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 (5)اصترباب االصترباٛ مً املين بالبْل قبل االغتضال............................   
 

 أحكاو غشل اجليابةالفصل الرابع :                             
 :بُ أّ مرتتب٘ علُٔ ىعزضَا تباعّا لغضل اؾياب٘ أذكاو عزعٔ٘ مزتبط٘

    .احلكه األول: استحباب االسترباء مً املين بالبول قبل الشروع يف الػشل

تيقٔ٘ اجملزٚ مً أجشاٛ املين املتبقٔ٘ فُٔ لوْ بقوٕ عوٕٛ ميوُ     ميُ ٍْ لغزض ّا
 فُٔ، ّهلذا خٓص بعض الفقَاٛ اصترباب االصترباٛ مبا إذا أجيب باإلىشال فو   
ٓوويتٕ فوؤنً أجيووب بوواإلٓ د مووً  ٌّ إىووشال، ٍّووْ قزٓووب لووْال  ْىووُ خوو     

 ّ ٔووك  وواٌ قبْبٔوو٘ االصووترباٛ بووالبْل قبوول االغتضووال        . إطوو ا اليصووْ  
ُ  متضامل علَٔوا،  ٍٕ ٍٕ مغَْرٗ بني الفقَاٛ بل   نوا   -ّإٌ إختلفوْا   ّجْبو

 . أّ اصتربابُ  نا ٍْ املغَْر املعزّ  بني فقَاٜيا -اختارِ مجع

ّظوواٍز التعووبل بووالْجْب ٍووْ الْجووْب التكلٔفووٕ، إال أٌ بعووض الفقَوواٛ   
       ٕ  مبعيووٙ اعتبووار   ،اذتنوول  ووٌْ املووزا  مووً الْجووْب ٍووْ الْجووْب الْضووع

   صوور٘ الغضوول ّلووذا ٓرتتووب علووٙ   الزجوول مووً املووين بووالبْل عووزطاّ  رباٛاصووت
 : بطوو ٌ الغضوول عيوو  خووزّد البلوول املغووتبُ املووز     مووً اغتضوول مووً غوول بووْل 
  -إٌ أمكيووُ -ّ ٔووك  وواٌ ال رٓووب   قبْبٔوو٘ التبووْل  . بووني البووْل ّبووني املووين 

   ٘ ّقوو   لووي علَٔووا بعووض اليصووْ   صوورٔس       ،قبوول االغتضووال مووً اؾيابوو
 تغضول  ش( عوً غضول اؾيابو٘ فقوال:     موً اإلمواو الزضوا )    صواٜ ّ  (1)البشىطٕ

إىل أصووابع ، ّتبووْل إٌ قوو ر  علووٙ    -املزفوو   -ٓوو ا الٔنيووٙ مووً املووزفقني  
ّال إعووكال   أصوول ايبْبٔوو٘ التكلٔفٔوو٘ اوعووه مووً  ْىَووا عوو         زالبووْل...

 . االصتربابع  الْجْب أّ 

عزطٔ٘ االصوترباٛ  إثبا  إال أٌ اإلعكال   ثبْ  اؿكه الْضعٕ ّإمكاٌ  
   ٘  الظواٍز عو مَا لعو و الو لٔل علَٔوا،      . ّ ؟ بالبْل   صر٘ الغضول موً اؾيابو

                                                           

 .6مً أبْاب اؾياب٘ : ح   66: ب1( الْصاٜل : د 1)



 3: دفقُ الطَارٗ ّالطَْر   ........................................................................( 6)     

 

 بل لل لٔل علٙ ع مَا فإٌ أ ثز الزّآا  املبٔٓيو٘ لكٔفٔو٘ غضول اؾيابو٘ مل تبؤًٓ      
ً   - مز بوالبْل قبول االغتضوال   أّ مل تي   :مضونز أدو  بوً ٍو ل    :  صوْٚ خوربٓ

ش.. ّتبوْل إٌ قو ر    ّصرٔس البشىطٕ الذٖ أموز   (6)زبْلشإٌ الُغضل بع  ال
أٖ: قبل بٔاٌ  ٔفٔ٘ االغتضال، قبل ب ّ غضلُ،  علٙ البْلزّ اٌ االمز بالبْل

ٍّذِ اوخبار   مقاو البٔاٌ ّقل اؿاج٘ بفعل صؤال الزاّٖ عً  ٔفٔ٘ غضل 
 و اومز بُ قبول الغضول عوً عو و الغوزطٔ٘،      اؾياب٘، فٔكغك ع و ذ زِ أّ ع 

  صر٘ الغضل لْجب ذ زِ مً باب اللطك  بْل أّ البْل عزطّاإذ لْ  اٌ الت
ّاىتغووز خووربِ ّذام ذكنووُ ّاعووتَز  فتٔوواِ، ّمل  ( علٔيوواŒموويَه) التغووزٓعٕ

مع أىوُ قول االبوت ٛ    حيضً إٍنالُ أّ ع و ذ زِ إال   خرب أّ خربًٓ أّ ث ث 
ال ّجْبٔوّا   -اوموز   صورٔس البشىطوٕ اصوتربابّٔا     ، ّمً ٍيا ٓقزب  وٌْ   ثلّا

  ّا  للتروووذر موووً إعوووا ٗ الغضووول الذقووواّ إرعوووا  اوموووز أّ  وووٌْ - ّال ّضوووعّٔا
 أّ خزّد ما تبقٙ مً املين   اجملزٚ .باملين  عقب خزّد البلل املغتبُ

ضوول بووالبْل قبلووُ ضووت ل علووٙ اعوورتاا صوور٘ الغُ قوو  ُٓ -مووع ذلوو   -لكووً 
د ( عً الزجل خيزمً اإلماو الصا ا ) صاّٜ  (3)بصرٔر٘ قن  بً مضله
ْٛ  مً إذلٔلوُ بعو ما اغتضول      ٓغتضول ّٓعٔو  الصو ٗ، إال أٌ ٓكوٌْ     ش، قوال عوٕ

ّاومز بإعا ٗ الغضل ّالص ٗ لٔط لوُ   زضلُبال قبل أٌ ٓغتضل فإىُ ال ٓعٔ  ُغ
ّجُ صْٚ بط ٌ الغضل قبل البْل بضوبب خوزّد البلول املغوتبُ موً إذلٔلوُ،       

 ٍّذا ٓ ل علٙ اعرتاا صر٘ الغضل بالبْل قبل مباعزتُ.

: إٌ مقتضٙ اليٓص الصرٔس أٌ ال إعكال   ّجْب إعوا ٗ الغضول    ّٓزٓ ِ
ٗ الصوو ٗ الووء جوواٛ بَووا بعوو  ّالصوو ٗ   ٍووذِ اؿالوو٘، لكووً مووً ايتنوول إرا  
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    ّ  إذا جوواٛ االذتنووال  )خووزّد البلوول املغووتبُ ميووُ عقٔووب اغتضووالُ قبوول بْلووُ، 
 . ّاىتفٙ الظَْر املشعْو (بطل االصت الل

عقٔوب تلكوه    صورٔراّ  (4)ّٓؤ   ٍذا االذتنوال: موا رّاِ قنو  بوً مضوله     
ْ    (:شالزّآ٘ ذكآ٘ عً اإلماو الباقز )  لمً اغتضل ٍّوْ جيوب قبول أٌ ٓبو

فلؤط   إٌ  اٌ بال ثه اغتضل ثوه ّجو  بلو ّ   فق  اىتقض غضلُ، ّ ثه ّج  بلّ 
اىوتقض  شّالتعوبل   ُ الْضْٛ وٌ البْل مل ٓ م عّٔٝازّلكً علٔ ،ٓيقض غضلُ

ر ّث والغضوول املاضووٕ ّاىتقاضووُ بوو : ظوواٍز جلووٕ   سّال الطَووْر   زغضوولُ
صور٘  عوً   -بوااللتشاو   -جياب٘ ج ٓ ٗ ىقضي الغضل الضواب ، ٍّوذا  اعوك    

  يوٙ  وٌْ خوزّد البلول املغوتبُ ىاقضواّ      الغضل اوّل اؿاصل قبل أٌ ٓبوْل، مبع 
 عووً بطوو ٌ الغضوول اوّل    ّاللطَووْر اؿاصوول بعوو  االغتضووال، ّلوؤط  اعووف    

 . عي  خزّد البلل املغتبُ

 صوورٔر٘ تيطوو  بإعووا ٗ الغضوول إذا اغتضوول     (5)ّقوو  ٓقووال: تْجوو  أخبووار   
ّٓ ل التعوبل   ،مغتبُ بع  متاو الغضل مً اؾياب٘ قبل أٌ ٓبْل ثه خزد ميُ بلل

 علوووٙ بطووو ٌ الغضووول اوّل ّعلوووٙ بطووو ٌ فَوووه )ذووو ّث جيابووو٘ ج ٓووو ٗ      
بعو  االغتضوال    ّاتيقض الغضل اوّل( ّإال فإٌ البلل املغتبُ الوذٖ دو ِ الذقو   

   ّ٘ بو  موً تعووبل   ج ٓو ٗ فَوْ ٓتطلوب إتٔوواٌ الغضول ّال     قبول البوْل إذا  واٌ جيابوو
ٌ اومز باإلعا ٗ ٓكغك عوً عو و   )ٓعٔ  غضلُ( ؤيٝذ  ٌّ  تعبل )ٓغتضل( ذ

 . ؿ ّث جياب٘ ج ٓ ٗ ّاج ٓ  ّا ٌْ البلل املغتبُ اـارد صبب

أعين ظَْر لفظ )ٓعٔ  غضلُ( ّ ٌْ الضبب  لكً   املقاو ما مييع الظَْر:
ٕ  ّااؾ ٓوو  مضووت عٔ إعووا ٗ املضووبب  إلدووا  املضووبب ّإتٔوواٌ الغضوول ّال ٓضووت ع
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زٓي٘ خاص٘   املقاو، ٍٕ أٌ ّجوْب الغضول ّجوْب    ق الضاب : الغضل، ٍّذِ
، بل ٍْ عزا صور٘ الصو ٗ أّ الطوْا  أّ    مضتقّ  ّاىفضٔ ّامق مٕ لٔط ّجْب

مٍْنا ٓؤتٙ بُ قبل الص ٗ لتصرٔرَا ّلذا ٓقصو  مزٓو  الصو ٗ موً غضولُ:      
 : : الطَْر، ّعي ٜذ إتٔاىُ الصتباذ٘ الص ٗ أّ الطْا  مع عزطُ

ثه خزد ميُ بلل مغتبُ بواملين اذتواد إلتٔواٌ الغضول     إذا اغتضل قبل البْل 
 بعوو  البووْل ذتووٙ ٓترصوول عيوو ِ الطَووْر املصوورس للصوو ٗ ّمووً ٍيووا ٓصووس       
 التعوووبل )فلٔعووو  غضووولُ( ّلٔضوووي صووورتُ موووً جَووو٘ بطووو ٌ غضووولُ املاضوووٕ    
اؿاصوول قبوول البووْل، بوول مووً جَوو٘ عوو و ؼقوو  الطَووْر التوواو ّعوو و ذصووْل  

 . عٔ ِالغآ٘، ّ يٌ الغضل املاضٕ فض  فٔ

٘   (6): أخبوار  -معيوٙ اإلعوا ٗ    -ّٓؤ   ذلو    تو ل علوٙ    - بعضوَا صورٔر
ٛ   اومووز بإعووا ٗ الْضووْٛ ش   مووً  ّ  زإذا ذٍووب اليووْو بالعقوول فلٔعوو  الْضووْ

 بالعووذرٗ فعلٔووُ   ّاّإٌ خووزد متلطدوو شخووزد ميووُ ذووٓب القووزم ٍّووْ   صوو تُ    
 زّالصو ٗ أٌ ٓعٔ  الْضْٛ، ّإٌ  اٌ   ص تُ قطع الصو ٗ ّأعوا  الْضوْٛ    

 إذا رعوك ٍّوْ علوٙ ّضوْٛ فلٔغضول أىفوُ، فوإٌ ذلو  دشٓوُ          شّ  خرب ثالث:
ٛ  ز ّمٍْووا،ّال ٓعٔوو  ّضووِْٛ ٍّووْ عووزا  -ّمووً الْاضووس أٌ إعووا ٗ الْضووْ

 بول ٓكغوك    ،ال ٓكغوك عوً فضوا  الْضوْٛ الضواب       -مصٓرس للص ٗ ّمٍْا
 عووً عوو و ؼقوو  الغآوو٘ املقصووْ ٗ ّعوو و مصووٓرس الصوو ٗ ّمٍْووا  ووا ٓتْقووك  

 .علٙ الطَْر: الْضْٛ أّ الغضل 

الضواٜل عووً   (7)علوٙ االعورتاا مبعتوربٗ أدو  بوً ٍو ل       ّاّقو  ٓضوت ل ثاىٔو   
 ّاإٌ الغضل بع  البْل، إال أٌ ٓكٌْ ىاصٔشرجل اغتضل قبل أٌ ٓبْل، فكتب: 
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 ن ذظ٘ وبوو زالُغضوول بعوو  البووْل شفووإٌ ظوواٍز قْلووُ:   زفوو  ٓعٔوو  ميووُ الغضوول  
 . مً إعا تُ الب : إىُ ذصل الغضل قبل البْل فَْ غضل باطل  اجملنْم

لكً ال الل٘ املشعْم٘ ضعٔف٘ فإىُ مً الْاضس ع و تعزض الزّآ٘ ـوزّد  
 ثبووي اـوورب بطوو ٌ الُغضوول  بلوول مغووتبُ بوواملين بعوو  الغضوول قبوول البووْل ذتووٙ ُٓ   

 مووً الفقَوواٛ بووبط ٌ الغضوول قبوول البووْل ذتووٙ إذا  قبوول البووْل، ّال ٓلتووشو أذووْ 
 . مل خيزد ميُ البلل املغتبُ باملين

ّاؿاصل  ا تقو و: عو و  اللو٘ ىصوْ  االصوترباٛ موً املوين بوالبْل قبول          
   صوور٘ الغضوول، ّإاووا فاٜوو ٗ االصووترباٛ مووً املووين   ّاالغضوول علووٙ  ْىووُ عووزط 

 بووالبْل قبوول الغضوول ٍووْ بقوواٛ صوور٘ الغضوول أّ بقوواٛ أثووزِ ذتووٙ لووْ خزجووي      
ا لْ مل ٓضتربأ بالبْل ّاغتضول ّصولٙ ثوه خوزد     ميُ رطْب٘ مغتبَ٘ باملين، بٔين

 ّاؿو ّث جيابو٘ ج ٓو ٗ ميوُ الذقو      ّاميُ البلل املغتبُ ّجب علُٔ الغضول ظواٍز  
 إعوا ٗ الصو ٗ و اَٜوا موع الطَوْر :     لكوً ال ػوب علٔوُ     ،غزّد البلل املغتبُ

 . الغضل اوّل الذٖ مل ٓيتقض ؿني إ ناهلا
بع  اإلىشال ثه اغتضول قبول خوزّد    التبْل اؾيب ّبتعبل مفصل: إذا تزا 
 فو  رٓوب   ّجوْب الغضول      ّافوإٌ علوه  ْىوُ مئٓو     :البْل ميُ ثه خزد ميُ بلل

 مل  ّاميوووُ ّال ذاجووو٘ إىل االصوووت الل علٔوووُ، بٔينوووا لوووْ تووؤقً عووو و  ْىوووُ مئووو   
ٕٛ موووً املوووين فٔ    دوووب الغضووول علٔوووُ، إال إذا   حوووب اذتنووول اصتصووورابُ ؾوووش

خيووزد ميووُ البووْل قبوول االغتضووال، ٍّووذا      علٔووُ االغتضووال  إذا مل ٓتبووْل ّمل  
 .العام٘ ّاـاص٘  مقتضٙ او ل٘

          ٘   ،ّق  ّقع البروث ّاـو   فٔنوا لوْ خوزد ميوُ بلول مغوتبُ قتنول امليْٓو
جزٚ علُٔ ذكه املين  ّبني  ْىُ بْاّل ّاعي  املكلك بني  ْىُ مئ ّاأٖ  اٌ مز  

 ّاد ميوُ املوين ثاىٔو    نوا لوْ خوز    - ّاّّجب علُٔ الغضل موً اؾيابو٘ الذقو    ّاظاٍز
 ٍّكووذا البلوول املغووتبُ بعوو  الغضوول اوّل الذتنووال خووزّد      -عقٔووب الغضوول 
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قو   ، ٍّوذا موا اعوتَز بوني اوصوراب بول       ّااملين ميُ فٔحزٖ علُٔ ذكنُ ظواٍز 
 علٔوووُ  عوووٕ علٔوووُ اإلمجوووام    لنوووا  عووو ٗ موووً الفقَووواٛ )رض( ّتووو ل     إ

ٙ أٌ البلول املغوتبُ   الْاضس  اللو٘ علو   ّااليصْ  املتع  ٗ  ّفَٔا الصرٔس صي 
ٓعامول   -صواب  علوٙ االغتضوال     -باملين اـارد عقٔوب الغضول موً  ٌّ بوْل     

 . معامل٘ املين ّدب االغتضال ميُ
لكً ىضب إىل الغؤذ الصو ّا ّموال إلٔوُ مجوع اخوز: القوْل باصوترباب         

 إٌ  واٌ قو  رأٚ بلو ّ   شملا أرصلُ   )الفقُٔ( ّ)املقيوع( موً أىوُ     ّاالغضل مضتي 
 ّعيوو  ضووه  (8)زّمل ٓكووً بووال فلٔتْضووي ّال ٓغتضوول، إاووا ذلوو  مووً اؿباٜوول   

اآلمووزٗ بالغضوول ٓيووتخ    (9)وخبووار اىلا زفلٔتْضووي ّال ٓغتضوول شٍووذا اؿوو ٓث  
 . اصترباب الغضل عي  خزّد البلل املغتبُ   مْار  االغتضال قبل البْل

ّ٘ مووً جَوو٘  ّآّووزٓ ِ: قصووْر الزّآوو٘ صووي   قْلووُ إلرصوواهلا، ّقصووْرٍا  اللوو
مووً ٍووْ غووتبُ  املووذٖ املأٖ  وواٌ البلوول  زإاووا ذلوو  مووً اؿباٜوولش  اؿوو ٓث 

فكٔووك ْٓجووب   - نووا تقوو و   عْثووُ   -ٍّووٕ ال تْجووب الْضووْٛ   ،اؿباٜوول
 . ؟ اؿ ٓث الْضْٛ ّق  اعترب البلل مً اؿباٜل

ّق  ٓضت ل ع ٓثني اخزًٓ علٙ ع و ّجْب إعا ٗ الغضل ذتٙ إذا خزد 
 ميووُ بلوول مغووتبُ عقٔووب الغضوول قبوول أٌ ٓبووْل، ّإٌ البلوول لوؤط بغووٕٛ أّ  ووا     

( موً اإلمواو الصوا ا )    او صواٜ ّ ّضعُ اهلل عيُ، ٍّنا ما رّاِ سٓ  الغورٓ 
لؤط   قوال:شال ٓعٔو  الغضول    ّاعنً أجيب ثه اغتضل قبل أٌ ٓبْل ثه رأٚ عٔٝ

( )مً اإلماو الصوا ا  صاّٜ  (11)ّما رّاِ ابً ٍ ل زّاذل  الذٖ رأٚ عٔٝ
َٓوبوبل أٌ ٓوتضل قوحامع أٍلُ ثه ٓغعنً ُٓ ْٛوُ عويوزد مودْل ثه   ضل،وع  الغوب ٕ
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 . عيُز إٌ ذل   ا ّضعُ اهلل شال عٕٛ علُٔ،قال: 

لضووعفَنا بفعوول ّقووْم )أبووٕ مجٔلوو٘(     ّا ٍّووذاٌ اـوورباٌ قاصووزاٌ صووي  
اوّل ّ)ابً ٍ ل(   الثاىٕ ف  ٓصلراٌ ذح٘ معارض٘ لألخبار الصورٔر٘،  

ّ٘ لعوو و تصووزحيَنا باإلجيوواب بوواإلىشال، ّلعلووَنا أجيبووا     ٍنووا ّ قاصووزاٌ  اللوو
مبحامع٘ اوٍل مً  ٌّ إىشال، ّعلُٔ فالذٖ راِ مً البلل لؤط بغوٕٛ قتنول    

ّ٘ عوزعٔ٘ صالو   امليْٓ٘، ّالعن ٗ ع و  ر٘ ملعارضو٘ اوخبوار   وص ح اـربًٓ ذحو
 . الصرٔر٘ اآلمزٗ باالغتضال مً  ٌّ ظَْر صار  لألمز عً الْجْب

إذٌ تبقٙ اوذا ٓث الصرٔر٘ ب  معارض ٍّٕ اوذا ٓث اآلمزٗ بإعا ٗ 
االغتضال بع  خزّد البلل املغتبُ عقٔب )الغضل مً غل بْل( بل  ٓل بعضَا 

ٍّووٕ اؿحوو٘   - ّااوّل بالبلوول املغووتبُ اـووارد الذقوو   علووٙ اىتقوواض الغضوول   
 ٍّٕ مْافق٘ لفتٔا املغَْر. -املعتن ٗ

ٍّل خيتص ّجْب الغضل عي  رؤٓ٘ البلل املغتبُ باملين عال٘ تزا التبوْل  
ُ   ّاتعنوو   فلووْ تز ووُ لعوو و ق رتووُ علٔووُ أّ ليضوؤاىُ مل ػووب        ،مووع ق رتووُ علٔوو

 إعوووا ٗ الغضووول؟ أو ٓعوووه ّجوووْب إعوووا ٗ الغضووول مجٔوووع اؿووواال : التعٓنووو     
 : ٍّيا تفصٔ ٌ قتن ٌ .ّاؾَل ّاليضٔاٌ ّالق رٗ علٙ التبْل ّالعحش عيُ؟

اوّل: التفصٔل بني توارا البوْل لعو و ق رتوُ علٔوُ فو  دوب علٔوُ إعوا ٗ          
ْٓل ّإ    خوزاد البوْل   الغضل لْ خزد ميُ بلل مغتبُ باملين ّبني القوا ر علوٙ التبو

ثوه ٓضوت ل للتفصؤل بصورٔس البشىطٕ:شّتبوْل إٌ قو ر  علوٙ        فله خيزجوُ،  
 نعيٙوب -مل ٓق ر علٙ البْل بع  التبْل نفَْمُ علٙ أىُ إذاوال ال ب (11)البْلز

 . ّاتعذر التبْل علُٔ ٓكٌْ معذّرف -تص ُٓ لُ 

ٕ٘ ٍٕ ولكً ٍذا ال  ىقاٛدرب   مقاو بٔاٌ اصترباب التبْل لغزٍض ّغآ٘ مَن
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الكثلٗ ال الو٘ علوٙ    (16)اجملزٚ مً املين لْ بقٕ فُٔ عٕٛ ميُ ّق  بٔٓيتَا اوخبار
ْٓل ّخزّد البْل ثه خزد بلل مغوتبُ فلؤط بغوٕٛ ّال     أىُ إذا اغتضل بع  التب

شّتبْل إٌ ق ر  علٙ ْٓجب علُٔ إعا ٗ الغضل، ّال  الل٘   اـرب الصرٔس
تضواُٜ عو و ّجوْب الغضول عيو       علٙ معذّرٓ٘ العاجش عً البوْل ّاق  البْلز

 غوار الَٔوا   خزّد البلل املغتبُ عقٔوب الغضول قبول البوْل، ّإطو ا اوخبوار امل      
    ُ َووا وى ،ٓفٔوو  لووشّو إعووا ٗ الغضوول الغووامل٘ للقووا ر علووٙ البووْل ّللعوواجش عيوو

ت ٓل علٙ ّجْب إعوا ٗ الغضول علوٙ اإلطو ا صوْاٛ القوا ر       إط قا  قكن٘ 
ُ علووٙ التبووْل ّالبووْل قبوول الغضوول ّغوول    القووا ر علووٙ إخووزاد البووْل إذا تز وو
 . ب علُٔ الغضلّاغتضل ثه خزد ميُ بلل مغتبُ ّج

فو  دوب علٔوُ إعوا ٗ      ّاالثاىٕ: التفصٔل بني تزا البْل قبل االغتضال ىضٔاى
 ّبووني متعنوو   ،الغضوول عيوو  خووزّد البلوول املغووتبُ ّإٌ اغتضوول مووً  ٌّ بووْل   

   خوزّد البلول املغوتبُ،    تزا البْل قبل الغضل فٔحوب علٔوُ إعوا ٗ الغضول عيو     
( عنوً  موً اإلمواو الصوا ا )    ضوت ل للتفصؤل بصورٔس مجٔول صواٜ ّ     ثه ُٓ

أٓغتضول   ّاتصٔبُ اؾياب٘ فٔيضٙ أٌ ٓبْل ذتٙ ٓغتضول ثوه ٓوزٚ بعو  الغضول عؤٝ      
، ّ اللتوُ قاصوزٗ   (13)زز  ّىشل موً اؿباٜول  ال، ق  تعٓصش(: ؟ قال )ّاأٓض

ُ    ،عيوو ىا رغووه صوور٘ صووي  اـوورب     قوو   (14)لكووً أصووتاذىا ايقوو    فلووط عثوو
رٓ  االصت الل بواـرب بضوعك صوي ِ لْقوْم )علوٕ بوً الضوي ٖ( فٔوُ ذٔوث مل          

 قٕ إط اوتُ عي ِ )ق ِ(، ّإذا ضعك الضي  ّمل ٓكً اـرب ذح٘ بوثبي ّثاقوت
 . مً  ٌّ معارض ّاقكن اوخبار اآلمزٗ بالغضل

 رن  بً علٕ بًوٓزّٖ عيُ )م ي ٖ( الذٖوٌ )علٕ بً الضو إعكال ُؤوّف
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وصتاذىا  ّاقبْب( ٍّْ ٓزّٖ عً )ابً أبٕ عنل( مْثْا بزّآتُ عي ىا، خ ف
الْثوْا غوربِ تْثٔو  )ىصوز بوً الصوباح( الظواٍزٗ         ىا  ايق  )قو ِ(، ّمضوتي   
صوزِ موً  ٌّ ظَوْر     اٌ معتن  علناٛ الغٔع٘   عذٔث مزجعٔتُ   الزجال 
الكغٕ ّالعٔاعٕ ّغلٍنا علٙ تْثٔقا  )ىصز(،  ق  اعتن خلل   أخبارِ، ّ

مووع عوو و ظَووْر خلوول فٔووُ   - ّاأّ تضووعٔف ّاتْثٔقوو -ّاعتنووا ٍه علووٙ إخباراتووُ 
 .  اعك عً قبْل مزجعٔتُ

ىعه ىضب الغلْ إىل )ىصز بً الصباح( ّمل ٓثبي غلِْ مبعيٙ مييع عً قبْل 
أذوٕ  إذا   خورب العقٔو ٗ ال مييوع عيو ىا موً قبوْل      ِ، ّعلٙ فزضُ فإٌ فضا  أخبار

ْٓثبتي ّثاقتُ  . علٕ بً الضي ٖال مييع مً قبْل تْثٔ   -لْ ثبي علُٔ -، فالغل
ّٓؤ   ّثاق٘ الزجل: ع و اصتثياٛ ابً الْلٔ  لعلوٕ بوً الضوي ٖ الوذٖ ٍوْ      

ٙ    )مً مغآذ   اعتبوار صوي    موونا تقو و :   صول  ّٓتر .( أد  بوً قنو  بوً حئو
خرب مجٔل رغه ّقوْم )علوٕ بوً الضوي ٖ( فٔوُ، لكوً ال اللو٘ علوٙ التفصؤل          

ىووشل مووً شقاصووزٗ، بلروواظ تصووزٓس اـوورب بوويٌ الغووٕٛ الووذٖ راِ بعوو  الغضوول  
 الْضْٛ ّال الغضل.ػ ٓ  الء ال تضٓز بالطَْر ّال تْجب  زاؿباٜل

ٌٍ: ظاٍز اوخبار الكوثلٗ  وٌْ ّجوْب الغضول اذتٔاطو      العوتباِ   ّاّبتعبل ثا
 بوْالّ ّا ّبوني  ْىوُ   مئٓو ( بني  ْىُ االغتضال مً  ٌّ أٌ ٓبْل)عقٔب ميُ  الياسل

ال موً املوين ذتوٙ     ،(موً اؿباٜول  )مع أٌ صزٓس اـرب بويٌ الغوٕٛ اليواسل ميوُ     
فٔدتلك مْضْم خرب مجٔل عً اوخبار الكثلٗ املبرْث٘  ،دب االغتضال ميُ

 ٔل الثاىٕ.ّال ٓصس االصت الل غرب مجٔل علٙ التفص

 حيب البْل قبل الغضل جزٚوْٗ القْل املغَْر بيىُ إذا تزا الوراصل قوّال      
  ّاج ٓ  ،  نا لْ أميّٙاّجب علُٔ االغتضال ميُ الذقّ ّاعلُٔ ذكه املين ظاٍز

 ْب صْاٛ تزاوْجوْو الوضل ٍْ عنونْجب٘ للغوصْ  الو ا اليوضٙ إطوّمقت
ْٓلُ ّتعذر خزّد البْل علُٔ َاأو عنلَا ّاصتربأ ب التضع٘ اـزطا   . بع  تب
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 -يٌ تصو ٚ للتبوْل ّمل ٓقو ر علٔوُ     ىعه ق  ٓقوال: إذا تعوذر البوْل علٔوُ بو     
 .اـزطا  التضع٘ مقاو البْل قبل االغتضال مً اؾياب٘  يمقا

ٙ قٔواو اـزطوا  مقواو    غول صورٔس لعو و الو لٔل الْاضوس علو      مقال لكيُ 
عٔث ٓرتتب علَٔا أثز البْل، فوإٌ الوْار    اليصوْ      ،ٍا عيُالبْل ّإجشاٛ

َٓو  : املتق م٘ موً املوين   اجملوزٚ ّأىوُ ال دوب       ّام عؤٝ َ أٌ البْل قبل الغضل ال 
فَوه موً ٍوذِ اوخبوار: قٔواو      علُٔ إعا ٗ الغضل لْ خزد ميُ بلل مغوتبُ، ّال ُٓ 
 اـزطا  مقاو البْل قبل االغتضال   ذاا اوثز.

ّلوْ لتعوذر    -تزا البْل قبل الغضل علٙ مًالغضل    دب ّبتعبل كتصز:
 ىعوووه ٓضوووتثيٙ موووً  .  ح ٓوووُ اصوووتعنال اـزطوووا  التضوووعّ٘ال ُٓ -البوووْل علٔوووُ

مووً طزٓوو  عق ٜووٕ ْٓجووب عيوو ٍه العلووه أّ   -إذا علووهّجووْب الغضوول : مووا 
ْٓ الوووبوو -االطنٝيوواٌ الْاثوو  أّ  ،نحزٚ مووً املووين ّعوو و بقوواٛ عووٕٛ ميووُ فٔووُودل
 .  ّاله أّ االطنٝياٌ بع و  ٌْ البلل اـارد مئٓعحيصل عي ِ ال

 : ّاٍّيا فزّم ىعزضَا تباع

الفزم اوّل: الظاٍز مً اوخبار ّجْب إعا ٗ الغضل إذا تزا البوْل قبول   
بقآوا   - ّااملغوتبُ ايتنول  ْىوُ مئو    دزّد البلول  ٔب ّااالغتضال مً اؾياب٘ مغزّط
ب لٔط  ل بلل ّرطْبو٘ خارجو٘ تْجو    :، أٖ -املين الياسل   الشماٌ الضاب  

أّ  ّاملوز   بٔيوُ ّبوني  ْىوُ بوْالّ      ّاْىوُ مئو  الغضل، بل خصْ  البلل املغتبُ  
ُ      ّامذٓ  :أّ مٍْنا، فلْ مل حيتنل ميْٓتُ مل دوب علٔوُ الغضول، ّالغواٍ  علٔو

ٌ   (15)صرٔر٘ قن  بً مضله(   قْلُ )  املفصل٘ بني اغتضال اؾيوب قبول أ
ٛ   ّبني اغتضالُ بع  أٌ بال ثه ّجو  بلو ّ   ٓبْل ثه ّج  بلّ   ٌّ  فعلٔوُ الْضوْ
  أٖ مل ٓبووو  موووً أجوووشاٛ املوووين  ّازوٌ البوووْل مل ٓووو م عووؤٝ ش الغضووول معلوووّ 
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 ايتنوول بقاؤٍووا بعوو  اإلميوواٛ إذا بووال قبوول االغتضووال فووإٌ البووْل ٓوو فع مووا بقووٕ  
ّبتعبل كتصز: ميكوً الْثوْا باىصوزا  اليصوْ       .    فزاِ مً أجشاٛ املين

ّموً اوجوشاٛ    ّاإىل اذتنال  ٌْ البلل اـوارد مئٓو   - ّاقطعٔ ّااىصزاف -املبرْث٘ 
الغضل مً البلل املغتبُ باملين، ف  دب  املتبقٔ٘ مً املين   اجملزٚ، ّلذا ٓتعًٔٓ

الغضل عي  العله بع و ميْٓو٘ البلول اـوارد، ّخيوتص ّجوْب الغضول مبوا إذا        
 .  اذتنل ميْٓ٘ اـارد

ّٓؤ   االختصا : اليصْ  الصرٔر٘ الكثلٗ الياطقو٘ عصوز ّجوْب          
ٕٛ ووواٌ علوووٕشالغضووول باملووواٛ او ووورب  ضووول إال   املووواٛ الُغ ال ٓوووزٚ   عوووٕ

فإىَووا توو ل علووٙ اختصووا  الغضوول مبووا إذا علووه أّ اذتنوول ميْٓوو٘  (16)زاو ورب 
الزطْب٘ ّالبلل اـارد مبعيٙ  الل٘ اؿصوز علوٙ اختصوا  اوخبوار املبرْثو٘      
اآلمزٗ بالغضل عي  خزّد البلل بع  الغضل مً  ٌّ بْل ٓ فع املين املتبقٕ   

 ل املغووتبُ ّمووا تقوو و  لووُ مووزتبم بصووْرٗ مووً صووْر خووزّد البلوو          . اجملووزٚ
بع  االغتضال مً اؾياب٘، ٍّٕ صْرٗ االغتضال موً  ٌّ بوْل قبلوُ، ّتْجو      

 : صْر أخزٚ ىعزضَا   فزّم الذق٘

الُ لكيُ مل ٓضوتربأ موً   تربأ مً اؾياب٘ بالبْل قبل اغتضالفزم الثاىٕ: إذا اص
البْل باـزطا  ثه خزد ميُ بلل ّرطْب٘ مغتبَ٘ فَْل٘ فنقتضٙ اليصوْ   

ّ٘ للص ٗ أّ للطْا  أّ مٍْنوا   - ٌّ الغضل -جْب الْضْٛ الكثلٗ ّ مق م
 ثلٗ ىاطق٘ بيىُ إذا بال قبل أٌ ٓغتضل ف  ٓعٔ  غضولُ ّلكوً    (17)ٍّٕ ىصْ 

 ٓعٔو   فوإٌ  واٌ بوال قبول أٌ ٓغتضول فو       شٓتْضي، بول ّر    معتوربٗ عاعو٘:    
ّظاٍزٍا لاص٘  ،مً البلل املغتبُ اـارد ميُ غضلُ، ّلكً ٓتْضي ّٓضتيحٕز

البلل اـوارد فإىوُ السو اوموز باالصوتيحاٛ الوذٖ ٓوؤتٙ بوُ للطَوارٗ موً البوْل           
                                                           

 .3+ح6+ح1ميَا: ح 9+ب11+ح6مً أبْاب اؾياب٘: ح 7: ب1( الْصاٜل: د16)
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ال الوو٘ بووالعنْو علووٙ طَووارٗ  وول  (18)ٍّووذا الظَووْر معووارض بالزّآوو٘ املعتووربٗ
ٍّذا اـرب ٓ ل علٙ طَارٗ  ل  ز ل عٕٛ ىظٔك ذتٙ تعله أىُ قذرش عٕٛ:

بالغو    بْلٔو٘ البلول موع     عٕٛ بيرْ العنْو، ّمفوا  معتوربٗ عاعو٘ خوا      
اىتفاٛ اذتنال ميْٓتُ بفعل بْلُ قبل االغتضال مً جيابتُ، ّاـا  ٓتق و علٙ 

غتبُ ّلشّو االصتيحاٛ ميُ لاص٘ البلل امل ميُ :، ّٓيتخ ّاعاٜع ّاعزفٔمجعّا العاو 
 . ذضب  الل٘ معتربٗ عاع٘ اـاص٘ ّالتْضؤ

ال بْلٔ٘ البلول اـوارد،   اآلمزٗ بالْضْٛ تزجٔس اذتن (19)ّظاٍز اليصْ 
فإٌ البْل ٍْ املْجب للْضْٛ، فلْ فزض عو و اذتنوال املكلوك بْلٔو٘ البلول      

مل دب علُٔ الغضل  - ّاّبني  ْىُ مذٓ ّابني  ْىُ مئعي ِ البلل اـارد ّتز   
مبقتضووٙ اليصووْ  املاضوؤ٘ ال الوو٘ علووٙ عوو و ّجووْب الغضوول إذا بووال قبوول      

بْلٔو٘ البلول اـوارد      و اذتنال املكلوك ّمل دب علُٔ الْضْٛ لع ،االغتضال
ّٗ عقٔووب م عبوو٘     ّاإذا تووز   البلوول بووني  ْىووُ مووذٓ    :ّعلٔووُ  . ميووُ  خيووزد عووا 

ّٗ عقٔوب ىوشّل املوين مل دوب علٔوُ         ّاالزجل امزأتوُ ّبوني  ْىوُ ّذٓو     خيوزد عوا 
 نووا ال دووب الغضوول لعوو و  اذتنالووُ بْلٔوو٘ البلوول اـووارد ميووُ، الْضووْٛ لعوو و

 . اذتنالُ ميْٓ٘ البلل اـارد ّاملفزّض أىُ بال بع  اإلجياب قبل االغتضال

رزس اىعقا ِ ذتٙ ٓعه صْرٗ ما ّبعبارٗ أخزٚ: إط ا اليصْ  املبرْث٘ مل ُٓ
، لكووً علووٙ فووزض اىعقووا     - نووا   املثووالني   -إذا مل حيتنوول بْلٔوو٘ اـووارد   
ّالغوواٜم  بووار اؿاصووزٗ ليووْاقض الْضووْٛ بووالبْل اإلطوو ا ميكييووا تقٔٔوو ِ باوخ

ً فلٔتْضوي شإطو ا اوخبوار    (61)ٍوذِ االخبوار   ّالزٓس ّاليْو فتقٔٓ  ّجو    ز مبو
 .البلل املغتبُ ّاذتنل بْلٔتُ الياقض٘ للْضْٛ 

                                                           

 .4مً أبْاب اليحاصا : ح 37: ب6( الْصاٜل: د18)
 .9+ح8+ح7+ح1مً أبْاب اؾياب٘: ح 36: ب1الْصاٜل: د( 19)
 . مً أبْاب الْضْٛ 6: ب1الْصاٜل: د (61)



 (17)ّجْب االغتضال اذا بال قبلُ ثه خزجي رطْب٘ مغتبَ٘.................. ع و   
 

ّال دب علُٔ الغضل ّإٌ اذتنل خزّد جشٛ ميْٖ ضونً البلول اـوارد    
َٓوو   اجملووزٚ مووً  ّام عوؤَٝ لفووزض اصووترباُٜ بعوو  اإلىووشال بووالبْل، فووإٌ البووْل ال 

، ّازوٌ البوْل مل ٓو م عؤٝ   شأجشاٛ املين  نا ّر    صرٔر٘ قن  بً مضوله 
ُٓعتيٙ باذتنال اصتصراب البلل ؾشٛ ميوْٖ،  ٍّذا تعٓب  عزعٕ ٓؤخذ بُ ّال 

 . ّال أثز عزعٕ ٓرتتب علُٔ ّالغٙ عزعٍّذا قتنل لكيُ ُم

مً املوين ثوه اصوتربأ موً      ّا: إذا أجيب باإلىشال ثه بال مضتربٜ الفزم الثالث
بْلُ باـزطا  املعزّف٘، ثه خزجي ميُ رطْب٘ مغتبَ٘ ٍّْ ٓقطع بع و  ْىَا 

ل الصترباُٜ مً املين بالبْل ّق  ّر  اليص بيٌ البوْل  مل دب علُٔ الغض بْاّل
  صورٔر٘   مً املين   املدوزد  نوا    ّابع  اإلجياب قبل االغتضال ال ٓ م عٔٝ

 نا ال دب علُٔ الْضْٛ لقطعُ  (61)زّاوٌ البْل مل ٓ م عٔٝشقن  بً مضله 
 باـزطا .لُ ال صٔنا ّأىُ اصتربأ مً اخز بْل٘  بع و  ٌْ بللُ بْاّل

الفزم الزابع: إذا بال بع  متاو االغتضال ّمل ٓكً قو  بوال قبلوُ فَوْ ٓقطوع      
 غووزّد البووْل ميووُ، ّذٔيٝووذ ال دووب علٔووُ الغضوول ّإٌ اذتنوول خووزّد عووٕٛ   

 أعووين  -. ّلوؤط ٍووذا مووً مصووا ٓ  االعووتباِ املبرووْث    مووً املووين مووع البووْل 
فإىوُ ملوا    -بوْل  خزّد البلل املغتبُ املقزٌّ بالعله اإلمجالٕ غوزّد املوين أّ ال  

     ٚ البوْل مل  شبال بع  الغضل فق  أساح البْل ما بقوٕ موً أجوشاٛ املوين   اجملوز
 مييوووع موووً ٓقوووني  -عوووً غضووول اؾيابووو٘  ّاّخوووزّد البوووْل متووويٓخز زّآووو م عووؤٝ

موً   ّاميْٓ٘ اـارد لليٓص الصرٔس ال ال علٙ أٌ البْل ال ٓو م   اجملوزٚ عؤٝ   
 . ّا املين ذتٙ دب الغضل فٔؤخذ باليٓص تعٓب

 تنالودزّد البْل مع اذوصٔلٕ بوتفو  العله الوبل ٍذا مً مْار  ّمصا ٓ

 ّال ش العلهيٓحوثز لُ ّال ٓملتبقٕ   الونحزٚ، ّاالذوتنال ال أ مصاذبتُ للنين ا
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ْٓجب االذتٔاا باالغتضال  نا   االعتباِ املقزٌّ بوالعله اإلمجوالٕ غوزّد    
 . املين أّ البْل

مً املين ثوه اصوتربأ موً     ّاالفزم اـامط: إذا أجيب باإلىشال ثه بال مضتربٜ
 بْلووُ باـزطووا  املعزّفوو٘ ثووه خزجووي ميووُ رطْبوو٘ مغووتبَ٘ مووز  ٗ بووني  ْىَووا   

، أّ خزجوي ميوُ رطْبو٘    ّاأّ ّذٓٓو  ّاىظل اعتباِ  ْىَوا موذٓٓ   ،ّبني غل املين بْاّل
  .  ّاأّ مذٓ ّاأّ مئ مز  ٗ بني  ْىَا بْاّل

ّ  ٍوووذِ اؿالووو٘ ال دوووب الغضووول الصوووترباُٜ موووً املوووين بوووالبْل فتووويتٕ       
فوو  ٓعٔوو   إٌ بووال قبوول أٌ ٓغتضوول ثووه ّجوو  بلوو ّ شالياطقوو٘ بيىووُ  (66)اليصووْ 

 ٍّل دب علُٔ الْضْٛ أو ال؟ الظاٍز ع مُ. زّاغضلُ، وٌ البْل مل ٓ م عٔٝ

لْضْٛ اآلمزٗ با (63)لكً ق  ٓقال: ىعه دب علُٔ الْضْٛ إلط ا اوخبار
ّلكً ٓتْضي  ،فإٌ  اٌ بال قبل أٌ ٓغتضل ف  ٓعٔ  غضلُشىظل معتربٗ عاع٘ 

شإٌ  واٌ  : ّاعً جيب رأٚ بع  الغضول عؤٝ   ّمعتربٗ معآّ٘ صاّٜ  زّٓضتيحٕ
 فإىَووا توويمز بالْضووْٛ ٍّووٕ مطلقوو٘    بووال بعوو  مجاعووُ قبوول الغضوول فلٔتْضوويز  

 مل تتقٔٓ  بع و االصترباٛ مً البْل باـزطا .

: فإٌ اوخبار اآلمزٗ بالْضوْٛ ملوً بوال ثوه اغتضول      ّالكيُ مقال ضعٔك ج 
ٍّوٕ مطلقو٘ تعوٓه موا إذا اصوتربأ بعو  البوْل         -ثه خزجوي ميوُ رطْبو٘ مغوتبَ٘     

االصترباٛ موً   (64)ٍذِ املطلقا  معارض٘ بيخبار -ّما إذا مل ٓضتربأ  باـزطا 
 البْل باـزطا  إذا خزجي ميُ رطْب٘ مغتبَ٘ أعه  ا إذا اغتضل ّ وا إذا مل 
 ٓغتضل قبل الزطْب٘ اـارج٘ ّق  ىطقي بع و الْضْٛ علُٔ وىَا مً اؿباٜل، 

                                                           

 . ّغلِ 7مً أبْاب اؾياب٘: ح 36: ب1(الْصاٜل: د66)
 .7+ح1+ح9+ح8مً أبْاب اؾياب٘: ح 36: ب1(الْصاٜل: د63)
 .6مً أبْاب أذكاو اـلْٗ: ح 11أبْاب ىْاقض الْضْٛ + بمً  13: ب1( الْصاٜل: د64)



 (19)ذكه خزّد رطْب٘ مغتبَ٘ بني البْل ّبني غل املين...........................   
 

ّاليضب٘ بني طاٜفء اوخبار ٍٕ العنْو ّاـصْ  مً ّجُ، ّٓتعارضواٌ    
اجملنع: فٔنا إذا اغتضل اؾيب بع  البْل ّاالصترباٛ باـزطا  ثه خزجي ميُ 

  ٘ ٛ    : رطْبو٘ مغوتبَ ّمقتضووٙ   ،فنقتضووٙ املطلقوا  اوّىل ٍوْ ّجووْب الْضوْ
 ٛ لثاىٔو٘ اليافٔو٘   ّميكوً توزجٔس الطاٜفو٘ ا    .  املطلقا  الثاىٔ٘ ع و ّجْب الْضوْ

 : للْضْٛ مً جَتني

 زموً اؿباٜول  شاعتنال أخبار ع و ّجْب الْضْٛ علٙ التعلٔل بيىَا  -أ
ْٖٓ  الل٘ املضنٌْ اـربٖ ّٓزٓج روُ  ٍّٕ عزّا ظَز اإلىضاٌ، فإٌ التعلٔل ٓق

 ذٔووث ٓوو ل اـوورب الصوورٔس علووٙ أٌ مووا خووزد بعوو  االصووترباٛ  ،علووٙ معارضووُ
 فَووذا ٓكووا   (65)زْل ّلكيووُ مووً اؿباٜووللوؤط مووً البووشمووً البووْل باـزطووا  

ّعوو و اىتقوواض ّضووِْٛ لووْ  وواٌ  ٓكووٌْ صووزٓس ال اللوو٘ علووٙ عوو و  ْىووُ بووْاّل
 ، ّالصزٓس أّ اوظَز ٓتق و علٙ معارضُ الظاٍز   م لْلُ.ّامتْضٝ

لووْ صوولنيا تعووا ل املتعارضووني بوواإلط ا فَنووا ٓتضوواقطاٌ، ّالغووبَ٘       -ب
 زجوووع فَٔوووا إىل اصتصوووراب عووو و ّجوووْب الْضوووْٛ   املْضوووْعٔ٘ ميكوووً أٌ ُٓ

 ّعوو و خووزّد البووْل ميووُ غووزّد الزطْبوو٘ املغووتبَ٘ املووز  ٗ بووني البووْل ّبووني     
بعو    ّاغل املوين أّ املوز  ٗ بوني البوْل  ّبوني املوين ّبوني املوذٖ املغوكْا الذقو          

  ٘ ّٓوبين علوٙ بقاٜوُ     ّافٔضتصورب العو و املتؤقً صوابق     ،خزّد الزطْبو٘ املغوتبَ
 ّٓيتخ ع و بْلٔ٘ اـارد ّع و ّجْب الغضل ّالْضْٛ. ،ؿني الغ 

الفزم الضا ظ: إذا أجيب بواإلىشال ثوه بوال ّاصوتربأ موً بْلوُ باـزطوا         
بوزاٛٗ املْضوع موً املوين ّموً البوْل       علٙ  -باليص الغزعٕ ّاتعب  -ٍّذا ٓبين 

خزجي ميُ رطْب٘ مغتبَ٘ بني البْل ّبني املين عٔث اذا الصترباُٜ ميَنا لكيُ 
 ّاـزطا  رغه اصترباُٜ بالبْل  ِ عله إمجالٕ غزّد أذ ٍنا ميُذصل عي
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 : ْ مكلك بالغضل أّ بالْضْٛ أّ بَنا؟ ٍّيا صْرل ٍفَ

َٓوز  -أ أٖ مل خيوزد   ،موً اؿو ثني   ّاما إذا  اٌ قبل خزّد البلل املغتبُ متط
ْٛ بع  االغتضال مً اؾياب٘ الضابق٘ ّمل خيزد ميُ ىاقض الْض ّاميُ املين الذق

مً بْل أّ ىوْو أّ غواٜم أّ رٓوس، ّالْاجوب علٔوُ اؾنوع بوني الْضوْٛ ّبوني          
ّٗ ملا ٓقتضُٔ العلوه اإلمجوالٕ بصو ّر اؿو ث او ورب أّ اوصوغز        الغضل مزاعا

ميووُ، فإىووُ ٓتعووارض عيوو ِ اصتصووراب عوو و خووزّد املووين ميووُ غووزّد البلوول    
عارضو٘،  ٓضقطاٌ للناصتصراب ع و خزّد البْل، ثه ّالزطْب٘ املغتبَ٘ مع 

ثه ٓكٌْ املزجع قاع ٗ )االعتغال الٔقٔين ٓضت عٕ الفزاغ الٔقٔين( ّال حيصول  
 . ّاعي  مثلُ: الٔقني بفزاغ الذم٘ إال بإتٔاٌ الْضْٛ ّالغضل مع

 : : الصْرٗ الثاىٔ٘، ٍّّٕ لّٔ  ّآّلر  بَذِ الصْرٗ ذكن

قبول خوزّد الزطْبو٘     ّاما إذا جَل ّمل ٓتْجُ ؿالوُ ٍول  واٌ متطَوز     -ب
، ّالْاجب علُٔ اؾنع بني الْضْٛ ّبوني الغضول، لعوني    ّااملغتبَ٘ أو  اٌ ق ث

  . التْجُٔ املتق و
ما إذا عله غزّد اؿ ث اوصوغز ميوُ قبول خوزّد الزطْبو٘ املغوتبَ٘        -جو

 يٌ بال مً  ٌّ اصترباٛ باـزطا  أّ ىاو بع  االغتضال موً اؾيابو٘ املضوبْا    
علٔووُ ا ، ّالوو سو علٔووُ الْضووْٛ  ٌّ الغضوول، ّإاووا ّجووب   بووالبْل ّاـزطوو

 . الْضْٛ الىتقاض طَْرِ بيْمُ أّ بْلُ ذضب الفزض
ٕٛ ساٜو  عوً ذلو ،      ّاّال موؤثز  ّاميٓحوش ٍيوا  ّال ٓكٌْ العلوه اإلمجوالٕ    لغوٕ

 فَووْ مكلووك   ّذلوو  وىووُ لووْ  وواٌ املعلووْو باإلمجووال مووً البلوول املغووتبُ بووْالّ     
بالْضْٛ ليْمُ أّ بْلُ قبول خوزّد البلول املغوتبُ ّال أثوز ساٜو  ـزّجوُ،         ّآقٔي

فَوْ قتنول مغوتبُ غول متؤقً       ّاّإٌ  اٌ املعلْو باإلمجال مً البلل املغتبُ مئٓ
 صراب ع و خزّد املين: ع و تكلٔفُ بالغضل، ّعي ٜذ ٓترقو  ّمقتضٙ اصت

٘     ،مْضْم ّجْب الْضْٛ  ذٔث أٌ املضتفا  مً آو٘ الطَوارا  مبقتضوٙ قزٓيو
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ِٓؤ َُٓكهِ شاملقابل٘ بني قْلُ تعاىل:  ََّأ ٍَُكِه  ُُّجْ ٗٔ َفاِغٔضُلْا  ّبوني  زِإَذا ُقِنُتِه ِإَلٙ الٖص 
ٌِ ُ ِيُتِه ُجُيبّا شقْلُ تعاىل:  َُٖزّاَِّإ ٍْ أٌ الْضْٛ ّاجوب موً مل    ،6املاٜ ٗ:زَفاطَّ
، ٍّووذا املكلووك لوؤط ظيووب باالصتصووراب املووذ ْر فٔحووب علٔووُ   ّآكووً جيبوو

الْضْٛ، ّال فال عي ٜذ الصتصوراب عو و خوزّد البوْل ميوُ غوزّد البلول        
 .املغتبُ ذتٙ ٓعارضُ اصتصراب ع و خزّد املين

 ٕ  بزطْبووو٘ مغوووتبَ٘  ىعوووه قووو  ٓقوووال: ٓضتصووورب  لوووٕ اؿووو ث وىوووُ ابتلووو
 مووً الْضووْٛ ّالغضوول     ّالبوو  بووني اؿوو ث اوصووغز ّبووني اؿوو ث او وورب،       

 . لٔقطع بفزاغ ذمتُ ّامع
لكيووُ ٓيوو فع بوويٌ اصتصووراب  لووٕ اؿوو ث دووزٖ إذا مل ٓكووً  وو٘ أصوول     
مْضْعٕ ذا ه علُٔ، ّ  املقاو: دزٖ اصتصراب ع و اإلمياٛ ّاصتصراب 

أّ بوواليْو املفووزّض ذصووْلُ عقٔووب   بقوواٛ ذ ثووُ اوصووغز املتوؤقً ميووُ بووالبْل  
الطوز  الثواىٕ موً العلوه     ، ّأموا  ال، فتتعًٔٓ الزطْب٘ املغتبَ٘ باىَا بوْل االغتض

فٔو٘ باصتصوراب عو و اإلميواٛ موً  ٌّ      تفني -ٍّٕ ميْٓ٘ اـوارد   -اإلمجالٕ
 . دزطا و. ٍذا  لُ إذا أجيب املكلك ّاغتضل ّبال ّاصتربأ بال معارض لُ

إذا  -ّمووآظ املٔووي  ر  اؾيابوو٘  اؿوواٜض ّاليفضوواٛ   ذا   غوول مووْا كووٍّ
خزجي موً مكلوك رطْبو٘ مغوتبَ٘ بوالبْل أّ املوين عٔوث ذصول عيو ِ علوه           

مً اؿ ثني قبل خزّد الزطْب٘  ّاإمجالٕ غزّد أذ ٍنا، فإىُ إذا  اٌ متطَز
 فوزاغ الذمو٘، ّإذا   بلؤقني  ل ؼصؤ ّ  ّااملغتبَ٘ ّجب علٔوُ الغضول ّالْضوْٛ معو    

 فقم. ّاٌ اصترباٛ باـزطا  أّ ىاو ّجب علُٔ الْضْٛ تعٔٔيبال مً  ّ

الفزم الضابع: إذا خزجي رطْب٘ مغتبَ٘ باملين بع  االغتضوال موً اؾيابو٘    
بيووٙ علووٙ عوو و االصووترباٛ  -ّعوو    أىووُ اصووتربأ بووالبْل قبوول االغتضووال أو ال 

صْلُ بع  اإلمياٛ مباعزٗ املغكْا ذ ّاالصتصراب ع و االصترباٛ املتٔقً صابق
قبل االغتضال، فٔحب علُٔ الغضل، ّذل  وٌ مْضْم ّجْب الغضل  ّاالذق
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-  ٘  ٍوْ اإلجيوواب ّعوو و االصوترباٛ ميووُ بووالبْل    -  اليصوْ  املبرْثوو٘ املتق موو
البلوول املغووتبُ   (66)ّر    ىصووْ  ُقبوول االغتضووال، ٍّووذا مترقوو  ٍيووا، فإىوو   

 تضوول ثووه  اـووارد بعوو  غضوول اؾيابوو٘ أىووُ إذا أجيووب ّمل ٓكووً بووال ذتووٙ اغ      
فقو  ّجوب علٔوُ الغضول، فواؿكه بْجوْب االغتضوال مزٓتوب علوٙ           ّج  بلّ 

 مْضووْعُ املز ووب مووً اؾيابوو٘ ّعوو و البووْل قبوول الغضوول ميَووا، ّمفووزّض        
: ٍْ جيب ق  خزجي ميُ بع  االغتضوال رطْبو٘ مغوتبَ٘ ٍّوذا ثابوي       البرث

 بالْجوو اٌ، ّمل ٓكووً بووال قبوول االغتضووال ٍّووذا ثابووي باصتصووراب عوو و         
ْضوْم  الْجو اٌ إىل اوصول ٓترقو  م    قبل الغضل ذتوٙ اغتضول، ّبضوهٓ    بْلُ

 . إلَٔا ّجْب الغضل   اليصْ  املغار

 نوا   -ّ ا تق و كتص مبا إذا اعتبُ البلل اـوارد بواملين ّمل حيتنول غولِ    
مع اذتنال ميْٓتَوا   -فلْ اذتنل  ٌْ الزطْب٘ املغتبَ٘ بْاّل -ٍْ فزض املضيل٘

، ىل الغضول مزاعواٗ ل ذتنوال املشبووْر   ضوٓه الْضوْٛ إ   ّافواوذْا ّجْبو    ّاأٓضو 
 ٍّووووذا االذتنووووال ْٓجووووب اىوووو راد الفووووزض   مووووْار  العلووووه اإلمجووووالٕ 
 ّاغزّد البوْل أّ املوين، ّقو  تقو و إدابوُ للغضول ّالْضوْٛ موا مل ٓكوً قو ث          

 . باوصغز قبل خزّد البلل املغتبُ فٔحب الْضْٛ خاص٘

 الزطْبوو٘ املغووتبَ٘ املعلووْو إمجووااّل الفووزم الثووامً: ال فووزا   جزٓوواٌ ذكووه
بووني  ووٌْ االعووتباِ بعوو  الفرووص ّاالختبووار ّعوو و متٔٔووش   -ّاأّ مئٓوو  ْىَووا بووْاّل

اـووارد أىووُ بووْل أّ مووين ّبووني  ووٌْ االعووتباِ وجوول امتيووام االختبووار ّتعووذر   
الفرص علٙ املكلك موً جَو٘ عنواِ أّ ظلنو٘ اؾوْ أّ مٍْنوا موً اوصوباب         

٘  ّاوعذار، ّذل   لُ إل ٍّوْ إطو ا ٓعوه الصوْرتني      ،ط ا اوخبوار املاضؤ
 . بإط ا فتاّٚ اوصراب ّامؤٓ 
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الفزم التاصع: الظاٍز اختصا  اؿكوه   أخبوار البلول املغوتبُ بالزجول،      
 دلق٘ املوزأٗ  ولقو٘ الزجول املغوآزٗ لو    ّع و عنْمُ للنزأٗ الذتنوال خصْصؤ٘ خٔ  

  الزطْبوو٘ذٖ ٍووْ أذوو  طووز  الغووبَ٘    مووً ذٔووث ّاج ٓوو٘ الزجوول للنووين الوو 
بع  الغضل قبل البوْل، ّعو و ّاج ٓو٘ املوزأٗ للنوين الوذٖ ٍوْ         ّالبلل اـارد

 . مب أ خل  ا مٕ، ذتٙ حيتنل  ّراٌ الزطْب٘ اـارج٘ بٔيُ ّبني البْل

مبداطب٘ الزجل مع ذ ز ما خيتص بُ  ّآّؤ  ِ: اختصا  اليصْ  ظاٍز
ُ ش ميووط شأّ  -  صوورٔر٘ قنوو  بووً مضووله    نووا - مووثّ  زخيووزد مووً إذلٔلوو

 .(67) نا   خرب اؿليب زذ زِ

ّال ٓصس جعل ّجُ االختصا : اؿو ٓث الصورٔس الضواٜل موً اإلمواو      
 زٓعٔوو  الغضوول:ش( )الصووا ا عنووً أجيووب فاغتضوول قبوول أٌ ٓبووْل، قووال  

ز فضويل عوً الفوزا    ال تعٔو  شفضيل: فاملزأٗ خيزد ميَا عٕٛ بع  الغضل، قال: 
ّذلو    (68)زوٌ ما خيزد مً املوزأٗ إاوا ٍوْ موً مواٛ الزجول      ّأجابُ:شبٔيَنا، 

، ّقل عثيا: ما إذا مل ٓعله ّامئميَا وٌ مْر ِ عله املزأٗ بكٌْ البلل اـارد 
ّاعتبُ علُٔ ّتوز   بوني املوين ّبوني البوْل،       ّااملكلك  ٌْ البلل اـارد ميُ مئ

 ظ مفزّض البرث ّاملضيل٘. بلرا ّادٓصصدزد عيُ املزأٗ َتفاـرب الصرٔس َت

 ثه ىيتقل لبرث: ،ٍذا متاو الك و   اؿكه اوّل مً أذكاو غضل اؾياب٘      

 .احلكه الثاىي: إجزاء غشل اجليابة عً الوضوء 

ني ولو ْر  الصو ٗ ّالطوْا ، ٍّوذا  وا تضا    لكل ما ٓغرتا بالغضل ّالطَ
)رض( ّ ٓل علُٔ ّالقزاٌ ّالضوي٘، قوال صوبراىُ       علُٔ فتاّٚ فقَاٛ اإلمامٔ٘

َُٖزّا شآ٘ الطَارا :  ٌِ ُ ِيُتِه ُجُيبّا َفواطَّ فإٌ اآلٓ٘ ت ل علٙ أٌ موً  ، 6زاملاٜ ٗ: َِّإ
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فعلُٔ االغتضوال،   ّالُ مً التْضٕ ذتٙ ٓصلٕ، ّإٌ  اٌ جيب الب ٓقْو لص تُ 
٘ ثه ٓصلٕ ّإىل غل ٍّٕ تقضه املكلفني إىل جيب ّظٔفتُ االغتضال مً اؾياب

جيووب ّظٔفوو٘ التْضووٕ ذتووٙ ٓصوولٕ، ّالتفصوؤل قوواطع للغووز ٘، ّتؤ وو ِ آوو٘  
َّال       ش: 43صْرٗ اليضاٛ:   ٌَ ََّأِىوُتِه ُصوَكاَرٚ َذٖتوٙ َتِعَلُنوْا َموا َتُقُْلوْ  َٗ ال َتِقَزُبْا الٖص 

يب االغتضوال  ل علٙ أٌ ّظٔف٘ اؾٍّٕ ت  زُجُيبّا ِإالَّ َعأبِزٖ َصٔبٍٔل َذٖتٙ َتِغَتٔضوُلْا 
ٍّكووذا الضووي٘ فووإٌ اليصووْ  الصوورٔر٘ العاموو٘    ، ل القووزب مووً الصوو ٗ  قبوو

الغضول  شىظل الصرٔر٘ العام٘ الياطق٘ بويٌ   ،ّاـاص٘ بغضل اؾياب٘ ت ل علُٔ
  ّ ٍّووذا   عنووْو   (69)؟زٖ ّضووْٛ أطَووز مووً الغضوول   أدووشٖ عووً الْضووْٛ 

لؤط  شالغضل، ّىظل الصرٔر٘ اـاصو٘ الياطقو٘ بويٌ غضول اؾيابو٘       مصا ٓ 
 ٛ مووً اإلموواو الصووا ا   ّ  صوورٔر٘ ذكووه صوواٜ ّ  (31)زقبلووُ ّال بعوو ِ ّضووْ

(ُٓ ( تْضي ّضْٛ الص ٗ قبول الغضول، فضور  )   (: إٌ الياظ ٓقْلٌْ: 
ّ  مزصول٘ قنو  بوً مضوله: إٌ      زّأٖ ّضْٛ أىقٙ مً الغضل ّأبلغشّقال: 

أىوُ  واٌ ٓويمز بالْضوْٛ قبول الغضول موً         ))زٌّّ عوً علوٕ   أٍل الكْف٘ ٓو 
 .(31)ز ... ذبْا علٙ علٕ Fاؾياب٘، قال: 

الفتْاٜٕ  لٔل إجشاٛ غضل اؾياب٘ عً  إذٌ اليصْ  املعصْمٔ٘ ّاإلمجام
اؿضووزمٕ علووٙ   رنوول صوورٔس الْضووْٛ لكوول مووا ٓغوورتا بووالطَْر، ّمعَووا ُٓ

ٍّْ ما رّاِ الغٔذ   التَذٓبني بضي ِ الصرٔس املتصل إىل اؿضوزمٕ   ،التقٔ٘
غضول  (: شإ(:  ٔك أصويع إذا أجيبوي؟ قوال )   مً اإلماو الباقز ) صاّٜ 

فإىووُ ٓصووط و مووع تلكووه  ز فوو  ّفزجوو  ّتْضووي ّضووْٛ الصوو ٗ ثووه اغتضوول 
 علٙ التقٔ٘  نا تؤ  ِ الزّآا  املاضٔ٘.  مً دل الصرٔس  ب ف ،الزّآا 
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 حياب٘ عًو  إغياٛ غضل ال ٗالصرٔر٘ املتع  ٗ ظاٍز خبارّبتعبل اخز: او
مووً الْضووْٛ الطَووْر، بوول تكغووك بعووض   ّاالْضووْٛ ّأٌ الغضوول أىقووٙ طَووْر

 اوخبوووار الصووورٔر٘ ىظووول صووورٔر٘ البشىطوووٕ املبٔيووو٘ لكٔفٔووو٘ غضووول اؾيابووو٘     
ُ  ش ُ شّصوورٔر٘ ٓعقوْب:   زّال ّضوْٛ فٔو  وول غضول قبلووُ  زشّال ّضووْٛ علٔو

علٙ ع و مغزّعٔ٘ الْضْٛ ّاضرّا ت ل ٍذِ ّ ،(36)زّضْٛ إال غضل اؾياب٘
ال الل٘  ٍّذا ّاضسعزعّا، ْضْٛ ليفٕ اىاطق٘ ب وىَاعقٔب الغضل مً اؾياب٘ 

عوزعٔ٘ الْضوْٛ أّ    ، ذٔث تيفٕعلٙ ع و مغزّعٔ٘ التْضٕ مع غضل اؾياب٘
 ٘ ، بٔينوا اليصوْ  املاضؤ٘ تفٔو  عو و اذتٔواد        ِأّ بعو   ثبْتُ قبل غضل اؾيابو

 ٛ ُ شاؾيووب املغتضووول للْضوووْ : اـووورب الصووورٔس َا، ّٓووو عنزّال ّضوووْٛ علٔوو
٘  ّاملزصل٘:شز الْضْٛ بع  الغضل ب ع٘ش ، زالْضْٛ قبل الغضل ّبعو ِ ب عو

ُٛ (33)ٍّذِ اوخبار غضول اؾيابو٘    ّار ٗ   مطل  الغضل، ّالق ر املتٔقً إجشا
عً الْضْٛ، ّأما إغياٛ غل غضل اؾياب٘ عً الْضْٛ فَْ خ   املغَْر ّال 

 : القْل بُ  نا صٔيتٕ تْجَُٔ. ثه ىيتقل لبرثعي ىا: ، ىعه ٓزجس ّآكٌْ متٔقي

  .داث باألصػر أثياء غشل اجليابة : اإلح احلكه الثالث
 ويٌ   ،إذا خزد ميُ بْل أّ غاٜم أّ رٓس أّ ىْو أثياٛ االغتضال ّقبل متامُ

ٕٛ   ّقوي ميفصول عوً سمواٌ فعول           قطع غضلُ ّفصل أجوشاِٛ ّأتوٙ بكول جوش
 . ؟ ؟ أو ال ٓبطل اؾشٛ اآلخز، فَل ٓبطل الغضل بذل 
ال رٓووب   أٌ   : الفووزض املبرووْث ّىقووْل  ٓيبغووٕ متَٔوو  مق موو٘ بعكووط    

 (34)اإلجياب ىاقض للْضْٛ ٍّْ ىظول اليوْو ّأخْاتوُ ل اللو٘ صورٔر٘ سرارٗ     
عنوا   ّا( جْابو ّالصوا ا )  ()البواقز  نيعلُٔ ٍّوٕ ؼكوٕ ذو ٓث اإلموام    
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ما خيزد مً طزفٔ  اوصفلني: مً الذ ز ّال بز، موً  شٓيقض الْضْٛ، قاال: 
 .ّاليْو ذتٙ ٓذٍب العقل...زّ رٓس، ّالبْل أّ مين أ الغاٜم

ّعلُٔ: إذا أجيوب أثيواٛ الْضوْٛ فو  إعوكال   بطو ٌ موا صو ر عيوُ موً           
عوً اليواقض، ّال أثوز     أجشاٛ الْضْٛ، فإٌ اؾياب٘ تبطول الْضوْٛ التواو فضو ّ    

ذٔيٝذ إلمتاو الْضْٛ ذٔيٝذ، الىتقاض الْضْٛ باؾيابو٘ اؿا ثو٘ أثيواٛ الْضوْٛ     
 لُ ال خ     ىاقضٔ٘ اؾياب٘ للطَْر ّالْضْٛ.أّ اؿا ث٘ بع  الْضْٛ، ّلع

ّإاا اـ   ّقع   أٌ اإلذ اث اوصغز ٍل ٓويقض الغضول أّ مييوع موً     
ٚ صرتُ إذا طزأ اؿ ث اوصغز أثياٛ الغضل، فق  اختلفي فُٔ  ، ٍّوذا  الفتواّ

  الغضل الرتتٔيب اـارجٕ  ٌّ الغضل االرمتاصوٕ اؿاصول    ّاالبرث إ  ٓقٔي
ّ٘ ّاذوو   ٗ، ىعووه إال أٌ ىقووْل بصور٘ الغضوول االرمتاصووٕ التوو ردٕ ّٓصوو ر   فعو

 : اؿ ث اوصغز أثياِٛ، فٔحٕٛ البرث ّاـ  ، ّاوقْال ٍيا متع  ٗ

ق  ٓقال بصر٘ الغضل ّع و بط ىوُ باؿو ث اوصوغز الصوا ر أثيواِٛ،       -أ
عوً صورتُ    ّالع و ال لٔل الياٍض علٙ  ٌْ اؿ ث اوصغز أثياٛ الغضل ماىع

 : الطَْرٓ٘ . وثزِ ّاللغضل ٍا م ّاّعزعٔ٘ إ نالُ ّال علٙ  ْىُ ىاقض

لصوا ر أثيواِٛ   ّمع الغ  فاوصل ع و اىتقاض غضلُ باؿو ث اوصوغز ا   
 ، الطَْرٓ٘ ض ما ْٓجب ىقض الغضل ّميع أثزِ :زّمبعيٙ اصتصراب ع و ع

 صورتُ ّعو و   غضل  ا ٓعين نا أٌ اوصل ع و ماىعٔ٘ اؿ ث الطارئ أثياٛ ال
ٍّوذا اوصول ٍوْ اصتصوراب صور٘       ،اؿ ث اوصغز أثيواِٛ  بط ىُ بعزّض

فإىووُ متوؤقً مووً صوور٘  ،الغضوول ّاصووتنزار أثووزِ املترقوو  مووً بوو ّ غضوول ب ىووُ
 (35) زفنووا جووزٚ علٔووُ املوواٛ فقوو  طَووز شاغتضووالُ عيوو  صووٓب املوواٛ علووٙ رأصووُ 

 غ   وثه بع  خزّد اؿ ث اوصغز ُٓ زّ ل عٕٛ أمضضتُ املاٛ فق  أىقٔتُش
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 . ّاصتنزارٍا لتناو غضلُ ٓضتصرب ما تّٔقيُ ب ّ غضلُ بقاٛ الصر٘

ّٓقْٖ ٍذا املقال عي  م ذظ٘ اوخبار املبٔٓي٘ لكٔفٔ٘ غضل اؾياب٘ ّأعنالُ 
 ٘  ٍّوووٕ   مقووواو البٔووواٌ ّمل تبووؤًٓ بطووو ٌ الغضووول إذا       ،املضوووترب٘ ّالْاجبووو
ٌ ّابتلٙ بُ  ثلذا  ا ٍُّٓ ،أذ ث باوصغز أثياِٛ ّبٔاىوُ قول    -، فنً ع و البٔوا

ىضتكغووك عوو و بطوو ٌ الغضوول بعووزّض اؿوو ث اوصووغز   -اؿاجوو٘ ّاالبووت ٛ
ّٓ : ماىعٔو٘ اؿو ث اوصوغز عوً      ّاِ علٙ اؾيب أثيواٛ اغتضوالُ، ّٓبعو  جو     ّطز

صر٘ الغضل الزافع للحياب٘ أّ ىاقضٔ٘ اؿ ث اوصغز للغضل املغوغْل بوُ ّال   
ٕ   ىُ  ٔيْوبوٓ    -متامَوا أّ بعضوَا   اوقول    - ّاذٕ  مً اوخبوار املوذ ْرٗ ٍّو

 . مقاو البٔاٌ، ّمً ع و البٔاٌ ىضتكغك ع و املاىعٔ٘ ّع و الياقضٔ٘

ال الوو٘ علووٙ جووْاس التفزٓوو    أبعوواض     (36): الزّآووا  ّٓؤ وو  الكغووك 
الغضل، ٍّٕ صرٔر٘ قن  بً مضله اؿا ٔ٘ لقضٔ٘ أو إعاعٔل الوء أمزٍوا   

( بتفزٓ  غضلَا مً اؾياب٘، ّصرٔر٘ ذزٓش ال الو٘ علوٙ جوْاس    الصا ا )
 مل  ّاإٌ علٔو شتفزٓ  غضل اؾيابو٘ بعوض ٓوْو، ّصورٔر٘ إبوزأٍه اؿا ٔو٘       

ّٗ ّٓغضل صاٜز جضو ِ عيو  الصو ٗ   أٌ ٓغضل اؾيب رأ ّآََز بيص فوإٌ   زصُ غ ّ
 ،ٍذِ اليصْ   ال٘ علٙ جْاس التفزٓ    أجشاٛ غضل اؾياب٘ بق ر صاعا  
ّمً الْاضس تعوار  خوزّد اؿو ث اوصوغز ضونً الضواعا  الفاصول٘ بوني         

بطو ٌ الغضول أّ   اليصوْ   غضل الزأظ ّبني غضل صاٜز اؾضو ، ّمل تبؤًٓ   
إذا ص ر ميُ اؿ ث اوصغز   اوثياٛ، فتصلس  نغتضل إىل الْضْٛواذتٔاد ال

علٙ ع و ىاقضٔٓ٘ اؿو ث اوصوغز للغضول ّعو و      ّاّاضر ٍذِ الزّآا   لّٔ 
 ع و املاىعٔ٘  ّأصل ع و الياقضٔ٘ .  : أصل ّٓؤ  ِ  . ماىعٔتُ عً صرتُ

 ما -ناو الغضلومً إت  ب ُ، فوّاؿاصل ّضْح صر٘ الغضل ّع و بط ى
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ٙ تبقوٙ موً أجشاٜوُ     بوُ عقٔوب اؿو ث اوصوغز الصوا ر موً اؾيوب ذوال          ٓوؤت
مً ضٓه الْضْٛ إىل الغضل عقٔب االىتَاٛ ميُ، إلط ا ما  الب اغتضالُ،  نا 

 ٓل علٙ ىاقضٔ٘ البْل أّ أخْاتُ: اليْاقض الث ث٘، ّمً الْاضوس عو و  اللو٘    
ْٛ أخبار ىاقضٔ٘ البْل ّأخْاتُ علٙ إبطال الغضل، ّإاا  اللتَا اىتقاض الْض

لُ  الب باؿ ث الصا ر ميُ ّسّال طَْرٓ٘ الْضْٛ عيُ، ّ  الشماٌ املضتقبل 
أّ مٍْنووا علووٙ إذوو اث  ُطْافوومووً الْضووْٛ مبعيووٙ تْقووك صووٓر٘ صوو تُ أّ  

ٕٛ ٓضتبٔس بُ الص ٗ أّ مٍْا  ا تتْقك صرتُ أّ جوْاسِ علوٙ الْضوْٛ،     ّضْ
ضول موع إدواب    ّلعلُ هلذا ذٍب مجع  وبل موً فقَاٜيوا إىل القوْل بصور٘ الغ     
 الْضْٛ عقٔبُ علٙ مً أذ ث باوصغز أثياٛ غضل اؾياب٘.

ّخوالفَه مجوع اخوز   إدوابَه الْضوْٛ فيفوِْ، موع موْافقتَه علوٙ           -ب
اؿو ث اوصوغز ّصو ّرِ     غضل بع  إمتامُ، ّال ٓضٓز بصرتُ عزّضصر٘ ال

ّ ً ٍْ مغغْل باالغتضال، ّلعل تصرٔرَه الغضول الىتفواٛ الو لٔل الْاضوس     
ماىعٔ٘ اؿ ث اوصغز أّ ىاقضٔتُ للغضل، ّلعل ع و إداب الْضْٛ مً علٙ 

ُ      (37)أجل ع و اىطباا املطلقا  موع تصورٔس    اآلموزٗ بالْضوْٛ عيو  البوْل فإىو
ٓوويتٕ الوو لٔل   -اؿوو ث اوصووغز أثيوواِٛ    الغضوول مووً اؾيابوو٘ رغووه عووزّض    

ْٛ ا  ّالياطق٘ بيىُ لٔط موع غضول اؾيابو٘ ّضو    املقٔٓ  لتلكه املطلق (38)اـا 
ّمييع مً إثبا  أّ إداب الْضْٛ عقٔبوُ إال موع    زلٔط قبلُ ّال بع ِ ّضْٛش

 .  ّاص ّر ذ ث أصغز الذق

لكووً ميكووً القووْل بوويٌ اوخبووار املطلقوو٘ ال الوو٘ علووٙ أٌ اؿوو ث اوصووغز    
ْٓجووب الْضووْٛ مق موو٘ للصوو ٗ أّ مٍْووا  ووا تتْقووك صوورتُ أّ جووْاسِ علووٙ 

  اؿوو ث اوصووغز الصووا ر قبوول   ّاٍووذِ او لوو٘ خزجيووا عيَووا ٓقٔيوو   ،الْضووْٛ 
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الغووزّم   غضوول اؾيابوو٘ الووذٖ لوؤط قبلووُ ّال بعوو  ّضووْٛ، ّال ٓقووني غووزّد  
نامُ: بول الظواٍز بقواؤِ ؼوي     واؿ ث اوصغز إذا ص ر أثيواٛ الغضول ّقبول إتو    

   ٛ ٚ املطلقووا  ال الوو٘ علووٙ ىاقضوؤ٘ البووْل ّمووِْ للْضووْ ّٓووزجس  ، ّلووذا ٓقووْ
 غضل قبل ال خْل   الص ٗ أّ مٍْا.االذتٔاد إىل الْضْٛ بع  متاو ال

صغز أثياٛ غضول  اؿ ث او ضزّّ ٘ قْل ثالث ٍْ بط ٌ الغضل بع -جو
ُ  اؾيابو٘ ّلووشّو اصوتٝ   ٕ٘ لضووٓه الْضوْٛ إلٔوو وىوُ لوؤط قبوول   ،يافُ، مووً  ٌّ ذاجو

 غضل اؾياب٘ ّال بع ِ ّضْٛ.

  ّّجُ فضا  الغضل باإلذ اث باوصغز أثياِٛ ٍْ اليظوز إىل آو٘ الطَوارا   
  اٌ:الث ثوو٘   صووْرٗ املاٜوو ٗ ذٔووث  ّلتيووا علووٙ أٌ الووذًٓ قووامْا للصوو ٗ قضوون    

 جيوووب قووو ث عووو ث أ ووورب ّظٔفتوووُ االغتضوووال، ّغووول جيوووب ٍوووْ ايووو ث   
 بالْضوووْٛ  ّاعووو ث أصوووغز ّظٔفتوووُ الْضوووْٛ، ّاآلٓووو٘ املبار ووو٘ تتضووونً أموووز   

 بووالتٔنه، ٍّووٕ أّامووز إرعووا ٓ٘ تزعوو  إىل    ّابووالتطَز مووً اؾيابوو٘ ّأمووز   ّاّأمووز
تْقك الصو ٗ علوٙ أذو ٍا ذضوب ذوال املكلوك ّىوْم ذ ثوُ ّمق رتوُ علوٙ           

 اصتعنال املاٛ ّّج اىُ أّ ع مُ.

جيووب مل ٓووته اغتضووالُ مووً اؾيابوو٘ ّمل تزتفووع عيووُ      :ّمفووزّض البرووث 
قزما  اؾياب٘ فطزأ علُٔ اؿو ث اوصوغز ّذوٓل علٔوُ ّقوي الصو ٗ ّصو ا        

لُ مً اصوتٝيا  الغضول لقْلوُ تعواىل:       ب ىُ قاو إىل الص ٗ ٍّْ جيب فعلُٔ أ
َُٖزّا ش ٌِ ُ ِيووُتِه ُجُيبووّا َفوواطَّ بتنامووُ ذووني القٔوواو   ّظوواٍزِ لووشّو إدووا  الغضوول   زَِّإ

أّ  -ابوً بكول   (39)  نا   معتربٗ -للص ٗ، ّإط ا اآلٓ٘ ٓعٓه القٔاو مً اليْو 
ٕٓ القٔاو للص ٌِ ش،  نا ٓعه قْلوُ تعواىل:   اوصغز أّ او رب ٗ بع  اؿ ث  ل َِّإ

َُٖزّاُويوُ ِيُتِه ُج  حياب٘ فعزضُ ذ ثوز مً الما إذا غضل بعض ب ىُ للتطَ زبّا َفاطَّ
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 . ُ عً الْضْٛأصغز ّما إذا مل ٓعزضُ، ذتٙ إذا أ نل غضلُ اجتشأ ب
 قاو إىل نًول ّاّاآلٓ٘ تضٓنيي اومز بإدا  التطَز ّاالغتضال مً اؾياب٘ تام

ص تُ مً ىْو أّ موً مطلو  اؿو ث، فٔلشموُ بعو  اإلذو اث باوصوغز: إٓقوام         
ناو الغضوول غوول إتووو -إدووا  توووناو الغضوول -ز ميَووا، ٍّووذا غضوول اؾيابوو٘ للتطَوو

ِ ٓلتقٕ موع القوْل   الياقص   مفزّض البرث، ّىتٔح٘ ٍذا االصت الل ّتقزٓز
لوشو بفضوا  الغضول     اؿو ث اوصوغز أثيواِٛ، ّموً ال     ببط ٌ الغضل بعزّض

لع و ذصْل القطوع بوُ عيو ىا ّلعو و ّجوْ  ىوٓص تعٓبو ٖ ّاضوس ٓو ليا علوٙ           
 لٔول القووْل اوّل بتقزٓبيوا مووع  لٔول القووْل     -الفضوا ، بول لنووع بوني  لوؤلني    

ّىضووتيتخ الفتٔووا االذتٔاطٔوو٘ بلووشّو اصووتٝيا  الغضوول ّٓكووٌْ غضوولُ     -الثالووث 
 لصوو ٗ أّ مٍْووا، فإىووُ جوول ارتاد إىل إذ اثووُ ووعووً الْضووْٛ غوول موو ّاحشٓوموو

املضووتفٔض الصورٔس اليواط  بيىووُ    (41)بعو  متواو الغضول املضووتيىك ٓويتٕ اؿو ٓث     
ل فوإٌ إط قوُ ٓعوه الغضو     (-ال قبلوُ ّال بعو ِ    -لٔط مع غضل اؾياب٘ ّضْٛ )

اوصووغز ّالغضوول امليفصوول٘ اؿوو ث  املتصوول غوول املتدلوول   أبعاضووُ عووزّض 
   اؿووالني االغتضووال ّالتطَووز    فٔحووب ،اؿوو ث اوصووغز  أبعاضووُ بعووزّض 

ّٓصو ا علٔوُ أىوُ     ّامً اؾياب٘ قبل الص ٗ، بإدا  غضل اؾيابو٘ ّاصوتٝيافُ تامو   
، ّلذا ال ذاج٘  -ال قبلُ ّال بع ِ -إغتضل مً اؾياب٘ ّلٔط مع غضل اؾياب٘ 

 . للْضْٛ بع  إدا  غضل اؾياب٘ تامّا 
ٌٍ: م ذظوو٘ التْجٔووُ اوخوول مووع   م ذظوو٘ تْجٔووُ القووْل اوّل ّبتعووبل ثووا

تضت عٕ الفتٔا االذتٔاطٔ٘ باصوتٝيا  الغضول موً اؾيابو٘ بقصو  إتٔواٌ موا علٔوُ         
ّمً متاو الغضول   -الضاب  علٙ اؿ ث اوصغز الطارئ-مً إمتاو غضلُ  ّاّاقع

ّّجَُ: إٌ املضتفا  مً او ل٘ املتق م٘ ع و  ٌْ اؿو ث اوصوغز     . املضتيىك
 ّعو و ىاقضؤتُ للغضول املاضوٕ قبول عوزّض       الغضول عً صور٘   ّاالطارئ ماىع
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لوشّو اصوتٝيا  الغضول     ّااؿ ث اوصغز، ّاملضوتفا  موً الويٓص القزاىوٕ ظواٍز     
ؿوو ث اوصووغز، ّمقتضووٙ اؾنووع بووني الوو لٔلني ٍووْ     ا عووزّضّإمتامووُ بعوو   

اصتٝيا  الغضل مً اؾياب٘ ّٓقص  بغضول اوعضواٛ الضوابق٘ الوء غضولَا موً       
غتضوال موً اؾيابو٘ ّغضول رأصوُ      الفإىوُ ملوا عوزم   ا    اؾياب٘ رجواٛ مطلْبٔتوُ،  

فنا جزٚ علٔوُ املواٛ فقو     :ش (41)اىطبقي بعض الزّآا  الصرٔر٘ ّرقبتُ مثّ 
ُ  زشطَز ّظواٍز الصورٔرتني ىقواٛ رأصوُ      زّ ل عٕٛ أمضضتُ املاٛ فقو  أىقٔتو

ٖ االذتنالٕ أٌ ٓقص  بغضلُ القص  الزجاّٛعيقُ مً اؾياب٘، ٍّذا ٓضت عٕ 
بقصوو  اوعووه مووً اإلمتوواو ّاإل نووال الووذٖ تضووت عُٔ الصوورٔرتاٌ       املترقوو  

املتقوو متاٌ ّمووً الغضوول التنوواو املضووتيىك الووذٖ ٓضووت عُٔ الظوواٍز مووً آوو٘          
ً صوور٘ العنوول الطَووارا  املبار وو٘، ٍّووذا مجووع بووني اذتنووالني ٓتوؤقً بووُ موو   

الصوو ٗ ّالطووْا  ّمٍْنووا  ووا تتْقووك  ّإذ اثووُ الطَووْر الووذٖ تتْقووك علٔووُ
عووً  ّاغئضووتصوورتُ أّ جووْاسِ علووٙ الطَووْر، ّٓكتفووٕ املكلووك بَووذا الغضوول م 

الياطق٘ بيىُ لٔط مع غضل اؾياب٘ ّضْٛ  (46)ُ مبقتضٙ اوخبارب ّاتشٜالْضْٛ ف
الغضل التواو موً اؾيابو٘، فوإذا      ٍّذِ اليصْ  ظاٍزٗ   -ال قبلُ ّال بع ِ  -
اليصْ  املاضؤ٘ الوء تيطبو     ّال ّضْٛ معُ ذضب  ّاِ طَْرأجشأالغضل  توٓه

طَْرِ ّأغيٙ عوً   ٓهوالغضل املضتيىك   مفزّض البرث فق  ت توٓه ٍيا، ّإذا 
 :  ّٓؤٓ  ٍذا  لُ: رّآتاٌ مزصلتاٌ  . الْضْٛ 

 ()الصا ا عً اجملالط( للص ّا )عزضعً  تاب(43)ما ذكٕ اوّىل:    

ٓ ا ّفزج  ّرأص  ّتؤخز غضل جضو ا  ال بيظ بتبعٔض الغضل: تغضل ش
موً   ّاإىل ّقي الص ٗ، ثه تغضل جضو ا إذا أر   ذلو ، فوإٌ أذو ثي ذو ث     
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بْل أّ غاٜم أّ رٓس أّ مين بع ما غضولي رأصوُ موً قبول أٌ تغضول جضو ا       
الْضووْٛ، فووإٌ ٍووذا اـوورب بظوواٍزِ اؾلووٕ  ِّمل ٓوويمز زفيعوو  الغضوول مووً أّلووُ

قوو  زصوول ال ٓصوولس ذحوو٘ معتنوو ٗ، ّمووع الووزأٖ املدتووار، لكيووُ م ّامطوواب  جووٓ 
 للندتار. ّامؤٓ ٍيا ذ زىاِ 

موً بوْل أّ غواٜم أّ     ّاالفقُ الزضْٖ: )فإٌ أذ ثي ذ ث (44)الثاىٔ٘ مزصل٘
الغضوول مووً  ِ مووا غضوولي رأصوو  مووً قبوول أٌ تغضوول جضوو ا فئعوو    رٓووس بعوو 

 ّال ٓبعوو   ْىَووا عووني املزصوول٘ الضووابق٘،  نووا ال ٓبعوو   ووٌْ اوّىل          زأّلووُ
فوإٌ غضول    زتغضل ٓو ا ّفزجو  ّرأصو    شاؾياب٘ خاص٘ بقزٓي٘ قْلُ:غضل 

قوني  لكيُ ٓتي و    غضول اؾيابو٘ للوتدلص موً ٓ      ،الٔ  مضترب قبل  ل غضل
  فوزض   صوزٓسْ  زّفزجو  ش: بغضول الفوزد   ِأموز التيحط أّ اذتنالُ، لكً 
الوذٖ ٓترقو  قبلوُ تلوْث الفوزد بواملين ّحيتواد إىل        اؿ ٓث عً غضل اؾيابو٘  

 قبل غضل الزأظ مً اؾياب٘.إىل لشّو تطَلِ  ّافكاٌ اومز إرعا  ،تطَلِ

بالْضْٛ، ّمقتضٙ ظاٍز اليصْ  الصرٔر٘   ٍّاتاٌ املزصلتاٌ مل تيمزا
املتق موو٘ عوو و ّجووْب الْضووْٛ، إال أىووُ ْٓجوو  ٍيووا اذتنووال اختصووا   لٔوول 

اؿو ث اوصوغز قبول     غضل مً اؾيابو٘ عوً الْضوْٛ بصوْرٗ عوزّض     إجشاٛ ال
ر ث اوصوغز أثيواٛ   والو  عزّض غضل اؾياب٘ ّع و عنْمُ لصْرٗ الغزّم  

الغضل ّقبل إمتامُ، فٔرضً ّٓزجس التْضٕ بع  اصتٝيا  الغضل   مفزّض 
، فإىُ ال ٓقني بإرا تُ، بل ْٓج  ّاالبرث بزجاٛ مطلْبٔتُ ّاذتنال إرا تُ عزع

ٕ      (45)ٓقني تعٓبو ٖ موً الويص    ٓقضوٕ   بعو و إرا توُ، لكوً االذتٔواا االصوترباب
 ّالبو  بإتٔاٌ الْضْٛ بع  )الغضل املضتيىك بقص  اوعه مً التنواو ّاإلمتواو(   

، ٍّوذا ؼوذر موً اىطبواا الزّآوا  الع ٓو ٗ       ّاأٌ ٓيتُٔ بزجاٛ مطلْبٔتُ اذتٔاطو 
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ّعيوو   (46)زالْضووْٛ بعوو  الغضوول ب عوو٘شىاطقوو٘: ٍّووٕ  ّاّفَٔووا الصوورٔس صووي 
تنلوو٘ ٓيحووْ مووً قووذّر فعوول  للنطلْبٔوو٘ اي املوويتٕ بووُ امتثوواالّ  الْضووْٛقصوو ِ ب

ايتنل مطلْبٔتُ ٍّذا معيٙ إتٔاىوُ   -بع  متاو غضلُ  -الب ع٘، فٔقص  بْضُْٜ 
 . ّابزجاٛ مطلْبٔتُ ميُ عزع

ّأموا إذا   . بع  عوزّعُ فٔوُ  وذل     ّاٍذا إذا اصتيىك غضلُ مً اؾياب٘ تزتٔب
ّ٘ ّااصتيىك غضلُ ارمتاص  ّاارمتاصو أّ بعو  عوزّعُ    ّاّاذ ٗ بع  عزّعُ تزتٔبو   فع

، فٔضووعك عي ٜووذ  -ّقوو  اصتغووكلياِ  -بيرووْ التوو رٓخ علووٙ القووْل بغووزعٔتُ  
اإلعكال   صر٘ اؾنوع املتقو و املدتوار، فوإٌ غضول اؾيوب بعوض ب ىوُ موً          

بقوو ر  ّاّإٌ  وواٌ ْٓجووب ىقوواِٛ ّطَووزِ قوو ّ     - ووالزأظ ّالزقبوو٘   -اؾيابوو٘ 
ٛ   ، وىوووُ جوووزٚ علٔوووُ املووواٛ  ف   املغضوووْل موووً جضووو ِ     طَوووز ّىقوووٙ  نوووا جوووا

ىقاِٛ التاو مغوزّا بإمتواو الغضول      إال أٌ طَزِ ّ ،ماضٔتني (47)  صرٔرتني
 تٓنووُ، ّلووْ فووزض   وىووُ مز ووب ارتبوواطٕ مل ُٓ   ،بقٔوو٘ أعضوواٛ البوو ٌ ّأجووشاِٛ   

 غضو ّ  ّامل ٓكوً غضول بعوض أعضواُٜ صوابق      ّاّاذ  ّاارمتاصٔ أىُ اصتيىك غضّ 
ّ  ّاتاموو  االرمتاصووٕ املوويتٕ  عووً صوور٘ غضوولُ   ّاّال ماىعوو ّاصوورٔرال مووً جيابتووُ 

ُ   عزّضبع   ّابُ الذق أثيواٛ الغضول، ّإذا صوٓس اغتضوالُ      اؿ ث اوصوغز علٔو
 اليواط  بيىوُ: )لؤط موع غضول اؾيابو٘ ّضوْٛ         (48)ارمتاص٘ ّاذ ٗ ٓيتٕ الويصٓ ب
صووس ميووُ الصوو ٗ عووً الْضووْٛ ّت ّا( فٔكووٌْ غضوولُ مغئوو-ال قبلووُ ّال بعوو ِ  -

 : ّاتباعٍّيا فزّم ىبرثَا    .  ّالطْا  عي ٜذ

غضل  -: اإلذ اث باوصغز أثياٛ غضٍل ٍْ غل غضل اؾياب٘  الفزم اوّل
بطوول الغضوول ّٓلووشو   ٍوول ُٓ -ملٔووي أّ غضوول اؿوؤض أّ غضوول اليفوواظ   مووط ا
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اصوتٝيافُ، أو ٓكفوٕ إمتاموُ؟ ٍّول دوب ضوٓه الْضوْٛ إىل الغضول الوذٖ ؽّللووُ          
 .اؿ ث اوصغز، أو ٓغين الغضل عً الْضْٛ؟  عزّض

زم فُٔ ثه خزد ميُ ذ ث أ ورب  اومز بيٌ اعتغل بالْضْٛ ّعّلْ اىعكط 
ظ أّ موط املٔوي فَول ٓبطول     االيفو  عوزّض اؿٔض أثياٛ الْضْٛ أّ   عزّض
 .؟  ؿ ث او رب أثياِٛا بعزّضالْضْٛ 

 :  الظاٍز ع و اىتقاض الْضْٛ بغل اؾياب٘ مً اوذ اث الكبلٗ

 للْضْٛ.  -غل اؾياب٘ -اوذ اث الكبلٗ  ٘لع و ال لٔل علٙ ىاقضٔٓ :أّاّل

الصرٔر٘ ال الو٘ علوٙ    (49)لل لٔل علٙ ع و الياقضٔٓ٘ ٍّْ اوخبار - ّاّثاىٔ
الغواٜم ّالبوْل ّالوزٓس     - ذصز ىْاقض الْضْٛ باليْو ّما خيزد مً الطزفني

 نا ىضتفٔ  مً بعض  . ّمل ٓكً ميَا مٓط املٔي أّ اؿٔض أّ اليفاظ -ّاملين
ًٍ عوً الْضوْٛ         الصرٔر٘ : اوخبار أٌ  ل غضل تثبوي عوزعٔتُ ٍوْ فوٍش ّمغو

أٖ ّضوْٛ أىقوٙ ّأطَوز    شّ ،صْاٛ  اٌ علٙ ذٓ  الْجْب أّ ذٓ  االصترباب
الْضووْٛ بعوو  شأٌ الضوي :   بعضووَا صوورٔس  نووا ّر    أخبوار  زموً الغضوول؟ 
ّاضر٘ ال اللو٘ علوٙ إغيواٛ الغضول ّإجوشاِٛ       (51)أخبار ز.  ٍّذِالغضل ب ع٘
نغتضل إىل ّضووْٛ، لكووً بغووزا إذووزاس عووزعٔ٘  و، فوو  حيتوواد الووعووً الْضووْٛ

 . الغضل ّثبْ  اصتربابُ أّ ّجْبُ

ّ  صْرٗ عكط الفزض: إذا طزأ اؿ ث او رب أثياٛ الْضْٛ ذٔث بئيوا  
علووٙ أٌ غوول اؾيابوو٘ مووً اوذوو اث الكووبلٗ لوؤط بيوواقض للْضووْٛ فوو  ّجووُ   

 .  رب الطارئ أثياِٛبل الظاٍز ع و اىتقاضُ باؿ ث او ،لبط ٌ ّضِْٛ

 ُوتضل مً ذ ثوغوع ميُ ثه ٓوال ماىِْٛ ، إذ وناو ّضويُ إتؤنكويشل فوتوّمع ال
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مووً اؿوو ثني اوصووغز ّاو وورب   ّااو وورب الطووارئ علٔووُ، ّٓكووٌْ بووذل  متطَووز  
بوإجشاٛ  ول غضول عوً الْضوْٛ إذا       - ّاّىبٔٓيوُ قزٓبو   -الطارٜني علُٔ، بل ىلتوشو  

 ضل مً ذ ثُ او رب ّأ نلُ أغياِ غضلُوّعلُٔ إذا اغت.  نغزّعٔ٘و اٌ ثابي ال
 .ب  ّضْٛ  ّأجشأِ عً الْضْٛ ّ خل   ص تُ أّ طْافُ أّ مٍْنا

ٍووْ غوول غضوول  -صووغز أثيوواٛ غضوول: اإلذوو اث باو قْلوّبعوو  مووا تقوو و ىوو
اؿوو ث اوصووغز أثيوواِٛ  بعووزّضال  لٔوول علووٙ إدابووُ بطوو ٌ الغضوول  -اؾيابوو٘

مً ضوٓه الْضوْٛ الىتقواض طَوْرِ      الب الجتشاٛ بُ، ىعه فٔلشمُ إمتاو غضلُ ّا
ّٛ     بالبْل أّ بعض أخْاتُ الطارٜ٘ أثياٛ الغضو  ل، ّاوذوْا إتٔواٌ الْضوْٛ رجوا

ٓنُ عوً  وّأمل قبْبٔتُ، ّذل  الذتنال إغياٛ غضولُ الوذٖ أتو    ّاطلْبٔتُ عزعلون
الْضووْٛ، ٍّووذا االذتنووال ٓوو عْىا للْضووْٛ بقصوو  رجوواٜٕ ّبيموول عووزعٔ٘       

 . اؿ ث اوصغز علُٔ عزّضالْضْٛ مع ٍذا الغضل الذٖ أمتُ عقٔب 

ٍذا  لُ لْ أتٙ بغضلُ مً غل اؾياب٘ بيروْ الغضول الرتتؤيب، ّلوْ اغتضول      
قليووا اذا ّ ،اؿوو ث اوصووغز أثيوواِٛ  ا ميكووً عووزّضٍّووْ  وو - ّاتوو رد ّاارمتاصوو
ناو غضووولُ الرتتووؤيب أّ االرمتاصوووٕ وّطوووزأ اؿووو ث أثيووواِٛ ّأرا  إتووو -بصووورتُ

 نامُ مووع التْضووٕ، لكووً لووْ أرا  العوو ّل مووً ذاا     والتوو ردٕ صووٓس ميووُ إتوو   
الغضوول إىل الغضوول االرمتاصووٕ الوو فعٕ فَووْ غضوول توواو فووشٛ ب اللوو٘ الوويص        

 (51)زأجشأِ ذل إرمتط   املاٛ ارمتاص٘ ّاذ ٗ  ّاجيب ّلْ أٌ رجّ شالصرٔس: 

ًٍ عً الْضْٛ مبقتضٙ املطلقا  املتق و إلَٔا اإلعارٗ  ّأٖ ّضْٛ ش نا ٍْ مغ
 .  (56)زأىقٙ، أّ أطَز مً الغضل

 ّالب تْصط٘ فإىُ ال ٓغين عً الْضْٛ لونياٛ غضل االصتراض٘ اوثوىعه باصت

                                                           

 . 4مً أبْاب اؾياب٘:  ح  66: ب1الْصاٜل: د ( 51)

 . 5+ح 1مً أبْاب اؾياب٘: ح 33: ب 1الْصاٜل: د(56)
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إىل الغضوول ّتطَوول املْضووع ّتبوو ٓل اـزقوو٘  نووا صوؤيتٕ   ّامووً إذ اثووُ ميضوون 
 . تفصٔلُ ّم ر ُ   عْث غضل االصتراض٘

الفزم الثاىٕ: إذا أذ ث باو رب أثياٛ اغتضالُ فَل ٓبطول غضولُ؟ أو ٓكفٔوُ    
  . إمتامُ؟ ّفُٔ فزضاٌ

يروْ  رتتٔيب أّ بغضل الٍّذا الفزم مفزّض فٔنا إذا عزم   غضلُ بيرْ ال
 اؿ ث او رب أثياِٛ، ّأما الغضول االرمتاصٕ الت ردٕ القابل لعزّض الغضل 

 : ّالفزضاٌ ٍنا ،ف  فال لتدلل اؿ ث او رب أثياِٛ االرمتاصٕ ال فعٕ

مووع  الفووزض اوّل: أٌ ٓكووٌْ اؿوو ث او وورب الطووارئ أثيوواٛ الغضوول  وواثّ 
ثوه  ُ قو اؿ ث الوذٖ ٓغتضول ميوُ،  ويٌ ٓغتضول موً اؾيابو٘ ّٓغضول رأصوُ ّعي         

ٕ٘، أّ ُٓٓ  ّانٓط مٔتو وّٓغزم   االغتضال ميُ ثه ٓو  ّامٔت نٓطوحيب بإىشاٍل أّ مقارب
 . ؟ أثياٛ غضلُ قبل متامُاخز 

ال إعكال ّلعلُ ال خ     ّجوْب اصوتٝيا  الغضول ّإعا توُ موً بو ِّ       
لُ موً اؿو ث او ورب    اؿو ث او ورب، ّذلو  لوبط ٌ بعوض غضو       عزّضبع  

ّجوب   فإىوُ لوْ أمّتوُ ثوه أجيوب موث ّ       وناو الغضول، الذٖ عوزم فٔوُ ّال ٓيفعوُ إتو    
ح ُٓ   رفع اؿو ث  اصتٝيا  الغضل مً اؿ ث املتيخز، فإٌ إمتاو الغضل ال ُٓ

، صوْاٛ أعوا ِ    وام ّ  ّاموً إعوا ٗ الغضول موً ج ٓو  تامو        ب او رب ال ذ ، ف
ُ عووً الْضووْٛ  ضوواٜز غضوول بيرووْ الرتتٔووب أو أعووا ِ بيرووْ االرمتوواظ، ّٓغووين

 . اوغضال   اإلجشاٛ عً الْضْٛ

موع   ّاالفزض الثواىٕ: أٌ ٓكوٌْ اؿو ث او ورب الطوارئ أثيواٛ الغضول كالفو        
 : اؿ ث الذٖ عزم   االغتضال ميُ، ّفُٔ صْر ث ث٘

 ُعزضوضال ميَا فو٘ ثه عزم   االغتوحيابوالصْرٗ اوّىل: ما إذا أذ ث بال

 للحياب٘  نٓط املٔي أّ اؿٔض أثياٛ ّادالفوً اؾياب٘ مأ رب أثياٛ الغضل م ذ ْث
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اغتضالُ مً اؾياب٘، ّال  لٔل علٙ إبطال اؿ ث او رب لغضولُ فٔنكيوُ إمتاموُ     
 ّاصتٝيا  غضل ج ٓ  للر ث او رب ال ذ ، ّميكيُ اصوتٝيا  غضول ج ٓو     

 .ّابقص  إسال٘ اؿ ث او رب الضاب  ّال ذ  مع -ّاأّ ارمتاص ّاتزتٔب -

 للْضْٛ لع و ال لٔل ّاثه إىُ ق  صب  أٌ غل اؾياب٘ ّاإلمياٛ ال ٓكٌْ ىاقض
الصورٔس اؿاصوز     (53)بل لل لٔل علٙ ع و الياقضٔ٘ ٍّْ اـورب  ،علٙ ىاقضٔٓتُ

ٛ  مخضوو٘ليووْاقض الْضووْٛ      ،. ىعووه غضوول اؾيابوو٘ ٍيووا ال ٓغووين عووً الْضووْ
 املغووين عووً الْضووْٛ ٍووْ الغضوول اؿاصوول بعوو  اؿوو ث   ّفووإٌ الغضوول اجملووشٖ  

 موً االغتضوال الثواىٕ      بو  ال الْاقع بعضُ بع  اؿ ث ّبعضُ قبول اؿو ث، ف  
ٕ    -عً الْضْٛ  مع البياٛ علٙ إغياٛ  ل غضل فٔحشٓوُ   - نا ٍوْ اؿو  ّصؤيت

قبوول اؿوو ث  غضوولُ الثوواىٕ عووً الْضووْٛ، أّ ٓزفووع ٓوو ِ عووً بعووض غضوولُ أّاّل
 ّابقص  رفع اؿ ثني ّالطَارٗ ميَنا مع ّاج ٓ  ّٓضتيىك غضّ او رب املتْصم 

 .ّافٔغئُ عً الْضْٛ أٓض

 : موووا إذا أذووو ث بغووول اؾيابووو٘  نوووط املٔوووي ثوووه عوووزم    الصوووْرٗ الثاىٔووو٘
 ُ ذوو ث اؾيابوو٘ أثيوواِٛ، ّال إعووكال   ؽٔٓووزِ بووني        االغتضووال ميووُ فعزضوو  

إلغياٛ غضل اؾياب٘ عيُ، إمتاو الغضل ّاصتٝيا  غضل للحياب٘ ّال ّضْٛ علُٔ 
ّبووني رفووع الٔوو  عووً بعووض غضوولُ ّاصووتٝيا  غضوول ّاذوو  بقصوو  التطَووز مووً  

 . ّٓغئُ عً الْضْٛ ب  إعكال ّااؿ ثني او ربًٓ مع

الصْرٗ الثالث٘: ما إذا أذ ث بغل اؾياب٘  اليفواظ ثوه عوزم   االغتضوال     
 ّال رٓوب   ،ٔوي موث ّ  املذو ث  أ ورب كوالك لوذاا اؿو ث  نوط       ُ فعزضو  ميُ 

 إعووكال   ؽٔٓووزِ بووني     عوو و ىاقضوؤ٘ غوول اؾيابوو٘ ّاإلميوواٛ للْضووْٛ  نووا ال   
بعو    -اإلمتاو ّاصوتٝيا  الغضول للرو ث اآلخوز، ّبوني اصوتٝيا  غضول ج ٓو         

                                                           

 .6مً أبْاب ىْاقض الْضْٛ: ح 6: ب1( الْصاٜل: د53)
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  ٕ  ّٓقصوو  بووُ رفووع اؿوو ثني او ووربًٓ     -اإلعووزاض عووً بعووض الغضوول املاضوو
بالغضل ال ذ  املضتيىك، ّال رٓب عيو ىا   عو و ّجوْب الْضوْٛ معوُ       ّامع

للبياٛ علوٙ إجوشاٛ  ول غضول مغوزّم عوً الْضوْٛ صوْٚ غضول االصتراضو٘           
إىل غضلَا ذتٙ تصس ميَا الصو ٗ  نوا    ّامً الْضْٛ ميضن الب املتْصط٘ فإىُ 
   عْث غضل االصتراض٘. صيرققُ مفٓصّ 

قبل َذ ثوُ اوّل   ّابني  ٌْ اي ث متطَزّال فزا   ٍذا الفزض ّصابقُ 
قبل ذ ثُ اوّل إذا بئيا علٙ  ٌْ الغضل مً اؿو ث او ورب    ّاّبني  ْىُ ق ث

  ّاصوْاٛ  واٌ قبول ذلو  قو ث      ِطَوْر ل ّاعوً الْضوْٛ فٔكوٌْ غضولُ مْجبو      ّامغئ
٘ غول غضول اؾ   -ا إذا بئيوا علوٙ عو و إغيواٛ الغضول     ، بٔينو ّاأو  اٌ متطَوز   -يابو
باوصوغز قبول الغضول     ّاإذا  اٌ قو ث يفصل بني ما اِٛ عً الْضْٛ فّع و إجش

، إال   الصوْرٗ  ٗ مثّ زفع ذ ثُ اوصغز عي ما ٓزٓ  الص اذتاد إىل ّضْٛ ل
مووً اؿوو ثني ّٓقصوو  التطَووز مووً   ّاّاذوو  اصووتيىك غضووّ  ْلووالثاىٔوو٘ أّ اوّىل 

 : ثه ىيتقل لبرث ذكه رابع، ٍْ  . ّااؾياب٘ فٔغئُ عً الْضْٛ جشم

 : اجتناع أغشال متعددة على املكلف

إذا ثبي علٙ املكلك أصباب مْجب٘ للغضل مبعيٙ إثبا  الغضول علٔوُ أعوه    
ّمً اصتربابُ،  يٌ اجتنع علُٔ مٓط املٔي ّاؾياب٘ ّاؾنع٘  ّامً ّجْبُ عزع

-   ْ ل    فوواِ غضوول ّاذوو  ٓيتٔووُ للكووٌْ علووٙ طَووارٗ ّطَووْر ٓيفعووُ   الوو خ
 الص ٗ أّ الطْا  أّ ٓضتبٔس بُ مط القزاٌ أّ اصه اهلل جٓل ّع .

         :ٌٍ ك فكاٌ علٔوُ أغضوال   إذا اجتنعي أغضال كتلف٘ علٙ مكل ّبتعبل ثا
ّاجب٘ أّ  لَا مضترب٘ أّ بعضَا ّاجب ّبعضوَا   َامتع  ٗ ّغآا  كتلف٘  ل

 قصو  اؾنٔوع  أجوشأِ غضول ّاذو  ب    -مضترب  غضول اؾيابو٘ ّغضول اؾنعو٘     
 حنع٘ للكٌْوحياب٘ ّمً الو)اغتضل مً ال فصّٔ وص  مجٔع اوغضال توصْاٛ ق
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)اغتضول عنوا    علٙ طَارٗ قزب٘ إىل اهلل تعاىل( أو قص  مجٔع اوغضال إمجااّل
ّ٘ إىل اهلل تعوواىل( أو قصوو  غضوول اؾيابوو٘ ّ وواٌ جيبوو   ٕٓ مووً اوغضووال قزبوو   ،ّاعلوو

أصباب الغضل فٔحشُٓ قص  غضل اؾياب٘ أٖ  اٌ علُٔ غضل اؾياب٘ ّغلِ مً 
 .أّ إمجااّل باـصْ  عً مجٔع اوغضال مً  ٌّ أٌ ٓقص  العنْو تفصّٔ 

 : عرب عْث ث ث٘ نٓزوّتفصٔل القْل عً ذل  ٓ

البرث اوّل: إذا اجتنع عي  مكلك أصباب متع  ٗ مْجبو٘ للغضول  ويٌ    
لألموز املتعو      امتثواالّ اجتنع اؿٔض ّاؾياب٘ علٙ مؤمي٘ ٓكفَٔوا غضول ّاذو     

ّٓقصو  املكلوك  و  الضوببني أّ اوصوباب       بغضل اؾياب٘ ّغضول اؿؤض موث ّ   
تووناو  بقص  جامع هلا ّبغضل ّاذ  ٓكٌْ  اعُٔ ّّقز ُ إلٔوُ  و  الضوببني أّ    

ْ   تع   اوصباب املْجبو٘ للغضول  ّار  اوصباب املْجب٘ للغضل، ٍّذا   ، ٍّو
 . علٙ إجشاِٛ َه ّاتفاقالفقَاٛ قل إمجام 

ٍْ إجشاٛ غضل ّاذ  عيو  اجتنوام    - عٕ اإلمجام علُٔ إبل  -ّاملغَْر 
 أصباب متع  ٗ بعضَا ْٓجب الغضل ّبعضوَا ٓضوترب معوُ الغضول، ٍّكوذا      
لووْ  وواٌ متوواو اوصووباب مْجبوو٘ الصووترباب الغضوول، ٍّووذا  لووُ ٓعووين توو اخل   

مع اوصل  اوصباب املتع  ٗ إلداب مضبب ّاذ  ّغضل فار ، ٍّذا ٓت افع
 :  املغَْر علٙ اولضً: أصل ع و ت اخل اوصباب ّاملضببا ، ّعي ٜذ ىقْل

إىُ ق  ؼق    عْث أصْل الفقُ أصل ع و ت اخل اوصوباب ّاملضوببا    
مقتضٙ اوصل تعٓ   املضٓبب عيو  تعو     أٌ   فال اوّامز اليفضٔ٘ املْلْٓ٘، ّ

اوّامز اإلرعا ٓ٘ ىظل اومز  الغزا ّالضبب، لكً ال ٓيتٕ اوصل املذ ْر  
لتْقوك   ّابالْضْٛ ّالغضل مً اؾياب٘، ّق  أمز بَنا   القوزاٌ ّالضوي٘ إرعوا    

ال صو ٗ إال  :ش  (54)ّاالص ٗ علٙ الطَْر املاٜٕ أّ الرتابٕ ّامليصْ  صورٔر 
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ِٓؤ َُٓكِه      شّ  قْلُ تعاىل:  زبطَْر ََّأ ٍَُكِه  ُُّجوْ ٗٔ َفاِغٔضوُلْا   ...ِإَذا ُقِنُتِه ِإَلوٙ الٖصو 
َُٖزّا   ٌِ ُ ِيووُتِه ُجُيبووّا َفوواطَّ  ، ٍّكووذا بوواقٕ أىووْام الغضوول الْاجووب املوويمْر بووُ     زَِّإ

َٓزٗ ّاوذا ٓث املغٓز ّ٘ الصوتباذ٘    ف٘ وجل التطَوز ّالطَوْر    الضي٘ املط مق مو
 .  ٓط القزاٌ ّلفظ اؾ ل٘ال خْل   الص ٗ ّالطْا  ّم
طبٔعو٘ ّاذو ٗ ٍوٕ الغضول بيصوبابُ املدتلفو٘        ّاّذٔث أٌ املويمْر بوُ إرعوا    

فنقتضٙ إط ا  لٔلَا  فآ٘ الفعل الْاذ  مع قص  اوصوباب املتعو  ٗ  لوَا،    
 . -الغضل امليمْرٓ٘  -  اوصباب املؤ ٖ لْذ ٗ املضبب ٍّذا ٍْ الت اخل

  الْضوْٛ ّالغضول    ّا: اجملعوْل ّاملعتورب عوزع    -لبرثيا  ّامتَٔ  -ٍّيا ىقْل 
 : حيتنل  ْىُ أذ  أمزًٓ خيتلك اوثز باخت فَنا، ٍّنا

الفعل  -اوّل:  ٌْ البْل ّالغاٜم ّاليْو ّالزٓس ّاملين ىْاقض الْضْٛ 
ّأصووباب ّجْبووُ، ّالْضووْٛ ٍووْ الفعوول     -املز ووب مووً غضوولتني ّمضوورتني    

، ٍّكوذا  زال ص ٗ إال بطَْرشجٕ الْاجب عي   خْل ّقي الص ٗ ّاـار
تكٌْ اؾياب٘ ّاؿٔض ّاليفاظ ّمط املٔي ىْاقض الغضل ّأصوباب ّجْبوُ،   

 زال ص ٗ إال بطَوْر شّفعل الْاجب عي   خْل ّقي الص ٗ ّالغضل ٍْ ال
ز ب مووً غضوولتني الفعوول اـووارجٕ الووون  -ْٛ أّ الغضوول ّالطَووْر ٍووْ الْضوو 

 . -ّمضرتني أّ مً غضل متاو الب ٌ 

اليْاقض املتق م٘ ىْاقض للْضْٛ ّالغضل ّرّافع لألثوز اليوْراىٕ    الثاىٕ:
ٙ  ،املعيْٖ املترصل مً الْضْٛ أّ الغضول  الفعول   -الْضوْٛ ّالغضول   اٌ مبعيو

قّق  للطَارٗ ّالطَْر ٍّنا موً قبٔول الضوبب التْلٔو ٖ ّاملضوٓبب       -اـارجٕ
 ُاملعٓبوز عيو  املتْل  مً الفعل اـارجٕ ايق  لألثوز اليوْراىٕ الزّذوٕ البواطين     

، فٔكووٌْ اجملعووْل   زال صوو ٗ إال بطَووْر شر ٓث الصوورٔس:  وبووالطَْر   الوو 
املطلْب للغارم ٍْ الطَْر، ٍّْ ٓترق  ّٓضٓبب موً الفعول اـوارجٕ املعٓبوز     

 . عيُ بالْضْٛ أّ بالغضل
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   ّاّالظاٍز مً ىصْ  اليْاقض صببٔٓتَا لويقض الطَوْر املطلوْب عوزط    
 نا أٌ اليقض ال ٓقبل التعو   فوإٌ املتطَوز    صر٘ الص ٗ ّالطْا  ّمٍْنا، 

باملاٛ إذا ىاو أّ بال أذ ث ّاىتقض ّضِْٛ ّطَْرِ ثه إذا بال ثاىٔ٘ أّ ىواو مل  
ٓيتقض ّضِْٛ ثاىٔ٘، وٌ الطَْر امليتقض ال ٓيتقض فإىُ ع و ميتقض ّالع و 

 . ال ٓيتقض امليتقض ّال ٓيع و املع ّولذا ال ٓتكزر ّال ٓقبل التع   ّ

 املغتضوول املتطَووز إذا أجيووب اىووتقض غضوولُ ّاىعوو و طَووْرِ، ثووه      ٍّكووذا 
، إذ ال طَوْر  ّاإذا أجيب أّ ذاضي ال ٓيتقض ّال ٓكٌْ اؿ ث ال ذ  ىاقض

ّالعو و ال   ّاّال طَارٗ رّذٔ٘ ذتٙ تيتقض، فوإٌ الطَوْر اىوتقض ّصوار عو م     
 .ّال ٓيع و امليع و  ٓتكزر ّال ٓقبل التع   ّال ٓيتقض امليتقض

 أٌ الْضووْٛ  ىووْاقض الْضووْٛ ّالغضوول: ىصووْ ّٓظَووز مووً  نووا ٓتحلووٙ 
ْٛ، موع أٌ الفعول       أموزْ ّالطَْر اجملعْل علٙ العبوا  ٍوْ   الغضل ّ مضوتنز لوُ بقوا

ميصزو ال  اصوتنزار لوُ ّال بقواٛ      بالغضل أمْز  اـارجٕ املعرب عيُ بالْضْٛ أّ
فُٔ ذتٙ ٓصوس التعوبل: )البوْل أّ اليوْو ذو ث ىواقض للْضوْٛ ّالطَوْر( أّ         
)اؿٔض أّ اؾياب٘ ذ ث ىاقض للغضل ّالطَْر(، ّمً ٍيا قليا: الطَوْر ٍوْ   

ٍّوْ أثوز    زال صو ٗ إال بطَوْر  لْب ٍّْ عزا صر٘ الص ٗ ّمٍْا إذ شاملط
ّٓترصوول مووً الفعوول اـووارجٕ   ّاصووتنزار، ٖ ىووْراىٕ لووُ  ّاو ّبقوواٛاعتبووار
 -متاو الب ٌ أّ املضورتني بوالرتاب   أعين الغضلتني ّاملضرتني أّ غضل -امليصزو

ل الشّجٔو٘ موً عقو  اليكواح،     رٓصو ل امللكٔ٘ موً عقو  البٔوع ّتَ   رٓصٍّْ ىظل َت
ل ميوُ الطَوْر املطلوْب      ٓترٓصو  -الفعل اـارجٕ -ٍّكذا الْضْٛ ّالغضل
أٌ  ّظووواٍزِ   زال صووو ٗ إال بطَوووْرشفإىوووُ تَا علٔوووُ الصووو ٗ ّتتْقوووك صووور

ٍّووْ طبٔعوو٘ متروو ٗ ّحيققَووا عنوول ّاذوو :   ،املطلووْب املوويمْر بووُ ٍووْ الطَووْر 
الْضوْٛ موً بوْل     -مً  ٌّ تقٔٓ ٍا بيْم اؿ ث الياقض  -الْضْٛ أّ الغضل

فوإذا أتوٙ املكلوك     -أّ ىْو أّ مٍْنا، الغضل مً جياب٘ أّ ذؤض أّ مٍْنوا   
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ٕ    -أتٙ بغضلُ  أّ ،ً ذ ٕث معني  اليْوبْضْٛ قزبٕ م  -طبٔعو٘ الغضول القزبو
    ٕ ٛ أّ مووً ذوو ث اؾيابوو٘  فوواِ ذاا الْضووْٛ ّذاا الغضوول ّإٌ غفوول املتْضوو

 نوا لوْ بوال ّىواو ٍّوْ ملتفوي إىل اليوْو ّقاصو           املغتضل مً اؿ ث اآلخوز، 
للتطَز مً ىاقض اليوْو، ّ نوا لوْ أجيوب ّموط املٔوي ٍّوْ ملتفوي إىل موٓط          

ُ   املٔي ّقص    (الطَوْر ):  ِ أّ ملتفي إىل اؾياب٘ ّقص ٍا، ّٓترصول موً فعلو
)علٙ  الذٖ ٍْ عزا صر٘ الص ٗ أّ الطْا ، ّصار )علٙ ّضْٛ( أّ صار

صرتُ  الص ٗ تتْقك ضل ّطَْر مً اؿ ث( ّأمكيُ ال خْل    ل فعل ُغ
 . أّ الطْا  علٙ الطَْر أّ ٓتْقك جْاسِ علُٔ  نط القزاٌ أّ لفظ اؾ ل٘

 إذٌ مقتضووٙ القاعوو ٗ العاموو٘:  فآوو٘ إتٔوواٌ الطبٔعوو٘ الْاذوو ٗ املوويمْر بَووا      
ّ٘ لصو ٗ أّ طوْا  أّ       مع قصٕ  -أّ الغضل الْضْٛ - قزبٕ إذا أتوٙ بَوا مق مو

 .؟بَا  مٍْنا، ّالعن ٗ م ذظ٘ اليصْ  اـاص٘ فَل ميكً عض  القاع ٗ

 ىعه ميكوً عضو  مقتضوٙ القاعو ٗ باليصوْ  اـاصو٘ فقو  ّر    بعوض        
اوذا ٓث الصرٔر٘ ما ٓ ل علٙ أٌ  ل ّضوْٛ ّ ول غضول ْٓجوب الطَوْر      

 ّر   ىصوْ    فٔبطلوُ: موث ّ   ّاّالطَارٗ مً اؿ ث ما مل ٓطزأ اليواقض الذقو  
إذا اصووتٔقيي أىوو  قوو  أذوو ثي فتْضووي، ش  الْضووْٛ ىظوول معتووربٗ ابووً بكوول: 

ّٛ أب ّإٓاا أٌ ُت ّاصوتٔقاٌ  ، (55)زذتوٙ تضوتٔقً أىو  قو  أذو ثي      ّار ث ّضْ
متعو  ٗ   ّامً اؿ ث اوصغز املْجب للْضوْٛ ّٓعوه أفوزا     ّااؿ ث ٓعه أىْاع
أّ أىْاعُ  نا ٍْ الغالوب، ّّر   بعوض اليصوْ      اوصغز مً ىْم اؿ ث

 ال ٓيوواو املضووله ٍّووْ جيووب ّال ٓيوواو ش (56)  الغضوول ىظوول معتووربٗ أبووٕ بصوول: 
 فإىوُ ظواٍز بْضوْح       زحو  املواٛ فلٔتؤنه بالصوعٔ     إال علٙ طَْر، فوإٌ مل َٓ 

 رق  للطَووْر فووإٌ مل دوو  املوواٛ ٓتوؤنه للتفووع ذ ثووُ ّٓترصوول    وضوول مووأٌ الُغ
                                                           

 .1مً أبْاب الْضْٛ: ح 44: ب1الْصاٜل: د (55)
 .3مً أبْاب اؾياب٘: ح 65: ب1( الْصاٜل: د56)



 (43)......................................... علٙ املكلك أغضال متع  ٗجتنام ا   
 

املترصول٘ موً الفعول    ّميُ الطَْر: اؿال٘ الزّذٔو٘ اليْراىٔو٘ ال اٜنو٘ املضوتنزٗ     
    ٌ   قوو  اـووارجٕ املعوورب عيووُ بالغضوول أّ بالْضووْٛ أّ بووالتٔنه، ّميكووً أٌ ٓكووْ

فٔضوترب لوُ    -ٍْ ذو ٓث العَو  بوالشّاد   نً   -جيب مزتني أّ ث ث مزا أ
االغتضال ذتٙ ٓياو علٙ طَْر، ّإٌ مل دو  املواٛ فلٔتؤنه، ّإطو ا اؿو ٓث      

 ز .ّال ٓياو إال علٙ طَْرشُ ٓعٓن زٍّْ جيبش

ّآا  ع ٓ ٗ ت ل علٙ إجشاٛ غضل ّاذ  عً مجٔوع اوصوباب   ّتْج  ر 
     ً عنو تَا   ّاوذ اث ّتفٔ  ت اخلَا ّإجشاٛ غضول ّاذو  عوً فنْعَوا، لكو

: صورٔر٘ سرارٗ املزّٓو٘      ّأمجعَا ّأّضرَا بل أّضس مً املعتربٗ املاضٔ٘
 :)الكووا ( ّ)التَووذٓب( ّ)الضووزاٜز( ّقوو  رّاٍووا الغوؤذ الكلوؤين مضووونزٗ        

لوُ    لشرارٗ ّ و وْ   )عً سرارٗ قال...( ٍّذا ق  ْٓذٕ بيٌ مضنٌْ اـرب فتٔا
قال   ّصم الزّآ٘ )قال:  عضب اعتقا ِ ّفَنُ مً اوخبار املعصْمٔ٘، لكيُ

 ّلؤط ٍوْ إال اإلمواو البواقز      ،غولِ  (  ا ٓ ل علٙ أٌ سرارٗ حيكٕ قوْل ثه قال
الغؤذ الطْصوٕ    :اٌأّ الصا ا )علَٔنا الضو و( فإىوُ رّٚ عيَنوا، ّٓؤ و ِ     

رّاٍا بضي ِ إىل سرارٗ عً أذ ٍنا )علَٔنا الض و(  نا رّاٍوا ابوً إ رٓوط    
 ( ّصووي ٍنا متروو  ّصوورٔس   بضووي ِ إىل سرارٗ عووً أبووٕ جعفووز البوواقز )     

 ّإٌ ّقووع   الضووي  )علووٕ بووً الضووي ٖ( ٍّووْ  ووً تقبوول رّآتووُ عيوو ىا لتْثٔوو   
معتنوو ٗ لعلنوواٛ  ذحوو٘تْثٔقووُ  -ابووً الصووباح - ىصووز بووً الصووباح إٓوواِ، ٍّووذا 

 . الزجال املعاصزًٓ لُ، ّ ً اعتن ِ الكغٕ ّالعٔاعٕ ّغلٍنا

( ّ ٔك  اٌ مً املطنًٝ بُ ذكآ٘ سرارٗ للدرب عوً اإلمواو املعصوْو )   
إذا اغتضولي بعو  طلوْم الفحوز أجوشأا غضول  ذلو  للحيابو٘         شّق  تضنيي 

ٔ  ذقْا ّاؿحام٘ ّعزف٘ ّاليرز ّاؿل  ّالذبس ّالشٓارٗ، فإذا اجتنعي عل
ّ ووذل  املووزأٗ :شقووال: ثووه قووال زأجشأٍووا عيوو  غضوول ّاذوو  -، ىضوود٘ اهلل –
حيابتَا ّإذزامَووا ّمجعتَووا ّغضوولَا مووً ذٔضووَا     وحشَٓووا غضوول ّاذوو  لوو   ُٓ
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 الزّآووا  وصووباب الغضوول ّمْجباتووُ،  ٍّووذِ الزّآوو٘ أمجووع    (57)زّعٔوو ٍا
ّبعضَا ّاجب ّبعضَا مضترب، ٍّٕ ت ٓل بْضْح علٙ تو اخل اوصوباب   

 . غضل ّاذ  عً أصباب متع  ٗ ّإجشاٛ

ّقووو  قٔووول: إٌ اوصوووباب  املتعووو  ٗ لألغضوووال إذا  اىوووي ّاجبووو٘  اؾيابووو٘ 
 فووٙ غضوول ّاذوو ، ّإجووشاؤِ قوول التضووامل بووني    ّاؿوؤض ّمووٓط املٔووي مووث ّ 

: ىظل ما رّاِ الطْصٕ   تَذٓبُٔ   ل علُٔ بعض اليصْ  املعتربٗالفقَاٛ، ّٓ
( عوً  موً اإلمواو الصوا ا )    الضواباطٕ صواٜ ّ  بضي ِ املعترب املتصول بعنوار   

إٌ عواٛ  أٌ  (:شْاقعَا سّجَا ثه ؼٔض قبل أٌ تغتضل، فيجابُ )ُواملزأٗ ٓ
 تغتضل فعلي، ّإٌ مل تفعل فلٔط علَٔا عوٕٛ، فوإذا طَوز  اغتضولي غضو ّ     

ّاـرب ّاضس ال الل٘ علوٙ  فآو٘ غضول ّاذو       (58)للرٔض ّاؾياب٘ز  ّاّاذ 
 .  ا مً اوصباب الء دب معَا الغضلٍّن ،للرٔض ّاؾياب٘

موً   ّىظل ما رّاِ الكلٔين ّالطْصٕ بضوي ٍنا الصورٔس إىل سرارٗ صواٜ ّ   
حشٓوُ موً املواٛ؟    ( عٓنً ما  ٍّْ جيب  ٔوك ٓغتضول ّموا ُٓ   اإلماو الباقز )

ا حشٓوُ ذلو  للحيابو٘ ّلغضول املٔوي وىَنو      ُٓ ّاّاذو   ضو ّ غٓضول غُ ُٓ(:شقال )
ٕ٘ ّاذ ٗزذزمتاٌ اجتنعتا    ٍّذا اـرب  ضابقُ ّاضس ال الل٘ علٙ  (59)ذزم

إجشاٛ الغضل الْاذ  لزفع صببني ّاجبني ّذ ثني  بلًٓ ٍنا اؿٔض ّاؾياب٘ 
 .أّ اؾياب٘ ّاملْ ، ٍّذا ٓؤ   أٌ إجشاٛ غضل ّاذ  عً صببني ّاجبني 

ّٓغكل اإلجشاٛ ّالت اخل إذا  اىي اوصباب مضترب٘ أّ  اىي اوصوباب  
مووً لفظوو٘   بعضووَا ّاجووب ّبعضووَا مضووترب، بوول قوو  ٓتووٍْه أذوو ْ     كتلطوو٘:

 الْجْب معيٙ علٔ  ذقْا هلل..ز اجتنعي فإذا سرارٗ: ز  صرٔسذقْاش
                                                           

 .1ح مً أبْاب اؾياب٘: 43: ب1( الْصاٜل: د57)
 .7مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د58)
 . ّغلِ 1: ح مً أبْاب غضل املٔي 31: ب6( الْصاٜل: د59)



 (45)......................................... علٙ املكلك أغضال متع  ٗجتنام ا   
 

 .تعاىلالْاجب٘ الء ٍٕ ذ  هلل املتع  ٗ اوغضال  اإلجشاٛ باجتنام صوفٔدت

 : لكً ٍذا املقال مزفْض ّاإلعكال ضعٔك

 ٍوْ مبعيووٙ الثبووْ  ٍّوْ أعووه مووً ثبْتووُ    (ذوو : إٌ شذقوْاز مجووع ) أّاّل
 ، ّال  اللوو٘   لفووظ اؿقووْا ّاّىوو ب ّاأّ اصووترباب ّاّّجْبوو ّاعلووٙ املكلووك إلشاموو

 الصورٔس الو ال علوٙ     (61)علٙ االختصا  بالْاجبا ، ّعلٔوُ فوإط ا اـورب   
أىُ إذا اجتنعي ذقْا أجشأا عيَا غضل ّاذو  ٓفٔو  إجوشاٛ الغضول الْاذو       

 . عً عنْو اوصباب

: وٌ بعض الزّآا  الصرٔر٘ مجعي بني الْاجب ّاملضترب مً ّاّثاىٔ
ٛ، فإٌ أّضس اليصْ  ّأمجعَا صرٔس سرارٗ ٍّْ اوغضال   ىٓص اإلجشا

ّبوني املضوترب: اؾنعو٘ أّ اؿحامو٘ ّعزفو٘       -اؾياب٘  -بني الْاجب  ق  مجع
رب متعوو  ٗ مووً املضووت ّاأىْاعوو ّقوو  ذ ووز -اؿلوو  ّالووذبس ّالشٓووارٗ ّاليرووز ّ

  ذقوْا هلل أجشأٍوا   فوإذا اجتنعوي علٔو   شبكفآو٘ غضول ّاذو      صٓزح اـربّ
ّاليٓص صرٔس الضي  ّاضس ال الل٘ علٙ العنْو الغامل  عي  غضل ّاذ ز

  ذٍيوُ   ّاالجتنام أصباب ّاجب٘ ّأصباب مضترب٘، فلْ اغتضول ّ واٌ ذاضوز   
ل ٝٔناو اوصباب  فاِ الغضل الْاذو  بقصو  ارتكواسٖ إمجوالٕ عٔوث لوْ ُصو       وت

صبب للغضل، ّلْ غفل ّذضوز   ذٍيوُ أّ    (غتضل مً  ذا ّ ذا: )أ وجاب
جزٚ علٙ لضاىُ: ذ ز متامَا أّ بعضَا ّمل ٓضترضز البعض اآلخز  فٙ  نوا  

إىل اهلل  فٙ ذل   ّاإذا اغتضل للحنع٘ ّغفل عً جيابتُ ّقص  االغتضال تقزب
ال ل جتَوا     رفع ذ ثُ ّسّال جيابتُ، ٍوذا مفوا  الويٓص الصورٔس، ّال فو     
 . املعتن  للتعلٔ   ّالرباٍني العقلٔ٘ قبال اليٓص املعصْمٕ الصرٔس

  اوذ اث ّاؿاصل ّضْح الت اخل ّاال تفاٛ ّاإلجتشاٛ بغضل ّاذ  ٓزفع    

                                                           

 .1مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د61)
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 ، فووو  فوووزا   اوغضوووال   ّاّاصوووترباب ّااملتعووو  ٗ ّاوصوووباب املدتلفووو٘ ّجْبووو  
 بووووني ّجْبَووووا بيمجعَووووا ّبووووني اصووووتربابَا بيمجعَووووا ّبووووني خلٔطَووووا مووووً  

اذا اجتنعي هلل صبراىُ ذقْا كتلف٘ ّأغضال متعو  ٗ  ، فالْاجب ّاملضترب
أجشأِ غضل ّاذ  ّال إعكال   التعنٔه ّال ماىع   ّاأّ اصترباب ّامتفاّت٘ ّجْب

عقول  مً عقل أّ ىقل، فإٌ اليقول الصورٔس ٓو ل علٔوُ موً  ٌّ معوارض، ّال      
( الضلٔه ٓقك أّ ٓعحش عً اليط  مبا خيالك اليقل الصرٔس عً املعصْو )

 ّابل إٌ صاذب العقل اؿكٔه ّاإلمياٌ الضلٔه ال دعل للربٍاٌ العقلٕ ّجوْ  
 . قبال اليص اليقلٕ ّاهلل العاصه ّاقاٜن

ىوُ ال رٓوب   إجوشاٛ الغضول     لثاىٕ: ق  ؼصل   البرث املاضوٕ ا البرث ا
ع اوغضال الثابت٘ علُٔ عي  اجتنوام أصوباب متعو  ٗ للغضول،     الْاذ  عً مجٔ

االغتضال مً  ل صبب ثابي علٔوُ  بيٌ ٓيْٖ  ّميكيُ أٌ ٓقص  مجٔعَا تفصّٔ 
غتضل مً اؾيابو٘ ّموً موط    أبع  ّاذ   يٌ ٓقص : ) ّا زِ   قص ِ ّاذ فٔذ

ذو   املٔي ّللحنع٘ ّلشٓارٗ املعصْو قزبو٘ إىل اهلل تعواىل(، فٔكوٌْ الغضول الْا    
 عً مجٔعَا. ّاحشٓومع القص  التفصٔلٕ م

 ويٌ ٓقصو  )أغتضول     ّاإمجالٔ ّاّميكيُ أٌ ٓقص  مجٔع أصباب الغضل قص 
ٕٓ موووً اوغضوووال قزبووو٘ إىل اهلل تعووواىل( فٔحوووشٖ غضووولُ موووع قصووو ِ         وووا علووو
 القزبوووٕ اإلمجوووالٕ عوووً مجٔوووع اوصوووباب ّٓشٓووول غضووولُ مجٔوووع اوذووو اث   

علُٔ ذاا الْقي الذٖ ٓباعز بُ الغضل،  الكبلٗ ّاوغضال املضترب٘ الء ثبتي
رْاٌ مً القص : ٍنوا القصو  التفصؤلٕ وصوباب الغضول ّأذ اثوُ،       وى ٌفَذا

رْاٌ اخزاٌ موً قصو  الضوبب ّاؿو ث ٍنوا قول       وّالقص  اإلمجالٕ، ّ ٘ ى
اـ   ّاالخت   بني الفقَواٛ، ّٓويتٕ التعوزض لبرثَنوا ّاالصوت الل علوٙ       

 . ل لليرًْٓ اوّلني  االصت الَنا بعاملدتار فٔ

 ٘ علُٔوّّجُ اال تفاٛ بالقص  التفصٔلٕ ّالقص  اإلمجالٕ لألصباب الثابت
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لٕ ّاإلمجووالٕ ٍّووْ  ٍٔووْ ؼقوو  القصوو  القزبووٕ املطلووْب باملصوو اقني التفصوو    
مْجب لترق  االمتثال ّصقْا اومز الْجْبٕ أّ االصوتربابٕ املتْجوُ إلٔوُ،    

 ك مجٔوع موا علٔوُ موً اوغضوال      بغضول ّاذو  موً قصو  املكلو      ٛل جتشا  ب ف
ّلعوول ٍووذا أمووز مفووزّغ عيووُ مضووله بووني  - ّاإمجالٔوو ّاأّ قصوو  ّاتفصوؤلٔ ّاقصوو  -

 . مً او ثز ّامً بعضَه ّارتكاس ّاتصزحي :الفقَاٛ

 ثبووْ  أغضووال علٔووُ لكيووُ ال ٓعلووه بعضووَا بعٔيووُ   إذا علووه إمجووااّل :ّعلٔووُ       
بقصو  إمجوالٕ،  نوا ٓكفٔوُ      ّا فاِ غضل ّاذ  مع قص  مجٔوع موا علٔوُ ّاقعو    
ّإٌ  وواٌ اوفضوول القصوو    ،قصوو  الووبعض املعووني الووذٖ ٓعلنووُ ّدَوول غوولِ   

  :،  نووا أٌ اوفضوول   صووْرٗ معزفوو٘ مووا علٔووُّااإلمجووالٕ لتنوواو مووا علٔووُ ّاقعوو
  نوووا صوووب  بٔاىوووُ، ّااللتوووشاو بَوووذا أذوووْا   أّ إمجوووااّل أٌ ٓقصووو ٍا تفصووؤّ 

ٗ   مً عبَ٘ اـو   ّ عوْٚ اإل   ّاّأّىل خزّج ، ّإال  مجوام ّاملفزّغٔو٘ املو عا
ّميَا غضول   - ل أخزٚاّعلُٔ غضل أّ أغض ّابُياوقْٚ أىُ إذا  اٌ املكلك ُجف

ميكيُ االجتوشاٛ بالغضول الْاذو      أّ جَل بعضَا  صْاٛ عزفَا تفصّٔ  -اؾياب٘
، فإٌ غضولَا ٓغوين ّدوشٖ عنوا علٔوُ موً اوغضوال        ّامع قص  اؾياب٘ كصْص

صوو  االغتضووال مووً اؾيابوو٘ أجووشأِ عووً متوواو مووا علٔووُ مووً      املتعوو  ٗ، أٖ إذا ق
 عووٕ اإلمجووام ّالتضووامل علووٙ اإلجووشاٛ إ، ّقوو  ّاّاقعوو ّااوغضووال إذا  وواٌ جيبوو

 ٍّذا ٍْ اليرْ الثالث مً قص  الضبب ّاؿ ث.

  ّاأّ  اىوي ذاٜضو   ّا: إذا  اٌ املكلك اؾيب قو  موٓط مٔٓتو    بل ٓقْٚ العكط
فتغتضل ٍّٕ جيب أّ ٓغتضل املكلوك اؾيوب    ّاأّ ىفضاٛ ّأجيبي أّ مٓضي مٔت

 فإىووُ ٓغئووُ ّدشٓووُ   -بقصوو  الغضوول مووً مووط املٔٓووي أّ اؿوؤض أّ اليفوواظ    -
 . عنا علُٔ مً اوغضال اوخزٚ ذتٙ غضل اؾياب٘

اٛ ّم ر ُ   اليرًْٓ اوخلًٓ املتعا ضني ٍْ ظاٍز التعلٔل ّّجُ اإلجش
 : رَناّتْضٔ، ّإط ا صرٔر٘ سرارٗ  ّاامليصْ  صرٔر
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فٔنوا رّاِ الغؤداٌ الكلؤين ّالطْصوٕ      ّانيصْ  صورٔر إٌ التعلٔل الوو  
( عووً مٔووي مووا  ٍّووْ جيووب  ٔووك  ّقوو  صوويل سرارٗ مووً اإلموواو البوواقز ) 

، دووشٖ ذلوو  للحيابوو٘ ّلغضوول   ّاّاذوو  ُٓغٓضوول غضوو ّ ش(: ٓغتضوول؟ قووال ) 
وىَنووا ذزمتوواٌ اجتنعووا   ذزموو٘ ش( اإلجووشاٛ بقْلووُ: ثووه ٓعّلوول ) زاملٔووي
ٍّذا التعلٔل ظواٍز ظو ٛ   إجوشاٛ الغضول الْاذو  عوً أصوباب         (61)زّاذ ٗ

 . متع  ٗ مْجب٘ للغضل أّ مثبت٘ لُ
 إذا اجتنعووي هلل علٔوو   :ش(66) : إطوو ا صوورٔر٘ سرارٗ  ّٓؤ وو  العنووْو 

صوْاٛ قصو  اؾيابو٘ أو قصو  غلٍوا، فوإٌ        زذقْا أجشأٍا عي  غضل ّاذو  
حشٓووُ ذزموو٘ ّاذوو ٗ ّ ذزمووا  ُٓاجتنوام غضوولني أّ أغضووال ّالتقوواٛ ذوزمتني أ  

أّ ٓقصو  بوُ    ،ٓقصو  بوُ موٓط املٔوي لوْ غفول عوً جيابتوُ موث ّ          : ّغضل فوار  
 . اؾياب٘ ّٓغفل عً مط املٔي مثّ 

ّٓؤ  ِ: اليظز إىل متاو الصرٔر٘ فإىُ صٓزح بتعبل  لٕ ٓفٔ  إجشاٛ الغضل 
 الْاذووو  عوووً مجٔوووع اوغضوووال اجملتنعووو٘ علٔوووُ، ّإط قوووُ ٓعوووٓه موووا إذا  ووواٌ    
غضوولُ الْاذوو  بعيووْاٌ غضوول اؾيابوو٘ أّ بعيووْاٌ غضوول عزفوو٘ أّ بعيووْاٌ غضوول 
 الشٓارٗ، فإٌ إط ا اؿ ٓث ّتعبلِ الكلوٕ املتقو و ٓفٔو  إمكواٌ قصو  بعضوَا       

 . مع غفلتُ عً اوصباب ّاوذ اث اوخزٚ

ّالتيمول   ّاإذٌ إط ا التعلٔل ّإط ا صرٔس سرارٗ مبعيٙ اليظز إلَٔنا معو 
  مفا ٍنا ٓؤ ٖ إىل االطنٝياٌ باإلجشاٛ ّاال تفاٛ، صْاٛ قص  غضل اؾياب٘ 

 . أو قص  غل غضل اؾياب٘  ا ْٓجب علُٔ الغضل أّ ٓثبي علُٔ

( عً املزأٗ إذا مً اإلماو الصا ا ) ّٓؤ   العنْو: معتربٗ عنار صاّٜ 
، ّ ووذل  مثوول غضوول الطوواٍز ش(: ماتووي   ىفاصووَا  ٔووك تغٓضوول؟ قووال ) 

                                                           

 .1مً أبْاب غضل املٔي: ح 31: ب6( الْصاٜل: د61)
 .1مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د66)
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فإٌ الفزض اوّل  (63)زفقم ّاّاذ  اؿاٜض، ّ ذل  اؾيب إاا ٓغٓضل غضّ 
غضول  فٔوُ  ّالفوزض الثواىٕ: اجتنوع    غضول املٔوي ّغضول اليفواظ،     فُٔ اجتنع 

 زفقووم ّاّاذوو  إاووا ٓغضوول غضوو ّ ش(: ّقووال ) ،املٔٓووي مووع غضوول اؿوؤض  
 . ّمقتضٙ إط ا اؿ ٓث أىُ ٓكفُٔ قص  أذ  الغضلني ٍّْ غل اؾياب٘

باليصوْ    لكً ق  ٓقال بعو و إجوشاٛ قصو  غول )غضول اؾيابو٘( مضوت الّ       
الْار ٗ   اجتنام اؿٔض ّاؾياب٘ ّالياطق٘ بيٌ غضل اؾيابو٘ ّاجوب ّػعول    

ً   .  ّاّاذ  الغضلني غضّ  أّ  -  تو ل علوٙ ذلو ، فإىَوا    ال ليصوْ  اذِ ٍو  لكو
قاٍٛا ورني طَزٍا ّىوتفٔ  إمكاٌ تق ٓه غضل اؾياب٘ ّإمكاٌ تيخلِ ل -بعضَا

ٍّووذا ، ّاَنا معووويْٓووو، ّظاٍزٍووا أٌ تّاّاذوو  مووً  و اؿوؤض فتحعلووَنا غضووّ 
ّاضووس ال إعووكال فٔووُ، ّلوؤط فَٔووا  اللوو٘ علووٙ أىَووا إذا أٓخووز  غضوول اؾيابوو٘ 

ا ّىوْ  غضول اؿؤض    ّاغتضلي مً اؿٔض ّغفلي عً ذ وز اؾيابو٘   ىٔٓتَو   
 . فقم أجشأٍا بل ال دشَٓا غضلَا ّال تضقم جيابتَا ّال ٓزتفع ذ ثَا

: مبعتربٗ عاع٘:   الزجول دوامع املوزأٗ فترؤض قبول أٌ      ّاّق  ٓضت ل ثاىٔ
:  بويٌ ٓقوال   (64)زغضل اؾيابو٘ علَٔوا ّاجوب   ش(:تغتضل مً اؾياب٘، قال )

لزفوع ذو ث اؾيابو٘ ّإصوقاا     إٌ غضلَا مً اؿٔض بع  طَزٍا لْ  اٌ ٓكفوٕ  
غضوولَا مل ٓكووً معيووٙ ّاضووس إلدوواب ُغضوول اؾيابوو٘ علَٔووا، فتعووارض ٍووذِ    

 .  سرارٗ املتق متنيءالزّآ٘ املعتربٗ صرٔر

لكً الظاٍز أٌ ٍذا اـرب خاٍل مً ال الل٘ علٙ ع و  فآو٘ غضول اؿؤض    
ناو ال اللوو٘ ّالظَووْر، وعووً توو ّاعت  بووُ ماىعوولووونعووً اؾيابوو٘، ٓكفووٕ االذتنووال ا

ّذل  بلراظ أٌ ظاٍز الزّآ٘ املعتربٗ ٍوْ أٌ ذو ث اؿؤض الطوارئ ال ٓزفوع      

                                                           

 .6أبْاب غضل املٔي: حمً  31: ب6( الْصاٜل: د63)
 .8مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د64)
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اؾياب٘ ّال ٓشٓل ذ ثَا، بول ٓبقوٙ ّجوْب غضول اؾيابو٘ علوٙ املوزأٗ، ّعلَٔوا         
ّلوذا   زغضول اؾيابو٘ علَٔوا ّاجوب    شذ ثاٌ ّّاجباٌ: ّاجب ثابوي بالفعول   

عيو ما   - ّاال ذاضوز  - مضوتقب ّ  ، ّّاجب ٓثبي علَٔوا بُ فعّ  اليصْ  أمز 
ٔحوب علَٔوا الغضول ميوُ. ٍّوذا املفوا  ٓلتقوٕ موع         فتطَز ّتيقٙ مً  و اؿٔض 

 الزّآا  الع ٓ ٗ الْار ٗ   اجتنوام اؿؤض ّاؾيابو٘ علوٙ اموزأٗ ّقو   لوي       
علٙ متكيَا مً رفع ذو ث اؾيابو٘ باغتضواهلا ميَوا ّتبقوٙ       (65)ليصْ ابعض 

 ّ ميكيَووا توويخل ذاٜضوو٘ ذتووٙ تطَووز ّتيقووٙ ميووُ فٔحووب علَٔووا غضوول اؿوؤض، 
، ّموً ايتنول   غتضول موً اؿؤض ّاؾيابو٘ بغضول ّاذو       اؾياب٘ ذتٙ تيقوٙ ّت 
٘   ّاّاذو   إلٔوُ أٌ تغتضول غضو ّ    إرا ٗ اـرب الوونغار  أّ تقصو    للرؤض ّاؾيابو

ض ّذ ِ عي  غفلتَوا عوً ذو ث اؾيابو٘ املتلبضو٘ بوُ بفعول ىضؤاىَا         اؿٔ غضل
فيّجب ىضؤاىَا أّ غفلتَوا عوً ذ زٍوا     مً اؿٔض علَٔا،  متع  ٗ نضٕ أٓاوول

، أٖ ال ٓوو ل علووٙ أىَووا لووْ   يفووٕ مووا اخرتىوواِ يٓص ال ٓالوو فَووذا .   ىٔوو٘ الغضوول 
هلا ّغفلي عً قصو  اؾيابو٘   اغتضوا    -بع  ىقاَٜا ميُ  -اغتضلي مً اؿٔض

 . غضل اؿٔض عً جيابتَا ٓزتفع عيَا ذ ث اؾياب٘ ّمل دشِمل 

( عيوو  ارتفووام اؾيابوو٘ أّ عوو و ارتفاعَووا )علووٙ  يٓصعوو و  اللوو٘ الوو يوو ّع       
قص ٍا غضل اؿٔض ّذ ِ ، ميكييا التنضو  بوإط ا صورٔس سرارٗ ّتعلٔول     

ّ٘  صرٔرُ اآلخز إلثبا  إجشاٛ غضل اؿٔض إذا تز ي قص  غضل اؾياب٘ غفل
ّٗ هلوا فَوٕ قاصو ٗ        ّاّىضٔاى ّ٘ بَوا ذا وز هلا، ّأما لْ  اىي اؾياب٘   ذٍيَا عارفو
 -ّميُ غضل اؾياب٘ الوذٖ   ذٍيَوا   -ملا علَٔا مً اوغضال  أّ إمجااّل تفصّٔ 

 .تلفظَا بالئ٘ ّإٌ مل تلفظُ بلضاىَا عي  
ُ عي  اجتنام أصباب متع  ٗ للر ث او رب ٓكفٕ فُٔ الغضول  ىّاؿاصل ا

اؾيابوو٘ أّ غلٍووا مووً أصووباب اؿوو ث او وورب   - ّاالْاذوو  بقصوو  أذوو ٍا معٔٓيوو 
                                                           

 .7مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د65)
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 ّاإٌ غفل عً بعض اوصباب، ّإال إذا  واٌ املكلوك مضترضوز    -اجملتنع٘ علُٔ 
ٍ  إمجواالّ  ّا  ذٍيُ أصباب الغضول  لوَا فَوْ قاصو  هلوا ارتكواس       ا ّإٌ مل ٓوذ ز

تفصّٔ  عي  القص ، ٍّذا غل معتورب وٌ املَوه   الئو٘ القصو  القلويب      بلفظَا 
أّ قصو ِ   اوّىل قصو  قلبوُ ؾنٔعَوا تفصؤ ّ    ّّٓكفٕ فُٔ القص  االرتكواسٖ،  

 ّاقعّا .تناو ما علُٔ مً اوغضال  لإمجااّل

غتضول قزبو٘ إىل اهلل   أالبرث الثالث: لْ قص  الغضول قزبو٘ إىل اهلل تعواىل )   
خصوْ  صوبب معؤًٓ موً     ىٔٓ٘ فنْم اوصوباب أّ بعضوَا أّ   ىل( مً  ٌّ تعا

 . ؟ مً اؿ ث او رب ّاأصباب اؿ ث الثابت٘ علُٔ فَل ٓكفٕ طَْر

بقصو  )موا علٔوُ موً أصوباب       ّا( مصورْب ّاأما إذا  اٌ قصو ِ )الغضول تقزبو   
ٍّوذا ٍوْ املظيوٌْ     - ّا  ارتكاسِ الوذٍين ّقصو ِ البواطين ضوني     ّاالغضل( ثابت
بووٕ( فَووْ قاصوو  وصووباب اؿوو ث  ووً ٓقصوو ٌّ )الغضوول التقٓز ّاذصووْلُ  ووثل

ّٓصوس   قطعوّا   ، ٍّوذا  وا ٕ  ّاارتكاسٓ ّاإمجالٔ ّاّغآا  الغضل ّأغزاضُ قص 
 توبني  ؼقو  القصو  اإلمجوالٕ االرتكواسٖ عيو ِ فٔنوا لوْ         ٓ، ّّامعُ غضولُ جشمو  

: مً  ذا ّ ذا مً أصوباب الغضول    ز  يجاب مً  ٌّ ت: ٔمٓه تغتضل؟ ف َلٔوٝوُص
ٕٓ  . الثابت٘ عل

ذتووٙ    ّاالبرووث ٍيووا    فآوو٘ اغتضووالُ القزبووٕ إذا مل ٓكووً مصوورْب      ّ
أٖ مل  -٘ للغضل علُٔ ارتكاسِ بقص  أصباب الغضل ّعيآًّ اوذ اث املْجب

بقص  إمجوالٕ وصوباب اؿو ث ّمْجبوا  الغضول      تكً ىٔتُ للغضل مصرْب٘ 
( ّاّق  اقتصز   باطيُ علٙ قص  )الغضول تقزبو   ّاأّ اصترباب ّاالثابت٘ علُٔ ّجْب

اا ؾنع قلٔل  ً تعزض هلذا الفزم، ّإ ّاّفاق ّاع و  فآتُ اذتٔاطٍيا ّاملدتار 
تبووار قصوو  الضووبب  الْثووْا الكاموول باع  عوو وّمتوواا   الفتٔووا لعوو و القطووع   

 . املطب  ا قل التضاملنٍّاؿ ث، غ   قص ٖ االغتضال ّالتقزب اللذًٓ 
 تبعونتوال َز مً الفقُٔ العاملٕوتق مٌْ ذضبنا ٓظونُ الوبرثوفزم مل ٍّٓذا        
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لع مو٘  ( لىَآو٘ اوذكواو  )إىل ظواٍز   بل بويقْال الفقَواٛ )رض( ّإٌ ىضوب   اـ
  (66)فالْجووُ اإلجووشاٛ(  ّاالووذٖ قووال: )لووْ ىووْٚ اوغضووال مجٔعوو      )قوو ِ(اؿلٕ

، ّلؤط  ّاإمجالٔو  ّااوغضوال الوء علٔوُ قصو     ٍّذا التعبل ظواٍز   قصو  متواو    
ثوه قوال الضؤ     قص  الضوبب ،   مً  ّا  قص  الغضل القزبٕ خلْ ّاالتعبل ظاٍز

ٓعوين:   -ونٔٓش فالظاٍز ميوُ  مً  ٌّ ّجُ م ّاالعاملٕ: )ّلْ ىْٚ االغتضال مطلق
 ، ّإاووا ّاعوو و اال تفوواٛ، ّمل أجوو  هلووه   ذلوو  ىصوو   -ً الع موو٘   اليَآوو٘ موو

ىٓص علُٔ الفاضل املق ا    ىضو  قْاعو  الغؤَ  ذٔوث قوال: اليواّٖ للغضول        
 عووً الضووبب   عووزعٔ٘ الغضوول ملتووشو بغووزعٔ٘ غضوول     ّا، معزضووّااملطلوو  تقٓزبوو

: الضٔ  العاملٕ ّبع  صفرا  قال (67)ال لضبٕب، ٍّذا ال ّجْ  لُ   الغزم(
ّ٘ فلووه أجوو  فٔووُ ىٓصوو        ب الووذخلٗ ، إال لصوواذّا)ّأمووا إذا ىووْٚ االغتضووال قزبوو

 ٓشلي عبووارٗ اليَآو٘ علٔووُ  و، ّرمبوا ُىو  ّافإىوُ اصوتظَز اإلجووشاٛ ّمل ٓيقول فٔوُ خ فوو    
 .  أّ علٙ اوعه ميُ ّمً ىٔ٘ اؿ ث املطل ...(

 : ، ىب أ ببٔاٌ االذتنال ّ ٔك  اٌ: ٍيا اذتناالٌ ىبٔٓيَنا مع التْجُٔ       

التقوزب باغتضوالُ إىل اهلل   ق  ٓقال بكفآ٘ قصو  الغضول موع قصو       ّل:او       
 املْجب الغتضالُ ميُ، ّق  صبراىُ مً  ٌّ ذاج٘ لذ ز اؿ ث املزٓ  لزفعُ ّ

إذا :شُ: بعووض اليصووْ  الصوورٔر٘ ىظوول صوورٔر٘ سرارٗ   ٓوو ل علووٙ  فآتوو  
أجووشأا شّمل ٓعوؤًٓ ىووْم اؿوو ث املغتضوول ميووُ   ززاغتضوولي بعوو  طلووْم الفحوو 

ّعزفو٘ ّاليروز ّاؿلو      -ّاؾنعو٘، ىضود٘    -غضل  ذلو  للحيابو٘ ّاؿحامو٘    
غضووول ٔووو  ذقوووْا هلل أجشأٍووا عيووو   ّالووذبس ّالشٓوووارٗ، فوووإذا اجتنعووي عل  

ّمل ٓقٔٓ  الغضل الْاذ  اجملشٖ بيٌ ٓعًٔٓ فُٔ ىوْم اؿو ث املغتضول     (68)ّاذ ز
                                                           

 .116: ب1(ىَآ٘ اوذكاو: د66)
 .174+  119: 1مفتاح الكزام٘: د(67)
 .1 مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د68)
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ميووُ، ّمقتضووٙ إط قووُ  فآوو٘ إطوو ا )الغضوول( مووً  ٌّ تعوؤني املغتضوول ىووْم   
 . نع٘ علُٔاؿ ث ّمً  ٌّ قص ِ لْاذ  مً اؿقْا اجملت

ْ    -أّاّل: ّٓزٓ ِ   -ّْٓجو  غلٍوا   -ا: إٌ ٍوذِ الصورٔر٘  ميكييوا القوْل بْثو
ىاظزٗ إىل إجشاٛ الغضل الْاذو  عوً اوغضوال املتعو  ٗ الثابتو٘ علٔوُ، ّلٔضوي        

 ر  الثابوووي علٔوووُ  وَرَ ث ّالووووىووواظزٗ إىل إجوووشاٛ الغضووول موووً  ٌّ ذ وووز الووو   
 . - ّاأّ اصترباب ّاّجْب -نثبي ل غتضال وّال

ٕ    ىقوْل  -مع غض الطز  عنا صوب    -ّاّثاىٔ :  ، ٍّوذا ٍوْ االذتنوال الثواى
   ٘  ،تْج    املقابل أخبار صرٔر٘ مصٓزذ٘ باؿ ث املغتضل ميوُ بيروْ اإلضواف

غضول اؾيابو٘ ّاؿؤض      اهلل بوً صوياٌ   اؾيوب اؿاٜض:ش   ىظل صرٔر٘ عب
ربٗ فإىُ ٓ ل علٙ أٌ الْذ ٗ   الغضل مضاف٘ إىل اؿ ثني، ّىظل معتو  زّاذ 

للروؤض  ّاّاذوو  فووإذا طَووز  اغتضوولي غضوو ّ  شعنووار   اؿوواٜض اؾيووب:  
غضوول اؾيابوو٘ علَٔووا شتصووٓزح بوويٌ  ووثلٗ  (71) وو٘ رّآووا بوول  . (69)زّاؾيابوو٘
ٕ٘   شأّ  زٓغتضل مً جيابتُشّتعبل:  زّاجب متكوزر،   زمً اغتضول موً جيابو
غضوول زشغضوول اؾيابوو٘ ّاؿوؤض ّاذوو زشغضوول اؿوؤض ّاجووبشٍّكووذا 
غضول املضتراضو٘   شّ شغضل اؿاٜض إذا طَز  ّاجوبز ّ زّاجباؾياب٘ 

ّاجب إذا اذتغي بالكزصوك ّجواس الو و الكزصوك فعلَٔوا       -االصتراض٘  -
ّإٌ مل دوش الو و الكزصوك فعلَٔووا     ، ّللفحوز غضولزش  الغضول لكول صو تني   

 شغضوول اليفضوواٛ ّاجووبز ّ غضوول  وول ٓووْو مووزٗ ّالْضووْٛ لكوول صوو ٗز    ال
عوبلا  ّاإلضوافا  توْذٕ بلوشّو تعؤني      فإٌ ٍذِ الت زغضل املٔي ّاجبشّ

 ّلشّو قص  اؿ ث الذٖ ٓغتضل ميُ . الغضل الذٖ ٓباعزِ ذّ اؿ ث
                                                           

 .7+ح9حمً أبْاب اؾياب٘:  43: ب1( الْصاٜل: د69)
 ّغلٍا متطزا   أبْاب اؾياب٘ +  ،ميَا 69+ ب 8مً أبْاب اؾياب٘: ح 43: ب1( الْصاٜل: د71)

 . مً أبْاب اؾياب٘ 1بميَا : 
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ر ٕث مْجوب  وال ٓكفُٔ قص  االغتضال القزبوٕ موً  ٌّ قصو ِ لو    ّعلُٔ:  
الغوارم لقصو    لغضلُ ّمثبي لْجْبُ أّ الصتربابُ علُٔ، ٓكفٔيا اذتنال إرا ٗ 

رق  للطَوْر،  وعل اـارجٕ ّاالغتضال مّمً ىعتق  أٌ الف الضبب ّاؿ ث،
ال أىُ ٍْ الطَْر، فٔكٌْ عي ىا ع    ؼٓصل الطَْر مً االغتضال املقصوْ   

ّ  الُٔ قص  اؿ ث  ضٓه  بُ الغضل  ٌّ االعوتغال  )أّ اوذ اث الثابتو٘ علٔوُ، 
   ٘  ّال حيصول الؤقني بفوزاغ الذمو٘      (الٔقٔين بالغضل ٓضت عٕ الؤقني بفوزاغ الذمو

 اغتضووالُ ّ وواٌ  ىٔوو٘ إال بإضوواف٘ ذوو ٕث إىل الغضوول   قصوو ِ، ىعووه إذا أطلوو     
ّٛ  .   ارتكاسِ ىْم اؿ ث الذٖ ٓغتضل ميُ  فاِ  نا صب  بٔاىُ ابت ا

موا   البرث الزابع: ما صب   لُ مفزّض فٔنا إذا  اٌ املكلك ٓعله تفصؤ ّ 
الوُ: أٌ ٓعلوه   علُٔ مً اوغضال ّاوذ اث الكبلٗ ّاوغضال املضوترب٘. ّ  قب 

َوا أّ ال  لكيوُ ال ٓعلن   كتلف٘ ّأذ اث متع  ٗ بيٌ علُٔ أغضااّل املكلك إمجااّل
ٓكفٔوُ أٌ ٓيوْٖ الغضول عوً مجٔوع موا علٔوُ موً اوغضوال           ٓعله بعضَا بعٔيوُ، 

قزبوو٘ إىل اهلل تعوواىل، فتكووٌْ اوصووباب ّاوذوو اث الثابتوو٘ علٔووُ مي رجوو٘ ؼووي 
ٕٓ موً    اوغضوال( فإىوُ ٓقصو  بوُ رفوع  ول       القص  اإلمجالٕ: )أغتضل عنا علو

ذ ث طارئ علُٔ، ّق  صب   االصوت الل علوٙ  فآو٘ القصو  اإلمجوالٕ ّأىوُ       
 . صببُ املْجب لُ أّ املثبي لُ( ّقص  الغضل مع قص  ذ ثُ)مص اا 

يابو٘ أّ غولِ   صْاٛ قص  املكلك غضل اؾ - نا ٓكفُٔ قص  البعض املعًٔٓ 
ر ثُ املعلوْو لوُ ّاملقصوْ  لوُ ّٓغئوُ      ولو  ّاحشُٓ رافعفإىُ ُٓ - ا ٓثبي معُ الغضل

ّقو  تقو و أٌ قصو  بعوض      ،عً اؿ ث أّ اوذو اث الوء ال ٓعلنَوا تفصؤ ّ    
 ، فضو ّ اوذ اث  إ  عً غلِ مً اوذ اث الء ٓعلنَا تفصؤ ّ اوصباب ّ

 بثبوْ  بعوض اوذو اث     عله إمجواالّ ق  فنا  او  عنا جَلُ أّ مل ٓلتفي إلُٔ،
الطارٜوو٘ علٔووُ ّاملثبتوو٘ للغضوول علٔووُ ٓكفٔووُ قصوو  اؿوو ث   -أصووباب اوغضووال -
 ٕؤل الْار  فوتعلو و ّظاٍز الوقونتوالسرارٗ  ٔسوبإط ا صر ّاضكونَت ْووعلونوال
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 .ّاّتق و تقزٓبَنا ّاضر اآلخز صرٔرُ

ثه إىُ ق  صب  إجشاٛ غضل اؾياب٘ عً الْضْٛ ّأىُ لٔط قبل غضل اؾياب٘ 
   ٌ علٔوُ ّىوْٚ غضول اؾيابو٘.      ّاثابتو  ّال بع ِ ّضْٛ ّأىُ دشٖ عً غولِ لوْ  وا

: إذا عله أٌ   فنْم اوغضال الثابت٘ علُٔ: غضل اؾياب٘، ّجَل غلِ  ّعلُٔ
أّ جَل بعض ما علُٔ ّعله بثبْ  غضل اؾياب٘ علُٔ ثوه قصو  غضول اؾيابو٘     

ب٘ موع  أّ قص  غضل اؾيا أّ قص  ما علُٔ مً اوغضال إمجااّل ّابعٔيُ كصْص
 فاِ، ّق  تق و  لٔلُ،  نا دشُٓ عً الْضوْٛ   -ال اوخزٚما علُٔ مً اوغض

ٌ    إىل إذو اث ّضوْٛ بعو  متواو غضولُ مق      ّال حيتواد   ّ٘ لصو تُ أّ لطْافوُ فوإ  مو
ّال حيتواد إلٔوُ لْجووْ    بواليٓص ّاالمجووام،  ٓغوين عووً الْضوْٛ    غضول اؾيابو٘   

  ضنً ىٔتُ . قص  غضل اؾياب٘

ّإغيواِٛ عيوُ إذا ثبوي    بل صٔيتٕ االلتوشاو بوإجشاٛ  ول غضول عوً الْضوْٛ       
 ّامغوزّع  ، ّعي ٜوٕذ: إذا قصو  غضو ّ    ّاعزع معترب ّذح٘ معتن ٗ ب لٔلالغضل 

رٍْنا ّإٌ مل وأغياِ عً الْضْٛ ّأمكيُ ال خْل   الصو ٗ أّ الطوْا  أّ ىو   
مل ٓقص  رفع ذو ثَا لعو مَا   ذقوُ أّ لعو و     أٖ  -لُ مً اؾياب٘اضتغإ ٓقص 

 أّ مل ٓعله جيابتُ أّ ىضَٔا . -علنُ بثبْتَا علُٔ

ىعه باصتثياٛ غضل االصتراض٘ وىَا ؼتواد إىل ّضوْٛ  نوا صؤيتٕ ؼقٔقوُ      
 ثه ىيتقل لبرث: ّبٔاٌ م ر ُ   فزّم غضل االصتراض٘ إٌ عاٛ اهلل. مفصّ 

 : أحكاو الشك يف غشل اجليابة

بعو  التنَٔو     ّاتْج  صْر متعو  ٗ للغو    غضول اؾيابو٘، ىعزضوَا تباعو      
ٌ قاع ٗ الفزاغ مْضْعَا الغ    صر٘ عنل أّ فضوا ِ بعو  الفوزاغ    : إ ببٔاٌ

ٕٓ العنوول املغووكْا    بوو ميووُ ّمضووٕ العنوول املغووكْا فٔووُ، ف   مووً إذووزاس مضوو
- ّ٘ ّٛ ال ذقٔق  توحزٖ القاع ٗ، ّإٌ قاع ٗ التحاّس ذتٙ -دّٔ وأّ ت ّا ّاعتقا  بيا
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َٛضووٛاٗا اي ووو ا جشوواب دوو٤ٞ خلوو  ايوو رٍٛ ا دوو٤ٞ تروو   وو  اي وو٤ٞ        
 ناي ووو ا اي نووٛد خلوو  ايوو رٍٛ  ًا،اًٝوو٘ دوو ا ًاامل ووهٛى عٝووظ ٜهووٕٛ َ زدوو

ايسُٗٝو    ا ايسػٛب فحْ٘ ػاٚز أ قٌ ايلٌُ امل هٛى ا جشوابٙ، ٚخلو  ٖو ا   
 : ؿكل صٛر اي و ا  سٌ اؾٓاخ١، ْٖٚٞٴ

 ذ ا جشاب ايغسوٌ َؤ غٓاخسو٘ ٖوٌ بزو٢ خو٘       ٓٴػٴوايصٛر٠ ا٭ٚىل: جذا دو اي
 ٘ ا٥وو٘ خ ووهٍ ف٬خوو  َوؤ جاسٓ  -بصووٌ ايٛغووٛب  ٖٚوو ا دووو ا   -بّ مل ٜووةص خوو٘  

ِٸ جيٝ٘اسسصؿار ا ّ جزٝاْ٘ غٌ ٭ )اي وغٌ  : قااو ٠   ايغسٌ َٔ غٓاخس٘، ٚزٓط
ادسغاٍ ذَو١ املهًوب خايٛضو٤ٛ بٚ خايغسوٌ ؾسوذ      ايف ٜط١ خ ؾني برٍٛ ٚقش

ّ    ْٛد ؾ ض٘  ف٬خ  َٔ ايسف ٜغ ايٝكٝين يً ١َ( ٖٚ ٙ ايكاا ٠  زكطوٞ اًٝو٘ خًو ٚ
 . ٍ َٔ اؾٓاخ١اسس ا٫ ٘ج٫ خحٜكاا ٜغ اي ١َ ٜكًٝٓا، ٫ٚ زف د ٜكًٝٓازف 

 ،٫ٚ ٜسِٖٛ بٚ ٫ حيسٌُ اارف خةٕ ٖ ا املٛرب َٔ َوٛارب قااو ٠ ايسػواٚز   
   ٘ باوين ايسػواٚز    :ٚذيو يل ّ ؼكل َٛضٛاٗا: ايسػاٚز أ قوٌ امل وهٛى فٝو

٘    اؤ الوٌ ا   ؿٌ دو اٞ يًغسووٌ  و، فحْو٘ ٫ َو  ملكو ر دو اًا يًلُوٌ امل ووهٛى فلًو
 املةَٛر خ٘ ؾس٢ ٜسؿكل ايسػاٚز أ الٌ ٚجٕ ف غ َٔ ايلٌُ خااسكابٙ.

ٓوار  َٔ اٱغيًغسٌ فٛر ا٫ْسٗا٤  ًايهٔ ق  ٜكاٍ: جْ٘ جذا نإ املهًب َلساب
 : ٖٚو ا َسوسؿذ َوةَٛر خو٘ ا روح صوؿٝف      ٚاٱَٓا٤ َؤ بٕٚ فصوٌ زَواْٞ،    

ضِ دو ا ا سساي٘ َٔ غٓاخس٘ ٚق  َط٢ ٚقشٷ َلس  خ٘  (1)ـجذا ف غ فًٝغسسٌق
 ا٢ً جغٓاخ٘ ٚجَٓا٥٘ فٗٛ دو خل  ػاٚز الٌ ايلابٟ امللساب ي ٜ٘.

ٖٚ ا َكاٍ َ فٛض ملا ذن ْواٙ ا عوٛع قااو ٠ ايسػواٚز َؤ او ّ ااسدوار        
ايسػاٚز اؤ الوٌ   الٌ ايلابٟ ا قاا ٠ ايسػاٚز، ٫ٚ خ  ؾ ٜاْٗا َٔ جؾ از 

اذا ػواٚز  فو  ًااي  اٞ، ٚؾٝظ بٕ ايغسٌ َٔ اؾٓاخو١ يوٝل يو٘ قوٌ َكو ٸر دو ا      
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ايسػوار٠   ٚبنايهساخو١  َلسواب يو٘ خلو   واّ ا٫ سسواٍ      قً٘ امللساب ٚادوسغٌ ٜفلوٌ ٺ  
 عك٘ قاا ٠ ايسػاٚز. ٹ ػ ف و ا جشابٙ مل زٳ

ٖٚ ٙ ايصٛر٠ َف ٚض١ فُٝا جذا دوو ا جشواب بصوٌ  سوٌ اؾٓاخو١ ٚ اَو٘       
 ضوِ ْدؿوظ اي وو      ف وو،  - ًاٚيوٛ ٜسو    -خل  َطٞ ٚقش ا٢ً جغٓاخ٘ ٚجَٓا٥٘ 

 :ا بغ ا٤ ايغسٌ، ٖٚٞ  - بٚ صؿٸ١ً ًاٚغٛب -ا  سٌ اؾٓاخ١ 

 ايطاْٝوو١: ؾٝووظ َطوو٢ صووؿ١ ايغسووٌ اي زووٝ  اؿاصووٌ ظوو ٥ني        ايصووٛر٠
س ٚاؾاْوذ ا٭نؤ   : ايو ب  اي بس ٚاي قد١ ضِ سوا٥  اؾسو ، بٚ خوةغ ا٤ ض٬ضو١     -

فٝةزٞ فٝ٘ اي و ا غ ٤ٺ ٖٚٛ خواُم ا قًو٘ نُوا ٜوةزٞ ٜٚصوف       -ٚاؾاْذ ا٭ٜس 
 ، ٫ٚ ٜسٛقووه ٖوو اًااي ووو فٝوو٘ خلوو  ايوو رٍٛ ا غوو ٤ٺ ٫ؾوول َ زووذ اًٝوو٘ دوو ا

ُٕ ٚاؾو     ا ايغسوٌ ا٫ر ؾصٛي٘ اي و بٚ ٜسل ر  ،  اسوٞ ايو فلٞ اؿاصوٌ ا ت
٫ٚ ْ زطٞ ٫ٚ ْصؿٸف ايغسٌ ا٫ر اسوٞ ايسو رشٞ، يهؤ َؤ ٜكوٍٛ خصوؿس٘       

 : ٜةزٞ آ ٙ اي و ا غ ٤ٙ خل  ايسػاٚز أ قً٘، َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ

جذا اسسٝكٔ اؾٓذ بْ٘ ز ى  سٌ خلو  غسو ٙ  فًو١ً: ربسو٘ بٚ خلطو٘،       -1
ٚغوذ اًٝو٘  سوً٘ زهًُو١      -بٚ خلط٘ نايس ٠ بٚ َوا خوني ايفيو ٜٔ َوط٬ً     غس ٙ

ملوا زكو ّ َؤ او ّ      -َو ٠  ٚيٛ خل  َطوٞ   -يًٓكص اؿاصٌ ا  سً٘  ًاٚز ارن
       ٚ ٚرب ا خلو   قو   ااسدار املوٛا٠٫ ا ايغسوٌ غو٬ف ايٛضو٤ٛ ٚقو  زكو ّ ٖو ا 

ٚ     ًامل ٜٳ ٳ خةسو   ًاجٕ اًٝٛص ايصؿٝؿ١:قايٓص ٠ بٕ ٜغسوٌ اؾٓوذ ربسو٘  و 
فحْ٘ آ َا ٜغسٌ خل  غس ٙ ٜطٗ  ٖو ا   (1)ـٜٚغسٌ سا٥  غس ٙ آ  ايص٠٬

ٚنٌ دو٤ٞ  ـقفُا غ ٣ اًٝ٘ املا٤ فك  طٗ مبٛغذ ايٓصٸ ايصؿٝف:قايدل  
 ُا٤وخ  َٔ زٓكٝس٘ يًػ ٤ املسدكٞ ٚزطٗ ٙ خحغ ا٤ اي٫ٚ(5)بَسسس٘ املا٤ فك  بْكٝس٘ـ
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 : زٛغ  ؾايسإاًٝ٘ ؾس٢ ٜطٗ  مجٝه غس ٙ َٔ ؾ ع اؾٓاخ١، ٚاًٝ٘ 

جذا اسسٝكٔ ز ى  سٌ خل  غس ٙ ٚنإ امل ٚى خلو  ربسو٘ ٚغوذ     -ب       
ايلٛب جىل  سٌ امل ٚى َٔ ربس٘ ٚآكو٘ ضوِ ٜهُوٌ اًُو٘ خغسوٌ سوا٥  غسو ٙ        
ؾسوو٢ ٜ زووذ  سووٌ اؾسوو  اًوو٢  سووٌ  وواّ ايوو بس ٚايلٓوول، فحْوو٘ ٚفوول ايفسٝووا  

 . اٱي ا١َٝ ا٫ؾسٝاط١ٝ املسك ١َ

كٔ زوو ى  سووٌ خلوو  غسوو ٙ ٚنووإ اؾوو ٤ املوو ٚى خلوو   ٚجذا اسووسٝ -ر       
اؾاْذ ا٭نٔ بٚ خل  اؾاْذ ا٭ٜسو  َؤ غسو ٙ ي َو٘  سوٌ اؾو ٤ املو ٚى        

٘ ٜٚهفٝو  ،نوإ املو ٚى  سوً٘ َؤ اؾاْوذ ا٭نؤ بٚ َؤ اؾاْوذ ا٭ٜسو          سٛا٤ 
زو ٫ٕ اًو٢ يو ّٚ     (1)ٚؾ ٙ، ٚخ٘ ٚربص صؿٝؿسإ ًا سٌ املٛضه امل ٚى ٜكٝٓ

ز ارى ايٓكص املسٝكٔ َٔ  سٌ ايد ٕ َٔ اؾٓاخ١ نُا يٛ خكٝوش مللو١ َؤ اي ٗو      
صدٗا املا٤ بٚ ز ى  سٌ خل  ذراا٘ بٚ خلو  غسو ٙ َؤ  سوٌ غٓاخسو٘،      مل ٜٴ

 سووٌ ْكووص اؾاْووذ ا٭نوؤ ٚ وواّ اؾاْووذ ا٭ٜسوو       ًاْلووِ ا٭ؾووٛت اسووسؿداخ  
  سٌ اؾاْذ ا٭ٜس . ٫ؾسٝاطٓا ا٫سسؿداخٞ خغسٌ اؾاْذ ا٭نٔ قدٌ

ٚجذا دو املغسسٌ َٔ اؾٓاخو١ بضٓوا٤ ا سسواي٘ قدوٌ  اَو٘ ٚاؾسُوٌ زو ى         -5       
 سٌ غ ٤ٺ َٔ غسو ٙ، فو٬ وًوٛ ؾايو٘ َؤ ؾصوٍٛ اي وو قدوٌ ا٫ْسكواٍ َؤ           
اؾ ٤ امل هٛى َٚٔ ؾصٛي٘ خل  ا٫ْسكواٍ اؤ اؾو ٤ امل وهٛى ٚايسػواٚز اؤ       

ٚ   ًاقً٘ املك ر دو ا  ٖو ا كوسص خاي وو ا اؾو ٤، فٗازوإ      جىل اؾو ٤ اي٬ؾول، 
  : ؾايسإ

بَا جذا ؾصٌ اي وو ا جشواب اؾو ٤ قدوٌ ا٫ْسكواٍ ٚايو رٍٛ ا اؾو ٤         -ب      
٫ٚ رٜووذ ٚيلًوو٘ ٫ روو٬ف ا يوو ّٚ    ي٬ؾوول امل زووذ اًوو٢ اؾوو ٤ امل ووهٛى،  ا

يلو ّ   ًاَؤ  سوً٘ اسسصوؿاخ   اؾو ٤ امل وهٛى   ٚا يو ّٚ جزٝوإ    ا٫اسٓا٤ خاي وو  
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، ٫ٚ ٜسٝكٔ َٔ ف اغ ذَس٘ ًاخل  ادسغاهلا ٜكٝٓ ًاخ  َٔ زف ٜغ اي ١َ ٜك٫ٚٓٝ ، جزٝاْ٘
َٔ  سً٘، خٌ نهٔ اسسفاب٠ ٚغٛر ا٫اسٓا٤ خاي وو  ج٫ خحزٝإ اؾ ٤ امل هٛى 

َٔ اـح ايصؿٝف امل ٟٚ ا )ايسٗ ٜذ( ٚ)ايس ا٥ ( اؤ اخؤ بخوٞ ٜلفوٛر اؤ      
ا   ٙ فًوٝل  جذا دههش ا د٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚق  برًش (:قايصابم )

ـ    دهو خ ٤ٞ، ج ٖٚوٛ ٚاضوف اي ٫يو١     (1)منا اي وو جذا نٓوش ا دو٤ٞ مل ػو ٙ
ا٢ً بٕ اي و امللسٓو٢ خو٘ ٖوٛ اي وو ا دو٤ٞ مل ٜسػواٚز قًو٘ ٚمل ٜو رٌ ا         

   ٙ مما رزٸد٘ اًٝ٘ اي  د ا٭ق س.

ٚاًٝوو٘: جذا دووو ا  سووٌ ربسوو٘ ٚرقدسوو٘ بٚ بؾوو ُٖا بٚ خلطووُٗا قدووٌ              
٥  غسو ٙ ٚغوذ اًٝو٘  سوٌ اؾو ٤ امل وهٛى  سوً٘ َؤ         اي  ٚد ا  سوٌ سوا  

 . ربس٘ ٚرقدس٘ ضِ اي رٍٛ ا  سٌ سا٥  اؾس 

ٚجذا دو ا  سٌ ايط ف ا٭نٔ بٚ ايط ف ا٭ٜس  قدٌ ايف اغ َٔ ايلٌُ         
 ٚا٫ْصوو اف اوؤ قووٌ ا٫ سسوواٍ ٚايوو رٍٛ ا صوو٠٬ بٚ اُووٌ تروو  ٚغووذ       

      ٘ منوا  جق ًالسٓو٢ خو٘ دو ا   دوو ٜٴ  اًٝ٘ ا٫اسٓوا٤ خ وه٘ ٚ سوٌ اؾو ٤ امل وهٛى فحْو
ـ  ؾسو٢ جذا دوو ا اؾاْوذ ا٭نؤ بٚ خلطو٘       اي و جذا نٓش ا د٤ٞ مل ػو ٙ

٘  خةٕ اؾسٌُ ا ّ  سً٘ ٚقو  ادوسغٌ ا  سوٌ ايطو ف ا٭ٜسو  فحْو٘ شوذ         اًٝو
 .ًاايلٛب ٚ سً٘ ز ارن

خلو  ا٫ْسكواٍ ٚايو رٍٛ ا    ٚجذا ؾصٌ اي و ا جشاب اؾو ٤ ايسواخل    -ر      
امل زذ ا٢ً اؾ ٤ امل هٛى، فاي اٖ  ا ّ ي ّٚ ا٫اسٓا٤ خاي و  اؾ ٤ اي٬ؾل

خٓا٤ٶ ا٢ً َا ؾككٓاٙ ا ا٭صٍٛ َٔ ا٫يس اّ ظ ٜإ قاا ٠ ايسػواٚز ا ايغسوٌ،   
ٚز٪بٟ ايكاا ٠ ا ّ ا٫اسٓا٤ خاي و ا اؾ ٤ خل  ا٫ْسكاٍ أ قً٘ ٚاي رٍٛ 

 . ا٢ً اؾ ٤ امل هٛى ًاا غ ٤ ٫ؾل َ زذ د ا
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 ًاي ٝيٓا ا٭ا ِ ا٭ْصارٟ )ق ٙ( ر٬ف ًاٚفاق -كاٍ: ا٢ً كسارنِْلِ ق  ٜ
ٞ  يو   َؤ بٕ ايطٗوٛر املووةَٛر خو٘ قدوٌ ايصوو٠٬      -)قوو ٙ(وُد٢ٓ ا٭سوساذ الكول اـ٥ٛ

ٛ      ـ٫ صو٠٬ ج٫ خطٗوٛر  قبٚ ايطٛاف   ٌ ْٞ َسؿصٸو راٖوٛ ؾكٝكو١ خسوٝط١ ٚبَو  ْو
 املسووؿسنيٚاملسووؿسني،  سووٌ  وواّ ايدوو ٕ،  ايغسووًسني  -َوؤ ا٭فلوواٍ اـارغٝوو١ 

٘  -خاي ار  وُؿصٸٌ سوٌ ايصوؿٝف ايو   : ٫ ػو ٟ قااو ٠ ايسػواٚز ا ايغٴ    . ٚاًٝو
 بٚ  ًا٭ْو٘ جَوا بٕ ٜٛغو  صوؿٝؿ     -ايفلٌ املةَٛر خو٘ ٖٚوٛ اُوٌ خسوٝ       -يًطٗٛر

 ٫ ٜٛغوو ، ٫ٚ َلٓووو٢ يً وووو ا ٚغووٛبٙ يدسووواطس٘ ٚاووو ّ ز ندوو٘ َووؤ بغووو ا٤    
        ٌ  اؾوو ٤  ؾسوو٢ حيصووٌ اي ووو خلوو  ايسػوواٚز اوؤ قووٌ امل ووهٛى بٚ اوؤ قوو

ٍٸ اًوو٢ اوو ّ غوو ٟ ايكااوو ٠ ا      السُووٌ اوو ّ جزٝاْوو٘، ٚ٭غًوو٘ ٜٴكوواٍ: جٕ َووا ب
ايٛض٤ٛ اًو٢ طدول ايكااو ٠، ٚنُوا ٫ ػو ٟ ايكااو ٠ ا ايٛضو٤ٛ ٫ ػو ٟ ا         
ايغسٌ ٚايسُِٝ، يدساطسُٗا ٚا ّ زلكوٌ اي وو ا غو ٤ٺ َٓٗوا خلو  ػواٚز قًو٘        

 . ٚاي رٌ ا غ ٤ ٫ؾل َ زٸذ ا٢ً امل هٛى

  : -ػاٚز ا ايغسٌ بٚ ا ايسُُِٝٓه غ ٜإ قاا ٠ ايسوي  ًاربٸ -يكٍٛنهٔ اٚ
 جٕ ايطٗووار٠ َوؤ اؿوو ع ٚايطٗووٛر املطًووٛر يًصوو٠٬ ٚايطووٛاف بَوو  خسووٝ ،       

  ًاٚايفلووٌ اـووارغٞ سوودذ دوو اٞ زلدٸوو ٟ قصٸووٌ يوو٘ ٚنووٕٛ ايطٗووٛر خسووٝط        
، ًاَه نْٛ٘ َ ند ًاخسٝط ًاٚاؾ  ٫ ٜكسطٞ ٬َؾ ١ اي ارد ا٭ق س يًطٗٛر فل٬ً

 ٚيوو ا ْكووٍٛ: نهوؤ غ ٜووإ قااوو ٠ ايسػوواٚز ا ايفلووٌ اـووارغٞ امل نووذ َوؤ      
و ا غ ٤ ايفلٌ اـارغٞ امل نذ ٱط٬م بيٌٝ ايكاا ٠ ٚاُوّٛ  بغ ا٤ جذا دٴ

يًفلٌ اـارغٞ امل نذ الصٸٌ يًطٗٛر املطًٛر ا  ف اٖا َٚٛضٛاٗا دا٬ًَ
٭ؾووٛت جزٝووإ . ْلووِ ٫ رٜووذ ا بٕ ا -صووؿس٘ ٖٚووٛ دوو ت -ايصوو٠٬ ٚايطووٛاف

َكسط٢ جط٬م ايٓص او ّ ٚغوٛر    امل هٛى َ ااا٠ً ي٬ؾسُاٍ امليايب، يهٔ
خفلٌ اي رٍٛ ا   ٙ امل زٸذ جزٝإ امل هٛى يسؿكل ايسػاٚز أ قٌ امل هٛى 

 ٚاًٝ٘ ٜهٕٛ َٓه غ ٜإ ايكاا ٠ ا ايٛض٤ٛ ا٢ً ر٬ف ايكاا ٠ ْكسص  . اًٝ٘



 (61)........................................بؾهاّ اي و ا  سٌ اؾٓاخ١.......... 
 

 اُّٛ بيٌٝ قاا ٠ ايسػاٚز. يصٸص خ٘اًٝ٘ ْٚٴ

ف وو   ًاسٌ زاَايصٛر٠ ايطايط١: جذا ف غ املغسسٌ َٔ اؾٓاخ١ ٚبؾ ز جزٝإ ايغٴ
ٌ دوو ت بصووٌ ايغٴسوو  -ايغسووٌ صووؿ١  وو ت َوؤ دوو ٚت  ٚاؾسُووٌ اٱروو٬ٍ خ

 – ت غ ٤ ايغسٌ نطٗار٠ ٜ ٙ نطٗار٠ باطا٥٘ بٚ طٗار٠ املا٤ املغسسٌ خ٘، بٚ د
َؤ اؾسُواٍ اٱرو٬ٍ خ و ت صوؿ١ ايغسوٌ        ًادو ا صوؿ١ ايغسوٌ ْادو٦    بٟ 

 ا صوؿ١ ايغسوٌ،   ًاا ؼصوٌٝ اي و ت املطًوٛر دو ا     ٘ اي وو  فةٚغذ اؾسُاُي
 ٟ ايغسووٌ امل ووهٛى ا ؼصووٌٝ  قااوو ٠ ايفوو اغ ٱضدوواص صووؿ١ ايلُووٌ: فٗوٌ ػوو 

ص سيووا عووٛع قااوو ٠ ايفوو اغ ٖووٌ ٜٳ َوو نٛر ٖٚٓووا روو٬ف  . دوو ت صووؿس٘ 
 :  فٝ٘ ق٫ٕٛٚغ ٤ٙ، ٚامل نداص بّ ٜلِ امل نذ  ٗا غصٛصاْغ ٜ

 جىل غ ٜاْٗوا ا رصوٛص امل نوذ جذا دوو املهًوب       خل  ايفكٗوا٤ ذٖذ   
ا صووؿس٘ بٚ ا ؼصووٌٝ دوو ت صووؿس٘، ٚاًٝوو٘ ٫ ػوو ٟ ايكااوو ٠ ٖٓووا جذا نووإ  

خو   اي و ا ؼصٌٝ د ت غو ٤ ايغسوٌ، ٫ٚ  َٔ  ًااي  ت ا صؿ١ ايغسٌ ْاد٦
 . َٔ ا٫اسٓا٤ خاي و خسؿصٌٝ د ت صؿ١ اؾ ٤

ايكااو ٠ ا ا٭اوِ َؤ امل نوذ      إايفكٗوا٤ جىل غ ٜو   تر  َٔ ٚذٖذ خل ٷ 
امل هٛى ا صؿس٘ َٚٔ اؾ ٤ امل هٛى ا صؿس٘، ٚاًٝ٘ ػو ٟ قااو ٠ ايفو اغ    

 . َٔ اي و ا ؼصٌٝ د ت غ ٤ ايلٌُ ًاآ  اي و ا صؿ١ ايغسٌ ْاد٦

نًُوا  قٚامليسار اُّٛ بيٌٝ قاا ٠ ايف اغ ٖٚوٛ صوؿٝف قُو  خؤ َسوًِ:      
ٛ  دووهه ا عووٛع ؾ رْوواٙ ٚزفصووًٝ٘  (1)ـش فٝوو٘ ممووا قوو  َطوو٢ فةَطوو٘ نُووا ٖوو

 . ايكاا ٠ ا ا٭صٍٛ

صوؿ١ اؾو ٤،    جشاب دو ت  ٚاًٝ٘: جذا دو ا جشاب د ت صؿ١ ايغسٌ بٚ
 بٚ خلوو  ايفوو اغ   -ا٫ سسوواٍ -لوو  ايفوو اغ َوؤ ايلُووٌ امل ووهٛى   ٚنووإ دووه٘ خ 
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 ٜوودين اًوو٢ صووؿس٘   فايٛظٝفوو١ بٕ َوؤ اؾوو ٤ امل ووهٛى صووؿس٘ ٚجزٝووإ دوو ط٘     
فةَطو٘ نُوا   ق٫ٚ ٜلسين خ وه٘ يلُوّٛ بيٝوٌ قااو ٠ ايفو اغ ٚقطوا٥ٗا خايصوؿ١        

 . ٖٚٛ بَ  خحَطا٤ ايلٌُ امل هٛى نُا ٖٛ ـٖٛ
ٚا ض٤ٛٙ: جذا دو اؾٓوذ خلو  ايفو اغ َؤ  سوً٘ ا صوؿ١  سوٌ ربسو٘         
 ٚرقدسوو٘ بٚ ا صووؿ١  سووٌ سووا٥  غسوو ٙ ٫ؾسُوواٍ اٱروو٬ٍ ا غوو ٤ٺ بٚ دوو ت  

 : خاٱَطووا٤ يووح ايصووؿٝف اٯَوو  ٜوودين اًوو٢ صووؿ١ اًُوو٘ يً بٕ فايٛظٝفوو١ َٓوو٘ 
 .ـ نًُا دههش فٝ٘ مما ق  َط٢ فةَط٘ نُا ٖٛق

ٚيٛ دوو خلو  ايفو اغ َؤ  سوٌ ربسو٘ ٚرقدسو٘ ا صوؿس٘ ٚاؾسُوٌ فسوابٙ           
 وه٘ يًيووح  اًو٢ صوؿس٘ ٫ٚ ٜلوسين خ    فايٛظٝفو١ بٕ ٜودين  ٚؽًوب دو ت صوؿس٘    

بّ مل ٜ و د خلو ٴ، فُوا باّ    ، سٛا٤ د د ا  سٌ خكٝو١ غسو ٙ   ايصؿٝف املسك ّ
َط٢  سٌ ربس٘ ٚرقدس٘ امل هٛى ا صوؿس٘ ٚفو غ َٓو٘ ػو ٟ قااو ٠ ايفو اغ،       

 . ٖٚ ا ًَس٦ِ َه ا٫يس اّ خسط١ٝٓ بغ ا٤ ا٫ سساٍ
  ًابٚ زكًٝوو  ًااغسٗوواب -ٖٚهوو ا يووٛ ايس َٓووا زطًٝووظ بغوو ا٤ ايغسووٌ َوؤ اؾٓاخوو١ 

اؾاْووذ ا٭نوؤ ضووِ  سووٌ ربسوو٘ ٚطٗوو ٙ َوؤ اؾٓاخوو١، ضووِ  سووٌ   - ًابٚ اؾسٝاطوو
ٗٸ  ٙ َٔ اؾٓاخو١ ٚفو غ َٓو٘ ف وو ا صوؿ١  سوً٘ يًػاْوذ ا٭نؤ ٚاؾسُوٌ          ٚط

، سٛا٤ د د ا  سوٌ  ا٢ً صؿس٘ ٫ٚ ٜلسين خ ه٘ يًصؿٝف املسك ّ فسابٙ خ٢ٓ
 . اؾاْذ ا٭ٜس  بّ مل ٜ  د خل ٴ

ايصٛر٠ اي اخل١: جذا دو اؾٓذ املغسسٌ َٔ غٓاخس٘ ا جزٝاْ٘ اؾو ٤ ا٭رو    
ٖٚٛ  اّ غس ٙ    ايو بس ٚاي قدو١ خٓوا٤ٶ اًو٢ يو ّٚ اي زٝوذ خوني         -َٔ  سً٘ 

، بٚ دوو ا  سوٌ اؾاْوذ ا٭ٜسو  َؤ غسو ٙ خٓوا٤ٶ        اؾسو  اي بس ٚخني سوا٥   
      ِ اؾاْووذ ا٭نؤ ضووِ   اًو٢ نوٕٛ بغوو ا٤ ا٫ سسواٍ َوؤ اؾٓاخو١ ض٬ضو١: ايوو بس ضو

ا ٚيووٛ  -فٗووٌ ػوو ٟ قااوو ٠ ايفوو اغ يف ا وو٘ َوؤ ا٫ سسوواٍ    -اؾاْووذ ا٭ٜسوو 
ٜٚدين ا٢ً صؿ١  سً٘ بٚ ػ ٟ قاا ٠ ايسػواٚز ٜٚودين اًو٢     -اسكابٙ ٚؽًٝ٘ ا
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ي٘ اكٝذ  ًاجزٝإ اؾ ٤ ا٭ر  جذا ادسغٌ خهساخ١ بٚ اٌُ بٚ مُٖٛا ٚنإ َلساب
 .   ف ا ٘ َٔ  سً٘  بٚ ٫ ػ ٟ جؾ ٣ ايكاا زني

نًُوا  قؾو ٟ قااو ٠ ايفو اغ     ًاق  ٜكاٍ: ؾٝوظ بٕ املطوٞ املوةرٛذ َٛضوٛا    
ٚج٫ مل ٜلكوٌ   ، ًاٚاقلٝو  ًاؾكٝكٝو  ًا٫ ٜلكٌ نْٛو٘ َطوٝ   ـمما ق  َط٢ دههش فٝ٘

 فًووو ا ٜهفوووٞ  ،ًااي وووو ا صوووؿ١ اُوووٌ ٚفسوووابٙ يًلًوووِ مبطوووٝ٘ ٚؼككووو٘ ٚاقلووو
ايف اغ ايدٓا٥ٞ ٚاملطٞ ا٫اسكوابٟ ا غو ٟ قااو ٠ ايفو اغ ٚصوؿ١ ا٫ سسواٍ،       

  ٌ ٍُ -اؾاْووذ ا٭ٜسوو  فووحذا ااسكوو  ف ا وو٘ َوؤ  سووً٘ ٚدووو ا  سوو   -اًوو٢ قووٛ
 َووه ايووٝكني خغسووٌ ربسوو٘   -اًوو٢ قووٍٛ تروو   -ا  سووٌ سووا٥  غسوو ٙ   دوووبٚ 

ٚرقدسو٘ نفواٙ ف ا وو٘ َؤ ايغسووٌ عسوذ ااسكووابٙ ٱغو ا٤ قااوو ٠ ايفو اغ ٚاوو ّ       
 ا٫اسٓا٤ خاي و ا اؾ ٤ ا٭ر  َٔ  سً٘ اي ٟ ف غ َٓ٘ عسذ ااسكابٙ.

ػ ٟ ايكااوو ٠ خٓووا٤ املغسسووٌ اًوو٢ جْٗووا٤ٙ ا٫ سسوواٍ   وٚخارسصووار: ٜهفووٞ يوو 
 ٘، ٚي ا ز اٙ ٜ سغٌ خ ٤ٞ َٔ ا٭فلاٍ ا٭ر ٣.ُاَوٚجز

  إ سوودل َٓٸووا َٓووه ااسدووار )ايفوو اغ ايدٓووا٥ٞ( َٚٓووه نفاٜسوو٘ ا غ ٜوو    يهٓوو٘ قوو 
نًُا دههش فٝ٘ مموا قو    ققاا ٠ ايف اغ، ٭ٕ املسسفاب َٔ َ رى قاا ٠ ايف اغ 

ا زٛقب غ ٜإ ايكاا ٠ ا٢ً َطٞ امل وهٛى   ظاٖ  (1)ـَط٢ فةَط٘ نُا ٖٛ
ٞ  )املطوٞ ٖوٛ    ٚف اغ املهًب َٓ٘، ٚظواٖ   ٚايٛغوٛب اؿكٝكوٞ    (ايسؿكول ايوٛاقل

ٌ  (ايدٓا٥ٞ ا٫اسكابٟ)ايسؿكل بٕٚ   )املطوٞ( ا٢ً)املطوٞ ايدٓوا٥ٞ(    ، فوحٕ لو
ُٕ زا٥ ٠ ٖٚٞ َفكٛب٠ ٫ بيٌٝ اًٝٗا ٫ٚ ق ١ٜٓ داٖ ٠ خٗا.  قساؽ جىل َ٪١ْ خٝا

َؤ َطوٞ   : ذاص املطوٞ ؾكٝكو١ً باوِ     َٔ َطٞ ايلٌُ امل هٛىْلِ امل اب 
ا ايصؿٝف َٚٔ َطٞ ايفاس ، ٚاملٗوِ صو م املطوٞ ؾكٝكو١ً، ْلوِ قو  ٜ وو        

 ٝؿهِ خصؿس٘ َٚطٝٸ٘ نُا ٖٛ ٫ٚ ٜلسينوؿسٌُ ا ّ صؿس٘ فُاَ٘ ٜٚٴوصؿس٘ ٚز
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 :  خ ه٘، ج٫ بٕ زطدٝك٘ ٖٓا قساؽ جىل خٝإ ٚؼكٝل

ٍُ،   -فووحٕ اي ووو ا صووؿ١ اؾوو ٤ ا٭روو      سووٌ اؾاْووذ ا٭ٜسوو  اًوو٢ قووٛ
     ُٕ ٞٸ ٚمل ٜٴ   -بٚ  سووٌ سووا٥  اؾسوو  اًوو٢ قووٍٛ ضووا  ؿوو ز مل ٜسؿكوول فٝوو٘ املطوو

ِ او ّ  فحْ٘ ر و  ًاا ّ فلً٘ صؿٝؿ ًاؿسٌُ ٚغ اْايف اغ َٓ٘ ؾكٝك١ً، ؾٝظ بْ٘ ٜٳ
 ، ٖٚو ا  ٌ او ّ جزٝوإ اؾو ٤ ا٭رو    ؿسُو ااسدار املٛا٠٫ ا بغو ا٤ ايغسوٌ ٖوٛ ٜٳ   

٫ٚ فاٍ َلو٘ ٱغو ا٤ قااو ٠ ايفو اغ     ، لين ا ّ جؾ از ايف اغ ٚاملطٞ ؾكٝك١ً ٜ
 .ؼكل َٛضٛاٗا : ايف اغ ٚاملطٞ ؾكٝك١ً ؿ ز ٚاملطٞ َا باّ مل ٜٴ

يكااوو ٠ ايسػوواٚز ؾسوو٢ جذا ااسوواب    نُووا بْوو٘ يووٝل َفوو ٚض ايدؿووظ فوو ٣ٶ 
 ٔ ا سسووواي٘، املوووٛا٠٫ ا ا سسووواي٘ بٚ ااسووواب ا٫دوووسغاٍ خلًُووو٘ خلووو  ف ا ووو٘ َووو  

٫ٚ ٜهفٞ ا غو ٟ قااو ٠ ايسػواٚز     ،فحٕ ايسػاٚز أ الٌ امللساب ٫ ااسدار خ٘
 . ٖٚٛ َٓسبٺ ٖٓا ،ًاعسذ ظاٖ  بيًٝٗا ج٫ ايسػاٚز أ الٌ املك ٸر د ا

 يكااوو ٠ ايفوو اغ   ا جزٝووإ اؾوو ٤ ا٭روو  يووٝل فوو ٣ٶ   ٚاؿاصووٌ بٕ اي ووو 
 ٚاًٝو٘ جذا دوو ا جزٝووإ     . يكااو ٠ ايسػوواٚز عسوذ ظواٖ  بيًٝووُٗا    ٫ٚ فو ٣ٶ 

 خ  ي٘ َؤ ا٫اسٓوا٤ خ وه٘، ٫ٚ ٜٓفلو٘ ااسٝواب املوٛا٠٫       اؾ ٤ ا٭ر  َٔ ايغسٌ ٫
ُاَ٘ بٚ ااسٝاب ا٫دسغاٍ خايهساخ١ بٚ خاملطايلو١ بٚ خوايطدأ بٚ   وا  سً٘ ٚااسٝاب جز

سوٌ ترو  بغو ا٤    سُوٌ ز نو٘     ْلِ جذا دو ا  اّ  سوً٘ ٚاؾ   . خلٌُ ايسػار٠
 ٛ ُٸوو  ًاخ ْوو٘ سووٗ    ٖٚووٛ بارووٌ ا ايصوو٠٬ خٓوو٢ اًوو٢ صووؿ١  سووً٘     َوؤ  وو  زل

زرار٠ ٚقو  سوةٍ اؤ رغوٌ زو ى       ٫ ٜلسين خ وه٘ يو يٌٝ رواص ٖوٛ صوؿٝف     ٚ
( خل  ذراا٘ بٚ خل  غس ٙ َٔ  سٌ اؾٓاخ١، ٚق  فصٸٌ اٱَاّ ايداق  )

    ٚ  اؾسُوواٍ زوو ى يوو٘ خووني ؾايوو١ ايووٝكني خوو ى  سووٌ خلوو  غسوو ٙ ٚخووني اي ووو 
فحٕ برً٘ اي و ٚق  بروٌ  :ق ( خًؿاظ اي و سٌ خل  غس ٙ، ٚقاٍ )
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ٚقو  بروٌ ا ؾواٍ    ٖه ا ْسي١ )ايسٗ ٜذ( يهٓو٘ ا )ايهاا(:ق  (1)ـا ص٬ز٘
٘ قضِ قاٍ: ـبر ٣ فًوٝل   ًاٚجٕ نوإ دوان  ـقفًُٝ  ا ص٬ز٘ ٫ٚ د٤ٞ اًٝو

فحٕ ٖ ا ايوٓص صوؿٝف ايسوٓ  ٚاضوف      ـاًٝ٘ ا ده٘ د٤ٞ فًُٝ  ا ص٬ز٘
ٚخلوو  ايفوو اغ دووو ا  سووٌ خلوو   ،اي ٫يو١ اًوو٢ بٕ َوؤ ا سسووٌ َوؤ اؾٓاخوو١ 

بغ ا٤ خ ْ٘ ٚاؾسٌُ ا ّ  سوً٘ ٚنوإ دوه٘ ؾواٍ برٛيو٘ ا ايصو٠٬ مل ٜلو         
٘ قخ ووه٘  ٚموؤ ْلسُوو  ْسووي١  ـفًووٝل اًٝوو٘ ا دووه٘ دوو٤ٞ فًووَُٝ  ا صوو٬ز

 . ٚغٗ٘نُا سٓدٝٸٔ  ـٚق  برٌ ا ص٬ز٘)ايسٗ ٜذ(:ق
فًٝ  ا ص٬ز٘ ٫ٚ ٖٚ ا ايٓصٸ ايصؿٝف ْسسفٝ  َٓ٘ ارسصاص اؿهِ :ق

 ٘  نُوا يووٛ زووٝكٔ   ،مبوا جذا نووإ اي وو ا جزٝووإ  سووٌ خلو  غسوو ٙ    ـدو٤ٞ اًٝوو
       ٘ بٚ  َٔ  سٌ ربس٘ ٚرقدس٘ ٚسوا٥  غسو ٙ ٚاؾسُوٌ زو ى  سوٌ ذرااو٘ بٚ ق َو

 او ّ اُوّٛ ايصوؿٝف    خ وه٘، ٚاي واٖ    ينص رٙ بٚ مٖٛا َٔ غس ٙ فو٬ ٜلوس  
فٝيسص اؿهِ مبا يٛ  سٌ ربس٘ ٚرقدسو٘   بٚ  اّ غس ٙ،يً و ا  سٌ ربس٘ 

خ  َٔ سا٥  غس ٙ خل   سٌ ربس٘ فحْ٘ ٫ ضِ ااسك  ايف اغ ٖٚٛ ٜ و ا  سٌ
 ا٫اسٓا٤ خ ه٘ ٚز ارى ايٓكص السٌُ خغسٌ سا٥  غس ٙ    اي بس ٚايلٓل.

 : ارسصوواص او ّ ا٫اسٓووا٤ خاي ووو  ا ايووٓصٸ ايصوؿٝف نُوا ْسووسفٝ  َؤ ٖوو   
مبا جذا برٌ ا ؾاي١ ايص٠٬، بٕٚ خاقٞ اؿا٫ص نُا يٛ ف غ َٔ  سً٘ ٚبرٌ 
 ا ؾايوو١ اُووٌ تروو  نووايطدأ بٚ اي راسوو١ بٚ مُٖٛووا، ٖٚوو ا غوو٬ف ايٛضوو٤ٛ   

ا٢ً بْ٘ ٜهفوٞ يلو ّ    ا٫ًٚبَفصٸ٬ً ا ايٛض٤ٛ  (5) رار٠ يصؿٝف رحٷ فحْ٘ ٚرب 
قواٍ فٝٗوا    اٌُ بٚ مُٖٛا،ص٠٬ بٚ  ٘ ا ؾاي١ بر ٣ :: برٛي ا٫اسٓا٤ خاي و

٤ ٚف  ش َٓ٘ ٚقو  صو ص ا ؾواٍ    فحذا قُش َٔ ايٛضٛ(:قاٱَاّ ايداق  )
 ُا بٚغذومسٸ٢ اهلل َق  ف ههش ا خل  َا  ا ايص٠٬ بٚ ا   ٖا بر ٣:
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 ٖ ا صؿٝف زرار٠ ا ايٛض٤ٛ .ًٝو فٝ٘ ٚض٤ٛٙ ٫ د٤ٞ اًٝو فٝ٘..ـاهلل ا

٘   َٓ٘:ق ا ْسوي١  سوٌ ٚرب زرار٠ ا ايغٴ ْلِ صؿٝف  ـٚقو  بروٌ ا صو٬ز
فسصوًف ٖو ٙ    ـٚقو  بروٌ ا ؾواٍ برو ٣    :قا )ايهواا(  ْسوي١ ضاْٝو١   اخُٝٓا 

ِٸ  ًاايٓسي١ زلُُٝ ٚ  وزو  ا ايغسٌ ٜلو   ٖوا، ج٫ بٕ ْسوي١    ُاّ اؿوا٫ص: صو٠٬ ب
 بصوف ٚجٕ ايس َٓوا خةضودط١ٝ ْكوٌ ايهًوٝين       ـٚق  برٌ ا ص٬ز٘)ايسٗ ٜذ(:ق

 ( قواٍ  نط  َٔ املٛاضه، ٚذيو يك ٜٓو١ راصو١ ا ٖو ٙ ايصوؿٝؿ١ فحْو٘ )     ا 
٘  :قا ترو  اؾًُوو١  مموا ٜ٪نوو  صوؿ١ ْسووي١    ـفًوُٝ  ا صوو٬ز٘ ٫ٚ دو٤ٞ اًٝوو

( بٕ ٜكوٍٛ  )ايسٗ ٜذ(، ٚيٛ نإ ايصابر ْسي١ )ايهاا( يهإ ٜٓدغٞ َٓو٘ ) 
 : )فًٝ رٌ ا ص٠٬ بٚ مٖٛا َٔ ا٭اُاٍ(.ـ فًُٝ  ا ص٬ز٘قخ ٍ 

ايصٛر٠ اـاَس١: سدل بْ٘ جذا دو ا جزٝاْو٘ يغسوٌ اؾٓاخو١ ٚاؾسُوٌ او ّ      
 ؿوو ع اؾٓاخوو١ ٚيلوو ّ ا٫ سسوواٍ  ًاجزٝاْوو٘ خٓوو٢ اًوو٢ اوو ّ ا٫ سسوواٍ اسسصووؿاخ 

٘  .  ًاامل وهٛى ا جشوابٙ ٫ؾكو    ًآَٗا املسٝكٔ سواخك   : شوذ اًٝو٘ ا٫ سسواٍ     ٚاًٝو
فوو م ا يوو ّٚ آوو  ؾًووٍٛ ٚقووش ايصوو٠٬ بٚ آوو  ٚغووٛر ايطووٛاف اًٝوو٘، ٫ٚ  

 ا٫ سسووواٍ َووؤ اؾٓاخووو١ آووو  اي وووو ا بصوووٌ جشوووابٙ خوووني برٛيووو٘ ا اُوووٌ  
لساب اي رٍٛ فٝ٘ خل  ا٫ سساٍ بٚ د ٚا٘ ا ص٠٬ بٚ مٛ ذيو ٚخوني ا َو٘،   ٜٴ

 فووحٕ اسسصووؿار اوو ّ ا٫ سسوواٍ َوؤ غٓاخسوو٘ املسٝكٓوو١ غوواُر فُٝٗووا ٜٚ زووذ          
 ؼصو٬ًٝ  ،خوايطٗٛر اًٝ٘ ٚغٛر ا٫ سساٍ خل  برٍٛ ٚقش ايف ٜط١ امل  ٚط١ 

 . خايغسٌ َٔ اؾٓاخ١ ًايًٝكني خف اغ اي ١َ اييت ادسغًش ٜكٝٓ

ْلِ ْسسطين َؤ ذيوو صوٛر٠ ٚاؾو ٠: ٖوٞ َوا جذا دوو ا بْو٘ ا سسوٌ َؤ           
٢ًٍ ص٠٬ زا١َ قو  فو غ َٓٗوا فهوإ دوه٘ ا ا٫ سسواٍ ٚاؾسُايو٘         اؾٓاخ١ ٚق  ص

فو اغ غارٜو١ ا   اكٝوذ ايفو اغ َؤ ايصو٠٬، فوحٕ قااو ٠ اي       ا ّ جشابٙ ؾاصو٬ً 
ايصوو٠٬ ؾٝووظ ٜ ووو ا صووؿسٗا ٫ؾسُوواٍ غٓاخسوو٘ ٚاوو ّ ا سسوواي٘ َٓٗووا فٝووةزٞ  
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ٛ     قاؿ ٜظ ايصؿٝف:  ٚقو    (1)ـنًُا دههش فٝ٘ مما قو  َطو٢ فةَطو٘ نُوا ٖو
ُطٝٗا نُا ٖٞ، ٚقاا ٠ ايفو اغ  َطش ص٬ز٘ ٚف غ َٓٗا فٝدين ا٢ً صؿسٗا ٜٚٴ

َؤ   ٘ َغسسو٬ً زكطٞ خصؿ١ ايص٠٬ اييت فو غ َٓٗوا ٚؾسوذ، ٫ٚ زكطوٞ خهْٛو     
اًو٢   -هْٛو٘  اؾٓاخ١ يل ّ قاخ١ًٝ )قاا ٠ ايف اغ( ٱضدواص يوٛازّ صوؿ١ ايلُوٌ ي    

٫ ؼهٞ ايٛاقه ؾس٢ زطدش يٛازَٗا ايلاب١ٜ بٚ يٛازَٗوا ايلكًٝو١، فٗوٛ     -اـ٬ف
خلوو   وواّ ايصوو٠٬ جذا دووو ا ا٫ سسوواٍ َوؤ اؾٓاخوو١ املسٝكٓوو١ شوو ٟ ا ؾكوو٘        

ٚزً َو٘ قااو ٠ اي وغٌ ؾوني ؾًوٍٛ      اسسصؿار ؾ ع اؾٓاخ١ ٚا ّ ا٫ سساٍ 
، ٫ٚ زفو غ  ًانُوا ادوسغًش ٜكٝٓو    ًاٚقش ايف ٜط١ ٚزٛغذ اًٝو٘ زف ٜوغ ذَسو٘ ٜكٝٓو    

 .ج٫ خحزٝإ ايغسٌ َٔ اؾٓاخ١ جذا براب ايص٠٬ بٚ ايطٛاف َسسكد٬ً ًاذَس٘ ٜكٝٓ

ٖ ا نً٘ جذا نإ ده٘ ا جشاب  سٌ اؾٓاخ١ اكٝذ ايف اغ َٔ ايص٠٬، ٚيٛ 
َؤ   ٘نُوا يوٛ دوو ا ا سسواي     ،ايص٠٬ قدٌ ج اَٗا ٚايفو اغ َٓٗوا  دو فٝ٘ بضٓا٤ 

اؾٓاخوو١ ٚسوو  ايصوو٠٬ بٚ قدووٌ ايسوو٬ّ ايٛاغووذ فٝٗووا، فحْوو٘ شوو ٟ اسسصووؿار 
 ٠ًٜٚ َ٘ جزٝإ ايغسٌ قدٌ اي  ٚد ا ص٠٬ غ ٜ  ،اؿ ع ٚا ّ ا٫ سساٍ َٓ٘

 زهووٕٛ ف صوو٬ز٘ ايوويت مل ٜفوو غ َٓٗووا، فوو٬ٝنُووا ٫ زٓفلوو٘ قااوو ٠ ايفوو اغ يسصووؿ
: ايدٓا٤ اًو٢ صوؿ١ َوا     ٭ٕ بقص٢ فا٥ ٠ ايكاا ٠ ٚظٝفس٘ ا ّ ا٫اسٓا٤ خاي و،

َا باّ مل ٜهٌُ ص٬ز٘ ٜٚفو غ َٓٗوا،   َط٢ َٔ رنلاص ص٬ز٘، ٫ٚ ٜٓفل٘ ٖ ا 
٫ٚ صو٠٬ ج٫  قفحٕ خاقٞ ص٬ز٘ جذا غا٤ خ٘ ٚبنًُٗا فٗٞ ص٠٬ َؤ  و  طٗوٛر   

ايسسوًِٝ ٫ٚ نهٓو٘    َكارٕ ٭غ ا٤ ايصو٠٬ نًوٗا ؾسو٢    ٷ د ت ٚايطٗٛرٴ ـخطٗٛر
٫ خكااوو ٠ ايفوو اغ يلوو ّ ف ا وو٘ َوؤ  ،جؾوو از طٗٛرٜسوو٘ خًؿوواظ ا٭غوو ا٤ املسدكٝوو١

 .  ًاص٬ز٘ ٫ٚ خغ ٖا، فسهٕٛ ا٭غ ا٤ ايص٬ز١ٝ املسدك١ٝ خغ  طٗٛر ٚزدطٌ قٗ 

 ك اح اي و ا اي ٖٔ خغ ٚاًٝ٘ ٜهٕٛ ايدل  املسدكٞ َٔ ايص٠٬ اكٝذ اْ
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فٝهٕٛ ؾاٍ املسدكٞ َٔ ا٭غ ا٤ اي٬ؾك١ ؾاٍ  ايطٗٛر ٚق٫ ص٠٬ ج٫ خطٗٛرـ
ايصًٛاص اٯز١ٝ ا ي ّٚ ا٫ سساٍ َٔ اؾٓاخ١، فحٕ اسسصؿار اؿ ع ٚاو ّ  
ٌٸ ٚقوووش ايصووو٠٬،      ا٫ سسووواٍ َٓووو٘ ٜكطوووٞ خًووو ّٚ زف ٜوووغ اي َووو١ َٓووو٘ جذا ؾووو

خوو  َوؤ ٠٬ ٜسووس اٞ  ايسف ٜووغ ايٝكووٝين ٫ٚ جذ ا٫دووسغاٍ ايٝكووٝين خووايطٗٛر يًصوو 
خفوو اغ ذَسوو٘ ٚطٗارزوو٘ َوؤ ؾوو ع اؾٓاخوو١ يسٓفلوو٘ ايطٗووار٠ ا  ا٫ سسوواٍ يٝكطووه 

 زصؿٝف ص٬ز٘ ٚغٛاز د ٚا٘ ا ص٠٬ بر ٣ بٚ طٛاف بٚ مُٖٛا.

 ُاّ صو٬ز٘ ايويت دو د    وْلِ ؾٝظ حيسٌُ ا سسواي٘ َؤ اؾٓاخو١ فوا٭ؾٛت جزو     
 َوؤ قطووه صوو٬ز٘ َووه اؾسُايوو٘ ي٬ سسوواٍ ٚصووؿ١ ايصوو٠٬، ضووِ      ًاؾوو ر ،فٝٗووا

ايغسٌ مبكسط٢ اسسصؿار اؿو ع ٚقااو ٠ اي وغٌ ضوِ     ٜلكد٘ ا٫ؾسٝات خحشاب 
 . ٜةزٞ خايص٠٬ َلاب٠ً

ٚاؿاصٌ بْ٘ َه اي و ا جزٝإ  سٌ اؾٓاخ١ ٫ زٓفل٘ قااو ٠ ايفو اغ ج٫ ا   
 اْكو ح اي وو ا ذٖٓو٘    َا جذا ص٢ً ص٠٬ زا١َ ٚف غ َٓٗا ضِ صٛر٠ ٚاؾ ٠ ٖٞ 

 ٠ ايويت فو غ   ايصو٬ ٘، فٝودين اًو٢ صوؿ١    ا سساي٘ َؤ غٓاخسو٘ بٚ ا َو    َٔ ؾٝظ
ؿوو ع خوو  َوؤ ا٫ سسوواٍ يٮاُوواٍ اي٬ؾكوو١، ٖوو ا جذا مل ٜٴَٓٗووا َٚطووش ضووِ ٫

 خا٭صغ  خل  ص٬ز٘ اييت ف غ َٓٗا قدٌ بٕ ٜ و ا ا سساي٘ َٔ اؾٓاخ١.

ٚبَا جذا بؾ ع خا٭صغ  خل  ايف اغ َٔ ص٬ز٘ ضِ اْك ح اي و امل نٛر ا 
  ٌ يًلًوِ اٱمجوايٞ    ًاػٝو  زٓ ،ذٖٓ٘ فايٛاغذ ٖٛ اؾُه خني ايٛض٤ٛ ٚخوني ايغسو

 ، خسك ٜذ : املكسطٞ يٛغٛر اؾُه
ضوِ خلو  ايفو اغ َٓٗوا      ْ٘ جذا ص٢ً ف ٜط١ ايصدف بٚ اي ٗو  بٚ املغو ر َوط٬ً   ا

 بؾوو ع خا٭صووغ  ضووِ دووو ا بْوو٘ ا سسووٌ َوؤ اؾٓاخوو١ قدووٌ ببا٤ ايف ٜطوو١ بّ      
 قوو  زهووٕٛ   -ع خا٭صووغ  قدووٌ بٕ ٜووةزٞ خصوو٠٬ بروو ٣   مل ٜغسسووٌ ٚقوو  بؾوو   

 ٚقوو  ٫ زهووٕٛ َ زدوو١ نُووا يووٛ صوو٢ً   ،ايلصوو  بٚ صوو٠٬ ايل ووا٤َ زدوو١ نصوو٠٬ 
ف ض ايصدف قطا٤ٶ ملا فاز٘ ضِ بؾ ع ف و ٚبراب بٕ ٜو٪بٟ صو٠٬ ايصودف ا    
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 ٚقسٗووا، فحْوو٘ حيصووٌ آوو ٙ اًووِ جمجووايٞ نٓلوو٘ َوؤ ايوو رٍٛ ا ايصوو٠٬ ايطاْٝوو١  
 مجووه ج٫ جذا  -امل زدوو١ نايلصوو  بٚ ايل ووا٤ بٚ  وو  امل زدوو١ نصوو٠٬ ايصوودف      -

 بٟ ٫ زصوووف َٓووو٘ ايصووو٠٬ ج٫ جذا   ،خوووني ايغسوووٌ َووؤ اؾٓاخووو١ ٚخوووني ايٛضووو٤ٛ  
فحْوو٘ ؾووني بزوو٢  ،مجووه خُٝٓٗووا َ ااووا٠ً يًلًووِ اٱمجووايٞ اؿاصووٌ آوو ٙ ؾ٦ٓٝوو  

دوو ا ا سسواي٘ ٚقو  بؾو ع خا٭صوغ  حيصوٌ ي ٜو٘         عخايص٠٬ ا٭ٍٚ ٚبؾو  
 ٘ يوٛ فو ض او ّ ا سسواي     جَا ٖٛ َهًب خايغسوٌ َؤ اؾٓاخو١     اًِ جمجايٞ خةْ٘

يوٛ فو ض    ،  ٚجَوا ٖوٛ َهًوب خايٛضو٤ٛ     قدوٌ ايصو٠٬ ا٭ٚىل    ًأَ اؾٓاخ١ ٚاقل
 .ص٠٬ ا٭ٚىل قدٌ اي ًاا سساي٘ َٔ اؾٓاخ١ ٚاقل

ٚايسٛضٞ نٞ حيصٌ آ ٙ  َٚكسط٢ ايلًِ اٱمجايٞ امل نٛر ٖٛ ا٫ سساٍ
     ٞ خا٫دووسغاٍ ٚيوو ّٚ    اًووِ جمجووايٞ خا٫َسطوواٍ خلوو  ؾصووٍٛ ايلًووِ ا٫مجوواي

ا٫دووسغاٍ ايٝكووٝين )ٛضوو٤ٛ اًٝوو٘ ؾسووذ ايف ضووني الووسًُني، ٚا٫ سسوواٍ بٚ اي
 .( ٜسس اٞ ايف اغ ايٝكٝين

بْ٘ خل  ص ٚر اؿ ع ا٭صغ  ممٔ دو ا ا سسواي٘ َؤ    آ ْا صٌٚق  ؼ
َ زد١  -اؾٓاخ١ ٚنإ ده٘ اكٝذ ببا٤ٙ ص٠٬ َف ٚض١ ٚبراب جشاب ص٠٬ ضا١ْٝ 

خوني ا٫ سسواٍ ٚخوني ايٛضو٤ٛ     ٫ خ  يو٘ َؤ اؾُوه     -ا٢ً ا٭ٚىل بٚ    َ زد١ 
 . َٔ ن٬ السًُني املسك َني ًايف اغ اي ١َ ٜكٝٓ يًلًِ اٱمجايٞ ٚؼص٬ًٝ ًازٓػٝ 

امل زدو١ نصو٠٬ اي ٗو  بٚ     -نُا ٫ خ  ي٘ َٔ جااب٠ ايص٠٬ ا٭ٚىل املةزٞ خٗا 
ٜووٓكَ ، ٭ٕ مل  ًاجذا نووإ ٚقسٗووا خاقٝوو -املغوو ر بٚ  وو  امل زدوو١ نصوو٠٬ ايصوودف 

ٖٛ جغو ا٤ قااو ٠ ايفو اغ، ٚا ؾايو١      -نُا زك ّ خٝاْ٘ -يًص٠٬ ا٭ٚىل املصؿف
ص ٚر اؿ ع ا٭صغ  اكٝذ ايصو٠٬ ا٭ٚىل ٚؾصوٍٛ ايلًوِ اٱمجوايٞ خةْو٘      

 -خايٛضو٤ٛ   ًاخايغسوٌ َؤ اؾٓاخو١ ٚجَوا ٖوٛ َهًوب ٚاقلو        ًاجَا ٖوٛ َهًوب ٚاقلو   
 ٜسلارض َ٪ب٣ قاا ٠ ايف اغ َه اسسصؿار خكا٤ ؾ ع اؾٓاخ١ ايويت دوو ا  

 ْو٘ جَوا   خاؿو ع ا٭صوغ  فا  ا سساي٘ َٓٗوا ُٖٚوا اًو٢ رو٬ف ايكطوه ايٛغو اْٞ       
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  ،َوؤ اؾٓاخوو١ املسٝكٓوو١ بٕ ػووذ اًٝوو٘ جاوواب٠ ايصوو٠٬ ا٭ٚىل يووٛ مل ٜهوؤ َغسسوو٬ً 
٫ ٜدك٢ َصوؿٸف  ٚ ،ٚجَا بٕ شذ اًٝ٘ ايٛض٤ٛ يًص٠٬ اي٬ؾك١ يٛ نإ َغسس٬ً

 . -د١ بٚ    امل زد١ ايص٠٬ امل ز -خ  َٔ جاابزٗا يًص٠٬ ا٭ٚىل ف٬

 ض خكوا٤  جذا ف ض نْٛٗا َ٪قس١ ُٚف -ٚغٛر جااب٠ ايص٠٬ ا٭ٚىل -ٖ ا ٚ
نصو٬زٞ اي ٗو ٜٔ بٚ ايل وا٤ٜٔ ايًوسني ز زوذ      ني ٚقسٗا باِ َؤ نُْٛٗوا َ زود   

 . ايطا١ْٝ ا٢ً ا٭ٚىل َٚٔ نُْٛٗا    َ زدسني نص٬زٞ ايصدف قطا٤ٶ ٚببا٤ٶ

ؾني اي و امل نٛر ٚصو ٚر اؿو ع    َٚه ف ض خكا٤ ٚقش ايص٠٬ ا٭ٚىل
 . ٚاْلكاب ايلًِ اٱمجايٞ ػذ جااب٠ ايص٠٬ ا٭ٚىل نُا زك ّ

نُا يٛ ص٢ً ايصودف بٚ صو٢ً    ،ٚبَا يٛ ف ض اْكطا٤ ٚقش ايص٠٬ ا٭ٚىل
ضِ خل  طًٛد اي ُل بٚ   ٚخٗا ٚاْكطا٤ ٚقش ايص٠٬ ا٭ٚىل دو  ،اي ٗ ٜٔ

ا بْ٘ ا سسٌ َٔ اؾٓاخ١ ٚاؾسُوٌ جٜكواد صو٬ز٘ َؤ بٕٚ ا سسواٍ َؤ غٓاخسو٘        
خوٍٛ   - ا٤ٜٔ ٚق  سدل َٓ٘ اؿ ع ا٭صوغ  املسٝك١ٓ ٚبراب ص٠٬ اي ٗ ٜٔ بٚ ايل

ٌ   -بٚ رٜووف بٚ ْووّٛ حْوو٘ ٚجٕ ف ،خلوو  ايصوو٠٬ ا٭ٚىل السُووٌ جٜكااٗووا خغوو   سوو
 ٛ ضو٤ٛ ؿصوٍٛ ايلًوِ اٱمجوايٞ املٓػٸو       ٚغذ اًٝ٘ اؾُه خني ايغسٌ ٚخوني اي

ج٫ بْ٘ ٫ ػذ اًٝ٘ جااب٠ ايص٠٬ ا٭ٚىل ٫ْكطوا٤   ،شاخ٘ اؾُه خُٝٓٗاٱآ ٙ ٚ
َؤ بؾو     ًاٚقسٗا املٛغذ يًكطوه اٱمجوايٞ خسوكٛت بَ ٖوا ٚاو ّ خكوا٤ٙ، ْادو٦       

 . قدٌ ايص٠٬ ا٭ٚىل ًالجَا ٭غٌ ا سساي٘ َٔ اؾٓاخ١ ٚاق  : بَ ٜٔ
ٚر ٚغوو٘، ٚايكطووا٤ قسوواؽ ٭َوو  غ ٜوو ،     ٚجَووا ٭غووٌ ؾًٝٛيوو١ ايٛقووش    

٘    َٚٛضٛد ايكطا٤ فٛص ايٛاغذ، ٖٚٓا ٫ ٜٴ : ايصو٠٬   ؿو ز فوٛص ايٛاغوذ َٓو
ؿوو ز ٫ؾسُايوو٘ ا٫ سسوواٍ َوؤ اؾٓاخوو١ قدووٌ ايصوو٠٬ ا٭ٚىل، ٚجذا مل ٜٴ    ا٭ٚىل 

 : . ضِ ٜكه ايه٬ّ ا َٛضٛد ٚغٛر ايكطا٤ مل شذ ا٢ً املهًب ايكطا٤
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  أحكام غسل احليض                                    

ٛٳ ب ذٶ٣ ف وااٵسٳَ ُيٛا ايٓاسٳوا٤ٳ      قاٍ اهلل زلاىل دةْ٘:ق        ٖٴو ٌٵ  ُٳؿٹَٝ  ُقو ٔٵ اْي ٜٳسٵة ُيْٛٳو  اٳ ٚٳ
ٕٳ ف َحذٳا زٳط  ٗٴ ٵ ٔٻ ؾٳسٻ٢ ٜٳْط ٖٴ ٚٳ٫ زٳْك ٳخٴٛ ُٳؿٹَٝ   ٕٻ   فٹٞ اْي ٘ٴ َج ًِو ِٵ اي َٳو ٳُن ٝٵظٴ ب  ٔٵ ؾٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٕٳ ف ْةزٴٛ ٗٻ ٵ

ٔٳ ٗاَ ٜ ُٴسٳط  ٚٳٜٴؿٹذټ اْي ٛٻاخٹنيٳ  ٘ٳ ٜٴؿٹذټ ايسٻ ًِ  . 555ايدك ٠: ـاي

ُٳؿٹووٝ َ   ق-1        ٔٵ اْي ٜٳسٵووة ُيْٛٳو  اٳوو صووؿاخ١ ٖوو ا سوو٪اٍ صوو ر َوؤ خلوو     ـ ٚٳ
 ِ َ  كوووسص خايٓسوووا٤ ٚا٬قوووسٗٔ  ( ٜٚووو زد  ايسووو٪اٍ خوووة S)اي سوووٍٛ ا٭ا ووو

ٜسٛاغو    ( ايويت  Sاي سوٍٛ ا٭ا وِ)   ٚق  ص ر ايسو٪اٍ ا َ ٜٓو١  خةزٚاغٗٔ،
 .فٝٗا اىل غٓذ ايل ر املسًُني ٚق  ارسً  املسًُٕٛ َه ايٝٗٛبفٝٗا ايٝٗٛب 

ايطحٟ ؾهواٙ اؤ    : ظٗ ٙ خل  املفس ٜٔا٢ً َا ب -ٚنإ سدذ ايس٪اٍ       
ض ٚا خايٝٗٛب امللاد ٜٔ هلِ ا زةامل ١ٜٓ َٚا ٚا٫ٖٕ ا ر ٚنإ َٓ ةٙ ب (1)ايس ٟ
َوؤ ايسووٓػل،  ؾوو رًا سِٗ ا ػٓووذ َ٪انًوو١ اؿووا٥  َٚسووانٓسٗا ٛا خسووٓٸٚاسووسٓٸ

سٛرا٠ سفار ائَ ب ا سف  اي٬ٜٚني  نٛر٠ فٓ يش اٯ١ٜ املدارن١، ٖٚ اٙ ايس١ٓ َ
ف ادوٗا   ٚنوٌ َؤ َولٸ    ،بٜواّ طُطٗوا ٜهوٕٛ لسواً     اؿوا٥  ا  نٌ َؤ َولٸ  ) 

ػًول   َسااواً  ٚنوٌ َؤ َولٸ    ،سا٤ املىللسًا اٜٚهٕٛ  ضٝاخ٘ ٜٚسسؿِ مبا٤ ٜغسٌ
 ٘ َلٗووا ٚإ اضووطػه  ٜٚسووسؿِ مبووا٤ ٜٚهوٕٛ لسووًا اىل املسووا٤،  اًٝو٘ ٜغسووٌ ضٝاخوو

ّ   ٜهوٕٛ لسواً  فهإ طُطٗوا اًٝو٘   رغٌ  اًٝو٘   هطػ، ٚنوٌ فو ات زطو   سودل١ بٜوا
اوؤ َلادوو ٠ نووإ ايٝٗووٛب َس وو بٜٔ ا ايسدااوو    :ٚخارسصووارٜهووٕٛ لسووًا ( . 

ٚناْٛا كايطني ا بَ  الٝ ، ٚا املكاخٌ نإ ايٓصار٣ ٜسساًٖٕٛ اؿا٥  ، 
ٕ اوو ر اؾاًٖٝوو١ ا امل ٜٓوو١ قدووٌ ٖػوو ٠ ا امل ٜٓوو١ ٚ  ٖووا، ج٫ ب يًلوو ر بٜطووًا

، ٚقوو  ض ٜٔ خطكافوو١ ايٝٗووٛب ٚطوو ٜكسِٗنوواْٛا َسووةايٝٗووا ٚخلوو ٖا ( S)رسووٍٛ اهلل
ر غْٛٗوووا َووؤ ايدٝوووش ٫ٚ ِٓٗ بٕ ايٝٗوووٛب اذا ؾاضوووش املووو ب٠ َوووب ْووولر٣ٚ ب
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زلواىل  ْو ٍ اهلل  ، ٚبأ ٖ ا( Sرسٍٛ اهلل)فس٦ٌ  ،(1)ٜٛانًْٛٗا ٫ٚ ٜ ارخْٛٗا
(:قغوواَلٖٛٔ ا Sغٛاخووًا اوؤ سوو٪اهلِ ٚقوواٍ هلووِ رسووٍٛ اهلل)   ٜوو١ٖوو ٙ اٯ

(: اُوا  ايدٝٛص ٚاصوٓلٛا نوٌ دو٤ٞ ج٫ اؾُوادـ ٚسٴو٦ٌ ؾفٝو ٙ ايصوابم)       
 .(5)ا ٣ ايكدٌ َٓٗا خلٝٓ٘ـيصاؾذ اؿا٥  َٓٗا، ٚبغار: قنٌ د٤ٞ َا 

ٌ قالٝ ـٚ      :)ؾاضووش املو ب٠ ؼووٝ  ؾٝطووًا ٚقٝطووًا،  َصو ر َُٝووٞ يًفل
ـ  نًُو١ ٚاصوٌ   ذ،ٝو ٚاملغ ْ و  ايو٤ٞ ٚاملدٝوش   ٖٚوٛ   ٖٚٞ ؾوا٥ (   قالوٝ 

ٚ اسوِ زَوإ نُوا    ، ٚق  زسسلٌُ ايًف ١ اسوِ َهوإ ب  ٜلين ايس٬ٕٝ ٚا٫ْفػار
ي ٟ و ؽ َٔ اي ؾِ ا بٜاّ َٔ أ اي ّ امليصٛص ا نادفًا زسسلٌُ َص رًا

  نٌ دٗ  َ ٠ ا ايغايذ .
ٛٳ ب ذٶ٣ ق-5       ٖٴ ٌٵ  ، ٖ ا ٖوٛ بصوٌ َلٓو٢    د٤ٞنٌ َا ٜه ٙ َٔ  ٖٛ ا٭ذ٣ ـُق

بذ٣ َٚه ٚٙ اارض ا٢ً رٚح ٚغس  اؿا٥ ، َٚٓ٘ ٜسودني   ايًف ١، فاؿٝ 
َٔ ا١َ٬ ا٫نإ اَاط١ ا٭ذ٣ َط٬ً: ) ٝكاٍف ،ٜٓطدل ا٢ً نٌ َه ٚٙ ا٭ذ٣ بٕ

ا  ي ٛى ٚاؿػ  ٚمُٖٛا مما ٜو٪ذٟ ٜٚٛغو   ؿ١ٝ ا( ٜلين زٓأ ط ٜل املسًُني
٢ً اا٭ذ٣ ٝٓطدل َٓ٘ ف ٜٚٓ اػٕٛ َٓ٘، ٚق  ٜسط رٕٚذٕٚ ، ق  ٜسةط ٜل املار٠

ا ٬ٜؾوويف ا ٖٚوو ا َوو ،فٝوو٘ ا٭ذ٣ صوو م، يهوؤ ٫ ٜٓؿصوو  ايطوو ر ٫ْوو٘ َهوو ٚٙ
ٕٳ    ق57خل  اسسلُا٫ص ا٭ذ٣ نكٛي٘ زلواىل ا سوٛر٠ ا٫ؾو ار:    ٔٳ ٜٴو٪ٵذٴٚ اِيو ٹٜ

٘ٴ  ٚٳرٳسٴوٛي  ٘ٳ  ًِ َل٢ٓ يهٕٛ بذ٣ اهلل مبل٢ٓ ايط ر ٚايسط ر، ٚيو ا ٫ ٜصوف    ٫ـ ٚاي
ٛ  خايطو ر  ا٭ذ٣  خلطِٗ فسز يًف و١   صو ام ٚيوٝل زفسو اً   زفسو  امل  ، ْلوِ ٖو

 ا٭ذ٣ٚخل  زسده بصًٗا ايًغٟٛ،  ْاٖا مبا ٜه ٙ ٚق  فسٸ ،ٖا ا٭صًٞاخلُّٛ َلٓ
ا٢ً ايط ر ٚايك راي ٟ ٜصٝذ اؿا٥  آ  ا ٚض بّ اؿٝ  اًٝٗا  ٜٓطدل

       عسذ طودلٗٔ ا٭ْطوٟٛ ٚايو ٚر ايو ٟ باو ٸٖٔ اهلل زلواىل ملُارسوس٘ ا اؿٝوا٠.         
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 (73)زفس   ت١ٜ الٝ  ٚخٝإ ز  ٜلاز٘ ا ايك تٕ اؿهِٝ...........................   
 

الٝ  بذ٣ يًُه ٚٙ اي ٟ ؼسٸ٘ املوة٠ خ ٚؾٗوا ٚزسوسك رٙ خطدلٗوا     ٚمسٸٞ        
ٛٳ ب ذٶ٣ قٖ ا ايٛصب آ  ا ٚض٘ اًٝٗا، ٚ ؼو ِٜ  دٝوإ  ي َك َو١ً غٝو٤٢ خو٘    ـٖٴو

    ٘ ٚقو  بمجًسو٘ اٯٜو١     َكارخ١ اؿا٥ ، خًؿاظ ايط ر ايٓادو٧ َؤ اق اخٗؤ ؾٝٓو
 ْسٝػوو١ُووا٤ ايطووذ ٚا٫ؾٝووا٤ ضوو رٙ زفصوو٬ًٝ     اً خٗوو ا ايووٓصٸ، ٚقوو  انس ووب  

 ِ فوحٕ يوو ّ اؿووٝ  ٚظٝفو١ً ا ُوو٢ ٖوٞ زطٗوو  ايوو ؾِ     ،براسوازِٗ ٚارسدووارازٗ
  ٚجا ابٙ يًؿٌُ، يغ ض خكا٤ ايٓٛد .

ُٳؿٹَٝ  ق-3        ؾواٍ اؿوٝ    خااس اٍ ايٓسوا٤   َ ٷبٖ ا ـف ااٵسٳَ ُيٛا ايٓاسٳا٤ٳ فٹٞ اْي
هٕٛ امل اب َٓ٘ اسوِ َهوإ فسو ٍ    ٚق  ٜ ،ؾ ضًٝا َص رًايفيفقالٝ ـاذا نإ 

ٖٚو ا اؾسُواٍ   املو ب٠ ا كو ؽ بّ اؿوٝ  راصو١،     ١ٜ ا٢ً ٚغوٛر ااسو اٍ   اٯ
ٚغٛر اٱاس اٍ مبٛضه ر ٚؽ اي ّ راص١ . خُٝٓوا اذا نوإ   ٜ٪ن  ارسصاص 

ايسػٓوذ  فٝهوٕٛ َلٓواٙ    ًاٝو َُٝ َٛر خ٘ ؾسذ ايفِٗ اي وا٥ه َصو راً  ا٫اس اٍ املة
جراب٠ ٜو٪بٟ   َوه اؿوا٥  ا ؾٝٓو٘، ٚايسلود  َطًول فكو       أ امللادو ٠ ٚايًكوا٤   

ا٫خسلاب املطًول آٗوا ٚاو ّ ا٫قو ار َٓٗوا ٚاو ّ ا٫غسُواد َلٗوا ا بنوٌ بٚ          
جرابزو٘ سودؿاْ٘ ي٬اسو اٍ ايسواّ نُوا نوإ       د ر بٚ غًٛس بٚ مٖٛا، فٝٴسوِٖٛ  

 خِٗ .ض ٜٔ اؾا١ًٖٝ املسةٜفلٌ ايٝٗٛب ٚا ر 

ؾش خوةٕ املو اب اؾو ٟ َؤ     ايفو ٜكني صو ٸ    يهٔ ْصٛص ايس١ٓ املطٗ ٠ آ      
ٕ ٖٛ)املكارخ١ ٚاؾُاد( راص١، ٚنهٔ اسوسفابز٘ َؤ ايكو ت   َٛر خ٘ س اٍ املةا٫ا

ٔٻقخًؿاظ اؾ١ًُ اي٬ؾك١ ايٓا١ٖٝ أ ق خٗٔ بٜطًا ٖٴ ٚاييت زودني َو ٠    ـٚٳ٫ زٳْك ٳخٴٛ
ؾٳسٻو٢  اٱاسو اٍ  ٚزو ى اؾُواد خكٛيو٘ زلواىل:ق      بص اٯٜو١ زَوإ   املٓه ؾٝظ ؾو ٸ 

ٕٳ  ٗٴو ٵ خوني جْكطوواد سو٬ٕٝ ايو ّ ٚخووني    ٕ ايفو ٠  ا ب ٚقو  ٚقوه اـوو٬ف فكٗٝواً   ـ ٜٳْط
ٚ ا٫ سساٍ َٔ ؾ ع اؿٝ  ٌٖ ٖٞ قهَٛو١ خٛغوٛر ا٫اسو اٍ ٚاملكارخو١  ب    

خًؿوواظ اوو ّ نْٛٗووا ا الووٝ ،  ٖٚوو ا عووظٷ فكٗووٞ ٜووةزٞ   ٜٓسفووٞ اؿهووِ آٗووا
  جٕ دا٤ اهلل زلاىل . -خٝاًْا َٚ رنًا -َفص٬ً 
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ٔٻ ؾٳسٻ٢  ق-4        ٖٴ ٕٳٚٳ٫ زٳْك ٳخٴٛ ٗٴ ٵ قداٍ اـداضو١  ٚايٓ اف١، ٞ ايٓكا٠ٚ ـايطٗار٠ ٖٜٳْط
، ٜٚ اب َٔ ايًف ١ ٖٓا: جْكطاد سو٬ٕٝ ايو ّ اًٝٗوا ْٚكا٤ٖوا     ٚايٓػاس١ ٚايك ار٠

  ٕ ٚغٛبٜوإ َسطوابإ نا٥ٓوإ ا ا٭دوٝا٤ َؤ       َٓ٘، فايطٗار٠ ٚايٓػاسو١ ٚصوفا
ر٠ ٚغو اْٗا  يصوف١ َه ٖٚو١ َسوسك     ٚ يصوف١ َ  ٛخو١ قدٛخو١ ب   ؾٝظ ٚغو اْٗا   

ٕٳ:ق اٯ١ٜ املدارن١ زلد ٖٚه ا  ،ٓ  ْٛد ايٓاسا ٗٴ ٵ ؾسو٢ ٜوٓكني   )مبل٢ٓ ـؾٳسٻ٢ ٜٳْط
ٖٚ ا زلد ٷ أ جْكطاد بّ اؿٝ   (ْٜ٘ٚ ٍٚ َا ٜسسك رايسا٥ٌ اًٝٗٔ َٔ اي ّ 

ٌٸَٓٗا جْكطواد   آو  ُقوودٴٌ اي ٚغو١    َكارخو١  ، ٖٚٛ زلد  ٜساا  ا٢ً فِٗ فس٣ٛ ؾ
 . س٬ٕٝ اي ّ ٚيٛ قدٌ ا سساهلا َٔ ؾ ض٘

قو  قو ب   ٚ ،نطو  ايكو ا٤ ايل و ٠   بٖ ا نً٘ ا٢ً ق ا٠٤ ايسيفٝب امل وٗٛر٠ خوني        
ٕٳ  :قايطوا٤   خس و ٜ   -ايهسا٥ٞ ٚااصِ ٚل ٠ -ِٗخلط ٗٴو ٵ ـبٟ ؾسو٢  ؾٳسٻو٢ ٜٳْط

ٗٸٜ : صؿ١ فس٣ٛ ٚز زذ اًَٝ٘ٔ ؾ ع اؿٝ  خل  جْكطاا٘، خا٫ سساٍ ٕ  سط
ٗٸ ٕ خا٫ سساٍ اياَل١ قدٌ بٕ ؼ ِٜ   ضِ قاٍ زلاىل :  .  ٜسط

٘ٴ       ق-5       ًِوو ِٵ اي َٳوو ٳُن ٝٵووظٴ ب  ٔٵ ؾٳ َٹوو ٔٻ  ٖٴ ٕٳ ف ووْةزٴٛ ٗٻوو ٵ ـٖوو ا بَوو ٷ خحزٝوواْٗٔ اذا   ف ووَحذٳا زٳط 
ٗٸ ٕ ،ٖٚٛ ٜ٪ن  جرسصاص ٚغٛر اٱاس اٍ خوُٛضه ر ٚؽ ايو ّ راصو١،   زط

املطٗو ٠  ِ اىل ايسو١ٓ  ، ٖٚو ا ٜٓطو  ُاّ اما٥٘واُّٛ َصابٜك٘ ٚزَٓ٘ ٚيٝل امل اب 
 يسُسه خةيٛاْ٘ َا ا ٣ اياَل١ ا قٌ اي ّ .امل رص١ خا

ٕٳق        ٗٻ ٵ ِٵ    قٖٛ ا٫ سسواٍ خاملوا٤ َؤ اؿو ع     ايسطٗ ـف َحذٳا زٳط  َٳو ٳُن ٝٵوظٴ ب  ٔٵ ؾٳ َٹو
٘ٴ ًِ ٚبَ ٙ ٖٛ د ا٘ ٚجرابز٘ ايس  ٜل١ٝ، ٖٚٞ زسُطٌ ا ؼكٝل   ضني َُٗني  ـاي

يغ ض ا٫دداد اؾٓسٞ ا اي ٚاؽ اي ٟ ٖٛ نُاٍ اي ٜٔ، ُٖا ايسُسه خاي ٚغ١ 
ـًُكٞ، َه جخسغا٤ ايٓسٌ ٚطًذ اي ر١ٜ يغ ض خكا٤ ايٓٛد . ٖٚ ا  َٚٓه ايفساب ا

ٔٻ   ا ايصا٥ُني:ق -187-ي٘ زلاىل ا سٛر٠ ايدك ٠َا قااملفاب ْ    ٖٴ ٕٳ خٳادٹو ٴٚ ف واٯ
ِٵ ٘ٴ ي ُه ًِ َٳا ن سٳذٳ اي ٞ   ـ َٔ ررص١ ايسًو ذ ٚايسُسوه يغو ض   ٚٳاخٵسٳغٴٛا    ا٫دوداد اؾٓسو

 ٖٚ إ   ضإ َ  ٚاإٚيغ ض خكا٤ ايٓٛد ايد  ٟ خايوُداد ٠ َه اي ٚغ١، 



 (75)زفس   ت١ٜ الٝ  ٚخٝإ ز  ٜلاز٘ ا ايك تٕ اؿهِٝ...........................   
 

 .نسدُٗا اهلل ٚق رُٖا يًٓاس 
٘ٴ ٚق  زٴفسٸ  اؾ١ًُ:ق      ًِو ِٵ اي َٳ ٳُن ٝٵظٴ ب  ٔٵ ؾٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ـ خسػٓوذ ٚجاسو اٍ َٛضوه    ف ْةزٴٛ

ر ٚؽ اي ّ ٖٚٛ ايكدٌ، ضِ بَو  خحزٝواْٗٔ ا ايكدوٌ خلو  ايطٗو  ٚايٓكوا٤ بٚ خلو         
ٗٸ  ٚا٫ سساٍ، ٚق  ٜٴسس بٸ َٓ٘ : ؾ ١َ َكارخو١ ايو خ  ؾ٦ٓٝو ، ٖٚوٛ قوٍٛ      ايس ط

قًٌٝ َٔ فكٗا٤ ا٫َاَٝو١ َٚ وٗٛر فكٗوا٤ ايسو١ٓ، ٚوو١ قو٫ٕٛ آو ْا ْدُٝٓٗوا َوه          
 ٗا .وُداؾطسامل رى ا عٛع )فك٘ ايٓهاح( اذا دا٤ اهلل زلاىل ٚٚفكٓا ي

ٛٻاخٹنيٳ  ق-6      ٘ٳ ٜٴؿٹذټ ايسٻ ًِ ٕٻ اي ٔٳَج ٗاَ ٜ ُٴسٳط  ٚخو١  ـٚايسٛار نوط  ايسٛخو١ ٚا٭  ٚٳٜٴؿٹذټ اْي
ٛٸار -ايٝ٘ سدؿاْ٘، ٖٚ ا  ؿوذ املسطٗو ٜٔ   اهلل ٚن يو ٜٴ ٜٴؿدٸ٘ -َٔ ٜسصب خايس

ٛٸ  َؤ ا٭  ٚبؾ اع امل ١ًُ يًو ٚح  َٔ ا٭ ٕ  قو ار ايٓػسو١ املً ، ٚقو  ٚرب  ضو١ يًدو 
ٚ بؿدوٕٛ  ٜٴنواْٛا   زفس  ٖ ٙ اؾ١ًُ خةٕ خل  ايصوؿاخ١)رض(  ا خاملوا٤  ٕ ٜسطٗو 

اؤ مجٝوٌ خؤ     َوا صوفٸ   ، ٚق  ٚربص بردار اُو زٗا سوٓ اً  َٔ ايغا٥  ٚايدٍٛ
ٍ سا٬ً٥ َٔ ا٫َاّ ايصابم أ اٯ١ٜ اي  ٜف١، فبراؽ  قنوإ ايٓواس    (:)كوا

ضوار  ٖٚو ا َ روٛص يًُسغوٛت خوةٕ ٜ ٜوٌ ت       ـؾػوار ٚايه سوب  ٜسسٓػٕٛ خا٭
ضوِ  فكٗٝو١،  ، ٚزفصوًٝ٘ ا ايدؿوٛع اي  اؿػ  خو ٚ يه سوب ب ايغا٥  أ ك غ٘ خا

ٍ     ـايٛض٤ٛ عٳؾ ٹقاٍ:قضِ ب َلوًا   ٜلين ا٫سسٓػا٤ خاملا٤ َؤ ايغوا٥  َٚؤ ايدوٛ
٘ٳ   ، فةْ ٍ اهلل ا نساخو٘:  S صٓل٘ٚ َ  خ٘ رسٍٛ اهللن ِٜ فة لٷًُوٖٚٛ رٴق ًِو ٕٻ اي َج

ٔٳ ٗاَ ٜ ُٴسٳط  ٚٳٜٴؿٹذټ اْي ٛٻاخٹنيٳ   ـ . ٖ ا .ٜٴؿٹذټ ايسٻ
ايووٛارب ا ايووويح   ايٓوو ٍٚسوودذ  -ُٛرب يوووٕ ٖوو ا ا٫ٚ رٜووذ آوو ْا ا ب       

ٕ ْصووٛص ايهسووار ٭ فٝوو٘ ٫ٚ ٜٓؿصوو  ،اهلل ؿذٸوٖووٛ َصوو ام يوو   -ايصووؿٝف
ٗٸوولُووّٛ ااهلل ي َسلاضوو ٠ اًوو٢ خٝووإ ؾووذٸ ٚايسوو١ٓ هووٌ بْووٛاد   ٚاملسطٗوو ٜٔ خيسط
ٗٸوو ٌ     ايسط  ٖوو ا فوو بٷ  ، َوؤ بٕٚ جرسصوواص خا٫سووسٓػا٤ َوؤ ايغووا٥  خاملووا٤، خوو

  يًسطٗ  نًٗا ٜٴؿدٗا اهلل زلاىل َٓٸا. بر ٣ف اب َٚصابٜل بَٚل٘  ،َٚص ام
 ُسل ٜٔ ا٢ً ؾ ٚب اهللويًُسػاٚزٜٔ اي َٚٛا ١ٌ ػ١ًُ فٝٗا ْصٝؿ١ٌوٖ ٙ اي        
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 ٚبؾهاَوو٘ نايوووُك خني َوؤ اي ٚغوو١ ؾوواٍ ؾٝطووٗا، ٚا ٖوو ٙ اؾًُوو١ َٛا وو١ٌ    
ُساخل١ ز و ٜلاز٘ ٚزو ى   وٜٚ غلوٛا يو   اىل اهلل زلواىل  ٕ ٜسٛخوٛا هل٪٤٫ ايفاسكني خوة 

ٚا ٖوو ٙ اؾًُوو١ زل ٜووبٷ عووذٸ اهلل زلوواىل     اًوو٢ ؾوو ٚب اهلل زلوواىل، ػوواٚز ايس
  يًُسطٗوو ٜٔ املسٓوو ٖني اوؤ اؿوو اّ ٚايلصووٝإ ٚاوؤ ايكوواذٚراص ٚايٓػاسوواص،  

ٗٸوو     زك ٜووذٷ ٖوو ٙ اؾًُوو١  ٚا    يكًووٛر املوو٪َٓني اىل اهلل فاْوو٘ خلوو  ايسٛخوو١ ٚايسط
يًدو ٕ سوٛف   َٔ ا٫ؾ اع امل ١ًُ يً ٚح َٚؤ ا٫ردواع ٚايٓػاسواص املًٛضو١     

 .ايٝ٘ ي ٜ٘ َسك خًا  ؿدٛخًاوٜٚهٕٛ َ ٘ايلد  اىل رخٸ رٜك 

ٖازوووإ اؾًُسوووإ ٚالدسوووإ َ زدطسوووإ خووواؿهِ املٓصوووٛص ا اؾًُوووسني          
ايساخكسني : ز  ٜه ااس اٍ اؿا٥  ٚؾ ١َ َكارخسٗا َه ز  ٜه ررص١ املكارخو١  

رزداطُٗوا خلًكو١   ٚنوإ ج  خل  ايٓكا٤ بٚ خلو  ايسطٗو  َؤ ؾو ع اؿوٝ  ٚقو رٙ،      
  ايٛايف ٚايٓصف ٚايسل ٜب عذٸ اهلل زلاىل يًسٛاخني َٔ َلصٝس٘ ٚيًُسطٗ ٜٔ .

    ، ضِ ْ رٌ ا زفاصٌٝ بؾهاّ اؿٝ  :الٝ  ٖ ا خٝإ ٚزفس  ٯ١ٜ       

١ اُو زٗا  ف ا ُٝو وصايو وُاؿٝ  ٖٛ بّ كصٛص رًك٘ اهلل آ  ايٓسوا٤ ي       
نٌ دٗ ٠ َو ٠ ا ا٭ ًوذ،   ا  اؾٓني، ٜسٌٝ اًٝٗٔايسٓاسٌ يدكا٤ ايٓٛد ٚز خ١ٝ 

ٚاؿووٝ  ا ايًغوو١ ٖووٛ ايسووٌٝ ٚايسوو٬ٕٝ، زكووٍٛ: )ؾوواض ايووٛابٟ( جذا سوواٍ،  
ٚزكٍٛ: )ؾاضوش املو ب٠( جذا سواٍ بَٗوا امللو ٚف يو ٜٗٔ، ٚيلوٌ ٚغو٘ زسو١ُٝ          

 . ؿاظ س٬ْٝ٘ أ امل ب٠ َٔ اي ؾِوي اي ّ امليصٛص خاؿٝ  ٖٛ

يفيف اؿٝ  اًو٢ ْفول ايو ّ اـوارؽ َؤ      ٚق  ادسٗ  ا٢ً ا٭يسٔ جط٬م 
خووٌ ٚرب اٱطوو٬م ٚا٫سووسلُاٍ ا خلوو  ايٓصووٛص  -٫ اًوو٢ سوو٬ْٝ٘ - املوو ب٠

 . ( ا غٛاخ٘اي  ا١ٝ ا س٪اٍ اي اٟٚ ٚا زلد  اٱَاّ )

 ا٢ً ا٫َاّ برًش اَ ب٠فص : وؾ(1)س٪اٍ ٚارب ا صؿٝف:  َٚطاٍ ا٭ٍٚ
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 . ا اي ّ ف٬ ز رٟ بؾٝ  ٖٛ بٚ   ٙ خٗ فسةيس٘ أ امل ب٠ ٜسسُ ٸ()ايصابم

 ٞ اؤ  )رض( ا غوٛار سوًُإ الُو ٟ    ( ) (1)َٚطاٍ ايطاْٞ: قٍٛ اًو
َٸوووو٘، فكوووواٍ )   جٕ اهلل زدووووارى ٚزلوووواىل ؾوووودل ق(: رزم ايٛيوووو  ا خطوووؤ ب

   ٘  . ٫ٚ ٜدلووو  ايسسووواَف ا ٖووو ا  ـاًٝووو٘ اؿٝطووو١ فػلًوووٗا رزقووو٘ ا خطووؤ بَووو
اٱط٬م ٚا٫سسلُاٍ اي ٟ ٖٛ باِ َٔ اؿكٝك١ ٚاياز، فاي اٖ  ا ّ ؾصٍٛ 
 ايٓكٌ اي  اٞ ا َل٢ٓ يفيف اؿٝ  َٔ ايسٌٝ ٚايس٬ٕٝ جىل اي ّ امليصٛص،

ْكوٌ   -ٜلوين يًفويف اؿوٝ      -قاٍ دٝيٓا املل ِ اؾٛاٖ ٟ )قو ٙ(: )ٚيوٝل يو٘    
 ، فٝوو٘ : بصووٌ اوو ّ ايٓكووٌ آوو  اي ووو ٜٚ اُوو٘.   (5)دوو اٞ جىل َلٓوو٢ غ ٜوو (

ٚاؾسُوواٍ ؾصووٍٛ ايٓكووٌ ٚاسووسلُاٍ اؿووٝ  ا ايوو ّ امليصووٛص ٫ ٜوو ٍ ٫ٚ 
اٍ لَُؤ َلٓواٙ ا٭صوٌ جىل امللٓو٢ اؾ ٜو ، فوحٕ ا٫سوس        ًاٜه ب أ ْكً٘ د ا

ِٸ َوؤ اؿكٝكوو١ َٚوؤ ايوواز. ٜٴ    نطوو ٠ جضوواف١ ايوو ّ جىل اؿووٝ     جيٝوو٘ : طووافباوو
( ٖٚووٞ اسووسلُا٫ص اًوو٢ ٚفوول امللٓوو٢ ايًغووٟٛ ا٭صووٌ  Œ ا اسووسلُا٫زِٗ )

 ممووا ٜ٪نوو  خكووا٤ ايًف وو١ اًوو٢ َلٓاٖووا ا٭صووٌ، ٚيوو ا فاي وواٖ      -ٚزٓسووػِ َلوو٘ 
 َٓوو٘  ٜوو اب ًاؿٝوزساَوو ًانووٕٛ جطوو٬م اؿووٝ  اًوو٢ )ايوو ّ امليصووٛص( جط٬قوو    

املوو ب٠  ٚخًؿوواظ بٕ ايوو ّ امليصووٛص ٜسووٌٝ اًوو٢  )سوو٬ٕٝ ايوو ّ امليصووٛص(  
فؿ فش اٱضاف١ )بّ اؿٝ ( ٚارسص  ايًفيف فكٌٝ )اؿٝ ( ٖٚو ا دوا٥ه ا   

 . اسسلُا٫ص ايل ر ايك ن١ ا يغسِٗ ٚقاٚرازِٗ ٚجىل ايّٝٛ

 -ا ايغايذ -ٌ ا٢ً امل ب٠، ٚٚصف٘ اؿٝ  بّ كصٛص ٜسٝٚنٝب نإ: 
ايًٕٛ بٚ د ٜ  اؿُ ٠ َٚل٘ ؾ ار٠ ٚؾ ق١ ٚو ؽ خ فه ٚق٠ٛ، ٚق  ٚرب بل  

، ْ وو  اـووح  ا ا٭ردووار  ٝٝوو  اؿووٝ  اوؤ ا٫سسؿاضوو١ خا٭ٚصوواف اـاصوو١   
جٕ بّ اؿٝ  ؾار ادٝ  بسٛب ي٘ بفه ٚؾ ار٠، ٚبّ ا٫سسؿاضو١  ايصؿٝف:ق

                                                           

 .13َٔ بخٛار اؿٝ : ح 36: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)
 .135: 3( غٛاٖ  ايه٬ّ: ؽ5)



 3: ؽفك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر ...........................................................................(78) 

 

َٚوؤ  (1)ـبصووف  خووارب، فووحذا نووإ يًوو ّ ؾوو ار٠ ٚبفووه ٚسووٛاب فًسوو د ايصوو٠٬   
 بٕ ٜهووٕٛ املوو اب َوؤ ايسووٛاب دوو ٠ اؿُوو ٠، ٖٚووٛ اسوووسلُاٍ         ًا ٜووذ غوو   ايك

َٔ )ايلدٝ ( ٚامل اب دا٥ه ٜكاٍ: )بل   اَل نٌٝ جىل ايسٛاب( ي  ٠ ل ز٘، 
، ا قدووواٍ بّ ًاايووو ّ ايطووو ٟ، ٖٚووو ا ٚسووواخك٘ ٚصوووفإ زل فووو٘ ايٓسوووا٤ غٝووو     

ٕ   ًاا٫سسؿاض١ فحْ٘ ٜهٕٛ بصف  ايًٕٛ فازف اؿُ ٠ ضولٝف   ّ يو    و  طو ٟ، ٚج
ٚيًٓسوا٤ روح٠ ا زلٝٝٓو٘     ًا َل ٚضو١ ا ا٭ردوار،  ٚبٚصواف اؿٝ  رصٛصوٝاص  

ٚقوو  ٚرب ا خلوو   ،ًاٚؼ ٜوو ٙ خلوو  زلوو ٸفٗٔ اًوو٢ ا٭ٚصوواف املٓصٛصوو١ دوو ا
ايٓصٛص جدار٠ يٛضٛح ايو ّ آو ٖٔ ٚاو ّ رفا٥و٘ اًوٝٗٔ، غوا٤ ا َلسوح٠        

بّ اؿٝ  يٝل خ٘ رفا٤، ٖٚٛ (:قجسؿام خٔ غ ٜ  قٍٛ اٱَاّ ايصابم )
 .(5)بّ ؾار ػ  ي٘ ؾ ق١، ٚبّ ا٫سسؿاض١ بّ فاس  خارب(

 ًاطدٝو  ايو ٚا٤ املٛصوٛف يًُو ب٠   َؤ امللاؾو١ ايطدٝو١ ٚزٓواٍٚ      ًا٫ٚ َاْه دو ا 
 ًاْ   اسسُ ار صوَٛٗا صوؿٝؿ   ،٭غٌ َٓه ْ ٍٚ اي ّ يغ ض اك٥٬ٞ َ  ٚد

 ا دووٗ  رَطووإ بٚ ٭با٤ َٓاسووو ؾػٸٗووا آوو  ز وو فٗا عووؼ خٝووش اهلل اؿوو اّ  
بٚ ٭غووٌ اوو ّ  ـفسًووو بٜاَٗوواقبٚ ٭غووٌ اسووسك ار ٚقووش اابزٗووا بٚ اوو بٖا  

 اًووو٢ ا ووو ٠ بٜووواّ جذا فووو ض نطووو ٠ سووو٬ْٝ٘   ًازا٥ووو  اسوووسُ ار سووو٬ْٝ٘ طووو٬ًٜٛ
بؾٛاهلوا بٚ موٛ ذيوو َؤ      رٙ عاهلوا بٚ زو ٖٛر صوؿسٗا بٚ فسواب    اًٝٗا ٚجضو ا 

 : ذيوٚغ٘ ا٭  اض ايلك١ٝ٥٬ امل  ٚا١، ٚ
: يل ّ اي يٌٝ ا٢ً ؾ ١َ ذيو، فحٕ اي ٚا٤ نوٌ بْٛااو٘ َٚصوابٜك٘ بٚ    ب٫ًٚ

ا٢ً ؾ َس٘، خٌ اْ٘ ق  ؾككٓوا ا  خلطٗا ٜ زذ اًٝٗا جض ار خايٓفل ٫ٚ بيٌٝ 
ا٢ً ؾ ١َ اٱض ار خايٓفل ا٢ً اٱط٬م خٌ  بيٌٝعٛع بصٍٛ ايفك٘: بٕ ٫ 

ٌٸ اٱضو ار خوايٓفل ٜسو       ٛٸ ًاضدش آو ْا ؾو خفا٥و ٠ برو ٣ ٚايسفصوٌٝ     ًاضو بٚ َل
                                                           

 .5َٔ بخٛار اؿٝ : ح 3: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)
 .3َٔ بخٛار اؿٝ : ح 3: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ5)



 (79).....................................بقٌ اؿٝ  اسسُ ارٙ ض٬ض١ اٜاّ........   
 

ٚيوووٛ ، )خ ووو ٣ ا٭صوووٍٛ : اؾووو ٤ ايلادووو ( ا٭صٛي١ٝ ا ضوووٓاٙ ا َٛسوووٛاسٓا
 . هٔ اي غٛد جىل بصٌ ايحا٠٤نا٢ً اؿ ١َ ا ّ اي يٌٝ  ر ِاي و  اسسؿهِ

: ٖٚ ا تصٺ ا خل  املٛارب ٚاملصابٜل، فحْو٘ ا خلو  املوٛارب زصو      ًاٚضاْٝ
املوو ب٠ َطووط ٠ جىل اسووسلُاٍ ايلوو٬ؽ ٚايوو ٚا٤ يسؿكٝوول   ضووٗا، فٝووةزٞ ايووٓص   

يوٝل دو٤ٞ مموا ؾو ٸّ اهلل ج٫ ٚقو  بؾًو٘ ملؤ        قايصؿٝف املسه ر اي اٍ ا٢ً بْو٘  
ٌ       -َٓا فحذا ايس  (1)ـاضط  جيٝ٘ ع َو١ اٱضو ار    -نُوا ٖوٛ امل وٗٛر اًو٢ َوا قٝو

ٛٸض،    خوواي نهوؤ ا٫سووسلا١ْ خٗوو ٙ ايٓصووٛص    ٓفل ؾسوو٢ ايطوو ر ايٝسوو  ٚامللوو
ٌٸ ايو ٚا٤ املطوط  جيٝو٘ يغو ض دو اٞ ٚجٕ نوإ ؾ اَو         ًاٚا٫سس ٫ٍ خ٘ ا٢ً ؾٹ

 .ًاد ا ٜص  ؾ٫ً٬ -ا٫ضط ار -هٓ٘ خايلٓٛإ ايطاْٟٛي ،خايلٓٛإ ا٭ٚيٞ

كول نْٛو٘ بّ   َوا ؼ ي ّ اؿٝ  بؾهاّ كصٛص١ ز زوذ اًو٢   غ  ٛضِ جْ٘ ز
 -ٚيووٛ خووايٓ   اي وو اٞ ٚا٫اسدووار ايطاخووش خاؿػوو١   -ؾووٝ  ٚبؾ ززوو٘ املهًفوو١  

 :خف د ، ْد ب  ٜكه ضُٔ ف ٚد انًٗ بؾهاّ بّ اؿٝ ٚزفصٌٝ 

 : أيام أقل احليض ما يستمر ثالثة   

ُٸٔ ؾهُني خ  َٔ اسسُ ارٙ ٚبٚاّ : بقٌ اؿٝ  ض٬ض١ بٜاّ، ٫ٚ ٖٚ ا ٜسط
س٬ْٝ٘ ا٢ً املو ب٠ ا ايط٬ضو١، ٚاؿهوِ ا٭ٍٚ ضدوش خايٓصوٛص ايصوؿٝؿ١ اؤ        

ٚخاٱمجاد ٚايسسامل خني فكٗوا٤ اٱَاَٝو١ )رض( قاطدو١ً     (Œ)بٌٖ خٝش ايٓد٠ٛ 
نوواب ٜهووٕٛ  ًاَسسفٝطوو َٚٓكوو٫ًٛ قصٸوو٬ً ًاَوؤ بٕٚ كووايب ؾسوو٢ قٝووٌ: )جمجااوو 

بقوٌ َوا ٜهوٕٛ    قاملسسفٝطو١ ايٓاطكو١ خوةٕ     (3)ٖٞ ايٓصٛص ٚايلُ ٠ (5)(ًاَسٛاز 
 جٕ اؿٝ ـق ٫ٚ ٜهٕٛ بقٌ َٔ ض٬ض١ بٜاّـقببْاٙ ض٬ض١ـقاؿٝ  ض٬ض١ بٜاّ

                                                           

 . 7ح +6: ح َٔ بخٛار ايكٝاّ ا ايص٠٬ 1: ر4( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)
 .174: 3( غٛاٖ  ايه٬ّ: ؽ5)
 . َٔ بخٛار اؿٝ  16: ر1( ايٛسا٥ٌ: ؽ3)
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ًٍ٘ ض٬ض١ بٜاّ  . ٖٚٞ بردار َسسفٝط١ ٚخلطٗا صؿٝف ايسٓ  ـبق

يهٔ زٛغ  رٚاٜسإ ٜ ٍ َطوُُْٛٗا اًو٢ رو٬ف ذيوو املٓصوٛص ايُوه       
 : ايٓصٛص، ُٖٚااًٝ٘، ٚق  ٜ ٸا٢ َلارضسُٗا يسًهِ 

( أ امل ب٠ َٔ اٱَاّ ايصابم ) ا٭ٚىل: َلسح٠ جسؿام خٔ اُار سا٬ً٥
  ًاجٕ نووإ ايوو ّ ادٝطوو ق:ًا( فٝدوواؿدًوو٢ زوو ٣ ايوو ّ ايٝووّٛ ٚايٝووَٛني، قوواٍ )  

ٌٸ ذٜٓووو ايٝووَٛنيـ يوو ّٚ زوو ى اؿدًوو٢  ( براب بٕ ٜوودنيٚنةْوو٘ ).   (1)فوو٬ زصوو
 ٚجٕ نووإ قٜووَٛني، ضووِ قوواٍ: َهووإ نووٕٛ اؿووٝ  ٬زٗا ذٜٓووو ايٝووَٛني، ٱصوو

 ٚايصف ٠ ا٬َو١ بّ ا٫سسؿاضو١ ٚيو ا     ـاي ّ صف ٠ فًسغسسٌ آ  نٌ ص٬زني
 رزٸذ اًٝٗا ؾهِ ا٫سسؿاض١ ايهد ٠: )ايغسٌ آ  نٌ ص٬زني(.

اؤ اؾارٜو١ ايدهوو  بٍٚ َوا ؼوٝ  فسكلوو  ا      ايطاْٝو١: َلسوح٠ مسااو١ سووا٬٥ً   
اي ٗ  َٜٛني ٚا اي ٗ  ض٬ض١، وسًب اًٝٗا ٫ ٜهٕٛ طُطٗا ا اي ٗ  ا ٠ بٜاّ 

فًٗا بٕ ػًل ٚز د ايص٠٬ َا باَوش زو ٣ ايو ّ َوا     ق:ًا( فٝدسٛا٤، قاٍ )
ٕ      ٵػٴمل ٜٳ ٜلوين   (5)ـبٜواّ سوٛا٤ فسًوو بٜاَٗوا     او ٠  ايل و ٠، فوحذا ازفول اي وٗ ا

 .ًاَسؿ  ًاَل ٚب٠ً ٚق ر ًاابزٗا َسسك ٠ً آ  ازفام س٬ٕٝ اي ّ اًٝٗا بٜاَزص  ا

ٚجؾوو اُٖا ا )اؾارٜوو١ ايدهوو ( املدسوو ب٠ ٚا٭روو ٣ ا    -ٚظوواٖ  ايوو ٚاٜسني  
ٌ   -بٕٚ ايط٬ضو١  ٖٛ جَهإ نٕٛ اؿٝ   -)امل ب٠ اؿد٢ً(  ٖٚو ا   -ٜوَٛني بٚ بقو

ًٍو٘    ٜسٓاف٢ ٜٚسلارض َه ايٓصٛص املسسفٝط١ اي ايو١ اًو٢ بٕ    ببْو٢ اؿوٝ  ٚبق
ٚق  َاٍ خل  ايفكٗا٤ ملطوُٕٛ َلسوح٠ جسوؿام ا )اؿدًو٢( َٚواٍ       ض٬ض١ بٜاّ.

 ٖ  -املدسوو ب٠ ٚاؿدًوو٢  -ُووا َٚٛضووٛاُٗا  تروو  ملطووُُْٛٗا ٚا رصووٛص َٛرب
 ُسسفٝط١ اي اي١ ا٢ً بٕ بقٌ اؿٝ و يسًهِ اي ٚاٜاص ايويصٸصسنيٚغلًُٗا َ

                                                           

 .13َٔ بخٛار اؿٝ : ح 16: ر1( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)
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 :سٛر، ٚذيو    َٝ . يهٔ اٱذاإ خٗ ا صلذبٜاّ  ض٬ض١

٭ْ٘ ٚجٕ اقسطس٘ قاا ٠ اؾُه خني املطًل ٚخني اـواص، يهٓو٘ كوايب     :ب٫ًٚ
ٚا٫ذاوإ  ٫ٚ شٛز اـو ٚؽ جيٝو٘    ًاغ ٜ  ًاٱمجاد ايفكٗا٤ ٚزساملِٗ فٝهٕٛ فكٗ

روو٬ف ايفسٝووا ايُووه اًٝٗووا، ٚ٭غووٌ ٖوو ا الوو ٚر ْ فووه ايٝوو  اوؤ       خوو٘ ٖٚووٛ  
 ٞ ّ ط ؾُٗووا ح  وو  ٚاؾوو  خًوو ٚصوو ٸقوو  ٚ ،ظٗٛرُٖووا ا خٝووإ اؿهووِ ايووٛاقل

ًٍُٗا ا٢ً ر٬ف ظاٖ ُٖا   .ًاخلٝ  ٚجٕ نإ ل٬ًٚاٱا اض آُٗا بٚ ل

٭ٕ اؾُووه ايلوو ا املوو٢َٛ جيٝوو٘ َسٛقووب اًوو٢ جؾوو از ايسلووارض         :ًاٚضاْٝوو
ٚاسسك ارٙ، َٚٔ السٌُ او ّ ؼكول ايسلوارض خوةٕ حيُوٌ اـوحإ بٚ بٚهلُوا        

آو  رو ٚؽ ايو ّ املسوٛف  اًو٢       ًاخٝوإ ايسؿوٝٸ  ظواٖ    َٓو٘:  ( ا٢ً جرابز٘ )
َوا ٜسؿكول آو ٖٔ،     ًاصفاص اؿٝ  ٚاؾسُاٍ اسسُ ارٙ ض٬ض١ بٜاّ، ٖٚ ا نط 

  ٚ سٛضووٝف يٚا٫ؾسُوواٍ امللسوو  خوو٘ َوواْه اوؤ جؾوو از ؼكوول ايسلووارض ا املكوواّ، 
 :ْكٍٛ  ا٫ؾسُاٍ خًؿاظ اي ٚاٜسني

دًو٢  ٜٗا يدٝوإ ؾهوِ ظواٖ ٟ عول املو ب٠ اؿ     اي ٚا١ٜ ا٭ٚىل حيسُوٌ زصو ٸ   -1
ـ، ٖٚوٛ ز زٸوذ بؾهواّ    ًاجٕ نوإ ايو ّ ادٝطو   قؾني ز ٣ اي ّ خصفاص اؿوٝ   

ٖٚٛ ؾهِ  ٗا مبػ ب ر٩ٜس٘ ٚااسكاب ؾٝطٝٸس٘،ايكلٛب أ ايص٠٬ ٚز ن اؿٝ  :
ٔ ايو ّ خصوفاص اؿوٝ     ٜٳ ٳد اٞ ظاٖ ٟ َ رٛص١ فٝ٘ نسا٥  ايٓسا٤ آ َا ٜٳو 

  ًإ ايوو ّ َٜٛووـ ٚغوو٘، ضووِ خلوو  اْكطااوو٘ اكووذ سوو٬ٝ   ًافووٝ نٔ ايصوو٠٬ َكارْوو 
ا٭ردار ايهط ٠ اي اي١ اًو٢ بٕ بقوٌ    ْاد٦ًا َٔ ًابٚ َٜٛني فسلًِ ا ّ نْٛ٘ ؾٝط

اي ٚاٜوو١ بْٗووا ٫ زصووًٞ خلوو  ايٝووّٛ بٚ اؿووٝ  سوو٬ْٝ٘ ض٬ضوو١ بٜوواّ، ٚمل زسطوؤُ 
ايَٝٛني بٚ ٫ زكطٞ ص٬زٗا اييت ز نسٗا خل  جْه اف ا ّ ؾٝطٝس٘ خفلٌ ا ّ 

بٟ ٫ زوو ٍ اي ٚاٜوو١ اًوو٢ اوو ّ قطووا٤ ايٝووّٛ بٚ ايٝووَٛني   ،اسووسُ ارٙ ض٬ضوو١ بٜوواّ
ٖٸ  ُش ؾٝط١ٝ اي ّ.اي ٜٔ ز نش ص٬زٗا فُٝٗا آ َا ااسك ص بٚ زٛ

 ّٛ اي ٚاٜاصوُلسح٠ ٚخني اُوػُه اي ٫يٞ خني ٖ ٙ ايوؿاصٌ جَهإ ايوٚاي
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 .  ٚا٭ؾهاّ ايطاخس١ ا بّ اؿٝ 
كطواد بَٗوا اكوذ ٜوَٛني َؤ      خلو  اْ  -امللسح٠ اًو٢ بٕ املو ب٠  ْلِ يٛ بيش        

، فسسلووارض َووه سووا٥  رٚاٜوواص بؾهوواّ ذ بؾهوواّ اؿووٝ  اًٝوو٘ زٸووزٴ -ايسوو٬ٕٝ
  مل ٜطدش ايسلارض. ٚب   خ يو، فًِ ٜسسك لٹ ٵاؿٝ ، يهٓٗا ٫ ز ٍ ٫ٚ زٴ

ٜٗا يدٝوإ ؾهوِ ظواٖ ٟ عول املو ب٠      ٖٚه ا اي ٚا١ٜ ايطا١ْٝ حيسٌُ زصو ٸ  -5       
ذ بؾهواّ اؿوٝ  خو ٕٚ ر٩ٜو١      زٸؼٝ ( ٖٚٛ بٕ زٴاملدس ب٠ ا ؾٝطٗا )بٍٚ َا 

 -بّ بلو  ٚيو٘ ؾو ار٠ ٚؾ قو١ ٚوو ؽ خو فه       -٭ٚصواف٘   ًااي ّ جذا نإ ٚاغ 
فًووٗا بٕ :ق ( ٚغٛاخوو٘ ا مجًسو٘ ا٭رو ٠  ٖٚو ا َٓسوػِ َووه زلود  اٱَواّ )    

ٚمل زسطؤُ   ـايل و ٠   ٵػٴو ػًل ٚزو د ايصو٠٬ َوا باَوش زو ٣ ايو ّ َوا مل ٜٳ       
ا٢ً بٕ اي ّ جذا اْكطه قدٌ اسسُ ار س٬ْٝ٘ ض٬ض١ بٜاّ ٜهوٕٛ  ز ٍ  ٫ ٚباي ٚا١ٜ 

٫ زكطٞ ص٬زٗا اييت ز نسٗا ، ٫ٚ ز ٍ ا٢ً بْ٘ خل  اْكطاا٘ خل  َٜٛني ًاؾٝط
 . ؾس٢ زلارض اي ٚاٜاص اي اي١ ا٢ً بٕ بقٌ اؿٝ  ض٬ض١ بٜاّ ،ا ايَٝٛني

     ٟ ر ضوا : جَهوإ ز زٝوذ ت   ٚخارسصار: اي ٚاٜسوإ زو ٫ٕ اًو٢ اؿهوِ اي واٖ 
 ، ٫ٚ ب٫يو١ فٝٗوا اًو٢ بٕ املو ب٠     اؿٝ  ٚبؾهاَ٘ آو  ر٩ٜسو٘ خصوفاص اؿوٝ     

اًٝ٘ بؾهاّ اؿٝ   جذا ربص اي ّ خصفاص اؿٝ  ٚرزٸدش -اؿاٌَاملدس ب٠ ٚ -
ضِ اْه ب ا ّ اسسُ ارٙ ض٬ض١ بٜاّ زدك٢ ا٢ً  -ٚبُٖٗا ايكلٛب أ ايص٠٬  -

٫ٚ ٫ زلوارض ٖازوإ اي ٚاٜسوإ    كابٖا ؾٝط١ٝ اي ّ ايسوا٥ٌ اًٝٗوا، ٚهلو ا    ااس
 .بقٌ اؿٝ  ض٬ض١ بٜاّ  يهط ٠ اي اي١ ا٢ً اؿهِ ايٛاقلٞ :اي ٚاٜاص ازٓاا 

باين ظٗٛر نٌ  ،َٚٔ ٖ ا ايسك ٜذ ٜسدني ٚغ٘ اـ ٚؽ أ ظاٖ  اؿ ٜظ
أ ظٗٛر ايو ٚاٜسني   ًاؾٝظ ْ فه ايٝ  اضط ار ،ؾ ٜظ ا خٝإ اؿهِ ايٛاقلٞ
   ِ اي وواٖ ٟ ٭غووٌ اؾُووه خووني ٖووازني ايوو ٚاٜسني      ٚمًُووُٗا اًوو٢ خٝووإ اؿهوو

 .  ٚاي ٚاٜاص ا٭ر ٣
 ؿهِوراب٠ خٝإ ايسني ا٢ً جكاٍ: ٫ ب٫ي١ ٫ٚ جدلار ا اي ٚاٜو: ٫ ٜٴ ٚآ ٥ 
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اي اٖ ٟ املسكّٛ عاي١ اي و ا اسسُ ار اي ّ، ٭ٕ اؾُه ايلو ا املكدوٍٛ خلو     
 -نفكٗوا٤  -ٜفو ض اًٝٓوا  وؿاظ اي ٚاٜاص ا٭ر ٣  ُطُٕٛ اي ٚاٜسني ٚيوايٓ   ي

 اُٗاًوو٢ اؿهووِ اي وواٖ ٟ ر ووِ اوو ّ زصوو حييوو ٚاٜسني الووٌ ٓٸووا ٜٚسووس اٞ َ
ؿاظ ايو ٚاٜسني  وعصٍٛ اي و ا اسسُ ار س٬ٕٝ اي ّ، فحٕ ٖ ا َسسفاب َٔ يو 

 .َٚٔ اؾُه َفاب ايُٛاسني  َه  اّ اي ٚاٜاص ا٭ر ٣

ضووِ جٕ ؼ ٜوو  بقووٌ اؿووٝ  خط٬ضوو١ بٜوواّ ٖووٛ ؼ ٜوو  دوو اٞ ؾكٝكووٞ نسووا٥    
ايسوف  املٛغوذ يًكصو     ايسؿ ٜ اص اي  ا١ٝ َطٌ ؼ ٜ  ايه ٸ خا٭ددار ٚؼ ٜ  
ٚؼ ٜو  اٱ واّ خحقاَو١     ًاخطُا١ْٝ ف اسأ ٚؼ ٜ   اّ ايص٠٬ خواي بب ض٬ضوني َٜٛو   

بٚ خايصو م ايلوو ا  ٝوو١  ٜوو  خاي قو١ ايلكً ا و ٠ بٜواّ، َٚكسطوواٙ بٕ ٜسؿكول ايسؿ   
ٍُ َوؤ ايووٓكص امللسوو ٸ خوو٘،       ايوو ٍقٞ، بٟ ٫  خوو  َوؤ ؼكوول اؿوو ٸ خٓؿووٛ بقٝوول رووا

٫ٚ ٜٓؿص  ايسؿكل خايٓ   ايلكًٞ اي قٞ اي ٟ ٜسطًذ ا ّ ْكوص ايط٬ضو١ بٜواّ    
 ٚقو  بٚضوؿٓا    ا٥ل ايل و ٠ بٚ ايل و ٜٔ بٚ ايسواا١،   أ قًٌٝ ايٛقش َطوٌ ايو ق  

بٕ ايسؿ ٜووو اص اي ووو ا١ٝ  -ًف ٝووو١ؾػٝووو١ اي وووٛاٖ  اي - ا عٛضٓوووا ا٭صوووٛي١ٝ
ؿكٝك١ٝ نُووا زسؿكوول خووايٓ   ايلكًووٞ ايوو قٝل نوو يو زسؿكوول خايصوو م ايلوو ا وايوو

  (ايصوو م ايلوو ا ايوو قٝل )ٜ ٗوو  ايفوو م خووني  ، ٚايوو قٝل اـووايٞ َوؤ ايسسوواَف  
خكدوٍٛ ايطواْٞ يًسفواٚص ايهوط  ٚايوٓكص       ًاغًٝو  (ايص م ايل ا ايسساقٞ)ٚخني 

 ايصوو م ايلوو ا   -ر َلسوو  خوو٘، خُٝٓووا ا ا٭ٍٚ  خكوو  ًااوؤ املكوو ار الوو ب دوو ا 
خايك ر ايهط ، فايه  ايٓواقص   ًا٫ ٜكدٌ ايٓكص أ املك ار ال ٸب د ا -اي قٝل

جذا ْكص بقٌ  ًاخسس١ ٚض٬ضني دح -ٚا فسٛاْاآ ْا  - ًاأ املساؾ١ ال ٸب٠ د ا
 ًابْ٘ ن ٸ بٚ بْ٘ َص ام ايه ٸ الو ب دو ا   ًأَ رخه دح َٔ فُٛا٘ ٜص م ا ف

 ًا، ٖه ا امل ب٠ اييت ز ٣ اي ّ ض٬ض١ بٜاّ ج٫ ساا١ ٜص م ا فًاخسس١ ٚض٬ضني دح
خوني ايٓسوا٤ املس و ااص، ٖٚو ا      ًاسوا٥   ًاَس و اٝ  ًابْٗا ربص اي ّ ض٬ض١ بٜاّ ا فو 

 هاَ٘،ؿٝ  ٚبؾوؿهِ ا٢ً اي ّ خاؿٝط١ٝ ٚزٓطدل اًٝ٘ بردار اينافٺ آ ْا ْٚٳ
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 .ًاااسدارٙ )بّ ؾٝ ( د ا ًاْلِ ر٩ٜس٘ َٜٛني بٚ َٜٛني ْٚصب ّٜٛ نسٓه غ َ

 .الفرع الثاني: استمرار السيالن يف األيام الثالثة 

ظواٖ ٠ ا اسوسُ ار سو٬ٕٝ ايو ّ ا      بٜواّ(   ض٬ضو١  بردار )بقٌ اؿوٝ  : جٕ 
ٌٸ ُٸُٗا، ْلِ ق  ٜك ا ايًٌٝ ٫س اؾ١ غس   ايًٌٝ ٚايٓٗار، ٭ٕ جط٬م ايّٝٛ ٜل

ٗٔ اًووٝ ٘سوو٬َْٝٛٗووا ٚاوو ّ ؾ نسٗووا، ٚاملٗووِ صوو م اسووسُ ار املوو ب٠ ا   فوو١ ْ
 . ًاْٚٗار ، ٖٚٔ با ف عاهلٔ ٚاسسُ ار س٬ٕٝ بَٗٔ ي٬ًًٝاا ف

( بٕٚ ايًٝووٌ خٝوواض ايٓٗووار)٫ٚ َٛغووذ يكصوو  ايسوو٬ٕٝ ض٬ضوو١ بٜوواّ اًوو٢   
  )ق ٙ(. (1)ذْا الكلخٝاض ايٓٗار نُا بفاب بسسا خ رٜل١ بٕ ايّٝٛ ٜلين

ايلوو ر  ص)ايٝووّٛ( ا ايهسووار ٚايسوو١ٓ ٚاسووسلُا٫ صٚذيووو ٭ٕ اسووسلُا٫
 (خٝواض ايٓٗوار  )ا خلطوٗا ٚا جراب٠   (جراب٠ ايٓٗار ٚايًٌٝ)ايفصؿا٤ ٚارب٠ ا 

زلوارف ايسو٬ٕٝ    -ا خل  ترو  ؾسوذ ايك ٜٓو١ امللٝٓو١، ٖٚٓوا ق ٜٓو١ رارغٝو١        
زسوواا  اًوو٢ جراب٠ )ايًٝووٌ ٚايٓٗووار( َوؤ ا٭ٜوواّ ايط٬ضوو١     - ًاْٚٗووار خٝووٓٗٔ يوو٬ًٝ 

 . املٓصٛص١ ا بردار بقٌ اؿٝ 
    ٞ ٚظواٖ ٙ   ،ٚخارسصار: جٕ ؼ ٜ  بقٌ اؿٝ  خط٬ض١ بٜواّ ٖوٛ ؼ ٜو  دو ا

٘   ًاْٚٗووار  اسووسُ ار ايسوو٬ٕٝ يوو٬ًٝ    : ايصوو م ايلوو ا ايوو قٝل     ٜٚهفووٞ ا ؼككوو
فوحٕ   -اضٓني ٚسدلني سواا١ باين  -   املسساَف ٫ٚ ٜٓ   جيٝ٘ خساااص ايس٬ٕٝ

( ؾسو٢  Œ ْٓا مل ٜهؤ يو٘ ٚغوٛب ا زَواِْٗ )    اايساا١ ٚايسٛقٝش اي ا٥ه ا زَ
 م خًؿاظٗا، ٫ٚ بض  يطوٍٛ ايٓٗوار نُوا ا ايصوٝب،     ؿٌُ اًٝ٘ ٜٚسؿكل ايصزٴ

 ٫ٚ يكوو ر ايٛقووش خايسوواااص اي ووا٥ل١ ا     ٫ٚ يكصوو  ايٓٗووار نُووا ا اي ووسا٤ ،   
 ( يلو ّ جْاطو١ ايٛقوش خايسٛقٝوش ايو قٝل اي وا٥ه       Œزَاِْٗ )ا زَآْا ٚاملٓسف١ٝ 

 ا زَآْووا، خووٌ بْاطووش ا٭ردووار بقووٌ اؿووٝ  خط٬ضوو١ بٜوواّ، ٚا ؼككٗووا ٜٓ وو        
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 جىل ايصوووو م ايلوووو ا ايوووو قٝل املٛغووووٛب آوووو ٖٔ فووووحْٗٔ اـوووود اص عوووواهلٔ 
 ّ  ايصووو م ):  ٖٚووؤ املهًفووواص، نُوووا ٜهفوووٞ ا اسوووسُ ارٙ ضووؤُ ايط٬ضووو١ بٜوووا

 ي٬سووسُ ار ٚاوو ّ ا٫ْكطوواد، ٫ٚ ٜطوو  فٝوو٘ ا٫ْكطوواد ايٝسوو       (ايوو ٍقٞ ايلوو ا
 ب آ  ايٓسا٤ فحْٗٔ برح خاؿاٍ يهْٛٗٔ قٌ ا٫خس٤٬.ٛامللٗ

 ضِ جٕ املل ٚف ٚامل ٗٛر خٝوِٓٗ ٖوٛ ااسدوار ايسوٛايٞ ٚا٫سوسُ ار ا سو٬ٕٝ       
 ملطًوووٛر ا  َٚلٓووو٢ ايسوووٛايٞ ٚا٫سوووسُ ار ا   ،بّ اؿوووٝ  ا ا٭ٜووواّ ايط٬ضووو١  

ٖووٛ اسووسُ ار سوو٬ٕٝ ايوو ّ َوؤ ايلوو ٚم  -آوو  امل ووٗٛر -ايط٬ضوو١ ا٭ٚىلا٭ٜوواّ 
 ايداطٓٝوو١ املٓسػوو١ يوو٘ ٚزكوواط ٙ َوؤ ايوو ؾِ جىل خوواطٔ ايفوو ؽ ٚفطووا٤ٙ ٚجٕ مل        

ٞ  ٚاًٝ٘ .  ي ؽ آ٘ جىل ظاٖ  اؾس ٜٳ ؿٝطو١ٝ ايو ّ    -آو  امل وٗٛر   -: ٫ ٜهفو
َوه زكطٝوه ايسو٬ٕٝ     ًاا٢ً اٱط٬م، ٚيٛ َسف ق -: س٬ٕٝ اي ّ ض٬ض١ بٜاّ ًاد ا

 . ٚزف م اي ّ اـارؽ َٔ ايف ؽ

 ًاْلِ ٫ ٜط ٸ آ ِٖ زكطه اـ ٚؽ َه جؾ از ٚغٛبٙ ا خاطٔ ايف ؽ ظاٖ 
 َوؤ ايفؿووص خووايكطٔ بٚ مووٛٙ، فووحٕ زكطووه اـوو ٚؽ َلٗووٛب آوو ٖٔ دووا٥ه،       

ٚجمنوا ايو ٟ ٜطو ٸ آو  امل وٗٛر: زكطوه        ملِٗ آ  امل وٗٛر: ازصواٍ ايسو٬ٕٝ،   ٚا
ضوِ ٜٓكطوه ْصوب ْٗوار      ًابٚ بنط ، نةٕ ز اٙ َٜٛ ًاَسص١ً بٚ َٜٛايس٬ٕٝ ساااص 

ا ايٝوّٛ   ًاضوِ ٜٓكطوه ضوِ شٝو٧ ٜٚسوٌٝ ؾسو٢ ٜٓكطوه  اَو         ًاضِ ٜسٌٝ َٜٛو  ًابٚ َٜٛ
ٖوٛ  ، فوايسكطه امللسو ٸ خو٘ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضو١ ا٭ٚىل راصو١       ايساسه بٚ ايلاد  َط٬ً

ٚاو ّ  ايط٬ضو١ ا٭ٚىل  ضارٸ خص م اؿٝط١ٝ امللسح آ ِٖ اسوسُ ار ايسو٬ٕٝ ا   
ّٳااسدارِٖ اي ّ املسف م فٝٗا)  . ز زذ اًٝ٘ تضارٙ ٚبؾهاَ٘ ًاد ا (ؾُٝ  ب

مجه قًٌٝ َٔ بااظِ املسك َني ٚاملسةر ٜٔ ؾٝظ ٜد ٚ َِٓٗ غٛاز ٚرايب 
زفوو ٸم بّ اؿووٝ  ا ا٭ٜوواّ ايط٬ضوو١، ٚزكطووه ر ٚغوو٘ َوؤ ايوو ؾِ جىل ايفوو ؽ،   
ٚيلًِٗ اسسٓ ٚا جىل جطو٬م ا٭ردوار املاضو١ٝ ايٓاطكو١ خوةٕ بقوٌ اؿوٝ  ٚببْواٙ         

سدوار  ض٬ض١ بٜاّ، بٚ اسوسٓ ٚا جىل ا٭صوٌ ايلًُوٞ ا٭زيوٞ: اسسصوؿار او ّ اا      
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اي ارد زٛايٞ ا٭ٜاّ ايط٬ض١ ٚاسسُ ار س٬ٕٝ اي ّ فٝٗا بٚ جىل بصٌ ايحا٠٤ َؤ  
لدواب٠ ايصو٠٬ ا ٖو ٙ    نؾني ايس٬ٕٝ املسكطه ٚاملسف م ايلداباص ايٛاغد١ اًٝٗا 

 ا٭ٜاّ اكذ س٬ٕٝ اي ّ ٚزف م ْ ٚي٘ .
لًِ ٚغوٛبٙ،  ٚاُ ٠ َا ٜسس ٍ خ٘ هل ا ايكٍٛ رحإ، ٚبَا اٱط٬م فًِ ٜٴ 

ٚاًوو٢ ف ضوو٘ فٝ فلوو٘ ظٗووٛر بردووار: )بقووٌ اؿووٝ  ض٬ضوو١ بٜوواّ( ا ا٫سووسُ ار   
ٚبٚاّ اؿٝ ، ٚبصوٌ ايوحا٠٤ َؤ ٚغوٛر ايلدواب٠ ٚؾ َو١ املكارخو١ َلوارض         
خةصٌ ايحا٠٤ بٚ ا٫ؾسٝات، ٫ٚ َٛغذ يٲطاي١ ا ا ض ا٭صٍٛ ايل١ًُٝ َه 

 : ُٖٚا، خُٗا ا٢ً ٖ ا اي بٟ ، ٚاملِٗ َٓٗا رحإ اسس ٍٖٓا ٚغٛب ا٭ردار

ّٳفووحذا ربص املوو ب٠ ٴق:  ايكصوو ٠ (1)اـووح ا٭ٍٚ: َ سوو١ً ٜووْٛل ا بٜوواّ  ايوو 
خٗا اي ّ ض٬ض١ بٜاّ فٗٞ ؾا٥ ، ٚجٕ اْكطه  ؾٝطٗا ز نش ايص٠٬، فحٕ اسسُ ٸ

ّٴ ًٍش  ًاخلوو  َووا ربزوو٘ َٜٛوو ايوو   ٚاْس وو ص َوؤ ٜووّٛ ربص بٚ ٜووَٛني ا سسووًش ٚصوو
بٚ  ًابٜاّ َٔ ّٜٛ ربص ايو ّ َٜٛو  اي ّ جىل ا  ٠ بٜاّ، فحٕ ربص ا زًو ايل  ٠ 

َٜٛني ؾس٢ ٜسِ هلوا ض٬ضو١ بٜواّ فو يو ايو ّ ايو ٟ ربزو٘ ا بٍٚ ا٭َو  َوه ٖو ا           
اي ٟ ربز٘ خل  ذيو ا ايل  ٠ ٖٛ َٔ اؿٝ ، ٚجٕ َ ٸ خٗا َٔ ٜوّٛ ربص ايو ّ   

اي ّ ف يو ايّٝٛ بٚ ايَٝٛإ اي ٟ ربز٘ مل ٜهٔ َٔ اؿٝ ، ا  ٠ بٜاّ ٚمل زٳ ٳ 
فحٕ ٖ ا ايٓص ٚاضف اي ٫ي١ ا٢ً او ّ ااسدوار ايسوٛايٞ     ـ...جمنا نإ َٔ ا١ً

ٚاسسُ ار ايس٬ٕٝ ا ا٭ٜاّ ايط٬ض١ فسؿهِ خكو٠ٛ ظٗٛرٖوا ٚزسكو ّ اًو٢ ظواٖ       
 ٫ ٜصوًف ؾػو١  ايوٓص  ٖو ا  بردار )بقٌ اؿٝ  ض٬ضو١ بٜواّ( املسسفٝطو١، يهؤ     

جٕ ٖووو ا اـوووح رٚاٙ   : اًووو٢ اؿهوووِ اي ووو اٞ ٱرسووواي٘، ٚزٛضوووٝؿ٘ َفصووو٬ً
ٕ ايهًوٝين ٚايطٛسووٞ خسوٓ  صووؿٝف َسصوٌ جىل )جمسااٝووٌ خؤ َوو ار(     اي وٝيا 

َٔ ايكٍٛ املةضٛر ٫خٔ ايٛيٝ  اي ٟ  ًاٖٚ ا اي غٌ َكدٍٛ اي ٚا١ٜ آ ْا اسس ٗار
)نسذ ْٜٛل خٔ : َٓ٘ ًاأ اخٔ خاخٜٛ٘ مساا خسٓ  صؿٝف رٚاٙ اي ٝأ ايطٛسٞ
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ٜلين ااسُ ٖا  (1) اد  اي لٔ اييت ٖٞ خاي ٚاٜاص نًٗا صؿٝؿ١ َلسُ  اًٝٗا(
ا٭صؿار، ضِ قاٍ: )ج٫ َا ٜٓف ب خ٘ قُ  خٔ اٝس٢ خٔ ادٝو  اؤ ٜوْٛل ٚمل    
ٜ ٚٙ   ٙ، فحْ٘ ٫ ٜلسُ  اًٝ٘ ٫ٚ ٜفسو٢ خو٘( ٚجمسااٝوٌ ٜو ٟٚ بنطو  َؤ َوةزٞ        

ٜه وب اؤ    -خامل٦واص   -ٖ ا اـح، ٚرٚا١ٜ ايل ب اهلا٥ٌ رح أ ْٜٛل َٚٓٗا
اًٝٗا، جذ  ًارٚاٜس٘ صؿٝؿ١ َلسُ ، فسهٕٛ  رٚا١ٜ جمسااٌٝ هلا َٔ نسذ ْٜٛل

يهاْوش رٚاٜازو٘ خاٯؾواب بٚ خايل و اص اواب٠ ٫       هلوا اؤ َ واف١ٗ    ًايٛ نإ راٜٚ
ُٚ صووؿٝف َكدووٍٛ اي ٚاٜوو١ خووايسٛضٝل اٱمجووايٞ اؿاصووٌ َوؤ     . خامل٦وواص فٗووٛ را

ايسلد  املةضٛر أ اي غايٞ اؾًٌٝ اخٔ ايٛيٝ ، ٚمل ٜسؿكول ارسصواص ايسٛضٝول    
غصٛص ا٭ؾابٜوظ امل ٜٚو١ ا )ْوٛابر اؿهُو١( خوٌ ظواٖ         اٱمجايٞ امللسُ 

جمسااٝوٌ بنطو  َؤ     ٚا١ٜ جمسااٌٝ َٔ نسذ ٜوْٛل، فكو  ر٣ٚ  ايسلد  اُّٛ ر
ا َٔ نسد٘، ج٫ بٕ ٜوْٛل ٜ ٜٚٗوا )اؤ    هل رٚاٜس٘ ٚاي اٖ  ،َةزٞ رح أ ْٜٛل

خل  رغاي٘( ٫ٚ ٜ ر٣ بٕ امل ٟٚ آ٘ ضكو١ بّ ضولٝب، ٚايٓسٝػو١ زسدوه برولٸ      
 . ص، ف٬ زصف اي ٚا١ٜاملك َا

اًو٢ زصوؿٝف َوا     (5)ه ٞيهٔ ق  زصؿٸف اي ٚا١ٜ خاٱمجاد اي ٟ ابااٙ اي
 ًاج٫ بْوو٘ ٫ نهٓٓووا ااسُووابٙ َصووؿٸؿ   -ٚبؾوو ِٖ ٜووْٛل   -ٜصووف اوؤ مجااوو١  

 : يً ٚا١ٜ، ٚذيو
ٚ  -ب٫ًٚ ٗا ٚاْلكابٖوا،  باو٣ٛ مل ٜسؿكول يٓوا صوؿس    ٖوٞ  ٭ْ٘ جمجاد َٓكوٍٛ 
 . ( ٚن فٗا أ ربٟ ا٫َاّ امللصّٛ) سؿكل آ ْا ؾػٝسٗانُا مل ز

 ْ هٌ: -َٚه    ايٓ   أ ٖ ٙ املٓاق ١ بٚ زسًِٝ ؾػ١ٝ ٖ ا اٱمجاد 
ُٕ،           - ًاضاْٝ خحمجواٍ املو اب َؤ َلكو  اٱمجواد، فوحٕ ايسصوؿٝف حيسُوٌ َلوا

اُو زٗا اضٓووإ ٚبؾو ُٖا ْووافه يًسصووؿٝف ٚاٯرو  ضووارٸ خو٘، ٫ٚ ٚضووٛم خووحراب٠     
                                                           

 . 816:  : ز مج١ ْٜٛل خ قِ طدل١ ايٓػب - 515 ( ايفٗ س:1)
 . 1656رقِ اي مج١ :  -رغاٍ ايه ٞ -ارسٝار َل ف١ اي غاٍ  راغه : (5)
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ٜ بب امل اب اؾ ٟ َٔ َلك  اٱمجاد  سنيًبٚ امللاْٞ اياملل٢ٓ ايٓافه َٔ امللٓٝني 
 : ا، ُٖٚاُخٝٓٗ

( ٚاو ّ  صؿ١ ايسوٓ  َٓو٘ جىل اٱَواّ )   َٔ َلك  ا٫مجاد : بٕ ٜ اب  -ب
خل ٙ ا سًس١ً ايسٓ ، فحذا صوف ايسوٓ  جىل بؾو     اي ٟ ٜةزٞ ٟٚ ا ايٓ   جىل اي

 ًانوإ ايو اٟٚ ضولٝف   ( ؾس٢ جذا ُقدٹٌ اـح ٚصف َٓ٘ جىل اٱَاّ ) -اؾُاا١ 
 . مل ٜ ن  امس٘ بٚ فٝ٘ غٗاي١ بٚ ف٫ًٛٗ

صؿ١ اي اٟٚ َٔ ٖ٪٤٫ اؾُوه ا ْفسو٘   َٔ َلك  ا٫مجاد : بٕ ٜ اب  -ر
ؿ اف ا ايلكٝوو ٠ وٚجٕ مل ٜوو ب فٝوو٘ زٛضٝوول بٚ َوو ح بٚ ٚرب فٝوو٘ زطوولٝب بٚ اْوو  

ٚاملوو ٖذ، َوؤ بٕٚ زلوو ض يصووؿ١ ايوو اٟٚ ايسوواخل اًٝوو٘ بٚ اي٬ؾوول يوو٘ ا     
 . ايسٓ سًس١ً 

  ًا اَطوو ٚؾٝووظ مل ٜسؿكوول ايٛغوو٘ ا٭ٍٚ ٜصوودف َلكوو  اٱمجوواد فُوو٬ً     
ُٕ: مل ٜسؿكل آو ْا عػو١ ٚاضوؿ١    . ٫ ؾػ١ٝ فٝ٘  : بٕ املو اب اؾو ٟ    ٚخسلد  ضا

 جىل بؾووو  َووؤ َلكووو  اٱمجووواد املووو ا٢ ٖوووٛ َكدٛيٝووو١ اـوووح جذا صوووفٸ سوووٓ ٙ   
 ساي٘.اؾُاا١ ٚا ّ ٬َؾ ١ َٔ ٜ ٕٚٚ آ٘، ٜٚسؿصٌ ضلب اـح ٱر

امل ٜٚو١ ا )ايسٗو ٜدني( اؤ ايصوابم      (1)اـح ايطاْٞ: َلسح٠ قُ  خٔ َسًِ
(ق:)     ٔبقٌ َا ٜهٕٛ اؿٝ  ض٬ض١، ٚجذا ربص اي ّ قدٌ ا و ٠ بٜواّ فٗوٞ َو

ـ      اؿٝط١ ا٭ٚىل، ٚجذا ربزو٘ خلو  ا و      ٠ بٜواّ فٗوٛ َؤ ؾٝطو١ برو ٣ َسوسكد١ً
ٚجذا ربص امل ب٠ اي ّ :قًااٝٓ٘ ظاٖ  لُ  خٔ َسًِ، خٌ ٖ ا اـح ٜٛغ  ْ  ٙٚ

 ايل وو ٠ فٗووٛ َوؤ اؿٝطوو١ قدووٌ ا وو ٠ فٗووٛ َوؤ اؿٝطوو١ ا٭ٚىل، ٚجٕ نووإ خلوو  
، ٜٚ٪نوو ٙ: )ايووٛاٚ( خوو ٚ اؿوو ٜظ اًوو٢  ًاٖٚووٛ َسؿوو  املوو  زك ٜدوو (5)املسووسكد١ًـ

  ٛف اًٝ٘ َٓكٛص َٓ٘ اؾ١ًُ ا٭ٚىل.ْسي١)ايٛسا٥ٌ( مما ٜ ٍ ا٢ً ٚغٛب َلط
                                                           

 .11َٔ بخٛار اؿٝ : ح 16: ر5+ ايٛسا٥ٌ: ؽ 448ح::9( ايسٗ ٜذ: ؽ1)
 .1َٔ بخٛار اؿٝ : ح 15: ر5+ ايٛسا٥ٌ: ؽ454ح: 1+ ايسٗ ٜذ: ؽ 77: 3( ايهاا: ؽ5)
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جىل ايسٓ  فحٕ سٓ  اـوحٜٔ ٜصوٌ جىل اخؤ بخوٞ      ٜٚك٣ٛ ا٫ؼاب: آ  ايٓ        
 .  اُ  ٜٚسؿ  سٓ ُٖا َٓ٘ جىل قُ  خٔ َسًِ

  و  زواّ ٚقو  ااسُو ْا اًو٢ ْسوي١ )ايٛسوا٥ٌ(        -زاِ ق٠ٛ ا٫ؼاب -ٖٚ ا        
مل ل  ايٛاٚ، فسسك  ب٫يو١ ايوٛاٚ    -ايسٗ ٜذ  -ٚملا رغلٓا جىل املص ر ا٭صٌ 

( خُٝٓوا اـوح ا٭ٍٚ اؤ    أ اٱَاّ ايداق  ) ا٢ً اؼاب اـحٜٔ، ٚنإ اـح
 ا ّ اؼاب اـحٜٔ.ايسل ب ٚ( فٝسةن  اٱَاّ ايصابم )

 ٚاملٗوووِ بٕ ايفكٝووو٘ ايدؿ اْوووٞ )قووو ٙ( قووو  اسوووس ٍ خووواـحٜٔ اًووو٢ ايووو بٟ    
   امل ٗٛر اي ٟ غلً٘ ا٭ظٗ  َٔ ايكٛيني، ٚنهٔ زك ٜذ ب٫يسُٗا خةٕ امل ب٠ 

 بٕٚ ا  ٠ بٜاّ ضِ ربزو٘ قدوٌ اْكطوا٤ ا و ٠ بٜواّ       ضِ اْكطه ًاجذا ربص اي ّ َٜٛ
بٟ ٜٓطووِ ايوو ّ املسووةر  جىل ايوو ّ ، فٗووٛ َوؤ اؿٝطوو١ ا٭ٚىل  -ٚيووٛ َسفوو قني  -

 . ٜٚهٕٛ ايُٛد ؾٝط١ ٚاؾ ٠ ًاٚاؾ  ًااملسك ّ امل ٥ٞ َٜٛ

ج٫ بٕ ايسةَووٌ ايفوواؾص ا ايوو ٚاٜسني ٜفٝوو  ظٗٛرُٖووا ا بٕ املوو ب٠ جذا ربص 
)بقٌ َا ٜهٕٛ اؿٝ ( ضِ ربز٘ قدٌ َطٞ ا  ٠ بٜاّ ا٢ً  اي ٟ ٖٛ ًااي ّ ض٬ض

ربص اي ّ خل  َطٞ ايل  ٠ بٜاّ ا٢ً  ٗٛ َٔ اؿٝط١ ا٭ٚىل، ٚاذاخ ٚ ر٩ٜس٘ ف
ايط٬ض١ فٗٛ َٔ ؾٝط١ ضا١ْٝ َسسكد١ً، ٖٚ ٙ ؾايسإ، ٫ٚ  دوار اًو٢ َفواب اـوح     

ا بقٌ اؿٝ   آ ٥  يهٔ ا اؿاي١ ا٭ٚىل مل زدٝٸٔ اي ٚا١ٜ ا ّ ااسدار املٛا٠٫
ؾس٢ زلارض ايٓصٛص اي اي١ ا٢ً بٕ )بقٌ اؿٝ  ض٬ضو١( ٚناْوش ظواٖ ٠ ا    

 . ااسدار املٛا٠٫
ا اؿوو ٜظ اي وو ٜب اًوو٢ اوو ّ ااسدووار املووٛا٠٫ ا   ٚخارسصووار : ٫ ب٫يوو١ 

، ٫ بقٌ َٔ ظٗٛر اـوح ا٭ٍٚ ا ادو ات ازصواٍ سو٬ٕٝ     ا٭ٜاّ ايط٬ض١ ا٭ٚىل
٭ٚىل، َؤ بٕٚ ب٫يوو١ اـوح ايطواْٞ اًوو٢ او ّ ااسدووار     ايو ّ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضوو١ ا  

 : ٚآ ٥  ْكٍٛازصاٍ ايس٬ٕٝ . 

  ٚتودخٝإ ط٢ اؾُه خني اؿ ٜظ ايطاْٞ ٚخني ا٭ؾابٜظ اي اٖ ٠ ا وَكس     



 3: ؽفك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر ...........................................................................(96) 

 

 -ٕ ايو ّ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضو١ ا٭ٚىل   َٚٓٗا اد ات املٛا٠٫ ا سو٬ٝ  -ؾٝط١ٝ اي ّ 
 َٚٓٗوا ؽًوٌ بقوٌ ايطٗو       ،َٚٓٗا اي و ت املو نٛر   ّٚ زٛف  اي  ٚت فٝٗا، ٖٛ ي 

 . َٚٓٗا ازصاف٘ خاؿُ ٠ ٚاؿ ق١ ٚايط ا٠ٚ ،خني اؿٝطسني اؿاض ٠ ٚاملسسكد١ً
ٖٚٛ بل   ٘ بٕ ز ٣ اي ّ ض٬ض١ بٜاّ ٜسصٌ فٝٗا س٬ْٝ: ط٢ اؾُه وَكس جٕ        

ضِ ٜٓكطه ضوِ زو اٙ قدوٌ َطوٞ ا و ٠ بٜواّ اًو٢ ر٩ٜو١          ي ؽ ع ار٠ ٚؾ ق١ فٜٝ٘ٳ
 . ايط٬ض١ ا٭ٚىل فٗٞ َٔ اؿٝط١ ا٭ٚىل

ٚاؿاصوٌ او ّ ب٫يوو١ ؾو ٜظ قُوو  خؤ َسووًِ اًو٢ اوو ّ ااسدوار املووٛا٠٫       
 .  ٚا٫سسُ ار ا س٬ٕٝ بّ اؿٝ  ضُٔ ا٭ٜاّ ايط٬ض١

 : ٜٚ يٓا اًٝ٘ بَ إ ،ٚايصؿٝف آ ْا ٖٛ ايكٍٛ امل ٗٛر

خا٭ٜواّ   ًا: ايٓصٛص املص ٸؾ١ خسك ٜ  اؿوٝ  ٚؼ ٜو ٙ دو ا    ٍٚاي يٌٝ ا٭
  ٍ  ٘ ا ا٭ٜووواّ سووو٬ْٝ ايط٬ضووو١، فحْٗوووا ظووواٖ ٠ ا يووو ّٚ اسوووسُ ار ايووو ّ ٚازصوووا

 ايط٬ضوو١ ٚاوو ّ اْكطااوو٘ خكوو ر َلسوو ٸ خوو٘ عٝووظ وسووٌ خوو٘ ا٫سووسُ ار ٚا٫زصوواٍ    
 ا سوو٬ٕٝ ايوو ّ، ٫ٚ ًٜوو ّ ؾصووٍٛ ا٫زصوواٍ خوواملل٢ٓ ايوو ٍقٞ ٚايٓ وو  ايلكًووٞ،   

ٌٸ خو٘ صو م ا٫سوسُ ار، بٟ ٜهفوٞ       ًانوط   ًاخٌ ٜهفٞ فٝ٘ ا ّ ا٫ْكطاد زَٓو   وسو
 خٝوووٓٗٔ فوووحْٗٔ بروووح عووواهلٔ ا ٖووو ٙ ا٭َوووٛر    ًافٝووو٘ صووو م ا٫سوووسُ ار ا فووو 

فٗوِ ظٗوٛرٟ    امليسص١ خٗٔ، ٫ سُٝا ٚبٕ فٗوِ ا٫سوسُ ار َؤ ٖو ٙ اي ٚاٜواص     
ا ٖوو ٙ ا٭ردووار ؾسوو٢ ًٜوو ّ زووٛايٞ ايسوو٬ٕٝ     ًاصوو حي ًاٚجٕ مل ٜهوؤ َٓصٛصوو 

ُٕ  ًاٚازصاٍ ايسكٍط  ٚاـ ٚؽ تْ ف٬ ٜلسوح ايسوٛايٞ ا ايسو٬ٕٝ ٚا٫زصواٍ     ، خل  ت
   . خاملل٢ٓ اي ٍقٞ ايلكًٞ

ْلِ فِٗ ا٫سسُ ار ٚا٫زصاٍ َٔ ٖ ٙ اي ٚاٜاص ْاد٧ َٔ ظٗوٛر ا٭ردوار   
٬ٕٝ ا ا٭ٜاّ ايط٬ضو١  ا٢ً اسسُ ار ايس ًاب٫يسٗا ضَُٓٔ بٜاّ ٚ املص ٸؾ١ خط٬ض١

، ٚيو ا ٫ ٜهفوٞ زفو ٸم ايسو٬ٕٝ، ٚجمنوا ٫ ْهسفوٞ خو٘ ٫ٚ        ايو ّ   رو ٚؽ ٚازصاٍ 
 ؿٝ  ر١ٜ٩ اي ّ ض٬ض١ بٜاّ(وُٓصٛص: )بقٌ ايوطٝ٘ يل ّ ص م ايلٓٛإ ايوْ ز
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 .  فحْ٘ زلد  ظاٖ  ا اسسُ ار ايس٬ٕٝ َ ٠ ايط٬ض١ بٜاّ
 ا لووِ فٗووِ ا٫سووسُ ار َوؤ ٖوو ٙ ا٭ردووار ٫ ٜكسطووٞ ا٫سووسُ ار ايوو ٍقٞ      ْ

عػ١  ًامجٝه تْازٗا، ٖٚ ا فِٗ ظاٖ  َٔ ا٭ردار، ٖٚٛ اؿػ١ امللسُ ٠ َ اَٛ
 . خ ٗ ز٘ خني ا٭صؿار ر ِ ر٬ف خلطِٗ فٝ٘ ًاضا١ْٝ َٚ٪ٜ 

ا ٕ اًو٢ ااسدوار املوٛا٠٫ ٚاسوسُ ار ايسو٬ٝ      ًاٚنهٓٓا زك ٜذ ا٫سس ٫ٍ ضاْٝ
َٔ بردار ايط٬ض١ بٜاّ َه نفا١ٜ ايص م  ًااسس ٗار -بقٌ اؿٝ  -ا٭ٜاّ ايط٬ض١ 

 : ا اسسُ ارٙ خةٕ ٜكاٍ اي ٍقٞ  ايل ا

جٕ ا٭ردووار الوو ب٠ ٭قووٌ اؿووٝ  خط٬ضوو١ بٜوواّ ظوواٖ ٠ ا ايسلوود  خوواؿٝ     
 ، ٚسوودل ًاٚجراب٠ ايوو ّ امللوو ٚف يًٓسووا٤ ٚايوو ٟ ٜووةٜسٗٔ ا نووٌ دووٗ  َوو ٠  ايدوو  

ٝ  اسووِ يسوو٬ٕٝ ايوو ّ ٜٚسسوواَف ا ا٫سووسلُا٫ص اي وو ا١ٝ ٚايلابٜوو١  بٕ اؿوو
بقوٌ َو ٠   ) :خحط٬ق٘ ا٢ً ْفل اي ّ امليصٛص، فٝهٕٛ َل٢ٓ )بقٌ اؿوٝ (  

ّ    ًادو ا  ًاٜهٕٛ اي ّ ؾٝط ٖٚو ا ايسلود  ظواٖ  ا خٝوإ اؿوٝ        (ٖوٛ ض٬ضو١ بٜوا
ٖا خط٬ضو١  املسل ب٠ ٫ نهٔ ؼ ٜ يٛضٛح بْ٘ ا اؿٝطاص  -٫ املسل ب -ايٛاؾ  

بٜاّ خٌ ٫ نهؤ ؼ ٜو ٖا خلو ب، فا٭ردوار ايٓاطكو١ )بقوٌ اؿوٝ  ض٬ضو١ بٜواّ(          
ْاظ ٠ جىل اؿٝ  ايٛاؾ ، ٖٚٞ زكسطٞ ااسدار ا٫سسُ ار ٚا٫زصواٍ ٚاملوٛا٠٫   
 ٚزسوواخه ايسوو٬ٕٝ طًٝوو١ ا٭ٜوواّ ايط٬ضوو١، ٭ٕ زلوود  ا٭ردووار ظوواٖ  ا ازصوواٍ         

   ٕ يٝهووٕٛ ايوو ّ   ،طًٝوو١ ا٭ٜوواّ ايط٬ضوو١  ا ازصوواٍ ايط٬ضوو١ بٜوواّ َٚووٛا٠٫ ايسوو٬ٝ
ا املٓ ووٛر اي وو اٞ، ٜٚلدٸوو  آوو٘     ًااملسٛاصووٌ سوو٬ْٝ٘ ا ا٭ٜوواّ ايط٬ضوو١ ؾٝطوو   

)ا٫زصاٍ َساٚم يًٛؾ ٠( مبل٢ٓ بْ٘ جذا ازصٌ ايس٬ٕٝ ا ايط٬ضو١ فٗوٛ ؾوٝ ٷ    
 ٚاؾوو  ٚجٕ ٚؾوو ٠ اؿووٝ  زكسطووٞ اسووسُ ار ايسوو٬ٕٝ ٚازصوواٍ ْوو ٍٚ ايوو ّ       

ي ؾِ ضِ جىل اـوارؽ. ٚآ ٥و ٺ َوه او ّ سو٬ٕٝ ايو ّ       َٔ ايل ٚم ايداط١ٓ جىل ا
 -ضوِ سواٍ ا ايٝوّٛ ايطايوظ     ًاٚاْكطوه َٜٛو   ًاَٜٛو ٘ يٛ ربزنُا  -ٚا ّ زساخه سًٝ٘

 ا ايس٬ٕٝ مل زسؿكل ٚؾ ٠ اؿٝ . ًافهإ ا٫ْفصاٍ ٚاضؿ
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ٖٚوو ا نًوو٘ اسووس ٗار َوؤ ْصووٛص )بقووٌ اؿووٝ  ض٬ضوو١ بٜوواّ( ٚخوو٘ ٜٓوو فه     
 . ايس٬ٕٝا٫سس ٫ٍ ؾٛاز ايسف م ا 

ص بَووا ا٫سووس ٫ٍ خةصووٌ اوو ّ ا٫دوو ات بٚ بصووٌ ايووحا٠٤ َوؤ ايلدووابا -ب 
  ٌ  بيٝووٌ ؾٝووظ ٫ بيٝووٌ اغسٗووابٟ   نايصوو٠٬ ٚايصووٝاّ فٗووٛ َوو فٛد خووةٕ ا٭صوو

 ؾانِ اًٝ٘ بٚ ٚارب َسك ّ اًٝ٘ ؾسذ ارس٬ف ا٭ْ ار.

ٚبَا ا٫سس ٫ٍ خحط٬م ايٓصٛص فٗٛ َٓسبٺ، جذ ٫ جطو٬م ا بردوار   -ر 
اؿٝ  ٜفٝ  نفاٜو١ ر٩ٜوسٗٔ ايو ّ ض٬ضو١ بٜواّ عٝوظ ٜلوِ  َوا يوٛ ازصوٌ ٚزوٛاىل            

، فوحٕ ظواٖ  ايٓصوٛص ٚؾو ٠ اؿٝطو١ٝ،      ٚزفو ٸم سو٬ْٝ٘  س٬ْٝ٘ َٚا يوٛ اْكطوه   
اؿٝطو١ٝ  ٜسٓواف٢ َوه ٚؾو ٠      ٚجْكطاد ايو ّ ٚرغٛاو٘ يًسو٬ٕٝ جْفصواٍ ٚزفو م     

 .  اي اٖ ٠ َٔ ْصٛص ا٭ردار املدؿٛض١

 ،ت ؾٝط١ٝ اي ّا ا٭ٜاّ ايط٬ض١ فك  ؼكل د  ضِ جْ٘ يٛ اسسُ  س٬ٕٝ اي ّ
بٚ َٜٛني ضِ غا٤ ٚساٍ ضِ اْكطه ٚنإ ذيو نً٘ ضُٔ  ًاٚيٛ اْكطه س٬ْٝ٘ َٜٛ

راصو١ بِيوش اًو٢ او ّ املواْه َؤ زفو ٸم بّ         (1)ا  ٠ بٜاّ فٗٛ ؾوٝ  ٭ردوار  
 ٚا ّ زٛايٞ س٬ْٝ٘ خل  ايط٬ض١ ضُٔ ايل  ٠، ٚسٝةزٞ خٝاْٗا. اؿٝ  

ٖوٛ   (5)ٚاؿاصٌ َٔ ٬َؾ ١ ْصٛص )بقٌ َوا ٜهوٕٛ اؿوٝ  ض٬ضو١ بٜواّ(     
ظٗٛرٖووا ا ادوو ات اسووسُ ار سوو٬ٕٝ ايوو ّ ا ايط٬ضوو١ بٜوواّ َوؤ بٕٚ ؾػوو١        

 . امل ٗٛر املكدٍٛ َلارض١ ي اٖ ٖا، ٖٚ ا ٖٛ اي يٌٝ ا٭ٍٚ يًكٍٛ

ٍٸ اًو٢ ٚغوٛر    اي يٌٝ ايطاْٞ: آ ْا اَُٛاص بٚ ط٬قاص ْ   اُّٛ َا ب
ٍٸ اًو٢ غوٛاز جزٝوإ اي ٚغو١        ،ايص٠٬ ا٢ً نٌ َهًب ٚاُّٛ بٚ جطو٬م َوا ب

ِٵقايوو ٚؽ  ٤َسوو٢ دووا ِٵ ب ْٻوو٢ دٹوو٦ٵسٴ ٖٚوو ٙ ايلَُٛوواص  ،553ـايدكوو ٠ : ف ووْةزٴٛا ؾٳوو ٵضٳُه

                                                           

 َٔ بخٛار اؿٝ . 15: ر5ايٛسا٥ٌ: ؽ( 1)
 َٔ بخٛار اؿٝ . 16: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ5)
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ف ق١    بٜاّ َسكطل١ َس زكسطٞ ٚغٛر ايص٠٬ ا٢ً امل ب٠ اييت ربص اي ّ ض٬ض١
 ٚزكسطٞ غٛاز جزٝإ زٚغٗا جٜاٖا ا ا٭ٜاّ ايط٬ض١ اييت زف م فٝٗا اي ّ. َسٛاي١ٝ

ْسوود١ بيٝووٌ اْسفووا٤ ايلدوواب٠ اوؤ اؿووا٥  : ٖووٛ بٕ املوو نٛر ٚٚغوو٘ ا٫قسطووا٤
بؾهواّ  )ٚبيٌٝ ؾ ١َ برٛهلا املساغ  بٚ ؾ ١َ جزٝإ اي ٚؽ جٜاٖا ٚمٖٛا َؤ  

 املوو٢َٛ جيٝٗووا ٖووٞ ْسوود١ اـوواص   ٚجضووافس٘ جىل ايلَُٛوواص املطًكوواص  (اؿووا٥ 
  .  جىل ايلاّ، فسيصص زًهِ ايلَُٛاص بٚ املطًكاص

ٚمٔ ْ و ا َفّٗٛ )بّ اؿٝ ( ٌٖ ٖٛ ٚسٝه بّ ٖٛ ضٝل  ٖٚوٌ زلوِ   
يصٸ ر٩ٜو١ ايو ّ ا   ور١ٜ٩ اي ّ ا ا٭ٜاّ ايط٬ض١ املسٛاي١ٝ َٚسف ق١  بّ زطوٝل ٚزو  

 .   راص١ا٭ٜاّ ايط٬ض١ َسسُ ٠ً َسٛاي١ًٝ    َسف ق١ 

ٚجذا بار بَ  امليصٸص خني ا٭قوٌ ايطوٝال ٚخوني ا٭نطو  املسٛسوه، ٚاي ود١ٗ       
رغلٓوا جىل ايلُوّٛ ا املكو ار امل وهٛى      -٫دسداٙ َفّٗٛ بّ اؿٝ  -ف١َٝٛٗ َ

اي ا٥  بٚ ا٭نط ، جذ ٫ خ  َٔ ا٫قسصار ا ؽصٝص ايلَُٛاص ٚزكٝٝ  املطًكاص 
 -ي ّ ٚاسوسُ ارٙ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضو١   ٬ٕ اٖٚٛ ٖٓا زٛايٞ سٝ -ا٢ً ايك ر املسٝكٔ 

ا٭نط  امل هٛى فٝ٘، ٖٚٛ ٖٓوا  -ْٚ غه يًلَُٛاص بٚ املطًكاص ا املك ار اي ا٥ 
ٚايلَُٛواص زكسطوٞ ٚغوٛر ايصو٠٬ ٚؾ َو١       -زف م ايس٬ٕٝ ا ا٭ٜاّ ايط٬ض١

 ٖٚو ا ٜلوين    -آو  زفو م ايسو٬ٕٝ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضو١      -املكارخ١ ا املكو ار ا٭نطو   
 فووو٬ ٜهفوووٞ  ،: ااسدوووار اسوووسُ ار ايسووو٬ٕٝ ا بّ ا٭ٜووواّ ايط٬ضووو١  ٓوووسؼ َٓووو٘بٚ ٜ

نوٌ ٜوّٛ َؤ    ٚغٛب ايو ّ بٚ ر ٚغو٘ َؤ فطوا٤ ايفو ؽ جىل رارغو٘ ا خلو         
٘ ط١ًٝ ايّٝٛ ا٭ٍٚ ٚايطاْٞ ٚايطايظ، س٬ْٝ خ  َٔ اسسُ ارا٭ٜاّ ايط٬ض١، خٌ ٫

ُووا زكوو ّ، ٜٚهفووٞ ٚغووٛبٙ ا خوواطٔ ايفوو ؽ ٚجٕ مل ووو ؽ َٓوو٘ ٜٚسووٌٝ اًٝٗووا ن
ٚيٛ خدكا٤ ا خاطٔ  -ٚؼكل اسسُ ار اؿٝ  ًاٚذيو يص م اؿا٥  اًٝٗا ا ف

 . - ف غٗا امللًّٛ خا٫رسدار ٚايفؿص خٛاسط١ ايكط١ٓ َط٬ً

 ه اي ّ ا ايًٝايٞوكطوسُ ار ايس٬ٕٝ ض٬ض١ بٜاّ جذا اْونُا ٫ ٜهفٞ يسؿكل اس
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مل ػو ٖا   - ًاٜسو   ًاٚقسو ٚيٛ  -املسٛسط١ عٝظ بْٗا يٛ ببرًش ايكط١ٓ ا ف غٗا 
ٛٸ اْكطااوو٘ ؾوواٍ ايٓووّٛ ٫ٚ ا٫ْكطوواد  . ْلووِ ٫ ٜطوو ٸ ضوو١ خايوو ّآوو  جر اغٗووا َسً

 ٚمووٛٙ َوؤ رصٛصووٝاص  ايٝسوو  خايكوو ر املسلووارف آوو ٖٔ ٖٚوؤ باوو ف خٗوو ا  
 ًاراصو  ًابّ اؿٝ  ايطار٨ اًٝٗٔ نوٌ دوٗ ، ٜٚهفوٞ صو م ا٫سوسُ ار ا فو      

 ٫خس٤٬ ٚاـح٠ خ ّ اؿٝ .ؿسذ املسلارف آ ٖٔ ٖٚٔ بٌٖ اوخٗٔ بٟ خ

ٚؾصٍٛ ايٛضوٛم  آ ْا ضِ خل  ا ض اي يًٝني ا٢ً ايكٍٛ امل ٗٛر املكدٍٛ 
 خايٓسٝػ١ اييت ٖٞ ااسدار ايسٛايٞ ٚاسوسُ ار سو٬ٕٝ ايو ّ ا ا٭ٜواّ ايط٬ضو١ يو٬ًٝ      

 : ٫ َٛغووذ يسيصٝصوو٘ خايٓٗووار، فووحٕ جطوو٬م ايٝووّٛ ا ايغايووذ  ، ْكووًٍٛاْٚٗووار
فوو ض اوو ّ  وواّ ايوو يًٝني بٚ  ار، نُووا ٫ َٛغووذ ٭ٕ ْٜوو اب َٓوو٘ ايًٝووٌ ٚايٓٗوو 

ايسُسوو خوايلُّٛ بٚ اٱطو٬م يٓصو  جىل َوا      او ّ جَهوإ    -ا ا٭قٌ -ْف ض
ايدؿظ ٚايف ضٝاص ٫  ٜكسطٝ٘ ا٭صٌ ايلًُٞ اؾارٟ فُٝا مٔ فٝ٘، فحٕ جطاي١

ٛٸغ َوه اْسفوا   َٛغذ هلا ٖٚٛ ٤ ايحنواص بٚ  زطٝٝه يًٛقش َٔ بٕٚ َصؿٸف َس
 . لاصٞزَآْا اي ٟ دااش فٝ٘ ايوُ قًسٗا ا

ضِ جْ٘ خل  ايٛضٛم خاد ات اسسُ ار س٬ٕٝ بّ اؿوٝ  ض٬ضو١ بٜواّ ْكوٍٛ:      
ٜهفٞ اسسُ ارٙ ا خاطٔ ايف ؽ ٫ٚ ًٜو ّ ازصواٍ سو٬ْٝ٘ ٚر ٚغو٘ اؤ فطوا٤       

خٌ ٜهفٝٗا بْٗا يٛ زٍٝكٓش ْ ٍٚ بّ اؿٝ  اًٝٗوا ٚر ٚغو٘    ،ايف ؽ جىل رارغ٘
ٙ ٚؼكل َٛضٛد ؾ ع اؿٝ  اي ٟ ٖٛ ر١ٜ٩ اي ّ َٔ خاطٔ ف غٗا جىل ظاٖ 

 -ا َ ؾًوو١ ايدكووا٤  -املسؿككوو١ غ ٚغوو٘ َوؤ خوواطٔ ايفوو ؽ جىل ظوواٖ ٙ، ٜهفٝٗووا   
 ٚقوو  ٫ ووو ؽ  ٭َوو  تروو   ٚقوو  ووو ؽ َٓٗووا ؿ نسٗووا بٚ ،ٚغووٛبٙ خوواطٔ ايفوو ؽ

َٓٗووا، ٚجذا دووهش ا اسووسُ ار بّ اؿووٝ  اًٝٗووا يلوو ّ سوو٬ْٝ٘ اًٝٗووا ٚاوو ّ   
ضووِ ببرًووش قطٓوو١ ا بارووٌ ايفوو ؽ    -بٚ بقووٌ بٚ بنطوو   سوواا١ً -ر ٚغوو٘ َٓٗووا 

 ٚبر غسٗووا خلوو  ٚقووش ٜسوو  يٛغوو زٗا َسًٛضوو١ خايوو ّ ا٭لوو  ايطوو ٟ، فووحٕ         
 .  ٖ ا نادب أ اسسُ ار بّ اؿٝ  اًٝٗا ٚا ّ اْكطاا٘
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 ؽ جىل رارغوو٘ ا ا٭ٜوواّ اسووسُ ار سوو٬ْٝ٘ َوؤ بارووٌ ايفوو  ٚاًٝوو٘ ٫ ًٜوو ّ
٘  ايط٬ضوو١ ،  َوؤ خوواطٔ ايفوو ؽ جىل رارغوو٘ ا    ْلووِ ٫ جدووهاٍ ا يوو ّٚ ر ٚغوو

)ر٩ٜوو١ املوو ب٠ ايوو ّ( ٚمووٛٙ، ٖٚووٛ ٜسطًووذ     (1)ا٫خسوو ا٤، ٭ٕ َٛضووٛد اؿووٝ  
 ٔ ايف ؽ ؾس٢ ٜٴ ٣ ٜٚسؿكل املٛضٛد  .اـ ٚؽ َٔ خاط

يهؤ ٫ ٜلسووح ٖوو ا اـوو ٚؽ ا َ ؾًوو١ ايدكووا٤ ٚؼكوول ا٫سووسُ ار ا ا٭ٜوواّ   
اب َؤ ْصوٛص اؿوٝ  بٚ    ايط٬ض١، ٚذيو يل ّ اي يٌٝ اًٝ٘ مبل٢ٓ بْو٘ ٫ ٜسوسف  

َٔ بردار )بقٌ اؿٝ  ض٬ض١( ي ّٚ اسسُ ار ايس٬ٕٝ ٚاـ ٚؽ َٔ ايداطٔ جىل 
 ز اٙ امل ب٠، بقصاٙ اسسفاب٠ اسوسُ ار ايو ّ ض٬ضو١ بٜواّ ٫ٚ ٜسوسفاب     اي اٖ  عٝظ 

 َٔ زًهِ ايٓصٛص: اـ ٚؽ امل نٛر .

 -نُا ٖوٛ ايغايوذ   -: ؼككٗا ًٍَفك١ً ٜٚهفٞ يسؿكل اسسُ ار اي ّ ض٬ض١ بٜاّ 
نوةٕ زو ٣ ايو ّ َوه طًوٛد       ًاجذ ٫ ٜسؿكل ا٭ٜاّ ايط٬ض١ َٔ بٕٚ زًفٝول ج٫ ْوابر  

ايفػ  بٚ آ  طًٛد اي ُل ضِ ٜسسُ  ايس٬ٕٝ جىل ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايطايظ فٝسؿكول  
نْٛ٘ بّ ؾٝ  خل  بٕ ا فس٘ امل ب٠ عُ ٠ اي ّ ايٓازٍ اًٝٗا ٚاـارؽ َٓٗوا َوه   

ضٓا٤ ايٓٗار بٚ بضٓوا٤  و ؽ ع ار٠ ٚؾ ق١، ٚا ايغايذ ٜةزٞ اؿٝ  ب ًاٝطنْٛ٘ اد
ٜاّ ض٬ض١ نةٕ ز ٣ ايو ّ  ا بايس٬ٕٝ سسُ ار ايًٌٝ، ٫ٚخ  َٔ ايسًفٝل يٝسؿكل ا

ضوِ   -ا ايلادو ٠   -بٚ يو٬ًٝ  -ا اي اخلو١   - ًابٚ اصو   -ا ايلاد ٠  -ا ايطؿ٢
ٚغٛبٙ ا خاطٔ ايفو ؽ ٚفطوا٤ٙ    ٚاسسُ ارٙ :ٙ خكا٤ ٜسسُ  ايس٬ٕٝ، ٜٚهفٞ ا

ٝسؿكل ايس٬ٕٝ ض٬ضو١ بٜواّ   ّٛ اي اخه قدٌ ؾًٍٛ ساا١ ايٓ ٍٚ فنُا زك ّ جىل ايٝ
بْ٘ سواٍ ايو ّ اًٝٗوا ض٬ضو١ بٜواّ َسصو١ً، ٜٚسؿكول اي و ت ٚزوسِ           ًاٜٚص م ا ف

ايٝوّٛ اي اخوه   ٚبخلواض   -ًابٚ ْٗار ي٬ًٝ -ٍايط٬ض١ خايسًفٝل َٔ بخلاض ايّٝٛ ا٭ٚ
 .ًاْٚٗار ملسيًًني خُٝٓٗا ي٬ًَٝه ايَٝٛني ا

 

                                                           

 .َٔ ا٭خٛار   َٔ بخٛار اؿٝ  ٚ  ٙ 15: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)
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 الفرع الثالث: أكثر مدة احليض عصرة أيام.
 خوني فكٗوا٤ اٱَاَٝو١    ايفسوٛا٥ٞ  ٖٚ ا ا٭َو  ضاخوش خاٱمجواد اًٝو٘ ٚايسسوامل      

  ٘   ،َؤ بٕٚ َل فوو١ كووايب فٝوو٘، ٚخايٓصوٛص املسسفٝطوو١ ايصووؿٝؿ١ اي ايوو١ اًٝوو
ل و ٠ بٜواّ، ْ و  اـوح     ٚا نط  َٓٗا ؼ ٜو  بقوٌ اؿوٝ  خط٬ضو١ اٜواّ ٚبنطو ٙ خ      

، (1)بقٌ َا ٜهٕٛ اؿٝ  ض٬ض١ بٜاّ، ٚبنط ٙ َا ٜهوٕٛ ا و ٠ بٜواّ(   ايصؿٝف: ق
 : : اك  جشاخٞ ٚاك  سً  ٚهل ٙ ا٭ردار َ ي٫ٕٛ ٚاك إ

 ٜسُطووٌ ا ب٫يسٗووا اًوو٢ بٕ بنطوو  اؿووٝ  ا وو ٠ -ايلكوو  اٱشوواخٞ -ٚا٭ٍٚ
 )ايسٗو ٜدني( ٚقو  بيوش    ، فسلارضٗا صؿٝؿ١ اد  اهلل خؤ سوٓإ امل ٜٚو١ ا   بٜاّ

جٕ بنطو  َوا ٜهوٕٛ َؤ اؿوٝ  ووإ،       ق(: ا٢ً بٕ بنط  اؿٝ  وإ قواٍ ) 
اي ٚاٜواص ايهوط ٠   ٖو ٙ ايصوؿٝؿ١    ، فسلوارض  (5)ـٚبب٢ْ َوا ٜهوٕٛ َٓو٘ ض٬ضو١    

امل ٗٛر٠ خني ا٭صوؿار، ٚزو غف زًهوِ اي ٚاٜواص ي وٗ زٗا خوني ا٭صوؿار،        
 ٚاُوٌ ايفكٗوا٤   ١ َٓٗوا يٛاصوً ٫ردوار ا ٜٚه ب أ دٗ زٗا خٝوِٓٗ نطو ٠ او ب ا   

ا٢ً طدكٗا خٌ زساملِٗ اًٝٗوا ٚجا اضوِٗ اؤ ٖو ٙ      ِٖمبطُْٛٗا ٚادسٗار فسٝا
ايصؿٝؿ١، قاٍ دٝأ ايطا٥ف١ ايطٛسٞ: )فٗ ا اؿ ٜظ دواذ بمجلوش ايلصواخ١    

 . ، ٚي ا ٜسلٝٸٔ ط ؾ٘ ٚربٸ اًُ٘ جىل بًٖ٘(3)ا٢ً ز ى ايلٌُ خ٘(
ٖٚوٛ ٜسُطوٌ ا او ّ     -ار املو٢َٛ جيٝٗوا  ايلكو  ايسوً  يٮردو    -ٚايلك  ايطاْٞ

باوٞ  جزٜاب٠ اؿٝ  اؤ ا و ٠ بٜواّ، فسلارضوٗا َ سو١ً ٜوْٛل ايطًٜٛو١ ايويت         
 (4)بٜوواّ ٭ْوو٘ ٚرب فٝٗووا  ب٫يسٗووا اًوو٢ بٕ اؿووٝ  نهوؤ بٕ ٜ ٜوو  اًوو٢ ا وو ٠     

بنط  مل ٜةَ ٖا ٚن يو يٛ نإ ؾٝطٗا بنط  َٔ سده ٚناْش بٜاَٗا ا  ٠ بٚ ق
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فحْٗا ز ٍ ا٢ً جَهإ زٜاب٠ بٜاّ اؿٝ  اًو٢ ايل و ٠    خايص٠٬ ٖٚٞ ؾا٥ ـ
( خايغسٌ ٚايص٠٬ خل  سس١ بٜاّ بٚ سودل١ ٚايويت ٖوٞ    S خل  بٕ بي َٗا ايٓ  )

 . ؾا٥  فٝٗا

ٕ  ٚناْوش بٜاَٗوا  قامل اب َٔ قٛي٘:ٜٚ فلٗا: جٕ  بٜواّ ؾٝطوٗا    ـ ٜٴؿسُوٌ نوٛ
 ؿسُوٌ  ، ٜٚٴًاٚ بنط  فٝسِ ا٫سوس ٫ٍ خامل سو١ً امللسوح٠ غ َو    ٜاّ بٚاابزٗا ا  ٠ ب

 نُوا ٖوٛ ايسلود  ايغايوذ      ـبٜاَٗوا ق(: جراب٠ )بٜاّ ْو ٍٚ بَٗوا( َؤ قٛيو٘ )    
ٗوا  سوذ  َووؿٝطٗا او ب بٜواّ اابز    فُٝٔ زٓو ف ايو ّ بنطو  َؤ ا و ٠ بٜواّ ٚؼ      

ٚػلٌ َا زاب اسسؿاض١، ٜٚلدٸ  خٝاْ٘ ، بٚ سدل١ بٜاّ بٚ مُٖٛا مما ٜةزٞ امللساب٠ 
بٚ  ـبٜاَٗاقأ بٜاّ ْ ٍٚ بَٗا امل نذ َٔ اؿٝ  ٚا٫سسؿاض١ خسلد   ًاا ف

)ناْش بٜاَٗا ا و ٠ بٚ بنطو (، َٚوه زوةزٞ ا٫ؾسُواٍ امليوايب ٚاو ّ امصوار         
 . خاـح املل٢ٓ ا ا٫ؾسُاٍ ا٭ٍٚ ٜدطٌ ا٫سس ٫ٍ

ٚخلدووار٠ كسصوو ٠: اي ٚاٜوواص ايل ٜوو ٠ امل ووٗٛر٠ خووني ا٭صووؿار املسكوو َني   
ِ  ًا( ظوواٖ Œ )ٚاملسووةر ٜٔ خووٌ ٚامللاصوو ٜٔ يٮ٥ُوو١    ٖووٛ  : َوؤ نطوو ٠ رٚاٜووازٗ

، ٚدووٗ زٗا َوو غٸف هلووا آوو  زلووارض َوو يٛهلا  (بنطوو  اؿووٝ  ا وو ٠ بٜوواّ)بٕ 
 .ًاعسذ ايلك  اٱشاخٞ ٚايلك  ايسً  َل

 . أقل الطهر عصرة أيام : الفرع الرابع
ٖووٛ بٕ بقووٌ ايطٗوو  ٚايٓكووا٤ ايٛاقووه خووني     خووني فكٗا٥ٓووا  امللوو ٚف ٚامل ووٗٛر  

٭نطو ٙ، ٖٚو ا ضاخوش خايٓصوٛص املسسفٝطو١      اؿٝطسني ٖٛ ا  ٠ بٜاّ، ٫ٚ ؾ ٸ 
ٚخلطٗا صؿٝف ايسٓ  ٚاضوف اي ٫يو١ اًو٢ بٕ بقوٌ ايطٗو  ا و ٠ بٜواّ، ْ و          

ا بقٌ َٔ ا  ٠ ايك ٤  ٫ ٜهٕٛ ق(: أ ايداق  ) (1)صؿٝف قُ  خٔ َسًِ
ـ     بٜاّ فُا زاب، بقٌ َا ٜهٕٛ ا ٜٚٛغو      ٠ َؤ ؾوني زطٗو  جىل بٕ زو ٣ ايو ّ
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 ؿٝطسني و وو  ٖوو ا اـووح، ٖٚوو ا بٚضووؿٗا ب٫يوو١ً اًوو٢ بٕ بقووٌ ايطٗوو  خووني ايوو   
يًوٌ  خو  َؤ زٳ  اًٝ٘ ٚبْ٘ َٔ بٜٔ اٱَاَٝو١، ف٬  باٞ اٱمجادجا  ٠ بٜاّ، ٚق  

 . سني خل  ٠ بٜاّايٓكا٤ ٚايطٗ  خني اؿٝط

باووٞ جخووٌ  ًاٖٚهوو ا امل ووٗٛر بْوو٘ ٫ ؾوو ٸ ٭نطوو  ايطٗوو  خووني اؿٝطووسني دوو ا
 ض٬ض١ بدٗ  -اٱمجاد اًٝ٘، ٫ٚ بيٌٝ ا٢ً ؼ ب بقٌ ايطٗ  خك ُر ٚٚقشٺ َلني 

 ؿ ٍّ وٚمل ٜ ٗوو  كووايب يًكووٍٛ خلوو ّ ؼوو ٸب بنطوو  ايطٗوو  خوو        -بٚ بقووٌ بٚ بنطوو  
 ٚقوو ُر َلووٝٸٔ َوؤ ايٛقووش، سوو٣ٛ َووا ْسووذ جىل بخووٞ ايصوو٬ح اؿًوو  َوؤ بٕ      

٘  ٜٴبنطوو  ايطٗوو  ض٬ضوو١ بدووٗ  ٚمل     ٫  ربٟ دوواذ  ٘: جْوو لوو ف َسووسٓ ٙ، ٚقٝووٌ آوو
 :  ٜٚ٪ن ٙ . يًكٍٛ امل ٗٛرضاخش َ رى ي٘، خٌ امل رى ايصؿٝف 

 . ا ّ اي يٌٝ ا٢ً ايسؿ ٜ  خ ٗٛر ض٬ض١ بٚ خغ ٙ َٔ اؿ ٸ : ب٫ًٚ
يً يٌٝ ا٢ً بْ٘ ٫ ؾ ٸ ٭نط  ايطٗ  ٚايٓكا٤، ٖٚٛ صؿٝف قُو  خؤ    : ًاٚضاْٝ

٫ ٜهوٕٛ ايكو ٤ ا   (:قَسًِ امل ٟٚ ا )ايهاا( ٚ)ايسٗو ٜدني( اؤ ايدواق  )   
ـ َطًكو١ زلوِ   فُوا زاب قفوحٕ ايهًُو١ ا٭رو ٠    (1)ـبقٌ َٔ ا و ٠ بٜواّ فُوا زاب   

 يايف٘.ٚايٓكا٤ ض٬ض١ بدٗ  بٚ بقٌ بٚ بنط ، ٫ٚ د٤ٞ ا ايٓصٛص ٜٴ نٕٛ ايك ٤

ٚاؿاصٌ بٕ بقٌ ايطٗ  خني ؾٝطسني ٖٛ ا  ٠ بٜاّ ٫ٚ ؾ ٸ ٭نطو ٙ، يهؤ   
لوارض  َوا ٜٴ  -ْٜٛل خٔ ٜلكٛر َٚلسح٠ بخٞ خصو   َلسح٠ -(5)َٔ رٚاٜسنيٜد ٚ 

ايٓصٸ ايصوؿٝف بٚ ايٓصوٛص اي ايو١ اًو٢ بٕ بقوٌ ايطٗو  ٚببْواٙ ا و ٠ بٜواّ،          
ايو ّ ض٬ضو١ بٜواّ بٚ    ( بٕ امل ب٠ ز ٣ سا ا٢ً س٪اٍ اٱَاّ ايصابم )ؾٝظ بٍي

ٍ  ـزو د ايصو٠٬  ق(: فكاٍ ) برخل١  ١ بٜواّ بٚ  زو ٣ ايطٗو  ض٬ضو   فاْٗوا  :  فسوة
: فحْٗا ز ٣ اي ّ ض٬ض١ بٜاّ بٚ برخل١، قاٍ  فسةٍـزصًٞق(:فكاٍ )  برخل١ 

(:)قواٍ:   ،ضِ سةٍ: فحْٗوا زو ٣ ايطٗو  ض٬ضو١ بٜواّ بٚ برخلو١       ـز د ايص٠٬ق
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زو د ايصو٠٬،   زصًٞـ فسةٍ : فاْٗوا زو ٣ ايو ّ ض٬ضو١ بٜواّ بٚ برخلو١  قاٍ:ق      ق
 ـٚج٫ فٗٞ مبٓ ي١ املسسؿاض١ ،اي ّزصٓه َا خُٝٓٗا ٚخني دٗ ، فحٕ اْكطه آٗا 

ٌٸ، ٚجٕ ربص ايطٗو  صوًش َوا خُٝٓٗوا      قٚا اـح ايطاْٞ:  جٕ ربص اي ّ مل زصو
ف ص ا سسوًش ٚاسوسط   ًاصودٝد  ًاف بص بَ ًا، فحذا  ش ض٬ضٕٛ ًَٜٛاٚخني ض٬ضني َٜٛ

 ـ، ٚاؾس وووش خايه سوووب ا ٚقوووش نوووٌ صووو٠٬، فوووحذا ربص صوووف ٠ زٛضوووةص 
ؾٝظ ايسٓ ، َٚطُُْٛٗا ٜسلارض ٜٚسو افه َوه   رٚاٜسإ َلسحزإ َٔ ٖٚازإ 

ؾٝظ بَو  اٱَواّ ايصوابم     قبقٌ ايطٗ  ا  ٠ بٜاّـايٓصٛص اي اي١ ا٢ً بٕ 
(     فُٝٗا خ ى ايص٠٬ آ َا ز ٣ اي ّ ٚخفلًٗا آو َا زو ٣ ايطٗو  ٚايٓكوا٤ )

 . ايطٗ  مخس١ بٜاّ بٚ سس١ بٚ ض٬ض١ بٚ برخل١ بٜاّ، فُا ٖٛ اؿٌ  ٚجٕ نإ

ًا ضاخسو ًا ؾكو ٜهٕٛ بقٌ َٔ ا  ٠ بٜاّ ٜٚلسحٙ ق  ش ّ ايفكٝ٘ خةٕ ايطٗ  ٫  -ب
سصووو ف ا خايٓصوووٛص ايصوووؿٝؿ١ ايصووو حي١ ا ٖووو ا ايسؿ ٜووو ، ضوووِ ٜٴ  دووو اًا

اي ٚاٜسني عًُُٗا اًو٢ ا٫ؾسٝوات، ٖٚو ا َوا صوٓل٘ الكول اؿًوٞ ا )امللسوح(         
      ٖ  هو ا زاوِ   ف اِ بٕ ايطٗ  املٓصوٛص ا اـوحٜٔ يوٝل خطٗو  اًو٢ ايوٝكني، ٚ

 بٕ اؿوووٝ  املٓصوووٛص ا اـوووحٜٔ يوووٝل عوووٝ  اًووو٢ ايوووٝكني ٚجمنوووا ٖوووٛ بّ 
 ٜٚكطوووٞ ا٫ؾسٝوووات آووو  ا٫دوووسداٙ خحشوووار ايصووو٠٬ آووو    ،١َٝ وووسد٘ خاؿٝطووو

 . ر١ٜ٩ ايٓكا٤ ٚايطٗ  ٚخ نٗا آ  ر١ٜ٩ اي ّ

ٚيٛ سًُٓا صؿ١ ٖ ا ايسص ف َه ا٫يس اّ عك١ٝ )بقٌ ايطٗو  ا و ٠ بٜواّ(    
 خٝووإ يوو ّٚ ا٫ؾسٝووات خكطووا٤     -ار ايًطووب ايس وو ٜلٞ  َوؤ خوو  -يهووإ شووذ  

 ا٭ٜاّ اييت ز ى فٝٗا ايص٠٬ آو  ر٩ٜو١ ايو ّ خلو  طٗو  ْٚكوا٤ بقوٌ َؤ ا و ٠          
 ٚمل  - ض ا ايوو ٚاٜسني مخسوو١ بٜوواّ بٚ سووس١ بٚ ض٬ضوو١ بٚ برخلوو١ نُووا ُفوو  -بٜوواّ 

 . زدٝٸٔ اي ٚاٜسإ ٖ ا ا٫ؾسٝات فهٝب ٜصف اؿٌُ امل خٛر 

( ا ٖووازني ايوو ٚاٜسني يدٝووإ  صوو ٟ اٱَوواّ ايصووابم ) َٚوؤ ٖٓووا ٜدلوو  ز 
ٚيوٛ   -بٚ خايٓكوا٤ ٜٚصولذ اًٝٓوا قدوٍٛ ٖو ا اؿوٌ       اؿهِ ا٫ؾسٝاطٞ خاؿٝط١ٝ 
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 خٓؿوٛ اؿهوِ اي واٖ ٟ خاؿٝطو١ٝ بٚ خوايطٗ  ٚايٓكوا٤ ٚز زٝوذ بض ُٖوا اي وو اٞ         
 . -ايص٠٬ بٚ ز نٗا  -

ٚ ٚق  ٜ بب ايفكٝ٘ آ َا ٬ٜؾويف ٖوازني ايو ٚاٜسني     -ر ٫ قو   ايصوؿٝؿسني 
 ؿًُووُٗا اًوو٢ املوو ب٠ ؿٍك١ٝ بٕ ايطٗوو  ٫ ٜهووٕٛ بقووٌ َوؤ ا وو ٠ بٜوواّ ٜٚٳوػوو ّ خووٜٳ

طووٗا ٚايوويت مل زسووسك  هلووا اوواب٠ ؾٝووظ شووذ اًٝٗووا ز زٝووذ تضووار  املدسوو ب٠ ا ؼٝٸ
( خوو ى اؿووٝ  آوو َا زوو ٣ ايوو ّ خةٚصوواف اؿووٝ ، فًوو ا بَوو  اٱَوواّ )   

ٖٚوٛ ؾهوِ ظواٖ ٟ، ٫ٚ     - ًاَٜٛو ض٬ضوني   -ايص٠٬ آ  ر٩ٜسٗوا ايو ّ ملو ٠ دوٗ     
 ... ٖٚوو ا َووا ارزطوواٙ ًادوو ا ًاب٫يوو١ ا اـووحٜٔ اًوو٢ نووٕٛ ايوو ّ امل ٥ووٞ ؾٝطوو 

 يهٓو٘ لوٌ زحاوٞ ٫ دواٖ  اًٝو٘ ٫ٚ ب٫يو١ َلسوح٠         . )قو ٙ(  (1)بسساذْا الكول 
فًوو ا ٫ نهٓٓووا املصوو  جيٝوو٘.   -٫ َوؤ بارووٌ اـووحٜٔ ٫ٚ َوؤ رارغُٗووا   -فٝوو٘

 ْٚكٍٛ: ،َه اؿل ًاٚآ ٥ : ْص  جىل َا ْلسك ٙ بٚضف ٚبق ر بٚ بنط  اْطداق

ق  ٬ٜؾيف ايفكٝ٘ ق٠ٛ ا٭ردار اي ايو١ اًو٢ بٕ ايطٗو  ٚايكو ٤ ٫ ٜهوٕٛ       -غو      
( Œخوني بصوؿار ا٭٥ُو١ )    ًابقٌ َٔ ا  ٠ بٜاّ ٜٚكسٓه خهٕٛ َ يٛهلا َ ٗٛر

ا اصوٛر ايغٝدو١ ايصوغ ٣     )رض( جٜاٖوا َؤ زسوامل فكٗوا٤ اٱَاَٝو١      ًاَسسه ف
ٚايهح٣ اًٝ٘ عٝظ اا ف مجه َٔ ا٭ا٬ّ خةْ٘ ٫ ٜٛغ  كايب فٝ٘ فٝؿصٌ 

ٕٷايفكٝ آ  بقوٌ   -ايطٗو   -ا٭ردار )٫ ٜهٕٛ ايكو ٤  ٚٚضٛم خهٕٛ َفاب ٘ اط٦ُٓا
ٚغُٗٗا  ًاِ غٝ ، ضِ ٜ ٣ ٖازني اي ٚاٜسني ٫ٚ ٜفًٗاٚاقلٝ ًأَ ا  ٠ بٜاّ( ؾهُ

٫ٚ ٜسطف ي ٜ٘ زفس ُٖا ٚنٝف١ٝ ايسكا٤ُٖا َه اؿهوِ املٓصوٛص امل وٗٛر خوني     
( Œا٭صؿار )بب٢ْ ايطٗ  ا  ٠ بٜاّ( ف بٸ اًوِ اـوحٜٔ جىل بًٖو٘ فوحِْٗ )    

ا ض ا٭ؾهاّ ، ٚق  زلًُٓا َِٓٗ بِْٗ ٜسص فٕٛ ا با ف مب ابِٖ ٚؾ ٜطِٗ
ةَٛر ٫ ْلًُٗا ٫ٚ ْلو ف ؾكٝكسٗوا   ٜٚفسٕٛ ؿه١ُٺ ٚ  ُض ٫ ْل ف٘ ٚحيهُٕٛ خ

 (.Œْٚ بٸ َا ٫ ْسٝكٓ٘ جىل بًٖ٘ ) َٓٗا بٚ ٚغٗٗا بٚ ؾهُسٗا، فٓةر  خاملسٝكٔ
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خهٕٛ بقٌ ايطٗ  ا  ٠ بٜاّ، نٛضٛقٓا خهٕٛ بنط  اؿٝ  ٚاؿاصٌ ٚضٛقٓا        
خو  َؤ ا٫يسو اّ    ّ، ٖٚ ٙ ؼ ٜ اص دو ا١ٝ ؾكٝكٝو١ ٫  ا  ٠ بٜاّ ٚبقً٘ ض٬ض١ بٜا

 ٚايسكٝٸوو  خٗووا ٫ٚ قووٝص آٗووا، ٜٚهفووٞ ا ؼككٗووا ايٓ وو  ايوو ٍقٞ ايلكًووٞ نُووا      
 ٓسوا٤  ٜهفٞ فٝ٘ ايص م ايل ا    املسسواَف فٝو٘ ٚايٓ و  ايلو ا جىل َسلوارف اي     

 : فهوٌ بّ ٜسوٌٝ اًٝٗوا بٕٚ ض٬ضو١ بٜواّ خكو ُر َلسو ٺ خو٘ ٚٚقوش           ا اي ّ، ٚاًٝ٘
، بٚ زاب سو٬ْٝ٘ اًو٢ ا و ٠ بٜواّ بٚ بزاٖوا      ًا   َسلارف خٝٓٗٔ ٫ ٜهوٕٛ ؾٝطو  

 .ًاقدٌ طٗ  الٌ ْٚكا٤ٙ ا  ٠ بٜاّ فٗٛ يٝل خ ّ ؾٝ  د ا

 . الفرع اخلامس: انصباب الدم من الرحم إىل الفرج
 جذا اْصووذٸ ايوو ّ َوؤ ايوو ؾِ جىل خوواطٔ ايفوو ؽ ٚبؾسٸووش خوو٘ املوو ب٠ يهٓوو٘        

فٗوٌ حيهوِ اًٝٗوا     -َٓو٘   ٫ٚ قًو٬ًٝ  -مل و ؽ اي ّ َٓ٘ جىل رارؽ فطا٤ ايف ؽ 
 خووايسؿٝٸ  بّ ٫ حيهووِ  َووه بْوو٘ نهٓٗووا جر اغوو٘ خحبروواٍ قطٓوو١ بٚ جصووده بٚ       

  وواٖ  يٓووا ٚاي ،ٖوو ا َووا ارسًفووش فٝوو٘ ا٭ْ ووار ٚايفسووا٣ٚ    مُٖٛووا ٚجر اغٗووا.
ا ّ ؼٝٸ  امل ب٠ ٚا ّ غ ٜإ بؾهاّ اؿٝ  ٚا ّ ز زدٗا اًٝٗا ؾسو٢ ٜسوٌٝ   

ٚيٛ خحر اغٗوا يو٘    -اي ّ اًٝٗا ٚو ؽ َٔ املٛضه املل ٚف امللساب، فحذا ر ؽ 
 -: قطو ٠ بٚ قطو اص   ًاٜسو   ًاخكط١ٓ بٚ جصده بٚ مُٖٛا ضِ رو ؽ َٓٗوا ٚيوٛ قو ر    

ٖٚووٛ ايكوو ر  ًاّ اؿووٝ  غ َووؾهووِ اًٝٗووا خووايسؿٝٸ  ٚػوو ٟ اًٝٗووا بؾهوواّ ب 
املسٝكٓٔ َٔ ا٭ردار، َٚٔ بٕٚ ر ٚغ٘ َؤ املٛضوه امللسواب فٗوٛ قوٌ اـو٬ف       

 ٚاٱدهاٍ ٚجٕ نإ اي اٖ  يٓا َٔ ا٭بي١ َا ار ْاٙ َٔ ا ّ ايسؿٝٸ .

 : ٚنهٔ زٛغٝ٘ امليسار خٛغٗٝٓٓٓٔ َٔ ا٭بي١، ٚزك ٜدُٗا

  ي زذ ُسط١ُٓواي ّ ٚاي فٝٗا آٛإ ر١ٜ٩املسل ب٠ املسه ر(1)ايٓصٛصا٭ٍٚ:
ٚاي ١ٜ٩ نٓاٜو١ بٚ بَوار٠ نادوف١ اؤ ؼكول       اؿٝط١ٝ ٚبؾهاَٗا ا٢ً ر١ٜ٩ اي ّ،
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 ايطُوووظ خووواـ ٚؽ َووؤ خووواطٔ ايفووو ؽ جىل رارغووو٘ ي زوووذ بؾهووواّ اؿٝطووو١ٝ   
 اًوو٢ ايطُووظ ٚاؿووٝ  املسؿكوول آوو ٖا، ٖٚوو ا ٫ ٜسؿكوول ج٫ آوو  روو ٚؽ        

ُوظ خو٘ ٚؼوٝ  ٜٚصو م     اي ّ َٔ خاطٔ ايفو ؽ جىل رارغو٘ ٜٚٓو ٍ اًٝٗوا فسط    
 . ًاآٛإ اؿا٥  ا فاًٝٗا 

ُٕ: ص م اؿٝ  ٚاؿا٥  ا ف ا٢ً امل ب٠ قدٌ بٕ و ؽ ايو ّ   ًاٚخسك ٜذٺ ضا
 َوؤ خوواطٔ ف غٗووا بَوو   وواَ  ٚ وو  َلٗووٛب بٚ  وو  َسلووارف، خُٝٓووا صوو ق٘     

ّ قاًٝٗا خل  اـ ٚؽ ٚايس٬ٕٝ َؤ خواطٔ ايفو ؽ ـارغو٘      ٛٸع   ـربص ايو  فسًو
 صوو م اوو ا ٚاضووف، ٖٚوو ا اٱطوو٬م ٖووٛ امللوو ٚف امللٗووٛب     ٖووٛ ًَدسووٗا خوو٘ 

ٚعسذ جط٬قٗؤ ايًف وٞ ٚاسوسلُاهلٔ ايلُوَٛٞ، ٖٚو ا نوافٺ يسطدٝول        خٝٓٗٔ 
 . بؾهاّ اؿٝ  ا٢ً َا خل  ر ٚؽ اي ّ بٕٚ َا قدً٘

 ٚاًٝ٘: ٜهٕٛ اْصدار ايو ّ َؤ ايو ؾِ جىل ايفو ؽ عسوذ جؾسواس املو ب٠        
ًٝٗوا نكلٛبٖوا اؤ ايصو٠٬ ٚزو ى      ٫ ٜٛغذ ؼٝٸطٗا ٚز زذ بؾهواّ اؿوٝ  ا  

 هووني زٚغٗووا َوؤ خطوولٗا، ٫ٚ ز زووذ بؾهوواّ اؿووٝ  ج٫ خلوو  روو ٚؽ ايوو ّ   
 . خٝٓٗٔ ًاَسلارف ًادا٥ل ًاٚص م طُطٗا ٚؼٝٸطٗا ا ف ا ي٘ٚر٩ٜسٗ

ايٓصوٛص   ايٛغ٘ ايطاْٞ: ايسُسو خاملطًكواص اًو٢ فو ض او ّ  واّ ب٫يو١      
 اَُٛاص بٚ َطًكاص ا٭ؾهاّ ٚآ ٥  نهٔ اي غٛد جىلاملسك ١َ امل٢َٛ جيٝٗا، 

ٚايسهايٝب امل زدط١ خهٌ اَ ب٠ نٛغٛر ايص٠٬ ٚايصٝاّ اًٝٗا ٚد ا١ٝ  هٝٓٗا 
ي ٚغٗا ٚمٖٛا، ٚق  ر ؽ آٗا اؿوا٥  ايطاَوظ خٓصوٛص صوؿٝؿ١ ايسوٓ       
ٚاضؿ١ اي ٫ي١ ا٢ً بٕ اؿا٥  ز ى ايص٠٬ ٚايصٝاّ ٚ ٓه زٚغٗا ٫ٚ  ٍهٓ٘ 

يصوو٠٬ ٚصووٝاّ دووٗ  رَطووإ اًوو٢ مجٝووه   َوؤ َكارخسٗووا، ٜٚٓووسؼ: )ٚغووٛر ا 
 املهًفني ج٫ اؿا٥  فس ى ايص٠٬ ٚايصٝاّ(.

ّ  ايٓصوٛص فًُو١ ٫ ٜلًوِ اَُٛٗوا يصوٛر اْصودار      ٖٚو ٙ   َؤ خواطٔ    ايو 
 ٛعوكل ا ايدؿوؿو، ٚق  ز ايف ؽ  رارؽىلا ر ٚغ٘ َٔ بٕٚ جىل ايف ؽ اي ؾِ
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خني ا٭قٌ املسوٝكٔ  ا٭صٛي١ٝ بٕ ايلاّ بٚ املطًل جذا ؼكل ؽصٝص٘ مبػٌُ َ بب 
  :ٚخني ا٭نطو  اي واٌَ يًُ وهٛى    -ب ر ٚؽ اي ّ َٔ ايف ؽ جىل اـارؽَٛار -

 . اي ّ َٔ اي ؾِ جىل خاطٔ ايف ؽ اْصدار 
ٚآ ٥  ٜ٪ر  خايك ر املسٝكٔ ر ٚغ٘ َٔ ايلُوّٛ بٚ املطًول ٖٚوٞ َوٛارب            

 ٜٚدكو٢ ايلُوّٛ بٚ اٱطو٬م دوا٬ًَ     -ٚيوٛ قًو٬ًٝ   -ر ٚؽ اي ّ جىل ظاٖ  اؾسِ
ايفو ؽ  ٖٚٞ َٛارب اْصدار اي ّ َؤ ايو ؾِ جىل    يًُٛارب امل هٛى ر ٚغٗا :

ٜ٪روو  فٝٗووا خلَُٛوواص ا٭ؾهوواّ َٚطًكوواص   َوؤ بٕٚ ر ٚغوو٘ آوو٘، ٚآ ٥وو   
بَٗا َٔ رلٗا جىل ف غٗا ٚبؾسٸش خو٘ يهٓو٘    ايسهايٝب عل امل ب٠ اييت اْصذٸ

ٚحيهِ اًٝٗا خٛغٛر ايص٠٬ ٚايصوٝاّ   -٬ًًٝٚيٛ ق -مل و ؽ َٔ خاطٔ ايف ؽ 
ذ ٚدوو ا١ٝ  هووني زٚغٗووا َوؤ خطوولٗا ٚمٖٛووا َوؤ بؾهوواّ ايطوواٖ ٠، ٫ٚ ز زٸوو 

ا٢ً ْفسٗا ج٫ غ ٚؽ اي ّ أ خاطٔ ايف ؽ جىل ظواٖ  اؾسوِ   بؾهاّ اؿا٥  
ًٍٛضوو١     -  ٚيووٛ خلُووٌ ٜوو ٖا بٚ قطٓسٗووا جذا ببرًسٗووا جىل خوواطٔ ايفوو ؽ ٚر غووش َ

 . ٜٚسووسفاب ٖوو ا َوؤ خلوو  ايٓصووٛص   -ف اؿووٝ خوو ّ بلوو  ٚاغوو  ٭ٚصووا 
 ا املوو ب٠ زهووٕٛ ا ايصوو٠٬ فووس ٔ بْٗووا   ق(: اوؤ ايصووابم )  (1)ْ وو  اُووار 

 خلووو  ٜلوووين: قووو  بقدوووٌ اًٝٗوووا اؿوووٝ  ٚؼسُوووٌ ْ ٚيووو٘ اًٝٗوووا  ـقووو  ؾاضوووش
 ًازوو رٌ ٜوو ٖا فووسُل املٛضووه، فووحٕ ربص دوو٦ٝ   ق(:ٚقووش ٜسوو ، فةغاخوو٘ ) 

ّ        ـاْص فش ٛٸضو١ خايو  ٚجٕ مل زٳو ٳ  قٜلين: ز نوش صو٬زٗا آو  رو ٚؽ ٜو ٖا ًَ
  قًوو٬ًٝ ًاَٚٓٗوا ٜ ٗوو  بٕ املو ب٠ يووٛ ببرًوش جصوودلٗا ٚقسو     ـ.ش صوو٬زٗاُٸبزوو  ًادو٦ٝ 

بٚ قطٓسٗا بٚ مُٖٛا يًفؿص في غش ًَٛض١ خاي ّ نف٢ ا ؼكل ؾٝطوٗا نُوا   
 ؿووٝٸ  يووٛ روو ؽ ايوو ّ خ ازوو٘ ٚؾ نسوو٘، ٖٚوو ا ٜ٪نوو  َووا ار ْوواٙ َوؤ زٍٛقووب ايس 

 . -ٚيٛ خثي١ٺ -ا٢ً اـ ٚؽ 
  وٛ بَوٛخٞ، خٌ ٖوا٭َ  ايٛغ ـٌ ٜ ٖاو روزٴق(: ٛي٘ )وِٗ َٔ قوفو٫ٚ ٜٴ
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َٚك َو١ يسصوؿٝف صو٬زٗا ٚضود  دو طٗا: ايطٗوٛر ايٛاغوذ         ًاجردابٟ  ٗٝ 
ٚي ا  ًايًص٠٬ بٚ ايطٛاف، ٚاًٝ٘ فايفؿص ٚا٫رسدار    ٚاغذ زهًٝف َك ١ًَ

 ٘ ٚقوو  ٜفطووٌ ز نوو٘ نووٞ ٫ ٜسٛغوو٘ جيٝٗووا رطاخوواص     ،نهٓٗووا فلًوو٘ ٚنهٓٗووا ز نوو
ؾس٢ و ؽ اي ّ خ از٘ ٚزدسًٞ خسهايٝب اؿٝ .  ،اؿا٥  ٚزهايٝفٗا ٚزدسًٞ خٗا

 . خًؿاظ كسارْا: ا ّ ايسؿٝ  قدٌ اـ ٚؽ َٔ خاطٔ ايف ؽ ي اٖ ٖٙ ا نً٘ 

صودار ايو ّ َؤ رلٗوا     ٚا املكاخٌ: قٍٛ عٝط١ٝ امل ب٠ آو  جؾساسوٗا خاْ  
َؤ ف غٗوا    ًاجىل فطا٤ ف غٗا ٚجٕ مل و ؽ َٓ٘ ٚمل ٜ ٗو  هلوا ٚمل زٳو ٙ رارغو    

 : ا٢ً ظاٖ  غسُٗا، ٜٚسس ٍ اًٝ٘ خةؾ  بَ ٜٔ ٚسا٬ً٥

، َٔ بٕٚ زٛقب ايصو م اًو٢ اـو ٚؽ    ًاا٭ٍٚ: ص م اؿا٥  اًٝٗا ا ف
 ا ٚاي ٩ٜوو١، فووحْٗٔ ؾسووذ املسلووارف خٝووٓٗٔ ٜلسووحٕ بْفسووٗٔ ؾا٥طوواص ؾُٝٓوو       

 ؿصوووٌ يووو ؽ ايووو ّ َووؤ ا ٚقووو٘ ا خووواطٔ ايووو ؾِ ٜٚسوووٌٝ جىل ايفووو ؽ ٜٚٳ      ٜٳ
 .  - ٚيٛ مل و ؽ خل ٴ -اٱؾساس خ٘

خٝٓٗٔ ٚمل ْل ف َٓٗٔ ا ٖ ٙ  ٖ اٚفٝ٘ جدهاٍ ٚ ُٛض ٚمل ٜلٗ  دٝٛد 
اؿاي١ ج٫ ا٫سسل اب ٚايسٗٝ٪ ٚزٛقه اؿٝطو١ٝ، ٫ بٕ ٜلسوحٕ بْفسوٗٔ ؾا٥طواص     

ٚايووسُهني  -ايصوو٠٬ ٚايصووٝاّ  -، ٚيوو ا زوو ٣ امل٪َٓوواص ٜدادوو ٕ ايلدوواب٠   فلوو٬ً
َٓٗٔ جىل رارؽ ايفو ؽ فُٝسوٓلٔ، ٖو ا َوا     ٚبرٍٛ املساغ  ٚمٖٛا ؾس٢ ٜسٌٝ 

ٜهفٝٓوا او ّ جؾو از صو م      ،فُٗٓاٙ َٔ غًٝني َٔ ايٓسا٤ امل٪َٓواص املس و ااص  
 ايف ؽ.اؿٝط١ٝ ٚايسؿٝٸ  آ  اٱؾساس خايٓ ٍٚ َٔ خاطٔ اي ؾِ جىل فطا٤ 

 اْكطوواد بّ اؿووٝ  ٚايوويت زطووُٓش ايفؿووص خحبروواٍ   (1)ايطوواْٞ: ْصووٛص
 ؿٝ  وقطٓووو١ ا ايفووو ؽ ٚجر اغٗوووا خلووو  قًٝوووٌ َووؤ ايٛقوووش َٚل فووو١ خكوووا٤ ايووو 

  ٚايطُظ ٚا ّ طٗ ٖا ْٚكا٤ٖا آ  ر ٚؽ ايكط١ٓ ًَٛض١ خاي ّ ٚيوٛ نوإ قًو٬ًٝ   

                                                           

 َٔ بخٛار اؿٝ . 17: ر5( ايٛسا٥ٌ: ؽ1)



 (165)اْصدار اي ّ َٔ اي ؾِ اىل ايف ؽ..........................................   
  

نفاٜو١  ، فٝس ودظ خٗوا ٱضدواص     - (1)خك ر ربس ذخاخ١ نُوا ا خلو  ايٓصوٛص    -
 . ٚغٛب اي ّ ا خاطٔ ايف ؽ ٚجٕ مل و ؽ

ؿ ٚع أ ايدكا٤، يهٔ اي اٖ  َٔ ايسةٌَ ا فُٛد ايٓصٛص ٖٛ اف ام ا
  -عسووذ ظوواٖ  ايٓصووٛص املسك َوو١ ٚايكااوو ٠ ايلاَوو١    -فووحٕ ؾوو ٚع اؿووٝ  

 ٫ ٜسؿكووول ٫ٚ ٜصووو م ج٫ آووو  اـووو ٚؽ َووؤ ايفووو ؽ ٚسووو٬ْٝ٘ جىل رارغووو٘،  
ٚعسوذ   -خُٝٓا خكا٤ اؿٝطو١ٝ ٚبٚاَٗوا ٚاسوسُ ارٖا اكٝوذ ؾو ٚضٗا ٚؼككٗوا       

 َٓوٛت خاْكطواد سو٬ْٝ٘ َؤ ايو ؾِ جىل ايفو ؽ        -ظواٖ  ايٓصوٛص املو٢َٛ جيٝٗوا     
ٔ لووو ٚجٕ مل وووو ؽ، ٜٚٴ  ايه سوووب  -ف خوووايفؿص ٚا٫رسدوووار ٚجبرووواٍ ايكطووو

ٛ  -ا ا٭ردووار َوؤ ايوو ّ ؾهووِ خاْكطااوو٘ ٚٚغووذ    ًافووحذا روو ؽ ايه سووب رًوو
  ًاسسووواٍ َٓووو٘ يًصووو٠٬ ٚايصوووٝاّ ٚمُٖٛوووا، ٚجذا رووو ؽ ايه سوووب ًَٛضووو     ا٫ 

خدكووا٤ٙ ٚاوو ّ اْكطااوو٘ ٚرزدووش بؾهوواّ اؿووٝ  اًوو٢ ْفسووٗا ف نووش    شؾهُوو
 . ايص٠٬ ٚايصٝاّ ٚايسُهني َٚل ايك تٕ ٚبرٍٛ املساغ  ٚمٖٛا

ف قٝواس  ؿٝ  اؤ خكوا٤ٙ ٚاسوسُ ارٙ، ٫ٚ ٜصو    ٚاؿاصٌ اف ام ؾ ٚع ا
با٣ٛ ا ّ ايف م خني ؾ ٚع اؿوٝ  ٚخوني خكوا٤ٙ،    اؿ ٚع ا٢ً ايدكا٤، ٫ٚ 

 ٓا ٚاؿاٍ قطا٤ ايٓصوٛص خاف اقُٗوا ٚاو ّ زٛافكُٗوا، ٚمل ْ غوه ا اسوس ٫ي      
 يلووو ّ ٚضوووٛؾ٘ آووو ْا   جىل ا٭صوووٌ ايلًُوووٞ : اسسصوووؿار اووو ّ اؿوووٝ ،  

 . ٚيل ّ اؿاغ١ جيٝ٘ َه ظٗٛر ايٓصٛص خايف م خني اؿ ٚع ٚخني ايدكا٤

َٔ خاطٔ ايف ؽ جىل اي واٖ  ٚؼكول ؾو ع     ٍ اؿٝ  ٚر ؽٚاًٝ٘: جذا سا
 اؿووٝ  اًوو٢ املوو ب٠ ٜدكوو٢ اؿوو ع اًٝٗووا ؾسوو٢ زسؿكوول َوؤ اْكطااوو٘، َٚووا باّ  

  زٸوذ بؾهواّ اؿوٝ  اًو٢ ْفسوٗا      ا خاطٔ ايفو ؽ فٗوٞ ؾوا٥  طاَوظ زٴ     ًاخاقٝ
 ؾسوو٢ زسؿكوول َوؤ اْكطااوو٘، َٚووه اي ووو ٚاوو ّ ايووٝكني ٚاؾسُاهلووا ا٫ْكطوواد      
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يًفؿص، فوحذا ر غوش ًَٛضو١     -يٛ دا٤ص -غٗا ز رٌ ايكط١ٓ ا ف  نهٓٗا بٕ
َوؤ ايوو ّ فٗووٞ طوواٖ ٠ ز زووذ اًٝٗووا  ًاٗا خوواُم، ٚجٕ ر غووش رًووٛخايوو ّ فؿوو ضٶ

 بؾهاّ ايطاٖ ٠ ٚشذ اًٝٗا ايسلد  ٚايسُهني ٚمُٖٛا.

جىل َٓو٘  َؤ ايو ؾِ جىل ايفو ؽ ضوِ      ٖ ا نً٘ جذا رو ؽ بّ اؿوٝ  ٚاْصوذٸ   
ّٷ خصوفاص اؿوٝ  ٚا  املٛضه امللٗٛب ٚاملي ؽ امللساب هلٔ، ٚيٛ  ٚقسو٘   ر ؽ ب

  َ  إ اـوو ٚؽ َوؤ  وو  امليوو ؽ امللسوواب   سووسك ٠ ٚنوو جذا ناْووش هلووا اوواب٠ ٚقسٝوو١ 
ٚٸ َاْه أ ر ٚغ٘ َٔ املٛضه امللٗٛب املسلارف  - يل ٚض اارض اًٝٗا ٚط 

يوٛ ناْوش هلوا     -ضِ ؼكل ي ٜٗا بْ٘ خصوفاص اؿوٝ  املسك َو١ ٚا ٚقسو٘      -ي ٜٗٔ
 َلا١ًَ اؿٝ  ٚرزدش بؾهاّ اًٝ٘.ااًَس٘  -ااب٠ ٚقس١ٝ َسسك ٠ 

 ٚايٛغوو٘ فٝوو٘: جطوو٬م ا٭ردووار املطدسوو١  ٭ؾهوواّ اؿووٝ  ٚاملٛغدوو١ يًغسووٌ     
  ٘ ِٸ   ،َٓوو٘ خلوو  اْكطووا٤ٙ ٚاْكطااوو  ايوو ّ اـووارؽ َوؤ املٛضووه امللٗووٛب    فحْوو٘ ٜلوو

خٛغ اْ٘  ًايهٔ خل  ايسؿكل َٔ ؾٝط١ٝ اي ّ نُا ذن ْا خ ٚ ،ٚاـارؽ َٔ   ٙ
 حٕ بّ اؿووووٝ  كًووووٛم هلل سوووودؿاْ٘ ا برؾوووواّ ٚقسوووو٘، فووووتزٝووووًا ا يصووووفاز٘ ٚ

 غوو٘ َوؤ   ٚايٓسووا٤ ٚا ٚقوو٘ اـاصوو١ املٓسػوو١ يوو٘، فووحذا اوو ض َوواْه اوؤ ر         
 املٛضووه امللسوواب فحْوو٘ ٫ ٜدكوو٢ ايوو ّ ا َٓدلوو٘ ا٭صووٌ، خووٌ ووو ؽ ٜٚسووٌٝ َوؤ      

خوةٕ مجوه صوفاص     ًااملٛضه املُهٔ ر ٚغ٘ َٓ٘، ٚجذا ؼكول يو ٜٗا نْٛو٘ ؾٝطو    
ُٸس٘ ا٭بي١ املطًك١  ًااي ّ املطدس١ د ا  : ضِ ْدؿظ     . بر  ؾهُ٘ ٚا

 سيالن احليض ضمن عمر خمصوص : اشرتاط الفرع السادس :  
خلو    -: نْٛو٘ سو٬ْٝ٘ ضؤُ اُو  كصوٛص     ًاٜ  ت ا ؾٝط١ٝ ايو ّ دو ا  

 : ْدؿط٘ ضُٔ صٛر ٚيسٛضٝؿ٘ َفص٬ً،  -ايدًٛغ ٚقدٌ ايٝةس

خحنُاٍ زسه سوٓني ٫ حيهوِ   ٭ٚىل: نٌ بّ ز اٙ امل ب٠ قدٌ خًٛ ٗا يصٛر٠ اا
 باٞ اًٝ٘ اٱمجاد ٚزسامل ا٭صؿار، ٜٚ ٍجخاؿٝط١ٝ، ٖٚ ا َا  ًااًٝ٘ د ا
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 : ُٖا ،ًارحإ َلسحإ سٓ : اًٝ٘ 

 ايوويت ٜ ٜٚٗووا اي ووٝأ ا زٗ ٜدوو٘    (1)ادوو  ايوو لٔ خوؤ اؿػوواؽ   َلسووح٠ -ب       
 َووؤ بصوووٌ اًوووٞ خووؤ اؿسووؤ خووؤ فطووواٍ امل وووٗٛر ايووو ٟ زًكووواٙ ا٭صوووؿار  

 ٖٚو ٙ اي ٚاٜو١ قو  ٜطولب سوٓ ٖا       ،خوايكدٍٛ ٚاي راسو١  ا ايلصٛر املكارخو١ يو٘   
       (ايسٗو ٜذ  ايطٛسوٞ جىل بصوٌ اخؤ فطواٍ ا )َ وٝي١      جذا ٫ؾ ٓا سٓ  اي وٝأ 

ٌ        يٛقٛد   ٖٚو ا مل ٜو ب    ،)اًوٞ خؤ قُو  خؤ ايو خ  ايك دوٞ( ا ط ٜول ا٭صو
 .ًافٝ٘ زٛضٝل بٚ َ ح، فٝهٕٛ ط ٜل اي ٝأ ايطٛسٞ جىل ا٭صٌ ضلٝف

 غ٬يوو١ اي غووٌ َٚكدٛيٝوو١ ٚسوواطس٘ ا ايسووٓ ، ٭ْوو٘ دووٝأ   يٓووا يهوؤ امل ٓووٕٛ 
 . ًاغًٌٝ ايك ر ا ِٝ اي ةٕ اايٞ املكاّ ظاٖ    اابٟ خٌ ٖٛ جغاز٠ 

َٚه    ايط ف أ اي ٔ اي يصٞ مٔ ْطل خسٓ  اي وٝأ ايطٛسوٞ جىل   
 ٚنهٓٓا زصؿٝف سٓ ٙ جىل ا٭صٌ امل نٛر َٚا ٜ ٜٚ٘ آ٘ َٔ غٗسني: ،ا٭صٌ

 ا٭ٚىل: دٗ ٠ ا٭صٌ ٚذٜوٛد رٚاٜسو٘ خوني اٱَاَٝو١ ا اصو ٙ ٚخلو  اصو ٙ        
  نٛرقو  زغوين اؤ سوٓ  اي وٝأ املو       جىل زَٔ اي ٝأ ايطٛسٞ، ٚدٗ ز٘ ايفا٥كو١ 

ايسٗوو ٜذ( ٱؾوو از ٚؾوو ٠ ا٭صووٌ ٚزًكٝوو٘ ا٭صووؿار خووايكدٍٛ      )َ ووٝي١ ا  
 ٘  فووحذا فوو ض ضوولب سووٓ  اي ووٝأ جىل ا٭صووٌ بَهوؤ زصووؿٝف        ،ٚاي ٚاٜوو١ يوو

 اـح خ ٗ ٠ ا٭صٌ املةرٛذ َٓ٘ اـح.

ايطوواْٞ: جٕ اي ووٝيني ايطٛسووٞ ٚايٓػادووٞ َسوو ا٬َٕ ا اي راسوو١ اي غايٝوو١ 
َٔ دٛاٖ  ا ٜ ٠، َٓٗا رٚاٜسُٗا ا٭صٌ امل نٛر أ دٝيُٗا )بلو    ًاظاٖ 

خٔ اد ٕٚ( فا٭صٌ اؾاَه يهسذ اخٔ فطاٍ املسل ب٠ ٚاي ٟ ٖٛ َٛغٛب آو   
ٚيًٓػادووٞ ط ٜوول اي وٝأ ايطٛسووٞ ٖووٛ خلٝٓوو٘ َٛغووٛب آو  اي ووٝأ ايٓػادووٞ،   

جىل ا٭صووٌ خٛاسووط١ دووٝي٘ قُوو  خوؤ غلفوو  ايسُُٝووٞ ٖٚوو ا ٜلوو ٸ َوؤ صووؿٝف 
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 وٝأ ايطٛسوٞ   َٚٔ السٌُ جغواز٠ اي وٝأ اخؤ غلفو  يً     ًايطٛسٞ بٜطَ اٜأ ا
ٚيً ٝأ ايطٛسٞ ط ٜول ضولٝب جىل ا٭صوٌ     خسٓ ٙ ٚرٚاٜس٘ يٮصٌ املدؿٛع،

ٚا٭صووٌ نسووار ٚاؾوو  ٖووٛ املسًكوو٢ يً ووٝيني     -خٛاسووط١ دووٝي٘ اخوؤ ادوو ٕٚ  
 فٓصووؿٸف  ًاٚيووٝل ايهسووار َسلوو ب   -ٚالفووٛظ آوو ُٖا ايٓػادووٞ ٚايطٛسووٞ  

 يًٓػادوٞ ٚذنو ٙ ا رغايو٘ ٖٚوٛ صوؿٝف      اي ٟ َٓؿ٘ اخٔ غلف  ح خايط ٜل اـ
 ايسٗ ٜذ(.)َ ٝي١ ٫  ُ  فٝ٘، ْٚلٛض خ٘ أ ايط ٜل امل نٛر ا 

 خصووؿ١ َووه اي وؤ اي يصووٞ  املسكوو َسني ٚاؿاصووٌ َوؤ ٬َؾ وو١ اؾٗووسني  
  . جىل بصٌ اًٞ خٔ فطاٍاي ٝأ ايطٛسٞ  سٓ ٖٛ ا٫ط٦ُٓإ خصؿ١ ايسٓ  

ُٸٔ اـح مساد  ضو٬ع  ق : ( ٜكٍٛاي اٟٚ َٔ اٱَاّ ايصابم )ٚق  زط
 ٜسووو ٚغٔ اًووو٢ نوووٌ ؾووواٍ... ٚايووويت مل ؼووو  َٚطًوووٗا ٫ ؼوووٝ ( فسوووةي٘:     

َا مل زدًغ زسه سٓني فحْٗا ٫ ؼٝ  َٚطًٗا (:قَٚس٢ ٜهٕٛ ن يو  فكاٍ )
  ْٚ  ٖا بٚ اٝٓٗا رٚاٜس٘ ا٭ر ٣ ٚق  سةي٘ أ ؾ  اييت ٫ ؼوٝ  ـ٫ ؼٝ 

 .(1)(:قجذا بز٢ هلا بقٌ َٔ زسه سٓنيـ) َٚطًٗا ٫ ؼٝ ، ٚبغاخ٘

َلسح٠ اد  اهلل خؤ سوٓإ ايويت ٜ ٜٚٗوا اي وٝيإ ايهًوٝين ٚايطٛسوٞ:         -ر
 .(5)ـٚجذا خًغش اؾار١ٜ زسه سٓني فه يو، ٚذيو بْٗا ؼٝ  يسسه سٓنيق

 ًارووحإ ظوواٖ إ ا اوو ّ ااسدووار ايوو ّ امل ٥ووٞ قدووٌ ايساسوول١ ؾٝطوو ٖٚوو إ 
ذ بؾهواّ  ٫ٚ ز زٸو  ًاؿسود٘ ؾٝطو  جنُاٍ ايساسل١ ٫ زٳ، فحذا ربص اي ّ قدٌ ًاد ا

 يصفاص اؿٝ : اؿُ ٠ ٚاؿ ق١ ٚاي فه ٚايلد . ًااؿٝ  اًٝ٘ ٚجٕ ربز٘ ٚاغ 

 ُ ٥ٞ آ  ايطلٔوكل خحنُاٍ ايسسه سٓٛاص، ٫ٚ ٜهفٞ اي ّ ايوٚايدًٛغ ٜسؿ
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باٞ اًٝو٘ جمجوااِٗ   جٚاي رٍٛ ا ايساسل١، ٖٚ ا َا فُٗ٘ َ ٗٛر ايفكٗا٤ خٌ 
 روو٬ف بؾوو ٺ َووِٓٗ فٝوو٘، ٚيلووٌ ايٓصووٛص املكٝوو ٠ خووايدًٛغ ظوواٖ ٠ فٝوو٘     ٚاوو ّ 

 بايووو١ اًٝووو٘، فوووحٕ ايدًوووٛغ ٜلوووين اٱنُووواٍ عسوووذ ايفٗوووِ ايلووو ا ٚاملووو يٍٛ     
جذ قدٌ جنُاٍ ايساسل١  ـخًغش زسه سٓنياٚرٟ َٔ جط٬م زلد  امللصّٛ:قال

 بْٗووا خًغووش ايساسوول١، خووٌ ٜكوواٍ: برًووش ا ايسوو١ٓ ايساسوول١       ًا٫ ٜصوو م ا فوو 
ٚمل زهًُووٗا، ٖٚوو ا امللٓوو٢ ٚارب ا اسووسلُا٫ص ايدًووٛغ ا اُووّٛ زلد ازوو٘ جذا   
زلًل مبفّٗٛ َ نذ َؤ زَوإ بٚ َهوإ زكوٍٛ: )خًوغ اُو  ايٓيًو١ خلو  دوسًٗا          

( بٚ ًاس١ٓ( بٚ )خًغ مخل سٓني( بٚ زكٍٛ: )خًغش ا ايس  جىل نو خ٤٬ ف سوي  
ؾٝانوو١ ايلدووا٠٤ ( بٚ زكووٍٛ: )خًغووش ا ًا)مخسوو١ ف اسووأ( بٚ )مخسووني نًٝووَٛ 

 دوحإ بٚ َوو إ( فحْوو٘ ٫ ٜصوو م )ايدًوٛغ( ا اسووسلُا٫ز٘ َوؤ بٕٚ اٱنُوواٍ،   
 ٫ٚ ٜكدووٌ اٱطوو٬م ٚا٫سووسلُاٍ يلٓووٛإ ايدًووٛغ بٚ ايصوو م ايلوو ا الوواٚرٟ    
ي٘ مبػ ب اي رٍٛ ا خ ٚ اي َإ بٚ خ ٚ املهإ َٔ بٕٚ جنُاي٘، ٖٚ ا ًَؿٛظ 

 : ٚنهٔ زةٜٝ ٙ خةَ ٜٔ  . - ًاٚص ق ًاجط٬ق - ًاَ ٗٛب رارغ

اسسصوووؿار اووو ّ ايدًوووٛغ جذا برًوووش ا ايساسووول١ ٚمل زهًُوووٗا    : ا٭ٍٚ 
 . املٛضٛد بٚ ا ز زذ اؿهِؼكل ٚدههٓا ا 
ّ اؾسُواٍ جمجواد ايفكٗوا٤ اًو٢ جراب٠ اٱنُواٍ َؤ ايدًوٛغ ٚاو          -ٚايطاْٞ 

باٞ اٱمجاد ا نًُاص مجه َؤ ا٭او٬ّ،   نفا١ٜ اي رٍٛ ا ايساسل١، ٚق  ج
 ًادوو اٝ ًاؾكٝكٝوو ًاٚظوواٖ  ايٓصووٛص الوو ب٠ يًدًووٛغ خسسووه سووٓني نْٛوو٘ ؼ ٜوو     

يوٛ خكوٞ َؤ جنُواٍ     ف٬ ٜهفٞ فٝ٘ ايدًٛغ ايسك ٜ ، ٚ يدًٛغملٛضٛد د اٞ ٖٛ ا
، ٚاًٝوو٘ ٜهفووٞ ا  ايسسووه سووٓٛاص ايسسوه سووٓٛاص ٜووّٛ ٚاؾوو  مل ٜسؿكوول خًووٛغ 

 ا٭ؾهاّ. ؼكك٘: ايص م ايل ا اي قٝل اـايٞ َٔ ايسساَف نسا٥  َٛضٛااص

ٚامل اب َٔ ايسوٓني ايسسوه ٖوٞ ايسوٕٓٛ ايكُ ٜو١ اهلػ ٜو١ ٭ْٗوا املس اٚيو١ ا         
(، Œ( ٚا٭٥ُو١ ) Sا فسُه اي سواي١ ٚاي سوٍٛ )  ايسٛارٜأ ايل خ١ٝ ٚامللٗٛب٠ 
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 ٫ٚ ٜسٝسٸو  لًوٗا اًو٢ ايسوٓني اي ُسو١ٝ ايويت شو ٟ اًٝٗوا ايسكوِٜٛ ايفارسوٞ           
ْٓووا ٚايوويت ػوو ٟ اًٝٗووا ايسووٛارٜأ     ٫ٚ اًوو٢ ايسووٓني امل٬ٝبٜوو١ اي ووا٥ل١ ا زَا   

ٜٴوو ٞ: )خًغووش زسووه سووٓني( اي وو ا ٸا٢ جطوو٬م ايسلوود  املسووٝؿ١ٝ، ٚجٕ نووإ قوو  
 ٚمشٛيوو٘ يووسًهِ ايسووٓني، يهوؤ ٜوو ٍ اًوو٢ َووا ذن ْووا بَوو إ ٜصووًؿإ َوواْلني     

 : ُٖٚا - يٛ سًُٓا اْلكابٙ -السٌُ أ ا٫سس ٫ٍ خاٱط٬م 
، ٚنهوؤ ؼككوو٘ امليوواطدني خا٭ردووارْصوو اف ايكطلووٞ ا بذٖووإ ا٭ٍٚ: ا٫

  َٔ )ايسٓني( املٓصٛص١ ا اـحٜٔ ٚمُٖٛا ًاَطاخكٝ َ ي٫ًٛ
ا نووٕٛ ايسوو١ٓ اهل٬يٝوو١ ٖووٞ املٓ ووٛر٠     ايطوواْٞ: ظٗووٛر ايٓصووٛص ايك تْٝوو١  

ٗٵ ًا فٹوٞ          قيًُ  ٸد ا٭ق س، قواٍ سودؿاْ٘:   ٘ٹ اضٵٓٳوا اٳ ٳو ٳ دٳو ًِو ٓٵو ٳ اي ٗٴَٛر اٹ ٕٻ اٹو ٻ٠  اي ټو َج
٘ٹنٹسٳووارٹ  ًِوو ُٵلٳ ضٹووٝٳا٤ٶ  قـ، ٚقوواٍ سوودؿاْ٘: 36قايسٛخوو١:  ـاي ٌٳ اي ٻوو ٛٳ اِيوو ٹٟ غٳلٳوو ٖٴوو

ٚٳاْيؿٹسٳووارٳ      ُٴووٛا اٳوو ٳبٳ ايساووٓٹنيٳ   ً ٍٳ يٹسٳلٵ ٓٳوواَز َٳ ٙٴ  ٚٳق وو ٻرٳ ُٳوو ٳ ْٴووٛرًا  ، ٚقوواٍ 5ـٜووْٛل: ٚٳاْيك 
ٚٳاْيؿٳووؼااْ٘: قسوودؿ ٛٳاقٹٝووشٴ يٹًٓٻوواَس  َٳ ٞٳ  ٖٹوو ٌٵ  ًِوو١ٹ ُقوو ٖٹ ٔٵ ا٭  ، 189ـايدكوو ٠: ٜٳسٵووة ُيْٛٳو  اٳوو

ؿ ٜو   زٳ)ؿٌُ ايسوٕٓٛ ا  ، فسٴاملك س رداٖٚٞ ا٭دٗ  امللسح٠ ا رطاخاص اي 
 . ا٢ً ايس١ٓ ايكُ ١ٜ اهلػ ١ٜ (ايدًٛغ خسسه سٓني

٫ٚ رٜذ آ ْا ا ا٫نسفا٤ خايسًفٝل ا ؼ ٜ  ايسٓني ايسسل١ ٚجنُاهلا يدو ٚ  
 . ايدًٛغ ٚامللسح ؾصٍٛ ايطُظ ٚاؿٝ  اكٝد٘

ا ربص املوو ب٠ ايوو ّ ا ايٝووّٛ ا٭روو  َوؤ ايسوو١ٓ ايساسوول١ قدووٌ  ٚا ضوو٤ٛٙ: جذ
ٖٚٞ خلو    -ضِ اسسُ  ايس٬ٕٝ َٜٛني خل ٙ فةنط  ،جنُاهلا ٚبرٛهلا ا ايلاد ٠

ٚق  اغسُلوش فٝو٘ بٚصواف اؿوٝ : لو ٠ ٚؾ قو١ ٚرو ٚؽ         -جنُاٍ ايساسل١
خوو فه ٚقوو٠ٛ َووه انسُوواٍ ض٬ضوو١ بٜوواّ َسصوو١ً ايسوو٬ٕٝ ٚسووا٥  اي وو ٚت اي وو ا١ٝ  

 خٓووا٤ٶ  ًا٫ ٜدلوو  ؾسوواخ٘ ؾٝطوو   ًاؿسووذ ايٝووّٛ ا٭ٍٚ ؾٝطوو١ٝ ايوو ّ فٗووٌ ٜٴؿٝطوو
ٞ )اًوو٢ نفاٜوو١  اـووايٞ َوؤ ايسسوواَف، ٚاوو ّ امصووار    (ايصوو م ايلوو ا ايوو ق

 :  ايص م ٚايسطدٝل خايٓ   ايلكًٞ اي قٞ، َٚٔ بغً٘ زكٍٛ
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  ًابٚ خلو  ٜوّٛ قدوٌ جنُواٍ ايساسول١ ٜصو م ا فو        ًاجذا ر ؽ َٓٗا ايو ّ َٜٛو  
بْٗووا ربص ايوو ّ خلوو  جنُوواٍ زسووه سووٓٛاص قُ ٜوو١ َوؤ اُ ٖووا، ْلووِ ايَٝٛووإ      
 ٚايط٬ضووو١ ٚا٭رخلووو١ جذا ربص ايووو ّ فٝٗوووا قدوووٌ جنُووواٍ ايساسووول١ نهووؤ ْفٝٗوووا       

 . ًاٚا ّ اؿهِ اًٝٗا خاؿٝط١ٝ د ا
عوو ار٠  ًاايصووٛر٠ ايطاْٝوو١: َووا جذا ربص املوو ب٠ ايوو ّ ا٭لوو  ايلدووٝ  رارغوو   

 ا جنُاهلوووا ايساسووول١ َووؤ اُ ٖوووا،   و ٚؾ قووو١ َوووه بفوووه ٚقووو٠ٛ ٚيهٓٗوووا ز ووو  
 ٖٚووو ٙ ٚظٝفسٗوووا بٕ زووودين اًووو٢ اووو ّ خًٛ ٗوووا اؿًوووِ ٚاووو ّ جنُاهلوووا ايسسوووه 

ؾ ٚضو٘  امل وهٛى   يًلو ّ املسوٝكٔ قود٬ً    ًاٚا ّ زٛغ٘ ايسهوايٝب جيٝٗوا، اسسصوؿاخ   
، ٖٚوٛ اسسصوؿار ْلويت ٫ ٜسٛقوب غ ٜاْو٘ اًو٢ ا٫يسو اّ خاسسصوؿار         ًا٫ؾك

 . ايل ّ الُٛيٞ ا٭زيٞ
ا ر ؽ َٓٗا بّ بل  ٘ خل  ؼكل د ط١ٝ خًٛغ امل ب٠ ا ؾٝط١ٝ اي ّ جذضِ جْ

 قدوٌ جنُواٍ ايساسول١،     ًاؿاي١ٝ ايسؿوٝ  دو ا  وٚيوٛ فو ض َو    -خةٚصاف اؿٝ 
 ٍ  اي وواٖ  ا َوو٘  ٖووٌ حيهووِ آ ٥وو  عٝطووٝس٘   -فووحٕ فوو ض الوواٍ يووٝل مبؿووا

ايويت ٫ ؼوٝ     ؾ ٸ(:قٚذيو بْٗا ؼٝ  يسسوه سوٓنيـق  ٭ٕ ظاٖ  قٛي٘ )
 ٖوٛ ااسدوار اي وارد او ّ ؾٝطو١ٝ ايو ّ جذا        (1)ـجذا بز٢ هلا بقٌ َٔ زسوه سوٓني  

ِٸ َوا جذا نوإ ايو ّ امل ٥وٞ خصوفاص       نإ اي ّ بزاٖا قدٌ زسه سٓني، ٚجط٬ق٘ ٜل
  ًااؿووٝ  َٚووا جذا مل ٜهوؤ خصووفاز٘، ممووا ٜه ووب اوؤ نْٛوو٘ اؿووٝ  اصووط٬ؾ   

 ًادو ا  ًا٠ يسؿككو٘ ٚؾسواخ٘ ؾٝطو   بؿ ٸوخةٚصاف َل١ٓٝ ٚخ  ٚت َ ًآَٛط ًاد اٝ
 . نٞ ٜ زذ اًٝ٘ بؾهاّ اؿٝ 

سوذ اًُٗوا بٚ اًوِ    ع -امل ب٠ َٔ بّ قدٌ جنُاٍ زسه سٓنيٚاًٝ٘: َا ز اٙ 
ؿسود٘ اسسؿاضو١   خو  بٕ زٳ ، ف٬ًاٖٛ فاق  ي  ت ؾٝطوٝس٘ دو ا   -ٚاي ٜٗا خلُ ٖا

 ًافاسو٫ٚ ْ ًاٝطوخٓا٤ٶ ا٢ً بٕ نٌ بّ مل ٜهٔ ؾ ،ٚزلاًَ٘ َلا١ًَ بّ ا٫سسؿاض١
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 . ٫ٚ بّ ا ر٠ ٫ٚ بّ ق ؾ١ فٗٛ بّ اسسؿاض١، ٖٚ ا ن يو

يحٜٔ ا٢ً  ًد١ ر١ٜ٩ اؿٝ  خل  جنُاٍ زسه سٓني، وؿٌُ ايوػاٍ يو٫ٚ َ
فحْ٘ لٌ زحاٞ ٫ دواٖ  اًٝو٘، ٚنٓلو٘ ظواٖ  اؿو ٜطني ٚب٫يسُٗوا اًو٢ بَو          

ٌٸ ٚاو٬، ٫ٚ فواٍ َلو٘      امل و ٸ  َٔو ٞ َسوسك٢  زلد ٟ ٚؾهوِ دو ا    د اؿهوِٝ غو
 . ج٫ ايسلد  مبطُٕٛ اـحٜٔ

ضِ ر ؽ َٓٗا بّ ٚاغ  ْلِ جذا دهش امل ب٠ ا خًٛ ٗا زسه سٓني ٚجنُاهلا 
  - وو  اووابٟ ًاقٜٛوو ؾسُووا٫ًؿسُووٌ خًٛ ٗووا دوو اًا، ا ٖٚووٞ زٳ -يصووفاص اؿووٝ 

ٍٸ َوؤ ا٭ردووار  اًوو٢  (1)فٗووٌ ٜهووٕٛ بَووار٠ً اًوو٢ اؿٝطوو١ٝ ٚايدًووٛغ خًؿوواظ َووا ب
٫ ٜهوٕٛ بَوار٠ اًو٢ اؿٝطو١ٝ يسٛقفٗوا اًو٢       ؿكل ايدًوٛغ خ ٩ٜو١ اؿوٝ   بّ    وز

 .   جؾ از ايدًٛغ ٚجنُاٍ زسه سٓني

ا زَإ َ وهٛى   بَا جذا نإ س٬ٕٝ اي ّ ايٛاغ  يصفاص اؿٝ  ؾاص٬ً
ٚٸٙ بيو٬ًٝ    -بٟ ز ٔ جنُاهلا زسه سوٓٛاص  - ًاايدًٛغ ٖٚٞ ؼسٌُ قٜٛ  فٝهوٕٛ طو 

 ط٘، ٚذيووو  ٚبَووار٠ اًوو٢ خًٛ ٗووا خغوو  ايسوؤ ايوو ٟ ادووسد٘ اًٝٗووا ٚمل زطوود        
ا٢ً خًٛغ املو ب٠ ٚزٛغو٘ ايسهًٝوب جيٝٗوا      ًاامللسح٠ سٓ  (5)ي ٫ي١ خل  ايٓصٛص

خٛاغداص اي و د ا٭قو س جذا ؾاضوش ٚايو ّ ٚاغو  يصوفاص اؿوٝ  فسهوٕٛ         
 ٚاغ ٜسوو٘ يصووفاص اؿووٝ  بيٝووٌ ؾٝطووٝس٘، فسوودين اًوو٢ ؼٝٸطووٗا، نُووا زوودين       

َووا  ًانووط اًوو٢ خًٛ ٗووا ؾووني ٫ ٜٓفلٗووا ايلُوو  ٚايسوؤ يلوو ّ ضوودطٗا جٜوواٙ ٖٚوو ا 
، ٚنهووؤ زةنٝووو ٙ خا٫سوووسلا١ْ خوووا٭غٗ ٠ امليسحٜووو١ اؿ ٜطووو١     ًاحيصوووٌ رارغووو 

 . ٫سسه اف ؾٝط١ٝ اي ّ اـارؽ ٚؾصٍٛ ايٝكني خٗا بٚ خل َ٘
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 ْلِ َه َل فسٗا خلُ ٖا ٚسٓٸٗا ٚا ّ جؾو از خًٛ ٗوا ايسسوه ٚجنُاهلوا جٜواٙ      
 ؿٝ ، وفٝووو٘ صوووفاص ايووو  صؾسووو٢ جذا ٚغووو  ًاؾٝطووو نهووؤ ؾسوووار ايووو ّ  مل

خدًوٛغ زسوه سوٓني، ٜٚوسلني      ًاا ادو ات ؾٝطو١ٝ ايو ّ دو ا     (1)يحٜٔوي ٗٛر اي
اًٝٓووا ايسلدوو  خلوو ّ ؾٝطوو١ٝ ايوو ّ امل ٥ووٞ قدووٌ جنُوواٍ زسووه سووٓني، ٫ اقووٌ َوؤ    

 . اسسصؿار ا ّ ايدًٛغ ٚا ّ ؼٝطٗا خاي ّ اـارؽ َٓٗا

نٌ بّ ز اٙ امل ب٠ خل  َ ؾ١ً )ايٝوةس( ٚخًوٛغ سؤ اْكطواد     ايصٛر٠ ايطايط١: 
 ، ًاذ اًٝووو٘ بؾهووواّ اؿوووٝ  دووو ا زٸووو٫ٚ زٴ ًادووو ا ًاؿسووود٘ ؾٝطووواؿوووٝ  ٫ زٳ

١ًٍُ َوو     ، ج٫ بٕ اـوو٬ف ٚقووه خٝووِٓٗ ا   ًاػُه اًٝٗووا ظوواٖ  وٖٚوو ٙ ايهًٝوو١ َسوو
عٝوظ ٫ زلاَوٌ املو ب٠ ايو ّ اـوارؽ َٓٗوا خلو  ايٝوةس          ًاؼ ٜ  سٔ ايٝةس د ا

خوٌ زلاًَو٘ َلاًَو١    ايو ّ اـوارؽ خةٚصواف اؿوٝ ،     ١ً اؿوٝ  ٚجٕ نوإ   َلاَ
ايطاٖ ٠ املسسؿاض١ ٌٖ ٖٛ جنُاٍ اـُسني بّ ايسوسني بّ ٜفصٸوٌ خوني ايك دو١ٝ     

 . ٜةسٗا ايسسٕٛ ٚخني    ايك د١ٝ فسٓٸٗا اـُسٕٛ  ٔٸفسٹ
جىل ق ٜش، َٚٔ مل زٓسسوذ  سدش خٛاسط١ بخٝٗا سٚامل اب َٔ ايك د١ٝ: َٔ اْ

 خا٭ر بٚ مل ٜلًِ اْسساخٗا جيٝ٘ فٗٞ )   ق د١ٝ(.جيٝ٘ 
بٕ امل ب٠ خل  جنُاٍ ايسسني ٜا٥ل ٫ زلاٌَ اي ّ اـارؽ َٓٗا َٚٓ٘ ٜسؿصٌ 

خةٚصواف بّ اؿوٝ ، ٖٚو ا َسفول اًٝو٘       ًاَلا١ًَ اؿٝ  ؾس٢ جذا نإ رارغو 
َسسامل آو ِٖ ٫ ٜكدوٌ اـو٬ف، ٚجمنوا اـو٬ف ا بٕ املو ب٠ ٖوٌ زلاَوٌ ايو ّ          

خووني اـُسووني ٚخووني ايسووسني َلاًَوو١ اؿووٝ  جذا نووإ خةٚصوواف٘: اؿُوو ٠   امل ٥ووٞ
 . ٚاؿ ق١ ٚاـ ٚؽ خ فه ٚق٠ٛ َه ايلد  ٚايط اٚٙ 

ٗا خحنُوواٍ ٚامليسووار بْوو٘ جذا مل ٜسؿكوول نووٕٛ املوو ب٠ َٓسسوود١ جىل قوو ٜش فٝةسٴوو 
مخسني س١ٓ ف٬ حيهِ خاؿٝط١ٝ ا٢ً اي ّ اـوارؽ َٓٗوا خلو  جنُواٍ اـُسوني      
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 خةٚصووواف بّ اؿوووٝ ، ٚجذا ؼكووول نْٛٗوووا َٓسسووود١ جىل قووو ٜش ؾسووو٢ جذا نوووإ 
 اًو٢   -ٗا خحنُاٍ سسني س١ٓ، ٚيلٌ ٖ ا ٖٛ امل وٗٛر فسو٣ٛ خوني بصوؿاخٓا     فٝةسٴ
 ؾُااووو١ ، ا َكاخوووٌ امل وووٗٛر خوووني برٛآْوووا َووؤ بٖوووٌ ايسووو١ٓ ٚا   -ؾهوووَٞوووا 

  رٙ مجووهٷٚقوو ٸ ،خسووسني سوو١ٓ َووِٓٗ اىل زكوو ٜ  ايٝووةس َوؤ الووٝ  مجووهٷفوو ٖذ 
 .(1)ٚمخسني س١ٓ ف اغهتر  غُس١ 

جىل بٕ ؾوو  ايٝووةس ٖووٛ خًووٛغ اـُسووني     ْووا فكٗا٤خُٝٓووا ذٖووذ مجووه َوؤ    
 فووحذا بنًُسٗووا ، َوؤ بٕٚ فوو م خووني ايك دوو١ٝ ٚ  ٖووا جنُاهلووا اًوو٢ اٱطوو٬م،ٚ

  . ًاؿسذ اي ّ امل ٥ٞ خل ٙ ؾٝطمل زٳ
ٚذٖووذ مجووه تروو  جىل بٕ ؾوو ٸ ايٝووةس ٖووٛ خًووٛغ ايسووسني ٚجنُاهلووا اًوو٢      

ٚ  َؤ بٕٚ فو   ،اٱط٬م  ؿسوذ    ٖوا، فوحذا بنًُسٗوا مل زٳ   خوني   م خوني ايك دو١ٝ 
 . ًااي ّ امل ٥ٞ خل ٙ ؾٝط

 ،َٚٓ ة اـ٬ف ايفكٗٞ: ا٫روس٬ف اؿو ٜطٞ املوةضٛر اؤ ايلو ٠ ايطواٖ ٠        
 ٖٓووووا ٚايٛاصووو١ً جيٝٓووووا اًووو٢ طٛا٥ووووب ض٬ضوووو١،     (5) فوووحٕ ا٭ؾابٜووووظ امل ٜٚووو١  

 َٓٗا ا ا ضٓا يطٛا٥ب ا٭ردار، ٖٚٞ: ًا٬ْٚؾيف ايصؿٝف سٓ 

ٍٸ َٔ ا٭ردار ا٢ً بٕ ؾ ٸ ايٝةس مخسوٕٛ سو١ٓ اًو٢     ايطا٥ف١ ا٭ٚىل: َا ب
اٱط٬م َٔ بٕٚ زف ٜكٗا ٚ ٝٝ ٖا خني ايٓسوا٤ ايك دوٝاص ٚخوني   ٖؤ، فسفٝو       

 ـاييت ق  ٦ٜسش َٔ الٝ  مخسوٕٛ سو١ٓ   ؾ ٸقايلُّٛ خفلٌ جط٬م زلد ٖا:
 وواٌَ يسُوواّ ايٓسووا٤ َوؤ بٕٚ  ٝٝوو ، ٖٚووٞ َووا رٚاٙ  ٖٚووٞ ٚاضووؿ١ اٱطوو٬م اي

 ًااي ووٝيإ ا )ايهوواا( ٚ)ايسٗوو ٜذ( خسووٓ  صووؿٝف جىل اخوؤ اؿػوواؽ، َ٪ٜوو     
امل ب٠ اييت ق  ٦ٜسش َؤ الوٝ  ؾو ٸٖا    : قخةردار ضلٝف١ ْ   َ سٌ ايد ْطٞ
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 ٚايوويت قوو  ٦ٜسووش َوؤ الووٝ  َٚطًووٗا قٚرووح اخوؤ اؿػوواؽ:  ـمخسووٕٛ سوو١ٓ
(، ٖٚو ٙ ا٭ردوار َسوسٓ  ايكوٍٛ     ـنإ هلا مخسوٕٛ سو١ٓ  ٫ ؼٝ ، ؾ ٖا جذا 

 . خةٕ ٜةس امل ب٠ خدًٛغ مخسني ٚجنُاهلا

ٍٸ َؤ ا٭ردوار اًو٢ بٕ ؾو ٸ ايٝوةس سوسٕٛ سو١ٓ اًو٢            ايطا٥ف١ ايطاْٝو١: َوا ب
اٱط٬م فس ٌُ ايك د١ٝ ٚ  ٖوا، ْ و  صوؿٝؿ١ ادو  ايو لٔ خؤ اؿػواؽ:        

َ٪ٜو ٠ مب سو١ً   ـ٫ ؼوٝ   جذا خًغش سسني س١ٓ فك  ٦ٜسش َٔ الٝ  َٚطًٗاق
 ايهًٝين، ٖٚ ٙ اي ٚا١ٜ َسسٓ  ايكٍٛ خةٕ ؾ  ايٝةس خًٛغ سسني ٚجنُاهلا.

ٍٸ َٔ ا٭ردار ا٢ً ايسفصٌٝ خني ايك د١ٝ فسوسٕٛ ااَو    ًاايطا٥ف١ ايطايط١: َا ب
ٖٚٞ ْ   َ س١ً اخٔ بخٞ اُ  امللسح٠ آ ْا ملوا  ، ًاٚخني ايك د١ٝ فيُسٕٛ ااَ

َٔ ا ّ رٚاٜس٘ ٚا ّ جرسواي٘ اؤ  و  ايطكو١ ا ْ و ٙ،       خ٘ اخٔ بخٞ اُ  فٳَ اٴ
   ٘  املو ب٠ جذا خًغوش مخسوني سو١ٓ     قٚقو  ْطكوش    ٚخاقٞ ايسٓ  صوؿٝف ٫  ُو  فٝو

ٚاؿُوو ٠ نٓاٜوو١ ٚاضووؿ١ اوؤ بّ ـمل زٳو ٳ لوو ٠ ج٫ بٕ زهووٕٛ اَوو ب٠ َوؤ قو ٜش  
 اؿووٝ  ايوو ٟ زلسوواب ايٓسووا٤ ر٩ٜسوو٘ ٚايسهٓٝوو١ آوو٘ خوواؿُ ٠، ٜٚ٪ٜوو ٖا: َ سوو١ً    

ٚمل زو ن    )ق ٙ( ؾها١ٜ َ س١ً اخٔ بخٞ اُ ، ٚم ٫ ٜدل  جرابز٘بر ٣ يًص 
ج٫ بٕ زهووٕٛ اَوو ب٠ َوؤ قا ا٫سووسطٓا٤ يٝووةس ايك دوو١ٝ ًااي ٚاٜوو١ )ايسووسني( ؾوو 

سني( عسووذ ج٫ بْوو٘ ٚاضووف ايكصوو ، فحْوو٘ ٫ حيسُووٌ جراب٠  وو  )ايسوو   ـقوو ٜش
 ايٓص.، فسهٕٛ ايه١ًُ يٛضٛؾٗا نةْٗا َ نٛر٠ ا ابر٠صا٭ردار ٚايفسا٣ٚ اي

نووٕٛ ايطا٥فوو١  ٚاي واٖ  آوو  ٬َؾ وو١ َطواَني ايطٛا٥ووب اؿ ٜطٝوو١ ايط٬ضو١:   
 ٚخوو٘ ٜوو ٍٚ زلارضووُٗا خوواؾُه   ،خووني ايطووا٥فسني ا٭ٚيٝووسني مجووه ٺ ايطايطوو١ دوواٖ ٳ

 اْكوو٬ر )خُٝٓٗووا خحنوو١ اي وواٖ  املوو نٛر، َوؤ بٕٚ ؾاغوو١ جىل زطدٝوول ْ  ٜوو١      
٘  ا بصووٛي٘  )قو ٙ( ايويت ارزطوواٖا بسوساذْا الكل   (ايٓسود١  قوو  ٚ ،ٚطدٸكٗوا ا فكٗو

 .( 8، راغه َٛسٛاسٓا )خ  ٣ ا٭صٍٛ: ؽ رفطٓاٖا ا ا٭صٍٛ َفص٬ً
 ةسوٝو ٸ ايو٢ً بٕ ؾوش او١ ا٭ٚىل بٍيوفو : جٕ ايطا٥و اٖوُه خوػوذ ايو ٜوكوٚز
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مخسٕٛ س١ٓ ا٢ً اٱط٬م فٓؿًُٗا ا٢ً )   ايك د١ٝ( خٓصٸ ٚصو ٜف ب٫يو١   
ايطا١ْٝ بٍيش اًو٢ بٕ ؾو ٸ ايٝوةس سوسٕٛ سو١ٓ اًو٢       ايطا٥ف١ ايطايط١، ٚجٕ ايطا٥ف١ 

 اٱط٬م فٓؿًُٗا ا٢ً ايك د١ٝ خٓصٸ ٚص ٜف ب٫ي١ بردار ايطا٥ف١ ايطايط١.

ٌٸ ا٫اسُواب اًو٢ َ سو١ً اخؤ بخوٞ اُو  ايصوؿٝؿ١ آو ْا          ٚاًٝ٘    ،نوإ غو
ٚخٗووا ؾصووٌ اؾُووه ٚايسٛغٝوو٘ ٚاؿُووٌ، ٚخوو٘ اْسفوو٢ ايسلووارض خووني ايطووا٥فسني، 

ٌ   ،ؾُوه نود  َؤ اًُا٥ٓوا     ًاٚفاقو  ،ايٓفل يًفسٝا ٜٚسطف ا٭َ  ٚزط٦ُٔ   :خوٌ قٝو
 جْ٘ امل ٗٛر خني بصؿاخٓا. 

يهٔ بسساذْا الكول )قو ٙ( قو  بدوهٌ اًو٢ صوؿٝؿيت اخؤ اؿػواؽ ايويت          
( خوةٕ ؾو ٸ ايٝوةس َؤ الوٝ       ؿهٞ جؾو اُٖا ؾو ٜظ اٱَواّ ايصوابم )    زٳ

 ( بٕ ؾووو  ايٝوووةس َووؤ الوووٝ  ؿهوووٞ ضاْٝسُٗوووا آووو٘ )مخسوووٕٛ سووو١ٓ، ٚزٳ
سووسٕٛ سوو١ٓ َٚطًووٗا ٫ ؼووٝ ، ؾٝووظ بٕ اخوؤ اؿػوواؽ رٚاُٖووا يصووفٛإ ضووِ     
 صووفٛإ ر٣ٚ ٚاؾوو ٠ ٫خوؤ بخووٞ اـطووار ٚر٣ٚ ايطاْٝوو١ يًفطووٌ خوؤ دوواذإ،   

ٚبا رْاٙ  بٜطًاضِ مسه ايطا١ْٝ ف ٚاٖا  جؾ اُٖا صفٛإيٛ ف ضٓا بْ٘ ر٣ٚ فحْ٘ 
ٔ خ ٚاٜوو١ ا٭ٚىل يٛؾوو ٖا ٫ؾسُوواٍ بْوو٘ مل   خوؤ يوو لٔ اادوو   ٜسووُه ايطاْٝوو١ َوو

مبطووُٕٛ  ايطاْٝوو١ َوؤ بٕٚ جدوولارصووفٛإ يهوؤ َووا ايلوو ر ا رٚاٜوو١    اؿػوواؽ
ٌٸ آٗوا ايطكو١    اي ٚا١ٜ ا٭ٚىل املطواب٠ هلوا ٚامللارضو١، ٖٚوٌ ٖو ٙ ج٫ رٝاْو١ ٜٳ       ػو

ٕ اؾًٌٝ  قو ٙ( خلو ّ صو ٚر بؾو      )ا٭سوساذ  ، َٚؤ ٖٓوا غو ّ    حيٝو٢ خؤ   صوفٛا
فسهْٛإ َٔ )ادسداٙ اؿػ١ خاي٬ ؾػ١(  ،ًآَُٗا ؾكل ف ايصابر اـحٜٔ ٫ٚ ْ

 . (1) فٝسكطإ أ ا٫اسدار

ٖٚ ا جدهاٍ َسني، نٓلٓا أ اي نٕٛ جىل اـحٜٔ ر ِ اؾسُايٓا ايصؿ١ ا 
ٌ   ًايلٌ يو٘ او ر  صفٛإ أ اخٔ اؿػاؽ هلُا، ٚؾها١ٜ  يصوابر  ا ٫ ْل فو٘ ٚيلو

                                                           

 . 195+  191:  6ايسٓكٝف قٞ د ح ايل ٠ٚ ايٛضك٢ : ؽ (1)



 (117)..........................صٛص..........س٬ٕٝ اؿٝ  ضُٔ اُ  كاد ات  
  

ٙٷ    بؾ ُٖا ٚؾصٌ َٔ خل    سوأ نًُو١ )مخسوني(   ا ْ ايو ٚا٠ اي٬ؾكوني ادوسدا
 فًووو ا ٫ لووو ّ خلووو ّ صووو ٚر    ،بٚ خوووايلهل ()سوووسنيخووو ٍ  ا بؾووو اـحٜٔ

    ٘  ٫ بقووٌ َوؤ اؾسُوواٍ نُْٛٗووا    ،بؾوو  اـووحٜٔ ٚلوو ّ خٛغووٛب دوو٤ٞ ٫ ْل فوو
   ّ  ٫ ْلًُٗوووا  ملصوووًؿ١ٺ ()رٚاٜوووسني ٚؾووو ٜطني َسوووسكًني صووو را َووؤ اٱَوووا

 .  ُٖٚا َسلارضإ خاـُسني ٚخايسسني
خل ّ ص ٚر بؾ  اـحٜٔ بٚ اؾ ّ خهُْٛٗوا ؾو ٜطني   ضِ ا٢ً ف ض اؾ ّ 

ا ـ نايسك١ٝ ٚزلارضسَسسكًني ص ر بؾ ُٖا يدٝإ ايٛاقه ٚص ر اٯر  ملصًؿ١
ٖٚوٞ ؾػو١   ادسدٗش اؿػ١ َُٓٗا خغ  اؿػ١ فلٓ ْا َ س١ً اخٔ بخٞ اُ  ٚق  

 آ ْا ا٢ً املسًو امليسار، ٚق  بيش ا٢ً ايسفصٌٝ امليسار ٫ٚ جدهاٍ آ ْا.
ايكدًٝوو١ ايل خٝوو١  -قوو ٜش  ٚقووه ايهوو٬ّ خٝووِٓٗ ا زلووٝني املٓسسووداص جىل   ٚقوو 
خٛاسط١ ا٭ر ؾ ٟ اي  د اٱسو٬َٞ اًو٢ ٬َؾ و١ ايٓسوذ      ًااْسساخ -اي  ٜف١

ا َكوواّ  ًاا٭خو٠ٛ، ٚيووٝل ؼكٝول ا٫ْسسووار جىل قو ٜش ا اصووٛرْا َُٗو    ط ٜول  خ
 َوؤ ايد وو  املٓسسووذ جىل قوو ٜش ج٫ ٚيوو   ًاايلُووٌ اـووارغٞ، فحْوو٘ ٫ ٜلوو ف ٜكٝٓوو

خو  َؤ ايكطوه خا٫ْسسوار جىل بؾو ُٖا ؾسو٢ شو ٟ        ( ٚايلداس، ٫ٚاًٞ )
 : اًٝٗا اؿهِ، ٚبَا امل سد١ٗ ق دٝسٗا فسٝةزٞ ؾهُٗا ا خٝإ

َٓٗا عو ار٠   ًاايصٛر٠ اي اخل١: َا جذا ربص امل ب٠ اي ّ ا٭ل  ايلدٝ  رارغ
ٚؾ ق١ َه بفه ٚق٠ٛ ٖٚٞ ز و ا خًٛ ٗا ؾ ٸ ايٝةس، ٚٚظٝفسٗا بٕ زدين ا٢ً 

ٚسسني س١ٓ جذا ناْوش   ،ا ّ خًٛ ٗا ؾ ٸ ايٝةس مخسني س١ٓ جذا مل زهٔ ق د١ٝ
ا خًٛ ٗوا  ٫ؾكوًا  يل ّ ٜةسٗا يًٝكني ايساخل خل َو٘ ٚز وو    ًاق د١ٝ، اسسصؿاخ

ٌ ؿسُوٌ ٜةسوٗا نُوا زٳ   ؾ ٻ ايٝوةس بٟ زٳ  ؿسُوٌ ايٝوةس   او ّ ٜةسوٗا، ٚجمنوا زٳ    ؿسُو
 ٚيوووٛ  -ٚا َووو٘ ي وووهٗا ا خًٛ ٗوووا اـُسوووني بٚ ايسوووسني ؾسوووذ ؾووو ٸ ٜةسوووٗا  

يل ّ ضد  اُ ٖا بٚ ٫دسداٖ٘ بٚ ؾًٗٗا خ٘ بٚ موٛ ذيوو َؤ ا٭او ار الككو١      
 . - ٫دسداٙ ؾاٍ امل ب٠
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ٗبتعبري شتتصر: ِٓا ظبٔٞ ً٘ض٘عٚٞ حٚث تعم املرأٝ يف بو٘غٔا اهٚأط ًّ 
 كاُيييي  ًتٚقِييييٞ ًييييّ عييييشَ ٙأشيييئاب ٗا ْ تعييييم     احملييييٚقب ٗوبييييى ٗويييي ٕ 

ٗٓ َٗت   ّاُعتٚيي ّاعييشًٚ اهٚييأط عوٚٔيياب فتصتصييخي عييشَ ٙأشيئا أ يي ّ     ختٌييى ويير
 حتييٟ ٙييأتٛ   ّاأزهٚيي ّاخٌ٘هٚيهعييشَ املصتصييخي ًيي  اال رٙييي يف يرٙاُييٕب ٗهييٚض   

 .رت ف فٕٚب فاالشتصخاب تاَ ًِٗتج ا

هعييشَ  ّاٗهيي٘ ظييم يف ورظييٚٞ اًييرأٝ بِيي  عوييٟ عييشَ ورظييٚتٔاب اشتصييخاب     
 مبعِييييٟ اشتصييييخاب عييييشَ اُتصييييابٔا ًييييّ وييييرٙغ أٗ عييييشَ      ورظييييٚتٔا أزاّل

 حتقييا االُتصيياب ٗاهعوقييٞ بِٚٔييا ٗبيين وييرٙغب فييوْ ٗييي٘  املييرأٝ ٗورظييٚتٔا          
  ّاخارييي ّاشُٚا ٗحصيي٘ ا ٙقِٚيي ب ٗبعييش ٗي٘ ٓييا يف عييا  اهيي  ًتٚقِييٞ اهعييشَ أزالّ 

خ٘ق اهقرظٚٞ بٔا ٗاتصاف ٗي٘ ٓا بٔا فتصتصيخي عيشَ ورظيٚتٔا    يتعم يف ه
ٗٓياا   -اُق بيٕ ًيّ اهعيشَ ال اه٘يي٘      -ّا املعل٘ن حصي٘هٕ الحقي   املتٚقّ أزاّل

 ٙبتين عوٟ ًا اخرتُاٖ يف األ ٘ي ًّ يرٙاْ اشتصخاب اهعشَ األزهٛ.

ّٝ  ًّٗ ِٓا ُق٘ي: اذا   ٙتخقا كُ٘ٔيا  ًيّ ويرٙغ ال مليٍ عويٟ اهيشَ       اًيرأ
اهاٜ تراٖ بعش ارتٌصن شِٞ باذتٚطٚٞ ٗال جترٜ عوٕٚ أحلاَ اذتيٚق حتيٟ اذا   

 . كاْ اهشَ بأٗ اف اذتٚق

اشتصخاب عشَ ورظٚتٔا باشتصخاب عيشَ اُتصيابٔا ال غيري     ُضعاَرٗال ُٙ
هعييشَ األ يير   -ًطييرٙٞ أٗ مٌٚٚييٞ أٗ كِاُٚييٞ أٗ وريٙييٞ أٗ وا٢ٚييٞ ًيي  ّ     -وييرٙغ

  باهعييرعٛ عوييٟ ٓييااب ٗارييا األ يير اهعييرعٛ ًرتتييي عوييٟ اُتصييابٔا ال وييرٙغ   
عشَ ورظٚتٔا  خو  املرأٝ املعل٘ن ورظٚتٔا يف ً٘ضي٘   فوذا ُفٛ باشتصخاب 

 . (1)  َتَر ورٝد بوغ  املرأٝ مخصن شِٞ اذااهعاَ:ر

 خاظورٙغ بوغري رأٝ ال اهيٌ تصابياذْ ال أ ر ظرعٛ الشتصخاب عشَ اُ
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اذا بوغ  رًّ اهعاَ  داال أْ تلْ٘ اًرأٝ ًّ ورٙغراشت ِا١ عِ٘اْ ٗي٘ ٜ 
اًييرأٝ : ّاعييشًٚ ّافٚلييْ٘ املصييت ِٟ ًِييٕ عِ٘اُيي ٞ   َتييَر وييرٝداملييرأٝ مخصيين شييِ

غيري ويرٙغ   : اشتصخاب عشَ اُتصابٔا ال هٚص  ًّ ورٙغب ٗاأل ى املاك٘ر
ّٞ ال ورٙغ هٚأتٛ اهِٓص:ر زًٕٙ ب  الال   .  داًرأٝ ًّ ورٙغ: كُ٘ٔا ًِتصب

اذا بوغ  املرأٝ مخصين  رٗعِش٢ا ٙلفِٚا او ق اذتشٙث املرشى اهصخٚذ:
ٞ   -أٜ   َتَر اذتٚقب ٗٓاا ِٙطبا عوٚٔيا  دشِٞ   َتَر ورٝ  -ًعيل٘كٞ اهقرظيٚ

 داال أْ تلْ٘ اًرأٝ ًّ ورٙغراحتٌو  كُ٘ٔا ورظٚٞ ٗاُطباق االشت ِا١  ٗاْ
ٗاُطبقي    باشتصيخب  عيشَ كُ٘ٔيا ورظيٚٞ ًِيا األزي ال ًٙ٘ٔيا ٓياا       عوٚٔا ب 

ٗٙؤٙيشٖ:  .  ّاعوٚٔا اهرٗاٙٞ فؤُا حٚث بوغ  مخصن شِٞ ف  تر٠ ورٝ ٗحٚط
 م املصتصخي عشَ ورظٚتٔا. ع٠٘ اإلمجا  ٗ ع٠٘ عشَ ارت ف يف ذه

 .و احلًض   : اجتماع احلمللسابعالفرع ا
ال رٙي ٗهعوٕ ال خ ف يف اًلاْ ايتٌيا  اذتيٚق ًيإل اإلرضيا  إلوي ق      

 ٘اييش هصيفاا اذتيٚق ٓي٘ حيٚق      اهاهشاهيٞ عويٟ أْ اهيشَ املر٢يٛ      (1)اهِص٘ص
 ٗأْ ًييا تييراٖ املييرأٝ أٙيياَ عا تٔييا ٓيي٘ حييٚقب ٗارييا ٗوييإل ارتيي ف يف اًليياْ         
 ّاايتٌا  اذتٚق ًإل اذتٌىب ٗفٕٚ أخبار شتتوفٞب ٗأو٘اي ًتعش ٝب ٗاملعٔ٘ر خرب

٠ّ٘ ٓ٘ اًلاْ ايتٌاعٌٔاب ٗٓ٘ اهصخٚذ  . ٗفت

ّٞ عويٟ اًلياْ ايتٌاعٌٔيا     ُظيري  يخٚخٞ    بٗوش ٗر ا األخبار اهل ريٝ  اهي
( ٗوش شأهٕ عّ اذتبوٟ تر٠ اهيشَ أتيرتن اهصي ٝ     ابّ شِاْ عّ اهصا ق )

َ  ُ(:ر) ٕٗوش أياب ٗ يخٚخٞ أبيٛ املعيسا     دعٍب اْ اذتبوٟ رمبا وياف  باهيش
( عيّ اذتبويٟ ويش اشيتباْ ذهيم ًِٔيا تير٠ كٌيا         ًّ اإلًاَ اهصا ق ) شا٢ّ 

 بلصيير ا ييا١ مبعِييٟ اهصييٓبٞ  دتوييم ا راوييٞرتير٠ اذتييا٢ق ًييّ اهييشَ  فأيابييٕ: 
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 دفوتغتصيى عِيش كيى  ي تن     في  تصيٓونب ٗاْ كياْ وويٚ ّ     ّاك ري ّااْ كاْ  ًر
( عيّ اذتبويٟ   ًّ اإلًاَ اهصيا ق )  ُٗظري  خٚخٞ شوٌٚاْ بّ خاهش شا٢ّ 

ُعٍب ٗذهم أْ اه٘هيش يف بطيّ أًيٕ غياالٖ اهيشَب      ر(:فأيابٕ ) رمبا وٌ  ب
 فرمبيييا ك ييير ففطيييى عِيييٕب فيييوذا فطيييى  فقتيييٕب فيييوذا  فقتيييٕ حرًييي  عوٚٔيييا       

 ًتل ييرٝ تييأًر بوًصيياكٔا عييّ اهصيي ٝ كٌييا كاُيي       (1)ٗضت٘ٓييا أخبييار  داهصيي ٝ
 صييِإل يف حٚطيئا وبييى اذتٌييىب ٗ ييخٞ شييِش أك رٓييا ٗٗضيي٘ح  الهتٔييا ح ييٞ   ت

تاًٞ عوٟ اًلاْ االيتٌا ب اال أُٔيا ًبيت ٝ باملعيارض املياُإل ًيّ حصياب اهيشَ        
 : أ ِا١ اذتٌىب ٗٓٛ أخبار ًتعش ٝ ّاحٚط

ًييا كيياْ اج هٚ عييى ر(: S ُظييري ًعتييربٝ اهصييلُ٘ٛ اذتاكٚييٞ هقيي٘ي اهييِ  )
ٗوش ُفٓصرا اهرٗاٙٞ بإُٔ )ٙعين: اذا رأا اهشَ ٗٓيٛ حاًيى    (2)دًإل حبى ّاحٚط

ال تييش  اهصيي ٝ اال أْ تيير٠ عوييٟ رأط اه٘هييش اذا ضييربٔا اهطوييا ٗرأا اهييشَ    
 . (كْ٘ اهتفصري هغري اإلًاَ املعصَ٘ ) ّاترك  اهص ٝ( ًّٗ احملتٌى و٘ٙ

( عّ رزق اه٘هيش يف  ُٗظري خرب ًقرْ اذتاكٛ هصؤاي شوٌاْ ًّ عوٛ )
اْ اج تبارن ٗتعيال حيبض عوٚيٕ اذتٚطيٞ ف عوئا      ر(: ب ٗأيابٕ )بطّ إًٔ

ٗٓاا خرب ضعٚف اهصِش ٗال ٙصطشَ ًإل اهق٘ي املعٔ٘رب  (3)درزوٕ يف بطّ إًٔ
ٟ ًقيشار رزق  عِيشٓا عوي   ٙسٙش  ٍإلًلاْ كْ٘ اذتٚطٞ رزق اه٘هش يف بطّ إًٔ 

 هِيا   ب ٗٓياا ادتٌيإل  اذتيٚق  ٗترتتي عوٕٚ أحلاَ ّاطادتِن فتقافٕ ٗتلْ٘ حا٢
ذتبويٟ  ( عيّ ا ًّ اإلًاَ اهصا ق ) شا٢ّ  (4)عوٕٚ ب٘ض٘ح:  خٚذ شوٌٚاْ

 ٌايُعٍب ٗذهم أْ اه٘هش يف بطّ إًٔ غاالٖ اهشَ فرب(:ر)رمبا وٌ    فقاي
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 .ٕب فوذا  فقتٕ حرً  عوٚٔا اهص ٝدففطى عِٕب فوذا فطى  فقت ك ر
رٗاٙتيٕ  أبي٘ املعيس٠ ٗتقيشً     اهياٜ ٓي٘    -ُٗظري  خٚخٞ وٚش بيّ امل ِيٟ   

( عيّ اذتبويٟ تير٠ اهشفقيٞ ٗاهيشفقتن      ًّ اإلًاَ اهلاظٍ ) شا٢ّ  -األخر٠
توم ا راوٞب هٚض مصم ٓياٖ  ألٙاَ ٗيف اهعٔر ٗاهعٔرّٙ فقاي:رًّ اهشَ يف ا
 -يف اذتبوٟ ٗيف غري اذتبوٟ -ًّٗ اه٘اضذ أْ اهشفقٞ ٗاهشفقتن (1)عّ اهص ٝ(

َ ًتصوٞ اهصيٚ ْب ٗٙؤكيشٖ: خيربٖ       ٞ أٙااهشَ ًا   ٙصتٌر  ّاخصي حٚطال ُت
( بين خيرٗج اهيشَ اهقوٚيى ٗويش ُفيٟ       ا خر اهصيخٚذ املتقيشَ ٗويش فٓصيى )    

 .د ف  تصونر(: حٚطٚتٕ ٗبن اهشَ اهل ري فأ ب  حٚطٚتٕ بأًرٖ )

ٗاذتا ييى عييشَ ميياَ ح ييٞ ًييّ ٓيياٖ األخبييار عوييٟ عييشَ اًليياْ ايتٌييا    
ّا ًيإل  كياْ اج هٚ عيى حٚطي    ًيا ى ش٠٘ اهرٗاٙٞ املعتيربٝ األٗل:ر اذتٚق ٗاذتب

ب فتعارض اهرٗاٙياا  ّاٗٓٛ ٗاضخٞ اهشالهٞ عوٟ اًتِا  ايتٌاعٔا ظرع حبىد
عئ٘ر  اهل ريٝ اهشاهٞ عوٟ اًلاْ ايتٌاعٌٔاب ٗعِيش اهتعيارض ٙيريذ ارتيرب امل    

ب ٗاهظآر عيشَ اًلياْ   ٔاًإل أخبار اًلاْ ايتٌاعبن األ خابب ٗاهريخاْ 
ال ٙصار ال ٠ عِشٍٓ شتتوفٞ كٌا عِشُاب كٌا هفتاٗاهرتيٚذ مبداهفٞ اهقَ٘ ألْ ا

 ٓاا املريذ ًإل ٗي٘  اهعٔرٝ اهرٗا٢ٚٞ حصي املصوم األ ٘هٛ املدتار.

ُعٍ مثٞ ٗيٖ٘ اشتشالهٚٞ هوقا٢ون بعشَ اًلاْ ايتٌيا  اذتيٚق ًيإل اذتبيىب     
 : ٗعٌشتٔا اهتٌصم بطا٢فتن ًّ األخبارب ٌٓا

عوييٟ ٗييي٘ب اشييتربا١ األًييٞ  اهطا٢فييٞ األٗل: اهرٗاٙيياا املصتفٚطييٞ اهشاهييٞ  
ووٚويٞ   -رغيٍ اشتفاضيتٔا   -ٚطيٞ ٗاحيشٝب ٗاألخبيار   املصبٚٞ ٗاملعيرتاٝ ٗاحملوويٞ    

عويٟ اإلوي ق    (2)اه٘حٚش اهبٔبٔاتٛ يف ظيرح املفياتٚذ   ا عٟهٚص  ًت٘اترٝ كٌا 
هعشَ حتقا و٘اَ اهتي٘اتر اهوفظيٛ أٗ املعِيٜ٘ كٌيا ال عفيٟ عويٟ        ّاٗٓ٘ بعٚش يش
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ٗيعى اهتي٘اتر   (1)اشتقربٕ األشتاذ يف زتوض   ٕوش ب ًّٗ رايإل ٗتتبإل األخبار
ْ  بٗٓيي٘  ييخٚذ هصييخٞ بعييق األخبييار     ّابامجاهٚيي  ٘يييي اهييٚقن  اٖ تٓيي فييو

أًلييّ  هيي٘ : اُييٕالخبييار ااٖ ٗتقرٙييي االشييتشالي بٔيي  باألخبييار بصييشٗر بعييق
ايتٌا  اذتٌى ًإل اذتٚق   ٙلّ ٗيٕ  خٚذ أٗ   ت٘يش فا٢يشٝ باالشيتربا١   

ورتاب ًِٔاب اذ اذتٚطٞ اه٘احيشٝ ال تلعيف ُقيا١ رؤيا      ٚطٞ ٗاحشٝ وبى اال
 . ًّ اذتٌى الحتٌاي كُ٘ٔا حبوٟ ٗوش حاض  أ ِا١ وؤا

 ِيا وهي٘ و  -ب فوُٕ نكلّ اهيِقق عوٚيٕ   ٗحّ  ّااالشتشالي ًِشفإل ُقطٓاا هلّ 
بعشَ اهفا٢شٝ باعتشا  املطوقٞ بي    حٚطيااب فيوذا كاُي       -باًتِا  االيتٌا  

ٍٓ حٚطيتن اهٚٔيا         اذتٚطٞ اه٘احشٝ ال تلعف عّ ُقيا١ رؤيا في  فا٢يشٝ يف ضي
 . ّا هعشَ كعفٌٔا عّ ُقا١ رؤا ًّ اذتٌى أٙط

بيأْ االعتيشا  ب   يٞ وير١ٗ ٗاالشيتربا١  ٚطيٞ ٗاحيشٝ         ٗنكلّ ادت٘اب حّ 
عٓبشٙاْب ٗاْ اشتلعياف ُقيا١ اهيرحٍ بياهم حلٌيٞ ٗفا٢يشٝ هوتعيرٙإل        حلٌاْ ت

 . ٗوش تتدوف اذتلٌٞب ٗهٚص  بعوٞ هوخلٍ حتٟ ال تتدوف عّ اذتلٍ

ٗهعى ٗيٕ اكتفا١ اهعار  باذتٚطٞ اه٘احشٝ غوبٞ عيشَ ايتٌيا  اذتٌيى ًيإل     
 اذتييٚق ُٗييشرٝ ايتٌاعٌٔييياب فٚلييْ٘ شيييٚ ْ  َ اذتييٚق أًيييارٝ ظِٚييٞ عويييٟ      

  ٌييىب ٗوييش اكتفييٟ املعيير  بٔيياٖ األًييارٝ اهظِٚييٞ تصيئٚ ّ     ُقييا١ اهييرحٍ ًييّ اذت  
ٗاهي  ٓيٛ   عوٟ اهعبا  كٌا اكتفٟ بصيا٢ر األًياراا اهظِٚيٞ كديرب اه قيٞ ٗاهبِٚيٞ       

ًإل اًلاْ خط٣ٔا أٗ اظيتبآٔا أٗ كيابٔا    ّاٗختفٚف ًعرٗعٞ عِشٖ شبخإُ تصّٔٚ 
 . داهفتٔا هو٘اوإليًٗ

 خٚق ًإليتٌا  اهيعوٟ ُشرٝ ايٚخاْ  ال ي خ (2)رباْيا: خيؤكش ًا ذكرُيٗٙ
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َ  يربي راذتٌى ٌٗٓيا  يخٚخا ابيّ شيِاْ ٗشيوٌٚاْ املتقيشًن         دٌا وياف  باهيش
فؤٌُيا بظٔ٘رٌٓيا يف ُيشرٝ اذتيٚق      دٌا ك ر ففطى عِٔايبب  فرٌا وٌ   يربر

عيّ   ّاأ ِا١ اذتٌى ٙ٘حٚاْ بأْ غوبٞ عشَ ايتٌا  اذتٚق ًإل اذتٌيى كاظيفٞ ظِي   
 ُقا١ اهرحٍ ًّ اذتٌى ٗكفاٙٞ اهلعف اهظين.

ٙطوقيّ عويٟ كيى حياي ًِٔيا:       ّااهِاوقٞ بأْ مخصي  (1)اهطا٢فٞ اه اُٚٞ: األخبار
ًٗيييّ اه٘اضيييذ أْ وييي ق اذتيييا٢ق غيييري ييييا٢س   داذتاًيييى املتبيييّٚٓ ووييئار

اهعشٙشٝ اهشاهٞ عوٕٚب ُٗتٚ ٞ ادتٌإل بن وا٢ف  األخبار ٓي٘ عيشَ    (2)هوِص٘ص
أخبيار اهطا٢فيٞ    ِاطٔوي إل اذتٌيىب فوي٘ يياز وي ق اذتاًيى   تُ     ايتٌا  اذتٚق ً

تقٚٚييشٓا بعييشَ حتٚٓطيئاب  -ًييّ بيياب اهوطييف  -األٗل ييي٘از و ؤييا ٗه٘يييي 
ب ّامبيا اذا   تليّ حا٢طي    ّاهٚلْ٘ ي٘از و ق اذتاًى املصتبن وؤا شتص٘ ي 

 صتفا  عشَ ايتٌا  اذتٚق ًإل اذتٌى.ًّٗ عشَ اهتقٚٚش ُٙ
األخبيار اهعيرٙفٞ املطوقيٞ اهشاهيٞ عويٟ عيشَ ظيرعٚٞ        ٗادت٘اب ٗاضذ: فيوْ  

  ّاآبٚيي ّاعقوٚيي ّاويي ق اذتييا٢ق حلييٍ ظييرعٛ وابييى هوتدصييٚصب ٗهييٚض حلٌيي     
عّ اهتدصٚصب ٗنكلّ ختصٚص ٓاٖ األخبار بأخبار ظرعٚٞ و ق )اذتاًيى(  

 ٔ  بٓيياا( هريخيياْ األخبييار األخييريٝ ٗ ييراحٞ ًفا   أٗ )اذتبوييٟ املصييتبن وويي
 ب ٗاهِتٚ ييٞ ٓييٛ ظييرعٚٞ  (اهصييرٙذ عوييٟ اهظييآر ريخيياْ )فتتقييشَ ًييّ بيياب  

و ق اذتبوٟ ش٘ا١ اذتا٢ق ٗغري اذتا٢قب ٗعشَ ظيرعٚٞ وي ق اذتيا٢ق اال    
  مخييْض:رتصييرٙذ األخبييار اهليي ريٝ  اذتبوييٟ فٚ يي٘ز و ؤييا عوييٟ كييى حيياي ه  

 .د ًِٗٔا: راذتاًى املتبّٚٓ وؤاد ٙطوقّ عوٟ كى حاي
 ٌتبّٚٓيٚٞ و ق اذتاًى اهٗاذتا ى اًلاْ ايتٌا  اذتٚق ًإل اذتٌى ٗظرع

 ٌٞ تفصٚ ْ يف   ِا ُعرضٌٔا ًإل  هٚؤٌا:يوؤا حتٟ اذا كاُ  حا٢طٞب ٗ 
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 اهتفصيييٚى األٗي: ًيييا اختيييارٖ مجيييإل ًيييّ فقٔا٢ِيييا )رض( ٗٓييي٘ اهتفصيييٚى 
 ٗبين اهيشَ املر٢يٛ وبيى      ّابن اهيشَ املر٢يٛ بعيش اشيتباُٞ اذتٌيى في  ٙليْ٘ حٚطي        

 أْ ٓيياا املقيياي ًتخييش ًييإل   ّاظدصييٚتبييّٚٓ وويئا فٔيي٘ حييٚقب ًٗييّ املظِييْ٘   
 املقيياي اهصييابا اهيياٜ رفطييِاٖ ٗٓيي٘ عييشَ ايتٌييا  اذتييٚق ًييإل اذتٌييىب فوُييٕ      

خصييبٕ وبييى تبييّٚٓ اذتٌييى اذا رأا اهييشَ بصييفاا اذتييٚق أٗ يف ٗويي  عا تٔييا تَ  
ٞ   ّاحٚطيي  ال شييٌٚا هيي٘ يييا١ يف ٗويي     بحصييي ًقتطييٟ اهقاعييشٝ ٗاأل هييٞ اهعاًيي

 اهقيي٘ي  حقٚقييٞ األًييرب ٗٙلييْ٘  هٚييُى يف عا تٔييا اهعيئرٙٞب فوييٚض ٓيياا تفصييٚ ّ 
 ٌا شبا ًّ  فإل أ هٞ اهق٘ي اه اُٛ ٗوش تبن ًِٔا فصا ٖ. يُٗرٓ ٖ ب ب ٕاه اُٛ  هَٚو

 : (1)دربّٙيهلّ وش ٙصتشي  اا اهق٘ي ب

( شيا٢ّ : يعوي     خٚذ شيوٌٚاْ بيّ خاهيش عيّ اإلًياَ اهصيا ق )       -أ
 ُعيٍب ٗذهيم أْ اه٘هيش يف بطيّ     ر(: ٌا وٌ ي ب ٗأيابيٕ )  يفشان اذتبويٟ ربي  

 ك يير ففطييى عِييٕب فييوذا فطييى  فقتييٕب فيياذا  فقتييٕ       أًييٕ غيياالٖ اهييشَب فرمبييا    
 .حرً  عوٚٔا اهص ٝد 

احملٌيشٜ  ( حاكٚيّا شيؤاي شيوٌاْ    خرب ًقرْ عّ اإلًاَ اهصيا ق )  -ب
اْ اج تبيارن  رزق اه٘هيش يف بطيّ أًيٕب ٗأيابيٕ:ر     ( عًّّ عوٛ ))رض( 

 ٞ ٕ     ٗتعال حبض عوٕٚ اذتٚطي بتقرٙيي: اُيٕ هي٘ كياْ      دف عوئا رزويٕ يف بطيّ أًي
ٕ٘ كيياْ وييابّ  ه كييى ٗاهتغيياٜ       ادتييِن ًتخركييّا ًٗصييتبِّٚا يف بطييّ أًييٕ عوييٟ ضتيي

ًٓييٕ ألُييٕ غيياا١ْ    هو٘هييشب ٗأًييا اذا   ٙصييتك ٗ  ٙلييّ   فيي  عييرج اذتييٚق ًييّ أ
 . وابّ  ه كى ف  ًاُإل ًّ خرٗيٕ فٚخلٍ عوٕٚ باذتٚق ح٣ِٚا

 دربّٙ هوتفصٚىب ٗٙر  عوٕٚ:يالشتشالي باهٓاا غاٙٞ تقرٙي ا

 ِقٚٞ اهرحٍ ًّيًّ تعِش املرأٝ خ٘ي ٗظٚفٞ  َ اذتٚق ي: رغٍ تصوٌِٚا تأٗاّل
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ال ُصيوٍ االشيتشالي املياك٘رب     باهفاشيشٝ ال  يريٗرتٕ غياا١ّ هو يِن     طٞياهب٘ٙ
 خيرن ادتيِن   ألْ االشتباُٞ تعين االُلعاف ٗاهظٔ٘رب ٗوش ٙظٔير اذتٌيى وبيى تَ   

 خيييٓض بيييٕ األَ وبيييى حركيييٞ ادتيييِن يف بطِٔييياب ٗعويييٟ فيييرض  ًيييا َت ّابيييى كييي ري
 ف ٗاإلحصياط باذتٌيى ذتين حتركيٕ ٗٗهي٘ج اهيرٗح يف  اخويٕ فوُيٕ         تأخر اهتعٓر

 ال ٙييتٌلّ ًييّ األكييى ٗال ٙصييتغين عِييش اهتغيياٜ بييشَ أًييٕ اهيياٜ ٓيي٘ مب ابييٞ          
اذتوٚييي اهيياٜ ٙعييربٕ ًييّ  ييشٙٔا بعييش ٗال تييٕب فيياهق٘ي امليياك٘ر هييٚض هييٕ  هٚييى  

 . (Œ ذ ٗال ظآش ال٢ذ ًّ أخبارٍٓ )ٗاض
عوٟ اذتبوٟ ٓ٘  ّا: اْ بعق اهرٗاٙاا  ٓرح  بأْ اهشَ اهطارئ ُا رّاٗ اُٚ

ٟ    رحٚق ترتن أليوٕ اهص ٝ:  ٗاهعيارض   درمبا واف  امليرأٝ اهيشَ ٗٓيٛ حبوي
فرمبيا ك ير   رًيّ زٙا تيٕ عيّ حاييٞ ادتيِن       عوٟ بعيق اذتبيال ٙليْ٘ حا ي ّ    

. ٗٓاا املفا  (1)وذا  فقتٕ حرً  عوٚٔا اهص ٝدتٕ فففطى عِٕب فوذا فطى  فق
- َ  ٗار  يف  ييخٚخٞ أبييٛ املعييس٠ اهيي٘ار ٝ يف اذتبوييٟ املصييتبن       -حٚطييٚٓٞ اهييش

ّا في   كي ري  ّااْ كاْ  ًي اهشَ كٌا تر٠ اذتا٢ق اهشَ فقاي: روؤا ٗاه  تر٠ 
ٙيشي عويٟ ًوسًٗيٕ ٗٓي٘ حتيٚٓق امليرأٝب       ٗٓاا تعبري باه زَ اهعرعٛ ٗ تصٓوند

أٜ تعاًويٕ ًعاًويٞ االشتخاضيٞب      فوتغتصى عِش كى  ي تند كاْ ووّٚ ٗاْ ر
تبّٚٓ اشيتباُٞ اذتٌيى ٗكياْ     -ُٗظريٓا رٗاٙٞ ستٌش بّ ًصوٍ  -ٗٓاٖ اهصخٚخٞ 

 . ب ف  ٙتٍ اهتفصٚى -غري ووٚى -ّا اهشَ اهصا٢ى عوٚٔا ك ري

اهتفصٚى اه اُٛ: ًا اختارٖ مجإل آخر ًّ فقٔا٢ِا )رض( ٗٓي٘ اهتفصيٚى يف   
ص اذتبوٟ بن رلٙتٔا اهشَ يف أٙاَ عا تٔا أٗ وبؤا بقوٚيى أٗ بعيشٓا فٔي٘    خص٘

ًيّ بيشٗ عا تٔيا فٔي٘ اشتخاضيٞب       ّاحٚق ٗبن رلٙتٔا بعش ًطٛ ععيرّٙ ًٙ٘ي  
ٗٓيي٘ خييريٝ اهعييٚذ اهط٘شييٛ يف اهِٔاٙييٞ ٗاهتٔيياٙبن ٗشتتييار اهصييٚش اهعيياًوٛ يف    

 . ًاي اهٕٚ احملقا يف املعتربوبؤٍ ٗ باملشارن
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األخبيار اهشاهيٞ عويٟ أْ اذتيٚق  تٌيإل ًيإل        خ ف اوي ق  ٗٓاا اهتفصٚى
حييٚق تييرتن أليوييٕ )اذتٌييىب فٚخٌييى اهييشَ املر٢ييٛ بصييفاا اذتييٚق عوييٟ أُييٕ 

 ٗضت٘ٓيا ًيّ األحلياَب فيوْ اهظيآر       (اهعبا ٝ ٗملن اهيسٗج ٗ خي٘ي املصيايش   
 ًييّ تولييٍ األخبييار ًٗييّ أخبييار اذتييٚق األخيير٠ ٓييٛ ًعاًوييٞ اهييشَ ارتييارج     

 ًييّ اذتا٢ييى: اذا يا١ٓييا بصييفاا اذتييٚق أٗ يف أٙيياَ       ًييّ اذتاًييى كارتييارج  
عويٟ ظيرٗ    اهيشَ  اذا تي٘فر  عوٚيٕ  ٗترٓتي أحلإً  ّاخصبٕ حٚطعا تٔا اه٘وتٚٞ َت

 ًيّ  ْٗ فييرق بين رلٙتييٕ يف    باذتٚطيٚٞ كاشييتٌرار اهصيٚ ْ    ييٞ أٙياَ ٗضت٘ٓييا   
 أٗ أوييى أٗ أك ييرب كوييٕ   ّاأٙيياَ عا تٔييا اه٘وتٚييٞ أٗ وبويئا أٗ بعييشٓا بععييرّٙ ًٙ٘يي   

 . اتصافٕ بصفاا اذتٚق ٗظرٗوٕ حاي ّاخصبٕ حٚطَت

ٌا اذا رأا اهيشَ بعيش ًطيٛ    يص بًيدتهلّ ت٘يش رٗاٙٞ  خٚخٞ ًشه٘ ا 
 ًيّ اه٘وي  اهياٜ كاُي  تير٠ فٚيٕ اهيشَ ًيّ كيى ظئر هي٘ كاُي               ّاععرّٙ ًٙ٘

ٞ  -ّا ييا عييا ٝ ٗوتٚييٞ ًصييتقرٝ فيي  تعييٓشٖ حٚطيي     ٗيف اهرٗاٙييٞ  -أٜ ٓيي٘ اشتخاضيي
َٓ ٗهيشٜ   تير٠ اهيشَ ٗٓيٛ حاًيىب كٚيف تصيِإل باهصي ٝ  ٗأيابيٕ         شؤاي: اْ أ

  ّااذا رأا اذتاًييى اهييشَ بعييشًا نكطييٛ ععييرْٗ ًٙ٘يي   (:ر)اإلًيياَ اهصييا ق 
 ًّ اه٘و  اهاٜ كاُي  تير٠ فٚيٕ اهيشَ ًيّ اهعئر اهياٜ كاُي  تقعيش فٚيٕ فيوْ            

 ختعيٛ بلرشيف ٗتصيوٛب    ذهم هٚض ًّ اهرحٍ ٗال ًّ اهطٌيثب فوتت٘ضيأ ٗتَ  
ََ ٗاذا رأا اذتاًييُى  بييى اه٘ويي  اهيياٜ كاُيي  تيير٠ فٚييٕ اهييشَ بقوٚييى أٗ      و اهييش

يف اه٘و  ًّ ذهم اهعٔر فوُٕ ًّ اذتٚطٞ: فوتٌصيم عيّ اهصي ٝ عيش  أٙأًيا      
ِٔييا اهييشَ وبييى ذهييم فوتغتصييى    اهيي  كاُيي  تقعييش يف حٚطيئاب فييوْ اُقطييإل ع    

ٗٓٛ ظآرٝ يف أْ اهشَ اهاٜ تراٖ اذتاًى بعش ًطيٛ أٙياَ عا تٔيا     (1)ٗهتصٓىد
فيوْ ذهيم هيٚض ًيّ اهيرحٍ ٗال ًيّ       (:رب هق٘هٕ )ّاٚطهٚض ح ّابععرّٙ ًٙ٘

ًّ ُفٛ الزًيٕ: خرٗييٕ ًيّ اهيرحٍ      ّاظآر بٗٓاا ُفٛ ذتٚطٚٞ اهشَ داهطٌث
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    ٕ ٗالزَ عيشَ حٚطيٚٞ    دٗال ًيّ اهطٌيث  رًّ عرٗق  َ اذتيٚق  يٍ  يرح بأُي
 اهشَ ٓ٘ كُٕ٘  َ اشتخاضٞ فوُٕ الزَ عا ٜ ٙ بتٕ ارترب اهصخٚذ ٗال اظلاي.

فوُييٕ ًييّ أٗي أٙيياَ عا تٔيياب   ّاحصيياب اهععييرّٙ ًٙ٘يي كٌييا أْ اهظييآر بييشٗ  
هظييآر اهبييا ٜ ًييّ تعييبري أٙيياَ عا تٔيياب فوُييٕ ا اهظييآر ًييّ اهييِصب ال ًييّ آخيير

ًّ اه٘و  اهياٜ   ّااذا رأا اذتاًى اهشَ بعشًا نكطٛ ععرْٗ ًٙ٘اهصخٚخٞ:ر
فوْ أٗي َٙ٘ كاُ  تير٠   هشَ ًّ اهعٔر اهاٜ كاُ  تقعش فٕٚدكاُ  تر٠ فٕٚ ا
ٞ  فٚييٕ اهييشَ ًييّ   باهعيئر ٗاهيياٜ تقعييش فٚييٕ عييّ اهعبييا ٝ ٓيي٘ بييشٗ عا تٔييا اه٘وتٚيي

 .دبعشًا نكطٛ...رعوٟ ً وٕ ٙصشق ارترب  ّافوذا ًطٟ ٗاحش ٗععرْٗ ًٙ٘

ِٗٙبغٛ تفصٚى املقاي بوخاظ اهص٘ر احملتٌوٞ هوشَ ارتارج ًيّ اذتاًيى ذاا   
 : اهعا ٝ اه٘وتٚٞ املصتقرٝ يف غري أٙاَ وؤاب ٗٓٛ

 دييرج اهييشَ يف أٙيياَ عا تٔييا أٗ وبويئا بقوٚييىب ٗٓيياا     ألٗل: أْ َٙهصيي٘رٝ اا
 َْ  اهشاهيٞ عويٟ أْ ًيا خيرج      (1)ستلَ٘ باذتٚطٚٞب ًٗصيتِشٖ: اوي ق اهِصي٘ص    

  ّاًيييّ امليييرأٝ أٙييياَ عا تٔيييا ٓييي٘ حيييٚق عويييٟ اإلوييي ق شييي٘ا١ كييياْ ٗاييييش      
  بألٗ يياف اذتييٚق أَ الب هلييّ بعيير  اشييتٌرار شييٚ ُٕ    ييٞ أٙيياَ فٌييا زا     

 ا ًيييّ ظيييرٗ  اذتٚطيييٚٞب ٗٙؤكيييشٖ  يييخٚخٞ اهصيييخاف ارتا يييٞ    آييي ٗغيييري
 ٗاذا رأا اذتاًييى اهييشَ وبييى اه٘ويي  اهيياٜ كاُيي  تيير٠ فٚييٕ اهييشَ     :ربيياذتبوٟ

 .٘و  ًّ ذهم اهعٔر فوُٕ ًّ اذتٚطٞد بقوٚى أٗ يف اه

 اُٚٞ: أْ عرج اهشَ يف األٙياَ اه حقيٞ ألٙياَ عا تٔيا وبيى ًطيٛ       ص٘رٝ اهاه
 ٘وتٚٞ كيأْ تيراٖ بعيش مخصيٞ أٙياَ أٗ ععيرٝ أٙياَ        ًّ بشٗ عا تٔا اه ّاععرّٙ ًٙ٘

 بعييش بييشٗ أٙيياَ عا تٔييا اه٘وتٚييٞ املصييتقرٝ وبييى اذتٌييىب       ّاأٗ مخصييٞ ععيير ًٙ٘يي 
 ٗ  تتعيييرض  يييخٚخٞ اهصيييخاف ذتليييٍ ٓييياٖ اهصييي٘رٝب فؤُيييا تعٓرضييي       
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ٗاذا رأا اذتاًى اهشَ وبى اه٘وي   رهوشَ املر٢ٛ يف أٙاَ عا تٔا أٗ وبؤا بقوٚى 
 ٗ  تتعيرض   داهشَ بقوٚى أٗ يف اه٘وي  ًيّ ذهيم اهعئر    اهاٜ كاُ  تر٠ فٕٚ 

 . ًّ عا تٔا ّاملا اذا رأتٕ بعش اه٘و  اال اهطارئ بعش ًطٛ ععرّٙ ًٙ٘

خليٍٚ املطوقياا ِٓياب ٗٓيٛ تقطيٛ بياهفرق بين اهيشَ اه٘اييش          بش ًيّ تَ ٗال
 بعيير  أْ ٙصييتٌر اهصييٚ ْ    ييٞ أٙيياَ ٗبيين     ّاخصييبٕ حٚطيي هصييفاا اذتييٚق تَ 
 ال اهصييفرٝ أٗ اهيياٜ     ا اذتييٚق كارتييارج ًِٔييا ًييا٢ ّ  اهييشَ اهفاوييش هصييفا 

 . خصبٕ اشتخاضٞ ٗتعٌى عٌؤاٙصتٌر    ٞ أٙاَ ًتصوٞ َت

عوٟ أْ اهشَ ارتارج أ فر بار  ٓي٘   اهشاهٞ  (1)ٗٙشهِا اهعا اه اُٛ: األخبار
 . َ اشتخاضٞب ٗبٕ نكتاز عّ  َ اذتٚق 

اهشاهٞ عوٟ أْ اهشَ اهياٜ تيراٖ امليرأٝ     (2)ٗٙشهِا عوٟ اهعا األٗي: املطوقاا
 ّاأور عبٚط عرج  رارٝ ٗحروٞ ًيإل  فيإل ٗوي٘ٝ ٗكياْ كي ري      -بصفاا اذتٚق

  . فٔ٘ حٚق -ه   ٞ أٙاَ  ّاًصتٌر
 بِيييا١ّ عويييٟ ًيييا اخرتُييياٖ   (3)ٗنكليييّ ت٘كٚيييش اذتليييٍ بصيييخٚخٞ اهصيييخاف  

 يف األ يييي٘ي ًييييّ  بيييي٘ا ًفٔييييَ٘ اهقٚييييش حصييييي ويييياُْ٘ اهفٔييييٍ احمليييياٗرٜ   
اذتليٍ   حرتازٙٞ اهقٚ٘ ب فوْ تقٚٚش اذتلٍ بقٚش ٙيشي عويٟ عيشَ  بي٘ا    أل ى اٗ

 ٗاال كياْ اتٚياْ اهقٚيش     ببى عتٓص  ب٘تيٕ باهطبٚعيٞ اه٘اييشٝ هوقٚيش     املقٚشب هطبٚعٞ
 . اهوغ٘   ى عّٗٓ٘  ّا يف بٚاْ اذتلٍٚ هغ٘

فٌٚيا   -أٗ باالشتخاضيٞ   -ِٗٓا يف  خٚخٞ اهصخاف حلٍ بعشَ اذتٚطيٚٞ  
ٌا ٙلعيف  يًي  ّا ًيّ بيشٗ عا تٔيا اه٘وتٚيٞب    طيٛ ععيرّٙ ًٙ٘ي   ه٘ رأا اهشَ بعش ً

اهي  تير٠ اهيشَ وبيى      -بعشَ اذتٚطيٚٞ هفاويش اهقٚيش   اهقٚش عّ عشَ  ب٘ا اذتلٍ 
                                                           

 .  ًّ أب٘اب اذتٚق  2: ب2( اه٘شا٢ى: ج1)
 . ًِٔا  11ب ًّ أب٘اب اذتٚق +  3: ب2( اه٘شا٢ى: ج2)
 .3ٚق: حًّ أب٘اب اذت 31: ب2( اه٘شا٢ى: ج3)
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 ٗالزًيٕ  بي٘ا اذتٚطيٚٞ هويشَ ارتيارج       -ّا عوٟ ٗوي  عا تٔيا  ًطٛ ععرّٙ ًٙ٘
حتٟ وبى ًطيٛ   ّاًّ عا تٔاب اذ ه٘   ٙلّ اهشَ حٚط ّاوبى ًطٛ ععرّٙ ًٙ٘

 ًّ بشٗ عا تٔا فأٜ فا٢شٝ يف ذكر اهقٚش !. ّاععرّٙ ًٙ٘

ٞ: أْ عييرج اهييشَ ًِٔييا يف األٙيياَ اه حقييٞ هعا تٔييا اه٘وتٚييٞ    اهصيي٘رٝ اه اه يي 
 عوييٟ بييشٗ عا تٔييا فٔيي٘  َ اشتخاضييٞ      ّااملصييتقرٝ ٗبعييش ًطييٛ ععييرّٙ ًٙ٘يي    

 خٚق أَ   ٙليييّ يألٗ ييياف اهييي ّاشييي٘ا١ كييياْ ٗاييييش ّاخٚق ًطوقييييهيييٚض بييي
ٗبٔييا ٙتقٚييش  بوو ؤيياب حصييبٌا  هيي  عوٚييٕ  ييخٚخٞ اهصييخافب ب  ييا ّاٗايييش

ألٗ ياف   ّااو ق األخبار اهشاهٞ عوٟ أْ ًا رأتٕ املرأٝ ًّ اهشَ اذا كاْ ٗاييش 
 ٌٓلّ زٗئييا ًييّ بطييعٔاب فتدييتص ٓيياٖ املطوقيياا   ياذتييٚق فٔيي٘ حييٚق ال تيي 

خصييبٔا اشتخاضييٞب ٗٓييٛ بغييري اذتبوييٟ بشالهييٞ  ييخٚخٞ اهصييخاف عوييٟ أُٔييا َت
ٍٓ ًا اذا كاْ بصفاا اذتٚق ًٗا اذا   ٙلّ بصفاتًٕطو  . قٞ تع

ٗوييش اشييتبعش بعييق األعيياظٍ أٗ ًِييإل ًييّ وابوٚييٞ تقٚٚييش املطوقيياا املتعييش ٝ   
 خوٕب فويييي٘ شييييٓوٌِا ك ييييرٝ    يبرٗاٙييييٞ ٗاحييييشٝب ٗٓيييياا اشييييتبعا  يف غييييري ًيييي      

 املطوقاا ٗاشتفاضتٔا فتقٚٚيشٓا ربيرب ٗاحيش  يخٚذ ٗا يى اهِٚيا ال غرابيٞ فٚيٕ         
( Œ اهفقٕ اهعرٙفب ٗهعويٕ  يشر ًئٍِ )    ٘  ٗكٍ هٕ ًّ ُظري يف عشب ٗال ُب

 يف اهعٌييى باهصييخٚخٞ   عييش أ يي ّ أخبييار ًتعييش ٝ   تصييوِاب فيي  غرابييٞ ٗال بُ   
 ْٞ  هييٚض  ييٚق ٗال ترتتييي أحلاًييٕ ُعييٍ ضتييّ    ٗاهبِييا١ عوييٟ أْ اهييشَ اشتخاضيي

ختييا  َُ -ّا هصييفاا اذتييٚق أليييى احتٌيياي حٚطييٚٞ اهييشَ اذا كيياْ ٗايييش      -
عيشَ ملين اهيسٗج ٗعيشَ  خي٘ي املصيايش        -ّا بياهتساَ تيرٗن اذتيا٢ق   اشتخباب

ًإل ًباظرٝ أفعاي املصتخاضيٞ فتتعبيش بصي ٝ     -ٗعشَ ًٓض اهقرآْ ٗهفظ ادت هٞ 
ّٝ ٗضعف  .ّا ٗ ٚاَ  صي  ريتٔا ًّ أوصاَ االشتخاضٞ اه   ٞ و٘

هصيفاا اذتيٚق ٗظيرٗوٕب ٗأًيا اذا   جتيشٓا أٗ          ّآاا اذا كاْ ٗاييش 
  ب ٗوش  ٓهّاطعي سٙٔا وٗتعٌى عٌؤا ُٗٙ ّا   ٞ أٙاَ فٔ٘ اشتخاضٞ يسً ٙصتٌٓر
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 .ّا عوٕٚ  خٚخٞ اهصخاف بوو ؤا  رم
بادتٌإل بن ترٗن اذتيا٢ق ٗأفعياي    -ّاٗي٘ب -ًّ اهفقٔا١ ٗوش احتا  مجإْل

 املصتخاضييييٞب إلعييييراض املعيييئ٘ر عييييّ اهعٌييييى بييييارترب اهصييييخٚذ فٚلييييْ٘   
ٍب فتخلٍ عِشٍٓ أ هٞ حتٚٓق املرأٝ برلٙتٔا ًِلصر اهصخٞ زا٢ى االعتبار عِشٓ

       َ تقتطيٛ ٓياٖ   ب ٗاهشَ بصيفاا اذتيٚق ٗظيرٗوٕ كاشيتٌرار شيٚ ُٕ    يٞ أٙيا
ُٞ َٞ األ ه اذتٚق باهتسأًيا تيرٗن اذتيا٢ق    اهشَ يف اه٘و  املاك٘ر ًعاًوٞ  ًعاًو
 : -ّااشتخباب -هلِٓا احتطِا  بش ًّ أفعاي املصتخاضٞ ًراعاٝ هوصخٚخٞ. ٗال

اإلعيراض عيّ ارتيرب اهصيخٚذ ً٘ييي هِ٘ٓيٕ       )شَ وب٘هِيا بليرب٠   : هعأٗاّل
ٞ )ٗملِإل  غراٖ فوُيٕ اهتيسَ ظيٚذ اهطا٢فيٞ باهفتٚيا عويٟ وبقيٕ يف         (ٗكصرٖ  (اهِٔاٙي

ٕ      (االشتبصيييار )ٗ (اهتٔييياٙي)ٗ   بًيييإل ًٚيييى احملقيييا اذتويييٛ يف )املعتيييرب( اهٚييي
 ٗٓااْ فقٚٔاْ يوٚ ْ ًّ أعاظٍ املتقشًنب ًٗعٕ ال َُُصٓشق  ع٠٘ اإلعراض
أٗ ال ُ ا بٔا. ُعٍ ال ٙبعيش اعيراض مجيإل كيبري ًيّ املتيأخرّٙ  ْٗ املتقيشًنب        

 . ٗٓاا ال ٙلصر ارترب اهصخٚذ  صي اهلرب٠ املاك٘رٝ
: أليى أْ او ق اهِٓص ارتاص باذتبوٟ أو٠٘ ًّ او ق اهعًٌ٘اا ّاٗ اُٚ

 فييوْ اويي ق   (ًييا تييراٖ ًييّ اهييشَ بصييفاا اذتييٚق ٓيي٘ حييٚق    )اهِاوقييٞ بييأْ  
ًّ او ق اهعاَ ٗأيشر باهرعاٙٞ ٗاهعِاٙٞ ٗاهفٍٔ يف أً اي ذهمب  ارتاص أو٠٘

أليييى احتٌيياي ريخيياْ اويي ق   -ال ٗي٘بٚييّا -ّافويياا كيياْ احتٚاوِييا اشييتخبابٚ
 . اهعٌَ٘ عوٟ او ق اهشهٚى ارتاص

 . الفرع الثامن: اشتباه الدم أو اشتباه نىعه
َٕ ًِٔا بعيش أْ رأا ويرّٝ   -أ ٟ فديآا أٗ  عوي  اذا ظل  املرأٝ يف خرٗج  

فاأل يى عيشَ كُ٘يٕ  ًيّاب في        - بغ أٗ ضتٖ٘ -تٌو  كُ٘ٔا غري  َ  ٘بٔا ٗاح
تبين عوٟ صتاشٞ يصٌٔا أٗ  ٘بٔا هوعم يف  ً٘ٙٞ اذتٌيرٝ املر٢ٚيٞ ًيا  اًي        

  . تتٚقّ  ً٘ٙٞ املر٢ٛ
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   يف هيي٘ عوٌيي   ً٘ٙييٞ اذتٌييرٝ ٗرأتٔييا يف  ٘بٔييا أٗ يصيئٌا ٗظييلٓ     -ب       
 ييرٜ عوٚييٕ أحليياَ اذتييٚق عوٚييٕب أُييٕ ًييّ رؤييا أٗ ًييّ ظييآر يصيئٌا ال تُ 

   ٕ  : عييشَ  اشتصييخابّا هعييشَ خييرٗج  َ اذتييٚق ًِٔيياب ٗاأل ييى ال ٙ بيي  الزًيي
 كييْ٘ اهييشَ ارتييارج حٚطييّا هعييشَ ح ٚييٞ األ ييى امل بيي ب ٗٓليياا  ييرٜ أ ييى  

 . عشَ كُ٘ٔا حا٢طّا بٔاا اهشَ

ٗاذا عوٌ  امليرأٝ  ً٘ٙيٞ اذتٌيرٝ املر٢ٚيٞ عويٟ ادتصيٍ أٗ عويٟ اه ي٘ب          -يي      
ٗٓي  فافتٓطئا زٗئيا ٗشياي ًِٔيا  َ كي ري ٗظيلٓ       ٗٓٛ بلْر    يف كُ٘يٕ  وش تس

أٗ خوٚطييّا ًٌِٔيياب   -هعيين ٙعييين اهبلييارٝ   بطييٍ ا - َ حييٚق أٗ  َ اهعييارٝ  
 ٗاهظييآر ٗييي٘ب االختبييار بو خا ييا وطِييٞ يف فرئييا ٗتركٔييا زًاُييّا يف  اخوييٕ  
       ٘ٓ ويٞ  بقشٕر كإف هِف٘ذ اهشَ فٚٔياب  يٍ خترئيا اخراييّا رفٚقيّاب فيوْ ٗييشتٔا ًط

فٔ٘  َ اهعارٝ ٗزٗاي اهبلارٝب ٗاْ ٗيشتٔا ًصتِقعٞ ًِغٌصٞ  -ال أك ر -باهشَ 
  . فٔ٘  َ حٚق اذا كاْ بأٗ افٕ األربعٞ أٗ كاْ يف أٙاَ عا تٔاباهشَ 

ٗوش زا  بعيق اهفقٔيا١ يف كٚفٚيٞ االختبيار: االشيتوقا١ عويٟ اهظٔير ٗرفيإل                
ًرف٘عٞ يف )اهلايف( ٗهلِٔا ًرف٘ضٞ  (1)اهريونب ٗٓاٖ اهسٙا ٝ ٗار ٝ يف رٗاٙٞ

 ّاهقرحيييٞ ًطيييافألُٔيييا ٗار ٝ يف اظيييتباٖ اهيييشَ ٗتييير  ٖ بييين  َ اذتيييٚق ٗ َ ا 
ن ارتياهٚ  نا تيٚ  ربّٙوي ق ارتي  عتٌش اُٗب ال ُعتين بٔا ب فواا إلرشا ا ٗرفعٔا

 ْخيرباْ آتٚيا  :ٟ ٗي٘ب االختبيار  عو ْٙشالؤٌُا ًّ ٓاٖ اهسٙا ٝ يف اهلٚفٚٞب ف
ٚ سٙٔيا االختبيار بيأٜ ضتي٘     ف  ٌٗٓا  خٚخا زٙا  بّ ش٘وٞ ٗخوف بيّ ويا ب  

يف )اهليييايف( ٗ)احملاشيييّ(ب امليييرٗٙن (2)ارتيييربّٙ خقيييا اهلٚفٚيييٞ املِص٘ يييٞ يفُٙ
اهصخٚذ ٗٓ٘ عن ًطٌْ٘  بعّ خوف بّ وا   (3) ًؤٙشّٙ ربرب )اهتٔاٙي(

                                                           

 .2+ح1ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 16: ب2+ اه٘شا٢ى: ج 3ح: 94: 3( اهلايف: ج1)
 .2+ح1ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 2: ب2+ اه٘شا٢ى: ج 2+ ح1: ح94+  93: 3( اهلايف: ج2)
 .3ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 2: ب2+ اه٘شا٢ى: ج1184ح : 1( اهتٔاٙي: ج3)
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ْ    ٜاهييا يف دتصر اهرٗاٙييٞ املفٓصييوٞ  يًيي ًتِييٕ  رٗاٖ خوييف بييّ وييا ب ٗاْ كييا
ُظيّ    لوٚين  بصِش ًظِْ٘ اهصخٞ عِشُاب ٗاُييٌا اهعٚذ اه رٗآٌا )اهلايف( ٗوش

ه٘و٘  )يعفر بّ ستٌش( يف ورٙقٕ ٗٓ٘ األظعرٜ اهقٌٛ   شٗرٖ ُٗظّ  ختٕ 
 يخاشِٕ بصِش  خٚذ ٗبٕ اهلفاٙٞ.رٗاٖ اهربوٛ يف ًب ٗوش  املظِْ٘  خٞ رٗاٙتٕ

(  ٗ يخٚذ  عّ اإلًياَ اهلياظٍ )   اذْ اهعٌشٝ  خٚذ خوف بّ وا       
( ٗكؤٍ ُ٘ر ٗاحش ٙصشر عّ ًِبإل فار ب بّ ش٘وٞ عّ اإلًاَ اهباور ) زٙا 

٘ٓ ّاتربكييُييٓص ارتييربّٙ اهصييخٚخن عييّ خوييف ٗزٙييا ب    ُٗعييرض  ّا بييِص رٗتِيي
عييّ )اهلييايف( وبعييٞ  ار اهلتييي   -وييشر اذتايييٞ اذتييشٙث املعصييً٘ٛب ُِٗقييى  

أٜ أ ركي  عصير    - اإلش ًٚٞب ٗفٚٔا ًقشًيٞ تتطيٌّ ًعيلوٞ يارٙيٞ ًعصيرٝ     
تٓطٔا زٗئا ٗشاي  ًٔيا ٗاشيتٌر اهصيٚ ْ      تطٌث فاوي -اهعباب ٗاهتخٚٓق

ّ    ّاخ٘  ِٙقطإل َُ ٗوياي بعطئّ: ٓياا     :ًّ ععرٝ أٙاَ فأرٗٓيا اهق٘ابيى فياختوف
فصيأه٘ا عيّ    -ٙعيين اهبليارٝ   -ٓ٘ ًيّ  َ اهعيارٝ   ًّ  َ اذتٚقب ٗواي بعق:

 ذهم فقٔا١ٍٓ كأبٛ حِٚفٞ ٗغريٖ ًّ فقٔا١ٍٓ فقاه٘ا: ٓاا ظ١ٛ ويش أظيلى...  
  ََ ٟ اهليياظٍ )  ييٍ اهتقييٟ اهييراٜٗ اإلًييا ٗأخييربٖ باذتاهييٞ   ( يف ًطييربٕ يف ًِيي
 ٕ (: : فٌييا ِٙبغييٛ  ييا أْ تصييِإل  ٗأيابييٕ اإلًيياَ )   بتفصييٚؤا املتقييشَ ٗشييأه

تا اج فوْ كاْ ًّ  َ اذتيٚق فوتٌصيم عيّ اهصي ٝ حتيٟ تير٠ اهطٔير        يفوتر
ٔاب ٗاْ كاْ ًّ اهعارٝ فوتتيا اج ٗهتت٘ضيأ ٗهتصيٓى ٗٙأتٚٔيا     عِٔا بعُو ٌصِمٗهُٚ

ٍ أْ ٙعوٌ٘ا مما ٓي٘ حتيٟ ٙفعوي٘ا ًيا     فقو  هٕ: ٗكٚف   دبعؤا اْ أحٓي ذهم
يف اهفصيطا  شتافيٞ أْ ٙصيٌإل ك ًيٕ أحيْشب       ٗمشياالّ  ّاِٙبغٛ  وياي: فاهتفي  نكِٚي   

ٖٛ فقاي:  َشَٔواي:  ٍ َُ ٌي٘ا ٓياا   ٙا خوف شٗر اج شٗر اج ف  تياٙعٖ٘ ٗال تعوٓ راه
ٍ   دارتوا أ ٘ي  ّٙ اج بى ارض٘ا  ٍ ًا رضٛ اج  ٍ ًيّ ضي ي    وياي:  ي

درئا  ٍ ُت يّاتصتشخى اهقطِٞ  ٍ تشعٔا ًوٚٓبٚشٖ اهٚصر٠ تصعنب  ٍ واي:رعقش 
٘ٓوييّارفٚقيي ّااخراييي يف اهقطِييٞ فٔيي٘ ًييّ اهعييارٝب ٗاْ كيياْ   ّاب فييوْ كيياْ اهييشَ ًط
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 -ٙعيين: أحياوين   -فيند واي خوف: فاشتخيف اهقطِٞ فٔ٘ ًّ اذتٚق ّاًصتِقع
و  فشان ًيّ كياْ   ب فوٌا شلّ بلا٢ٛ واي: ًا أبلان  وو : يعاهفرح فبلُٚ 

ٗاج اُيٛ ًيا أخيربن اال    رمصّ ٓاا غرين  واي: فرفإل ٙشٖ ال اهصيٌا١ ٗوياي:   
 ٓاا . .دعّ يرب٢ٚى عّ اج عس ٗيى S عّ رش٘ي اج 

 ٗر٠ٗ اهعٚداْ اهلوٚين ٗاهربوٛ بصيِش  يخٚذ ال زٙيا  بيّ شي٘وٞ شيا٢ ّ      
ال  ّاكي ري  ّااًرأتيٕ أٗ أًتيٕ فيرأا  ًي     ( عيّ رييى اويتقٓ   ًّ اإلًياَ اهبياور )  

مصيم اهلرشيفب فيوْ خريي      ّا كٚف تصِإل باهصي ٝ  واي:ر ِٙقطإل عِٔا ًٙ٘
٘ٓوٞ باهشَ فوُٕ ًّ اهعارٝ َت ٌصيم ًعٔيا وطِيٞ ٗتصيوٛب فيوْ      غتصى ُٗتاهقطِٞ ًط

  .ٌث تقعش عّ اهص ٝ أٙاَ اذتٚقدباهشَ فٔ٘ ًّ اهط ّاخرج اهلرشف ًِغٌص
خٚخاْ ًّ حٚث اهصِش (   اْ عّ اإلًاًن اهباور ٗاهلاظٍ )ربْ ارتااٗٓ

ًّ حٚث اهشالهٞ عوٟ ٗي٘ب االختبار عويٟ ًيّ اظيتبٕ عوٚٔيا اهيشَ       ٗاضخاْ
ارتييارج ًِٔييا ٗتيير   بيين  َ اهعييارٝ ٗزٗاي اهبلييارٝ ٗبيين  َ اذتييٚق اهِييازي  

 . ٌا ال خ ف فٕٚ ٗال اظلاييً اْ ٗي٘ب االختبار عوٚٔا أٗي ًرٝب ٗوش وٚى:

ربّٙ اهصييخٚخن ارتيي تفا ّا ًييًّصيي شييبا ذكييرٖ ٗأًييا كٚفٚييٞ االختبييار فقييش  
ٙٞ يف )اهلايف( ًّ االشتوقا١ رٗامل ٌا ٗر  يف املرف٘عٞيتقٚٓشا باملطوقن اهواّٙ   ٙ

 فٚييٞكٚ -عٔا اه٘شييطٟ هفخييص اهييشَب فييوْ ٓيياٖ     عوييٟ اهظٔيير ٗا خيياي أ ييب   
ر  يف رٗاٙٞ ًرف٘عٞ شتتصٞ باظتباٖ اهشَ بن  َ اذتيٚق ٗبين  َ   اٗ -االختبار
 .َ بن  َ اذتٚق ٗبن  َ اهبلارٝ اظتباٖ اهش ضتّ فٕٚ :ب ٗٓ٘ غري ًا اهقرحٞ

ٕٞ كٚفٚٞ شتص٘ ٞٗاذتا ى ا رٗاٙٞ هإلختبارب ٗارا ٗر ا  ُٕ   تر  يف رٗاٙ
ًرف٘عيٞ   ٗحٚث كاُي   بًرف٘عٞ يف خص٘ص اظتباٖ اهشَ بن اذتٚق ٗاهقرحٞ

  ا ُٗطرحٔا ُٗرٓ  عؤٌا ال أٓؤا .  ُعتٌشٓا يف ً٘ر ٓفضعٚفٞ  

ٓاٖ اهرٗاٙٞ املقٚٓشٝ بلٚفٚٞ شتص٘ ٞ باهشَ املعيتبٕ بين اهقرحيٞ     ٗباختصار:
  ّا هوصيخٚخن املطوقينب  شظرعٚٞ ٗهياا ال تصيوذ ًقٚي   ٗبن اذتٚق هٚص    ٞ 
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خي٘ ًيّ   تا عوٟ ظرعٚٓٞ االختبيار بيأٜ َُ   ٓهتا عوٟ ٗي٘ب االختبارب كٌا  ٓهٗوش 
ألييى االختبيار   دتارٖ املرأٝ  ٍ تشخى اهقطِٞ يف امل٘ضإل املدص٘ص االختبار َت

 . ًّ  ْٗ تقٚٚش بلٚفٚٞ شتص٘ ٞاهفخص بأٜ َُخ٘ َتدتارٖ ٗ

 وي٘ٙ ّ  ّاٙعيين زًِي   ّادتصتشخى اهقطِٞ  ٍ تيشعٔا ًوٚي  ٗيف  خٚخٞ خوف:ر
 هتويي٘  اهقطِييٞ باهييشَ ُٗفيي٘ذٖ فٚٔييا اْ كيياْ  َ حييٚقب هٚتخقييا بٔييا         كافٚييّا 

 ٌخٓصى هِيي٘  اهييشَ ياختبييار اهييشَ امل٘ييي٘  يف اهييشاخىب ٗاهسا٢ييش ًييّ اهقييشر اهيي 
ْ٘  ابقييا١ اهقطِييٞ ٗتركٔييا   ّادتييشعٔا ًوٚييرٚييٕ ٗال أ يير هييٕب فٌعِييٟ  ال حايييٞ اه هغيي
ًيّ ٗضيإل    ّابيٕ وبيى اخرائيا هتلعيف هوٌيرأٝ ُي٘  اهيشَ اشيتظٔار         ّاًعتيش  ّازًِ

٘ٓوييٞ باهييشَ ًتو٘ ييٞ بييٕ ًييّ  ْٗ اشييتٚعاب ٗاشييتغراق      اهقطِييٞ ٓييى تَ   دييرج ًط
 ديييرج ًِغٌصيييٞ باهيييشَ   ٗل  أٗ َتفٔييي٘  َ اهعيييارٝ اهييي  زاهييي  باملقاربيييٞ األ   

تِقعٞ بٕ فٔ٘  َ اذتٚقب فٔاتاْ أًارتياْ كاظيفتاْ عيّ ُي٘  اهيشَ      صًصتغروٞ ً
 . املعتبٕ ارتارج ًِٔا حصي  الهٞ اهصخٚختن املتقشًتن

ملعتبٕ  ًٔاب ٗهيٚض  عوٟ املرأٝ اورٙقٛ ٗاالختبار املأً٘ر بٕ ٗايي ظرعٛ 
هٚض هِفصٕب بى ألييى   ّاكُٕ٘ ٗي٘ب ن يفّا هظٔ٘ر اهصخٚختلوٚفٚ ّاُفصٚ ٗي٘بّا

٘  اهيشَ  اهص ٝ )كٚف تصِإل باهص ٝ( ٗهغرض تصخٚخٔا أٗ تركٔيا حصيي ُي   
ٟ  ا ورٙقاهِازي عوٚٔاب فتدترب حا   يٍ  ب ُي٘   ًٔيا اهِيازي عوٚٔيا     ّا هتتعيرف عوي

 . اتٚاْ اهص ٝ بعش اهتطٔر أٗ ترن اهص ٝ ًشٝ اذتٚق :تعٌى ب٘ظٚفتٔا 

كيياهطٔ٘ر هوصيي ٝ  ٚييث هيي٘  ّاًطوقيي ّاظييروٚ ّاهييٚض ٗايبيي االختبييار كٌييا أْ
يف اه٘اويإل كاُي     ّا و  ًّ  ْٗ اختبار شابا عويٟ اهصي ٝ ٗ  تليّ حا٢طي    

ٚث  هيي٘ أتيي  بصيي تٔا بريييا١  خبييياالختبييار  : يي تٔا فاشييشٝ هفقييشٓا ظييرؤا 
ٕ    ُٚٞ اهتقرب اهٌٕٚٓعاملطو٘بٚٞ ٗتي ب بيى ال تصيذ ًِٔيا اهِٚيٞ ادتسًٚيٞ يف      شيبخاُ

ف عوٟ كْ٘ اهشَ  َ  عارٝ ال  َ حٚقب ٗال االختبار ٗاهتعٓر   تٔا اال بعش
 حتٟ اذا أرا ا اهص ٝ بريا١ ًطو٘بٚتٔا. ّا هٚى عوٟ ٗي٘ب االختبار ًطوق
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ُعٍ االختبار ظر  هصخٞ   تٔا ه٘ كاُ  ًأً٘رٝ بٔا هلُ٘ٔا غري حا٢ق 
الشتلعياف حياي اهيشَ     ّاه٘ أرا ا اهص ٝ بِٚٞ يازًيٞ فٚليْ٘ االختبيار ورٙقي    

  ٞ أَ ٓي٘  َ اذتيٚق اهطيارئ      اهِازي عوٚٔا ٓى ٓ٘  َ اهعارٝ ٗاهبليارٝ اهسا٢وي
عوٚٔاب ًّٗ  ْٗ االختبار ال تعرف حا ا ٗال نكلِٔا اهتعٓبش بِٚٞ يسًٚيٞ ٗوصيش   

صتعوٍ ٗظٚفتٔيا ًيّ أ ا١   صتلعف حاي  ًٔا َٗتوطعٛ هوتعٓبشب فؤُا باالختبار َت
 اهص ٝ أٗ عشَ أ ا٢ٔا.

     ّ حا يياب  ٗاذا فييرض تصيياستٔا يف ٓيياا اه٘ايييي اهطرٙقييٛ أٗ غفويي  عيي
ا تٔيا اتٚأُيا برييا١ ًطو٘بٚتٔياب     بش ًّ وصيشٓا بعب فرتك  االختبار ٗ و  ف 

ال ٙصييذ ًِٔييا اتٚيياْ اهعبييا ٝ بِٚييٞ هيياا الحتٌيياي ارا ٝ اهعييار  ًِٔييا  يي تٔاب ٗ
ٔياا اهيشَ   وطعٚٞ هعيشَ وطعٔيا بيورا ٝ اهعيار  ًِٔيا اهصي ٝ الحتٌياي حتٚٓطئا ب        

عوٚٔيا   ّاًًييخر ًِٔيا   ّااهِازي عوٚٔاب بى ه٘ أت  باهعبا ٝ بِٚيٞ وطعٚيٞ كياْ تعيرٙع    
ٗكاُ    تٔا فاششٝ ال ٙصذ ًِٔا اهتقرب بٔاب ٗال ِٙفعٔيا اشتصيخاب عيشَ    

ٗال ٙعارٓاب أليى ٗيي٘  خيربّٙ  يخٚخن آًيرّٙ باالختبيارب       ّاكُ٘ٔا حا٢ط
 املاك٘ر كٌا ال عفٟ. ٌٗٓا  هٚى ايتٔا ٜ ًاُإل عّ ايرا١ االشتصخاب

      ٞ   بُعٍ اذا كاُ  يآوٞ باه٘ظٚفٞ اهعيرعٚٞ أٗ غافويٞ عيّ حا يا ٗٓيٛ  اًٚي
 أٗ كاُيي  ًتدٚوييٞ كييْ٘ اهييشَ ًييّ ازاهييٞ اهبلييارٝ  ييٍ  ييٓو  ًييإل ادتييسَ باهِٚٓييٞ      

ٌٓع  ًِٔا ُٚٞ اهتقيرب  يكاُ    تٔا  خٚخٞ اذا ت ّاٗ  تلّ يف اه٘اوإل حا٢ط
ٗ اهغافوٞ عِٕ ٗعّ احتٌاي حٚطٚتٔاب هليّ  ٗٓٛ ًتأتٚٞ ًّ ادتآوٞ باه٘ي٘ب أ
 .ّاٗاوع ّا ختٔا ًعرٗوٞ بعشَ كُ٘ٔا حا٢ط

وبيى شيٚ ْ    اْ يف ً٘ضي٘  زٗاي اهبليارٝ ٗاهعيارٝ    ٍ اْ اهصخٚخن ٗار 
 إٓ بييين  َ اهعيييارٝ ٗبييين  َ اذتيييٚقب ٗويييش ٙعيييتبٕ  اهيييشَ ًيييّ امليييرأٝ ٗاظيييتب

 ر   اهييشَ اهصييا٢ى بيين األًيير امليياك٘ر ًييّ  ْٗ عوييٍ بييسٗاي اهبلييارٝ كٌييا اذا تيي
  -ٗٓيييٛ زا٢ويييٞ -ٗبييين كُ٘يييٕ  َ اهعيييارٝ -ٗاهبليييارٝ باوٚيييٞ -كُ٘يييٕ  َ حيييٚق



 3: جفقٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر......................................................................... (136) 

 

 ختٌييى املييرأٝ كُ٘ييٕ ٗ  َت ٗوييش ٙعييتبٕ األًيير امليياك٘ر بعييش أْ خييرج اهييشَ ووييٚ ّ  
 هقوتيٕ ٗحصيبتٕ  َ بلارتٔيا ٗعيارتٔا  يٍ ك ير اهيشَ فاظيتبٔ  ٗتير  ا           ّاحٚط

 .ّا بن كُٕ٘  َ حٚق أٗ  َ بلارٝ ًصتٌر
هصيي٘رتن ٗاْ خرييي  عييّ ًيي٘ر   ٗال ٙبعييش ٗييي٘ب االختبييار يف ٓيياتن ا 

( يف  خٚخٞ خويف أًرٓيا بتقي٠٘    بقرِٙٞ أْ اإلًاَ )املتقشًن ن اهصخٚخ
ب مميا  عوٚٔيا  اج وبى بٚاْ حلٍ  َ اذتيٚق ٗ َ اهعيارٝ ٗوبيى ا ياب االختبيار     

ا١ ًيّ بياب تقي٠٘ اج ٗا ي ح اهعٌيى ٗأ       ّاٙلعف عّ هيسَٗ االختبيار ًطوقي   
يف اشيتظٔار ٗيي٘ب االختبيار     ٗه٘ ُياوغ أحيشْ   . اهص ٝ ه٘ كاُ  غري حا٢ق

    ّٞ  ًّ اهصخٚخٞ ا ًرٝ باهتق٠٘ ف  أوى ًّ االحتٚيا  باالختبيار املياك٘ر ًقشًي
 .هتصخٚذ اهعٌى ٗأ ا١ اه٘ايي اهعرعٛ 

ٓاا كوٕ اذا أًلِٔا االختبار املاك٘رب ٗأًا ه٘ تعار عوٚٔا هفقشاْ اهقطِٞ أٗ 
ضتٖ٘ ًّ األعاار املٌتِإل ًعٔا االختبار اهلاظف عّ ُ٘  اهيشَ كاُي    ضت٘ٓا أٗ 

ًعاٗرٝ ًِٕ ٗ  تعيٌؤا األخبيار ا ًيرٝ بياهفخص ٗاالختبيار هتعيٓارٖ عوٚٔياب        
ٗحٚث كاُ  ًأً٘رٝ بتق٠٘ اج شبخإُ ٗٓ٘ كاظف عّ تِٓ س اذتلٍ اه٘اوعٛ 

بطرٙيا   بيش ًيّ اهتخقيا ٗاهت٘ يى    ٗهيسَٗ ًراعاتيٕ ويشر اإلًلياْب ف      يف حقٔا
ٗهٚض  ا ورٙا اال اشتصيخاب اذتاهيٞ اهصيابقٞ     بمملّ إل ران اه٘اوإل ٗاًت اهٕ

ف٘ظٚفتٔا ٓٛ االعتبار  ا ا اهصيابقٞ ٗاهريي٘  ال اشتصيخاب اذتاهيٞ املتٚقِيٞ      
 فييوْ كاُيي  حاهتٔييا اهصييابقٞ اهطٔيير ٗاهِقييا١       :  اهصييابقٞ ًييّ ؤيير أٗ حييٚق   

٘فب ٗاْ كاُي  حاهتٔيا   ف٘ظٚفتٔا أْ تتطٔر ٗتصوٛ ٗتصَ٘ ظٔر رًطاْ ٗتطي 
اهصييابقٞ اذتييٚق ف٘ظٚفتٔييا أْ تييرتن اهصيي ٝ ٗاهصييٚاَ ٗمليين اهييسٗج ٗ خيي٘ي 

 .  املص ش ًٗض اهقرآْ ٗهفظ ادت هٞ

ٓاا اذا كاُ  حاهتٔا اهصابقٞ ًتعِٚٓٞ هشٙٔا ٗاضخٞب ٗأًا اذا كاُي  حاهتٔيا   
لارٝ ٗبن تر    ًٔا بن  َ اهب وشاهصابقٞ زتٔ٘هٞ هشٙٔا ألُٔا يف اهسًاْ اهصابا 
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ًٌِٔيا ًيّ املتيأخر: حاهيٞ      وش ت٘ار ا عوٚٔا حاهتاْ ال مٚٓس املتقشَٗ َ اذتٚق 
ْٕ ٗاظتبٕ عوٚٔا املتقشَ ًّ املتأخر فوٍ  اذتٚق يف زًاْ ٗحاهٞ اهِقا١ يف زًاْ  ا
تعوٍ اذتاهٞ اهصابقٞ ًٌِٔا املقارُٞ هويشَ املير   ٓيى ٓي٘ اذتيٚق أَ اهطٔيرب ٗال       

االشتصيخاب ح٣ِٚيا: أًيا هوتعيارض ٗاهتصياوطب أٗ هقصي٘ر       زتاي هوري٘  ال 
 .  اهشهٚى ٗعشَ يرٙاْ االشتصخاب ًّ أ وٕ يف ً ى ٓاا

ارتٔا ُٗقا١ٓا ٗعشَ حتٚٓطٔا  ٗعِش ادتٔى باذتاهٞ اهصابقٞ ٓى تبين عوٟ ؤ
 .ختا  بادتٌإل بن ٗظا٢ف اهطآرٝ ٗبن عٌى اذتا٢ق  أَ َت

آي مجيإل ال هيسَٗ االحتبيا ب    في  :ٓاا ًا اختوف  فٕٚ األُظار ٗاهفتا٠ٗ
ألْ اذتيياهتن  ٌييا أحليياَ اهساًٚييٞ: فاهطٔييارٝ ٗاهِقييا١ ًييّ اذتييٚق ً٘ضيي٘        
 ه٘يييي٘ب اهصييي ٝ ٗاهصيييٚاَب ٗاهتخيييٚٓق ً٘ضييي٘  ذترًيييٞ  خييي٘ي املصيييايش   
ٗملن اهسٗج ًيّ بطيعٔاب ٗحٚيث كاُي  امليرأٝ املبخ٘ يٞ ًير  ٝ بين اذتياهتن          

اًييا تلوٚييف   ن اهييساًٚن :بت٘يييٕ أحييش تلوييٚف فٚخصييى عِييشٓا عوييٍ امجيياهٛ   
اذتا٢ق أٗ تلوٚف اهطآرٝب ف  بش ًّ االحتٚا  بادتٌإل بن تلاهٚف اذتيا٢ق  

 . ٗتلاهٚف اهطآرٝ

ٗٓيياا اهييرأٜ احتٚييا  ٗاالحتٚييا  حصييّ مجٚييىب هلييّ ًقتطييٟ اهقاعييشٝ     
 -ي٘از اهبِا١ عوٟ اهطٔر ٗاهِقا١ -ٓ٘ اهرأٜ ا خرٗاأل هٞ ارتا ٞ بشَ اذتٚق 

ٚق اهشاهٞ عوٟ إُٔ  َ شتص٘ص ذٗ  فاا ًعِٚٞ نكتياز بٔيا   اذت (1)بوخاظ أخبار
عّ  َ االشتخاضٞ ٗغريٖب ٗعيرج ًيّ ستيى شتصي٘ص ًٗيّ عيرٗق خا يٞب        

 .بلارٝ عرج ًّ ً٘ضعٔا بٌِٚا االشتخاضٞ خترج ًّ عرق آخرب ٗ َ اه

عّ باوٛ اهشًا١ب ٗٓ٘ عِي٘اْ ٗيي٘ ٜ هيٕ     ّاٗحٚث كاْ ) َ اذتٚق( ممتاز
ٗييي٘ب اهصيي ٝ ٗاهصييٚاَ  -هٚف اإل ٚييٞ ااهتلييأحليياَ شتص٘ ييٞب ٗحٚييث أْ 
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ًت٘ئيٞ ال  كوئا   -ب ٗضت٘ٓيا ٗي٘از  خ٘ي املصيايش ٗملين اهسٗييٞ زٗئيا    
مجٚإل امللوفنب ٗوش خرج عِٔا عِ٘اْ ٗي٘ ٜ شتص٘ص )اذتيا٢قب أٗ ذاا  

فوذا ظللِا يف أْ  اهٚف اهساًٚٞ ال امل٘ض٘  ارتاصب َ اذتٚق( فت٘ئ  تل
ٗشياي  تٓطٔا زٗئيا  ٓيٛ اهي  اويي    -ٝ ًعِٚٓٞ اهعِ٘اْ اه٘ي٘ ٜ وش حتقا يف اًرأ
كيياْ ًقتطييٟ األ ييى عييشَ حتقييا اهعِيي٘اْ    - ًٔييا ٗ  تييتٌلّ ًييّ االختبييار 
عشَ كْ٘ اهشَ ارتارج ًّ ٓياٖ   ّا هوعشَ األزهٛ:اه٘ي٘ ٜ ارتاصب اشتصخاب

  .ٚٞ أزاّلب أٗ عشَ اتصافٕ باذتٚطاملرأٝ  َ حٚق أزاّل

ِي٘اْ  ٗبٔاا االشتصخاب ُِفٛ األحلاَ اإلهساًٚٞ اه ابتيٞ ٗاملرتتبيٞ عويٟ اهع   
ُٗ ب  عوٚٔا األحلاَ اإلهساًٚٞ اهعًٌ٘ٚيٞ   - َ اذتٚق -اه٘ي٘ ٜ املدص٘ص

 - ّاًٗيئٍِ اهطييآرٝ اهيي    ٙتخقييا كُ٘ٔييا حا٢طيي  -اه ابتييٞ عوييٟ كييى ًلوييف  
 زٗئا ٗال  خ٘ي املصي ش  فت ي عوٚٔا اهص ٝ ٗاهصٚاَ ٗال مرَ عوٚٔا ملن

 .  اهقرآْ ٗهفظ ادت هٞ ًٓض  ٗال
ِٙخى اهعوٍ اإلمجاهٛ  -رٙي ه  ى: اشتصخاب اهعشَ األزهٛٗبٔاا اهتق

عيلى عويٟ اهقي٘ي بيويرا١ أحلياَ اهطيآرٝ عويٟ امليرأٝ         ٗال ٙبقٟ هٕ أ ير حتيٟ ُٙ  
  ال املطوا يف اهعبٔٞ املصشاوٚٞ . عوٟ ي٘از اهري٘  : إُ ٙبتيناملبخ٘ ٞ

 ٍٓ اهتٌصيمَ ٗاهقا٢وْ٘ باهبِا١ عوٟ ايرا١ أحلاَ اهطآرٝ عوٚٔيا هيٚض ُظيرُ   
يف اهعيبٔٞ   -ًطوقاا األ هٞ امل بتٞ ه حلاَ اإلهساًٚٞ عوٟ كى ًلويف   -باهعاَ 

هييٕ ٗاملصييشاوٚٞب الحتٌيياي ُظييرٍٓ ال ًفييا  أخبييار اذتييٚق ٗأُييٕ  َ شتصيي٘ص 
َٙ ٗعيشَ اًلياْ    درج ًِٕ ٗهٕ أٗ اف ممتازٝب ًٗإل اهعم فًٕٚ٘ضإل شتص٘ص 

االختبييار ملعرفتييٕ نكلِِييا أْ ُِفييٛ حٚطييٚٞ اهييشَ باشتصييخاب عييشَ كييْ٘  ًٔييا   
 .  أزاّل ّاارتارج ًِٔا حٚط

 ٍ ُِتقى هبخث اهِخي٘    ٌاَ ك ًِا يف اهِخ٘ اه اهث ًّ اظتباٖ اهشَبيٓاا ت
 : اهرابإل
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 - ُٝ َٞ  اذا عوٌ  املرأ  بارييٞ ًيّ امل٘ضيإل املعيرٗف    ارتاذتٌيرٝ املر٢ٚيٞ     ً٘ٙي
 ختٌيى كُ٘يٕ   ختٌيى كُ٘يٕ  َ حيٚق ُٗٙ    َ ًعتبٕ ًر   بن أُي٘ا     يٞ: ُٙ   هلِٕ

ب ختٌييى ًييإل ذهييم كُ٘ييٕ  َ ورحييٞختٌييى كُ٘ييٕ  َ اشتخاضييٞ أٗ ُٙ َ عيارٝ ُٗٙ 
رباْ اهصيخٚخاْ يف اهِخي٘ اه اهيث    فٚرت   اهشَ بن أُ٘ا     يٞ أٗ أربعيٞب ٗارتي   

اذتيٚق أٗ  َ  :  َ  اْ يف ً٘ض٘  تر   اهيشَ ارتيارج بين ُي٘عن    املاضٛ ٗار 
 . اهبلارٝب ٗاذتلٍ فٌٚٔا بأْ اهقطِٞ ه٘ خري  ًِغٌصٞ فاهشَ حٚق

 هلّ ه٘ تر   اهشَ بين أًي٘ر    يٞ أٗ أربعيٞ كٌيا هي٘ تير   اهيشَ بين كُ٘يٕ           
  َ بليييارٝ أٗ  َ حيييٚق أٗ  َ ورحيييٞ أٗ  َ اشتخاضيييٞ فٔيييى ٙليييْ٘ اذتليييٍ  

ً   ّابويييسَٗ االختبيييار  ابتييي    باهيييشَ تِقعٞ صيييٗأْ اهقطِيييٞ هييي٘ خريييي  ًِغٌصيييٞ 
    فٔييٛ أًيييارٝ حٚطيييٚٞ اهيييشَ ٗاْ احتٌوييي  كُ٘يييٕ غيييري  َ اهبليييارٝ ٗاهعيييارٝ 

ٌا اذا تر   اهشَ بين كُ٘يٕ  َ حيٚق أٗ  َ اهبليارٝب في       يأَ ختتص األًارٙٞ ب
 .   تأتٛ األًارٙٞ عِش تر   اهشَ بن    ٞ أٗ أربعٞ أُ٘ا 

ٍ  ٓاا ًا ٗوإل ارت ف فٕٚ بن اهفقٔيا١ب فاختيار مجيإلْ    ٞ  ًئِ اُغٌياط   أًارٙي
ب ٗت٘وييف مجييإل عييّ  ّااهييشَ يف وطِييٞ االختبييار ٗكاظييفٚتٔا عييّ اذتٚطييٚٞ ًطوقيي  

ّ األًارٙيٞ  هشَ بن أك ر ًّ احتٌاهنب بى ًِإل مجإل عاألًارٙٞ فٌٚا اذا تر   ا
 بطييرط ويياوإل مبعِييٟ اهتييسأًٍ باختصيياص األًارٙييٞ عِييشٍٓ مبييا اذا  ار أًيير   

خييرٗج اهقطِييٞ ًِغٌصييٞ  ال أْ ّااهييشَ بيين  َ اهعييارٝ ٗبيين  َ اذتييٚقب ُظيير 
ًتِقعٞ باهشَ بعيش ا خا يا يف امل٘ضيإل ٗاخرائيا برفيا ٓي٘ أًيارٝ كاظيفٞ عيّ          

 اذ ال احتٌيياي  بعييشَ كييْ٘ اهييشَ ًييّ ازاهييٞ اهعييارٝب فٚييتعن كُ٘ييٕ  َ حييٚق    
 .   اهث نكلّ أْ ٙلْ٘ اهشَ ًِٕ

 بٌِٚيييا اذا ٗييييش احتٌييياي  اهيييث كيييأْ ٙليييْ٘  َ ورحيييٞ أٗ  َ اشتخاضيييٞ  
َ ارتارج  َ حيٚق حتيٟ ًيإل االختبيار ٗتِقيإل اهقطِيٞ رغيٍ        ف  ٙتعن كْ٘ اهش

 ّاتعار ووٕ عوٟ إُٔ  َ بلارٝب ألْ تِقإل اهقطّ الزَ أعٍ ًّ كْ٘ اهشَ حٚط
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 .الحتٌاي كُٕ٘  َ ورحٞ أٗ اشتخاضٞ ٗال ٙشي عوٟ خص٘ص  َ اذتٚق  

ٗاألخري ٓ٘ اهصخٚذ ألْ ظآر ارتربّٙ اهصخٚخن ٓ٘ اختصاص أًارٙيٞ  
حٚطييٚٞ اهييشَ اذا تيير   بيين كُ٘ييٕ  َ اذتييٚق ٗبيين كُ٘ييٕ  َ   االُغٌيياط عوييٟ 

 :  ٗت٘ضٚخٕ باهعارٝ ٗاهبلارٝ اهسا٢وٞ
اْ  خٚخٞ خوف أًرا بتق٠٘ اجب ٗٓاا ٙفٚشُا تِٓ يس األحلياَ اه٘اوعٚيٞ    

ٗاهيتفخص ٗاالختبيارب     قٔا ٗهسَٗ ًراعاتٔاب ٗال نكلّ ًراعاتٔا اال باهتخرٜ
 ًِٔييا ًراعيياٝ اهصيي ٝ اذا      وويييبتقيي٠٘ اج شييبخإُ   (ٗبعييش أْ أًيير) 

ٗ  تبّٚٓ ٗظٚفٞ  ّاٗمبِإل ملن اهسٗج ٗترن اهص ٝ اذا كاُ  حا٢ط ّاتلّ حا٢ط
 فيرض ب ٗامليرأٝ املياك٘رٝ   ت  (اهطيآرٝ اهسا٢ويٞ بلارتٔيا   )ٗغري  (اذتا٢ق)غري 

ب بيأْ  ًّ اهشَ ٙليْ٘  ًٔيا ارتيارج ًِيٕ      ّا اه  ّااحتٌا ا ُ٘ع اهرٗاٙٞ اهصخٚخٞ
  ّايف ُفييض اهصييا٢ى أٗ يف بيياوّ املييرأٝ املبييت ٝ ٗال ظييآر      ّاوا٢ٌيي  اّلاحتٌيياكيياْ 

(ب فويي٘ كيياْ اذتلييٍ املِصيي٘ص يف    ًييّ ادتيي٘اب اهصييا ر ًييّ املعصييَ٘ )   
( ٗذكير حلٌيٕ ارتياصب    اهصخٚختن ٙعٍ االحتٌاي اه اهيث هبِٚٓيٕ اإلًياَ )   

  اذتليٍ بيرت   اهيشَ بين احتٌياهن :      عويٟ اختصياص   ّافتشي اهصخٚخٞ ٗاضيخ 
 خلٍ ح٣ِٚيييا ٗٓييي٘  الهيييٞ االُغٌييياط يٗٙيييأتٛ اهيييبليييارٝ ٗ َ اهييييخٚق ب  َ اه
 . عوٟ حٚطٚٞ اهشَ  ْٗ  َ اهبلارٝ -تِٓقإل اهقطّ باهشَ  -

 عييّ ريييى اوييتق اًييرأٝ فصيياي  ًٔييا     ٗ ييخٚخٞ زٙييا ٝ تطييٌِ  شييؤاالّ  
 ب ٗٓييياا اهصيييؤاي ًيييإل اهقرِٙيييٞ ا تٚيييٞ ظيييآر يف ّاِقطيييإل عِٔيييا ًٙ٘يييّا ٗ  ٙكييي ري

 َ بلارٝ ٗبين كُ٘يٕ  َ حيٚقب ٗشيؤاهٕ )كٚيف تصيِإل        ٗراْ اهشَ بن كُٕ٘ 
باهصيي ٝ( ورِٙييٞ ظييآرٝ يف احتٌيياي اذتٚطييٚٞ املاُعييٞ عييّ اهصيي ٝ أٙأًيياب ٗال     

ٔٓي   ُٙ  ر بيشُٔا ٗ ٘بٔيا ٗتت٘ضيأ ٗتصيوٛ     ختٌى ًعٕ االشتخاضيٞب اذ املصتخاضيٞ تط
 . ًّ اهص ٝ ّاٌِإل ظرعٗال ُت

 ر ٗاالحتٌاي بن ُ٘عنخصار اهِظي( ظآر يف اُ)ٗٓلاا ي٘اب اإلًاَ      
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فيوْ خريي    ر( أًارٝ كْ٘ اهيشَ ًيّ اهعيارٝ    ًّ اهشَب ٗهاا بّٚٓ اإلًاَ )
ٓ٘ ٌصيم  تغتصيى ٗتُ ر( حلٌٔيا:  ٗبّٚٓ ) دوٞ باهشَ فوُٕ ًّ اهعارٝاهقطِٞ ًط

فيوْ خيرج   ر( أًارٝ كيْ٘ اهيشَ ًيّ اذتيٚق      ٍ بّٚٓ ) دًعٔا وطِٕ ٗتصوٛ
  دباهييشَ فٔيي٘ ًييّ اهطٌييث تقعييش عييّ اهصيي ٝ أٙيياَ اذتييٚق  ّااهلرشييف ًِغٌصيي

 الحتٌاي كْ٘ اهشَ ًّ ُ٘   اهث. -ّاٗي٘اب شؤااّل -ض يف ارتربٗال تعٓر

 عار يف اهييرٗاٙتن اهصييخٚختن ار: ال ظٔيي٘ر ٗال  الهييٞ بييى ٗال اظييٗباختصيي
: أعين أًارٙٞ باحتٌاي ُ٘   اهث ًّ اهشَ ٗعٌَ٘ اذتلٍ هٕ -ّا ٗي٘اب شؤااّل -

ٞ اُغٌييا  ٓيياا ميياَ اهليي َ يف اهِخيي٘ اهرابييإل   .  ط اهقطِييٞ ٗتِقعٔييا عوييٟ اذتٚطييٚ
 هشَب  ٍ ُِتقى هبخث اهِخ٘ ارتاًض :ًّ اظتباٖ ا

اذا عوٌيي  املييرأٝ  ً٘ٙييٞ اذتٌييرٝ املر٢ٚييٞ خاريييٞ ًييّ امل٘ضييإل املعييرٗف   -ه
 ٗتر   أًرٖ بن كُٕ٘  َ حٚق ٗبن كْ٘  َ اشتخاضٞب ِٗٓا  ٘ر ٗأحلاَ:

اذتٌيرٝ ٗاهطيراٗٝ ٗارتيرٗج  رويٞ      :اهيشَ بصيفاا اذتيٚق    اذا ٗيشا -1      
   يٞ  شيٚ ُٕ  ٗبشفإل ٗو٘ٝ فٔ٘ حٚق اذا يا١ٓا بعش ؤر ععرٝ أٙاَ  ٍ اشيتٌر  

ش٘ا١ رأتٕ يف أٙاَ عا تٔا أٗ وبؤا أٗ بعشٓاب فٌا كاْ  ًّا ٗايشّا هصفاا  بأٙاَ
املتعيش ٝ اهشاهيٞ عويٟ أْ اهيشَ      (1)اذتٚق فٔ٘ حيٚقب ٗٙيشهِا عوٚيٕ: اهِصي٘ص    

ز  َ اذتييٚق عييّ  َ اه٘ايييش ألٗ يياف اذتييٚق ٓيي٘ حييٚقب ٗباهصييفاا نكتييا 
ُظري  خٚخٞ ستٌش بّ ًصوٍ شا٢ّ  عّ املرأٝ تر٠ اهصيفرٝ   االشتخاضٞب ٗٓٛ

 -ٙعيين أٙياَ حٚطئا يف كيى ظئر ٗاملعتيا ٝ رلٙيٞ  َ اذتيٚق فٚٔيا           -يف أٙأًا 
 ٔييياب ٗاْ رأا اهصيييفرٝ يف غيييري ال تصيييوٛ حتيييٟ تِقطيييٛ أٙاًر(: فقييياي )

اهتعبيش   كاُي  ًصتخاضيٞب ٗٓياا بٚياْ هي زَ:      ٙعيين  دأٙأًا ت٘ضيأا ٗ يو   
 .ش كُ٘ٔا ًصتخاضٞ  ي عوٚٔا اهتطٔر ٗاهتعٓب :باهص ٝ  ٗارا ٝ املوسَٗ 
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ٗاذا يا١ٓا اهشَ املعتبٕ يف أٙاَ عا تٔا ٗكاُ   ا عيا ٝ ٗوتٚيٞ ًصيتقرٝ     -2      
 ه  عويٟ   (1)اشتِا ّا هِص٘ص بور أَ كاْ أ فرش٘ا١ كاْ أ بحصبتٕ حٚطّا

طئا املعتيا ٝ رلٙيٞ  َ اذتيٚق     ٙعيين أٙياَ حٚ   -اهشَ اهاٜ تراٖ املرأٝ يف أٙأًيا  
 ٓي٘ حييٚق تيرتن  يي تٔا ٗاْ كياْ اهييشَ أ يفرب بييى يف بعطئا تصيياًذ       -فٚٔيا 

     ٕ  يف أٙأًيا أٗ وبيى ٙيً٘ن فٔي٘ حيٚقب      يف اه٘و  حٚيث تيشي عويٟ أُيٕ اذا رأتي
 ( شييا٢ّ  عييّ املييرأٝ تيير٠ اهصييفرٝ  أبييٛ بصييري عييّ اهصييا ق ) ُظييري ًعتييربٝ

 وبى اذتٚق بًٚ٘ن فٔ٘ ًّ اذتٚقد . اْ كاْر(: )واي

ى ُعٍ اذا رأتٕ وبى أٙاَ عا تٔيا املصيتقرٝ بٚيً٘ن ٗ يا ف  عيشَ ًطيٛ أوي       
عوييٟ اذتٚطييٞ األخييريٝ فيي  نكلِٔييا حصيياب اهييشَ املر٢ييٛ   -ععييرٝ أٙيياَ  -اهطٔيير
 . أوى اهطٔرحتٟ تِقطٛ اهععرٝ  ّاحٚط
 أٜ بعيش ٙيً٘ن أٗ    يٞ     بٓاا ه٘ رأا اهيشَ يف أٙياَ وبيى اُقطيا١    ٗٓلا -3

حتيٟ اذا كياْ أ يفر غيري      - أٗ أك ر ًّ بشٗ أٙاَ عا تٔيا اه٘وتٚيٞ حتصيبٕ حٚطياّ    
ش هصفاا اذتٚق كٌا ُٓص  عوٕٚ ًعتربٝ امساعٚى ادتعفيٛ عيّ اهصيا ق    ٗاي
(ر :) َعا تٔا   تصيٓىب ٗاْ كاُي    اذا رأا املرأٝ اهصفرٝ وبى اُقطا١ أٙا

ٗاهصيفرٝ كِاٙيٞ عيّ اشتخاضيتٔا ب      (2) د٢ٔيا  يوٓ  ِر يفرٝ بعيش اُقطيا١ أٙياَ وُ    
 ْْ  . -ٗٓ٘ اهص ٝ -ه زَ اهعرعٛٗٓاا بٚا

طربٞ ِٙخصير  ٝ أٗ ًطي عا ٝ ٗوتٚٞ ًصتقرٝ أٗ كاُ  ًبتيش١  ًّٗ هٚض  ا -4
 برارٝ ٗبق٘ٝاذتٌرٝ ٗاهطراٗٝ ٗارترٗج  ٕ األربعٞ : صفاتمٚٚسٓا هشَ اذتٚق ب

ًإل اهعرٗ  املعتربٝ يف حٚطٚٞ اهشَ كأْ تراٖ بعيش اهبوي٘ق وبيى اهٚيأط ٗأْ تيراٖ      
 .  ًصتٌر اهصٚ ْ    ٞ أٙاَ ٗضت٘ ذهم

 ُعٍ ه٘ عوٌ  املرأٝ بعشَ حتقا بعق ظرٗ  اذتٚق يف اهشَ اهاٜ رأتٕ يف
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فٔياا   هلِٕ   ٙصتٌر عوٚٔيا    يٞ أٙياَب    أٗ رأتٕ ٗايشّا هصفاا اذتٚق بأٙأًا
 .  خلٍ عوٕٚ بإُٔ  َ اشتخاضُٞٙ

 ٓاا ماَ اهل َ يف اهِخ٘ ارتاًضب  ٍ ُِتقى هبخث اهِخ٘ اهصا ط:     

اذا اظتبٕ اهشَ ارتارج بن كُ٘يٕ  َ حيٚق ٗبين كُ٘يٕ  َ ورحيٞب ٗال       -ح
ٕ   رٙي ٗهعوٕ ال خي ف يف ٗيي٘ب االختبيار عوٚٔيا     : ب هلئٍِ اختوفي٘ا يف كٚفٚتي

ٟ ظٔرٓا ٗترفيإل ريوٚٔيا ٗتيشخى ا يبعٔا يف فرئيا:      فاملعٔ٘ر أُٔا تصتوقٛ عو
فوْ خرج اهشَ ًّ ادتاُي األٙصر فٔ٘ حيٚقب ٗاْ خيرج ًيّ ادتاُيي األنكيّ      

ال عليض ذهيم ًيّ حٚيث تعيٚن اهيشَ        آخير   ٗذٓي مجيإل  .  فٔ٘  َ اهقرحٞ
 . ٗخرٗيٕ ًّ اهطرف األنكّ فٔ٘ حٚق أٗ ًّ اهطرف األٙصر فٔ٘  َ اهقرحٞ

إلًلاْ كْ٘ اهقرحٞ ًيّ   اعتبار ادتاُي أ ّ  ٗذٓي مجإل  اهث ال عشَ
 . ٗألْ اذتٚق ٙصٚى ًّ اهرحٍ ٗهٚض ًّ ياُي ًعّٚٓ بادتاُبن

ْ ٗاشييتِش املعيئ٘ر  ًييا رٗاٖ ال  -ًٗييّ علييض وييرٙقتٍٔ: اهقيي٘الْ ا خييرا
شٝ ًيّ بٚياْ   ٗاختوف  ُصدٞ اهرٗاٙٞ اه٘اح  اهعٚداْ يف )اهلايف( ٗ)اهتٔاٙي(

ّ ذانب ٗاهرٗاٙيٞ ضيعٚفٞ هلُ٘ٔيا ًرف٘عيٞ     اهِي٘  ًي  ادتاُيي اهلاظيف عيّ ٓياا     
 . ٗشتتوفٞ اهِصذ ٗال  اعٛ هإلواهٞ يف بٚاْ اهِصدٞ األريذ ًإل كُ٘ٔا ًرف٘عٞ

 عٛ كٌُ٘ٔا رٗاٙتن شتتوفتن ًتعارضتنب ٗهٚض  ٍ ظيآش ٗاضيذ   اُعٍ 
  ّا .عوٟ اهشع٠٘ بى ٓٛ  ع٠٘ ضعٚفٞ يٓش

اصتبييار ضييعفٔا بعٌييى املعيئ٘ر عوييٟ وبييا رٗاٙييٞ اهعييٚذ يف      ّا عييٛ  اُٚيي اٗ
عق ُصدٔا عويٟ وبيا رٗاٙيٞ    لٚ  يف ب)اهتٔاٙي(ب ًإل أْ رٗاٙٞ اهعٚذ وش ُح

ٗال  عي٠٘ تعيش     ّاٗعوٟ كى تقشٙر ال ُرتطيٛ عٌيى املعئ٘ر ييابر     )اهلايف( .
 .  اهرٗاٙٞ هعشَ اهقرِٙٞ اهقطعٚٞ بى ٗال اهظِٚٞ عوٕٚ

ٓاا  ياُي ٗخرٗج  َ اهقرحٞ ًّ ياُيب ّعوٟ أْ خرٗج  َ اذتٚق ً
ظ١ٛ ٙلٓابٕ اه٘يشاْ ٗاه٘اوإل ارتاريٛب فوْ  َ اذتٚق عرج ًّ اهيرحٍ ال  
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باوّ اهفرج ًّ مجٚإل ي٘اُبٕ  ٍ عرج ًيّ اهفيرج ال ظيآر ادتصيشب ٗٓلياا      
 َ اهقرحٞ وش تلْ٘ يف ادتاُي األنكّ ٗوش تلْ٘ يف ادتاُي األٙصر ٗوش تليْ٘  

ٞ ياهًّ ِٓا فٗ . يف ماَ ادت٘اُي فيوْ كاُي     : خا ً حظٞ اذتاهٞ املتٚقِٞ اهصيابق
  يف ؤر ُٗقا١ ًيّ اذتيٚق وبيى شيٚ ْ اهيشَ املعيتبٕ املير   عوٚٔيا اشتصيخب         

  عوٟ ؤرٓا ٗعٌو  ب٘ظٚفٞ اهطآرٝب ٗاْ كاُ  حاهتٔا اهصابقٞ َِؤرٓا َٗب
 . ٓٛ اذتٚق اشتصخي حتٚطٔا

 . مها حاالتها وأحكا الفرع التاسع: أقسام احلائض
 اذتيييا٢ق وصيييٌاْ: ذاا عيييا ٝ ٗ يييا أوصييياَ    يييٞب ٗغيييري ذاا اهعيييا ٝ      
ٗ ا أوصاَ    ٞ أٗ وصٌاْب ٗذاا اهعا ٝ وش تلْ٘ ٗوتٚٞ ٗعش ٙٞب ٗوش تليْ٘  

 . ٗوتٚٞ فقطب ٗوش تلْ٘ عش ٙٞ فقط

ٗغري ذاا اهعا ٝ وش تلْ٘ ًبتشأٝب ٗوش تلْ٘ ًططربٞ ًتخريٝب ٗوش تلْ٘ 
 ٗٓاٖ األخريٝ وش تلْ٘ ًصتقوٞ ٗوش توخا باملططربٞ.ُاشٚٞ هعا تٔا املصتقرٝب 

اذا ٓياٖ  ب ٗوش تلْ٘ املرأٝ اذتا٢ق ًبتشأٝ ٗٓٛ اه    َتَر اهشَ ًّ وبُى -أ
رأا اهييشَ بصييفاا اذتييٚق األربعييٞ اعتربتييٕ حٚطييّا ٗتركيي  اهعبييا ٝ ٗغريٓييا   

بيش ًيّ تي٘فر    عويٟ ًعرفيٞ اذتيٚق بصيفاتٕب هليّ ال      اهشاهٞ (1)مبقتطٟ اهرٗاٙاا
ٗٓياا  اذتٚق كأْ ٙلْ٘ ُسٗهٕ عوٚٔيا بعيش اهبوي٘ق ٗٙصيتٌر    يٞ أٙياَب       ظرٗ  

هي٘ رأتيٕ ًيرتن ًتي٘اهٚتن أٗ  ي   ًيراا ًيّ غيري          اهشَ املر٢ٛ أٗي رلٙتٔا هيٕ  
 . فصى  ٚطٞ شتاهفٞ يف اهعش  أٗ يف اه٘و  تصري ذاا عا ٝ ًصتقرٝ

ٗوش تلْ٘ اذتا٢ق ًططربٞ ًتخريٝ ٗٓٛ اهي  تليررا رلٙتٔيا اهيشَ      -ب
فاتٕ ًييّ  ْٗ اشييتقرار عييا ٝ  ييا ًييّ حٚييث اه٘ويي  أٗ اهعييش  يف ظيئرّٙ   بصيي

 ٗعا تن أٗ يف     ًراا.
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 يٍ تِصيٟ عا تٔيا فتصيري ُاشيٚٞ      ٗوش تلْ٘  ا عا ٙٞ ٗوتٚيٞ أٗ عش ٙيٞ    -يي      
 ٞ ٌٟٓ ًطيطرب طربٞ ٓيٛ اهي    تصيتقر  يا     ٗادتياًإل أْ املطي   .  ًتخريٝ ٗوش تص

 . ٗ  تِصٔا (تعرفٔا)عا ٝ 

ًيإل اتفاؤيا يف اهعيش  أٗ    ًيراا   ٍ اْ املبتشأٝ اذا رأا اهشَ ًرتن أٗ     
 : يف اه٘و  تصري ًصتقرٝ اهعا ٝ ٗٓٛ أوصاَ    ٞ

: ٗٓييٛ اهيي  رأا  َ اذتييٚق يف بييشٗ  (اه٘وتٚييٞ ٗاهعش ٙييٞذاا اهعييا ٝ ) -1
 أًرٓييا ًييرتن ًتٌييا وتن ًتخييشتن ًييّ حٚييث اهعييش  ًٗييّ حٚييث اه٘ويي ب أٗ     
رأتٕ كاهم     ًراا ًتٌا وٞ ًّ حٚث اه٘و  ٗاهعش  ًّ غري فصى  ٚطٞ 
شتاهفٞب ٗذهم كأْ تر٠ املبتيشأٝ اهيشَ بصيفاا اذتيٚق ٗظيرٗوٕ يف أٗي ظئر       

 ٍ تيراٖ يف بيشٗ ظئر  يفر شيبعٞ أٙياَب ٗٙصيتٌر كياهم فٔياٖ          سترَ شبعٞ أٙاَ  ي 
 . ذاا عا ٝ ًصتقرٝ ًّ حٚث اه٘و  ٗاهعش  ًعّا

2- ( ٞ : ٗٓييٛ اهيي  رأا اهييشَ يف بييشٗ أًرٓييا ًييرتن     (ذاا اهعييا ٝ اه٘وتٚيي
ًتٌا وتن ًتخشتن ًّ حٚث اه٘و  ًإل اخت فٌٔا ًيّ حٚيث اهعيش ب أٗ رأتيٕ     

  ًيّ غيري فصيى  ٚطيٞ شتاهفيٞب      كاهم     ًراا ًتٌا ويٞ ًيّ حٚيث اه٘وي    
ٗٓ٘ بصفاا اذتٚق ًإل  يف أٗي اهعٔر شبعٞ أٙاَ تر٠ املبتشأٝ اهشَ ٗذهم كأْ
 ٍ تيراٖ يف بيشٗ ظئر  يفر مخصيٞ أٙياَب ٗٙصيتٌر االحتيا          فٕٚ ظرٗوٕ ايتٌا  

 . اهسًاُٛ يف رلٙتٔا هوشَ فٔٛ ذاا عا ٝ ًصتقرٝ ًّ حٚث اه٘و  فقط

 ُٔييا تييارٝ تلييْ٘ رلٙتٔييا يف ٗويي  ًتخييش فو : أوصيياَ (ذاا اهعييا ٝ اه٘وتٚييٞ)ٗ
 يف ظيئرّٙ أٗ    ييٞ يف أٗي رلٙييٞ  َ اذتييٚق كامل يياي املتقييشَ حٚييث احتييش أٗي   

 . رلٙٞ اهشَ بشٗ ظٔرٜ سترَ ٗ فر ًإل اخت فٌٔا يف آخرٖ

ٗتارٝ تلْ٘ رلٙتٔا هوشَ يف ٗو  ًتخش يف ظٔرّٙ أٗ    ٞ ًّ حٚث آخير   
 خرَ ال اهَٚ٘ اهصابإليشٗ ظٔر ًياألٗي ًّ بر٠ اهشَ يف اهعٔر يأٙاَ اهشَ كاْ ت
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 اه اهث ال اهَٚ٘ اهصابإل ًّ  فر . ٗتر٠ اهشَ يف اهعٔر اه اُٛ ًّ اهَٚ٘

ٗتارٝ تلْ٘ رلٙتٔا هوشَ يف ٗو  ًتخش يف ظٔرّٙ أٗ    ٞ ظٔ٘ر ٗٙليْ٘   
كيأْ تير٠ يف أٗي ظئر ستيرَ ال اهٚيَ٘       بًوتقآٌا يف    ٞ أٙياَ أٗ أربعيٞ ًي  ّ   

 ر٠ يف ظيئر  ييفر يف اهٚييَ٘ اه اهييث ٗاهرابييإل ٗارتيياًض ال اهٚييَ٘     اهصييابإل ٗتيي 
 يٍ تليرر    باهتاشإل فوٍ تتخش يف املبشأ ٗاملِتٟٔ ٗاحتشا رلٙتٔا هويشَ يف اه٘شيط  

ه٘وتٚيٞ املصيتقرٝ   يف ظئر  اهيث ٗرابيإل ٗاشيتٌر عوٚٔياب فٔياٖ أضتيا١ ًيّ اهعيا ٝ ا         
 ّاد . ار  ا ٗوتوش رأٗ املرشوٞ املعتربٝ دأٙأًاِٙطبا عوٚٔا ًعتربٝ مساعٞ:ر

: ٗٓٛ اه  رأا اهشَ يف ظٔرّٙ أٗ    يٞ بعيش    (ذاا اهعا ٝ اهعش ٙٞ) -3
ًتخش هلّ ًإل اخت ف اه٘و  ًّ  ْٗ فصى  ٚطٞ شتاهفٞ ًّ حٚيث اهعيش ب   
كأْ تير٠ امليرأٝ  َ اذتيٚق شيبعٞ أٙياَ يف ظئرّٙ أٗ    يٞ هليّ ًيإل اخيت ف           

 تراٖ يف خاًض اهعٔر ً ّ . اه٘و ب فتارٝ تراٖ يف أٗي اهعٔر ٗظٔرّا  اُّٚا

: رٗاٙتيياْ ّاأٗ ٌٓييا ًعيي ّاأٗ عييش  ّاٗٙييشهِا عوييٟ تعييٚن اشييتقرار اهعييا ٝ ٗوتيي  
 عوٕٚب ٌٗٓا: ب ًؤٙشٝ باإلمجا  املشعٟ ًلررّا هتا عوٟ ذهم ّاًعتربتاْ شِش

املرٗٙٞ يف )اهلايف( ٗ)اهتٔاٙي( ٗوش شأي اهراٜٗ  (1)األٗل: ًعتربٝ مساعٞ
 عييّ ادتارٙييٞ اهبليير أٗي ًييا حتييٚق فتقعييش يف اهعيئر ٙييً٘ن ٗيف اهعيئر    ييٞ      

فوئا أْ  ا يف اهعئر عيشٝ أٙياَ شي٘ا١ب واي:ر    أٙاَ عتويف عوٚٔيا ال ٙليْ٘ وٌ ٔي    
اهععرٝب فوذا اتفا اهعٔراْ  ِسٔ جتوض ٗتش  اهص ٝ ًا  اً  تر٠ اهشَ ًا   ُٙ

ٗٓاٖ اهلوٌٞ األخريٝ تشي عوٟ أُٔا األٙاَ املعتا   دشٝ أٙاَ ش٘ا١ فتوم أٙأًاع
 . رلٙٞ  َ اذتٚق فٚٔا ٗوش عوٌ  بٔا اشتقرار عا تٔا يف أٙاَ ًعشٗ ٝ

ب ٗال ٙطييٓر اضييٌارٓا ًييّ مساعييٞ ه و٣ٌِيياْ  ّاٗٓيياٖ اهرٗاٙييٞ ًعتييربٝ شييِش 
عيشٝ  رر اهعا ٝ ( ٗٓٛ ظآرٝ يف اشتقراًّ اإلًاَ املعصَ٘ ) ّابلُ٘ٔا حشٙ 
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عِش اتفاق ظٔرّٙ ٗما ؤٌا ٗت٘حيشٌٓا يف عيش  أٙياَ     دأٙاَ ش٘ا١ فتوم أٙأًا
 ٔراْ عشٝ أٙاَ ش٘ا١ فتوم أٙأًاد .فوذا اتفا اهعرشٚ ْ اهشَ 

ٗال ٙطٓر بشالهتٔا: ظٔ٘ر اهصؤاي يف اًلاْ ُقيص اذتيٚق عيّ    يٞ أٙياَ:      
ِٓص ٗاإلمجيا  عويٟ أْ   )فتقعش يف اهعٔر ًٙ٘ن( فوُيٕ أًير باويى ويش حتقيا بياه      

اذتٚق ال ٙقى عّ    ٞ أٙاَ ًصتٌرٝ كٌا تقشَب في  ُأخيا بٔياٖ ادتٌويٞ ٗٓيٛ      
 . ()اي اهراٜٗب ٗهٚض يف حشٙث اإلًاَ ًاك٘رٝ يف شؤ

اه اُٚٞ: ًعتربٝ ُٙ٘ض املعرٗفٞ مبرشوٞ ُٙ٘ض اهط٘ٙوٞ اه  رٗآا اهعٚداْ يف 
ّ )اهلايف( ٗ)اهتٔياٙي( بصيِش  يخٚذ ال ٙيُ٘ض بيّ عبيش        عيّ غيري    (1)اهيرو

 فوْ اُقطيإل اهيشَ يف أويى ًيّ شيبإل      ( يف حيشٙث:ر ٗاحش عّ أبٛ عبش اج )
أٗ أك ر ًّ شبإل فؤُا تغتصى شاعٞ تر٠ اهطٔر ٗتصوٛب ف  تساي كاهم حٓتيٟ  
ٗٓي شي٘ا١      بتِظر ًا ٙلْ٘ يف اهعٔر اه اُٛب فوْ اُقطإل اهيشَ ه٘وتيٕ يف اهعئر األ

ْٓ ذهيم ويش  يار  يا ٗوتي     ُع حتٟ ت٘اهٛ عوٚٔا حٚطتاْ أٗ     فقش  ّاوٍ ا ْ أ
 تعٌييى عوٚييٕب ٗتييش  ًييا شيي٘اٖب ٗتلييْ٘ شييِتٔا فٌٚييا تصييتقبى      ّا ًعرٗفيي ّاٗخوقيي

-جتوض أورا١ٓاب ُصدٞ -بض أورالٓا ض  وش  ارا شِٞ ال أْ حتاْ اشتخا
هو   S ٗارا يعى اه٘و  أْ ت٘اهٛ عوٚٔا حٚطتاْ أٗ     هق٘ي رش٘ي اج 

ٝ أٙاَ أورا٢مب فعوٌِا إُٔ    عى اهقر١ اه٘احش شِٓٞ تعرف أٙأًا:  عٛ اهص 
ّٓ  ا األويرا١ب ٗأ ُياٖ حٚطيتاْ      ا فٚق٘ي :  عٛ اهص ٝ أٙاَ ور٢مب ٗهلّ ش
   .كٌا شِبّٚٓ ًفصّ  عِشُا ٗاْ كاْ ًرشّ  ٗٓاا ارترب  خٚذ   ّاد.فصاعش

بيش ًيّ   ٞ اهيشَ ًيرٝ ٗاحيشٝ غيري كيإف بيى ال      ٗ الهتٕ ٗاضيخٞ عويٟ أْ رلٙي   
 عيٛ  ر(:Sب فقيش  يٓرح رشي٘ي اج )   ّارلٙتٔا هوشَ ًيرتن ًتٌيا وتن فصياعش   

 ٗاألورا١ مجإل ظآر يف. ٗ  ٙقى: )أٙاَ ور٢م( اه٘احش داهص ٝ أٙاَ أورا٢م
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 .بى أوى ادتٌإل    ٞ  بإُٔ ال ٙصشق عوٟ اه٘احش 
ٗٓاا اهتعبري احملٌشٜ كاظف عّ هسَٗ تلرار اهرلٙٞ املتخيشٝ حتيٟ ٙصيشق    

بيش ًيّ تليرر رلٙتٔيا هويشَ يف ٗوي        د ٗعا تٔيا اهعئرٙٞب ف   ًٔيا أٙارأْ ٓاٖ 
ألُيٕ   ب. هليّ اهظيآر كفاٙيٞ اهرلٙيٞ ًيرتن فٌيا زا           ٞ فٌا زا  ّاًتخش ظٔ٘ر

فوْ اُقطإل اهشَ ه٘وتٕ يف ربلفاٙٞ املرتن يف ٓاٖ املرشوٞ ٗشابقتٔا:  ()ح ٓر
فيا اهعئراْ   فوذا اتتٟ ت٘اهٛ عوٚٔا حٚطتاْ أٗ    دراهعٔر األٗي ش٘ا١ ح

 .  عشٝ أٙاَ ش٘ا١( ٗاهصرٙذ ٙتقشَ عوٟ اهظآر
ٗبتعييبري ًفصييى: ت بيي  اهعييا ٝ اهعش ٙييٞ ٗتصييتقر عِييش رلٙتٔييا اهييشَ ًييرتن    

عٔراْ عيشٝ أٙياَ   فوذا اتفا اه  ًتخشب فوُٕ ظآر ًعتربٝ مساعٞ:ربعش ّافصاعش
ظييآر يف خصيي٘ص اهعييش  اذا  دعييشٝ أٙيياَرفييوْ و٘هييٕ  شيي٘ا١ فتوييم أٙأًيياد

اهعئراْد ت٘اهٌٚٔيا ٗاتصيا ٌاب     اتفيا رتصا٠ٗ اهعئراْ يف عيش ٓاب ٗظيآر   
 .   عٛ اإلمجا  عوٟ فٍٔ ت٘اهٌٚٔا ٗت٘افقٌٔا يف اهعش ٗا

  ّاٗٓليياا ت بيي  اهعييا ٝ اه٘وتٚييٞ ٗتصييتقر عِييش رلٙتٔييا اهييشَ ًييرتن فصيياعش    
 الهٞ ًعتربٝ ٙيُ٘ض  ه٘ض٘ح  -أٗي اهعا ٝ أٗ ٗشطٔا أٗ آخرٓا -يف ٗو  ًتخش

...حتٟ تي٘اهٛ عوٚٔيا حٚطيتاْ أٗ  ي   فقيش      ّاب هق٘هٕ:رعوٕٚ ٗاُطباؤا ٗاضخ
 عٛ د ٗهق٘هٕ:رعٌى عوَٕٚت ّاًعرٗف ّاٗخوق ّاوٍ ا ْ أْ ذهم وش  ار  ا ٗوتُع

ّٓ  يا األويرا١     ٗٓيااْ   ّادٗأ ُياٖ حٚطيتاْ فصياعش    باهص ٝ أٙاَ أورا٢يم... شي
 ّاٗخوقيي ّاٗوتيياه٘ويي  املتخييشرأٙاَ أورا١ندرعوييٟ اهتعييبرياْ ٗاضييخا االُطبيياق 

 (1)ٙأًياد أار حٚطٚٞ اهشَ األ يفر املر٢يٛ يفر  ب ٗٙؤكش االُطباق: أخبّادًعرٗف
 هوقطيإل باُطبياق املرشيوٞ كٌيا      ّافوُٕ ٗاضذ االُطباق عوٟ اهعا ٝ اه٘وتن ًٗ٘يبي 

ٗٙؤٙش ذهم كويٕ:  عيا٠ٗ اإلمجيا  عويٟ حتقيا اهعيا ٝ        .  ال عفٟ عوٟ املتأًى
 . ٗاهعش ٙٞ بتلرر اهرلٙٞ ًرتن يف ٗو  ٗاحش أٗ عش  ًتخش  اه٘وتٚٞ
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عويٟ اعتبيار رلٙيٞ اهيشَ      -ٓياٖ أٗ تويم    -ٗاذتا ى ٗض٘ح  الهٞ اهرٗاٙيٞ  
 ب اال أْ ّاأٗ عييش  ّااشييتقرار عييا ٝ املييرأٝ ٗوتيي   أليييىًييرتن ًتٌييا وتن أٗ أك يير  

ُييٕ رٗاٖ اهليي َ يف  ييخٞ شييِش املرشييوٞب ٗاهظييآر املطٌييأْ بييٕ ٓيي٘  ييختٔا فو    
ِٛ: )اهلييايف( ٗ)اهتٔيياٙي( ٗشييِشٌٓا  ييخٚذ       )عوييٛ  :اهعييٚداْ يف ً٘شيي٘عَت

ش عيّ أبيٛ عبيش اج    بّ ابرآٍٚ عّ ستٌش بّ عٚصٟ عيّ ٙيُ٘ض عيّ غيري ٗاحي     
. )  ٌٓاٗوش أظلى عوٟ  خٞ اهرٗاٙٞ ًّ ئتن ب : 

اإلظييلاي األٗي: ارشيياي اهرٗاٙييٞ ٗئاهييٞ اه٘اشييطٞ بيين )ٙييُ٘ض( ٗبيين       
 . ()اإلًاَ اهصا ق 

هلّ تعبري اهراٜٗ ادتوٚى اه قٞ )ُٙ٘ض بّ عبش اهروّ(: )عّ غري ٗاحش( 
 ٙلعيييف عيييّ تعيييش  اه٘اشيييطٞ: ا يييِن فٌيييا زا ب ٗال بيييش ًيييّ ٗ اويييٞ أحيييشٌٓا 

فييوْ ً حظييٞ ًعيياٙذ ٙييُ٘ض ًٗييّ ر٠ٗ عيئٍِ ٗتتبييإل أحيي٘ا ٍ      بأٗ أحييشٍٓ
%(ب ٗٙتخصييى ًييّ ٓيياٖ امل حظييٞ: االو٣ٌِيياْ  91ٙلعييف عييّ ٗ اوييٞ أغوييبٍٔ )

اه٘اوعييٞ بيين ٙييُ٘ض ٗبيين اإلًيياَ      -أحييشٍٓ أٗ أحييشٌٓا   -وييٞ اه٘اشييطٞ  ٘ اب
 .ّا ( فتصبذ اهرٗاٙٞ  خٚخٞ ًعتربٝ شِشاهصا ق )

ٗهُٚ٘ض بّ عبش اهروّ رٗاٙٞ ًرشيوٞ  اُٚيٞ أرشيؤا )عيّ بعيق رياهيٕ(       
 ٗٓييياا اهتعيييبري ِٙطبيييا عويييٟ رييييى ٗاحيييش ٗنكليييّ أْ ِٙطبيييا عويييٟ ريوييين     

رٗاٝ )عّ ريى( أٗ ضتٖ٘ )عّ ٗاحش ًيّ  ًّ أ خابٕب فٔ٘ ٙغاٙر و٘ي بعق اه
أ ييخابِا( ممييا ٓيي٘  ييرٙذ يف ٗحييشٝ املييرٜٗ عِييٕب ٗأليييى ئاهييٞ اه٘اشييطٞ       
اه٘احشٝ تصيبذ املرشيوٞ ضيعٚفٞ فاويشٝ هوخ ٚيٞب ٗهياا ال رٙيي عِيشُا يف عيشَ          

 . )عّ ٗاحش ًّ أ خابِا( )عّ ريى( :ح ٚٞ ً ى ٓاا املرشى
اٜ متٌيى رٗاٙتيٕ عيّ    بٌِٚا ًرشوٞ ُٙ٘ض اهقصريٝ )عّ بعيق رياهيٕ( اهي   

ال صتسَ بطعفٔا هلّ ُق٘ي: حٚث ال ٙقن بتعش  املرٜٗ عِيٕب ٗاريا ٓي٘     -ا ِن 
 رياهيٕ(  ستق احتٌاي اهتعش ب فواا ال ٗ ٘ق بصخٞ ارترب املرشى )عيّ بعيق  
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 فٚختٌيى كُ٘يٕ    -ٗٓياا ستتٌيى   -ّا عيّ رييى ٗاحيش   ٗذهم ألُيٕ هي٘ أشيِشٖ ٗاوعي    
ٗبين كُ٘يٕ    ّاٍٗٓ ًيا بين كُ٘يٕ ضيعٚف    ًّ اهرٗاٝ اهقوٞ اهاّٙ ر٠ٗ عٍِٔ ُٙ٘ض 

 ٗٓيياا ستتٌييى يف   -هيي٘ أشييِشٖ يف اه٘اوييإل عييّ ريويين    .  هلِييٕ  عِييشُا زتٔيي٘اّل
 عبيارٝ )عيّ بعيق رياهيٕ( هلِيٕ ال  يشٜ ٗال ٙ٘ييي اه٘ ي٘ق ب٘ اويٞ املرشيى           

ّ  عِٕ ألُٕ احتٌياي  ُعيٍ ويش ٙصيتفا  ًيّ عبيارٝ )بعيق       .   ب٘ اويٞ املرشيى   أٗ ظي
 ً  بصييخٞ اهعقٚييشٝب هلييّ ٓيياا   ّاممييشٗح ّاحصييِ ّااًٚييرياهييٕ( كييْ٘ املييرٜٗ عِييٕ ا

ٗباختصار: حصّ حاي املرٜٗ عِيٕ   خرز ٗ اوٞ اإلًاًٛ. ًا   ُت ّاال ٙلفٛ أٙط
 ارترب عّ املعصَ٘. و٘ ٘ق بصشٗرٗهاا ال ٙلفٛ هستق احتٌاي ٓ٘ أٗ تعش ٖ 

 كٌييا أُييٕ ال ٗ يي٘ق بتعييش  املرشييى عِييٕ حتييٟ ٙ٘ ييا ربييرب ٙييُ٘ضب ًٗييّ ِٓييا    
 ربيي ف ًرشييوتٕ اهط٘ٙوييٞ )عييّ ٗٓيياا ًرشييوٞ ٙييُ٘ض اهقصييريٝب ال تصييذ عِييشُا 

( فؤُييا باهتقرٙييي املتقييشَ تصييبذ  ييخٚخٞ غييري ٗاحييش شييأه٘ا أبييا عبييش اج 
 .درج عّ حلٍ املرشى: اهطعف ٗعشَ اذت ٚٞ ًعتربٝ اهصِش َٗت

أعين )ستٌش بيّ عٚصيٟ    -لاي فٌّٚ ٙرٜٗ عّ ُٙ٘ضاإلظلاي اه اُٛ: اإلظ
ٛ  ش ٗتابعٚيٕ ابيّ ُي٘ح ٗابيّ باب٘ٙيٕ      ابّ اه٘هٚ ضٓعفٕبّ عبٚش( فوُٕ    (1)حٚيث حلي

عتٌيش عوٚيٕ(   عٍِٔ أْ )ًا تفر  بٕ ستٌش بّ عٚصٟ ًّ كتي ٙيُ٘ض ٗحشٙ يٕ ال ُٙ  
 ًتقشًٛ عوٌا١ اهرياي بتطعٚف ابّ عٚصٟ.بعق أعاظٍ ٗٓاٖ ظٔا ٝ ًّ 

ٗهليّ اإلظييلاي غيري تيياَب ٗاذتيا ٗ اوييٞ ابيّ عبٚييش ٗ يخٞ أخبييارٖ ٗعييشَ      
عويٟ ًيا ِٙفير  بيٕ ٗٙرٗٙيٕ ًيّ        ٓيؤال١  ٕب فوْ عيشَ اعتٌيا   ضعف ُقوٕ ٗحلاٙت

قبيى ًِيٕ   اهريى عوٟ اإلوي ق  ٚيث ال تُ   ٍٔفٚطعتحشٙث ُٙ٘ض ال ٙشٓي عوٟ 
         ٕ  برٗاٙٞ كصيا٢ر اهطيعفا١ ٗاهلياابنب بيى تطيعٚفٕ شتصي٘ص مبيا ِٙفير  برٗاٙتي

ٗهعى ًا ِٙفر  بيٕ ذا خص٘ يٚٞ تصيت٘يي اهطيعف كيأْ ٙليْ٘ كي ري االظيتباٖ         
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هِقى ٗاذتلاٙٞب أٗ هعوٕ هصغر شِٕ املياُإل عيّ ضيبط ًيا ٙرٗٙيٕ كٌيا       ٗاهصٔ٘ يف ا
ًّ أْ ٙرٜٗ عيّ ابيّ    ّاًّ أْ )ستٌش بّ عٚصٟ أ غر شِ (1)ٙ٘حٛ بٕ ًا حلٛ

ًتييأخر عييّ ٙييُ٘ض بصييتٞ ععيير شييِٞ فٚلْ٘)ستٌييش بييّ   ابييّ ستبيي٘ب ستبيي٘ب( ٗ
بطرٙييا أويي٠٘  بييّ عبييش اهييروّ(  ٙييُ٘ض)أ ييغر ًييّ أْ ٙييرٜٗ عييّ   (عٚصييٟ

حن حتٌى اذتلاٙٞ ٗارترب  يٍ رٗآيا    ّاحملتٌى إُٔ كاْ  غريٗأٗضذب هلّ ًّ ا
  باهغياّ حياي أ ا١ اهعئا ٝ ٗاهرٗاٙيٞ    ابيّ عٚصيٟ   أٗ بعيشٖ فلياْ    ٕبو٘غهغريٖ عِش 

ٗال ضري يف وب٘ي اهعئا ٝ   -اهتعقى ٗحاي اهِطج ٗ ب٘ا ٗ اوتٕاهبو٘ق ٗحاي -
ٌٓؤا حاي اهصغر اذا عقؤا ٗاذتلاٙٞ ًّ اهباهغ اهعاوى ٗاْ َت  ٗفٌٔٔا.خ

اْ اهظآر عشَ كُٕ٘  غري اهصّ زًّ ابّ ستبي٘ب   -ٗٙؤكشٖ أًراْ: األٗي
( ٗوش اشتِابٕ يف اذتج عِٕب ٗٓاا ُٗٙ٘ض فوُٕ ًّ أ خاب اإلًاَ اهرضا )

 ال ٙوت٣ٍ ًإل  غر شِٕ.
ٗٓ٘ خرٙٓ   ِاعٞ عوٍ اهريايب واي  ّاٗاه اُٛ: ت٘ ٚا اهِ اظٛ اٙاٖ  رم

ٗحليٟ   (2)كي ري اهرٗاٙيٞ حصيّ اهتصياُٚف(     عِٕ: )يوٚيى يف أ يخابِا  قيٞ عين    
 اُلار عوٌا١ اإلًاًٚيٞ يف عصيرٖ مليا مليٟ عيّ ابيّ اه٘هٚيش ًيّ عيشَ اعتٌيا ٖب           

( فوياا  Œ مما ٙلعف عّ ٗ اوتٕ ٗي هتٕ بن عوٌا١ عصرٖ ًيّ أتبيا  األ٢ٌيٞ )   
 :ّا . ِٗٓا تفرٙعاا ٗ ٘  ُعرضٔا تباع أُلرٗا عوٟ ابّ اه٘هٚش و٘هٕ ٗرإٔٙ فٕٚ

االخييت ي بيياهت٘افا اهعييش ٜ أٗ اهتٌا ييى اهسًيياُٛ:   أُييٕ ال ٙطييٓر اهظييآر -1
باشييتقرار  اهٚصييريٝ  اهسٙييا ٝ ٗاهِقٚصييٞ طييٓرأٜ ال ت -شيياعٞ أٗ شيياعاا -اهٚصييري

ّ  -تعتيا  اهِصيا١   اهعا ٝ عش ّا أٗ ٗوتّا اذا كاْ اهتفاٗا ًقشارّا ووّٚ   -أٗ بعطئ
 ً حظيييتّٔ اٙيييياٖ يف اهييييشَ املعتييييا  رلٙييييتّٔ اٙيييياٖ ظيييئرّٙاب ٗذهييييم هصييييشق  

املعتا ب فوْ اهِقص اهٚصري أٗ اهسٙا ٝ اهٚصريٝ  ٗٓلاا )اه٘و ( )اهعش  اهص٘ا (
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ب -ٗه٘ هبعطّٔ -هوِصا١  ال مِإل ًّ اهصشق ٗاالُطباق ال شٌٚا ًإل كُٕ٘ ًعتا ّا
 املاضٚن ٗغريٌٓا.  ٗاهصشق اهعريف كإف يف حتقٚا املِص٘ص يف ارتربّٙ
 عييشٝ رٌِإل عييّ اُطبيياق يبٌِٚييا اهييِقص أٗ اهسٙييا ٝ بِصييف ٙييَ٘ أٗ بٚييَ٘ ٙيي   

كٌا ه٘ رأا يف ظٔر مخصٞ أٙياَ ٗيف ظئر الحيا     دأٙاَ أورا٢مدرأٙاَ ش٘ا١
 َ املتقيشَ  (اهيِص املعتيرب   )فوُيٕ ال ٙصيشق    برأا مخصٞ أٙاَ ُٗصف أٗ شتٞ أٙيا

 .  شوّا عرفّٚا ٗاضخّا

 رت  يف حتقييا اهعييا ٝ اهعش ٙييٞ: تصيياٜٗ ؤرٓييا يف     اهظييآر أُييٕ ال ٙعيي   -2
كييى ظيئرب فييوذا رأا اهييشَ يف ظيئرٓا األٗي مخصييٞ أٙيياَب ٗبعييش ًطييٛ شييتٞ   

 َ  شييتٞ ٗععييرّٙ ًٙ٘ييّاب  ييٍ  ؤرٓييا فليياْ   اُٚييّا ٗععييرّٙ ًٙ٘ييّا ُقييا١ّ رأا اهييش
بعش ذان رأا مخصٞ أٙاَ ًّ اهشَ  ٍ ؤرا ُٗق  ًٗطٟ ععرْٗ ًٙ٘يّا ًيّ   

َ اهطٔيير ٗاهِقييا١ رأتييٕ مخ   فٔيياا أٗ ذان ٗذهييم كوييٕ حييٚق ٗعا تٔييا    بصييٞ أٙييا
ٗاْ اختوف  أٙاَ ؤرٓا ُٗقا١ٓيا بين حٚطيٞ ٗحٚطيٞب      -مخصٞ أٙاَ -عش ٙٞ 

 فوُيييٕ ال  هٚيييى عويييٟ اعتبيييا  احتيييا  أٙييياَ اهطٔييير بييين اذتٚطيييتن ٗاأل يييى         
عشَ االظرتا ب بى ه٘ اظرتوِا احتا  أٙاَ اهطٔير كاُي  عا تٔيا ٗوتٚيٞ ٗعش ٙيٞ      

 . أُٔا ذاا عا ٝ عش ٙٞ فقطٗٓ٘ خوف فرضِا 
 ٞ : تصياٜٗ ويشر ؤرٓيا ُٗقا١ٓيا بين       ٗٓلاا ال ٙعترب يف حتقا اهعا ٝ اه٘وتٚي

 . ٗاأل ى عشَ االظرتا  بكى عا تن ٗ ًنب هعشَ اهشهٚى عوٟ اعتبارٖ
 ٗٓليياا ال ٙعتييرب تصيياٜٗ وييشر اهطٔيير ٗاهِقييا١ يف اهعييا ٝ اه٘وتٚييٞ اهعش ٙييٞب     

بوخاظ اخيت ف اهعئ٘ر اهقٌرٙيٞ ًيّ حٚيث      ًّٗ اه٘اضذ اخت ف أٙاَ اهطٔر 
 قصإُب هلييّ ٓيياا ال ٙطييٓر ٗاْ أ ٠ ال اخييت ف  يُٗيي ّاميياَ اهعيئر    يين ًٙ٘يي 

ّٝ ُٗقصي  ب ٗاريا ال ٙطيٓر ٓياا هعيشَ اهيشهٚى عويٟ اظيرتا         ّاعش  أٙاَ اهطٔر زٙا 
 . تصاٜٗ اهطٔر ٗأل اهٞ عشَ االظرتا 

 يف ُ٘  ًّ أُ٘ا  اهعا ٝ خا ى عشَ اعتبار تصاٜٗ ًقشار اهطٔر ٗاهِقا١يٗاه
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 . اه   ٞب هشهٚى ٗاحش ٗأ ى فار 

ٓي٘ اهعئر ا  هيٛ     دعئراْ... ظآر ًعتربٝ مساعٞ )فيوذا اتفيا اه   اْ -3     
ألُٕ املتعارف يف زًّ  شٗر ارترب ٗاملتبا ر اهٕٚ هفظ اهعٔرب ال شيٌٚا   باهقٌرٜ

 : ارتبييا  اهتخييٚق بيياهقٌر ضتيي٘ ارتبييا   ٗوييش  بيي  يف اهعوييَ٘ اذتشٙ ييٞ املتطيي٘رٝ
 ٙعرفييٕ عوٌييا١ األحٚييا١ب ٗوييش ٗوييإل اهليي َ بٚيئٍِ يف اهعييا ٝ اهعش ٙييٞ ٓييى ٙوييسَ   
يف اشتقرار اهعا ٝ رلٙيٞ اهيشَ ًيرتن يف ظئرّٙ ٓ هين أَ ال ٙويسَ  فوي٘ رأا        

ٕ   ًن ًتٌا ون عش ّا كيأْ رأا   ًتخيشاّ  يف  ي   ظئ٘ر   يف ظٔر ٗاحش أٗ رأتي
أٙاَ ًتصوٞ ًرتن ٗبٌِٚٔا مخصيْ٘ ًٙ٘يّا ًيّ اهِقيا١ ٗاهطٔير       َ اذتٚق ععرٝ 

 .ٙؤ ٜ ال اشتقرار اهعا ٝ اهعش ٙٞ  ٓى ٙلْ٘ يف ما ى عش  أٙاَ اهشَ اعتباْر

 ذٓييي بعييق اهفقٔييا١ ال اظييرتا  رلٙييٞ اهييشًن املتٌييا ون يف اهعييش  يف        
 ظيئرّٙ ٓ هييٚن كييٛ تتخقييا اهعييا ٝ اهعش ٙييٞ عِييشٓاب ٗهعوييٕ اشييتظٔار ًييّ        

حتيٟ تِظير ًيا ٙليْ٘     درفوذا اتفا اهعٔراْ عشٝ أٙاَ ش٘ا١رربّٙ املاضٚن ارت
 ٛ ٕٝ رلٙييٞ اهييشَ يف  يي   ظيئ٘ر       .(1)ديف اهعيئر اه يياُ  ٗعوٚييٕ: اذا حتقييا الًييرأ

رتن ًتٌيا وتن ًيّ   ًرتن كامل اي املتقشَ أٗ رأا  َ اذتيٚق يف ظئر ٗاحيش ًي    
 ٗأْ األخبييار  عتييش بٔيياا اهتلييرار ٗذان اهتٌا ييىب ال شييٌٚا     حٚييث اهعييش    ت 

   تتطييٌّ كوٌييٞ )اهعييا ٝ( املعيئ٘رٝ عوييٟ أهصييّ اهفقٔييا١ ٗاملتعييرعٞ حتييٟ         
 : اْ ٓيياٖ املييرأٝ اعتييا ا رلٙييٞ اهييشَ ًييرتن يف اهعيئر اه٘احييش ًتٌييا وتن  ٙقيياي

 . يف اهعش  فتصتقر عوٚٔا عا تٔا

  ّاال  هٚييى عوييٟ كفاٙييٞ رلٙييٞ اهييشَ ًييرتن ًتخييشتن عييش     ٗبتعييبري شتتصيير:
  -عشَ االعتشا  -بى اهشهٚى عوٟ خ فٕب يف ظٔر ٗاحش أليى اشتقرار اهعا ٝ 

  ّ  -ال يف ظيئر ٗاحييش -ً٘ييي٘  ٗٙييؤ ٜ ال اعتبييار اهتلييرر املتٌا ييى يف ظيئرٙ
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لٙيٞ املتٌا ويٞ يف ظئرّٙب    تليرر اهر  : ٗٓاا ٙعين إُٔ ٙعرت  يف اشتقرار اهعيا ٝ  
هليّ ال  هٚيى عويٟ     ب   ٞ ش باهتلرر املتٌا ى يف ظٔر ٗاحش أٗ يف ظٔ٘رف  تعت
االظييرتا  امليياك٘رب بييى اهييشهٚى عوييٟ خ فييٕ ً٘ييي٘  فييوْ اهظييآر ًييّ     ٓيياا 

 يف ظيئرّٙ حصييى شيي٘ا١  ّااهِصيي٘ص كفاٙييٞ رلٙييٞ اهييشَ ًييٓرتن ًتٌييا وتن عييش 
ظٔر ٗاحش أٗ يف ظٔ٘ر    ٞب فوْ ظآر اهرٗاٙاا اهِاوقٞ بأٙاَ اذتيٚق  يف أٗ 

ظري ًا  ٓي عوٟ أْ اهيشَ األ يفر اهياٜ    ُ ب ٗٓٛ كإف ه شتشالي عوٟ اهتعٌٍٚ
ٓاٖ اهرٗاٙاا  (1)دأٙاَ عا تٔارأٗ  دأٙاَ حٚطٔارأٗ  دأٙأًارتراٖ املرأٝ يف 

يف ظئر ٗاحيش أٗ يف ظئ٘ر    يٞ      ّاًتليرر  ّاظآرٝ يف كفاٙٞ ما يى اهرلٙيٞ عيش    
 ٞ تيي٘اهٛ رٗٙؤكييشٖ: تلييرر .  حٚييث تصييشق عوٌٚٔييا اهعِيياّٗٙ اه   ييٞ املِص٘ يي

 ًا ذكرُا. ااُٙ٘ض اهط٘ٙوٞب فوُٕ ٙق٠٘ بٔ(2)يف ًعتربٝد  عوٚٔاحٚطتن أٗ   

فيييوذا اتفيييا اهعييئراْ عيييشٝ أٙييياَ شييي٘ا١ فتويييم رُعيييٍ اْ ًعتيييربٝ مساعيييٞ 
ٞ  دأٙأًار ه  عوٟ حتقا  اال أُٔيا   ببت٘افا ظٔرّٙ عوٟ أٙاَ ًعشٗ ٝ ًتصياٗٙ

خاهٚٞ ًّ اهشالهٞ عوٟ اذتصر ٗاالضتصار حتٟ تشي عوٟ اختصاص رلٙٞ اهشَ 
عشَ عًٌٕ٘ هرلٙٞ اهشَ ًرتن ًتٌا وتن يف ظٔر ٗاحش عوٟ ًرتن يف ظٔرّٙ ٗ

( بوخياظ غوبيٞ   أٗ يف ظٔ٘ر    ٞب ٗهعى ذكير اهعئرّٙ يف يي٘اب اإلًياَ )    
ٌّ وعي٘  امليرأٝ حياي    حص٘ي اهتخٚٓق يف كى ظٔر ًرٝ ٗبوخاظ اهصيؤاي املتطي  

ٜ الحيظ اهصيا٢ى اذتاهيٞ اهغاهبيٞ     اذتٚق يف اهعٔر كاا ٗيف اهعٔر اه اُٛ كيااب أ 
 ًّ حٚث اهعش . ّارلٙٞ اهشَ يف ظٔرّٙ شتتوف ٗٓٛ

اذْ ال  الهٞ يف ً٘ قٞ مساعٞ اه  ٓٛ عٌشٝ اهشهٚى عويٟ اشيتقرار اهعيا ٝ    
ٗٓلاا ال  الهٞ  -ال  الهٞ ًِط٘وٚٞ حا رٝ هتٌا ى اهشًن يف ظٔرّٙ -اهعش ٙٞ 
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ًفًٔ٘ٚٞ فٚٔا عوٟ عشَ كفاٙيٞ رلٙيٞ اهيشَ ًيرتن ًتٌيا وتن ًتصياٗٙتن يف ظئر        
عئراْ عيشٝ أٙياَ    ا اتفيا اه فوذظٔ٘ر    ٞب فيوْ ًفٔيَ٘ اهرٗاٙيٞ:ر   ٗاحش أٗ يف 

 ٓيي٘ أُييٕ )اذا   ٙتفييا اهعيئراْ عييشٝ أٙيياَ شيي٘ا١ فوٚصيي   شيي٘ا١ فتوييم أٙأًيياد
توييم أٙأًييا( ٗٓيياٖ وطييٚٞ شيياهبٞ باُتفييا١ امل٘ضيي٘  فيي   الهييٞ فٚٔييا عوييٟ اهِفييٛ  
ٗاإل باا يف ستى ك ًِا كٛ ٙصتفا  ًِٔيا عيشَ اشيتقرار اهعيا ٝ اهعش ٙيٞ برلٙيٞ       

ٗٙتن يف ظيئر ٗاحييش أٗ يف ظيئ٘ر    ييٞب ٗهييٚض   اهييشَ ًييرتن ًتٌييا وتن ًتصييا 
ًفَٔ٘ اهرٗاٙيٞ: )اذا اتفيا اهيشَ يف ظئر ٗاحيش عيشٝ أٙياَ شي٘ا١ فوٚصي  تويم           

 يف ظٔر ٗاحش. ّاأٙأًا( حتٟ تشي عوٟ عشَ كفاٙٞ رلٙٞ  ًن ًتٌا ون عش 

ٗاذتا ييى عييشَ ٗضيي٘ح  هٚييى حا يير الشييتقرار اهعييا ٝ أٗ أٙيياَ اذتييٚق    
 . إٗٙ يف ظٔرّٙاملتلرر بتٌا ى اهعش  ٗتص

ًّر العادَ املستقرَ .  الفرع التاسع : تغ

عوييٟ  يياحبٞ اهعييا ٝ اه٘وتٚييٞ أٗ اهعش ٙييٞ اذا رأا اهييشَ ًييرتن ًتٌييا وتن    
عوٚٔييا شييِٞ أٗ شييِ٘اا أٗ أوييىب ٗكيياْ    خيي ف عا تٔييا اهصييابقٞ اهيي  ًطيي   

اُقوب  عا تٔا ٗتغٚٓرا عوٟ  -ر يف اه٘و  أٗ يف اهعش  غري ٙصرياهتفاٗا ٗاهتغٚٓ
 : هي٘ كاُي  تير٠ يف كيى ظئر مخصيٞ أٙياَ ًيّ أٗهيٕ          ًي  ّ  . ٗفا اهعا ٝ اذتشٙ ٞ

 أٗ كاُيي  تيير٠  بال خاًصييٕ  ييٍ يييا١ عوٚٔييا ظيئر فييرأا ًييّ رابعييٕ ال تاشييعٕ
ْٕ رأتيٕ عويٟ            يف كى ظٔر مخصٞ أٙاَ فيرأا يف ظئر شيبعٞ أٙياَ ٗييا١ ظئر  يا

اه٘و  أٗ يف اهعيش   ٗكاْ اهتفاٗا ٗاهتغري يف  ّاأٗ عش  ّاوبا اهعٔر املاضٛ ٗوت
اُقوب  عا تٔا ٗتغٚٓرا ٗاشتقرا عوٟ وبيا اهعئرّٙ    -كٌا ً وِا  -غري ٙصري 

 األخريٙيييّب فت عيييى أٙييياَ حٚطييئا ًيييّ اهرابيييإل ال اهتاشيييإل أٗ جتعيييى أٙييياَ       
 ا زا  عِٔيييا فٔييي٘  َ اشتخاضيييٞب   عا تٔيييا شيييبعٞ أٙييياَ ه ظييئر املقبويييٞب ٗاذ    

ٗهعوييٕ الُطبيياق ًعتييربٝ   -اريف االعتبيي اهتغٚٓيير- عييٛ اإلمجييا  عوييٟ ٓيياا  ٗوييش ا
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اه٘وييي  رعوٚٔيييا ٗاُطبييياق ًرشيييوٞ ٙيييُ٘ض   دفتوم أٙأًيييا يييشقرمساعيييٞ ٗ
 .  عوٟ األٙاَ ٗاهعا ٝ اذتشٙ ٞ  ْٗ اهقشنكٞداملعوَ٘

بٌِٚا ه٘ رأا اهشَ عوٟ خ ف اهعا ٝ األٗل ًرٝ ٗاحشٝ   تِقوي عا تٔا 
 ٗٓليياا  ٗيف اهعيئر اه حييا تعٌييى عوييٟ وبييا عا تٔييا األٗلب  ّاباألٗل يسًيي

ٌا ؤا ه٘ رأا اهشَ عوٟ خ ف عا تٔا األٗل ًرتن أٗ     ًراا ًّ  ْٗ َت
فوُٕ تبقٟ اهعا ٝ األٗل ٗال تتغٚٓرب ٗهعوٕ هصيشق )أٙياَ    ّا أٗ ٗوت ّاٗتصاٗٙٔا عش 

 اهعييا ٝ( ٗ)ارتوييا املعييرٗف( ٗ)أٙيياَ اذتييٚق( املتٌا وييٞ عوييٟ اهعيييا ٝ األٗل        
 بيييى اهظيييآر أُيييٕ ال ً٘ييييي الرتفيييا  ًيييّ  ْٗ ً٘ييييي هتغٚٓرٓيييا ٗاُق بٔييياب 

ظٔرّٙ أٗ ظئ٘رّاب فيوْ اوي ق ًعتيربٝ مساعيٞ       اهعا ٝ اهصابقٞ بعش اشتقرارٓا
 اهعييا ٝ ٗاألوييرا١ برلٙييٞ اهييشَ ًييرتن أٗ     ًٗرشييوٞ ٙييُ٘ض ٙييشٓي عوييٟ اشييتقرار   

ٍٓ ًييا هيي٘ تغٚٓييراا ظيئرٗ  يي   ًييرااب  أٗ ظيئرّٙ ًٗييا   تييتغري ٗ  ٙطييرأ  ّاٙعيي
ٗٓ اهتغٚٓيير ٗاالخييت ف هعوييٕ وييارئ فيي  ٙ٘يييي   ّافصييش رلٙتٔييا ًؤوتيي ًييا ُٙ  ب ٗويير

 زٗاي اهعييا ٝ األٗل ًييا   تصييتقر عا تٔييا عوييٟ ٗويي  يشٙييش أٗ عييش  يشٙييشب  
اذتٚطييٚٞ ت٘يييي تغٚٓيير اهعييا ٝ    فييوْ االضييطراباا اهطار٢ييٞ عوييٟ املييرأٝ عييا ّٝ    

ٗاضطراب ُسٗ ياب هليّ ًيا   تصيتقر عويٟ خي ف اهعيا ٝ األٗل ال ً٘ييي         
ٗٓياا االضيطراب هي٘     دبفتويم أٙأًيا  رهعيا ٝ األٗل ٗاوي ق  هرفإل اهٚش عيّ ا 

 . حتقا يف ظٔر أٗ يف ظٔرّٙ تبقٟ ًعٕ اهعا ٝ املصتقرٝ األٗل

ًتصيوٞ ًت حقيٞ ٗٓيٛ خي ف اهعيا ٝ       ّااالضيطراب ظئ٘ر  هلِٕ اذا اشتٌر 
األٗل ٗاألٙاَ اهصابقٞ يف ُيسٗي اهيشَ ٗرلٙتيٕ ًيّ حٚيث اه٘وي  أٗ ًيّ حٚيث         

ٕٗب   ًتعييش  ّااهعييش  ٗ  تصييتقر أظيئر    أٜ  ٝ عوييٟ ٗويي  ًتٌا ييى أٗ عييش  ًتصييا
  -ٙليييّ عِيييشٓا ظييئراْ ًت٘افقييياْ أٗ ًتقاربييياْ يف اه٘وييي  أٗ يف اهعيييش        

 ٗال ٙوخقٔييا  دفتوييم أٙأًييا رٗختييرج عييّ اويي ق    ّأييرتصييبذ )ًطييطربٞ( و 
حتي  ًرشيوٞ ٙيُ٘ض املعتييربٝ     ِيشرج ٗت ّاٗعييش  ّاحليٍ ذاا اهعيا ٝ املصيتقرٝ ٗوتي    



 (157)......................حلٍ حتٚق املعتا ٝ ٗوتّا برلٙٞ اهشَ وبى اهعا ٝ............
  

ٗأًا شِٞ اه  وش كاُي   (: راهشاهٞ عوٟ  ريٗرتٔا )ًططربٞ( حٚث واي )
 ا أٙاَ ًتقشًٞ  ٍ اختوط عوٚٔا ًّ و٘ي اهشَ فسا ا ُٗقصي  حتيٟ أغفوي     

ٔا ًّ اهعٔر فوْ شِتٔا غري ذهم... فوذا أوبو  اذتٚطٞ فيشعٛ  عش ٓا ًٗ٘ضع
ٗٓياا حليٍ املطيطربٞ     (1)ذا أ برا فاغصوٛ عِم اهشَ ٗ يى...د اهص ٝب ٗا

ترك    تٔا ٗعبا تٔاب وٕ ّا هعرٗاذا أوبى عوٚٔا اهشَ بصفاا اذتٚق ٗياًع
 . غصو  ٗ و  -اهشَ ٜ اُقطإلأ -ٗاذا أ بر

ًّض   املعتادَ وقتًا برؤيُ الدم.الفرع احلادٍ عشر: حت

ّ     شي٘ا١ كاُي     -ذاا اهعا ٝ اه٘وتٚٞ   -ًعتيا ٝ اهعيش  ًيإل اه٘وي  أَ   تلي
ٓاٖ تتخيٚق مب ير  رلٙيٞ اهيشَ يف أٙأًيا املعتيا ٝب شي٘ا١ كياْ اهيشَ بصيفاا           

 :صخٚذ ٗاإلمجا  املشعٟ اذتٚق أَ   ٙلّب ٗٓاا  اب  باهِص اه

أور عبٚط عيرج سترويٞ ٗبقي٘ٝ    :  أًا اذا رأا اهشَ يف أٙأًا ٗكاْ بصفاتٕ
كٌيا  هي  عوٚيٕ     ّافوْ ٗايشٙٞ اهشَ هصيفاا اذتيٚق أًيارٝ كُ٘يٕ حٚطي      بٗ فإل

 .(2)عش  ًّ األخبار

  ٘ ًيّ  يفاا اذتيٚق كيأْ خيرج أ يفر        ّاٗأًا اذا رأا اهشَ يف أٙأًيا خوي
حتيٟ اذا كياْ    ّابار  فلاهم ألْ رلٙيٞ اهيشَ يف أٙياَ اهعيا ٝ أًيارٝ كُ٘يٕ حٚطي       

 (3)كٌيا  ٓهي  عوٚيٕ عيش  ًيّ األخبيار       -ووٚيى اذتٌيرٝ    -أ يفر ّا غري حار ٗبار 
ٗحٚطٔا أ فر  دأٙاَ وٌ ٔارأٗ  دأٙأًاراهِاوقٞ بأْ املرأٝ اذا رأا اهشَ يف 

أٗ أور فٔ٘ حٚق تيرتن أليويٕ اهصي ٝب ًيّ  ْٗ فيرق بين رلٙتٔيا اهيشَ يف         
 ٗٗوتٔا.هعا ٝ ا أٗ يف آخرٓا وبى اُقطا١ أٙاَ اأٗي أٙاَ عا تٔا أٗ يف ٗشطٔ
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ٙبقٟ اهل َ فٌٚيا هي٘ تقيشَ شيٚ ْ اهيشَ وبيى أٙأًيا أٗ تيأخر شيٚ ْ اهيشَ           
: تتخيٚق ٗتيرتن اهعبيا ٝ     أٙأًا فٔيى ٙليْ٘ اذتليٍ كياهم    اُتٔا١ ٗيا١ٓا بعش 

 : ِٓا   اْ اهسٗج ٗضت٘ٓا ًّ أحلاَ اذتٚق  ٗٗملن

  َ  اهبخث األٗي: اذا تقشَ شٚ ْ اهشَ وبى حو٘ي ٗو  اهعا ٝ املصيتقرٝ بٚي٘
ٚٞ اهشَ بيأْ  عوٟ ظرٗ  حٚط ّاهصفاا اذتٚق ًٗت٘فر ّاأٗ بًٚ٘ن ٗكاْ ٗايش
ٙاَ ٗ  تس  ًشٝ شٚ ُٕ عوٟ ععرٝ أٙاَ ٗختوى أٙاَ ٗختوى اشتٌر شٚ ُٕ    ٞ أ

 أويى اهطٔير: ععييرٝ أٙياَ بيين ٓياا اهييشَ ٗبين اذتٚطييٞ اهصيابقٞ عوٚييٕ في  رٙييي        
هصفاا اذتٚق ٓ٘ حٚق  مبقتطٟ ًا  ٓي عوٟ أْ اهشَ اه٘ايش ّايف كُٕ٘ حٚط

 بٚاْ أ هتٔا.تقشَ ال شٌٚا ًإل ت٘فر ظرٗ  حٚطٚٞ اهشَ ٗوش تقشً  ٗ

ّا ٗأًا اذا   ٙلّ اهشَ املتقشَ بصفاا اذتيٚق فٔي٘ حيٚق اذا كياْ ٗاييش     
َ ُظري ًطٛ أويى اهطٔير ٗاشيتٌرار اهصيٚ ْ    يٞ أٙياَ ٗعيش        -هعرٗ  اذتٚق

ًتعش ٝ  ه  عوٟ أْ  (1)رٗٓاا ًقتطٟ أخبا  -جتاٗز اهصٚ ْ عوٟ ععرٝ أٙاَ 
روبيى اذتيٚق بٚيً٘ن    ٗأُيٕ اذا رأا امليرأٝ اهصيفرٝ    درمبا تع ى اه٘وي  راهشَ

ْ وبيى اذتيٚق بٚيً٘ن    اْ كيا رٗأْ املرأٝ اه  تر٠ اهصيفرٝ   فٔ٘ ًّ اذتٚقد
ٗاذا رأا اذتاًيى اهيشَ   فٔ٘ ًّ اذتيٚقد ٗيف خيرب  يخٚذ شتيتص باذتاًيىر     

ٗ يف اه٘و  ًّ ذهيم اهعئر فوُيٕ    وبى اه٘و  اهاٜ كاُ  تر٠ فٕٚ اهشَ بقوٚى أ
ٗٓاٖ األخبار تصٓرح بعطٔا بتقشَ اهشَ وبى اه٘وي  بقوٚيى أٗ   . (2)ًّ اذتٚطٞ(

حصيي اهعيا ٝ اه٘وتٚيٞ     ّافتشي عوٟ إُٔ ال ضري يف احتصاب اهيشَ حٚطي   ببًٚ٘ن
 عيٛ عوٚيٕ   اويش    -ّا هوِصي٘ص ًطياف  -ٗاْ تقشَ عوٚٔا بًٚ٘نب ٗٓاا املطٌْ٘

 . فتٚا اهتخٚٓق عِش رلٙٞ اهشَ وبى اهعا ٝ بًٚ٘ناإلمجا  ٗعشَ ارت ف يف 
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أٗ بٚيً٘ن ُظيري    ٗبعق ٓاٖ األخبار ًطوقيٞ   ٙتقٚيش هفظٔيا باهتقيشَ وويٚ ّ     
ٗٓياا   -: شأهتٕ عّ املرأٝ تر٠ اهشَ وبى ٗوي  حٚطئا    ًعتربٝ مساعٞ املطٌرٝ

         ٞ ٗويش   -اهصؤاي ٗي٘ابٕ ًطوا ٙعيٍ ًيا هي٘ رأتيٕ فبيى ٗوتٔيا ب   يٞ أٙياَ أٗ أربعي
صي ٝب فوُيٕ رمبيا تعٓ يى بٔيا      اذا رأا اهشَ وبى ٗو  حٚطٔا فوتش  اهاب:رأي

 ّافٔى نكلّ األخا بٔا ٗاهبِا١ عوٟ حتٚطٔا ٗاْ رأا املرأٝ اهشَ أ فر اه٘و د
  أَ أْ أخبيار اهعيا ٝ اه٘وتٚيٞ    وبى أٙاَ حٚطٔا أٗ أٙاَ عا تٔيا ب   يٞ أٙياَ ًي  ّ    

رلٙيٞ اهيشَ وبيى أٙياَ حٚطئا أٗ أٙياَ       املطوقٞ تتقٚٓيش باألخبيار املتقشًيٞ املتقٚيشٝ ب    
َ وبيى أٙياَ حٚطئا ٗٓي٘     عا تٔا بًٚ٘ن أٗ ب٘و  ووٚىب فيوذا رأتيٕ يف    يٞ أٙيا    

ٗهييٚض  ّاًيّ عا تٔيا اه٘وتٚيٞ ًيا  اَ اهيشَ هيٚض أوير        ّاصيبٕ حٚطي  أ يفر   َتخ 
هشالهييٞ  ّابصييفاا اذتييٚقب ُعييٍ اال اذا كيياْ بصييفاا اذتييٚق فتخصييبٕ حٚطيي    

 . ْ اهشَ اه٘ايش هصفاا اذتٚق ٓ٘ حٚقاملعتربٝ عوٟ أ (1)اهِص٘ص
: ذٓي مجإل ووٚيى ال اختصياص اذتليٍ     ٗوش ٗوإل ارت ف بٍِٚٔ يف ذهم

باذتٚطٚٞ باهشَ اهاٜ تراٖ وبى عا تٔا بًٚ٘ن ال أك يرب ٗتقٚٚيش ارتيرب املطويا مبيا      
 .   ٓي عوٟ اهتخٚق عِش اهتقشَ ب٘و  ووٚى أٗ بًٚ٘ن

٠ّ٘ -ٗذٓي مجإل كبري ال أْ اهشَ اهاٜ تراٖ املرأٝ وبيى   -ٗهعوٕ املعٔ٘ر فت
 ٗاْ رأتييٕ وبييى أٙأًييا ب   ييٞ أٙيياَ   ّاأٙيياَ حٚطيئا أٗ أٙيياَ عا تٔييا ٙلييْ٘ حٚطيي  

 أٗ أربعييٞب ٗاشييتِشٗا ال املطوقيياا اهشاهييٞ عوييٟ أْ املييرأٝ اذا رأا اهييشَ وبييى     
ش٘ا١ تقشَ عوٟ أٙاَ حٚطٔا  ّارفوتش  اهص ٝدأٙاَ حٚطٔا ٗعا تٔا كاْ حٚط

فوُييٕ رمبييا (:رأٗ أزٙييش فٔيي٘ حييٚق اذا  ييشق عوٚييٕ و٘هييٕ )  بٚييَ٘ أٗ بٚييً٘ن
ٗهعؤٍ اعتقشٗا عيشَ املقٚٓيش  ياٖ املطوقياا فريعي٘ا اهٚٔيا        دتع ى بٔا اه٘و 

 . ًّ  ْٗ ًقٚٓش ّاٗاعتقشٗا ارا ٝ او ؤا يش
 بش ًّ تقٚٚشٖرب اهيٌطوا ٗٓى بقٛ او وٕ أَ الٌلِِا االهتساَ بارتياذْ ٓى ٙ
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 .بًٚ٘ن أٗ وبى اه٘و  بقوٚى  باهرٗاٙاا اه  تقٚشا 
بش ًّ حتقٚا ًطاًن األخبار وبى ادت٘اب عّ ٓاا اهصؤاي ٗيف االبتشا١ ال      

 :  اهاٜ ٙ٘يش فٕٚ احتٌاالْب فأو٘ي
 : اهرٗاٙاا يف ذاا اهعا ٝ اه٘وتٚٞ عوٟ ًطاًن    ٞ     

 املطٌْ٘ األٗي: ًا  ٓي عوٟ أْ امليرأٝ اذا رأا اهيشَ يف أٙأًيا فٔي٘ حيٚق     
ُظييري  ييخٚخٞ ستٌييش بييّ ًصييوٍ   بتييرتن أليوييٕ اهصيي ٝ ٗضت٘ٓييا ًييّ اهعبييا اا 

ال تصيوٛ حتيٟ تِقطيٛ    ر(:اهصا٢ى عّ املرأٝ تر٠ اهصفرٝ يف أٙأًاب واي )
ٗٙ٘يش غريٓاب ٗٓاا املطٌْ٘ خارج عّ  يث تقيشَ رلٙيٞ اهيشَ      (1)دأٙأًا..

 عوٟ أٙأًا.
اهصيفرٝ وبيى أٙياَ حٚطئا     املطٌْ٘ اه اُٛ: ًيا  ي عويٟ أْ امليرأٝ اذا رأا    

 - ّاشيِش عِيشُا  ٗٓياٖ اهعٌيشٝ    -ُظري ًعتربٝ أبٛ بصيري   ببًٚ٘ن فٔ٘ ًّ اذتٚق
بيى اذتيٚق بٚيً٘ن فٔي٘     اْ كياْ و (:رعّ املرأٝ تر٠ اهصفرٝب وياي )  شا٢ّ 

يف شِشٓا  اظلاي ٓا ًطٌرٝ ًعاٗٙٞ بّ حلٍٚب ٗ يٌُٞٗظري (2)ًّ اذتٚق...د
ّ  اهصييفرٝ وبييى اذتييٚق ب  ٗيف اضٌارٓا:ر  اذتييٚق... ٗٓييٛ يف   ٚييً٘ن فٔيي٘ ًيي

ا  ييخٚخٞ اهصييخاف املدص٘ ييٞ يف اذتاًييى:  ُٗظريٓيي أٙيياَ اذتييٚق حييٚقد 
ٗاذا رأا اذتاًى اهشَ وبى اه٘وي  اهياٜ كاُي  تير٠ فٚيٕ اهيشَ بقوٚيى أٗ يف        ر
ً (3)٘وي  ًييّ ذهيم اهعيئر فوُييٕ ًيّ اذتٚطييٞد   اه  قٚٓييشٝ بتقييشَ تب ٗٓيياٖ األخبيار 

 . بًٚ٘نرلٙٞ اهشَ وبى أٙاَ اذتٚق بقوٚى أٗ 

املطٌْ٘ اه اهيث: ًيا  ٓي عويٟ أْ امليرأٝ اذا رأا اهيشَ وبيى ٗوي  حٚطئا         
ٍٓ ًييا اذا تقييشَ اهييشَ ٗتعٓ ييى بٚييَ٘      تتخييٚٓق ٗتييرتن اهصيي ٝب ٗٓييٛ ًطوقييٞ تعيي
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     ييٞ أٗ أربعييٞ أٙيياَب ُظييري ًعتييربٝ مساعييٞ املطييٌرٝ شييا٢ ّ  :أٗ ٙييً٘ن أٗ أك يير
 اذا رأا اهييشَ وبييى (:رعييّ املييرأٝ تيير٠ اهييشَ وبييى ٗويي  حٚطيئاب فقيياي )  

ُٗظييري رٗاٙييٞ  دٗويي  حٚطيئا فوتييش  اهصيي ٝ فوُييٕ رمبييا تعٓ ييى بٔييا اه٘ويي ...  
 .(1)دًا كاْ وبى اذتٚق فٔ٘ ًّ اذتٚقراهبطا٢ين: 

وش ٙقاي: ُأخا بوو ق ٓاا املطٌْ٘ ٗال ًقٚٓش هٕ بٚيً٘ن أٗ أويى أٗ أك يرب    
 كٌييا يف ًعتييربٝ  ٗاملطيٌْ٘ اه يياُٛ ال  الهيٞ فٚييٕ عوييٟ اهتقٚٚيش بٚييً٘ن أٗ باهقوٚيى    

 : أبٛ بصري ٗرٗاٙٞ ًعاٗٙٞ بّ حلٍٚ
اهصييفرٝ وبييى اذتييٚق بٚييً٘ن فٔيي٘ ًييّ  رأًييا ًطييٌرٝ ًعاٗٙييٞ فٔييٛ تبييّٚٓ:  

 . ٗال ًفَٔ٘  اب اذ ال مجوٞ ظروٚٞ فٚٔا حتٟ ٙقٚٓش املطوقاا داذتٚق
ٟ أ اٝ اهعر  ٗكاُ  مجويٞ ظيروٚٞ:   ٗأًا ًعتربٝ أبٛ بصري فقش ت٘ٓفرا عو

ال ًفٔيَ٘  يا ٙقٚٓيش ًطوقياا     د ٗاذتٚق بًٚ٘ن فٔ٘ ًّ اذتيٚق اْ كاْ وبى ر
 وبيياي  بهظٔ٘رٓييا يف بٚيياْ حلييٍ اهييشَ ارتييارج وبييى اهعييا ٝ   باملطييٌْ٘ اه اهييث

اْ كاْ وبيى اذتيٚق بٚيً٘ن فٔي٘ ًيّ اذتيٚقب ٗاْ       راهشَ ارتارج بعش اهعا ٝ 
 ًٗ وييٕ ال ٙييشي عوييٟ ا بيياا   (2)دكيياْ بعييش اذتييٚق بٚييً٘ن فوييٚض ًييّ اذتييٚق 

 اهتخٚق وبييى أٙيياَ اذتييٚق بٚييً٘ن ٗعوييٟ ُفييٛ اذتٚطييٚٞ عييّ اهييشَ     اذتلييٍ بيي 
ُٛ -  ييٞ أٙيياَ أٗ أك ييرارتييارج وبييى اذتييٚق ب   امليياك٘ر اويي َق حتييٟ ٙقٚييش اهِفيي

 .  -املطٌْ٘ اه اهث  -اهرٗاٙاا 
ر ًيّ  بي٘ا ًفٔيَ٘ اهقٚيش      صيي املصيوم األ ي٘هٛ املدتيا     -هلّ اهظيآر  

ٛ ٓيي٘ تقٚٚييش املطوقيياا   ٗاه٘اضييذ ًييّ ُصيي٘ص املطييٌْ٘ اه يياُ    -االحييرتازٜ
امل٘ي٘ ٝ يف املطٌْ٘ اه اهثب ٗٙتخصيى ًِيٕ اختصياص اذتليٍ  ٚطيٚٞ اهيشَ       

 خييٚق تهصييفاا اذتييٚق فت  ّااملر٢ييٛ وبييى عا تٔييا بٚييً٘نب اال اذا كيياْ ٗايييش   
                                                           

 .5ًِٔا: ح 4+ ب 1ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 13: ب2اه٘شا٢ى: ج (1)
 .2ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 4: ب2( اه٘شا٢ى: ج2)
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 ًقتطييٟ اهِصيي٘ص اهشاهييٞ  يييى تيي٘فر اهصييفاا يف اهييشَ املر٢ييٛ ٗٓيي٘    املييرأٝ أل
ّ  طٚٞ اهشَ اذا ٗييش  يفاا اذتيٚقب ٗال   عوٟ حٚ  ظيرٗ  اذتيٚق   تي٘فر  بيش ًي
 .ًّ اهعرٗ  ٗضتٖ٘   ٕ    ٞ أٙاَشٚ ُ اشتٌرارُظري 

 هصفاا اذتٚق كيأْ ِٙيسي أ يفر بيار  فٔياا       ّاٗاال اذا   ٙلّ اهشَ ٗايش
  َ اشتخاضييٞ هعييشَ اهييشهٚى عوييٟ حٚطييٚتٕب ُعييٍ وييش ٙصييتشي عوييٟ حٚطييٚتٕ       

فوُييٕ رمبييا  باذا رأا اهييشَ وبييى ٗويي  حٚطيئا فوتييش  اهصيي ٝمبعتييربٝ مساعييٞ:ر
 فوْ او ؤا ٙعٍ ًا ه٘ رأا اهيشَ وبيى ٗوتٔيا ب   يٞ أٙياَ       (1)دتع ى بٔا اه٘و 

َْ بأٗ أربعٞ ى اه٘و  ٗتقشًٕ ٗاشتٌر    يٞ أٙياَ ٗ  ٙيس     تعٓ  فوذا  شق إُٔ  
 . عوٟ اهععرٝ فٔ٘ حٚقب ٗال ًقٚٓش  اا املطوا كٌا تقشَ

 مساعييٞ أٗ غريٓييا   ًعتييربٝ : أُييٕ هيي٘ فييرض ٗييي٘  اويي ق يف  : أٗاّل ٖٗٙييرٓ 
 فييوْ ظييآر ًعتييربٝ  بٙعييٍ اهييشَ املر٢ييٛ وبييى أٙيياَ اذتييٚق ب   ييٞ فٌييا زا   ٚييث 

 ّاٙصيوذ ًقٚٓيش   (2)داْ كياْ وبيى اذتيٚق بٚيً٘ن فٔي٘ ًيّ اذتيٚق       أبٛ بصيري:ر 
احيرتازٜ ٗار  يف كي َ اإلًياَ     ملعتربٝ مساعيٞ ٗضت٘ٓياب فيوْ وٚيش اهٚيً٘ن وٚيشْ      

( ) ٘ٓٗ   ٍٙرتتيي  عويٟ وبٚعيٞ     داذتيٚق فٔي٘ ًيّ   رٙشٓي عويٟ أْ اذتلي  
 وبيييى اذتيييٚق ربيييى ٓييي٘ شتيييتص بقٚيييشٖ   (اهيييشَ املر٢يييٛ وبيييى أٙييياَ اذتيييٚق  )

ٗشتص٘ص باذتصيٞ ارتا يٞ املعيتٌوٞ عويٟ ٗ يف اهٚيً٘نب ٗالزًيٕ         دبًٚ٘ن
عشَ  بي٘ا اذتٚطيٚٞ اذا شيأي عوٚٔيا وبيى أٙياَ اذتيٚق بيأك ر ًيّ ٙيً٘نب فوي٘            

 . ٝ هتقٚٚشٖ وخ  ٓاٖ املعترب فرض يف ًعتربٝ مساعٞ او ْق
خرز ٗي٘  او ق ٙعٍ اهشَ املر٢يٛ وبيى أٙياَ حٚطئا ب   يٞ      : إُ ال ُّٙاٗ اُٚ

  عييّ ا بيياا حٚطييٚٞ اهييشَ فٌٚييا زا  أٙيياَ فٌييا زا ب ًٗييا اشييتشي بوو وييٕ وا ييْر
 : ٌلّ االشتشالي بوو وٕ أحا ٙث    ٞيًٗا ٙب عوٟ ًٙ٘ن 

                                                           

 . 1ًّ أب٘اب اذتٚق: ح  13: ب2( اه٘شا٢ى: ج1)
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فوتش  اهص ٝ فوُٕ اذا رأا اهشَ وبى ٗو  حٚطٔا األٗي: ًعتربٝ مساعٞ:ر
ٍٓ  ٓٛ ٗب ٗ(1)درمبا تعٓ ى بٔا اه٘و  اهيشَ   اْ كاُ  ًطوقٞ يف اهِظر اهبيشٜٗ ٙعي

 كييياْ أ يييفر بيييار ب اال أُيييٕ ال نكليييّ    املر٢يييٛ وبيييى ٗوييي  حٚطييئا حتيييٟ اذا  
ّٞ أا اهصيفرٝ يف أٙأًيا   ٗاْ ررضتٔا مبعتربٝ ستٌش بّ ًصيوٍ:ر ملعا اعتٌا ٖ ح 

 عٌييَ٘  تن املعتييربتنٓييا بيينٗ. أٜ ٓيي٘  َ اشتخاضييٞ   (2)ت٘ضييأا ٗ ييٓو د 
: ٙتعارضياْ يف امٌيإل: )اهصيفرٝ املر٢ٚيٞ يف غيري أٙياَ حٚطئا( حٚيث          ًّ ٗيٕ

      ٛ  ٗتيشي ًعتيربٝ ستٌييش    بتيشي ًعتيربٝ مساعيٞ بوو ؤييا عويٟ حٚطيٚٞ اهيشَ املر٢يي
رييإل ال  بّ ًصوٍ بوو ؤا عوٟ اشتخاضتٕ ٗعيشَ حٚطيٚتٕب فٚتصياوطاْ  يٍ ُٙ    

 ٗاملفييرٗض  حييار عبييٚط هييٕ  فييإل ٗحييرارٝ(  ) َ اذتييٚقاهصييفاا ٗأْ  (3)أ هييٞ
شّا هصييفاا ٚطيئا ب   ييٞ أٙيياَ فٌييا زا  هييٚض ٗايييأْ اهييشَ املر٢ييٛ وبييى ٗويي  ح

اذتٚق كأْ ٙلْ٘ أ فر بار  فٔ٘  َ اشتخاضٞ ٗجتي عوٚٔا اهص ٝ ٗاهعبيا ٝ  
  ق أ هٞ اهتٌلن ٗاهتعبش .ٗملن اهسٗج مبقتطٟ او

اًييى اهييشَ وبييى اه٘ويي  اهيياٜ ٗاذا رأا اذتر: (4)ًعتييربٝ اهصييخافاه اُٚييٞ: 
 د .كاُ  تر٠ فٕٚ اهشَ بقوٚى أٗ يف اه٘و  ًّ ذهم اهعٔر فوُٕ ًّ اذتٚطٞ

عوٟ ًعتربٝ مساعٞ ًّ اهتعارض بن اه٘ار  اإلظلاي املاضٛ  اٗٙر  عوٚٔ 
 . اإلو ون ٗاهتصاوط ٗاهري٘  ال أ هٞ اهصفاا باهتقرٙي املتقشَ

عًٌ٘ٔا هوخا٢يىب كٌيا أُٔيا     ٙطاف اهٕٚ: اختصاص حلٌٔا باذتاًى ٗعشَ
عوييٍ خٓصيي   بيي٘ا اذتلييٍ بِييسٗي اهييشَ عوييٟ اذتاًييى وبييى ٗوتٔييا بقوٚييىب ٗال ُٙ

 ايبيطباق اه٘اضذ عوٟ ًا اذا شيفار ب ٗاالَُٙ٘ عوٟ    ٞ اٙاَ أٗ  اآ طباقياُ

                                                           

 .1ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 13: ب2( اه٘شا٢ى: ج1)
 . 1: ح ًّ أب٘اب اذتٚق 4: ب2( اه٘شا٢ى: ج2)
 .ًّ أب٘اب اذتٚق   3: ب2( اه٘شا٢ى: ج3)
 .1: ح ًّ أب٘اب اذتٚق 15: ب2( اه٘شا٢ى: ج4)
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 . حٚطٔا بَٚ٘ أٗ أوى ٗوَ  اهشَ ُسُٗي
ٍٓ ُسٗي اهشَ وبى ٗو  حٚطٔا  عتربٝ ٗاذتا ى باختصار: ال او ق يف امل ٙع

 بًٚ٘ن أٗ أك ر هٚصذ االشتشالي بوو ؤا.
ًا كاْ وبيى اذتيٚق   : ر رٗاٙٞ اهبطا٢ين يف اهصفرٝ اه  ترآا املرأٝاه اه ٞ: 

ٗ الهتٔيا ٗاضيخٞ عويٟ     (1)ب ًٗا كاْ بعش اذتيٚق فويٚض ًِيٕد   فٔ٘ ًّ اذتٚق
ٔ   اإلو ق ٗأْ اهصفرٝ ا بٚيً٘ن أٗ ب   يٞ أٗ    -اه  ترآا املرأٝ وبيى أٙياَ حٚطي

ئيٞ   ٙرويٟ  رييٞ اذت ٚيٞ ًيّ     ٓٛ ًّ اذتٚقب هليّ اهصيِش ضيعٚف ال    -أك ر
 . )اهبطا٢ين( ٗال ً٘يي هإلواهٞ

 ٌاَ ح ييٞ ظييرعٚٞ عوييٟ حتييٚٓق املييرأٝ برلٙييٞ اهييشَ وبييى   يٗاذتا ييى عييشَ تيي
 هصييفاا  ّاأٙيياَ عا تٔييا ٗحٚطيئا بييأك ر ًييّ ٙييً٘ن اال اذا كيياْ اهييشَ ٗايييش       

ٌٕٓ أ هٞ اهتخٚق عِش ٗييشاْ اهيشَ هصيفاا اذتيٚق ٗأُيٕ  َ ال       بخٚقياه فتع
 : .  ٍ ُِتقى ال خفا١ فٕٚ ٗذٗ  فاا

اهبخث اه اُٛ: اذا تأخر شٚ ْ اهشَ عّ ٗو  اهعا ٝ املصتقرٝ كٌيّ كاُي    
عا تٔا رلٙٞ  َ اذتٚق ًّ اهَٚ٘ األٗي ال ارتاًض يف كى ظٔر فرأتٕ يف اهَٚ٘ 

 ٗوإل اهل َ ٗارتصاَ فٕٚ ٗاإلظلاي عوٕٚ. اهصا ط أٗ اه اًّب ٗٓاا ًا
ٗي ٗبيين اهٚييَ٘ ًييا بيين اهٚييَ٘ األ -ٗأًييا اهييشَ اهيياٜ تييراٖ يف أٙيياَ عا تٔييا  

 َ حٚق تتخٚٓق املرأٝ مب ر  رلٙتٕ ٗاْ كياْ أ يفر   فٔاا  -ارتاًض يف امل اي
اهعشٙشٝ اهشاهٞ عوٟ أْ ًا تراٖ املرأٝ ًّ  َ يف أٙأًا  (2)مبقتطٟ اهرٗاٙاا ّابار 
ٓيي٘ حييٚق ال تصييوٛ املييرأٝ ًعييٕ حتييٟ تِقطييٛ أٙأًيياب  -حتييٟ األ ييفر ًِييٕ  -

ٍٓ َٞ  ياو ُو ٗهٚص  ًتقٚٓشٝ برلٙتٕ أٗي أٙأًاب بى ٙع اهيشَ   ٔا اه٘اضذ ادتويٛ رلٙي
ًيّ أٗي اهعئر ال خاًصيٕب أٗ أٙأًيا اهصيبعٞ       ارتٌصيٞ ًي  ّ   األ فر يف أٙأًا

                                                           

 . 5ًّ أب٘اب اذتٚق: ح 4: ب2( اه٘شا٢ى: ج1)
 . ًّ أب٘اب اذتٚق 4: ب2( اه٘شا٢ى: ج2)



 (165).............عا تٔا......... حلٍ حتٚق املعتا ٝ ٗوتّا برلٙٞ اهشَ ًتأخرّا عّ أٙاَ
  

حتٟ اذا رأتيٕ يف اهٚيَ٘ األخيري ًيّ أٙأًيا فوُيٕ         ًّ أٗي اهعٔر ال شابعٕبً ّ 
 . ٗٓاا ال ِٙبغٛ اهل َ أٗ ارتصاَ فٕٚ )رلٙٞ اهشَ يف أٙأًا(ًصشاق 

طا١ أٙأًا بٚيَ٘ أٗ ٙيً٘ن أٗ أك يرب    ٗارا اهل َ فٌٚا اذا رأا اهشَ بعش اُق
ٗ   ّافييوْ كيياْ ٗايييش  حلٌييٕ:  ترتييي هصييفاا اذتييٚق فيي  اظييلاي يف حٚطييٚتٕ 
اهعبا ٝ ٗملن اهيسٗج ٗ خي٘ي املصيايش ًٗيض اهقيرآْ ٗهفيظ       )اهتخٚٓق ٗترن 

َٞ اهشَادت هٞ ُٝ (ب ألْ ٗيشاٙ  (1)حٚطٚتٕ كٌا  هي  عوٚيٕ األخبيار    هوصفاا أًار
بش ًّ تي٘فرٖ عويٟ   هصفاا اذتٚق ٓ٘ حٚقب ٗال اه٘ايش اهشاهٞ عوٟ أْ اهشَ

 . ظرا٢ط اذتٚطٚٞ كفصى أوى اهطٔر ٗشٚ ُٕ    ٞ أٙاَ ًتصوٞ ٗضت٘ ذهم
 ٗٓي٘   ّا ٍ اذا اشتٌر اهشَ عوٚٔا ٗزا  عيّ عيش  أٙياَ عا تٔيا املصيتقرٝ عيش       

 ياٗز اهععيرٝ أٙياَ حصيب       َ ٗايش هصفاا اذتيٚق فٔي٘ حيٚقب هلِيٕ هي٘ تَ     
  ييياٗز ًٗيييا زا  عِٔيييا تقطيييٛ عبا تٔييياب ٗعِيييش تَ  ّاعيييش  أٙييياَ عا تٔيييا حٚطييي 

 اهٚييَ٘ اهعاظيير تباظيير اهتطٔيير ٗاهييتطٔري ٗاهصيي ٝ ٗاهصييٚاَب ٗهيي٘   ٙت يياٗز       
 وٕ حٚق ًا  اً  تراٖ بصفاا اذتٚق .اهععرٝ فل

 ٗارا اإلظلاي فٌٚا اذا رأا اهشَ بعش اُقطا١ أٙأًيا ًٗطيٛ أٙياَ حٚطئا      
اذتٌيرٝ ٗاهعيبط ٗارتيرٗج بقي٘ٝ      : ٗ  ٙلّ بصفاا اذتٚق -بعش ٓا املصتقر -

 .     ًٗا اهشهٚى عوٕٚ فٔى نكلّ اذتلٍ  ٚطٚتٕ -ٗحروٞ 
ال حٚطٚٞ اهيشَ   - عٛ إُٔ املعٔ٘ر ٗإُٔ زتٌإل عوٕٚ ابى  -ذٓي مجإل ك ري

املتأخر عّ أٙاَ عا تٔا ٗعوٟ اإلوي ق حتيٟ اذا فقيش  يفاا اذتيٚق كِسٗهيٕ       
  . أ فر بار 

آخير عيّ حٚطيٚتٕب ٗٓي٘      ى ًِيإل مجيإلْ  بي  ٓياا اهيرأٜب  يف  ٗاشتعلى مجيإلْ 
 اهصييخٚذ هعييشَ اهييشهٚى اه٘اضييذ عوييٟ حٚطييٚٞ اهييشَ ارتييارج بعييش اُقطييا١         
أٙاَ عا تٔا ٗٓ٘ فاوش هصفاا  َ اذتٚق اهياٜ ٗ يفتٕ األخبيار بأُيٕ ًعيرٗف      
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 يش امليرأٝ هيٕ حرويٞ     ٗإُٔ  َ أوير أٗ أشي٘  حيار تَ    (1) دهٚض بٕ خفا١رهوِصا١ 
هصفاا اذتٚق  ّاعقٚي اُقطا١ أٙاَ اهعا ٝ فاوشٗهٕ  فإلب فوذا كاْ اهشَ املر٢ٛ 

فٔييياٖ  يييفاا  -أٜ ٓييي٘ أوييير فييياتذ -ّا أ يييفر اهويييْ٘املتقشًيييٞ ٗكييياْ بيييار 
اتٕ عيييّ  َ ٌٚٚس  َ اذتيييٚق بصيييفياالشتخاضيييٞ كٌيييا ُٓصييي  عوٚيييٕ أخبيييار تييي 

 . بش ًّ اعتبارٖ  َ اشتخاضٞاالشتخاضٞ بصفاتٕب ٗال
بعييش  عوييٟ أْ اهييشَ املر٢ييٛتعييش ٝ اهشاهييٞ امل (2)ٗٙؤكييش ًييا ذكرُييا: اهرٗاٙيياا

اذتٚق أٗ بعش أٙياَ اذتيٚق فويٚض ًيّ اذتيٚقب بيى نكليّ االشيتشالي برٗاٙيٞ          
ٕٞ ّاشيييِش ًعتيييربٕٝ ّٞ عويييٟ أْ اهصيييفرٝ املر٢ٚيييٞ بعيييش اُقطيييا١ أٙييياَ     ٗاضيييخ   الهييي

ر٢ٔيا ٗحٚطئا  َ اشتخاضييٞب ٗٓيٛ ًعتييربٝ امساعٚيى ادتعفييٛ عيّ اهصييا ق      ُو
(ر:)ُٝ َٝ اذا رأا املرأ أٙياَ عا تٔيا   تصيٓىب ٗاْ كياْ     وبيى اُقطيا١    اهصفر

ّٝ  . أٜ ٓٛ ًصتخاضٞ تتطٔر ٗتصوٛ (3)در٢ٔا  و بعش اُقطا١ أٙاَ ُو  فر

 : ب٘يٖ٘ ّاٗوش اشتشي هوٌعٔ٘ر: اهتخٚق عِش اهرلٙٞ ًطوق
ْ  َ اذتييٚق عِييشًا ٙتييأخر ( ٙعييين: ااْ )تييأخر اهييشَ ٙسٙييشٖ اُبعا ييّااألٗي: 

ّٝ ٗاُبعا ّا يف اهقاف بفعى  ايتٌاعٕ يف اهيرحٍ ٗتل يرٖب فٚليْ٘    شٚ ُٕ ٙس ا  و٘
 . وافٕ ٗشٚ ُٕ أو٠٘ ًّ اهشَ غري املتأخر

 ّاً بتيي : اْ ٓيياا ٗيييٕ اعتبييارٜ اشتخصيياُٛ ال ٙصييوذ  هييٚ ّ   ِٗٙييشفإل: أٗاّل
 حتيٟ اذا كياْ بصيفاا     ّآ٘ اهتخيٚق عِيش رلٙيٞ اهيشَ ًتيأخر      : خلٍ ظرعٛيه

 . : بار  أ فر  َ االشتخاضٞ
 ٘رٗ  ُييص ظييرعٛ بيي  ٚتييٕ ٗ هٚوٚتييٕ أٗ : اُييٕ عوييٟ فييرض اهتصييوٍٚ  ّاٗ اُٚيي

هسٙييا ٝ شييٚ ْ اهييشَ  ّاًقتطييٚٓيياا (  ييوذ ّاٙفٚييش أْ )تييأخر اهييشَ ٙسٙييشٖ اُبعا يي 
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 ذتٚطييٚٓٞ اهييشَ اذا كيياْ    ّاً بتيي ٙصييوذ  هييٚ ّ  هلِييٕ الٗ -اذتييٚق  َ -األويير
 . ب ٗٓاٖ  فاا  َ االشتخاضّٞاًرتظخ ّاأ فر بار 

اهشَ وبيى ٗوي  حٚطئا فوتيش      اذا رأا اه٘يٕ اه اُٛ: اْ ًعتربٝ مساعٞ:ر
ق املييرأٝ أٗ حتييٚٓ :ٙ بيي  املوييسَٗ ٓيي٘ ٗٓيياا تعييبري بيياه زَ اهعييرعٛ ٗ داهصيي ٝ

فٚش أْ يُتيي دفوُييٕ رمبييا تعٓ ييى بٔييا اه٘ويي خييرٗج  َ اذتييٚق ًِٔييابٗاملعتربٝ : ر
     َ أعيٍ   باملشار يف اذتٚطٚٞ ٓ٘ ًطوا اهتدوف ٗعيشَ اُطيبا  ٗوي  خيرٗج اهيش

وييٟ اهييشَ املتييأخر باذتٚطييٚٞ ٗاْ   ٙلييّ  ًييّ اهتقييشَ ًٗييّ اهتييأخرب فييٚخلٍ ع 
 بصفاا  َ اذتٚق كٌا ٓ٘ اذتاي عِش تقشَ اهشَ عوٟ أٙاَ عا تٔا.

 ُيييٕ ال  هٚيييى عويييٟ ارا ٝ ًطويييا اهتدويييف   : بأ: أٗاّلٓييياا اه٘ييييٕ  ِٗٙيييشفإل
عّ ًشه٘ي  ّاٙٗعشَ االُطبا ب فٚلْ٘ وٚاط اهتأخر عوٟ اهتقشَ املِص٘ص تعٓش

 . ُق٘ي بٕ ٗٓ٘ وٚاط باوى ال باهِٓص اهصخٚذ

: ًإل اهتِسي ٗتصوٍٚ اًلياْ اشيتظٔار ًطويا اهتدويف ٗعيشَ اُطيبا        ّاٗ اُٚ
 فيي   الهييٞ يف ًعتييربٝ مساعييٞ   -شَ ًٗييّ اهتييأخرأعييٍ ًييّ اهتقيي -ٗويي  اذتييٚق

بيش أْ  اَ عا تٔياب بيى اهتقيشَ ٗاهتع يى ال    عوٟ تأخر اهشَ املر٢ٛ عيّ ًِتٔيٟ أٙي   
االُطبا  ٙلْ٘ عقٚي أٗي ٙلْ٘ بوخاظ أٗي أٙاَ عا تٔاب فلاا اهتأخر ٗعشَ 

ٞ   -أٙاَ عا تٔاب ٗأًا بعش اُتٔا١ أٙاَ عا تٔا ف   هٚى أ ي ّ   ال يف ًعتيربٝ مساعي
 .هصفاا  َ اذتٚق  ّا عوٟ اًلاْ حٚطٚتٕ اذا كاْ فاوش -ٗال يف غريٓا

ُعٍ ال ٙبعش حٚطٚٞ اهشَ املر٢ٛ بعش اُقطا١ أٙياَ اذتيٚق بٚيَ٘ أٗ أويى ًيّ      
عيّ  (1)ُٗصتشي عوٚيٕ مبعتيربٝ أبيٛ بصيري      ّابر بار ًٙ٘ن حتٟ اذا كاْ اهشَ أ ف

اْ كيياْ وبييى (:رعييّ املييرأٝ تيير٠ اهصييفرٝب فقيياي )  ( شييا٢ّ اهصييا ق )
اذتييٚق بٚييً٘ن فٔيي٘ ًييّ اذتييٚقب ٗاْ كيياْ بعييش اذتييٚق بٚييً٘ن فوييٚض ًييّ    
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ٛ     بأْ ٙقاي اذتٚقد  -بربكيٞ ًفٔيَ٘ اهقٚيش    -: نكلّ أْ ٙصيتفا  ًيّ اهعيا اه ياُ
 ٢ٛ وبى ًطٛ ًٙ٘ن بعيش اذتيٚقب فيوْ اهٚيً٘ن ٗر ا     حٚطٚٞ اهشَ األ فر املر

ٗحصي األ ى األٗهٛ)األ ى  ّا(ب ٗاهقٚش احرتازٜ ظآريف ك َ اإلًاَ )
 ٙيييشي عويييٟ أْ اذتليييٍ بعيييشَ اذتٚطيييٚٞ      يف اهقٚييي٘  ٓييي٘ االحيييرتاز( ٗٓييياا 

بيى  بي  اذتليٍ رتصي٘ص      بٙ ب  هطبٚعٞ اهشَ املر٢ٛ بعش اُقطا١ أٙاَ اذتيٚق 
 اهييشَ األ ييفر )اهييشَ املر٢ييٛ بعييش أٙيياَ اذتييٚق بٚييً٘نب ٗٓيياا كاظييف عييّ أْ 

مبقتطٟ املقابوٞ بين   (املر٢ٛ بعش اُقطا١ أٙاَ حٚطٔا بأوى ًّ ًٙ٘ن ٓ٘ حٚق
حٚث ٙلْ٘ خرٗج اهشَ املر٢ٛ فٌٚا وبى اهًٚ٘ن املاضٚن عوٟ اُقطا١  باهعقن

 .  عوٟ اذتٚطٚٞ ّاأٙاَ اذتٚق باوٚ
ٗاْ كاْ بعش اذتيٚق فويٚض   ش املصتفا  ًّ ًعتربٝ أبٛ بصري:رٗمبفَٔ٘ اهقٚ
 ٗاهييشاي عوييٟ حٚطييٚٞ اهييشَ األ ييفر املر٢ييٛ وبييى ًطييٛ ٙييً٘ن    دًييّ اذتييٚق

 دصييص اويي ق ًعتربتييٛ ستٌييش بييّ    دييرج ََُُٗ -عوييٟ اُقطييا١ أٙيياَ حٚطيئا   
ٗاْ رأا  ييييفرٝ يف غييييري أٙأًييييا ت٘ضييييأا  ٗامساعٚييييى ادتعفييييٛ:ر ًصييييوٍ
 :  دييرج ًِٔيياُُ دكاُيي   ييفرٝ بعييش اُقطييا١ أٙيياَ ور٢ٔييا  ييو ٗاْ درٗ ييو 

ًٙ٘يياْ عوييٟ  ٌيئقر٢ٔييا ًييا  اَ   ًَٙييا تييراٖ ًييّ  ييفرٝ  َ بعييش اُقطييا١ أٙيياَ ُو
 .  اُقطا١ أٙاَ حٚطتٔا

ٗٓاا كوٕ فٌٚا اذا رأا املرأٝ اهشَ بعش اُقطا١ أٙاَ عا تٔيا ًيّ  ْٗ شيبقٕ    
 . برلٙٞ  َ اذتٚق

ُقطيا١ أٙياَ عا تٔيا ًيإل شيبقٕ بيشَ حيٚق        ٗأًا اهشَ األ يفر املر٢يٛ بعيش ا   
 ب كٌيا هي٘ كاُي  عا تٔيا     ّاًصيتٌر  ّاًر٢ٛ يف أٙاَ عا تٔا وبى اُقطا١ٓا ٗكاْ  ًي 

يف أٗي كييى ظيئر وٌييرٜ ال اهصييابإل فييرأا اهييشَ يف اهصييا ط أٗ يف اهصييابإل       
 ب ٗاشيتٌر ال اهعاظيير ٗيا١ٓييا  َ أ ييفر ٗاشييتٌر ال اهٚييَ٘ اهرابييإل ععيير ًيي  ّ 

 .   ّا حٚطخصبٕ بأمجعٕ فٔى َت
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ال رٙي ٗال خ ف يف حٚطٚٓٞ اهشَ األوير اهياٜ رأتيٕ يف ٓياٖ األٙياَ ٗال      
يف أٗ يا أٗ ٗشيطٔا    -يف حٚطٚٞ اهشَ األ فر اهاٜ رأتٕ يف أٙياَ عا تٔيا   رٙي 

 (1)ٔا أٗ أٙاَ حٚطٔا ٓ٘ حٚق باهِص٘صعا ت ألْ اهصفرٝ يف أٙاَ -أٗ آخرٓا 
 يف اهصييفرٝ املر٢ٚييٞ بعييش اُقطييا١   كييا٢ّ  اإلظييلايكييى . ٗاإلظييلاي  اهصييخٚخٞ

 .  أٙاَ عا تٔا فٔى ٙ٘يش  هٚى عوٟ حٚطٚتٔا

 ق اهييشَ اهفاوييش هصييفٞ اذتييٚق ٗٓيي٘  ذٓييي بعييق األعيي َ ال عييشَ حييِٚ 
أل فر اهاٜ تراٖ بعش اُقطا١ أٙأًاب ٗهعوٕ هصخٚخٞ امساعٚى ادتعفٛ: هشَ اا
ُٝر َٝ اذا رأا املييرأ  اا بٚيياْ ٗٓيي دوبييى اُقطييا١ أٙيياَ عا تٔييا   تصييى     اهصييفر

ٗاْ كاُيي  (: ر ييٍ ويياي ) -ٗٓيي٘ تييرن اهصيي ٝ -هيي زَ اهعييرعٛ هوتخييٚٓق
ّٝ ٗٓاا بٚاْ هي زَ اهعيرعٛ هلُ٘يٕ  َ     (2)دٔا  و ير٢يبعش اُقطا١ أٙاَ ُو  فر

 .ّا ف  تلْ٘ اهصفر بعش اُقطا١ أٙأًا حٚط باشتخاضٞ

 ٗذٓيييي مجيييإل ًيييّ األعييي َ ال حٚطيييٚٞ اهيييشَ حتيييٟ اهفاويييش هوصيييفاا    
ًيّ أٙياَ عا تٔيا ال ًيا بعيشٓاب       ّاًصيتٌر  ّااهبخثب ألُٔيا رأتيٕ  ًي   يف ًفرٗض 
َْ َُٛر  ٗألُييٕ    ر٢ٔييا ٗعا تٔيياب ٗتييأخر شييٚ ْ اهييشَ   عييّ أٗي أٙيياَ وُ  ّاًتييأخر ٢يي
أْ ٓياا ٗييٕ اعتبيارٜ     ًِٓيا   ويش شيبا  هلِيٕ  . ٗ فٔي٘ حيٚق   ّاٗ فقي  ّاٙسٙشٖ اُبعا 

 . ْ٘ اهٕٚاهرك ٚصٓذهاشتخصاُٛ هٚض عوٕٚ  هٚى ٗاضذ ًّ اهصِٞ املطٔرٝ 

االشتظٔار اهشاهٞ عويٟ أْ اهيشَ    (3)ال او ق أخبار ّاٗهعؤٍ اشتِشٗا أٙط
ٛ  اذا جتيياٗز أٙيياَ عا تٔييا اشييتظٔرا ب  أٜ  -ٚييَ٘ أٗ بٚييً٘ن أٗ ب   ييٞ  ييٍ تصييو

ٛ   َت ٗاذا جتياٗز شيٚ ْ  ًٔيا اهععيرٝ أٙياَ       -خصبٕ  َ اشتخاضيٞ فتتطٔير ٗتصيو
خصيبٕ اشتخاضييٞ فتقطييٛ  يي تٔا  ٗاهبيياوٛ َت ّاأخياا عييش  أٙيياَ عا تٔيا حٚطيي  
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 بٗ ٚأًا اهفا٢ ب ٗاذا   ٙت اٗز اهععيرٝ حلٌي  عويٟ ادتٌٚيإل بأُيٕ حيٚق      
 ًّ  ْٗ تفصٚى بن ٗايشٙتٕ هصفاا اذتٚق ٗبن فقشٖ  ا.

اال أْ االشتشالي بأخبار االشتظٔار ًعارض بأخبار رلٙٞ اهشَ يف غري أٙاَ 
هصيفرٝ يف غيري أٙأًيا    ٗاْ رأا اب ٗأٗضخٔا ًعتربٝ ستٌش بّ ًصيوٍ:ر حٚطٔا

ْ  (1)دت٘ضييأا ٗ ييو   هيي زَ اهعييرعٛ ٗٙ بيي  بييٕ املوييسَٗ : كييْ٘     ٗٓيياا بٚييا
 اهصفرٝ اشتخاضٞ .

ٗاهتعارض بٌِٚٔا باهعٌَ٘ ًّ ٗيٕ ٗٓي٘ ظيآر يف امٌيإل )اهصيفرٝ املر٢ٚيٞ      
بعش أٙاَ حٚطٔا اذا كاُ  ًصتٌرٝ ًيّ أٙأًيا ٗ  تت ياٗز اهععيرٝ( فٌقتطيٟ      

اهتخٚٓق ٗاْ كاْ اهشَ أ فر ٗشاي بعيش اُقطيا١   او ق أخبار االشتظٔار ٓ٘ 
أٙأًاب ًٗقتطٟ أخبار اهشَ املر٢ٛ بعش أٙأًا ٓ٘ عشَ حٚطٚٓٞ اهشَ األ فر يف 

ٗاو ؤيا ٙعيٍ    دٗاْ رأا اهصفرٝ يف غري أٙأًا ت٘ضأا ٗ و رغري أٙأًا 
 باذتٚق.  ّابعش اُقطا١ أٙأًا ًٗا ه٘ كاْ ًصب٘و ًا ه٘ كاْ اهشَ األ فر شا٢ّ 

 ؤٌيا يف امٌيإل امليًٟ٘    ٗملا كاْ تعيارض اهطيا٢فتن بياإلو ق فٚصيقط او    
ّٝاهٕٚب ُٗٙ عّ  يفاا  َ االشتخاضيٞب    ريإل ال أخبار  فاا  َ اذتٚق ممتاز

هصفاا  َ اذتٚق هِسٗهٕ  ّاٗحٚث أْ اهشَ املر٢ٛ بعش اُقطا١ أٙاَ عا تٔا فاوش
ٚيٕ باذتٚطيٚٞ بيى      ضتليٍ عو  -ٗٓٛ  فاا  َ االشتخاضيٞ   ّاأ فر بار  روٚق

 ٗ ت٘ٓيييٕ اهتليياهٚف اهعاًييٞ اهٚٔييا ك٘ييي٘ب اهصيي ٝ    بضتلييٍ بأُييٕ  َ اشتخاضييٞ 
 اهسٗج ٗي٘از  خ٘ي املص ش ٗضت٘ٓا .ٗاهصٚاَ ٗملن 

ُعٍ شبا إُٔ ال ٙبعش كْ٘ اهصفرٝ املر٢ٚٞ بعش أٙاَ حٚطٔا وبى ًطٛ ٙيً٘ن  
ٗاْ رٝ:راهي٘ار ٝ  يف اهصيف   ٌقتطٟ ًفَٔ٘ اهقٚيش يف ًعتيربٝ أبيٛ بصيري    يب ّاحٚط
 . بعش اذتٚق بًٚ٘ن فوٚض ًّ اذتٚقد  كاْ
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طييا١ أٙأًييا أٗ أٙيياَ حٚطيئا  بعييش اُق - ّاٗٙتخصييى أْ اهييشَ املر٢ييٛ ًتييأخر 
 بشَ حٚق شابا عوٕٚ ألُٕ ٓ٘ اشتخاضٞ هٚض  ٚق ش٘ا١ كاْ ًتصّ  بًٚ٘ن

ٗ ألُٕ ُازي يف أٙأًا بعش ًطٛ َٙ٘ عوٟ اُقطا١ٓا أٗ أوى ًيّ ٙيً٘ن   أورب أ
 . بشَ حٚق ّاًصب٘و أَ   ٙلّ

َ يف أٙاَ عا تٔيا أٗ وبوئا   ٓاا كوٕ اذا رأا ذاا اهعا ٝ اه٘وتٚٞ املصتقرٝ اهش
 .  ّاًصتٌر ٗكاْ أوى يف ًٙ٘نبأٗ بعشٓا  -بَٚ٘ أٗ ًٙ٘ن -بقوٚى

فٌٚا اذا رأا اهشَ بعيش أٙياَ عا تٔيا     -قٟ اهل َ يف ذاا اهعا ٝ اه٘وتٚٞٗٙب 
َ عا تٔا بأك ر ًّ ًٙ٘ن  يٍ اشيتٌر ال أٙياَ    أٗ رأتٕ وبى أٙا ببًٚ٘ن  ٍ اشتٌر

 .   حٚطٔا أٗ   ٙصتٌرب فٔى ملٍ  ٚطٚتٕ

أوير عبيٚط عيرج  رويٞ      -ْ اهشَ اهصا٢ى عوٚٔا بصفاا اذتٚقأًا اذا كا
ٗٓيي٘  َ ًعييرٗف  ييّ ال خفييا١ فٚييٕ عوييّٚٔ   ّافيي  رٙييي يف كُ٘ييٕ حٚطيي -ٗ فييإل

 هيييتٌلن ٗضتٌ٘ٓييياب فاه٘ظٚفيييٞ ح٣ِٚيييا أْ تتخيييٚق برلٙتيييٕ: تيييرتن اهعبيييا ٝ ٗا  
ٚٞ أًيارٝ حٚطي  اذتيٚق    يفاا املصتقٚطٞ أْ  ت٘فر   (1)  ًّ األخبارألْ املصتفا

 بييش  ييا ًييّ اهتخييٚٓق اال اذا ختوييف ظيير  اهييشَ اه٘ايييش هصييفاا اذتييٚقب ف 
ًييّ ظييرٗ  حٚطييٚٞ اهييشَب كييأْ ال ٙفصييى بيين اهييشَ املر٢ييٛ ٗبيين  َ اذتييٚق   

   ييٞ أٙيياَ رغييٍ ٗايشٙتييٕ   املاضييٛ أوييى اهطٔيير: ععييرٝ أٙيياَب أٗ أْ ال ٙصييتٌر  
 . هصفاا اذتٚق فتخصبٕ  َ اشتخاضٞ ٗتتعٓبش ٗتقطٛ عبا تٔا اهفا٢تٞ

ّا فٔي٘ ع ًيٞ كُ٘يٕ  َ اشتخاضيٞب ًٗيا      بار  ّااذا رأا اهشَ أ فر روٚقُعٍ 
ٌٓيٕ أخبيار    في  يف أٙاَ اهعا ٝ اه٘وتٚٞ املصيتقرٝ   ّا اَ اهشَ األ فر   ٙلّ ًر٢ٚ تع
 خصيييبٕ خصيييبٕ  َ اشتخاضيييٞ ٗال تَ ٗاه٘ظٚفيييٞ أْ َتاهعيييا ٝ اه٘وتٚيييٞ املصيييتقرٝب   

  َ حٚقب ألخبار اهصفاا املٌٚٓسٝ بن  َ اذتٚق ٗبن  َ االشتخاضٞ.
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 (1)ألخبيار ور املر٢ٛ بصفاا اذتٚق ٓ٘ حٚق: اٗٙشهِا  عوٟ أْ اهشَ األ
   ٞ عبيش اج   (2)املا٢سٝ بن اهشَ اذتٚق ٗبن  َ االشتخاضيٞب ٗٙؤكيشٓا:  يخٚخ

 ( يف اًيرأٝ ُفصي  فرتكي  اهصي ٝ    ين      ًياَ اهلياظٍ )  بّ املغيريٝ عيّ اإل  
 تييش  اهصيي ٝب ألْ (:ر ييٍ ؤييرا  ييٍ رأا اهييشَ بعييش ذهييمب ويياي )   ّاًٙ٘يي

 فييوْ أٙيياَ ؤرٓييا ًييّ اهِفيياط  أٙيياَ اهطٔيير ٗوييش يييازا أٙيياَ اهِفيياطدأٙأًييا 
عوٟ بشٗ ُفاشٔاب  ّارض اذتشٙث ًطٛ    ن ًًٙ٘إل أٙاَ اهِفاط وش ًط  هف

عويٟ أُيٕ    أٙاَ اهطٔر ٗوش يازا أٙياَ اهِفياطد  ألْ أٙأًا رٗوش  ه  بتعوٚؤا
ٕ  اهصي ٝ  ُ َشَتي  ّااذا يازا عوٟ املرأٝ أٙاَ ؤرٓا ٗرأا اهشَ كاْ حٚط ب أليوي
ٍٓ اهييشَ املر٢ييٛ األ ييفر ٗاألوييرب ُُٗ     دييرج اهييشَ األ ييفر ًييّ   ٗاو ؤييا ٙعيي

 .( ٚق )اهصفرٝ يف غري أٙاَ اهعا ٝ هٚض أْ اهشاهٞ عوٟ (3)او ؤاب ه خبار

ستٌيش  )رٗآا اهعٚذ اهلوٚين عّ ظيٚدٕ   -ًعتربٝ ابّ املغريٝ -ٗٓاٖ اهرٗاٙٞ
 )ستٌيش بيّ أبيٛ عبيش اج(    ٗرٗآا اهعٚذ اهط٘شٛ بصِشٖ ال  (بّ أبٛ عبش اج

ٗورٙا اهلوٚين  خٚذب ٗال رٙي يف  خٞ رياي شِشٖ ش٠٘ )ستٌش بّ أبيٛ  
ِٓيييا يف عبيييش اج( اهييياٜ فٓصيييرٖ اموصيييٛ يف )ًيييرآٝ اهعقييي٘ي( ٗاذتييير اهعييياًوٛ  

( كٌا  يرح  ه312بّ يعفر األششٜ( ٗٓاا ًاا عاَ ) بإُٔ )ستٌش)اه٘شا٢ى( 
ّ اهِ اظييٛ يف فٔرشييٕ ٗاهط٘شييٛ يف كتيياب اهغٚبييٞب ٗوييش حصييى ِٓييا اظييتباٖ ًيي 

اهعوٌن ادتوٚون ألْ أشتاذ اهلوٚين ٗظٚدٕ اهاٜ ٙرٜٗ عِٕ )ستٌيش بيّ يعفير    
يف رشاهٞ أبٛ غاهي اهسرارٜب فٔي٘ غيري    َرٔك( كٌا ُذ316اهرزاز( وش ًاا عاَ )

 .(4))األششٜ( كٌا حققٕ أشتاذُا احملقا )وشٖ( بأًاراا ًتعش ٝ فرايإل
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ٗ)ستٌييش بييّ يعفيير اهييرزاز(  قييٞ يوٚييى اهقييشر عِييشُا ٗاْ أٌٓوييٕ أك يير عوٌييا١    
اهرياي املتقشًن ٗاملتأخرّٙ ٗهاا ذكر بعطٍٔ ئاهتٕب اال أْ اهظآر كُٕ٘ ًّ 

كٌا أفيا  أبي٘ غاهيي اهيسرارٜ يف     أي ١ رٗاٝ اذتشٙث بى ًّ )ًعاٙذ اهعٚعٞ( 
َٞ (1)رشاهتٕ عِيٕ يف )اهليايف( ٗابيّ و٘ه٘ٙيٕ يف )كاًيى       ب ٗوش أك ر اهلوٚين اهرٗاٙي

عويٟ ًيا    -شٙثيف ورٙا حفظ ك ري ًّ أ ٘ي اذتي اهريى اهسٙاراا( ٗوش ٗوإل 
مما تلعف ٓاٖ اهع٘آش عّ  -ٙظٔر ًّ فٔرشٛ اهعٚدن: اهط٘شٛ ٗاهِ اظٛ

مبا ذكر أب٘ غاهي اهسرارٜ  ّا رٗاٙٞ اذتشٙثب ًؤٙٓشي هٞ وشرٖ ٗعظٍٚ ًِسهتٕ يف
أْ  ّايف رشاهتٕ ًّ إُٔ ًّ )ًعاٙذ اهعٚعٞ( يف عصيرٖب ًٗيّ اه٘اضيذ ايتٌاعٚي    

ٞ ٗ  تعتٔر عِٕ خسٙٞ يف شيو٘كٕ أٗ ويشح يف   اهريى ادتوٚى اذا   تظٔر ًِٕ زٓه
ادتوٚييى يييى عييّ ي هتييٕ ٗٗ اوتييٕب ٗاال فاهر ّااو٣ٌِاُٚيي ّارٗاٙتييٕ كيياْ ٓيياا كاظييف
 ٗٙتتبإل اهِاط أشرارٖ فٚلعيفُ٘ٔا. بصرعٞ تظٔر ًعاٙبٕ ٙفٓتغ اهِاط عّ زالتٕ ٗ

ٕٞ فٚيٕ ُصتلعيف ُسآتيٕ ٗٗ اوتيٕب            ٕٞ عِيٕ ٗعيشَ ظئرٝ زهي ًّٗ عشَ ظٔي٘ر خسٙي
أْ اهيشَ اه٘اييش هصيفاا    ٗٙتخصى ًيٌا تقشَ:  . فاهريى ًقب٘ي اهرٗاٙٞ عِشُا

اال حٚقب  ْ  َ٘تٔا ٗوٌ ٔا ٙلغري أٙاَ عا اذا رأتٕ املرأٝ يف األربعٞ اذتٚق 
ّا بصييفاا  َ ًتصييفاهييشَ ٙتدوييف ظيير  ًييّ ظييرٗ  اذتييٚق أٗ ٙلييْ٘      أْ 

 . فٚلْ٘  َ اشتخاضٞ يف ٓاّٙ امل٘ر ّٙ االشتخاضٞ : أ فر روٚا بار ب

 الفرع الثانٌ عشر: رؤيُ الدم ممن ال عادَ هلا .

 ْ ب ٝ ًصتقرٝ ًيّ حٚيث اه٘وي  ٗاهسًيا    املرأٝ اه  تر٠ اهشَ ٗهٚض  ا عا
كاملبتش٢ٞ برلٙيٞ اذتيٚق    ش٘ا١ كاُ   ا عا ٝ عش ٙٞ أَ   تلّ  ا عا ٝ أ ّ 

 ٗ  ترٖ ًّ وبىب أٗ املططربٞ امليتخريٝ أٗ اهِاشيٚٞ هعيش ٓا اذا رأا اهيشَ ًياذا     
 .  تصِإل  ٓى تتخٚق مب ر  رلٙتٕ أَ ال
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ال رٙييي ٗال اظييلاي يف أْ اهييشَ اهيياٜ تييراٖ احييش٠ ٓيياٖ اهِصييا١ اذا كيياْ    
ب ّاظآرٙي  ّاٗعاًوتٕ ًعاًوٞ اذتيٚق حلٌي   ّافاا اذتٚق حصبتٕ حٚطهص ّاٗايش

 عييّ اذتٚطييٞ اهصييابقٞ بأوييى اهطٔيير   حتييٟ اذا اشييتٌر    ييٞ أٙيياَ ٗكيياْ ًِفصيي ّ 
ًصتفٚطيٞ تيشي عويٟ أْ     (1)ب ٗذهيم هِصي٘ص  ّاٗاوعي  ّاكاْ حٚط -ععرٝ أٙاَ  -

أٜ اًرأٝ اذا رأا اهشَ بصفاا اذتيٚق فٔي٘ حيٚقب ٗظيآر ٓياٖ اهِصي٘ص       
  -اهِصيي٘ص املصتفٚطييٞ -فاا عوييٟ حٚطييٚٞ اهييشَب ٗٓيياا اهييشهٚى  أًارٙييٞ اهصيي

ٍٓ املبتشأٝ ٗاملط ٗٓلياا  طربٞ املتخٚٓرٝ ٗاهِاشٚٞ هعا تٔيا .  فٕٚ عٌَ٘ أٗ او ق ٙع
ٞ  يا حتيٟ تتخيٚٓق عِيش رلٙيٞ اهيشَ يف       ذاا اهعا ٝ اهعش ٙٞ فؤُا ال عا ٝ ٗوتٚي 

 .  ٗوتٔا ٗأٙأًاب ٗ ٌعّٔ )ًّ هٚض  ا ٗف  ًعتا  ًصتقر(
حلٍ ٓاٖ اهِصا١ اهتخٚق عِش رلٙٞ اهشَ بصفاا اذتيٚق املِص٘ يٞ يف   ٗ

ٓٛ أربعٞ: اذتٌرٝ ٗاهطراٗٝ ٗارترٗج  روٞ ٗبشفإل ٗو٘ٝب االخبار املصتفٚطٞب ٗ
 ر يف االبتشا١ وبيى ًطيٛ    يٞ أٙياَ     ٗٓاا حلٍ ظآرٜ  اب  عوٟ اهشَ األو

-  َ  ٗارييا ووِييا: ٓيي٘ حلييٍ ظييآرٜ الحتٌيياي اُقطاعييٕ    ب   -ظيير  حٚطييٚٞ اهييش
 . ٌاَ    ٞ اٙاَ ًّ شٚ ْ اهشَ األوريوبى ت

ُعييٍ املييرأٝ املفرٗضييٞ تعييم يف اشييتٌرارٖ    ييٞ أٙيياَ ًييّ  ْٗ اُقطييا  فٔييٛ 
خاب االشيتقباهٛ  تصتصخي االشتٌرارب ٗال اظلاي عِشُا يف يرٙياْ االشتصي  

ال تِقق رهصاحي ادت٘آر )وشٖ(ب فوْ اهعٌشٝ يف يرٜ االشتصخاب  ّاخ ف
اه حا أعيٍ ًيّ كيْ٘ ًتعويا      ٓ٘ فعوٚٞ اهٚقن اهصابا ٗاهعم داهٚقن باهعم

ٗكييْ٘  ّاحاضيير ّافعوٚيي ّاًتقييشَ اهسًيياْ ًٗييّ كُ٘ييٕ أًيير   ّاأًيير -املتييٚقّ -اهييٚقن
ُقييق اهييٚقن باهعييم ظييآر يف فعوٚييٞ ب فييوْ املِييإل عييّ ّااشييتقباهٚ ّااملعييل٘ن أًيير
فييوذا كيياْ املعييل٘ن  -: املتييٚقّ ٗاملعييل٘ن  ْٗ ًتعوقييٛ اه٘ ييفن -اه٘ ييفن 
اهشَ املر٢ٛ  اشتٌرار  أًلّ اشتصخاب املتٚقّ :ًإل فعوٚٞ املتٚقّ حااّل ّااشتقباهٚ
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 ٓيياٖ   ال    ييٞ أٙيياَ ًتصييوٞب بوخيياظ أْ بصييفاا اذتييٚق اهصييا٢ى عوٚٔييا حييااّل
ْٞ   ا اهشَ ُيازالّ املرأٝ اه  رأ ًيّ شيٚ ُٕ عوٚٔيا يف اه٘وي  اذتاضير       عوٚٔيا ًتٚقِي

ختٌييى اُقطاعيٕ وبييى مياَ    يٞ أٙيياَ عوٚٔيا فتصتصييخي     ختٌيى اشيتٌرارٖ ٗتَ  َٗت
 حلييٍ ظييآرٜ االشتصييخاب االشييتقباهٛ االشييتٌرار ٗعييشَ االُقطييا ب ٗٓيياا 

 . يف حقٔاب فتبين عوٟ حٚطٚٞ اهشَ املر٢ٛ بصفاا اذتٚق األربعٞ

 ّااُلعيف عيشَ كُ٘يٕ حٚطي     اهشَ وبى ًطٛ    يٞ أٙياَ تاًيٞ    اُقطإل ُعٍ اذا 
ٗٗيي عوٚٔا وطا١ اهص ٝ ٗاهصٚاَ ٗضتٌ٘ٓا ًّ اهعبا اا اهي  تركتٔيا حين    
اهبِا١ عوٟ حٚطٚٞ اهشَب ٗٓاا حليٍ إٓا يف كيى اًيرأٝ هيٚض  يا عيا ٝ ٗوتٚيٞب        

 :ّا ُعرضٔا تباع ٗاٙاا ٗار ٝ يف خص٘ص بعق األُ٘ا : ر ٗٙؤكشٖ

ٞ  -أ شيا٢ّ  عيّ    (1)ٙتأكش األًر يف املبتش٢ٞ هشهٚى خاص بٔا ٓ٘ ًعتربٝ مساعي
ادتارٙٞ اهبلر أٗي ًا حتٚق فتقعش يف اهعٔر ًٙ٘ن ٗيف اهعٔر    ٞ أٙاَ عتوف 

فوئا أْ  :ر ٚبّاي( ًي أٙياَ شي٘ا١ب وياي )    ٔا يف اهعٔر عشٝعوٚٔا ال ٙلْ٘ وٌ 
ًعتيرب  ٗٓياا ارتيرب    داهععرٝجتوض ٗتش  اهص ٝ ًا  اً  تر٠ اهشَ ًا    س 

ٞ    اهصِش ٗ أعيٍ   بٗاضذ اهشالهٞ عوٟ حٚطٚٞ اهشَ ًيّ ابتيشا١ األًير ٗأٗي اهرلٙي
ًّ احتٌاي اُقطاعٕ وبى    يٞ أٙياَ ًٗيّ احتٌياي اشيتٌرارٖب هلِيٕ شتصي٘ص        

 ٗٓيي٘ ٙتعييرض هرلٙييٞ اهييشَ ابتييشا١ّب ٗال ٙتعييرض ذتلييٍ اهييشَ الحقييّا   ب باملبتش٢ييٞ
اهصي ٝ ًيا  اًي      َ َشبأْ  ا أْ تتخيٚٓق َٗتي   اذا اُقطإل عِش ًٙ٘نب بى تصرح

عوٟ أْ أوى اذتٚق    ٞ أٙاَ فوذا  اَ شٚ ُٕ أوى  تر٠ اهشَب ًٗقتطٟ ًا  ٓي
 . عبا تٔا ا١قطأٙاَ تشارك  بًّ    ٞ 

ٗٙتأكش األًر يف اذتبوٟ اه  هٚض  ا عيا ٝ ٗوتٚيٞ مبعتيربٝ اشيخاق بيّ       -ب
بوٟ تر٠ اهيشَ اهٚيَ٘ ٗاهٚيً٘نب    ( عّ اذتعٌار شا٢ّ  ًّ اإلًاَ اهصا ق )
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اْ كاْ  ًّا عبٚطّا ف  تصيٓى ذِٙيم اهٚيً٘نب ٗاْ كياْ  يفرٝ      (:رٗأيابٕ )
ٗاضيخٞ اهشالهيٞ عويٟ     -بفقرتٔيا األٗل  -ٗٓيٛ   (1)دفوتغتصى عِش كى  ي تن 

 بصفاا اذتٚق . حٚطٚٞ اهشَ ًّ ابتشا١ األًر ٗأٗي اهرلٙٞ اذا كاْ عبٚطّا
أوى اذتٚق    ٞ رُعٍ اذا   ٙصتٌر اهشَ أك ر ًّ َٙ٘ أٗ ًٙ٘ن فِص٘ص 
تشي أٗ تلعف عّ عشَ حٚطيٚٞ اهيشَ ٗهيسَٗ وطيا١ اهصي ٝ املرتٗكيٞ        (2)دأٙاَ

 . عِش شٚ ْ اهشَ ٗاهبِا١ عوٟ حٚطٚتٕ

ٗٙتأكش األًر عِش ً حظيٞ  يخٚخٞ ًِصي٘ر بيّ حيازَ عيّ اهصيا ق         -يي
(ر:)ُٝ ََ  أٜ شاعٞ رأا املرأ فؤُيا   (3)دفٔيٛ تفطير اهصيا٢ٌٞ اذا وٌ ي      اهيش

 ٗاضييخٞ اهشالهييٞ عوييٟ اهتخييٚٓق ٗتييرن اهصيي ٝ ٗاإلفطييار عِييش اهصيياعٞ اهيي       
تيير٠ فٚٔييا اهييشَ ًييّ  ْٗ اُتظييار ًطييٛ    ييٞ أٙيياَب ٗٓييٛ ًطوقييٞ تعييٍ ًييا اذا    

ُٝ  اهشَ وبى ًطٛ    ٞ أٙاَ ًٗا اذا   حتتٌى.  اُقطاَ  احتٌو  املرأ

اهشاهٞ عوٟ حتٚٓق امليرأٝ عِيش رلٙيٞ اهيشَ بصيفاا      ٗاذتا ى ت٘افر األخبار 
 ْ ًيّ  ْٗ ت٘ويف عويٟ ًطيٛ      باذتيٚق  ٗاييشّا هصيفاا   اهيشَ   اذتٚق اذا كيا

 كييى  َ )صيٞ هليرب٠ فقٔٚيٞب ٓيٛ أْ        يٞ أٙياَب ٗٓيٛ ُصي٘ص  ييخٚخٞ ًؤشٓ    
 ًيا   نكِيإل عِيٕ     ّا ظيرعاّ حٚطي  ْ٘املرأٝ ٗٓي٘ بصيفاا اذتيٚق األربعيٞ ٙلي     تراٖ 
 عوييٟ ٓيياٖ اهِصيي٘ص كييأْ ِٙقطييإل اهييشَ      ّاتقييشًًٙلييْ٘ ٗ هٚييى حيياكٍ   ًيياُإل

 . ٌاَ اه   ٞ أٙاَ ً ّ ياهصا٢ى بأٗ اف اذتٚق وبى ت

ٗٓيياا كوييٕ ٗاضييذ ال اظييلاي فٚييٕب ٗهلييّ اإلظييلاي يف اهييشَ غييري اه٘ايييش  
هصفاا اذتٚق ٗتراٖ املبتش٢يٞ أٗ املطيطربٞ أٗ اهِاشيٚٞ أٗ ذاا اهعيا ٝ اهعش ٙيٞ      

 .   فٔى ملٍ  ٚطٚتٕ أَ ملٍ باشتخاضتٕ بٗٓ٘ أ فر روٚا بار 
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ٗاهبخييث ٙقييإل يف ًييرحوتن: تييارٝ ُبخييث اهييشَ اهفاوييش هصييفاا اذتييٚق        
خٚطٚتٕ أَ ال  ٗتيارٝ ُبخيث اهيشَ    يٍ بي خلي املفرٗض اشتٌرارٖ    ٞ أٙاَ ٓيى ُٙ 

خٚطٚتٕ ابتشا١ّ وبى ًطٛ    يٞ أٙياَ عويٟ شيٚ ُٕ     يخلٍ باهفاوش هوصفاا ٓى ُٙ
ب غاٙتييٕ أُييٕ اذا اُقطييإل وبييى ميياَ    ييٞ أٙيياَ اُلعييف عييشَ كُ٘ييٕ ّاظآرٙيي ّاحلٌيي
 : ُٗق٘يشَ اهبخث اه اُٛ قيفتقطٛ املرأٝ  ً٘ٔا ٗ  تٔا  ُُٗ ّاحٚط

 للصفات :حكم الدم الفاقد 
خ اْ: تارٝ ُبخث اهشَ األ فر املر٢يٛ يف بيشٗ األًيرب ٗتيارٝ ُبخيث      يٗفٕٚ ب

 حلٌٕ بعش رلٙتٕ    ٞ أٙاَ ًتصوٞب ٌٗٓا:

     ََ ّا فاوييش اهبخييث األٗي: اذا رأا ًييّ هييٚض  ييا عييا ٝ ٗوتٚييٞ ًصييتقرٝ اهييش
اذتٌرٝ أٗ اهص٘ا  ًإل اهعبط ٗاهطراٗٝ ٗارترٗج  رويٞ ٗبيشفإل    هصفاا اذتٚق:

ٌا ٓ٘ ف ًتقشَ ب  فاا اذتٚق اهقطعٚٞ املِص٘ ٞ يف خرب  خٚذ ٗو٘ٝب ٗٓاٖ
 ألًر ٗوبى ًطٛ    ٞ أٙاَ عوٕٚ  حلٌٕ يف ابتشا١ ا

ٗبين   -ٍٗٓ املعٔ٘ر عوٟ ًا وٚى -ٚطٚتٕ وش اختوف  أُظارٍٓ بن وا٢ى  
ا٢ف املصتخاضييٞ ٗبيين تييرٗن وا٢ييى باشتخاضييتٕ ٗبيين ستتييا  بييادتٌإل بيين ٗظيي  

ٗهعيى   هيٞب ٘ي املصي ش ًٗيٓض اهقيرآْ ٗهفيظ ادت     ملين اهيسٗج ٗ خي    اذتا٢ق:
ًِعأ االحتٚا  عشَ ماَ  هٚى عوٟ حٚطٚٞ اهشَ األ فر مميّ هٚصي   يا عيا ٝ     

 . ٗوتٚٞ ًصتقرٝ أٗ عوٟ عشَ  ب٘ا واعشٝ اإلًلاْ عِشٖ

ّا ًّ  فاا ٗاْ كاْ أ فر خو٘ -عٔ٘ر اهقا٢ى  ٚطٚٞ اهشَ املر٢ٛٗهعى امل
ٟ حتٚٓق املتقشًٞ اهشاهٞ عو (1)ق اهِص٘صاشتشالي عوٚٔا بوو ق بع -اذتٚق

كصيخٚخٞ   -ًّ اه٘ايش هصفاا اذتٚق ًّٗ فاوشٖأعٍ  -املرأٝ عِش رلٙٞ اهشَ
َ   رابّ املغريٝ يف اهِفصا١  عويٟ اإلوي ق أعيٍ ًيّ      دتيش  اهصي ٝ اذا رأا اهيش
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اه٘ايش هصفاا اذتٚق ًّٗ فاوشٓاب ًٗعتربٝ مساعٞ يف ادتارٙٞ اهبلر أٗي ًيا  
فؤا أْ جتوض ٗتش  اهص ٝ ًا  اً  تر٠ اهشَ ًا    س (:ر)حتٚقب واي

 . ٗٓٛ يف ًطوا اهشَ املر٢ٛ أعٍ ًّ اه٘ايش ًّٗ اهفاوش داهععرٝ
 َ  -اهفاويش هصيفاا اذتيٚق    -األظٔير ٓي٘ اهقي٘ي بيأْ اهيشَ األ يفر      هلّ 

عوٟ غري ذاا اهعا ٝ اه٘وتٚيٞب ٗٗئيٕ: ُصي٘ص ًيّ      اشتخاضٞ اذا كاْ شا٢ّ 
 : ْٗٓٛ وا٢فتا باألخبار

املتعييش ٝ اهشاهييٞ عوييٟ أْ  َ اذتييٚق تعرفييٕ    (1)اهطا٢فييٞ األٗل: اهِصيي٘ص 
 اهِصييا١ ٗال خفييا١ فٚييٕ ٗأُييٕ أويير حييار عبييٚط عييرج ٗهييٕ  فييإل ٗويي٘ٝ فييوذا رأتييٕ  
ترك  اهص ٝب ٗأْ  َ االشتخاضٞ أ فر بار ب ٗعِش  فرٝ اهشَ ٗعشَ كُٕ٘ 

أحلاَ اذتيٚق   ٗال ترتتي ّاتعٌى عٌى املصتخاضٞ ٗال ٙلْ٘  ًٔا حٚط ّاحار
ٗٗو  ًعتا  ٗخوا ًعرٗفب فاهيشَ اهياٜ تيراٖ يف    ًعوً٘ٞ اال اذا كاْ  ا أٙاَ 

 . أٙأًا حٚق حتٟ اذا كاْ أ فرب ٗهلّ اهصفرٝ يف غري أٙأًا اشتخاضٞ
فويئا أْ رٗٓيياٖ اهِصيي٘ص تصييوذ ًقٚٓييشٝ هييتولٍ اهِصيي٘ص املطوقييٞ اهٚٔييا   

كٌييا تصيوذ اهِصيي٘ص ا تٚييٞ   دجتويض ٗتييش  اهصي ٝ ًييا  اًيي  تير٠ اهييشَ...   
 . هتقٚٚش املطوقاا رغٍ اختصا ٔا مب٘ر ٓا

اهطا٢فٞ اه اُٚٞ بعق اهِص٘ص ارتا ٞ بياذتبوٟ ٗاهِفصيا١ ٗاهشاهيٞ عويٟ أْ     
ُظييري  باهييشَ األ ييفر اهروٚييا اهيياٜ تييراٖ اهِفصييا١ ٓيي٘ اشتخاضييٞ هييٚض  ييٚق  

 ّاْ  ًي اذا كيا (:رًٗٙ٘نب واي ) ّااشخاق يف اذتبوٟ تر٠ اهشَ ًٙ٘ (2)ًعتربٝ
 ٗٓييٛ ظييآرٝ يف أْ اهييشَ اه٘ايييش هوصييفاا  دفيي  تصييٓى ذِٙييم اهٚييً٘ن ّاعبٚطيي

ال عِيش   بتركي  اهصي ٝ عِيش رلٙيٞ اهيشَ اه٘اييش هوصيفاا        -ٗاهعبط أحيشٓا  -
اُقطاعٕ بعش ٙيَ٘ أٗ ٙيً٘نب أٜ تيرتن اهصي ٝ عِيش رلٙيٞ اهيشَ ٗاذا   ٙصيتٌر         
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 بين ًعتيربٝ اشيخاق     ّامجعي ٛ ًيا فاتٔيا ًيّ اهعبيا ٝ فٚليْ٘ ٓياا          ٞ أٙاَ تقط
 ُٗصيتِتج هيسَٗ وطيا١ اهعبيا ٝ اذا      (1)ٗبن ُصي٘ص رأويى اذتيٚق    يٞ أٙياَد     

ٗاْ كياْ  يفرٝ فوتغتصيى    ر   ٞ أٙياَ ًتصيوٞب  يٍ وياي:    شٚ ْ اهشَ   ٙصتٌر 
ٗٓاا بٚاْ ه زَ اهعرعٛ ه شتخاضٞب ٗتشي ب٘ض٘ح عوٟ  دعِش كى   تن

 . أْ اهصفرٝ ًّ اذتبوٟ ٓٛ اشتخاضٞ هٚص   ٚق
 أٗ أك يير  ّاٌلث    يين ًٙ٘ييييف اهِفصييا١ تيي (2)ُٗظييري  ييخٚخٞ ابييّ اذت يياج 

اْ ر(:أٗ  يفرٝب ٗأيابيٕ اإلًياَ اهلياظٍ )     ّا ٍ تطٔر ٗتصوٛ  يٍ تير٠  ًي   
ٗٓيياا بٚيياْ هيي زَ   دّ اهصيي ٌٝصييم عيي كيياْ  ييفرٝ فوتغتصييى ٗهتصييى ٗال تُ  

اهعييرعٛ ه شتخاضييٞب ٗٓييٛ ٗاضييخٞ اهشالهييٞ عوييٟ أْ اهصييفرٝ اهيي  ترآييا     
 . اهِفصا١ هٚص   ٚق ٗأُٔا اشتخاضٞ

تش  اهص ٝ ًا  اً  تر٠ اهيشَ  رُٗظري ًعتربٝ عوٛ بّ ٙقطن يف اهِفصا١: 
  .(3)د  اْ ظا١ اجاغتصو  ٗ ٓو  فرٝ ٗكاْ رٓق فوذا بّا   ن ًٙ٘ ال اهعبٚط

( عّ اًيرأٝ  ًّ اإلًاَ اهصا ق ) ُٗظري ًعتربٝ ُٙ٘ض بّ ٙعق٘ب شا٢ّ 
فوتقعيش أٙياَ ور٢ٔيا اهي      ر(:ٌا كاُ  تر٠ب واي )يٗهشا فرأا اهشَ أك ر ً

فوتغتصيى عِيش ٗوي      ّابي بٚ ّاكاُ  جتوض  ٍ تصتظٔر بععرٝ أٙاَب فوْ رأا  ً
 .ٝب فوْ رأا  فرٝ فوتت٘ضأ  ٍ هتصىدكى   

ٓاٖ ُص٘ص  خٚخٞ ظآرٝ جب ١ يف أْ اهِفصا١ ٗاذتاًى اذا  ٗباختصار:
 تيؤ ٜ عٌيى املصتخاضيٞ    ففٔي٘ اشتخاضيٞ    ّابي بٚي  ّارأا اهشَ أ فر اهوْ٘ روٚق

 ًييّ اهتطٔيير ٗاهت٘ضييٛ ٗاهغصييى ٗاهصيي ٝب ٗتصييوذ ًؤكييشٝ هوطا٢فييٞ األٗل        
 ًييّ اهِصيي٘ص املٌٚٓييسٝ بيين  َ اذتييٚق ٗبيين  َ االشتخاضييٞب ِٗٙييتج أْ ال       
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ٗبن غريٌٓا يف اذتلٍ بعيشَ حٚطيٚٞ اهيشَ     -اذتبوٟ ٗاهِفصا١  -ٓاتنفرق بن 
ٗٓي٘ ٙعيٍ كيى اًيرأٝ      -ٗٓي٘ فاويش هصيفاا اذتيٚق     -األ فر اهروٚا اهاٜ تراٖ

 هٚص   ا عا ٝ ٗوتٚٞب ُعٍ ذاا اهعيا ٝ اه٘وتٚيٞ تتخيٚٓق برلٙيٞ اهيشَ يف أٙأًيا       
املصيتقرٝ   أٗ أٙاَ حٚطٔا حتٟ اذا كاْ أ فر هشهٚى خياصب ٗغيري ذاا اهعيا ٝ   

 . تبين عوٟ أْ اهشَ األ فر اهروٚا اشتخاضٞ ّاٗوت

ب ّاٗٓاا كوٕ حلٍ اهشَ األ فر اهاٜ تراٖ املرأٝ ٗهٚض  ا عا ٝ ًصتقرٝ ٗوت
 . هوصفاا وبى ًطٛ    ٞ أٙاَ ّافاوش تٕتبين عوٟ إُٔ  َ اشتخاضٞ عِش رلٙف

 ٞ أٙاَب اهبخث اه اُٛ: يف حلٍ اهشَ اهفاوش هصفاا اذتٚق اذا اشتٌر    
ٓياا   اهيٞ عويٟ أْ اهيشَ األ يفر اشتخاضيٞ ب     فوْ او ق اهِص٘ص املتقشًٞ اهش

ٍٓ حاي اهرلٙٞ ًٗصتقبؤا بعش اُقطيا١ األٙياَ اه   يٞب ًيا   ٙقيٍ  هٚيى عويٟ         ٙع
ٔيي٘ فكييأْ ت بيي  واعييشٝ اإلًليياْ )كوٌييا أًلييّ أْ ٙلييْ٘  َ حييٚق      بخ فييٕ

أٗ ٙصيري    يٞ أٙياَب  أل يفر املصيتٌر شيٚ ُٕ      حٚق( ٗتشي عوٟ حٚطٚٞ اهشَ ا
ًييّ أٗي ٗويي   ّاخصييبٕ حٚطييهصييفاا اذتييٚق فَت ّااهييشَ اهصييا٢ى أويير ٗايييش 

ورتٕ ٗٗايشٙتٕ هصفاا اذتٚق ش٘ا١ كاْ ٗيشإُ هصفاا اذتٚق يف األٙاَ 
 اه   ٞ األٗل أٗ بعشٓا.

ٗبتعبري ًفصى: اهشَ ارتارج ًّ املبتشأٝ ٗاملطيطربٞ ٗذاا اهعيا ٝ اهعش ٙيٞ    
  ٕ  خلييٍ    ييٞ أٙيياَ ٗٓيي٘ فاوييش هصييفاا اذتييٚق ٓييى ُٙ     ٗبعييش اشييتٌرار شييٚ ُ

 .   خٚطٚتٕيخلٍ بخٚطٚتٕ أَ ال ُٙيب

  بخٚطٚتٕيخلٍ بي ي عيٛ عوٚيٕ اإلمجيا  ٓي٘ اهي     ااملعرٗف املعٔ٘ر بٚئٍِ بيى   
ٔي٘ حيٚق(   ف ّاٗوش اشتشي عوٕٚ بقاعشٝ اإلًلاْ: )كى  َ نكلّ أْ ٙلْ٘ حٚط

باه٘يشاْ فٔ٘ حٚق بقاعيشٝ   ّاٌلّ أْ ٙلْ٘ حٚطٓاٖ اهِصا١ ُٙ عِشٗاهصفرٝ 
 ب فٚقإل اهل َ يف :ّااإلًلاْ املعٔ٘رٝ فقٔٚ
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 إثبات قاعدة إمكاى احليض :           
خاص ظاٖز يف تأصٝضٗا قاعد٠  قاعد٠ فك١ٝٗ َغٗٛر٠ مل ٜزد بٗا ْٓص ٖٚذٙ

 ضتعزضٗا بعد بٝإ َعٓاٖا:فك١ٝٗ، ٚإمنا ٖٞ َتصٝٓد٠ َٔ أخبار َتعدد٠ ْ
ٚإَهاْه٘ َهٔ    ًااستُاٍ نٕٛ ايدّ سٝط ٖٛ َٔ قاعد٠ اإلَهإاجلدٟ املزاد 

ٞ أقههٌ ايرٗههز إسزاسٖهها تههٛفز عههزٚ  اضههٝض نُطههَهه   ،دٕٚ ٜكٝٓٗهها ضٝطههٝت٘
َهه  عههدّ   -مبعٓهه٢ عًُٗهها باصههتُزارٙ ثاثهه١ أٜههاّ     -ٚاصههتُزارٙ أقههٌ اضههٝض  

ايعذر٠ ٚايبهار٠ أٚ َٔ ايٓفهاظ،   ايكزس١ أٚ َٔ دَّٔ دّ استُاهلا نٕٛ دَٗا 
ذتُهه  عههزٚ  سٝطهه١ٝ ايههدّ ٚيهٓٗهها َتشتُههٌ نْٛهه٘ دّ قزسهه١ أٚ دّ  كههد َتف ٚإال

ٔ اضهِ ضٝط١ٝ ايدّ جملهزد تهٛفز ايغهزٚ ، إد قهد تتشكهل      ال ميهايعذر٠، ٚيذا 
عزٚ  سٝط١ٝ ايدّ فٝضٌٝ أنجز َٔ ثاث١ أٜهاّ َتصه١ً َهٔ دٕٚ زهاٚس ايعغهز٠      

 ٚيذا ال ميهٔ اضهِ ضٝط١ٝ ايدّ. ًايهْٛ٘ دّ قزس١ ٚاقع ًاٚال ٜهٕٛ ايدّ سٝط

إدٕ إدا مل حتتُههٌ نههٕٛ ايههدّ َههٔ قزسهه١ أٚ َههٔ عههذر٠ أٚ َههٔ ْفههاظ تههأتٞ 
 : ، ٚعًًٝ٘ا٠ اإلَهإ ٜٚهٕٛ استُاٍ سٝط١ٝ ايدّ ديٌٝ نْٛ٘ سٝطقاعد
يٝط املزاد َٔ ايكاعد٠ استُاٍ سٝط١ٝ ايدّ َه  اعهتباٙ اضههِ ٚ ًه       -أ

 ّ بغه   أٜهاّ  نُها يهٛ رأت املهزأ٠ ايهدّ ا ثهفز ثاثه١        ،بعض عزٚ  سٝط١ٝ ايهد
 اصههتُزار ٚاتصههاٍ فهها ميهههٔ االصههتدالٍ بايكاعههد٠ إلثبههات سٝطهه١ٝ ايههدّ َهه      

زده   تٛفز ايديٌٝ ايغزعٞ ع٢ً اعتبار اصتُزار ايضٝإ ثاث١ أٜاّ َتص١ً بٌ ُٜ
يف َجًه٘ إ  إالاقههات أديهه١ ا سهههاّ: ٚدههٛا ايصهها٠ ٚايصههٝاّ ٚيههشّٚ  ههه   

 إال أْههه٘  ،ايهههشٚز َٓٗههها، فإْٗههها ٚإٕ تكٝٓهههدت ٚاختصههه  بغههه  أٜهههاّ اضهههٝض      
 ا نجهز  ُهٌ به  ا قهٌ ٚبه     َٔ ايتدصٝص باملٓفصٌ َ  دٚرإ املدصص اجمل

يف  صٝص ايعُّٛ ٚتكٝٝد املرًل با قٌ ٜٚٓدرز ا نجز حت  ايعُهّٛ   ُٜٚهتف٢
أٚ املرًل ايداٍ ع٢ً ٚدٛا ايٛادبهات ٚسزَه١ امزَهات، َٚكتطهاٖا اضههِ      

 . بعدّ نٕٛ املزأ٠ سا٥طًا يف َفزٚض ايبشح
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ٖٚهههذا يههٝط املههزاد َههٔ ايكاعههد٠ استُههاٍ سٝطهه١ٝ ايههدّ َهه  اعههتباٙ      -ا
 بعهههض عهههزٚ  سٝطههه١ٝ ايهههدّ أٚ اعهههتباٖٗا نهههايبًٛ  إدا      املٛضهههٛخت ٚ ًههه  

عهتب٘ عًٝٗها نْٛه٘    يف أْٗا بايغ١ أٚ مل تبًغ اضًهِ بعهُد ٚقهد رأت ايهدّ ٚإ     عه 
سٝطًا العتباٙ عز  ايبًٛ  ٚعدّ إسزاسٙ، ٖٚهذا املزأ٠ دات ايعاد٠ إدا ناْه   

ٗها اضهاٍ ٖهٌ ايهدّ ٚادهد يًشُهز٠ أّ ال       َٓ عُٝا٤ ٚيٝض  عٓهدٖا َهٔ تضهتد    
ٚايصفز٠ يف غ  أٜاّ ايعاد٠ يٝط ضٝض نُها ديه  بعهض     -تًُ  ثفزت٘ ٚاس

 فا سمهِ ضٝط١ٝ ايدّ جملزد استُاٍ سٝطٝت٘. املتكد١َ، ايٓصٛص

َهٔ   ًاإدٕ قاعد٠ اإلَهإ تعين إَهإ نٕٛ ايهدّ ايضها٥ٌ عًه٢ املهزأ٠ سٝطه     
َهه  تههٛفز عههزٚ  سٝطهه١ٝ ايههدّ، ٚقههد ٚقهه      دٕٚ اعههتباٙ اضهههِ أٚ املٛضههٛخت  

 يجبٛتٗا بأَٛر:االصتدالٍ 
ٚقد تهزر َٔ ايفكٗا٤ دع٣ٛ اإلمجاخت عًه٢   اا ٍٚ: اإلمجاخت املدع٢ عًٝٗ

ٛٓيٛا ع٢ً اإلمجاخت ع٢ً إَهإ نٕٛ ايدّ  عزع١ٝ قاعد٠ اإلَهإ ٚإٔ ايفكٗا٤ ع
  زٚ  اضٝض، ال ع٢ً ايكاعد٠ داتٗا .إدا تٛفزت ع ًاسٝط

فكه١ املعصهّٛ   شزس ايتعبد١ٜ ٚايهاعهف١ٝ عهٔ َٛا  هإال إٔ ٖذا اإلمجاخت يٝط َ
(  ست٢ ٜعاٌَ َعا١ًَ اضدٜح ايصشٝض، بٌ ٖٛ إمجاخت َدرنٞ َضتٓد إ )

فها   ًاا خبار اييت اصهتهٗزٚا َٓٗها ايكاعهد٠، ال أقهٌ َهٔ استُهاٍ نْٛه٘ َهدرنٝ        
 . يًٓصٛص يٛ    داليتٗا ًا، ْعِ ٜهٕٛ َؤٜدًاٜهٕٛ ناعف

شاض١ َٚٔ ايجاْٞ: ايغًب١ فإٕ غايب ايٓضا٤ تز٣ اضٝض أنجز َٔ دّ االصت
يهٔ غًب١ اضهٝض ال تفٝهد أنجهز َهٔ ايههٔ ضٝطه١ٝ ايهدّ املز٥هٞ،          ،  دّ ايكزس١

. يهٔ ايهٔ ال سذ١ٝ فٝ٘ ٚال ٜغين َٔ اضل،  ٚاملغهٛى ًٜشل با عِ ا غًب
 إال إٔ ٜكّٛ ديٌٝ خاص ع٢ً سذٝت٘ ٚال ديٌٝ خاص.

  املزاد َٓ٘ أثٌ عدّ االصتشاضه١ فٗهٛ ال ُٜجبه   ايجايح: ا ثٌ، ٚإدا نإ 
 . عدّ اضٝض بأثٌ إ  أْ٘ َعارض ًا: سٝط١ٝ ايدّ ايضا٥ٌ، َطافالسَ٘
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ٚإدا نههإ َههزاد املضههتدٍ با ثههٌ: أثههٌ ايصههش١ ٚايضهها١َ يف نههٌ عهه٤ٞ   
ٚايجابت١ ببٓا٤ ايعكا٤ ع٢ً إٔ اضٝض َٔ عإٔ املزأ٠ ٚخصٛثٝاتٗا، ٖٚٛ بفعٌ 

، بُٝٓها  ١َال ٜصهردّ َه  أثهٌ ايضها     َ  َشاز املزأ٠ ٚالبٝع١ تهٜٛٓٗا، َٛافكت٘
دهزز  ٖهٛ دّ فاصهد ٚأْه٘ َٜ    -(1)نُا ٜضتفاد َٔ بعض ا خبار -دّ االصتشاض١ 

ٕٓ دّ اضٝض دّ البٝعهٞ غايهب اضصهٍٛ عٓهد املهزأ٠       َٔ عزم عابد أٚ عاٜذ ٚأ
 فٝهٕٛ ٚفل أثٌ ايصش١ ٚايضا١َ خباف دّ االصتشاض١. ًاٚيف نٌ عٗز غايب

ّ اضهٝض أنجهز، ٚدّ   يهٔ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ دّ االصتشاض١ نج  ٚإٕ نإ د
االصتشاض١ ساي١ الار١٥ ع٢ً ايبدٕ ناضٝض فُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ دّ االصتشاض١ 

 . البٝع١ ثا١ْٜٛ َٔ ايضا١َ َجٌ دّ اضٝض يف ث ٚرت٘ ع٢ً ٚفل ايضا١َ
شتُههٌ ٚاضاثههٌ عههدّ ثبههات ديٝههٌ عًهه٢ قاعههد٠ إَهههإ اضههٝض يف نًُهها ُٜ 

ٗهها عًهه٢ قاعههد٠   سٝطههٝت٘ صهه٣ٛ ا خبههار، فٓضههتعزض ا خبههار املُهههٔ داليت    
 : اإلَهإ، ٜٚك  ايهاّ فٝٗا، ٖٚٞ الٛا٥ 

ايهدايت  عًه٢ إٔ    (1)ايرا٥ف١ ا ٚ : َعت تا ْٜٛط بٔ ٜعكهٛا ٚأبهٞ بصه    
 صتهدخت ايصها٠  طايدّ ايهذٟ تهزاٙ املهزأ٠ ثاثه١ أٜهاّ أٚ أربعه١ أٚ ضضه١ سهٝض         

نًُا رأت ايدّ، ٚتصًٞ نٌ َا رأت ايرٗز، َ  إٔ ٖذا ايدّ نُا ميههٔ نْٛه٘   
ميهههٔ نْٛهه٘ اصتشاضهه١، يهههٔ ا َههز بههفى ايصهها٠ ناعهه  عههٔ سهههِ     ًاسٝطهه

  ّ   ًاٖٚهٛ ديٝهٌ ٚاضهض عًه٢ إٔ ايهدّ امتُهٌ نْٛه٘ سٝطه         ،ايغارخت ضٝطه١ٝ ايهد
ايصها٠ َعه٘، ٚيعهٌ مجٝه  ايٓضها٤       خُتَدَته  ًاأٚ نْٛ٘ اصتشاضه١ ٖهٛ سهٝض عهزع    

 نههذيو ٜغههزخت هلههٔ إٔ ٜعههأًَ ايههدّ املز٥ههٞ َعاًَهه١ اضههٝض َهها مل ٜتدًهه         
 . عزٚال٘ نعدّ اصتُزارٙ ثاث١ أٜاّ َٔ عزٌ 

 خ  ذ١ًُ ا ٚ  َٔهٖٛ خمتص باي -ٚايتكزٜب إدا قبٌ ايتٛدٝ٘ -يهٔ ٖذا
                                                           

 .3َٔ أبٛاا اضٝض: ح 3: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 .3+ح1َٔ أبٛاا اضٝض: ح 6: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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  صتهدخت ايصها٠  ط(:ْٜٛط: املزأ٠ تز٣ ايهدّ ثاثه١ أٜهاّ أٚ أربعه١ ٚقهد قهاٍ )      
٢ بإَهاْهه٘ ٚال ُٜعتٓهه٢ فُٝعتٓهه ًافإْهه٘ ٜههدٍ عًهه٢ إَهههإ نههٕٛ ايههدّ املههذنٛر سٝطهه  

 اياسكهه١ تهغهه  عههٔ  ًهه  عههز     ١، يهههٔ اجلُههٌاستُههاٍ نْٛهه٘ اصتشاضهه ب
)أقٌ ايرٗز عغز٠( سٝح قاٍ ايزاٟٚ بعد ديو: فإْٗا تز٣ ايرٗز ثاث١ أٜهاّ أٚ  

(: ثِ قاٍ: فإْٗا تز٣ ايهدّ ثاثه١ أٜهاّ أٚ أربعه١ قهاٍ )      صتصًٞطأربع١ قاٍ:
  . خ  أبٞ بص :ْٚه  ٖذا اخل   ص إ  آخز اضدٜح .تدخت ايصا٠...ط

هههِ محههٌ اضُٓهه  َٜ -يف ايرا٥فهه١ ا ٚ  َههٔ االخبههار   -املطههُٕٖٛٚههذا       
باضٝط١ٝ ع٢ً اضهِ ايٛاقعٞ الْتفا٤ أقٌ ايرٗز ب  دّ ٚب  دّ آخهز، فتكصهز   

 ًاتصههًض ايزٚاٜتههإ َؤٜههد ٕ عههٔ ايداليهه١ عًهه٢ قاعههد٠ اإلَهههإ، ْعههِ    ايزٚاٜتهها
 . ع٢ً عزع١ٝ قاعد٠ اإلَهإ ًاقرعٝ ال ديًٝا ،ًااستُايٝ

 ًاجاْٝهه١: بعههض ا خبههار ايههٛارد٠ يف اضبًهه٢ إدا رأت ايههدّ ٚادههد  ايرا٥فهه١ اي
ًٍ ّ  طً  سٝطٝت٘ بأْ٘ يصفات دّ اضٝض، ٚقد ع أدا٠  ص ٖٚهذٙ رمبا قهذف  بايهد

ٕ   ،تفٝد ايتكًٌٝ عهٔ اضبًه٢ تهز٣     صها٥اً  (1)ٚارد٠ يف ثشٝش١ عبد اهلل بهٔ صهٓا
ّ    ط(: ؟ فكههاٍ ) ايههدّ أتههفى ايصهها٠     صْعههِ إٕ اضبًهه٢ رمبهها قههذف  بايههد

 ٚاضهض ايداليه١ عًه٢ إٔ ايهدّ امتُهٌ سٝطهٝت٘        صرمبها طٖٚذا ايتعب  املتطُٔ 
إدا ادتُعه  عهزا٥ح سٝطه١ٝ ايهدّ، فُها داّ ُٜشتُهٌ حتهٝٓض         ًاٖٛ سٝض عزع

نهذا حتتُهٌ املهزأ٠ غه  اضٝطه١ٝ أٟ حتتُهٌ        -ٚرمبا قذف  بدّ اضٝض -اضب٢ً
 نهههإف يًشههههِ  -ٖٚهههٞ ساَهههٌ -نْٛههه٘ اصتشاضههه١، يههههٔ استُهههاٍ اضٝطههه١ٝ  

 .بادتُاخت عزٚ  اضٝض ناصتُزار صٝاْ٘ ثاث١ أٜاّ  ًاضٝط١ٝ ايدّ َغزٚال
  ٕ (: ايٛادههدت   دا٠ )رمبهها (1)ٚقزٜههب َٓٗهها ثههشٝشتا أبههٞ بصهه  ٚصههًُٝا

إٔ  ، ٚديهو اضبًه٢ رمبها الُجه     صْعِط صرمبا قذف  املزأ٠ ايدّ ٖٚٞ سب٢ًط
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 فكته٘ص ففطهٌ َٓه٘، فهإدا فطهٌ: د    فزمبها نجهز   يف برهٔ أَه٘ غهذااٙ ايهدّ ط     ايٛيد
 صرمبا قهذف  طفإُْٗا سدٜجإ ثشٝشإ ظاٖزإ يف إَهإ سٝط١ٝ دّ اضاٌَ 

 . فزاد ، ٖٛ سٝض حتزّ عًٝٗا ايصا٠  صْعِطٚقد سهِ اإلَاّ عًٝ٘ 

  ٚعٓد٥ههذ ميهههٔ ايتعههدٟ َههٔ اضبًهه٢ اضاَههٌ إ  اضا٥ههٌ فإْهه٘ إدا استًُهه   
َه  ْهدر٠   ٝٓطهٗا  ٖٚٞ حمٌ اخلاف يف إَهإ حت سٝط١ٝ ايدّ ايذٟ تزاٙ اضب٢ً،

 ٜهٕٛ سهُ٘ يف اضا٥ٌ أٚضض  خت بأْ٘ سٝض فشهِ املغٓز راٜتٗا يدّ اضٝض،
 ُتٓ  اختصاص اضهِ باضب٢ً نُا ٖٛ َٛرد ايصشاح ايجاث١ املتكد١َ.َٜٚ

ٚأٚضض َٓٗا دالي١ً ع٢ً حتٝٓض اضاٌَ عٓد راٜه١ ايهدّ: ثهشٝش١ ثهفٛإ     
ٜههاّ أٚ أربعهه١ ثاثهه١ أ( عههٔ اضبًهه٢ تههز٣ ايههدّ  َههٔ اإلَههاّ ايزضهها )  صهها٥ًا

ِٓ (1)تصًٞ؟ قاٍ:ط ضو عٔ ايصا٠ص دات ايعهاد٠ ٚغه  دات ايعهاد٠     ٖٚٞ تع
فإْٗهها َرًكهه١ ٚتههدٍ بٛضههٛح عًهه٢ إٔ ايههدّ املز٥ههٞ يًشبًهه٢ حمهههّٛ باضٝطهه١ٝ     

ٚإدا سهههِ ضٝطهه١ٓٝ ايههدّ َههٔ اضبًهه٢ ايٓههادر راٜتٗهها     ص ضههو عههٔ ايصهها٠ ط
 . ٚأق٣ٛ ٚأٚ  يًشٝض فٝشهِ ضٝط١ٝ ايدّ املز٥ٞ َٔ اضا٥ٌ بٓشٛ أٚضض

( يف ايٓفضها٤  ايرا٥ف١ ايجايج١: ثشٝش١ ابٔ املغه ٠ عهٔ اإلَهاّ ايههاظِ )    
ايصا٠  خُتَدَت(:طثِ الٗزت ثِ رأت ايدّ، فكاٍ ) ًاتزن  ايصا٠ ثاث  َٜٛ

فإٕ ايتعًٌٝ ٜديٓا ع٢ً إٔ  (1)ص ٕ أٜاَٗا أٜاّ ايرٗز قد داست َ  أٜاّ ايٓفاظ
ز عههزٚ  اضٝطهه١ٝ نُطههٞ أٜههاّ ايرٗههز تههٛف املههدار يف اضهههِ ضٝطهه١ٝ ايههدّ ٖههٛ

عغهز٠ أٜهاّ    :فإدا داست أٜاّ ايرٗهز  ،ٓ٘با َاْ  ع ٚإَهإ اضهِ ضٝط١ٝ ايدّ
ًغه٢  فايدّ امتٌُ سٝطٝت٘ ٖٛ سٝض ٚقد َط٢ أقهٌ ايرٗهز عًه٢ ايٓفضها٤، ٚتُ    

 .ٞ أٜاّ ايرٗز ٚإَهإ سٝط١ٝ ايدَّط :خصٛث١ٝ )ايٓفضا٤( بايتعًٌٝ ايعاّ 
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ِ  ايرا٥فهه١ ايزابعهه١:  إدا طايدايهه١ عًهه٢ إٔ املههزأ٠   (1)ثههشٝش١ حمُههد بههٔ َضههً
 إٕ رأتههه٘ طٚ صرأت ايهههدّ قبهههٌ َطهههٞ عغهههز٠ أٜهههاّ فٗهههٛ َهههٔ اضٝطههه١ ا ٚ  

 ص ٚاالصهتدالٍ بايغهل ايجهاْٞ، فإْه٘     بعد عغهز٠ أٜهاّ فٗهٛ َهٔ اضٝطه١ املضهتكب١ً      
شتُهٌ نْٛه٘   ُٜ -أقهٌ ايرٗهز   -ٞ بعد َطٞ عغز٠ أٜاّ َٔ ايٛاضض إٔ ايدّ املز٥

 ًاَفزٚغه  ًاشتٌُ نْٛ٘ دّ اصتشاض١، يهٓه٘ حمههّٛ باضٝطه١ٝ عهزع    ا ُٜنُ ًاسٝط
 .املغٗٛر٠ ب  ايفكٗا٤  قاعد٠ اإلَهإعزع١ٝ عٔ اخل  ايصشٝض عٓٗا فٝهغ  

ٍٓ عًه٢ تهزى ايصهها٠ عٓهد راٜه١ ايههدّ ٖٚهٞ َعتهه ٠         ايرا٥فه١ اخلاَضه١: َهها د
ٚيف  مساع١ ايضا٥ٌ عهٔ اجلارٜه١ ايبههز أٍٚ َها حتهٝض فتكعهد يف ايغهٗز ٜهَٛ         

 فًٗا إٔ زًهط ٚتهدخت ايصها٠ َها    (:طايغٗز ثاث١ أٜاّ شمتً  عًٝٗا.. قاٍ )
فإْٗا تهدٍ عًه٢ إٔ ايهدّ املز٥هٞ سهٝض       (1)داَ  تز٣ ايدّ َا مل زمش ايعغز٠ص

املبتد٥ه١ ايهيت مل    يف ستُهاٍ سٝطهٝت٘ ،  ٚاخله  ٚارد   ُذزد اهتفى ايصا٠ َع٘ ي
 . تضتكز هلا عاد٠ َٔ سٝح ايٛق 

ٍٓ عًه٢ إٔ ايهدّ رمبها تعٓذهٌ بهذات ايعهاد٠ ايٛقتٝه١          ايرا٥ف١ ايضاد صه١: َها د
يف املزأ٠ تهز٣ ايهدّ قبهٌ ٚقه  سٝطهٗا       : فٝٓشٍ قبٌ ٚقتٗا، ٖٚٞ َعت ٠ مساع١

ٖٚهذٙ   (3)ايٛقه ص فًتدخت ايصا٠ فإْ٘ رمبا تعٓذهٌ بٗها   ( :طٚقد أَز اإلَاّ )
٠ ايزٚاٜهه١ ٚإٕ ٚردت يف دات ايعههاد٠ ايٛقتٝهه١ ٖٚههٞ غهه  حمههٌ ايبشههح يف قاعههد  

تصدٟ اإلَاّ يتعًِٝ إٔ نٌ  صرمبا تعذٌ...طاإلَهإ، يهٓٓا ْضتفٝد َٔ قٛي٘: 
العتبهار ايهدّ    ًافهإ استُهاٍ اضٝطه١ٝ َصهٓشش    ،دّ حمتٌُ اضٝط١ٝ ٖٛ سٝض

، بٌ قد ٜكاٍ: إٕ ٚدٛد ايعاد٠ ايٛقتٝه١ املضهتكز٠ عٓهد املهزأ٠ ْٚهشٍٚ ايهدّ       ًاسٝط
ايدّ ايٓاسٍ قبٌ ايٛق ،  ض  ٕ ٜهٕٛ أَار٠ ع٢ً عدّ سٝط١ٝهقبٌ ايٛق  ثاي
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هِ عًٝه٘ باضٝطه١ٝ فٝههٕٛ    ٌ ْشٚي٘ عًٝٗا نإف يًشيهٔ استُاٍ سٝطٝت٘ ٚتعٓذ
 . يكاعد٠ اإلَهإ ًاضاخل  َؤٓص

ٍٓ َٔ ا خبار ع٢ً سٝط١ٝ ايدّ املغهتب٘ املهزدد به      (1)ايرا٥ف١ ايضابع١: َا د
ر١ٓ ٚإٔ بك ٙ، فإْٗا دي  ع٢ً ٚدٛا االختبارنْٛ٘ دّ عذر٠ ٚبهار٠ ٚب  غ 

ٛٓق١ فٗهٛ عاَه١ نْٛه٘ دّ عهذر٠، ٚإدا خزده  َٓغُضه١        ايكر١ٓ إدا خزد  َر
، فهإٕ خهزٚز ايكرٓه١    َضتٓكع١ بايدّ فٗٛ َٔ اضٝض، ٚقد تكهدّ ضجٗها تفصهٝاً   

ٖٚهٞ أعهِ َهٔ خهزٚز      ،َٓغُض١ بايدّ َتٍٓكع١ ديٌٝ عدّ نٕٛ ايدّ َٔ ايعذر٠
نُها   -ايهدّ أثهفز  هٕٛ دّ اصتشاض١ يٛ نهإ  ايدّ أمحز أٚ أثفز ٚميهٔ إٔ ٜ

( دّ اضٝض عٓد اْغُاظ ايدّ يف فٝهٕٛ تعٝ  اإلَاّ ) -ٖٛ َفزٚض ضجٓا
 ًاداَعه  ًاايكر١ٓ ٚتٍٓكعٗا ب٘ ديٌٝ قاعد٠ اإلَهإ: )نٌ دّ ميهٔ إٔ ٜههٕٛ سٝطه  

 غزا٥ر٘ فٗهٛ سهٝض( َه  أْه٘ فهزض يف بعهض ٖهذٙ ا خبهار نْٛٗها َبتهدأ٠ مل           ي
َ  َزَت ضتشاضه١ ال سها٥ض، فتعهٝ  نهٕٛ ايهدّ      ايدّ فًعًٗا مل تهٔ بايغ١ ٚيعًهٗا 

 . ك  ايكر١ٓ ديٌٝ ٚاضض ع٢ً عزع١ٝ قاعد٠ اإلَهإٓتعٓدَا ت ًاسٝط
 يف  ًآَشصههزعٓٗهها ٕ ايههدّ اصتشاضهه١ ايههدّ ٚنهها ملههزأ٠ مل حتتُههٌ اْعههِ يههٛ  

ايزٚاٜهات ايصهشٝش١ عًه٢ قاعهد٠        داليه١ أَهٔ َٓه  -دّ ايعذر٠ أٚ دّ اضٝض
ايح غه  دّ ايعهذر٠ ٚغه     ُاٍ دّ ثعدّ است - اإلَهإ، يهٔ دٕٚ حتكل ديو

 . خز  ايكتاد َٚٓ  االصتهٗار َٔ ٖذٙ ا خبار -دّ اضٝض

ٍٓ َٔ ا خبار ع٢ً إٔ املهزأ٠ املٓكره  عٓٗها دّ اضهٝض      ايرا٥ف١ ايجا١َٓ: َا د
ص١ٓ أٚ صٓ  إدا عاد إيٝٗا ايدّ )ثِ عاد إيٝٗا ع٤ٞ( ٖٚذا ايتعهب  َهٔ ايهزاٟٚ    

أٟ  ،ّ ٚأْه٘ مل ٜتعهٝٓٔ عٓهدٙ نْٛه٘ دّ سهٝض     ايضا٥ٌ ٜدٍ عًه٢ دٗايه١ ْهٛخت ايهد    
تههفى ط(1) (:أٚ قزسهه١ أٚ ذمُٖٛهها، ٚأدابهه٘ ) شتُههٌ نْٛهه٘ دّ اصتشاضهه١  ُٜ
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فإْهه٘ خهه  ثههشٝض ايضههٓد ٚاضههض ايداليهه١ عًهه٢ اضهههِ    صايصهها٠ ستهه٢ ترٗههز 
 الستُههاٍ نْٛهه٘ دّ اضههٝض املٓكرهه    صتههفى ايصهها٠طشٝط١ٝ ايههدّهايغههزعٞ بهه

 . ايزٚا١ٜ عٓٗا ص١ٓ أٚ صٓ  ع٢ً اختاف ْضذ

ٖٚذٙ ايٓصٛص بعطٗا َرًك١ يف عُّٛ ايدّ املز٥ٞ ٚبعطٗا خمتصه١ بايهدّ   
ايذٟ تزاٙ َضتُز٠ ايدّ ٚبعطٗا خمهتص باملبتد٥ه١ ٚبعطهٗا خمتصه١ بايهدّ ايهذٟ       
تزاٙ اضب٢ً، ٚال ٜبعد إيغا٤ اخلصٛث١ٝ ٚاصتفاد٠ عُهّٛ اضههِ باضٝطه١ٝ عٓهد     

 . ١٘ٝ ٚتٛفز عزٚ  اضٝض فهرا١ٜ ايدّ ٚاستُاٍ سٝطٝٓ

 ّ عًه٢   - ًاإال أقهٌ ايكًٝهٌ دهد    ًاتكزٜبه  -: تضهامل ا ثهشاا    ٜٚؤند ايعُهٛ
 عههزع١ٝ قاعههد٠ اإلَهههإ ٚيف عُههّٛ املههٛارد غهه  دات ايعههاد٠ ايٛقتٝهه١ املضههتُز٠  

:  إدا رأت ايصفز٠ يف أٜاّ عادتٗا ٚالُجٗا فإْ٘ سهٝض، َٚها صه٣ٛ ٖهذٙ اضايه١     
فٗههٛ سههٝض إدا  ًاطههفُهها تههزاٙ املههزأ٠ َههٔ دّ أمحههز أٚ أثههفز ٚأَهههٔ نْٛهه٘ سٝ  

 .ا ٗدَ ت تٛفز عزٚ  اضٝض يفَسَزأِس

ٜٚتشصٌ َٔ ٖذٙ ا خبار: إٔ ايدّ ايفاقد يصفات اضٝض ا ربع١ ايجابته١  
بهه  نْٛهه٘ دّ سههٝض ٚبهه  نْٛهه٘ دّ     ايههدّ بايٓصههٛص ايصههشٝش١ إدا تههزدد   

 رغههِ فكداْهه٘ يصههفات  ٗاشهههِ ضٝطههٝت٘ إدا أسههزست تههٛفز عههزٚالاصتشاضهه١ َت
يٛثهفٗا  ايٓصٛص املضتفٝط١ نْٛ٘ اصتشاض١ يٛاددٜت٘  دّ اضٝض َ  اقتطا٤

أعهين ايٓصهٛص املُٝٓهش٠ به  دّ اضهٝض ٚثهفات٘        -ايصفز٠ ٚايزق١ ٚايه ٚد٠  -
 . ٚب  دّ االصتشاض١ ٚثفات٘

املُٝهههش٠ بههه  دّ اضهههٝض ٚبههه  دّ    (1)ٚايتشكٝهههل أْههه٘ تتعهههارض ا خبهههار  
املز٥هٞ قبهٌ    ذتُه  يف ايهدّ ا ثهفز   االصتشاض١ َه  أخبهار قاعهد٠ اإلَههإ ٚتَ    

فإٕ َكتط٢ ايرا٥ف١ ا ٚ  اصتشاض١ ايهدّ   ،َطٞ ثاث١ أٜاّ ٚاصتُزارٙ عًٝٗا
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 شهزس ، يههٔ سٝهح مل تُ  ًاَٚكتط٢ ايرا٥فه١ ايجاْٝه١ سٝطهٝت٘ إلَههإ نْٛه٘ سٝطه      
تزدض ايرا٥فه١   (1)صأقٌ اضٝض ثاث١ أٜاّعزٚال٘: اصتُزار ايدّ ثاث١ أٜاّ ٚط

 ٜضههتُز ثاثهه١ اٜههاّ ٚميطههٞ عًٝٗهها  ا ٚ  ٚتههبين املههزأ٠ عًهه٢ اصتشاضههت٘ َهها مل 
يتٛفز عهز    ًاصٝإ ايدّ ثاث١ أٜاّ فتبين ع٢ً سٝط١ٝ ايدّ إلَهإ نْٛ٘ سٝط

 سٝطٝت٘ ست٢ إدا نإ ايدّ أثفز، فتتشٝض بزاٜت٘ يتٛفز عزٚ  دّ اضٝض.

 دههزز عٓهه٘ يف ايههدّ ا ثههفز ّٛ أٚ إالههام ديٝههٌ قاعههد٠ اإلَهههإ َْْعههِ عُهه
 ٛ فٗههذا دّ سههٝض يديًٝهه٘   ًاَهه١ ملضههتكز٠ ايعههاد٠ ٚقتهه يف غهه  )أٜههاّ اضههٝض( املعً

فإْهه٘ دّ اصتشاضهه١   (ًاغهه  َضههتكز٠ ايعههاد٠ ٚقتهه  )دههزز عٓهه٘ يف دّ  اخلههاص َْٚ
ٚديو  ،يألخبار املُٝش٠ إدا مل تعًِ حتكل عزٚ  اضٝط١ٝ ست٢ با ثٌ ايعًُٞ

 شههزس عههزٚ  اضههٝض نههايبًٛ  َٚطههٞ    يكصههٛر ديًٝههٗا عههٔ ايعُههّٛ إدا مل تُ   
ثٌ عدّ ايبًٛ  ٚعدّ َطهٞ أقهٌ ايرٗهز، خبهاف ايغهز       أقٌ ايرٗز، فإٕ ا 

 . ايكابٌ إلسزاسٙ با ثٌ نعدّ بًٛغٗا ايٝأظ فإْ٘ ميهٔ إسزاسٙ با ثٌ
ايعههاد٠  -ٚأَهها اصههتُزار ايضههٝإ فإْهه٘ إدا سصههٌ يًُههزأ٠ ايعًههِ بايضههٝإ   

تضتصهشب   افإْٗه  -املأيٛف١ هلا أٚ يهجز٠ ايدّ ٚصٝاْ٘ أٚ ذمُٖٛها َهٔ ا صهباا   
   ثاثهه١ أٜههاّ ٚتههبين عًهه٢ سٝطهه١ٝ ايههدّ إلَهههإ نْٛهه٘ دّ سههٝض،       صههٝاْ٘ إ

ٚأَا جمزد استُاٍ اصتُزار ايدّ َهٔ دٕٚ ظٗهٛر قه٠ٛ استُهاٍ االصهتُزار َهٔ       
ساٍ ايضٝإ ٚاالعتٝاد ٚذمٖٛا َٔ أصباا ظٓٗا باالصتُزار ٚنإ ايدّ أثهفز  

١ ٚمل تهٔ هلا عاد٠ ٚقت١ٝ َضتكز٠ فا تبين عًه٢ سٝطهٝت٘ بهٌ ٖهٛ دّ اصتشاضه     
 . يألخبار املُٝٓش٠

ٜٚتشصٌ َٔ جمُٛخت َا تكدّ: إْ٘ إدا رأت ايدّ أمحهز ٚاستًُه  ٚدداْه٘    
  يغزٚ  دّ اضٝض ناصتُزارٙ ثاث١ أٜاّ سهُ  عًٝ٘ باضٝطه١ٝ، ٚإدا عههٍ  

املههزأ٠ يف سٝطهه١ٝ ايههدّ يعههدّ ٚضههٛح بعههض ثههفات اضههٝض فٝهه٘ ٖٚههٛ ٚادههد   
                                                           

 . َٔ أبٛاا اضٝض 13: ا 1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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ٚاصهتُزار ايضهٝإ   يغزٚ  اضٝط١ٝ نايبًٛ  ٚعدّ ايٝأظ َٚطهٞ أقهٌ ايرٗهز    
بصهههف١ دّ  -ٝههه٘ باضٝطههه١ٝ، ٚإدا رأت ايهههدّ أثهههفز   ثاثههه١ أٜهههاّ سهُههه  عً  

 إال  ،شهههِ عًٝهه٘ باضٝطهه١ٝ بههٌ تعاًَهه٘ َعاًَهه١ االصتشاضهه١   ال َت -االصتشاضهه١
فز ٚاستًُه   اّ ثِ تبٓدٍ إ  اضُز٠ أٚ بكٞ أثأْ٘ إدا اصتُز يف صٝاْ٘ ثاث١ أٜ

 ًا٘ إدا استًُهه  نْٛهه٘ سٝطهه نْٛهه٘ دّ سههٝض فٛظٝفتٗهها إٔ تههبين عًهه٢ سٝطههٝت  
َهٔ عهب١ٗ سهُٝه١ أٚ َهٔ      ًايكاعد٠ اإلَهإ بغز  إٔ ال ٜهٕٛ االستُهاٍ ْاعه٦  

عب١ٗ َٛضٛع١ٝ ٚبغز  نٕٛ َٓغهأ ايهفدد استُهاٍ عهدّ حتكهل بعهض عهزٚ         
َهٔ عهب١ٗ    ًااضٝض يعدّ ايٝك  بتشككٗها بأمجعٗها، فهإدا مل ٜههٔ ايهفدد ْاعه٦      

  ٘ سههِ عًٝه٘ بأْه٘ سهٝض،      ًاسٝطه  سه١ُٝ ٚال َٔ عب١ٗ َٛضٛع١ٝ ٚأَههٔ نْٛه
 ٖٚهههذٙ ا خبههههار َههههدرى إثبههههات ايكاعهههد٠ املبشٛثهههه١ َتصههههٝٓد٠ َههههٔ ا خبههههار   

ش١ ياصتدالٍ بٗا ع٢ً قاعد٠ اإلَهإ )نٌ دّ ميههٔ إٔ ٜههٕٛ   هاملتكد١َ ايصاي
 ٖٛ سٝض( َؤٜد٠ً بدعا٣ٚ َتهزر٠ يإلمجاخت ع٢ً عزعٝتٗا. ًاسٝط

بأْ٘ دّ سٝض ٚإٕ استٌُ  ٚبٗذٙ ايكاعد٠ سمهِ ع٢ً ايدّ امت١ًُ سٝطٝت٘
عههدّ حتكههل بعههض عههزٚ  دّ اضههٝض، فههإٕ ايٓصههٛص ايغههزع١ٝ دٍيهه  عًهه٢    
َعاًَت٘ َعا١ًَ اضٝض ٚإٕ عو يف حتكل بعهض عهزٚ  دّ اضهٝض، فإَههإ     

 إ  أدي١ ايغزٚ  امتٌُ حتككٗا يف ٖذا ايدّ املغتب٘. ًااضٝض سٝض قٝاص

ايههٓٓص ايصههشٝض ٖههٛ  (قاعههد٠ اإلَهههإ)ٚقههد حتصههٌ إٔ ايعُههد٠ يف ديٝههٌ  
، نُها ظٗهز إٔ   ًاٚاإلمجاخت املضتفٝض ْكً٘ ع٢ً سٝط١ٝ ايدّ امتٌُ نْٛ٘ سٝط

املزأ٠ إدا رأت ايدّ ٚعًُ  باصهتُزارٙ ثاثه١ أٜهاّ ٚحتكهل عهز  سٝطه١ٝ ايهدّ        
ايعبههاد٠ ٚ ههه   )أَهٓٗهها إٔ تعاًَهه٘ َعاًَهه١ اضههٝض ففتههب أسهاَهه٘ ٚتههفى      

 .تزٚى اضا٥ض ٚذمُٖٛا َٔ  (سٚدٗا

إٔ اإلَهإ املبشٛخ ٜزاد َٓ٘ )اإلَهإ ايكٝاصٞ( مبعٓه٢ إٔ )نهٌ   نُا تب  
  بايكٝهاظ إ  عهزٚ  سٝطه١ٝ ايهدّ(     ًاٖهٛ سهٝض عهزع    ًاشتٌُ نْٛ٘ سٝطه دّ ُٜ
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 ذزد استُههاٍ اصههتُزار ايهههدّ ثاثهه١ أٜههاّ َههه  ايههٝك  بههايبًٛ  ٚعهههدّ       هٚإٕ َهه 
 ايٝههأظ َٚطههٞ أقههٌ ايرٗههز عًهه٢ اضٝطهه١ املاضهه١ٝ نههإف يًشهههِ ضٝطهه١ٝ ايههدّ  

 . ٥ٞ َ  استُاٍ سٝطٝت٘املز
ٚيعههٌ املغههٗٛر ٖههٛ إراد٠ )اإلَهههإ ايكٝاصههٞ( مبعٓهه٢ إَهههإ سٝطهه١ٝ ايههدّ 
بايكٝاظ إ  عزٚال٘ ٚتٛفزٖا، فايكاعد٠ َٓغأ٠ يٓفٞ املهاْ  ايغهزعٞ ٚالستُهاٍ    
 ً  بعض عزٚال٘، فٝب٢ٓ ع٢ً سٝط١ٝ ايدّ َٔ دٕٚ اعتٓا٤ باستُهاٍ  ًه    

 . عز  َٔ عزٚ  سٝط١ٝ ايدّ
اإلَههإ يف عٓهٛإ ايكاعهد٠ )اإلَههإ االستُهايٞ( مبعٓه٢ إٔ       ٚال ٜزاد َٔ 

 دٌ استُهاٍ سٝطهٝت٘( ٚديهو     ًاٖٛ سٝض عزع ًاشتٌُ نْٛ٘ سٝط)نٌ دّ ُٜ
 ملهها تكههدّ َههٔ إٔ ايههدّ املز٥ههٞ امتُههٌ سٝطههٝت٘ َهه  اعههتباٙ اضهههِ أٚ املٛضههٛخت  

ّْ ، بأْه٘ دّ سهٝض   ًاَ  أْه٘ ال سمههِ عًٝه٘ عهزع     ًاٚاقع ًاشتٌُ نْٛ٘ سٝطُٜ ٖٛ د
شٌُ اإلمجاخت املدع٢ ع٢ً قاعد٠ اإلَههإ عًه٢ إَههإ سٝطه١ٝ ايهدّ      ٚهلذا ُٜ

نُها أْه٘    .هِ أٚ املٛضٛخت نُا تكهدّ تفصهًٝ٘   َا إدا اعتب٘ اض :خارز املٛردٜٔ 
يٝط املزاد َٔ اإلَهإ يف عٓهٛإ ايكاعهد٠ )اإلَههإ ايهذاتٞ( ايهذٟ ٖهٛ قبهاٍ        

اعُٗها، فهإٕ نهٌ دّ ميههٔ     ُُتٓ  بذات٘( نادتُاخت ايٓكٝطه  ٚارتف هُشاٍ ايه)اي
 . دٕٚ ايجاث١ أٜاّ قًًٝا ًاست٢ املز٥ٞ سَٓ ًاٚال  تٓ  سٝطٝت٘ عزع ًانْٛ٘ سٝط

ٚايكدر املتٝكٔ َٔ قاعهد٠ اإلَههإ ٖهٛ ايهدّ ايٛادهد يصهفات اضهٝض َه          
استُاٍ سٝطٝت٘، ٚأَا ايدّ ا ثفز فٝغهٌ عُّٛ ايكاعد٠ ي٘ أٚ داليتٗها عًه٢   

يداليه١ ايٓصهٛص عًه٢ إٔ ايهدّ ايهذٟ تهزاٙ املهزأ٠         شٝٓط٘ مبذزد ْشٚي٘ ٚراٜتَ٘ت
إال إدا نإ يف أٜاّ ايعاد٠ ايٛقتٝه١ املضهتكز٠    ًابصفات االصتشاض١ ال ٜهٕٛ سٝط

ٚغ ٖهها يههٛ عًُهه      ٚاملفههزٚض ضجهه٘ غهه  )دات ايعههاد٠ ايٛقتٝهه١ املضههتكز٠(،    
 ًاباصتُزار صٝإ ايدّ ا ثفز عًٝٗا أنجز َٔ ثاث١ أٜاّ أٚ اصتُز ايضٝإ ثاث

 . أَهٓٗا َعاًَت٘ َعا١ًَ دّ اضٝض - فعًا
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 ٚبتعههب  َفصههٌ: إٕ ايههدّ ا ثههفز عٓههد راٜتهه٘ ٚبههدٚ صههٝاْ٘ حمهههّٛ بأْهه٘     
  :بتشكههل عههز  اضٝطهه١ٝ عٓههد املههزأ٠ دّ اصتشاضهه١، يهههٔ َهه  سصههٍٛ ايعًههِ   

شضب٘ ٚاصتُزار صٝاْ٘ َت أعين اصتُزارٙ ثاث١ أٜاّ أٚ َ  َطٞ ثاث١ أٜاّ فعًا
 .  -تزٚى اضا٥ض -آثارٙ ٚأسهاَ٘  زٓتبُٚت ًاسٝط

 . عشر: ثبوت العادة بالتنييس الفرع الجالح

ٚقهه  ايهههاّ ٚاخلههاف يف ثبههٛت ايعههاد٠ ايغههزع١ٝ بههايتُٝٝش أٚ عههدّ ثبٛتٗهها   
دعهٞ عًٝه٘ اإلمجهاخت ٚعهدّ     إفاملعزٚف املغهٗٛر به  فكٗا٥ٓها عهٗز٠ً عهُٝه١ بهٌ       

 ًااملضتُز بٗها ايهدّ أعهٗز   اخلاف يف ثبٛتٗا بايتُٝٝش ٚسصٛهلا بايصفات ناملزأ٠ 
صت١  ًاٚقد رأت ايدّ أٍٚ ايغٗز اهلايٞ ضض١ أٜاّ بصف١ اضٝض ثِ رأت أٜاَ

بصههف١ االصتشاضهه١ ثههِ يف أٍٚ ايغههٗز ايجههاْٞ رأت ضضهه١ أٜههاّ بصههف١ اضههٝض 
 . ٚرأت بعدٙ صبع١ أٜاّ بصف١ االصتشاض١ فٗذٙ دات عاد٠ ٚقت١ٝ ٚعدد١ٜ

ِ  ت اضهٝض بصهفا  ًاعٗز ضض١ أٜهاّ دَه  ٚيٛ رأت أٍٚ  ٘  ثه أٍٚ ايغهٗز   رأته
 ايجاْٞ صبع١ أٜاّ بصف١ اضٝض فٗٞ دات عاد٠ ٚقت١ٝ َٔ سٝح أٍٚ ايٛق .

ضضه١ أٜهاّ بصهف١ اضهٝض ٚيف عاعهز       ًارأت يف أٍٚ ايغهٗز ا ٍٚ دَه   ٚيٛ
 . ايغٗز ايجاْٞ رأت٘ ضض١ أٜاّ بصف١ اضٝض فتص  دات عاد٠ عدد١ٜ

سهل دعًه  ضضه١ أٜهاّ َٓٗها      ٚعًٝ٘: إدا زاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ يف عٗز ال
أٟ اييت ناْ  يف ا عٗز املاض١ٝ بصفات اضٝض ا ذتٗا أٜاّ عاد٠ عدد١ٜ هلا 

تتشكل ايعاد٠ بهايكر  ٚايٛدهدإ نهإٔ تهز٣     نُا بايتُٝٝش ايضابل تتشكل ايعاد٠ 
ايدّ يف عٗزٜٔ صبع١ أٜاّ ال أنجز فتهٕٛ دات عهاد٠ عددٜه١، أٚ إٔ تهز٣ ايهدّ     

: صبع١ أٜاّ فٗهٞ دات عهاد٠ ٚقتٝه١ ٚعددٜه١، أٚ      يف ٚصح نٌ عٗز بعدد َتشد
بعههدد خمتًهه  فٗههٞ دات عههاد٠ ٚقتٝهه١ َههٔ سٝههح أٚهلهها، فٗههذٙ ثههٛر ٚأَجًهه١       

 اد٠هعهٍٛ ايهصهزٖا سهٝهههدإ، ْٚهٛده١ بايهٝهتهٛقه١ أٚ ايهكزار ايعاد٠ ايعددٜهالصت
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 أٟ مبٛافك١ ايدّ يصفات اضٝض. ،بايصفات ًاهتهأٚ ٚق ًازارٖا عددهكههتهٚاص
ٚاسد بإٔ ا َارات ايغهزع١ٝ تكهّٛ َكهاّ ايعًهِ ايرزٜكهٞ،       غُ  ذاٖ ٓد٘ٚٚ
 ًا ٝٝش دّ اضٝض عٔ دّ االصتشاض١ تدٍ ع٢ً أَار١ٜ ايصفات عزع (1)ٚأخبار

 فتٓعكههد ايعههاد٠ بٗهها نُهها تٓعكههد عٓههد ايعًههِ ضٝطهه١ٝ       ًاعًهه٢ نههٕٛ ايههدّ سٝطهه  
ّ ، فهإٕ ايصهفات أَهار٠ عهزع١ٝ ٚالزٜهل إ  سٝطهٝ      ًاايدّ ٚراٜت٘ ٚدهداْ   ،١ ايهد

 . ٚتكّٛ ا َار٠ َكاّ ايعًِ ايٛدداْٞ ايرزٜكٞ يف ثبٛت ايعاد٠
أٚ باجلًُه١   ،ٚقد اصتغهٌ فٝ٘ غ  ٚاسد يف اجل١ًُ ٚبٓشهٛ املٛدبه١ اجلش٥ٝه١   

 فُٓعهه٘ بعههض ا عههاظِ َهها مل ٜٓعكههد اإلمجههاخت عًٝهه٘،    ،ٚبٓشههٛ املٛدبهه١ ايهًٝهه١
فههفاٙ يف ايههٛثك٢ ٚقههد اختًفهه  نًُههات بعطههِٗ نايضههٝد ايٝههشدٟ يف ايعههز٠ٚ      

( ٜكٍٛ: )قد حتصٌ ايعاد٠ بايتُٝٝش...( يهٓه٘ يف بهدٚ املضهأي١ ا ٚ     11)املضأي١: 
سٝح ْفه٢   ،َٔ َضا٥ٌ زاٚس ايدّ عٔ ايعغز٠ ٜبدٚ َٓ٘ عدّ سصٛهلا بايتُٝٝش

   ٛ  ناْهه  ايعههاد٠ تجبهه  بههايتُٝٝش    ايزدههٛخت إ  عادتٗهها اضاثهه١ً َههٔ ايتُٝٝههش فًهه
مل تهٔ ايعهاد٠   ٓفٝ٘ ٚقٛي٘: )... إدأ ٚد٘ ثشٝض ينُا تجب  بايٛددإ مل ٜه

 د٠ املتعارف١...(. ساث١ً َٔ ايتُٝٝش بإٔ ٜهٕٛ َٔ ايعا
، ٚيعًه٘ مل ٜٓعكهد   ثبٛت ايعهاد٠ بهايتُٝٝش ٚايصهفات    أْهز بعض ايفكٗا٤ ٚقد

ع٢ً ثبٛت ايعاد٠ ٚسصهٛهلا بهايتُٝٝش    ًاتعبدٜ ًاإمجاعأٚ مل ٜهٔ مجاخت اإل عٓدٙ
ٖٚهذا ٖهٛ ايصهشٝض، فهإٕ املكهاٍ       (،عهٔ رأٟ املعصهّٛ )   ًاٚايصفات ناعهف 

 املغٗٛر تربٝل يكاعد٠ قٝاّ ا َار٠ ايغزع١ٝ َكهاّ ايكره  ايٛدهداْٞ ايرزٜكهٞ،     
إد ايصفات أَار٠ اضٝض نُا دي  عًٝه٘ ا خبهار فرٓبكهٛا ايكاعهد٠ ٚاصهتٓتذٛا      
قٝاّ أَهار٠ ايصهفات َكهاّ ايكره  ايٛدهداْٞ باضٝطه١ٝ ٖٚهٞ الزٜهل النتغهاف          

شهزس نغهف٘ عهٔ رأٟ املعصهّٛ     مجاخت َعًّٛ املدرى ال ُٜاضٝط١ٝ، َٚ  نٕٛ اإل
(نُا حتكل يف ايبشٛخ ا ثٛي١ٝ ) . 
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ٚقهد سههٞ اإلمجهاخت     -ٚاضاثٌ أْ٘ َ  االيتهشاّ ضذٝه١ اإلمجهاخت املٓكهٍٛ     
 فٗهذا اإلمجهاخت َهدرنٞ     -ٚعدّ اخلاف ع٢ً ثبٛت ايعاد٠ بايتُٝٝش ٚايصهفات  

  َههدرى َعتهه  عًهه٢   (، ٚالال ٜعًههِ تعبدٜتهه٘ ٚنغههف٘ عههٔ رأٟ املعصههّٛ )    
 ك١ عًٝ٘ .اإلمجاخت املٓدع٢ ٚايغٗز٠ امك إالثبٛت ايعاد٠ بايتُٝٝش 

 َهٔ إْههار ايهه ٣ ا ثهٛي١ٝ :     ًاٚيٝط إْهارْا يجبٛت ايعهاد٠ بهايتُٝٝش ْاعه٦   
قٝاّ ا َار٠ ايغزع١ٝ املعت ٠ َكاّ ايكر  ايٛدداْٞ ايرزٜكٞ، بٌ ٖهذٙ ايهه ٣   

ُٕ ٖههٛ َهها إدا ناْهه  املههزأ٠ دات عههاد٠  ثههشٝش١ ميهههٔ تربٝكٗهها ٖٓهها يف َههٛرٕد    ثهها
نإخبهار بٓتٗها أٚ أختٗها بهإٔ عادتٗها       -ثِ ْضٝتٗا ٚقاَه  عٓهدٖا أَهار٠ عهزع١ٝ     

 ناْهه  ا َههار٠ سذهه١ عًٝٗهها  -ثكهه١ً عٓههدٖا   ٚناْهه  املدهه ٠ ،ضضهه١ أٜههاّ َههجًا
يًههه ٣  ًاٚتكهّٛ َكهاّ ايكرهه  ايٛدهداْٞ ايرزٜكههٞ فتجبه  عادتٗها بههذيو تربٝكه      

 . ٛر٠ا ثٛي١ٝ املذن

      ٌ   ،بٌ إٕ إْهارْا يجبٛت ايعاد٠ بهايتُٝٝش ٚايصهفات ْاعه٧ َهٔ قصهٛر ايهديٝ
: قٝهاّ ا َهار٠ ايغهزع١ٝ َكهاّ ايكره  ايٛدهداْٞ        ال َٔ خًٌ ايه ٣ ا ثٛي١ٝ

 ديهو يهٗهٛر َعت تهٞ مساعه١ ٜٚهْٛط      ، فإْٗا تا١َ ال خًٌ فٝٗا، بهٌ  ايرزٜكٞ 
ايدّ َزت  أٚ ثهاخ عًه٢   يف سصز ثبٛت ايعاد٠ مبا إدا أسزست املزأ٠ بٛددإ 

 ( يف َعتهه ٠ مساعهه١: ايصههادم )َٛالْهها ، قههاٍ ًاأٚ ٚقتهه ًا: عههدد سههٓد صههٛا٤
 ٖٚهٞ َفزٚضه١ فُٝها إدا     صأٜهاّ صهٛا٤ فتًهو أٜاَٗها     فإدا اتفل ايغهٗزإ عهد٠   ط

.. سته٢  ط( يف َعت ٠ ٜهْٛط ايرًٜٛه١:   مل ٜتذاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ، ٚقاٍ )
  ًاًههِ ا ٕ إٔ ديههو قههد ثههار هلهها ٚقتهه  ٜههٛايٞ عًٝٗهها سٝطههتإ أٚ ثههاخ فكههد عُ  

 أٜههاّ.ٖٚههٞ َفزٚضهه١ فُٝهها إدا مل ٜتذههاٚس دَٗهها عغههز٠       (1)صًاَعزٚفهه ًاكههًُُٚخ
فاضهها٥ض ايههيت هلهها أٜههاّ    ( يف َعتهه ٠ ٜههْٛط: ط ٜٚؤنههدٙ: قههٍٛ اإلَههاّ )  

                                                           

 .1ح +1: ح َٔ أبٛاا اضٝض 1: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)



 (111).........................ثبٛت ايعاد٠ بايتُٝٝش..................................
  

 َتشههد  بتههٛايٞ سٝطههت  عًٝٗهها أٚ ثههاخ بٛقهه ٕ ٖٚههٞ ايههيت عًُتٗهها  صَعًَٛهه١
قد أسصتٗا با اختا  عًٝٗا طإدا ناْ  فصار هلا ٚق  ٚخًل َعزٚف، ٖذا 

 (1)صثِ اصتشاض  فاصتُز بٗا ايدّ، ٖٚٞ يف ديو تعزف أٜاَٗا َٚبًغ عددٖا
 . شضب را١ٜ اضٝض عٗزٜٔ أٚ ثاخ َزات َتٛايٝاتهب

ٚايهاٖز َٔ ايزٚاٜت  اذمصار ثبٛت ايعاد٠ بٛددإ ايدّ يف ٚق  َتشد أٚ 
ُٚ يف عههٗزٜٔ، خبههاف َههٔ زههاٚس دَ فهها ديٝههٌ عًهه٢ أٜههاّ ٗهها عغههز٠ عههدد َتضهها

أٟ ال  ،اصتكزار عادتٗها ٚسصهٛهلا بهايتُٝٝش بايصهفات سضهب ايزاٜه١ ايضهابك١       
ملٔ زاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ ٚنإ  ٝٝشٖا يف ا عٗز املاض١ٝ بايصفات  تجب  عاد٠ً

ٚإمنا تجب  ايعاد٠ ٚتضتكز ملٔ مل ٜتذهاٚس صهٝإ دَٗها عغهز٠      -ال بايٛددإ  -
 . يف عٗزٜٔ فُا ساد َتشدًا  ٚقت٘نإ أٚ  اًٜٚاَتض أٜاّ ٚنإ عددٙ

ايداي١ ع٢ً إٔ املزأ٠ إدا زاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ حتضب  (1)ٚعًٝ٘ فإٕ ا خبار
ٛخت ٚايباقٞ اصتشاض١ ٚإٕ تهٍفً  إلثبات اضهِ ع٢ً َٛضه  ًاأٜاّ عادتٗا سٝط

قهد   -يهٛاقعٞ ٚا ٜهاّ املعًَٛه١ يعادتٗها    املٛضهٛخت ا  -ٚاقعٞ ٖهٞ اضهٝض، ٖٚهذا   
بايتعٓبد نُا قد ٜجبه  بايٛدهدإ ٚايكره ، يههٔ َكتطه٢ إالهام ا خبهار         ٜجب 

املُٝٓش٠ يدّ اضٝض عٔ دّ االصتشاض١ ٚا َز٠ بايزدٛخت إ  ايصفات ٖٛ تعٝٓٔ 
 :  ُٝٝههش املههزأ٠ املتذههاٚس صههٝإ دَٗهها عًهه٢ عغههز٠ أٜههاّ بههايزدٛخت إ  ايصههفات َت

 شضهب٘  اضه١ تَ َٚها نهإ بصهفات االصتش    ًاشضهب٘ سٝطه  فُا نإ بصهف١ اضهٝض تَ  
دّ اصتشاضهه١، ْعههِ إال املههزأ٠ ايههيت تجبهه  هلهها عههاد٠ ٚقههد اصههتكزت بايٛدههدإ   
 ٚايزاٜهه١ يف ا عههٗز املاضهه١ٝ فتشضههب أٜههاّ عادتٗهها املاضهه١ٝ أٜههاّ سٝطههٗا ا ٕ    

ٚال دالي١ يف ٖذٙ ا خبهار أٚ غ ٖها    -دَٗا ايعغز٠  فٝٗا ٖذٙ املز٠ اييت زاٚس -
 ُٝٝش اضاثٌ يف ا عٗز املاض١ٝ.ع٢ً سضبإ أٜاّ سٝطٗا ا ٕ سضب ايت
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شهِ املرًكات ا َهز٠ بهايزدٛخت إ  ايصهفات ٚ ٝٓهش أٜهاّ سٝطهٗا       ٚعٓد٥ذ َت
سضب ايصفات يف ٖذا ايغٗز املتذاٚس صٝإ دَٗا ع٢ً عغهز٠ أٜهاّ: َها نهإ     

شضهب٘ دّ  ، َٚا نإ بصف١ االصتشاض١ َتًاشضب٘ سٝطبصف١ اضٝض َٔ ا ٜاّ َت
املاضهٝت  عًه٢ إٔ املهزأ٠ اضها٥ض غه  املضتشاضه١       اصتشاض١ يدالي١ ايهزٚاٜت   

تضتكز هلا ايعاد٠ ٚتجب  بزاٜتٗا عٗزٜٔ بعدٕد  -ٚغ  املتذاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ 
ُٚ أٚ بٛقهه  َٓتشههد   ٜٔ ٚال يف ٚال داليهه١ يف ٖههذٜٔ اخلهه   صفتًههو أٜاَٗههاطَتضهها

 . ١ع٢ً أْٗا تعتُد ايتُٝٝش املاضٞ يف ا عٗز ايضابك -يف خ  َعت  -غ ُٖا 

دَٗا عغز٠ ١ ٚاملطرزب١ إدا زاٚس ٥ناملبتد فاييت مل تضتكز هلا عاد٠  ٘:ٚعًٝ
 ْ٘ تتعاضد إالاقات أخبهار ايتُٝٝهش بايصهفات َه       أٜاّ ردع  إ  ايصفات،
ايتُٝٝش بايصههفات يف بهه: عههدّ نفاٜهه١ ايعههاد٠ اضاثهه١ً  َعت تههٞ مساعهه١ ٜٚههْٛط

شضهب ٖهذٙ املهزأ٠ ايهيت     َٚت ا عٗز املاض١ٝ، بٌ ْعتُهد إالاقهات أخبهار ايتُٝٝهش    
َٚا نإ بصهف١   ،ًاَا نإ َٔ دَٗا بصف١ اضٝض سٝط : زاٚس دَٗا عغز٠ أٜاّ

االصتشاض١ اصتشاضه١، ٚتضهتُز عًه٢ ايتُٝٝهش بايصهفات يف نهٌ دٚر٠ عهٗز١ٜ        
ست٢ تضتكز هلا عاد٠ بتهزر اضٝض َهزت  َتهٛايٝت  أٚ ثهاخ َهزات َهٔ غه        

دَٗا عغز٠ أٜاّ يف عهٗز السهل فتعتُهد    فزض زاٚس يٛ فصٌ ضٝط١ خمايف١ ثِ 
 يف  ٝٝش سٝطٗا بعدد أٜاّ عادتٗا املضتكز٠ بايٛددإ َٔ ا عٗز املاض١ٝ.

 الرابع عشر: حتقق العادة املركبة .الفرع 

عههدّ ثبٛتٗهها، فههإٕ ايعههاد٠   ٚأٚقهه  ايهههاّ بٝههِٓٗ يف ثبههٛت ايعههاد٠ املزنبهه١   
 ١ نُها يههٛ رأت ايههدّ  ايغهزع١ٝ قههد تتشكهل بضههٝر١ ٚقههد تتشكهل َزنبهه١، فايبضههٝر   

 أٚ رأت ايههدّ بعههدد َعههٝٓٔ َههزت    ،َههزت  أٚ ثههاخ َههزات -يف ٚقهه  َعههٝٓٔ -
 . فٗذٙ عاد٠ بضٝر١َزات أٚ ثاخ 

 -ضض١ أٜاّ-ًاَعٝٓ ًاعدد ًاكل ايعاد٠ َزنب١ نُا يٛ رأت ايدّ عٗزهٚقد تتش
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   ّ ّ       ،ثِ رأت يف ايغٗز ايجهاْٞ أربعه١ أٜها   ،ثهِ يف ايغهٗز ايجايهح رأته٘ ضضه١ أٜها
 . ثِ رأت٘ يف ايغٗز ايزاب  أربع١ أٜاّ

  ّ  ثههِ تههز٣  ،ٚقههد تتشكههل ايعههاد٠ املزنبهه١ بزاٜهه١ ايههدّ يف عههٗزٜٔ أربعهه١ أٜهها
ثهِ تهزاٙ يف ايغهٗز اخلهاَط ٚايضهادظ       ،يف عٗزٜٔ السك  ضض١ أٜهاّ َهزت   

 . ٖٚهذا ،ثِ تزاٙ يف ايغٗز ايضاب  ٚايجأَ ضض١ أٜاّ ،أربع١ أٜاّ
: بهإٔ تهز٣ ايهدّ يف نهٌ عهٗز فهزدٟ        بٓشٛ ثايح ٚقد تتشكل ايعاد٠ املزنب١

 . يف نٌ عٗز سٚدٞ أربع١ أٜاّتزاٙ ٚ ،ضض١ أٜاّ
 بأسهد ا ذمها٤ ايجاثه١؟     -ب  ايعهاد٠ ايغهزع١ٝ بهايٓشٛ املزنهب    ٚعًٝ٘: ٌٖ تج

 ٖههذا  . أّ ال تجبهه  ايعههاد٠ بههايٓشٛ املزنههب؟ ٚتهههٕٛ َطههرزب١ غهه  دات ايعههاد٠
ذٖب مج  نب  إ  ثبٛت ايعاد٠ املزنب١ َا اختًف  فٝ٘ أْهار ايفكٗا٤ )رض( ف

   ٚ  َعاًَتٗهها َعاًَهه١ املطههرزب١   البههد َههٔ  ٚدٖههب مجهه  آخههز إ  َٓهه  ايجبههٛت 
 . ٚصٝأتٞ بٝاْٗا يف بعض ايفزٚخت املكب١ً ،ٛظٝفتٗايٚأدا٤ٖا 

َهد٠ صه١ٓ أٚ    -عدٜهد٠   ًاٚفٓصٌ بعطِٗ ب  َا إدا تهزرت ٖذٙ اضاي١ َهزار 
ُّ عادُت املزنبهه١  ٝهه١ إٔ ٖههذٙ ايهٝف ًاصههدم عزفهه ٜستهه٢  -صههٓت   سٝطههٗا  ٗهها ٚأٜهها

نُهها يف ابتههدا٤ ا َههز ٚأٍٚ  -، ٚبهه  َهها إدا مل تتهههزرفهها إعهههاٍ يف اعتبارٖهها
 . فا ع ٠ بٗا ٜٚهٕٛ سهُٗا سهِ املطرزب١ -ايغٗٛر

ٚٚد٘ ايتفصٌٝ يف عٍك٘ ا ٍٚ ايزاضٞ بايعاد٠ املزنب١، ٖٚهذا ٚد٘ اْعكهاد  
أٚ  صأٜههاّ سٝطههٗاطأٚ  صأٜاَٗههاط : ٖههٛ ثههدم ايعههاد٠ املزنبهه١ عًهه٢ اإلالههام 

املعٓبهز٠ عهٔ ايعهاد٠ ٚايصهادق١ عًه٢ ايعهاد٠        (1)ٖٚهٞ ايٓصهٛص   صأٜاّ عادتٗها ط
 ًااملزنب١، ٚقد دٍي  ايٓصٛص املعت ٠ ع٢ً إٔ را١ٜ ايدّ َزت  َتضاٜٚت  عدد

،  -ص١ٓ أٚ أنجز - ًاَتعدد ًا، ال صُٝا عٓد تهزرٖا َٓٗا عٗٛر(1)صفتًو أٜاَٗاط
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 ًآاٜٚٔ املٓصٛث١ ع٢ً ايعاد٠ ايبضهٝر١ املتعارفه١ إدا رأت عهدد   ٚنُا تصدم ايع
تصهدم ايعٓهاٜٚٔ عًه٢ ايعهاد٠      عٗزٜٔ أٚ ثاخ، نذيو ًاَتشد ًاأٚ ٚقت ًاَتضاٜٚ

 . َتعدد٠ بأسد ا ذما٤ ايجاث١ املتكد١َ ًااملزنب١ إدا رأت عٗٛر

ْصههٛص أٚاًل بههإٔ ظههاٖز )قههدٙ( (1)يهٓهه٘ قههد أعهههٌ عًٝهه٘ أصههتادْا امكههل   
: ٖٛ ا ٜاّ املطبٛال١ املع١ٓٓٝ،  ْٗا َصدام )ايٛق  املعًهّٛ(،  ص و أٜاَٗافتًط

بُٝٓها ايعهاد٠ املزنبه١ بأذما٥ٗها ال ٜصههدم عًٝٗها )ا ٜهاّ املطهبٛال١ املعٝٓٓه١(. ٖههذٙ         
 . خاث١ َا أفادٙ )قدٙ( َٔ اإلعهاٍ

ديٌٝ عًهه٢ فٗههِ )ا ٜههاّ املطههبٛال١ املعٝٓهه١( َههٔ عٓههاٜٚٔ    ايهه بعههدّ:  زٓدَْٙٚهه
قهد  ط. ْعِ ٚرد يف َعت ٠ ْٜٛط:صأٜاّ سٝطٗاص أٚطًو أٜاَٗافتايٓصٛص:ط
 (1)صفٗٞ ع٢ً أٜاَٗا ٚخًكتٗا اييت دزت عًٝٗاصطًاَعزٚف ًاٚخًك ًاثار هلا ٚقت

أٜاّ :طأٜههههاّ عادتٗاصطأٜههههاّ سٝطههههٗاصط(3) نُهههها ٚرد يف ْصههههٛص ايعههههاد٠
ٚايفِٗ ايعزيف َٔ ايعٓاٜٚٔ املٓصٛث١ ٜؤند ثدقٗا عًه٢ أذمها٤ ايعهاد٠    صالُجٗا

ُٕ أربعًا ًازنب١، فُٔ رأت يف عُٗز ضضامل ٚاصتُز صٝإ ايدّ  ٚرأت يف عٗز ثا
 صأٜهاّ الُجٗها  طٚ صأٜاَٗها طأْٗا  ًابصف١ اضٝض عًٝٗا نذيو، فإْ٘ ٜصدم عزف

صهٝإ  ٜٚضتُز  ًاٚيف عٗز ضض ًاٚيف عُٗز أربع ًاٖٚهذا اييت تز٣ يف عُٗز ثاث
٘  ًابصف١ اضهٝض نهذيو ٜٚتههزر َٓٗها عهٗٛر     ايدّ عًٝٗا  أْٗها   ًاٜصهدم عزفه   فإْه

املٓصههٛص يف َعتهه ٠ ٜههْٛط:   ٚال ٜبعههد ثههدم  صأٜههاّ سٝطههٗا طٚ صأٜاَٗههاط
ع٢ً ايعاد٠  (1)صض اييت هلا أٜاّ َع١ًَٛ قد أسصتٗا با اختا  عًٝٗافاضا٥ط

املزنب١، ٚال َٛدب يإلْههار بعهد ايصهدم ايعهزيف ايهدقٝل، بهٌ ال ٜبعهد ثهدم         
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عًههّٛ عًٝٗهها( يههٛ صههًُٓا فٗههِ ٖههذٜٔ     )ا ٜههاّ املطههبٛال١ املعٝٓهه١( ٚ)ايٛقهه  امل  
 . ايعٓٛاْ  َٔ ايعٓاٜٚٔ املٓصٛث١

 صأٜاَٗههاط: إْهه٘ َهه  تضههًِٝ إالههام عٓههٛإ ًاثاْٝهه أصههتادْا امكههل ثههِ أعهههٌ
الههام مبٛثكهه١ مساعهه١ كٝٓد اإلهْهه -ٚعَُٛهه٘ يهههٌ َههٔ ايعههاد٠ ايبضههٝر١ ٚاملزنبهه١  

اد٠ ايعددٜه١  سٝح دٍي  املٛثك١ ع٢ً إٔ ايع -َزصًت٘ اير١ًٜٛ -(1)َٚعت ٠ ْٜٛط
 تتشكههل بزاٜهه١ ايههدّ عههٗزٜٔ عًهه٢ سههد صههٛا٤، ٚظاٖزٖهها ايغههٗزإ املتصههإ     

 ٠ٚال إعهاٍ يف عدّ حتكل را١ٜ ايدّ ع٢ً سٓد صٛا٤ عٗزٜٔ َتصهً  يف ايعهاد  
 . يف عٗزٜٔ غ  َتصً  ًااملزنب١،  ْٗا تز٣ ايدّ فٝٗا َتضاٜٚ

ٍٓ ع٢ً إٔ ايعاد٠ ايٛقت١ٝ تتشكل ضٝط ت  َتٛايٝت  ٖٚهذا َزص١ً ْٜٛط تد
كٝٓد إالهام ايٓصهٛص املعٓبهز٠ با ٜهاّ ٚرمٓصصهٗا      ه. ٚبٗات  ايزٚاٜت  ْه ًافصاعد

با ٜههاّ املتٛايٝهه١ يف عههٗزٜٔ، ٖٚههذا ال ٜتشكههل يف ايعههاد٠ املزنبهه١  ُٝهه  أذما٥ٗهها  
 صأٜاَٗها طأْٗها   ًاَٚصادٜكٗا ست٢ إدا تهزرت اضاي١ املزنبه١ َٓٗها ٚثهدم عزفه    

 . اٜتٗا ايدّ عٗزٜٔ َتٛايٝ  ع٢ً سٓد صٛا٤ٚديو يعدّ ر صأٜاّ عادتٗاطٚ

ٕ فِٗ ايغٗزٜٔ املتصً  َهٔ قٛيه٘ يف َعته ٠ مساعه١     : بأأٚاًل َا أفاد: زٓدَْٚ
ٍُ َههٔ ايكزٜٓهه١   صفههإدا اتفههل عههٗزإ عههد٠ أٜههاّ صههٛا٤ فتًههو أٜاَٗهها   ط ِْ خهها فٗهه

يٝههٕٛ سذه١، بهٌ ٖهذا ايعٓهٛإ      ايٛاضش١ ايداي١ عًٝه٘ فها ٜههٕٛ ظهاٖز اخله       
 (ايعهاد٠ املزنبه١  )ٚتٛافكُٗا ع٢ً عد٠ أٜاّ صٛا٤( ٜصهدم عًه٢    عٗزٜٔ)اتفام 

فإْٗا يف ايغٗز ا ٍٚ ٚايجايح تز٣ عهد٠ أٜهاّ صهٛا٤ ٚيف ايغهٗز ايجهاْٞ ٚايزابه        
 .صفتًو أٜاَٗاط: ًاتز٣ عد٠ أٜاّ صٛا٤، فتصدم املعت ٠ ٜٚفتب عًٝ٘ قٗز

ٚبتُههاّ  -١ دعهه٣ٛ حتكههل ايغههٗزٜٔ املتههٛاي  يف ايعههاد٠ املزنبهه ٓهها: ميهًٓاٚثاْٝهه
ٚقزٜٓهه١ً عًهه٢  صههٝص ايغههٗزٜٔ    ًافُهها دَٓهها ال دمههد عههاٖد   -ا ذمهها٤ ايجاثهه١  
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ست٢ تههٛايٞ ايعههزيف ٚاْربههام ايعٓههٛإ املٓصههٛص:ط باملتصههً  ٜتشكههل ايصههدم
ٚإمنها دعهٌ ايٛقه     صط..ًاعًٝٗا سٝطتإ أٚ ثاخ... إٕ ديو قد ثار هلا ٚقته 

َ  Sإٔ تهٛايٞ عًٝٗهها سٝطههتإ أٚ ثهاخ يكههٍٛ رصههٍٛ اهلل    ٗهها: يًهيت تعههزف أٜا
فههإدا اتفههل عههٗزإ عههد٠ أٜههاّ صههٛا٤ فتًههو    دعههٞ ايصهها٠ أٜههاّ أقزا٥و...صط 

 . ٚثدق٘ ع٢ً أذما٤ ايعاد٠ املزنب١ نًٗا نُا ٜهٗز بايتأٌَ ايصادم (1)صأٜاَٗا

تهههزار املٓصٛثهه  ْٚفٗههِ أْهه٘ د َههٔ ايتههٛايٞ ٚايتعههدد ٝضههتفْإٔ  ٓههابههٌ ميهٓ
ٜكهزا   -ٚال ٚسد٠ املز٥ٞ، ٚملا تكهدّ  ايزا١ٜ املتغاب١ٗ َٔ دٕٚ دخاي١ االتصاٍ 

 ًاعٓهدْا حتكهل ايعههاد٠ ايغهزع١ٝ املزنبهه١ بأسهد ا ذمها٤ ايجاثهه١ إدا اصهتكزت أعههٗز      
أٚ  صأٜاَٗها طأْٗها   ًاٚتهزرت اضاي١ املزنب١ َزت  أٚ ثاخ َهزات ٚثهدم عزفه   

ٚالُجٗها ٚسٝطهٗا، فتعُهٌ عًٝٗها ٚتزٓتهب آثهار اضٝطه١ٝ عًه٢          صأٜاّ عادتٗها ط
ايصهدم ايعهزيف   ، ٚقبٌ ًااالصتكزار اضاثٌ بتهزر ايزا١ٜ َزارالبكٗا، ْعِ قبٌ 

 . بد َٔ ايعٌُ بٛظٝف١ املطرزب١يعٓٛإ طأٜاَٗاص ال

 .  عشر: الهقاء املتخلل بني الدمني الفرع اخلامض

ثِ ٜضٌٝ ٜٚتصٌ صٝاْ٘، ٚاْكراع٘  ًاقد ٜضٌٝ ايدّ ع٢ً املزأ٠ ٜٚٓكر  ٜض 
ٍ   ايٝض  دقا٥ل أٚ صاع١ أٚ َها قاربٗها ال   ٕ  ٜطهٓز باتصها اضهٝض ٚٚسدته٘    صهٝا

باالتصهاٍ ٚٚسهد٠   املتعهارف  فإْ٘ ٜتعارف بٝٓٗٔ ٖذا االْكراخت ايٝض ، ٚال ٜطز 
دّ اضٝض، فإدا نإ ايدّ َتصٌ ايضٝإ ثاث١ أٜاّ ٚسصهٌ خايه٘ االْكرهاخت    

 . ًاايٝض  مل ميٓ  َٔ حتكل اضٝض ثاث
ت خاٍ ا ٜهاّ ايجاثه١   ٚايبشح ٖٓا يف االْكراخت غ  ايٝض  ناْكراخت صاعا 

فٗهذا ايٓكها٤ ٚايرٗهز املتدًهٌ      ْٗار تاّ، خاهلا  أٚ إٔ ٜٓكرا ٚ  َٔ اضٝض 
ال ميهههٔ إٔ ٜهههٕٛ ْكهها٤ّ بهه  سٝطههت   -ٖٚههٛ أقههٌ َههٔ عغههز٠ أٜههاّ -بهه  دَهه 
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ٚعًٝ٘: فُا ٖٛ سهُه٘؟ ٖهٌ    . َضتكًت ، ملا تكدّ َٔ إٔ أقٌ ايرٗز عغز٠ أٜاّ
 .؟  ٝض أّ أْ٘ الٗز ْٚكا٤اضدّ شهِ هبٖذا ايدّ ٜهٕٛ 

عًه٢ إٔ ايٓكها٤    ٖذا َا اختًفه  فٝه٘ أْههارِٖ )قهدِٖ( فهاملعزٚف املغهٗٛر      
ب عًٝ٘ أسهاّ زٓتشهِ اضٝض ُتهب -ٖٚٛ أقٌ َٔ عغز أٜاّ  -املتدًٌ ب  دَ 

ٜبهدٚ َهِٓٗ االيتهشاّ بأْه٘ الٗهز ْٚكها٤ َهِٓٗ        سٝح قًٌٝ مجْ  اضٝض، ٚخاي  
ال َاْ  َٔ  ًٌ ايرٗز ب  اضٝطه١ ايٛاسهد٠    ايذٟ أفاد بأْ٘ (1)ايغٝذ ايبشزاْٞ

ٚسهههِ ايغههزخت بههإٔ )أقههٌ ايرٗههز عغههز٠ أٜههاّ( خمصههٛص بايٓكهها٤ ايفاثههٌ بهه   
 . سٝطت  َضتكًت  فٝعت  فٝ٘ فصٌ عغز٠ أٜاّ

 : ٚاملغٗٛر ٖٛ املٓصٛر بايديٌٝ اجلًٞ ٚايهٗٛر ايكٟٛ

 يف أقهٌ   ال ٜههٕٛ ايكهز٤  طأقهٌ ايرٗهز عغهز٠ أٜهاّ      (1)أخبار: إٕ إالام أٚاًل
 ّ ص َٔ عغز٠ أٜاّ فُا ساد، أقٌ َا ٜهٕٛ عغز٠ َٔ س  ترٗز إ  إٔ تز٣ ايهد

صهٛا٤ نهإ ايهدَإ     -َٚٓٗا َا ٜتدًٌ به  دَه    -تعِ َتُاّ أفزاد ايكز٤ ٚايرٗز
  َضتكًت .ٗا ايٓكا٤ ٚايبٝاض أّ ناْا سٝطت دًًهسٝط١ ٚاسد٠ ت

 ًابه  ايهدَ  ًَشكه    يف نٕٛ ايٓكا٤ (3): ظٗٛر ثشٝش١ حمُد بٔ َضًًِاٚثاْٝ
٘    ٚإٕ سهٝضُ  ٖٚذا ٜعين نٕٛ ايٓكها٤ سهدخَ   ،ضٝط١ٕ ٚاسد٠ٕ ، مل ٜضهٌ ايهدّ فٝه

إدا رأت املزأ٠ ايدّ قبٌ عغز٠ أٜاّ فٗهٛ َهٔ اضٝطه١    (:طقٛي٘ ) ٖٚذا ظاٖز
ص بتكزٜهب: إٕ اجلًُه١   ا ٚ ، ٚإدا رأت٘ بعد ايعغز٠ فٗٛ َٔ اضٝطه١ املضهتكب١ً  

ظاٖز٠ يف  صٌ عغز٠ أٜاّ فٗٛ َٔ اضٝط١ ا ٍٚإدا رأت املزأ٠ ايدّ قبا ٚ :ط
ت ايهدّ قبهٌ َطهٞ    بكا٤ اضٝط١ ا ٚ  ٚاصتُزارٖا ٚإٕ اْكر  ايضٝإ ثهِ رأ 

اضٝض ٚرا١ٜ ايدّ، فايدَإ َها قبهٌ االْكرهاخت َٚها بعهدٙ       عغز٠ أٜاّ ع٢ً بدٚ
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 نًه٘ َهٔ اضٝطه١ ا ٚ  َها داّ مل ٜتذهاٚسا       ٚايٓكا٤ املتدًٌ عكٝهب االْكرهاخت،  
 ٜعههين سٝطهه١ٝ ايٓكهها٤ َهه  ايههدَ  قبًهه٘  -. ٖٚههذا ايفٗههِ كهها٤ ايعغههز٠ أٜههاَّهه  ايٓ

َهه  ظههاٖز تعههب   ًَتهه٦ِٖههٛ  -بٛدههٛد ٚاسههد   ًاٚبعههدٙ ٚنْٛهه٘ بأمجعهه٘ َٛدههٛد
 ٔ سضههاا ايههدّ ايضههابل عًهه٢    -ٚاضههش١َههٔ دٕٚ قزٜٓهه١   -اضههدٜح، ٚال ميههه

ايٓكهها٤ َٛدههٛد ٚاسههد ٚسضههاا   ًاَٛدههٛد ًااالْكرههاخت َهه  ايههدّ اياسههل سٝطهه 
ٜضتًشّ نٕٛ   ًافإٕ اعتبار ايٓكا٤ ايفاثٌ ب  ايدَ  الٗز،  ًاثاْٝ ًاٚدٛد املتدًٌ

بٛدهٛد   ًاايدّ ٚايٓكا٤ ٚدٛدٜٔ، بٌ ٖذا ٜعين نٕٛ ايدّ قبٌ االْكراخت َٛدهٛد 
 :ايصهشٝض   الْكراخت ٖٚذا خاف ظٗهٛر اضهدٜح  َضتكٌ عٔ ٚدٛد ايدّ بعد ا

ٚداليت٘ ع٢ً إٔ  ص إدا رأت املزأ٠ ايدّ قبٌ عغز٠ أٜاّ فٗٛ َٔ اضٝط١ ا ٚط
 . ًاَتشد ًاايدَ  سٝط١ أٚ  ٚٚدٛد

 ٍ : ايههدَإ قبههٌ االْكرههاخت ٚايٓكهها٤ ٚبعههدٙ َٛدههٛدإ بٛدههٛد    ْعههِ قههد ٜكهها
 يهٓههه٘ سمتهههاز إ  داليههه١ ٚقزٜٓههه١،  ًاُهٓهٚإٕ نهههإ َههه ذاٖههه، ٚٚاسهههد  اعتبهههارٟ

: اجملُهٛخت   بهايفِٗ ايعهزيف   ٖٚٞ َفكٛد٠ فٝهٕٛ فُٗ٘ ع٢ً خاف فِٗ اضهدٜح  
 . د٠ ٖٞ )اضٝط١ ا ٚ (سٝط١ ٚاس

ٚاضاثٌ َٔ ايٛدٗ  ٚايٓص  املاضٝ  ٖٛ اضههِ ببكها٤  اضٝطه١ ا ٚ     
ٜٚههٕٛ   ،ٚاصتُزارٖا َٔ بدٚ راٜتٗا إ  اْتٗا٤ ايضٝإ ٚاْكراخت ايدّ بايهاٌَ

 ايٓكهها٤ بعههد االْكرههاخت ضههُٔ اضٝطهه١ ا ٚ ، فٗههٞ سٝطهه١ ٚاسههد٠ َزنبهه١ َههٔ    
 . االْكراختدّ قبٌ االْكراخت ْٚكا٤ ٚدّ بعد 

ٞ   ًاٚثايج )قهدٙ( عًه٢ نهٕٛ ايٓكها٤ املز٥هٞ به         (1): قد اصهتدٍ ايغهٝذ ايبشزاْه
 : ْضتعزضٗا ْٚٓاقغٗا ،يٝط ضٝض بعدد َٔ ا سادٜح ًاايدَ  الٗز

 زاد َٔ: إٕ ايهُاملتكد١َ بتكزٜب  شُد بٔ َضًِهاضدٜح ا ٍٚ: ثشٝش١ َ      
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ر ايدايه١ عًه٢ إٔ اضٝطه١    يإلمجهاخت ٚا خبها   ،ايعغز٠ ايجاْٝه١ ٖهٞ عغهز٠ ايرٗهز    
ّ   :ايجاْٝه١ ال تههٕٛ إال بعهد أقههٌ ايرٗهز      أقههٌ َها ٜههٕٛ ايكهز٤ عغههز٠    طعغهز٠ أٜها

ٚإٕ نإ بعهد ايعغهز٠   ص فايعغز٠ يف اضدٜح:طَٔ س  ترٗز إ  إٔ تز٣ ايدّ
ٖههٞ عغههز٠ ايرٗههز ايضههابك١ عًهه٢ راٜهه١ اضٝطهه١     صفٗههٛ َههٔ اضٝطهه١ املضههتكب١ً 

يف اجلًُهه١ ا ٚ  َههٔ اضههدٜح عًهه٢   املضههتكب١ً، ٖٚهههذا ْفٗههِ ٚذمُههٌ ايعغههز٠ 
إدا رأت املزأ٠ ايهدّ قبهٌ عغهز٠ أٜهاّ فٗهٛ َهٔ       ط(:عغز٠ ايرٗز ٖٚٞ قٛي٘ )

 . ًاالحتاد ايهًُت  يف سدٜح ٚاسد فٝتشد َعٓاُٖا قٗز (1)صاضٝط١ ا ٚ 
  ًاٖٚذٙ اجل١ًُ ايغزال١ٝ ال تتِ ع٢ً إالاقٗا إال عٓد دعهٌ أٜهاّ ايٓكها٤ الٗهز    

سٜاد٠ اضهٝض عًه٢    -يف بعض املٛارد -ًٜشّ ًاعً  سٝطُدإد يٛ  - ًاال سٝط -
عغز٠ أٜاّ، نُا يٛ رأت ايدّ ضض١ أٜاّ ثِ إْكر  ضض١ أٜاّ ثِ رأت٘ ضض١ 

يهشّ  ٚيٛ دعً  أٜاّ ايٓكا٤ سٝطهًا   -أٟ رأت٘ قبٌ َطٞ عغز٠ أٜاّ ايرٗز -أٜاّ
نجهز  شٓدد )أُت (1)، ٚاإلمجاخت ٚا خبارًاث ٚر٠ اضٝط١ ا ٚ  ضض١ عغز َٜٛ

ال ميهههٔ ايههتشفى عًهه٢ إالههام اجلًُهه١ ا ٚ  إال   ٕ . إد اضههٝض عغههز٠ أٜههاّ( 
 . - ًاال سٝط - ًابااليتشاّ ٜهٕٛ ايٓكا٤ املتدًٌ ب  ايدَ  الٗز

 : إٕ اضدٜح ال ميهٔ ايتشفى ع٢ً إالاق٘ ع٢ً املضًه :ٜٚزٓدٙ
فإْه٘ عًهه٢ رأٟ ايغهٝذ ايبشزاْههٞ )قهدٙ( َههٔ إٔ املهزاد َههٔ )ايعغههز٠( يف      -أ

 جل١ًُ ايجا١ْٝ ٖٞ عغز٠ ايرٗز ٚايٓكا٤ ٚإٔ ايٓكا٤ املتدًٌ الٗز فايغزال١ٝ ا ٚ ا
بد َٔ تكٝٝهدٙ مبها إدا مل ٜههٔ جمُهٛخت ايهدَ       ال ميهٔ ايتشفى ع٢ً إالاقٗا ٚال

سا٥دًا ع٢ً عغز٠ أٜاّ، ٖٚذا ايتكٝٝهد ال ٜهأتٞ أٚ ال ًٜهشّ عًه٢ َضهًو املغهٗٛر       
  ٚتبدأ عٔ أٍٚ را١ٜ ايدّ، فتدٍ املعتكدٜٔ إٔ ايعغز٠ ٖٞ عغز٠ اضٝط١ ا ٚ

اجل١ًُ ا ٚ  ع٢ً أْه٘ إدا رأت ايهدّ قبهٌ َطهٞ عغهز٠ اضهٝض نُها يهٛ رأت         
                                                           

  . 1َٓٗا: ح 11+ ا 3َٓٗا : ح 11+  ا  11ٝض : حَٔ أبٛاا اض 13: ا1ايٛصا٥ٌ: ز(1)
 . َٔ أبٛاا اضٝض 13: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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ضضهه١ أٜههاّ ثههِ رأت بٝههاض ٜههَٛ  ثههِ دا٤ٖهها ايههدّ ا محههز ٜههَٛ  فٗههٛ َههٔ  
 . اضٝط١ ا ٚ 

بُٝٓا يٛ رأت ايدّ ضض١ أٜاّ ثِ بٝاض ضضه١ أٜهاّ ثهِ دا٤ٖها ايهدّ بعهد       
 . بٌ ٖٛ اصتشاض١ ًا ٜهٕٛ سٝطَطٞ عغز٠ اضٝض فا

ٚعًهه٢ َضههًو املغههٗٛر ال ميهههٔ ٚفُٗٗههِ عغههز٠ اضههٝض يف اجلًُهه١       -ا
ى ع٢ً إالهام ايغهزال١ٝ   ال ميهٔ ايتشف ٚ  ٚإٔ ايٓكا٤ حمضٛا َٔ اضٝض،ا 

ٚإدا رأت٘ بعد عغهز٠ أٜهاّ فٗهٛ َهٔ سٝطه١      (:طبد َٔ تكٝٝد قٛي٘ )ايجا١ْٝ ٚال
عغهز٠ أٜهاّ َهٔ آخهز سٝطهٗا ا ٍٚ،       مبها إدا رأت ايهدّ بعهد    صأخز٣ َضهتكب١ً 

 . ح أقٌ ايرٗز ب  اضٝطت يإلمجاخت ٚا خبار ايداي١ ع٢ً يشّٚ تٛٓص

، ٚال بد َهٔ تكٝٝهدٙ   ًاإدٕ يٓا عًِ إمجايٞ بإٔ أسد االالاق  غ  َزاد دد
فتصههبض ايزٚاٜهه١ جمًُهه١ غهه  قابًهه١ ياصههتدالٍ بٗهها، إال إٔ ًْتههشّ ببكهها٤ اضٝطهه١  

أٜاّ ايٓكا٤ املتدًٌ ب  ايدَ  نُا ٜدٍ عًٝه٘ الا٥فتهإ    ا ٚ  ٚاصتُزار سدثٗا
َٔ ا خبار قٓدَٓا دنزُٖا: إالام أخبار )أقهٌ ايرٗهز عغهز٠ أٜهاّ( ٚثهشٝش١      

ٚإدا رأته٘  طٚعًٝ٘ ٜتع  تكٝٝد اجلًُه١ ايغهزال١ٝ ايجاْٝه١     .  حمُد بٔ َضًِ ْفضٗا
غهز٠  مبها إدا رأت ايهدّ بعهد ع    صبعد عغز٠ أٜاّ فٗٛ َٔ سٝط١ أخهز٣ َضهتكب١ً  

 . أٜاّ َٔ َٓت٢ٗ سٝطتٗا ا ٚ 
ايضا٥ٌ َٔ اإلَاّ ايصادم  (1)يجاْٞ: َعت ٠ عبد ايزمحٔ ايبصزٟاضدٜح ا

(     ( ًٍ٘كٗا سٚدٗا َته٢ تههٕٛ اًَهو بٓفضهٗا؟ ٚأدابه (: ( عٔ املزأ٠ إدا ال
ٌ : فهإٕ عٓذه  ًافضأٍ ثاْٝه  صإدا رأت ايدّ َٔ اضٝط١ ايجايج١ فٗٞ أًَو بٓفضٗاط

إدا نإ ايدّ قبٌ عغهز٠ أٜهاّ فٗهٛ    (:طقز٥ٗا؟ ٚأداب٘ ) ايدّ عًٝٗا قبٌ أٜاّ
أًَو بٗا ٖٚٛ َٔ اضٝط١ اييت الٗزت َٓٗا، ٚإٕ نهإ ايهدّ بعهد ايعغهز٠ أٜهاّ      

 .صفٗٛ َٔ اضٝط١ ايجايج١ ٖٚٞ أًَو بٓفضٗا
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ٚقد ٚقه  اإلعههاٍ ٚاخلهاف يف صهٓدٖا، فهإٕ ايغهٝذ ايهًهٝين رٚاٖها عهٔ          
اضضه   )ٖهٛ  ٚ ضه  عهٝذ ايهًهٝين   )اضض  بٔ حمُد عٔ َع٢ً بٔ حمُد( ٚاض

ٕ   ًاٚقهد ر٣ٚ عٓه٘ قزٜبه    (بٔ عُار بٔ عهاَز  ٦َه١ ٚصهت  رٚاٜه١ يف نتابه٘      َهٔ اها
ْهه٘ ٜبعههد ٚدههٛد خًههٌ يف عدصهه٘    دايتهه٘ ٚٚثاقتهه٘    ًا)ايهههايف( ٜٚكههزا دههد 

 ٕ ٦َه١ ٚصهتٕٛ رٚاٜه١ يف     ٚصًٛن٘ أٚ يف رٚاٜت٘ أٚ ٚثاقت٘ ٜٚزٟٚ عٓ٘ ايهًٝين اها
 ٌ أنٝهد٠  يهًهٝين ٦َهات ا خبهار عٓه٘ تهغه  عهٔ عًكه١        رٚاٜه١ ا  ، إدنتاب٘ اجلًٝه

ٚ  مبهٔ ٖهٛ َعهزٚف بايفضهل اجلهٛارسٞ أ     ٜٚبعد تعًهل ايهًهٝين   ،تًُذ٠ عدٜد٠ٚ
 .  َعتُدْا ا ٍٚ يف قبٍٛ رٚا١ٜ اضض ٖٛ . ٖٚذا ايٛد٘  ٚثاق١ ايزٚا١ٜ ّ بعد

شض  بٔ حمُد بٔ عُزإ ا عهعزٟ(  ه)ايٚٓثل  (1)ٜطاف إيٝ٘: إٕ ايٓذاعٞ
، بهٌ دنهز   ًاَهٔ ايٓذاعهٞ أٜطه    ًاكهأْ٘ عٝذ ايهًهٝين فٝههٕٛ َٛٓثه    ْ ٚقد دنز مج

فتهٕٛ ْضب١ ايزدهٌ إ  اجلهد    ،دٓد اضض  ٖٛ ابٔ عُزإ  ًاايٓذاعٞ إٔ عاَز
 . ا ع٢ً ٖٚذا عا٥  َتعارف، فتتأند ٚثاقت٘

ٚ)َع٢ً بٔ حمُد( قد قاٍ عٓه٘ ايٓذاعهٞ: )َطهرزا اضهدٜح ٚاملهذٖب،      
ٓههز ٜٚهزٟٚ عهٔ    ٘ ُٜٚعهزف سدُٜجه  ايغطها٥زٟ عٓه٘: )ُٜ  ٚقاٍ ابٔ  (1)ب١(هٚنتب٘ قزٜ

ْٚضتفٝد َٔ عبار٠ ايعًُ  قبهٍٛ رٚاٜته٘    (3)(ًادزز عاٖدذٛس إٔ َٜايطعفا٤ َٜٚ
 . يٛ أخ  ٚر٣ٚ عٔ ثك١ -يف ْفض٘ -

ٚقبههٍٛ فٝهه٘ ٚال ٜٓههايف ٚثاقتهه٘   ًاٚأَهها اضههرزاب٘ يف اضههدٜح فهها ٜهههٕٛ العٓهه  
هذب٘ يف رٚاٜت٘، ٚأَا بض  اضدٜح أٚ بٛ ًاَعزٚفنإ ٛ رٚاٜت٘، ٚإمنا املٓايف ي٘ ي

ُح فهارد فكهد ٜهزٟٚ    هاضرزاب٘ فٝعين عدّ نهٕٛ أسادٜجه٘ عًه٢ ْضهل ٚاسهد ْٚه      
ٚقد ٜزٟٚ  اضدٜح املٓهز غ  املعزٚف  ،اضدٜح املعزٚف ب  امدث  ٚايزٚا٠

                                                           

 .116رقِ ايفمج١:  -( فٗزظ ايٓذاعٞ 1)
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 بهه  امههدث  ٚايههزٚا٠، ٚقههد ٜههزٟٚ عههٔ ايطههعٝ  ٚقههد ٜههزٟٚ عههٔ ايجكهه١ فٗههٛ    
ٜٚزٟٚ عٔ نٌ عهدص، ٖٚهذا نًه٘ ال ميٓه  عهٔ       َٔ سدٜحمس  ٜزٟٚ نًُا 

 . (ًاقبٍٛ رٚاٜت٘ بًشاظ إٔ )نتب٘ قزٜب١( ٚإٔ سدٜج٘ )زمٛس إٔ شمزز عاٖد
ٛٓٙ يف رٚاٜه١ بعهض          ٚأَا اضرزاب٘ يف املهذٖب فًعًه٘ ْاعه٧ َهٔ استُهاٍ غًه

ال ٜٓهايف ٚثاقته٘ ٚقبهٍٛ    ٖذا ، ٚ(Œيًعف٠ ) ا خبار ٚايفطا٥ٌ ٚاملٓاقب ايعاي١ٝ
ٟ  ًاعههاٖدرٚاٜتهه٘ ٚدعًههٗا  . َٚهه  غههض ايرههزف عههٔ ٖههذا   عًهه٢ اضهههِ املههزٚ

اجلٛاا فإٕ اذمزاف ايعكٝد٠ ٚاضرزاا املذٖب ال ٜطهٓز بكبهٍٛ ايزٚاٜه١ عٓهدْا     
 . ًاع٢ً فزض ٚثاقت٘ ٚقبٍٛ رٚاٜت٘ ٚخزٚدٗا عاٖد

١ٜ ايزدٌ فتهٕٛ ايزٚا١ٜ َعت ٠ ٚنٝ  نإ: ال ٜٓبغٞ اإلعهاٍ يف قبٍٛ رٚا
ٚ  كيهُ ٞ  بايزٚاٜه١  قهد اصهتدٍ   بٛي١ٝ  اّ ردهاٍ صهٓدٖا،  )قهدٙ(   (1)ايغهٝذ ايبشزاْه

ٚدعٌ تكزٜب االصتدالٍ بٗا نتكزٜب دالي١ ثشٝش١ حمُد بٔ َضهًِ بٓها٤ّ َٓه٘    
 صٚإٕ نإ ايدّ بعد ايعغز٠ فٗٛ َٔ اضٝط١ ايجايج١:طع٢ً إٔ املزاد َٔ ايعغز٠

َٚكتطهاٙ   ،ٖٞ عغز٠ ايرٗز املتٛصر١ به  اضٝطه١ ايجاْٝه١ ٚبه  اضٝطه١ ايجايجه١      
 ّص إدا نهههإ ايهههدّ قبهههٌ عغهههز٠ أٜههها  فٗهههِ ايعغهههز٠ يف اجلًُههه١ ا ٚ :ط  ّيهههشٚ

 َهٔ   ٗها ٖٚهٛ َهٔ اضٝطه١ ايهيت الٗهزت َٓٗهاص       فٗٛ أًَهو ب ٜعين عغز٠ ايرٗزط
  . ايفِٗ ٖذاٚاضش١ ع٢ً  دٕٚ إقاَت٘ قز١ًٜٓ

يشّٚ تكٝٓد أسهد إالاقه  إلسهد٣     ينٜأتٞ اإلعهاٍ ع٢ً اخل  : أع :ٚعًٝ٘
ض ايزٚا١ٜ جم١ًُ يٛ مل ًْتشّ يف اجل١ًُ ا ٚ  ببكا٤ فتصب ،اجلًُت  ايٛارد فُٝٗا

اضٝط١ ا ٚ  أٜاّ ايٓكا٤ ب  أٍٚ اضٝط١ ٚب  تت١ُ اضٝض ايٓاسٍ عًٝٗها قبهٌ   
 . َطٞ عغز٠ أٜاّ َٔ أٍٚ اضٝط١ ايجا١ْٝ َٔ أقزا٤ ايعد٠

 زاْٞهبشهايغٝذ اي (1)عًٗاه ٠ اييت دهكصهاي َزص١ً ْٜٛط : جايحهشدٜح ايهاي
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يدالي١ ع٢ً خمتهارٙ، ٖٚهٛ ال ٜعهتين بإرصهاهلا ٜٚهفهٞ العتبارٖها عٓهدٙ        ثزسم١ ا
ٗا يف هرٚاٜههه١ ايغهههٝذ ايهًهههٝين هلههها يف )ايههههايف( ٚرٚاٜههه١ ايغهههٝذ ايرٛصهههٞ يههه   

 :٘ باملزص١ً يف فكزت ، ْٛضض تكزٜب داليتُٗا صتدالي. ٚقد ٚق  ا)ايتٗذٜب(

أته٘  عًه٢ سٝطه١ٝ ايهدّ ايهذٟ ر     -يف ْههزٙ  -ا ٚ : ٖٚٞ اييت دي   ايفكز٠
فهإدا  (:طَ  ايدّ ايذٟ رأته٘ بعهد ديهو يف ايعغهز٠ أٜهاّ، سٝهح قهاٍ )        أٚاًل

رأت املزأ٠ ايدّ يف أٜاّ سٝطٗا تزن  ايصا٠، فإٕ اصتُز بٗا ايهدّ ثاثه١ أٜهاّ    
أٚ َٜٛ  اغتضً  ٚاْتهزت َٔ  ًافٗٞ سا٥ض، ٚإٕ اْكر  ايدّ بعدَا رأت٘ َٜٛ

َهٔ ٜهّٛ رأت    -يعغهز٠ أٜهاّ   ّٜٛ رأت ايدّ إ  عغز٠ أٜاّ، فإٕ رأت يف تًو ا
أٚ َٜٛ  سته٢ ٜهتِ هلها ثاثه١ أٜهاّ فهذيو ايهدّ ايهذٟ رأته٘ يف أٍٚ           ًاَٜٛ -ايدّ

ا َز َ  ٖذا ايذٟ رأت٘ بعد ديو يف ايعغز٠ ٖٛ َٔ اضٝض، ٚإٕ َهٓز بٗها َهٔ    
ّٜٛ رأت ايدّ عغز٠ أٜهاّ ٚمل تهَز ايهدّ فهذيو ايٝهّٛ ٚايَٝٛهإ ايهذٟ رأته٘ مل         

( إٔ ايهدّ ايهذٟ   ٚقهد بهٝٓٔ اإلَهاّ )    صَٔ عًه١.. ٜهٔ َٔ اضٝض، إمنا نإ 
  صٖههٛ َههٔ اضههٝضطرأتهه٘ أٍٚ ا َههز َهه  ايههدّ ايههذٟ رأتهه٘  بعد٥ههذ يف ايعغههز٠  

إٔ ايههدَ  َهه  ايٓكهها٤ املتدًههٌ بُٝٓٗهها    :( يف ٖههذا اخلهه  ٚمل ٜههب  اإلَههاّ ) 
 سٝض، أٚ إٔ )أٜاّ ايٓكا٤ سٝض( ٚقد صه  عٓ٘ ٖٚٛ يف َكاّ ايبٝهإ تفصهٝاً  

 . ٜدٍ ع٢ً إٔ ايٓكا٤ املتٛصح الٗز يٝط ضٝضُا ٜهغ  ٚهَ

ّ      ط(1)ايفكز٠ ايجاْٝه١ َهٔ املزصه١ً    فهإدا   ،ٚال ٜههٕٛ ايرٗهز أقهٌ َهٔ عغهز٠ أٜها
 ساض  املهزأ٠ ٚنهإ سٝطهٗا ضضه١ أٜهاّ ثهِ اْكره  ايهدّ اغتضهً  ٚثهً ،           
فإٕ رأت بعد ديو ايدّ ٚمل ٜهتِ هلها َهٔ ٜهّٛ الٗهزت عغهز٠ أٜهاّ فهذيو َهٔ          

ٕ  خُتَداضٝض َت رأت ايهدّ َهٔ أٍٚ َها رأته٘ ايجهاْٞ ايهذٟ رأته٘  هاّ          ايصا٠، فهإ
ٓدت َٔ أٍٚ َا رأت ايدّ ا ٍٚ ٚايجاْٞ عغز٠ أٜاّ، ايعغز٠ أٜاّ ٚداّ عًٝٗا َع
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   ها٤ عًه٢ إٔ املهزأ٠    ٚقد دٍي صثِ ٖٞ َضتشاض١ تعٌُ َا تعًُ٘ املضتشاض١
ثهِ رأت ايهدّ قبهٌ َطهٞ عغهز٠       ،إدا ساض  ضض١ أٜاّ ثِ اْكر  ايدّ عٓٗا

فزمبا سادت أٜاّ  ًايٛ ناْ  َد٠ ايٓكا٤ سٝط :ٚعًٝ٘ . َٔ الٗزٖا فٗٛ سٝض أٜاّ
ثهِ رأت ايهدّ ٜهّٛ     ًاك  تضهع هَْٚه  ًاسٝطٗا عًه٢ عغهز٠ نُها يهٛ ساضه  ضضه      

اخلاَط عغز، ٖٚذا دّ رأت٘ قبٌ  اّ عغز٠ ايٓكا٤ ٚايرٗهز، فًهٛ سضهبٓا ايٓكها٤     
كا٤ ٜٚهّٛ  هْه ساد اضٝض ع٢ً عغز٠ أٜاّ فإْ٘ ضض١ أٜهاّ سهٝض ٚتضهع١     ًاسٝط

ع٢ً عغز٠ أٜاّ َ  إٔ )أنجز اضهٝض عغهز٠ أٜهاّ(     ًاسٝض ٜٚص  اجملُٛخت سا٥د
 .ًاٚيذا ال ميهٓٓا ايتصدٜل بهٕٛ أٜاّ ايٓكا٤ سٝط -ايعدٜد٠ (1)نُا يف ا خبار -

فهذيو ايهدّ ايهذٟ رأته٘ يف أٍٚ ا َهز َه        ط(: : إٕ قٛي٘ ): أٚاًل زٓدْٙٚ
 عههٌ سههزف ايفهها٤ ٜف صَههٔ  اضههٝضٖههذا ايههذٟ رأتهه٘ بعههد ديههو يف ايعغههز٠ ٖههٛ  

تُضهو بضههٛت٘ يف   ست٢ ُٜ ًاابتدا٥ٝ ًاٜدٍ ع٢ً أْ٘ يٝط ناَ ايداٍ ع٢ً ايتفزٜ ،
، صأدْه٢ ايرٗهز عغهز٠ أٜهاّ...    طَكاّ ايبٝإ، بٌ ٖٛ ناّ َتفهٓزخت عًه٢ صهابك٘:   

٘   فههإدا السهٓهها ايفههز    اصههتفدْا نههٕٛ ايٓكهها٤    -خت َهه  ايبٝههإ ا ثههٌ املتفههزخت عًٝهه
 ٛ  ْهه٘ أقههٌ َههٔ عغههز٠ أٜههاّ      -ًاال الٗههز - ًااسههد٠ سٝطهه بهه  أدههشا٤ اضٝطهه١ اي

 ًاأٚ الٗههز ًا( عههٔ بٝههإ نههٕٛ أٜههاّ ايٓكهها٤ سٝطهه، فضهههٛت٘ )سضههب ايفههزض 
 ٚعههدّ تصههزسم٘ بأسههدُٖا يف ايهههاّ ايفههزخت ال ضهه  فٝهه٘ ٚال ميٓهه  عههٔ اصههتفاد٠ 

، يٛضههٛح داليهه١ ثههدر     - ًاال الٗههز  - ًانههٕٛ ايٓكهها٤ دٕٚ عغههز٠ أٜههاّ سٝطهه     
 ْٚزٓدٙ : .ص عغز٠ أٜاّ...أد٢ْ ايرٗز طاضدٜح

: ٙ دنههزَهه  ٕ عههدّ تصههزٜض اخلهه  بههإٔ أٜههاّ ايٓكهها٤ َههٔ اضههٝض،   : بههأًاثاْٝهه
فذيو ايدّ ايذٟ رأت٘ يف أٍٚ ا َز َ  ٖذا ايذٟ رأت٘ بعهد ديهو يف ايعغهز٠    ط

قهد   صٖهٛ َهٔ اضهٝض   ص يعً٘ َهٔ دٗه١ إٔ اضهٝض يف قٛيه٘ : ط    ٖٛ َٔ اضٝض
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ايضا٥ٌ، ٚأٜهاّ ايٓكها٤ يهٝط فٝٗها صهٝإ       يًدّ ًا: امس ًاصتعٌُ يف ا خبار نج إ
ٜعههِ ايههدَ  ٚايٓكهها٤  ٖٚههذا -٘ سههدخ سههٝضْههأٟ إ -هشهِ اضههٝضدّ ٖٚههٛ بهه

 . بُٝٓٗا إدا نإ ايٓكا٤ أقٌ َٔ عغز٠ أٜاّ
َٔ أٍٚ ّٜٛ تز٣ املهزأ٠  ط: إٕ ايزٚا١ٜ دنزت إٔ َبدأ سضاا ايعغز٠ ًاٚثايج

 ٍ َّ : يههٛ فههزض راٜهه١ اَههزأ٠ٕ    . ٚعًٝهه٘صفٝهه٘ ايههدّ ا ٚ  ٜههَٛ  ثههِ اْكرهه     ايههد
عٓٗهها تضههع١ أٜههاّ ٚرأت ايههدّ ٜههّٛ ايجههاْٞ عغههز فٗههذا ثايههح أٜههاّ اضههٝض عٓههد   
ثاسب اضدا٥ل، َ  إٔ َكتط٢ ايزٚا١ٜ أْ٘ يٝط ضٝض  ْٗا رأت٘ بعد عغهز٠  

 . أٜاّ َٔ أٍٚ ّٜٛ رأت فٝ٘ ايدّ

 : َغهٌ َٔ دٗت  -ايفكز٠ ايجا١ْٝ -: إٕ االصتدالٍ باجلٌُ اياسك١ًاٚرابع

ٚمل ٜتِ هلها َهٔ   تدالٍ ع٢ً ثبٛت قٛي٘ يف اضدٜح:طتٛق  االص َٔ د١ٗ 
َ  أْ٘ مل ٜتشكل ثدٚرٖا ٖهذا، بهٌ سهه٢ عهٝدٓا ا ْصهارٟ      صّٜٛ الٗزت

ٚع٢ً ٖهذٙ ايٓضهد١ إدا سضهب      صَٔ ّٜٛ الُج ط)قدٙ( ٚدٛد ْضد١ َعت ٠ 
َٔ ايهدَ  ٚأٜهاّ ايٓكها٤ مل ًٜهشّ امهذٚر       ًاأٜاّ ايٓكا٤ َٔ اضٝض ايٛاسد َزنب

 . تكدّ، َٚ  اختاف ْضذ ايزٚا١ٜ ٜبرٌ االصتدالٍامل
فهإٕ ايههزف    صَهٔ ٜهّٛ الٗهزت   طَٚٔ دٗه١ أْه٘ َه  تضهًِٝ نهٕٛ ايٓضهد١       

ٚايههاٖز   ،ًاٚاملتعًل َزتبح بايفعٌ ٚاضدخ سضب ظٗٛر ايهاّ ايعزبٞ عَُٛ
ِ بايفعٌ:ط ًاَتعًك ًاظزف صعغز٠ أٜاّطنٕٛ قٛي٘  فإٕ رأت ص يف مجًه١:ط مل ٜهت

 صتِ هلها َهٔ ٜهّٛ الٗهزت عغهز٠ أٜهاّ فهذيو َهٔ اضهٝض         بعد ديو ايدّ ٚمل ٜ
ّ    ٖٚذا ٜعين إٔ عغز٠  -يف فهزض ايزٚاٜه١   -اضٝض اييت حتكل َٓٗها ضضه١ أٜها

إدا ٍ   عغز٠ أٜاّ َٔ ّٜٛ الٗزٖها بهإٔ َطه٢ عًٝٗها ضضه١ اضهٝض ٚضضه١        
ايٓكا٤ ثِ رأت ايدّ فٗٛ دّ اصتشاض١ تعٌُ عًُهٗا، ٚإدا مل تهتِ ايعغهز٠ بعهد     

١ أٜههاّ نههإٔ َطهه٢ ٜههّٛ أٚ َٜٛههإ أٚ ثاثهه١ ثههِ رأت ايههدّ  راٜهه١ اضههٝض ضضهه
 ١ً ع٢ًهزا داليهٛر ٚايزٚا١ٜ أقهغٗص ٖٚذا ٜؤند َكاٍ ايهُشٝضهفذيو َٔ ايط
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 شدخ اضٝض.هب شدث١ًهشام أٜاّ ايٓكا٤ بأٜاّ اضٝض ٚنْٛٗا َهإي

ٚاضاثٌ ضع  رأٟ ايغٝذ ايبشزاْٞ )قدٙ( ٚق٠ٛ ايكٍٛ املغٗٛر َٔ نٕٛ 
ٛٓ        ًا سٝطايٓكا٤ ب  ايدَ  مبع٢ٓ نْٛٗا حمدثه١ ضهدخ اضهٝض رغهِ ايٓكها٤ ٚخًه

 : ثِ ْبشح َا ٜفتب ع٢ً ٖذا ايبشح ايفزز َٔ ايدّ ٚعدّ صٝاْ٘ عًٝٗا.

 شر : حتديد احليض عهد ختلل الهقاء .ط عالفرع الصاد
شج٘ هدًٌ ايٓكا٤ ب  أدشا٤ ايهدّ، ٚقبهٌ به   هْٚبشح ٖٓا حتدٜد اضٝض عٓد ت

ٗٓد َكد١َ: ٖٞ أْ٘ هْ إدا رأت ايدّ أقٌ َٔ ثاث١ أٜهاّ ٚاْكره  فٗهٛ اصتشاضه١     ُ
 ّ دّ اضٝض ال ٜكٌ عٔ ثاث١ اٜاّ َتص١ً ايضٝإ، يهٔ  ،عٓدْا يٝط ضٝض

يف اٜهاّ عادتٗها ايٛقتٝه١ أٚ     ًاٚنإ ايدّ َز٥ٝ يٛ اصتُز ايضٝإ ثاث١ أٜاّ َتصًا
ٚايههتُه   ب عًٝهه٘ آثههارٙ ٚتههفى ايعبههاد٠ زٓتههقبًهه٘ بٝههّٛ أٚ بٝههَٛ  فٗههٛ سههٝض تُ 

نٌ َا رأت املزأ٠ يف أٜاّ سٝطهٗا َهٔ ثهفز٠    طٚذمُٖٛا، ٖٚذا َفاد ْصٛص: 
 .(1)صأٚ محز٠ فٗٛ َٔ اضٝض

أٚ ٜهَٛ  ثهِ رأته٘ َهٔ ددٜهد       ًاٚإدا رأت٘ ثاث١ أٜاّ أٚ أسٜهد ثهِ اْكره  َٜٛه    
 ٕ  : فإْهه٘ قههد ال ٜشٜههد جمُههٛخت ايههدَ  َهه  ايٓكهها٤   ثاثهه١ أٜههاّ أٚ أسٜههد فٗٓهها سايتهها

ٜفصهٌ بٝٓٗها ْكها٤ْ    ٚال ٜتذاٚسٖا، ٚقهد ٜشٜهد عًٝٗها َهٔ دٕٚ إٔ     عٔ عغز٠ أٜاّ 
 : ا يف َزسًت ُفٓبشجٗ ، -عغز٠ أٜاّ  -بكدر أقٌ ايرٗز

عًه٢ عغهز٠ أٜهاّ، نهإٔ      جمُٛخت ايدَ  َه  ايٓكها٤  ٜشٜد اضاي١ ا ٚ : إٔ ال 
تز٣ ايدّ َزت  ضُٔ عغز٠ أٜاّ ٚبُٝٓٗا ْكا٤ ٚالٗز ٚاْكراخت دّ اضهٝض قهدر   

٘  ًآَه٘ أٚ سا٥هد   ًاّٜٛ أٚ قزٜبه   : تهزاٙ أربعه١ أٜهاّ َتصهٌ ايضهٝإ ثهِ        َهجاً .   عًٝه
ضٝح مل  ًاأٚ أربع ًاأٚ َٜٛ  أٚ ْص  ّٜٛ ثِ تزاٙ َٜٛ  أٚ ثاث ًاكا٤ّ َٜٛهتز٣ ْ

 .ًاظاٖز ًاسٝط نإ اجملُٛخت -ٜشد جمُٛخت ايدَ  َ  ايٓكا٤ ع٢ً عغز٠ أٜاّ 
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      ٍْ ٍْ  ًا عٌ أٜاّ ايدّ سٝط ٚيف قباي٘ قٛ ذعٌ بهه  ٚإيغا٤ ايٓكا٤ املتٛصح، ٚقهٛ
 اضٝض خصٛص ا ٜاّ ا ٚ  دٕٚ ايٓكا٤ ٚايرٗز َٚا تعكب٘ َٔ صٝإ دّ.

ٜٚتههب  َههٔ ايبشههح املاضههٞ ٜٚٓهغهه  خمتارْهها: إْهه٘ إدا رأت ايههدّ دفعههت    
بعهد أقهٌ    بُٝٓٗا ْكا٤ ٜهّٛ أٚ أنجهز ٚنهإ يف االبتهدا٤ صهٝإ ثاثه١ أٜهاّ َتصهاً        

 ًادَ  ٚايٓكا٤ ال ٜشٜد ع٢ً عغز٠ أٜاّ نهإ اجلُٝه  سٝطه   ايرٗز ٚنإ جمُٛخت اي
سضبُا تكدّ يف ايبشهح   -ٚنإ ايٓكا٤ املتدًٌ ب  ايدَ  ضهِ ايدَ   ًاٚاسد

 .  -َِٓٗ ثاسب اضدا٥ل  جلُ  قًٌٝ: ًاخافيًُغٗٛر،  ًااملاضٞ ٚفاق

ٚأَا ايكٍٛ بهٕٛ أٜاّ ايدّ ٖٞ اضٝض دٕٚ ّٜٛ ايٓكها٤ أٚ أٜاَه٘ فٗهٛ السّ    
 ًاقٍٛ ثاسب اضدا٥ل يف ايبشح املاضٞ ٚاملًتشّ بهٕٛ ايٓكا٤ ب  ايدَ  الٗهز 

ّ    سادٜح ط ًادٓصصهٚإٕ نإ أقٌ َٔ عغز٠ أٜاّ َ   (1)صأقٌ ايرٗهز عغهز٠ أٜها
مبا ب  اضٝطت  املضتكًت  ٚعدّ عَُٛ٘ يًشٝط١ ايٛاسهد٠ املتفزقه١ أدشااٖها،    

 . ًاملكاٍ قٗزٚسٝح تبٝٓٔ فضاد ايكٍٛ ا صاظ ٜتذ٢ً فضاد ٖذا ا

ٚأَا ايكٍٛ بهٕٛ أٜاّ ايدّ ا ٚ  قبٌ ايرٗهز ٖهٞ أٜهاّ اضهٝض دٕٚ أٜهاّ      
ٖٚٛ جمزد استُاٍ ٚإٕ اصتدٍ ي٘ ، ًاايٓكا٤ ٚايدّ اياسل عكٝب٘ فٗٛ ضعٝ  دد

 بهٗههٛر ايفتهها٣ٚ ٚايٓصههٛص يف ايههدّ املتصههٌ ٖٚههذا َٛدههٛد يف ا ٜههاّ ا ٚ   
 ْ٘ بّٝٛ أٚ بأٜهاّ ايٓكها٤ فها عه ٠ به٘      قبٌ ايرٗز ٚايٓكا٤، ٚأَا ايدّ املٓفصٌ صٝا

يًُكاٍ،  ٖٚذا جمزد ادعا٤ ٚال ٜصض اصتدالاًلهٗز َٔ ايٓصٛص عَُٛ٘، ٚال ٜ
فإْ٘ أٟ فت٣ٛ ٚأٟ ْٓص ٜفٝد سٝط١ٝ ايدّ املتصٌ دٕٚ املٓفصٌ، بٌ ٖذا تكٝٝهد  

 . َٔ دٕٚ َكٝٓد ظاٖز َٔ ايٓصٛص أٚ َٔ ايفتا٣ٚ، ٚال ميهٔ املص  إيٝ٘

إدا مل ٜشد  ًاكٍٛ بهٕٛ جمُٛخت ايدَ  ٚايٓكا٤ املتدًٌ سٝطٚاضاثٌ ق٠ٛ اي
 . جمُٛعٗا ع٢ً عغز٠ أٜاّ
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اضاي١ ايجا١ْٝ: إٔ ٜتذاٚس جمُٛخت ايدَ  َ  ايٓكا٤ ٜٚشٜد عًه٢ عغهز٠ أٜهاّ،    
 نإٔ تز٣ ايدّ ضض١ أٜاّ ثِ تز٣ ايرٗز ثاث١ أٜاّ ثهِ تهز٣ ايهدّ ضضه١ أٜهاّ      

 : ٚعٓد٥ذ .  ز٠ أٜاّع٢ً عغ ًافٝهٕٛ اجملُٛخت سا٥د ،أٚ ثاث١

إدا نإ نٌ َٔ ايدَ  َتصٌ ايضٝإ ثاثًا ٚنإ ايرٗز املتدًٌ بُٝٓٗها   -أ
إدا تهٛفزا عًه٢    باضٝط١ٝ  شهِ املزأ٠ عًُٝٗاَت فُا ساد فٗذإ دَإ عغز٠ أٜاّ 

ثاثهًا َتصهًا َٚطهٞ أقههٌ ايرٗهز قبهٌ نههٌ       صههٝاْ٘ عهزٚ  اضٝطه١ٝ ناصهتُزار   
اَهه١ ا عًٝهه٘: إْهه٘ َكتطهه٢ ايكاعههد٠ ٚا ديهه١ ايعٜٚههديٓ . ٚاسههد َُٓٗهها ٚغهه  ديههو

٠ أٜهاّ فٗهٛ َهٔ سٝطه١     ٚإدا رأت٘ بعد عغهز َٚكتط٢ ايٓٓص ايصشٝض اخلاص:ط
 .(1). ٖٚذا ٖٛ ايغل ايجاْٞ َٔ ثشٝض حمُد بٔ َضًِأخز٣ َضتكب١ًص

، أٟ مل ٜفصٌ ٚإدا نإ ايرٗز املتٛصح ب  ايدَ  أقٌ َٔ عغز٠ أٜاّ -ا
مل ميهٔ دعهٌ ايهدَ  سٝطهًا يتذهاٚس اجملُهٛخت       -ّعغز٠ أٜا -بُٝٓٗا أقٌ ايرٗز

بد َهٔ َاسهه١   ال ٜشٜد عٓٗا، ٚس٦ٓٝذ ال (1)صأنجز اضٝض عغز٠طعغز٠ أٜاّ ٚ
 : ايفدٝض بأسد املزدشات ا ت١ٝ يتعٝ  َا ٖٛ سٝض َُٓٗا

إٔ ٜهٕٛ أسدُٖا صا٥ًا يف أٜهاّ ايعهاد٠ دٕٚ ا خهز، فتشضهب َها نهإ        -1
أعهين سته٢ إدا نهإ بعطه٘ أثهفز       -عًه٢ اإلالهام   صا٥ًا يف أٜاّ ايعاد٠ سٝطًا

َٚا مل ٜهٔ صها٥ًا يف أٜهاّ عادتٗها     -بارد ٚذمُٖٛا َٔ ثفات دّ االصتشاض١
زاٙ املهزأ٠ َهٔ   املتعدد٠ ايداي١ ع٢ً إٔ َا ته  (3)ٚديو يألخبار ،اصتشاض١َتشضب٘ 

يف أٜاّ عادتٗا ٖٛ سهٝض، َٚها تهزاٙ يف غه  أٜهاّ ايعهاد٠        -أمحز أٚ أثفز -دّ
 . ٘ اصتشاض١شضبَت

 ت دّفاهصهز بهٕٛ ا خهشٝض ٜٚههصفات ايهإٔ ٜهٕٛ أسدُٖا صا٥ًا ب -1
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عدّ ٚيٛ ي -ٜٚهٕٛ ناُٖا يف غ  أٜاّ ايعاد٠  -أثفز بارد رقٝل -االصتشاض١
دعً  ايدّ ايضا٥ٌ بصفات اضٝض سٝطًا إدا  -نْٛٗا دات عاد٠ ٚقت١ٝ َضتكز٠

يضها٥ٌ بصهفات االصتشاضه١    مل ٜشدد جمُٛع٘ ع٢ً عغز٠ أٜاّ، ٚدعً  ايدّ ا
  دّ االصتشاضهه١، املُٝٓههش٠ بهه  دّ اضههٝض ٚبهه (1)اصتشاضهه١، ٚديههو يألخبههار

ذعٌ َهها نههإ بصههف١ اضههٝض سٝطههًا ٚدعههٌ َهها نههإ بصههف١ ٚظاٖزٖهها ا َههز بههه
 : . ٚا١ ساي١ أخز٣ االصتشاض١ اصتشاض١ تعٌُ عًُٗا

ٝض أٚ إٔ ٜتضا٣ٚ ايدَإ يف ايصفات: ناُٖا ٚادد يصهفات دّ اضه  -3      
 : ٜهٕٛ ناُٖا يف غ  أٜاّ ايعاد٠ ٚأناُٖا ٚادد يصفات دّ االصتشاض١، 

 إٔ ٜهههٕٛ ناُٖههها بصههفات دّ االصتشاضههه١ فاقههدًا يصهههفات اضهههٝض     -أ      
ٚيٛ نعدّ نْٛٗا دات عهاد٠ َضهتكز٠    -ٚمل ٜهٔ أسدُٖا صا٥ًا يف أٜاّ عادتٗا 

تشاضهه١ يف نًُٝٗهها، ٚايهههاٖز عههدّ نُْٛٗهها سٝطههًا ٚتعُههٌ عُههٌ املض    -سَاْههًا
يف غ  أٜاّ ايعاد٠ سضب ايفزض، ٖٛ ٚديو  ٕ ايدّ أثفز سضب ايفزض ٚ

عًهه٢ إٔ ايصههفز٠ يف غهه  أٜههاّ ايعههاد٠ اصتشاضهه١ تعُههٌ   (1)ٚقههد ديهه  ا خبههار
 عًُهههٗا، ٖٚهههذا خهههاف َههها دنهههزٙ مجههه  َهههٔ ايفكٗههها٤ َهههٔ سضهههاب٘ سٝطهههًا،   

االستُهايٞ( ٖٚهذا   ٚيعً٘ يكاعد٠ اإلَهإ، ٚايهاٖز إٔ َزادِٖ َٓٗا )اإلَهإ 
بهد َهٔ اضههِ    ايكاعهد٠ ٚال  شتٌُ نْٛ٘ سٝطهًا فٗهٛ سهٝض مبكتطه٢    ٚداى دّ ُٜ

 . ضٝط١ٝ أسد ايدَ  الستُاٍ سٝطٝت٘

يهٓ٘ قد تكدّ إٔ قاعد٠ اإلَهإ املضتفاد٠ َٔ ايٓصٛص املتفزق١ ٜهزاد َٓٗها   
بايكٝاظ إ  أدي١ عزٚ  اضهٝض ٚأٚثهاف٘، ٚال ديٝهٌ    أٟ )اإلَهإ ايكٝاصٞ( 

فا١ٜ )اإلَهإ االستُايٞ( يًشهِ ضٝط١ٝ ايدّ، فًذا ال ًٜشّ ٖٓا َعا١ًَ ع٢ً ن
 فاتهصهي ًادهدَ  فاقهُا نإ نا ايه١ٝ، بٌ يهشٝطهعا١ًَ ايهايدَ  أٚ أسدُٖا َ
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 . اضٝض ٚمل ٜهٔ أسدُٖا يف أٜاّ ايعاد٠ فتعاًَ٘ َعا١ًَ دّ االصتشاض١
ا ٚال ميهههٔ دعههٌ  إٔ ٜهههٕٛ ناُٖهها بصههفات دّ اضههٝض ٚادههدًا هلهه    -ا     

نًُٝٗا سٝطًا يعدّ فصٌ أقٌ ايرٗهز بُٝٓٗها ٚال ميههٔ دعًهُٗا سٝطه١ ٚاسهد٠       
 بههد َههٔ   ٓكهها٤ ٚسٜادتهه٘ عًهه٢ عغههز٠ أٜههاّ، فا    يتذههاٚس جمُههٛخت ايههدَ  َهه  اي   

 دعهههٌ أسهههدُٖا سٝطهههًا ٚا خهههز اصتشاضههه١، فٗهههٌ تتشهههٝض بايهههدّ ا ٍٚ أّ 
 ذا ايضههؤاٍ تتشههٝض بايههدّ ايجههاْٞ؟ قههد اختًفهه  أْهههارِٖ يف اجلههٛاا عههٔ ٖهه  

 بههه  تهههزدٝض سٝطههه١ٝ ايهههدّ ا ٍٚ ٚبههه   ٝ ٖههها بُٝٓٗههها ٚبههه  عهههدّ اضههههِ  
 . ٖههذا نًهه٘ إدا مل ٜكههِ   شٝط١ٝ عهه٤ٞ َُٓٗهها، يًتعههارض املكتطههٞ يًتضههاقح  هبهه

 . ديٌٝ خاص ع٢ً سٝط١ٝ أسد ايدَ 

دّ ا ٍٚ َُٓٗهها دٕٚ ايجههاْٞ  اضهههِ ضٝطهه١ٝ ايهه ٚال ٜبعههد ردشههإ ا ٍٚ :
ٍ َٛافل يفتٝها املغهٗٛر، ٚاملٗهِ بٝهإ املهدرى املهؤدٟ       ٚيعٌ تزدٝض ا ٚ -َُٓٗا

   ٛ  َهههٔ  ٛر ْاعههه٧ْإٔ ايفدهههٝض املهههذن  يزدشهههإ ا ٍٚ، ٚاملهههدرى املدتهههار ٖههه
 دّ أمحههز  -سضههب ايفههزض -يعاَهه١، فههإٕ ٖههذا ايههدّ قطهها٤ ايكاعههد٠ ٚا ديهه١ ا

ثِ اصتُز صهٝاْ٘ ثاثه١ أٜهاّ فٗهٛ سهٝض       ،ًارأت٘ املزأ٠ فٗٛ سٝض بايصف١ ظاٖز
 فٗههٛ  ًانههٌ دّ أمحههز ميهههٔ إٔ ٜهههٕٛ سٝطهه   )ار ايدايهه١ عًهه٢ إٔ  يألخبهه ًاقرعهه

 إدا تههٛفزت فٝهه٘ عههزٚ  سٝطهه١ٝ ايههدّ، َٓٗهها َطههٞ أقههٌ ايرٗههز قبههٌ      (سههٝض
 .  صٝاْ٘ ٚاصتُزار ايضٝإ املتصٌ ثاث١ أٜاّ

أٚ َٜٛ  أٚ  ًاٚإدا حتٝٓط  املزأ٠ يف املز٠ ا ٚ  َٔ را١ٜ ايدّ ثِ اْكر  َٜٛ
ّْ  زهاٚس جمُهٛخت ايهدَ  ٚايٓكها٤ عًه٢ عغهز٠ أٜهاّ        محز ٚأ أنجز ثِ صاٍ عًٝٗا د

يتدً  عزال٘،  ٕ َٔ عزٚ  سٝط١ٝ ايدّ  ًامل ميهٓٗا دعٌ ايدّ ايجاْٞ سٝط
 .(1)صأنجز َا ٜهٕٛ اضٝض عغز٠ أٜاّطعدّ زاٚسٙ ع٢ً عغز٠ أٜاّ

 طٗا بايدّهٝٓهشهٓ  تهُهطٞ بهكهٜ ز٥ٞ أٚاًلهُهُتُجٌ بايدّ ايهض ايٖٚذا ايتشٝٓ
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بايدّ ا ٍٚ يٛ اْكر  ايدّ بعد االْكراخت ٚايٓكا٤، ْعِ عٓد حتٝٓطٗا  ًااْٝث ز٥ٞهُاي
إدا دا٤ٖها ايهدّ قبهٌ  هاّ      ًاثهِ بعهد صهٝاْ٘ ثاْٝه     ، َٔ اضٝض ٚثهًٍ  اغتضً 

ٚتعاًَهه٘ َعاًَهه١  ًاشضههب٘ سٝطههعغههز٠ أٜههاّ َههٔ ٜههّٛ الُجٗهها ا ٍٚ ميهٓٗهها إٔ تَ  
اٚس ايعغهز٠ ال ميههٔ   يهٔ َه  زه   ،اضٝط١ ا ٚ  فتفى عبادتٗا ٚ ه  سٚدٗا

ٚال زمهدٟ ايتُضهو بكاعهد٠ اإلَههإ ضٝطه١ٝ ايهدّ        ًاسضاا ايدّ ايجاْٞ سٝطه 
ايجاْٞ ست٢ َ  إسزاس اصهتُزار صهٝاْ٘ ثاثه١ أٜهاّ، بهٌ ال ميههٔ تربٝهل قاعهد٠         

)اإلَهإ ايكٝاصٞ( فهإٕ ايهدّ ايجهاْٞ     :اإلَهإ ع٢ً ايدّ ايجاْٞ باملع٢ٓ املكبٍٛ
يعدّ َطٞ أقهٌ   ًاث١ أٜاّ يهٓ٘ ال ميهٔ دعً٘ سٝطٚإٕ أسزست املزأ٠ صٝاْ٘ ثا

بايهدّ ا ٍٚ ٚنُْٛٗها سٝطه١ أٚ ،     ًاَزتبره  ًاايرٗز قبً٘ َ  اَتٓاخت دعً٘ سٝطه 
بهد هلها َهٔ تهدارى ايعبهاد٠ ايفا٥ته١ أٜهاّ        ٚال ًاٚيذا ميتٓ  دعٌ ايدّ ايجاْٞ سٝطه 

٠ ايصها  -بهاد٠  صٝإ ايدّ ايجاْٞ قبهٌ زهاٚس عغهز٠ أٜهاّ ٚتتصهد٣ يكطها٤ ايع      
سضههاا  ٗهها، ٚميهًٓاٚميتٓهه  دعههٌ ايههدّ ايجههاْٞ سٝطهه   -ٚثههٝاّ عههٗز رَطههإ 

   ٚ إ  ٜهّٛ اْكراعه٘ َه  ٚقه  ايٓكها٤ َه  ايهدّ         ًاايعغز٠ أٜاّ َٔ ٜهّٛ الُجه  بهد
 . -نُا تكدّ تفصًٝ٘  -سضب ايزأٟ املغٗٛر املٓصٛر باضذ١  ًاايضا٥ٌ ثاْٝ

أٜهاّ نُها إدا    ٚبتعب  خمتصز: يف َٛارد زاٚس ايدَ  َ  ايٓكا٤ ع٢ً عغهز٠ 
رأت املهزأ٠ ايههدّ ضضهه١ أٜههاّ ْٚكهه  ضضهه١ أٜههاّ ثههِ رأت ايههدّ ضضهه١ أٜههاّ،  

، ٚسضهب ايهزأٟ املغهٗٛر املٓصهٛر بايهديٌٝ َهٔ       ًاذُٛخت ضض١ عغهز َٜٛه  هُفاي
، ًادعٌ ايٓكا٤ ب  ايهدَ  ضههِ اضهٝض، ٚعٓد٥هذ ال ميههٔ دعهٌ  اَه٘ سٝطه        

اضهٝض ٜكتطهٞ اضههِ     ايهدّ ا ٍٚ ٚٚاددٜته٘ يصهفات    ُلِبَصه   : ْٚكٍٛ س٦ٓٝهذٕ 
١ٝ رغههِ عًٝهه٘ باضٝطهه١ٝ نُهها ٜكتطههٞ عههدّ اضهههِ عًهه٢ ايههدّ ا خههز باضٝطهه    

بد َٔ َعاًَت٘ َعا١ًَ دّ االصتشاض١ َٔ ايٝهّٛ  ٚاددٜت٘  ٚثاف اضٝض ٚال
 ك  َٔ ايدّ ا ٍٚ.هاضادٟ عغز ٚتدارى ايعباد٠ ايفا٥ت١ َٔ ّٜٛ الٗزت ْٚ

 ٖٚٛ ،حمٌ االال٦ُٓإ ايغدصٞ ٖٛٚ ،شٝط١ٝ ايدّ ا ٍٚهٖذا ٖٛ تٛدٝٗٓا ي      
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ٜؤدٟ ق٠ٛ ايكٍٛ ضٝط١ٝ ايهدّ ا ٍٚ دٕٚ ايٓكها٤ ٚدٕٚ ايهدّ ايجهاْٞ إدا زهاٚس      
اجملُٛخت عغز٠ أٜاّ، ٚيألصتاد امكل اخل٥ٛٞ )قدٙ( تٛدٝ٘ آخز ميهٔ َزادعته٘،  
يهٔ تٛدٝٗٓا يعً٘ أق٣ٛ ٚأقزا إ  اضذ١ املعتطد٠ بٓصٛص أسهاّ اضٝض، 

 ل.ٚاهلل ايعاثِ املٛف

ٚسٝح ٜٛدد عٓدْا استُاٍ سٝط١ٝ ايدّ ايجاْٞ َٔ دٕٚ قره  دهاسّ َهاْ     
 ًٜتكهٞ ًٜٚته٦ِ    ًاعٔ االستُهاٍ املدهاي ، ٚاالستُهاٍ املدهاي  ٚإٕ نهإ ضهعٝف      

فى ا فعاٍ اضزاّ ع٢ً اضا٥ض إٔ تَ  االستٝا  االصتشبابٞ يف ايدّ ايجاْٞ ب
 ٚثٝاّ عٗز رَطإ.: ايصا٠ ايٛادب١  ٚتعٌُ عٌُ ايراٖز٠ بإتٝإ ايعباد٠

 الفرع الصابع عشر: َتخلل أقل الطهر بني دمني .

 دًههٌ بهه  دَهه  فههف٠ أقههٌ ايرٗههز دنههز مجهه  َههٔ ايفكٗهها٤ )رض( أْهه٘ إدا َت
 -يف اجلًُه١  -، ٖٚهذٙ ايفتٝها   َضهتكاً  ًانإ نٌ َٔ ايدَ  سٝط -عغز٠ أٜاّ  -

ٝات ٚايتفصه َه  عطهد ايفهزخت    بهد َهٔ حتكٝهل املرًهب     يعً٘ ال خاف فٝٗها، ٚال 
 : خت أربع١ٚبايديٌٝ ٚاضذ١، فإْ٘ تٛدد يف ٖذٙ ايفتٝا استُاالت أٚ فز

إدا رأت املزأ٠ دَ  بُٝٓٗا أقٌ ايرٗز َ  تهٛفز عهزٚ  اضهٝض نُطهٞ      -أ
ايجابته١  ايضٝإ أٜاًَا ثاث١ َتص١ً، ٚنإ نٌ َٔ ايدَ  يف أٜاّ ايعاد٠ املضتكز٠ 

  ٚ  سهٝض َضهتكٌ عهٔ ا خهز،     َُٓٗها   نهاً إٔ هلا، ٚال رٜب يف سٝطه١ٝ ايهدَ  
 -َٚٓٗا فصٌ أقٌ ايرٗز به  ايهدَ     -فإْ٘ َ  تٛفز عزٚ  اضٝض يف ايدَ  

ايدايه١ عًه٢ إٔ دات    (1)فهٌ َُٓٗا دّ حمهّٛ باضٝط١ٝ ٚقد تعددت ايٓصٛص
 تٓهههز أٜاَٗهها ٚايههدّ ايههذٟ تههزاٙ   -ايههيت هلهها أٜههاّ سههٝض ٚأٜههاّ عههاد٠   -ايعههاد٠ 

 . ا تصًٞ فٝٗا ٚال ٜكزبٗا بعًٗافثفز ٚإٕ نإ أ عزعًا ٖٛ سٝض يف أٜاَٗا
 شٝض ٚنإهإدا رأت املزأ٠ دَ  بُٝٓٗا أقٌ ايرٗز َ  تٛفز عزٚ  ايٚ -ا
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 نههٌ َههٔ ايههدَ  بصههفات اضههٝض َههٔ دٕٚ إٔ ٜهههٕٛ ايههدَإ أٚ أسههدُٖا يف    
فإْه٘ ملها تهٛفزت     -ٚيٛ يعدّ نْٛ٘ املهزأ٠ دات عهاد٠ ٚقتٝه١ َضهتكز٠      -أٜاّ ايعاد٠ 

َ  نههإ نهٌ َُٓٗهها سٝطهًا َضههتكًا مبكتطه٢ ايزٚاٜههات    ثهفات اضههٝض يف ايهد  
 املُٝٓههش٠ بهه  دّ اضههٝض ٚبهه  دّ االصتشاضهه١ بايصههفات ٖٚههٞ        (1)ٚا خبههار

زٚز بهدف   اضُهز٠ ٚايعهبح ٚاخله    -ع٢ً إٔ ايهدّ ايٛادهد يصهفات اضهٝض     داي١
بد َٔ ايتشٝٓض عٓهد راٜه١ ايهدّ بصهفات اضهٝض،      ٖٛ دّ سٝض ٚال -ٚسزق١ 

 . ٚال َٛدب يإلعهاٍ

إدا رأت املزأ٠ دَ  بُٝٓٗا أقٌ ايرٗز َ  تٛفز عزٚ  اضهٝض فُٝٗها   ٚ -ده
يصهفات اضههٝض   ٚنهإ أسهدُٖا يف أٜهاّ ايعههاد٠ املضهتكز٠ ٚنهإ ا خههز ٚادهداً      

فا رٜب يف اعتبار نٌ َٔ ايهدَ  سٝطهًا َضهتكًا، ٚديٝهٌ      ا ربع١ املٓصٛث١،
 يف  ٚأيف أٜهاّ ايعهاد٠   ايدايه١ عًه٢ إٔ ايهدّ املز٥هٞ      (1)ٖذا ٖهٛ اْربهام ايزٚاٜهات   

 (3)ايزٚاٜهات )أٜاّ اضٝض ٖٛ سٝض صٛا٤ نإ أمحز أّ نإ أثفز، ٚاْربهام  
 ع٢ً ايدّ ايٛادد يصفات اضٝض. (املُٝٓش٠ ب  دّ اضٝض ٚدّ االصتشاض١

إدا رأت املزأ٠ دَ  بُٝٓٗا أقٌ ايرٗز ٚنإ نٌ َُٓٗها فاقهدًا يصهفات    ٚ -د
 ههٔ ناُٖها يف أٜهاّ ايعهاد٠ املضهتكز٠      اضٝض ٚاددًا يصفات االصتشاض١ ٚمل ٜ

فكهد ثهٓزح مجه  َهٔ ايفكٗها٤ بهْٛه٘        -ٚيٛ يعدّ نْٛٗها دات عهاد٠ َضهتكز٠     -
سٝطًا ٚيعً٘ يكاعد٠ اإلَهإ فإٕ استُاٍ نٕٛ ايدَ  سٝطهًا استُهاٍ قها٥ِ يف    

ال ميهٔ اعتُادٖها   -هُع٢ٓ اإلَهإ االستُايٞب -ايٓفط، يهٔ قاعد٠ اإلَهإ 
ٌ دي هصٛرقه  ٚايههاٖز .  ضض عًٝٗها يعدّ ايديٌٝ ايٛا اإلَههإ بههُعٓاٖا    قاعهد٠  ٝه

 ايهٓاسٍ فهٞ أٜهاّ  هز غهفهّٛ ايدّ ا ثهُهعٔ ع -اإلَهإ ايكهٝاصهٞ -ايصشٝض
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 : بد َٔ ايبٓا٤ ع٢ً نٕٛ ايدَ  اصتشاض١ايعاد٠، ٚيذا ال

يعهههدّ إَههههإ االعتُهههاد عًههه٢ قاعهههد٠ اإلَههههإ مبعٓههه٢ اإلَههههإ      - أٚاًل
ال ٜٓف  يف إثبات  ًاٚاقع ًاستُاٍ نٕٛ ايدَ  أٚ أسدُٖا سٝطاالستُايٞ، فإٕ ا

 . سٝط١ٝ ايدَ 

: يًٓصٛص املصٓزس١ بهإٔ ايصهفز٠ يف غه  أٜهاّ ايعهاد٠ يٝضه  ضهٝض        ًاٚثاْٝ
، ْههه  ٚإٔ َهها تههزاٙ َههٔ ايصههفز٠ بعههد أٜههاّ اضههٝض بٝههَٛ  فًههٝط َههٔ اضههٝض

أٜاّ عادتٗا مل ٠ قبٌ اْكطا٤ إدا رأت املزأ٠ ايصفزثشٝش١ إمساعٌٝ اجلعفٞ:ط
ٚإٕ يهدّ ط سٝطه١ٝ ا ٚناع  عٔ املًهشّٚ : ٖٚذا ْفٞ ياسّ ايغزعٞ  (1)تصٌص

ًٍ هناْ  ثفز٠ بعد اْكطا٤ أٜهاّ ُقه   إ  ا خبهار املُٝٓهش٠ يهدّ     ًاَطهاف  ص ز٥ٗا ثه
 . اضٝض عٔ دّ االصتشاض١ بايصفات املُٝش٠

 . عشر: يف االشترباء مو احليض املهقطع مواالفرع الج

دّ اضٝض يدٕٚ عغز٠ أٜاّ ثِ عًُ  بكا٤ٙ يف ايهزسِ فها   إدا اْكر  عٓٗا 
كا٤ هٖٚهذا ال اصت ا٤ عًٝٗا يٛ عًُ  ْه  ،اصت ا٤ ٚتبك٢ َتشٝط١ ٚتٓتهز ايٓكا٤

 دا٤  ٚالبد َهٔ االغتضهاٍ َهٔ سهدخ اضهٝض َكدَه١ً       ،ايزسِ َٔ دّ اضٝض
ا٤ شايت   ٕ االصههت هذههب عًٝٗها االصههت ا٤ يف ايهه ُا ال َٜهٚإْهه  . فهزض ايصهها٠ 

َ  ًاٚدهٛد  -الزٜل ناع  عٔ سهاٍ ايهدّ     ًاٚإدا نهإ االصهت ا٤ ناعهف    -ًاأٚ عهد
فُه  عًُٗها    ،بهزا٠٤ ايهزسِ َهٔ دّ اضهٝض    ٚعٔ بكا٤ دّ اضٝض أٚ عٔ ايٓكا٤ 

ٜٚكٝٓٗا ببكا٤ ايدّ ٚعدّ بزا٠٤ ايزمحٔ َٓه٘ أٚ عًُٗها بٓكها٤ ايهزسِ ال َٛدهب      
ٓهغه  َهٔ ايرزٜهل،    ياصت ا٤، فإٕ ايٛدٛا ايرزٜكهٞ ٜٓتفهٞ َه  ايعًهِ مبها ٜ     

ٚ ٕ دعٌ ٚدٛا االصت ا٤ يغزض حتصٌٝ ايعًِ بايٓكها٤ ٚبهزا٠٤ ايهزسِ َهٔ     
ٟٓ َٛدب  . شصٌٝ ساثٌ؟ياصت ا٤؟ ٌٖٚ ٖٛ إال َت ايدّ، َٚ  ايعًِ ب٘ أ
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ايعًههِ ٚايههٝك  ببكهها٤ ايههدّ أٚ بٓكهها٤ صههٛر٠ ْعههِ ٖاتههإ اضايتههإ خمتصههتإ ب
ايهٔ بايٓكا٤ أٚ بايبكها٤، بهٌ    أٚايزسِ َٓ٘، ٚال ٜأتٞ ديو َ  االستُاٍ ايكٟٛ 

بد َٔ ايفشص ٚاالختبار يف  اّ اضاالت ايهيت ال ٜههٕٛ عٓهدٖا ٜكه  ٚعًهِ      ال
ب ا٠٤ ايزسِ َٔ دّ اضٝض أٚ بٛدٛدٙ ٚبكها٤ٙ فٝه٘، صهٛا٤ ظٓه  أّ استًُه       

 -َٔ ايبكا٤ أٚ ايٓكها٤  -ب عًٝٗا االختبار ٚاصتعاّ ساهلابكا٤ٙ يف ايباالٔ، فٝذ
ٞ إملغهٗٛر به  ا ثهشاا بهٌ     ٖٚذا ايٛدٛا ٖهٛ ا  ٘    دعه بهٌ   عهدّ اخلهاف فٝه

 ٚإٕ عٓبز أسدُٖا بعبار٠ )ٜٓبغٞ( املغعز٠ بإراد٠ االصتشباا. اإلمجاخت عًٝ٘،

ٚقد تكدّ إٔ سدٚخ اضٝض سمتاز إ  خزٚز ايدّ َٔ ايزسِ إ  اخلارز 
، بُٝٓٗها بكها٤ سهدخ اضهٝض ال     ًاٚحتكل ْشٚيه٘ ٚراٜته٘، ٚقبًه٘ ال تههٕٛ سا٥طه     

ُٜ ٘ ٔ  اخلههزٚز ٚ عتهه  فٝهه   -ذز٣ ايههدّهَهه -ايزاٜهه١، بههٌ ٜهفههٞ ٚدههٛدٙ يف ايبههاال
 بههزا٠٤ رمحٗهها َههٔ ايههدّ  َههٔ ب آثههار اضههٝض ستهه٢ تتههٝكٔ  زٓتههفٗههٞ سهها٥ض ُٚت

 إال بههايفشص ٚاالختبههار، ٚبهه٘ سمصههٌ ايعًههِ باضههاٍ    ًاٚال سمصههٌ ايههٝك  غايبهه 
َٚههٔ ٖٓهها اعههتٗز   -بههزا٠٤ ايبههاالٔ َههٔ دّ اضههٝض ْٚكهها٤ٙ َٓهه٘ أٚ بكهها٤ٙ فٝهه٘     -

االصههت ا٤ عٓههد اْكرههاخت صههٝاْ٘ ٚٚردت بهه٘ ثههشٝش١ حمُههد بههٔ َضههًِ   ٚدههٛا
ٚقهد تطهُٓ     عٓهد االْكرهاخت،   عدّ سصهٍٛ ايهٝك  بايٓكها٤    إ  ايغايب : ْاظز٠ً

إدا أرادت اضا٥ض إٔ تغتضٌ فًتضتدخٌ قر١ٓ فإٕ (: طقٍٛ اإلَاّ ايباقز )
 رأت فًتغتضههٌ، ٚإٕ  ًاخههزز فٝٗهها عهه٤ٞ َههٔ ايههدّ فهها تغتضههٌ، ٚإٕ مل َتههَز عهه٦ٝ

 .(1)بعد ديو ثفز٠ فًتتٛضأ ٚيتصٌ(
ٟ إال أْ٘ ُٜ عهدّ املكتطه٢ يٛدهٛا     )قدٙ(شه٢ عٔ عٝدٓا ا عهِ ا ْصهار

ٓهاقػ يف  االصت ا٤ يٛال تضهامل ا ثهشاا ٚثهشٝش١ حمُهد بهٔ َضهًِ، ٚقهد ُٜ       
عًه٢ إراد٠ االغتضهاٍ، ٚال    صفًتضهتدخٌ قرٓه١  داليتٗا بأْٗا تفٝد تعًٝهل ا َزط 

، ٚقههد ًاأٚ عههزالٝ ًاْفضههٝ ًا٢ ٚدههٛا االصههت ا٤ ٚدٛبههداليهه١ يف داى ايتعًٝههل عًهه
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ٜتٛص  اإلْههار فٝكهاٍ: إْه٘ ميهٓٗها إدهزا٤ اصتصهشاا اضهدخ ٚعهدّ عهزٚض          
ٌ     ايٓكا٤ َٔ ايدّ فا  ايفتها٣ٚ  تضهامل  يهٛال   -زمهب عًٝٗها االصهت ا٤ يعهدّ ايهديٝ

 ٚال زمب عًٝٗا االغتضاٍ  دٌ االصتصشاا املذنٛر. -ٚاإلمجاخت
دٛا ايغزالٞ ياصت ا٤ اصتفاد٠ً َٔ ثهشٝش١ حمُهد   يهٔ ميهٓٓا إثبات ايٛ

َه  تضهًُٝٓا    ،داليتٗها عًه٢ ايٛدهٛا ايغهزالٞ َزفهٛضْ      بٔ َضهًِ، فهإٕ َٓه َ   
 قههد فُٗٓهها َٓٗهها  بههٌ  ،ًاضههع  استُههاٍ داليتٗهها عًهه٢ ٚدههٛا االصههت ا٤ ْفضههٝ  

برإ اصتفاد٠ ايٛدٛا ايٓفضٞ ايتعبدٟ َٔ ا َهز املهذنٛر، ٚديهو يٛضهٛح     
ممهها ميٓهه  عههٔ إراد٠  -عًه٢ إراد٠ االغتضههاٍ   صٌ قرٓهه١فًتضههتدخط:تعًٝهل ا َههز 

 . ايٛدٛا ايٓفضٞ َٔ ٖذا ا َز
ٚأَا ايٛدٛا ايغزالٞ فُٝهٔ اصتفادت٘ َهٔ ايتعًٝهل املهذنٛر يف ثهشٝش١     

ِِ  طٖٚٛ ْه  تعًٝل ا َز بايٛض٤ٛ ع٢ً ايكٝاّ يًصا٠  ،حمُد بٔ َضًِ ُِهُت َإَدا ُق
 َٚ  ِِ َُٖه ُُٚدههٛ ًُٛا  َِِإي هه٢ ايٖصهها٠ٔ ف اُغٔضهه ِٜههٔدَُٜه فإْهه٘ ٜههدٍ عًهه٢ ٚدههٛا ايٛضهه٤ٛ أٚ  صأ 

ايصهشٝش١ تعًٝهل ا َهز     يف ثش١ ايصا٠، ٖٚهذا تفٝد ًاايغضٌ أٚ ايتُِٝ عزال
عًههه٢ إراد٠ االغتضهههاٍ ٚتهههدٍ عًههه٢ عهههزال١ٝ    صفًتضهههتدخٌ قرٓههه١باالختبارط

 . االصت ا٤ ٚاالختبار يف ثش١ االغتضاٍ َٔ سدخ اضٝض
هُهٔ رفطهه٘ ٛا ايٓفضههٞ ٜههٚباختصههار: َٓهه  داليهه١ ايصههشٝش١ عًهه٢ ايٛدهه 

 . -إَهإ االصتفاد٠ ٚايدالي١ ع٢ً ايٛدٛا ايغزالٞ شٓدهٚيٛ ب -ٚإْهارٙ
َٔ اإلَاّ ايصادم  : َٛثك١ مساع١ صا٥ًاًاٜٚشٜد اإلْهار ٚاإلَهإ ٚضٛس

(  عٔ املزأ٠ تز٣ ايرٗز ٚتز٣ ايصفز٠ أٚ ايغ٤ٞ فا تدرٟ أالٗهزت أّ ال؟ )
برٓٗها إ  سها٥ح... ثهِ تضهتدخٌ     فإدا نإ نذيو فًتكِ فًتًصل (:طقاٍ )

فههإٕ ٖههذا ايههٓٓص ٚاضههض ايداليهه١ عًهه٢ إٔ ا َههز باالختبههار:         (1)صايهزصهه 
 ،عزف ع٢ً ايرٗز أٚ عدَ٘هشاٍ ٚايته دٌ اصتعاّ ايصدخٌ ايهزص هضتهتط
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 ٚيٝط ا َز يذات االختبار ْٚفط ايفشص ٚايتشكل.
ش١ حمُهد بهٔ   باملٛثكه١ بهٌ دعًهٗا ٚثهشٝ     (1)ٖٚذٙ ايزٚا١ٜ عٓبز عٓٗا ا صهتاد 

َضًِ ُٖا املعتُد عًُٝٗا يف ٖذا ايفزخت دٕٚ باقٞ ا خبار، ٖٚذا ثهشٝض فهإٕ   
 ، ايباقٞ خ إ يف صهٓدُٖا دٗايه١ )ٜهْٛط عُهٔ سدثه٘( )عهزسبٌٝ ايهٓهدٟ(       

يهههٔ ٚثهه  خهه  مساعهه١ باملٛثكهه١ تضههاَض َٓهه٘ أٚ َههٔ املكههزر، ٚإال فههإٕ اخلهه   
حمُههد( ٖٚههذا )ابههٔ َههزٟٚ يف )ايتٗههذٜب(: )عههٔ ايغههٝذ املفٝههد عههٔ أمحههد بههٔ 

اضضهٔ بهٔ ايٛيٝههد( عهٝذ املفٝههد ٖٚهٛ جمٗهٍٛ اضههاٍ غه  َٛثههل عٓهد ا صههتاد،        
 . َٛثٛم بزٚاٜت٘ عٓدْا فًذا ٜصض َٓٓا ٚثفٗا باملٛثك١ ٚال ٜصض َٓ٘ ايٛث 

ٚاضاثٌ إَهإ ثبٛت ايٛدٛا ايغزالٞ ياصهت ا٤ ٚاالختبهار فها ٜصهض     
ميهٔ إثبات٘ بايٓٓص ايصشٝض،  ، يهٔ ٖذا ايٓشٛ َٔ ايٛدٛا الًاٚدشَ ًآَع٘ بت

     ٟ فهإٕ َعته ٠ مساعه١ ظهاٖز٠      ،بٌ ظهاٖز ايهٓص ايصهشٝض ايٛدهٛا اإلرعهاد
  هها٤ يف ايٛدههٛا ايرزٜكههٞ أٚ اإلرعههادٟ سٝههح صههأٍ اإلَههاّ عُههٔ تههز٣        

فههإدا نههإ غهه٤ٞ فهها تههدرٟ أالٗههزت أّ ال؟ قاٍ:ط ايرٗههز ٚتههز٣ ايصههفز٠ أٚ اي 
عٔ اَزأ٠ اْكره  عٓٗها    ٜٚؤٜدٖا َزص١ً ْٜٛط صا٥ًا صنذيو فًتكِ فًتًصل...

ًهشم برٓٗها ضها٥ح    ٚت ًاتكهّٛ قا٥ُه  (:طفا تدرٟ أالٗهزت أّ ال؟ قهاٍ )  ايدّ 
ٖٚذا اخل إ ٜهاد ٜهْٛإ ثهشٝش  يف نهٕٛ االختبهار     ٚتضتدخٌ قر١ٓ...ص.

 ، فٗهٛ أَهز إرعهادٟ    ًايغزض َعزف١ ساهلا ٖهٌ ٖهٞ الهاٖز٠ أّ ال سايه  سا٥طه     
، يههٔ ْزفه  ايٝهد عهٔ     ًاا َهز عهزالٝ  نٕٛ ٚإٕ نإ ايهاٖز بدًٚا   -ال عزالٞ -

 ٚأٚضض دالي١ً ع٢ً ْٛخت ا َز باالختبار. ًاُا ٖٛ أق٣ٛ ظٗٛرهظٗٛرٙ ايبدٟٚ ب
 عهههٔ عهههدّ اعتبهههار اصتصهههشاا  ًانُههها إٔ ٖهههذٜٔ اخلههه ٜٔ ٜهغهههفإ أٜطههه

بعههد اْكرههاخت دَٗها ٚراٜتٗهها ايصهفز٠، فههإٕ بكهها٤    ًاعهدّ ايٓكهها٤ َهٔ اضههٝض باالٓه   
 ض ٚال ٜتٛقهه  عًهه٢ اخلههزٚز ٚايزاٜهه١،  اضههٝض يف بههاالٔ ايفههزز نههإف يًتشههٓٝ 

                                                           

 .186: 6: زايٛثك٢  ( ايتٓكٝض عزح ايعز1٠ٚ)
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ذههزٟ ال َٜ -بعههد اْكرههاخت ايضههٝإ َٚطههٞ أٜاَهه٘ -فههإدا عههه  يف بكهها٤ اضههٝض
 ُكتط٢ داليهه١ أخبههار االصههت ا٤ هكا٤ باالٓٗهها َههٔ اضههٝض بهههاصتصههشاا عههدّ ْهه

نُهها ال ٜصههض اعتُادٖهها عًهه٢ اْكرههاخت ايههدّ ٚعههدّ  ،ٜٔالصههُٝا اخلهه ٜٔ املعتهه 
  ًاٗا االختبهار ملعزفه١ ساهلها ٖهٌ ال سايه  سا٥طه      خزٚد٘ ٚراٜت٘، بٌ ٜتع  عًٝ

أّ الٗههزت؟ مبكتطهه٢ رٚاٜههات االختبههار ٚاصههتدخاٍ قرٓهه١ يًفشههص َهها داّ مل  
 . شصٌ عٓدٖا ايعًِ بٓكا٤ٖا أٚ عدََٜ٘

ٚبتعب  َفصٌ: املزأ٠ اييت اْكر  دَٗا ٚال تعًِ ْكا٤ باالٓٗا َٔ دّ اضٝض 
 َهها اخفْههاٙ يف ا ثههٍٛ  بٓهها٤ّ عًهه٢ -ٖههٌ ميهٓٗهها اصتصههشاا عههدّ ْكا٤ٖهها َٓهه٘ 

هلهها ٚسههد٠ عزفٝهه١    َههٔ دزٜههإ االصتصههشاا يف ا َههٛر ايتدرزمٝهه١ إدا ناْهه   
 ٚقههد خههزز أنجههزٙ ٚتغههو يف خههزٚز َكههدار      ًانههاضٝض ايههذٟ ٜضههٌٝ تههدرزم   

  ٚسههد٠ عزفٝهه١ ٚاتصههاالً   -ايضههابل ٚاياسههل  -هُذُٛخت ايههدَّهه  إٔ يهه  ًاالسكهه
ٛٓ  ا   صتصههشابٗا عههدّ ْكهها٤  يف االصههتُزار ٜعرٝهه٘ ايٛسههد٠ يف ْهههز ايعههزف ٜٚضهه

، فٌٗ زمزٟ االصتصهشاا ٜٚٓشهٌ ايعًهِ اإلمجهايٞ اضاثهٌ عٓهد       َٓ٘ايباالٔ 
 . ؟ املزأ٠ املذنٛر٠ إَا ٖٞ سا٥ض أٚ ٖٞ الاٖز٠

دٕٚ  ،ايهاٖز عدَ٘ يدالي١ َعت ٠ مساع١ ع٢ً ٚدٛا ايفشص ٚاالختبهار 
ُّ  ،كا٤ ايباالٔ َٔ دّ اضٝضهايزدٛخت إ  اصتصشاا عدّ ْ  سٝح أرد  اإلَها

() ٌَ الصتهغاف ساهلا َٔ ايرٗز  ر١ٓ..صفًتضتدخٌ قإ  االختبار ط ايضا٥
ٚمل ٜزدعٗا إ  االصتصشاا َ  تهٛفز ايهٝك  بٓهشٍٚ دّ اضهٝض      ،أٚ اضٝط١ٝ

 ا٤ باالٓٗا.ٚتٛفز ايغو اياسل باْكراع٘ ْٚهك عًٝٗا ٚصٝاْ٘

  ًاٚعًٝ٘: إدا تٛقه  صهٝإ ايهدّ عًٝٗها ٚاْكره  يههٔ مل تعًهِ ْكا٤ٖها باالٓه         
تههفى َهها سههزّ عًٝٗهها َههٔ ايعبههاد٠  ًاٜههفدد أَزٖهها بهه  نْٛٗهها سا٥طهه -عدَهه٘  أٚ

ٚايتُه  ٚذمُٖٛا ٚب  نْٛٗا الاٖز٠ زمب عًٝٗا ايصّٛ ٚايصها٠ ٚايهتُه ،   
ٖٚذٙ سايتإ حمتًُتإ ٚيهٌ َُٓٗا أسهاّ إيشا١َٝ ٖٚٞ َتٓذش٠ يف سكٗا يعًُٓا 
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ا٥ض أٚ أسهههاّ اّ اضهه: إَهها أسههه  اإلمجههايٞ بتٛدهه٘ تهههايٝ  إيشاَٝهه١ إيٝٗهها    
 : بد هلا َٔ اخلزٚز عٔ عٗدتٗا بأسد الزٜك ايراٖز٠، ٚال

 . شتا  باجلُ  ب  أسهاّ ايراٖز٠ ٚأسهاّ اضا٥ضإَا إٔ َت
 . أٚ تفشص ٚ ت  باالٓٗا بإدخاٍ قر١ٓ الصتغهاف ساهلا ٚ ٝٝش ٚضعٗا

ٚايعكٌ ايفرزٟ ايضهًِٝ ٜفهزض عًٝٗها أسهد ا َهزٜٔ يًهتدًص َهٔ عٗهد٠         
ذٝههش هلهها إُٖاهلهها، فإَهها إٔ حتتهها  يف َكههاّ ٚال ُٜ ،زع١ٝ اإليشاَٝهه١ا سهههاّ ايغهه

دت  يتعًِ ضاهلا ٌٖ ٖٞ الاٖز٠ أّ سا٥ض، ٚاالستٝا  غه   ايعٌُ، ٚإَا إٔ َت
ٌ     َت شذٚرٜٔ(  ْه٘ إَها   ه)دٚرإ ا َهز به  َه   ٝٓضز فإْه٘ بًشهاظ ايهتُه  َهٔ قبٝه

ٖٚههذا   ،ًاٚادب عًٝٗا يٛ ناْ  الهاٖز٠ أٚ ٖهٛ سهزاّ عًٝٗها يهٛ ناْه  سا٥طه       
 . ايتعٓبد بصا٠ أٚ ثٝاّ إدا ناْ  سزَتٗا ع٢ً اضا٥ض دات١ٝ

أٟ  -ٚإدا مل ٜتٓضز هلا االستٝا  ٜتع  عًٝٗا االختبار، ٖٚٛ ٚادب عكًهٞ  
بًشاظ إدرانه٘ اذمصهار الزٜهل اَتجهاٍ ا سههاّ       -ٜدرن٘ ايعكٌ ايفرزٟ ايضًِٝ

 ًايفشهص َهدرن  ايغزع١ٝ املتٓذش٠ عًٝٗا بهايفشص ٚاالختبهار، ٚإدا نهإ يهشّٚ ا    
ٟ  صفًتضههتدخٌ قرٓهه١طفهها َز ايغههزعٞ  ًاعكًٝهه : ٜزعههد إ   ٖٚههٛ أَههز إرعههاد

اإلدراى ايعكًٞ ٜٚدٍ عًٝ٘، فإٕ ايفشص ٚاالختبار الزٜهل عكا٥هٞ الصهتعاّ    
 . اضاٍ َٚعزفت٘

ٖٚههذا ا َههز ايعكًههٞ ٚايغههزعٞ )فًتضههتدخٌ قرٓهه١( ال ٜههدٍ عًهه٢ عههزال١ٝ    
   ٘ َهٔ دٕٚ فشهص ٚاختبهار برهٌ      االختبار يف ثش١ االغتضاٍ ضٝهح يهٛ باعهزت

 ًاغضههًٗا، فإْهه٘ بعههد داليهه١ ا خبههار عًهه٢ نههٕٛ ا َههز بههايفشص ٚاالختبههار أَههز 
شتُههٌ نههٕٛ ا َههز  ال ُٜ -ُٝٝش املٛضههٛخت هشاٍ ٚتهههيًعًههِ بايهه  حتصههًٝا ًاإرعههادٜ

ًٍ  َٔ دٕٚ فشهص ثهٓض    ًابايفشص عزال يف ثش١ ايغضٌ، فًٛ اغتضً  ٚث
ٚأَهها إدا صههاٍ عًٝٗهها ايههدّ بصههفات   ، ًاغضههًٗا ٚثههاتٗا إدا ناْهه  ْكٝٓهه١ ٚاقعهه  

 كا٤هغ  بهههاْ -ٜاّ ع٢ً أٍٚ راٜتٗا يدّ ايهشهٝضغز٠ أهٝض قبٌ َطٞ عهشهاي
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 . ٚالسَ٘ برإ ايغضٌ ٚايصا٠ ،شٝٓطٗا ٚعدّ اْكراع٘هت

: عهدّ ايفهزم به  قهدرتٗا عًه٢       ثِ إٕ َكتط٢ إالهام ايٓصهٛص املتكدَه١   
أٚ عُههٞ يف  ،ًٌ يف ٜههدٖايغهه ،االختبههار ٚبهه  عذشٖهها ٚتعههذر االختبههار عًٝٗهها 

 . أٚ ذمُٖٛا َٔ ا عذار ،أٚ عذش عٔ حتصٌٝ ايكر١ٓ ،عٝٓٝٗا

َٚكتط٢ ا خبار املرًك١ عدّ دزٜإ اصتصهشاا اضهٝض أٚ اصتصهشاا    
عدّ ْكا٤ ايباالٔ َٔ دّ اضٝض، فإدا تعذر عًٝٗا االختبار مل زمش هلا ايزدٛخت 

ٕ ٚظٝفتٗها االختبهار   يداليه١ ا خبهار عًه٢ أ    ،إ  اصتصشاا عدّ بكها٤ باالٓٗها  
 ُهٔ هضايه١ ته   -ٖٚهٞ َرًكه١    -صتصشاا، ٚال َههذاٍ يتكٝٝهد ا خبهار   دٕٚ اال

ستهه٢ ٜتكٝٓههد  ًاتهًٝفٝهه ًااملهزأ٠ ٚقههدرتٗا عًهه٢ االختبههار،  ٕ االختبههار يههٝط ٚادبهه 
دههتص َرًكاتهه٘ ٚأٚاَههزٙ ضههاالت ايكههدر٠ عًٝهه٘ دٕٚ سههاالت   بايكههدر٠ عًٝهه٘ َٚت

أرعههد ايغههارخت املكههدظ إيٝهه٘ بههأَزٙ   ايعذههش عٓهه٘، بههٌ االختبههار ٚادههب عكًههٞ   
 : . ثِ ٜك  ايهاّ يفص فًتضتدخٌ قر١ٓط

 : كيفية االختبار الواجب  

ٚسٝهههح ٚردت ايٓصهههٛص ٚتضهههامل  ايفتههها٣ٚ عًههه٢ ٚدهههٛا االصهههت ا٤   
ٜكه    ّ اضهٝض ٚاستُهاٍ بكها٤ٙ يف ايبهاالٔ،    بايفشص ٚاالختبهار عٓهد اْكرهاخت د   

ايضًِٝ ٚأَز ايغهزخت اضههِٝ،   ايهاّ يف نٝف١ٝ االختبار ايٛادب بإدراى ايعكٌ 
فإْٗها   صفًتضهتدخٌ قرٓه١  طيف ثهشٝش١ حمُهد بهٔ َضهًِ      ًاٚقد ٚرد ا َز َرًك

  ُٛ   ًا، يهٓهه٘ قههد ٚرد ا َههز َكٝٓههد ٚنٝفٝهه١ٕ تههأَز بإدخههاٍ ايكرٓهه١ يًفشههص بههأٟ ذمهه
فًههتكِ فًتًصههل برٓٗهها إ  سهها٥ح ٚتزفهه    طَٛثكهه١ مساعهه١: يف رٚاٜههات ثاثهه١: 
قا١ُ٥ ٚتًشم برٓٗا ضا٥ح ٚتضتدخٌ قر١ٓ تكّٛ طٚاملزصٌ  صردًٗا ع٢ً سا٥ح

ًهٗا ايٝضهز٣ عًه٢    بزد ُدَُه ِعَتطٚخه  ايهٓهدٟ:    صبٝطا٤ ٚتزفه  ردًهٗا ايُٝٓه٢   
، ٚاثٓتهإ َُٓٗها ضهعٝف١ مل تصهًض     صاضا٥ح ٚتضتدخٌ ايهزص  بٝدٖا اي٢ُٓٝ
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 سذ١، ٚقد اختًفه  ٖهذٙ ا خبهار يف بعهض تفصهٝات ٚقٝهٛد االختبهار، فهإٕ         
 -  ايعهزيف به  املرًهل ٚبه  املكٝهد     ٖٚٛ َكتطه٢ اجلُه   - بٓٝٓا ع٢ً يشّٚ ايتكٝٝد

ملكبٛيٝتٗهها ٚسذٝتٗهها دٕٚ اخلهه ٜٔ    ،ُا أٓدتهه٘ املٛثكهه١ خاثهه١  هفٝههتع  ايتكٝٝههد بهه  
 . ا خزٜٔ، يهٔ ا قزا عدّ ايتكٝٝد ٚمحٌ املٛثك١ ع٢ً أفطٌ ا فزاد

ٚٚدهه٘ عههدّ ايتكٝٝههد: إٕ ٖههذٙ املضههأي١ عاَهه١ ايبًهه٣ٛ يهجههز٠ ابههتا٤ٖٔ بٗههذٙ  
 ن دته٘ ايزٚاٜهات ٚاعهتٗز َفادٖها به        ًاعهزع  ًا، ٚيٛ نإ ايتكٝٝهد َرًٛبه  ١اضاي

ايههزٚا٠ ٚايفكٗهها٤ ٚعههاع  ايفتٝهها بٛدههٛا االصههت ا٤ بصههف١ خمصٛثهه١ ٚنٝفٝهه١   
، (ًااالختبهار املرًهٛا عهزع   )َع١ٓٝ، ٚمل  تً  ايٓصٛص يف ايهٝفٝه١ ٚالزٜكه١   

ًفه١  الختاف ٚعدّ اعتٗار الزٜكه١ فشهص خمصٛثه١ َتشهد٠ غه  خمت     دٌ اٚ 
 . عًِ عدّ يشّٚ َزاعا٠ نٝف١ٝ خمصٛث١ ٚالزٜك١ َع١ُٜٓٝ

ٚا ٚ  هلها    قٞ ايهٝفٝهات، ْعِ ْكٍٛ: إٕ ايهٝف١ٝ املدصٛث١ أفطٌ َهٔ بها  
 يف نٝفٝههه١ االصههههت ا٤ ٚايفشهههص: إٔ تًصههههل برٓٗهههها ضههها٥ح أٚ ذمههههٛٙ رافعهههه١ً    

 ثهههِ تههدخٌ ايكرٓهه١ ٚتصههه  ٦ٖٝٓهه١ ثهههِ     ،إسههد٣ ردًٝٗهها: ايٝضهههز٣ أٚ ايُٝٓهه٢   
ٛٓدزدٗا َٚتُت  . د١ بايدّ أّ ال؟ ث١ ًٍَرزاٖا ٌٖ ٖٞ ًَ

ٚاضاثٌ ٚضٛح عدّ اعتبهار نٝفٝه١ خمصٛثه١، ٚاملٗهِ سصهٍٛ االختبهار       
َهٔ ايٛقه  قبهٌ إخزادٗها      ٚايفشص بإدخاٍ قرٓه١ يف ايفهزز َه  ايصه  قًهٝاً     

نههإف ملعزفهه١ ساهلهها ْٚتٝذهه١ االختبههار، فًههٛ تزنهه  االصههت ا٤ ٚاغتضههً   بكههدرٕ 
ًٍ  .؟  تٗا  فٌٗ ٜصض غضًٗا ٚثاٚث

 : شاٍ َٔ إٔ ٜهٕٛ تزى االصت ا٤ يعذر أٚ يغ  عذرهدًٛ ايال َٜ

فهإٕ بٓٝٓها عًه٢ ٚدهٛا      -ْضٝإ أٚ ذمٛٙ  -أَا إدا تزن  االصت ا٤ يعذر -أ
ٍ   االصههت ا٤ َكههدٓ   َههٔ  اصههتهٗارًا ،ًَٝا بًشههاظ نْٛهه٘ عههزالًا يف ثههش١ االغتضهها

فاسَ٘ ايبٓها٤   صشا٥ض إٔ تغتضٌ فًتضتدخٌ قر١ٓهإدا أرادت اي: ط( )قٛي٘
شتُهٌ ايٓكها٤   شا٥ض َٔ دٕٚ اصت ا٤ ٚفشهص َاداَه  تَ  هع٢ً برإ غضٌ اي
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ٚايبكا٤ َعًا، سته٢ يهٛ ثهادف بهزا٠٤ رمحٗها َهٔ دّ اضهٝض ٚاقعهًا ٚإدا برهٌ          
 . ايغضٌ برً  ثاتٗا

ُعزف١ ساهلها  هالصتهغاف ٚضعٗا ي ًاٚإٕ بٓٝٓا ع٢ً ٚدٛا االصت ا٤ الزٜكٝ
 فًٝشَٗههها إسهههزاس بهههزا٠٤ رمحٗههها    ،ايبكههها٤ٚدَٗههها َهههٔ سٝهههح ايٓكههها٤ َٓههه٘ أٚ    

ُا خايف  هبرزٜل االصت ا٤ ٚاصتدخاٍ قر١ٓ يًتأند َٔ اي ا٠٤ ٚايٓكا٤، يهٓٗا ي
ثِ اغتضهً  ٚتهأٓت٢ َٓٗها قصهد      ،ب٘ ٚتزن  ايفشص غف١ًً عٔ ٚدٛب٘ أٚ دًٗا

 َههٔ دّ اضههٝض فهها ق٣ٛ   ًاضههًٗا ثههِ ثههادف بههزا٠٤ رمحٗهها ٚاقعهه   ا بُغايتكههٓز
  ًاكا٤ رمحٗهها ٚاقعهه هاملفتبهه١ عًهه٢ غضههًٗا، فإْهه٘ َهه  ْهه    ثههش١ غضههًٗا ٚثههاتٗا 

 ا َٓٗهها بغضههًٗا تٓربههل عًٝهه٘ أديهه١   َهه  تههأتٞ قصههد ايتكههزٓ  -ًااملٓهغهه  السكهه -
صههٓشش٘، ٚمل ٜجبهه  ٚدههٛا   ٚدههٛا غضههٌ اضهها٥ض يًصهها٠ أٚ يًصههٝاّ ٚتُ   

 ست٢ ٜطٓزٖا تزى االصت ا٤ أٚ ٜبرٌ غضًٗا. ًاأٚ عزالٝ ًااالصت ا٤ ْفضٝ

أٚ عًٌ  االصت ا٤ يعذشٖا عٓ٘ ٚعدّ  هٓٗا َٓ٘ يه١ًُٕ ٚأَا إدا تزن  -ا
ِْ   ،ٜدٖا أٚ ع٢ُ عٝٓٝٗا، أٚ يفكدإ ايكر١ٓ أٚ ذمٖٛا إمجهايٞ بأْٗها    ٚعٓهدٖا عًه

ذش عًُٗها عًٝٗها ٜٚٛدهب عًٝٗها استٝاالهًا: اجلُه  به         تٓالاٖز٠ أٚ سا٥ض، ٜٚ
أٟ زمههب عًٝٗهها االغتضههاٍ ٚايصهها٠    ،تههزٚى اضهها٥ض ٚبهه  أسهههاّ ايرههاٖز٠  

بهٌ اضزَه١    ،ٝاّ بٓا٤ّ ع٢ً عدّ سز١َ ايعبهاد٠ عًه٢ اضها٥ض سزَه١ داتٝه١     ٚايص
حتزِٜ ايعبهاد٠ ٚبه     :١َ داتًا دار أَزٖا ب  حمذٚرٜٔ تغزٜع١ٝ، إد يٛ ناْ  حمٓز

سٚدٗا يٛ ناْ  سا٥طًا ٚب  ٚدٛبه٘ يهٛ ناْه      ، أٚ ب  حتزِٜ تهُه ٚدٛبٗا
 تزتٝب أسهاّ اضا٥ض. تزتٝب أسهاّ ايراٖز٠ ٚب ب  الاٖز٠، ٚس٦ٓٝذ تتد  

 عًه٢ اضها٥ض تغهزٜع١ٝ  نُها صهٝأتٞ،      بُٝٓا يٛ بٓٝٓا عًه٢ إٔ سزَه١ ايعبهاد٠   
ِْراخت ايدّ ٚاْتٗا٤ صٝاْ٘ عًٝٗا ٚعٓدٖا ساٍ اْك إمجهايٞ بأْٗها إَها سها٥ض      عً

ِْ فزٚض١ ٜكتطٞ َٓٗا إتٝإ ايصا٠ املٖٚٛ يف سكٗا  َٓٓذْش أٚ ٖٞ الاٖز ٖٚٛ عً
ٚتضتُز عًٝ٘ ست٢ سمصهٌ   ًاد َٔ االَتجاٍ استٝاالبٚايصٝاّ بعد االغتضاٍ، ٚال
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ٛٓ ايبهاالٔ َهٔ دّ اضهٝض     فتعٝهد ايغضهٌ َهٔ اضهٝض      ،عٓدٖا ٜك  بايٓكا٤ ٚخًه
ٚال زمدٜٗا داى ايغضٌ قبٌ ايعًِ بايٓكا٤، نُا ًٜشَٗا  ،ا ٕ ًاايذٟ ْك  َٓ٘ ٜكٝٓ

 إٔ تكطٞ ثٝاّ تًهِ ا ٜاّ دٕٚ ايصا٠ نُا ال شمفه٢، ٚديهو يًعًهِ تفصهٝاً    
شٝٓطهٗا ايكرعهٞ، ٚيًعًهِ    َهٔ ثهّٛ أٜهاّ تَ    ًابٛدٛا قطا٤ ثّٛ َا فاتٗها ٜكٝٓه  

بٛدٛا ايصٝاّ عًٝٗا يف أٜاّ استُاٍ ايتشٝٓض بعد اْكراخت ايضٝإ يٛ  إمجااًل
أٚ ٚدٛا قطا٤ ثٝاّ أٜاّ استُاٍ ايتشٝٓض يٛ ناْ  فٝٗا  ًاناْ  الاٖز٠ً ٚاقع

  الزيف ايعًِ اإلمجايٞ . االَتجاٍ يف، َٚكتط٢ ايعًِ اإلمجايٞ ًاٚاقع ًاسا٥ط

عههذر ٚاغتضههً  ٚثههادف بكهها٤ حتٝٓطههٗا      ٚإدا تزنهه  االصههت ا٤ يغهه   -دههه
قبٌ َطٞ عغهز٠ أٜهاّ عًه٢ أٍٚ     -ّٜٛ أٚ َٜٛ  -ٝإ دَٗا بعد فف٠ ٜض ٠ يض

نُا ال شمف٢، بُٝٓا يٛ تزن  االصت ا٤ َٔ دٕٚ عهذر هلها    ضًٗا باالٌالُجٗا فُغ
  َٔ دّ اضٝض ففٞ ثش١ غضًٗا استُاالٕ ٚاغتضً  ثِ ثادف بزا٠٤ رمحٗا

ضًٗا فإْ٘ َكتط٢ نٕٛ ا َز باالصت ا٤ ٚاصتدخاٍ قر١ٓ أَهزًا  أقٛاُٖا ثش١ ُغ
 الزٜكًٝا الصتهغاف ساهلا َٔ سٝح ايتشٝٓض َٚٔ سٝح ايٓكا٤ ٚايرٗز.

ْعههِ يههٛ قٝههٌ: بههايٛدٛا ايغههزالٞ ٚإٔ ا َههز باالصههت ا٤ عههز  يف ثههش١    
 ٓتفٞ املغزٚ  ال حماي١ ٚال ٜصض ايغضٌ س٦ٓٝذ. االغتضاٍ، َٚ  اْتفا٤ ايغز  ٜ

 : نتيجة االشترباء والفحص

إدا اْكرهه  صههٝإ دّ اضههٝض قبههٌ َطههٞ عغههز٠ أٜههاّ عًهه٢ أٍٚ راٜتهه٘        
ٚاستًُ  بكا٤ ايدّ يف بهاالٔ رمحٗها ثهِ اصهت أت٘ ٚأدخًه  قرٓه١ َهد٠ً نافٝه١         

 : شاٍ َٔهدًٛ ايٜتعارف صٝإ ايدّ فٝٗا ع٢ً َزض بكا٤ اضٝض فا َٜ

ٛٓ  إٔ َت -أ ثه١ بهدّ فتهبين عًه٢ ْكا٤ٖها ٚزمهب عًٝٗها        دزز ايكر١ٓ ْكٝه١ غه  ًَ
ايغضٌ ٚايعباد٠، َٔ دٕٚ فزم ب  استُاٍ عٛد ايدّ عًٝٗا قبٌ  اّ ايعغز٠ أٚ 
ال١ٓٓ ٚب  عدَ٘، إلالام ا خبار ا َز٠ بٛدٛا ايغضٌ َٔ اضٝض إدا اْكر  
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ا ٚال ٜغٓٝهإ عهٔ   ُه فٝٗايدّ ٚالٗزت، ٚال أثهز يًههٔ أٚ ياستُهاٍ، ٚال سذٝه١     
 بٌ َكتط٢ االصتصشاا االصتكبايٞ بكا٤ ايرٗز ٚعدّ عٛدٙ عًٝٗا.  ،اضل

اْكراع٘ عٓٗها ٚبه  عهدّ    ٖٚهذا ال فزم ب  اعتٝادٖا عٛد ايدّ عًٝٗا بعد 
ٚنغف٘ عٔ ايعٛد، فٝذب عًٝٗها   عدّ ايديٌٝ ع٢ً الزٜك١ٝ االعتٝاد ي اعتٝادٖا،

 . هلا تزى ايعباد٠ أٚ َٓ  ايشٚزذٛس ايغضٌ ٚايعباد٠ ٚايتُه  ٚال َٜ

أٚ د عٓدٖا ايعًِ ايٝك  ْعِ ٜضتج٢ٓ َا إدا سصٌ هلا َٔ اعتٝاد ايعٛد ٚتٍٛي
عًٝٗها س٦ٓٝهذ تزتٝهب آثهار اضهٝض ٚأسهاَه٘       االال٦ُٓإ ايٛاثل بعهٛدٙ، فٝذهب   

يف أٜاّ ايٓكا٤ ٚأٜاّ ايعٛد، بٓا٤ّ ع٢ً املغٗٛر املٓصٛر َٔ نٕٛ ايٓكا٤  - ًااستٝاال
 ضهِ اضهٝض، َها داّ مل ٜتذهاٚس جمُهٛخت ايهدَ  َه  ايٓكها٤ عًه٢         ب  ايدَ 

    ّ  ْكرهه  ايههدّ بههاملز٠ ٚقههد اصهههت أت     ٖههذا نًهه٘ إدا إ   .   عغههز٠ أٜههاّ نُهها تكههد
 . بإدخاٍ ايكر١ٓ َ  ايص  عًٝٗا َد٠ ٚخزد  ْك١ٝ غ  ًَٛث١

د١ بايدّ ا محز فتبين ع٢ً بكا٤ سٝطهٗا ٚتهفى   دزز ايكر١ٓ ًٍَرأٚ َت -ا
 . يتُه  ٚذمُٖٛا َٔ تزٚى اضا٥ض ٜٚأتٞ ي٘ تفصٌٝايعباد٠ ٚا

 أٚ  زز ايكر١ٓ ًَرد١ بايدّ ا ثفز ايذٟ ٖٛ ثف١ دّ االصتشاض١: -ده

فا إعهاٍ يف نْٛ٘ سٝطهًا تهبين عًه٢     فإٕ نإ خزٚدٗا أٜاّ ايعاد٠ سٝض
سضبُا دي  عًٝٗا بعهض   بكا٤ سٝطٗا،  ٕ ايدّ ا ثفز يف أٜاّ ايعاد٠ سٝض

٠ قبهٌ اْكطها٤ أٜهاّ عادتٗها     إدا رأت املزأ٠ ايصفزٝض اجلعفٞ:طنصش (1)ا خبار
٢ املًشّٚ: سٝط١ٝ ايدّ، ثِ قاٍ: ٖٚذا بٝإ ياسّ ايغزعٞ ٜٚدٍ عً مل تصٌص

ًٍٚإٕ ناْ  ثفز٠ بعد اْكطا٤ أٜاّ ُقط ٖٚهذا بٝهإ يهاسّ ايغهزعٞ      ص ز٥ٗا ث
     ٚ ٚ ٜٚدٍ ع٢ً املًشّٚ: اصتشاض١ دَٗا ا ثهفز ْٚكها٤ باالٓٗها َهٔ اضهٝض  ّ يهش

 . ا َٔ أسهاّ ايراٖز٠ُٚ ه  ايشٚز ٚذمٖٛ -ايصا٠ ٚايصٝاّ -ايتعبد عًٝٗا

                                                           

 ٚغ ٙ. 1َٔ أبٛاا اضٝض: ح 1: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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 ٚإدا خزد  ايكر١ٓ ًَرد١ بايدّ ا ثفز ٚنهإ بعهد اْكطها٤ أٜهاّ عادتٗها      
ٚيعًهه٘ يكاعههد٠  ًافكههد أفتهه٢ مجهه  باستضههاب٘ سٝطهه  مل تهههٔ هلهها عههاد٠ أثههاً  أٚ

َه  ايتهشاّ فٗهِ     اإلَهإ ٚايٓصٛص ايداي١ عًٝٗا، ٚال َصهٓشض العتُادٖها إال  
 . )اإلَهإ االستُايٞ( ٚال ديٌٝ عًٝ٘، ٚيذا ال ميهٓٓا اعتُاد املكاٍ ٚاملدرى

املُٝٓهش٠ بهه  دّ اضهٝض ٚبه  دّ االصتشاضهه١، ٚإٔ دّ     (1)ْٚعتُهد ا خبهار  
اضهٝض تعزفهه٘ ايٓضها٤ بصههفات٘ ٚيهٝط خفهها٤، ٚيٝضه  ايصههفز٠ َهٔ ثههفات دّ      

دزز به٘ عهٔ تًههِ املرًكهات     ص َْاضٝض إال َا خزز يف أٜاّ ايعاد٠ يديٌٝ خا
ٚتٓربهل ٖهذٙ املرًكهات عًه٢ َها       ،ايداي١ ع٢ً إٔ ايصفز٠ ثف١ دّ االصتشاضه١ 

يهيت خزده  عًه٢    ٖٚهٞ ا  - ًاٚيهذا ال ميهٓٓها استضهاا ايصهفز٠ سٝطه      ،ذمٔ فٝ٘
 : ٚديو يدالي١ ا خبار ايعا١َ ٚاخلاث١ عًٝ٘ -ايكر١ٓ بعد إدخاهلا

ّ اضههٝض ٚبهه  دّ االصتشاضهه١، فههإٕ : يداليهه١ ا خبههار املُٝٓههش٠ بهه  دأٚاًل
ِٓ ايصههفز٠ اخلاردهه١ عًهه٢ ايكرٓهه١ بعههد اْكرههاخت صههٝإ ايههدّ ٖٚههٞ     إالاقٗهها ٜعهه

ٚيٛ يعدّ ٚاددٜتٗا يًعهاد٠   -خارد١ يف غ  أٜاّ عادتٗا ٚأٜاّ سٝطٗا ٚالُجٗا 
 . -ايش١َٝٓ املضتكز٠ 

فه١  اخلاثه١ باصهت ا٤ ايهزسِ ٚفشصه٘ بايكرٓه١ ملعز       (1): يدالي١ ا خبارًاٚثاْٝ
اضههاٍ ٚاصههتعاّ خهه  ايبههاالٔ، ٚرد يف ثههشٝش١ حمُههد بههٔ َضههًِ بعههد ا َههز   

١ٓ ثِ َاسه١ ايٓتٝذ١ ٚأْٗا إدا طرأت بعهد ديهو ثهفز٠ً فًتتٛضهأ     بإدخاٍ ايكر
اخلارد١ اصتشاض١ ع٢ً استضاا ايصفز٠  ًاٖٚٞ ٚاضش١ ايدالي١ دد ٚيتصٌص

 ع  نهٕٛ  ٜهت  ذاٖه  َٚه     . َٔ ثفز٠ االصتشاض١ ٚايصها٠  زمب عًٝٗا ايتٛضؤ
عًهه٢ ٚايٓههاظز إ  َهها شمههزز  املههزاد َههٔ ايغههل ا خههز ايههٛارد يف َٛثكهه١ مساعهه١

ٚإٕ ٚايٛارد يف ثشٝش١ حمُد بهٔ َضهًِ:ط   صفإٕ خزز دّ فًِ ترٗزايكر١ٓ:ط
                                                           

  َٔ أبٛاا اضٝض 3: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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َٔ اضهٝض ٚإٕ نهإ ايهدّ املز٥هٞ عًه٢       صخزز فٝٗا ع٤ٞ َٔ ايدّ فا تغتضٌ
 -جلًُت  يف ايصهشٝشت  ا يف ٖات  -، ٚالبد َٔ فِٗ ايدّ ا محزايكر١ٓ قًًٝا

 : ثِ ْكٍٛ تفصًٝا  ع٢ً ايكر١ٓ املتًرد١ بايدّ بعد االختبار. ًاًَشٛظ
 : إدا خزد  ايكر١ٓ َتًٛث١ بايدّ ا محز ففٝ٘ ثٛر

١ أٚ مل ايكرٓهه١ َتًٛثهه١ بايههدّ ٚناْهه  َبتد٥هه   ايصههٛر٠ ا ٚ : إدا خزدهه  
أٜهاّ بكٝه     تضتكز هلا عاد٠ أٚ اصتكزت هلا عاد٠ عدد١ٜ ٚناْه  عادتٗها عغهز٠   

ع٢ً ايتشٝٓض  اّ ايعغز٠ ٚإٕ اْكره  ايضهٝإ َها داَه  اصهت أت ٚخزده        
ٓٛ ث١ بدّ أمحز ٚتضتُز ع٢ً ايتشٝٓض ست٢ تعًِ بٓكا٤ باالٓٗها َهٔ دّ   ايكر١ٓ َتً

اضههٝض، ٚإدا عههه  يف ْكا٤ٖهها أٚ عدَهه٘ ٚاستًُهه  ايٓكهها٤ أعههادت االصههت ا٤ 
ايٓكها٤، ٚديهو   ايعًهِ ب  شصٌ عٓهدٖا املتكد١َ، ست٢ َٜ (1)٘ضضب إالام ْصٛث
إدا رأت املزأ٠ ايدّ ، ْه  ثشٝش١ حمُد بٔ َضًِ:طعًٝ٘يدالي١ بعض ا خبار 

عكٝههب  ًاٖٚههذا دّ راٟ السكهه  (1)صقبههٌ عغههز٠ أٜههاّ فٗههٛ َههٔ اضٝطهه١ ا ٚ    
االْكراخت قبٌ إٔ ميطٞ عغز٠ أٜاّ َٔ أٍٚ الُجٗا فٗٛ َٔ اضٝط١ ا ٚ  رغهِ  

أٟ  -٘:طإدا خهزز فٝٗها   صت ا٤ املتط١ُٓ يكٛياالْكراخت ٚايٓكا٤، ْٚه  أخبار اال
 .(3)صفإٕ خزز دّ فًِ ترٗزصطع٤ٞ َٔ ايدّ فا تغتضٌ -يف ايكر١ٓ

ٓٛ ث١ بايهدّ ٚناْه  دات عهاد٠ عددٜه١     ايصٛر٠ ايجا١ْٝ: إدا خزد  ايكر١ٓ ًَ
شتُهٌ ْكا٤ٖها نُها    أقٌ َٔ عغز٠ أٜاّ ثِ اْكر  عٓٗا ايدّ قبهٌ ايعغهز٠ ٖٚهٞ تَ   

ٚ َت ذههزٟ ٚعٓد٥ههذ َٜ ،ٚدههٛد دّ سههٝض يف بههاالٔ رمحٗهها شتُههٌ بكهها٤ حتٝٓطههٗا 
اصتصشاا حتٝطٗا ٚعدّ اْكرهاخت سٝطهٗا يًهٝك  اضهايٞ بتشٝطهٗا ٚتغهو يف       

فتضتصشب بكها٤ سٝطهٗا، ٚٚظٝفتٗها ايفشهص، فهإدا       اْكراع٘ أٚ بكا٤ٙ َضتكبًا
                                                           

 .َٔ أبٛاا اضٝض 11: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 . 3ٝض: ح أبٛاا اض َٔ  11: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 . 1+ح1أبٛاا اضٝض: ح َٔ 11: ا1(ايٛصا٥ٌ: ز3)
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صهٝإ   اصت أت ٚأدخً  قرٓه١ يف َٛضه  ايهدّ ٚثه ت َهد٠ نافٝه١ ٜتعهارف       
ٗا: فإٕ ٚددتٗا َتًٛث١ بايدّ ٖٚٞ تخزدثِ أ ٗاٝطسايدّ فٝٗا ع٢ً فزض بكا٤ 

يف أٜاّ عادتٗا ايٛقت١ٝ فا إعهاٍ يف بكا٤ٖا ع٢ً ايتشٝٓض ست٢ تتٝكٔ أٚ تر٦ُٔ 
 :  باْكراخت دّ سٝطٗا أٚ  طٞ عغز٠ أٜاّ ع٢ً أٍٚ راٜتٗا يًدّ

نُا يهٛ دا٤ٖها ايهدّ     ،أَا سٝطٝتٗا بايدّ املز٥ٞ ع٢ً ايكر١ٓ أٜاّ عادتٗا -أ
ٌ أٜاّ عادتٗا بّٝٛ أٚ بَٝٛ  ٚاصهتُٓز عًٝٗها ثهِ اْكره  قبهٌ اْكطها٤       ا محز قب

نًه٘ سهٝض سضهب     -أمحهز أٚ أثهفز   -ٙ يف أٜهاّ عادتٗها   أٜاّ عادتٗا، فُها تهزا  
 ايعدٜد٠ ايداي١ ع٢ً إٔ ايصفز٠ املز١ٝ٥ يف أٜاَٗا سٝض. (1)ايٓصٛص

 ًاكر  عهزع ٚأَا إدا اْكط  عغز٠ أٜاّ ع٢ً أٍٚ صٝإ دّ اضٝض فُٝ -ا
أنجهز اضهٝض َها ٜههٕٛ عغهز٠      اضهٝض ال ٜشٜهد عهٔ عغهز٠ أٜهاّ فهإٕ ط      ٕ دّ بأ

ُا ديه   هر٦ُٔ س٦ٓٝذ بعدّ سٝط١ٝ ايشا٥د عٔ أٜاّ عادتٗا املعتاد٠ يه ُٜٚ (1)صأٜاّ
داَه    ايصها٠ َها   خَتَدفًٗا إٔ زًط َٚته عًٝ٘ بعض ايزٚاٜات نُٛثل مساع١:ط

ٔ ٝٗها ايعغهز٠ مل تهه   ايضهٝإ عً  أٟ إدا دهاس  (3)ايعغز٠ص ِشُذتز٣ ايدّ َا مل َٜ
بٌ تأتٞ ايصا٠ ٚال تدعٗا، ٖٚذا ٜعين نْٛٗا َضتشاض١، ٜطاف إيٝٗا:  ًاسا٥ط

ٜجكههب إدا دههاست أٜاَٗهها ٚرأت ايههدّ ايعدٜههد٠ ايدايهه١ عًهه٢ أْهه٘ ط (1)ايٓصههٛص
فإْٗا تدٍ بٛضٛح ع٢ً نْٛٗا َضتشاضه١   ايهزص  اغتضً  يًهٗز ٚايعصزص

 .  عٓد دٛاس دَٗا أٜاّ عادتٗا

ٛٓثهه١ إدا ا :ٚعًٝهه٘ ْكرهه  صههٝإ ايههدّ ٚاصههت أت بإدخههاٍ قرٓهه١ فدزدهه  ًَ
بايدّ ٚناْ  دات عاد٠ َضتكز٠ ٚقد اْكر  ايضهٝإ بعهد اْكطها٤ أٜهاّ عادتٗها      

                                                           

 .َٔ أبٛاا اضٝض   1 : ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 . َٔ أبٛاا اضٝض 13: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 .1 َٔ أبٛاا اضٝض: ح 11: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز3)
 . َٔ أبٛاا اضٝض 1: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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ٚاستًُه  اصهتُزار ايهدّ يف باالٓٗها     قبٌ  اّ عغز٠ أٜاّ َٔ بهدٚ صهٝإ ايهدّ    
اّ، َٚكتطه٢  ٚمل ٜتذهاٚس دَٗها عغهز٠ أٜه     شتٌُ صٝاْ٘ يًدارز َضتكبًاَتنُا 

ٖهٛ   -يصهاسب اجلهٛاٖز   ًا٘ خافه زٜاْه ايذٟ ْكهٍٛ    -الصتصشاا االصتكبايٞا
 عههدّ اْكرههاخت ايههدّ ايضهها٥ٌ يف ايههشَٔ املكبههٌ ستهه٢ تههتِ عغههز٠ أٜههاّ عًٝٗهها َههٔ    

بتذههاٚس دَٗهها ايعغههز٠،  -باالصتصههشاا  ًاتعبههد -أٍٚ ايرُههح، فتهههٕٛ عاملهه١ 
 عههٌ ٚز ًاٖٚههذٙ البههد هلهها َههٔ ايزدههٛخت إ  عههدّ أٜههاّ عادتٗهها فتذعًههٗا سٝطهه    

ايشا٥ههد اصتشاضهه١ فتغتضههٌ بعههد اْكطهها٤ أٜههاّ عادتٗهها ٚتصههًٞ ٚتعُههٌ عُههٌ      
 . املضتشاض١ ضضب دردتٗا ٚٚظٝفتٗا

ٖذا َكتط٢ ايكاعهد٠ ا ديه١ ايعاَه١، يههٔ تٛدهد رٚاٜهات َضتفٝطه١ تهأَز         
مبزاعا٠ استُاٍ بكا٤ اضٝض، ٚقد دٍي  عًه٢   ًاباالصتهٗار بفى ايعباد٠ استٝاال

ذهاٚس ايهدّ عًه٢ أٜهاّ ايعهاد٠، ٚظهاٖز ا َهز ٖهٛ         يه١ تَ ا َز باالصهتهٗار يف سا 
 َهٔ ايفكٗها٤ أخبهارَ    ايٛدٛا فتدٍ ع٢ً ٚدٛا االصتهٗار، ٖهذا فٗهِ مجه ْ  

فهإٕ ا خبههار يف َكهاّ بٝههإ ايٛظٝفهه١    ًااالصهتهٗار، ٚفٗههِ ايٛدهٛا قزٜههب دههد  
ٚظههاٖز ا َههز ايٛدههٛا يههٛال أخبههار  طتضههتهٗزصايغههزع١ٝ ٚقههد ثههدر ا َههز: 

 يٝٗا .ش١ يًُعارض١ نُا صتأتٞ اإلعار٠ إهعادتٗا ايصاي االقتصار ع٢ً أٜاّ

يف تكهدٜز َهد٠    ٖٚهٞ َههدتًف١   صتضهتهٗز ا خبار ا َهز٠ باالصتهٗارط يهٔ 
االقتصههار عًه٢ ايكهدر املتهٝكٔ ايههذٟ تتفهل عًٝه٘ أخبههار      االصهتهٗار، فابهد َهٔ    

ْ٘ زتُ  عًٝه٘ نهٌ أخبهار االصهتهٗار     تهٗار ٖٚٛ االصتهٗار بّٝٛ ٚاسد  االص
فتكعههد  -ٖٚههٛ ٚدههٛا االصههتهٗار -ٓدد٠ ملكههدارٙ فٝؤخههذ بهه٘ ٚبهههاٖز ا َههز امهه

 . ًابفى ايعباد٠ ٚدٛب ًااضا٥ض عٔ ايعباد٠ أٜاّ سٝطٗا ثِ تضتهٗز َٜٛ

ٚقد اختًف  أخبار االصتهٗار يف تكدٜز َهد٠ االصهتهٗار فبعطهٗا تضهتهٗز     
  َٓٗها  بّٝٛ ٚبعطٗا بٝهَٛ  ٚبعطهٗا بجاثه١ أٜهاّ أٚ إ  ايعغهز٠ ٚذمٖٛها، ٚنهج       
شهِ، هَههزٟٚ يف اضههٝض ٚبعطههٗا ٚارد يف ايٓفضهها٤، ٚال ٜبعههد احتادُٖهها يف ايهه 
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َٔ أبٛاا  3َٔ أبٛاا اضٝض + ا 13ٖٚذٙ ا خبار َز١ٜٚ يف )ايٛصا٥ٌ: ا
 . ايٓفاظ( فزاد 

الا٥فهه١ ثاْٝهه١ َههٔ ا خبههار تفٝههد يههشّٚ      -ا خبههار الا٥فهه١ -ٚيف قبههاٍ ٖههذٙ  
 صههًٞ ٚإٔ يشٚدٗهها إتٝاْٗهها، ٖٚههٞ   االقتصههار عًهه٢ أٜههاّ ايعههاد٠ ثههِ تغتضههٌ ٚت   

 بغههض ايٓهههز    -ر َههٔ أثههً٘   ظههاٖز٠ يف عههدّ ثبههٛت االصههتهٗا     -ٗهها بأمجع -
  ،ٚتفٝهههد إٔ املتشٝٓطههه١ تٓههههز أٜاَٗههها فهههتفى ايصههها٠ ٚايهههتُه  -عهههٔ َكهههدارٙ

ٚال بهأظ بهإٔ   طٚإدا داست أٜاَٗا عًُ  عُهٌ املضتشاضه١ ٜٚغغهاٖا سٚدٗها     
تصّٛ عٗز رَطإ إال صطعتشهلا سٚدٗاٜأتٝٗا بعًٗا إدا عا٤ إال أٜاّ سٝطٗا فٝ

 .(1)صا ٜاّ اييت ناْ  حتٝض فٝٗا ثِ تكطٝٗا َٔ بعد

 فٗاتإ الا٥فتإ َٔ ا خبهار ٚقهد اختًفه  أْههار ايفكٗها٤ يف اجلُه  بٝٓٗها،       
اا ٚدعًهٛا  ع٢ً االصتشب -ايرا٥ف١ ا ٚ  -ٚاملغٗٛر محًٛا أٚاَز االصتهٗار

قز١ٜٓ ايفخٝص  -شٝٓض ع٢ً أٜاّ ايعاد٠ االقتصار يف ايت -أخبار ايرا٥ف١ ايجا١ْٝ
يف ايههفى يصههزاستٗا يف عههدّ ثبههٛت االصههتهٗار ٚإَهههإ إتٝههإ ايبعههٌ إٜاٖهها        

 . ٚاالغتضاٍ ٚايتعبد

ايهٛارد٠ يف االصهتهٗار    (1)ٚميهٓٓا تأٜٝد اضٌُ أٚ تٛنٝهدٙ بهبعض ايزٚاٜهات   
فههٞ ْههه  َعتهه ٠ اجلع ،ًاٚاملعٓبهز٠ بهًُهه١ االستٝهها  ايهذٟ ٖههٛ أَههز حمبههٛا عهزع   

ْٚه ٖهها يف  صز٥ٗها ثهِ حتتها  بٝهّٛ أٚ ٜهَٛ      املضتشاضه١ تكعهد أٜهاّ قُ   ط ًاظهاٖز 
ايتعب  باالستٝا : ثشٝش١ فطٌٝ ٚسرار٠ ٚثشٝش١ عبد ايزمحٔ، ٚاالستٝا  

 ، فٝؤٜٓههد ٖههذا ايتعههب  محههٌ املغههٗٛر أخبههار االصههتهٗار    ًاسضههٔ حمبههٛا عههزع 
 ال -١ٝ ه١ ايغزعهٝهٛببهُشهاٖزٟ ٚايهاا ايههبهع٢ً االصتش -ايذٟ ٖٛ استٝا   -

                                                           

 +  1ح +1َٔ أبٛاا االصتشاض١: ح 1+ ا 3: ح َٔ أبٛاا اضٝض 8: ا 1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 .1: ح َٓٗا 1ا +  1: ح َٓٗا 3ا

 .11ح +8ح + 13َٔ أبٛاا االصتشاض١: ح 1: ا1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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 . شاٍ عٓد املزأ٠هسهِ ظاٖزٟ ٚارد عٓد اعتباٙ اي فإْ٘ -ع١ٝهايٛاق

ٚاهه١ ٚدههٛٙ حمتًُهه١ ٚمجههٛخت بهه  رٚاٜههات االصههتهٗار عزضههٗا ا عههاّ       
ْٚاقغٖٛا ٚميهٔ َزادعتٗا يف )اجلهٛاٖز( ٚ)املضتُضهو( ٚ)ايتٓكهٝض( ال داعهٞ     

ٛخت رٚاٜات االصهتهٗار  َٚا اخفْاٙ َٔ فِٗ جمُ -ٚايٛق  قص  -الصتعزاضٗا
ٖٛ ايفِٗ اجلدٜز بايكبٍٛ ملضاعد٠ ايغٛاٖد عًٝ٘، ٜٚٓتر َٓ٘ ٚدٛا االصتهٗار 

  ٍ : ْكها٤ ايبهاالٔ َهٔ دّ     بّٝٛ حتتا  بفى ايعباد٠ ٚايتُه  بأٌَ اْهغهاف اضها
 . اضٝض أٚ بكا٤ٙ

ثهِ إدا اصههتُز االرتٝههاا ٚاستُههاٍ ايتشههٝٓض ٚإدههزا٤ االصههت ا٤ ٚايفشههص  
 : ٛٓث١ بايدّ ٜضتشب هلا االصتهٗار ٚزمٛس تزن٘ٚخزٚز ايكر١ٓ ًَ

 -ٚقد اْكط  أٜاَٗا -أَا أثٌ َغزٚع١ٓٝ االصت ا٤ ٚايفشص يذات ايعاد٠
، ٚاصتفاضه  به٘   عًٝه٘   دعهٞ اإلمجهاخت  إفا رٜب فٝ٘ ٚيعً٘ ال خاف فٝه٘ ٚقهد   

 االستٝها  بهفى ايعبهاد٠ الستُههاٍ     -ٚأَها ايتدهٝ  به  االصههتهٗار     . ايٓصهٛص 
ٚبه  عهدّ االصهتهٗار فٗهٛ َكتطه٢ فٗهِ اصهتشباا          -يف ايباالٔ بكا٤ اضٝط١ٝ

شاظ ظٗههٛر ا َههز باالصههتهٗار يف  هاالصههت ا٤ فُٝهها صهه٣ٛ ايٝههّٛ ا ٍٚ بعههد يهه   
ٖٚٛ االصتهٗار يف  -ايٛدٛا ٚا خذ َٓ٘ بايكدر املتٝكٔ املغفى ب  ايٓصٛص

ٔ   )االصههتهٗار  ٚمحههٌ أخبههار  -ايٝههّٛ ا ٍٚ عًهه٢  (ايشا٥ههد عههٔ ايكههدر املتههٝك
قهٟٛ ايهٗهٛر يف عهدّ االصهتهٗار ٚيف      -يًهٓٓص ايصهزٜض    ًاصتشباا تزدٝشه اال

ايههٓٓص ايهههاٖز يف ٚدههٛا  عًهه٢ ٚتكدٜهههُ٘  -يههشّٚ ايتعٓبههد ٚعههزع١ٝ ايههتُه    
، يف ايٛدٛا ٚمحًٗا ع٢ً االصتشباا زف  ايٝد عٔ ظٗٛر أخبارٙاالصتهٗار ب

  دعهٌ  ُع٢ٓ  ٝ ٖا ب  دعٌ ْفضٗا َتشٝٓطه١ تارنه١ يًعبهاد٠ ٚايهتُه  ٚبه     هب
 . ْفضٗا َضتشاض١ تعٌُ عًُٗا سضب ْٛخت اصتشاضتٗا ٚقدرٖا

يف االصهتهٗار بٝهّٛ ثهِ تهأتٞ      ًاٜٚؤند فُٗٓا: بعض ايٓصٛص ايهاٖز٠ دًٝه 
عههٔ ايٓفضهها٤  ْههه  َعتهه ٠ َايههو بههٔ أعهه  صهها٥اً  ،بايعبههاد٠ ٜٚغغههاٖا سٚدٗهها
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ْعهِ إدا  ط(: ْفاصٗا َهٔ ايهدّ؟ قهاٍ أبهٛ دعفهز )      ٜٚغغاٖا سٚدٗا ٖٚٞ يف 
ط٢ هلا َٓذ ّٜٛ ٚضع  بكدر أٜاّ عد٠ سٝطهٗا ثهِ تضهتهٗز بٝهّٛ فها بهأظ       َ

ٚايهههاٖز  (1)صبعههُد إٔ ٜغغههاٖا سٚدٗهها، ٜأَزٖهها فًتغتضههٌ ثههِ ٜغغههاٖا إٕ أسههب
ٚسد٠ سهِ اضا٥ض ٚايٓفضا٤، ٚظهاٖز اخله  اصهتُزار ايهدّ َه  اْكطها٤ أٜهاّ        

 . عادتٗا ايعدد١ٜ يف اضٝض، ٖٚذا غزض ضجٓا يف ايصٛر٠ ايجا١ْٝ
ذاٚس دَٗا ع٢ً عغز٠ عًٝ٘: إدا اْكط  أٜاّ عادتٗا ايعدد١ٜ ٚاستًُ  َتٚ
: فإٕ خهزز ايكرهٔ    اصت أت –ٚيٛ باالصتصشاا االصتكبايٞ نُا صبل  -أٜاّ 

ٛٓثههه شتههها  بهههفى ايعبهههاد٠ ٚدهههب عًٝٗههها االصهههتهٗار بٝهههّٛ ٚاسهههد َت بايهههدّ  ًاًَ
بهدٚ صهٝإ ايهدّ    ٚايتُه ، ٚتتد  يف ا ٜاّ ايباق١ٝ إ   اّ ايعغهز٠ أٜهاّ َهٔ    

عًٝٗا، ٚا فطٌ ٖٛ االصتهٗار، ٚتضتُٓز عًٝ٘ ست٢ ٜهٗز هلها سهاٍ ايهدّ ٚأْه٘     
ٜٓكر  عٓد ايّٝٛ ايعاعز أٚ قبً٘ فذُٝ  ايدّ سٝض، ٚإٕ زهاٚس ايٝهّٛ ايعاعهز    

 ًااغتضً  عٓد٥ٕذ َٔ اضٝض ٚعًُ  عٌُ املضتشاض١ ٚتكطهٞ ثهَٛٗا َرًكه   
 . ّ عادتٗا ايعدد١ٜ إ  ايعاعزنُا تكطٞ ثاتٗا يف ا ٜاّ ايشا٥د٠ َٔ أٜا

ايصٛر٠ ايجايج١: إدا ناْ  دات عاد٠ عدد١ٜ ٚزاٚس صٝإ ايدّ ع٢ً عهدد  
دعههٌ ْفضههٗا  -دٝٓههزت بهه  االصههتهٗار  ثههِ َت ،ًاٚدٛبهه ًاأٜاَٗهها اصههتهٗزت َٜٛهه 

دعههٌ ْفضههٗا   - عههدّ االصههتهٗار ٚبهه  -تههفى ايعبههاد٠ ٚايههتُه    : َتشٝٓطهه١
ٚتضهتُز سته٢ ٜهٗهز هلها      -تشاضهتٗا سضب درد١ اص ٗاتعٌُ عًُفض١ َضتشا

بعد اْكطا٤ أٜهاّ   -ساٍ دَٗا ٌٖ ٖٛ سٝض أّ ٖٛ اصتشاض١، ٚال شمًٛ ساهلا 
 : َٔ ساي  -عادتٗا 

: قبٌ ايّٝٛ ايعاعز َٔ راٜتٗا ٜٚتب  هلها قرعٝهاً   ساٍ دَٗا ٕ ٜتطض هلاأ -أ
فٛادبٗا االغتضاٍ َٔ اضهٝض   ،ٜتذاٚس ايّٝٛ ايعاعزاصتُزار صٝإ دَٗا ثِ 

  ايعًِ َٚطٞ أٜاّ عادتٗا، ٚال َٛدب ياصتهٗار  ْه٘ ٚادهب إرعهادٟ    س
                                                           

 .1َٔ أبٛاا ايٓفاظ: ح 3: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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َٚهه  تبههٝٓٔ زههاٚس صههٝاْ٘ عًهه٢ عغههز٠ أٜههاّ   ،ناعهه  عههٔ سههاٍ دَٗهها  الزٜههْلٚ
 بهههٌ ٜههههٕٛ سٝطهههٗا بكهههدر أٜاَٗههها ثهههِ تعُهههٌ   ،ٜٓهغههه  عهههدّ حتهههٝٓض  اَههه٘

أنجز َا ٜهٕٛ اضٝض عغز٠ طعٌُ املضتشاض١ سضب درد١ اصتشاضتٗا فإٕ 
 َٚهه  عًُٗهها بتذههاٚس صههٝاْ٘ عًٝٗهها ، ا ٚرد يف ا خبههار ايصههشٝش١نُهه (1)صأٜههاّ

 عًهه٢ عغههز٠ أٜههاّ تزدهه  إ  عادتٗهها عههددًا ٚقههدر أٜاَٗهها، ٚتعتهه  ايشا٥ههد عًٝٗهها 
 ٌ  نٌ َها رأته٘ بعهد    عًُهٗا سضهبُا دٍيه  عًٝه٘ ايٓصهٛص:ط      دّ اصتشاض١ تعُه

 املضتشاضه١ تٓههز أٜاَٗها فها تصهًٞ فٝٗها       ط (1)صأٜاّ سٝطٗا فًٝط َٔ اضهٝض 
ٖٚههذٙ  صٚال ٜكزبٗهها بعًههٗا، ٚإدا دههاست أٜاَٗهها ٚرأت ايههدّ ٜجكههب ايهزصهه   

 (: طإغتضً  يًهٗز ٚايعصزص .عا١َ االصتشاض١ املتٛصر١، فكاٍ )

: عههدّ سٝطهه١ٝ دَٗهها ايضهها٥ٌ بعههد    ًاٚعًٝهه٘: يههٛ اْهغهه  يًُتشٝطهه١ ٚاقعهه 
ا فٗٓ ،اْكطا٤ أٜاّ عادتٗا الصتُزار صٝإ دَٗا ملا بعد ايّٝٛ ايعاعز َٔ الُجٗا

 َٚهها صههٛاٙ اصتشاضهه١ نُهها ديهه      ًاشضههب أٜههاّ سٝطههٗا املعتههاد٠ هلهها سٝطهه    َت
ايعدٜههد٠ ٚزمههب عًٝٗهها إٔ تعاَههٌ ايههدّ عُههٌ االصتشاضهه١   (3)عًٝهه٘ ايٓصههٛص

ٚتههأتٞ بٛظٝفتٗهها، نُهها زمههب عًٝٗهها تههدارى ثههاتٗا فُٝهها بعههد اٜههاّ عادتٗهها إ  
صهتهٗار  أٜهاّ اضهٝض ٚأٜهاّ اال    -ايعاعز ٚزمب عًٝٗا قطا٤ ثهٝاّ  هاّ ا ٜهاّ    

 . ٖٚذا ٖٛ املغٗٛر عٗز٠ عه١ُٝ -اييت اْهغ  عدّ سٝطٝتٗا

إٔ ال ٜتطهههض هلههها اصهههتُزار ايضهههٝإ إ  ايٝهههّٛ ايعاعهههز أٚ عهههدّ       -ا 
اصتُزارٙ، ٜٚغهزخت هلها س٦ٓٝهذ االصهتهٗار بهفى ايعبهاد٠ ٚايهتُه  سته٢ ايٝهّٛ          

ٛٓ ايبهاالٔ َٓه٘ أ      ٚ ايعاعز َا داّ ٜضٌٝ ايدّ عًٝٗا ست٢ تتٝكٔ َهٔ اْكراعه٘ ٚخًه
ّ      تتِ ايعغز٠ أٜاّ َٔ ّٜٛ الُجه  ٚط  نُها   صأنجهز اضهٝض َها ٜههٕٛ عغهز٠ أٜها

                                                           

 . َٔ أبٛاا اضٝض 13: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 .1ح + 1َٔ أبٛاا اضٝض: ح 1: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 . َٔ أبٛاا اضٝض 1ا :1( ايٛصا٥ٌ: ز3)
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ٚرد يف ا خبار ايصشٝش١، ثِ تعٌُ َ  ايدّ ايٓهاسٍ عًٝٗها عُهٌ املضتشاضه١     
 شضب دردتٗا ٚٚظٝفتٗا.هٚب

سٝط١ٝ دَٗا بعد اْكطها٤ أٜهاّ عادتٗها الْكرهاخت      -ًاٚاقع -يٛ اْهغ   ثِ إْ٘
ال ثها٠   -اّ عغهز٠ أٜهاّ فٗهذٙ أٜهاّ اصهتهٗار     ايدّ يف ايٝهّٛ ايعاعهز أٚ قبهٌ  ه    

 . -ُه  سٚزهعًٝٗا ٚال عباد٠ ٚال ت
  ،ُعٓاٖا ايصههشٝضهعًهه٢ سٝطهه١ٝ ايههدّ ايضهها٥ٌ: قاعههد٠ اإلَهههإ بهه  ٓاٜٚههدي 

َٚٓٗا صٝاْ٘ ثاث١  -ٖٚٛ )اإلَهإ ايكٝاصٞ( فإْ٘ ادتُع  فٝ٘ عزٚ  اضٝط١ٝ
ّ        ،أٜهاّ َتصه١ً   فتهبين عًه٢ نْٛهه٘    -َٚٓٗها عهدّ زهاٚس جمُٛعه٘ عًه٢ عغهز٠ أٜها

ٞ   -املع٢ٓ ايصهشٝض  يكاعد٠ اإلَهإ به  ًابأمجع٘ سٝط  َؤٜهد٠ً  -اإلَههإ ايكٝاصه
ٝٗا ايدّ َهٔ دٕٚ زهاٚس عغهز٠    ا ٜاّ اييت ٜضٌٝ عً ٖذٙشٝطٗا باصتصشاا َت

ٌ  أٜاّ، سته٢ إدا تٛٓصهح ايهدّ     ًاٝههٕٛ اجملُهٛخت سٝطه   ذا  ال خهاف فٝه٘ ف  ٖه  ٚيعه
ٝه٘ املهزأ٠، ٚقهد تكهدّ االصهتدالٍ عًه٢       كا٤ ٜهّٛ أٚ أنجهز ٚاصهتهٗزت ف   هاملضتُز ْ

 : ثِ ٜك  ايهاّ يف .  سٝط١ٝ اجملُٛخت َٔ ايدَ  ٚايٓكا٤ ٚال ْعٝد

 : جاوز شيالى الدم على عشرة أيامَت

قد ٜتذاٚس صٝإ ايدّ عٓد املزأ٠ ٜٚشٜد ع٢ً عغز٠ أٜاّ، فُها ٖهٛ سهُه٘؟    
 ٚ  ًاقتههٖٚهذا شمتًهه  ضضههب أْههٛاخت ايٓضهها٤ َههٔ سٝههح نْٛٗهها دات عههاد٠ َضههتكز٠ 

١ أٚ ْاصههه١ٝ ٥هه أٚ َطههرزب١ أٚ َبتد  ًاأٚ َضهههتكز٠ ٚقتهه  ًاأٚ َضههتكز٠ عههدد   ًاٚعههدد 
 : يعادتٗا، ٚسمتاز اصتٝعاا بٝإ أسهاَٗا إ  عزض فزٚخت َتاسك١

 .الفرع األول: ذات العادة الوقتية والعددية 

ٚظٝفتٗا إٔ تأخذ  ذاٚس صٝاْ٘ عغز٠ أٜاّ،إدا اصتُز صٝإ ايدّ عًٝٗا َٚت
 ًادده صهٛا٤ نهإ ٚا   ،ًاشضب٘ سٝطه شٝٓطٗا َٚتا أٜاّ عادتٗا ٚٚق  َتَا صاٍ عًٝٗ

 شضب َا صاٍ عًٝٗا خارز أٜاّهلا، َٚت ًايصفات اضٝض ناضُز٠ أّ نإ فاقد
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 . يصفات اضٝض ًاعادتٗا اصتشاض١ ٚإٕ نإ ٚادد

فألدهٌ داليه١    ًاٚايٛد٘ فٝ٘: أَا استضاا ايدّ ايضا٥ٌ يف أٜاّ ايعاد٠ سٝطه 
 ايدايهه١ عًهه٢ إٔ َهها تههزاٙ املههزأ٠ يف     (1): ا خبههار عًٝهه٘ جمُٛعهه١ َههٔ ايٓصههٛص 

يصهفات اضهٝض،    ًاأٜاّ عادتٗا ٚالُجٗا سٝض ٚإٕ نإ أثفز ٚمل ٜهٔ ٚادد
  ٍ ٖٚهٛ دهٛاا صهؤاٍ عهٔ املهزأ٠       ،ْه  ثشٝش١ حمُد بٔ َضهًِ يف عهٍكٗا ا ٚ

ص ٖٚههذا بٝههإ يههاسّ ال تصههًٞ ستهه٢ تٓكطههٞ أٜاَٗههاطتهز٣ ايصههفز٠ يف أٜاَٗهها:  
ض بايهدّ  ٖٚهٛ ايتشهٓٝ   -ٜٚهغ  عٔ ًَشَٚ٘ ايغزعٞ -ايصا٠  تزى -ايغزعٞ

ٚنهٌ َها رأت املهزأ٠ يف أٜهاّ     طمبزصه١ً ٜهْٛط:    د٠ًَؤٜٓه  -ايضا٥ٌ عًٝٗا يف أٜاَٗا
 ص، ْٚههه  ثههشٝش١ َعاٜٚهه١   سٝطههٗا َههٔ ثههفز٠ أٚ محههز٠ فٗههٛ َههٔ اضههٝض     

 ٓهههز أٜاَٗهها فهها تصههًٞ فٝٗهها    ت -شٝٓطهه أٟ ايههيت َت -بههٔ عُار:طاملضتشاضهه١ 
ٖٚههذا  -بعًههٗا، ٚإدا دههاست أٜاَٗهها ٚرأت ايههدّ ٜجكههب ايهزصهه    ٚال ٜكزبٗهها 

ص ٖٚهذا بٝهإ يهاسّ    اغتضهً  يًهٗهز ٚايعصهز    -ٚث  االصتشاض١ املتٛصهر١  
ٜٚهغ  عٔ املًشّٚ ٖٚهٛ   -االغتضاٍ يصات  َز٠ ٚاسد٠ يف ايّٝٛ  -ايغزعٞ

 .  ًٜشَٗا إٔ تؤدٟ ٚظٝف١ املضتشاض١ املتٛصر١ : نٕٛ دَٗا اصتشاض١
ٜههْٛط املعتهه ٠ ايدايهه١ عًهه٢ إٔ املههزأ٠ دات ا قههزا٤   (1)زصهه١ًٜطههاف إيٝهه٘: َ

 ١ هفٗههذٙ صٓٓهه... صط...ايصهها٠ قههدر أقزا٥ٗهها خُتَدَتههطتٗا ايزدههٛخت إ  أٜاَٗهها: ُٓٓصهه
 قً  أٚ نجزتص . :   هلا إال أٜاَٗاال ٚق ،اييت تعزف أٜاّ أقزا٤ٖا

إيٝٗا ع٢ً يشّٚ استضاا َا تزاٙ  ٚاضاثٌ ٚضٛح دالي١ ايٓصٛص املغار 
ايدّ ٌٖ ٖٛ بصف١ دّ اضٝض بغض ايٓهز عٔ ثف١  ًاأٜاّ عادتٗا املعتاد٠ سٝط

 : -أثفز -أّ ٖٛ بصف١ دّ االصتشاض١  -أمحز -

 ٌه١ فألدهشاضهتهٗا دّ اصهادتهاّ عهارز أٜهٌ خهضا٥هاا ايدّ ايهضهتهٚأَا اس
                                                           

 . َٔ أبٛاا اضٝض 1ا + 1: ا1: ز ايٛصا٥ٌراد  : ( 1)
 . 1َٔ أبٛاا اضٝض: ح 1: ا1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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 ٚقد ،ع٢ً عغز٠ أٜاّ صٝاْ٘ ٜهشصٌ هلا ايٝك  بعدّ َتذاٚس ٘ قدفإْ ديٌٝ آخز،

 : ع٢ً عغز٠ أٜاّ تذاٚس صٝاْ٘ فعًاٜ

فٓزم به  نهٕٛ   هُٓه هذاٚس ايضٝإ ع٢ً عغز٠ أٜاّ فأَا َ  اْهغاف عدّ َت -أ     
 أٜههاّ عادتٗهها َتصههفًا بصههفات االصتشاضهه١ فتعههٓدٙ     دايههدّ ايضهها٥ٌ عًٝٗهها بعههد  

اإلَههإ  )دّ اصتشاض١، بُٝٓا إدا نإ بصهفات اضهٝض فتعهٓدٙ سٝطهًا يكاعهد٠      
 اس عهههزٚ  سٝطههه١ٝ ايهههدّ يتٛاثهههٌ صهههٝاْ٘ ثاثههه١ أٜهههاّ   َههه  إسهههز (ايكٝاصهههٞ

ش٠ يصهفات دّ  ا خبهار املُٝٓه   ٙ :ذهاٚسٙ ايعغهز٠ أٜهاّ ٚذمُٖٛها. ٜٚؤنهد     ٚعهدّ تَ 
تعزفهه٘ ايٓضهها٤، خبههاف ايههدّ    اضههٝض ٚايدايهه١ عًهه٢ إٔ ايههدّ ا محههز سههٝضْ  

 . ا ثفز فٗٛ دّ اصتشاض١

عًهه٢  ًاطههجلُهه  َههٔ ايفكٗهها٤ استضههبٛٙ سٝ ًادتارْا خافهههٖٚههذا ايتفصههٌٝ َهه
نإ أمحهز بصهف١ اضهٝض أّ نهإ أثهفز بصهف١ دّ االصتشاضه١ َها          اإلالام،

ٜههّٛ أٚ ٜههَٛ  أٚ ثاثهه١ أٚ إ  ايعغههز٠ نُهها  -داَهه  املههزأ٠ يف أٜههاّ االصههتهٗار 
ٕ  )ٚيعهٌ َهدرنِٗ فٝه٘     -دٍي  عًٝه٘ أخبهار االصهتهٗار    ُع٢ٓ هبه  (قاعهد٠ اإلَهها

 -خهارز أٜهاّ عادتٗها    -٠ ٝه١ َهٔ ايعغهز   )اإلَهإ االستُهايٞ( فهإٕ ا ٜهاّ املتبك   
نهٌ َها أَههٔ ٚاستُهٌ     )ٚ ًاُهٔ إٔ ٜهٕٛ دَٗا ايضا٥ٌ عًٝٗا سٝطه شتٌُ ُُٜٜٚ

 ( .نْٛ٘ دّ سٝض فٗٛ سٝض

يعهدّ ايهديٌٝ ايٓهاٖض     ،عدّ دد٣ٚ ٖهذا املهدرى   ًايهٓ٘ قد صبل َٓا َزار 
اإلَهههإ ه )فٓضزٖا بهههُتههاإلَهههإ قاعههد٠ دٍ بٗهها عًهه٢ عًٝهه٘، ٚايٓصههٛص املضههت 

 ٚصبل ايتفصٌٝ ٚعزض ا خبار ٚال تعٝد. (االستُايَٞهإ اإل)ال  (ايكٝاصٞ

ايدايهه١ عًهه٢ إٔ ايصههفز٠ املز٥ٝهه١ يف غهه  أٜههاّ ايعههاد٠  (1)َٚكتطهه٢ ايٓصههٛص
اصتشاض١ ٖٛ ايبٓا٤ عًه٢ نهٕٛ ايهدّ ايضها٥ٌ خهارز أٜهاّ عادتٗها ٚالُجٗها ٖهٛ          

                                                           

 . َٔ أبٛاا اضٝض 1ا + 1: ا1: ز ( ايٛصا1ٌ٥)
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ايبٓا٤ ع٢ً نْٛه٘ دّ اصتشاضه١ ًٜشَٗها إٔ تعُهٌ عًُهٗا، ٖٚهٞ ْهه  ثهشٝش١         
ٚإٕ رأت ايصهفز٠ يف غه  أٜاَٗها    :طضهًِ املتكدَه١ يف مجًتٗها ايجاْٝه١    حمُد بٔ َ

ٚإٕ نإ ثهفز٠ بعهد   طٚثشٝش١ اجلعفٞ يف مجًتٗا ايجا١ْٝ: ص تٛٓضأت ٚثً 
ًٍاْكطا٤ أٜاّ ُق بٌ ٖٞ اصتشاض١ تصًٞ  ًاأٟ مل تهٔ ايصفز٠ سٝط ص ز٥ٗا ث

اضه١  املضتشطَ  أدا٤ ٚظٝف١ املضتشاض١، ٚثشٝش١ َعا١ٜٚ يف مجًتٗها ايجاْٝه١:  
 تٓهههز أٜاَٗهها فهها تصههًٞ فٝٗهها ٚال ٜكزبٗهها بعًههٗا، ٚإدا دههاست أٜاَٗهها ٚرأت         

ٖا، ٜٚتشصٌ َٓٗا ٜٚٛدد غ  زصايدّ ٜجكب ايهزص  اغتضً  يًهٗز ٚايعص
ايٓاسٍ يف غ  أٜاّ ايعاد٠ ٚبعد  -غ  ايٛادد يصفات اضٝض -إٔ ايدّ ا ثفز

 . ١بٌ ٖٛ اصتشاض ًاذاٚس أٜاّ اضٝض ٚايرُح ال ٜهٕٛ سٝطَت

بهد  ذاٚس صهٝاْ٘ عغهز٠ أٜهاّ فا   ٚأَا ايدّ املز٥ٞ بعد أٜاّ ايعاد٠ ٚقد َت -ا
دهزز ضزقه١ٕ   : أمحهز َٜ  َٔ استضاب٘ اصتشاضه١ سته٢ إدا نهإ بصهفات اضهٝض     

 :، ٚديو ٚاْدفاخت

ِٓ ايهدّ ا محهز ٚا ثهفز،     أٚاًل : يبعض ايٓصٛص املتكد١َ ٖٚٞ َرًك١ تعه
ت ايهههدّ ٜجكهههب ايهزصههه  ٚإدا دهههاست أٜاَٗههها ٚرأطْهههه  ثهههشٝض َعاٜٚههه١: 
ٖٚذا ٚاضض ايدالي١ ع٢ً استضاب٘ دّ اصتشاضه١   (1)صاغتضً  يًهٗز ٚايعصز

 . تعٌُ عًُٗا ٚتغتضٌ َز٠ بايّٝٛ يًهٗز ٚايعصزي
١ُٓٓ يضؤاٍ اَهزأ٠ َهٔ اإلَهاّ ايصهادم      ْٚه  َعت ٠ إصشام بٔ دزٜز املتط

(عُا إدا اصتُز صٝإ ايدّ عٗز )صها٠؟  ٚعٗزٜٔ ٚثاث١ نٝ  تصٓ  باي ًا
ٖٚهذا داٍ   (1)صذًط أٜاّ سٝطهٗا ثهِ تغتضهٌ يههٌ ثهات      َتطخت(:ٚقاٍ )

ٚقٛيهه٘:  ،بٛضههٛح عًهه٢ استضههاا ايههدّ بعههد أٜههاّ سٝطههٗا ٚعادتٗهها اصتشاضهه١
ِٓ َا إدا نإ ايدّ أمحز أٚ أثفز صغتضٌ يهٌ ثات َتط  . ٜع

                                                           

 .1َٔ أبٛاا اضٝض: ح 1: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 .3َٔ أبٛاا اضٝض: ح 3: ا1( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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ْ  هُزأ٠ إدا نااالصتهٗار ايداي١ ع٢ً إٔ اي (1)بارهبأخ ًاجهٛنٝدٙ ثايهُهٔ تهٜٚ
 تضهههتهٗز بٝهههّٛ أٚ ٜهههَٛ  أٚ ثاثههه١ فعادتٗههها ٚأٜهههاّ سٝطهههٗا دٕٚ عغهههز٠ أٜهههاّ 

شهٝض  ْه  َعت ٠ إصهشام ٚفٝٗها صهؤاٍ عهٔ املهزأ٠ تَ      ،ع٢ً اختاف َطاَٝٓٗا
إٕ نهإ أٜهاّ سٝطهٗا دٕٚ عغهز٠     ط(: فتذٛس أٜاّ سٝطٗا؟ ٚدٛاا َٓه٘ ) 

أٚ تضهتهٗز بٝهّٛ   طٚيف بعطٗا: صأٜاّ اصتهٗزت بّٝٛ ٚاسد ثِ ٖٞ َضتشاض١
نهٌ ثها٠   َٜٛ  ثهِ ٖهٞ َضتشاضه١، فًتغتضهٌ ٚتضهتٛثل َهٔ ْفضهٗا ٚتصهًٞ         

ٖٚهٞ َتعهدد٠    صفذ اغتضهً  ٚثهً   هايهدّ فهإدا ْه    -ٜجكب -بٛض٤ٛ َا مل ٜٓفذ
ٚٚاضههش١ ايداليهه١ عًهه٢ استضههاا ايههدّ املتذههاٚس عًهه٢ أٜههاّ عادتٗهها ٚسٝطههٗا   

 . تعٌُ عًُٗاٚالبد إٔ اصتشاض١ 

 تز٣ ايدّ عٗزٜٔ أٚ ثاث١ بعهدد  ٖٚٞ اييت -دات ايعاد٠ ايٛقت١ٝ ٚايعدد١ٜٚ
إدا ناْهه  َعتههاد٠ ايعههدد  ًاإ  أٜاَٗهها عههددزدهه  ُا َتهإْهه  -َتشههد ٚٚقهه  ٚاسههد

ِٓ، ٚايٛق  ٚضضب املتعارف اضهِ دات ايعاد٠ اضاثه١ً بهايتُٝٝش فإْه٘     ٚال ٜع
  ًاضتكز بايتُٝٝش، ٖٚهذا نُها يهٛ رأت ايهدّ خمتًفه     شصٌ ٚال َتتكدّ إٔ ايعاد٠ ال َت

يهههٕٛ ايههدّ فٝٗهها  ًاًا فذعًهه  ضضهه١ أٜههاّ يف نههٌ َُٓٗهها سٝطهه يف عههٗزٜٔ َههج
بصفات اضٝض، ٚيذا يف ايغٗز ايجايح إدا دا٤ٖا ايهدّ ٚزهاٚس عغهز٠ أٜهاّ ال     

٢ تزده  إ    ْٗا يٝض  دات عاد٠ َتعارفه١ سته   ،ٜهفٝٗا سضاا اخلُض١ عاد٠
نهإ  بد هلا َٔ ايزدٛخت يف ايغهٗز ايجايهح إ  ايصهفات: َها     أٜاَٗا املعتاد٠، ٚال

 شضب٘ اصتشاض١.، َٚا نإ بصفات االصتشاض١ َتًاشضب٘ سٝطبصف١ اضٝض َت
نُا إٔ ايزدٛخت إ  أٜاّ عادتٗا ٚايبٓا٤ ع٢ً اصتشاض١ َا بعهدٖا َهٔ ايهدّ    

ُههٔ  إمنها ٜهتِ إدا مل ُٜ   ،املتذاٚس ع٢ً عغز٠ أٜاّ ست٢ ايٛادد يصفات اضٝض
ُ  - ًادعٌ ٚادد ايصفات سٝط ٛ  - ٚال َضهتكاً  ًاال َٓطه أَههٔ دعهٌ ايهدّ     فًه

 -ٗاهز٥هٗا ُٚقهإ  أٜاّ عادت ًآطُهَأٚ  َضتكًا - ًاشٝض سٝطهايٛادد يصفات اي
                                                           

 . َٔ أبٛاا ايٓفاظ 1َٔ أبٛاا االصتشاض١ + ا 1: ا1( راد  ايٛصا٥ٌ: ز1)
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 : تعٝٓٔ ايتشٝٓض ب٘، ٖٚذا إٓت يف َجاي 

 صف١هكر  ايدّ ثِ عاد ايدّ إيٝٗا بهإدا ناْ  عادتٗا ثاث١ أٜاّ ثِ اْ : ا ٍٚ

 ايهههاٖز دعههٌ ف ،ذههاٚس اجملُههٛخت عغههز٠ أٜههاّاضههٝض ثههِ رأت ايههدّ ا ثههفز َٚت
 َه  دّ أٜهاّ ايعهاد٠ ايجاثه١      ًااضٝض ايضها٥ٌ عًٝٗها السكه    ايدّ ايٛادد يصفات

 ًآَطُ ًاذعٌ ٚادد ثفات اضٝض سٝط، أٟ َتًاَ  ايٓكا٤ املتدًٌ بُٝٓٗا سٝط
ذعهٌ ايهدّ ا ثهفز إ  ايعاعهز َٚها بعهدٙ       إ  أٜاّ ايعهاد٠ املتدًهٌ ٚايٓكها٤، ٚتَ   

ِٓ إ  أٜهاّ ايٓكها٤ ٚأٜهاّ    اصتشاض١، ٚقد صبل حتكٝل سٝط١ٝ اي دّ ا محز املٓط
 .ٚال ْعٝد  ايعاد٠ ٚاالصتدالٍ عًٝ٘ ٚع٢ً سٝط١ٝ ايٓكا٤ املتدًٌ

يف أٜاّ عادتٗا ثِ رأت ايدّ ا ثفز بعد أٜهاّ عادتٗها    ًاايجاْٞ: إدا رأت دَ
يصفات اضٝض ٚنإ  ًاٚادد ًاذاٚس صٝاْ٘ عغز٠ أٜاّ ثِ رأت بعد ديو دََٚت

ٚب  أٜاّ ايعهاد٠ عغهز٠ أٜهاّ فُها فهٛم،       ًا محز املز٥ٞ السكايفصٌ ب  ايدّ ا
املُٝٓش٠  (1)ٜٚديٓا ع٢ً سٝطٝت٘: ا خبار . َضتكًا ًاذعٌ ايدّ ايجاْٞ سٝطفإْٗا َت

ّْايهذٟ رأته٘ السكهًا ٖهٛ     ٚاملب١ٓٝ يصف١ دّ اضهٝض ٚأْه٘ َعهزٚف هلهٔ، ٖٚهذا        د
 ٚ عغهز٠ أٜهاّ     :دفه  ٚقهد أتاٖها بعهد فصهٌ أقهٌ ايرٗهز        أمحز خزز َٓٗا ضزقه١ 

ٚاصتُز عًٝٗا ثاث١ أٜاّ ٚقد ادتُع  ايصفات ٚايغزٚ  يف ايدّ اياسل فٗٛ 
 . سٝض َضتكٌ عٔ سٝض أٜاّ عادتٗا

  . : املرأة املبتدئة واملضطربة الفرع الجاني

ٚرأته٘ أٍٚ َهز٠، فهإدا نهإ ايهدّ       َز دّ اضٝض قبًاَتمل  ٖٞ اييت  (د١٥املبت)
ٚناْه  قههد أنًُه  ايعههاّ ايتاصه  َههٔ    ربعهه١ ا املز٥هٞ أمحهز بصههفات اضهٝض    

فإْٗهها تتشههٝٓض ٚتههفى ايعبههاد٠ ٚدخههٍٛ    ،عُزٖهها ٚدخًهه  يف ايضهه١ٓ ايعاعههز٠  
ّْه١ ٚآٜات ايهذايهفى ايهٓط يهُضادد َٚهاي  فات هصهد يهٚاد كزإٓ، ٚديو  ْ٘ د
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ًا فييٝرهِ يًٝيي٘  فييُٝهٔ إٔ ٜهييٕٛ ذٝضيي   ،اسبييٝض ٚظييرٚس٘ ذصييض اي يير   
 .:)اٱَهإ ايكٝاشٞ(  ُعٓاٖا ايصرٝسيكايد٠ اٱَهإ بي ًاتطبٝك باسبٝض١ٝ،

ُعرف١ ص ات٘ يي٢ً َعرٚف١ٝ اسبٝض ٚأْ٘ ب  : د٫ي١ أخبار ايتُٝٝس ٜضاف إيٝ٘     
ٚ  قاييد٠  فٝ٘ خ يا٤، ٚيٓد٥يت ت ٝيد    ٫ ٜهٕٛ  ِٳ  أخبيار ا َي   اٱَهيإ    يتُٝٝيس اسبهي

 ثيييِ إ ا ًا، رٝض١ٝ ظيياٖر يرٝض باييي يُر٥ٞ ايٛاجييد يصيي ا  ايييي  ييًيي٢ ايييدّ ايييي  
 .ًا رهّٛ باسبٝض١ٝ ٚاقعيفٗٛ َ اشتُر ايص٬ٕٝ ث٬ث١ أٜاّ َتص٬ً

فٝتدًي  ظيرح ذيٝض     ٚإٕ مل ٜصتُر ش٬ٕٝ ايدّ يًٝٗا ث٬ث١ أٜياّ َتصي٬ً  
١ ٚتعُيٌ يًُيٗا   رهيِ يًٝي٘ با٫شترا ي   ايدّ ٜٚٓت ٞ اسبهِ يًٝي٘ باسبٝضيٝٸ١ ٚتٳ  

 ٚتتدارى بكضا٤ َا فاتٗا َٔ ص٠٬ أٚ صٝاّ.

ٖٞ املرأ٠ اييت رأ  اييدّ قبيٌ ٖيتا اييدّ ايصيا٥ٌ يًٝٗيا ٖيتٙ         (املضطرب١)ٚ
َئ ذٝيل ايعيدد، ٚقيد      ٫ٚ تصتكرٸ اها ياد٠ َئ ذٝيل ايٛقي     ا٭ٜاّ يهٓٗا مل

 ًا٫ٚ ييدد  ًاًِ تترد ٚقتي ٠ فاختًط  يًٝٗا أٜاّ ايدّ ٚاختً   يف ظٗٛر َتعدد
 ًارصب٘ ذٝضذت٢ تصتكر اها ياد٠، ٖٚتٙ املرأ٠ إ ا رأ  ايدّ بص ا  اسبٝض تٳ

 . ٚتعاًَ٘ َعا١ًَ اسبٝض١ٝ َٔ ذٝل ايرتٚى املطًٛب١ َٔ اسبا٥ض
 : ْكٍٛ -١ ٚاملضطرب١ٚبعد ايتعرف ي٢ً املبتد٥ 

        ّ فُيا ا   ،إ ا دباٚز شي٬ٕٝ اييدّ يٓيد املبتد٥ي١ أٚ املضيطرب١ يًي٢ يعير٠ أٜيا
 :ٚتيُٗٝدًا  َُٓٗا بٓرٛ َصتكٌ، يهٔ ْكٍٛ ابتدا٤ٶ تصٓ ؟ ْبرل ن٬ً

 : ٖتا -١ أٚ املضطرب١ َٔ ايدّ إ ا دباٚز ش٬ْٝ٘ يعر٠ أٜاّ َا تراٙ املبتد٥
يًتُٝٝس بص ا  ايدّ نإٔ ٜهٕٛ ايدّ املصتُر بعض٘  قاب٬ً ًاإَا إٔ ٜهٕٛ دَ 

س ذٝضيٗا باييدّ   ُٝٸي بص ١ اسبٝض ٚبعض٘ اٯخير بصي ١ دّ ا٫شترا ي١ فٗيتٙ تٴ    
 . ايٛاجد يص ١ دّ اسبٝض ٚتبين ي٢ً اشترا ١ ايدّ اي اقد يص ١ اسبٝض

يصي ا    ًايًتُٝٝيس نيإٔ ٜهيٕٛ اييدّ نًي٘ فاقيد       ٚإَا إٔ ٫ ٜهيٕٛ اييدّ قياب٬ً   
  عٝ  -يص ١ دّ اسبٝض رغِ اخت٬ف َراتب٘  ًا اسبٝض أٚ ٜهٕٛ متاَ٘ ٚاجد
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 : ايًٕٛ ٚغاَك٘
  ا  دّيصياّ نً٘ بير٠ أٜيعي٢ً يي٘ ييي٬ْٝيياٚز شيحيُتيُا نإ ايدّ اييف -أ  

ا٫شترا ١ أٚ نإ ايٛاجد يص ١ اسبٝض أقٌ َٔ ث٬ث١ أٚ أنثر َٔ يعر٠ أٜاّ 
املُٝيس٠ اياياٖر٠ يف بٝيإ ذكٝكي١ دّ اسبيٝض       (1)نإ ازبُٝ  اشترا ١، يٮخبار

نً٘ بص ١ دّ ا٫شترا ي١   ٚاَتٝازٙ ئ ذكٝك١ دّ ا٫شترا ١، ٚإ ا نإ ايدّ
ا يي١ َٚعاًَتيي٘ َعاًَتيي٘، ْعييِ إ٫ إ ا نييإ بعضيي٘ يف أٜيياّ   اشتردّ  تعييع يييدٸٙ

َئ إٔ ايصي ر٠ يف    (3)يادتٗا املصتكر٠ فترصب٘ ذٝضيًا مليا ديي  يًٝي٘ ايٓصيٛ      
١ ٚاملضطرب١ ايًتع يٝص  اهُا رثٓا يف املبتد٥أٜاّ اسبٝض ذٝض، ٚذٝل نإ بٳ

إ  ا نيإ أنثير َئ يعير٠ أٜياّ ني      اُا ياد٠ َصتكر٠ فايدّ ا٭ص ر ايصا٥ٌ يًٝٗ
. ٖٚهييتا إ ا نييإ ايييدّ ايٛاجييد ٫ٚبييد إٔ تعُييٌ يًُييٗا  اشترا يي١دّ ٘ تيييُاَ

ميهٔ يدٸٙ بتُاَ٘ ايص ١ اسبٝض دٕٚ ث٬ث١ أٜاّ َتص١ً أٚ ٜسٜد ي٢ً يعر٠ أٜاّ 
 ز،أقيييٌ اسبيييٝض ث٬ثييي١ ٚأنثييير َييئ يعييير٠شايٓاسكييي١  (2)دّ ذيييٝض يٮخبيييار

يعيرٚس٘:   ٚايبرل ٖٓا فُٝا يٛ نإ اييدّ نًي٘ أٚ بعضي٘ بصي ١ اسبيٝض ٚاجيداً      
ش٬ٕٝ ث٬ث١ أٜاّ َتص١ً ٚيدّ دباٚز ايص٬ٕٝ ي٢ً يعر٠ أٜياّ ٚإَهيإ ايتُٝٝيس    

٬ثي١ اٜياّ   بايص ا ، ٚإ ا نإ بعض اييدّ ٚاجيدًا يصي ١ اسبيٝض ٚمل ٜصيتُر ث     
 اشترا ١. ٚايباقٞ تراٙ ص ر٠ فٗتا دّ

إٔ إ ا نإ ايدّ املتحاٚز ش٬ْٝ٘ فٛم يعر٠ أٜاّ قاب٬ً يًتُٝٝس بايص ١ ب -ب     
نإ بعض٘ بص ١ اسبٝض ناْ  ٚظٝ تٗا متٝٝس ذٝضٗا يف ايدّ ايصيا٥ٌ بٛاجدٜي١   
ص ١ اسبٝض، ٚإٕ نيإ اييدّ ايٛاجيد يصي ١ اسبيٝض َتحياٚزًا يعير٠ أٜياّ مل         

ييددًا   ٔميهٓٗا ايتُٝٝيس بايصي ١ فرتجي  إا يياد٠ ْصيا٥ٗا ٚقرٜباتٗيا، ٚإٕ اخيتً        

                                                           

 َٔ أبٛاب اسبٝض. 2: ب3( ايٛشا٥ٌ: د1)
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 تاد إا ت صٌٝ ايبٝإٖتا املٛجس حيٚ  رجع  إا ايعدد املٓصٛ  يف ا٭خبار.
 : فٓكٍٛ ،١فصٌ حبل املضطرب١ ئ حبل املبتد٥ ٜٚصترصٔ ،ٚايديٌٝ

رجي  إا  دييٞ اٱاياع يًي٢ أْٗيا تٳ    إأَا املضطرب١ فاملعيٗٛر بٝيِٓٗ بيٌ     -أ      
رصييب٘ ذٝضييًا، َٚييا نييإ بصيي ١   َييا نييإ بصيي ١ اسبييٝض تٳ  : ايتُٝٝييس بايصيي ا 

 . ًت٘رصب٘ دّ اشترا ١ ٚتعاًَ٘ َعاَا٫شترا ١ تٳ
ايطًٜٛيي١  (1)ٜٚييديٓا يًٝيي٘: بعييض ايٓصييٛ  ايصييرٝر١ ْايي  َرشيي١ً ٜييْٛض       

اييت اختًط يًٝٗيا أٜياّ اييدّ فيساد  ْٚكصي  ذتي٢ أغ ًي         شايداي١ ي٢ً إٔ 
٫ٚ َئ اييدّ يًي٢ ييٕٛ يًُي  ب قبياٍ اييدّ         يددٖا ٚمل تك  َٓٗا يًي٢ ذيدٸ  

سبٝض١ فديٞ ً  اإ ا أقب S  ٖتا يكٍٛ رشٍٛ اهلل  ٚإدبارٙ ٚيٝض اها ش١ٓ غ
عيرف  عيرف ٚذٝيل ٫ تٳ  ف ٕ دّ اسبٝض أشٛد ٜٴ زايص٠٬ ٚإ ا أدبر  فاغتصًٞ

أٜاَٗا اذتاج  إا ايٓار إا إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٚتػٝٸر يْٛ٘، ٚاملضطرب١ تعرف 
ٚتعرف إدبيارٙ   ،اسبٝض ٚتعرف إقباي٘ َٔ ٚاجد١ٜ دَٗا يص ١ اسبٝض املعرٚف١

ا ١ ٚصي ات٘، ٖٚيتا ٜعيين إٔ اييدّ     َٔ زٚاٍ اسبُر٠ ٚتبداها بًٕٛ دّ ا٫شتر
حييدٙ بصيي ١ اسبييٝض فٗييٛ دّ  رصييب٘ ذٝضييًا َٚييا مل تٳ ايٛاجييد يصيي ١ اسبييٝض تٳ 

املُٝٸس٠ بع دّ اسبيٝض   (3)ٜٚديُٗا ٜٚ٪ندٖا: يُّٛ ا٭خبار .  اشترا ١ قٗرًا
ٚبع دّ ا٫شترا ١ ٚإٔ دّ اسبٝض أمحر يبٝط خيرد حبرق١ ٚاْيدفاع ٚأْي٘ ٫   

دّ اسبيٝض  ايصيٓد ٚا ير١ ايد٫يي١ يًي٢ إٔ      ١خ ا٤ فٝي٘، ٖٚيٞ أخبيار صيرٝر    
ئ دّ ا٫شترا ١ ٚأْ٘ يٝض يف اسبٝض خ ا٤ بٌ ٖيٛ َعيرٚف    َيُتاز َعرٚف

يدٜٗٔ فترصض َيا نيإ بصي ١ اسبيٝض ذٝضيًا، ْعيِ باشيتثٓا٤ فاقيد ا٭ٚصياف          
 ذٝض. ٘ دّْسٍ يًٝٗا أٜاّ يادتٗا ف ْقد ُٔ ناْ  اها ياد٠ َصتكر٠ ٚيي

 ٜٓطبل ي٢ً املضطرب١ يٓد دباٚز -صتث٢ٓ َٓ٘ اسبهِ املٓصٛ  يف امل -ٖٚتا 
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ايدّ دَٗا يعر٠ أٜاّ فتُٝٸس ذٝضٗا بايص ا  )ب قباٍ ايدّ ٚإدبارٙ( ظرح نٕٛ 
املتص  بص ١ اسبٝض قد تٛاا ش٬ْٝ٘ ث٬ث١ أٜاّ َتص١ً ٫ٚ ٜسٜد صبُٛي٘ ي٢ً 

متٝٝيس املضيطرب١    يًي٢  بيٌ اٱاياع  ييدّ اشبي٬ف   دي٣ٛ ٜٚ٪ٜدٖا:  .يعر٠ أٜاّ
 بعدَ٘ يف ايدّ اي اقد يص ١ اسبٝض. ٚأبايدّ ايٛاجد يص ا  اسبٝض  سبٝضٗا

أٜياّ أٚ  ٚإ ا مل تتُهٔ َٔ متٝٝيس ذٝضيٗا بايصي ا  ٭ٕ دَٗيا سًٝي١ يعير٠       
فٌٗ ترج  إا يياد٠ ْصيا٥ٗا؟    -٘ أص ر تيُاَ٘ أمحر أٚ أنثر بًٕٛ َترد: تيُاَ

 : رت٬ُٕ  يف ايبعيدصٛ ؟ ٖتإ َيأّ ترج  إا يدد َ
ٝي٘ َعتي ٠ زرار٠ ٚضبُيد    تُاٍ رجٛيٗا إا ياد٠ ْصيا٥ٗا فٝيديٓا يً  َا اذأ -أ

جيض يًُصترا يي١ إٔ تٓايير بعييض ْصييا٥ٗا فتكتييدٟ بأقرا٥ٗييا ثييِ     بيئ َصييًِ:ش 
ِٸ  -ٜعييين املترٝٸضيي١ -فيي ٕ إسيي٬م املصترا يي١ (1)٢  يييو بٝييّٛزتصييتاٗر يًيي ٜعيي

املضييطرب١ إ ا دبيياٚز شيي٬ٕٝ دَٗييا يعيير٠ أٜيياّ، فٝحييض يًٝٗييا ا٫قتييدا٤ بييأقرا٤   
 ا٥ٗا ٚقرٜباتٗا، ٖٚتا ا٫ذتُاٍ قد اختارٙ ا  َٔ املتكدَع ٚاملتأخرٜٔ.ْص

فٗٛ َصيت اد  ٚأَا ايرجٛع إا يدد طبصٛ  بإٔ  تترٝٸض شبع١ أٜاّ   -ب
 زف ٕ مل ٜهٔ ا٭َير نيتيو  ْٛض ايط١ًٜٛ اييت ٚرد يف آخرٖا:شٜ (3)َٔ َرش١ً

 بياٍ اسبُير٠   ٜعين مل ٜهٔ يٓد َٔ اختًط  ا٭ٜياّ يًٝٗيا: تعيدد ييٕٛ اييدّ ٚإق     
 أٟ اشييتُر يعيير٠  -شٚيهيئ ايييدّ أسبييل يًٝٗييا:  إدبارٖييا ٚتبييداها بايصيي ر٠ ٚأ

فًِ تسٍ ا٫شترا ي١ دارٸ٠ ٚنيإ اييدّ يًي٢ ييٕٛ ٚاذيد ٚذايي١         -أٜاّ ٚزٜاد٠ 
ٜٚبدٚ َٔ صدرٖا ايتدٝ  بيع ايصي  ٚبيع ايصيب ،      زٓٸتٗا ايصب ...ٚاذد٠ فصٴ

 ًاصابٗا شبع١ أٜاّ َٔ دَٗا ذٝضي يهٔ إجسا٤ ايصب  َتٝكٔ ايعري١ٝ فُٝهٓٗا اذت
٫ رتى اٯخير اييتٟ   ، أٟ تأخت باملتٝكٔ إجسا٩ٙ ٚظيريٝت٘ ٚتي  ٚايباقٞ اشترا ١

 .  تٝكٔ ب٘، ٖٚتا ا٫ذتُاٍ قد رجٸر٘ ا  آخر َٔ اي كٗا٤ٜٴ
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ٍٸ يًي٢ ايرجيٛع      : رصٌ املعار ١ بع اشب ٜٔ املعت ٜٔٚيٓد٥ت تٳ بيع َيا د
ٍٸ يًي٢ ايرجيٛع إا ايعيدد املٓصييٛ ،     إا يياد٠ أقاربٗيا ْٚصيا٥ٗا، ٚبيع َييا      د

ٚٚ ٛح د٫يتٗا ي٢ً ايعيدد   ًا٫ٚ رٜض يف أرجر١ٝ َرش١ً ْٜٛض يصرتٗا شٓد
، فًييٛ نييإ ايرجييٛع إا ييياد٠ ْصييا٥ٗا  ٚسٛاهييا ٚتصييدٜٗا يبٝييإ اسبهييِ َ صٸيي٬ً 

 . رصرٙ يف ايعددحبل املضطرب١ يبٝٸٓت٘ ٚمل تٳ ًاٚأقاربٗا َعرٚي
ِ ٜضيياف إيٝيي٘: إٕ َعتيي ٠ زرار٠    ٍٸ يًيي٢    ٚابيئ َصييً املضييطرب١ ذهييِ تييد

ٍٸ يًيي٢ ايعييدد بيي  بيياٱس٬م، َٚعتيي ٠ ٜييْٛض  دصٛ  املضييطرب١ املدتًطيي١ يتييد
٠ زرار٠ ٚابئ  كٝٸد إسي٬م َعتي   يدصٸي  أٚ تٴي  فتهٕٛ صرحي١ يف َٛردٖيا ٚقيد تٴ  

درد َٓٗا املضطرب١ اييت اخيتًط يًٝٗيا دَٗيا ٚنيإ يًي٢ ييٕٛ ٚاذيد        تٳَصًِ ٚ
 . -٫ ايرجٛع إا ْصا٥ٗا ٚأقاربٗا -ٚذاي١ ٚاذد٠ فصٓٸتٗا ايصب 

ُٓ  ايتصرف املتنٛر يعدّ ايتٓايف بع اشبا  املثب  ٚاملطًيل املثبي    ٚقد ٜٴ
 نُا ٖيٛ اسبياٍ يف َعتي ٠ ٜيْٛض املثبتي١ يعيدد ٚايصيرٝر١ اٯَير٠ بيايرجٛع إا         

: برجيٛع املضيطرب١ إا يياد٠    ًأ عبتياح ٚجٛبي  أقرا٤ ْصا٥ٗا ٚقرٜباتٗيا، ٚييتا عبي   
صيرٝس  ٤ قرٜباتٗا إ ا اذبيد  ييدد أٜياّ أقيرا٤ٖٔ، ٜه ٝٓيا إسي٬م       ْصا٥ٗا ٚأقرا

ِٸ املضطرب١ ٜٚاملصترا ١ش، ف ٕ زرار٠ ٚضبُد بٔ َصًِ املتنٛر دٍ يًي٢  ز ٜع
ٚجٛب ايٓار إا ياد٠ ْصيا٥ٗا، يهٓي٘ َعيرٚح إيا إ ا اذبيد  أقيرا٩ٖٔ ٚييدد        

تُر أٜاّ ذٝضٗٔ ٚإا إ ا مل تتُهٔ َٔ متٝٝس دّ اسبيٝض َئ صبُيٛع دَٗيا املصي     
ّ ُٝٝيس دَٗيا فياملرج  ٖيٞ ا٭خبيار املبٝٸٓي١ سبكٝكي١ د       ُهٓٗا َئ تٳ َ  تٳ ، إ ش٬ْٝ٘

ٛٸَيي١ ييي٘، إ   َيي  إَهييإ ايتُٝٝييس بايصيي ا  ٚإقبيياٍ ايييدّ    اسبييٝض ٚأٚصيياف٘ املك
ا٭محر ٚإدبارٙ ٜتبع اهيا ذٝضيٗا يٛجيٛد ٚصي ٘ املكيّٛ سبٝضيٝت٘، َٚي  فكيدٙ         

جييض  (:شملٓايٛر يٲَياّ )  بيد َئ نيٕٛ ا   ٤  ْصيا٥ٗا، ٚيًٝي٘ ٫  ترج  إا أقرا
أٚ  ًا: ذٝضي  : َٔ مل تتُهٔ َٔ متٝٝس دَٗيا زيًُصترا ١ إٔ تٓار بعض ْصا٥ٗا

 اشترا ١، ٚإ٫ إ ا متهٓ  فُٝتاز يٓد٥ت دّ ذٝضٗا ٚتتضس أٜاَٗا ٚيددٖا.
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ٚإ ا مل ٜٓ   ايتُٝٝس بايص ا  ٫ٚ اذبد  أقرا٤ ْصا٥ٗا تصي  إا ايتريٝٸض   
 . د ضبٌ ا٫س٦ُٓإ بعري١ٝ ذبٝضٗا فٝٗاٖٚتا ايعد ،شبع١ أٜاّ : بايعدد

حاٚز ش٬ٕٝ دَٗا ي٢ً يعر٠ أٜاّ فاملعيٗٛر ظيٗر٠   ٚأَا املبتد١٥ اييت تٳ -ب
ي٢ً يعير٠ أٜياّ    حاٚزٙيا١ُٝ إٔ ٚظٝ تٗا يٓد ر١ٜ٩ ايدّ ٚاشتُرار ش٬ْٝ٘ ٚتٳ

٘   . ٖٛ رجٛيٗا إا ايص ا  فتُٝٸس دَٗيا بٗيا ناملضيطرب١    : ا٭خبيار   ٜٚيديٓا يًٝي
ّ اسبيٝض يئ دّ ا٫شترا ي١ ٚايييت ت ٝيد إٔ أٚصياف دّ اسبيٝض        املُٝيس٠ ييد  

ٛٸ ١ اييت مل تٳرٳ ايدّ قب٬ً ١َ٥ ي٘ ناظ ١ ئ ذكٝكت٘ ٚٚاقع٘، ف  ا شاٍ دّ املبتدَك
حاٚز يعر٠ أٜاّ فُا نإ بص ١ دّ اسبٝض َٓٗا ٚنإ ٜسٜيد يًي٢ ث٬ثي١ أٜياّ     تٳٚ

٘ ب ني١  ٛيي ًْي٢  يُتاز بٓ ص٘ ٜٚيدٍ ي دّ ذٝض ٜ ٫ٚ ٜسٜد ي٢ً يعر٠ أٜاّ فٗتا
 ٖتا ..  ركٝكت٘يا٭خبار املتنٛر٠ املب١ٓٝ ي

شيبع١    رصيض تٳ أْٗاٚ ٖض إا َرجع١ٝ ايعدد ٚ (1)خاي  ايعٝذ ايبرراْٞٚ
رصييض ايبيياقٞ اشترا يي١، ٚاشييتدٍ يًٝيي٘  أٜيياّ َيئ دَٗييا يادتٗييا ٚذٝضييٗا ٚتٳ 

)املضييطرب١( شييٓٸتٗا َٚرشييًت٘ ايطًٜٛيي١ اييييت دي يي  يًيي٢ إٔ    (3)ُعت ٠ ٜييْٛضيبيي
ختًط يًٝٗا أٜاّ ٚزاد  ْٚكصي  ذتي٢ ٫ تكي     ا إ ا شإٚأْٗس بايص ا  ايتُٝٝ

ٍٕ ٜعيين اييدّ    زب قباٍ ايدّ ٚإدبيارٙ  يًُ ٵ َٓٗا ي٢ً ذدٸ ٫ٚ َٔ ايدّ ي٢ً يٛ
 ر ٚإ ا أدبير يٓٗييا ٚجا٤ٖييا ايييدّ ا٭صيي  ًاا٭محير إ ا أقبييٌ يًٝٗييا ذصييبت٘ ذٝضيي 

ٜاّ ٖٚٛ شبع١ ٚقد ١ شٓٸتٗا ايرجٛع إا يدد ا٭ذصبت٘ اشترا ١، بُٝٓٗا املبتد٥
ايييت مل ٜهئ اهيا أٜياّ     ش١ ٚإٔ ( ٖتٙ ايصٴيٓٸيي١ املرتبطي١ باملبتد٥ي   ) تهرر  َٓ٘

ٙ      شأٚ  زقبٌ  ييو  ز أقصي٢ ٚقتٗيا شيب ...    ،ايييت اشيتُر بٗيا اييدّ أٍٚ َيا تيرا
إا بييد َيئ تكٝٝييد ا٭دييي١ ايداييي١ يًيي٢ إٔ غيي   ا  ايعيياد٠ ترجيي       ٚ٭جًيي٘ ٫

 . املضطرب١أٟ ب ،١ايص ا  ٚربصٝصٗا بػ  املبتد٥
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ذاصً٘  ،ركٝكٞ دقٝلٚقد أجاب٘ ظٝدٓا ا٭ياِ ا٭ْصارٟ )قدٙ( جبٛاب تٳ
 : إٕ َرش١ً ْٜٛض قصٸُ  شٓٔ اسبٝض إا ث٬ث١ :ًا َٛ ر

ض ٥فاسبيا ش(:ٚجٛب رجٛع  ا  ايعاد٠ إا يادتٗا ٚأٜاَٗا، قياٍ )  -أ
ا ثِ اشترا ١ فاشيتُر بٗي   ،اييت اها أٜاّ َع١ًَٛ قد أذصتٗا ب٬ اخت٬ح يًٝٗا

ٔٸ اها أٜاًَا  S رشٍٛ اهلل  ايدّ ٖٚٞ يف  يو تعرف أٜاَٗا َٚبًؼ يددٖا... ش
 .(1)زايص٠٬ قدر أقرا٥ٗا أٚ قدر ذٝضٗا عٴدٳ: تٳS َع١ًَٛ، ٚقاٍ

َٚييئ يٝصييي  اهيييا يييياد٠ َصيييتكر٠ ٚأٜييياّ َعًَٛييي١ ترجييي  إا ايتُٝٝيييس   -ب
ِٸ املضطرب١ ٚاملبتد٥بايص ا ، ٖٚت صي ا   ٚذهُٗيا ايتُٝٝيس باي   ،١ا املٛ ٛع ٜع

فيي ٕ اختًطيي  ا٭ٜيياّ يًٝٗييا  (:شب قبيياٍ ايييدّ ا٭محيير ٚإدبييارٙ نُييا قيياٍ ) 
تٗا إقبياٍ اييدّ ٚإدبيارٙ ٚتػي      ٓٸر  ٚتػٝٸر يًٝٗيا اييدّ أيٛاْيًا فصٴي    َ  ٚتأخٸٚتكدٸ

ذا٫ت٘... ٚإٕ اختًط يًٝٗا أٜاَٗيا ٚزاد  ْٚكصي  ذتي٢ ٫ تكي  َٓٗيا يًي٢       
١ غي   رٙ ٚييٝض اهيا شيٓٸ   يًُي  ب قبياٍ اييدّ ٚإدبيا    يًي٢ ييٕٛ   ٫ٚ َٔ ايدّ  ذدٸ

فًٝسَٗييا ايتُٝٝييس  ،ا٫ْطبييام يًيي٢ املضييطرب١ ١تعييب ا  ٚا ييرٙ ٖٚييت زٖييتا...
في ٕ مل ٜهئ   ش( يف ا٭خي  بايص ا  ٚإقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ، ٜٚ٪ندٙ: قٛيي٘ ) 

اييدّ  ٠ ٚنيإ  ا٭َر نتيو ٚيهٔ اييدّ أسبيل يًٝٗيا فًيِ تيسٍ ا٫شترا ي١ دارٸ      
في ٕ ازبًُي١ ا٭ٚا تعيين أْي٘ إ ا      زصب تٗا ايٓٸصٴي٢ً يٕٛ ٚاذد ٚذاي١ ٚاذد٠ ف

     ٚ  عًُييٗا ب قبيياٍ ايييدّ ٚإدبييارٙ    يمل ٜهيئ أَيير املييرأ٠ قيياب٬ً يًتُٝٝييس بايصيي ا  
ٚإٕ اخيتًط يًٝٗيا أٜاَٗيا ٚزاد  ْٚكصي  ذتي٢ ٫      ش: كاٍ قبٌ تًهِ ايعبيار٠ ف

ٍٕ تك  َٓٗا ي٢ً ذدٸ  ز. يًُ  ب قباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٫ٚ َٔ ايدّ ي٢ً يٛ
املرأ٠ قياب٬ً يتُٝٝيس ذٝضيٗا ب قبياٍ اييدّ ا٭محير يًٝٗيا          ا نإ أَرٚيًٝ٘: إ

 . .. فصٓتٗا ايصب (. ف ٕ مل ٜهٔ ا٭َر نتيو:شخرج  َٔ ايعبار٠ اي٬ذك١
 ٛع إا ايعدديٗا ايرجيٛع إا ايص ا  ذهُيُهٔ َٔ ايرجيتيَٚٔ مل ت -جي
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 ٚإٕ (:ش١، قيياٍ )٥ييَيئ دٕٚ فييرم بييع املضييطرب١ ٚبييع املبتد -شييبع١ أٜيياّ -
 هئ اهييا أٜيياّ قبييٌ  يييو ٚاشترا ي  أٍٚ َييا رأ  فٛقتٗييا شييب  ٚسٗرٖييا   مل ٜ

 زث٬ث ٚيعرٕٚ، ف ٕ اشتُر بٗا ايدّ أظٗرًا فعً  يف نٌ ظٗر نُيا قياٍ اهيا   
 ا  ٚإقبياٍ  مل ٜتضيس قر٩ٖيا بايصي    زف ٕ مل ٜهٔ ا٭َر نيتيو (:شٚقاٍ )

ٕ ٚيهٔ ايدّ أسبل يًٝٗا فًِ تسٍ ا٫شترا ١ دارٸ٠ ٚناايدّ ا٭محر ٚإدبارٙش
ٖٚيتا بٝيإ ٜعيِ املضيطرب١      زايدّ ي٢ً يٕٛ ٚاذد ٚذاي١ ٚاذد٠ فصٓٸتٗا ايصيب  

 يٛذد٠ يٕٛ ايدّ ايصا٥ٌ يًٝٗا. ،١ اييت مل ٜٓ عٗا ايتُٝٝس بايص ا ٥ٚاملبتد

ّ  -ٚأْٗا ترج  إا ايعدد ١ ٥ْعِ تهرر  نر املبتد ٚيعًي٘ َئ جٗي١     -شب  أٜيا
ّ ٚتسٜيد  يعير٠ أٜيا   :ٕ ٚاذدنْٛٗا ق١ٜٛ املساد ٚيف بدْٗا ذرار٠ تكتف ايدّ بًٛ

فٝهٕٛ َرجعٗا يدد ا٭ٜاّ  ،ُتاز ذااها بايص ا َٔ دٕٚ اخت٬ف يْٛ٘ ذت٢ ٜٳ
ايصبع١ يتدً  ايتُٝٝس بايص ا  ايتٟ ْصٸ  يًٝ٘ بعض فكرا  ايرٚا١ٜ ْ صٗا، 

دًي   ١ ٚتٳ٥ي رتٌُ ٬َذا١ َساد املبتدفٗتٙ ازبٌُ املتهرر٠ ايداي١ ي٢ً ايعدد ٜٴ
( اخت٬ف يٕٛ اييدّ يٓيدٖا فحعيٌ )   ظ ايص ا  َ  يرااٱقباٍ ٚاٱدبار ٚي

ايرجٛع إا ايعدد ي٢ً اٱس٬م ( َرجعٗا ا٭ٜاّ ايصبع١ ٫ٚ ٜكع ب رادت٘ )
ُٝٝس دَٗا بايص ا  يتػاٜر ايدّ ايصا٥ٌ يًٝٗا س١ًٝ ايععر٠ أٜاّ أَهٔ تٳ ذت٢ إ ا

 . ٖتا نً٘ بًراظ يُد٠ ا٭خبار: َرش١ً ْٜٛض.  َٚا بعدٖا
 (1)خر اشتدٍ بٗا يف )اسبدا٥ل( ْا  َٛثك١ ابٔ به  املضيُر٠ ١ُ أخبار أيٚث 

( ٚن٬ُٖيا َتكاربيإ يف املعٓي٢ ٚايد٫يي١     َٚعت ت٘ ا٭خير٣ يئ ايصيادم )   
١ تترٝٸض يف أٍٚ ظٗرٖا يعر٠ أٜاّ ٚيف ثاْٞ ظٗرٖا ث٬ث١ أٜياّ،  ٥ي٢ً إٔ املبتد

ٚ       مساي١: (3)ْٚا  رٚا١ٜ ٖيٞ  )أمحد بٔ ضبُيد رفعي٘ يئ زريي١ يئ مسايي١( 
ٖٚيٞ تيدٍ يًي٢ رجيٛع      ٚبع يدّ ايرف  ف٬ ٜٛثيل بصيرتٗا،  َردد٠ بع ايرف  
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في ٕ   ،أقرا٩ٖا َثيٌ أقيرا٤ ْصيا٤ٖا   ٫ ياد٠ اهيا ٫ٚ قير٤ إا ايعيددش    ١ اييت٥املبتد
 فُٝهٔ ز١ أٜاّي٬ثيقً٘ ثتً ا  فأنثر جيًٛشٗا يعر٠ أٜاّ، ٚأديصا٩ٖا َيناْ  ْ

 . ٕٚ ايتُٝٝس بايص ا ا٫شتد٫ٍ بٗتٙ ا٭خبار ي٢ً َرجع١ٝ ايعدد د
يهٔ ايرٚا١ٜ ا٭خي ٠  يعٝ ١ ايصيٓد يرتددٖيا بيع نْٛٗيا َكطٛيي١ َرفٛيي١         

فييأنثر شإا إٔ تعب ٖيا:   ًاٚبيع نْٛٗيا َتصيي١ً اٱشيٓاد فيي٬ ذحٝي١ فٝٗيا، َضيياف     
٫ د٫ي١ فٝ٘ ي٢ً َرجع١ٝ ايعدد فُٝا يٛ  زجًٛشٗا يعر٠ أٜاّ، ٚاقً٘ ث٬ث١ أٜاّ

: يعير٠ أٜياّ   ًا٢ يعير٠ أٜياّ، ٚأْٗيا تتريٝض ظيٗر     ١ يًي ٥حاٚز ش٬ٕٝ دّ املبتدتٳ
حًيض فٝي٘ امليرأ٠ يئ     اسبيٝض اييتٟ تٳ   ث٬ث١ أٜاّ، بٌ ظاٖرٖا بٝإ ذيدٸ  ًا:ٚظٗر

 . ايعباد٠ َا بع ايث٬ث١ إا ايععر٠
١ ايييت داّ يًٝٗيا   ٥ظاٖرتإ يف َرجع١ٝ ايعدد ٚإٔ املبتدفُٗا املٛثكتإ ٚأَا 

  ٘ ر٠ أٜياّ يف ظيٗر ٚبث٬ثي١ أٜياّ  يف     تتريٝٸض بععي   ، ٖيتٙ  اسبٝض ٚاشيتُر شي٬ْٝ
إٕ مل ًكتإ، ٖٚهتا َرش١ً ْٜٛض ايط١ًٜٛ ٚإٕ املرأ٠ شايعٗر ايثاْٞ، ٖاتإ َط

ٜهٔ اها أٜاّ قبٌ  يو ٚاشترا   أٍٚ َا رأ  فٛقتٗيا شيب  ٚسٗرٖيا ثي٬ث     
 ٥ي١ ٖيٛ ايعيدد : إٔ ذبيٝٸض شيب  أٜياّ،      ٖٚٞ تدٍ ي٢ً إٔ شٓٸ١ املبتد زٚيعرٕٚ

محير٠   -ًاَرذ١ً َتأخر٠ يُا إ ا نإ يٕٛ ايدّ َتػٝٸر يف ًاٚجعً  ايعدد َرجع
ز فصٓتٗا إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٚتػٝٸر ذا٫ت٘ ًاتػ  يًٝٗا ايدّ أيٛاْشف  ا -ٚص ر٠

ٜعين: ايدّ ا٭محر إ ا أقبيٌ يًٝٗيا ذبٝٸضي  بي٘، ٚإ ا أدبير ٚتػٝٸير إا ايصي ر٠        
أ  ٚإٕ مل ٜهئ اهيا أٜياّ قبيٌ  ييو ٚاشترا ي  أٍٚ َيا ر       شاشترا   بي٘  

فعً  يف نيٌ   ًاٚيعرٕٚ، ف ٕ اشتُر بٗا ايدّ أظٗر ٚسٗرٖا ث٬ثٴ فٛقتٗا شب ٷ
بيد َئ تكٝٝيدٖا إيا إ ا مل ٜٓ عٗيا ايتُٝٝيس بايصي ا         ٫ٚ (1)زظٗر نُيا قياٍ اهيا   

ٛٸ  . ١َ يٓٛع ايدّ)إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ( ف ٕ ايص ا  َك
 ايدّ تُراري  إا ايص ا  يٓد اشيضطرب١ ترج١٥ ناييُبتدٚاسباصٌ إٕ اييُ
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ٝض باييدّ ايٛاجيد يصي ا  ايييرٝض،     حاٚز ش٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠ أٜياّ ٚتتري    ٚتٳ
يًص ا : اسبُر٠ ٚايعبط ٚاشبرٚد بيدف    ًاا ٜأتٞ يٛ نإ بعض ايدّ ٚاجدٖٚت
فاياياٖر نيٕٛ اييدّ     -نً٘ أٚ أنثر َٔ يعر٠ أٜاّ -رق١، فًٛ نإ ايدّ أص رٚذ

دّ اسبيٝض ٚاَتٝيازٙ يئ    املُٝٸس٠ اياياٖر٠ يف بٝيإ ذكٝكي١     (1)اشترا ١ يٮخبار
ذكٝك١ دّ ا٫شترا ١، ف  ا نإ اييدّ نًي٘ بصي ١ ا٫شترا ي١ ٜيتعع ييدٸٙ دّ       

رصيض  تٳ ٗافًٝا ٚاشترا ١، ْعِ إ٫ إٔ ٜهٕٛ بعض٘ يف أٜاّ يادتٗا املصتكر٠ زَاْ
١ ٥ييٚإٕ نييإ أصيي ر، ٚيييٛ مل تهيئ اهييا ييياد٠ ٚقتٝيي١ ناملبتد   ًاايييدّ املر٥ييٞ ذٝضيي 

ر أنثر َٔ يعير٠ أٜياّ نيإ اٝعي٘ اشترا ي١      ٚاملضطرب١ ٚشاٍ يًٝٗا دّ أص 
ياٗٛر ا٭خبار املُٝس٠ يف إٔ دّ ا٫شترا ١ أص ر بارد، ٖٚٞ تبع ذكٝكي١ دّ  

 رهُٝٗا ٖٓا ٚاسبهِ باشترا ١ ايدّ املتنٛر.يا٫شترا ١ ٚٚاقع٘ ٫ٚبد َٔ ت
       ٘ فُٝتياز دّ اسبيٝض    ،ٚايه٬ّ ٖٓيا فُٝيا إ ا نيإ متياّ اييدّ أمحير أٚ بعضي

ٖٚتٙ  . س٠ُٝٸيُكتض٢ ا٭خبار اييُاٚز ايص٬ٕٝ ي٢ً يعر٠ أٜاّ بحبايص ١ يٓد تٳ
حيياٚز ُٝٝييس اسبييٝض يٓييد تٳبييد َيئ تٳ  ذانُيي١ يًيي٢ نييٌ ا٭خبييار، ف٬ايٓصييٛ

ٛٸَي١ سبٝضي١ٝ اييدّ ٫    ش٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠ أٜياّ     شيُٝا ٚتٛجيد فٝٗيا    بايصي ا  املك
يُئ )تير٣ اييدّ     ()تصأٍ فٝٗا اَرأ٠ َٔ اٱَاّ ايصيادم  (3)رٚا١ٜ صرٝر١

حياٚز ايصي٬ٕٝ يًي٢ يعير٠     رتًُٗا يف ا٭قيٌ: تٳ يصتُر بٗيا(، ٚظاٖرٖيا أٚ َي   ٜٚ
رٝض ٚأرجعٗا إا ايصي ا   ي( ص ا  دّ ايأٜاّ، ٚقد ٚص  اها اٱَاّ )

 .  ٥١ذت٢ املبتد ًاُا ٜ٪ند َرجع١ٝ ايتُٝٝس بايص ا  َطًكيدٕٚ غ ٖا، َ

د٬ف يًي٢  يٜضاف إيٝ٘: ايعيٗر٠ ايعاُٝي١ بيٌ دييا٣ٚ اٱاياع ٚييدّ ايي       
حاٚز شي٬ْٝ٘ يًي٢   ُٝٝس أٜاّ ذٝضٗا يٓد تٳإا ايص ا  يف تٳ ًا١ بد٥ٚجٛع املبتدر

  ّ ّ     . يعير٠ أٜيا ض : ا٫س٦ُٓيإ ايعدصيٞ بترييٝٸ   ٜٚترصيٌ َئ صبُييٛع َيا تكيد
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ٛاجد يص ا  اسبٝض ٚباشترا ١ اييدّ اي اقيد يصي ا     دّ ايَصتُر٠ ايدّ باي
 ص٘يكيعدّ ْيرٚح بيعيرٝض َيرٝض١ٝ ايٛاجد يص ا  اييرهِ بيْعِ اي .اسبٝض

ٚ   ييئ ّ    بث٬ثيي١ أٜيياّ   ٖٚييتا ا٫ظييرتاح ْاظيي٧   ، عييدّ زٜادتيي٘ يًيي٢ يعيير٠ أٜييا
أقٌ َا ٜهٕٛ اسبٝض ث٬ث١ أٜاّ، ٚأنثرٙ شاحملدٸد٠ يدّ اسبٝض: (1)َٔ ايٓصٛ 

  ّ ايطًٜٛي١   (3)كٝٸد إسي٬م َرشي١ً ٜيْٛض   يٚبٗيتٙ ا٭خبيار ْي    زَا ٜهٕٛ يعير٠ أٜيا
 ٚ َ  ا٭ٜيياّ يًٝٗييا ٚتكييدٸاختًطيي  شايداييي١ يًيي٢ إٔ َيئ مل تصييتكر اهييا ييياد٠ 

ف ْ٘  زفصٓٸتٗا إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٚتػٝٸر ذا٫ت٘ ًار  ٚتػٝٸر يًٝٗا ايدّ أيٛاْٚتأخٸ
ِٸ َييا ْيي ك  ييئ ث٬ثيي١ اٜيياّ َٚييا زاد يًيي٢ يعيير٠ أٜيياّ َٚييا مل ٜهيئ  يَطًييل ٜعيي

كٝٸد إس٬قٗا بايٓصٛ  احملدد٠، نُا ٜتكٝٸد بٗيا ا٭خبيار املُٝٸيس٠ ييدّ     يٓينتيو، ف
٫شترا ١ ف ٕ إس٬قٗا ٜتكٝد بايٓصٛ  احملدد٠، ٜٚٓتخ: نيٌ  اسبٝض ئ دّ ا

دّ ٚاجد يًص ا  إ ا زاد ي٢ً ث٬ث١ أٜاّ ٚمل ٜتحاٚز يعر٠ أٜاّ ٖيٛ ذيٝض،   
 : ايييدّ ا٭محيير ايييتٟ مل ٜصييتُر شيي٬ْٝ٘  دييرد َيئ إسيي٬م ا٭خبييار املُٝٸييس٠ٜٚٳ

أقيٌ  شُكتض٢ ايٓصٛ  ايصيرٝر١ احمليدد٠:   يث٬ث١ اٜاّ ف ْ٘ ٜهٕٛ اشترا ١ ب
 .(2)زٚأنثرٙ َا ٜهٕٛ يعر٠ أٜاّ ،َا ٜهٕٛ اسبٝض ث٬ث١ أٜاّ

١ أٚ ٥ييحيياٚز شيي٬ٕٝ ايييدّ يًيي٢ يعيير٠ أٜيياّ ٖٚييٞ َبتد ْيي٘ َيي  تٳاٚاسباصييٌ 
ٛاجد يًص ا  ئ يك١ً ايدّ اي َضطرب١ ٚمل ٜٓ عٗا ايتُٝٝس يٛذد٠ يٕٛ ايدّ أٚ

١ ٥ي بتديٓيدْا إٔ ترجي  امل   ًاا٭ذٛح ٚجٛب، رت٘ ي٢ً يعر٠ أٜاّ ث٬ث١ أٜاّ أٚ يهث
١ ضبُييد بيئ َصييًِ ٚزرار٠ ، ٚ يييو يد٫ييي١ صييرٝرإا ييياد٠ أقاربٗييا ْٚصييا٤ٖا

: صييرٝر١ قيياٍ يف اي، ذٝييل ٥١ييمساييي١ اشباصيي١ باملبتد (4)املطًكي١ َ٪ٜييد٠ برٚاٜيي١ 
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جيض يًُصترا ١ إٔ تٓار بعيض ْصيا٥ٗا فتكتيدٟ بأقرا٥ٗيا ثيِ تصيتاٗر يًي٢        ش
حياٚز  ُٛارد تٳي١، ٫ٚ ٜبعيد اختصاصيٗا بي   ٥ي ٖٚيٞ َطًكي١ تعيِ املبتد    ز يو بّٝٛ

ش٬ٕٝ ايدّ ي٢ً يعر٠ أٜاّ، ٚإ٫ فاملصترا ١ إ ا ْسٍ يًٝٗا ايدّ ا٭محر ٚمل 
ااع، ٚيٓد٥ت ٫ َٛجض ي٬قتدا٤ بٓصيا٥ٗا  ٜتحاٚز يعر٠ أٜاّ فهً٘ ذٝض باٱ

 ر٤ٖٔ ٚيدد أٜاَٗٔ .ٚا٭خت بك 
ٚايثا١ْٝ رٚا١ٜ مساي١ ايصا٥ٌ ئ جار١ٜ ذا   أٍٚ ذٝضٗا إ ا داّ دَٗا 

 ،٥١ي ٗر ٖٚٞ ٫ تعيرف أٜياّ أقرا٥ٗيا؟ َٚئ ايٛا يس اختصاصيٗا باملبتد      ث٬ث١ أظ
أقرا٩ٖا َثٌ أقرا٤ ْصا٤ٖا، في ٕ ناْي  ْصيا٩ٖا طبتً يا  فيأنثر      ع(: شقاٍ )

 . ٛشٗا يعر٠ أٜاّ ٚأقً٘ ث٬ث١ أٜاّزجً
١ ٥ي كٝٸد َطًكا  رٚاٜا  ايعدد ايداي١ يًي٢ ذبيٝض املبتد  يٚبٗاتع ايرٚاٜتع ْ

ا٤ٖا( قرأفٝ٘ ايصا٥ٌ ازبار١ٜ )٫ تعرف أٜاّ   ٳرٳ  قد َفٚاشب  ا٭خ . شب  أٜاّ
١ قد تعرف أٜاَٗا ٚقد ٫ تعرفٗا، َٚٔ ايٛا س ٤٥ٖا( فتدٍ ي٢ً إٔ املبتدأٚ )قر

( ُهٓٗا َعرفتٗا إ٫ َٔ تٛفر ص ا  اسبٝض، ٚقيد أَضي٢ اٱَياّ )   أْٗا ٫ ٜٴ
ُٝٸيس دَٗيا   ١ ميهٓٗيا إٔ تعيرف أٜاَٗيا ٚتٴ   ٥ي ن٬َ٘، فٝهع  إَضيا٩ٙ يئ إٔ املبتد  

١ يف املرذًيي١ ٥ييُا ٜ٪نييد َرجعٝيي١ صيي ا  ايييدّ يًُبتد يبصيي ا  دّ اسبييٝض، َيي 
 ٖا ٚذٝضٗا ترج  إا قر٤ ْصا٤ٖا.٤ٳرٵا٭ٚا قبٌ نٌ ظ٤ٞ، ف  ا مل تعرف ق 

في ٕ َعتي ٠ زرار٠ َطًكي١     ،ٚإمنا اذتطٓا ٖٓا يعدّ ايديٌٝ اشبيا  ايٛا يس  
ٛ  صٸيٗا، ٚرٚاٜي١ مسايي١  يعٝ ١ يرت    دٴ١ ٫ٚ تٳ٥تعِ املبتد ْٗيا َرفٛيي١   ددٖيا بيع ن

 باتصيياٍ  ايييٝكع يعييدّ ًا،عًييِ ذحٝتٗييا ٚاقعيي  د ٫ٚ تٴٚبييع نْٛٗييا َتصيي١ً ايصييٓ  
. ْعيِ ٫  َٔ أَيار٠ أخير٣     بصدٚرٖا، ٫ٚ ٜكعشٓدٖا َٔ دٕٚ جٗاي١ ايراٟٚ

٘     -ٛم بإٔ مسايي١  ٜضرٸ يٓدْا إ ُارٖا يًٛث ٫ ٜيرٟٚ ٫ٚ   -ييٛ صيسٸ اشبي  يٓي
 . ( املعرٚف برٚاٜت٘ يٓ٘ ٚش٪اي٘ َ٘ٓ) َ٘اَإٜثب  يف أصً٘ ٚنتاب٘ فتٝا غ  
 ُٝٝس ذٝضٗا١ إ ا اشتُر بٗا ايدّ ٚأَهٓٗا تٳ٥بتدييُٚاسباصٌ باختصار: إٕ ا
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ٛٸ١َ سبٝضي١ٝ اييدّ فٗيٛ املرجي ، ٚإٕ مل ٜٓ عٗيا ايتُٝٝيس بايصي ا          بايص ا  املك
يهٕٛ ايدّ بًٕٛ ٚاذد أٚ نإ املتص  باسبُر٠ أقٌ َٔ ث٬ث١ أٜاّ أٚ أنثير َئ   

املضيييطرب١ يًييي٢ هيييتا عييي  إا يييياد٠ قرٜباتٗيييا ْٚصيييا٤ٖا، ٖٚر٠ أٜييياّ رجيعييي
 حض يًُصترا يي١ ٜٳر٠ ٚضبُييد بيئ َصييًِ:ش  ١ زراا٭ذييٛح، ٱسيي٬م صييرٝر  

     ّ  ز، ٚامليراد  إٔ تٓار بعض ْصا٥ٗا فتكتدٟ بأقرا٥ٗا ثيِ تصيتاٗر يًي٢  ييو بٝيٛ
 ، ْايي  ا٭ّ: أقاربٗييا ايٓصييبٝع َٚييا ٜصييدم يًييٝٗٔ أْٗيئ ْصييا٩ٖا   ٤ٖاَيئ ْصييا

خ  ٚاشباي١ ٚايع١ُ، ٜٚه ٝٗا إٔ تٓاير يعياد٠ بعضيٗٔ َئ دٕٚ اشيتٝعاب      ٚا٭
إ ا  زجيض يًُصترا ي١ إٔ تٓاير بعيض ْصيا٤ٖا    يياد٠ َصيتكر٠ش   إ ا ناْ  اهٔ

ْعيِ ظياٖر    ،اذبد  أيداد أقرا٥ٗٔ ٚمل تعًِ طباي ١ يدد أقيرا٤ اييبعض اٯخير   
 (1)ز..أقرا٩ٖا َثٌ أقرا٤ ْصا٤ٖا ف ٕ ناْ  ْصيا٩ٖا طبتً يا   شَرفٛي١ مساي١ 

حُٛع أقرا٤ٖٔ ٚاذبياد ايعيدد َئ غي  اخيت٬ف، يهٓٗيا مل تثبي         يراظ َيٖٛ ي
جييييض  شإا ٚ يييٛح َيييديٍٛ ايصيييرٝر١ املطًكييي١     ًاَضييياف  ،ذحٝتٗيييا يًٝٓيييا 

ييٛ ذبكيل    -فٓرف  ايٝد ئ ظاٖر املرفٛيي١  زيًُصترا ١ إٔ تٓار بعض ْصا٤ٖا
جيييض يًُصترا يي١ إٔ تٓايير بعييض   شبصييراذ١ د٫ييي١ ايصييرٝر١   -صييدٚرٖا

 قرا٤ باقٞ قرٜباتٗا.أقرا٤ بعضٗٔ إ ا مل تعًِ اخت٬فٗا َ  ز ْٚهت ٞ بأ٤ٖاْصا
 يف ييييدد أقيييرا٤ٖٔ رجعييي  إا    يييياد٠ قرٜباتٗيييا ْٚصيييا٤ٖا   ٚإٕ اختً ييي 

ٖيٛ شيبع١ أّ غ ٖيا؟     ًاايعدد املٓصٛ  يف ايرٚاٜا ، ٌٖٚ ايعدد املعتي  ظيري  
َ  حس٤ٷ ياياييياٖر إٔ ييييدد ايصيييب  َييي   رجعٝييي١ يف املضيييطرب١ ٚإٔ ايكيييدر املتيييٝكٔ 

فيي ٕ مل ٜهيئ ا٭َيير  ( يف َرشيي١ً ْٜٛض:شقيياٍ ) ،ايصييبع١ أٜيياّ يًُضييطرب١ 
ٚمل تيتُهٔ َئ    ًاأٟ مل ٜهئ أَير ايييت اخيتًط يًٝٗيا أٜاَٗيا ٚا ير        زنتيو

 ٚيهيئ ايييدّ أسبييل  شايتُٝٝييس بايصيي ا  ٚإقبيياٍ ايييدّ ا٭محيير يًٝٗييا ٚإدبييارٙ    
١ ٚاذيد٠  ٠ ٚنيإ اييدّ يًي٢ ييٕٛ ٚاذيد ٚذايي      يًٝٗا فًِ تيسٍ ا٫شترا ي١ دارٸ  

                                                           

 .3ح+   1: ح َٔ أبٛاب اسبٝض 8: ب3( ايٛشا٥ٌ: د1)



 2:دفك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر............................................................................... (356)

 

ٖٚٞ ٚا ر١ ا٫ْطبام يًي٢ املضيطرب١ ايييت اختًطي  يًٝٗيا       زٗا ايصب يتٴيٓٸيفصٴ
 . أٜاَٗا ٚمل تصتكر ياد٠

١ يٛقٛع ا٫خت٬ف ٥يًُبتد -ايترٝٸض شبع١ أٜاّ  -ْٚعو يف َرجع١ٝ ايعدد 
 تريٝٸض شيبع١ أٜياّ يف نيٌ ظيٗر      تٚفت٣ٛ َٔ ذٝل تعٝع ايعدد: ٖيٌ   يًافٝٗا ْصٸ

 ٗر يعر٠ أٜاّ ٚيف ظٗر ث٬ث١ أٜاّ .ٝض يف ظأٚ شت١ أٜاّ أٚ تتر
 :، ٖٚتا ايرتجٝس يٛجٛٙ  س ايترٝض بصبع١ أٜاّْرجٸ اٚيهٓٸ 

فٝهيٕٛ   ،: ٭ٕ املعٗٛر أٚ ا٭نثر أفتٛا بايتدٝ  بع ا٭يداد املٓصٛصي١ أ٫ًٚ
د املٓصٛصي١،  َتٝكٔ  ٚيٛ َٔ باب ايتدٝ  بع ا٭يدا ًاايترٝض بصبع١ أٜاّ قدر

 َكتضي٢ ازبُي  ايعيريف بيع ايرٚاٜيا  املتداي ي١ بعيد رفي           -ٗاايتدٝ  بٝٓ -ٖٚٛ
ايٝد ئ ظٗيٛر نيٌ ٚاذيد٠ يف تعيٝع ايعيدد املٓصيٛ  فٝٗيا يصيراذ١ اييبعض          

 . اٯخر يف إجسا٤ ايعدد اٯخر

يتهرار ايتعب  بايصب  يف َرش١ً ْٜٛض ايط١ًٜٛ املعت ٠ :شٖٚتٙ شي١ٓ  : ٚثاًْٝا
٢ ٚقتٗا شب ز ٖٚتا ايتعب  بأْ٘ شٓٸ١ ملٔ اييت اشتُر بٗا ايدّ أٍٚ َا تراٙ، أقص

 ٚقاٍ ثاًْٝا يف -َضافًا اا تهرار ايصب  فٝٗا -رأ  ايدّ أٍٚ َر٠ ٖٛ َ٪ند آخر
املرش١ً ايط١ًٜٛ ايصرٝر١:شٚإٕ مل ٜهٔ اها أٜاّ قبٌ  ييو ٚاشترا ي  أٍٚ   

ٚتهيرار  نير ايصيب  ٚٚصي ٘ بأْي٘ شي١ٓ َ٪نيد يرجريإ         (1)َر٠ فٛقتٗا شب ...ز
   ٚإجسا٤ٙ .ايترٝٸض بصب

ض بصييب  أٜيياّ يف َرشيي١ً ٜييْٛض ايطًٜٛيي١ اييييت ٖييٞ   ايترييٝٸ يييٛرٚدٚثايثييًا: 
 صرٝر١ ايصيٓد َئ دٕٚ إظيهاٍ يف اييبع، بُٝٓيا ايتريٝض بععير ٚثي٬ث ٚرد         

ى ايترييٝض إذييداُٖا غيي  ٚا يير١ ايد٫ييي١ يًيي٢  ا ٚ (3)يف رٚاٜيييت ابيئ بهيي 
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ٔ دٕٚ تهيرار  نير   يهٔ َ ،اٱجسا٤ ي٢ً ٚا ر١ د٫ي١ً ًاٚا٭خر٣ َعت ٠ شٓد
ض َٚيئ دٕٚ َييرجس فٝٗييا يًيي٢ رٚاٜيي١ ايترييٝٸ ٘ بايصيي١ٓايعييدد َٚيئ دٕٚ ٚصيي 

بٝٓ٘ ٚبع ايصيب    ًابصب ، ٚ نر ايصت١ أٜاّ يف َرش١ً ْٜٛض ايصرٝر١ جا٤ َردد
ّ شٚتٳ ٟ ايصيب   فٝحيس  (1)زرٝٸضٞ يف نٌ ظٗر يف يًِ اهلل شت١ أٜاّ أٚ شبع١ أٜيا

 .زشب أقص٢ ٚقتٗا ش ا١ً :٫ شُٝا يٛ ٫ذآا 

١ ٚاملضيطرب١  ٥ي ٚاسباصٌ مما تكدّ أظٗر١ٜ إجسا٤ ايترٝض شيبع١ أٜياّ يًُبتد  
ثِ تعٌُ فُٝا شٛاٖا بٛظا٥  املصترا ١ فت٪دٟ ٚظٝ ١ ايطٗار٠ ذصض درج١ 

 .، ٚاهلل ايعامل حبكا٥ل أذهاَ٘ ٚٚاقعٗا: تصّٛ ٚتصًٞ اشترا تٗا ثِ تتعبد

 الفرع الثالث: ناسية العادة املستقرة .
ملصتكر٠ إ ا ْصيٝ  ٚقتٗيا املعتياد أٚ ييددٖا املعتياد فٗٓيا صيٛر         ا  ايعاد٠ ا

: قد تهٕٛ  ا  ياد٠ يدد١ٜ فكط ثِ تٓص٢ يدد أٜاّ يادتٗا، ٚقد تهيٕٛ   ث٬ث١
 ا  ييياد٠ ٚقتٝيي١ فكييط ثييِ تٓصيي٢ ٚقيي  يادتٗييا، ٚقييد تهييٕٛ  ا  ييياد٠ ٚقتٝيي١  

 ثيِ تٓصي٢ أذيدُٖا أٚ نًُٝٗيا فٗيتٙ ذيا٫  ث٬ثي١ يف  ا  ايعياد٠         ًاٚيدد١ٜ َع
 .  (3)ايٛقت١ٝ ٚايعدد١ٜ: )رأ  فٛقتٗا شب ...(

ٕ تٓص٢ يدد أٜياّ يادتٗيا ٚتبكي٢ ذافاي١ً يٛقتٗيا نُيا ييٛ يًُي  نيٕٛ          أ -أ
 .يادتٗا يف آخر نٌ ظٗر يهٓٗا ْصٝ  ايعدد ٌٖ ٖٛ مخص١ أٚ شبع١ أٚ مثا١ْٝ؟

١ً يعيددٖا نُيا ييٛ    إٔ تٓص٢ ٚق  يادتٗيا ٚأٜياّ ذٝضيٗا ٚتبكي٢ ذافاي      -ب
 .؟ٌ ٖٛ أٍٚ ايعٗر أٚ خاَص٘ اّ يهٓٗا ْصٝ  ٚقتٗا ٖٗا شبع١ أٜيًُ  نْٛ

 إٔ تٓص٢ ٚق  يادتٗا ٚتٓص٢ يدد أٜاّ يادتٗا. -جي

 ٚاسبا٫   ايصٛر اٝ  يفٶ اَطًك ايٓاش١ٝ رجٛع ٖٛ بِٝٓٗ ٚاملعٗٛر املعرٚف     
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بعيرح   ًارصيب٘ ذٝضي  يصي ١ دّ اسبيٝض تٳ   ًاإا ايتُٝٝس بايص ا : َا نيإ ٚاجيد  
أٜاّ َٔ ايص٬ٕٝ املتصٌ ٚيدّ زٜادت٘ ي٢ً يعير٠ أٜياّ،   يدّ ْكصاْ٘ ئ ث٬ث١ 

 ديييٞ اٱايياع  رصييب٘ اشترا يي١، ٚقييد إ  َٚييا نييإ بصيي ١ دّ ا٫شترا يي١ تٳ   
أفت٢ بيايرجٛع  . ْعِ اشتثين أبٛ ايص٬ح اسبًي  في   ٚيدّ اشب٬ف يف ٖتٙ اي تٝا

 إا ييياد٠ ْصييا٤ٖا ٚأقاربٗييا، ٚإٕ اخييتً ٔ رجعيي  إا ايتُٝٝييس، نُييا اشييتثين     
  ًاَصييبٛقايييدّ أفتيي٢ بترٝٸضييٗا يعيير٠ أٜيياّ إ ا نييإ      ذييعٔ زٖيير٠ ايصييٝد ابيي 

 َٚيا شيٛاُٖا َئ اي كٗيا٤ )ر (     ،   - اييت ٖيٞ أقيٌ ايطٗير   -بععر٠ أٜاّ ْكا٤ 
 ٖٚٓا ٜٓبػٞ حبل اسبا٫  بايت صٌٝ : . أفتٛا بايرجٛع إا ايتُٝٝس بايص ا 

 دٜي١   ا  يياد٠ يد ايييت ناْي    اسباي١ ا٭ٚا: ْاشي١ٝ ايعياد٠ ايعددٜي١ ٖٚيٞ     
إ ا ْصٝ  يددٖا ثيِ رأ  اييدّ بصي ا  اسبيٝض ث٬ثي١       ٗا، ٚايااٖر أْاْٚصٝتٗ

، ٚ يو يكايد٠ اٱَهإ ًاأٜاّ أٚ أنثر ٚمل ٜتحاٚز يعر٠ أٜاّ نإ اٝع٘ ذٝض
ٖٚيٛ ٚاجيد    -باملع٢ٓ ايصرٝس املدتار، ف ٕ ٖتا اييدّ املر٥يٞ بصي ا  اسبيٝض    

ث١ أٜاّ ٚيدّ ايتحياٚز  يعرٚح اسبٝض١ٝ نُضٞ أقٌ ايطٗر ٚاتصاٍ ايص٬ٕٝ ث٬
 .ًاٱَهإ نْٛ٘ ذٝض ًاُاَ٘ ذٝضيت٫بد إٔ تٳرصض  -ئ يعر٠ أٜاّ

ٚيٛ دباٚز شي٬ٕٝ دَٗيا يًي٢ يعير٠ أٜياّ فكيد ٜكياٍ بأْي٘ ٫ ٜٓ عٗيا ايتُٝٝيس           
ييسّٚ   فتدٍ َرش١ً ْٜٛض ايط١ًٜٛ ي٢ً ًاَعًَٛ ًاَعتاد ًا٭ٕ اها يدد ،بايص ا 

أٜاّ َعًَٛي١ َئ قًٝيٌ أٚ نيث  فٗيٞ       إٕ ناْ  اهاايرجٛع إا يددٖا ٚأٜاَٗاش
يًيي٢ أٜاَٗييا ٚخًكتٗييا اييييت جيير  يًٝٗييا، يييٝض فٝيي٘ يييدد َعًييّٛ َٛق يي  غيي    

يهئ   ،ٖٚيتٙ ناْي  اهيا يياد٠ َعرٚفي١ ييدٜٗا َعًَٛي١ ايعيدد يٓيدٖا          (1)زأٜاَٗا
ُٸٗا ٖتٙ ازب١ًُ   . ير  اها سار٨ فٓصٝ  يدد أٜاَٗا ف٬ تع

ٗر املا ي١ٝ ٖٚيٞ   ٚاشتكرارٖا يف ا٭ظُع١ًَٝٛ يادتٗا ي: أٟ أثر ي ٍيصأْ ايهٓٸ
اْيدراد   ًا: َئ ايكرٜيض جيدٸ    كٍٛيٚيتا ْ ؟ يتادت٘ يف ا٭ظٗر املا ١ُٝا إْاش١ٝ يي
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ر  َ  ٚتيأخٸ ف ٕ اختًطي  ا٭ٜياّ يًٝٗيا ٚتكيدٸ    شايٓاش١ٝ ذب  ازب١ًُ اي٬ذك١:
٘ ٓٸتٴفصٴ ًاٚتػٝٸر يًٝٗا ايدّ أيٛاْ  ٖٚيتا ٜٓطبيل   زٗا إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٚتػٝٸر ذا٫تي

حبصييض د٫ييي١ َرشيي١ً ٜييْٛض  يًيي٢ ْاشيي١ٝ ايعييدد فٛظٝ تٗييا ايتُٝٝييس بايصيي ا    
رٝٸض  تٳ -ٖٚتا ٚص  دّ اسبٝض -ايصرٝر١ : ف  ا أقبٌ يًٝٗا ايدّ ا٭محر

 يٛاجدٜتيييي٘ ٚصيييي  دّ اسبييييٝض ٚتييييٛفر  ًاُهيييئ إٔ ٜهييييٕٛ ذٝضيييي٭ْيييي٘ دّ ٜٴ
 ظييرٚس٘ نُضييٞ أقييٌ ايطٗيير ٚاشييتُرار ايصيي٬ٕٝ املتصييٌ ث٬ثيي١ أٜيياّ ٚيييدّ       

 ًاثاْٝ تٓطبل ذ٦ٓٝت قايد٠ اٱَهإ ٚتهٕٛ دي٬ًٝش٬ْٝ٘ ي٢ً يعر٠ أٜاّ، فتٳحاٚز 
. ْعِ َ  ربًي  بعيض ظيرٚح دّ اسبيٝض تٓت يٞ       ي٢ً ن ا١ٜ ايتُٝٝس بايص ا 

 .(اٱَهإ ايكٝاشٞ: ) اسبٝض١ٝ ٫ٚ تٓطبل قايد٠ اٱَهإ إعٓاٖا ايصرٝس

ذٝضيٗا ب قبياٍ   ثِ إ ا دباٚز ش٬ٕٝ دَٗا ي٢ً يعر٠ أٜياّ ٚمل ميهٓٗيا متٝٝيس    
فٝٓدرد ذبي    ،ايدّ ا٭محر ٚإدبارٙ يهٕٛ ايدّ نً٘ بًٕٛ ٚاذد ٚذاي١ ٚاذد٠

 قياب٬ً  خر٠ يف َرشي١ً ٜيْٛض ايطًٜٛي١:شف ٕ مل ٜهئ ا٭َير نيتيوز      ازب١ًُ املتأ
ٚيهٔ اييدّ أسبيل يًٝٗيا فًيِ تيسٍ      دّ ب قباٍ اييدّ ا٭محير ٚإدبيارٙ:ش   يتُٝٝس اي

 زد ٚذايي١ ٚاذيد٠ فصيٓٸتٗا ايصيب     ا٫شترا ١ دارٸ٠ ٚنإ ايدّ يًي٢ ييٕٛ ٚاذي   
ٖٚتا ايٓ ٸ ٜٓطبل ب س٬ق٘ ي٢ً ْاش١ٝ ايعدد، ٖٚتا ٚا س يٓيدْا ٫ ظيو فٝي٘    

بٓ ٸ  ًاد٫ي١ املرش١ً ي٢ً ايٓاش١ٝ َصتعٗد (1)أْهر أشتا ْا احملكل ٚإ٫ٕٚ رٜض، 
اَرأ٠ قد اختًط يًٝٗيا أٜاَٗيا مل تعيرف    شدت  بٓاش١ٝ ايٛق  ٚايعدد يبٓ ٸ َ

في  ا جًٗي  ا٭ٜياّ ٚييددٖا اذتاجي  إا ايٓاير إا       ش (3) زيددٖا ٫ٚ ٚقتٗيا 
: )َا  ٖض إيٝ٘ املعٗٛر َئ إٔ ايٓاشي١ٝ   ًاٚقاٍ )قدٙ( أخ  زإقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ

 . ُا مل ْك  ي٘ ي٢ً ديٌٝ(يَ -ترج  إا ايتُٝٝس بايص ا  أٚ إا ايعدد 

 ٖٚٛ ْ ٸ ٚا س ،ايط١ًٜٛ ْٜٛض ١َرشً َٔ ايصرٝس يهٓا قد ير ٓا ايٓ      
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 يد٫ييي١ ٚا٫ْطبييام يًيي٢ ْاشيي١ٝ ايعييدد ٖٚييٛ ٜثبيي  نييٕٛ ايٛظٝ يي١ ٬َذايي١          ا
 . ٚيًٝيي٘: فٛظٝ تٗييا يٓييد    إقبيياٍ ايييدّ ٚإدبييارٙ، ٚإٕ مل ٜٓ يي  فصييٓٸتٗا ايصييب      

ُهٓٗا َٔ ايتُٝٝس أنثر َٔ يعر٠ أٜاّ ٚيدّ تٳ يًٝٗا حاٚز ش٬ٕٝ ايدّ ا٭محرتٳ
عُييٌ يًُييٗا إٔ تترييٝٸض شييبع١ أٜيياّ ٚذبصييض ايبيياقٞ اشترا يي١ ت  : بايصيي ا 

 . أٚ  ع ٗا يٓدٖا ذصض درجتٗا ٚق٠ٛ ا٫شترا ١
ٗ  اييت ناْ  اسباي١ ايثا١ْٝ: ْاش١ٝ ايٛق  ٖٚٞ   ا ا  ياد٠ ٚقت١ٝ فكيط ْٚصيٝت

 نُيا يييٛ ناْي  اهييا يياد٠ َصييتكر٠ َئ ذٝييل ايٛقي  ثييِ يطيار٨ٍ ييير  يًٝٗييا       
 ًييٛ ناْيي  تيير٣  ، فْصييٝ  ايٛقيي  املعييع ٚا٭ٜيياّ املعًَٛيي١ اييييت تترييٝض فٝٗييا   

 ٞ فٝٗيا َيا تكيدّ    ف ْي٘ ٜيأت    ثِ ْصٝتٗا،نٌ ظٗر َث٬ً َٔ يف ايععر٠ ايثا١ْٝاسبٝض 
 فيي  ا رأ  اييدّ بصي ا  اسبيٝض ث٬ثيي١     -َئ فتي٣ٛ َٚيدرى    -يف اسبايي١ ا٭ٚا 
 يعيير٠ أٜيياّ فتييبين يًيي٢ ذٝضييٝٸ١    ا ا مل ٜتحيياٚز رٝٸضيي  بٗييا  أٜيياّ أٚ أنثيير تٳ 
 . ١ ا٭ٚاراييَتكدّ يف اي)اٱَهإ ايكٝاشٞ( ٚبتكرٜض اٝع٘ يكايد٠ 

 : دًٛ َٔ ذايتعحاٚز ش٬ٕٝ ايدّ يعر٠ أٜاّ ف٬ ٜٳٚإ ا تٳ
دتً ًا َٔ ج١ٗ ايص ا : محر٠ ٚصي ر٠، جعًي    يإٔ ٜهٕٛ ايدّ َا٭ٚا :

حُٛي٘ ييئ ث٬ثي١ أٜيياّ ٚمل ٜييسد يًيي٢  يَيا بصيي ١ اسبييٝض ذٝضيًا إ ا مل ٜكييٌ َيي  
س ص ١ ا٫شترا ي١ اشترا ي١، أٟ نيإ َرجعٗيا ايتُٝٝي     بيعر٠ أٜاّ، َٚا نإ 

بايعبار٠ املتكد١َ ٚايااٖر٠ يف  ١بايص ا ، ٖٚتا ظاٖر َٔ َرش١ً ْٜٛض ايطًٜٛ
 .َتػٝٸر٠: أمحر ٚأص ر َرجع١ٝ إقباٍ ايدّ ا٭محر ٚإدبارٙ إ ا نإ ايدّ أيٛاًْا

إٔ ٜهٕٛ ايدّ املتحياٚز شي٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠ أٜياّ دَيًا َتٸريد        اسباي١ ايثا١ْٝ: 
َيا بصي ١ اسبيٝض أنثير     أٚ نيإ   ايًٕٛ ٚايص ١ بإٔ نإ اٝع٘ بص ١ اسبيٝض، 

اسبيٝض ٚبٓي     رٝٸض  شبع١ أٜاّ َئ اييدّ ايٛاجيد يصي ا     تٳ -َٔ يعر٠ أٜاّ
يًيي٢ اشترا يي١ ا٭ٜيياّ ايباقٝيي١ َٚعاًَيي١ ا٭ٜيياّ املتبكٝيي١ َعاًَيي١ ا٫شترا يي١،     

أٟ  زفي ٕ مل ٜهئ ا٭َير نيتيو    ش:  : ازب١ًُ املتيأخر٠  ٜٚٓطبل ي٢ً ٖتٙ اسباي١
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ٚيهئ اييدّ أسبيل    شب قبياٍ اييدّ ا٭محير ٚإدبيارٙ     مل ٜهٔ ايدّ قياب٬ً يتُٝٝيسٙ   
٠ ٚنيإ اييدّ يًي٢ ييٕٛ ٚاذيد ٚذايي١ ٚاذيد٠        يًٝٗا فًِ تيسٍ ا٫شترا ي١ دارٸ  

رصييض ايبيياقٞ دّ اشترا يي١، ٖٚييتا  رصييبٗا ذٝضييًا، نُييا تٳ تٳز فصييٓٸتٗا ايصييب 
 .زفصٓٸتٗا ايصب ش: ( ) َديٍٛ ايتساَٞ يكٛي٘

ُٖا ٚناْي   ا  يياد٠ َصيتكر٠    اسباي١ ايثايث١: ْاش١ٝ ايٛق  ٚايعدد أٚ أذد
 ، ٚفٝٗا صٛر:نًتاُٖا أٚ إذداُٖا َٔ ذٝل ايٛق  ٚايعدد ثِ ْصٝ 

ايصٛر٠ ا٭ٚا: إ ا ْصٝ  ٚقتٗا َ  ذ ظ ييدد أٜاَٗيا ايييت تتريٝض فٝٗيا      
حاٚز ش٬ْٝ٘ ي٢ً يعر٠ اٜاّ فٛظٝ تٗا يف ا٭ظٗر املا ١ٝ، ٚشاٍ يًٝٗا ايدّ ٚتٳ

بصي ١   ًاحيد فٝٗيا اييدّ أمحير    تٳ ًادتار أٜاَتٳر اٗا ٚايترٝٸض بعدد أٜاَٗا اييت تٳ
ٔ     ،دّ اسبٝض  ٚيٛ ْكص  أٜاّ ايدّ ا٭محر ئ يدد أٜاَٗيا أنًُي  ايعيدد َي

: َرش١ً ٜيْٛض   فاقد ٚص  اسبٝض. ٚايٛج٘ فٝ٘: ايرجٛع إا ايٓ  ايصرٝس
ايطًٜٛي١ ايداييي١ يًي٢ إٔ املييرأ٠ ايييت اهييا ييياد٠ َصيتكر٠ َيئ ذٝيل ايعييدد ٖٚييٞ      

أقرا٤ٖيا أٚ قيدر    ايص٠٬ قدرٳ عٴدٳتٳش ر  تترٝض بٗا ذافا١ يعددٖا ذصض اي
إٕ ناْ  اها أٜاّ َع١ًَٛ َٔ قًٌٝ أٚ نث  فٗٞ ي٢ً أٜاَٗا ٚخًكتٗا زشذٝضٗا

ٖٚيتا ايتعيب     (1)فٝي٘ ييدد َعًيّٛ َٛق ي  غي  أٜاَٗياز       اييت جر  يًٝٗيا ييٝض  
ز َئ قًٝيٌ أٚ نيث    شظاٖر ا٫ْطبام ي٢ً ذافا١ ايعدد فتترٝض بكدر أٜاَٗيا  

كص  يئ ييدد   يبد َئ اختٝيار ا٭ٜياّ ايٛاجيد٠ يصي ١ دّ اسبيٝض، ٚييٛ ْي        ٫ٚ
يادتٗا شيبع١  ناْ  أٜاَٗا نُا يٛ نإ ايدّ ايٛاجد يص ١ اسبٝض مخص١ أٜاّ ٚ

ُٸ ًاأٜاّ أنًُ  َٜٛع َٔ ايدّ اي اقد يٛص  اسبٝض ٚذصبت٘ ذٝض يكيدر   ًاَُت
 . أقرا٥ٗا ٚذٝضٗا املعتاد اها

ّ زشأٜاَٗيا شٜيض إٔ ٜهيٕٛ امليراد َئ     : َئ احملتُيٌ ايكر   يهٔ قد ٜكاٍ  أٜيا
 فٗٞ ي٢ًشررز صب٤ٞ ٖتٙ ايص١ٓ:ٚقتٗا املٓصٞ يف ٖتٙ ايصٛر٠، ف٬ ٜٴ زَع١ًَٛ
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 . يف صٛر٠ ْصٝإ ٚقتٗا زأٜاَٗا ٚخًكتٗا اييت جر  يًٝٗا
( يف ٖتٙ ازب١ًُ:  ٘ قٛي٘ )ٖٚتا اذتُاٍ ٫ ٜرق٢ درج١ اياٗٛر، ٜٚضعٸ

ٖٚتا ٜ٪ند اْطباقٗا ي٢ً ايعيدد   زأٚ نث إٕ ناْ  اها أٜاّ َع١ًَٛ َٔ قًٌٝ ش
 .ًا ٜٚٓطبل ي٢ً ذافا١ ايعدد جًٝ ًاأٚ نث  ق٬ًًٝ

َٚ  ايتٓسٍ ٚتصًِٝ يدّ ا٫ْطبام، ف ٕ ازب١ًُ اي٬ذك١ اهتٙ ازب١ًُ تٓطبيل  
َٚئ دٕٚ إظيهاٍ ٚتيردد، ٖٚيٞ قٛيي٘       ًاي٢ً ْاش١ٝ ايٛق  ذافا١ ايعيدد جسَي  

(ش:)ًار يًٝٗا اييدّ أيٛاْي  ر  ٚتػٝٸٚتأخٸَ  ف ٕ اختًط  ا٭ٜاّ يًٝٗا ٚتكدٸ 
 .ز فصٓتٗا إقباٍ ايدّ ٚإدبارٙ ٚتػ  ذا٫ت٘

ٚيٛ مل ٜتحاٚز دّ ايٓاش١ٝ يٛقتٗا يف ايص٬ٕٝ يًي٢ يعير٠ أٜياّ ٚنيإ اييدّ      
نً٘ بص ١ دّ اسبٝض فحُٝع٘ ذٝض ذت٢ ايكدر ايسا٥د ي٢ً يدد أٜياّ يادتٗيا   

يعير٠ أٜياّ فٗيٛ ذيٝض     ي٢ً ا٭ذٛاح، فٗتٙ اَرأ٠ رأ  ايدّ ا٭محر أقٌ َٔ 
ُير٠ ٚايعيبط ٚاشبيرٚد    اسب املُٝٸيس٠ ييدّ اسبيٝض بايصي ا  :     (1)إكتض٢ ا٭خبيار 

ٚيٛ فر  زٜاد٠ ايدّ املر٥ٞ يئ ييدد أٜياّ يادتٗيا فُيا داّ مل      بدف  ٚذرق١ . 
 ًااذتٝاسيي ًاٜتحيياٚز يعيير٠ أٜيياّ يف ايصيي٬ٕٝ ٖٚييٛ ممهيئ اسبٝضيي١ٝ فترصييب٘ ذٝضيي 

ٝس: )اٱَهإ ايكٝاشيٞ( ف ْي٘ شياٍ اييدّ     إكتض٢ قايد٠ اٱَهإ إعٓاٖا ايصر
    ّ : صيرٝس   ٜٚ٪نيدٙ  . ا٭محر يًٝٗا ث٬ث١ أٜاّ باتصياٍ ٚمل ٜتحياٚز يعير٠ أٜيا

إ ا رأ  املييرأ٠ ايييدّ قبييٌ يعيير٠ أٜيياّ فٗييٛ َيئ اسبٝضيي١       ضبُييد بيئ َصييًِ:ش  
قبٌ َضٞ يعير٠ أٜياّ َئ     ٚظاٖرٙ أْ٘ يٛ اْكط  دَٗا ٚجا٤ٖا ثا١ًْٝ (3)زا٭ٚا

 . حاٚز أٜاَ٘ ي٢ً يعر٠: يدّ تٳ تٛفرٙ ي٢ً ظرس٘أٍٚ ر٩ٜت٘ فٗٛ ذٝض ي
 دَٗا رهِ حبٝض١ٜٝٚٴ رجٛع  ا  ايعاد٠ إا أٜاَٗا (2)صتدٍ بأخبارٜٴ ْعِ قد
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بعدد أقرا٤ٖا ٚذٝضٗا، يهٓا عبتاح بترٝضٗا فُٝا زاد ي٢ً أٜاّ يادتٗا إ ا نإ 
 .هإ ٚصرٝس ضبُد بٔ َصًِ املتكدّ ٭جٌ قايد٠ اٱَ ،بص ١ اسبٝض

 : دًٛ اسباٍ: يٛ ْصٝ  يدد أٜاَٗا ٚذ ا  ٚقتٗا ف٬ ٜٳ يثا١ْٝايصٛر٠ ا

إٔ ٜصٌٝ يًٝٗا ايدّ يف أٜاَٗيا ٚٚقتٗيا ٚمل ٜتحياٚز شي٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠        -أ
أٜيياّ، فُييا تييراٙ نًيي٘ ذييٝض شييٛا٤ نييإ بصيي ١ اسبييٝض أّ نييإ أصيي ر بصيي ١     

يًي٢ إٔ املترٝضي١ تٓاير أٜاَٗيا ٚإٔ َيا      (1)ايٓصٛ  ي١ا٫شترا ١، ٚ يو يد٫
 . ذٝض ذت٢ إ ا نإ أص ر ٚإٔ ايص ر٠ يف أٜاَٗا ذٝضٖٛ يف أٜاَٗا تراٙ 

إٔ ٜصٌٝ يًٝٗا ايدّ ا٭محر يف أٜاَٗا اييت تعرفٗيا ٫ٚ تعيرف ييددٖا     -ب
حاٚز ش٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠ أٜياّ فٗيتا دّ ميهئ      ايهاٌَ ثِ ٜسٜد يًٝٗا َٔ دٕٚ تٳ

زٜادت٘ إٔ ٜهٕٛ ذٝضًا ٫تصاف٘ بص ا  دّ اسبٝض ٚتٛف رٙ ي٢ً ظرٚس٘ نعدّ 
يًيي٢ يعيير٠ أٜيياّ َٚضييٞ أقييٌ ايطٗيير ٚشيي٬ْٝ٘ ث٬ثيي١ أٜيياّ َتصيي١ً فٗييٛ ذييٝض   

 ٚتٓطبل يًٝ٘ قايد٠ اٱَهإ إعٓاٖا ايصرٝس )اٱَهإ ايكٝاشٞ( ٫ٚ إظهاٍ.

إٔ ٜصٌٝ يًٝٗا ايدّ يف أٜاّ يادتٗا ٚٚق  ذٝضيٗا املعتياد ثيِ ٜتحياٚز      -جي
ّ شي  -املرأ٠ تترٝٸض بايعيدد ش٬ْٝ٘ ي٢ً يعر٠ أٜاّ، ٖٚتٙ  حعًيٗا يف  ٚتٳ -ب  أٜيا

حعٌ ايباقٞ َٔ ايععير٠ َٚيا زاد يًٝٗيا اشترا ي١     أٜاَٗا ٚٚقتٗا احمل ٛظ اها ٚتٳ
يًُٗا، ٖتا إ ا نإ دَٗا بتُاَ٘ أمحر بص ١ اسبٝض، ٚإ٫ إ ا تػٝٸر فٝٗا تعٌُ 

فٛظٝ تٗيا ايتُٝٝيس بايصي ا      ٙ ا٭ٜاّ ايسا٥د٠ يًي٢ يعير٠ أٜياّ،   يٕٛ دَٗا يف ٖت
: فُا نيإ بصي ١ اسبيٝض ذيٝض َٚيا نيإ بصي ١         ٚإدبارٙٚإقباٍ ايدّ ا٭محر 

في ٕ   - (3)َرشيًت٘ ايطًٜٛي١   -ا ١ اشترا ي١، ٫ْطبيام صيرٝر١ ٜيْٛض    ا٫شتر
ختًط يًٝٗا أٜاَٗا ٚزاد  ْٚكص  ذت٢ ٫ تك  َٓٗيا يًي٢ ذيدٸ    ٖتٙ اَرأ٠ شإ
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 دّ ٚإدبارٙ ٚيٝض اها شيٓٸ١ غي  ٖيتاز   يًُ  ب قباٍ اي -٫ٚ َٔ ايدّ ي٢ً يٕٛ
إ ا أقبًي   (:ش١S ٚأْي٘ أٚصي٢ رشيٍٛ اهلل )   تبٝٸٔ ايٛظٝ ١ ٚايصيٓٸ ٖٚتٙ ازب١ًُ 

    ٞ  نُييا إٔ ٖييتٙ ايصييرٝر١    ز اسبٝضيي١ فييديٞ ايصيي٠٬، ٚإ ا أدبيير  فاغتصييً
اييدّ  شتدٍ ي٢ً أْي٘ ييٛ مل ٜٓ ي  ايتُٝٝيس بايصي ا  ٚنيإ        -املرش١ً ايط١ًٜٛ  -

ٚاذيد ٚذايي١   ٠ ٚنيإ اييدّ يًي٢ ييٕٛ     ا٫شترا ١ دارٸشٚناْ   زأسبل يًٝٗا
 ٠ فصٓٸتٗا ايصب ز .ٚاذد

 ٜتح٢ً بتنر صٛرٖا: ٗاٚذهُ يثايث١: إ ا ْصٝ  ٚقتٗا ٚيددٖا،ايصٛر٠ ا

ا ا رأ  ايدّ بص ١ اسبٝض أٜاًَا ٫ تكٌ يئ ث٬ثي١ أٜياّ ٫ٚ تسٜيد يًي٢       -أ
نييإ اٝعيي٘ ذٝضييًا، يٮخبييار املُٝٸييس٠ يييدّ اسبييٝض ٖٚييٞ تييدٍ يًيي٢ إٔ يعيير٠ 

ٛٸَيي٘ ا٫تصيياف بييأرب  صيي ا      ، َضييافًا ٭دييي١ قايييد٠   ذكٝكيي١ دّ اسبييٝض َٚك
اسبيٝض بعيد َضيٞ أقيٌ      اٱَهإ إعٓاٖا ايصرٝس ف ْٗا اَرأ٠ رأ  دَيًا بصي ١  

يعير٠  شي٬ْٝ٘  اشتُرار ش٬ْٝ٘ ث٬ثي١ أٜياّ َتصي١ً ٚمل ٜتحياٚز     ايطٗر يًٝٗا َ  
 . ذٝضًا يتٛفر ظرٚح اسبٝض١ٝ إٔ ٜهُٕٛهٔ ٜٴ٭ْ٘  فٝهٕٛ ذٝضًااّ أٜ

ٜاَييًا ٫ تكييٌ ييئ ث٬ثيي١ أٜيياّ إ ا رأ  ايييدّ أمحيير بصيي ا  اسبييٝض أٚ -ب
َتصي١ً ايصي٬ٕٝ ثييِ رأتي٘ أٜاَيًا بصيي ١ ا٫شترا ي١ ٚنيإ صبُٛييي٘ زا٥يدًا يًيي٢        

ٔ   ييعر٠ أٜاّ ٚمل تعًِ ب  اييدّ ٭ٜياّ يادتٗيا ايييت ْصيٝتٗا ،      ُصادف١ َيا رأتي٘ َي
إٕ ٖيتٙ اَيرأ٠   شناْ  ٚظٝ تٗا ايتُٝٝس بايص ا  ٚإقباٍ ايدّ ا٭محير ٚإدبيارٙ   

مل تعيرف ييددٖا ٫ٚ   شيٓصيٝإ يادتٗيا ٚقتيًا ٚييدداً     زقد اختًط يًٝٗيا أٜاَٗيا  
ٚقتٗا... فًٗتا اذتاجي  إا إٔ تعيرف إقبياٍ اييدّ َئ إدبيار ٚتػٝٸير يْٛي٘ َئ          

عيرف أٜاَٗيا   ٚيٛ ناْ  تٳ ،عرفايصٛاد إا غ ٙ، ٚ يو إٔ دّ اسبٝض أشٛد ٜٴ
ٚيًٝيي٘: ًٜسَٗييا ايتُٝٝييس ب قبيياٍ ايييدّ  (1)زَييا اذتاجيي  إا َعرفيي١ يييٕٛ ايييدّ...

                                                           

 . 4َٔ أبٛاب اسبٝض: ح 2: ب3( ايٛشا٥ٌ: د1)



 (365).......َٔ اذهاّ اسبٝض ذر١َ ايتعبد..........................................
  

٭محيير فتترييٝض بيي٘ يهْٛيي٘ َتصيي ًا بصيي ا  اسبييٝض، ٚايييدّ اٯخيير املتصيي   ا
 . تعٌُ يًُٗاٚرصب٘ اشترا ١ بص ١ ا٫شترا ١ تٳ

حياٚز شي٬ٕٝ اييدّ يًي٢ يعير٠      ٚإ ا رأ  ايدّ بص ١ اسبٝض أٜاًَا ٚتٳ -جي
رٝٸضي   تٳ ،نإ ايدّ املتحاٚز شي٬ْٝ٘ يًي٢ يعير٠ أٜياّ نًي٘ بًيٕٛ ٚاذيد       أٜاّ ٚ

ف ْي٘ تٓطبيل    ،فُٝا بعدٖا ٚيًُ  فٝٗا يٌُ املصترا ١شبع١ أٜاّ ٚاشترا   
ٚنييإ ايييدّ يًيي٢ يييٕٛ ٚاذييد ٚذاييي١ ٚاذييد٠ ش(1)يًٝٗييا َرشيي١ً ٜييْٛض ايطًٜٛيي١

تترييٝٸض فٝٗييا ثييِ تصييترٝض فُٝييا يييداٖا، ٖٚييتٙ ا٫شترا يي١  زفصييٓٸتٗا ايصييب 
. َٚكتض٢ إس٬م ايٓ  ايصرٝس املتنٛر ٖٛ  َديٍٛ ايتساَٞ يًح١ًُ ا٭خ ٠

إصيادف١ ايصيب  ٭ٜياّ     رٝضٗا شيبعًا ٚييدّ اي يرم بيع يًُٗيا     اشتٛا٤ اسبهِ بت
 : ثِ ْٓتكٌ يبرل   . بع يدّ ذصٍٛ ايعًِ اها بتيوٚ اييت ْصٝتٗا يادتٗا

 أحكام دم احليض                                           
 احلكم األول : حرمة التعبد .

يف فصياد ايعبياد٠   ٫ إظهاٍ ٫ٚ خ٬ف يف ذرَي١ ايتعبٸيد يًي٢ اسبيا٥ض ٫ٚ     
ايطٗييار٠ اسبدثٝيي١ نايصيي٠٬ ٚايصييٝاّ ١ بٖٚييٞ املعييرٚس ،ايصييادر٠ َيئ اسبييا٥ض

 ٚايطييييٛاف ٚا٫يتهيييياف ٚقييييرا٠٤ آٜيييي١ ايصييييحد٠، ٖٚييييتٙ اسبرَيييي١ ٚايييييبط٬ٕ  
 د٬ف يف يعييِ قييد ٚقيي  اييي .  ْ َيئ ايٛا ييرا  اي كٗٝيي١ اييييت ٫ تكبييٌ ايٓكييا   
 .؟ًاَيي١  اتٝيي١ أٜضييأّ ٖييٞ ذر ًااسبرَيي١ ايتهًٝ ٝيي١ ٖييٌ ٖييٞ ذرَيي١ تعييرٜع١ٝ ضبضيي

 

٫ إظييهاٍ ٫ٚ خيي٬ف يف ثبييٛ  اسبرَيي١ ايتعييرٜع١ٝ، ٚاشبيي٬ف يف ثبييٛ        
ٚ       ًااسبر١َ ايتات١ٝ زا٥د ٖيتا  ي٢ً اسبرَي١ ايتعيرٜع١ٝ فأثبتٗيا قيّٛ ْٚ اٖيا آخيرٕٚ 

 : ْكٍٛٗا ت ص٬ًٝ ٚبرثٗٛر بع فكٗا٤ اٱَا١َٝ )ر (، ٚيتا ْاملع يعً٘
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ريرِٜ ظي٤ٞ أٚ ٚجٛبي٘ إا ايعيارع     املراد َٔ اسبر١َ ايتعرٜع١ٝ إٔ ٜٴٓصيض تٳ 
نييإٔ تصييًٞ اسبييا٥ض أٚ ًا، املكييدط َيئ دٕٚ ايعًييِ ازبييازّ باْتصيياب٘ إيٝيي٘ ٚاقعيي

ظيريٝتٗا يف  تعتكيد  تصّٛ ٚتتكرب إا اهلل بعبادتٗا ثِ تٓصض يبادتٗا إا اهلل ٚ
دٜٔ اهلل نُا ناْ  تعٌُ ذع سٗرٖا ْٚكا٤ٖا فٗتٙ ذر١َ تعرٜع١ٝ ٚارد٠ ي٢ً 

٘ اي  ٘   ق -عييٌ ٚيبادٜتيي ٚ يييو ٭ٕ اهلل مل ٜييأ ٕ   -صييد ايتكييرب بيي٘ إيٝيي٘ شييبراْ
إيٝي٘   ًايًرا٥ض بايص٠٬ أٚ ايصٝاّ ٚمل ٜأَرٖا بأذيدُٖا، ٚيٓيدَا تصيًٞ تكرٸبي    

هلل ٜٚٓطبيل يًٝٗيا قٛيي٘ تعياا:     ٚتٓصض يبادتٗا إيٝ٘ شبراْ٘ تهٕٛ َ رت١ٜ ي٢ً ا
ٕٳ ش ٘ٹ تٳ  تٳييرٴٚ َّيي ًَيي٢ اي ّٵ يٳ ِٵ َأ ٕٳ َيه يي ٘ٴ َأ ٹ ًَّي ٫ٚ رٜييض يف ثبييٛ  اسبرَيي١  ،59ٜييْٛض: ز َأاي

 . ايتعرٜع١ٝ يعبادا  اسبا٥ض ٫ٚ خ٬ف فٝ٘
ُع٢ٓ ثبيٛ  اسبرَي١   يٚاشب٬ف ٚق  يف ثبٛ  اسبر١َ ايتات١ٝ ي عٌ ايعباد٠، بي 

بٗا ي٢ً  ا  )ايعٌُ ايعبادٟ( ٚإٕ مل ٜكصد ب٘ ايتكرب إا اهلل شبراْ٘، ٚترتٸ
ايثاب  ي٢ً اسبا٥ض : ايعٌُ ايعبادٟ بكصد اَتثاٍ أَرٖا ازبسَٞ  فٝدرد َٓٗا

نييبعض أيُيياٍ اسبييخ ايتعبدٜيي١ ايثابيي  ٚجٛبٗييا يًيي٢ اسبييا٥ض، فٝهييٕٛ    ًاقطعيي
اسبراّ احملتٌُ ثبٛت٘ ي٢ً اسبا٥ض  ا  ايص٠٬ ٚ ا  ايصٝاّ ٚعبُٖٛا مما يًِ 

 . َٓ٘ ايعارع اسبا٥ض يٓ٘، شٛا٤ قصد  ايتكرٸب بعًُٗا إا اهلل أّ مل تكصدٙ
 : يعٌُ ايعبادٟ: خيرد َٔ اسبر١َ ْٛيإ َٔ ا ٚيًٝ٘

َا إ ا صً  اسبا٥ض أٚ قيرأ  شيٛر٠ ايصيحد٠ يػير  تعًيِٝ بٓتٗيا تي٠ٚ٬        
ايكرإٓ أٚ ايص٠٬ َث٬ً َٔ دٕٚ قصد ايتكرب بعًُيٗا، ٖٚيتا ايعُيٌ ٖيٛ تعًيِٝ      

يًُيٗا ٚمل تتكيرب بصي٬تٗا    ْٗا مل تٓصيض  يٝض بعباد٠، ٚيٝض حبراّ تعرٜعًا ٭
ُٗا بٓتٗا، نُا ييٝض حبيراّ  اتيًا يعيدّ     ُا تكرٸب  إيٝ٘ شبراْ٘ بتعًٝيٚإْ،  إا اهلل

  . ايديٌٝ ي٢ً ذر١َ اي عٌ ايعبادٟ بتات٘

ً   اسبييا٥ض ٫ بعٓييٛإ ايتعبٸييد ٚايتكييرٸب ٫ٚ بكصييد إتٝييإ     -ب َييا إ ا صيي
ايعٌُ املطًٛب ظريًا، بٌ بكصد ايرجا٤ ٚاذتُياٍ َطًٛبٝتٗيا َٓٗيا ٚاقعيًا نُيا      
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 ،ضيًا ٚبيع نْٛٗيا سياٖر٠    ٖٛ اسباٍ يف َيٛارد تيردد ذياٍ امليرأ٠ بيع نْٛٗيا ذا٥      
فتأتٞ بايص٠٬ أٚ بايصٝاّ ٫ذتُياٍ َطًٛبٝتُٗيا َٓٗيا ٖٚيٞ َيرتدد٠ بيع نْٛٗيا        

صٝاّ ظٗر رَضإ ٚبيع نْٛٗيا سياٖر٠    بص٠٬ أٚ ايراد َٓٗا ايتعبٸد بذا٥ضًا ٫ ٜٴ
راد َٓٗا ايتعبٸيد بايصي٠٬ ٚايصيٝاّ، ٫ٚ تثبي  اسبرَي١ ايتعيرٜع١ٝ يعًُيٗا رغيِ         ٜٴ

ايتعبٸد ٚايتكيرٸب، ٚ ييو ٭ْٗيا مل تٓصيض يًُيٗا إا اهلل       إتٝإ ايعٌُ َ  قصد
 . تعاا بٌ أت  بٗا ٫ذتُاٍ َطًٛبٝتٗا

 قصييد  بصيي٬تٗا ثبييٛ  اسبرَيي١ يييتا  ايعُييٌ ايعبييادٟ،  إ ٕ اشبيي٬ف يف
ُع٢ٓ ي٫ٚ خ٬ف يف ثبٛ  اسبرَي١ ايتعيرٜع١ٝ بي    -ايتكرٸب إيٝ٘ تعاا أّ مل تكصد

رٌ اشب٬ف يف يأَرٙ ب تٝاْٗا، َٚ ٚأ ز إ ْ٘ررْصب١ يًُٗا إا أَر اهلل ٖٚٞ مل تٴ
 ذر١َ يبياد٠ اسبيا٥ض ٖيٞ ايعبياد٠ ايصيادر٠ َئ اسبيا٥ض َيا داّ اييدّ شيا٬٥ً          

 كا٤ٖا ٚاْكطياع دَٗيا يٓٗيا قبيٌ اغتصيااها      يٚأَيا يبياد٠ اسبيا٥ض بعيد ْي       . يًٝٗا
ٌ َئ اسبيٝض بعيد    ايػصي  -ًا ي كداْٗا ايطٗٛرَٔ ذدث اسبٝض فٗٞ باس١ً قطع

ذتي٢ يٓيد    ًايهٓٗا يٝصي  حبيراّ  اتي    (1)ز٫ٚ ص٠٬ إ٫ بطٗٛرش -اْكطاع ش٬ْٝ٘
يعدّ ايديٌٝ ي٢ً ذرَي١ يبياد٠ َئ اْكطي       ًا،ايكا٥ًع حبر١َ يباد٠ اسبا٥ض  ات

دت  ييٓٗييا دّ اسبييٝض قبييٌ اغتصييااها، َٚييا اشييتديٛا بيي٘ يًررَيي١ ايتاتٝيي١ َيي    
 . بايعباد٠ ذاٍ اسبٝض ٚايص٬ٕٝ

ايصيادر٠ َئ اسبيا٥ض بعيد      -يصي٠٬  ا -صتدٍ ي٢ً ذر١َ ايعباد٠ ْعِ قد ٜٴ
ايييت رٚاٖيا ايصيدٚم يف     (3)ُٛثك١ َصيعد٠ بئ صيدق١   يكا٤ٖا ٚقبٌ اغتصيااها بي  يْ

)اي كٝ٘( بطرٜك٘ املعت  ٚقد تضُٓ  ش٪اي٘ َٔ اٱَاّ: إْٞ أَرٸ بكّٛ ْاصب١ ٚقد 
أقُٝ  اهِ ايص٠٬ ٚأْا ي٢ً غ  ٚ ٤ٛ، ف ٕ مل أدخٌ َعِٗ يف ايص٠٬ قيايٛا  

أفصًٞ َعِٗ، ثيِ أتٛ يأ إ ا اْصيرف  ٚأصيًٞ؟ فأجابي٘       ،ٛيٛاَا ظا٤ٚا إٔ ٜك
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ديياف َيئ ٜصييًٞ َيئ غيي  ٚ يي٤ٛ إٔ تأخييتٙ ا٭ر      أَييا ٜٳ( :ش)اٱَيياّ
ػيي  ٚ يي٤ٛ أٚ غصييٌ َٛجبيي١  كرٜييض: إْٗييا تييدٍ يًيي٢ إٔ ايصيي٠٬  ب  بت ًازخصيي 

، ٫ٚ تهييٕٛ ايصيي٠٬ يًعييتاب ذتيي٢ إ ا مل ٜكصييد ايتكييرٸب بٗييا إا اهلل شييبراْ٘
 إ٫ ٭جٌ ارتهاب يٌُ ذراّ بايتا . -ص  يف ا٭ر اشب -َٛجب١ يًعتاب

 ُا اٱظييهاٍ يفي٫ٚ إظييهاٍ يٓييدْا يف قبييٍٛ اشبيي  بصييٓدٙ يف )اي كٝيي٘(، ٚإْيي 
 ٍ  ظيياٖر  -ْٚاييا٥رٙ نييث ٠ يف أخبييار ايعبييادا   -د٫يتيي٘، فيي ٕ ٖييتا ايتعييب  املٗييٛ

 يف َرغٛبٝيي١ ايعييرع ا٭قييدط ييئ ايصيي٠٬ املييأتٞ بٗييا َيئ دٕٚ سٗييٛر، ٚيعًيي٘    
رييض اهلل ايًعييض ٚايتصيياَس يف فعييٌ   ايعُييٌ ٚيييدّ نْٛٗييا صيي٠ً٬ ٫ٚ ٜٴ  يعبثٝيي١ 

، في٬ تهعي    ًاأٚ َهرٖٚي  ًايبادت٘، ٚيهٔ ٖتٙ املبػٛ ١ٝ أيِ َئ نْٛٗيا ذراَي   
 ٛ ٘  . َئ ايطٗيٛر   ًائ ذر١َ اي عٌ ايعبادٟ خًي رصيٌ يف َيٛارد   : فُيا ٜٳ  ٚيًٝي

ٚ   َٔ ص٠٬  -اجملا١ًَ ٚايتك١ٝ املدارات١ٝ   ح صيرتٗا  ٚعبٖٛا خاي١ًٝ َئ بعيض ظير
َرغٛب يٓ٘ ي٫ٛ َصًر١ ايتك١ٝ ايعًٝا ايػايب١ ي٢ً نٌ  -نإ أٚ غ ٙ  ًاسٗٛر -

 . َ صد٠ ش٣ٛ َ صد٠ إزٖام ايٓ ض
ٛ  -ايصي٠٬   -إ ٕ ٖتا اشب  ٜدٍ يًي٢ َبػٛ ي١ٝ اي عيٌ ايعبيادٟ      َئ   ًاخًي

يًحاٖيٌ بٗيا    ًاظرح ايطٗٛر، ٖٚتا ٫ ٜعِ ايعباد٠ ايصادر٠ َٔ اسبيا٥ض تعًُٝي  
ِٸ  ٫ ايتكرب، نُيا   َٚٔ دٕٚ قصد  ًاايصي٠٬ ايصيادر٠ َئ اسبيا٥ض اذتٝاسي     ٜعي

 ًا٫ٚ ٜعيِ إَصيانٗا يئ ايطعياّ ْٗيار      ،ٚبأٌَ َطًٛبٝتٗا ٚاذتُاٍ إرادتٗيا َٓٗيا  
 . هلل ًايعدّ اظتٗا٥ٗا ايطعاّ َٔ دٕٚ قصد ايتعبد باٱَصاى صَٛ نا٬ًَ
ٞ      ييصادر٠ َي إ ٕ ايعباد٠ ا   ُٔ اْكطي  يٓٗيا دّ اسبيٝض ٚمل تػتصيٌ بعيدٴ ٖي

نايصي٠٬ إا   ،ْا  ايعباد٠ ايصادر٠ َٔ أذدٺ خاي١ًٝ َٔ بعيض ظيرٚح صيرتٗا   
رر١َ يُا ٫ ٜ٪نٌ سبُ٘ ف ْٗا باس١ً يهٓٗا يٝص  َيغ  ايكب١ً أٚ بثٛب جًدٟ َ

 . حبر١َ تعرٜع١ٝ ًا، ْعِ يٛ ْصبٗا إا اهلل ٚتعرٜع٘ ناْ  ذراَ ًا ات

 ض ذاٍيرا٥يد ايبٸييعي١ تيد٬ف يف ذرَيهاٍ ٚيدّ اييراصٌ يدّ اٱظيٚاي
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َٚٛ يٛع اسبرَي١ ايتعيرٜع١ٝ: إتٝيإ اسبيا٥ض       ،ًاايترٝض ٚشي٬ٕٝ اييدّ تعيرٜع   
بيييدايٞ اَتثييياٍ أَرٖيييا ازبسَيييٞ،  -ايصييي٠٬ أٚ ايصيييٝاّ أٚ عبُٖٛيييا -د٠ ايعبيييا

ٚاٱظهاٍ ٚاشب٬ف يف اسبر١َ ايتات١ٝ َٚٛ ٛيٗا إتٝإ اسبيا٥ض  ا  ايعبياد٠   
اٍ أَرٖيا ازبسَيٞ َٚئ ذبككٗيا     أيِ َٔ ذبككٗا بيدايٞ اَتثي   ،ذاٍ ش٬ٕٝ ايدّ

 بدايٞ اَتثاٍ أَرٖا ا٫ذتُايٞ، ٚقد اشتدٍ ي٢ً ثبٛ  اسبر١َ ايتات١ٝ بٛجٛٙ:

ايٛج٘ ا٭ٍٚ: ايٓصٛ  املاْع١ يًرا٥ض ئ ايص٠٬ ٚعبٖٛا ْا  صرٝر١ 
 ز ٚرٚاٜييي١ اي ضيييٌ:فييي٬ ذبيييٌ اهيييا ايصييي٠٬  ًاإ ا ناْييي  امليييرأ٠ ساَثييي شزرار٠ 

اهلل إٔ ٫  ظباشي١ فأذيضٸ   صًٞ ٭ْٗا يف ذيدٸ ت إ ا ذا   املرأ٠ ف٬ تصّٛ ٫ٚش
ٚأٟ اَيرأ٠ ناْي    ش(: َٚعت ٠ أبٞ بصي  يئ ايصيادم )    زًاٜعبد إ٫ ساٖر

ٖييٛ ايترييرِٜ  (1)فيي ٕ ظيياٖر ٖييتٙ ا٭خبييار زَعته يي١ ثييِ ذرَيي  يًٝٗييا ايصيي٠٬
ٚاملٓ  ٚايتررِٜ ناظي    ،املٛيٟٛ ٚاملٓ  ئ  ا  ايص٠٬ ٚايصٝاّ ٚا٫يتهاف

َٔ اسبا٥ض، بيٌ   ًارُٖٛا صادرايص٠٬ ٚايصٝاّ ْٚٳ عٌئ ٚجٛد َ صد٠ يف ف
( يف َعتي ٠  ذت٢ اشب  اٯَر برتنٗا ايص٠٬ ٖٚٛ َا ذهاٙ اٱَاّ ايصيادم ) 

شديٞ ايصي٠٬ أٜياّ   ( يًييت تعيرف أٜاَٗيا:   S يكٍٛ رشيٍٛ اهلل )  ًاْٜٛض ذانٝ
 فٝييدٍ يًيي٢ يييسّٚ تييرى ايصيي٠٬ أٜيياّ اسبييٝض ٚا٭قييرا٤، ٚذٝييل      (3)أقرا٥ييوز

ِ   -١ يف ترى ايص٠٬، فٝهع  ا٭َرٚجٛد َصًر رت٫ٌُ ٜٴ  -نيايٓٗٞ ٚايتريرٜ
 . ئ ٚجٛد َ صد٠ يف فعٌ ايص٠٬

٠ ٚايصيٝاّ يف َيٛرد تيِٖٛ ٚجٛبٗيا     ٚفٝ٘: إٕ ٖتٙ ايٓٛاٖٞ ئ فعيٌ ايصي٬  
 ٝد اسبر١َ نُا إٔ ا٭َر يف َٛرد تِٖٛ اسباير ٜ ٝيد   ت ٝد ايرخص١ ٫ أنثر ٫ٚ ت

ايصيي٠٬ يف َييٛرد تييِٖٛ ٚجٛبٗييا ٜ ٝييد  ايرخصيي١ ٫ أنثيير، ٖٚهييتا ا٭َيير بييرتى 
ايرخص١ ٫ٚ ٜ ٝد ٚجٛب ايرتى، ٚيعٌ امل صد٠ يف فعٌ ايص٠٬ املصتهعي ١ َئ   
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ا٭َير برتنٗيا أٚ َيئ ايٓٗيٞ يئ فعًييٗا ٖيٞ َ صيد٠ قا٥ُيي١ يف ظيريٝتٗا ٚإتٝاْٗييا        
بكصد اَتثاٍ أَرٖا نُا ناْ  تتعبد ذاٍ سٗرٖيا ْٚكا٤ٖيا َئ اسبيٝض فٝهيٕٛ      

 خيي٬ف تعييرٜ  اهلل شييبراْ٘،  ًانييٕٛ يًُييٗا تعييرٜع ايترييرِٜ ٚايٓٗييٞ َيئ جٗيي١
ف ٕ املرأ٠ املص١ًُ تأتٞ يف نيٌ ٚقي ٺ صي٬تٗا إيا أْٗيا َيأَٛر بٗيا ٚاجبي١ يًٝٗيا          
فهتيو تأتٝٗا أٜاّ ذبٝٸضٗا ف٢ٗٓ ايعارع ئ إتٝإ ايص٠٬ اييت تأتٝٗا نٌ ٚقي   

ٌٸ ٚيي٬        ، ٖٚٞ ايص٠٬ املٓصٛب١ إا ايعرع ٚاملكصيٛد بٗيا اَتثياٍ أَير اييرب جي
رر١َ يٛ اشت ٝد  َٔ ٖتٙ ايٓٛاٖٞ ٖٞ ذر١َ تعرٜع١ٝ، ٫ٚ ٜبدٚ َئ ٖيتٙ   يفاي

ايتعب ا  اسبر١َ ايتات١ٝ اييٛارد٠ يًي٢  ا  اي عيٌ ٚإٕ مل تٓصيبٗا إا ايعيارع      
ٌٸ ٚي٬  . ٚمل تكصد اَتثاٍ أَر املٛا ج

ظٗيٛر ا٭ٚاَير ٚايٓيٛاٖٞ    اْي٘ قيد  نرْيا يف حبٛثٓيا ا٭صيٛي١ٝ :      ٜضاف إيٝ٘: 
باملرنبا  نايص٠٬ ٚايصٝاّ، ف ٕ ا٭َر ٚايٓٗٞ فٝٗا ٜتػٝٸر َٔ ظٗٛرُٖا  املتعًك١

 ا٭ٚييييٞ يف ايٛجيييٛب ٚايتريييرِٜ إا ظٗيييٛر ثييياْٟٛ يف اٱرظييياد إا جس٥ٝييي١     
فيرم بيع ايعبيادا     ايع٤ٞ أٚ ظرسٝت٘ أٚ َاْعٝت٘ ئ صر١ املرنيض، َئ دٕٚ   

، َٚئ ٖيتا ٜتبيٝٸٔ    ئ بٝ  ايػيرر  (1)إيٝٗا ٚبع املعا٬َ  نايٓٗٞ نا٭َث١ً املعار
ُٗا يًٝٗيا ٖيٛ ْٗيٞ إرظيادٟ إا     يُإٔ ْٗٞ اسبا٥ض ئ ايص٠٬ ٚايصٝاّ ٚذبرٜ

اهلل  فأذضٸشاظرتاح ايطٗار٠ يف ايص٠٬ ٚايصٝاّ، ٖٚتا َا أظار إيٝ٘ اسبدٜل: 
 .ز ًاإٔ ٫ ٜٴعٵبٳدٳ إ٫ ساٖر

إ ا زشرييٌ اهييا ايصيي٠٬ فيي٬ تٳ ًاإ ا ناْيي  املييرأ٠ ساَثيي إ ٕ ٖييتٙ ايٓييٛاٖٞش 
٫ تدٍ ي٢ً َٛيٜٛي١ ايٓٗيٞ ٚا٭َير ٫ٚ     (3)زرأ٠ ف٬ تصّٛ ٫ٚ تصًٞذا   امل

اييٛارد٠ يف صيٝاّ    (2)نُيا نعي   بعيض ا٭خبيار     -تهع  ئ اسبر١َ ايتات١ٝ 
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 رهييٞ تصيي١ُٝ ايييدٜٔ صيياَٛا ٖٚييِ َصييافرٕٚ    َر باٱفطييار ٚتٳاملصييافر ٖٚييٞ تييأ 
يف بٌ تدٍ أخبار يباد٠ ايطاَل ي٢ً ظرس١ٝ ايطٗار٠ َئ اسبيدث    (ايعصا٠ي )ب

أيين ايٓيٛاٖٞ يئ ايصي٠٬     -صر١ ايص٠٬ ٚايصٝاّ، ٖٚتٙ ايٓٛاٖٞ نٓا اتٗا
   نكٛييي٘ -ٚعبٖٛييا َيئ املرنبييا  يٓييد فكييدٖا زبييس٤ٺ أٚ ظييرح َعتيي  يف صييرتٗا    

() (1)٘شإٜاى إٔ تصًٞ قبٌ إٔ تسٍٚز ايعُض، ٚقٛي() :٫ تصٌ يف ش
اط اي يرا٤  ٜعيين يف يبي    ٫ٚ يف ظصي زش٫ تصيٌ فٝٗياز    -َٔ املٝت١  -َٓ٘  ظ٤ٞ

٫ د َا ٫ ٜعيرب يبٓي٘ ٫ٚ ٜ٪نيٌ سبُي٘ز ش    ٜا يًٞ ٫ تصٌ يف جًشا٠ غ  املتن 
٘ ٚ  (3) ٠٬ يف ظعر ٚٚبر َا ٫ ٜ٪نيٌ سبُي٘ز  دبٛز ايص صي٢ً يف  ٫ ٜٴش ()قٛيي

يف ٚبير   : ٜعيين  (4)ز٫ دبٛز ايص٠٬ فٝٗاش (2)زجًٛد املٝت١ ٫ٚ يف جًٛد ايصباع
ٙٺ يبٝإ ربً  ظرح َٔ ا٭راْض، ٚعبٖٛا نث  ظاٖر ملٔ ٜتتب   ا٭خبار، ف ْٗا ْٛا

ظييرٚح صيير١ ايصيي٠٬، ٚيعييٌ ٖييتٙ ايٓييٛاٖٞ ٚذبييرِٜ ايصيي٠٬ يًيي٢ اسبييا٥ض    
يػير  نعيي ٗا يئ ظييرس١ٝ ايطٗيٛر ٚايطٗييار٠ َئ اسبييدث، بيٌ ٜ٪نييدٙ اشبيي       

إ ا ذا ي  امليرأ٠ في٬ تصيّٛ     ايتٟ ٜٛذٞ ٜٚهع  ظيرس١ٝ ايطٗيٛر:ش   املتكدّ
ٚ٭ْ٘ ٫ صّٛ  ،ًااهلل إٔ ٫ ٜعبد إ٫ ساٖر ضٸ٫ٚ تصًٞ ٭ْٗا يف ذدٸ ظباش١، فأذ

ٖٚييتا تعييب  ٚا ييس ايد٫ييي١ يًيي٢ إٔ ايٓٗييٞ ييئ ايصيي٠٬   (5)مليئ ٫ صيي٠٬ ييي٘ز
ربي٘ اهلل ممئ ٜصيًٞ ٜٚصيّٛ في٬      ٚايصٝاّ ٭جٌ ربً  ظيرح ايطٗيار٠ اييتٟ ٜٴ   

 . ٜهع  ئ اسبر١َ ايتات١ٝ يف ص٠٬ ٚصّٛ اسبا٥ض

 ٓض١ُ إا ايٓٗٞييهٔ بكر١ٜٓ َ ،ر١َريْعِ بعض ايٓٛاٖٞ ئ ايعباد٠ ت ٝد اي
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( S ْا  صّٛ املصافر ف ْي٘ ٚرد ايتصيرٜس يف بعيض ا٭خبيار إٔ رشيٍٛ اهلل )     
ايص ر يف ظٗر رَضإ بعد اشبرٚد َٔ املد١ٜٓ فاَتٓ   دأَر أصراب٘ باٱفطار يٓ

 ِ ُٸاٖ ، فعًُٓيا ذرَي١ ايصيّٛ يف ايصي ر     (ايعصيا٠ ي )بي  (1)بعضِٗ ئ اٱفطار فصي
 ٜتركييل ْايي ٙ يف أخبييار املٓيي  َيئ صيي٠٬ اسبييا٥ض ٚصييٝاَٗا ذرَيي١  اتٝيي١، ٚمل 

ع٢ٓ ذرَي١  ُيدً  ظرح ايصر١، ْعيِ تثبي  اسبرَي١ ايتعيرٜع١ٝ بي     بٌ ظاٖرٖا تٳ
 . ظري١ٝ ص٬تٗا إا أَر اهلل شبراْ٘ ٚتعرٜع٘ص٠٬ اسبا٥ض َ  ْصبتٗا 

ايٛج٘ ايثاْٞ: بعيض رٚاٜيا  ا٫شيتاٗار املتضي١ُٓ يٮَير با٫ذتٝياح بيرتى        
يهيإ ا٫ذتٝياح يف فعيٌ     ًاتكرٜض: إٕ ايعباد٠ ييٛ ناْي  ضبرَي١ تعيرٜع    يًعباد٠، ب

ايص٠٬ ٫ذتُاٍ ٚجٛبٗا، ٚيٝض َكتض٢ ا٫ذتٝاح ذ٦ٓٝت تيرى ايصي٠٬، فٝيدٍ    
 . -ص٠٬ اسبا٥ض -برتنٗا ٜٚهع  ئ ذر١َ  ا  اي عٌ ا٭َر با٫ذتٝاح

 : ٚايرٚاٜا  اٯَر٠ با٫ذتٝاح ث٬ث١
ملصترا ي١ تهي ٸ يئ ايصي٠٬ أٜياّ      ا(:ش)َعت ٠ زرار٠ ئ أذدُٖا -أ

ُٸٔ ا٭َر برتى ايص٠٬ ٚبا٫ذتٝاحز ٖٚتٙ تأقرا٥ٗا ٚذبتاح بّٝٛ أٚ اثٓع  . تض
املصترا ١ تكعد أٜاّ قر٥ٗا ثِ ذبتاح (:ش)َعت ٠ ازبع ٞ ئ ايباقر -ب

ٚيف شٓد اشب  )إمسايٌٝ ازبع ٞ( ٖٚٛ َيردد بيع ابئ جيابر      زبّٝٛ أٚ َٜٛع
ٚبع ابٔ يبد ايرمحٔ ٖٚٛ َٛثل مميدٚح،   ،٢ٝ نتاب٘ايتٟ ر٣ٚ ص ٛإ بٔ حي

ٚ)ايكاشِ( ٖٛ ابٔ ضبُد ازبيٖٛرٟ بكرٜٓي١ رٚاٜي١ اسبصيع بئ شيعٝد يٓي٘ ٖٚيٛ         
ٚايكاشيِ ازبيٖٛرٟ    ،راٟٚ نتاب٘ نُا يف فٗرشٞ ايعٝدع ايٓحاظٞ ٚايطٛشٞ

       ٘ ٖٚيتا ر٣ٚ يئ )أبيإ بئ      ،َٛثل يٓيدْا يرٚاٜي١ ابئ أبيٞ يُي  ٚصي ٛإ يٓي
ايبسْطٞ، ٚرٚاٜتُٗا يٓي٘ ديٝيٌ ٚثاقتي٘    يٓ٘ ابٔ أبٞ يُ   ٚ ايتٟ ر٣ٚ يثُإ(

ٚاسباصيٌ   عي  ايعصياب١ يًي٢ تصيرٝس َيا صيسٸ يٓي٘ .       َضافًا إا أْ٘ ممئ أا 
 . َكبٛي١ٝ شٓد ايرٚا١ٜ يٓدْا
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َعت ٠ يبد اييرمحٔ ايبصيرٟ شيا٬ً٥ يئ املصترا ي١ أٜط٪ٖيا زٚجٗيا         -جي
ريٝض فٝي٘، في ٕ    تٳ تكعد قر٤ٖا ايتٟ ناْي  (: شٌٖٚ تطٛف بايبٝ ؟ قاٍ )

 زنإ قر٩ٖا َصتكًُٝا فًتأخت ب٘، ٚإٕ نإ فٝ٘ خي٬ف فًتريتط بٝيّٛ أٚ ٜيَٛع    
 .با٫ذتٝاح ثايل ٖٚتا أَر 

 ٸ يئ ايعبياد٠ بيإٔ    ايث٬ث١ تأَر اسبيا٥ض با٫ذتٝياح ٚايهي    (1)ٖتٙ ايرٚاٜا 
 . ، فٝأتٞ ايتكرٜض املا ٞ يد٫يتٗا ي٢ً ذبرِٜ ايعباد٠  اتًاايص٠٬ تكعد ئ

ٕ ايتعييب  أ د٫يتٗييا يًيي٢ اسبرَيي١ ايتاتٝيي١ إظييهاٍ قييٟٛ َيئ جٗيي١     يهيئ يف
٠ امليرتدد٠ بيع سٗرٖيا ٚبيع ذٝضيٗا ٫ ٜ ٝيد اسبرَي١        ي٢ً املرأ ًابا٫ذتٝاح ٚاجب

ُهٓٗييا ا٫ذتٝيياح يييدٚرإ أَرٖييا بييع ايٛجييٛب ٚبييع    ايتاتٝيي١، ٭ٕ َثًييٗا ٫ ٜٴ
 ١، ٚيييٛ نييإ ايصيي٠٬ يًٝٗييا ٚاجبيي    ًاايترييرِٜ: ف ْٗييا يييٛ ناْيي  سيياٖر٠  ٚاقعيي    

 احمليتٚرٜٔ  ردث١ باسبٝض فايص٠٬ يًٝٗا ذراّ، ٚيٓد دٚرإ ا٭َير بيع  ينإ َ
ُهئ ا٫ذتٝياح ٫ٚ َعٓي٢ يٮَير با٫ذتٝياح بيرتى       ٫ ٜٴ -ايٛجٛب أٚ ايتررِٜ -

 . بد َٔ تٛجٝ٘ ا٭َر با٫ذتٝاح: ٫ ايص٠٬، ٚيًٝ٘

أُٖٝي١  ُهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ ا٭َر با٫ذتٝاح بيرتى ايعبياد٠ ٫ذتُياٍ    ٚيٓد٥ت ٜٴ
ذر١َ ايص٠٬ ٚايصٝاّ ٚعبُٖٛا َٔ ٚجٛبٗا ذاٍ ايترٝٸض ٚيسّٚ ا٫شتاٗار. 

ركييل يف ا٭صيٍٛ رجرييإ ضبتُيٌ ا٭ُٖٝيي١ يٓييد   قيد تٳ ٭ْيي٘ ٖٚيتا املكيياٍ قرٜيض   
ايتييساذِ، فيي ٕ تييرى ايصيي٠٬ َيئ أياييِ ايهبييا٥ر ٭ْٗييا يُييٛد ايييدٜٔ ٚأشاشيي٘    

يدٜٔ نٌ ص٠٬ اي اصٌ بع اٱش٬ّ ٚبع ايه ر يهٔ بعرٚسٗا، ٚيٝض يُٛد ا
 ذتيي٢ اي اقييد٠ يعييرٚسٗا نايصيي٠٬ َيئ دٕٚ سٗييٛر أٚ َيئ دٕٚ اشييتكباٍ أٚ       

 ٥طٗا ٚأجسا٤ٖيا ٚاي اقيد٠ ملٛاْعٗيا   ، بٌ ايص٠٬ املأَٛر بٗا ازباَع١ يعيرا ُٖاعبٛ
إٔ ٫ ٜعبد إ٫  أذضٸشَٚٔ َٛاْعٗا ايطٗار٠ ف ٕ اهلل شبراْ٘  ،ٖٞ يُٛد ايدٜٔ
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يردث١ ٖٞ َ ًانْٛٗا ساٖر٠ ٚبع نْٛٗا ذا٥ضٖٚتٙ املرأ٠ املردد٠ بع  (1)زًاساٖر
ٍٍ ْاظ٧ٍ -بيردث اسبٝض ض رٚاهلل ٫ ٜٴ -َٔ اشتصراب ايترٝٸض ي٢ً اذتُا

نُيا   ايصّٛيًطاَل ٫ٚ   رصٌ ايص٫ٚ٠٬ تٳ يباد٠ اسبا٥ض ٭ْٗا غ  ساٖر٠،
 .(3)زإ ا ذا   املرأ٠ ف٬ تصّٛ ٫ٚ تصًٞ، ْا  شٚرد يف ا٭خبار املتكد١َ

هلل َيئ غيي   ٠ ٚصييٝاّ اسبييا٥ض زَيئ ا٫شييتاٗار يبيياد٠  ٚباختصييار: صيي٬
رييض اهلل يبيياد٠ً إ٫ َيئ سيياٖر  ُررز٠ سٗارتٗييا، ٫ٚ ٜٴيايطيياٖر أٚ َيئ غيي  اييي 

رٙ شبراْ٘ فٗٞ ذراّ ٭َ ُردث١ تصًٞ َتكرب١ً إا اهلل اَتثا٫ًياسبدث، ٖٚتٙ اي
ٛ ٚ -٫ٚذتُياٍ أُٖٝي١ َي٬ى ذرَي١ ايعبياد٠       -ًاٚييٛ تعيرٜع   -ي٢ً نيٌ تكيدٜر    يي

َيئ صيي٠٬  ًاذييتر ،أَرٖييا با٫ذتٝيياح بييرتى ايعبيياد٠ أٜيياّ ا٫شييتاٗار  -ًاتعييرٜع
 . ربٸٗا اهلل شبراْ٘رٌ ٫ٚ ٜٴٚصٝاّ ٫ ٜٳ

إ ٕ ا٭خبار اٯَر٠ با٫ذتٝاح زَٔ ايعيو ٚذياٍ ا٫شيتاٗار َي  اذتُياٍ      
 ٝدْا َتعًل ا٫ذتٝياح ٚإٔ ا٫ذتٝياح   يتٴ - ًاأ١ُٖٝ ٬َى ذر١َ ايعباد٠ ٚيٛ تعرٜع

 ايعبيياد٠ زَيئ ايعييو يف اْكطيياع دّ اسبييٝض، يهيئ ٖييتٙ ا٭خبييار   َتعًييل بييرتى
ملييا  ،٫ تييدٍ يًيي٢ اسبرَيي١ ايتاتٝيي١ يف فعييٌ ايصيي٠٬ ٚايصييٝاّ ٚايطييٛاف ٚعبٖٛييا 

)قيدٙ( اييتٟ مل ًٜت ي  أٚ مل    (2) نرْاٙ َٔ ايٛج٘، ٫ مليا  نيرٙ أشيتا ْا احملكيل    
محٔ ٜتنر اشب  ايثايل ٚقد  عٸ  خي  ازبع يٞ ٚبكيٞ يٓيدٙ َعتي ٠ يبيد ايير       

فرُيٌ ا٭َير با٫ذتٝياح يًي٢ تيرى اييتُهع        ،ايصا٥ٌ يئ اييتُهع ٚايطيٛاف   
ٚايطٛاف َ  إٔ ايطٛاف يباد٠ نايص٠٬، ٖتا نً٘ بًراظ ش٪اٍ اييراٟٚ، َي    

ٚنيٌ ظي٤ٞ   ش(4) (:)( َٓصضٸ ي٢ً ايعباد٠ ٚقد ختُ٘)جٛاب اٱَاّ إٔ
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ّ     زاشترً  ب٘ ايص٠٬ فًٝأتٗا زٚجٗا ٚيتطي  بايبٝي     ٖٚيتا ٜهعي  يئ ييد
ٖيٞ   ايصي٠٬  إٔ  دٝي ، بٌ ٖيتا اشبي  ٜ   اختصا  ا٫ذتٝاح بايتُهع ٚايطٛاف

ً   ،ضيف َيررَا  اسبٝشاط ا٭ ٌٸ اها نٌ ضبرّ يًٝٗٔ ًرا٥ضي ٚإ ا ذ  .ذ
ٔ دّ خًيي  ايييٛارد٠ يف اَتٝيياز دّ اسبييٝض ييي  (1)ايٛجيي٘ ايثايييل: صييرٝر١ 

( بُٝٓٗييا، ٚقييد أَرٖييا اٱَيياّ )ايييدّ  ايعييتر٠ يٓييد اظييتباُٖٗا يًٝٗييا ٚتييردد
ُصو ئ ايص٠٬ ذت٢ تر٣ ف ٕ نإ َٔ دّ اسبٝض فًتٴش : بتك٣ٛ اهلل شبراْ٘

ً ايطٗييير ٚيٝٴ  ل اهلل ٚيتتٛ يييأ ٗيييا، ٚإٕ نيييإ َييئ ايعيييتر٠ فًتتٸييي  ُصيييو يٓٗيييا بع
ٌٸ : إٕ ايص٠٬ يٛ مل تهٔ ضبر١َ ي٢ً اسبا٥ض  بتكرٜض زٜٚأتٝٗا بعًٗا... ٚيتص

، ًا٤ نْٛٗيا سياٖر٠ ٚاقعي   ( ئ إتٝإ املرأ٠ ايص٠٬ برجآُع٘ )يمل ٜهٔ ٚج٘ ي
  ًافيي ٕ ٖييتٙ املييرأ٠ يييٛ ناْيي  سيياٖر٠ فكييد أتيي  ب ر ييٝتٗا، ٚإٕ ناْيي  ذا٥ضيي      

بتات٘ يعدّ ذرَي١  ا  ايعبياد٠ يًٝٗيا ذصيض فر يهِ، نُيا        ًامل ترتهض ضبرَ
أْٗا أت  بايص٠٬ ٫ذتُياٍ َطًٛبٝتٗيا َٓٗيا في٬ ذرَي١ تعيرٜع١ٝ يعيدّ قصيدٖا         

 . ايتدٜٔ بعبادتٗايدّ قصد ايتعرٜ  ٚ
 زفًتُصيو يئ ايصي٠٬   ش( اسبيا٥ض  ًٝ٘: تتعع د٫ي١ َٓي  اٱَياّ )  ٚي

يف ايٛاقيي  ٚجييا٤  بصيي٬تٗا  ًافيي  ا ناْيي  ذا٥ضيي ،يًيي٢ نْٛٗييا ضبرَيي١ بايييتا 
 . ٭ْٗا بتاتٗا ذراّ ي٢ً اسبا٥ض ،ًابرجا٤ ٚجٛبٗا فكد ارتهب  ضبرَ

ٚٸجي  ٚافتضٸيٗا     ٖٚتٙ ايرٚا١ٜ ٚارد٠ يف جارٜي١ َعصٹي   ر٠ مل تٳيرٳ اسبيٝض ٚتس
ا فصاٍ دَٗا ٚاشتُر ثِ أرٖٚا ايكٛابيٌ ثيِ اشيت تٛا يًُيا٤ نيأبٞ ذٓٝ ي١       زٚجٗ

ٌٸ     ٚغيي ٙ ٚقييايٛا: ٖييتا ظيي٤ٞ َعييهٌ ٚايصيي٠٬ فرٜضيي١ ٚاجبيي١ فًتتٛ ييأ ٚيتصيي
 ٖ٪٤٫ اي كٗيا٤  ُصو يٓٗا زٚجٗا ذت٢ تر٣ ايبٝا ، َٚٔ ايٛا س إٔ فتٝاٚيٝٴ

ٍ ص٠٬ بكصيد اَتثياٍ أَرٖيا نُيا ٖيٛ ذيا      ا٥ض ايبايٛجٛب تعين إٔ ت٪دٟ اسب
( مل ٜييرتض ٖييتٙ اي تٝييا َيئ اٱَيياّ ايهيياظِ )يهيئ صيي٬تٗٔ يٓييد ايطٗيير، 
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ُا ٜهعي  يئ ذرَي١ ايتعيرٜ  ٚايتيدٜٔ بصي٬تٗا ٫ذتُياٍ        يَي  ،ا٤ٖ٪٤٫ اي كٗ
  ٍ نُيا تصيًٞ    -ا٭َير  ذٝضٗا، ف ٕ ص٠٬ املرأ٠ املتنٛر٠ َصرٛب١ بكصيد اَتثيا

ٞ  صي٠٬ َي  ٖيتا ايكصيد تعيرٜ  ذيراّ ٫      ٖتٙ اي -ذاٍ سٗارتٗا  اهلل  بيد إٔ تتكي
 . -ايص٠٬ ٚعبٖٛا -شب  ايصرٝس ئ ذر١َ  ا  ايعباد٫ٚ٠ ٜهع  ا، َٓ٘ 

ز ْايي  ا٭خبييار فًتُصييو ييئ ايصيي٠٬ش(: : ٜهييٕٛ قٛييي٘ ) ٚيف  يي٤ٛٙ
ٞ ١ٝ ئ ايصي٠٬ املتكد١َ ايٓاٖ إا اي صياد َٚاْعٝي١    ًاظياٖر٠ يف نْٛي٘ إرظياد    ، ٖي

 . اسبٝض ئ صر١ ايص٠٬ ٚعبٖٛا َٔ ايعبادا 
ثبٛ  اسبر١َ ايتات١ٝ يعباد٠ اسبا٥ض، َٚئ ٖٓيا اظيتٗر بيع     ٚاسباصٌ يدّ 

  بترٝٸضٗا أٚ اشترا يتٗا  ١ُ إاا٫ًٚاخر فتٝاِٖ باذتٝاح املرأ٠ ايعاييفكٗا٥ٓا ا٭
ذبتاح بازبُ  بع ترٚى اسبا٥ض ٚأيُاٍ املصترا ي١ ٖٚيٞ ايتعبٸيد َي  ايتطٗير      

اٍ ي٬ذتٝياح  ٚايتر ظ َٔ ايٓحاش١، ٚيٛ فر  نٕٛ ايعباد٠ ضبر١َ بتاتٗا ٫ صب
 . املتنٛر يف فتاٚاِٖ

تتيبع  ٚايثُر٠ املرتب١ ي٢ً ذر١َ  ا  ايعباد٠ يف قباٍ اسبر١َ ايتعرٜع١ٝ فكط 
ٞ   يباد٠ اسبا٥ض تأتٞ  بعد ٬َذا١ إٔ ٟ ٫ أ -بٗا َٔ دٕٚ قصيد أَرٖيا ازبسَي

     ٞ إ ا قًٓييا باسبرَيي١  ، ٚيٓد٥ييت :  -ٜهييٕٛ فعًييٗا بييدايٞ اَتثيياٍ أَرٖييا ازبسَيي
أَرٖييا َييا داّ مل تكصييد اَتثيياٍ ل اسبرَيي١ يف فعييٌ ايعبيياد٠ ايتعييرٜع١ٝ مل تتركيي

بُٝٓا ي٢ً ايكٍٛ باسبر١َ ايتات١ٝ فكيد فعًي  اسبيا٥ض اسبيراّ ب تٝاْٗيا       ،ازبسَٞ
ف ٕ َكتض٢ ديٌٝ اسبرَي١ ايتاتٝي١    -ٚيٛ َٔ دٕٚ قصدٖا اَتثاٍ أَرٖا -ايص٠٬

د  ذبرِٜ ايعباد٠ يًٝٗا شٛا٤ قصد  اَتثاٍ أَرٖا أّ مل تكصيد، ٚشيٛا٤ قصي   
 . اَتثاٍ أَرٖا ازبسَٞ أّ قصد  اَتثاٍ أَرٖا ا٫ذتُايٞ

فُٝيا   ًادتارْا: تتُهٔ اسبا٥ض املصتاٗر٠ َٔ إتٝيإ ايعبياد٠ اذتٝاسي   يٚي٢ً َ
    ٞ  إ   ،يٛ ظه  يف اْكطاع ذٝضٗا إ ا أتتٗا َٔ دٕٚ قصيد اَتثياٍ أَرٖيا ازبسَي

اٍ ييدّ  ٫ ذر١َ تعرٜع١ٝ َا داَ  مل تكصد اَتثاٍ ا٭َر ازبسَيٞ بايعبياد٠ ذي   
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يًُٗا ب راد٠ ايعباد٠ َٓٗا، بُٝٓا ي٢ً ايكٍٛ باسبر١َ ايتات١ٝ ٚقد فعً  ايعبياد٠  
 . بتات٘ ًاذراَ تهٕٛ قد ارتهب  فع٬ً

ديييت ٸ اسبرَييي١ رككييي  اسبرَييي١ ايتاتٝييي١ يعبييياد٠ اسبيييا٥ض فٗيييٌ تٳثيييِ إ ا تٳ
ِٸ غ ٖييا نصيي٠٬ اٯٜييا ؟  نيير بعضييِٗ      ،بايصييًٛا  ايَٝٛٝيي١ اشبُصيي١   أّ تعيي

٘   ٜٳ ا٫ختصا ، يهٔ : ا٭خبيار ايٓاٖٝي١ يًريا٥ض يئ ايصي٠٬       ُٓعٓيا يئ قبٛيي
ُٸِ اسبهيِ يهيٌ   املطًك١ ٚإٔ اهلل ٫ ٜٴ رض ايعباد٠ إ٫ َٔ ساٖر، ٖٚتا ايتعب  ٜع

 . ص٠٬ َٔ دٕٚ َٛجض ي٬ختصا  بايصًٛا  اشبُض

ٛ : ايص٠٬ ثيِ ايصيٝاّ،   ٚايعباد٠ احملر١َ أْٛاع، ايكدر املتٝكٔ َٓٗا ٚاملٓص
ِٸ إيُٝٗا اْٚ إذيداُٖا َعتي ٠ أبيٞ بصي :      :٫يتهاف يًٓ ٸ يًٝي٘ يف رٚاٜيتع  ض
 ٚأٟ اَييرأ٠ ناْيي  َعته يي١ ثييِ ذرَيي  يًٝٗييا ايصيي٠٬ فدرجيي  َيئ املصييحدش

ف ْٗا ظاٖر٠ يف إَضا٤ ذر١َ ا٫يتهاف ي٢ً ايطاَل، ٚت٪ٜيدٖا رٚاٜي١    (1)ز...
اَيرأ٠ ايته ي  ثيِ أْٗيا سُثي ،      ( ئ َٔ ايصادم ) يكب١ بٔ خايد شا٬ً٥

ِٸ إيٝٗا: ايج ، يٝض اها ايتهافز ْٚقاٍ:شتر طيٛاف يًيٓ ٸ يًٝي٘ يف بعيض     ض
( ٚايييت خيتِ اٱَياّ )    ١َٓٗا َعت ٠ يبد ايرمحٔ ايطًٜٛي١ املتكدَي  ا٭خبار: 

 (3)ٚنٌ ظ٤ٞ اشترً  ب٘ ايص٠٬ فًٝأتٗا زٚجٗا ٚيتطي  بايبٝي (  فٝٗا بكٛي٘:ش
 حس سٛافٗا.حس إتٝإ زٚجٗا ٚمل ٜٳَٚ َٗٛٗا أْٗا إ ا مل تصترٌ ايص٠٬ مل ٜٳ

ِٸ ملا تكدّ : قرا٠٤ آ١ٜ ايصحد٠ ف ْ٘ جيٛز اها قيرا٠٤ ايكيرإٓ نًي٘ ذصيبُا      ْٚض
، َٚٓٗييا ًاايعدٜييد٠ َيي  اشييتثٓا٤ آٜييا  ايصييحد٠ طبصٛصيي  (2)خبيياردييي  يًٝيي٘ ا٭

ع بٛ يٛح ٚصيراذ١ يًي٢ إٔ    ايصرٝرإ يئ زرار٠ ٚضبُيد بئ َصيًِ اييداي     
ٕ يًرا٥ض  ٚظياٖر ايتعيب     د٠زا إ٫ ايصيح َئ ايكيرإٓ َيا ظيا٤     ٚازبٓض ش ٜكيرآ
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ٜٚ٪نيد إراد٠ آٜي١    .اشتثٓا٤ آ١ٜ ايصحد٠ ايٛاجب١ ٖٚٞ أربي  آٜيا  يف أربي  شيٛر    
ٚقد تضُٓ  ايص٪اٍ  -ٚفٝٗا َا ٖٛ صرٝس ايصٓد -: بعض ايٓصٛ  ايصحد٠

َٚٔ املكطٛع ب٘ إٔ امليراد   ،(مسع  ايصحد٠) (1)(تصُ  ايصحد٠)ئ ايطاَل 
ا٭ربع١، ٚقد شيبل ت صيٌٝ املكياٍ    َٔ )ايصحد٠( آ١ٜ ايصحد٠ يف شٛر٠ ايعسا٥ِ 

 . يف أذهاّ ازبٓاب١ َٚا ٜتٛق  ي٢ً غصًٗا

   ٘ آٜي١ ايصيحد٠ دٕٚ    :(:شإ٫ ايصيحد٠ز ٜعيين  )ٚيٛ مل ٜثبي  ظٗيٛر قٛيي
اهُيا إٔ ٜكيرآ َئ ايكيرإٓ     : شٛرتٗا ناْ  ايً ا١ املدصٸصي١ يعُيّٛ أٚ إسي٬م    

٠٤ آٜيي١ فٝ٪خييت َٓٗييا بايكييدر املتييٝكٔ ٖٚييٛ ذبييرِٜ قييرا    ،ح١ًُيَيي (3)زَييا ظييا٤اش
املتٝكٔ َيئ املدصيي  اجملُييٌ ذصييض ايكايييد٠ ا٭صييٛي١ٝ،   ٠ اشييتثٓا٤ٶ بييايصييحد

 .زاهُا إٔ ٜكرآ َٔ ظا٤ا َٔ ايكرإٓشرج  يف ايسا٥د ئ املتٝكٔ إا إس٬م ٜٚٴ

 . حكم الثاني: حرمة مس الكتاب وأمساء اهللـال

: ذبيرِٜ َيضٸ    ٖتا ايتررِٜ َٔ أذهياّ اسبيا٥ض، ٖٚيٛ ٜٓريٌ إا ذهُيع     
 : ٚذبرِٜ َضٸ أمسا٤ اهلل شبراْ٘، ْبرثٗا َ ص٬ً ،ٚآٜات٘ نتاب اهلل

املعٗٛر ٚاملعرٚف بع ا٭صراب )ر ( ذرَي١ َيضٸ اسبيا٥ض يهتياب      -أ
داي  يعيرف فٝي٘ َي   ديٞ يًٝ٘ اٱااع َهيررًا، ٚمل ٜٴ ، بٌ إاهلل ٚن٬َ٘ ٚآٜات٘ 

يكييٍٛ صييض إيُٝٗييا ا ْٴاملبصييٛح، ف ْيي٘  يف ايطٛشييٞ شيي٣ٛ ابيئ ازبٓٝييد ٚايعييٝذ   
 . َٚٔ احملتٌُ قًٜٛا إرادتُٗا اسبر١َ َٔ ايهرا١ٖ ١بايهراٖ

ٚنٝ  نإ ايااٖر ذر١َ َضٸ اسبا٥ض يهتاب اهلل ٚآٜات٘، ٭خبار يُيدتٗا  
 املصير   يف  ( يُئ قيرأ  َئ اٱَياّ ايصيادم )    شا٬ً٥(2)َعت ٠ أبٞ بص  

                                                           

 .  َٔ أبٛاب اسبٝض 26: ب3(ايٛشا٥ٌ: د1)
 .ٚغ ُٖا   7+ ح  4: ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 19: ب1(ايٛشا٥ٌ: د3)
 .1َٔ أبٛاب ايٛ ٤ٛ: ح 13: ب1( ايٛشا٥ٌ: د2)



 (379)َٔ اذهاّ اسبٝض  ذر١َ َض ايكرإٓ ٚاشِ اهلل................................
  

ٖٚيتا ْٗيٞ    ز٫ بيأط، ٫ٚ مييض ايهتياب   ش(: ٖٚٛ ي٢ً غ  ٚ ٤ٛ؟ قاٍ )
ايعسٜس، ٚايٓٗٞ ظاٖر يف ايتررِٜ ٫ٚ قرٜٓي١ صيارف١ يًاٗيٛر،    ئ َضٸ ايهتاب 

ٖٚٛ ي٢ً غ  (:شفٝررّ ي٢ً اسبا٥ض َضٸ نتاب اهلل ٭ْٗا َصدام قٛي٘ )
ٜٓطبييل يًيي٢ احملييدث ف ْيي٘ يٓييٛإ ٜٓطبييل يًيي٢ احملييدث با٭صييػر نُييا  زٚ يي٤ٛ

 .زي٢ً غ  ٚ ٤ُٛاشازبٓض ٚاسبا٥ض ٜصدم يًُٝٗا أْٗباسبدث ا٭ن ، إ  

َرش١ً ذرٜس ٚقد شأٍ ئُ ييٝض يًي٢ ٚ ي٤ٛ ٜٚكيرأ املصير        ٜٚ٪ٜدٖا:
املصر  شٚخ  إبراِٖٝ: ز٫ متض ايهتاب َٚض ايٛرم ٚاقرأٙ(:شفكاٍ )

 ٫ٚ رٜييض يف جييٛاز   (1)ز٫ٚ متييضٸ خطيي٘...  ًا٫ ميصيي٘ يًيي٢ غيي  سٗيير ٫ٚ جٓبيي  
 ملييض نيي٬ّ اهلل شييبراْ٘،  ٚأقييرا٠٤ اسبييا٥ض ايكييرإٓ يهيئ َيئ دٕٚ َييضٸ آٜاتيي٘   

 اسبييا٥ض تكييرأ ايكييرإٓ   (:ش صييرٝس قييٍٛ اٱَيياّ ايصييادم )   ٚرد يف خيي 
اٯٜييا  ًَٚركاتٗييا َيئ اسبييرٚف ٚاسبرنييا    ُييضٸيهٓٗييا ٫ تٳ (3)زرُييد اهللٚتٳ

 . يًُٓ  يٓ٘ يف ايرٚاٜا  املتكد١َ

ٚاسباصٌ ٚ ٛح ذر١َ َضٸ اسبا٥ض نتياب اهلل، ٖٚيتا ايتريرِٜ خييت ٸ      
 . ًٛ َٔ ن٬ّ اهلل ٚقرآْ٘دُا ٜٳيرُٖٛا َبايه٬ّ ٫ٚ ٜعِ ايٛرم ٚازبًد ْٚٳ

يعٌ املعيٗٛر بيع اي كٗيا٤ ذرَي١ َيضٸ اشيِ اهلل ٚصي ات٘ املدتصي١ بي٘           -ب
يًٝٗا بأَٛر قاصير٠ يئ إثبيا  اسبرَي١، ٚاملعتُيد       ٍٸدٹشبراْ٘ ٚتعاا، ٚقد اشتٴ

اييٛارد٠ يف تعًٝيل ايتعٜٛيت يًي٢ اسبيا٥ض ٚيُيدتٗا صيرٝر١         (2)ٖٞ ايرٚاٜا 
ً ييل يًيي٢  يصييادم )داٚد بيئ فرقييد ايصييا٥ٌ َيئ اٱَيياّ ا   ( ييئ ايتعٜٛييت ٜع

 زتكر٩ٙ ٚتهتب٘ ٫ٚ تصٝب٘ ٜيدٖا شٚقاٍ: زْعِ ٫ بأطش(: اسبا٥ض؟ قاٍ )
٫ٚ رٜض يف صر١ شٓد اشب ، ٚد٫يت٘ ٚا ير١ ف ْي٘ تضئُ ايٓٗيٞ يئ إصياب١       
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اسبا٥ض ايتعٜٛت بٝدٖا، ٚبكرٜٓتع داخ١ًٝ ٚخارج١ٝ ْ ِٗ ذبرِٜ َيضٸ اسبيا٥ض   
 : قرٜٓييي١ َٓاشيييب١ ذهيييِ ايتريييرِٜ َٚٛ يييٛي٘    ٚايكرٜٓتيييإ ُٖيييا  ،أمسيييا٤ اهلل

ُ  يٚقرٜٓيي١ ايعًييِ اييي   تنر يف ايتعٜٛييت ا ٜٴييدارجٞ بعييدّ ذرَيي١ َييضٸ اسبييا٥ض يييي
 ٝٓهع  يٓا ٚا رًا ذبرِٜ إصاب١ اسبيا٥ض ايتعٜٛيت٠،   ف ،غ  أمسا٤ اهلل شبراْ٘

ُٸٔ نًُييا  ٚأمسيا٤ َكدشيي١، ٚبضي١ُُٝ يييدّ خصٛصي١ٝ ايٝييد ٚإٔ       ٖٚيٞ تتضي
 بيد  ا٤ٙ شيبراْ٘. ْعيِ ٫  اسبا٥ض يًتعٜٛيت٠ ٚأمسي  َٛ ٛع ايتررِٜ إصاب١ جصِ 

-  ِ َيئ إصيياب١ جصييِ اسبييا٥ض يًتعٜٛييت٠ باختٝارٖييا فييتُضٸ       -سبصييٍٛ ايتييأثٸ
 .ب رادتٗا ٚاختٝارٖا  ايتعٜٛت٠ برجًٗا أٚ بصدرٖا َث٬ً

ف ْ٘ َئ   ،ٚايااٖر شع١ املٛ ٛع ٚيُّٛ ايتررِٜ يتُاّ أمسا٤ اهلل شبراْ٘
ي ييظ ازب٬ييي١ )أيييٛ  بيياهلل َيئ ايعييٝطإ  فٝٗييا ٜهتييضيٛا ييس إٔ ايتعٜٛييت٠ قييد ا

( ًاايرجِٝ( ٚقد ٜهتض غ ٙ َٔ أمسا٥٘ شيبراْ٘ )أييٛ  بيايرمحٔ إٕ نٓي  تكٝي     
 ْي٘  ، ٭فٝهٕٛ َٛ ٛع املٓي  ٚايتريرِٜ أٚشي  َئ َٛ يٛع ذبيرِٜ َيضٸ ازبٓيض        

ٜٳ  . ُٓ  ئ َضٸ اشِ اهلل شبراْ٘ٚرد يف ازبٓض خ  صرٝس 
َيضٸ يُيّٛ أمسا٥ي٘ شيبراْ٘،      ٚمما تكدّ ٜتبٝٸٔ اختصا  َٓ  اسبا٥ض ئ

٫ٚ ديٝيييٌ يًييي٢ ذبيييرِٜ َيييا شيييٛاٖا َييئ ا٭مسيييا٤ املكدشييي١ نأمسيييا٤ ا٭ْبٝيييا٤  
باَتٓياع اسبيا٥ض يئ َصٸيٗا      ًاٚا٭ٚصٝا٤، ْعِ ٫ذتُاٍ اسبر١َ عبتياح اشيترباب  

 . َٔ ظب١ٗ اشب٬ف ٚاذتُاٍ ايتررِٜ ًاذاٍ ذبٝضٗا خرٚج

 . : حرمة الدخول واللبث يف املساجد احلكم الثالث

أٟ  -صياجد  املعرٚف ٚاملعيٗٛر بيع ا٭صيراب ذرَي١ دخيٍٛ اسبيا٥ض امل      
١ أٚ إ٫ يييابر٠ شييبٌٝ، ٚذرَيي١ املهييل ٚايًبييل فٝٗييا ملييد٠ سًٜٛيي    -َصييحد َٓٗييا

ٚضبُييد بيئ َصييًِ (1) بصييرٝر١ زرار٠ سبرَيي١اقصيي ٠. ٚميهيئ ا٫شييتد٫ٍ يًيي٢ 
                                                           

 .11: ح َٔ أبٛاب ازبٓاب١ 15: ب1( ايٛشا٥ٌ: د1)



 (381)َٔ اذهاّ اسبٝض: ذر١َ دخٍٛ املصاجد ٚاملهل فٝٗا.......................... 
  

ٚاملصيحد َطًيل ٜٓطبيل     زحتازٜٔياسبا٥ض ٚازبٓض ٫ ٜدخ٬ٕ املصيحد إ٫ َي  ش
، ٚقد اشتثين ازبٛاز ٚايعبٛر فٝحٛز يًحٓض نإ أر  أ٢ٟ نٌ َصحد يف يً

يًُصي ، ثيِ قياٍ     ًاٚاسبا٥ض إٔ ٜع ٚا َٔ باب املصحد إا باب أخير٣ تٝصي   
(ش:)   :ٍٛٛا     إٕ اهلل تبارى ٚتعياا ٜكي ً ٌٍ ذٳتٻي٢ تٳػٵتٳصٹي  زٚٳ٫ جٴٓٴبيًا إال٫َّ يٳيابٹرالٟ شٳيبٹٝ

ض ٚيدّ يَُٛ٘ يًريا٥ض،  ٓٴيحٴيباي ٚظاٖر اٯ١ٜ اختصا  اسبهِ، 42ايٓصا٤:
( بٗا َ  جعً٘ َٛ ٛع اسبرَي١ )اسبيا٥ض ٚازبٓيض(    يهٔ اشتد٫ٍ اٱَاّ )

ٍٸ ي٢ً يُّٛ اسبهِ اهُا نُا تدٍ ايرٚا١ٜ ايصرٝر١ ي٢ً إٔ امليراد ازبيدٟ    ٜد
   ايصيرٝس دٍ اشبي نُيا ٜي   -َهيإ ايصي٠٬   -: املٓ  َٔ قرب املصياجد  َٔ اٯ١ٜ

 . يف جٛاز ايعبٛر ٚاملرٚر َٔ املصاجداشتٛا٤ ازبٓض ٚاسبا٥ض ي٢ً 
٫ٚ فرم يف ذر١َ َهل ازبٓض ٚاسبا٥ض يف املصيحد بيع جًٛشيُٗا ٚبيع     

َٔ ا٭غرا  ايدايٝي١   ٖاي٬شرتاذ١ أٚ عبٛ َُْٛٗا ٚبع تٛاجدُٖا يًتحار٠ أٚ
 . ي٢ً ازبٓضٚيًتٛاجد يف املصحد ف ْٗا بأاعٗا ذراّ ي٢ً اسبا٥ض 

صرٝر١ جٛاز دخٍٛ املصيحد يػير  ايعبيٛر    نُا أْ٘ ٜصت اد َٔ ايرٚا١ٜ اي
 ٫ ٜصيدم  إ  ايعبيٛر ٚا٫جتٝياز  ، ظيب٘ َكابًي١   أٚ َكابًي١  ٚاملرٚر َٔ باب يبياب 

ٚاشبرٚد َٔ ْ يض   فٝ٘ ٚايص  يف املصحد ، ٫ٚ ٜعِ ايدخٍٛبايتكابٌإ٫  ذكٝك١ً
 ررز صدق٘ .أٚ ٫ ٜٴ يٓد٥ت صدم ايعبٛريعدّ  ،ايباب أٚ َٔ باب قرٜب١

( ذٝييل  ٖييض Œ اجد: املعيياٖد املعييرٸف١ باملعصييَٛع )رل باملصيييٚقييد أييي
َٔ اي كٗا٤ ايكدَا٤ ٚا٭ٚاخر فررٸَٛا دخيٍٛ ازبٓيض ٚاسبيا٥ض فٝٗيا إ٫      ا ٷ
ٚ  ًا، ٖٚٛ ا٭ذٛح ٚجٛبي ًاٚاجتٝاز ًايبٛر ٫ ديٝيٌ  يي٫ٛ ا٫ذتٝياح يكًٓيا:    يٓيدْا، 

رام يٚا س ي٢ً اٱسبام املتنٛر يف ذل اسبيا٥ض، ٚقيد اشتعر يٓا ٚجيٛٙ إيي     
اٖد باملصاجد يف أذهاّ ازبٓاب١، فًٛ دخٌ ازبٓض أٚ دخً  اسبا٥ض ٖٚٞ املع

ساٖر٠ ازبصِ ٚايثٛب َ  ذب اٗا ئ شيرا١ٜ دَٗيا إا اشبيارد ٚأجيسا٤ املرقيد      
بٌ أصٌ ايي ا٠٤ ديٝيٌ   يًُٝٗا ، ( ف٬ ديٌٝ ي٢ً ذبرمي٘ املكدط يًُعصّٛ )
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ا٫بتعاد يئ  رٌ فٝكضٞ ا٫ذتٝاح با٫جتٓاب ٚيجٛازٙ، يهٔ ذٝل ٫ ٜكع باي
 ًا( ٚذيتر يًُعصيّٛ )  ًادخٍٛ اسبا٥ض اسبرّ ذٍٛ ايضرٜس املكدط تعاُٝ

 . َٔ ٖته٘ َٚٗاْت٘ ٚاهلل ايعاصِ املٛفل

 . حكم الرابع: حرمة املقاربةـال
: ذرَيي١ َكاربيي١ ايرجييٌ  َيئ ٚا ييرا  اي كيي٘ ٚ ييرٚرا  ايييدٜٔ اسبٓٝيي  

   ٍ اْ٘: شيبر  زٚجت٘ اسبا٥ض، ٚقد ْطل آٟ ايهتاب ٚأذادٜل ايصي١ٓ بيتيو، قيا
ٔٻ      ش ٖٴ ٚٳ٫ تٳك رٳبٴيٛ ُٳرٹيٝضال  ٛٳ َأ ٶ٣ َفيايٵتٳسالي ٛا ايٓسصٳيا٤ٳ فٹيٞ اي  ٖٴ ٌٵ  ُٳرٹٝضال ق  ٔٵ اي  ٜٳصٵَأي ْٛٳَو يٳ ٚٳ

ٕٳ ٗٴرٵ احمليٝض   ، ٚاٯ١ٜ صرحي١ يف ٚجٛب ايتيساٍ ايٓصيا٤ يف  333ايبكر٠: زذٳتٻ٢ ٜٳط 
 ٚيف املٓيي  َيئ قييربٗٔ ٚاقرتابٗيئ ذتيي٢ ٜطٗييرٕ، ٚقييد فصٸيير   -زَيئ اسبييٝض -

ا٭ذادٜل ايكرب بأْ٘ قيرب اي يرد ٚديي  يًي٢ جيٛاز قيرب غي ٙ َئ أييٛإ          
ٚقد شبل يف بدٚ حبل أذهاّ دّ اسبٝض ت ص  اٯ١ٜ املبارن١ ْٚكٌ ا٫شتُتاع، 

٫ إظيهاٍ فٝي٘    -يف ازبًُي١   -اسبهيِ  ٚاسبدٜل احملُيدٟ ٚازبع يرٟ، فراجعي٘،    
 : يف فرٚعفٓبرثٗا  ،اشب٬ف يف بعض ايت اصٌٝ ٚق ٚقد ٚيعً٘ ٫ خ٬ف، 

٫ إظهاٍ يف إٔ ٚسٞ اسبا٥ض َٚكاربتٗا يف قبًٗا ضبرٸّ َٓصيٛ  يًي٢    -أ
ُٳرٹٝضالَر شخ٬ف ا٫ ٖٚٛ ،ذرَت٘ يف ايهتاب ٚايص١ٓ  ز.َفايٵتٳسالي ٛا ايٓسصٳا٤ٳ فٹٞ اي 

٫ٚ رٜض يف ذبكل املُٓٛع ب دخاٍ اسبع ١ يف قبٌ اسبا٥ض شٛا٤ َ  اٱْساٍ 
ّٴ َٚٔ دْٚ٘ ف ْ٘ قربٷ قد ذرٸَ٘ اهلل يف نتاب٘ ٚاشت ا   ْصيٛ   ايتساٍ  ٚيد

رييرِٜ ايكييرب ٚا٭َيير  ررمييي٘، ٚقييد أسًييل ايهتيياب ٚايصيي١ٓ تٳ   ُٓع٘ ٚتٳيايصيي١ٓ بيي 
ِٸ ،با٫يتساٍ  . َا إ ا أدخٌ ٚأْسٍ َٚا إ ا أدخٌ ٚمل ٜٓسٍ فٝع

ٍٛ ٫ جييض َعي٘ غصيٌ         ٌٖٚ ٜعِ املٓ  ٚايتررِٜ إدخياٍ بعيض اسبعي ١ بٓري
 : َٔ قضا٤ ا٫ذتٝاح بايعُّٛ ازبٓاب١؟ ايااٖر يُّٛ اسبهِ ٫ أقٌ

: ٱس٬م ايٓصٛ  ٚيدّ تكٝٝدٖا بيايكرب املٛجيض يًػصيٌ أٚ اييتٟ     أ٫ًٚ
 رع ١ َٔ دٕٚ إْساٍ يعدّييٝدرد دخٍٛ بعض اي ،ٜتركل َع٘ دخٍٛ اسبع ١
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 َٛجض ايػصٌ َع٘.إذراز 

بيي٘ ٚايكييرب ذييراّ يف ايييٓ ٸ   ٕ ايتييساٍ ايٓصييا٤ يف احملييٝض َييأَٛرٷ : ٭ًاثاْٝيي
ٔٻَفشايكرآْٞ  ٖٴ ٚٳ٫ تٳك رٳبٴٛ ُٳرٹٝضال  ٚايٓ ٸ اسبدٜثٞ ايصرٝس:  زايٵتٳسالي ٛا ايٓسصٳا٤ٳ فٹٞ اي 

ٍٸ ي٢ً إٔ ش (1)ز٫ٚ ٜكربٗا بعًٗاش يصاذض املرأ٠ اسبا٥ض نٌ ظي٤ٞ َيا   َٚا د
ف ْٗا ْصٛ  ٚا ر١ ايد٫ي١ يًي٢ املٓي  ٚايتريرِٜ     (3)زيد٣ ايكبٌ َٓٗا بعٝٓ٘

ٍ  -اسبعيي ١ ٚيًٝيي٘: فيي ٕ إدخيياٍ بعييض  .  املطًييل ايٛشييٝ    -ٚيييٛ َيئ غيي  إْييسا
ذت٢ يٛ فر   -ٜتٓاف٢ ٜٚصطدّ َ  ٚجٛب ا٫يتساٍ ٚذبرِٜ ايكرب يف  اتُٗا

 . -إٔ ٫ إس٬م يف ايٓ ٸ ايكرآْٞ أٚ اسبدٜثٞ يٝتُصو ب٘

 َٓعياً ٚأَيرًا  ٘ َتٛجٸي  -ٖٚهتا ايص١ٓ  -٫ إظهاٍ يف إٔ اشبطاب ايكرآْٞ -ب
ٔٻَفايٵتٳسالي ٛا ايٓسصٳا٤ٳ فٹٞ اشإا ايسٚد  ٖٴ ٚٳ٫ تٳك رٳبٴٛ ُٳرٹٝضال  ررّ يًٝ٘ ايكرب ٖٚٛ فٝٳ زي 

ٌ    -ساٍ، ٖٚيتا  َأَٛر بيا٫يت  مميا تصيامل يًٝي٘ اي كٗيا٤      -ثبيٛ  اسبهيِ يف ايرجي
 . )ر ( ٫ٚ ٜكبٌ ايعو أٚ اٱظهاٍ أٚ اشب٬ف

 ،بييٛ  اسبرَيي١ ٚايٛجييٛب املييتنٛرٜٔ يًيي٢ املييرأ٠   ٚقييد ٚقيي  اشبيي٬ف يف ث 
اٙ زٚجٗييا؟ ٚيعييٌ املعييٗٛر ٖييٛ اشييتٛا٤ دبييإُع٢ٓ ذرَيي١ ايييتُهع يًيي٢ املييرأ٠ يبيي

ديييٞ اٱايياع يًٝيي٘ ٖٚييٛ  إبييٌ  ،ايرجييٌ ٚاملييرأ٠ يف ذرَيي١ املكاربيي١ ٚايييتُهع 
 : ُهٔ ا٫شتد٫ٍ ب٘ املعٗٛر أَٛرايصرٝس، َٚا ٜٴ

يًي٢ اسبيراّ    ُهع اسبا٥ض زٚجٗيا يًي٢ املكاربي١ إياْي١     ايٛج٘ ا٭ٍٚ: إٕ تٳ
 . ًافٝهٕٛ فعًٗا ذراَ ،ٚاٱثِ

إْيي٘ ٫ ٜهييٕٛ ايييتُهع إياْي١ يف نييٌ َييٛاردٙ َٚصييادٜك٘، بييٌ   :ٜٚيردٸٙ: أ٫ًٚ 
ريرّ يًي٢ اييسٚد    ٞ َيٛارد ٫ ٜٳ  ٜهٕٛ إيا١ْ ي٢ً اٱثِ ٚاسبراّ، ٖٚي بعضٗا ٫
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ٚقييد ٫  ،نايٓاشييٞ ٚايػافييٌ ٚاجملٓييٕٛ ٚايصييػ  ،ٖٚييٞ ذييا٥ض ًاَكاربتٗييا ٚاقعيي
سٚد ُهيع ايي  نازباٌٖ حبرَتٗا، ٚيف ٖيتٙ امليٛارد ٫ ٜهيٕٛ تٳ    ًاررّ يًٝ٘ ظاٖرٜٳ

 . ي٢ً ايكرب إيا١ْ ي٢ً اٱثِ
( ي٢ً اٱسي٬م، ْعيِ إ٫    اٱيا١ْ ي٢ً اٱثِ): إْ٘ ٫ ديٌٝ ي٢ً ذر١َ ًاٚثاْٝ

ثبي   ذٝيل  يًي٢ اياًيِ،    ًاَعٝٓي نيإ  يف فعيٌ اسبيراّ أٚ    ًإ املعع َعارنانإ ا 
ذرَيي١ إياْيي١ اياييامل يف ظًُيي٘ ٚجييٛرٙ، نُييا ثبيي  ذرَيي١ ايتعييإٚ ٚاملعاْٚيي١        

 حتُيي  ٖييٛ ٚغيي ٙ ٜٚتعييارنٛا يف ٖييدّ َصييحد أٚ   ّ نييإٔ ٜٳٚاملعييارن١ يف اسبييرا
قتٌ َ٪َٔ أٚ إٜكاع ايػٓا٤ أٚ عبٛ  يو مميا فٝي٘ َعيارن١ َٚعاْٚي١ َئ سيرفع أٚ       

٫ ديٝيٌ يًي٢ ذرَي١ إياْي١ ايػي  يًي٢ اٱثيِ        ا٫شيتثٓا٥ع  أنثر، ٚيف غ  ٖتٜٔ 
 .ٚاسبراّ نُا ذككٓاٙ يف حبٛث املهاشض احملر١َ ت ص٬ًٝ

٫ي١ رٚا١ٜ ضبُد بٔ َصًِ يًٝ٘، ٖٚٞ تتضُٔ ايصي٪اٍ َئ   ثاْٞ: دٛج٘ اياي
ذيع ٜطًي    ش(:( ئُ ٜطًل زٚجت٘ َت٢ تبع َٓ٘؟ قاٍ )اٱَاّ ايباقر )

ٚٸد يف تًييو : فًييًٗافصييأٍ ثاْٝيي زايييدّ َيئ اسبٝضيي١ ايثايثيي١ متًييو ْ صييٗا  ا إٔ تتييس
ّ        (:شاسباٍ؟ قاٍ )  (1)زْعِ ٚيهئ ٫ متهئ َئ ْ صيٗا ذتي٢ تطٗير َئ اييد

ي٢ً اْكضا٤ يد٠ ايطي٬م إ ا رأ  اييدّ َئ اسبٝضي١ ايثايثي١       ًاٍ ٚا رف ْٗا تد
ُهيع زٚجٗيا َئ ْ صيٗا     ُه ٓٗا َٔ ايتسٚد ٚايعكد يهئ ٫ جييٛز اهيا تٳ   تٳي٢ً ٚ

ذت٢ تطٗر ٚتٓكي٢ َئ اييدّ، يهئ ايصيٓد  يعٝ  يٛجيٛد إرشياٍ ٚاْكطياع يف          
اسبهيِ  عًِ ظد  ايراٟٚ ٫ٚ ٚثاقت٘ ف٬ ٜتهٕٛ ايرٚا١ٜ ذحي١ يًي٢   ايصٓد ٫ ٜٴ

 .إ٫ بكدر ايتأٜٝد يًٛج٘ ا٭ٍٚ  املٓصٛ ، َٚع٘ ٫ ٜٓ   ٚ ٛح ايد٫ي١
ايثايييل: اٱايياع املييدي٢ يف )ايػٓٝيي١( ٚغ ٖييا يًيي٢ ذرَيي١ ايييتُهع يًيي٢  

 رييرز نعيي ٘ ييئ َٛافكيي١رييرز اْعكييادٙ ٫ٚ ٜٴيهٓيي٘ إايياع َٓكييٍٛ ٫ ٜٴ .ايسٚجيي١
 .يًتأٜٝد  ، ٫ٚ ٜصًس إ٫( ف٬ ايتبار ب٘ ذح١ً ي٢ً اسبهِاملعصّٛ )
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رابيي : َرتهييسا  املتعييري١ بييٌ ٚاي كٗييا٤ )ر ( يف متيياّ ايعصييٛر ٛجيي٘ اياي
 بعصيير اسبضييٛر، ٖٚييٞ َرتهييس٠ يًيي٢ ذرَيي١ ايييتُهع َٚبػٛ ييٝت٘ يف     َتصيي٬ً

 ًاريصايييٜصيي   -إييا تكييدّ، َٓضييًُا ايٝيي٘  ًاَ٪ٜييد -أٜيياّ اسبييٝض، ٖٚييتا ايٛجيي٘ 
 . يًرح١ٝ ٚا٫ذتحاد ب٘ ي٢ً ذر١َ ايتُهع

ييٛإ  بٌ، ٫ٚ َاْ  َئ متهٝٓي٘ َئ شيا٥ر أ    اسبراّ ٖٛ ايك ُهعتٳاي َٚٛ ٛع 
نٌ ظ٤ٞ َا يد٣ ايكبٌ َٓٗا شرٌ ي٘ ٜٚٳ زاملرأ٠ يعب١ ايرجٌشف ٕ  ا٫شتُتاع،

٫ٚ بييأط إ ا اجتٓييض  يييو  شٚأْيي٘ جيييٛز ييي٘ إتٝاْٗييا فُٝييا دٕٚ اي ييرد    زبعٝٓيي٘
ٓبػييٞ ت صييٌٝ املكيياٍ يف أيييٛإ    ٜٚ َصت ٝضيي١،(1)نُييا ٚرد يف أخبييار  زاملٛ يي 

 . ا٭خر٣ غ  )املكارب١ يف ايكبٌ( ٫شتُتاعا

َيا   - جٛاز ا٫شتُتاع بايسٚجي١ اسبيا٥ض  ٫ إظهاٍ ٚيعً٘ ٫ خ٬ف يف -جي
ِٸ ديٞ يًي٢ جيٛازٙ اٱاياع    بٌ إ -فٛم ايصر٠ َٚا دٕٚ ايرنب١ نايتكبٌٝ ٚايض

يف ا٫شيتُتاع  ٚ يف ٚسٞ اييدبر  َصت ٝضًا َٔ اي كٗا٤ )ر (، ٚقد ٚق  اشب٬ف
ُا ٜصتُت  ب٘ َٔ ايسٚج١ فُٝا يرُٖٛا َْٚٳإا ايرنب١ نايت دٝت،  ع ايصر٠فُٝا ب

 : ْٚكٍٛ ب١، ْٚبرل ٖٓا ا٫شتُتاع بػ  )ٚسٞ ايدبر(بع ايصر٠ ٚايرن

 ،املعٗٛر بع ا٭صراب جٛاز ا٫شتُتاع بايسٚج١ اسبا٥ض يف غي  فرجٗيا  
٘    َصت ٝض١  أخباربٚميهٔ ا٫شتد٫ٍ ي٘   داي١ ي٢ً إٔ يًيسٚد ايتُتي  َئ زٚجتي

نيٌ ظي٤ٞ َيا ييد٣     زشَا بيع إيٝتٝٗيا ٫ٚ ٜٛقيض   زشَا دٕٚ اي ردشاسبا٥ض 
ٖٚٞ ٚا ر١ ايد٫ي١ ي٢ً جٛاز ا٫شتُتاع َٔ اسبا٥ض فُٝا  زايكبٌ َٓٗا بعٝٓ٘

 . زإمنا املرأ٠ يعب١ ايرجٌشبهٌ عبٛ َٔ أعبا٤ املتع١  -قبًٗا  -ش٣ٛ فرجٗا 

باشييتثٓا٤  ٚيٓييد ٬َذايي١ ايرٚاٜييا  املصييرٸذ١ جبييٛاز ا٫شييتُتاع باسبييا٥ض   
)ايكبٌ( أٚ )اي رد( ٜتبٝٸٔ يدّ إَهإ ايتُاد ايرٚا١ٜ املعت ٠ املتضي١ُٓ يًصي٪اٍ   
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ٌٸ يًرجييٌ َيئ ايطاَييل، ٚجٛابيي٘ ) ايصييادم )اٱَيياّ َيئ   (:( يُييا حييي
ايييت  املصت ٝض١  خبارا٭ف ٕ ٖتا املضُٕٛ ٜتٓاف٢ َ   (1)زطٗرش٫ ظ٤ٞ ذت٢ ت

 يرد، فٗيٞ رٚاٜي١    بػ  ايكبٌ ٚايذاٍ ايطُل َٔ ايسٚج١ ثب  جٛاز ا٫ْت اع يتٴ
 خبييارا٭املعييٗٛر٠ ٚتصييكط يٓييد املعار يي١ ٚتييرجس يًٝٗييا  ظييا ٠ قبيياٍ ا٭خبييار

 املعٗٛر٠ بع ا٭صراب. ٖتا. املصت ٝض١
 ع َا بع ايصر٠ إا ايرنب١(ذر١َ ا٫شتُتا)ٚقد أفت٢ ا  قًٌٝ أٚ َاٍ إا 

درد ا ايرنبتع ٚتٴسر ب زار إتتٸشَصتٓدٜٔ إا أخبار يدٜد٠ تأَر اسبا٥ض بإٔ 
ُا بيع  يٖٚٞ ظاٖر٠ يف ذر١َ ا٫شتُتاع املباظير بي   رزشرتٗا، ٚي٘ َا فٛم اٱزا

 . ايصر٠ ٚبع ايرنبتع ٚجٛاز ا٫شتُتاع َ  اٱزار اي اصٌ
    ٕ   ،إ ٕ تٛجيييد سا٥ تيييإ َييئ ا٭خبيييار َٚضيييُْٛإ َتيييدافعإ َتعار يييا

إٔ ايتعار  بع  يهٔ ايااٖر عضِٗ ا٭خبار ا٭خ ٠ ي٢ً ايتك١ٝ .ٚيتا محٌ ب
ايطييا٥ تع تعييار  بييدٟٚ غيي  َصييتكر، ٚ يييو ٱَهييإ ازبُيي  ايعييريف بييع        

، َٚي   ١ يٛجيٛد ايرخصي١ يف ايطا٥ ي١ ا٭ٚا   املضُْٛع حبٌُ املٓ  ي٢ً ايهراٖ
٫ٚ تصٌ ايٓٛب١ إا اسبٌُ ي٢ً ايتك١ٝ  ٕ ازبُ  ايعريف ٫ ٜصتكر ايتعار ،إَها

 . فتٝاِٖ باسبر١َ يٛ أَهٔ ٚذبكل -نُا صٓ  بعض اي كٗا٤  -
إزار أٚ  -ٚاسباصٌ نرا١ٖ ايتُت  إيا بيع ايصير٠ ٚايرنبي١ َئ دٕٚ فاصيٌ       

 . ٚزٚاٍ ايهرا١ٖ يٓد ٚجٛد اي اصٌ -يباط

ٚق  اشب٬ف يف جٛاز أٚ ذبرِٜ َكارب١ ايسٚجي١ يف دبرٖيا ذياٍ ايطٗير،      -د
بعضِٗ ٚبعضِٗ أفت٢  -، ٚخاي  ا  قًٌٝ ٚاملعٗٛر ٖٛ ازبٛاز ي٢ً نرا١ٖٺ

ُ َي  (3)إا اسبر١َ، ٚا٭خبارَاٍ  َئ   ٚقيد َياٍ اي     ،أٜضيًا   ضُٕٛيدتً ١ اييي
رٚاٙ ايعيٝذ   صرٝس ايصٓد خ َٔ  اي كٗا٤ إا ْٳرٛ ا  بٝٓٗا َديّٛ بعاٖدٺ 
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ُٸٔ ايصي٪اٍ   ايطٛشٞ يف تٗتٜب٘ بصٓدٙ ايصرٝس إا ابئ أبيٞ ٜع يٛر، ٚقيد      تضي
٫ بيأط إ ا  ش(: ت٘ يف دبرٖا، ٚأجاب اٱَاّ ايصيادم )ع َرأئ إتٝإ ايرجٌ ا

َٚ ّٗٛ ظرسٗا َٛ  ايبأط ٚاملٓ  إ ا مل تر ٳ ايسٚج١، ٚظاٖر   (1) زر ٝ 
 . ايبأط ٖٛ ايتررِٜ

ص١ ٚاجيد٠ يٛصي  اسبحٝي١    ثِ إْ٘ يٛ ذبكل يٓدْا أخبار َاْع١ ٚأخبار َرخٸ
  : ْكٍٛ،  -نُا صار نث ٷ َٔ اي كٗا٤ ايٝ٘ -رٌُ املٓ  ي٢ً ايهرا١ٖذت٢ ٜٴ

اسبُيٌ   -عيريف املسييّٛ   ُٓ  ازبُي  اي ٜٳ -ُ َٗٛ٘يب -ايصرٝس إٕ ٖتا اشب  
بيع َضيُْٛع ٫ ٜكبيٌ اسبُيٌ      ا٭خبيار  ذٝيل إٔ ايتعيار  يف   -ي٢ً ايهرا١ٖ

فٝ٘: تٛجد سا٥ ١ َٔ ا٭خبار ت ٝد يدّ ثبٛ  ايبأط  ٚ يو ٭ْ٘ي٢ً ايهرا١ٖ، 
يُهٔ محيٌ  )٫ بأط( ٚتٛجد سا٥ ١ أٚ خ  صرٝس ٜ ٝد ثبيٛ  ايبيأط، ٫ٚ ٜي   

يًي٢ ايهراٖي١ َي  ٖيتٙ ا٭ي ياظ، في ٕ اسبُيٌ يًي٢          -ضُٕٛ ا٭خي  امل -ايبأط
ُٸٔ يًرخص١ أٚ ْ يٞ   ايهرا١ٖ ٜصتكِٝ َ  ايتعب  املتضُٔ يًٓٗٞ َ  ايتعب  املتض

 . َ  ايتصرٜس بثبٛ  ايبأط َثٌ ٖتا اسبٌُ ايبأط، ٫ٚ ٜصتكِٝ

َٚٔ ٖٓا ْرجٸس ازبُ  املتكدّ املتضُٔ يًرخص١ َ  اير ا ٚيًُٓ  َ  يدّ 
 :ُ  املعٗٛر امل٪دٟ يًهرا١ٖ، ٚٚجٗ٘ ْٚ ضً٘ ي٢ً ازب ،ااير 

  ا٭خبار ايٛارد٠ يف املصأي١.: يص٬ح اشب  ايصرٝس ظاٖد يًحُ  بعأ٫ًٚ

: يعدّ ا٫س٦ُٓإ جبُ  ييريف َكبيٍٛ ٜكتضيٞ اسبُيٌ يًي٢ ايهراٖي١،       ًاٚثاْٝ
اْ  بٓرٛ ميهٔ ا  ايٓصٸع امل يف ا٭خبار ايٛارد٠  يعدّ نٕٛ ايتعب  املٓصٛ 

 ، ٚايت صٌٝ يف حبٛث )فك٘ ايٓهاح(.َكب٫ًٛ ًاٚاملرخٸ  يف بٝإ ٚاذد اع

ُكاربتٗا يف يايسٚجي١ بي   ُٓ  إ ا مل تر ٳيٚاسباصٌ إٔ املكبٍٛ ٖٛ اسبهِ باي
دبرٖييا، ٚبايرخصيي١ إ ا ر ييٝ ، ٫ٚ رٜييض يف نراٖتيي٘ ذتيي٢ َيي  ر يياٖا ٚيف    
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ا صيرٸذٛا يف أخبيارِٖ   ( يٓ٘ نŒُ بتٓسٸٙ أٌٖ ايبٝ  ) ًاضببٛب١ٝ ايتٓسٙ يٓ٘ تأشٝ
مما ٜهعي  يئ    زا ٫ ْ عٌ  يوإْٸ٦ًٛا: ٌٖ ت عًٕٛ ٖتا؟ ٚأجابٛا: شيٓدَا شٴ

. ٖتا طبتصر ايٓار املكبٍٛ يف اي عٌ امليتنٛر  يف ْ ص٘  َبػٛ ١ٝ اي عٌ ٚنراٖت٘
 يبرثٓا ٖٓا فٓكٍٛ : ُٗٝدٷذاٍ سٗر املرأ٠ ْٚكا٤ٖا َٔ دّ اسبٝض، ٖٚٛ تٳ

ذييرّ َكاربتٗييا يف ايكبييٌ باٱايياع بييٌ    إ ا شيياٍ دّ اسبييٝض يًيي٢ املييرأ٠  
رييرّ َكاربتٗييا يف ايييدبر؟ ٖييتا َييا ٚقيي  اشبيي٬ف فٝيي٘ بييع     بايضييرٚر٠، ٖٚييٌ ٜٳ

ظيدٜد٠، يهئ خياي  اي  ٚقيايٛا       ا٭صراب، فاملعٗٛر جٛازٙ يًي٢ نراٖي١ٺ  
 . حبرَت٘، ٚبعض ٖ٪٤٫ ممٔ أجاز املكارب١ يف ايدبر ذاٍ ايطٗر ٚايٓكا٤

 : صبُٛيتإ ١َ َٔ ا٭خبار ُٖٛهٔ ا٫شتد٫ٍ ب٘ يًررَٚا ٜٴ 

ٚاٱٜكياب   زَا بع إيٝتٝٗا ٫ٚ ٜٛقيض شاملاْ  ئ إٜكاب اسبا٥ض (1)اشب  -1
ِٸ ب س٬ق٘  : اٱٜكاب يف ايكبٌ ٚاٱٜكاب يف ايدبر. ٖٛ اٱدخاٍ، ٖٚٛ ٜع

ايداي١ ي٢ً املٓي  َئ قيرب )اي يرد( ٚأْي٘ حييٌ يي٘ )َيا دٕٚ          (3)خبارا٭ -3
 ٜعيين املصيتث٢ٓ َئ جيٛاز ا٫شيتُتاع باسبيا٥ض       بتكرٜض: إٕ )اي يرد(  .اي رد(

د بثكب١، ٖٚٛ ٜعِ ايكبيٌ ٚاييدبر فٝٓطبيل ايعٓيٛإ يًي٢ نيٌ ٚاذيد        ايعضٛ املٓ ر
 ا٭خبار ي٢ً ذر١َ ا٫قرتاب َٔ اي رد ايتٟ ٜعِ ايدبر.ٖتٙ تدٍ َُٓٗا، ٚ

ُٓ  ا٫شتد٫ٍ بُٗا ي٢ً يُّٛ ايتررِٜ  َٔ ا٭خبار ْٳيهٔ ٖاتع ايطا٥ تع
 :أٜضًا، ٚ يو  ٘ يًدبرٚمشٛيفٝٗا 

ايصيرٝر١ بيإٔ املُٓيٛع يٓي٘ خصيٛ        (2): يتصرٜس بعيض ايٓصيٛ   أ٫ًٚ
( يُيا يصياذض   َٔ اٱَياّ ايصيادم )   َٓٗا َعت ٠ يبد املًو شا٬ً٥ ،ايكبٌ
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٘     ش(: قاٍ ) ؟اسبا٥ض َٓٗا تياّ  ٖٚيٛ   زنٌ ظ٤ٞ َيا ييد٣ ايكبيٌ َٓٗيا بعٝٓي
تي٢ فيرد اييدبر، َٚٓٗيا     ٚا س ايد٫ي١ ي٢ً يدّ ذر١َ َا ش٣ٛ ايكبٌ ذايصٓد 

يئ إتٝيإ امليرأ٠ فُٝيا      ( شيا٬٥ً َعت ٠ ٖعاّ بٔ شامل ئ اٱَاّ ايصيادم ) 
 (:ش٫ بييأط إ ا اجتٓييض  يييو املٛ يي ز دٕٚ اي ييرد ٖٚييٞ ذييا٥ض قيياٍ ) 

إ ا شإرش١ً ابٔ به  ًاٚاملعار إيٝ٘ خصٛ  ايكبٌ ايتٟ ٜصٌٝ َٓ٘ ايدّ، َ٪ٜد
 .ك٢ َٛ   ايدّززٚجٗا ذٝل ظا٤ َا اتذا   املرأ٠ فًٝأتٗا 

ٖٚيتٙ ْصيٛ  َتعيدد٠ ظياٖر٠ جبي٤٬ يف جيٛاز إتٝيإ امليرأ٠ يف غي  قبًيٗا،           
   ٕ يف دبرٖييا، ٖٚييتٙ   اسبييا٥ض  ٚإس٬قٗييا بييٌ ٚيُييّٛ ا٭ٚا ٜ ٝييد جييٛاز إتٝييا

ر١ ييعًيٗا صيرحي١ يف ازبيٛاز ٚصايي    بيٌ   ايطا٥ ١ َٔ ا٭خبار أظٗر ٚأج٢ً د٫ي١ً
طبيت  ب ٜكياب ايكبيٌ،     ْي٘ َٓي ٷ  يًعٗاد٠ ي٢ً املراد ازبدٟ َٔ تًهِ ا٭خبار ٚأ

يًدي  ايصيرٝس    بر يا ايسٚجي١   ًاَٚٔ ٖٓا ْصيتكرب ازبيٛاز ٚايهراٖي١ َعيرٚس    
، ٚإ٫ فُٔ دٕٚ ر ياٖا ٚسٝيض ْ صيٗا ٫ جييٛز يٓيدْا قربٗيا يف دبرٖيا        املتكدّ 

اشت اد٠ َٔ صرٝر١ ابٔ أبٞ ٜع يٛر املتكدَي١،   َعًا ذاٍ سٗرٖا ٚذاٍ ذٝضٗا 
 ثِ ْبرل :  (.(Œبأٌٖ بٝ  ايرمح١  ًاٚتأشٝ ًاٖٚشبل اشت اد٠ ايهرا١ٖ تٓسٸ

إ٫ أْٗيا مل   ،إ ا ْك  املرأ٠ َٔ دّ اسبٝض ٚذبكك  َٔ ْكا٤ٖا ٚسٗرٖا -ٖي
ريٌ يسٚجٗيا َكاربتٗيا يف قبًيٗا قبيٌ اغتصيااها َئ ذيدث         تػتصٌ بعيدٴ، فٗيٌ ٜٳ  

ٖتا َا ٚق  اشب٬ف فٝ٘ بع يًُا٤ اٱش٬ّ فتٖض ا  نب  .  ؟ اسبٝض أّ ٫
شباص١ إا جٛاز اٱتٝإ قبٌ ا٫غتصياٍ، ٚ ٖيض نيث  َئ يًُيا٤      َٔ ايعا١َ ٚا

ايعاَيي١ ٚبعييض فكٗييا٤ اشباصيي١ إا املٓيي  َيئ اٱتٝييإ قبييٌ ا٫غتصيياٍ ٚايتطٗيير،  
ً ٗا يسٚجٗيا ٚإٕ مل   ٚأجاز بعضِٗ اٱتٝإ بعد غصٌ َٛ   ايدّ باملا٤ ف ْ٘ ٜٴر

فكٗا٥ٓا  املعٗٛر بعيهٔ    إا ايصدٚم،. ٚقد ْصض املٓ تػتصٌ َٔ دّ اسبٝض
ٖٛ جٛاز اٱتٝإ بعد اْكطاع دّ اسبٝض ٚاظرتح بعضِٗ ي٢ً اييسٚد إٔ ٜيأَر   

 زٚجت٘ بػصٌ َٛ   ايدّ قبٌ املكارب١، ٚازبٛاز املعرٚح ٖٛ ايصرٝس يٓدْا.
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ذبكٝل َا ميهٔ اشت ادت٘ َٔ ايكيرإٓ اجملٝيد بًرياظ نيٕٛ ا٭َير       ًاٜٚٓبػٞ بدٚ
 : ملبرٛث، ْٚكٍٛيف ايكرإٓ ف٬ٓذظ د٫يت٘ يف اي رع ا ًآَصٛص

ِٵ َأْٻي٢      شقاٍ اهلل تعاا يف ضبهِ نتاب٘ اجملٝد:  ِٵ َفيأ تٴٛا ذٳيرٵثٳه  ِٵ ذٳيرٵثٷ َيه ي ْٹصٳا٩ٴن 
ِٵ ٍٸ  ٖتا ديٌٝ ياّ ب س٬ق٘، 332ٚايبكر٠ زظٹ٦ٵتٴ يًي٢ جيٛاز إتٝيإ ايسٚجي١ يف     ٜد

ايسٚد، ٖٚتا اٱس٬م قد خرد َٓ٘ اشبا : إتٝإ ايسٚج١ زَٔ أٟ ٚق  ظا٤ 
َٔ ايكرإٓ ٚايصي١ٓ دي ٓيا يًي٢ ٚجيٛب ا٫يتيساٍ ٚذرَي١ إتٝياْٗٔ         بٓ ٸ اسبٝض 

ٕٳ   قاٍ تعاا:شيٓد احملٝض،  ٗٴيرٵ ٔٻ ذٳتٻ٢ ٜٳط  ٖٴ ٚٳ٫ تٳك رٳبٴٛ ُٳرٹٝضال  َفايٵتٳسالي ٛا ايٓسصٳا٤ٳ فٹٞ اي 
٘ٴ َّ ِٵ اي َٳرٳن  ٝٵلٴ َأ ٔٵ ذٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٕٳ َفأ تٴٛ ٗٻرٵ  املدصي   -، ٖٚتٙ اٯٜي١ 333:  ايبكر٠ زَف ال ٳا تٳَط

ٖ  ٫ -املدرد ِٸ     ابد َٔ ٬َذاي١ ذيدٸ احملدثي١ حبيدث اسبيٝض     ٖيٌ ٖيٛ ٚشيٝ  ٜعي
ذتيي٢ تتطٗيير ٚتػتصييٌ؟ أّ خيييت ٸ بسَييإ شيي٬ٕٝ ايييدّ فيي  ا اْكطيي  اْتٗيي٢ أَييد  

 .اشبا  ٚجاز ا٫قرتاب ٚاْت ٢ ٚجٛب ا٫يتساٍ ٚذر١َ ا٫قرتاب ٚاٱتٝإ؟

ٕٳ شقرأ أنثر ايكرا٤ ايصيبع١ أٚ ايععير٠    ٗٴيرٵ فتيدٍ اٯٜي١    ،بتد ٝي  ايطيا٤   زٜٳط 
ي٢ً املٓ  َٔ قرب اسبا٥ض ذتي٢ ٜٓكطي  يٓٗيا اييدّ، ٖٚيتٙ ايكيرا٠٤ تًتي٦ِ َي          

ٛٳ َأ ٶ٣شصدر اٯ١ٜ  ٖٴ ٌٵ  ُٳرٹٝضال ق  ٔٵ اي  ٜٳصٵَأي ْٛٳَو يٳ  ًاٚإ ا نإ اسبٝض أ ٣ٶ دايٝ زٚٳ
اْكطي    فكيد اْكطي  ا٭ ٣، ٚإ ا  إا ترى املكارب١ ثيِ اْكطي  شي٬ٕٝ دّ اسبيٝض     

يرٌ: اسبهييِ ا٭صييٌ املٓصييٛ ،  كاربيي١ ٚرجيي  ايييا٭ ٣ زاٍ شييبض ذرَيي١ امل
ِٵش ِٵ َأْٻ٢ ظٹ٦ٵتٴ ِٵ َفأ تٴٛا ذٳرٵثٳه  ِٵ ذٳرٵثٷ َيه  َ  ظياٖر   -صدر اٯ١ٜ -زفًٝت٦ِ ٖتاْٹصٳا٩ٴن 

ٕٳشٚشط اٯ١ٜ بايكرا٠٤ املعٗٛر٠:  ٗٴرٵ ٔٻ ذٳتٻ٢ ٜٳط  ٖٴ بتد ٝ  ايطا٤، أٟ   زٚٳ٫ تٳك رٳبٴٛ
ِ     . ذت٢ ٜٓكط  ايدّ ٕٳ  :ش يهٓ٘ قيد قيرأ بعضيٗ ٗٴيرٵ  ُهئ  بايتعيدٜد، ٜٚٴ  زذٳتٻي٢ ٜٳط 

 : إٔ ٜ ِٗ َٓٗا أذد َعٓٝع
ٜٴٜٴ -أ ٗٸُهٔ إٔ  فتيدٍ اٯٜي١ يًي٢     ،ر ٚا٫غتصاٍ ِٗ َٓٗا إٔ ايػا١ٜ ٖٞ ايتط

اشتُرار ذبرِٜ املكارب١ إا ا٫غتصاٍ ثِ ٜٓت ٞ ايتررِٜ بعد ايتطٗر ٚا٫غتصياٍ  
 صاٍيتيعين ا٫غيد ااها٤، ٚتيعدٜيتيب زٕٳٗٻرٵيَف ال ٳا تٳَط ِ َ  ظاٖر  ٌٜ اٯ١ٜ :شًٜٚت٦
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 .  باملا٤ َٔ ذدث اسبٝض
: إٔ ايػاٜي١ ٖيٞ ايتطٗير      ِٗ َٔ اٯٜي١ بكيرا٠٤ ايتعيدٜد   ُهٔ إٔ ٜٴنُا ٜٴ -ب

رٟ اي يرٜكع فصٸيرٚا   َٔ َ صٸ ًابػصٌ املٛ   َٔ ايدّ أٚ با٫غتصاٍ، ف ْ٘ اع
ٗٸيي ّ ايتط ٌٸ يًييسٚد إتٝييا  ،ر بػصييٌ َٛ يي  شيي٬ٕٝ ايييد  ٕ زٚجتيي٘ فيي  ا غصييًت٘ ذيي

ٔٻش٫ٚ ٜتٛق  ازبٛاز ي٢ً ا٫غتصاٍ ٚأفتٛا جبٛاز إتٝاْٗٔ  ٖٴ  . يٓد٥ت زَفأ تٴٛ

ٔٻشيهٔ ٫ ٜبعد د٫ي١ ايتٌٜ  ٖٴ ٕٳ َفأ تٴٛ ٗٻرٵ ُع٢ٓ يي٢ً ظرس١ٝ ايتطٗر ب زَف ال ٳا تٳَط
 َييي   تٛقييي  جيييٛاز اٱتٝيييإ يًييي٢ ا٫غتصييياٍ:  ا٫غتصييياٍ، فٝتعيييار  َ يييادٙ

رِٜ ايكرب ٚٚجيٛب ا٫يتيساٍ بيايطٗر ٚايٓكيا٤     صدر اٯ١ٜ ايااٖر يف اْكطاع ذب
ٕٳش ٗٴرٵ صيبس  بايتد ٝ  ذصض ايكيرا٠٤ املعيٗٛر٠، ٚ٭جيٌ ايتعيار  تٴ    زذٳتٻ٢ ٜٳط 

ٔٻ ذٳتٻيي٢  شاٯٜيي١ صبًُيي١ ٜٚكيي٣ٛ اٱايياٍ ب عييٌ اخييت٬ف قييرا٤تِٗ      ٖٴ ٚٳ٫ تٳك رٳبٴييٛ
ٕٳ ٗٴييرٵ بايتعييدٜد ٚايتد ٝيي ، ٚيٓد٥ييت ٫ ميهيئ اشييت اد٠ ذهييِ اٱتٝييإ بعييد   زٜٳط 

ظياٖر صيدرٖا َي  ظياٖر  ًٜيٗا،      ْكطاع قبٌ ا٫غتصاٍ َٔ اٯ١ٜ اييت ٜتداف  ا٫
 بيييد َييئ ا٭خيييت بايكيييدر املتيييٝكٔ ٖٚيييٛ قصييير اسبرَييي١ يًييي٢ زَييئ شييي٬ٕٝ   ٫ٚ

( في ِْٗ أييرف بهتياب    Œ دّ اسبٝض، أٚ ايرجٛع إا ْصيٛ  املعصيَٛع )  
ِٸ ُي١  امليأثٛر٠ يئ ا٭٥   إا تيدٍ يًٝي٘ ْصيٛ  ا٭خبيار     اهلل شبراْ٘، ٚذ٦ٓٝت ْٗت

( S ا٭سٗار ٚايعرت٠ ا٭خٝار ايتٜٔ ْسٍ ايكرإٓ يف بٝتِٗ ٚي٢ً صدر جدٸِٖ )
 : ْكٍٛ ، ٚذ٦ٓٝتئ نابر ًاٚٚرثٛا يًُِٗ َٓ٘ نابر

دتً ١: بعضييٗا ٜصييرٸح بعييدّ ازبييٛاز، ٚبعضييٗا ظيياٖر يف   يأخبييار ايعييرت٠ َيي 
 : فٗٞ ي٢ً سا٥ تع، حٛاز ي٢ً اٱس٬م أٚ بعرح غصٌ اي رد ياي

١ قبٌ اغتصاٍ اسبا٥ض ْا  ٖٚٞ اييت تدٍ ي٢ً َٓ  املكارب٭ٚا: ايطا٥ ١ ا
فيرأ     ًا( ئُ ناْي  ساَثي  َٔ اٱَاّ ايصادم ) شا٬ً٥ (1)َعت ٠ أبٞ بص 
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     ٍ ٌ  ش:  ايطٗر أٜك  يًٝٗيا زٚجٗيا قبيٌ إٔ تػتصيٌ قيا ثيِ شيأٍ    ز٫ ذتي٢ تػتصي
ُٸٔ ذا   يف ايص ر ثِ سٗر  ٚمل تٳ  ريٌ يسٚجٗيا   أٚ اثيٓع أٜٳ  ًاحد َيا٤ٶ َٜٛي  ي

ٖٚٞ ظاٖر٠ جب٤٬  ز٫ ٜصًس ذت٢ تػتصٌشحاَعٗا قبٌ إٔ تػتصٌ؟ قاٍ: إٔ ٜٴ
يف املٓيي  َيئ املكاربيي١ قبييٌ ا٫غتصيياٍ، ٚشييٓدٖا َكبييٍٛ ٚإٕ ٚقيي  فٝيي٘ )ٜعكييٛب   
ا٭محر( ف ْ٘ َٛثل يٓدْا يتٛثٝل ايعٝذ امل ٝد ي٘ ٚيًٛثيٛم ايعدصيٞ باظيتُاٍ    

 . فٗرط ايٓحاظٞ ي٢ً تٛثٝك٘ ٚإٕ خ٬ بعض ْصد٘ َٔ ايتٛثٝل
ُٔ سٗير  َئ اسبيٝض    فٝ ْٚا ٖا يف امل اد ٚا٭ي اظ: َعت ٠ يبد ايرمحٔ

 .س يسٚجٗا إٔ ٜك  يًٝٗا ذت٢ تػتصٌز٫ ٜصً(:شحد املا٤ فكاٍ )٫ٚ تٳ
رييرّ : امليرأ٠ تٳ ( شيا٬٥ً ْٚا ٖيا َعتي ٠ شيعٝد بيئ ٜصيار يئ ايصييادم )     

ٝٗا قبٌ إٔ أفًسٚجٗا إٔ ٜأت ،ثِ تطٗر فتتٛ أ َٔ غ  إٔ تػتصٌ ،يًٝٗا ايص٠٬
 .(: ش٫ ذت٢ تػتصٌزتػتصٌ، قاٍ )

ٚا ر١ ايد٫يي١ يًي٢ املٓي ، َٚئ املآيٕٛ د٫يي١ َعتي ٠         (1)ٖٚتٙ ايرٚاٜا 
( يُئ  ايهياظِ ) ا٫َياّ  ٚقيد تضيُٓ  شي٪اٍ     ًايًي٢ املٓي  أٜضي    (3)إشرام

 َيا أذيضٸ  ش(:حد املا٤ ٌٖ ٜأتٞ أًٖي٘، فكياٍ )  ٜهٕٛ أًٖ٘ َع٘ يف ش ر ٫ٚ ٜٳ
 ايضرر َٔ ترى املكارب١. ٘زأٚ خياف ي٢ً ْ ص ًاإٔ ٜهٕٛ ظبكإٔ ٜ عٌ  يو إ٫ 

أخبيار ذبيرِٜ املكاربي١ قبيٌ ا٫غتصياٍ بضيع         (2)ٚقد رَي٢ أشيتا ْا احملكيل   
ايصٓد ٭خت ايعٝذ ايطٛشٞ إٜاٖا َئ أصيٌ ابئ فضياٍ، ٚقيد ذككٓيا ايتبيارٙ        

  .ٚقبٛي٘، ٚقد رج  )قدٙ( ئ تضعٝ ٘ يف أٜاَ٘ ا٭خ ٠، ف٬ إظهاٍ يف ايصٓد
 ايد٫يي١ ، إ  املٓ  أٚ يدّ ايص٬ح ٚا يس  ٚايد٫ي١ ٚا ر١ ٫ تكبٌ املٓاقع١

 : أخبار ٚقد ٚرد  .  قر١ٜٓ ٚا ر١ ي٢ً ايرتخٝ  ايتررِٜ َا مل تكِ ي٢ً
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١ قبٌ ا٫غتصياٍ ْاي  َعتي ٠    تدٍ ي٢ً جٛاز املكارب (1)ايطا٥ ١ ايثا١ْٝ: ٖٚٞ
ًٝأتٗيا زٚجٗيا إٕ   إ ا اْكط  اييدّ ٚمل تػتصيٌ ف  (:شابٔ به  ئ ايصادم )

( يئ اسبيا٥ض تير٣ ايطٗير     َئ ايهياظِ )   َٚعت ٠ ابٔ ٜكطع شا٬ً٥ زظا٤
٫ بيأط، ٚبعيد ايػصيٌ أذيضٸ     ش(: أٜك  فٝٗا زٚجٗا قبٌ إٔ تػتصٌ؟ قياٍ ) 

ٞٻ يُئ ٜٓكطي  يٓٗيا دّ     ( شيا٬٥ً ٚصرٝر١ ضبُد بٔ َصًِ ئ ايباقر ) زإي
ٝيٌ ا٭نٝيد يًُكاربي١    ٖٚيٛ امل  ز ٗا ظيبلٷ إ ا أصاب زٚجٳ(: شاسبٝض فكاٍ )

 ز .ُصٸٗا إٕ ظا٤ قبٌ إٔ تػتصٌفًٝأَرٖا فًتػصٌ فرجٗا ثِ ٜٳش
ٖٚتٙ ا٭خبار صرحي١ يف أفض١ًٝ تأخ  املكارب١ ملا بعيد ا٫غتصياٍ، ٚظياٖر٠    

 . قبٌ ا٫غتصاٍ ١املكاربيف جٛاز 

َٚكتض٢ ازبُ  ايعريف ٖٛ محٌ  ،بع ايطا٥ تع ًاإ ٕ حيصٌ ايتعار  بدٚ
را١ٖ يثبٛ  رخص١ اي عٌ بأخبار ايطا٥ ١ ايثا١ْٝ ايداي١ ي٢ً جٛاز املٓ  ي٢ً ايه

 .َكارب١ َٔ اْكط  يٓٗا دّ اسبٝض 
 :ٚميهيئ تٛنٝييد صيير١ ازبُيي  ٚقٛتيي٘: قييٍٛ اٱَيياّ يف َعتيي ٠ ابيئ ٜكطييع     

حعييٌ   يف اي عييٌ ٜٚٳ( ٜييرخٸ) ٘ف ْيي زصييٌ أذييض إييي٫ٞ بييأط، ٚبعييد ايػٴش
 .  تأخ ٙ ملا بعد ا٫غتصاٍ أذض إيٝ٘

إ ا اْكطي  اييدّ ٚمل   شأخبار ايرخص١ بعضٗا ٜ ٝيد ايرخصي١ املطًكي١     ثِ إٕ
   (ظبل ايسٚدأَرٜٔ: )كٝٸد ايرخص١ بز، ٚبعضٗا ٜٴتػتصٌ فًٝأتٗا زٚجٗا إٕ ظا٤

، فٌٗ تتكٝد ايرخص١ بٗيتٜٔ ا٭َيرٜٔ أٚ   (قبٌ َصٸٗا اػصٌ فرجٗبَرٖا ٕ ٜأأٚ)
ٛٶ٣ يدّ ا٫يتساّ  بايتكٝٝيد ٚايتيسّ نيث     ايعرسع أّ ٫ ًٜسّ تكٝٝدٖا؟ املعٗٛر فت
 : ركٝل ٖتاٚتٳ .   ًاباشتربابُٗا بٌ أٌُٖ ا  َٔ اي كٗا٤  نر ايعرسع سرٸ

إ ا أصياب  َتنٛر يف صرٝر١ ضبُد بٔ َصيًِ:ش  (ايعبل)ايعرح ا٭ٍٚ -أ
إٔ ٜ عيٌ  ييو إ٫ إٔ    َيا أذيضٸ  ز ٚيف َعت ٠ إشرام بئ يُار:ش زٚجٗا ظبل
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ِٜ ٚاسبٌ بعرح ايعبل، ف ٕ ايعبل ٜبعد إْاس١ ايترر، ٖٚتا (1)زٜهٕٛ ظبكًا...
غرٜس٠ ٚذايي١ يادٜي١ تعيتد ب عيٌ تيرى َكاربي١ ايسٚجي١ أٜاَيًا َتعيدد٠ ٖيٞ أٜياّ            

ف ْ٘ ذبصٌ ذاي١ ايعبل يياد٠   ،شُٝا إ ا مل تهٔ ي٘ زٚج١ أخر٣دّ ٫ش٬ٕٝ اي
ٟ    بٝإفايااٖر إٔ  ،إ٫ َٔ ظتٚ  ٚذاي١ سار١٥ ذاصيٌ   ايعبل  نيرٷ ٭َير يياد

٫ظرتاسٗا بايعيبل، ٚميهئ يف    ٫  -قٓاع بايرخص١ ٘ يٲيٓد ايػايض ٜٚهٕٛ بٝاْ
: ٚصٍٛ ذاي١ ايعبل يٓيد ايرجيٌ إا ذيدٸ ايتريرٸد َئ تيأخ         بعض اسبا٫ 

املكاربيي١ رٜثُييا ٜتٗٝييأ املييا٤ ٚتػتصييٌ املييرأ٠ فٝكاربٗييا، ٚاسبييرد َٓ ييٞ يف ايعييرٜع١   
 .  املكدش١، ٚب٘ ٜرت   املٓ  احملتٌُ ئ املكارب١ قبٌ ا٫غتصاٍ

جييٛاز املكاربيي١ قبييٌ   -صييار: ٜه ٝٓييا يييدّ ازبييسّ باظييرتاح ايرخصيي١  ٚباخت
٘ جررٸتٳ، ٫ أقٌ َٔ املكارب١ ضرر َٔ ترىتبعبل ايسٚد أٚ خٛف٘ اي -ا٫غتصاٍ 

 . يف نث  َٔ ا٭ذٝإ

أَر ايسٚد زٚجت٘ بػصٌ فرجٗيا قبيٌ َكاربتٗيا، ٖٚيتا      -ٚأَا ايعرح ايثاْٞ
  -ٔ ٜرٜييد املكاربيي١ ٖٚييٛ أَيير صييرٞ  ٚقييٞ ذصيئ اٝييٌ مليي ،يًُٛ يي  تٓاٝيي ٷ

 ٝد ايرٚا١ٜ ظرسٝت٘ ٚتٛق  جٛاز املضٸ ٚاملكارب١ يًٝ٘؟ أٚ ت ٝيد ٚجيٛب   يفٌٗ تٴ
 .؟  أَر ايسٚد زٚجت٘ يف غصٌ فرجٗا قبٌ َكاربتٗا

حض ي٢ً ايسٚد إٔ ٜأَر زٚجت٘ بػصٌ فرجٗا ٫ ٜبعد اشتاٗار  يو ٚأْ٘ ٜٳ
صرٝر١ ابئ َصيًِ    ٞ ٚيفٖٚتا َتنٛر يف خ  أبٞ يبٝد٠ اٯت، ُصٸٗاقبٌ إٔ ٜٳ

ٚظياٖرٙ ٚجيٛب أَيرٙ إٜاٖيا      (3)املتكد١َ:شفًٝأَرٖا فًتػصٌ فرجٗا ثِ ٜٳُصٸيٗاز 
حيض يًي٢ اييسٚد إٔ ٜيأَر زٚجتي٘ بيتطٗ         يت بأْ٘ ٜٳيقبٌ َصٸٗا، فًتا ْٴ ا بػصٌ

٫ شُٝا ٖٚيٛ يُيٌ ٜٛافيل اييتٚم ٚايٓاافي١ ايييت        ،املٛ   ٚغصً٘ قبٌ املكارب١
رتُييٌ نييٕٛ اظييرتاس٘ ف ايعييبل ايييتٟ ٜٴُإ، ٖٚييتا خبيي٬يٖييٞ َيئ أرنييإ اٱٜيي
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يٲقٓياع أٚ يًرييرد ايعيادٟ اسباصييٌ َئ تييرى املكاربي١ أٜيياّ اسبيٝض ٚاقتضييا٤ٙ      
  . صر املا٤ أٚ شدْٛت٘يصري١ اي عٌ َٔ دٕٚ اْتاار ٜٴ

َٚ   يو نً٘ ٫ رٜض يف أذٛس١ٝ ايص  ٚا٫ْتاار سبع إٜكياع ايػصيٌ َئ    
 ٠ اسبييا٥ض املٓكطيي  دَٗييا يييترٷ ٚإ ا نييإ يًُييرأ  . ذييدث اسبييٝض قبييٌ املكاربيي١

ُٸُ  بد٫ً ئ ايػصٌ ف٬ إظهاٍ يف زٚاٍ ذر١َ املكارب١ ي٢ً  ئ ا٫غتصاٍ فتٝ
 : (1)يًٝ٘ أخبار  ايكٍٛ بٗا نُا ٫ إظهاٍ يف زٚاٍ نرا١ٖ املكارب١، ٚقد دي 

صي٠٬ فًٝأتٗيا زٚجٗيا    ٚنٌ ظي٤ٞ اشيترً  بي٘ اي   َعت ٠ يبد ايرمحٔ:ش -أ
اْ  َعتٚر٠ ئ ا٫غتصاٍ تصترٌ ايص٠٬ بيايتُِٝ  ف ْ٘ إ ا ن ٚيتط  بايبٝ ز

 . ٖٚتا اشب  ٚا س ايد٫ي١ ،رٌ يسٚجٗا إتٝاْٗا يٓد٥ت إكتض٢ ايصرٝر١ٜٚٳ

( شا٬ً٥ ئ املرأ٠ إ ا ئ ايصادم ) -بعًٞ بٔ خايد -ذص١ٓ يُار -ب
ُٸُ  َٔ اسبٝض ٌٖ تٳ رٌ يسٚجٗا؟ َٚٔ ايكرٜض جدٸًا ٚاملرتهس  ٖٓيًا نْٛٗيا   تٝ

ُٸُ  بد٫ً  .ز ْعِش(:  ئ ايػصٌ يعترٖا يٓ٘، فكاٍ )تٝ

ُٸٔ ايصي٪اٍ يئ اسبيا٥ض       -بصٌٗ بٔ زٜياد  -خ  أبٞ يبٝد٠  -جي ٚقيد تضي
إ ا (:شحد املا٤ ايهايف يػصًٗا ٚقد ذضر  ايصي٠٬ قياٍ )  تر٣ ايطٗر ٫ٚ تٳ

  ٞ فصيأٍ اييراٟٚ:    زنإ َعٗا بكدر َا تػصٌ ب٘ فرجٗا فتػصً٘ ثِ تتيُِٝ ٚتصيً
ُٸُ  في٬  (:شًو اسباٍ؟ قاٍ )فٝأتٝٗا زٚجٗا يف ت ْعِ إ ا غصً  فرج٘ ٚتٝ

 : ٖٛ ،ثِ ْٓتكٌ يبرل ذهِ جدٜد َٔ أذهاّ دّ اسبٝض  .ز بأط

 . خامس: الكفارة عهد إيقاع املقاربة زمو احليضـحكم الـال
 يار٠ يئ املكاربي١ زَئ     صض إا املعٗٛر بع َتكدَٞ فكٗا٥ٓيا ٚجيٛب ايه  ْٴ

بعيدّ ايٛجيٛب أٚ    ظيٗر٠ اي تٝيا  إدييٞ   اسبٝض ذت٢ إديٞ اٱااع يًٝ٘، ْعِ
بيد َئ ٬َذاي١ ا٭خبيار ف ْٗيا      ، ٫ُٚتأخرٜٔ َئ فكٗا٥ٓيا   اييي  با٫شترباب بع
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٘  ّٚبٗيا اسبحٝي١ ٚاملعترٜي١ أَيا     ،يُد٠ ا٫شتد٫ٍ َٚٓعيأ اخيت٬ف    ،اهلل شيبراْ
 : ٖٚٞ سا٥ تإ ،اي تا٣ٚ ٖٛ اخت٬ف ا٭خبار

 ْا  رٚا١ٜ يٝل شا٬ً٥: (1)   ي٢ً يدّ ٚجٛب ايه ار٠ايطا٥ ١ ا٭ٚا: دي 
ٌ ي٢ً اَرأت٘ ٖٚيٞ ساَيل خطيأ قياٍ:شيٝض يًٝي٘ ظي٤ٞ ٚقيد        ئ ٚقٛع ايرج

)خطأ( أْ٘  :  ِٗ املراد َٔ قٍٛ ايصا٥ٌيَٚٔ ٖتٙ ازب١ًُ ا٭خ ٠ ْٳ يص٢ رب٘ز
ييئ اسبييا٥ض ٜأتٝٗييا  ْايي  َعتيي ٠ زرار٠ شييا٬ً٥، ٚ دط١٦ٝ ٫ ايصييٗٛ ٚايػًييطياييي

ْٚاي  َعتي ٠ ييٝ      ، ر اهلل، ٫ٚ ٜعٛدزيًٝ٘ ظ٤ٞ، ٜصتػيٝض زٚجٗا قاٍ:ش
٫ ًٜييتُض فعييٌ ُٝٔ ٚاقيي  اَرأتيي٘ ٖٚييٞ ساَييل؟ قيياٍ:شفيي ()ييئ ايصييادم

٫ أيًيِ  صأٍ: ف ٕ فعٌ أيًٝي٘ ن يار٠؟ قياٍ:ش   ف ز يو، ٚقد ٢ْٗ اهلل إٔ ٜكربٗا
: نيٕٛ امليٛا    ايرٚاٜي١ ٖيتٙ  ٜٚبيدٚ َئ تيدقٝل ايٓاير يف      ٜصيتػ ر اهللز  ًافٝ٘ ظي٦ٝ 

(ٕ يف ذاٍ تك١ٝ، ف )  ٍٚب شي٪اٍ يئ ايه يار٠ فتٗيرٸ    أْي٘  ظاٖر ايص٪اٍ ا٭
ش٪اي٘  ذكٝك١ح ايصا٥ٌ ئ ُٞ ْٚٗٞ اهلل يٓ٘، فصرٸيَٓ٘ ٚأجاب حبهُ٘ ايتررٜ

ٖٚييتا ايتعييب   ز٫ أيًييِ(:شفأجابيي٘ ) ،ييئ ايه ييار٠ ٫ ييئ ايترييرِٜٚأْيي٘ 
أجياب  ٚ ضير اجملًيض  ، ٚيهٓ٘ تك١ٝ َئُ ذب٘ ٜٚدٍ ي٢ً يدّ ايه ار٠ٜ٪ند تٗرٸ
َئ املداي ي١ َي      رريتٸ ، بيٌ ظاٖرٖيا ايت  قطعٝي١  فتٝياً   يٝصي  ، ٖٚيتٙ ِبعدّ ايعً

عٝاع فتٝا ٚجٛب ايته   بيدٜٓار ْٚصي ٘ بٝيِٓٗ، فايرٚاٜي١ ديٝيٌ      َكتض٢ ايتك١ٝ ي
 ايه ار٠ . ٚجٛب يدّ 

  ي٢ً ثبٛ  ايه ار٠ ٚاختً   يف يدٜد٠ دي   ايطا٥ ١ ايثا١ْٝ: ٖٚٞ رٚاٜا 
ٛٶ٣ بع فككدارٖا َ تٳردٜد أٍٚ  ًا ٖب ًاٗا٤ اٱَا١َٝ ٖٛ نْٛٗا دٜٓار، ٚاملعٗٛر فت
ٚرب  دٜٓار آخر اسبٝض، ٖٚيتا املكيدار    ،ْٚص  دٜٓار ٚشط اسبٝض ،اسبٝض

يف فرقد: شَكطٛي١ داٚد بٔ ( ٚاملكٓ )َرش١ً ايصدٚم يف  : ٚرد  ب٘ رٚاٜتإ
ن ار٠ ايطُل أْ٘ ٜتصدم إ ا نيإ يف أٚيي٘ بيدٜٓار، ٚيف ٚشيط٘ بٓصي  دٜٓيار،       
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ُهئ ا٫يتُياد يًي٢ اييرٚاٜتع يعيدّ ذحٝتُٗيا       ٫ٚ ٜٴ (1)زارٚيف آخرٙ ربي  دٜٓي  
ٚيكصييٛر د٫يتُٗييا يًيي٢ ٚجييٛب ايه ييار٠، ف ُْٗييا ٜييد٫ٕ يًيي٢ َكييدار    ًاشييٓد

 . ايه ار٠ ٫ٚ ٜد٫ٕ ي٢ً نْٛٗا ٚاجب١ أٚ َصترب١
١ُ رٚاٜييا  ت ٝييد ٚجييٛب ايه ييار٠ ٚتييأَر بٗييا، ٚايعُييد٠ َٓٗييا َييا نييإ   يٚثيي

ئُ أت٢ اَرأت٘ ٖٚيٞ ساَيل    صًِ شا٬ً٥صرٝس ايصٓد ْا  َعت ٠ ضبُد بٔ َ
ْٚاي  َعتي ٠ أبيٞ بصي  يئ       زٜتصيدم بيدٜٓار ٜٚصيتػ ر اهلل   ش(:ٚأجاب٘ )
٘    ًأَ أت٢ ذا٥ضش(:)ايصادم ز ٫ٚ رٜيض يف  فعًٝ٘ ْص  دٜٓيار ٜتصيدم بي

 ي٢ً ٚجٛب ايه ار ي٢ً اي عٌ يهُٓٗا طبتً تإ يف َكدارٖا.(3)ٜٔد٫ي١ اشب 

ا٭ٚا ايٓاف١ٝ يٛجيٛب ايه يار٠ يًي٢ اي عيٌ      إ ٕ تتعار  رٚاٜا  ايطا٥ ١
َي  غيض ايٓاير     ايااٖر٠ يف إثبا  ٚجٛب ايه ار٠، َ  رٚاٜا  ايطا٥ ١ ايثا١ْٝ

غي    ًائ اخت٬فٗا يف ذبدٜد َكيدار ايه يار٠، ٚيف َثًي٘ ٜهيٕٛ ايتعيار  بيدٜٚ      
فترٌُ ا٭خبار اٯَر٠ بايه ار٠ ي٢ً ا٫شترباب يٛجٛد رخص١ ايرتى  ،َصتكر

. ٚيٓد٥يت ٜيسٍٚ ايتعيار  ٫ٚ    (2)زظي٤ٞ، ٜصيتػ ر اهلل ٫ٚ ٜعيٛد   يٝض يًٝي٘  ش
 . ٫ٚ ٜصترهِ ٫ٚ تصٌ ايٓٛب١ سبٌُ أخبار ثبٛ  ايه ار٠ ي٢ً ايتك١ٝ ٜصتكرٸ

ٚاسباصييٌ يييدّ ثبييٛ  ٚجييٛب ايه ييار٠، يهيئ ٫ رٜييض يف أذٛسٝيي١ دفيي     
َٔ ظب١ٗ خ٬ف املعٗٛر بع قدَا٤ فكٗا٥ٓا  ًاخرٚج ،ًااشتربابٝ ًاايه ار٠ اذتٝاس

( Œ املكاربع يعصر اسبضٛر ٚايتٜٔ ِٖ ا٫َتداد ايكرٜض ٭صراب ا٭١ُ٥ )
 ًاب٘ دايٝ ًاَعتد ٚرٚا٠ أذادٜثِٗ، فٝهٕٛ اذتُاٍ َٛافك١ فتٝاِٖ يًٛاق  اذتُا٫ً

 . بدف  ايه ار٠ ًاي٬ذتٝاح ٚيٛ اشترباب

 قد -بابٗايٗا أّ قًٓا باشتريٛبيًٓا بٛجيثِ إْ٘ َٔ ايٛا س إٔ ايه ار٠ شٛا٤ ق
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٘ ا٭َيير جٸي٘ ايتهًٝيي  بٗييا إا ايييسٚد، فيي ٕ خطابيا  ايه ييار٠ نًييٗا قييد تٛجٸيي  تٛ
بايه ار٠ إا ايسٚد دٕٚ ايسٚج١، ٫ٚ ديٌٝ َٔ ْصٛ  ا٭خبار ي٢ً ٚجٛبٗا 

 . يًٝٗا ٚإٕ ناْ  َطاٚي١، َٚ  اشتكرار ايعو فا٭صٌ برا٠٤ ايت١َ
  ايدٜٓار قًٓا بٛجٛب ايه ار٠ أٚ قًٓا باشتربابٗا ف ٕ املطًٛب دف إٕثِ إْ٘ 

  ي ك  صدق١ً ٚن ار٠ً ئ ش٤ٛ فعً٘ . أٚ ْص ٘ أٚ ربع٘ إا ا
ٖٛ ايدٜٓار ايعا٥   -حبصض ا٫رتهاز ايرٚا٥ٞ ٚاي كٗا٥ٞ -ٚايدٜٓار ٜراد َٓ٘

دٍ مثاْٝي١ يعير ذبي١ محي  َئ      ( ٖٚٛ َثكاٍ ظيريٞ ٜعيا  Œيف زَإ ا٭١ُ٥ )
ملصيهٛى بكيدر   حسٟ دف  قُٝي١ اييدٜٓار ا  ٜٚٶ ،حسٟ ايت صهٛى ف٬ ٜٴايتٖض اييُ

ٚبايٓ ٸ ٖٛ  ٚزْ٘ ٚبكُٝت٘ ايصٛق١ٝ ٚق  ا٭دا٤ ٚايدف ، ذٝل إٔ املطًٛب أ٫ًٚ
إا اييدٜٓار املصيهٛى ايعيا٥  زَئ صيدٚر      اييتٖٔ  تبيادر  ٜ ايتٟدف  )ايدٜٓار( 

جسا٤ٖيا ي ير     ا٭خبار، ٚا٫ْتكياٍ إا ايكُٝي١ ٚظٝ ي١ ثاْٜٛي١ ذصيٌ ايكطي  ب      
يف إجسا٤ ايك١ُٝ يٓد تعيتر اييدٜٓار،   ٫ٚ خ٬ف  ،تعتر دف  ايدٜٓار يف يصٛرْا

 : ذت٢ يف َٛارد إَهإ ذبصًٝ٘ ٚدفع٘، ٚ يو يٛجٗعحسٟ دف  ايدٜٓار بٌ ٜٴ

( ٖيٛ  Œايٛج٘ ا٭ٍٚ: إٕ املتداٍٚ املٝصٛر َٔ ايعًُي١ يف يصيٛر ا٭٥ُي١ )   
ذ٦ٓٝيت، ٚقيد ٚرد    ايدٜٓار ٚاييدرِٖ، ٚمل ٜهئ ْصي  دٜٓيار أٚ ربعي٘ َتيدا٫ًٚ      

 ،داٚد بٔ فرقد املكطٛي١ اييت أفت٢ املعٗٛر ي٢ً سبكٗاايتصرٜس بُٗا يف رٚا١ٜ 
نُا ٚرد  ن ار٠ ْص  دٜٓار يف َعت ٠ أبٞ بص  ٚغ ٖا، َٚئ ييدّ تيداٍٚ    

أْ٘ ًٜسّ دف  ايدٜٓار  ي٢ًايٓص  دٜٓار ٚربع٘ ٚيدّ ٚرٚد خ  ٚا س ايد٫ي١ 
في    ٗيِ ن اٜي١ د  صت اد ٜٚٴٜٴ -د  بٛجٛد ايٓص  أٚ ايرب أٚ ْص ٘ أٚ ربع٘ أٚ ٜٴ

ذتيي٢ يف َييٛارد تٝصٸيير اسبصييٍٛ يًيي٢   ًاقُٝيي١ ايييدٜٓار أٚ ْصيي ٘ أٚ ربعيي٘ اختٝييار 
 ِ بكرٜٓيي١   ايييدٜٓار أٚ ْصيي ٘ أٚ ربعيي٘، ٚايييدٜٓار نايٓصيي  ٚايربيي  يف ٖييتا اسبهيي

٘ٴ ٚذد٠ ايصٝام ٔٷ  . ٖٚتا ايٛج  ًابد٫يتي٘ يًي٢ إجيسا٤ دفي  ايكُٝي١ اختٝيار       َطُي٦
 يٓد تٝصٸر دف  ايع١ًُ َٔ ايدٜٓار.ذت٢ 
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ٔ   ثيياْٞ: تبييادر إراد ايٛجيي٘ اي ايييدٜٓار أٚ  -٠ املايٝيي١ َيئ ا٭َيير بييدف  ايٓكييدٜ
يف ْصييٛ  ا٭خبييار، أٚ اْصييرافٗا إا َايٝتٗييا احمل ٛظيي١ يف ايعًُيي١     -ايييدرِٖ

ملياد٠   ( ٚأْي٘ ٫ خصٛصي١ٝ  Œايٓكد١ٜ املتداٚي١ يف يصر صدٚر ا٭خبار يِٓٗ )
ط َئ  ٭ٕ املايٝي١ ٖيٞ ايػير  ايعك٥٬يٞ ا٭شيا      -اييتٖض أٚ اي ضي١   -ايٓكدٜٔ

 .  ايع١ًُ ايٓكد١ٜ املتداٚي١ يف املعا٬َ  ٚايه ارا  ٚا٭ذهاّ ايعري١ٝ
رصيٌ ا٫س٦ُٓيإ بي جسا٤    ٖٚتا ايٛجي٘ َآيٕٛ ٜٓضيِ إا ايٛجي٘ ا٭ٍٚ ٜٚٳ    

 . -ايدٜٓار أٚ ْص ٘ أٚ ربع٘  -١ُٝ يف ن ار٠ املكارب١ ذاٍ ايٛسٞدف  ايك

عيي٘ ٚقيي  أدا٤  ربٚاملٓيياح املعتيي  يف ايكُٝيي١ ٖييٞ قُٝيي١ ايييدٜٓار أٚ ْصيي ٘ أٚ    
 ٭َر املٛا املعرٸع، دٕٚ غ ٖا َٔ ايكِٝ احملت١ًُ. ً ك  اَتثا٫ًايه ار٠ ٚدفعٗا ي

ُاّ املٛارد ٖيٞ قُٝي١   : إٕ ا٭صٌ يف ايك١ُٝ املض١ُْٛ يف تٳ: أ٫ًٚ ٚايٛج٘ فٝ٘
 املكبٛ  بايعكد اي اشد.: ايبٝ  يف حبٛث َ ص٬ً ذككٓاٙ نُا ّٜٛ ا٭دا٤ ٚايدف 

يف ايه يار٠ املبرٛثي١ ٖيٞ َايٝي١      ًاركل إٔ املطًٛب ظريبعد إٔ تٳْ٘ إ : ًاٚثاْٝ
ارٜييي١ ٚايتبييياد٫  اييييدٜٓار أٚ ْصييي ٘ أٚ ربعييي٘ ٚقُٝتييي٘ املعتييي ٠ يف ايصيييٛم ايتح

  ٘  : أدا٩ٙ يًه ييار٠ ًاٜٚتركييل ظييري  ًانييٞ ٜصييدم يرفيي   -ا٫قتصيياد١ٜ، ف٬بييد ييي
 د٠ ٜيييّٛ ٜٚيييتعع يًٝيي٘ دفييي  ايكُٝييي١ احمليييدٸ  -دٜٓيييار أٚ ْصييي ٘ أٚ ربعييي٘  -املعٝٸٓيي١ 

 بيد َئ ٬َذاي١ قُٝي١     يصيٛق١ٝ ٚايتبياد٫  ايتحارٜي١، ٫ٚ   ايدف  يف ايتعيا٬َ  ا 
 ٜييّٛ ا٭دا٤ ٚايييدف  إا اي كيي  يٝصييدم يًٝيي٘ )أدا٩ٙ ايييدٜٓار أٚ ْصيي ٘ أٚ ربعيي٘  

 (، بُٝٓيييا ييييٛ ٫ذآيييا قُٝييي١ زَييئ املكاربييي١ أٚ قُٝييي١ً أخييير٣  إا اي كييي  ن يييار٠ً
إٔ ناْ  ايك١ُٝ ا٭خر٣ أْك  أٚ أزٜد ٚنإ بُٝٓٗا ت اٚ  يف ايك١ُٝ ايصٛق١ٝ ب

 ْي٘ دفي  )اييدٜٓار    َٔ ق١ُٝ ّٜٛ ا٭دا٤ ٚاييدف  ثيِ ا٭دا٤ إا اي كي  مل ٜصيدم أ    
  . بٌ دف  أقٌ َٓ٘ أٚ أنثر (ن ار٠ً أٚ ْص ٘ أٚ ربع٘

ْعِ يٛ نإ ايدف  أنثر أجسأٙ يتركل دف  ق١ُٝ ايه ار٠ ٚزٜاد٠، ٚاٱظهاٍ 
 . ٭دا٤ ٚايدف يف َٛارد ايٓكصإ ئ ق١ُٝ ّٜٛ ا
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 يًي٢ ايعيامل اييتانر املًت ي  إ ا     ثِ إٕ اشترباب ايه ار٠ أٚ ٚجٛبٗا ثاب ٷ
، ف٬ ن ار٠ يًي٢ ايصي  ٫ٚ يًي٢ اجملٓيٕٛ يرفي  قًيِ ايتهًٝي         ياق٬ً ًانإ بايػ

ٚايٛ   يُٓٗا حبدٜل رف  ايكًِ ٚعبٛٙ مما ٜي٪دٟ َعٓياٙ َٚ يادٙ، ٚقيد ذككٓيا      
 . عٝديف حبٛث ايبٝ  ٫ٚ ْ املدرى َ ص٬ً

إا  ًاغ  َهً ع ٚاقع ٭ِْٖٗٚهتا ٫ ن ار٠ ي٢ً ايٓاشٞ ٚايصاٖٞ ٚايػافٌ 
اشيٞ ٚايػافييٌ ٚايصياٖٞ يئ املٛ ييٛع :    ايٓ ْصيٛٙ ٚغ ًيٛا يٓي٘ َيئ اسبهيِ، إ     

ً ي        ذٝض١ٝ اَرأتي٘،    ثيِ ٜهيٕٛ   أٚ يئ اسبهيِ ٫ ٜكيدر يًي٢ ا٫َتثياٍ ذتي٢ ٜه
 . زٚجت٘ ذع اسبٝضَكارب١  : أيينبارتهاب٘ اسبراّ املهً  برتن٘  ًاياصٝ

٘ :ٖٚهييتا ازباٖييٌ باملٛ ييٛع   ذرَيي١ َكاربيي١   : أٚ بيياسبهِ، ذٝضيي١ٝ اَرأتيي
يي٘، ٚيد٫يي١ صيرٝر١ يبيد ايصيُد       ٫ ن ار٠ يًٝ٘، ٭ٕ ازبٌٗ ييترٷ  -اسبا٥ض

ّٴ(1)زجبٗاييي١ فيي٬ ظيي٤ٞ يًٝيي٘ ًاأٟ رجييٌ رنييض أَييرش ايه ييار٠  . ٖٚييٌ ٜعييِ يييد
ٌٳ رف ٚايصي٪اٍ ٚمل ٜصيأٍ   املكصٸر يف َعرف١ اسبهيِ َي  قدرتي٘ يًي٢ ايتعي      ازباٖ

دت  يدّ ايه ار٠ بازباٌٖ ايكاصر ئ َعرف١ اسبهِ ايعاجس ٚمل ٜتعًِ؟ أّ ٜٳ
ئ تعًُ٘؟ ٖتا َا اختً   فٝ٘ أْاار ا٭ٚاخير، فأثبي  بعضيِٗ ايه يار٠ يًي٢      

 . رهِ ايعامل ٫ ٜعتر يف جًٗ٘يب ٛيف اسبكٝك١ ٖٚازباٌٖ املكصٸر ٭ْ٘ ياَد 

تربابٗا ي٢ً ازباٌٖ يهٔ ٫ ٜبعد اشت اد٠ يدّ ٚجٛب ايه ار٠ أٚ يدّ اش
ذت٢ املكصٸر ٱس٬م أٚ يُّٛ صرٝر١ يبد ايصُد بٔ بعي  املتكدَي١ ٫ شيُٝا    

، يًرهِ بأْ٘ ٫ ظ٤ٞ ي٢ً احملرّ ٫بض املدٝط ج٬ًٗ ٚأْ٘ ْ ٸ ٜعب٘ نْٛ٘ تع٬ًًٝ
ُٸِ ٜٚ ٝد إٔ اي عٌ اسبراّ املرتهض ٚامليأتٞ بي٘ جبٗايي١ ٫ ترتتيض      ف ٕ ايتعًٌٝ ٜع

 ايعري١ٝ املرتتب١ ي٢ً اسبراّ نايه ار٠.يًٝ٘ ظ٤ٞ َٔ اٯثار 

 كاميريتياشيف  (عُديُتيكصٸر ناييُاي ٌيحاٖياي)ي٢ً إٔ  ُاعياٱج ديْٞعِ إ     
                                                           

 . 2: ح َٔ أبٛاب بك١ٝ ن ارا  اٱذراّ 8: ب9( ايٛشا٥ٌ: د1)
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(، ريرز اْعكيادٙ ٫ٚ نعي ٘ يئ رأٟ املعصيّٛ )     ايه يار٠، يهٓي٘ ٫ ٜٴ   ٚثبٛ 
س اسبهيِ يًٝي٘   ٚي٢ً فر ٘ فٗٛ ديٌٝ يبٸيٞ ٜ٪خيت َٓي٘ بايكيدر املتيٝكٔ ٖٚيٛ تٓحٸي       

   ٘ ُكصٸر يحاٌٖ ايي يعًيِ يُيّٛ املعياب١ٗ )ايي    ، ٫ٚ ٜٴٚاشتركام اٱثيِ يًي٢ طباي تي
 . نايعاَد( يٰثار املرتتب١ ي٢ً اي عٌ ناسبدٸ ٚايه ار٠

بتررِٜ َكاربي١ اسبيا٥ض،    حبٝض١ٝ اَرأت٘ أٚ جا٬ًٖ ٖتا نً٘ إ ا نإ جا٬ًٖ
ٚأَا َ  يًُ٘ حبٝض١ٝ اَرأت٘ ٚحبر١َ َكارب١ اسبيا٥ض ف ْي٘ تثبي  يًٝي٘ ايه يار٠      

بٛجٛب ايه يار٠ يًي٢    ُٓ  َٔ ثبٛتٗا يٛ نإ جا٬ًٖ ٜٳ، ٫ًٚاأٚ اشترباب ًاٚجٛب
املكارب١ أٚ اشتربابٗا، ٚ يو ٱس٬م ديٌٝ ٚجٛب ايه ار٠ أٚ اشتربابٗا، ف ْ٘ 

ِٸ ازباٌٖ بثبٛ  ايه ار٠ ي٢ً َٔ قارب زٚجت٘ اسبا٥ض  .  ٜع
 : ٖٚٛ ،ثِ ْٓتكٌ يبرل ذهِ جدٜد َٔ أذهاّ اسبا٥ض

 . حكم السادس: بطالى طالق احلائضـال
ٚاملعييٗٛر بييع يًُا٥ٓييا: بطيي٬ٕ سيي٬م اسبييا٥ض ٚظٗارٖييا، ٚقييد   املعييرٚف

٘ (1)ز٫ س٬م إ٫ يًي٢ سٗير  شايصرٝر١ نكٛي٘: خبارٚرد  ب٘  ا٭   ()ٚقٛيي
 .(3)زٜكٍٛ ايرجٌ ٫َرأت٘ ٖٚٞ ساٖر...؟ ش: نٝ  اياٗار يف جٛاب ايصا٥ٌ

دت  إيا إ ا ناْي  ايسٚجي١    ييهٔ ٖتا اسبهِ يٝض ي٢ً إس٬قي٘ بيٌ ٖيٛ َي    
ٍٸ اييٓ ٸ ايصيرٝس   -ًاٚيٛ دبر -بٗا َدخ٫ًٛ ٜطًكئ   ًامخصي شيًي٢ إٔ   (2)ف ْ٘ د

 زٚايييت مل ٜيدخٌ بٗيا زٚجٗيا    شزغي  امليدخٍٛ بٗيا   شَٚٓٗا  زي٢ً نٌ ذاٍ
رٖٛا َٔ ايٓصٛ ، ٚاييت دخٌ بٗيا زٚجٗيا يف دبرٖيا أٚ يف قبًيٗا ٜصيدم      ْٚٳ

 فٗييٞ  -ًا٫ٚ دبيير ٫ قييب٬ً -ٚإ ا مل ٜييدخٌ بٗييا (َييدخٍٛ بٗييا)أْٗييا  ًايًٝٗييا يرفيي
ً ل ي٢ً نٌ ذاٍغ  َد   . - ًاأٟ ذت٢ إ ا ناْ  ذا٥ض -خٍٛ بٗا ٚتط

                                                           

 .2َٔ أبٛاب ظرا٥ط ايط٬م: ح 9: ب15( ايٛشا٥ٌ: د1)
 .3َٔ أبٛاب اياٗار: ح 3: ب15( ايٛشا٥ٌ: د3)
 . 3ح +1 : ح َٔ أبٛاب َكدَا  ايط٬م ٚظرٚس٘ 35: ب15( ايٛشا٥ٌ: د2)
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أٔ يف ذكمي اسباضمز كم ُ     ّأِكذا اسبكي طبتص مبا إذا كاُ سٔجّا ذاضز
بٕصمٗمٛ   -٦ً ذاهلا ومَ ذٗما الطّمز ٔالترمٍٗ     ٖٔتىكَ وَ اصتع ّاٖكُٕ غاٟب

بّما   فممٕ كاٌمم ومل ٥ّٕ    -تصاه بّا ٔالتعمز  وٍّما ىممٜ ذاهلما    وَ ٔصاٟن ا٥
خف٘ ىمْٗ ٥ٔ ٖتىكَ وَ اصتع٦ً ذاهلا ٧ٌّا ُت ّأسٔجّا غاٟب أٔ كاُ ذاضز

ىكٍمْ ال٦هّما ىممٜ كمن ذماه ذضمبىا       ذاهلا وَ ذٗا الطّز أٔ اسبمٗ  فنٌمْ ُٖ  
( ىٍىمَ  املتطمىٍٛ لضم٤الْ ومَ الكما ي )     (1)دلم ىمْٗ صرٗرٛ ابَ اسبحماد 

ومَ أِممّا ِٔم٘ يف وٍمشه أِممّا ٔهمل أراد أُ ٖطٓمقّما ٔلمٗط          ّاتشٔد اومزأٚ صمز  
(: الّمز،  فقماه )  ٖصن إلّٗا فٗعمي الىثّا إذا الىثم ٥ٔ ٖعمي الّزِا إذا 

ْ ش أٙ ٍٖمٍشه وٍشلتمْ  فمنُ الضمٍل صمرٗس ٔالل٥لمٛ        زِذا وثن الغاٟب ىَ أِمم
ٔاضرٛ ىمٜ تٍشٖن اسباضز الذٙ ٥ ٖتىكَ وَ وعزفٛ الّزِا وَ الىثّا وٍشلمٛ  

عممي المشٔد فٗمْ    إذا وطمٜ ىممٜ فزاهّما ٔهمم ٖ      (الغاٟب ٖطٓمق ىمٜ كمن ذماه  )
كفمآ  فْٗ  إىل الّز مل ٖقاربّما فٗمْ    هل ٔاهعّا  الٌّز بّا ىَ ذاهلا املاضٗٛ:اٌق٦

 .وا داً ٥ ٖتىكَ وَ وعزفٛ ذاهلا: الّزِا أٔ ذٗطّا ذلك ٔصٍس ال٦هْ 

 أوكٍممْ تٕكٗممن عممخص لممْ ى٦هممٛ ٖٔممتىكَ      اذأٍٖبغمم٘ ا٥لتفمما، إىل أٌممْ   
         ّٛ  وَ اصتع٦ً ذاهلما ومَ ذٗما الطّمز أٔ اسبمٗ  ٔجمب ىمٗمْ التٕكٗمن وقلوم

 هلمما ىممَ ذا ٓللترصممٗن الغممزو الممٕاهع٘ ٥ٔ ٖصممس وٍممْ ال٦هّمما وممَ دُٔ ت ٓكمم 
 عممزو ٔاهعمم٘ لصممرٛ الطمم٦      (ٛالطّممز وممَ املقاربمم )٧ُ عممزو  -الّزِمما -

 ضمتعمي لممْ اسبمماه  آ ممز ٖ  ٔلمٕ تعممٍذر ىمٗمْ التعممز  ىممٜ ذاهلمما ذتمٜ وممَ المز ُ     
عممذر جمماس لممْ ال٦هّمما لت إٖقمماا الطمم٦  بعممل اصممتع٦ً اسبمماه أٔ ٖتٕكممن ىٍممْ يف 

 . ا٥صتع٦ً ىمْٗ ِٕٔ وثن الغاٟب ىَ أِمْ
: إذا المق الزجن سٔجتْ ىمٜ أٌّما ذماٟ   مي اٌكغمر الّزِما       فزا فقّ٘

رتْ ذضبىا ٖظّمز ومَ أ بمار الطم٦  ومَ      صٍس ال٦هْ لٕاجلٖتْ عزو ص ّأاهع
                                                           

 .1وَ أبٕاب عزاٟط الط٦ : ح 28: ب15( الٕصاٟن: د1)



 (303)ٔجٕب ا٥غتضاه وَ اسبٗ  بعل اٌقطاىْ...................................... 
  

فنذا كاُ ٔاهعّا   إ٥ ىمٜ الّز  ِٕٔ ذاصن يف ِذا الط٦   ال٦ٌ أٌْ ٥ ٖصس 
صمٍس ال٦همْ    ّاإٌغا٣ٓ ٔإٖقاىْ الط٦  بقصل الط٦  الغزى٘ ِٔ٘ الماِز ٔاهعم  

بعممل إذممزاسٓ اجتىمماا بمماه٘ عممزٔو صممرٛ الطمم٦  ومم  الطّممز الممٕاهع٘  ٌعممي    
 . ّأاهع ّااىتقادٓ ب ٌّا ذاٟ  ٥ أ ز لْ إذا مل تكَ ذاٟط

 مي   -ِٔم٘ يف الٕاهم  ذماٟ     -المقّا باىتقماد الّزِما ٌٔقاِٞما   كىا أٌْ إذا 
اٌكغر بط٦ُ ال٦هْ لفقملٓ عمزو صمرتْ      -ّاذٗطّا ٔاهع-اٌكغر لْ ذاهلا 

ش٥ الم٦  إ٥ ىممٜ    (1)ٔالطّز عزو ٔاهعم٘ ذضمبىا ٖظّمز ومَ أ بمار الطم٦       
 .٥ٔ أ ز ٥ىتقاد الشٔد املطمق أٌّا الاِزٚ ِٔ٘ يف الٕاه  ذاٟ   الّزز

 اِز الٍصٕص كُٕ املٍاو يف الطّز ٔاسبٗ  ىممٜ الٕاهم  ٥   ٔبا تصار: 
 ِٕٔ:   ي ٌٍتقن لبرا ذكي جلٖل وَ أذكاً اسباٟ  .  ىمٜ اىتقاد املطمق

 وجوب الػسل من احليض بعد اىقطاعه .احلكه السابع: 
ّٛ  إذا اٌقط  ىَ اسباٟ  دً اسبٗ  ٔجمب ىمّٗما الغضمن ومَ ذل مْ       وقلوم

ٖٔضمترب    كالص٦ٚ ٔالصٗاً وَ اسبلثل٨ىىاه الٕاجبٛ املغزٔالٛ بالطّارٚ 
هلا الغضن وَ ذلث اسبٗ  ل٨ىىاه املضتربٛ املغزٔالٛ بالطّارٚ وَ اسبلث 
ًٞ ىمٜ وا  كت٦ٔٚ القزآُ  ِٔذا الٕجٕب ٔا٥صترباب عزى٘ غريٙ وقلو٘ بٍا

بٍٍٗمما يف  وممَ الٕجممٕب املقمملو٘ ٔا٥صممترباب الغممريٙ  ٔذٗمما ّااعممتّز أصممٕلٗ
رٕ ٍمما ا٧صممٕلٗٛ ىمممٜ ىمملً الٕجممٕب الغممريٙ املقمملو٘ فىزادٌمما الٕجممٕب       ُب

ٔا٥صترباب الغريٙ العقمم٘ المذٙ ٖلركمْ العقمن بعمل تغمزٖ  اعمعاو الفعمن         
فمنُ الطّمٕر ومَ ذملث اسبمٗ  عمزو لصمرٛ          الغزى٘ بالطّارٚ وَ اسبلث

غمزالٗٛ  ٧ٔجمن ال  ٕاس وٍط القمزآُ ٥ٔصمترباب ت٦ٔتمْ    حمالص٦ٚ ٔالصٗاً ٔل
وَ غضن اسبٗ   ّارصٗن الطّٕر ٌاع٠ت  ربٕبٗٛمو: ّاالغزىٗٛ ٖلرك العقن هطعٗ
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ٔ    ذبص٦ّٗ ربٕبٗٛ تم٦ٔٚ  معمزو وم  لمغزض املّي : عزو صمرٛ الصم٦ٚ ٔالصمٗاً 
القزآُ ٔجٕاس وٍط آٖاتْ ٔأمساٞٓ صمبراٌْ  ٔلمذا صمٍس ٔصمر غضمن اسبمٗ        

 . إلضافٛبالٕجٕب أٔ با٥صترباب الغريٙ بّذا المرا  ٔا٥ىتبار ٔا

ٍّ بمٍٍص   ّأِمذا ضببمٕب عمزى     ز ٔالّٕر ي إُ الغضن وَ ذلث اسبٗ  تط
َ  ش222:  القزآُ اسبكٗي يف صٕرٚ البقزٚ ِّمٔزٖ َُٖرّب اِلُىت َط  ٔ ِٕاَبني   ْ  َُٖرّب الِت ُِ الٖم  زٔإ

٘   ِٔممذا التطّممز وضممٍبب ت    ا٥غتضمماه وممَ   -ٕلٗمملٙ ٌاعمم١ وممَ الفعممن اشبممارج
ٖضمترب الغضمن ومَ ذملث اسبمٗ  لغمزض        : ٔوَ ٍِا ٌقٕه -ذلث اسبٗ 

ْٚ    ٔإُ مل دبمب ىمّٗم   -الكمُٕ ىممٜ الّمارٚ    -  التطّز  ا يف الٕهمم اسباضمز صم٦
 ًٌ ٍّز وَ اسبملث  أٔ صٗا ٍّمز  ٧ُ الغضن وَ اسبٗ  تط ضببمٕب يف ٌفضمْ     ٔالتط

ّٛ ٛ  ٔإُ مل ٖكَ غاٖ ّٚ وَ ا٩ٖٛ القزآٌٗٛ الٍاالقم  لفعن ٔاجب أٔ وضترب  اصتفاد
ْ  َُٖرش ُِ الٖم َ ٔإ ِّّٔزٖ َُٖرّب اِلُىت َط  ٔ ِٕاَبني   وعمْ  حاه مٔضٕح د٥لٛ ا٩ٖٛ ٥ وم ز  ّٔب الِت

 . لْ  اإلٌكار ٔىمْٗ ألإلعكاه 
لغضمن ازبٍابمٛ    ّا   ٦فم ّارتىن ٔجٕب غضن اسبمٗ  ٌفضمٗ  ٔالظاِز أٌْ ٥ ُٖ

ٔهل هاه بْ مج  وَ الفقّاٞ ٔصبق ىزضمْ ٔوٍاهغمتْ    ّارتىن ٔجٕبْ ٌفضٗفنٌْ ُٖ
اإلمجاا ٔىلً اشب٦  دى٘ هل إ غضن اسبٗ بٍٗىا   . يف حبٕث غضن ازبٍابٛ

 ّاهاه بع  الفقّاٞ بٕجٕب غضن اسبمٗ  ٌفضمٗ   ْ الٍفض٘ . ٌعئجٕبيف اٌتفاٞ 
ٖصمطلً   ّا. لكٍْ وقاه ضعٗر جل(1)زغضن اسبٗ  ٔاجبشإلال٦  ا٧وز بْ 

بن و  اإلمجاا املٍقٕه ىمْٗ  ٥ٔ ٖبلٔ وَ  ّاه بعلً ٔجٕبْ ٌفضٗو  عّزٚ القٕ
٘  :اسبلٖا ْ  إرادٚ الٕجٕب الٍفضم   ٥ٔ ٖبعمل إرادٚ الٕجمٕب   ْقطم  بم  ٥ٔ ُٖ وٍم

 .ٗاً فّٕ ٔاجب لمغري الغزال٘ املقلو٘ ٧جن تصرٗس الص٦ٚ ٔالص
 ّأكٗفٗٛ الغضن وَ اسبٗ  ىني كٗفٍٗٛ الغضن وَ ازبٍابٛ  ميكَ إٖقاىْ تزتٗب

 :   ٖٔللٍا ىمٜ اذباد كٗفٗٛ الغضن يف املٕردَٖ ٔجّاُّاىاصمٔميكَ إٖقاىْ ارت
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( ٔكمّا بمضاُ ٔاذل ىلٖلٚ ىَ اإلواً الصاد  ) أ بار٧ٔه: لٕجْ اا
ٔالضمٍل وعتمم وقبمٕه ٔالل٥لمٛ  ماِزٚ يف       (1)زغضن ازبٍابمٛ ٔاسبمٗ  ٔاذمل   ش

 ّأذلٚ كٗفٗٛ إٖقاا غضن اسبٗ  و  غضن ازبٍابٛ الذٙ ذبقق إوكاُ إتٗاٌْ تزتٗب
 ٔتقلً تفصٗن القٕه ٔامللرك يف حبٕث غضن ازبٍابٛ.  ّأإوكاُ إتٗاٌْ ارمتاص

ّٛ  الثاٌ٘:  ّمٕر أ بمار الغضمن الممى     لٕجْا ٍٕا يف كٌٕمْ البٗعم ٔاذملٚ  فنٌمْ    تٍ
 ا أٌممْ  مماِز الفتممأٝ بممن التضممامل   لٍصممٕص الممٕاردٚ يف ا٧غضمماه كىمم   مماِز ا

- ًٝ  . ّاىمٜ ٔذلٚ البٗعٛ الغضن املطمٕب عزى -ارتكاسّا ٔفتٕ
ِٔذاُ الٕجّاُ ٖٕجباُ ا٥الى٠ٍاُ باذباد الكٗفٗٛ ٔصبم٘ٞ ا٧ذكماً الثابتمٛ    

ّٛ ً    لغضن ازبٍابٛ كٗفٗ  ٔلعممْ مل تتكمزر أذكماً ا٥غتضماه       ٔعبِٕما ومَ ا٧ذكما
 يف غري غضن ازبٍابٛ ل٦صمتغٍاٞ ببٗاٌّما يف أذكماً غضمن ازبٍابمٛ ٔأ بمارٓ  ٌعمي        
إ٥ وا هاً المللٗن اشبماص ىممٜ  م٦  ذلمك  ٌظمري إجمشاٞ غضمن ازبٍابمٛ ىمَ           
الٕضٕٞ ٔىلً إجشاٞ غضن اسبٗ  ٔغريٓ وَ ا٧غضاه الٕاجبٛ ٔاملضتربٛ ىَ 

ٕضمٕٞ يف  ٔذلك لٕرٔد دلٗن  اص ٖله ىمٜ فمار  اإلجمشاٞ ىمَ ال     الٕضٕٞ
غضممن ازبٍابممٛ ٔىمملً اإلجممشاٞ ىٍممْ يف غممريٓ وممَ ا٧غضمماه  إ٥ أُ ِممذٓ وضمم لٛ  

 ٌٔقٕه : تفص٦ٍِّٗا  ٦فٗٛ ٌعزضّا 
يف إجشاٞ غضن اسبمٗ  ىمَ الٕضمٕٞ أٔ اذتٗاجمْ      فقّاٍٟا ٔه  اشب٦  بني

عّزٚ ىظٗىٛ ىلً إجشاٞ غضمن   ّي : فاملغّٕر بٍٗ إلْٗ ٔىلً إجشاٞ الغضن ىٍْ
اسبٗ  ىَ الٕضٕٞ ٔاذتٗاجْ إىل الٕضٕٞ ٥صتباذٛ الص٦ٚ ٔعبِٕا  ٔذِمب  

لً ا٥ذتٗمماد إىل همٗممن وممَ املتقمملوني ٔمجمم  وممَ املتمم  زَٖ إىل اإلجممشاٞ ٔىمم   
ٔا ممت٦  الفتممأٝ ٌاعمم١ وممَ ا ممت٦  ا٧ بممار يف ِممذا ا٧وممز         الٕضممٕٞ 

شاٞ غضممن اسبممٗ  أٔ غممريٓ ىممَ : ىمملً إجمم ٔوقتطممٜ القاىمملٚ ٔا٧دلممٛ العاوممٛ
الٕضٕٞ  فنُ وقتطٜ إال٦  آٖٛ الٕضٕٞ ِمٕ ىىمًٕ ٔجٕبمْ يف ومٕارد ٔجمٕد      
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غضن اسبٗ  أٔ عبٕٓ ىٍمل املكممر ٔومٕارد ىملً صملٔر غضمن ومَ املكممر          
مصم٦ٚ   ل ّااملكممر وزٖمل  ِٔمذا ٖعمع ىملً إغٍماٞ الغضمن ىمَ الٕضمٕٞ إذا هماً         

ٕ   -أٔ عبمٕٓ  -فالقٕه بمنجشاٞ غضمن اسبمٗ     ٞ ٔإغٍماٞٓ ىٍمْ حبٗما ٥    ىمَ الٕضم
ِمذا تتماد لمللٗن  ماص ٖزعملٌا إلٗمْ        رتاد املغتضن لمتٕض٘ هبن الصم٦ٚ   ٖ 

إلال٦  آٖٛ الٕضٕٞ  ٔهمل هٗمن: ا٧ بمار اشباصمٛ دلٗمن  ماص إ٥ أٌّما         ّا ٦ف
 وبت٦ٚ باملعارض  ٔا٧ بار الاٟفتاُ:

دٓلم ىمٜ ٔجٕب الٕضٕٞ و  الغضمن   (1)الطاٟفٛ ا٧ٔىل: ىلد وَ ا٧ بار
كمن غضمن   ش(: ٔىلً إغٍاٞٓ ىٍْ ٌظري وزصمٛ ابَ أب٘ ىىري ىَ الصماد  ) 

 ٛ ِٔممذٓ املزصمممٛ صممٍلِا صممرٗس إىل ابممَ أبمم٘ ىىممري     زهبمممْ ٔضممٕٞ إ٥ ازبٍابمم
ٔإرصالْ وقبٕه ٥ ٖطز بصرٛ الضٍل ىمٜ املضمك املختار وَ أٌمْ ٥ ٖزصمن إ٥   

ازبٍابٛ ىَ بْ  ٔد٥لتّا ٔاضرٛ ىمٜ ىلً إجشاٞ غري غضن    ٔزىَ  قٛ كىا ُى
ٌٔظري رٔاٖٛ ابَ أب٘ ىىري ا٧ زٝ ىَ محاد أٔ غريٓ ىمَ الصماد     . الٕضٕٞ

(شيف كن غضن ٔضٕٞ إ٥ ازبٍابٛز :)  ٔد٥لتّا ٔاضرٛ ىمٜ ا٥ذتٗاد إىل
   ٔزالٕضٕٞ إ٥ غضن ازبٍابٛ  ٔصٍلِا وقبٕه لصرتْ إىل ابَ أب٘ ىىري ٔهل ُى

  محممماد ٔبممني غممريٓ ٥ ٖطمممزٍ   نيبمم   أٌممْ ٥ ٖممزٔٙ إ٥ ىممَ  قمممٛ  ٔتممزدد املخممم     
كىا ِٕ طبتمار أصمتاذٌا    -  ٔلكَ و  رف  املضمك املذكٕرىمٜ املضمك املختار

ّٛ لطمعر صمٍلِىا ٔلمذا رواِىما ا٧صمتاذ        -احملقق )هلٓ( ٥ ٖكُٕ اشبماُ ذحم
 . (2)رثْمحمط بمبالطعر يف و

ِٔممن ِاتمماُ رٔاٖتمماُ أً ِىمما رٔاٖممٛ ٔاذمملّٚ الظمماِز تعممٍلدِىا ٥ ممت٦   
ٛ   زشكن غضن هبمْ ٔضٕٞ إ٥ ازبٍابٛشلفظّىا  زيف كن غضمن ٔضمٕٞ إ٥ ازبٍابم

ى٤دٙ إىل ا مت٦   مالم ٛ ٔاذلٚ و  ِذا ا٥ مت٦  المفظم٘   ٖٔبعل كٌّٕىا رٔاٖ
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املعٍٜ ذٗما ٖممشً تقملٖي الٕضمٕٞ ىممٜ الغضمن حبضمب اشبمم ا٧ٔه ٖٔضمتٕٙ          
     ٘ ٔلم٥ٕ ِمذا ا٥ مت٦  سبصمن       التقلٖي ٔالتم  ري حبضمب إالم٦  اشبمم الثماٌ

لظَ أٔ ا٥الى٠ٍاُ بٕذلٚ الزٔاٖٛ ٧ٌّىا ٖزّٖٔىما )ٖعقمٕب بمَ ٖشٖمل ىمَ ابمَ       ا
أب٘ ىىري ىَ رجن( ٔصٍل ا٧ زٝ وثمْ )... ىَ محاد بمَ ىثىماُ أٔ غمريٓ(    

ُٖٔك٦ِىمما ىممَ الصمماد  ) ٔذمملٚ الممزٔاٖتني لمم٥ٕ  ّابممٖهزرتىممن ( ٔوممَ ٍِمما 
 . ا٥ ت٦  المفظ٘ ٔاملعٍٕٙ

فنٌمْ ٧جمن    (1)صٍلِىا كىا أفاد ا٧صتاذإذُ لٗط التشاوٍا بالتعلد وَ جّٛ 
 )صبمزد ٔهمٕا ابمَ أبم٘ ىىمري أ ٍماٞ الضمٍلَٖ        :  الضٍل اىتمِىما وتعملدتني هما٦ّٟ   

فممنُ إذمملاِىا ٖزّٖٔمما ابممَ أبمم٘ ىىممري ىممَ رجممن    حعمممّىا رٔاٖممٛ ٔاذممل٥ٚ ٖ 
ٌٔقٕه لمْ )هملٓ(: أٙ    (ٔا٧ زٝ ٖزّٖٔا ىَ محاد أٔ غريٓ  ٔكي فز  بٍّٗىاّ

ْ  ُٖفز  بٍّٗىا ذتمٜ ٖضمتلى٘ التعملد فمنُ )ىمَ رجمن(        )محماد أٔ   رتىمن كٌٕم
غريٓ(  كىا أُ )ابَ أبم٘ ىىمري( ٖزّٖٔما ىٍمْ )ٖعقمٕب بمَ ٖشٖمل( ِٔمذا ٤ٖكمل          

 . الٕذلٚ ل٥ٕ ا٥ ت٦  المفظ٘ امل٤دٙ إىل ا٥ ت٦  املعٍٕٙ

٘   (2)ٔمثممٛ  ممم  المما  ومما رٔآ يف  هممل ٖضممتله بّمما ىمممٜ ىمملً اإلجممشاٞ ِٔمم
إذا ش(: )التّذٖبني( بضٍلٓ يف التّذٖب إىل ىمم٘ بمَ ٖقطمني ىمَ الكما ي )     

  ز ممي اغتضممن  يف التّممذٖب ش زأرد، أُ تغتضممن لمحىعممٛ فتٕضمم  ٔاغتضممن   
ٔالضممٍل ضممعٗر ٧ُ الممزأٙ ىممَ ابممَ ٖقطممني )صمممٗىاُ بممَ       يف ا٥صتبصممار

اسبضممَ( كىمما يف )ا٥صتبصممار( ٔ)الٕصمماٟن( ٥ٔ ٖبعممل ذصممٕه ا٥عممتبآ لعمملً  
ٕٔ بّذا ا٥صي  ٔاملظٍمُٕ هٕٖم   سبضمني( كىما يف   كٌٕمْ )صممٗىاُ بمَ ا    ّاوعزٔفٗٛ را

  ٕ صبّٕه مل ٖزد فْٗ تٕ ٗق أٔ ولح .ابَ ٖقطني ِٔ )التّذٖب( ِٕٔ كاتب
 عىٗيمحىعٛ دُٔ تمخصٕصٛ بغضن المو الل٥لٛٔٔالمراصن هصٕر الضٍل        
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بتضأٙ  ارج٘ إ٥ أُ ٖقاه: ٖٕجل ىمي  . اسبكي لكن غضن غري غضن ازبٍابٛ
غضن ازبىعٛ ٔغريٓ وَ ا٧غضاه الٕاجبمٛ ٔاملضمتربٛ يف ِمذا اسبكمي لإلمجماا      

  ي ٦ٌذظ : . - ّأإ بات ّاٌفٗ -املزكب ىمْٗ 

 ّاأٙ غضمن ٔاجبم   -تله ىمٜ أُ الغضن  (1)ىلد وَ ا٧ بار الطاٟفٛ الثاٌٗٛ:
ُُٖٖ - ّاكاُ أً وضترب ّأاجب رتاد إلْٗ وم  إتٗماُ الغضمن     حشٙ ىَ الٕضٕٞ ٥ٔ 

(: ٔد٥لٛ  هاه أبٕ جعفز ) ّاٌظري صرٗرٛ ضبىل بَ وضمي ِٔ٘ العىلٚ صٍل
ٔصٍلِا صرٗس  زحشٙ ىَ الٕضٕٞ  ٔأٙ ٔضٕٞ أالّز وَ الغضنالغضن ُٖش

حمشٙ  ٥ إعكاه فْٗ ىٍلٌا ٔد٥لتّا ٔاضرٛ فنٌّا تله ىممٜ أُ البٗعمٛ الغضمن تُ   
حاه لتخصٗصْ مرتاد إلْٗ و  إتٗاُ أٙ غضن وغزٔا  ٥ٔ وىَ الٕضٕٞ ٥ٔ ُٖ

  ٛ ٔأٙ ٔضممٕٞ ش : بغضممن ازبٍابممٛ ٧ُ التخصممٗص ٖصممطلً ومم  ازبىمممٛ ال٦ذقمم
بذاتمْ ٔجبىٗم  وصمادٖق     غضنفنٌْ  اِز جب٦ٞ يف الّٕرٖٛ ال زأالّز وَ الغضن

( ىٍىَ اغتضن وَ ٌٔظري وعتمٚ ىىار الذٙ ص ه اإلواً الصاد  ) الطبٗعٛ.
جٍابتْ أٔ ًٖٕ مجعٛ أٔ ٖمًٕ ىٗمل ِمن ىمٗمْ الٕضمٕٞ هبمن ذلمك أٔ بعملٓ  هماه          

(ش :) ٥  لممٗط ىمٗممْ هبممن ٥ٔ بعممل  هممل أجممشأٓ الغضممن  ٔاملممزأٚ وثممن ذلممك 
 ّٗممما الٕضمممٕٞ ٥ هبمممن ٥ٔ إذا اغتضممممم ومممَ ذمممٗ  أٔ غمممري ذلمممك فممممٗط ىم 

 ِٔممم٘ وعتممممٚ الضمممٍل ٔاضمممرٛ الل٥لمممٛ ىممممٜ    ز همممل أجشأِممما الغضمممن   بعمممل
فم٦ ذاجمٛ    -ٔوٍْ غضن اسبٗ  بصزٖس اشبم  -إجشاٞ كن غضن ىَ الٕضٕٞ 

 . إىل الٕضٕٞ ٥ هبن الغضن ٥ٔ بعلٓ

ىٍم   ٖ  (2)زٔأٙ ٔضٕٞ أالّز ومَ الغضمن  ٔالبٗاُ الٕارد يف أكثز وَ  م: ش
 وَ ربصٗص أ بار اإلجشاٞ ٔهصمزِا ىممٜ غضمن ازبٍابمٛ  اصمٛ  فنٌمْ تعمٗمن        

ىكممَ أٔ بٗمماُ ٔارد يف كممن غضممن ٔأٌممْ الّممٕر ٔأالّممز وممَ الٕضممٕٞ ٔلممذا ٥ ُٖ   
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ٌعي ٖٕجل فز  بني غضمن ازبٍابمٛ    .  خصٗص اإلجشاٞ خبصٕص غضن ازبٍابٛت 
ٓ وَ ا٧غضماه  غزا وعْ الٕضٕٞ  بٍٗىا غريفنُ الغضن وَ ازبٍابٛ  ٥ ُٖ : ٔغريٓ

 . و  ا٥غتضاه ٤التٕض غزا وعْ الٕضٕٞ هبمْ أٔ بعلٓ ٥ٔ ٖطٍزُٖ

كممن غضممن  ٔوٍممْ غضممن   -اصممن وممَ اشبمممَٖ ٔضممٕح إجممشاٞ الغضممن ٔاسب
بعم    :ٔإغٍا٣ٓ ىَ الٕضٕٞ  ٤ٖٔكلٓ يف غضمن اسبمٗ  باشبصمٕص    -اسبٗ 

( بطٍي الٕضٕٞ إىل الٍصٕص ا٩وزٚ بالص٦ٚ ىقٗب الغضن وَ دُٔ أوزٓ )
الملً ىٍّما هبمن    ... فنُ اٌقط  هبن الص٦ٚ  ٌظري صرٗرٛ الصرا  :ش الغضن

ٔتكمزر فٗمْ    -لطٕٖممٛ  املزصمٛ ا -ٔيف صرٗرٛ ٌٖٕط (1)ذلك فمتغتضن ٔلتصنز
فاغتضممم٘ ٔصممنز  -ٔلممٕ صمماىٛ وممَ ٌّممار  -وثمممْ كقٕلممْ: شٔإذا رأٖممَم الطّممز 

مثٛ ٔ (2)ا تغتضن يف صاىٛ تزٝ الطّز ٔتصم٘زٔإُ اٌقط  اللً... فنٌّٔهٕلْ: ش
بعمل   -رٔاٖا، ضمعٗفٛ الضمٍل تمله ىممٜ اإلجمشاٞ ٔىملً اسباجمٛ إىل الٕضمٕٞ         

  (3)زٔأٙ ٔضٕٞ أالّمز ومَ الغضمن   شِٔ٘ و٤ٖلٚ لصرٗرٛ:  -الغضن أٔ هبمْ 
 .زالٕضٕٞ بعل الغضن بلىِٛٔ٘ تٍطقش أذلِا وعتمٚ الضٍلٔ (4)أ بار ٔوٍّا

ىممزيف ٔالظمماِز تعممارض الطمماٟفتني وممَ ا٧ بممار  ِٔممن ٖٕجممل فّٗمما مجمم   
ِٔمٕ تقملٖي المٍٍص     ٓىٍم  اصمتقزارّٓ ٥ ٖبعمل ٔجمٕد    شٖس التعمارض ٖٔ  د٥ل٘ ُٖم 

(: شٔأٙ ٔضممٕٞ أالّممز وممَ  الصممزٖس  ٔالطاٟفممٛ الثاٌٗممٛ املتطممىٍٛ لقٕلممْ )   
يف اإلجشاٞ ٔإغٍاٞ الغضن ىَ الٕضٕٞ يف المتطّري   ّاٖكاد ٖكُٕ صزت الغضنز

ٍّ ار الطاٟفمٛ ا٧ٔىل  د٥لمٛ ومَ أ بم    ز وَ اسبلث  ٥ أهمن ومَ كٌٕمْ أ ّمز     ٔالتط
 . اللالٛ ىمٜ أُ كن غضن هبمْ أٔ بعلٓ ٔضٕٞ إ٥ غضن ازبٍابٛ
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ِٔممٕ مجمم    ٥ٔ رٖممب يف تقمملٖي الممٍٍص الصممزٖس أٔ ا٧ ّممز ىمممٜ الظمماِز
رىمن  ىٍ  اصتقزار التعارض بني اشبمَٖ  ُٔتىزيف بني الطاٟفتني املتعارضتني ٖ 

ْ  خبم٦  غضمن ازبٍابمٛ    الطاٟفٛ ا٧ٔىل ىمٜ عزىٗٛ الٕضٕٞ بعل الغضن أٔ هبم
ِٔمذا ا٧ مري ضبقمق يف ضبممْ       -٥ هبممْ ٥ٔ بعملٓ    -فنٌْ ٥ ٖغزا وعمْ الٕضمٕٞ   

عزىٗٛ الٕضمٕٞ وم  غمري غضمن     وا ٌزٍجرْ وَ )ِٕٔ ٤ٖكل محن ا٧ بار ىمٜ 
 . (ىلً عزىٗتْ و  غضن ازبٍابٛ)ٔ (ازبٍابٛ
التعمارض  حم٘ بمني ا٧ بمار املتعارضمٛ ٍٖقطم      مو  تٕفز ازبى  الل٥ل٘ الٔ

عمّزٚ الزٔاٖمٛ يف إذملٝ     تصمن الٍٕبمٛ إىل املمزجس الصملٔرٙ :     ٥ٔ ٖضتقز ٥ٔ
أٔ املممزجس  -: آٖممٛ الٕضممٕٞ  وٕافقممٛ الكتمماب -الطمماٟفتني  أٔ املممزجس الممل٥ل٘ 

  فمنُ بٗماُ بعم  ا٧ بمار شٔأٙ ٔضمٕٞ أالّمز ومَ         -طبالر العاوٛ -محّيتال
ٕ (1)الغضنز غمع ىمَ   ٞ  ِٔمذا ُٖ صزٖس يف اإلجشاٞ ٔإغٍاٞ كن غضن ىَ الٕضم

فنُ ِذا التعبري   تصزٖس ا٧ بار باذتٗاد الغضن إىل الٕضٕٞ أٔ ىلً اذتٗاجْ
ٕضٕح التعمبري ٔجم٦ٞٓ   لً ا٥ذتٗاد أٔ تكزار بٗاٌْ  لغع ىَ بٗاُ ىالٕاضس ُٖ

ٔبْ اسبحٗٛ ٔا٥ىتىاد ٥ٔ وٕجمب لإلالالمٛ. ٔاسباصمن تما تقملً:       ٔفْٗ الكفاٖٛ
 . ٔا٧ذٕو ا٧ٔىل ضي الٕضٕٞ إلْٗ  إجشاٞ غضن اسبٗ  ىَ الٕضٕٞ

َ ٖزد صم٤اه   ِٕ أٌْ بق٘ ع٘ٞ  ِمٕ أٌمْ لمٕ بٍٍٗما      :الٍما ز يف ا٧ بمار   يف ذِم
بممن ذتممٜ ومم  القممٕه   ىغتضن لمٕضممٕٞ هبممن الصمم٦ٚ ٔعبِٕممامىمممٜ اذتٗمماد المم

ِن جيب تقملٖي الٕضمٕٞ ىممٜ الغضمن       بغزىٗٛ الٕضٕٞ و  غري غضن ازبٍابٛ
أً ٥ جيمب ذلمك    (2)زٔضٕٞ إ٥ ازبٍابٛ كن غضن هبمْشلمٍٍص الصرٗس ىٍلٌا:

 . ٖٔضتٕٙ التقلٖي ٔالت  ري ٔاملّي ضٍي الٕضٕٞ إىل الغضنّ
 ىتقلوني إىل ٔجٕبمفذِب مج  وَ ال :تمفم أٌظار الفقّاٞ يف ِذامهل ا 
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تقمملٖي الٕضممٕٞ ىمممٜ الغضممن  ٔذِممب املغممّٕر إىل ىمملً ٔجممٕب التقمملٖي        
الفتٗما ومَ ا مت٦  الٍصمٕص      ٔاصتٕاٞٓ و  الت  ري  ٔالظاِز ٌغٕٞ ا مت٦   

 : فنٌّا الاٟفتاُ

ٌظري وعتمٚ ابمَ أبم٘     الطاٟفٛ ا٧ٔىل: وا ٖبلٔ وٍْ اصتٕاٞ التقلٖي ٔالت  ري
 ِٔذا وطمق ٖعٍي (1)زيف كن غضن ٔضٕٞ إ٥ ازبٍابٛشىىري ىَ محاد أٔ غريٓ: 

وا إذا أتٜ بالٕضٕٞ هبن الغضن ٔوما إذا أتمآ بعمل الغضمن  ِٔكمذا وعتممٚ        ٖعٍي
٥  شوصمٍزذٛ بمنجشاٞ الغضمن ىمَ الٕضمٕٞ ٔاصمتٕاٞ ٌفم٘ الٕضمٕٞ          ىىار ِ٘

فمٗط ىمّٗا الٕضمٕٞ ٥ هبمن ٥ٔ بعمل همل أجشأِما      ش(2)زلٗط ىمْٗ هبن ٥ٔ بعل
 .املعتمٚ ا٧ٔىل ٔت٤كل ا٥صتقزاٞ فتٍطي إىل  زالغضن

الطاٟفٛ الثاٌٗٛ: وا دٍه ىمٜ تقلٖي الٕضمٕٞ ىممٜ الغضمن ِٔم٘ وزصممٛ ابمَ       
ٛ شالٍاالقمٛ  أبم٘ ىىممري الصممرٗرٛ    (3)زكممن غضممن هبممْ ٔضممٕٞ إ٥ غضممن ازبٍابمم

    ٛ  قٍما  ٔهمل ذقٓ   ٔ اِزِا ٔجٕب تقلٖي الٕضٕٞ ىمٜ الغضمن غمري غضمن ازبٍابم
ىلً اذبادِا و  رٔاٖتْ ا٧ زٝ )ىمَ محماد أٔ غمريٓ( ل٦ مت٦      فٗىا وطٜ: 

المفظ٘ امل٤دٙ ل٦ ت٦  املعٍٕٙ ٔلبعل ذصٕه ا٥ضطزاب ٔا٥عتبآ المفظ٘ 
 . ِاتني الصرٗرتني رتىن ذصٕلْ وَ رٔاٚ فقّاٞ أج٦ٞ رٔٔا فنٌْ ٥ ُٖ

ٛ  ٍطي ملعتمٚ ابَ أب٘ ىىري: ذلٖاشٖٔ فنٌمْ   (4)زالٕضٕٞ بعل الغضمن بلىم
كىمما ذكممٜ يف   -كىمما أفمماد احملقممق اسبممم٘ يف وعتمممٓ     -وممزٔٙ بطممز  وتعمملدٚ  

ٔبعمم  الزهممْ وعتمم وقبممٕه فنٌممْ ٤ٖكممل لمشًٔ إتٗمماُ الٕضممٕٞ هبممن     )الٕصماٟن( 
ىكممَ ٥ٔ ُٖ  عمملٓ  ٔ مماِزٓ حبضممب إالمم٦  الممٍٍص ىىممًٕ ا٧غضمماهالغضممن ٥ ب
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محممن )الغضممن( يف اشبممم ىمممٜ  صممٕص غضممن ازبٍابممٛ  فنٌممْ تقٗٗممل وممَ دُٔ  
 لعمملً اصممتقاوتْ يف غضممن ازبٍابممٛ فنٌممْ ٥ ٖغممزا وعممْ الٕضممٕٞ ٥  ّاوقٍٗممل  وطمماف

ٛ    شخصٗص املٍ  بالبعلٖٛ هبمْ ٥ٔ بعلٓ  فىَ ت  يف  زالٕضمٕٞ بعمل الغضمن بلىم
ٍٖكغمر صمرٛ اإلالم٦  ٔىىٕومْ      -ٔأذملِا صمرٗس    -ار وتعلدٚ الطمز  أ ب

ّٛ -غضن ازبٍابٛ ٔغريٓ  - لكن غضن  . ٖكُٕ الٕضٕٞ بعلٓ بلى
بل وَ رف  الٗل ىَ إال٦  أ بار : ٥ ٔبعل ىزض الاٟفيت ا٧ بار هل ٖقاه

ىعٍٜ تقٗٗل إال٦  الطاٟفٛ مالطاٟفٛ ا٧ٔىل الظاِزٚ يف اصتٕاٞ القبمٗٛ ٔالبعلٖٛ  ب
 ٛ فٗمتعني إتٗماُ الٕضمٕٞ هبمن الغضمن  ٔهمل ىىمن بعم            ا٧ٔىل بالطاٟفٛ الثاٌٗم

 . ٔجٕب التقلٖي ذٙ ِٕالفقّاٞ املتقلوني بظاِز الصرٗس ا٧ ري ال
ىىمملتّا  ممماُ أذمملِىا وطمممق ٔا٩ ممز    ٔ -لكممَ أ بممار الطاٟفممٛ ا٧ٔىل  

 ٛ   تعممارض أ بممار الطاٟفممٛ الثاٌٗممٛ  ٔىٍلٟممذ   -وصممٍزح باصممتٕاٞ القبمٗممٛ ٔالبعلٖمم
 : : وقتطٜ الترقٗق أُ ٖقاه ٌقٕه

ن غضمن ٔىملً إجمشاٞٓ ىمَ     إذا التشوٍا و  املغّٕر بٕجٕب الٕضٕٞ و  ك
ٞ    شبمل ومَ التقٗٗمل بالقبمٗمٛ     الٕضٕٞ ف٦ مبقتطمٜ همإٌُ    زكمن غضمن هبممْ ٔضمٕ

: تقٗٗممل املطمممق يف ا٧ذكمماً اإللشاوٗممٛ  ٌٔتٗحتممْ لممشًٔ ضممٍي    التفمماِي احملممأرٙ
 . ّاجٕاسٓ بعلٓ أٔ أ ٍاٞ الغضن لٕ أت٘ بْ تزتٗبالٕضٕٞ لمغضن هبمْ ٔىلً 

ٔإذا مل ٌمتشً بزأٙ املغّٕر ٔهمٍا بنجشاٞ غضن اسبٗ  ٔعبٕٓ ىَ الٕضمٕٞ  
ف٦ ٖتعني التقٗٗل بالقبمٗمٛ بمن ٥ ميكمَ      و  ا٥لتشاً بغزىٍٗٛ الٕضٕٞ و  الغضن

َ لمتضامل ا٥رتكاسٙ يف صباه ا٥صتٍباو ٔاملصٍزح بْ يف حبٕث أصمٕه املتم  زٖ  
وَ ىلً صب٘ٞ التقٗٗمل يف أ بمار املضمتربا، ٔاملكزِٔما،  فمنذا جاٞتٍما أ بمار        

كممن ٖمًٕ  يف المٗممن   -ٖممارٚ اسبضمني ٔإال٦هّمما ٖعمي كممن ٔهمم   تفٗمل اصمترباب س  
ًٖٕ ىاعمٕراٞ  يف ًٖٕ ىزفٛ ٔيف ٔجاٞتٍا أ بار تفٗل اصترباب سٖارتْ  -ٔالٍّار 

يف ًٖٕ ًٖٕ ىزفٛ ٔيف رتْ ىكَ تقٗٗل تمكي املطمقا، ٔاصتٍتاد اصترباب سٖا٥ ُٖ
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ىاعٕراٞ دُٔ باه٘ أٖاً الضٍٛ  بن ٌمتشً باصترباب سٖارتْ كمن ٖمًٕ لإلالم٦     
 ىكمممَ ٔت كمممل اصمممترباب سٖارتمممْ ٖمممٕو٘ ىزفمممٛ ٔىاعمممٕراٞ  ِٔكمممذا ٍِممما ٥ ُٖ 

ً   -التقٗٗل بالقبمٗٛ  ضمي الٕضمٕٞ ٔىملً إجمشاٞ      كىا صٍعٍا ىٍل البٍاٞ ىممٜ لمشٔ
بعمل محممّا ىممٜ اصمترباب ضمٍي       -ا٧ بار بن وقتطٜ تعارض  -الغضن ىٍْ

 ربٕبٗٛ ضمٍي الٕضمٕٞ إىل الغضمن    مِمٕ وم   - الغضمن كىما ِمٕ املختمار    الٕضٕٞ إىل
ومَ  ماِز صمرٗرٛ     ّا  ٌعي ا٧ٔىل ضٍىْ هبن ا٥غتضماه ربمصم   -هبمْ أٔ بعلٓ -

ٔوممَ  مماِز رٔاٖمما،  (1)زكممن غضممن هبمممْ ٔضممٕٞ إ٥ ازبٍابممٛشابممَ أبمم٘ ىىممري 
ٛ ش ومَ عمبّٛ اشبم٦  ٔتعمٍَٗ القبمٗمٛ       ّأ زٔجم   (2)زالٕضٕٞ بعل الغضن بلىم
 . فتٜ بْ ىٍل مج  وَ الفقّاٞ املتقلونيُىمال

املممزأٚ اسبمماٟ  إذا اٌقطمم  دوّمما ٔٔجممب ىمّٗمما الغضممن   رصممن أُ تٖ  ُ ذإ 
ُٚ أٔ صٗاً أٔ  -إُ متكٍم وَ ا٥غتضاه لٕجلاٌّا املاٞ الكايف ل٦غتضاه  : لص٦

ىكٍممم وٍممْ لٕجمملاٌّا املمماٞ  أٔ ت  -ومم  التٕضمم٘ لممٕ أٔجبٍمما ضممٍي الٕضممٕٞ إلٗممْ   
ًٞ ىممٜ   هبن ا٥ لمغضن يف الغتاٞ ٔجب ىمّٗا التٕض٤الضا َ الٍاف   غتضاه بٍما

جمشاٞ  إ -رأٙ املغّٕر: ىلً إجمشاٞ الغضمن ىمَ الٕضمٕٞ   ٔوم  البٍماٞ املختمار       
ٕٞ  حب ىمّٗا ا٥غتضاه ٔالص٦ٚ ٥ٔ ذبتاد إىل الٕضم ٖ  -الغضن ىَ الٕضٕٞ 

 .  ي ا٥غتضاه وَ ذلث اسبٗ  ٌعي ا٧ذٕو ا٧ٔىل هلا التٕض٤

لكٍْ لٕ تعذر ىمّٗا اسبصٕه ىمٜ واٞ ٌاف  كاُ  لغضمّا فٍّا صمٕر أربعمٛ    
 : ٔالتفصٗن يف حبٕث التٗىي ّا٦ٌذظّا طبتصز

حممب ىمّٗمما التممٗىي فٗ ّاكَ وممَ ا٥غتضمماه ٔالٕضممٕٞ وعمما٧ٔىل: إذا مل تممتى
ىممَ الٕضممٕٞ  صممٕاٞ همٍمما بنغٍمماٞ الغضممن ىممَ   ىممَ الغضممن ٔبممل٥ّ وممٍزتني بممل٥ّ

بل وَ التٗىي وزتني ٧ُ الٍصٕص دلم ىممٜ  الٕضٕٞ أً همٍا بعلً إغٍاٞٓ  ف٦
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إغٍاٞ الغضن ىَ الٕضٕٞ ٔمل تله ىمٜ إغٍاٞ التٗىي ىَ الٕضٕٞ  فمنذا تعمذر   
دلٗن ىمٜ  لغضن لعلً ٔجلاٌّا املاٞ لشوّا التٗىي بله الغضن ٔذٗا ٥ىمّٗا ا

ىٍمْ    بل٥ّ ٥بل أُ تتٍٗىيحل واٞ الٕضٕٞ ٔذٗا مل ت  إغٍاٞ تٗىىْ ىَ الٕضٕٞ
ًٞ كافٗ  .باإلضافٛ اىل تٗىىّا بل٥ّ ىَ الغضن لمٕضٕٞ تٕض ، ّأإذا ٔجل، وا

ومممَ الٕضمممٕٞ  ىكٍمممم: إذا مل تمممتىكَ ومممَ ا٥غتضممماه ٔت  ثاٌٗمممٛصمممٕرٚ الال
ّا واٞٓ دُٔ املاٞ الٍاف  لمغضن  فاملغّٕر بٍّٗي أٌّا تتمٗىي بمله الغضمن    لٕجلاٌ

 ٔتتٕض  باملاٞ ىمٜ القمٕلني فنٌّما ضبتاجمٛ إىل الٕضمٕٞ ٧ُ التمٗىي بمله الغضمن        
٘   دلٗمن ىممٜ إجممشاٞٓ ىمَ الٕضممٕٞ ف٦   ٥  ٔا٧ذمٕو إتٗاٌممْ    بمل هلمما ومَ التٕضمم

 الغطماٞ )هملٓ( إىل التمٗىي ومٍزتني بمل٥ّ     هبن التٗىي بله الغضن  ٔذِب كاعمر  
 ىممَ الغضممن ٔىممَ الٕضممٕٞ ٥ٔ أ ممز لتىكٍممْ وممَ ومماٞ الٕضممٕٞ  ٔمل ٖعممز          

 . ىذِبْ  ِٕٔ أىز  بٕجّْ ٔولرك رأْٖمتٕجْٗ ٔاضس ل

 ىكٍمممم ومممَ ا٥غتضممماه ٔمل تمممتىكَ ومممَ الٕضمممٕٞ  الثالثمممٛ: إذا ت صمممٕرٚ ال
ٗ  باملماٞ املتمٕفز   بل هلا وَ ا٥غتضماه ومَ اسبم   ٥ٔ -ر كاُ ٧ٙ صبب أٔ ىذ -

   ممي إذا ٔافقٍمما  (1)زغضممن اسبممٗ  ٔاجممب شإلالمم٦  دلٗممن ٔجممٕب الغضممن   
ٔجب ىمّٗا التمٗىي بمله الٕضمٕٞ     -ىلً إجشاٞ الغضن ىَ الٕضٕٞ  -املغّٕر

املتعذر ىمّٗا  ٔإذا  الفٍا املغّٕر ٔبٍٍٗا ىمٜ إجشاٞ الغضمن ىمَ الٕضمٕٞ فم٦     
 . ىٍْ ذاجٛ إىل التٕض٘ ٥ٔ لمتٗىي بل٥ّ

لعلً كفاٖٛ  -الغضن أٔ الٕضٕٞ -ىكٍم وَ أذلِىاالزابعٛ: إذا ت صٕرٚ ال
املمماٞ لمغضممن ٔلمٕضممٕٞ أٔ لعممذر آ ممز  فممنُ التشوٍمما بنغٍمماٞ غضممن اسبممٗ  ىممَ 

تغتضن ٥ٔ ذبتاد  :٧وز صّن ٔاضسٔإجشاٞٓ ىٍْ ٔىلً اسباجٛ إلْٗ فا الٕضٕٞ
 ضتغع بْ لمص٦ٚ أٔأٙ ٖتعٍَٗ ىمّٗا ا تٗار الغضن باملاٞ املتٕفز ٔت  إىل الٕضٕٞ
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 لمصٗاً ٥ٔ جيٕس هلا تفٕٖم الغضن ٔا تٗار التٕض٘ بْ.

فّمن   ىلً إجشاٞ غضن اسبٗ  ىَ الٕضٕٞ  فتٗا املغّٕر:بلٕ التشوٍا  الكٍٍ
ٖتعني ىمّٗا الغضن ٔالتٗىي بله الٕضٕٞ أٔ ٖتعني ىمّٗا الٕضٕٞ ٔالتمٗىي بمله   
الغضنّ ِذا وا ا تمفم فْٗ أٌظار ا٧ٔا ز  ِٕٔ وبع ىمٜ  ٦  ىزضٍآ يف 

ِممن املممٕرد صممغزٝ لكمممٝ التممشاذي أً ِممٕ   : )حبممٕث التممشاذي ٔالتعممارض(  
     ْ يف بعم    صغزٝ لكمٝ التعارض  ٥ٔ وٕجمب لإلالالمٛ ٍِما ٔصمٕ  ٌعزضم
 : ِٕٔ  البرٕث املقبمٛ ٥ٔ تكزار.  ي ٌٍتقن سبكي آ ز وَ أذكاً دً اسبٗ 

 . حكه الثامن: قضاء العبادة الفائتةـال

٥ إعممكاه ٥ٔ  مم٦  بممني ىمىمماٞ اإلصمم٦ً يف ٔجممٕب هطمماٞ صممًٕ عممّز   
روطاُ الفاٟم ومَ املمزأٚ أٖماً ذٗطمّا ٔىملً ٔجمٕب هطماٞ الصم٦ٚ الٕٗوٗمٛ          

ىممٛ وٕضم  إمجماا املضممىني  لكمَ يف التفاصمٗن إعمكاه        الفاٟتٛ  ِٔذا يف ازب
 : ٔ ٦   ٌعزض لتفاصٗن الفزٔا

ٖ مومما فمما، المم -أ حممب ىمّٗمما هطمماٞ الصممٗاً راٟ  أٖمماً صمم٦ُٗ دوّمما ِممن 
 .الٕاجب إذا كاُ غري صًٕ عّز روطاُّ 

الظاِز ٔجٕب هطاٞ وا فاتّا وَ صمٗاً عمّز روطماُ ٔغمريٓ ومَ الصمٗاً       
اٟ  تقطم٘ الصمٗاً ٥ٔ   اسبالصرٗس املطمق الٍاالق:شلك لمٍٍص الٕاجب  ٔذ

ٔىمّٗما أُ  شخاٍص بقطاٞ صٗاً روطاُ مِٕٔ غري الٍٍص ال (1)تقط٘ الص٦ٚز
   ُ ل ِمٕ المٍص املطممق ٔإالم٦        ٔالمللٗن املعتىم  (2)زتقط٘ صمًٕ عمّز روطما

لكن  ز فنٌْ كاعر ىَ ىىًٕ اسبكي: ٔجٕب القطاٞ تقط٘ الصٗاًالتعبري:ش
اٟ  اٖماً صم٦ُٗ دوّما  ٥ٔ وٍافماٚ بمني املطمقما،       صًٕ ٔاجب فاٟم ومَ اسبم  
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ٗني ىتٍافضا بمم ٗ  ٔللكٌّٕىا وثبتني  ٔبني الٍصٕص اشباصٛ بصًٕ عّز روطاُ
  ٔ   ىٍم   تبقمٜ املطمقما، ىممٜ إال٦هّما ٥ ٖ      ذا لم ذتٜ ٖمشً التخصمٗص ٔالتقٗٗمل  

صمًٕ  ٥ٔ اذتىماه اٌصمزافّا شبصمٕص    ىمَ ا٧ مذ بنال٦هّما     الٍٍص اشبماص  
ل ٗم قٗٙ ٥ هٗىٛ لْ ٥ٔ اىتبمار بمْ ذتمٜ ٖصممس لت    فنٌْ اٌصزا  بلٔعّز روطاُ 

 ىا ِمٕ  م٧ُ الصمًٕ إٌم  ضمعٗر : ش  (1)كىا أُ التعمٗمن المٕارد يف  مم     املطمقا،
   ٕ  الصمًٕ  ً ٔلٗممٛ  ف ٔجمب اع ىمّٗما هطماٞ     يف الضٍٛ عّز  ٔالصم٦ٚ يف كمن ٖم

ٔإُ ا ممتص بصممًٕ عممّز   ز  ِممذا ٔمل ٖٕجممب ىمّٗمما هطمماٞ الصمم٦ٚ لممذلك  
بٗاٌمّا لمعمممٛ اسبقٗقٗممٛ ذتممٜ   ٍمماى٘ ٥ ُٖرممزس كٌٕممْتعمٗمن إه  نٌممْاُ ٔهطمماٞٓ فروطم 

 .  عتىل ىمْٗ يف التخصٗص  ِذا و  غ  الطز  ىَ ضعر صٍل اشبمُٖ
 .فٗتعني ا٧ ذ بّا   ٔاسباصن ىلً ٔجٕد املٍايف لمىطمقا،

٘   (2)٥ٔ ذاجٛ ل٦صتل٥ه باملطمقا، اليت اصتٍل إلّٗا ا٧صتاذ  احملقمق اشبمٕٟ
اللالٛ ىمٜ ٔجٕب هطاٞ الصمًٕ الٕاجمب ىممٜ ومَ      (3)الٍصٕص )هلٓ( ٖعع
الص٦ٚ الفاٟتٛ وَ : الصٗاً ٔالص٦ٚ  فنٌْ هل  زد وَ إال٦هّا ٔىىٕوّا  افاتّ

ٔبقم٘ إالم٦  الصمٗاً      اسباٟ  أٖاً ص٦ُٗ دً اسبٗ  ىمّٗما لممللٗن اشبماص   
اٟ  رتاد صقٕالْ ىمَ اسبم  ٖ ٔ  غريِا ىمٜ اإلال٦ وَ الفاٟم وَ اسباٟ  ٔ

 . إذا فاتّا سوَ اسبٗ  -وٍْأٙ ٌٕا  - دلٗن ٥ٔ دلٗن ىمٜ صقٕو الصٗاًإىل

 ببٗاٌٍمما  تٕضممٗس الممللٗن الممٕارد يف تقزٖممز حبمما ا٧صممتاذ )همملٓ(  غاٖممٛ ِممذا 
وطمقٛ تٕجمب هطماٞ الصم٦ٚ ٔالصمٗاً      ّا: ٌصٕص ب  صزٖ متممل أجل يف ت لكع

ذتمٜ ٖصمس ا٥صمتل٥ه     -: ذاٟ  أٔ غريِا  أٙ وكمر -الفاٟتني وَ املكمر 
 . ا٧صتاذ )هلٓ(  و  ٕذّا وَ تقزٖز حبا بّا بالتقزٖب الذٙ أٔضرٍآ
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 ٖ حب هطاٞ الصًٕ الٕاجب ىمٜ املزأٚ بالٍذر إذا فاتّا أٖاً ذٗطّاّ ِٔن 
فنٌْ هل تٍذر صًٕ ًٖٕ ىمٜ اإلال٦   ي تٍٕٙ صٗاً غل ٔتعشً ىمٗمْ  مي ٖ تّٗما    

آ مز تصمٕوْ    بمل ومَ اصمتبلالْ بٗمًٕ ُ    ٗ  يف ٌّارٓ فٗبطن صٕوّا فْٗ ٥ٔدً اسب
          ُٛ ًٞ لٍذرِا  ٔهل تٍذر املمزأٚ صمًٕ ٖمًٕ وعمٍَٗ ٌظمري ٖمًٕ الغملٖز فتصمٕوْ بٍٍٗم ٔفا

٥ععاو رجراُ املٍذٔر   ٔإوضاُك   ي ٖ تّٗا دً اسبٗ  فْٗ فٗبطن صٕوّا فْٗ
 .ّ . ِٔن ىمّٗا هطا٣ٓ  اٟاسب عقاد الٍذر  ٥ٔ رجراُ يف صًٕيف اٌ

ُٕ: الص فْٗ مل ٍٖعقل  ّإً املٍذٔر يف ًٖٕ وعٍَٗ إذا تبني كٌّٕا ذاٟطٔبتعبري  ا
 ْ ٥عممعاو رجرمماُ املٍممذٔر يف صممرٛ الٍممذر ٔاٌعقممادٓ  ٥ٔ      ٌممذر صممٕوّا فٗمم

ّما هطماٞ صمًٕ ذلمك     ىمٖٗ حمب  ِمن    ٔىٍلٟمذ:  رجراُ يف صًٕ ًٖٕ اسبمٗ  
 ل بط٦ُ صٗاوّا فْٗ ٔفٕاتْ ىمّٗا .بع ّصٗاوْ ،رالًٕٗ املعٍَٗ الذٙ ٌذ

ٖقٕٝ يف الٍظز ٔجمٕب هطماٞٓ رغمي اهتطماٞ القاىملٚ العاومٛ  ٦فمْ  فمنُ         
ا٧دلٛ العاوٛ دٓلم ىممٜ اعمعاو اٌعقماد الٍمذر بزجرماُ وتعمقمْ  ٔصمًٕ ٖمًٕ         

 لكَ لمٕ اٌكغمر وضمتقب٦ّ    ذني الٍذر جشوّا   راجٌس -إذا ٌذرٓ املكمر -وعٍَٗ 
ٕ ٌذر، املزأٚ ىا لبط٦ُ الٍذر ٔىلً اٌعقادٓ  كذ٠ٍٗذ : اٌكغر  ىلً رجراٌْ

 ي ىشوم ىمْٗ ٌٕٔتْ ٔلكَ فاج ِا ص٦ُٗ دً اسبٗ   صًٕ ًٖٕ املبعا الٍبٕٙ
 . ّاكٌْٕ وزجٕذىمّٗا أ ٍاٞ الٍّار فاٌكغر بط٦ُ صٕوّا ٌٔذرِا ل

ِذا وقتطٜ القاىلٚ ٔا٧دلٛ العاوٛ  إ٥ أٌْ ٖٕجل ىٍلٌا دلٗن  اص ىممٜ  
رٔآ الغممٗخاُ الكمممٗع  (1)لممشًٔ القطمماٞ ِٔممٕ  ممم صممرٗس فٗمملُٖ ِٔممٕ  ٦فممْ

ٔالطٕصم٘ يف )الكمايف( ٔ)التّمذٖب( بضمٍلِىا الصمرٗس إىل ىمم٘ بمَ وّشٖمار         
 ّا(: ٖما صمٗلٙ رجمن ٌمذر أُ ٖصمًٕ ٖٕوم      مل٥ٌٕا أب٘ اسبضَ اهلادٙ ) ّاوكاتب

وا بق٘  فٕافق ذلك الٗمًٕ ٖمًٕ ىٗمل فطمز أٔ أضمرٜ أٔ أٖماً        ّاوَ ازبىعٛ داٟى
ذلك الًٕٗ أٔ هطا٣ّٓ ٔكٗر ٖصمٍ    التغزٖق أٔ صفز أٔ وزض ِن ىمْٗ صًٕ
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ْ     ّ  ٖا صٗلٙ   همل ٔضم  اع ىٍمْ الصمٗاً يف ِمذٓ ا٧ٖماً كممّا       ش: فكتمب إلٗم
ٛ    بتقزٖمب  زبله ٖمًٕ إُ عماٞ اع   ّأٖصًٕ ٖٕو  أٔ غمريٓ  : إُ صمًٕ ٖمًٕ ازبىعم

ْ  () كتمب وَ ا٧ىذار الغزىٗٛ املذكٕرٚ  ّاا صاد  ىذرٍىمل همل ٔضم    ش: لم
حب ىمْٗ هطاٞ ٖ ز أٙ بله ًٖٕ ّأٖصًٕ ٖٕو...  ٧ٖاًاع ىٍْ الصٗاً يف ِذٓ ا

ِٔكذا همل ٔضم     الًٕٗ املٍذٔر الفاٟم وٍْ صٗاوْ لعذر وَ ا٧ىذار املذكٕرٚ 
ً   ّأٖصًٕ ٖٕو(:شاع ىَ املزأٚ صٗاً ًٖٕ اسبٗ   فٗ ت٘ هٕلْ )  ز  بمله ٖمٕ

املعمٍَٗ  طٍبقْ ىمٜ اسباٟ  فنُ ذٗطّا ىذر هلما ٔهمل فما، وٍّما صمًٕ الٗمًٕ       ٌُٔ
 .  الذٙ فا، وٍّا صٗاوْبله الًٕٗ املعٍَٗ املٍذٔر  ّافتصًٕ ٖٕو

 وٍّما صم٦ٚ أٖماً ىٍمل صم٦ُٗ       ٔلمٕ فما،    . ِذا كمْ بمرا  الصمٗاً الفاٟمم  
 .ّ  دً اسبٗ  ىمّٗا فّن ىمّٗا هطا٣ِا

اشبىضٛ فاملتضامل ىمْٗ بني املضمىني ِٕ ىملً ٔجمٕب    أوا الصمٕا، الٕٗوٗٛ
صممادرٚ وممَ  العممعٚ  وضتفٗطممٛ (1)ذٗطممّا  ٔبممْ ٌصممٕصهطمماٞ ومما فاتّمما أٖمماً  

مل٤هتممٛ لٕاجبممٛ اخ٦  يف غريِمما وممَ الصمممٕا، ام  ٔالكمم٦ً ٔالمم(Œالطمماِزٚ)
بٕهم وعٍَٗ كص٦ٚ ا٩ٖا، ٔاملٍذٔر إٖقاىّا يف ٔهُم وعمٍَٗ إذا فاتمم يف ٔهتّما    

ىاً ٔهتّا  دُٔ وا لٗط هلما ٔهمم وعمٍَٗ كصم٦ٚ     لض٦ُٗ دً اسبٗ  ىمّٗا يف ت 
الطٕا  فنٌْ ٥ وعٍٜ لفٕاتّا ذتٜ ٖ ت٘ اذتىماه ٔجمٕب هطماّٟا لفٕتّما ىممٜ      

  فمنُ صم٦ٚ الطمٕا  ٔعبِٕما لمٗط هلما ٔهمم وعمٍَٗ ذتمٜ          ذمني ذٗطمّا   املزأٚ
مىا ِم٘ ٔاجمب عمزى٘    تفٕ، يف ٔهتّا ٖٔمشً هطا٣ِا بعمل  مزٔد ٔهتّما  ٔإٌم    

ًٞ ٥ٔ هطاٞ فّٗا  فنذا الافم املزأٚ ذٕه البٗم  ٤ٖتٜ بّا يف ٔهُم وا ٔتكُٕ أدا
  ٔبعمل اٌقطماا   ّا ي اصعاذم فٍشه ىمّٗا اللً  زجم وَ املضحل اسبزاً فٕر

ًٞ وٍّما         ٔإُ  دوّا ٔاغتضماهلا تمل ن املضمحل ٔتصمٓمّٗا  ممر املقماً ٔكاٌمم أدا
 .ذصن فاصن سواٌ٘ وعتل بْ كخىضٛ أٖاً 
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تعمملد )رمٕ  يف ٔهممم وعمني إذا كماُ الٍممذر ىممٜ ٌ      ِٔكمذا الصم٦ٚ املٍمذٔرٚ   
ٔهمل ٌمذر،    : ص٦ٚ جعفز ومث٦ّ  ب ُ ٌذر، اوزأٚ إتٗاُ الص٦ٚ املعٍٍٗٛ (املطمٕب

  ٛ ٛ     إتٗاٌّمما ضممرٜ ٖممًٕ ازبىعمم    ٔصمماه ىمّٗمما دً اسبممٗ  ضممرٜ ٖممًٕ ازبىعمم
ٔجب ىمّٗا إتٗاُ الصم٦ٚ بعمل     ٔكاُ املّي ىٍلِا يف ٌذرِا إتٗاُ ص٦ٚ جعفز

)َ  بٍذرك( بن بٍفط ا٧وز  -٥ وَ باب القطاٞ -اٌقطاا اللً ىٍّا ٔاغتضاهلا
بعممل فممٕا، املطمممٕب  -: صمم٦ٚ جعفممز  املطمممٕب ا٧ٔه -املتعمممق بٕفمماٞ ٌممذرِا 

 . ٔهل فزضٍا ٌذرِا بٍرٕ تعلد املطمٕب املٍذٔر -لٕهم املعنيا -الثاٌ٘ وٍّا 
  (ٔذمملٚ املطمممٕب)بٍٗىمما إذا كمماُ ٌممذرِا لمصمم٦ٚ يف ٔهممم وعممني ىمممٜ عبممٕ 

ٔ   ب ُ ٖكُٕ املٍمذٔر:   ٌظريِما صم٦ٚ ا٩ٖما، املطمٕبمٛ     )الفعمن يف الٕهمم املعمني( 
 حممب هطمما٣ِىا ىمممٜ وممَ صمماه فّممن ٖ   يف ٔهممم ا٩ٖممٛ املٕجبممٛ لمصمم٦ٚ ّاعممزى

 . ّ ىاً ٔهم ا٩ٖٛمىمّٗا دً اسبٗ  يف الٕهم املعٍَٗ يف الٍذر أٔ ت
الٍافٗممٛ  (1)الظمماِز ىمملً الٕجممٕب  ٔٔجّممْ ِممٕ و٦ذظممٛ إالمم٦  ا٧ بممار   

ِٔ٘ أ بار كمثريٚ تفٗمل ىملً ٔجمٕب هطماٞ الصم٦ٚ          لقطاٞ اسباٟ  الص٦ٚ
 يف   فممنُ إال٦هّمما ٖعممي الصمم٦ٚ املٍممذٔرٚ  ز٥ تقطمم٘ صمم٦تّاشىمممٜ اسبمماٟ  

 . ٔهم وعني ٔص٦ٚ ا٩ٖا،
لكَ هل ٍٖلىٜ اٌصزا  املطمقا، إىل الصمٕا، الٕٗوٗٛ اشبىضٛ  فّ٘ الميت  

  . ٥ تقطّٗا اسباٟ  بعل اٌقطاا اللً ىٍّا ٔاغتضاهلا
ّٛ بالصمم٦ٚ الٕٗوٗممٛ   ل ا٥ٌصممزا ٔهمل ٤ٖكمم  : ٔرٔد بعمم  الزٔاٖما، وصممٍزذ

ىا ِمٕ يف الضمٍٛ   م٧ُ الصمًٕ إٌم  شٔوصرٕبٛ بتعمٗن هطماٞ الصمًٕ دُٔ الصم٦ٚ   
  ىٍ ِٔذا تعمٗن ٤ٖكل صرٛ ا٥ٌصزا  ٖٔ  (2)زعّز  ٔالص٦ٚ يف كن ًٖٕ ٔلٗمٛ

 . تعىٗي )ىلً القطاٞ( لغري الصمٕا، الٕٗوٗٛ اشبىضٛ ىٍ ٖٔ 
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فممنُ  َ ضممعر صممٍل اشبممم املتطممىَ لمتعمٗممن   ىممإ٥ أٌممْ ومم  غمم  الطممز
     ٛ ٔإمنما ِمٕ أومز إهٍماى٘ تقمزٖد ٖمزاد وٍمْ           اِزٓ أٌمْ لمٗط بعممٛ ذقٗقٗمٛ ٔاهعٗم

ٛ  أذِاُثبٗتْ يف تقزٖب اسبكي املعمن ٔت  ّاأٔ وقٍٗمل  ّا  ٥ٔ ٖصممس طبصصم  املتغمزى
٥ صٗىا لٕ ٥ذظٍا التعمٗن ا٩ ز الٕارد يف   إلال٦  ا٧ بار املضتفٗطٛ املطمقٛ

 :ُٕ ُ    ش م  ا ٔلمٗط يف الصمًٕ     إُ الص٦ٚ فّٗا ىٍماٞ ٔتعمب ٔاعمتغاه ا٧ركما
ىماً الصممٕا، كالصم٦ٚ املٍمذٔرٚ ٔصم٦ٚ      ت   فنٌْ تعمٗن ٖعميٍ  (1)زع٘ٞ وَ ذلك

ًٞ ٔاعتغاه أركاُ ٔلذا ذصن ّاا٩ٖا، فنُ فّٗىا تعب  تغزٖ  ىلً هطاّٟا. ٔىٍا
اإلال٦ : دىٕٝ غري ٔاذل اإلمجاا ىمٜ ىلً هطاٞ ص٦ٚ ا٩ٖا، ٤ٖٔكل 

 ٛ  )ىمملً ٔجممٕب هطمماٞ الصمم٦ٚ امل٤هتممٛ وٕضمم         ٔهممل هٗن:أٔ الصمم٦ٚ امل٤هتمم
ٔ مماِزٓ التعىممٗي لصمممٕا، ا٩ٖمما،  (ٔفمما  بممني العمىمماٞ ٔبممْ تممٕاتز، ا٧ بممار

ك بمنال٦  ا٧ بمار الميت    ىٍضب ٌٕاىّا ٔالص٦ٚ املٍذٔرٚ يف ٔهم وعني  ِٔذا ت 
تٕاتزِا ٥ٔ ٌظَ تٕاتزِا  ٌعي ِ٘ وضتفٗطمٛ اصتفاضمٛ ىظٗىمٛ ٔبعطمّا      إدى٘

 .ز ٥ تقط٘ ص٦تّاشصرٗرٛ الضٍل ٔاضرٛ اإلال٦  ٔالعىًٕ 
 لمىغممٍزا  ّأاهعٗمم ّأوقصمٕد  ّاجمملٖ ّايف كممُٕ اإلالمم٦  ومزاد  أذملٌ  ٔلمٕ عممكٓ 

إُ اإلالمم٦  لممٕ مل ٖكممَ  :ٌقممٕه لممْ - ّأِممٕ تغممكٗك بعٗممل ىممَ الٕاهمم  جممل  -
ُٛ زبمماٞ، الزٔاٖممٛ با تصمماص اسبكممي بقطمماٞ الصمم٦ٚ ال   ّاوقصممٕد ٕٗوٗممٛ بل٥لمم

ُٛ ىمٜ ا٥ تصاص   . ٥ بٍرٕ التعمٗن الٕاِ٘ الطعٗفٛ د٥لتْ ىمْٗ ٔاضر
ُٖمم لىٜ: هصممٕر الممللٗن املقتطمم٘ لقطمماٞ الصمممٕا، الفاٟتممٛ وممَ   ٔميكممَ أُ 

املكمر ىَ مشٕه الصمٕا، امل٤هتمٛ كالصم٦ٚ املٍمذٔر إٖقاىّما يف ٔهمم وعمٍَٗ       
ص٦ٚ ا٩ٖا،  بتقزٖب: إُ املزأٚ اليت فاتمم وٍّما الصم٦ٚ امل٤هتمٛ ٔمل ُتطممب      ٔ

متمشً بٕجمٕب أداِٞما  مارد     يف ٔهتّا املعمٍَٗ لعمذر اسبمٗ  كٗمر ُٖ     ّاوٍّا عزى
ًّٞ ٔب ٙ دلٗن ٖمشوّا فعمّا  ارد ٔهتّاّ    ِٔذا لٕ تمٍي كاُ و٤ٖلّا.ٔهتّا هطا
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ا، هطمماٞ الصمممٕ : الٕ ممٕ  بعمملً ٔجممٕب ٔاسباصممن وممَ صبىممٕا ومما تقمملً
 : . بق٘ بٗاُ أوٕر لمص٦ٚ ّاعزى يف متاً الٕهم املعٍَٗ  امل٤هتٛ إذا كاٌم ذاٟطّا

: لٕ ىمىم املزأٚ هبن د ٕه ٔهم الص٦ٚ أٔ بعل د ٕلْ ب ٌّا  ا٧وز ا٧ٔه
وَ أٙ صمبب ذصمن هلما العممي ٔاملعزفمٛ       -صترٗ  بعل د ٕه ٔهم الص٦ٚ 

ُ ٔ وممَ ذالممٛ إىتادتّمما أ  ّارٍضضممٔلممٕ ت   بممل هلمما ف٦ -ٔت رصممن هلمما هبممن الضمم٦ٗ
ضممحل جبّممٛ  رصممٗن عممزاٟطّا وممَ الّممٕر ٔو  وممَ املبممادرٚ إىل الصمم٦ٚ بعممل ت   

ّٛ لمصمم٦ٚ  ٔلممٕ كاٌممم الت٠ّٗمم  ٛ هبممن د ممٕه ٌٔ رِٕىما ومممىا ٖمشوّمما ت٠ّٗتممْ وقلومم
ذتممٜ ٖتٗضممز هلمما أُ ت٤ٍدّٖمما بعممل د ٕلممْ  ٔإ٥ كاٌممم تاركممٛ لصمم٦تّا   الٕهممم
ٍٕت ّاا تٗار  . ِٕٔ ذزاً  ّٛ ٥وتثاهلا بعل د ٕه ٔهتّا وطٗعٛ هلا وف

 : وا دٍه ىمٜ ذزومٛ تفٕٖمم الصم٦ٚ ٔتطمٗٗعّا ٔتزكّما       ٖٔللٍا ىمٜ ذزوتْ
ْ يف ٔهتّمما ومم  ُو  لممٕ كاٌممم  ٗابّمما ٔصممخٛ اكتفممم بمممبط    : كٍتّمما ىمّٗمما  ٔىمٗمم

ٍّممز، أٖضممزِا ٔأهمممّا ٌ   ّٛ  ٔلممٕ الٕصم  ذمماه الصمم٦ٚ أٔ كاٌممم وتٍحضممٛ ال حاصمم
حمٕس    ٥ٔ ٖ ّألبضّا صٓمم يف  ٕبّا املتٍحط ا٧همن تٍحضم   تعذر ىمّٗا تطّريِا

 هلا تفٕٖم ص٦تّا وما داومم همل ىمىمم أٔ أذٍضمم بنهبماه دً اسبمٗ  ىمّٗما         
ىكٍّما الٕضمٕٞ   الص٦ٚ  ٔلمٕ مل ُٖ  ُ ض بعل د ٕه ٔهم الص٦ٚ ٔٔجٕد سواُ ٖ 

 أٔ ا٥غتضمماه وممَ ذمممل ّا لطممٗق الٕهمممم ىممَ ذبطممري املممماٞ أٔ ىممَ تضمممخٍْٗ       
وَ الصم٦ٚ وم  التمٗىي ٔجمب ىمّٗما الصم٦ٚ وم  التمٗىي بعمل تطّمري           ىكٍم ٔت 

 .  املٕاض  املتٍحضٛ وَ  ٕبّا ٔبلٌّا هبن الص٦ٚ

رصممٗن ٖمشوّمما ت  اسبممٗ  ىمّٗمما  عممزٔضمىحزد إذضاصممّا بٔبا تصممار: بمم
أىع الغزٔو الٕاجبمٛ   -هبن الٕهم أٔ بعلٓ - عزٔو الص٦ٚ ذضب اإلوكاُ

الٕاجممب : ٔالّممارٚ الثممٕب أٔ البمملُ أٔ بللممْ أٔ الٕضممٕٞ ضممن كالُغ -با٧صممن 
ّٚ -العممذرٙ ٔالغممزو البمملٖن الٕاجممب ىمّٗمما ىممَ الٕاجممب  ومما داوممم وعممذٔر

 . رصٗن الٕاجب ا٧صنا٧صن ذاه ضٗق الٕهم ىَ ت 
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 رصممٗن ٔاجباتّمما ٔعممزٔالّا لمصمم٦ٚ ومم  ت  ّاٌعممي لممٕ مل ٖكممَ الٕهممم كافٗمم 
ٌممْ ٥ ٖصممل  ىمّٗمما  حممب ىمّٗمما القطمماٞ  ٧ حممب ىمّٗمما أدا٣ِمما كىمما ٥ ٖ  مل ٖ 

 ٖ  . حب ىمّٗا القطاٞتفٕٖم الص٦ٚ ٔتطٗٗعّا ذتٜ 

ا٧وز الثاٌ٘: إذا ذاضم بعمل د مٕه ٔهمم الصم٦ٚ املفزٔضمٛ ٔهمل وطمٜ        
بالقملر ا٧همن املتعمار      -ّا إٖقاا الطّٕر فْٗ ٔالصم٦ٚ  ُعض ٔهم ِٔ٘ الاِزٚ ٖ 

ٔجمب   -تكمٗفّما ومَ ذٗما الغمزاٟط كمالطّٕر      رضبمأدا٣ِا لمٕاجب فْٗ ٔبم 
ىمّٗمما هطمماٞ الصمم٦ٚ الفاٟتممٛ بعممل الّزِمما ٌٔقاِٞمما ٔبعممل اغتضمماهلا وممَ ذمملث  

 ٔ تضماضبم   اسبٗ   صٕاٞ ىمىم ٔأذٍضم بترٍٗطّا ٔأِىمم الت٤ّٗ لمصم٦ٚ أ
ٍٕتمم الصم٦ٚ با تٗارِما أً مل تعممي ٔمل     رصٗن عزٔو صرٛ صم٦ت ت  يف  ّا ٔف

ذبممط بممذلك ٔفاج ِمما صمم٦ٌْٗ ٔهممل وطممٜ ىمممٜ الّزِمما ٌٔقاِٞمما ٔهممم كمماُ     
ًٕٝ ٔإ .  ص٦ٚ ٔذبصٗن عزٔالّالم  . دى٘ اإلمجاا ىمِْٗذا ِٕ املغّٕر فت

 (1)لكَ همل ٖقماه بعملً ٔجمٕب القطماٞ يف ِمذٓ اسبالمٛ إلالم٦  الٍصمٕص         
 زلمٗط ىمّٗما أُ تقطم٘ الصم٦ٚ    ز شاسباٟ  ٥ تقط٘ صم٦تّا شالٍاالقٛ ب ُ 

( ىمَ اومزأٚ   ومَ اإلوماً الصماد  )    صما٦ّٟ  (2)ىٕ قٛ مساىٛمضتله لْ بٔهل ُٖ
صمم وَ الظّز ركعتني  ي اٌّا الىثم ِٔ٘ جالضٛ  ٔهل أجابمْ: شتقمًٕ ومَ    

ٛ  -وكاٌّا  بمشىي د٥لتّما ىممٜ ىملً      زفم٦ تقطم٘ المزكعتني    -وضحلِا  ٌضمخ
زاد وٍْ ُٖ ز٥ تقط٘ الزكعتنيش:    فنُ هٕلّْاىاؤجٕب هطاٞ الص٦ٚ الفاٟتٛ ت 

طاٞ  صٕص رتىن هىلً هطاٞ الص٦ٚ كمّا ٥  صٕص الزكعتني  فنٌْ ٥ ُٖ
 . ( ٔجٕب هطاّٟىاالزكعتني الباهٗتني ذتٜ ٍٖف٘ اإلواً )

   فممنُ ٌصممٕصشاسباٟ  ٥ تقطمم٘ صمم٦تّاز ّأِممذا وقمماه ضممعٗر جممل 
ٔاضممرٛ ا٥ تصمماص بالصمم٦ٚ المميت تزكتّمما ملمماٌ  اسبممٗ  الطممار٢ ىمّٗمما         
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ٔالص٦ٚ اليت تزكتّا بعل د ٕه الٕهم ٔكفاٖتْ لمطّٕر ٔالص٦ٚ مل تضتٍل إىل 
رّا ٔتضماِمّا ٔت  ريِما لصم٦تّا بعمل     ماسبٗ   بن ِ٘ وضتٍلٚ إىل تضاوواٌ  

ُٕ كاُ  لمص٦ٚ و  ت  ٍ٘ سوا ٔالّا  ٔلذا رصٗن وقلواتّا ٔعزد ٕه ٔهتّا ٔوط
ِمذٓ الصم٦ٚ املضمتٍل تزكّما إىل غمري )وماٌ         ٥ تعٍي أ بارش٥ تقط٘ ص٦ت مّاز

 الصم٦ٚ  تكمُٕ ٌظمري    بمن  اسبٗ  الطمار٢ ىمّٗما بعمل د مٕه الٕهمم بشوماُ(       
الًٍٕ أٔ الٍضمٗاُ   :حب هطاِٞا بعل سٔاه املاٌ  املعٔكٛ لًٍٕ أٔ ٌضٗاُ ٔاليت ٖ 

بمل ومَ هطماِٞا     ٔهمم ٔجٕبّما ٥  فكذا الص٦ٚ املعٔكٛ لتضاِن ٔتضاوس أٔه 
لعملً هطماٞ    ّاذتمٜ تكمُٕ ىمذر   زاسباٟ  ٥ تقط٘ صم٦تّا ّا أ بارش٥ٔ تعٍى

 ريِا ذتٜ ٍٖشه ىمّٗا دً اسبٗ .الص٦ٚ الفاٟتٛ ىٍل تضاضبّا يف ص٦تّا ٔت  

فمم٦ تقطمم٘ شِمما اٌتفمماٞ ٔجممٕب الصمم٦ٚ ىٍّمما  ٔأومما وٕ قممٛ مساىممٛ فظاِز 
املماٌ    ىزٔضتٗاٌّىا بعل ٌشٔه اللً ىمّٗا ٔىعٍٜ ىلً ٔجٕب إم( بزالزكعتني

: إتٗماُ   ٥ بماملعٍٜ املصمطمس   -ىعٍٜ اإلتٗماُ  مىَ صرٛ الص٦ٚ  ٔالقطاٞ ٍِا بم 
زٔد ٔهتممْ  فنٌممْ ٥ وعٍممٜ لقطمماٞ الممزكعتني الٕاجممب الفاٟممم ٔتلاركممْ بعممل  مم

ْ  الفاٟتتني  ارد الٕهم بعمل الطّمز ٔالٍقماٞ ٥ٔ ُٖ    الصمرٗس    بمن   رتىمن إرادتم
إذا وطٜ سواُ تتىكَ فْٗ وَ أداٞ الص٦ٚ و  عزٔالّا  ىمّٗا  ٔجٕب القطاٞ

 رم ٔأٍ ز، ذتٜ صاه دً اسبٗ  ىمّٗا.مٔٔاجباتّا ٔتضاو
ٔاإلمجماا اململىٜ ىممٜ ٔجمٕب     : المٍص الصمرٗس    ٖٔللٍا ىمٜ الٕجمٕب 

حىٕىّا مهطاٞ الص٦ٚ الفاٟتٛ  ٔالعىلٚ ِ٘ الٍصٕص املتعلدٚ اللالٛ بمرا  و
اللالٛ ىمٜ أُ ومَ ضمٍٗ  صم٦تْ     (1)الت ون يف  صٕصٗاتّا  وٍّا الٍصٕصو  

ٍٕتّمممأفمممٍز  ٔجمممب  - رمممٕ ذلمممكبضمممبب ٌمممًٕ أٔ ٌضمممٗاُ أٔ دً أٔ ٌ  -و فّٗممما ٔف
  ( صما٦ّٟ ىمَ الصماد  )   (2)بمَ ٖعقمٕب  ىمْٗ هطا٣ِا  ٔوٍّما وعتممٚ ٖمٌٕط    

                                                           

 .2ح +1وَ أبٕاب اسبٗ : ح 48: ب2: أبٕاب هطاٞ الصمٕا، + د5( راج  الٕصاٟن: د1)
 . 4: ح وَ أبٕاب اسبٗ  48: ب2( الٕصاٟن: د2)



 3:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر.................................................... .........................(324)  

  

ىَ اوزأٚ د ن ىمّٗا ٔهم الص٦ٚ ِٔ٘ الاِز ف ٍ ز، الص٦ٚ ذتٜ ذاضم  
 أٙ تقطمم٘ الصمم٦ٚ المميت أٍ زتّمما ىممَ   زتقطمم٘ إذا الّممز،ش(: ٔأجمماب )

ىعٍٜ إتٗاٌّما  مارد ٔهتّما بقزٍٖمٛ هٕلمْ:      مأٔه ٔهتّا ذتٜ فاتتّا  ٔالقطاٞ ٍِا بم 
ذٗطّا ٔاغتضممم هطمم وما فاتّما ومَ صم٦ٚ       قم وَ مأٙ إذا ٌ  زإذا الّز،ش

ٚ ا٥ تٗارٖممٛ ازباوعمممٛ  ّا أٔه ٔهتّمما  ٔإال٦هّمما ٖعممي الصمم٦    مأٍ زتّمما ٔمل ت َتمم  
 - ومَ اشببما   ٔىىملتّا الطّمٕر ومَ اسبملث ٔالطّمارٚ      -أجشاِٞما  ٔ غزاٟطّال

الص٦ٚ ا٥ضطزارٖٛ لٕ كاٌم ٔ ٗفتّا الفعمٗٛ ذمني د مٕه الٕهمم  فنٌمْ      ٖٔعٍي
ٖصل  ىمّٗا تزك الص٦ٚ ٔت  ريِما ىمَ أٔه ٔهتّما وم  هملرتّا ىمّٗما حبضمب        

 ٔ ٗفتّا ذتٜ ذاضم ٔفاتم وٍّا.
ىمَ املمزأٚ تطىما بعملوا      صا٦ّٟ (1)ٔوٍّا صرٗرٛ ىبل الزمحَ بَ اسبحاد

  زٌعمي شهطاٞ تمك الصم٦ّٚ هماه:   تشٔه الغىط ٔمل تصن الظّز ِن ىمّٗا 
ً صم٦تّا الفزٖطمٛ بعمل    بتقزٖب: إُ  اِز الض٤اه: )ٔمل تصن الظّز( ِٕ ىل

  -ٛ وٍّا القادرٚ ىمّٗا حبضمب ذاهلما  أٙ مل تصٍن الص٦ٚ املطمٕب -د ٕه ٔهتّا
أىممي وممَ الصمم٦ٚ     ٔىمملً أداِٞمما حبضممب ٔ ٗفتّمما الفعمٗممٛ الٕاجبممٛ ىمّٗمما      

  ْ  طابّما إلّٗما  كٍتّا ىمّٗا ٔتٍٕجا٥ تٗارٖٛ ازباوعٛ لغزاٟطّا ٔأجشاّٟا و  ُو
ٔأىي وَ الص٦ٚ ا٥ضطزارٖٛ اليت تتىكَ وَ إتٗاٌّا و  البملاٟن ا٥ضمطزارٖٛ   
كالتٗىي بله الغضن وَ ذلث اسبمٗ  لتعمذر الصم٦ٚ ا٥ تٗارٖمٛ ىمّٗما  فنٌمْ       

 ص٦ٚ أٌّا )مل تصن الظّز( با تٗارِا.ٖصل  ىمٜ كن وٍّىا إذا تزكم ال

ٔاسباصن تعاضل الٍصٕص ٔدىأٝ اإلمجاا ىمٜ ٔجٕب هطاٞ الصم٦ٚ  
ٍ٘ سوماُ    لصم٦ٚ  ا الفاٟتٛ وَ املزأٚ اليت فاج ِا اسبٗ  بعل د مٕه ٔهمم   ٔوطم

ٔأِىّمما الطّممٕر   رصممٗن ٔاجباتّمما ٔعممزٔالّابعممل ت  ِمما تممتىكَ فٗممْ وممَ أداٞ 
ٖمٛ أٔ العذرٖمٛ ا٥ضمطزارٖٛ ٔحبضمب ذاهلما      ٔالطّارٚ حبضب ٔ ٗفتّا ا٥ تٗار
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ٔوتعارفّمما وممَ ذٗمما الضممزىٛ ٔالممبطٞ ٔالصممرٛ ٔاملممزض ٔالضممفز ٔاسبطممز       
 ىا لممْ د الممٛ فٗىمما تتطمبممْ صمم٦تّا وممَ الٕهممم  فممنُ ِممذٓ ازبّمما،  مرِٕمما وممٌٔ 

 كٍتّمما وعّمما ُو ترقممقهلمما د الممٛ يف ذبلٖممل )الٕهممم الممذٙ تتطمبممْ صمم٦تّا( ٖٔ   
 . ىمٜ الص٦ٚ اللا ن ٔهتّا

ٍ٘ س هل ٖقاه ْلكٍ ُٕ بعمل  : إُ امللار يف ٔجٕب القطاٞ ىمٜ املزأٚ ِٕ وط وا
 َ ٔتقمملر ىمممٜ إجيمماد الصمم٦ٚ   -يف ِممذا الشومماُ -د ممٕه ٔهممم الفزٖطممٛ تممتىك

 ٛ ِٔمم٘ طبتمفممٛ بمما ت٦   -ا٥ تٗارٖممٛ بغممزٔالّا ٔأجشاِٞمما ٔوقمملواتّا الٕاجبمم
  َ ٌُ فممنذا مل ٖ  -الٍضمماٞ ٔأذممٕاهلَ ٔهمملراتّ  أٚ وممَ تممتىكَ فٗممْ املممز   ىمم  سومما

الصممم٦ٚ )ىكٍمممم ومممَ حمممب ىمّٗممما القطممماٞ ٔإُ ت مل ٖ  (الصممم٦ٚ ا٥ تٗارٖمممٛ)
ِٔ٘ املتٕفزٚ ىمٜ البلاٟن ا٥ضطزارٖٛ  ٔهل اصتله هلذا املقماه   (ا٥ضطزارٖٛ

 . خمَٖ آتٗنيمخمَٖ املاضٗني ٔبمبال
ً   ٧ٌممْ ِٔممذا وقمماه وزفممٕض       مم٦   مماِز الٍصممٕص الممٕاردٚ يف املقمما

الصمم٦ٚ )ٔمل تصممن...( حبضممب ٔ ٗفتّمما الفعمٗممٛ ذممني   فنٌّمما  مماِزٚ يف تممزك  
د ٕه ٔهم الفزٖطٛ  ٔلٗط هلا  ّٕر يف تزك الص٦ٚ ا٥ تٗارٖٛ  اصٛ  ٌعي 

ٕص   لكَ ٥ ٖبلٔ وَ الٍصّاإىل ا تٗارِا أٔ إىل ت  ريِا ا تٗار ّا وضتٌٍلمتزُك
باشبصممٕص ٔىمملً ىىٕوّمما لممعك الصمم٦ٚ     إرادٚ )تممزك الصمم٦ٚ ا٥ تٗارٖممٛ(  

 . رٖٛ إذا كاٌم ٔ ٗفتّا ٔكاٌم ذالتّا اشباصٛ بّا تقتطّٗاا٥ضطزا
ىمٜ تزك  ّأبعبارٚ طبتصزٚ:  اِز الٍصني الصرٗرني ٔجٕب القطاٞ وزٍتب

رٗ  ىمّٗمما مالمم عممزٔضىممَ أٔه ٔهتّمما ذتممٜ فاتممم وٍّمما ب الصمم٦ٚ ٔت  ريِمما
رلٖثني )مل ملمملضمم٤اه يف اهلمما  ٔ مماِز ا ّأصمم٦ٌْٗ  حبٗمما كمماُ الممعك ا تٗارٖمم

تممزك الصمم٦ٚ الٕاجبممٛ ىمّٗمما ٔاملطمٕبممٛ وٍّمما     (1))فمم  ز، الصمم٦ٚ(  تصممن...(
حبضب ٔ ٗفتّا الفعمٗٛ ذني د ٕه الٕهم  ٥ أهن وَ د٥لمٛ إال٦هّىما ىمٗمْ     
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 ٥ٔ وطمممٍٗق إلال٦هّىممما الظممماِز يف تمممزك الصممم٦ٚ املطمٕبمممٛ وٍّممما ٥ٔ طبٍصممص  
 . -ا٧ىي وَ الص٦ٚ ا٥ تٗارٖٛ ٔوَ الص٦ٚ ا٥ضطزارٖٛ  -

: وقتطٜ صرٗرٛ ابمَ اسبحماد )ٔمل تصمن الظّمز( أٌّما مل       ٖقاهلكَ هل 
بعمل  لصم٦تّا  ٔجٕب هطماٞ اسبماٟ     (:جٕابْ) صمّا با تٗارِا  ٔ اِزُت

ٌُ  . كاُ  لص٦تّا ا٥ تٗارٖٛ الّزِا إذا وطٜ سوا
ِٔممذا وقمماه غممري ٔاضممس  فممنُ هٕلممْ )ٔمل تصممن الظّممز(  مماِز جبمم٦ٞ يف    

صمٕاٞ الٕ ٗفمٛ ا٥ تٗارٖمٛ     -مٗٛ  ٗفتّا الفعىٓكٍّا وَ أداِٞا ٔإتٗاٌّا حبضب ٔت 
رم ٔأٍ ز، ص٦تّا ذتٜ ملكٍّا مل تصن ٔأِىمم أٔ تضاو -ا٥ضطزارٖٛ  أٔ

 . صاه ىمّٗا اللً
ضتله بّىا ىمٜ  م٦  وما   ٔهل ُٖ ّاٖقزب اىتبارِىا صٍل (1)اٌُعي ٔرد  م

ٞ    اصتظّزٌآ وَ اسبلٖثني املعتمَٖ املمزأٚ إذا     ٖٔقماه با تصماص ٔجمٕب هطما
 : كاُ  لمص٦ٚ بغزٔالّا ا٥ تٗارٖٛ دُٔ ا٥ضطزارٖٛ  ِٔىا وطٜ ٔهٌم

ٔإذا رأ، املزأٚ اللً بعل وا ميط٘ ومَ سٔاه  بَ ٌٖٕط:ش وعتمٚ الفطن -أ
ىضك ىَ الص٦ٚ  فنذا الّز، وَ اللً فمتق  ص٦ٚ الغىط أربعٛ أهلاً فمُت

ا ٔهمم الظّمز   الظّز  ٧ُ ٔهم الظّمز د من ىمّٗما ِٔم٘ الماِز  ٔ مزد ىٍّم       
 .ص٦ٚ الظّز فٕجب ىمّٗا هطا٣ِاز -فطٍٗعم -ِٔ٘ الاِز  فطٗقم 

ٔإذا الّز، يف ٔهم ف ٍ ز، الص٦ٚ ذتٜ ٖمل ن  ٚ:شوعتمٚ أب٘ ىبٗل -ب
كماُ ىمّٗما هطماٞ تممك الصم٦ٚ الميت فٍزالمم          ٔهم ص٦ٚ أ زٝ  ي رأ، دوّا

ٕ    زفّٗا ب القطماٞ  ب ُ ٖقاه: إُ اشبمَٖ ٖل٥ُ ىمٜ أُ املٗمشاُ ٔاململار يف ٔجم
ىمٜ املزأٚ الضاٟن ىمّٗا اسبٗ  أ ٍاٞ ٔهم الص٦ٚ ِٕ تطٗٗ  الص٦ٚ ٔالتفزٖط 

كٍمم املمزأٚ ومَ الصم٦ٚ     ىفّٗا  ٔالظاِز أُ ِذا العٍٕاُ إمنما ٖصمل  فٗىما إذا ت    
ا٥ تٗارٖٛ مبقلواتّا ٔعزٔالّا ا٥ تٗارٖٛ ٔمل تصمن فنٌّما )ضمٍٗعم صم٦تّا(     
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ّا بغزٔالّا صٓملص٦ٚ ا٥ضطزارٖٛ ٔمل ُتىكٍم وَ أ)فٍزالم فّٗا(  ٔأوا لٕ ت 
 .  ٔوقلواتّا ا٥ضطزارٖٛ فّذا ٥ ٖصل  وعْ التطٗٗ  ٔالتفزٖط

 : لطعفْ جلّا  ٔذلك  لكَ ِذا املقاه وزفٕض
ىكَ ازبشً بالصل  العزيف لعٍمٕاٌ٘ اشبممَٖ )ضمٍٗعم صم٦تّا(     أ٥ّٔ: إٌْ ُٖ

   ٌُ وتىكٍمٛ ومَ   ِٔم٘  ىممٜ د مٕه الٕهمم     ٔ)فٍزالم فّٗا( ىمٜ ومَ وطمٜ سوما
 -و  التٗىي بله الغضن ٔو  الثٕب املتمٍحط اضمطزارّا    -الص٦ٚ ا٥ضطزارٖٛ

ٔإُ مل تتىكَ وَ الص٦ٚ ا٥ تٗارٖٛ  فٗقاه هلا: )مل ٥ تصمني و  التٗىي ٔو  
الثٕب املتٍحط ٔأٌم وططزٚ لذلك وعذٔرٚ يف ص٦تك كذلك ِٔ٘ ٔ ٗفتك 

 . فّٗا( الفعمٗٛ ف ٌم تاركٛ لمص٦ٚ وطٍٗعٛ هلا وفٍزالٛ

: إُ الظاِز كمُٕ املمزاد ازبملٙ ومَ التطمٗٗ  ٔالتفمزٖط ِمٕ التفٕٖمم         ّأ اٌٗ
ٔالفٕا، الذٙ ِٕ وٕضٕا ٔجٕب القطاٞ  بمرا  كُٕ املزأٚ وٍتبّٛ ٔأوكٍّما  

  ٞ ٔ   ِما التصلٙ ملقلوا، الص٦ٚ ٔعمزٔالّا وم  أدا همل فٍزالمم   ذضمب ٔ ٗفتّما 
وغرياُ إىل تعٍىل التفٕٖم  (التطٗٗ  ٔالتفزٖط) :اشبمَٖ فّٗا ٔضٍٗعتّا  فعٍٕاٌا

ِٔىا ىٍٕاٌاُ ٖترقمق بّىما فمٕا، الصم٦ٚ       ٖزاد وٍّىا اإلهٍاا بمشًٔ القطاٞٔ
 . لقطاِٞا ّااملٕجب ٔاهع

ىكَ هبٕلْ ٔالتشاوْ حبضب وذِبٍا ٍم وا ٥ ُٖ: إُ رٔاٖٛ الفطٗن تطٍىّأ الث
ىطم٘ هملر أربعمٛ    ذٗا ٖبلٔ وٍّا أُ ٔهمم الظّمز ومَ سٔاه الغمىط إىل أُ ٖ     

٧ُ ٔهمم الظّمز د من ىمّٗما ِٔم٘      ش: ()لاً ىممٜ المشٔاه  ذٗما هماه    أه
 ىا موم  -ربصٗص الٕهمم بّمذٓ اململٚ     -ِٔذا ..زالاِز ٔ زد ىٍّا ٔهم الظّز

      ّٛ  الزٔاٖمٛ   أ مزٝ يف  ٥ ٌمتشً بْ حبضمب املمذِب اسبمق ٔفتمأآ  فٗكمُٕ  لعم
 . ىا هالٕامبل وَ رٍد ىمىّا إىل أِمّا فّي أىز  بٔلعمّا صلر، تقٗٛ ٥ٔ

 ىزأٚ الميت مإُ الم : -ٍاٞ فقّاٟذا املقاه وٍضٕب إىل بع  هلوأِ -ٔهل ٖقاه
ب مٍن ٔجمصمص٦ٚ ٔمل ت مز المثمٍّا إدراك أكمرٗ  إذا أوكم٦ُٗ دً المص فاج ِا
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القطاٞ  ٔأومما إذا مل تمملرك أكثممز صمم٦تّا فمم٦ جيممب ىمّٗمما القطمماٞ        ّامٗمممىم
( ىَ املزأٚ الميت  وَ اإلواً الباهز ) صا٦ّٟ (1)ضتله ىمْٗ مبعتمٚ أب٘ الٕردُٖٔ

تقممًٕ وممَ شتكممُٕ يف صمم٦ٚ الظّممز ٔهممل صممٓمم ركعممتني  ممي تممزٝ المملً  همماه:  
وضحلِا ٥ٔ تقطم٘ المزكعتني  ٔإُ كاٌمم رأ، الملً ِٔم٘ يف صم٦ٚ املغمزب        
ٍّز، فمتق  الزكعٛ اليت فاتتّما   ٔهل صٓمم ركعتني فمتقي وَ وضحلِا فنذا تط

 م ىمٜ ىلً ٔجٕب هطاٞ المزكعتني البماهٗتني   دٓل : إٌّا بتقزٖب  .زوَ املغزب
م ىمٜ ٔجمٕب هطماٞ الزكعمٛ    وَ ص٦ٚ الظّز ٧ٌّىا لٗضتا ب كثز الص٦ٚ  ٔدٓل

  ٔ وعٍمٜ  ٌفّمي  الباهٗٛ وَ ص٦ٚ املغزب ٧ٌّا صٓمم ركعتني ِٔ٘ أكثمز الصم٦ٚ  
بطمىٗىٛ كمُٕ الصم٦ٚ     زفمتق  الزكعٛ اليت فاتتّا وَ املغمزب ش: ( )هٕلْ

 . ىاً الص٦ٚتمهطاٞ  ب ٌْ ّاارتباالٗ ّاوزكب ّأاجب

ٔالضمٍل صمرٗس إىل    (التّمذٖبني )ٔ (الكمايف )الغمٗخاُ يف   م رٔآاشبم  أِذ
  لكٍمْ  )أب٘ الٕرد( ٔالزجن وقبٕه الزٔاٖٛ ىٍلٌا ٔإُ مل ٖزد فْٗ تٕ ٗق ٔاضس

ٔهل ٔرد اململح يف  مم وقبمٕه      ٔرد فْٗ ولح ىإه ٖصٍرس الزكُٕ إىل أ بارٓ
بضٍلٓ الصرٗس إىل )صمىٛ بَ ضبزس( ِٔذا وٕ مق ىٍملٌا    (2)آ الكمٗعالضٍل رٔ

لزٔاٖٛ ابَ أب٘ ىىري ىٍمْ  ٔهمل تطمٍىَ اشبمم اىتٍماٞ الزجمن باإلوماً ٔاذمعاً         
لكمي    ّاأوا أٌتي فعجعمُٕ وغفمٕر  ش(  مٓ خبطابْ إٖآ اإلواً إٖآ  ي  تي )

ِٔذا ا٥ذعاً ٖكغر ىَ وقاً  زرفظُٕ يف أِالّٗي ٔأوٕاهلئأوا غريكي فُٗ
 (.( ِٕٔ وعلٔد وَ أصراب أبْٗ الباهز )الزجن ىٍل اإلواً الصاد  )

حماٞٓ  ف )كٍم ىٍل أبم٘ ىبمل اع    :ٌعي تطىَ اشبم هٕه صمىٛ بَ ضبزس
 إعمعاٌر ب ُ الزجن كاُ ْٗمتاذ)هلٓ(: )فمقاه لْ أبٕ الٕرد( ٔهل هاه ا٧صمرجن ُٖ

 راه( ٔهاهمل الزٔاٖا، ومحّٕه المٍم  يف صمٕرد الٕاه: ف بٕ ال ومح٥ّّٕ  ٔىمْٗ
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فّٗا ىمٜ أُ املزاد ب ب٘ الٕرد فّٗا ِٕ الذٙ ٔرد يف :)٥ هزٍٖٛ  العبارٚهبن ِذٓ 
 .(1)(صٍل الزٔاٖا،

د٥لٛ ٥ٔ إععار بعلً بَ ضبزس(  لكَ ٖزد ىمْٗ : أ٥ّٔ : لٗط يف هٕه )صمىٛ
  ْ بمني المزٔاٚ ىممٜ ا٥الم٦   ٌعمي فٗمْ إعمعاٌر         عّزٚ أب٘ الٕرد ٔىملً وعزٔفٗتم

وعزٔفٗتمْ ىٍمل      ٔىمٜ كمن تقملٖز:   اصٛزس(بَ ضبصمىٛ )ىٍل  وعزٔفٗتْ بعلً
ْ  ٔإذعاوْ لمْ ٔىٍاٖتمْ   ك٦وْ وعْ كاعٌر ىَ وعزفتْ الغلٖلٚ بٔ (ا٥واً)

  كاُ  لقبٕه رٔاٖتْ .  -(ِٕٔ وَ أصراب أبْٗ ا٥واً الباهز) -بْ
ِٔمٕ ومَ أصمراب      -يف البقتْ أذٌل وعزٌٔ  بّذٓ الكٍٗٛ ٖٕجلٌْ ٥ : إّأ اٌٗ

فٍٗصز  إال٦ )أب٘ المٕرد( يف أصماٌٗل    -( ٔوَ رٔاٚ أ بارٓا٥واً الباهز)
 ٖٔترصن وَ صبىٕا وا تقلً :. ّأٍٖطبق ىمْٗ جشو ّاهّزا٥ بار الْٗ 

هاصممزٚ ىممَ إ بمما،  -ىمممٜ ومما ٖممزاد وٍّمما -ُ الضممٍل وقبممٕه  لكممَ الل٥لممٛأ
فٗحمب   صمنٍ ىكمَ املمزأٚ ومَ إدراك أكثمز الصم٦ٚ فممي تُ      ملشىًٕ بمني ت  التفصٗن ا

 . حب ىمّٗا القطاٞىكٍّا وَ أكثزِا ف٦ ٖ ىمّٗا القطاٞ ٔبني ىلً ت 
 ح بغمممزٔا املمممزأٚ ض أٔ مل تصمممٍزٔتقزٖمممب القصمممٕر: إُ الزٔاٖمممٛ مل تتعمممٍز

الفحممز أٔ سٔاه الغممىط أٔ   أٔه دهٗقممٛ وممَ المممٕا  يف صمم٦تّا بمم ٔه ٔهتّمما : 
ىمٜ فزد ٌادر  فنُ  مح٦ّ -أٔه ٔهم الص٦ٚ  -  فٗكُٕ محمّا ىمّٗاالغزٔب

الغالب إتٗاٌَّ الص٦ٚ بعل وط٘ دهاٟق أٔ صاىٛ ىمٜ د ٕه ٔهم الفزٖطمٛ   
ٖٔكممُٕ محممن صمم٦تّا يف أٔه آٌمما، ٔهممم الفزٖطممٛ ٔهممل صمممم ركعممتني وممَ  

ِٔمذا    ىمٜ فزض ٌمادر  مح٦ّ -املغزب فزأ، اللً  فزض الظّز أٔ وَفزض 
بعٗممل غممري وقبممٕه  فتقصممز د٥لممٛ الزٔاٖممٛ ىمممٜ التفصممٗن املٍضممٕب إىل الغممٗ    

 . ٔالضٗل املزتطٜ ٔابَ ازبٍٗل الصلٔ  
 زٔد ٔهممبن  مْ همّز، وٍم  ٔالمراٟمىزأٚ المم المقم: إذا ٌ ا٧وز الثالا
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الفزٖطٛ ٔهل بق٘ ٔهم ٖض  ا٥غتضاه ٔالصم٦ٚ ٔجمب ىمّٗما التصملٙ ٧داٞ     
ٔأِىّما الطّمٕر كىما ِمٕ ذماه صماٟز املكمفمني كالٍماٟي           وقلواتّاالفزٖطٛ و  

وقملوا، الصم٦ٚ ٥ صمٗىا     حب ىمّٗىا ت٠ّٗٛٔالغافن ىَ ص٦تْ إذا اٌتبْ فنٌْ ٖ 
 صماٟز وباعزٚ الص٦ٚ يف ٔهتّا هبمن  زٔجمْ  ٔاسبماٟ  وثمن     ٖمشوّي الطّٕر ٔ

 . املكمفني ٖتٕجْ إلّٗا اشبطاب العاً ا٩وز بالص٦ٚ يف ٔهتّا
ًٞ ىمّٗما ىىملتّا  ٖٔ وعتممٚ   (1)٤كلٓ: أ بار  اصٛ ت٤دٙ ٔجٕب الص٦ٚ أدا

ىمَ املمزأٚ تمزٝ الطّمز ىٍمل الظّمز        ( صما٦ّٟ ضبىل بَ وضمي ىمَ أذملِىا )  
ِٔمٕ   -فتغتغن يف ع ٌّا ذتٜ ٖل ن ٔهم العصز  ِٔذا تعبري الزأٙ الضماٟن 

ٔ ماِزٓ همزب غمزٔب الغمىط ٔبقماٞ ٔهمم ٖضمري ٖكفم٘ لصم٦ٚ           - فقْٗ جمٗن
العصز  فّٕ ٔهم طبتص بّا ٖتٕجْ إىل املكمر فْٗ ا٧وز بنتٗماُ صم٦ٚ العصمز    

تصمم٘ العصمز ٔذملِا  فمنُ     (:شٔهطاٞ ص٦ٚ الظّز بعلِا  ٔهل أجاب )
ٖعممع ىمّٗمما هطمماٞ صمم٦ت٘ الظّممز ٔالعصممز المممتني    زضممٍٗعم فعمّٗمما صمم٦تاُ

ٍٕ   ىممَ ٔجممٕب ّاىكٍّمما أدا٣ِىمما يف ٔهتّىمما  ِٔممذا ٖكغممر جمٗممتتّىمما ٔكمماُ ُٖف
ىكٍّما أدا٣ِىما بعمل ذبصمٗن     أداٞ الص٦تني يف الٕهم هبن  زٔجْ وا داومم ُٖ 

 . وَ عزٔالْ ٓرٌٕٔ  : الغضن وَ ذلث اسبٗ  الطّٕر
صم٦ٚ   -ىكٍمم ومَ ا٥غتضماه ٔإدراك ركعمٛ ٔاذملٚ ومَ الصم٦ٚ        بن إذا ت 

رصمٗن  ٔجب ىمّٗا التصلٙ ل٦غتضاه ٔت  -الفحز أٔ ص٦ٚ العصز أٔ العغاٞ 
 ّااىتىماد  -ٔلمٕ ركعمٛ ٔاذملٚ وٍّما     -ىممٜ الّمارٚ ٔأداٞ الصم٦ٚ   الطّٕر لمكُٕ 

ّٛ وَ الٕهمم فقمل أدرك الٕهمم(    ٖٔم ت٘   (2)ىمٜ وا دٍه ىمٜ أُ )وَ أدرك ركع
 . وٕاهٗم الص٦ٚحبٕث القٕه يف ولركّا يف  تفصٗن

 ٍّا وَمىكّا بني ت متصلٙ لمص٦ٚ يف ٔهتمٕب المز  يف ٔجمصار: ٥ فمتمٔبا 
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بعل ا٥غتضاه يف الٕهم املعمٍَٗ   -ٔ بعطّا: هلر ركعٛ تاوٛكمّا أ -أداٞ ص٦تّا
لمص٦ٚ  بن لٕ كاُ لمىزأٚ املٍقط  ىٍّا دً اسبٗ  ىذٌر ىَ ا٥غتضماه لطمٗق   

ٍٕغا، التٗىي ٔتزك ا٥غتضماه فم٦ إعمكاه    الٕهم أٔ ملزض أٔ ٌ  رِٕىا وَ وض
 (1)يف ٔجٕب وبادرتّا لمتٗىي ٔالص٦ٚ هبن  زٔد الٕهم  ٔهل دٓلم ٌصمٕص 

التٗىي ىمٜ أُ الطّارٚ العابٗٛ لمىعذٔر بله ىَ الطّارٚ املاٟٗٛ تقًٕ وقاوّا يف 
لمل ٕه يف الص٦ٚ ذضبىا ٖم ت٘ تفصمٗن القمٕه     ّأوبٗر ّاوصٍرر ّاكٌّٕا الّٕر

 . فْٗ ٔبٗاُ امللرك لْ يف حبٕث التٗىي
ٍقط  ىٍّا دً اسبٗ  لمص٦ٚ ٔا٥غتضاه أٔ لمىا ٔاسباصن ٔجٕب تصلٙ 

كاٌم وعذٔرٚ ىَ ا٥غتضاه  ٖٔكفّٗا إدراك ركعٛ تاوٛ وَ صم٦تّا  التٗىي لٕ 
 يف ٔهتّا هبن  زٔجْ.

ا٧وز الزاب : إذا ٌقم املزأٚ اسباٟ  ٔالّز، ومَ دً اسبمٗ  هبمن  مزٔد     
وممَ ٔهممم الصمم٦ٚ املفزٔضممٛ بشومماُ ٥ تممتىكَ فٗممْ وممَ الصمم٦ٚ ومم  ا٥غتضمماه  

صمٗن املماٞ أٔ   إوا لطمٗق الٕهمم ىمَ ذب    -ىلً ت ىكٍّا -ذلث اسبٗ   ٔذلك 
وما  باملاٞ املتٕفز وَ دُٔ تضمخٍْٗ  ٔإ ىَ تضخٍْٗ يف ٔهم بارد ٥ ٖضعّا الغضن 

رِٕىا لعذر آ ز كىزضّا املاٌ  ىَ ا٥غتضاه باملاٞ أٔ فقلاٌّا لمىاٞ باملزٚ أٔ ٌ 
 وَ املٕاٌ  ٔا٧ىذار غري )ضٗق الٕهم(.

ٗ  فنٌمْ  ومَ غضمن اسبم    حب ىمّٗما التمٗىي ىٍملٌا بمل٥ّ    ٖ  :ٔىمٜ التقلٖزَٖ
 مي تم٤دٙ الصم٦ٚ هبمن  مزٔد       لفمزض ىمذرِا    ٔ ٗفتّا الفعمٗٛ املطمٕبٛ وٍّما 
ُٕ ُٕ ٔتّأ ٖٔكفّٗا أُ تلرك ركعٛ ومَ صم٦تّا يف الٕهمم      الٕهم وَ دُٔ تٕا

 فمنذا الّمز،    -رٕث وٕاهٗمم الصم٦ٚ  مرقمق يف بم  كىما ت   -املعٍَٗ لتمكي الصم٦ٚ  
آ ز الٍّار ٔىمّٗا ص٦ٚ الظّزَٖ فآ ز الٕهم طبتص بص٦ٚ العصز ٔٔ ٗفتّما  

ًٞ  إذا  افم أُ ٍٖتّ٘ الٕهم ٖٔضقط الفمزض باشبصٕص أُ تصم٘ العصز  أدا
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  ممي تقطمم٘ صمم٦ٚ الظّممز      ( دراك ركعممٛ وٍّمما بعممل )عممزٔىّا يف صمم٦تّا إل  
اه لعمذٕر   تقلر ىممٜ ا٥غتضم  لٕ مل -ٔإذا كاٌم يف المٗن ٔهارب اٌتصافْ تتٗىي 

٧ُ ٔهتّىمما لمىعممذٔر كاسبمماٟ     ّا ممي تصممم٘ املغممزب ٔالعغمماٞ وعمم  -وغممزٔا
رممٕث ٖٔمم ت٘ يف ُبىٍمملٌا رقق مٖضممتىز إىل الفحممز كىمما تمم   ىٍقط  دوّمما لمم٦ّٗ مالمم

 . ِذا كمْ ذكي أداٞ الص٦ٚ ( .وٕاهٗم الص٦ٚ)

 فممنُ املممزأٚ اسبمماٟ  إذا اٌقطمم  صمم٦ُٗ المملً     ممي ٌممتكمي يف هطمماٞ الصمم٦ٚ 
ْ   ٔهل بقم٘ ٔهمم ُٖ  ىٍّا  ٖٔكفّٗما ٧داٞ الصم٦ٚ وم  الطّمٕر       ىكٍّما الصم٦ٚ فٗم

ّٛ   ٔكافٛ وقملواتّا  تاومٛ ومَ صم٦ٚ الٕهمم بعمل ا٥غتضماه ومَ         : أُ تملرك ركعم
رم  ٔتٕاٌم وَ دُٔ ىذر واٌ  ىَ ا٥غتضاه مذلث اسبٗ   لكٍّا لٕ تضاو

َ تم ٍ ز، ىم  وَ ع٤ٌّٔا ٔأىىاهلما ف  غ ُاملاٞ وَ ذلث اسبٗ  أٔ اعتغمم بب
 الص٦ٚ ذتٜ  زد ٔهتّا ف٦ إعكاه يف ٔجٕب هطاّٟا بعل  زٔد ٔهتّا.

اللالممٛ ىمممٜ ٔجممٕب هطمماٞ   (1)إالمم٦  الٍصممٕص: ٖٔممللٍا ىمممٜ الٕجممٕب 
الصمٕا، اليت تزكّا املكمر يف ٔهتّا  ٔهل فاتم الص٦ٚ وَ املزأٚ املعٍٗٛ ذتٜ 

 .  زد ٔهتّا  فٗحب ىمّٗا هطاٞ وا فاتّا
ٛ ٖطا  إلّٗا: بع  الٍصٕص  ٌظمري وعتممٚ ىبٗمل بمَ      (2)اشباصٛ الصمرٗر

ىا اوزأٚ رأ، الطّز ِٔ٘ هادرٚ ىمٜ أُ تغتضن أٍٖ(:شسرارٚ ىَ الصاد  )
ُٚ ففٍزالم فّٗا ذتٜ ٖل ن ٔهم صم٦ٚ أ مزٝ كماُ ىمّٗما هطماٞ       يف ٔهم ص٦

ٛ م ص٦ٚ فقاوم يف ت٠ّٗم تمك الص٦ٚ اليت فٍزالم فّٗا  ٔإُ رأ، الطّز يف ٔه
 ن ٔهم ص٦ٚ أ زٝ فممٗط ىمّٗما هطماٞ ٔتصمم٘     ذلك فحاس ٔهم ص٦ٚ ٔد

إذا رأ، (:شٔوعتمٚ أبم٘ ىبٗملٚ ىمَ الصماد  )     زالص٦ٚ اليت د ن ٔهتّا
املزأٚ الطّز ٔهل د ن ىمّٗا ٔهم الص٦ٚ  ي أٍ ز، الغضن ذتٜ ٖل ن ٔهمم  
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ِٔاتمماُ  الممم فّٗمماز صمم٦ٚ أ ممزٝ كمماُ ىمّٗمما هطمماٞ تمممك الصمم٦ٚ المميت فزٍ     
ٕجب لقطاٞ اسباٟ  وا فاتّا ِٕ كٌّٕا الماِزٚ يف  الزٔاٖتاُ  اِزتاُ يف أُ امل

ٔهم الص٦ٚ ٔهل بق٘ وَ ٔهتّما وما تمتىكَ بمْ ومَ ا٥غتضماه ٔالصم٦ٚ لكٍّما         
ز، الغضن ذتٜ  زد الٕهم ٔفاتتّا زتّا أٔ أٍ فٍزالم فّٗا ٔتٕاٌم ىٍّا ٔأٍ 

 . ص٦ٚ الٕهم ٔد ن ٔهم ص٦ٚ أ زٝ
ختص البرا الٕهم ٖٔ ِذا كمْ إذا أوكٍّا ا٥غتضاه ٔالص٦ٚ هبن  زٔد 

خممزد ومما لممٕ مل تممتىكَ وممَ ا٥غتضمماه فنٌممْ إذا أوكٍّمما التممٗىي   املاضمم٘ بممْ  ٖٔ 
ٔالص٦ٚ لطٗق الٕهم ىَ ا٥غتضاه هبن الص٦ٚ فم٦ رٖمب يف ٔجمٕب التمٗىي     

ٖٔكفّٗا إدراك ركعٛ تاوٛ أٔ أكثز هبن   ىمّٗا ٔأداٞ الص٦ٚ هبن  زٔد الٕهم
 زٔد الٕهم  لكٍّا لٕ ىصم ٔتزكم التٗىي ٔالص٦ٚ أٔ غفمم ىَ ذلك أٔ 

حمب ىمّٗما هطماٞ الصم٦ٚ بعمل      جّمم بٕجٕب التمٗىي ٔالصم٦ٚ ىمّٗما فّمن ٖ     
ا٥غتضاه وَ ذلث اسبٗ ّ الظاِز ىلً ٔجمٕب القطماٞ ٔإُ ٔجمب ا٧داٞ    

ً ىقتطٜ دلٗن البللٗٛ املتمىمّٗا ب ِٔمذا أذمل ومٕارد ٔجمٕب أداٞ الصم٦ٚ        قمل
 .ٔىلً ٔجٕب هطاِٞا 

    ٞ  مٌم  ِٔمٕ    ٔالٕجْ فْٗ: د٥لٛ الٍٍص الصرٗس ىممٜ ىملً ٔجمٕب القطما
 ىا اوممزأٚ رأ، الٓطّممز ٍمأٖممش(:ىممَ الصمماد  ) (1)ىبٗممل بممَ سرارٚ وعتممم رٔآ

يف ٔهم ص٦ٚ ففٍزالم فّٗما ذتمٜ ٖمل ن ٔهمم      -ِٔ٘ هادرٚ ىمٜ أُ تغتضن-
كاُ ىمّٗا هطاٞ تمك الص٦ٚ اليت فٍزالم فّٗما  ٔإُ رأ، الٓطّمز    ص٦ٚ أ زٝ

يف ٔهم صم٦ٚ فقاومم يف ت٠ّٗمٛ ذلمك فحماس ٔهمم صم٦ٚ ٔد من ٔهمم صم٦ٚ           
فنٌّما  ماِزٚ    زأ زٝ فمٗط ىمّٗما هطماٞ  ٔتصمٓم٘ الصم٦ٚ الميت د من ٔهتّما       

 يف ا٥غتضماه ٔت٠ّٗمٛ أوزِما لكٍّما مل     ْمع جب٦ٞ يف أُ املزأٚ إذا رأ، الطّز ٔص م 
 ىاًمبن إتمم همم بن جاس الٕهم٦ٚ يف الٕهمصمضاه ٔالمتمىاً ا٥غمَ وَ إتمىكمتمت 
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 .  الغضن ٔالص٦ٚ فمٗط ىمّٗا هطاٞ
فم٦ تقطم٘    ىمَ املمزأٚ تقمًٕ يف ٔهمم صم٦ُٚ      صا٦ّٟ (1)وعتمٚ اسبمدِٔكذا 

  الٕهممم أتقطمم٘ الصمم٦ٚ المميت فاتتّمما   خممزدالّزِمما ذممم تفٕتّمما الصمم٦ٚ ٖٔ   
كاٌممم تٕاٌممم هطممتّا  ٔإُ كاٌممم داٟبممٛ يف غضمممّا فمم٦    إُ (:شٔأجمماب )

أٙ إذا كاٌممم وتٕاٌٗممٛ يف فعممن الطّممٕر ٔالصمم٦ٚ ذتممٜ  ممزد ٔهممم      زتقطمم٘
إذا كاٌم وغغٕلٛ داٟبٛ وَ دُٔ اٌقطاا ٔوّتىٛ   ٔالقطاٞ االص٦ٚ ٔجب ىمّٗ

 . ص٦تّا اليت فاتم بت٠ّٗٛ ٔصٗمٛ اغتضاهلا فخزد الٕهم مل ٖكَ ىمّٗا هطاٞ

ٖكفّٗما لمتمٗىي ٔالصم٦ٚ     تقملً: لمٕ كماُ الٕهمم املتبقم٘ همم٦ّٗ      ٔيف ضٕٞ وما  
لٕ غفمم أٔ جّممم أٔ أِىممم   ٔجب ىمّٗا أداٞ الص٦ٚ ذضبىا تقلً  لكٍّا 

ذتممٜ  ممزد الٕهممم مل ٖكممَ ىمّٗمما هطمماٞ حبضممب ِمماتني      ّاىصممٗاٌ ٔتضمماضبم
ّٛ ّاالممزٔاٖتني املعتمممتني صممٍل المميت مل ٖكفّمما الٕهممم  أُىمممٜ  الٕاضممرتني د٥لمم

ا أذمل ومٕارد ٔجمٕب أداٞ الصم٦ٚ     ضاه ٔالص٦ٚ لٗط ىمّٗا هطاٞ  ِٔذتل٦غ
ىَ كاُ هلا ٔهمم كماُ    مٔىلً ٔجٕب هطاِٞا  ٍِٔا خيتص ٔجٕب القطاٞ ب

 . ٔمل تغتضن (ل٦غتضاه )ِٔ٘ هادرٚ ىمٜ أُ تغتضن يف ٔهم ص٦ٚ ففٍزالم

ىكٍّا ٔالظاِز ا تصاص ىلً ٔجٕب القطاٞ مبا إذا فاتتّا الص٦ٚ لعلً ت 
 -ضٗق الٕهمم  -ٗق الٕهم  فنٌّا طبتصٛ بّذا العذرا٥غتضاه ٔالص٦ٚ لطوَ 

أٙ كاٌمم   زٔإُ رأ، الطّز يف ٔهم ص٦ٚ فقاوٛ يف ت٠ّٗٛ ذلك(:شلقٕلْ )
أ مزٝ فممٗط    صم٦ُٚ  ٔد من ٔهممُ   صم٦ُٚ  فحاس ٔهُمشرقٗق غضمّا داٟبٛ يف ت 

 .طاٞ ٔتصم٘ الص٦ٚ اليت د ن ٔهتّاز ىمّٗا ه

٥ لطمٗق الٕهمم  بمن     -: وما إذا فاتتّما الصم٦ٚ     ٔىمْٗ: فٗخزد ىَ املعتمٚ
 ٔأىمملً ٔجمملاُ املمماٞ  ٔألضممعتْ ومم  ىممذر آ ممز كمماملزض املمماٌ  وممَ ا٥غتضمماه  
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فمممي تغمتغن بممالتٗىي بممله الغضممن   وممَ ا٧ىممذار غمري )ضممٗق الٕهممم(  رِٕىما ٌ   
ٛ  (1)ٔتباعممز الصمم٦ٚ ٔجممب ىمّٗمما هطمما٣ِا ل٨ بممار       إالمم٦  ومما دٍه    -العاومم

 اشباصممٛ اللالممٛ ىمممٜ  (2)ٔل٨ بممار -ىمممٜ هطمماٞ ومما فمما، وممَ الصمم٦ٚ يف ٔهتّمما
ركي مالمم أٌّمما إذا فٍزالممم ٔضممٍٗعم صمم٦تّا ٔجممب ىمّٗمما هطمما٣ِا.  ممي ٌبرمما

 وَ أذكاً دً اسبٗ   ِٕٔ :التاص  

 : شرعية الوضوء والػسل للحائض

الظمماِز عممزىٗٛ اغتضمماه اسبمماٟ  وممَ ا٧ذمملاث الكمممٝ صممٕٝ ذمملث      
    ْ صمرٛ غضممّا ٔسٔاه    :اسبٗ  فتغتضن وَ ازبٍابٛ ٔوَ ومٍط املٍٗمم ٖٔممشً وٍم

ّا إ٥ اٌقطماا الملً ىٍّما    ذٗطم  ٥ ٖمشٔه ذملث   ّاذمل ّا اشبماص ٔتبقمٜ ذاٟطم    
: إال٦  ا٧ بمار ا٩ومزٚ بغضمن     لٍا ىمٜ الغزىٗٛ ٔالصرٖٛٔل . ٔاغتضاهلا وٍْ

حمٕس هلما   ِٔم٘ ذماٟ  ٖ    ّاأٔ وٍضمم وٍٗتم   ّاٍبم ازبٍابٛ ٔوٍط املٍٗم  فىمَ كاٌمم جُ  
ىقتطٜ إال٦  ا٧ بار ماملٍٗم ب وٍطٖٔصس وٍّا اغتضاهلا وَ ذلث ازبٍابٛ أٔ 

 ٔإُ كاٌممم -غممري اسبممٗ  -أُ الغضممن ٖزفمم  ذممل ّافنٌّمما  مماِزٚ بنال٦هّمما يف 
ّما  هعإٖىمَ املمزأٚ    ( صما٦ّٟ : وعتمٚ ىىار ىمَ الصماد  )   . ٤ٖٔكلّٓاذاٟط

إُ عمماٞ، أُ تغتضممن  (:شرممٗ  هبممن أُ تغتضممن  ٔأجابممْ )  سٔجّمما  ممي ت 
 ّأاذمل  فعمم  ٔإُ مل تفعن فمٗط ىمّٗا ع٘ٞ  فمنذا الّمز، اغتضممم غضم٦ّ    

ِٔمم٘  مماِزٚ جبمم٦ٞ يف عممزىٗٛ ا٥غتضمماه وممَ ازبٍابممٛ     (3)لمرممٗ  ٔازبٍابممٛز 
ْ  ّاوا داً الض٦ُٗ وضتىز ّارل ّا  ٌعي تبقٜ ذاٟطمل .  مل ٍٖقط  ٔمل تغتضن وٍم

 ٛ ٌظمري وعتممٚ صمعٗل بمَ       غمعز خبم٦  ذلمك   وما ُٖ  (4)لكَ ٔرد يف أكثز وَ رٔاٖم
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َ ( ىَ املزأٚ تمزٝ الملً ِٔم٘ جٍمب أتغتضمن ىم      وَ الصاد  ) ٖضار صا٦ّٟ
أتاِا وا ِٕ أىظمي   هل(:شازبٍابّٛ أٔ غضن ازبٍابٛ ٔاسبٗ  ٔاذلّ فقاه )

حاوعّا ( ىَ املزأٚ ُٖ وَ الصاد  ) ٌٔظري وعتمٚ الكاِم٘ صا٦ّٟ وَ ذلكز
سٔجّا فترٗ  ِٔ٘ يف املغتضن تغتضن أٔ ٥ تغتضنّ ٔالظاِز أُ ص٤الْ ىمَ  

فضممل ومما ُٖهممل جاِٞمما ش(: ٔجممٕب الغضممن ٥ ىممَ عممزىٗتْ  ٔهممل أجابممْ )  
فٗفٗل الز صٛ بعك   ِٔذا ٌّ٘ يف وٕرد تِٕي الٕجٕب زالص٦ٚ  ف٦ تغتضن

ص هلما تمزك ا٥غتضماه وما داومم ٥      ٔأٌْ ٖمز ٍ   ا٥غتضاه ٔىلً ٔجٕرٓ ىمّٗا
لمصم٦ٚ ٥ٔ ٍٖفم  وعمْ غضممّا       ص٦ٚ ىمّٗا  فنُ اسبٗ  الطار٢ ىمّٗما وفضملٌ  

 . وَ جٍابتّا
اغتضماه   ىملً عمزىٗٛ   )ضمرٛ ىممٜ   ٥ٔ ٖبلٔ ومَ ِمذَٖ اشبممَٖ د٥لمٛ ٔا    

رِٕا وَ الغضن الٕاجب  كٗرّ ٔهل ٔرد يف وعتمٚ ٌ  ٔأ (وَ ازبٍابٛاسباٟ  
ُٖمساىٛ ص٤اه الكا ي ) حاو  املزأٚ فترٗ  هبن أُ تغتضمن  ( ىَ الزجن 

: كمُٕ   ّأٖقمزب جملٍ   زغضمن ازبٍابمٛ ىمّٗما ٔاجمب    (:شوَ ازبٍابّٛ هماه ) 
ِٔممٕ الثبممٕ،  ٥ املعٍممٜ ا٥صممط٦ذ٘:  الٕجممٕب ٍِمما مبعٍممآ المغممٕٙ ا٧صممن  

 اسبماٟ     ِٔذا  م صرٗس الضٍل ٔاضس الل٥لٛ ىمٜ عمزىٗٛ غضمن  اإللشاً 
 ازبٍابٛ  ٔ بٕتْ ىمّٗا. وَ

ىملً عمزىٗٛ   )لٕ صمىٍا د٥لٛ اشبمَٖ ىمٜ  -ٔو  غ  الطز  ىىا تقلً 
ملعارضٛ بني اشبمَٖ ٔبمني  ممَٖ   : تق  ا ٌقٕه - (اغتضاه اسباٟ  وَ ازبٍابٛ

 إُ عماٞ، أُ تغتضمن   ش: (1) زَٖ ِىما وعتمتما مساىمٛ املتقملً ٔوعتممٚ ىىمار      آ
صمزٖس  صمرٗس الضمٍل   ِٔذا ٌمٍص   زفعمم -أٙ تغتضن اسباٟ  وَ جٍابتّا -

يف عمزىٗٛ اغتضماه اسبماٟ  ومَ جٍابتّما  ٔومَ الٕاضمس تقملً المٍص          الل٥لٛ 
 . الصزٖس ىمٜ الظاِز لٕ صمىٍا الظّٕر
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ّىا تضمماهطا ٔكمماُ املزجمم  إالمم٦  أ بممار ٔلممٕ اصممتركي ىٍممل أذممُل تعارُضمم
عممزىٗٛ غضممن ازبٍممب وممَ جٍابتممْ ٔعممزىٗٛ غضممن وممٍط املٗممم ملممَ وٍضممْ  فممنُ   

 .  اإلال٦  ٖعٍي اسباٟ  ٖٔفٗل الغزىٗٛ ٔارتفاا ذل ّا اشباص باغتضاهلا
راٟ  ومَ ازبٍابمٛ ٔومط املٍٗمم  ِٔمن      م٥ ضري ٥ٔ بم ظ باغتضماه الم    ُإذ

اإلذممزاً ٔد ممٕه وكممٛ ٔغضممن ازبىعممٛ   ٖغممزا هلمما ا٧غضمماه املٍلٔبممٛ كغضممن   
 ٌٔ  ٛ  ِٔممن ٖغممزا لمرمماٟ  الٕضممٕٞ لممذكز اع     ّرِٕمما وممَ ا٧غضمماه املٍلٔبمم

 .ّ أٔ لت٦ٔٚ القزآُ أٔ لملىاٞ
الظاِز أٌْ ٥ إعكاه يف عزىٗٛ الٕضٕٞ ٔالغضن املٍلٔب كغضم٘ اإلذمزاً  

ٔلتصمممزٖس   إلالممم٦  دلٗمممن تغمممزٖ  الٕضمممٕٞ ٔا٧غضممماه املٍلٔبمممٛ  ٔازبىعمممٛ
تتٕضم  يف ٔهمم   شبغمزىٗٛ الٕضمٕٞ لمرماٟ    ا٩تٗمٛ   رىل بَ وضممي مصرٗرٛ و

  . لذكز اع املضترب هلا ٔهم كن ص٦ٚ زالص٦ٚ
ضبىل بَ وضمي ىمٜ ىلً عزىٗٛ  (1)ٌعي هل اصتله بع  لمفقّاٞ بصرٗرٛ

ذٗمما صمم ه وممَ اإلومماً    غضممن ازبىعممٛ أٔ كممن غضممن وٍمملٔب وممَ اسبمماٟ   
ٍّز ًٖٕ  الصاد  ) أوما  (:شازبىعمٛ ٔتمذكز اع  هماه )   ( ىَ اسباٟ  ت َط

دىمم٘ د٥لتّمما ىمممٜ ىمملً ز ٔهممل إالطّمز فمم٦  ٔلكٍّمما تتٕضمم  يف ٔهممم الصمم٦ٚ 
 ذتىمممن كمممُٕ املمممزاد ومممَ   أعمممزىٗٛ الطّمممٕر ٔا٥غتضممماه ٖمممًٕ ازبىعمممٛ  ٥ٔ    

ٍّ زالطّزشكمىٛ  رمٗ   ز وَ ذلث اسبٗ  ًٖٕ ازبىعٛ  فنٌّا وا داومم ت  التط
ٍّمضمممٗن وٍّممما الممملً ٥ ومممٖٔ    -ّألمممٕ و٤هتممم -ومممَ ذممملث اسبمممٗ  زِممماحاه لتط

ٍٕ    (:شأوا الطّز ف٦ز٥ٔ ٖبعل د٥لٛ هٕلْ ) غ ىمٜ ىلً ذصمٕه الطّمز املضم
رتىمن  ومَ ا٥غتضماه املضمترب ٖمًٕ ازبىعمٛ  ٌعمي ُٖ       ّاٌاعم٠   رِٕما لمص٦ٚ أٔ ٌ 

د٥لتّا ىمٜ ىلً عزىٗٛ غضن ازبىعٛ وَ اسبماٟ  ٔومَ ٍِما ٌٍصمس اسبماٟ       
  ٛ  أُ ت تٗممممْ بزجمممماٞ وطمٕبٗتممممْ    -ْىمممملممممٕ أراد، إٖقا - ىٍممممل غضممممن ازبىعمممم
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ٛ  ْٔب وممن وغممزٔىٗتْ  لكٍمم    اذتىمماه ٥ ٖزهممٜ درجممٛ الظّممٕر ٔوضممتٕٝ الل٥لمم
أوما  (:ش  ٔا٥ذتىاه ا٧هٕٝ أُ ٖمزاد ومَ هٕلمْ )   ّا٧ٌْ اذتىالْ ضعٗر جل

حاب الغضممن ٖممًٕ ازبىعممٛ الطّممز ٔالٍقمماٞ  خبمم٦  غممري   مىمملً إٖمم زالطّممز فمم٦
غمع ىمَ الٕضمٕٞ     ومَ اسبملث ُٖٔ   اسباٟ  فمنُ غضمن ازبىعمٛ ٖٕجمب الطّمز     

ٔذلممك ٧ٌّمما وضممتىزٚ المملً ٔاسبمملث ٥ٔ ٖزتفمم  ىٍّمما اسبمملث ٥ٔ ٖزتفمم  ىٍّمما 
 . اسبلث ٥ٔ ٖتبله بالطّز ىٍل اغتضاهلا ًٖٕ ازبىعٛ

ٔاسباصن عزىٗٛ ىىمًٕ ا٧غضماه الٕاجبمٛ كغضمن ومٍط املٗمم ٔا٧غضماه        
 ٛ  رٛ مٔهمممل ٔرد، ٌصمممٕص صزٖممم  املضمممتربٛ كغضمممن اإلذمممزاً ٔد مممٕه وكممم

ومَ اإلوماً    يف اصترباب غضن الطاوما لإلذمزاً ٌظمري صمرٗس وعأٖمٛ صما٦ّٟ      
ٌعمي تغتضمن   (:شرمزً ِٔم٘ ذماٟ ّ هماه )    ( ىَ اسبماٟ  تُ الصاد  )

ٔغريِا  فمنُ وفادِما ٤ٖكمل     (1)زصٍ  احملزوٛ ٥ٔ تصم٘صٍ  كىا ت رتغ٘ ٔت ٔت 
    َ  أ بمار ا٧غضمماه املضمتربٛ بنال٦هّمما المملاه ىممٜ اصممتٕاٞ الطاوما ٔغريِمما ومم

 . ربٕبٗٛ ا٥غتضاه املٍلٔبماملكمفني يف و
ٔأوا الٕضمٕٞ لمذكز اع صمبراٌْ ٔتم٦ٔٚ القمزآُ فنٌمْ وقطمٕا الغمزىٗٛ بمن          

ٗس ضبىمل بمَ وضممي املتقملً :     الملاه ىمٗمْ كصمر    (2)لمٍٍص الصرٗس  ٔاحملبٕبٗٛ
اعز ٔصرٗس وعأٖمٛ :   ... تتٕض  يف ٔهم الص٦ٚ  ي تضتقبن القبمٛ ٔتذكزش
اسباٟ  إذا أراد، أُ ت كن  ٔإذا كماُ ٔهمم الصم٦ٚ تٕضم ،      تتٕض  املزأٚش

 .، ٔتمم القزآُ ٔذكز، اع ىش ٔجنزمم ٔكٍبزٔاصتقبمم القبمٛ ِٔٓم
ىعٍٜ المترفظ  م٘ ب ي إٌْ هل اعتّز بني فقّاٍٟا أٌْ ٖضترب لمراٟ  الترٍغ

  ىٍ  صممزاٖٛ المملً إىل ازبضممي ٔالثممٕب   مرغٕٓ يف وٕضمم  المملً لمم  مبممالقطَ بمم 
يف ٔهمم كمن صم٦ٚ ٔازبممٕظ يف وكماُ الماِز وضمتقبمٛ         لتٕض٤ٖٔضترب هلا ا
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ٔا٧ٔىل ا تٗممار التضممبٗرا، ا٧ربعممٛ لمممٍٍص ىمّٗمما      القبمممٛ ذاكممزٚ اع تعمماىل  
( إذا S ىممَ ٌضمماٞ الممٍد ) ّا( وترممل باشبصممٕص  همماه و٥ٌٕمما الصمماد  ) 

 حمضممَ ني ذممني ٖممل ن ٔهممم الصمم٦ٚ ٖٔتٕضممني  ممي ٖ    ٔلكَ ٖترٍغممذطممَ:ش
 ٔهمماه  زفٗممذكزُ اع ىممٍش ٔجممٍن -ضبممن صمم٦تَّ يف البٗممم  -وممَ املضممحل ّاهزٖبمم

 ٔىمّٗما أُ تتٕضم  ٔضمٕٞ الصم٦ٚ ىٍمل ٔهمم كمن صم٦ٚ         ش:  يف صرٗس سرارٚ
  ممي تقعممل يف وٕضمم  المماِز فتممذكز اع ىممٍش ٔجممٍن ٔتضممٍبرْ ٔتّٓممممْ ٔذبىمملٓ          

ٔتمممم القممزآُ شٔيف صممرٗس وعأٖممٛ سٖممادٚ ىمممٜ ومما تقمملً  زكىقمملار صمم٦تّا
 .(1)ٔغريِا زنٔذكز، اع ىش ٔج

كىا اعتّز بٍّٗي كزاِٛ اشبطاب باسبٍاٞ أٔ غريِا وَ ا٧صمباغ لمٍّم٘ ىٍمْ    
ىا ٖكغمر ىمَ ىملً كمُٕ     مو  و  ٔرٔد الع ٗص يف فعمْ (2)يف بع  ا٧ بار

 . ّاإلشاوٗ ّاىٗمرزٖالٍّ٘ ت 

   ىط ِاوغممْ ٔومما بممني صممطٕرٓمكىمما ٖكممزٓ لمرمماٟ  محممن املصممرر ٔلمم 
لمٍّممم٘ ىٍمممْ يف بعممم      ٖٔكمممزٓ تعمٗقمممْ ىممممٜ صممملرِا أٔ يف ىطممملِا ومممث٦ّ  

 احملىٕلٛ ىمٜ الكزاِٛ لمز صٛ القطعٗٛ بّا.  (3)الٍصٕص

رزوتْ  ٔهممل صممبق مكىمما ٖضممترب هلمما تمم٦ٔٚ القممزآُ وممَ دُٔ وممٍط آٖاتممْ لمم 
 .ز ٔتمم القزآُ ٔذكز، اع ىٍش ٔجنشصرٗس وعأٖٛ:

 : ي ٌٍتقن لبرٕث  
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 الـنقصد الثالث                                              

 أقسامها وأحكامها -غسل االستحاضة                              

ا٥صتراضٛ لفمظ وغمتق ومَ )اصمتراض  تضمترٗ ( ِٔمٕ اصمتفعاه ومَ         
 . اسبٗ   ٖٔعع اصتىزار ص٦ُٗ اللً وَ املزأٚ

أٔ  مطّممٕر ٖٕٔجممب الٕضممٕٞ أٔ الغضممنٔدً ا٥صتراضممٛ ذمملث ٌمماه  ل 
خمزد  ِٕ دً أصفز رهٗمق بمارد ٖ    -يف غالب املٕارد ٔاملصادٖق -  ِِٕٔىا وعّا

 بفتٕر وَ دُٔ لذا ٔذزهٛ  خب٦  دً اسبٗ  املتصر خب٦  ِذٓ الصفا،.

رٗرٛ الصم  (1)ٔرد، يف بعم  ا٧ بمار   -أٔصا  دً ا٥صتراضٛ  -ِٔذٓ 
ز ٔصمرٗرٛ ذفمص   إُ دً ا٥صتراضٛ بمارد ٌظري صرٗرٛ وعأٖٛ بَ ىىار:ش

زٔوعتمٚ إصممممرا :شٔدً ٔدً ا٥صتراضممممٛ أصممممفز بممممارد بممممَ الممممبخعٙ:ش
ٖٔضمتفاد ِمذا ومَ بعم  فقمزا، وزصممٛ ٖمٌٕط         ا٥صتراضٛ دً فاصمل بماردز  

ُٔ ّاالطٕٖمٛ املعتمٚ صٍل ر دً ا٥صتراضمٛ بمالزهٗق يف بعم     َصم فزاجعّا  كىا 
الصمرٗرٛ المٕاردٚ يف دً    (3)املزصمٛ  بن ٖضتفاد وَ بع  ا٧ بمار  (2)ا٧ بار

ٞ :  ىمَ صم٤اه   ّا( جٕاب لٍفاظ ذٗا هاه فّٗا اإلواً الكا ي )ا  كمي  الٍفضما
تلا الص٦ٚ وا داوم تزٝ اللً العبٗط (:شحب ىمّٗا تزك الص٦ّٚ هاه )ٖ 

فنٌمْ   ز  فنذا رٍ  ٔكاٌمم صمفزٚ اغتضممم ٔصمٓمم إُ عماٞ اع     ّاإىل  ٦ ني ٖٕو
ٔاضس الل٥لٛ ىمٜ أُ دً ا٥صتراضٛ املزٟ٘ بعل الٍفماظ اصتراضمٛ ٔأٌمْ دً    

مصمم٦ٚ  ِٔممذا بٗمماُ لمم٦سً وٍممْ وقلوممٛ ل رهٗممق ٔأصممفز جيممب ىمّٗمما ا٥غتضمماه 
 . : كُٕ اللً الزهٗق ا٧صفز اصتراضٛ الغزى٘ املعتب ىمٜ املمشًٔ
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ٔهممل هٍٗمملٌا ٔصممفْ بالغالممب ٧جممن د ممٕه بعمم  المملً الٕاجممل لصممفا،          
ٛ ماسبٗ  و  فقلٓ ل ٞ   -ركي اسبٗطمٗ ر كم ُ ٖتصم   -بعم  عمزٔالّا   ٔلمٕ إلٌتفما

ٔاشبزٔد اسبزارٚ ٔاسبزهٛ ٔاسبىزٚ الغاوقٛ  -اللً الٍاسه ىمّٗا بصفا، اسبٗ 
لكٍْ مل ٖضتىز  ٦ ٛ أٖاً وتصمٛ  فُٗرىمن ىممٜ أٌمْ اصتراضمٛ أٔ      -بلف  ٔهٕٚ 

 .  ركي ىمْٗ بّذاُٖ
 ّاركممي ىمٗممْ عممزى  إذُ دً ا٥صتراضممٛ ِممٕ دً تممزآ املممزأٚ بطبعّمما ٥ٔ ُٖ         

باسبٗطممٗٛ لتخمممر بعمم  صممفاتْ أٔ بعمم  عممزٔالْ  ٥ٔ ٖكممُٕ دً هممزٔح أٔ    
ً ا٥صتراضٛ بصفا، دً اسبٗ  لكمَ  جزٔح ٥ٔ دً ٌفاظ  ٔلذا هل ٖكُٕ د

 .ب ٌْ دً اصتراضٛ كىا صٗ ت٘ ركي ىمْٗ فمذا ُٖ ّاىكَ جعمْ ذٗطذٗا ٥ ُٖ
بممن هممل ٖكثممز ٔهممل ٖقممن ٥ٔ ذممٍل لكممثريٓ ٥ٔ لقمٗمممْ         ىقلارٓم٥ٔ ذممٍل لمم 

: إال٦  أ بار دً ا٥صتراضٛ ٔبٗماُ أذكاومْ  ٔهمل ٥     ٖٔضاىلٓ أٔ ٖله ىمْٗ
ٍٖٔقطم  كم ُ ٖ تّٗما بعمل اسبمٗ  ٔوطم٘ ىغمزٚ         ٦ّخزد هممٗ ٖضتىز ص٦ٌْٗ بن ٖ 

 . أٖاً ىمٜ أٔه اسبٗ  ٍٖٔقط  بعل دهاٟق أٔ بعل صاىٛ وَ ٌشٔلْ ىمّٗا
ِٔكذا ٥ ذٍل لمطّز وٍْ بني أفزاد ا٥صتراضٛ فقل ٖقن الطّز بٍّٗىما ٔهمل   

َ  لم  -ٖكثز ٔهل ٍٖعلً  ذتمٜ أُ بعطمَّ    ٖتصمن بّمَ    -مىزضَّ أٔ فضماد دوّم
ٔهمل ٖتصمن بملً اسبمٗ  فمعٝ الملً         وَ غمري اٌقطماا  ص٦ُٗ دً ا٥صتراضٛ 

ذتٜ أُ بع  الصرابٗا، اصتراضم صٍني وتعملدٚ ٔهالمم لزصمٕه     ّاوضتىز
(  )لٍا اإلوماً الصماد    (1)كىا ذكٜزإٌ٘ أصتراض ٥ٔ أالّز(:شSاع )

دً اسبمٗ  فملى٘ الصم٦ٚ  ٔإذا أدبمز      إذا أهبمن ىمٗمكَ  ( ب ٌمْش S)ٔهل ىٓمىّا 
  إهباه اللً ومَ إدبمارٓ فعٍزفّما    فاذتاجم إىل أُ تعز ٍنزفاغتضم٘ ٔص ىٍَك

(S  بتغٍٗز لٌْٕ ومَ الضمٕاد )-    ٗأٙ إىل الصمفزٚ    إىل غمريٓ  -ٔصمر دً اسبم
 : رٕث وتعلدٚمٍِٔا ب .  ٔالمُٕ الفاتس فّٕ دً اصتراضٛ
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البرا ا٧ٔه: ظبٗب فْٗ ىَ ص٤اه: ِن ٖٕجل فاصن بني دً اسبٗ  ٔبني 
لفقّاٞ ٔجمٕد الفاصمن مبعٍمٜ إوكماُ ٔجمٕد      دً ا٥صتراضّٛ ٖبلٔ وَ بع  ا

ركي ىمْٗ باسبٗطٗٛ ٥ٔ با٥صتراضّٛ صٍزح بعم  ا٧ىما ي )هملِي(    دً ٥ ُٖ
أٔ همزٔح أٔ جمزٔح فّمٕ دً     ٥ٔ ِمٕ دً ٌفماظ   ّاب ُ كن دً لٗط حبمٗ  عمزى  

 ِٔذا ٖضتمشً ىلً ٔجٕد الفاصن بني دو٘ اسبٗ  ٔا٥صتراضٛ. اصتراضٛ 

ٛ أعكن بعطّي ىمٜ ِذٓ لكٍْ هل  بمن صمٍزح بعطمّي بممشًٔ تقٗٗمل        الكمٗم
لصمفا، دً ا٥صتراضمٛ بم ُ كماُ      ّاىا إذا كماُ الملً ٔاجمل   مالكمٗٛ املمذكٕرٚ بم  

إوكاُ ٔجمٕد الفاصمن ٔأٌمْ همل ٖٕجمل دً       ىلإِٔذا ٤ٍٖدٙ   ّارهٗق ّاأصفز بارد
 ّاأمحممز غاوقمم ّارٗ  ٥ٔ اصتراضممٛ ٥ٔ أ مز عممزى٘ لممْ  فممٕ رأ، دومم  ملمٗط بمم 

ل وط٘ ىغزٚ أٖاً وَ أٔه ر٣ٖٛ دً اسبٗ  فنٌْ لمٗط  ٖٕوني أٔ رأتْ كذلك بع
 . -الصفزٚ  -حبٗ  لتخمر عزالْ ٔلٗط باصتراضٛ ٧ٌْ غري ٔاجل لٕصفّا 

 ً فنٌمْ ٥ إمجماا كاعمر ٥ٔ ٌصمٕص أ بمار تمله         ِٔذا اإلعكاه غري تما
كممن دً اصتراضممٛ ومم٦سً لمصممفزٚ )ىمممٜ إوكمماُ ٔجممٕد الفاصممن أٔ ىمممٜ أُ  

ْ   بمن لعمن اإل   (ٔالمٔدٚ ٔالزهٛ ِٔكمذا الٍصمٕص ٔصمت ت٘      مجماا ىممٜ  ٦فم
 للٕهلا ا٥لتشاو٘ ىَ ٔجٕد الفاصن .ىمالٍصٕص املاٌعٛ ب

 :  ه د٥لٛ ا٧ بار الٕاردٚ يف البني ِٔ٘ الاٟفتاُاصٔاملّي اصتر
  .اللوني با٥لتشاً ىمٜ أٌْ ٥ ٖٕجل فاصن بني وا ٖلٍه :٧ٔىللطاٟفٛ اا

  

ا٥صتل٥ه بْ ىممٜ إوكماُ الفاصمن ٔٔجمٕد دً     ىكَ وا ُٖ :الثاٌٗٛ لطاٟفٛأ      
 . لٗط حبٍٗ  ٥ٔ اصتراضٛ

لكَ الٕاضس الظاِز لٍا أٌْ ٥ د٥لٛ فّٗا تكُٕ وطمقٛ ٔوفٗلٚ لمعىمًٕ ٔأُ  
 . كن دً اصتراضٛ ِٕ أصفز بارد رهٗق

 طبتصٛ ِٔ٘  ا٥صتراضٛ دً ىٍٗشٚ بني دً اسبٗ  ٔبنيمو ٌعي ٔردتٍا أ بار
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ٔبمني كٌٕمْ اصتراضمٛ  فٗىتماس اسبمٗ        ّاىٕارد دٔراُ الملً بمني كٌٕمْ ذٗطم    مب
ىتاس دً ا٥صتراضٛ ب ٔصافْ املعٍٗٛ يف كىا ٖ  (1)ب ٔصافْ املعٍٍٗٛ يف تمكي ا٧ بار

 ّا٥ٔ د٥لٛ فّٗا ىمٜ أُ كن دً اصتراضٛ ٥بل أُ ٖكُٕ وتصمف تمكي ا٧ بار  
ىكمَ  ٔهمل تقملوم ٌصمٕص ا٧ بمار ُٖٔ     )المٔدٚ ٔالزهٛ ٔالصفزٚ(بصفاتْ وَ 

لعاوٛ لكن وصلا  وَ و٦ذظتّا ٔالت ون فّٗا ٔ ّٕر ىلً د٥لتّا املطمقٛ أٔ ا
هممل ٔ ٔأٔضمرّا صمرٗرٛ ٖمٌٕط فنٌممْ ٍٖبغم٘ هزاٞتّما وفصم٦ّ      دً ا٥صتراضمٛ   

ٔأُ املممزأٚ المميت ا ممتمط ىمّٗمما أٖاوّمما    زعممز دً اسبممٗ  أصممٕد ُٖشتطممىٍم 
اذتاجم إىل وعزفٛ إهباه اللً وَ إدبمارٓ   -رصن ىٍلِا الزٖبٛ ٔا٥ ت٦و ٔت 

عممز ... ٔصممٍٛ سبممٗ  أصممٕد ُٖٔأُ دً ا ٔتغممري لٌٕممْ وممَ الضممٕاد إىل غممريٓ...  
 ّاز ىمّٗا اللً ألٕاٌم ّا ٔتغٍٗعزُفيف اليت ا تمط ىمّٗا أٖاوّا ذتٜ ٥ ت  ( S)الٍد

فنٌّا ٔاضرٛ الل٥لٛ ىمٜ أُ صٍٛ المٍد    ز ذا٥تْارٓ ٔتغٍِٗ٘ إهباه اللً ٔإدب
(S)     ز لمُٕ  رٗطٗتّا  ٔإذا تغٍٗم مالصم٦ٚ لم   ُال ىٍل إهبماه الملً ا٧محمز ىمّٗما ت م 

ٛ     ّارىزٚ مل تكمَ ذاٟطم  مٔأدبمز، الم  اللً  ِٔم٘ ٔاضمرٛ     بمن ِم٘ وضتراضم
 . الل٥لٛ ىمٜ ا تصاص ا٧ٔصا  مبٕارد ا٥عتبآ ٔا٥ ت٦و

 ٔاسباصن أٌْ ٥ د٥لٛ يف ا٧ بار ٥ٔ عّادٚ فّٗا ىممٜ تم٦سً الصمفزٚ ومث٦ّ         
ٔبممني  ٍممل اعممتبآ المملً ٔتممزددٓ بممني اسبممٗ ومم  كممن دً اصتراضممٛ  ٌعممي إ٥ ى

ٛ   )فتكمُٕ    ضٛا٥صترا َٛ كٌٕمْ دً اصتراضمٛ      (الصمفزٚ ٔالممٔدٚ ٔالزهم  ى٦وم
 قطمم  بممل٥لتّا ىمممٜ  ٥ ُٖ ٔأفٗممل ا٧ بممار  ٔيف غممري ذالممٛ ا٥عممتبآ ٔالممعدد ٥ تُ  

لشًٔ اتصا  اللً احملكًٕ بكٌْٕ اصتراضٛ ٔلشًٔ ٔاجلٖتْ لمصمفزٚ ٔالممٔدٚ   
دٔراُ أومز  ٔالزهٛ ٔىمٜ العىًٕ الغاون لكن وصمادٖقْ ذتمٜ يف ومٕارد ىملً     

 ٔبممني كٌٕممْ اصتراضممٛ ٔىمملً اعممتبآ أذمملِىا بمما٩ ز   ّاالمملً بممني كٌٕممْ ذٗطمم
 ميكمممَ اٌفكممماك دً ا٥صتراضمممٛ ىمممَ بعممم   :ٔىمٗمممْ . يف ومممٕرد ومممَ املمممٕارد
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أٔصافْ املثبتٛ يف وٕارد اعتبآ دً اسبٗ  بلً ا٥صتراضٛ  فٗكمُٕ ىٍملِا دً   
ن اسبٗطمٗٛ لٍقصماٌْ   اصتراضٛ ٔهل ٖكُٕ لٌْٕ أمحز ٔفْٗ ذزهٛ ٥ٔ ٖكُٕ ضبتى

  فٗتعني كٌْٕ اصتراضٛ وَ دُٔ ىَ  ٦ ٛ أٖاً أٔ لشٖادتْ ىمٜ ىغزٚ أٖاً وث٦ّ
 . اتصافْ بالصفزٚ أٔ بالزهٛ أٔ بالمٔدٚ ٔأاوتٗاسٓ 

يف كمىما،   -مٗمْ اإلمجماا   دىم٘ ى وَ ٍِا هل اعتّز بني الفقّاٞ بن إٔلعمْ 
 ركمي ىمٗمْ باسبٗطمٗٛ ِمٕ دً اصتراضمٛ      ىممٜ أُ الملً المذٙ ٥ ُٖ    -مج  وٍّي

إ٥ أُ ٖثبم أٌْ دً ٌفاظ ٥ٔٔدٚ أٔ دً ىذرٚ أٔ دً جزح أٔ دً هزذٛ  ِٔمذٓ  
خممزد وممَ املممزأٚ لضممبب وممَ  ٧ٌّمما ت   دومماٞ وضممتثٍاٚ  ارجممٛ ىممَ ضبممن البرمما 

ٔلٗضم ِذٓ الملواٞ  ارجمٛ ومَ      ا٧صباب كالقزح ٔازبزح ٔال٥ٕدٚ ٔالعذرٚ
  خب٦  اسبٗ  ٔدً ا٥صتراضٛ  فنُ اسبٗ  دً املزأٚ حبضب البعّا ا٧ٌثٕٙ

وتكُٕ يف رذي ا٧ٌثٜ  ارد وٍْ إىل هطاٞ الفزد  ي شبارجمْ ٖٔقتطمْٗ الطبم     
ا٧ٌثٕٙ ٔاشبمقٛ ا٧صمٗٛ املقتطٗٛ لٍشٔه دً اسبٗ   بٍٗىا دً ا٥صتراضٛ ِمٕ  

 لبع  العٕارض اشبمقٗٛ الطارٟٛ ىمٜ املزأٚ. ّادً فاصل  ارد وَ الزذي أٖط

 -٥ وَ صبب الار٢ -فاللً اشبارد وَ املزأٚ حبضب البعّا ا٧ٌثٕٙٔىمْٗ 
ىممٜ دً  مارد    ّاركمي عمزى  ِٕ وٍرصمز يف اسبمٗ  ٔا٥صتراضمٛ  ٔإذا مل ُٖ   

وٍّا باسبٗطٗٛ لتخمر بع  عزٔالْ أٔ أٔصافْ كاُ اصتراضٛ ٥ ضبالمٛ مبعٍمٜ   
تطّري بل أُ تعىن املزأٚ بٕ ٗفتّا ومَ الم  ٥ٔ  ب ٌْ اصتراضٛ ّاعزى ّاكٌْٕ ضبكٕو

 ىا ٖ ت٘ تفصٗمْ.مٔالتبلٖن ٔالٕضٕٞ أٔ و  الغضن ٔعبٕ ذلك و

 تفزهٛ الظاِزٚ يف ِذٓ امل٦سومٛ:  : الٍصٕص العلٖلٚ املٖٔللٍا ىمٜ الٕجٕب
ركي باسبٗطٗٛ ىمٜ اللً اشبارد بالطب  ا٧ٌثمٕٙ فمال٦سً اسبكمي ىمٗمْ     إذا مل ُٖ

إىل عمّزٚ   ّاوطماف    -با٥صتراضٛ ٔلشًٔ تزتٗب آ ارٓ ٔأذكاوْ الغزىٗٛ ىمْٗ 
ٔ ماِزِي دىمٕٝ   الت٦سً إىل فقّاٌٞما يف كمىما، مجم  ُ    ِذأإىل ٌضبٛ  الفتٕٝ

 . اإلمجاا ىمْٗ
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بمٜ ٔأٌّما إذا  ُرمٔالٍصٕص ِ٘ العىلٚ ذٗا ٔرد، ا٧ بار العلٖلٚ يف ال
فّممٕ ذممٗ  تعىممن وعممْ ىىممن اسبمماٟ   ٔإذا مل ٖكممَ    ّاكممثري ّاىبٗطمم ّارأ، دومم

ومَ اإلوماً    كذلك اغتضممم ىٍمل كمن صم٦ٚ  ٌظمري صمرٗرٛ أبم٘ املعمش صما٦ّٟ         
 تمزٝ كىما تمزٝ اسبماٟ        همل اصمتباُ ذلمك وٍّما     مبمٜ( ىمَ اسُبم  الصاد  )

فم٦ تصممني  ٔإُ    ّاكمثري  ّاتممك اهلزاهمٛ: إُ كماُ دوم    (:شوَ اللً  ٔأجابْ )
فنٌّما  ماِزٚ يف أُ الملً المذٙ ٥ ٖكمُٕ       زٍمل كمن صم٦ٚ   فمتغتضن ى كاُ هم٦ّٗ

فمتغتضمن  ٔلذا هماه ش  ركي باصتراضتُْٖ بن رٗطٗتْمركي بمىكَ ال٥ٔ ُٖ ّاكثري
املتطىَ ومَ ٌفمط   ٔهزٖب وٍْ املزصن ىَ ضبىل بَ وضمي ٔ (1)زىٍل كن ص٦ٚ

فمم٦  ّاأمحممز كممثري ّاإُ كمماُ دومم الضمم٤اه ٔازبٕاب:شتمممك اهلزاهممٛ وممَ المملً :  
 .ز أصفز فمٗط ىمّٗا إ٥ الٕضٕٞ تصم٘  ٔإُ كاُ هم٦ّٗ

أٔ ٖمٕوني   ّاىَ املمزأٚ اسببممٜ تمزٝ الملً ٖٕوم      صا٦ّٟ (2)ٌٔظري وعتمٚ إصرا 
فم٦ تصمن ذٍٖمك الٗمٕوني  ٔإُ كاٌمم       ّاىبٗطم  ّاإُ كماُ دوم  (:شٔهل أجابمْ ) 

ِٔممذٓ الزٔاٖممٛ ٌمما زٚ إىل ذكممي املممزأٚ ذممني  زصمفزٚ فمتغتضممن ىٍممل كممن صمم٦ٚ 
 ٔأٌّما تعاوممْ    ّا٣ٖتّا اللً العبٗط الٕاجل لصمفٛ اسبمٗ  ٔاملىكمَ كٌٕمْ ذٗطم     ر
باصمتىزارٓ   ّاوعاومٛ اسبٗ  يف الٗمًٕ ا٧ٔه ٔالثماٌ٘ لكٌٕمْ وغمزٔال     - ّا اِز -

  ِٔذا  مم  ّاىلً كٌْٕ ذٗط ّا ٦ ٛ أٖاً فىا ساد  فنذا مل ٖضتىز ٍٖكغر ٥ذق
 إذا مل  -رممٗ ِٔمم٘ ت  -ٔاضممس الل٥لممٛ ىمممٜ أُ دً اسباوممن  الضممٍل صممرٗس 

 أٔ لتخمممر بعمم  عممزٔالْ أٔ أٔصممافْ   ّالعمملً كٌٕممْ ىبٗطمم ّاىكممَ كٌٕممْ ذٗطممُٖ
    ٥ٔ ٖمشً أُ ٖكُٕ أصفز أٔ هم٦ّٗزفمتغتضن ىٍل كن ص٦ٚشفّٕ اصتراضٛ 

 إذ كممن وٍّىمما ٥سً غالممب     إىل الغالممب فممنُ التعممبري بالصممفزٚ ٔالقمممٛ ٌمما زٌ    
 . ع  املٕارد غري الغالبٛل٦صتراضٛ يف ب ّاىكَ أُ ٖكُٕ وفارهُٖ
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الضماٟن ىمَ أً ٔلملٓ تمزٝ الملً ِٔم٘ ذاومن         (1)ٌٔظري صرٗرٛ الصمرا  
إذا رأ، اسباوممن (:شكٗممر تصممٍ  الصمم٦ّٚ ٔهممل أجابممْ اإلومماً الصمماد  ) 

اللً... فنُ ذلك لٗط وَ الزذي ٥ٔ وَ الطىا  فمتتٕض  ٔذبتغ٘ بكزصمر  
ِٔ٘ تله بٕضٕح ىمٜ أُ الملً المذٙ لمٗط حبمٗ  ِمٕ اصتراضمٛ        زٔتصم٘

حب ىمٜ املمزأٚ أُ تتٕضم  ٔذبتغم٘ ٔتصمم٘  ٔد٥لتّما أٔضمس ومَ صمابقتّٗا         ٖ 
 ب اسبكمي ىممٜ الملً با٥صتراضمٛ     ا ٔتزٍتم بمرا  فاٞ التفزٖ  ذٗا ٖضتفاد تفٍز

 .ز فنُ ذلك لٗط وَ الطىاشىمٜ ىلً ذٗطٗتْ  -تتٕض  ٔتصم٘ -
ىكممَ أُ ٖكممُٕ دوّمما  ٛ ٔاردٚ يف اسباوممن المميت مل ُِٖممذٓ رٔاٖمما، صممرٗر 

لغزٔو اسبٗطٗٛ ٔأٔصافّا   ّاباإلوكاُ القٗاص٘ ب ُ ٥ ٖكُٕ اللً ٔاجل ّاذٗط
ٔبمني   ّأتله ِذٓ الزٔاٖا، ىمٜ امل٦سومٛ الغمزىٗٛ بمني ىملً كمُٕ الملً ذٗطم       

  . تعىن ىىمّا٥ٔبل أُ كٌْٕ اصتراضٛ 
املمذكٕرٚ يف غمري اسباومن  ٌظمري وعتممٚ      ٔمثٛ رٔاٖا، ٔاردٚ إل با، امل٦سوٛ 

إذا أرادا، اسباٟ  أُ تغتضن فمتضتل ن (:ش)ىَ الباهز(2)ضبىل بَ وضمي
فمنُ  مزٔد دً يف القطٍمٛ     زهطٍٛ  فنُ  زد فّٗما عم٘ٞ ومَ الملً فم٦ تغتضمن      

وممَ ذمملث اسبممٗ    زفمتغتضممن ّأإُ مل ت ممز  عمم٠ٗشىممَ بقمماٞ اسبممٗ    كاعممٌر
فمنُ اشبمم صمرٗس     زفمتتٕضم  ٔلتصمن   ٔإُ رأ، بعمل ذلمك صمفزٚ   ش٥ٌقطاْٟ 

 ىكممَ ىمممٜ أُ المملً الممذٙ ٥ ُٖ   -جبىمتممْ ا٧ ممريٚ   -الضممٍل ٔٔاضممس الل٥لممٛ   
ىكممَ أُ تكممُٕ ِممذٓ   ٥ٔ ُٖ زٔإُ رأ، بعممل ذلممك صممفزٚ  ش ّاأُ ٖكممُٕ ذٗطمم 

خمممن أهممن ىط٘ اسبممٗ  ٔىمملً ت ملتخمممر ٔصممر المممُٕ ٔلمم  ّاالصممفزٚ ذٗطمم
 ذا اللً اصتراضٛ شفمتتٕض  ٔلتصنز .فّ الطّز 
 زٝمىىَ ت ٦ّم( صاٟوَ اإلواً الكا ي ) ٦ّمٕاُ صاٟمٗس صفمظري صرمٌٔ
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ىضممك ىممَ الملً ىغممزٚ أٖماً  ممي تطّممز  ٦ مٛ أٖمماً   ممي تمزٝ المملً بعممل ذلمك أت      
٥  ِذٓ وضتراضٛ  تغتضن ٔتضمتل ن هطٍمٛ بعمل هطٍمٛ     (:شالص٦ّٚ هاه )

ِٔم٘ صمرٗرٛ الضمٍل     (1) ضن ٖٔ تّٗما سٔجّما إُ أرادز  تني بُغحى  بني ص٦ٔت 
وعاومممٛ   ّاىكممَ أُ ٖكممُٕ ذٗطممٔاضممرٛ الل٥لممٛ ىمممٜ وعاومممٛ المملً الممذٙ ٥ ُٖ

  -ٔلٕ لتخممر بعم  عمزٔالْ كعملً ربممن أهمن الطّمز كىما ٍِما          -ا٥صتراضٛ 
٘   بن اإلواً جعمّا وضتراضٛ ٔببٗاُ ٔاضمس صمزٖس    وطمقمٛ   -كضمابقتّا  -ِٔم

 إذا مل ٖكممَ ):  ٦سوممٛىا ٖممله إال٦هّمما ىمممٜ ىىممًٕ امل مراون ومممخممتص بالمم٥ ت 
 .( فّٕ اصتراضٛ ّااللً ذٗط

ّٛ ّاِذٓ أصس الزٔاٖا، صٍل  ّا  ٖٕٔجل غريِا تا ِٕ أهن ع ٌٔأٔضرّا د٥ل
  ِٔ٘ ب مجعّما  (2)ٌظري وزصمٛ ٌٖٕط -وَ ذٗا الضٍل أٔ وَ ذٗا الل٥لٛ  -

لتخمممر بعمم   ّاىكممَ أُ ٖكممُٕ المملً ذٗطممإذا مل ُٖ)تفٗممل امل٦سوممٛ املممذكٕرٚ: 
تعاومْ املزأٚ وعاوممٛ ا٥صتراضمٛ    (أٔصافْ أٔ بع  عزٔالْ فّٕ دً اصتراضٛ

حبضممب أهضمماوّا ٔٔ اٟفّمما أىممي وممَ اصممتىزار دً اصتراضممتّا ٔوممَ ىمملً         
 . اصتىزارٓ  ِٔذا ِٕ وا اعتّز بني الفقّاٞ ازب٦ٞ يف فتأاِي ٔكمىاتّي

ي ىم أ -ٕغ ٔالٗم ظ  وا بني البمم  -ٌعي ِذٓ الٍصٕص ٔاردٚ يف املزأٚ العادٖٛ 
ىىٕوّمما لمٗمماٟط   ّأاضممر  ّاوممَ اسباوممن ٔوممَ اسباٟممن  ٥ٔ ٖبمملٔ وٍّمما جمٗمم      

بمل    ٔالٍفماظ ىمّٗىما  ف٦  : ىمزٔض الترمٍٗ   ّأالصغريٚ  ِٔاتاُ ٖتعذر عزى
تىضك بنال٦  بع  ىكَ أُ ُٖٔأُ ٖكُٕ اللً العارض ىمّٗىا اصتراضٛ  ُٖٔ

 . ّاإرادٚ اإلال٦  فّٗا جٍلا٧ بار املتقلوٛ لمتعىٗي  ِٕٔ وغكن لعلً إذزاس 
ٌعي ذٗا اعتّز، الفتأٝ بتعىٗي اسبكمي هلىما ٔأالمقمم بعم  ا٧ بمار      

يف  ّاعبتماو ٔجٕبم   -املاضٗٛ اسبكي با٥صتراضٛ ىٍل ىلً إذمزاس ذٗطمٗٛ الملً    
                                                           

 .3وَ أبٕاب ا٥صتراضٛ: ح 1: ب2( الٕصاٟن: د1)
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ىمّٗىما وعاوممٛ الملً اشبمارد      ّاثبم اذتٗاالم متعىٗي اسبكي لمٗاٟضٛ ٔالصمغريٚ ٌُٔم  
 . ّاىكَ جعمْ ذٗطوٍّىا وعاومٛ ا٥صتراضٛ إذا مل ُٖ

ىكَ تقٕٖٛ ا٥ذتٗاو املذكٕر بنال٦  أ بمار أهضماً ا٥صتراضمٛ ٔبٗماُ     ُٖٔ 
 بار العلٖلٚ ىممٜ  س ل٦ذتٗاو املختار ذٗا دلم ا٧مولرك صال ْٔ ٗفتّا فنٌ

ضممم لمظّمز ٔالعصمز..    املضتراضٛ... إذا رأ، اللً ٖثقب الكزصر اغتشأُ 
ٔلمىغممزب ٔالعغمماٞ.. ٔتغتضممن لمصممبس.. ٔإُ كمماُ المملً ٥ ٖثقممب الكزصممر    

ِمذٓ وضتراضمٛ تغتضمن ٔتضمتل ن     زشتٕض ، ٔصممم كمن صم٦ٚ بٕضمٕٞ..    
فزاج   ٔاملضتراضٛ ِ٘ اليت  (1)زحى  بني ص٦تني بغضن..هطٍٛ بعل هطٍٛ ٔت 

اٟضٛ اليت ٥ ىمٜ الٗ  ِٕٔ ىٍٕاُ ٍٖطبق ّاىكَ جعمْ ذٗطٖضٗن وٍّا اللً ٥ٔ ُٖ
 .ه هبن بمٕغ الٗ ظ ٥ععاو اسبٗطٗٛ بالٍشٔ ّاىكَ جعن دوّا ذٗطُٖ

البرا الثاٌ٘: ٥ إعكاه يف أُ دً القمزح أٔ دً ازبمزح اسباصمن يف فطماٞ     
بن ِٕ كاللً اشبارد وَ هزح   الفزد ٥ ٖكُٕ دً اصتراضٛ ٥ٔ ٖعٍىْ ذكىّا

 . ّا أٔ صلرِاأٔ جزح يف ىطٕ  اِز وَ ا٧ٌثٜ كٗلِا أٔ رجم
اللً الٍاع١ وَ هزح أٔ جزح يف باالَ الزذي إذا  -ىمٜ الظاِز  -ِٔكذا 

إىل فطاٞ الفزد  ي إىل  ارجْ فنٌْ ٥ ٖعاون وعاوممٛ ا٥صتراضمٛ     اللً  زد
 -ّاختمفاُ وٕضمٕى مِٔىما وم   -إذ ٥ دلٗن ىمٜ وعاومتْ وعاومٛ دً ا٥صتراضمٛ  

 . ٔىلً تٕافقّىا ذ٠ٍٗذ ّابل وَ ا ت٦فّىا ذكىف٦
و  إذزاس كٌْٕ دً  -بن إُ دً القزح أٔ ازبزح إذا  زد وَ باالَ الزذي 

٥ ٖعٍىْ ذكي اسبٗ  ذتٜ إذا  زد دً القزح  -جزح أٔ هزح وَ دُٔ اعتبآ 
ركمي بكٌٕمْ دً   أٔ ازبمزح ب ٔصما  دً اسبمٗ  لتغماٖز املٕضمٕا  ِٔكمذا ٥ ُٖ      

 .  ٕضٕاْ أذكاوّا لتغاٖز املاصتراضٛ ٥ٔ تعٍى
 :  حّٛ ٌقٕهمٔو  غ  الطز  ىَ ِذٓ ال

                                                           

 وَ أبٕاب ا٥صتراضٛ. 1: ب2د(الٕصاٟن: 1)
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ٌّما  اوتٗماس اسبمٗ  ىمَ ا٥صتراضمٛ  ٧     (1)٥ٔ ٍٖف  التىضك بنال٦  أ بار     
 لملً ازبمزٔح     بمار ا٧ ِمذٓ   صٕصٗٛ واٌعمٛ ىمَ مشمٕه إالم٦      ّاتضتبطَ ٖقٍٗ

  ٛ  إوكمماُ كممُٕ المملً   : أٔ القممزٔح الكاٍٟممٛ يف بمماالَ الفممزد  ِٔممذٓ اشبصٕصممٗ
بٍّٗىما فٗىتماس كمن    ٖٔمعدد   ي ٖغمتبْ الملً اشبمارد      أٔ اصتراضٛ ّااملزٟ٘ ذٗط

وٍّىا با٧ٔصا  ٔالغزٔو  ِٔذٓ اشبصٕصمٗٛ وٍتفٗمٛ يف دً ازبمزح أٔ القمزح     
  . أمحز وا داوم تعمي أٌْ جزح أٔ هزح اللً إذا  زد ذتٜ
ْ  ٌعي لٕ اعتبْ اللً ٔمل تتٗقَ املزأٚ       أٌْ دً جزح أٔ هزح ٔاذتىمم ذٗطمٗت

اإلوكماُ  م )بم  ّأإُ مل ميكَ جعمْ ذٗط  ىمٜ ذٗطٗتْ ْمٍ ب  ّأأوكَ كٌْٕ ذٗط
 ٗٗممش  اصتراضممٛ إلالمم٦  أ بممار التى دً تممبع ىمممٜ اٌممْفالٕ ٗفممٛ أُ  (القٗاصمم٘

ٔلكَ البرا ٍِا و  الٗقني ٔالعمي ازباسً بكٌْٕ دً هزح أٔ جمزح  ٥ٔ دلٗمن   
 . ىمٜ وعاومتْ وعاومٛ دً ا٥صتراضٛ

ُٖممٌعممي  ٍلىٜ ٔجممٕد إالمم٦  يف بعمم  ا٧ بممار الصممرٗرٛ ٖضمماىل ىمممٜ  هممل 
وعاومتْ وعاومٛ دً ا٥صتراضٛ ٥ صٗىا إذا  زد دً ازبزح أٔ القمزح بٕصمر   

(: ىمَ البماهز )   (2)ِٕٔ صرٗس ضبىل بَ وضمي -الصفزٚ  -دً ا٥صتراضٛ 
إذا أراد، اسباٟ  أُ تغتضن فمتضمتل ن هطٍمٛ  فمنُ  مزد فّٗما عم٘ٞ ومَ        ش

 -صممفزٚ  -فمتغتضممن  ٔإُ رأ، بعممل ذلممك ّاالمملً فمم٦ تغتضممن  ٔإُ مل ت ممز  عمم٠ٗ 
اللً  ىمٛ ا٧ ريٚ وطمقٛ مل تتقٗل بغ٘ٞ فتعٍيز بتقزٖب: إُ ازبفمتتٕض  ٔلتصن
ّٛأٔ الصفزٚ اليت  .  وَ القزذٛ اللا مٗٛ يف باالَ الزذي  تزاِا املزأٚ  ارج

  و  غم  الطمز  ىمَ كمىمٛ )صمفزٚ(      ّاإ٥ أُ إذزاس اإلال٦  صعب جٍل
رمممزس يف المميت ا تمفمممم ٌضمم  الزٔاٖمممٛ وممَ ذٗممما ٔجٕدِمما أٔ ىلومممْ  ٥ٔ ُٖ    

خارد ومَ المزذي  ٥ تصماص    مدً ازبزح أٔ القمزح الم   ٖعٍي الصرٗرٛ إال٦ٌ 
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ٌّا ٌما زٚ  ٔبني كٌْٕ اصتراضٛ  ذٗا أ ّااملزدد بني كٌْٕ ذٗطالصرٗرٛ باللً 
  ٛ دً ازبممزح أٔ القممزح   ٥ٔ ٖعممٍي  إىل دً وممزدد بممني اسبممٗ  ٔبممني ا٥صتراضمم

 ىا تمممله الصمممرٗرٛ ىمممٜ أُ دً اسبمممٗ  ٖبقمممٜ ٖٔضمممتىز وممما داً  م  ٔإٌمممأصمم٦ّ 
وممَ المملً مل ٍٖقطمم   ّايف البمماالَ  فممنذا أد مممم القطٍممٛ ٔٔجممل، أ ممز ّاوٕجممٕد

 رقمممق لمممملً يف القطٍمممٛ ت  ّاحمممل أ مممزمل تغتضمممن وٍمممْ  بٍٗىممما إذا مل ت  ذٗطمممّا ٔ
اصتىزار ىا ٖله ىمٜ أُ بقاٞ دً اسبٗ  ٔماٌقطاىْ ٔٔجب ىمّٗا ا٥غتضاه  و

 .  كىا تقلً بٗاٌْ ذل ْ ٖكف٘ فْٗ ٔجٕد اللً يف اجملزٝ ٔفطاٞ الفزد
فممنذا رأ، المملً بعممل    -الصممفزٚ -دً اسبممٗ : دً ا٥صتراضممٛ  ٔيف هبمماه 

اا دً اسبممٗ  ٔاغتضمماهلا وٍممْ هبممن وطمم٘ أهممن الطّممز فّممٕ اصتراضممٛ       اٌقطمم
ختص الصرٗرٛ باللً املزدد بني كٌْٕ   ٔىمٜ التقلٖزَٖ ت زفمتتٕض  ٔلتصنش

ٛ  ّاذٗطمم ٥ٔ إالمم٦  يف الصممرٗرٛ يف مجمتّمما ا٧ ممريٚ    ٔبممني كٌٕممْ اصتراضمم
رزس ىىٕوْ للً ازبمزح أٔ القمزح املٕجمٕد يف بماالَ المزذي  ٔلعممْ ٥       حبٗا ُٖ

 . رتىن ِذا اإلال٦ ُٖ
إذُ: دً القممزح أٔ ازبممزح املٕجممٕد يف بمماالَ الفممزح أٔ بمماالَ الممزذي إذا     

تعاومْ وعاومٛ دً ازبزح أٔ القزح فنٌّا ىمىم بْ املزأٚ ٔ زد إىل  اِز ازبضل 
ٍّمم  ز املٕضمم  وٍممْ املٕجممٕد يف  مماِز ا٧ىطمماٞ هبممن الصمم٦ٚ أٔ الطممٕا   أٙ تط

 . تصم٘ل ّا  ي ٔتتٕض  أٔ تغتضن ذضب ٌٕا ذ غضمْٔت 

البرممما الثالممما: ٥ رٖمممب ٥ٔ إعمممكاه ٔلعممممْ ٥  ممم٦  يف أُ ٌمممشٔه دً 
ٌماه  لمطّمارٚ ٔالطّمٕر ٔأٌمْ ٖٕجمب الٕضمٕٞ أٔ الغضمن         ا٥صتراضٛ ذلٌث

ذضممب درجممٛ ا٥صتراضممٛ ٔعممٍلتّا  لكٍممْ وغممزٔو خبممزٔد المملً إىل  ممارد   
ٔأ زجتْ املزأٚ مبعٌٕمٛ القطٍمٛ أد متّما يف الفمزد      الفزد ٔإُ كاُ  زٔجْ هم٦ّٗ

ّٛ  . باللً ٔأ زجتّا وٓمٕ 
 ٛمراضمىضتم٘ المالٕاردٚ ف ٚبار العلٖلما٧ ٖٔللمٍا ىمٜ ٌاهمطٗمتْ لمطمّٕر: 
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ىمممٜ ٔجممٕب التٕضمم٘ أٔ ا٥غتضمماه ىمّٗمما هبممن الصمم٦ٚ  فممنُ ِممذا      ٔاللالممٛ
 اإلجياب ٔاضس الل٥لٛ ىمٜ ٌاهطٗٛ ا٥صتراضٛ لمطّٕر.

كىمما ٖممللٍا ىمممٜ الغممزو: ومما تقمملً يف حبممٕث دً اسبممٗ  وممَ أُ المملً ٥     
لفزد إىل  ماِزٓ   حزٙ أذكاوْ إ٥ بعل  زٔجْ وَ باالَ اْ ٥ٔ ت رلث ذلُ ٖ 

رلث ٔمل مٔوَ دُٔ  زٔد اللً ىَ فطماٞ الفمزد إىل  ارجمْ مل ٖترقمق الم     
ٔإُ ٌمشه ومَ بماالَ     -ٔجٕب الٕضٕٞ أٔ الغضن أٔ عبِٕىما   -تب أذكاوْ عت

خممزد ىممَ فطمماٞ الفممزد إىل ىمممٜ بمماالَ الفممزد  ومما داً مل ٖ  الممزذي ٔاٌصممٍب
 ْ ٥صتراضممٛ ٔذلممك لٕضمٕح د٥لممٛ أ بممار ا   ِٔكممذا دً ا٥صتراضممٛ   ارجم

ٔ ّٕرِمما يف أُ وٕضممٕا أذكمماً املضتراضممٛ ٔأٔاوممز الٕضممٕٞ أٔ الغضممن أٔ    
 ز٥ ٖثقممب الكزصممرشأٔ زرأ، المملً ٖثقممب الكزصممر شعبِٕىمما ِممٕ ومما إذا 

 ّاإذا وكثم املزأٚ ىغزٚ أٖاً تزٝ اللً  ي الّز، فىكثمم  ٦ مٛ أٖماً الماِز    شٔ
فمتغتضمن يف ٔهمم كمن     ّاصبٗب ّافنُ رأ، اللً دوزش ي رأ، اللً بعل ذلك...

  فنُ ِذٓ الٍصٕص ٔاضمرٛ الل٥لمٛ ىممٜ أُ وٕضمٕا )املضتراضمٛ(      زص٦ٚ
املعتب ىمْٗ ٔا٧ذكاً اشباصٛ بّذا املٕضٕا ِٕ )ر٣ٖمٛ الملً بٕصمر وعمني(     
 ٔىٍل اٌصباب اللً وَ الزذي إىل باالَ الفزد ومَ دُٔ  زٔجمْ ىٍمْ ٔر٣ٖتمْ     

إذا  مزد الملً ومَ بماالَ      ٥ ٖترقق املٕضمٕا املٍصمٕص )ر٣ٖمٛ الملً(  بٍٗىما     
ضمربْ أٔ  ٔلمٕ بتصمز  ومَ املمزأٚ ٔإ زاجّما لمملً بقطٍمٛ ت         -الفزد إىل  اِزٓ 

فممنذا رأ، المملً بٕصممر أٔ ر٣ٙ ىمّٗمما المملً بٕصممر وعممٍَٗ ذبقممق  -ب صممبعّا 
 ٧ُ فعمٗٛ اسبكي وٍٕالٛ بفعمٗٛ وٕضٕىْ.  ّأتزتب اسبكي هّز املٕضٕا فع٦ّ

يف بمماالَ الفممزد يف اٌتقمماض  ٔاسباصممن ٔضممٕح ىمملً كفاٖممٛ ٔجممٕد المملً   
ٖ مالطّارٚ ال  خزد وَ باالَ الفزد إىل  اِزٓ ٔتزآ املزأٚ.رل ٗٛ بْ ذتٜ 

٥ٔ فممز  يف ِممذا ا٧وممز بممني  ممزٔد دً ا٥صتراضممٛ وممَ املٕضمم  الطبٗعمم٘ 
ٔبني  زٔجْ ومَ غمري    -ِٕٔ الفزد ا٧ٌثٕٙ -ٔيف الغالب  املعتاد هلَ با٧صن
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 َ مممٜ اشبممارد اصممي المملً ومم  اٌتفمماٞ   بغممزو أُ ٖصممل  ى  املٕضمم  املعتمماد هلمم
أٔصا  ٔعزٔو اسبٗطٗٛ  فنذا  زد وٍّا اللً وَ املٕض  الطبٗع٘ اشبمق٘ أٔ 
وَ غريٓ لعارض واٌ  ىَ  زٔجْ وَ املٕض  املعتاد الطبٗع٘  ي صمل  ىمٗمْ   

 . ىمْٗ ٔرٍتبم أذكاً ا٥صتراضٛ ْمٍ اصي اللً ٔكاُ بصفا، ا٥صتراضٛ ب 

بقماٞٓ  فمنُ ذملٔث ا٥صتراضمٛ وتٕهمر      ٌعي ٖفع  ذملٔث اسبملث ىمَ    
ىمٜ  زٔد اللً وَ باالَ الفزد إىل  اِزٓ حبٗا تزآ املزأٚ ذتٜ تتٕجْ إلّٗا 

قم التكالٗر ٔا٩ ار الغزىٗٛ  ِٔذا وقتطٜ ا٧دلٛ ٔا٧ بار املتقلوٛ اليت ىٓم
 تزتٗمممب أذكممماً ا٥صتراضمممٛ ىممممٜ )ر٣ٖمممٛ الممملً بٕصمممر طبصمممٕص( بٍٗىممما  

ىكممَ ٘ فٗممْ بقمماٞ المملً يف بمماالَ الفممزد حبٗمما ًٖ بقمماٞ اسبمملث ٔاصممتىزارٓ ٖكفمم 
 ركمممي باٌقطممماا دً ا٥صتراضمممٛ إ زاجمممْ بقطٍمممٛ أٔ أصمممب  أٔ عبِٕىممما  ٥ٔ ُٖ

إ٥ باٌقطمماا وادتممْ وممَ أصمممْ ٔاٌعلاوممْ يف بمماالَ الفممزد  فنٌّمما ومما مل تتممٗقَ      
 . ىكٍّا اصتصراب بقاٞ اسبلث ٔىلً اٌقطاىْباٌقطاىْ ُٖ

ُٕ: إذا تٗقٍم  ّٛ  املزأٚ ٔبتعبري  ا ىمّٗما    باٌقطاا اصتراضتّا كاُ ٖقٍّٗما ذحم
حبمل ّا ٔتغمك يف بقاِٞما     ّأإذا اذتىمم بقاِٞا ٔمل تتٗقَ ٔكاٌم وتٗقٍٛ صمابق 

ىحزد مرق هلا البٍماٞ ىممٜ اٌقطاىّما لم    ٥ٔ ٖ   ضتصربّا ذتٜ تتٗقَ اٌقطاىّافمت
ّٛ  رتىن بقاٞ ذل ّا.أٔ أكثز وا داوم ت  ىلً  زٔد اللً وٍّا صاى

إذا  ممزد وٍّمما دً ٔمل ٖتطممس هلمما كٌٕممْ دً ذممٗ  أٔ دً  البرمما الزابمم :
 ّ ٔفْٗ صٕر: فىا ِٕ ذكىّا  رِٕىااصتراضٛ أٔ ٌ 

أُ ٖعدد اللً بني كٌْٕ دً ذٗ  ٔبمني كٌٕمْ دً اصتراضمٛ  بم ُ     ا٧ٔىل :
تعمي أٌْ لٗط دً ٥ٔدٚ ٌٔفاظ ٥ٔ دً جمزح ٥ٔ دً همزح  ٔالظماِز اذتضمابْ     

 ملمما تقمملً   ٛ ٔأٔصمما  دً اسبممٗ دً ذممٗ  لممٕ تممٕفز، فٗممْ عممزاٟط اسبٗطممٗ  
ىكَ أُ ٖكُٕ ذٗطّا باإلوكاُ القٗاصم٘  كن دً ُٖ)يف حبٕث دً اسبٗ  وَ أُ 

 .( فّٕ ذٗ  عزىّا
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  ّاىكمَ جعممْ ذٗطم   ا٧ٔصما  ٔمل ُٖ بعم    ٔأٔلٕ ربممر بعم  الغمزٔو          
  ٔىمٗمْ فتعىمن   ّأحبكي امل٦سوٛ الغمزىٗٛ املتقلومٛ هزٖبم    ّافّٕ دً اصتراضٛ هّز
ٍّ ٔتتعبل املزأٚ ىىن املضتراضٛ  . ز ٔالتطّري: تصم٘ ٔتصًٕ ٔتطٕ  بعل التط

٤ٖٔكلٓ: إال٦  الٍصٕص اللالٛ ىمٜ ٔجٕب الص٦ٚ ٔالصٗاً ٔالطمٕا    
ٔاملفمزٔض ىمملً إوكمماُ  ٔسومَ احملممٗ    ٔهمل  ممزد وٍّما  صممٕص اسبمماٟ    

فٗحب ىمّٗا التعٍبمل مبقتطمٜ إالم٦  الٍصمٕص لكمَ بعمل        ّاعزى ّاكٌّٕا ذاٟط
ٍّ  . ز ٔالتطّري ذضب درجٛ ا٥صتراضٛالتط

بع   ٔألتخمر بع  عزٔالْ  ّأأوا إذا ىمىم ب ٌْ لٗط بلً ذٗ  عزى
   ممي ذصممن ىٍمملِا الغممك ٔالممعدد بممني كٌٕممْ دً   ّاأٔصممافْ املىتمماس بّمما عممزى 

ٍِٔمما تممارٚ ٥ تعمممي بٕجممٕد الضممبب املٕجممب   اصتراضممٛ أٔ دً هممزح أٔ جممزح
ز مغٗم  تارٚ تعمي بٕجمٕد صمبب الملً ا٩ مز:    ٔ  خزٔد دً القزذٛ أٔ ازبزاذٛمل

ّما أٔ ٔجمٕد جمزح ٔاذتىممم     ك ُ تعممي ٔجمٕد هزذمٛ يف رمح    -ا٥صتراضٛ 
 كُٕ اللً وَ أذلِىا.

 أوا إذا مل تعمي ٔجٕد صبب لمملً ا٩ مز كم ُ ٥ تعممي بٕجمٕد جمزح        -ب
الممملً بمممني  رتىممممْ  فٗممملٔر أومممز ت  ّممماأٔ همممزح يف رمحّممما أٔ يف جٕفّممما ٔلكٍ 

ضمابْ دً اصتراضمٛ   ٥ٔ ٖبعل اذت  دً جزح أٔ هزح  ا٥صتراضٛ ٔبني غريِا :
ٛ اتعىن املزأٚ ىىمن   ذضمب درجتّما  مي تتعٍبمل بالصم٦ٚ ٔعبِٕما ومَ         ملضتراضم

ىق٦ٟ٘ ىىٕو٘ ِٕ أصن الض٦وٛ  ٍِٔا تغك املمزأٚ  الٕاجبا،  ٔذلك ٧صنُ 
ٔجممٕد هممزح أٔ جممزح يف رمحّمما أٔ يف جٕفّمما ٥ٔ تعمممي بممْ  فتممبع ىمممٜ      يف 

لملٔراُ ا٧ومز بمني كٌّٕما       ص٦وتّا وَ العٗب ٔالعمٛ ٖٔتعني كٌّٕا وضتراضٛ
ني كٌّٕما ذا، هزذمٛ أٔ ذا، جمزح أٔجمب  مزٔد الملً وٍّما         وضتراضٛ ٔبم 

كىما اٌملف  اذتىماه ذٗطمٗتْ بعملً إوكماُ       -اىم ٔب صن الض٦وٛ ٍٖملف  اذتىاهل 
 . ٖٔتعني ىٍلٟذ كٌْٕ دً اصتراضٛ هّزّا -كٌْٕ ذٗطّا
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ٔجٕد هزذٛ أٔ جمزح يف باالٍّما    د صبب اللً ا٩ ز:إذا ىمىم ٔجٕ -جم      
ُ   جٕفّممما  ٔأ  ركمممي ىممممٜ الممملً   الممملً وٍّممما فّمممن ت    ٔاذتىممممم ىممملً كمممٕ

حمزٙ  فْٗ إعكاه فنٌْ و  العمي بالعٗمب ٔالعممٛ ٥ ت    .ب ٌْ اصتراضٛ ٥ذتىاهلاّ
   حممزٙ أصممن ىمملً كممُٕ المملً دً هممزح أٔ جممزح    أصممالٛ الضمم٦وٛ  كىمما ٥ ٖ  

فنُ إجزاٞٓ إل با، ا٥صتراضٛ أصن وثبم ٥ٔ اىتبار بْ  ٔلمٕ صممىٍا جزٖاٌمْ    
 كىمما ٖعارضممْ: أصممن    املممزأٚ اصتراضممٛ أس٥ّ فٗعارضممْ أصممن ىمملً كممُٕ دً   

ىلً كٌْٕ دً اصتراضٛ ٌعتّٗا  فنٌّا هبن آُ  زٔد اللً وٍّا مل تكمَ ذا، دً  
ٍما بصمرئرتّا   الضممب ا٧ٔه ٔىمىَ ٔمل ٖكَ فّٗا دً اصتراضٛ  ٔبعل اٌتقاضَ 

 عمي باٌتقاض الضمب الثماٌ٘: )ىملً كمُٕ الملً اصتراضمٛ( فّٗما       ذا، داً مل ٌ 
 وضتراضممٛ أٔ ىمملً ّمما وضتراضممٛ( فٗحممزٙ أصممن ىمملً كٌّٕمما   أٔ )ىمملً كٌٕ

ٖٔعممارض أصممن ىمملً كممُٕ دوّمما دً جممزح أٔ هممزح   كممُٕ دوّمما اصتراضممٛ   
 ٔمل ٖثبممم  وٍّمما خاردمٗٛ المملً المم باملعارضممٛ  ٔذ٠ٍٗممذ ٖعمممي بمممخبث   ٖٔضممقطاُ

بل وَ تصلٙ خصٕصٛ  ف٦مضٛ الذَٖ هلىا أذكاً وكٌْٕ دً ذٗ  أٔ اصترا
ىتخبا باملماٞ وم  المترفظ ىممٜ     مبعمل تطّمري املٕضم  الم    املزأٚ لمص٦ٚ ٔالصمٗاً  

 :  ي ٌبرا . صزاٖتْ إىل ازبضي أٔ الثٕب

 : أقساو االستحاضة ودرجاتها

عز  ِذٓ املزاتب ل٦صتراضٛ درجا، ٔوزاتب: همٗمٛ ٔوتٕصطٛ ٔكثريٚ  ُت
     ُٛ ٔوزتبممٛ أذكمماً   بعممل الممتفرص ٔا٥ تبممار بالقطٍممٛ أٔ عبِٕمما  ٔلكممن درجمم

 : اصتعزاضّا ٔا٥صتل٥ه ىمّٗا تفص٦ّٗ خصٕصٛ ٍٖبغ٘ لٍامو

ا٥صتراضٛ القمٗمٛ: ِٔ٘ وا ٖكُٕ اللً فّٗا همم٦ّٗ حبٗما أٌّما إذا أد ممم     
ٍٕ    تّما بعمل   القطٍمٛ يف فزجّما ٔأ زج   ّما ٔوعزفمٛ درجممٛ   فمعٚ وعتممل بّما تتٕهم  تم

ٍٕ ممٛ بالمملً وممَ دُٔ أُ ٖغىضممّا ٖٔممل ن   تزا ىٍمملِا فنٌّممااصتراضممتّا  ِمما وتم
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الصرٗرٛ ٌظري وا  (1)ىكَ اصتفادتْ وَ بع  ا٧ بارِٔذا التفضري ُٖ . ٔصطّا
(: رٔآ الغٗ  الكمٗع بطزٖق صرٗس إىل وعأٖٛ بَ ىىمار ىمَ الصماد  )   

م كممن  ، ٔد مممم املضممحل ٔصممٓمٖثقممب الكزصممر تٍٕضمم ٔإُ كمماُ المملً ٥ش
ٌٔظري وعتمٚ سرارٚ صا٦ّٟ ىَ الطاوا تقعل بعلد أٖاوّا كٗر  زص٦ٚ بٕضٕٞ
 زتضتظّز بًٕٗ أٔ ٖٕوني   ي ِم٘ وضتراضمٛ  فمتغتضمن   ش(: تصٍ ّ هاه )

حعن هطٍمٛ ٔ زهمٛ ذافظمٛ ومَ     مبم  زٔتضمتٕ ق ومَ ٌفضمّا   شوَ ذملث اسبمٗ    
المملً  فممنذا ٌفممذ   -ٖثقممب -ٞ ومما مل ٍٖفممذٕٔتصممم٘ كممن صمم٦ٚ بٕضمم شالتمممٕث 

ِٔ٘ ٔاضرٛ الل٥لٛ حبضب ازبىمتني ا٧ ريتني يف تعزٖر  زاغتضمم ٔصمم
  ( مل ٖثقب اللً الكزصر)أٔ  (اليت مل ٍٖفذ)ىٗٗش املضتراضٛ القمٗمٛ ب ٌّا أٔ ت 

اليت ٖثقب دوّا الكزصر ٍٖٔفذ فْٗ  ٔوَ ٍِا  ِ٘ هباه ا٥صتراضٛ املتٕصطٛٔ
املغّٕر بني الفقّاٞ وا ذكزٌا ِٕٔ وزاد وَ ىٍبز ىَ ا٥صتراضمٛ   كاُ التعزٖر

 . القمٗمٛ بغري ِذا التعبري
 -الكزصممر  -: ِٔمم٘ المميت ٖغىممط دوّمما القطٍممٛ   ٔا٥صتراضممٛ املتٕصممطٛ

ٍٖٔفذ فّٗا ٥ٔ ٖضٗن وٍّا ٥ٔ ٖتحأسِا إىل وا ٖتصمن بّما ومَ  زهمٛ أٔ  مٕب       
وعتممٚ سرارٚ املتقلومٛ ٔوعتممٚ    ِٔذا التفضري وضتفاد ومَ بعم  ا٧ بمار ٌظمري     

حش اللً الكزصر فعمّٗا الغضن لكن ًٖٕ وزٚ ٔالٕضمٕٞ  ٔإُ مل ٖ :ش(2)مساىٛ
فنٌّما ٔاضمرٛ الل٥لمٛ ىممٜ تقمًٕ ا٥صتراضمٛ املتٕصمطٛ بغىمط          زلكن ص٦ٚ

 . اللً الكزصر وَ دُٔ جٕاس القطٍٛ ٔص٦ٌْٗ ىٍّا

حمل  حبٗما أٌّما ت    ٔا٥صتراضٛ الكثريٚ: ِٔم٘ الميت ٖكمُٕ الملً فّٗما كمثرياّ      
ىرٕالٛ هلا ٔاملتعار  بٍَّٗ ٔضعّا ٍِاك ٔتزاِا هل غىضمّا  مالقطٍٛ ٔاشبزهٛ ال

خز  املتصمٛ محأسِا إىل وا ٔراِٞا وَ الاللً ٌٔفذ فّٗا  ي صاه ىٍّا اللً ٔت 
                                                           

 .9ح + 1 : ح وَ أبٕاب ا٥صتراضٛ 1: ب2( الٕصاٟن: د1)
 . 6: ح وَ أبٕاب ا٥صتراضٛ 1: ب2( الٕصاٟن: د2)
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ٍٕث   بالقطٍٛ أٔ عبِٕا وَ ا٧جضاً ٔاسبافظٛ اليت تعتاد لبضّا لممترف  ظ ومَ التمم
 . باللً الضاٟن ىمّٗا

ٌظري وعتمٚ سرارٚ:  (1)ذا التفضري وضتفاد وَ بع  الٍصٕص الصرٗرِٛٔ
حممأسٓ إىل ازبّممٛ ا٧ ممزٝ  ٓ المملً ٔت ز ب مأٙ ى مم شفممنُ جمماس المملً الكزصممرز  

 تعٍصمممبم ٔاغتضممممم  مممي صممممم الغممملاٚ بغضمممن  ٔالظّمممز ٔالعصمممز بغضمممن  ش
ً  ٔاملغزب ٔالعغاٞ بغضمن  ٔإُ مل ٖ   الكزصمر صمٓمم بغضمن ٔاذملز      حمش المل

ٛ ٔا٥صتراضمٛ   فّٗما المملً ٖٔغىمط الكزصمر لكممَ ٥     ِم٘ المميت ٖكثمز   املتٕصمط
حمأرٓ  ِٔمذٓ ازبىممٛ    أٙ ٥ ٖضمٗن ومَ الكزصمر إىل وما ٖ       ٖتحأسٓ ٥ٔ ٖعمٓ

ا )ا٥صتراضمٛ املتٕصمطٛ(  ٔوما صمبقّا     يف الزٔاٖٛ املعتمٚ ت٤كل تفضمريٌ  ا٧ ريٚ
فمنُ  ش )ا٥صتراضٛ الكمثريٚ( كىما ٖٕضمرّا وعتممٚ ٖمٌٕط بمَ ٖعقمٕب        ٕضسُٖ

فنٌمْ تعمبري ىمَ كثمزٚ الملً       زرأ، اللً دوّا صبٗبّا فمتغتضن يف ٔهم كمن صم٦ٚ  
 . اشبارد املصبٕب وَ املٕض  ىمٜ الكزصر ٔاشبز  املعتاد ٔضعّا ٍِاك

ّٚ ومَ  ِذٓ أهض صمرٗرٛ  ٌصمٕص  اً ٔدرجا، ا٥صتراضٛ ٔوعاٌّٗا و  ٕذ
 : وتعلدٚرٕث موبٍٍٗٛ ٧ذكاوّا   ي بعل تفضريِا ٌل ن يف بٗاُ أذكاوّا ىم ب

 ألول: وجوب االختبار وىوع الوجوب .البحث ا

 هلارامذكز مج  وَ وت  زٙ فقّاٍٟا )رض( ٔجٕب ا تبار املضتراضمٛ لم  
  ّاىقزرٚ عمزى مىعزفٛ ٌٕا اصتراضتّا كم٘ تعىمن ٔتتعٍبمل حبضمب ٔ ٗفتّما الم      مل
ٔجمب ىمّٗما الفرمص     ّااللً اصتراضتّا عمزى  مىعٍٜ أٌْ إذا أذزس، صاذبٛب

ٔا٥ تبار لتىٗٗش هضي اصتراضتّا ك٘ ت٤دٙ ٔ ٗفتّا الغزىٗٛ وَ الطّارٚ هبن 
رِٕا  ٔذ٠ٍٗذ ٌض ه: وا ِٕ ولرك الٕجٕب ِن ِٕ وقتطٜ التعٍبل بص٦ٚ أٔ ٌ 

 .ّ أً ِٕ و٤دٝ الٍصٕص اشباصٛ ّالقاىلٚ العاوٛ
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بمْ ىممٜ كمُٕ     ه َلذكز بع  الفقّاٞ ا٧ٔا ز )هلِي( أكثز ومَ ٔجمْ اصمتُ         
وقتطٜ القاىلٚ العاوٛ ِٕ ٔجٕب الفرمص ٔا٥ تبمار  ٔذصممم املٍاهغمٛ يف     

املممللٕه ٔىىممًٕ اسبكممي  ٔذٗمما تٕجممل ىٍمملٌا ٌصممٕص    جمملٔاِا أٔ يف صممعٛ
فّ٘ تغع ىَ حبا وقتطٜ القاىلٚ العاومٛ    اصتفادٚ اسبكي وٍّا ٍا اصٛ ميكٍ

ٔا٧دلٛ املطمقٛ ٥ صٗىا و  كٌّٕا وٕض  املٍاهغمٛ ٔاإلعمكاه يف أصمن إٌتاجّما     
 : أٔ يف إٌتاجّا الٕجٕب العاً الغاون  ٌٔقٕه

ىممممٜ ٔجمممٕب  دلممم٦ّٗ (1)ٔا٧ بممار ىكٍٍمما ا٥صمممتل٥ه بمممبع  الٍصمممٕص  ُٖ
ىعزفٛ ذاهلمما ٔأداٞ ٔ ٗفتّمما مىضتراضٛ لمممىزأٚ المممالفرممص ٔا٥ تبممار ىمممٜ المم

ىىلتّا: صرٗرٛ ىبمل  ٔوَ ِذٓ الٍصٕص بن  . ذضبىا هٍزرٓ الغارا ا٧هلظ
بعممل صمم٤الْ ىممَ املضتراضممٛ   ()الممزمحَ المميت همماه فّٗمما اإلومماً الصمماد   

 زٔلتغتضمن لذٙ كاٌم ذبمٗ  فْٗ... قعل هز٣ِا اتشىَ اسباٟ : ّأجٕابْ بلٔ
  فمنُ  ّمز ىممٜ    ّألتضتل ن كزصفش-ٔذلث ذٗطّا -زِٞا أٙ تغتضن وَ ُه

ِٔممذا ٌممٍص صممرٗس الضممٍل ٔاضممس الل٥لممٛ ىمممٜ أُ    الكزصممر فمتغتضممن...ز
بٗمًٕ أٔ ٖمٕوني كىما ٌٍصمم      ّاىاً هزِٞا ٔاصتظّارِا اذتٗاالبعل ت  -املضتراضٛ 

 هطٍممٛ  بند مماه   ٔتضممتعمي همملر اصتراضممتّا  هلمما ختممم ذا بممل أُ ت  ٥ -الزٔاٖممٛ
كىا فٍضزٓ مج  وَ المغمٕٖني ٔالفقّماٞ  ِٔمذا     ّاأٙ هطٍ زّألتضتل ن كزصفش

كىما  -ا٧وز بند اه القطٍمٛ لغمزض وعزفمٛ ذحمي اصتراضمتّا ٌٔمٕا ٔ ٗفتّما        
 . -تفصٗمْ ٔصٗ ت٘  صٍزذم الصرٗرٛ
ٔيف ىَ املزأٚ تضتراضّ  ( صا٦ّٟرمد ىَ الصاد  )مٔوٍّا صرٗس ال

( ىَ املزأٚ اليت تضتراض S ( لقٕه جلٓ رصٕه اع )حٕاب ذكاٖتْ )مال
أٙ وممَ ذمملث  زىكمما أٖمماً ذٗطممّا ٥ تصممم٘ فّٗمما  ممي تغتضممنت شف وزِمما أُ 

ِٔذا أوز باصتل اه هطٍٛ يف املٕضم  املعمزٔ     زٔتضتل ن هطٍٛ...شذٗطّا 
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ا٧ومز ومَ   لمفرص ٔا٥ تبار ٔاصتع٦ً ذاهلا ٔهلر اصتراضمتّا  ٔهمل تٍٕجمْ    
( لمىزأٚ بعل وط٘ أٖاً ذٗطّا ٔاصتىزار اللً ىمّٗا ٔاىتبارٓ Sرصٕه اع )

. ِٔكممذا ٔرد ٌظممري ِممذا ا٧وممز بممالٍظز ٔالفرممص ٔرد يف صممرٗرٛ  اصتراضممٛ
بعل ا٧وز باغتضاه اسباون اسباٟ  وَ ذلث ذٗطّا  ٔهمل اصمتىز    الصرا 

ا ٔبمني  اللً فٗىا بٍّٗم  ي لتٍظز فنُ كاُ ... بّا ص٦ُٗ اللً ٔمل ٍٖقط   هاه: ش
ِٔ٘ صرٗرٛ الضٍل ٔاضرٛ الل٥لٛ  زاملغزب ٥ ٖضٗن وَ  مر الكزصر...

ىمٜ ا٧وز بالٍظز ٔالفرص ٔالترقق ىَ درجٛ ا٥صتراضمٛ لتعمز  ٔ ٗفتّما    
 . : الص٦ٚ أٔ عبِٕا رل ٗٛ هبن الٕلٕد يف العبادٚموَ ذٗا الطّارٚ ال

وغمٗخٛ اسبضمَ   )اسبم٘ ىمَ   ىرققماملزٔٙ يف وعتم ال ٔوٍّا اشبم الصرٗس
يف اسبماٟ   (:شىَ أب٘ أٖٕب ىَ ضبىل بَ وضمي ىَ البماهز )  (بَ ضببٕب

أٔ  ّابعل أٖاوّا اليت كاٌم تزٝ اللً فّٗا فمتقعل ىمَ الصم٦ٚ ٖٕوم    ّاإذا رأ، دو
ًٌٖٕوني   ي ُت ٥ ٍٖقط  فمتحى  بني كن ص٦تني  ىضك هطٍٛ: فنُ صبغ القطٍٛ د

 ضممس الل٥لممٛ ىمممٜ إوضمماك هطٍممٛ ٔٔضممعّا    ِٔممٕ  ممم صممرٗس ٔا  زضممن...بُغ
ُٚ ٔلغممزض تعممٗني   يف احملمن املعتمماد  ممزٔد المملً وٍممْ ٔو٦ذظممٛ الٍتٗحممٛ بعممل فممع

 . درجٛ اصتراضتّا ٌٕٔىّا ٔذبلٖل ٔ ٗفتّا وَ ذٗا الطّٕر
املضتراضٛ إذا وطم أٖاً (:شىَ الصاد  ) ٔوٍّا  م ابَ أب٘ ٖعفٕر

ِٔمٕ   -أٙ تفرمص ذاهلما باملعتماد    ززأهزاّٟا اغتضمم ٔاذتغم كزصفّا ٔتٍظ
 ز . فنُ  ّز ىمٜ الكزصر...ش -ٔض  هطٍٛ لمفرص ٔا٥ تبار

 ٔوٍّا ا٧ بار ا٩وزٚ بالٕ ٗفٛ اشباصٛ بعل ر٣ٖمٛ الملً ٖثقمب الكزصمر أٔ     
 دوّما  ٥ ٖثقبْ أٔ ٖضٗن وٍْ  فنٌمْ لم٥ٕ الفرمص ٔا٥ تبمار ٥ ٖترقمق هلما ر٣ٖمٛ        

 ِمن  قمب الكزصمر أٔ صماه وٍممْ      :ّا٥ٔ وعزفمٛ ذاهلما ٔ صٕصمٗٛ اصتراضمت    
ٔاضرٛ  -ّأبعطّا صرٗس جل -ن وٍْ ٔمل ٖثقبْ  فنُ ِذٓ الٍصٕصأٔ مل ٖض

 ّٛ  وممَ  ا ٔتغممخٗص ٔ ٗفتّممااهلمممىعزفٛ ذلمم الل٥لممٛ ىمممٜ لممشًٔ ا٥ تبممار ٔصممٗم
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ٔجممٕب ا٥ تبممار  ىمملً)ذٗمما الطّممارٚ  ِٔممذا الٕجممٕب اصممتثٍاٞ وممَ كمممٝ  
ٔضمٕح  ومَ صبىمٕا وما تقملً :     صن ٖٔتر .( املٕضٕىٗٛ ٔالفرص يف الغبّا،

 د٥لٛ الٍصٕص ىمٜ ٔجٕب الفرص ٔا٥ تبار هبن أداٞ الص٦ٚ بٕهم ٖضري 
رِٕما يف املٕضم    بند ماه القطٍمٛ أٔ ٌ    -كىما دلمم ا٧ بمار    -ٖٔترقق الفرص

املتعار  ص٦ُٗ اللً وٍْ و  الصم ىمّٗا بقلر وعتل بْ تتٕه  تمٕث القطٍٛ فْٗ 
 :ٌتعزض هلا بتتاب   . ٍِٔا فزٔا ٔ ٗفتّا الغزىٗٛٔتبٍَٗ ذاهلا وٍّا ٔوعزفٛ 

الفزا ا٧ٔه: هل ٔه  الك٦ً بٍّٗي يف أُ ٔجٕب الفرص ِن ِٕ ٔجمٕب  
 .ّ أً ِٕ ٔجٕب الزٖق٘ ّأً ِٕ ٔجٕب عزال٘ ٌّفض٘

ُٛ يف لم  ّا: ٔجمٕب الفرمص وٕلٕٖم   ّأاملزاد وَ ٔجٕب ا٥ تبار ٌفضمٗ  مىصمر
 ي ٔالعقماب ذتمٜ   لإل ّأوٕجب ّاهعٔا ّابْ ٔتزكْ ضبزو ٌفضْ حبٗا ٖكُٕ اإل ٦ه

ّٛ ٔاتفاهمم   اذا  وضتراضممٛ  ٍا  فممنذا فزضممّاأصممابم املممزأٚ الٕ ٗفممٛ الٕاهعٗممٛ صمملف
ٍّمممز، املٕضممم  ٔصمممٓمم  مممي اٌكغمممر كمممُٕ  مل تفرمممص لكٍّممما تٍٕضممم  ، ٔال

ىطابقٛ ىىمّا و  الٕاه  لكٍْ تكُٕ ىاصٗٛ ماصتراضتّا همٗمٛ صرم ص٦تّا ل
 .  ىٛ لعك الٕاجب الٍفض٘مآ 

ىصمرٛ يف ملم  ّا: ٔجمٕب الفرمص غريٖم   ّااد وَ ٔجٕب ا٥ تبار عزالٗٔاملز
يف صرٛ العبادٚ وٍّا  ٥ٔسوْ أُ اإل م٦ه   ّاغري الفرص لكُٕ الفرص عزال
خمر عزو صٍرٛ ىبادتّا فتكُٕ باالمٛ ٔإُ بالفرص ٔتزك ا٥ تبار ٖٕجب ت 

ّا: الفرمص وقلومٛ   الابق ىىمّا الٕاه  كىا صبق املثاه  ٔذلمك لتخممر عمزال   
ّٛ مل تفرص لكٍّا تٍٕضم ، لكمن صم٦ٚ      -٧داٞ الٕ ٗفٛ  فنذا فزضٍا وضتراض

م  ممي اٌكغممر وطابقممٛ ىىمممّا لمٕاهمم  ٔأُ   ٔاغتضمممم وممزٚ يف الٗممًٕ  ممي صمممٓ  
اصتراضتّا وتٕصطٛ كاٌم ىبادتّا باالمٛ لتخمر عزو صرتّا ِٕٔ الفرمص  

 . رِٕاهبن التعٍبل بص٦ٚ أٔ ٌ 
 ّا: ِٕ ٔجٕب الفرص ٔا٥ تبار الزٖق ّا تبار الزٖقٗٔاملزاد وَ ٔجٕب ا٥
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ذكماً المذٙ ِمٕ الزٖمق لتٍٍحمش الٕاهم        تٍٍحش الٕاه  كٕجٕب تعٓممي ا٧ لٔٔصٗمٛ 
   . ٔاوتثالْ

ٔىمٜ ِذا ا٥ذتىاه: إذا تزكم املضتراضٛ الفرص ٔا٥ تبار  مي ىىممم        
ٍّمممز، املٕضممم  ٔأبمممللم اشبزهمممٛ  مممي تٍٕضممم ، أٔ اغتضممممم    بممم ُ الطّمممارٚ  ال

 لٕاهمم  ذاهلمما ٔلمٕ ٗفممٛ      ممي اٌكغممر وطابقممٛ الّارتّمما    ي صممٓمم وباعممزٚ  مم
ّارتّا ٔصم٦تّا ٥ٔ ىقماب   ال٦سوٛ ىمّٗا حبضب درجٛ اصتراضتّا صٍرم ال

ُ تزكممم الفرممص  ٔإ٥ إذا مل ٖطممابق ىىمممّا الٕاهمم  كمم ُ تٍٕضمم ،    ىمّٗمما ٔإ
بطمن تعٍبملِا    يف الٕاه  وتٕصطٛ ذبتماد إىل غضمن   ٔصٓمم ٔكاٌم اصتراضتّا 

 . لٕ مل تتلاركْ اصترقم العقابٔ
ٔذٗا كاٌم ىىلٚ الللٗن ىمٜ ٔجٕب الفرص ٔا٥ تبار ِٕ الٍصمٕص  

( فالظماِز وٍّما كمُٕ الٕجمٕب     Œالغزىٗٛ امل  ٕرٚ ىمَ أِمن بٗمم العصمىٛ )    
( Œبممْ املضتراضممٛ  فممنُ أ بممارِي )  الممذٙ  ٕالبممملمٕاهمم   ّاوٍٍحممش ّاالزٖقٗمم

ٔالٍظمز ٔا٥ تبمار بند ماه     املتقلوٛ هل رتبم الٕضٕٞ أٔ الغضن ىمٜ الفرص
الكزصر  ِٔذا ٖله بٕضٕح ىمٜ أُ ا٥ تبار ٔصٗمٛ ملعزفٛ ٌٕا ا٥صتراضمٛ  

ٖبلٔ وَ ٌصٕص ا٥ تبار: ا٧ومز بمْ     ٥ٔ ّأالزٖق ملعزفٛ الٕ ٗفٛ املقٍزرٚ عزى
 . يف صرٛ العبادٚ ّالٕجٕبْ يف ٌفضْ ٔوصمرٛ يف ذاتْ أٔ لكٌْٕ عزال

بتكممزار العىممن  -ذتٗماو وممَ املضتراضممٛ  الفمزا الثمماٌ٘: الظمماِز عممزىٗٛ ا٥ 
ٕٕ  :  تتٗقَ وَ اوتثاهلا الٕاجب العبادٙ املفزٔض ىمّٗا  ٔذلك بٍر

٘ : لعلً التأ٥ّٔ المتىكَ   ذماه  -با٥ذتٗماو  -شاوٍا باوتٍاا ا٥وتثاه اإلمجمال
راصن با٥ تبممار ٔالعىممن بالٕ ٗفممٛ ذضممب ٌتٗحممٛ موممَ ا٥وتثمماه التفصممٗم٘ المم

 .  تٗاو و  الٕجٕب الطزٖق٘ لمفرص ٔا٥ تبارا٥ تبار  ف٦ ٖتٍافٜ ا٥ذ
 رضَ ا٥ذتٗاو ىمٜ كن تقلٖز ٔيف كمن ذماه  ٔهمل بٍٍٗما     م: ٥لتشاوٍا بّأ اٌٗ

ىمممٜ أُ ٔجممٕب الفرممص ٔا٥ تبممار ٔجممٕب     -وممَ الٍصممٕص  ّااصممتظّار -
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رٍصن لمٕاهمم   ٔلممذا مالزٖقمم٘ ٔٔصممٗمٛ لتٍحممش الٕاهمم   ٔا٥ذتٗمماو يف العىممن ومم
ٖٔصس وٍّا العىن ا٥ذتٗاال٘ الذٙ   و وَ دُٔ فرصىكٍّا العىن با٥ذتٗاُٖ
ىا لمٕ اذتىممم كٌّٕما    مأ ذوتمْ بمْ  ٖٔترقمق ِمذا بمم     لرك بْ اوتثاه الٕاهم  ٔت م  ُت

 م كممُٕ اصتراضممتّا همٗمممٛ فتتٕضمم    وضتراضممٛ با٥صتراضممٛ املتٕصممطٛ ٔ ٍٍمم  
ٍّمم   خزهٛ  ممي تباعممز الصمم٦ٚ ىقٗممب الٕضممٕٞ  مز ٔتبمملٖن المملكممن صمم٦ٚ بعممل التط

وزٚ ٔاذلٚ ٍٖطي إىل الٕضٕٞ  ٗر لعىمّا يف كن ًٖٕ غض٦ُّٔتطوَ دُٔ فصن 
 . هبن ص٦ٚ الفحز

الفزا الثالما: الظماِز ومَ الٍصمٕص املتقلومٛ اللالمٛ ىممٜ ٔجمٕب الٍظمز          
  ٔالفرص ٔا٥ تبار ِٕ ا٥ تبار ذمني ا٥بمت٦ٞ با٥صتراضمٛ ٔإرادٚ الصم٦ٚ    

٥ٔ ٍٖفعّما الفرمص هبمن الٕهمم أٔ هبمن إرادٚ فعمن الصم٦ٚ سبصمٕه الفاصمن          
جمشا٣ٓ ِمٕ الفرمص هبمن الغمزٔا يف      ه التبله  ٔالقلر املتمٗقَ ٌفعمْ ٔإ  ٔاذتىا
 .  ٗضريبالص٦ٚ 

حب ىمّٗا الفرص ٔا٥ تبار هبن كمن صم٦ّٚ أً ٖكفّٗما الفرمص     ِٔن ٖ 
ضممس ىمممٜ ٔجممٕب ٥ دلٗممن ٔاذتممٜ تعمممي بتبممله درجممٛ اصتراضممتّاّ.  ا٧ٔه

 :  . ٔىٍلٌا ذالتاٍُل كن ص٦ٚ ٔهبن الغزٔا فّٗا الفرص ٔا٥ تبار ى

أٔ القممٛ   ز ٌٕا اصتراضتّا وَ ذٗما الكثمزٚ  ُ تعمي بتبله ذالتّا ٔتغٍٗأ -أ
ّا ىٍل إرادٚ العبادٚ ٧داٞ ٔ ٗفمٛ الطّمارٚ ذضمب    فٗحب ىمّٗا الفرص ومحٍلد

 . ذاهلا هبن العبادٚ

مل تعمي بالتبٍله ٔالتغٍٗز ىىا كاٌم ىمٗمْ ومَ درجمٛ ا٥صتراضمٛ      ٔاذا -ب
بعل الفرص ٔوعزفٛ درجتّا ف٦ دلٗن ىمٜ ٔجٕب الفرص هبن ص٦ٚ  بن لٕ 

ىكٍّما اصتصمراب بقماٞ ذالتّما الضمابقٛ ٔدرجتّمما      التغٍٗمز فُٗ عمكم ٔاذتىممم   
عقبمم  رٓققّما ىٍملِا إذا ت  املاضٗٛ الميت ىزفتّما با٥ تبمار بملٔ ٌشٔهلما أٔ بملٔ ت       

  . رصن للَّٖ كثريّااسبٗ  كىا ٖ 
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يفرررز َررٔ  َٓرر٘ اتط ماقرر١ ايفررسا ايسا:ررو9 يررٛ لفرررز ايفمررـ ٚ  لرر ُهٔ 
  -ضر ٝاازٕ َكردٚز األةرس٠   ٚيرٛ :   -َو عدّ اتفر  اتسغرد  را   األعراز نفُاٖا 

 فرري ٜ فررد اْر رررفا٤ ٚةررٛر ا    رراز     أٚ عرررز :هازلٗررا اترراْو َررٔ ا    رراز      
 از فرررزٙ عًٝٗررا  ٖٚرررا َرر   عًرر٢ َررا ا وْرراٙ َررٔ نررٕٛ ٚةررٛر ا    رر           ي

ماٍ رٚايفمررـ اتطرر فا  َررٔ ايٓؿررٛف ايفدٜررد٠ ٚةٛ:ررّا السٜكٝررّا  ضرر فيّ ايرر  
ماٍ ايكردز٠  رخر ـ :ر  مدٜد ايٛظٝفر١ َرٔ ثٝرل ايطٗرٛز  ٖٚررا ايٛةرٛر َٜ      َٚل
ِٓايرر ُهٔ ٚ ثرراٍ اي فرررز  ألٕ ايٛةررٛر ايطسٜكررٞ نررايٛةٛر ايٓفطررٞ   ٚ  ٜفرر

١ سض ايففرٌ ٚتلٝرإ ايطسٜرل ٚضرًٝ    يغر  مٓلرٜ ٛفس عًر٢ اي فرل ٚاي مسٜرو ٚاير    
 . يًٛؾٍٛ تىل ذٟ ايطسٜل ٚغسق٘

مكررٝع عًرر٢ ايففررٌ مسٜررو َٚلَٚل ٚتذا نررإ ا ايٛةررٛر ايطسٜكررٞ :فررلْ 
ٚلط د ٌ []ي ٓعس]ُٛة٘ تىل اتط ماق9١رنا    از ٚايفمـ اي -اتأَٛز :٘

ٓ فرٞ :اْ فرا٤ ايكردز٠    فر ٕ ايٛةرٛر ٚاألَرس ايطسٜكرٞ ٜ    []ُٚلُطو قط١ٓ[ قط١ٓ
 تىل األؾررٍٛ ايفًُٝرر١ ايو ٝؿرر١ٝ    ُهٓٓررا ايسةررٛا ٚعٓد٥ررر ُٜ ٚٚةررٛ  ايفرررز  

ا َٛاز  لفرز ايفمـ ٚا    از  ًٜٚصّ َٓ٘ اْ فا٤ ٚةٛر ا    از ع٢ً َٔ 
 .غسعّا  ٜ فرز عًٝٗا أٚ لهٕٛ َفرٚز٠ َٓ٘

ٕل9 ا ايفكررر٘ نررر ٣  عررردّ ٚةرررٛر ايفمرررـ ٚا    ررراز ا )ٚ: كسٜرررا ٍرررا
١ َرٛاز  ٚةرٛر فمرـ اتط ماقر    9 َٓٗرا   ( ٚقرد أ سةٓرا  ايػ ٗات اتٛقٛع١ٝ

َٛاز  تَهإ ايفمـ ٚا    از ٚعدّ ايفرز  9 ٘  ٚايكدز ات ٝكٔ  سٚةسبا ا
9 اْ فررا٤ ٚةررٛر ا    رراز ا َررٛاز  اي فرررز أٚ  ايررداعٞ تىل لسنرر٘  ًٜٚررصّ َٓرر٘

ٚةٛ  ايفرز عٔ َ اغس٠ ا    راز ٚايفمرـ :   راٍ قطٓر١ ا َٛقرو ضرٝيٕ       
يطٗاز٠ َٔ ثدٍٗا  مدٜد  زة١ ا ض ماق١ ٚٚظٝف١ اماٍ َٚلرايدّ  ض فيّ اي

ف هٕٛ ايه ٣ آل١ٝ ا اتٛاز  ايفرز١ٜ  ًٜٚصّ ث٦ٓٝر9 اي ٓا٤ ع٢ً ايدزة١ ات ٝكٔ 
يهررٌ  اررا فٝٗررا اي ٛقرر ٖٚررٞ ايدزةرر١ ايكًًٝرر١ ايرر  َٜ   لهًٝفٗررا يًُط ماقرر١
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ؾي٠  ت  إٔ لهٕٛ  ا ثاي١ ضا:ك١ َرٔ ايهررس٠ أٚ اي ٛضرف  ف أ رر :ٗرا لف ردّا       
 . :اض ؿمار ثاي ٗا ايطا:ك١

اض ؿرما:ٗا ف ر   عًر٢ نرٕٛ      ٗرا ُهٓضرا:ك١ ُٜ َ ٝكٓر١  ٚيٛ   لهٔ  ا ثاير١  
َررا  اَررت   لفًررِ شٜررا ٠ قرردز     [ل ٛقررأ يهررٌ ؾرري٠  ]اض ماقرر ٗا قًًٝرر9١  

اض ماق ٗا  عُّي :اض ؿمار عدّ نٕٛ اض ماق ٗا َ ٛضط١ أٚ نرري٠  ف ٕ 
 ري٠ ماقر١ :رايه  عٓردٖا  ّ ا ض   فس٠ :إٔ ٜ ردأ خسج لدزجيّا ٚلط مٌٝ ايطايدّ َٜ

 :رردّٚا أٟ ٜ رردزج   :ررد َررٔ إٔ ٜ رردأ قًررّٝي ٍررِ ٜهرررس ٜٚهرررس     أٚ :ات ٛضررط١  ٚ 
ٍررِ ات ٛضررط١ ايرر  لركررا    َررٔ ا ض ماقرر١ ايكًًٝرر١ ايرر    لركررا ايهسضرر  

ُا ٚزا٤ٙ َررٔ رفرر ٙ يرراررٛشٙ َٚلٍررِ ايهرر ري٠ ايرر  لركررا ايهسضرر  َٚل  ايهسضرر 
اٝات ٚنرٕٛ  رٜر  سق١ أٚ ٍٛر  َٚو اي ٓا٤ عًر٢ ةسٜرإ ا ض ؿرمار ا اي دز   

       ٗ ا ُا ض ماق١ ات ٛضرط١ ٚايهر ري٠ َطر ٛق   :ايفردّ ْط ؿرما  عردّ ثردٍٚ
 :فرردّ نررٕٛ اض ماقرر ٗا َ ٛضررط١ أٚ نرررري٠  َٚفرر٘   هررِ عًٝٗررا معٓررد اتررسأ٠ َْٚ

ٌ   َٛةا ييث ٝاط ايًصَٚٞ أٚ يًف ٝا :ر  عُرّي ل رٝكٔ َفر٘ َرٔ ت زاى      إٔ لفُر
ي ػسٜفٞ ٚاَ راي٘ ذبؿّٝي ؾي٠ ؾمٝم١ :طٗٛز حبٝل ل ٝكٔ َٔ ت زاى ايٛاقو ا

 . يًُٛافك١ ايكطف١ٝ يًٛاقو

رُٛاز  اير ُهٔ ٚاْ فرا٤   ُا ذنسْراٙ َرٔ ا  ؿراف ايٛةرٛر ايطسٜكرٞ :ر      يرٚ
ل   ع٢ً عدّ نرٕٛ      :د إَٔٚٔ تَهإ اض ؿمار األَس اي دزجيٞ ايفرز 

اررٛش  ررا ث٦ٓٝررر األ ررر :ايكرردز )ات ررٝكٔ     اض ماقرر ٗا َ ٛضررط١ أٚ نرررري٠  َٜٚ  
ٜ  رٝٓٔ عردّ اتٛةرا     9ٖٚرٞ ٚظٝفر١ ا ض ماقر١ ايكًًٝر١  ٚعٓد٥رر     لهًٝف٘( :ٗرا  

 . يأل ر :ايكدز )ات ٝكٔ اَ راي٘ يًٛاقو(

ٍرِ ٜكرو ايهريّ ا ذبدٜرد      .  ٖرا متاّ نيَٓا ا ٚاةا ايفمـ ٚا    راز 
 ٚظٝف١ اتط ماق١ :أقطاَٗا ايري١ٍ ات كد١َ .



 92جفك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز............................................................................... (253)

 

  

 . البحث الثاني: وظيفة املستحاضة القليلة
 9  ُٖٚا ايفكٗا٤ تٍ ات ٚاة   ع٢ً اتط ماق١ ايك١ًًٝ اتػٗٛز : 

ٚلغٝريُٖرا أٚ غطرًُٗا    -اسبافعر١  -ل ردٌٜ ايكطٓر١ ٚاشبسقر١    ايٛاةا األ9ٍٚ
ٚلطٗريُٖا َو لطٗري ايفسج َٔ ايدّ اشبازج عًٝٗا لففً٘ عٓرد نرٌ ؾري٠ لسٜرد     

ٗٓرس    أ ا٤ٖا ٚنإٔ ا ض ماق١ ايؿغري٠ نايطًظ ٚاي طٔ ٖٞ أثداث ًٜصّ اي ط
َررٔ  ّا  ٍرِ ٜهررٕٛ َفررٚز  ّااا ٖا  ازةرررا عٓررد نرٌ ؾرري٠ ٜسٜرد اتهًرر  تٜر   َٓٗر 

ٗٓسٙ َرٔ اسبردث   رمدث ايراي ايردّ   -خازج أٍٓا٤ ايؿي٠ ٜٚهٕٛ ايٛاةا ٖٛ لط
 . عٓد نٌ ؾي٠ ٚق ٌ تٜكاعٗا :ٛقت ٜطري -ٚاي ٍٛ ٚايغا٥ف 

   ِ فكررد ايررديٌٝ  ت  أْٗررا َل  ٖرررٙ ايف رر٣ٛ ايٛةٛ:ٝرر١ ٖررٞ َػررٗٛز٠ ا ف رراٚاٖ
ٌْل   ٜٛثٝايٛاقح  ر رت ٚةرٛر ل ردٌٜ ايكطٓر١ ٚاشبسقر١ أٚ      ٚاقرح ُٜ  ةد  يٝ

ُا أؾرا:٘ ايردّ  ٚيررا اض ػرهٌ ا ف ٝرا      رلطٗريُٖا أٚ لطٗري ايفسج َٚا ثٛي٘ َ
اد ح :فع :فدّ ٚةٛ:٘  ٚثٝل   َْآ س :ٌ ؾٓس َٚاٍ مجْو ايٛةٛر مجْو

ٚ    ّاع٢ً ايٛةٛر يرا حن اط اض م ا: ّاٚاقم  يّٝي ٘ ٍا  فٝر٘ تذا   ٜطرسا ايردّ    ر
ٛٓث ايكط١ٓ َٚا ٚزا٤ٖا  . تىل أنرس َٔ ايكدز ات فازف َٔ ةطُٗا شٜا ٠ّ ع٢ً لً

 9 َٚا ٜط دٍ :٘ يًُػٗٛز9 ٚةٛر ل دٌٜ ايكط١ٓ ٚةٛٙ
عًررر٢ ايٛةرررٛر  طررر دٍ عًٝررر٘ :المجررراا ايررررٟ ا عررراٙ مجرررْواأل9ٍٚ إٔ ُٜ

 اترررنٛز  ت  أْرر٘   تمجرراا ف ررٛا٥ٞ عًرر٢ ٚةررٛر اي  رردٌٜ يٛةررٛر اتخررايف    
نْٛر٘  ايطسف عٔ عدّ اْفكا  المجاا   ُْمسش َٚو غع  -ا ض ل ا ميا٤نُ -

 ٚ  ثا١ٝ فٝ٘. أٚ اث ُاّ  ّاٜكٝٓ عٔ زأٟ اتفؿّٛ :ٌ ٖٛ تمجاا َدزنٞ ّاناغف
ٚميهررٔ ايوقررٞ ٚ عرر٣ٛ عرردّ ٚةررٛر اي  رردٌٜ أٚ ايرر طٗري ا ا ض ماقرر١  

٠ ات ٝٓٓرر١ سبهررِ ا أ  ررازِٖ ات فررد  ّاٚاقررم َسٔنيررُر ّاايكًًٝرر١  تذ يررٛ نررإ ٚاة رر 
اتط ماق١ َو أْ٘   لٛةرد ث ر٢ الغراز٠ ا أ  رازِٖ  َرو نررس٠ ا :ر ي٤ :ر٘         

 . ّاعٔ عدّ ايٛةٛر غسع ّافٝهػ  عدّ ايرنس قٗس
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ـٓٛة٘ اياي       ايرٛاز    (1)را9ْٞ إٔ ٜط دٍ ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ أٚ اي طٗري :ايٓ
 9 (يهراظِ ) ؾرفٛإ عرٔ ا   :ٝإ ٚظٝف١ اتط ماق١ ايهرري٠ ٖٚرٛ ؾرمٝح  ا 
اُررو :رر  ؾرريل  ٖرررٙ َط ماقرر١  لغ طررٌ ٚلطرر د ٌ قطٓرر١ :فررد قطٓرر١ ٚلَ ]

:فد أٜاّ  [ّاٚتٕ ٖٞ   َلَس الٗس([9َٚف  ٠ ازبففٞ عٔ اي اقس ) [:غطٌ...
ٚاث ػرت  ]َٔ ثردث اسبرٝع   [اغ طًت]أٚ َٜٛ   ّاس٥ٗا ٚاض عٗازٖا َُٜٛق

ًّ فرر ذا ظٗررس ٞ :ررريو ايغطررٌ ث رر٢ ٜعٗررس ايرردّ عًرر٢ ايهسضرر    ٚ  لررصاٍ لؿرر
مػر١ٝ َٛقرو   ٜفر  لَ  [اث ػت]ٚاألَس  [أعا ت ايغطٌ ٚأعا ت ايهسض 

ًر٢ ٚضرطٗا ي ُٓرو    مرٛٙ ٚلٍٛٝرل السفٝٗرا :ػر٤ٞ لػرٓدٙ ع     ْصٍٚ ايدّ :رايكطٔ أٚ َْ 
 . ثاٍ اي مسى َٔ لفٓدٜ٘ٗا ٚضٝيٕ ايدّ ٚلًٜٛر٘ ي دْٗا أٚ ٍٛ:

ـٓ ٚةٛر ل دٌٜ ايكط١ٓ ا ا ض ماق١ ايهرري٠ جيا اي    دٌٜٚتذا ٍ ت :ايٓ
 . عدّ ايكٍٛ :ايفؿٌ :ُٝٓٗأَ  ّاا ا ض ماق١ ايؿغري٠ ةصَّا أٚ تال٦ُٓاْ

ُهٓٓا الٜسا  عًٝ٘ :إٔ ٖرٜٔ ايٓٓؿ  اتط دٍ :ُٗا ع٢ً ٚةٛر اي  ردٌٜ  ُٜٚ
 ر ت   ي ُٗرررا عًررر٢ ٚةرررٛر ل ررردٌٜ ايكطٓررر١    را ا ض ماقررر١ ايكًًٝررر١   لررر  

  ٕ ؾرررمٝح فرررد٣ تىل غريٖرررا  ٚذيرررو أل  ث ررر٢ ُٜ (ا ض ماقررر١ ايهررررري٠ )ا 
ف ٕ ظٗس 9]ْعري ؾمٝح ع د ايسمحٔ (3) [ٚلط د ٌ قط١ٓ :فد قط١ٓ]ؾفٛإ 

ٖٚررا   ٜردٍ عًر٢ ٚةرٛر      [آ رس  ّاع٢ً ايهسضر  فً غ طرٌ ٍرِ لكرو نسضرف     
َٜ ٓرر١ ٚاضرر  دا ا :كطٓرر١ ٍاْٝرر١ ٚايرررٟت ررساج ايكط ُكؿٛ  رمؿررٌ اي  رردٌٜ ايرر:رر٘ 

ِٓ قطٓر١ ٍاْٝر١  ري آ رس(   ّا)نسضرف  ُػٗٛز ايفكٗا٤  :ٌ أقؿ٢   ي ٗا ٖٛ غسع١ٝ ق
ٍٛٓررر١      تىل ايكطٓررر١ األٚىل َرررٔ  ٕٚ َٓرررو اشبررر  عرررٔ :كرررا٤ ايكطٓررر١ ايطرررا:ك١ اتً
ٖٚرا ناغ  ٚاقح عٔ عدّ ٚةٛر اي  دٌٜ ات مكل :ر  ساج ايكطٓر١ األٚىل   

 . ٚاض  دا ا :كط١ٓ ٍا١ْٝ
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أعررا ت ايغطررٌ  -ايرردّ عًرر٢ ايهسضرر  -ففٞ]فرر ذا ظٗررسٚأَررا َف رر ٠ ازب
عا ٠ ايكط١ٓ  ٖٚرا ٜف  األَس : عا ٠ ايكط١ٓ تىل فٗٞ لأَس :  [ٚأعا ت ايكط١ٓ

عٓررد تزا ٠  (اسبافعرر١)ُ فازف :ٝررٓٗٔ ْررصا ايكطٓرر١ ٚاشبسقرر١  راتٛقررو  َٚررٔ ايرر 
  ّاا غ طاٍ  ٚايف از٠ غري ٚاقم١ ايد ي١ ع٢ً ٚةٛر اض  داٍ ايكطٓر١ غرسع  

9 تعا ٠ ْفظ ايكط١ٓ اي  ناْت لكفٗا تذا   ل ًٛث :هاًَٗا  ّاَٚٔ احمل ٌُ قٜٛ
ٍٛٓٗرا :هاًَرٗا ُٜ         ُهٓٗرا  ف ْٗا يٛ ناْرت َ ًٍٛر١ فُ فرازفٗٔ ل دًٜرٗا  َٚرو عردّ لً

  .  تعا لٗا َٔ  ٕٚ ل دٌٜ  في   ي١ ٚاقم١ ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ
َٚو غع ايطسف عٔ ذيو ف ٕ األَس : عا ٠ ايكط١ٓ :فرد تعرا ٠ ايغطرٌ      

تيكرا٤  ٗٔ عٓرد اي فرسض يًغطرٌ َرٔ     فٝ٘ ع٢ً ا ض  داٍ ف ْر٘ ٜ فرازف :ٝرٓ     ي١ 
ايكط١ٓ ث ٢ ٜ ٝطس  ا ا غ طاٍ َٔ ثدث ا ض ماق١ ايهرري٠ ايطاز١٥  ٍِ تذا 
أنًُت ايغطٌ أعا ت ايكط١ٓ تىل َٛقفٗا  ٚ    ي١ ا اي فر ري عًر٢ ٚةرٛر    

ْفِ   زٜا ا ثطٔ اي طٗري أٚ اي  دٌٜ يهٓ٘ .  ل دًٜٗا أٚ لطٗريٖا ق ٌ تعا لٗا
 .ةٛر اي  دٌٜ أٚ اي طٗري   ي١ ع٢ً ٚ[أعا ت ايكط١ٓ]يٝظ ا لف ري

ٜكاف تي9٘ٝ أْ٘ ع٢ً فسض اي طًِٝ :د ي١ ايٓؿٛف اتاق١ٝ عًر٢ ٚةرٛر   
    يٝرٌ عًر٢ اي فردٟ     ( ْكر9ٍٛ ا ض ماق١ ايه ري٠)ل دٌٜ ايكط١ٓ أٚ اشبسق١ ا 

ًُّٓاٙ   -( ٚ  أٍس يفدّ ايكٍٛ :ايفؿٌا ض ماق١ ايك١ًًٝ)تىل  :رٌ األٍرس    -يٛ ضر
 .  سط ايك ا يًكٍٛ :فدّ ايفؿٌ  ٚ ْٚ٘ 

ف١ عٔ ؾم١ ايؿي٠ ث ر٢ ا  ااض١ َاْيرايل9 تٕ  ّ ا ض ماق١ َْيٛة٘ اا
:د َرٔ  فف٢ عٔ قًًٝ٘ أٚ نرريٙ  فيٖٚٛ ْعري  ّ اسبٝع ايرٟ   ُٜ  ايكًٌٝ َٓٗا

 . َٔ اتاْو ٚ:طيٕ ايؿي٠ ّامرزل دٌٜ ايكط١ٓ يهٌ ؾي٠ َل
 (1)قر١  ْفرِ ايسٚاٜر١   ٚاقح ع٢ً اتاْفٝر١ ا  ّ ا ض ما ٜٚسٓ 9ٙ إٔ    يٌٝ 

 ٛررررفا  ايؿي٠ َٔ  ّ اسبٝع تذا عًل :اياتف  ٠ ٚز ت ا  ّ اسبٝع ٚأْ٘ ُل
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 ٜكاف تي9٘ٝ . م  ّ ا ض ماق١ :٘ ا اسبهِمٛرث ٢ ايكًٌٝ  ٚ   يٌٝ ع٢ً ي

ـٓ  -أ       ظاٖس ا َاْف١ٝ ايردّ عرٔ    -رمكٓا ا ض ماق١ :اسبٝعيٛ أي -تٕ ايٓ
مكٓا  ّ رً رررٛع ايٛاةرررد يررردّ اسبرررٝع  ٚتذا أيرررؾرررم١ ايؿررري٠ ا ايررررٛر ات

ا ض ماقرر١ :رردّ اسبررٝع فايكطٓرر١ ٖٓررا يٝطررت ٍٛ:ررّا ًَ ٛضررّا َ ٓاطررّا :ررٌ ٖررٞ    
ٕل غرري َراْو عرٔ ؾرم١ ايؿري٠         مٍُٛ َ ٓاظرَ نُرا ٖرٛ    -ٖٚٛ َٛقرٛا ٍرا

ٚيرٛ :ردّ    -ُ ٓاظ رُمٍُٛ اير رمً٘ إٔ اير رُ مؿٌ ا َر رٚاير     -ٍا:ت ا ضبً٘
 . م١ ايؿي٠ُٓو عٔ ؾ  َٜ -ا ض ماق١ 

َو لطًِٝ َاْف١ٝ  ّ ا ض ماق١ عٔ ؾم١ ايؿي٠ ٚتٕ نرإ ايردّ ا    -ر      
خايٞ َرٔ ايردّ    رُمٍُٛ  ت  أْر٘ إٓت ا اتهًر  ايطراٖس ةطرُ٘ ٚاير     رايكطٔ اي

   ّ ٍٛٓرر١    ٚغررري إٓت ا اتط ماقرر١ ايرر  ٜطررٌٝ َٓٗررا ايررد ٚتذا أشايررت ايكطٓرر١ اتً
ٗٓرست    ٍٛٓر١ ٚٚقرف ٗا ا اتهرإ    ايكطٓر١ ات  ٚةفًت قطّٓا ةدٜدّا :ردّ  عٓٗرا أٚ ال ً

 . ف ْ٘ ضٛف ل ًٛث ايكط١ٓ اييثك١ ٚ  فا٥د٠ ا اي  دٌٜ أٚ اي طٗس -اتف 
ْفررِ اي  رردٌٜ أٚ ايرر طٗري ٜٛةررا قًرر١  ّ ا ض ماقرر١ يهررٔ    يٝررٌ عًرر٢         

ٛٓر. ٖٚرررا نًرر٘ ٜهػرر  عررٔ عرردّ َاْفٝرر١ ايكطررٔ ايرر    ٚةررٛر لكًًٝرر٘ ث :رردّ ًُ
ٛٓث ةطرُّا ٚقطٓرّا :كردز َ فرازف        ا ض ماق١ عٔ ؾرم١ ايؿري٠   تذا نرإ اي ًر

َٔ  ٕٚ شٜا ٠ عٔ ات فازف  ٚايفُد٠ عدّ ايديٌٝ ايٛاقح ع٢ً َاْفٝر١  :ٝٓٗٔ 
 .  ّ ا ض ماق١ عٔ ؾم١ ايؿي٠

ٛٓث ةطرِ اتط ماقر١ ٍٚٛ:ٗرا     نررس َرٔ ايكردز ات فرازف ٚةرا      أْفِ تذا لً
نرردّ خ ل ايررٓاظ رايرر طٗري  لالرريم  يٝررٌ ٚةررٛر لطٗررري اي رردٕ َررٔ ايرر       

ُٛقو ايكسٜررا َررٔ َٛقررو ايطررٝيٕ  رايرر ٢ا ض ماقرر١ ا ايكرردز ايصا٥ررد  عًرر 
  :ُٝٓرا ايكًٝرٌ َرٔ ايردّ ات فرازف ٚةرٛ ٙ ا ظراٖس ايفرسج أٚ عًر٢           ٚاشبسٚج

ٖرررا    يٝررٌ عًرر٢ َاْفٝ رر٘ عررٔ ؾررم١ ايؿرري٠  (مافع١رايرر)خسق١ رايكطٓرر١ أٚ ايرر
 . اتطًٛ:١ َٔ اتط ماق١
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 . خسق١رل دٌٜ ايكط١ٓ أٚ اي ٖرا نً٘ َْٓو ير ات  يٌٝ ع٢ً ٚةٛر
عًر٢ َرا ٜعٗرس َرٔ      ّاتقا١َ ايديٌٝ عًر٢ عردّ ايٛةرٛر  اع ُرا      ٓاُهٍُِٜٓ  

 ٚلطر د ٌ قطٓر١ ٚلطر رفس    9]اسبًر     ْعري ؾرمٝح ايػسٜف١ (1):فع ايٓؿٛف
[ ٚا ضر رفاز  خسج ايردّ َرٔ ٚزا٤ ايررٛر   :رٛر ٍِ لؿًٞ ث ٢ َٜ -ٚلط رفس -

السفُٝٗررا  ُلٍٛٔررمٖٛررا ُٚلق١ أٚ َْخسر٠ َٛقررو  ررسٚج ايرردّ :رر  ٖررٛ إٔ لػررد اتررسأ 
  ٜرر٘ ٚلًٜٛرر٘ ي رردْٗا أٚ ٍٛ:ٗررا  ُٓرو َررٔ ضرٝيٕ ايرردّ َٚرٔ لفدٓ   ٚلػردُٖا يهررٞ لَ 

غررسع١ٝ ايؿرري٠ :ايكطٓرر١  ؾررمٝم١ ايطررٓد ٚاقررم١ ايد يرر١ عًرر٢ٖٚرررٙ ايسٚاٜرر١ 
 [خررسج ايرردّ َررٔ ٚزا٤ ايرررٛر  ث رر٢ َٜ] ّاٚايرررٛر َررٔ  ٕٚ ل رردٌٜ  َطرر ُس  

 .  ايه ري٠ ايٛاةا فٝٗا ايغطٌفٝٓهػ  نرس٠ اض ماق ٗا ٚل ٓد ا تىل

...   ٜطٌٝ َٔ  ً  ايهسضر    ف ٕ نإ ايد9ّ] ايؿماف ْٚعري ؾمٝح
ٌٓ ف ْر٘ ظراٖس    [عٓد ٚقت نٌ ؾي٠ َا   لطسح ايهسض  عٓٗا فً  ٛقأ ٚي ؿ

٘ عٓد ٚقت نٌ ؾي٠]ا لهسز ؾيلٗا   [ :راى ايهسض  ايٛاثد ايرٟ ةفً ر
ٍ  اتفر   ا اتٛقو ايهسضر  عٓٗرا فطراٍ ايردّ     فر ٕ السثرت   ([ 9)  ٍرِ قرا

ايرردّ فً  ٛقررأ  ٌِٔطررٚةررا عًٝٗررا ايغطررٌ  ٚتٕ السثررت ايهسضرر  عٓٗررا ٚ  َٜ
  ٌٓ  ف ْر٘ ٜردٍ :ٛقرٛح عًر٢ عردّ ٚةرٛر اي  ردٌٜ         [ٚ  غطرٌ عًٝٗرا...  ٚي ؿر

نُررا ٖررٛ ثرراٍ نرررري َررٔ ْؿررٛف ا ض ماقرر١ ايرر      -أٚ لطٗررري ايهسضرر  
ازلُٗا ع٢ً ٚةٛر   ٚع ٚ  ٜر ت   ي١ اشب ٜٔ ايؿمٝم -ل فسض يً  دٌٜ

اضرر  داٍ ايكطٓرر١ أٚ لطٗريٖررا ٖٚررٞ ا َكرراّ اي ٝررإ ٚلفًررِٝ ايٛظٝفرر١ ايػررسع١ٝ     
ُسٜد٠ يًؿرري٠  ٚيفررٌ ٖرررا ألةررٌ عرردّ ايفا٥ررد٠ اتسةرر٠ٛ ا    ريًُط ماقرر١ ايرر 

ٚقفٗا ا  :رُاس ف ْ٘ :اي  دٌٜ ضٛف ل ًٛث ايكط١ٓ :ايدّ   اي  دٌٜ أٚ اي طٗري
١ٍَٓٛٔ ايكط١ٓ ايطا: احملٌ اتفٝٓٔ :دّ   . را اي  دٌٜ؟    فأٟ أٍسك١ ات ً

 ٚاسباؾٌ عدّ ٚقٛح  يٌٝ َف   ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ أٚ لطٗري ايكط١ٓ أٚ
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َو اض ُساز ايدّ ا ايطٝيٕ  ٖٚهررا ثهرِ لطٗرري ظراٖس      (مافع١راي)خسق١ راي
ٛٓث :ايدّ عا ٠ ف  لطٗرريٙ  ْ٘     ي١ ا ايٓؿٛف ع٢ً ٚةٛر ايفسج ايرٟ ٜ ً

 ٚ  ق ررٌ ايؿرري٠ ف ْرر٘   ل فرسض يرر٘ ايٓؿررٛف ٖٚررٞ  عٓر٘  ايرردّ أٚ تشاير١ ايًررٛث 
 خررسج ايررردّ  ا َكرراّ اي ٝررإ  ٚيفًرر٘ يفرردّ ايفا٥ررد٠ ا ايرر طٗري ف ْرر٘ ضررٛف َٜ        

ٛٓث ظاٖس اي ّ ََ يف م١راطد ايرُكازر ًٜٚ يهرٔ َرا شا  عرٔ ايكردز        خسج ايرد
ارا  ات فازف لًٜٛر٘ ي دْٗا َٚا ثرٍٛ ايف مر١ اشبرازج َٓٗرا  ّ ا ض ماقر١  َٜ     

ٍّٛٓا  ْ٘نٛ   فازفاتكدز ٚاي ٙ لطٗري ِ َٜمطرٔ ا ث ٝراط تذ     فر فف٢ عٓر٘ . ْ َُٜ ً
َرٔ   ّازمررٓ ٚاق كا٤ٙ اي  دٌٜ أٚ اي طٗري ق ٌ ايٛق٤ٛ ٚايؿري٠ لَ  زٜا ا ثطٓ٘

 . ُم ٌُ َطا:ك١ ف ٛاِٖ يًٛاقورُػٗٛز ايرخايف١ ايرَ
نررٌ  ق ررٌاتط ماقرر١ ايكًًٝرر١  ٢عًررايٛقرر٤ٛ  ٚةررٛر ٖررٛايٛاةررا ايرررا9ْٞ 

ُّٜاتٜكاعٗا  ازة سٜدُلؾي٠  ـٓ ٚالمجاا  ٚ   ٓكٌ   ٖٚرا ايٛاةا ٍا:ت :ايٓ
9 ا:ررٔ أ:ررٞ عكٝررٌ ايرررٟ   ٜف رر  ا ض ماقرر١   ُ راشبرريف فٝرر٘ ت  َررٔ ايكدٜرر 

  فر ذا ناْرت َ طٗرس٠    فًِ ٜٛةا عًٝٗا ايٛق٤ٛ ٚ  ايغطٌ أؾريّ  ّاايك١ًًٝ ثدٍ
ٗا  ٚا:رٔ ازبٓٝرد   ٗرا ٚ  لسلفرو :فسٚقر   ق ٌ ا: ي٤ٖا :ا ض ماق١ :كٝرت الٗازلُ 

 ٕٚ ايٛقررر٤ٛ عٓرررد  -ايررررٟ أٚةرررا ايغطرررٌ َرررس٠ ٚاثرررد٠ ا ايٝرررّٛ ٚايًًٝررر١ 
ركا ايهسضر   ٚقرد لطرا  األؾرمار :فردُٖا      راي    ل ١ا ض ماق١ ايكًًٝ

١ ق ٌ نٌ ؾي٠ َٔ  ٕٚ ٚأمجفٛا ع٢ً ٚةٛر ايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ ايكًًٝ
(  Œازِٖ )ٖٚرٛ ايؿرمٝح ايعراٖس َرٔ أ  ر      -ٚيٛ َس٠ ٚاثرد٠   -قِ ايغطٌ

ايؿمٝم١ ٖٛ ٚةٛر ايٛق٤ٛ عًر٢ اتط ماقر١    (1)ف ٕ ظاٖس عد  َٔ األ  از
كدّ عًٝٗا  ٖٚٞ أ  از ٚاز ٠ ي ٝإ ٚظٝف١ اتط ماق١ َرٔ  رايك١ًًٝ يهٌ ؾي٠ ُل

 9 ثٝل ايطٗاز٠ ق ٌ تٜكاا ايف ا ٠  ٖٚٞ ْعري
 ُط ماق١راي9]( عٔ ايؿا م عٔ ايؿا م )  ؾمٝم١ َفا١ٜٚ :ٔ عُاز
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في لؿًٞ فٝٗا... فر ذا ةراشت أٜاَٗرا     ]اي  لف ا  اي مٝٓع فٝٗا [ٗالٓعس أٜاَ
ٚزأت ايرردّ ٜركررا ايهسضرر ... ٚتٕ نررإ ايرردّ   ٜركررا ايهسضرر  لٛٓقررأت   

   ًت اتطاد ٚؾًت نٌ ؾي٠ :ٛق٤ٛ[ .ٚ

( ا ثرردٜل ثررٝع اسباَرر 9ٌعررٔ ايؿررا م ) فؾررمٝم١ ايؿررما -ر      
ألٜاّ اي  ناْت لرس٣ ايردّ فٝٗرا    ُكٞ اٚتٕ   ٜٓكطو ايدّ عٓٗا ت  :فد َا َل]

م ػرٞ ٚلطر رفس ٚلؿرًٞ    ٍرِ لَ ]َرٔ ثردث اسبرٝع     [:ّٝٛ أٚ َٜٛ  فً غ طٌ
ايعٗس ٚايفؿس ٍِ ي ٓعس9 ف ٕ نرإ ايردّ فُٝرا :ٝٓٗرا ٚ:ر  اتغرسر   ٜطرٌٝ َرٔ         

   ٌٓ عٓررد ٚقررت نررٌ ؾرري٠... ٚتٕ السثررت       ًرر  ايهسضرر  فً  ٛقررأ ٚي ؿرر
ٌٓ ٌِٔطايهسض  عٓٗا ٚ  َٜ  [ .....عًٝٗا ٚ  غطٌ ايدّ فً  ٛقأ ٚي ؿ

 (اتط ماق١ ايؿرغري٠ )إ لد ٕ :ٛقٛح ع٢ً إٔ ٖٚالإ زٚاٜ إ ؾمٝم 
ٚظٝف ٗرا إٔ    ٚاي    ٜركرا  َٗرا ايهسضر  ٚ  ٜطرٌٝ َرٔ  ًر  ايهسضر        

ناغ  ٚاقح عٔ نٕٛ ا ض ماق١  يٌٝ ٚل ٛقأ عٓد ٚقت نٌ ؾي٠  ُٖٚا 
  . يًٛق٤ٛ ّاَٛة  ّاايؿغري٠ ثدٍ

ٚتٕ ]ع١ إٔ ايؿمٝم   اغ ًُ ا ع٢ً مج١ً غرسال١ٝ ٜٚ ند ايعٗٛز9 َيث
ًّت ف ٕ نإ ايدّ فُٝا :ٝٓٗا ٚ:ر   []نإ ايدّ   ٜركا ايهسض  لٛٓقأت ٚؾ

ٌٓ ٚازب١ًُ ايػسال١ٝ لف   [اتغسر   ٜطٌٝ َٔ  ً  ايهسض  فً  ٛقأ ٚي ؿ
ًّ]لفررٓسا ازبررصا٤  ٌٓ[ ٚلٛقررأت ٚؾرر  ت نررٌ ؾرري٠ :ٛق٤ٛ[]فً  ٛقررأ ٚي ؿرر

 [فً  ٛقرأ ]ٖٚرا ٜف  اض ٓا  ثدٚث ازبصا٤   ٛذ فٝٗاأٚلسٓل ٘ ع٢ً ايػسط ات
ٚيرٛ   9 ٖٚرٛ زيٜر١  ّ ا ض ماقر١ ايكًًٝر١     ّامكك٘  ازةر تىل ثدٚث ايػسط َٚل

 -غري  ّ ا ض ماق١ -تىل :فع ْٛاقك٘ ٚأض ا:٘ ّااار ايٛق٤ٛ َط ٓدرنإ تٜ
اا ايٛقر٤ٛ يهرٌ ؾري٠    يٛةا ايٛق٤ٛ َس٠ ٚاثد٠ يؿيل  أٚ أنرس  ٚ  َٜ

ا ض ماقرر١ )عًٝٗررا ٚلررد ٌ فٝٗررا  ٚ:ٗرررا ل أنررد ثدٍٝرر١  ّ ماقرر١ اتط لكرردّ 
 . اا:ٗا ايٛق٤ٛ ق ٌ نٌ ؾي٠رٚتٜ (ايك١ًًٝ
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ٌ    ([9َف  ٠ شزاز٠ عٔ اي راقس )  -ةر  [.... ٍرِ ٖرٞ َط ماقر١ فً غ طر
ما ث ر:راي مفغ َرٔ  ّ ا ض ماقر١ اير     [ٚلطر ٍٛل َرٔ ْفطرٗا   ]َٔ ثٝكرٗا  

ايرردّ  فرر ذا ْفررر   -ركرراٜ -نررٌ ؾرري٠ :ٛقرر٤ٛ َررا   ٜٓفررر   ٚلؿررًٞ ]عٓرردٖا 
ًّ ٗا األٍٚ عًر٢ ٚةرٛر ايٛقر٤ٛ    ٖٚٞ ٚاقم١ ايد ي١ :ػركّ  [تاغ طًت ٚؾ

عٓد نرٌ ؾري٠ ل  ٜٗرا َرا  اّ ايردّ   ٜٓفرر ا ايهسضر  ٚ  ٜركرا ايكطٓر١           
 (1)ٚضٓد ايسٚا١ٜ لراّ ٚتٕ ٚقرو فٝر٘ )ضبُرد :رٔ  ايرد األغرفسٟ( ٚقراٍ األضر اذ         

اٍ( ٖٚررٛ عاٝررا  فرر ٕ ايػررٝ    )قرردٙ( :أْرر٘ )  ٍٜٛٓررل ا ايسةرر  احملكررل اشب٥ٛٞ
( ):فرد إٔ ةفًر٘ َرٔ أؾرمار ايسقرا      مّار)قدٙ( قد ٍٖٚكر٘ ؾسٜر   (3)ايطٛضٞ

َٔ أعيّ ايفك٘ ٚايسةاٍ  ْفرِ ٚز  ا فٗرسع ايٓااغرٞ     ٘ مجْوٚقد ق ٌ لٍَٛٝك
:أْر٘ )قرفٝ  ا اسبردٜل( ٚ  ٜؿر  ذالر٘       )ضبُرد :رٔ  ايرد اي قرٞ(     ٚؾ 

ُا قٝرٌ َرٔ أْر٘    رٚيفًر٘ ير   :ايكف  :رٌ ٚؾر  اسبردٜل ايررٟ ٜسٜٚر٘ :ايكرف       
)ٜسٟٚ عٔ ايكففا٤ ٜٚف ُد اتساضٌٝ( ٖٚررا   دردؽ ا ٍٚاق ر٘ ا ْفطر٘ ٚ      

 . ٜٛةا قف  ذال٘  ٚا ٖرا األَس لفؿٌٝ :ٝإ ْسة٦٘ تىل :فع اي مٛث

اي  زٚاٖا ايهًٝ  ٚايطٛضرٞ :طرٓدُٖا تىل    (2)ؾمٝم١ ضبُد :ٔ َطًِ- 
ٕ لغ طررٌ فً طرر د ٌ قطٓرر١  فرر ٕ (9 )تذا أزا ت اسبررا٥ع أالَرراّ اي رراقس )

غ٦ّٝا فً غ طرٌ  ٚتٕ زأت :فرد    َس سج فٝٗا غ٤ٞ َٔ ايدّ في لغ طٌ  ٚتٕ   َل
ٌٓ ٚ  لٛةرد )ؾرفس٠( ا     ثهٝٓاٖا عرٔ )ايهراا(   [ذيو ؾفس٠ فً  ٛقأ ٚي ؿ

)ايٛضا٥ٌ(  ٚازب١ًُ األ رري٠ ضبرٌ ايػراٖد ف ْٗرا لردٍ :ٛقرٛح عًر٢ إٔ        ال ف١ 
ٚايؿي٠  ٖٚرٛ   ٚةا عًٝٗا اي ٛق  زأت ؾفس٠ّاسبا٥ع :فد اْكطاا  َٗا تذا 

 . اا:ٗا ايٛق٤ٛرٚتٜ 9 ا ض ماق١ ايك١ًًٝ لف ري ناغ  عٔ ثد١ٍٝ ايؿفس٠

                                                           

 .  926 6زاةو 9اي ٓكٝح  ا غسح ايفس٠ٚ ايٍٛك٢ 9ن ار ايطٗاز٠ 9 ج( 1)
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ٚاسباؾٌ ٚقٛح   ي١ ٖرٙ ايٓؿرٛف ايؿرمٝم١ عًر٢ ٚةرٛر ايٛقر٤ٛ      
ٜٚٛةرررد غريٖرررا ا أ  ررراز    ق رررٌ نرررٌ ؾررري٠    (اتط ماقررر١ ايكًًٝررر١ )عًررر٢ 

9 ا:رٔ أ:رٞ عكٝرٌ ايررٟ        ٘ ازبًٌٝا ض ماق١  ٚ:ٗا ٜٓ فٞ ٜٚ طٌ َكاٍ ايفكٝ
ٚنأْٗا يٝطت َرٔ األثرداث.    ٜٛةا ع٢ً اتط ماق١ ايك١ًًٝ ٚق٤ّٛ ٚ  غطّي

 9 ُكاي٘ أٚ ٚقو ا ض د ٍ ي٘ : فع األ  از ايػسٜف١رُهٔ ا ض د ٍ يْفِ ُٜ

ماؾس٠ يٓررٛاقع ايٛقرر٤ٛ ٚأضرر ا:٘ ا أَررٛز  يررٝظ َٓٗررا      راأل  رراز ايرر  -أ
 َكاّ اي ٝإ  فٝهٕٛ تاليقٗا ٚضهٛلٗا عٔ ذنس   ٖٚٞ ا(ا ض ماق١ ايك١ًًٝ)

عرٔ عرردّ نْٛٗرا َررٔ أْررٛاا    ّاةًٝٓرر ّاا ض ماقر١ ايكًًٝرر١ قرُٔ ايٓررٛاقع ناغرف   
 . اسبدث اتٛةا يًٛق٤ٛ

ا ض ماق١  عٔ عٓد ٗاضهٛلظاٖس  ٖرٙ األ  از ٚايد ي9١ تٕ تاليم  ٜٚسٓ 
ٌْ ايكًًٝرر١ قررُٔ ايٓررٛاقع  يرر١ عًرر٢ ثدٍٝرر١ يً كٝٝررد :األ  رراز ات كدَرر١ ايدا قا:رر

ا ض ماقر١ ٚتجيا:ٗرا يًٛقرر٤ٛ  ٚنرٌ َطًررل ا ْؿرٛف ايػررسا األقردع ٖررٛ      
ٌْ دٖا :األ  راز ايٛاقرم١   ي ٗرا أٚ    كٝٓريً كٝٝد  ٚاأل  از اسباؾس٠ َطًك١ ُْر  قا:

 . م١ ا ْاقك١ٝ ا ض ماق١ يًٛق٤ٛ ٚتجيا:ٗا ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠رايؿسٜ

ٓررٛاقع ايٛقرر٤ٛ ٚيفررٌ عرردّ ذنررس اتط ماقرر١ قررُٔ األ  رراز اسباؾررس٠ ي 
ألةٌ إٔ أ  از ايٓٛاقع اسباؾس٠ ْراظس٠ تىل ايٓرٛاقع ايفاَر١ اير    ربر ـ      
:طا٥ف١ َٔ اتهًف   ٚا ض ماق١ ْاقع طب ـ :طا٥ف١ َرٔ اتهًفر   َٚفر٘      
ميهررٔ عرردّ ا ع ٓررا٤ :ؿررساث١ أ  رراز ا ض ماقرر١ ا ثرردٍٝ ٗا ق رراٍ أ  رراز        

ض ماقرر١ َٓٗررا  فرر ٕ  ايٓررٛاقع ايعرراٖس٠ ا ثؿررس ايٓررٛاقع ٚعرردّ نررٕٛ ا    
 . ايؿسٜح أق٣ٛ َٔ ايعاٖس ٜٚسةح عًٝ٘ عٓد اي فازض اتكُْٛٞ ايد يٞ

 ا ايٓفطا٤ اتط ُس  َٗا :فد َكٞ أٜاّ ثٝكٗا ايٛاز (1)ؾمٝح شزاز٠ -ر     
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 [9ُٔٓ ُّٚتٕ   َٜٚاض عٗازٖا :َٝٛ   ٚقد لك ًّت :غطرٌ    َ ايهسُض اص ايد ؾر
اتط ماقر١  فًرٛ نرإ ٚاة رّا     ٖٚرٞ ضران ١ عرٔ تجيرار ايٛقر٤ٛ عًر٢        [ٚاثد

 . عًٝٗا يرنسل٘ ٚأَست :٘ نُا أَست :غطٌ ٚاثد ق ٌ ؾيلٗا

َٜ   ف ٕ ايؿرمٝم١  ّآُو ذاى ا ض عٗاز ةديهٔ اي أٌَ ايؿا م ا ايسٚا١ٜ 
ٖٚررٙ  [ف ٕ ةاش ايدّ ايهسض ...ٗا ا ض ماق١ ايهرري٠ ٚات ٛضط١]َٛقٛع

 [ص ايردّ ايهسضر ...  ٚتٕ   جير ] ازب١ًُ قٛاّ َٛقرٛا ا ض ماقر١ ايهررري٠   
ِٓ ا ض ماق١ ات ٛضط١ ٚايك١ًًٝ  يهرٔ قٛير٘ ا ةرصا٤ ايػرسط9      ٖٚرٙ ازب١ًُ لف

[ًّ  . اؾ١  ييض ماق١ ات ٛضط١ ّاٜدٍ ع٢ً نْٛٗا :ٝاْ [ت :غطٌ ٚاثدؾ

اتط ماقرر١ )عًرر٢ ٚةررٛر أغطرراٍ ٍيٍرر١ عًرر٢  ٓررا ّي ٖررا اشبرر  ايؿررمٝح ٚ
ٛ   ٚٚةرٛر غطرٌ ٚاثرد    (ايهرري٠ ٘   عًر٢ اتط ماقر١ ات   ضرط١  ٚظراٖسٙ ا غرّك

عٓررد عرردّ ةررٛاش ايرردّ     ايررراْٞ عرردّ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ َررو ايغطررٌ ايٛاثررد     
ٛٓ ايهسض   ٚ  ٜ فسض ا :ٝاْ٘ ٚلف ريٙ ٛٓث  ييض ماق١ ايك١ًًٝ اي  ل ك ّ : ًر

عًر٢     ٚيرا     ير١ يًؿرمٝح  ايكط١ٓ َٔ  ٕٚ غُطٗا ٚةٛاش ايدّ تىل :االٓٗا
   ٛ ٠ اتسل طرر١ ٤ ا ازبًُرر١ األ ررري ٚظٝفرر١ اتط ماقرر١ ايكًًٝرر١  ففرردّ ذنررس ايٛقرر

   د[ٚتٕ   جيرص ايردّ ايهسضر  ؾرًت :غطرٌ ٚاثر      :ا ض ماق١ ات ٛضط١]
 . ٜدٍ ع٢ً عدّ ٚةٛر ايٛق٤ٛ ا اتط ماق١ ايك١ًًٝ    يف اتٛقٛع 

( ايرٛاز ٠ ا  ع٢ً األقسر عرٔ اي راقس )   (1)َف  ٠ تمساعٌٝ ازبففٞ -ةر
اض عٗازّا ٚاث ٝاالّا  [:ّٝٛ أٚ َٜٛ  م اطاتط ماق١ لكفد أٜاّ ثٝكٗا ٍِ َل]

َرٔ ثٝكرٗا   [ف ذا ٖرٞ زأت الٗرسّا اغ طرًت   رمٛث  ّ اسبٝع]نُا لكدّ ا :
ٚتٕ ٖٞ   َلَس الٗسّا اغ طًت ٚاث ػت ٚ  لصاٍ لؿًٞ :ريو ايغطرٌ ث ر٢   ]

ف ْٗرا لردٍ عًر٢ إٔ اتط ماقر١ َرا  اَرت          [ٜعٗس ايردّ عًر٢ ايهسضر ...   
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يهسضرر  ٚ  أٟ   ٜ ارراٚش ايرردّ ا -ٜعٗررس  ّ اض ماقرر ٗا عًرر٢ ايهسضرر   
مد١ٍ ٚلؿررًٞ راررا عًٝٗررا غرر٤ٞ فٗررٞ غررري َرر  َٜ -ٜعٗررس عًرر٢ ازباْررا ا  ررس

:غطًٗا َٔ اسبٝع ث ٢ ل مرٍٛ اض ماقر ٘ تىل األقر٣ٛ األنررس فٝارا عًٝٗرا       
 .  غطٌ ةدٜد  ض ماق ٗا

اسبطرر  :ررٔ )ٚيررٝظ ا ضررٓدٖا قررف  عٓرردْا ٚتٕ ٚقررو فٝرر٘ )ايكاضررِ( :رر  
ٛ    (أ:إ)ٚ:   (ضفٝد ْر٘ )ايكاضرِ :رٔ    ٚايعاٖس :كس١ٜٓ ايساٟٚ ٚاترسٟٚ عٓر9٘ ن

  عُري(. ا:ٔ أ:ٞضبُد ازبٖٛسٟ( ٖٚرا عٓدْا َك ٍٛ ايسٚا١ٜ ألْ٘ ممٔ ز٣ٚ عٓ٘)

 ْفررِ   ي ٗررا عًرر٢ اتررساّ قررفٝف١ قا:ًرر١ يًُٓاقػرر١ ٚاتٓررو  :ًمرراظ ظٗٛزٖررا   
َرا   -:فرد اغ طرا ا َرٔ اسبرٝع     -طرٌ ةدٜرد   ا ايد ي١ عًر٢ عردّ ٚةرٛر غ   

  ٜعٗررس ايرردّ عًرر٢ ايهسضرر  ٚ  ٜ ارراٚش  ّ اض ماقرر ٗا ظرراٖس         اَررت 
ايهسضرر  تىل :االٓرر٘  ٚ    يرر١ فٝٗررا عًرر٢ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ أٚ عرردّ ٚةٛ:رر٘   

لفٓسقت ي ٝرإ ٚةرٛر ايغطرٌ ا ثاير١ٕ ٚعردّ ٚةٛ:ر٘ ا        هٛلٗا عٓ٘  ف ْٗايط
  لردٍ عًر٢ عردّ ٚةٛ:ر٘ ا ثاير١ عردّ       أٟ  ل فٓسض يًٛق٤ٛ   ٚ ثاي١ٕ ٍا١ْٝ
عدّ ظٗرٛز األ  راز ا عردّ    مما لكدّ 9 ؿٌ مٜٚ  . ّ ع٢ً ايهسض ظٗٛز ايد

ًررٞ ا ٚةررٛر ازبسٖررا اٖ:ررٌ ظ  ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ ثرراٍ ا ض ماقرر١ ايكًًٝرر١  
  .ٜ طٌ َا أفا ٙ ا:ٔ أ:ٞ عكٌٝ ايفُاْٞ ثاٍ ا ض ماق١ ايك١ًًٝ  ٚ:٘ايٛق٤ٛ 

 9  ٍِ ْٓ كٌ ي ٝإ َا أفا ٙ ا:ٔ ازبٓٝد األضهاا ا فكٗ٘ ْٚكٍٛ

 9  ا:ٔ ازبٓٝد إٔ ا ض ماق١ قطُإ طا تىلُْ

أعِ َٔ إٔ ٜركا ايدّ ايهسض  َٚرٔ إٔ    ق١ًًٝ   ٜ ااٚش ايدّ ايهسض 
  .   ٜرك ٘  ٚٚظٝف ٗا ايغطٌ َس٠ ٚاثد٠ ا ايّٝٛ اي اّ

ٚاض ماق١ نررري٠ ٜركرا ايردّ فٝٗرا ايهسضر   ٚٚظٝف ٗرا إٔ لغ طرٌ يهرٌ         
  . ؾي٠ أٚ يهٌ ؾيل 
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 9(1)خ ٜٔرآٝد الضهاا :ريٚقد ٚقو ا ض د ٍ  :ٔ ا

 9 ُط ماق١ قطُ رافٌ ايٖٚٞ َل  9 َف  ٠ مساع١  اشب  األٍٚ

 ٞ  ٖٚررا ٜفر     [تط ماقر١ تذا ٍكرا ايردّ ايهسضر     ]ا ايكطِ األ9ٍٚ ٖٚر
ٜٚفٝرد   - [ٚتٕ   جيص ايدّ ايهسضر  ]ُكا:١ً َو ايكطِ ايراْٞ رُك ك٢ اير: -

دباٚش ايدّ ايهسض ( ٖٚررٙ  نٕٛ ا ض ماق١  ايهرري٠ )ٍكا ايدّ ايهسض  ٚ
 [ .اغ طًت يهٌ ؾيل  ٚيًفاس غطّي]اتط ماق١ ٚظٝف ٗا 

ٖٚررا غرسط َكا:رٌ يطرا:ك٘      [ٚتٕ   جيرص ايردّ ايهسضر    ]ايكطِ ايرا9ْٞ 
ٜٚفٓطسٙ نُا ذنسْا  ٚتاليم اي ف ري ٜفِ َا تذا ٍكا ايردّ ايهسضر  أٟ ٜػرٌُ    

ا )ايغطرٌ يهرٌ ٜرّٛ    ا ض ماق١ ات ٛضرط١ ٚايؿرغري٠ :ٓعرس اتػرٗٛز  ٚٚظٝف ٗر     
 . ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠(

( 9ٚقررد ضررأٍ عررٔ ؾرري٠ ايٓفطررا٤  قرراٍ )  شزاز٠ اشبرر  ايرررا9ْٞ ؾررمٝح
ايرردّ  ٚت  اغ طررًت  لكفررد :كرردز ثٝكررٗا ٚلطرر عٗس :ٝررَٛ   فرر ٕ اْكطررو      ]

ًّ -ٚاضرر رفست  -فست ٚاث ػررت ٚاضرر ر  ت  فرر ٕ ةرراش ايرردّ ايهسضرر     ٚؾرر
ٚايفؿرس :غطرٌ ٚاتغرسر    ٍِ ؾًت ايغدا٠ :غطرٌ ٚايعٗرس     لفٓؿ ت ٚاغ طًت

ًّٚايفػا٤ :غطٌ  ٚتٕ   َٜ ٖٚرٞ َررٌ    [ت :غطرٌ ٚاثرد  اص ايدّ ايهسض  ؾ
فسف ايكطِ األٍٚ َٔ :ٝإ ايكطرِ ايرراْٞ   افٌ اتط ماق١ قطُ   ُٜضا:ك ٗا َل

ٖٞ اير  ةراش   [ فايكطِ األٍٚ َٔ ا ض ماق١ 9 ٚتٕ   جيص ايدّ ايهسض ]
زباْرا ا  رس  ٖٚررٙ ٚظٝف ٗرا     اراٚشٙ تىل ا  َٗا ايهسض  أٟ غُطر٘ ايردّ ٚلَ  

ٚايكطرِ ايرراْٞ َرٔ ا ض ماقر١ ٖٚرٞ        . ايغطٌ يهٌ ؾري٠ أٚ يهرٌ ؾريل    
َُاي    َٜ   ٖٚرا عٓٛإ ٜفِ َٔ ٍكا  َٗرا ايهسضر  َٚرٔ    ٗا ايهسضَ اص  

 . طٌ َس٠ ٚاثد٠ ا ايّٝٛٚظٝف ٗا ايُغ   ٜركا  َٗا ايهسض   ٖٚرٙ
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ٞ ت  إٔ اتٓاقػرر١ ا ٖرررا ا ضرر د ٍ َٚٓفرر٘      9 فرر ٕ الالرريم   ٚاقررح ةًرر
ارص  تٕ   َٜ]( ا اشبر  9ٜٔا اشب ٜٔ اتف  ٜٔ قا:رٌ يً كٝٝرد  ثٝرل قراٍ )    

ِٓ    [ايرردّ ايهسضرر   َررا يررٛ ٍكررا   ٍررِ :ررٝٓٔ ايٛظٝفرر١  ٖٚرررا ايفٓررٛإ َطًررل ٜفرر
َرٔ   (َا تذا   ٜركرا ايردّ ايهسضر    )خسج ايدّ ايهسض  َٚا يٛ   ٜرك ٘  فُٓ

تذا   ٜركررا ايرردّ  )اقرر١ٝ اتؿررٓسث١ :أْرر٘  تالرريم اشبرر ٜٔ ألةررٌ ايسٚاٜررات ات 
  َرا تذا ٍكرا ايردّ ايهسضر     )  ٜٚ ك٢ (ايهسض  فٛظٝف ٗا ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠

 ( قرراٍ ) ( ارص ايهسضرر  ٚ  ٜ ارراٚشٙ فٛظٝف ٗررا ايغطررٌ َررس٠ ٚاثررد٠ ٚ  َٜ
اتط ماقررر١ لٓعرررس أٜاَٗرررا... ٚتٕ نرررإ ايررردّ   ٜركرررا    ؾرررمٝح َفا9١ٜٚ] ا

ًّايهسضرر  لٛٓقرر   ( ا ؾررمٝح ٚقرراٍ ) [:ٛقرر٤ٛ ت نررٌ ؾرري٠ أت ٚؾرر
ف ٕ نإ ايدّ....   ٜطٌٝ َٔ  ً  ايهسضر  فً  ٛقرأ ٚي ؿرٌ    ]ايؿماف9 

ٚلؿًٞ نٌ ؾي٠ :ٛق٤ٛ َا   ٜٓفر ]ٚا َف  ٠ شزاز٠ [عٓد ٚقت نٌ ؾي٠
ٚؾرمٝم١ ضبُرد :رٔ َطر9ًِ      (1)[ايدّ  فر ذا ْفرر اغ طرًت ٚؾرًت     -ٜركا  -
 .(3)[ٚتٕ زأت :فد ذيو ؾفس٠ فً  ٛقأ ٚي ؿٌ]

كٝٓدٙ رْرر -َف رر ٠ مساعرر١ ٚؾررمٝم١ شزاز٠ -   :ا  ؿرراز9 تالرريم ايررسٚاٜٚ
عرسا :رر   طرا:  َ خررايف   ٜٓمرٌ :رر٘     مجررْو :ايسٚاٜرات اترررنٛز٠  ٚاي كٝٝردّ  

 . الغهاٍ ٜٚ كح :٘ اتسا  ازبدٟ ٚاتكؿٛ  ايٛاقفٞ َٔ اشبطا:  ٚاسبدٜر 
ٕ نرإ  َٗرا   ٖررا ت د9 َرا ةرا٤ ا ذٜرٌ َف ر ٠ مساع9١]    ٜٚ ند ْ ٝا١ اي كٝٝ

ا لؿرٓسح  ف ْٗر  ]ٚتٕ نإ ؾرفس٠ ففًٝٗرا ايٛقر٤ٛ[    ّاأٟ نإ أمحس السٜ [ّاع ٝط
ففًٝٗرا   - ٚا ايغايرا ٜهرٕٛ قًرٝيّ    -تذا نإ ايدّ ؾرفس٠  ا مجً ٗا ايرا١ْٝ :أْ٘ 

 ايٛقرر٤ٛ أٟ يهررٌ ؾرري٠  :ُٝٓررا  ّ ا ض ماقرر١ ا ات ٛضررط١ ٚايهرررري٠ ٜهررٕٛ   
 ي   ا تثررداُٖا جيررا ايغطررٌ  فررٝو   :رر  ثررا   أمحررس ع ررٝف  -ا ايغايررا -
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َٜ اررا ايغطررٌ يهررٌ ؾرري٠ أٚ يهررٌ ؾرريل   ٖٚرررا َررس٠ ٚاثررد٠ ٚا األ ررس٣ 
 ايفِٗ ايدقٝل ٜ ند لرًٝل أقطاّ ا ض ماق١. ٖرا.

ٚيًُمكل اشبساضاْٞ )قردٙ( ْعرس ٚزأٟ ذنرسٙ ا )زضراي١ ايردَا٤( ٚأغرهٌ       
 ٜركرا ايردّ   فٝٗا ع٢ً اتػٗٛز اتً صّ : كطُٝات  ّ ا ض ماق١ ايريٍر9١ َرا    

ااٚشٙ  ٚنإ زأٜ٘ )قدٙ( عدّ ٚةٛ  ايكطِ ايرايل ا ايهسض  َٚا ٍك ٘ َٚا َل
 9 ٕ َٓٗا  ٜٚٓكطِ زأٜ٘ تىل ةص٥ ا ض ماق١ ٚأْ٘   ٜٛةد ت  قطُا

ٚقرا9ٍ   -أمحرس أٚ أضرٛ    - ّاازبص٤ األ9ٍٚ َا تذا نإ  ّ ا ض ماق١ ع ٝطر 
فٝاا عًٝٗرا أغطراٍ ٍيٍر١     ااٚش  َٗا ايهسض تْ٘ ٜدٚز أَس اتط ماق١ :  َل

ٌل ٚاثرد ا لَ  ٚ:  ٍكا ايدّ ايهسض  َٔ  ٕٚ َل ُراّ  ااٚشٙ فٝاا عًٝٗا غطر
 (1)َرٔ َف ر ٠ مساعر١    ّاايّٝٛ  ٚنرإ اعواقر٘ عًر٢ اتػرٗٛز ٚتغرهاي٘ َطر ٓ ط      

ٜردٚز   -األمحرس أٚ األضرٛ    - ماقر١ ايف رٝف   ثٝل أْٗا لدٍ عًر٢ إٔ  ّ ا ض 
ٌ ااٚش ايردّ ايهسضر  ففًٝٗر   أَسٙ :  َل يهرٌ ؾري٠ أٚ يهرٌ ؾريل        ا ايغطر

َس٠ ٚاثرد٠ ا ايٝرّٛ ٚايٛقر٤ٛ     ٚ:  عدّ َلااٚش ايدّ ايهسض  ففًٝٗا ايغطٌ
يهٌ ؾي٠  ٚ  لدٍ ايسٚا١ٜ فُٝا تذا   ٜهٔ ايدّ أؾفس أٚ نإ ايدّ أمحس أٚ 

 . أضٛ  ع٢ً ٚةٛر ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠

ؿررس٠  يٝررٌ  ا ُْ ُا لكرردّراتٓاقػرر١ ا ٖرررا اي ٛةٝرر٘ ٚا ضرر د ٍ :رر   ٓرراٚميهٓ
ًّ ُٓا   ي١ اشبر ٜٔ اتاقرٝ  ٚتاليقُٗرا    اتػٗٛز َٔ اي كٝٝد  ٚلكسٜ ٗا9 تْ٘ يٛ ض

 9 ٓكٍٛف  ٚقد أٚة ٓا ايغطٌ َس٠ يهٌ ّٜٛ [اص ايدّ ايهسض ٚتٕ   َٜ]

اررص ايرردّ  ٚتٕ   َٜ] 9 ُطًك رخ ٜٔ ايررراُو ايفررسا :رر  ايرر رَك كرر٢ ايرر 
ٚ:  األ  راز    َٚا تذا   ٜك ٘ ٖٚٛ ٜفِ َا تذا ٍكا ايدّ ايهسض [ايهسض 

خ ٜٔ رايفدٜد٠ اتكٝٓد٠ اتفٓؿ١ً ات كٓد١َ ٖٛ لكٝٝد اتطًل :اتكٝٓد  ْٚ ٝا ٘ لكٝٓرد اير  
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اررص ايرردّ ايهسضرر ( ٛةررٛر )ايغطررٌ َررس٠ ا ايٝررّٛ تذا   َٜياتطًكرر  اتر رر   
اص ايدّ ايهسض  ٚقد ٍكا ايهسض   :ُٝٓا تذا   ُا تذا   َٜرٚا  ؿاؾُٗا :

اص ايدّ ايهسض  ٚ  ٜرك ر٘ ٚ  ٜغُطر٘ ايردّ ف  ٛقرأ يهرٌ ؾري٠ :ؿرساث١        َٜ
9 ؾرررمٝم١ َفاٜٚررر١ ٚؾرررمٝم١ ايؿرررماف َٚف ررر ٠ شزاز٠   األ  ررراز ات كدَررر١

يهرٌ ؾري٠    ٚؾمٝم١ ضبُد :ٔ َطًِ ايٛاقم١   ي ٗا ع٢ً ٚةٛر ايٛقر٤ٛ 
 . -ايدّ ايهسض  ٚ  ٜرك ٘ ٚ  ٜغُط٘اص تذا   َٜ -عٓد ا ض ماق١ ايك١ًًٝ

د ْاقؼ احملكل اشبساضاْٞ )قدٙ( ا   ي١ األ  از ايؿمٝم١ أٚ ؾمٝم١ ٚق
ٚقرد عسقرٗا أضر اذْا احملكرل      ّآُاقػات ٚا١ٖٝ قفٝف١ ةدرَفا١ٜٚ :اشبؿٛف :

ٚ  َٛةا يفسقٗا  (1)ُهٔ َساةف ٗا ا لكسٜس حبل األض اذٚأٚقح قففٗا ُٜ
 ٠ عًر٢ إٔ  َٚٓاقػ ٗا  ٚاتِٗ عٓدْا ٚقرٛح   ير١ األ  راز ايؿرمٝم١ ٚات فرد     

َٝصإ اسبهِ ع٢ً اتط ماق١ :ايٛق٤ٛ أٚ :ايغطٌ ٖٛ ٍكا ايدّ ايهسضر  أٚ  
ٚ: فد  األ  از  ٚايعٗٛز ٖٛ اسبا١ ايفًٝا اي    ٜفًٛ عًٝٗا ثا١  عدّ ٍك ٘ 

ٚؾم ٗا ٚٚقٛح   ي ٗا ْسفو ايٝد عرٔ تالريم اشبر ٜٔ اتر ر   يًغطرٌ عًر٢       
ُا تذا ٍكا ايدّ ايهسض   ردٙ :كٝٓرْٚ [تذا   جيص ايدّ ايهسض ]اتط ماق١ 

ٜسلفرو   -:ر  األ  راز  اُو ايفرسا  ريع ُا  ايفِٗ ايفسا ٚايعٗٛز ايًفعٞ ٚاٚ:ا
ْعرررس احملكرررل  ٖٚررررا نًررر٘ َرررسل ف :رررازبص٤ األٍٚ َرررٔ .اي ٓرراا ٚلٓ ٗرررٞ اتػررره١ً 

 9 َا تذا نإ  ّ ا ض ماق١ أمحس  ٍِ ْٓ كٌ يٓعسٙ :ًماظ اشبساضاْٞ )قدٙ(9

خساضاْٞ )قرردٙ(9 َررا تذا نررإ  ّ   رؿررٌٝ احملكررل ايرر  ازبررص٤ ايرررا9ْٞ َررٔ لف  
فٝاررا عًرر٢ اتط ماقرر١  ّايهرررري عسفرريرردّ اا ض ماقرر١ أؾررفس  ففٓؿررٌ :رر  ا 

فٝاا عًٝٗا ايٛق٤ٛ يًؿي٠  ٚ  قطِ  ّاايغطٌ َس٠ ا ايّٝٛ  ٚ:  ايكًٌٝ عسف
ٍايررل ا ايرر    ٚاضرر دٍ )قرردٙ( عًرر٢ لفؿررًٝ٘ ا  ّ ا ض ماقرر١ األؾررفس        
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:ُٝٓٗررا  :فررد ازبُررو ايفررسا :ُٝٓٗررا :ػرراٖد مجررو ٕ      ررازُاُٛع   َررٔ األر:رر
 9 ٚلفؿ9ً٘ٝ أْ٘ لٛةد ا ايدّ األؾفس الا٥ف إ َٔ األ  از

ٍٓ ع٢ً إٔ ايؿفس٠ تذا زألٗا اتط ماق١  -أ ْعرري   [ل ٛقأ يهٌ ؾي٠]َا  
ْٚعرري ؾرمٝم١ عًرٞ    (1)[ٚتٕ نإ ؾفس٠ ففًٝٗا ايٛقر٤ٛ ]ذٌٜ َف  ٠ مساع9١

يؿرفس٠ فً  ٛقرأ َرٔ ايؿرفس٠ ٚلؿرًٞ ٚ  غطرٌ       َرا  اَرت لرس٣ ا   9]:ٔ ةففس
ْٚعرري ؾرمٝم١ ضبُرد :رٔ َطر9ًِ       (3)[عًٝٗا َٔ ؾفس٠ لساٖا ت  ا أٜاّ الُرٗا

ًّٚتٕ زأت ايؿررفس٠ ا غررري أٜاَٗررا لٛٓقرر] ٜٚٛةررد غريٖررا  ٖٚرررٙ  [تأت ٚؾرر
 . عُدلٗا يؿم١ تضٓا ٖا

ٍٓ ع٢ً إٔ ايؿفس٠ اي  لساٖا اتط ماق١  -ر طراٍ  ٛةا عًٝٗا ا غ لَا  
 (2)[ٚتٕ نإ ؾفس٠ فً غ طٌ عٓد نٌ ؾيل عري َف  ٠ تضمام :ٔ عُاز9]ْ

    ًّ أٚ ت ٍرِ زأت  َرّا   ْٚعري ؾمٝم١ ا:ٔ اسبااج ا ايٓفطرا٤ اير  الٗرست ٚؾر
ٌٓ ٚ  ُلؾفس٠  قا9ٍ]  .(3)[ُطو عٔ ايؿي٠تٕ ناْت ؾفس٠ فً غ طٌ ٚي ؿ

ٖٚالإ صبُٛع إ َٔ ايسٚاٜرات ٖٚرٞ َ فازقر١ ا َفا ٖرا ثٝرل لٛةرا       
اُٖا ايٛقرر٤ٛ ا ايؿررفس٠ ٚلٛةررا األ ررس٣ ايغطررٌ عٓررد زيٜرر١ ايؿررفس٠  تثررد

خ  اتسٟٚ ا )ايهاا( رٜٚٛةد غاٖد مجو :  ايطا٥ف   ات فازق    ٖٚٛ اي
عٔ اسب ٢ً اي  لس٣ ايدّ  ( ضا٥ّي:طٓدٙ تىل ضبُد :ٔ َطًِ عٔ أثدُٖا )

لؿرًٞ  ٚتٕ   فري  ّاأمحس نرري ّالًو ا ساق١ َٔ ايد9ّ تٕ نإ  َ([9ٚقاٍ )
  ٜديٓا ا ايػل األ ري  خ رٖٚرا اي (4)[أؾفس فًٝظ عًٝٗا ت  ايٛق٤ٛ نإ قًّٝي

                                                           

 .5َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
 .1ح +7 َٔ أ:ٛار اسبٝع9 ح 93 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج3)
 . 5اسبٝع9 ح َٔ أ:ٛار 921 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج2)
 .3َٔ أ:ٛار ايٓفاع9 ح 94 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج3)
 .15َٔ أ:ٛار اسبٝع9 ح 921 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج4)
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 -ٖٚٛ   ٜهٕٛ ثٝكرّا ةصَرّا  :رٌ ٖرٛ اض ماقر١      -ع٢ً إٔ زي١ٜ ايدّ األؾفس
 ّاٛقرَٓطر  -لط ٛةا ايٛق٤ٛ ٚرب ـ :رُا اذا ناْت ايؿفس٠ نرري٠  ٚ:ٗرا اشب 

 . :  صبُٛع  األ  از ٜسلفو اي فازض - ّاٚ شَ ّاكٝرَطا:

 ٙ قرفٝ ْ ٚأٍٚ تغهاٍ ٜس  ع٢ً ٖرا ايٓعس9 تٕ غاٖد ازبُو اتررنٛز ضرٓدُ  
ف ْ٘ ٜٛةد ا ٚضط٘ تزضاٍ ٚةٗاي١ )عٔ :فع زةاي٘( ٚ  ٜفًرِ أْر٘     غري لاّ

ُهٔ اع ُا ٙ أّ    فٝطكف عٔ  زة١ ا ع  از ٚاسبا١ٝ ٚؾيث١ٝ ازبُو ٍك١ ُٜ
 . :  الا٥ف  األ  از ات فازق١

ٚعٓد٥ررر لفررٛ  اتفازقرر١ ٚاتٓافررا٠ :رر  الررا٥ف  األ  رراز9 َررا  ٍ عًرر٢ إٔ      
ٍٓ ع٢ً  اتط ماق١ اي  لس٣ ايؿفس٠ ل ٛقأ يهٌ ؾي٠ ٚ  غطٌ عًٝٗا  َٚا  
إٔ اتط ماق١ تذا زأت ؾفس٠ اغ طًت عٓد نرٌ ؾريل   ٖٚٓرا قسٜٓر١ َطر كا٠      

ٛع  ْ خًـ :ٗا َرٔ لفرازض صبُر     َٔ أ  از ا ض ماق١ لها  لهٕٛ قطف١ٝ
أ  از ايردّ األؾرفس  ٚلر ًٓخـ ايكسٜٓر١ ا   ير١ ْؿرٛف َ فرد ٠ عًر٢ :ٝرإ          

ٌٓ :ُٗرا تغرهاٍ اي فرازض    أَسٜٔ َْ  ف ْر٘ قرد  يرت ايٓؿرٛف ايفدٜرد٠ عًر٢         مر
  في:رد  إٔ ٚةٛر ا غ طاٍ عٓد نٌ ؾيل  ٍا:رت عًر٢ اتط ماقر١ ايهر ري٠    

  [ٚتٕ نررإ ؾررفس٠ فً غ طررٌ عٓررد نررٌ ؾرريل    َررٔ محررٌ َف رر ٠ تضررمام ] 
ع٢ً ؾفس٠ لساٖا اتط ماق١ ٖٚٞ نرري٠ لركا ايهسض  ٚل ااٚشٙ ٜٚطٌٝ َٓر٘  

ٖٚرررا اسبُررٌ لػررٗد يرر٘ قسٜٓرر١ ايسٚاٜررات     . ث رر٢ ٜ رر   عًرر٢ ظٗررس ايهسضرر   
كا  َٗررا رعًرر٢ َررٔ ٍرر  ّاايؿررمٝم١ ايرر  دبفررٌ ٚةررٛر األغطرراٍ ايريٍرر١ ٍا: رر  

ٖٚٞ ْؿٛف  - ازباْا ا  س َٔ ايهسض   9ااٚشٙ تىل ظاٖسٙ ايهسض  َٚل
 .   ٚأثا ٜرِٗ ٜفٓطس :فكٗا اي فع ا  سس ايٓـ ات مٛثؿ١َٝٛ لفٓطَف

ٌٓ    ]مٌُ َف  ٠ ا:ٔ اسبااج9 ٖٚهرا َْ ٚ   تٕ نرإ ؾرفس٠ فً غ طرٌ ٚي ؿر
ٖٚرررا ٚؾرر  اتط ماقرر١ ٚثهُٗررا ٚأْرر٘   جيررٛش  ررا    [ُطررو عررٔ ايؿرري٠ُل

ٌ ]الَطاى عٔ ايؿي٠  ٚتٕ أزٜد َٔ األَرس فٝٗرا     األغطراٍ ايريٍر١    [فً غ طر
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محًٓاٖا :كس١ٜٓ ايسٚاٜات اتؿرٓسث١ :ر رٛت األغطراٍ     -:كس١ٜٓ َف  ٠ تضمام  -
سْاٖا كا  َٗا ايهسضر  ٚدبراٚشٙ تىل ظٗرس ايهسضر   ٚفٓطر     رايري١ٍ ع٢ً َٔ ٍ

 .  كا ايهسض  ٚل ااٚشٙ تىل ظٗسٙرر:ؿفس٠ لر
غطٌ  -ع٢ً الاليم  [تٕ نإ ؾفس٠ فً غ طٌ...ُهٔ محٌ اتف  9٠]ُٜٚ
ا ايٝرّٛ تذا ٍكرا    ّاٚاثرد  ر رت غطريّ  ٚا١ٜ ايؿرمٝم١ اير  لُ  :كس١ٜٓ ايس -ٚاثد 

ا ايٝرّٛ عٓرد ايؿرفس٠ اير       أٟ ي غ طٌ َرس٠ّ   ااٚشٙايدّ ايهسض  َٔ  ٕٚ َل
٘    لركا ايهسضر  ٚ  ل اراٚشٙ   ٌٓ  . ٚ:ٗررا أٚ :رراى اي ٛةٝر الغرهاٍ ألْر٘    ٜٓمر

ٓ و َٔ َؿدز مجو عسا ٚلفطري يًخ  اتفؿَٛٞ خب  َفؿَٛٞ  ٚعًَِٛٗ ل
 . :اي فع ا  سٚفُٗٗا :د َٔ لفطري :فع أ  ازِٖ ثد َٚف  فاز  ٚ ٚا

9ٜ٘ٓٛ ٚة٘ اع  رازٟ ٜر    ـ ا أْر٘ يرٛ ناْرت ايؿرفس٠     ًخٜٚ ٜد ا ث ُاٍ ٜٚك
اا:ٗا األغطاٍ ايري١ٍ َو أْ٘ يٛ نإ ايدّ ر ٛقو تٜرق١ًًٝ   لركا ايهسض    ُٜ

 ٕ نإ اث ُاّ أمحس ٚ  ٜركا ايهسض    ٜٛةا األغطاٍ ايري١ٍ  ٖٚرا ٚت
مٌُ اتف ُد ع٢ً قس١ٜٓ األ  راز ايفدٜرد٠   رف ْ٘ نإف ي أٜٝد اي - ّاقد ٜهٕٛ قٜٛ -

 . ايؿمٝم١ ات٢َٛ تيٝٗا
ٖٚهرا ْط فٝد َٔ ايكس١ٜٓ ات كد١َ اتط ك١ً َٔ األ  از ايؿرمٝم١ ات فرد ٠   
ُٓٓت :ٝررإ ٚظٝفرر١    ْٚفٗررِ اتررسا  ازبرردٟ َررٔ َف رر ٠ مساعرر١ ات كدَرر١ ايرر  لكرر

اتط ماقرر١ تذا ٍكررا ايرردّ ايهسضرر  اغ طررًت يهررٌ      ]ماقرر١ ايهرررري٠  اتط 
ارص  ٚتٕ   َٜاتط ماقر١ ات ٛضرط١ 9]   ٍِ :ٝٓٓت ٚظٝف١ [ؾيل  ٚيًفاس غطّي

ايدّ ايهسض  ففًٝٗا ايغطٌ يهٌ ّٜٛ ٚايٛقر٤ٛ يهرٌ ؾري٠( ٚ:ٗررا ايػرسط9      
محًٓررا ازبًُرر١ األٚىل عًرر٢ إٔ )ايرردّ ٍكررا      [)ٚتٕ   جيررص ايرردّ ايهسضرر   

  ّا( السٜٓر ّاٖرا تٕ نإ  َٗا ع ٝط([9ٚةاٚشٙ تىل ظٗسٙ( ٍِ قاٍ ) ايهسض 
ٖٚررا   [ٚتٕ نرإ ؾرفس٠ ففًٝٗرا ايٛقر٤ٛ     ]ّاايطسٟ ٜٚهٕٛ أمحرس ٖٛ ٚايف ٝف 
َٚٓٗرررا  -:كسٜٓررر١ ايسٚاٜرررات ايؿرررمٝم١ ات ٝٓٓررر١ ألقطررراّ ا ض ماقررر١  -اي فررر ري 
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ًًٝرر١ مُررٌ عًرر٢ ا ض ماقرر١ ايكٖٚرررا ايررٓـ :ايكسٜٓرر١ ُٜ -ا ض ماقر١ ايكًًٝرر١  
ٚقرد   [ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠]ٚنٕٛ ايؿفس٠ ق١ًًٝ   لركا ايهسض  ٚٚظٝف ٗا 

ٚ  َٛةررا يً ػررٜٛؼ   ّاُفؿ١َٝٛ ٜفطررس :فكررٗا :فكرر  رذنسْررا إٔ األ  رراز ايرر  
 . ٚايو   ٚاهلل ايفا  ايفاؾِ

ُاّ َا أفا ٙ اتػرٗٛز َرٔ لكطرِٝ ا ض ماقر١ تىل قًًٝر١ ل ٛقرأ       ٚاسباؾٌ َل
ُٓ     يهٌ ؾي٠ ٚتىل َ ٛضط١ ٚتىل نرري ُا رِ ير ٠  ٜٚألٞ ير٘ لفؿرٌٝ :ٝرإ  ثرل َر 

  لكدّ  ٚثٝرل لر   إٔ اتط ماقر١ ايكًًٝر١ ٚظٝف ٗرا ايٛقر٤ٛ عٓرد نرٌ ؾري٠         
خرر ـ ايٛظٝفرر١ :ايؿررًٛات  ْطررأ9ٍ ٖررٌ لَ ٍررِ ٖٚهرررا اتط ماقرر١ ات ٛضررط١   

أّ لفِ ايؿًٛات اتٓدٚ:١؟ ٚايكدز ات رٝكٔ ٖرٛ يرصّٚ ايٛقر٤ٛ يهرٌ       ؟اتفسٚق١
ايػٝ  ايطٛضٞ )زض( قٛي٘ ا ايٓٛاف9ٌ أْر٘ )ٚتذا   ؾي٠ َفسٚق١  ْٚطا تىل

 . (1)أت اتط ماق١ يًفسض ةاش إٔ لؿًٞ َف٘ َا غا٤ت َٔ ايٓٛافٌ(لٛٓق
يهٔ اتػٗٛز :  فكٗا٥ٓا )زض( ٚةٛر ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠ ْاف١ً ناْت أّ 

 . فسٜك١ ا ا ض ماق١ ايك١ًًٝ ٚات ٛضط١ ٖٚرا ٖٛ ايؿمٝح
ا ع  ازٟ ٚ  َا لك كٝ٘ ايكاعد٠ ايفا١َ  ٚاي ٛةٝ٘ ايؿمٝح يٝظ ٖٛ ايٛة٘

تعُراٍ  َرو  :ٌ تٕ اتدزى ايؿمٝح ٖٛ اتطر ك٢ َرٔ األ  راز َٚيثع ٗرا :دقر١      
 9 ايكٛاعد األؾٛي١ٝ فٝٗا  ٚاي أٌَ ا ايٓؿٛف ٜٛثٞ :ٛةٛ  َكُْٛ 

ٍٓ :فَُٛ٘ ع٢ً ٚةٛر اي ٛقر  يهرٌ ؾري٠  ٚ:رأ ا٠      اتكُٕٛ األ9ٍٚ َا  
ِٓ ٛا٤ اتفسٚقرر١ نايَٝٛٝرر١ ٚا ٜررات ٚاتٓدٚ:رر١  مهِ نررٌ ؾرري٠ ضرررايرر )نررٌ( ٜفرر

 [ٚؾًت نٌ ؾري٠ :ٛقر٤ٛ  ([9) ١ٝ ٚؾي٠ ايصٜاز٠  ٖٚٛ ْعري قٛي٘نايَٝٛ
 [ٚل ٛقأ يهٌ ؾري٠ []ٚلؿًٞ نٌ ؾي٠ :ٛق٤ٛ[]ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠]

 ايفسٜك١ ١ ٚفٝٗا عُّٛ ةًٞ ٚمشٍٛ ٚقفٞ يؿي٠رٝمرؾم (3)ؿٛفرٖٚرٙ ْ
                                                           

 .957 1( ات طٛط9 ج1)
 .1َٔ أ:ٛار اسبٝع9 ح 4ر + 8+ح5ح +1َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج3)
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 . أٚ اتٓاقػ١ ٖٚٛ غري قا:ٌ يًخدؽ   ّاَف ٚايٓاف١ً
ٍٓ : اليق٘ عًر٢ ٚةرٛر اي ٛق 9]  اتكُٕٛ ايرا9ْٞ َ ٌٓ  ا    فً  ٛقرأ ٚي ؿر

9 َٚك ك٢ تاليقٗا يرصّٚ   ٖٚٞ زٚا١ٜ ؾمٝم١ ٚاثد٠ (1)[عٓد ٚقت نٌ ؾي٠
ضرٛا٤ :اغرست ؾري٠ ٚاثرد٠ أّ :اغرست        اي ٛقٞ عٓد ثًٍٛ ٚقت نٌ ؾي٠

 . ؾيل  أّ :اغست عػسٜٔ ؾي٠
 ُاا قسا٥ٔ اسبه١ُ نُا   دف٢  ٖٚٛ تاليم ٖٚرا الاليم ٜٓفكد عٓد اة

ٍ ٚلطرًِٝ    َٚو اي ٓرصٓ ّامسش اْفكا ٙ َو ٚةٛ  ايفُّٛ ايطا:ل فٝهٕٛ قاؾس  ُٜ
مؿرٌ لفازقرُٗا ٜٚ كردّ ايفراّ     اْفكا  الاليم زغِ ٚةٛ  ايفُّٛ ايًفعٞ َٜ

مرسش اْفكرا ٙ   ُٞ تذا أثسش اْفكرا ٙ  ٚثٝرل   ُٜ  ِهٔمرايٛقفٞ ع٢ً الاليم اي
فُّٛ ايٛقفٞ ايٛاقح ٜٓ غرٞ محرٌ الالريم عًر٢ ايغايرا :ًمراظ       يٛةٛ  اي

 .  غً ١ ان فا٤ ايٓطا٤ :ؿي٠ ايفسٜك١ عٓد اض ماق ٗٔ
ماؾٌ يرصّٚ اي ٛقرٞ يهرٌ ؾري٠ لسٜرد اتط ماقر١ تٜكاعٗرا َرٔ  ٕٚ         رٚاي

عٓرد تزا ٠   رمهِ 9 يصّٚ ايٛقر٤ٛ ٌٖٚ ٜألٞ اي  . فسم :  ايفسٜك١ ٚ:  ايٓاف١ً
 .؟  ١ َٔ ؾيلٗا اتفسٚق١لدازى األةصا٤ اتٓطٝ

ألْٗا يٝطت :ؿي٠ أٚ   ٜٓط ل عًٝٗا عٓرٛإ ايؿري٠    9 أّٚ  9 ايعاٖس عدَ٘
 . ُر  ١ يًٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ عٓد نٌ ؾي٠رث ٢ لألٞ ايٓؿٛف اي

اا ٖا  رٜرررَرررٔ ايؿررري٠ اتفسٚقررر١ ايررر  لٛقرررأت ل 9 ألْٗرررا ةرررص٤ْ ّاٍٚاْٝررر
ثرد٠ : ُراّ أةصا٤ٖرا :ٛقر٤ٛ     ت ع٢ً غرسع١ٝ تلٝرإ ايؿري٠ ايٛا   ٚايٓؿٛف  ّي

مٌ األةرصا٤ اتٓطر١ٓٝ ف ْٗرا يٓطرٝاْٗا ا ضبًرٗا      رٚاثد قد ففً ٘  ا  أقؿاٙ لغٝٓس َ
 . يصَٗا لدازنٗا :فد اي طًِٝ ّاايػسعٞ ٚلرنسٖا  ثك

ٖٚهرا ضاٛ  ايطٗٛ تذا ٚةا ع٢ً اتط ماق١ ألثد األض ار ف ْ٘ ث ٢ 
  يرٝظ ٖرٛ :ؿري٠    -  ايطرٗٛ  سض اي صآَا :اع  از ايطٗاز٠ ا ؾم١ ضاٛتذا ُف

                                                           

 .96 ح َٔ أ:ٛار ا ض ماق١ 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
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ُٓرر٘ ايٓؿررٛف ايرر  ًص١َ :ايٛقرر٤ٛ عٓررد نررٌ ؾرري٠  نُررا   ٜ فررد نْٛرر٘ ُُرث رر٢ لف
ُِٓ يًؿري٠ اير  لٛٓقر     :ٗا ٚنأْ٘ ةص٤ْ ّايًؿي٠ ًَمك ّالا:ف أت  را  َٚفر٘     َر 

لٜكراا ضراٛ  ايطرٗٛ عكٝرا ايؿري٠ اتفسٚقر١        ّاخؿٛؾرَٛةا يً ٛقرٞ َر  
  . اي  لٛقأت اتط ماق١  ا

 را ٚتٕ   ّاخؿٛؾرا ؾي٠ ا ث ٝاط ايعاٖس عدّ ٚةٛر اي ٛقرٞ َر  ٖٚهر
ُِٓ يًؿي٠ اتفسٚقر١ اير  لٛٓقرأت     اغ ٗس اي ف ري عٓٗا :ايؿي٠  يهٓٗا ةص٤ْ  َ

ُُٓر    ّاعًر٢ فرسض ْكؿرإ ايفسٜكر١ ٚاقفر      -اتط ماق١  ا   ّاٚنرٕٛ ا ث ٝراط َ 
ُٓ   -يًٓكـ ٗا فرأٟ  أت ألةًر يؿري٠ ايفسٜكر١ اير  لٛٓقر     ّاُر ٚتذا ناْرت ةرص٤ّ َ 

 .؟  ُا ٖٛ َ ُِ يًؿي٠ اي  لٛقأت  ارَٛةا يٛق٤ٛ ةدٜد َط كٌ ي
ف هٕٛ ؾي٠ ا ث ٝاط ْافًر١   ّاْفِ يٛ   لهٔ ؾيلٗا اتفسٚق١ ْاقؿ١ ٚاقف

 تىل إٔ اتط ماقررر١  ّاٚ  قرررري ا :طيْٗرررا : لٝاْٗرررا َرررٔ  ٕٚ ٚقررر٤ٛ  َكررراف  
 مررسش َٗررا  فًررِ ُلُااتؿرر١ًٝ يًفسٜكرر١ :فررد ايٛقرر٤ٛ   لفًررِ ْكررـ ؾرريلٗا أٚ َل

 مسش نرٕٛ ؾريلٗا ا ث ٝاالٝر١ ْافًر١ َطر ك١ً ي  ٛقرأ  را         ُاّ ؾيلٗا ث ٢ ُلَل
 ر ررت ٚ  ٜٓفررو ٖٓررا اض ؿررمار عرردّ تلٝررإ ايسنفرر١ ايرايررر١ أٚ ايسا:فرر١ ف ْرر٘   ُٜ  

عًر٢ فرسض    -ؾريلٗا   كـ ؾريلٗا  ٚ  ٜٓففٗرا اض ؿرمار ؾرم١    ر9 ْ  شَ٘
 . نٕٛ ؾي٠ ا ث ٝاط ْاف9١ً ر ت  شَ٘ رف ْ٘   ُٜ -الذعإ :ؿم ٘

9 قؿٛز ْؿٛف ا ض ماق١ ايٓاالك١ :رأَس )ايٛقر٤ٛ    ماؾٌ :ا  ؿازرٚاي
طراٛ  ايطرٗٛ   مشٛ را ي عٔ  يهٌ ؾي٠( عٔ مشٛ ا يؿي٠ ا ث ٝاط  فكّي

 9 . ٍِ ْٓ كٌ تىل ُٓط١ٓٝرأٚ األةصا٤ اي

 . البحث الثالث: وظيفة االستحاضة املتوسطة

 ٜغُرظ  َٗرا ايكطٓر١ ٜٚرك ٗرا ٚ  ٜ ااٚشٖرا      اتط ماق١ ات ٛضط١ ٖٞ اير  
ٛٓث اي مافغ  رخسق١ أٚ ايرٛر ات ؿٌ :ايكطٔ ايرٚ  ٜطٌٝ َٓٗا تىل  ازةٗا ًٜٚ

مافغ  ٚا ايٓؿرٛف ات كدَر9١   رٜٚهفٞ فٝ٘ ايغُظ ا :فع أالساف ايكطٔ اير 
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مككرررت كا ايهسضررر ( َلر)ٍكررا ايررردّ ايهسضرر ( فررر ذا ؾرردم إ )ايررردّ ٍرر    
ٖا ٚٚة ت عًٝٗا ايؿي٠ ا أٚقالٗرا َرو أ ا٤ ٚظٝفر١    ا ض ماق١ ات ٛضط١ عٓد

ٖٚٓا ْػٓخـ ٚظٝف ٗا َٔ ثٝل ايطٗرٛز  ٚقرد ذنرس َػرٗٛز ايفكٗرا٤       . ايطٗٛز
 ا ٍيث ٚظا٥ 9 ل ردٌٜ ايكطٓر١ أٚ لطٗريٖرا  ٚٚةرٛر ايغطرٌ عًٝٗرا َرس٠ ا        

 9 ايّٝٛ  ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠  ْٚ مرٗا ْٚيثغ  يٌٝ نٌ ٚاثد٠ َٓٗا

ٌ ايكط١ٓ أٚ لطٗريٖا فكد ض ل يٓا حبرل َفؿرٌ عٓر٘ ا )ٚظٝفر١     أَا ل دٜ -أ      
 9  ٗا  ٖٚٓرا نرريو  مّكراتط ماق١ ايؿغري٠( ٚقًٓرا9 تْر٘    يٝرٌ عًر٢ ٚةٛ:ر٘ :ر      

   يٌٝ ٚاقح ةًٞ ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ زغرِ  عر٣ٛ ايػرٗس٠ ٚالمجراا ا     
ر ررت ا ْفطررٗا  ٚعًرر٢ فررسض ٕ ٖرررٙ ايرردع٣ٛ   َلانًُررات :فكررِٗ عًٝرر٘  فرر

  لف د١ٜ فٝ٘ ٚ  ناغف١ٝ ير٘   َدزنٞ تمجاا ٚلطًِٝ اْفكا  المجاا فٍٗٛ اي ٓٓص
 . ( عً٘ٝعٔ َٛافك١ اتفؿّٛ )

:اي ف ررد :ررديٌٝ  رراف ْٚررـ   قررد ٜكررا9ٍ تٕ ٚةررٛر ل رردٌٜ ايكطٓرر١ ٍا:ررتْ  
  فر ٕ  ّاٚي طر د ٌ نسضرف  ]طبؿٛف ٖٛ َف ر ٠ ع رد ايرسمحٔ اير  لكرُٓت      

:ًمرراظ أْٗررا عٓرردَا  (1)[آ ررس ّاظٗررس عًرر٢ ايهسضرر  فً غ طررٌ ٍررِ لؿررٓو نسضررف
ٍٛٓ٘ ٚلًّطخ٘ :ايدّ ٚلفٓدٜ٘ تىل ظٗس ايهسض    لغ طٌ ضٛف لًكٞ ايهسض  ي ً

ـٓ ٚقو نسض  ةدٜد غري األٍٚ  . ٚقد أٚةا ايٓ
ّ   ّاٚايعاٖس :فد اي أٌَ قؿٛز ايد ي١ ف ْ٘ َٔ ايكسٜرا ةردٓ   ٍرِ  ]:ٝرإ الَرا

اتٛقرو   افًٔ اثٝل أْٗٔ َٜ  ألَس عا ٟ َ فازف :ٝٓٗٔ [آ س ّالؿٓو نسضف
ْا تىل ازباٍِ   ٚتذا اَ أل ٚلفٓد٣ َٔ ايهسض  تىل :االٓ٘ ّاثافع ّاٚقطٓ ّانسضف

ٙ عٓرد تزا لٗرٔ ا غ طراٍ ٍرِ     ند تيكايٜٚ أ  ازٙض كرا  س فعٗس عًٝ٘ أيكٝٓ٘ ل
 ّا( ألَس عا ٟ في :ٝاْر   ٜهفٝٓا اث ُاٍ :ٝاْ٘ )ّاةدٜد ّاٚثافع ّاٜكفٔ نسضف

ِٓ نٌ ايرصاَٞ ٜرتي ٓ دٟرفرمسش نْٛ٘ ألَس غسعٞ لُٜ   ألرَُر ٢ تذا   ٜرما ت ثرف
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 . ايهسض  ٚ  ٜعٗس ا ازباْا ا  س غري اتٛاة٘ تٛقو  سٚج ايدّ

ٕل9   ُٜ   ي ٝرإ َاْفٝرر١   [آ رس  ّاٍرِ لكرو نسضررف  ]مرسش نررٕٛ األَرس   ٚ: فر ري ٍرا
( ايهسض  اتُ ٧ً :دّ ا ض ماق١ عٔ ؾم١ ايؿي٠  يك٠ٕٛ اث ُاٍ :ٝاْ٘ )

ٍ ٖٚٛ ْصُع 9 كٝ٘ ايط و اي ػسٟعا ٟ ٜك ألَسل ٚٚقرو نسضر      ٘ ق ٌ ا غ طرا
ٛٓث ايهسض  ايطا:ل لايُغلرُاّ ةدٜد :فد  ٚتيكا٤ٙ ا ايص:اي١ عرا ٠ّ   ّاُاَرطٌ ي ً

 . :ففٌ ظٗٛز ايدّ ع٢ً ازباْا ا  س َٔ ايهسض 

ـٓ  مرررسش نْٛررر٘ ا   ُٜ َٚرررو اي ٓرررصٍ ٚلطرررًِٝ :ٝاْررر٘ ألَرررس غرررسعٞ فٗرررٛ ْررر
  [فً غ طررٌ]ٌ تذا أ رررْا :رر اليم  رم ُٖررٛ َرر ا ض ماقرر١ ات ٛضررط١  ْفررِ  

 ّام ُرٌ قٜٛر  ٘ ٜهفٞ فٝ٘ اترس٠ ٖٚرٛ ٚظٝفر١ اتط ماقر١ ات ٛضرط١  يهرٔ ُٜ      ٚتاليُق
 لٓرص ّ يرٛ فسقرٓا   . ٚ[ ف ٕ ظٗس ايهسضر  ْ٘ ا ا ض ماق١ ايهرري٠ نكٛي9٘]نٛ

ـٓ َر  فنْٛ٘ ا ا ض ماق١ :ات ٛضط١  ُا تذا أ سةرت ايهسضر    رخ ـ :ر ُرٗٛ ْر
ٛٓث ايراي ـٓ رُ ٧ً :ُرُ ً مد ظٗٛز ايدّ ع٢ً ةاْا ايهسض   ٚ    ي١ ا ايٓ

ماٍ ا راا عًٝٗا نُا ٖٛ ايا غ طاٍ ٚ  َٜ ِ ساع٢ً عُّٛ األَس فُٝا تذا   ُل
ايؿًٛات األز:ف١ األ س٣ غري ايؿي٠ اي  لغ طٌ اتط ماق١ ات ٛضط١ ق ًٗا  

ُ ٓاظ رمافغ اير رع٢ً عدّ ٚةرٛر اي  رد9ٌٜ نرٕٛ ايكطرٔ اير      ف ْ٘ ٜهفٝٓا  يّٝي
 . عٔ ؾم١ ايؿي٠ ّاُمٍُٛ َاْفرغري ًَ ٛع  ٚيٝظ اي مُّٛ رَ

ا ايٝررّٛ عًرر٢ اتط ماقرر١ ات ٛضررط١ فٗررٛ    ٚأَررا ٚةررٛر ايغطررٌ َررس٠ّ  -ر
اتػررٗٛز اتٓؿررٛف  يهررٔ  رراي  مجررو قًٝررٌ ٚذٖ ررٛا تىل ٚةررٛر األغطرراٍ   

 . ااٚشٙ عٓ٘ك ٘ ي٘ َٚلركا ايدّ يًهسض  َو ٍرايري١ٍ ٚقد اض ٣ٛ عٓدِٖ ٍ

ٚايعاٖس إٔ ٚة٘  يفِٗ َو اتػٗٛز ٚتجيا:ِٗ األغطاٍ ايري9١ٍ ايٓعرس تىل  
ذا ةاشت أٜاَٗا ٚزأت ايدّ ٜركرا  ]تات ك١ُٓ أْ٘  (1)ؾمٝم١ َفا١ٜٚ :ٔ عُاز
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ٌ ٖرٙ ٚلغ طٌ يًؿر ح...  س ٖرٙ ٚلفٓا ٓ ايهسض  اغ طًت يًعٗس ٚايفؿس ُل
َ   [ٚتٕ نإ ايدّ   ٜركا ايهسض  لٛقأ... زأت ]طًرل  ٖٚرا ْرـ ؾرمٝح 

ِٓ [ايدّ ٜركا ايهسض  خسق١ أٚ ايررٛر  رَا تذا ةراش ايردّ ايهسضر  تىل اير     ٜف
يم  ٚنرٌ َطًرل   ٚ  ي ر٘ :رالال    اصٙمافغ َٚا تذا   َٜراتيؾل يًهسض  اي

:ٌ ًٜصّ لكٝٝدٙ يٝٓردفو   -يٛ ٚةد ايديٌٝ اتكٝد -قا:ٌ يً كٝٝد ا األ ي١ ايػسع١ٝ 
ٜكٝٓداْر٘ ٖٚرٛ    ٚاقرما ايد ير١ ةًٝراّ    ّااي ٓاا  ٖٚٓا  ر إ ؾرمٝما ايطرٓد ةرد    

فر ٕ ةراش ايردّ ايهسضر      ([9ؾمٝح شزاز٠ ايرٟ ٜكٍٛ فٝ٘ الَاّ اي اقس )
 ًّ طرٌ ٚاتغرسر   طرٌ ٚايعٗرس ٚايفؿرس :غُ   ت ايغردا٠ :غُ لفٓؿ ت ٚاغ طًت ٍِ ؾر

ًّت :غطرٌ ٚاثرد  طٌ  ٚتٕ   َٜٚايفػا٤ :ُغ َٚفٗرّٛ   (1)[اص ايدّ ايهسض  ؾ
دّ ايهسضرر  ففًٝٗررا ايغطررٌ يهررٌ ٜررّٛ َررس٠  اررص ايررٚتٕ   9َٜ]َف رر ٠ مساعرر١

زأت ايردّ ٜركرا   ]كٝٓد تاليم ؾرمٝح َفاٜٚر١   رٚ:ُٗا ْ ٠[ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾي
كا رُا تذا ٍر :رر اٛشٙ ٜٚ فداٙ  فٝخ ـ ٚةٛر األغطاٍ ايريٍر١  َٜٚ [ايهسض 

َٜرايدّ ايهسض  ٚةاشٙ  :ُٝٓا تذا ٍ    -عًٝٗا غطرٌ ٚاثرد  اصٙ فٝاا ك ٘ ٚ  
ـٓ ٚؾساث١ َف   -أنرس  . لٞ شزاز٠ ٚمساع١:ٓ

ُطًك١ راير  (3)و عد  َرٔ األ  راز  ٟ ع١ًُٝ )اي كٝٝد :اتف  ل ( َاسٖٚهرا ُْ
ٚ:ٗررا    ُػا:١ٗ يؿمٝح َفا١ٜٚ ا ايد ير١ عًر٢ )ا غ طراٍ يهرٌ ؾريل (     راي

كا راار ايغطرٌ ٍريث َرسات ا ايٝرّٛ تذا ٍر     رخًٌ ا ف ٝا مجو َٔ تٜرٜ  ٝٓٔ اي
اُو ايفرسا :ر  َكررُْٛٞ   ر رٝٓٔ إٔ اير  ايردّ ايهسضر  عًر٢ الالريم  ثٝرل ل     

ُٓو َٔ ايسنٕٛ تىل ٖرٙ ايف ٝا زغِ َطراعد٠ نررري َرٔ األ  راز عًر٢      األ  از َٜ
ُا ٜؿراز تيٝٗرا   رايسٚا٥ٝر١ تْر   ٠غطاٍ عٓد ٍكا ايدّ  ف ٕ ايػرٗس رًٝل األرٚظٝف١ ل

اُو ايفرسا   رُهرٔ اير  ألثد اتكرُْٛ  ات فازقر  تذا لفازقرا ٚ  ُٜ    ّامَسٓة
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ٌٓ      ٚأَا َرو تَه  رفٞ  ر رالغرهاٍ ٜٚٓ  اْر٘ ٚٚةرٛ  ايػراٖد ايػرسعٞ ايٛاقرح ٜٓمر
 . س ٚ  تغهاٍاي فازض ٜٚ كح األَ

ٍِ ٜكو ايهيّ ا ٚقت ايغطٌ ايٛاثد عٓرد ا ض ماقر١  ٚاتػرٗٛز :ٝرِٓٗ     
ـٓ   اترردع٢ عًٝرر٘ المجرراا ٖررٛ ٚةررٛر تٜكاعرر٘ ق ررٌ ؾرري٠ ايفاررس  َررو إٔ ايررٓ

ِٓ َل ًّ]ُاّ أٚقات ايؿي٠ ايؿمٝح َطًل ٜف ايغطٌ يهرٌ  []غطٌ ٚاثدت :ؾ
ضٛا٤ ؾٓف ٘ ق ٌ ؾي٠ ايفارس أٚ ق رٌ ؾري٠    ٖٚرا َطًل   ٜف 9  (1)[ّٜٛ َس٠

 . ايعٗس أٚ ايفؿس أٚ اتغسر أٚ ايفػا٤ 
لالريم   يهٔ قد ٜكا9ٍ المجاا ع٢ً يصّٚ تٜكاع٘ ق رٌ ؾري٠ ايفارس َكٝٓردْ    

ٌل ٚاثد]اشب ٜٔ  ا ت  أْ٘   ٜ مكرل يٓر   [ ايغطٌ يهٌ ّٜٛ َس٠[]ؾًت :غط
كٝٓد :رر٘ تالرريم ر( ث رر٢ ْررعررٔ زأٟ اتفؿررّٛ ) ّاناغررف ّالفٓ رردٜ ّانْٛرر٘ تمجاعرر

 . خ  ايؿمٝحراي
9 ؾرمٝح شزاز٠  ُف  ٜٔ رخ ٜٔ اير راضر فا ل٘ َرٔ ظراٖس اير     ّا عٞ ٍاْٝٚقد ت

ـٓ    (3)ٚقد ثاٍٚ ايطٝدإ اسبهِٝ ٚاشب٥َٛٞٚف  ٠ مساع١     عر٣ٛ ظٗرٛز ايرٓ
َرٔ  ٖرٞ  عرا٣ٚ ٚيٝطرت اضر عٗازّا      كسٜ رات  :  ا ا غ طاٍ ق ٌ ؾي٠ ايغدا٠

ايٓؿٛف ايٛاز ٠ ا اتط ماق١ حبٝل لدٍ ايٓؿٛف عًٝر٘  :رٌ ٖرٞ  عرا٣ٚ     
خ ٜٔ  رُِٗ ظٗررٛز ايرررما١ ٚايػرراٖد عًرر٢ ظٗررٛز ايررٓـ فٝٗررا  ٚايرر رفكد ايرررلرر

ٚايعاٖس َُٓٗا الاليم ٚنفا١ٜ ايغطٌ َس٠ ٚاثد٠ ا نرٌ ٜرّٛ ق رٌ ؾري٠ َرٔ      
ـٓ اشبر ٜٔ عًٝر٘ َرٔ  ٕٚ تغرهاٍ أٚ     ف ْ٘ ٜؿدم ْر   ايفسا٥ع اي١َٝٛٝ اشبُط١

 لس   َٚٔ  ٕٚ قس١ٜٓ ٚاقم١ ع٢ً اشبسٚج عٔ ايعاٖس ازبًٞ اترنٛز فساةو.
تزا ٠ ا غ طاٍ ق ٌ ؾي٠ ايغدا٠ ٖرٛ   اٚ:ا  ؿاز9 لكسٜا ظٗٛز اشب ٜٔ 

خ ٜٔ ا رك ررٌ؟ َررو ٚقررٛح ايرر لكسٜررا َفّكررد يررٝظ :ٛاقررح ةًررٞ  ٚنٝرر  ُٜ  
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ضرُٝا ٚأْر٘       َٓٗرا  ا   ؿراف :ٛقرتٕ   الاليم اتكٝٓد يفُّٛ ايٛقت ٚعدّ
ٜعٗس َٓ٘ يصّٚ تٜكاا ايغطٌ َس٠ ق ٌ ؾًٛات ايّٝٛ ٜس  ا اشب ٜٔ لف ري ٚاقح 

ٍ   ايٛاثرد  ٘       ث ر٢ ٜكررا  . 9 ل  ردأ ؾرًٛات ايٝررّٛ :رايفاس فري :ررد َرٔ تٜكاعر٘ ق ًرر
ُا لألٝٗا ا ض ماق١ ق ٌ ؾي٠ ايعٗس أٚ ق ٌ ؾي٠ اتغرسر ف غ طرٌ ق ًرٗا    رٚز:

ؾرًت  ]ق ٌ ؾي٠ ايفؿس أٚ ق ٌ ؾي٠ ايفػا٤ ٜٚؿدم عًٝٗا9 أْٗا أٚ لغ طٌ 
ٖٚهرا ٜؿدم ع٢ً َٔ ةا٤ٖا  [عًٝٗا ايغطٌ َس٠ يهٌ ّٜٛ[أٚ]:غطٌ ٚاثد

 . ٍِ اغ طًت ق ٌ ؾي٠ ايعٗس ٚتٕ   لغ طٌ ق ٌ ؾي٠ ايفاس َرّي ايدّ يّٝي

غطرٌ ايٛاثرد ق رٌ ؾري٠ ايفارس      ْ٘   َٛةا يً كٝٓرد : ٜكراا اي  رماؾٌ اٚاي
عٔ ايسنٕٛ  ّاَاْف ف ْٗا قد لك  عٓد ايفكٝ٘ ثا٥ّي  ايفع١ُٝ ٣ٛ غٗس٠ ايف ٣ٛض

غطرٌ  اي[]ؾًت :غطٌ ٚاثرد ]اًٞ ا اشب ٜٔ اتف  ٜٔرإلاليم ايٛاقح ايي
 عر٢ :فرع أعراظِ األؾرمار ا الٗازلر٘ إٔ      يهٌ ّٜٛ َس٠[ ٚيفًر٘ ألةًرٗا ت  

تال٦ُٓإ عٓرد  ايكسٚز٠ ايفك١ٝٗ َٓفكد٠ ع٢ً ا غ طاٍ ق ٌ ؾي٠ ايغدا٠  ٖٚرا 
: ٜكاعٗررا  ّااترردعٞ ٚ  ٜ  ررٝٓٔ يٓررا غررٛاٖد ايكررسٚز٠  فٓم رراط اضرر م ا:  ايفكٝرر٘ 

ق رٌ   ّاُهٓٗا تٜكاا ايغطٌ ا  ٝراز ايغطٌ ق ٌ ؾي٠ ايفاس :فد ثًٍٛ ايفاس  ُٜٚ
  ٚا ثرا ت اي فررز أٚ اي كرسز أٚ اي مرسج َرٔ      ؾي٠ ايعٗرس أٚ ايفػرا٤ َرريّ   

ٚ  تغهاٍ ا ةٛاش تٜكاع٘ ق ٌ ؾري٠  تٜكاا ايغطٌ ق ٌ ؾي٠ ايفاس في زٜا 
 ُا   ل كسز ٚ  ل مسج اتط ماق١ َٔ تٜكاا ايغطٌ ق ً٘.رمٖٛا َايعٗس أٚ َْ

َٔ ايفسا٥ع عٓد ا ض ماق١ ١َٜٝٛ ٚأَا ٚةٛر ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠  -ةر
ٜٚطراعدٙ     عرٞ عًٝر٘ المجراا   تات ٛضط١ فٗرا ٖٛ اتػٗٛز غٗس٠ عع١ُٝ ٚقرد  

 . ُكاّ ٚا نٌ َكاّر١ ٖٚٛ ايفُد٠ ا ٖرا ايظاٖس :فع األ  از ايؿمٝم

ٚ  غو ا يصّٚ ايٛق٤ٛ ق ٌ نرٌ ؾري٠ لرألٞ :ٗرا اتط ماقر١ ات ٛضرط١        
َرٔ  ٕٚ   َرريّ  ّاأٚ ظٗرس  ّاطٌ ايرٟ ألرت :ر٘ فارس   يُ فد :كا٤ٖا ع٢ً ايطٗٛز ٚايُغ

:د  ا َٔ ايٛق٤ٛ ق رٌ  ٛز  فيمدٕث ال١ًٝ ايٓٗاز  ٚ  ؾي٠ ت  :طٗراْ كاق٘ :
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ايغطرٌ يًؿري٠ اير     ا ٚةٛ:ر٘ َرو    ػّواي    لغ طٌ  ا  ٚثٝل ُٜايؿي٠ 
  :ررد َررٔ َيثعرر١ ايٓؿررٛف اتخ ؿرر١ :اتط ماقرر١ ات ٛضررط١اغ طررًت  ررا في

اار ايغطٌ َس٠ ر:فكٗا لفٓسض لٜ 9 َٔ ثٝل اتكُٕٛ ايًفعٞ قطُإ ٖٚٞ 
ُّ ٚتٕ   َٜ  ٖٚررٛ ؾررمٝح شزاز9٠] ٚان فرر٢ ًّ ايهسضررَ  اررص ايررد ت :غطررٌ ؾرر

ِٓ فرر ذا اغ طررًت يًفاررس أٚ ق ررٌ ؾرري٠ ايعٗررس ٖررٌ َٜ (1)[ٚاثررد اررا عًٝٗررا قرر
 مٌ ايػو  ٚايؿمٝم١ ضان ١ عٓ٘.رايٛق٤ٛ تىل ايغطٌ فٗرا َ

اار ايغطٌ ٚايٛق٤ٛ  ُٖٚا   إ يطُاع١ َف ر إ  رٚ:فكٗا لفٓسض لٜ
٘       ُز ّاضٓد ٚ  ْفر      ٜٚرا ا )ايهراا( ٚغرريٙ  ْٚٓكًرُٗا عرٔ )ايهراا( ألقر طٝ 

أٚ ا  يف زٚا١ٜ ايؿدٚم ألثدُٖا  ُٖٚرا ٚاقرما ايد ير١    :ا  يف ايٓط  
ِٓ ايٛق٤ٛ تىل ايغطرٌ  قراٍ الَراّ ايؿرا م )     ( ا أثردُٖا  9ع٢ً يصّٚ ق

ُّ ٚغطررٌ اتط ماقرر١ ٚاةررا تذا اث ػررت :ايهسضرر  ٚةرراشَ ]  ايهسضررَ  ايررد
اررص ايرردّ ايهسضرر  ُٔ   َٜرففًٝٗررا ايغطررٌ يهررٌ ؾرريل  ٚيًفاررس غطررٌ  ٚيرر

  ّ  ٖٚررا ٚاقرح ايد ير١     (3)[َرس٠ ٚايٛقر٤ٛ يهرٌ ؾري٠     ففًٝٗا ايغطٌ يهرٌ ٜرٛ
( ا ٍاُْٝٗرا ٖٚرٛ   ع٢ً يصّٚ ايٛق٤ٛ َرو ايغطرٌ  ٚقراٍ )    -:أ ا٠ ايفُّٛ -

َُ كا ايردّ ايهسضر  اغ طرًت    راتط ماقر١ تذا ٍر  ]طرٓد تىل الَرا9ّ     ُٜ ْسَك
َٔ اشب  ٚقد ض ل إٔ فُٗٓا :ايكس١ٜٓ إٔ اتسا   (2)[يهٌ ؾيل  ٚيًفاس غطّي

اغ طرًت يهرٌ   فٝاا عًٝٗا9]ااٚشٙ( ُٜركا ايدّ ايهسض  ٜٚ)س ٖٛ إٔ اتكُ
 . [ؾيل  ٚيًفاس غطّي

ٖٚرا  [اص ايدّ ايهسض ٚتٕ   َٜ]ايداي9١ ٖٞ ازب١ًُ اييثك9١ٚايكس١ٜٓ  
ـٓ ٚاقح ايد ي١ عًر٢ ا  ؿراف ايٛظٝفر١ اتررنٛز٠ :اتط ماقر١ ات ٛضرط١       ْ 
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 (281):ٝإ ٚظا٥  اتط ماق١ ات ٛضط١ َكد١َ يًؿي٠................................
  

 ( عٓٗررا9ٍررِ قرراٍ ) - كا  َٗررا ايهسضرر  َررٔ  ٕٚ إٔ ٜ ارراٚشٙ رايرر  ٍرر -
خ إ رٚضرٛا٤ نرإ اير    [ففًٝٗا ايغطٌ يهرٌ ٜرّٛ َرس٠ ٚايٛقر٤ٛ يهرٌ ؾري٠      ]

ثردٜل   ناْرا ثردٜر   فُٗرا   ما  األيفراظ ا ازبًُر١ أّ   ر:كس١ٜٓ الر  ّاٚاثد ّاثدٜر
ٚايد ي١ ٚاقم١ ع٢ً يصّٚ ايٛق٤ٛ   فٝهٕٛ ثا١ّ ()ؾمٝح عٔ اتفؿّٛ

 -أّ غريٙ َٔ أٚقات ايؿري٠  ّافاس -ؾي٠ ث ٢ ايؿي٠ اي  اغ طًت  ايهٌ 
 ّا يفرر -  ا وْاٖررايًهرر ٣ اتطًكرر١ ايرر ّاخٓؿؿرَرر ٜٚؿررًح ٖرررا ايررٓـ  يررّٝي

نٌ غطرٌ   أع  ن ٣ تةصا٤ 9ٚاض فدْاٖا َٔ ايٓؿٛف ايؿمٝم١ -يًُػٗٛز
: نرر١ َف  لررٞ مساعرر9١ اضرر رٓا٤ ٖررٛ )ت  ا   -عررٔ ايٛقرر٤ٛ  فٝهررٕٛ يًهرر ٣ 

 .اصٟ عٔ ايٛق٤ٛ( ٌ ٚ  ُٜغ  ايغطا ض ماق١ ات ٛضط١ في ُٜ
ارص ايردّ ايهسضر     ٚتٕ   َٜرا ْسفو ايٝد عٔ ظٗٛز ؾمٝح شزاز9٠]ٖٚه

  ايرررمدٜل ايؿررمٝحكٝٓد تاليقرر٘ :ايٛقرر٤ٛ ألةررٌ  رْٚرر [ؾررًت :غطررٌ ٚاثررد 
ِٓ ايٛق٤ٛ تىل ايغطٌ ايٛاثد ايٛاةا ع٢ً اتط ماق١ اير    ٚايٓ ٝا١ يصّٚ ق

َٜرٍ ـٓ 9َٚك ك٢ تاليم ا .  اصٙكا  َٗا ايهسض  ٚ    (1)َف  لٞ مساعر١  يٓ
عرردّ ايفررسم :رر  لكرردِٜ ايٛقرر٤ٛ عًرر٢ ايغطررٌ ٚ:رر  لررأ ريٙ عٓرر٘  ف رر خري          

تٗرِ ٖرٛ تٜكراا ايٛقر٤ٛ     ٚا ُٗا9 لكرٓدّ ايٛقر٤ٛ أٚ لكردّ ايغطرٌ     اتط ماق١ فٝ
 . ٗا اتط ماق١ ات ٛضط١ َو تٜكاعٗا ايغطٌ َس٠ ا نٌ ّٜٛيهٌ ؾي٠ لألٝ

١ َٔ ضبرٚز اي دعر  ّاخًؿٌ ايغطٌ َلْفِ قد ٜكا9ٍ األثٛط تلٝإ ايٛق٤ٛ ق 
ايٛقر٤ٛ :فرد ايغطرٌ    از أثردٖا ؾرمٝح ايطرٓد  ٖٚرٞ ْاالك١]    ف ْ٘ ٚز  ا أ  

 ٚلكدّ ايٛق٤ٛ ع٢ً ايغطٌ.  مرز اتط ماق١ َٔ ؾدم )اي دع١(ف (3):دع١(
عًٝٗا ايغطٌ ]:إٔ ايٓط ١ :  تاليم َف  لٞ مساع١  ّاٚ فف ّايهٔ ٜكاٍ زٓ 

ق ررٌ ايُغطررٌ أٚ :فرردٙ ٚ:رر  تالرريم    [ي٠ٚايٛقرر٤ٛ يهررٌ ؾرر   يهررٌ ٜررّٛ َررس٠ 
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ٕ     [ايٛق٤ٛ :فد ايغطٌ :دع١] ا  ٖٛ ايفُّٛ ٚاشبؿرٛف َرٔ ٚةر٘  َٜا ُفرا
إ فٝ٘ :ايػرسع١ٝ أٚ  )ايٛق٤ٛ :فد غطٌ ا ض ماق١ ات ٛضط١( ٜٚ فازض ايٓٓؿ

عدَٗا يهْٛ٘ :دع١  ٚقد ضر ل َٓرا اضر رٓا٤ اتط ماقر١ ات ٛضرط١ َرٔ ْؿرٛف        
خاف  ّيٓرا عًر٢ عردّ تةرصا٤     رٓا :إ ايرديٌٝ اير  تةصا٤ ايغطٌ عٔ ايٛق٤ٛ  ٚقً

ايغطرررٌ عرررٔ ايٛقررر٤ٛ ا ا ض ماقررر١ ات ٛضرررط١  فٝ فرررازض تالررريم  يٝرررٌ   
ط ماقر١ ات ٛضرط١( َرو    اتخٓؿـ )نٌ غطٌ جيصٟ عٔ ايٛقر٤ٛ ت  غطرٌ ات  

 ايػاٌَ يغطٌ ا ض ماق١ ات ٛضط١. [ايٛق٤ٛ :فد ايغطٌ :دع١تاليم   ]

تخؿـ ع٢ً تاليم  يٌٝ ايفاّ  :رٌ تْر٘   ّ تاليم  يٌٝ اكٓدريهٔ ايعاٖس ل
ٚ  ٜ رل ت     ّاُاَ:اي خؿٝـ قد  سج غطٌ اتط ماق١ ات ٛضط١ عٔ ايفاّ َل

خٝٓررس اتط ماقرر١ ات ٛضررط١ :رر  لكرردِٜ   ٜفٝررد َل 9ٖٚررٛ َطًررل   ايررديٌٝ اشبرراف 
. ْفِ األٚىل لكدِٜ ايٛق٤ٛ ع٢ً ايغطٌ  ايٛق٤ٛ ع٢ً ايغطٌ ٚ:  لأ ريٙ عٓ٘

١ لرأ ري  ١ اتػٗٛز أٚ عٔ اث ُراٍ :دعر  خايفرشبسٚج َٔ َمرز عٔ ارَٔ :ار اي
 . ايٛق٤ٛ عٔ ايغطٌ

ٍِ تٕ اتػٗٛز :ِٝٓٗ يصّٚ ات ا ز٠ تىل ايؿي٠ عكٝا ايٛق٤ٛ ٚايغطرٌ َرٔ   
 ٕٚ فاؾٌ شَاْٞ قدز الَهإ  ٖٚرا إٓت ا ا ض ماق١ ايك١ًًٝ اير  اغر ٗس   

      ٞ ا ا ض ماقرر١  فٝٗرا يرصّٚ ات ررا ز٠ تىل ايؿري٠ عكٝرا ايٛقرر٤ٛ  ٖٚهررا ٜرأل
اا ات ا ز٠ تىل ايؿري٠ عكٝرا ايغطرٌ ٚايٛقر٤ٛ  ٖررا ٖرٛ اتػرٗٛز        ايهرري٠ َل

  عٞ عدّ اشبيف ا ٚةٛر ات ا ز٠.:ٌ ت ّاف ٛا٥ٝ

اص ايدّ ايهسض  ففًٝٗرا ايغطرٌ يهرٌ ٜرّٛ     ٚتٕ   َٜ]ْفِ َف  ٠ مساع9١
ٚاقم١ ايد ي١ ع٢ً تٍ رات ايغطرٌ َرس٠ ٚايٛقر٤ٛ      [َس٠ ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠

ٚ    يرر١ فٝٗررا عًرر٢ يررصّٚ ات ررا ز٠ تىل ايؿرري٠ عكررا       ت فررد  يهررٌ ؾرري٠ ا
. :ٌ قد ٜكا9ٍ تٕ تالريم ايسٚاٜر١    ا غ طاٍ ٚايٛق٤ٛ ا ا ض ماق١ ات ٛضط١

ٖررٛ عرردّ  -رفٓؿٌ ثهررِ اتط ماقرر١ ات ٛضررط١اتف رر ٠ ٖٚررٞ ا َكرراّ اي ٝررإ ُٚلرر
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٤ٛ ٚ:  ايؿي٠  أٟ ايفسم :  ات ا ز٠ ٚ:  ايفؿٌ ايصَاْٞ :  ايغطٌ ٚايٛق
 .َف د :٘ لؿًٞ  ُهٓٗا ا غ طاٍ ٚايٛق٤ٛ ٚ:فد َكٞ ٚقٕتُٜ

يهررٔ   ٜ فررد ا ال٦ُٓررإ :ًررصّٚ ات ررا ز٠ تىل ايؿرري٠ ٚالؿررا ا :ايغطررٌ        
ٔ   ّاٚايٛقرر٤ٛ  ْاغرر٦    ٗررٛز ظايفعُٝرر١ ٚعرردّ    9 َررٔ غررٗس٠ ايف رر٣ٛ    َررٔ أَررسٜ

اتعٓرٕٛ   تَهإ اض عٗازٙ َٔ :فرد ايٓؿرٛف ْعرري اتف ر ل     اي    َٚٔ خرُاي
 فً غ طررٌ عٓررد نررٌ    ٚتٕ نررإ قًررٝيّ ]اذبا ُٖررا ثٝررل لكررُٓ ا   ّايررٞ غخؿررٝ 

ٖٚالرإ ايسٚاٜ رإ    (1)[ٚتٕ نإ ؾفس٠ فً غ طٌ عٓرد نرٌ ؾريل    [ ]ؾيل 
اتط ماق١ لغ طرٌ  ]9 (3)خ ؿ إ :ا ض ماق١ ايهرري٠  ٚؾمٝم١ ا:ٔ ضٓإرَ
ظاٖس٠ ا  عٗس[]عٓد ؾي٠ ايٚايفٓد١ٜ [عٓد ؾي٠ ايعٗس... -    لطٗساي -

اتكاز:١ ٚا لؿاٍ ٚعدّ ايفؿٌ اتف د :٘  ٖٚٛ َف٢ٓ ات ا ز٠ تىل ايؿي٠ عكا 
ٍرِ لغ طرٌ عٓرد اتغرسر ف ؿرًٞ      ]ا غ طاٍ  ٍِ قاٍ ا ؾرمٝم١ ا:رٔ ضرٓا9ٕ    

ٖٚرا اي ف ري ظاٖس ا  [ٍِ لغ طٌ عٓد ايؿ ح ف ؿًٞ ايفاس  اتغسر ٚايفػا٤
لٝا :الؿراٍ( ٚلردٍ ايف راز٠ عًر٢ يرصّٚ      ا لؿاٍ : ن١ )ايفا٤( ف ْٗا لفٝد )ايو

 . لسلا ايؿي٠ ٚالؿا ا :ا غ طاٍ
ٖٚرٙ األ  از ٚتٕ لكُٓت َا ظاٖسٙ ا لؿاٍ ٚيرصّٚ ات را ز٠ تىل ايؿري٠    

  ٚ  ٜ فد اض ٛا٤ (ا ض ماق١ ايه ري٠)عكا ايٛق٤ٛ ٚايغطٌ  يهٔ َٛز ٖا 
ٖرررا األَررس9  أقطرراّ ا ض ماقرر١ ا يررصّٚ ات ررا ز٠ ٚعرردّ ايفؿررٌ :ٝٓٗررا :ًمرراظ 

ٗٓ - الؿاٍ ايطٗٛز9 ٚق٤ّٛ أٚ غطّي س٠  را  ٚيفرٌ ٖررا ا ضر ٛا٤     :ايؿي٠ ات ط
 . ّامٌ لطا  ايفكٗا٤ ع٢ً ٚةٛر ات ا ز٠ ٚعدّ ٚةٛ:ٗا َطًكرَ

ٓاف٢ ٚ  ر رررٜٚٓ غررٞ ا ي فررات تىل إٔ ٚةررٛر ات ررا ز٠ ايرر  ًْ ررصّ :ٗررا   ل   
ايرٝررار طررسٜو ٚيرر ظ ٍ ايٝطررري٠ ناي ُػررٝف ايلؿررطدّ َررو تلٝررإ :فررع األعُررا
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ٚلغطٝرر١ ايررسأع ٚتلٝررإ :فررع َكرردَات ايؿرري٠ نرراألذإ ٚالقاَرر١ ٚاأل عٝرر١    
ايعرراٖس٠ ا تزا ٠ اتكاز:رر١  -اتررأٍٛز٠ ق ررٌ ايؿرري٠  ٚذيررو ألٕ األ  رراز اتاقرر١ٝ

َرٔ ايفٓدٜر١ اتٓؿٛؾر١     ّااض عٗاز  الؿاٍ ايؿي٠ :ايغطٌ ٚايٛق٤ٛٚٚاتكاز١ْ 
 ٖس٠ ا تزا ٠ ات رررا ز٠ ايفسفٝررر١ ايررر    ٖرررٞ أ  ررراز ظرررا   -ا األ  ررراز اتاقررر١ٝ  

 ُكدَات ر:أعُرراٍ ٜطررري٠ أٚ :رر  -ٚلٓط ررل ٚل مكررل زغررِ ايفؿررٌ ايٝطررري    لً رر٦ِ
 ماؾٌ َٔ اتط ماق١ :  ايغطرٌ ٚايٛقر٤ٛ ٚ:ر  ايؿري٠  ف ْر٘      رٚاي -ايؿي٠

 .  خ ٌ :ٗا ات ا ز٠ ٚ  ٜ مكل ايوا ٞ ٚايفؿٌ اتف د :٘  َل
ّ َ ا ز٠ اتط ماق١ تىل ايؿي٠ عكٝا ٚاسباؾٌ ا ال٦ُٓإ ايػخؿٞ :ًصٚ

ٖا :فع األعُاٍ ايٝطرري٠ َٚكردَات ايؿري٠ ٚاير      يٛق٤ٛ ٚايغطٌ ٚ  ٜكٓسا
يهرٔ      لٛةا ايفؿٌ اتف د :٘ :  ايطٗٛز ٚ:ر  ايؿري٠  ٖررا ٖرٛ اتػرٗٛز     

ٌْ ايرٟ اض كسر ةٛاش ايفؿٌ :  ايغطٌ ٚ:ر    َِٓٗ ناغ  ايًراّ  اي  قًٝ
 :كٛيرر9٘ )يألؾررٌ ٚايفَُٛررات  ٚقررٍٛ ايؿررا م   ايؿرري٠  ٚاضرر دٍ يسأٜرر٘  
9 ف ذا نرإ ؾري٠ ايفارس فً غ طرٌ :فرد ايفارس ٍرِ        (1)لمساعٌٝ :ٔ ع د اشبايل

 .(3)لؿًٞ زنف   ق ٌ ايغدا٠ ٍِ لؿًٞ ايغدا٠(

  9 ُهٔ اتٓاقػ١ ا األ ي١ اتطسٚث١ُٜٚ
ـٓ ٜفٝررد ايس ؿرر١    أَررا األؾررٌ فٗررٛ  يٝررٌ ثٝررل    يٝررٌ اة ٗررا ٟ ٚ  ْرر

ُهٔ ايكٍٛ :إٔ َك ك٢ األؾٌ ٖٛ ا ث ٝاط :ات ا ز٠   ايس ؿر١  ُٜ:ايفؿٌ  ٚ
  . :ايفؿٌ ٚعدّ ات ا ز٠

يم َف  لررٞ مساعرر١ : كسٜررا الررايفَُٛررات فايعرراٖس أْرر٘ ٜفرر  :ٗررا ت  ٚأَررا
ٗا :ٓؿٛف َ كد١َ ظاٖس٠ ا ا لؿاٍ ٚعردّ  تاليق ُهٔ لكٝٝدُرٖٚرٙ ٜ َ كدّ 

 . اْفؿاٍ ايغطٌ ٚايٛق٤ٛ عٔ ايؿي٠
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خ  فكفٝ  ايطٓد يٛةٛ  )ضبُد :ٔ  ايد ايطٝايطرٞ( ا السٜكر٘    رٚأَا اي 
ٚقفٝ  ايد ي١ اتاْف١ َٔ ا ي صاّ :ٛةٛر ات را ز٠ ايفسفٝر١ اير    ٜكرٓس :ٗرا      
 ايفؿٌ ايٝطري نأ ا٤ ْاف١ً ايفاس :  ايغطٌ ٚ:  ايفسٜك١  ٖٚرٙ َٓاقػ١ أٚىل.

ٞ ٍرِ  ]ٜكاف تيٝٗا9 تٕ أ ا٠ )ٍِ( اتٛةٛ ٠ ا ٖررٙ ايسٚاٜر١      لفٝرد  [لؿرً
:ٌ لدٍ عًر٢ )ايولٝرا :اْفؿراٍ( ٖٚرٛ ٜفر  يرصّٚ         ايوا ٞ ٚايفؿٌ ايهرري

ٔ َرو ةرٛاش ايفؿرٌ ايصَراْٞ :ُٝٓٗرا      لسٓلا ايؿي٠ عًر٢ ايغطرٌ ٚايٛقر٤ٛ يهر    
 . ا ايؿي٠ يًغطٌ ٚايٛق٤ٛا( ٚلفّكخ ٌ فٝ٘ )ايوٓل:كدزل   َٜ

  ُ يغطرررٌ ا -٦ٓررإ :ًررصّٚ الؿرراٍ ايؿرري٠ :ررايطٗٛز     ٚاسباؾررٌ اْفكررا  ا ال
ف ٓد :٘  ٜٚصٜد ا ال٦ُٓإ ق٠ٛ عٓردَا  ٚعدّ ايفؿٌ :ُٝٓٗا :فاؾٌ َ -ٛق٤ٛ ٚاي

اُرو :ر  ؾريل     َل]ًْ فت تىل األ  از ايهررري٠ ا َرس٠ :رازبُو :ر  ؾريل       
ا ل١ٝ اي  ٜ ردٚ   (2)تىل األ  از ّاَكاف (3)[ل  س ٖرٙ ٚلفاٌ ٖرٙ](1)[:غطٌ

 [ٚقرت نرٌ ؾري٠   ]هر ري٠ ا  اار ايغطرٌ ا ا ض ماقر١ اي  ر9 تّٜآَٗا ٚاقم
ؿرت األ  راز األ رس٣    ٚايعاٖس٠ ا ٚةٛر مخرظ أغطراٍ ا ايٝرّٛ ٚتٕ ز ٓ   

ٖرا ا ٖ ُراّ  ٚ ٙ اي ٝاْات ايري١ٍ ات هسز٠يهٌ ؾيل   ف ٕ ٖر :ا غ طاٍ َس٠ّ
 ط هػر  َٓر٘ عردّ ةرٛاش    ُهرٔ إٔ ُٜ :ازبُو :  ؾيل  :فد ا غ طراٍ  ُرا ُٜ  

طر فا   إٔ ُٜ ُٔهر :رٌ ُٜٚ  -ايغطٌ ٚايٛق٤ٛ -ايفؿٌ :  ايؿيل  ٚ:  ايطٗٛز
  ّا9 عدّ ٚةٛر ل دٌٜ ايكط١ٓ أٚ اشبسق١ نُا لكدّ قسٜ  َٔ ٖرٙ األ  از ٜٚفِٗ

 . يًصّ ايفؿٌ :  ايغطٌٝ ٚ:  ايؿي٠ ّا: كسٜا9 تْ٘ يٛ نإ اي  دٌٜ ٚاة 

ِٓ ٚ  ٜرٚيٛ ق9ٌٝ ايفؿٌ ٜ   ازر د ٍ :األ رُهٔ ا ضًٓا9 ُٜرٓس  قركرطري   ٜٗ
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 يٛةرا   ّافًٛ نرإ ٚاة ر    ٚةٛر اي  دٌٜ ْ٘   ٜرنس ا ٖرٙ األ  از َا ٜفٝدأل
 ٚذاى ايٛاةرررا  ًررر٢ ٚةرررٛر ل ررردٌٜ ايكطٓررر١ أٚ اشبسقررر١  اي ٓ ٝررر٘ ع - ّالًطفررر -
ا ٖ ُرراّ :ُٗررا نُررا اٖ ُررت   ٚيررصّٚ  -ايفؿررٌ :رر  ايؿرري٠ ٚ:رر  ايطٗررٛز    -

ل  س ] –ايعٗس ٚايفؿس أٚ اتغسر ٚايفػا٤  -ايٓؿٛف :ازبُو :  ايؿيل  
  َٚٔ عدّ اي ٓ ٝ٘ ع٢ً ل دٌٜ ايكط١ٓ أٚ اشبسق١ ات ؿر١ً :ٗرا   [ٖرٙ ٚلفاٌ ٖرٙ

َٚٔ عدّ اي ٓ ٝ٘ ع٢ً ةٛاش ايفؿٌ :  ايؿي٠ ٚ:  ايطٗرٛز ا ٖررٙ األ  راز    
 . ُهٔ اض هػاف عدّ ٚةٛر اي  دٌٜ ٚعدّ ةٛاش ايفؿٌ :ٛقٛحات فد ٠ ُٜ

 الرابع: وظيفة االستحاضة الكثرية .البحث 
رمافع١ اير  أٚ ايكطٓر١  -ٖٞ اي  ٜركا  َٗا ايهسض   (ط ماق١ ايه ري٠ات)

ٍِ ٜطٌٝ ٜٚؿٌ يًخسق١ أٚ ايرٛر اتيؾل يًهسض  أٚ يًمافعر١   -َٔ اي ًٛث
ااٚش ايدّ ايهسض  ٚاْدفاع٘ تىل اشبسق١ أٚ اسبافع١ اي  ل فؿا :ٗا ُف٢ٓ َلر:

ٛٓث اشبسقرر   ١ أٚ اسبافعرر١ اتط ماقرر١  ٚ  ٜهفررٞ ي مككٗررا اض ماقرر١ّ نرررري9٠ّ لًرر
مكل   :ٌ ٜ ٛق  َلّاٚلًّطخٗا :ايدّ ي أ س ل دٌٜ ايكط١ٓ أٚ اسبافع١ ٚلسنٗا نرري

ا ض ماقرر١ ايهرر ري٠ عًرر٢ نرررس٠ ايرردّ ٚ ففرر٘ أٚ اْدفاعرر٘ تىل ظٗررس ايكطٓرر١ َررٔ  
 . ازباْا ا  س ٚع ٛزٙ تىل َا ٜيؾكٗا َٔ  سق١ أٚ ثافع١ أٚ ٍٛر

 سق١ ات ؿر١ً :ٗرا   ٓر١ ٚايررخ  ػرٗٛز ايفكٗرا٤ ٖرٛ دبدٜرد ايكط    ٚٚظٝف ٗا ثطا َ
 أٚ لطٗريُٖرررا ق رررٌ ايؿررري٠ َرررو ٚةرررٛر ايٛقررر٤ٛ يهرررٌ ؾررري٠ َرررو أغطررراٍ  

 9 فٗرٙ ٚظا٥  ٍي١ٍ ْط فسقٗا َو ايديٌٝ -ٍي١ٍ أٚ مخط١ -
  ٚ لطٗريُٖرا ق رٌ أ ا٤    ايٛظٝف١ األٚىل9 دبدٜد ايكط١ٓ ٚاشبسق١ ق رٌ ايؿري٠ أ

  يهرٔ   غراٖد   ًٝ٘أٚ المجاا ع ٚةٛ:٘ ايؿي٠  ٚقد ت عٞ عدّ ايرخيف ا
 . ع٢ ٚ  لف د١ٜ فٝ٘ يك٠ٛ اث ُاٍ َدزنٝ ٘قطفٞ ع٢ً اْفكا  المجاا اتٓد

اار رنُررا ضرر ل ا اي مررٛث اتاقرر9١ٝ عرردّ ٚقررٛح  يٝررٌ َف رر  عًرر٢ تٜرر   
 عرٞ ٚةرٛ  ايرديٌٝ اي ف ردٟ اشبراف      ادٜد ٚاي  دٌٜ ق ٌ نٌ ؾي٠  ْفِ تاي 
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١  ٚقرررد عسقرررٓا :ا ض ماقررر١ ايهررررري٠ ٚايرررداٍ عًررر٢ ٚةرررٛر ل ررردٌٜ ايكطٓررر 
 عرٞ  اق١ ايكًًٝر١ ٚات ٛضرط١ ٖٚرٞ اير  ت    ايٓؿٛف ٚاأل  از ا حبل ا ض م

  ي ٗا ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ  ٖٚرٙ ايٓؿرٛف َٛز ٖرا ظراٖس ا ا ض ماقر١     
ايهرري٠ اي  ْ مرٗرا  ٕٚ غرريٙ َرٔ أقطراّ  ّ ا ض ماقر١  يهرِٓٗ )زض(         

ا ْاقػرٓا ا   ي ٗرا عًر٢    ٜفٓسقٛا ا ٚةٛر اي  دٌٜ :  أقطاّ ا ض ماق١  يهٓٓ
ٚةررٛر اي  رردٌٜ أٚ َاْفٝرر١  ّ ا ض ماقرر١ ا اشبسقرر١ ٚايكطٓرر١ ٚذنسْررا أُْٗررا    

 (1)  از. ْٚفسض ٖٓا أل ضبٍُٛ َ ٓاظ ٚ   يٌٝ ع٢ً َاْف١ٝ احملٍُٛ ات ٓاظ
 9 َف  ٠ اض دٍ :ٗا ع٢ً ٚةٛر ل دٌٜ ايكط١ٓ ا ا ض ماق١ ايه ري٠  ٖٚٞ

رٙ َط ماق١ لغ طٌ ٚلط د ٌ قط١ٓ :فرد  9ٖ]اشب  األ9ٍٚ َف  ٠ ؾفٛإ
ٌ    قط١ٓ َٚل ٚظاٖسٖرا  ؿرٛف ا ض ماقر١ ايهر ري٠      [اُرو :ر  ؾريل  :غطر

 . ٚلدٍ ع٢ً ٚةٛر اض د اٍ قط١ٓ :فد قط١ٓ  ٚظاٖسٖا ٚةٛر اي  دٌٜ

ٚيهٔ     ي١ ا اشب  ايؿمٝح ع٢ً ٚةٛر اي  دٌٜ أٚ اير طٗري ق رٌ نرٌ    
ٓر١ :فرد قطٓر١ ألةرٌ اضر ُساز  ّ      ُا   ي ٘ ع٢ً ٚةرٛر ت  راٍ قط  رؾي٠  ٚتْ

ا ض ماق١ ٚنرسل٘  ٖٚرا أَس عا ٟ َ فازف :ٝٓٗٔ عٓدَا لهٕٛ ا ض ماقر١  
 . ّالف دٜ ّاغسعٝ ّانرري٠  ٚ   يٌٝ ع٢ً نْٛ٘ أَس

َٚو اي ٓصٍ في   ي١ ا ايسٚا١ٜ ع٢ً ٚةٛر ت ساج ايكط١ٓ األٚىل ات ًٍٛر١  
 . ٛةٝ٘ ايسٚا١ٜ اترنٛز٠ق ٌ ت  اٍ ايكط١ٓ اييثك١ نٞ ٜ مكل اي  دٌٜ ٚل

 -ٜف  ظٗٛز ايدّ ع٢ً ايهسض  -9]ف ذا ظٗساشب  ايرا9ْٞ َف  ٠ ازبففٞ
   .  ف دٍ ع٢ً ٚةٛر ل دٌٜ ايكط١ٓ [أعا ت ايغطٌ ٚأعا ت ايكط١ٓ

ايكط١ٓ اي  ْصع ٗا  9]ٚأعا ت ايكط١ٓ[( َٔ قٛي٘م ٌُ تزا ل٘ )يهٔ ُٜ
 .  خ  ع٢ً اي  دٌٜ أٚ اي طٗريريُٛقو ايدّ في ٜدٍ ارلفٝدٖا ي  عٓد ا غ طاٍ
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ٍٓرايطررسف عررٔ ٖرررا ا ث ُرراٍ فرر ٕ ايرر    َٚررو        عًرر٢ ٚقررو ايكطررٔ   خ  ٜررد
ع٢ً اتٛقو يُٝٓرو َرٔ لفرٓدٟ ايردّ تىل ايررٛر أٚ ازبطرِ ضرٛا٤         -ايهسض  -

ٚقفت ايكط١ٓ األٚىل ات ًٍٛر١ أّ ٚقرفت قطٓر١ ةدٜرد٠  ٚ  ٜردٍ اشبر  عًر٢        
١ٍٓٛ :كط١ٓ غري  .  ١ًٍَٛل دٌٜ ايكط١ٓ اتً

 ّاؾر ٝ   ّا... فسأت  َر ([9اشب  ايرايل9 َف  ٠ أ:ٞ :ؿري عٔ ايؿا م )
قت نٌ ؾي٠  ف ذا زأت ؾفس٠ فست ٚاث ػت :ايهسض  ا ٚاغ طًت ٚاض ر

اتسأ٠ َٛقو ايدّ خبسقر١ ثافعر١ ي ُٓرو ضرٝيٕ      فاز ٜف  غٓدلٛقأت[ ٚا ض ر
  ير١ عًر٢ ٚةرٛر    خ  ر. ٚيرٝظ ا ٖررا اير    ايدّ ٚضساٜ ٘ تىل ةطرُٗا ٍٚٛ:ٗرا  

ُازضر٘  فاز أَرس عرا ٟ لُ    ف ٕ ا ث ػا٤ :ايهسض  ٚا ضر ر ّال دٌٜ ايكط١ٓ غسع
 .  نٌ َ  ي٠ :ا ض ماق١ ثطا ات فازف ا ضًٛنٗٔ

فر ٕ ةراش ايردّ ايهسضر  لفٓؿر ت ٚاغ طرًت ٍرِ        ]َٚرً٘ ؾرمٝح شزاز9٠  
فرر ٕ  [.. اغ طررًت ٚاث ػررت]َٚف رر ٠ ازبففرر9ٞ  [ؾررًت ايغرردا٠ :غطررٌ... 

ُاّ ايغطٌ ق ٌ ي ظ ايرٝرار أَرس َف را   رٔ ٚقرد ذنرسٙ الَراّ        د َلاي فؿا :ف
(ٔٗٓٝ: نأَس َ فازف )  ٞار :ٝإ أَس غسع: َٔ    . 

  ٜكاف ّاغسعٝ ّاَٛيٜٛ ّافاز أَسمسش نٕٛ ا ث ػا٤ ٚا ض رٚ:ا  ؿاز9   ُٜ
 ٍ ٘  اَ ررراّ  -تيٝر9٘ تْٗررا عٓررد ا غ طررا ًكررٞ اتط ماقرر١ ايكطٓرر١ ضررٛف ُل -يألَرس :رر

ْفطرٗا تذا   -ُاّ ايغطٌ لفٝد ايكط١ٓ ٍِ :فد َل  س  ا ا غ طا١ٍٍ ث ٢ ٜ ٝٓطات ًٛ
 ٓٛ ( 9ْعرري قٛيرر٘ )  -ٚ    ير١ ا ٖررٙ ايٓؿررٛف   -ٚ:ايهاَررٌ ّاث نررري   ل ًر

 . ع٢ً ٚةٛر ل دًٜٗا أٚ لطٗريٖا ق ٌ تعا لٗا -[ٚأعا ت ايكط١ٓ]
ماؾٌ أْرر٘     يرر١ ٚاقررم١ ا ايٓؿررٛف ٚ عررا٣ٚ المجرراا عًرر٢    رٚايرر

 9   ٜكاف تيٝ٘ أَسإّاٛر اي  دٌٜ أٚ اي طٗري غسعٚة
 ُاّ  يٝرٌ ٚاقرح عًر٢ ٚةرٛر ل ردٌٜ ايكطٓر١      راألَس األ9ٍٚ تْ٘ عٓد عدّ ل

 ك9ٍٛ تٕ ايكط١ٓ ٚاشبسق١ ضبٍُٛ غريرْ  احملُٛي١ ٚاشبسق١ اي  لً طٗا اتط ماق١
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 . ًَ ٛع ٚ  َاْو َٔ احملٍُٛ ات ٓاظ  ٚ  ٜٛةا محً٘ :طيٕ ايؿي٠
َس ايرا9ْٞ تْ٘   ٜ فد اض فا ٠ عدّ ٚةٛر اي  دٌٜ أٚ اي طٗري َٔ :فع األ     

فؿٌٝ :ٝا9ٕ ٚةٛر ا غ طاٍ فساةو ؾماح ر ٝٓٔ :ٛقٛح ٚلرل اي  ايٓؿٛف
 ف ْٗررا لرردٍ عٓررد اي أَررٌ فٝٗررا عًرر٢    (1)شزاز٠ َٚفاٜٚرر١ ٚا:ررٔ ضررٓإ ٚايؿررماف 

  نُرا لردٍ عًر٢ عردّ ةرٛاش ايفؿرٌ :ر         عدّ ٚةٛر ل دٌٜ ايكطٓر١ ٚاشبسقر١  
 عررردّ 9  َٚٓػرررأ   يررر١ ٖررررٙ ايٓؿرررٛف  ايغطرررٌ ٚايٛقررر٤ٛ ٚ:ررر  ايؿررريل 

:ٝاْٗا يٛةٛر ل دٌٜ اشبسق١ ٚايكط١ٓ َو اٖ ُاَٗا :ٛظٝف١ ا غ طاٍ ٚايٛق٤ٛ  
ٜٓهػ   يٝرٌ   -١ً ٖٚٞ ْؿٛف َفٓؿ -فُٔ عدّ اي ٝإ أٚ َٔ عدّ ا ٖ ُاّ 

 . ٚاقح ع٢ً عدّ ٚةٛر األَس9ٜٔ اي  دٌٜ ٚات ا ز٠
: ادٜد ايكط١ٓ ٚاشبسقر١ ات ؿر١ً :ٗرا أٚ لطٗريُٖرا      ّااط اض م ا:َٚٔ ٖٓا حن 

 . ّاَو ظاٖس ايفسج ٚ  ْٛة ٘ ع٢ً اتط ماق١ َطًك

ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ يهررٌ ؾرري٠ عٓررد ا ض ماقرر١ ايهرر ري٠     ايٛظٝفرر١ ايراْٝرر١
فاتػٗٛز غٗس٠ عع١ُٝ ٖٛ ٚةٛر ايٛق٤ٛ يهٌ ؾري٠    9 ٖٚرا َٛقو  يف

  ّآررٛا عًرر٢ عرردّ ٚةٛ:رر٘ ظرراٖس     ررأ سٜٔ َٚ:ٚ رراي  مجررو َررٔ ات كرردَ  ٚات   
اُو رَٔ اق ؿازِٖ ا تٍ ات األغطاٍ ع٢ً اتط ماق١ ايه ري٠ َو تيصاَٗرا :اير  

 . :  ؾيل  عكا ايغطٌ

فِٗ ايفسف َٔ أيفاظٗا  ٚايعراٖس  ٚاتِٗ َيثع١ َا ل  ٜ٘ ايٓؿٛف َٚا َٜ
ٕ عٓررد اي أَررٌ ٖررٛ نفاٜرر١ األغطرراٍ ايريٍرر١ َررٔ  ٕٚ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ ٚتٕ نررا  

ِٓ اي ٛقٞ ق ٌ  ا غ طاٍ  ٚعُد٠  يًٝٓرا ٖرٛ عردّ ٚقرٛح أ  راز       األثٛط ق
  ُ تىل ايغطرٌ  فر ٕ    ّاا ض ماق١ ايه ري٠ ا ايد ي١ ع٢ً ٚةٛر ايٛقر٤ٛ َٓكر

ٗررا ايرردّ َررٔ ايكطررٔ ٜٚ ارراٚشٙ تىل ايهرر ري٠ ٚايرر  ٜطررٌٝ فٝأ  رراز ا ض ماقرر١ 
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ٛقر٤ٛ ٚعردّ   لهػ  َيثع ٗا عردّ ٚةرٛ  األَرس فٝٗرا :اي     -اشبسق١ ات ؿ١ً :٘
ٛ  (1)تىل األغطاٍ ايري١ٍ اي  ؾٓسثت ايٓؿرٛف  ّاذنسٙ َكاف ةٛ:ٗرا  ايفدٜرد٠ :

اُرو :ر    َٚل اُو :  ايعٗس ٚايفؿس :غطرٌ  َلَو :ٝاْٗا ي فع  ؿٛؾٝالٗا]
ٚ  لررنس ايٛقر٤ٛ  فًرٛ     [ٌ ٖررٙ س ٖرٙ ٚلفٓال ٓ []اتغسر ٚايفػا٤ :غطٌ

ٝرإ تزا لر٘  َٚرٔ عردّ     : -ّالًطفر  -ع٢ً اتط ماق١ ايهر ري٠ يٛةرا   ّانإ ٚاة 
 .  ْط هػ  عدّ ايٛةٛر -ٖٚٞ ا َكاّ اي ٝإ  ا أ  از َ فد ٠ -ايرنس

ُهرٔ اضر فا ٠ عردّ    ٖٚرا ايديٌٝ َفا ٙ عدّ ايديٌٝ عًر٢ ايٛةرٛر  :رٌ ُٜ   
عًر٢ عردّ    ٚةٛر ايٛق٤ٛ َٔ :فع ايٓؿرٛف اير  لؿرًح إٔ لهرٕٛ  يرٝيّ     

 . ايٛةٛر  نُا ٜألٞ لٛقٝم٘
ِٓيًُػررٗٛز9 ٚةررٛر  ٍَٔدٚاضررُ  ايٛقرر٤ٛ تىل األغطرراٍ ق ررٌ نررٌ ؾرري٠   قرر

ِِ  ]:ررر اليم آٜررر١ ايطٗرررازات ايريٍررر9١  َُٖه ُُٚةرررٛ ًُٛا  ِِ تاَيررر٢ ايٖؿررري٠ٔ َفاِغٔطررر ُِرررُ  تاَذا ُق
ِِ ِٜٔدَُٜه ِٓ اتط ماق١ ايه ري٠ 4ُٜٚاتا٥د9٠ [ََٚأ ر ت ٚةٛر ايٛق٤ٛ عًٝٗا   ف ْ٘ ٜف

ضرررأٍ عرررٔ ايررررٟ  (3)ق رررٌ نرررٌ ؾررري٠  ٚ:ررر اليم َسضررر١ً ٜرررْٛظ ايؿرررمٝم١ 
:د َٔ نرٕٛ  [ ٚ فً دا ايؿي٠ أٜاّ أقسا٥ٗا ٍِ لغ طٌ ]...تط ماق١  فكا9ٍا

غطًٗا َٔ ثردث اسبرٝع :فرد اْككرا٤ أٜراّ قس٥ٗرا  ٖٚررا ٚاقرح :كسٜٓر١ أ ا٠          
ٖٚرا تجيار يً ٛقٞ يهٌ ؾي٠ عًر٢   [ٚل ٛقأ يهٌ ؾي٠]  ٍِ قا9ٍ[ٍِ]

ا9ٍ اتط ماق١ ع٢ً الاليم ث ر٢ ايهر ري٠ ٍرِ ضرأٍ ايرسا9ٟٚ )ٚتٕ ضراٍ؟( قر       
ا )ايهاا( لف  اتا٤ ازبازٟ  [اترفاٚ] [-اتركا -]ٚتٕ ضاٍ َرٌ اترفا

 . اتٓدفو  لك9ٍٛ )ٍفا اتا٤( أٟ أةساٙ  ٚلك9ٍٛ )ٍف ت اتا٤( أٟ فٓاسل٘
َسض١ً ٜرْٛظ َطًكر١  ٚ: اليقُٗرا      9 تٕ آ١ٜ ايطٗازات َطًك9١ أّٚ  ٜٚسٓ ٙ

ُٓإ ايرل  ١ر ماقرُطرغري ايرٝؿٗا :رؿرخرلرا رٖٚهُهٔ ري٠  ُٜٚر١ ايه رُط ماقرف
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ٚتٕ ]ايط اٍ ٚازبٛار )ٚتٕ ضاٍ؟(  ري٠ . ْفِ ا َسض١ً ْٜٛظ ايؿمٝم١ ايه
ظراٖس ا  ؿرٛف ا ض ماقر١ ايهر ري٠ اير  ٜطرٌٝ  َٗرا         [ضاٍ َرٌ اترفا

م ٌُ غررري رٜٚٓرردفو :كرر٠ٛ َررٔ ايكطٓرر١ تىل اشبسقرر١ ٚحنٖٛررا  يهررٔ ٖرررا اتفٓرر٢ َرر 
  رٙ ازبًُر١ غرري ْراظس٠ تىل ٚةرٛر ايٛقر٤ٛ     م ٌُ نٕٛ ٖٚا اتكا:ٌ ُٜ  َ ٝكٔ

:ٌ ٖٞ ْاظس٠ تىل ٚةرٛر ايؿري٠ عًر٢ اتط ماقر١ ث ر٢ ايهر ري٠ اير  ٜطرٌٝ         
 َٗا  ا ق اٍ اسبرا٥ع اير  )لردا ايؿري٠ أٜراّ أقسا٥ٗرا( فٝهرٕٛ َفرا  اشبر 9          

 . )لألٞ اتط ماق١ :ؿيلٗا ٚ  لدعٗا ٚتٕ ضاٍ  َٗا َرٌ اترفا(
ايؿي٠( ٍرِ ذنرس    ُاَد9 )َليسٚا١ٜ يًما٥ع ق ّيٚايػاٖد ع٢ً ذيو9 لفٓسض ا

:ررد َررٔ لٛٓقررٝٗا يؿرريلٗا ٚنررإٔ [  ل ٛقررأ يهررٌ ؾرري٠]ٚظٝفرر١ اتط ماقرر9١ 
عٓر٘ فطرأٍ عرٔ ايفُرّٛ )ٚتٕ ضراٍ ايردّ( ٚقرد أةرار          ٚةٛر ايؿي٠ َفرسٚ ْ 

 . :الجيار
مرسش   ير١ ايؿرمٝم١ عًر٢ ٚةرٛر اي ٛقرٞ يهرٌ        ُهٔ ايك9ٍٛ تْ٘   ُلُٜٚ

اتط ماق١  يك٠ٛ اث ُاٍ تزا ٠ لر ٝت ٚةٛر ايؿي٠ عًر٢   ؾي٠ تذا ضاٍ  ّ
َٔ ضاٍ  ّ اض ماق ٗا ق اٍ لسى اسبا٥ع ايؿري٠  ف ٓفردّ   ير١ ايؿرمٝم١     

 . -ضبٌ اي مل -ّ ا ض ماق١ ايه ري٠ع٢ً ٚةٛر اي ٛقٞ عٓد ضٝيٕ  

َٚررو اي ٓررصٍ ٚلطررًِٝ   يرر١ ازبًُرر١ ٚايطرر اٍ ٚازبررٛار ا َسضرر١ً ٜررْٛظ    
 –ث ٢ اي  ضاٍ  َٗا  ّاايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ َطًكايؿمٝم١ ع٢ً ٚةٛر 

عررٔ َفاٜٚرر١ ٚعررٔ   -9 ل فررازض   ي ٗررا َررو   يرر١ ايؿررمٝم  ا لررٝ   كٍٛرْرر
ط ماق١ ايه ري٠ اي  ضراٍ  َٗرا    ع٢ً عدّ ٚةٛر ايٛق٤ٛ ع٢ً ات -مساع١

ٚاألؾررٌ عرردّ ٚةررٛر    ٚثٝررل ٜ فازقررإ ف ككررٞ ايكاعررد٠ :ررإٔ ٜ طرراقطا     
 . ؿيل يه ري٠ شٜا ٠ّ ع٢ً ايغطٌ يهٌ ؾي٠ أٚ ايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ اي

ٜ كٝٓد :غرري ا ض ماقر١    -َا ق ٌ ايط اٍ ٚازبٛار  -:ُٝٓا تاليم اسبدٜل 
ع٢ً عدّ ٚةٛر  -عٔ َفا١ٜٚ ٚعٔ مساع١  -ايه ري٠ اي   يت ايؿمٝم إ 
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ايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ ايه ري٠  ٚعٓد اة ُاا اتطًرل ٚاتكٝٓرد ٜك كرٞ ازبُرو     
 اٚزٟ إٔ ٜكٝٓد اتطًل ٚدسج اشباف عٔ  ا٥س٠ ثهِ ايديٌٝ اتطًل.ايفسا احمل

أَراّ  يٝرٌ عردّ     ر َ ر  -ا ١ٜ ٚايسٚا١ٜ  -ٕ ٖرٙ اتطًكات9 ْسٓ  اتكاٍ :أّاٍٚاْٝ
ٖٚٛ  يٝرٌ  راف :ا ض ماقر١ ايهر ري٠  ٚنرٌ َطًرل قا:رٌ          ٚةٛر ايٛق٤ٛ

نُرا   -ٌ اشبراف فاّ أٚ اتطًل :ر٘  ٚايرديٝ  يً كٝٝد  ٚعٓد ٍ ٛت اشباف ٜ كٝٓد اي
اار رعرٔ تٜر   (خاؾ١ :اتط ماقر١ ايهر ري٠  راأل  از اير )ٖٛ ضهٛت  -أغسْا تيٝ٘

يٛةٛ   يٌٝ ٚاقح ع٢ً عدّ  ّاايٛق٤ٛ ٚ   يٌٝ ٚاقح ع٢ً أَسٖا :٘  َكاف
ٚةٛر ايٛق٤ٛ  ٚلٛقٝم9٘ تْر٘ لٛةرد عٓردْا زٚاٜ رإ ؾرمٝم إ َرٔ ثٝرل        

عًررر٢ ر ايٛقررر٤ٛ ايطرررٓد ٚٚاقرررم إ َرررٔ ثٝرررل ايد يررر١ عًررر٢ عررردّ ٚةرررٛ
ٍٓ ع٢ً ٚةرٛر ايٛقر٤ٛ    ّاؿًمإ َكٝٓداتط ماق١ ايهرري٠ ُٖٚا ٜ لاليم َا  

:غرري اتط ماقر١     ٜٚٓ ج َٔ اي كٝٝد9 ت  ؿاف اتطًرل  ّاع٢ً اتط ماق١ َطًك
 9 ُٖاايؿمٝم إ ايه ري٠  ٚ

فر ذا ةراشت أٜاَٗرا ٚزأت ايردّ     ]األٚىل9 ؾمٝم١ َفا١ٜٚ ٚقرد لكرُٓت9   
... ٚتٕ نرإ   ٌ ٖررٙ س ٖرٙ ٚلفٓاؿس ل ٓ ٜركا ايهسض  اغ طًت يًعٗس ٚايف

 .[ .ايدّ   ٜركا ايهسض  لٛقأت..
اتط ماق١ تذا ٍكا ايدّ ايهسض  اغ طًت يهٌ ]ايرا9١ْٝ َف  ٠ مساع9١ 

ارص ايردّ ايهسضر  ففًٝٗرا ايغطرٌ يهرٌ ٜرّٛ          ٚتٕ   َٜؾيل  ٚايفاس غطّي
 [ ٍكرا ايردّ ايهسضر   ]ٜٚ كٝد ؾردز اسبردٜل    [َس٠ ٚايٛق٤ٛ يهٌ ؾيل 

 . [ اصٚتٕ   َٜ]ُا تذا ةاش ايهسض   :كس١ٜٓ ازب١ًُ اييثك١ ر:
ُٖٚا ٚاقم إ َٔ ثٝل ايد ي١ ع٢ً  ّاؾمٝم إ ضٓد (1)ٖٚالإ زٚاٜ إ

عدّ ٚةٛر ايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ تذا ٍكا  َٗا ايهسض  ٚةاشٙ ٚلفداٙ  
ف ٕ َكرُُْٛٗا :ٝرإ َفؿرَٛٞ ٜفٓؿرٌ :ر  ْرٛع  َرٔ ا ض ماقر١ ٜٚٛةرا          
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كا  َٗرا ايهسضر  ٚةراشٙ ٚ  ٜر رت     رع٢ً اتط ماق١ ايه ري٠ اير  ٍر   ايغطٌ
يرر  ٍكررا  َٗررا ا ايٛقرر٤ٛ عًرر٢ ايٓررٛا ا  ررس9 ا  ررعًٝٗررا ايٛقرر٤ٛ  :ُٝٓررا أٚة 

عررٔ عرردّ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ عٓررد   ّاممررا ٜهػرر  ةًٝرر  -ايهسضرر  ٚ  ٜ ارراٚشٙ
 . ا ض ماق١ ايهرري٠ ٚاحنؿاز ٚظٝف١ اتط ماق١ ايه ري٠ ا األغطاٍ

ٞ   رٕل9 اير ٚ: ف ري ٍا نُرا ٜعٗرس َرٔ َيثعر١      -خ إ ا َكراّ اي ٝرإ اي فؿرًٝ
ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ عًرر٢ ( فُٝٗررا ا َرراّ)ٚنيُٖررا   ٜرر    -ُرراّ فكسالُٗرراَل

:كسٜٓرر١  -ُٖررااررا عًٝٗررا األغطرراٍ ايريٍرر١  :ررٌ    اتط ماقرر١ ايهرر ري٠ ايرر  لَ  
ًت فٓؿرر يٝررٌ عرردّ ايٛةررٛر  ثٝررل  -لفؿررًُٝٗا :رر  ْررٛع  َررٔ اتط ماقرر١

يًكط١ٓ ٚقد أٚة ت عًٝٗرا األغطراٍ فكرف  َٚرٔ      ّا َٔ نإ  َٗا ٍاق األٚىل : 
ًت ايرا١ْٝ :ر     ٜركا  َٗا ايهسض  ٚقد أٚة ت عًٝٗا ايٛق٤ٛ فكف  ٚفٓؿ

اص ايكط١ٓ فأٚة ت عًٝٗا ايغطٌ َس٠ ٚاثد٠ َو َٔ ٍكا  َٗا ايهسض  ٚ  َٜ
ٚق٤ٛ يهٌ ؾي٠  ٚ:  َٔ ٍكا  َٗا ايهسضر  ٚةراشٙ ٚقرد أٚة رت عًٝٗرا      

اييشَر١  . ٖرا اي فؿٌٝ ٖٚرا اي كا:رٌ ا :ٝرإ األثهراّ ايػرسع١ٝ      ٍي١ٍ أغطاّ 
سا٥ٔ ٚاقم١ عًر٢  ق -ٚٚظٝف١ّ  ّاٚثهُ ّاَٛقٛع -يًُط ماق١  ٖٚرا اي كطِٝ

:غري األغطاٍ نُرا ٖرٞ    -َٔ ٍكا  َٗا ايهسض  ٚةاشٙ -عدّ لهًٝ  األٚىل
 . قسا٥ٔ عدّ لهًٝ  َٔ   ٜركا  َٗا ايهسض  :غري ايٛق٤ٛ

عرٔ   ّامؿاز ٚظٝف١ اتط ماق١ ايهرري٠ :األغطاٍ  ْفرِ  سٚةر  ٚاسباؾٌ اِْ
ِٓ ايٛق٤ٛ تىل األغطاٍ َٚل م راط  َٔ طبايف١ اتػرٗٛز َْ  ّامرزاث ُاٍ ٚةٛر ق

:كِ ايٛقر٤ٛ تىل األغطراٍ ف  ٛقرأ اتط ماقر١ ايهررري٠ يهرٌ ؾري٠         ّااض م ا:
ٛ ث ٢ اي  اغ طًت  ا ٚمجفت :٘ :  ؾيل  َٜٚ قر٤ٛ عًر٢   مطٔ لكردِٜ اي

 .   ٚقد لكدّ لٛةّٝٗ٘امرزَٚل ّاايغطٌ اث ٝاال

ارا ايٛقر٤ٛ   ٖرا نً٘ :ًماظ أ ا٤ ايؿري٠ اتفسٚقر١ ٜهفٝٗرا ايغطرٌ ٚ  َٜ    
:ايٛق٤ٛ ٚل دٌٜ ايكط١ٓ  ّاعًٝٗا ٚ  ل دٌٜ ايكط١ٓ ٚاشبسق١  يهٓا اث طٓا اض م ا:
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يٛاثرد٠  ٚاشبسق١  يهٔ ٖرا   ًٜصّ تٜكاع٘ يألةصا٤ اتٓط١ٝ ناي ػٗد ٚايطراد٠ ا 
:ايفسٜكرر١ ايرر    ٚ  يؿرري٠ ا ث ٝرراط ٚ  يطرراٛ  ايطررٗٛ اتررألٞ :رر٘ َ ؿرريّ      

ًّ ٗا ففريّ    ٍرِ ْطرٝت ةرص٤ّ ُٜككر٢ أٚ غرّهت ٚٚة رت عًٝٗرا         اغ طًت  را ٚؾر
 . ؾي٠ ا ث ٝاط أٚ ضٗت ٚٚةا عًٝٗا ضاٛ  ايطٗٛ

ٚٚة9٘ٗ أَا األةصا٤ اتٓط١ٝ فٗٞ أةصا٤ ايؿي٠ اي  اغ طرًت  را  أقؿراٙ    
 قفٗا َٔ َهإ تىل َهإ  ٚ  َٛةا ييغ طاٍ أٚ يً ٛقٞ  ا.ل دٍ َٛ

ا عرد    تكؿإ ايفسٜك١ اي  غهرٚأَا ؾي٠ ا ث ٝاط فٗٞ ع٢ً لكدٜس ْ
زنفالٗا ٖٞ ةص٤ َ ُِ يًفسٜك١ اير  اغ طرًت  را ٚ  َٛةرا ييغ طراٍ أٚ      

ا ث ٝاال١ٝ ْاف١ً ف  طٌ  اٚنٕٛ ؾيلٗ اُاّ فسٜك ٗيً ٛقٞ  ا  ٚع٢ً فسض َل
 .  ٓد تٜكاعٗا ألْٗا َٔ  ٕٚ ٚق٤ٛ ٚ  قري ا :طيٕ ث٦ٓٝرع

ٚأَا ضاٛ ايطٗٛ فٗٛ ٚاةا َط كٌ   ًٜرصّ فٝر٘ غطرٌ ٚ  ٚقر٤ٛ ف رألٞ      
 . :٘ اتط ماق١ َٔ  ٕٚ ثاة١  غ طاٍ أٚ يٛق٤ٛ

تذٕ ايفِٗ ايٛاقح يٓؿٛف اتط ماق١ ايه ري٠ ٖٛ عدّ ٚةٛر ايٛقر٤ٛ  
 9 ١ أٚ اشبُط١ نُا ضٝ    اعًٝٗا  ٚإٔ ايٛظٝف١ ٖٞ األغطاٍ ايريٍ

ٚغطررٌ   9 غطرٌ يفرسض ايؿر ح   ّاايٛظٝفر١ ايرايرر9١ ٚةرٛر ا غ طراٍ ٍيٍرر    
ٚغطٌ يفسض ايفػا٤ٜٔ دبُو :ُٝٓٗا  ٖرا ٖرٛ    اُو :ُٝٓٗايفسض ايعٗسٜٔ َل

كٗا٥ٓا عًٝر٘ َرٔ   رفام فر ر  ٚ  ٜ فد تلر ا ايف ا٣ٚ ٚاتٓؿٛف ا األ  از اتػٗٛز
ض ماق١ ٚقد لهرسز عسقرٗا  ٚاتطر فا      ٕٚ طباي   ٚايفُد٠ ْؿٛف  ّ ا 

اُو :ُٝٓٗا :رإٔ  9 ا غ طاٍ يؿي٠ ايفاس َو ا غ طاٍ يًعٗسٜٔ َلّآَٗا ٚاقم
 . س ايعٗس ٚلكٓدّ ايفؿس َو ا غ طاٍ يًفػا٤ٜٔ ٚلفٌُ نايعٗسٜٔل ٓ 

 فؿسرعٗس ٚايراي-ٔ رُو :  ؾيلٝرارٗا لأَس :ايرفر:أمج (1)ٓؿٛفرٖٚرٙ اي
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ٌ فً ]ٚاتغررسر ٚايفػررا٤  لرر  س ٖرررٙ ٚلكرردّ []اُررو :رر  نررٌ ؾرريل  :غطرر
ٖٚررا األَرس :رازبُو ٚلرأ ري ٚاثرد٠ ٚلكردِٜ ٚاثرد٠ ٖرٛ أَرس لرس ٝـ            [ٖرٙ

 ٚأفكرررً٘ إٔ لٓ عرررس اتط ماقررر١ ايهررر ري٠ آ رررس ٚفرررت  -  أَرررس تيرررصاّ -ّاظررراٖس
اُرو :ر  ؾريل   ٖٚررا لرأ ري      ف غ طٌ َٚل -ايعٗس أٚ اتغسر -فك١ًٝ األٚىل

اْٝر١  ٚٚةر٘ األفكر١ًٝ أْٗرا لردزى :فًُرٗا فكر١ًٝ ٚقرت         َٓٗا يألٚىل ٚلكردِٜ يًر 
ًّ ت ق ٌ ْٗاٜ ٘ فكد ايفسٜك   ألْٗا تذا اغ طًت أٚا س ٚقت فك١ًٝ األٚىل ٚؾ

ؾًت األٚىل ا ٚقت فكًٝ ٗا ٍِ لؿًٞ :فدٖا ايفسٜكر١ ايراْٝر١ ٚلردزى ٚقرت     
اُو :ُٝٓٗا ٚقرد أٓ رست األٚىل   لدزى فك١ًٝ ٚقت ايفسٜك   َٚل ٚ:٘ فكًٝ ٗا 

 (. ٖرا.Œ) َِٗت ايرا١ْٝ ٚاَ رًت نٌ ٖرٙ األٚاَس اتٓؿٛؾ١ ا :ٝاْالٚقٓد

َفسٚقرر١  ٚاتفررسٚض ا نررٌ ٜررّٛ   ٚايعرراٖس ٚةررٛر ايغطررٌ يهررٌ ؾرري٠ 
ٚ    فررسا٥ع مخرظ  ٜررديٓا فايٛاةررا مخطر١ أغطرراٍ ق ررٌ نرٌ ؾرري٠ َفسٚقرر١  
( ٚقرد  عرٔ ايؿرا م )   (1)ٜرْٛظ :رٔ ٜفكرٛر      عُردلٗا ؾرمٝح  أ  ازع9ً٘ٝ 
ككت أٜاَٗا ٚأٜاّ اض عٗازٖا تىل عػرس٠ أٜراّ ٚا   را اْثهِ اسبا٥ع تذ لكُٔ

فً غ طرٌ   ّاؾر ٝ   ّا َايدّ ... ف ٕ زأت ٖا :ٝإ ثهِ اتط ماق١ ايه ري9٠]آ س
 ّاؾر ٝ   ّاٖٚٞ ٚاقم١ ايد ي١ ع٢ً أْر٘ تذا نرإ ايردّ نررري     [ا ٚقت نٌ ؾي٠

9 ١َٜٝٛ ٚا نٌ ّٜٛ مخظ فسا٥ع   ٚةا عًٝٗا ا غ طاٍ ا ٚقت نٌ ؾي٠
 . ؾي٠ آٜات أٚ غريٖا أٚ

( عٔ ض اي٘ َٔ الَاّ ايؿا م ) ٚقد لكُٔ (3)ْٚعريٙ ؾمٝم٘ ا  س
فً كفد أٜراّ قس٥ٗرا اير     يدّ أنرس مما ناْت لس٣  ٚأةا:9٘]اَسأ٠ ٚيدت فسأت ا

ٚيررا  ٍِ لؿري َط ماق١ لفُرٌ عًُرٗا    [ط عٗس :فػس٠ أٜاّاًظ ٍِ َلناْت َل
ٖٚرررٙ  [عٓررد ٚقررت نررٌ ؾرري٠  فً غ طررٌ ّاؾرر ٝ  ّافرر ٕ زأت  َرر([9قرراٍ )

                                                           

 .11َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
 .2َٔ أ:ٛار ايٓفاع9 ح 92 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج3)



 92جفك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز................................................................................. (315)

 

  

 ّاٚنررري  عًٝٗرا َ ؿريّ   ٜؿرآٓ  ّانرري ّاأٟ  َ [ّاؾ ٝ  ّا َايد9ّ]َط ماق١ نرري٠ 
  ]ٌٓ ا اتط ماقرر١  ٙ ازبًُرر١ٖٚررر ٍرِ قا9ٍ]فرر ٕ زأت ؾررفس٠ فً  ٛقررأ ٍرِ ي ؿرر

 . أؾفس ايك١ًًٝ اي  ٜهٕٛ  َٗا ا ايغايا قًّٝي
 طرًت... ا ٚقرت   اغ ّاؾر ٝ   ّافرسأت  َر  9 ](1)أ:رٞ :ؿرري   ُا ؾمٝحْٚعريٖ

 ّنررد فٗررِ  ا اشبرر  ايؿررمٝح ٜ ٖٚررر [نررٌ ؾرري٠  فرر ذا زأت  ؾررفس٠ لٖٛقررأت  
9 ّا(  ثك:ًماظ اتكا:١ً ٚقٛي٘ )[ّاؾ ٝ  ّا َ]ا ض ماق١ ايهرري٠ َٔ قٛي9٘ 

 . ا ا ض ماق١ ايك١ًًٝ [ ٖٚٛ ظاٖستٕ زأت ؾفس٠ لٛقأت]
ٛ  ّا( ثانٝر ايطًٜٛر١ عرٔ ايؿرا م )    (3)ْٚعريٖا َسض١ً ٜرْٛظ   ٍ ةردٙ  يكر

(S[9) مٝك١ فرردعٞ رُا ٖررٛ عررسم  فرر ذا أق ًررت ايرر  رمٝع  تْررريررٝظ ذيررو :رر
ٌٓ[     ايؿي٠   ٚناْرت  ]( 9ٍرِ قراٍ )   ٚتذا أ :رست فاغطرًٞ عٓرو ايردّ ٚؾر

 . مهٞ ٚظٝف١ اتط ماق١رٖٚٛ ٜ [لغ طٌ ا ٚقت نٌ ؾي٠

.. لغ طٌ اتسأ٠ ([9عٔ ايؿا م ) (2)ٜٚ ٜد ايؿماح9 ؾمٝم١ اسبً 
( عٓٗررا ٚاشبرر  ا اتط ماقرر١  ٚعٓ ررس الَرراّ )  [ايدَٝٓرر١ :رر  نررٌ ؾرريل  

:ر  ايعٗرس ٚ:ر     ]:  نٌ ؾيل [ أٟ ):ايد١َٝ ٚقد أٚةا عًٝٗا ا غ طاٍ 
ايفؿس  :  ايفؿس ٚ:  اتغسر  ٚ:  اتغسر ٚ:  ايفػا٤  :  ايفػرا٤ ٚ:ر    
ايفاس  :  ايفاس ٚ:  ايعٗس( ٖٚرا لف ري آ س عٔ ا غ طاٍ ق ٌ نرٌ ؾري٠    

 . ايؿماح اتاقٞ مٝم١ غُْٛض فٝٛقم٘نإ ا ايؿٚيٛ 

راُو :رر  ؾررمٝم١  ايرر١ّ عًرر٢ غررسع١ٝ ايرر  (3)ٚا َكا:ًررٗا9 ٚز ت زٚاٜررات
اُو :  رٖٚٞ لأَس :اي -ايعٗس ٚايفؿس  اتغسر ٚايفػا٤ -ؾيل  َفسٚق  
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 (316):ٝإ ٚظا٥  اتط ماق١ ايهرري٠ َكد١َ يًؿي٠..................................
  

ؾيل  :غطٌ ٚاثد ٖٚٛ أَس لس ٝـ نُا لكرٓدَت الغراز٠  ٖٚرٛ ربؿرٝـ     
اليقٗررا  ٚثاؾررٌ ازبُررو :رر  اتكررُْٛ  )ٚةررٛر  رررٙ ايؿررمٝم١ ٚلكٝٝررد ل

ايغطٌ يهٌ ؾي٠ ت  تذا مجفت اتط ماق١ :  ؾيل  فٝاصٜٗا غطٌ ٚاثد 
 نُا لكدّ. فؿٌ :ُٝٓٗا :فاؾٌ شَاْٞ اُو :  ايفسٜك   :ٗرا ايغطٌ ٚ  َلَل

ٕل9 ٖرٙ ايسٚاٜات ايؿمٝم١ ا َس٠ :ا غ طاٍ ا ٚقت نٌ ؾي٠  ٚ: ف ري ٍا
اُو :ر  ؾريل  ا غطرٌ    ر٠ :اير تىل ايسٚاٜرات ايؿرمٝم١ ا َرس   تذا قرُُٓاٖا  

ُُٜٜ ٚاثررد     ّاَٛيٜٛرر ّاْفطررٝ ّااُو يررٝظ أَررسرفٗررِ َُٓٗررا إٔ األَررس :ايرر ُهررٔ إٔ 
َُ َل  م :رر  ايؿررريل   اررٛش يًُط ماقرر١ ايهررررري٠ إٔ لفررسٓ   خايف رر٘  :رررٌ َٜ اررٛش 

٠ ا فؿٌ :ُٝٓٗا يهٓٗا يٛ فؿًت :ُٝٓٗا ٚةا عًٝٗا لهساز ايغطٌ يهٌ ؾيَٚل
ٍٓ ع٢ً إٔ ازبُو :  ايؿيل  ٚاةا غسالٞ ٚأْ٘ رَ  ٚق ٗا ٚق ٌ أ ا٤ٖا ُا ٜد

ٛٓ  للٝررإ غطررٌ ٚاثررد لطرر  ٝح :رر٘ ؾرريل  ٚأْرر٘ َؿررٓمح يين فررا٤  غررسط َطرر
 . :غطٌ ٚاثد ا تلٝإ فسٜك  

عًر٢ ٚةرٛر اغ طراٍ اتط ماقر١      ١نُا إٔ ٚقٛح   ي١ ايٓؿٛف اتاقٝ
:ٛقررٛح  فٝرردثعرر١ ايٓؿررٛف األ ررس٣ ُٜايهرررري٠ ا ٚقررت نررٌ ؾرري٠  َررو َي

ع٢ً ز ؿ١ ازبُو :ر  نرٌ ؾريل  يهرٔ :ػرسط ازبُرو :ُٝٓٗرا ٚعردّ         ٜٚدّيٓا 
اٛاش رير  ّافٝد يرصّٚ ازبُرو :ر  ايؿريل  غرسال     رايفؿٌ  ف ٕ ٖرٙ ايٓؿرٛف لر  

ا ن فا٤ :غطٌ ٚاثد  نُا لفٝد ٚةرٛر ات را ز٠ تىل ايؿريل  :فرد ا غ طراٍ      
اُو :ُٝٓٗرا فٝر٘   ير١ عًر٢ يرصّٚ      ر  فر ٕ اير  َٔ  ٕٚ فاؾٌ :ٝٓ٘ ٚ:ر  ايؿريل  

نُررا ل ررٛفس ٖرررٙ ايٓؿررٛف عًرر٢ أ ا٠     ات ررا ز٠ تيُٝٗررا ٚعرردّ ايفؿررٌ :ُٝٓٗررا 
ٖٚٞ قس١ٜٓ ٍا١ْٝ  اي١ عًر٢ يرصّٚ ات را ز٠ تىل ايؿري٠ أٚ تىل ايؿريل        [عٓد]

ايؿرريل  :ررٌ :ُٝٓٗررا ٚ:رر   ُرراّ اغ طررا ا ٚعرردّ ايفؿررٌ اتف ررٓد :رر٘ :رر   :فررد َل
ٖٚرٙ ايكس١ٜٓ َٛةٛ ٠ ا :فع ْؿٛف ازبُو ٖٚٞ ؾرمٝم١ ا:رٔ     ٍا غ طا
اتررسأ٠ اتط ماقرر١ لغ طررٌ عٓررد ؾرري٠ ايعٗررس... ٍررِ لغ طررٌ عٓررد          ]ضررٓا9ٕ 
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ٕ   (1)[اتغسر... ٍِ لغ طٌ عٓد ايؿر ح ف ؿرًٞ ايفارس...     9ْٚعريٖرا ؾرمٝم ا
ٚتٕ نإ ؾفس٠ فً غ طٌ عٓد ] (3)[فً غ طٌ عٓد نٌ ؾيل  ٚتٕ نإ قًّٝي]

ظسف شَراْٞ   [عٓد]  ٚأ ا٠ ّاٚ  ٜ فد اذبا ُٖا نُا أغسْا قسٜ  [نٌ ؾيل 
 الؿراٍ ايؿري٠ :ا غ طراٍ    ١ْ اسبكٝك١ٝ ايفسف١ٝ ٚعدّ ايفؿرٌ  فًٝرصّ   ٜفٝد اتكاز

ُف٢ٓ اي كرازٕ ٚا لؿراٍ   ر:رٌ :ر   -ُمايٝ ٘ر  :ٓمٛ ا لؿاٍ اسبكٝكٞ ايردّقٞ ير   -
فا ٙ َ فازف َ داٍٚ مؿٍٛ ا ْفؿاٍ ايٝطري  ٖٚرا اي ف ري َٚرايفسا ايكا:ٌ ي

 ا ز:رو عٓرد اسباةر١( ف ْر٘     ى عٓرد األنرٌ( )ت  ا ضباٚزالٓا  لك9ٍٛ )اغطرٌ ٜرد  
اي كازٕ ٚا لؿراٍ ايفرسا :ر  ايَغطرٌ ٚ:ر  األنرٌ أٚ :ر  ايردعا٤ ٚ:ر            ٜف 

الؿررا ُا ٚلكازُْٗررا ٚعرردّ اْفؿرراٍ أثرردُٖا عررٔ ا  ررس    :رررُف٢ٓ  اسباةرر١ 
  فرر ذا أزا ت ّاٚالؿررا ُا عسفرر  :ررد َررٔ لكازُْٗررا طررٌ ٚايؿرري٠   ٖٚهرررا ايُغ

اتط ماق١ اي فسٜل :ُٝٓٗا نإٔ اغ طًت ٚؾًت ايعٗس ٚذٖ ت يًُطر   لطر     
َرٔ ؾردم    ّاايطفاّ ٍرِ لرألٞ ٚلؿرًٞ ايفؿرس نرإ ٖررا ايفاؾرٌ ايصَراْٞ َاْفر         

ٓط ل عًٝٗرا األَرس ال رٞ    يًغطٌ يؿي٠ ايفؿس ٜٚ ّاازبُو :  ايعٗسٜٔ َٚٛة 
َٓٗا ٜٚهفٞ   ٕٚ لٛقف٘ ع٢ً ؾدٚز ثدٕثَٔ  [فً غ طٌ ا ٚقت نٌ ؾي٠]

 ّافٝ٘ عدّ اْط ام ز ؿ١ ازبُو :  ؾيل  :غطٌ ٚاثد ف ْٗا َط ماقر١ نررري  
 َط ُس٠ اسبدث  َٚو عدّ ازبُو ٜألٞ األَس األؾًٞ :ا غ طاٍ يهٌ ؾي٠.

نُا لردٍ ٖررٙ ايٓؿرٛف عًر٢ عردّ ةرٛاش ازبُرو :ر  أنررس َرٔ ؾريل             
اا ا غ طاٍ يًٓٛافٌ طاٍ ايفسا٥ع ٚ  َٜ:غطٌ ٚاثد  ْفِ ٜهفٞ يًٓٛافٌ أغ

ارا عًٝٗرا ايٛقر٤ٛ يهرٌ ؾري٠      ٌٖ َٜاتط ماق١ ايهرري٠ تٜكاعٗا  ٚ سٜداي  ُل
لٛقرٝح   ا ايٛقر٤ٛ يهرٌ ْافًر١ لؿرًٝٗا َٜٚم راج     اْاف١ً ل ٓ ٜٗا؟ ايعاٖس ْفِ َٜ

 9 اث ٝاةٗا تىل ايٛق٤ٛ  ٕٚ ايغطٌ ٚا ض د ٍ عًٝ٘ تىل :ٝاْ 
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 ّاأٚ مخطررر ّاُط ماق١ ايهررررري٠ :فرررد اغ طرررا ا ٍيٍرررر9 تٕ ايررر اي ٝرررإ األٍٚ
طررٌ يؿرري٠ ايٓافًرر١ ايرر  لسٜررد أ ا٤ٖررا  :ررٌ له فررٞ   م رراج تىل ُغيفسا٥كررٗا   َل

سٜررد :اغ طررا ا يًفررسا٥ع ٚ  ذب رراج يغطررٌ ةدٜررد يًٓافًرر١ أٚ يًٓٛافررٌ ايرر  لُ    
تٜكاعٗا  ٜٚديٓا ع9ً٘ٝ ايٓؿٛف ايٓاالك١ :ٛةٛر أغطاٍ ٍي١ٍ ع٢ً اتط ماق١ 

)عٓد ايعٗس ٚعٓد اتغسر ٚعٓد ايغردا٠( ف ْٗرا ظراٖس٠ ا ٚةرٛر ايغطرٌ       ّانرري
عٓد َيثع١ ايؿمٝم١ ايٓاالكر١   ّاٜٚصٜد األَس ٚقٛث . يًفسا٥ع  ٕٚ ايٓٛافٌ

مٖٛررا َررٔ  َْٚ (1)[عًٝٗررا إٔ لغ طررٌ ا نررٌ ٜررّٛ ٚيًٝرر١ ٍرريث َررسات     ]:أْٗررا 
ًًٝر١.  اي ف ريات ايعاٖس٠ ا عردّ ٚةرٛر أنررس َرٔ ٍريث أغطراٍ ا ايٝرّٛ ٚاي       

 ّافر ٕ زأت ايردّ ؾر ٝ    ]( ا ؾرمٝم١ ٜرْٛظ ات كدَر١   ٚ:ٗرا ٜ كرح قٛير٘ )  
 )ٚقرت  ٖرٛ  ٚإٔ اتسا  ازبدٟ َٔ ٖرا ايفُرّٛ   (3)[فً غ طٌ ا ٚقت نٌ ؾي٠

 .( نٌ ؾي٠ َفسٚق١ نايعٗسٜٔ ٚايفػا٤ٜٔ

:ر  ات َٓرات   ضرُٝا ا األشَٓر١ اتاقر١ٝ اير         ١َ فازفايؿًٛات ايٓاف١ً ٚ
ًؿرًٛات ايٓٛافرٌ    ي َٚ اغرس٠ّ  ّاٚلردٜٓٓ  ّاٚات َٓات فٝٗا أنرس اي صاَنإ ات َٕٓٛ 

َٚو ذيو   ل فسض ايسٚاٜات اتفٓؿ١ً تىل اليصاّ :ايغطٌ ألةٌ ايٓافًر١  :رٌ   
عدّ ٚةرٛر أنررس َرٔ ذيرو      اأٚة ت ٍي١ٍ أغطاٍ ا ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ  َٚفَٗٛٗ

 . عدّ ٚةٛر ا غ طاٍ يًٓٛافٌ عٔ ُا ٜهػ رَ

يٓؿٛف ات٢َٛ تيٝٗا ا عدّ ٚةٛر ا غ طاٍ يًٓٛافرٌ  ٚاسباؾٌ ظٗٛز ا
ِ  ُٙا أفا ير ّا يف  ٚعدّ قؿٛزٖا عٔ تٍ ات ايفدّ َرٔ قؿرٛز   (2)ايطٝد اسبهرٝ

ٜٚ ٜدٖا9  عا٣ٚ  -: كسٜا َ كدّ -ايٓؿٛف عٔ تٍ ات ايفدّ  :ٌ ايٓؿٛف
 ٤ٛرٗا َٔ ايٛقرًصَرفًت َا ٜر١ )تذا فراقرمرُط رع٢ً إٔ ايُٖا  يرٌٝ المجاا 

                                                           

 .6َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
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ايطاٖس٠( فُٝهٓٗا تلٝإ ايٓٛافٌ َٔ  ٕٚ ثاة١  مهِرناْت : غطٌ ٚغريُٖاٚاي
َرررخ ازٙ :سٚاٜرر١ عًرر٢  ايطررٝد اسبهِٝ)قرردٙ(يهٓرر٘ قررد اضرر دٍ   . ييغ طرراٍ  ررا

نف   ف ذا نإ ؾي٠ ايفاس فً غ طٌ :فد الًٛا ايفاس ٍِ لؿًٞ زتمساع9ٌٝ]
فرا٤ :غطرٌ ٚاثرد    : كسٜا9 تْٗا ظاٖس٠ ا ا ن  (1)ق ٌ ايغدا٠ ٍِ لؿًٞ ايغدا٠[

 .ّاطاٍ يًٓاف١ً طبؿٛؾ يٓاف١ً ايفاس ٚفسٜك ٘  ف هػ  عٔ عدّ ٚةٛر ا غ

ت  إٔ ٖرٙ ايسٚا١ٜ قرفٝف١ ايطرٓد   ٍٚرٛم :ؿردٚزٖا  زٚاٖرا )اسبُرريٟ(       
أَاز٠ َف  ٠  ْفِ ٖٚٛ قفٝ    لر ت ٍٚاق ٘ : عٔ )ضبُد :ٔ  ايد ايطٝايطٞ(

ع٢ً لٍٛٝل عُّٛ زٚا٠ فٝ٘ ا١ ٚز  امس٘ ا أضٓا  )ناٌَ ايصٜازات( يهٔ   ث
 .   نُا أٚقمٓاٙ َفؿّي ا َٛضٛع ٓا األؾٛي١ٝ ):ػس٣ األؾٍٛ( ايه ار

َٔ اث ُاٍ ظٗٛزٖرا ا تَهرإ    ّا  ْاغ٦ّاُهٔ الغهاٍ ع٢ً   ي ٗا أٜكُٜٚ
ٞ   ا ن فا٤ :غطٌ ٚاثد يؿيل  َل نُرا ٖرٛ    -اُو :ُٝٓٗا َرٔ  ٕٚ فاؾرٌ شَراْ

ازب١ًُ اتط دٍ :ٗا َٔ ايسٚا١ٜ ٚقد زٓ ؿر٘   ف ٕ -اسباٍ ا ايعٗسٜٔ ٚايفػا٤ٜٔ
( ا ا ن فا٤ :غطًٗا )[ فد الًٛا ايفارس:]  ٠ زنفر  ايٓافًر١ ٚؾري٠    يؿري

ٖرررٙ ازبًُرر١ قررد مجفررت :رر  ؾرريل  :غطررٌ ٚاثررد ٚلطررا:ل     ايفسٜكرر١  فرر ٕ
ٌ      ]اتسٓ ؿ١  (3)  ازاأل فً غ طرٌ  []ٖررٙ َط ماقر١ دبُرو :ر  ؾريل  :غطر

  ٖٚرا  ازج عٔ ضبرٌ  [غ طٌ يهٌ ؾيل اتط ماق١ ل[]عٓد نٌ ؾيل 
اي مل ٖٓا  ف ْ٘ فُٝا تذا اغ طًت اتط ماق١ يؿيل  نايعٗسٜٔ أٚ ايفػا٤ٜٔ 

ايعراٖس  ٚاٛش  را إٔ لؿرًٞ ايٓٛافرٌ :فرد ايفسٜكر   َرٔ  ٕٚ غطرٌ؟        ٌٖ َٜٚ
  ةرٛاشٙ  ٚتارا ٖرٛ ضب ُرٌ الزا ٠ َرٔ اشبر        تمساعٌٝ عًر٢ زٚا١ٜ عدّ   ي١ 

 خاف ات كدّ ٚايعاٖسرٚث٦ٓٝر ْسةو تىل ايديٌٝ اي. ث ُاٍيهٔ   ثا١ٝ ا ا 
                                                           

 .14َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
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 . :دعا٣ٚ المجاا ٚقد لكدّ لفؿٌٝ ايٛة٘ اترنٛز ّاا ازبٛاش َ ٜد

تذا أزا ت اي ٓفٌ :ؿًٛات َط م ١ :فرد   ّااي ٝإ ايرا9ْٞ تٕ اتط ماق١ نرري
يًفرررسا٥ع ان فرررت :أغطرررا ا  ٖررررا تذا نرررإ  ّ    ّاأٚ مخطررر ّااغ طرررا ا ٍيٍررر

  ٜٓكطررو أٚ عًُررت :ٓصٚيرر٘ :فررد غطررًٗا ٚؾرريلٗا ق ررٌ    ّا ٗا َطرر ُساض ماقرر
ٚأَا تذا عًُت :اْكطاا  ّ اض ماقر ٗا ق رٌ غطرًٗا    . غسٚعٗا ا ؾي٠ ايٓاف١ً

أٚ عًُت :فدّ ْرصٍٚ  ّ اض ماقر ٗا عكرا غطرًٗا ٚؾريلٗا ايفسٜكر١ ث ر٢        
غررسعت ا ؾرري٠ ايٓافًرر١ فرري ٚقرر٤ٛ عًٝٗررا ٚ  غطررٌ  ٚتاررا اي مررل ٖٓررا ا     

ففرّي  ايٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ :فد اغ طا ا يؿري٠ ايفسٜكر١ ٚأ ا٤ٖرا     ٚةٛر
َو عًُٗا :اض ُساز ايدّ عًٝٗا ْٚصٚي٘ أٍٓا٤ ايؿي٠ أٚ :فردٖا ق رٌ غرسٚعٗا ا    

 ايٛق٤ٛ عًٝٗا ق ٌ نرٌ ؾري٠ ْافًر١؟    ٚقد ا  ًفت ايف ا٣ٚ ا ٚةٛر؟ ايٓاف١ً
 . ٞ يًٓاف١ً؟أّ ٜهفٝٗا ايغطٌ يهٌ فسٜك١ أٚ فسٜك   ٚ  ًٜصَٗا اي ٛق

٣ّٛ أْرر٘ َٜ     ارا عًٝٗررا ايٛقر٤ٛ يهررٌ ؾري٠ ْافًرر١ لسٜرد أ ا٤ٖررا.    اتػرٗٛز ف ر
  ٜطرسأ   ُلِمٔدِث اتط ماق١ :غرري  َٗرا أٟ   ٚاي مل ٚاشبيف طب ـ مبا تذا  

زٜرح  ٚت  فري زٜرا ا ٚةرٛر     خرسج َٓٗرا :رٍٛ أٚ غرا٥ف أٚ     عًٝٗا ّْٛ ٚ  َٜ
 . عًٝٗا أل ا٤ ايٓاف١ً  اي ٛق 

 فات تىل أْ٘ يٛ اع ُردْا المجراا اتٓكرٍٛ عًر٢ إٔ اتط ماقر١      ٜٚٓ غٞ ا ي
ٖا ضٝيٕ  ّ ا ض ماقر١  تذا قاَت :ٛظٝف ٗا اي ا١َ فٗٞ حبهِ ايطاٖس٠   ٜكٓس

ارر٘ ايكررٍٛ :فرردّ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ يٓٛافًررٗا تذا اغ طررًت يؿررًٛات   آل -عًٝٗررا
ٕل نايّٓٛ ٚةا عًٝٗا ايٛق٤ٛ يٓٛاف ايفسٜك١  ْفِ تذا ؾدز َٓٗا ثدْث  . ًٗاٍا

فر ذا ناْرت ؾري٠    ([9ٜٚ ٜد َا ذنسْا9    تمساعٌٝ ات كُٔ يكٛير٘ ) 
نفر   ق رٌ ايغردا٠ ٍرِ لؿرًٞ      ٍرِ لؿرًٞ ز    ايفاس فً غ طٌ :فرد الًرٛا ايفارس   

ف ْرر٘ ظرراٖس ا عرردّ ٚةررٛر ايٛقرر٤ٛ يًٓافًرر١ ٚا عرردّ َاْفٝرر١ لررأ ري   ايغرردا٠[
 كدّ ر ضٓدٖا نُا ل١ً ايفاس  ت  إٔ الغهاٍ ارٗا ايٓافرٝاْرفسٜك١ ايفاس قدز تل
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ُٜ  .ّااع ُا  اشب  ثا١ّ ع٢ً َكُْٛ٘ َٚ ٓ اٙ  ٚيرا ةفًٓاٙ َ ٜد ٓاُهٓٚ  

ا٘ آل - ّانُا أْ٘ يٛ اع ُدْا ايٓؿٛف اتر  ١ يًٛق٤ٛ ع٢ً اتط ماق١ َطًك
ارصٟ غطرًٗا   ايكٍٛ :ٛةٛر ايٛق٤ٛ يٓٛافًٗا ثٝل أْٗا   لغ طٌ  را ث ر٢ ُٜ  

  ٌ ـٓ       عٔ ايٛق٤ٛ  ٚ  :د َٔ اي ٛقرٞ يهر  ْافًر١ لرألٞ :ٗرا  ٚقرد ضر ل إٔ   ْر
َطًررل ٜفررِ نررٌ َط ماقرر١ ٜٚٛةررا عًٝٗررا ايٛقرر٤ٛ يهررٌ ؾرري٠  :ررٌ ظرراٖس   

ـٓ  َٓٗا :ٓٛا أٚ ْٛع  ٚقطُ  َٔ ا ض ماق١. ايٓؿٛف9 ا  ؿاف نٌ ْ
  ثا١ ٚاقم١ ع٢ً نفاٜر١ ايغطرٌ أٚ يرصّٚ اي ٛقرٞ يًٓافًر١      ٚنٝ  نا9ٕ 

 -ٚظرا٥  اتط ماقر١ ايهررري٠     از فُٝا َك٢ َٔ أ -  ْفِ تا اض عٗسْاَط كّي
لٝرإ ايٓافًر١ :ر  ايغطرٌ ٚ:ر         ف يصّٚ َ ا زلٗا يؿي٠ ايفسٜك١ عكرا غطرًٗا  

ُٓو َرٔ ؾرم١ ؾريلٗا  ألْر٘  ريف ات را ز٠ ٚاتكازْر١ :ر          ايؿي٠ اتفسٚق١ َٜ
[ ا اشبر  ايؿرمٝح9   عٓرد ]قد اض فدْاٖا َٔ أ ا٠ ٖٞ ايغطٌ ٚ:  ايؿي٠  ٚ

ؾي٠ ايعٗس ٚلؿًٞ ايعٗس ٚايفؿس  ٍِ لغ طرٌ عٓرد    اتط ماق١ لغ طٌ عٓد]
 (1)[اتغسر ف ؿًٞ اتغسر ٚايفػا٤ ٍِ لغ طرٌ عٓرد ايؿر ح ف ؿرًٞ ايفارس...     

 ٚايفٓد١ٜ ظاٖس٠ ا اتكاز١ْ ٚاقوإ ايغطٌ ٚايؿي٠ ٚا لؿاٍ ايفسا :ُٝٓٗا.
:د َٔ [)ٚايفا٤ يًولٝا :الؿاٍ( أٟ  ف ؿًٞ ايفاس]ٚل ند9ٙ أ ا٠ ايفا٤

ؾي٠ اتغسر ٚايفػا٤ ٚؾي٠ ايفارس عًر٢ ايغطرٌ ٚالؿرا ُا َرٔ  ٕٚ      لسٓلا 
 .  فاؾٌ شَاْٞ

ارٛش تلٝرإ اتط ماقر١ يًٓافًر١ ق رٌ ؾري٠       َٚٔ ٖررا نًر٘ ٜ مؿرٌ أْر٘   َٜ    
كرر١ ايفسٜكرر١ ايرر  اغ طررًت  ررا  َٚفرر٘ تذا ناْررت ايٓافًرر١ َ كدَرر١ عًرر٢ ايفسٜ  

ايفاس   غ طاٍ يفسٜك١:د  ا َٔ تلٝاُْٗا ق ٌ ا نؿي٠ ايًٌٝ ْٚاف١ً ايفاس في
 كدِٜرل ٓدْارػهٌ عرر  ٜٚ(3)[ٗٛزرطر  ؾي٠ ت  :]:د  ُا َٔ ايٛق٤ٛ  تذ ٚ 

                                                           

 .3َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
 .1حَٔ أ:ٛار ايٛق9٤ٛ  93 ر 1( ايٛضا9ٌ٥ ج3)
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 . غطٌ ايفاس ق ٌ :صٚغ٘ ألةٌ أ ا٤ ؾي٠ ايًٌٝ
عٔ ؾري٠ ايفسٜكر١ نٓافًر١ اتغرسر أٚ ات رأ س٠       ّاٚأَا ايٓٛافٌ ات أ س٠ غسع

 ماقر١ تلٝاْٗرا :فرد    عرٔ ؾري٠ ايفسٜكر١ نؿري٠ ةففرس يرٛ أزا ت اتط       ّاا  ٝاز
ا غ طاٍ ٚؾي٠ ايفسٜك١ في ٜ فد اث ٝاةٗا يًٛق٤ٛ  ألٕ اتط فا  َٔ أ  از 

فرٞ عٓر٘ ا   ْاقع يًطٗاز٠ قرد عُ  ا ض ماق١ إٔ  سٚج  ّ ا ض ماق١ ثدْث
الٗاز٠ ٚؾي٠ اتط ماق١ ايٛاةا تلٝاْٗا عكٝا الٗازلٗا :ي فؿٌ  ٚ  غاٖد 

 . يفسٜك١ اي  اغ طًت  اع٢ً ايففٛ عٓ٘ فُٝا شا  ع٢ً ؾيلٗا ا
ماقر١ ايهررري٠    طّيرت األ  راز عًر٢ يرصّٚ تغ طراٍ ات     ٚ: ف ري َفؿ9ٌ قد  

َٚٔ احمل ٌُ نفا١ٜ ايغطرٌ يًفسٜكر١ ٚتةرصايٙ      ي مؿٌٝ الٗٛز ؾي٠ ايفسٜك١
ٌ   اا ٖا  ثكرّا تذا   لُ ريًٓٛافٌ اي  لسٜد تٜ   فر ٕ ايغطرٌ   مردث عكٝرا ايغطر

 ثكرّا   ماقر١ ثردثْ    ٜؿردز َرٔ اتط      فر ذا   عٔ ايٛق٤ٛ عٓدْاالٗٛز ُٜغ
 أةصأٖا ايغطٌ يؿي٠ ايٓاف١ً اي  لسٜد تلٝاْٗا.

يهررٔ ٜكررسر عٓرردْا نررٕٛ ايكرردز ات ررٝكٔ َررٔ ٖرررٙ األ  رراز عرردّ َاْفٝرر١  ّ   
:رٌ    ّاؿًٞ ايفسٜكر١ عكٝرا ايغطرٌ فرٛز    ا ض ماق١ ٚعدّ ْاقكٝ ٘ َا اَت ُل

ا ؾرًت فرٛزّا عكرا     ع٣ٛ ظٗٛزٖا ا عدّ ْاقك١ٝ  ّ ا ض ماقر١ تذ  ٓاُهُٜٓ
ُا تذا تغ طررًت رمد١ٍٝ :رررٖٚررٛ ظٗررٛز ٜٛةررا ت  ؿرراف عرردّ ايرر   ا غ طرراٍ

ًّت ايفسٜكرر١ فررٛز اٖس ٖرررٙ األ  رراز ربؿررٝـ اتطًكررات   أٟ ٜٛةررا ظررّاٚؾرر
ايعٗس ٚايفؿس  -خبؿٛف ايدّ ايٓاشٍ فو٠ تٜكاا ايفسٜك١ أٚ تٜكاا ايفسٜك   

:طرف١   ير١ أ  راز     م اج يديٌٝ ٚثا١ لٛةرا ايٍٛرٛم  ٓف -أٚ اتغسر ٚايفػا٤
ٚعردّ ثدٍٝ ر٘ ا    ّاا ض ماق١ ايهرري٠ ع٢ً عدّ ْاقك١ٓٝ  ّ ا ض ماق١ َطًك

اتكداز ايصا٥د ع٢ً تٜكاا ايفسٜك١ أٚ ايفسٜك    ٚ  ثار١ ٚاقرم١ ٚ   يٝرٌ    
ُاّ أ ا٤ٖا يفسٜكر١ ايؿر ح   ع٢ً ايطف١  ٚيرا ٜكسر عٓدْا إٔ اتط ماق١ :فد َل

سٜك  اتغسر ٚايفػرا٤ لهرٕٛ ضبدٍر١ خبرسٚج     أٚ يفسٜك  ايعٗس ٚايفؿس أٚ يف
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 ّ ا ض ماقرر١ َٓٗررا  فرر ذا أزا ت تٜكرراا ؾرري٠ ْافًرر١ :فررد أ ا٤ ايفسٜكرر١ أٚ     
:رد  را َرٔ زفرو اسبردث :ايٛقر٤ٛ  ضر  اث١ ؾري٠         رمد١ٍ  ايفسٜك   فٗٞ َ

ٖٚرررا ٜك كررٞ يررصّٚ تٜكرراا اتط ماقرر١    (1)]  ؾرري٠ ت  :طٗررٛز[ ايٓافًرر١  تذ 
تلٝاْٗا ؾي٠ ايٓاف١ً اي  لسٜد تٜكاعٗا ق ٌ ؾي٠ ايفسٜك١  ايهرري٠ ايٛق٤ٛ ق ٌ 

اا عًٝٗا ايٛق٤ٛ يؿي٠ ايٓاف١ً اي  لسٜد تٜكاعٗرا :فرد ؾري٠ ايفسٜكر١     نُا َٜ
 9 . ٍِ ٜكو اي مل عَٔ ؿ١ًّ :ٗا   ا  ثك١ّ

 حدوث االستحاضة املتوسطة أو الكبرية عقيب صالة الفحر:

اس ث ر٢ أنًُ ٗرا أٚ نرإ َط ماقر١     تذا ناْت اتسأ٠ الاٖس٠ ثاٍ ؾي٠ ايف
:ايك١ًًٝ  ٚ  تغهاٍ ث٦ٓٝر ا ؾم١ ؾيلٗا للٝاْٗا ا ٚق ٗا َو الٗازلٗا ٚقرد  

ُاَٗا يؿي٠ ايفاس يٛ ؾازت ر:فد تل  يهٓٗا ففً ٗا ةاَف١ّ ألةصا٥ٗا ٚغسا٥طٗا
مكرل  اض ماق ٗا َ ٛضط١ فٌٗ جيرا عًٝٗرا ا غ طراٍ يًفرسا٥ع اتك ًر١ :فرد لَ      

 . ؟ ااضط١ أّ   َٜا ض ماق١ ات ٛ

قد ا  ًفت أْعازِٖ )قدِٖ( ٚاتػٗٛز غٗس٠ عع١ُٝ عدّ ايٛةٛر  يهٔ 
 ٚأايعٗررسٜٔ  - رراي  مجررو ٚأٍ  ررٛا ٚةررٛر ا غ طرراٍ يًؿررًٛات اييثكرر١     

ٖٚررٛ ايؿررمٝح تذ   زٜررا ا إٔ اتط ماقرر١ ات ٛضررط١ ٚظٝف ٗررا      -ايفػررا٤ٜٔ
ٚتٕ ]يؿمٝم١ ا غ طاٍ ا نٌ ّٜٛ َس٠ ٚاثد٠ نُا ٚز  ا :فع ايٓؿٛف ا

ًّت :غطٌ ٚاثد  (3)[ففًٝٗا ايغطٌ يهٌ ٜرّٛ َرس٠  []  جيص ايدّ ايهسض  ؾ
خ إ ايؿررمٝمإ َطًكررإ َررٔ ثٝررل ٚقررت ثرردٚث ا ض ماقرر١ رٖٚرررإ ايرر

ِٓ َا تذا ثدٍت ق رٌ ؾري٠ ايفارس     -اي    َٜاص  َٗا ايهسض  - ٛضط١ات ف ف
 ٚ أٍٓا٤ُٖرررا أٚ ثرردٍت :فرردٖا9 ق ررٌ ايعٗرررسٜٔ أٚ أٍٓا٤ُٖررا  ق ررٌ ايفػررا٤ٜٔ أ      

                                                           

 .1َٔ أ:ٛار ايٛق9٤ٛ ح 93 ر1( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
 .5ح + 4َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر1( ايٛضا9ٌ٥ ج3)
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 أٚ :فرردُٖا  فٝهررٕٛ ظرراٖس اشبرر ٜٔ ايؿررمٝم  ٚةررٛر ايغطررٌ َررس٠ ا ايٝررّٛ 
ا أٟ ٚقت السأت عًٝٗا ا ض ماق١ ات ٛضط١ اي  ٜركا  َٗا ايهسض  َرٔ  

طررٌ ايٛاثررد ا ايٝررّٛ   فررد ظٗٛزُٖررا ا نررٕٛ ايغُ ٜ ٕٚ إٔ ٜ ارراٚشٙ  نُررا   
ف ٕ ايغطٌ :ك١ُُٝ   ُط١اُٝو ايؿًٛات اي١َٝٛٝ اشبري ّاَؿٓمم ّاايٛاثد غسال

َٚرو اْ فرا٤ ايطٗرٛز اي راّ       اتط ماقر١ ات ٛضرط١   الٗرٛزُ  (ايٛق٤ٛ يهٌ ؾي٠)
 . ل طٌ ايؿًٛات

ٚع9ً٘ٝ فعاٖس ايٓؿٛف أٚ َك ك٢ تاليم األَس فٝٗا :ايغطٌ َس٠ ا ايّٝٛ 
ٚايًًٝررر١ ٖرررٛ ٚةرررٛر ا غ طررراٍ عًررر٢ اتط ماقررر١ ات ٛضرررط١ ٚتٕ ثررردٍت       

ٚعًر٢ اتػرٗٛز9 تذا ثردٍت اض ماقر ٗا      .ارس ُاّ ؾري٠ ايف اض ماق ٗا :فد َل
ق ٌ ؾري٠ ايعٗرسٜٔ ٚةرا عًٝٗرا ا غ طراٍ ق ًرُٗا  ٚتذا ثردٍت :فرد ؾري٠          
ايعٗررس ٚةررا عًٝٗررا ا غ طرراٍ ق ررٌ ؾرري٠ ايفؿررس  ٚتذا ثرردٍت ق ررٌ ؾرري٠    
اتغررسر ٚةررا عًٝٗررا ا غ طرراٍ ق ًررٗا  ٚتذا ثرردٍت ا ض ماقرر١ :فررد ؾرري٠   

ٚع٢ً طب ازْا9 ٜهفٞ ايغطٌ . ايفػا٤  اتغسر ٚةا عًٝٗا ا غ طاٍ ق ٌ ؾي٠
 ٗا ا ض ماق١ ات ٛضط١ :فد ؾي٠ ايفاس  ٚاثد٠ ع٢ً الاليم تذا عسق َس٠ّ

 . ٜٚهفٝٗا ايغطٌ ق ٌ ؾي٠ ايفػا٤ ي ؿح ؾًٛات ذاى ايّٝٛ

ٚيٛ ثدٍت ا ض ماق١ ات ٛضط١ ق ٌ ايفاس ٚ  لغ طٌ ق ٌ ؾي٠ ايفارس  
أٚ أْٗرا اغ طررًت   -مهُٗار ا أٚ :ررمارعاؾر١ٝ أٚ ضررا١ٖٝ أٚ ةاًٖر١ :ر    -َ فُرد٠ 

عًٝٗا ايغطرٌ ق رٌ الًرٛا     -عٓد اتػٗٛز -:طيٕ غطًٗا ٚةا ّاٚاْهػ   ثك
ايػُظ يغسض تعا ٠ ؾي٠ ايؿ ح اي  أٓ لٗا َٔ  ٕٚ غطٌ ق ًرٗا أٚ ٜهفٝٗرا   

ٖٚهرررا يررٛ ثرردٍت ا ض ماقرر١  .  عًرر٢ طب ازْررا ا غ طرراٍ ق ررٌ ؾرري٠ ايعٗررس 
ارا  ٖا َرٔ ؾرًٛات ايٝرّٛ اتفسٚقر١ ف ْر٘ َٜ     ات ٛضط١ أٍٓا٤ ؾي٠ ايفاس أٚ غري

 .  عًٝٗا ا غ طاٍ ٚاض ٦ٓاف ؾيلٗا اي  اض ماق١ أٍٓا٤ٖا

 . ُطًك١رمطا ظاٖس األ  از ايرٖٚرا نً٘ َك ك٢ ايكاعد٠ ايفا١َ ٚ:
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ييث ُراٍ ا  رس9 عردّ ٚةرٛر ايغطرٌ يرٛ        ّاَف   ٚ يّٝي ّااد ٚةٗٚ  َْ 
اس  ض٣ٛ ايػٗس٠ ٚنرس٠ اتف   َو ثدٍت ا ض ماق١ ات ٛضط١ :فد ؾي٠ ايف

ٟ ايرر ُط ٣ٛ ايرديٌٝ  را ع ُا  عًر٢ :فرع ايٛةرٛٙ ايكرفٝف١ اير    لسقر٢ ير       
خاي  ايفكٝ٘ َك ك٢ ايكاعد٠ ايفا١َ ٚاأل  از اتطًك١ ألةًٗا  ٚيفٌ ُهٔ إٔ ُُٜٜ

ربؿرٝـ ايفكٗرا٤ ايغطرٌ    )أق٣ٛ ايٛةرٛٙ ٚايػرٛاٖد عًر٢ عردّ ايٛةرٛر ٖرٛ       
ٖٚٛ ايغطٌ ايٛاةرا عًر٢ اتط ماقر١ ات ٛضرط١      ايٛاثد :هْٛ٘ يؿي٠ ايفاس 

ٕ٘  ِ ٖٚٛ قفٝ   ا ثدٍت :فد ايفاس في َٛةا يًغطٌ(ف ذ ٖٚرا أق٣ٛ ٚة
َررٔ  -َررٔ غررري ثارر١ ٚاقررم١  -ألْرر٘ ٜ رر   عًرر٢ َررا اغرر ٗس :ٝررِٓٗ ّاعٓرردْا ةررد

 . ربؿٝـ ايغطٌ ايٛاةا ع٢ً اتط ماق١ ات ٛضط١ :ايغطٌ يؿي٠ ايفاس

ا غ طاٍ يؿرًٛات ايٝرّٛ اييثكر١ يؿري٠     ماؾٌ ٚقٛح ف ٝا ٚةٛر رٚاي
 . ايفاس يٛ ثدٍت ا ض ماق١ ات ٛضط١ عكٝا ؾي٠ ايفاس

اا ٖٚهرا ايف ٝا يٛ ثدٍت ا ض ماق١ ايه ري٠ عكٝا ؾي٠ ايفاس ف ْ٘ َٜ
اُرو  اُو :ُٝٓٗا ٚيؿي٠ ايفػا٤ٜٔ َلعًٝٗا ا غ طاٍ َسل 9 يؿي٠ ايعٗسٜٔ َل

ا ٖررا   -عكٝرا ؾري٠ ايعٗرسٜٔ ف ْٗرا     ٠ا ض ماق١ ايه ريٚيٛ ثدٍت  :ُٝٓٗا 
َس٠ ٚاثد٠ يؿي٠ ايفػا٤ٜٔ َلاُو :ُٝٓٗا  ٖٚرا  اا عًٝٗا ا غ طاٍَٜ -ايّٝٛ

 يًغردا٠ ٚغطريّ   ٖٛ َفا  تاليم ْؿٛف اتط ماق١ ايهرري٠ اي  لٛةا غطّي
ا ض ماقر١   ٜك كٞ اضر ٛا٤ عرسٚض  ا يًفػا٤ٜٔ  ف ٕ تاليقٗ يًعٗسٜٔ ٚغطّي

فاررس أٚ :فرردٖا  :ررٌ َك كرر٢ ْؿررٛف األَررس :ايغطررٌ ا ايهرررري٠ ق ررٌ ؾرري٠ اي
9 أْٗرا تذا ةا٤لٗرا ا ض ماقر١ ايهررري٠ :فرد ؾري٠ ايعٗرس إٔ        (ٚقت نٌ ؾي٠)

اُو :ُٝٓٗا  ٚتذا ةا٤لٗا :فرد ؾري٠   لغ طٌ يؿي٠ ايفؿس ٚلغ طٌ يًفػا٤ٜٔ َل
 .  اتغسر إٔ لغ طٌ ق ٌ ؾي٠ ايفػا٤ ٚلؿًٞ َٔ  ٕٚ فاؾٌ شَاْٞ

 9 ٍِ ْ مل
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 : ات وجوب املبادرة للصالةمستثهي
ْٕ مرل ايٛظٝفر١ ايرايرر١ يًُط ماقر١ ايهر ري٠      لفؿًٝٞ عٓرد :َ  قد ض ل َٓٓا :ٝا

ٚ ٚض ل َٓٓ  مٛث ا ض ماق١ ات ٛضط١ٚا ُ: ةرٛر َ را ز٠   ا ا ض د ٍ عًر٢ 
َٚطررازع ٗا تىل  -أّ نًُٝٗررا ٚقرر٤ّٛ نررإ أّ غطرريّ  -اتط ماقرر١ :فررد ايطٗررٛز 

٢ًّ يًؿي٠  في جيٛش  ا ة فٌ )فاؾٌ شَاْٞ َف د :٘( :  الٗٛزٖا ٚ:ر   اتؿ
١ُ إٔ اتسا  َٔ ات ا ز٠ ٖٞ ات ا ز٠ ايفسف١ٝ اي  ٜ طاَح رٚقد ذنسْا ٍ . ؾيلٗا

  ألٕ ات را ز٠ ايفسفٝر١ ل مكرل :فردّ اي رٛاْٞ ٚعرردّ      ّافٝٗرا ايفاؾرٌ ايٝطرري شَاْر    
اتؿردام   ُف٢ٓراي أ ري :فاؾٌ شَاْٞ َف د :٘  ٚ  ٜسا  َٓٗا ات ا ز٠ ايفكًٝر١ :ر  

 ايدقٝل ايفكًٞ يًُ ا ز٠ ٚاتطازع١ ٚاتكاز١ْ :  ايؿي٠ ٚ:  ايطٗٛز.
َٚٔ ٖٓا اغ ٗس :  ايفكٗا٤ )زض( أْ٘ ٜط ر٢ٓ َٔ ٚةٛر ات ا ز٠ ٚاتكاز١ْ 

 :فررع األعُرراٍ ايرر  ٜ فررازف عٓررد ايٓطررا٤ ففًررٗا  9 :رر  ايطٗررٛز ٚ:رر  ايؿرري٠
ق ررٌ ففًرر٘ ازف عٓرردٖٔ ظ ايرٝررار أٚ ٜ فررن ٓػررٝ  اي رردٕ ٚيرر :فررد ا غ طرراٍ 

٢ًّ ٚير ظ ايطرالس ايؿريلٞ    رمُاّ تىل اير رايؿي٠ نايررٖار َرٔ اير    :فرع  ُٚؿ
اررا ا ؾرريلٗا اق ؿررازٖا َكردَات ايؿرري٠ نالقاَرر١ ٚ:فررع األ عٝرر١  ٚ  َٜ 

اررٛش  ررا تلٝررإ اتطرر م ات ات فررازف تلٝاْٗررا ا    عًرر٢ األةررصا٤ ايٛاة رر١ :ررٌ َٜ  
فرر١ ٚايرر  ذب ررٟٛ عًرر٢ :فررع     اررٛش  ررا ففررٌ ايؿرري٠ ات فاز   ايؿرري٠  أٟ َٜ

  . اتط م ات أٍٓا٤ٖا  ف ٕ ايٛقت ايرٟ ل طً ٘ قًٌٝ ٜطري   ٜف ٓد :٘
 ايؿي٠. ٚ:  :  ايطٗٛز :٘ ّاَف ٓد ّاشَاْٝ   ٜ طًا فؿّي َا اض رٓا٤ ٚازباَو      

ٚتٕ نررإ ايرردّ   ٜركررا ايهسضرر     يهٓرر٘ قررد  ٚز  ا ؾررمٝح َفاٜٚرر9١]   
 [اتطراد ]( َٔ تزا ل٘ ) ّايكسٜا ةدَٚٔ ا (1)[لٛقأت ٚ  ًت اتطاد

ؿًٞ  ٚت  يًصّ ةٛاش ايفؿٌ :  َهإ ايؿي٠ ايرٟ لطاد فٝ٘ هلل ض ماْ٘ ُٚل
ُم١ً أٚ اي ًررد٠  ٖٚررٛ ٜ طًررا رايطٗرٛز ٚ:رر  ايؿرري٠ يررٛ ذٖ ررت تىل َطرراد ايرر 

                                                           

 .1َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
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مدٜل رعا 9٠ّ ثؿٍٛ ايفؿرٌ ايصَراْٞ :ر  ايطٗرٛز ٚ:ر  ايؿري٠  فٝ ٓراف٢ اير        
كد١َ ايعاٖس٠ ا عدّ ةٛاش ايفؿٌ  فًررا اضر كس:ٓا   ايؿمٝح َو ايٓؿٛف ات 

ًُُّر:اي ]اتطاد[لفطري   . ٢ؿ
ٚزأت ايدّ ٜركا ايهسضر  اغ طرًت...   ([9ا١ًُ قاٍ )رٚق ٌ ٖرٙ اي 

ِٓ فخرٜٗا ا اتطاد ٔ     [ٚلك  [اتطراد ]ٜٚكسر تزا ٠ ْفرظ اتفٓر٢ ات كردّ َر
 :ٞ ٚيفررٌ ايغررسض َررٔ األَررس ا ضرر م ا   .    -اتؿرر٢ً -ٖٚررٛ َهررإ ايطرراٛ   

ِٓ فخررررٜٗا ا َؿررريٖا   9 َٓرررو  رررسٚج  ّ ا ض ماقررر١ أٚ َٓرررو شٜرررا ٠     :كررر
َٓررو  ررسٚج  ّ   - سٚةرر٘ :فررد ايغطررٌ ٚق ررٌ ايؿرري٠ ٚأٍٓا٤ٖررا  :ررٌ ٖرررا        

 ٖررررٛ ايغررررسض ايػررررسعٞ األقؿرررر٢  -َٓررررو شٜررررا ٠  سٚةرررر٘ا ض ماقرررر١ أٚ 
َٔ ايٓؿٛف ايعاٖس٠ ا يصّٚ اتكازْر١ ٚا لؿراٍ :ر  ايطٗرٛز ٚ:ر  ايؿري٠        

 ض ماقررر١ عررردّ ْاقكررر١ٝ  ّ ا   -:ايد يررر١ ا ي صاَٝررر١ -َٓٗرررا   فررر ٕ اتطررر فا
  يطٗٛزٖا9 ٚق٤ٖٛا أٚ غطًٗا .

9 اتفرٚزٜر١ اتخ ؿرس٠ ٚعردّ ْاقكر١ٝ      ٚايكدز ات ٝكٔ ٚايٛاقرح َرٔ األ ير١   
مدث فو٠ ايغطٌ ٚايؿري٠ اتكوْر  َرٔ  ٕٚ فؿرٌ شَراْٞ َف رد :ر٘  فر ذا         راي

  ررٌ ايٛاةررا ٚ:طًررت ؿرري٠ تف ررٓد :رر٘ :رر  ايطٗررٛز ٚ:رر  اي ثؿررٌ ايفؿررٌ ات
 عررردّ ايٓاقكررر١ٝ عٓرررد ايفؿرررٌ ايصَررراْٞ   ٚأايؿررري٠ يفررردّ تثرررساش اتفرٚزٜررر١  

مسش عدّ ْاقكرٝ ٘ يًغطرٌ اتاقرٞ َرو ايفؿرٌ      ٚلٛقو  سٚج ايدّ ايصا٥د ٚ  ُل
َٚٔ ٖٓرا يرٛ لّٝكٓرت اتط ماقر١ َرٔ اْكطراا ضرٝيٕ  ّ اض ماقر ٗا          . ايصَاْٞ

ٖرا ٚفؿرًٗا :صَرإ َف رد :ر٘ عرٔ ٚقرت        أَهٓٗا لأ ري ؾيلٗا ٚلٛاْٝٗا عرٔ أ ا٤ 
خيف َرا يرٛ لّٝكٓرت    رمدث  ٖٚررا :ر  رخرسج َٓٗرا ايردّ اير    اغ طا ا َا  اّ   َٜ

 ٗايغطرً مسش عدّ ْاقكٝ ٘ اض ُساز  سٚج  ّ ا ض ماق١ أٚ اث ًُ ٘ ف ْ٘   ُٜ
 9 ٍِ ْ مل .  اٛش  ا اي ٛاْٞ ٚلأ ري أ ا٤ ايؿي٠ ٚلؿح َٓٗاث ٢ َٜ
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 : الدم بعد االغتسال وجوب التحفظ مو       
 ُرراّ الٗٛزٖررا9 ايٛقرر٤ٛ   اتفررسٚف ٚاتػررٗٛز :ٝررِٓٗ إٔ اتط ماقرر١ :فررد لَ    

يًطٗٛز ٚلًٜٛر٘ ي دْٗا   ّااا عًٝٗا اي مفغ َٔ  سٚج ايدّ  ثكَٜ -أٚ ايغطٌ
ٜٚ مكل اير مفغ :ا ث ػرا٤ اتٓؿرٛف عًٝر٘ ا عرد  َرٔ أ  راز ا ض ماقر١         

خسق١ رمٖٛرا ٚغرٓدٖا :ر   كطٓر١ أٚ َْ خرسج َٓر٘ ايردّ :   ُف٢ٓ ثػٛ اتٛقو ايررٟ َٜ ر:
 خازج تىل :ررردْٗا أٚ ٍٝا:ٗرررا ٚلًٜٛرٗرررا  رثافعررر١ َٚاْفررر١ َرررٔ لطرررٓسر ايررردّ ايررر 

َٔ ا ْ ػراز   خسٚج أٚرف ٕ اث  ظ ايدّ :ا ث ػا٤ ٚأٚةا ث ظ ايدّ َٔ اي
 مافع١ َرررو لهررر١ رفست اتط ماقررر١ ٚغرررٓدت ٚضرررطٗا :رررٚاي ًٜٛرررل  ٚت  اضررر ر

 .  ٗا أٚ ْصٚ امسافرقا:ط١  ا َاْف١ عٔ ثسن ٗا ٚاْ
 ّااطُٗا ٍٚٛ:ٗرا شا٥رد  رخازج َٚرٔ لًٜٛرر٘ ير   رااَو اي مفغ َرٔ ايردّ اير   رٚاي

ٛٓع٢ً ايكدز ايكسٚزٟ ايرٟ   ٍ٘ :دّ ا ض ماق١  ٚقد ق9ٌٝ تٕ ٖرا :د َٔ لً
:ٌ :الفام األؾمار ٚتمجاعِٗ  ٜٚدٍ عًٝ٘ األ  از   ٚاةا َٔ غري  يف

  ٚقرد لكرٓدَت   ٍ قط١ٓ :فد قط١ٓا َس٠ :ا ث ػا٤ ٚاي فٓؿا ٚا ض رفاز ٚت  ا
ا ز َٔ  سٚج ايردّ أٚ ي آٓر  األَس تزغا  يًُط ماق١ يً مٓرٖرا ٚايعاٖس إٔ 

 . شٜا ٠  سٚة٘ عٓدَا لؿًٞ :فد ايٛق٤ٛ أٚ :فد ا غ طاٍ
ً رت :ر٘      ّاْفطرٝ  ّاَٛيٜٛر أَرسّا  م ٌُ نٕٛ األَس :ا ث ػرا٤  ٚ  ُٜ حبٝرل يرٛ أ 

ٕ قس١ٜٓ َٓاضر ١ اسبهرِ ٚاتٛقرٛا    ف اتط ماق١ ٚ  لفًُ٘ عٛق ت ع٢ً لسن٘  
ٚلفازف اي مٓػرٞ ٚاير مّفغ عٓرد اتط ماقر١ غراٖد عًر٢ عردّ َٛيٜٛر١ األَرس          

ٚنْٛ٘ أَسّا تزغا ّٜا ٜرسا  َٓر٘ اي مررز َرٔ  رسٚج ايردّ        ٚا ض رفاز :ا ث ػا٤
ْفرِ ٜٓ غرٞ يًُط ماقر١ إٔ    ٚلًٜٛر٘ يراطُٗا ٍٚٛ:ٗرا أنررس َررُا اذا َلمفعرت .     

 9 ايغطٌ َ اغس٠  يٛةٗ م ػٞ عكٝا ايٛق٤ٛ أٚ َل

اطُٗا أٚ رأل9ٍٚ يً مررٛط َررٔ  ررسٚج ايرردّ ايصا٥ررد َٚررٔ لًٜٛررر٘ يرريٛةرر٘ اا
 م ؼ عكٝا ايطٗٛز.ٍٛ:ٗا يٛ   َل
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 فً غ طرٌ  ايؿمٝم9١] (1)يرا9ْٞ يرٛزٚ  األَرس :ر٘ ا :فرع األ  راز     يٛة٘ اا
 عًررر٢ ايؿرررمٝم١ يًولٝرررا :اْفؿررراٍ  ف ررردٍ    [ٍرررِ]ٚأ ا٠  م ػرررٞ[ٍرررِ َل

 م ُررٌ تزا ٠ عًرر٢ ا غ طرراٍ َٓفؿررٌ َ ررأ س عٓرر٘  ُٜٚ    إٔ ا ث ػررا٤ َولررا  
 ر٘ عًر٢ ا غ طراٍ  َٚفر٘ ٜر ف  اي ؿررسف      س ا ث ػرا٤ ٚلسلٓ ي رأ ٓ  ّاا ٚاقفر اتػرسٓ 

:عٗٛز :فع األ  راز ا لطر١ٜٛ لكرٓدّ ا ث ػرا٤ عًر٢ ا غ طراٍ ٚلرأ سٙ عٓر٘         
 ف ْرر٘ أَررْس (3)[ٚلغ طررٌ يًؿرر ح ٚذب ػررٞ]( ا عررد  َررٔ األ  رراز9نكٛيرر٘ )

 ا ث ػررا٤ َررٔ  ٕٚ ظٗررٛزٙ ا لكرردّ ايغطررٌ عًرر٢ ا ث ػررا٤ أٚ    :ا غ طرراٍ ٚ
سٙ عٓرر٘  فرر ٕ ايررٛاٚ تطًررل ايفطرر  ًٜٚ رر٦ِ َررو اي كرردّ َٚررو اي ررأ س  يهٓررا  لررأٓ 

ُكُْٛٞ األ  رراز  رْط مطررٔ لكرردِٜ ا غ طرراٍ ٚلررأ ري ا ث ػررا٤ َساعررا٠ّ يرر    
ٍ   ّاَكرراف ألْٗررا يررٛ قرردَت ا ث ػررا٤ عًرر٢      تىل نْٛرر٘ األَررس ايط ٝفررٞ اتفكررٛ

س عًٝٗرا تٜؿراٍ   طاٍ ي فٓطس عًٝٗا ا غ طاٍ اي اّ اتطًٛر  ف ْر٘ قرد ٜ فٓطر   ا غ 
ٍٛٓر٘ :ايردّ  ٚتذا ٚؾرٌ تيٝر٘ اترا٤ لرٓاظ اترا٤             اترا٤ تىل َٛقرو ايردّ ي ّٓكفر٘ ٚلً

 . مُٖٛاٚلٓاظ َا ٜيقٝ٘ َٔ  سق١ ٚ:دٕ َْٚ

ٚايعاٖس عُّٛ األَس :ا ث ػرا٤ ٚاير مفغ َرٔ  رسٚج  ّ ا ض ماقر١ ا      
ٚتٕ ٚز  األَس :ا ث ػا٤ ا أ  راز ا ض ماقر١ ايهر ري٠  ٚيفرٌ      ُاّ أقطاَٗاَل

ع٢ً ض ل ؾدٚز األَس :ا ث ػا٤  ّاعدّ ذنسٙ ا ا ض ماق١ ات ٛضط١ اع ُا 
ـٓ ٚاثد ٚ   فاز   -( يٛظٝف١ اتط ماق١ ايه ري٠ عٓد :ٝاْ٘ )  -ُٖٚا ا ْ

ٛف   :ٌ   ٜ فد ظٗٛز :فرع األ  راز ا  ؿر   (2)نؿمٝم  َفا١ٜٚ ٚشزاز٠
 . (3)ا ض ماق١ ايك١ًًٝ نؿمٝم  ايؿماف ٚشزاز٠

                                                           

 .6َٔ أ:ٛار ا ض ماق9١ ح 91 ر3( ايٛضا9ٌ٥ ج1)
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ماؾٌ ا ال٦ُٓررإ :فُررّٛ األَررس الزغررا ٟ :ا ث ػررا٤ ٚا ضرر ٝرام     رٚايرر
 . اطُٗا أٚ ٍٛ:ٗارز َٔ  سٚج  ّ ا ض ماق١ ٚلًٜٛر٘ ييً مٓر

 ٍررِ تْرر٘ قررد ذنررس مجررو َررٔ ايفكٗررا٤ )زض( إٔ اتط ماقرر١ يررٛ قٓؿررست         
 :طًررت ؾرريلٗا   ْررصٍ عًٝٗررا ايرردّ   ّ ا ض ماقرر١ ٍررِمفعٗررا َررٔ ْررصٍٚ ا َل

 .ّاٚايؿي٠ َفايغطٌ  :د َٔ تعا ٠ٚ  ّاٚشا  :فكِٗ أْ٘ ٜ طٌ غطًٗا أٜك

عرٔ   ّاُا ٖرٛ  ّ ٜهرٕٛ َاْفر   رٖٚٓا ض ا9ٍ ٖرٌ تٕ  ّ ا ض ماقر١ :ٓفطر٘ :ر     
مٝل يرٛ  رسج َٓٗرا ايردّ َرٔ  ٕٚ تؾرا: ٘ ٚلًٜٛرر٘ ي ردْٗا أٚ         رؾم١ ايؿي٠ :ر 

ٚ  ي ُا ٜٛةررا :طرريٕ  رج  ّ ا ض ماقرر١ تْرر رٛ:ٗررا :طًررت ؾرريلٗا؟ أٚ إٔ  ررس
عرٔ ؾرم١ ايؿري٠  غرواالٗا :ايطٗراز٠ َرٔ        ّاَاْفر  ّاؾيلٗا َٔ ة١ٗ نْٛ٘   ر

 .؟ خ ـ :اتط ماق١اسبدث َٚٔ اشب ل ٖٚٛ غسط عاّ   َٜ

    ٘ ُا :رر  -ايعاٖس عدّ ايديٌٝ ايٛاقح عًر٢ إٔ  رسٚج  ّ ا ض ماقر١ :رالر
ٌْ -ٖٛ  ّ اض ماق١ ج أٍٓا٤ ايغطرٌ أٚ عكٝ ر٘ أٚ   يًغطٌ أٚ يًؿي٠ تذا  س َ ط

      ٌ :رٌ ظراٖس األ  راز ا َرس :ا ث ػرا٤        أٍٓرا٤ ايؿري٠ ث ر٢ َرو ٚؾرًٗا :ايغطر
ٓٛ رٛ:ٗرا فًررا أَرست    ي١ٍ زبطرِ اتط ماقر١ أٚ   ٚا ض رفاز ٖٛ َاْف١ٝ ايٓااض١ اتً

ْفررِ َررو فؿررٌ ايؿرري٠ عررٔ ايغطررٌ ٚا رر يٍ ات ررا ز٠   . :ا ث ػررا٤ ٚايرر مفغ
 ٌ ل طرررٌ ؾررريلٗا  ٖٚهررررا َرررو  رررسٚج  ّ    ايفسفٝررر١ :ايؿررري٠ عكٝرررا ايغطررر

 :ففرررٌ  ا ض ماقررر١ أٍٓرررا٤ ايؿررري٠ أٚ ق ًرررٗا ٖرررٛ َٛةرررا يررر طيٕ ايؿررري٠     
م ُرٌ ايففرٛ عرٔ    ْفِ ُٜ ّ .خ ر١ٝ نايدرايٓااض١ اي اغواط ؾم ٗا :فدّ اتاْو 9

  ّ ا ض ماقررر١ تذا عًُرررت اتط ماقررر١ :ٛظٝف ٗرررا َرررٔ ايٛقررر٤ٛ أٚ ايغطرررٌ   
 (1)ٚةٛ:ٗا  :رٌ تٕ أ  راز ازبُرو    ّاعٗسْا ضا:كَو ات ا ز٠ تىل ايؿي٠ ٚاي  اض 

  ٜ فد ظٗٛزٖا ا فٛز١ٜ أ ا٤  [فً اُو :  نٌ ؾيل  :غطٌ:  ايؿيل ]
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 ايؿررري٠ أٚ ايؿررريل  عكٝرررا ايٛقررر٤ٛ أٚ ا غ طررراٍ ٚا ا ٖ ُررراّ :فررردّ       
ًّرر  ايعٗررس اتط ماقرر١ لغ طررٌ عٓررد ؾرري٠   ١ ْصٚيرر٘ عٓد٥ر9] ررسٚج ايرردّ أٚ :ك

ٍِ لغ طٌ عٓرد اتغرسر ف ؿرًٞ اتغرسر ٚايفػرا٤  ٍرِ       ٚلؿًٞ ايعٗس ٚايفؿس  
فرر ٕ ةرراش ايرردّ ايهسضرر  لفٓؿرر ت    []لغ طررٌ عٓررد ايؿرر ح ف ؿررًٞ ايفاررس   
ٚتٕ السثت ايهسض  عٓٗا ٚ  ٜطٌ []ٚاغ طًت ٍِ ؾًت ايغدا٠ :غطٌ...

تزا ٠  -[ . ٖٚررا ايعٗرٛز  فً غ طٌ عٓد نرٌ ؾريل   []ايدّ فً  ٛقأ ٚي ؿٌ
ّ ا ض ماقررر١ شَرررٔ ايطٗررراز٠ ٚج  ايػرررازا األقررردع لكًٝرررٌ أٚ تعرررداّ  رررس 

عرٔ ؾرم١    -ُا ٖٛ   ل ر: -ُاْف١ٝ  ّ ا ض ماق١ راي٤ :رٜٛثٞ : -ٚايؿي٠
 .  خ لرايؿي٠  فأزا  اتػٓسا عدّ لًٜٛرٗا ي دْٗا ٍٚٝا:ٗا :ايدّ اي

اُو :رر  رٚيررٛ غررو ا ايعٗررٛز أٚ ا   يرر١ األ  رراز عًرر٢ إٔ األَررس :ايرر    
ُا ٖرٛ أَرس ألةرٌ    ر٠ عكا ا غ طراٍ تْر  ايؿيل  ٚايعاٖس ا فٛز١ٜ أ ا٤ ايؿي

 . خ ل عٔ ؾم١ ايؿي٠رمرز َٔ َاْف١ٝ ايدّ ايراي

َراْو   -ُا ٖرٛ   رل   ر  :ر  -ُا ٖٛ رقًٓا9     ي١ ا األ  از ع٢ً إٔ ايدّ :
خسٚج ايردّ أٍٓرا٤ غطرًٗا أٚ عكٝرا     رعٔ ؾم١ ايؿي٠  َٚٔ ٖٓرا يرٛ عًُرت :ر    

ٗا ؾٓح غطرًٗا ٚؾريلٗا يرٛ    ُاَ٘ ٍِ غطًت اتٛقو ات ٓاظ َٔ :دْٗا ٍٚٛ:رتل
ٕل  يهٓٗررا يررٛ قٓؿررست ا   :ررا زت تيٝٗررا ٚٚؾررً ٗا :غطررًٗا َررٔ  ٕٚ لررأ ري ٚلررٛا
ٛٓث ٍٛ:ٗرا أٚ :ردْٗا :طًرت ؾريلٗا ٚيصَ ٗرا           اي مفغ َٔ ايردّ ٚ رسج َٓٗرا ٚير

  مؿٌ فاؾٌ شَاْٞ :ٝٓ٘ ٚ:ر  ؾريلٗا اتفرا ٠   العا ٠ َه ف١ّٝ :غطًٗا تذا   َٜ
 . تعا ل٘ ٜٚهفٝٗا تعا ٠ ايؿي٠ ٗا ٚيصّٚيفدّ اتٛةا ي طيٕ غطً ٚذيو

ُراّ غطرًٗا ٚ:ر  ؾريلٗا     ْفِ َو ثؿٍٛ ايفؿٌ ايصَراْٞ اتف رٓد :ر٘ :ر  لَ    
ُرراّ غطررًٗا ًٜصَٗررا تعررا ٠ ايغطررٌ  خ ررٌ ات ررا ز٠ يًؿرري٠ :فررد لَ اتفررا ٠ :ٓمررٛ َل

  9 . ٍِ ْ مل ّاٚايؿي٠ َف
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 صلوات املشتحاضة غري اليومية :
ذا  لًا٢ املضتشافا١ ايؾااًٛات ايَٝٛٝا١ املؿزٚفا١ َاظ فةا٤ ٚ ٝؿاا١       نُاا ٜ  

ذ  لًٝٗا فةا٤ ؽال٠ اآلٜات نًُٝٗا، ٚنذيو ٜ  ضٌ فٚ ٚف٤ٛ فٚايطٗار٠ َٔ ُغ
شٖٛا َٔ ايؾًٛات ٚايؿزا٥ض ايغزل١ٝ، َٚدرى ٚدٛبٗا: لٓد سدٚثٗا، بٌ ْٚ 

ضتشافا١ نضاا٥ز املهًؿاي يٝضات َضاتجٓا٠ َأ       ٖٛ إطالم فةي١ ٚدٛبٗا، ؾانٕ امل 
َاا  َأ فٕ ععُاٌ    ًُضتشاف١يبد ؿزا٥ض ايغزل١ٝ، ٚيذا اليٝـ املتعًك١ باياايته
باد ااا َأ ايٛفا٤ٛ يهاٌ ؾزٜقا١ لٓادَا        ٘ يؾالعٗا املؿزٚف١ اي١َٝٛٝ، ٚالععًُ

ٚإٕ ناإ ايادّ ال ٜجكا     اُا ٚرة يف ؽشٝض َعا١ٜٚ:طعهٕٛ االصتشاف١ ق١ًًٝ ي
ًٓ   أتايهزصـ عّٛف ٚايعُاّٛ   (1)ت ناٌ ؽاال٠ بٛفا٤ٛص   ٚةخًت املضاذد ٚؽا

ِّ صنٌ ؽال٠ط  . شٖٛا َٔ ايؾًٛات املؿزٚف١ؽال٠ اآلٜات ْٚ  ٜع

ٚال بد يًُضتشاف١ املتٛصط١ َأ ايػضاٌ يف ايٝاّٛ َاز٠ّ يؿزا٥قاٗا: ايَٝٛٝا١       
ُا ٚرة يف َعترب٠ اٜٗا، يشٖٛا َظ ايٛف٤ٛ يهٌ ؾزٜق١ عؤّةٚاآلٜات ٚايؾّٛ ْٚ 

ذش ايدّ ايهزصـ ؾعًٝٗا ايػضٌ يهٌ ٜاّٛ َاز٠ ٚايٛفا٤ٛ    ٜ  ٚإٕ ملط(2)مسال١
ٜعِ ؽال٠ اآلٜات، ؾٛ ٝؿتٗا ٖٚٞ َضتشاف١ ايػضاٌ  ٖذا لُّٛ يهٌ ؽال٠( ٚ

 اآلٜات. ؽال٠ ٜٗا َٚٓٗاَز٠ ٚاسد٠ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ َظ ايٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠ عؤّة

ضاٌ  عػت :بد َأ اغغضااٍ ايجالثا١ فٚ اـُضا١ لٓاد االصتشافا١ ايهاجري٠       ٚال
ٚلٓاد إراة٠ ؽاال٠ اآلٜاات ٖاٌ عػتضاٌ فّ       ؾزٜق١ َٔ ايؿازا٥ض ايَٝٛٝا١،  يهٌ 

عتٛفأ يؾال٠ اآلٜا١ إاا ناْات اصتشافاتٗا ناجري٠  قاد اختًؿات ؾٝٗاا فْ اارِٖ         
ار٠ املضتشافا١ ايهاجري٠ َأ سادخ     ضٌ طٗا )رض( ٚيعٌ املغٗٛر بِٝٓٗ فٕ ايُػ

شاٍ بااي ااصتشافااتٗا سضاا   اااٖز ْؾااٛـ اغخدااار، ٚلٓد٥ااذ ال ٜؿاازم اياا   

                                                           

 . 1َٔ فبٛاب االصتشاف١ : ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز1)
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يًعدااااة٠ ٚفةا٤  ّاَٚدٝشااا ّاعٗا ٚؽاااٝاَٗا يف ٚداااٛب االغتضااااٍ َؾاااّشش ؽاااًٛا
هاإٛ ؾؾااال٠ اآلٜااات ايٛادداا١ ع : . ٚلًٝاا٘  ايؿزٜقاا١ املطًٛباا١ َاأ املضتشافاا١  

 . ؾال٠ اآلٜاتي املضتشاف١ طٗارعٗا االغتضاٍ قدٌ إعٝإ
ٚيهاأ اكعااهاٍ يف ععااّٝٔ ايػضااٌ لًاا٢ املضتشافاا١ ايهاادري٠، ٚقااد فعااهً٘   

ضاٌ مل ٜكاِ ةيٝاٌ لًا٢ نْٛا٘      )قادٙ( يف فًاط عجا٘ باإٔ )ايػُ     (1)فصتااْا احملكال 
بٌ َكتق٢ إطالم املٛثك١ نؿا١ٜ ايٛف٤ٛ يؾالعٗا، ٚؽال٠  طٗار٠ يًُضتشاف١،

ٌ َٔ املٛثك١:طَٚزاةٙ  ٜات ؽال٠ ؾتتٛفأ اا ٚعأعٞ بٗا(اآل ؽاال٠ص   عتٛفأ يها
 .٘ شجب سضدُا ٜ ٗز َٔ عكزٜز  (2)َٛثك١ مسال١

ٚدااٛب  ؾٝاا٘ لُااّٛ ٜاادٍ لًاا٢ ،ْاا٘ مل ٜاازة خاارٌب: إفٚاّل دؾظ اكعااهاٍ:ٓااٜٚ
 . ل٢ً نٌ َضتشاف١ايتٛفٞ يًؾال٠ ثابتّا 

عكزٜااز يف  لدارعٗااا: إٕ املٛثكاا١ املكؾااٛة٠ يذصااتاا)قدٙ( قااد ُاناازت    ّاٚثاْٝاا
ذااش اياادّ  ٚإٕ مل ٜ طبااٌ ّْؾااٗا استاا٣ٛ  غااري َطابكاا١ َااظ ٚاقعٗااا،   )ايتٓكااٝض( 

ٖٚاذٙ ٚ ٝؿا١    صايهزصـ ؾعًٝٗا ايػضاٌ يهاٌ ٜاّٛ َاز٠ ٚايٛفا٤ٛ يهاٌ ؽاال٠       
إاا ٚددات   ذٖٙٚا  ذاشٙ، املضتشاف١ املتٛصط١ اييت ثكا  ةَٗاا ايهزصاـ ٚمل ٜ    

ٚقد غضاًت قداٌ ؽاال٠ ايؿذاز فٚ      -ْٗار فٚ يٌٝ -٠ اآلٜات يف ٚقت  لًٝٗا ؽال
ذا   غريٖا َٔ ايؿزا٥ض اي١َٝٛٝ ٚد  لًٝٗا فٕ عتٛفاأ يؾاال٠ اآلٜاات نُاا ٜ     

 . لًٝٗا ايٛف٤ٛ يضا٥ز ايؾًٛات اي١َٝٛٝ
ٕ نالَٓااا يف املضتشافاا١ ايهااجري٠ ؾااال ٜااأعٞ ؾٝٗااا اغَااز املااذنٛر: ٚسٝااح نااا

بد س٦ٓٝذ ختؾاؽ٘ باملضتشاف١ املتٛصط١، ٚالال صلًٝٗا ايٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠(ط
َٔ ايزدٛع ملا ٜضتؿاة َٔ اغخدار املتعزفا١ يٛ ٝؿا١ املضتشافا١ ايهاجري٠ ٖٚاٞ      

 : قضُإ ٚععدريإ
                                                           

 .189: 7( ايتٓكٝض يف عزح ايعز٠ٚ ايٛثك٢ : ز1)
 .6َٔ فبٛاب االصتشاف١: ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز2)



 (425)ؽًٛات املضتشاف١ غري ايؾًٛات اي١َٝٛٝ....................................   
  

 ػضٌاأَز بايااغخدار ٖٚٞ ع زاجتؿ بايؾًٛات اي١َٝٛٝ ٖٚٞ فنداٜ  عدرٌيع -ف 
ذُظ بُٝٓٗا ٚايػضاٌ يؾاال٠ ايعغاا٤ٜٔ    يؾال٠ ايؿذز ٚايػضٌ يؾال٠ اي ٗزٜٔ ع 

 . ذُظ بُٝٓٗاع 

ِّ ٚععدرٌي -ب ً   ٜع املضتشافا١  ٛات ايَٝٛٝا١ يٛداٛة فةا٠ ايعُّٛ:ط  غاري ايؾا
ؾًتػتضاااٌ لٓاااد ناااٌ  صطإاا ثكااا  ايااادّ ايهزصاااـ اغتضاااًت يهاااٌ ؽاااالعي  

ايايت   -تشافا١ ايهادري٠  الث١ عدّٝٔ ٚ ٝؿا١ املض ٖٚذٙ فخدار ؽشٝش١ ث (1)صؽالعي
ك  ةَٗااا ايهزصااـ ٚداااسٙ ٚلااربٙ ٚ ٗااز اياادّ لًاا٢ ايهزصااـ َاأ اؾٗاا١   اثاا

اغخااز٣، ٖٚااذٙ اغخدااار عؾااًض ةيااٝاّل لًاا٢ ناإٛ ايػضااٌ طٗااار٠ املضتشافاا١ 
بد فٕ عػتضٌ ااا إاا فعات   يؾًٛاعٗا، ٚؽال٠ُ اآلٜات ؽال٠ْ ال ايهدري٠ ٚٚ ٝؿتٗا

إاا ؾزض لادّ ٚداٛب ؾزٜقا١ لًٝٗاا صا٣ٛ      ٚ  . خز٣بٗا َٓؿؾ١ً لٔ ؽال٠ ف
ُكتق٢ ايٓؾاااٛـ اؽاااال٠ اآلٜاااات ؾٝذااا  لًٝٗاااا االغتضااااٍ الصاااتداستٗا بااا  

 .(2)صؾًتػتضٌ لٓد ٚقت نٌ ؽال٠طايؾشٝش١ اآلَز٠ 

ٜاات َأ ايؿازا٥ض    ٚإاا ؾزض ٚدٛب ؾزٜق١ فخز٣ لًٝٗاا غاري ؽاال٠ اآل   
 ٕ ٚاسااد نااأ ذُااظ بااي ؽااالعي بػضااٌ    ُهٓٗااا فٕ ع ٗااٌ ُٜايَٝٛٝاا١ فٚ غريٖااا ؾ 

ًٓ   ع  ت ذُظ ؽال٠ اآلٜات ٚبي ؽال٠ ايؿذز إاا سدثت اآل١ٜ ٚقات ايؿذاز فٚ ؽا
فراةت ؾزٜقا١ ايعؾاز بؿاؽاٌ سَااْٞ َعتاّد با٘ ثاِ        ١ اي ٗز ٚؾؾًتٗا لٔ ؾزٜق

فةا٤ ؾزٜق١ ايعؾز ؾاغتضًت اا ٚسؾًت اآل١ٜ ٚفراةت االلتُااة لًا٢ ٖاذا    
ٗاٌ ٜؾاض َٓٗاا    ضٌ يتؾًٞ اآلٜات لك  ؽاال٠ ايعؾاز َأ ةٕٚ ؾاؽاٌ، ؾ    ايُػ

ؾزٜق١ ايعؾز ٚؽال٠ اآلٜات ٚقد اعؿل ادتُالُٗا  : ذُظ بي ايؾالعياٖذا اي
 .   ل٢ً املضتشاف١ يف ٚقت ٚاسد
                                                           

 .6+ ح5َٔ فبٛاب اؿٝض: ح 33+ ب 6َٔ فبٛاب االصتشاف١: ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز1)
فبٛاب  َٔ 1+ ب 3َٔ فبٛاب اؿٝض: ح 6+ ب 4َٔ فبٛاب اؿٝض: ح 3: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز2)

 .3َٔ فبٛاب ايٓؿاظ: ح 3+ ب 11االصتشاف١: ح
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أؾت٢ مجاظ بعادّ عازل١ٝ اؾُاظ ٚإٕ     ٖذا َا اختًؿت ؾٝ٘ فْ اار ايؿكٗاا٤، ؾا   
 ٚاٚالتكاد  آخاز  نُا َّجًٓا، ٚخايـ مجٌظ اعؿكت اآل١ٜ يف ٚقت ايؿزٜق١ اي١َٝٛٝ

ايػضااٌ طٗااار٠ املضتشافاا١   دٓاا٢: إَٕ ِّايااٛ عاا  -ظ، ٖٚااٛ قزٜاا   عاازل١ٝ اؾُاا 
يعُاّٛ بعاض ْؾاٛـ اؾُاظ َجاٌ ؽاشٝش١        -ّاقزٜ  فٜقَد٢ٓ ٖٚٛ  ايهدري٠،
ؾانٕ  صطاملضتشاف١ إاا ثك  ايدّ ايهزصاـ اغتضاًت يهاٌ ؽاالعي    طمسال١ 

ٌّ ؽدؼ ايكط١َٓ ٌ   ة ؾًتػتضاٌ لٓاد   ط (1)صال ٜٓكطظ ؾًتذُظ بي نٌ ؽاالعي بػضا
ذُظ باي ؽاالعٞ اآلٜاات ٚايؿذاز     اا ايعُّٛ ًٜت٦ِ َظ ؾتٝا ايٖٚذ صنٌ ؽالعي

يف َجايٓا، ٚؽؾٝؾ٘ غؾٛـ ؽالعي َأ ايَٝٛٝا١ ال َٛدا  يا٘ ٜٚتٓااؾ٢ َاظ       
 : . ثِ ْدشح ايعُّٛ اي اٖز َٔ ٖذٙ اغخدار

 : صياو املشتحاضة
ذاا  لًاا٢ املضتشافاا١ ؽااّٛ عااٗز رَقااإ ٚغااريٙ َاأ فْااٛاع ايؾااٝاّ       ٜ 

ٝاٌ ٚدٛبا٘ ؾنْا٘ ٜعاِ ؽاّٛ املضتشافا١ يف عاٗز        ايٛاد ، َٚدرن٘: إطاالم ةي 
رَقإ ٚغريٙ َٔ فْٛاع ايؾٝاّ ايٛاد ، ٖٚاٞ خطاباات َتٛدٗا١ إي مجٝاظ     

شا٥ض ٚايٓؿضا٤، ٚمل ٜ ٗز َأ ةيٝاٌ:   ااملهًؿي ص٣ٛ َا اصتجين ٖٚٛ ؽّٛ اي
اصااتجٓا٤ املضتشافاا١، ٜٚؤنااد ٖااذا: اـاارب املعتاارب يضااُال١ لاأ اكَاااّ ايؾاااةم 

(صا٥اّل ) عؾاّٛ عاٗز رَقاإ إال اغٜااّ ايايت      شافا١، ٚفدابا٘ ط  لٔ املضت
ٖٚاٛ ٚافاض ايداليا١ لًا٢ عازل١ٝ       (2)شٝض ؾٝٗا ثِ عكقاٝٗا َأ بعادص   ناْت ع 

ُكتق٢ إطالم ةيٌٝ اب ّانإ ٚادد ّاؽٝاّ املضتشاف١، ٚإاا نإ ؽَٛٗا َغزٚل
عااٗز رَقااإ ٚدااٛب ؽااٝاّ عااٗز رَقااإ، ٚلًٝاا٘ ؾٝذاا  لًٝٗااا ايؾااٝاّ يف  

 َااا ععًُاا٘ يؾااالعٗا ايَٝٛٝاا١ َاأ ٚفاا٤ٛ فٚ غضااٌ    -فٚ يتؾااشٝش٘ -ٚععُااٌ ياا٘
 . ّافٚ نًُٝٗا سض  ةرد١ اصتشافتٗا ق٠ّٛ ٚفعؿ
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ٜٚٓدػاٞ إٜكااع ايهااالّ يف عٛقاـ ؽااش١ ايؾاٝاّ َاأ املضتشافا١ لًاا٢ فةا٤       
 : : ؽػري َٚتٛصط١ ٚندري٠ ٚ ٝؿتٗا، ٚاملضتشاف١ فقضاّ

ؾال ةيٌٝ ل٢ً  فَا إاا ناْت اصتشافتٗا ق١ًًٝ ٚ ٝؿتٗا ايٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠      
شٖٛاا، ٚيعًا٘ ال خاالف    عٛقـ ؽش١ ؽَٛٗا ل٢ً ٚف٥ٛٗا يًؾاال٠ ايَٝٛٝا١ ْٚ   

 . اا يف ؾتاٚاِٖ فٚ نًُاعِٗ -فٚ غايدِٗ -ؾٝ٘ بِٝٓٗ، سٝح مل ٜتعزفٛا

ذ  لًٝٗا غضٌ ٚاساد يؾاًٛاعٗا يف   ٚفَا إاا ناْت اصتشافتٗا َتٛصط١ ٜ 
يؾّٛ بػضًٗا املطًاٛب  ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ؾاي اٖز لدّ ايديٌٝ ل٢ً اعرتاط ؽش١ ا

َٓٗا َز٠ ٚاسد٠ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ٚايو يًكطظ بعدّ اْعكاة إمجاع ل٢ً عٛقـ 
ؽش١ ؽّٛ املضتشاف١ املتٛصط١ ل٢ً ايػضٌ ايٛاسد، ٚالختؾاـ ايؾشٝش١ 

 .ص ايػضٌ يهٌ ؽالعيطباالصتشاف١ ايهجري٠ ايٛاد  ؾٝٗا فغضاٍ ثالث١

تشافا١ ايكًًٝا١ ايٛادا     ط٦ُٔ بعادّ عٛقاـ ؽاش١ ؽاّٛ املض    ُا عكدّ ْ اَٚ
لًٝٗااا ايٛفاا٤ٛ يهااٌ ؽااال٠ ٚلاادّ عٛقااـ ؽااش١ ؽااّٛ املضتشافاا١ املتٛصااط١   

ال ٜتٛقؿاإ لًا٢ فٕ ععُاٌ     -سد٠ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝايٛاد  لًٝٗا ايػضٌ َز٠ ٚا
 . املضتشاف١ لًُٗا ٚطٗارعٗا يعدّ املاْظ ٚلدّ املٛد  يالعرتاط

ؾكاد   ّافٚ مخضا  ّاالثا ْعِ إاا ناْت اصتشافاتٗا ناجري٠  ا  لًٝٗاا ايػضاٌ ث     
ؽّزح مجظ َٔ ايؿكٗا٤ )رض( بتٛقـ ؽش١ ؽاّٛ املضتشافا١ لًا٢ ؾعاٌ َاا      
ًٜشَٗااا َاأ اغغضاااٍ، ٚقااد فةلااٞ اكمجاااع لًاا٢ ايتٛقااـ املااذنٛر، ٚلاادّ     
اـااالف ؾٝاا٘ فٚ لاادّ ٚداادإ اـااالف، ٚ اااٖز بعقااِٗ املؿزٚغٝاا١ لٓاا٘، يهاأ 

ِٓٗ اـاالف يعادّ   َأ ايؿكٗاا٤ عازةة يف اؿهاِ باايتٛقـ ٜٚدادٚ َا        قًٝاّل ّامجع
 . عؾزحيِٗ بؿتٝا ايتٛقـ فٚ ؿها١ٜ ايؿتٝا لٔ ايػري فٚ ْضدتٗا إي ايزٚا١ٜ

ٚنٝااـ نااإ املٗااِ لٓاادْا َالس اا١ ةيٝااٌ ايتٛقااـ ْٚكااٍٛ: قااد اعااتٗز يف       
ايؿتا٣ٚ: عٛقـ ؽش١ ؽّٛ املضتشاف١ ل٢ً إعٝاْٗاا اغغضااٍ ايٛاددا١ لًٝٗاا،     
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ةلاٞ اكمجااع لًٝا٘    إصط١ ستا٢  ٖٚذا ايتعدري قد ٜعِ املضتشاف١ ايهجري٠ ٚاملتٛ
 . ٚلدّ اـالف ؾٝ٘، ٚاصتديٛا ي٘ بؾشٝش١ ابٔ َٗشٜار

 ال فقٌ َٔ لدّ إسزاس ععّددٜت٘ ١ٝ ؾٝ٘،ال سذ ُدل٢ااي اكمجاع فٕ ٚاي اٖز      
، ٛ ايّٓؿ ايؾاشٝض ٖٚ ( يك٠ٛ استُاٍ َدرنٝت٘:لٔ رفٟ املعؾّٛ ) ٘ٚنغؿ

ايع ااااّ يف )ايهاااايف( ر٣ٚ املغااااٜذ  سٝاااح ٚاملٗاااِ َالس ااا١ ايااآؿ ايغااازٜـ
ٚ)ايتٗذٜ ( ٚ)ايؿكٝ٘( ٚ)لًٌ ايغزا٥ظ( بأصاْٝد ؽشٝش١ إي لًٞ بأ َٗشٜاار   
َهاعد١ّ َقُز٠، قاٍ ابٔ َٗشٜار: نتدت إيٝ٘: اَازف٠ طٗازت َأ سٝقاٗا فٚ ةّ     
ًٓت ٚؽااَت عاٗز        ْؿاصٗا يف فٍٚ ّٜٛ َٔ عٗز رَقاإ، ثاِ اصتشافات ؾؾا

١ َأ ايػضاٌ يهاٌ ؽاالعي،     رَقإ نً٘ َٔ غري فٕ ععٌُ َا ععًُ٘ املضتشاف
ٚال عكقاااٞ  عكقاااٞ ؽاااَٛٗا ذاااٛس ؽاااَٛٗا ٚؽاااالعٗا فّ ال  ؾهت :ط ٖاااٌ ٜ 

 .(1)نإ ٜأَز ؾاط١ُ ٚاملؤَٓات َٔ ْضا٤ٙ بذيوص Sؽالعٗا، غٕ رصٍٛ اهلل 

(:طَاا ععُاٌ   َٚٓ ٛر ايؾشٝش١ ٖٛ االصتشاف١ ايهجري٠ بكزٜٓا١ قٛيا٘ )  
 صكقاٞ ؽاَٛٗا  ع(: طاملضتشاف١ َٔ ايػضٌ يهٌ ؽالعيص ٚ اٖز قٛيا٘) 

 ٜعااين املضتشافاا١ اياايت مل ععُااٌ بٛ ٝؿتٗااا املطًٛباا١ َاأ املضتشافاا١ ايهااجري٠     
( بٛداٛب ققاا٤ ؽاَٛٗا    ؾٝهغاـ سهُا١ )   -فلين ايػضٌ يهٌ ؽالعي -

لٓد عزى اغغضاٍ ٚعدٍ ل٢ً اعرتاط ؽش١ ؽاَٛٗا بنعٝاإ اغغضااٍ املطًٛبا١     
 .  َٓٗا: )ايػضٌ يهٌ ؽالعي(

 :  مبٓاقغ١ صٓد١ٜ َٚٓاقغتي ةاليتي يهٔ ْٛقػ االصتدالٍ املذنٛر

يهاأ خًااٌ   ١ٜ ؾٗااٞ اكفااُار ٚلاادّ انااز املهاعاا ،   فَااا املٓاقغاا١ ايضاآد  
اكفُار َٔ ابٔ َٗشٜار ٚاملًشاٛ  يف رٚاٜتا٘ ال فاري ؾٝا٘، غْا٘ ٜٓادؾظ باايعًِ        

ال ٜهتا  اصاتؿتا٤ع لأ سهاِ      -ايزاٟٚ ايؿكٝا٘ اؾًٝاٌ    -اؾاسّ بإٔ ابٔ َٗشٜار
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(، ٚال ٜدعد ْغ٤ٛ إفُارٙ َٔ نتابا٘ سٝاح   ملعؾّٛ )عزلٞ إي غري إَاَ٘ ا
: انز اصاِ اكَااّ املضاؤٍٚ يف فٍٚ ايؾاؿش١      تعارف يف فؽٍٛ ايزٚا٠ ٚنتدُِٜٗ

 . قُز ٜٚكٍٛ: )قًت ي٘( )نتدت ي٘( )قاٍ(فٚ يف ايؾؿشات ايضابك١ ثِ ُٜ

 . ُدشٛث١اْ٘ ال فري يف إفُار ايؾشٝش١ اياشاؽٌ اٚاي

 : يؾشٝش١ ؾتتُجٌ بأَزٜٔٚفَا املٓاقغ١ ايدالي١ٝ يف ا

(:طنإ ٜاأَز ؾاطُا١...   Sاغَز اغٍٚ: إٕ ايزٚا١ٜ انزت فٕ رصٍٛ اهلل )
 بكقا٤ ؽَٛٗا ةٕٚ ؽالعٗا، ٚلٓد إطالم اصِ )ؾاط١ُ( ٜٓؾزف بذيوصٜعين

ذاٍ ياادل٣ٛ فٚ عأٜٚااٌ إراة٠  ا( ٚال َاا£إي ايؾاادٜك١ صااٝد٠ ايٓضااا٤ )  ّاقطعٝاا
، ٚلٓد٥اذ ٜاأعٞ اكعاهاٍ    ّاد داد غريٖا نؿاط١ُ بٓت دشٝػ فٚ غريٖا ؾنْ٘ بعٝ

 -ةّ اؿاٝض فٚ ايٓؿااظ  -ًاٞ بااؿُز٠   ( عدت£ل٢ً ايزٚا١ٜ يف  ٗٛرٖاا بأْٗاا )  
 ّاز٣ محز٠ ٚال عز٣ ةَا ٜك١ بتٍٛ ال ع ( ؽّد£ٚقد نجزت اغخدار بإٔ ؾاط١ُ )

 . (1)يف سٝض ٚال ْؿاظ، ؾزادظ

سٝح بعدّ انز )ؾاط١ُ( يف بعض ْضذ ايزٚا١ٜ  :ُهٔ ةؾظ املٓاقغ١: فٚاّلُٜٚ
إ ٜاأَز املؤَٓاات   ن Sا ايؾدٚم يف )ايؿكٝ٘( ٚ)ايعًٌ(:طغٕ رصٍٛ اهللرٚاٖ

، ٚاكعااهاٍ آت  لًاا٢ فنجااز ْضااذ )ايهااايف( ٚ)ايتٗااذٜ ( َاأ ْضااا٤ٖا بااذيوص
ايٛادد٠ يه١ًُ )ؾاط١ُ( بٌ ٚبعض ْضذ )ايؿكٝ٘( ايٛادد٠ يًهًُا١ ْ اري طدعا١    

داد٠ يًهًُا١ ٚباي    شؾٌ ايتعارض بي ايٓضاذ ايٛا )ايؿكٝ٘( اؿدٜج١، ٚس٦ٓٝذ ٜ 
 : ذٝ  لٓٗا. ُْٚ ايٓضذ ايؿاقد٠ يًه١ًُ

َ Sدرب فٕ رصااٍٛ اهلل )ابأْاا٘ ال ةالياا١ يف اياا :ّاثاْٝاا  ٖااا غدااٌ لًُااٗا، ز ( ف
ُٗاا َكدَا١ّ يتؾاّدٜٗا يتعًاِٝ ايٓضاا٤      استُاٍ ةٕٚ فَزٖاا غداٌ ععًٓ   ٚايو يك٠ٛ

ّٛعٗا ي٘ )ااملضًُات، ؾنٕ ٚ ٝؿتٗا ب ًٓا Sشهِ بٓ ملؤَٓاات،  ِ ايٓضاا٤ ا ( ٖٞ فٕ عع
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ًٓا  اَأ ايا   ّاٖٚذا َا عؤّةٜ٘ بعض اغخدار ٚقاد لًُٓاا با٘ ٜكٝٓا     ِ دارز ٖٚاٛ فٕ ٜع
ًٓاا£( بقااعت٘ ؾاطُاا١ )Sرصااٍٛ اهلل )  ِ ايٓضااا٤، ٚقااد ُؽااّزح باا٘ يف( يهااٞ عع

شا٥ض ابكقااا٤ اياا  -ٜااأَز بااذيو  طنااإ  Sفٕ رصااٍٛ اهلل  (1)ؽااشٝض سرار٠ 
 ٚيٝط فَزٖا صتُؤَٓااعأَز بذيو اي ٚناْت £ؾاط١ُ  -بايؾّٛ ةٕٚ ايؾال٠

 . شٝض فٚ ايٓؿاظ فٚ االصتشاف١ايتعٌُ ب٘ ٜٚٓهغـ َٓ٘ ابتالؤٖا بدّ اي

 (عكقاٞ ؽاَٛٗا ٚال عكقاٞ ؽاالعٗا    ٚاغَز ايجاْٞ: إٕ ؽزٜض ايؾاشٝش١ ) 
يااٛال احملااذٚر اآلعااٞ، ٚال فاااٍ ملٓعاا٘ باادل٣ٛ  ّاٖٚااذا املقاإُٛ ٜؤخااذ باا٘ ععّدااد

غااري ايٛاداا    ٗااٛر اياآؿ يف فعااد١ٜ ايؾااّٛ ايٛاداا  ققاااؤٙ َاأ ايؾااال٠  
ققاؤٖا، ٖٚٛ خالف َا ْعتكادٙ َأ فُٖٝا١ ايؾاال٠ َأ ايؾاٝاّ ٚغاريٙ، يهأ         

 . ُهٔ املؾري إيٝ٘ايكٝاظ ٚاالصتشضإ يف ايغزلٝات باطٌ ال ُٜ

ْعِ ملا نإ املقُٕٛ خالف َا عضامل لًٝ٘ ؾكٗاؤْا َٔ اعرتاط ؽش١ ؽال٠ 
ايؾاال٠   ٚالسَ٘ ٚداٛب ققاا٤   صعػتضٌ يهٌ ؽالعيطاملضتشاف١ ايهجري٠ بإٔ

ٜغاهٌ َقإُٛ ايؾاشٝش١،     -عزط ؽشتٗا: االغتضاٍ يهٌ ؽالعييؿكداْٗا 
ٖٚاٞ   صٚال عكقاٞ ؽاالعٗا  طؾنٕ ٖذا املتضامل لًٝ٘ ٜؾطدّ َظ ؽزٜض ايّٓؿ 

مل ععٌُ لٌُ املضتشاف١ ط١ًٝ عٗز رَقإ ٚمل عأت باغغضاٍ نُا ؽّزست 
ٛ  ّاٖٚااذٙ املٓاقغاا١ َُٗاا١ دااد  . ايؾااشٝش١ ّٚياا ا اياآّؿ ٚقااد الس ٗااا ايؿكٗااا٤ ٚف

ُهاأ َزادعتٗااا يف ساادا٥ل  بتااأٜٚالت َتعاادة٠ ٖااٞ عٛدٝٗااات فٚ التااذارات ُٜ 
لٔ اكعاهاٍ   ّآَكٛي١ لٔ اغؽشاب دٛاب ّاايغٝذ ايدشزاْٞ ايذٟ انز ٚدٖٛ

 . ايداليٞ ل٢ً ايزٚا١ٜ ايؾشٝش١

َاأ فٕ ععااذر ايعُااٌ باادعض ؾكاازات   َااا اناازٙ مجااٌظَٚاأ فٖااِ اغدٛباا١: 
شذ١ٝ باي  از٠ اغخز٣ كَهاإ ايتؿهٝاو يف ايا   ُٓظ َٔ ايعٌُ بايؿكاؿدٜح ال ٜ 
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ؾكزات اؿدٜح ايٛاسد ست٢ قااٍ ؽااس  اؾاٛاٖز: )إٕ خازٚز بعاض اـارب       
لٓٗا، إا ٖٛ مبٓشي١ فخداار َتعادة٠ ؾاال ٜدعاد ٖٚاِ       ّاُاَدزدٗا ع لٔ اؿذ١ٝ ال ُٜ

. ٖٚذا اغخاري قزٜا  ؾنْا٘ لٓاد َالس ا١      (1)ايزاٟٚ يف بعض اـرب ةٕٚ بعض(
ا٣ٚ اكمجااع املتكدَا١ َاظ َالس ا١ مجًايت اؿادٜح ٜكا٣ٛ        عٗز٠ ايؿتٝاا ٚةلا  

ٚيعاٌ   (ِ ٚاعتداٙ ايزاٟٚ يف ْكاٌ اؿادٜح : داٛاب اكَااّ )    استُاٍ ايٖٛ
ايؾاةر )عكقٞ ؽالعٗا ٚال عكقٞ ؽَٛٗا( لهط املزٟٚ )عكقٞ ؽَٛٗا ٚال 

 . عكقٞ ؽالعٗا( يهٔ ٖذا استُاٍ ال ٜزق٢ ةرد١ ايكطظ فٚ االط٦ُٓإ اؿذ١

 شدٜح قااٟٛ الستُاااٍ سؾااٍٛ صااك     اكٌ ايااادًٌ يف ْااايااْعااِ استُاااٍ ا 
شا٥ض ايف ايزٚا١ٜ فٚ الستُاٍ ردٛع ايقُري ؾالٌ )عكقٞ ٚال عكقٞ( إي ايا 

ضتشاف١، ٚقد غؿٌ لٓ٘ ايزاٟٚ ؾًِ ٜاذنزٙ ٚصاك  َأ قًُا٘     ملٚايٓؿضا٤ ةٕٚ ا
ادًٌ يف رٚاٜاا١ اؿاادٜح: اًٜاا٘ يف رٚاٜا١ املهاعداا١ املااذنٛر٠، ٜٚكااٟٛ استُاااٍ اياا 

ٖٚاٛ  ااٖز يف اصاتُزار١ٜ اغَاز      صناإ ٜاأَز املؤَٓاات باذيو     Sرصٍٛ اهللط
شٝض اٖٚااذا ٜتٓاصاا  َااظ اياا  صٜااأَزطٚاعؾاااي٘ ٚةٚاَاا٘ بربناا١ ؾعااٌ املقااارع  

ةٕٚ االصتشافا١   ،ٚايٓؿاظ ايذٟ ٜهجز إبتالؤٖٔ بُٗا يف عاٗز ايؾاٝاّ ٚغاريٙ   
ذ  ايؾٝاّ ٚايؾال٠ ؾنْ٘ ْاةر ايتشكل ال ٜتٓاصا  َاظ   يف عٗز رَقإ سٝح ٜ 

 . اغَز احملُدٟ يًٓضا٤ ٚاصتُزارٙ َعٗٔنجز٠ 

 ؾٗااٌ نهاأ اغخااذ بدعقاا٘ ٚطاازح بعقاا٘   شدٜح ب اااٖزٙ سذاا١ّاٜٚدكاا٢ اياا
ص عكقاٞ ؽاَٛٗا  طُٓشي١ خاربٜٔ ٜؤخاذ بأسادُٖا   اُهٔ ايتؾادٜل بهْٛا٘ با   فٚ ُٜ

غْ٘ خالف ايقزٚر٠ ايؿك١ٝٗ   يعدّ املاْظ ٜٚطزح اآلخزطٚال عكقٞ ؽالعٗاص
 ؾكزعاٞ اؿادٜح  اي ااٖز ٖٓاا لدَا٘، ؾانٕ       ُهٔ ايتؿهٝو يف اؿذ١ٝ بيٌٖٚ ُٜ

ُا ٜؾض ٜٚتٛد٘ يف َٛارة اْؿؾااٍ ؾكزعاٞ اؿادٜح ٚلادّ     اايتؿهٝو املذنٛر إْ
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، ٚال ٜتأع٢ ٖذا يف اؿدٜح املدشٛخ ايذٟ عهٕٛ ايؿكزعاإ ؾٝا٘   ّاارعداطُٗا ٚثٝك
ٚرةا يدٝااإ ايؿؾاااٌ   ،ٚنأُْٗااا مجًاا١ ٚاساااد٠ ٚؾتٝااا َتشااد٠     ّاَاازعدطتي دااد  

ُجاب١ اؾّٛ ٚبي ايؾال٠، ٚس٦ٓٝاذ ٜتعاذر ايتؾادٜل بهُْٛٗاا با     ٚاالؾرتام بي اي
 . )فخدار َتعدة٠( ٜٚتعذر ايتضًِٝ بنَهإ ايتؿهٝو بي اؾًُتي

ّٛعا١  ٜٚتشؾٌ َٔ فُٛع َا عكدّ: ععّذ ر اغخذ ب اٖز ايؾشٝش١ ٖٚٞ َغ
شذ١ٝ ٚايدالياا١ لًاا٢ اُؿاة، َٚعاا٘ عضااك  ايؾااشٝش١ لاأ ةرداا١ اياااغاَقاا١ اياا

عػتضٌ يهاٌ  ايهجري٠ باغغضاٍ ايٛادد١ لًٝٗاط ضتشاف١اعرتاط ؽش١ ؽّٛ امل
ٚغدً٘ عهٕٛ ايؿتٝا باالعرتاط استٝاطٝا١، ٜٚٓغاأ االستٝااط يف ايؿتٝاا      صؽالعي

درب اٚياٝط يٓاا لًاِ باملادرى صا٣ٛ ايا       ،َٔ عضامل اغؽاشاب لًا٢ االعارتاط   
سٛا باالصتٓاة ٚاملتكدَٕٛ ٚإٕ مل ٜؾّز صعكقٞ ؽَٛٗاطايؾشٝض ايذٟ ْدشج٘ 

 .  يًؿتٝا املغٗٛر٠ غري ٖذٙ ايؾشٝش١ ّاؾشٝش١، يهٔ ال ْعزف َدرنإي اي
ٜٚؤٜدٙ: عؾزٜض بعقِٗ يف إصٓاة ايؿتٝا إي ايزٚا١ٜ، ٚيٝط لٓدْا غري ٖاذٙ  
 ايزٚاٜاا١ ايؾااشٝش١، ؾٗااذا ايتضااامل ايؿتااٛا٥ٞ ستاا٢ فٕ املاارتةة َاأ اغؽااشاب   

ستٝاطٝاا١ ذااشّ بايعاادّ، ؾٗااذا ةإع قااٟٛ يًؿتٝااا اال    دااايـ يف ايؿتٝااا ٚمل ٜ  مل ُٜ
اصتشافات٘...  ثِ ١ ايهجري٠، الختؾااـ ايؾاشٝش١ بٗااط   املدتؾ١ باالصتشاف

، ٚال ةيٝااٌ ٚافااض لًاا٢ ايتعاادٟ إي املضتشافاا١ َاأ ايػضااٌ يهااٌ ؽااالعيص
ّٛعاا١ ٚلُااّٛ َعكااد اكمجاااع  ،املتٛصاط١  يهاأ الستُاااٍ لُااّٛ ايؾااشٝش١ املغ

ـ    -شاف١ املتٛصط١ٚايتضامل ٚمشٛي٘ يًُضت تااط  شياذا ْ   -ٖٚاٛ استُااٍ فاعٝ
بتٛقااـ ؽااش١ ؽااّٛ املضتشافاا١ املتٛصااط١ لًاا٢ ايػضااٌ ايٛاسااد        ّااصااتشداب

 .  املطًٛب َٓٗا: غضٌ ايؿذز فٚ غريٙ

ثااِ إْاا٘ بعااد ايؿتٝااا االستٝاطٝاا١ بأقزبٝاا١ اعاارتاط ؽااّٛ املضتشافاا١ ايهاادري٠    
     ِّ ُاّ اغغضااٍ ايٛاددا١ لًٝٗاا يف    اعا  باغغضاٍ ٜاأعٞ صاؤاٍ: ٖاٌ االعارتاط ٜعا

  فّ ٜهؿاٞ   -ٓٗارٟ ٚايػضٌ ايًًٝٞ يًُاف١ٝ ٚايالسكا١ ايػضٌ اي -ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ
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ٖذا َا اختًؿت  .  -ٗارٟ يؾال٠ ايؿذز ٚؽالعٞ اي ٗزٜٔايػضٌ ايٓ -بعقٗا 
ؿذاز  يؾاال٠ اي : ؾٝ٘ اغْ ار، ٚيعٌ عٛقـ ؽش١ ايؾاّٛ لًا٢ ايػضاٌ ايٓٗاارٟ     

يف ؾتااٚاِٖ، ٚيشَٚا٘   مما ال خالف ؾٝ٘ بِٝٓٗ فٚ ٖٛ املغٗٛر  -ٚؽالعٞ اي ٗزٜٔ
بًشااا  فٕ  -املاادرى ايٛسٝااد -درب ايؾااشٝض اَاأ ايااتااٝكٔ إراةعاا٘ ت٘  ُٜٚعاازطٝ

ٕ اغَاز  يهدري٠ اييت عػتضٌ يهٌ ؽاالعي، ٚف االعرتاط ثابت ل٢ً املضتشاف١ ا
ـ َتٛد٘ إي املضتشافا١ ايهادري٠، ٚالسَا٘ عٛٓقا    طعكقٞ ؽّٛ عاٗز رَقاإص  

كٔ ؽش١ ؽَٛٗا ل٢ً اغغضاٍ، ٚايؾّٛ ٜتشكل يف ايٓٗار، ؾٝهإٛ ايكادر املتاٝ   
يؾااش١ ؽااّٛ  ّاَاأ اغغضاااٍ املطًٛباا١ ٖااٞ ايٓٗارٜاا١ ٖٚااٞ اياايت عهاإٛ عاازط    

يؾال٠ ايؿذز  :ّاػتضٌ ْٗاراملضتشاف١، ٚإال ٜدطٌ ًٜٚشَٗا ققاؤٙ، غْ٘ إاا مل ع 
فْٗا )ؽاَت َٔ غري فٕ ععُاٌ َاا ععًُا٘     ّاٜؾدم لًٝٗا قطع -ٚؽال٠ اي ٗزٜٔ
 . ّاقطعٝ ّاا اْطداقايؾشٝش١ لًٝٗ ايػضٌ يهٌ ؽالعي( ٚعٓطدلاملضتشاف١ َٔ 

ٚاي اٖز ايكزٜ  يٓا سضاب َا بي طًٛع ايؿذاز ٚباي طًاٛع ايغاُط َأ      
 ايٓٗار نُاا صآشكك٘ يف َٛاقٝات ايؾاال٠، ؾًاذا ٜهإٛ ايػضاٌ ايٓٗاارٟ َتُاجالّ         

 . بػضٌ ايؿذز ٚغضٌ ؽال٠ اي ٗزٜٔ
ٜٚدك٢ استُاٍ إراة٠ ايػضاٌ ايًًٝاٞ َاظ ايػضاٌ ايٓٗاارٟ، ؾٝكاظ ايهاالّ يف        

 : -فلين ايػضٌ يؾالعٞ ايعغا٤ٜٔ -ي١ًًٝ ايالسك١املاف١ٝ ٚغضٌ اغضٌ اي١ًًٝ 

ر ايؾّٛ ؾاال  فَا ايػضٌ ايًًٝٞ يؾالعٞ ايعغا٤ٜٔ ايالسك١ لكٝ  اْتٗا٤ ْٗا
٘ ٚاعرتاط٘ يف ؽش١ ؽّٛ املضتشاف١ يًٓٗار املافٞ، رٜ  لٓدْا يف لدّ ةخً

١ ؽاّٛ  ؽاش  -لٔ املغزٚط ّاَتأخز ّايهإ عزط ّاعزلٖذا ٚايو غْ٘ يٛ الترب 
ٍ  نُا ع  -، ٚايغزط املتأخز -املضتشاف١ ايهدري٠  ُهٔ افَاز َا   -شكال يف اغؽاٛ

 شتاااز يف َااٛرةٙ َٚعكااٍٛ بااٌ ٖااٛ ٚاقااظ يف ايغاازٜع١ املكدصاا١، يهاأ ٜ  يف ْؿضاا٘ 
عكقااٞ ٝاا١ ال عضااالد لًاا٢ ؾُٗاا٘ َاأ ايّٓؿ:طإي ةيٝااٌ إثدااات، ٚاغؾٗاااّ ايعزؾ

ٞ ب -اي اٖز صؽّٛ عٗز رَقإ رتاط ؽاش١ ؽاَٛٗا   يف اعا  -اُديٛي٘ االيتشاَا
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ؾاانٕ ايؿٗااِ ايعاازيف   ٛب َٓٗاطعػتضااٌ يهااٌ ؽااالعيص ٚإدااشا٤ٙ بايػضااٌ املطًاا 
 . ٜضتدعد فٚ ال ٜضت ٗز إراةع٘ َٔ َؿّٗٛ ايّٓؿ ايؾشٝض َٚديٛي٘ االيتشاَٞ

إراةعا٘ َأ    ّاٚفَا ايػضٌ ايًًٝاٞ املافاٞ يؾاال٠ ايعغاا٤ٜٔ ؾاال ٜتقاض دًٝا       
 ::طعكقٞ ؽّٛ عٗز رَقإصايزٚا١ٜ ايؾشٝش١

غٕ ايؾّٛ ٜتشكل يف ايٓٗار، ٚال رب  ي٘ باي١ًًٝ ايضابك١ ٚال بايالسك١  :فٚاّل
ؾأٟ َؾّشض العارتاط ؽاش١ ؽاّٛ ايٓٗاار بػضاٌ ايًًٝا١ املافا١ٝ ستا٢ ًٜشَٗاا          

 تاُاف١ٝ يؾال٠ ايعغا٤ٜٔ ٚؽاَا١ اياػضٌ يف ايًًٝازنت اياٗا يٛ عاَٛاقا٤ ؽاق
 .   ُكدٌ َظ االغتضاٍ يًؿذز ٚاالغتضاٍ يً ٗزٜٔاايٓٗار اي

إٔ )قااادٙ( ارعهااااس اٖااأ ايضاااا٥ٌ بااا (1): إٕ ةلااا٣ٛ فصاااتااْا احملكااالّاٚثاْٝااا
بااد َاأ طٗااار٠ املضتشافاا١ َٓٗااا لٓااد طًااٛع االصتشافاا١ ناؾٓاباا١ ٚاؿااٝض ال

ايؿذز ست٢ ال ٜطًظ لًٝٗا ٖٚٞ قدث١ باالصتشاف١، ٖٚذا االرعهاس َؾشٛب 
ؽَٛٗا ( بدطالٕ بنَقا٤ اكَاّ الرعهاس ايضا٥ٌ ٚلدّ رةل٘ لٓ٘، ؾشهِ )

، ٖذٙ ايدل٣ٛ ال فصاظ اا ٚال عااٖد لًٝٗاا يف ايزٚاٜا١ فؽاالّ     ٚيشّٚ ققا٤ٙ،
ٕٚ ؾكٝ٘ دًٌٝ -شتٌُ ٚدٛةٙ يف أٖ ايضا٥ٌْعِ ُٜ يهٔ ال عاٖد لًا٢   -ٖٚٛ را

 . ( ؾايكٝاظ باطٌ)ال ل٢ً إَقا٤ االرعهاس َٔ اكَاّإراةع٘ فُٔ صؤاي٘ ٚ

كا٤ٙ َُٓٗا قدٌ طًٛع اْ ٜقاف إيٝ٘: إٕ سدثٞ اؿٝض ٚاؾٓاب١ ًٜشّ املهًـ
يف ايٓؾـ اغٍٚ َأ ايًٝاٌ ثاِ     ّاايؿذز، ٚغضٌ املضتشاف١ ايًًٝٞ ٜتشكل غايد

ايكٝاظ يًشّ اغتضااا  ٜضٌٝ لًٝٗا ايدّ بعد ايػضٌ إي طًٛع ايؿذز، ٚيٛ ؽّض
قدٌ ايؿذز بكًٌٝ ستا٢ ال عدكا٢ لًا٢ سادخ االصتشافا١ ساي طًاٛع ايؿذاز،         

  ّااة يذصتاا )قدٙ(  اٖزٖٚذا غري َطًٛب باالعؿام ٚغري َز

 املضتشاف١ ار ايُػضٌ ايًًٝٞ يف ؽش١ ؽٝاّايديٌٝ ل٢ً التد ٚاؿاؽٌ لدّ      
                                                           

 .145: 7( ايتٓكٝض يف عزح ايعز٠ٚ ايٛثك٢ : ز1)
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َٚع٘ ال َؾّشض يطزح بعض ايؿكٗا٤ عكادِٜ غضاٌ ايؿذاز لًا٢ بشٚغا٘ يٝطًاظ       
ُا بعاد  اشٝح ياٛ فّخازت ايػضاٌ يا    اك١ٝ َأ سادخ االصتشافا١ با    اايؿذز ٖٚٞ ْ

خ اؿاٝض ٚاؾٓابا١ املطًاٛب    بشٚؽ ايؿذز بطٌ ؽَٛٗا، ٖٚٛ قٝااظ لًا٢ ساد   
٘  ٘لدّ بكا٤ املهًـ لًٝ٘ سي طًٛع ايؿذز ًٜٚشَ  ،االغتضاٍ َُٓٗا قدٌ طًٛلا

 . ٚايكٝاظ باطٌ

ٞ شضاأ االستٝاااط َٓٗااا بااايتشا  ْعااِ ٜ   -املافااٞ ٚايالساال  -ّ ايػضااٌ ايًًٝاا
 . َٚٔ عد١ٗ خالف بعض اغؽشاب ّأَ استُاٍ املطًٛب١ٝ ٚاقع ّاخزٚد

 ل٢ً ُضتشاف١ااي ؽّٛ ؽش١ االستٝاط١ٝ ٚفقزب١ٝ عٛقـٚاؿاؽٌ فٕ ايؿتٝا      
َأ   ّاُا نإ َدرنٗا لٓدْا االط٦ُٓاإ ايغدؾاٞ ْاعا٦   ااغغضاٍ املطًٛب١ َٓٗا ي

عضامل اغؽشاب ل٢ً االعرتاط ِٖٚ َتؿكٕٛ ل٢ً اغغضاٍ ايٓٗار١ٜ كتًؿإٛ  
ّٛؼ َقاُْٛ ُُاايا  ّايف اغغضاٍ ايًًٝٝا١، َٚأ اـارب ايؾاشٝض صآد      ٚايكادر   ،ّاغ 

ٚ   ا َاأ  -قُتاا٘ ايٓٗاااُرملتاٝكٔ َٓاا٘ اغغضاااٍ ايٓٗارٜا١ غٕ ايؾااّٛ ايٛاداا  ققااؤٙ 
لَُٛا٘ يػاري غضاٌ ايؿذاز     شازس  ةٕٚ ايًٝاٌ، ٚال ُٜ  -طًٛع ايؿذاز إي ايػازٚب  

درب ايؾاشٝض قاؽاز٠ لأ مشاٍٛ     اايكاٍٛ باإٔ ةاليا١ ايا     ٓاا ُهُٜٓٚاي ٗزٜٔ، باٌ  
ٛ  (اغغضاٍ اي١ًًٝٝ املافا١ٝ ٚايالسكا١، ٚاياو يكٛيا٘ )     ّ عاٗز  :طعكقاٞ ؽا

ًٓت ٚؽاااَت  طٚفااُري ايؿالااٌ ٜعااٛة إي اياايت  (1)رَقااإص  اصتشافاات ؾؾاا
عااٗز رَقااإ نًاا٘ َاأ غااري فٕ ععُااٌ َااا ععًُاا٘ املضتشافاا١ َاأ ايػضااٌ يهااٌ  

ٜؿٝد عٛقـ عزط١ٝ ايػضاٌ املطًاٛب َأ املضتشافا١     ايّٓؿ ٖٚذا  (2) صؽالعي
غاٌُ  شازس يا٘ لُاّٛ فٚ إطاالم ٜ    ُٛدد١ اؾش٥ٝا١ ٚال ُٜ اشاٛ ايا  يف اؾ١ًُ ٚل٢ً ْ 

 .  ايػضٌ ايًًٝٞ املطًٛب يًؾال٠ يف اي١ًًٝ املاف١ٝ فٚ اي١ًًٝ ايالسك١

                                                           

 . 2َٔ فبٛاب اؿٝض: ح 41: ب2ايٛصا٥ٌ: ز( 1)
 .7َٔ فبٛاب اؿٝض: ح 41: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز2)
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بكااٞ ايهااالّ يف ايٛفاا٤ٛ ٖااٌ ٜعتاارب ايٛفاا٤ٛ يف ؽااش١ ؽااّٛ املضتشافاا١         
ايهجري٠  ٚقاد صادل َّٓاا إثداات لادّ ٚداٛب ايٛفا٤ٛ َاظ ايػضاٌ ايٛادا  يف           

 . يٛف٤ٛ، ٚلًٝ٘ ال عتٛقـ ؽش١ ؽَٛٗا ل٢ً إعٝإ ا( االصتشاف١ ايهجري٠)
ِّ ايٛف٤ٛ يهٌ ؽاال٠ إي ايػضاٌ    ٚفَا ل٢ً قٍٛ مجظ ندري َٔ ٚدٛب ف

يف االصتشاف١ ايهدري٠ ؾال ٜدعد لدّ عٛقـ ؽش١ ؽَٛٗا لًٝا٘، يعادّ اياديٌٝ    
ُّٔ اؾنٕ اي ،ايٛافض لًٝ٘ ٚؽااَت عاٗز رَقاإ نًا٘ َأ      طدرب ايؾشٝض عق

ٛفاٛع  ٘ املضتشاف١ َٔ ايػضٌ يهٌ ؽالعيص ٖذا ٖٛ َغري فٕ ععٌُ َا ععًُ
ؾؾاش١ ؽاّٛ املضتشافا١ ٜتٛقاـ لًا٢ ايػضاٌ يهاٌ         سهِ:طعكقٞ ؽَٛٗاص

اـارب ايؾاشٝض لًا٢ اعارتاط ؽاش١ ؽاّٛ املضتشافا١         ؽالعي، ٚال ةاليا١ يف 
كطااظ بعاادّ اْعكاااة اكمجاااع لًاا٢ عٛقااـ ؽااش١  ايهاادري لًاا٢ ايٛفاا٤ٛ، نُااا ُٜ

ِّ ايٛف٤ٛ إي ايػضٌ، ٚال ةيٌٝ آخز ٜدٍ ل٢ً ةخاي١ ايٛف٤ٛ  ؽَٛٗا ل٢ً ف
 : ثِ ْدشح سهِ رٙ يف ؽش١ ؽّٛ املضتشاف١ ايهدري٠ . داٚالت

 : املشتحاضةالزوجة إتيان 
اختًؿت ايٓؾٛـ ٚايؿتا٣ٚ يف دٛاس إعٝإ ايزدٌ فًٖ٘ لٓاد اصتشافاتٗا   
ؾٝددٚ َٔ بعض ايٓؾٛـ ايزخؾ١ املطًك١، ٜٚددٚ َأ بعقاٗا عكٝٝاد ايزخؾا١     

ًٓ  ايؾااال٠، ٖٚهااذا ًاا١ ياادخٛاا يفٚععًٝكٗااا لًاا٢ االغتضاااٍ ٚفةا٤ ايٛ ٝؿاا١ احمل
ًٓال ايزخؾا١ ٚايا         شٌ اايؿتا٣ٚ ؾدعقِٗ فؾتا٢ بااؾٛاس لًا٢ نزاٖا١  ٚبعقاِٗ ل

ُا عتٛقـ لًٝ٘ ؽش١ ؽالعٗا، ْٚض  ٖذا اغخري اشٛٙ َايػضٌ ْٚ  ٗال٢ً إعٝاْ
 . لٓدْا ّاإي املغٗٛر ٖٚٛ اغسٛط ٚدٛب

ٚال رٜ  يف فٕ املزف٠ املضتشاف١ إاا ؾعًت َا عتٛقاـ لًٝا٘ ؽاش١ ؽاالعٗا     
ٌّ يشٚدٗاا    -ملطًٛب١ َٓٗا سضا  ةردا١ اصتشافاتٗا   ت ٚ ٝؿ١ ايطٗار٠ اٚفّة سا

ٌّ اكعٝإ َأ  إعٝاْٗا َٔ ةٕٚ إعهاٍ يف ايدي، ٜٚٓشؾز اـالف ايؿتٛا٥ٞ يف ِس
 . شؾٌٝ ايطٗار٠ةٕٚ ؾعٌ ايٛ ٝؿ١ ٚع 
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ؾنْا٘ عٛداد ْؾاٛـ     ،ٚاملِٗ اصت ٗار َاا ٜضاتؿاة َأ ايٓؾاٛـ ايغازل١ٝ     
ي، َٚااظ ٚدااٛة ايااديٌٝ االدتٗاااةٟ   عاازل١ٝ ٖٚااٞ لًاا٢ َقااُْٛي َتعارفاا  

ذاٍ يًُؾااري إي االصتؾااشاب املُهاأ التُاااةٙ بٓشااٛ اٚاياآّؿ ايغاازلٞ ال َاا
شٝض خاؽاا١، يف قداااٍ افٟ يف َااٛارة صاادل االصتشافاا١ باياا ،املٛدداا١ اؾش٥ٝاا١

االصتشافاا١  ٘ يفعكزٜداا٘ بأْاا ٓاااُهٓساادٚثٗا َاأ ةٕٚ صاادل اؿااٝض لًٝٗااا، ُٜٚ  
لٓاد   ّاالسكا  غاوٓ ُٜٚ ّاد١ ساٍ اؿٝقا١ٝ ٜكٝٓا  شزّ َكارب١ ايشٚاملضدٛق١ باؿٝض ٜ 

اشز١َ، رتةة يف بكااا٤ اياا الصتشافاا١ لكٝاا  اْكطاااع ةّ اؿااٝض ٚعاا   ا لاازٚض
ُا إاا سادثت االصتشافا١   ادتؿ بذزٟ اصتؾشاب ؼزِٜ املكارب١، ٖٚذا ٜ ؾُت

 ُهاأ اصتؾااشاب خالؾاا٘ ؾُٝااا إاا ساادثت    شٝض، ُٜٚالكٝاا  اْكطاااع ةّ اياا  
ٌّ ض ٚاغتضاااا َٓا٘ ؾنْٗاا َتٝكٓا١ َأ ِسا      شٝاكطاع ةّ ايا ااالصتشاف١ لكٝ  اْا 

٘ ؾتضتؾااشد ٌِّشاغااو يف بكااا٤ اياااالصتشافاا١ لًٝٗااا ع  لاازٚضَكاربتٗااا ٚبعااد 
 . ٜٚؤةٟ خالف َؤة٣ ااى االصتؾشاب

ٚل٢ً نٌ عكدٜز: َظ ٚدٛة ايّٓؿ ايغزلٞ ٚايديٌٝ االدتٗاةٟ ال دد٣ٚ 
س ا١  شٌ، ٚايعُاد٠ َال اشز١َ فٚ لًا٢ ايا  ايف االصتدالٍ باالصتؾشاب ل٢ً ايا 

 : ايٓؾٛـ ايغزل١ٝ ٖٚٞ ل٢ً َقُْٛي ٚطا٥ؿتي

ٍّ لًاا٢ ِساا    ٌّ املكارباا١ َاأ ةٕٚ عٛقؿاا٘ لًاا٢ فؾعاااٍ     ايطا٥ؿاا١ اغٚي: َااا ة
ٚ ال  :ط222 اٍ صادشاْ٘ يف صاٛر٠ ايدكاز٠:   املضتشاف١ اييت عضتدٝض بٗا ايؾال٠، ق

 ٕ ُْٗز َّ س ت٢َّ ٜ ِط ُٖ يداليا١  ٜٚٓكي َأ ةّ اؿاٝض، ٖٚاذٙ اؾًُا١ ٚافاش١ ا     ص ع ِكز ُبٛ
شا٥ض يػاٜا١ ايطٗاز ٚايٓكاا٤ فٚ    اشزِٜ ايكزب َٔ املزف٠ ايل٢ً ايٓٗٞ املٛيٟٛ ٚع 

ّٗاااز ٚاالغتضااااٍ : باااايتدؿٝـ  يف اآلٜااا١ قااازا٤عي غداااٌ ٚداااٛة ، ٚايااارتةةايتط
ٕ ٘ صدشاْ٘:طييكٛ ٚايتغدٜد ُْٗز ُع٢ٓ ايٓكاا٤ ٚاْكطااع   ابتدؿٝـ ايطا٤ با ص س ت٢َّ ٜ ِط

ٚ    ُع٢ٓ االغتاايدّ، فٚ بتغدٜد ايطا٤ با  : ٗذٙ ايػاٜا١ ياا ضااٍ َأ سادخ اؿاٝض، 
ٕ  ط ُٗااْز : ايٓكااا٤ فٚ  شكاال ايػاٜاا١ َؿٗااّٛ ٖااٛ اْتؿااا٤ ايتشاازِٜ بعااد ع      صس تَّاا٢ ٜ ِط
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ِّ َا يٛ طزفت االصتشاف١ لًٝٗا َٚا يٛ عطازف، ثاِ قااٍ     االغتضاٍ، ٚإطالق٘ ٜع
َّطصاادشاْ٘:  ُٖ ٕ  َؾااِأُعٛ َّااْز د ٜٚؿٝاا -ال فَااز إيااشاّ -عاازخٝؿ   ٖٚااذا فَااُز صَؾاأنا ا ع َط

 . دٛاس اكعٝإ بعد ايتطٗز ٚاالغتضاٍ ٖٚٛ َؤند يؾش١ َؿّٗٛ ايػا١ٜ ّاؽزحي

ٍّ بٛفٛح ل٢ً دٛاس إعٝاإ املازف٠ بعاد ْكا٤ٖاا      ٚباختؾار: اآل١ٜ املدارن١ عد
 : ؾعاٌ   ذٛاس بغا٤ٞ اكّٝاد ايا  ٚاغتضااا ٚإٕ اصتشافت، ٖٚٞ ةيٌٝ َطًال مل ُٜ 

 . َا ٖٞ ٚ ٝؿتٗا يًطٗٛر ٚايطٗار٠

 شٝش١ َٚطًكاا١ عؿٝااد دااٛاس إعٝااإ املاازف٠ َاأ ةٕٚ عكٝٝااد  ؽاا (1)ا١ُ فخدااارٚثاا
 ،ص... ٖٚاذٙ ٜأعٝٗاا بعًاٗا إال يف فٜااّ سٝقاٗا     : طبغ٤ٞ ْ اري ؽاشٝش١ َعاٜٚا١   

ٖٚااٛ َقاإُٛ َؤنااد ملؿاااة اآلٜاا١   ،ٖٚااذا خاارب ؽااشٝض ايضاآد ٚافااض ايدالياا١ 
ٚايايت ٜتشادخ ؾٝٗاا     املدارن١ سض  ايتكزٜ  املتكدّ، ْٚ ري ؽشٝش١ ابٔ صٓإ

ٚال باأظ باإٔ ٜأعٝٗاا بعًاٗا     ( لٔ املضتشاف١، ٚقد قااٍ:ط م )اكَاّ ايؾاة
َضتشافاا١.. ٜٚأعٝٗااا ..ٖااذٙ :طٚؽااشٝش١ ؽااؿٛإ صإاا عااا٤ إال فٜاااّ سٝقااٗا

ؾٝٗا ( ْ ريٖا، قاٍ ) ٚال ٜدعد نٕٛ رٚا١ٜ َايو بٔ فلي ،سٚدٗا إٕ فراةص
ٜٓ ز اغٜاااّ اياايت ضتشافاا١ نٝااـ ٜػغاااٖا سٚدٗااا:طصااؤاٍ لاأ امل لاأ ّادٛاباا

ؾاال ٜكزبٗاا يف لاد٠ عًاو اغٜااّ َأ        -ٚسٝقتٗا َضتك١ُٝ -ض ؾٝٗا شٝاناْت ع
ٜأَزٖاا  ايو ايغٗز، ٜٚػغاٖا ؾُٝاا صا٣ٛ اياو َأ اغٜااّ، ٚال ٜػغااٖا ستا٢        

َٚٔ ايكزٜا  فٕ االغتضااٍ اياذٟ ٜأَزٖاا با٘ ٖاٛ        ؾتػتضٌ ثِ ٜػغاٖا إٕ فراةص
االغتضاٍ َٔ سدخ اؿٝض ايذٟ ناْت لًٝ٘، ٖٚاذا  ااٖز قزٜا  لٓاد عأَاٌ      

 لاأ صااا٥اّل اغخااز٣ (2)ٚعاادٝ٘ اغخااري٠ رٚاٜاا١ َايااو   (.Œدري بًضاااِْٗ )اـاا

٘  ايٓؿضااا٤ ٜػغاااٖا سٚدٗااا ْعااِ إاا (:ط)ٖٚااٞ يف ْؿاصااٗا َاأ اياادّ  ٚفداباا
َق٢ اا َٓذ ّٜٛ ٚفعت بكدر فٜاّ لد٠ سٝقاٗا ثاِ عضات ٗز بٝاّٛ ؾاال باأظ       
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اّ بعاد فٜا  إْٗاا  فٟ ٖا ؾتػتضٌ ثِ ٜػغاٖا إٕ فساّ ص بعُد فٕ ٜػغاٖا سٚدٗا ٜأَُز
شااٌ يًااشٚز فٕ ٜػغاااٖا يهاأ ٜأَزٖااا ؾتػتضااٌ َاأ ٜ  سٝقاٗا ٚفٜاااّ اصاات ٗارٖا 

 . سدخ ايٓؿاظ ثِ ٜػغاٖا إٕ فسّ 

ٌّ املطًال غاري املكّٝاد بؿعاٌ ٚ ٝؿا١      اٖذٙ فُٛل١ ايٓؾٛـ اي اٖز٠ يف ايا  ش
 : ذُٛل١ فخز٣ ععارفٗا يف املقُٕٛ ٚاملؿاة ٖٞاايطٗار٠، ٚيف قدااا َ

   ٍّ ٌّ املكارباا١ لًاا٢ االغتضاااٍ فٚ     ل (1)ايطا٥ؿاا١ ايجاْٝاا١: َااا ة ًاا٢ عٛقااـ ساا
ؿ٘ ل٢ً ؾعٌ َا ٜٛد  طٗارعٗا، ٖٚاٞ  ايٛف٤ٛ املطًٛب َٔ املضتشاف١ فٚ عٛٓق

( ٚقااد فٚفااض اكَاااّ سهااِ   ْ ااري َعتاارب٠ ؾقااٌٝ ٚسرار٠ لاأ فساادُٖا )   
ًٓات  ـ لًٝٗا ؽالعٗا، ثِ قاٍ:طاملضتشاف١ َٔ سٝح ايطٗار٠ اييت عتٛق ؾناا س

ٌّ لدد ايازمحٔ ايضاا٥ٌ لأ     ػغاٖاص ْٚ ري ؽشٝضيشٚدٗا فٕ ٜ اا ايؾال٠ س
... ٚناٌ عا٤ٞ   (:طٖا سٚدٗا ٌٖٚ عطٛف بايدٝات، قااٍ )  طؤاملضتشاف١ فٜ 

إ َعتارب  إذإ خارب ٖٚا  ٗا سٚدٗاا ٚيتطاـ بايدٝاتص   ؾال٠ ؾًٝأِعاصتشًت ب٘ اي
ٌ ايتهًٝؿاٞ ٚايزخؾا١ املعًكا١ لًا٢ ؾعاٌ املضتشافا١ َاا        ِشاإ يف اي اٖز ّاصٓد

ٌّع ًٜشَٗا يًؾال٠ ٚايذٟ  ب٘ ايدخٍٛ يف ايؾال٠ َٔ غضٌ ٚٚف٤ٛ ٚعددٌٜ  ضتش
اُقُٕٛ عارفااإ ايطا٥ؿاا١ اغٚي، ؾاانٕ يااقطٓاا١ ٚخزقاا١ ٚعطٗااري ؾاازز، ُٖٚااا ُٜ 

شٌ لًاا٢ فؾعاااٍ  ايف عٛقااـ اياا  ّا اااٖز ّاايتشاَٝاا ٜاأ َااديٛالّ ايؾااشٝشي اغخري
ٚسز١َ اكعٝإ َٔ ةْٚٗا، ٚ ا٥ؿٗا اييت عضتشٌ بٗا ايؾال٠،  املضتشاف١ ٚفةا٤

ٌّ اكعٝااإ َاأ ةْٚٗااا، َٚكتقاا٢   ٖااٛ  اااٖز رٚاٜااات ايطا٥ؿاا١ اغٚي   بُٝٓااا ساا
ٌّ ٚايزخؾا١ َاظ ايهزاٖا١    اذُظ ايعازيف ٖاٛ محاٌ ايطا٥ؿا١ اغٚي لًا٢ ايا      ااي ش

املضااتؿاة٠ َاأ رٚاٜااات ايطا٥ؿاا١ ايجاْٝاا١ ايكابًاا١ يًشُااٌ لًاا٢ اصااتشداب ؾعااٌ      
 ١اؿاع نزاٖااكرعاة إي ارع ل٢ً شٌُاٗا فٚ ُعاٗارعا  طاٛدا١ َا ٜاتشافاُضااي
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 . ايٛطٞ َٔ ةٕٚ ؾعًٗا َا ٜٛد  طٗارعٗا ٚعضتشٌ ب٘ ؽالعٗا

َ :ٕٕ ٌّ ٚطاٞ املضتشافا١ ٚرخؾات٘     اذُٛل١ َٔ اغخدار ُعا اٚبتعدري ثا ؿٝد سا
ٚطٞ املضتشاف١ إال بعد ايػضٌ  ع ُٓظ َٔل٢ً اكطالم، ٚفُٛل١ َٔ اغخدار 

ٖاٛ  لأ قازب ايشٚدا١     ٓظُاشٌ املطًال ٚباي اياا   شٛٙ، ٚاؾُظ ايعزيف بي ايا ْٚ 
 ٌ ٚايهزا١ٖ َٔ فُٛليت اغخدار. ل٢ً ايهزا١ٖ، ؾٝك٣ٛ ؾِٗ اؿ ٓظُايامحٌ 

كٝٝد املطًكات املزخؾ١ اذُظ ايعزيف يف عاهٔ يف املكابٌ قد ٜكاٍ باقتقا٤ ايي
بكٝااد اصااتشالٍ ايؾااال٠ ايٓاعاا٧ َاأ لُااٌ املضتشافاا١ بٛ ٝؿتٗااا َاأ ايطٗااار٠  

ي بكٝد ايطا٥ؿا١ ايجاْٝا١   شٌ املٓؾٛـ يف فخدار ايطا٥ؿ١ اغٚاٚايطٗٛر، ؾٝتكٝد اي
ٚاملتشكل بإٔ ععٌُ املضتشاف١ بٛ ٝؿتٗا ٚسضا  ةردا١ اصتشافاتٗا، ٚااذا     

ٚطا٧ ايشٚدا١ املضتشافا١ لًا٢ ايٛفا٤ٛ ٚايػضاٌ        ٌّبتٛقاـ ِسا   ّاشتاط ٚدٛبْ 
 ْؾٛـ د٠ كطالماّٝاكاَ ز٣افخ دارافخ مث١ داٛداٚع ٖذا يؾالعٗا. َٓٗا املطًٛب

 : (1) ُطًل، ُٖٚا خربإاشٌ ايااي اٖز٠ يف اي ١ اغٚياؿاطا٥ااي

ٚيف ايضٓد  -ٓاة(شُريٟ يف )قزب اكصااغٍٚ: خرب إمسالٌٝ ايذٟ رٚاٙ اي
درب صؤاٍ لٔ املضتشاف١ ٜٛاقعٗا سٚدٗا، قااٍ  اٚيف آخز اي -فعـ عكدّ بٝاْ٘

(ط:)َٚاظ غاض    صإاا طاٍ بٗا ايو ؾًتػتضٌ ٚيتتٛفأ ثِ ٜٛاقعٗا إٕ فراة
١ اؿذٝاا١ يقااعـ ايطٝايضااٞ اياازاٟٚ، ٖااٛ دااايطاازف لاأ لاادّ بًااٛؽ اـاارب َزع

ٌّ املطًال  -َعارض ايطا٥ؿ١ اغٚي   ، َٚكتقا٢ عكٝٝادٙ طإاا طااٍص    -فخدار اؿ
ُكتق٢ ابا  -ب٘ املزف٠، ٚ اٖزٙ  ضد ايزخؾ١ بطٍٛ ايٛقت ايذٟ عضتشٝكّٝاٖٛ ع

ٌ ايٛقت، ٖٚذا ٜعارض فخدار لدّ دٛاس اياُكارب١ إاا مل ٜط -َؿّٗٛ ايغزط
ٌّ ،اي سٚاٍ اي فٚ  ايااُكارب١ ًا٘ لًا٢ اكرعااة إي سٚاٍ نزاٖا١     ُهٔ محُٜٚ اش

فٚ محً٘ لًا٢ اصاتشداب ايتاأخري يؾازاس١      ،سزَتٗا إاا طاٍ فَد اصتشافتٗا
                                                           

 . 6+ ح 14َٔ فبٛاب االصتشاف١: ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز1)



 (441)...............................................إعٝإ ايشٚد١ املضتشاف١.....   
  

ٖٚاٛ   -نُاا ُُٜهأ محًا٘ لًا٢ ايتكٝا١      شٌ املطًال، اْؾٛـ ايطا٥ؿ١ اغٚي بايا 
بطاٍٛ صاٝالٕ ةّ    ّااؾاٛاس َكّٝاد   ِٗسٝاح سهاٞ لأ بعقا     -ّامحٌ قزٜ  دد
ٝٗاا، قااٍ ايكازط  يف َضااأي١ اخاتالف ايعًُاا٤ يف سهاِ ٚطااٞ       االصتشافا١ لً 

 .(1)املضتشاف١: )ٚقاٍ قّٛ، ال ٜأعٝٗا سٚدٗا إال فٕ ٜطٍٛ ايو بٗا(
 )ايهاااايف( ايجااااْٞ: خااارب مسالااا١ ٚطزٜكااا٘ َعتااارب، ٚقاااد رٚاٙ ايغاااٝدإ يف

 ٔ ُّ يٛ ٝؿا١ املضتشافا١ ايهادري٠ ٚاملتٛصاط١ ثاِ قااٍ        ّابٝاْا  ٚ)ايتٗذٜ ( ٚقد عقا
(ط:) ٕدرب اٚقاد ٜكااٍ:  ااٖز ايا     راة سٚدٗاا فٕ ٜأعٝٗاا ؾشاي عػتضاٌص    فٚإ

شي االغتضااٍ،  ايا  -بايدقا١ ايعكًٝا١ فٚ بايؾادم ايعازيف     -ّادٛاس اكعٝاإ َكارْا  
داردٞ ااكعٝإ بعد سي االغتضااٍ، يهأ بكزٜٓا١ ايكطاظ ايا      ٌّٚالسَ٘ اْتؿا٤ ِس

   ٞ اُديٍٛ ٚاياا : املكارْاا١ ايشَاْٝاا١ يالغتضاااٍ،   بعاادّ إراة٠ ٖااذا املعٓاا٢ املطااابك
ٌّ االيتشاَٞ: إ كقا٤ ساي االغتضااٍ، ٚفصاتااْا احملكال     ابعد اْا  اياُكارب١ْتؿا٤ س

ؽاار إي َعٓا٢    -راة٠ املع٢ٓ املطابكٞ ٚااليتشاَُٞا رف٣ ايٝكي بعدّ إا)قدٙ( ي
شٌُ ل٢ً فقازب  ابد َٔ ايايعزيف ؾنْ٘ )قدٙ( التكد فْ٘ ال ضالدٙ ايؿِٗبعٝد ال ُٜ

ِّااٖز ايااُشاٌَ ٚإٕ نااإ خااالف  اا ااياا ُهاأ اناازٙ ٚةؾعاا٘ ُٜ  شدٜح، ٚال ٜٗاا
 .(2)شجَ٘زادعت٘ يف عكزٜز ب 

ٚاملِٗ َالس ا١ َاا ٜؿُٗا٘ ايعازف احملااٚرٟ ايعااّ بعاد ايعًاِ ايكااطظ باإٔ           
املطًااٛب َاأ املضتشافاا١ ايهاادري٠ ٚاملتٛصااط١ سااي االغتضاااٍ ٖااٛ املداااةر٠ إي   

ٜدعاد نإٛ   ٘، ٚال َظ االغتضاٍ يف سَاْا٘ ٚسٝٓا   اياُكارب١ذاة اال إي إٜ ،ايؾال٠
تعدري املعؾَٛٞ ٖٛ دٛاس إعٝإ ايشٚز املضتشافا١ بعاد   املزاة اؾدٟ َٔ ٖذا اي

ٗا ٚعضااتدٝشٗا ُٝٓااا عػتضااٌ املضتشافاا١ نُااا ُعغاازع ؽااالعُ    االغتضاااٍ، ٚفْاا٘ س 
 ذٛس يشٚدٗا فٕ ٜأعٝٗا، ٖٚذٙ ايدعد١ٜ عًت٦ِ َظ املكار١ْ ايشَا١ْٝبايػضٌ نذيو ٜ 
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 . خيؿ٢ ل٢ً اـدري بايؿِٗ احملاٚرٟ ايعاّ ٚال عؾطدّ نُا ال صسي عػتضٌط

ٚاؿاؽااٌ لاادّ ٚفااٛح ةيٝااٌ قطعااٞ لًاا٢ سزَاا١ َكارباا١ ايزدااٌ سٚدتاا٘  
شهِ اُا ٖااٞ ٚ ٝؿتٗااا قدااٌ ايؾااال٠ يتهاإٛ باا    ااملضتشافاا١ َاأ ةٕٚ ؾعًااٗا ياا  

دربٜٔ، ٚإٕ استًُٓااا دااٛاس اشز١َ قااٟٛ غدااٌ اياا اْعااِ استُاااٍ اياا  ،ايطاااٖز٠
يف  -شتاااطُا ٖااٞ ٚ ٝؿتٗااا، يهّٓااا ْ اا يااُكارب١ لًاا٢ نزاٖاا١  عااشٍٚ لٓااد ؾعًااٗااياا
ذُظ ايعاازيف بتكٝٝااد اغدااٌ استُاااٍ ققااا٤ اياا -ّاٚدٛبٝاا ّاذاٍ ايؿتٝااا استٝاطاااَاا

ة ٚععادّ  ّاٚفخاري  ّاُاٚيغٗز٠ ايؿتٝا بي ايؿكٗا٤ قدٜ ،املطًل بكٝد اصتشالٍ ايؾال٠
 . ُكارب١ ل٢ً ؾعٌ االغتضاٍ فٚ ايٛف٤ٛااي ٌِّشاايزٚاٜات املاْع١ ٚاملعًك١ ي

ِّ ايا   ٔ ل٢ً ؾزض ايتضًِٝ باؿز١َ قاد ٜضاأٍ فسادٌ   يه شهِ فْاٛاع  ا: ٖاٌ ٜعا
شهِ باالصتشاف١ ايهدري٠ اييت ؾٝٗاا ايػضاٌ   ادتؿ ايفّ ٜ  االصتشاف١ ايجالث١ 

ٕ نُا ؽازّ  ّاثالث ، َاظ فٕ بعاض ايٓؾاٛـ    ّاباذنزٙ كؾٛؽا   (1)ست ايؾاشٝشتا
٠ ٚنٌ ع٤ٞ اصتشًت ب٘ ايؾاال : لُّٛ فْٛاع االصتشاف١ ط ٜ ٗز َٔ إطالقٗا

شز١َ ابعااد لاادّ ثدااٛت اياا -، ٚيهاأ ايكاادر املتااٝكٔ َأ ايااو  صؾًٝأعٗاا سٚدٗااا 
تٗا ل٢ً ايٛف٤ٛ فٚ ايػضٌ ٖٛ عٛقـ دٛاس َكارب -اشتاطْٗٚ  ،ّاٚايتٛقـ قطعٝ

 :فسهاّ فخز٣ يًُضتشاف١، ٖٚٞ  . ثِ ْدشح املطًٛب َٓٗا يؾش١ ؽالعٗا

 : دخول املشاجد وقراءة العزائه والطواف
 اغؽشاب لدّ دٛاس ةخاٍٛ املضتشافا١ املضاادد    املعزٚف ٚاملغٗٛر بي

هِ إي  اٖز اغؽاشاب  فٚ املهح ؾٝٗا فٚ قزا٠٤ ايعشا٥ِ فٚ بعقٗا، ُْٚض  اؿ
ع ُهأ ايكطاظ بعادّ داد٣ٚ ةلا٣ٛ اكمجاا      ةلٞ اكمجااع لًٝا٘، يهأ ُٜ   بٌ إ

  ٚ ّ      بيًكطظ بعادّ اْعكااةٙ  لًا٢   ()عادّ ععّددٜتا٘ ٚنغاؿ٘ لأ َٛاؾكا٘ املعؾاٛ
 ٘ازِٜ، ٚاغؽٌ لدَاتشال٢ً ايترب٠ فٚ ةيٌٝ ٚافض ا١ َعسذ ددٚا عَعكدٙ، ٚال

                                                           

 .12+ ح 8َٔ فبٛاب االصتشاف١ : ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز1)



 (443)..................ايطٛاف..ٚ شا٥ِعيقزا٠٤ املضادد ٚف١ اضتشاامل ةخٍٛسهِ    
   

 . ٖٛ قزٜ ٚ ،َٔ اغؽشاب يًؿتٝا باؾٛاس ؾًذا ؽار مجٌظ ،فٚ اغؽٌ ايربا٠٤

ْعِ قد ٜاّدل٢: إٕ ايتشازِٜ َكتقا٢ االصتؾاشاب إاا ناْات االصتشافا١       
ُٓٛل١ َاأ ةخااٍٛ اَضاادٛق١ باااؿٝض َتؾاا١ً باا٘، ؾاانٕ املاازف٠ ساااٍ اؿااٝض َاا    

ٝٗا َٚٔ قزا٠٤ ايعاشا٥ِ، ٚإاا ناْات اصتشافاتٗا َتؾا١ً     املضادد َٚٔ املهح ؾ
 . ؾتضتؾش  بكا٤ٙ ،باؿٝض ؾٗٞ عغو يف بكا٤ املٓظ ٚايتشزِٜ فٚ سٚاي٘

اصتشافاتٗا َتؾا١ً   ُا إاا ناْات  ادتؾ١ با ايهٔ ايدل٣ٛ َزؾٛفا١ ؾنْٗاا َا   
ٌّ اا ةخٍٛ املضذد شٝض س ا١، نُا فْٗا إاا اغتضًت َٔ ايباؿٝض غري َدتد٥

عغاو يف  ٝض ؾتؾاري َتٝكٓا١ َأ داٛاس ايادخٍٛ ثاِ       املٓظ بضد  اؿٚساٍ  ّاٜكٝٓ
ٌّ بؿعٌ اصتُزار ايدّ ٚاالصتشاف١، ؾتضتؾش  اياسٚاٍ اي ٌّ املتٝكٔاش  .  ش

ٚيهٔ املٓظ ايكاطظ لٔ دزٜإ االصتؾشاب اغٍٚ املدل٢ يًتشازِٜ ْاعا٧   
ؾاانٕ  ،َاأ اخااتالف املٛفااٛع ٚلاادّ اؼاااةٙ يف ايكقااٝتي املتٝكٓاا١ ٚاملغااهٛن١    

ٔ  ا)اياا  ٖٚااٞ غااري )املضتشافاا١(  ،شا٥ض( ٖااٞ َٛفااٛع املٓااظ ٚايتشاازِٜ املتااٝك
ذزٟ االصتؾشاب ٚال ةيٌٝ لًا٢  ، َٚع٘ ال ٜ ّاَٛفٛع ايكق١ٝ املغهٛن١ السك

   ٍ : ةخاٍٛ   املٓظ ٚايتشزِٜ ل٢ً املضتشاف١ ٚعٛقـ دٛاس إقاداَٗا لًا٢ اغؾعاا
أؽااٌ ؾتذاازٟ اغؽااٍٛ املزّخؾاا١ ن  فٚ املهااح ؾٝاا٘ فٚ قاازا٠٤ ايعااشا٥ِ،  املضااذد

ايربا٠٤ ٚفؽٌ لدّ ايتشزِٜ، ٜٚٓتر دٛاس ةخٍٛ املضتشاف١ املضادد ٚاملهاح  
عتٛفاأ ٚمل عػّٝاز    مل عػتضاٌ ٚمل  -٠ ايعشا٥ِ ٚإٕ مل ععُاٌ بٛ ٝؿتٗاا  ؾٝٗا ٚقزا٤

بد َٔ اياتشؿ  ٚايتشاّذر ؾٝذاٛس ااا ةخاٍٛ املضاادد       يهٔ ال -خزقتٗا ٚقطٓتٗا
 . َّط نالّ اهلل صدشاْ٘عًٜٛح املضذد فٚ  ٖذاٚقزا٠٤ ايعشا٥ِ إاا مل ٜٛد  

ذااٛس اااا ٗااٌ ٜ ؾدااٛاس ةخااٍٛ املضتشافاا١ املضااذد   ّاشكاال عاازلٚسٝااح ع 
 .   ةخٍٛ املضذد اؿزاّ ٚايطٛاف ؾٝ٘

 ١، ٚخايـاشزاّ ٚايهعداُضذد اياُغٗٛر عٗز٠ ل ١ُٝ دٛاس ةخٛاا ايااي
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مجظ قًٝاٌ َٚٓعاٛا َأ ةخٛااا املضاذد اؿازاّ ٚايهعدا١، َٚضاتٓدِٖ َزصاٌ          
املضتشاف١ عطٛف بايدٝت ٚعؾًٞ ٚال (: طايؾاةم )ْٜٛط بٔ ٜعكٛب لٔ 

ٜ (1)صعدخٌ ايهعد١ ٘  ، يهٔ إرصاي٘  سذا١ّ   ُٓعٓا َٔ االصتٓاة إيٝ٘ ٚااللتُااة لًٝا
 . شز١َاايربا٠٤ ٚلدّ اي ؿتٝا، ْٚزدظ إي اغؽٌ ايرتخٝؾٞ :ل٢ً اي

ُهٔ االصتدالٍ ل٢ً عزل١ٝ ايطٛاف َٔ املضتشاف١ بدعض اغخداار  نُا ُٜ
( فمسااا٤ بٓاات لُااٝط Sشان١ٝ غَااز رصااٍٛ اهلل )ااياا (2)٠ْ ااري ؽااشٝش١ سرار

ٜهغاـ لأ    ٖٚاذا  -ايٓؿضا٤ بعد اْتٗا٤ ٚقت ْؿاصٗا ٚلادّ اْكطااع ايادّ لٓٗاا    
ٞ ط( بااإٔ Sٚقااد فَزٖااا ) -اصتشافااتٗا رغااِ لاادّ  صعطااٛف بايدٝاات ٚعؾااً

 باد ااا َأ اياتشؿ  لًا٢ املضاذد اؿازاّ باٌ لًا٢          ْعاِ ال  .  اْكطاع ايدّ لٓٗا
ٗا فٕ عتشذر َٔ عًٜٛح املضاذد َأ ةَٗاا    ًٜشَ ضتشاف١،دخً٘ املنٌ َضذد ع

ؾناا ناْت املضتشافا١ يف َها١ ٚفراةت ةخاٍٛ املضاذد اؿازاّ      ٚاصتشافتٗا، 
( غدٌ ايطٛاف ؾال إعهاٍ يف َغزٚلٝت٘ َٓٗا، ٚقد سها٢ اكَااّ ايدااقز )   

( فَااز فمسااا٤ بٓاات لُااٝط لٓاادَا     Sفٕ رصااٍٛ اهلل ) سرار٠(3)ؽااشٝش١ يف 
باإٔ  فَزٖاا   ،لًا٢ ْؿاصاٗا   ّاُا١ْٝ لغز َٜٛفبٞ بهز َٚق٢ ث ُشُد بٔ اؿضت باْ

ٖٚذا خرب ؽشٝض ايضٓد ٚافض ايدالي١ ل٢ً عزل١ٝ  صعطٛف بايدٝت ٚعؾًٞط
ياادخٍٛ  ٚإاا فراةت ايطااٛاف ٖااٌ ًٜشَٗااا ايٛفاا٤ٛ َكدَاا١ّ     . ايطااٛاف َٓٗااا 

 ٖٚااٌ ًٜشَٗااا ايػضااٌ َااز٠   املضااذد ٚفةا٤ ايطااٛاف إاا ناْاات َضتشافاا١ قًااٝالّ 
فٚ ايػضااٌ  إاا ناْاات اصتشافااتٗا َتٛصااط١ ايٛفاا٤ٛ يهااٌ ؽااال٠يف ايٝااّٛ َااظ 

 .   نجري٠ ّٝٛ إاا ناْت اصتشافتٗاثالخ َزات يف اي

 تٗا يًؾال٠ داس اا ايطٛاف بعد ايٛف٤ٛ ي٘اٝؿاال رٜ  يف فْٗا إاا فّةت ٚ 
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ٚٚدااا  لًٝٗاااا ؽااال٠ رنعاااتي لكٝااا  ايطااٛاف ٚايٛفااا٤ٛ يؾاااال٠    ّاستٝاطاا إ
 :  فٕ ٜكاٍ شكٝك٘ َؿؾاّلٚع  . َٔ ايؿكٗا٤ ؾُظ ّاايطٛاف، ٖذا كتارْا ٚؾاق

شكاال عاازل١ّٝ ايطااٛاف يًُضتشافاا١، ٚٚقااظ اـااالف يف استٝاداا٘ إي  قااد ع 
   ٚف٤ٛ ددٜد فٚ غضٌ، فٚ لدّ استٝاد٘ ٚنؿا١ٜ ايٛف٤ٛ فٚ ايػضاٌ يًؾاال٠  

ُشّدة٠ يؾاالعٗا َأ   اشتاز ايطٛاف إي فنجز َٔ فةا٤ ٚ ٝؿتٗا ايكد ٜكاٍ: ال ٜ ؾ
فٚ ايػضٌ َز٠ ٚايٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠ فٚ اغغضاٍ ايجالثا١ فٚ  ايٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠ 

ٚناٌ  ايٓؾٛـ: ْ ري ؽشٝش١ لداد ايزمحٔ:ط  دُض١، ثِ ٜضتدٍ ي٘ بدعضااي
ٖٚاٞ ٚافاش١    (1)ؾاال٠ ؾًٝأعٗاا سٚدٗاا ٚيتطاـ بايدٝاتص     ع٤ٞ اصتشًت با٘ اي 

ٌ ٚاصاتشًت  ايدالي١ ل٢ً فٕ املضتشاف١ إاا فّةت ٚ ٝؿتٗا َٔ ايٛف٤ٛ ٚايػضا 
عا٘.  داس اا ايطٛاف بايدٝت اؿزاّ ٚؽّض َٓٗا ياٛ فةّ  -ت َٓٗاب٘ ايؾال٠ ٚؽّش

ؿضت افمساا٤ بٓات لُاٝط ْا    طفٕ ( )لأ فباٞ دعؿاز    ْٚ ري ؽشٝش١ سرار٠
سااي فراةت اكساازاّ َاأ اٟ  S شُد باأ فبااٞ بهااز ؾأَزٖااا رصااٍٛ اهلل  ُاباا

ٌّ باياا دزم ُٚعاشتغااٞ بايهزصااـ ٚاياا شًٝؿ١ فٕ ع ااياا ُّااا قاادَٛا َهاا١  اٗاا  شر، ؾً
فٕ  Sؾأَزٖاا رصاٍٛ اهلل   ّاُاْٝا١ لغاز َٜٛا   اصو ٚقاد فعا٢ بٗاا ث    ٚقد ْضهٛا املٓ

 ٚقزٜاا   (2)صعطااٛف بايدٝاات ٚعؾااًٞ، ٚمل ٜٓكطااظ لٓٗااا اياادّ ؾؿعًاات ايااو     
َٓٗااا ؽااشٝش١ فخااز٣ ؾزادااظ، ُٖٚااا ٚافااشتا ايدالياا١ لًاا٢ عاازل١ٝ طااٛاف    

  Sؾأَزٖاااا رصاااٍٛ اهلل طاملضتشافااا١ بعاااد االغتضااااٍ َااأ سااادخ ايٓؿااااظ: 
ا ايتعدري ٚافض ايدالي١ لًا٢ عازل١ٝ ايطاٛاف    ٖٚذ صفٕ عطٛف بايدٝت ٚعؾًٞ

ٚمل ٜأَزٖاا بايٛفا٤ٛ   لًٝٗاا  اصتشاف١ ايدّ ساٍ ٚؽالع٘ بعد َقٞ ايٓؿاظ ٚ
َأ   ٚغدً٘ اٖ  مجاظٌ  إا ايّٓؿ َطًل، يطٛاؾ٘ فٚ بايٛف٤ٛ يؾال٠ ايطٛاف،

 ٝؿتٗا يًؾال٠ َٔ ت ٚايؿكٗا٤ إي لدّ ساد١ ايطٛاف إي ٚف٤ٛ ددٜد إاا فّة
                                                           

 .8َٔ فبٛاب االصتشاف١: ح 1: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز1)
 . 19+ ح  6َٔ فبٛاب ايٓؿاظ : ح  3: ب2( ايٛصا٥ٌ: ز2)



 3:زؾك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر.............. ..............................................................(446)  

فٕ )املضتشافا١ إاا لًُات    لٞ اكمجااع ٚايتضاامل لًا٢   ةٚف٤ٛ فٚ غضٌ، ٚإ
٘  شهِ ايطاااٖزابٛ ٝؿتٗاا ناْاات باا  يااٝط يهٓاا٘  (ٚال ًٜشَٗاا ايٛفاا٤ٛ ٚال ع شتاداا

٘  شذ١ٝااي ٛعكطَاكمجاع  شازس ععددٜتا٘ ٚنغاؿ٘ لأ     ّا ٚال ُْمل ٜٓعكاد دشَا   غْا
د إي ايٓؾااٛـ املافاا١ٝ َضااتَٓاادرنٞ : إمجاااع ٘ (، ٚيعًاارفٟ املعؾااّٛ )

 دؤّٜا َاكمجااع املادل٢   ْعاِ  ٚياذا ْعتكاد فْا٘ ياٝط بااشذ١ّ عاَا١،       ٖٚٞ َطًك١، 
عهؿٝٗا ٚ ٝؿا١ ايطٗاار٠    املضتشاف١ ي اٖز ايادرب ايؾشٝض املطًل ، ٚيذا ْكٍٛ:

 . عًُٗا يؾالعٗا ٚال َٛد  يتذدٜد ايٛف٤ٛ اييت ع 

ٌٌ  ايؾاشٝض إطالم ايآؿ   ْعِ ٚقاد   ،ُكّٝداشكال ٚداٛة ايا   يًتكٝٝاد إاا ع   قابا
 ٗا٤ ٚدٛة املكّٝد ٚياذا ايتشَاٛا بٛداٛب ايٛفا٤ٛ يًطاٛاف      َٔ ايؿك ةل٢ مجٌظإ

 -ٚفا٤ٛع ناإ فّ غضاالّ    -إعٝاْٗا يٛ ٝؿتٗا َٔ سٝح ايطٗار٠ يًؾال٠ ٗاٚال ٜهؿٝ
 شدخ لكٝاا  ايطااٛاف  اٗا ايااذاا  ايٛفاا٤ٛ يؾااال٠ ايطااٛاف يااٛ لزفاا   نُااا ٜ 

ًٓت ناٌ ؽاال٠ بٛفا٤ٛ    ط (1)يف بعض ايٓؾٛـٚرة قدٌ ؽالع٘، بٌ إْ٘   صٚؽا

ٌّاتاٛفأ ٚياتاؾًتط ّ  ّاَقاؾ صؽال٠ ت نٌالٓد ٚق ؾ ال ط:  كطالم ايّٓؿ ايعاا
 :ُٓاقغ١ ؾٝ٘ اُهٔ ايُٜيهٔ    .(2)صؽال٠ إال بطٗٛر

ل٢ً اخاتالف   -ؿتٗابإٔ اكمجاع قا٥ِ ل٢ً فٕ املضتشاف١ إاا لًُت بٛ ٝ
 ،ّاٚصٝعنٕٛ املزاة َٓ٘ َع٢ٓع  ّاشهِ ايطاٖز، ٚمل ٜتقض ٜكٝٓاناْت ب -ةرداعٗا

شتُاااٌ يف عؿضاااريٙ زاة َااأ َعكاااد اكمجااااع ُٜٚالخاااتالف ؾٗاااِ ايؿكٗاااا٤ يف املااا
 : استُاالت ثالث١ سضدُا ٜ ٗز َٔ عتدظ نًُاعِٗ )قدٙ( ٖٚٞ

يؾاريٚرعٗا   ّااغٍٚ: فٕ ٜهٕٛ إعٝاإ املضتشافا١ يٛ ٝؿتٗاا ايطٗٛرٜا١ عازط     
نايضااًط  ّاُع٢ٓ ناإٛ االصتشافاا١ لااذر اعهااِ ايطاااٖز٠ بًشااا  ؽااالعٗا، باا  
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ا٤ ايػضاٌ فٚ بعادٙ فٚ سااٍ     ٝؿ١ فثٓدارز بعد إعٝإ ايٛاٚنٕٛ ايدّ اي ،ٚايدطٔ
لٔ ؽش١ ؽالعٗا، ٖٚذا املع٢ٓ استًُ٘ مجظ َٔ اغلاا ِ   ّايٝط َاْع ايؾال٠ 

شهِ ايطااٖز بايٓضاد١ إي   اُزاة نْٛٗاا با  اقااٍ: )ايا   ايذَِٟٓٗ ؽاس  اؾٛاٖز 
لًا٢ َعٓا٢ فْا٘ ال ٜكادح اصاتُزار ايادّ        ،ايؾال٠ اييت ٚددت ٖذٙ اغؾعاٍ اا

ًٜتا٦ِ َاظ  ااٖز )إاا( يف َعكاد اكمجااع، ؾانٕ  ٗٛرٖااا        ٖٚاذا املعٓا٢   (1)ؾٝٗاا( 
 . َٚعٓاٖا االعرتاط

شهِ اذعًٗا با اي ّاايجاْٞ: فٕ ٜهٕٛ إعٝإ املضتشاف١ يٛ ٝؿتٗا ايطٗٛر١ٜ صدد
شٌُ )إاا( يف َعكد اكمجااع  شٖٛا، بإٔ ُعايطاٖز َا ةاَت َغتػ١ً بايؾال٠ ْٚ 

 .١ٝايغزطَع٢ٓ ةٕٚ  ،تشهِ ايطاٖز( ل٢ً ايتٛقٝا)إاا لًُت بٛ ٝؿتٗا ؾٗٞ ب

يؾاريٚرعٗا   ّاايجايح: فٕ ٜهٕٛ إعٝإ املضتشافا١ يٛ ٝؿتٗاا ايطٗٛرٜا١ عازط    
طاااٖز٠ لًاا٢ اكطااالم ٚبًشااا  مجٝااظ اغلُاااٍ املغاازٚط١ بايطٗااار٠، ؾااناا        

أت فٚ اغتضًت يًؾال٠ ناْت طاٖز٠ ٚال ؼتاز إي طٗٛر ددٜد يًطٛاف عّٛف
 .  شٖٛاُط ايكزإٓ فٚ ْ افٚ ي

ٌٌشت ايٛصٝظ َٖٚذا املع٢ٓ ا ٚاصاتدالٍ مجاظ نادري َأ     ٚيعً٘ َٛاؾل يؿِٗ  ُ
ٍ ا٤ ٖٓاااٗااكايؿ  اُتقٝك١ ةا٥زعاا٘ بايؾااال٠، بُٝٓااا  اياا ، ٖٚااٛ قداااٍ االستُاااٍ اغٚ

  ٠ؽااريٚرؿاازض ي ت شتاااز إي ةيٝااٌ َجِدااٖااذا االستُاااٍ ٚصااٝظ اياادا٥ز٠ يهٓاا٘ ٜ 
 املضتشاف١ طاٖز٠ ل٢ً اكطالم .

سازاس اْعكااة اكمجااع ٚايتضاامل     يعادّ إ  َٚعكد اكمجااع ال ٜؾاًض ةياٝالّ    
لٔ إسزاس ععّددٜت٘ ٚنغؿ٘ لأ رفٟ املعؾاّٛ    ل٢ً ؾُٗ٘ ٚإراةع٘ يًؿكٗا٤ ؾقاّل

() .  ٕاكمجاع  ِّايٛ ع -لٓدْا ٖٛ االستُاٍ اغٍٚايكدر املتٝكٔ َٚٔ ٖٓا نا
 ؾاانٕ إعٝااإ املضتشافاا١ يٛ ٝؿتٗااا ايطٗٛرٜاا١ عاازطْ   -(ٚنغااـ لاأ رفٜاا٘ ) 
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ٖااٛ ٚافااض َاأ ْؾااٛـ    بًشااا  ايؾااال٠ نُااا  شهِ ايطاااٖز٠ايؾااريٚرعٗا باا 
شهِ ايطاٖز٠ ايؾريٚرعٗا ب ّاعزط االصتشاف١، ٚال ٜددٚ َٔ ةيٌٝ ٚافض نْٛ٘

 -اُا ٜغرتط يف ؽشت٘ ايطٗاٛر بًشا  ايؾال٠ ٚبًشا  غريٖا َ -ل٢ً اكطالم 
ؾانٕ اكمجااع املٓكاٍٛ لًٝا٘ مل عجدات صاع١ َؿااةٙ، ٖٚاٛ ةيٝاٌ يا  ٜؤخاذ َٓاا٘            

  . ٝكٔ َٜٓ٘ٚعتُد ل٢ً ايكدر املت
ْعِ ْؾٛـ االصتشاف١ ٚارة٠ يف بٝإ ايٛ ٝؿ١ يًؾال٠، ٚاياٛارة َٓٗاا يف   

ايػٓا٢   فٕ ُٜضتؿاة َُٓٗاا ُهٔ َكد١َ ايطٛاف ٚعزط ؽشت٘ خربإ ؽشٝشإ ُٜ
ٚنااٌ عاا٤ٞ يًطااٛاف، ُٖٚااا: ؽااشٝض لدااد ايزمحٔ:ط ذدٜااد ايٛفاا٤ٛ لاأ ع 

ًٓ ار٠: سر تاٚؽااشٝش (1)ؾااال٠ ؾًٝأعٗااا سٚدٗااا ٚيتطااـ بايدٝااتص  ت باا٘ اياصااتش
شاد١ اا لدّ ايٚ اٖزٖ (2)صفٕ عطٛف بايدٝت ٚعؾًٞ Sؾأَزٖا رصٍٛ اهلل ط

 شتااااز إيٝااا٘ يػااازض إعٝاااإ   غداااٌ ايطاااٛاف نُاااا ال ُٜ  ّاذّدةاإي ايٛفااا٤ٛ َااا
 ٖاا، ٖٚاذإ ّْؾاإ َطًكاإ ٜادالٕ لًا٢ عازل١ٝ طاٛاف املضتشافا١          ايشٚز إٜا

 اا بعااد إعٝاْٗااا يٛ ٝؿتٗااا َاأ ةٕٚ ساداا١ يٛفاا٤ٛ ددٜااد فٚ غضااٌ ددٜااد، ؾاان   
ًٓفّة ت بٗا ايؾال٠ داس اا إعٝإ ايطاٛاف ٚؽاالع٘ َأ ةٕٚ    ت ٚ ٝؿتٗا ٚاصتش

 ْااقض يطٗٛرٖاا ايؾاالعٞ     سادخ   ١ يتذدٜد ايطٗٛر َا مل ععًِ بعازٚض ساد
 ذاادة ايٛفاا٤ٛ يطٛاؾٗااا   ا، ؾُتُااشٖٛشٝض فٚ ايٓؿاااظ فٚ ْ افٚ يػضااًٗا َاأ اياا  

 ٢ َااأ ُكتق٢ اغةيااا١ املطًكااا١ املجدتااا١ يًٛفااا٤ٛ لًااا    افٚ يؾاااال٠ ايطاااٛاف بااا  
 . ؽال٠ ايطٛافاف ايٛاد  فٚ ايطٛ تفراة

قٞ ايٛف٤ٛ يًطٛاف تشح فصتااْا احملكل )قدٙ(: إٕ ايكالد٠ عكٚيف عكزٜز ب 
، قااٍ: )ايٛفا٤ٛ مل ٜكاِ ةيٝاٌ لًا٢      ايعًِ بهؿا١ٜ ٚف٥ٛٗا يػاري ؽاالعٗا  يعدّ 

نؿاٜت٘ يػري ؽالعٗا ايؿزٜق١، ؾُكتق٢ ايكالد٠ فٕ عتٛفأ يػريٖا َأ اغلُااٍ   
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: ؾًتتٛفاأ يهاٌ   يعُّٛ قٛي٘ ّابايطٗار٠( نايطٛاف ٚؽالع٘ )َقاؾ املغزٚط١
ِّ ؽال٠ ايطٛاف(  .(1)ؽال٠، ؾنْ٘ ٜع

 :  ُْٝ٘ٚغهٌ لً
يٛ ٝؿ١ ايطٗٛر١ٜ ال٢ً نؿا١ٜ  : قد انزْا ؽشٝشتي ٜ ٗز نُْٛٗا ةيٝاّلفٚاّل

يػااري  ّاذّدةالاأ ايٛفاا٤ٛ فٚ ايػضااٌ َاا بُٗااا عضااتػينٚ ،اياايت عؤّةٜٗااا يؾااالعٗا
ؾنْٗاااا إاا فّةت ٚ ٝؿتٗاااا ايطٗٛرٜااا١ يًؾاااال٠    ،فااا١ ناااايطٛاف ؽاااالعٗا املؿزٚ

ٌّ اا ايطٛاف ٚؽاالع٘، ٚياذا ال ٜؾاض لٓادْا قاٍٛ اغصاتاا       )مل  ٚاصتشًتٗا س
ٜكِ ةيٌٝ ل٢ً نؿا١ٜ ٚف٤ٖٛا يػري ؽاالعٗا ايؿزٜقا١( ناايطٛاف ٚنأْا٘ )قادٙ(      

 . -نُا ٜ ٗز َٔ عكزٜز ب شج٘ -اغخدار ايٛارة٠ يف املضتشاف١مل ٜتأٌَ 

: إْااا٘ ال ٜٛداااد لُاااّٛ يف فخداااار ٚفااا٤ٛ املضتشافااا١ ٚبؾاااٝاغ١:   ّاٚثاْٝااا       
  ِّ يعاادّ ٚرٚة  ّاَقاااؾ ،املضتشافاا١ ايهاادري٠ )ؾًتتٛفااأ يهااٌ ؽااال٠( عٝااح ٜعاا

يف  ّآَ٘ ٚارة ْعِ ٜٛدد قزٌٜ  -شج٘يف عكزٜز ب  ٠املذنٛرباغيؿا  سدٜح بايّٓؿ 
ًٓ(:طُتٛصط١، ٖٚااٛ قٛياا٘ ) اُضتشاف١ ايكًًٝاا١ ٚاياا ااياا ت نااٌ ؽااال٠  ٚؽاا

ٌ آد ٚقا اؾٌ لا اتا اٛفأ ٚياتا اتاًاؾط (2) صال٠اٚايٛف٤ٛ يهٌ ؽا صطبٛف٤ٛ  ت نا
ٚبعقاٗا ٚارة   (االصتشاف١ ايكًًٝا١ )بعقٗا ٚراة يف  ؾٛـاٖٚذٙ ايٓ صؽال٠

ِّ (االصتشاف١ املتٛصط١)يف  ٖٚذا ٜدلٛ إي إياشاّ   )املضتشاف١ ايهدري٠( ٚال ٜع
 املضتشافااا١ ايؾاااػري٠ ٚاملتٛصاااط١ بايٛفااا٤ٛ يًطاااٛاف ٚبٛفااا٤ٛ آخاااز يؾاااال٠

ايطٛاف، ٚال ةيٌٝ ل٢ً إيشاّ املضتشاف١ ايهدري٠ بايٛفا٤ٛ يهاٌ َأ ايطاٛاف     
ايطاٛاف يف  طايٛف٤ٛ يًطٛاف يهٕٛ -ّاإستٝاط - لًٝٗاٛد  ْعِ ُْا . ٚايؾال٠

 ُذُظ ااي ات ايؿكٗا٤سارعهدٟٛ ٚإآااي (3)حاّؿ اياشدٜاص نُا ٖٛ ْايدٝت ؽال٠
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ايكًًٝاا١ فاا١ غٕ املضتشا ،، ْٚٛداا  لًٝٗااا ٚفاا٤ٛع آخااز يؾااال٠ ايطااٛافالًٝٗاا
يؾال٠ ايطاٛاف لًا٢    شتاط بٛف٤ٛ يهٌ ؽال٠( ْٚ  ٚاملتٛصط١ ًٜشَٗا )ايٛف٤ٛ

 . املضتشاف١ ايهدري٠

شاؽٌ ٖٛ االط٦ُٓإ بإٔ َطًل املضتشاف١ إاا فّةت ٚ ٝؿتٗا ايطٗٛر١ٜ اٚاي
ُٕ - ّاإستٝاط - ّاًٜٚشَٗٔ مجٝع ،يًؾال٠ اصتشًت ايؾال٠ يًطاٛاف   ٚفا٤ٛ   إعٝا

ُٕ ٘   ٚف٤ٛ  ٚإعٝا ٚاي ااٖز اصاتٛا٤ ايطاٛاف ايٛادا  ٚاملٓادٚب يف       ،آخاز يؾاالع
ض يف نتا   ٓكاإيشاّ َطًال املضتشافا١ بايٛفا٤ٛ يًطاٛاف، ٖٚاذا ايدشاح مل ٜٓا       

شكٝكاا٘ ٚةلُاا٘ بايااديٌٝ ، ؾًااذا فطًٓااا ع ّاشكاال ٚافااشايؿكا٘ االصااتداليٞ فٚ مل ُٜ 
 : ثِ ْدشح .  شكا٥ل فسهاَ٘اُعترب، َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٖٚٛ ايعامل بااي

 : نشتحاضة لكالو اهلل وأمسائه سبحاىهـّص الم

  ّاشز١َ اغؾعااٍ املغازٚط١ بايطٗاار٠ لًا٢ املضتشافا١ َطًكا      افؾت٢ ايؿكٗا٤ با 
ًٓات بٛ ٝؿتٗاا ايطٗٛرٜا١    -ؽػز٣ فٚ ٚصط٢ فٚ نرب٣ - ٚمل ٜتعزفاٛا   ،إاا فخ
ُّط ايكزإٓ َّٚط فمسا٤ اهلل صدشاْ٘، ْعِ ؽّزح بعض اغٚاخاز  اي ّادؾٛؽاَ
شاّزّ  زإٓ لٓد إخالااا بٛ ٝؿتٗاا، ٚياٝط يف املضتشافا١ ْاّؿ ُٜ     شز١َ َّط ايكاب

 . ٘ صدشاْ٘ا٥لًٝٗا َّط آٜات ايكزإٓ فٚ َّط امس

ٚاي اٖز فٕ َٓغأ ؾت٣ٛ ايتشزِٜ َا اعتٗز يف لدارات ايؿكٗا٤ َٚٓاذ ايكادّ    
َٔ فٕ )املضتشاف١ إاا ؾعًت ٚ ٝؿتٗا َٔ ايطٗاار٠ ناْات عهاِ ايطااٖز٠( فٟ     

 ّةلا٢ ، ٚقاد إ ٖز٠ َأ اغؾعااٍ املغازٚط١ بايطٗاار٠    عضدٝض ناٌ َاا عضادٝش٘ ايطاا    
إرصاااٍ  بعقااِٗبااٌ فرصااً٘  ،ايؿكٗااا٤ لًاا٢ ٖااذا ٔ إمجاااع مجااٌظ َاأ املتااأخزٜ

ؿِٗ َٓٗا دٛاس َّط املضتشاف١ آلٜات ايكزإٓ ٚقزآْ٘ املضًُات، ٖٚذٙ ايعدار٠ ُٜ
ٚفمسا٥اا٘ صاادشاْ٘ لٓااد ؾعااٌ طٗارعٗااا، ثااِ ففاااف بعااض املتااأخزٜٔ يًعدااار٠     

ًٓاات  ٜ املافاا١ٝ: إْاا٘ ) شاازّ لًاا٢ املضتشافاا١ اغؾعاااٍ املغاازٚط١ بايطٗااار٠ إاا فخ



 (451)ط املضتشاف١ يهالّ اهلل ٚامسا٤ٙ..........................................َ   
   

َاّط ناالّ اهلل صادشاْ٘     :بٛ ٝؿتٗا ايطٗٛر١ٜ( َٚٔ اغؾعاٍ املغزٚط١ بايطٗاار٠ 
ٌّ ااا املاّط املاذنٛر،       ا٥٘ صدشاْ٘، ؾا َٚط امس ناا فّةت ٚ ٝؿتٗاا ايطٗٛرٜا١ سا

ًٓت بٛ ٝؿتٗا ؾًِ عتٛفأ ٚمل عػتضٌ سض  ٚ ٝؿتٗا سزّ لًٝٗا  ا املاّط  ٚإاا فخ
شا٥ض(، ٚال ْاّؿ لًا٢   اشهِ ايا ااملذنٛر ست٢ ؽّزح بعقِٗ بأْٗاا لٓد٥اذ  )با   

 . ٖذا نً٘

ُّدل٢ لًا٢  اباكمجاع ايا  ٖٓا شؾار َدرنِٗ ٚاصتدالاِافقٍٛ: اي اٖز اْ
لأ رفٟ   ّاناعاؿ  ّاععّدادٜ  ّاٚمل ٜتشكال لٓادْا نْٛا٘ إمجالا     ،اؾًُتي املتكدَتي

، نٝـ  ُّطااكمجاع ل٢ً سز١َ اي( بٌ مل ٜتشكل فؽٌ اْعكاة املعؾّٛ )
ؾٛاٖز اآلعٝا١، ٚايعُاد٠ فْا٘    دالف نُا ٜددٚ َٔ لدار٠ ااؽّزح بعقِٗ بايٚقد 
ا ْااّؿ عاازلٞ نُااا مل ٜتشكاال إمجاااع ععداادٟ ناعااـ لاأ قااٍٛ ُااجداات بٗمل ٜ 

( َٚٛاؾكتاا٘ لًاا٢ ايتعاادرئٜ: )إاا ؾعًاات ٚ ٝؿتٗااا ناْاات عهااِ   املعؾااّٛ )
ًٓ  ًٝٗا اغؾعاٍ املغزٚط١ بايطٗار٠( .ت لت بٛ ٝؿتٗا سزَايطاٖز٠( )إاا فخ

 ذٛاٖز )قادٙ( ابٌ يعًا٘ ال إمجااع َٓعكاد لًا٢ اغَازٜٔ، ٖاذا ؽااس  ايا         
)َٚظ اكخاالٍ بغا٤ٞ َأ ياو( ٚاكعاار٠ إي       (1) ٜكٍٛ: -ٖٚٛ عٝذ ايؿكٗا٤ -

شُٖٛاا )ال عهإٛ   ذ  لًٝٗا َأ ايٛفا٤ٛ فٚ ايػضاٌ فٚ ْ    ٛ ٝؿتٗا َٚا ٜ ي ٗاؾعً
باادٕٚ ايتػااٝري  ايكاازإٓ ٚقاازا٠٤ ايعااشا٥ِ َااجالّ  نااذيو ٚإٕ داااس اااا َااّط نتاباا١  

ٜكؾد )قدٙ( عػٝري اـزق١ ٚايكط١ٓ، ثِ لًً٘ بكٛي٘: )يعدّ ايديٌٝ ل٢ً  (املذنٛر
اعرتاط غري ايؾال٠ با٘( ٜعاين فْا٘ ال ةيٝاٌ لًا٢ اعارتاط ايطاٛاف فٚ املاط فٚ         

 ٚايػضاٌ، ثاِ ؾّضاز املازاة َأ لداار٠:       ١ بتػٝري اـزق١ ٚايكط١ٓ ٚايٛف٤ٛاياُكارب
بكٛياا٘: )املاازاة نْٛٗااا  (ٚ ٝؿتٗااا ناْاات عهااِ ايطاااٖز٠املضتشافاا١ )إاا ؾعًاات 

ل٢ً َعٓا٢ فْا٘    ،عهِ ايطاٖز بايٓضد١ إي ايؾال٠ اييت ٚددت ٖذٙ اغؾعاٍ اا
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دًٝاّا  ٜهغـ  -ععدري عٝذ ايؿكٗا٤ اغٚاخز -ٖٚذا ال ٜكدح اصتُزار ايدّ ؾٝٗا(
تشاف١ ٚ ٝؿتٗا ايٛادد١ لًٝٗا لٔ عزدٝش٘ )قدٙ( ؾِٗ لدارعِٗ )إاا ؾعًت املض

 .  ناْت عهِ ايطاٖز٠( بإٔ )نْٛٗا عهِ ايطاٖز٠( بًشا  ايؾال٠ خاؽ١

لأ رفٟ املعؾاّٛ   ٚلٓد لدّ ثدٛت ايتعدرئٜ املغاٗٛرٜٔ بنمجااع ناعاـ    
( )     ٚفؾٗاااٌ عهااإٛ ايٛ ٝؿااا١ ايزداااٛع إي اغؽاااٌ ايرتخٝؾاااٞ ناااايربا٠٤ 

 .   شُٖٛاْ  ٚف شهِ اكيشاَٞ فساّلااصتؾشاب لدّ اي

 َٓٗاا َاطّ   :ٖذا إاا مل عهٔ املضتشاف١ َضدٛق١ بايتشّٝض املاْظ َأ فَاٛر   
شَٔ االصتشاف١ ي٘ صدشاْ٘، ٚإال فَهٔ اصتؾشاب ايتشزِٜ ا٥نالّ اهلل ٚامس

جدت با٘  ااالصتؾاشاب ٚمل ع ا   ٚإال مل ٜاأتِ  ،شٝضاضاٌ ايا  إاا مل ٜؾدر َٓٗاا غُ 
 .  ّاشز١َ اصتؾشابااي

ف٠ لٓادَا ناْات َتشّٝقا١ ؾٗاٞ قدثاا١     إٕ ٖاذٙ املاز   :االصتؾاشاب  ٚعكزٜا  
 شدث١ َاا َضتشافا١  ٖاٞ  ٕ ناالّ اهلل ٚفمسا٥ا٘ صادشاْ٘، ٚاآل    شزّ لًٝٗا َاطّ ٜ 

املااْظ  غاو يف بكاا٤ سادثٗا    اُّط املاذنٛر، ؾت ُاْظ لٔ اياشدخ اياشت١ًُ ايافٚ َ
ايكازإٓ   شزِٜ َّط، ٜٚرتع  لًٝ٘: ع ُهٓٗا اصتؾشاب نًٞ اؿدخٔ املّط َُٜٚ

ٛ اصتؾشاب يهًٞ اؿادخ َأ ايكضاِ ايجاياح املضاتج٢ٓ      ٚفمسا٤ٙ صدشاْ٘، ٖٚ
 .  ٍ املزعد١ إي اغفعـَٓ٘ عدّد

 شزّ لًٝٗا املّطٚإاا ناْت اصتشافتٗا َٓؿؾ١ً لٔ سدخ ايتشّٝض ؾٌٗ ٜ 
 -ايؾػري٠ ٚاملتٛصط١ ٚايهدري٠  -  اي اٖز سز١َ املّط ل٢ً املضتشاف١ املذنٛر

 ل ادااااطآا، ٚع(٢ ٚفااا٤ٛيٝضااات لًااا)إاا مل عتٛفاااأ ؾنْااا٘ ٜؾااادم لًٝٗاااا فْٗاااا  
ُتٛفٞ يهتاب اهلل ٚآٜاعا٘  اُشدخ فٚ غري ايالًٝٗا ايٓؾٛـ املاْع١ لٔ َّط اي

( َأ اكَااّ ايؾااةم )    صاا٥الّ  (1) املدارن١، ٚايعُد٠ َٓٗا َعترب٠ فباٞ بؾاري  
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ال بااأظ ٚال ط(: لُأ قاازف يف املؾااشـ ٖٚااٛ لًاا٢ غااري ٚفاا٤ٛ  ؾأداباا٘ ) 
ٓ٘ ٖٛ )َٔ مل ٜهٔ لًا٢ ٚفا٤ٛ( ٖٚاذا    ٚؾالٌ املط املُٓٛع ل صايهتاب ُّطٜ 

ٗااٞ عتٛفااأ ٚعزٜااد َااّط ايهتاااب( ؾ ايعٓااٛإ ٜٓطداال لًاا٢ )املضتشافاا١ اياايت مل
 . ايتشزِٜايآُظ ٚشدٜح ايؾشٝض اي اٖز يف آُٛل١ بّٓؿ اياَ

ِّ ّادتؾاٖٚذا ايّٓؿ ٚإٕ نإ َ فمسا٤ٙ صادشاْ٘ فٚ يؿا     بهتاب اهلل ٚال ٜع
فٚ يؿاا   لَُٛااّا ٚفمسا٥اا٘ صاادشاْ٘ هللْطُاا٦ٔ باصااتٛا٤ آٜااات ا   ااؾالياا١، يهّٓاا 

 . ّاشهِ، ٚيذا ًْشكٗا إستٝاطايف ٖذا اي اذالي١ َادؾٛؽّااي

ذٛس يًُضتشاف١ قدٌ فةا٤ ٚ ٝؿتٗا َٔ ايػضٌ ُا عكدّ فْ٘ ال ٜ اٜٚتشؾٌ َ 
  -ٚياٛ بعقاٗا فٚ نًُا١ َٓٗاا     -ٚآٜاعا٘  شٌ اا َاّط نتااب اهلل   فٚ ايٛف٤ٛ ٚال ٜ 

 .  ٚال َّط يؿ  اؾالي١

ايتشزِٜ املضتشاف١ اييت باعازت ايػضاٌ ٚايٛفا٤ٛ فٚ فسادُٖا      ٌِّٖٚ ٜع
  فٚ ٜااشٍٚ ايتشاازِٜ بعُااٌ املضتشافاا١  سضاا  ٚ ٝؿتٗااا ٚةرداا١ اصتشافااتٗا

 .  بٛ ٝؿتٗا َٔ سٝح ايٛف٤ٛ فٚ ايػضٌ فٚ نًُٝٗا

س َّط املضتشاف١ يهتااب اهلل صادشاْ٘   اٜددٚ َٔ عؾزٜض بعض ايؿكٗا٤ دٛ
ُٗاا، ٖٚاذا ٖاٛ  ااٖز َأ      ايػضاٌ فٚ نًٝ إاا لًُت بٛ ٝؿتٗاا َأ ايٛفا٤ٛ فٚ    

َأ فٕ   يؿكٗا٤ املتكادَي ٚاملتاأخزٜٔ، ٚإةلاٞ لًٝا٘ اكمجااع      َٔ ا إطالم نجري
 .  )املضتشاف١ إاا لًُت بٛ ٝؿتٗا ناْت عهِ ايطاٖز٠(

مجاااع ععّداادٟ ناعااـ لاأ رفٟ  إال فْاا٘ صاادل َّٓااا لاادّ ايٛثااٛم بنْعكاااة إ  
بعااد فةا٤  (هااِ ايطاااٖز٠املضتشافاا١ ع)( َٚٛاؾكتاا٘ لًاا٢ ناإٛ  املعؾااّٛ )

ذدٟ اُزاة ايا ادتًؿ١ يف ايا اٚ ٝؿتٗا ايطٗٛر١ٜ، نُا صدل ٚداٛة فْ اار ؾكٗٝا١ َا    
لًا٢ ؾازض ايتضاًِٝ     -َٔ ٖذا ايتعدري، ٚاغقازب َٓٗاا فٚ ايكادر املتاٝكٔ ثدٛعا٘      

  ٖٛ فٕ املزاة نْٛٗا عهِ ايطاٖز٠ بًشا  ايؾال٠ خاؽ١، ال -باْعكاة اكمجاع 
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ًٓزٚط١ بايطٗٛر ٚع بًشا  مجٝظ ايػاٜات املغ ك١ ل٢ً ايٛف٤ٛ، ُاّ اغلُاٍ املع
، َٚأ  (َأ مل ٜهأ لًا٢ ٚفا٤ٛ    )حملزّ ؾعً٘ لًا٢  هلل ععاي انتاب اْ ري َّط 

برتى املضتشاف١ َّط ايهتاب َٚط اصاِ اهلل صادشاْ٘ ستا٢     ّاشتاط ٚدٛبٖٓا ْ 
 ٚ نًُٝٗاا، ٜٚكا٣ٛ    بعد إعٝاْٗا ملا ٖٛ ٚ ٝؿتٗا ايطٗٛر١ٜ َٔ ايػضٌ فٚ ايٛفا٤ٛ ف

با٘   شؾٌ ؾاؽٌ سَاْٞ َعتّدؽالعٗا لكٝ  طٗٛرٖا ٜٚ  ٌُاالستٝاط لٓدَا عه
 ّا. ٖذا نً٘ إاا نإ املاّط داا٥ش   يًُّط املذنٛر بي طٗٛرٖا ٚبي ٚقت إراةعٗا

 . يًُضتشاف١ غري ٚاد  لًٝٗا

نُاا إاا ٚقاظ املؾاشـ ٚناالّ اهلل ٚآٜاعا٘ يف       -بُٝٓا إاا ٚد  املاّط لًٝٗاا  
صك  قزطااظ ؾٝا٘ يؿا  اؾاليا١ يف قاٌ َتآذط فٚ       قٌ َتٓذط نايدايٛل١ فٚ 

ٚعطًا  إخزادا٘ َاّط املدازز يا٘       ،شٛٙ مما ٜٛد  ٖته٘ ؾٛد  إخزاد٘ َْٓ٘ 
ٚعؾّدت املضتشاف١ يزؾظ نالّ اهلل فٚ امس٘ لُاا ٜٛدا  َٗاْتا٘ ٖٚتها٘ دااس      

 : اا املط بٌ ٚد  لًٝٗا بغزطي

 ُٗا١ْ أ ايااَتؾاادّٜا ٚقاااةرّا لًاا٢ ايتدًااٝؿ َاا   ٖاااإاا مل ٜهاأ غرياغٍٚ: 
 . -ْٚٛع سدث٘  سض  ٚ ٝؿ١ املهًـ غضاّل نإ فّٚف٤ٛع  -َظ ايطٗٛر

املضتشافا١  عادؿ  شؾز ايتدًاٝؿ َأ املٗاْا١ يف    اإاا اْا جااْٞ:  غزط ايايٚ
ّٗاااٚمل ُٜ  ز بٛفااا٤ٛ فٚ غضاااٌ صااازٜعّا، ٚفَاااا إاا فَهٓٗاااا املضاااارل١   ُهٓٗاااا ايتط

 ا فٚداا . ْعاِ إا  إي ايٛفا٤ٛ فٚ ايػضاٌ سضا  ٚ ٝؿتٗاا ٚدا  لًٝٗاا اياو       
ّٗزٖا بايٛف٤ٛ فٚ باع ٜضري ٚنإ َٛددّا ٚقتّا غري  -سض  ْٛع ٚ ٝؿتٗا -يػضٌط

 -شؾٌ ْااةراّ ٖٚذا قد ٜ  -يف ٖذا ايٛقت يتشكل ااتو ٚاملٗا١ْ ٚاقعّا ٚخاردّا 
 اؾالي١ َٔ املٗا١ْ ٚااتو .  يتدًٝؿ اآل١ٜ فٚ يؿ ايضزٜظ ٚد  ايتؾدٟ 

       : ثِ ْدشح
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   ستحاضة :دو اإل إىكطاع  
قد ٜٓكطظ ةّ االصتشاف١ لٔ املضتشاف١ )اْكطااع باز٤  ْٚكاا٤( ٚقاد ٜٓكطاظ      

، ْٚددف بعزض ؽاٛر  ٚيهٌ َُٓٗا سهُ٘ ٚؽٛرٙ ،لٓٗا )اْكطاع ؾرت٠ ٚصهٕٛ(
 : ، ٖٚٞ ثالث١(ْكطاع ايرب٤ ٚايٓكا٤)إ

( قداٌ  ْكطااع باز٤  ْٚكاا٤   )إايؾٛر٠ اغٚي: فٕ ٜٓكطاظ لٓٗاا ةّ االصتشافا١         
ٌّ ٚقتٗااا   َكدَاا١ّ ٚ ٝؿاا١ ايطٗااٛر عاازٚلٗا يف  ٜعااين  ،يًؾااال٠ ايَٝٛٝاا١ اياايت ساا

ذاا  ايػضااٌ ٚايؾااال٠، ٚلٓد٥ااذ ع  ٚفاْكطالاا٘ لٓٗااا قدااٌ عاازٚلٗا يف ايٛفاا٤ٛ 
َٔ اـدح، ٖٚذا ٚافض  لًٝٗا ايؾال٠ َٚكد١َ ايطٗٛر ٚطٗار٠ ايددٕ ٚايجٛب

دَاعٗا ٚال إعهاٍ، ؾنْ٘ عٓطدل لًٝٗا اغةي١ ايعا١َ ايكاف١ٝ بنعٝإ ايؾال٠ َظ َك
ددج١ٝ َٚأ ايطٗاٛر، ٚاْكطااع ايادّ ال ٜٛدا       اٚعزٚط ؽشتٗا َٔ ايطٗار٠ ايا 

سٚاٍ سدثٗا ٚسؾٍٛ طٗارعٗا َأ خدجٗاا، ٚال باد ااا َأ فٕ ععُاٌ ايطٗاٛر        
ددج١ٝ اٚايطٗاار٠ ايا   ،ايٛاد  لًٝٗاا عضا  ةردا١ اصتشافاتٗا املٓكطعا١ لٓٗاا      
ا٤ )رض( فٕ اْكطاع يددْٗا ٚثٝابٗا كساي١ اـدح لٓٗا، ٚقد انز مجظ َٔ ايؿكٗ

ضااٌ، ٚإطااالم  ةّ االصتشافاا١ يًاارب٤ ٜٛداا  لًٝٗااا ايٛفاا٤ٛ ٚال ًٜشَٗااا ايػُ   
ِّ َاأ ناْاات اصتشافااتٗا ناادري٠، ٖٚااٛ َغااهٌ، ؾاانٕ اْكطاااع ةّ      لدااارعِٗ ٜعاا
اصتشافتٗا ال ٜشٜاٌ سادثٗا ٚال ٜٛدا  سؾاٍٛ ايطٗاار٠ فٚ ايطٗاٛر ااا َأ         

تدًؿ بٗاا َأ سادثٗا    ةٕٚ ؾعٌ ايٛ ٝؿ١ املطًٛب١ َٓٗاا قداٌ االْكطااع ٚايايت عا     
 .  ٚخدجٗا املافٞ

ٖاااٞ صااادد١ٝ  عااازل١ٝ  ٜقااااف إيٝااا٘:  ٗاااٛر فخداااار االصتشافااا١ يف صااادد١ٝ        
يف ٚداٛب   -ٚقًا١  ّاةرداعٗا: ق٠ٛ ٚعاد٠ فٚ فاعؿ   ل٢ً اختالف -االصتشاف١ 

داـ ٚايطٗار٠، ٚال راؾظ ااذٙ ايضادد١ٝ غاري إعٝاْٗاا عضا  عزعٝدٗاا       اايطٗٛر اي
 . ايغزلٞ يف فخدار االصتشاف١
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  اغثٓا٤ يف (كا٤از٤ ْْٚكطاع ُب١ٝ: فٕ ٜٓكطظ لٓٗا ةّ االصتشاف١ )إايؾٛر٠ ايجاْ     
ددج١ٝ ٚقدٌ ايؿازاؽ َأ ايؾاال٠    اٚايطٗار٠ اي لكٝ  عزٚلٗا يف ٚ ا٥ـ ايطٗٛر

ُاّ فدشا٤ٖااا ايٛادداا١، ٚلٓد٥ااذ ًٜشَٗااا اصاات٦ٓاف ايعُااٌ ٚإعٝااإ  اايٛادداا١ ٚإعاا
ؾٌ االْكطاع فثٓا٤ ايؾال٠ ًٜشَٗا ددج١ٝ، ٚيٛ ساايٛ ا٥ـ ايطٗٛر١ٜ ٚايطٗار٠ اي

ٚال عهؿٝٗاا عًهاِ    ،اصات٦ٓاف ايؾاال٠   -ددج١ٝاَظ ايطٗٛر اؿدثٞ ٚايطٗار٠ ايا  -
 . -ٚيٛ ٜضريّا -ايؾال٠ املؾاسد١ يدّ االصتشاف١

 ّا: َا ٜضاتؿاة َأ لُاّٛ فخداار ةّ االصتشافا١ َأ نْٛا٘ خدجا         ٚايٛد٘ ؾٝ٘
ّٗز َٓ٘ بعد   ّاَٚٔ نٕٛ ايادّ سادث   جٛب َٓ٘،اْكطال٘ ٚعطٗري ايددٕ ٚايًٜشّ ايتط

ف٤ٛ فٚ غضٌ سض  ْاٛع سادثٗا   يٛ ناْت املزف٠ ل٢ً طٗٛر: ٚ -ّا يًطٗٛرراؾع
ْعاِ   ٛر١ٜ خاؽ١ بٓٛلٗا ٚقضاِ اصتشافاتٗا .  ؾتذ  لًٝٗا ٚ ٝؿ١ طٗ -ايضابل

ددج١ٝ يف اخزدٓا لٔ إطالم فةيا١ اعارتاط ؽاش١ ايؾاال٠ باايطٗٛر ٚايؾاال٠ ايا       
لٓادَا عتٛفاأ فٚ عػتضاٌ ٚعدااةر يؾاالعٗا      اييت ٜضتُز سدثٗا ٚةّ اصتشافتٗا 

ّٛ ْ ري ايعؿٛ لٔ املضاًٛظ ٚاملدطإٛ املهتؿاٞ     ،لٔ سدثٗا ّاٚعهٕٛ َعذٚر٠ َعؿ
عاااّ  (اْكطاااع ُبااْز٤  ْٚكااا٤)ٚاياايت اْكطااظ ةَٗااا  . بطٗااٛرٙ ٚطٗارعاا٘ قدااٌ ايؾااال٠

شؾٌٝ ايطٗاٛر  ؾال كزز ٚال َؿّز َٔ يشّٚ ع لًٝٗا ٚلدّ اصتُزار صٝالٕ ايدّ 
شؾااٌٝ ٚإعٝااإ ايؾااال٠ لكٝدُٗااا، ٚال َؾااّشض يؾااالعٗا َاأ ةٕٚ ع   ٚايطٗااار٠ 

شؾاٌٝ ايطٗاار٠ َأ    َأ ةٕٚ ع   ٚفايطٗٛر سض  ةردا١ اصتشافاتٗا املافا١ٝ    
خ املافااٞ ٗا، ٚإال ؾتااأعٞ فةياا١ ْاققاا١ٝ اياااشد  ددح ناااَاّل يف ثٛبٗااا ٚباادْ  ااياا

 . ددح املافٞ يطٗارعٗا ٚؽش١ ؽالعٗاايطٗٛرٖا َٚدط١ًٝ اي

٢ً ؽش١ ٚ ا٥ؿٗاا املافا١ٝ: طٗٛرٖاا ٚطٗارعٗاا َأ      ٚباختؾار: ال ةيٌٝ ل
ٚلٓااد  ١ ساااٍ ايعااذر ٚاصااتُزار صااٝالٕ اياادّ،  اـدااح ٖٚااٞ ْاقؾاا١ َٚغاازٚل 

 . خاددج١ٝ ٚال طٗٛرٖا َٔ اؿدذشٟ طٗارعٗا اياْكطال٘ ٜٓتؿٞ ايعذر ٚال ُع
 كطاع فثٓا٤ ايؾال٠ اصتأْؿتٗا يعي ايٛد٘ املافٞ يف االْكطاعاٚيٛ سؾٌ االْ
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ٛ  ،ايطٗار٠ فثٓا٤ ايطٗٛر فٚ ر ٖٚٛ لدّ ايديٌٝ ل٢ً ؽش١ ؽالعٗا املضدٛق١ بطٗا
ؾاٌٝ ايطٗاار٠ ايتاَا١    شباد ااا َأ ع     بايٛاقظ، ؾالغاؾ١ً لٓٗا دٗاّل ّاْاقؿ ٚاقع

َأ ايٛفا٤ٛ فٚ ايػضاٌ سضا  ةردا١ اصتشافاتٗا ايايت        اا بد َٔ اـدح ٚال
 . اْكطعت لٓٗا قدٌ اصت٦ٓاف ايؾال٠ َظ طٗار٠ ايددٕ ٚايجٛب َٚظ ايطٗٛر

بعاد   (اْكطااع ُباْز٤  ْٚكاا٤   )ايؾٛر٠ ايجايجا١: فٕ ٜٓكطاظ لٓٗاا ةّ االصتشافا١     
ُاّ ايٛ ا٥ـ ٚايؿازاؽ َأ ايؾاال٠ ٚايٛقات باإم يتادارى ايؾاال٠ ياٛ فراةت         اع

 عااااّ، ٚقاااد  (اْكطااااع ُباااْز٤  ْٚكاااا٤)املضتشافااا١ املٓكطاااظ لٓٗاااا ةّ اصتشافاااتٗا 
 عادّ سؾااٍٛ  ؽادرت َٓٗاا ٚ اا٥ـ ايطٗاٛر ٚايطٗاار٠ ٚايؾاال٠ إَاا يكطعٗاا ب        

 ٗا ٚاصتؾاااشابٗا الصاااتُزار صاااٝالٕ ايااادّ لًٝٗاااا،  ايااارب٤ فٚ يػؿًتٗاااا فٚ يغااآه
ع ةّ االصتشاف١ ااْكط ا ثِ اْهغـ خالف ايو :ؾغزلت يف فلُااا ٚؽالعٗ

 . قدٌ خزٚز ايٛقت
ٖٚذا ايهالّ يف ؾزض بكا٤ ايٛقت، ٚإال يٛ خزز ايٛقت ٚسؾٌ االْكطاع 

ٚطٗٛرٖااا ٚطٗارعٗااا غدااٌ    ؾااال رٜاا  يف لاادّ ٚدااٛب إلاةعٗااا يؾااالعٗا     
ذا  لًٝٗاا   دزز ايٛقات ٖاٌ ع   ايؾًٛات املاف١ٝ قدٌ خزٚز ايٛقت، ؾناا مل ٜ 

.   ددج١ٝ فّ ال ػ  اكلااة٠ اإلاة٠ ايؾال٠ َظ ٚ ا٥ؿٗا َٔ ايطٗٛر ٚايطٗار٠ اي
ٖذا َا اختًؿت ؾٝ٘ اغْ ار بي ايكٍٛ بٛداٛب اكلااة٠ نُاا ٖاٛ  ااٖز مجاظ       

 ايكاٍٛ بعادّ ٚداٛب اكلااة٠ ٚقاد اختاارٙ       َِٓٗ صاٝد )ايعاز٠ٚ اياٛثك٢( ٚباي    
 .  مجظ َِٓٗ ؽاس  اؾٛاٖز ٚعٝدٓا اغْؾارٟ

 ّٝٔ كتارْا ؾُٝٗا:١ ، ْدُّٝٓٗا ْٚدٚنٝـ نإ عٛدد ؽٛرعإ يف املضأي
  ّاباْكطاااع ةَٗااا قدااٌ خاازٚز ايٛقاات ْاعاا٦   ّافٕ ععًااِ املضتشافاا١ َضاادك  -ف      

 باْكطااااع  ّاط٦ُٓاْااافٚ ا ّاَااأ بعاااض ايعالَاااات ايااايت فٚددااات لٓااادٖا لًُااا      
 ع بنٜكااااع ايؾاااال٠ةّ اصتشافاااتٗا، ٚلٓد٥اااذ ًٜشَٗاااا االْت اااار ٚلااادّ ايتضااازّ 

 ل٢ً فْ٘ : ١آدّا ٚايٛافض ةالياص ضؾشٝارب اياداُكتق٢ ايابٚايطٗٛر ٚايطٗار٠ 
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ٍّ لًا٢ اعارتاط ايؾاال٠ بايطٗاار٠     اشٛٙ َا ْٚ  (1)صال ؽال٠ إال بطٗٛرط َأ  ُا ة
ددح اشؾاٌٝ ايطٗاار٠ َأ ايا    ُهٓٗاا ع  ، ٖٚاذٙ ُٜ شدخاَأ ايا   ٚايطٗٛراياددح 

شدخ لٓٗا، يهٓٗا يٛ مل عٓت از  اشدخ يؿزض لًُٗا باْكطاع اياٚايطٗٛر َٔ اي
ّٗز ٚايطٗٛر  ًشَٗا ٚفقاَت ؽالعٗا قدٌ سؾٍٛ االْكطاع ؾاْ٘ ٜٚباةرت إي ايتط

ٚايؾاااال٠، ٚاياااو غٕ ةّ  ددج١ٝ ااياااإلااااة٠ ايٛ اااا٥ـ ايطٗٛرٜااا١ ٚايطٗاااار٠    
، ٚسدثٝتا٘ َٛددا١ يهإٛ طٗارعٗاا     ّادشَا  سادخٌ االصتشاف١ اييت ناْات لًٝا٘   

إا ياٛ ناإ اختٝارٜاّا ملاا فَازت       -ٚياٝط اختٝارٜااّ   -سهُاّا افاطزارٜاّ  ٚطٗٛرٖا 
ُا فَاازت باااؾُظ بااي اٚياا -نُااا يف ايكًًٝاا١ ٚاملتٛصااط١ -بايٛفاا٤ٛ يهااٌ ؽااال٠

ضٌ َداعز٠ َٔ ةٕٚ ؾؾاٌ يف االصتشافا١ ايهاجري٠، ؾٗاذإ     ؽالعي لكٝ  ايُػ
ٕ عااااٖدإ لًااا٢ سدثٝااا١ ةّ االصتشافااا١ ٚافاااطزار١ٜ   اغَااازإ املٓؾٛؽاااا 

ال عادلٞ  طفَازت املضتشافا١ بايؾاال٠     اييت طٗارعٗا، ٖٚهذا ؽشٝش١ سرار٠
َٚزصااا١ً ٜاااْٛط ايؾاااشٝش١ يف ةّ   (2)صةٜااآهِ شاٍ ؾنْٗاااا لُااااةاايؾاااال٠ بااا

ٍ :طاالصتشافااا١  ٚغريٖاااا َااأ ايٓؾاااٛـ ايااايت  (3)صُجع اَجاااٌ ايااا ٚإٕ صاااا
يهٓٗا فَازت بٗاا غْٗاا     ،ف١ يرتى ايؾال٠عغٗد ٚعدٍ ل٢ً اقتقا٤ ةّ االصتشا

لُاااة اياادٜٔ ٚاختؾاازت طٗارعٗااا ٚٚداا  االستٝاااط ؾٝٗااا باملداااةر٠ إي ؾعااٌ   
ـّ اط٦ُٓاْااّا َاأ      ايؾااال٠ َاأ غااري ؾاؽااٌ ٜشٜااد يف اياادّ ايضااا٥ٌ َٓٗااا، ؾٝضتغاا
ٖااذٙ ايٓؾااٛـ افااطزار١ٜ طٗٛرٖااا ٚطٗارعٗااا ٚؽااالعٗا نُااا ٖااٛ اؿاااٍ يف     

 . دطٕٛاُضًٛظ ٚاياُاي

ٝ٘: إٕ املزعهش يف فاٖإ املتغزل١ فٕ اغَز االفطزارٟ بدٜاّل لأ  ٜقاف إي
شاٍ ايقاازٚر٠ ٚايعذااش لاأ املااأَٛر باا٘  ادااتؿ عاازلٝت٘ باا اغَااز االختٝااارٟ ع 
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 االختٝااارٟ، َٚااظ لًااِ املضتشافاا١ بااشٚاٍ ايعذااش ٚايقاازٚر٠ قدااٌ خاازٚز        
 ايٛقاااات ٚسؾااااٍٛ ايكاااادر٠ ؾعاااااّل ٚسٚاٍ ايعااااذر ٚاْكطاااااع ةّ االصتشافاااا١ 

ٗ قدااٌ خاازٚز اي   بُٗااا  ا ٚطٗٛرٖااا االفااطزارٟ يٝضاات َااأَٛراّ   ٛقاات ؾؾااالع
 . ذشٜٗا ؾعًٗاست٢ ُٜ

شتٓؿ١ بااأٚاَز ايطٗااار٠ ٚايؾااال٠  اٚباختؾااار: االرعهاااس املتغاازلٞ قزٜٓاا١ َاا  
 نُااا ٖااٞ َاْعاا١  ،َٚاْعاا١ لاأ ؽااش١ ايطٗااٛر ٚايطٗااار٠ ٚايؾااال٠ االفااطزار١ٜ 

الفاطزار١ٜ  لٔ ايتُضو بنطالم اغخدار اآلَز٠ بايطٗار٠ ٚايطٗاٛر ٚايؾاال٠ ا  
عًِ باْتٗاا٤ االصتشافا١ ٚباشٚاٍ اغَاز االفاطزارٟ      شل املضتشاف١، ؾنْٗا ع اب

  ختٝارٟ إيٝٗا يف ايٛقت قدٌ خزٚد٘ .دطاب االاقدٌ خزٚز ايٛقت ٚعٛد٘ اي

إٕ  اااٖز فخدااار املضتشافاا١ اياايت عدااّٝٔ    -ٚباط٦ُٓااإ  -بااٌ نهاأ ايكااٍٛ  
 االصتشافااا١  ٚ ٝؿتٗاااا َااأ سٝاااح ايطٗاااار٠ ٚايطٗاااٛر ٖاااٛ إراة٠ َضاااتُز٠       

فخدارٖاا ستا٢    ؾاال إطاالم يف   ،شدخ طٍٛ ٚقات ايؾاال٠ املؿزٚفا١   اٚةا١ُ٥ اي
ال فْٗااا  -ُهاأ ايتُضااو باا٘ ٖٓااا يتؾااشٝض ؽااالعٗا ٖٚااٞ ععًااِ فٍٚ ايٛقاات    ُٜ
.  سٚاٍ لذرٖا ٚاْتٗا٤ اصتشافتٗا قدٌ خزٚز ايٛقت -شتٌُع 

شؾاٌ  فٕ ال ععًِ َضدكّا باْكطااع ةَٗاا قداٌ خازٚز ايٛقات، فٟ ال ٜ       -ب 
 ٌِ  ؾدااةرت   ،فٚ اط٦ُٓاإ باْكطااع ةّ اصتشافاتٗا آخاز ٚقات ايؾاال٠       يدٜٗا لًا

 ٚفعاات  آخااز الصااتشداب عكاادِٜ ايؾااال٠ فٚ يػاازض      ،إي اغلُاااٍ ٚايؾااال٠ 
ثِ عدّٝٔ ااا اْكطااع    -ُتٛقظ قدٌ االْكطاع غري ايا -يف فٍٚ ايٛقت فٚ ٚصط٘بٗا 

.( اْكطاع بز٤ ْٚكا٤)ةّ االصتشاف١ 

ٗااا٤ إي ٚدااٛب إلاةعٗااا يطٗٛرٖااا ٚطٗارعٗااا   ٚقااد اٖاا  مجااظ َاأ ايؿك 
َٚٓٗاا طٗاار٠    -ٚؽالعٗا، ٚايو غٕ َٛفٛع ايتهاايٝـ االفاطزار١ٜ لَُٛاّا    

 ٖٛ )اصتٝعاب ايعذر يتُاّ ايٛقت( ٖٚذا املٛفٛع مل -ُضتشاف١ ٚؽالعٗا ااي



 3:زؾك٘ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر.............. ..............................................................(463)  

 زٚزادٌ خاعذر قاتٗا٤ اياٛقت ٚاْآا٤ اياكطاع ايدّ فثازض الْؿاكل سض  اياٜتش
 . ؿزٚف١ٚقت ايؾال٠ امل

ٕٕ: إٕ املضتشاف١ فعات بٛ ٝؿتٗاا َأ سٝاح ايطٗاار٠ ٚايطٗاٛر        ٚبتكزٜ  ثا
دالف ادًّٝتاا٘ َٓطدكااّا لًٝٗااا، ثااِ اْهغااـ اياا  سضاا  اغَااز اي اااٖزٟ ايااذٟ ع  

ٚال ةيٌٝ لًا٢ إداشا٤ اغَاز اي ااٖزٟ      ،ٚإَهإ ايطٗٛر ٚايؾال٠ االختٝارٜتي
 .فٚ ايتدًٝٞ لٔ اغَز ايٛاقعٞ بايٛاد  

ًٓا     استٌُ ؽاس  ايا ٚيف املكابٌ ا  اّلذٛاٖز )قادٙ( لادّ ٚداٛب اكلااة٠ َع
، ٚباقتقاا٤   -نُضتشافا١   -ُدتؾ١ بٗاا  اشؾٍٛ االَتجاٍ سض  ايٛ ٝؿ١ ايا اب

ّٛ .(1)٣ ٖذا االستُاٍاغَز اي اٖزٟ يإلدشا٤ ٚإطالم اغةي١، ثِ ق

 : إٕ  ااااٖز اغَاااز املتٛدااا٘ إي املضتشافااا١  -باط٦ُٓاااإ -ُهااأ ايكاااٍُٜٛٚ
ٖاٛ اغَاز اياٛاقعٞ االفاطزارٟ      -٢ إيٝٗاا قزٜدااّ  اَُٖٛد ايا ُكتق٢ ايغاٛا اٚب -

 ال طْ اااري ؽاااشٝش١ سرار٠:  ،َتعًكاااّا بطٗاااار٠ ٚطٗاااٛر املضتشافااا١ ٚلداةعٗاااا 
بااي ذُظ اٖز اغَااز بايااابااٌ  اا (2)صشاٍ ؾنْٗااا لُاااة ةٜاآهِالٞ ايؾااال٠ بااد ع اا

 عأخريفْ٘ كةراى ٚقت ايؿق١ًٝ ٚلدّ  (3)صعؤخز ٖذٙ ٚععذٌ ٖذٙط : ؽالعي
ٜؤنااد ٚاقعٝاا١ اغَااز االفااطزارٟ املتٛداا٘ إي   ، ٖٚااذا ٗاااٚقت٠ إي آخااز ايؾااال

 ؿٝاااد داااٛاس ايدااادار الَتجااااٍ اغَاااز ٚكةراى ٚقااات ايؿقااا١ًٝ،  املضتشافااا١ ُٜٚ
ٚملا ناْت فٚاَز طٗار٠ املضتشاف١ فٚاَز ٚاقع١ٝ ؾٗٞ  ااٖز٠ يف إداشا٤ ايعدااة٠    

 .  ُأعٞ بٗا لٔ ايٛاقظااي
ايؿاازم يف دااٛاس ايداادار بااي  َٚكتقاا٢ إطااالم ْؾااٛـ االصتشافاا١ لاادّ

١ باصاتُزار  اُُشت١ًُ ٚايعايا اٚاي ١ُ باْكطاع ةَٗا يرب٤  فٚ يؿرت٠ ااملضتشاف١ ايعاي
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ـّاٚايا  اةَٗا، يهٔ يكز١ٜٓ االرعهاس املتغزلٞ املتكادّ بٝاْٗا   باأٚاَز طٗاار٠    ُشت
داازز ؽااٛر٠ ايعًااِ املضاادل لٓااد املضتشافاا١ باْكطاااع ةَٗااا قدااٌ   املضتشافاا١ ُْ

١ ٚاحملتًُا١ الْكطااع   ايغاانٓ )ٚ (ايعامل١ بعدّ اْكطاع ةَٗا)دك٢ خزٚز ايٛقت، ٚع
 . شت إطالم ْؾٛـ لداة٠ املضتشاف١ ٚطٗارعٗاع  (ةَٗا قدٌ خزٚز ايٛقت

َٚظ ٚدٛة اغَز ايٛاقعٞ االفطزارٟ ال عؾٌ ايٓٛب١ إي اغَاز اي ااٖزٟ   
ذااشٟ لاأ اغَااز ايااٛاقعٞ االختٝااارٟ، بااٌ اغَااز ايااٛاقعٞ   ال ُٜ ٚفذااشٟ فْاا٘ ُٜ

ُٓظ لٔ ايكاٍٛ باإٔ )َٛفاٛع ايتهاايٝـ االفاطزار١ٜ اصاتٝعاب       الفطزارٟ ٜ ا
ايعااذر يتُاااّ ايٛقاات، ٚمل ٜتشكاال املٛفااٛع( سٝااح فْاا٘ َااظ ٚدااٛة ايغاااٖد     

ّٛؽ يًداادار ٜٓهغااـ اك ٚايكزٜٓاا١ لًاا٢ اغَااز االفااطزارٟ   دااشا٤ ايااٛاقعٞ املضاا
 . ٚاهلل ايعامل -املضتشاف١  -١ اغَز ظٛاس ايددار يذات ايعذرٚٚدٛة َؾًش

ٚباختؾار:  ٗٛر اغَز ايٛاقعٞ االفطزارٟ يف دٛاس ايددار ٖٛ املؾّشض 
ّٛؽ يًددار ٚعزل١ٝ عكدِٜ ايطٗار٠ ٚايعداة٠ ٖٚٛ ةيٝاٌ االداشا٤ َاةاَات     ،ٚاملض

 . ال ععًِ َضدكّا باْكطاع ةَٗا قدٌ خزٚز ايٛقتاملضتشاف١ 

ٜٚؤندٙ: لدّ ععّزض ْؾاٛـ االصتشافا١ يٛداٛب اكلااة٠ َاظ اْكطااع       
شدخ قدٌ خزٚز ايٛقت، ٖٚذا فَز َتعارف ناجري ايتشكال ٚاالباتال٤    اٚاي ايدّ

لٓاادٖٔ، ٚايزٚاٜااات نااجري٠ ٚمل عتعاازض ٚاسااد٠ َٓٗااا إي يااشّٚ االلاااة٠ يااٛ     
 . باةرت املضتشاف١ يًطٗار٠ ٚايؾال٠ ثِ اْكطظ ةَٗا قدٌ خزٚز ايٛقت

   ّ  ٖذا نً٘ يٛ نإ اْكطاع صٝالٕ ايدّ االصتشاف١ لٓٗا يًارب٤ ٚايٓكاا٤ ٚلاد
 . عٛقظ ايعٛة إيٝٗا

ثِ ٜكظ ايهالّ يف ؽٛر اْكطاع ايدّ يؿرت٠، َٚٔ ايٛافض فٕ ؾرت٠ اْكطاع ةّ 
شٝق١ ايٛاساد٠ ايايت   ااالصتشاف١ ال عهٕٛ َجٌ ايؿرت٠ ٚايٓكا٤ املتدًاٌ فثٓاا٤ ايا   

شٝض يااديٌٝ خااـ انزْاااٙ يف عااٛخ فسهاااّ ةّ  اعهإٛ ايؿاارت٠ ؾٝٗااا عهاِ اياا  
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شهِ اصاتُزار االصتشافا١   اال عهإٛ با   شٝض، بُٝٓا ايؿارت٠ يف االصتشافا١  ااي
  ٘االْاٝاٛاؽٌ صازار ايدّ ٚعاُاتاصياديٌٝ لًٝا٘، ؾنٕ َع٢ٓ االصاتشااف١ إيعدّ ا

 . اْكطال٘ يؿرت٠  َٔ ايٛقت َعتّد بٗا ال عهٕٛ املزف٠ ؾٝٗا َضتشاف١ َٚظ

 :ثِ إٕ ؾرت٠ اْكطاع ةّ االصتشاف١ 

ٖٚاذٙ ايؿارت٠ ايٛاصاع١     -َٜٛاّا فٚ ْٗاارّا فٚ صاالات    -ؾرت٠ ٚاصاع١  عهٕٛ قد 
ناْكطاع ايرب٤ عأعٞ ؾٝٗا ايؾٛر ٚاالسهاّ املتكدَا١ يف )اْكطااع ايارب٤ ٚايٓكاا٤(،     

   ٛ ر ٚايؾاال٠ عضا  ايٛادا     ٚاملزف٠ قه١َٛ بايطٗار٠ ًٜٚشَٗاا اياتطٗري ٚايطٗا
 . -نْٛٗا َضتشاف١ يف ايؿرت٠ ايٛاصع١ ال االفطزارٟ يعدّ  -االختٝارٟ

شدخ َظ إقاَا١  اددح َٚٔ ايايًطٗار٠ َٔ ايٚقد عهٕٛ ايؿرت٠ فٝك١ ٚناؾ١ٝ 
ٚقد عهٕٛ ايؿرت٠ فّٝك١ ال عهؿٞ يذيو نً٘ بٌ عهؿٞ يًطٗار٠ ٚبعض  .  ايؾال٠
 :ثالث١  ؾٗذٙ ؽٛر ،ايؾال٠

 شتُااٌ ناإٛ ايؿاارت٠ ٚاصااع١ ناؾٝاا١ غةا٤ ايؾااال٠ َضاادٛق١ّ    ٕ ععًااِ فٚ ع ف -ف
يهٓٗا ال  ،اٗا ايضابك١ قدٌ اْكطاع ةّ اصتشافتٗتبايطٗار٠ ٚايطٗٛر سض  ساي

ععًِ نٕٛ اْكطاع ةَٗا يًرب٤ ٚايٓكا٤ فّ يؿرت٠ ٚاصع١ َٔ ايٛقات ٜهؿٝٗاا يًتطٗاز    
ايطٗاار٠   ُظض ا ٚايطٗٛر ٚايؾاال٠، ٚسٝاح فْٗاا ععًاِ بٓكا٤ٖاا ؾارت٠ّ َأ ايٛقات ع         

ٚايؾال٠ ؾًٝشَٗا فٕ عضتػٌ ايؿزؽ١ ٚعٓت زٖا إاا ناْت ايؿرت٠ ٚص  ايٛقات فٚ  
طٗٛر سض  ساااا ٚةردا١ اصتشافاتٗا    آخزٙ نٞ عتطٗز َٔ اـدح ٚعٛدد اي

قدٌ االْكطاع ٚعكِٝ ايؾال٠ قدٌ لٛة ايدّ لًٝٗا إٕ مل ٜهٔ اْكطال٘ لٓٗا يًرب٤ 
 . ٚاقعّا، ٖٚذا ٚافض ال إعهاٍ ؾٝ٘، ٖٚٛ عهِ االْكطاع يًرب٤

شتُااٌ ناإٛ ايؿاارت٠ فااّٝك١ عهؿااٞ يًطٗااار٠   فٕ ٜٓكطااظ لٓاادٖا اياادّ ٚع   -ب
شتٌُ نٕٛ ايؿرت٠ ٗٛر ةٕٚ ايؾال٠ نُا ع ٚبعض ايؾال٠ فٚ عهؿٞ يًطٗار٠ ٚايط

ُهٓٗا إقاَا١ ايؾاال٠ َاظ ايطٗاار٠ َأ اؿادخ       ٚصٝع١ فٚ نٕٛ االْكطاع يًرب٤ ُٜٚ
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شاي١ ًٜشَٗااا اْت ارٖااا ٚاصااتػالٍ ايؿزؽاا١ لٓااد    اددح، ٚيف ٖااذٙ اياا اَٚاأ اياا 
نٞ عؤةٟ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر سض   -ٚيٛ يف ٚص  ايٛقت فٚ آخزٙ  -سؾٛاا 

ٚيعًٗا عتُهٔ َأ اااّ ايؾاال٠ قداٌ      ،كطاع ٚعؾًٞةرد١ اصتشافتٗا قدٌ االْ
. لٛة ايدّ لًٝٗا إٕ مل ٜهٔ اْكطال٘ يًُدز٤ ٚايٓكا٤ ٚاقعّا

 -ال اْكطاااع بااز٤   -عًااِ بأْاا٘ اْكطاااع ؾاارت٠  فٕ ٜٓكطااظ لٓاادٖا اياادّ ٚع   -اداا
 فّ ال   ت يف َكااادار ٚقتٗاااا ٖاااٌ عهؿاااٞ يًطٗاااار٠ ايتاَااا١ ٚايؾاااال٠ َعاااّاٚعااآه

ال ٜضاظ ايٛقات غةا٤ نًُٝٗاا، ٜٚٓدػاٞ ااا اْت اار       عهؿٞ يقاٝكٗا ٚقًا١ ٚقتٗاا ؾا    
ايؿاارت٠ بأَااٌ بًااٛؽ ايطٗااار٠ ايتاَاا١ ٚايؾااال٠ بتُاَٗااا فٚ بدعقااٗا َااظ ايطٗااٛر      

 .  ٚايطٗار٠ َٔ ةٕٚ سدخ ايدّ

ذا  االلااة٠ يف ٖاذٙ ايؾاٛر٠ ياٛ بااةرت املضتشافا١ إي ايطٗاار٠         ٌٖٚ ع 
شتُاٌ  ِ فٚ ع ْكطال٘ ٖٚٞ ععًا إٚايطٗٛر ٚسض  ٚ ٝؿتٗا ٚفقاَت ايؾال٠ قدٌ 

 .   اْكطال٘ ٚص  ايٛقت فٚ آخزٙ

االْكطاااع،  لاادّ ايعًااِ بعاازٚضٚاي اااٖز لاادّ ٚدااٛب االلاااة٠ يف ساياا١ 
 إدازا٤ اياربا٠٤ َٓا٘،    ٚلااة٠  َأ بااب ايغاو يف فؽاٌ ايتهًٝاـ باك      ٚيٝط ٖذا

شجٓا لٔ )اْكطاع ايرب٤( َٔ نإٛ اغَاز باايطٗٛر يف    ابٌ ايٛد٘ ؾٝ٘ َا عكدّ يف ب
ت ايزخؾا١ بتكادِٜ االَتجااٍ يادرى     ٚاقعّٝا افطزارّٜا ٚقاد ثدتا  فَزّا  املضتشاف١

داتؿ  ٚقت ايؿق١ًٝ، َظ ارعهااس اٖأ املتغازع لًا٢ فٕ اغَاز االفاطزارٟ ع       
 .  عزلٝت٘ بشَٔ ايعذر ٚايقزٚر٠

االْكطااع  بعازٚض   نُا فٕ اي اٖز ٚدٛب االلااة٠ يف سايا١ لًُٗاا املضادل    
ًٓ اْكطال٘، ٚقد عدي ٚدٗا٘  ت َظ ايطٗٛر ساٍ اصتُزار ايدّ قدٌ ٚباةرت ٚؽ

 .  شجٓا لٔ )اْكطاع ايرب٤( ٚال ْعٝدايف ب

 :  (ؾرت٠ّايدّ ؾزٚع )اْكطاع لٓدْا ٚيف ف٤ٛ َا عكدّ عتٓكض 
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 يفإاا استًُت املضتشاف١ اْكطااع ةَٗاا لأ ايضاٝالٕ ؾارت٠ َأ ايٛقات         -ف
داس اا املداةر٠ إي فةا٤ ٚ ٝؿتٗا ٚؾعاٌ ايطٗاار٠ ٚايطٗاٛر     ،آخزٙيف ٚصط٘ فٚ 

إٕ ٚشي االْكطااع ايؿعًااٞ  اذا  لًٝٗااا ايتاأخري ياا  ٚمل ٜ  ،يؾاال٠ فٍٚ ايٛقاات ٚا
 .عدّٝٔ السكّا نٕٛ استُااا َطابكّا يًٛاقظ 

َا ٜأعٞ ايتعزض يا٘ يف عاٛخ َٛاقٝات ايؾاال٠      :ٚايٛد٘ يف لدّ ايٛدٛب
نااف    ، ٖاذا استُاٍ سٚاٍ ايعذر َظ استُااٍ بكاا٤ٙ  فٕ َٔ فٕ َكتق٢ ايكالد٠ 

ّ  اي  ٚداٛب ايتاأخري لًا٢ اٟٚ اغلاذار، إال يف ايتاُِٝ ؾكاد        ذٛاس ايدادار ٚلاد
ٍّ ايٓؿ داـ ل٢ً ٚداٛب ايؿشاؿ ٚطًا  املاا٤ يف دٗاات      اايؾشٝض اي (1) ة

ؽاالع٘ ٚطٗاٛرٙ   ايتُِٝ ٚيشّٚ عأخري ؾاقد املاا٤   اغرض اغربع١ قدٌ ايغزٚع يف
 .  ؾٝتُِٝ اشؾٍٛ لًٝ٘ذد املا٤ فٚ ٜٝأظ َٔ ايست٢ ٜ 

 -شؾاٌ لٓادٖا ايعًاِ باالْكطااع    ٚياٛ مل ٜ   - يهٔ قد ٜكاٍ بٛدٛب ايتأخري
: املااأَٛر باا٘   يف طااٍٛ -نألُاااٍ املضتشافاا١   -غٕ املااأَٛر باا٘ االفااطزارٟ   

ّٛؽ يؿعااٌ املااأَٛر باا٘   -ٚيااٛ استُااااّل  -االختٝااارٟ، َٚااظ ايااتُهٔ َٓاا٘   ال َضاا
ختٝاارٟ، َٚااظ  شؾاٌ ايعًااِ باايعذش لاأ املاأَٛر باا٘ اال   االفاطزارٟ، إال فٕ ٜ  

أَٛر با٘ االختٝاارٟ ال لذاش    االْكطاع ٚايتُهٔ َٔ امل ٚضاستُاٍ ايكدر٠ ٚلز
 .  ٚال َؾّشض يًُأَٛر ب٘ االفطزارٟ

 ٚٚدٗ٘:  -دٛاس ايددار ٚلدّ ٚدٛب ايتأخري - يهٔ ال ٜدعد خالؾ٘

ِ طٛي١ٝ املأَٛر ب٘ االفطزارٟ يًُاأَٛر با٘ االختٝاارٟ ٚعاأخز     ًٝإْ٘ َظ عض
ش لٔ ايٛاد  االختٝارٟ، إال َظ إسزاس ايعذ ،اغٍٚ لٔ ايجاْٞ ٚلدّ دٛاسٙ

اصتؾشاب املضتشافا١ يعذشٖاا إي َٓتٗا٢ ٚقات     : سزاس ايعذش ٖٓا كٜٚهؿٝٓا 
فاا١، ٚاالصتؾااشاب سذاا١ عاازل١ٝ قككاا١ يإلساازاس ايتعداادٟ،    ؿزٚايؾااال٠ امل

                                                           

 َٔ ابٛاب ايتُِٝ . 22ب+  1: ب 2ايٛصا٥ٌ : زرادظ :  (1)
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ؾتهٕٛ ٚ ٝؿتٗا ٚسهُٗا دٛاس ايددار إي فةا٤ ايؾال٠ لك  ايطٗار٠ ٚايطٗٛر 
 . ٠ٚسض  ْٛع إصتشافتٗا ٚقدر ةَٗا ق١ً ٚنجز

ًٓ ت بعاد ايطٗاار٠ ٚايطٗاٛر سضا  ٚ ٝؿتٗاا      ثِ إاا باةرت املضتشاف١ ٚؽ
ذا  لًٝٗاا إلااة٠    ثِ سؾٌ االْكطااع ؾعااّل مل ع    ،ٚق١ًّ ٚقدر اصتشافتٗا نجز٠ّ

ايطٗار٠ ٚايؾال٠، ٚقد صدل االصتدالٍ ل٢ً لادّ ٚداٛب اكلااة٠ لٓاد لادّ      
 . ايعًِ املضدل باالْكطاع

 -َاأ بعااض اؿاااالت ٚايعالَااات  -إاا لًُاات ٚعٝٓكٓاات فٚ اطُأْاات  -ب
فٚ  -يف ايٛصا  فٚ يف اآلخاز    -باْكطاع ةَٗا لأ ايضاٝالٕ بعاد سًاٍٛ ايٛقات      

يف ٚص  ايٛقت فٚ  -ٚيٛ يؿرت٠ َؤقت١ ع ض ُظ ايطٗار٠ ٚايؾال٠  -التاةت اْكطال٘ 
عكاادّ َأ  ٗاٛر فخدااار    ٚدا  لًٝٗاا عااأخري ؽاالعٗا، ٚٚدٗا٘: َاا      -آخازٙ  يف 

طٗارعٗا افطزار١ٜ، إا ايطٗٛر رنٔ َٔ فرنإ االصتشاف١ يف نٕٛ طٗٛرٖا ٚ
  -ُقاَٝٓٗاابا  -ايؾال٠ اييت عدطٌ بؿكداْ٘، ٚقاد خّؾؾات فخداار االصتشافا١    

َٚا  -ُدطٕٛاُضًٛظ ٚايااي نُا ٖٛ ساٍ -فةي١ اعرتاط ؽش١ ايؾال٠ بايطٗٛر
داتؿ عازلٝت٘   عكدّ َٔ ارعهاس فاٖإ املتغزل١ لًا٢ فٕ اغَاز االفاطزارٟ ع    

يعذااش لاأ املااأَٛر باا٘ االختٝااارٟ، ٚلٓااد لًااِ املضتشافاا١ شاٍ ايقاازٚر٠ ٚااباا
تٗا ٜقا بشٚاٍ ايعذر ٚايعذش يف بعض ٚقت ايؾاال٠ املؿزٚفا١ ًٜشَٗاا عاأخري ؾز    

غْٗا يٝضت َأَٛر٠  -ةّ االصتشاف١ إْكطاع  -إي سَٔ االْكطاع ٚسٚاٍ ايعذر
ُضتشاف١ سضاا  اداـ بايااافةا٤ ايطٗااٛر اياا -باااغَز االفااطزارٟ ايعااذرٟ 

بٌ ٖٞ عض  لًُٗا باْكطااع ةّ االصتشافا١ فثٓاا٤ ٚقات ايؿزٜقا١       -ةردتٗا 
ي َّز االختٝارٟ، ؾًٝشَٗا اْت ارٙ الٜكاع ايطٗار٠ ٚايطٗٛر ايتاٖٞ َأَٛر٠ باغَ

.  َظ ايؾال٠ االختٝار١ٜ

ًٓت قدٌ ٚقت االْكطاع ايذٟ لًُت با٘ فٚ اطُأْات    -َٚٓ٘ ٜتدي فْٗا إاا ؽ
ةعٗا ٚإٕ ناْت َظ ايٛف٤ٛ فٚ ايػضٌ ذ  إلاناْت ؽالعٗا باط١ً ع  -عؾٛي٘
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ُا عدطٌ ؽالعٗا غْٗا غاري َاأَٛر٠ بايؾاال٠ االفاطزار١ٜ ٚالباد      افٚ َعُٗا، ٚإْ
 .َظ ايطٗٛر املأَٛر ب٘ باغَز االختٝارٟ  اا َٔ الاة٠ ؽالعٗا

 

 -ٚيٛ َؤقتاّا   -إاا لًُت باْكطاع ةّ اصتشافتٗا فٚ التاةت اْكطال٘  -اد
 ٚ  ذااا  ٖاااذٙ ؾزؽااا١ ٜ  ٚ ،قااات ؽاااال٠ ايؿزٜقااا١ ٚناْااات ؾااارت٠ االْكطااااع فٍٚ 

ّٗاز بادْٗا ٚثٛبٗاا      لًٝٗا اصتػالاا ٚاملداةر٠ إي اٜكاع ايؾال٠ االختٝار١ٜ باإٔ عط
غْٗاااا َاااأَٛر٠ بااااغَز  ،ٚعتٛفاااأ فٚ عػتضاااٌ سضااا  ٚ ٝؿتٗاااا قداااٌ االْكطااااع

شاازّ لًٝٗااا عااأخري ايٛاداا  االختٝااارٟ بااٌ ًٜشَٗااا اَتجاياا٘ قدااٌ االختٝااارٟ ٜٚ 
 .  صٝالٕ ةّ االصتشاف١ لًٝٗاؾٛات فٚاْ٘ ٚلٛة 

 

ؾكاد  لُدّا ملا بعد لٛة صٝالٕ ايادّ ددٜادّا    االختٝار١ٜ ٗاؽالع ٚإاا فّخزت
ّٛعاات ايٛ عهاإٛ َأثَٛاا١ يااذيو، ٚإاا اداا  االختٝااارٟ اغٚيااٞ لًاا٢ ْؿضااٗا ٚؾ

 . ١ُافّخزعٗا غؿ١ًّ لٔ اْكطال٘ لًٝٗا فٚ لٔ استُاٍ لٛةع٘ لًٝٗا مل عهٔ آث
 

  

عٝاْٗاا يف ٚقات االْكطااع    ٚلدّ إ ال٠ االختٝار١ٜايؾ املضتشاف١ ٚلٓد عأخري
لاأ استُاااٍ فٚ ٜكااي لااٛة صااٝالٕ اياادّ لًٝٗااا،   يف ايتااأخري فٚ غاؾًاا١ّ َتعُااد٠ّ

عٝاإ  إٚاصتُزت يف عأخري ؽالعٗا ست٢ لااة صاٝالٕ ايادّ لًٝٗاا ٚدا  لًٝٗاا       
ؾزٌض ايؾال٠ َظ ايطٗار٠ ٚايطٗٛر سض  ٚ ٝؿتٗا ٚةرد١ اصتشافتٗا، ٖٚذا 

داتؿ عازلٝت٘ عااٍ ايعاذر ٚايعذاش، ٚاملؿازٚض لاٛة        ع  ّاارَٜأَٛر با٘ افاطز  
ِّ َٛفاٛع    ،صٝالٕ ايادّ لًٝٗاا ٚععاذر اَتجاااا يًٛادا  االختٝاارٟ لًٝٗاا        ؾات

 . اغَز االفطزارٟ لٓدٖا ٚٚد  لًٝٗا اَتجاي٘
 

إاا اْكطظ ةّ االصتشاف١ باملز٠ لٓٗا ٚلًُت نْٛ٘ )اْكطاع بز٤( يشَٗاا   -ة
ّٗااز َااظ ايطٗااٛر: غضااٌ فٚ      ٚفاا٤ٛ سضاا  سااااا ٚةرداا١ اصتشافااتٗا     ايتط

 ٌ اْكطالٗااا، ٚايااو ملااا اصااتؿٝد َاأ فخدااار االصتشافاا١ َاأ ناإٛ ةَٗااا        قداا
 بٛف٤ٛ فٚ بػضٌ فٚ بُٗا سض  ضتشاف١ُامل زْتَِٚيذا ُفقّا يًطٗٛر، اْاق اعسدثا
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 . ْٚٛع اصتشافتٗا  ختالف ةردتٗاإ

ا ْعِ لؿٞ لٔ سدثٗا ساٍ ايطٗٛر ٚسااٍ ايؾاال٠ ايٛادا  َداةرعٗاا إيٝٗا     
ٛ اُذزة إعاب لٔ سدثٗا، ٚسٝح  ُاَٗا يطٗٛرٖا، ٚبعد اْتٗا٤ اصتشافتٗا ال لؿ

اْكطاااظ صاااٝالٕ ةَٗاااا الباااد ااااا َااأ االغتضااااٍ فٚ ايٛفااا٤ٛ سضااا  ةردااا١   
ًٓؿ َٔ سدثٝتٗا  . اصتشافتٗا اييت ناْت لًٝٗا يًتد

 

داازز َٓٗااا اياادّ َاأ باادٚ     يااٛ اغتضااًت املضتشافاا١ فٚ عٛفااأت ٚمل ٜ    ٚ
 ؾنْٗااا عؾااري طاااٖز٠ َاأ ساادخ االصتشافاا١   ،شَااإطٗٛرٖااا ٚملااا بعاادٙ َاأ اي

فٟ ال َٛفااٛع  ،ايااذٟ ناْاات لًٝاا٘، ٚال َٛداا  يًػضااٌ فٚ يًٛفاا٤ٛ السكاااّ   
 يٛدااٛب فساادُٖا ساااٍ اْكطاااع اياادّ ٚلاادّ خزٚداا٘ َاأ سااي عاازٚلٗا يف     

 .  غضًٗا فٚ ٚف٤ٖٛا
 

   ّ فٚ سااٍ   ،ٚياٛ قطاز٠ سااٍ غضاًٗا فٚ ٚفا٤ٖٛا      -بُٝٓا يٛ صااٍ لًٝٗاا اياد
ٚةرد١ ٚد  لًٝٗا االغتضاٍ فٚ ايٛف٤ٛ سض  ٚ ٝؿتٗا طظ  ثِ اْك -ؽالعٗا

ٔ ، ٚايو الْكطال٘ لٓٗا السكّا، ٚالبد اا َاٗايدّ لٓ قدٌ اْكطاعاصتشافتٗا 
دزٚز لٓٗا إال باأةا٤ ايٛ ٝؿا١ املجدتا١    اٖا اياـزٚز لٔ سدثٝت٘، ٚال ٜتشكل لٓد

 . لًٝٗا عزلّا قدٌ االْكطاع
  

ٗااا ؽااال٠ فٚ ؽااّٛ فٚ اٖٛااا ممااا ٖااٛ   ٚيااٝط لًٝاياادّ لٓٗااا إاا اْكطااظ ثااِ 
َغاازٚط بااايطٗٛر ٚايطٗااار٠ البااد اااا َاأ ايااتدًؿ َاأ ساادخ االصتشافاا١   

ُا اَكدَا١ّ يًؾاال٠ فٚ اٖٛاا َا     ،سض  ةردتٗا اييت ناْت لًٝٗا قدٌ االْكطاع
ذاا  لًٝٗااا َضااتكداّل ٚال ٜهؿٝٗااا ٚفاا٤ٖٛا فٚ غضااًٗا املافااٞ يًؾااال٠ قدااٌ      ٜ 

فٟ ٜؿٗاِ َأ َالس ا١     -دار االصتشافا١ االْكطاع، ٖٚذا َضتؿاة َٔ لُّٛ فخ
ٜٚاا١ اَع (1)نُااا ٜؿٗااِ َاأ إطااالم بعااض ْؾٛؽااٗا نؾااشٝشيت     -ذُٛلٗااَاا
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ايًااتي ْطكتااا بأْاا٘ إاا ثكاا  ةَٗااا ايهزصااـ ٚداااسٙ اغتضااًت يهااٌ     ٚمسالاا١ 
٠ ٚايٛفا٤ٛ يهاٌ   ايدّ ايهزصـ ؾعًٝٗا ايػضٌ يهٌ ّٜٛ َاز  ْشُذؽالعي، ٚإٕ ٜ 

ا مل ٜجكاا  ايهزصااـ عّٛفااأت  َعاٜٚاا١ بااإٔ اياادّ إا ؽااال٠ ْٚطكاات ؽااشٝش١  
ًٓت نااٌ ؽااال٠ بٛفاا٤ٛ، ٖٚااذا إ   ِّ بداليتاا٘ َاأ خاازز َٓٗااا ةّ   ٚؽاا طااالم ٜعاا

ِّ ،االصتشاف١ فثٓا٤ غضًٗا فٚ فثٓا٤ ٚف٤ٖٛا فٚ فثٓا٤ ؽالعٗا َٔ اصتُز  نُا ٜع
ٚاددٗااا  -ايػضااٌ فٚ ايٛفاا٤ٛ  -ؾٗااذٙ ايٛ ٝؿاا١  ،ةَٗااا َٚاأ اْكطااظ لٓٗااا اياادّ

 :  فض َٓٗا ؽزاس١ّٚفٚ .  يًتدًؿ َٔ سدخ ةّ االصتشاف١
 ايايت ٜكااٍٛ ؾٝٗااا االَاااّ ايؾاااةم  (1)ؽاشٝش١ اؿضااي باأ ْعااِٝ ايؾااشاف  

(ط:)     ثِ يتٓ ز: ؾنٕ نإ ايدّ ؾُٝا بُٝٓٗا ٚبي املػازب ال ٜضاٌٝ َأ خًاـ
ٌّ لٓااد ٚقاات نااٌ ؽااال٠ َااا مل عطاازح ايهزصااـ          ايهزصااـ ؾًتتٛفااأ ٚيتؾاا

        ٌ ٖٚاذا   صلٓٗا، ؾنٕ طزسات ايهزصاـ لٓٗاا ؾضااٍ ايادّ ٚدا  لًٝٗاا ايػضا
ٜعين فْ٘ إاا مل عدًؼ اصتشافتٗا ايدرد١ ايهرب٣ ؾٛ ٝؿتٗا ايٛفا٤ٛ ٚايؾاال٠،   

ٖٚاذا  . بُٝٓا إاا )طزسات ايهزصاـ لٓٗاا ؾضااٍ ايادّ ٚدا  لًٝٗاا ايػضاٌ(         
: ٚداٛب ايٛفا٤ٛ لًٝٗاا     ل٢ً َا قًٓاا  درب ايؾشٝض فٚفض ايٓؾٛـ ةالي١ّااي

 اٍ ةَٗاااا ٚٚداااٛب ايػضاااٌ لًٝٗاااا إاا صااا  ،ايااادّ َااأ نزصاااؿٗا  ٌِْضاااإاا مل ٜ 
 ٓااا٤ ٚفاا٤ٖٛا فثٓااا٤ غضااًٗا فٚ َاأ نزصااؿٗا، فلااِ َاأ ناإٛ ايضااٝالٕ لًٝٗااا فث  

 .  ْكطظ لٓٗآا٤ ؽالعٗا ثِ إفثفٚ 
إال فٕ املغٗٛر بِٝٓٗ ثدٛت ايػضٌ لًٝٗا ل٢ً االطالم، ٚاٖ  مجظ آخاز  

ذاب ايٛف٤ٛ لًٝٗا لًا٢ االطاالم باأٟ ةردا١ َأ االصتشافا١ ناْات        اإي إٜ
 ْاا٘ َااظ ٚفااٛح َااا انزْاااٙ بايتكزٜاا  املتكاادّ بااٌ َااظ    لًٝٗااا قدااٌ االْكطاااع، ؾن 

 ٜ ُتٓظ ايزنٕٛ إي بعض ايٓؾٛـ املطًك١ املتعزف١ ؽزاس١ ؽشٝش١ ايؾشاف 
يدعض فْٛاع االصتشافا١ ٚاملٛددا١ يًػضاٌ فٚ املٛددا١ يًٛفا٤ٛ، غٕ إطالقٗاا       
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ٕ غقضااااّ كااادّ ايُٝٗاااا اكعاااار٠ ُٖٚاااا َتعزفاااتا   املت (1)َكّٝاااد بايؾاااشٝشتي 
ُٜاا االصتشافاا١ ايجال ّدل٢ لاادّ ايااديٌٝ لًاا٢ سدثٝاا١ االصتشافاا١ بعااد    ثاا١، فٚ 

االْكطاع، يهأ  ٗاٛر ايٓؾاٛـ ٚةاليتٗاا لًا٢ سدثٝا١ االصتشافا١ ْٚكقاٗا         
ؾناا ٚرةٖا ايادّ ْٚاشٍ لًٝٗاا بعاد ايٛفا٤ٛ فٚ       ،يطٗارعٗا ٚطٗٛرٖا  ٗٛر عاّ

شدث١ ال عضااتدٝض ُاايػضااٌ فٚ فثٓااا٤ اساادُٖا فٚ فثٓااا٤ ايؾااال٠ ثااِ اْكطااظ ؾٗااٞ َاا  
يًشدخ، ٚايعؿاٛ لأ سدثٝا١ ةّ     ر٠ ٚطٗٛر ْاقضعدٖا َٔ ةٕٚ طٗاايؾال٠ ب

اغتضًت اا ثِ ٜاشٍٚ طٗٛرٖاا    أت فٚدتؿ بايؾال٠ اييت عّٛفااالصتشاف١ َ
بد ااا َأ اياتدًؿ لأ سدثٝا١ ةّ االصتشافا١       بعزٚض ةّ االصتشاف١ ٚال

 . لٓٗا  بعد٥ذ قدٌ اْكطال٘لًٝٗا ايٓاسٍ 

ًت فٚ عٛفااأت سضاا  ةرداا١ ثااِ إٕ املضتشافاا١ إاا اْكطااظ ةَٗااا ٚاغتضاا 
ذا  لًٝٗاا   اصتشافتٗا ساٍ سدثٗا ٚاْتكقت اصتشافاتٗا بطٗٛرٖاا، ثاِ ال ع    

املداةر٠ إي ؾعٌ ايؾاال٠ يعادّ املٛدا  يًُدااةر٠ بعاد اْكطااع ةّ االصتشافا١        
ٚسٚاٍ سدثٗا بايٛف٤ٛ فٚ بايػضٌ ايؾاةر َٓٗاا َأ ةٕٚ ععٓكدا٘ بضاٝالٕ ايادّ      

طاٖز٠ يف دٛاس ايؿؾاٌ باي ايطٗاٛر     شدخ، ؾٝهٕٛ سهُٗا سهِ فٟ اَزف٠ ااي
 :  . ثِ ْدشح ٚبي ايؾال٠ ٚدٛاس عأخريٖا لٔ ٚف٤ٖٛا فٚ لٔ غضًٗا

 

 :   ل ىوعهاتػّير االستحاضة وتبّد
 

 ًٜااشّ املضتشافاا١ َالس اا١ سااااا لٓااد إراة٠ ايؾااال٠ يااٛ استًُاات عػّٝااز       
 إي ايقااعٝؿ١  -ايهااجري٠ فٚ املتٛصااط١  - ْااٛع اصتشافااتٗا ٚعدااّداا َاأ ايكٜٛاا١    

ايؾاػز٣   -ٍ ساااا َأ ايقاعٝؿ١    فٚ بايعهط: ناإٔ استًُات عدادّ    -ايؾػري٠-
 . إي ايٛصط٢ فٚ َٔ ايٛصط٢ إي ايهرب٣ -ايك١ًًٝ

 

 يتعٝيَكد١َّ ز شااا لٓد استُاٍ ايتػّٝادار ياتاٗا ايؿشؿ ٚاالخاُا ًٜشَاإْٚ
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 ٢ ععٌُ بٗا قدٌ عزٚلٗا يف ايؾال٠ .ٚ ٝؿتٗا ٚٚاددٗا َٔ سٝح ايطٗٛر ست
  

يف اصتعزاض ؽٛر ايتددٍ َٔ االة٢ْ إي االل٢ً َظ بٝاإ سهُٗاا    ْٚغزع
 :، ْٚكٍٛ  ٚةيًٝٗا

 

د ايؿشؿ ٚاالختدار ايٛادا   ايتػّٝز احملتٌُ ايذٟ ٜتعّٝٔ ٜٚتغّدؿ لٓ -ف      
ـ املطًٛب١ َأ املضتشافا١   شدخ قدٌ ايغزٚع يف اغلُاٍ ٚايٛ ا٥قد ٜ  لًٝٗا،

شاي١ اٚدٛب لًُٗا ل٢ً طدل اي ٚ ايٛف٤ٛ، ٚال رٜ  ٚال إعهاٍ يفنايػضٌ ف
ُّٗااا إطااالم ْؾااٛـ  ،شاةث١ اياايت انتغااؿتٗا بااايؿشؿ ٚاالختدااارااياا سٝااح ٜع

: غٕ َٛفاااٛع االصتشافااا١ ايعًٝاااا  ،شاةث١اشاي١ اياااااالصتشافااا١ سضااا  ايااا
 .  شدٚثٗا ؾٝٗااشكل ؾٝٗا ؾًٝشَٗا سهُٗا يقد ع  ،املتٛصط١ فٚ ايهجري٠ 

       

اة٠ ايؾاال٠ املاأعٞ بٗاا قداٌ ايتػّٝاز فٚ قداٌ       لا نُا الرٜ  يف لادّ ٚداٛب إ        
 شاي١ املافاا١ٝ ااستُاااٍ سدٚثاا٘ لٓاادٖا، ٚايااو غْٗااا فعاات بٛ ٝؿتٗااا سضاا  اياا 

ًٓت،  ، ؾؾاارت عهاِ ايطااٖز٠ ثاِ     اييت ناْت لًٝٗا ساي ايعُاٌ بايٛ ٝؿا١     ؽا
 ٗا ٚال َٛدااا  يدطالْٗاااا ٚاختالااااا ياااٛ ؾااازض  ٚال إعاااهاٍ يف ؽاااش١ ؽاااالع

ُا ًٜشّ عػٝري ايٛ ٝؿا١ يذلُااٍ   اإْٚعد ااّ ايؾال٠، سدٚخ ايتػّٝز فٚ استُاي٘ ب
 .  ايالسك١ املتأخز٠ لٔ ايتػّٝز ٚعدّدٍ ةرد١ االصتشاف١

 

احملتُااٌ فٚ املعًااّٛ ياادٜٗا السكااّا بؿعااٌ    -شاادخ لٓاادٖا ايااتػري  ٚقااد ٜ  -ب     
  -ايؿشااؿ ٚاالختدااار ايٛاداا  بعااد ايغاازٚع يف اغلُاااٍ ٚٚ ااا٥ـ ايطٗااار٠    

يًؾاال٠   شاةث١ َكدَا١ّ اشاي١ ايا ا٦ٓاف ايطٗاٛر سضا  ايا   ٚال اعهاٍ يف يشّٚ اصت
سض  ٚ ٝؿ١ ايطٗٛر املطًٛب َٓٗا، ؾاناا عداّديت َأ االصتشافا١ ايكًًٝا١ إي      

شاي١ ااملتٛصط١ فٚ َٔ املتٛصط١ إي ايهجري٠ يشَٗاا اصات٦ٓاف طٗٛرٖاا سضا  ايا     
شاي١ ايعًٝااا َٚااا عتطًداا٘ َاأ ايٛ ٝؿاا١   اذدٜد٠ اياايت عػّٝاازت لًٝٗااا ٖٚااٞ اياا  ااياا

ٛر١ٜ، ٚايو غٕ ةيٌٝ ٚ ٝؿا١ املضتشافا١ ايكًًٝا١ بعاد عداّدٍ اصتشافاتٗا       ايطٗ
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ُٜ ال فقٌ َٔ سؾٍٛ ايؿاؽٌ ايشَااْٞ   ،ذشٜٗا لًُ٘ٚنجزعٗا ال ٜٓطدل لًٝٗا ٚال 
ٚياذا الباد    ،شاٍاايذٟ ٜتطًد٘ ايؿشؿ ٚاالختدار ٚعددٌٜ اؿاؾ ا١ ٚإؽاالح ايا   

ار ةرداا١ شافز٠ ستاا٢ عٓطداال لًٝٗااا فخداا  اشاي١ اياااَاأ ايعُااٌ لًاا٢ طداال اياا  
 .  اصتشافتٗا ٜٚؾض طٗٛرٖا ٚعؾض ؽالعٗا اييت عضتدٝشٗا بطٗٛرٖا

 

 ُشتٌُ اااا اٖٚهااذا ايٛ ٝؿاا١ ايالسَاا١ َٚاادرنٗا ؾُٝااا إاا ساادخ ايااتػري اياا       
ؿعاٌ ايؿشاؿ ٚاالختداار ايٛادا  بعاد      ساٍ ايؾال٠ ٚفثٓا٤ٖا ٚاملعًّٛ السكاّا ب 

ز سااا فثٓا٤ٖا بتػّٝ ُاّ ٚ ٝؿ١ ايطٗٛر ٚايطٗار٠ ٚايغزٚع يف ايؾال٠ ؾغعزتاعإ
َأ   -عػري سااا َٔ االة٢ْ إي االل٢ًُا فنًُت ؽالعٗا ؾشؾت ٚلزؾت اٚي

ٚناإ اياتػري    -فٚ َٔ املتٛصط١ إي ايهجري٠  ،ايك١ًًٝ إي املتٛصط١ فٚ إي ايهجري٠
شاي١ ايالسكاا١ ٚإلاااة٠ اسضاا  اياا ٖااافثٓااا٤ ؽااالعٗا ؾٝذاا  لًٝٗااا إْغااا٤ طٗٛر 

شدث١ٝ اٝٗا فخدار االصتشاف١ عض  ةردتٗا ايايؾال٠ َظ ايو ست٢ عٓطدل لً
 .   ٚبتعدري َؿؾٌ : شاةث١ السكّااشاي١ اياٚعؾض ؽالعٗا يٛ فلاةعٗا سض  اي

شاٍ فْٗااا عٛفااأت اقااد عتداادٍ اصتشافااتٗا َاأ ايكًًٝاا١ إي ايهااجري٠ ٚاياا  -ف 
 ٚعاازلت يف ايؾااال٠ ٚفسّضاات بااايتػّٝز ٚؾشؾاات ؾٛداادت اصتشافااتٗا قااد      

 ،باا٘ غدااٌ االصتشافاا١ ايكًًٝاا١ ٤ٖٛا اياايت فعااتيت إي ايهاادري٠ بطااٌ ٚفااعدااّد
 ، ؾًٝشَٗاااا  ٝؿااا١ قٗااازّاٛشهِ ٚاياُٛفٛع ًٜٚشَااا٘ عػّٝاااز ايااااايااايتدااادٍ ٚاياااو 

ضاٌ يهااٌ  اصات٦ٓاف ايؾااال٠ بعاد فٕ ععُااٌ بٛ ٝؿا١ املضتشافاا١ ايهادري٠ َاأ ايػُ    
ذُظ بُٝٓٗا ٚال سادا١  فٚ ايػضٌ يهٌ ؽالعي ع  بي ايؿزٜقتي ؽال٠ يٛ ؾّزقت

اةٖا ايٛف٤ٛ ، ٚال َٛد  ك  -نُا عكدّ  -ٚإٕ نإ فسٛطإي فِ ايٛف٤ٛ 
. ٕ ايػضٌ ٜػين لٔ ايٛف٤ٛقدٌ فٚ بعد ايػضٌ، ؾا

صط١ ٚقد عٛفأت ٚعزلت ٚقد عتددٍ اصتشافتٗا َٔ ايك١ًًٝ إي املتٛ -ب 
دطاٌ  اصتشافاتٗا َتػّٝاز٠، ؾٝ  ٍ ؾؿشؾات ٚٚدادت   يف ايؾال٠ ٚفسّضات بايتدادّ  
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شؾٍٛ ؾاؽاٌ  ايشٚااا ٚي ،يك١ًًٝشدخ االصتشاف١ ااٚف٤ٖٛا ايذٟ فعت ب٘ ي
بااد اااا َاأ شاؾ ١، ٚالاذدٜااد ايااسَاااْٞ بٝٓاا٘ ٚبااي ايؾااال٠ بؿعااٌ ايؿشااؿ ٚع  

، ؾتػتضااٌ َااز٠ شافز٠اسضاا  ةرداا١ اصتشافااتٗا اياا اصاات٦ٓاف لُااٌ ايطٗااٛر
.  عتٛفأ َٔ ددٜد ٚععٝد ايؾال٠بايّٝٛ ٚ

 عٌُ لُااٌاُتٛصط١ إي ايهااجري٠ ٚعاااٚقااد عتّداادٍ اصتشافااتٗا َاأ اياا   -دااا
دت شااّط بااايتػّٝز ؾااتؿشؿ ْؿضااٗا، ٚإاا ٚدااٚعغاازع يف ايؾااال٠ ٚع تٛصط١ اُاياا

 غتضاااًت يؾاااال٠ ايؾااادض فٚ يهاااٌ ؽاااالعي  عداااّدٍ اصتشافاااتٗا إي ايهاااجري٠ إ
 ذُظ بُٝٓٗا فٚ عػتضٌ يهٌ ؽال٠ ياٛ ؾّزقات باي ايؾاالعي ٚال ٚفا٤ٛ لًٝٗاا       ع 

 -ّنُاا عكاد   -ُ٘ ل٢ً غضًٗا فسٛط اٜقّااْعِ ٖٛ فسٛط ٚعكدٜ . -نُا عكدّ -
.  -نُا عكدّ -ضٌ َٔ ةٕٚ ؾاؽٌ َعتد ب٘ثِ عداةر يًؾال٠ بعد ايُػ

ُتٛصط١ إي ايهجري٠ قدٌ ايؾاال٠  ا: إاا سؾٌ االْتكاٍ َٔ اي ٚبتعدري ٚافض
 عػتضاااٌ يؾاااال٠ ايؾااادض يالصتشافااا١   ، ٚ ٝؿتٗاااا فٕٚايطٗاااٛر ؾٗاااٛ ٚافاااض 

 ٚعؾااًٝٗا ثااِ عػتضااٌ  عػتضااٌ يً ٗاازٜٔ  ثااِ شاةث١ لًٝٗااا ٚعؾااًٝٗا  اايهاادري٠ اياا 
  يًعغا٤ٜٔ ٚعؾًٝٗا .

إاا سؾٌ االْتكاٍ فثٓا٤ ايؾال٠ فٚ قدٌ ايغزٚع ؾٝٗا، ؾؿشؾت ٚٚدادت  ٚ
ْؿضٗا َضتشاف١ نادري٠ بعاد فٕ ناْات َضتشافا١ َتٛصاط١ ٚقاد فعات بايػضاٌ         

ًٓتٗا ثِ سؾاٌ االْتكااٍ قداٌ ؽاال٠ اي ٗازٜٔ ؾتػتضاٌ        ،يؾال٠ ايؾدض َجاّل ٚؽ
 . ذُظ بُٝٓٗاٚعؾًٞ اي ٗزٜٔ ع 

املتٛصط١ يؾال٠ ايؾدض ثِ سؾاٌ االْتكااٍ ٚفسّضات با٘     يهٔ يٛ اغتضًت  
ٍّٛ اصتشافااتٗا إي ايهاادري٠ فلااا     ةت ايػضااٌ يؾااال٠  ٚؾشؾاات ؾعًُاات بتشاا

ٓؿعٗااا ااى ايػضااٌ غْاا٘ غضااٌ  اٍ فْاا٘ ال ٜستٝاطااّا السَااّا لٓاادْا الستُاا ايؾاادض إ
 : االصتشافا١  شدخ السلاٖٚٞ سدخ سا٥ٌ ٚقد عدّدٍ ب ،اصتشاف١ َتٛصط١
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صات٦ٓاف ؽاال٠ ايؾادض ٚال    َٔ غضٌ ددٜاد إستٝاطاّا َٚأ إ   ايهدري٠، ٚالبد اا 
 . -ز فثٓا٤ٖا ؽال٠ ايؾدض اييت فعت بٗا ٚقد سؾٌ ايتػّٝ -ؿعٗا عًهِ عٓ

دشا٤ غضًٗا يؾال٠ ايؾادض ٚلادّ ٚداٛب اصات٦ٓاف     ْعِ ال ٜدعد ايكٍٛ بن 
يت اصتشافاتٗا َأ َتٛصاط١ إي نادري٠، ٚاياو غٕ اغتضاااا       ايػضٌ ٚإٕ عدّد

قؾاد نْٛا٘ غضااّل يالصتشافا١      : ف١ ٚال ٜعترب يف ؽش١ ْٝتٗاا نإ َٔ االصتشا
ِ  ْعااٛ املتٛصااط١ ستاا٢ ٜدطااٌ غضااًٗا يااٛ ْ       ٍ ْااٛع اصتشافااتٗا   عدااّد ٘ يااذيو ثااا

 ؾاااغسٛط  ّافثٓااا٤ ايػضااٌ فٚ فثٓااا٤ ايؾااال٠، ْعااِ سٝااح ٜتطًاا  ايؿشااؿ ٚقتاا     
 . -شؾٍٛ ايؿؾٌ ايشَاْٞاٚيٛ ي -ذدٜد غضًٗا ٚاصت٦ٓاؾ٘ع 

دٜاد ايطٗاٛر سضا     نإ ايٛقات ٚصاٝعّا ناؾٝاّا يتذ    ا يٖٛٚذا نً٘ ٚارة ؾُٝ 
 . ايٛ ٝؿ١ ايالسك١ ٚإلاة٠ ايؾال٠

ٚيااٛ فااام ايٛقاات لاأ ايػضااٌ فٚ لاأ ايٛفاا٤ٛ سضاا  ايٛ ٝؿاا١ اؾدٜااد٠  
ٚد  لًٝٗا ايتُِٝ باداّل   ،ُهٓت َٔ ايتُِٝ بداّل لٔ ايػضٌ فٚ لٔ ايٛف٤ٛٚع 

فٚ عأعٞ بتُُٝي ضٌ ايٛاد  لًٝٗا فٚ بداّل لٔ ايٛف٤ٛ ايٛاد  لًٝٗا لٔ ايُػ
فسدُٖا بدٍ ايػضٌ ايٛاد  ل٢ً املضتشاف١ املتٛصط١ َاز٠ يف ايٝاّٛ ٚاآلخاز    

إطالم ةيٌٝ بديٝا١ ايتاُِٝ لأ ايٛفا٤ٛ فٚ      ذا اغَز:ٖ َٚدرى.   بدٍ ايٛف٤ٛ
: ٚفاا٤ٛع فٚ  ضااٌ ايٛاداا  لًاا٢ املهًااـ َااظ ععااذر ايٛاداا  اغٚيااٞ لًٝٗاااايُػ

 .  ضاّلُغ

 ِ فٚ فاام ايٛقات لأ ايتاُِٝ ؾٗاٞ ؾاقاد٠        ٚيٛ مل ٜتٝضز اا ايرتاب ٚايتاُٝ
ٚاغسٛط ٚدٛبّا فٕ عؾًٞ َٔ ةٕٚ طٗٛر ًٜٚشَٗا ققاا٤ ايؾاال٠    ،يًطٗٛرٜٔ

 .  َظ ايطٗٛر ايتاّ لٓدَا عشٍٚ االصتشاف١ ٜٚتٝضز املا٤ فٚ ايرتاب

َٚٓٗاا   ،ٖذٙ ؽٛر ثالث١ يًتدادٍ َأ االصتشافا١ ايادْٝا إي ايدردا١ ايعًٝاا      
:  ٔ االل٢ً إي االصؿٌ، ٖٚٞشهِ يف ؽٛر ايتددٍ َاٜتذ٢ً اي
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صاتُزت لًا٢ لًُاٗا    إةْا٢  لًا٢ إي اغ زت االصتشافا١ َأ اغ  إاا عػّٝ - ف
نُا يٛ ناْت اصتشافتٗا نجري٠ ثاِ عداديت    ،يذل٢ً بايٓضد١ إي ايؾال٠ اغٚي

ضاٌ يهاٌ   ضاٌ لٓاد ٚقات ناٌ ؽاال٠ فٚ لًٝٗاا غُ      إي املتٛصط١ ؾٝذ  لًٝٗا ايُػ
كض اإسايا١ سادثٗا ْٚا   دٌ ذا ايػضٌ غٖٚبي ايؿزٜقتي،  تمجعؽالعي ااا 

: االصتشافا١ املتٛصاط١:   اغةْا٢  شدخ اثِ ععٌُ لٌُ اي االصتشاف١ ايهجري٠،
ٖٚاذٙ ٚ ٝؿا١ االصتشافا١     ،ؽال٠ َظ ايػضٌ َز٠ يف ايّٝٛ ايٛاساد  عتٛفأ يهٌ
املتٛصط١. 

بااإٔ ناْاات    اغةْاا٢، لًاا٢ إي  يت االصتشافاا١ َاأ اغ  : إاا عداادّ اداا ب+
زت إي ق١ًًٝ، ؾنْ٘ البد اا َٔ ط١ ثِ لٓد ايقش٢ عػّٝاصتشاف١ نجري٠ فٚ َتٛص

ذاةٖا إٜاا عٝإ ٚ ٝؿتٗا عضا  ايدردا١ ايعًٝاا قداٌ ايؾاال٠ االٚي ايايت عزٜاد        إ
ّٗدٌ غ ز َٓ٘، ؾتػتضاٌ َأ اصتشافاتٗا ايهاجري٠     إساي١ سدثٗا ست٢ عٓكق٘ ٚعتط

٤ٛ فٚ املتٛصط١ اييت ناْت لًٝٗا، ثِ ععٌُ لٌُ االصتشاف١ ايك١ًًٝ ٖٚٛ ايٛف
 .سَين  ثِ عداعز ايؾال٠ َٔ ةٕٚ ؾاؽٌ ،يهٌ ؽال٠

 ُاّ نالَٓااا يف ؾاازٚع االصتشافاا١ بأْٛالٗااا، ثااِ ْدشااح يف َكؾااد  اٖااذا عاا 
 فسهاّ غضٌ ايٓؿاظ( يف دش٤  السل إٕ عا٤ اهلل ععاي .)  : رابظ
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