زيٝوٌ عًو٢ اؾوه        َٔ اؿوسخ  

 ٗ ٠ ا َؤ أدوعا٤ ايصوال   ُو ايطٗٛض َٔ اؿسخ يف صشتُٗاو ٚال زيٌٝ َجبوت يهْٛ
 . مل  بطٌ صال ٘ ٚيصا يٛ  طنُٗا ايػاٖٞ َت ُسا 

ايجاْٞ: صال٠ اؾٓا٥ع ؾ ْ٘ ال ٜ ترب ؾٝٗا ايطٗاض٠ َٔ اؿسخ األنرب ألْٗا زعا٤ 
 .(3)ضنُا ْصت األخبا صال٠ سكٝك١ ت يٝػٚ وايسعا٤  ٝإٚال   ترب ايطٗاض٠ يف إ

ايجايووح: غووذس٠ ايؿووهط ٚغووذس٠ ايووتال٠ٚ إلطووالم زيٝووٌ قبٛبٝتُٗووا ٚعووسّ 
 (4)بوٌ يف ب وض األخبواض    بايطٗاض٠ َٔ اؿسخ األنورب ناؾٓابو١و   اٚضٛح  كٝٓسٖ

و صٚإٕ نٓوت عًو٢ غوري ٚضو٤ٛ    طبػذس٠ ايتال٠ٚ عٓس قطا٠٤ غوٛض٠ اي عةو١    أَْط
 . ١ٝثسيربا٠٤ َٔ ايتكٝٝس بايطٗاض٠ اؿَٚع اغتشهاّ ايؿو ؾاألصٌ ا

 ابتووسا٤ّ ٚباألصوواي١و أٚ السكووا   -َووط ايجوواْٞ : ايطووٛاف ايٛادوو  ؾووطعا    األ
٠ أٚ اؿر بؿ ً٘ َوع  باي طض: أعين َا عطض٘ ايٛدٛي َٔ ٚدٛي إمتاّ اي ُط

 ٚأؾ ٕ ايطٛاف ايٛاد   تٛقـ صشت٘ ع٢ً ايػػٌ َٔ اؾٓابو١   باقٞ املٓاغوو
عبواز٠ َػوتك١ً ةهؤ    مٖٛا َٔ األسساخ ايهرب٣و زٕٚ ايطٛاف املٓسٚي ؾ ْو٘  

إٜكاع ايطٛاف يٛسسٙ َع ضِ صال٠ ايطٛاف إيٝ٘و ٚال ٜؿهط يف صشت٘ ايػػٌ 

                                                           

 . َٔ أبٛاي صال٠ اؾٓا٥ع 8ي + 7: ي2( ايٛغا٥ٌ: ز3)
 . َٔ أبٛاي قطا٠٤ ايكطإٓ 42: ي 4( ايٛغا٥ٌ: ز4)
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َٔ اؾٓاب١ يهٔ ال ػٛظ صوال٠ ايطوٛاف ٚال هوٛظ ايوسخٍٛ يف املػوذس إال ب وس       
ؾٓابت٘ ثِ طاف  . ْ ِ يٛ زخٌ املػذس داٖال  عاي٘ أٚ ْاغٝا  االغتػاٍ ٚايتطٗط

يالغتػواٍ ٚصوٓض طٛاؾو٘     طٜ ا عًٝ٘ اـطٚز غو  ٚد  -ثِ عًِ أٚ  صنط دٓابت٘ 
املٓسٚي َع اؾٓاب١ اجملٗٛي١ أٚ املٓػ١ٝ ٚبػوري غػوٌو ٚقوس غوبل اإلةوا٤ يف عوح       

 : )غاٜات ايٛض٤ٛ( بٝإ َسضى شيوو ْٚكٍٛ ٖٓا
صوشٝش١   (5)باألصٌ أٚ باي طض ٚضزت بو٘ أخبواض   إٕ ايطٛاف ايٛاد  -1

ال بوأؽ إٔ ٜكطوٞ   طٛض زّيت ع٢ً  ٛقـ صش١ ايطٛاف املؿوطٚض عًو٢ ايطٗو   
و ٖٚصا َالظّ ي سّ صوشت٘  صاملٓاغو نًٗا ع٢ً غري ٚض٤ٛ إال ايطٛاف بايبٝت

 ص ؾتٓطبول األخبواض قط وا    يوٝؼ عًو٢ ٚضو٤ٛ   طَع اؾٓابو١و يٛضوٛح إٔ اؾٓو     
ًٜٚعّ  ٛقـ صش١ ايطٛاف ايٛادو  عًو٢ ايػػوٌ َؤ اؾٓابو١ ستو٢ إشا ْػوٞ        

ٛاؾ٘ ثِ ىوطز ٜٚػتػوٌ ثوِ    قطع طٛاؾ٘ ٚال ٜ تٓس مبا غبل َٔ أؾٛاط ط -ٚ صنط
ٜ ٛز إىل ايطٛاف ٚايصال٠ ايٛادبنيو بٌ إٕ اؾٓاب١ َٔ ْٛاقض ايٛض٤ٛ ؾٝوأ ٞ  

ٚ      غا٥ال  صشٝض عًٞ بٔ د ؿط ٖوٛ دٓو  ؾوصنط    َؤ أخٝو٘ عُؤ طواف بايبٝوت 
 .ع ايطٛاف ٚال ٜ تٓس بؿ٤ٞ مما طافصٜكطٖٚٛ يف ايطٛاف قاٍ:ط

سا٤ّ َؤ زٕٚ نْٛو٘   ُشبٛبٝت٘ ابتو وٚأَا ايطٛاف املٓسٚي ايصٟ ٜؤ ٢ بو٘ يو   -أ 
أٚ اؿًوـ  هلل   واىل  دع٤ عُط٠ أٚ سر أسطّ ي٘و َٚؤ زٕٚ ْوصضٙ أٚ َ اٖس و٘    

ؾ ٕ ٖوصا ايطوٛاف ٜظٗوط َؤ ب وض األخبواض ايصوشٝش١ عوسّ          باهلل ع٢ً إ ٝاْ٘و
   .  اؾهاط٘ بايطٗٛض أٚ بايٛض٤ٛ

ًٞ بٔ د ؿط )طاف بايبٝت ٖٚٛ دٓ ( يهٔ قس ٜكاٍ: إٕ إطالم صشٝض ع    
 ايٛاد  ٚاملٓسٚي ؾٝؿهط يف صشت٘ ايطٗاض٠ َٔ اؾٓاب١.ٜ ِ ايطٛاف 

ُٜ بٌ وتٌُ إضاز ٘ نُا وتٌُ عسّ  شطظ إضاز ٘ دعَا يهٔ ٖصا اإلطالم ال 
ٌ بوني  ٚ ٛدس عٓسْا صوشٝش١ اي وال٤ عؤ قُوس بؤ َػوًِ ٖٚوٞ  ؿٓصو         وإضاز ٘

                                                           

 ٚغريُٖا . 4+ ح 1َٔ أبٛاي ايطٛاف : ح 38: ي 9( ايٛغا٥ٌ : ز5)
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: غووأٍ عوؤ ضدووٌ طوواف طووٛاف    ايطووٛاف ايٛادوو  ٚبووني ايطووٛاف املٓووسٚي  
 ٜتٛضوووأ ٜٚ ٝوووس طٛاؾووو٘و ٚإٕ نوووإ   طٗوووٛضو قاٍ:طايؿطٜطووو١ ٖٚوووٛ عًووو٢ غوووري 

 ؾ ْووو٘ خووورب صوووشٝض ةووواٖط يف صوووش١      (6) طّٛعوووا  ٛضوووأ ٚصووو٢ً ضن وووتنيص   
ايطووٛاف املٓووسٚي مموؤ )يووٝؼ عًوو٢ طٗووٛض( ٖٚووٛ ٜ ووِ اؾٓوو  نُووا ٜ ووِ غووري     
املتٛضٞو َٚٔ ٖٓا ْؿيت بصش١ طٛاف اؾٓ  إشا ْػٞ أٚ دٌٗ دٓابت٘ ثِ عًِ 

ْ وِ يوٛ صو٢ً صوال٠ ايطوٛاف مل  صوض         . أٚ  صنط ب س متاّ ايطوٛاف املٓوسٚي  
بووس يوو٘ َوؤ االغتػوواٍ  َوؤ اؿووسخ األنوورب يف نووٌ صووال٠و ٚال العتبوواض ايطٗووٛض 

 ٚاؿطٛض يف املػذس إلٜكاع صال٠ ايطٛاف.

األَط ايجايح: ايصّٛ مب ٓو٢ اؾوهاط ايطٗواض٠ َؤ اؿوسخ األنورب ناؾٓابو١        
ُٓووس          ٚاؿووٝض يف صووش١ صووّٛ ؾووٗط ضَطووإ ٚصووش١ صووّٛ قطووا٤ٙو ؾًووٛ   

  -يبكووا٤ عًوو٢ اؾٓابوو١ ستوو٢ طًووع ايؿذووط يف صووّٛ ؾووٗط ضَطووإ أٚ قطووا٤ٙ        ا
 بطووٌ ايصووّٛ ٚٚدوو  عًٝوو٘ اإلَػوواى يف ؾووٗط ضَطووإ ٚمل هوو  اإلَػوواى       

 ٖووصا االؾووهاط ٖووٛ املؿووٗٛض بووني ؾكٗووا٤     ٚ  . يف قطووا٥٘ بووٌ ٜكطووٝ٘ ٜووّٛ آخووط   
يكًٝوٌ شٖبوٛا إىل عوسّ االؾوهاطو ٚيهوٌ َؤ ايكوٛيني         اإلَا١َٝ )ضض( خالؾوا  

 إيٝٗوا يف  صوشٝض َكايو٘ ٚؾتٝواٙو ؾٝكوع ايهوالّ        َؤ ايؿكٗوا٤    اغوتٓس عوعْ   أخباْض
 يف مناشز َؤ طوا٥ؿيت األخبواض ايوٛاضز٠ يف صوٝاّ ؾوٗط ضَطوإو ٚايتؿصوٌٝ يف         

 : ؾك٘ ايصٝاّ. ٚنتاض ٖٓا ْٚ تُس َا صض غٓسٙو ْٚتشط٣ زاليت٘و ٖٚٞ

ٍٓ َٔ األخباض ايصشٝش١ ع٢ً ثبٛت ايهؿاض٠ ايطا٥ؿ١ األٚىل ع٢ً َٔ  : َا ز
ٍٓ َؤ      ضَطإ بايًٌٝ ٚ طى ايػػٌ َت ُسا  أدٓ  يف ؾٗط ستو٢ أصوبضو َٚوا ز

األخباض ايصشٝش١ ع٢ً إٔ اؾٓ  يف يٌٝ ؾٗط ضَطإ إشا ْواّ ثوِ اغوتٝكا ثوِ     
زيٝوٌ ٚاضوض    (7)و ؾ ٕ ٖا ني اجملُٛعتنيْاّ ٚد  عًٝ٘ قطا٤ شاى ايّٝٛ عكٛب١ 
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ُٓو    ع٢ً اؾهاط ايطٗاض٠ َٔ اؾٓاب١ يف صش١ صّٛ ؾوٗط ض  س َطوإ عٝوح يوٛ   
 . ٚايكطا٤ ٚايهؿاض٠ َػاى ْٗاضا اؾٓاب١ ْٚاّ ب سٖا َط ني أٚ أنجط ٚد  اإل

ط َٓٗوا عوسّ اؾوهاط    ِْٗظبٗا أٚ اغُت ٍَٔساغُت (8)ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ: فُٛع١ أخباض
 ايطٗوواض٠ َوؤ اؾٓابوو١ يف صووش١ ايصووّٛو ْظووري ايصووشٝض ايػووا٥ٌ عُوؤ أدٓوو     

 ٚشيووو  وال ؾوو٤ٞ عًٝوو٘توو٢ أصووبض قوواٍ:ط ٕ أٍٚ ايًٝووٌ ؾٓوواّ سيف ؾووٗط ضَطووا
ٌْ ٖٚووصا َؿوواْز صإٔ دٓابتوو٘ ناْووت يف ٚقووت سووالٍ  يًتكٝٝووس مبووا  كووسّ  َطًوول قابوو

يف ايطا٥ؿ١ األٚىل َٔ ايتؿطٜل بني اي١َٛٓ األٚىل ؾال قطا٤ ؾٝٗوا ٚال نؿواض٠ ٚبوني    
 . اي١َٛٓ ايجا١ْٝ ٚؾٝٗا ايكطا٤ ٚايهؿاض٠

 ٕ ؾٝشوتًِ ثوِ ٜػوتٝكا ثوِ      ْٚظري ايصشٝض ايػا٥ٌ عُٔ ٜٓاّ يف ؾٗط ضَطوا
 (:طال بوأؽص ٜٓاّ قبٌ إٔ ٜػتػٌو ٖٚصا غؤاٍ عٔ اي١َٛٓ ايجا١ْٝو ؾأداب٘ )

ٖٚصٙ َطًك١ قاب١ً يًشٌُ عًو٢ ايٓوّٛ يف ايًٝوٌ ٚعًو٢ ايٓوّٛ يف ْٗواض ضَطوإو        
١ عًوو٢ ٚدووٛي ايكطووا٤ ٚايهؿوواض٠ ؾُٝووا إشا ناْووت   ٚأخبوواض ايطا٥ؿوو١ األٚىل زاّيوو 

ؾتكٝٓس إطوالم ٖوصٙ ايصوشٝش١ مبوا إشا نوإ       ايَٓٛتإ يف يٌٝ ضَطإ زٕٚ ْٗاضٙو
 ايّٓٛ ٚاالستالّ نً٘ يف ايٓٗاض. 

( ٚاالغتػاٍ Sصطو١  يف صسٚض اإلدٓاي َٔ ضغٍٛ اهلل ) (9)ٚمث١ أخباض
ؾٗووٛ َهووطٚٙ ٚال ٜتٛقووع صووسٚض   ًووٛع ايؿذووطو ٖٚووصا إٕ مل ٜهوؤ سطاَووا  ب ووس ط

محًوٗا عًو٢    ضٙ َٓو٘و ؾٝوت ني  عٔ االغتُطاض عًٝ٘ ٚ هٓط ( ؾطال Sاملهطٚٙ َٓ٘ )
 . ٚايتؿصٌٝ يف ؾك٘ ايصٝاّ وايتك١ٝ مب ٢ٓ َٔ امل اْٞ

ٕ ايٓصٛص ب س اؾُع بني َت اضضا ٗا عػ  قٛاعس ايصٓاع١ اٚاؿاصٌ 
  ؿٝووس اؾووهاط صووش١ صووّٛ ؾووٗط ضَطووإ بايطٗوواض٠ َوؤ اؾٓابوو١        -ٚاحملوواٚض٠

 . اي١ًًٝٝ َٚاْ ١ٝ   ُس ايبكا٤ ع٢ً اؾٓاب١ ست٢ طًٛع ايؿذط
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 ا٤ صووّٛ ضَطووإو ؾ ْوو٘ املؿووٗٛض ؾتوو٣ّٛ   يف صووش١ قطوو  ٖٚهووصا اؾووهاطٗا 
ايسايو١ بٛضوٛح عًو٢ إٔ َؤ أضاز      خباضيف عسز َٔ األ صشٝشا  (13)ٚاملٓصٛص

قطا٤ صّٛ ّٜٛ ؾا ٘ َؤ ؾوٗط ضَطوإ إشا أدٓو  ؾٝو٘ ٚمل ٜػتػوٌ ستو٢ طًوع         
  -ايؿذط أْ٘ ال ٜصّٛ ٖصا ايّٝٛ ٜٚصّٛ غريٙ قطوا٤ّ ملوا ؾا و٘ َؤ ؾوٗط ضَطوإ       

 . ٔ بطالٕ صّٛ شاى ايّٝٛ عًٝ٘ع مما ٜهؿـ دًٝا 

 األَط ايطابع: مما وطّ ع٢ً اؾٓو  ٖوٛ َوٓؼ نتابو١ ايكوطإٓ ايؿوطٜـ َٚوؼٓ       
 املهتوٛبني أٚ املطبووٛعني يف نتواي أٚ صوشٝؿ١ ستو٢ املٛدووٛز      -اغوِ اهلل خاصو١  

 ٖٚوووصا ٖوووٛ املؿوووٗٛض ؾتووو٣ٛ  .  يف ايٓكوووٛز ٚاؾطا٥وووس ٚاجملوووالت عًووو٢ األسوووٛط
اعو ٚخايـ قًٝوٌ نوابٔ اؾٓٝوس ٚايؿوٝذ     زعٞ عًٝ٘ اإلعإبني األصشايو بٌ 

ػبت إيِٝٗ ايؿتٝا بايهطا١ٖو ٚايصشٝض َا عًٝ٘ املؿوٗٛض بوٌ قٝوٌ    يف َبػٛط٘ ُْٚ
إٕ َووطاز ب ووض املتكووسَني َوؤ ايهطاٖوو١ ٖووٛ ايتشووطِٜ نُووا ٜظٗووط َوؤ ب ووض        

 : اغت ُاال ِٗ يًهطا١ٖو ٚايبشح ٜكع يف َطسًتني

َٚسضنٗا  وّ اهلل غبشاْ٘ط١َ َٓؼ ايهتاي أعين نالايكٍٛ عاألٚىل: ْ تُس 
َؤ اـورب امل تورب غوٓسٙ ايٛاضوش١ زاليتو٘ عًو٢ ايٓٗوٞ          باؿط١َ ْاؾو٦ا  االط٦ُٓإ 

( َؤ اإلَواّ ايصوازم )    غوا٥ال   (11)ٚاملٓع ٚايتشطِٜو ٖٚوٛ َٛثول أبوٞ بصوري    
 ال بووأؽو ٚال ةووؼٓ  املصووشـ ٖٚووٛ عًوو٢ غووري ٚضوو٤ٛو قوواٍ:ط    عُوؤ قووطأ يف 

إٓ ٚأدوعا٤ٙو ٚقوس  طؤُ ايٓٗوٞ     ٚايهتاي ايهطِٜ اغوِ يٜوات ايكوط    صايهتاي
ٖٚٛ ةاٖط يف ؼطِٜ َٓؼ ايهتاي ممؤ يوٝؼ عًو٢ ٚضو٤ٛو      صال ةؼ ايهتايط

باألنرب ؾ ْ٘  ٖٚصا اي ٓٛإ ٜٓطبل ع٢ً اؾٓ  ٚاؿا٥ض ٚمُٖٛا ممٔ ٖٛ قسْخ
 )ع٢ً غري ٚض٤ٛ(. ؾ ْ٘ )يٝؼ ع٢ً ٚض٤ٛ( نُا ٜٓطبل ع٢ً احملسخ باألصػط

يكووٍٛ  ِٜو ٜٚؤٜووسٙ: َطغووٌ سطٜووع ضاٜٚووا يتشووطٖووصا اـوورب ٖووٛ امل تُووس يف اٚ
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ايصازم يٛيسٙ إمساعٌٝ: اقوطأ املصوشـو ؾكواٍ يو٘: يػوت عًو٢ ٚضو٤ٛو قواٍ         
(ط:)  ٙيكوٍٛ   ٚخورب إبوطاِٖٝ ضاٜٚوا     (12)صال متؼ ايهتاب١ َٚٓؼ ايوٛضم ٚاقوطأ

٘  ـ ال متٓػ٘ ع٢ً غري طٗط ٚال دٓبا املصش(:طايهاةِ ) ٚال  وٚال متؼ خّطو
ًّكووو٘و إٕ اهلل   ووواىل ٜكووو   :ٍٛ َٕ ٖٗوووُطٚ ُُطر ُ٘ ِإالل اْي َُٗػووو َٜ و ٖٚوووصا 79ايٛاق ووو١:  ص ال 

 صٜ يناملطٗووطٕٚطاالغووتسالٍ بايٜوو١ َؿووهٌ ملووا  كووسّ َوؤ إٔ قٛيوو٘   وواىل:       
)املٓعٖٕٛ عٔ األضداؽ ٚاأللاؽ ٚاألسساخ ٚايكصاضات( ٖٚٛ َٓطبول عًو٢   

و ٚمل ٜكٌ )املتطٗوطٕٚ( ستو٢ ٜ وين    (Œ) امل صَٛني َٔ ايبؿط ٚع٢ً املال٥ه١
ٚقووس غووبل  ؿصووٌٝ   وملتٛضوو٦ني أٚ املػتػووًني َوؤ اؾٓابوو١ ٚاؿووٝض أٚ مُٖٛووا  ا

 . اإلؾهاٍ ٚ ؿػري اي١ٜ يف عٛخ غاٜات ايٛض٤ٛ

ٚقووس ؼصووٌ ٚضووٛح زاليوو١ َٛثكوو١ أبووٞ بصووري عًوو٢ ؼووطِٜ َووٓؼ اؾٓوو         
ِٓ ايوٛضم ٚاؾًوس ٚمُٖٛوا مموا ىًووٛ            يًُصوشـ ٚايهتواي اي عٜوعو ٖٚوصا ال ٜ و

  َووا دووطت عًٝوو٘ غووري٠ املتؿووطع١ قووسةا  ٚسووسٜجا      عوؤ نووالّ اهلل ٚقطآْوو٘و ٖٚووصا  
سٝح ٜكطأ اؾٓ  ٚاؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ يف ايكطإٓ َؤ زٕٚ َوٓؼ ايهتواي اي عٜوع     

ٖٚهوصا ؼٓصوٌ عوسّ  ٝػوط االغوتسالٍ      و   -دًوسٙ ٚٚضقو٘    -َع ملؼ املصشـ 
يًشطَو١ بيٜوو١ غووٛض٠ ايٛاق و١و نُووا ال ٜتٝػووط االغوتسالٍ هلووا باألٚيٜٛوو١ ايكط ٝوو١    

 ا ثبووت ؼووطِٜ َووؼ احملووسخ باألصووػط يًهتوواي اي عٜووع ثبووت ؼووطِٜ  مب ٓوو٢ أْوو٘ إش
و ىل قط وا  يًهتاي بططٜل أٚ -أٚ مُٖٛا  ُدٓبا  أٚ سا٥طا  -َؼ احملسخ باألنرب 

ٌ ٖهوووصا إزعوووٞ  .  يهووو   : إٕ ٖوووصٙ األٚيٜٛووو١ : أٚال  ٔ ايكطوووع باألٚيٜٛووو١ َؿوووه
سهواّ  ال ٜتٝػط سصٛي٘ َٔ زٕٚ اي ًِ مبالنوات األ  َظ١ْٛٓ يٝػت َكطٛع١و إش

يهتاي  نٌ قسخ باالنربمب ٢ٓ سصٍٛ اي ًِ بهٕٛ َالى سط١َ َؼ اؾٓ  ٚ
َوؤ سطَوو١ َووؼ احملووسخ باألصووػطو ٚي ووٌ َووالى سطَوو١ شاى  َالنووا  اهلل أعظووِ 

 . كتًـ عٔ َالى سط١َ ايخطو ٚي ًُٗا َالنإ َتػاٜطإ ٚال  الظّ بُٝٓٗا
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ّ الختالف احملسخ باألصػط عٔ احملسخ بواألنرب يف ب و  ٚثاّْٝا:   -ض األسهوا
 ؿصوٌٝ   :ٚقوس غوبل يف عوٛخ ايٛضو٤ٛ      . مما ٜؤنس عسّ إَهإ ايكطع األٚي١ٜٛ

ايكٍٛ أنجط بًشاة اي١ٜ ٚاألخباضو َٚسضى ايتشطِٜ امل تُس ٖٓوا ٖوٛ االط٦ُٓوإ    
 . فُٛع ايٓصٛص ٚايؿتا٣َٚالسظ١ ايؿدصٞ املتٛيس َٔ 

اؾاليوو١و  يؿووا -اغووِ اهلل  طَوو١ َووٓؼايكووٍٛ عاملطسًوو١ ايجاْٝوو١: ْ تُووس ٖٓووا  
: اغووِ اهلل  و ٚقووس ٚقووع اـووالف يف دووٛاظ أٚ سطَوو١ َووٓؼ املكسغووات كصٛصووا 

إشا صوسض املوؼ َؤ     (Œ)أمسا٥٘ ٚصؿا ٘ ٚأمسوا٤ األْبٝوا٤ ٚاألٚصوٝا٤   غا٥ط ٚ
 و ٖٚٓا ْكٍٛ : اؾٓ  ٚمٛٙ ممٔ ٖٛ قسخ باألنرب

ايهطاٖوو١ و ٚيووٝؼ يوو٘ َػووتٓس إال  َووع أٚ  ٚعووسّ ايتشووطِٜ قووس ٜكوواٍ بوواؾٛاظ
 هخٝصووٞ ايٓووايف يًتهًٝووـو نأصووٌ ايووربا٠٤ َوؤ املؤاخووص٠ عًوو٢ َووؼٓ األصووٌ اي

 ٓااألمسا٤ املكسغ١و ٖٚٛ َػتٓس  اّ متواز يًدوطٚز عٓو٘ إىل زيٝوٌ ٚاضوض ٜوسي      
 يتشطِٜ يف اؾ١ًُ أٚ باؾ١ًُ . ع٢ً ا

املؿٗٛض سط١َ املػو٢ُ يف اؾًُو١و ٚايكوسض املتوٝكٔ ٖوٛ َوٓؼ اغوِ اهلل         يهٔ
ٖٚٛ  -ع٢ً َا قٌٝ -٘ بني ؾكٗا٤ اإلغالّ قاطب١يؿا اؾالي١ ؾ ْ٘ فُع ع٢ً ؼطة

 : َ تورب٠ عُواض ايويت ٜكوٍٛ ؾٝٗوا اإلَواّ ايصوازم         . ٜٚسيٓا ع٢ً ؼطة٘ ايصشٝض
(  طال ةؼ اؾٓ  زضُٖا  ٚال زٜٓواضا: )    ٚايػوٓس   (13)صعًٝو٘ اغوِ اهلل   واىل

صووشٝض ٚإٕ ضٚاٙ ايؿووٝذ ايطٛغووٞ يف ايتٗووصٜبني عوؤ ؾووٝد٘ املؿٝووس عوؤ ؾووٝد٘ 
َكبوٍٛ ايطٚاٜو١ سػوبُا     عٓوسْا  ؾ ْو٘ ثكو١    (قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايٛيٝوس أمحس بٔ )

ٖٚووصا اـوورب ٚاضووض  . ٚعووٛخ ايووربا٠٤ يف األصووٍٛ سككٓوواٙ يف عووٛخ ايٛضوو٤ٛ
ايوسٜٓاضو ؾو ٕ   ايسالي١ ع٢ً ؼطِٜ َٓؼ اغِ اهلل   اىل املهتٛي ع٢ً ايسضِٖ أٚ 

ال خصٛصو١ٝ  إْؿا٤ املٓع ٚايتشطِٜو ٖٚهصا ايظواٖط إٔ   ةاٖط قٛي٘ طال َُٜٓؼص
يًسضِٖ ٚايسٜٓاضو بوٌ ٜ وِ ايتشوطِٜ نوٌ َوا عًٝو٘ اغوِ اهلل نوايٛضم ٚايؿوط           
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ٚايٛغوواز٠ ٚاؿووا٥و ٚمٖٛوواو نُووا ال خصٛصوو١ٝ يًذٓوو  بووٌ ٜ ووِ اؿهووِ غووري  
إال إٔ ايووٓٓ  ايؿووطٜـ  . اؾٓوو  مموؤ ٖووٛ قووسخ بوواألنرب ناؿووا٥ض ٚايٓؿػووا٤  

 ِٓ ٘  ايوٓٓ   ٖوصا   كتٓ  باغِ اهلل   اىل ٚال ٜ و  ٘ ٚال أمسوا٤  ٚصوؿا  غوا٥ط أمسا٥و
 صٌ ايهخٝصٞ ايٓايف يتشطِٜ َٓػٗا.ٚةهٔ إدطا٤ األ (Œاألْبٝا٤ ٚاألٚصٝا٤)

ذٓ  يألمسوا٤ املكسغو١و ٜٓبػوٞ    ُوٖٚٓا عٛخ ٚؾطٚع َط بط١ ببشوح َوٓؼ ايو   
 . َطاد تٗا ؾُٝا ؾٓصًٓاٙ يف عٛخ غاٜات ايٛض٤ٛ ٚال َٛد  يإلعاز٠

 : ػادسو ٚؾٝ٘ عٛخاألَط اـاَؼ مما ٜتٛقـ ع٢ً ايطٗٛض: زخٍٛ امل
  . : امللث يف املضاجد البحث األول    

ٖٛ سط١َ َهح اؾٓ   -زعٞ عًٝ٘ اإلعاعإبٌ  -املؿٗٛض بِٝٓٗامل طٚف ٚ
ض يف َطامسو٘ ايوصٟ عوٓسٙ َؤ     : أٟ َػذس و ٚمل ىايـ ؾٝ٘ إال غوال يف املػذس 

ٌْايووهٚى املٓسٚبوو١ ٚمل ُٜ ٚاضووض عًوو٢ صووش١ زعووٛاٙ غوو٣ٛ أصووٌ   ووطف يوو٘ زيٝوو
بايوسيٌٝ ٚاؿذو١و    ٠و ٖٚوٞ زيٝوٌ سٝوح ال زيٝوٌو بُٝٓوا املؿوٗٛض َٓصوٛضْ       ايربا٤
 : بأَٛض اغتسٍ يًُؿٗٛض سٝح

ِِ ُغوهراَض٣   طاألٍٚ: ايهتاي اي عٜع  ِْوُت َٚأر ََُٓٛا ال َ ْكَطُبٛا ايٖصوال٠ر  َٔ آ َٗا ايلٔصٜ  صَٜا أرٜٗ
ٕٙ ساٍ ايػهطو ٚقس عطـ  -اي ٌُ اي بازٟ -عٔ قطي ايصال٠  ٖٚصا خطاي ْا

ٌٍط :عًٝ٘ ٌٍ  طو ٚاالغوتجٓا٤  43ايٓػا٤:  صَٚال ُدُٓبا  ِإالل َعأبِطٟ َغٔبٝ   صِإالل َعوأبِطٟ َغؤبٝ
ص ع٢ً املٓع َٔ قوطي  ؾتسٍ اؾ١ًُ س٦ٓٝ ط يف إضاز٠ َهإ ايصال٠ : املػذسوةاٖ

إش ال َ ٓو٢ يً بوٛض َؤ ايصووال٠     -إال بٓشوٛ اي بوٛض ٚاالدتٝوواظ   -اؾٓو  املػوذس  
 ٖٚووٛ املػووذسو ٚال قووصٚض     يصووال٠اَوؤ َهووإ  مل ٓوو٢ امل كووٍٛ ٖووٛ اي بووٛض   ٚا

يف ايتؿهٝو بوني ايػوهط ؾتشُوٌ ايصوال٠ عًو٢ َ ٓاٖوا املتبوازض َؤ يؿظٗوا ٖٚوٛ           
ايؿ ٌ اي بوازٟ امل وطٚفو ٚبوني اؾٓابو١ ؾتشُوٌ ايصوال٠ امل طوٛف عًٝٗوا عًو٢          

َػووذسٖا ايووصٟ  صوو٢ً ؾٝوو٘ ٚ ٛقووع ايصووال٠ ؾٝوو٘و ٚإمنووا ٜٓتؿووٞ    -َ ٓوو٢ َهاْٗووا 
عًو٢ ايتؿهٝوو    ١ زاّيو  -١يف َ ٓو٢ ايٜو   -ايكطٜٓو١ ايساخًٝو١    احملصٚض بربنو١ ٚدوٛز  
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 . املصنٛض نُا  بٝٓٔ َٔ  كطٜبٗا

ٚعُوس ٗا   -ُهإ ايصال٠ وب -ٜٚؤنسٙ:  ؿػري اي١ٜ يف ب ض األخباض بصيو 
اؿوا٥ض ٚاؾٓو  ال   (:طٚقُوس بؤ َػوًِ عؤ ايبواقط )      (14)صشٝش١ ظضاض٠

ٍ ٜسخالٕ املػذس إال فتاظٜٔو إٕ اهلل  بواضى ٚ  و   َٚال ُدُٓبوا  ِإالل َعوأبِطٟ   :  اىل ٜكوٛ
ًُٛا ٌٍ َسٖت٢ َ ِػَتٔػ  . 43+ ايٓػا٤: 6صاملا٥س٠:َغٔبٝ

ٚب طووٗا صووشٝض  -عسٜووس٠  (15)ايجوواْٞ: ايػوو١ٓ املطٗووط٠ ؾكووس ٚضز يف ضٚاٜووات
ال هًؼ يف ؾو٤ٞ  طٖٚٞ  سٍ ع٢ً املٓع َٔ دًٛؽ اؾٓ  يف املػذس  -ايػٓس

ٍٓ صَٔ املػادس ٓوع َؤ دًوٛؽ اؾٓو  يف ؾو٤ٞ      عًو٢ امل  ٖٚصا ْ  صشٝض زا
 َٔ املػادس ٚيف أٟ دع٤ٕ َٓٗا.

و ٚي ووٌ ٖووصٙ نطاٖوو١ إ ٝوإ املػووادس دٓبووا   (16)ْ وِ ٚضز يف ب ووض ايٓصووٛص 
ايكا٥ٌ مبٓسٚب١ٝ ايهى ٚعسّ يعَٚ٘و يهٔ ايهطاٖو١   )ضض(األخباض َػتٓس غالض

( ٜطاز َٓٗا َ ٓاٖا ايًػٟٛ ٖٚٞ املبػٛضو١ٝ املػوا١ٜٚ يًتشوطِٜ إال    Sيف سسٜج٘ )
ٚاضش١ ع٢ً إضاز٠ ايهطا١ٖ االصطالس١ٝ املتط١ُٓ ؾٛاظ ايؿ ٌ  َع زالي١ قط١ٕٜٓ

ع ايبشح ع٢ً إضاز٠ ايهطا١ٖ املالظ١َ ؾٛاظ ايؿ ٌ ٛيف ْؿػ٘و ٚال قط١ٜٓ يف َٛض
ٚسًّوو٘و بووٌ ايظوواٖط إضاز٠ املٓووع ٚايتشووطِٜ َوؤ ايهطاٖوو١ سػوو  امل ٓوو٢ ايًػووٟٛ 

ملٛدٛز٠ يف ٖصٙ ايٓصٛص : سط١َ ب ض املهطٖٚات ا ٜٚؤٜسٙ . األصٌ يًه١ًُ
        ٛ ٔٓ ب وس ايصوسق١ ايوصٟ ٖو إٜوصا٤   ْظري ايتطًع يف ايوسٚض ٚايطؾوح يف ايصوّٛ ٚاملو

قاّ ايوسيٌٝ  قس  (ايطشو بني ايكبٛض)ٚ (اي بح يف ايصال٠) سطاّ يف ْؿػ٘و ْ ِ
قطٜٓو١   يف غريُٖوا ٚمل  كِ  وٚدٛاظ ايؿ ٌ يف ْؿػ٘ؾُٝٗا ٚايكط١ٜٓ ع٢ً ايهطا١ٖ 

 .ؾالبس َٔ محًٗا ع٢ً اؿط١َ  َسيٛهلا األصًٞصاضؾ١ عٔ ةاٖط ايهطا١ٖ ٚ
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ٚال ؾطم يف سط١َ املهح ٚايبكوا٤ يف املػوذس بوني دًوٛؽ اؾٓو  ؾٝو٘ ٚبوني        
 . َٔ ايتصطؾات  َْٛ٘ ٚبني اػاضٙ ؾٝ٘ أٚ مٛ شيو

ٛاظ ْووّٛ سهووٞ عوؤ ايصووسٚم )قووسٙ( يف )ايؿكٝوو٘( ٚ)املكٓووع( ؾتٝوواٙ ظوو   ٘يهٓوو
 ... ٜٚٓاّ يف املػذس ٚةوٓط  اؾٓال بأؽ إٔ ىتط  اؾٓ  يف املػادسو قاٍ:ط

ِ  ؾٝو٘(و  َوؤ أبووٞ  غووا٥ال  (17)ٚي ووٌ َػووتٓسٙ يف ٖووصٙ ايؿتٝووا خوورب قُوس بوؤ ايكاغوو
بأؽ إٔ ٜٓاّ يف ٜتٛضأ ٚال (:طٚأداب٘ ) واؿػٔ عٔ اؾٓ  ٜٓاّ يف املػذس

 . املػذس ٚةٓط ؾٝ٘ص

اـوورب املووصنٛض املووطٟٚ يف  ٜٚووطز عًٝوو٘: أٚال : أْوو٘ إشا نووإ َػووتٓس ايصووسٚم:
و ؾٗووصا اـوورب  طوؤُ  كٝٝووس ايطخصوو١ بايٛضوو٤ٛ ٚيووٝؼ يف عبوواض٠      (ايتٗووصٜ )

ايصسٚم ٚؾتٝاٙ  كٝٝس اؾٛاظ مبا إشا  ٛضأ اؾٓو  قبوٌ َْٛو٘ يف املػوذسو ٖٚوصا      
 . نإ َػتٓسٙ ٖصا اـرب ٛيقصٛض يف ايؿتٝا 

ٔٓقطووع بصووش١ ايػووٓس ٚإٕ نووإ ُٜٚثاْٝووا : إْوو٘ ال  صووشت٘ ٚصووسٚضٙ ٚٚثاقوو١  ظوو
شتُوٌ اْطبوام   بوني عاعو١ َؤ ايوطٚا٠ ُٜ     غِ( ؾ ْو٘ َؿوهى   بٔ ايكا ٜ٘ )قُساٚض

و إىل املؿٗٛض ايصٟ ي٘ نتاْي ٚأخباض ٔ االغِ املطًل ٜٓصطفاالغِ عًِٝٗو يه
ٚايصٟ ي٘ نتاي َِٓٗ اثٓإ ُٖا َ طٚؾإ بايطٚا١ٜ عٔ أبٞ اؿػٔ املطزز٠ نٓٝت٘ 

ُوس بؤ   ٚاالثٓإ ُٖا )ق( )ايهاةِ ٚايطضا نيبني اإلَاَيف أخباض األسهاّ 
ايكاغِ بٔ ؾطٌٝ بٔ ٜػاض ايٓٗسٟ( ٚقس ٚٓثك٘ ايٓذاؾوٞو ٚ)قُوس بؤ ايكاغوِ     

 ْاؾو٦ا   ُس بٔ املجٓو٢ بؤ ايكاغوِ( استُواال     بٔ املج٢ٓ( احملتٌُ اؼازٙ َع اغِ )ق
ٚاالغِ األخري قس  ؤَ اؼاز ططٜل ايؿٝدني ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ إىل االمسني

األٍٚ: سؿٝوس )ؾطوٌٝ بؤ ٜػواض(     ٚٓثك٘ ايٓذاؾٞو ٚسٝح أةٔ نٕٛ املوطاز َٓو٘   
 .ال قطع ب٘و ٚقس ٜهٕٛ ايػٓس قاصطا ؾًصا أةٔ صٓش١ اـرب ٚٚثاق١ املدربو يهٔ 

يهؤ   وايٓوّٛ يًذٓو  يف املػوذس ب وس ايتٛضوؤ     : إٕ ةاٖط اـرب دٛاظ ٚثايجا 
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َطبك١ ؾكس قاٍ احملكل  عٓ٘ ؾت٣ّٛ ْضٖصا املؿاز املٓصٛص يف اـرب املبشٛخ َ َط
نْٛٗوا  ا َهٚن١ بني أصشابٓا ألْٗوا َٓاؾٝو١ يظواٖط ايتٓعٜوٌ( ٜ وين      يف امل ترب: )إْٗ

َؤز٣ ايطٚا١ٜ يًٓٓ  ايصشٝض ٚاي١ٜ املباضن١ ايٓاطك١ بامصاض ايطخص١  ُٜدايـ
ٌٍطيف املطٚض ٚاالدتٝاظ:  اؾٓ  ٚاؿا٥ض ال ٜسخالٕ املػذس إال صطَعأبِطٟ َغٔبٝ

 ٔ ٚايطٚاٜو١ ايصوشٝش١    ٚعٓوس  ٓوايف اـورب ٚ  اضضو٘ َوع ْوٓ  ايٜو١        (18)صفتواظٜ
عًو٢ ايتكٝو١    ٘محًو بٌ ةهٔ ٜطدض اي ٌُ باي١ٜ ٚايطٚا١ٜ ع٢ً اـرب املبشٛخ 

 .(19)نتبِٗب ض ٚإغشام ع٢ً َا ٜظٗط َٔ  سٓبٌملٛاؾكت٘ ؾت٣ٛ أمحس بٔ 

 . البحث الثاني: جواس مزور اجلهب مو املضحد   
س أٟ َػوذ  -دٛاظ َطٚض اؾٓ  ٚادتٝواظٙ يًُػوذس  امل طٚف ٚاملؿٗٛض ٖٛ 

بوإٔ ٜوسخٌ َؤ بواي ٚىوطز َؤ بواي َكابًو١و ٜٚوسٍ عًو٢            -غ٣ٛ املػذسٜٔ
املت وسز٠ ٚؾٝٗوا ايصوشٝش١ غوٓسا  ايٓاطكو١ بتشوطِٜ زخوٍٛ         (23)دٛاظٙ: ايطٚاٜات

َٚال ُدُٓبا  ِإالل طو َع اغتسالٍ ب طٗا باي١ٜ املباضن١ اؾٓ  املػذس إال َآضا  فتاظا 
ٌٍ ٍٛ اؾٓو   زخو  : ٢ٓ َؤ َٛضوٛع اؿطَو١   ؾاي بٛض ٚاالدتٝاظ َػتجصَعأبِطٟ َغٔبٝ

َكابًو١   يًُػذس ٚخطز َؤ بوايٕ   إشا زخٌ َٔ بإي ٜٚتشكل االغتجٓا٤ ٚاضشا 
 . ب٘ ٘ أْ٘ اغتططم املػذس ٚد ً٘ ططٜكا  َآضا عًٝ ٚيٛ  كطٜبا  عٝح ٜصسم عطؾا 

ٌٖٚ هٛظ زخٍٛ املػذس َٔ باي ٚايػري ؾٝ٘ ٚاـطٚز َٔ ْؿؼ ايبواي أٚ  
ايبواي املكابًو١ أٚ ؾوب٘    )ثوِ ٜػوري ؾٝو٘ ٚىوطز َؤ غوري        ٜسخٌ َٔ باي املػوذس 

باي ايساخٌ َٓٗوا  نُا إشا نإ يًُػذس باي ثا١ْٝ عٔ ةني أٚ مشاٍ اي (املكاب١ً
 :  دتٝاظ ٚاي بٛض َٔ باي يباي؟ ؾأقٍٛعٝح ال ٜصسم اإل

 ٖ٘صإ مٛإ ال ٜصسم عًُٝٗا اي بٛض ٚاالدتٝاظو َٚوا زاّ مل ٜهؤ زخٛيو   
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ٜؿهٌ اْطبام االغتجٓا٤  -(ايباي املكاب١ً أٚ ؾب٘ املكاب١ً) َٔ باي ٚخطٚد٘ َٔ
ٌٍط ُٓع َٔ ايوسخٍٛ ٚاملؿوٞ يف املػوذس    ُوٝوؾ وعًٝ٘ صإال فتاظٜٔص طَعأبِطٟ َغٔبٝ

 . ْٚٓ  اي١ٜ (21)يصشٝش١ قُس بٔ َػًِ

ْ وِ يف عوس٠ َؤ ايطٚاٜوات  ػوٜٛؼ       وؿٗوِ َٓو٘ دوٛاظ شيوو    ٚال زيٌٝ آخوط ُٜ 
( يهؤ املوطٚض   Sاملػذس اؿطاّ َٚػوذس ايطغوٍٛ )   املطٚض يف املػادس نًٗا إال

ع٢ً اي بٛض املتشكل بوسخٍٛ املػوذس َؤ بواي إىل بواي َكابًو١        ٜٓطبل ٚاضشا 
كطع باْطبام يؿوا املوطٚض عًو٢    أٚ ال ُٜ شطظ صسم املطٚض عطؾا ىطز َٓٗاو ٚال ُٜ

ايٓشٜٛٔ املوصنٛضٜٔ ؾُُٝٓوع َُٓٗوا بايٓصوٛص املطًكو١ املاْ و١ عؤ إ ٝوإ اؾٓو           
 . ؾٝ٘  ػذس ٚزخٛي٘امل

يًذٓو  إٔ ةؿوٞ   طيهٔ قس ٜػتسٍ ؾٛاظ ايٓشٜٛٔ املصنٛضٜٔ غرب عٌٝ: 
ٜصسم املؿٞ ٚعوسّ اؾًوٛؽ عًو٢    سٝح (22)صيف املػادس نًٗا ٚال هًؼ ؾٝٗا

َٔ زخٍٛ املػوذس ٚال دًوٛؽ َٓو٘ ؾٝو٘ يف نًتوا      يف ايبشح ايٓشٜٛٔ املصنٛضٜٔ 
صا ٜصسم املؿوٞ ٚعوسّ اؾًوٛؽ    اؿايتنيو ؾ ٕ املؿٞ غري االدتٝاظ ٚاملطٚضو ٚي

 يف ايبشح و ؾٝذٛظإ هلصا اـرب .املصنٛضٜٔ يف ايٓشٜٛٔ 

ٚال ٜصًض سذ١ ع٢ً سهِ ؾطعٞو  (غٌٗ بٔ ظٜازو )يهٔ اـرب ض ٝـ ب 
ٚع٢ً ؾطض صشت٘ ؾٝت اضض اـرب اجملٛظ يًسخٍٛ ٚاملؿٞ َٔ غري دًٛؽ َع 

ٜصوسم َ ُٗوا املؿوٞو    األخباض اجملٛظ٠ يالدتٝاظ املاْع َٔ ساييت ايسخٍٛ اييت 
ٚايطدشإ يطٛا٥ـ األخباض اجملٛظ٠ يالدتٝاظ ٚاملطٚضو يؿٗط ٗا بني األصشاي 

ٛظ اجملو  -ٚعًُِٗ بٗوا ٚؾتٝواِٖ عًو٢ طبكٗواو ٚملٛاؾكتٗوا يظواٖط ايهتواي ٚايػو١ٓ        
 .يً بٛض ٚاالدتٝاظو زٕٚ املؿٞ 
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 . البحث الثالث: دخول املضحديو
ٚسط١َ املطٚض يف املػذسٜٔ  امل طٚف ٚاملؿٗٛض بني األصشاي سط١َ املهح

( ؾُٗوا ٜؿواضنإ املػوادس يف سطَو١ املهوح      Sاملػذس اؿطاّ َٚػوذس ايوٓ) )  
ٚةتاظإ عٓٗا يف ؼطِٜ املوطٚض ٚاي بوٛضو ٚقوس  ػوامل      وٚاملكاّ ٚاؾًٛؽ ٚايّٓٛ

عسٜوس٠ َٓٗوا    (23)ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼطِٜ َطًل ايسخٍٛ يف املػذسٜٔ ٚبو٘ ْصوٛص  
اؾٓو  يف املػوذس باغوتجٓا٤ املوطٚضو غو٣ٛ      :  صشٝض عٌٝ املواْع َؤ دًوٛؽ   

ال زخٍٛ يًذًٛؽ ؾُٝٗوا ٚال يًُوطٚضو   ( ؾSاؿطاّ َٚػذس ايطغٍٛ) املػذس
ٜوسخالٕ املػوذس فتواظٜٔ ٚال    طٚصشٝض قُس بٔ َػًِ يف اؾٓو  ٚاؿوا٥ض   

   .االدتٝاظ بٓشٛص ست٢ ٜك سإ ؾٝ٘و ٚال ٜكطبإ املػذسٜٔ اؿطَني

 .؟  ٚأ٢َٓ َاشا ٜصٓع ٚيٛ ْاّ يف أسس املػذسٜٔ ٚاستًِ

يتُِٝ ٚاإلغطاع يف اـطٚزو ٖٞ اايصشٝض ايٛةٝؿ١ سػ  ايٓ  ايؿطعٞ 
ايووصٟ ضٚاٙ ايؿووٝذ ايطٛغووٞ يف )ايتٗووصٜ ( ٚضٚاٙ ايهًووٝين يف   ٖووٛ (24)ٚايووٓ 

)ايهووايف( َٓكطووع اإلغووٓازو ْٚٓظووط إىل ايووٓ  ايصووشٝض ْٚ تُووسٙو ٚؾٝوو٘ ٜكووٍٛ   
املػووذس اؿووطاّ أٚ َػووذس  يف  ( : طإشا نووإ ايطدووٌ ْا٥ُووا  ايبوواقط )االَوواّ 
 ٚال ةٓط يف املػوذس إال َتُُٝوا ص   ؾاستًِ ؾأصابت٘ دٓاب١ ؾًٝتُِٝ -- S ايطغٍٛ

املهوح ؾُٝٗوا   ٖٚصا ايٓٗٞ عٔ املطٚض َٔ د١ٗ سط١َ املطٚض باملػوذسٜٔ نشطَو١   
َؤ َوطٚضٙ يف أسوس املػوذسٜٔ      ي٘ َؤ ايتوُِٝ َتدًصوا    بس و ٚيصا الاؾٓاب١ساٍ 

ةط٠ إىل ايػايو  ٖٚوٛ إٔ ٜتطًو  اـوطٚز عؤ      ٖٚٛ دٓ و ٖٚصٙ ايصشٝش١ ْوا 
 . أنجط َٔ ظَٔ ايتُِٝ ؾًصا أَط ب٘ أٚ االغتػاٍ ظَاْا املػذس 
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 . البحث الزابع: وضع الغيء يف املضحد
يػطض ٚضع  -أٟ َػذس  -املؿٗٛض بِٝٓٗ سط١َ زخٍٛ اؾٓ  يف املػذس 

ٚيوٛ َؤ    املػذس يف صطح ب طِٗ عط١َ ٚضع اؾٓ  ؾ٦ٝا  َتاع يف املػذس بٌ
أخط٣ َكابًو١ أٚ   ٕ ٜط ٘ ساٍ عبٛضٙ َٔ باي املػذس يبايزٕٚ زخٛي٘ ؾٝ٘ نأ

زٕٚ زخٛيو٘.  َٔ املػذس ٜط ٘ ساٍ بًٛغ٘ باب٘ أٚ ؾبان٘ َٔ  عٓس َطٚضٙ قطٜبا 
سوطاّ َػوتكٌ غوري َٓوسضز ؼوت سطَو١        -يف املػوذس  بٌ إٕ ٚضع اؾٓ  ؾو٦ٝا  

٘  ايسخٍٛ يف املػذس ٚيصا يٛ زخوٌ ٚٚضوع    ـ اؿوطاّ ٚاإلثوِ    طواع  -ؾو٦ٝا  ؾٝو
 ٜٚووسيٓا عًٝوو٘: ب ووض األخبوواض ايظوواٖط٠ يف نْٛوو٘   . ٖٚووصا ٖووٛ ايصووشٝض   وعًٝوو٘

 :  ٚأْ٘ سهِ َٔ أسهاّ املػادسو عُس ٗا خربإ صشٝشإ ؼطةا  َػتكال 

اؿوا٥ض  (:ط ضٚاٙ ظضاض٠ ٚقُس بٔ َػوًِ عؤ اإلَواّ ايبواقط )     :األٍٚ
َٔ املػذس ٚال ٜط إ ؾٝ٘ ٕ ٚاؾٓ  ال ٜسخالٕ املػذس إال فتاظٜٔ... ٜٚأخصا

٘  -ٜ وين اؾٓوو  ٚاؿوا٥ض    -: ؾُووا باهلُوا   ٚقواٍ يو٘ ظضاض٠   ؾو٦ٝا ص   ٜأخوصإ َٓوو
ألُْٗووا ال ٜكووسضإ عًوو٢ أخووص َووا ؾٝوو٘ إال َٓوو٘و (:طٚال ٜطوو إ ؾٝوو٘؟ قوواٍ ) 

 .(25)سضإ ع٢ً ٚضع َا بٝسُٖا  يف غريٙصٜٚك
ٛ صوشٝض  اـرب ايصٟ ضٚاٙ ايؿٝدإ يف )ايهايف( ٚ)ايتٗوصٜ ( ٖٚو   :ٚايجاْٞ

( عؤ اؾٓو    ٚقس غأٍ ابٔ غٓإ َٔ اإلَاّ ايصازم ) وع٢ً ططٜل ايؿٝذ
ِو يهؤ ال  ْ و (:طٚاؿا٥ض ٜتٓواٚالٕ َؤ املػوذس املتواع ٜهوٕٛ ؾٝو٘؟ قواٍ )       

 .(26)ٜط إ يف املػذس ؾ٦ٝا ص
ع َتاع أٚ ؾ٤ٞ يف ٖٚصإ خربإ صشٝشإ ٚاضشا ايسالي١ ع٢ً سط١ٜ ٚض

ايًبوح ٚايتوأخط   ٕٚ َهوح ٚيبوح و ألٕ   املػذس ٚدٛاظ  ٓاٚي٘ َؤ باستو٘ َؤ ز   
 . سطاّ مبكتط٢ األزي١ املتكس١َ
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 . البحث اخلامط: أخذ عيء مو املضحد   
يػوطض أخوص    -أٟ َػوذس  -ٍ يف سطَو١ زخوٍٛ املػوذس   ال ضٜ  ٚال إؾوها 

غووٛا٤ نووإ زخٛيوو٘  وؾوو٤ٞ َٓوو٘و إلطووالم زيٝووٌ سطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو  املػووذس
ٓشووٛ شيووو أٚ يػووطض ٚضووع يػووطض اؾًووٛؽ ؾٝوو٘ أٚ يالغووهاس١ أٚ يًٓووّٛ أٚ ي

ؾٓو   ؾ٤ٞ ؾٝ٘ أٚ يػوطض أخوص ؾو٤ٞ َٓو٘و ؾو ٕ إطوالم زيٝوٌ ؼوطِٜ زخوٍٛ ا         
ِٓ نووٌ ٖووصٙ اؿوواالت ستوو٢ سايوو١ ايووسخٍٛ  -ٚاؿووا٥ض املػووذس إال فتوواظٜٔ ٜ وو

 . ألخص ؾ٤ٞ َٔ املػذس

ٚأَا أخص ؾ٤ٞ َٔ املػذس ساٍ َطٚضٙ قطي املػذس ٜأخوصٙ َٓو٘ َؤ زٕٚ    
عبٛضٙ ٚادتٝاظٙ َٔ بواي إىل بواي َكابًو١و    زخٍٛو أٚ ٜأخصٙ َٔ املػذس ساٍ 

 .  ؾٗصا دا٥ع بؿطط إٔ ال ٜتأخط يف األخص املػتًعّ يتأخط ٚدٛزٙ يف املػذس

 ٘ ٔ      ٜٚووسيٓا عًٝوو ٛٓظ٠ ألخووص ؾوو٤ٞ َوو املػووذس ْظووري   : إطووالم األخبوواض اجملوو
ٚإطوالم األخوص    (27)ايصشٝش١ املتكس١َ:طٜأخصإ َٔ املػذس ٚال ٜط إ ؾٝ٘ص

نُا ٜ ِ األخص َؤ زٕٚ زخوٍٛ عبوٛضٟو    و ٚاالدتٝاظ ٜ ِ األخص ساٍ املطٚض 
٘     -طض أخوص ؾو٤ٞ   ٚأَا زخٍٛ اؾٓ  يف املػذس يػو  ؾوال   -َواٍ أٚ َتواع يو٘ ؾٝو

 . املػذسأٚ اؿا٥ض هٛظو إلطالم زيٌٝ عسّ دٛاظ زخٍٛ اؾٓ  

ايووصٜٔ ضٚاُٖووا ابوؤ غووٓإ ٚاي ًُووإ  -ٚايظوواٖط َوؤ اـووربٜٔ ايصووشٝشني 
١ ٝٓو كالي١ٝ سطَو١ ٚضوع ؾو٤ٞ يف املػوذس ٚسًّ    ٖوٛ اغوت   -ظضاض٠ ٚقُس بٔ َػًِ 

ٚايتشًٝوٌ ايجابوت عًوو٢   أخوص ؾو٤ٞ أٚ َتواع َؤ املػوذس مب ٓوو٢ نوٕٛ ايتشوطِٜ        
ال أْو٘   -ٚضع ايؿ٤ٞ يف املػوذس ٚأخوص ايؿو٤ٞ َٓو٘      -اؾٓ  ثابتا  يصات ايؿ ٌ

َٔ  ٛابع ايسخٍٛ ٚعٛاضض٘ أٚ يٛاظّ سط١َ ايوسخٍٛ يف املػوذس ٚاملهوح ؾٝو٘     
ؾوو ٕ صووشٝض ابوؤ غووٓإ ةوواٖط يف بٝووإ ايتٓوواٍٚ َوؤ    أٚ اؿووا٥ضوَوؤ اؾٓوو  

                                                           

 .2َٔ أبٛاي اؾٓاب١: ح 17: ي1( ايٛغا٥ٌ: ز27)



 (375)سهِ أخص ؾ٤ٞ َٔ املػذس ٚإؿام َؿٗس امل صّٛ ب٘.....................    
 

  ّ ٛٓظٙ اإلَووا  ٚسوٓطّ ٚضووع ؾوو٤ٞ يف املػووذس   ()املػوذس ٚاألخووص َٓوو٘ ٚقوس دوو
    ٘  إطووالم زيٝووٌ ؼووطِٜ    ٜٚبكوو٢   وَوؤ زٕٚ   ٓطضوو٘  يووسخٍٛ املػووذس أٚ عسَوو

٘    ايسخٍٛ ع٢ً ساي٘ ٚأَوا صوشٝض اي ًُوني ؾكوس ابتوسأ بتشوطِٜ        . غوري َوط بو بو
( يتذوٜٛع األخوص َؤ املػوذس ٚؼوطِٜ      إلَواّ ) زخٍٛ املػوذس ثوِ   وٓطض ا   

 عٓووس اؾُووع بووني  -ٚضووع ؾوو٤ٞ ؾٝوو٘ َووع   ًٝووٌ ٚ ٛدٝوو٘ شيوووو ٖٚووصا ناؾووـ  
عوؤ اغووتكالي١ٝ ايتشووطِٜ ٚايتشًٝووٌ عوؤ سهووِ ؼووطِٜ زخووٍٛ    -دووع٤ٟ ايووٓ 

 ٚ  و ٚيووصا ال هووٛظ  ؼووطِٜ ٚاضز عًوو٢ شات ايؿ ووٌ َػووتكال   املػووذس ٚأْوو٘ ؼًٝووٌ 
 ٚهووٛظ األخووص َوؤ املػووذس إشا مل    زخووٍٛ اؾٓوو  املػووذس يػووطض األخووصو     

ٜػتًعّ ايسخٍٛ ؾٝ٘ نُا يٛ نإ َاي٘ أٚ َتاع٘ قطي باي املػذس عٝح ٜوتُهٔ  
َٔ أخص َتاع٘ ٚ ٓاٍٚ َا ي٘ َٔ زٕٚ زخٍٛ املػوذسو نُوا هوٛظ األخوص سواٍ      

 َووا عًوو٢  ػووذس بؿووطط إٔ ال ٜتطًوو  األخووص ظَٓووا  ظا٥ووسا     عبووٛضٙ ٚادتٝوواظٙ امل 
 . ٙ َٔ باي يباي أخط٣ٜتطًب٘ عبٛض املػذس ٚادتٝاظ

  دًٛغووا  -ؾٓوو  املػووذس يالغووهاس١   ٚاؿاصووٌ ٚضووٛح سطَوو١ زخووٍٛ ا  
َّا أٚ مُٖٛا  ؾو٤ٞ َٓو٘و بوٌ    ٚضوع ؾو٤ٞ ؾٝو٘ أٚ أخوص     ػطض بٌ ست٢ ي -أٚ ْٛ

يف املػذس ٚيٛ ساٍ ادتٝاظٙ أٚ َٔ خاضد٘و ْ ِ هوٛظ   وطّ ٚضع اؾٓ  ؾ٦ٝا 
 . أخص ؾ٤ٞ َٔ املػذس َٔ زٕٚ زخٛي٘

 إحلاق مغاهد املعصومني باملضاجد. البحث الضادظ:

شٖ  عع َؤ ايؿكٗوا٤ ايكوسَا٤ ٚاألٚاخوط إىل إؿوام َؿواٖس امل صوَٛني        
(Œباملػادس يف األسهاّ املتكس١َ )   سط١َ زخٍٛ اؾٓ  َٚهج٘ ؾٝٗا ٚسطَو١ :

ٚضع ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ٚسطَو١ ايوسخٍٛ ؾٝو٘ يػوطض ٚضوع ؾو٤ٞ أٚ أخوصٙ َوع دوٛاظ          
 . املطٚض ٚاي بٛض َٔ باي يباي

ػ  إىل ايؿٗٝس يف ايصنط٣ قٛيو٘: )ٚأؿول املؿٝوس يف اي عٜٓو١: املؿواٖس      ٚقس ُْ
املؿطؾ١ باملػادسو ٖٚوٛ سػؤ يتشكول َ ٓو٢ املػوذسٜٔ ؾٝٗوا ٚظٜواز٠( ٚب وض         
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( Œاألٚاخووووط  ٛٓغووووع يف اإلؿووووامو ٚ ؿووووسز ٚاستوووواط ظ ووووٌ َؿوووواٖسِٖ )
ناملػووذسٜٔ يف سطَوو١ ايووسخٍٛ ٚاي بووٛض َوؤ بوواي يبووايو ؾٝشووطّ ايًبووح ؾٝٗووا   

ٗا ٚاي بٛض َٔ بواي يبوايو ٚؾٓصوٌ ايٓوا٥ٝين )قوسٙ( بوني اؿوطّ احملوٝو         ٚاملطٚض ب
عٓوسِٖ   بايكرب ؾًٝشل باملػذسٜٔ ٚبني ايوطٚام ؾًٝشول بػوا٥ط املػوادسو ٚيوٝؼ     

شل عًو١  وشاقاتو قاٍ احملكول ايبشطاْوٞ: )ٚأيو   ويزيٌٝ ٚاضض  اّ ع٢ً ٖصٙ اإل
١و ٚضٓزٙ َوؤ َتووأخطٟ أصووشابٓا باملػووادس: ايطووطا٥ض املكسغوو١ ٚاملؿوواٖس املؿووطؾ

سصوٌ   و ٚقوس (28)ع١ً َٔ َتأخطٟ املتأخطٜٔ ب سّ املػتٓس املٛد  يًتشوطِٜ( 
و ؾًصا استاط غاي  األٚاخط ب ؿام املؿاٖس  ٛدٝٗ٘ بأَٛض ال  ٓٗض زيٝال   اَا 

 . بػا٥ط املػادس -اؿطّ احملٝو بايكرب ايؿطٜـ -ؾ١ املؿط

 : صنط عُس ٗاس سصٌ االغتسالٍ يإلؿام بٛدٛٙو ْٚق

Œٌْأْ٘ مٛ   ظِٝ ألٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ ) األٍٚ: طاّ يًت ظِٝ ٚاإلنو  ( ِٖٚ أٖ
 السهاّو ؾت ظُِٝٗ ؾ ري٠ ٚ  ظِٝ ايؿ ا٥ط َٔ  ك٣ٛ ايكًٛي بٓٓ  ايكطإٓ.ٚا

 َٓٗا ٚايكسض املتٝكٔ  وٚؾٝ٘: إْ٘ يٝؼ يف آ١ٜ   ظِٝ ايؿ ا٥ط زالي١ ع٢ً ٚدٛب٘
 زخوٍٛ اؾٓو    بٌ ةاٖطٖا ٖٛ احملبٛب١ٝو ْ ِ ايٛاضض سط١َ اهلتوو ٚيوٝؼ يف 

احملاؾا ع٢ً طٗواض٠ بسْو٘ ٚثٛبو٘ إىل اؿوطّ امل صوَٛٞ ٖتوو َٚٗاْو١ يًُ صوّٛ         
(ٓست٢ وطّ زخٍٛ اؾ )ٙايؿطٜـ.   ٚاؿا٥ض إىل سطّ امل صّٛ َٚطقس 

يالستٝواط  ْ ِ زخٛي٘ بال عصض خوالف األٚىل ٚخوالف األزيو ٖٚوصا زاع ٕ   
٘  بهى زخٍٛ اؾٓو  قبوٌ االغتػواٍو إال ي وصض ؾوسٜس َوع طٗواض         و٠ بسْو٘ ٚثٛبو

 ٘ َوؤ االغتػوواٍ ٚايعٜوواض٠ ْظووري املػوواؾط ايووصٟ ىؿوو٢ خووطٚز ايكاؾًوو١ قبووٌ متهٓوو 
 ٖٚووصا  و٘ أٚ ي ووسّ سصووٛي٘ عًوو٢ املووا٤ اؿوواض أٚ مووٛ شيووو َوؤ األعووصاض   ملطضوو

يف  ( ٚعووسّ زخٛيوو٘ ؾٝهووٕٛ َ ووصٚضا ٜووالظّ ؾووٛات ظٜوواض٠ َؿووٗس امل صووّٛ )
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 . زخٍٛ املؿٗس َع دٓابت٘ إشا نإ طاٖط ايبسٕ ٚايجٛي

تكوطي إىل اهلل  ؾطاؾ١ املهإ ٚأًٖٝت٘ يً باز٠ ٚاي -ايجاْٞ: إٕ ضٚح املػذس١ٜ 
ٝو٘ اؿهوِ   (و ؾٝوأ ٞ ؾ َتشكول يف اؿوطّ املطٗوط سوٍٛ قورب امل صوّٛ )       -  اىل

 . يًُػذس االسهاَٞ اجمل ٍٛ ؾطعا 

 : إٕ ْصٛص األخباض امل ص١َٝٛ ضٓ بوت اؿهوِ عًو٢ عٓوٛإ املػوذسو       ٚؾٝ٘
 ١و ٚإال يًوووعّ ايكوووٍٛ به ٝووو  أسهووواّ املػوووذس عًووو٢   ال عًووو٢ ضٚح املػوووذسٜ

 اؿػ١ٝٓٝ ٚمٖٛوا مموا ؾٝو٘ ضٚح املػوذس١ٜو َٚؤ ٖٓوا  ٓتؿوٞ زاليو١ ٖوصا ايتٛدٝو٘           
 (.Œع٢ً إغطا٤ أسهاّ املػذس إىل سطّ املطاقس املكسغ١ يًُ صَٛني )

( ٖٚوٞ  Œايٓا١ٖٝ عٔ زخوٍٛ اؾٓو  بٝوٛت األْبٝوا٤ )     (29)ايجايح: األخباض
عًو٢ َاْ ٝو١ اؾٓابو١ عؤ زخوٍٛ بٝوٛت األْبٝوا٤ ٚاألٚصوٝا٤          تأخباض عسٜس٠ زّي

(Œ ٚقووس  طووُٓت ) زخووٍٛ أبووٞ بصووري دٓبووا ( يف بٝووت اإلَوواّ ايصووازم ) 
ؾ ا بو٘ اإلَواّ    -يػوطض اؿصوٍٛ عًو٢ زاليو١ اإلَاَو١       غؿ١ً  ٚ ػاقا  أٚ   ُوسا  

ٚأَطٙ بايكٝاّ ٚاـطٚز  صأَا   ًِ أْ٘ ال ٜٓبػٞ ؾٓ  إٔ ٜسخٌ بٝٛت األْبٝا٤ط
مما ٜهؿـ عٔ َٓوع ايؿواضع عؤ زخوٍٛ اؾٓو  بٝوٛت األٚصوٝا٤و         -يالغتػاٍ

 ِٗو ٖٚووصا بطوو١ُُٝ َووا ْ تكووسٙ ٜكٝٓووا  َوؤ إٔ سووطَتِٗ       َٚطاقووسِٖ ٖووٞ بٝووٛ   
َٓووٓعٍ َطاقووُسِٖ َٚؿوواٖسِٖ َٓ أَٛا ووا  عيوو١ املػووادس يف نشووطَتِٗ أسٝووا٤ّو ؾًووصا ُ 

( Œو بٌ شٖ  ب طوِٗ إىل  ٓعٜوٌ َؿواٖسِٖ ٚقبوٛضِٖ )    سط١َ زخٛهلا دٓبا 
ٔ َٓعي١ املػوذسٜٔ يف َٓوع اؾٓو      أصوٌ ايوسخٍٛ يف سوطّ قبوٛضِٖو يساليو١       َو

 . األخباض ع٢ً َٓع زخٍٛ اؾٓ  بٝٛت األْبٝا٤ ٚاألٚصٝا٤ ع٢ً اإلطالم

شطظ الباض ضو ؿٗا ب ُوٌ   ٖٚصٙ ايٓصٛص نًٗا أٚ دًّٗا ض ٝؿ١ ايػٓس مل ُٜ
 عووؤ ْووو٘ مل ٜوووؤثط اإلؿوووام  ش أإ -عًووو٢ ايوووطأٟ األصوووٛيٞ املؿوووٗٛض  -ؿوووٗٛضامل
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املتكسَني غري ايؿٝذ املؿٝوسو ٚ وطٓزز ب وض املتوأخطٜٔ ؾٝو٘ ٚإيتعَو٘ عوع آخوطو         
َٚع غض ايططف عٔ إغٓاز ايطٚاٜات ٚمتاَٗا ٚسذٝتٗا ٜٚهؿٞ عٓسْا   وٓسزٖا  

 ٍ عًو٢ ؼوطِٜ ايوسخٍٛو يكٛيو٘      ٖوصٙ األخبواض قاصوط٠ ايساليو١     : ملالسظتٗاو ْكوٛ
 ٖووٛ يؿووا َؿووهى امل ٓوو٢  ايػايوو  إضاز٠ ايهطاٖوو١ َٓوو٘و ْ ووِ   صال ٜٓبػووٞؾٝٗووا: ط

بني إضاز٠ ايٛدٛي ٚبني إضاز٠ االغوتشبايو ٚيف ٖوصٙ األخبواض ب وض ايكوطا٥ٔ      
 : املاْ ١ عٔ إضاز٠ ايتشطِٜ ايؿطعٞو ٖٚٞ

إٕ ايت بري ايٛاضز يف ٖصٙ األخباض ٜؿٝس نْٛٗا ٚاضز٠ يبٝإ األخالم األٚىل : 
ًو  ايوسخٍٛ   ٚايوصٟ ٜتط  (Œ)ايؿاض١ً ٚاألزي ايطؾٝع َع األْبٝا٤ ٚاألٚصوٝا٤ 

ؾاٖس  صال ٜٓبػٞٓبنيو ٚي ٌ قٛي٘ يف ب ض األخباض طيف بٝٛ ِٗ طاٖطٜٔ غري ف
عًوو٢ َووا ْكووٍٛو ٖٚهووصا  ٛدووس يف ايت ووابري األخووط٣ َووا ٜووٛسٞ ٜٚؿوو ط   صووسم 

  بصسٚضٖا يبٝإ األزي ٚايت ظِٝ ٚإنطاّ بٝٛت األْبٝا٤ عٔ زخٍٛ اؾٓ  ؾٝٗا.

 ٘قطو١ٝ أبوٞ بصوري ٚزخٛيو    إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات نًٗا ٚضزت يف سها١ٜ ايجا١ْٝ: 
ال أخالقٝوا    -(و ؾًٛ نإ سهُا  إيعاَٝا  قط ٝوا   )دّٓبا يف بٝت اإلَاّ ايصازم

الؾتٗط اؿهِ ٚشاع ٚاْتؿط بني أصوشاي األَواّ ٚٚضزت بو٘ األخبواض      -  أٓزبوٝا 
 َؤ امل صوَٛني    ىوت  بو٘و بوٌ ٚسصوٌ املٓوع َتهوطضا       عٔ غري أبٞ بصوري ٚمل 

(Œ) َٛؤ   جوطْ ايساخًني عًِٝٗ ُن إال طاٖطٜٔو َع إٍٔ ايٓاؽ بٝٛ ِٗ عٔ زخ
ٚمل وصوٌ شاى أٚ مل   ىًٛ ب طِٗ َٔ سسخ اؾٓاب١ دعَا  ٚال ايٓاؽ ٚخًٝو 

ممووا ٜؤنووس عووسّ نْٛوو٘ سهُووا  إيعاَٝووا و بووٌ ايظوواٖط نْٛوو٘ سهُووا     -ٓا شيووو ٜصووً
 . ٜتٓاغ  َع َكاّ أبٞ بصري َٚ طؾت٘ مبكاّ اإلَا١َ ؾأَطٙ ب٘ أخالقٝا  ٚأزبا 

ُٓوووس أبوووٞ بصوووري إٕ ب وووض األخبووواض ٜبوووسٚ َٓووو٘ دًٝٓوووا  ١ ايجايجووو١: ايكطٜٓووو    : 
( ٚزاليت٘ عًٝٗا ٚاط٦ُٓإ قًب٘ بٗا َٔ زخٛي٘ عًٝ٘ الختباض إَا١َ ايصازم )

يًكا٥و٘ َوع ايؿوٝ ١     ( َػوطعا  و ٚب طٗا ٜبسٚ َٓٗا زخٛي٘ بٝوت اإلَواّ )  ا دٓب
ٚ       -َٔ أصشاي اإلَواّ   ٖوٛ دٓو و   ؾ ا بو٘ اإلَواّ عًو٢ زخٛيو٘ بٝوٛت األْبٝوا٤ 



 (379)سهِ أخص ؾ٤ٞ َٔ املػذس ٚإؿام َؿٗس امل صّٛ ب٘.....................    
 

قس ةٓع اغتؿاز٠ ؼطِٜ زخٍٛ اؾٓ  بٝٛت األْبٝا٤  -اختالف األسٛاٍ  -ٖٚصا 
(Œ )ًهِ ايطٚاٜات  َٔ . 

ساٍ سٝوا ِٗ أيوٛإ    (Œ)إْ٘ َٔ ايٛاضض اغتكباٍ األ١ُ٥ ايكط١ٜٓ ايطاب ١: 
ايبؿط َٔ املؤَٓني باهلل ٚايهاؾطٜٔ ب٘ غبشاْ٘و املدايؿني ٚاملوؤايؿنيو ايصواؿني   

 َٚوؤ ايب ٝووس إٔ ال ٜووسخٌ اؾٓوو  عًووِٝٗ يف بٝووٛ ِٗو ٚيووٛ نووإ      ٚايؿاغووكنيو 
 ووووطّ زخوووٍٛ اؾٓووو  يف بٝوووٛ ِٗ أٚ ووووطّ زخٛيووو٘ يف َطاقوووسِٖ َووؤ ب وووسِٖ 

 اع ٚاغووتكط ٚمل ٜٓشصووط خووربٙ بووأبٞ بصووري نُووا شنطْووا أٚ ألخوربٚا بوواؿهِ ٚؾوو 
 إىل زخوٍٛ أٚالزٖوِ ٚأظٚادٗوِ ٚأ بواعِٗ ٖٚوِ دٓو         َع األعطابوٞو َطواؾا   

 : سطَوووو١  يف اؿهووووِ ٛاٍ ٚاألٚقوووواتو ٖٚووووصا ٜعٜووووسْا ؾووووها سوووويف ب ووووض األ
 ِ َٚطاقوسِٖو مموا ٜوسعْٛا اىل محوٌ اي تواي عًو٢ زخوٍٛ         زخٍٛ اؾٓ  بٝوٛ ٗ
 . عٓ٘ ع٢ً ايهطا١ٖ ٚأٚي١ٜٛ ايهىاُؾٓ  بٝٛ ِٗ ٚايٓٗٞ 

س األ١ُ٥ ٚاؿاصٌ عسّ متاّ زيٌٝ ٚاضض ع٢ً سط١َ زخٍٛ اؾٓ  يف َطاق
(Œ) ٚ ْ٘ثٝاب٘ ٚعسّ غطا١ٜ خبج٘ أٚ سسث٘ إىل خاضز إشا ساؾا ع٢ً طٗاض٠ بس

 بسْووو٘ ٚثٝابووو٘ َٚالقا ووو٘ ألدوووعا٤ اؿوووطّ املكوووسؽ ايوووساخٌ ؾٝووو٘و ٚقوووس ٜ طوووسٙ  
 أصوٌ ايوربا٠٤ َؤ املؤاخوص٠ عًو٢ زخٛيو٘و يهٓو٘ ال ٚثوٛم باؿًٝوو١          :عٓوس ايؿوو  

ٚال ٜهؿٞ ايهزز يف اؿط١َو ٚال كًو  إال باالستٝواط ايٛدوٛبٞ بوهى زخوٍٛ      
 ٚ  سووطّ قبووٛضِٖ ستوو٢ بٓشووٛ االدتٝوواظ َوؤ بوواي يبووايو     اؾٓوو  يف َطاقووسِٖ 

ْ ووِ ايكووسض املتووٝكٔ يف االستٝوواط ٖووٛ اؿووطّ ايؿووطٜـ احملووٝو بووايكرب املكووسؽ        
( زٕٚ املٛضع املتصٌ باملطقس ٚاحملٝو باؿطّ امل ٓبط عٓ٘ بايطٚام يًُ صّٛ )
 ُٝٗوووا اسهاَوووا  ٚ  ظُٝوووا   ٚإٕ نوووإ األٚىل ػٓووو  بكوووا٤ اؾٓووو  ؾ   وٚايصوووشٔ

ٛ    يصاس  املطقس ) ٚإنطاَا ٚ كسٜػا   ض َؤ  (و ْ وِ إال بٓشوٛ االدتٝواظ ٚاي بو
 . ع٢ً َٓع اؾٓ  عٔ االدتٝاظ هلا -ٚيٛ استُاال  -باي يباي ؾ ْ٘ ال زيٌٝ

ٛض: ٖٛ َالسظ١ عٝع ايٛدٛٙ املتكس١َ ٚعسّ ايٛثٛم ٚٚد٘ االستٝاط املصن
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ٚ بتُاَٗبكصٛضٖا  ايٛدوسإ  ا بٓشٛ هٛظ ايطنٕٛ إىل أصٌ ايربا٠٤ َٔ اؿطَو١و 
األَووط ثووِ ْبشووح :  . ٢ِ عووسّ ايٛثووٛم ٚاهلل اي ووامل اي اصووايبوواطين ؾوواٖس عًوو

 :  ايػازؽ مما ٜتٛقـ ع٢ً غػٌ اؾٓاب١ ٚمما وطّ ع٢ً اؾٓ  ؾ ً٘

 الضحدة مو صور العشائم األربعة :آية الـُحهب   قزاءة   
يف إٔ احملطّ ع٢ً اؾٓ  ٌٖ ٖوٛ قوطا٠٤   بني ايؿكٗا٤)ضض( قس ٚقع اـالف 

غٛض٠  + ايػذس٠غٛض٠  +  ايٓذِغٛض٠ اي ًل + غٛض٠   -ض اي عا٥ِ األضب ١ غٛ
بتُاَٗا مب ٢ٓ سط١َ قوطا٠٤ أٟ دوع٤ٕ َٓٗوا ٚأٟ نًُو١ أٚ سوطف ستو٢        - ؾصًت

 ؟  ايبػووو١ًُ ووووطّ قطا٤ ٗوووا بكصوووس دع٥ٝتٗوووا َووؤ أسوووسٖاو ٖٚوووصا ٖوووٛ املؿوووٗٛض
 و١؟  قوطا٠٤ خصوٛص آٜوات ايػوذس٠ َؤ ايػوٛض األضب       أّ إٔ احملطّ ع٢ً اُؾٓ 

 ًذٓ  ٚاؿا٥ضا٠٤ آ١ٜ ايػذس خاص١ ٚهٛظ يٖٚصا كتاضْا ؾتدت  اؿط١َ بكط
 بوواقٞ أدووعا٤ نووٌ غووٛض٠ غووري آٜوو١ ايػووذس٠و ْ ووِ األسووٛط األٚىل  ووطى      قووطا٠٤

يتُاّ ايػٛض٠ بيٜات ايػذس٠ ستو٢ ب وض ايبػو١ًُ بكصوس دع٥ٝتٗوا       شيو إؿاقا 
 :  ْكٍٛ -شلويتشكٝل اي .  ٚمتٗٝسا   َٔ غٛض٠ اي عة١

ضٜ  يف دٛاظ ٚؾطع١ٓٝ قطا٠٤ اؾٓ  ٚاؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ يًكطإٓ أٟ دع٤  ال
ٚب طووٗا  أخبوواضِٖيف  (33)َٓوو٘ ٚأٟ غووٛض٠ ٚأٟ آٜوو١و ٖٚووصٙ ايؿووطع١ٝ َٓصٛصوو١

صشٝش١ ايػٓس ْظري َ ترب ٞ ظٜس ايؿشاّ ٚابؤ بهوري ايٓواطكتني بكوطا٠٤ ايكوطإٓ      
ال (:طَٔ اؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ ٚاؾٓ و ْٚظوري صوشٝش١ ؾطوٌٝ عؤ ايبواقط )     

َٕص .اي ُٓ ُذوٚاي بأؽ إٔ  تًٛ اؿا٥ُض  كطآ
ْ ِ  ٛدس ب ض ايٓصٛص َاْ ١  عٔ قوطا٠٤ ايكوطإٓ ؾُتشُوٌ عًو٢ ايهطاٖو١      

س١ ظٛاظ ٚؾطع١ٝ قطا٠٤ اؾٓو   بٝٓٗا ٚبني ايطٚاٜات املصٓط ٚق١ً ايجٛايو ع ا 
َٕ و ع٢ً أْ٘ ال  ٛدوس ضٚاٜو١ صوشٝش١ ايػوٓس َاْ و١      أٚ اؿا٥ض أٚ ايٓؿػا٤ ايكطآ

َٕعٔ قطا٤  . ٠ اؾٓ  أٚ ايٓؿػا٤ أٚ اؿا٥ض ايكطآ
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ؾطع١ٝ قطا٠٤ اؾٓ  ايكطإٓ َا بٝٓ٘ ٚبني غبع  (31)ْ ِ ٚضز يف َ ترب٠ مساع١      
يف قوطا٠٤ غوبع آٜوات ؾُوا      ايطٚاٜو١  هؿوـ عؤ عوسّ ايبوأؽ ٜكٝٓوا       آٜاتو ٖٚوصٙ  

 -يوٛ صوٓشت ضٚاٜو١ املٓوع     -ايطٚاٜوات   زٕٚو ٚايهطا١ٖ املػتؿاز٠ َٔ اؾُع بوني 
 : ْكٍٛ -ٚب س ٖصا ايتُٗٝس .  ١ٖ كتٓص١ مبا ظاز ع٢ً غبع آٜاتٖٞ نطا

 -ٚيٛ ب طٗا ست٢ ايبػ١ًُ -ا ؼطِٜ قطا٠٤ اؾٓ  غٛض اي عا٥ِقس اؾتٗط ؾتٝ
ِ إستووو٢    .زعوووٞ اإلعووواع يف ب وووض ايهًُوووات عًووو٢ غووو ١ َٛضوووٛع ايتشوووطٜ

 ٚيف املكابوووٌ صوووٓطح ب وووض ايؿكٗوووا٤ بووو ضاز٠ ؼوووطِٜ قوووطا٠٤ آٜووو١ ايػوووذس٠ زٕٚ   
ب وسّ   ض٠و َٚٓ٘ ٜتبني عسّ متاّ اإلعاع سذ١ و يإلؾهاٍ ؾٝو٘ صوػط٣ّ  متاّ ايػٛ

 ػووتسٍ يًُؿووٗٛض ب ووسّ نؿووؿ٘ ٚعووسّ إسووطاظ زيًٝٝٓتوو٘و ٚقووس ُٜ   ٚنوورب٣ّ واْ كووازٙ
عٔ املج٢ٓ عؤ اؿػؤ ايصوٝكٌ     (32)مبا ضٚاٙ احملكل يف َ تربٙ عٔ داَع ايبعْطٞ

 ايكوطإٓ  َؤ  طهٛظ يًذٓ  ٚاؿا٥ض إٔ ٜكط٤ا  َوا ؾوا٤ا    (: عٔ ايصازم )
ٖٚصا اـرب ٚاضض ايساليو١ عًو٢ َٓوع اؾٓو  َؤ       صإال غٛض اي عا٥ِ األضبع...

 . قطا٠٤ غٛض اي عا٥ِو ال آٜات ايػذس٠ األضب ١ خاص١

يهٔ اـرب ض ٝـ ايػٓس يٛقٛع اؿػٔ ايصٝكٌ يف ططٜك٘ ٖٚٛ ممٔ مل  جبت 
عؤ ثكو١ ال   َ ترب٠ ع٢ً قبٍٛ أخباضٙو َٚ طٚؾ١ٓٝ ايبعْطٞ بأْ٘ ال ٜطٟٚ إال  أَاض٠ 

عؤ   ٞ ض٣ٚ اـرب يف داَ و٘ عؤ )املجٓو٢    ٓؿع ٖٓا يٛدٛز ايٛاغط١و ؾ ٕ ايبعْط
 ش١ زاليتو٘ يالستذواز بو٘    ودرب ايصايو وو ٖٚوصٙ عُوس٠ اإلؾوهاٍ عًو٢ ايو     (اؿػٔ

 عًوو٢  عووسّ سذٝوو١ اـوورب ٚعووسّ صووالس٘ زيووٝال    يؿتٝووا املؿووٗٛضو ٜٚووتًد  يف  
ُٖٚوا ٚاضوشا    سهِ ؾطعٞو ال غُٝا َع ٚدٛز خربٜٔ صشٝشني ع٢ً خالؾ٘

 ايساليوو١ عًوو٢ اختصوواص اؿطَوو١ بيٜوو١ ايػووذس٠و ٖٚووصإ اـووربإ ُٖووا اي ُووس٠  
 : يف َكاّ اؿذ١ٝ ٚاالغتسالٍ ع٢ً اؿهِ املبشٛخ ُٖٚا
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( عوؤ َوؤ أبووٞ د ؿووط ايبوواقط )   غووا٥ال  -ٝض ظضاض٠ : صووش اـوورب األٍٚ
 ْ ووِ َوا ؾووا٤او  ط(: ؟ قواٍ ) ٚاؾٓو  ٖووٌ ٜكوطإٓ َوؤ ايكوطإٓ ؾوو٦ٝا     اؿوا٥ض 

 .ايػذس٠و ٜٚصنطإ اهلل ع٢ً نٌ ساٍص إال 

اؾٓو  ٚاؿوا٥ض   (:طاـرب ايجاْٞ: صشٝض قُس بٔ َػًِ عٔ ايبواقط ) 
 .ؾا٤او إال ايػذس٠صٜؿتشإ املصشـ َٔ ٚضا٤ ايجٛيو ٜٚكطإٓ َٔ ايكطإٓ َا 

 ٕ صووشٝشا ايػووٓس ٚاضووشا ايساليوو١ عًوو٢ َٓووع اؿووا٥ض     (33)ٖٚووصإ خووربا
قوس اختًوـ ايؿكٗوا٤ )ضض( يف ؾٗوِ      ٚاؾٓ  عٔ )قطا٠٤ ايػذس٠(و ٖٚصا   بري

 شتُووٌ إضاز٠ شتُووٌ إضاز٠ )غووٛض٠ ايػووذس٠( نُووا ُٜ املووطاز اؾووسٟ َٓوو٘ سٝووح ُٜ 
 زعووٞ )إعوواٍ اـووربٜٔ ايصووشٝشني املوواْ ني عوؤ     )آٜوو١ ايػووذس٠( َٚوؤ ٖٓووا إ  

قطا٠٤ اؾٓ  ٚاؿا٥ض ايػوذس٠(و يهؤ ال ٜب وس ةٗوٛض   وبري ايٓصوني يف إضاز٠       
)ايػذس٠( ايوٛاضز٠ يف اـوربٜٔ ايصوشٝشني     )آ١ٜ ايػذس٠( ٚقس اغت ًُت يؿظ١

يف ضٚاٜوات عسٜوس٠ صوشٝش١ ايػوٓس ٚاضوش١ املوطاز        (آٜو١ ايػوذس٠  )ٚأضٜس َٓٗوا  
َؤ اإلَواّ    غوا٥ال   ْظوري صوشٝش١ ابؤ عبٝوس٠ اؿٓوا٤      : اؾسٟ َٔ يؿظ١ ايػذس٠

ْوت َؤ اي وعا٥ِ    إٕ نا(:ط( عٔ ايطاَح  ػُع ايػذس٠؟ قاٍ )ايباقط )
ؿووا٥ض  ػووذس إشا  ٚا صووشٝش١ أبووٞ بصووري: ط  ؾًتػووذس إشا مس تٗوواص ْٚظووري  
  . (34)ُٖامس ت ايػذس٠( ٜٚٛدس غري

َٚع ةٗٛض ايػذس٠ يف آٜتٗا ؽتٓ  اؿط١َ بكطا٠٤ آ١ٜ ايػذس٠ يف نٌ غٛض٠ 
 .ٗا آٜا غٛض اي عا٥ِ األضب ١ زٕٚ باقٞ  َٔ

ٍ  –َٚع ايتٓعٍ عٔ ايظٗوٛض املععوّٛ يٓوا     : َوع  ػوًِٝ إعواٍ اـوربٜٔ      ْكوٛ
٠ ايػووذس٠ ْأخووص بايكووسض املتووٝكٔ َُٓٗووا ٖٚووٛ قووطا٠٤ آٜوو١ ايػووذس٠ احملووٓطَني يكووطا٤

ْٚطدع ؾُٝا غوٛاٖا َؤ آٜوات غوٛض اي وعا٥ِ إىل إطوالم األخبواض         وباـصٛص
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َٓو٘و   إيٝٗا ٚايساي١ ع٢ً ؾطع١ٝ قطا٠٤ اؾٓ  ٚاؿوا٥ض يًكوطإٓ َوا ؾوا٤ا      املؿاض
غوري   -ا٥ِ غوٛض اي وع  ب ض آٜوات   قطا٠٤ر أٚ اؿا٥ُض أٚ ايٓؿػا٤ُ ؾ شا ؾا٤ اؾُٓ 

 : ٖٚٓا عٛخ ٚؾطٚع .  هلِ شيو ٚال بأؽ عًِٝٗنإ  -آ١ٜ ايػذس٠ 

َٚٓٗوا سطَو١    -أسهواّ املػوادس  : ايظاٖط أْ٘ ال ؾطم يف  ط و    ايؿطع األٍٚ
 بووني اي وواَط َٓٗوا ٚبووني اـووطاي ستوو٢   -زخوٍٛ اؾٓوو  ؾٝٗووا بايتؿصوٌٝ املتكووسّ   

 :٘ سٝوح ٜكواٍ عٓو٘    عًٝو  ؾٝو٘ ٚصوازق١    َا زاَت املػذس١ٜ قا٥ُو١   ايٌٜ يًػكٛط
 :ٜٚكواٍ عؤ اـوطاي َٓو٘      س( ٜٚصسم عٓوٛإ املػوذس عًٝو٘ عطؾوا و    )ٖصا َػذ

)ٖصا َػذس خوطاي( مموا ٜهؿوـ عؤ صوسم اغوت ُاٍ املػوذس عًٝو٘و ؾتجبوت          
 و ٚشيووو ألٕ ٖووصا اؿهووِ قووس  ط وو      سطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو  ؾٝوو٘ إال ادتٝوواظا     

 َط( أٚ يف األخبووواض عًووو٢ عٓوووٛإ املػوووذس ٚمل ٜه ووو  عًووو٢ )املػوووذس اي وووا     
 )املػووذس املٓتؿووع َٓوو٘( ستوو٢ ٜكوواٍ )ٖووصا خووطاي ال ٜٓتؿووع َٓوو٘ بصووال٠ أٚ زعووا٤  
 أٚ مُٖٛووا( ؾووال وووطّ ايووسخٍٛ ؾٝوو٘و ٚمل ٜظٗووط َوؤ األخبوواض املتكسَوو١ ايوويت       

 :ٚمل ٜتووبني َٓٗووا   خووٍٛ اؾٓوو  يف املػووذس إال ادتٝوواظا    أثبتووت عووسّ دووٛاظ ز 
 ٚ مٖٛا.إْاط١ اؿهِ باملػذس اي اَط املٓتؿع َٓ٘ بصال٠ أ

          ٍٕ  ْ ِ إشا ظاٍ عٓوٛإ املػوذس عٓو٘ ظاٍ اؿهوِ عٓو٘ بؿ وٌ  بٓسيو٘ ب ٓوٛإ ثوا
 أٚ سٛاْٝووت أٚ َوووا ؾووانٌ ٚال ٜكووواٍ عٓووو٘    ٚصوووٝٓطٙ ؾووواضعا  نووإٔ ٖسَووو٘ أسووسْ  

(و ؾو ٕ األسهواّ  وسٚض    ٕ قٝوٌ عٓو٘ )نوإ ٖوصا املهوإ َػوذسا       آ٦ْص )َػذس( ٚإ
ِ َساض ؼكول َٛضوٛعا ٗاو َٚوع ظٚاٍ عٓوٛإ املػوذس َٛضوٛع ا       ٜوعٍٚ   - ؿهو

 . : عسّ دٛاظ زخٍٛ اؾٓ  ؾٝ٘ اؿهِ

ٍٕ نوأ     َٚٔ ٖٓوا إش   ٕ ٜطًول عًٝو٘ )املػوذس(    ا ظاٍ عٓوٛإ املػوذس١ٜ عؤ َهوا
 ٚاْتكووواض عُاض ووو٘ ٚعوووسّ بكوووا٤ أثوووط ؾٝووو٘   ابووو٘ دوووسا ثوووِ اْتؿووو٢ اإلطوووالم ـط

يصالح ايت بس ؾٝ٘ ؾايظاٖط اْتؿا٤ سط١َ زخٍٛ اؾٓ  ايبٝوت ٚق وٛزٙ يف املهوإ    
بس َؤ َ كٛيٝتو٘ يصوسٚضٙ    ٕ االعتباض ايكاْْٛٞ يًُػذس١ٜ الشيو ألٚيبج٘ ؾٝ٘و ٚ
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 و ٚإشا اْتكطووت عُوواض٠ املػووذس َوؤ َكووٓٓٔ َ توورب ملػووذسٜت٘ ٖٚووٛ غووٝس اي كووال٤
أٚ عُواض٠ غوه١ٝٓ أٚ    ٘ عٓٛإ املػذس١ٜ يصوريٚض ٘ ؾواضعا   ٚمل ٜصسم عًٝ متاَا 

 و  اَووا   ؾ ْوو٘ ٜٓتؿووٞ األثووط ايؿووطعٞ يًُػووذس١ٜ ٚاملطغووٛي َٓوو٘ اْتؿووا٤ّ     وػاضٜوو١
 ٜ كووٌ بكووا٤ االعتبوواض ايكوواْْٛٞو  ٚال ٜٓتؿووٞ اعتبوواض املػووذس١ٜ عٓوو٘ متاَووا ٚعٓس٥ووص 

ع٢ً شاى املهوإ ب وس ظٚاٍ    -املػذس١ٜ  -إش  ال َصشض يبكا٤ االعتباض ايؿطعٞ
 . أثطٙ ٚ  صض االْتؿاع َٓ٘ يف صال٠ أٚ مٖٛا

شاْ٘و غووبألٕ ايٛقووـ ؼطٜووط املًووو هلل  ْ ووِ ال ضٜوو  يف بكووا٤ ٚقؿٝتوو٘ ؾووطعا 
ظاٍ اعتباض املػذس١ٜ يعٚاي٘ أثطا  ٚإٕ  ٖٚصا ايتشطٜط ال ٜعٍٚ أصال  بٌ ٜبك٢ أبسا 

 أٚ عُاض٠  ػهٔ أٚ ٜتادط ؾٝٗا. ٚاعتباضا  ست٢ ب س صريٚض ٘ ؾاضعا  َػتططقا 

 ٖٚهووصا ال ؾووطم بووني املػووذس املٓؿووأ يف األضض املؿتٛسوو١ عٓوو٠ٛ ٚبووني املٓؿووأ  
 أضض يف األضاضوووٞ املؿتٛسووو١ عٓووو٠ٛ   قط ووو١ر يف غريٖووواو ؾ ْووو٘ إشا ًَوووو أسوووسْ  

 شطٜط وٚايٛقوووـ ٜ وووين  ووو  ِ األضض َػوووذسا وبٓشوووٛ َؿوووطٚع ثوووِ ٚقوووـ  ًهووو 
 األضض ٚإخووطاز ًَهٗووا عوؤ سووٛظ٠ َايهٗووا ٚ ػووبٌٝ ْؿ ٗووا ملووا ُٜطدوو٢ ُٜٚتٛقووع  

 هلل ٚ تشوٓطض َؤ ًَوو صواسبٗا ٚ طدوع       َٓٗاو ٚب س ٚقؿٗا َػذسا   صوري ًَهوا   
 . ٚ عٍٚ عًك١ املًو عٔ صاسبٗا إىل اهلل غبشاْ٘ َايو نٌ ًَو سكٝك١ 

ٍٕ  إشا بٓٝٓوا عًو٢  صوشٝض ًَوو األضض      : األضض املؿتٛس١ عٓو٠ٛ   ٚبت بري ثا
 ٚيوٛ ْؿوأ ايتصوشٝض َؤ عُواض٠ األضض مبػوهٔ        -ٖٚٞ ًَو املػًُني قاطب١ -

 َوؤ  و ثووِ بٓوو٢ املايووو عًوو٢ أضضوو٘ بووسال   أٚ َ ُووٌ أٚ َتذووط أٚ ظضع أٚ مٖٛووا 
ذس١ٜ ٚٚقؿٗووا ٚؼووٓطضت ضقبوو١ األضض بتبووع عُوواض٠ ايػووهٔ أٚ مووٛٙ عُوواض٠ َػوو

 و ٚب ووس ؼووطض األضض   ٗووا ٚصوواضت ب ُاض وو٘ اؾسٜووس٠ َػووذسا     أثطٖووا ٚعُاض
 ألسوس ٚإٕ ظايوت آثواض املػوذس١ٜ      ا ايػوابك١ ٚال  صوبض ًَهوا    ال   ٛز إىل سايتٗو 

 .  ٚعُاض ٗا يت صض ايصال٠ ٚايت ٓبس ؾٝ٘

      ٞ ًَوو يًُػوًُني    يهٔ املؿوٗٛض بوني ؾكٗا٥ٓوا إٔ األضض املؿتٛسو١ عٓو٠ٛ ٖو
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 بكو٢ عٝٓٗووا هلووِ ٜٚصوطف ْؿ ٗووا ٚمناؤٖووا إيوِٝٗ ٚيووصا َٓ ووٛا َؤ بٝ ٗووا ٖٚبتٗووا     
 ٚٚقؿٗاو َوع  ػوًُِٝٗ عول االختصواص بتبوع ايثواض املٓؿوأ٠ عًٝٗواو َٚؤ ٖٓوا           

 و يهٓوو٘ َكوواٍ ضوو ٝـ ٕ د ووٌ األضض املؿتٛسوو١ عٓوو٠ٛ َػووذسا قووس ٜكوواٍ بووبطال
ٕ نٌ أضض صاؿ١ يًُػذس١ٜ ال زيٌٝ عًٝ٘و بٌ ايسيٌٝ ع٢ً خالؾ٘ َٛدٛز ؾ 

بٌ امل ًّٛ َٔ َصام ايؿاضع ضغبتو٘ يف بٓوا٤ املػوذس يف نوٌ بًوس َٚٓٗوا ايبًوسإ        
ايكا١ُ٥ يف األضاضٞ املؿتٛسو١ عٓو٠ٛ ؾٝصوض بٓوا٤ املػوذس ٚموٛٙ َؤ اي ُواضات         

 ٜٓتؿووع  ناملسضغوو١ ايسٜٓٝوو١ ٚاملؤغػووات اـريٜوو١و يهوؤ َوؤ زٕٚ َعامحوو١ أسووسٕ    
 . ٜط٘ عٔ سل اختصاصَ٘ٔ األضض إال ب ضضا٥٘ أٚ   ٛ

 َووؤ صوووشٓ٘ أٚ  -: َوووا ٜؿوووو يف نْٛووو٘ دوووع٤ّ َووؤ املػوووذس  ايؿوووطع ايجووواْٞ
ذس١ٜ ال ػوووطٟ عًٝووو٘ أسهووواّ املػووو -ٔ سذطا ووو٘ أٚ َووؤ َٓاض ووو٘ أٚ سٝطاْوووَ٘ووو

ٖوصا املٛضوع   و ؾو ٕ  الغتصشاي عوسّ اعتبواضٙ َػوذسا  أٚ عوسّ ٚقؿو٘ َػوذسا       
ع امل ًوّٛ َػوذسا    ٚب وس ٚقوـ املٛضو    واملؿهٛى مل ٜهٔ َػذسا  يف ظَإ ٜكٝٓوا  

صووش  عووسّ اعتبوواضٙ ٚعووسّ ْػت - اعتبوواض املٛضووع املؿووهٛى َػووذسا ؿووو يفُٜ
 . ؾال  ه   أسهاّ املػذس عًٝ٘ د ً٘ َػذسا 

ندورب ايجكو١ اي واضف     -ْ ِ إال إشا ٚدوست أَواض٠ عكال٥ٝو١ عًو٢ َػوذسٜت٘      
 بوووواملٛقع أٚ خوووورب املتووووٛيٞ املتٓؿووووص املٛثووووٛم غووووربٙ أٚ عاًَوووو٘ املػووووًُٕٛ يف     

 طٟ عًٝو٘ أسهواّ املػوذس١ٜ استٝاطوا      املٓطك١ َ اًَو١ املػوذسو ٚعٓس٥وص ػو     ًهِ 
 ضٜووو١ ايف َػوووذسٜت٘ سػووو  ايؿوووطضو ٚي وووسّ أَ يًؿوووو ٚدوووساْا  -ال ٜكٝٓوووا   -

)َ اًَوووو١ املػووووًُني املٛقووووع َ اًَوووو١ املػووووذس١ٜ( يكوووو٠ٛ استُوووواٍ ايتػوووواَضو  
املٛضوع املؿوهٛىو ْ وِ باألَواض٠      الغتصشاي عوسّ إْؿوا٤ ايٛاقوـ َػوذس١ٜ    ٚ

 . ني ًٜٚعّ االستٝاط ب دطا٤ أسهاّ املػذس عًٜٝ٘ت 

امل طٚف سط١َ ؾإ  و: عسّ اغتٝذاض اؾٓ  يً ٌُ يف املػذس ايؿطع ايجايح
اغتٝذاض اؾٓ  يهٓؼ املػذس ٚغريٙ َٔ أموا٤ اي ُوٌ يف املػوذس ٖٚوٛ دٓو       
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 نايبٓووا٤ ٚإصووالح األدٗووع٠ ايهٗطبا٥ٝوو١ ٚمٖٛوواو ؾوو ٕ ٖووصٙ األعُوواٍ ٚغريٖووا       
 ي ُووٌ اؿووالٍ املبوواحو   ايف شا ٗووا َصووسام  ٖووٞ ٌ يف املػووذس َوؤ أمووا٤ اي ُوو  

 يهٔ ٜتٛقـ إهازٖوا عًو٢ زخوٍٛ اؾٓو  يف املػوذس ٚايًبوح ؾٝو٘ ؾوه٠ اي ُوٌ          
 ٖٚوووصا سوووطاّ عًووو٢ اؾٓووو و ؾٝهوووٕٛ اي ُوووٌ املػوووتأدط   -ايهوووٓؼ أٚ موووٛٙ  -

 بؿ ووٌ سطَوو١ يبووح اؾٓوو  يف املػووذسو ٚاي ُووٌ املػووتأدط عًٝوو٘      عًٝوو٘ سطاَووا  
  ؾٝ٘.ٜتطً  ايًبح 

 ظٓابتوو٘ ٚسطَوو١ زخٛيوو٘   ا ٖٚووصا ايتشووطِٜ كووت  مبووا إشا نووإ األدووري عاملوو   
  دوواض٠ أَووْط بوواملٓهط ٚ طغٝوو ْ يبجوو٘ ؾٝوو٘ سوواٍ دٓابتوو٘و ؾوو ٕ ٖووصٙ اإل  يف املػووذس ٚ
باغتٝذاض اؾٓ  ع٢ً اي ُوٌ   اّ ٚ ؿذٝع عًٝ٘ ٚزع٠ٛ إيٝ٘ َتشكك١يف ؾ ٌ اؿط

 يف صووٛض٠ اي ًووِ ظٓابتوو٘  يف املػووذس ٖٚووصا سووطاّ نُووا ال ىؿوو٢و ٚاؿطَوو١ ثابتوو١
 ٖٚوصا اؿهوِ غوري      . هلوا بعَاْٗوا   ٍ دٓابتو٘  كٝٝوسا   َع  كٝٝس اإلداض٠ باي ٌُ سا

 ؾ ْوو٘  وإٓت يف صووٛض٠ دًٗوو٘ ظٓابتوو٘ أٚ عطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو  ٚيبجوو٘ يف املػووذس   
 َٔ اؿطَو١ ايٛاق ٝو١ ايجابتو١ عًو٢ َؤ ٜ ًوِ ظٓابتو٘ ٚعطَو١ يبجو٘           ٜهٕٛ َ صٚضا 

ؾاٌٖ ال وطّ عًٝ٘ زخٍٛ املػذس ٚال عًُ٘ ؾٝ٘و ٚقوس ضؾوع   يف املػذسو ٖٚصا ا
 . َا ال ٜ ًُْٛ٘املطس١َٛ عٔ األ١َ 

: إشا اغتأدطٙ يهٓؼ املػذس أٚ يً ٌُ ؾٝ٘ ٖٚوٛ ٜ ُوٌ ظٓابتو٘ ٚقٝٓوس      ٚعًٝ٘
 ا ناْووت اإلدوواض٠ باطًوو١و   طووٗاملػووتأدط عًُوو٘ ؾٝوو٘ غوواع١ دٓابتوو٘ أٚ سوواٍ ؼٓٝ    

ٖٚوٛ   - ْؿػو٘و إال إٔ األدوري  يف الال ٚإٕ نوإ سو   -ايهٓؼ أٚ موٛٙ  -ألٕ اي ٌُ
و ٚشيوو يتٛقوـ   عادْع ؾوطعا  عؤ  ػوًِٝ اي ُوٌ يًُػوتأدط      -دٓ  أٚ سا٥ض

 دط عًٝوو٘و اي ُووٌ عًوو٢ ايووسخٍٛ يف املػووذس ٚايًبووح ؾٝوو٘ ظَوؤ اي ُووٌ املػووتأ     
 اض٠ٚال ٜٓػووذِ ايٛدووٛي اؿاصووٌ ب ووس اإلدوو     ٖٚووصا يف ْؿػوو٘ سووطاّ ؾووطعا    

 زخووٍٛ اؾٓوو  أٚ اؿووا٥ض  َووع سطَوو١   -أعووين ٚدووٛي اي ُووٌ يف املػووذس   -
ٚإشا ناْووت اإلدوواض٠ باطًوو١ ؾوواألدط٠   . يف املػووذس ٚيبجوو٘ ؾٝوو٘ ظَووإ اي ُووٌ ؾٝوو٘
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ٌ املػووُا٠ يف عكووسٖا باطًوو١    ٖٚووصا  -اؾٓوو  أٚ اؿووا٥ض  -ال ٜػووتشكٗا اي اَوو
 و يهٔ عُوٌ املػوًِ قوهّ إشا نوإ سوالال      َكتط٢ بطالٕ اإلداض٠ نُا ال ىؿ٢

 يهووٓؼ أٚ ايبٓووا٤ أٚ ايووت ُري أٚ إصووالح    ٚعًُوو٘ ٖٓووا سووالٍ غووٛا٤ ا    ويف ْؿػوو٘
      ٘ ؾًوصا   وخطاي األثاخ أٚ مٖٛاو ٚاؿوطاّ ٖوٛ ايوسخٍٛ يف املػوذس ٚاملهوح ؾٝو

 . ٜػتشل أدط٠ َجٌ عًُ٘ ٚسػ  املت اضف

 -ٚيوٛ ألدوٌ اؿطاغو١ أٚ مٖٛوا     -إشا اغتأدطٙ ع٢ً املهوح يف املػوذس  ْ ِ 
 ٜػووتشك٘و بُٝٓووا  ال ناْووت اإلدوواض٠ باطًوو١ ٚاألدووط سطاَووا  ٚ نووإ عُووال  سطاَووا 

اغوتشل عًٝو٘ األدوط٠ ٚقوس صوسض اي ُوٌ        -شا نإ عٌُ املػًِ يف ْؿػ٘ سالال إ
 َووط أدووط٠ َجووٌ عًُوو٘ ايووصٟ أَط ايووٛيٞ املػووتأدطو ؾٝطوؤُ يوو٘ ايَوؤ اي اَووٌ بوو

 أٟ ٜػتشل عًٝ٘ أدط٠ َجٌ عًُو٘ نُوا ٖوٛ سواٍ غوا٥ط األعُواٍ ايويت         وأَطٙ ب٘
ِٓ هلووا أدووط٠ ٚقووس سصووًت بووأَط امل ُووٍٛ  يوو٘ سٝووح ٜطوؤُ ايَووط أدووط٠  مل ُ َػوو

ََ  .  ب٘ نُا ؼكل شيو يف )ؾك٘ اإلداض٠( َطَجٌ اي ٌُ ايصٟ أ

ظٓابت٘ ثوِ اغوتأدطٙ    ػٝٗا ٚنإ املػتأدط عاملا ٚإشا دٌٗ األدري ظٓابت٘ أٚ َْ
 ٖٚوٛ عُوٌ َػوتًعّ يًشوطاّ: زخوٍٛ اؾٓو         -ع٢ً زخٍٛ املػذس ٚاي ٌُ ؾٝ٘

ؾٗصٙ اإلداض٠ قط١َ ع٢ً املػوتأدطو   أٚ اؿا٥ض َٚهج٘ يف املػذس ؾه٠ اي ٌُو
 . سالٍ ع٢ً األدري اؾٓ  ٜٚػتشل األدط٠ املػُا٠ٖٚٞ 

َا ظٓاب١ األدري أٚ سٝطٝٓتٗا ثِ اغتأدطٙ ع٢ً عٌُٕ  دط عاملا ٚيٛ نإ املػتأ
أٟ مل  هٔ اإلداض٠ َكٝٓس٠ بوايهٓؼ أٚ باي ُوٌ سواٍ     وَطًك١ يف املػذس إداض٠ 

 اإلدوواض٠ ٚصووشتٗا إلَهووإ  ػووًِٝ     ٌٓٔسوو اؾٓابوو١ أٚ سوواٍ اؿووٝضو ؾايظوواٖط   
 . اؾٓ  أٚ اؿا٥ض اي ٌُ املػتأدط عًٝ٘ ب س االغتػاٍ ٚايتطٗط

يهٔ قس ٜػتؿوهٌ يف صوش١ اإلدواض٠ س٦ٓٝوص ٚاغوتشكام األدوط٠ املػوُا٠و         
: ال هٛظ يًُػتأدط اي امل ظٓاب١ األدري ٚال ول يو٘ إدبواضٙ عًو٢ إهواز      ٚعًٝ٘

 دووٌ إطووالم زيٝووٌ سطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو       اي ُووٌ املػووتأدط عًٝوو٘و ٚشيووو أل   
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 ٖٚووصٙ اإلدوواض٠  ػووبٝ  إىل اؿووطاّ: زخووٍٛ اؾٓوو  ٚاؿووا٥ض  املػووذس ٚاق ووا و
 اؾٓوَ  أٚ اؿوا٥ض يً ُوٌ     ؾو شا اغوتأدط أسوسْ    -يف املػذس ألدوٌ اي ُوٌ ؾٝو٘    

ؾٗصٙ اإلداض٠  ػتًعّ زخٛي٘ ٚيبج٘ ؾٝو٘ ؾوه٠ اي ُوٌ ٖٚوصا ٜصوطسّ       ويف املػذس
 و ٜٚتٓوواؾ٢ َووع إطووالم زيٝووٌ سطَوو١   ػووذس ٚاق ووا  َووع سطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو  امل  

 . زخٍٛ اؾٓ  املػذس

يهٔ اؿل أْ٘  صض اإلداض٠ َٔ زٕٚ إؾهاٍ يف َٛاضز دٌٗ األدري ظٓابت٘ 
 شا اغووتؤدط يً ُووٌ  بتشٝٓطووٗا سوواٍ اإلدوواض٠ أٚ سوواٍ اي ُووٌو ؾوو     أٚ دًٗووٗا 

ٞ   -َتجواٍ اإلدواض٠ ٚ ٓؿٝووص عكوسٖا ؾوٛضا     يف املػوذس ثوِ أضاز ا    ٖٚوٛ دٓو  أٚ ٖوو
ساٍ اؾٗوٌ عايتو٘ أٚ   ُٖٚا َ صٚضإ يف زخٍٛ املػذس يً ٌُ  سا٥ض ٚاق ا و

بايؿ وٌو ٚيوصا ؾواألةٗط     هٔ ايتشطِٜ ٚاإلثوِ عًُٝٗوا َٓٓذوعا    مل ٜ -ساٍ ْػٝاْٗا
دٛاظ ٚصش١ اغتٝذاض اؾٓ  اؾاٌٖ ظٓابت٘ عًو٢ اي ُوٌ يف املػوذس املػوتًعّ     

 دوواض٠ َطًكوو١ غووري   يًبووح ؾٝوو٘ ستوو٢ َووع عًووِ املػووتأدط ظٓابتوو٘ إشا ناْووت اإل      
 َكٝٓووس٠ باي ُووٌ سوواٍ اؾٓابوو١ أٚ سوواٍ اؿووٝض َووع اغووتشكام األدووري األدووط٠     
 املػووُا٠ إشا عُووٌ َووا اغووتؤدط عًٝوو٘ نووايهٓؼ أٚ ايبٓووا٤ أٚ إصووالح َووا خووطي     

ٖووٛ  ػووذس أٚ أثاثوو٘و ٚشيووو يهْٛوو٘ عوواَال  بايؿ ووٌ عُووال  سووالال    َوؤ أدووعا٤ امل
 ١ ؾٝػتشل األدط٠ املػُا٠.َصسام اي ٌُ املػتأدط عًٝ٘ ب داض٠ صشٝش١ َطًك

يًذووٛاظ ٚايصووش١ ٚاغووتشكام األدووط٠ ايوويت ٜهووٕٛ     ٜطوواف إيٝوو٘  ٛنٝووسا   
ع سط١َ اي ٌُ ع٢ً األدري اؾٓ  أٚ اؿا٥ضو ٚايوصٟ ال ٜ ًوِ   َٛضٛعٗا  ٓٓذ

 يف سكووو٘ سطَووو١ اي ُوووٌ ٚمل ٜ ذوووع مل ٜتٓذوووع  -ظٓابتووو٘ أٚ ال   ًوووِ بتشٝٓطوووٗا
 ٚؾوا٤ّ ب كوس اإلدواض٠ بُٝٓٗواو ؾًوصا      عٔ اي ٌُ ٚعٔ  ػوًُٝ٘ إىل املػوتأدط    ؾطعا 

ُِٚؾٛا ٔباْيُ ُكٛٔزطال َاْع َٔ  طبٝل   .   ع٢ً ٖصٙ اإلداض٠ صأر

ٍ  -إشا أدٓو  باملكاضبو١  زخوٍٛ املػوذس    ع٢ً ايص) ٌٖٚ وطّ   -ال بواإلْعا
 . اجملٕٓٛ اؾٓ  نصيو؟ ٌٖٚ وطّ عًُٝٗوا زخوٍٛ املػوذس يً ُوٌ ؾٝو٘؟      ٌٖٚ
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سطَو١ زخوٍٛ اؾٓو  يف املػوذس ٚايًبوح      قس ٜكاٍ: ْ ِو إلطالم ْصٛص       
  . ؾٝ٘و ؾ ْ٘ مل ٜكٝٓس َٛضٛع ايتشطِٜ غصٛص أسٕس َٔ ايٓاؽ

يهوؤ مل ٜظٗووط يٓووا َوؤ ْصووٛص ؼووطِٜ زخووٍٛ اؾٓوو  ٚاؿووا٥ض املػووذس   
ٚايًبح ؾٝ٘و ٚمل  ٓهؿـ يٓا سط١َ شيو ع٢ً نٌ أسس ست٢ غري املهًوـو ٚال  

  ٛ  بوس  ؼ اي اقوٌو ٚس٦ٓٝوص ال  دٓابو١ ايبواي   ٜب س اْصطاف ايٓصٛص إىل ايػايو  ٖٚو
املطًك١ احملٓط١َ يسخٍٛ اؾٓو  ٚاؿوا٥ض املػوادس     (35)َٔ اؾُع بني ايٓصٛص

ٍٓ ع٢ً ضؾع ايكًِ عٔ ايص) ست٢ وتًِ ٜٚبًؼ ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢  (36)ٚبني َا ز
ٜؿٝل ٜٚوعٍٚ دْٓٛو٘و ٚايظواٖط َؤ اؾُوع بوني ايطوا٥ؿتني ٖوٛ قصوٛض عُوّٛ أٚ           

اجملٓووٕٛ  ٚأيصوو) املػووذس عوؤ مشووٍٛ ا زخووٍٛ اؾٓوو  يف إطووالم أزيوو١ ؼووطِٜ
 .َُٓٗا  ٚعسّ  ٓٓذع ؼطِٜ زخٍٛ اؾٓ  يف املػذس عل اجملٓ 

 مل ٜتشكوول بووسيٌٝ ٚاضووض نووٕٛ ؼووطِٜ زخووٍٛ اؾٓوو  املػووذس      نُووا اْوو٘  
َؤ   هاّ امل١ُٗ اييت ال ٜطض٢ ايؿواضع املكوسؽ بتشكول ايؿ وٌ خاضدوا      َٔ األس

  ايكتوٌ ٚؾوطي اـُوطو ٚيوصا     نٌ أسس ٚبأٟ نٝؿ١ٝ ٚبأٟ ساي١ نُا ٖٛ اؿواٍ يف 
 . ست٢ ع٢ً ايص) ٚاجملٕٓٛ ٕ ؼطِٜ زخٍٛ اؾٓ  املػذس ثابتا ال ٜهٛ

ـْ   -ايص) أٚ اجملٕٓٛ -اؾٓ  ٌٖٚ ه  إخطاز َٔ املػذس اشا عًِ َهًو
َع اي ًِ ب سّ  هًٝؿُٗا  -ايص) اؾٓ  أٚ اجملٕٓٛ  ؟ ٌٖٚ وطّ إزخاٍظٓابت٘

 . ؟ ٓابت٘ظ -أٟ َهًـ -ؾطّعا إشا عًِ َهًـ
أَا يٛ قًٓا عط١َ زخٛهلُا يف املػذس أٚ بٛدوٛي إدوطا٤ أسهواّ املهًؿوني      

٘  -ّ عًوو٢ اإلطووالم عًُٝٗوا العتكوواز سطَوو١ ايتػوبٝ  يًشووطا    -َٚٓو٘ َووا موؤ ؾٝوو
 . ؾايظاٖط ٚدٛي إخطادُٗا ع٢ً ايٛيٞ ٚع٢ً غريٙ َٔ املهًؿني

 :  ايصشٝض عسّ ٚدٛي إخطادُٗا يهٔ
                                                           

 . َٔ أبٛاي اؾٓاب١ 15: ي1( ايٛغا٥ٌ: ز35)
 .11: ح َٔ أبٛاي َكس١َ اي بازات 4: ي1( ايٛغا٥ٌ: ز36)
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ٌٝ سط١َ زخوٍٛ اؾٓو  املػوذس ؾواَال      م يف زيي سّ إسطاظ اإلطال - أٚال 
و ؾوإ  ؾال زيٌٝ ع٢ً سط١َ زخٛهلُا املػوذس   -ايص) ٚاجملٕٓٛ -يػري املهًؿني 

 . ايص) ٚاجملٕٓٛ َطؾٛع عُٓٗا قًِ ايتهًٝـ

ي سّ ٚضٛح زيٌٝ َ تورب عًو٢ متاَٝو١ نورب٣ سطَو١ ايتػوبٝ  عًو٢         - ٚثاْٝا 
) اؾٓ  املػذس أٚ زخٍٛ اإلطالم عٝح ٜؿٌُ  ػبٝ  املهًـ يسخٍٛ ايص

اؾٓ  اجملٕٓٛ املػذسو ال غُٝا َع عسّ إسطاظ  هًٝـ ايص) ٚاجملٕٓٛ عطَو١  
 . ايسخٍٛ يف املػذس ساٍ دٓابت٘

ٚاؿاصووٌ عووسّ سطَوو١ زخووٍٛ اؾٓوو  ايصوو) أٚ اجملٓووٕٛ املػووذس ٚعووسّ    
. ٚعًٝوو٘ هووٛظ   ٚدووٛي َٓووع زخٛهلُووا ٚعووسّ يووعّٚ إخطادُٗووا َوؤ املػووذس    

ٗ  ُايف املػووذس ٚاغووتشكاقٗ اغووتٝذاضُٖا يً ُووٌ   ُااألدووط٠ املػووُا٠ عًوو٢ عًُوو
 .ُا بس َٔ زؾع األدط٠ إىل ٚيٝٗيف املػذس ُٖٚا دٓ و ٚال

 ملوا ووطّ عًُو٘ سواٍ اؾٓابو١       : اغتٝذاض َ ًّٛ اؾٓاب١ إعواال   عايؿطع ايطاب
ٜ ًوِ ظٓابتو٘   اْو٘ قوس   ثوِ   ذٓ  أسس املهًؿني ٚاق ا وأٚ ساٍ ايتشٝٓضو ؾ ْ٘ قس ُٜ

ًٗاو ٚقس ٜ ًِ ثايح دٓاب١ر أسس ؾدصني َٔ زٕٚ   ٝٝٓ٘ ٚمتٝٝعٙ َُٓٗوا  ٚقس هٗ
 عايٞ ظٓاب١ أسس ايؿدصني امل ٝوٓني َؤ زٕٚ اَتٝواظ اؾٓو  ٚاق وا      ؾٗٛ عًِ إ

ع عًِ اؾٓ  َُٓٗا ظٓابت٘ ٚاق ا  ٚقس َُٓٗاو ٖٚصا اي ًِ اإلعايٞ قس ٜهٕٛ َ
 : صٛض إ ٜهٕٛ َع دًٗ٘ ظٓابت٘و ؾٗا إ

ع عًووِ ظٓابوو١ أسووس ؾدصووني َوو ىل: إشا عًووِ ايجايووح إعوواال ايصووٛض٠ األٚ
ي ًوِ  ؿ٘و ٚيف ٖصٙ ايصوٛض٠ ٜتٓذوع ا  عؾاؿطاّ َتٓٓذع  اؾٓ  َُٓٗا ظٓابت٘ ٚاق ا 

ٚال هوٛظ يو٘ اغوتٝذاضُٖا أٚ اغوتٝذاض أسوسُٖا       اإلعايٞ عل اي امل إعاال 
ألٕ  واأٚ زخٍٛ املػذس أٚ مُٖٛ ٠ي ٌُ سطاّ ع٢ً اؾٓ  نكطا٠٤ آ١ٜ ايػذس

 َٓهطو بٌ  هٕٛ اإلدواض٠ باطًو١ ي ذوع    اإلداض٠ املصنٛض٠  سعٛ إىل اؿطاّ ٖٚٛ 
يإلدواض٠و غوٛا٤ ايوسخٍٛ      ا ؾطعا  عٔ  ػًِٝ اي ٌُ اؿطاّ  ٓؿٝوصا  اؾٓ  َُٓٗ
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عًو٢ اؾٓو و ٚايجايوح ٜ ًوِ      يف املػذس أٚ قطا٠٤ آ١ٜ اي عة١ أٚ مُٖٛا مما وطّ
اي ُوٌ  )ببطالٕ إدواض٠ أسوسُٖا عًو٢     اال إعاال  ظٓاب١ أسسُٖا ؾٗٛ ٜ ًِ إع

 . عٔ  ػًِٝ اي ٌُ املػتأدط عًٝ٘ ( ي ذعٙ ؾطعا اؿطاّ ع٢ً اؾٓ 

َٔ زٕٚ متٝٝعٙ  ايجايح إعاي ا ظٓاب١ أسس ؾدصني إشا عًِايصٛض٠ ايجا١ْٝ : 
ؾًوِ ٜتٓٓذوع اؿوطاّ عول اؾٓو  ايوٛاق ٞو        ع دٌٗ اؾٓ  َُٓٗا ظٓابت٘ ٚاق وا  َ

اي ٌُ اؿطاّ ع٢ً )ظ ٚصش١ إداض٠ أسسُٖا أٚ نًُٝٗا ع٢ً ٚيصا ؾايظاٖط دٛا
 نكوووطا٠٤ آٜووو١ اي عةووو١ أٚ زخوووٍٛ املػوووذس ٚايًبوووح ؾٝووو٘و ألٕ األدوووري   (اؾٓووو 

ٜو١  يال ٜ ًِ ظٓابت٘ ٚسطَو١ زخٛيو٘ املػوذس أٚ قطا٤ و٘      -أسسُٖا أٚ نالُٖا  -
ض َوؤ اي ُووٌ ضغووِ سطَتوو٘ عًٝوو٘ ٚاق ووا و ٚس٦ٓٝووص ٜهووٕٛ   ايػووذس٠و ؾٗووٛ َ ووصٚ

ٚاإلدووواض٠ صوووشٝش١ ٚاألدوووط٠ املػوووُا٠ َػوووتشك١ يووو٘و ألٕ   ضٙ سوووالال اغوووتٝذا
يف  يًوساعٞ احملوطى يوسخٍٛ اؾٓو  ٚاق وا       اغتٝذاضٙ يً ٌُ يف املػذس إسوساخْ 

املػذس ٖٚٛ داٌٖ ظٓابت٘ َ صٚض عٓٗاو ٚال وطّ اغتٝذاضٙ ي سّ ايسيٌٝ ع٢ً 
ٖٚووٛ داٖووٌ ظٓابتوو٘  -سطَوو١ إسووساخ ايووساعٞ احملووطى يووسخٍٛ اؾٓوو  املػووذس

ٔ ملواْع عو  نُا  صوض إداض و٘و ألٕ ا    -صٚض يف زخٍٛ غري َؤاخص عًٝ٘ ؾطعا َ 
صش١ اإلداض٠ عذع األدري ٚعسّ متهٓ٘ َٔ  ػًِٝ اي ٌُ املػتأدط عًٝ٘و ٖٚصا 

قوسض٠  هٜٛٓٝو١ ٚقوسض٠ ؾوطع١ٝ      ع٢ً  ػًِٝ اي ُوٌ املػوتأدط عًٝو٘ :    األدري قازض
 . ٝ٘سػ  ايؿطض ألْ٘ داٌٖ ظٓابت٘ ٚسط١َ اي ٌُ املػتأدط عً

ايصووٛض٠و  يف ٖووصٙ عطَوو١ إداض ُٗووا أٚ أسووسُٖا  هًٝؿووا  (37)يهوؤ قووس ٜكوواٍ
ب طالم زيٌٝ سط١َ اي ٌُ ع٢ً اؾٓ و ؾ ْ٘ ٜكتطٞ سط١َ إهاز اؿوطاّ   متػها 

 غووٛا٤  ٛض ايووٛاق ٞ ال هووٛظ إهووازٙ َطًكووا  باملباؾووط٠ أٚ بايتػووبٝ و ألٕ املبػوو 
ٖ  بٓشووٛ  ٚأاملباؾووط٠ بٓشووٛ   ظٓابوو١  ي ووامل إعوواال  ُا اايتػووبٝ و ؾوو شا اغووتأدط

                                                           

 . 433:  5: ز ( ايتٓكٝض يف ؾطح اي ط٠ٚ ايٛثك37٢)
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أسسُٖا ؾكس قطع باملدايؿ١ ٚؾ ً٘ يًشطاّو ٚإشا اغوتأدط أسوسُٖا ؾكوس استُوٌ     
 ٚاغوتٝذاضٙ  ػوبٝ ْ   ستُاٍ نٕٛ األدوري ٖوٛ اؾٓو  ٚاق وا     املدايؿ١ ٚامل ص١ٝ ال

 . يًشطاّ نسخٍٛ اؾٓ  يف املػذس

ؿهٌ عًٝ٘ ب سّ ٚدسإ زيٌٝ نًٞ ٚاضوض عًو٢ نورب٣ سطَو١ ايتػوبٝ       ُْٚ
ٚ   )قسٙ( زيٝال  كِ األغتاُشٚمل ُٜ نربٜٚو١ سطَو١ ايتػوبٝ      ع٢ً إطوالم ايتشوطِٜ أ

ْ ِ ُْػًِ سط١َ ايتػبٝ  يف األَوٛض ايؿوطع١ٝ املُٗو١ ايويت سوطص       إىل اؿطاّ .
ٌٓ ٚعووال عًوو٢ سصووٛهلا يف اـوواضز نايصووال٠ أٚ عًوو٢ عووسّ    املووٛىل املؿووٓط ع دوو

ٓو ( َؤ   سصٛهلا يف اـاضز نايكتٌ ٚؾطي اـُطو ٚيٝؼ )َا ووطّ عًو٢ اؾ  
 .ع سهُٗا ع٢ً اي امل إعاال  ٖصٙ األَٛض امل١ُٗ املتٓٓذ

ايؿطع اـاَؼ: إشا ؾو املهًـ يف دٓابت٘ مل وطّ عًٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ احملطَات 
ع٢ً اؾٓ  ي سّ إسطاظٙ ؾٓابت٘ اييت ٖٞ َٛضٛع احملٓطَات املاض١ٝو بٌ ةهٓو٘  

نُوا   -ُٖٛوا اؾٓابو١ أٚ اؿوٝض أٚ م   -رب اغتصشاي طٗاض ٘ َؤ اؿوسخ األنو   
 ةهٓ٘ إدطا٤ أصٌ ايربا٠٤ َٔ املؤاخص٠ ع٢ً ؾ ٌ احملطَات ايجابت١ ع٢ً اؾٓ .

ُٜ ِ ْ ٘ : َوا إشا ناْوت سايتو٘ ايػوابك١ ٖوٞ اؾٓابو١ أٚ ايتشوٝض أٚ         ػتج٢ٓ َٓو
ػووٌ مُٖٛووا ٚعًووِ املهًووـ عايتوو٘ ايػووابل ٚمل ٜ ًووِ باض ؿاعٗووا ٚإٜكوواع ايػُ      

شطّ عًٝ٘ قطَات ا  أٚ سا٥طا  َ اي١ ايػابل ٜٚبين ع٢ً نْٛ٘ دٓبؾٝػتصش  اؿ
نُا ًٜعَ٘ االغتػاٍ َٔ اؿسخ قبٌ ؾ ٌ َا ووطّ   واؾٓاب١ ٚايتشٝض ٚايٓؿاؽ

 ع٢ً اؾٓ  أٚ مٛٙ نسخٍٛ املػذس ٚقطا٠٤ آ١ٜ ايػذس٠ ٚمُٖٛا.

طّ عًٝوو٘ قطَووات اؾٓابوو١ ٚمٖٛووا ٚإشا دٗووٌ املهًووـ سايتوو٘ ايػووابك١ مل ؼوو
ابك١ ٚأْٗوا ايطٗواض٠ َؤ اؿوسخ األنورب ثوِ       ألصٌ ايربا٠٤و ٚإشا عًِ عايتو٘ ايػو  

اغتصوشبٗا ٚعٓس٥وص هوٛظ يو٘ ؾ وٌ َوا مل هوع ؾ ًو٘ يًذٓو  ي وسّ            -ؾٝٗوا  ؾوو 
 : ثِ ْٓتكٌ يبشح .  إسطاظٙ دٓابت٘ ست٢ ؼطّ عًٝ٘
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 هأحلامحبوث كيفية غضل اجلهابة و                        
 : حلم غضل اجلهابة تلليفًا ووضعًا . البحث األول

ؾ ٕ  غتػاٍ َٔ اؾٓاب١ ٚقبٛبٝت٘ ؾطعا هاٍ ٚال خالف يف ضدشإ االال إؾ
َٔط ِِّٗطٜ َُُتطر ُٜٔشٗ  اْي َٚ ٖٛأبنَي  َ٘ ُٜٔشٗ  ايٖت ًل ٕٖ اي و ٚاالغتػاٍ َٔ اؾٓابو١  222ايبكط٠:  صِإ

ْٗٓط ايتطٗوط احملبوٛي يف ايوٓٓ      -شٓب٘ اهلل   اىل بٓٓ  قطآْ٘ اجملٝسو ٖٚصا َٓٗا ُٜ  ط
: االغتػواٍ ايوصٟ ٖوٛ غوبْ       ػٓب   ٛيٝسٟ َٔ ايؿ ٌ اـاضدٖٞٛ َ -ايكطآْٞ

َُّٗٓٛي  اغتؿاز٠ قبٛب١ٝ االغتػاٍ َٔ اؾٓاب١ يف ْؿػ٘.: طو ٜٚٓتر َٔ ٖصا س يًتط

ص يف دٛاي ايػؤاٍ عُٔ إشا ؾطؽ ؾًٝػتػٌطٜٚؤنسٙ: َ ترب٠ عبس ايطمحٔ 
ايػوا٥ٌ  ٜٚطٜس ايّٓٛ ُٜٚدؿ٢ عًٝ٘ إٔ ٜططق٘ املٛتو َٚ ترب٠ مساعو١   ٚاقع أًٖ٘

إٕ أسوٓ  إٔ ٜتٛضوأ ؾًٝؿ وٌو    ط(: طٜس ايّٓٛو قواٍ ) ذٓ  ثِ ُٜعٔ اؾٓ  ُٜ
 ٚإٕ ٖوٛ  طٜ وين: أؾطوٌ َؤ ايٛضو٤ٛ     صٚايػػٌ أسٓ  إيوٞ ٚأؾطوٌ َؤ شيوو    

 ؾوووو ٕ  (38)صْوووواّ ٚمل ٜتٛضووووأ ٚمل ٜػتػووووٌ ؾًووووٝؼ عًٝوووو٘ ؾوووو٤ٞ إٕ ؾووووا٤ اهلل
 ٚاضوووش١  -يف ْؿػووو٘  -زاليووو١ اـوووربٜٔ عًووو٢ قبٛبٝووو١ االغتػووواٍ َووؤ اؾٓابووو١  

ٖ  وعٓس ايتأٌَ ايؿاس  ؾُٝٗوا ٚال ةهؤ ايوهزز ؾٝٗوا     غوتشباي  اال ُوا بوٌ ةاٖط
 ايٓؿػٞ طأسٓ  إيٞ ٚأؾطٌص .

 :ٚقووس ٚقووع اـووالف بووني ايؿكٗووا٤ )ضض( يف سووٓس احملبٛبٝوو١ املتػووامل عًٝٗووا   
 قًٝووٌ  ٖووٌ ٖووٞ عووٓس ايٛدووٛي ايٓؿػووٞ ٚاحملبٛبٝوو١ املػووتك١ً نُووا اختوواضٙ عووعْ   

  ّ ٖوٞ عوٓس ايٛدوٛي ايػوريٟ إشا ناْوت ايػاٜو١        َٔ املتكسَني َٚؤ املتوأخطٜٔ؟ أ
املػووتش  ايػووريٟ إشا ناْووت ايػاٜوو١ َػووتشب١  عووٓس ٚادبوو١ نايصووال٠ ايَٝٛٝوو١ أٚ  

آخط َٔ ايؿكٗوا٤ أٚ َؿوٗٛضِٖ َوع ايتوعاّ      نكطا٠٤ ايكطإٓ ٖٚصا َا اختاضٙ عْع
 . ؟ ب طِٗ أٚ َؿٗٛضِٖ االغتشباي ايٓؿػٞ
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 ُووا يووٛ أدٓوو  املهًووـ قبووٌ يف ب ووض املووٛاضز ن ٚ ظٗووط مثووط٠ اـووالف ْووازضا 
ٚقت صال٠ ايؿطٜط١ ٚعًِ بكتًو٘ ب وس غواع١ قبوٌ سًوٍٛ ٚقوت ايؿطٜطو١و ؾ ْو٘         
ع٢ً ايكٍٛ باحملبٛب١ٝ ايٓؿػو١ٝ ٚايٛدوٛي ايػوريٟ ال ؾو٤ٞ عًٝو٘و ٚعًو٢ ايكوٍٛ        

 ِٔٔشبايٛدٛي ايٓؿػٞ ه  عًٝ٘ االغتػاٍ قبٌ املٛت امل ًّٛ ْعٚي٘ ب٘ ٚإٕ مل َٜ
: ؾػك٘و ٚال ًٜتعَ٘ ايكا٥ٌ باالغتشباي   اضن٘ٚقت ايؿطٜط١و نُا ٜه   ع٢ً 

 . ايٓؿػٞ أٚ ايٛدٛي ايػريٟ
ٖٚهصا ٜه   ع٢ً  اضن٘ ٜٚػتشل عكابني ع٢ً ايكٍٛ بايٛدٛي ايٓؿػوٞ:  

آخوط عًو٢  وطى ايصوال٠ ب وس سًوٍٛ       عكاي ع٢ً  طى ايػػوٌ ٚعكواي   أسسُٖا 
ٓؿػووٞ ٚايٛدووٛي ايػووريٟ  طنٗوواو بُٝٓووا عًوو٢ ايكووٍٛ باالغووتشباي اي ٛيووٚقتٗووا 

 .  ع٢ً  طى ايصال٠ زٕٚ  طى ايػػٌ َٔ اؾٓاب١ ٜػتشل عكابا  ٚاسسا 

 : ٚةهٔ االغتسالٍ يًٛدٛي ايٓؿػٞ بٓصٛص َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ

ُٖٗطٚا طاألٍٚ: قٛي٘ غبشاْ٘:  ِِ ُدُٓبا  ؾرواطل ُِٓت ِٕ ُن ٚةواٖط األَوط   و  6املا٥وس٠:   صَِٚإ
أٚ  َاضوٝني  ٖٛ ايٛدٛي ايٓؿػٞ ايتهًٝؿوٞو ؾو شا أدٓو  املهًوـ بأسوس غوببني      

 يًطٗٛض ٚايتطٗط املأَٛض ب٘ يف اي١ٜ.  بهًُٝٗا ٚد  عًٝ٘ االغتػاٍ َ شصٝال 

و يهوؤ يف زاليوو١ ايٜوو١ عًوو٢ ايٛدووٛي ايتهًٝؿووٞ االغووتكاليٞ ايٓؿػووٞ َٓووعْ   
ٚإضاز٠ األَط اإلضؾازٟ َٔ قٛي٘   اىل:  دٛز ايكط١ٜٓ ع٢ً عسّ إضاز ٘ ؾطعا يٛ
ُٖٗطٚاط ٍٕص. ؾرووواطل ُٖٗطٚاطإطوووالم األَوووط : ةووواٖط  ٚبت وووبري ثوووا  ٖوووٛ ٚدوووٛي صؾرووواطل

ألدوٌ نوصا غوطض     َوا زاّ مل ٜكٝٓوس بوإٔ األَوط بوايتطٗط      ايتطٗط ْؿػٝا  اغتكاليٝا 
بس َٔ ضؾع ايٝس عٔ ايظٗٛض األٚيٞ يألَط ايكطآْٞ بؿ ٌ قطٜٓتني ٚغا١ٜو إال أْ٘ ال

 : زاخًٝتني ؾاٖس ني ب سّ إضاز٠ ٖصا ايظٗٛضو ٚإضاز٠ األَط اإلضؾازٟ

ِِ ِإيرو٢       طإٕ ايٜو١ ابتوسأت بكٛيو٘   واىل:      :أٚالُٖا ُِوُت ُٓوٛا ِإَشا ُق ََ َٔ آ َٗوا ايلؤصٜ ٜٗ َٜوا أر
ًُٛا  ُٖٗطٚا   ..... ايٖصووال٠ٔ ؾراْغٔػوو ِِ ُدُٓبووا  ؾروواطل ِٓووُت ِٕ ُن  ٖٚووصٙ قطٜٓوو١ ٚاضووش١ ْٚووٓ     صَِٚإ

 يًصووال٠  قطآْووٞ ةوواٖط يف إٔ األَووط بايٛضوو٤ٛ أٚ بايػػووٌ َوؤ اؾٓابوو١ َكسَوو١ُ      
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ِِ ِإيروو٢ ايٖصووال٠ٔ طيكٝوواّ يًصووال٠ٚا ويصووشتٗا ٚؾووطط  ُِووُت مب ٓوو٢ االغووت ساز  صِإَشا ُق
 ْ وووِ قوووس اؾوووتٗط  ؿػوووري ايكٝووواّ بايكٝووواّ َووؤ ايٓوووّٛو  . ٚايتٗٝوووؤ ألزا٤ ايصوووال٠

 و ؾوو ٕ ايكٝواّ َؤ ايٓووّٛ ألدوٌ أزا٤ ايصووال٠    ٖٚوصا ٜوؤزٟ امل ٓوو٢ املوصنٛض أٜطوا     
يؿوطط١ٝ َٚكسَو١   إىل ا ض٤ٛ أٚ بايػػٌ َٔ اؾٓابو١ إضؾوازا   ٜؿٝس نٕٛ األَط بايٛ

 . ش١ ألزا٤ ايصال٠َصٓش
ِِ       ط: إٕ قٛي٘   اىل ب س٥وص:  ٚثاْٝتُٗا ََِػوُت ِٚ ال ِٔ اْيَػوا٥ٔٔو أر َٔو  ِِ ُِٓه َٔو ِٚ َدوا٤َ أرَسوْس  أر

ُُووٛا  ُٖ َٝ ََووا٤ّ ؾرَت ِِ َ ٔذووُسٚا  ًروو ةوواٖط يف بسيٝوو١ ايتووُِٝ عوؤ  قطآْووٞ ْوو  ص ٖووصا ايَِّػووا٤َ ؾر
 . ربايٛض٤ٛ يًُشسخ باألصػط ٚعٔ ايػػٌ يًُشسخ األن

ِٔ اْيَػوا٥ٔؤ    طٖٚصا ايؿطط:  َٔو  ِِ ُِٓه َٔو ِٚ َدا٤َ أرَسوْس  يًشوسخ األصوػط    َٛدو ْ  صأر
ِِ ايَِّػا٤َط ََِػُت ِٚ ال ٖصا قط١ٜٓ  -ق تُٖٛٔو ٖٚصا َٛد  يًشسخ األنربأٟ ٚا صأر

إىل ؾوطط١ٝ ايتوُِٝ بوسٍ ايٛضو٤ٛ أٚ ايػػوٌ يطؾوع        نٕٛ األَوط بوايتُِٝ إضؾوازا    
 ٘ ُُوٛا طعوسّ نوٕٛ األَوط     اؿسخ األصػط أٚ األنربو ٚالظَو ُٖ َٝ ص ٚادبوا  ْؿػوٝا    ؾرَت

 يً باز٠ اييت أضازٖا. س١َ يًصال٠ اييت قاّ هلا ٚ صشٝشا و بٌ ٖٛ َكاغتكاليٝا 
كٗا٤ )ضض( عًو٢ ٚدوٛي ايتوُِٝ غريٜوا  ألدوٌ ايصوال٠       ٜٚؤٜسٙ:  ػامل ايؿ

عؤ   يًشوسخ األصوػط أٚ األنورب أٚ َبٝشوا  َوا زاّ َ وصٚضا  ؾوطعا         ٚضؾ ا  َؤقتوا  
 . ز ايٛض٤ٛ أٚ ايػػٌ قبٌ ايصال٠ املؿطٚض١إها

و بٗا ع٢ً ٚدٛي غػوٌ اؾٓابو١ ْؿػوٝا     ٍَٔسايجاْٞ: ْصٛص َٔ األخباض اغُت
 : ٖٚٞ أخباض ثالث١ ٖٞ اي ُس٠ َٔ سٝح املطُٕٛ

( عؤ ايطدوٌ   صشٝض عبوس ايوطمحٔ ايػوا٥ٌ َؤ اإلَواّ ايصوازم )       -1
  َٓاَٗوا ٚال ٜوسضٟ   إٕ اهلل ٜتوٛؾ٢ األْؿوؼ يف  ( :طقواٍ )  ٜٛاقع أًٖو٘ أٜٓواّ؟   

ٖٚصا أَط باالغتػاٍ عكٝو  ايؿوطاؽ    (39)صَا ٜططق٘ َٔ ايب١ًٝو إشا ؾطؽ ؾًٝػتػٌ
 ٖٚووٛ ةوواٖط يف ٚدووٛي االغتػوواٍو يهوؤ ْطؾووع ايٝووس عوؤ ٖووصا       وَوؤ املٛاق وو١ 
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 يظوواٖط ألدووٌ ايكووطٜٓتني املتكووسَتني يف آٜوو١ ايطٗوواضات ايجالثوو١ ايؿوواٖس٠ عًوو٢      ا
صوش١  ػاٍ إضؾاز إىل ؾططٝت٘ ٚ ٛقـ عسّ ايٛدٛي ايٓؿػٞ ٚإٔ األَط باالغت

 : اإلعووواع ٚايتػوووامل االض هووواظٟ ٚاملوووٓسع٢ عًووو٢  ٜٚؤٜوووسٙ  . ايصوووال٠ عًٝٗوووا
      ٚ   وووأخري إَهوووإ عًووو٢ عوووسّ ٚدوووٛي ايػػوووٌ سوووني ايؿوووطاؽ َووؤ املٛاق ووو١ 

 . عٔ ظَإ ايؿطاؽ َٔ املٛاق ١ االغتػاٍ َٓؿصال 

ُٖٗطٚا ط ٚاؿاصٌ مما  كسّ إٔ األَط اإلهلٞ: س ٜؿٝو  صؾًٝػتػٌ إشا ؾطؽصطؾرواطل
و يهؤ ْطؾوع ايٝوس عؤ ٖوصا ايظٗوٛض       ُٜٚجبت ايٛدٛي ايٓؿػٞ االغوتكاليٞ بوسٚا   

( يف آخوط َ تورب٠ مساعو١ املتكسَو١     ايبسٟٚ ْٚصطؾ٘ إىل االغتشباي يكٛيو٘ ) 
 ٖٚووٛ صووطٜض يف   صٚإٕ ٖووٛ ْوواّ ٚمل ٜتٛضووأ ٚمل ٜػتػووٌ ؾًووٝؼ عًٝوو٘ ؾوو٤ٞ   ط

  ٞ  ٚقوووس ًْتوووعّ  وعوووسّ اإلثوووِ ٚايٛدوووٛيو ٜٚٓوووتر ثبوووٛت االغوووتشباي ايٓؿػووو
ؾووطط صووش١ ايصووال٠   -يًطٗووٛض بووايٛدٛي ايػووريٟ املكووسَٞ  وووُٗٝسا  ٚؼكٝكووا   

 : . ٚمث١ ْصإ ٚسسٜجإ آخطإ -املؿطٚض١ َٜٛٝا 
 عوؤ ايووسٜٔ ايووصٟ ال ٜكبووٌ اهلل   ٚقووس  طووُٓت غووؤاال   (43)ضٚاٜوو١ ايربقووٞ -2

 ؾوٗاز٠ إٔ  ط(:َٔ اي باز غريٙو ٚال ٜ صضِٖ عًو٢ دًٗو٘؟ ؾكواٍ ايصوازم )    
ضغووٍٛ اهلل ٚايصووال٠ اـُووؼ ٚصووٝاّ ؾووٗط ضَطووإ   إال اهلل ٚإٔ قُووسا  ال إيوو٘

ٚاال٥تُواّ   ٚايػػٌ َٔ اؾٓاب١ ٚسر ايبٝت ٚاإلقطاض مبا دا٤ َٔ عٓس اهلل عًو١  
عًوو٢ : يًدوورب زاليوو١ ٚاضووش١  ؾ ْوو٘ قووس ٜكوواٍ (Œ)بأ٥ُوو١ اؿوول َوؤ آٍ قُووس( 

٥ِ ايوسٜٔ  سٝح د ًو٘ َؤ زعوا    ٚدٛي ايػػٌ َٔ اؾٓاب١ ٚدٛبا  ْؿػٝا  َػتكال 
ٚأضناْ٘ نايصًٛات اي١َٝٛٝ اـُػ١ ٚصٝاّ ؾٗط ضَطإ ٚسر ايبٝوت اؿوطاّو   

 . َكس١َ يًصال٠ وب س نْٛ٘ ٚادبا  غريٜا َٚع ٖصا ايٛصـ ٜ

: إٕ ٖوصا اـورب ضو ٝـ ايػوٓس عٓوسْا      أٚال  :  يهٔ اـرب قاصط غّٓسا ٚزاليو١ 
 يف إخباضٙ . ٚال أَاض٠ َ ترب٠ ع٢ً  ٛثٝك٘ ويٛقٛع )اؿػني بٔ غٝـ( يف ططٜك٘
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: إٕ َطُٕٛ اـرب غواَض أٚ َؿوهٌ غوري ٚاضوض سٝوح عوٓس غػوٌ        ٚثاْٝا 
َٔ   َٔ اي بس غريٖاو ٚمل ٜصنط عسزا اؾٓاب١ َٔ زعا٥ِ ايسٜٔ اييت ال ٜكبٌ اهلل

 وط٣ ٜهوٕٛ غػوٌ اؾٓابو١     زعا٥ِ ايوسٜٔ املكطوٛع بطنٓٝٓتٗوا ٚأُٖٝتٗواو ٖٚوٌ ٜوا       
ز ٚاـُؼ ٚاألَط بامل طٚف ٚايٓٗوٞ  َٔ ايعنا٠ ٚاؾٗا أعظِ َالنا  ٚؾأْا  ٚزٜٓا 

 َؤ ايٓصوٛص ايصوشٝش١ املوأثٛض٠ عؤ      يٓوا  َا مل ٜتطض أَْط ٖصا . عٔ املٓهط؟! 
    اـرب ألًٖ٘ ؾ ِْٗ أعطف مبا قايٛا ٚؼسثٛا. و ؾًصا ْطٓز(Œ)أٌٖ بٝت اي ص١ُ

إشا أٚؾو٘  طايٓاطك١ بٛدوٛي ايػػوٌ إشا ايتكو٢ اـتاْوإ أٚ      (41)األخباض -3
صٙ ايٓصووٛص ضغووِ صووش١ غووٓس ب طووٗا إال أْٗووا قاصووط٠  و ٖٚووصٚدوو  ايػػووٌ

 ستُوواٍ إضاز٠ ايٛدووٛي ايػووريٟ َووسعَٛا    ايساليوو١ عًوو٢ ايٛدووٛي ايٓؿػووٞ ال   
 ُْٗووووا ؾ ْٗووووا ابووووايكطٜٓتني ايووووساخًٝتني يف آٜوووو١ ايطٗوووواضات ايجالثوووو١ املتكووووسّ بٝ  

ـ ايصوال٠ عًو٢   إىل  ّٛقو  ايٛدوٛي ايػوريٟ ٚنوٕٛ األَوط إضؾوازا      س بو ضاز٠  ٗ ؿ
عًوو٢ إضاز٠  ايٜوو١ املتطوو١ُٓ يًكووطٜٓتني ؾوواٖسا     و ٚ صووًضايػػووٌ َوؤ اؾٓابوو١  

 . ايٛدٛي ايػريٟ ٚاألَط اإلضؾازٟ َٔ ْصٛص إهاي ايػػٌ َٔ اؾٓاب١

ُٜ جبت ايٛدٛي ايٓؿػٞ يػػٌ اؾٓاب١و ٚيٛ ٚاؿاصٌ عسّ ٚضٛح زيٌٝ  اّ 
ًُّٓا زاليوو١ ا بووس َوؤ محًوو٘ عًوو٢ يٜوو١ ٚب ووض ايٓصووٛص عًوو٢ ايٛدووٛي ؾال غوو

يف يكوطٜٓتني ةواٖط ني    -٧ ٚدٛب٘ َؤ ايػاٜوات ايٛادبو١    ايٛدٛي ايػريٟ ايٓاؾ
إضؾازّٜا ٚيٝؼ  أَّطا -نٕٛ األَط بايطٗاضات ايجالث١ : ايٛض٤ٛ ٚايػػٌ ٚايتُِٝ

 َٚووع ٚدووٛز ايكطٜٓوو١ يف ايكووطإٓ اجملٝووس ٚايهاؾووؿ١ عوؤ       . أَووطا  َٛيٜٛووا  ْؿػووٝا    
ض ْووٛع ايٛدووٛي ٚاألَووط بايطٗوواض٠ ال فوواٍ يالغووتسالٍ أٚ االعتُوواز عًوو٢ ب وو 

 ايٛدٛي االعتباض١ٜ اييت ال  ٓاغ  ايبشح ايؿكٗٞ ٚ ٓاغ  ايبشٛخ امل كٛي١ٝ.

إشٕ ايٛاضووض َوؤ ايتأَووٌ يف ايٓصووٛص ٚايكووطا٥ٔ ٖووٛ اغووتشباي ايٛضوو٤ٛ  
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ٚ   ٚايػػٌ ْؿػٝا  ٚٚدٛب٘ غريٜا  صوّٛ ؾوٗط   عٓسَا ػ  ايػا١ٜ نايصوال٠ ايَٝٛٝو١ 
 ايكطإٓ. عٓسَا  هٕٛ ايػا١ٜ َػتشب١ نكطا٠٤ ضَطإو ٚاغتشبابٗا غريٜا 

ٚسٝووح بٓٝٓووا يف عٛثٓووا األصووٛي١ٝ عًوو٢ عووسّ ايٛدووٛي ايؿووطعٞ يًُكسَوو١   
 ٜسضنووو٘ اي كوووٌ ب وووس إطالعووو٘  -ٚايؿوووطط ؾُطازْوووا أْووو٘ ٚدوووٛي غوووريٟ عكًوووٞ

ع٢ً ؾطط١ٝ ايطٗٛض املتشكل باالغتػاٍ َٔ اؾٓاب١ يصوش١ ايصوال٠ ٚمٖٛوا مموا     
  ٚإشا أزضى اي كوووٌ  -  تٛقووـ صوووشت٘ أٚ دوووٛاظٙ عًووو٢ ايطٗوواض٠ َووؤ اؿوووسخ  

 يًػوووطض  قط ٝوووا  يوووعّٚ ؼصوووٌٝ ايطٗوووٛض ْاؾووو٦ا  َووؤ غػوووٌ اؾٓابووو١ ٚؼصوووٝال 
ايكوطإٓ ٚقطا٤ و٘   :  صشٝض ايصوال٠ ٚايصوٝاّ ٚايطوٛاف أٚ اغوتباس١ َوٓؼ       املِٗ
 .  الغتػاٍ َٔ اؾٓاب١ بايٛدٛي ايػريٟصٓض ٚصـ ا -َجال 

 : ثِ ٜكع ايهالّ يف ٚادبات غػٌ اؾٓاب١ ٚأدعا٤ٙ عرب عٛخ
 . ة يف صحة الغضليب: لشوم الهية القز البحث األول     

١ إىل اهلل ال إؾهاٍ ٚال خالف يف يعّٚ قصس ايتكطي باالغتػاٍ َؤ اؾٓابو  
ٗٓطا  ٛا  َٔ اؿسخ األنرب: اؾٓابو١ و ٚايٓٝو١ قصوس ايؿ وٌ     ٚخً غبشاْ٘ يٝهٕٛ َتط

َع قصس ايتكطي بايؿ ٌ إىل اهلل غبشاْ٘: إَوا   -االغتػاٍ َٔ اؾٓاب١  -اـاص
اغوتؿسْاٙ   طٗٛض َؤ اؾٓابو١ ٖٚوصا َػوتش  ْؿػوا      ٕٛ ع٢ً طٗاض٠ ٚيػطض ايه

َٔ ب ض ايٓصٛص املتكس١َو أٚ يػطض ؼصٌٝ ايطٗٛض ٚايطٗواض٠ َؤ سوسخ    
 اؾٓابوو١ يتصووشٝض ايصووال٠ أٚ ايطووٛاف أٚ الغووتباس١ َووٓؼ ايكووطإٓ أٚ مووٛ شيووو  

 . مما ٜتٛقـ دٛاظٙ أٚ صشت٘ ع٢ً ايطٗٛض ٚايطٗاض٠ َٔ اؾٓاب١
ٍٕ: إ ٕ ْ٘ إٚبت بري ثا يػوطض ايهوٕٛ    ٜػتػوٌ َؤ اؾٓابو١ احملبوٛي ْؿػوٝا        َوا أ

عًوو٢ طٗوواض٠و ٖٚووصا ال ؾووطم ؾٝوو٘ بووني إ ٝووإ ايػػووٌ قبووٌ سًووٍٛ ٚقووت ايصووال٠  
 . املؿطٚض١ أٚ مٖٛا ٚبني إ ٝاْ٘ ب س سًٍٛ ايٛقت

أٚ إٔ ٜأ ٞ بػػٌ اؾٓاب١ بساعٞ ؼصٌٝ ؾوطط صوش١ ايصوال٠ أٚ ايطوٛاف      
 ٛ اظٙ عًو٢ ايطٗووٛض ٚايطٗوواض٠ َوؤ اؾٓابوو١و  أٚ مُٖٛوا ممووا  تٛقووـ صووشت٘ أٚ دوو
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املؿطٚضو١ أٚ صوريٚض٠ ايطوٛاف    بس َٔ إ ٝاْ٘ ب وس سًوٍٛ ٚقوت ايصوال٠     ٖٚصا ال
 . بايؿ ٌ عًٝ٘ ال هٛظ  أخريٙ عٔ شاى ايٛقت ٚادبا 

ُٜوت   -ٚيوٛ اض هواظا    -ٚالبس َٔ إزا١َ اي١ٝٓ ٚاغوتُطاضٖا  اغتػواي٘ َؤ    ِٓستو٢ 
يٓٝو١ )االغتػواٍ   ا ٚعسّ ْكطٗا بٓٝٓو١ كايؿو١   اؾٓاب١ مب ٢ٓ إزا١َ اي١ٝٓ اييت أسسثٗ

إىل اهلل( بووساعٞ قبٛبٝتوو٘ ايٓؿػوو١ٝ أٚ بووساعٞ ؼصووٌٝ َكسَوو١  َوؤ اؾٓابوو١  كطبووا 
اي باز٠ ايٛادب١ أٚ املػتشب١ املتٛقـ صوشتٗا عًو٢ االغتػواٍو َٚ ٓو٢ اإلزاَو١      

َوؤ زٕٚ دٗووٌ أٚ  س ْٝٓوو١ كايؿوو١ يػػووٌ اؾٓابوو١ قصووسا  َت ُووسا   ٖووٛ إٔ ال ٜكصوو
 . و نإٔ ٜطدع عٔ ْٝت٘ ٜٚكصس  ٓظٝـ ْؿػ٘ َٔ األزضإ ٚاألٚغاراؾتباٙ

ٍٕ: ٜهؿوووٞ يف اإلزاَووو١   ايبكوووا٤ ٚاالغوووتُطاض عًووو٢ ْٝٓتووو٘ األٚىل : ٚبت وووبري ثوووا
بسٚ اغتػاي٘ ٚعسّ قصسٙ يػري غػٌ اؾٓاب١ ايصٟ أسسث٘ بسٚ عًُ٘و ؾ ٕ قصوس  

ا بسٚ ؾوطٚع٘  أسسثٗغري غػٌ اؾٓاب١ أثٓا٤ اي ٌُ نإ ْكّطا ي١ًٝٓ ايػابك١ اييت 
و ٚقوس غوبل يف عوٛخ ْٝو١     يف االغتػاٍو ٚاشا غٝٓط قصسٙ ْٚٝت٘ بطٌ عًُو٘ قٗوطا   

 . ايٛض٤ٛ  ؿصٌٝ بٝإ ٚاغتسالٍ ٚؾطٚع آ ١ٝ ٖٓا ْػتػين بٗا عٔ اإلعاز٠

 ٜتشكوول بػػووٌ ةوواٖط ايبووسٕ -الغتػوواٍايبشووح ايجوواْٞ: ايؿ ووٌ ايٛادوو : ا
اطٓٝووو١و ؾووو ٕ ايػػوووٌ زٕٚ ايب -متووواّ أعطوووا٤ٙ ايظووواٖط٠ ٚأدعا٥ووو٘ اـاضدٝووو١  -

ٚاالغتػوواٍ ٜ ووين إؾاضوو١ املووا٤ عًوو٢ ايبووسٕ ٚإٜصوواي٘ إىل ايووطأؽ ٚغووا٥ط أدووعا٤ 
اؾػس ايظاٖط٠ نُا صٓطست ايٓصٛصو ٖٚوصا ٜ وين إٔ املوأَٛض بو٘ ٖوٛ غػوٌ       
متوواّ ايبووسٕ ٚإؾاضوو١ املووا٤ ٚإٜصوواي٘ إىل متوواّ أعطووا٤ بسْوو٘ ايظوواٖط٠ نُووا ٚضز يف  

ٔ  طايصشٝش١ ْظري:   (42)ايٓصٛص  صيوسٕ قطْوو إىل قوسَٝو     ػػٌ دػوسى َو
ٖٚوصا نٓاٜو١ عوؤ اغوتٝ اي ايػػووٌ ٚاغوتػطاق٘ يتُوواّ أعطوا٤ ايبووسٕ َؤ أعًوو٢       

ثوِ أؾوض عًو٢ ضأغوو     ط(:ايطأؽ ٚبسٚٙ إىل أغؿٌ ايكسَنيو ْٚظري قٛي٘ )
ص ٚيف خوورب صووشٝض:طثِ ٜؿووٝض املووا٤ عًوو٢ دػووسٙ نًوو٘صطثِ  ٚغووا٥ط دػووسى
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 ٚاٜوات نُوا يف صوشٝض قُوس بؤ َػوًِو ٖٚوصٙ ض        صٓ  ع٢ً غوا٥ط دػوسىص  
صشٝش١  صٓطح بٛدٛي اغتٝ اي ايػػٌ يػا٥ط اؾػس ٚمتاّ أدعا٥٘ ايظاٖط٠و 

نُا يف  صؾٗٛ يف ايٓاض َٔ اؾٓاب١ َت ُسا  َٔ  طى ؾ ط٠ طست٢ ٚضز يف ب طٗا: 
ؾ ْٗا  ؤنس  وصشٝش١ سذط بٔ ظا٥س٠ اييت ضٚاٖا ايؿٝدإ ايصسٚم ٚايطٛغٞ

بايػو١ يف االغوتٝ اي ستو٢    يعّٚ اغتٝ اي ايػػٌ َٔ اؾٓاب١ يتُاّ اؾػس َع امل
 . ُٜكطع ًُٜٚك٢ يف ْؿاٜات األضض ايؿ ط ايصٟ ٖٛ َٔ  ٛابع ايبسٕ ٚب س ٚقٕت

ٚاؿاصووٌ يووعّٚ اغووتٝ اي األدووعا٤ ايظوواٖط٠ َوؤ ايبووسٕ باالغتػوواٍ بٓشووٛ  
ٜصسم عًٝ٘ أْ٘ غػٌ متاّ بسْ٘و ؾ ٕ ايصوسم اي وطيف نوإف عًو٢ َوا سككٓواٙ يف       

 .عٛثٓا األصٛي١ٝ 
يف ؾوطح ايوسضٚؽ: أْو٘ اغوتكطي      )قسٙ(حملكل اـْٛػاضٟشه٢ عٔ اُٜ ٘يهٓ

عسّ ٚدٛي االغتٝ اي ايتواّ يف غػوٌ ايبوسٕ َؤ اؾٓابو١ ٚدوٛاظ بكوا٤ ؾو٤ٞ         
ٚال ىتوٌ   عٓسٙ صسم غػٌ ايبوسٕ عطؾوا   ٜػري َٔ اؾػس غري َػػٍٛو ٜٚهؿٞ 

بصوشٝض إبوطاِٖٝ بؤ أبوٞ      ػػوٌو َػوتسال   ٜػوري مل ُٜ  ايػػٌ يٛ ؾات َٓو٘ ؾو٤ْٞ  
َُٜٔ ايطضا ) غا٥ال  (43)قُٛز ٚ  ( عٔ )ايطدٌ  ضأغو٘  ذٓ  ؾٝصوٝ  دػوسٙ 

َجوٌ عًوو ايوطّٚ ٚايظوطي(      -ايًعمو ْػود١  -اـًٛم ٚايطٝ  ٚايؿ٤ٞ ايًهس
ٜ ين ايؿ٤ٞ ايالصل ظػُ٘و ٚيف ْػد١ ايهايف: ايطوطاضو ٜ وين ايطوني ايًوعزو     

      ٌ  وٚيف ْػد١ أخط٣: ايططي َٔ اي ػوٌ األبوٝض ايػًوٝا )َٚوا أؾوبٗ٘ ؾٝػتػو
قس بكٞ يف دػسٙ َٔ أثط اـًٛم ٚايطٝ  ٚغريٙ( ٚاـًٛم  ٦ٝا  شا ؾطؽ ٚدس ؾؾ

و َٚؤ ايٛاضوض إٔ ايػوؤاٍ عؤ اغتػواٍ اؾٓو  ايوصٟ        طٝ ْٛع خاص َٔ اي
باؾػووس املػتػووٌ َوؤ  ْوو٘ أدووعا٤ َوؤ ايطووني أٚ مووٛٙ يصووٝكا  ٜٛدووس يف ةوواٖط بس

مموا ٜهؿوـ    صال بأؽط(:ؾأداي ) ؟اؾٓاب١و ٚأْ٘ ٌٖ يف صش١ غػً٘ بأْؽ
ٛدٛز أدعا٤ ق١ًًٝ بٌ ٚال ٜطٓط بصشت٘ ٚال بأؽ عًٝ٘ ٚإٕ عًِ عٔ صش١ ايػػ
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 . َٔ بسٕ املػتػٌ قذٛب١ عٔ ٚصٍٛ املا٤ إيٝٗا
ٌ عؤ اؿوا٥ض   ٦ٔ(: ُغو ٚةهٔ عطس زيًٝو٘ مبٛثول عُواض عؤ ايصوازم )     

 و ٖٚوصٙ  صال بوأؽ طؾكواٍ:   ؟ ػتػٌ ٚع٢ً دػسٖا ايععؿطإ مل ٜصٖ  ب٘ املا٤
 يف عووسّ ايبووأؽ يف بكووا٤ أدووعا٤  ا  صووطوا ايطٚاٜوو١ َووع غووابكتٗا  هوواز  هووٕٛ ْٓصوو

الغتػواٍو ٖٚوصا خوالف املؿوٗٛض     ٜػري٠ َٔ بسٕ املػتػوٌ مل ٜصوٌ إيٝٗوا َوا٤ ا    
ٚاسس بإٔ َطاز احملكل  ( ٚإٕ صٓطح غريŒؾت٣ّٛ ْٚٓصا  صشٝشا  َأثٛضا  عِٓٗ )

ٕ ٜهٕٛ املٛضوع املًتصول   ٖٛ أ -ايؿكٝ٘ اؾًٌٝ املٓػٛي إيٝ٘ ايؿتٝا  -اـْٛػاضٟ
ٌٓ ٚدٛز ايالصل ب٘ يف صسم )غػوٌ ايبوسٕ( عطؾوا    ٜػريا   و ؾو ٕ املؿوٗٛض   ال ُٜٔد

 عووسّ يووعّٚ غػووٌ ايؿوو ط ٖٚووٛ  ووابع يًذػووِ يووٝؼ دووع٤ّ َٓوو٘ نُووا ٖووٛ سوواٍ       
 . اؾع٤ ايبسْٞ املًتصل ب٘ َا ٖٛ ساد  عٔ ٚصٍٛ املا٤ إيٝ٘

ِٓ إىل َ ترب٠ عُاض ٔٓ  ط(: : َ تورب٠ ايػوهْٛٞ عؤ د ؿوط )    (44)ٚقس ٜط نو
ُٜو  إش S ْػا٤ ايٓ)  بكني صوؿط٠ ايطٝو  عًو٢ أدػوازٖٔو     ا اغتػًٔ َٔ اؾٓابو١ 
ٔٓ إٔ ٜصوبي املوا٤ صوٓبا    ٚشيو إٔ ا ٔ   يٓ) أَطٖ  توصض بوإٔ   ثوِ ُٜ  صعًو٢ أدػوازٖ

سٝح أُْٗا ٜؿٝسإ بكا٤ أثط ايععؿطإ  وزالي١ امل ترب ني ال  صطسّ بؿتٝا املؿٗٛض
بؿوط٠  ٖٚٛ ضا٥ش١ ٚيٕٛ يٝؼ َ ٘ دطّ ساد  ةٓع ٚصٍٛ املوا٤ إىل   -ٚصؿط ٘

ِ ٖٚهصا  -ايبسٕ ايوصٟ ٖوٛ   -ؾو ٕ بكوا٤ أثوط اـًوٛم      واـًٛم يف صشٝض إبوطاٖٝ
 . َاْع عٔ ٚصٍٛ املا٤ إىل ايبؿط٠ ٖٛ -يٕٛ قس ال ٜهٕٛ ي٘ دطّ

يهوؤ ٖووصا االعتووصاض ال ٜووسؾع اإلؾووهاٍ عًوو٢ املؿووٗٛض بصووشٝض إبووطاِٖٝ      
املتطُٔ ٚدٛز )ايؿ٤ٞ ايًهس َجٌ عًوو ايوطّٚ( ٚٚدوٛز )ايظوطي ايوصٟ ٖوٛ       

ايالصوول باؾػووِ( أٚ )ايطووطاض ايووصٟ ٖووٛ ايطووني ايًووعز( أٚ مٖٛووا َوؤ ايؿوو٤ٞ 
املًتصكات بايبسٕ ٚهلا دطّ َاْع عٔ ٚصٍٛ املا٤ إىل ايبؿط٠و ؾاإلؾهاٍ ثابت 

 . باٍم بؿ ٌ صشٝش١ إبطاِٖٝ
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)قس بكوٞ  :ايصشٝش١ايٛاضز يف بإٔ  -اعتصاضا  ٚزؾ ا  يإلؾهاٍ -ْ ِ قس ٜكاٍ
ٞ  ٙ(يف دػسٙ َٔ أثط اـًٛم ٚايطٝ  ٚغري ٚمل  وصنط   صوٓطح ببكوا٤ األثوطو   ُ  ؾٗو

ّْ ايصٟ ي٘ ايٛدٛز املازٟ اـاضدٞ -عني ٖصٙ األَٛض ايصشٝش١ بكا٤  . -ُدط

و ٚشيوو  (45)يهٔ ٜص   عًٝٓا قبٍٛ االعتصاض ٚإٕ صسض َٔ أغتاشْا احملكول 
ٚضز ؾٝ٘ )ٚغريٙ( َٚٓ٘ اي ًو ايطَٚٞو ٚأثط اي ًو ٖٛ أدوعاؤٙ  ألٕ ايػؤاٍ قس 

ٖصٙ عني خاضد١ٝ ًَتصك١ َاْ ١ عٔ ٚصوٍٛ املوا٤ إىل ايبؿوط٠    املًتصك١ بايبسٕ ٚ
 عٓس إؾاض١ املا٤ ع٢ً ايبسٕ. ٖصا.

ٚقس ٜػتسٍ يًُؿوٗٛض غوربٜٔ ضٚاُٖوا ايؿوٝدإ يف )ايهوايف( ٚ)ايتٗوصٜ (       
ػوتسٍ بُٗوا يٛدوٛي    ُٜ -بػٓسُٜٗا ايصشٝشني إىل ابؤ غوٓإ ٚإىل أبوٞ بصوري     

ُٗا ٜسالٕ ع٢ً ٚدٛي إعاز٠ اغتٝ اي غػٌ ايبسٕ يػا٥ط أدعا٤ٙ ايظاٖط٠و ألْ
  ١ َٔ ةٗطٙ.يُوُإؾاض١ املا٤ ع٢ً َا  طن٘ اؾٓ  َٔ ب ض شضاع٘ أٚ دػسٙ أٚ 

صنٛضو ٜٚبووسٚ دًٝووا : عػووط يهٓوو٘ ٜصوو   االغووتسالٍ بُٗووا عًوو٢ املكوواٍ املوو  
ٔ وهووٞ ؾُٝٗووا اإلَوواّ ايصووازم ايًووصٜ (46) اـووربٜٔ عٓووس ايتأَووٌ يفاالغووتسالٍ 

(ٜٚكٍٛ:طإ )ٞاؾٓاب١ غتػٌ أب َٔ   ُ  ١ يف ةٗوطى مل  ؾكٌٝ ي٘: قس أبكٝوت ُيوو
 صو ثوِ َػوض  ًوو ايًُ و١ بٝوسٙ     َا نإ عًٝو يٛ غوهتٓ :  صبٗا املا٤و ؾكاٍ يُٜ٘

 ُ ١ يف ةواٖط اؾػوس إشا غؿوٌ املػتػوٌ     ظوال٤ يف َ صٚضٜو١ بكوا٤ ُيوو     ٖٚصا ةواٖطْ 
ُٓس  (:طَا نإ عًٝو يٛ غوهٓتص ٚيصا قاٍ ) وعٔ غػً٘ ٚ طن٘ َٔ زٕٚ   

 صثِ َػوض  ًوو ايًُ و١ بٝوسٙ    ( سانٝوا  عؤ أبٝو٘:ط   صازم )ثِ قاٍ اإلَاّ اي
 . َٔ ةٗطٙ مل ٜػػً٘ ؾٛد  عًٝ٘ غػً٘ ؾ ْ٘ ايتؿت ٚعًِ ببكا٤ دع٤ٕ

ٚباختصوواض: اـووربإ صووشٝشإ ةوواٖطإ يف َ صٚضٜوو١ بكووا٤ ب ووض أدووعا٤   
يووهى غػووًٗاو   ػووٌ إشا مل ٜهوؤ اؾٓوو  َت ُووسا    اؾػووس ايظوواٖط٠ َوؤ زٕٚ غر 
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ٍٛ ع٢ً َ صٚض١ٜ املػتػٌ عٓس غؿًتو٘ عؤ ٚصو   سٍ خرب صشٝض ٜٛدس ٖٚهصا ٜ
 ووطى  ٕ ُٓووايػوا٥ٌ عوؤ دُ  (47)ظضاض٠ املوا٤ إىل ب ووض أدووعا٤ ايبوسٕ ٖٚووٛ صووشٝض  

(: )إشا ؾووو قوواٍ )قووس ب ووض شضاعوو٘ أٚ ب ووض دػووسٙ يف غػووٌ اؾٓابوو١و ٚ
ًّ غػٌ ب ض  ٘يف  طن ٛ يف صال ٘ َػض بٗا عًٝ٘..( ٖٚٛ ةاٖط١ ٖٚٚناْت ب٘ ب

 . غري َتٝكٔ َٔ  طن٘ ؾٓاب١ ٚنإ ؾانا دػسٙ يف غػٌ ا شضاع٘ أٚ ب ض

صشٝشا أبٞ بصري ٚابٔ غوٓإ ٚصوشٝض   :  ٚقس ٜكاٍ بصالح ٖصٙ ايصشاح
يف عسّ ايبوأؽ ببكوا٤    ظضاض٠ يًتصطف يف صشٝض إبطاِٖٝ بٔ أبٞ قُٛز ايظاٖط

ٚمل ٜت ُوس أٚ مل ًٜتؿوت   عؤ غػوً٘   دع٤ٕ ٜػوري َؤ دػوسٙ مل ٜػػوً٘ أٚ غؿوٌ      
 وض أدوعا٤   ٚدس ب ؾايتؿت سنيطؽ َٔ اغتػاي٘ ست٢ ؾغري َػػٍٛ يبكا٤ اؾع٤ 

: صووشٝض  ١املتكسَوو ١ايؿووطعٝ ةوواٖط ايٓصووٛص  بسْوو٘ غووري َػػووٍٛ . ٜٚػوواعس  
قوس بكوٞ يف دػوسٙ َؤ أثوط       إبطاِٖٝ سٝح قواٍ ايػوا٥ٌ: )ؾو شا ؾوطؽ ٚدوس ؾو٦ٝا       

ٌ ( ايبأؽ ع٘ٓٚقس ْؿ٢ االَاّ) اـًٛم ٚايطٝ  ٚغريٙ( َؤ ٖوصا    و ٜٚتشصو
و ري َػػٍٛ إشا مل ٜهٔ  طن٘ َت ُوسا  َٔ اؾػس غإَهإ بكا٤ دع٤ ٜػري  نً٘ : 

إبوطاِٖٝ عًو٢ عوسّ     ل اـْٛػاضٟ )قسٙ( يف زالي١ صشٝضٚإَهإ َٛاؾكتٓا احملك
بصسم غػٌ ايبسٕ عطؾا و ٚةهٓٓا ايكٍٛ بتٛاؾل  ٌٓٔدايبأؽ ببكا٤ ؾ٤ٞ ٜػري ال ُٜ

إ بكوا٤ دوع٤ٕ   ايصشٝش١ املتكسَو١ ايسايو١ عًو٢ إَهو     خباضإبطاِٖٝ َع األ صشٝض
 ًتكوٞ يف ايساليو١ عًو٢ إدوعا٤ ايػػوٌ َؤ        -بأع ٗا  -ػري غري َػػٍٛ ٖٜٚٞ

 . متاّ بسْ٘ ٌََػ: أْ٘ غرصا  إشا نإ ٜصسم ع٢ً عًُ٘ عطؾا  اؾٓاب١ ْاق
ٚعٓس٥ص ةهٔ ايكٍٛ َع احملكل اـْٛػاضٟ بأْ٘ )ال ٜب س االيتوعاّ بوصيو يوٛ    

   ٘ ( ال غووُٝا يف مل ٜهوؤ اإلعوواع عًوو٢ خالؾوو٘و يهوؤ األٚىل إٔ ال ُٜذووهأ عًٝوو
 . َٛاضز االيتؿات إىل استُاٍ ٚدٛز اؿاد  ايٝػري قبٌ االغتػاٍ

ٜٚتأنس املكاٍ عٓس ايتؿات اـوبري إىل عوسّ ايٛثوٛم باْ كواز إعواع ؾتوٛا٥ٞ        
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ٚ ػامل قط ٞ ع٢ً خوالف ةواٖط ايصوشٝض عٝوح ٜهؿوـ عؤ ضأٟ امل صوّٛ        
(ْ و) زعٞ اإلعواع  إت٢ س -بني املتأخطٜٔ   ِ كايؿ١ ايؿتٝا املؿٗٛض٠ عظُٝا

 ؾًووصا ْٗووطي َوؤ اؾووطأ٠ يف ايؿتوو٣ٛ ٚمتوواط بًووعّٚ اغووتػطام      ودووطأ٠  -عًٝٗووا
بوس َؤ إظايو١ نوٌ َوا ةٓوع       ٗواو ٚال ػٌ ٚاغتٝ اي أدعا٥و٘ ايظواٖط٠ ب  اؾػس بايَػ

 . ٚصٍٛ املا٤ إىل بؿط٠ بسْ٘ بتُاّ أدعا٥٘

غوتٝ اي ايػػوٌ يػوا٥ط أدوعا٤     ايبشح ايجايح: يف ض٤ٛ َا  كسّ َٔ يوعّٚ ا 
بوس  دع٤ َٓ٘و ٚال ال بس َٔ ضؾع اؿاد  عٔ متاّ ايبسٕ ٚنٌ -ؾػس ٚأعطا٥٘ا

َٔ ؽًٌٝ َا ال ٜصٌ املا٤ َ ٘ إىل ايبؿط٠و ؾ ْ٘ الظّ ايكوٍٛ بٛدوٛي اغوتٝ اي    
غوُٝا  ي ُوّٛ أدوعا٤ اؾػوس ال   ػٌ ٚإؾاض١ املا٤ عًٝ٘ ٚإٜصواي٘   غا٥ط اؾػس بايَػ

َٔ ؽًٌٝ املا٤ يًذوع٤ ايبوسْٞ   بس وِ أٚ مُٖٛاو َٚ ٘ الاملػّط٢ َٓ٘ بؿ ط أٚ خا 
 . ػٌ ؾُٝع أدعا٤ ايبسٕاملػّط٢ بؿ ط نجٝـ أٚ مٛٙ َكس١َ  الغتٝ اي ايَػ

ٍٕ : ال ػٌ باملا٤ ال غُٝا األدعا٤ بس َٔ اغتٝ اي دػس اؾٓ  بايَػٚبت بري ثا
 يؿوواضي أٚ مٖٛوواو  ايوويت غّطاٖووا ايؿوو ط ايهووا٥ٔ عًوو٢ ايووطأؽ أٚ ايًشٝوو١ أٚ ا    

 ؼت ايًش١ٝ ٚقوس ؼذو  ايًشٝو١ ايهجٝؿو١ َؤ ٚصوٍٛ املوا٤         كع  ؾ ٕ ايطقب١ َجال 
ػوٌ إىل اؾوع٤   بس َؤ ايتأنوس َؤ ٚصوٍٛ َوا٤ ايػُ     بؿط٠ ايطقب١ أٚ ب طٗا ؾال إىل

بوس َؤ   ٢ َٔ ضقبت٘ بؿ ٌ نجاؾ١ ؾ ط ايًش١ٝ ٚ ػطٝت٘ يب ض ايطقبو١و نُوا ال  املػّط
أٚ مٖٛواو  ِ أٚ ايكوالز٠  وػٌ يألدعا٤ املػطا٠ بػوري ايؿو ط ناـا و   إٜصاٍ َا٤ ايُػ

 : غووؤاٍ عوؤ املووطأ٠ عًٝٗووا ايػووٛاض ٚايووسًَر    ايصووشٝض (48)دووا٤ يف اـووربٚقووس 
 يف ب ووض شضاعٗووا ال  ووسضٟ هووطٟ املووا٤ ؼتوو٘ أّ الو نٝووـ  صووٓع إشا  ٛضووأت    

٘    ط(: أٚ اغتػًتو ؾكاٍ ) ٘  وؼٓطن٘ ستو٢ ٜوسخٌ املوا٤ ؼتو  ٚغوأٍ   صأٚ  ٓععو
  ٛضوووأ أّ ال نٝوووـ ِ ايطوووٝٓل ال ٜوووسضٟ ٖوووٌ هوووطٟ املوووا٤ ؼتووو٘ إشا وعووؤ اـا ووو

 و املوووا٤ ال ٜسخًووو٘ ؾًٝدطدووو٘ إشا  ٛضوووأص إٕ عًوووِ إٔ (: طٜصوووٓع؟ قووواٍ )
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ٖٚووصا نًوو٘ ٜؤنووس يووعّٚ ؽًٝووٌ املػّطوو٢ ايووصٟ ال ٜصووً٘ املووا٤ إىل ايبؿووط٠ إال    
املا٤ إىل  بايتدًٌٝ. َٚكتط٢ االيتعاّ بٛدٛي اغتٝ اي ايبسٕ بايػػٌ ٚإٜصاٍ

بوس َؤ إظايو١ نوٌ ؾو٤ٞ      ٚالٖٛ يعّٚ ضؾع اؿادو    -نٌ دع٤ َٔ ةاٖط ايبسٕ
 . ػٌ إىل أدعا٤ ايبسٕ ٚغا٥ط أعطا٤ اؾػسع٢ً اؾػس ةٓع ٚصٍٛ َا٤ ايُػ

 ٌ أعطووا٤ٙ كووت  ٚأدووعا٤ ايبووسٕ  غووا٥ط ايبشووح ايطابووع: إٕ ٚدووٛي غػوو
ألدعا٤ ايباط١ٓ يػً٘ َٔ اؾٓاب١ بظاٖط ايبسٕ زٕٚ بٛاطٓ٘و ؾال ه  اغتٝ اي ُغ

صواص ايػػوٌ   ٜٚوسيٓا عًو٢ اخت   . نباطٔ ايؿِ ٚاألْـ ٚاي وني ٚاألشٕ ٚمٖٛوا  
 : أَٛض -اإلعاع املٓسع٢ ٚعسّ اـالف ؾٝ٘ب س  -بظاٖط ايبسٕ زٕٚ باطٓ٘

ػوٌ َؤ اؾٓابو١ ٚإؾاضو١ املوا٤      إْ٘ ةاٖط األٚاَوط األٚيٝو١ ايَوط٠ بايػُ   األٍٚ: 
أؾض عًوو٢ ضأغووو ٚغووا٥ط  طثووِ  صووٓ  عًوو٢ غووا٥ط دػووسىصط عًوو٢ دػووسٙ 

 (49)و( ؾو ٕ ٖوصٙ األخبواض   ثِ  ػػٌ دػسى َٔ يسٕ قطْو إىل قسَٝصطدػسى
هٝؿٝوو١ غػووٌ اؾٓابوو١و ٖٚووٞ ةوواٖط٠   ايؿووطع يٖووٞ األصووٌ ٚاألغوواؽ يف بٝووإ  

يً اضف بايبٝإ امل صَٛٞ ٚايًػإ اي طبوٞ ظوال٤ يف غػوٌ ايظواٖط َؤ ايبوسٕ       
زٕٚ بٛاطٓ٘و ْ ِ يف املٛاضع املؿهٛى نْٛٗا َٔ ايباطٔ أٚ َٔ ايظاٖط ال ٜب س 

ػووٌ ٚإؾاضوو١ املووا٤ ُووِٝ ٚدووٛي ايَػإَهووإ األخووص بوو طالم ٖووصٙ ايٓصووٛص يت 
ٚ  يًظاٖط َٔ اؾػس ٚيألدوعا٤ احملتُوٌ نْٛٗوا َؤ ةواٖط اؾػوس        ايؿوِ   ْظوري بوس

 . ٚاألْـ ٚاي ني ٚاألشٕ زٕٚ زاخً٘ املكطٛع بباطٓٝت٘

:  ( يف صوشٝش١ ظضاض٠ ْظوري قٛيو٘ )   (53)إْ٘ ةواٖط أزيو١ االضمتواؽ   ايجاْٞ: 
 أدووعأٙ شيووو ٚإٕ مل   -سووس٠ضمتاغوو١ ٚاإضمتووؼ يف املووا٤  إ طٚيووٛ إٔ ضدووال  دٓبووا  

ضمتاغو١ ٚاسوس٠   :طإشا اضمتوؼ اؾٓو  يف املوا٤ إ   ٚصشٝش١ اؿًو) صٜسيو دػسٙ
ؾو ٕ ةواٖط اإلدوعا٤ ٖوٛ ايهؿاٜو١ عؤ ايُػػوٌ ايه وٝ)          صأدعأٙ شيو َٔ غػً٘
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(   ًوِٝ ؾوٝ تِٗ بو٘ بطو١ُُٝ االض هواظ      Œٚايصٟ صسض َوِٓٗ )  ايٛاد  بسٚا 
ضمتاغووٞ ٚايػػووٌ ايه ووٝ) إل٢ ٚسووس٠ املطًووٛي غػووً٘ يف ايػػووٌ اايكط ووٞ عًوو

  صأدووعأٙ شيووو ٚإٕ مل ٜووسيو دػووسٙ ط(:ٚأُْٗووا عًوو٢ سووٓس غووٛا٤و قوواٍ ) 
ُاضؽ ؽًٌٝ املا٤ إىل أدعا٤ اؾػوس بٓشوٛ ايوسيوو َٚؤ ايٛاضوض      أٟ ٚإٕ مل ُٜ

 إٔ عوووسّ زيوووو اؾػوووس ٜػوووتًعّ عوووسّ إؾاضووو١ املوووا٤ ٚإزخايووو٘ يف بووواطٔ ايؿوووِ  
صا ٜهؿوـ عؤ نؿاٜو١ ٚصوٍٛ     ٚاألْـ ٚاي ني ٚاألشٕ ٚمٖٛا َٔ ايبٛاطٔو ٖٚ

 . املا٤ إىل األدعا٤ ايظاٖط٠ زٕٚ ايباط١ٓ

ِٓ ايٛض٤ٛ ٚايػػٌ ٚ ٓطل بأْ٘ط َطًك١ (51)أخباضإْ٘ َؤز٣ ايجايح:  يٝؼ   
 يف يٝؼ يف ايػػووٌ ٚال١ ٚال اغتٓؿووام ألُْٗووا َوؤ اؾووٛفصط  عًٝووو َطُطوو 

 يٝؼ  املطُطوو١ ٚاالغتٓؿووام ؾطٜطوو١ ٚالايٛضوو٤ٛ َطُطوو١ ٚال اغتٓؿووامصط
ٖٚووصٙ ضٚاٜووات صووشٝش١  ووسٍ عًوو٢    ا عًٝووو إٔ  ػػووٌ َووا ةٗووطصو غوو١ٓو إمنوو

ةٗوطو زٕٚ اؾوٛف ايبواطٔ َؤ دػوس      اختصاص ايٛض٤ٛ ٚايػػوٌ بػػوٌ َوا    
و ٖٚووصٙ ايطٚاٜووات إشا مل   ووِ   أٚ احملووسخ باألصووػط  ٓوو احملووسخ بوواألنرب ناؾ 

 -ػووٌيف عُووّٛ اؿهووِ يًُػ ّوػوٌ أٚ اختصووت بايٛضوو٤ٛ ألْوو٘ َٛضزٖووا ُٚؾوو ايُػ
ٕ   نؿاْووا ايت ًٝووٌ بووإٔ   ضووِ  ايؿووِ ٚاألْووـ َوؤ اؾووٛف ٚال هوو  غػووً٘و بووٌ إ

ػتؿوووهـ َٓووو٘ أْووو٘ )يوووٝؼ يف ايػػوووٌ ٚال يف ُٜ -األٚىل ٚايجاْٝووو١ -ايصوووشٝشتني
 ايٛض٤ٛ َطُط١ ٚال اغتٓؿام ألُْٗا َٔ اؾٛف(.

عٔ  َطغًتإ ألبٞ و٢ٝ ايٛاغطٞ غا٥ال  (52)ٜٚؤٜس ٖصٙ ايطٚاٜات: ضٚاٜتإ
ٚيف األخط٣:  صو إمنا هٓ  ايظاٖطالطاملطُط١ ٚاالغتٓؿام قاٍ يف إسساُٖا:

َٚطغ١ً )عًوٌ   صالو إمنا هٓ  ايظاٖطو ٚال هٓ  ايباطٔو ٚايؿِ َٔ ايباطٔط
يوٝؼ  (:طايؿطا٥ع( اييت  ٓؿٞ ٚدوٛي املطُطو١ ٚاالغتٓؿوامو ثوِ ٜكوٍٛ )     
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 .صال ع٢ً َا بطٔ وبٛاد  ألٕ ايػػٌ ع٢ً َا ةٗط
دٛي بػػوٌ  : االط٦ُٓإ ايٛاثل باختصاص ايٛ ٜٚتشصٌ َٔ فُٛع شيو

يػا٥ط األدعا٤ ايظواٖط٠و   اجملٓ  ٚإدعا٤ غػٌ دػسٙ َػتٛعبا  ايظاٖط َٔ بسٕ
بس َٔ غػٌ َا ٜػّطٝ٘ ايؿ ط ٚثسٟ املوطأ٠  ٚعسّ ٚدٛي غػٌ ايبٛاطٔو ْ ِ ال

املتسيٞ ٚاإلبو ٚؾ ط اي ا١ْ ٚايسبطو ؾ ٕ َا ؼت٘ وتاز إىل ؽًٌٝ املوا٤ ٚإٜصواي٘   
 .  إىل املٛضع بسيو أٚ مٛٙ

ا مما ٜٛضوع ؾٝٗوا اؿًكو١ ايوصٖ  أٚ     ُإٔ ثكب١ األشٕ ٚاألْـ ٚمٖٛ ٚايظاٖط
ٚ  ايؿطوو١ يًعٜٓوو١ إشا صووسم دوو  غػووًٗاو ٚإشا مل عطؾووا  أْٗووا َوؤ ةوواٖط ايبووسٕ 

ٜصوسم مل هو  غػوًٗاو َٚوع ايؿوو يف ايصوسم ؾاألصوٌ عوسّ ايٛدووٛي أٚ         
 .ٗا ايربا٠٤ َٔ املؤاخص٠ ع٢ً  طى غػًاألصٌ 

١ هو  غػوًٗا نواؾطح اي ُٝول إشا نوإ      ٕ ايبٛاطٔ اؿازثو نُا إٔ ايظاٖط أ
 ٕ َ  ُٜ و البووس إَٔٓؿتّشووا نؿتشوو١ ايػووط٠ ٚاألش ٌ ػػووٌ ايظوواٖط َٓٗووا يهٓوو٘ إشا اْووس

 . ٚاْطبل ططؾاٙ ٚمل ٜظٗط زاخً٘ ٚباطٓ٘ مل ه  ؾتش٘ ٚغػً٘

نووأٍٚ ايؿووِ أٚ األْووـ أٚ ب ووض  - ايبشووح اـوواَؼ: عٓووس ايؿووو يف دووع٤ٕ 
ٖوٌ هو     -ؼت ايجسٜني املتسيٝني أدعا٤ اي ني ٚاألشٕ َٚٛضع ايػط٠ ٚايعا١ٜٚ

غػً٘ َع ةاٖط ايبسٕ أّ ال ه ؟ ال ىًٛ املٛضع املؿهٛى نْٛ٘ َٔ ايباطٔ أٚ 
 : َٔ ايظاٖط َٔ ساالت ثالث١

ثوِ ٜطوطأ عواضض     ؤَ ايظاٖط قس ٜ ًِ املهًـ نٕٛ املٛضع غابكا األٚىل: 
 ْٛو٘  َؤ ايبواطٔو ٚيف َجًو٘ ٜػتصوش  ن    دوع٤ّ  ٜٛد  ايؿو يف  بٓسي٘ إىل نْٛ٘ 

ؿووهٛى َوؤ ايبوواطٔ أٚ َوؤ َوؤ ايظوواٖطو أٚ ٜػتصووش  عووسّ نْٛوو٘ املٛضووع امل 
َٓٔ          اؾٛف أظال و ٚال بس يو٘ َؤ غػوً٘ سواٍ اغتػواي٘ َؤ اؾٓابو١ يتشصوٌٝ املوؤ

 .  ٛيس ايطٗٛض َٓ٘ ٚأايؿطعٞ ٚإلسطاظ طٗٛض١ٜ غػً٘ 

ثِ ٜططأ  ؤَ ايباطٔ ٚاؾٛف قس ٜ ًِ املهًـ نٕٛ املٛضع غابكا ٚايجا١ْٝ: 
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ؾٝػتصوش  نْٛو٘ َؤ     وٜٛدو  ايؿوو يف  بسيو٘ إىل نْٛو٘ َؤ ايظواٖط       عاضْض
ٚعٓس٥ص ال ًٜعَ٘ غػً٘ ساٍ اغتػاي٘ َٔ اؾٓاب١ نػا٥ط أدعا٤  وايباطٔ ٚاؾٛف

يووٛ بٓٝٓووا عًوو٢ إٔ ايطٗووٛض ٖووٛ ايؿ ووٌ     ٛفو ٖٚووصا ٚاضووض دووسا  ايبوواطٔ ٚاؾوو 
 . ط عٓ٘ بايٛض٤ٛ أٚ االغتػاٍاـاضدٞ امل ٓب

ٌٖ ٖٛ َؤ ايبواطٔ أّ ٖوٛ     ًـ ساٍ املٛضع غابكا ال ٜ ًِ املهٚقس ايجايج١: 
    ٍٕ   َؤ ايظوواٖطو أٚ  ػوبل اؿايتووإ عًوو٢ املٛضوع َووع   اقبُٗووا بوإٔ نووإ يف ظَووا

 ٍٕ ٍٕ َوؤ ايظوواٖط ٚيف ظَووا  َوؤ ايبوواطٔ ٚمل ٜ ًووِ ايػووابل َُٓٗووا ٚاملتووأخطو     ثووا
 ٚيف ٖووصٙ اؿايوو١  كطووٞ قاعووس٠ )االؾووتػاٍ ايٝكووٝين ٜػووتسعٞ ايؿووطاؽ ايٝكووٝين(    

َٓٔ َوؤ         يووعّٚ غػوو    ٌ املٛضووع سوواٍ اغتػوواي٘ َوؤ اؾٓابوو١ ي ووسّ اي ووصض املووؤ
ٖوصا ٖوٛ َكتطو٢ ايكاعوس٠ األٚيٝو١ ٖٚوٛ كتاضْواو ٜٚؤنوسٙ إطوالم           .  طى غػً٘
 صع٢ً ضأغو ٚغوا٥ط دػوسى   طأؾضاملب١ٓٝ يهٝؿ١ٝ غػٌ اؾٓاب١  (53)ايٓصٛص

ؾ ْٗوا ةواٖط٠ يف غػوٌ ةواٖط      صثِ  ػػٌ دػسى َٔ يسٕ قطْوو إىل قوسَٝو  ط
ِٓاؾػووس ٚأعطووا  : اي طووٛ املؿووهٛى احملتُووٌ نْٛوو٘   ب طالقٗووا ٥٘ اـاضدٝوو١ ٚ  وو

 ٜٚتشصٌ مما  كسّ : . َٔ ةاٖط دػسٙ ؾًٝعّ إؾاض١ املا٤ عًٝ٘
ايتؿصوٌٝ بوني اؿووايتني األٚىل ٚايجايجو١ ؾٝذو  عًوو٢ اؾٓو  غػوٌ املٛضووع       

 . املؿهٛىو ٚبني اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾال ه  عًٝ٘ غػٌ املٛضع املؿهٛى

االستٝوواط بػػووٌ املٛضووع املؿووهٛى يف متوواّ سوواالت   يهوؤ قووس ٜكوواٍ بًووعّٚ
ستوو٢ َووع اي ًووِ بػووبل نْٛوو٘ َوؤ ايبوواطٔ  (ايؿووو يف نووٕٛ عطووٛ َوؤ ايظوواٖط)

اعتباضٟ  أثْط هْاٙ َٔ إٔ ايطٗٛض املأَٛض ب٘ ٖٛٚاؾٛفو ٖٚصا َبين ع٢ً َا اخ
 -ايٛض٤ٛ أٚ االغتػاٍ -ٌ َٔ ايؿ ٌ اـاضدْٞٛضاْٞ بػٝو ٖٛ َ ًٍٛ َتشٓص

ح َؿّٗٛ اـاص املػتج٢ٓ َٔ ٚدٛي ايػػٌ ٖٚٛ )اؾٛفو َا ؾ ْ٘ ضغِ ٚضٛ
إشا سصٌ ايؿوو   -بطٔ( قباٍ )َا ةٗط( سػبُا اغتؿٝس َٔ ايٓصٛص املتكس١َ
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 ٟ : ٖووٌ ٖووٛ َصووسام )َووا ةٗووط( أٚ َصووسام )اؾووٛفو      يف َصووسام صووػطٚ
ؾ ْ٘ وصٌ عٓسٙ ايؿو يف ؼكل ايطٗوٛض َٓو٘ سُٝٓوا ٜوهى املٛضوع       -؟ ايباطٔ(

ٗٓوط   املؿهٛىو ٚسٝح بٓ ُٖٗطٚا طٝٓا ع٢ً إٔ ايٛاد  ٖوٛ ايتط ٖٚوٛ ؼصوٌٝ    صؾرواطل
َؤ غػوٌ ايبوسٕ نًو٘ َوع قصوس ايتكوطيو         ا أٚ َتٛيس ايطٗٛض باالغتػاٍو ْاؾ٦ا 

ٚعٓس  طى غػٌ اي طٛ املؿهٛى وصٌ يس٣ املهًـ ؾو يف قٓصٌ ايطٗٛضو 
ُٖٗطٚا طَٚكتطاٙ يعّٚ  ؿطٜؼ ايص١َ َٔ األَوط بوايتطٗط   اهلا ب وس ٜكوني اؾوتػ    صؾرواطل

 . ػػٌ املٛضع املؿهٛى َٔ بسْ٘ٚاستُاٍ اْتؿا٤ ايٝكني بايؿطاؽ إشا مل َٜ

م ؾٝ٘ بني اؿاالت ايجالث١و ست٢ يف سايو١ غوبل باطٓٝو١    ٖٚصا ايتٛدٝ٘ ال ٜؿٓط
يووهى غػووٌ املٛضووع   ؾ ْوو٘ ال ُٜ تُووس االغتصووشاي َ ووٓصضا   واملٛضووع املؿووهٛى

َٔ ايباطٔ ٖٛ ؾواى  املؿهٛى املؿهٛىو ؾ ْ٘ ست٢ َع اغتصشاي نٕٛ اي طٛ 
 . قصٌ ايطٗٛض سساخ يف قٓصٌ ايطٗٛض ًٜٚعَ٘ ؼصٌٝ ايٝكني ب ٚدساْا 

ْووٛضاْٞ  : قووس سّككٓووا يف عٛثٓووا األصووٛي١ٝ إٔ ايطٗووٛض أثووطْ  ٚب بوواض٠ كتصووط٠
ٚعٓس  ٔ اؾٓاب١ واالغتػاٍ َ : ؾطعٞ ْاؾ٧ عٔ ايؿ ٌ اـاضدٞ بػٝو ٚاعتباْض
ؿووو يف ؼكوول ُٜ -ملٛضووع املؿووهٛىػووٌ اػووٌ ٚاستُوواٍ اعتبوواض غرايؿووو يف ايُػ

ايطٗٛض املتشٓصٌ َٔ ايؿ ٌ املدصٛص املأَٛض ب٘ يتشصٌٝ ايطٗٛض عٓس ايكٝواّ  
يًصووال٠و ٚال ٜكووني بتشٓصووً٘ إال َووع إ ٝووإ َووا وتُووٌ دع٥ٝتوو٘و ٖٚووصا املٛضووع    

بوس َؤ غػوً٘ ستو٢ ٜتشكول يوس٣ املهًوـ ايوٝكني         ؿهٛى نْٛ٘ َؤ ايظواٖط ال  امل
 ٝين بايطٗٛض ٜػتسعٞ ايؿطاؽ ايٝكٝين بتشصًٝ٘. بطٗٛضٜٓت٘و ؾ ٕ االؾتػاٍ ايٝك

يهٓ٘ يف ايصٛض٠ ايجا١ْٝ عٓسَا ٜ ًِ بػبل نٕٛ املٛضع املؿهٛى َٔ ايبواطٔ  
ثِ ٜططأ عواضض وتُوٌ  بٓسيو٘ ٚصوريٚض ٘ َصوسام ايظواٖطو ؾو ٕ اغتصوشاي         
 نْٛوو٘ َوؤ )ايبوواطٔ( ٚ)اؾووٛف( وكوول َٛضووٛع اؿهووِ املٓصووٛص )َووا نووإ      

١ ٚايطٗووٛض عٓووس غػووً٘ ٝووثض٠ اؿس تشصووٌ ايطٗوواٚ (َوؤ اؾووٛف ال هوو  غػووً٘
َٚووا وتُووٌ  بسيوو٘ َوؤ  يتُوواّ بسْوو٘ غوو٣ٛ ايبووٛاطٔ : َووا نووإ َوؤ ايبوواطٔ ٜكٝٓووا 
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ؾال ه  غػٌ املٛضوع املؿوهٛى املػوبٛم     وايباطٔ ٚصريٚض ٘ َصسام ايظاٖط
 . بٝكني باطٓٝت٘

شتُوٌ  َٚع اغتشهاّ ايؿو ْطدع إىل أصوٌ ايوربا٠٤ َؤ يوعّٚ غػوٌ َوا ُٜ      
 ايطٗوٛض يهجوط٠ االبوتال٤ بو٘ َٜٛٝوا       ٚقوس شنطْوا يف عٛثٓوا األصوٛي١ٝ أْو٘ يف      بٓسي٘و 

ٚي ٓا١ٜ ايؿاضع ببٝإ خصٛصٝات أسهاَ٘ ةهٔ ايطدٛع إىل أصوٌ ايوربا٠٤ َؤ    
َؤ   خصٛص ايكسض املتٝكٔ املبٝٓٔ ؾوطعا  اؾع٤ احملتٌُو ٜٚتٓذع يف سل املهًـ 

ا بًوعّٚ غػوٌ املٛضوع    األدعا٤ ٚايؿطا٥و ٚاملٛاْع. َٚع شيو نً٘ متاط ٚدّٛب
 . يف اؿايتني األٚىل ٚايجايج١ ٘املؿهٛى يف اؿاي١ ايجا١ْٝ نُا ْؿيت بًعّٚ غػً

 ؟ ه  غػً٘ عٓس االغتػاٍ َٔ اؾٓاب١ ٌٖ سهِ ايؿ ط يف ايبشح ايػازؽ:    

َؤ  ٛابوع ايبوسٕ     صوػري املتصوٌ بايبوسٕ امل وسٚز عطؾوا      أَا ايؿ ط ايطقٝل ٚاي
يػػووٌ غووا٥ط أدووعا٤  ا عٓووسْا يف يووعّٚ غػووً٘  ب وو ٚأدووعا٤ٙ ًَٚشكا وو٘ ؾووال ضٜوو 

اؾػسو ٚنُا ه  غػٌ ايبؿط٠ ه  غػٌ ايؿ ٛض ايطقٝك١ ٚايصػري٠ املتصو١ً  
 ٓس دع٤ّ َٔ ايبسٕ ٚ ٛابع بؿط ٘ ؾًٝوعّ غػوًٗا  بّ وا يػػوٌ ايبؿوط٠و      بٗاو ألْٗا ُ 

 ٚي ً٘ ال ةهٔ ايؿصٌ بني ايبؿط٠ ٚبني ايؿ ٛض ايطقٝك١ ٚايصػري٠ يف صوٓ  املوا٤  
دًوٛ َُٓٗوا   ٖوٞ بؿوط٠ ٚؾو طات خؿٝؿو١ ٚصوػري٠ ال َٜ     ٚإؾاضت٘ ع٢ً ايبسٕ اييت 

ثِ  ػػٌ دػوسى َؤ   بسٕ اإلْػإو ٜٚٓطبل عًٝ٘ قٛي٘:طنجري َٔ أدعا٤ ةاٖط 
و ػت٘ املا٤ ؾكس أْكٝت٘( اْطباقا  قٗطٜا  قط ٝوا  يسٕ قطْو إىل قسَٝو ٚنٌ ؾ٤ٞ أَػ

ٚ    ٖٚهصا ٜٓطبل ْظا٥طٙ نكٛي٘ ) غوا٥ط دػوسىص   (:طثوِ أؾوض عًو٢ ضأغوو 
 نيو ؾُوا دوط٣   ثِ  ص  ع٢ً غوا٥ط دػوسى َوط    ضأغو ثالثا ثِ  صٓ  ع٢ً ط

ٚال فاٍ يًوهزز ٚاإلؾوهاٍ ٚال متُوٌ إضاز٠ املؿوٗٛض      (54)عًٝ٘ املا٤ ؾكس طٗطص
 عسّ ٚدٛي غػٌ ايؿ ط يف غػٌ اؾٓاب١. :يًؿ ط اـؿٝـ ٚايطقٝل يف ؾتٝاِٖ
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ايهجٝـ ٚايؿ ط ايطٌٜٛ  غػٌ ايؿ طيعّٚ يف بني ايؿكٗا٤ ٚقس ٚقع اـالف 
أٚ غووري اـؿٝووـ ٚغووري ايكصووري نؿوو ٛض ايووطأؽ عٓووس ايٓػووا٤ ٚؾوو ٛض ايووطأؽ      

(و ؾاملؿوٗٛض  Œ( ٚاأل٥ُو١ ) Sٚايًش٢ يف أبسإ ايطداٍ امل اصطٜٔ يًطغٍٛ )
ْٔ   وػووٌ اؾٓابوو١ ػووً٘ يف ُغعووسّ ٚدووٛي غر   أٚ قووري أٚ  ٚالظَوو٘ أْوو٘ يووٛ نووإ زٖوو

     ٛ  ٜوٌ مل هو  إظايتو٘ ٚال غػوً٘     مُٖٛا َؤ َٛاْوع ٚصوٍٛ املوا٤ إىل ايؿو ط ايط
ايويت ٖوٞ ؼوت ايؿو ط ايطٜٛوٌو       املاْع بصش١ غػً٘ إشا غػٌ ايبؿوط٠  ٚال ٜطٓط

 زعوووٞ اإلعووواع عًٝووو٘و ٚايظووواٖط  ٚقوووس إزعوووٞ عوووسّ اـوووالف يف شيوووو بوووٌ إ 
ػٌ ايؿو ط  و ٚه  غا طاٍ َٓ٘ ٚإٕ نإ أسٛط اغتشبابا عسّ ٚدٛي غػٌ َ

 : يكٍٛ ؾٝ٘و ٚ ؿصٌٝ ااملتصٌ بايبؿط٠ استٝاطا  يعَٚٝا 

ُٓٓت عوسّ    (55)قس اغتسٍ ي سّ ٚدٛي غػٌ ايؿ ط ايطٜٛوٌ بٓصوٛص    طو
ًّ٘ إشا اغتػًت َؤ اؾٓابو١و ٚقوس ناْوت ايٓػوا٤ يف      ْكض املطأ٠ ؾ طٖا ٚعسّ َس

ٔٓ ٜ ًُٓوو٘و ٚقووس قوواٍ اإلَوواّ Œظَوواِْٗ ) ( ػُووع ؾوو طٖا قووطٕٚ أٚ مووٛٙ ممووا ُنوو
(يف َ توورب٠ ايهوواًٖٞ :ط )ضأغووٗا َوؤ املوو ٟٓٚ توو٢ ا٤ ٚ  صووطٙ سَُِطٖووا إٔ  ووط

ضأغووٗا يػووطض ٚصووٍٛ املووا٤ إىل  ١ٚ طٜٚوو ٜووط٣ٚو ؾوو شا ض٣ٚ ؾووال بووأؽ عًٝٗوواص
 : ٚدٛي إٜصواٍ املوا٤ إىل ايبؿوط٠     ايبؿط٠ ٚعُل ايؿ طو ؾايظاٖط َٔ ٖصا اـرب

ٚ طٜٚتٗا باملا٤و ٚعٓس٥وص ٜوتِ غػوًٗا ٚال بوأؽ عًٝٗواو       -أصٌ ايؿ ط ايطٌٜٛ -
ي١ ٖصٙ ايٓصوٛص عًو٢ ٚدوٛي    َٚع ايؿو يف ايسالي١ ٜهؿٝٓا: عسّ ٚضٛح زال

غػٌ ايؿ ط ايطٌٜٛ املت اضف عٓس ايٓػا٤ يف ظَإ صوسٚض األخبواض ٖٚوٛ سواٍ     
 . ْػا٤ األعطاي ٚايبٛازٟ يف عصٛضْا بٌ ست٢ ْػا٤ املسٕ املتشٓطط٠

ستو٢   َوايٛا إىل ٚدوٛي غػوٌ ايؿو ط َطًكوا       ٚخايـ عع قًٌٝ ٚأؾتٛا أٚ
 : عًٝ٘ بٛدٗني َػتسال  (56)ايؿ ط ايهجٝـ ٚايطٌٜٛ َِٓٗ ايؿكٝ٘ ايبشطاْٞ

                                                           

 . َٔ أبٛاي اؾٓاب١ 38: ي1ز ( ايٛغا٥ٌ:55)
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األٍٚ: إٕ ايؿ ط دع٤ َٔ ايبسٕ غري خاضز عٓ٘و بٌ ٖٛ َٔ  ٛابوع ايوطأؽ   
ٚايٛد٘ ٚمُٖٛا َٔ األعطا٤ اييت ٜٓبت ايؿ ط عًٝٗواو َٚوا زٍ عًو٢ ٚدوٛي     

 زٍ عًوو٢ غػووٌ ايووطأؽ ٜٚػوواض دػووسٙ   َووا غػووٌ اؾػووس يف غػووٌ اؾٓابوو١ أٚ  
 . ع٢ً ٖصٙ األدعا٤ٚةٝٓ٘ ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛي غػٌ ايؿ ط ايٓابت 

 ٙ ٌ  ٜٚوطٓز ؾ ْو٘ مل  تشكوول  ب ٝتوو٘   و: إَهووإ ايتؿووهٝو يف  ب ٝو١ ايؿوو ط ايطٜٛوو
ايوطأؽ نذع٥ٝو١ ايٛدو٘ ٚايٝوس ٚايوطأؽ      َؤ  ٚدع٥ٝت٘ َٔ ايٝس أٚ َؤ ايٛدو٘ أٚ   

ٚايطدٌ ٚايصسض َٔ اؾػسو بٌ ةهٔ َٓع ايتب ٝو١ ٚدع٥ٝو١ ايؿو ط َؤ اؾػوس      
 ١ٜ إطالم اؾػس ع٢ً ايؿ ط.ايٛاد  غػً٘ َٔ اؾٓاب١و بسيٌٝ ٚضٛح فاظ

 ثِ َع ايتٓعٍ ٚ ػًِٝ دع١ٝ٥ ايؿو ط َؤ ايبوسٕ املطًوٛي غػوً٘ َؤ اؾٓابو١        
ٚيووٛ بًشوواة صووش١ إطووالم ايووطأؽ ٚ  ُُٝوو٘ يؿوو طٙو ٚصووش١ إطووالم ايٛدوو٘  -

كض املووطأ٠ وٓووي ايصووشٝض ايٓووايف  (57)ؾوواـرب -ٚ  ُُٝوو٘ يؿوو ط ايًشٝوو١ ٚايؿوواضي 
ٌْ ؾووو طٖا ايطٜٛوووٌ ٚسًّووو٘ إشا اغتػوووًت َووؤ اؾٓ   عًووو٢ ٚاضوووض ابووو١ ٖوووٛ زيٝووو

   ٌ  إش يووٛ مل  ووٓكض املووطأ٠ ؾوو طٖا ٚؼووٌ     وعووسّ ٚدووٛي غػووٌ ايؿوو ط ايطٜٛوو
ؾ ْ٘ ٜبك٢ ايؿ ط املتٛغوو   -قطٕٚ ايؿ ط ٚمٖٛا  -٘ ال ٜٓؿع غػٌ اجملُٛع َ َُِد

 ال ٜصووً٘ املووا٤ ٚال ٜووط٣ٚو ؾ ووسّ ايووٓكض املطخووٛص ؾٝوو٘ غوورب صووشٝض زيٝووٌ       
 . عسّ ٚدٛي غػٌ ايؿ ط

غػٌ ايؿ طو ٚأقٛاٖوا صوشٝش١    ايٓصٛص ايظاٖط٠ يف يعّٚايسيٌٝ ايجاْٞ: 
ؾالبوس َؤ غػوٌ     (58)ت ُوسا  ؾٗوٛ يف ايٓواضص   َٔ  طى ؾ ط٠ َٔ اؾٓاب١ َسذط:ط

 عٔ متاّ ؾ طٙو ْ وِ محوٌ ب طوِٗ اـورب عًو٢ إٔ املوطاز بؿو طٙ         ايؿ ط٠ ؾطال 
يهٓ٘ محٌ خوالف ايظواٖط ال ٜصواض    و  -فاظا  ؾا٥ ا  -َا ٖٛ قسضٖا َٔ اؾػس 

 . إال بسيٌٝ إيٝ٘
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 -ٟزٕٚ اجملاظ -بكا٤ ايصشٝش١ ع٢ً َ ٓاٖا اؿكٝكٞ: إْ٘ ةهٓٓا إ ٜٚطز عًٝ٘
ٖٛ غػًٗا َٔ أصوًٗا   غػٌ نٌ ؾ ط٠و ٚغػٌ ايؿ ط٠ ةاٖطا  َٚ ٓاٖا ٚدٛي

 ( غػووٌ ايؿوو ط ايعا٥ووس ايطٜٛووٌ   ًووِ َوؤ اـوورب إضاز وو٘ ) َووع ايبؿووط٠و ٚال ُٜ
بوس َؤ غػوً٘ بتبوع     ٚالملٓبت ايوصٟ ٖوٛ دوع٤ َؤ ايبوسٕ(      ٚضا٤ غػٌ )األصٌ ا

 . غػٌ ايبؿط٠
ال زالي١  َت ُسا صَٔ  طى ؾ ط٠ َٔ اؾٓاب١ (: طٚب باض٠ أخط٣: قٛي٘ )

 ؾٝو٘ ٚاضووش١ عًوو٢ يووعّٚ غػووٌ ايؿو ط٠ بطٛهلووا َوؤ أصووًٗا إىل األخووريو ٖٚووصا   
 . -َٔ أصً٘ إىل آخطٙ -ٜؤنس عسّ ٚدٛي غػٌ متاّ ايؿ ط -عسّ ايسالي١-

 (59)ٌٜٛ املتص١ً بايبؿط٠: َ ترب٠ عُواض ٜٚؤنس نؿا١ٜ غػٌ أصٍٛ ايؿ ط ايط
 ٔ ٌ      ايػا٥ٌ عو  ٌُٖٚوٞ األَوٛض ايويت  َٛصو     -املوطأ٠  ػتػوٌ ٚقوس اَتؿوطت بكطاَو

ٚمل  ٓكض ؾو طٖا نوِ هعٜٗوا     -ُٛع َٔ خٝو أٚ قطاص١ أٚ مُٖٛابايؿ ط اجمل
ؾوو طٖا ٖٚووٛ ثووالخ سؿٓووات عًوو٢  َجووٌ ايووصٟ ٜؿووطي(:طَوؤ املووا٤؟ قوواٍ )

ايهوجري املؿتوٍٛ املًوٟٛ ايوصٟ ال ٜوسخٌ املوا٤       ٚإطالم اـرب ٜ ِ ايؿو ط   ضأغٗاص
 دٛؾوو٘ عٓووس صووٓ  ثووالخ سؿٓووات عًٝوو٘ بووٌ ٚثالثووني سؿٓوو١ َووا٤و ٚيووصا ؾايظوواٖط  
إٔ  هطاض ايصٓ  )ثالخ سؿٓات( ألدٌ إسوطاظ ٚصوٍٛ املوا٤ إىل بؿوط٠ ايوطأؽ      
املتصٌ بٗا أصٍٛ ايؿ ط َٚٓابت٘و ٚإال يٛ نوإ املطًوٛي غػوٌ ايؿو ط ايطٜٛوٌ      

 ٘ ست٢ ٜصٌ املا٤ إىل متاّ أدعا٤ ايؿ ط ايطٌٜٛ.كط٘ ٚسًّونً٘ يٛد  ْ

دوٌ ٖوصا االستُواٍ متواط     ْ ِ متُوٌ إضاز٠ ٚدوٛي غػوًٗا بطٛهلواو ٚأل    
 . بػػٌ ايؿ ط ايطٌٜٛ ٚايهجٝـ نً٘ َٔ أصً٘ إىل آخطٙ َٚٓتٗاٙ اغتشبابا 

 :ايسيٌٝ ايجايح: أؾهٌ صاس  اؿسا٥ل )قسٙ( عًو٢ االغوتسالٍ بوامل ترب٠    
بوإٔ عوسّ ْكوض ايؿو ط      (63)طٖا إشا اغتػًت َؤ اؾٓابو١ص  طأ٠ ؾ ال  ٓكض املط
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ٌٓ ادتُاعوو٘ ال ٜووالظّ عووسّ ٚدووٛي غػووٌ ايؿوو ط      إلَهووإ ظٜوواز٠   وٚعووسّ سوو
 نُوووا يف َ تووورب٠  -َوووا٤ ايػػوووٌ ستووو٢ ٜوووه٣ٚ ايؿووو ط ٚايوووطأؽ ٜٚتبًوووٌ باملوووا٤  

ٟٚٓط: ايهاًٖٞ  .(61)ضأغٗا َٔ املا٤ ٚ  صطٙ ست٢ ٜط٣ٚص  َُِطٖا إٔ  ط

 ٖووصا ستوو٢ َووع  -املؿتووٍٛ املًووٟٛ -ايطٜٛووٌ اجملُووٛع : إٕ ايؿوو ط  يهوؤ ٜووطٓزٙ
 ظٜوواز٠ َووا٤ ايػػووٌ ال ٜصووٌ املووا٤ إىل دووٛف ايؿتًوو١ َوؤ ايؿوو طات ستوو٢ َووع       

ؾوال  والظّ    شنطْواو  ٚايٛدسإ ٖٛ ايؿاٖس عًو٢ َوا   وإضٚا٤ ايؿ ط ٚايطأؽ باملا٤
 ؿاض عًٝوو٘ ٚبووني ٚصووٍٛ املووا٤ إىل متوواّ     ُُوبووني إضٚا٤ ايؿوو ط ٚظٜوواز٠ املووا٤ ايوو    

 : نْٛوو٘  مل توورب٠اايووطأؽو ٚيووصا ؾايظوواٖط َوؤ اإلضٚا٤ يف ايطٚاٜوو١     أدووعا٤ ؾوو ط 
 . طٙ نجٝؿا  طٜٛال  ٜصاٍ املا٤ إىل بؿط٠ ايطأؽ ايصٟ ٜهٕٛ ؾإل ٚغ١ًٝ 

ٚاؿاصٌ عسّ ٚضٛح زيٌٝ غًِٝ َٔ اإلؾهاٍ ٜسيٓا عًو٢ ٚدوٛي غػوٌ    
جٝوـ ايطٜٛوٌو ْ وِ غػوً٘ أسوٛط خطٚدوا  َؤ ؾوب١ٗ خوالف ب وض           ايؿ ط ايه

باستُاٍ إضاز٠ غػٌ نٌ ؾ ط٠ يف اؾػِ َٔ صشٝش١ سذط بٔ  ايؿكٗا٤ ٚأخصا 
  : ثِ ْبشح  ت ُسا  ؾٗٛ يف ايٓاضص.َٔ  طى ؾ ط٠ َٔ اؾٓاب١ َ:ط(62)ظا٥س٠

 

                                                           

 . 5: ح َٔ أبٛاي اؾٓاب١ 38: ي 1: ز ( ايٛغا61ٌ٥)
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 (514)ٔ ازبٓاب١..........................................يف  بٝإ نٝؿ١ٝ ا٫غتػاٍ َ   
 

 كيفية غسل اجلنابة :    
    ٞ ، يهٝؿ١ٝ ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ ٚاسبٝض ٚحنُٖٛاا حناٛإت تاطتٝا ٚاضياغا

َطذًا١   ٖٛ ايرتتٝا خاقا١، ٖٚاٛ ٜتركال يف    ٚا٭قٌ َُٓٗا يف ا٭خباض ظاٖطًا
 . -ع٢ً اخت٬ف ظاٖط َٔ ايٓكٛم َٚٔ ايؿتا٣ٚ -ٚاذس٠ أٚ اثٓتني أٚ ث٬ث١

ٞ )ؾطع١ٝ ْٚػتؿٝس أقاي١ )ايػػٌ ايرتتٝا( ٚ ٔ  (ايػػٌ ا٫ضياغا ٔ  َا  خايٜ
قارٝر١ ظضاض٠ ايػاا٥ٌ عأ غػاٌ ازبٓابا١ ٚايا        عًُٝٗاات أٚمُاا    (1)ؾاٖسٜٔ

( ؾٝٗا نٝؿ١ٝ ا٫غتػاٍ ٜٚباٝٸٔ ؾٝٗاا بعاض احػاتربا      ٜعًِّ اٱَاّ ايكازم )
ثِ تػػٌ جػسى َٔ يسٕ ، ثِ ٜكٍٛت شيف ا٫بتسا٤ قبٌ بٝإ ا٫غتػاٍ ايٛاجب

ت٘ احاا٤ ؾكاس   قبًا٘ ٫ٚ بعاسٙ ٚنا٤ٛ، ٚناٌ ؾا٤ٞ أَػػا      قطْو إىل قسَٝو، يٝؼ 
ٚ ًا إضياؼ يف احاا٤ إ  جٓب أْكٝت٘، ٚيٛ إٔ ضج٬ً اذاس٠ أجاعأٙ شياو ٚإٕ      ضياغا١ 

ٔ   ٜسيو جػسٙز جٗا١ بٝاإ )ايػػاٌ     ؾإْ٘ ميهٔ اغتؿاز٠ ا٭قاي١ َٔ جٗاتني َا
 ٌٜٝ ؾااٖسٷ عًا٢  ؾإٕ ٖصا ايتص ايرتتٝا( أ٫ًٚ، ثِ قاٍتشٚيٛ إٔ ضج٬ً جٓبًا...ز

 ز.أجعأٙ شيوشٚؾطع١ٝ احدتتِ ب٘، َٚٔ ج١ٗ قٛي٘ت  أقاي١ ايٓرٛ احبٝٸٔ أ٫ًٚ

حتكااس١ٜ يبٝااإ )ايػػااٌ  ا  يف قاارٝر١ اسبًااا ايثاااْٞ ت َٛجااٛز ؿاااٖسٴٚاي 
ت نْٛا٘ ضخكا١ ٚربؿٝؿااًا   ضياغا١ ا٫ضياغاٞ( ٜٚباسٚ َأ تعابن ايآل بااجعا٤ اٱ      

 .  ايػػٌ ايرتتٝا -جيعٟ عٔ ا٭قٌ  ٚتػ٬ًٝٗ

ٜتركاال بػػااٌ   -يف َؿااٗٛض ؾتااا٣ٚ ؾكٗا٥ٓااا  -تااٝا(٫غتػاااٍ ايرتثااِ إٕ )ا
 ، ٜعكباا٘ غػااٌ بكٝاا١ ازبػااس، ٚيف احكابااٌ  تُااٌ عااسّ      ايااطأؽ ٚايطقباا١ بااسٚاً  

 نؿاٜاا١ غػااٌ ايبااسٕ نًاا٘ َاأ زٕٚ تطتٝااب    مبعٓاا٢ ايرتتٝااب بااني أجااعا٤ ايبااسٕ   
 باٌ قااٍ با٘     -ايرتتٝاب ا٭ٚغا     أؽ ٚباني غاا٥ط جػاسٙ، ٚ تُاٌ ثايثااً     بني اياط 
 ٖٚااٛ ٜتركاال بػػااٌ ايااطأؽ ٚايطقباا١ ٜعكباا٘ غػااٌ       -ناابن َاأ ؾكٗا٥ٓااا  مجاا  

                                                           

 .11+ح4َٔ أبٛاب ازبٓاب١ت ح 62ت ب1( ايٛغا٥ٌت د1)
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ازباْب ا٭مئ َٔ ازبػس ٜعكب٘ غػاٌ ازباْاب ا٭ٜػاط َأ ازبػاس، قااٍ ايؿكٝا٘        
 ايبرطاْااٞت )ثااِ إٕ ٚجااٛب ايرتتٝااب بااني غػااٌ ايااطأؽ ٚايبااسٕ  ااا اْعكااس          

 ت عًٝ٘ إمجاعٓا ٚاغتؿانت ب٘ أخباضْا، ٚضمبا ْكٌ عٔ ايكسٚقني ٚابأ ازبٓٝاس  
 ايعااسّ( ٜعاام عااسّ ايرتتٝااب بااني غػااٌ ايااطأؽ ٚايبااسٕ، ٖٚااصا َااا تااٛذٞ باا٘   

ايطٚاٜااا  َٚااا ت٪زٜاا٘،  بعااض ا٭خباااض بااٌ قااس ٜػااتوٗط َٓٗااا، ٚاحٗااِ ٬َذواا١
 ت ت َا ٜوٗط َٓ٘ ايػػٌ َٔ زٕٚ تطتٝب، ٖٚٞؾٓعطض بسًٚا 

ًُّا٘ اٱَااّ         -1 قرٝر١ ظضاض٠ احتكس١َ ٚؾٝٗاا ٜػااٍ عأ غػاٌ ازبٓابا١ ٜٚع
 تباااسأ ؾتػػاااٌ نؿٝاااو ثاااِ  احكاااسَا  ايتُٗٝسٜااا١ احػاااترب١ تش  (ايكاااازم )

 تؿطؽ بُٝٝٓو ع٢ً مشايو ؾتػػٌ ؾطجاو َٚطاؾكاو ثاِ يهاُض ٚاغتٓؿال،     
ٖٚصا تعبن ؾاا٥  َتعااضف    (6)ٌ جػسى َٔ يسٕ قطْو إىل قسَٝو...زثِ تػػ

ٜطاز َٓ٘ ا٫غتٝعاب، ٖٚٛ ٚانس ايس٫ي١ ع٢ً ٚذاس٠ ازبػاس يف غػاٌ ازبٓابا١     
 ني ايااطأؽ ٚبااني غااا٥ط ازبػااس ٚإٔ ايبااسٕ يف غػااٌ ازبٓاباا١    ٚعااسّ ايرتتٝااب باا 

ٛٷ  . ػػٌ َٔ قطْ٘ إىل قسَ٘ٚاذس ٜٴ عه

ػاٌ َأ جٓابا١    َأ اغت (تشَٔ اٱَاّ ايكازم ) أٜهًاْعِ ض٣ٚ ظضاض٠ 
 (1)سٸًا َأ إعااز٠ ايػػاٌز   ي٘ إٔ ٜػػٌ ضأغ٘   جيس بٴا  ؾًِ ٜػػٌ ضأغ٘ ثِ بسا 

ع٢ً َٓ  تكسِٜ غػٌ اياطأؽ   َٚثًٗا قرٝر١ ذطٜع، ٖٚصا اشبي ٜسٍ بٛنٛح
عًاا٢ غػااٌ ازبػااس نًاا٘، يهٓاا٘ ٫ ٜكتهااٞ ٚجااٛب تكااسِٜ ايااطأؽ ٫ٚ ٜػااتًعّ  

َتكااضْني، باٌ إٕ ظااٖط ازبُا  باني       غػٌ جػسٙ ٚضأغ٘ َعًابط٬ٕ ايػػٌ إشا 
أؾااض احاا٤   قرٝر  ظضاض٠ ٜؿٝس ؾطع١ٝ غػٌ ايطأؽ ٚازبػس َتكااضْني ؾاإشا   

ٚاذس َٔ نٌ أجعا٤ ازبػس يف ٚقت  ٚأٚقٌ احا٤ إىل ع٢ً ايطأؽ ٚازبػس َعًا
ازبػس ٚقسم عًٝ٘ت أْ٘ غػاٌ  زٕٚ تاخن غػٌ ايطأؽ عٔ غػٌ غا٥ط أجعا٤ 

                                                           

 . 4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب 1ت د ( ايٛغا6ٌ٥)
 .6 ح +1 ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1ت د ( ايٛغا1ٌ٥)



 (514)يعّٚ ايرتتٝب بني ايطأؽ ٚازبػس عٓس ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١....................   
 

 . أجعأٙ ٭ْ٘   ٜكسّ غػٌ ازبػس ع٢ً غػٌ ايطأؽ -عطيف َترس

       6-   ِ ( عاأ غػااٌ  َاأ ايكااازم )  غااا٬ً٥ (5)قاارٝس ذهااِ باأ ذهااٝ
 غػًٗا ثِ اغػٌ َا أقاب و اي٢ُٓٝ َٔ احا٤ ؾاأؾض ع٢ً نّؿشازبٓاب١، ؾكاٍت 

 جػسى َٔ ا٭ش٣ ثِ اغػٌ ؾطجو ٚأؾاض عًا٢ ضأغاو ٚجػاسى ؾاغتػاٌ(     
ؾاطعًا  غػاٌ ازبٓابا١   عٌُ خي قرٝس ايػٓس ٚانس ايس٫ي١ ع٢ً ٚذس٠  ٖٚصا

ٚعسّ ايرتتٝب ؾٝ٘ بني ايطأؽ ٚازبػس، بٌ ٜتركل ايػػٌ َٔ ازبٓاب١ عٓس غػٌ 
 . ايطأؽ ٚازبػس َكرتْني يف ٚقت َترس

عاأ  (4)ض٣ٚ ايؿاٝذ ايطٛغاٞ يف تٗصٜبا٘ بػاآسٙ ايكارٝس إىل  اعا١      -1       
إشا أقااب ايطجاٌ جٓابا١ ؾااضاز ايػػاٌ ؾًٝؿاطؽ عًا٢        ش(تاٱَاّ ايكازم )

نّؿٝ٘ ٚيٝػػًُٗا زٕٚ احطؾل، ثِ ٜسخٌ ٜسٙ يف إْا٤ٙ ثِ ٜػػٌ ؾطج٘ ثاِ يٝكاب   
ـ َٔ َا٤ ع٢ً قاسضٙ ٚناـ   ع٢ً ضأغ٘ ث٬ث َطا  َٮ نؿٝ٘، ثِ ٜهطب به

ٚايواااٖط ناإٛ مجٝاا  َااا تكااسّ َػااتربا  يتٓوٝااـ جػااسٙ َاأ     ؿٝاا٘زبااني نت
احاا٤ ٚإؾانات٘ عًا٢     ايٓحاغ١ احتٝك١ٓ ٚاحملتًُا١ ٚيرتيٝاب ازبػاس َكسَا١ً يكابٸ     

جعا٤ٙ ٚاغتٝعاب احا٤ ي٘ اغتػا٫ً َأ ازبٓابا١، ؾٗاٞ    ازبػس ٚبًٛغ٘ إىل صبُٛع أ
٘  تش يٗٝس١ٜ ي٬غتػاٍ، ثِ قاٍ مجٌ اياطأؽ   زتثِ ٜؿٝض احا٤ ع٢ً جػاسٙ نًا

ٚايطقب١ ٚازباْب ا٭مئ ٚازباْب ا٭ٜػط، ٖٚصا اشبي ظاٖط يف ٚذس٠ ا٫غتػاٍ 
ٜااَط  َٔ ازبٓاب١ َٔ زٕٚ تطتٝب باني اياطأؽ ٚايطقبا١ ٚباني غاا٥ط ازبػاس، ؾإْا٘        

 . -ضأغًا ٚضقب١ ٚقسضًا ٚبطٓٶا ٚظٗطًا ٚضجًني -بإؾان١ احا٤ ع٢ً ازبػس نً٘

( ٖٚاٞ  غٓاز( عٔ اٱَاّ ايطنا )يف )قطب اٱ (2)قرٝر١ ايبعْطٞ -5       
 تػػااااٌ ٜااااسى ايُٝٓاااا٢ َاااأ احطؾاااال إىل أقااااابعو،      تش يف غػااااٌ ازبٓاباااا١ 
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ٖٚاصا نًا٘ َػاترب باسٟٚ      زثِ تسخًٗا يف اٱْا٤، ثِ اغػٌ َاا أقااب َٓاو   
ثِ أؾاض عًا٢ ضأغاو ٚغاا٥ط جػاسى( ؾاإٕ       غابل ع٢ً ا٫غتػاٍ، ثِ قااٍتش 

ٞ يًرتتٝاب باْؿكااٍ،   ايٛاٚ حطًل ايعطـ َٔ زٕٚ تطتٝب خب٬ف )ثِ( اي  ٖا 
   يبٝااإ غػااٌ ازبٓاباا١ ٖٚااٞ ظاااٖط٠  اا٤٬ يف     ٖٚااصٙ ازبًُاا١ ا٭خاان٠ تكااسٸ   

 تاااخن، بااٌ ٜؿااٝض  ٚأٚذااس٠ أجااعا٤ ايبااسٕ يف غػااٌ ازبٓاباا١ َاأ زٕٚ تكااسِٜ   
 ٚاذااس٠ أٚ َااطا ، ٚاحٗااِ اغااتٝعاب     احااا٤ عًاا٢ ايااطأؽ ٚغااا٥ط ازبػااس َااط٠ً    

ٚاٖاا ايؿاٝذ ايطٛغاٞ يف    ضايطأؽ ٚازبػس باحا٤ احكابٛب احؿااض عًٝا٘، ٚقاس     
َأ نًُا١ )غاا٥ط( ٚيعًاٗا      ايتٗصٜبني تشثِ أؾض ع٢ً ضأغو ٚجػسىز خًًٛا

 ٚانر١ احع٢ٓ نٛنٛح ْػد١ ايطٚا١ٜ يف )قطب اٱغٓاز(.

َأ أخٝا٘ عُأ جيٓاب ٖاٌ جيعٜا٘ َأ         ٬ًقرٝر١ عًٞ بأ جعؿاط غاا٥    -4      
عًا٢ َاا    غػٌ ازبٓاب١ إٔ ٜكّٛ يف احطط ذت٢ ٜػػٌ ضأغ٘ ٚجػسٙ، ٖٚاٛ ٜكاسض  

 (4)ي٘ باحااا٤ أجااعأٙ شيااوز  إٕ نااإ ٜػػااً٘ اغتػااا  (تشغاا٣ٛ شيااو ؾكاااٍ )  
( أْاا٘ إشا أَهٓاا٘ إٔ ٜػااتٛعب بػػااً٘ جػااسٙ نًاا٘ أجااعأٙ  ٚايواااٖط إضازتاا٘ )

ايس٫ي١ ع٢ً نإٛ جػاُ٘ نًا٘     ٚانس ايػٓس  غػً٘ يف احطط، ٖٚٛ خي قرٝس
ُاَاا٘ ، ؾااإشا غااكط احطااط عًاا٢ ضأغاا٘ ٚجػااسٙ بتعهااًٛا ٚاذااسًا عٓااس ا٫غتػاااٍ

 . ٚقكس غػٌ ازبٓاب١ أجعأٙ شيو

ايػااا٥ٌ عاأ غػااٌ ازبٓاباا١ ٚبعااض    (2)قاارٝر١ ٜعكااٛب باأ ٜكطااني  -2        
ًُّاا٘ اٱَاااّ ) ت ٜبااسأ ؾٝػػااٌ ٜسٜاا٘ إىل  ازبٓااب ٜػتػااٌ(تشأذهاَاا٘، ٚؾٝاا٘ ٜع

ٜعم َاا أقااب٘    ِ ٜػػٌ َا أقاب٘ َٔ أش٣زاحطؾكني قبٌ إٔ ٜػُػُٗا يف احا٤ ث
ٛٸث بعاض ج  ثاِ ٜكابٸ عًا٢ ضأغا٘ ٚعًا٢ ٚجٗا٘ ٚعًا٢        شػاسٙ  َٔ ازبٓاب١ ٚي

ٚايتعابن ٚاناس يف غػاٌ     ، ثِ قس قها٢ ايػػاٌ ٫ٚ ٚنا٤ٛ عًٝا٘ز    جػسٙ نً٘
                                                           

 . 11ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب 1ت د ( ايٛغا4ٌ٥)
 . 1ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 15ت ب 1ت د ( ايٛغا2ٌ٥)
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 . ب٬ تطتٝب بني ايطأؽ ٚايبسٕ ،ايبسٕ نً٘ َط٠ ٚاذس٠

( عاأ غػااٌ َأ اٱَاااّ ايكاازم )   غااا٬ً٥ (4)قارٝر١ أبااٞ بكان   -4       
و ثاِ تاسخٌ ٜاسى ؾتػػاٌ     ع٢ً ٜسٜو احاا٤ ؾتػػاٌ نؿٝا    تكبٸشازبٓاب١ ؾكاٍت 

احا٤ عًا٢ ضأغاو ثا٬ث َاطا  ٚتػػاٌ       ؾطجو ثِ يهُض ٚتػتٓؿل ٚتكبٸ
ل عطـ ؾ٤ٞ ع٢ً ٚبكط١ٜٓ نٕٛ ايٛاٚ حطً زٚجٗو ٚتؿٝض ع٢ً جػسى احا٤

يف ؾطع١ٝ تكاضٕ ايطأؽ ٚايٛجا٘   تهٕٛ ايكرٝر١ ظاٖط٠ً -ؾ٤ٞ ٚازبُ  بُٝٓٗا
  . يعّٚ ايرتتٝب ٚازبػس نً٘ يف ع١ًُٝ ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١، َٔ زٕٚ

ع٢ً ايعطـ َ   زاي١ً -يف ايتعبن ايعطبٞ -ٜٴسٸع٢ باْ٘ قس تاتٞ ايٛاْٚعِ قس         
  . ؾٝهٕٛ ايٓل زي٬ًٝ زٚتػػٌ ٚجٗو ٚتؿٝض ع٢ً جػسى احا٤شايرتتٝب

 .  ٚيٝػت ٖٓا قط١ٜٓ ع٢ً ايرتتٝب  تاد إىل قط١ٜٓ ؾاٖس٠ ب٘ ٚانر١ً يهٓ٘      

يف غػاٌ ازبٓابا١، ثاِ     ثن٠ ظاٖط٠ يف عسّ ايرتتٝاب ٖصٙ ضٚاٜا  قرٝر١ ن      
 ٚباختكاااضت إٕ ايٓوااط إىل ٖااصٙ ايطٚاٜااا  ٖٚااٞ يف َكاااّ تعًااِٝ    ْكااٍٛ تٛنٝااسًا

 َاأ  تٵً اانط ايرتتٝااب بااني أعهااا٤ ازبػااس، بااٌ خٳ نٝؿٝاا١ غػااٌ ازبٓاباا١ ٚ  تااص 
 َأ احػاتربا    ؽ ٚبني ازبػس، َ  أْٗاا شناط  عاسزاً   ا٭َط بايرتتٝب بني ايطأ

  احػااتربا يهااإ أٚىل بايااصنط َاأ شنااط   ؾًااٛ نااإ ايرتتٝااب ٚاجباااً  ٚاٯزاب،
، َٚاأ ٖٓااا ٜكاا٣ٛ اذتُاااٍ ناإٛ ا٭َااط بايرتتٝااب يف بعااض ا٭خباااض    ٚاٯزاب

ّ  عًا٢ ا٫غاترباب زٕٚ ايتعاٝني    اٯَط٠ بايبسٚ بػػٌ اياطأؽ ضبُا٫ًٛ   ، ٚاٱياعا
 يف بٝااإ  تٝااب يف ايطٚاٜاا  احاناا١ٝ إخاا٫ً٬ ٚتاااخناً هاإ إُٖاااٍ شنااط ايرت يٚإ٫ 

 . (Œٖٚٛ  ا ٫ ٜتٛق  قسٚضٙ عِٓٗ ) ،اسبهِ عٔ َكاّ اسباج١ إيٝ٘

ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل َٔ ا٭خباض، ٚمث١ يا٥ؿ١ ثا١ْٝ تاَط بعهٗا بايرتتٝب باني  
ايطأؽ ٚبني ازبػس ٚتكسِٜ غػٌ ايطأؽ ع٢ً غػٌ ازبػس، ٜٚوٗط َٔ بعهٗا 

                                                           

 .4َٔ أبٛاب ازبٓاب١ت ح 62ت ب1( ايٛغا٥ٌت د4)
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  ت ٖٚٞ ،ا٭ٜػطتطتٝب ازبػس ٚيعّٚ تكسِٜ ازباْب ا٭مئ ع٢ً ازباْب 

(ت عٔ غػاٌ ازبٓابا١، ٚقاس قااٍ )     غا٬ً٥ (11)قرٝر١ ضبُس بٔ َػًِ -1
ثِ تكبٸ  ػػٌ ؾطجو ثِ تكبٸ ع٢ً ضأغو ث٬ثًاتبسأ بهؿٝو ؾتػػًُٗا ثِ تش

ٖٚااصا اياآلٸ  زعًاا٢ غااا٥ط جػااسى َااطتني، ؾُااا جااط٣ عًٝاا٘ احااا٤ ؾكااس يٗااط    
ّ تكسِٜ غػٌ ايرتتٝب ٚيعٚ ع٢ً -زثِشبين١ أزا٠  -ايكرٝس ٚانس ايس٫ي١

ِ شايطأؽ ع٢ً غػٌ غاا٥ط ازبػاس، ؾاإٕ ٚجاٛز أزا٠      يًرتتٝاب  )ايا  ٖاٞ    زثا
ٌٷ (باْؿكاٍ  . ٚانس ع٢ً إضاز٠ ايرتتٝب زيٝ

إٕ   (تشعٔ نٝؿ١ٝ غػٌ ازبٓاب١ ؾكااٍ )  غا٬ً٥ (11)قرٝر١ ظضاض٠ -6       
ُٳػٳٗا يف احا٤، ثاِ باسأ بؿطجا٘ ؾاْكااٙ باث٬ث غاطف ثاِ         ٜهٔ أقاب نّؿ٘ ؾ٤ٞ غ 

ع٢ً ضأغ٘ ث٬ث أنـ ثِ قابٸ عًا٢ َٓهبا٘ ا٭ميأ َاطتني ٚعًا٢ َٓهبا٘         قبٸ
   ٙ  ظاااٖط٠  زثااِشؾااإٕ أزا٠  زا٭ٜػااط َااطتني، ؾُااا جااط٣ عًٝاا٘ احااا٤ ؾكااس أجااعأ

ػاتسٍ باايؿكط٠   ْؿكاٍ غػٌ ايطأؽ عٔ غػٌ بك١ٝ ازبػس، ٚقاس ٜٴ يف ايرتتٝب ٚإ
         ٌ   اي٬ذك١ ع٢ً ياعّٚ تكاسِٜ غػاٌ ازباْاب ا٭ميأ عًا٢ ازباْاب ا٭ٜػاط، ٚيعا

أعهاا٤  ٖصٙ ايكرٝر١ َػتٓس احؿٗٛض ايصٜٔ أيعَٛا بايرتتٝب ٚايتؿطٜل ٚتثًٝث 
 ؾااإٕ ظضاض٠  ايػػااٌ، ٖٚااصا خااي قاارٝس جعَااًا ٫ ٜهااطٸ اٱنااُاض ؾٝاا٘ قطعااًا،   

 (. Œ( َ  تسٜٚٔ خيٙ نُٔ أخباضِٖ )٫ ٜتٛق  غ٪اي٘ َٔ غن اٱَاّ )

ا٭مئ ع٢ً غػٌ يهٔ اشبي يٝؼ ٚانس ايس٫ي١ ع٢ً تكسِٜ غػٌ ازباْب       
ازباْب ا٭ٜػط بؿعٌ عطـ أذسُٖا ع٢ً اٯخط بايٛاٚ اي  ٖٞ حطًل ايعطـ 

 .نُا ٫ خيؿ٢ ع٢ً ايعاضف بايبٝإ ايعطبٞ  ايرتتٝبع٢ً ٚيٝؼ ؾٝٗا ز٫ي١ 

يف  ()احهاُط يف ايتٗاصٜبني ٚاحػآس إىل ايكاازم     (16)قرٝس ذطٜع -1       
                                                           

 .1ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا11ٌ٥)
 .6ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا11ٌ٥)
 .6ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 64ت ب1 ت د ( ايٛغا16ٌ٥)
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(ت ؿٗٝس يف )ايصنط٣( قاٍ )نتاب ايكسٚم )َس١ٜٓ ايعًِ( ذػب ذها١ٜ اي
ٌٷ ٖٚٛ زٚابسأ بايطأؽ ثِ أؾض ع٢ً غا٥ط جػسىش ٚانس عًا٢ ايرتتٝاب    زيٝ

 َط ظاٖط يف ايٛجٛب.ٌ ايطأؽ ع٢ً غػٌ غا٥ط ازبػس، ٚا٭ٚتكسِٜ غػ

 َٔ اغتػااٌ َاأ جٓاباا١ ؾًااِ ٜػػااٌ ضأغاا٘   قاارٝرتا ظضاض٠ ٚذطٜااعتش -5       
 ٚاحوٓاإٛ  (11)ز٠ ايػػااٌَاأ إعاااز  بااسا ياا٘ إٔ ٜػػااٌ ضأغاا٘   جيااس بٴااسٸاً     ثااِ

ٚذستُٗا ٚإٕ ذطٜع ٜطٜٚٗا عٔ ظضاض٠، ٜبسٚ ٚذاستُٗا َأ ٚذاس٠ ايػآس      قًٜٛا
 ( َباؾااط٠ َٚاأ نثااط٠ ضٚاٜاا١ ذطٜااع عاأ ظضاض٠ ٚقًاا١ ضٚاٜتاا٘ عاأ اٱَاااّ )    

 ٚنثااط٠ اخاات٬ف ضٚاٜاا١ )ايهااايف( ٚضٚاٜاا١ )ايتٗااصٜب( يف َثااٌ ٖااصا ايػاآس،         
 ٚقااس غاابل ذبكٝاال َؿااازٙ    ٚقااس اغااتسٍ بٗااصا اشبااي ايكاارٝس عًاا٢ ايرتتٝااب،    

 ٚإَهإ َعاضنت٘ َ  أخباض ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل.

ايا  ضٚاٖاا ايكاسٚم، ٚتهآُت ايػا٪اٍ عأ احاطأ٠         (15)َٛثك١ عُااض  -4       
تػتػٌ ٚقس اَتؿطت بكطاٌَ ٚ  تٓكض ؾعطٖا نِ جيعٜٗاا َأ احاا٤أ ٚأجابا٘     

(تش)    َثٌ ايصٟ ٜؿطب ؾعطٖا، ٖٚٛ ث٬ث ذؿٓاا  عًا٢ ضأغاٗا ٚذؿٓتاا ٕ
ٚقااس  ز، ثااِ يااطٸ ٜااسٖا عًاا٢ جػااسٖا نًااٗا٢ ايااُٝني ٚذؿٓتااإ عًاا٢ ايٝػاااضعًاا

 بايػػاٌ ثاِ باُٝني ازبػاس ثاِ بٝػااضٙ.      ػتسٍ بٗا ع٢ً ٚجاٛب تكاسِٜ اياطأؽ    ٜٴ
 يف اشبي ٫ ٜػاعسٙ ٫ٚ ٜوٗط َٓا٘ ايرتتٝاب، ؾاإٕ اياٛاٚ حطًال      يهٔ ايتاٌَ جًٝٸًا

ٕ  ازبُ  ٫ٚ تسٍ ع٢ً ايرتتٝب جعًَا، َهاؾًا احاطاز َأ قٛيا٘ت     إىل اذتُاٍ ناٛ
ٖٛ ا٫غتػاٍ َأ ازبٓابا١ بٗاصا ايعُاٌ، َٚاا       زثِ يطٸ ٜسٖا ع٢ً جػسٖا نً٘ش

 غبك٘ َٔ قبٸ ذؿٓا  َا٤ ع٢ً ايطأؽ ٚع٢ً اياُٝني ٚعًا٢ ايٝػااض ٖاٛ يٗٝاسٷ     
ٱٜكاٍ َا٤ ايػػٌ إىل مجٝ  ازبػس بإَطاض  يًحػس َكس١ًَ ي٬غتػاٍ ٚتطيٝبٷ

 ًك٢ ع٢ً ايطأؽ ٚميني ازبػس ٜٚػاضٙ.ايٝس ع٢ً أعها٤ ازبػِ يتبًٝؼ احا٤ اح

                                                           

 .1ح +1 ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب 1ت د ( ايٛغا11ٌ٥)
 . 2ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 12ت ب 1ت د ( ايٛغا15ٌ٥)
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غػٌ احٝت َثٌ ش(تعٔ ايباقط ) (14)ٚضز يف خي ضبُس بٔ َػًِ ٘إْ -2        
 -َٓٗاا َعتاي٠ عُااض    -١ٝ غػٌ احٝات  ٚٚضز يف بعض أخباض نٝؿ زغػٌ ازبٓب

 . ا٭َط بػػٌ ايطأؽ ٚايًر١ٝ ثِ ٜػػٌ ؾك٘ ا٭مئ ثِ ؾك٘ ا٭ٜػط

يعّٚ تكاسِٜ اياطأؽ يف غػاٌ ازبٓابا١      ض جًٝٸًاهٓ٘   ٜتهس َٔ ٖصٙ ا٭خباي
ِ  يػُٛض اغتؿاز٠ ٖاصا ايتكاسٜ   ،ازباْب ا٭مئ ٖٚٛ َكسّ ع٢ً ازباْب ا٭ٜػط

غػٌ احٝت شعًٝ٘، ؾإٕ اشبي ْطل إٔ ٚعسّ ٚنٛح ز٫ي١ أخباض غػٌ ازبٓاب١ 
)غػٌ ازبٓاب١ َثٌ غػٌ احٝت( ذت٢ ٜػتهؿـ ت ٚ  ٜكٌ زَثٌ غػٌ ازبٓاب١

ؾـ عٔ تطتٝاب ازباْاب ا٭ٜػاط ٚتااخطٙ عأ ازباْاب ا٭ميأ يف        َٔ اشبي ايها
ػاتسٍ با٘ عًا٢ ايرتتٝاب ٚايؿكاٌ ٚايتااخط يف أجاعا٤ غػاٌ         غػٌ احٝات، ثاِ ٜٴ  

أْ٘ يٝؼ عٓسْا خي ٚانس ايس٫يا١ عًا٢ ايرتتٝاب      ا تكسّ ت كٌٜٚتر . ازبٓاب١
ٚتكسِٜ ايطأؽ ع٢ً ازبػاس غا٣ٛ قاراح ضبُاس بأ َػاًِ ٚظضاض٠ بأ أعاني         

  .عا٤ ز٫يتٗا ع٢ً ايرتتٝب أٚ َ  تكسِٜ ايُٝني ع٢ً ايٝػاض  ميهٔ إزٸٚذطٜع اي

ايواااٖط٠ يف عااسّ ايرتتٝااب، ٚيااٛ اتهاارت   خباااضت تعااسز  ا٭ ٚيف احكابااٌ
ز٫ي١ أخبااض غػاٌ ازبٓابا١ يف ايرتتٝاب ٚتكاسِٜ اياطأؽ عًا٢ ازبػاس أٚ تكاسِٜ          

ٝاب يف بعاض   قًٓات عٓاس ٚضٚز ا٭َاط بايرتت   -ازباْب ا٭مئ ع٢ً ازباْب ا٭ٜػط
أ بااايطأؽ ثااِ أؾااض عًاا٢ غااا٥ط جػااسىزشثِ تكاابٸ عًاا٢   ابااسشايٓكااٛمت

ثِ قاابٸ عًاا٢ ضأغاا٘ ثاا٬ث ضأغااو ث٬ثااًا، ثااِ تكاابٸ عًاا٢ غااا٥ط جػااسىزش 
َا    (12)َطتني، ٚع٢ً َٓهب٘ ا٭ٜػاط َاطتنيز   أنـ، ثِ قبٸ ع٢ً َٓهب٘ ا٭مئ

٘    ٠َطاٯ(14)ٚضٚز ا٭خباض  با٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ بػػٌ جػُ٘ نً٘ َأ ياسٕ قطْا
 قسَٝاا٘ َاأ زٕٚ تطتٝااب ٚؾكااٌ ْواان تشأؾااض عًاا٢ ضأغااو ٚجػااسىز     إىل

                                                           

 . َٓٗا 6ب + 1ت ح َٔ أبٛاب غػٌ احٝت 1ت ب 6( ضاج  ايٛغا٥ٌت د14)
 .6 ح + 1 ت ح َٓٗا  62ب  +  6ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١  64ت ب 1ت د ( ايٛغا12ٌ٥)
 .2ت ح َٓٗا  65ب + 11ح +4ح +12ح +2ح +2ح +4ح +4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1( ايٛغا٥ٌت د14)
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ِٸ   ٓاس عز ٚغػٌ َا أقاب َٓاو ثاِ أؾاض عًا٢ ضأغاو ٚغاا٥ط جػاسى       شإ نا
تًهِ ا٭خباض إىل ٖصٙ ؾُكته٢ ازبُ  ايعطيف احكبٍٛ ٖٛ محٌ ا٭َط بايرتتٝاب  

 . ٚتكسِٜ غػٌ ايطأؽ ع٢ً ا٫غترباب
ٍٕ ايطٚاٜا  ايعسٜاس٠ ايوااٖط٠ يف    حُ  بنيت َكته٢ ايكٓاع١ إٔ ْٳ ٚبتعبن ثا

 ٚازبُاا  ايعااطيف ٜاا٪زٟ   ،عااسّ ايرتتٝااب ٚبااني ايطٚاٜااا  ايواااٖط٠ يف ايرتتٝااب   
يف ٚجٛبا٘،   ٕ ا٭َط بايرتتٝب ٚإٕ ناإ ظااٖطًا باسٚاً   إىل اغترباب ايرتتٝب، ٭

 يهأ ْطؾاا  ايٝااس عاأ ايٛجااٛب ًْٚتااعّ باغااترباب ايرتتٝااب بااني غػااٌ ايااطأؽ  
 . كسِٜ ايُٝني ع٢ً ٜػاض ازبػسٚبني غػٌ غا٥ط ازبػس أٚ َ  ت

ْعِ قس ٜكاٍت إٕ ضٚاٜا  ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل ايساي١ ع٢ً عسّ َطًٛب١ٝ ايرتتٝاب  
ميهاأ تكٝٝااسٖا بايطٚاٜااا   ، ٖااصٙأٚ ايواااٖط٠ بإي٬قٗااا يف عااسّ يااعّٚ ايرتتٝااب 

ِٷ اٯَااط٠ بايرتتٝااب، ٚظٗااٛضٴ  عًاا٢ ظٗااٛض احطًاال َٚاااْ   احكٝٸااس يف ايتكٝٝااس ذااان
 عاأ اْعكاااز اٱياا٬م  عاأ احطًاال أٚ َاااْ  حكٝٸااس َٓؿكاا٬ًعأ ذحٝتاا٘ إشا نااإ ا 

 .يٛ نإ َتك٬ً 
آب١ٝ عأ ايتكٝٝاس، خبا٬ف     -ا٭ٚىلايطا٥ؿ١  -يهٔ ميهٓٓا ايكٍٛ بإ احطًكا 

 -(12)ٚايعُس٠ قراح ذطٜع ٚضبُس بٔ َػًِ ٚظضاض٠ بأ أعاني   -ايطا٥ؿ١ ايثا١ْٝ 
 . ١ًٝ ٚقس غبل تٛنٝر٘ؾإْٗا قاب١ً يًرٌُ ع٢ً ا٫غترباب ٚاحملبٛب١ٝ ٚا٭ؾه

ٚٚج٘ إبا٤ ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل عٔ ايتكٝٝست ٖٛ إبا٤ ايٓكٛم ايٛانر١ ز٫يتٗاا  
ع٢ً ٚذس٠ ازبػس عٓس ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١، ؾإٕ ايتعابن احعكاَٛٞ يف أخبااض    

تػػاااٌ جػاااسى َااأ ياااسٕ قطْاااو إىل  طا٥ؿااا١ ا٭ٚىل، ٜتهاااس ٖاااصا بايتاٌَشاي
ٌ     ش زقسَٝو ِ ٜؿاٝض احاا٤ عًا٢    ثا زشٚأؾهاٌ عًا٢ ضأغاو ٚجػاسى ؾاغتػا

ؾإٕ ٖصٙ ايتعبنا  تهااز   زثِ أؾض ع٢ً ضأغو ٚغا٥ط جػسىزشجػسٙ نً٘
تهاإٛ قااط ١ يف إٔ ازبػااِ نًاا٘ عهااٛ ٚاذااس ٜػػااٌ َاأ زٕٚ تكااسِٜ غػااٌ   
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 ازبػااس عًاا٢ غػااٌ ايااطأؽ، بااٌ ٜػػااٌ ازبػااِ نًاا٘ أٟ ٜػػااٌ ايااطأؽ ٚغااا٥ط
ٝا١ عأ   تهإٛ ا٭خبااض آب  َؿكا٬ً، ٚبٗاصا    ا٫غاتوٗاض ازبػس َكرتْني ٚقس غابل  

 ايتكٝٝس بايرتتٝب.
ت  ٚميهٔ تك١ٜٛ عسّ ايتكٝٸس بايرتتٝب بًراظ ٖصٙ ايٓكٛم ايهثن٠ بإ ٜكاٍ

ُٸٗس٠ ي٬غتػاٍ َٔإٕ ٖصٙ ا٭خباض تعطٸ ازبٓاب١، ٚياٛ   نت يبعض احػتربا  اح
يًبٝإ عٔ َكاّ  نإ ايرتتٝب ٚاجبًا يهإ شنطٙ أِٖ ٚنإ إُٖاي٘ خ٬ًً ٚتاخنًا

 ا ٜهؿـ أٚ ٜكٟٛ إبا٤ٖا عٔ يعّٚ ايرتتٝب.  -اسباج١ ٚايػ٪اٍ
ٚاسباقٌ باختكاضت ظاٖط ا٭زيا١ عاسّ ٚجاٛب ايرتتٝاب يف غػاٌ ازبػاس       
َٔ ازبٓاب١، ْعِ ٫ جيٛظ تاخن غػٌ ايطأؽ عٔ غػٌ ايبسٕ يكرٝر  ظضاض٠ 

باس َأ تكاسِٜ اياطأؽ يهأ ياٛ أضاز       ، ؾإشا أضاز ازبٓاب تؿطٜال غػاً٘ ٫   ٚذطٜع
ػس َ  غػٌ ايطأؽ ٚايطقب١ اغتػا٫ً اض١ْ غػٌ ازبايػػٌ ايهاٌَ ؾٝؿطع ي٘ َك

 . َٔ زٕٚ غبل ٚسبٛم ٚاذسًا عطؾًا

ٚاذاس٠   ٖٚٓا غا٪اٍت أٟ ؾاطم باني ايػػاٌ ايرتتاٝا احُهأ ذكاٛي٘ زؾعا١ً        
 ٜػػااٌ جػااُ٘ َاأ قطْاا٘ إىل قسَاا٘ َاأ زٕٚ دبع٥اا١ ايػػااٌ إىل قػااُني أٚ ث٬ثاا١ 

 باااني يباااسٕ عًااا٢ قػاااِ آخاااط، َٚٚااأ زٕٚ تطتاااب ٚتكاااسٸّ غػاااٌ قػاااِ َااأ ا
ؿااطم اي أ َاا  إٔ  ٚاذااس٠ ٚيف سبواا١ ؾاااضز٠  ضياغااٞ احتركاال زؾعاا١ً ايػػااٌ اٱ

 زثِ تػػاٌ جػاسى َأ ياسٕ قطْاو إىل قاسَو      شَػتؿاز َٔ ايٓل ايؿطعٞت 
ؾايػػٌ ايرتتٝا  كٌ يًُهًـ ٖٚٛ خاضد احاا٤ ٜٚتركال َٓا٘ بػػاٌ جػاُ٘      

احاا٤   نً٘ َٔ أع٢ً ضأغ٘ إىل أغؿٌ قسَٝ٘ بكبٸا  َا٤ تسضجيٝا١ ٚازبػاِ خااضد   
 زضياغاا١ ٚاذااس٠إضيااؼ يف احااا٤ شإغاان َػّطاا٢ باا٘، بُٝٓااا ايػػااٌ ا٫ضياغااٞ  

ُٴ   قااس غّطاااٙ احااا٤ سبواا١ ٚاذااس٠  يف احااا٤ ٚ ٘ َااطيؼٷ كااٌ زؾعاا١ ٚاذااس٠ ٚجػاا
 . غبراْ٘ قاقسًا ايتكطب بعًُ٘ إىل اهلل

ت ٚأغتؿٝسٙ َأ صبُاٛع ا٭خبااض قطعٝااً     ٖٚٓا أذبٸ بٝإ أَط اعتكسٙ ؾدكًٝا



 (564)يعّٚ ايرتتٝب بني ايطأؽ ٚازبػس عٓس ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١....................   
 

ٛٸّ ي٘ ٖٛ إٖٛ إٔ احط ٙ جطا٤ احا٤ ع٢ً ازبػاس بتُااّ أجاعا٤   ًٛب يف ايػػٌ ٚاحك
َأ زٕٚ ْكال    نُا٬ً ٚإذاي١ احا٤ بايباسٕ نًا٘ ٚاغات٩٬ٝٙ عًٝا٘ ٚٚقاٛي٘ إيٝا٘       

ايػػاٌ ايرتتاٝا َأ تعًُٝا٘      أخبااض عهٛ أٚ اغتثٓا٤ جع٤، بسيٌٝ َا ْطكات با٘   
ث قطا ، َٚاا   أٚ ثا٬  غػٌ ياّ ايبسٕ َٔ قطْ٘ إىل قسَ٘ َط٠ ٚاذاس٠ أٚ قطعاتني  

ضياغاا١ ايٛاذااس٠ احػااتٛعب١ ْطكات باا٘ أخباااض ايػػااٌ اٱضياغااٞ َاأ إجااعا٤ اٱ 
ازبٓاب َاا جاط٣ عًٝا٘ احاا٤      شيتُاّ بسْ٘ َٚا ْطكت ب٘ قرٝر١ ظضاض٠ ايٓايكا١  

   ٙ ت با٘ ايكارٝر١ اياٛاضز٠ يف    َٚاا ْطكا   (14)زَٔ جػسٙ قًًٝ٘ ٚناثنٙ ؾكاس أجاعأ
( احػا٪ٍٚ عأ   ّ ايهااظِ ) ٍ َٔ ازبٓاب١ مباا٤ احطاط ذٝاث إٔ اٱَاا    ا٫غتػا

إٕ ناإ  ش(تازبٓب ايكا٥ِ يف احطط ذتا٢ ٜػػاٌ احطاط ضأغا٘ ٚجػاسٙ قااٍ )      
َثاٌ اغتػااي٘ باحاا٤ باإ اغاتٛعب       ٘ احططٴً ػٳٜعمت إٕ غ  زٜػػً٘ اغتػاي٘ باحا٤
 ٘  ت ظٗااٛض صبُااٛع   ٜٚ٪نااس َااا شنطْااا .   (61)زأجااعأٙ شيااو شايػػااٌ جػااسٙ نًاا

َكازٜك٘ أؾاطاز يبٝعا١ ٚاذاس٠ َأ ايػػاٌ       ضٚاٜا  نٝؿ١ٝ غػٌ ازبٓاب١ يف نٕٛ
ت٪زٟ مجٝعٗا جطٜإ احا٤ ٚاغت٤٬ٝٙ ع٢ً ياّ ايبسٕ ؾٝطٗاط ايباسٕ َأ ازبٓابا١     

 . ٚذسثٗا ايو٬َٞ إىل ايطٗٛض ايٛجٛز ايٓٛضاْٞ

ت اغاترباب ايرتتٝاب باني اياطأؽ      ثِ إْ٘ قس ذبكاٌ َأ قآاع١ ا٫غاتٓبا     
عًا٢ ٚجاٛب   )ضض( راب ٚبني بك١ٝ ازبػس ٚعسّ يعَٚ٘، يهٔ إمجااع ا٭قا  

عأ ا٫يتاعاّ باغاترباب     ِٗ َاْ ٷايرتتٝب بني ايطأؽ ٚبني بك١ٝ ازبػس ٚإعطانٴ
أٟ ٖٛ َاْ  عٔ ا٭خص مباا تكتهاٝ٘ ايكآاع١ ايعًُٝا١      ،ايرتتٝب أٚ بعسّ ٚجٛب٘

ٚايكٛاعس احملاٚض١ٜ، ؾإٕ اٱمجاع احػتؿٝها١ ذهاٜتا٘ ٚؾاٝٛع ايػان٠ ٚايؿتا٣ٛ      
 سٸ ذتاا٢ عٳاا ،كااٌ ايااطأؽ عاأ ازبػااس يف ايػػااٌبااني اٱَاَٝاا١ عًاا٢ ايرتتٝااب ٚؾ

بعض َتكسَٞ عًُا٥ٓا نٕٛ ايرتتٝب يف غػاٌ ازبٓابا١ َأ َتؿاطزا  اٱَاَٝا١،      
                                                           

 .1 ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 11ت ب1 ت د ( ايٛغا14ٌ٥)
 .11 ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا61ٌ٥)
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ٜهؿـ عٔ قعٛب١ احدايؿ١ َا  ايؿتٝاا اعُا  عًٝٗاا ٚإٕ ناإ اغاترباب       ٖٚصا 
 َكتهااا٢ ازبُااا  باااني ايٓكاااٛم احتكسَااا١، ٖاااٛ ايرتتٝاااب ظااااٖط ايٓكاااٛم ٚ

بني عهٟٛ ا٫غتػاٍ بتكسِٜ ايطأؽ ٚايطقب١ عًا٢   بايرتتٝب ٚيصا حنتا  ٚجٛبًا
عأ ا٭خاص باغاترباب ايرتتٝاب مجعاًا،       ٚشيو يك٠ٛ احاْ  ،غػٌ غا٥ط ازبػس
ط يهااعـ احاااْ  بتكااسِٜ ازباْااب ا٭مياأ عًاا٢ ازباْااب ا٭ٜػاا ٚحنتااا  اغااتربابًا

 تبًراظ٘ نُا غٓبني . ٖٚٓا ؾطٚع ْعطنٗا تباعًا 
ايؿكاٌ باني غػاٌ ازباْاب ا٭ميأ       -ًاٚيٛ اذتٝايا  -٭ٍٚت ٌٖ ًٜعّ يؿطع اا

 . َٔ ازبػس ٚبني غػٌ ازباْب ا٭ٜػط ٚتكسِٜ ا٭ٍٚ ع٢ً ايثاْٞأ
زعااٞ اٱمجاااع عًٝاا٘ يف إاحؿااٗٛض ٖااٛ يااعّٚ ايؿكااٌ ٚايتكااسِٜ ٚايتاااخن ٚ 

ت إٕ ناٌ َأ أٚجاب تكاسِٜ      نًُا  مج  ايؿكٗا٤، بٌ قاٍ مج  َٔ ا٭عاظِ
ٔ بايػػٌ ع٢ً ازباْب ا٭ٜػاط،  ايطأؽ ع٢ً ازبػس أٚجب تكسِٜ ازباْب ا٭مي

ياٛ ذكاٌ    - ٚيعٌ  ايؿٗط٠ ٚزعاا٣ٚ اٱمجااع ٖاٞ عُاس٠ اياسيٌٝ عًا٢ شياو       
ٚإ٫ ؾاااشبي ايكاارٝس   -(عاأ ضأٟ احعكااّٛ )  ايٛثااٛم باٱمجاااع ناؾااؿاً  

ت  غا٬ً٥(61)ايٛذٝس ايصٟ قس ٜػتوٗط َٓ٘ ايرتتٝب بني ازباْبني ٖٛ قرٝس ظضاض٠
 ٘ ؾاْكاااٙ بااث٬ث غااطف ثااِ قاابٸ  ثااِ بااسأ بؿطجااشنٝااـ ٜػتػااٌ ازبٓاابأ ؾكاااٍت

قب ع٢ً َٓهب٘ ا٭مئ َاطتني ٚعًا٢ َٓهبا٘ ا٭ٜػاط      ع٢ً ضأغ٘ ث٬ث أنـ ثِ
 ٚايهاااُن ٜطجااا  إىل )ازبٓاااب  زَاااطتني، ؾُاااا جاااط٣ عًٝااا٘ احاااا٤ ؾكاااس أجاااعأٙ

ٚيٝؼ يف ٖصا ايتعبن ز٫ي١ ٚانر١ عًا٢ ايرتتٝاب ٚايؿكاٌ     ،احطٜس ي٬غتػاٍ(
 ا َاأ إٔ ٘ بًااعّٚ ايرتتٝااب، حااا تهااطض َٓٸاا  بااني ازباااْبني، بااٌ يعًاا٘ ٫ إؾااعاض ؾٝاا  

عًا٢ ايرتتٝاب، ٫ٚ ٜبعاس نإٛ ايكػا١ُ ايث٬ثٝا١        ؾا٬ ز٫يا١  حطًل ايعطاـ  ايٛاٚ 
ٍٴ ؾإْ٘ ٜكاعب   ،اٱْػإ عٓس اغتػاي٘ َٔ ازبٓاب١ يكبٸ احا٤ يبٝع١ٝ تكتهٝٗا ذا

 عًٝاا٘ إٔ ٜػااتٛعب بكااب١ ٚاذااس٠ غػااٌ جػااسٙ َاأ قطْاا٘ إىل قسَاا٘ ذتاا٢ َاا     
                                                           

 . 6ابٛاب ازبٓاب١ ت حَٔ  62ت ب 1ايٛغا٥ٌ ت د (61)
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٭غٌٗ تكػِٝ ايكبٸ، ٜٚباسأ باايطأؽ ٭ْا٘ ازباع٤ ا٭عًا٢ اياصٟ       إَطاض ايٝس، ؾا
 بسأ بااا٘ عااااز٠، ٜٚكااابٸ عًااا٢ اياااُٝني قباااٌ ايٝػااااض ٭ٕ ايططٜكااا١ ايؿاااطع١ٝ   اٜٴااا

تكاسِٜ اياُٝني عًا٢ ايٝػااض، ؾا٬ ٚثاٛم بس٫يا١         تٚايػ١ٓ احملُس١ٜ يف نٌ ا٭َاٛض 
  ٛ  ايكارٝر١ عًاا٢ ايرتتٝااب ٚايؿكااٌ بااني ازبااْبني ا٭ٜػااط بعااس ا٭مياأ، ْعااِ ٖاا

غػاٌ ازباْاب ا٭ميأ    ضبتٌُ ايس٫يا١ أٚ اٱؾاعاض ٫ أظٜاس، ٚياصا جعًٓاا تكاسِٜ       
 . ٚايٓحا٠ يف ا٫ذتٝا  أذٛ  اغتربابًا يهعـ اذتُاٍ إضازت٘ ؾطعًا،

ايااطأؽ ٚتكسٸَاا٘ عًاا٢ غػااٌ ثاااْٞت عًاا٢ ايكااٍٛ احؿااٗٛضت تطتٝااب  ؿااطع اياي
ٔ اياطأؽ  بايطأؽ، ٫ َٔ ج١ٗ نْٛٗا جع٤ٶ َ ايواٖط نٕٛ ايطقب١ ًَرك١ً -ازبػس
ُٗا ارام ٚاغتٛا٤ ايطأؽ ٚايعٓل يف ٚجٛب ايػػٌ يا ا، بٌ ٖٛ إيٓؿ٢ يػ١ًذت٢ ٜٴ

ٚتكسٸَ٘ ع٢ً غػٌ غاا٥ط أعهاا٤ ازبػاس، يًاٝكني بعاسّ سباٛم ايطقبا١ بازبااْبني         
ٙت ٜ٪ٜاس ٚ ،ا٭مئ ٚا٭ٜػط ؾًٝعّ ايٝكني بايتراقٗا بايطأؽ يف ايػػاٌ َأ ازبٓابا١   

 ، ٚاقتهاااا٤ يبٝعااا١ ا٫غتػااااٍ عًٝاؾااٗط٠ اٱسباااام ؾتااا٣ٛٶ ؾكٗٝااا١ ٚعُااا٬ً َتؿاااط 
يًرٛم ايطقب١ بايطأؽ ؾإْ٘ عٓسَا ٜكبٸ ازبٓب احا٤ ع٢ً ضأغ٘ غٛف ٜكٌ إىل 
 عٓكاا٘ ٜٚٓتؿاا  َٓاا٘ ٜٚتركاال غػااً٘، ٚيعًاا٘ مااصٙ ازبٗاا١   تاآلٸ ا٭خباااض عًاا٢  

باا  غػااٌ رام ايطقباا١ بااايطأؽ يعااسّ اسباجاا١ إىل ايتٓكااٝل بعااس اقتهااا٤ ي اإياا
 .يف ا٭خباضت ايعٓل ٚايطقب١ أق٬ً  صنط  ٜٴ صاايطأؽ يػػٌ ايعٓل َع٘، ٚي

ثايثت إشا ايتعَٓاا ايرتتٝاب باني اياطأؽ ٚباني غاا٥ط ازبػاس، أٚ َا          ؿطع اياي
بااس يف غػااٌ نااٌ عهااٛ َاأ  ؾ٬ -ازباْااب ا٭مياأ عًاا٢ ازباْااب ا٭ٜػااط تكااسِٜ 

رطظ إزخاٍ ؾ٤ٞ  ا ٜتكٌ ب٘ َٔ ايعهٛ اٯخط َٔ باب احكس١َ ايع١ًُٝ اي  ٜٴ
  ٛ ٚاغتٝعاب احا٤ ي٘ ٜكًٝٓا . ٌ ايعهبٗا غػ

ٚايااصٟ ٜكتهااٞ ٚجااٛب )احكسَاا١ ايعًُٝاا١( ٖااٛ قاعااس٠ )ا٫ؾااتػاٍ ايٝكااٝم  
بايػػااٌ َاأ  ٚاحؿااطٚض اؾااتػاٍ شَاا١ ازبٓااب ٜكٝٓاااً ٜػااتسعٞ ايؿااطاؽ ايٝكااٝم( 

باس َأ ا٫َتثااٍ ايٝكاٝم     أٚ ث٬ث١ ذػب ؾتٝا احؿاٗٛض، ٫ٚ  ازبٓاب١ ٖٚٛ عهٛإ
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 ًت باا٘ ايصَاا١ َاأ ايرتتٝااب ٚتكااسِٜ ايااطأؽ    َٚاا  ايؿااو يف اَتثاااٍ َااا اؾااتػ   
 بااس َاأ ذبكااٌٝ ايااٝكني با٫َتثاااٍ، ٫ٚ  كااٌ ٖااصا ايااٝكني إ٫  عًاا٢ ازبػااس ؾ٬

 ت غػااٌ ايعهااٛ ٚاغااتٝعاب   رااطظ بٗااا ايٛاجااب اياا  ٜٴ (احكسَاا١ ايعًُٝاا١)َاا  
احا٤ يا٘، ٚيف ازباع٤ احؿارتى باني اياطأؽ ٚايطقبا١ ٚباني غاا٥ط ازبػاس ٫  كاٌ           

٭َاط بػػاً٘ إ٫ َا  إزخااٍ جاع٤ٺ َأ ازباْاب ا٭ميأ ٚازباْاب          ايٝكني باَتثاٍ ا
 . ا٭ٜػط بايػػٌ يف غػٌ ايطأؽ ٚايطقب١
باس  اْب ا٭ميأ عًا٢ ازباْاب ا٭ٜػاط ٫    ٖٚهصا ع٢ً ايكٍٛ بًعّٚ تكسِٜ ازب

 َاأ غػااٌ ايعااٛض٠ ٚايػااط٠ َاا  ازباااْبني ٫ذتُاااٍ ايتراقُٗااا بٗااصا ازباْااب         
ٗ    ٚبصاى ؾ٬ ُاا َكسَا١ً عًُٝا١ ٱذاطاظ غػاٌ      بس َٔ غػاًُٗا َا  ناٌ جاْاب َٓ

 . ٖٚٛ َكته٢ قاعس٠ ا٫ؾتػاٍ ،ايعهٛ

، اياطأؽ ٚايطقبا١   -ٖط عسّ ايرتتٝب بني أجعا٤ نٌ عهٛطاب ت ايواؿطع اياي
ؾًًحٓب إٔ ٜػػٌ أغؿٌ ايعهاٛ قباٌ أعا٬ٙ     -ازباْب ا٭مئ، ٚازباْب ا٭ٜػط

ٌ       ٚي٘ غػٌ ٚغط ايعهٛ قبٌ أع٬ٙ ٚأغاؿً٘، نُاا    يا٘ غػاٌ أعًا٢ ايعهاٛ قبا
أغؿً٘، ٖٚصا ٖٛ احعطٚف ٚاحؿٗٛض بني ايؿكٗا٤، ٚشيو يعسّ اياسيٌٝ احٛجاب   

َٚكته٢ إيا٬م ايٓكاٛم    ،يًرتتٝب ٚتكسِٜ ا٭ع٢ً ع٢ً ا٭غؿٌ أٚ ايعهؼ
يااٛ اغااتؿسْا ايرتتٝااب بااني أعهااا٤ ازبػااس  -عااسّ ايرتتٝااب يف غػااٌ نااٌ عهااٛ

 . -ٚاغتوٗطْاٙ َٔ ايٓكٛم

١ٝ احبٝٸٓا١ يهٝؿٝا١ غػاٌ ازبٓابا١     شباَؼت قس دب٢ً َٔ ايٓكٛم احانا يؿطع اا
ٚظٗط أْ٘ ٫ تعتي نٝؿ١ٝ طبكٛق١ يًػػٌ َٔ ازبٓاب١، ْٚلٸ ا٭خباض بكبٸ احا٤ 

ٕٷ ٭جاعا٤ٙ،   كااٍ احاا٤ إىل ايباسٕ نًا٘ َػاتٛعباً     ػٌ ايصٟ ٖٛ إٜيًػٴ ٚإؾانت٘ بٝا
 يوااٖط باسٕ ازبٓاب نًا٘، ٚجياعٟ ناٌ        َٚٔ ٖٓا ٜهؿٞ َػ٢ُ ايػػٌ َػتٛعبًا 

ٕ  َا ٜتركل ب٘ اي أٟ جياعٟ قابٸ احاا٤ عًا٢ يااّ       ،ػػٌ احػتٛعب يوااٖط ايباس
أٚ قبٸ احا٤ ع٢ً نٌ عهٛ َٔ ا٭عها٤ ايث٬ث١  -ٚيٛ زؾعا  َتعسز٠ -ايبسٕ 
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ايطأؽ ٚايعٓل باحا٤ ثِ ٜطَؼ غاا٥ط   بٓٚ ايعهٜٛٔ، نُا جيعٟ إٔ ٜطَؼ ازبأ
 جػاااسٙ أٚ ٜاااطَؼ ازباْاااب ا٭ميااأ ثاااِ ازباْاااب ا٭ٜػاااط، نُاااا جياااعٟ ضَاااؼ 

بسٕ ٚقبٸ احا٤ عًا٢ ايابعض اٯخاط، نُاا ميهأ ايٛقاٛف ذبات احطاط         بعض اي
ٚاذااس٠ أٚ غػااٌ ايااطأؽ ٚايطقباا١ ٚميااطٸ ٜااسٙ عًاا٢       ٚغػااٌ ايبااسٕ نًاا٘ زؾعاا١ً   

ثِ ٜػػٌ مبا٤ احطاط غاا٥ط جػاسٙ أٚ ازباْاب      ا٤ُٖا يتبًٝؼ احا٤ إيُٝٗا نا٬ًَأجع
ػػاٌ ايباسٕ   ي ا٭مئ ٜعكب٘ تبًٝؼ َا٤ احطط إىل جاْب٘ ا٭ٜػط، ؾإٕ ٖاصٙ َكاازٜل  

يػػااٌ ايبااسٕ  ٙ، ٫ٚ زيٝااٌ عًاا٢ خكااٛم َكااسامٍ ٚإٜكاااٍ احااا٤ إىل أجااعا٤ 
 . -ياّ أجعا٥٘ -ٚاحِٗ اغتٝعاب احا٤ زبػس ازبٓبٚقبٸ احا٤ ٚإؾانت٘ عًٝ٘، 

 بااس َاأ ْ  عاأ ٚقااٍٛ احااا٤ إىل ايبؿااط٠ ٫ٚبااس َاأ إظاذاا١ اسباجااب احااا٫ٚ
 احااا٤ إىل ايبؿااط٠  ربًٝااٌ ايؿااعط إشا اذتُااٌ ٚجااٛز ذاجااب ؾٝاا٘ ميٓاا  ٚقااٍٛ      

ٍ  ،ايها٥ٓاا١ ذباات ايؿااعط ٛٸ، َاأ زٕٚ ؾااطم بااني َكااازٜل ا٫غتػااا ّ ٚشيااو يتكاا
 ايػػااٌ بإٜكاااٍ احااا٤ إىل مجٝاا  أجااعا٤ ايبااسٕ، َٚاا  نثاؾاا١ ايؿااعط ٚاذتُاااٍ     

  َااا ٜااتعني ربًًٝاا٘ ٚإظاياا١  -ٚجااٛز ذاجااب ؾٝاا٘ ميٓاا  ٚقااٍٛ احااا٤ إىل ايبؿااط٠    
 . ميٓ  ٚقٍٛ احا٤ إىل ايبؿط٠ اي  ذبت ايؿعط

غػاٌ ازبٓابا١ ايرتتاٝا أٚ    ػازؽت ايوااٖط عاسّ اعتبااض احاٛا٠٫ يف     ؿطع اياي
٫ تعتااي أٟ ،  -٫ احااٛا٠٫ اسبكٝكٝاا١ ايسّقٝٸاا١، ٫ٚ احااٛا٠٫ ايعطؾٝاا١      -اشباااضجٞ

احٛا٠٫ مبع٢ٓ ايتتاب  ٫ٚ مبع٢ٓ عسّ ازبؿاف يف أجاعا٤ باسٕ اعٓاب أٚ أعهاا٥٘     
 ٜٚػػاٌ غاا٥ط جػاسٙ     ٚضأغ٘ قاباذاً قبت٘ ؾُٝهٓ٘ إٔ ٜػػٌ ض ،ايث٬ث١ أٚ ا٫ثٓني

ا٤ غػاٌ ضأغا٘ ٚقاسضٙ ٚإبكا     عكاطًا، ٚميهٓا٘ قاباذاً    -جاْب٘ ا٭مئ ٚا٭ٜػط -
 ٍٕ  . -ظٗطًا نإ أٚ عكطًا -ْكؿ٘ ايػؿًٞ يٛقت ثا

ٚٚجٗ٘ت إي٬م ايٓكٛم احبٝٸ١ٓ يهٝؿ١ٝ غػٌ ازبٓاب١ ٚعسّ تكٝٸسٖا بتاٛايٞ   
تػػاٌ  ش(66)( تبسْا٘، قااٍ )   غػً٘ ٚتتاب  قبٸ احاا٤ ٚإؾانات٘ عًا٢ أعهاا٤    

                                                           

 . َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا66ٌ٥)
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ٌ زشجػسى َٔ يسٕ قطْو إىل قسَٝو  زٚأؾض ع٢ً ضأغو ٚجػسى ؾاغتػا
ٔ  زثِ أؾض ع٢ً ضأغو ٚغا٥ط جػسىش ز٫يا١   ٖاصٙ ايٓكاٛمت   ٫ٚ ٜوٗط َا

ٍ     ٚانر١  ًا٢ ايكاٍٛ بهإٛ    ذتا٢ ع  ،عًا٢ اعتبااض احاٛا٠٫ ٚايتتااب  يف ا٫غتػاا
باٌ زيات ايٓكاٛم      . نايػػٌ ا٫ضياغٞ غػٌ ازبٓاب١ خاضجًا عهًٛا ٚاذسًا

ع٢ً عسّ اعتبااض احاٛا٠٫ ْوان قارٝر١ ضبُاس بأ َػاًِ احتها١ُٓ          (61)اشباق١
ٍٕ ٭َط ايكازم ) ( جاضٜت٘ إٔ تػػٌ ضأغٗا ٚت٪جٌ غػٌ جػسٖا يٛقت ثا

   ٜٳطٳ باغااً  ر١ إبطاِٖٝ ايُٝاْٞ )إٕ عًًٝاعٓس إضازتٗا اٱذطاّ، ْٚون قرٝ
 . ز جػسٙ عٓس ايك٠٬ إٔ ٜػػٌ ازبٓب ضأغ٘ غس٠ًٚ ٜٚػػٌ غا٥ط

 ٖٚصٙ ايٓكٛم اشباق١ تتكس٣ يٓؿاٞ ٚجاٛب احاٛا٠٫ باني أعهاا٤ ايباسٕ       
٫ٚ ٜباسٚ َٓٗاا بٝاإ عاسّ َطًٛبٝا١       -ؽ ٚازباْب ا٭مئ ٚازباْب ا٭ٜػطايطأ -

قرٝر١ زّيت عًا٢   (65)احٛا٠٫ يف ايعهٛ ايٛاذس، ٚميهٓٓا ا٫غتس٫ٍ بٓكٛم
 ( أٚ ٓاباا١ ٚقااس تساضناا٘ اٱَاااّ ) ُع١ يف ايوٗااط يف غػااٌ ازباٴْػااٝإ غػااٌ ياا

٘    زّيت ع٢ً إٔ َٔ تطى غػ ٘  ٌ بعض شضاعا٘ أٚ بعاض جػاسٙ ٚأْا ضجا    -تّٝكٓا
ؾتساضى ٚأعاز غػٌ احٛن  احرتٚى غػً٘ يف غػاٌ ازبٓابا١، ٖٚاصٙ ايٓكاٛم     
 قاااسب١ ي٬غااتس٫ٍ بٗااا عًاا٢ عااسّ اعتباااض احااٛا٠٫ يف غػااٌ ازبٓااب أعهااا٤       

َٶا ٚعسّ اعتباضٖا يف ايعهٛ  .يٛاذس خكٛقًا ا بسْ٘ عُٛ

ْ٘ تتعاناس احطًكاا  َا  ايٓكاٛم اشباقا١ عًا٢ عاسّ اعتبااض         اٚاسباقٌ 
مباا ازعااٙ غان ٚاذاس َأ       تابع١ يف غػٌ أعها٤ ايبسٕ تطتٝبًا، َ٪ٜسًااحٛا٠٫ ٚاح

ت عسّ ٚجاٛب ايرتتٝاب باني أعهاا٤ ايػػاٌ باٌ باني         اٱمجاع أٚ ايكط  حبهِ
 . أجعا٤ ايعهٛ ايٛاذس

آ ٺ يف نًااٞ ا٫غتػاااٍ َاأ  -٠٫ يف غػاٌ ازبٓاباا١ حااٛاعااسّ اعتباااض ا -ٖٚاصا 
                                                           

 .1 ح + 1ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 64ت ب 1ت د ( ايٛغا61ٌ٥)
 . َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 51ت ب 1ت د ( ايٛغا65ٌ٥)
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ازبٓاب١، يهٔ يف بعاض احاٛاضز اشباقا١ دباب احاٛا٠٫ يعااضٍض زاٍع إىل احاٛا٠٫        
دكٛق١ٝ احٛضز ايٛاجب ؾٝ٘ تتاب  غػٌ ازبٓاب١، ٖٚٞ احٛاضز ايا   اٚاحتابع١ ي

 . بطٕٛداف احهًـ ؾٝٗا ؾحا٠ اسبسث ا٭قػط ْون احػتران١ ٚاحػًٛؽ ٚاحٜٳ

اسبااسث ا٭قااػط عًٝاا٘   عااطٚضإٕ ازبٓااب يف َااٛاضز خااٛف  ت  ٚتٛنااٝر٘
ػااٌ ًٜعَاا٘ احبااازض٠ إىل ايػٴ  -ٚخااطٚد ايٓاااقض احملكاال يًرااسث َاأ احهًااـ     

َاأ خااطٚد اسبااسث عٓاا٘ ٚإبطاياا٘ يًػػااٌ،  ٚاحااٛا٠٫ ؾٝاا٘ َٚتابعاا١ عًُاا٘ ذااصضًا
 دؿاا٢ إٔ ٜؿحاااٙ اسبااسث احدكااٛم يااٛ ؾااطٸم     ناحػااًٛؽ ٚاحبطاإٛ ايااصٟ ٜٳ  

 ٔ ط ايابٳ  -ٗاطٙ ياٛ ؾاجااٙ اسباسث    ػاً٘ ٚظٚاٍ ي  عا٤ غػً٘ ؾٗٛ خيؿ٢ بطا٬ٕ غ  أج
 ػااً٘ بااس ياا٘ َاأ َٛاقاا١ً ايػػااٌ َٚتابعاا١ أجعا٥اا٘ ذتاا٢ ٜااتِ غ      ؾ٬ -أٚ ايبااٍٛ

 .  اسبسث أٚ قبٌ ظٜازت٘ عطٚضٜٚبازض يك٬ت٘ قبٌ 
ٓاب١ أٚ اسبٝض أٚ ا٫غترانا١  ٖٚهصا احػتران١ ايٛاجب عًٝٗا غػٌ ازب

دؿا٢ بطا٬ٕ غػاًٗا ياٛ ؾطٸقات أجاعا٤ٙ       بٗا اسبسث ا٭ني ٚتٳاي  ٜػتُط  ٖٚٞ
ٚيطأٖا اسبسث احدكٛم ذ٦ٓٝص، ؾًٝعَٗا َتابع١ ايػػاٌ َٚٛا٫تٗاا ٚاحباازض٠    
يًك٠٬ بعس ا٫غتػاٍ احتكٌ ايهاٌَ حٓ  قسٚض اسبسث أٚ يتكًًٝ٘، ٚيٛ ناْت 

 . ٠٬كا٤ تػتػٌ يف ٖصٙ ايؿرت٠ َ  احٛا٠٫ ٚاحبازض٠ إىل ايكاما ؾرت٠ ْ

ٖٚهصا قاس دباب احاٛا٠٫ يف بعاض اسباا٫  ايطاض٥ا١ نُاا ياٛ تهاٝٸل ٚقات           
َعا٘  ايؿطٜه١ أٚ خؿٞ ؾٛا  احا٤ َٓ٘ أٚ ؾٛا  احا٤ اسباض َٓ٘ ٚحنٖٛا  ا خيااف  

يٛ ؾطٸم اغتػاي٘ َأ ازبٓابا١ ٚجعًا٘ قػاُني      -ق٠٬ أٚ يٛاف -ؾٛا  ايؿطٜه١
ػاً٘ قباٌ   ػِ ا٭ٍٚ َٔ غ أٚ أنثط ٚؾكٌ بٝٓٗا ٚخؿٞ اسباي١ ايطاض١٥ عكٝب ايك

بسْاا٘، ؾإْاا٘ دبااب احااٛا٠٫ ػااٌ ايكػااِ ايثاااْٞ أٚ ايثايااث َاأ أعهااا٤ َباؾااطت٘ غ 
ٖاصا نًا٘ بًرااظ َاا ٜعاي عٓا٘ بايػػاٌ ايرتتاٝا،          .  يًٛاجب اذتٝايًا ٚإذطاظًا

أعهاا٤   ٚ ػٔ تػُٝت٘ بايػػٌ اشباضجٞ عًا٢ َبٓاْاات اغاترباب ايرتتٝاب باني     
 ت طتٝب ٚاجب بني أعها٤ ازبػس، ثِ ْبرثذٝث ٫ ت ازبػس عٓس ا٫غتػاٍ،
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 : رمتاسيالغسل  اإل   
ٍٕ ٚنٝؿ١ٝ أخط٣ َأ ايػػاٌ ٫ إؾاهاٍ ٫ٚ خا٬ف يف ؾاطعٝت٘        ٖٚصا حنٛ ثا

 ٜٚتركاال بػُااؼ ياااّ ايبااسٕ يف احااا٤ ذتاا٢ ٜػطٝاا٘ احااا٤ بتُاَاا٘       -يف ازبًُاا١ -
 . ٖٚصا ٫ ميهٔ إٔ ٜتركل اسبسث ؾٝ٘ ٚاذس٠ ٚيف ٚقت َترس عطؾًا، زؾع١ً

 ٘ ٙ ايكاارٝس ٚاٱمجاااع ايكطعااٞ عًاا٢ إجااعا٤  ت اياآلٸ  ٜٚااسيٓا عًاا٢ نؿاٜتاا
س٠ ٖٛ ايٓلٸ ايكرٝس ايٓاايل  ٚنؿاٜت٘ عٔ ايػػٌ ايرتتٝا أٚ اشباضجٞ، ٚايعُ

اضياؼ يف احاا٤    ش ٚياٛ إٔ ضجا٬ً جٴٓبااً   ٚضز يف قارٝس ظضاض٠ت  ذٝث ٙ، بإجعا٤
١ ايٛاذاس٠  ٚا٫ضياغا  (64)زأجعأٙ شيو ٚإٕ   ٜاسيو جػاسٙ   -اضياغ١ ٚاذس٠ 

 ؾٝتكااّٛ ايػػااٌ ا٫ضياغااٞ    ،ٚاذااس٠ تعاام غُااؼ ايبااسٕ نًاا٘ يف احااا٤ زؾعاا١ً     
 ٚيصا ٫ ميهٔ ربًٌ اسبسث أثٓا٤ٙ. ٚذكٛي٘ زؾع١ ٚاذس٠، بٛذس٠ ايػػٌ عطؾًا

ياغااا  احتعااسز٠ ٚاسباقاا١ً  يف َكابااٌ ا٫ض - ا٫ضياغاا١ ايٛاذااس٠ -ٖٚااصٙ 
نإ ٜطَؼ ضأغا٘ ٚعٓكا٘    ٚقس غبل بٝاْٗا نُٔ ايػػٌ ايرتتٝا، ٚشيو تسضجيًا
ثاِ ٜاطَؼ يف احاا٤ جاْبا٘      ،ثِ ٜطَؼ يف احا٤ ازباْب ا٭مئ َٔ جػاسٙ  ،يف احا٤

ا٭ٜػط، ٜٚتِ بٗصا غػٌ ازبٓابا١ ٖٚاٛ َكاسام )ايػػاٌ ايرتتاٝا( أٚ )ايػػاٌ       
 . اشباضجٞ( ٖٚصا ميهٔ إٔ ٜتركل اسبسث أثٓا٤ٙ

غاٞ اياسؾعٞ   ْا يف ؾاطع١ٝ ايػػاٌ ا٫ضيا  ٚنٝـ نإ بكرٝس ظضاض٠ َعتُاسٴ 
ازبٓااب يف احااا٤ إضياغاا١  إشا اضيااؼشت قاارٝس اسبًااات  ايٛجااساْٞ، ٜٚعهااسٙ

َأ اٱَااّ ايكاازم    ٚاذس٠ أجعأٙ شيو َٔ غػً٘ز َٚعتاي٠ ايػاهْٛٞ غاا٬ً٥    
()    ٠ ٚخياطد،  ضياغا١ ٚاذاس٠ اضياغا١ ٚاذاس    عُٔ ٜٴحٓاب ؾنياؼ يف احاا٤ إ

 .(62)زْعِجيعٜ٘ شيو َٔ غػً٘أ قاٍتش
ت قٝٛز ٚخكٛقٝا  ايػػٌ ا٫ضياغٞ، ذٝث  ٓكٛمٜٚػتؿاز َٔ ٖصٙ اي
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 بسٕ يف احا٤ ٜٚهٕٛ ايبسٕ َطيػااً ٜػتؿازت ذبكل ايػػٌ َٔ ازبٓاب١ عٓس ضَؼ اي
يف احا٤ َػّط٢ ب٘ َ  قكس ايكطب١ باغتػاي٘ ؾإْ٘ جيعٜا٘ عأ ايػػاٌ ايرتتاٝا ٚإٕ     

 -ت ٚجااٛز ذاجااب ْعااِ يااٛ اذتُااٌ يف َٛناا  َاأ جػااسٙ  ،  ٜااسيو جػااسٙ
 . ايتٛثل َٔ اْتؿا٤ اسباجب قبٌ ايطَػ١ اي  ٜتركل ؾٝٗا ايػٴػٌٚجب زيه٘ ٚ

ا٫ْػُاؽ ؾٝ٘ ذت٢ ٜػّطٝ٘ احا٤ ٜٚػٝب جػاُ٘   ٜعمٚاضياؽ ازبٓب يف احا٤ 
ا٫ضياؽ ٖٛ تػط١ٝ ازبػِ يف احا٤، ٚايطَؼ زؾٔ ؾ٤ٞ يف ؾ٤ٞ، ؾنً٘ يف احا٤، 

ت ايػاارت تكااٍٛت )ضَػاات احٝاات يف اياارتاب( ٜعاام زؾٓتاا٘ ؾٝاا٘، ٚأقااٌ ايااطَؼ    
 ز يف )يػإ ايعطب( ٚ)تاد ايعطٚؽ( .ٚايتػط١ٝ، ٖصا َا ٚض

ٌ     ايؿطع ٖصا ايٓرٛ  ت َأ   َٔ ا٫غتػاٍ خيتًاـ عأ ايػػاٌ ايرتتاٝا ا٭قا
 ٚبااسؾعا  ٜػػااٌ ايااطأؽ ٚايطقباا١ بكاابٸ١      ذٝااث إٔ ايرتتااٝا  كااٌ تااسضجياً   

 َااا٤ٺ عًُٝٗااا أٚ قاابٸا  ثااِ ٜػػااٌ ازباْااب ا٭مياأ ثااِ ٜػػااٌ ازباْااب ا٭ٜػااط،   
ت ٜػػاٌ ضأغا٘ ٚجػاسٙ بكابٸا  َتتايٝا١ َتسضجا١ عًا٢          كٌ زؾع١ ٚاذاس٠  أٚ

ػاٌ ا٫ضياغاٞ  كاٌ زؾعا١ ٚاذاس٠      بُٝٓاا ايػٴ  .  ايكٍٛ بؿطعٝٸت٘ نُا اغتكطبٓاٙ
 تػط١ٝ ٚاذس٠ يف سبو١ َترس٠ عطؾًا. عٓس اضياؽ ازبػس نً٘ ٚتػط١ٝ احا٤ ي٘

جػسى َٔ  تػػٌذكٍٛ ايرتتٝا خاضد احا٤ تسضجيًاشٚباختكاضت ايؿطم  
ضياغا١  شإضياغٞ  كٌ ذبت احاا٤ زؾعا١ ٚاذس٠  ٱ، ٚازيسٕ قطْو إىل قسَٝو

ْااسؾ   -قاارٝر١(64)احٓكااٛم يف أخباااض  زضياغاا١ ٚاذااس٠ ز ٚبكٝسشإٚاذااس٠
ضياغااٞ( بااسخٍٛ عهااٛ َاأ بسْاا٘ ٚضَػاا٘ يف احااا٤  اذتُاااٍ ذبكاال )ايػػااٌ اٱ

 ضيااؽ ايتاسضجيٞ أعهاا٤   ٚإخطاج٘ ٚضَاؼ ايعهاٛ اٯخاط ذتا٢ ٜػاتٛعب اٱ     
ضياغ١ ايٛاذس٠( اي  ٖاٞ  يف قباٍ )اٱ (ضياغا  َتعسز٠)إايبسٕ نً٘، ؾتهٕٛ 

 . جعا٤ٙ يف ايٓكٛم ايكرٝر١ضياغٞ( احؿطٚع احملهّٛ بإقٝس )ايػػٌ اٱ
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 ت )ايػػٌ ا٫ضياغٞ( ميهٔ ذبكك٘ بٓرٜٛٔ ت ٚبتعبن َؿكٌ
 ت ا٫ضياغٞ اياسؾعٞ ٜٚتركال باإ ٜهإٛ ازبٓاب خااضد احاا٤         ايٓرٛ ا٭ٍٚ

ذت٢ ٜػطٞ احا٤ مجٝ  جػسٙ  ٙ يف احا٤ تسضجيًات عهًٛا ؾعهًٛاثِ ٜطَؼ أعها٤
 ياا٘ غااًِ ٚزضجااا     أجااعا٤ بسْاا٘، نااإ ٜااسخٌ ازبٓااب ذٛناااً     ٜٚػاارت ياااّ  

 بعاس جاع٤ٺ،  زضجا١ ٜٚاطيؼ جػاُ٘ جاع٤ٶ     بعاس  َتعسز٠ ؾٝٓعٍ يف اسبٛض زضج١ 
ط ي٬ْػُاااؽ ايتاااّ، ٚذااني ا٫ْػُاااؽ ايػااات ٖٚااصا )اْػُاااؽ تااسضجيٞ( َكسَاا١ً

٫ بٛذااس٠ ذكٝكٝاا١ ٚبايسقاا١   -٘ زؾعاا١ً ٚاذااس٠ ٚسبواا١ً َترااس٠ عطؾاااً  زبُٝاا  بسْاا 
ٍٍ        ٝا١ ي٬ضياغا١   بٌ بٛذس٠ عطؾ -ايعك١ًٝ ٜٓاٟٛ ايػػاٌ َأ ازبٓابا١ ٚاحاا٤ َػاتٛ

تعااىل، ؾٝهإٛ ايػػاٌ ٚايككاس      ع٢ً جػُ٘ ٖٚٛ ٜػطٞ ياّ بسْ٘ قطبا١ً إىل اهلل 
ٜطؾا  قسَٝا٘ سبوا١ ا٫غتػااٍ      بس إٔآًْٝا َترككًا بسؾع١ ٚاذس٠ ٚسبو١ ؾاضز٠، ٫ٚ

ٌٳ ٚإٓ ايككس ذت٢ ٜػطٞ احا٤ٴ ٘ قسَٝا٘ ٜٚكاٌ بايُٓٗاا ٜٚهإٛ جػاُ٘ نًا       أغؿ
ٍٕ      مباا٤ ايػٴ  َطيػًا َتب٬ًً ت قكاس   ٚاذاس  ػاٌ َأ ازبٓابا١، ٖٚاصا نًا٘  كاٌ يف آ
إىل اهلل تعاىل َ  ذطن١ ايكسَني يٝكٌ احا٤ بايُٓٗا. ٚميهٓ٘ قكس  ايػػٌ تكطبًا

 ي١ًٝٓ ذني ايطَؼ ايصٟ ٜتركل ب٘ ايػػٌ. ا٫ضياؽ يٗٝسًايػػٌ ايكطبٞ قبٌ ا
إشا عااعٟ احٓكااٛمش ٖٚااصا ايٓرااٛ َكااسام قطعااٞ يًػػااٌ ي٬ضياغااٞ ا   

٘  -اضيؼ ازبٓب يف احا٤ اضياغ١ ٚاذس٠ ٫ٚ ٜتٛقاـ   (62)زأجعأٙ شيو َٔ غػاً
 ٠، ٖٚااصا ٜتطًااب َكسَاا١  عًاا٢ زيااو ازبػااس نُااا قااطٸذت باا٘ قاارٝر١ ظضاض   

 سَاا١ )ا٫ْػُاااؽ ايتااسضجيٞ(، ٖٚااٞ ربًٝااٌ ايؿااعط ايهثٝااـ  إىل َك ثاْٝاا١ َهاااؾًا
 أٚ ؾّه٘ ٚذًّ٘ َكسَا١ً يٛقاٍٛ احاا٤ إىل ايبؿاط٠ ايا  ٖاٞ ذبات ايؿاعط ايهثٝاـ          
أٚ اعُٛع احًٟٛ احؿتٍٛ َ  إظاي١ ا٭ٚغار ٚا٭زضإ ٚايطني احًتكل بازبػاس  

زبػااس أٚ بايكااسَني ٚحنٖٛااا َاأ اسبٛاجااب احاْعاا١ َاأ بًااٛؽ احااا٤ إىل أجااعا٤ ا   
 ٚشياااو يٛناااٛح إٔ احطًاااٛب يف  ،ٚإذايتااا٘ بااا٘ ذاااني )ا٫ضياغااا١ ايٛاذاااس٠(
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 ايػػاااٌ جاااطٟ احاااا٤ ٚٚقاااٛي٘ إىل مجٝااا  أجاااعا٤ ازبػاااس ٚبؿاااطت٘ َااأ زٕٚ   
 حااا  -عٓباا١ احااطاز غػااًٗا، ٖٚااصا ايٓرااَٛاااْ   حااب ٚقااٍٛ احااا٤ إىل ايبؿااط٠ ا

ٜتكاٛض ذبكال    زؾع١ً ٚاذس٠ ٚيف سبو١ ؾااضز٠ ٫  نإ ايػػٌ ٚايككس آًْٝا ذاق٬ً
 . اسبسث أثٓا٤ ايػػٌ نُا ٖٛ ٚانس ٫ خيؿ٢

 تاؽ ايتسضجيٞ، ٜٚتركل بٓرٜٛٔ أٜهًا ضيايٓرٛ ايثاْٞت اٱ

ؾعهاًٛا يف احاا٤ َتاسضجًا حبٝاث ٜاسخٌ عهاًٛا        إٔ ٜطَؼ جػسٙ عهًٛا -أ 
ٚخيطجاا٘ ذتاا٢  ٚخيطجاا٘ ثااِ ٜااسخٌ عهااًٛا آخااط ٚخيطجاا٘ ٜٚااسخٌ عهااًٛا ثايثااًا

ٔ زٕٚ َ ٤ ؾٗٛ غُؼٷ ٭عها٤ ايبسٕ تسضجيًااٜهتٌُ غُؼ أعها٤ جػسٙ يف اح
، ٖٚصا ايٓرٛ غبكت اٱؾااض٠   -ٚيٛ سبو١ ٚاذس٠  -اجتُاعٗا ٚإذاي١ احا٤ بٗا

ضياغاٞ( احؿاطٚع عًٝا٘ ٭خاص     إيٝ٘، ٫ٚ ضٜب عٓسْا يف عسّ قسم )ايػػاٌ اٱ 
ٙ، باٌ ٖاٛ أقاطب َاا ٜهإٛ      إضياغ١ ٚاذس٠( يف ؾطعٝت٘ ٚإجعا٤ايٓكٛم قٝس )
ت ايباسٚ باايطأؽ ٚايعٓال ثاِ      تٝا(  احطًاٛب ؾٝا٘ عٓاس احؿاٗٛض    إىل )ايػػٌ ايرت

 ازباْب ا٭مئ ثِ ازباْب ا٭ٜػط.

حبٝاث  َتاسضجًات ٜػُاؼ عهاًٛا ؾعهاًٛا      إٔ ٜاطَؼ ازبٓاب جػاسٙ   ايثاْٞت         
بككاس ا٫غتػااٍ    عهاٛ َأ جػاسٙ جاع٤ٶ َأ غػاً٘ َػابٛقاً       ٜهٕٛ ضَاؼ ناٌ   

تا٢ ٜهتُاٌ ا٫ضيااؽ احككاٛز با٘      ب با٘ إىل اهلل تعااىل، ٚتػاتُط ايٓٝا١ ذ    ٚايتكطٸ
ايػػٌ َٔ ازبٓاب١، ٜٚهٕٛ نٌ جع٤ ٜسخً٘ يف احا٤ بككاس ايػػاٌ بعاس إٔ ناإ     

بؿاط  احنؿااظ )ايٛذاس٠    خاضج٘ ذت٢  ٝط احا٤  ػُ٘ نً٘، ؾٝتِ غػً٘ ٜٚكس 
 . ضياغ١ احٓكٛق١ يف ا٭خباض ايكرٝر١ايعطؾ١ٝ( يٲ

ٜٴ ا َكاسام ضبتُاٌ   ٌ، ٖٚاص تكٛض ؾٝ٘ ذبكل اسبسث أثٓاا٤ ايػػا  ٖٚصا ايٓرٛ 
َأ ايؿكٗاا٤ ٚاغتؿاهٌ ؾٝا٘      أنثط، ْعِ قاس قارٸر٘ مجا ٷ   ايكر١ ٚايؿطع١ٝ ٫ 

ضياغ١ ٚاذس٠( ذت٢ بعس محاٌ ايٛذاس٠   إآخطٕٚ َٔ ج١ٗ عسّ إذطاظ قسم )
احكاسام ايعاطيف يٛذاس٠ ا٫ضياغا١ ذػابُا ذككٓااٙ يف        -ع٢ً ايٛذاس٠ ايعطؾٝا١   
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 . ػاضبٞ ايكطعَٞٔ نؿا١ٜ ايكسم ايعطيف اح ١ٝا٭قٛيحبٛثٓا 

ا ٜتطًااب ضياغاا١ ٖااٞ ا٫غااتتاض ٚايتػطااٞ ذباات احااا٤، ٖٚااص  ٚشيااو ٭ٕ اٱ
حبٝاث ٫ ٜبكا٢ ؾا٤ٞ َأ جػاِ ازبٓاب        -ٚيٛ تسضجيًا -إذاي١ احا٤ بتُاّ ايبسٕ

اؽ( احٓكاااٛم يف أخبااااض  خااااضد احاااا٤، ٚإ٫   ٜكاااسم اياااطَؼ ٚ)ا٫ضيااا   
٫  -ؾع١ً ٚاذاس٠  ؾعٌ ٚذساْٞ زؾعٞ  كٌ آًْا َا ز -ا٫ضياؽ -قرٝر١، ؾٗٛ

، ثااِ ميهاأ قطعاا٘ ٚإْٗااا٩ٙ  إشا ذكااٌ زؾعاا١ قااسم ا٫ضياااؽ ٜكٝٓاااً  ٚ -تااسضجيًا
 ػاااٌ يف تًهاااِ ايًروااا١ ٚاٯٕ   بااااشبطٚد َااأ احاااا٤، ٫ٚ باااس َااأ قكاااس ايػٴ     

 ٘  إضتهاظٜااًا َػاابٛقًا ٚيااٛ قكااسًا -احااا٤ عًاا٢ مجٝاا  جػااسٙ   ايااصٟ ٜػااتٛيٞ ؾٝاا
 . -باغترهاض اي١ٝٓ ذاٍ ايسخٍٛ يف احا٤ 

بطَؼ يااّ ازبػاس ٚاضيااؽ     ٕ ايػػٌ ا٫ضياغٞ ٜتركل قطعًٝاأ ٚاسباقٌ
 ِمجٝع٘ يف احا٤، ٚيف تًهِ ايًرو١ اي  ٜطيؼ ازبػس ٜٚتػّط٢ نً٘ باحاا٤، ٜٚات  

، ٫ٚ ٜتركال  ا٫ضياغٞ عٓسَا ٜكرب٘ ايككس ايكطبٞ ٚجاٛزًا ؾعًٝاًا آْٝااً    ايػػٌ
ب٘  حا٤ َككٛزًاشاى اٯٕ ايصٟ ٜهٕٛ صبُٛع ازبػس َطَٛغًا ذبت اايطٗٛض قبٌ 

 ت ٖٚٓا ؾطٚع ؾك١ٝٗ ْعطنٗا عي حبٛث   . ايتكطب

 باي١ٝٓ ايكطب١ٝ .  ت يعّٚ قسٚض ايػػٌ َكرٛبًا ايبرث ا٭ٍٚ

إٕ ايػػٌ عباز٠ قطب١ٝ با٫تؿام ايكطعاٞ ٚايتػاا  ا٫ضتهااظٟ غان ايكاباٌ      
ن احتؿاطعٞ  ت ايػا  ٜٚ٪ناسٖا  . يًد٬ف، ٚب٘ تثبات عبازٜا١ ايػػاٌ َأ ازبٓابا١     

ح بااشب٬ف، باٌ إٕ   ض طبايـ َكطٸٛعٔ جٌٝ َٔ زٕٚ ظٗ كٌ احتًك٢ ج٬ًٝاحت
نافٺ يف ايعبازٜا١، ٚبا٘ خياطد عأ َكتها٢ اٱيا٬م        اضتهاظٖا ؾكًٗٝا َٚتؿطعًٝا
ٌ ايًؿوٞ ٚاحكاَٞ ٭زي١ ايػٴ ٗٻطٴٚا   شْوان قٛيا٘ تعااىلت     تػا ِٵ جٴٓٴباًا ؾ ااير ٓٵاتٴ ٕٵ ن   ز،ٚٳِإ

ػػااٌ، ٚقااس أياااٍ بعااض ايؿكٗااا٤ يف    ٖااصا ٖااٛ ا٫غااتس٫ٍ احااتني يعبازٜاا١ اي   ٚ
ٚذحا١ عًا٢ عبازٜا١ خكاٛم غػاٌ       ٫ جيسٟ ٫ٚ ٜكًس زي٬ًٝا٫غتس٫ٍ مبا 

 ازبٓاب١ أٚ عُّٛ ا٭غػاٍ ٚايٛن٤ٛ ٚايتُِٝ.
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ٚ)اي١ٝٓ ايكطب١ٝ( احطًٛب١ يف ايػػٌ تعم قكس ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ يًتطٗط       
َ  َأ ذاسثٗا َا  قكااس ايتاٛب إىل اهلل       مبعٓاا٢  ،٭َاطٙ تعااىل   تثااا٫ًتعااىل بؿعًا٘ ا

ٗٸ نٕٛ ايكطب إىل اهلل تعاىل باعثًا ٚضبطنًا  . طحنٛ ا٫غتػاٍ ٚايتط

٘   اي١ٝٓ يف ايبائ َكاضْا١ يًػػاٌ ايرتتاٝا    إذساث٫ٚ بس َٔ  أٚ  احتكاسّ بٝاْا
، ٚميهٓاا٘ ٚاذااس٠ عطؾااًا ٫ضياغااٞ احتركاال بػُااؼ ايبااسٕ نًاا٘ ضَػاا١ً  يًػػااٌ ا

ػااٌ، ٚاحٗااِ َكاضْتٗااا يًػٴ -ٖااصا أٚ شاى -ػااٌاغترهاااض ايٓٝاا١ ايكطبٝاا١ قبااٌ ايػ
يرتتااٝا ذتاا٢ ٜااتِ ايػػااٌ ا  يككااس ايبااايم َاأ زٕٚ تًؿاا  َػااتُطاً  ٚجيعٜاا٘ ا

ضياغ١ احترس٠ ذني تػط١ٝ احا٤ ٚاغات٥٬ٝ٘ عًا٢ باسٕ    )اشباضجٞ( أٚ َكاضْت٘ يٲ
 باس َاأ اغااتُطاض )ايٓٝا١ ايكطبٝاا١ إىل ياااّ ايعُااٌ   حااا٤، أٟ ٫ازبٓاب احااطيؼ يف ا 

 راسث  مبع٢ٓ عسّ ايرتاج  عٓٗا ٚعاسّ ْكهاٗا بٓٝا١ طبايؿا١ ناإ ٜٴ      -غتػاٍا٫ -
 . عٔ قكس غػٌ ازبٓاب١ ًاجعاضٚا٫ٚغار غػٌ بسْ٘ َٔ ا٭زضإ  ١ْٝ

٘  ٦ٹاحبٝاث ياٛ غٴا    ًاغاتُطاض ًا ٚإذسٚثٜهؿٝ٘ اضتهاظ اي١ٝٓ ايكطب١ٝ ٚ ت  ٌ عأ ؾعًا
  (.إىل اهلل ًاطززت)أغتػٌ يًتطٗط َٔ ازبٓاب١ تكطٸبتعٌُأ ٭جاب َٔ زٕٚ ت شا َا

 ٔ  ،، ٫ٚ جياب اياتًؿ   ٚإمنا ٜهؿٝ٘ ا٫ضتهاظ ايبايم ٭ٕ ضبٌ اي١ٝٓ ٖٛ ايبااي
 . ناؾـ عُا يف ايكًب ايبائ َٔ اي١ٝٓ ايكطب١ٝ ٚايككس احطًٛب ٖٚٛ

ِٸ يٓٝت٘ت ايطٜا٤ أٚ يًب ايػُع١ ٫ٚ بس َٔ إخ٬م اي١ٝٓ هلل غبراْ٘، ٚيٛ ن
تؿكٌٝ ن٬ّ ٚاغتس٫ٍ  ت١ يًٛن٤ٛ ٝابطٌ عًُ٘، ٚقس غبل يف حبٛث اي١ٝٓ ايكطب

 . ٜاتٞ ٖٓا ٫ٚ َٛجب يٲعاز٠
ٚايواٖط نؿا١ٜ ايككس ايبايم ا٫ضتهاظٟ َٔ زٕٚ تًؿ  أٚ إخطاض قاٛض٠  
 ايعُاااٌ احككاااٛز يف ايباااائ أٚ اغترهااااض ايعٓاااٛإ ايتؿكاااًٝٞ يف اياااصٖٔ أٚ 

َٚٔ  ،ع٢ً ايًػإت )أغتػٌ َٔ ازبٓاب١ يًهٕٛ ع٢ً يٗاض٠ قطب١ً إىل اهلل تعاىل(
ذاطّ أَان احا٪َٓني     ٔ بٝت٘ يف ايٓحـ أٚ ناطب٤٬ قاقاساً  ٖٓا دبس احٛايٞ خيطد َ

(ٚأ )  َطقس ( غٝس ايؿٗسا٤   يػطض ايعٜاض٠ ثِ ٜػؿٌ عٔ قكاسٙ ذتا٢ )
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 ٜكٌ اسبطّ ٜٚسخً٘ ٜٚعٚض ٜٚكًٞ باصاى اياساعٞ ا٫ضتهااظٟ ايكطباٞ احطتهاع      
ٙ ي١ٝٓ ايكطبا١ بعٜاضتا٘،   يف خعا١ْ ْؿػ٘ ٚعُٝل بايٓ٘ َٔ زٕٚ ايتؿات٘ ٚاغترهاض

 . ٫ٚ ضٜب يف نؿاٜت٘
 يًرُاااّ أٚ خيااطد َاأ غطؾاا١ َْٛاا٘   ٖٚهااصا ازبٓااب خيااطد َاأ بٝتاا٘ قاقااسًا

َٔ جٓابت٘، ثاِ ٜاسخٌ اسبُااّ    غتػاٍ يٲ ىل غطؾ١ ا٫غترُاّ يف زاضٙ قاقسًا إ
ٍٕ       غاؾ٬ً َا   عٔ ْٝت٘ احطتهع٠ يف شٖٓ٘ ثِ ٜػػٌ بسْا٘ َأ زٕٚ تبسًٜا٘ بككاسٺ ثاا

 َٚأ زٕٚ اغترهااض ايٓٝا١ تؿكا٬ًٝ     ،ٜطَػأ قكسٙ ا٭ٍٚ اىل قكس طجٛع عاي
ايككااس  -ٖٚااصا  ، ذاااٍ َباؾااط٠ ايػػااٌ َٚاأ زٕٚ إخطاضٖااا يف شٖٓاا٘ جسٜااسًا

ٌ   ا٫ ٚذبكال   ناافٺ يكانٚض٠ ايػػاٌ عبازٜااً     -ضتهاظٟ َ  عاسّ ايتػاٝن ٚايتباسٜ
 . َٔ ايػػٌ ايكطبٞ ذبكل ايطٗٛض َتٛيسًات َٔ ازبٓاب١  ؾط  قر١ ايػػٌ

ٜٚ   ٔ ت إْا٘   هؿـ عٔ ايككس ا٫ضتهاظٟ ٚاي١ٝٓ اٱمجايٝا١ احػاتكط٠ يف ايبااي
ٚقٌٝ يا٘ت َاا تؿعاٌأ     -ٖٚٛ يف اسبُاّ َؿػٍٛ جيطٟ احا٤ ع٢ً جػُ٘ -٦ٌيٛ غٴ

ٌ   ٚذان٠ٺ  ثِ أجاب َٔ زٕٚ تطززٺ َأ ازبٓابا١ يًهإٛ عًا٢ يٗااض٠       باْا٘ )ٜػتػا
ـٷ قطب١ً ظ اي١ٝٓ ايكطب١ٝ يف ٚانس عٔ اضتها إىل اهلل تعاىل( ؾإٕ ٖصا ازبٛاب ناؾ

 . ػً٘ باي١ٝٓ ايكطب١ٝ ايتعبس١َٜكرٛب١ٝ غ  عٔ ايٛاجب تبايٓ٘ ٚعٔ نؿاٜت٘ 

نؿاـ عأ اْتؿاا٤     -جٛاب ايػ٪اٍ ٚتطزز ٚتًعثِ ٚاضتباو رٝٸط يف ْعِ يٛ تٳ
 اي١ٝٓ ايكطب١ٝ ايباي١ٝٓ عٓسٙ، ٫ أقٌ َٔ ايؿو يف َكارٛب١ٝ غػاً٘ يًٓٝا١ ايكطبٝا١     

عاأ  عًُاا٘ ٚإٜكاااع غػااً٘ ْاؾاا٦اً  يف اْبعاااث مبعٓاا٢ ايؿااو -ٚيااٛ ا٫ضتهاظٜاا١  -
اياساعٞ اٱمااٞ، ؾٝبطااٌ غػااً٘ يعااسّ إذااطاظ ْٝتاا٘ ايكطبٝاا١ َكاااذب١ً يػػااً٘ َاأ  

 . ازبٓاب١
 يعّٚ نٕٛ ايبسٕ خاضد احا٤ قبٌ ا٫ضياؽ . ت ايبرث ايثاْٞ

قس ٚق  ايها٬ّ باني َتااخطٟ ؾكٗا٥ٓاا يف ياعّٚ نإٛ يااّ ايباسٕ أٚ َعوُا٘          
ـ ا٫ضياااؽ عًٝاا٘ ٖٚااصا َااا اختاااضٙ مجاا  قًٝااٌ َاأ  خاااضد احااا٤ حبٝااث ٜتٛقاا
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خااضد احاا٤ ثاِ     ؾكٗا٥ٓا، أٚ ٜهؿٞ يتركل ايػػٌ ا٫ضياغٞ نٕٛ بعاض ازبػاس  
كااسم )ا٫ضياغاا١ ايٛاذااس٠( احٓكٛقاا١ يف اشبااي ايكاارٝس، ٜطَػاا٘ يف احااا٤ ٚت

 . زعٞ عًٝ٘ اٱمجاع ٚأْ٘ ظاٖط ا٭قرابػب إىل احؿٗٛض ٚإٖٚصا َا ْٴ
عّٚ نٕٛ ياّ ازبػس خاضد احا٤، ٚيعاٌ ٚجٗا٘ت اغاتسعا٤    ٚقس قاٍ مج  بً

 يف إذااساث ا٫ضياااؽ ٚاقتهااا٤ٙ شبااطٚد ياااّ ازبػااس َاأ      زاضيااؼشظٗااٛض 
ٜٚكاسم   حبٝاث ٜػطاٞ احاا٤ ازبػاس ياَااً      -ٚيٛ تسضجيًا -ٜعكب٘ زخٍٛ ياَ٘  احا٤

بُٝٓا ايساخٌ بعض جػسٙ يف احا٤ ثِ أعكبا٘ بإزخااٍ    ، )ا٫غتػاٍ ا٫ضياغٞ(
 تبكٞ َٔ جػسٙ يف احا٤ ٫ ٜكسم عًٝ٘ أٚ ٫ ٜتركل َٓ٘ إذساث ا٫ضياؽ. اح

يهٓ٘ ٫ ٜتِ، ؾإٕ اضياؽ ازبػس ٖٛ غرتٙ يف احا٤ ٚتػط١ٝ احا٤ ي٘ ٚاغات٩٬ٝٙ  
عًٝ٘، ٚعٓس زخٍٛ بعض جػاسٙ يف احاا٤ ٫ ٜكاسم ذاسٚث ا٫ضيااؽ، ٚعٓاس       

جػاسٙ يف احاا٤    َاؼ احا٤ ٜكسم ا٫ضياؽ ٚ سث َٓا٘ ض  إزخاٍ بك١ٝ جػسٙ يف
 . ٚإٕ نإ بعض جػسٙ زاخٌ احا٤ عٓس قكس ا٫ضياؽ ٚا٫غتػاٍ

ٚايواٖط عسّ ايسيٌٝ ايٛانس ع٢ً يعّٚ نٕٛ ياّ ازبػس خااضد احاا٤ قباٌ    
ٍ، ؾإٕ احؿٗاّٛ َأ ايآل ايكارٝستشٚيٛ إٔ ضجا٬ً      ا٫ضياؽ ٚقكس ا٫غتػا

ٓااب يف احااا٤ ٖااٛ زخااٍٛ جػااس ازب -(64)جٓبااًا اضيااؼ يف احااا٤ اضياغاا١ ٚاذااس٠ز
ٚتػط١ٝ احا٤ زبُٝ  جػسٙ ٚاغات٩٬ٝٙ عًٝا٘ ٚغارتٙ يا٘، ٖٚاصا ٖاٛ ظااٖط ايآل         
ايكرٝس احؿطٸع يًػػٌ ا٫ضياغٞ، أعِ َٔ نإٛ ازبػاس نًا٘ خااضد احاا٤ ثاِ       
ٜسخٌ ؾٝ٘ َٚٔ نٕٛ بعه٘ خااضد احاا٤ ثاِ ٜسخًا٘ يف احاا٤ ٜٚكان يااّ ازبػاس         

ايعطقٝا١ ٚايطَػا١    حا٤ ٚذبكل ايسؾع١َػّط٢ باحا٤، ؾإٕ احِٗ قسم ا٫ضياؽ يف ا
 . باي١ٝٓ ايكطب١ٝ ؾٝتركل َٓ٘ ايػٴػٌ ٚايطٗٛض َٔ ازبٓاب١ احترس٠ َكطًْٚا

ٚاختاض مج  قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ )ضض( نؿاٜا١ نإٛ يااّ باسٕ ازبٓاب ذبات       
إىل اهلل تعااىل   ايػػٌ َٔ ازبٓاب١ أٚ َٔ اسباٝض أٚ حنُٖٛاا تكطبااً   احا٤ ثِ ٜٟٓٛ 

                                                           

 . 4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ب ت1 ت د ( ايٛغا64ٌ٥)
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 ى بسْاا٘ ٚجػااسٙ ٚغااط احااا٤ ٜٚكااسم ا٫ضياااؽ  ثااِ  ااطٸ -يٝهاإٛ عًاا٢ يٗااٛض
 . يف احا٤ ٚجيعٜ٘ ع٢ً َا زيت عًٝ٘ ايطٚاٜا 

ٛٸ ٘ إٜااٙ  ّ ا٫ضياؽ باغت٤٬ٝ احا٤ ع٢ً ازبػس ٚغنٳٙ ي٘ َٚػٸٚيعٌ َسضن٘ تك
ٚ   (11)زكٝت٘شٚناٌ ؾا٤ٞ أَػػات٘ احاا٤ ؾكاس أْاا        غنٖاا، ؾٝهؿااٞ  َأ  َأ ازبٓابا١ 

 ذبطٜاو ايباسٕ   ٚياصا ْؿا٢ بعهاِٗ ا٫ذتٝااد إىل     احا٤ ازبػس ٚغػً٘، ت َؼٸ ؾٝ٘
 ٙ ؾٝ٘ يٝركٌ ا٫ضياؽ َٓ٘ ٜكًٝٓا .حٔ اعتي زاخٌ احا٤، خ٬ؾًا

ضياؼ( يف  ٗاِ ٜتطًاب ضؾا  ايٝاس عأ ظٗاٛض ؾعاٌ )إ       إ٫ إٔ ٖصا احعٓا٢ ٚايؿ 
ٛٸ         ؽ ضؾاا  ايٝااس  إذااساث ايااطَؼ نػااا٥ط ا٭ؾعاااٍ َاأ زٕٚ ؾاااٖس ٚقطٜٓاا١ تػاا

 يااعّٚ  -ذااساثٗااٛض ايؿعااٌ يف اٱ ز َاا  إٔ َكتهاا٢ ظ ضيااؼعاأ ظاااٖط شإ 
 خاااطٚد بعاااض ازبػاااس َااأ احاااا٤ ثاااِ ٜسخًااا٘ ازبٓاااب ؾٝااا٘ ٜٚػااارتٙ احاااا٤ ناااٞ  
 ٜكااسم )اضيااؼ يف احااا٤ اضياغاا١ ٚاذااس٠(، َٚاأ ٖٓااا نااإ احدتاااض عٓااسْا ٖااٛ   
 ايؿتٝاا ا٫ذتٝايٝاا١ باعتبااض خااطٚد بعااض ايباسٕ َاأ احااا٤ قباٌ قكااس ا٫غتػاااٍ     

 إىل اهلل تعاااىل، ٖٚااصا  س ايػػااٌ تكطبااًاٜااطَؼ ياااّ بسْاا٘ بككااثااِ  ،َاأ ازبٓاباا١
  ُ  ُػني يف ياااّ ايعكااٛض ٖٚااٛ عًاا٢   اطتااٖااٛ ايؿااا٥  احتعاااضف ذكااٛي٘ َاأ ايا

 ؾاإٕ ايٓااؽ تاسخٌ اسباٛض أٚ ايػاسٜط أٚ ايٓٗاط أٚ ايبراط         ،ٚؾل ايطب  ايبؿطٟ
أٚ حنٖٛاااا َااأ أذاااٛاض احٝااااٙ ثاااِ تٓواااـ جػاااسٖا َااأ ا٭زضإ ٚا٭ٚغاااار 

 ِ   طَؼ ياااّ جػااسٖا بككااس ايػػااٌ تكطباااً تاا ٚا٭خباااث َٚاأ احاام ٚايبااٍٛ ثاا
 ٚسبواا١ َاأ ايٛقاات َترااس٠  ااٝط ؾٝٗااا احااا٤    ضياغاا١ ٚاذااس٠ ٚزؾعاا١ ؾاااضز٠ يف ا

٫ٚ  زاضياغاا١ ٚاذااس٠شببسْاا٘ ٜٚػااتٛيٞ عًٝاا٘ ٜٚػاارتٙ، ٖٚااصا َكااسام اياآل 
 . ميهٔ احٓاقؿ١ ؾٝ٘ أٚ ايتؿهٝو يف َكساقٝت٘ ايعطؾ١ٝ يًُٓكٛم

ّ خطٚج٘ َأ احاا٤ بتُااّ جػاسٙ بعاس      بًعٚ -نُا ْٴػب يبعهِٗ  -ٚيٛ قٌٝ
زخٛياا٘ يتٓوٝااـ جػااسٙ َاأ ا٭زضإ ٚا٭خباااث ٚاسبٛاجااب، ؾًٝعَاا٘ اشبااطٚد 

                                                           

 .4َٔ أبٛاب ازبٓاب١ت ح 62ت ب1( ايٛغا٥ٌت د11)
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ثاِ اياسخٍٛ ؾٝا٘ أٚ ايػاكٛ  ؾٝا٘ بعاس ايطؿاط٠         -ٚيٛ سبوا١  -ايتاّ أٚ ايطؿط٠ َٓ٘
 ذتاا٢ ٜتركاال َٓاا٘ ا٫ضياااؽ ٚ ااسث ؾعًاا٘ َٓاا٘ ٜٚكااسم ذااسٚث ا٫ضياااؽ       

  .بايسق١ ايعك١ًٝ 
ٛٷ عأ َاصام ايؿاطع ٚذهُا١      َٔ ايسيٌٝ ايٛانس بٌ ٖٛ بعٝسٷ قًٓات ٖصا خً

َاأ نؿاٜاا١ ايكااسم ايعااطيف حٛنااٛع   -يف ا٭قااٍٛ -تؿااطٜ  ٚخاا٬ف طبتاضْااا اي
 ت يااٛ اضيااؼ ازبٓااب يف احااا٤     ٚعًٝاا٘  . ضياغاا١ ٚاذااس٠( إاسبهااِ أٚ َتعًكاا٘ ) 

إىل اهلل تعااىل   ذ١ أٚ ايتيز ثِ ْا٣ٛ ايػػاٌ تكطبااً   يػطض َٔ ا٭غطاض نايػبا
 ٖااصا َٓاا٘   ٜكااس  -قكااسٙ ي٬غتػاااٍ بعااس ْعٚياا٘ بتُاااّ جػااسٙ يف احااا٤ٚنااإ 

ٚإٕ ذطٸى بسْ٘ ذبت احاا٤، ؾاإٕ ذبطٜها٘ ؾٝا٘ ٫ ٜكارس       غ ػ٬ً ٚ  ٜهؿ٘ يٗٛضًا
 زاضياؼ يف احاا٤  شَٓ٘ إذساث ا٫ضياؽ ٚا٫غتػاٍ، يوٗٛض ايٓل ايكرٝست 

 ٜكاااسم  ٘ ذبااات احاااا٤ ٫بسْااا ٚاحٛجاااٛز بتُااااّ ،يف إذاااساث ا٫ضيااااؽ باحاااا٤
 َٔ جٓابت٘. ضياغ١ يف احا٤ ذت٢ جيعٜ٘ غػ٬ًأٚ أذسث ا٫ زاضيؼ يف احا٤شأْ٘ 

ٛجب إذساث٘ ا٫ضياؽ سبسٚث٘ ٜهاف إيٝ٘ت إٕ ذبطٜو ازبػس ذبت احا٤ ٫ ٜ
 . ، ٜٚػترٌٝ إذساث اسبازث ٚإجياز احٛجٛزقب٬ً

ٓػاٛب يكًٝاٌ َأ    ٚيف اشبتاّ ميهٔ تٛنٝس أٚ تٛناٝس عاسّ قار١ اياطأٟ اح    
ٚجٛب نٕٛ ياّ ايبسٕ خاضد احا٤ ٚعسّ نؿا١ٜ ٚجٛز بعه٘ ايؿكٗا٤  ٔ إيتعّ 

شٚياٛ إٔ  ٜعكب٘ زخٍٛ ايبعض احتبكٞ بإ ٜكاٍت قاس ٚضز يف قارٝس ظضاض٠ت  ؾٝ٘ 
 ٖٚاٛ اشباي احؿاطٸع    (11)زاضيؼ يف احا٤ اضياغ١ ٚاذس٠ أجعأٙ شياو  ضج٬ً جٓبًا

 ت نُٔ َكساقني يًػػٌ ا٫ضياغٞ، ٖٚٛ قازم عطؾًا َٚتركل خاضجًا
َٔ نإ ياّ جػسٙ خاضد احا٤ ثِ اضيؼ بككاس ا٫غتػااٍ ايكطباٞ    ا٭ٍٚت 

 . ٚغط٢ احا٤ مجٝ  جػسٙ زؾع١ ٚاذس٠
َٔ نإ َعوِ جػاسٙ زاخاٌ احاا٤ َا  بكاا٤ بعها٘ اٯخاط ناايطأؽ         ايثا١ْٝت 

                                                           

 . 4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب 1ت د ( ايٛغا11ٌ٥)
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 ٚايعٓاال خاااضد احااا٤ ثااِ ٜٓوااـ جػااسٙ َاأ ا٭زضإ ٚا٭خباااث ٚاسبٛاجااب،    
 طبااٞ ٜٚااطَؼ ياااّ جػااسٙ يف احااا٤ حبٝااث ٜتػطاا٢ جػااُ٘   ثااِ ٜٓااٟٛ ايػػااٌ ايك 

   ٍ  باااٌ ٖاااٛ ايػاياااب ايؿاااا٥     ،ٜٚػااارتٙ احاااا٤، ٖٚاااصا َكاااسام عاااطيف ناااا٭ٚ
 عًٝاا٘ أْاا٘ اضيااؼ  ػااُ٘ يف احااا٤  ث ٜكااسم عطؾااًاذٝاا ذبككاا٘ ٚذكااٛي٘ خاضجااًا

، ؾٝٓطبل قارٝس ظضاض٠ اياساٍ عًا٢ اٱجاعا٤،     بعس َا   ٜهٔ َطتاُػًا َػتٛضًا
 ٚناٌ ؾا٤ٞ أَػػات٘ احاا٤     شع٤ اٯخاط َأ قارٝس ظضاض٠    نُا ٜكسم عًٝا٘ ازبا  

 غاٛا٤ احػابٛم باسخٍٛ بعها٘ يف احاا٤       -ٚعٓاس اضيااؽ يااّ بسْا٘      زكٝت٘اؾكس أْ
 ت إَػاااؽ احااا٤   ٜكااسم ٖااصا اياآل   -أٚ احػاابٛم خبااطٚد جػااُ٘ نًاا٘ َٓاا٘     

 زبػِ ازبٓب ٜٚرتتب عًٝ٘ ْكا٩ٙ ٚيٗاضت٘ َٔ ذسث ازبٓاب١.

ازبٓابا١  ن اسباسث ايهابن   قر١ ا٫غتػاٍ َٔ ايبرث ايثايثت مث١ ؾطٚ  يف
 ت نُا ٖٞ ؾطٚ  يف قر١ ايٛن٤ٛ َٔ اسبسث ا٭قػط، ٖٚٞ عسٜس٠

ت عسّ احاْ  َٔ اغتعُاٍ احا٤ َٔ َطض أٚ خٛف عطـ أٚ حنُٖٛا،  َٓٗا
٘  -اغااتعُاٍ احااا٤  ؾااإٕ غاان احااتُهٔ َاأ    ٚظٝؿتاا٘ ايتااُِٝ   -يٛناا٥ٛ٘ أٚ يػػااً

ٗاض٠ احا١ٝ٥، ؾُٔ خاف ؾس٠ َطن٘ أٚ بطا٧  يًٓكٛم احؿٝس٠ حعصٚضٜت٘ عٔ ايط
صًَٚا أٚ ؾؿا٥٘ أٚ قعٛب١ ع٬ج٘ أٚ خاف ايعطـ َ  ق١ً احا٤ عٓسٙ أٚ ناإ صبا  

يز ٚايتهاطض َأ احاا٤ ناإ     خيااف ا٭ش٣ َأ احاا٤ أٚ خااف ايا      نػنًا أٚ قط ًا
 . ايتؿكٌٝ يف حبٛث ايتُِٝحا٤ ٚناْت ٚظٝؿت٘ ايتُِٝ، َٚٔ ايطٗٛض با َعصٚضًا

ت إي٬م احا٤ احػتػاٌ با٘ ٚيٗاضتا٘ ٚإباذتا٘ ٚعاسّ غكاب٘، ٚإٔ احاا٤        َٚٓٗا
ػتػاٌ با٘،   ٖٚهصا احا٤ احتٓحؼ ٫ ٜٴ -٫ ٚن٤ٛٶ ٫ٚ غػ٬ً -تطٗط ب٘احهاف ٫ ٜٴ

ٖٚهصا احا٤ احػكٛب أٚ غن احملاطظ٠ إباذتا٘، ٚقاس غابل تؿكاٌٝ ايكاٍٛ ذاٍٛ        
ٞ  ،ا٫غاتس٫ٍ عًٝٗاا  ٚغابل   يف حباٛث ايٛنا٤ٛ    ٖصٙ ايؿاطٚ    حباٛث آتٝا١    ٖٚا

 . غنٖا َٔ ا٭ذساث ايهبن٠َٔ  ٚأيف ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ 
٫ٚ بس َٔ اغتُطاض َا٤ ايػػٌ ع٢ً ايطٗاض٠ ٚاٱيا٬م ٚاسبًٝا١ ذتا٢ ٜاتِ     



 (551)بٝإ ؾطٚ  يكر١ ا٫غتػاٍ..............................................    
 

ؾ٬ ٜطتؿ  عٔ احا٤ ايطٗاض٠ بتبسي٘ إىل احتآحؼ ٫ٚ ٜطتؿا  عأ احاا٤      ا٫غتػاٍ،
ٌ ٜٚتباسٍ إىل اسباطاّ أٚ   اٱي٬م ٜٚتبسٍ إىل احهااف ٫ٚ ٜطتؿا  عأ احاا٤ اسبا     

بااس َاأ ا٫غتػاااٍ مبااا٤ َطًاال ٚياااٖط   ٘، أٟ ٫احػكااٛب بااعٚاٍ ضنااا قاااذب 
 ٚذ٬ٍ يف صبُٛع آْا  ا٫غتػاٍ ايرتتٝا أٚ يف إٓ ا٫غتػاٍ ا٫ضياغٞ.

 َٚاأ ؾااطٚ  قاار١ ا٫غتػاااٍت إظاياا١ احاااْ  عاأ ٚقااٍٛ احااا٤ إىل ايبؿااط٠   
اٱْؿااا١ٝ٥ ٚحنٖٛااا  ااا ٜهاإٛ   ٚضؾاا  اسبا٥ااٌ نا٭قااباؽ ٚايااسٖٕٛ ٚبكاٜااا احااٛاز 

عٔ بًٛؽ احا٤ إيٝٗا ٚعٔ تبًًٗا ٚجاطٟ احاا٤ عًٝٗاا، ٚشياو      ذاجبًا يًبؿط٠ َاْعًا
 ،٭ٕ َؿاز ايٓكٛم احبٝٸ١ٓ يػػٌ ازبٓابا١ ياعّٚ جاطٟ احاا٤ عًا٢ ايبؿاط٠ اعٓبا١       

ٝٗاا ٚجطٜا٘ عًٝٗاا ناإ ايػػاٌ      ٚإشا نإ ع٢ً ايبؿاط٠ َاا ميٓا  َأ بًاٛؽ احاا٤ إي      
غبل ا٫ذتٝا  ايٛجاٛبٞ باغاتٝعاب ا٫غتػااٍ باحاا٤ زبُٝا  أجاعا٤       ٚقس  ْاقكًا

 -ٚياٛ ٜػاناً   -غن َػػٍٛ ايبسٕ ٚياّ ايبؿط٠، ؾإشا بكٞ َٔ بؿطت٘ ٚبسْ٘ ؾ٤ٞٷ
ب بًاعّٚ اغاتٝعا   نإ اغتػاي٘ ْاقكًا ع٢ً ايكٍٛ احؿٗٛض، ٚقس اذتطٓا ٚجٛباًا  

١ َأ ٚقاٍٛ َاا٤    بس َٔ إظايا١ اسبٛاجاب احاْعا   ا٫غتػاٍ يتُاّ ايبسٕ، ٚيصا ٫
ايرتتاٝا ٚا٫ضياغاٞ    -ني َكازٜل ا٫غتػاٍايػػٌ إىل ايبؿط٠ َٔ زٕٚ ؾطم ب

ذت٢ إشا تٛقـ اغتٝعاب ا٫غتػاٍ ع٢ً تؿهٝاو ايؿاعط ايهثٝاـ     -ٚذبت احطط
      ٌ ٚجاب َأ بااب احكسَا١ ايعًُٝا١       -أٚ ذاٌ اعُاٛع احًاٟٛ َأ ايؿاعط ايطٜٛا

 . ٠ٱذطاظ ٚقٍٛ احا٤ إىل َا ذبت ايؿعط َٔ ايبؿط

ت َباؾط٠ ازبٓاب ي٬غتػااٍ ذااٍ ا٫ختٝااض، ؾإْا٘ ظااٖط أزيا١        يؿطٚ اَٚٔ 
 ( ؾٝٗااا غػااٌ ازبٓاباا١ ٚايٓكااٛم احبٝٸٓاا١ يهٝؿٝتاا٘ ذٝااث خايااب اٱَاااّ )     

 ازبٓااب ٚأْاا٘ ٜػػااٌ جػااسٙ َاأ قطْاا٘ إىل قسَٝاا٘ أٚ أَااطٙ بكاابٸ احااا٤ ٚإؾاناات٘   
زعااٞ اٖط٠ يف ٚجااٛب َباؾااط٠ ازبٓااب، ٚقااس إ عًاا٢ ضأغاا٘ ٚجػااسٙ، ٖٚااٞ ظاا  

 . -َٚٓٗا غػٌ ازبٓاب١ -مجاع ع٢ً اؾرتاي٘ يف عُّٛ ا٭غػاٍاٱ
َٚ  ايعحاع عأ احباؾاط٠ ؾايوااٖط جاٛاظ تٛيٝا١ غانٙ يتػػاًٝ٘ ناإ ٜطًاب           



 6ت دؾك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض   ........................................................................( 555)     

 

احؿااًٍٛ ٚحنااٛٙ َاأ ايعاااجعٜٔ ٜٚااٛيٞ ظٚجتاا٘ أٚ ابٓاا٘ أٚ حنُٖٛااا أٚ ٜٛنًاا٘        
  ااٛاظ تٛيٝاا١ ايعاااجع غاانٙ يتػػااًٝ٘   مجاا  َاأ ايؿكٗااا٤  ح يتػػااًٝ٘، ٚقااس قااطٸ 

 . ٕ ٖٚٛ آ ٺ يف ا٫غتػاٍال يف حبٛث ايٛن٤ٛ تؿكٌٝ ايبٝٚقس غب

 عااسّ ا٫غتػاااٍ بٓرااٛ ا٫ضياااؽ يف قااّٛ ؾااٗط ضَهااإ   ت يؿااطٚ ا َٚاأ
أٚ حنٛٙ َٔ ايكّٛ ايٛاجب احعني أٚ ذاٍ اٱذطاّ، ؾإْ٘ يف ٖصٙ اسبا٫   طّ 

اشا إضتااُؼ ،   ٠  ٚأْا٘ ٜكا  ايػػاٌ ؾاغاساً    احؿاٗٛض ايؿتٝا ا٫ضياؽ يف احا٤ ع٢ً 
 . يعسّ إَهإ ايتكطب إىل اهلل غبراْ٘ باسبطاّ احبػٛض ي٘

 ٚقااس تكااسّ يف حبااٛث ايٛناا٤ٛ ٚؾطٚعاا٘ ذهااِ ازباابن٠ ٚاسبا٥ااٌ ٚغنُٖااا     
ٛٸؽ َااأ أؾاااطاز ايهاااطٚض٠، ٚتكاااسّ ذهاااِ بٴااا  ط٤ ازبااابن٠ ٚاضتؿااااع ايػااابب احػااا

  -تكطٜبااًا -بعاس ايؿاطاؽ َٓٗاا، ٚياَٗاا     ٚأيًٛنا٤ٛ ايٓااقل أثٓاا٤ ٚقات ايؿطٜهاا١     
 ا٭ذساث ايهبن٠  .  ايػػٌ َٔ ازبٓاب١ أٚ غنٖا َٔ آ ٺ يف

ذهاِ ايؿاو ٜٚااتٞ َثًا٘ ٖٓاا      تيف حبٛث ايٛنا٤ٛ ٚؾطٚعا٘    نُا تكسّ أٜهًا
ؾإشا ؾو يف إجٓاب٘ جيطٟ أقٌ عسّ اٱجٓاب أٚ عاسّ ذكاٍٛ غابب ازبٓابا١     

 ذهااِ ايؿااو  َاأ  ٘غاابل بٝاْاا َااا ٜاااتٞ ٖٓااا  ٚعااسّ خطٚجٗااا َٓاا٘، ٖٚهااصا    
ػاااٍ َاا  اٱجٓاااب، ٚتكااسّ ذهااِ ايٓػااٝإ ياابعض  تعاقااب ايطٗااٛض ٚا٫غت يف 

 . أجعا٤ ايبسٕ ٚتطى غػً٘ َٔ ازبٓاب١ ٚيعّٚ ايتساضى عٓس ايعًِ ٚا٫يتؿا 

ٌٴ يف مجٝ  ا٭ذهاّ إ٫ َاا خاطد باسيٌٝ     ايٛن٤ٛٳ ٚباختكاضت ٜؿاضى ايػػ
 ت . ْعِ ٜؿرتقإ يف أَطٜٔ خام ٖٚٛ ْازض

ٓاا٤ بايؿاو بعاس دبااٚظ     يف جٛاظ احهٞ يف ايػػٌ ٚعسّ ا٫عتا٫َط ا٭ٍٚت 
 . احملٌ ٚإٕ نإ أثٓا٤ غػٌ ا٭عها٤، ٖٚصا َا ٜاتٞ ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘

ٕ ٖٚاصا ٚاحتابع١ يف ا٫غتػاٍ ايرتتٝا.  يف عسّ اعتباض احٛا٠٫ ا٫َط ايثاْٞت
 . ني يف ايٛن٤ٛ نُا تكسّ تؿكًٝ٘ يف حبٛث ايٛن٤ٛ ٚؾطٚع أذهاَ٘ٝتغن آ
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 ٕ َٔ اشببث عٓس ا٫غتػاٍ .اؾرتا  يٗاض٠ ايبسايبرث ايطاب ت 
٫ ضٜب يف أْ٘ ٜؿرت  يف قر١ ايػػاٌت يٗااض٠ ايباسٕ َأ اشبباث ايطااض٨       

حنٖٛاا َأ ا٭ذاساث ايهابن٠  نُاا ٖاٛ        ٚأع٢ً ا٭عها٤ احػػاٛي١ َأ ازبٓابا١    
ٗٸاا  يهٓاا٘ قااس ٚقاا  ايهاا٬ّ  ط َاأ ا٭ذااساث ايكااػن٠ ،  اسباااٍ يف ايٛناا٤ٛ ٚايتط

ٌ ٌ ٜعتي شيو قباٌ ايؿا  ٚاشبكاّ يف أْ٘ ٖ حبٝاث ياٛ ناْات ضجًا٘      طٚع يف ايػػا
َٔ ازبٓاب١ بػػاٌ ضأغا٘ ٚعٓكا٘    ٓحػ١   ٜكس ؾطٚع٘ يف ا٫غتػاٍ َتايٝػط٣ 

أٚ َ  غػٌ ازباْب ا٭مئأ أّ ٫ ًٜعّ يٗاض٠ ايباسٕ  ُٝا  أعهاا٥٘ قباٌ      َث٬ً
ي٘ اػا تغإايؿطٚع يف ا٫غتػاٍ ٜٚهؿٝ٘ تطٗن نٌ عهٛ َٔ اشبباث قباٌ َباؾاط٠    

 ت ميطٸ عي َطذًتني ، ٖٚٛا٫ٕ  تاجإ إىل جٛابأ ٖٚصإ غ٪ َٔ ازبٓاب١

احطذًاا١ ا٭ٚىلت اختًؿاات أْواااضِٖ )ضض( يف أْاا٘ ٖااٌ ٜؿاارت  يف قاار١     
 ت يٗاااض٠ ايبااسٕ  ُٝاا  أجعا٥اا٘ قبااٌ ايؿااطٚع      َاأ اسبااسث ا٫نااي   ا٫غتػاااٍ

 أّ ٫ ٜؿاارت  شيااو ٜٚهؿااٞ تطٗاان نااٌ عهااٛ َاأ بااسٕ ازبٓااب    أيف ا٫غتػاااٍ
 ؾٝاا٘ ٓاباا١ نُااا ٖااٛ ذاااٍ ايٛناا٤ٛ ؾااإِْٗ أمجعااٛا ي٘ ٚتطٗاانٙ َاأ ازباػااتغقبااٌ إ

 .  ع٢ً نؿا١ٜ تطٗن نٌ عهٛ يف ايٛن٤ٛ قبٌ غػً٘ أٚ َػر٘
٘ َٔ نْْٛؿ٢ مج ٷ ايؿطي١ٝ ٚأثبتٛا ، ٚاحؿٗٛض بني ايؿكٗا٤ إثبا  ايؿطي١ٝٚ

 . ، ٖٚٛ ا٭قطباٯزاب ٚايػٓٔ 
ٓابا١  ازباحبٝٸ١ٓ يهٝؿ١ٝ ا٫غتػاٍ َأ   (16)ٚقس اغتسٍ ع٢ً ا٫ؾرتا  با٭خباض

نُاا   -ٖٚٛ َتًٛث خببث احام ٚحناٛٙ عااز٠     -ٚقس تهُٓت ا٭َط بػػٌ ايؿطد
 -ٜعام خباث احام    -ازبٓاب َأ ا٭ش٣  تهُٓت ا٭َط بػػٌ َا أقاب جػاس  

 احاااا٤ عًااا٢ اياااطأؽ ٚغاااا٥ط ازبػاااس،       كببقبٌ ا٭َط بػػٌ بسٕ ازبٓب أٚ 
ٍ      ٖٛ ؾإٕ ظاٖط ٖصٙ ايٓكٛم  ٜهؿاـ   اا   -ياعّٚ تطٗان ازبػاس قباٌ ا٫غتػاا

 . عٔ ؾطي١ٝ يٗاض٠ ايبسٕ قبٌ ا٫غتػاٍ يف قرت٘
                                                           

 َٔ أبٛاب ازبٓاب١. 62بت 1( ايٛغا٥ٌت د16)
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ٚميهاأ ازبااٛاب عٓاا٘ بككااٛض ايٓكااٛم احاا٢َٛ إيٝٗااا عاأ إثبااا  ايؿااطي١ٝ 
 ت ٚيعّٚ تطٗن ايبسٕ نً٘ قبٌ ايؿطٚع يف ا٫غتػاٍ، ٚشيو

ٍ   أ٫ًٚ  ٖٚااٛ يٗٝااس   ،ت يوٗااٛض ايٓكااٛم احاا٢َٛ إيٝٗااا يف ايتُٗٝااس ي٬غتػااا
 ٘ ٗٸاااس ذكاااٛي٘ عااااز٠ ي٬غتػااااٍ أٚ ٜٴ بااااَط يبٝعاااٞ عاااازٟ ٜتعااااضف ذكاااٛي ُ 

ٗٸط َٔ ازبٓاب١، ؾإٕ ايػايب تٓحؼ ايؿطد َٚا ذٛي٘ باحم عٓس اٱجٓاب،  ٚايتط
ٜتطًاب عٓاٜا١ ٚاٖتُاَاًا     -حبهِ يعٚجت٘ ٚنثاؾت٘ ضغِ قًت٘ -ٚتطٗن احٛن  َٓ٘

 يف غػااً٘ يًااتدًل َاأ خباثتاا٘ َاا  ا٫يتؿااا  إىل إٔ احاام يًعٚجتاا٘      ٚتطنٝااعًا
 ٘ إىل ؾاطى ٚذبكال َأ ظٚاٍ أجعا٥ا٘،    تا٘ أثٓاا٤ ا٫غتػااٍ ٫ذتٝاجا    ٫ ٜتٝػط إظاي

يف ْكاٛم نٝؿٝا١ ا٫غتػااٍ َأ ازبٓابا١، ٖٚاصا       بتٓك١ٝ ايؿطد ٚيصا قسض ا٭َط 
ٔ    ا٭َط بٗاصٙ ايكطٜ  عاطف عاسّ نْٛا٘ أَاطًا     ٜٴ -ٓا١ ٚباقرتاْا٘ بابعض اٯزاب ٚايػآ

بؿا٤ٞ عاازٟ   باٌ ٖاٛ أَاط     أٚ ؾاطي١ٝٺ  إىل جع٥ٝا١ٺ  َٛيًٜٛا باٌ ٫ٚ أَاطًا إضؾاازٜاً   
كا٤ ايؿطد ٚتطٗنٙ َٔ خبث احم ٚأشاٙ، ٖٚصا ًٜتؿات إيٝا٘ ناٌ    ايبعٞ، ٖٚٛ إْ

 . ي٬غتػاٍ ٚايتطٗط َٔ اسبسث ٘ َكس١ًَ ٚيٗٝسًا٘ قٓعٳعاقٌ ٚتكهٞ ذهُتٴ
ٜؿٝاس ايٛجاٛب    اكا٤ ايؿاطد أَاطًا َٛيٜٛااً   ٜهؿٝٓا عاسّ إذاطاظ نإٛ ا٭َاط باْا     

إىل ايؿااطي١ٝ، ٖٚااصا نًاا٘  طعٞ ٚعااسّ إذااطاظ ناإٛ ا٭َااط إضؾااازًاايٓؿػااٞ ايؿاا
 . )عسّ ايسيٌٝ ع٢ً ايؿطي١ٝ(ٜٚؿٝستٜ٪زٟ 

 بتُاّ أجعا٥٘، ٖٚصا ٜؿٝسْا زي٬ًٝ (11)ٚثاْٝٶات ٬ْذ  قرٝس ذهِ بٔ ذهِٝ
ُٸٔ عكٝاب ا٭َاط بػػاٌ ايؿاطد أَاطًا با٫غتػااٍت        ع٢ً عسّ ايؿطي١ٝ، ؾإْ٘ ت ها

 ٚأؾض ع٢ً ضأغو ٚجػسى ؾاغتػٌ، ؾإٕ نٓت يف َهإ ْوٝـ ؾا٬ ٜهاطٸى  ش
ٖٚاصا   زإٔ ٫ تػػٌ ضجًٝو، ٚإٕ نٓت يف َهإ يٝؼ بٓوٝـ ؾاغػٌ ضجًٝو

م اغػًُٗا َٔ ايٓحاغ١ ٚايكاصاض٠  ذااٍ   ٜع زؾاغػٌ ضجًٝوتشا٭َط ا٭خن 
أَاط باايتطٗن َاأ اشبباث ٚايكاصض بعااس ا٭َاط با٫غتػاااٍ      عاسّ ْواؾتُٗاا، ٖٚااٛ   

                                                           

 . 1ت ح َٓٗا  64ب + 4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب 1ت د ( ايٛغا11ٌ٥)
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ٌ  ش  اا ٜهؿااـ عأ قاار١ اغتػاااي٘    -زٚأؾاض عًاا٢ ضأغاو ٚجػااسى ؾاغتػاا
 احاااا٤ عًااا٢ ضأغااا٘ ٚجػاااسٙ غااا٣ٛ َٛنااا  اياااطجًني غااان ايٓوٝؿاااتني  بإؾانااا١

 عااسّ ياااّ زيٝااٌ َٓاا٘ت كااٌ ٜٚتر  . ٜػػااًُٗا َاأ ازبٓاباا١ؾٝػػااًُٗا تطٗاانًا ثااِ 
ػااٍ، ْعاِ ٖاٛ ا٭ذاٛ      ع٢ً اؾرتا  تطٗن مجٝ  ايبسٕ قبٌ ايؿطٚع يف ا٫غت

 . َٔ اذتُاٍ ايؿطي١ٝ ٚؾب١ٗ اشب٬ف ا٭ٚىل ربًكًا

ث ؾٝٗااا عاأ اؾاارتا  يٗاااض٠ نااٌ عهااٛ َاأ اشببااث    احطذًاا١ ايثاْٝاا١ت ْبراا 
 .ٚايٓحؼ قبٌ غػٌ ايعهٛ َٔ ازبٓاب١ أٚ حنٖٛا َٔ ا٭ذساث ايهبن٠ 

ٖٚصا ايبرث َتؿطع ع٢ً ايبرث ايػابل، إش يٛ بٓٝٓاا عًا٢ اؾارتا  يٗااض٠     
ٍ  ي ؾا٬ صبااٍ يًبراث يف     -ٚؾاقاًا  يًُؿاٗٛض   -اّ ايبسٕ قبٌ ايؿاطٚع يف ا٫غتػاا

يهٓا٘ بعاس ضؾاض ؾاطي١ٝ      باٌ غػاً٘ َأ ازبٓابا١ .     ٗااض٠ ناٌ عهاٛ ق   اؾرتا  ي
ٜكاس ايبراث يف اؾارتا  يٗااض٠ ناٌ عهاٛ        -يٗاض٠ ياّ ايبسٕ قبٌ ا٫غتػاٍ

ت  َٔ اشببث قبٌ غػٌ شاى ايعهٛ َٔ ازبٓاب١، ؾٝك  ايه٬ّ يف ٖاصا ا٫ؾارتا   
قًٝاٌ ؾاجااظٚا غػا٬ً     نُا ٖاٛ احؿاٗٛض أٚ عاسّ ثبٛتا٘ نُاا اختااضٙ مجا ٷ        ثبٛتًا

 ٫ ٜهؿااٞ  -با٫ؾاارتا  ٍ، بُٝٓااا عًاا٢ ايكااٛاشببااث ٚاسبااسث َعااًاٚاذااسًا ٜطؾاا  
باس َأ   بٌ ايػػا١ً ا٭ٚىل تعٜاٌ اشبباث ٫ٚ    ،غػٌ ٚاذس يطؾ  اشببث ٚاسبسث

 . غػً٘ ثا١ْٝ يٝعٍٚ بٗا اسبسث

٤ ايكًٝاٌ، إش  با٫غتػاٍ باحا -احدتًـ ؾٝ٘  -ٚايواٖط اختكام ا٫ؾرتا  
ؾا٬ ٜتآحؼ احاا٤ بٛقاٛي٘ إىل      -اضَٟعتكاًُا ناايهط ٚازبا    -يٛ نإ احا٤ ناثنًا  

  ٘ ٚ      ،ايعهٛ احتٓحؼ َأ بسْا ض ا٘،   إ٫ إشا تػان احاا٤ بًإٛ ايآحؼ أٚ يعُا٘ أ
 َٚااا  اعتكااااّ احاااا٤ ٚعاااسّ تػااانٙ باااايٓحؼ ٫ َٛجاااب ي٬ؾااارتا  احبراااٛث 

 ْعااِ ٜاااتٞ اشباا٬ف يف ا٫ؾاارتا  أٚ عسَاا٘ إشا اغتػااٌ       .  يف قاار١ ايٛناا٤ٛ 
 ت ا٫غتس٫ٍ ي٬ؾرتا  باذس أَطٜٔ، ُٖاازبٓب باحا٤ ايكًٌٝ، ٚميهٔ 

، ؾإشا نإ بعض بسٕ ازبٓب ت إٔ ًْتعّ بٓحاغ١ ايػػاي١ َطًكًاايسيٌٝ ا٭ٍٚ
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 ٬َٚقاتاا٘ ياا٘ ٫ٚ احتاآحؼ تاآحٸؼ احااا٤ باا٘ عٓااس إؾاناات٘ عًاا٢ احٛناا    َتٓحػااًا
 ٜكااس تطٗاان احٛناا  َاأ اشببااث     ٫ نُاااٜكااس ا٫غتػاااٍ باحااا٤ احتاآحؼ،   

حٸػا٘ مبحااطز ٬َقاا٠ احٛنا  احتاآحؼ َأ بسْا٘، ٚاحتاآحؼ ٫      باحاا٤ ايكًٝاٌ يتٓ  
ٗٸاا  بااس َاأ تطٗاان نااٌ َٛناا    .   ٚذ٦ٓٝااص ٫ ط ؾااإٕ ؾاقااس ايطٗاااض٠ ٫ ٜعطٝٗااا ٜط

َتٓحؼ يف ايبسٕ قبٌ اغتػاي٘ َٔ ازبٓاب١ ذت٢ تاتٞ عًٝ٘ قبٸ١ َا٤ ايػٴػٌ ٖٚاٛ  
ٗٸط َٔ اسبسث بإؾان١ َا٤ ايػػٌ عًٝ٘  -َٔ اشببث  ياٖطٷ  . ؾٝتط

، ٚقس غبل يف ع٢ً ايكٍٛ بٓحاغ١ ايػػاي١ َطًكًا ْ٘ ٜبتمبا ا٫غتس٫ٍ ٜٚطزٸ
 ايبرٛث احانا١ٝت ا٫غاتس٫ٍ عًا٢ يٗااض٠ ايػػااي١ ايا  ٜتعكبٗاا يٗااض٠ احملاٌ          

عًا٢ ايعهاٛ ٚقاس غػاٌ      ١ًؾاإشا   تهأ عاني ايآحؼ باقٝا      -ايعهٛ احتٓحؼ -
ٜاتػن احاا٤ بٛقاـ     باحا٤ ايكًٌٝ ؾكس يٗط احٛن  ٚناْت ايػػاي١ يااٖط٠ً إش   

نايسّ ايهاا٥ٔ عًا٢    ، ٚيٛ ناْت عني ايٓحؼ قا١ًُ٥ -نُا ٖٛ ايؿطض -ايٓحؼ
إ ٫ ضبايا١، يهأ ياٛ نا     تػٝٸط احا٤ ب٘ نإ احاا٤ َتٓحػااً  عهٛ َٔ جػس ازبٓب ٚ

٫ٚ ًٜعّ َٔ تطٗنٙ باحا٤ ايكًٌٝ تػن احا٤ بٛقـ ايٓحؼ ٚ   احٛن  َتٓحػًا
ا٭ٚىل َاأ ايبااٍٛ ؾايػػاااي١ ياااٖط٠، ٭ْاا٘ ٜتعكبٗااا يٗاااض٠ احملااٌ،   تهاأ ايػػاا١ً

ايطاٖط٠ ٜطٗط احٛن  َٔ اسبسث بعاس يٗاضتا٘ َأ اشبباث، أٟ     ٚبٗصٙ ايػػاي١ 
ٗٸ -ا١ احا٤ ايكًٌٝ ع٢ً احٛن بكبٸ ٚٴٜط ٛٳ ط بس َٔ اشبباثا١ ٚايٓحاغا١    ايكبٸ١ ايعه

ٗٸ ٛٳثِ ٜط  . ي٘ َٔ ازبٓاب١َٔ ذسث ازبٓاب١ ٫ٚ إؾهاٍ يف قر١ اغتػا ط ايعه

ايسيٌٝ ايثاْٞت إٕ غػٌ احٛن  احتٓحؼ َأ باسٕ ازبٓاب َتعًال ٭َاطٜٔت      
   ٘ ؾعًٝا٘ إٔ ٜػػاٌ   ش(15)ٖٚاٛ َاا ٚضز يف َعتاي٠ عُااض     ،أَط باتطٗنٙ ٚإظايا١ خبثا

 احتآحؼ بايؿااض٠ احٝتا١، ٚأَاط باتطٗنٙ       احاا٤ز ثٝاب٘ ٜٚػػٌ نٌ َا أقااب٘ شياو   
 ثِ تػػاٌ جػاسى   ش (14) زٌٚأؾض ع٢ً ضأغو ٚجػسى ؾاغتػشَٔ اسبسث 

                                                           

 . 1ت ح َٔ أبٛاب احا٤ احطًل  5ت ب 1ت د ( ايٛغا15ٌ٥)
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 ٚا٭قاااٌ عاااسّ تاااساخٌ ا٭َاااطٜٔ، ٚعٓس٥اااص   َااأ ياااسٕ قطْاااو إىل قاااسَٝوز
 ت ٜٓبعاااث َاااط٠ً ياااتطٗن جػاااسٙ َااأ أش٣ ازبٓابااا١   ًٜاااعّ اقتهاااا٩ُٖا ٫ْبعااااثني

ٚخبثٗا، ٜٚٓبعث ثاْٝا١ً يًتطٗاط َأ ذاسثٗا، ٫ٚ ميهأ ا٫نتؿاا٤ باْبعااث ٚاذاس         
 ًاال ا٭َااطإ بطبٝعاا١ ٚاذااس٠ ٚإٕ تع ػااٌ ؾاااضز ٱظاياا١ اشببااث ٚاسبااسث َعاااً ٚغ

 . يهٔ َٔ جٗتني -ايػػٌ باحا٤  -

تاَا١  أقااي١  ت عسّ ايسيٌٝ ع٢ً أقاي١ عسّ ايتساخٌ ٖٓاا، ؾإْٗاا    ٜٚطز عًٝ٘
ناٌ أَاط َُٓٗاا غاببٷ ٜػاتسعٞ      ني، ؾاإٕ  ٝٚٚاضز٠ يف ا٭َطٜٔ احٛياٜٛني ايتهًٝؿا  

ٚ    َػبٸبًا ٚاْبعاثًا ضز اْبعااث ؾاا  ٫َتثاي٘، ٫ٚ ٜعكٌ ايبعث َطتني حناٛ ؾعاٌ ٚاذاس 
 . َٚٔ جٗتني إشا نإ ايبعث ذكٝكًٝا

يهٔ ٖصا ا٭قٌ ٫ ٜاتٞ يف ا٭َطٜٔ ا٫ضؾازٜني ؾ٬ زيٌٝ ع٢ً أقٌ عاسّ  
 ايتساخٌ ؾُٝٗا، بٌ ٫ َاْ  َٔ تساخًُٗا، ٖٚٓاا قاس قاسض ا٭َاطإ إضؾاازٜني      

 بػػااٌ ايبااسٕ َاأ احااا٤ احتاآحؼ    ؾااإٕ ا٭َااط يف َعتااي٠ عُاااض   -٫ َٛيااٜٛني -
 ىل تٓحؼ ايبسٕ مب٬قا٠ احا٤ احتآحؼ، ٚا٭َاط ايثااْٞ بػػاٌ يااّ بسْا٘       إ إضؾازٷ

إىل ؾطي١ٝ اغتػاٍ ايبسٕ نًا٘ يف قار١ غػاٌ ازبٓابا١، ٚأٟ      َٔ ازبٓاب١ إضؾازٷ
ياتطٗنٙ َأ اشبباث     زيٌٝ َاْ  عٔ إجعا٤ ا٫ْبعاث ايٛاذس بإ ٜػػٌ احٛنا  

ٟ ذتا٢ ٜتطًاب   أ ؾإْا٘ ٫ بعاث ٫ٚ يًاب يف ا٭َاط اٱضؾااز     َٚٔ اسباسث َعااً  
بااإي٬م  بااٌ ٖااٛ قابااٌ ي٬َتثاااٍ ايٛاذااس أخااصاً تعااسزٴ ايبعااث تعااسزٳ ا٫ْبعاااث، 

بػػاٌ ٚاذاس ٜرتتاب     ؾٝهتؿ٢ يف ضؾ  اسبسث ٚاشببث َعااً  ا٭َطٜٔ اٱضؾازٜني
 . عًٝ٘ اضتؿاع اشببث ٚايٓحؼ نُا ٜرتتب عًٝ٘ اضتؿاع اسبسث ٚازبٓاب١

يؿطٚع يف ا٫غتػاٍ، ٚاسباقٌ عسّ اعتباض يٗاض٠ نٌ عهٛ َٔ بسْ٘ قبٌ ا
إشا ناإ احاا٤ احػتػاٌ با٘     غاُٝا  تباضٖاا قباٌ غػاٌ ايعهاٛ احتآحؼ ٫     ٚعسّ اع
اؾارتا    ٘ يٗاض٠ احملاٌ، ْعاِ ا٭ذاٛ  ٚجٛبااً    بٌ ذت٢ ايكًٌٝ إشا تعكب َعتكًُا

 يٗاض٠ ايعهٛ َٔ اشببث قباٌ تطٗانٙ َأ اسباسث، ٚا٭ٚىل تطٗان يااّ ايباسٕ        
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 ٍ   اٍ ايؿااطي١ٝ ٚخطٚجااًا٫ذتُاا ، َطاعااا٠ًَاأ اشببااث قبااٌ ايؿااطٚع يف ا٫غتػااا
 . -ع٢ً َا قٌٝ -ا٭قراب أٚ َؿٗٛضِٖ َٔ ؾب١ٗ خ٬ف بعض 

ايبراث اشبااَؼت ايواااٖط جاٛاظ ايعااسٍٚ َأ ايػػااٌ ايرتتاٝا إىل ايػػااٌ      
يا٘ ايتراٍٛ إىل     ا٫ضياغٞ، ؾُٔ ؾطع يف غػٌ ضأغ٘ ٚعٓك٘ َٔ ازبٓاب١ ثِ بسا

احتعااسز اٍ ٚاْطبال عًٝاا٘ ايآلٸ   ايػػاٌ ا٫ضياغاٞ جاااظ يا٘ ٚقاسٸ َٓاا٘ ا٫غتػا     
اضيؼ يف احا٤ اضياغ١ ٚاذس٠ أجاعأٙ   شٚيٛ إٔ ضج٬ً جٓبًاايساٍ ع٢ً اٱجعا٤ٚ

ٚيعٌ ٖصا احع٢ٓ َطاز َأ اغاتسٍ زباٛاظ ايعاسٍٚ َأ ايرتتاٝا إىل        (12)زشيو
 .  ا٫ضياغٞ بإي٬م ا٭زي١

ٚناٌ    ٚقس ٜؿهٌ عًٝ٘ بوٗٛض أزي١ ا٫غتػاٍ ايرتتٝا يف يٗااض٠ ناٌ جاع٤ٺ   
٘ ُػٸاا٘ احا٤تشعهااٛ ٜٳ  ؾُااا جااط٣ عًٝاا٘ زشٚنااٌ ؾاا٤ٞ أَػػاات٘ احااا٤ ؾكااس أْكٝتاا

ٚظاٖط أخباض إجاعا٤ ايػػاٌ ا٫ضياغاٞ ٖاٛ تطٗانٙ يتُااّ        (14)زاحا٤ ؾكس يٗط
يتبعاٝض، ؾاإشا غػاٌ ازبٓاب بعاض      بسٕ ازبٓب زؾع١ ٚاذس٠، ٚيعًا٘ ٫ ٜكباٌ ا  

 تٓكٝتا٘  إٜااٙ بعاس   عهاٛ زباطٟ احاا٤ عًٝا٘ َٚػٸا٘      بػػاٌ تاطتٝا ؾطٗاط ٖاصا اي    بسْ٘ 
 -َأ ازبٓابا١   نياحػػاٛي ت اياطأؽ ٚايعٓال    ط ازبع٤ٗٵازبٓاب١، ثِ بعس ي خبث َٔ 

إشا عسٍ عٔ ايرتتٝب إىل ا٫ضياؽ   ٜتركل َٛنٛع ايػػٌ ا٫ضياغٞ ايصٟ 
 .  ٖٛ تطٗن ياّ ايبسٕ باضياغ١ ٚاذس٠ يف احا٤ ؾ٬ ٜرتتب ذهِ اٱجعا٤

، ؾإٕ ازبٓاب ٫ ٜطٗاط بسْا٘ َأ ذاسث      ٘ ظاٖطًايهٔ اٱؾهاٍ يف غن ضبً        
ٗٸ  طازبٓاب١ إ٫ بػػً٘ بتُاَ٘، َٚ  يٗط ايبعض ٜبك٢ ذسث ازبٓاب١ ٜٚتطًب ايتط

ٚأجاعأٙ   (اضياؼ يف احاا٤ اضياغا١ ٚاذاس٠    )قسم أْا٘   َٓ٘، ؾإشا اغتػٌ اضياغًا
نطأغاا٘ احػػااٍٛ بككااس  -اباا١، ٫ٚ ٜٓاؾٝاا٘ يٗٛضٜاا١ بعااض بسْااَ٘اأ ازبٓ يٗااٛضًا
 .  - َٔ ازبٓاب١ايتطٗط 
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ْ٘ ٫ زيٝاٌ عًا٢ ذطَا١ ايعاسٍٚ أٚ عاسّ إجاعا٤       أٚع٢ً نٌ تكسٜط ٜهؿٝٓات        
ايػػٌ ا٫ضياغٞ بعس ايؿطٚع يف ايػػٌ ايرتتٝا َٔ زٕٚ إنُاي٘، َٚ  ايؿو 
أٚ اغترهاَ٘ يف ايٓؿؼ ؾا٭قاٌ ازباٛاظ ٚايايا٠٤ َأ اح٪اخاص٠ أٚ ايابط٬ٕ أٚ       

 .  يعّٚ اٱعاز٠
ايعسٍٚ َأ ايػػاٌ ا٫ضياغاٞ إىل ايػػاٌ ايرتتاٝاأ ٖاصا َاا         ٌٖٚ جيٛظ       

 مجاا  آخااط َاآِٗ   ٚأجاااظٙ ،اختًؿاات ؾٝاا٘ ا٭ْواااضت ؾُٓعاا٘ مجاا  َاأ ايؿكٗااا٤   
يا٘ بطؾا  ايٝاس عأ ايػػاٌ ا٫ضياغاٞ ٚاغات٦ٓاف ا٫غتػااٍ          غٝس ايعط٠ٚ َؿػٸطًا

٘     يهٓ٘ َؿهٌ عٓاس  .  بٓرٛ ايػػٌ ايرتتٝا  ْا َأ جٗا١ ابتٓاا٤ دباٜٛعٙ ٚتكارٝر
بااإ )ٜككااس  إٜكاااع )ايػػااٌ ا٫ضياغااٞ( تااسضجيًا ت إَهااإ سٙ( عًاا٢ َػااًه٘)قاا

، ٜٚهإٛ  زخٌ يف احا٤ ٖٚهصا إىل اٯخطٖٚٛ ايصٟ ايػػٌ باٍٚ جع٤ٺ َٔ بسْ٘ 
 ع٢ً ٚج٘ ايتسضٜخ( نُا أؾاز يف )ايعط٠ٚ ايٛثك٢(. ا٫غتػاٍ ذاق٬ً

 غاابل َٓٸااا إبطاياا٘ ٚاٱؾااهاٍ عًاا٢ قاار١ ا٫غتػاااٍ ا٫ضياغااٞ      ٘ قااسيهٓاا
ياغا١ ٚاذااس٠(  ضإزؾعاا١ً َتراس٠ ٚ)  يٓراٛ، يوٗاٛض زيًٝاا٘ يف نْٛا٘ ذاقا٬ً    بٗاصا ا 

١ عك١ًٝ، ٜٚسٚض أَط ايػػٌ ا٫ضياغاٞ باني ذكاٛي٘ ٚباني     بٛذس٠ عطؾ١ٝ ٫ زّقاٝ
عسّ ذكٛي٘، ؾإشا ذكٌ َٓ٘ ايػػٌ ا٫ضياغٞ بسؾع١ٺ ٚاذس٠ ٫ َع٢ٓ يًعسٍٚ 

ايػػاٌ ايرتتاٝا،    عٓ٘، ٚإشا    كٌ ؾا٬ إؾاهاٍ يف جاٛاظ ايعاسٍٚ ٚاختٝااض     
 .ٚاٱياي١  ٚغبل ايتؿكٌٝ ٫ٚ َٛجب يٲعاز٠

ا٤ٺ  قاسضٙ زٕٚ  ت جياٛظ ا٫غتػااٍ ا٫ضياغاٞ يف ذاٛض َا      ايبرث ايػازؽ
ٚشياو ٱيا٬م ْكاٛم ؾاطع١ٝ ا٫غتػااٍ       ايهط ؾطعًا إشا نإ ايبسٕ ياٖطًا،

ٌ  . ْعِ إشا نإ بسْ٘ َتٓحػًا ؾاْ٘  ا٫ضياغٞ  ْا٘، مب٬قاا٠ بس  غٝتٓحؼ احاا٤ ايكًٝا
ٌ  بسْا٘ ب ؾإْ٘ غاٝتٓحؼ   أٚ نإ َا٤ اسبٛض َتٓحػًا مبحاطز   احتآحؼ  احاا٤ ايكًٝا

 . ْعٚي٘ ؾٝ٘ قبٌ ذبكل ا٫غتػاٍ ا٫ضياغٞ َٓ٘
ٛٸثا٘ ٚخباثتا٘ باتطٗن     ٜتًٛث أٚ أظا يهٓ٘ يٛ نإ جػُ٘ ياٖطًا  ٙ قباٌ  ٍ تً
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ي٘ ازبٓب ؾٝ٘ ؾ٬ نن يف قر١ اغتػاي٘ أٚ ٫ زيٌٝ ع٢ً بط٬ٕ اغتػا ٘بسْْعٍٚ 
أٚ عًاا٢ اؾاارتا  اعتكاااّ احااا٤ احااطيؼ ؾٝاا٘ ازبٓااب، بااٌ ايااسيٌٝ عًاا٢ قاارت٘  

 .  إجعا٤ ايػػٌ ا٫ضياغٞ (12)َٛجٛز ٖٚٛ إي٬م زيٌٝ

 إشا  -َااا زٕٚ ايهااط -تػاااٍ ايرتتااٝا زاخااٌ احااا٤ ايكًٝااٌٖٚهااصا جيااٛظ ا٫غ
 .حا تكسّ َٔ تٛجٝ٘ قر١ ا٫غتػاٍ ا٫ضياغٞ ؾٝ٘ نإ بسْ٘ ياٖطًا

ٜكان   -ٍت إْ٘ بعس ؾطٚع٘ يف ا٫غتػااٍ نػػاٌ ضأغا٘ ٚضقبتا٘     يهٔ قس ٜكا 
، -ازبٓاب١ أٚ حنٖٛاا   ٤ احػتعٌُ يف ضؾ  اسبسث ا٭نيتَا٤ اسبٛض َكسام احا

 . ٫ٚ جيٛظ ا٫غتػاٍ بٗصا احا٤
ا٫يتعاّ  ا٫غتػاٍ َٔ شاى احا٤، ٚع٢ً ؾطض عسّ ا٫يتعاّ مبٓ ٜٚطزٸ احكاٍ ب    

 ِٸات كسم ع٢ً احا٤ أْ٘ َػتعٌُ يف ضؾ  اسبسث ا٭ني إشاٜ أٚ إمنا ٜتركلؾباحٓ  
 . إظاي١ ازبٓاب١ ٚضؾ  اسبسث ا٭ني ا٫غتػاٍ ؾٝكسم عًٝ٘ إْ٘ َا٤ َػتعٌُ يف

 ط أٚ عٕٝٛ ت َا٤ ْٗط أٚ حب زبطٜاْ٘ ٚإشا نإ احا٤ نثنًا ؾٛم ايهط أٚ َعتكًُا
٘ أٚ ايتطٗط َٓ٘، ٚقاس  ايتطٗن ب ٓؿعٌ خببث أٚ ذس ٫ٚ ميتٓ  ؾطعًاؾاحعتكِ ٫ ٜ

ٍٸ عًٝ٘ ِ   ز  غاا٬٥ً  (14)ت عسز َٔ ا٭خباض ايكرٝر١ ْون قرٝس ضبُس بأ َػاً
عٔ ايػاسٜط ؾٝا٘ َاا٤ صبتُا  تباٍٛ ؾٝا٘ اياسٚاب ٚتًاؼ ؾٝا٘ ايها٬ب ٜٚػتػاٌ ؾٝا٘             

ؾإْا٘ ٚاناس ايس٫يا١     زإشا نإ قسض ناط   ٜٓحػا٘ ؾا٤ٞ   (تشازبٓب، قاٍ )
 . ي١ ازبٓاب١ با٫غتػاٍ َٓٗا ؾٝ٘ع٢ً عسّ ايباؽ يف احا٤ احػتعٌُ يف إظا

اغتػااي٘   ِٸاٚت تكِ إشا اغتػٌ ؾٝ٘ ازبٓب اضياغًابُٝٓا احا٤ ايكًٌٝ غن احع       
 يف إظاي١ اسبسث ا٭قػط أٚ ا٭ني. س مج  َٔ ايؿكٗا٤ اغتعُاي٘ ثاًْٝاعٓ   جيع

ػاٌ  ايػػاٌ غاٛا٤ اغت  يف يف ايٛنا٤ٛ أٚ   ْات ٫ باؽ باغتعُاي٘ ثاْٝااً ٚع٢ً طبتاض
 إضياغًا .ؾٝ٘ تطتٝبٶا أّ 
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باحاا٤   ٛناٛع ايٓٗاٞ عأ ا٫غتػااٍ أٚ ايتٛنا٪     بٌ ميهٔ إٔ ٜكاٍ ٖٓات إٕ َ
احاا٤  شاحػتعٌُ يف ضؾ  اسباسث ا٭ناي ٖاٛ احاا٤ اياصٟ اغتػاٌ با٘ َأ ازبٓابا١          

، ٚاياصٟ ٜػتػاٌ   (51)زايصٟ ٜػتػٌ ب٘ ايطجٌ َٔ ازبٓاب١ ٫ جيٛظ إٔ ٜتٛنا َٓ٘
 ع ايٓٗاٞ  ٫ٛ ٜتركال َٛنا   -ٜٚػكط َا٤ غػاً٘ ؾٝا٘    ًٝايف ذٛض َا٤ٺ غػ٬ً تطتٝب

 نااإ احاااا٤ ايػاااقط يف اسبااٛض قااسضًا َعتاااسًا باا٘ ٚيااٝؼ قاااسضٙ        ؾٝاا٘ ذتاا٢ إشا  
 مبااا٤  ٕ احااا٤ ايػاااقط ٜكاان َااا٤ٶ  تعجاااً    ٭ قًاا٬ًٝ َػااتًٗهًا يف َااا٤ اسبااٛض،   

   ٞ   ت اسباااٛض احػاااتعٌُ يف ضؾااا  اسباااسث ا٭ناااي، ٖٚاااٛ غااان َٛناااٛع ايٓٗااا
َٔ َا٤ اسبٛض  ١( ؾًصا ٫ باؽ با٫غتػاٍ ٚايتٛن٪ب٘ َٔ ازبٓاب )احا٤ احػتػٌ

 احُتااعد َاأ احااا٤ ايػاااقط َاأ احػتػااٌ َٚاأ َااا٤ اسبااٛض، ؾإْاا٘ َااا٤ َػااتكٌ   
اَتعد ب٘ احا٤ احػتعٌُ يف ا٫غتػاٍ، ٫ٚ ٜكسم عًٝ٘ ايٓلت )َا٤ اغتػاٌ با٘   

 . َٔ ازبٓاب١( يتػاٜط احُتعد َ  احا٤ احػتػٌ ب٘ َٔ ازبٓاب١

ٕ احا٤ ايػاقط َٔ احػتػاٌ قًا٬ًٝت قطاطا  أٚ أنثاط ٚناإ َػاتًٗهًا       ٚإشا نا
٘   َا٤ اسبٛض ؾ٬ باؽ با٘ قطعاًات ٜكاس ايتٛنا٪    يف  عطؾًا ٖٚاٛ   ،ٚا٫غتػااٍ َٓا

ْون احا٤ احٓتهس َٔ احا٤ احػتعٌُ يف ا٫غتػاٍ إىل إْا٤ احاا٤ اياصٟ ٜاخاص َٓا٘     
 . ٚغنٙ (51)يف قرٝس ايؿهٌٝ ي٬غتػاٍ ٚقس ٚضز ب٘ ايٓل صبٛظٶا يًتطٗط َٓ٘

ايبرث ايػااب ت إشا اغتػاٌ ازبٓاب باعتكااز غاع١ ٚقات ايؿطٜها١ ثاِ تباٝٸٔ          
٘ ؾػػاً٘ قارٝس إشا   نٝك٘ ٚإٔ ٚظٝؿت٘ ايتُِٝ ٚايكا٠٬ يف ايٛقات قباٌ خطٚجا    

 يٮَااط ايؿعًااٞ احتعًاال باا٘، ٚا٭َااط ايؿعًااٞ احتعًاال بايػػااٌ        أتاا٢ باا٘ اَتثااا٫ً  
ٗٻطٴٚا ش٫غتربابٞ بصا  ايػػاٌ ٚايتطٗاط   َٔ ازبٓاب١ أٚ حنٖٛا ٖٛ ا٭َط ا ز ؾ ااير

بااساعٞ اَتثاااٍ أَااطٙ ايؿعًااٞ ؾٝهاإٛ غػااً٘ احاااتٞ باا٘  (56)زإشا ؾااطؽ ؾًٝػتػااٌش
                                                           

 . 11ت ح َٔ أبٛاب احا٤ احهاف 4ت ب 1ت د ( ايٛغا51ٌ٥)
 .2ح +4 ح + 1ت ح َٔ أبٛاب احا٤ احهاف 4ت ب 1ت د ( ايٛغا51ٌ٥)
 . 5َٔ أبٛاب ازبٓاب١ ت ح 64ت ب 1+ ايٛغا٥ٌ ت د 2( احا٥س٠ ت 56)
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 . ي٘ َطابكًا يًٛاق  َٚكرٸرًا
٭َاط  ٖٓا ٫ ٜهطٸ بكر١ ايػػاٌ بككاس اَتثااٍ ا    ٚاشبطا يف ايتطبٝل اسباقٌ

 غػاً٘ َأ ازبٓابا١ ْاؾا١٦      ايؿعًٞ احتعًل بػػاٌ ازبٓابا١، ؾإْا٘ اعتكاس إٔ عبازٜا١     
َٔ ا٭َط ايػنٟ احكسَٞ احتعًل بايػػٌ ٖٚٛ َكس١َ يًك٠٬ احؿطٚنا١، ٖٚاصا   

 ٫ٚ ميٓا  خطاا اعتكاازٙ     باٛب يصاتا٘ ٚاحااَٛض با٘ اغاترباباً     ٫ خيتٌ با٘ غػاً٘ احمل  
 با٘   ٮَاط ايؿعًاٞ احتٛجا٘ إيٝا٘ َتعًكااً     ي ١ غػً٘ َا زاّ قس أت٢ ب٘ اَتثا٫ًعٔ قر

ب بصات٘ ٚقاحل يًتكطٸب بؿدكا٘، ؾٝٓطبال ا٭َاط ايؿعًاٞ احككاٛز      مبا ٖٛ ضببٛ
يًُػتػااٌ عًاا٢ َااا ٚقاا  َٓاا٘ ٚإٕ اؾااتب٘ ٚأخطااا يف اعتكااازٙ خكٛقاا١ٝ ا٭َااط    

 . احتٛجٸ٘ إيٝ٘ غن ا٭َط ايٛاقعٞ ا٫غتربابٞ احتعًل بايػػٌ ٚاحتٛج٘ إيٝ٘

٠ َٔ ايبرث ايثأَت قس اختًؿت أْواض ايؿكٗا٤ )ضض( يف إٔ َا٤ غػٌ احطأ
 ٖااٌ ٖااٛ  -نُااا يف ايؿااتا٤ -اجاا١ إيٝاا٘ازبٓاباا١ ٚحنٖٛااا ٚأجااط٠ تػاادٝٓ٘ عٓااس اسب 

غتػااٍ  ؿا١ بايػػاٌ ٚا٫  عًٝٗا أّ ٖٛ ع٢ً اياعٚدأ باني َثباتٺ عًٝٗاا ٭ْٗاا احهًّ     
  ٘  ٚبااني  ت احااا٤ ٚايتػاادني ٚايكااابٕٛ ٚحنٖٛااا،   ؾٝحااب عًٝٗااا ذبكااٌٝ َكسَتاا

ٓٗاا  ًٝا٘ ؾٝحاب عًٝا٘ باصٍ مث    ؿك١ ايٛاجب١ عَٔ ايٓ ْافٺ عٓٗا َثبت عًٝ٘ ٭ْ٘ جع٤ٷ
  . أ ٚأجطتٗا يعٚجت٘ ٚذبكٌٝ عٝٓٗا

أْ٘ ٫ جيب ع٢ً ايعٚد بصٍ مثأ احاا٤ يعٚجتا٘ ناٞ      (51)اغتكطب ايع١َ٬قس 
ناْت  إشا -تػتػٌ غٛا٤ ناْت ايعٚج١ غ١ٝٓ أّ ناْت ؾكن٠ ٚجيب ع٢ً ايعٚد 

ٞ ايٓؿكا١  ٘ يف ْؿا ٚ ٜٓكٌ احا٤ إيٝٗا، ٚٚاؾكٌ إىل احا٤ أربًٝتٗا يتٓتك -ظٚجت٘ ؾكن٠ 
 . َٔ ا٭ٚاخط عٔ ايعٚد مج ٷ

 قاٍت )َا٤ ايػػاٌ عًا٢ اياعٚد يف ا٭قاطب     مج  آخط َِٓٗ ايؿٗٝس ٚخايؿ٘
ٔ   -٭ْ٘ َٔ مج١ً ايٓؿكا١، ؾعًٝا٘ ْكًا٘ إيٝٗاا     أٚ يهٝٓٗاا َأ ا٫ْتكااٍ     -ٚياٛ باايثُ

 ناسبُااّ ؾاا٭قطب ٚجٛبا٘ عًٝا٘ أٜهاًا...( ْٚوانٙ      إيٝ٘، ٚيٛ اذتاد إىل عٛض 
                                                           

 . 621ت  6( َٓت٢ٗ اياُطًب يًع١َ٬ اسبًٞ ت د51)
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 .(55)ض، ؾطاج  كل ايهطنٞ يف َباذث اسبٝاحمل قٍٛ

ٚقاٍ ايؿكٝ٘ ايبرطاْٞت )ٚاحػاي١ عٓسٟ ضبٌ تٛقاـ يعاسّ ايآلٸ اياصٟ ٖاٛ      
احعتُس يف ا٭ذهاّ، ٚتساؾ  ايتع٬ًٝ  احصنٛض٠ َ  عسّ ق٬ذٝتٗا يٛ غًُت 

هاصا قااذب ازباٛاٖط يف حباٛث     ٖٚ (54) َٔ شيو يتاغٝؼ ا٭ذهااّ ايؿاطع١ٝ(  
 أقٌ ايٛجٛب غُٝا يف غن ازبٓاب١ صباٍ، يٮقٌ َ  )ٚيًٓوط يفاسبٝض، قاٍت

، ٚايواٖط يٓا  ايؿو يف زخٛما ذبت ايٓؿكا ، ٚتٛج٘ اشبطاب غًٝٗا بايػػٌ(
 . ٚجٛز ايٓلٸ ايكطآْٞ ٚا٭قٌ ايتؿطٜعٞ ايعاّ نُا غٝتبٝٸٔ إٕ ؾا٤ اهلل

يهٔ قس ٜكاٍت ايٓكاٛم ايؿاطعٝٸ١ احبٝٸٓا١ يٓؿكا١ ايعٚجا١ عًا٢ اياعٚد ذباسز         
 زَا ٜكِٝ قًبٗا ٜٚهػٛ عٛضتٗاا شايٛاجب١ باٱيعاّ ٚايهػ٠ٛ ٚايػه٢ٓ  ايٓؿك١
 ٜٚطعُٗاا َأ ازباٛع     عًٝا٘ ؾا٤ٞ غان إٔ ٜهػاٖٛا َأ ايعاط٣       يٝؼ ماا شٚأْ٘ 

ِٵ شٚقاٍ تعاىلت(52)زٚإشا أشْبت غؿط ما ٚٴجٵاسٹن  ٔٵ  َٹ ِٵ  ٝٵثٴ غٳه ٓتٴ ٔٵ ذٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ز أ غٵهٹٓٴٛ
زٕٚ ا ٜطجاا  إىل َعاؾااٗا  تعس٣ َاأ احٓكااٛم إىل غنٖااا  اا  ، ْٚااا2ايطاا٬مت
ٖصا تٛناٝس َاا    .  ٱي٬م ا٭َط بايٓؿك١ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱمجاع َعازٖا،

 .(54)ازب٬ًٕٝ يف  ؾطح ايعط٠ٚ ايٛثك٢ أؾازٙ ايعًُإ 

ذاسٸز  ايٓؿكا١    -ايكارٝر١ ٚايهاعٝؿ١   -خباض ايهاثن٠ ت إٕ ا٭ ت أ٫ًٚ ٜٚطزٸٙ
ٚبعاض ٖاصٙ    زهػٛ عٛضتٗاَا ٜكِٝ قًبٗا َٚا ٜشايٛاجب١ ع٢ً ايعٚد باَطٜٔ 

ٝٴٓؿٹالٵ    تش ا٭خباض تؿػٸط اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ًُ ٘ٴ ؾ  ٘ٹ ِضظٵق ا ٝٵا  ً ٔٵ ق سٹضٳ عٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ غٳعٳتٹ َٹ يٹٝٴٓؿٹلٵ شٴٚ غٳعٳ١ٺ 
٘ٴ ًراا ٙٴ اي ُٻااا آتٳااا ٛٷ َاأ )ازبااطٟ ايعًُااٞ( ٚبٝااإ   ،4ايطاا٬مت  زَٹ ٖٚااصٙ ا٭خباااض حناا

٭خباااض احؿػٸااط٠  احكااسام اشباااضجٞ ايػااايا يف عكااط قااسٚضٖا، َٚااا أنثااط ا   
                                                           

 . 612ت  1د  ت جاَ  احكاقس+   654ت 6ايصنط٣ يًؿٗٝس ا٭ٍٚ ت د  (55)
 . 641ت  1ت د جٛاٖط ايه٬ّ +  114ت  1ت د  ( اسبسا٥ل ايٓانط54٠)
 . َٔ أبٛاب ايٓؿكا   1ت ب 14ت د غا٥ٌ( اي52ٛ)
 .  462+  464ت  4+  ايتٓكٝس ت د 112ت  1د ت ( احػتُػو54)
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طٖا يًكااإْٛ ايكطآْااٞ ايعاااّ ٚاسبهااِ اٱمااٞ ايؿاااٌَ حكااازٜل خاضجٝاا١ تؿػٸاا     
يًكااإْٛ  ٚايواااٖط أْٗااا تطبٝاالٷ   مبكااازٜل غايبٝاا١ ٖااٞ ضبااٌ اسباجاا١ ٚا٫باات٤٬،  

 ٚيااصا   ٜهاأ ٖٚااصٙ ا٭خباااض َٓٗااا، طآْااٞ ايعاااّ ٚاسبهااِ اٱمااٞ ايؿاااٌَ، ايك
 زا٥اااط٠ ل هاااٝٸميهٓٓاااا إٔ ْٞ ٫ٚ عُاااّٛ ايكطآْاااًي ًاكاااٖاااصٙ ا٭خبااااض طبكٸَثاااٌ 

 . مشٛيٝت٘ إ٫ بكط١ٜٓ ٚانر١ عًٝ٘عَُٛ٘ ٚ

غان ايث٬ثا١ت    -اياعٚد   -ت إٕ اشبي ايصٟ ٜٓطل باْ٘ يٝؼ ع٢ً ايطجاٌ  ٚثاًْٝا
خي نعٝـ جسٽا ٫ ٜكًس ذح١ ذاقاط٠   -اٱيعاّ ٚاٱنػا٤ ٚغؿطإ ايصْب 

ياآلٸ ايكطآْااٞ  يٓؿكاا١ ايعٚجاا١ ايٛاجباا١ يف ايث٬ثاا١ ٚيااصا ٫ تكااًس يتدكااٝل ا   
احطًل، ٫ غُٝا ٚإٔ إي٬ق٘ ٜتٓاغاب َا  اياصٚم ايؿاطعٞ ٚايسغاتٛض ايكطآْاٞ       

 . ع ٚيطؿ٘ يف تؿطٜعات٘ٚذه١ُ احؿطٸ

ت إٕ ٖااصٙ ا٭خباااض   تااصنط ايػااه٢ٓ يف أؾااطاز ْؿكاا١ ايعٚجاا١ َاا  إٔ   ٚثايثااًا
ت اٱغهإ ايصٟ جيُعُٗا  ايؿكٗا٤ أمجعٛا ع٢ً اغتركام ايعٚج١ ع٢ً ظٚجٗا

٘  ٜٚػااارتُٖا    اااا ٜ٪ناااس نااإٛ ا٭خبااااض يف َكااااّ      -حبػاااب َهٓتااا٘ َٚكسضتااا
٘ غهازبطٟ ايعًُٞ ٚبٝإ احكسام اشباضجٞ ايػايا، ٚاٱ يف ْالٸ   إ َاَٛض با

ِٵ      شت 2قطآْٞ يف غٛض٠ ايطا٬مت   ٚٴجٵاسٹن  ٔٵ  َٹا ِٵ  ٝٵاثٴ غٳاه ٓتٴ ٔٵ ذٳ َٹا ٔٻ  ٖٴ بهاِ   زأ غٵاهٹٓٴٛ
ُ ت َٔ يهٓهِ َٚكسضتهِ، ٚاٯ١ٜ ٜٴ ايٛاٚ، أٟ نٖا إىل عُاّٛ  رتٌُ ضجٛع نا

ت ضجٛع ناُنٖا  رتٌُ قًٜٛا ايعٚجا  بًراظ اٱياض ايعاّ ٯٜا  ايػٛض٠، ٜٚٴ
 إىل احطًّكااا  بًراااظ تكااسٟ ايػااٛض٠ ٚآٜاتٗااا ٭ذهاااّ ايطاا٬م ٚاحطًكااا ،      
 ٚإشا ثباات ذاال ايػااه٢ٓ يًُطًكاا١ ايطجعٝاا١ ٜٓهؿااـ ثبٛتاا٘ يًعٚجااا  بٓرااٛ        

ٝا١ َأ جٗا١ بكاا٤     ايػاه٢ٓ يًُطًكا١ ايطجع   ؿعٌ ٚنٛح إٔ ثباٛ  ذال  أٚنس ب
ؾتهؿاـ   ،ٚ   كٌ ا٫ْؿكاٍ ٚايب١ْٛٓٝ بٝٓٗا ٚبني يًٝكٗاا  ؾٝٗا عًك١ ايعٚج١ٝ
 .  عٔ ثبٛ  ذل ايػه٢ٓ يهٌ ظٚج١ اٯ١ٜ ٚانرًا

ت قارٝر١ غاعس بأ أباٞ      ١ سبل ايػاه٢ٓ يًعٚجاا   ٜٚهاف إىل اٯ١ٜ احثبت
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ٜٳا       تش(52)خًـ  أجًاٗا  دًاٛ  ٗا ذتا٢ ٜٳ عٴسٳٚاحاطأ٠ ايا  ٜطًّكٗاا ايطجاٌ تطًٝكا١ ثاِ 
 زؾٗصٙ أٜهٶا تكعس يف َٓعٍ ظٚجٗا ٚماا ايٓؿكا١ ٚايػاه٢ٓ ذتا٢ تٓكهاٞ عاستٗا      

ٖٚٞ تاَط بإغهإ احطًكا ، َٚٔ ايٛاناس اغاتركاقٗٔ يٲغاهإ َأ ذٝاث      
 نآُاً  ي ايكارٝس اؿٝسٙ اشبجع١ٝ ظٚج١ أٚ حبهِ ايعٚج١، ٖٚصا ٜإٔ احطًك١ ايط

 ركاقٗٔ يٲغهإ.ؾاٱغهإ ذل يهٌ ظٚج١ َٚٔ ٖٓا أمج  ايؿكٗا٤ ع٢ً اغت

ٚاسباقٌ عسّ ياّ اغاتس٫ٍ ايعًُاني ازبًاًٝني يككاٛض ايٓكاٛم احملاسز٠       
يًٓؿك١ باٱيعاّ ٚاٱنػا٤ َٚاا ٜعاٛز يًُعااف خاام، ٚيف ٖاصٙ اسبايا١ ٜهإٛ        

طأ٠ احتعٚج١، ٖٚٛ ايكطآْٞ ايعاّ ايؿاٌَ يهٌ َا ذبتاج٘ اح ا٫عتُاز ع٢ً ايٓلٸ
َٹش قٛي٘ تعاىلت ٘ٴ        يٹٝٴٓؿٹلٵ شٴٚ غٳعٳ١ٺ  ًرا ٙٴ اي ُٻاا آتٳاا َٹ ٝٴٓؿٹالٵ  ًُ ٘ٴ ؾ  ٘ٹ ِضظٵق ا ٝٵا  ً ٔٵ ق اسٹضٳ عٳ َٳا ٚٳ ٘ٹ  ز ٔٵ غٳعٳتٹ

َٔ غٛض٠ ايط٬م احتكاس١ٜ يبٝاإ أذهااّ ايطا٬م      ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ جع٤ٷ4ايط٬مت
ٚاحطًكا  ٚقس تهاطض يف آٜاتٗاا ا٭َاط باٱْؿاام ٚاٱَػااى مبعاطٚف ٚاٱغاهإ        

 -ٯ١ٜ ايػابع١ َٔ غاٛض٠ ايطا٬م  ا -احهاض٠ ٚايتهٝٝل، ٚجا٤ ٖصا ايٓلٚعسّ 
أذهاّ ايطا٬م ٚاحطًكاا ،   بٝإ ايػٛض٠ تتكس٣ يؾإٕ يتًهِ ا٭ٚاَط،  تٛنٝسًا 

س٠، يهأ  بٝاْٗا سبهِ احطًك١ ايطجع١ٝ آَط٠ً باٱْؿام عًٝٗا ؾرت٠ ايع رتٌُ قًٜٛاٜٚٴ
٫ شبكااٛم احطًكاا١  -باٱْؿااام يعُااّٛ ايعٚجااا  ٜكااطب ٫ٚ ٜبعااس نْٛاا٘ أَااطًا

ِٵ    ش واانٙ قٛياا٘ تعاااىلت ْٚ -ايطجعٝاا١ ٚٴجٵااسٹن  ٔٵ  َٹاا ِٵ  ٝٵااثٴ غٳااه ٓتٴ ٔٵ ذٳ َٹاا ٔٻ  ٖٴ   زأ غٵااهٹٓٴٛ
 عُااّٛ َتعًاال  سضتهِ َٚهٓااتهِ، َٚاأ احملتُااٌ قٜٛاااً ، أٟ َاأ َكاا2ايطاا٬مت 

 ؾُٗ٘ مج ٷ قس ا٭َط باٱْؿام ٚاٱَػاى مبعطٚف ٚا٭َط باٱغهإ، بٌ ايعُّٛ 
  (54)َااأ أخبااااض ، ٚميهااأ اغاااتوٗاضٙعٓاااسِٖ  طٜٔ َااأ زٕٚ تاااطززَااأ احؿػٸااا

ًٛا عٔ ْؿكا١ ايعٚجا١ ٚتؿػان    ٦ٹا( عٓسَا غٴŒقرٝر١ عٔ أٌٖ بٝت ايعك١ُ )
٘ٴ        ش اٯ١ٜت ًرا ٙٴ اي ُٻاا آتٳاا َٹ ٝٴٓؿٹالٵ  ًُ ٘ٴ ؾ  ٘ٹ ِضظٵق ا ٝٵا  ً ٔٵ ق اسٹضٳ عٳ َٳا ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ غٳعٳتٹ َٹ ٚقاس   ز يٹٝٴٓؿٹلٵ شٴٚ غٳعٳ١ٺ 

                                                           

 .1 ت ح َٔ أبٛاب ايٓؿكا  2ت ب 14ت د ( ايٛغا52ٌ٥)
 . 16 ح + 2ح + 1ت ح َٔ أبٛاب ايٓؿكا  1ت ب 14ت د ( ايٛغا54ٌ٥)
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ٍ ( Œ)أجابٛا   اا ٜهؿاـ عأ     -زَاا ٜكاِٝ قاًبٗا ٜٚهػاٛ عٛضتٗاا     شبإ ٜباص
  اٯَاااط٠ بإْؿاااام شٟ ايػاااع١ َااأ غاااعت٘ ٚمشاااٍٛ اسبهاااِ  ُاااّٛ ذهاااِ اٯٜااا١ ع

ايٛاضز شنطٖا يف ايكطإٓ، مبع٢ٓت  يهٌ ظٚج١ ٚعسّ اختكاق٘ باحطًك١ ايطجع١ٝ
ٛ  ي١ٰٜ ايٛاقع١ يف غٝام أذهاّ احطًكا١ ايطجعٝا١  ( Œ)ٕ تؿػنِٖ ا ناؾاـ   ٖا

 . عٔ عُّٛ َتعًل ا٭َط باٱْؿام نُا ؾِٗ مج  َٔ احؿػطٜٔ

تاَط باٱْؿام ع٢ً ايعٚج١ ٚقس أيًكت َتعًل اٱْؿاام   ايؿطٜؿ١ اٯ١ٜٖٚصٙ 
٘ٹ    شٚخكٛقٝات٘ َٚؿطزات٘، يهٔ قٝٸست٘ بايػع١ ٚاحهٓا١  ٔٵ غٳاعٳتٹ َٹا    زيٹٝٴٓؿٹالٵ شٴٚ غٳاعٳ١ٺ 

باس يا٘   ٫ٚؾايػم ايكازض ايصٟ ٚغٸ  اهلل عًٝ٘ ضظق٘ جيب عًٝا٘ اٱْؿاام ايٛغاٝ     
ٔٵ ق ا  ، شَٔ تٛغع١ إْؿاق٘ ع٢ً ظٚجت٘ َٳا ٘ٴ      ٚٳ ًرا ٙٴ اي ُٻاا آتٳاا َٹ ٝٴٓؿٹالٵ  ًُ ٘ٴ ؾ  ٘ٹ ِضظٵق ا ٝٵا  ً أٟ  زسٹضٳ عٳ

ًّا   َٔ  ٘ٴ    شت َكسضتا٘ عًا٢ اٱْؿاام    ناام ضظقا٘ ٚق ًرا ٙٴ اي ُٻاا آتٳاا َٹ ٝٴٓؿٹالٵ  ًُ ٚأعطااٙ   زؾ 
ٖٳاا  ؾإْ٘شٚأقسضٙ عًٝ٘  َٳاا آتٳا ٘ٴ ْٳُؿػًا ِإ٫ر  ًر ـٴ اي ِّ ٚأقاسضٖا عًٝا٘ ٚأعطاٖاا َأ      ز٫ ٜٴه 

رااسٸز ٘ عًٝاا٘ ٚتٴعٗااا تاااَط ايااعٚد باٱْؿااام ٚتٛجباا  حُٛاحكااسض٠، ؾٗااصٙ اٯٜاا١ مب 
    .اٱْؿام غع١ً ٚنٝكًا ذػب َكسض٠ ايعٚد غع١ً ٚنٝكًا 

٭ْٗاا   ،ت تٝػان ا٫غتػااٍ ٚايتٓوٝاـ َٚتطًباا  شياو      َٚٔ َٛاضز اٱْؿاام 
تٛجاب ظٚاٍ ايٓؿااط٠ َاأ ايعٚجاا١ ؾإْٗااا َكاسام عااطيف يٓؿكاا١ ايعٚجاا١ ايٛاجباا١   

ٌٴ     . أٚ ْكااٛم قطآْٝاا١ َطًكاا١ قطآْااٞ باآل   بااني  ٖٚااصٙ اٯٜاا١ احبرٛثاا١ تؿكٻاا
عػاط ؾا٬ بااؽ    شٟ ايهٝل ٚايبس َٔ تٛغع١ اٱْؿام ٚبني شٟ ايػع١ ٚايٝػط ؾ٬

ؾاٱْؿاام عًا٢    ،بهٝل اٱْؿام ذػبُا آتاٙ اهلل ٚأقسضٙ عًٝ٘ َٔ ايكاطف عًٝٗاا  
 ُػٸااٗا ظٚجٗااا ٚ  ٜااسخٌ بٗااا  ايعٚجاا١ ْواان َتعاا١ ايعٚجاا١ احطًكاا١ اياا    ٜٳ  

ُٴ ؾطٜه١ احٗط، قاٍ غابراْ٘ بٝاْااً   اٚ  ٜؿطض م ٔٻ  شتعا١ َٚكاساضٖات   يً ٖٴ َٳتِّعٴاٛ ٚٳ
ُٳعٵطٴٚفٹ َٳتٳاعًا بٹاُي ٙٴ  ُٴُكتٹِط ق سٳضٴ ً ٢ اُي ٚٳعٳ ٙٴ  ُٴٛغٹِ  ق سٳضٴ ً ٢ اُي  .612 ت ايبكط٠زعٳ

طبكاٛم   ز أٚ قاسضٷ أْ٘ يٝؼ يٲْؿاام تكاسٜط ؾاطعٞ ضباسٸ     ٚظاٖط اٯ١ٜ جًٝٸًا
َٳد َٔ ذٝث ٜٴَعٝٸٔ، بٌ ٖٛ ضبسٸز مبكسض٠ ايعٚ طتٗا ٖٚاٛ َاطتبط   عػٹػطٖا ي٘ أٚ 
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َتعااضف  )ت  باحتعاضف احعتاز يف نٌ بًس ٚيف نٌ ظَإ حبػب احعتااز احتعااضف  
  ٔ َتعااضف احعػااٛضٜٔ ٚاجااب  )، ٚ(احٝػاٛضٜٔ ٚاجااب عًا٢ ا٭ظٚاد احٝػااٛضٜ

 حبػب٘ .بس َٔ تعاضف ايٓؿك١ يف نٌ ظَإ (، ٫ٚع٢ً ا٭ظٚاد احعػٛضٜٔ
ٔٻ تس٫ٍ يعُاااّٛ ايٓؿكااا١ بكٛيااا٘ تعااااىل ت ش غااا٫ٖٚهاااصا ميهااأ ا ٖٴ ٚٳعٳاؾٹاااطٴٚ

ُٳعٵطٴٚفٹ ٖٚااصا أَااطٷ إمااٞ يااٮظٚاد حبػاأ احعاؾااط٠ ٚايعااٝـ   ،14ز ايٓػااا٤ت بٹاااُي
ت تعُِٝ ايٓؿك١ ايٛاجب١ عًا٢ اياعٚد    ايطغٝس َ  ايعٚجا ، َٚٔ َكازٜل اٯ١ٜ

ٛٷ   ،حا ذبتاج٘ ايعٚج١  ٔ ايتاَاٌ  احعطٚف، ٚايوااٖط َا  با ًُعاؾاط٠  ي لٷضبّكا  ؾإْا٘ حنا
باس  ايعٚجٝا١ ٚأْٗاا ٫  احعاؾاط٠  ٚغٝاق٘ ٖٛ بٝإ اٱيااض ايعااّ َأ     يف ٖصا ايٓلٸ

 . تتايط با٭خ٬م ايؿان١ً ٚاحعاؾط٠ ايٓع١ٜٗ اسبػ١ٓ
ُٳعٵطٴٚفٺش ٖٚهصا ميهٔ ا٫غتس٫ٍ بكٛي٘ تعاىلت َٵػٳاى  بٹ ، أٟ 664ايبكط٠ت زؾ إ

ٚاحعاؾااط٠ باااحعطٚف  ُػااهٗا باااسبل ٚاشباان ٚأزا٤ ذّكٗااا َاأ احٗااط ٚايٓؿكاا١      ٜٴ
َٚأ َكاازٜل    . ٚا٭خ٬م اسبػ١ٓ َٔ زٕٚ ظًِ ٚإٜصا٤ أٚ تككان يف ذكٛقٗاا  

َٚٓٗااا ايػػااٌ   -ت إَػاااى ايعٚجاا١ َاا  بااصٍ اذتٝاجاتٗااا     اٱَػاااى مبعااطٚف 
  ٌ  ايااعٚد  َٚاأ زٕٚ ايبااصٍ ٜعااسٸ   ،  -ٚا٫غتػاااٍ ٚأزٚا  ايتٓوٝااـ ٚايتحُٝاا

ماا باسبػا٢ٓ.    غان َعاؾاطٍ  ٚ حبل ظٚجت٘ غن  ػو ماا بااحعطٚف   ظاحًا َككٸطًا
ٔٻ ٚقاٍ تعاىلتش ِٗ ٝٵ  ً ٔٻ يٹتٴهٳِّٝك ٛا عٳ ٖٴ ؾإٕ احعطٚف ٖٛ ناٌ   ،2ايط٬مت  زٚٳ٫ تٴهٳاضټٚ

٘  كااٌ ٜٚتر   . خاان ٚإذػااإ ٚأخاا٬م ؾاناا١ً   عُااٌ   تااٛاؾط ت  َاأ شيااو نًاا
 ٖٚااٞ َطًكاا١  ،ايٓكااٛم ايكطآْٝاا١ عًاا٢ ٚجااٛب إْؿااام ايااعٚد عًاا٢ ايعٚجاا١   

 . نػا٤ ٚ  تترسز بُٗا أٚ َ  اٱغهإ  تتكٝٸس باٱيعاّ ٚاٱ
ع٢ً يطٜال   - (41)ت بعض ا٭ذازٜث ْون قرٝر١ ؾٗاب ٜٚعهس عَُٛٗا

( عٔ ذال احاطأ٠ عًا٢    َٔ اٱَاّ ايكازم ) غا٬ً٥ -ايطٛغٞ زٕٚ ايهًٝم 
، ؾاإشا  ٜٚػارت عٛضتٗاا ٫ٚ ٜكابٸس ماا ٚجٗااً     ٜػسٸ جٛعٗا ش(ت ظٚجٗا ؾكاٍ )

                                                           

 .1 ت ح َٔ أبٛاب ايٓؿكا  6ت ب 14ت د ( ايٛغا41ٌ٥)
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ُٸااَٚاأ ايٛانااس يااعّٚ تٳ   ز،ذكٗاااؾعااٌ شيااو ؾكااس ٚاهلل أز٣ إيٝٗااا     ٌ مثاأ ر
٫َطأتا٘، ٚإ٫ إشا     ـ ٚأجاط تػادٝٓ٘ يهاٞ ٫ ٜكابٸس ٚجٗااً     َا٤ ايػػٌ ٚايتٓوٝ

ُٸًٗا ٚ  تػػٌ جػُٗا ٚتّٓو  .ؿ٘ ق بٴسٳ ٚج٘ احطأ٠ أَاّ ظٚجٗا ٚأَاّ ايٓاؽٜتر

عطإٛ َأ ايعناا٠    مخػا١ ٫ ٜٴ ْون قرٝر١ عبس اياطمحٔ بأ اسبحادتش  ٚ 
٘        ت ا٭ب ٚا٭ؾ٦ًٝا   زّ ٚايٛياس ٚاحًُاٛى ٚاحاطأ٠، ٚشياو ٭ْٗاِ عٝايا٘ ٫ظَإٛ يا

يف يؿاا   اربايؿٗااإٕ ناْاات ٚ َهااًُْٛا (41)يكاارٝر١صٙ اٚيف ضٚاٜاا١ َؿاااب١ٗ ماا  
ِ ٭ْاا٘ ٜٴشايتعًٝااٌ قاااٍت  ْٚونٖااا ايطٚاٜااا  ايعسٜااس٠  ز.حااي عًاا٢ ايٓؿكاا١ عًااٝٗ

 (46)ظٚجت٘، َٚٔ ايٛانس ز٫ي١ ا٭خبااض  ع٢ً ْؿك١ حيايساي١ ع٢ً إٔ ايطجٌ ٜٴ
 ايعًٝٛياا١ اي٬ظَاا١ يًطجااٌ تكتهااٞ اٱْؿااام    ٚايكاارٝر١ عًاا٢ ناإٛ ايعٚجٝاا١   

ع٢ً ايعٚج١ باحعطٚف اياصٟ ٖاٛ ايٓراٛ احتعااضف باني ايعكا٤٬، ٖٚاصا ٜتركال         
ُٸ ٚ       بتر  َاا٤ ايتٓوٝاـ   مثأ  ٌ مثأ َاا٤ ا٫غتػااٍ َأ ازبٓابا١ ٚاسباٝض ٚحنُٖٛاا 

ٚ  تػتػاٌ   ٗا ْٚؿاغاٗا ػٌ ذٝها بٌ يٛ   ٜترٌُ َا٤ غ  ،َٔ ايٛغذ ٚايعطم
َٓٗا، ٖٚصا ٜ٪ناس ياعّٚ ذبُاٌ َاا٤ ايػػاٌ        طّ أٚ ٜهطٙ ي٘ َكاضبتٗا تًصشًا َٓ٘

 . ٚأجط٠ غدْٛت٘ أٚ عٛض اسبُاّ

ت أخباااض عسٜااس٠ تااسٍ عًاا٢ إٔ احطًكاا١ ايطجعٝاا١  ٜٚ٪نااس ايٓكااٛم احاناا١ٝ
ٗاا ٚعًٝا٘   محً  ها ٳ ٗاا إٔ تٳ اسباَاٌ أجً  شْوان احعتاي٠ت    ،ٓؿل عًٝٗا باحعطٚفاٜٴ

ؾاإٕ ٖاصٙ ايطٚاٜاا  َ٪ناس٠ يٛجاٛب       (41)بااحعطٚف ذتا٢ تها٘ محًاٗا(    ْؿكتٗا 
بااٌ ٜؿٗااِ َٓٗااا َؿطٚغٝاا١ ٚجااٛب ايٓؿكاا١  ،اٱْؿااام باااحعطٚف عًاا٢ نااٌ ظٚجاا١

 . ٚنإ يعٚجٗا عًٝٗا ضجع١ كتٵاًّظٚج١ ذت٢ إشا ي باحعطٚف ع٢ً نٌ 

ٚبعس ٖصا ايتكطٜب ْبٝٸٔ أَٛضًا  تكًس إؾها٫  عًا٢ ا٫غاتس٫ٍ يًكاٍٛ ت    
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  نإٛ َاا٤ ايػػاٌ ٚايتٓوٝاـ     اثبا َا٤ ايػػٌ ع٢ً ايعٚد، يػطض إعسّ نٕٛ 
 .ٚانرًا  َٚا٤ ا٫غتػاٍ ٚأجط٠ ايتػػٌٝ ع٢ً ايعٚد

سٍ بٗا ع٢ً ذبسٜس ايٓؿك١ ايٛاجب١ عًا٢  إٕ ايطٚاٜا  اي  اغتٴا٫َط ا٭ٍٚت 
ٗا ٚباٱنػااا٤ ايااصٟ ٜػاارت عٛضتٗااا ٜٚػّطااٞ  اكااِٝ قًبٳااايااعٚد باٱيعاااّ ايااصٟ ٜٴ

ضبعاٞ ٚايؿهاٌٝ َ٪ٜاس٠    نُا ٖٛ قطٜس قارٝر١   - (45)ٜا جػُٗا، ٖصٙ ايطٚا
٘ٴ        شبكسز تؿػن آ١ٜ  -بطٚاٜا  أخط٣ ًرا ٙٴ اي ُٻاا آتٳاا َٹ ٝٴٓؿٹالٵ  ًُ ٘ٴ ؾ  ٘ٹ ِضظٵق ا ٝٵا  ً ٔٵ ق اسٹضٳ عٳ َٳا   زٚٳ

ؾٗٞ بكسز بٝإ ايٓؿك١ ايٛاجب١ عًا٢ َأ قارت عًٝا٘ ضظقا٘ ٚناام ذايا٘، ٖٚاصٙ         
ٚبٝاإ ْااؿك١ َأ    ٱيا٬م  ازب١ًُ ايكطآْٝا١ جاا٤  عكٝاب ا٭َاط باٱْؿاام عًا٢ ا      

٘ٹاتػعت ذايت٘ ٚضظق٘ش ٔٵ غٳعٳتٹ َٹ  ا ٜهؿـ عأ عُاّٛ اشبطااب     زيٹٝٴٓؿٹلٵ شٴٚ غٳعٳ١ٺ 
يهٌ ظٚج١ ٚإٕ   تهٔ َطًك١، مبع٢ٓ ز٫يا١ اٯٜا١ َا  ايطٚاٜاا  عًا٢ إيا٬م       

 . ا٭َط باٱْؿام ع٢ً نٌ ظٚج١ َٔ زٕٚ اختكام ا٭َط باحطًك١ ايطجع١ٝ

ٜااا  شنااط  )اٱيعاااّ( ٚ)اٱنػااا٤( ٚ  تااصنط   ٖااصا ايطٚاا٫َااط ايثاااْٞت  
 ١ ع٢ً ايعٚج١، ٚقس زيت اٯ١ٜ)اٱغهإ( احتؿل ع٢ً جع٥ٝت٘ َٔ ايٓؿك١ ايٛاجب

ع٢ً جع٥ٝت٘ ٚٚجٛب٘، ٖٚاصٙ ايطٚاٜاا  ياٝؼ ؾٝٗاا ز٫يا١ عًا٢       ايكطآ١ْٝ احتكس١َ 
احنكاااض ايٓؿكاا١ ايٛاجباا١ عًاا٢ ايااعٚد يف اٱيعاااّ ٚاٱنػااا٤ ٚاٱغااهإ ذتاا٢   

 . ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ احطًك١تتٓاؾ٢ َ  

ايٓايك١ بإ ذل احطأ٠ ٚايٓؿك١ ايٛاجب١ عًٝٗا  (44)إٕ ايطٚاٜا ا٫َط ايثايثت 
يٝػات ْاؾٝا١   ٖاصٙ ايطٚاٜاا  َثبتا١     زٜؿبعٗا ٜٚهػٖٛا، ٚإٕ جًٗت غؿاط ماا  ش

تكٝٝاسٖا  ًٝاعّ  ي ٠ بااحعطٚف ٚحنٖٛاا  تٓاايف َطًكاا  ا٭َاط بايٓؿكا١ ٚاحعاؾاط      ذت٢
ٕ    اختكاام ايٓؿكا١    ٜٚٓتخت ، ٫ يٝػات   ايٛاجبا١ باٱيعااّ ٚاٱنػاا٤ ٚاٱغاها

كٝٸس اشباام  يًٓؿك١ ع٢ً ا٫ي٬م ًٜتكاٞ َا  ايااُت   بٌ إٕ احطًل احثبت  نصيو، 
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ُٳعٵااطٴٚفٺشإي٬م ز، ؾااٜؿاابعٗا ٜٚهػااٖٛاش َٵػٳاااى  بٹ ٚحنااٛٙ باااٍم ، 664ايبكااط٠ت زإ
ٜعام   -احعاؾاط٠ َا  ايعٚجا١   يف ؿام ٚاع٢ً إي٬ق٘ ٚاحعاطٚف احطًاٛب يف اٱْا   

َٚٓاا٘ بااصٍ َااا٤ ايتٓوٝااـ ٚا٫غتػاااٍ ٚأجااط٠ تػاادني احااا٤       اشباان احتعاااضف، 
 زيٹٝٴٓؿٹلٵش تي٬غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ أٚ اسبٝض أٚ ايٓؿاؽ أٚ حنٖٛا ؾتعُ٘ احطًكا 

ُٳعٵطٴٚفٺشٚ َٵػٳاى  بٹ تازٚا إْؿاقا٘ عًا٢ ايعٚجا١    َا تعاضف بني ايعك٤٬ ٚاع ٖٛٚ زإ
ُٳعٵطٴٚفٹاحُػه١ش ٔٻ بٹاُي ٖٴ َٚٔ احعاؾط٠ باحعطٚف تعُِٝ ْؿكتٗا حا ذبتاد زٚٳعٳاؾٹطٴٚ

-َٚٓ٘ بصٍ َا٤ ا٫غتػاٍ َٚا٤ ايتٓوٝـ ٚأجط٠ تػدني احا٤ يف أٜااّ ايايز   -إيٝ٘
 ؾإٕ ٖصٙ ا٭َٛض َٔ اذتٝاجاتٗا نٞ ٫ ٜكبس ٚجٗٗا نُاا يف ايطٚاٜا١ ايكارٝر١   

 . ٫ٚ جػُٗا احعسٸ ي٬غتُتاع ايعٚجٞ ب٘ احتكس١َتش٫ٚ ٜكبٸس ما ٚجًٗاز

تُاااّ إياا٬م ا٭َااط ايكطآْااٞ باٱْؿااام عًاا٢   ي (42)إٕ احااسعٞا٫َااط ايطاباا ت 
 ت  ْكٍٛ ي٘ -ايعٚج١ باٱناؾ١ إىل َا ٜتعًل باحعاف زٕٚ احعاز

ٚتتٓوـ ايعٚج١ إٕ بصٍ َا٤ ايتٓوٝـ َٚا٤ ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ يهٞ تطٗط 
ٌ ايٓؿاااؽ يهااٞ  اا ٚأاسبااٝض ازبٓاباا١ أٚ َااا٤ ا٫غتػاااٍ َاأ ايااعٚد بااصٍ إٕ ٚ

ٖصا  ا ذبتاجا٘   -١ ا٫غتُتاع بٗا بعس اْكطاع زَٗاا٫غتُتاع بٗا أٚ يتعٍٚ نطاٖ
َٴ تع١ً يعٚجٗا يف ذٝاتٗاا ٜٚػاتكِٝ َعاؾاٗا ٚعؿاطتٗا َا       احطأ٠ احتعٚج١ يتكًس 

 ظٚجٗااا، بااٌ بايػػااٌ ٚايتٓوٝااـ ٜكااّٛ قااًبٗا نُااا ٜػااتكِٝ ايتُتاا  بٗااا، بُٝٓااا  
 ٚ  طأ٠ ٚ  تتٓواـ ٚ  تػتػااٌ    ٜباصٍ اياعٚد مااا شياو ثااِ عاْاس  احاا     اشا 

  -ازبػااِ ايٛجاا٘ ٚغااد١  ٗااا ٚقاااض  قبٝراا١ ك ً غااا٤ خٴتٴااِعٍ ٚغااذ جػااُٗا ثااِ  
ٞ بااصيو قاا٬ذٝتٗا ٚيعًااٗا تٓتؿاا ،يٓؿااط٠ ايااعٚد ٚؾااطاضٙ َٓٗااا  ًاٖااصا غااببنااإ 

ُطض ٚتعٍٚ أٚ تهعـ أْٛثتٗا ٚتكٌ َُٗتٗاا ا٫غاتُتاع١ٝ،   ي٬غتُتاع، ٚقس تٳ
ايااعٚد حااا٤ ايتٓوٝااـ ٚا٫غتػاااٍ ٚأجااط٠  ٬َٚذواا١ ٖااصٙ ازبٗاا١ تٛجااب إْؿااام

 . تػدني احا٤ عٓس ا٫ذتٝاد إيٝ٘
                                                           

 . 112 ت 1د ت  ( َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك42٢)
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ايواٖط إٔ )اٱيعاّ( ٚ)اٱنػا٤( أغااؽ ايٓؿكا١ ايٛاجبا١،    ا٫َط اشباَؼت 
ٛٸَٗا باَطٜٔت )اٱغاهإ( ٚ)َاا ذبتاجا٘ احاطأ٠ حعاؾاٗا ٚقا٬ح        ٫ٚ َاْ  َٔ تك

ىل احكااَٛني ا٭ٚيااني أْٛثتٗااا َٚتعتٗااا يعٚجٗااا( ٚاْهااُاّ احكااَٛني ا٭خنٜاأ إ 
 .ٚضبكك٘ خاضجًا  أغاؽ اٱْؿام

َٚطازْا َٔ أغاؽ ايٓؿك١ت أُْٗا ا٭قٌ ٚا٭غااؽ احكارٸس يبكاا٤ ظٚجٝٸا١     
احطأ٠، َٚ  اْتؿا٤ُٖا تػاترل ايعٚجا١ ايطا٬م ٚايتؿطٜال بٝٓٗاا ٚبٝٓا٘ نُاا تاسٍ         

َٔ ناْات عٓاسٙ   ٜاا  ايكارٝر١ ْوان قارٝر١ أباٞ بكانتش      عًٝ٘ بعاض ايطٚا 
عًا٢   طعُٗاا َاا ٜكاِٝ قاًبٗا ناإ ذكااً      ٗا َاا ٜاٛاضٟ عٛضتٗاا ٜٚٴ   ػٹُهٜٴؾًِ  اَطأ٠ 

ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايكرٝر١ تاسٍ عًا٢ إٔ اٱيعااّ     (44)زاٱَاّ إٔ ٜؿطٸم بُٝٓٗا
ٌٴ ٗا ايصٟ ٜتركل باْعساَٗا ذال ايتؿطٜال ٚايطا٬م    ايٓؿك١ ٚأغاغٴ ٚاٱنػا٤ أق

 ايااعٚجني عًاا٢ اٱَاااّ ٚيااٞ أَااط احػااًُنيت إٔ ٜؿااطٸم بااني    ٚاجاابٷ ٚأْاا٘ ذاالٷ 
رطٸضٖااا َاأ عٓااـ ايااعٚد ٚتككاانٙ   ل ايعٚجاا١ َاأ عًكاا١ ايعٚجٝاا١ ٜٚٴ دًّااٜٚٴ

 إٕ أْؿل عًٝٗا َاا ٜكاِٝ ظٗطٖاا    شْٚونٖا أخباض قرٝر١ ْايك١ باْ٘    . ادباٖٗا
ؾتهإٛ عٓاسْا مخػا١ أخبااض نًاٗا أٚ أنثطٖاا        (42)زَ  نػ٠ٛ، ٚإ٫ ؾطٸم بُٝٓٗاا 

      ٌ  خباااض يف ٖااصٙ ا٭  قاارٝر١ ايػاآس ٚاناار١ ايس٫ياا١، ٜٚتركااٌ َاأ ايتاَاا
ت عااسّ احنكاااض ايٓؿكاا١ ايٛاجباا١ عًاا٢ ايااعٚد       ايكاارٝر١ ٚايكااطا٥ٔ احتكسَاا١  

ًّٗا ٚاي  َٔ زْٚٗاا ٜٓتؿاٞ    باٱيعاّ ٚاٱنػا٤، ٚإمنا ٖٞ تبٝٸٔ أغاؽ ايٓؿك١ ٚأق
ل ايعٚجا١  دًّع٢ً اٱَاّ إٔ ٜؿطٸم بُٝٓٗا ٜٚٴ اغتركام ايطجٌ يعٚجت٘، ٚذلٷ

 ُػااو بااإي٬م ا٭َااط باٱْؿااام ؾااا٬ًَتَاأ ظًااِ ايااعٚد، ٚيااصا ٫ َاااْ  َاأ اي
 ٘ َٚٓٗااا مثاأ َااا٤ ايتٓوٝااـ  -يٲغااهإ َٚااٛاز ايتٓوٝااـ َٚااٛاز ايتحُٝااٌ ٚآ٫تاا

 ّ باصٍ  أٚ تػادني احاا٤ عٓاس اسباجا١، ؾ٬باس َأ        ٚا٫غتػاٍ ٚأجٛض ا٫غاترُا
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نااٌ ذػااب ذاياا٘ت عًاا٢ احٛغاا  ٚايػاام غااع١   -بايكااسض احتعاااضفايااعٚد مااا 
 . -يطظم مبا آتاٙ اهلل ٚأقسضٙاٱْؿام، ٚع٢ً احكرت ٚنٝٸل ا

٘ بعااٛض عاأ احااا٤ ايبرااث ايتاغاا ت إشا خااطد إىل اسبُاااّ احتعاااضف زخٛي اا
احكطٚف َٓ٘ ٚعٔ ا٫ْتؿاع ب٘، ٚنإ قكسٙ يف بايٓ٘ ٚععَ٘ ع٢ً عاسّ إعطاا٤   

َأ ايطاطم ٚخياطد َأ زٕٚ     ايعٛض إىل قاذب اسبُاّ باإ ٜتراٜاٌ بططٜال    
اسبُااّ يعاسّ إذاطاظ ضناا قااذب٘      ؾايوااٖط بطا٬ٕ غػاً٘ مباا٤      -زؾ  ايعاٛض 

ذاني   باايتٓوٝـ ٚا٫غتػااٍ َاازاّ عاظَااً     بايسخٍٛ ٚا٫ْتؿاع َٔ اسبُاّ َٚا٥٘
رطظ ضناٙ ٜااتٞ قاٍٛ ضغاٍٛ اهلل    ا٫غتػاٍ ع٢ً عسّ زؾ  ايعٛض، ٚإشا   ٜٴ

(Sيف خي قرٝستش )٘ؾاحا٤ عًٝ٘  (44)ز٫  ٌ َاٍ اَط٨ َػًِ إ٫ بطٝب١ ْؿػ
 .٫ ٜكس ايتكطب ب٘ إىل اهلل باحا٤ اسبطاّ ذطاّ  ٚايػػٌ -ي٫٘  ٌ  -ذطاّ

 ت  ٚبٗصا ايتٛجٝ٘ ٜبطٌ غػً٘ يف َٛضزٜٔ آخطٜٔ
ٍٕ ازبٓااب أٚ حنااٛٙ  اأ ٜااسخٌ اسبُاااّ    ت ٖااٛ َااا إشا نااإ بٓااا٤ٴ  يف َااٛضز ثااا

َٴ  . ٘ ع٢ً إعطا٤ ايعٛض َٔ احا٤ اسبطاّي٬غتػاٍ ايكطبٞ ٚعع
َٴ ٚيف َٛضز ثايث   ٢ عسّ زؾا  ايعاٛض َعحٸا٬ً   ٘ عًت َا إشا نإ بٓا٩ٙ ٚعع

آخط َ  عسّ إذطاظ ضنا اسبُااَٞ بايٓػا١٦ٝ أٚ   تاجًٝ٘ ٚإْػا٤ٙ إىل أجٌ ٺسٳ كٳٚق 
 .  ٌ حبٝث  تاد اٱْػا٤ إىل إضنا٤َٙ  بٓا٤ اسبُاَٞ ع٢ً ايسؾ  احعحٸ

ٞ ٚبااني بااني اسبُاااَ اقاا١ًاسب كااٌٝ ايكااٍٛ بتعااٝني ْااٛع احعاًَاا١ ٜٚٓبػااٞ تؿ
 ت بسؾ  ايعٛض َه١ُْٛ بعٛض أٚ َؿطٚي١ احػتػٌ ٌٖ ٖٞ إجاض٠ أّ إباذ١

ا إٕ بٓٝٓا ع٢ً إٔ عُّٛ َكازٜل احعاًَا١ احاصنٛض٠ َبٓٝا١ عًا٢ نْٛٗا      ٫ًٚ تأ
 ١ اؿطٚعٗا يتٛقـ اٱجاض٠ اياُأؾهٌ تكرٝرٴ -ٚيٛ بٓرٛ احعايا٠ -عكس إجاض٠

تعاضف ذبسٜس احٓؿع١ َٔ ذٝث تعٝني ايعٛض ٚايعٌُ، ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٫ ٜٴع٢ً 
ّ ظَااإ اْتؿ ٌٴ ،اعاا٘ َاأ اسبُااا  ا٫غااترُاّ تًهااِ احااس٠،   َٓؿعاا١  يًُٝااو ايااساخ
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ٜٴ  تعاااضف ذبسٜااس احٓؿعاا١ َاأ ذٝااث قااسض احااا٤ احٓتؿاا  باا٘ نُااا ٖااٛ ٚانااس،     ٫ٚ 
ذبسٜااس عااٛض اْتؿاااع ايااسخٍٛ يف اسبُاااّ     -نااثن٠  أذٝاْااًا -نُااا ٫ ٜتعاااضف  

اياصٟ  ٔ ذٝاث ايعاٛض   َا  -أذٝاْااً  -قس ٜهٕٛ مث١ تعاضفٷ ٚا٫غترُاّ مبا٥٘، ٚ
 .ؾٝٓتؿٞ اٱؾهاٍ َٔ ٖصٙ ازب١ٗ ا٭خن٠ -أجط٠ ا٫غترُاّ -ٜػترك٘ اسبُاَٞ

ٚعًاا٢ نااٌ ذاااٍت ٜؿااهٌ تكاارٝس احعاًَاا١ َاأ باااب اٱجاااض٠ ٚتٓعًٜااٗا عًٝٗااا  
 . يتدًـ بعض ؾطٚ  عكس اٱجاض٠ ؾٝٗا

ميهاأ ايٛثااٛم باابط٬ٕ غػااٌ َاأ زخااٌ  -ٍ ٚتكاارٝس اٱجاااض٠َٚاا  ايتٓااعٸ
رااطظ ضنااا اسبُاااَٞ يًرُاااَٞ، ٭ْاا٘ ٫ ٜٴ اسبُاااّ بككااس عااسّ إعطااا٤ ايعااٛض

 .  بتكطؾ٘ ٚاغترُاَ٘ ٚاغتػاي٘
ٞٸ   -يف ايػايب  -ْعِ قس ٜكاٍت إٕ بٓا٤ اٱجاض٠  ت أعام   ع٢ً ايعاٛض اياصَ

 يف شَتاا٘  تػااٌ بعااٛض اغااترُاَ٘ ٚاغتػاااي٘ عٛنااًا نًٝٸااًا ثابتااًااؾااتػاٍ شَاا١ احػ
ٍٳ  ثِ ٜعطاٞ احٓتؿا ٴ   ٛ  احاا ٚ   بعٓا َا  تكارٝس    -٫ ضٜاب إ ايٛؾاا٤ عُاا يف ايصَا١، 

ُٸ٢ أٚ   -ياساخٌ إىل اسبُااّ باا٭جط٠ ٚايعاٛض    يف اؾتػاٍ شَا١ ا  -اٱجاض٠ احػا
ُٸ٢    ؾتكااس َعاًَا١ اٱجااض٠ َا  ٖااصا ايتكارٝس ذتا٢ َاا        -احتعااضف غان احػا

 . قكسٙ عسّ إعطا٤ عٛض اسبُاَٞ

بط٬ٕ ايػػٌ ثابت ذت٢ َ  ٖصا ايبٓا٤ ايعَُٛٞ يف غايب يهٔ ْكٍٛ ضزٸًا ت 
ٚشيو حٓؿا آخط َٛجاب يًابط٬ٕ ٖاٛ عاسّ إذاطاظ ضناا اسبُااَٞ         احعا٬َ ،

٘   باْتؿاااع احػااتاجط بااسٍ ا٫غااترُاّ  -َاا  ععَاا٘ عًاا٢ عااسّ زؾاا  ايعااٛض إيٝاا
٫  ااٌ زّ اَااط٨ َػااًِ ٫ٚ َاياا٘ إ٫  شSقااس قاااٍ ضغااٍٛ اهلل ٚ -ٚا٫غتػاااٍ
ٌٴ٫ٚ ٜٴ (21)زبطٝباا١ ْؿػاا٘ ٖااصا َاا  ْؿااؼ اسبُاااَٞ باغتػاااي٘  يٝاابٳ رااطظ احػتػاا

عًا٢   ػاً٘ إشا زخاٌ اسبُااّ قاقاسًا ٚعاظَااً     ميهٔ اسبهاِ بابط٬ٕ غ    ايععّ، بٌ
ِٸ  ٌٳ  عسّ إعطا٤ ا٭جط ٚايعٛض، ثِ اغاتر عٓاس خطٚجا٘ عاعّ عًا٢     ٚ ،ٚاغتػا

                                                           

 . 1ت ح َٔ أبٛاب َهإ احكًٞ 1ت ب1ت د ( ايٛغا21ٌ٥)
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 ٚنااإ غػااً٘   ؾاا  ايعااٛض ؾهااإ بععَاا٘ ا٭ٍٚ عاقااًٝا  آمثاااً   ززؾاا  ا٭جااط ثااِ  
اسبُاَٞ  بًراظ إٔ إباذ١ ،يعسّ َكاض١ْ اغتػاي٘ َ  يٝب ْؿؼ اسبُاَٞ باي٬ً

َؿااطٚ  بااسؾ  ايعااٛض ٚاحؿااطٚض ؾٝاا٘ ٚاغتػاااي٘  ٘سبُاَااإغااترُاّ ايااساخٌ 
طظ ضنااا رااععَاا٘ عًاا٢ عااسّ زؾاا  ا٭جااط احػاا٢ُ أٚ ايعااٛض احتعاااضف، ٫ٚ ٜٴ 

ٌٸ تكاطؾ٘ يف َاا٤ٙ ؾهٝاـ تتاات٢ َٓا٘ ْٝا١ ايكطبا         ،١ باغتػااي٘ عٓس٥اصأ  اسبُاَٞ حب
٫ ٜٓكًاب ايتكااطف   -ٚزؾعا٘ ايعاٛض   ٚعٓاس تطاجعا٘ عأ قكاسٙ ايػا٤ٛ ٫ذكااً      

غان َطناٞ َأ َايها٘ ٚ       ٔ ذايت٘ ايػابك١، ؾإْ٘ ٚقا  تكاطؾًا ذطاَااً   ع اقعًاٚ
ػٌ اغتػاي٘، ٚعٓس زؾ  ايعٛض ٚضنا احايو ٫ ٜتػن ايػٴ سٵبٹاتطب ْؿػ٘ ٚ  ٜٴ

 . ي٬غتػاٍ ٖٚٛ عٌُ قطبٞ تعبسٟ عًٝ٘ َا زاّ ايككس ايػ٤ٛ َكاضًْا عُا ٚق 

ٍٕ ّٷ ٚبتعبن ثا ٢ً عسّ زؾ  ا٭جط ٚايعٛض ع ت احػتػٌ ذني ا٫غتػاٍ عاظ
ُٸ اَٞ ع٢ً قكاسٙ ٚععَا٘ ؾٗاٛ غان ضاٍض بتكاطؾ٘      عٓس اشبطٚد، ٚإشا ايً  اسب

ٞ -، ؾٝهٕٛ احػتػٌ عاحًا بعاسّ ضناا احاياو    ٫ٚ تطٝب ْؿػ٘ باغتػاي٘  -اسبُااَ
٫غتػاااي٘، ثااِ بعااس ياااّ  ١ٝ َكاارٛب١ًاباغتػاااي٘، ٚنٝااـ تتااات٢ َٓاا٘ ايٓٝاا١ ايكطباا 

٘ ٚزؾ  ايعاٛض إىل اسبُااَٞ ٚأضنا٢ اسبُااَٞ     ا٫غتػاٍ إشا تطاج  عٔ ععَ
 يهاأ ٫ ٜكااس اغتػاااي٘ يعااسّ ، بط٥اات شَتاا٘ َاأ تكااطؾ٘ حبُاااّ ايطجااٌ َٚااا٤ٙ 

 . تاتٞ قكس ايكطب١ باغتػاي٘ بايتكطٜب احتكسّ

 -أٚ ْبم عًا٢ إٔ عُاّٛ َكاازٜل َعاًَا١ ا٫غاترُاّ ٚا٫غتػااٍ       ٚثاًْٝات 
ُٸ٢   ًُْٛاايتكااطف احااصنٛض يف اسبُاااّ َهاا  ٖااٞ َاأ قبٝااٌ إباذاا١     بعااٛض َػاا

عااٛض َتعاااضف ٫ ًٜااعّ ذبسٜااسٙ   ب َهااًُْٛاأٚ  - عًاا٢ ٚضقاا١ َااث٬ً  َهتااٛب -
 طنااٞ اسبُاااَٞ مبااا ٜسؾعاا٘ احػتػااٌ  ٜهؿااٞ إٔ ٜٴٚبتػاا١ُٝٺ أٚ عاااز٠ٺ أٚ تعاااضفٺ،  

َ  ا٭زيا١ ايؿاطع١ٝ ٚايكٛاعاس     عٓس خطٚج٘، ٖٚصا أقطب اْطباقًا ٚأق٣ٛ تطابكًا
ايعااّ عًٝا٘ َأ اسبُااَٞ ٚاحػاترِ، ٚبٗاصا       ايؿك١ٝٗ َٔ غابك٘، ٫ٚ ٜبعس ايبٓا٤ 

ٍ   -ٜكس ايسخٍٛ ٚايتكاطف  ٌٸ ٜٚٳ -ا٫غاترُاّ ٚا٫غتػاا  ايعاٛض احاسؾٛع    را
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 ت ٚعٓس٥ص ٬ْذ  احٛاضز احبرٛث١  . إىل اسبُاَٞ

يف إشا قكاس عااسّ إعطااا٤ أجااط٠ اسبُاااَٞ عااٛض اغااترُاَ٘ ٚاغتػاااي٘   -1
 حػتػاٌ ذتا٢   ؾ٬ ضٜب يف بط٬ٕ غػً٘ يعاسّ ضناا اسبُااَٞ بتكاطف ا    محاَ٘ 

َؿاطٚي١ أٚ َها١ُْٛ بعاٛض يف     -ٓا٤ ع٢ً نإٛ احعاًَا١ إباذا١ بعاٛض    َ  ايب
 ؾإٕ ايتكاطف باحاا٤ غان َطناٞ با٘ عٓاس إيا٬ع اسبُااَٞ عًا٢ قكاسٙ            -ايص١َ

٘      ٫ٚ تطٝب ْؿػ٘ بتكطؾ٘ يف َايا٘ش  ز ٫ٚ  اٌ َااٍ اَاط٨ َػاًِ إ٫ بطٝبا١ ْؿػا
      ّ ْٝا١  تتاات٢ َٓا٘   نٝاـ   -َٚ  ععَ٘ عًا٢ ايباياٌت عاسّ زؾا  عاٛض ا٫غاترُا

أٚ  بػػً٘ اىل اهلل تعاىل أ . ٖصا  َهاؾًا إىل إٔ ايؿاط  ت زؾا  ايعاٛض    كطبتاي
ٕ     نُإ ايعٛض َؿكٛزٷ ـٺ ٚياصا ٫ إؾاهاٍ عٓاسْا يف ايابط٬ ْعاِ إشا ناإ    ،َٓت

٢ ا٤ ٚتااتٸ ػا ذني ا٫غتػاٍ ْاٜٚٶا إضنا٤ اسبُاَٞ عٓس اشباطٚد باٱعؿاا٤ أٚ باٱْ  
 . تكرٝس احعا١ًَ ٚا٫غتػاٍ ايكطبٞ أَهٔ -َٓ٘ قكس ايتكطب ثِ أضناٙ

إشا قكس تاجٌٝ زؾ  ايعٛض إىل اسبُاَٞ ٚنإ احتعاضف زؾ  ايعاٛض   -6  6-6                               د
ْكسٶا ذني ياّ ا٫غترُاّ ٚا٫غتػاٍ ؾايتعاضف مبثاب١ ايؿاط  يهٓا٘   ٜػاتاشٕ    

اٙ يف ايتكااطف رااطظ ضنااذتاا٢ ٜٴ  رااطظ ضناااٙ بتاجٝااٌ ايعااٛضاسبُاااَٞ ٚ  ٜٴ
رطظ ضنااٙ إ٫ َا  ايعاعّ عًا٢ زؾا       إش ٫ ٜٴ با٫غترُاّ ٚا٫غتػاٍ، تباسبُاّ 

    ٞ ـٺ ؾٝٓتؿاٞ ضناا اسبُااَ َٚا  عًُا٘ بععَا٘     ،ايعٛض عٓس خطٚج٘، ٖٚصا َٓتا
سبُاَٞ بتاجٌٝ زؾ  ايعٛض ٚقس ٜٓػااٙ ٜٚؿاٛ  َٓا٘ نٝاـ تتاات٢      ٚعسّ ضنا ا

اَٞأ َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ اغتػااي٘  ُرطظ ضنا اسبباغتػاي٘ ٖٚٛ ٫ ٜٴ تكطٸب١ْٝ ايَٓ٘ 
عًا٢ تاجٝاٌ ايعاٛض    يعسّ إذطاظ ضنا اسبُاَٞ با٫غتػاٍ ذاني ععَا٘    باي٬ً

ّ  ٚعسّ زؾع٘ َعح٬ً  ْعاِ إشا أذاطظ ضنااٙ بايتاجٝاٌ      .  ذاٍ اشبطٚد َٔ اسبُاا
 . ػً٘ قرٝس ٫ ٜاتٞ ؾٝ٘ ٚج٘ ايبط٬ٕأٚ اغتاشْ٘ بتاجٌٝ ايعٛض ؾٗصا غ 

عاأ اغااترُاَ٘  إعطااا٤ احاااٍ اسبااطاّ عٛنااًااّ ٚقكااس إشا زخااٌ اسبُاا -1       
 عأ ذكا٘    ػاًِ عاسّ ضنااٙ باحااٍ اسباطاّ عٛنااً      ٚاغتػاي٘، َٚكتها٢ ذااٍ اح  
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 ْٚؿااا  َايااا٘، ٫ اقاااٌ َااأ ايؿاااو يف ضناااا اسبُااااَٞ باااسؾ  احااااٍ اسباااطاّ         
ٚ   ايٝ٘ ٌٴ ، ؾتكاطٸ  ٙا٫غتػااٍ مباا٤  عٛض ا٫ْتؿاع َأ محاَا٘  باسبُااّ   ف احػتػا

ًاسخٍٛ ٚايتكاطف   يعاَا١ ي ٞ ب٘، ٫ٚ تٓؿا  إباذتا٘ ا  رطظ ضنا اسبُاَٙ ٫ ٜٴَٚا٤
ـ احهُٕٛ أٚ ايؿط  احكرٸس َٔ زٕٚ إعطا٤ ايعٛض َٔ احاٍ اسب٬ٍ، يتدًّ

راطظ ضناا اسبُااَٞ ٚإباذتا٘     ٢ َٓا٘ ايٓٝا١ ايكطبٝا١ ٖٚاٛ ٫ ٜٴ    يٲباذ١، بٌ ٫ تتااتٸ 
 . ٙ إشا زؾ  ايعٛض َٔ احاٍ اسبطا٤ّايتكطف يف َا

بعسّ جس٣ٚ اغرتنا٤ اسبُاَٞ  -ٖصا ايتٛجٝ٘ بعس -بٌ ميهٔ ايكٍٛ عٓس٥ص
 ّ ّ    بعس شاى ايككس ايػ٤ٛ ذاٍ ا٫غتػاٍ أٚ ايتكطف اسباطا  ت زؾا  احااٍ اسباطا

، ٚشياو يعاسّ تااتٞ     -أٚ تاجٌٝ زؾ  ايعٛض َأ زٕٚ ضناا اسبُااَٞ َػابًكا     
رطظ ضنا اسبُااَٞ بتكاطؾ٘ يف َا٥ا٘ ٖٚاٛ     اي١ٝٓ ايكطب١ٝ ذاٍ ا٫غتػاٍ ٖٚٛ ٫ ٜٴ

 . ٜطن٢ ب٘ اسبُاَٞقاقس حا ٫ 

ايبرث ايعاؾطت إشا خطد ازبٓب أٚ اسبا٥ض َٔ اياساض إىل اسبُااّ يػاطض    
ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١ أٚ اسبٝض أٚ حنُٖٛا، أٚ خطد َٔ غطؾا١ ايٓاّٛ إىل بٝات    
 اسبُاااّ يف زاضٙ يااصاى ايػااطض، ٚبعااس اشبااطٚد َاأ احملااٌ ؾااو يف أْاا٘ اغتػااٌ 

 .أ أّ   ٜػتػٌ

يعاسّ إتٝاإ    عًا٢ عاسّ ا٫غتػااٍ اغتكاراباً     ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜابم ايؿااى   
 ْعاااِ إ٫ إشا بٓٝٓاااا عًااا٢ جاااطٟ قاعاااس٠ ايتحااااٚظ عٓاااس ايتحااااٚظ        .   ايػػاااٌ

 ٘  يهٓاا٘  . عاأ احملااٌ ايعااازٟ ٚناْاات عازتاا٘ ا٫غتػاااٍ يف ٚقاات ٚقااس دباااٚظ عٓاا
 حاطٟ قاعاس٠ ايتحااٚظ عٓاس ايتحااٚظ      َب٢ٓ غن َكباٍٛ ٫ زيٝاٌ ٜعهاسٙ، ٚإمناا تٳ    

 .  هٛىعٔ احملٌ ايؿطعٞ احؿ

اي٘ َٔ باغتػ -ٓاب١ٺ أٚ ذٝض أٚ ْؿاؽ أٚ حنٖٛا   -ٚيٛ عًِ ٖصا احملسث  
ناإ   ٢ ٚج٘ قرٝس أٚ عسّ اغتػاي٘ قارٝراً يف اغتػاي٘ عً ذسث٘، يهٓ٘ ؾّو
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بٓا٢ عًا٢ قار١ اغتػااي٘ احاناٞ احؿاطٚؽ        -اذتٌُ ذكٍٛ خًاٌ يف اغتػااي٘   
 ا قاااس نًُاااا ؾاااههت ؾٝااا٘  اااشَٓااا٘، يكاعاااس٠ ايؿاااطاؽ َااأ ايعُاااٌ احؿاااهٛى ٚ

ٖٚصا خي قرٝس ايػٓس ٚانس ايس٫ي١ ع٢ً تؿطٜ   (21)زَه٢ ؾاَه٘ نُا ٖٛ
 . إَها٤ َا ؾو ؾٝ٘  ا ؾطؽ َٓ٘ َٚه٢

ًا يكااذب اسبُااّ أٚ    ًَها ٟ عؿطت إشا نإ َا٤ اسبُاّ ذ٫ً٬ايبرث اسباز
 ْؿاط أٚ ذطاب أٚ نٗطباا٤     -طٚم أٚ َػكاٛب هٓ٘ غدٸٓ٘ مبا ٖٛ َػا ي٘، ي ًاَباذ

َٔ ا٫غتػاٍ ب٘، ؾإٕ احا٤ ذا٬ٍ يكااذب٘، ٚتػادٝٓ٘     ًا  ؾطع٫ َاْ -أٚ حنٖٛا
 مبا ٖاٛ ذاطاّ ٫ ٜٛجاب ًَاو قااذب ايآؿط أٚ اسبطاب أٚ ايهٗطباا٤ يابعض          

 ؾااإٕ ايػااد١ْٛ عااطض ياااض٨ عًاا٢  ،يف احااا٤ احتػاادٸٔ ًاحعااٌ ياا٘ ذّكاااحااا٤ ٫ٚ ٜٳ
احا٤ ٫ٚ ٜهٕٛ يًعاطض َااز٠ شا  قُٝا١ ذتا٢ ٜؿااضى قااذب احاا٤ ؾٝا٘، ْعاِ          

ػد١ْٛ تعزاز قُٝا١ احاا٤ ايػااخٔ، يهأ ايكُٝا١ ايعا٥اس٠ ياصا  احاا٤         بعطٚض اي
بإظا٥ٗا ق١ُٝ  ايعاضن١ عًٝ٘ ايػد١ْٛ، ٚيٝػت ايػد١ْٛ قاب١ً يًتًُو ٫ٚ تهٕٛ

يااض٨ عًا٢ احاا٤ ٜٛجاب      ؾاإٕ اسباطاض٠ ٚايػاد١ْٛ عاطضٷ     ،أٚ بعض ق١ُٝ احا٤
 .  ٖا احا٤ٍايعطف يًػد١ْٛ نُا ٫ ٜبصٍ بإظا ظٜاز٠ قُٝت٘ َٔ زٕٚ إٔ جيعًٗا

يكاااذب  ًاٌ باحاااٍ ٫ٚ تهاإٛ ًَهاا ٚباختكاااضت ايػااد١ْٛ عااطض ٫ ٜكابٳاا  
ت ايػااد١ْٛ أثااط اسبطااب  اسبطااب ٚاياآؿط أٚ ايهٗطبااا٤ أٚ حنٖٛااا ذتاا٢ يااٛ قًٓااا  

ٚايٓؿط ٚحنُٖٛا، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ؾطان١ قاذب اسبطب أٚ حناٛٙ َا  قااذب    
 . نُا ٫ زيٌٝ ع٢ً قنٚضت٘ قاذب ذل يف احا٤ ،احا٤

 ًادٸٔ باا٘ َااا٤ٙ ٜكاان بتكااطؾ٘ نااآَ    باحػكااٛب ايااصٟ غٴاا  ْعااِ احتكااطف  
عًٝ٘ ٜٚػترل عٛن٘ َٔ َتًؿ٘ يكاعس٠ اٱت٬ف )نٌ  ٘تًؿأيكاذب احاٍ ايصٟ 

ت٘ باسؾ  َثًا٘ أٚ قُٝتا٘    بس ي٘ َٔ إبطا٤ شَأتًـ َاٍ غنٙ ؾٗٛ ي٘ نأَ( ٫ٚ َٔ
 .  -دٸٔ َا٤ٙ ب٘ط أٚ ايهٗطبا٤ ايصٟ غٴَايو اسبطب أٚ ايٓؿ -إىل َايه٘

                                                           

 .1َٔ أبٛاب اشبًٌ ايٛاق  يف ايك٠٬ت ح 61ت ب4( ايٛغا٥ٌت د21)
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 ٝ٘ ايػد١ْٛ ٜبكا٢ ًَاو قااذب ٚذا٫٬ً    ٌ تكسٜطت احا٤ ايطاض٨ عًٚع٢ً ن
 عًٝ٘ ٜٚكس اغتػاي٘ ب٘ ٚاغتػاٍ َٔ أشٕ ي٘ با٫غتػاٍ َٓ٘ أٚ ب٘.

احبرث ايثاْٞ عؿطت ا٫غتػاٍ يف ذٛض احسضغ١ ايس١ٜٝٓ ٌٖ جيٛظ ٭ًٖاٗا  
غتػااٍ يػان أًٖاٗا ٚي٬بٗاا     ٚي٬بٗا ٌٖٚ ٜكاس َٓا٘ ايػػاٌأ ٖٚاٌ جياٛظ ا٫     

 ذٝااث  ًاتعُااِٝ ايؿااطع سباااٍ احااساضؽ ذانااط     ٚميهاأ . ايػػااٌ٘ عااٜٚكااس َ
 دعٕ احااااا٤ اب٢ٓ يف غاااااذ١ احااااساضؽ يااااااْتؿاااات ا٭ذااااٛاض اياااا  ناْاااات تٴاااا

 ًتٛنااٞ َٓاا٘، ٚقااس تبااسٸٍ اسباااٍ إىل خعاْااا  يف ايػااطٛح ٚذٓؿٝااا  َااا٤        يٚ
  س َاا  ٚجااٛز غاادإيف ايػااط احملؿااٛظ َٚاأ اشبااعإأغاااي١ احؿااطٚع  َاأ آتٝاا١

ٖااا ٤ي٬ْتؿاااع َاأ َاابصٍ يطاا٬ب احسضغاا١ عٓااس اياايز ٜٚٴاآ٘ ٚتػاادٸ ذبُااٞ احااا٤ 
احػدٸٔ، ؾٝكا  ايها٬ّ ٜٚااتٞ ايػا٪اٍ عأ جاٛاظ اغتػااٍ يا٬ب احسضغا١ أٚ          

 .أ  نٝٛؾِٗ أٚ غنِٖ َٔ َا٤ اسبُاَا  أٚ َٔ احا٤ ايػاخٔ يف ايؿتا٤
ايواٖط جٛاظٙ يطا٬ب احسضغا١ يٛناٛح ايطخكا١ ٚعُاّٛ ٚقؿٝا١ احسضغا١        

١ احٓتػابني إيٝٗاا ٚاحكاُٝني ؾٝٗاا، يهأ      َٚا٥ٗا ٚغداْٗا حكًر١ يا٬ب احسضغا  
ا٫غتػاااٍ يف ذااٛض احسضغاا١  تاااد إىل تانااس َاأ عُااّٛ ايٛقؿٝاا١ ٚضخكاا١      

ؾاغتكاراب   ٚإ٫ -ًا ٚياٛ قاٝؿ   -٬ب احسضغ١ يف اسبٛض ايٛاقـ باغتػاٍ ي
عسّ ٚقـ اسبٛض ي٬غتػاٍ ٚاغتكراب عسّ إشٕ ايٛاقـ ب٘ آ ٺ َٚاْ  عٔ 

 . ػٌا٫غتػاٍ ٖٚٛ ٜكتهٞ بط٬ٕ ايػ

ٌٖٚ جيٛظ يهٝٛف ايط٬ب ٚظا٥طٟ احسضغ١ ا٫غتػاٍ َٔ َا٤ احسضغ١ أٚ 
 َا٤ٖااا احػاادٸٔأ ْٚااتهًِ بؿااهٌ عاااّ ٜٓطباال عًاا٢ َااا٤ اسبااٛض َٚااا٤ اشبااعإ   
 ٚاحااا٤ احػاادٸٔ، ٚقااس غاابل يف حبااٛث أذهاااّ ايتدًااٞ تؿكااٌٝ نااي٣ ؾكٗٝاا١        

 اٍ ٚا٫غتػاا ٪ٞ ٚايتٛنااَطتبطاا١ بااايٛقـ ْٚؿعاا٘ ٚذًٝاا١ ا٫ْتؿاااع باا٘ يف ايتدًّاا   
 ت  ػٔ َطاجعت٘ ٜٚٓؿ  تطبٝك٘ ٖٓا، ؾٓكٍٛ

أَااا َاا  ايعًااِ بعُااّٛ ٚقؿٝاا١ احسضغاا١ ٚحنٖٛااا أٚ َاا  ايعًااِ بإباذاا١         -أ 
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ا٫غتػاااٍ يطاا٬ب احسضغاا١ أٚ يػنٖااِ نهااٝٛؾِٗ ؾٝحااٛظ ا٫غتػاااٍ ٜٚكااسٸ     
 ايػػااٌ غااٛا٤ عًااِ باٱباذاا١ ايعاَاا١ َاأ ايٛاقااـ أٚ عًااِ باٱباذاا١ اشباقاا١      

١ٜ٫ٛ عًا٢ شياو، ؾإْا٘  كاٌ عٓس٥اص ايعًاِ       َٔ ٚيٞ ايٛقـ إشا أذطظ إٔ ي٘ اي
 ٛضت اغتػااٍ أٖاٌ احسضغا١ أٚ ناٝٛؾِٗ     صنثبٛ  اٱشٕ ايؿطع١ٝ بايتكاطف احا  ب

 . أٚ حنِٖٛ  ٔ ٜعطٞ ايٛيٞ اٱشٕ ب٘

ٍٕت َاا  ايعًااِ بعُااّٛ ايٛقؿٝاا١ غااٛا٤ ايعًااِ ايٛجااساْٞ ايٓاؾاا٧        ٚبتعاابٍن ثااا
 أخاااي َااأ ض٩ٜااا١ ٚضقااا١ ايٛقاااـ احكطاااٛع بكااارتٗا، ٚايعًاااِ ايتعباااسٟ باااإ     

 ايؿاٖسإ ايعااز٫ٕ أٚ ايعاسٍ أٚ ايثكا١ إشا قطا  احداي بط٩ٜا١ ٚضقا١ ايٛقاـ أٚ         
سضغا١  يطا٬ب اح  ًاَٛٝعُ ًاٚقؿٚعًِ بهْٛ٘ إْؿا٤ قٝػ١ ٚقـ ايٛاقـ أْ٘ ذهط 

ِ      ٚنٝٛؾِٗ ٚظٚاض احسضغ١ َث٬ً  ثِ أخي بايٛقـ ايعُاَٛٞ، ٖٚهاصا َا  ايعًا
 اَااااض٠ بايٛجاااسإ أٚ بايتعباااس ب ًا ذاقااا٬ًباٱباذااا١ ايعاَااا١ َااأ ايٛاقاااـ عًُااا

ت ايب١ٓٝ أٚ خي ايثك١ باٱباذ١ َٔ ايٛاقـ نُاا ياٛ ٚقاـ احسضغا١ ٭ٖاٌ       ؾطع١ٝ
ايعًِ  ٔ ٜػهٓٗا ٚ ٔ ٜسضؽ ؾٝٗا أٚ َ  ايعًِ باٱباذ١ اشباقا١ َأ ايٛاقاـ    
ٍٕ ٜٓطبل عًا٢ ايؿااى ناإ     أٚ َٔ ٚيٞ ايٛقـ احٛثٛم ب٘ يتكطٜس ايٛاقـ بعٓٛا

أٚ َاأ ٜااسضؽ ؾٝٗااا أٚ  ٜكااـ احسضغاا١ ٚذٛنااٗا ٚخ٤٬ٖااا يطاا٬ب احسضغاا١    
أٚ ٜاتٝٗااا يًسضاغاا١ ؾٝٗااا ٚيًتااسضٜؼ حبٝااث ٜٓطباال عًٝاا٘ ٖااصا ايعٓااٛإ نااٝٛؾِٗ 

 . ، ؾ٬ إؾهاٍ يف جٛاظ ا٫غتػاٍ ٚقرت٘ عٓس٥ص اشبام أٚ شاى

ٚإشا   ٜعًاااِ عُاااّٛ ٚقؿٝااا١ احسضغااا١ أٚ عُاااّٛ إباذااا١ ايتكاااطف يف   -ب 
١ ِ إباذاا َااا٤ احسضغاا١ باغتػاااٍ غاان أٖااٌ احسضغاا١ ٚ  ٜعًاا      يف اسبااٛض أٚ 

ٖا احدعٕٚ أٚ احػدٸٔ، ؾٌٗ جيٛظ يطا٬ب  ٤ا٫غتػاٍ يف ذٛض احسضغ١ أٚ َا
 احسضغاا١ أٚ يهااٝٛؾِٗ أٚ ياااعٚاض احسضغاا١ أٚ جناْٗااا ٖٚاااٌ  ااٌ اغتػاااامِ      

 .مبا٤ احسضغ١ ٜٚكس َِٓٗ ايػػٌأ 

 ايواٖط عسّ ازبٛاظ ٚبط٬ٕ ايػػاٌ َاا زاّ ٫ ٜعًاِ عُاّٛ ايٛقاـ أٚ اْطباام      
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ٚ    ايعٓٛإ احٛقٛف عًٝا  إغتكاراب  ٘، ٚشياو ٫غتكاراب عاسّ إشٕ ايٛاقاـ 
عسّ سباظ ايٛاقـ عُّٛ ايٛقاـ ٚايعٓاٛإ احٛقاٛف عًٝا٘ حبٝاث ٜٓطبال عًا٢        

 احؿهٛى ؾٝ٘ غن احتٝكٔ باْسضاج٘ ذبت ايعٓٛإ احٛقٛف عًٝ٘.

راطظ احهًاـ إيا٬م قاٝػ١ ايٛقاـ ٚعُاّٛ       ٚبتعبن زقٝل طبتكاطت إشا   ٜٴ 
 تااسٍ عًااا٢ عُاااّٛ   ًاتااي٠ ؾاااطع راااطظ أَااااض٠ َعايعٓااٛإ احٛقاااٛف عًٝاا٘ ٚ  ٜٴ  

  جيااع ا٫غتػاااٍ ٚ   -  ايٛاقااـ عَُٛاا٘ ذاا٫ ، أٟايعٓااٛإ احٛقااٛف عًٝاا٘
 . ٜكس ايػػٌ َٔ ايؿاى يف اْطبام ايعٓٛإ احٛقٛف عًٝ٘

اْٗاا أٚ َأ َا٥ٗاا    ْعِ إشا نإ ا٫غتػاٍ َٔ ذٛض احسضغ١ أٚ َٔ َا٤ خع
 تط ٚا٫ضتهاااظ ايكطعااٞ  بااايتٛا  ًابتااًا ثاًا غااا٥ػ ًا ٚتكااطؾًا َتعاضؾاا أَااط -احػاادٸٔ 

 ًا َٓهاط ٍ ايطايب احكاِٝ يف احسضغا١ عُا٬ً   ٚإخباض ٚيٞ احسضغ١ ٚ  ٜهٔ اغتػا
 .ًا ٜٓني جاظ اغتػاي٘ ٚقسٸ غػً٘ قطعَٔ ٚيٞ ايٛقـ أٚ َٔ ي٬بٗا احتس

بٌ إٕ جاٛاظ اغتػااٍ يا٬ب احسضغا١ مبا٥ٗاا احداعٕٚ أٚ احػادٔ ٚعُاّٛ         
ا٥ع١ ْوان اغتػااٍ أٖاٌ اياساض يف     ٚقؿ١ٝ احسضغ١ بًراظِٗ َٔ ايٛانارا  ايؿا  

محاااَِٗ َٚااا٥ِٗ احدااعٕٚ أٚ احػاادٔ، بااٌ ميهاأ ايكااٍٛت ايواااٖط َاأ بٓااا٤       
ايػاادٸإ يف احسضغاا١  اسبااٛض أٚ تاغااٝؼ خااعإ َااا٤ يف احسضغاا١ َٚاأ ْكاابٹ 

 . جٛاظ اغتػاٍ ي٬ب احسضغ١ يف احا٤ احدعٕٚ ٚاحػدٔ ت ٚاحؿّٗٛ َٓ٘
سضغاا١ مبا٥ٗااا احدااعٕٚ أٚ   ٚباختكاااضت ايواااٖط جااٛاظ اغتػاااٍ ياا٬ب اح   

ًااِ خكااٛم ايٛقؿٝاا١ ٚعااسّ  ًااِ َٓاا  ايٛاقااـ عٓاا٘ أٚ عٴ احػاادٔ ؾٝاا٘ إ٫ إشا عٴ
 عاااسٸ بًرااااظ ايطاياااب احٓتػاااب إىل احسضغااا١ ٜٚٴ نًااا٘ ٖاااصا     .  مشٛماااا ماااِ

 أ ٖاٛ ناٝـ ياياب احسضغا١ أٚ ظا٥اط        -ي٬بٗا احكُٝني ؾٝٗا، ٚأَا غانٙ  َٔ 
ٔ  أٚ َأ َا ٖاا  ٤جناْٗاا إشا أضاز ا٫غتػااٍ َأ َا   احسضغ١ أٚ  ؾا٬   -٤ٖاا احػادٸ

ت ا٫غتػاٍ ب٘ ٚايتٛنٞ َٓ٘ ٫ٚ ٜكس َٓ٘ ايػػٌ ب٘ أٚ ايٛن٤ٛ ًا جيٛظ ي٘ ؾطع
 . َٓ٘ َا زاّ ٫ ٜعًِ عُّٛ ايٛقؿ١ٝ أٚ عُّٛ اٱباذ١ ؾا١ًَ ي٘
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يف  -ٜبصي٘ ا٭خٝااض يًؿاطب  احا٤ ايصٟ  احبرث ايثايث عؿطت احا٤ احػبٸٌ ٖٛ
َٴ  ٢، ٖٚاٌ جياٛظ ايتطٗاط با٘ َأ ايٓحاغا١      عسٸ٠ يؿاطب ايعطاؾا  طباظٕ طبكٛق١ 

َٚٔ ايٛانس إٔ ذهِ ٙ ٚا٫غتػاٍ َٓ٘أ ٤ٚاشبباث١أ ٌٖٚ ٜكس ايٛن٤ٛ َٔ َا
 ت كٍٛا، َْٚٚسضن٘  ايؿطع ايػابل ذهِبٝإ  َٖٔصا ايؿطع ٜػتؿاز 

ايواٖط عسّ جٛاظ اغاتعُاٍ احاا٤ احػابٸٌ يػان ايؿاطب إ٫ إشا عًاِ عُاّٛ        
باا٘ ٚايٛناا٤ٛ  احااا٤بَاأ ايااتطٗن ؿاا  ؾٝاا٘ تٓايطخكاا١ أٚ عُااّٛ ٚقؿٝتاا٘ يهااٌ َااا ٜٴ

ٌ   ، َٚٔ زٕٚ ايٝكني بايعُّٛ َٓ٘ ٚا٫غتػاٍ بكطٜٓا١   -احصنٛض ؾرهاِ احاا٤ احػابٸ
٘ باٌ   عاسّ جاٛاظ ا٫ْتؿااع با٘ يف غان ايؿاطب.       -تػبًٝ٘ يًؿاطب   عٓاس ايؿاو    إْا

٘ يف احاا٤ خبكاٛم   ضخكاتٳ يف عُّٛ ضخك١ احا٤ احػبٸٌ ٚاذتُاٍ تكٝٝس احػابٸٌ ٹ 
جيااطٟ اغتكااراب عااسّ تعُااِٝ احػاابٸٌ ضخكاات٘   -نُااا ٖااٛ ايواااٖط -ايؿااطب

عسّ سباظ٘ يف تػبًٝ٘ت عُاّٛ ايطخكا١ يػان ايؿاطب،     ٚاغتكراب عسّ إشْ٘ ٚ
ٗٸ -يتطٗن ايبسٕ أٚ ايثٛب َٔ َا٥٘ -ط ب٘ َٔ ايٓحاغ١ ٚاشبباث١ ٚيصا ٫  ٌ ايتط

ٗٸاط    ا٫ ٘ ٫ٚب٪ نُا ٫ جيٛظ ٫ٚ ٜكس ايتٛن بسْا٘ أٚ  با٘  غتػاٍ َٓ٘، يهأ ياٛ ي
يف ايك٠٬ ٚايطٛاف ٚقرب  ٘ٚقسٸ اغتعُاي ايثٛبَٔ اشبباث١ يٗط  ٛب٘ َث٬ًث
٘   ا يهٓا٘ ياٛ تٛناا     ،يك٠٬ بايبسٕ احطٗط َٔ ايٓحؼ بصاى احاا٤ اسباطاّ اغاتعُاي

 . َٓ٘ أٚ اغتػٌ ب٘   ٜكس يٗٛضٙ بصاى احا٤ احػبٌ يًؿطب

٘   -قاذب احا٤  ْعِ إشا عًِ بعُّٛ ا٭شٕ ٚايطخك١ َٔ  -احػبٸٌ ايبااشٍ يا
ٚ جاظ ايتطٗن ب٘ ٚايٛن٤ٛ َٓ٘ ٚا٫غتػااٍ َٓا٘ ٚقاس َٓا٘، َٚأ زٕٚ ايعًاِ أ      

 ا٫ي٦ُٓإ ايتاّ بعُّٛ ايطخك١ ٫  ٌ ايتطٗن ٫ٚ ايتطٗط ٫ٚ ٜكس َٓ٘.

ٌٸ احاا٤ احػتػاٌ با٘           احبرث ايطاب  عؿاطت ا٫غتػااٍ مب٦اعض َػكاٛب َا  ذٹا
ٚاحهإ احػتػاٌ ؾٝا٘ ٖاٌ ٜكاس َعا٘ ايػػاٌأ ٖاصا َاا ٚقا  اشبا٬ف ؾٝا٘، بعاس             

حهااإ ا٫تؿااام عًاا٢ بطاا٬ٕ ايػػااٌ َاا  غكااب احااا٤ احػتػااٌ باا٘ أٚ غكااب ا   
احػتػٌ ؾٝ٘، ٫ٚ ضٜب يف ذط١َ يٝؼ اح٦عض احػكٛب ٚذط١َ ايتكطف ؾٝ٘ بااٟ  
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٫ٚ ضٜب يف تامث٘ بتكاطؾ٘  َكسام يًتكطف يف اح٦عض ٖٚٛ َػكٛب، ٚباٟ حنٛ 
يهٔ يبػ٘ ذاٍ ا٫غتػااٍ ٫ ٜٛجاب بطا٬ٕ ايػػاٌ إ٫ َا  اذبااز ايػػاٌ        ؾٝ٘، 

 . ٚايتكطف ؾٝ٘ ٖٚٛ  ٓٛع

٦ااعض ْعااِ ٫ ضٜااب يف بطاا٬ٕ ايػػااٌ إشا اغااتًعّ ا٫غتػاااٍ ايتكااطف يف اح  
     ٘ مبعٓا٢ تٛقاـ جاطٟ احاا٤ عًا٢       ،احػكٛب ٚتٛقاـ ايػػاٌ عًا٢ ايتكاطف ؾٝا

ايبااسٕ أٚ بعهاا٘ ٚٚقااٛي٘ يًبؿااط٠ عًاا٢ ايتكااطف يف اح٦ااعض احػكااٛب نعكااطٙ  
 ؾااإشا قاابٸ احااا٤ عًاا٢ اح٦ااعض    ،يٝٓؿكااٌ احااا٤ عٓاا٘ ٚخيااطد َٓاا٘ ٜٚكااٌ يًبؿااط٠   

 ٚنااإ  ًا ؾااطعًاًا باااح٦عض ذطاَاااحااا٤ َٓاا٘ إىل ايبؿااط٠ نااإ تكااطؾ   ٚعكااطٙ يٝٓؿااص
 ف يف اح٦ااعض احػكااٛب ٜٚهاإٛ باااي٬ً ٫غااتًعاَ٘ ايتكااط ًابعااض ايػػااٌ ضبطَاا 

ٍٕ ٫َتٓاااع ايتكااطب إىل اهلل باااسبطاّ احبعٸااس عٓاا٘ غاابراْ٘ ت ايتكااطف  . ٚبتعاابن ثااا
سيه٘ يٝحاطٟ َاا٩ٙ عًا٢ ايباسٕ احملحاٛب      بباح٦عض احػكٛب احًبٛؽ بعكطٙ أٚ 

يبؿاط٠ احملحٛبا١   غبب تٛيٝسٟ ٜتركل َٓا٘ جاطٟ احاا٤ عًا٢ ايباسٕ ٚا     ٖٛ باح٦عض 
 . اح٦عض عًٝٗا، ٚيهٔ ذبكل ٖصا ا٫ذباز ٚايتٛيٝس ْازض قًٌٝ ؿسٸاب

ٚيف ايػايبت ٜتػااٜط ٜٚتعاسز ايػٴػاٌ َا  ايتكاطف يف اح٦اعض احػكاٛب َأ         
َٚع٘ ٫ َٛجب يبط٬ٕ ايػػٌ، ٚشياو ٭ٕ ايػػاٌ ٖاٛ قابٸ      ،زٕٚ اذبازُٖا

خٌ احاا٤  يٝاس ٜٚعكاطٙ  احا٤ ٚإجطا٩ٙ ع٢ً أجعا٤ ايبسٕ، ٚقس ٜكابٸ٘ عًا٢ اح٦اعض    
 ايبؿاااط٠ احملحٛبااا١ بااااح٦عض، يهااأ ٖاااصا ٜتٛقاااـ عًااا٢ عكاااط  اىل ٜٚكاااٌ ذبتااا٘ 

 . تطٗط َٔ ازبٓاب١ٝدطد َٓ٘ احا٤ ٚجيطٟ ع٢ً ايبسٕ ياح٦عض يٝ

 ٚصباطز جطٜااإ احااا٤ احكابٛب عًاا٢ اح٦ااعض ٚزخٛيا٘ إىل َااا ٚضا٤ٙ ٚٚقااٛي٘    
احاا٤  ٱجاطا٤   ٖصا ازبطٜإ ع٢ً اح٦عض احػكٛب َػااٜطٷ  -إىل ايبؿط٠ ٚجطٜ٘ ؾٝٗا 

ٍٕ     .  ٤ع٢ً ايبؿط٠ ٚازبػس بٛاغط١ عكط اح٦عض احتٓك  باحاا   ت جاطٟ   ٚبتعابن ثاا
َػاااٜط يًتكااطف ايػكااا باااح٦عض،     -احااا٤ عًاا٢ ايبااسٕ ٚٚقااٛي٘ إىل بؿااطت٘     

ّٴ ٚتػاٜطٴ  َااأ غاااطا١ٜ اسبطَااا١ َااأ ايتكاااطف يف      اذبازُٖاااا َااااْ ٷ  ُٖاااا ٚعاااس
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ٙ َأ ازبٓابا١،   ت جطٟ احا٤ ع٢ً ايبسٕ ياتطٗن  اح٦عض احػكٛب بًبػ٘ إىل َػاٜطٙ
ؾًصا   ٜٛجب يبؼ اح٦عض احػكٛب أٚ اْكباب احا٤ عًٝ٘ ٚٚقٛي٘ إىل ايبؿط٠ 

 يف اح٦عض ٫ٚ ٜكتهٞ بط٬ٕ ايػػٌ.  َٔ زٕٚ عكط ٚتكطفٺ

 ٖصا ياّ ايه٬ّ يف ٚاجبا  غػٌ ازبٓاب١ َٚا ٜتبعٗا َٔ ا٭ذهاّ اٱيعا١َٝ.

عسز٠ ٜ٪ت٢ بٗا احبرث اشباَؼ عؿطت قس شنط ايعًُا٤ )ضض( َػتربا  َت
 بااسيٌٝ ، ٚبعهااٗا  ااا   ٜثباات اغااترباب٘  أٚ ذٝٓاا٘ قبااٌ ا٫غتػاااٍ َاأ ازبٓاباا١ 

، ْعااِ إ٫ إٔ ًْتااعّ ًا٣ٶ ٚتهااطاض تااسٜٚٓٗا ؾكٗااؾااطعٞ ٚانااس ضغااِ ؾااٗطتٗا ؾتااٛ
ٔ  )بكاعااس٠   ٚإٔ اشبااي ايهااعٝـ أٚ ايؿتاا٣ٛ ايؿكٗٝاا١     (ايتػاااَس يف أزياا١ ايػاآ

  ٙ َؿكاا٬ً، نُااا أٚناارٓا  عٓااسْا ٖااصاَثبتاا١ يًرهااِ ا٫غااتربابٞ ٚ  ٜثباات    
ٍ ١ٝ)ا٭قٛيَٛغااٛعتٓا يف َباذااث ايكاعااس٠ يف   ، ؾًااصا  ػاأ  (بؿااط٣ ا٫قااٛ
ٚأَاٌ َؿاطٚعٝتٗا يًاتدًل َأ ٖاصا      يًؿاضع ا٫قسؽ إتٝاْٗا بطجا٤ َطًٛبٝتٗا 

 ت ٭ُٖٗا ًاس قرٝس، ْٚعطض طبتكطتٛؾط ع٢ً غٓاٱؾهاٍ يف بعهٗا  ا ٫ ٜ

قباٌ ايؿاطٚع يف ا٫غتػااٍ، ٚقاس ٚضز      ًاغػٌ ايٝاسٜٔ َأ احاطؾكني ث٬ثا     -أ 
تعًِّ نٝؿ١ٝ ا٫غتػاٍ َٔ ازبٓاب١، ٜٚتانس قرٝر١  (26)غػٌ ايٝسٜٔ يف ْكٛم

يف بعاض ايٓكاٛم، باٌ ٚضز يف     ًاايٝس اي٢ُٓٝ يٮَط بػػاًٗا طبكٛقا  ا٭َط يف 
، ٚقاس تػاا    ًاٜاسٙ ايُٝٓا٢ َأ ذاسث ازبٓابا١ ث٬ثا      قرٝس اسبًا ا٭َط بػػٌ 

ايؿكٗااا٤ عًاا٢ محااٌ ا٭َااط احااصنٛض يف ايٓكااٛم اٯَااط٠ بػػااٌ ايٝااسٜٔ عًاا٢    
 كبٌ ايتؿهٝو أٚ ايٓكاف.ا٫غترباب بٓرٛ ٫ ٜ

ايتُهااُض ٚا٫غتٓؿااام بعااس غػااٌ ايؿااطد ٚايٝااسٜٔ، ٖٚااصا ٚاضز يف   -ب 
َعطٛؾني بازا٠ )ثِ( ع٢ً غػٌ ايهؿني ٚايؿطد،  (21)َعتيتٞ ظضاض٠ ٚأبٞ بكن

ٖٚاااصٙ أزا٠ َٛناااٛع١ يًرتتٝاااب باْؿكااااٍ، َٚٓٗاااا ٜػاااتؿاز تااااخط احهُهااا١    
                                                           

 . َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا26ٌ٥)
 .4ح + 4ت ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 62ت ب1 ت د ( ايٛغا21ٌ٥)
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َأ اشبباث احتٛقا      ًاطٗان ايهؿني ٚغػٌ ايؿطد تٓك١ًٝ ٚتٚا٫غتٓؿام عٔ غػٌ 
 ٚجٛزٙ يف احٛن  احدكٛم.

إَااطاض ايٝااس عًاا٢ أعهااا٤ ايبااسٕ َااا تٓاياا٘ ايٝااس ٚتكااً٘ ذاااٍ ا٫غتػاااٍ   -د 
 -ٜكني بًٛؽ احا٤ إىل ياّ جػس ازبٓب -اغٞ يعٜاز٠ ا٫غتوٗاض أٚ ا٫ضيايرتتٝا

( يف نًُا  بعض ايؿكٗا٤، Œ ٖٚصا َؿٗٛض َٓػٛب إىل َصٖب أٌٖ ايبٝت )
 (25)زٚميطٸ ٜسٙ ع٢ً َا ْايت َأ جػاسٙ  تش١عض ايٓكٛم ايكرٝرٚٚضز يف ب

 ٖٚاااٛ أَاااط ضبُاااٍٛ عًااا٢ ا٫غاااترباب بإمجااااع ؾكٗا٥ٓاااا، ْٚكباااٌ اسبُاااٌ يف     
ٔ ياٛ تٛقاـ ٚقاٍٛ    َٛاضز ايٝكني ببًٛؽ احا٤ إىل ياّ أعها٤ جػس ازبٓب، يها 

 -ذاٛاٍ ٚاحٛانا   ٚيٛ يف بعاض ا٭  -ع٢ً إَطاض ايٝسازبٓب بسٕ احا٤ إىل بؿط٠ 
 ض َكسَاا١ً ٱٜكاااٍ احااا٤ ٚجطٜاا٘ عًاا٢ صبُااٛع ايبااسٕ ياااتطٗنٙ        ٚجااب اٱَااطا  

َٔ ذسث ازبٓاب١، ٖٚصا ٫ ٜؿطم ؾٝ٘ ايػػٌ ايرتتاٝا )اشبااضجٞ( عأ ايػػاٌ     
 ا٫ضياغااٞ، ٜٚٓبػاااٞ ايتانٝاااس عًٝاا٘ يػاااطض إذاااطاظ ٚقااٍٛ َاااا٤ ايػػاااٌ إىل    
 ياااّ ايبؿااط٠، ٚيااصا ٜػااترب ربًٝااٌ َااا  تاااد إىل ايتدًٝااٌ َاأ أجااعا٤ جػااس    

إٔ َاا  ُاا  نُػابٔ، اأٟ يًتاناس َأ ٚقاٍٛ احاا٤ إىل ايا      ،احتكسّازبٓب يًػطض 
 نااإ عًٝاا٘ ذاجااب أٚ ؾااعط أٚ حنُٖٛااا َاأ أجااعا٤ ازبػااس ٜٓبػااٞ إٔ ٜسيهاا٘       

 رطٜهااا٘ عااأ َهاْااا٘ يػاااطض ِ ٚحناااٛٙ أٚ تٳادًًّااا٘ بٝاااسٙ، َٚٓااا٘ ْاااعع اشباتاااأٚ ٜٴ
 . إذطاظ جطٟ احا٤ ْٚؿٛشٙ يف أجعا٤ جػس ازبٓب نً٘

 ، ْٚاسخٌ يف ازباع٤ ايثاياث َأ ٖاصٙ      طابا  ثِ ْٓتكٌ إىل حباٛث ايؿكاٌ اي          
 .احٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ، َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚب٘ ا٫عتكاّ 
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 ;20 حهِ اضتٝعاب اجلبري٠ يًعطٛ املاضح .......................................
 >20 ٙ املا٤ ٖٞ ايتُِٝ ....................................زَد ايرٟ ٜطّساألٚظٝف١ 



 (>:7..............)........................فقه الطهور والطهارة  فـهـرس موضوعـات

 290 َٔ اجلطِ ضًًُٝا حتت اجلبري٠ .......................... حهِ َا اذا نإ قدٌز
 292 ٚ حنٛٙ ................................املا٤ بأطساف اجلسح أ حهِ َا اذا اضّس

 298 ٚ ايهطس بعد حًٍٛ ٚقت ايصال٠ ........................تعُد اجلسح أاَهإ 
 :29 ٚ تعرزٖا .............................املػصٛب١ ٚصٛز اَهإ ْصعٗا أاجلبري٠ 

 229 ....................اختًط بايٓذظ ..... اذاع٢ً اجلبري٠ حهِ ايدٚا٤ اجملعٍٛ 
 226 ٚض٤ٛ اجلبري٠ ٚغطًٗا زافع يًخدخ ٚطٗٛز تاّ .............................
 227 بكا٤ طٗٛز اجلبري٠ َا داّ خٛف ايتطسز باقًٝا ................................

 228 .....................٠ ايعباد٠ ................ذٟ اجلبري٠ ٌٖ ٜٛدب اعادس٤ ُب
 >22 ٚ اعتكاد عدَ٘ .............................أ حهِ ايطٗٛز َع اعتكاد ايتطسز

 266 حهاّ دا٥ِ احلدخ ................................................ٚأعٛخ 
 267 حاالت دا٥ِ احلدخ ٚحهِ نٌ حاي١ .......................................

 ;76 ............ٚظٝف١ دا٥ِ احلدخ أزبع١..............................حمتُالت 
 279 ٚاملبطٕٛ .............................. األخباز املب١ٓٝ يٛظٝف١ املطًٛععسض 

 279 ج َٔ جتدٜد ايٛض٤ٛ .............................ٚظٝف١ دا٥ِ احلدخ اذا حتّس
 ;27 خ َٔ تعدٟ ايٓذاض١ ..................................يصّٚ حتفغ دا٥ِ احلد

 280 دا٥ِ احلدخ يًكسإٓ .................................................... َّظ
 282 احهاّ اخلًٌ ٚايػو احلاصٌ يف ايٛض٤ٛ ...................................

 288 ُٓٗا .......................حهِ َٔ تٝكٔ احلدخ ٚايطٗٛز ٚغو يف املتكدّ َ
 299 حداخ ايطٗٛز بعد ايفساغ َٔ ايصال٠ .....................َٔ غو يف إحهِ 

 292 حداخ ايطٗٛز اثٓا٤ ايصال٠ ..............................غو يف إحهِ َٔ 
 296 .............الٍ ظص٤ ايٛض٤ٛ ...............ٚ غو يف االخَٔ تٝكٔ أحهِ 

 :29 ٘ ..................................٥حهِ َٔ غو يف اجلص٤ األخري َٔ ٚضٛ
 >29 ٕ جتاٚش احملٌ ..........................االعتٓا٤ بايػو اثٓا٤ ايٛض٤ٛ ٚإيصّٚ 

 2:6   ...................................... ٚظٝف١ ايٛضٛاضٞ عدّ االعتٓا٤ بايػو
 2:9 حداخ ايٛض٤ٛ ...ٚص٢ً ٚبعدٖا ايتفت اىل غه٘ يف إٌ َٔ تٝكٔ احلدخ ٚغف

 ::2 ٚ غسط ......  يفكد دص٤ أ ٤ٜ٘حد ٚضَٛستني ٚص٢ً ثِ عًِ بطالٕ أَٔ تٛضأ 



 (0;7..............)........................فقه الطهور والطهارة  فـهـرس موضوعـات

 0;2 ٜ٘ يفكد دص٤ اٚ غسط ....٤حد ٚضٛأ َٔ تٛضأ َستني ٚص٢ً ثِ عًِ باْتكاض

  ٌ ٚضد٤ٛ ٚعًدِ بصددٚز احلددخ َٓد٘ بعدد        حهِ َٔ تٛضأ َستني ٚص٢ً بعدد ند
 د ايٛض٤ٜٛٔ ............................................................حأ

2;9 

 7;2 ٚ َطتخب ..............أَٓ٘ ٚادب  حهِ َٔ تٝكٔ ايٛض٤ٛ ٚعًِ برتى دص٤ٍ
 8;2 حهِ َٔ تٛضأ ٚفسغ َٓ٘ ثِ عًِ بفعٌ خمايف يًٛظٝف١ ال ٜدزٟ اْ٘ ملطٛغ اّ ال  

 ;;2 ٚ عدٚي٘ عٓ٘ .....أإمتاَ٘ صخٝخًا و يف حهِ َٔ تٝكٔ ايػسٚع يف ايٛض٤ٛ ٚغ
 0>2 حهِ َٔ غو يف ايٛض٤ٛ الحتُاٍ احلادب ................................
 2>2 حهِ َٔ تٓذظ بعض أعطا٤ ٚض٤ٛٙ ٚقد تٛضأ فػو يف تطٗريٙ ............

 7>2 حهاَ٘ .................................أٚ عٛخ االغتطاٍ َٔ احلدخ األنرب
 9>2 ْصٍٚ املين حمكل يًذٓاب١ َٚٛدب يًػطٌ ....................................

 609 حهِ خسٚج ايطا٥ٌ َٔ املسأ٠ ...............................................  
 609 .......................................ازج .ايػو يف ١َٜٛٓ ايطا٥ٌ اخلحهِ 

 699 ٚ ثٛب٘ .......................................أ٢ بدٕ ايسدٌ ٚددإ َين عً
 :69 دٚزإ دٓاب١ بني غدصني ..................................................

 629 الغتطاٍ .............................................يضبب١ٝ ايٛقاع يًذٓاب١ ٚ
 626 ....................................................يًذٓاب١ٚطٞ ايدبس ضبب١ٝ 
 >62 .........................................١يًذٓابٚطٞ ايػالّ أٚ ايب١ُٝٗ ضبب١ٝ 

 662 كل اجلٓاب١ عٓدٙ  ...........................حتحهِ َكطٛع احلػف١ َٔ حٝح 
 669 ........................................ٚفسٚع٘ ٤بايٛطٞٓاب١ حهاّ حتكل اجلا

 670 ....................................... فاعاًل أٚ َفعٛاًل اخلٓج٢ٚط٤ٞ احهاّ 
 676 ازًا َع عذصٙ عٔ االغتطاٍ  .......................ْٝفط٘ اختدٓاب املهًف إ

 689 ٚ بعد حًٍٛ ٚقت ايصال٠ ...........................أإٖسام َا٤ ايطٗٛز قبٌ 
 >68 عُّٛ ايصًٛات ع٢ً غطٌ اجلٓاب١ ...................................تٛقف 
 692 ايصّٛ ع٢ً غطٌ اجلٓاب١ .............................................تٛقف 
 697 دٛاش َظ ايكسإٓ ٚاضِ اهلل ع٢ً غطٌ اجلٓاب١ ........................تٛقف 
 :69 دخٍٛ املطذد ٚاملهح فٝ٘ ع٢ً غطٌ اجلٓاب١ ..........................تٛقف 



 (9;7..............)........................فقه الطهور والطهارة  فـهـرس موضوعـات

 6:0 ..َسٚز اجلٓب َٔ املطذد ............................................دٛاش 
 6:2 دخٍٛ اجلٓب يف املطذدٜٔ ...........................................حس١َ 

 6:6 ٚضع غ٤ٞ يف املطذد ................................................ِ حه
 6:7 .................................خر غ٤ٞ َٔ املطذد ...............أحهِ 

 6:8 ......................باملطادد .............. (Œ)عصَٛنيَػاٖد املخام ديإ
 0;6 ٛز ايعصا٥ِ ..................................ضاجلٓب آل١ٜ ايطذد٠ َٔ قسا٠٤ 
 6;6 يف عُّٛ املطادد ...................................... املطذد١ٜ ثابت١حس١َ 

 8;6 املطذد١ٜ ال جتسٟ فٝ٘ احهاّ املطذد ................................َػهٛى 
 9;6 اضتٝذاز اجلٓب ٚاحلا٥ض يًعٌُ يف املطذد ............................عدّ 

 6>6 غطٌ اجلٓاب١ ٚحتدٜد حهُ٘ ايتهًٝفٞ ...............................زدخإ 
 ;>6 ..................................َٔ اجلٓاب١.. ١ يف صخ١ ايػط١ٌْٝ ايكسبيصّٚ 

 700 ............٠ ..................دصا٤ ايبدٕ ايعاٖساضتٝعاب ايػطٌ ألٚدٛب 
 708 ٘ .................................ظاٖس ايبدٕ دٕٚ باطٓ ايػطٌ بػطٌٜتخكل 

 790 غطٌ ايػعس يف غطٌ اجلٓاب١ ........................................ٚدٛب 
 798 ...............زمتاضٞ ........................تستٝيب ٚا= غطٌ اجلٓاب١ نٝف١ٝ 
 799 حتكل ايػطٌ ايرتتٝيب بػطٌ ايبدٕ َس٠ ٚاحد٠ ..........................ديٌٝ 

 720 ............................يسقب١ ..............تستٝب غطٌ ايسأع ٚاخباز أ
 729   .......................ٚاجلاْب االٜطس . ٔميايفصٌ بني غطٌ اجلاْب االيصّٚ 

 :72 ايسقب١ بايسأع يف ايػطٌ .............................................يتخام إ
 ;72   ...........................دصا٤ نٌ عطٛ يف ايػطٌ أ ٝب يفتيرتعتباز ااعدّ 
 >72 اعتباز املٛاال٠ يف ايػطٌ ايرتتٝيب .......................................عدّ 
 762 ايػطٌ االزمتاضٞ .....................................................نٝف١ٝ 

 767 االزمتاضٞ دفعٞ ٚتدزجيٞ ...........................................ايػطٌ 
 769 ١ .....................................صدٚز ايػطٌ َصخٛبًا ب١ٝٓ ايكسبيصّٚ 
 >76 نٕٛ ايبدٕ خازج املا٤ قبٌ االزمتاع ...................................يصّٚ 

 772 بعض غسٚط صخ١ االغتطاٍ ........................................عسض 



 (2;7..............)........................فقه الطهور والطهارة  فـهـرس موضوعـات

 778 طٗاز٠ ايبدٕ َٔ اخلبح عٓد االغتطاٍ ...............................اغرتاط 
 780 ................... ايعدٍٚ َٔ ايػطٌ ايرتتٝيب اىل االزمتاضٞ ٚبايعهظدٛاش 
ٌّ ٤ٍَا االغتطاٍ االزمتاضٞ ٚايرتتٝيب يفدٛاش   789 عٔ ايهس .................... ٜك

 786 اجلٓب َعتكدًا ضع١ ايٛقت ثِ ٜتبني ضٝك٘ ............................اغتطاٍ 
 787 ٗا ........................................ٚ عًٝأغطٌ املسأ٠ ع٢ً شٚدٗا َا٤ 

 788 ...ْفك١ ايصٚد١ٝ ايٛادب١ ع٢ً ايصٚج .................َفصٌ يف حدٚد حتكٝل 
 ;78 ............................ ايصٚج ٢َا٤ االغتطاٍ ٚايتٓعٝف عًبرٍ ٚدٛب 
 797 عطا٤ ايعٛض .......................إالغتطاٍ َع قصد عدّ احلُاّ يدخٍٛ 
 :79 عطا٤ ايعٛض .....................إَع قصد تأدٌٝ  الغتطاٍاحلُاّ يدخٍٛ 
 ;79 ...................حساّ ......َع قصد دفع عٛض  الغتطاٍاحلُاّ يدخٍٛ 
 ;79 ......ًا ...........صخٝخ ٘اغتطاينٕٛ ثِ ٜػو يف احملدخ َٔ احلُاّ خسٚج 
 >79 املا٤ احلالٍ مبا ٖٛ حساّ ٚحهِ االغتطاٍ ب٘ ......................... تطدني

 7:9   ................................... ٝػ١ ايٛقفصيف َا٤ املدزض١ تبع االغتطاٍ 
 7:6 ٌ يًػسب ٚحدٚد االْتفاع َٓ٘ ................................املا٤ املطّبحهِ 

 7:8 غطٌ اجلٓاب١ ٚنٝف١ٝ ايعٌُ بٗا ...................................َطتخبات 
 ::7 .........................................ايهتاب ...................فٗسع 
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