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 (5)أذكاً غطن الٍفاع............................................................  
   

 أحكام غسل الهفاس                                        

ذطبىا ٖبدٔ  -، ٔيف الفقْ ٔالػسع ٚالٍفاع بكطس الٍُٕ ِٕ يف المػٛ ال٥ٕد
أٔ عقٗبّوا،   ِٕٚ اضي لمدً الرٙ ٖقرفْ السذي ذاه الو٥ٕد  -خبازٓوَ إط٦ق أ

 . ً ٥ٔدتّاٜ املسأٚ ٌفطاٞ بكي الٍُٕ ٔفتس الفاٞ ِٔ٘ اليت خسد وٍّا دطٓىُٔت

ٖعقبّوا خوسٔد الودً ووَ الوسذي       ٔالعاِس أُ ال٥ٕدٚ اليت ٥ ٖؿواذبّا ٥ٔ 
ْ   ٥ -ىواً الو٥ٕدٚ   ىك٘ عػسٚ أٖاً ووَ ذوت تَ  ذتٜ َت لوٕ اتفو     - أروس غوسع٘ لو

ٛ   -ضٕٝ اٌقكاٞ العدٚ  -ذؿٕلْ  ٔالتفؿوٗن   -يف اجلىمٛ ٔبٍرٕ املٕجبوٛ اجلصٟٗو
ً غوّس زوكواُ اىوا لوٕ       ٔؾوٗا بد هلا وَ الؿ٦ٚ الٕٗوٗٛ يف فقْ الط٦ق، ف٦

 . الدً أؾ٦ً َسدع٘ اإلمجاع عمٜ أٌْ لٗظ هلا ٌفاع إذا   َتتمد، ٔقد إ

وو  خوسٔد    -دازد وو  الو٥ٕدٚ   ؤِكرا العاِس أُ دً الٍفاع ِٕ الدً ال
ٕٞ وووَ اجلووٍت  ىوواً الوو٥ٕدٚ ٥ٔ ٖكووُٕ الوودً ا ووازد قبوون أٔ عقٗووت َت -أٔه جووص

ٌفاع، ٔقد تطا  ا٧ؾورا  عموٜ الٍفو٘،     دً -ًاأٔ بعك ا٦ً -خسٔد اجلٍت 
حت عمّٗا الؿو٦ٚ ٔالؿوٗاً ووا داً اجلوٍت     اىا اغتّس بٍّٗي أٌّا تبقٜ طاِسٚ َت

 رٕث وستبطٛ بدً الٍفاع:ٍِٔا ُب.  -ٔلٕ بعكْ  -دسد وٍّا   َٖ

ىوواً دسٔد َتوالبرووا ا٧ٔه: إذا خووسد الوودً عقٗووت الوو٥ٕدٚ ٔاٌقكوواّٟا بوو  
٦ زٖت ٥ٔ خو٦  يف إٌوْ دً ٌفواع ٔت توت عمٗوْ      ف -ًاأٔ ٌاقؿ ًاتاو -اجلٍت 

ىاوّوا ٔاٌقكواِٞا   أذكاوْ، ٔقد ٔق  ا ٦  يف الدً ا ازد و  ال٥ٕدٚ قبن َت
ُُ أٔ دقواٟ  أٔ    اىا لٕ خسد زأع اجلوٍت ٔضواه الودً روي بعود فو        ٚ قمٗموٛ: روٕا

ىواً البودُ   خسد بقٗتْ، فّن ِرا الدً ا ازد وو  الوسأع قبون خوسٔد تَ     -أاثس
؟املػووّٕز بٗووٍّي إٌووْ دً ٌفوواع، ٔقوود خووال  مجوو  قمٗوون وووَ عمىوواٞ    ٌفوواع

ىواً  ، ٔخٓؿوٕا دً الٍفواع بالودً ا وازد عقٗوت تَ     إٌْ ٌفاضواً الفسٖقت ٔوٍعٕا 
 : ىكَ ا٥ضتد٥ه لْ بٕجٕٓطت إىل املػّٕز، ُٖٔال٥ٕدٚ، ٔالؿرٗس وا ٌُ
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ٛ  العاً الٕجْ ا٧ٔه: الؿدق العسيف، فإُ العس   ًاٖػوّد ٔاقور   لمىتػوسع
بؿدق )الٍفطاٞ( عمٜ املسأٚ الويت خوسد بعول ٔلٗودِا ٔخوسد وعوْ الودً قبون         

ىواً الو٥ٕدٚ اىوا  ؿون يف بعول الو٥ٕدا ،       ىاً اجلٍت ٔقد توخخس تَ خسٔد َت
ٖٔتىطكَ بخٌْ دً خازد وَ الٕالدٚ بطبت ال٥ٕدٚ ٔوطتٍد إلّٗا ٔتاب  هلا فّ٘ 

ّٗا أذكاً بت عمٓتٌفطاٞ يف ٌعسَِ وَ دُٔ تسدد، ٔإذا ؾدق عمّٗا الٍفطاٞ تس
عَ ؾٗاً غّس زوكاُ ٔتفطوس  ٔ: فتكٓ  عَ ؾ٦تّا الٕٗوٗٛ ٍٛؿٕؾالٍفطاٞ امل

 . رٕ ذلك وَ آراز الٍفاع ٔأذكاؤْتقك٘ ؾٗاوّا بعد اٌتّاٞ الٍفاع، ٌَٔ

ثاٌ٘: وا زٔآ املػاٖذ يف جٕاوعّي الث٦رٛ بطسٖو  وعتوإ إىل عىواز    ٕجْ الال
أٔ  ًاأٔ ٖٕوو  ًاؿٗبّا الطمو  أٖاوو  سأٚ ُٖعَ امل ( ضا٦ًٟبَ وٕضٜ عَ الؿادق )

تؿم٘ وا   تمد، فإُ غمبّا الٕج  (:ش؟ فقاه )ًاٖٕوت ف ٝ الؿفسٚ أٔ دو
ّٗا قكاٞ تمك الؿو٦ٚ بعود ووا    ففاتتّا ؾ٦ٚ   تقدز أُ تؿمّٗا وَ الٕج  فعم

فإُ ال٥ٕدٚ تترق  عٍد  زتؿم٘ وا   تمد(:شبتقسٖت: إُ قٕلْ ) (1)تطّسز
)الو٥ٕدٚ( عموٜ املوسأٚ الاوون إذا خوسد       ًأاإلخساد ٔتؿودق عسفو  بدٔ اإلفساش 

ًْ ٔإُ   تكتىن ال٥ٕدٚ زأع اجلٍت وث٦ً  . ٔخسد وعْ د
، ٔذ٠ٍٗور فإاوا    ٦ًٔىو لكَ قد ٖقاه: )املتبادز وَ الو٥ٕدٚ خوسٔد الٕلٗود ا    

ٖٕجت الكي بكوُٕ دوّوا قبون خسٔجوْ      ٦ًٔىالؿ٦ٚ عمّٗا قبن خسٔد الٕلد ا 
 . (2)دً ٌفاع(٥  دً اضتراقٛ

رتواد إىل إربوا  تٕقو  ؾودق الو٥ٕدٚ عموٜ       إ٥ أُ التبادز حمل دعٕٝ َت
 ، روسش تٕقو  الؿودق العوسيف عموٜ خسٔجوْ اواو٦ً       ( ٥ٔ ٦ًُٖٔىو )خسٔد الٕلد ا 

 عٍوود خووسٔد زأع اجلووٍت   ًابوون لعوون الؿوودق العووسيف ه٦فووْ فإٌووْ ٖقوواه عسفوو     
تؿوم٘ ووا     ًا:شملعتوإٚ ضٍد ٔبدٔ الٕقو : )املوسأٚ تمود( فتٍطبو  زٔاٖوٛ عىواز ا      
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لدً الرٙ توسآ قبون الو٥ٕدٚ فتؿوم٘ ٔبوت الودً       العّٕزِا يف التىٗٗص بت  زتمد
 الودً ا ووازد   الورٙ توسآ بعوود الو٥ٕدٚ فتكوٓ  عووَ الؿو٦ٚ، ِٔورا الثوواٌ٘ ٖعويٓ       

ً  ،ال٥ٕدَٚتىاً و  بدٔ ال٥ٕدٚ ٔا ازد بعد  وقتكوٜ الفؿون العواِس     ٔالعىوٕ
عٍوود  إىل ؾوودق شتموودز ِٔوورٓ قسٍٖووٛ تٍكووي   تموودزوووَ التعووبص شتؿووم٘ وووا 

 . خسٔد جصٞ وَ اجلٍت
ُُ: املسأٚ اليت بدأ خماقّا ٔط ْمقّا َت ل٥ٕدتّا إذا خوسد وٍّوا    ًاىّٗدٔبتعبص را

ىواً  ٥ٔ ٖتٕقو  الؿودق عموٜ تَ    زتمود شبعل اجلٍت ؾدق عمّٗا التٕلد ٔأٌّا 
ه الودً وعوْ لكوَ ٖتوخخس     دسد زأع اجلٍت ٍٖٔصس ال٥ٕدٚ َٖٔال٥ٕدٚ، ٔقد تتعٓط

ِٔوٕ   زتمود شىاً اجلٍت دقاٟ  أٔ ضاعٛ أٔ ضاعا  ٖٔؿدق أُ املوسأٚ  خسٔد َت
 ًاد ٔالدٔث: ذودٔث الو٥ٕدٚ غو٠ٗ   فعن وكازع ذاقس ٔوطتقبن ٖٔفٗد التحٓد

فطت ٔخسد دوّا و  عمّٗا ِٔ٘ قد ٌَ زتمدشىكَ وٍ  ؾدق ، ٔلرا ٥ ًُٖافػ٠ٗ
 . خسٔد بعل اجلٍت

ٔجوٕد دووت: دً توسآ املوسأٚ إذا قسبوت ٥ٔدتّوا ٔأؾوابّا        إذُ السٔاٖٛ تفٗد 
الطم  ٖٕوت أٔ ر٦رٛ قبون أُ تمود، ِٔورٓ تؿوم٘ ووا داووت   تمود، ٔدً توسآ         
ٕٛ أٔ ؾدق عسيف عمٜ  عٍدوا تمد ِٔرا ٌفاع ت ك الؿ٦ٚ وعْ، ٥ٔ دلٗن وَ لػ

 . ىاً الٕلٗد اى٦ًعمٜ خسٔد َت زتمدشتٕق  ؾدق 
 ،لمووٕجّت املاقووٗت ًإف الوويت تؿوومس و٤ٖوودثالووا: بعوول الٍؿووٕجوْ ال ال

راون الويت زأ  الودً ٔقود    وعَ الو  ( ضا٦ًِٟٔىا خإ شزٖ  عَ الؿادق )
دوسد زأع الؿو ،   تؿوم٘ ذتوٜ َٖ  (:شىدل قواه ) أؾابّا الطم  ِٔ٘ َت
حوت عمّٗوا الؿو٦ٚ... ِورٓ قورفت بودً املدوا  إىل أُ        فإذا خسد زأضْ   َت

ٗوٛ  ااذٔوعتوإٚ الطوكٌٕ٘    (1)ً الٍفواعز ل الٕلد فعٍد ذلك ٖؿوص د دسد بعَٖ
ِٔوورا الووٍـ   ًا ووو  ذبوونز وووا اوواُ اج لٗحعوون ذٗكوو   (:شSقووٕه الووٍ  ) ل
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 ٔاملكوىُٕ ٔازد  ىرىدٙ ٖفٗد عدً اجتىاع الٗل و  الىن، ِٔرا املفواد وال
عازقْ ٌؿٕف أخسٝ تفٗد اجتىاعّىا، ٔقود ضوب  يف   يف بعل الٍؿٕف، ٔت

ٔ   وفوسٔع الو   ٧جون إوكواُ التفكٗوك يف وقواً     رٗل توسجٗس أخبواز اجتىاعّىوا، 
 :  الحٗٛ بت أجصاٞ الدٖا الٕاذد ٌقٕه

حىن ال٦ذقوٛ ووَ   وىا ٥ ٌمتصً بْ، ٔإذا ربوت أُ الو  و٥ ٖكٓس تكىَ السٔاٖٛ ل
ٍِوا ذٗوا جواٞ يف     أوكٍٍا أُ ٌطوتده بّوا   -(اإلواً الباقس ) -ا٦ً املعؿًٕ 

الؿادق  ٔأ ()باقسرتىن إٌْ وَ اإلواوت الُٖ -( Sالسٔاٖٛ تفطص لقٕلْ )
(( :)إ٥ أُ تووسٝ  ،الؿوو٦ٚ َعَدٖعووإ إذا زأ  املووسأٚ الوودً ِٔوو٘ ذاووون ٥ َتوو

 .  عمٜ زأع الٕلد إذا قسبّا الطم  ٔزأ  الدً تسات الؿ٦ٚ(
شزٖوو ( ٔالثوواٌ٘ لعوودً العمووي    حّالٛ )وا ووإ ا٧ٔه قووعٗ  لوو  ٧جوون أُ ٔ

 . ػّٕزٚ املدتازٚلمفتٗا امل ًا( جعمٍاِىا و٤ٖداإلواً ) عَالتفطص  بؿدٔز
ٔالاؾوون وووَ و٦ذعووٛ الٕجووٕٓ املتعووددٚ ِووٕ ا٥طى٠ٍوواُ ٔالٕرووٕق بترقوو  

ىاً ال٥ٕدٚ ٔعٍد خسٔد الدً و  بعل الٍفاع الػسع٘ عٍد خسٔد الدً و  َت
 . اجلٍت ٔإُ تخخس البعل ا٩خس وَ اجلٍت

البرا الثاٌ٘: املطتفاد وَ ٌؿٕف أخباز )غطن الٍفواع( ٔووا زٓتبتوْ ووَ     
ً الػسعٗٛ ٔا٥راز ا٥عتبازٖٛ أُ وٕقٕع تمكي ا٧ذكواً ِوٕ )الٍفطواٞ(    ا٧ذكا

ٔ)ال٥ٕدٚ( ٥ٔ ٖبدٔ وَ ٌؿٕف أذكاً الٍفاع ٔالٍفطاٞ تستت ا٧ذكاً عمٜ 
   ٘ فإٌووْ ٥ ٖعّووس وووَ   (1)عٍووٕاُ )ٔقوو  الىوون( اىووا ٖبوودٔ وووَ ا قوو  اهلىووداٌ

 . ٧ذكاً الٍفاع ٔالٍفطاٞ ًاا٧خباز إُ ِرا العٍٕاُ وٕقٕع
الؿرٗس ِٕ وا ٔزد يف ٌؿٕف ا٧خباز ووَ اوُٕ وٕقوٕع ا٧ذكواً      إذُ

أذوود العٍووٕاٌت، ِٔىووا: )الٍفوواع( أٔ )الٍفطوواٞ( ٔ)الوو٥ٕدٚ( أٔ )املووسأٚ تموود(،  
 ىٓدكوت ٔأفوسش  جٍٍّٗوا    ِٔراُ العٍٕاٌواُ ٖؿودقاُ عموٜ املوسأٚ الاوون إذا تَ     
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اىووا دسٔجْ وووَ بطٍّووا تؿوودق )الوو٥ٕدٚ( أٔ )اوووسأٚ تموود( أٔ )ٔلوود ( وفإٌووْ بوو
ِٔورٓ العٍوأَٖ الوٕازدٚ يف ٌؿوٕف      ق عمّٗا )الٍفطاٞ( أٔ )اووسأٚ ٌفوظ(  ٖؿد

خبوواز ِوو٘ العىوودٚ يف ضقوو  وٕقووٕع ا٧ذكوواً الثابتووٛ عمووٜ الٍفطوواٞ، ِٔوو٘  ا٧
عٍووأَٖ ؾووادقٛ وٍطبقووٛ عمووٜ املووسأٚ الوويت تموود جٍٍّٗووا ٍٖٔووصه وٍّووا الوودً ذوواه    

ؾودقت )الو٥ٕدٚ(   ضٕاٞ ااُ تاً ا مقٛ أٔ ااُ ٌاقؿوّا إذا   ،خسٔجْ أٔ عقٗبْ
ْ ِحو ٔمعمٜ ا٧ً ٔؾدق )الٕلد( عمٜ اجلٍت الطاقط ٔإُ   ٖكتىن خمقوْ ٔ  تَ 

ٔاضوتّن   ًاحتْ السٔح، ٔضوٕاٞ خوسد ووَ بطوَ أووْ ذٗٓو      وعىا لٕ ٔل السٔح فك٦ً
 . يف جٕ  أوْ ًأؾاح أً خسد وٗت

ٚ الٍفاع( عمٜ الدً ا ازد وَ املسأٔقد ذاس مج  وَ الفقّاٞ ؾدق )دً 
وٍّا الٍطفٛ املمقرٛ أٔ )العمقٛ( أٔ )املكػٛ( ٔخوسد وٍّوا الودً وو       إذا ضقطت

خسٔجْ أٔ عقٗت ٔقعْ، بن ذك٘ عَ بعل ا٧ع٦ً دعوٕٝ اإلمجواع عموٜ    
وراق ٔقعّىا بٕق  الٍفاع عٍد ٔق  املسأٚ الاون )املكػٛ( أٔ )العمقٛ( ٔإل

عمٗوْ   أعإ اجلٍت الرٙ ٔجلتْ السٔح أٔ   تمحْ السٔح ٔلكٍْ ظّوس   -الٕلٗد
 .  -آراز بدٔ خمقٛ ا٩دو٘

لكَ اإلغكاه امْ يف ؾدق الٍفاع ٔال٥ٕدٚ عمٜ ٔق  املكوػٛ أٔ العمقوٛ   
ىا )إذا ؾودق  وعَ الٍطفٛ املمقرٛ، ٔوَ ٍِا قٗٓد بعل الفقّاٞ العٍٕاٌت ب فك٦ً

ركي ىا )إذا ؾدق عٍٕاُ ال٥ٕدٚ وعْ( ٔإ٥ ف٦ ُٖو( أٔ بًااضي الٍفاع عمْٗ عسف
 . ع ٔالدً دً ٌفاععمْٗ بخٌْ ٌفا

ٍٖٔبػ٘ ا٥لتفا  إىل أُ بدٔ ٌػٕٞ خمقوٛ ا٩دوو٘ ٖترقو  عٍود ت٦قو٘ ٌطفوٛ       
رّووا بّووا، ِٔوورٓ أٔه وسذمووٛ وووَ وساذوون ذوودٔث  السجوون ببٕٖكووٛ املووسأٚ ٔتمٍق

ٕٓ ٔالتكاووون الوو ورقوو  الووا٩دووو٘ َٔت مق٘ َدودمقٛ، رووي إذا وكووٜ شووواُ وووَ الٍىوو
ُٔٔؾوَ  بخٌوْ )عمقوٛ(       ِٔو٘ قطعوٛ دً جاوود وتطوٕز     ٔا٥ضتقساز يف بٗت الوسذي 

وَ )الٍطفٛ املمٍقرٛ( تعمقت جبداز السذي ٔبطاٌتْ الداخمٗٛ، ري إذا وكٜ شواُ 
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ُٔووَ الٍىٕ ٔالتطٕز ٔالتكاون الو  ري وبخٌوْ )وكوػٛ( ِٔو٘ قطعوٛ لو      َ ٔؾو دمق٘ 
محساٞ فّٗا عسٔق قد تػوكمت فّٗوا بوداٖا  وعواِس ا مقوٛ ا٩دوٗوٛ ٔذؿومت        

 . ىكٕغٛوٛ وفّٗا ٌتٕٞا  جطىٗٛ ٔاخٌّا لقى
 ًا)دً ٌفاع( عمٜ إذوساش الو٥ٕدٚ ٔؾودقّا عسفو     ٥ٔ زٖت يف تٕق  َترق 

عٍد إضقاط )الٍطفوٛ املمٍقروٛ( أٔ )العمقوٛ( أٔ )املكوػٛ( تٗوا تقوٕه الٍطواٞ أٔ        
عد ؾدق الو٥ٕدٚ عموٜ   ِٔرا وػكن لُب قاب٦  وٍَّ أٌّا )ٔلد  ٔتٍٍفطت(.ال

 دق الووو٥ٕدٚ عموووٜ ٔقووو  بووودٔ الىووون ووووَ عمقوووٛ أٔ وكوووػٛ، ٔإ٥ لموووصً ؾووو 
      ٘ ٥ٔ تؿودق الو٥ٕدٚ أٔ    ،ٔق  )الٍطفٛ املمقروٛ( فإٌوْ بودٔ ٌػوٕٞ خمو  ا٩دوو

، اىا ٥ ٖؿدق )الٕلد( عمٜ الىن الطاقط، ٖكفٍٗا ًاالٍفاع عمٜ ٔقعّا قطع
ِي العوسيف، ٔلعموْ لورا اواُ التعووبص     افووترطت الوعودً إذوساش ؾودق الو٥ٕدٚ بو     

ّا( أٔ )أضقطت بدٔ جٍٍّٗا( ٔاخٌّي ٥ : أٌّا )أضقطت ٌطفتًأطٓبٗ ًاالػاٟ  عسف
الطاقط وَ  (، ٔوٍْ ٖتكس أٌْ ٥ ٖكف٘ إذساش إًُاٖعتإٌّٔا )٥ٔدٚ( أٔ )ٌفاض

س فإُ املإ الداخن بدٔ ٌػٕٞ إٌطاُ إذا غاٞ اج ٔمس املسأٚ )بدٔ ٌػٕٞ آدو٘(
بد وَ ؾدق وٕقٕع )الٍفاع( ٔ)ال٥ٕدٚ( بالتمقٗس ٔالٍىٕ ٔالتطٕز، ٔهلرا ٥

ؾدقّىا عمٜ الدً ا ازد و  ضقٕط )الٍطفٛ املمقرٛ( أٔ و  )العمقٛ(  ٖٔػكن
 -ىرأزٙورطت الؿوودق العووسيف ٔالتفوواِي الوووبوو -أٔ ووو  )املكووػٛ( بوون ٖبعوود 

يف ا٧قون، فو٦ ٖكوُٕ     ًاروسش الؿودق عسفو   ؾدق )الو٥ٕدٚ( ٔ)الٍفواع( أٔ ٥ ُٖ  
 . الدً )دً ٌفاع( ذتٜ ت تت أذكاوْ عمْٗ

الٍفاع( ِٕ الؿدق العسيف ٔاذتطوا  الٍطواٞ أٌوْ     رق  )دًإذُ املّي يف َت
)دً ٥ٔدٚ(، فإذا عمىت املسأٚ الاون اليت ضقط جٍٍّٗوا أٔ غوّد  القواب٦     
أٔ ا بصا  هلا باضوتٍاد خوسٔد الودً وٍّوا إىل ٥ٔدتّوا ٔتٍٍفطوّا ٔذؿون هلوا         
الٕرووٕق بػووّادتَّ اوواُ )دً ٌفوواع( ت تووت عمٗووْ أذكاوووْ، ٔإ٥ إذا   تعمووي  

عمي بالؿودق العوسيف القطعو٘ اىوا ِوٕ الواه يف ضوقٕط بودٔ         د أٔ   َتبا٥ضتٍا
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الػووك ٔعوودً ٔووو  . اجلووٍت بخذوود ا٧ٔؾووا  الث٦رووٛ فوو٦ ٖكووُٕ )دً ٌفوواع(  
ىكَ عكدٓ أٔ تخٖٗدٓ ٥ ت تت أذكاً دً الٍفاع، ُٖٔإذساش إٌْ )دً ٌفاع( 

الويت    ٍٍفظ املوسأٚ الطواقط وٍّوا جٍٍّٗوا     بخؾالٛ عدً الٍفاع أٔ أؾالٛ عدً تو 
بد هلا وَ وعاومتوْ وعاوموٛ دً ا٥ضتراقوٛ ملوا     رسش إُ دوّا )دً ٌفاع( ٥ُٔت

 . فّٕ دً اضتراقٛ ًا٥ٔ ٌفاض ًاتقدً وَ أُ الدً الرٙ ٥ ٖكُٕ ذٗك

سٔد اجلوٍت ِٔوٕ ٔاجود    البرا الثالا: الٕاقس أُ الودً ا وازد قبون خو    
ٔٔاجود   -رسقٛ ٍٖٔودف  بقوٕٚ   ودوسد بو  أمحوس، ذواز عبوٗط، َٖ    -لؿفا  الٗل

      ٓ٘ أقون الطّوس بعود الٗكووٛ     لػوسٔط ذٗكوٗٛ الودً ااضوتىسازٓ ر٦روٛ أٖوواً ٔوكو
 ىقتكٜ ورٗكٗتْ بووووركوووي بووورِٕىوووا ووووَ الػوووسٔط، ِووورا الووودً ُٖ الطوووابقٛ ٌَٔ

الويت ضوب  تٕقوٗرّا ٔا٥ضوتد٥ه عمّٗوا يف توٕث        (اإلوكاُ القٗاض٘)قاعدٚ 
 َ إذا اٌقطو   وتوٗقٍ  -رٗكٗٛ الودً عٍود إوكاٌوْ    وركي بوال -)دً الٗل(، ِٔرا 

 قبن دً الٍفاع بعػسٚ أٖاً أقن الطّس، ٔقد ضب  إربا  إوكاُ ضٗٓل الاون.

 رٗكٗٛ إذا طسأِووا الوودً وراون بالوووركووي عمووٜ الوودً ا ووازد ووَ الوو ِٔون ُٖ 
إذا طسأِا الودً قبون الو٥ٕدٚ     -امْ أٔ بعكْ  -قبن دً الٍفاع ٔخسٔد اجلٍت 

ركووي عمٗووْ  : قوود ُٖ اذتىووا٥ُ؟ ٍِٔووا  -أقوون الطّووس   -بخقوون وووَ عػووسٚ أٖوواً   
رٗكٗٛ لعودً  وركي عمٗوْ بالو  وىكَ تسجٗس عودً الو  ركي، ُٖٔرٗكٗٛ ٔقد ٥ ُٖوبال

فا  بت الٍفواع ٔبوت الودً ا وازد وٍّوا بؿو       -عػسٚ أٖاً  -دمن أقن الطّسَت
 :  بد وَ التفؿٗن بت ؾٕزتتالٗل قبن ال٥ٕدٚ، ٔعمْٗ ٥

 ًابوخُ ٖكوُٕ ٔاجود    ًاٌوْ ذٗكو  ىكَ إبت وا إذا ااُ خسٔد الدً يف ٔقت ُٖ
لؿوفا  الوٗل ٔغوسٔطْ ٔقود وكوٜ أقوون الطّوس بٍٗوْ ٔبوت اٌقطواع الٗكووٗٛ          

  . الطابقٛ ٔذؿن فؿن أقن الطّس بت اٌقطاعْ ٔبت الٍفاع فٗركي تٗكٗتْ
طوتده  ىكوَ أُ ُٖ ٔبت وا إذا   ٖتدمن أقون الطّوس فو٦  كوي تٗكوٗتْ، ُٖٔ     

 ٛ بخوٕز:رٗكٗوعمٜ اعتباز أقن الطّس لمركي بال
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ٔالفتأٝ الٍاطقٛ بخٌْ ٥ ٖقن الطّس عوَ عػوسٚ    (1)ا٧ٔه: إط٦ق الٍؿٕف
أٖاً، ٔإذا   ٖترق  أقن الطّس بت الٗل ٔبوت الٍفواع، ٥ٔ زٖوت أُ الودً     

دازد ذووت الوو٥ٕدٚ أٔ عقٗبّووا ٌفوواع بوو٦ إغووكاه ٔلووٗظ بٍٗووْ ٔبووت الوودً     والوو
بود ٔأُ ٥ ٖكوُٕ   ف٦ -س ن ووَ عػوسٚ أٖواً: أقون الطّو     دازد قبن ال٥ٕدٚ بخقوال

 .ًا الدً الطاب  ذٗك
، ِٔورا ٖوده   (2)رتبظوىا دٓه عمٜ أُ الٍفاع ذٗل وو ود ِرا الٕجْ ب٤ٖٖٔٓ

دمون أقون الطّوس    عمٜ أُ ذكي الٍفاع ذكي الٗل، ٔوَ أذكواُ الوٗل تَ  
 دمن أقن الطّس بت الٗل ٔبت الٍفاع.بد وَ َتبت الٗكتت ف٦

تٍا عمٜ أُ أقن الطّوس بوت الٗكوتت    يت دٍلٖٔسٓدٓ: إُ الٍؿٕف الػسٖفٛ ال
٥ د٥لٛ عىٕوٗٛ فّٗا ٥ٔ يف ا٧خبواز الٍاطقوٛ بوخُ الٍفواع ذوٗل       -عػسٚ أٖاً 

تعوودٝ إىل رتبظ ٥ٔ ظّووٕز هلووا يف اضوواد أذكوواً الووٗل ٔالٍفوواع ذتووٜ ُٖ وووو
، ٔووا  ًاظواِس  ًأغوسع  ًااملقاً، بن إُ الٍفاع ٔالٗل وٕقٕعاُ خمتمفواُ عسفو  

الفؿن بخقون الطّوس بوت الٗكوتت ٥ تعّوس وٍوْ د٥لوٛ ٔاقورٛ          دٓه عمٜ لصًٔ
 . دمن أقن الطّس بت الٗل ٔبت الٍفاععمٜ لصًٔ َت

ٔباختؿاز: اىا ٥ دلٗن عموٜ لوصًٔ الفؿون بخقون الطّوس بوت الٍفاضوت يف        
الووٗل )الوو٥ٕدا  التووٕأً، اوورلك ٥ دلٗوون عمووٜ الفؿوون بخقوون الطّووس بووت     

 .  رثٍاا ِٕ وفسٔ  َباى (الٍفاع ال٦ذ )ٔ (الطاب 
ً )ٌعي دلت السٔاٖٛ الؿرٗرٛ عمٜ لصًٔ الفؿن بت  ٔبوت   (الٍفاع املتقود

ـٓ الؿرٗس ِٕٔ ًأٌخخر بْ تعٓبد (رٗل ال٦ذ وال)  : بالٍ
بوْ عموٜ اعتبواز أقون الطّوس بوت الوٗل ٔبوت          َهٔدالدلٗن الثاٌ٘ الرٙ اضوتُ 

لػوٗداُ يف )الكوايف(   الٍفاع عمٜ اإلط٦ق بؿرٗرٛ ابَ املػوصٚ الويت زٔاِوا ا   
                                                           

 الٗل.وَ أبٕا   11:  2الٕضاٟن: د : ( زاج 1)
 .14+ح13وَ أبٕا  الٗل: ح 30:  2( الٕضاٟن: د2)
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(: يف اوووسأٚ ٌفطووت ٔ)التّوورٖت( بطووٍدِي الؿوورٗس إىل اإلووواً الكوواظي ) 
(: روي طّوس  روي زأ  الودً بعود ذلوك؟ قواه )        ًاف ات الؿ٦ٚ ر٦رت ٖٕو

ِٔو٘   (1)زالؿ٦ٚ، ٧ُ أٖاوّوا أٖواً الطّوس قود جواش  وو  أٖواً الٍفواع         ُعَدَتش
 الٍفاع ٔبت الٗل ذٗوا  بتظاِسٚ يف اعتباز الفؿن بخقن الطّس ؾرٗرٛ ٔ

 . -العػسٚ أٖاً  -( تساّا لمؿ٦ٚ باٌقكاٞ أٖاً طّسِا عمن )
بتقسٖووت: إُ ظوواِس الؿوورٗرٛ  ،ىكووَ املٍاقػووٛ يف عىووًٕ الد٥لووٛ ٔوٍعّووأُٖ

، ِٔورا  (الٗل املتخخس)ٔبت  (الٍفاع املتقدً)اعتباز الفؿن بخقن الطّس بت 
 وإ، ٥ٔ  ا ٛ فْٗ عمٜ أاثس وَ وٕقٕعبا إ الؿرٗس، ٥ٔ د٥ل ًاٌخخر بْ تعبد

 دمون أقون الطّوس بوت    أعوإ تَ  - ي لػوص وٕقوٕعْ ٔووٕزدٓ   عٓىذتٜ ُٖ إط٦ق فْٗ
 دعوو٘ عوودً القووٕه بالفؿوون   . ٌعووي قوود إ   -الووٗل املتقوودً ٔالٍفوواع املتووخخس  

٥ ٍٖفوو ، ٔالٍوواف  ِووٕ القووٕه اإلمجوواع٘   ا حموول دعووٕٝبووت الفسقووت، لكٍّوو
وطتٕعت ٥ٔ إمجاع قطع٘ ااغو  عوَ اعتبواز    املطب  بعدً الفؿن، ٥ٔ قٕه 

 .( الٍفاع املتخٓخس)ٔبت  (رٗل املتقدًوال)أقن  الطّس بت 
دسد عَ أؾن عدً اعتباز أقن الطّوس بوت الوٗل    ٔبّرا ا إ الؿرٗس ٌَ

ٔبووت الٍفوواع ٔاووتـ ا٧ؾوون قووا إذا تقووٓدً الووٗل ٔتووخخس الٍفوواع، ٌٔعتووإ   
 .( الٗل املتخٓخس)ٔبت  (دًالٍفاع املتق)الفؿن بخقن الطّس بت 

(: يف املوسأٚ ٖؿوٗبّا الطمو     الدلٗن الثالا: وعتإٚ عىاز عوَ الؿوادق )  
تؿوم٘ ووا   تمود،    ش(:، قواه ) ًاأٔ ٖٕوت ف ٝ الؿفسٚ أٔ دوو  ًاأٔ ٖٕو ًاأٖاو

فإُ غمبّا الٕج  ففاتتّوا ؾو٦ٚ   تقودز أُ تؿومّٗا ووَ الٕجو  فعمّٗوا قكواٞ         
بتقسٖت: إٌْ قد دٍلت املعتإٚ عمٜ أُ الدً الورٙ   (2)زتمك الؿ٦ٚ بعد وا تطّس

 (رٗل ٔلرا أوس )وىدا  قبن ال٥ٕدٚ لٗظ بوم  ٔالوراون عٍد الطتسآ ال
                                                           

 .1وَ أبٕا  الٍفاع: ح 5:  2( الٕضاٟن: د1)
 .3+ح1وَ أبٕا  الٍفاع: ح 4:  2( الٕضاٟن: د2)
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 فترسً عمّٗا عبادٚ الؿ٦ٚ ٔحنِٕا. ،ذتٜ تمد ٔتتٍفظ زتؿم٘شبالؿ٦ٚ 
بخٖاً الطم  ٔاملدا   داؾٛؤِرٓ السٔاٖٛ وعتإٚ الطٍد ٔاقرٛ الد٥لٛ ال

ٔا٧  املىّد لم٥ٕدٚ ٔتده عمٜ أُ الدً املسٟو٘ ذوت الطمو      ٕج ٔذدٔث ال
ٔاملدا  قبن ظّٕز الٕلٗد ٔبسٔش جطوىْ أٔ بعكوْ لوٗظ دً ٌفواع ٔلورا أووس       

ٛ      زتؿم٘ش إذا  ذتٜ تمد، فالسٔاٖٛ تده عموٜ اختؿواف الكوي بعودً الٗكوٗ
زأ  الدً بخٖاً الطم  ٔالٕج  الطاب  عموٜ الو٥ٕدٚ ٌٔخخور قكوىُٕ السٔاٖوٛ      

 .  عتباز ضٍدِا ٔٔقٕح د٥لتّا٥
٥ٔ د٥لٛ عاوٛ لمسٔاٖٛ املعتإٚ تٗوا تعوٓي الودً املسٟو٘ قبون شوواُ الطمو ،        

 لؿوووفا  دً الوووٗل   ًأوعوووْ إذا أوكوووَ إٌوووْ دً ذوووٗل بوووخُ اووواُ ٔاجووود   
 ٔاضووتىس ضوو٦ٌْٗ ر٦رووٛ أٖوواً ٔوكووٜ أقوون الطّووس عووَ الٗكووٛ الطووابقٛ فّووٕ دً   

 . طت إط٦ق أدلٛ دً الٗلت عمْٗ أذكاوْ ذذٗل ٖمصوّا أُ تسٓت
٥ٔ فسق بت بدٔ ض٦ُٗ الودً قبون عػوسٚ أٖواً ووَ بودٔ الو٥ٕدٚ ٔالٍفواع         

أٙ ٥ فووسق بووت اووُٕ  ،ٔبووت بوودٔٓ بخقوون وووَ عػووسٚ أٖوواً وووَ الوو٥ٕدٚ ٔالطموو 
عَ شوَ ال٥ٕدٚ بعػسٚ أٖواً ٌقواٞ ٔطّوس     ًاشواٌ ض٦ُٗ دً الٗل وٍّا وٍفؿ٦ً

ٖواً، ٔاملّوي   وَ شوَ ال٥ٕدٚ بخقن ووَ عػوسٚ أ   ًاشواٌ ٔبت إٌْ ض٦ٌْٗ وٍفؿ٦ً
ٔٔاجدٖتْ  -ىسٚ ٔالسازٚ ٔا سٔد بدف  ٔذسقٛال -ٔاجدٖتْ لؿفا  الٗل
 .رٗكٛ الطابقٛ وك٘ أقن الطّس عَ الٔو ًالػسٔطْ اا٥ضتىساز ر٦ر

ِٔكرا إذا زأ  الدً قبن ال٥ٕدٚ بخقن وَ عػسٚ أٖاً ٔااُ ض٦ٌْٗ يف أٖاً 
ركوي تٗكوٗتْ ذتوٜ إذا اواُ     ىٓس ر٦روٛ أٖواً أٔ أشٖود فإٌوْ ُٖ    عادتّا ٔٔقتّا ٔاضت

 .(1)أؾفس اىا تقدً يف تٕث دً الٗل ٔعس  بعل أخبازٓ
 ْ  ٌعي إذا اٌتفٜ بعل غسٔط الٗكٗٛ اخُ   ٖطتىس ر٦رٛ أٖاً أٔ   ٖفؿوم

 ٛوتراقوركي عمْٗ با٥ضفإٌْ ُٖ -عػسٚ أٖاً  -ورٗوكٛ الطابوقٛ أقون الطّسعَ ال
                                                           

 وَ أبٕا  الٗل. 4:  2( الٕضاٟن: د1)



 (15)........٥ ذد ٧قن دً  الٍفاع.................................................  
   

اومتْ ٔتؿم٘ ٔتتطّس ذطت دزجٛ اضتراقتّا ٔتطتىس عمٜ ٔظٗفٛ ٖٔعاون وع
 .ًا دً ا٥ضتراقٛ ذتٜ تمد فٗكُٕ دوّا ٌفاض
ه٦  دً الٗل الرٙ أقمْ ٌص   ،البرا الساب : ٥ ذٓد ٧قن دً الٍفاع

ٔقد دٓه عمْٗ بعل الٍؿٕف الؿرٗرٛ، ٔ  ٖقوي دلٗون يف    ًار٦رٛ أٖاً وطتىس
ٍفواع بٕقوت حموٓدد، ٖٔؿومس إطو٦ق أخبواز )دً       دً الٍفاع ٖده عموٜ تقٗٓود ال  

 . رعٛ أٔ دقٗقٛ أٔ ضاعٛوعمٜ إوكاُ ض٦ُٗ الدً ل الٍفاع( دل٦ًٗ
عمٜ أٌوْ ٥ ذوٓد ٧قون الٍفواع، ٔقود تكوٓىَ        (1)هإ لٗا ٔقد اضتده مجْ 

حت عمّٗا الؿ٦ٚ ٔاٗو  تؿوٍ ؟   ذتٜ َت؟ الط٤اه عَ الٍفطاٞ اي ذٓد ٌفاضّا
 . ىمّا أٔ باضتعّاز عدً الٓد وَ طسق القٍمٛرز بولٗظ هلا ذٓد:ش(قاه )

 س( يف الطسٖووو  وإ٥ أُ السٔاٖوووٛ قوووعٗفٛ الطوووٍد لٕقوووٕع )وفكووون بوووَ ؾالووو 
ُٓ السٔاٖوٛ قاؾوسٚ الد٥لوٛ عموٜ ووا أزٖود          ِٕٔ قعٗ  ٥ ُت عتىود أخبوازٓ، اىوا أ

 عموٜ ووا أزٖود ا٥ضوتد٥ه لوْ،      أٖكوًا  لوْ ، اىوا ِو٘ قاؾوسٚ الد٥لوٛ       ا٥ضتد٥ه
الد٥لٛ عمٜ أٌوْ ٥ ذوٓد ٧اثوس الٍفواع اىوا ٖتحموٜ بٕقوٕح        ٔإمنا ِ٘ ٔاقرٛ 

رىون عموٜ   ىَ ٖتخون الط٤اه )ذتٜ جتت عمّٗوا الؿو٦ٚ( ٥ٔ إطو٦ق فّٗوا لتُ    ول
ـٓ ا اف عمْٗ  .  عدً الٓد وَ طس  القمٛ ٔإخساد الد وَ طس  الكثسٚ لمٍ

عتىد إط٦ق أخباز دً الٍفاع إلربا  ذٓد القمٛ و  عدً ٔجٕد وقٗٓود  إذُ ٌَ
 . . ِرا امْ وَ طس  القمٛ هلرا اإلط٦ق

البرا ا اوظ: ذد الٍفاع وَ طس  الكثسٚ حمن ا ٦  بت ا٧ؾرا  
ٔاملػّٕز بٍّٗي غّسٚ ععٗىٛ ِٕ أُ أاثس الٍفواع عػوسٚ أٖواً، ٔيف قبالوْ: قوٕه      

 :  ، ٔتٕجد أقٕاه أٔ اذتىا٥  أخسٝ، ٍِٔا ٌقٕهًابكٌْٕ مثاٌٗٛ عػس ٖٕو
َٖ ٥  ٞ ووَ أُ تكوُٕ هلوا عوادٚ عددٖوٛ وطوتقسٚ يف ذٗكوّا         دمٕ ذواه الٍفطوا

 ٔوَ أُ ٥ تكُٕ هلا عادٚ عددٖٛ، ٌٔبرا ذد الكثسٚ يف وسذمتت بمراظّىا:
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وا الٕالدٚ ذا  العادٚ يف الٗل إذا زأ  الدً وو  الو٥ٕدٚ أٔ عقٗبّوا    أ -أ      
 فّوورا امووْ ٌفوواع، رووي إذا     -عادتّووا يف الووٗل أٖوواً عوودد  -ىقداز أٖاوّووا وبوو

 طوو  اغتطوومت ٔؾوومت، ٔإذا اضووتىس بّووا الوودً فٗػووسع هلووا ا٥ضووتعّاز بٗووًٕ  اٌق
 أٔ ٖووٕوت أٔ إىل عػووسٚ أٖوواً ووووَ ذووت ٥ٔدتّووا، روووي وووا شاد عمووٜ العػوووسٚ        

 . تعاومْ وعاومٛ ا٥ضتراقٛ

الد٥لوٛ  ٖٔدلٍا عمْٗ: عدد وَ ا٧خباز ٔفّٗا ووا ِوٕ ؾورٗس الطوٍد ٔاقوس      
( ٖقووٕه: ؿووادق )ٖووٌٕظ الوورٙ مسوو  ال   عمووٜ وووا ذاسٌووا، ٌعووص ؾوورٗس    

ز حمظ أٖاً ذٗكّا اليت ااٌت ضٗل ري تطتعّس ٔتػتطن ٔتؿم٘الٍفطاٞ َتش
ذاه دوّا املطتىس ضو٦ٌْٗ،   لعّٕز ًأا٥ضتعّاز ِٕ ا٥ذتٗاط ب ك العبادٚ طمب

الٍفطواٞ تكوٓ  عوَ الؿو٦ٚ أٖاوّوا الويت       (:ششزازٚ عَ أذدِىا ) ٔؾرٗس
 طتراقوٛز ٔؾورٗرْ ا٩خوس   تػتطن ٔتعىن اىا تعىون امل  ااٌت متكا فّٗا ري

تقعود قودز ذٗكوّا    (: شعَ الٍفطاٞ وتٜ تؿم٘؟ ٔقد أجابوْ البواقس )   ضا٦ًٟ
اٞ غووسط ووووررٔ  تقوودٖسٓ :  ٔتطووتعّس بٗووٕوت فووإُ اٌقطوو  الوودً( ِٔوورا جووص   

ْ ٔؾوورٗر إ٥ اغتطوومت ٔاذتػووت ٔاضووتثفس  ٔؾوومتز)ٔ اغتطوومت ٔؾووٍمت
 (1)زٔتطتعّس بٕٗوت تقعد الٍفطاٞ أٖاوّا اليت ااٌت تقعد يف الٗلالثالا: ش

ىا و( عٓىَ ٔلود  فوسأ  الودً أاثوس وو     وَ الؿادق ) ٌٖٕظ ضا٦ًٟ سٔؾرٗ
حموظ روي تطوتعّس    سّٟوا الويت ااٌوت تَ   فمتقعود أٖواً ق   (:شااٌت تسٝ، قواه ) 

: تطوتعّس بعػوسٚ أٖواً    قاه غوٗذ الطاٟفوٛ الطٕضو٘: )قٕلوْ      (2) زبعػسٚ أٖاً
ّا وقاً بعل( ِٔرا ا إ ٧ُ ذسٔ  الؿفا  ٖقًٕ بعك ٖعإ إىل عػسٚ أٖاً

 . ٤ٖاد ٔرٕقٍا بخُ أاثس الٍفاع عػسٚ أٖاً اىا ضٗخت٘
 ِٕ ا٥طى٠ٍاُ بخُ -ٖٕٔجد غصِا -ٔالاؾن وَ و٦ذعٛ ِرٓ الٍؿٕف 
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ذا  العادٚ العوددٙ يف الوٗل ٌفاضوّا بقودز أٖاوّوا، ٔ كٍّوا ا٥ضوتعّاز إىل        
 .  الًٕٗ العاغس إىل متاً عػسٚ أٖاً، ت ك العبادٚ وا داً دوّا ضا٦ًٟ

 ىحىٕع ؤلٕ اضتىس دوّا ٔ  ٖتحأش العػسٚ فىا ِٕ قودز ٌفاضوّا؟ ِون الو         
ٔالبواق٘ اضتراقوٛ؟ ٍِوا اذتىوا٥ُ، ٥ٔ ٖبعوود      ًاطوت أٖواً عادتّوا ٌفاضو    أً  َتر

 أٙ تعاومووْ وعاومووٛ  ًا،ىحىٕع ٌفاضو ود٥لوٛ أخبوواز ا٥ضووتعّاز عموٜ اذتطووا  الوو  
    ٜ ا٥ضوتعّاز ِوٕ طموت ظّوٕز ذواه الودً        دً الٍفاع بو ك العبوادٚ، فوإُ وعٍو

 ىحىٕع والطووواٟن، فوووإذا   ٖتحوووأش ضووو٦ُٗ دوّوووا عموووٜ العػوووسٚ ذطوووبت الووو 
ٔعاومتووْ اوورلك، ٔإ٥ فوو٦ وعٍووٜ ٔاقووس ل٨وووس با٥ضووتعّاز وووَ دُٔ     ًاٌفاضوو 

 . ىاً ض٦ٌْٗ عػسٚ أٖاًلٕ اٌقط  قبن َت ًاىحىٕع ٌفاضوذطا  ال
ددٖٛ املطتقسٚ إذا تٍٍفطت ٔاضتىس بّا ٔأوا الٕالدٚ غص ذا  العادٚ الع -       

ىاٌٗٛ عػسٚ؟ أً غص ذلوك؟  ض٦ُٗ الدً فّن أاثس ٌفاضّا عػسٚ أٖاً أٖكًا؟ أً َر
بود ووَ محون    ؿوٕف ا٧خبواز ٔفتوأٝ ا٧ؾورا ، ٥ٔ    ِرا وا اختمفت فٗوْ ٌ 

ٔذلووك  )غووص ذا  العووادٚ املطووتقسٚ عووددِا( ٌؿووٕف ا٧خبوواز املدتمفووٛ عمووٜ  
٥لتّوا عموٜ اوُٕ ٌفاضوّا بقودز أٖواً ذٗكوّا        ٥ضتفاقٛ الٍؿٕف ٔؾوساذٛ د 

ىكٍّا ا٥ضتعّاز ٖٕوًا أٔ ٖٕوت أٔ إىل عػسٚ أٖاً، فإٌّا خاؾٛ برا  العادٚ ُٖٔ
َ إط٦ق الٍؿٕف ِرٓ ؤاليت هلا أٖاً ذٗل ٔعادٚ عددٖٛ وطتقسٚ، فتدسد 

 .ىاٌٗٛ عػس أٔ أاثس؟ردٖدِا ٧اثس الٍفاع ِن ِٕ عػسٚ أٖاً أٔ َرىدتم  َتوال

ىواً عػوسٚ أٖواً فحىٗعوْ ٌفواع      س أٌّا إذا اضتىس دوّا ٔاٌقط  قبن َتٔالعاِ
اليت ضخه فّٗا عَ  (1)ذكىّا ذكي الاٟل ذطبىا ٖطتفاد وَ ؾرٗرٛ شزازٚ

 زتقعود بقودز ذٗكوّا ٔتطوتعّس بٗوٕوت...     (:شالٍفطاٞ وتٜ تؿم٘، فقاه )
وثن ذلك ضٕاٞ، فإُ اٌقط  عٍّا الودً،  (:شري ضخه عَ الاٟل ٔأجابْ )

ٔذٗووا أُ الوواٟل إذا  ن الٍفطوواٞ ضووٕاٞ...ز فّوو٘ وطتراقووٛ تؿووٍ  وثوؤإ٥
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فكورا ٌعصتّوا الٍفطواٞ     ًارطبْ بخمجعوْ ذٗكو  زأ  الدً دُٔ العػسٚ أٖاً تاوٛ َت
 . واداً   ٖتحأش العػسٚ أٖاً ًارطت مجٗ  أٖاً الدً ٌفاضَت

حووأش ضوو٦ُٗ دً   إذُ ٍٖرؿووس اخووت٦  الٍؿووٕف ٔالفتووأٝ فٗىووا إذا تَ    
فىوا ِوٕ قودز ٌفاضوّا؟ ٔالعواِس       -اىوا ِوٕ الػالوت     -ٜ عػسٚ أٖواً  الٍفطاٞ عم

ً   -س، ِٔرا عػسٚ ٥ أاث ًاإوكاُ اضتىساز الٍفاع أٖاو  -أاثس الٍفاع عػوسٚ أٖوا
 :وتعددٚ، ِ٘  و٦ذعٛ أوٕزذؿٕلْ يف الباطَ :  رن اطى٠ٍاٌٍا، ٔوٍػخوو ِٕ

ٗس ا٧ٔه: العىوودٚ يف وطووتٍد الفتووأٝ، ٔووودزاّا ِووٕ ا ووإ الؿوور   وووس ا٧
ىخرٕزٚ وىتتب  ل٨خبوواز الوو و(، لكووَ الوو Œىخرٕز عووَ أِوون بٗووت العؿووىٛ )   والوو

ردٖوود أاثووس فٗوود َتُٖ ًأاذوود ًاؾوورٗر ًاحوود خووإالٕاؾوومٛ إلٍٗووا ٔيف عؿووٕزٌا ٥ َٖ
 -ٔبعكّا ؾورٗس الطوٍد   -از املتعددٚ الٍفاع بعػسٚ أٖاً و  أٌْ ٔؾمتٍا ا٧خب

ركو٘ قكوٗٛ أمسواٞ    وٍّوا َٖ ، ٔاوثص  ًاىاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو   تفٗد أُ أاثس ودٚ الٍفاع َر
 . بٍت عىٗظ، ٔضٍتكمي عَ ِرٓ ا٧خباز

ٌعووي ٍٖبػوو٘ و٦ذعووٛ امىووا  املتقوودوت الوورَٖ ٔؾوومتّي أخبوواز أِوون بٗووت   
ا عٍٓوووا ٔ  تؿووومٍا اىوووا رطس  أاثسِوووو( بخعووودإد ِاٟموووٛ قووود اٌوووŒالعؿوووىٛ )

فٗد أُ أاثس ٔقوت  وٕجٕد أخباز وتعددٚ ُتٔؾمتّي، فاُ امىا  بعكّي تػّد ب
ٌعص وا زٔآ ابَ إدزٖظ يف بدٔ ضساٟسٓ عوَ الػوٗذ املفٗود    ، ٚ أٖاًالٍفاع عػس

 (1)ً ٌفاع شواٌْ أاثس وَ شواُ الٗلز٥ ٖكُٕ د(: شقٕه الؿادق )وَ 
الؿ٦ٚ أاثسٓ وثن أٖاً ذٗكّا، ِٔو٘   ُعَدٔالٍفطاٞ َتٔوا يف )الفقْ السقٕٙ(:ش

ت اىوا تعىون   أ  الدً عىمعػسٚ أٖاً، ٔتطتعّس بث٦رٛ أٖاً ري تػتطن، فإذا ز
ّٞ عمٜ إٌْ زٔاٖٛ،  (2)املطتراقٛز ، ا عمّٗىوا خإاُ وسض٦ُ إطمعٍو  ِٔراُبٍا

ٔالعىدٚ وا اطم  عمْٗ املتقدوُٕ ٔقد ؾوٓسح بعكوّي بوٕزٔد )أخبواز وعتىودٚ(      
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بخُ أقؿٜ ودٚ الٍفاع عػسٚ أٖاً وثن أقؿٜ ودٚ الوٗل، ٌعوص او٦ً الػوٗذ     
ٔقود ؾوسح بّورا الٕؾو  ٔالتعوبص       (1)املفٗد املخرٕز يف زضالتْ اجلمٗموٛ )املقٍعوٛ(  

أُ )أقؿٜ ودٚ الٍفاع عػوسٚ أٖواً( لٕقوٕذْ عٍودٓ      ٔاعتىادٓ عمٜٔأُ عىمْ 
 . دالفٛ يف املكىُٕوزغي ٔزٔد أخباز و

( Œا٧وس الثاٌ٘: الػّسٚ الفتٕاٟٗٛ بت فقّاٌٞوا أتبواع أِون بٗوت العؿوىٛ )     
بعودِا وباغوسٚ   حوت عموٜ الٍفطواٞ    َٖٔ ىٛ عمٜ أُ )أاثس الٍفاع عػسٚ أٖواً( قاٟ

العبوووادٚ ووووَ ؾووو٦ٚ ٔؾوووٗاً ٔطّوووازٚ، ِٔووو٘ )غوووّسٚ ععٗىوووٛ اووواد  تكوووُٕ  
ٔالعىوودٚ غووّسٚ الفتٗووا بووت    ،اىووا أفوواد ؾوواذت اجلووٕاِس )قوودٓ(   (2)(ًاإمجاعوو

طت خ٦فْ إىل بعل املتقودوت االػوٗذ املفٗود ٥ٔ ٖبعود إٌوْ      ٌُإُ املتقدوت، ٔ
عػوسٚ أٖواً، ٔعمٗوْ     لقٕلوْ املتقودً: )أقؿوٜ وودٚ الٍفواع وودٚ الوٗل        ًااغتباِ

ِٕ الطٗد املستكوٜ   ًااٌٗٛ عػس ٖٕوىاملتٗقَ فتٗآ بخاثسٖٛ َر، ٌعي أعىن لٕقٕذْ(
 . ًا طت إىل غصٓ ٔ  ٖترق  ٖقٍٗخاؾٛ، ٌُٔ

٥ ٖبعد إُ فتٗا )أاثس الٍفاع عػسٚ أٖاً( وػّٕزٚ بت املتقودوت ووَ   إذُ 
ٗوْ القوٕه بوخُ    طوت ف الػوٗذ الطٕضو٘ الورٙ ٌَ    (3)فقّاٍٟا اىا ٖبودٔ ووَ وبطوٕط   

( ً وووَ ا قوو  الموو٘ يف  ، ِٔكوورا ٖبوودٔ إىل املػووّٕز (أاثووس الٍفوواع عػووسٚ أٖووا
 زٔاٖوا  أغوّسِا أٌوْ ٥ ٖصٖوود     -ٖعوإ الٍفوواع   -دتؿسٓ الٍواف : )ٔيف أاثوسٓ   ووو 

ِورا التعووبص ٖكػو  عووَ ٔجووٕد   إُ ِٔووٕ عػوسٚ أٖوواً، فوو  (4)عوَ أاثووس الوٗل(  
لٍفواع عػوسٚ أٖواً وثون أاثوس      زٔاٖا  يف شوَ ا ق  الم٘ تده عمٜ أُ أاثس ا

 ىا اموْ  ٔغصِٔوا تقدً الٗل اىا ذكٜ ابَ إدزٖظ عَ الػٗذ املفٗد، ِٔرا 
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الفتٗا بْ بوت فقّاٍٟوا    ٤ٖٖدِا :غّسٚقٓس  غّسٚ الفتٗا بالعػسٚ بت املتقدوت، ُٖٔ
 ىاٌٗووٛ عػووس راه أُ ا٧خبوواز املتكووىٍٛ لبٗوواُ أُ أاثووس الٍفوواع َرواملتووخخسَٖ، ٔالوو

د زِٔٔوا يف  قو ٔاؾمٛ الٍٗا ٔوٍعوٕزٚ هلوي)ز ( فواٌّي    از وتعددٚ ِ٘ أخب ًاٖٕو
ىاٍٟوا املتقوودوت ٔأؾوورا   ىسأٝ ٔوػوّد وووَ عم وٙ بوواتوت الوودٖا ٔالفقوْ، أ  

( ٔفقّوواٞ الػٗبووٛ الؿووػسٝ ٔبووداٖا  الػٗبووٛ الكووإٝ، ٔووو  ذلووك     Œا٧ٟىووٛ )
ٛ عموٜ  اغتّس  بٍّٗي فتٗا ضدٖد أاثس الٍفاع بعػسٚ أٖاً، فّرٓ الػّسٚ الفتٕاٟٗ

بوْ   و  اثسٚ أخباز الثىاٌٗٛ عػس دلٗون ظوإ وعتودٓ    (عػسٚ أٖاً أُ )أاثس الٍفاع
ٕٓ  .  تّا ٔزجراٌّا عمٜ غصِأااغ  عَ إط٦عّي عمٜ أخباز العػسٚ ٔق

ا٧وس الثالا: إُ وقداز الٍفاع ٔضدٖد أاثسٓ وطوخلٛ غوسعٗٛ عاووٛ البموٕٝ     
أاثوس الٍفواع   )بوخُ  غاٟعٛ العىن ٔالطمٕك بت غالت الٍطاٞ، فمٕ ااٌوت الفتٗوا   

ًا( أاثوس الٍفواع مثاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو     ( خاط٠ٛ، أٔ ااٌت الفتٗوا ا٧خسٝ:) عػسٚ أٖاً
  تػوتّس فتٗوا العػوس ٔتٍودز الفتٗوا ا٧خوسٝ عٍود فقّاٍٟوا          -ِ٘ املطابقٛ لمٕاقو  

ٛ      املتقدوت بن  ٔفقّواٞ  ( Œ)ااٌت تػوتّس الفتٗوا ا٧خوسٝ عٍود أؾورا  ا٧ٟىو
 غّسٚ العػس أٖاً. خ٦فّا: الاؾن و  أُ ٝ،الػٗبٛ الكإ ٔبدٔ لػٗبٛ الؿػسٝا

الفتٗا بالعػسٚ وٍر القدً و  عىًٕ ا٥بوت٦ٞ ِىوا غواِدا     ٚٔباختؿاز: غّس
غوّس  ؾدق عمٜ غسعٗٛ ؾ٦ٚ الٍفطاٞ بعد عاغس الو٥ٕدٚ ٔعودً ذسووٛ ؾوًٕ     

 . رِٕىا وَ العبادا زوكاُ ٌَٔ

تقعوود يف ٌفوواع ذا  العووادٚ يف الووٗل )  ا٧وووس السابوو : وووا ضووب  وفؿوو٦ً  
ىا وأٔ ٖوٕوت أٔ إىل عػوسٚ أٖواً، وو     ًاالٍفطاٞ أٖاوّا( و  زخؿٛ ا٥ضتعّاز ٖٕوو 

ٕٓٙ ا٥طى٠ٍاُ بخُ أاثس ودٚ الٍفاع ِٕ عػسٚ أٖاً  .  ٤ٖاد ٖٔق
( Œري إُ قدواٞ فقّاٍٟا )ز ( ِٔي ا٥وتداد الطمٗي لعؿس ذكوٕزِي ) 

ىا وا  العادٚ و  ٖفٓسقٕا بت ذا  العادٚ ٔبت غص ذ ِٔكرا اثص وَ املتخخسَٖ
ٕٓٙ ا٥طى٠ٍاُ بخُ   . عمٜ الطٕاٞ (أاثس الٍفاع عػسٚ أٖاً)٤ٖاد أٔ ٖق
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٘ وا٧وووس الووو  زٖٔوووا يف )الكوووايف(  (1)داوظ: إُ الػوووٗدت الكمووٗإ ٔالطٕضووو
عَ شزازٚ عَ الؿوادق يف )التّورٖت( لكٍوْ     ًأ)التّرٖت( بإضٍاد ؾرٗس جد

لمقط  بعدً إقىازٓ عَ إقىاز شزازٚ  يف الكايف أقىس املط٤ٔه وٍْ، ٥ٔ ٖكٓس
، ٔقود  ()لؿوادق ( أٔ ا٥وواً البواقس)  غص إواوْ ٔبعدً ضو٤الْ ووَ غوص ا   

تقعد بقودز ذٗكوّا ٔتطوتعّس    ش(: ضخه عَ الٍفطاٞ وتٜ تؿم٘؟ ٔأجا  )
ىطتراقٛ وركي الو ولو   روي تعوسٓ   .زبٕٗوت، فإُ اٌقطو  الودً ٔإ٥ اغتطومت..   

وثون  (:ش؟ ٔأجوا  ) راٟلوري ضخه الوسأٙ: ٔالو   ،بعد بٗاُ ذكي الٍفطاٞ
ذلك ضٕاٞ، فإُ اٌقط  عٍّا الدً ٔإ٥ فّ٘ وطتراقٛ تؿٍ  وثن الٍفطاٞ ضٕاٞ 

 . ىارن عىن الٍفطاٞ ٔعىن الاٟل اقاعدٚ عاوِٛٔ٘ تفٗد َت زري تؿم٘...
السٔاٖووٛ ؾوورٗرٛ ٔتؿووٓسح بووخُ الوواٟل وثوون الٍفطوواٞ وتىووار٦ُ يف        ُإذ

رٓد أقون  واملػواٖس لو   ا٧ذكاً، ضٕٝ وا خوسد بودلٗن خواف ارود أقون الٍفواع      
رٗل، ٔإ٥ إذا   ٖكَ دلٗن خاف فالاٟل ٔالٍفطاٞ وتىوار٦ العىون: ووا    وال

راٟل وال شوثن ذلك ضٕاٞزوثن وا تؿٍعْ الاٟل ٔبالعكظ ْ الٍفطاٞ تؿٍع
ٔوَ الٕاقس أُ الاٟل أاثس أٖاوّا عػوسٚ أٖواً    شتؿٍ  وثن الٍفطاٞ ضٕاٞز

 . فكرا الٍفطاٞ تعىن وثمّا ،اقٛبعدِا ٔتعاون دوّا وعاومٛ ا٥ضترتعبد ت
ا٧وس الطادع: إُ إط٦ق ٔعىًٕ الٍؿٕف الدالوٛ عموٜ ٔجوٕ  الؿو٦ٚ     

قد  -الٕٗوٗٛ ٔؾٗاً غّس زوكاُ ٔعمٜ غسعٗٛ وقازبٛ السجن شٔجتْ وتٜ غاٞ 
 خوووسد عٍّوووا ووووا ده عموووٜ عووودً الٕجوووٕ  أٔ عووودً اجلوووٕاش يف )الووواٟل( ٔ

اثوس الٍفواع عػوسٚ أٖواً ٔبوت       ا٧قون : أ )الٍفطاٞ(، ٍِٔا املدؿـ ووسدد بوت  
، ٔوقتكٜ القاعدٚ ا٧ؾوٕلٗٛ ِوٕ ا٧خور    ًا أاثس الٍفاع مثاٌٗٛ عػس ٖٕو ا٧اثس:

ِٔوٕ تساّوا    -وَ تمكي املطمقا  ٔالعىٕوا   ًادؿٗؿبالقدز املتٗقَ خسٔجْ َت
لمعبادٚ ٔلمفساؽ عػسٚ أٖاً، فإُ ٌفاع الٕالدٚ عػسٚ أٖاً وٕق  إتفاق فقّاٞ 
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أٔ ضوتت أٔ   ًاالٍفاع أزبعوت ٖٕوو   (1)فت، فإٌّي شاد عٍدِياإلض٦ً ذتٜ املدال
إٌّوا  وا داوت تسٝ الدً، فالعػوسٚ ا٧ٔىل ووٕزد تطوا  الفقّواٞ قاطبوٛ عموٜ       

لقودز  سجو  فٗىوا شاد عموٜ ا   ْ فُٗشاد عمٜ عػسٚ أٖواً ُٖػوك يف ٌفاضو   ، ٔوا ًاٌفاض
ٕٓشٚ لػػٗاُ الس عبادا املطمقا  ا٩وسٚ بالاملتٗقَ إىل تمكي   . جن اوسأتْٔاجمل

ىا تقدً ٖتوبت أُ ٥ اواه لمتىطوك باضتؿورا  الٍفواع      وا٧وس الطاب : ٔب
عٍوود الوو٥ٕدٚ ٔغووااٛ يف بقوواٞ ٌفاضووّا  أٌّووا وتٗقٍووٛ وووَ ذوودٔث الٍفوواع   صعيبوو

ثبت إٌّا ٌفطواٞ إذا اضوتىس بّوا ضو٦ُٗ الودً ملوا شاد عوَ عػوسٚ         فتطتؿربْ ٖٔ
ٕ قمٍوووا بإوكووواُ ذتوووٜ لووو -٥ ٍٖفووو  جسٖووواُ اضتؿووورا  الٍفووواع ْلكٍووو ،أٖووواً

راد املٕقٕع فّٗا يف القكٗتت املتٗقٍٛ وحٗٛ إلذساش اتواضتؿرا  ا٧وٕز التدزٖ
ٔذلك لٕجٕد الدلٗن ا٥جتّادٙ ِٕٔ عىوًٕ ٔإطو٦ق الٍؿوٕف     -ٔاملػكٕاٛ

ٕ -ٕشٚ لػػٗاُ الصٔد اوسأتوْ  ا٩وسٚ بالؿ٦ٚ ٔالؿٗاً ٔاجمل إطو٦ق أدلوٛ    -، ِٔو
 ذااي عمٜ ا٥ضتؿرا  املرإز. -  الؿ٦ٚ ٔالؿٗاً ٔجٕاش املقازبٛٔجٕ

عٍٗوا  ٓدًا لمػوازع، أٔ إ ٓ قإٌٌو ككٍا يف غسعٗٛ )الٍفاع( ٔاعتبواز ِٔكرا لٕ غ
ٕ   ًازٓتت الػازع عمْٗ أذكاو ًأاقعٗ ًاتكٍٕٖٗ ًاإٌْ أوس ً بوت  غسعٗٛ ٔتوسٓدد املفّو

ٔقمٍا بإوكاُ اضتؿرا  املفًّٕ  ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕوَر ٌفاع عػسٚ أٖاً ٔبت ٌفاع
و  أٌْ ممٍوٕع يف ٌفطوْ اىوا ذققٍوآ يف      -املسدد بت ا٧قن ٔبت ا٧اثس  التكٕٖإ

قٕه: إُ ا٥ضتؿوورا  دلٗوون ذٗووا ٥ دلٗوون اجتّووادٙ   وٌوو –تٕرٍووا ا٧ؾووٕلٗٛ 
ٖخوس بالؿ٦ٚ ٔالؿوٗاً ٖٔوسٓخـ يف   ذااي ركىْ، ٍِٔا عٍدٌا دلٗن اجتّادٙ َٖ

 عد الًٕٗ العاغس املتٗقَ ٌفاضْ .غػٗاُ السجن اوسأتْ ب
ن وَ و٦ذعٛ وا تقدً: اطى٠ٍاُ الٍفظ ٔٔرٕق الباطَ بؿرٛ قٕه ٔالاؾ

   املٍؿٕؾوٛ ٔأِىّوا اذتىواه ٌفواع    املػّٕز ٔزجراٌْ عموٜ بواق٘ ا٥ذتىوا٥   
ٔاؾومٛ  ٔ (Œؾوادزٚ عوٍّي)  لٕجوٕد أخبواز وتعوددٚ     ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕوو الٕالدٚ َر
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 غالبّا تتكىَ قؿٛ أمساٞ بٍت عىٗظ ٌٔفاضّا بٕلدِا حمىد ٔأوس الٍ الٍٗا ٔ
(Sٚإٖاِا بالعباد ) ِٔو٘  ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕو: ؾ٦ٚ ٔؾًٕ ٔطٕا  بعد وك٘ َر ،

 : عمٜ وكىٌٕت
وَ دُٔ د٥لوٛ   ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕووأمساٞ ر املكىُٕ ا٧ٔه: وا دٓه عمٜ ٌفاع

(: ٌعص ؾرٗرٛ شزازٚ عوَ البواقس )   ،عمٜ ضدٖد أاثس الٍفاع برلك العدد
 Sبكوس فخوسِوا زضوٕه اج    ىرىد بوَ أبو٘   وفطوت بو  إُ أمساٞ بٍت عىٗظ ٌَش

ٓن َّو دسق ُٔتورتػو٘ بالكسضو  ٔالو   ذت أزاد  اإلذوساً ووَ ذٙ المٗفوٛ أُ تَ   
 ًاىاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو   بالخ، فمىا قدوٕا وكوٛ ٔقود ٌطوكٕا املٍاضوك ٔقود أتوٜ بّوا رَ       

أُ تطٕ  بالبٗت ٔتؿم٘ ٔ  ٍٖقط  عٍّا الودً ففعموت    Sفخوسِا زضٕه اج 
 ىُٕ ٖوودلٍا عمووٜ أُ الٍفوواع ٥ ٖصٖوود    ِٔوورا املكوو  . ٖٕٔجوود غصِووا  (1)زذلووك
، ًاردٖود أاثوس الٍفواع بثىاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو      ٥ٔ ٖدلٍا عموٜ تَ  ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕوعمٜ َر

ىا أتٜ عمّٗا ِرا الصواُ بعود ٥ٔدتّوا ٔضو٦ُٗ الودً عمّٗوا ِورٓ املودٚ ٔ         ؤإٌ
أوسِوا بالػطون   عموْ  ٍٖقط ، ٔلٕ ضوخلتْ قبون الٗوًٕ الثواوَ عػوس عموٜ ٥ٔدتّوا ل       

ردٖود أاثوس الٍفواع بثىاٌٗوٛ عػوس      عموٜ تَ ِٔرا ا٥ذتىاه َٖىٍ  د٥لتّوا   ٔالتعٓبد
ٛ   ًا،ٖٕووو الوويت : وسفٕعووٛ ابووَ ِاغووي  ٤ٖٖٔوود ِوورا الفّووي العوواِس وووَ الؿوورٗر

ٔقود أتوٜ هلوا     Sإُ أمساٞ ضخلت زضوٕه اج  (:شتكٓىٍت قٕه الؿادق )
، ٔلووٕ ضووخلتْ قبوون ذلووك ٧وسِووا أُ تػتطوون ٔتفعوون وووا تفعمووْ ًاىاٌٗووٛ عػووس ٖٕوووَر
 . ٌٔعصِا زٔاٖٛ محساُ بَ أعت (2)زملطتراقٛا

، ِٔو٘  ًاردٖد أاثس الٍفاع بثىاٌٗٛ عػوس ٖٕوو  املكىُٕ الثاٌ٘: وا ده عمٜ َت
 ٔد٥لٛ ر٦رٛ، ِ٘: ًازٔاٖا  وتعددٚ، ٔعىدتّا ضٍد

 ( عَ الٍفطاٞ اي)وَ اإلواً الباقس رىد بَ وطمي ضا٦ًٟوؾرٗرٛ و -1
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أُ تػتطن لثىاُ  Sوسِا زضٕه اج إُ أمساٞ بٍت عىٗظ أشتقعد؟ ٔأجابْ: 
 .(1) بخع بخُ تطتعّس بًٕٗ أٔ بٕٗوتزعػسٚ، ٥ٔ

  ُ  )قودِىا( عمٗوْ بوخُ تخٌٗوا العػوسٚ ٔتوراص الثىواُ         (2)ٔقد أغوكن الطوٗدا
رطت قٕاعوود المػووٛ العسبٗووٛ يف  وٖووده بوو  -اىووا يف )الٕضوواٟن( ٔ)التّوورٖت(   -

٘ ا٧عووودا ، ٔفتوووأٝ بعووول  -٥ ا٧ٖووواً  -د عموووٜ أُ املوووساد وٍّوووا ِووو٘ المٗوووال
 . - ٥ ل٦ًٗ -ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕو: أاثس الٍفاع َر ا٧ؾرا 

 ٔبمروواظ التووراص ٔالتخٌٗووا  -ًا ٔجٕابوو ضوو٤ا٥ً -لكووَ التطوواوس يف ا٧خبوواز 
َٖو   .  دإ الؿورٗس املبروٕث  وعموٜ الو   إغوكا٥ً  ُدَساثص غص قمٗن ٥ٔ قص فٗوْ ٥ٔ 

وو  أُ ظواِس    ًا،س ٖٕوو ىاٌٗوٛ عػو  ردٖا زخؿٛ ا٥ضتعّاز فٕق َروٌعي تكٓىَ ال
بكوي ا٥ضوتعّاز إىل العودد، ِٔورا        ًاالسٔاٖٛ أُ أاثسٖٛ الٍفاع عػسَٖ ٖٕوو 

ًا، ىاٌٗٛ عػس ٖٕوبن ٥ ٖستكْٗ الفقّاٞ القاٟمُٕ بخاثسٖٛ الٍفاع يف َر ٖراسٓ أذْد
 . ىعٍٜ ٖخت٘ بٗاٌْودإ عمٜ التقٗٛ بوبد وَ محن ال٥ٔ

(: اي تقعود  واً الؿادق )ضا٦ًٟ وَ اإل (3)ؾرٗرٛ حمىد بَ وطمي -2
ىوواُ عػووسٚ، ضوب  عػووسٚ رووي تػتطوون  َر(:شالٍفطواٞ ذتووٜ تؿووم٘؟ ٔأجابوْ )  

ِٔ٘ ٔاقرٛ يف ضدٖد أاثوس الٍفواع، لكوَ ال دٖود ٖتٍوافٜ       زٔضتػ٘ ٔتؿم٘
ضدٖود أاثوس الٍفواع الورٙ تقعود فٗوْ       يف إزادٚ ٥ٔ ٖتٍاضت وو  ظّوٕز الطو٤اه    

ًٚ ظّٕز اجل ٖتطموت اوُٕ    ْٕا  يف التردٖد، ٧ٌالٍفطاٞ عَ الؿ٦ٚ فٗىتٍ  عاد
    . رددًا ٥ تسدد فْٗ ٥ٔ اغتبآ ٥ٔ غىٕ ُويف اجلٕا  و رإزىوالعدد ال

 قعد الٍفطاٞ ضب وت(:شعَ الؿادق ) (4)ؾرٗرٛ عبد اج بَ ضٍاُ -3
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    ٛ فووإُ ظاِسِووا   زعػووسٚ لٗمووٛ، فووإُ زأ  دوووًا ؾووٍعت اىووا تؿووٍ  املطتراقوو
ْ فقْٗ، ٥ٔ ٖبعد ذؿٕه ا٥غتبآ يف السقي، ىا   ٖقن بولكَ العدد و ،التردٖد

ُٖو  أٔ ٖكُٕ ذاس السقي وتعىدًا ٧ٌْ ُٖ حىٕع زٔاٖوا   وساد ووَ وو  ساد بْ التقٗٛ اىوا 
 . ِرٓ الطاٟفٛ عىٕوًا

ًٛ ٔتٍٕقو٥ٔ ٖساد ووَ التقٗوٛ ٍِوا: وٕافقوٛ بعول أقوٕاه العاووٛ وو         ووَ   ًاٗو حاوم
اً بٗاٌووواتّي ىوووىعٍٜ إخفووواٞ الٕاقووو  ٔعووودً إظّوووازٓ يف َتوالكوووسز، بووون ِووو٘ بووو

( بخُ ٖعّسٔا الٕاق  يف بعل بٗاٌاتّي ٖٔعّسٔا غص الٕاقو  يف  Œٔأذادٖثّي )
 . بٗاٌاتّي ا٧خسٝ

ردٖد أاثس الٍفاع ِٕي َتىا ت٤دٙ أٔ ُتؤٌعصاتّا و -إذُ السٔاٖا  املتقدوٛ 
( خو٦  الٕاقو    Œىعٍٜ إظّوازِي ) ورىمّا عمٜ التقٗٛ بو ٌَ -ًابثىاٌٗٛ عػس ٖٕو
عموّٗي ووَ    Œ ّي لك٘ ٥ ٖعس  العمىٛ غٗعتّي ٔلكو٘ ٖوخوٍٕا  ٌٔػسٓ بت أتباع

غس ا٧غساز، فإُ القساَٟ املتقدوٛ غوٕاِد ٔاقعٗوٛ عموٜ تػوسٖ  )أاثوس الٍفواع       
رطت ا٥طى٠ٍاُ الػدؿ٘ الٍاغ١ وَ القساَٟ املاقٗٛ، ٥ٔشوّا وعػسٚ أٖاً( ب

د٦  بووت ا٧تبوواع ٔبٗوواُ خوو٦  وىعٍٜ إظّوواز الووومحوون غصِووا عمووٜ التقٗووٛ بوو
 . ىا ٖعىمُٕ ٔوا ٖتردرُٕ بْولٕاق  ملؿمرٛ ٌٕعٗٛ ِٔي أعس  با

أٔ  ًارىن ا٧خباز ا٧خسٝ املتكىٍٛ لتردٖود الٍفواع بوخزبعت ٖٕوو    ِٔكرا ٌَ
طووب  عػووسٚ، ِٔوو٘ أخبوواز  بدىطت أٔ وووا بٍّٗىووا أٔ بووث٦رت أٔ بعػووسَٖ أٔ  وبوو

وتعددٚ، ٔقمٗون وٍّوا ؾورٗس الطوٍد، ٔوكوىُٕ بعكوّا ٔوفوادٓ ٔتعوبصٓ ٖبعود          
Œَٖٔزٓ وووٍّي )ؾوود دفووٜ عمووٜ امل٦ذووغ املتخووون ا ووبص بخذووادٖثّي   ( اىووا ٥ 

 ، ٔالعىدٚ قعفّا ٔقؿوٕزِا  -ؾمٕا  اج عمّٗي  -ٔالعاز  بسوٕش ا٦وّي 
ركي الٕاقع٘ بعد إعوسا  املػوّٕز عٍّوا أٔ التطوا  عموٜ عودً       وعَ اػ  ال

 . ا٥عتباز بّا ٔعدً ا٥عتىاد عمّٗا
 بازواً، ٔوا ده وَ ا٧خوػسٚ أٖوفاع عوٍوثس الواٍا بخُ أوٍاٌوى٠وطٔباختؿاز: إ
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٘     عمٜ أُ أاثس الٍفواع غوص )عػوسٚ أٖواً( ٥ ٌَ      ،عموي اػوفْ عوَ الكوي الوٕاقع
ٝ  ىسأٝ ٔوػّدٓ وَ فقّاٍٟا طٗمٛ الػٗبٛ الؿػسٝ ٔؤِ٘ ب  بداٖا  الػٗبوٛ الكوإ

: ٌوسٓد   ٌقوٕه  -، ٍِٔوا فتًٗا وػّٕزٚ بٍّٗي ٔ  ٖعتىدِٔا ٔاعتىدٔا زٔاٖٛ العػسٚ
 . (Œعمىّا إىل أِمّا ِٔي أعس  بطٓس ذدٖثّي )

ٌعي ذٗا ٖٕجد اذتىاه يف قباه ا٥طى٠ٍاُ املٕوٜ إلْٗ، ِٕٔ اذتىاه إُ 
ٔبعكّا ؾرٗس الطوٍد ٔاقوس    -ًا، لتعدد ا٧خبازىاٌٗٛ عػس ٖٕوأاثس الٍفاع َر

لمٕالودٚ   ًارتواط اضوترباب  ٔلتعدد الفقّاٞ العواومت بّوا ٌَ   -الد٥لٛ عمٜ التردٖد 
 ىواً الثواوَ عػوس:    رادٙ عػوس ل٥ٕدتّوا إىل تَ  وض٦ُٗ دوّا وَ الًٕٗ ال طتىٓسامل

ٗاط ذطوَ عموٜ اون    حى  بت تسٔك الٍفطاٞ ٔٔظاٟ  املطتراقٛ، ٔا٥ذتأُ َت
 . دالفٛ الٕاق  ا تىنوتررز عَ وذاه ٔفْٗ ٌ

البرووا الطووادع: ذاووس مجوو  وووَ الفقّوواٞ )ز ( أُ وبوودأ ذطووا  أاثووس  
رقو   ٥ٕدٚ ٔإُ طالوت ضواعا  أٔ ٖوًٕ أٔ أاثوس لوٕ تَ     ىواً الو  الٍفاع وَ ذت ّت

رطا  ووَ ذوت بودٔ الو٥ٕدٚ، فوإذا خوسد زأع       و، ٔلٗظ بودٔ الو  ًاذلك خازج
ًٕٓ باضوتٍاد   ،ىاً ٥ٔدتْ ااُ الدً الطاٟن وٍّا دً ٌفاعس َتاجلٍت ٔتخٓخ ٧ٌْ ٖتق

حٍت ؾدق أُ املسأٚ )تمد( فت ك الؿ٦ٚ والدً إىل ال٥ٕدٚ، ٔإذا خسد بعل ال
 .(1)ز تؿم٘ وا   تمد:شىقتكٜ وعتإٚ عىازوب

رطوت  )قودِي( أٌوْ ٥ تُ   (2)ذاس مج  وَ الفقّاٞ وٍّي أضوتاذٌا ا قو   ٔقد 
وَ ذت الػسٔع يف ال٥ٕدٚ ٔخوسٔد بعول الٕلٗود     -أاثسٓ ذٓد -عػسٚ الٍفاع

ًٛ عمّٗوا او ك الؿو٦ٚ ٔقوساٞٚ آٖوا  الطوحٕد           ٔإُ ااٌت أذكواً الٍفواع و تبو
ىاً أٖاً عادتّا أٔ سآُ ٔلفغ اجل٦لٛ، ٔتطتىس ا٧ذكاً إىل َتالٕاجت ٔوٓظ الق

 ٘وسٔع فوػوَ الو٥ وَ ذٗ ،ّاوىاً ٥ٔدتوطبّا وَ ذت َتورعاغس َتوًٕ الوٗوىاً الَت
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 . ال٥ٕدٚ ٔخسٔد بعل اجلٍت ٔز٣ٖٛ الدً وعْ

ت أذكاووْ عمّٗوا عٍود ٌوصٔه     ٔالترقٗ  قاُ  باذتطا  بودٔ ٌفاضوّا ٔتسٓتو   
 : دمٕ وَ ر٦ث ذا٥  َٖالدً، ٌٔصٔلْ ٥

أٙ أرٍواٞ الطمو     -أٔ بعكوْ  اموْ   -أُ ٍٖصه الدً وٍّا قبون بوسٔش اجلوٍت     -أ
ٔقود ضوب  أٌووْ لوٗظ بودً ٌفواع الوورٙ ِوٕ ذقٗقوٛ غوسعٗٛ يف الوودً          ٔاملدوا ، 

 ، بوون ِووٕ ذووٗل إُ اجتىعووت  -ووو  الوو٥ٕدٚ أٔ عقٗبّووا -الطوواٟن وووَ الوو٥ٕدٚ 
 . ٔإ٥ فّٕ اضتراقٛ ،فْٗ أٔؾافْ ٔغسطْ

حٍت ودووسد زأع الووأُ ٍٖووصه دوّووا ووو  خووسٔد بعوول الٕلٗوود اووخُ َٖ    - 
ىوواً الوو٥ٕدٚ، ِٔىووا وؿووداق )دً  دووسد دوّووا بعوود تَ دووسد وعووْ الوودً، أٔ ََٖٖٔ

 . الٍفاع( ٥ضتٍادٓ إىل ال٥ٕدٚ

ىواً الو٥ٕدٚ اوخُ توتىدل     أُ ٍٖصه دوّا وتخخسًا عَ ٔق  اجلوٍت ٔتَ  -جو
اعٛ أٔ أقون أٔ أاثوس ٍٖوصه دوّوا     ٔتطم  ري ٍٖصه الٕلٗد ووَ دُٔ دً روي بعود ضو    

ِٔرا دً ٌفواع قطعوًا، ٧ٌوْ وطوتٍد إىل ٥ٔدتّوا ٥ٔ ٖكوٓس بالؿودق ٔا٥ضوتٍاد         
 : قٓن وَ تعٓس  هلىا، ِٔىا فسعاُ فقّٗاُ. ٍِٔا  س ٌصٔلْ عَ ال٥ٕدٚتخٓخ

ؿوواذت خسٔجووْ ٌووصٔه الوودً،  ٧ٔه: إذا خووسد اجلووٍت امووْ ٔ  ُٖ ا لفووسعا
عٛ أٔ ٖوًٕ  دقاٟ  أٔ ضوا  -٥ٕدٚ بفاؾن شواٌ٘ٔض٦ٌْٗ عَ ال ٔتخخس ٌصٔه الدً

ىواً الو٥ٕدٚ أٔ ووَ ذوت     طت بدٔ ٌفاضّا ووَ ذوت تَ  فّن َتر -أٔ أقن أٔ أاثس
 .؟ ز٣ٖٛ الدً ٌٔصٔلْ عمّٗا

وَ ذت ز٣ٖٛ الدً ٌٔصٔلْ وٍّا، ٔذلوك  ورطا  بعد ال٥ٕدٚ العاِس بدٔ ال
ا الودً، ِٔورا   لعّٕز ا٧خباز الػسٖفٛ يف أُ ٌفاع الٕالدٚ و توت عموٜ ز٣ٖتّو   

عٍّوا ِوٕ بودٔ     بّوا أٔ وٍفؿو٦ً   ٖعإ أُ ز٣ٖٛ الدً و  ال٥ٕدٚ أٔ عقٗبّا وتؿ٦ً
 ًاىاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو   الٍفاع ٔتسٓتت أذكاوْ، ٔتطتىس أذكاوْ إىل عػوسٚ أٖواً أٔ رَ  
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أٖاً ذٗكّا،  ا٩وسٚ بكٓ  الٍفطاٞ عَ الؿ٦ٚ(1)عمٜ ا ٦ ، ِٔكرا ا٧خباز
راٟل ٖبدأ ذٗكوّا بس٣ٖوٛ الودً    وً، ٔاىا أُ الظاِسٚ يف إُ العإٚ بس٣ٖٛ الد

 . رٗل تتٍٍفظ عٍد ز٣ٖٛ الدًوارلك الٍفطاٞ ذا  العادٚ املطتقسٚ يف ال

ُٖٔ ٛ شزازٚ الوويت اضووتعّس بعوول   (2)ىكووَ دعووي العّووٕز أٔ تخٖٗوودٓ بؿوورٗر
الفقّوواٞ وٍّووا اضووتٕاٞ الوواٟل ٔالٍفطوواٞ يف ا٧ذكوواً العبادٖووٛ، ٔوووَ أذكوواً    

، فكرا تٍفظ الٕالدٚ ٖبدأ ًاصٔه الدً ٔز٣ٖتّا لْ خازجرٗٓكّا عٍد ٌراٟل َتوال
بس٣ٖٛ الدً أعي وَ اق اٌْ بال٥ٕدٚ أٔ اٌفؿالْ عٍّوا ٔتوخخسٓ عٍّوا ضواعا  أٔ     

 . ًٖٕ أٔ أاثس أٔ أقن

د٥لٛ الػوٕاِد عموٜ أُ العوإٚ بس٣ٖوٛ الودً،      وَ اىٕع وا تقدً ؿن ٖٔتر
٘ٓ عػوسٚ أ    ًألرا لٕ   َتَس الٕالودٚ دوو   ٓ َسٖواً عموٜ ٥ٔدتّوا أٔ   َتو    إ٥ بعود وكو

  ٖكووَ هلووا  -(Sذؿووٕلْ يف شوووَ السضووٕه ا٧اووسً )(3)ركووٜاىووا ُٖ -أؾوو٦ً
ُ وتثبت عمّٗوا أذكواً الٍفطواٞ وو    ٥ ٌفاع ٔ العوإٚ بالودً الٍواشه وو       ىا ٤ٖاود أ
ًٚ. ًا٥ قحسد ال٥ٕدٚ، ِٔرا ٖصٖد ظّٕز ا٧خباز ٔقٕذ ال٥ٕدٚ   ٔا٥طى٠ٍاُ قٕ

ٚ ٔإُ   ٍٖوصه  دىواً الو٥ٕ  عمٜ بدٔ الطا  و  َتأؾ٦ً ٥ دلٗن ٔاقس بن 
املتكىٍٛ لقٕه اإلواً الباقس  (4)الدً، ٌعي قد اضتده مجْ  بسٔاٖٛ والك بَ أعت

(ش:) ًٕٗإذا وكٜ هلا وٍر ًٖٕ ٔقعت بقدز أٖاً عدٚ ذٗكّا ري تطتعّس ب
بوصعي   ٖخوسِا فمتػتطن ري ٖػػاِا إُ أذوٓتز  :ف٦ بخع بعُد أُ ٖػػاِا شٔجّا

زِا تطت إط٦قّا يف بدٔ ٌفاضّا ٔتستت أذكواً الٍفطواٞ عمّٗوا اػػوٗاُ     ظّٕ
 . ىاً ٔق  الىنشٔجّا إٖاِا )وٍر ًٖٕ ٔقعت( أٙ ذت ال٥ٕدٚ ٔذت َت
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لكَ يف ضٍدِا إغكاه وَ جّٛ عدً ٔجٕد أوازٚ وعتإٚ عٍدٌا عموٜ ٔراقوٛ   
َٖوٌوو قووًٕ سٔوووْ القن والووك بووَ أعووت اجلّووإ، اىووا يف د٥لتّووا إغووكاه عمووٜ وووا 

ىقداز ووٍر ًٖٕ ٔقوعت بو  شٔقؿٕز عَ العّٕز املصعًٕ بفعن اجلىمٛ ال٦ذقٛ:
ػػاِا شٔجّوا ذوت ٌوصٔه    ٔالاٟل تقعد عَ الؿ٦ٚ ٥ٔ َٖ زأٖاً عدٚ ذٗكّا

الدً ٔز٣ٖتّا لْ، ٥ٔ ت تت أذكاً الاٟل قبن ٌصٔه الدً، فكورا الٍفطواٞ ٥   
ا هلوا قبون ٌوصٔه الودً     ىتٍ  عَ التىكت ٔغػٗاُ شٔجّو قعد عَ الؿ٦ٚ ٥ٔ َتوت

 . ٔز٣ٖتّا إٖآ ٔإُ ضبقت وٍّا ال٥ٕدٚ ٔٔق  الىن
ٔالاؾن قؿٕز د٥لٛ السٔاٖٛ عمٜ إُ التٍٍفظ وَ ذت الو٥ٕدٚ أٔ ذوت   

ىاوّووا ٔإُ   َتووَس الوودً، ٥ٔ ٖبعوود ٔزٔدِووا وووٕزد الػالووت الوورٙ ِووٕ وقازٌووٛ   َت
بمروواظ غالووت  ًاروودٖثَت( الوو٥ٕدٚ لموودً الطوواٟن عمّٗووا ٔأٌّووا ؾوودز  وٍووْ )

 . رىن السٔاٖٛ عمٜ الػالت، فُتليت ِ٘ وقازٌٛ لٍصٔه الدًوؿادٖ  ال٥ٕدٚ ا
ٞ     ا لفسعا : قطعوٛ قطعوٛ   ًالثاٌ٘: إذا ؾاذت ٌوصٔه الودً خوسٔد اجلوٍت وتحوص

ىاً ٥ٔدتّا ٔخوسٔد قطعوا  جٍٍّٗوا اموّا،     تٗا ٌصه الدً عمٜ الٕالدٚ قبن َت
ٔد أٔه اجلٍت وٍّوا إذا خوسد   رتطت أاثس ٌفاضّا عٍد بدٔ ال٥ٕدٚ ٔخسفّن َت

ىوواً الوو٥ٕدٚ ٔبووسٔش اجلووٍت امووْ   رتطووت أاثووس الٍفوواع بعوود تَ وعووْ الوودً؟ أً َت
روا قوٓن ووَ تعوٓس  لوْ، ٌعوي ذاوس        ِٔورا بَ  ،ٍِا اذتىوا٥  ٔٔاٌفؿالْ عٍّا؟ 

ىاً ال٥ٕدٚ، رتطت ذد اثسٚ الٍفاع وَ ذت َتمج  وَ الفقّاٞ ا٧ٔاخس أٌْ ُٖ
  (1)ىا أفوادٓ أضوتاذٌا ا قو  )قودٓ(     وىا حنوَ فٗوْ بو   ولو  ا٥ضوتد٥هَ  باغس أذودْ ٔقد ُٖ

قعد أٖواً عادتّوا أٔ   وْ، قاه: إُ )ا٧خباز دلت عمٜ أُ الٍفطاٞ َتو يف امظ َبرث
عػسٚ أٖاً، فوالكي بوالقعٕد و توت عموٜ الٍفطواٞ، ٔالٍفطواٞ ِو٘ املوسأٚ الويت          

 ٖقاه: إٌّا ٔلد  ٔأوا قبمّا ف٦ ىاوٗتّا، د َت، ٥ٔ تؿدق املسأٚ الٕالدٚ إ٥ بعتمد
 . ذتٜ تكُٕ ٌفطاٞ ٖٔ تت عمّٗا القعٕد أٖاً عادتّا أٔ عػسٚ أٖاً(

                                                           

 .222: 7: دالٕرقٜ  ( التٍقٗس يف غسٔح العس1ٚٔ)
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بصعي ظّٕزِا يف تسٓتت أذكاً  (1)بسٔاٖٛ والك بَ أعت ًأقد ٖطتده لْ راٌٗ
 ووَ )ٖوًٕ ٔقوعّا( الورٙ ٥ ٖؿودق إ٥       -ٔوٍّا غػٗاُ شٔجّوا هلوا    -الٍفطاٞ 

مووٕ خووسد بعكووْ ٌٔووصه وعووْ الوودً  ىوواً اجلووٍت، فىوواً الوو٥ٕدٚ ٔخووسٔد َتبعوود َت
ىاوْ إ٥ يف الًٕٗ الثاٌ٘ ٖبدأ ذطا  أاثس الٍفاع دسد َتٔتعٓطس  ال٥ٕدٚ ٔ  َٖ

 . ىاً ٥ٔدتْوَ ًٖٕ ٔقعْ َٔت
ٚ يف ٖؿووطدً ووو  ظّووٕز ا٧خبوواز يف اووُٕ العووإ    ِٔوورا ا٥ضووتد٥ه ٔذاك  

ِٔورا  إىل الو٥ٕدٚ ٔبطوببّا،    ًابس٣ٖٛ الدً وطتٍد التٍفظ ٔتسٓتت أذكاً الٍفاع
عمٜ القًٕ ٔعمٜ اضتد٥هلي، اىا أُ اضوتد٥هلي املورإز ٖؿوطدً     عىدٚ السٓد

ىحسد خسٔد بعل اجلٍت اىا لٕ خسد زأضْ وبفتٗاِي ب تت أذكاً الٍفاع ب
ٔتعٓطس  ال٥ٕدٚ ٔتخٓخس  ودٚ ضاعا  أٔ ًٖٕ أٔ أاثس أٔ أقن، إذ اٗ  ٖعقون  

ذتوٜ ٖكتىون الٕقوو     ت أذكواً الٍفواع عمّٗووا ِٔو٘   ُتعتوإ ٌفطواٞ بعوودُ     تسٓتو 
    ْ . ٌعوي لوٕ قواً دلٗون خواف ٔاقوس        ٔال٥ٕدٚ فترطت أاثوس الٍفواع ووَ ذٍٗو
رِٕوا  القوسآُ ٌَٔ  ىكت الصٔد ٔووظٓ الد٥لٛ عمٜ تستت )القعٕد عَ الؿ٦ٚ َٔت

وَ آراز الٍفاع( عموٜ الٕقو  الكاوون ٔالو٥ٕدٚ التاووٛ، أٔ قواً دلٗون خواف         
ىواً الو٥ٕدٚ أخورٌا    ٥ بعود تَ ٔاقس الد٥لٛ عمٜ عودً اذتطوا  أٖواً الٍفواع إ    

بالدلٗمت ٔبٍٍٗا عمّٗىا، لكَ ٥ دلٗن ٔاقس عمٜ بودٔ اذتطوا  أٖواً الٍفواع     
عموٜ   -ظّوٕز ا٧خبواز املعؿوٕوٗٛ     -وَ ذت متاً الو٥ٕدٚ، ٔالودلٗن الٕاقوس    

ً )بدٔ اذتطا  أٖاً الٍفاع ٔأاثسٓ   ًاأٙ ٖكوُٕ وسابو   (ذت ال٥ٕدٚ ٔز٣ٖٛ الود
حسد الوو٥ٕدٚ ٥ٔ و٦ ٖكفوو٘ أذوودِىا لمتووٍٍفظ، ٥ ووووووَ الوو٥ٕدٚ ٔز٣ٖووٛ الوودً فوو

أٙ ٖكف٘ خوسٔد بعول الٕلود     -ٔلٕ بعل الٕلٗد -ٖٛ قبن ال٥ٕدٚ حسد الس٣وو
ٔذطووا  أٖاوووْ ٔؾوودق الٍفطوواٞ عمّٗووا  ًاووو  ٌووصٔه الوودً لؿوودق الٍفوواع عسفوو 

 . ت أذكاً الٍفاع عمّٗأتسٓت
                                                           

 .4وَ أبٕا  الٍفاع: ح 3:  2( الٕضاٟن: د1)
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 الهفاس . أيام البحث السابع : التلفيق يف حساب
بوودأ ٌفاضووّا ٔتستبووت عمّٗووا  ًاأٔ ٌّوواز ت الوو٥ٕدٚ ٌٔووصه الوودً لوو٦ًٗإذا ذوودر 

حٍت ٌٔصٔه الودً إىل  ورطت ٌفاضّا وَ بدٔ ظّٕز الأذكاً الٍفطاٞ امّا ري َت
 .ًا عمٜ ا٧ذٕط اضترباب ًاىاٌٗٛ عػس ٖٕوعػسٚ أٖاً عمٜ ا٧قٕٝ أٔ إىل َر

ُ: ال٥ٕدٚ حتىعاأٙ عٍدوا َٖ ،ٖٔبدأ الطا  وَ ضاعٛ ال٥ٕدٚ ٌٔصٔه الدً
ٛ تتمف  ا٧ٖاً العػسٚ أٔ الثىاٌٗٛ عػس وَ ضاعو  ز٣ٖٛ الدً، ٔ -ٔلٕ بعكّا -

 . ىاً الثىاٌٗٛ عػسٚىاً العػسٚ أٔ َتإىل َت -ال٥ٕدٚ ٔالدً -اجتىاع املسات 
 ،عػووسٚ أٖوواً ورٗل:رطابا  الػووسعٗٛ اووخاثس الوو ؤِوورا التمفٗوو  إٓ  يف الوو

املطافس يف غوص بمودٓ ٔٔطٍوْ، ٔر٦روٛ أٖواً      ٔعػسٚ أٖاً إلقاوٛ  ،أٖاً ٛٔأقمْ: ر٦ر
تدخن المٗال٘ قىَ العػسٚ أٔ الثىاٌٗوٛ عػوس؟ ٖٔعّوس     . ِٔن رِٕادٗاز ٌَٔوال

أٔ ٔلود  أٔه الٍّواز عٍود طمووٕع     لو٦ًٗ   ا٧روس يف المٗموٛ ا٧خوصٚ فٗىوا إذا ٔلوود    
 ٌْو عموٜ قوٕه آخوس، فإ    الفحس عمٜ قٕه وػّٕز وٍؿوٕز أٔ أٔه طموٕع الػوىظ   

العاغووس ٍٖتّوو٘ ٌفاضووّا عمووٜ قووٕه مجوو  وووَ الفقّوواٞ )ز (     باٌقكوواٞ الٍّوواز
ٔتكُٕ المٗموٛ خازجوٛ ٥اتىواه الٗوًٕ العاغوس إذا اواُ الٗوًٕ ذقٗقوٛ يف الٍّواز          

 .  ٔإ٥ فٗدخن المٗمٛ ٔالٍّاز يف الًٕٗ العاغس ،خاؾٛ
ساد وٍوْ )المٗون   طمو  ُٖٔو  ٍٖٔبػ٘ ا٥لتفا  إىل أُ )الٗوًٕ( يف المػوٛ العسبٗوٛ ُٖ   

ٛ   اىووٕع ٔالٍّوواز: ٔلعوون ِوورا ِووٕ الػالووت إزادتووْ يف     (أزبوو  ٔعػووسَٖ ضوواع
ساد وٍوْ  طمو  )الٗوًٕ( ُٖٔو   اضتعىا٥  المفعٛ أٔ ِوٕ املعٍوٜ ا٧ؾون لػوٛ، ٔقود ُٖ     

( امل٦شً لػسٔق الػىظ ٔإقاٞتّا، ٔقد اضتعىن لفغ الًٕٗ يف القوسآُ  )الٍّاز
َِٔعوْد     َتَىٖتُعٕا ٔف٘ َداَزا وِي َر٦  عٍْٗٗ، ٔوثاه ا٧ٔه: قٕلْ تعاىل:شبك٦ و ًُ َذٔلوك   ٖٖوا ٛ  أ  َرو

ُِٗس َوْكوُرٔ ٕ  ٕٛ         ش، ٔوثاه الثاٌ٘:65ِٕد: زغ  َٗو ِِٔمك ٕا ٔبوَسُٖس َؾِسَؾوُس َعأت َٔأ ٖووا َعواْد ف وخ 
ًُ ُذُطٕوًا ٛ  أ ٖٖا َٗ ََٔرَىأٌ َِّي َضِبَ  ل َٗاُه  ِٗ َِا َعم   . ، أٙ وتتابعا 7+6الاقٛ:  زَضٖدَس

 أٔزأٖاوّاعػسٚ أٔ الثىاٌٗٛ عػسٚ أٔشً البعد أُ ٖكُٕ املساد وَ ا٧ٖاو٥ٔ ٖ
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ٔتطت قسٍٖٛ وٍاضبٛ الكي ٔاملٕقٕع  ٖاً قسّٟاز( أٔشأٖاً عدٚ ذٗكّازأش
ِٕ الًٕٗ الكاون امل٤ل  وَ المٗن ٔالٍّاز، فتكُٕ المٗمٛ  -ٔذاه الدً ٔض٦ٌْٗ

أٙ ٔلود  ٌٔوصه    - ا٧ٔىل داخمٛ يف العػوسٚ أٔ الثىاٌٗوٛ عػوس إذا تٍٍفطوت لو٦ًٗ     
ُٞٔوَ ذت تٍفطّا، اىا تدخن المٗمٛ ا٧خصٚ، َٔت - المٗنيفدوّا   رطت الٍفطا
ًَ رادٙ ؤٖطتىس ذطابّا إىل الًٕٗ ال ًاأٔ ٌّاز ا٧ٔه وَ ضاعٛ ٥ٔدتّا ل٦ًٗ الٕٗ
 . : ضاعٛ ٥ٔدتّا ٌٔصٔه دوّا تمكي الطاعٛ وَ المٗن أٔ الٍّازيف عػس 

العوسيف العواً لٍؿوٕف    ِرا ِٕ التمفٗ ، ِٔرا تؿٕٖس لمتمفٗ  ٖٕاف  الفّي 
حاه لقبٕه غصٓ ٥ٔ وٕجوت لبروا   و)أاثس الٍفاع عػسٚ أٔ مثاٌٗٛ عػس( ٥ٔ و

ذطووا  أٔ عوودً ذطووا  المٗمووٛ ا٧ٔىل أٔ ا٧خووصٚ، فووإُ التمفٗوو  بتؿووٕٖسٌا       
، أٔ عمووٜ زأٙ ًاعووسيف دقٗوو  ٧اثووس الٍفوواع ٔتمفٗقووْ ا توواد إلٗووْ داٟىوو وؿوداقْ 

ٗمٛ ا٧خصٚ ٔأخسجِٕا ووَ ذطوا    مج  وَ الفقّاٞ )ز ( ذٗا اضتثٍٕا الم
ٔالو٥ٕدٚ   أاثس ال٥ٕدا  إ٥ وا اواُ الودً ٌواش٥ً    يفأاثس الٍفاع، ِٔرا ٥ ٖخت٘ 

متمفٗوو  رتوواد وعووْ ل٥ ُٖ فإٌووْأٔ عٍوود أٔه الفحووس أٔ أٔه الػووسٔ   وترققووٛ لوو٦ًٗ
ذٗا ٖبدأ الطا  وَ المٗمٛ ا٧ٔىل أٔ وَ الٍّاز ا٧ٔه وَ دُٔ ذطا  المٗمٛ 

 أٔه الفحس أٔ و  طمٕع الػىظ عمٜ قُٕه. لدً و  ٥ٔدتّاا زأ  اا٧خصٚ إذ

ا قىَ : الٕالدٚ إذا   ٍٖصه وٍّا الدً ذت ال٥ٕدٚ أٔ عقٗبّالبرا الثاوَ
ٔ  ت تووت عمّٗووا    ٖكوَ هلووا ٌفوواع أؾوو٦ً  -لووٕ اتفوو  ذؿووٕلْ -عػوسٚ أٖوواً  

مٗوْ  دعو٘ ع رِٕىوا، ِٔورا ووا إ   أذكاً دً الٍفاع وَ تسك الؿ٦ٚ ٔالؿوٗاً ٌَٔ 
 عمّٗوا   الٕالودٚ الويت   َتوَس الودً ٌواش٥ً     ِورٓ  إمجاع الفقّاٞ، ِٕٔ الؿرٗس فإُ 

ضالبٛ باٌتفواٞ املٕقوٕع،     تت عمّٗا أذكاً الٍفطاٞ فإٌّا٥ تكُٕ ٌفطاٞ ذتٜ ت
ٔقد تقدً أُ الٍفاع يف الػسع ِٕ الدً ا ازد و  ال٥ٕدٚ أٔ عقٗبّا، ٔأذكاً 

ٔاملفسٔ  عدً الٍفواع   -ِٕٔ الٍفاع -ت عٍد َترق  وٕقٕعّا الٍفاع ت ت
 . فاع ذتٜ ت تت أذكاوْؤعدً ز٣ٖٛ الدً ف٦ وٕقٕع ٥ٔ ٌ
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 ٔعمْٗ: جتت عمّٗا الؿ٦ٚ الٕٗوٗٛ ٔؾٗاً غّس زوكاُ وَ دُٔ ذاجٛ إىل
لٍصٔه دً ال٥ٕدٚ وٍّا، ٔو  عدً ٌصٔلْ ٥ تكوُٕ   غ طن الٍفاع فإُ ذدرْ تاب 

. ٌعي ل٥ٕدتّوا    رسً عمّٗا التعٓبدأٔ َٖ حت عمّٗا الػطنردرٛ ذتٜ َٖووالٕالدٚ 
ٔذٗد ِٕ اٌقكاٞ عدٚ الط٦ق أٔ عدٚ املٕ  يف اجلىموٛ   أرْس -رىمّاؤقعّا ل -

 . ٔبٍرٕ املٕجبٛ اجلصٟٗٛ عمٜ تفؿٗن ورإز يف فقْ الط٦ق

ىاً عػوسٚ أٖواً ووَ ذوت ٥ٔدتّوا      عمّٗا بعد َت ٔإذا زأ  الٕالدٚ الدً ٌاش٥ً
ٔبٍٍٗوا عموٜ    -عمّٗا يف ا٧ٖاً العػسٚ  أٙ   َتَس الدً ٌاش٥ً -قبن ذلك   َُٓسٔ  َت

أُ أاثس الٍفاع عػسٚ أٖاً أٔ زأتْ بعود الٗوًٕ الثواوَ عػوس ووَ ٥ٔدتّوا ٔبٍٍٗوا        
 .؟ هلا ًارطت ٌفاضىاٌٗٛ عػس، فّن ُٖعمٜ أُ أاثس الٍفاع َر

فوإُ وودٚ    ،حى  عمٗوْ بٗوٍّي  ووَ املقطٕع بْ عدً ٌفاضٗٛ ِرا الدً، ٔلعمْ و
  ،؟ًا لٍفواع إذا إٌقكوت فووخٙ وعٍوٜ ٔأٙ ٔجووْ ٔوطوتٍد ٥ذتطووا  الودً ٌفاضوو     ا

لػسٔطْ ااضوتىساز الطو٦ُٗ    ًابن العاِس أٌْ دً ذٗل إذا ااُ بؿفاتْ ٔٔاجد
 .ٔإ٥ فّٕ دً اضتراقٛ تعاومْ وعاومتْ  ،رٕٓر٦رٛ أٖاً ٌَٔ

٥دٚ ىاٌٗٛ أٖاً وَ ًٖٕ الٕٔإذا زأ  الٕالدٚ الدً بعد ال٥ٕدٚ بفاؾن ابص َر
 إ٥  ًارطووت ٌفاضوو هلووا ِٔووٕ غووص وتؿوون بووال٥ٕدٚ أً ٥ ُٖ   ًارطووت ٌفاضوو فّوون ُٖ

 سٖووت ووَ الو٥ٕدٚ اٍصٔلووْ بعود ٖوًٕ أٔ ٖووٕوت ووَ ٥ٔدتّووا      الودً املتؿون أٔ الق  
 .وَ ال٥ٕدٚ وٍفؿ٦ً عٍّا بعد ضاعٛ أٔ ضاعا  وٍّا؟ ًاجد ًاأٔ ااُ ٌصٔلْ قسبٗ

الدً بعود ضواعٛ ووَ ٥ٔدتّوا أٔ     ٥ زٖت عٍدٌا يف أُ الٕالدٚ إذا ٌصه عمّٗا 
رطوت وعوْ   ُٖ -ِٔرا فؿون ٖطوص عوَ الو٥ٕدٚ      -ضاعا  أٔ بعد ًٖٕ أٔ ٖٕوت 

ً   -، ٧ُ الٍفواع لْٖٔٔبدأ وَ ذت ٌص ًاالدً الٍاشه عمّٗا ٌفاض اضوي   -اىوا تقود
 .لمدً الٍاشه وَ الٕالدٚ عقٗت ال٥ٕدٚ أٔ و  بدِٔا 

أٙ ٌوصه عمّٗوا    ا إىل ٥ٔدتّوا، الدً الٍاشه عمّٗ ادٌعي ٥بد وَ عمىّا باضتٍ
 أٌووْ  ًاهلووا ٔوووَ آرازِووا تٗووا ٖؿوودق عسفوو ًابّووا ٔتابعوو ًابطووبت ٥ٔدتّووا ٔوستبطوو
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 دبصا  بالٕقووو  ٔالووو٥ٕدٚ بخٌوووْ  ولوووملىسقوووا  ا)دً ٌفووواع( ٔتػوووّد عمٗوووْ ا 
ذتووٜ ٖترقوو  أٌووْ )دً   ،)دً ٥ٔدٚ ٌٔفوواع( ٔقوود خووسد وٍّووا بطووبت ٥ٔدتّووا  

 . كاوْت عمْٗ آرازٓ ٔأذ ٓتًا لتٌفاع( غسع
ىاٌٗٛ أٖاً أٔ تطعٛ َر -الدً ٌاش٥ً عمّٗا بعد فاؾن ابصٔأوا إذا زأ  الٕالدٚ 

ىاً عػوسٚ  الدً املسٟ٘ قبن َت فعاِس مج  ابص ِٕ ٌفاع -أٔ عػسٚ وَ ٥ٔدتّا
أٖاً عمٜ ال٥ٕدٚ ذتٜ قاه الطٗد العاوم٘ يف ودازاوْ:)إُ ِورا الكوي وقطوٕع     

 ٖوٕو١ إىل إمجواع فتوٕاٟ٘ عموٜ ٌفواع      ِٔورا التعوبص   (1)بْ يف ا٦ً ا٧ؾورا ( 
  ،ْ تاضوو  الوو٥ٕدٚ أٔ عاغووسِا اووثص اس٣ٖتوو الوودً املسٟوو٘ بعوود الوو٥ٕدٚ ٖفاؾوون    

 بْ عٍّووا ادٓ إىل الوو٥ٕدٚ ٔتطووٓبأمجعووٕا عمووٜ أُ الوودً املػووكٕك إضووتٍ  ووو  أٌّووي
الدً املسٟ٘ بعود فاؾون اوثص     رؿن إطى٠ٍاُ بٍفاعٔلرا   َٖ ًارطت ٌفاضُو٥ ٖ

 . ٛ أٖاًعَ ال٥ٕدٚ اثىاٌٗ
 ٔالعاِس لٍا ٔالٕاقوس ودزاوْ عٍودٌا ِوٕ أُ الودً املسٟو٘ بعود فاؾون اوبص          

ىاٌٗٛ أٖاً وَ ال٥ٕدٚ أٔ وا قازبّا: أُ ٥ ُٖرطت )دً ٌفاع( فإٌْ ُٖػك بعد َر -
 رووسش خسٔجوْ بطووببّا ذتووٜ يف  عموي اضووتٍاد الودً الٍوواشه إىل الو٥ٕدٚ ٥ٔ ُٖ   ٥ٔ ُٖ

دبصا  بوال٥ٕدٚ ٔبٕقو  الىون،    ولو داف بَّ ٔالورٙ تعسفوْ ا  وٌعس العس  ال
الو٥ٕدٚ وباغوسّٚ     تٗفإٌَّ ٖعتإُ دً الٍفاع املطتٍد إىل ال٥ٕدٚ ِٕ الٍاشه عق

ٔقود ضوب  أُ    -ضاعا  أٔ ًٖٕ أٔ بعد ٖٕوت أقؿآضاعٛ أٔ  -أٔ بفاؾن ٖطص
عموي املوسأٚ أٔ   ٔبٍروٕ تَ  ًارق  الٍفاع ؾدق )دً ال٥ٕدٚ( عمْٗ عسفو العىدٚ يف َت

دسٔجْ، ٔوو   وبال٥ٕدٚ باضتٍاد خسٔد الدً إىل ال٥ٕدٚ ٔضوٓببٗٓتّا لو  دبصا  وال
فواع، ٥ٔ ٖؿوس التىطوك بوإط٦ق     ركي عمٜ الدً بالٍالػك يف ا٥ضتٍاد   ُٖ

 ًا)دً الٍفاع( ٔبٗاُ آرازٓ ٔأذكاوْ، ٧ٌّا تف   )الٍفاع( وٕقوٕع ٌؿٕف
 ٛوٌٕوىعؤلٕ ب -ساشٓ ود وَ إذوب، ٥ٕ٥ٔدٚوفاع ِٕ دً الوٍوكاً، ٔالولتمكي ا٧ذ
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 إىل ّي بوخُ خوسٔد الودً وطوتٍدْ    ٔغّادُت -ودبصٚ بالٕق  ٔال٥ٕدٚدبص أٔ الوال
دً )هلوا، ٔوعوْ ٥ إطو٦ق يف أخبواز      وٍّوا ٔتواب ْ   عٍّوا ٌٔاغو١ْ   ال٥ٕدٚ ٔوطٓبْت

 . عمٜ ذكي غسع٘ ذتٜ ُٖطتٍد إلْٗ ُٖٔعتىد عمْٗ دل٦ًٗ (الٍفاع

ُُ: العاِس وَ السٔاٖا  لصًٔ أعإ  -رق  املٕقٕع ٔإذساشٓ َت ٔبتقسٖت را
ٔأُ العىدٚ اضتٍاد الدً الٍاشه إىل ال٥ٕدٚ ٔؾدق )دً  -دً الٍفاع ٔال٥ٕدٚ 

دازد وال٥ٕدٚ ٔالٍفاع( عمٗوْ، ٔالؿودق العوسيف ٖترقو  عٍود اتؿواه الودً الو        
بال٥ٕدٚ أٔ عٍد اٌفؿالْ عٍّا بٕقت ٖطص و  غّادٚ ا بصا  بخٌوْ دً الٍفواع   

ىاٌٗٛ أٔ عػسٚ أٖاً و  َر -ً املٍفؿن عَ ال٥ٕدٚ بفاؾن اثصلدٔال٥ٕدٚ، ٔأوا ا
 .ًا قطع ًارطت ٌفاضدبصا  بخٌْ )دً ٥ٔدٚ( ف٦ ُٖوعدً غّادٚ ال

وٍّوا ِوٕ    ًابوال٥ٕدٚ أٔ قسٖبو   : الٕالدٚ اليت زأ  الدً وتؿو٦ً البرا التاض 
ِىوا  رٕٔت تت عمْٗ أذكاوْ وَ تسك التعٓبود ٔتوسك الوتىكت ٌَٔ    ًادً ٌفاع قطع

ىاً العػسٚ أٔ أشٖد ٔبوت اٌقطاعوْ ٔعودً    وَ دُٔ فسق بت اضتىساز الدً إىل َت
اضتىسازٓ و  عٕدتْ بعد ًٖٕ أٔ أاثس أٔ أقن، فإذا زأ  الدً ري اٌقط  عٍّا ري 
زأتْ قبن اٌقكاٞ الًٕٗ العاغس وَ ٥ٔدتّا، فّن الٍقواٞ ٔالطّوس املتدمون تكوي     

بد هلا وَ التعٓبد بعد ا٥غتطاه ٖٔػوسع  أً تكُٕ املسأٚ تكي الطاِسٚ ٥ الٍفاع
ىكت شٔجّا؟ ِرا وا اختمفت فْٗ أٌعواز الفقّواٞ فاملػوّٕز بٗوٍّي املوٓدعٜ      هلا َت

ِٕٔ ؾرٗس يف اجلىموٛ ٔإُ تٕقو  بعكوّي     ،ْوركي بٍفاضعمْٗ اإلمجاع ِٕ ال
تستٗووت  ُ ا٧ذووٕطاملطتراقووٛ، ٥ٔ زٖووت يف أعىوون فٗووْ ٔاذتوواط بووخُ تعىوون  

ٌفطّا ٔقت الٍقاٞ ٔإُ اذتىمت ٔتٕقعت عٕد الدً عمّٗا أذكاً الطاِسٚ عمٜ 
حى  بت تسٔك الٍفطاٞ اعدً ا٥ذتٗاط ِٕ أُ َت ىاً الًٕٗ العاغس، ٔوعٍٜقبن َت

َّٞت  . ىكت الصٔد  ٔبت عىن الطاِسٚ بخُ تػتطن ٔتؿم٘ ٔتؿًٕ زجا
ركي ورطت الفتٕٝ، ٔقد ٖقاه: الٍقاٞ املتدمن بو ؤالبرا ٍِا يف الٕظٗفٛ ب

 رٗلوقاٞ يف الفاع، فإذا ااُ الٍوٌفاع ٔودمن أقن الطّس بت ٌوع لعدً َتالٍفا
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 . فكرا يف الٍفاع ًاأقن وَ عػسٚ أٖاً ااُ الدواُ ٔالٍقاٞ ذٗك

لكَ ٥ دلٗن غسع٘ ٖدلٍا عمٜ لوصًٔ أقون الطّوس بوت ٌفواع ٔبوت ٌفواع،        
 ٥ٔالػسعٗٛ ٔازدٚ يف الٗل خاؾٛ، ٥ٔ عىًٕ ٥ٔ إط٦ق فّٗا  (1)ٔالٍؿٕف

 . ٖده عمٜ لصًٔ أقن الطّس بت الٍفاضتيف غصِا 

دمووٕ ذوواه الٍقوواٞ بووت ٔوقتكووٜ الترقٗوو  ِووٕ التىٗٗووص بووت ذووالتت فإٌووْ ٥ َٖ
 ًاٖطوص  ًاوَ أُ ٖكوُٕ قودز   -أٔه الٍفاع ٔقبن اٌقكاٞ عاغسٓ  -املسٟٗت الدوت
 : بْ غص وتعاز  بٍَّٗ ًاوعتد ًابت الٕالدا  أٔ ٖكُٕ قدز ًاوتعازف

ا ااُ الٍقاٞ ٔطّس الٍفطاٞ قودزًا ٖطوصًا وتعازفوًا بٗوٍَّ اىوا إذا اٌقطو        إذ -أ
ض٦ُٗ الدً ضاعٛ أٔ لٗمٛ أٔ ٖٕوًا تاوًا ري جاِٞا، ِٔكرا لوٕ زأ  الودً ٖوٕوت    
وث٦ً ري اٌقط  ٖٕوًا ري جاِٞا ٖٕوت ري اٌقط  ل٦ًٗ أٔ ٌّازًا أٔ ٖٕوًا ري جاِٞوا،  

 . الطاٟن عمٜ الٍفطاٞ وتعاز  بٍَّٗفّرا الٍقاٞ املتدمن بت أجصاٞ الدً 

بوإط٦ق   ًاكىٓطو ىتدمن، َتوذتٜ الٍقاٞ الو  ًافاضو٥ٔ زٖت يف ذطا  اجلىٗ  ٌ
ٌؿٕف دً الٍفاع الٍاطقٛ بقعٕد الٍفطاٞ أٖاوّا اىا ااٌت تقعود يف ذٗكوّا،   

بقودز وتعواز     ًاٖطوص  ًافإُ إط٦قّا ٖعٓي وا لٕ اٌقط  ض٦ُٗ الدً يف ا٧رٍاٞ ٔقتو 
 . وا لٕ اضتىس ض٦ٌْٗ وَ دُٔ ٌقاٞ ٖعٓيبٍَّٗ اىا 

ٔازدٚ يف الٍفطوواٞ ذا  العووادٚ العددٖوووٛ    -اىووا ضووب    -ِٔوورٓ الٍؿووٕف   
املطتقسٚ يف ذٗكّا، ِٔكرا اليت لٗطت هلا عوادٚ وطوتقسٚ لمقطو  بعودً الفوسق      

وووَ إطوو٦ق الٍؿووٕف الدالووٛ عمووٜ أُ )أاثووس    ًاركي، ٌاغوو٠وبٍّٗىووا يف ِوورا الوو 
 س( ٔأٌّووا تقعوود الٍفطوواٞ عووَ الؿوو٦ٚ فّٗووا ٔأٌّووا  ىاٌٗووٛ عػووالٍفوواع عػووسٚ، أٔ َر

 أووا إذا طوس   ٖعويٓ  -غوص ذا  العوادٚ    -الؿ٦ٚ، فإُ إطو٦ق قعوٕد الٍفطواٞ     ُعَدَت
 ري عاد الط٦ُٗ ٔااُ الٍقاٞ املتدمن بقدز  ًاٖطص ًاعمّٗا الٍقاٞ ٔاٌقطاع الدً ٔقت
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الٍقواٞ الٗطوص   فطواٞ زغوي لمون    وتعاز  بٍَّٗ، فإُ املتعاز  بٍَّٗ اذتطوابّا ٌُ 
 . ٔبقدز وتعاز  بٍَّٗ

بوْ لعودً تعازفوْ بٗوٍَّ     إذا ااُ الٍقاٞ ٔطّس الٍفطاٞ قدزًا اثصًا وعتودًا   - 
 ر٦رٛ أٖواً روي اٌقطو  ضوتٛ أٖواً ووث٦ً روي جواٞ الٗوًٕ العاغوس،            اىا لٕ زأ  الدً

  فووإُ اٌقطوواع الوودً ضوواعتت أٔ ٌّووازًا أٔ ٌّووازَٖ قووىَ عػووسٚ الٍفوواع أوووسْ         
ػك يف بقاٞ ، ٥ٔ ٖتعاز  اٌقطاع ضتٛ أٖاً أٔ مخطٛ، ٔيف وثمْ َُّٖبٍٗ وتعازْ 

قاِٞا وبوود وووَ ا٥ذتٗوواط جبىعّووا بووت أعىوواه الطوواِسٚ ٥ذتىوواه ٌوو    ٌفاضووّا ٥ٔ
ىكوت شٔجّوا، ٥ذتىواه    فتػتطن ٔتؿم٘ ٔتؿًٕ ٔبت توسٔك الٍفطواٞ اعودً تَ   

 ٌفاضّا شوَ ز٣ٖٛ الودً ٔاضوتىساز الٍفواع عمّٗوا بعود ا٥ٌقطواع، فوإُ الٍفطواٞ         
ىاً أٖاً عادتّا أٔ قبن متاً عاغس ٥ٔدتّوا ٖوتعت   إذا ضاه دوّا ري اٌقط  قبن َت

 ٓىىووت بوود٥ً ، ٔإ٥ تٗعمّٗووا ا٥ذتٗوواط با٥غتطوواه ٔالتعٓبوود إُ أوكٍّووا ا٥غتطوواه
از أاثوس وقود  لعموْ  ِٔىوا   -لٕ اضتىس الٍقاٞ أاثس وَ ٌّازَٖ واعٍْ و  التعٓبد، ٔأ

مخطوٛ أٖواً أٔ أاثوس ِٔوٕ     الٍقواٞ  اخُ اضوتىس   -وتٗقَ وَ ٌقاِٞا وَ دً ٌفاضّا
ِٕٔ ٖقتك٘ اغتطاهلا  ،قا٣ِا فا٥ذتٗاط ٖتعَٗٓ التصاوْووقداز ٥ ٖتعاز  بٍَّٗ ٌ

ت ٔووٓظ القوسآُ   ٔوباغستّا التعٓبد اىا ٖقتك٘ اإللتصاً بو ٔك الٍفواع اوالتىك   
ٔباختؿوواز: ٖتعووَٗٓ ا٥ذتٗوواط بوواجلى  بووت أفعوواه الطوواِسٚ      . ٔقووساٞٚ العووصاٟي 

 . اا٥غتطاه ٔالتعٓبد ٔبت تسٔك الٍفطاٞ

 : فصل أقل الطهر بني نفاسني .لعاشرالبحث ا
 بود ووَ فؿون أقون الطّوس      ْ ٥رٗل أٌو وروٕث غطون الو   ضب  أُ ذاسٌوا يف بُ 

-  ً ـٓ ٔاإلمجواع، اىوا ضوب  أُ      ِٔورا ر  ،بوت الٗكوتت   -عػسٚ أٖوا ابوت بوالٍ
 الٗل الطاب  ٔبت الٍفاع ذاسٌا أٌْ ٥ دلٗن عمٜ اعتباز فؿن أقن الطّس بت

ٛ خس عٍْ، ٌعي قد ُٖاملتخ ـٓ الؿرٗس الداه عمٜ أقن الطّس  تِٕي د٥ل إط٦ق الٍ
٥ ٖكُٕ القسٞ يف أقن وَ عػسٚ أٖاً فىا شاد، أقن وا ش(:عػسٚ ِٕٔ قٕلْ )
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ً   ٖكُٕ عػسٚ  فوإُ القوسٞ ِوٕ الطّوس ِٔوٕ       (1) زوَ ذت تطّوس إىل أُ توسٝ الود
 . رٗكتت ٔوا بت ذٗل ٌٔفاعووطم  ٖعٓي وا بت ال
ٛ   لكٍْ ضب  يف ُب ٔبعول ا٧خبواز ٖفٓطوس     -رٕث الوٗل أُ اضوتفدٌا بالقسٍٖو

ـٓ بالقسٞ  -بعكّا ا٩خس  . ًارٗكتت ٥ وطمقوبت ال ٔفّىٍا اختؿاف الٍ

ـٓ الؿرٗس دا٥ًٌعي قاً الدلٗن ٔٔزد ال عمٜ لوصًٔ الفؿون بخقون الطّوس      ٍ
ِٔوٕ ؾورٗس ابوَ املػوصٚ      (الوٗل املتوخخس  )ٔبوت   (الٍفاع املتقدً)بت  فاؾ٦ً

لمركوي تٗكوٗٛ الوودً    ًاالٕاقورٛ د٥لتوْ عموٜ اعتبوواز وكو٘ أقون الطّوس غووسط      
ٕٚ  املتخخس ذٗا ضوخ   روي طّوس     ًاٌفطوت ف اوت الؿو٦ٚ ر٦روت ٖٕوو      ه عوَ اووسأ

 اً الطّووس الؿوو٦ٚ ٧ُ أٖاوّووا أٖوو ُعَدَتوو(:شعوود ذلووك، فقوواه )رووي زأ  الوودً ب
ٗٛ عػس ٔقود وكوت   ىاٌاليت ِ٘ عػسٚ أٖاً أٔ َر (2)قد جاش  و  أٖاً الٍفاعز

ً   -ِ٘ و  أٖواً الطّوس   الويت وكوت،    ًأااٌوت قوىَ الوث٦رت ٖٕوو     -عػوسٚ أٖوا
ـٓ ااغوو  عووَ اعتبوواز  يف ذٗكووٗٛ الوودً  -عػووسٚ أٖوواً -أقوون الطّووس ِٔوورا الووٍ

 : إذا تٍٍفطووت عػووسٚ أٖوواً وووَ غووّس زجووت وووَ أٔلووْ رووي يف       ، ٔعمٗووْاملتووخخس
الىسٚ  الورٗل:بؿفا   ًاالًٕٗ الٕاذد ٔالعػسَٖ وَ زجت أٔ بعدٓ زأ  دو

رٗل وذكىووت تٗكووٗتْ إذا تووٍٕفس  فٗووْ غووسٔط الوو  -ٔالسقووٛ ٔا ووسٔد بوودف 
 . ااضتىسازٓ ر٦رٛ أٖاً ٔوك٘ أقن الطّس بٍْٗ ٔبت الٗل الطاب 

 دلٗن عمٜ لصًٔ الفؿن بخقن الطّس: عػسٚ أٖاً اختؿاز: أٌْ ٥ ٔالاؾن ب
، ٥ٔ دلٗون  (الوٗل املتوخٓخس  )ٔبت  (الٍفاع املتقدً)إ٥ بت الٗكتت ٔإ٥ بت 

ـٓ عمّٗىا. دٓهعمٜ لصًٔ الفؿن بخقن الطّس يف غص ِرَٖ املٕزدَٖ الرَٖ   الٍ
 ٌفاضووت يف ىّٗوود لطوو٤اه: ِوون ٖعتووإ الفؿوون بخقوون الطّووس بووت َتامووْ ِٔوورا 

 : حٗت عٍْ ٌٔقٕه؟ ٌُٔ ال٥ٕدٚ املتعددٚ لتٕأوت؟ أٔ يف وطم  الٍفاضت
                                                           

 .1أبٕا  الٗل: ح وَ 11:  2( الٕضاٟن: د1)
 . 1وَ أبٕا  الٍفاع : ح 5:   2( الٕضاٟن : د2)
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ً    -عاِس أٌْ ٥ ٖعتوإ فؿون أقون الطّوس    ال بوت الٍفاضوت أٔ    -ٌقواٞ عػوسٚ أٖوا
 فٗتعووودد ٌفاضوووّا   ،املتعوووددٚ ذا  التوووٕأوت أٔ التوووٕاٟي   يف الووو٥ٕدا ا٧اثوووس 
لووك ٥ٌفؿوواه اوون ٥ٔدٚ عووَ  ، ٔذ-ارووٍت أٔ أاثووس -٥داتّووا لمتووٕاٟي بتعوودد ٔ

ا٧خسٝ بفاؾن ضاعٛ أٔ أاثس أٔ أقون، فمكون ٥ٔدٚ ٌٔوصٔه دً ٌفواع ٔإُ       
ْٞ رؿن بٍّٗا طّْسَٖ أٔ ذؿن الطّس ٔالٍقاٞ دقاٟ  قمٗمٛ أٔ ضواعٛ أٔ ٖوًٕ،    ٌٔقا

  وطووتق٦ً ًأاملّووي تٍفٓطووّا بٍووصٔه الوودً ووو  ٥ٔدٚ التووٕأً ا٧ٔه ٖٔكووُٕ ٌفاضوو      
ِٔكوورا الثالووا ٔالسابوو ،   ،٥ٔدٚ التووٕأً الثوواٌ٘ عووَ تٍفٓطووّا بٍووصٔه الوودً ووو  

 ،عمّٗا ٖٔمصوّا تستٗت آراز الٍفاع ٔأذكاوْ عمٜ ان ٌفاع وا داً الدً ضا٦ًٟ
قت ٔتٕقو  ضوو٦ُٗ الودً طّوس  ٔلصوّوا أذكوواً الطواِسٚ ذتوٜ تموود       وروي إذا ٌو  

 . ِٔكرا ًاراٌٗ ًاالتٕأً ا٩خس ٍٖٔصه الدً فٗكُٕ ٌفاض
ً     ،ًان بت الٍفاضت وطمقو ٔالعاِس أٌْ ٥ ٖعتإ الفؿ  ٧ٌوْ ٥ دلٗون عموٜ لوصٔ

 ً ، ٔذ٠ٍٗور إذا ٔلود  املوسأٚ ٔزأ     الفؿن بت الٍفاضت بخقن الطّس: عػسٚ أٖوا
ٔزأ  الوودً، ِٔووراُ دووواُ   ًاالوودً إىل مخطووٛ أٖوواً أٔ عػووسٚ رووي ٔلوود  راٌٗوو   

 . ٌفاضت باُ عٍّا ٥ٔ واٌ  عَ اعتباز الدوت وطتٍداُ إىل ال٥ٕدٚ ُٔوتطٖب
 ًاتؿاز: الدواُ ا ازجاُ ِىا بطبت ال٥ٕدٚ فٗكُٕ اون وٍّىوا ٌفاضو   ٔباخ

ًٕٖٕٕٛ  دمن بٍّٗىا طُّسأٔ َت ٔإُ   ٖتدمن بٍّٗىا طّس أؾ٦ً أٔ دقاٟ  ،  أٔ ضاع
ً الفؿن بوت الٍفاضوت   ٥ قص يف عدسٚ أٖاً، إذ   ٖتدمن بٍّٗىا طّس عػأٙ 

 . الٗت وتتابعتبن ٖكُٕ الدواُ ٌفاضت وتٕ بخقن الطّس: عػسٚ أٖاً، 
 -عٍود ٥ٔدٚ التوٕأً أٔ ا٧اثوس    -ٖبدٔ وَ بعل الفقّاٞ: اوُٕ الٍفواع  ٔقد 

 . أٔ قٍصلٛ ٌفاع ٔاذد ًأاذد ًاٌفاض
لكٍْ غص وقبوٕه ٥ٔ دلٗون ٔاقوس عمٗوْ، ٔالودلٗن ظواِس يف تعودد الٍفواع         

وٕقوٕع وطوتقن    -بتعٓدد ال٥ٕدٚ، فوإُ ٥ٔدٚ اون توٕأً وو  ٌوصٔه الودً وعّوا        
 س ٥ٔوؿٓروازٓ، ٥ٔ ُووْ ٔآروكاووْٗ أذوت عموسٓتوتوٍفاع ّتوازج٘ لموخداق وؿؤو
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 . وٕجت لمتداخن ٔتٕذٗد الٍفاع
ىٍ  وَ تعوٓدد الو٥ٕدٚ ٥ٔ ووَ اضوتق٦لٗٛ     ٔبقاٞ الىن يف باطَ الٕالدٚ ٥ َٖ

ان )٥ٔدٚ ٔز٣ٖٛ دً( ٔاٌفؿاهلا عىا ٖمرقّا، وا داووت اون ٥ٔدٚ وؿورٕبٛ    
 . ل ٓتت أاثس آرازٓ ٔأذكاوْ ًالمٍفاع وٕجب ًازجٗخا ًاؿبس وؿداقبالدً ُٔت

رطت أاثس ٌفاضّا وَ ٥ٔدتّا ا٧ٔىل وَ بودٔ ظّوٕز   ري إُ ٔالدٚ التٕأً َت
رطت أاثس ٌفاضّا وَ ٥ٔدتّا الثاٌٗٛ ٔز٣ٖتّا لمدً وعّا الدً إىل عػسٚ أٖاً َٔت

 ِٔكرا، ٔعٍدٟور تتوداخن ال٥ٕدتواُ أٔ ا٧اثوس يف وقوداُز ووَ عػوسٚ الٍفواع.        
ااُ ٌفاضوّا لوٕ اضوتىس ضو٦ُٗ      ًا: إذا ٔلد  ا٧ٔه يف الطاعٛ الثاوٍٛ ؾباذوث٦ً

، روي إذا ٔلود  الثواٌ٘    ًاالطاعٛ الثاوٍٛ ؾباذ :رادٙ عػسوبالًٕٗ ال ًادوّا وٍتّٗ
 ً ٘   :يف ٌفووظ الٗووٕ   ًاالطوواعٛ الثاوٍووٛ ؾووباذ  :الطوواعٛ التاضووعٛ أٔ يف الٗووًٕ الثوواٌ

 تتووداخن ال٥ٕدتوواُ ٖٔمتقوو٘ الٍفاضوواُ  ف ،وطووتق٦ً ًاااٌووت اوون ٥ٔدٚ ٔدً ٌفاضوو
ا٧ٔه الوورٙ ِووٕ بوودٔ ٥ٔدٚ  الطوواعٛ الثاوٍووٛ أٔ الٗووًٕ   بٍقؿوواُيف أٖوواً عػووسٚ 

تتداخن ال٥ٕدتاُ ٖٔمتق٘ الٍفاضاُ يف الطاعٛ التاضعٛ إذا ٌصه عمّٗا ا٧ٔه، ري 
 . الدً و  ال٥ٕدٚ أٔ ٖمتقٗاُ يف ا٧ٖاً التطعٛ يف املثاه الثاٌ٘

ً أٔ أاثوس عوَ   ٥ٔدٚ التٕأً الثاٌ٘ ٔتخٓخسِا عػسٚ أٖوا  ٌعي لٕ فس  تساخ٘
مصً اٌفؿاه ٌفاع ا٧ٔه عَ الثاٌ٘، اىا لوٕ ٔلود    فاٌْ ٖ -٥ٔدٚ التٕأً ا٧ٔه

أٔه الٗوًٕ   -ع العػوسٚ  ٔزأ  الدً إىل عػوسٚ أٖواً روي ٔلود  ا٩خوس عموٜ زأ      
ٌفاضووت  -ٔزأ  الوودً عػووسٚ أخووسٝ اوواُ الوودواُ اىٕعّىووا   -الووادٙ عػووس

ٞٔ كوٓس عودً الفؿون بوت الٍفاضوت بطّوس       ٥ٔ ٖ -وَ دُٔ ت٦قّٗىا وتٕالٗت  ٌٔقوا
 . عَ فؿن أقن الطّس لعدً الدلٗن عمٜ لصًٔ الفؿن فك٦ً ًٖٕ وث٦ً

ٕٛ أٔ ٖووًٕ أٔ أاثووس رووي ٌَوو  قت ؤلووٕ زأ  الوودً بعوود ٥ٔدٚ التووٕأً ا٧ٔه بطوواع
  ٔ ٥ فٕلد  التٕأً الثاٌ٘ ٔزأ  وعْ الدً ااُ لكن ٥ٔدٚ ٔدً ٌفواع وطوتقن، 

ٖكٓس عدً فؿن أقن الطّس بت الٍفاضت لعدً الدلٗن عموٜ اعتبواز أقون الطّوس     
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بٍّٗىووا، ٔااٌووت ٔظٗفتّووا عٍوود ز٣ٖووٛ الوودوت تستٗووت أذكوواً الٍفوواع عمّٗىووا     
   ُٞ بوت ٌفاضوت    ٔتستٗت أذكاً الطاِسٚ عٍد اٌقطاع الدً بت الو٥ٕدتت ٧ٌوْ ٌقوا

حا  الؿوو٦ٚ وأدلووٛ إٖوو ٖمصوّووا التعٓبوود بعوود التطّووس ٔالطّووٕز، ٔذلووك إلطوو٦ق  
رِٕىووا وووَ العبووادا  ٔالتكووالٗ  الػووسعٗٛ الوويت أخسجٍووا وٍّووا       ٔالؿووٗاً ٌَٔ

 . بت ٌفاضت ًاالٍفطاٞ، ٔاملفسٔ  ٌقا٣ِا ٔإٌْ طّس
ٞ   -عمٜ وبٍٜ ٔذدٚ الٍفاع ٔعدً تعددٓبٍٗىا   -اىا ٖبدٔ وَ بعول الفقّوا

ذؿوٕلْ يف  بٗوٍَّ   تعاز ُٖ ًاُ ٔالٍقاٞ املتدمن إذا ااُ ٖطصٖمصً أُ ٖكُٕ الدوا
 . ٥ عبادٚ عمّٗا ٥ٔ طّازٚ ًاٖكُٕ امْ ٌفاض ،الٍفاع الٕاذد

 . صر: إلقاء اجلهني قطعًا متفرقةالبحث احلادي ع

رؿون يف  ِٔورا َٖ  -  يف بطَ أوْ إىل قطعتت أٔ أاثساجلٍت الٕاذد إذا تقٍط
 دسٔد وتعووٓدد ٔلوٗظ بو٥ٕدٚ ٔاذوودٚ  ووتفٓسقوٛ بو   ًاألقتووْ قطعو روي   -ذوا٥  ٌوادزٚ  

ٔ  جاوعٛ ٧جصاٞٓ، بن  ذؿون فاؾون شوواٌ٘    قد تعدد شواُ خسٔد اون قطعوٛ، 
رطوت خوسٔد اون قطعوٛ وو       بت خسٔد قطعٛ ٔبت خسٔد قطعٛ أخسٝ فّن ُٖ

رطوت  ت تت عمْٗ أذكواً الٍفواع؟ أً ُٖ   وطتق٦ً ًاهلا ٌفاض ًاٌصٔه الدً وؿاذب
 را دسٔد القطعووٛ ا٧ٔىل ووو  الوودً؟ ِوو وٖبوودأ بوو ًأاذوود ًاحىٗ  ٌفاضوووخووسٔد الوو

 : هلرا الفس  تمفت فْٗ أٌعاز الفقّاٞ املتعسقتوا اخ

ٖبوودٔ وووَ بعوول ا٧عوواظي ذِووابّي إىل تعووٓدد الٍفوواع بتعوودد قطوو  اجلووٍت، 
ٖٔبودٔ ووَ بعول     ٚ ا ٍققوٛ لمٍفواع بو٥ٕدٚ الٍواقـ،    ٔلعمْ ل٦اتفواٞ يف الو٥ٕد  

آخس: ٔذدٚ الٍفاع أٔ إٌْ يف ذكي الٍفاع الٕاذد، ٔلعن ا٦ القوٕلت بعٗود   
إىل  )قودٓ( (1)وواه أضوتاذٌا ا قو    ٔقود   رقٗقٍوا. عَ الؿٕا  اىوا ضوٗتبَٗٓ ووَ تَ   

ذاهلووا ذوواه الوو٥ٕدا  املطووتقمٛ،   ا٥ذتىوواه ا٧ٔه ٔقوواه: )٥ ٖبعوود أُ ٖقوواه: 
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ٔذلك لؿدق ال٥ٕدٚ عٍد ٔق  قطعٛ وَ الٕلود( روي قواه: )ٖ توت عموٜ اون       
التطمٗي ٔا٥عو ا   قطعٛ ٔقعتّا املسأٚ ذكي ال٥ٕدٚ املطتقمٛ( ٔظاِس العبازٚ 

بؿدق ال٥ٕدٚ عٍد ٔق  قطعٛ اجلٍت ٔإُ ااٌت بقدز مخظ أٔ عػس اجلٍت، 
ِٔوٕ   -ٞ اجلوٍت حوصٓ ٥ٔ توتي دعوٕٝ )ؾودق الو٥ٕدٚ( وو  تَ      ًأِرا وػوكن جود  

ىكٍٍوا وٍو  ؾودق    : مخطوٛ أٔ أاثوس، بون ُٖ    وتعوددٚ  ًاقْ قطعٔتفٓس -ؾػص الحي
 .  ضْحٍت أٔ ضدودازد مخظ الوال٥ٕدٚ و  إُ ال

ىٓثوون أاثووس ؿوودق الوودعٕٝ إذا اوواُ ا ووازد قطعووٛ اووبصٚ تُ ُتُٖىكووَ أُ ٌعووي 
اجلٍت أٔ ٌؿفْ يف ا٧قن، ذٗا ٖقاه: )بدأ  بٕقو  قطو  اجلوٍت( أٔ )بودأ      

ْ بوت خوسٔد بعول اجلوٍت املتؿون ٔبوت       ٔإط٦قاُتو  فسق العوس ُ ٥ٔدتّا( ٥ٔ ُٖ
٘ )ا٥تؿواه وطوأق   حاه لبٗاُ أوس وعقوٕل وخسٔد بعل اجلٍت املتقط ، ٥ٔ و

ىْ لمٍؿٕف ٔإط٦قْ ىرٍكي ٍِا ٔفّؤتطبٗقْ ٍِا، فإُ العس  ِٕ ال (1)ل٦ضاد(
ٌؿ  املتقط  أٔ املتؿن أٔ  -، ٔإذا خسد البعل املعتٓد بْ ٔإط٦قْ ِٕ املعتىد

رطوت بودٔ   فت ك الؿو٦ٚ ٔتَ  زتمدشؾدق أُ املسأٚ  -زأع املتؿن أٔ زج٦ٓ 
 . ًاىاٌٗٛ عػس عمٜ ا٧ذٕط اضتربابىل َرٌفاضّا إىل عػسٚ أٖاً عمٜ ا٧قٕٝ أٔ إ

     ْ إ٥  ًا٥ ٖقوواه عسفوو  -وووث٦ً -بٍٗىووا لووٕ خووسد اووٓ  اجلووٍت املتقطوو  أٔ قدووو
)أضقطت اٍفْ أٔ زجمْ ٔبدأ ا سٔد( ٥ٔ ٖقواه عوَ ا٧ً الاوون لوْ: )ٔلود       

ؿدق عٍدٓ   خسٔد قط  اجلٍت ٖق   العس  ٔتجٍٍّٗا املتقط (، ري عٍد تتاب
دسٔد وحصً بّا، ٥ٔ ٖتفو  العقو٦ٞ عموٜ ؾودق )الو٥ٕدٚ إ٥ بو      )ال٥ٕدٚ( ٥ٔ َٖ

رسش عٍودٓ ؾودق أُ املوسأٚ )ٔلود  جٍٍّٗوا املتقطو (       ااون اجلٍت أٔ أغمبْ، ُٖٔ
 .  ٔت تت أذكاً الٍفاع عمّٗا إذا ٌصه دوّا

ٔالاؾن أٌْ و  خسٔد أٔ ضقٕط وععي أجصاٞ اجلٍت أٔ قطعوٛ اوبصٚ وٍوْ    
بٗوٍَّ ٥ إغوكاه يف ضقو      ًاق )الو٥ٕدٚ( عسفو  االسجمت أٔ السأع تٗوا تؿود  
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 أٔ القوودً  الٍفوواع إذا خووسد الوودً وعّووا، ٔأوووا خووسٔد اجلووصٞ الٗطووص اووالك ٓ   
 دازد أٌووْ و، اىووا ٥ ٖؿوودق عمووٜ الوو ًارووسش عسفووُٖ ٥فوو٦ تؿوودق )الوو٥ٕدٚ( أٔ  

)ٔلد ٌاقـ(، ٔأوا خسٔد اجلصٞ املعتد بْ االسجن و  الطاق فٍٗبػ٘ ا٥ذتٗواط  
و   ًاً الٍفاع، ٔالعىدٚ يف ضق  الٍفاع ِٕ ؾدق )ال٥ٕدٚ( عسفبإجساٞ أذكا

َٞ  ٌصٔه الدً، ٔوتٜ أذسش ؾودق الو٥ٕدٚ ٌٔوصه وعوْ الودً ااٌوت ٔالودًٚ        ، ٌفطوا
ّا ٔإُ ٌصه دوّا فترتاط باجلى  رسش ٌفاض  ُتٔٔوتٜ غٍكت يف ؾدق ال٥ٕدٚ 

 . ٔا٥ذتٗاط خص العىن ،بت تسٔك الٍفطاٞ ٔأعىاه املطتراقٛ

 . لثاني عصر: الهقاء بني الوالدتنيث االبح
إذا محمت الٕالدٚ تٕأوت أٔ أاثس أٔ تعٓسقت لطاز٢ أٔجت وٕ  جٍٍّٗا 

ٌؿوفْ أٔ   -روي ٔلود  أٔ خسجوت قطعوٛ ووَ الووحٍت       ٔتقطعْ قطعتت أٔ أاثوس، 
ٔزأ  الدً وعْ ف٦ إغوكاه عٍودٌا يف تٍٍفطوّا بوال٥ٕدٚ      -أاثس االسأع ٔالؿدز

س  ووَ الودً روي بعود ضواعٛ أٔ ٖوًٕ أٔ أاثوس ٔلود          ٔالدً، ري إذا ٌقوت ٔطّو  
  ًاحٍت ٌٔووصه الوودً عمّٗووا راٌٗوو والثوواٌ٘ أٔ خسجووت القطعووٛ املٗٓتووٛ املتبقٗووٛ وووَ الوو   

 . فّرا ٌفاع ب٦ إغكاه
 دتت أٔ بت خوسٔد القطعوتت، فىوا   ٍِٔا ٌتكمي عَ الٍقاٞ املتدمن بت ال٥ٕ

 .؟ بت ٌفاضت ًأٖكُٕ طّسبْ أً ٥ ٖمر   ؟ذكىْ؟ ِن ٖمر  بالٍفاع
أوا الٍقاٞ الكثص بت ال٥ٕدتت إذا ااُ بقدز عػسٚ أٖواً أٔ أشٖود ٔالاؾون    

 فووإُ ٌفاضووّا   ،ًاعقووت اٌقطوواع دً الوو٥ٕدٚ ا٧ٔىل فوو٦ إغووكاه يف إٌووْ طّووس      
 قوود اٌقكووٜ بالٍقوواٞ ٔإُ وكووٜ عػووسٚ أٖوواً عمووٜ الوو٥ٕدٚ ٖعووإ اٌتّوواٞ الٍفوواع   

فطواٞ أٖواً   ؟ فو٦ دلٗون عموٜ إٌّوا ٌُ     ًافكٗ  إذا ااُ وٍقطعو  لٕ ااُ الدً ضا٦ًٟ
الٍقاٞ قىَ العػسٚ، بن الدلٗن عمٜ العدً ٔلصًٔ التعٓبد وٕجٕد ِٔوٕ إطو٦ق   
وا دٓه عمٜ ربٕ  التكالٗ  ٔالعبادا ، خسجٍا عٍْ يف أٖاً الدً عقت ال٥ٕدٚ 

 . عمي خسٔد أٖاً الٍقاٞ وَ إط٦قّا٥ٔ ُٖ ا٧ٔىل



 4:دفقْ الطّازٚ ٔالطّٕز.................................................................................... (44)  

ٕٞ ٖقون عوَ عػوس    رؿون بوت ٥ٔدتوت أٔ بوت     ٚ أٖواً َٖ إذُ البرا ٍِا يف ٌقا
 .قطعتت وَ اجلٍت املٗت املتقط  لعاز  

ذتوٜ   حثٛ اجلوٍت، وبد وَ إُ القطعتت اوبصتت: ٌؿوفت لو   ٔعمٜ وبٍاٌا: ٥
تدمن بوت دووت   ٔقد ضب  البرا يف الٍقاٞ امل ٖكُٕ ان ٌؿ  بوىثابٛ ال٥ٕدٚ،

ٗوٍَّ ٔالاؾون بوت دووت     ذاسٌا أُ الٍقاٞ الٗطوص املتعواز  ب  يف ٌفاع ٔاذد، ٔ
روسش  ركي الٍفاع، بٍٗىا إذا ااُ الٍقاٞ غص وتعواز  فو٦ ُٖ  وعقت ال٥ٕدٚ ِٕ ب

إٌْ تكي الٍفاع ٔاذتطٍوا بواجلى  بوت توسٔك الٍفطواٞ ٔبوت أعىواه الطواِسٚ         
 ٌفاضت ل٥ٕدتت أٔ أاثس ٧اثس، أٙ ٍِٔا ٌبرا الٍقاٞ املتدمن بت ،املطتراقٛ

ّٞ بت ٥ٔ دتت أٔ بت قطعتت وَ جوٍت وتقطو ، ٔالٍقواٞ أقون ووَ      ٌبرا ٍِا ٌقا
َترقو   ىكوَ قوٓي الودً الثواٌ٘ إىل ا٧ٔه يف     عػسٚ أٖاً، ٔفْٗ ؾوٕزتاُ: توازٚ ُٖ  

 : ٧خصٚلؿٕزٚ اقٓدً اوراق، ٌُٔوىكَ الكٓي ٔاإللٔتازٚ ٥ ُٖ الٍفاع

لووودً ا٧ٔه لكوووٓىْ إىل ا الؿووٕزٚ ا٧ٔىل: أُ ٥ ٖكوووُٕ الوودً الثووواٌ٘ قوواب٦ً   
ُٖوبوو اقْ بووْ يف الٍفوواع،ٔإلووور ىكووَ ىعٍٜ أٌووْ لووٕ   تكووَ عٍوودِا ٥ٔدٚ راٌٗووٛ   

راق الدً الثاٌ٘ بالٍفاع ا٧ٔه ٥اتىاه عػوسٚ أٖواً ٌفواع الو٥ٕدٚ ا٧ٔىل،     وإل
قت ووَ الودً ر٦روٛ أٖواً     ؤِرا ٌعص وا إذا ٔلد  ٔزأ  الودً ضوبعٛ أٖواً روي ٌَو     

ٔزأ   ًابعودٓ ٔلود  راٌٗو   فكىن أاثس الٍفاع ري يف الًٕٗ الادٙ عػوس أٔ فٗىوا   
ٔإ٥ لوصً شٖوادٚ الٍفواع ا٧ٔه     ،راقْ بوا٧ٔه وىكوَ إلو  وعْ الدً، ِٔورا دً ٥ ُٖ 

، ِٔكوورا إذا ٔلوود  ٔزأ  الوودً ًاعمووٜ عػووسٚ أٖوواً ِٔووٕ ٥شً وسفووٕ  غووسع 
يف الٗوًٕ ال٦ذو ، فإٌوْ ٥     ًاروي ٔلود  راٌٗو    ًأتٍٍفطت عػوسٚ أٖواً روي ٌقوت ٖٕوو     

 . با٧ٔه ٔقٓىْ إلْٗراق الدً الثاٌ٘ وإل ًاىكَ غسعُٖ
ْٞ  :  لٕجّت ًاغسع رطت ٌفاضًإِ طّس ٥ٔ ُٖ ِٔراُ ٌفاضاُ بٍّٗىا ٌقا

 وركي الٍفاع .أٔ ب ًاغسع ًالعدً الدلٗن عمٜ إٌْ ٌفاض
 الٍؿٕف عىًٕ أٔ إط٦ق ِٕٔ ٔلمدلٗن عمٜ لصًٔ العىن عمّٗا االطاِسٚ 
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ٔحنِٕووا ٔقوود الدالووٛ عمووٜ الٕاجبووا  ٔالتكووالٗ  االؿوو٦ٚ ٔالؿووٗاً ٔالطّووٕز  
ّوا ٔ  ٖترقو  يف ِورا    : الٍفطاٞ اليت تسٝ الدً أٔ ووَ ِو٘ تكى   أخسجٍا وٍّا
 . ّا أٖاً الٍقاٞالفس  ٌفاض

 ًاالؿٕزٚ الثاٌٗٛ: وا إذا أوكَ قٓي الدً الثواٌ٘ إىل الودً ا٧ٔه املسٟو٘ ٌفاضو    
 ًاىعٍٜ أٌْ لٕ   تكَ عٍودِا ٥ٔدٚ ٥ذقوٛ اواُ الودً الثواٌ٘ ومرقو      ؤإلاقْ بْ ب

ق ِت ٖوٕوت  ؤه، ِٔرا ٌعص وا إذا ٔلد  ٌٔصه عمّٗا الدً مخطٛ أٖاً روي ٌَو  با٧
ذتٜ لٕ   تكَ ٥ٔدٚ  ري ٔلد  ٔزأ  الدً، فّرا الدً قابن ل٦لتراق با٧ٔه

 . لعدً وك٘ أاثس الٍفاع عمٜ ٥ٔدتّا ا٧ٔىل ٔدوّا الٍفاع -اىا تقدً -
ْٞ  ٔالعاِس أُ الٍقاٞ املسٟ٘ بت ال٥ٕدتت طّوسْ  ركي ؤلوٗظ ٌقا٣ِوا بو   ، ٌٔقوا

الٍفوواع اىووا ِووٕ ذوواه الٍقوواٞ الٗطووص املتدموون بووت الوودوت يف الٍفوواع الٕاذوود  
ىقتكٜ واطاٟس املكمفا  بو بالعبادا  ٔال٥ٕدٚ املتردٚ، بن ِ٘ طاِسٚ ٔوكمفٛ 

 .   االؿ٦ٚ ٔالؿٗاً ٔالطّٕزإط٦ق أٔ عىًٕ الٍؿٕف الدالٛ عمٜ الٕاجبا
 ًان بوت الودوت يف ٌفواع ٔاذود إذا اواُ ٖطوص      فٓسق بت الٍقاٞ املتدمؤحنَ ٌُ

دمون الٍقواٞ   تعاز  بٍَّٗ اذتطابّا ٌفطواٞ زغوي تَ  ٔبقدز وتعاز  بٍَّٗ تٗا ُٖ
الٗطص ٔبالقدز املتعاز  ذؿٕلْ بٍَّٗ، فٗكوُٕ الٍقواٞ تكوي الٍفواع إلطو٦ق      

الٍفطاٞ تكٓ  عَ الؿ٦ٚ أٖاوّا اليت ااٌت تقعد شٌؿٕف ٌفاع ذا  العادٚ 
ٌٔؿٕف غص ذا  العادٚ الدالوٛ عموٜ أُ )أاثوس ٌفاضوّا عػوسٚ       (1)زيف الٗل

ىاٌٗٛ عػس( ٔأٌّا تقعد عَ العبادٚ طٗمٛ الفو ٚ الوٕازدٚ يف الٍؿوٕف،    أٖاً أٔ َر
ْٞ ًألؿدق )الٍفطاٞ( عسف خمتؿس،  بٍَّٗ عمٜ وَ ضاه دً ٥ٔدتّا ٔااُ هلا ٌقا

 . ِٔرا ٔاقس يف الٕالدٚ بٍفاع ٔاذد
ْٞ   عواِس يف ٌفاضوت ٥ٔٔدتوت َٖ   حد وثون ِورا ال  ٥ٔ ٌَ ْ تدمون بٍّٗىوا ٌقوا  ، فإٌو

ْٞ تٕجد عٍد املوسأٚ ٥ٔدتواُ ٌٔفاضواُ ٔبٍّٗىوا ٌَ     ِٔىوا وٕقوٕعاُ وطوتق٦ُ،     قوا
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َٖ  رطووبٌّٕا ٌفطوواٞ يف فوو ٚ الٍقوواٞ، أٔ ٥ٔ َٖ ًأاذوود ًارطووبٍْ ٌفاضوؤِوورا الٍقوواٞ ٥ 
  القعوٕد  روسش زخؿوتّا يف  روسش ؾودق )الٍفطواٞ( عمّٗوا ٔلورا ٥ ٌُ     يف ا٧قن ٥ ُٖ

 راؾن بووت الوو٥ٕدتت ٔالٍفاضووت، ٔعٍدٟوور وعووَ الؿوو٦ٚ أٖوواً الٍقوواٞ ٔٔقتووْ الوو
     َ  تووخت٘ الٍؿووٕف املطمقووٛ ا٩وووسٚ بالتعٓبوود ٔالؿوو٦ٚ ٔالؿووًٕ ٔالوويت خووسد ووو

 . )الٍفطاٞ تقعد عَ الؿ٦ٚ(: ّا إط٦ق
عموٜ  ٍِوا  )قودٓ( املعتىود    (1)ِرا ودزاٍا ٥ٔ ٌستكو٘ وودزك أضوتاذٌا ا قو     

بالفؿون( أٔ )القطو  بعودً الفؿون(، ٔذلوك لعودً افاٖوٛ )عودً          )عدً القوٕه 
، ٔلعمْ هلرٓ اجلّٛ عٓبوس  ًارق  عٍدٌا أؾٕلٗالقٕه بالفؿن( ٔعدً جدٔآ اىا َت

لقطو   ؿوٕه ا )قدٓ(: )لمقط  بعدً الفؿن( فإٌْ   ٖتكوس لٍوا وٍػوخ ٔاقوس ل    
 ا  العادٚ ٔبت غص ذا  العادٚ .بعدً الفؿن بت ذ

ؾورٗس لمقطو ، فوخٙ وٕجوٕت ٥ختؿواف القطو         تطومٗي ٔجوٕد وٍػوخ    ري
بالٍقوواٞ يف ٌفوواع ٔاذوود ٔعوودً ٔجووٕدٓ يف الٍقوواٞ بووت ٌفاضووت، فّوورا البٗوواُ       

 . ٔا٥ضتد٥ه قع  يف قع ، ٔاج العاؾي
 . عصرة أيامجاوز سيالنه عصر: دم الهفاس املتصل مع َت البحث الثالث

ٔ عقٗبّوا وباغوسٚ   دٚ أإذا ٔلد  الاون ٔتٍٍفطت بٍصٔه الدً و  بودٔ الو٥ٕ  
 ٌٔوصه   -بون وكو٘ عػوسٚ أٖواً ووَ ذوت الو٥ٕدٚ       قمٗون أٔ اوثص ق   -أٔ بعد ٔقوت 

 : عمّٗا دً وتؿن الط٦ُٗ إىل عػسٚ أٖاً أٔ أاثس أٔ أقن، فٍّا ؾٕز
الؿٕزٚ ا٧ٔىل: أُ ٖطٗن عمّٗا دً ال٥ٕدٚ عػسٚ أٖواً أٔ أقون روي ٍٖقطو ،     

ٔيف الػالووت تكووُٕ  -ٍفوواعأاثووس ال -ٖتحووأش الطوو٦ُٗ عمّٗووا عػووسٚ أٖوواً أٙ ٥
رادٙ عػس وقٛ اخُ تمد ٔضط الٍّاز ٖٔطتىس إىل ٔضط ٌّاز الًٕٗ الالعػسٚ ومٍف

 وَ ٥ٔدتّا، أٔ ٖكُٕ ضو٦ُٗ الودً عمّٗوا بطوبت ٥ٔدتّوا إىل أقون ووَ عػوسٚ        
 . ًارطت مجٗ  الدً ٌفاضرالتت ٔظٗفتّا أُ َتوأٖاً، ٔيف ال
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ٌوْ دً  عػسٚ أٖاً أٔ أقون وٍّوا: إ    الدً الطاٟن يف الٖٗٔدلٍا عمٜ ٌفاضٗٛ مج
ِووٕ الوودً املطووتٍد إىل الوو٥ٕدٚ، ِٔوورا املقٗوواع   -اىووا تقوودً -٥ٔدٚ، ٔالٍفوواع

ٍٖطب  عمٜ اىٕع الدً الطواٟن املطوتىس عقٗوت الو٥ٕدٚ ٔاملطوتٍد إلّٗوا فٗكوُٕ        
لؿدق الٍفطاٞ عمّٗوا طٗموٛ املودٚ املورإزٚ ٔلؿودق دً الٍفواع        ، وكافًاًاٌفاض

  . -أاثس الٍفاع -إىل عػسٚ أٖاً  ٓعمٜ الدً الرٙ تسا
عوآ غوص ٔاذود ووَ الفقّواٞ      ٤ٖٖٔدٓ: عودً ا و٦  يف ِورا الكوي اىوا أد     

ىا تسج  إىل عدد أٖواً عادتّوا   وٖكا  إلْٗ: إُ ذا  العادٚ إٌ. )ز ( ا٧ج٦ٞ
ٌفواع ذا  العوادٚ    حأش ض٦ُٗ دوّا عػسٚ أٖاً، لعّوٕز بعول ٌؿوٕف   إذا َت

 ًا اختؿاف ذطا  عدد أٖواً عادتّوا ٌفاضو   يف -ا٩ت٘ ؾرٗس ٌٖٕظ -العددٖٛ
ىكٍّووا حووأش الطوو٦ُٗ عمووٜ العػووسٚ أٖوواً، ٔأوووا إذا   ٖتحووأش فُٗ     فٗىووا إذا َت

ـٓ بعل -٦ُٗ دً ٥ٔدتّا عدد أٖاً عادتّاا٥ضتعّاز بعد ض  -ا٧خباز اىا ٌ
حوأش العػوسٚ ذطوبت ٌفاضوّا     أٔ ٖٕوت أٔ إىل عػسٚ أٖاً، فإذا َت ًاٖٕوتطتعّس 

ً )بقودز   ٔقكوت عبادتّوا أٖوواً اضوتعّازِا، روي توبإ عموٜ إٌّووا        (عادتّوا  أٖوا
 ٖوٌٕظ  فإٌوْ ٔزد يف ؾورٗس  رادٙ عػس ٔتعىن عىموّا،  ووطتراقٛ يف الًٕٗ ال

ْ    -ىا ااٌوت توسٝ   وعَ اوسأٚ ٔلد  فسأ  الدً أاثوس وو   ضا٦ًٟ  أٖواً ذٗكوّا ٔأٌو
ٔقوود أجابووْ اإلووواً الؿووادق  -اضووتىس ضوو٦ُٗ دً ٌفاضووّا ٔجووأش أٖوواً عادتّووا 

(ش:) سّٟوا الويت ااٌوت تَ   فمتقعد أٖاً ق     ً   (1) زحموظ، روي تطوتعّس بعػوسٚ أٖوا
)ٖعووإ: تطووتعّس إىل عػووسٚ أٖوواً( رووي تؿووص      :  ًابووقوواه الػووٗذ الطٕضوو٘ وعقٍ  

( ٔظٗفووٛ املطتراقووٛ الكووثصٚ وطتراقووٛ بعوود العػووسٚ ٔقوود فٓؿوون اإلووواً ) 
ت ان فمتػتطن عٍد ٔق ًاؾبٗب ًافإُ زأ  دو(:شٔاملطتراقٛ القمٗمٛ ٔقاه )

ًٚ  ز .فمتتٕقخ ري لتؿن ؾ٦ٚ، فإُ زأ  ؾفس
 تحأش ض٦ٌْٗوتىاً الدً إذا   ٖوٍفظ الٕالدٚ بوَت -ركي و٥ٔ فسق يف ِرا ال
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عددٖٛ وطتقسٚ ٔبت عدً  :إُ الٍفطاٞ ذا  عادٚ يف الٗل بت -عػسٚ أٖاً 
إٌّا ذا  عادٚ وطتقسٚ ٥قطسابّا عمّٗا ٔعدً اضتقساز عادٚ عٍدِا، ٔذلك 

 ىواً الودً   ، ٔلؿودق )دً الٍفواع( ٔالو٥ٕدٚ عموٜ تَ    ًادق الٍفطواٞ عمّٗوا وعو   لؿ
 . -ٔلٕ ومفقٛ  -وا داً ض٦ٌْٗ   ٖتحأش عػسٚ أٖاً 

دموون الٍقوواٞ املدتؿووس يف أٖوواً ضوو٦ٌْٗ  الٕالوودٚ الداوٗووٛ: َت ٥ٔ ٖكووٓس بٍفوواع
املطتىس، فإُ الٍقاٞ املتدمن بت أجصاٞ دً الٍفواع الٕاذود تكوي الٍفواع اىوا      

ووَ   -ٔلوٕ اذتىوا٥ً   - ًإ الاه يف الٗل، لتىارموّىا يف ِورا الكوي وطوتفاد    ِ
تقعد (:شالطاٟن عَ الٍفطاٞ وتٜ تؿم٘؟ ٔأجابْ اإلواً ) (1)شزازٚ ؾرٗس

بقوودز ذٗكووّا ٔتطووتعّس بٗووٕوت، فووإُ اٌقطوو  الوودً ٔإ٥ اغتطوومت ٔاذتػووت     
قٛ ( ٔظٗفٛ املطترا٧ٌّا ؾاز  وطتراقٛ ري بَٗٓ ) زتٔاضتثفس  ٔؾٍم

راٟل فخجابووْ والكووبصٚ رووي املطتراقووٛ املتٕضووطٛ، فطووخه شزازٚ عووَ ذكووي الوو  
(ش:)       ٍوثن ذلك ضٕاٞ، فإُ اٌقط  عٍّوا الودً، ٔإ٥ فّو٘ وطتراقوٛ تؿو

ىارون الواٟل وو     ِٔو٘ توده بٕقوٕح عموٜ تَ     زري تؿم٘ ،وثن الٍفطاٞ ضٕاٞ
كوَ  ىا يف الٕظٗفٛ إ٥ وا خسد بدلٗن خاف، ٔهلورا الوٍـ ُٖ  ىالٍفطاٞ ٔتطأّٖ

رتىن القٕه ٍِا بتطأّٖىا يف الٍقاٞ املتدمن بت الٗكوٛ الٕاذودٚ ٔالٍقواٞ    أٔ ُٖ
 . املتدمن بت الٍفاع الٕاذد

راٟل لمٍفطاٞ، ٥ٔ د٥لوٛ فٗوْ   وىارمٛ الودإ ووػكن عمْٗ بخُ ظاِس الٔقد ُٖ
وىارمٛ الٍفطاٞ لمراٟل يف ىارمٛ الٍفطاٞ لمراٟل، فىَ أَٖ تطتفٗدُٔ ووعمٜ و
 .؟ اٞ املتدمن بت أجصاٞ الٍفاع الٕاذدالٍق ٌفاع
ىارمٛ الواٟل لمٍفطواٞ   ويف وو  ًاحٗت: إُ ا وإ الؿورٗس ٔإُ اواُ ظواِس    ٌُٔ

يف  ٍفطاٞ لمرواٟل وىارمٛ الو وىىارمٛ ذتٜ ووٍْ ٖٕذ٘ بعىًٕ الولك ،ٕفودؿوبال
 :تخاٗدًا  ٖكا  إلْٗ  . يف الٕظاٟ  ٔا٧ذكاً، ِٕٔ ٖفٗد العَ بعىًٕ املىارمٛ
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 (49)..................................و  جتأش ض٦ٌْٗ عػسٚ أٖاً دً الٍفاع املتؿن  
   

دمون الٍقواٞ املدتؿووس   )الٍفطواٞ( عموٜ الو٥ٕدٚ الداوٗوٛ زغوي تَ     ؾودق  أ٥ًٔ: 
 . الٗطص بت أجصاٞ الدً ٔأٔقا  ض٦ٌْٗ

أٔ  -ذٗكوّا  إطو٦ق الٍؿوٕف الدالوٛ عموٜ أُ الٍفطواٞ تقعود أٖواً        ٔراًٌٗا: 
بإط٦قّوا تودٓه عموٜ ذطوا  الٕالودٚ ٌفاضوّا بقودز         ّوا فإٌ -أٖاوّا أٔ أٖاً قسّٟا

 وووَ دُٔ فووسق بووت اضووتىساز  ،اِووا قبوون محمووّاعادتّووا العددٖووٛ الوويت ااٌووت تس
ًٚ ٔبووت اٌقطوواع ضوو٦ٌْٗ يف ا٧رٍوواٞ ٔٔضووط      دً ذٗكووّا يف أٖاوّووا املعوودٔدٚ عوواد

 .  ا٧ٖاً ٔبقدز ٖطص وتعاز  بٍَّٗ، فكرا يف الٍفاع
ّا: ٌفاضوودٔاً ن ا٥طى٠ٍوواُ بخٌووْ ٥ ٖكووٓس بوو رؿووحىٕع وووا تقوودً َٖؤوووَ ووو

الٗطص املتعواز  بٗوٍَّ يف الوٗل ٔأٖاووْ     دمن الٍقاٞ َت عٍد قعٕدِا عَ العبادٚ
 .ْٗ ٥ قص ف ٔأٌْ أرٍاٞ ض٦ُٗ دً ال٥ٕدٚ ٔالٍفاع املطتىس عمّٗا

طووٗن عمووٜ الٕالوودٚ دً الوو٥ٕدٚ ٔالٍفوواع ٖٔتحووأش     الؿووٕزٚ الثاٌٗووٛ: أُ َٖ 
 ،قبن الىن العػسٚ أٖاً ٔتكُٕ ذا  عادٚ عددٖٛ يف الٗل أٖاً إٌّا ذا٦ًٟ

 اٌووت تعووس  عوودد أٖوواً عادتّووا    ذا اقتٗووٛ يف الٍفوواع، ٔإ ٚ بالعووادٚ ال٥ٕٔ عووإ
حعوون ٌفاضووّا قوودز أٖوواً عادتّووا ٔالبوواق٘ اضتراقووٛ، ِٔوورا ِووٕ  فٕظٗفتّووا أُ َت

الؿرٗرٛ الٍاطقٛ برلك ٌعص  (1): الٍؿٕف املػّٕز بت أؾرابٍا، ٖٔدلٍا عمْٗ
الٍفطواٞ  ددٚ عَ أذدِىا )عمّٗىا الط٦ً(: شؾرٗرٛ شزازٚ املسٖٔٛ بطسق وتع

ىكا فّٗا، ري تػتطن ٔتعىن اىوا تعىون   عَ الؿ٦ٚ أٖاوّا اليت ااٌت َت تكٓ 
حمظ الٍفطاٞ أٖاً ذٗكوّا الويت ااٌوت    َتز ٌٔعص ؾرٗرٛ ٌٖٕظ:شاملطتراقٛ

ٌٔعووص ؾوورٗرٛ ٖووٌٕظ املتقدوووٛ يف    زؿووم٘ػتطوون َٔتطووتعّس َٔترووٗل رووي تَ َت
 . ، ٖٕٔجد غصِا الؿٕزٚ ا٧ٔىل

ملسٟو٘ يف العػوسٚ أٖواً ٔووا بعودِا      ٥ٔ فسق يف ِرا الكوي بوت اوُٕ الودً ا    
عَ ال٥ٕدٚ، اىا ٥ فسق بت ز٣ٖتّا الدً يف  بال٥ٕدٚ ٔبت إٌْ وٍفؿ٦ً وتؿ٦ً
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دموون الٍقوواٞ الٗطووص  ىوواً العػووسٚ ٔبووت تَ يف َت ًاالعػووسٚ وتؿوون الطوو٦ُٗ وطووتىس 
َ   ًادتؿسؤإٌقطوواع الوودً ووو  طوو٦ق ٔذلووك إل ،يف ا٧رٍوواٞ ٖٔقوودز وتعوواز  بٗووٍّ

 الدالووٛ عمووٜ أُ الٍفطوواٞ ذا  العووادٚ تقعوود أٖوواً ذٗكووّا      الٍؿووٕف املاقووٗٛ  
ووَ   تعويٓ  ّوا ط٦قبإ فإٌّوا  ،رٗل ٔتقعد فّٗوا عوَ التعٓبود ٔالؿو٦ٚ    اليت ااٌت َت

دمون  ٔتعي ووَ إتؿون ضو٦ُٗ دوّوا ٔووَ تَ      ،إتؿن دوّا بال٥ٕدٚ ٔوَ إٌفؿن
فإُ ِرٓ السٔاٖا  الؿورٗرٛ يف وقواً البٗواُ العواً      ،الٍقاٞ قىَ ض٦ٌْٗ عمّٗا

 . لػاون ملا تقدًا
ٔقد ٖقواه: ٥ تسجو  الٍفطواٞ إىل عادتّوا يف الوٗل أٔ عادتّوا يف الٍفواع        

ٔوووا شاد  ًاحعوون العػووسٚ امووّا ٌفاضوو حووأش الوودً عمووٜ عػووسٚ أٖوواً بوون تَ  عٍوود َت
وىعتإٚ عمووٜ أُ )أاثووس الٍفوواع عػووسٚ( ٔبوو ىا دٓهطووتده لووْ بووورووي ُٖ ،إضتراقووٛ

 .(1)زري تطتعّس بعػسٚ أٖاًحمظ فمتقعد أٖاً قسّٟا اليت ااٌت َتٌٖٕظ:ش

دوتـ بػووص  أ٥ًٔ: إُ وووا ده عموٜ أُ )أاثوس الٍفوواع عػوسٚ( وُ    ٖٔوسد عمٗوْ:  
الؿوورٗرٛ الدالووٛ  (2)ٖٔتقٗوود إط٦قووْ با٧خبوواز (ذا  العووادٚ العددٖووٛ املطووتقسٚ)

فإٌّوا خاؾوٛ بّوَ     ،عمٜ زجٕع الٍفطاٞ ذا  العادٚ إىل أٖاوّا أٔ أٖاً ذٗكّا 
دسد وٍوْ  داف َٖٔوُ إط٦قْ ٖتقٗد بالفاع عػسٚ( فإعٓىَّ دلٗن )أاثس ال٥ٍٔ ٖ

 رت ا٥ط٦ق ذتٜ ٖتىطك بْ.٥ٔ ٖبقٜ َت ًادؿٗؿَت
ٕٛ  إُ وعتإٚ ٖوٌٕظ توخوس با٥ضوتعّاز ِٔوٕ أووسُ      :ًأراٌٗ ًُ  ٥ أووسَ  زخؿو  ،إلوصا

حأش ض٦ُٗ دً الٍفاع ٔو  َت ،راهؤاإلضتعّاز املخوٕز بْ ِٕ طمت ظّٕز ال
لؿووساذٛ  ،يف ا٧ٖوواً الصاٟوودٚ عمووٜ قوودز عادتّوواٖعّووس ذاهلووا ٔأٌّووا وطتراقووٛ 

 الٍؿٕف املٕوٜ إلّٗا يف إذتطا  ٌفاضّا قدز أٖاً عادتّا.
 ،ًافاضوّاز ٌوعوتطا  أٖاً ا٥ضتوإ اذوعوفطاٞ ٥ ٖوّاز الٍوتعوؿاز: اضؤباخت
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عَ إُ ٌفاضّا بقدز أٖاً عادتّا  ض٦ُٗ دوّا عمٜ عػسٚ أٖاً ااغْ  حأُشَٔت
 . داؾٛوٜ ا٧خباز الىقتكورٗل بويف ال

 ًأالاؾوون ٔقووٕح فتووٕٝ املػووّٕز: اذتطووا  قوودز أٖوواً ذٗكووّا ٌفاضوو       
بد وَ وعاومٛ الدً املسٟ٘ يف ا٧ٖاً الصاٟدٚ عمٜ اٟد اضتراقٛ ٥ٔٔاذتطا  الص

  ٛ ؾورٗرٛ شزازٚ  ، لووىا ٌٓؿوت عمٗوْ    قدز عادتّا يف الٗل وعاوموٛ ا٥ضتراقو
َ الؿ٦ٚ أٖاوّا اليت ااٌوت  ع الٍفطاٞ تكٓ ( قاه:شعَ أذدِىا )املتقدوٛ 

 .(1)تػتطن ٔتعىن اىا تعىن املطتراقٛز متكا فّٗا ري
الؿٕزٚ الثالثٛ: أُ ٖطٗن عمٜ الٕالدٚ دً ال٥ٕدٚ ٔالٍفاع ٖٔتحأش عػسٚ 
أٖاً ٥ٔ تكوُٕ عوادٚ عددٖوٛ وطوتقسٚ يف الوٗل قبون الىون، ِٔورا الٕؾو           

سٚ، ِٔكورا الٍاضوٗٛ   ٍٖطب  عمٜ املكطسبٛ اليت   تكَ هلوا عوادٚ عددٖوٛ وطوتق    
اخُ تختّٗا أٔه الػّس أٔ تٍقك٘  ًالعدد أٖاً ذٗكّا، ٔاليت هلا عادٚ ٔقتٗٛ حمك

دتم  أٖاوّا فقد ٖختّٗا الٗل يف غّس مخطٛ أٖاً َٔت ان غّسوٍتؿ  عدتّا 
ُُ  ٔقد ٖختّٗا ضبعٛ أٖاً  . ٔقود تمرو  بّوَ     يف غوّس رالوا  أٖواً  ٔضوتٛ  يف غُّس روا

 ًاىكَ ذؿٕلْ اخُ تسٝ دً الٗل غّسِٔرا ٌادز ُٖ ،املبتدٟٛ بس٣ٖٛ دً الٗل
 .  لصٔجّا فترىن وَ دُٔ اضتقساز عادٚ هلا صٓ تتصٔد ُٔت ري

ٔظٗفوٛ  تكوُٕ   -ٛ تعوي املكوطسبٛ ٔالٍاضوٗٛ ٔاملبتدٟو    الويت  -ٔيف ِرٓ الؿوٕزٚ 
ا ِوٕ املػوّٕز بوت    قاضّا عػوسٚ أٖواً، ِور   لٕالدٚ الٍفطاٞ أُ تبإ عمٜ اوُٕ ٌوو  ا

 دً ا ٦  فْٗ .فقّاٍٟا )ز ( ٔإدع٘ ع
٥ٔ زٖت يف أُ الٍؿٕف املبٍٗٛ لقدز ٌفاضوّا تتفو  عموٜ أُ الٍفطواٞ تقعود      

ُُعَ العبادٚ َٔت  عمٗوْ ٔووٕزدْ   حىْ ووو  ىتٍ  عَ الؿ٦ٚ ٔالؿٗاً، ِٔرا املكىٕ
لمتطا ، ٔلكَ اختمفت الٍؿٕف ٔالفتأٝ يف وقداز الف ٚ ٔتقدً اإل اٞ إىل 

ُٖوثٗوبخعداد اف ٚ وردٖد الاخت٦  الٍؿٕف يف َت  البا  ٘وّا فوعتوىكَ وساجسٚ 
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زغي  -ّأالاؾن وٍّا تٕافق (يف وٕضٕعٛ)الٕضاٟن الثالا وَ أبٕا  الٍفاع
ٔاتفاقّووا عمووٜ قعووٕد الٍفطوواٞ عووَ العبووادٚ    -يف ضدٖوود أاثووس الٍفوواع  فّووات٦اخ

َ وأُ اضوتعّسٌا ووَ وو    أالؿ٦ٚ ودٚ أاثس ٌفاضّا، ٔقد ضوب  وٍٓو   :  حىٕعٛ قوساٟ
ىتٍو  عوَ العبوادٚ ٔالؿو٦ٚ     فّو٘ ٌفطواٞ تَ   عػسٚ أٖواً(  أاثس ٌفاضّا:)ٚإُ الف 
 .  رىن ٔال٥ٕدٚووا داوت لٗظ هلا عادٚ عددٖٛ يف الٗل قبن ال ِرٓ الف ٚ

ِووورا وقتكوووٜ القاعووودٚ العاووووٛ ٔا٧دلوووٛ ٔالٍؿوووٕف املطمقوووٛ الوووٕازدٚ يف       
ذ يف تّرٖبوْ  زٔاِوا الػوٗ   -عٍودٌا  -الٍفطاٞ، لكَ ٔزد  زٔاٖٛ وعتإٚ اإلضوٍاد  

 -ٔضوٍدٓ وقبوٕه عٍودٌا    -بطٍدٓ الؿرٗس إىل اتا  عم٘ بَ الطوَ بوَ فكواه   
عتقود ٔراقتوْ   مٗن عَ عٓىْ ٖعقٕ  ا٧محوس الورٙ أ  عَ عم٘ بَ أضباط الثقٛ اجل

٘  زجواه  فّوسع )لتٕرٗ  الػٗذ املفٗد إٖآ ٔلمٕرٕق بٕجوٕد تٕرٗقوْ يف     (الٍحاغو
ٕٓ    ،ذكاٖٛ الطٗد اجلمٗن ابَ طأٔعفعن ب الٍطوذ املتدألوٛ الٕاؾومٛ    زغوي خمو

الٍفطواٞ إذا  ( قاه:شإلٍٗا وٍْ، عوَ أبو٘ بؿوص عوَ أبو٘ عبود اج الؿوادق )       
ٔاضوتعّس    حمظ قبن ذلوك ابتمٗت بخٖاً اثصٚ وكثت وثن أٖاوّا اليت ااٌت َت

ٛ      ىثن رمث٘ أٖاوّاوب ِٔورا   زري تػتطن َٔترتػو٘ ٔتؿوٍ  اىوا تؿوٍ  املطتراقو
رتىون أٖواً   أٖواً ذٗكوّا ُٖٔ   إزادٚ تىون رُٖ ازوكثت وثن أٖاوّو شالٍـ وطم :

اوخُ   زٔإُ ااٌت ٥ تعوس  أٖواً ٌفاضوّا   شٌفاضّا يف ٥ٔداتّا الطابقٛ، ري قاه:
ٛ الٍفاع أٔ   تكَ هلا يف الٗل عادٚ عددٖٛ وطتقسٚ لتبإ عموٜ  ٟتكُٕ وبتد

ٛ ٟو حمظ فّٗا عَ العبادٚ، ِٔرا ٖعوٓي املبتد إُ ٌفاضّا بقدز أٖاً عادتّا اليت َت
ٖعإ  زفابتمٗت(:شىقداز عادتّا، ري قاه )ؤاملكطسبٛ ٔالٍاضٗٛ ل رٗكّاوب

ّا أٔ أختّا أٔ خالتّا ٖاً أٓووىثن أجمطت بٖاً اثصٚ وَ الدً الطاٟن عمّٗا شبخ
 (1)اىا تؿٍ  املطتراقوٛ ضتػو٘ ٔتػتطونز   ٔاضتعّس  بثمث٘ ذلك ري ؾٍعت 

ملكووطسبٛ يف ٛ بٍفاضووّا أٔ تٗكووّا أٔ ا ٟوؤِوو٘ ٔاقوورٛ الد٥لووٛ عمووٜ أُ املبتد  
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أعوإ   -ذٗكّا تسجو  إىل عوادٚ أوّوا أٔ أختّوا أٔ خالتّوا، ٔوقتكوٜ إط٦قّوا       
عىوًٕ ا٧ٖوواً لعوادتَّ يف الٍفوواع أٔ يف    زوكثووت وثون أٖاوّووا شإطو٦ق عبوازٚ   

ٔإُ ااٌت ٥ تعوس  أٖواً   شالٗل اىا ٖعّس بالتخون يف ألفاظ الدٖا اقٕلْ: 
ٛ ٟاملبتد ٖتكسز وٍّا التٍفظ ، ٔتعٓي املبتدٟٛ بٍفاضّا ٔاليت   فإٌّا تعٓي زٌفاضّا

تٗكّا اليت   تطتقس هلا عادٚ عددٖٛ أٔ الٍاضٗٛ لعدد أٖاً ذٗكّا قبن الىن 
 ٛ فووإٌَّ وؿووادٖ    -ٔلووٕ يف ا٧غووّس ا٧خووصٚ قبوون الىوون   -أٔ ااٌووت وكووطسب

 . بالفعن المٕات٘ ٥ ٖعسفَ أٖاً ٌفاضَّ يف ِرٓ ال٥ٕدٚ الاؾمٛ هلَ
أٔ خالتّووا إذا ً بووالسجٕع إىل عووادٚ أوّووا أٔ أختّووا  ٔظوواِس السٔاٖووٛ اإللووصا 

َّ،   تكَ وتفقوٛ فو٦ اودٙ السجوٕع إىل عوادت     ٔإ٥ إذا  ااٌت وطتقسٚ وتفقٛ،
 . مصوّا بالسجٕع إىل عادٚ قسٖباتّألرا حنتاط يف الفتٗا ٌُٔ

)قدٓ(  (1)ٌعي ٖبدٔ وَ ا إ الػسٖ  أوساُ قد أغكن عمّٗىا أضتاذٌا ا ق 
ْ بعوود تكووعٗ  ضووٍد السٔاٖووٛ ٔأفوواد )قوودٓ( بخٌّىووا ٥ ٖمتصوّىووا    رثوويف امووظ َب

 : وػّٕز الفقّاٞ، ِٔىا
ىثن رمثو٘  ؤاضتعّس  بشا٧ٔه: اغتىاه السٔاٖٛ عمٜ قٕلْ يف ذا  العادٚ:

اىوا لوٕ ااٌوت عادتّوا      ،ِٔرا قد ٖطوتمصً شٖوادٚ ٌفاضوّا عموٜ العػوسٚ      زأٖاوّا
، ِٔورا  ًامخطوٛ عػوس ٖٕوو   تطعٛ أٖاً ٔرمثاِا ضوتٛ تٍكوي إلّٗوا ٖٔكوُٕ ٌفاضوّا      

 خ٦  املػّٕز.
٥ يف  -سج  إىل عادٚ قسٖباتّا يف الٍفواع الثاٌ٘: اغتىاه السٔاٖٛ عمٜ أٌّا ت

ىا   ٖقن بوْ فقٗوْ ضوٕٝ الوٓس العواوم٘ يف ٔضواٟمْ يف عٍوٕاُ        ؤِرا و -الٗل
 . البا  الثالا وَ أبٕا  الٍفاع

 ٖكووٓس باعتبوواز  ِٔوورا اإلغووكا٥ُ لووٕ ضووٍمىٍا تؿووسٖس املػووّٕز ه٦فّىووا ٥   
 -رطت وباٌٍٗووا السجالٗووٛاىووا قووٓدوٍا ٔبووو -ا، فووإُ الطووٍد وعتووإالسٔاٖووٛ ٔد٥لتّوو
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عسا  املػوّٕز عوَ د٥لتّوا عموٜ     ٛ ذحٛ وعتإٚ ٥ٔ تٍكطس ذحٗتّا بوإ ٔالد٥ل
. ٌعي ٌسف  الٗد عوَ املكوىُٕ ا٧ٔه   الرٙ أٔقرٍآ يف ُبرٕرٍا ا٧ؾٕلٗٛ  وبٍاٌا

ىارمتْ وىٕقووْ ٔعوودً ٔقووٕذْ ٔعوودً ووو لػ زٔاضووتعّس  قثوون رمثوو٘ أٖاوّووا ش
 . لٍؿٕف ا٥ضتعّاز ا٧خسٝ فٍسد عمىْ إىل أِمْ

ٔإُ ااٌووت ٥ تعووس  أٖوواً الثوواٌ٘ قوود اضووتعّسٌا وووَ العبووازٚ :ش ٔاملكووىُٕ 
ظ إطوو٦ق ِٔوورا بمرووا ،ا٧عووي وووَ عادتّووا يف الٍفوواع أٔ يف الووٗل  زٌفاضووّا

 العبازٚ اىا تقدً تقسٖبْ .
اليت زٔاِا الػٗذ يف )التّرٖبت(  (1)ا ثعى٘: وعتإٚ  ٖٔعكدِا يف الد٥لٛ 

بطٍدٓ املتؿن الؿرٗس ٔإُ ٔق  فْٗ )القاضوي بوَ حمىود( الورٙ ِوٕ اجلوِٕسٙ       
بقسٍٖٛ زٔاٖٛ )الطت بَ ضعٗد( عٍْ، ِٔرا زأٙ اتا  القاضي اجلِٕسٙ اىا 

ٔزجاه ضوٍد السٔاٖوٛ اموّي    ،(2)ٖعّس وَ الػٗدت اجلمٗمت الٍحاغ٘ ٔالطٕض٘
ه يف قبٕه زٔاٖتّي إ٥ القاضي فقود اختمو  ا٧ؾورا  يف قبوٕه     رقا  ٥ إغكا

، ٔحنَ ٌقبن زٔاٖتْ لتٕرٗقْ وَ قبن ابَ أب٘ عىص ٔؾفٕاُ ٧ٌّىوا زٖٔوا   زٔاٖتْ
: 7( ٔيف )التّورٖت: د 6: ح: با  وٕلود أووص املو٤وٍت    1عٍْ يف )الكايف: د

 ( . 1135با  تفؿٗن أذكاً الٍكاح: ح
(: ( عوَ الٍفطواٞ فقواه )   لؿوادق ) ٔقد ضوخه ا ثعىو٘ ووَ اإلوواً ا    

فعودد أٖواً ٌفاضوّا     زاىا ااٌت تكُٕ و  وا وكٜ وَ أ٥ٔدِوا ٔووا جٓسبوت   ش
أٙ تسج  إىل وقداز ٌفاضّا املعتواد يف   ،ِ٘ ذطت التحسبٛ املاقٗٛ يف ٥ٔداتّا

 . ٌفاضّا املتقدً عمٜ ِرا الٍفاع وَ ذٗا عدد ا٧ٖاً
 ٛ الووٍـ الؿوورٗس عمووٜ أُ  ٔالاؾوون ممووا تقوودً: ا٥طى٠ٍوواُ بٕقووٕح د٥لوو

حأش ض٦ُٗ دوّا عػسٚ أٖاً ٔ  تكَ ذا  عادٚ يف الٗل أُ  ٔظٗفٛ وَ َت
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ً   -دِا ووَ العبوادٚ   جعن ٌفاضّا ٔقعَٕ ضوّا يف  بعودد أٖواً ٌفا   -الؿو٦ٚ ٔالؿوٗا
عددِا، ٔإ٥ زجعت إىل عادٚ قسٖباتّا يف الٗل أٔ  ال٥ٕدا  املاقٗٛ إُ اتف 

دتم ، ٔإ٥ ااُ أاثوس ٌفاضوّا عػوسٚ أٖواً       َتيف الٍفاع إُ اضد  ٔاتفقت ٔ
 . حعن الصاٟد دً اضتراقٛ تعىن عىمّا ذطت دزجتّأَت

طاتّا املاقٗٛ أٔ وا شاد عمٜ عادٚ قسٖباتّوا  تٍفري إُ وا شاد عمٜ عادتّا يف 
يف الٗل أٔ يف الٍفاع أٔ وا شاد عمٜ العػوسٚ أٖواً ووَ بودٔ ٥ٔدتّوا ووَ دً       

 (1)ٌؿوٕف ْ وعاومٛ ا٥ضتراقٛ اىا ٔزد يف ُ تعاومضاٟن عمٜ الٕالدٚ ٥ بد أ
تقعد الٍفطاٞ ثس الٍفاع ٌعص ؾرٗرٛ ابَ ضٍاُ:شملدتمفٛ يف ضدٖد أا٧خباز اا

ٛ    ًاضب  عػسٚ لٗمٛ، فإُ زأ  دو ٌٔعوص وعتوإٚ    زؾٍعت اىوا تؿوٍ  املطتراقو
فإُ طّس  ٔإ٥  ًاالٍفطاٞ تقعد أزبعت ٖٕوش(: ذفـ بَ غٗاث عَ عم٘ )

٘        اغتطمت ٔ  زؾومت ٖٔختّٗوا شٔجّوا ٔااٌوت قٍصلوٛ املطتراقوٛ تؿوًٕ ٔتؿوم
ز رتػو٘ ٔتػتطون  ... ري ؾٍعت اىا تؿٍ  املطتراقٛ: َتشٔوعتإٚ أب٘ بؿص 
... ًاىاٌٗوٛ عػوس ٖٕوو   ٔالٍفطاٞ ٥ تقعد عوَ الؿو٦ٚ أاثوس ووَ رَ    ٔزٔاٖٛ الفكن:ش

ىا واغتطوومت ٔؾوومت ٔعىمووت بوو ًاىاٌٗووٛ عػووس ٖٕوووحووأش َرٔإُ   تطّووس ذتووٜ َت
... إُ شٔحنِٕوا زٔاٖوٛ ا٧عىوؼ ٔؾورٗرٛ ابوَ الحواد        زاملطتراقٛ تعىن

ز ِٔورا  ىطوك عوَ الؿو٦ٚ   ٔلتؿون ٥ٔ تُ شوَ الٍفواع زااٌت ؾفسٚ فمتػتطن
 : . ري ٌتكمي يفذكي املطتراقٛ اىا ٥ افٜ 

 متقطع السيالن . عصر: رؤية الهفساء دمًا البحث الرابع

بعوودد أٖوواً عادتّووا يف ٌْ ضوو٦ٗبعوود ٥ٔدتّووا ٔاضووتىس  ًاإذا زأ  الٍفطوواٞ دووو
 ًارطت اجلىٗ  ٌفاضحأشٓ عمٜ عػسٚ أٖاً فَتعمّٗا وَ دُٔ َت ًاالٗل أٔ شاٟد
ىاً الًٕٗ العاغوس ووَ   ري اٌقط  ري زأتْ بعد َت ًالكَ إذا زأتْ ٔقت ذطبىا تقدً ،
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٥ٔدتّا فّرا الدً لوٗظ بٍفواع ملوا تقودً ووَ الػوٕاِد عموٜ أُ دً الٍفواع ٥         
، ٔا٦وٍا ٍِا فٗىا لٕ زأ  الدً بعد ا٥ٌقطاع ٔقبن وكو٘  ٖصٖد عمٜ عػسٚ أٖاً

ُ   ٌصه عمّٗا دًالًٕٗ العاغس وَ ٥ٔدتّا ٔقد  تكوسز عمّٗوا   ، أٙ وتقطو  الطو٦ٗ
روي   خُ زأ  الدً يف الًٕٗ ا٧ٔه ووَ ٥ٔدتّوا  ا ٌصٔلْ ٔاٌقطاعْ وسا  وتعددٚ،

اب  روي زأتوْ   اٌقط  الًٕٗ الثاٌ٘ ري عاد يف الًٕٗ ا اوظ ري اٌقط  يف الًٕٗ الط
ووا لوٕ تكوسز الطو٦ُٗ ووستت       :بالتفؿوٗن ٍِا ٦ٌذغ ٔيف الًٕٗ التاض  ِٔكرا، 

ٔوٍْ ٖعس  ا٥ٌقطاع املتكسز، ٔقد ٍٖقطو  قبون    ،دممْ الٍقاٞ ٔاٌقطاع الط٦َُٗٔت
 : ؾٕزتاُىاً العاغس ٔقد ٖطتىس الط٦ُٗ لوىا بعد العاغس، فّاتاُ َت

ًُ ًٌَفأض الؿٕزٚ ا٧ٔىل: أُ ٥ ٖتحأش د ٔلعموْ ٥   -العاغوس فالعواِس   ّا الٕٗ
  ْ ُ   ، ًاإٌووْ بخمجعوْ ٌفاضوو  -خو٦  فٗو ٔلموون الٍقواٞ بووت   لكوَ لوٕ تقطوو  الطو٦ٗ

 ،ىواً الٗوًٕ العاغوس ووَ الو٥ٕدٚ     الودوت أٔ الودواٞ الطواٟمٛ قبون تَ     أجصاٞ الدً:
ٔالٍواشه  الودً املطوتٍد إىل الو٥ٕدٚ    )فالدً املتعدد ٌفاع، ٧ٌْ ذقٗقٛ غوسعٗٛ يف  

ٔأووا الٍقواٞ الٗطوص املتدمون بوت الودواٞ يف ٌفواع         دٚ بطوبت الو٥ٕدٚ(  وَ الٕالو 
ٔتقودً ا٥ضوتد٥ه   ِٕٔ ا٧ظّوس   الفقّاٞ وػّٕز عٍدركي الٍفاع ؤاذد فّٕ ب

بٗووٍَّ اووخُ ٍٖقطوو   ًاوتعازفوو عمٗووْ ٔذاسٌووا أٌووْ إذا اوواُ الٍقوواٞ بووت الوودوت قموو٦ًٗ
بوإط٦ق   ًاكىٓطو لٍفاع َتقىَ العػسٚ أٖاً فإٌْ تكي ا ًاأٔ ٖٕو ًاضاعا  أٔ ٌّاز

ٌؿٕف دً الٍفاع اليت تخوس بقعٕد الٍفطاٞ أٖاوّا أٔ أٖاً ذٗكوّا، ٔإط٦قّوا   
   ٞ ذا  العوادٚ العددٖوٛ   )ِورا يف   ،ٖعٓي وا لٕ اضتىس الدً ٔوا لوٕ اٌقطو  يف ا٧رٍوا

بإط٦ق الٍؿٕف الدالٛ عمٜ أُ أاثس الٍفاع عػسٚ أٖاً أٔ  ًاىطكَٔت (املطتقسٚ
اضتىساز أعي وَ  -الؿ٦ٚ ٔالؿٗاً -عبادٚتقعد عَ ال اٞطٍفىاٌٗٛ عػس ٔأُ الَر

 بقدز وتعاز . عْ ٔذؿٕه الٍقاٞ قم٦ًٗىاٌٗٛ عػس ٔوَ تقٍطالدً عػسٚ أٖاً أٔ َر

بٍٗىا إذا ااُ الٍقاٞ بقدز غص ٖطص ٔغص وتعاز  بٍَّٗ ااٌقطاع الودً ضوتٛ   
 طتراقوٛ : املاجلىو  بوت أعىواه     ًاأٔ أزبعٛ أٖاً ٔضط العػسٚ فوا٧ذٕط ٔجٕبو  
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ٔبوت توسٔك    ورطت دزجوٛ اضتراقوتّا،  التعٓبد بالؿ٦ٚ ٔالؿٗاً و  الطّٕز بو 
اجل٦لٛ، ٔذلك ٧ٌْ ٖػك ىكت الصٔد ٔعدً وٓظ القسآُ ٔلفغ الٍفطاٞ اعدً َت

فٗىا إذا زأ  الدً ٖٕوت ري اٌقط  ضتٛ أٖاً أٔ أزبعٛ روي  عٍدٟر، أٙ ّا يف ٌفاض
لٕقووت امل٤لوو  وووَ الوودً ٔالٍقوواٞ    رٗا   ٖتحووأش اوجاِٞووا ٖٕووواُ أٔ أقوون بوو  

ذكواً الٍفطواٞ   بد وَ ا٥ذتٗاط بتطبٗ  أالعػسٚ أٖاً، ٔعٍد الػك يف ٌفاضّا ٥
ٛ  ٥ذتىاه ٌفاضّا ٥ٔبد وَ ا٥ذتٗاط بالتعٓبدش ز ؾٍعت اىا تؿوٍ  املطتراقو

ن املطتراقٛ تعىن عى٦بد وَ أُ ٔذلك ٥ذتىاه طّازتّا يف شواُ ٌقاِٞا، ف
 . وا لْ ٌف  ٔازتباط بّرٓ الؿٕزٚ ض ٔقد ضب  يف البرا التا

الؿووٕزٚ الثاٌٗووٛ: أُ ٖتحووأش دً ٌفاضووّا الٗووًٕ العاغووس وووَ ذووت ٥ٔدتّووا    
 : أقطاً ض٦ٌْٗ يف تمكي ا٧ٖاً، ِٔرٓ ٖٔتقط 

 ُ تكوووُٕ الٕالووودٚ ذا  عوووادٚ عددٖوووٛ يف ذٗكوووّا ٔزأ  الووودً بووودًٔا   أ -1
ْ   و  ال٥ٕدٚ أٔ بعد َت روي زأ  الودً راٌٗوًا يف     ىاً ال٥ٕدٚ ٖطصًا روي اٌقطو  ضو٦ٌٗ

شواُ عادتّا العددٖٛ، اىا لٕ ااٌت العادٚ العددٖوٛ لمٕالودٚ ضوبعٛ أٖواً فوسأ       
الدً عٍد ٥ٔدتّا ٖٕوت ري اٌقط  ضو٦ٌْٗ روي زأتوْ يف الٗوًٕ الطوادع ٔاضوتىٓس       

 . حأش الًٕٗ العاغس وَ ذت ال٥ٕدٚذتٜ َت

ً   )ٔذٗووا ضقوو  عٍوودٌا أُ    واقووٗٛ َ وووَ قووساٟ  (أاثووس الٍفوواع عػووسٚ أٖووا
حعون ذا   ٔب (1)ٔغٕاِد أٔجبت ا٥طى٠ٍاُ بالعودد، ٔذٗوا ٔزد  الٍؿوٕف   

حوأش الطو٦ُٗ الٗوًٕ العاغوس، فوإذا      العوادٚ العددٖوٛ ٌفاضوّا بقودز عادتّوا إذا تَ     
حأش ض٦ُٗ دوّا و  الٍقاٞ الًٕٗ العاغس جعمت ٌفاضّا بقدز أٖاً عادتّوا يف  َت

ٔظٗفتّوا أُ   -ًابعٛ أٖواً فسقو  الٗل، فّرٓ الٕالدٚ اليت عادتّوا يف الوٗل ضو   
ِٔكورا الوودً الثواٌ٘ املسٟو٘، ٔالٍقوواٞ بٍّٗىوا إذا اوواُ      ًاحعون الودً ا٧ٔه ٌفاضوو  َت

، ٔإذا اوواُ ا٥ٌقطوواع كووي الٍفوواع اىووا تقوودً يف البرووا التاضوو  فّووٕ ت ًاٖطووص
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ٔالٍقواٞ غووص ٖطووص ٔغوص وتعوواز  فّووٕ وووٕزد ا٥ذتٗواط الٕجووٕب٘ بوواجلى  بووت    
 ٛ ٔالؿووٗاً بعوود ا٥غتطوواه وووَ    التعٓبوود بالؿوو٦ٚ  - أعىوواه الطوواِسٚ املطتراقوو

الوتىكت ٔووٓظ القوسآُ ٔلفوغ اجل٦لوٛ، ٔووا        ٔبت تسٔك الٍفطاٞ ا ك -الٍفاع
 . إىل الًٕٗ العاغس اضتراقٛ تعىن عىمّا ّاذٗكأٖاً عادٚ شاد عمٜ عدد 

ضوادع   -ً العوادٚ ٔالدً الثاٌ٘ يف أٖا -يف الٕٗوت ا٧ٔلت -الدً ا٧ٔهأوا 
فّٕ دً ٌفاع لمٍؿٕف ا٩وسٚ بقعٕد الٍفطاٞ أٖواً ذٗكوّا    -ٔضابعّا٥ٔدتّا 
سّٟوا الطوبعٛ ذطوت الفوس ، ٔأووا      سّٟا ِٔ٘ أٖاً أزبعٛ قىَ أٖواً ق  أٔ أٖاً ق 

 -بودٔ الو٥ٕدٚ ٔقبون الطواب      -املوسٟٗت لودوت  ٌقواٞ بوت ا  يت ِو٘  ا٧ٖاً الث٦رٛ ال
ووا إذا اواُ    ضو ، بوت  تقدً ذاسٓ ٔتٕجّْٗ يف البروا التا  فٓؿن فّٗىا تفؿ٦ًٗوٌُ

ركي وطا  فّو٘ بو  ىتٍٍفوبوت الو   ًااٌقطاع ر٦روٛ أٖواً وتٕضوطٛ بوت الودوت وتعازفو      
الٍفاع تقعد فّٗا عَ العبادٚ ٔتقك٘ ؾٗاوّا دُٔ ؾو٦تّا، ٔإذا اواُ اٌقطواع    
ر٦رٛ أٖاً غص وتعاز  بٍَّٗ ٥ٔ ٖػوٗ  ذؿوٕه ٌقاِٞوا بّورا القودز ووَ الٍقواٞ        

 . أعىاه الطاِسٚ ٔتسٔك الٍفطاٞ ىتٍفطٛ باجلى  بتوفترتاط ال
طتراقوٛ ذطوت   ملا فتعىن عىون  ٔأوا وا ٖصٖد عمٜ قدز عادتّا يف الٗل 

ًٛ ًٚ ٔقم ىا تقدً وَ الدلٗن عمٗوْ ِٔوٕ ٌؿوٕف    ؤذلك ل ،دزجٛ اضتراقتّا اثس
الٍفطواٞ تكوٓ  عوَ الؿو٦ٚ أٖاوّوا      ، ٌعص ؾورٗس شزازٚ:ش الٍفطاٞ ذا  العادٚ

ٛ   ىكا فّٗا ري تػتطناليت ااٌت َت ٧ُ الودً   (1)زٔتعىن اىا تعىون املطتراقو
ٔأُ ٖكوُٕ  بود  ورٗل، ف٦، ٥ٔ ِوٕ بو  ًااملسٟ٘ بعد أٖاً عادتّا لٗظ بٍفاع قطعو 

ٛ   ش( بخُأوس اإلواً )اضتراقٛ ٔلرا  ذطوت   زتعىن اىوا تعىون املطتراقو
 . دزجٛ اضتراقتّا اثسٚ ٔقمٛ

ذوت   -أُ تكُٕ الٕالدٚ ذا  عادٚ عددٖٛ يف ذٗكّا ري تسٝ الدً بدًٔا-2
روي ٍٖقطو  ضو٦ٌْٗ ٥ذقوًا، ٔ  َتوَس الودً الثواٌ٘ ذتوٜ          -ال٥ٕدٚ أٔ بعدِا ٖطوصاً 
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اٌقكت ودٚ عادتّا ري تسآ راًٌٗا ٖٔطتىس ضو٦ٌْٗ ذتوٜ ٖتحوأش الٗوًٕ العاغوس،      
 تٔااٌو  -روي اٌقطو    ،دً الٍفاع ر٦رٛ أٖاً أٔ مخطٛرٓ اىَ ٔلد  ٔزأ  ِٔ

الًٕٗ الثاوَ ٔاضتىس ض٦ٌْٗ إىل  ري زأ  الدً يف -عادتّا يف الٗل ضبعٛ أٖاً
 . وا بعد الًٕٗ العاغس

طوتٍد إىل  الودً ا٧ٔه الورٙ زأتوْ روي اٌقطو ، فإٌوْ دً و       ٥ٔ زٖت يف ٌفواع 
 ىتدمن بووت الوودً وقاِٞا الووورووي تعىوون يف ٌوو -ِٔوورا ووو٦ك ٌفوواع الوودً -الوو٥ٕدٚ

   ِ سٚ ا٧ٔه ٔبت الدً الثاٌ٘ الٍاشه عمّٗا عقٗت اٌقكاٞ أٖاً عادتّوا عىون الطوا
قٗٓٛ: تػتطن وَ دً الٍفاع ٔتؿم٘ ٔتؿًٕ، ٔإُ تساوت ا٥غتطواه ٔالتعٓبود    والٍ

 . تتدازاْ بقكاٞ العبادٚ يف الًٕٗ الثاٌ٘ وَ الٍقاٞ أٔ فٗىا بعدٓ
عاوموْ وعاوموٛ دً   ري الدً الثاٌ٘ ا٩ت٘ عقٗت اٌقكاٞ أٖاً عادتّا العددٖوٛ تُ 

ًٚ ٔقعف ٔودزاْ وا تقدً  اىا تقدً، ًاا٥ضتراقٛ ذطت دزجٛ اضتراقتّا قٕ
ا  العووادٚ بقوودز عادتّووا ٌعووص ؾوورٗس وووَ الٍؿووٕف الدالووٛ عمووٜ أُ ٌفوواع ذ

ىكوا فّٗوا روي تػتطون     الٍفطاٞ تكٓ  عَ الؿ٦ٚ أٖاوّوا الويت ااٌوت تَ   شزازٚ:ش
ِٔرٓ املسأٚ تكٓ  عَ الؿو٦ٚ أٖاوّوا الطوبعٛ     (1)ىن املطتراقٛزٔتعىن اىا تع

 ً ر٦روٛ أٖواً أٔ مخطوٛ روي اٌقطو        اليت تسٝ فّٗا الدً ٔاملفسٔ  أٌّا زأ  الود
ًٛ لمتعٓبود       ،فّ٘ ٌفاضّا ّٓوس ٔا٥غتطواه وقدوو ٔودٚ الٍقاٞ ِ٘ طاِسٚ ٖمصوّوا التط

ًٚ      ،تدازك وا فاتّا أٖاً الٍقاٞتٔ ري تعىن عىن املطتراقوٛ ذطوت دزجتّوا اثوس
ـٓ الدٖا الؿرٗس ًٛ ٔف  الٍ  . ٔقم

٧قازبّوا   ٌتأُ ٥ تكُٕ الٕالدٚ ذا  عادٚ عددٖٛ يف ذٗكّا ٔلكَ اا -3
ٛ  عاد -أوّا ٔأختّا ٔخالتّا - ِٔو٘ ضوبعٛ    -ٚ عددٖٛ وطتقسٚ وتردٚ غوص خمتمفو

ري تسٝ الدً و  ٥ٔدتّا أٔ بعدِا ٖطصًا، تسآ ر٦رٛ أٖاً ري ٍٖقطو    -أٖاً فسقًا
 ري ٖطتىس ض٦ُٗ ٥ٔدتّا، اخُ تسآ خاوظ عادٚ أقازبّا قبن وك٘ ري تسآ راًٌٗا
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 . الدً ٖٔتحأش الًٕٗ العاغس
ا٧ٔه ٔالثوواٌ٘ املسٟوو٘ أٖوواً عووادٚ   حعوون ٌفاضووّا الوودً  ٔيف ِوورٓ الؿووٕزٚ تَ 

ٔإُ ااٌت ٥ تعس  أٖواً  املاقٗٛ: ش (1)ّا ذطت د٥لٛ ؾرٗرٛ أب٘ بؿصسٖباتق
رتواط يف أٖواً   َٔت زىثن أٖاً أوّا أٔ أختّا أٔ خالتّوا وٌفاضّا فابتمٗت جمطت ب

بوواجلى  بووت أعىوواه   -ًابٗوؤجٕ ًااذتٗاطوو -ّٟووا املتدموون بووت الوودوت املووسٟٗت  ٌقا
ىٍكوَ  أٖاً الٍقاٞ، ف٦ ُت املطتراقٛ ٔبت تسٔك الٍفطاٞ ٥ذتىاه ٌفاضّاالطاِسٚ 

لفوغ اجل٦لوٛ، روي بعود اٌقكواٞ أٖواً عوادٚ أقازبّوا          ٔأىٓظ القوسآُ  شٔجّا ٥ٔ َت
ري ؾٍعت اىا تؿٍ  : ش -اىا يف ؾرٗرٛ أب٘ بؿص -تعىن عىن املطتراقٛ

 . ٔتؿم٘ ٔتتعبد نزرتػ٘ ٔتػتط: َت املطتراقٛ
4- ٌٚ  أُ ٥ تكووُٕ املووسأٚ ذا  عووادٚ عددٖووٛ يف ذٗكووّا ٔلكووَ ٧قازبّووا عوواد

ِٔ٘ ضبعٛ أٖواً   -تقسٚ وتردٚ ٥ اخت٦  فّٗا بٍَّٗعددٖٛ يف الٗل ِٔ٘ وط
ري تسٝ الدً و  ٥ٔدتّا أٔ بعدِا بٗطص، ري ٍٖقط  ضو٦ٌْٗ ٔتوسآ راٌٗوًا     -فسقًا

٘ٓ عادٚ أقازبّا ٖٔتحأش  ض٦ٌْٗ الًٕٗ العاغس وَ ٥ٔدتّا، ِٔرٓ اىَ بعد وك
ري اٌقط  ٔااٌت عادٚ أقازبّا ضبعٛ أٖاً ري  الدً ٖٕوت أٔ أزبعٛٔلد  ٔزأ  
 . حأش عاغس ٥ٔدتّاتٜ َتيف الًٕٗ الثاوَ ٔاضتىس ض٦ٌْٗ ذ زأ  الدً راًٌٗا

وَ ز٣ٖوٛ   ا٧ٖاً ا٧زبعٛ ٔأحعن ٌفاضّا الٕٗوت ا٧ٔلت ٔيف ِرٓ الؿٕزٚ َت
 أٔ الث٦روٛ  رتواط يف أٖواً ٌقاِٞوا ا ىطوٛ     ٧ٌْ دً ٥ٔدٚ فّوٕ ٌفاضوّا، روي تَ    دًال

  ًايف املثوواه ٔأٖوواً الوودً الثوواٌ٘ إىل ٌّاٖووٛ الٗووًٕ العاغووس وووَ ٥ٔدتّووا، اذتٗاطوو      
 توسٔك الٍفطواٞ فتػتطون    بوت  ٔاملطتراقوٛ  بواجلى  بوت أعىواه الطواِسٚ      ًأجٕبٗ

ىتٍو   لؿ٦ٚ ٔالؿٗاً، اىا َتأتخت٘ بوَ ذدث الٍفاع و  الٕقٕٞ لكن ؾ٦ٚ 
 . ىٍكَ شٔجّا وَ ٌفطّاوَ وٓظ القسآُ ٔلفغ اجل٦لٛ ٥ٔ ُت

 تىنورتىاه، فإٌْ ُٖوٗاط الٕجٕب٘ ٌاغ١ وَ ال دد ٔتعدد ا٥ذؤِرا ا٥ذت 
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لؿرٗرٛ  ًارتىن عدً إٌْ ٌفاض٧ٌْ قىَ عػسٚ ال٥ٕدٚ، ُٖٔ ًاإُ دوّا ٌفاض
ووَ أٖواً    ز أٖواً عوادٚ أقازبّوا بود٥ً    أب٘ بؿص اليت تده عمٜ اوُٕ ٌفاضوّا بقود   

 . ّا الرٙ ٥ تعسفْ لعدً اٌكباطْ ٔعدً اضتقسازٓ قبن محمّاسٟق 
رادٙ عػووس وووَ ٥ٔدتّووا تعاووون الوودً الطوواٟن وعاومووٛ       ورووي يف الٗووًٕ الوو  

ري ؾٍعت اىا تؿٍ  املطتراقٛ: شا٥ضتراقٛ اىا ٔزد يف ؾرٗس أب٘ بؿص
 . ٔتؿم٘ ٔتؿًٕ (1)زرتػ٘ ٔتػتطنَت

  تكووَ هلووا عووادٚ وطووتقسٚ عووددًا ٥ٔ ااٌووت عووادٚ أوّووا ٔأختّووا      ٔإذا -5
حووأش عػووسٚ أٖوواً  ٔخالتّووا وطووتقسٚ وتروودٚ العوودد رووي زأ  الوودً وتقطعووًا ٔتَ   

فترطت ٌفاضّا عػسٚ أٖاً، ٔالٍقاٞ املتدمن إذا ااُ ٖطصًا فّٕ تكي الٍفواع،  
 لٍفطوواٞ حى  بووت تووسٔك اوفترتوواط بالووبٗووٍَّ وتعازفووًا وقوودازٓ ٔإ٥ إذا   ٖكووَ 

 . -املطتراقٛ -ٔبت أعىاه الطاِسٚ

ِرا امْ إذا زأ  دوت أٖاً عادتّا أٔ عادٚ أقازبّا، ٔإذا زأتْ ر٦ث وسا  
أٔ أاثووس فووالكي ٌفطووْ إٓ  فّٗووا، ِٔوورا اىووَ ٔلوود  ٔااٌووت عادتّووا أٔ عووادٚ  
أقازبّووا يف الووٗل ضووبعٛ أٖوواً، ٔزأ  الوودً ٖووًٕ ٥ٔدتّووا رووي اٌقطوو  يف الٗووًٕ  

تووْ يف الٗووًٕ الطووادع ٔ  ٖتحووأش ضوو٦ٌْٗ ٌّاٖووٛ عاغووس ٥ٔدتّووا   السابوو  رووي زأ
ٞ     ،ًاجعمت الدواٞ الث٦رٛ ٌفاض  ٧ٌْ دً وطوتٍد إىل الو٥ٕدٚ، ٔاذتاطوت يف الٍقوا

الٍفاع، فتحى  بت  أٔ تكي ًالم دد يف ذطابْ ٌفاض ،ًأجٕبٗ ًااملتدمن اذتٗاط
ووو   -ٗووًٕ العاغووسلىواً ا ٔلووٕ بعوود َت -توسٔك الٍفطوواٞ  بووت ٔ أعىواه املطتراقووٛ  

 . ا٥غتطاه وَ ذدث الٍفاع ٧ٌّا وسخٕؾٛ يف ا٥ضتعّاز أٖاً الٍقاٞ
حووأش الٗووًٕ العاغووس   روو٦ث وووسا  أٔ أاثووس رووي تَ   ًأإذا زأ  الوودً وتقطعوو 

ااُ ٌفاضّا الودواٞ الويت تساِوا إىل     ،ٔفسقٍا عادتّا أٔ عادٚ أقازبّا تطعٛ أٖاً
حى  بت : َت املتقدً ذتٗاط الٕذٕب٘ا٥عاون الٍقاٞ بت الدواٞ بالًٕٗ التاض  ُٔت
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ري يف الٗوًٕ العاغوس ٌقا٣ِوا     ،تسٔك الٍفطاٞبت ٔ -املطتراقٛ -أعىاه الطاِسٚ
ىواً  طّْس تػتطن وَ ذدث الٍفاع ٔتؿم٘ ٔتؿًٕ ٔتعاون الودً املسٟو٘ بعود تَ   

 . الًٕٗ العاغس وعاومٛ ا٥ضتراقٛ تؿٍ  وعْ اىا تؿٍ  املطتراقٛ

دٚ أقازبّوا مخطوٛ أٖواً ٔقود زأ  الودً يف الٗوًٕ       ٔلٕ فسقوٍا عادتّوا أٔ عوا   
ا٧ٔه ٔالثالا ٔا اوظ ااُ ٌفاضّا القطع٘ ِٕ ا٧ٖاً الث٦رٛ الويت توسٝ فّٗوا    

تو ك ووا    -ًأجٕبو  -تواط يف الٍقواٞ املتدمون   ٔض ،الدً ٧ٌْ دً وطتٍد إىل ال٥ٕدٚ
ت اْ الٍفطواٞ لقوٕٚ اذتىواه اوُٕ ٌقاِٞوا تكوي الٍفواع ٔتتعبود ٔتعىون عىون           

لطاِسٚ ٥ذتىاه عودً تٍٍفطوّا، ٔلوٕ اضوتعّس  ذاهلوا ٔاوتٍعوت عوَ التطّوس         ا
ضوادع   -ٖاً الٍقاٞ، ري بعد الًٕٗ ا اوظٔالتعٓبد ٔجت عمّٗا قكاٞ عبادتّا أ

ّٓوس ٔتتعٓبود، ٔلوٕ زأ  الودً تعاوموْ وعاوموٛ        -ال٥ٕدٚ ٔوا بعدِا ِ٘ طاِسٚ تتط
 :ري ٌتكمي يف  ا٥ضتراقٛ ٔتعىن عىن املطتراقٛ ذطت دزجتّا ٔٔظٗفتّا.

  الهفاس وبني احلي  املتخرر عهه .اعتبار أقل الطهر بني عصر: ام البحث اخل

رٗكتت، ٔأقون الطّوس عػوسٚ    ولصًٔ الفؿن بخقن الطّوس بوت الو    ًاضب  وساز
اوبص ووَ اعتبواز فؿون أقون       أٖاً، اىا ضب  أٌْ ٥ دلٗن عمٜ وا أفتوٜ بوْ مجو ْ   

ٕ   (ىتقدًوالوٗل الو  )الطّس بت دً  دً الٍفواع الٍواشه وو     )٥دٚ ٔبوت  عموٜ الو
ٔاضوتىس   لؿوفا  الوٗل   ًاقبون الو٥ٕدٚ ٔاجود    ًا، ٔعمْٗ: إذا زأ  دوو (ال٥ٕدٚ

عوَ الٗكوٛ    وٍفؿو٦ً  بخقن الطّوس: عػوسٚ أٖواً     ًاض٦ٌْٗ ر٦رٛ أٖاً ٔااُ وطبٕق
 إذا تووٕفس عمووٜ غووسٔط الووٗل ًاالطووابقٛ اوواُ الوودً املسٟوو٘ قبوون الوو٥ٕدٚ ذٗكوو 

٘ لوٕ اواُ الفؿون    بعػسٚ أٖاً، بن ٖكفو فؿالْ عَ ال٥ٕدٚ ٔؾفاتّا ٥ٔ ٖمصً اٌ
 . عَ ال٥ٕدٚ ٔعَ الطم  اىا تقدً ًاضاعٛ أٔ ٖٕو

ً  )اىا ضب  اعتباز فؿون أقون الطّوس بوت      )الوورٗل  ٔبوت   )الٍفواع املتقود
بقدز عادتّا يف الٗل إذا ااٌت ذا   ًافإذا ٔلد  املسأٚ ٔتٍٍفطت أٖاو املتخخس(



 (63)............الٗل املتخخس عٍْ........ تقدً ٔبتاعتباز أقن الطّس بت الٍفاع امل 
   

ِٔو٘ وتفقوٛ    عادٚ قسٖباتّا: أٓوّا ٔأختّا ٔخالتّا بقدز عادٚ عددٖٛ وطتقسٚ، أٔ
العدد، أٔ بقدز عػسٚ أٖاً إذا   تكَ ذا  عادٚ ٔ  تكوَ لقسٖباتّوا عوادٚ يف    

ىواً  روي بعود تَ  فتىاً ٌفاضّا عػسٚ أٖاً اىوا تقودً،   الٗل وتردٚ العدد، ٔإ٥ 
: ٌؿووٕف  ٖٔوودلٍا عمووٜ إٌووْ دً اضتراقووٛ حعوون الوودً اضتراقووٛ،ٌفاضووّا َت

اقٛ تعىون الٕالودٚ   ٍفاع الدالٛ عمٜ إُ الدً بعد اٌتّاٞ ودٚ الٍفاع اضترال
ت٤دٙ ٔظٗفتّا ٔتؿم٘، أعي وَ إُ ٌفاضّا عػوسٚ أٖواً أٔ   عىن املطتراقٛ ف

إذا   تكَ هلوا عوادٚ عددٖوٛ وطوتقسٚ أٔ ٖكوُٕ ٌفاضوّا بقودز         ٖٕوًا ىاٌٗٛ عػسَر
إذا ااٌووت  ٔأختّووا ً عادتّووا أٔ بعوودد أٖوواً ذووٗل قسٖباتّووا: أوّووا ٔخالتّووا  أٖووا

الٍفطاٞ تكٓ  عَ ٦  بٍَّٗ، ِٔ٘ ٌعص ؾرٗس شزازٚ:شوتردٚ املقداز ٥ اخت
ٔتعىون  شوَ ذدث الٍفواع  ىكا فّٗا ري تػتطنزالؿ٦ٚ أٖاوّا اليت ااٌت َت

 . دإ فساج ؤٖٕجد اثص غص ِرا ال (1)زاىا تعىن املطتراقٛ
إُ اضود وقودازَِ    ٔإُ   تكَ هلا عادٚ وطتقسٚ زجعت إىل عادٚ قسٖباتّا

ٔإُ ااٌووت ٥ تعووس  أٖوواً ٌفاضووّا فابتمٗووت جمطووت  :ش(2)لؿوورٗرٛ أبوو٘ بؿووص
روي ؾوٍعت اىوا    ش( بقٕلوْ:  ري عٍقبْ ) زىثن أٖاً أوّا أٔ أختّا أٔ خالتّاوب

 . ٔإ٥ فتتٍٍفظ عػسٚ أٖاً زتؿٍ  املطتراقٛ

٥ٔ فسق يف الكي بخُ تعىن عىن املطتراقوٛ بوت اوُٕ الودً املسٟو٘ بعود       
ًٌّْا أؾفس بو٦   ٖٛ الٍفاع بؿفا  الٗل أً   ٖكَ بؿفاتْ اخُ ٍٖصه عمّٗا د

يف أٖواً عادتّوا يف الوٗل إذا ااٌوت هلوا عوادٚ        ذسقٛ، ٔضٕاٞ ااُ الودً ٌواش٥ً  
ٔقتٗٛ وطتقسٚ قبن الىن أً   ٖكَ يف أٖاً عادتّا فّٕ دً اضتراقٛ عمٜ ان 

روي إذا  أقون الطّوس،   لتكوُٕ  ىك٘ عػسٚ أٖاً عموٜ وٍتّوٜ ٌفاضوّا    تقدٖس ذتٜ َٖ
لػسٔطْ أٔ زأتْ يف أٖاً عادتّوا ٔقود وكوٜ     ًابؿفا  الٗل ٔٔاجد ًازأ  دو
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رقو  عٍودٌا ووَ خوإ     ىا َتوعػسٚ أٖاً عمٜ ٌّاٖوٛ ٌفاضوّا فّوٕ ذوٗل، ٔذلوك لو      
الٗل )ٔ (الٍفاع املتقدً)ؾرٗس إٓ  داه عمٜ لصًٔ الفؿن بخقن الطّس بت 

ٗٛ دً ال٥ٕدٚ ٔتٗكوٗٛ الودً املسٟو٘ بعود     دإ لقمٍا بٍفاضو، ٔل٥ٕ ِرا ال(املتخخس
 ْ ، لكووَ ٔعمووٜ ا٥طوو٦ق اٌتّواٞ دً الٍفوواع إذا ٔجوود ؾووفا  الووٗل ٔغووسٔط

ً  )ا إ الؿرٗس ألصوٍوا بالفؿون بوت     ( الوٗل املتوخخس  )ٔبوت   (الٍفواع املتقود
 ِٔووٕ وووا زٔآ الػووٗداُ يف )الكووايف( ٔ)التّوورٖت(  بخقوون الطّووس: عػووسٚ أٖوواً،  

ٕٚ  رووي طّووس  رووي زأ  الوودً بعوود   ًاالؿوو٦ٚ ر٦رووت ٖٕوووٌفطووت ف اووت  يف اوووسأ
اً الطّوس قود جواش  وو  أٖواً      تدع الؿو٦ٚ، ٧ُ أٖاوّوا أٖو   (:شذلك، قاه )

ِٔ٘ ٔاقرٛ الد٥لٛ عمٜ لصًٔ الفؿون ٔعودً إوكواُ اتؿواه دً      (1)الٍفاعز
: بد وَ وك٘ أٖاً الٍفاع ٖعقبْ أٖاً الطّس، بن ٥الٗل ال٦ذ  بدً الٍفاع

 . ع الؿ٦َٚدَتركي تٗكٗٛ الدً ف ٜ ُٖذت عػسٚ أٖاً 
ٔعمٗووْ: إذا اضووتىس بالٕالوودٚ ضوو٦ُٗ الوودً إىل عػووسٚ رالثووٛ: فإٌووْ يف العػووسٚ  

فتىاً العػسٚ ٌفاع اىوا   ٥ا، ٔإا٧ٔىل ٌفاضّا إوا بقدز عادتّا أٔ عادٚ قسٖباتّ
ٖعقبّا عػسٚ أٖاً اقن الطّس بعد أٖاً ٌفاضّا أعٓي وَ اٌقطاع الودً ٔووَ    تقدً،

يف العػسٚ الثاٌٗوٛ  لٍاشه بعد الٍفاع ٔبعد ا٥ضتراقٛ اه ض٦ٌْٗ، ري الدً ااتؿ
 وَ بدٔ ٥ٔدتّا ٌٔصٔه دوّا إذا ٌصه عمّٗا دً يف العػسٚ الثالثٛ أٔ قبمّا وتؿ٦ً

بؿوفا  الوٗل أٔ يف أٖواً عادتّوا الصواٌٗوٛ يف      اواُ  إذا  ًابّا ٖكُٕ الدً ذٗكو 
أٖاً عادتّا فّٕ ذٗل ٔإُ   ٖكَ الٗل قبن الىن، ٍِٔا: إذا ااُ الدً يف 

أٔ ااُ الدً  يف تٕث فسٔع الٗل، لؿفا  الٗل اىا تقدً وفؿ٦ً ًأاجد
فؿن أقن الطّس  رق  غسٔط الٗل:لؿفا  الٗل فّٕ ذٗل و  َت ًأاجد

 .ساز الط٦ُٗ ر٦رٛ أٖاً ٔحنِٕىا ٔاضتى
 الٕقتٗٛ اليت ِ٘ىسٟ٘ يف العػسٚ الثالثٛ يف أٖاً عادتّا ؤإذا   ٖكَ الدً ال
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 (65)متارن الٍفاع و  الٗل يف ا٧ذكاً ........................................... 
   

تراقٛ اىا ضب  لؿفا  الٗل فّٕ دً اض ًاأٖاً ذٗكّا ٔ  ٖكَ الدً ٔاجد
 : ٔا٥ضتد٥ه عمْٗ فساجعْ. ري ٌتكمي يفيف ُبرٕث دً الٗل  لتصاوْإ

 . ماثل الهفاس مع احلي  يف األحكامَت عصر: السادسالبحث       
ٗل يف ا٧ذكواً  املعسٔ  ٔاملػّٕز بوت ا٧ؾورا  متارون الٍفواع وو  الو      

 دتمفوواُ إ٥ فٗىووا  فّىووا ٥ َٖ -الٕاجبووا  ٔاملطووتربا  ٔا سوووا     -الػووسعٗٛ 
اإط٦ق أدلٛ التٍٍفظ بس٣ٖٛ الدً و  ال٥ٕدٚ  ،قاً الدلٗن املعتإ عمٜ اخت٦فّىا

الوٗل عموٜ أُ    (1)ٔقد ضوب  تقسٖبوْ ٔد٥لوٛ ٌؿوٕف     -ٔلٕ بمرعٛ -أٔ عقٗبّا
 : س فقّاٍٟا ل٦ضتد٥ه عمْٗ بٕجٕٓٔقد تؿدٝ أٔاخ  . أقمْ ر٦رٛ أٖاً

ا٧ٔه: اإلمجاع املٍقٕه يف امىا  مج  وَ أعواظي املتقودوت ٔاملتوخخسَٖ    
إلزضاه ذلك إزضاه املطمىا  ٔقد اعتىدٓ مج  وَ ا٧عاظي ا٧ٔاخوس. لكوَ   

رؿووٗمْ لعوودً الٕقووٕ  عمووٜ فتووأٝ اووثص وووَ املتقوودوت،  اإلمجوواع ٖطووترٗن َت
عووَ قووٕه  ًاااغووف ًاتعبودٖ  ًاىكوَ أُ ٖكووُٕ إمجاعوو ٔاملٍقوٕه ٥ ذحٗووٛ فٗووْ، ٥ٔ ُٖ 

 . بد وَ و٦ذعٛ املدزك ا اف( بن ِٕ إمجاع ودزا٘، ٥ٔاملعؿًٕ )
ىارون ا٧ذكواً امل تبوٛ عموٜ     الثاٌ٘: بعل الٍؿٕف العاِسٚ يف ا٥ضاد َٔت

ٔد٥لوٛ ِوٕ ؾورٗس شزازٚ الورٙ ضوخه عوَ        ًاالٗل ٔالٍفاع، ٔعىدتّا ضوٍد 
وت، فإُ تقعد بقدز ذٗكّا ٔتطتعّس بٕٗ(:شْ )الٍفطاٞ وتٜ تؿم٘؟ فخجاب

ووَ ذودث الٍفواع روي عٍمىوْ أذكواً املطتراقوٛ         اٌقط  الدً ٔإ٥ اغتطومتز 
ىارون الٍفطواٞ يف ِورٓ ا٧ذكواً فقواه      ٔبعدِا ضوخه شزازٚ عوَ الواٟل ِون تَ    

(ش:) وثن ذلك ضٕاٞ، فإُ اٌقط  عٍّا الدً ٔإ٥ فّ٘ وطتراقٛ تؿٍ  وثن
  .(2)زالٍفطاٞ ضٕاٞ...
 راٟل لمٍفطاٞ( يفوىارمٛ الوح٦ٞ يف )ووٗس ظاِس بوٍـ الؿروإ٥ أُ ِرا ال
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 . ترتتب ع٢ً اؿا٥ضا٭ذهاّ ٚإٔ َا ٜرتتب ع٢ً ايٓؿظا٤ َٔ أذهاّ ٺ
أعين  -يهٔ ٖزا ايٓف ايـرٝس ٫ ٜذٍ ع٢ً عهظ٘ ايزٟ ٖٛ قٌ ايبرث      
ُاث١ً ايٓؿظ  ا٤ يًر  ا٥ض( ك أذهاَٗ  ا ٚإٔ َ  ا ٜرتت  ب عً  ٢ اؿ  ا٥ض َ  ٔ      )َ  

ترتت  ب عً  ٢ ايٓؿظ  ا٤    -١ُٝ أٚ اط  برباب١ٜٝ   رشٚجٛبٝ  ١ أٚ تٳ -أذه  اّ ػ  شع١ٝ 
را٥ض  ُاث ٌ اي   عً ٢ تٳ  زَثٌ ايٓؿظا٤ طٛا٤شببُاَٗا، بٌ ٫ ٜبعذ د٫ي١ ايٓفٸ 

 -٫ ك مجٝ  ا ا٭ذه  اّ -َ  ا ايٓؿظ  ا٤ ك ا٭ذه  اّ اـاؿ  ١ ا   زنٛس٠ ك اي  ٓفٸ
 . ٖٚزإ إػها٫ٕ ع٢ً ا٫طبذ٫ٍ بايـرٝر١

َٴ  ك شٕ ا بل ١ُٓ يظ ٪اٍ    ٖٚهزا اػبٗش ا٫طبذ٫ٍ يًُُاث١ً ا ضع١َٛ بشٚاٜ ١ 
إٕ اهلل (:ش( ع  ٔ سصم ايٛي  ذ ك بط  ٔ أَ  ٘ ٚق  ذ أجاب  ٘ ) ) ًاط  ًُإ عًٝ  

إٔ ؾإْٗا تذٍ ع٢ً  زتباسى ٚتعاىل ذبع عًٝ٘ اؿٝل١ ؾحعًٗا سصق٘ ك بطٔ أَ٘
ّٴ ب  ذ َ  ٔ إٔ ٜ    زٳببع ٫ٚرَ    دّ ايٓؿ  اغ ذ  ٝضٷ ِٳ ايٓؿ  اِغ د  اؿ  ٝض. ذه  

... إٕ ايٛي ذ ك  (:شؿرٝر١ ط ًُٝإ ب ٔ  اي ذ ع ٔ ايـ ادم )      (1)ْٚعريٖا
٘، ؾ إرا دؾكب ٘   ُا نث ش ؾؿل ٌ عٓ ٘، ؾ إرا ؾل ٌ دؾكب        غزا٩ٙ ايذّ ؾشب   ،بطٔ أَ٘

 .ذشَت عًٝٗا ايـ٠٬ز 
ب١، ؾ إٕ أقـ ٢ د٫ي ١    ُطًٛ ُُاث١ً اي   ٚيهُٓٗا قاؿشإ عٔ ايذ٫ي١ ع٢ً اي  

 ًاربٛط رٌُ َ   رٝض ذاٍ اي نٕٛ اي -ًاٚأذذُٖا كعٝـ ايظٓذ جذ -يربٜٔاـ
ي  ١ ؾُٝٗ  ا عً  ٢ إٔ دّ اي  ٫ٛد٠  يًح  ٓو ٚغ  زا٤ٶ ي  ٘، ٫ٚ د٫  ًاك بط  ٔ ا٭ّ سصق  

َٸ     ٚايٓؿاغ اي  ًا٘ ٜه ٕٛ ذٝل   خاسد بعذ اي٫ٛد٠ ٚاْبٗا٤ محٌ اؾ ٓو ك بط ٔ أ
 . ُاّ أذهاَ٘يٝ  ز دّ ايٓؿاغ ذهِ اؿٝض أٚ تٳ

ُاث ٌ ايٓؿظ ا٤   ٚاؿاؿٌ قـٛس ايٓـٛق ٚدع ا٣ٚ اٱمج اع ع ٔ إثب ا  تٳ    
 ٓـ  ٛقب  ذ َ  ٔ ايٓع  ش ك ا٭دي  ١ ٚاي  يًر  ا٥ض ك مجٝ  ا ا٭ذه  اّ، ٚي  زا ٫  

 : شاد إثبات٘ يًٓؿظا٤، ْٚظبعشكٗا كُٔ ْكاطايؼشع١ٝ يهٌ ذهِ ٜٴ
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ا٫َبٓاع عٔ ايعباد٠ ؾإْ٘ ًٜ ضّ ايٓؿظ ا٤ ا٫َبٓ اع ع ٔ ايـ ٠٬      اؿهِ ا٭ٍٚ: 
ٖزا اؿهِ ٚاك س قطع ٞ َٚ ٔ ك شٚسا       را٥ض، ٚٚايـٝاّ نُا ٖٛ ذاٍ اي

ـٸ شٖٚٚٛ ٚاسد ك ْـٛق نثري٠ ت َش بكعٛدٖا عٔ ايعباد٠  ،ايؿك٘ ايؼشٜـ ته
اب ٔ اؿح اد    ٚك ؿ رٝس  (1)زؾًبُظو عٔ ايـ٠٬ أٜاّ قش٥ٗ ا ش زعٔ ايـ٠٬

ط٪اٍ ايٓؿظا٤ تل ا ك ػ ٗش سَل إ بع ذ ؿ ٠٬ ايعـ ش أت بِ ب زيو ايٝ ّٛ أّ          
 . (2)زتؿطش ثِ يبكض ريو ايّٝٛ(:شتؿطش؟ ؾ جاب اٱَاّ ايهاظِ )

ث  ِ ًٜضَٗ  ا إٔ تكل  ٞ ؿ  ٝاَٗا ايؿا٥  ت َٓٗ  ا ذ  اٍ ْؿاط  ٗا دٕٚ ؿ  ٬تٗا       
، ٜٚذيٓا ع٢ً قلا٤ ؿشٚك١ نُا ٖٛ ذاٍ ا برٝل١، ٖزا ٖٛ ا عشٚف ا ؼٗٛسا 

   ٘ ، نُ ا ٜ ذيٓا عً ٢ قل ا٤ ايـ ّٛ      ايـّٛ: ؿرٝس ابٔ اؿحاد اي زٟ ط بل ْكً 
 بٌ ايلشٚس٠ ايؿك١ٝٗ ٚايٛكٛح ايباّ.  ا٣ٚتظامل ايؿب: اٱمجاع ٚ دٕٚ ؿ٬تٗا

ٚإٕ  ،-ذاَٗ ا ٖٚٞ بكذس عادتٗا أٚ عاد٠ أس -خبف ٖزا ب ٜاّ ْؿاطٗاْعِ ٜٳ
 ٚ َ ا صاد عًٝٗ ا تكل ٞ ؿ َٛٗا     مل تهٔ هلٔ عاد٠ َظبكش٠ ؾ ٜاّ ْؿاطٗا عؼ ش٠، 

ٖٚ زا   ،ذنُا ًٜضَٗا ا٫غبظاٍ َٔ اؿذث بعذ ا٫ْكطاع ٚقب ٌ ايبعبٸ    ٚؿ٬تٗا،
 . ذهِ َؼرتى بو اؿا٥ض ٚبو ايٓؿظا٤ ٚقذ ٚسد  ب٘ ْـٛق ايٓؿاغ

ّ   ب بٚجٛب اٱاؿهِ ايثاْٞ:  ايٓؿ اغ ٚاذبُاهل ا    اس عٓذ ظٗ ٛس اْكط اع د
ايٓكا٤، ٚأَ ا َ ا عًُٗ ا باْكط اع دّ ْؿاط ٗا أٚ عًُٗ ا باط بُشاس ط ٬ٕٝ دَٗ ا          

خبيرب ْؿظٗا يٝرـٌ هلا ايعًِ، َٚا ذـ ٛي٘  عًٝٗا ؾ٬ َٛجب ي٬ بباس ؾإْٗا تٳ
 . عٓذٖا أٟ َٛجب ي٬ بباس؟!

ٜٳ حب عًٝٗ ا ا بب اس ذاهل ا بإد  اٍ     ْعِ َا اذبُاهلا اْكطاع دَٗا ْٚكا٤ٖا 
حب ٖ زا  ُا ٜٳ ٚإ شاجٗا ٬َٚذعبٗا، ٚإْ رٖٛا َا ايـيرب عًٝٗا ق٬ًًٝأٚ ْٳقط١ٓ 
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يبرـ ٌٝ ايعً ِ با٫ْكط اع ذب ٢ تػبظ ٌ ٚتبعبٸ ذ يباس٥ٗ ا بـ ٠٬ ٚؿ ٝاّ           َكذ١ًَ
عًِ بعذّ ا٫ْكطاع ؾبظبُش ع٢ً تشٚى ايٓؿظ ا٤، ٖٚ زا ايٛج ٛب    رُٖٛا أٚ تٳْٚٳ

 . قذ أؾب٢ ب٘ مجا َٔ ؾكٗا٥ٓا َشطًو ي٘ إسطاٍ ا ظًُا 
: إٕ ايعكٌ ايظًِٝ ا ٪َٔ بايشب ا ؼشع اي شذِٝ ٚا ًبؿ ت    ٚٚج٘ ايٛجٛب

 إىل ٚج  ٛد ٚاجب  ا  ٚقشَ  ا  َٚباذ  ا  ك ػ  شع اهلل ط  براْ٘ ٚإٔ ايٓؿظ  ا٤     
ايؼ شع : ايٛاجب ١ ٚامشَ ١     تبٛج٘ إيٝٗا  طاب ا   -نظا٥ش ا هًؿو ٚا هًؿا  -

ا٤ٖا ك إذ شاص ْ    ٚبعض ايٛاجبا  ٚايعبادا  ٚامً ٬  َٛقٛؾ ١ عً ٢    ٚغريٖا،
بب٤٬ٖا عٓذ ٫ٚدتٗا ٚس٩ٜبٗا ْ ضٍٚ دّ اي ٫ٛد٠   َٔ ذذث ايٓؿاغ بعذ ايٝكو بإ

ربٌُ ٚجٛدٙ ك ٖٚٞ تٳ -عًٝٗا ٚبعذ َلٞ ؾرت٠ َٔ ايٛقت ٚايظ٬ٕٝ إرا اْكطا
ربُ ٌ اْكطاع ٘ ٚاْبٗ ا٤ٙ ؾٝ ذسى     ربُ ٌ بك ا٤ ذ ذثٗا ٚتٳ   أٟ تٳ -ايباطٔ ٚايطشٜ ل 

رٖٛ ا َ ٔ    عشؾ١ ٚظٝؿبٗا َٔ أدا٤ ايـ٠٬ ْٚٳ يضّٚ ا٫ بباس َكذ١ًَ ًاايعكٌ قطعٝ
تعً  ِ ببٛج  ٘  ُه  و صٚجٗ  ا أٚ عذَ  ٘، ؾإْٗ  اايعب  ادا  أٚ تشنٗ  ا َٚ  ٔ ج  ٛاص تٳ

٫ ٜبظ ٢ٓ هل ا تعٝٝٓٗ ا ٚاَبثاهل ا َ ٔ       -ٚاجب ا  ٚقشَ ا    -أذهاّ إيضا١َٝ إيٝٗا
َٴدٕٚ ايؿرف ٚا٫ بباس، ٚعٓذ٥ز ٜٴ ً  ًض ٗ ا ايظ ًِٝ ب ايؿرف ع ٔ ذاهل ا      ٗ ا عك

ؿبٗا َٔ ذٝث ايعباد٠ أٚ عذَٗا َٚٔ ذٝث مته و اي ضٚد أٚ عذَ ٘    ٚتعٝو ٚظٝ
 .  َٚٔ ذٝثٝا  أ ش٣

 ً ا٫ بباس ٚايؿرف  ٚجٛبٳ :ايشذِٝ ٗا ايظًِٝ ا ٪َٔ بايشبٸإرٕ ٜذسى عك
 ع  ٔ ذاهل  ا َكذَ  ١ً يبع  ٝو ٚظٝؿبٗ  ا ٚٚاجبٗ  ا، ؾ  إٕ ايعً  ِ اٱمج  ايٞ َٓحٸ  ض        

ٌٸ ك ذّك  إج  شا٤ اطبـ  راب   ٫ٚ ٜبط  ٌ عًُٗ  ا اٱمج  ايٞ عٓ  ذ    ٗ  ا، ٫ٚ ٜٓر  
 -)ق  ذٙ((1)نُ ا اؾ  اد أط بارْا امك ل    -ّ اْكط اع دَٗ ا ك ايب  اطٔ ٚاي  ُحش٣   ع ذ 

َٳ   ٚري  و ٭ٕ ا٭ؿ  ٌ ٫ ٜٴ   دّ ْؿاط  ٗا ٚذ  ذثٗا ذب  ٢ ٜبط  ٌ     ٘: بك  ا٤ٳثب  ت ٫ص
 أث  ش ايعً  ِ اٱمج  ايٞ، ب  ٌ ٜبك  ٢ ايعً  ِ اٱمج  ايٞ عٓ  ذ ايٓؿظ  ا٤ اي    اْكط  ا     
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ر ٬ٍ ايعً ِ   ٜٚبٛق ـ اْٵ  ،َٝ ١ إيٝٗ ا  كا٤ٖا ٚتٛج ٘ ته ايٝـ إيضا   ربُ ٌ ْٳ   دَٗا ٚتٳ
خ  شد ع  ٔ أٟ ٫ تٳ ،اٱمج  ايٞ ٚتع  ٝو أذ  ذ طشؾٝ  ٘ عً  ٢ ا٫ بب  اس ٚايؿر  ف  

 َكذَ  ١ً  -ؿظا٤ أٚ ط  اٖش٠ ْكٝ  ١   ْٴ   -َٓحٸضٜ  ١ ايعً  ِ اٱمج  ايٞ ٚتع  ٝو ذاهل  ا    
 . ٭دا٤ ايٛاجبا  ٚاَبثاٍ امشَا 

ا ك عٓ  ذْا ٚإٕ ٚق   مساع  ١ ُه  ٔ ت ٜٝ  ذ ايٛج  ٘ ايعكً  ٞ ب  إط٬م َعب  يرب٠  ٜٚٴ
٭طبارْا امكل )ق ذٙ( ك   ًاطشٜكٗا )أمحذ بٔ قُذ بٔ اؿظٔ بٔ ايٛيٝذ(  ٬ؾ

 ٌ ركٝ ل ط ٓذ   ٚق ذ أٚك رٓا ػ ٛاٖذ عً ٢ َكبٛيٝ ١ سٚاٜب ٘ ك تٳ       ،تلعٝـ ايشج 
ر  ٛث أؿ  ٌ اي  يربا٠٤، ٚق  ذ ط   ٍ ؾٝٗ  ا مساع  ١ َ  ٔ اٱَ  اّ    ذ  ذٜث ايشؾ  ا ك بٴ

٬ ت  ذسٟ ( ع  ٔ ا   شأ٠ ت  ش٣ ايطٗ  ش ٚت  ش٣ ايـ  ؿش٠ أٚ ايؼ  ٤ٞ ؾ    ايـ  ادم )
ِٸ َ  ٔ اْكط  ا عٓٗ  ا دّ  ،أطٗ  ش  أّ ٫؟ ٚايعُ  ذ٠ ٖ  زا ايظ  ٪اٍ ؾ  إٕ إط٬ق  ٘ ٜع  

ربُ ٌ بك ا٤ اي ذّ ؾ ٬ ت ذسٟ أطٗ ش        اؿٝض َٚٔ اْكط ا عٓٗ ا دّ ايٓؿ اغ ٚتٳ   
ؾ إرا ن إ ن زيو ؾً بكِ     ش(:كت أّ مل تطٗش، ٚقذ قاٍ ٫َْٛا ايـ ادم )  ْٚ

ٜـٓا إرا  يهًبؾًبًـل بطٓٗا إىل ذا٥ط ٚتشؾا سجًٗا ع٢ً ذا٥ط نُا سأٜت ا
١ُ َ  ٔ اي  ذّ َث  ٌ سأغ  ٌ ايهشط  ـ، ؾ  إرا ن  إ ث   أساد إٔ ٜب  ٍٛ، ث  ِ تظ  بذ 

ّٷ ٖٚ زا   (1)زخ شد ؾك ذ طٗ ش    ؾًِ تطٗش، ٚإٕ مل ٜٳ ايزْاب  شد، ؾإٕ  شد د
ٜعين ٫ تذسٟ أطٗش   زؾإرا نإ نزيوشايبعبري ظاٖشٙ ايٛجٛب ذٝث قاٍ: 

ؾًبًـل بطٓٗ ا إىل   ؾًبكِشأّ مل تطٗش ٚإٔ عًٝٗا ٚاجبا  ٚعبادا  ٚقشَا  
أٟ ؾًبكِ باطبخباس ذاهل ا َٚعشؾ ١ ٚظٝؿبٗ ا ايؼ شع١ٝ يبع ٝٸٔ نْٛٗ ا        زذا٥ط...
 . بٓؿاغ ذظب إط٬م ايظ٪اٍ رٝض أٚ  رذث١ ب ك١ٝ أّ ٖٞ َ طاٖش٠ ْ

ؾ إٕ َٛك ٛع ايظ ٪اٍ ع و َٛك ٛع       ،ْٜٛع َشط١ً  ٚت٪ٜذ َعبيرب٠َ مساع١:
 .نًُٝٗا  ٔخيربٜ ، ٚتكشٜب ا٫طبذ٫ٍ ٚاذذ ك ايا عبيرب٠ ط٪اٍ 

 ذس أٜاّ كل٢ ق ظا٤ إرا اْ ؿ ٓ ذ٠ اي يٛاي ر بٛب١ٝ اط ب ع ٗاس اَاؿهِ ايثايث: 
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ؾإْ٘ ٜؼشع هل ا   ،ٚاطبُش عٓذٖا ط٬ٕٝ ايذّ َٔ دٕٚ اْكطاع اؿٝض ٗا ك عادت
 . -ذظبُا ٚسد ك أ باس ايٓؿاغ -ا٫طبعٗاس ًَٜٛا أٚ َٜٛو أٚ إىل عؼش٠ أٜاّ

ًا أٚ ٜ َٛو أٚ إىل  َٜٛ -ايـ٠٬ ٚايـٝاّ -د٠ س برتى ايعباٜٚبركل ا٫طبعٗا
ح اٚص ط ٬ٕٝ دَٗ ا أٜ اّ عادتٗ ا ٚق ذسٖا       ٫ٚدتٗا ٚس١ٜ٩ دَٗا إرا تٳ ْٗا١ٜ عاػش

ظٗ ٛس ذاهل ا ٖ ٌ     ٗ زا : رٝٸلٗا قبٌ محًٗا، تطً ب ب عبادٙ عٓذ تٳايزٟ ناْت تٳ
ا ٜٓكط ُاّ أٜاّ دَٗا؟ أٚ مل ُاّ عؼش٠ أٜاّ ؾبهٕٛ ْؿظا٤ ك تٳٜٓكطا ايذّ قبٌ تٳ

تكلٞ عبادتٗا ؾُٝا صاد ع٢ً أٜاّ عادتٗ ا  ًا ثِ ْؿاط عذد أٜاّ ذٝلٗا رظب ؾبٳ
أٚ ٜ َٛو أٚ إىل عاػ ش ٫ٚدتٗ ا     -ٚجٛب اً  -ًاك ذٝلٗا، ٚبع ذ ا٫ط بعٗاس َٜٛ    

تكلٞ ًٜضَٗا إٔ إرا اطبُش ط٬ٕٝ ايذّ عًٝٗا ذظب ايؿشض ؾ -ٚس٩ٜبٗا ايذّ 
ثِ تبين عً ٢ نْٛٗ ا   ٌ محًٗا، ا عباد٠ ي٘ قبعبادتٗا ؾُٝا صاد ع٢ً أٜاّ ذٝلٗا 

 . َظبراك١ تعٌُ عًُٗا ذظب ٚظٝؿبٗا ٚٚؾل دسج١ اطبراكبٗا نثش٠ً ٚق١ًً

قذ  (2) باسدّ ايٓؿاغ، ٚبعض ا٭(1)ك أ باس ١ا٫طبعٗاس َٓـٛؿػشع١ٝ ٚ
حً ع أٜ اّ ذٝل ٗا    ايٓؿظ ا٤ تٳ ًا با٫ط بعٗاس ْع ري ؿ رٝس ْٜٛع:ش   أطًكت أَ ش 

ث  ِ شاْ  ت هل  ا أٜ  اّ بع  ذد َظ  بكش  أٟ قب  ٌ اؿُ  ٌ إرا ن زر  ٝضاي    ناْ  ت تٳ
 ٞ ٓفٸ عً ٢ ا٫ط بعٗاس بٝ ّٛ أٚ     ب اس ٜ   ، ٚبع ض ا٭ زتظبعٗش ٚتػبظٌ ٚتـ ً

 . ٘ إىل عؼش٠ أٜاّ  نُا ك ؿرٝس ْٜٛع اٯ ش بَٝٛو بٌ بعلٗا تٴش ٸف ؾٝ
أَش تش ٝف ٭ْ٘ ك َٛسد تِٖٛ اؿع ش    باسٚا٭َش با٫طبعٗاس ك ٖزٙ ا٭

ٗا اٱيضاّ باطبعٗاس ّٜٛ َ ٔ ؿ رٝس   َٔ بعلظبؿاد ٚيٝع أَش إيضاّ، ْعِ قذ ٜٴ
ـٸ ع  ٔ ايـ  ٠٬ أٜاَٗ  ا اي    ناْ  ت تٳ  صساس٠:ش ٜع  ين  زُه  ث ؾٝٗ  اايٓؿظ  ا٤ ته  

رٝٸلٗا قبٌ محًٗا ٫ٚٚدتٗا ٚتّٓؿظٗا، ٚإرا كُُٓا إيٝٗا َ ا ط بل   ُهث أٜاّ تٳتٳ
ٚج ٛاصٙ أنث ش َ ٔ ٜ ّٛ      ًاٚاذ ذ  ًاك عٛث دّ اؿٝض َٔ يضّٚ ا٫طبعٗاس َٜٛ  
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ُ   إىل ايعاػش، ؾا ىل أٜ اّ  إ ًايّٝٛ ا٭ٍٚ ٚاجب ا هث ٚايكعٛد ع ٔ ايعب اد٠ َٓلٸ 
كعذ عٔ ايعباد٠ ٚت زُهث ؾٝٗاأٜاَٗا اي  ناْت تٳذٝلٗا، ٖٚزا ظاٖش قٛي٘:ش

ؾإْ ٘  ّٜٛ اطبعٗاسٖا ايٛاج ب عًٝٗ ا   ع٢ً ؾإٕ أٜاَٗا تٓطبل ع٢ً أٜاّ ذٝلٗا ٚ
ٍ    َٔ أٜاَٗا اي  ًٜضَٗا ا هث ٌ  :شٚايكعٛد عٔ ايعباد٠ ؾٝٗ ا ث ِ ق ا  زث ِ تػبظ 

 ز.ٚتعٌُ نُا تعٌُ ا ظبراك١شَٔ ذذث ايٓؿاغ ٚتظبرٝض 
ُثبب١ ك ايك  شإ  ه  ٬ّ اهلل ٚاٜات  ٘ اي  يذشَ  ١ َ  عٸ ايٓؿظ  ا٤ اؿه  ِ ايشاب  ا : 

ُا تؼرتى ؾٝ٘ ايٓؿظا٤ َا اؿا٥ض ٚاؾٓب ٚنٌ قذث  رهِ َ ايعضٜض، ٖٚزا اي
ُه ٔ  اع، ٜٚٴدعٞ عًٝ٘ اٱمج رذث أنيرب، ٖٚٛ َؼٗٛس بو ايؿكٗا٤ ؾب٣ٛٶ بٌ إب

نـرٝر١ أبٞ بـري طا٬ً٥ َٔ اٱَاّ ايـادم  (1)اطبؿادت٘ َٔ بعض ايٓـٛق
(عُٔ قشأ ك ا ـرـ ) ( ٍع٢ً غري ٚك٤ٛ، قا ٖٛٚش:) ٫ ب غ، ٫ٚ
ؾٝح ٛص هل ا    زع٢ً غري ٚك٤ٛشؾإٕ ايٓؿظا٤ ٜـذم عًٝٗا أْٗا  زُع ايهبابٜٳ

ٜٚ٪ٜ ذ    .ين اٜات ٘  ٜع   ُ عٸ ايهب اب  ُـرـ ٫ٚ ب غ ب٘ يه ٔ ٫ تٳ  ايكشا٠٤ ك اي
ؾإْ ٘ ٜـ ذم    زُظٸ٘ ع٢ً غ ري طٗ ش  ُـرـ ٫ تٳ اي:ش ايـرٝر١ سٚا١ٜ إبشاِٖٝ

رـ، ٚظاٖش ا ٓا ا ـ ٚقذ َٓعت عٔ َعٸ زع٢ً غري طٗششع٢ً ايٓؿظا٤ أْٗا
ِٸ ِٸ ؾٗاي١ )اؾعؿ شٜٔ(  ايظٓذ،  ٖٛ ايبرشِٜ يٛ ت   . اي ٛاقعو ك ايظ ٓذ  يهٓ٘ ٫ ٜب

َشط  ١ً ذشٜ  ض ا بل  ١ُٓ س ـ  ١ اٱَ  اّ     :ْٚعريٖ  ا ك ايب ٜٝ  ذ ٚك  عـ ايظ  ٓذ  
ٜع ين   زايهباب ١  ُ عٸ ٫ تٳبكشا٠٤ ايكشإ َٚ ع اي ٛسم ٚقٛي ٘:ش   ( ايـادم )

نباب  ١ ايك  شإ ٚاٜ  ا  اهلل ، ٖٚ  زٙ ايٓـ  ٛق ٚاسد٠ ك َ  عٸ ايهب  اب ٚاٜات  ٘       
 . ا باسن١، ٚطٝ تٞ ايه٬ّ ك َع ايٓؿظا٤ ٭مسا٤ اهلل طبراْ٘ ٚيؿغ اؾ٬ي١

ٚع ذّ ؿ  رب٘، ٖ  زا ٖ  ٛ ا ؼ  ٗٛس   ٬م ايٓؿظ  ا٤ؾظ  اد ط  اؿه ِ اي   خاَع:  
 َ ٓ ٗا: (2) ٝر١ ٓـٛق ايـر ض اي ٝ٘ بع ت عً ٚقذ دّي ،ُاع دعٞ عًٝ٘ اٱجٚإ

                                                           

 . 2+ ح 4+ح1ايٛك٤ٛ: حَٔ أبٛاب  12: ب1( ايٛطا٥ٌ: د1)
 . 9ح + 4: ح َٔ أبٛاب َكذَا  ايط٬م ٚػشٚط٘ 8: ب15: د ايٛطا٥ٌ(2)



 4:دؾك٘ ايطٗاس٠ ٚايطٗٛس....................................................... ..........................(72)  

 زنْٛٗ ا عً ٢ طٗ ش   شرُذ بٔ َظًِ ايزٟ ٜؼرتط ك ؿ ر١ ايط ٬م    ؿرٝس َ
:شن ٌ ط ٬م    َعب يرب٠ به ري  ٚاك رًا :   ٚايٓؿظا٤ يٝظت ع٢ً طٗش، بٌ ٜذٍ عًٝ٘

: إٔ ٜطًكٗ ا ٖٚ ٞ ذ ا٥ض     ؾًٝع بط٬م -خ١ ك ايشٚا١ٜ، ْظايظ١ٓ -يػري ايعذ٠
ٖٚزا  رٝض ؾًٝع ط٬ق٘ بط٬مز،أٚ ك دّ ْؿاطٗا أٚ بعذَا ٜػؼاٖا قبٌ إٔ تٳ

 .َؼرتى بو ايٓؿظا٤ ٚبو اؿا٥ض  ذهِ
دّ ايٓؿاغ، ٖٚزا عٓٗا ذش١َ َكاسب١ ايٓؿظا٤ ذب٢ ٜٓكطا اؿهِ ايظادغ:       

ٚتعل ذٙ   ،دع ٞ عًٝ ٘ اٱمج اع   ا٥ض ٚقذ إا تؼرتى ؾٝ٘ ايٓؿظا٤ َا اؿاؿهِ مم
ايٓـ  ٛق ايؼ  شع١ٝ، ٫ٚ ٜبع  ذ ذشَ  ١ ا كاسب  ١ بع  ذ َل  ٞ أٜ  اّ ايع  اد٠ ك ٜ  ّٛ   

( طا٬ً٥ عٔ ايٓؿظا٤ يشٚا١ٜ َايو بٔ أعو عٔ ايباقش ) ،ا٫طبعٗاس ايٛاجب
ْعِ إرا َل ٢ هل ا َٓ ز    (:ش)ٜػؼاٖا صٚجٗا ٖٚٞ ك ْؿاطٗا َٔ ايذّ، ؾكاٍ

ثِ تظبعٗش بّٝٛ ؾ٬ ب غ بع ذٴ إٔ ٜػؼ اٖا    ،ذ٠ ذٝلٗاّٜٛ ٚكعت بكذس أٜاّ ع
كٗ ا مج ا َ ٔ    ٖٚزٙ ايشٚا١ٜ ٚثٸ (1)ٜ َشٖا ؾبػبظٌ ثِ ٜػؼاٖا إٕ أذبز صٚجٗا

 ايؿكٗ  ا٤ ٚم  ٔ ْع  ٔ ؿ  ذٚسٖا ٫ٚ ْطُ  ٦ٔ ب  ٘ ٭ج  ٌ )َاي  و ب  ٔ أع  و( اي  زٟ   
 ٫ أج  ذ أَ  اس٠ ٚاك  ر١ عً  ٢ ٚثاقب  ٘ ٚقب  ٍٛ سٚاٜب  ٘، ٚ٭ج  ٌ ايع  ٔ بـ  ذٚسٖا 

ّ ذٸع٢ ع٢ً تظاٟٚ اؿا٥ض َا ايٓؿَا اٱمجاع ا    ظا٤ ٚاػرتانُٗا ك ا٭ذه ا
ذباط ٚجٛبًا برتى َكاسببٗا ّٜٛ ا٫طبعٗاس، ب ٌ إىل ْٗاٜ ١ ايٝ ّٛ ايعاػ ش     يزا أٚ

ُ اّ اي ذّ ايٓ اصٍ عًٝٗ ا     ؾٝه ٕٛ تٳ  ،ُ اّ ايٝ ّٛ ايعاػ ش   ذزسًا َٔ اْكطاع ٘ قب ٌ تٳ  
 . ٚذهُ٘ ذش١َ ا كاسب١ ،ْؿاطًا

 . ؟ كطاع ايذّ أٚ اْبٗا٤ ايٓؿاغ قبٌ ا٫غبظاٍحٛص َكاسببٗا بعذ اٌْٖٚ تٳ
شا١ٖ ايؿعٌ بٌ ْٴظب إىل ا ؼٗٛس ٚإدع٢ بعلِٗ نَٔ ايؿكٗا٤: رنش مجا  

عً  ٢  ، ٚايؼ  ٗش٠ ٚاٱمج  اع ا ٓك  ٍٛ ٫ ٜـ  ًرإ عٓ  ذْا دي  ٬ًٝ  اٱمج  اع عًٝٗ  ا
 . ع٢ً ايهشا١ٖ ًاٚاكر حذ ؾُٝٗا دي٬ًٝاؿهِ ٫ٚ ْٳ
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ظاٖش ايشٚا١ٜ ا عبيرب٠ ا ٓ ا عٓ ٘ ٖٚ ٞ    ٚا ِٗ ٬َذع١ ايٓـٛق ايؼشع١ٝ، ٚ
َ  ا سٚاٙ ايؼ  ٝط ايطٛط  ٞ ك ايبٗ  زٜبو بظ  ٓذٙ ايـ  رٝس ا بـ  ٌ إىل ط  عٝذ ب  ٔ 

أٟ  -ًٝٗ ا ايـ ٠٬ ث ِ تطٗ ش    ع ٔ ا  شأ٠ ؼ شّ ع    ( ط ا٬٥ً ٜظاس عٔ ايـادم )
ؾببٛك  َٔ غري إٔ تػبظٌ ؾًضٚجٗا إٔ ٜ تٝٗ ا قب ٌ إٔ تػبظ ٌ؟     -تٓك٢ َٔ ايذّ

ر شّ عًٝٗ ا ايـ ٠٬(    ٖٚ زا ايعٓ ٛإ )ا  شأ٠ تٳ    (1)زبظ٫ٌ ذب٢ تػش(: قاٍ )
ٖٚزا ايعٓ ٛإ   اي٬صّ ايؼشعٞ ٜٚذٍ ع٢ً ا ًضّٚ: را  ايذّ ،ط٪اٍ عٔ  ٖٚٛ

ب ذٍ ايشٚاٜ ١ عً ٢ ذشَ ١ َكاسب ١ ايٓؿظ ا٤       ًا، ؾٜٓطبل ع٢ً اؿا٥ض ٚايٓؿظا٤ َع  
 ٖزا. . ا بكذ١َ (2)قبٌ اغبظاهلا َٔ اؿذث، ٚت٪ٜذٖا سٚا١ٜ َايو بٔ أعو

حُا  قذ ٜكاٍ: تٛجذ سٚاٜبإ تذ٫ٕ ع٢ً اؾٛاص ٚايش ـ١، َٚكبل ٢ اي   ٚ
بو اـ يربٜٔ ا  اْعو ٚب و اـ يربٜٔ ا ش ٸـ و ٖ ٛ مح ٌ ا ٓ ا عً ٢ ايهشاٖ ١،           

إىل اب  ٔ ؾلٸ  اٍ،  سٚاُٖ  ا ايؼ  ٝط ايطٛط  ٞ ك تٗزٜبٝ  ٘ بظ  ٓذٙ ا كب  ٍٛيربإ ٚاـ  
ا صٚجٗ  ا إٕ ٚمل تػبظ  ٌ ؾًٝ تٗ   -عٓٗ  ا -ُٖٚ  ا بًؿ  غ ٚاذ  ذ:شإرا اْكط  ا اي  ذّ 

َبـ  ٌ َٛثٸ  ل َعب  يرب،  ربُ  ٌ نُْٛٗ  ا ذ  ذٜثو بظ  ٓذٜٔ أذ  ذُٖا   ٜٚٴ  (3)ػ  ا٤(
بظٓذ َكبٍٛ  ًاساجعٓا )ا٫طببـاس( ؾٛجذْا اؿذٜث َظٓذٚاٯ ش َشطٌ، ٚقذ 

(، بُٝٓ ا ٚج ذْاٙ ك )ايبٗ زٜب(    إىل عبذ اهلل بٔ بهري عٔ اٱَاّ ايـادم )
بٔ بهري عٔ بعض أؿرابٓا  : )عٔ عبذ اهللبٓؿع ايظٓذ يهٓ٘ جا٤ ا شٙ َشط٬ً

يظٓذ ا بـٌ ا عبيرب ُهٓٓا ا٭ ز با، ٫ٚ ٜٴ(عٔ عًٞ بٔ ٜكطو عٔ ايـادم 
 .ٓكطا ا شطٌ و ا بـٌ ٚبو ا باــٛق، يرتدد ايظٓذ ب

إرا اْكط ا اي ذّ عٓٗ ا ٚمل تػبظ ٌ ؾًٝ تٗ ا صٚجٗ ا إٕ       شٚايبعبري ا ٓـ ٛق  
ع ٔ   ًاربٌُ نْٛ٘ جٛاببٌ ٜٴظاٖشٙ ذذٜث اببذا٤ٟ ٖٚٛ َطًل، ٚك ا كا زػا٤
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ع ٔ ايظ ٪اٍ    ًارذٜث جٛاب   را٥ض أٚ بايٓؿظ ا٤، ؾٝه ٕٛ اي     خبف باي   ط٪اٍ َ
ب ذذُٖا ثِ ببكطٝ ا ا٭ ب اس رٖ ب ايظ ٪اٍ أٚ      ًاخـٛؿ ا خـٛق ؾٝهٕٛ َ

خيرب ك  ُٓ ا َ ٔ اْعك اد ظٗ ٛس اي      َا بعض اؾٛاب، يهٓ٘ اذبُاٍ ك عٝـ ٫ ٜٳ 
ِٸ َٔ تش٣ دّ اؿٝض َٚ ٔ ت ش٣   َٔ اٱَاّ، ٖٚٛ َ ًااببذا٥ٝ ًانْٛ٘ ذذٜث طًل ٜع

رشٸ ايع  اًَٞ )سض(  دّ ايٓؿ  اغ ث  ِ اْكط  ا اي  ذّ عٓٗ  ا، ٚيعً  ٘ ٭جً  ٘ رن  ش اي   
 )ق ذٙ( يه ٔ أط بارْا امكل    . خيرب ك أذادٜث اؿٝض ٚك أذادٜ ث ايٓؿ اغ   اي

ٜع ين ٚج ٘ رن ش اؿ ذٜث ك أذه اّ ايٓؿ اغ، ث ِ         (1)قاٍ: )مل ٜعٗش يٓا ٚجٗ٘(
اؿ ذٜثو ب ذّ اؿ ٝض ٭ٕ ايؼ ٝط ايطٛط ٞ ك       اطبذٍ )قذٙ( عً ٢ ا بـ اق  

 . ايبٗزٜبو ْكًُٗا ٚاطبذٍ بُٗا ع٢ً ذهِ اؿا٥ض
٫ ٜ  ذٍ عً  ٢ ا بـ  اق اؿ  ذٜث   َٓ٘)ق  ذٙ( حٝب  ٘ ب   ٕ ٖ  زا ا٫ط  بذ٫ٍْٚٴ

ُه  ٔ ا٫ط  بذ٫ٍ ب  ٘ عً  ٢ أذ  ذ ب  اؿٝض ب  ٌ إٕ ا طً  ل ا ٓطب  ل عً  ٢ ؾ  شدٜٔ ٜٴ
ط ٔ، ٫ٚ ٜذٍ اط بذ٫ٍ ايؼ ٝ  ُهٔ ا٫طبذ٫ٍ ب٘ ع٢ً ن٬ ايؿشدٜٜٴ نُاايؿشدٜٔ 

، ٫ٚ -ايٓؿاغ -ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ ايؿشد اٯ ش -دّ اؿٝض -ايطٛطٞ ب٘ ع٢ً ؾشدٺ 
 . ٜهٕٛ قش١ٜٓ ع٢ً ا٫ بـاق بذّ اؿٝض

ك ط ٓذٙ ا بـ ٌ    -اؿ ذٜث   ُهٔ ا٫طبذ٫ٍ ب إط٬م ٚك ك٤ٛ َا تكذّ: ٜٴ
ٚي ٛ  يذّ اع٢ً جٛاص إتٝإ ايضٚج١ اي  ناْت ْؿظا٤ إرا اْكطا عٓٗا  -ايـرٝس

ٖٛ  ز٫ ذب٢ تػبظٌٝٓ٘ ٚبو اؿذٜث ا اْا:شقبٌ ا٫غبظاٍ، َٚكبل٢ اؾُا ب
محٌ ايٓٗٞ ع٢ً ايهشا١ٖ، ٖٚزا َبين ع٢ً قبٍٛ طٓذ ا٫طببـاس  اؿ١، يهٓا 

ٚيه ٔ   ،ربُ ٌ ؿ ذٚسٙ  كبٌ اـيرب يرتددٙ بو اٱط ٓاد ٚاٱسط اٍ ٚإٕ نٓ ا ْٳ   ٫ ْٳ
ذ ٚاكر١ ايذ٫ي١ عً ٢ ا ٓ ا   تٛجذ أنثش َٔ سٚا١ٜ َاْع١ ٚأذذٖا ؿرٝر١ ايظٓ

برتن ٘ قب ٌ ا٫غبظ اٍ إ٫ إٔ ته ٕٛ      ًارباط ٚجٛب  ـ١ ؾًزا ْٳَٔ دٕٚ ذح١ َش ٸ
    . ٔ صٚجٗاُّهؾببُِٝ ٚتٴ، رٛٙ ايٛايذ٠ َعزٚس٠ عٔ ا٫غبظاٍ يلشس أٚ ْٳ
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رذث بع ذ اْكط اع دّ ايٓؿ اغ أٚ     ٚجٛب ا٫غبظاٍ َٔ اي  اؿهِ ايظابا: 
رذٜ ذ َٓبٗ ٢   بعذٙ اطبراك١، ٚق ذ ط بل تٳ   بعذ اْبٗا٤ٙ ٚاذبظاب ايذّ ايظا٥ٌ

يًعٌُ ا ؼشٚط بايطٗ اس٠ َ ٔ    حب عًٝٗا ا٫غبظاٍ َكذ١ًَُا ٜٳ دّ ايٓؿاغ، ٚإْ
أن  يرب ٜٛج  ب ايػظ  ٌ نُ  ا ٚسد ك ْـ  ٛق   ذ  ذثٷ اؿ  ذث ا٭ن  يرب، ٚايٓؿ  اغٴ

ْع  ري َعب  يرب٠  ،نْٛ  ٘ ذ  ذثًا ٜٴػبظ  ٌ َٓ  ٘ظ  اٖش٠ ك ٚج  ٛب ايػظ  ٌ ناػ  ؿ١ً ع  ٔ  
ـٸ:شٚؿ  رٝر١ صساس٠  زغظ  ٌ ايٓؿظ  ا٤ ٚاج  ب :شمساع  ١  ع  ٔ  ايٓؿظ  ا٤ ته  

ُه   ث ؾٝٗ   ا ث   ِ تػبظ   ٌ ٚتعُ   ٌ نُ   ا تعُ   ٌ  ايـ   ٠٬ أٜاَٗ   ا اي     ناْ   ت تٳ 
حًع ايٓؿظ  ا٤... ث  ِ تظ  بعٗش ز ٚؿ  رٝر١ ٜ  ْٛع ب  ٔ ٜعك  ٛب:شتٳا ظبراك  ١

 . م ك أ باس ايٓؿاغُا تؿشٸ ٚغريٖا َ (1)زٚتػبظٌ ٚتـًٞ

ٗ ا اي ذّ أٚ   نُ ا ٜظ برب هل ا ا٫غبظ اٍ يًه ٕٛ عً ٢ طٗ اس٠ إرا اْكط ا عٓ        
ُا ٖ ٛ َؼ شٚط ب  ايطٗٛس،    رٖٛ ا َ   ح ب عًٝٗ ا ؿ ٠٬ أٚ ْٳ   اْبٗ ٢ ْؿاط ٗا ٚمل تٳ  

ٔٳشٚري  و ٭ٕ  ٗن  ِشٜ ُٴطَّ ٘ٴ ٜٴرٹ  بټ ايَّ   َّ ربٛبٝب٘ ك  نُ  ا تك  ذّ بٝ  إ َ  ،138ايبٛب  ١: زاي
 . أذهاّ غظٌ اؾٓاب١ ٚأذهاّ ايٛك٤ٛ

٭ٕ  ،رٝض حٓاب١ ٚغظ ٌ اي    ٚنٝؿ١ٝ  غظ ٌ ايٓؿ اغ تؼ اب٘ نٝؿٝ ١ غظ ٌ اي       
ػظٌ طبٝع١ ٚاذذ٠ هلا أطباب َبعذد٠ ٚنٝؿ١ٝ ٚاذذ٠ تبركل بػظٌ ايبذٕ نً٘ اي

٘  -ذّ، ٖٚ  زٙ َ  ٔ اي  شأغ إىل ايك    رٌ اٱمج  اع  َ   -ٚذ  ذ٠ ايػظ  ٌ ك طبٝعب  
 . ٚايبظامل بٌ ايلشٚس٠ ايؿك١ٝٗ

رك  ل عٓ  ذْا ك ع  ث  ٚايع  اٖش إج  ضا٤ غظ  ٌ ايٓؿ  اغ ع  ٔ ايٛك  ٤ٛ نُ  ا تٳ  
ايبضَٓا إغٓا٤ نٌ غظٌ عٔ  َؿـٌ ك ؾشٚع غظٌ اؾٓاب١ ٚغظٌ اؿٝض ذٝث

ِٸ ايٛك ٤ٛ إيٝ ٘     ًا، ْعِ ا٭ذٛط اط برباب ثببت ػشعٝب٘ غيرب ؿرٝسايٛك٤ٛ  ك 
 : ايـرٝس(2)يرب خ َٔ اي ًاكذِٜ ايٛك٤ٛ ع٢ً ايػظٌ ذزس ت ًاباب ٚا٭ذٛط اطبر
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 . ٚتؿـًٝ٘ طبل َٓٸا ٫ٚ ْعٝذ ، زايٛك٤ٛ بعذ ايػظٌ بذع١ش
حذ اؿ شاّ، ٖٚ زا ٖ ٛ ا ؼ ٗٛس      ظ  ذش١َ د ٍٛ ايٓؿظ ا٤ ا اي رهِ ايثأَ:      

ُه ٔ ؾُٗ ٘ َ ٔ إَل ا٤ استهاصٖ ا ك      ٚا ذع٢ عًٝ٘ اٱمجاع َبه شسًا، ٜٚٴ  ؾب٣ٛٶ
ُٸ (1)َعبيرب٠ عبذ ايشمحٔ بٔ أعو ٓت ٫ٚد٠ صٚج١ أ ٝ٘ عبذ ا ً و ب ٔ   اي  تل
أَشٖ  ا با٫غبظ  اٍ  -قب  ٌ محً  ٗا -ش٥ٗ  ا ٚذٝل  ٗا أع  و ث  ِ بع  ذ اْكل  ا٤ أٜ  اّ ق 

 ْع ٝؿو ٚأَشٖ ا بايـ ٠٬، ؾكاي ت يضٚجٗ ا: ٫ تطٝ ب       ٚا٫ذبؼا٤ ٚبًبع ثٛبو
ق ذ أَ ش   َٓ٘ ٚأطحذ ؾٝ٘، ؾكاٍ :ش ْؿظٞ إٔ أد ٌ ا ظحذ ؾذعين أقّٛ  اسجًا

ٞ    زقاٍ:)Sبزا سطٍٛ اهلل  ؾاْكطا ايذّ عٔ ا  شأ٠ ٚسأ  ايطٗ ش، ٚأَ ش عً 
رعش ؾٗ ٛ ٜؿٝ ذ ايش ـ ١ ب ذ ٍٛ      ٚا٭َش ٖٓا ك َكاّ تِٖٛ اي (بٗزا قبًهِ....

ُلٞ قذس أٜاّ ذٝلٗا، ٖٚزا  شاّ  ٔ اْكطا دَٗا أٚ َل٢ ْؿاطٗا با ظحذ اؿ
يهٓ٘ َٔ ا كط ٛع ب ٘    ،خيرب َلُش مل ٜبو عبذ ايشمحٔ بٔ أعو ا ظ٪ٍٚ َٓ٘ اي

( غري اٱَاّ ا عـّٛ ) عشض دٜٓ٘ ع٢ًظ ٍ ٫ٚ ٜٳإٔ َثٌ عبذ ايشمحٔ ٫ ٜٳ
د   ٍٛ ( ٚإَل  ا٤ٙ استه  اص رٖٓٗ  ا عً  ٢ ذشَ  ١ ٖٚ  ٛ    يرب ٜبل  ُٔ إق  شاسٙ )

ْؿظٗا بذ ٍٛ ا ظحذ اؿشاّ عٓذ إْبٗ ا٤   بٵطٹؾًزا مل تٳ ،ايٓؿظا٤ ا ظحذ اؿشاّ
 ربُ  ٌ نْٛ  ٘  ع  ذّ طٝ  ب ْؿظ  ٗا ٖ  ٛ ط  ٬ٕٝ اي  ذّ عًٝٗ  ا ٚتٳ     ْؿاط  ٗا، َٚٓؼ    

( هل  ا ( ٚأَ  ري ا   ٪َٓو )Sدّ ْؿ  اغ، ؾ ؾ  اد اـ  يرب ت  ش ٝف سط  ٍٛ اهلل ) 
 . بذ ٍٛ ا ظحذ اؿشاّ ٫ْبٗا٤ ْؿاطٗا

شاّ ق  ذ أَل  اٙ ر ُظحذ اي   ه  اص ذشَ  ١ د   ٍٛ ايٓؿظ  ا٤ اي   ٚبا بـ  اس: است
ُلٞ أٜاّ  ُلٞ أٜاّ ْؿاطٗا ب ( ٚمل ٜٓهشٙ سغِ نْٛٗا َظبراك١ ي)اٱَاّ

غبظ اٍ َ ٔ ذ ذث ايٓؿ اغ ٚبايبرؼ ١ٝ       با٫  ٵشٳَٹ  رٌُ، ٚي زا أ   ذٝلٗا قبٌ اي  
ٛٸي حظُٗا ٚثٛبٗا ٚي ًارؿعتٳ  . ث بذّ اطبراكبٗاًُظحذ اؿشاّ َٔ ايبً

 -نثبٛتٗا ع٢ً اؿا٥ض -٢ً ايٓؿظا٤ُبٝكٔ ثبٛتٗا ع ّ ايثُا١ْٝ ايٖزٙ ا٭ذها
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 . ٭ذهاّ يهْٛٗا َٓـٛؿ١ ك ا٭ باسٖٚٞ ايكذس ا بٝكٔ َٔ اػرتانُٗا ك ا
: ُ اّ ا٭ذه اّ   يهٔ ا ؼٗٛس بو ؾكٗا٥ٓا اطبٛا٤ ايٓؿظ ا٤ َ ا اؿ ا٥ض ك تٳ    

ٱمج  اع ع  ٞ عًٝ  ٘ ادٸايٛاجب  ا  ٚا ظ  بربا  ٚا هشٖٚ  ا ، ٚق  ذ إ امشَ  ا  ٚ
 . -ا ب  ٸشَٜٔٔ ا بكذَو َٚٔ  -ٗا٥ٓا نثري َٔ أعاظِ ؾك ك نًُا  ًاَهشس

يهٓ٘ َؼهٌ يعذّ تٛيذ ايٝكو ك ايٓؿع أٚ ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثٛم بهؼؿ٘ ع ٔ  
را٥ض مل ٜشد بٗ ا ْ فٸ    رشَا  اي ( ٫ طُٝا ٚإٔ بعض َ)ُعـّٛ سأٟ اي

 : ٖٚٞ -ٚيٛ بظٓذ كعٝـ -(Œُعـَٛو ) َٔ اي
ا٥  ٘ ا خبـ  ١ ب  ٘ ط  براْ٘ أٚ َ  عٸ يؿ  غ اؾ٬ي  ١، ؾاْ  ٘ مل ٜ  شد   َ  عٸ امس -1

عشَب٘ ع٢ً ايٓؿظا٤ ْفٸ ٚاكس ايذ٫ي ١ عًٝٗ ا، ٚق ذ إدع ٞ إَه إ إط بؿادتٗا       
َٔ ا باس ايٛك٤ٛ ٚايػظٌ َٔ اؾٓاب١ ٚاؿٝض، ٚقذ ؾرـٓا ٚمل ْٳحذ ايذ٫ي١ 

 .  (1)ا ضع١َٛ، ٚايٛاسد ك بعض ايٓـٛق: َٓا  ـٛق اؾٓب ٚاؿا٥ض
 قشا٠٤ اٯٜا  اي  ٜٳحب ايظحٛد عٓذ قشا٤تٗا . -2
 د ٍٛ ا ظحذ إ٫ يًعبٛس ٚا٫جبٝاص َٔ بابٺ يباب . -3
 .  -ٚيٛ َٔ  اسج٘ -ٚكا ػ٤ٞ ك ا ظحذ  -4
 .  -أٟ َظحذ -ا هث ك ا ظحذ  -5

 . -ٚيٛ عبٛسًا ٚاجبٝاصًا -( Sد ٍٛ َظحذ ايٓيب) -6

 -ٚايؿب٣ٛ بٗا َؼٗٛس٠ -بايذيٌٝ ع٢ً اؿا٥ض ٖٚزٙ أذهاّ تٳرشٜ ١ُٝ ثابب١ 
ٗ  ا ط  ٣ٛ ذشَب ٚمل ٜثب  ت جعً  ٗا ذشاَ  ًا عً  ٢ ايٓؿظ  ا٤، ٚمل ْٳح  ذ ناػ  ؿًا ع  ٔ

، ب ٌ عً ٢   دعا٣ٚ ا٫مجاع ع٢ً تظاٟٚ ايٓؿظا٤ َا اؿا٥ض ك ثبٛتٗا عًُٝٗا
 نشا١ٖ . أٚ  أٚ اطبربابًا اؿا٥ض: َا نإ ٚجٛبًا ذهاّتشتٸب مجٝا أ

 َٚٛاؾ ك ب ٘ (ّٛ ) ُعـ ٟ ايعٔ سأـ  ١ ٖٛ ايهاػ هٔ ا٫مجاع اي رحي
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ا ع ٔ سأٜ ٘   ٖزبهؼـ اٱمجاع ا ٓكٍٛ ٫ٚ اط٦ُٓإ ٫ ٜكو عٓذْا عًٝ٘، َا أْ٘ 
ٍٸ بٛك  ٛح عً  ٢    أٚ َٛاؾكب  ٘، عً  ٢ إٔ عب  اسا  بع  ض َ  ذعٞ ا٫مج  اع ٫ ت  ذ

 . عوذٸُٴ ا٫ػرتاى ايعاّ ك مجٝا ا٫ذهاّ نُا ٜعٗش يًُب ٌَ ك عباسا  اي

ايباّ باْعكاد اٱمجاع ؾل٬ً عٔ نؼ ؿ٘ ع ٔ َٛاؾك ١    ٚاؿاؿٌ عذّ ايٛثٛم 
 ( نُا ٫ ٜٛجذ ْفٸ ٚاكس ايذ٫ي١ ع٢ً ؼشِٜ ا٫ؾعاٍ ايظب١ .ا عـّٛ)

ْعِ دعا٣ٚ اٱمجاع ا بهشس٠ َٔ بعض ا٭عاظِ)سض( تٛجب ا٫ذبٝاط 
برتى ا٫ؾعاٍ ايظب١ اي  إيبضّ ا ؼ ٗٛس ذشَبٗ ا َٚظ اٚا٠ ايٓؿظ ا٤ يًر ا٥ض ك      

 . عُّٛ ا٭ذهاّ 
ث  ِ ْٓبك  ٌ اىل بٴر  ٛث اي   ُكـذ اي   خاَع َ  ٔ ؾ  شٚع َٓٗاجٓ  ا ا هب  ٛب        

 يًـاي رو، ٖٚٛ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (79)ٚجٛب ايبٛب١ َٔ ا عاؿٞ.................................................... 
   

 أحكام األمىات                         

ٛٵ ٹ  ش: 185ق  اٍ اهلل تع  اىل ك ط  ٛس٠ اٍ عُ  شإ:         ُٳ   ٌټ ْٳؿَّ  عا رٳا٥ٹَك  ١  ايَّ  زن   
ضا٤ اؾظ ِ ا  ادٟ، ٚيً ٓؿع    ٚايٓؿع ٖٞ ايشٚح ا بًبظ١ بايبذٕ ٚا بثٛث١ ك أج  

ٚأق شب ا ع اْٞ ا ًب ٦ِ َ ا ٖ زٙ       ،اطبعُا٫  َٚعاْٞ َظبع١ًُ ؾٝٗاإط٬قا  ٚ
١ ك ايبذٕ ا٫ْظاْٞ ٚاي  بٗا ذٝا٠ ا٫ْظ إ،  اٯ١ٜ إٔ ٜشاد بايٓؿع: ايشٚح ا ٓبثٸ

ؾُع٢ٓ اؾ١ًُ ايؼشٜؿ١ ٖٞ إٔ نٌ ْؿع ذ١ٝ ت زٚم ا  ٛ  ٚؾ شام ايب ذٕ اي زٟ      
ًّت ؾٝ ٘ ٚعاػ ت ْٚٳ   ُ ت، ٫ٚ مت ٛ  اي ٓؿع، إا ا اؾظ ذ ٚايب ذٕ ٖ ٛ اي زٟ         ذ

ًّ     ٜٳ ت ؾٝ ٘ َٚ ا   ُٛ ، ٚايشٚح تزٚم أمل ا ٛ  ٚاْؿـاهلا ع ٔ اؾظ ذ اي زٟ ذ
ٔ ايب ذٕ اي زٟ   رٌ بايٓؿع ذاٍ قبض ايشٚح َ  ٜـرب٘ َٔ ػذا٥ذ ٚطهشا  تٳ

ًّت ؾٝ٘ ٚاْبثٸٸ ٛٵ ٹ بٹايَّرٳلنشت ك أجضا٤ٙ ذ ُٳ  .19زم: ٚٳجٳا٤ٳ ٵ طٳهَّشٳ٠  ايَّ
 ٚ م ٖ ٛ ايبرظٸ ع ٚايؼ عٛس ب  ا ٛ  اي زٟ ٖ ٛ ذاي ١ كـٛؿ ١ تع  ين        ٚاي ز

رعٸ ٫ٚ ٜزٚم ٫ٚ ٜؼعش ب ا ٛ   َؿاسق١ ايشٚح يًبذٕ ايزٟ ميٛ ، ٚايبذٕ ٫ ٜٳ
ا ٛ ، ٖٚزا ٜ ذٍ عً ٢   أمل ٭ْ٘ أػب٘ باؾُاد، ٚايشٚح ٖٞ اي  ؼعٸ ٚتزٚم 

ٌټ ْٳشُٛ  ٫ٚ تؿ٢ٓ، بٌ تزٚم ا ٛ  ٚؾشام اؾظذ إٔ ايٓؿع ٫ تٳ ؿَّعا رٳا٥ٹَك ١   ن 
ٛٵ ٹ ُٳ ٚٸم     185اٍ عُشإ:  زايَّ رٚم  -، إر ايزا٥ل ٫بذ َٔ نْٛ ٘ ذٝٸ ًا ذ اٍ ايب ز

ٌټ ْٳؿَّ عا رٳا٥ٹَك ١     شَٚ ٔ ٖٓ ا ق اٍ ط براْ٘:      -ا ٛ  ٚاؾرتام ايشٚح عٔ اؾظذ  ن  
ٛٵ ٹ ُٳ ٛٵ ٹ بٹايَّرٳلنش٫ٚ اطبثٓا٤ َٔ ٖزا ايعُّٛ بٌ زايَّ ُٳ  ز.ٚٳجٳا٤ٳ ٵ طٳهَّشٳ٠  ايَّ

ُ ٛ  ٚاي ٓؿع ٫   ا تكذّ: تػاٜش ايٓؿع َا ايبذٕ ٚإٔ ايب ذٕ ٜٳ ُ ٚاؿاؿٌ َ
تؿشٜل بو ايشٚح ٚبو ايب ذٕ اي زٟ ٜٴٓك ٌ     ايزٟ ُٖٛٛ  ٚيهٓٗا تزٚم ا ٛ  تٳ

ّٴ   شإىل قيربٙ َا اْبكاٍ ايشٚح إىل عامل اييربصخ ذب٢ إرا قاَ ت ايكٝاَ ١    ّٳ ٜٳك  ٛ ٛٵ ٜٳ 
ُٹوٳ اح إىل ا٭ب  ذإ ٚتٓب  ثٸ ؾٝٗ  ا تشج  ا ا٫سٚ،6ا طؿؿ  و: زايٓٻ  اغٴ يٹ  شٳبن ايَّعٳ  اَي

 ب٬ؾُٗا بعذ ا٫ْؿـاٍ.٥ٚت تًـ َعٗا، ؾا ٛ  ؾشق١ ايشٚح عٔ اؾظذ، ٚا عاد إ
ُٳا تٴش ٕٳ أ جٴ ٚٳِإْٻ ٛٵ ٜٳ ٛٳؾَّ ِٵ  ّٳ ايَّ ٛسٳن  َٳ١ٹ ٛٵ  ٗا ٕٛ أٜ ط ع أٟ تٴ ،185اٍ عُشإ: زكٹٝٳا
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ٔ اهلل، َٚ  : َٔ اطبرل   ريًا ؾخ ريًا ٜٴعطٝ ٘     هِأعُاي أجٛس ّٜٛ ايكٝا١َ ايٓاغ
جضا٤ أعُاهلا ٚتهٕٛ أج ٛسًا  تعاىل ّٜٚٛؾٞ نٌ ْؿع ٜ٘ اطبرل ػشًا ؾؼشٸًا ٜٴحاص

ُٹوٳش نا١ًَ :ٚاؾ١ٝ تا١َ  ّٴ ايٓٻاغٴ يٹشٳبن ايَّعٳاَي ّٳ ٜٳك ٛ ٛٵ  . 6ا طؿؿو: زٜٳ

ٖٚ زا اي ٓف ٚا عٓ ٢ ٜؿٝ ذ إٔ ايٓ اغ َُٗ ا اْبؿع ٛا ذ اٍ اي ذْٝا َ ٔ َٓ اؾا            
تاَ ًا ٭ٕ اي ذْٝا داس عُ ٌ ٚتهًٝ ـ     ٍ ؾإْ ٘ ٫ ٜه ٕٛ ج ضا٤ٶ    ا٬َٚر ٚأجٛس أعُ  

ٚيٝظت داس ج ضا٤ ا٭عُ اٍ، ٚإا ا ٜه ٕٛ ج ضا٤ ا٭عُ اٍ بع ذ ع امل ايبهًٝ ـ          
 كٚا٫ْبكاٍ َٔ عامل ايذْٝا إىل عامل اييربصخ ثِ عامل اٯ  ش٠، ٜٚه ٕٛ اؾ ضا٤    

، ٚإ ايٛؾ  ا٤ ٚمت  اّ ا٭ج  ش ٚاؾ  ضا٤ ْاقـ  ًا غ  ري ت  اّ أٜل  ًا ايك  يرب ٚاي  يربصخع  امل 
١ تظببطٔ د٫ي ١ عً ٢ ع زاب ايك يرب أٚ     ا١َ، ٖٚزٙ اؾ١ًُ ايؼشٜؿّٜٛ ايكٝ ٜبركل

بو عامل ايذْٝا ٚبو عامل ايكٝا١َ، ٖٚزا  ايها٥ٔ ْعُٝ٘ ٖٚٛ اؿاؿٌ ك اييربصخ
ُا  ( ٖٚ  ٞ َبطً  ١ ي  Œَ  ا ج  ا٤  ب  ٘ ا٭ ب  اس ايه  ثري٠ ع  ٔ أٖ  ٌ بٝ  ت ايٓب  ٠ٛ ) 

يٓفٸ امُذٟ اعبكذٙ نثري َٔ ا عبضي١ َٔ إْهاس اييربصخ ٚعزاب٘ ْٚعُٝ٘ ٚإْهاس ا
.(1)زايكيرب إَا سٚك١ َٔ سٜاض اؾ١ٓ أٚ ذؿش٠ َٔ ذؿش ْريإشا ؼٗٛس 

َٳ ١ٹ   شإٕ اٯ١ٜ ا باسن١  ّٳ ايَّكٹٝٳا ٛٵ ٜٳ  ِٵ  ٕٳ أ جٴ ٛسٳن  ٛٵ ٛٳؾَّ ُٳا تٴ ت ذٍ عً ٢ إٔ مت اّ    ز ٚٳِإْٻ
رـش  ا٭جش ٚايثٛاب ٫ ٜـٌ ا هًـ ٫ٚ ٜٴعطاٙ إ٫ ك عامل ايكٝاَ ١، ٖٚ زا اي    

ٜهؼ  ـ  -ّٛؾ٢ ؾٝ  ٘ ا٭ج  ٛس متاَ  ًا بع  امل ايكٝاَ  ١   ي  زٟ تٴ   ؽـ  ٝف ا ٛك  ا ا -
عط٢ ؾٝ ٘ ا٭ج ش يهٓ ٘ ي ٝع إعط ا٤ٶ تاَ ًا ن ا٬ًَ، ب ٌ         بٛكٛح عٔ ٚجٛد عامل ٜٴ

١ اط  بذٍ بع  ض  ٚاي  يربصخ، ٚبٗ  زٙ اٯٜ   ٜه  ٕٛ إعط  ا٤ ْاقـ  ًا ٖٚ  ٛ ع  امل ايك  يرب  
مل ايه٬َٝو إْهاسًا ع٢ً ا عبضي١ ا ٓهشٜٔ يعزاب ايكيرب ْٚعُٝ٘ ٚأْ٘ ٜٛجذ ك عا

 وايعا١ًَُ عامل ّٜٛؾ٢ ؾٝ٘ أجش  ايكيرب ٚؾا٤ ا٭جش ٚايثٛاب ٚؾا٤ٶ ْاقـًا، ٚيٝع ث
 جضا٤ٶ تاًَا ط٣ٛ عامل ايكٝا١َ. -ثٛابًا أٚ عكابًا  -ك ايذْٝا جضا٤ٶ ٭عُاهلِ 
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ٔٵ ايٓٻ  اِسش ٔٵ صٴذٵ  ِضحٳ عٳ   ُٳ   ّٴ شأٟ أبع  ذ عٓٗ  ا ٚأل  ٞ َٓٗ  ا ٦َٜٛ  ز زَؾ ّٳ ٜٳك   ٛ ٛٵ ٜٳ  
ُٹوٳايٓٻاغٴ يٹشٳبن ايَّعٳا ٌٳ ايَّحٳٓٻ١َ َؾَكذٵ شراطبٕٛ ع٢ً أعُاهلِ ك ايذْٝا ٜٚٴ زَي ٚٳأ دٵ ٹ

ح ا َ ٔ ايع زاب    ٚطعذ ْٚ اٍ ٚظؿ ش ب ايٓعِٝ ا٫هل ٞ ٚايًط ـ ايشب اْٞ ْٚٳ       زَؾاصٳ
  ِ َٳبٳ اعٴ ايَّػٴ شٴٚسِ     ش ٚاهل٬ى ٚايعك اب ٚاؾر ٝ ٝٳا ِإ٫َّ  ْٵ َٳ ا ايَّرٳٝٳ ا٠  اي ذټ ٚق ذ ػ بٸ٘    زٚٳ
٘، ٚايػ شٚس ٖ ٛ   ٛ َا ٜٴبُبا ب٘ ٜٚٴظبًزٸ ب٘ ٜٚٓبؿا َٓ  طبراْ٘ ايذْٝا با باع ايزٟ ٖ

١ ع٢ً إٔ ا با ٚا ٓاؾا ٚا ًزا  اي  ػذْٚٗا ك عامل ايذْٝا اـذاع، ٚتذٍ اٯٜ
ع ُا ناْت َكش١ْٚ بايػُّٛ ٚاهلُّٛ ٚا هذٸسا  ٚا ٓػـا  ؾٗٞ ًَزا  َذّي ي

َٳ  ٙ ايط شف  خ ذع ا ؼ رتٟ أٚ ايب ا٥ا ذٝ ث ٜػ شٸ     خ ذٚع بٗ ا نُ ا ٜٴ   ؾٝٗا َػؼٛػ ١ 
ُٓ ًا  خذع٘ مباٍ أٚ َبٝا َػؼٛؾ ؾاطذ سد٨ ٜؼ رتٜ٘ َبٝع ًا أٚ ٜكبل ٘ ثٳ   اٯ ش ٜٚٳ

 . ٖزٙ ٖٞ ايذْٝا ك َٓعٛس اهلل طبراْ٘. ثِ ٜٓهؼـ ي٘ ؾظادٙ ٚسدا٤ت٘ ٚعٝب٘

ٖٚزا  طاب سبٸاْٞ ٚن٬ّ سمحاْٞ َبٛجٸ٘ إىل مجٝا ا هًؿو ٫ط ُٝا َ ٔ   
ُبعٗا ًَٚزتٗا اـادع١  ع ايذْٝا برزسٚا َٔ  ذااثش ايذْٝا ع٢ً ا٭ ش٣ يهٞ ٜٳ

إطاع  ١ أٚاَ  شٙ رـ  ٌٝ سك  ا سبٗ  ِ بتٳا ٜٚكـ  ذذب  ٢ ٜطًب  ٛا ا٭   ش٣ باي  ذْٝا ٚ
 ْٚٛاٖٝ٘، ؾإٕ ايذْٝا ْعِ ا باع إرا أد٣ يشكا ايشمحٔ اؿهِٝ ٚايؿٛص ايععِٝ.

إرٕ ايذْٝا داس َباع ٚغشٚس ٚ ذاع   ٔ اثشٖ ا ٚأع شض ع ٔ ؼـ ٌٝ سك ا       
( ك ْٗ خ ب٬غب ٘   شإ، ٚنُا ق اٍ أَ ري ا  ٪َٓو )   ٫َٛٙ ْٚبٝحب٘ ايٓاس ٚاـظ

 : ز ٚقذ قٌٝ ٖٞ يٝٸٔ َظٸٗا قاتٌ مسٸٗاشٚذهُ٘ ايكـاس ك ٚؿـ ايذْٝا: 

 ؿتتهؼٸ   إرا اَ برٔ اي ذْٝا يبٝ بٷ   
 تهؼؿت

ٚٸ ك ثٝاب ؿذٜل   ي٘ عٔ عذ
 

ٔٵ ش١ُ ٖٞ ا ٛ ؾاؿزس نٌ اؿزس َٔ ايذْٝا ٚايشنٕٛ إيٝٗا، ؾإٕ اـاتٹ َٳ ٌټ  ن 
ٗٳ ٝٵ ًَ ٕا عٳ ِّ     ،ا َؾا ٚٳاِٱنَّ شٳا  ٍِ ٘ٴ سٳبن َو رٴٚ ايَّحٳ ٬ ٚٳجٵ  ٜٳبٵَك٢  ٚا  ٛ  سمح ١ اهلل ط براْ٘     زٚٳ

ع٢ً عُّٛ كًٛقات٘ اي  َٓٗا ا٫ْظإ، ٜٓبكٌ ب٘ َٔ عامل ا٫د٢ْ ٚداس ايػشٚس 
ٚاـ  ذاع إىل ع  امل اي  يربصخ ٚا٭عً  ٢، ؾٝب  ذأ اؿظ  اب ٚايبركٝ  ل ع  ٔ فُ  ٛع     
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ش ٚايث  ٛاب أٚ ايع  زاب ٚايعك  اب، ؾٝ  ٓعِ ا٭عُ  اٍ ٖٚٓ  اى ٜ  ش٣ ا٫ْظ  إ ا٭ج  
ا٭تكٝا٤ جضا٤ ذظٔ أعُاهلِ ٜٚهٕٛ قيربِٖ سٚك١ً َ ٔ سٜ اض اؾٓ ١، ٜٚؼ ك٢     
ايؿظٸام ٚايهؿاس ٚايبعظا٤ بظ ٤ٛ اعبك ادِٖ أٚ بظ ٤ٛ أؾع اهلِ ٚته ٕٛ قب ٛسِٖ       
 َ  ٔ ذؿ  ش اي  ٓريإ، ٜٚظ  بُش ا٭ج  ش ذب  ٢ تك  ّٛ ايكٝاَ  ١ ٚؼؼ  ش ايعب  اد بع  ذ          

ّٜٚٛؾ٢ نٌ اْظإ جضا٤ٙ ايب اّ اي ٛاك ٚأج ش اعُاي ٘      ،سدٸ أسٚاذِٗ إىل أبذاِْٗ
ُٹوٳشك عامل ايذْٝا تّٛؾ٢ إيٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ  ّٴ ايٓٻاغٴ يٹشٳبن ايَّعٳاَي ّٳ ٜٳك ٛ ٛٵ  ز.ٜٳ

( ٚبا ع اد إٔ ٜب زنش   Sٚع٢ً ايعاق ٌ اي زٟ اَ ٔ ب اهلل ط براْ٘ ٚبشط ٛي٘ )      
٘ َ  ٔ ـ  اذبت  زنش ا   ٛ  َٚ  ا ٜٓبػ  ٞ َٓ  ٘ ؾٝ ،ع  امل اٯ   ش٠ اي  زٟ ٜب  ذأ ب  ا ٛ 

٘ٴ تٳرٹٝ ذٴ  طهشا  ش ٓٵ  َٹ ٓٵتٳ  َٳا ن  ٛٵ ٹ بٹايَّرٳلن رٳيٹَو  ُٳ تٗ شب  ، 19ٚم:زٚٳجٳا٤ٳ ٵ طٳهَّشٳ٠  ايَّ
َا ٜعك ب  تزنش ٚ ،َٓ٘ ك عامل ايذْٝا ٚتببعذ عٓ٘ ٭ْ٘ أمل ٚعزاب َٚؼك١ ٚأر٣

إ َ ٔ  ا ٛ  َٔ ذظاب ايكيرب ٚاييربصخ َٚٔ ذظ اب ايكٝاَ ١ َٚ ا ج ا٤ ك ايك ش     
ُٸب٘ زٸس٠،اٜات٘ ا زّنش٠ ٚام اٯ١ٜ ايكشا١ْٝ  عًٝ٘ إٔ ٜظبعذ يًكا٤ اهلل طبراْ٘ ٚإ٫ ع

ِٵ   ا باسن١:ش ٖٴ  ٔٳ  ٚٳايَّزٹٜ ٗٳا  ُٳَ ْټٛا بٹ ٚٳاطَّ ٝٳا  ْٵ ٚٳسٳكٴٛا بٹايَّرٳٝٳا٠ٹ ايذټ ٕٳ يٹَكا٤ٳْٳا  ٔٳ ٫ ٜٳشٵجٴٛ ٕٻ ايَّزٹٜ ِإ
ٕٳ  ٛ ً ٔٵ اٜٳاتٹٓٳا َغاؾٹ ُٳا َن ،عٳ ِٵ ايٓٻاسٴ بٹ ٖٴ ٚٳا َٳ َّ ٚٵَي٦ٹَو  ٕٳأ  ٌ 67ز ٜ ْٛع:  اْٴٛا ٜٳهَّظٹبٴٛ  ، ٚايعاق 

ٛٸت  ٘ ٚػ  باب٘ قب  ٌ َٛت  ٘  ٜٚػب  ِٓ ٜكل  ٞ عكً  ٘ عًٝ  ٘ ب   ٕ ٜظ  بعذٸ يظ  ؿشٙ ذٝات  ٘ ٚق
ؾٝظع٢ ٱؿ٬ح عًُ٘ ك دْٝاٙ قبٌ َؿاسقبٗا. (1)شإغبِٓ ذٝاتو قبٌ َٛتوز

ٖٚٓا أٚؿٞ ْؿظ ٞ ٚا  ٛاْٞ ٚا  ٛاتٞ ب ْ ٘ ٜٓبػ ٞ هل ِ ق شا٠٤ اٜ ا  ا ع اد               
 ٔ ( ؾُٝ  ا ه  شٟ ك ايك  يرب َ  ٔ   Œ أٖ  ٌ بٝ  ت ايعـ  ١ُ )  ٚا٭ ب  اس ا    ثٛس٠ ع  

رًا  اؿظ  اب ٚايبركٝ  ل ٚايل  ػط١ ٚايعًُ  ١ أٚ ايٓع  ِٝ ٚاؾٓ  ١ ن  ٞ ٜعُ  ٌ ؿاي    
 ٕ  ٚوزس َٔ ا عـ١ٝ ٚؾعٌ اؿشاّ يٝـبس قيربٙ سٚك١ َٔ سٜاض اؾ١ٓ ٫ٚ ٜه ٛ

ذؿش٠ َٔ ذؿ ش اي ٓريإ أعارْ ا اهلل ط براْ٘ مجٝع ًا َ ٔ ا ـ ري ايبع ٝع ٚسصقٓ ا          
 : ثِ ْبرث . بشاس ٚايؼٗذا٤ ٚايـًرا٤ ك ايذْٝا ٚ ا٭ ش٣َشاؾك١ ا٭
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 : وجىب التىبة من املعاصي

ٚأِٖ ْٛع َٔ ا٫طبعذاد  ا بعذ ا ٛ  بٌ ٖٛ َٔ أِٖ ايٛاجب ا  ايؼ شع١ٝ   
ٚط بٌ ا٫ط  بعذاد يٰ   ش٠ ٚأْؿعٗ  ا ٱؿ  ٬ح ذ اٍ ا   ٪َٔ ٚع٬قب  ٘ بباس٥  ٘ ٖ  ٛ   

 .ا ك ايضَٔ ا اكٞ  عاؿٞ ٚأدا٤ ذكٛم ايٓاغ اي  ٖبهٗايبٛب١ َٔ ا
عً  ٢ عب  ادٙ ٜٚكب  ٌ ٚق  ذ أ   ز اهلل ط  براْ٘ عً  ٢ رات  ٘ ا كذط  ١ إٔ ٜبؿل  ٌ  

ٔٵ تٛببِٗ ش َٹ ِٻ تٳابٳ  ٗٳاَي١ٺ ثٴ ِٵ طٴ٤ًٛا بٹحٳ ٓٵه  َٹ ٌٳ  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٘ٴ  ُٳ١َ َأْٻ ٘ٹ ايشٻذٵ ٢ًَ ْٳؿَّظٹ ِٵ عٳ َنبٳبٳ سٳبټه 
ِٷ ٘ٴ َغؿ ٛسٷ سٳذٹٝ ًَسٳ َؾَ ْٻ ٚٳَأؿٵ ٙٹ  ٛٻابٹوٳش، بٌ 54زا٭ْعاّ: بٳعٵذٹ ٘ٳ ٜٴرٹبټ ايبٻ َّ ٕٻ اي ٜٚؿ شح   زِإ

إٕ اهلل تب  اسى ٚتع  اىل أػ  ذ ؾشذ  ًا ببٛب  ١ عب  ذٙ َ  ٔ سج  ٌ أك  ٌ   شببٛب  ١ عب  ذٙ 
 .(1)زساذًب٘ ٚصادٙ ك ي١ًٝ ظًُا٤ ؾٛجذٖا

ٚايبٛب  ١ ك ا٭ؿ  ٌ َعٓاٖ  ا ٖ  ٛ ايشج  ٛع ع  ٔ ايؼ  كا٤ ٚايبُ  شٸد، ٚايشج  ٛع    
عـ ١ٝ ايـ ادس٠ عٓ ٘ ٚب ايعضّ عً ٢      ٜظبًضّ أٚ ٜبركل ب َشٜٔ: بايٓذاَ ١ عً ٢ ا   

ع  ذّ ايع  ٛد٠ إىل ا عـ  ١ٝ، إر ي  ٛ مل ٜٓ  ذّ ك قًب  ٘ ٜٚب ط  ـ عً  ٢ ط  ٤ٛ عًُ  ٘    
َٚعـٝب٘ مل ٜبركل َٓ٘ ايشجٛع عٔ ايبُشد، ٚيٛ مل ٜعضّ ع٢ً عذّ ايعٛد إىل 

 . ا عـ١ٝ مل ٜهٔ ساجعًا عٔ ايبُشد ٚايطػٝإ ع٢ً تبع١ٝ ايشمحٔ

يبٛب١ إرا مل ٜهٔ ْادًَا ٚعاصًَا عً ٢ ع ذّ   ٚا٫طبػؿاس ايًؿعٞ ٫ أثش ي٘ ك ا
إرا ؼككا َٔ ايعبذ ثِ اطبػؿش سب ٘ ن إ ي ٘ ا٭ث ش ايعع ِٝ      ٚايعٛد٠ إىل ا عـ١ٝ، 

 . ٚا٭جش اؾضٌٜ ٚنؼـ عٔ ؿذم تٛبب٘ ٚاطبػؿاسٙ

 ؿرٝس: (2)يرب( ك  ٚيًبٛب١ َشاتب كبًؿ١ أقًٗا ايٓذا١َ ٚايعضمي١، قاٍ )
ا ؼككًا ٚأععُٗا أجشًا َا رنشٖا أَري ا  ٪َٓو  نًُٗ، ْعِ أ زنؿ٢ بايٓذّ تٛب١ش
( )دسج١ ايشؿاس ايزٟ ٖٛ  ػ ٝك١ ا٫طب رك ٝاًْا ي ٘ ب ك ْٗخ ب٬غب ًّ  و ٖٚٛٝٸع
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ٕا: أٚهلا ايٓذّ ع٢ً َا َل٢، ٚايثاْٞ ايعضّ ع٢ً تشى   اطِ ٚاقا ع٢ً طب١ َعا
ضٸ خًٛقو ذك ٛقِٗ ذب ٢ تًك ٢ اهلل ع     ايعٛد إيٝ٘ أبذًا، ٚايثايث إٔ ت٪دٟ إىل ا 

و ك ٝٸعبٗا  ٚجٌ أًَع يٝع عًٝو تبع١، ٚايشابا إٔ تعُذ إىل نٌ ؾشٜل١ عًٝ  
ب ت عً ٢ ايظ رت ؾبزٜب ٘     ؾب٪دٟ ذكٗا، ٚاـاَع إٔ تعُذ إىل ايًرِ اي زٟ ْ 

ٕ   ُٗ  ٕ ذب٢ ًٜـل اؾً ذ ب ايععِ ٜٚٓؼ   بٝٓ   با٭ذضا  ا ؿ ِ جذٜ ذ، ٚايظ ادغ أ
 .  (1)ايطاع١ نُا أرقب٘ ذ٠ٚ٬ ا عـ١ٝز تزٜل اؾظِ أمل

١، ْعِ ا٭َش اـاَع: إراب١ ايًرِ ايٓاب ت عً ٢ ايظ رت ٖ ٛ نُ اٍ ايبٛب             
 ٢ً ا عـ١ٝ ٚايعضمي١ ع٢ً عذّ ايعٛد٠.ٚيهٔ أطاطٗا ٜبركل بايٓذا١َ ع

إرٕ ايبٛب  ١ تبرك  ل بايٓذاَ  ١ ٚايعضمي  ١، ٖٚ  زا ٜبطً  ب ت  ذاسى ايٛاجب  ا        
 ٫ ، بٌزإٔ تعُذ إىل نٌ ؾشٜل١ عًٝو كٝٸعبٗا ؾب٪دٟ ذكٗاشايؼشع١ٝ ايؿا٥ب١ 

إٔ ت   ٪دٟ إىل ا خً   ٛقو شَٓ   ٘  ٗ   اهت   بِ إ٫ ب    دا٤ ذك   ٛم ايٓ   اغ اي     ٖب 
 . ذب٢ ٜبخًف َٔ تبعا  ظًُ٘ هلِزذكٛقِٗ

إٔ ٜ شدٸ ايٛدا٥ ا   َٚٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ يًُ٪َٔ إٔ ٜ٪دٟ ذكٛم ايٓاغ ا ػبـ ب١  
بعذٙ يكٛت٘ َٚكذست ٘ ٚأػ ٗذ   ٚا٭َاْا  إىل أًٖٗا أٚ ٜٛؿٞ َٔ ٜثل بشدٸٖا َٔ 

٘، ٖٚزا إذهاّ يًعٌُ ايٛاجب ٚاط بٝثام َ ٔ ٚؿ ٛهلا إىل    ع٢ً ٚؿٝبايثكا ٳ 
أًٖٗا بعذ ٚؾات٘، بٌ إرا ظٗش  أَاسا  ا ٛ  ٚقشب ا٭جٌ ؿاس أدا٤ ذكٛم 

 ُٗبٛن١ ٚاجبًا ؾٛسًٜا ًٜضَ٘ ا ظاسع١ إيٝ٘ ٚباتؿام ايعًُا٤ )سض(. ايٓاغ اي

  بٌ إٕ ذكٛم ايٓاغ ا ػـٛب١ َِٓٗ ٚاجب ؾ ٛسٟ ٚإٕ مل تعٗ ش أَ اسا          
 ـا٤ ٚاٱػٗاد هلا  ظبركٗا، ٫ٚ ٜهؿٞ اٱًٜضّ سدٸٖا إىل َايهٗا ٚإٜـاا ٛ  ٜ

 :ثِ ْبرث .  بٌ ايب  ري َعـ١ٝ نبري٠ نُا إٔ اهلبو ٚايعذٚإ َعـ١ٝ نبري٠
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 أحكام االحتضار:
ْ ضع اي شٚح َ ٔ     -ا٫ذبلاس ٖٛ ا٫ػشاف ع٢ً ا ٛ  ٖٚ ٛ ٚق ت ايظ ٛم    

ُٸ٢ ا٫ْظإ ا ؼ شف عً ٢ ا  ٛ  بام    -ايبذٕ  بل ش ؿل ٛس ا ٥٬ه ١ عٓ ذٙ     ٜٚظ
ِٖٚ ا ٛنًٕٛ بكبض سٚذ٘، ٖٚزٙ ايظاع١ ٖٞ أٚذ ؽ ط اع١ ٚأػ ذ ط اعا      

ُ  ٛ  ط  اع١ ٜٳشاب  ٔ ادّ نُ  ا قاي  ٘ ا٫َ  اّ ايظ  حاد ٚايشك  ا )عًُٝٗ  ا ايظ  ٬ّ(:
ٚق ذ به ٢ ا٫َ اّ اؿظ ٔ ا بب ٢      ( 1)زؾٝٴعأٜ ًَو ا ٛ  ٜٚش٣ اٯ ش٠  ٚأًٖٗا

 ًا عًٝ٘ ا ٝت عٓذ َٛت٘.ّٜط  َاٜعين زهلٍٛ ا طًاشطاع١ ا ٛ  ٚعًً٘ 

ٚا ؼٗٛس بو ؾكٗا٤ْا ٚجٛب اطبكباٍ ايكب١ً با ٝت ذ اٍ اذبل اسٙ أٚ بع ذ    
 : َٛت٘، ٚؼكٝك٘ ٜكا ك َشاذٌ ث٬ث١

ك نٝؿ١ٝ ا٫ذبلاس: ٚايعاٖش اتؿام أؿرابٓا ع٢ً ايهٝؿ١ٝ ا ٓـٛؿ١ ك  -أ 
بإيك ا٤ٙ عً ٢ ظٗ شٙ     أ باس أٌٖ بٝ ت ايٓب ٠ٛ، ٚتبرك ل ببٛجٝ ٘ ا ٝٸ ت إىل ايكبً ١      

يه إ َظ بكبٌ ايكبً ١     جً عٳ ٚجعٌ ٚجٗ٘ ٚب اطٔ قذَٝ ٘ إىل ايكبً ١ بٓر ٛ ي ٛ أ      
. ٖٚ زٙ ايهٝؿٝ ١ فُ ا عًٝٗ ا ب و عًُا٥ٓ ا َٚٓـ  ٛق        بـ ذسٙ ٚمجٝ ا جظ ذٙ   

 ا  ثٛس٠ .( 2)عًٝٗا ك أ باسْا

ظ٘ بٓ ا٤ٶ عً ٢ د٫ي ١ ايٓـ ٛق     ك ذهِ ا٫ذبلاس بايٓظب١ إىل ا ٝٸت ْؿ -ب
ِٸ ا ٝٸت ٝؿ١ٝ، ايهٚجٛب ع٢ً  ٖ زا َ ا ا ب اسٙ مج ا َ ٔ      ٚهب عًٝ ٘؟  ؾٌٗ ٜع

َ   ِٓٗ ػ   ٝخٓا ا٭عع   ِ   -ايؿكٗ   ا٤ )سض(، ذٝ   ث اط   بكشبٛا ٚجٛب   ٘ عًٝ   ٘   
ا٭ْـاسٟ )قذٙ( ا باسٙ ٚاطبذٍ عًٝ٘ )ب  ٕ ايع اٖش َ ٔ ا٭ ب اس إٔ ا طً ٛب      
ٚج  ٛد ايبٛج  ٘ ك اـ  اسد ٫ ع  ٔ َباػ  ش( ٚيع  ٌ تٛجٝ  ٘ اـط  اب ك بع  ض       

ري و، ب ٌ   ؾع ٌ  غايب ًا ع ٔ    ٭جٌ عحض ا ؼشف ع٢ً ا ٛ ايٓـٛق إىل غريٙ 
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ٚقشٜ ب َٓ ٘    قاٍ ػٝخٓا ا٭ععِ )قذٙ(: )٫ ٜبعذ تكذٸَ٘ ك ايبهًٝـ ع٢ً غريٙ(
ا ٝ ت،  إ٫ إٔ ايؼ ٗش٠ ايؿبٛا٥ٝ ١ كبـ ١ ببهًٝ ـ غ ري        .(1) ؾشاجا ك )اؾٛاٖش(

ٖٚ ٞ ظ اٖش٠    (2)زط بكبٌ بب اطٔ قذَٝ ٘ ايكبً ١    ٚايعُذ٠ ايٓـٛق ايـرٝر١ )إ
 ٖٛ غري امبلش ا ؼشف ع٢ً ا ٛ  .ا٫ بـاق بايظا٥ٌ ٚ

ْعِ مث١ سٚا١ٜ سٚاٖا ايـذٚم َشط١ً َٚظٓذ٠ ميهٔ د٫يبٗا ع٢ً ايعُّٛ أٚ 
( د ٌ S( إٔ سطٍٛ اهلل )اطبؿادت٘ َٓٗا، ٖٚٞ َش١ٜٚ عٔ أَري ا ٪َٓو )

ٚٴجٸ ٘ بػ ري )إىل         ع٢ً سجٌ َٔ ٚيذ عبذ ا طً ب ٖٚ ٛ ك ايظ ٛم )ايٓ ضع( ٚق ذ 
ٚجٸٗ ٛٙ إىل ايكبً  ١، ؾ إْهِ إرا ؾعً بِ ري  و أقبً ت عًٝ  ٘     ش( ايكبً ١، ؾك  اٍ:  غ ري 

ٌٸ عًٝ٘ بٛجٗ٘، ؾً ِ ٜ ضٍ ن زيو ذب ٢ ٜك بض      ( 3)زا ٥٬ه١، ٚأقبٌ اهلل عضٸ ٚج

َٚٓ  ٘ اط  بعٗش ا٭ع  ٬ّ )سض( تٛج  ٘ ٚج  ٛب تٛجٝ  ٘ ا ٝ  ت يًكبً  ١ إىل را      
ا٭َ ش   ا ٝت، ببكشٜب: إٕ اـيرب ظاٖش ك إٔ غ شض ايؼ اسع ا٭ق ذغ َ ٔ ٖ زا     

)إقباٍ اهلل ٥٬َٚهب٘ عً ٢ ا ٝ ت امبل ش( ٚإرا ثب ت ٚج ٛب ؼـ ٌٝ ايػ شض        
ؾٝحب عًٝ٘ ايبٛج ٘   -َِٚٓٗ ا ٝت -ؾٝبٛج٘ ايٛجٛب إىل مجٝا ايكادسٜٔ عًٝ٘

ُٸ٘ س ٖٚ زا  مح١ اهلل ٚإقباي٘ ٥٬َٚهب٘ عًٝ٘ . بٛجٗ٘ ٚبباطٔ قذَٝ٘ إىل ايكب١ً يبع
 ٔ ( ٚسٚاٙ َظ ٓذًا  أَ ري ا  ٪َٓو )   اـيرب سٚاٙ ايـذٚم ك )ايؿكٝ٘( َشط٬ً ع 

عُ   اٍ( ٫ٚ ٜبع   ذ ؿ   ر١ ط   ٓذٙ ك )ث   ٛاب  ك )عً   ٌ ايؼ   شاٜا( ٚ)ث   ٛاب ا٭
ٕ ٚقا ؾٝ٘ )عُشٚ بٔ  اي ذ( ٚايؼ اٖذ عً ٢ قب ٍٛ سٚاٜب ٘: تٛثٝ ل       ا٭عُاٍ( ٚإ

ابٔ ؾلاٍ اٜاٙ ؾٝهٕٛ اـيرب بايػًا دسج١ اؿح١ٝ ٚا٫عبب اس ٚي زا تك شب ايؿب ٣ٛ     
عً ٢ ا ٝ ت امبل ش ارا أَهٓ ٘ ؾعً ٘ ٚتٛج ٘       بل اس  ٚا٫ذعٓذْا بإهاب ايبٛج٘ 

 ُكذغ َٔ أَشٙ بايبٛجٝ٘، ٫ أقٌ َٔ شض ايؼاسع اي رـ٬ًٝ يػ ٘ تٛبؾهشٙ يٛج
                                                           

  .14: 4جٌاىز اىنالً: ج + تطبعت دذٌث 071: 0اىطيارة: ج (1)

 .4ٍن أبٌاب  االدتضار: ح 82: ب0جاىٌسائو: (2)

(
8

 .4ٍن أبٌاب  االدتضار: ح 82: ب0( اىٌسائو: ج



 (87).....................عشض أذهاّ ا٫ذبلاس................................. 
   

 ا٫ذبٝاط ايٛجٛبٞ ب٘.

ك ذه  ِ ا٫ذبل  اس بًر  اظ ط  ا٥ش ا هًؿ  و غ  ري ا ٝ  ت، ا ؼ  ٗٛس ب  و  - ج  
عذّ  ٘، َٚٔ ايٛاكسب، ٚرٖب مجا غري قًٌٝ اىل اطبربابؾكٗا٥ٓا ٖٛ ايٛجٛ

ؿ  ر١ ا٫ط  بذ٫ٍ بظ  ري٠ ا بؼ  شع١ ا ُل  ا٠ دي  ٬ًٝ عً  ٢ ايٛج  ٛب، ٭ٕ أقـ  ٢ 
ا٭ع  ِ َ  ٔ امبٛبٝ  ١ َٚ  ٔ   د٫ي  ١ ايظ  ري٠ َ  ا إذ  شاص إَل  ا٤ ٖ  ا ٖ  ٞ ايؼ  شع١ٝ   

 ٫ ٜذٍ ع٢ً  ـٛق ايٛجٛب يبـًس دي٬ًٝ ع٢ً سأٟ ا ؼٗٛس.ايٛجٛب ٚ

ٗ ا  ٚايعُذ٠ ا٫طبذ٫ٍ بايٓـٛق ٖٚٞ َبعذد٠ ك )ايٛط ا٥ٌ( ٚايعُ ذ٠ َٓ  
 : (1)ؿرٝربإ َا ؿسٸ طٓذٙ ٚٚكرت د٫يب٘، ٖٚٞ

 ؿرٝر١ رسٜس اي  سٚاٖ ا ايؼ ٝط ايطٛط ٞ ك )تٗزٜب ٘( ع ٔ ايـ ادم        -1
(ش:) زا اي ٓف غ ري     ٝت يًكب١ً ؾاط بكبٌ بٛجٗ ٘ ايكبً ١ز   ٚإرا ٚجٗت ا ٖٚ

ؾُٗ٘ مجا َٔ ٍ ا٫ذبلاس، ْعِ ٖٛ قبٌُ قًٜٛا بٌ ؿشٜس ك تٛجٝ٘ ا ٝت ذا
وبُ ٌ إساد٠ تٛجٝٗ ٘ ذ اٍ اي ذؾٔ أٚ ذ اٍ ايبػظ ٌٝ، ٫ٚ        ، نُانزيو ايؿكٗا٤

 ٫ ٜبًؼ اذبُاي٘ دسج١ ايعٗٛس.اس، أٟ ٜك٣ٛ ؾِٗ ا٫طبكباٍ ذاٍ ا٫ذبل

ك )ايهاك( ٚ)ايبٗ زٜب( ع ٔ    ؿرٝر١ طًُٝإ بٔ  ايذ ا ش١ٜٚ َظٓذ٠ً -2
إرا َ  ا  ٭ذ  ذنِ َٝ  ت ؾظ  حٸٛٙ ػ  اٙ ايكبً  ١، ٚن  زيو إرا   (:شايـ  ادم )

َٛكا ا ػبظٌ ػاٙ ايكب١ً ؾٝهٕٛ َظبكب٬ً بباطٔ قذَٝ ٘ ٚٚجٗ ٘   غ ظٸٌ ٜٴرؿش ي٘ 
ا   ٛ   َٚ  ٔ امبُ  ٌ إساد٠ ايبظ  ح١ٝ صَ  ٔ اذبل  اس ا ؼ  شف عً  ٢  زإىل ايكبً  ١

ؾٝحب تظحٝب٘ ػاٙ ايكب١ً .

ٛ  ٚتًبظٸ  ٘ ب  ٘ ٚؾ  شام اي  شٚح  َٚ  ٔ امبُ  ٌ إساد٠ ايبظ  ح١ٝ بع  ذ ؼك  ل ا    
ٛح إٔ ا٭َ  ش )ؾظ  حٸٛٙ( هلا ع  ٔ اؾظ  ذ، ٖٚ  زا ا٫ذبُ  اٍ أق  شب يٛك  اـ  ٚاْؿ

ًّل ع٢ً اي َ  عذ ١ٝ ب ظح ب ياأَش ثاٍ  ب ذٍ ع٢ً إٔ صَٔ اَ ٝ ا َا ( ؾشط )إر ؼ ع
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 . ذكٝك١ زَٝتشا ٛ  ذٝث ٜهٕٛ إط٬م

ٚفاصًا يٛ ؼك ل   َظاق١ً زَٝتشبُٝٓا ع٢ً ا٫ذبُاٍ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ إط٬م  
َٚٔ زإرا َا ش(: ا٫ذبلاس ٚا٫ػشاف ع٢ً ا ٛ  َٔ قٛي٘ )صَٔ إساد٠ 

 . ؾٗٛ بعٝذ ٚوباد إىل عٓا١ٜ ٚقش١ٜٓ ا اص زَٝتش

َش ببػط١ٝ ا ٝ ت  نُا إٔ ايبظح١ٝشؾظحٸٛٙ ػاٙ ايكب١ًز تعين ايبػط١ٝ ؾٗٞ ت 
٘ ػاٙ ايكب١ً، َٚٔ ايٛاكس جشٟ ايظري٠ ا بؼشع١ٝ ٛجٸ٫ إٔ ٜٴ ،ٚٚجٗ٘ ٚجظذٙ

 .ٍ ا٫ذبلاساع٢ً تػط١ٝ ٚج٘ ا ٝت بعذ ؼكل َٛت٘، ٫ قبٌ َٛت٘ ٚذ

: زؾظ حٸٛٙ ػ اٙ ايكبً ١   شبٌ وبٌُ نٕٛ ايبظح١ٝ مبع٢ٓ ا ذٸ ؾُع٢ٓٚك ا كا 
ٛٸ ٚن  زيو إرا ش( ٫ذك  ًا: ٟ ٖ  زا ا٫ذبُ  اٍ قٛي  ٘ )َ  ذٸٚٙ ػ  اٙ ايكبً  ١، ٜٚك  

ؾٝهٕٛ َظبكب٬ً بباطٔ قذَٝ٘ ٚٚجٗ٘  ،غ ظٸٌ ٜٴرؿش ي٘ َٛكا ا ػبظٌ ػاٙ ايكب١ً
ُ اٍ إساد٠ ا  ذ   ع٢ً ايبؼ بٝ٘ ٜ٪ن ذ اذب   ز ايذاٍٚنزيوشؾإٕ قٛي٘  زإىل ايكب١ً

ُٳذٸ ا ٝت إىل ايكب١ً ذو ا٫غبظاٍ ن زيو ايبظ ح١ٝ اػ اٙ     زؾظحٛٙشَٔ  نُا ٜٴ
ايكب١ً، ؾبذٍ اؾ١ًُ ع٢ً ا شاّ، يهٔ عذٸ ا٫ذبُاٍ ايك ٟٛ ٫ٚ تـ بس ايشٚاٜ ١    

 . ح١ٗ ايكب١ً دي٬ًٝ ٚاكرًا ع٢ً ٚجٛب تٛجٝ٘ ا ٝت ي

 اب ٔ اب ٞ عُ ري ع ٔ     بظ ٓذ ؿ رٝس إىل  ( 1)َا سٚاٙ ايهًٝين ك )ايه اك(   -3
( ٖٚٛ  يرب ؿرٝس قطعًا، بُٝٓ ا  نزا ك )ايهاك -إبشاِٖٝ ايؼعريٟ ٚغري ٚاذذ 

ايٛط  ا٥ٌ( ْظ  خبإ : إذ  ذاُٖا نُ  ا ك )ايه  اك( ٚثاْٝبُٗ  ا: )ع  ٔ اب  شاِٖٝ  ك)
ايؼعريٟ عٔ غري ٚاذذ(، ٚع٢ً َباْٝٓا ايشجايٝ ١ ٜه ٕٛ اـ يرب ؿ رٝرًا أٜل ًا،      

ب ذ َ ٔ   عُ ري عٓ ٘، ٚ)غ ري ٚاذ ذ( ْك ٍٛ: ٫      ٞؾإٕ ابشاِٖٝ ٜبٛثل بشٚا١ٜ ابٔ اب
  نٕٛ أذذِٖ َٛثكًا مبكبل٢ ذظاب ا٫ذبُا٫ .

 ٗ٘ ظبكبٌ بٛج تت، قاٍ:ش ُٝ ٘ اي( ك تٛجٝايشٚا١ٜ عٔ ايـادم )ٖزٙ ٚ
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ٚك َ  ذيٛهلا اذبُ  ا٫ٕ: اذبُ  اٍ إساد٠  كبً  ١ ٚػع  ٌ قذَٝ  ٘ مم  ا ًٜ  ٞ ايكبً  ١ز اي
ً ٘ َظ بكب٬ً بٛجٗ ٘ إىل    ؾإرا ؿ ذم عًٝ ٘ ا ٝ ت ٚج ب جع     ،ايبٛجٝ٘ بعذ ا ٛ 

تٛجٝٗ ٘ قب ٌ ا  ٛ  ٚذ اٍ     إساد٠ ايكب١ً ٚجعٌ قذَٝ٘ مما ًٜٞ ايكبً ١، ٚاذبُ اٍ   
 . ا٫ذبلاس ٚا٫ػشاف ع٢ً ا ٛ  نُا تكذّ ك ؿرٝر١ رسٜس

اي  سٚاٖا ايهًٝين ك )ايه اك( ٚسٚاٖ ا عٓ ٘    ( 1)يرب٠ َعا١ٜٚ بٔ عُاسَعب -4
( ع  ٔ ا ٝ  ت ؾك  اٍ: ادم )ك )ايبٗ  زٜب( نظ  ابك٘، ط  ا٬ً٥ َ  ٔ اٱَ  اّ ايـ   

إ٫ إٔ  ،٫ٚ سٜ  ب ك َكبٛيٝ  ١ ط  ٓذ ايشٚاٜ  ١   شإط  بكبٌ بب  اطٔ قذَٝ  ٘ ايكبً  ١ز  
 عٓٝو نظابكٗا، ُٖٚا: ا قبٌُ ي ُد٫يبٗا قاب١ً يٲػهاٍ، ؾإٕ َذيٛهل

٠ اط  بكباٍ ا ٝ  ت بب  اطٔ قذَٝ  ٘ إىل ايكبً  ١ بع  ذ ا   ٛ   ا٭ٍٚ: اذبُ  اٍ إساد
 زا ٝتشك ا بًبع با بذأ ؾع٬ً، ؾعاٖش ٚذو ؼكل َٛت٘، بًراظ ظٗٛس ا ؼبل

 . ٖٛ ا بًبع با ٛ  ٚا بركل ؾٝ٘

ايث  اْٞ: اذبُ  اٍ إساد٠ اط  بكباٍ ا ٝ  ت بب  اطٔ قذَٝ  ٘ إىل ايكبً  ١ قب  ٌ ا   ٛ  
 ٚذو ا٫ بـاس ٚإػشاؾ٘ ع٢ً ا ٛ ، بًراظ نٕٛ ايظ٪اٍ عٔ ا ٝٸت ٚبًر اظ 

  ٛ  ٚؿذق٘ عًٝ٘.عكب ايبًبع مببذأ ا عذّ ٚجٛب تٛجٝ٘ ا ٝت بعذ َٛت٘

إ٫ إٔ ا٫طبعُاٍ ٜـري فاصًٜا ٫ ك ذكٝك١ َعٓاٙ، ٚا اص ؼب اد اسادت ٘ إىل   
قش١ٜٓ ٚاكر١ تذٍ عًٝ٘ نُا ك قٛيو: )َٔ قبٌ قب٬ًٝ ٜكبٌ قـاؿًا( ؾإٕ ايبعبري 
ٚاك س ا  شاد ٚأْ  ٘ ذ اٍ ذٝات  ٘ إرا قبً ٘ أذ  ذ اق بف َٓ  ٘، يٛك ٛح إٔ ايكبٝ  ٌ       

ؾ٬ بذ َٔ محً٘ ع٢ً َا قبٌ قبً٘، َٚٔ ٖٓا ذٝ ث ٫   َكبٍٛ ٫ٚ ميهٔ قبً٘ ثاًْٝا
عً ٢ إساد٠  ايشٚاٜ ١  قش١ٜٓ ٚاكر١ دا ٌ ايشٚا١ٜ ٜك٣ٛ ا٫ذبُاٍ ا٭ٍٚ: د٫ي ١  

 إىل ايكب١ً بعذ َٛت٘. ٚتٛجٝٗ٘ اطبكباٍ ا ٝت

 :ُاك١ٝ أٚ بعلٗا ع٢ً ا٫ذبُاٍ ايثاْٞ ُهٔ تك١ٜٛ د٫ي١ ايشٚاٜا  اي يهٔ ٜ    
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ٚدعُٗ  ا بايظ  ري٠ ا بؼ  شع١ٝ ا عٗ  ٛد٠ ع  يرب    اس،اساد٠ ا٫ط  بكباٍ ذ  اٍ ا٫ذبل   
ذبل اس، َل اؾًا   أجٝاٍ نثري٠ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً اطبكباٍ ا ٝت قبٌ ا ٛ  ٚذاٍ ا٫

 . ٚمٖٛا مما ٜكٟٛ ا٫ذبُاٍ ٚاهلل ايعامل ١صٜذ اٯتٝ ٚا١ٜسيؿبا٣ٚ ايؿكٗا٤ ٚ
ٚقذ طبل بٝإ ؿر١ طٓذ اـيرب ك )ثٛاب  -( 1)َشط١ً َٚظٓذ٠ ايـذٚم -5

ُٸٓ -(ا٭عُ  اٍ ط  بكبٌ (: شإط  ٪ا٫ً ع  ٔ تٛجٝ  ٘ ا ٝ  ت، ؾك  اٍ )  تٚق  ذ تل  
ُٓعٓا د٫يب ٘ ٚأثببٓ ا    ٚيٛ نإ اـيرب ا شطٌ بٗ زا ا ك ذاس ي     زبباطٔ قذَٝ٘ ايكب١ً

 إمجاي  ٘ نُ  ا ٖ  ٛ ذ  اٍ ا٭ ب  اس ا اك  ١ٝ، يه  ٔ ايـ  ذٚم )ق  ذٙ( تعكب  ٘ غ  يرب       
( عً  ٢ سج  ٌ َ  ٔ ٚي  ذ عب  ذ  S( ٚأْ  ٘ د   ٌ سط  ٍٛ اهلل )أَ  ري ا   ٪َٓو )

ٚٴجٸ ٘ إىل غ ري ايكبً ١، ؾك اٍ       -ٜع ين ْ ضع اي شٚح     -ا طًب ٖٚٛ ك ايظٛم  ٚق ذ 
(Sش:)       ٌ ٚجٸٗٛٙ إىل ايكب١ً، ؾإْهِ إرا ؾعً بِ ري و أقبً ت عًٝ ٘ ا ٥٬ه ١ ٚأقب

ٖٚزا اـيرب َشط ٌ ك   زاهلل عض ٚجٌ عًٝ٘ بٛجٗ٘ ؾًِ ٜضٍ نزيو ذب٢ ٜكبض
ظٓذ ك نباب )ث ٛاب  )ايؿكٝ٘( َظٓذ ك )عًٌ ايؼشا٥ا( ٚ )ثٛاب ا٭عُاٍ( ٚاي

ؾإ ايؼٝط ايـ ذٚم ٜشٜٚ ٘ ع ٔ ػ ٝخ٘ )قُ ذ ب ٔ        ،ا٭عُاٍ( َعبيرب َٛثٛم ب٘
َٛط  ٢ ب  ٔ ا بٛن  ٌ( ٚق  ذ ط  بل تٛثٝك  ٘ ك بع  ض ايبر  ٛث ا اك  ١ٝ ي٬ط٦ُٓ  إ  
ايؼخـٞ اؿاؿٌ َٔ تشكٞ ايـذٚم عًٝ٘ َهشسًا ٚنثريًا ؾإْ٘ ٜؼ عش بايٛثاق ١   

ٔ ايظ ٝذ اب ٔ ط اٚٚغ ك )ؾ ٬ح     ٚاؾ٬ي١، َلاؾًا إىل ظٗ ٛس تٛثٝك ٘ ؿ شوًا َ     
 شج  ٌ ك طشٜك  ٘ ٚق  اٍ )إٕ سٚات  ٘ ثك  ا  ايظ  ا٥ٌ( اي  زٟ تعّك  ب ذ  ذٜثًا ٚق  ا اي 

عٔ )عبذ اهلل بٔ جعؿش( اؿُريٟ ايثك١ جضًَا، عٔ )أمحذ ٚقذ س٣ٚ با٫تؿام( 
بٔ أبٞ عبذ اهلل( اييربق ٞ ايثك ١ ك ْؿظ ٘ )ع ٔ أب ٞ اؾ ٛصا٤ ا ٓب ٘ ب ٔ عب ذ اهلل(          

ٖٚٛ ٚؿـ ٜهؼـ عٔ ٚثاقب ٘ ك   ،ْ٘ ؿرٝس اؿذٜثايزٟ ؿشٸح ايٓحاػٞ ب 
 ٘ شٸب ك٘ ايٓحاػٞ ظاٖشًا ك عباست٘ نُا ق ْؿظ٘ )عٔ اؿظو بٔ عًٛإ( ايزٟ ٚثٸ

 ُركل اـ٥ٛٞ )سض( ك سجاي٘ )عٔ عُشٚ بٔ  ايذ( ٚقذ ٚثٸك٘ ابٔ أطبارْا اي
                                                           

(
1

 .4ٍن أبٌاب االدتضار: ح 82: ب0اىٌسائو: ج (



 (91).....................عشض أذهاّ ا٫ذبلاس................................. 
   

 (.ؾلاٍ )عٔ صٜذ بٔ عًٞ عٔ ابا٥٘ عٔ عًٞ 

       ٛ جٝ ٘ امبل ش إىل ايكبً ١ ٚاط بكباي٘ إىل     ٚايعاٖش َٔ اـيرب جًًٝا: ٚج ٛب ت
ٚا٭َ ش ظ اٖش ك    زاطبكبٌ بباطٔ قذَٝ٘ ايكب١ًشايكب١ً، ؾإْ٘ تلُٔ ا٭َش بذًٚا 

نُ  ا مل ٜثب  ت ب  ذيٌٝ َعب  يرب   ،ايٛج  ٛب ٚمل تبرك  ل د٫يب  ٘ عً  ٢ ا٫ط  برباب 
( بٝٸٔ نٝؿ١ٝ ا٫طبكباٍ إىل ايكبً ١، ؾاؿ ذٜث   ايش ـ١ ك تشن٘، ْعِ ا٫َاّ )

ُٸا  ديٝ ٌ ٫ٚ قشٜٓ ١ عً ٢     يطـ ك ايبٝإ، ٫ٚٔ ا٭َش ٚايهٝؿ١ٝ ٖٚزا شطٌ ٜبل
ٮَ ش  ايهٝؿٝ ١ دٕٚ ْع ش ي  )ق ذٙ( َ ٔ ْع ش ايشٚاٜ ١ إىل     ( 1) ْا امك ل طبارَا أؾادٙ أ

ٍا َ  ٔ ايكشٜٓ  ١، ث  ِ س٣ٚ اٱَ  اّ )   ( ؾع  ٌ ج  ذٙ ٚاٱه  اب، ٖٚ  زا ؾٗ  ِ    ا
إ ( ٖٚ  ٛ بٝ  ( نُ  ا ذه  اٙ ع  ٔ ج  ذٙ عً  ٞ أَ  ري ا   ٪َٓو ) Sسط  ٍٛ اهلل )

يهٝؿ١ٝ ايبٛجٝ٘ يضٜاد٠ ا٫ط٦ُٓ إ بايهٝؿٝ ١ ايـ رٝر١ ا   ثٛس٠ ع ٔ أٖ ٌ ايبٝ ت        
(Œ  ٌ ٚاي   ايـ ؾٝٗا مجا نبري َٔ أٌٖ ايظ١ٓ ٚاؾُاع١ ايزٜٔ أؾبٛا ظع )

 ا ٝت ذاٍ ا٫ذبلاس َعرتكًا َظبكب٬ً يًكب١ً نُا ٖٛ ذاٍ ايـ٠٬ عًٝ٘.

٘ )قذٙ( ٜكِٝ قش١ًٜٓ ع٢ً ثِ أؾاد ا٫طبار َ٪نذًا يعذّ اطبؿاد٠ ايٛجٛب ٚن ْ
عذّ إساد٠ ايٛجٛب َٔ ا٭َش، قاٍ: )يذ٫ي١ ايبعًٌٝ ع٢ً إٔ تٛجٝ٘ ا ٝت م ٛ  
ايكب١ً ذاٍ ا٫ذبلاس إذظإ إيٝ٘ ذب٢ ٜكبٌ اهلل ٥٬َٚهب٘ عًٝ٘ ك ا ش ذٝات٘، 
َٚ  ٔ ايع  اٖش إٔ اٱذظ  إ إىل ا٭خ ا   ٪َٔ أٚ ا ظ  ًِ غ  ري ٚاج  ب ٚإا  ا ٖ  ٛ    

 .ساجس( ٜعين نْٛ٘ َظبربًا

اط بكباٍ ا ٝ ت    ك ا٫ببذا٤ ٖٛ ٚج ٛب ا   َٛس ب ٘ :   ٚؾٝ٘: إٕ ظاٖش ايشٚا١ٜ 
ٍٸ ١ ، ٫ تٛجٝ  ٘ ا ٝٸ  ت م  ٛ ايكبً  ١  ذ  اٍ ايٓ  ضع بب  اطٔ قذَٝ  ٘ إىل ايكبً     ، ٚي  ٛ د

ايبعًٝ  ٌ عً  ٢ إٔ تٛجٝ  ٘ ا ٝ  ت إىل ايكبً  ١ ذ  اٍ ا٫ذبل  اس إذظ  إ إىل ا   ٪َٔ  
ٖ ٛ  ٝ ت ٚذ اٍ ا٫ذبل اس    ظ إ اـ اق با   ٚا ظًِ، ٚظ اٖش ا٭َ ش بٗ زا اٱذ   
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إط٬قا  )قبٛب١ٝ اٱذظ إ  ٜٚٚـًس ٖزا اـيرب ؽـٝـًا يعَُٛا   ،ٛجٛباي
 ٚاجب(.ؾٗٛ ٚسجراْ٘( )إ٫ ا٫ذظإ إىل ا ٝت ذاٍ اذبلاسٙ 

إرٕ اؿاؿٌ ق٠ٛ ايؿبٝا بايٛجٛب يًٓفٸ ايـرٝس َ٪ٜذًا ببعض ايٓـ ٛق  
َ ٔ ايؿط ش٠ إٔ   ش(: ا٭ ش٣ ٚمبشط١ً )دعا٥ِ ا٫ط٬ّ( عٔ أَري ا  ٪َٓو ) 

ايٛج ٛب  ا٭َش ايؿطشٟ ٜهؼ ـ ع ٔ    إر( 1) زظبكبٌ بايعًٌٝ ايكب١ً إرا اذبلشٜٴ
خايؿ١ ؾُ ا   َ   -ع٢ً َا قٌٝ -بٝا َٛاؾك١ يًُؼٗٛسٖٚزٙ ايؿ ،٘ جذًاأٚ ًٜب٦ِ َع

إٕ ا ؼ ٗٛس ٖ ٛ اط برباب تٛجٝ ٘ إىل ايكبً ١ ذ اٍ اٱذبل اس،         :نبري ذب٢ قٌٝ
ٌ    ٚ اؾُٝاأ -ٚقذ ؾِٗ ا ؼٗٛس َٔ ٖزٙ ايشٚاٜا  ٬ف    ا ٖ ٛ  َ   -عً ٢ َ ا قٝ 

 ، ذ  اٍ ا٫ذبل  اس ٚاٱػ  شاف عً  ٢ ا   ٛ    َطً  ٛب ٕ ا٫ط  بكباٍ ايع  اٖش ٚأ
 . نشْاٖا َا بعض ا ٪ٜذا ٚيعً٘ يًكشا٥ٔ اـاسج١ٝ اي  ر ٫ ذاٍ ا ٛ ،

ٖزا نً٘ إرا أَهٔ ا٫طبكباٍ ايباّ ب ٕ ٜٴًك٢ ا ٝت ع٢ً ظٗشٙ ٚهعٌ ٚجٗ٘ 
ث ٜهٕٛ ٚجٗ٘ ٚؿذسٙ إيٝٗا إرا جًع أٚ أجً ع،  ٚباطٔ قذَٝ٘ إىل ايكب١ً عٝ

ت أٚ أك شٸ   بُهٔ َٔ تٛجٝ ٘ ا ٝ   ٚيٛ تعزس  ٖزٙ ايهٝؿ١ٝ أٚ تعظٸش  ع٢ً ا 
ذ٣ ايكادس يًُُهٔ ٚبايكذس ا ُهٔ ن ٕ ٜٛجٻ ٘ ا ٝٸ ت   ايهٝؿ١ٝ بشاذ١ ا ٝت، تـ

، جايظًا إىل ايكب١ً أٚ سانبًا أٚ َلطحعًا ع٢ً ميٝٓ٘ أٚ ٜظاسٙ ٚؿ ذسٙ إىل ايكبً ١  
 ٫ أقٌ َٔ ا٫ذبٝاط بؿعٌ ا ُهٔ سجا٤ َطًٛبٝب٘ يًؼاسع ا كذٸغ.

ْع  ِ ق  ذ ٜك  اٍ: ٫ ديٝ  ٌ ع  ٌ ايٛج  ٛب بايك  ذس ا ُه  ٔ َ  ا تع  زس ايطشٜك  ١   
 .  ا  ثٛس٠ عٔ أٌٖ بٝت ايشمح١

دي ٬ًٝ   زا ٝظٛس ٫ ٜظ كط با عظ ٛس  ١شٕ َكٛيبُاٍ نٛيهٔ ْكٍٛ: ٜهؿٝٓا اذ
َ  ت ذ ذٜثًا  مل ٜثبأٚ  مل ٜعًِ ٚإٕ ٌ يه ٔ ميه ٔ    ()عـ ّٛ  ؿ ادسًا َ ٔ   جع 

 . تٛجٸ٘ بعض ا ٝت إىل ايكب١ًَشجرًا ٱهاب ا٫ذبُاٍ 
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ٖٚ ٌ ٜؼ رتط    -ا٭ق شب يًُٝ ت ٚا٭ٚىل ببحٗٝ ضٙ     -ٌٖٚ ٜعبيرب ارٕ ايٛيٞ 
؟ رنش مجا َٔ ايؿكٗا٤ اػرتاط٘، ْٚؿ اٙ مج ا ا  ش؟ ٖ زا      اطب٦زاْ٘ َا إَهاْ٘

٫ٚ وبٌُ اػرتاط ا٫ط ب٦زإ َ ا ع ذّ اي بُهٔ      ،ا٫طب٦زإش َا ايكذس٠ ٚتٝظٸ
 . أٚ َا ايبعظش ٚايبرشٸد َٓ٘

قذ ٜكاٍ باعبباس ارٕ ايٛيٞ ذاٍ ا٫ذبلاس ببٛجٝ٘ ا ٝت إىل ايكبً ١ يٛج ٛٙ   
ادعٞ ا٫مجاع عً ٢ تٛق ـ ػٗٝ ضا  ا ٝ ت أٚ تٛق ـ مجٝ ا        أ٫ًٚ: ٭ْ٘ث٬ث١: 

ايبٛجٝ  ٘ إىل ايكبً  ١ ك َعك  ذ  ؾٝربُ  ٌ إْ  ذساد ،أذه  اّ ا ٝ  ت عً  ٢ إرٕ اي  ٛيٞ
٭ٕ تٛجٝ ٘ ا ٝ ت إىل ايكبً ١ تـ شف ك ا ٝ ت ٫      ثاًْٝا: ا٫مجاع ع٢ً إط٬ق٘، ٚ

ايٓاغ با ٝ ت ٖ ٛ أ٫ٖٚ ِ    ٭ٕ)أٚىل ثايثًا: ديٌٝ ع٢ً جٛاصٙ بػري إرٕ ايٛيٞ، ٚ
 ٖزٙ ٚجٛٙ ث٬ث١ ميهٔ ا٫طبذ٫ٍ بٗا ع٢ً إعبباس إرٕ ايٛيٞ. مبرياث٘(.

ٚيعً  ٗا عبُ  ذ عًٝٗ  ا،    ري٠ مل تثب  ت ك سٚاٜ  ١ ؿ  رٝر١ يٝٴإ٫ إٔ اؾًُ  ١ ا٭
ٕٻ       َ  ٛر٠ َٔ قٛي٘ تعاىل:ش ٘ٹ ِإ  ًَّ ٚٵَي ٢ بٹ بٳعٵضا ؾٹ ٞ نٹبٳ ابٹ اي ِٵ َأ ٗٴ ِّ بٳعٵلٴ ٚٵي ٛا اَ٭سٵذٳا ٚٳأ 

ِٷ ًٹٝ ٞٵ٤ٺ عٳ ٌن ػٳ ٘ٳ بٹه  َّ ٘   46+ ا٭ذ ضاب:  75زا٭ْؿ اٍ:  اي ب٫ٜٛ ١   ٫ٚ ٜبع ذ ا بـاؿ 
٫ قبٌ ا ٛ ، بٌ ٫ ٜبعذ إ بـاؿ٘  ،سمحِٗ ايشذِ نا٫بٔ ٚا٭ب بعذ َٛ 

با رياث عٓذ ؿاظ طٝام اٯ١ٜ ك طٛس٠ ا٭ذضاب، ٚعٓذ٥ز ٜهؿٝٓ ا ع ذّ اؾ ضّ    
 ذاٍ ا٫ذبلاس.ا رياث عٝث ٜعِ َا قبٌ ا ٛ :  بإط٬م اٯ١ٜ ػا٬ًَ يػري

ٚدْٚ ٘   شط    ،(يٛ ثبت نؼؿ٘ ع ٔ سأٟ ا عـ ّٛ )   -ٚا٫مجاع ا ذٸع٢
، ٫ٚ ٜعِ ٖٚٛ ايكذس ا بٝكٔ ،يبٸٞ ٚىبف َعكذٙ مبا بعذ ا ٛ  ٖٛ ديٌٝ -ايكباد

٬ ذح ١  ؾ   -ذهِ ا٫ذبلاس: ٚج ٛب تٛجٝ ٘ ا ٝ ت إىل ايكبً ١     -َا قبٌ ا ٛ  
  ٚاكر١ ع٢ً يضّٚ ا٫طبٝزإ .

 ُٝت إىل ايكب١ً ذاٍ ٝ٘ اي ٛج ٝزإ ك ت شاط اٱطبٛنٝذ عذّ إػب ٓا ت ُهٓ ٜٚ
كب١ً ذ   اٍ  ُٝت اي    ٠ صٜ   ذ باط   بكباٍ اي    ا٫ذبل   اس ب   إط٬م ا٭َ   ش ك َعب   يرب 
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ؾٗ ٛ أَ ش ع اّ َبٛج ٘ يظ ا٥ش ا هًؿ و َ ٔ دٕٚ إ بـاؿ ٘ ب ايٛيٞ           لاسٙ، إذب
 ٫طُٝا ٚظاٖش ا عبيرب٠ ٖٛ جعٌ اؿهِ  ـًر١ ا ٝت. ايؼشعٞ،

ْع  ِ ق  ذ ٜك  اٍ: إٕ ن  ٌ أم  ا٤ ػٗٝ  ض ا ٝٸ  ت ٖ  ٞ  ـ  ًر١ ا ٝ  ت َ  ٔ دٕٚ        
٘    ،إ بـاق ايبٛجٝ٘ ببًو ا ـًر١ ٚب و ط ا٥ش ػٗٝ ضا  ا ٝ ت      ؾ  ٟ ؾ شما بٝٓ 

  .؟ ا طًٛب ؾٝٗا إرٕ ايٛىل إمجاعًا

ك تٛج٘ اـط اب  يهٔ ٜكاٍ: ميهٓٓا ايكٍٛ ب ٕ ايؿشم ٖٛ ظٗٛس اـيرب ا عبيرب 
٘  إىل مجٝا  ،اؿاكشٜٔ ك َٛقا ا ٛ  سمح١ً با ؼشف ع٢ً ا ٛ  ٚإذظاًْا إيٝ 

ظٗ ٛس اـ يرب    :٫ٚ٘ ٜبذٚ ا٫ بـاق بايٛيٞ أٚ ب ذذٺ َٔ ا هًؿو، ٜل اف إيٝ   
يًُٝ ت يبؼ ًُ٘ سمح ١ اهلل ٚإقباي ٘      ك نٕٛ ايبٛجٝ ٘ إىل ايكبً ١ َـ ًر١ً   ا بكذّ 

 ا عبيرب٠.( 1)طبراْ٘ ع٢ً ا ٝت ٚإقباٍ ا ٥٬ه١ عًٝ٘ نُا ْطكت ب٘ ايشٚا١ٜ 

َٚا ٖزا نً٘ ٫ ًٜرغ َكاٍ بعل ِٗ: )تٛجٝ ٘ ا ٝ ت إىل ايكبً ١ تـ شٸف ك      
ايٛيٞ( ؾ إٕ إط ٬م ايشٚاٜ ١ ا عب يرب٠ ٚن ٕٛ      ا ٝت ٫ ديٌٝ ع٢ً جٛاصٙ بػري إرٕ 

ايبـشف  ـًر١ ا ٝت ميٓا َٔ ؼشِٜ ايبـ شف أٚ ٜ ذٍ عً ٢ ج ٛاص ايبـ شف      
 . ا خـٛق يـاحل ا ٝت

ٖٚ  زا نً  ٘ ٜ  ذعْٛا يشؾ  ا ايٝ  ذ ع  ٔ اػ  رتاط إرٕ اي  ٛيٞ، َٚ  ا ري  و مب  اط  
اْ ٘  أٚ با٫طب٦زإ َٔ ٚيٝ٘ اذبٝاطًا ٚجٛبًٝا َا إَه ذاٍ ذٝات٘ باطرتكا٤ ا ٝت

ذّ َٓاؾات ٘ ك بع ض ا  ٛاسد    ٚعذّ تعظشٙ ٚعذّ ؼشٸد ا بـشف ك ا ٝت َا ع
ظ  شع١ ايبٛجٝ  ٘ ٚا٫ط  بكباٍ، ٖٚ  زا ا٫ذبٝ  اط َشاع  ا٠ يٛج  ٛٙ  ي ٖٚ  ٞ امباج  ١

ا٫ػرتاط سغِ َٓاقؼبٗا ٫ٚذبُاٍ عُّٛ َعكذ ا٫مجاع ٚٯ١ٜ أٚي ٞ ا٫سذ اّ   
 ػٗٝضا  ا ظًِ ارا َا .عُّٛ ٫ذبُاٍ د٫يبٗا اذبُا٫ً قًٜٛا نُا طٝ تٞ ك 

 ُٝت نا٫بٔ ٚا٭ب ٚايضٚد ٚاؾذ أقشب ايٓاغ إىل اي :شاد َٔ ايٛيُٞ ٚاي
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ٚاؿؿٝذ ممٔ ذلش ا ٝت ٚأَهٔ اطب٦زاْ٘ ٚطً ب سك اٙ ببٛجٝ ٘ ا ٝ ت ايكبً ١،      
 ٜٚشجس ا٭قشب إىل ا ٝت ٚا٭ٚىل مبرياث٘، ٜٚ تٞ ايبؿـٌٝ.

ا٫ذبلاس أَش نؿا٥ٞ ط ٛا٤   ٚايعاٖش إٔ ا٭َش ببٛجٝ٘ ا ٝت إىل ايكب١ً ذاٍ
ؾُٗٓا ايٛجٛب َٔ ا٭َش أٚ ا٫طبرباب، ٖٚٛ ٜبٛج٘ إىل ايكشٜب ٚا طًا ع٢ً 
إػشاف ا ظًِ ع٢ً ا ٛ  ارا متهٔ َٔ اطبكباٍ ا ٝت إىل ايكب١ً مبعٓ ٢ ط كٛط   

ٕ ا طً  ٛب ػ  شعًا ٖ  ٛ ذـ  ٍٛ  مبح  شد ؼك  ل ا٫ط  بكباٍ با ٝ  ت، ؾ  إ  ايٛج  ٛب
ايػ شض ايؼ شعٞ ٫ٚ ػ ٧ٝ ا  ش ٚسا٤ٙ ذب ٢      ايؿعٌ، ٚارا قاّ ب ٘ ٚاذ ذ ؼك ل    

ٜبك٢ ا٭َش، ٚيزا قذ ْؿ٢ غري ٚاذذ ٚجٛد  ٬ف ك نؿا١ٝ٥ ا٭َش ايٛجٛبٞ أٚ 
ْ   ٛع اؿه   ِ، َٚكبل   ٢ ايهؿا٥ٝ   ١ ٖ   ٛ تع   ٝو ا٫ط   بربابٞ عً   ٢ اـ   ٬ف ك 

بٛجٝ ٘،  ايا طًا ع٢ً َٛ  ا ظ ًِ ٚايك ادس عً ٢      ا بـاق ايٛجٛب بايعامل
 ك ا هًؿ  و اؿاك  شٜٔ عٓ  ذ امبل  ش نُ  ا ؼك  ل  ٖٚ  زا ايٛؿ  ـ ٜبرك  ل غايب  ًا 

ٚأَ  ري  (Sك اؿاك  شٜٔ َ  ٛ  ايشج  ٌ اهل  احٞ اي  زٟ ذل  شٙ سط  ٍٛ اهلل ) 
 .ا بكذ١َ  صٜذ ( 1)٠( ك َعبيربا ٪َٓو )

با ظ ًِ،   -ٚج ٛب تٛجٝ ٘ ا ٝ ت إىل ايكبً ١      -ٚايعاٖش ا بـ اق اؿه ِ   
هزا تٗٝ ٠ ا ٝت ٱقب اٍ  ؾإٕ ا٫ذظإ ٚايبهشِٜ ٜظبرك٘ ا ظًِ دٕٚ ايهاؾش، ٖٚ

اهلل ٥٬َٚهب  ٘ ؽ  بف با ظ  ًِ، ٚغ  ريٙ ٫ ٜظ  برل ري  و، نُ  ا إٔ َ  ٛسد اي  ٓفٸ 
ٖ ٛ ا ظ ًِ ا٫ع ِ َ ٔ ا  ٛايٞ ايؼ ٝعٞ ٚغ ريٙ، َٚ ٔ          - َعبيرب٠ صٜذ -ايـرٝس 

ُٸِٗ ٜٚؼًُِٗ يشجٌ ٚا شأ٠ ٚايـػري ٚايهبري، ؾإٕ إط٬م ايٓفٸ ا  . ٜع

ايبٛجٝ٘ إىل ايكب١ً ذ اٍ ا٫ذبل اس    ٚجٛب -َا ا ؼٗٛس -ثِ إْ٘ ارا ؾُٗٓا 
٘ عًٝ ٘ بايشمح ١   ٥٬َٚهبٴ   كب ٌ اهلل  ٚا٫ػشاف ع٢ً ا ٛ  تهشميًا يًُظًِ ذب٢ ٜٴ

ؾٗزا ٜٓبٗٞ ببركل ا ٛ ، يهٓ٘ وبٌُ إساد٠ ايؼاسع بكا٤ٙ ع٢ً ا٫ط بكباٍ بع ذ   
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ا ٛ  ذظُا تكذّ تكشٜب٘ َٔ ا٭ باس ا اك١ٝ، ؾٝٓبػٞ اذبٝاطًا إبكا٤ ا ٝ ت بع ذ   
شؾا َٔ قً٘ إىل ا ػبظ ٌ يبػظ ًٝ٘، ؾٝٛك ا ذ اٍ     ٛ  َظبكب٬ً يًكب١ً إىل إٔ ٜٴا 

ايبػظ ٌٝ َظ بكب٬ً بٛجٗ  ٘ ٚب اطٔ قذَٝ ٘ إىل ايكبً  ١، ٚري و يبـ شٜس ؿ  رٝر١       
رؿ ش ي ٘ َٛك ا    ٌ ٜٴظٸٚنزيو ارا غ :شبا٫طبكباٍ عٓذ تػظٌٝ ا ٝت  ( 1)طًُٝإ

 .ٗ٘ إىل ايكب١ًز بباطٔ قذَٝ٘ ٚٚج ا ػبظٌ ػاٙ ايكب١ً ؾٝهٕٛ َظبكب٬ً
ذ اٍ ا٫ذبل اس ٚذ اٍ ايبػظ ٌٝ،     إذبٝاط ًا  ٚاؿاؿٌ ٚجٛب تٛجٝ٘ ا ٝت 

 : . ثِ ْبرث شؾا َٔ َٛكع٘ يًبػظٌٝٚسجرإ ايبٛجٝ٘ بعذ ا ٛ  إىل إٔ ٜٴ

 : مىت وآدابهـسنن ال
 ٔ عً ٢ إ ٛاْ ٘ ا  ٪َٓو ٚأًٖ ٘ ايك شٜبو       ٜظ برل  ٫ سٜب ك إٔ ا ٝت ا  ٪َ

خ  ـ عًٝ  ٘ ٓك  ٌ إىل َـ  ٬ٙ يه  ٞ تٳن   ٕ ٜٴ ،ٌ َٛت  ٘ؾع  ٌ ا ظ  بربا  ي  ٘ قب   :َٓ  ٘
، ْضع ايشٚح ٚاْؿـاهلا عٔ ايبذٕ ُٝا يٛ اػبذ عًٝ٘ ايظٛم:طهشا  ا ٛ  ٫ط

تًكٝٓ ٘ ايؼ ٗادتو: ايؼ ٗاد٠     ٜظ برب َبع ذد٠، نُ ا    ( 2)ْ٘ ٚسد  ب٘ سٚاٜا  ؾإ
ٚب٫ٜٛ  ١ عً  ٞ ٚأبٓا٥  ٘ ا عـ  َٛو   (Sذاْٝ  ١ ٚبشط  اي١ قُ  ذ ا ـ  طؿ٢ )  بايٛذ

(Œ ٘ٓٝٚتًك)  ٚتًكٝٓ ٘ نًُ ا  ايؿ شد:      ايعكا٥ذ اؿك١ نا عاد ٚايٓؼ ش ٚاؿظ اب
٫ إي  ٘ إ٫ اهلل اؿً  ِٝ ايه  شِٜ ٫ إي  ٘ إ٫ اهلل ايعً  ٞ ايعع  ِٝ ط  برإ اهلل سب   ش

ايظُاٚا  ايظبا ٚسب ا٫سكو ايظبا َٚا ؾٝٗٔ َٚ ا بٝ ٓٗٔ َٚ ا ؼ بٗٔ ٚسب     
و سط ٍٛ اهلل  ٚك اـيرب ايـرٝس: تًكزايعشؾ ايععِٝ ٚاؿُذ هلل سب ايعا و

(S  سج٬ً َٔ بين ٖاػِ إٜاٖا ؾًُا قاهلا اهلاحٞ ق اٍ سط ٍٛ اهلل)(3) (S :)
 .ز اؿُذ هلل ايزٟ اطبٓكزٙ َٔ ايٓاسش

 كشأ عٓذٙ ايكشإ ُٛ  ٜظبرب تػُٝض عو ا ٪َٔ ٚإٔ ٜٴ ركل اي ثِ بعذ ت
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 .(Œِٗ)أذادٜثهإ َٛت٘ إٕ َا  ك ايًٌٝ ٚمٛ را مما رنش ك ظشد ك َٜٚٴ
إٔ ٫ ْٓظ٢ اؿاي ١ ايشاجر ١ ك ؾع ٌ ا ظ بربا  ٚت شى ا هشٖٚ ا         ٜٚٓبػٞ

ٚاي  تبُثٌ بكـذٖا بشجا٤ ا طًٛب١ٝ ٚأٌَ ا ؼشٚع١ٝ عٓذ ايؿعٌ أٚ عٓذ ايرتى 
ٛا تشطط ك أرٖإ ا ٪َٓو ٚا ٪َٓ ا  َٚكاؿ ذِٖ، ٚري و يكـ ٛس بع ض       بٓر

ب أٚ نشاٖ ١  ا ظبربا  ٚا هشٖٚا  عٔ َكاّ اٱثبا  ٚايذ٫ي١ ٚاببٓا٤ اطبربا
نثري َٓٗا ع٢ً )قاعذ٠ ايبظاَس ك أدي ١ ايظ ٓٔ( ٖٚ ٞ مل تثب ت عٓ ذْا ٚي زا ٫       
ميهٔ قـذ اي ٛسٚد ٚايثب ٛ  ايؼ شعٞ ك مجٝعٗ ا، ٚري و يع ذّ يثب ٛ  د٫ي ١         

 ايكاعذ٠ ع٢ً اطبرباب أٚ نشا١ٖ َا بًؼ ايثٛاب ك ؾعً٘ أٚ تشن٘.

ا   ٪َٔ أٚ َٚ  ٔ ٖ  زٙ ايظ  ٓٔ ٚاٯداب: اط  برباب إع  ٬ّ ا   ٪َٓو مب  ٛ      
 . ا ٪١َٓ يٝرلشٚا تؼٝٝا جٓاصت٘ إىل قيربٙ، َٚٓٗا تعحٌٝ ػٗٝضٙ

ع٘: ؿ رٝر١  ٜٚذيٓا ع٢ً ا٭ٍٚ: اطبرباب اٱع٬ّ ؿل ٛس جٓاصت ٘ ٚتؼ ٝٝ   
هِ إٔ ٜ٪رْ ٛا إ  ٛإ ا ٝ ت    ٜٓبػ ٞ ٭ٚيٝ ا٤ ا ٝ ت َ ٓ    : شأبٞ ٫ٚد ٚاب ٔ ط ٓإ   

ايـ  رٝس عً  ٢  ٛت  ٘ يٝرل  شٚا تؼ  ٝٝع٘، ؾٝ  ذٍ اـ  يربمبِٗ ْأٟ ٜعًُ  ٛ ( 1)مبٛت  ٘ز
اب٘ )ٜٓبػ ٞ( ٖٚ ٛ َكذَ ١ قبٛب ١     اٱٜزإ ٚاٱع ٬ّ ب ا ٛ  ب ٌ ٚاط برب    ػشع١ٝ 

صت  ٘ ٜٚـ  ًٕٛ عًٝ  ٘   ؾٝؼ  ٗذٕٚ جٓا(:شػ  شعًا يبؼ  ٝٝا اؾٓ  اص٠، ث  ِ ق  اٍ )   
ٖٚٞ ٚاكر١ ايذ٫ي١ ع٢ً ػشع١ٝ اؿلٛس عٓذ ا ٝ ت بع ذ    ٜٚظبػؿشٕٚ ي٘ ..ز

ايه ثري٠   ( 2)ا٭ ب اس   إع٬َِٗ مبٛت٘ يػشض تؼٝٝا جٓاصت ٘ إىل ق يربٙ، ٚق ذ دي ت    
( ٫ط ُٝا  Sِ ا  ٪َٔ ب اهلل ط براْ٘ ٚبشط ٛي٘ )    ع٢ً قبٛب١ٝ تؼٝٝا جٓاص٠ ا ظً

َا ٬َذع١ نٕٛ ذلٛس اؾٓاص٠ ٚتؼٝٝعٗا ت زّنش ا  ٪َٔ ب اٯ ش٠ ٖٚ ٛ غ شض      
َظ عذ٠ ع ٔ   َٓٗا َعبيرب٠   أ باسربٸ٘ ا ؼشع ا٭قذغ، ٚقذ ٚسد ٖزا ك ػشعٞ ٜٴ

 ٪ا ط ا  ؾ ب ِ إىل ايعشط ب ٝ إرا دٴع( قاٍ:شS( إٔ ايٓيب )Œجعؿش عٔ ابا٥٘ )
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 .( 1)ؾإْٗا تزنش ايذْٝا، إرا دٴعٝبِ إىل اؾٓا٥ض ؾ طشعٛا ؾإْٗا تزّنش اٯ ش٠(

ْـٛق نثري٠ نـ رٝس   رباب ايثاْٞ: تعحٌٝ ػٗٝض ا ٝت ٜٚذيٓا ع٢ً اطب
 ( 2)إرا َت ا ٝت ؾخز ك جٗاصٙ ٚعحً٘زؾ(:شرسٜس ا بكذّ عٔ ايـادم )

ٌ ػٗٝض ا ٝت ظٗش ك ايٛجٛب إ٫ أْ٘ قٍُٛ ع٢ً ا٫طبرباب ٖٚزا أَش ببعحٝ
دا٫ً بعاٖشٙ ع٢ً ايبعحٝ ٌ   -ٜٚٛجذ غريٙ -إمجاعًا، ٖٚزا اـيرب ؿرٝس ايظٓذ

٫ (:شSَٚٓٗا قٍٛ سط ٍٛ اهلل )  زنشا١َ ا ٝت تعحًٝ٘شٚب يظ١ٓ َبعذد٠ َٓٗا 
بس ٫ٚ سج ٬ً  سج ٬ً َ ا  ي ٘ َٝ ت ي ٬ًٝ ؾ اْبعش ب ٘ ايـ          - ٕٸذٳأٟ ٫ أجٹ - وٸأيؿٹ

َا  ي ٘ َٝ ت ْٗ اسًا ؾ اْبعش ب ٘ ايًٝ ٌ، ٫ تٓبع شٚا مبٛت انِ طً ٛع ايؼ ُع ٫ٚ           
 ايؼ  بطذب  ٢ ق  اٍ   ( 3)ً  ٛا بٗ  ِ إىل َل  اجعِٗ ٜ  شمحهِ اهلل(   غشٚبٗ  ا، عحٸ

)قذٙ(: )ٜظبرب إٔ ٜعحٸٌ ػٗٝضٙ إمجاعًا قـ٬ً َٚٓك٫ًٛ َظبؿٝلًا  ٟاؾٛاٖش
 ( 4)ًت عً ٢ ا٫ط برباب(   ُٹذٴنايٓـٛق، بٌ ٖٞ ظاٖش٠ ك ايٛجٛب إ٫ أْٗا 

ًًّ٘ باٱمجاع ٚبايطعٔ ك ايظٓذ، يهٔ طٓذ بعلٗا ؿرٝس نُا ّقذَٓا رنشٙ،  ٚع
ٌٷ    ك ايظ  ٓذ، ٜهؿٝٓ  ا ايـ  رٝس َٓٗ  ا ذح  ١ً عً  ٢      ٚإٕ ن  إ ك ن  ثري َٓٗ  ا  ً  

 ا٫طبرباب ا ُا عًٝ٘ َٔ دٕٚ  ٬ف.

 شٙ ؾهإك َٛت٘ ٚاػبب٘ أَ ّوٚقذ اطبثين َٔ اطبرباب ايبعحٌٝ: َا إرا ػٴ
ذاي  ٘ َؼ  بب١ٗ َ  شدد٠ ب  و ا   ٛ  ٚب  و عذَ  ٘، ؾٝح  ب ايـ  يرب عًٝ  ٘ ٚاْبع  اس      
اْهؼاف ذاي٘ أٚ اْبعاسٙ ث٬ث١ أٜاّ، ؾإٕ مل تعٗش ذٝات٘ غ ظٸٌ ٚن ّؿٔ ٚدٴؾٔ، أٚ 
ٜعٗش تػٝٸشٙ ٚع٬َا  َٛت٘ ٜكًٝٓا أٚ ٜعشض ع٢ً ايطبٝب اـبري يبُٝٝض َٛت ٘ َ ٔ   

 خبري ٌ ايعًِ ٚايٝكو َٔ ؾرف ايرٛٙ، ؾإرا ذـ ؿرف ْٚ ذٝات٘ ْاػ٦ًا َٔ اي
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ٗٸض ٚدٴؾٔ  . ٚاطبهؼاؾ٘ ذاٍ ا ٝت جٴ

ٟ    ( 1)ٚقذ ٚسد  سٚاٜا   ٜؼ بب٘ أَ شٙ    عذٜذ٠ ك ا ؼبب٘ ذاي ٘ ن ايػشٜل اي ز
نُ ا ٚسد ك   ٬ث١ أٜاّ إ٫ إٔ ٜبػٝٸش قب ٌ ري وز  ٓبعش ب٘ ثٜٴ٫ٚ ٜعشف َٛت٘ ٚأْ٘ ش

عًِ بػري ٜٚٴذب٢ ٜٳ ربعايػشٜل ٜٴاؿهِ، ٚك َعبيرب٠ عُاس: ش ؿرٝس ٖؼاّ بٔ
، ٚيعٌ ا شاد َ ٔ اي بػري ظٗ ٛس ع٬َ ا  ا  ٛ       أْ٘ قذ َا  ثِ ٜػظٌ ٜٚهؿٔز

ناَبذاد جًذ٠ ايٛج٘ ٌَٚٝ أْؿ ٘ ٚانظ اف ؿ ذغٝ٘ ٚاط رت ا٤ قذَٝ ٘ ٚان ٬ع       
 . نّؿ٘ َٔ رساع٘ ٚغريٖا مما رنش ك نبب ايطب ٚايؿك٘ ايكذمي١

ٍٸ عً ٢ قبٛبٝ ١ إع ٬     -غايبًا  -ْ٘ ٜبضاذِ ثِ إ ّ ايٓ اغ ب ا ٛ  ن اـيرب    َ ا د
ٜٓبػٞ ٭ٚيٝا٤ ا ٝت َٓهِ إٔ ٜ٪رْٛا إ  ٛإ ا ٝ ت مبٛت ٘ ؾٝؼ ٗذٕٚ     ايـرٝس:ش

ٍٸ عً ٢ قبٛبٝ ١ تع   (2)زجٓاصت٘ ٜٚـًٕٛ عًٝ٘ حٝ ٌ ػٗٝ ض ا ٝ ت ن اـيرب     َا َا د
٘ ؾإرا َا  ا ٝت ؾخز ك جٗاصٙ ٚعحٸايـرٝس:ش أٟ ٜب ضاذِ اؿهُ إ   ( 3) زً 

 ٍ ٭ٕ إع  ٬ّ ا   ٪َٓو ب  ا ٛ  يٝرل  شٚا تؼ  ٝٝع٘     ،ا ظ  بربإ ك َك  اّ ا٫َبث  ا
َاْع١ عٔ ٜبطًب ٚقبًا نُا ٫ ىؿ٢، ؾٝبذاؾا َا تعحٌٝ جٗاصٙ ايٛاسد ك أ باس ٺ

 . -ٜعين قبٛسِٖ  -ا٫ْبعاس ٚايب  ري ٚاَش٠ ببعحًِٝٗ إىل َلاجعِٗ 

أٚ  -ٚي ٛ اذبُ ا٫ً   -ٚارا تضاذِ اؿهُإ ٚجب تشجٝس َا ٖٛ أٖ ِ ػ شعًا   
ب  ٢ ا٫ذبُ  ايٞ ؾٝ  بخري بُٝٓٗ  ا نُ  ا أٚك  رٓاٙ ك ا٫ؿ  ٍٛ    س ذمل ٜه  ٔ َ  شجٸ 

ـٸ٬ً، ٚايعاٖش ٖٓ ؾ إٕ   -عظ ب إط ٬م ديًٝ ُٗا     -تذاؾا اَبث اٍ اؿهُ و    اَؿ
ايبعحٌٝ ٜظبًضّ غايبًا ق١ً ا ؼٝٸعو ٚؾٛا  عًِ ايه ثري مم ٔ ٜشغ ب ك تؼ ٝٝع٘،     

 عو ٚيهْٓ٘٘ ٜظبًضّ غايبًا نثش٠ ا ؼٝٸا، ؾإٚبعهظ٘ ا٫ع٬ّ با ٛ  يػشض ايبؼٝٝ
 ٜؿٛ  ايبعحٌٝ ًٜٚضّ ت  ري ايبحٗٝض ٚايذؾٔ .
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ٚقذ ٜكاٍ: إْ٘ ك َٛاسد إعضاص ا ٝت ٚإنشاَ٘ يهْٛ٘ عا ًا أٚ ػٝط عؼ ري٠ أٚ  
تؼٝٝع٘ ٚتًضّ ا ٬َ ١ ٚايعك اب ايؼ ذٜذ َ ا أٖ ٌ ا ٝ ت ؾريج س         شادعضٜض قّٛ ٜٴ

ٕا  ايب  ري ايٝظري يػشض اٱع٬ّ با ٛ  ٚاجبُاع ايٓاغ، بٌ ٫ ٜبعذ  اطبثٓا٤ ث ا
َٔ ايبعحٌٝ ا ظبرب ٖٚٛ ايب  ري ايزٟ ٜبطًب٘ ْكٌ ا ٝت َٔ قً ٘ إىل ا شاق ذ   

(َ ا  أَري ا ٪َٓو أٚ ط ٝذ ايؼ ٗذا٤ )   ا كذط١ ٫طُٝا يٛ أسٜذ دؾٓ٘ ك جٛاس
 ايكذس٠ ٚا٫َهإ ٫طُٝا َا ايبعحٌٝ ك ايبؼٝٝا ك بًذٙ ٚتعحٌٝ ْكً٘ ٚدؾٓ٘.

ؾ ًا عً ٢ ا ٝٸ ت    اس٨ ٚ ٛٛايذؾٔ يبعض ايط ٚك َٛاسد عذّ ايظُاح بب  ري
ٜشجس ايبعحٌٝ َ ا ا٫ع ٬ّ ايٝظ ري ذب ٢      -َٔ اهلبو ٚايبُضم ٚايبػرييٛ ت  ش

 . يٛ اطبًضاّ ق١ً ا ؼٝعو
شك ت  عٴ -ا ظ بربا  ٚا هشٖٚ ا     -ثِ إْ٘ تٛجذ بعض اٯداب ٚايظ ٓٔ  

ا وظ  ٔ َشاجعبٗ  ا. ث  ِ ْ  ذ ٌ ك ع  ٛث ُ  ك نب  ب اؾ  ٛاٖش ٚاؿ  ذا٥ل ٚمٖٛ
 :  ببرثَٓٗا ْٚبذأ  (أذهاّ ا ٛت٢ بعذ ؼكل ا ٛ )

 وجىب جتهيز امليت املشمم دون الكافز:
ا  ٛايٞ ٚغ ريٙ مم ٔ ٜؼ ٗذ ايؼ ٗادتو       -ٚجٛب ػٗٝض ا ٝت ا ظ ًِ  ايعاٖش 

، ٚع ذّ ٚج ٛب ػٗٝ ض ا ٝ ت ايه اؾش َ ٔ        - ٜهٔ ْاؿبًٝا أٚ قهًَٛا بايهؿشٚمل
 ٛ ّ بهؿ  شٙ أٚ َ  ٔ ن  إ رَٝ  ًا ًَبضَ  ًا  دٕٚ ؾ  شم ب  و أقظ  اَ٘ ذب  ٢ ا ظ  ًِ امه  

 ٚا٭خ ايزَٞ إرا َا . ٚا٭ّ بؼشا٥ط ايز١َ ٚنإ قشٜبًا يًُظًِ نا٭ب
إرٕ ايع  اٖش ايٛاك  س ٖ  ٛ ا بـ  اق ٚج  ٛب ايبحٗٝ  ض با ظ  ًِ ٚقبُ  ٌ     

 اٱط٬ّ، ؾ٬ ٜعِ )ٚجٛب ػٗٝض ا ٝت( أذذًا َٔ ايهؿاس، َٚذسن٘ أَٛس:
     ٔ ا٫ع  اظِ عً  ٢ ا بـ  اق   ا٭ٍٚ: اٱمج  اع ا   ذع٢ ك نًُ  ا  مج  ا َ  

 ٚجٛب ايبحٗٝض با ظًِ، دٕٚ ايهاؾش ؾإْ٘ ٫ ه ٛص تػظ ًٝ٘ أٚ ػٗٝ ضٙ إمجاع ًا.    
       ّ  ٖٚزا اٱمجاع ايكٛيٞ ٜعلذٙ إمج اع عًُ ٞ ٚط ري٠ قطعٝ ١ جاسٜ ١ عً ٢ ع ذ

( Sٍٛ اهلل ) ـش سط ُِٗ ع ٚاي -١ ا٭ٚىل  اي ٛس ايشط ـ ٞ ع ش ؾ تػظٌٝ ايهاؾ
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ٜٴا ٪َٓو ) ٚأَري ٜٴشٳ ك نبب ايباسٜط ػٗٝض ناؾش ببػظًٝ٘ ظُا ٚمل ( ؾإْ٘ مل 
ٚايـ٠٬ عًٝ٘ ٚدؾٓ٘ َٔ قبٌ ا ظًُو، ؾٝبعاكذ اٱمجاع ايكٛيٞ ٚايؿعًٞ ع٢ً 

 ػٗٝض ايهاؾش. عذّ ػشع١ٝ
ِٵ   ٛي٘ تعاىل:شايثاْٞ: بعض ايٓـٛق ايكشا١ْٝ َثٌ ق ٗٴ ٓٵ َٹ  ٢ًَ َأذٳذٺ  ٌن عٳ ـٳ ٚٳ٫ تٴ

ٙٹ ِإ ٢ًَ َقبٵِش ِٵ عٳ ٚٳ٫ تٳك  ٕٳ  َٳا ٳ َأبٳذًا  ِٵ َؾاطٹ ك ٛ ٖٴ  ٚٳ َٳاتٴٛا  ٚٳ ٘ٹ  ٚٳسٳطٴٛيٹ ٘ٹ  َّ ِٵ َنَؿشٴٚا بٹاي ٗٴ ايبٛب ١:  زْٻ
ٖٚزٙ اٯ١ٜ ٚاكر١ ايذ٫ي١ ع٢ً َٓ ا ايـ ٠٬ عً ٢ َ ٔ َ ا  ن اؾشًا ب اهلل        ، 84

ٚبشطٛي٘ َٚٓا ايكٝاّ ع٢ً ايكيرب مبع٢ٓ ايٛقٛف عًٝ ٘ اْبع اس دؾٓ ٘ ٚمت اّ ػٗٝ ضٙ      
ٓ  ا ع  ٔ فُ  ٛع ايبحٗٝ  ض عً  ٢ جٓ  اص٠   ٚاي  ذعا٤ ي  ٘ ب  ا ػؿش٠، ٫ٚ ٜبع  ذ إساد٠ ا  

    ِ َٳ اتٴٛا     شايهاؾش، ؾإْ٘ طبراْ٘ عًٌ ا ٓ ا َ ٔ ايـ ٠٬ ب  ْٗ ٚٳ ٘ٹ  ٚٳسٳطٴ ٛيٹ ٘ٹ   ًَّ َنَؿ شٴٚا بٹاي
ٕٳ ِٵ َؾاطٹك ٛ ٖٴ ُٸ ِ ا ٓ ا يبُ اّ     ب اسجٕٛ عٔ ذشِٜ اٱط٬ّ، ٚ زٚٳ ٗزا ايبعًٝ ٌ ْع

 ِ ٚا ٛك ٛع   أما٤ ػٗٝض ا ٝت ايهاؾش، بٌ ميهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ قش١ٜٓ َٓاطب١ اؿه 
تشػذ إىل نٕٛ راى ا ٓا َٔ أجٌ نؿشِٖ ٚ شٚجِٗ عٔ ذع ري٠ ا٫مي إ ب اهلل    

 أذهاّ ايبحٗٝض ٫ ترتتب ع٢ً ا ٝت ايهاؾش. (، ٚعًٝ٘: ؾبُاSّٚبشطٛي٘ )
ٚٵيٹٝٳ  ا٤ٳ ٜ  ٳ َٚث  ٌ قٛي  ٘ تع  اىل:ش ـٳ  اسٳ٣ َأ ٚٳايٓٻ ٗٴ  ٛدٳ  ٝٳ ٓٴ  ٛا ٫ تٳبٻخٹ  زٴٚا ايَّ َٳ ٔٳ ا ٗٳ  ا ايَّ  زٹٜ ٜټ ا َأ

ِٵ  ٗٴ ّٳ     بٳعٵلٴ    ٛٵ ٗٵ   ذٹٟ ايََّك    ٜٳ ٘ٳ ٫     َّ ٕٻ اي ِٵ ِإ ٗٴ ٓٵ َٹ    ٘ٴ  ِٵ َؾِإْٻ    ٓٵه  َٹ    ِٵ  ٗٴ ٛٳيَّ ٔٵ ٜٳبٳ    َٳ    ٚٳ ٚٵيٹٝٳ   ا٤ٴ بٳعٵ   ضا  َأ
ُٹوٳ ، ٚتٛيِٝٗ ٜعين اؽارِٖ أٚيٝا٤، ٚببٛيِٝٗ َٚٛا٫تِٗ ٜـري 51زا ا٥ذ٠: ايعَّايٹ

َٚ ٔ   -ٜـري بعل ًا َ ٔ ايٝٗ ٛد ٚايٓـ اس٣      -ا ٪َٔ باهلل طبراْ٘ ناؾشًا َثًِٗ 
ٍا هلِ َٚٛا٠٫ َٚبابع١ اي ٛاكس إٔ ػٗٝض ا ٝت ايهاؾش نايٝٗٛدٟ ٚايٓـشاْٞ تٛ

 . َٚذاسا٠ ؾٝـري ا بٛيٞ هلِ بعلًا َِٓٗ
 ا بع   ذد٠ ايذاي   ١ عً   ٢ ذشَ   ١ ػٗٝ   ضِٖ، (1)ايثاي   ث: ايٓـ   ٛق اؿذٜثٝ   ١

( عٔ ايٓـشاْٞ ٜهٕٛ ك ٚعُذتٗا َعبيرب٠ عُاس طا٬ً٥ َٔ اٱَاّ ايـادم )
٫ ٜػظٸً٘ َظًِ ٫ٚ نشاَ ١، ٫ٚ  (:شُو ؾُٝٛ ، قاٍ )ايظؿش ٖٚٛ َا ا ظً
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َٚ ٔ ايكشٜ ب ج ذًا ع ذّ  ـٛؿ ١ٝ      ٫ٚ ٜكّٛ ع٢ً ق يربٙ ٚإٕ ن إ أب اٙز    ٜذؾٓ٘ 
ايٓـشاْٞ مبا ٖٛ ْـشاْٞ، بٌ اؿهِ ا زنٛس ْاظش يهؿشٙ ؾٓبعذ٣ َٔ ايٓـشاْٞ 

 (، ٚيع ٌ ا  شاد َ ٔ ايكٝ اّ عً ٢ ق يربٙ ك      Sإىل نٌ ناؾش باهلل تعاىل ٚبشطٛي٘ )
اـ   يرب: اْبع   اس دؾٓ   ٘ ٚمت   اّ ػٗٝ   ضٙ ٜعكب   ٘ اي   ذعا٤ ي   ٘ ب   ا ػؿش٠، ٚيع   ٌ قٛي   ٘  

(ش٫ٚ نشا١َز:) ٚاذ رتاّ   ىل إٔ ام ا٤ ػٗٝ ض ا ٝ ت نشاَ ١ يًُٝ ت     إػاس٠ إ
ٚإج٬ٍ بؿعٌ تٓعٝؿ٘ ٚتطٗريٙ، ٚايهاؾش ٫ نشا١َ ي ٘ ٫ٚ اذ رتاّ، نُ ا أْ ٘ غ ري      

 شك١ٝ ايػايب١.ؿاحل يًبٓعٝـ ٚايبطٗري بؿعٌ لاطب٘ ايزات١ٝ أٚ ايع

ٚتٛجذ ْـٛق أ ش٣ ٖٞ َشط١ً غري َظٓذ٠ تبٝٸٔ ا ٓا َٔ تػظٌٝ اي زَٞ  
يٛ ٜٚ ١:ش (  عاٚا ؼشى ٚتهؿٝٓ٘ ٚايـ٠٬ عًٝ ٘، ٚك أذ ذٖا ق ٍٛ اؿظ و )    

ًّٝٓا عً ِٝٗ ٫ٚ دؾٓ اِٖ    ، -٫ قيربْ اِٖ، ْظ خ١    -قبًٓا ػٝعبو َا نّؿٓاِٖ ٫ٚ ؿ
ر ٌ اٱط ٬ّ صٚسًا ٚأْه ش ك شٚسًٜا     ٖٚزا اـيرب ٚغريٙ ٜ٪ٜٸذ اؿهِ بهؿش َٔ اْب

 .شٚسٜا  ايذٜٔ اؿٓٝـ عٔ عًِ ٚعُذ َٔ ك

ٜٚبرـٌ مما تكذّ: ا٫ط٦ُٓ إ بع ذّ اط بركام ايه اؾش ػٗٝ ضٙ بع ذ َٛت ٘،        
٘ اٖٚهزا ا ظًِ ا ًرل بايه اٍ أٚ م ٛٙ، ٚق ذ وـ ٌ ت ضاذِ ب و إَبث        ؾش يٓـ ب

ظ  بب ع  اجِٗ بؼ شِٜ ػٗٝ  ض ايه اؾش ٚدؾٓ  ٘ ٚب  و َـ ًر١ ا ظ  ًُو ك ع ذّ اص    
اْبؼ  اس جٝؿ  ١ اؾث  ١ ٜٚ  شجس ٬َذع  ١ َـ  ًر١ ا   ٪َٓو ذب  ٢ ٫ ٜبل  شسٚا ٫ٚ  

ٛاس٣ ٕ ٜعٝؼ  ٕٛ ك ق  ٝط اؾث  ١ ؾٝٴ  ٛا َ  ٔ سا٥ر  ١ جثب  ٘ إرا ن  إ ا ٪َٓ  ٜٛٓضعح  
ٜٳ     ايهاؾش بايرتاب. َ ٔ ٜٛاسٜ ٘    و ٚقذ ذهٞ عٔ ايظٝذ ا شتل٢ قٛي ٘: )ؾ إٕ مل 

اب عًٝ ٘ قب ٌ اْبؿا  ٘ ٚإصع اد     جاص َٛاسات ٘ ي ٬٦ ٜٓ بؿط( أٟ ه ٛص إٖاي ١ اي رت      
ا ظًُو بشا٥رب٘، ٚيعٌ جٛاصٙ يع ذّ اي ذيٌٝ عً ٢ ؼ شِٜ دؾٓ ٘  اؿ ١ بإٖاي ١        
ايرتاب ع٢ً جثب٘، بٓرٛ ا ٛاسا٠ ؼت ايرتاب ؽًـًا َ ٔ ػ شٸٙ ٚسا٥رب ٘ إرا مل    

  ٜٛجذ َٔ ٜٛاسٜ٘ َٔ أَثاي٘ ايهاؾشٜٔ.
ِٸ ت      ٚايٓاؿيبػايٞ ُاّ َـادٜك٘ َٔ ايزَٞ ٚاؿشبٞ ٚا ؼشى ٚاي ٚايهاؾش ٜع
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ٚاـاسجٞ ٚا شتذ ايؿطشٟ ٚا ًٞ إرا َا  َٔ دٕٚ تٛب١ ع ٔ سدٸت ٘، بٓ ا٤ٶ عً ٢     
بً ت تٛبب ٘ ٚذه ِ عًٝ ٘     َا ْعبكذٙ َٔ قب ٍٛ تٛب ١ ا شت ذ ايؿط شٟ، ؾ إرا ت اب ق       

باٱط٬ّ ٚٚجب ػٗٝضٙ بعذ َٛت٘ ٚإٕ تشتب ت عًٝ ٘ أذه اّ ا٫ست ذاد ايؿط شٟ      
 ٓ٘، ٚقظ١ُ أَٛاي٘ بو ٚسثب٘ ا ظًُو.ايث٬ث١: ٚجٛب قبً٘، ٚب١ْٛٓٝ صٚجب٘ َ

٘ َ ٔ ايبػظ ٌٝ ٚاي بهؿو ٚايـ ٠٬     كٜٖٚهزا ػٗٝ ض ايه اؾش ٜع ِ ن ٌ َـ اد     
ٚاي  ذؾٔ ٚمٖٛ  ا َ  ٔ ا ظ  بربا  ٚاٯداب، ٚأطؿ  اهلِ ًَرك  ٕٛ بٗ  ِ َ  ٔ دٕٚ 

( ٚأَ  ري Sٝ  ١ ايكطعٝ  ١ صَ  ٔ سط  ٍٛ اهلل )  ًُ، ٚت  ذٍ عًٝ  ٘ ايظ  ري٠ ايع إػ  هاٍ
ًُٕٛ أ ز أطؿاٍ ايهؿاس يبػظًِٝٗ ٚدؾ ِٓٗ  ( ذٝث مل ٜباػش ا ظا ٪َٓو )

 . ٚػٗٝضِٖ ايباّ نُا ناْٛا ٜؿعًٕٛ ب طؿاٍ ا ظًُٕٛ

ٗٸ ض متاَ ًا أٟ ٜػظ ٌ ٜٚهّؿ ٔ     ٜٴ -بايؼ ٗادتو   ٖٚٛ ايزٟ ٜكشٸ -بُٝٓا ا ظًِ  ح
٢ًّ عًٝ٘ ٜٚذؾٔ ٚإٕ مل ٜعبكذ باي١ٜ٫ٛ اؿك١، ٖ زا ٖ ٛ ا ع شٚف ٚا ؼ ٗٛس      ٜٚـ

ميهٔ إٔ ٜشٜذ َٓ٘  غري ا ٛايٞ أٚ ا خايـ ػٗٝضبو ا٭ؿراب، َٚٔ قاٍ بعذّ 
ايٓاؿيب أٚ ٜبين ع٢ً عذّ إط٬ّ ا خايـ ٖٚٛ قٍٛ كعٝـ ٫ تذعُ ٘ اؿح ١   
ايكٜٛ  ١، ؾ  إٕ ايع  اٖش إٔ أذه  اّ ايبحٗٝ  ض َرتتب  ١ عً  ٢ َ  ٔ أظٗ  ش ايؼ  ٗادتو      

 : ٚاعرتف ٚأَ بُٗا، ٚمل ترتتب ع٢ً ا ٪َٔ ا ٛايٞ  اؿ١، ٜٚذيٓا عًٝ٘

 ك صَ  ٔ ا عـ  َٛو ا٭سبع  ١ عؼ  ش ٠ ايكطعٝ  ١ ايعًُٝ  ١ ا ظ  بُش٠أ٫ًٚ: ايظ  ري
(Œؾإٕ ايؼٝع١ ناْٛا قًًٝو ٚغريِٖ نثري، ٚايظري٠ جاس١ٜ ع ،) ٌٝنٌ ٢ً تػظ

، ٜٚب ن ذ ا٭َ ش عٓ ذ ٬َذع ١     ٚتهؿٝٓ٘ ٚايـ٠٬ عًٝ٘ ٚدؾٓ٘  َٔ أقشٸ بايؼٗادتو
ا ٜعبكذٕٚ ك ( ؾإٕ أنثشِٖ ؾاقذٕٚ ي١ٜ٫ًٛ اؿك١ ٚناْٛعـش أَري ا ٪َٓو )

( ع ٔ ػٗٝ ض   أْ٘  ًٝؿ ١ ن ا٭ٍٚ ٚايث اْٞ، َٚ ا ري و مل ٜ شدع )       ()عًٞ
 . َٛتاِٖ بٌ نإ ميلٞ ػٗٝضِٖ ٜٚشتلٝٗا ٚيعً٘ ٜؼاسى ؾٝٗا

 ُا دٍ ع٢ً رٛٙ َ ْٚ ُٝت ٚاجبز ايغظٌ (:شٛي٘ ) ًٝا: إط٬م ق اْ ٚث
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، ؾ  إٕ إط٬قٗ  ا ٜع  ِ ا   ٪َٔ أ شجٓ  ا َٓ  ٘ ايه  اؾش، ٚق  ذ (1)ٚج  ٛب ػٗٝ  ض ا ٝ  ت
(، ٖٚه   زا ٚسد ك اـ   يرب خ   ايـ غ   ري ا عبك   ذ ب٫ٜٛ   ١ عً   ٞ )    ٛايٞ ٚا ا

ٌٸ عً  ٢ َ  ٔ َ  ا (:شًُٝٗ  ا ايظ  ٬ّعايـ  رٝس ع  ٔ ايـ  ادقو ) َ  ٔ أٖ  ٌ  ؿ  
عٝ ١ ب و   ج ش  ايظ ري٠ ايعًُٝ ١ ايكط    ٖ زا  ٚعً ٢  (2)ايكب١ً، ٚذظ اب٘ عً ٢ اهللز  

 . ( Œا ظًُو ٚأَلاٖا ا٭١ُ٥)

نُ  ٔ ه  ذٙ   -ٚإٕ اذبُ  ٌ نؿ  شٙ   -ربُ  ٌ إط  ٬َ٘  ًٜٚر  ل با ظ  ًِ َ  ٔ ٜٴ 
ا ظًُٕٛ ك اييربٸ أٚ قشب ايبرش َٝٸب ًا ٫ٚ ٜعٗ ش إط ٬َ٘ أٚ نؿ شٙ، ؾ إٕ اذبُ اٍ       
إط٬َ٘ نافٺ يٛجٛب ػٗٝضٙ، َٚٔ ٖٓا ٚسد ا٭َش ا بعذد بايـ٠٬ ٚاي ذؾٔ   ٔ   

: (3)ٚجذٚٙ َٝبًا قذ يؿع٘ ايبرش، ٚسد ك َعبيرب٠ عُ اس : سأٚٙ ك أسض ا ظًُو 
ؼ ٕٛ عً ٢ ط اذٌ ايبر ش ؾ إرا ٖ ِ بشج ٌ َٝ ت         إٕ قًَٛا ن اْٛا ك ط ؿش هل ِ مي   

عشٜإ قذ يؿع٘ ايبرش ِٖٚ ع شا٠ ٚي ٝع عً ِٝٗ إ٫ اصساس، نٝ ـ ٜـ ًٕٛ عًٝ ٘       
رؿش ي٘ ٜٚٛك ا ك  ٜٴْٓٛ٘ )ب٘( قاٍ: شٖٚٛ عشٜإ؟ ٚيٝع َعِٗ ؾلٌ ثٛب ٜهّؿ

ٚباؿحش، ثِ ٜـ٢ً عًٝ٘،  ؿذٙ، ٜٚٛكا ايًي ع٢ً عٛست٘ ؾٝظرت عٛست٘ بايًي
٢ًّ ع٢ً ا ٝت بعذ َا ٜـ٢ً عًٝ٘ إرا دؾٔ؟ ؾكاٍ: ش : ؾ٬قًت ثِ ٜذؾٔز ٫ ٜـ

٢ًّ  .عًٝ٘ ٖٚٛ عشٜإ ذب٢ تٛاس٣ عٛست٘ز  ٜذؾٔ، ٫ٚ ٜـ

ا بعذد ببحٗٝض َٔ أنٌ ايظبا أٚ ايطري ؿُ٘ ٚبكٞ عع اّ   (4)نُا ٚسد ا٭َش
ؾ إٕ ٖ ٪٤٫ َ ٛت٢     (: شٜػظٌ ٜٚهؿٔ ٜٚـ٢ً عًٝ٘ ٜٚذؾٔزب٬ ؿِ، قاٍ )

ٜػً  ب عً  ٢ أًٖ  ٗا اٱط  ٬ّ ٫ٚ   ِٖٚ ك أسض ذٝ  ث ٚج  ذوبُ  ٌ إط  ٬َِٗ 
ذب٢ ٚسد ك اـ يرب ا عب يرب ٚج ذإ أَ ري      -َظًًُا نإ أّ ناؾشًا  -ٜعشؾٕٛ ا ٝت 
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 (1)ُع ت ث ِ ؿ ٢ً عًٝٗ ا ث ِ دؾٓ تز      قطعًا َٔ َٝت ؾحٴ(:شا ٪َٓو عًٞ )
ؾإٕ ٖزا اـيرب ٚاكس ايذ٫ي١ جذًا ع٢ً عذّ َعشؾ١ ا ٝت ٌٖ ٖٛ َظًِ أّ ٖ ٛ  

ٞ أٚ ْاؿ  ب َ  بػض ٭َ  ري  ٛ َ  ٪َٔ أّ ٖ  ٛ ك  ايـ أٚ    اسج ٖ  ٌ ٖ  ٚن  اؾش؟ 
ِ  ا ٪َٓو ) ٗٸ ضٙ )    ن ثري،  ( ٚقذ نإ ك ايهٛؾ ١ َثً ٗ ( َٚ ا  َٚ ا ري و ج

 . ايعاٖش َٔ ٚجٛدٙ ك ب٬د ا ظًُو اّ ٫ذبُاٍ إط٬َ٘رتٖزا إ٫ اذ

ناػ ؿ١ ع ٔ ي ضّٚ    ا٫ذادٜث أبٛاب  بـاس: ٖزٙ ايٓـٛق ا بؿشق١ ك ٚبا
( أتب اعِٗ  Œبُ ٌ إط ٬َ٘ َعاًَ ١ ا ظ ًِ ٚي زا أَ ش ا٭٥ُ ١ )       َعا١ًَ ا ٝ ت ام 

 ببحٗٝض َثٌ ٖ٪٤٫ ا ٛت٢ غري ا عشٚف إط٬َِٗ اذرتاًَا ٫ذبُاٍ إط٬َِٗ.

ٖٚهزا ًٜرل با ظًِ طؿً ٘ اي زٟ مل ٜبً ؼ اؿً ِ ٚمل ٜٓه ش ايؼ ٗادتو ي ٛ        
          ٘ نُ ا   ،نإ ي٘ عك ٌ ٚمتٝٝ ض، ٖٚ زا أَ ش قطع ٞ فُ ا عًٝ ٘ َ ٔ دٕٚ   ٬ف ؾٝ 

ايظ ري٠ ايعًُٝ ١ ايكطعٝ ١ ب و ا ظ ًُو َٚ ٔ ب ذٚ اٱط ٬ّ عً ٢ َعاًَ ١           ج ش   
 ٠بعض ا٭ باس ايٛاسد: ٜٚ٪نذٙ . أطؿاهلِ َعا١ًَ نباسِٖ ا عرتؾو بايؼٗادتو

َٛ  ابٔ يٲَاّ ايب اقش    تػظٌٝ ايـيب ٚايـب١ٝ ْعري ؿرٝس صساس٠ ا بلُٔك
(ؾ  يرب ) عًٝ٘.. ٔ َٚؼ٢ َع٘ ٚؿ٢ً ٌ ٚنّؿظٸمبٛت٘ ؾ َش ب٘ ؾػٴ( ٍٚقا :)

يٓ اغ  ٢ عً ٢ َث ٌ ٖ زا، ٚن إ اب ٔ ث ٬ث ط ٓو يه ٔ ا        ـ ًّ أَا أْ٘ مل ٜهٔ ٜٴش
ِٸ  (2)ؿٓعٛا ػ٦ًٝا ؾٓرٔ ْـٓا َثً٘ز ي ٘ أسبع ١ ػ ٗٛس     نُا ٚسد إٔ ايظكط إرا ت  

 (4): اـيرب ؾشاجا، نُا ٜ٪نذ َا رنشْاٙ (3)ّؿٔ ٚأؿذظٸٌ إرا اطبٛ   ًكب٘ ٚن غ 
َ ٔ أٖ ٌ   ( ط ا٬ً٥ ع ٔ سج ٌ    ـ ادم ) ا عبيرب عٔ ذؿ ف ب ٔ غٝ اث ع ٔ اي    

(: اؿشب إرا أطًِ ك داس اؿشب ؾعٗش عًِٝٗ ا ظًُٕٛ بعذ ريو، ؾكاٍ )
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 ِ أذشاس، ٚٚيذٙ َٚباع٘ ٚسقٝك١ ي٘زإط٬َ٘ إط٬ّ يٓؿظ٘ ٚيٛيذٙ ايـػاس ٖٚش
ؾإْ  ٘ ٚاك  س ايذ٫ي  ١ عً  ٢ تبعٝ  ١ ايـ  ػاس ٯب  ا٤ِٖ ك اٱط  ٬ّ، ٚا ظ  ًِ ه  ب  

ٗٸْ٘ ٫ ٜٴػٗٝضٙ، غ٬ف ايبايؼ ؾإ ض إ٫ إرا اعرتف بايؼ ٗادتو ٚأظٗشُٖ ا ٚي زا    ح
 إ٫ إٔ ٜهْٛٛا أط ًُٛا  ؾ َا ايٛيذ ايهباس ؾِٗ ؾ٧ٝ يًُظًُو( بعذٙ : ش)قاٍ

 قبٌ ريوز .
إرا نإ اب ٔ  ٚحٗض، ٜٚ تٞ قإْٛ ايببع١ٝ ك ٚيذ ايضْا ؾإرا نإ ابٔ ناؾش ٫ ٜٴ

ِٸ ي ٘ أسبع ١   ٛ   ًكب ٘ ٚت    ٚإٕ نإ طكطًا إرا اطبحٗض نا٬ًَ َظًِ أٚ َظ١ًُ ٜٴ
ػٗٛس، ؾإٕ ابٔ ايضْا ابٔ ٭بٝ٘ ٚأَ٘ ذكٝك١ً ٚعشؾًا ٚػشعًا، ٚيزا ترتتب أذه اّ  

ٓا  ايب٠ٛٓ نًٗا إ٫ ا رياث يذيٌٝ  اق ب٘، ٚؾُٝا ط ٛاٙ ٖ ٛ ٚي ذ ٭بٜٛ ٘ ٚمل ٜ تٹ      
 ديٌٝ ٜٓؿٞ ٚيذٜب٘، ؾٝهٕٛ قهًَٛا باٱط٬ّ إرا ن إ أب ٛٙ أٚ أذ ذُٖا َظ ًًُا.    

ٗٸ ض أؿ ٬ً، ٚق ذ    رهِ بهؿشٙ بببا أبٜٛ ٘ ٫ٚ ٜٴ إ ن٬ أبٜٛ٘ ناؾشٜٔ ٜٴبُٝٓا إرا ن ح
 . ايظري٠ ايع١ًُٝ عًٝ٘ إدعٞ ا٫مجاع ع٢ً ايببع١ٝ ٚجش 

ٖزا نً٘ ك ٚيذ ايضْا ايـػري ؾإْ٘ عهِ ابٔ اؿ٬ٍ ك ا٫ؿام ٚايببع١ٝ ٭ْ٘ 
 ري ٚي  ذ عشؾ  ًا ٚػ  شعًا ؾًٝرك  ٘ ذه  ِ أبٜٛ  ٘ أٚ أذ  ذُٖا إرا ن  إ َظ  ًًُا، ٚايه  ب 

٢ًّ إىل ايكب١ً ؾٓٴ -ايبايؼ ايعاقٌ - ٗٸ ضٙ ْٚٴ نزيو إرا أظٗش ايؼٗادتو ٚؿ ػظٸ ً٘  ح
ًّٞ عًٝ٘، ٚذظاب٘ ع٢ً اهلل حضٜ ٘   ريًا، ٚإٔ عُ ٌ ػ شًا     : إٕ عٌُ  ريًا ٜٴ ْٚـ

حضٜ٘ ػشًا نُا ٚسد ك اـيرب ايـرٝس ا  شٟٚ ك )ايبر اس( ع ٔ )ايه اك( ق اٍ      ٜٴ
ٟ ب٘، ٚإٕ عٌُ ِضٌُ: إٕ عٌُ  ريًا جٴظبعإٕ ٚيذ ايضْا ٜٴ(:شؾٝ٘ ايـادم )

قاٍ ػٝخٓا ا ًظٞ )قذٙ( تعكٝب ًا هل زا اؿ ذٜث: )ٖ زا اـ يرب       (1)ٟ ب٘زِضػشًا جٴ
ًّ ـ   -نظ ا٥ش ايٓ اغ   -َٛاؾل  ا ٖٛ ا ؼٗٛس ب و ا٫َاَٝ ١ َ ٔ إٔ ٚي ذ ايضْ ا      َه

اٱط ٬ّ،   ٙح شٟ عًٝ ٘ أذه اّ ا ظ ًُو َ ا إظٗ اس      ب ؿٍٛ ايذٜٔ ٚؾشٚع٘، ٜٚٳ
ظ ب إىل ايـ ذٚم ٚايظ ٝذ    يطاع ا  ٚبعاق ب عً ٢ ا عاؿ ٞ، ْٚٴ    ٜٚثاب عً ٢ ا 
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ا شتل٢ ٚابٔ ادسٜع سمحِٗ اهلل ايكٍٛ بهؿشٙ ٚإٕ مل ٜعٗ شٙ، ٖٚ زا ك ايـ    
إر مل ٜؿعٌ با بٝاسٙ َا ٜظبرل ب٘ ايعكاب ؾٝه ٕٛ عزاب ٘    ،٭ؿٍٛ أٌٖ ايعذٍ

ِٗ جٛسًا ٚظًًُا، ٚاهلل يٝع بع٬ّ يًعبٝذ، ؾ َ ا ا٭ ب اس اي ٛاسد٠ ك ري و ؾُ ٓ     
هِ عًٝ٘ ب ايهؿش ٚأْ ٘   َٔ محًٗا ع٢ً أْ٘ ٜؿعٌ با بٝاسٙ َا ٜهؿش بظبب٘، ؾًزا ذٴ

 .(1)رهِ بهؿشٙ إ٫ بعذ ظٗٛس ريو َٓ٘(٫ ٜذ ٌ اؾ١ٓ، ٚأَا ظاٖشًا ؾ٬ ٜٴ
ٚبا بـاس: َكبل ٢ ايع ذٍ ا٫هل ٞ إٔ ٚي ذ ايضْ ا إرا أق شٸ بايؼ ٗادتو ن إ         

حٗٝض ا ٝت سغِ ا بـاؿٗا َظًًُا هب ػٗٝضٙ مبكبل٢ إط٬م أ باس ا٭َش بب
با ٝت ا ظًِ ٚعًٝ٘ جش  ايظري٠ ايعًُٝ ١ ايكطعٝ ١ ب و ا ظ ًُو ك ػٗٝ ض ٚي ذ       

 : . ثِ ْبرث ايضْا إرا اعرتف بايؼٗادتو ٚعاؾ بو ا ظًُو
 

 : وجدان ميت أو بعض جشده يف أرض اإلسالم
ٚاذبًُٓ  ا جظ  ذ َٝ  ت ك أسض اٱط  ٬ّ ٚاذبًُٓ  ا إط  ٬َ٘ ْا إرا ٚج  ذ -أ 

 ٚجب ػٗٝضٙ تػظ٬ًٝ ٚتهؿًٝٓا ٚؿ٠ً٬ ٚدؾًٓا، َا مل ٜبٝكٔ نٕٛ ا ٝت ناؾشًا نؿشٙ
ٕ  ٚإٕ - ُ    ن اؾشًا ذهُ اً   ن ا ؾ  ٬  - ًاأٚ  اسجٝ   ًاأٚ َػايٝ   ًاٝ ْاؿب   ًاب  ٕ ن إ َظ ً
ٍٸ َٔ ْـٛق ايكشإ ٚاؿذٜث ٚاحب ػٗٝضٙ ٜٳ ٚجٛب ٱمجاع ع٢ً عذّ  ا د

ٕ ك ايبر  ث اي َؿـ  ٬ًٙ ػٗٝ  ض ايه  اؾش، ٚق  ذ عشك  ٓا  :  بُٗٝ  ذٟ ا اك  ٞ بعٓ  ٛا
. )ٚجٛب ػٗٝض ا ٝت ا ظًِ دٕٚ ايهاؾش(

ك  ج ذ ٚق ذ  ٚ اٱط٬ٌّ ًِ بهٕٛ جظذ ا ٝت  ظًِ أٚ ي ُربُٚأَا َا ايع
أسض اٱط٬ّ ؾإْ٘ أَاس٠ ظ١ٝٓ ق١ٜٛ ع٢ً إط ٬َ٘، ٚق ذ دّي ت ْـ ٛق عذٜ ذ٠      

ح اب  ٜٵٍ إط ٬َ٘ ن افٺ ٱ  ع٢ً ٚجٛب ػٗٝ ضٙ ٚإٕ اذبًُٓ ا نؿ شٙ، ؾ إٕ اذبُ ا     
 )ٚجٛب ػٗٝض ا ٝت ا ظًِ دٕٚ ايهاؾش(. ك عث ػٗٝضٙ، ٚقذ عشكٓا ديًٝ٘

َٴ ٝ حٗٛب تٳ يربا٠٤ َٔ ٚج حاٍ يًشجٛع إىل أؿٌ اي ٫ٚ َ  بٌُ اٱط٬ّ رض 
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ٚايهؿش َا ٚجٛد ايٓـ ٛق ايعذٜ ذ٠ عً ٢ ٚج ٛب تػظ ًٝ٘ ٚتهؿٝٓ ٘ ٚايـ ٠٬        
ٛ  رباد إىل أؿٌ عًُٞ ذهُ ٞ ٜٴ عًٝ٘ ٚدؾٓ٘، نُا أْا ٫ ْٳ ٘ ثب ت ٚج   ،ب تػظ ًٝ

ثبت إط٬َ٘ أٚ عذّ نؿشٙ، ؾ إٕ ا٭ؿ ٌ ديٝ ٌ    ٫ٚ إىل أؿٌ عًُٞ َٛكٛعٞ ٜٴ
حٗٝض اـاق ع٢ً ٚجٛب تٳ : ايٓفٸ ايؼشعٞذٝث ٫ ديٌٝ، ٖٚٓا ٜٛجذ ايذيٌٝ

 . ربٌُ اٱط٬ّ إرا ٚجذ ك بشٸ أٚ قشب عشَٴ
َععِ اؾظذ عٝث ٜـذم ا ٛجٛد ٚنإ  ًاإرا ٚجذ جظذ ا ٝت ْاقـ -ب      
أْ  ٘ )جظ  ذ َٝ  ت(، أٚ ن  إ ْ  اقف اي  شأغ ٚايٝ  ذٜٔ ٚايك  ذَو، أٚ ن  إ    عًٝ  ٘

ٚاؾ اَا ؿ ذم   ا٤ عع اّ سأط ٘ ٚؿ ذسٙ ٚسجًٝ ٘ ٜٚذٜ ٘،      َ نٍٛ ايًرِ َا بك  
)جظذ ا ٝت( سغِ ْكـاْ٘ أٚ بكا٤ اهلٝهٌ ايععُٞ يًحظذ، ؾإْ ٘ ه ب ػٗٝ ضٙ    

َظ ًِ  ، ٚريو يـذم )جظذ َٝ ت  ًاٚؿ٠٬ ٚدؾٓ ًاٚتهؿٝٓ ًاٚؼٓٝط : تػظ٬ًًٝامتاَ
    ِ ؾ إٕ   ،أٚ قبٌُ اٱط٬ّ( ؾب تٞ ايٓـٛق ا طًك١ اٯَ ش٠ ببحٗٝ ض ا ٝ ت ا ظ ً

ِٸ ا ٝت ايزٟ ؿاس َكطٛع ايٝذ أٚ ايشجٌ بعذ ممات ٘ نُ ا ٜع ِ ا ٝ ت      إط٬قٗا ٜع
ايزٟ نإ ذاٍ ذٝات٘ َكطٛع ايٝذ أٚ َكطٛع ايشجٌ أٚ مُٖٛا مما ٜهٕٛ ْاقف 

ػٗٝ ض ا ٝ ت   )عًٝ٘ ْـ ٛق   اؾظذ ٜٚـذم عًٝ٘: )جظذ َٝت َظًِ( ٚتٓطبل
)ٚج ٛب ػٗٝ ض ا ٝ ت     ا اكٞ: برثايٚقذ طبل ك  اٱط٬ّ( ا ظًِ أٚ قبٌُ

ػٗٝ ض ا ٝ ت ايٓ اقف جظ ذٙ أٚ َ  نٍٛ ايًر ِ        (1)ا ظًِ دٕٚ ايهاؾش( ْـٛق
عٔ ايشج ٌ ٜ نً ٘ ايظ با     ( طا٬ً٥ؿرٝر١ عًٞ بٔ جعؿش عٔ أ ٝ٘ )َٚٓٗا 

ٔ ٌ ٜٚهّؿ  ػظٸ  ٜٴ(:شٜـ ٓا ب ٘؟ ق اٍ )   ِ نٝ ـ  ػري ؿ  أٚ ايطري ؾببك٢ ععاَ٘ ب
       . ؾشاجا َا تكذّ ٫ٚ ْعٝذ (2)زذؾٔـ٢ً عًٝ٘ ٜٚٴٜٚٴ

ٛ -ج        ا٤ إرا ٚجذ بعض جظذ ا ٝت ٚنإ ؾٝ٘ ؿذسٙ ايزٟ ٖٛ ٚعا٤ قًب٘ ط 
 ٚا ِٗ ٚجٛد ايكًب ك قطع١ ا ٝت ا ٛجٛد٠نإ ْــ اؾظذ أٚ أنثش أٚ أقٌ 
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 ؼٗٛس ٜٚذٍ عًٝ٘  يربإ ؿرٝرإ: ؿرٝسٖزا ٖٛ ا ٗٝض تاّ، ٜٚرتتب عًٝ٘ ػ
 ٚؿرٝس عًٞ بٔ جعؿش عٔ أ ٝ٘ ( ) ايذ ايك٬ْظٞ عٔ اٱَاّ ايباقش

(، ٚقذ ط ٫ ؾُٝٗا عٔ سجٌ ٜ نً٘ ايظبا أٚ ايطري ؾببك٢ ععاَ٘ ايهاظِ )
٢ًّ عًٜٝ٘ٴ(:شبػري ؿِ نٝـ ٜـٓا ب٘؟ قاٍ ) ٜٚذؾٔ، ؾإرا  ػظٸٌ ٜٚهؿٔ ٜٚـ
ًّٞ ع٢ً ، ٚت٪ٜذُٖا بعض (1)ايٓــ ايزٟ ؾٝ٘ قًب٘ز نإ ا ٝت ْـؿو ؿٴ

 زإرا ٚطط ايشجٌ بٓـؿو(:شايشٚاٜا  ايلعٝؿ١ نا شط١ً عٔ ايـادم )
.(2)زؿًٞ ع٢ً ايٓــ ايزٟ ؾٝ٘ ايكًبشأٟ ق ذٻ ٚقطا ْـؿو 

ٚميه  ٔ ايك  ٍٛ ب   ٕ ْـ  ـ ا ٝ  ت اي  زٟ ؾٝ  ٘ قًب  ٘ َـ  ذام )جظ  ذ ا ٝ  ت       
ّ عً ٢ جظ ذ   ي ١ ايبحٗٝ ض ايب ا   ايٓاقف( ؾٝٓذسد ك ايـ ٛس٠ ايظ ابك١ ٚتٓطب ل أد   

٫ ٜـ٢ً ع٢ً علٛ: ا ٝٸت ٚإٕ نإ ْاقـًا . ٜٚ٪نذٙ أٚ ٜ٪ٜذٙ: َعبيرب٠ طًر١:ش
ٌٸ عًٝ ٘ ٚإٕ ن      إ ْاقـ ًا َ ٔ   سجٌ أٚ ٜذ أٚ سأغ َٓؿشدًا، ؾإرا نإ ايب ذٕ ؾـ 

ؾإٕ ط ٓذٙ َعبُ ذ َكب ٍٛ ٚإٕ ن إ ؾٝ ٘ )طًر ١ ب ٔ         (3)ايشأغ ٚايٝذ ٚايشجٌز
٘    إٔ (4)صٜذ( ؾإٕ ايؼٝط ايطٛطٞ رنش يشٚاٜات ٘،   ي٘ نبابًا َعبُذًا ٖٚ ٛ تٛثٝ ل َٓ 

٢ًّ عً ٢ ايب ذٕ ايٓ اقف سج ٬ً أٚ ٜ ذًا أٚ سأط ًا،        ٚد٫يبٗا ٚاكر١ ع٢ً أْ٘ ٜٴ ـ 
ـٸت عًٝ٘ ؿرٝربا ايك٬ْظ ٞ ٚعً ٞ    ٚا ِٗ ٚجذإ ايكًب ك بذٕ ا ٝت نُا ْ

ٖٚ ٞ َؼ شٚط١ ببعكبٗ ا يًبػظ ٌٝ ٚاي بهؿو       -بٔ جعؿ ش، ٚإرا ٚجب ت ايـ ٠٬    
 . عًُٓا ٚجٛب ايبحٗٝض ايباّ -ايذؾٔ بعذ ايـ٠٬ ٚٚسٚد 

٠ اؾٓاص٠ عٓذ ٚجذإ بع ض  ٚاؿاؿٌ ٚكٛح ٚجٛب ايبحٗٝض ايباّ ٚؿ٬
 ْـؿ٘ ايزٟ ؾٝ٘ قًب٘، أعِ َٔ ايٓــ ايباّ أٚ ايٓاقف أٚ ايضا٥ذ. ا ٝت :
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إرا ٚجذ بعض جظذ ا ٝت ٚنإ ْاقـًا ْكـًا ؾاذؼ ًا عٝ ث ٫ ٜـ ذم     -د
ج ٌ ا ٝ ت أٚ ٜ ذٙ أٚ    ؾًا، ن ٕ ٜٛج ذ ج ض٤ٷ َ ٔ ا ٝ ت: سِ    عًٝ٘ )جظذ ا ٝت( عش

ٚإٕ ٚج ب دؾٓ ٘    ًاؾٗزا ٫ ه ب ػٗٝ ضٙ تاَ     ،سأط٘ أٚ ؿذسٙ ٚمل ٜهٔ ؾٝ٘ قًب٘
ُعبيرب٠ طًر١ بٔ  باس نبٌ ا٭ٚىل يّؿ٘ ك  شق١ قبٌ دؾٓ٘، ٜٚذيٓا عًٝ٘ بعض ا٭

 ًاـ٢ً ع٢ً عل ٛ: سج ٌ أٚ ٜ ذ أٚ سأغ َٓؿ شد    ٫ ٜٴ(:شصٜذ عٔ ايـادم )
ٌٸ عًٝ٘ ٚإٕ نإ ْاقـؾإ  .(1)َٔ ايشأغ ٚايٝذ ٚايشجٌز ًارا نإ ايبذٕ ؾـ

ٕا: إرا ٚج ذ بع ض    ٚببٝ   َ ٔ دٕٚ قًب ٘ َٚ ٔ دٕٚ ؿ  ذم     ا ٝ ت  ج  عإ ث ا
أٚ ؿ ذسٙ َ ا   ٜ ذٙ   ٚأنُ ا ي ٛ ٚج ذ سأط ٘ أٚ سجً ٘       ،ًاعشؾ عًٝ٘ )جظذ ا ٝت(

ؾٓ ٘  ٚإا ا ه ب د   ًا٫ هب ػٗٝضٙ تاَ  ايًرِ أٚ َٔ دٕٚ ؿِ ٚيٝع ؾٝ٘ ايكًب، 
 ٫ٚذبُاٍ َطابك١ اٱمجاع ا ذع٢ يًٛاقا. ٱط٬َ٘ ا بٝكٔ أٚ امبٌُ، ًااذرتاَ

ٚيٛ ػههٓا ٚاذبًُٓ ا ٚج ٛب ايبحٗٝ ض ايب اّ سجعٓ ا إىل أؿ ٌ اي يربا٠٤ َ ٔ         
 ًاَل اؾ عً ٢ ا ٝ ت: أع ين ايبحٗٝ ض ايب اّ،      يضّٚ تشتٝب ا٫ثاس ايؼ شع١ٝ ا رتتب ١   

ع  ٔ  ا بكذَ  ١يرب٠ طًر  ١ ٱَه  إ اط  بعٗاسٙ َ  ٔ بع  ض ْـ  ٛق ا ظ   ي١ نُعب    
٢ًّ ع٢ً علٛ: سجٌ أٚ ٜذ أٚ سأغ َٓؿشد٫ ٜٴ( قاٍ:شايـادم ) ٚقذ  زًاـ

ك  اؼ  عش اـ  يرب بع  ذّ ٚج  ٛب ايبحٗٝ  ض اٯ   ش نايبػظ  ٌٝ ٚاي  بهؿو، ْٚعريٖ    ٜٴ
جذ إ٫ ؿِ ب٬ عع ِ  إرا قبٌ قبٌٝ ؾًِ ٜٛ: ش(2)ايذ٫ي١: ؿرٝس قُذ بٔ َظًِ

ٌٸ عًٝ٘ز ٞ      يهٓ٘ قذ ٜٛج ذ اي شأغ أ   مل ٜـ  ٚ ايشج ٌ ٖٚ ٞ عع ِ َع ٘ ؿ ِ ؾٝ  ت
ٚإٕ ٚجذ ععِ ب٬ ؿِ ؾـ ٌ عًٝ ٘( يه ٔ ٖ زا     ايٓــ ايثاْٞ َٔ ايـرٝس:ش

   ِ ، ؾٝـ طذّ  ايٓــ َٔ اـيرب ٜعِ ايشأغ ٚايشجٌ ٚايٝذ إرا نإ عع ِ َ ا ؿ 
ذ أٚ سأغزث ِ  ٫ ٜـ٢ً ع٢ً علٛ: سج ٌ أٚ ٜ   ٜٚبعاسض َا َعبيرب٠ طًر١:ش

 ٚجٛب ايبحٗٝض ٚايـ٠٬. َٔ ٜظكطإ با عاسك١ ْٚشجا إىل أؿٌ اييربا٠٤
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ـٸ   ًا٫ذبُ اٍ اٱط ٬ّ، ب ٌ ا٭ذ ٛط ٚجٛب       ًابذ َٓ٘ اذرتاَ  ْعِ ايذؾٔ ٫ ي 
   ٌ دؾٓ ٘ ٭ج ٌ ؿ رٝر١ قُ ذ ب ٔ       ايعلٛ ك  شق١ أٚ ثٛب ثِ ايـ ٠٬ عًٝ ٘ قب 

ٚٴَظًُو ش ِٷجٹٚإٕ  ٌٸ عًٝ٘ز ذ عع َ ٔ كايؿ ١ ا ؼ ٗٛس     ًاٚذ زس  (1)ب٬ ؿِ ؾـ
ـٸ ايعلٛ ك  شق١ ٚاي  . ـ٠٬ عًٝ٘ ٚدؾٓ٘ايزٟ أٚجب ي

َٚٔ ٖزا ايبٝإ ٜبحً ٢ ع ذّ إَه إ ا٫ط بٓاد إىل ا٫طبـ راب أٚ قاع ذ٠       
ا ٝظ  ٛس ٱثب  ا  ٚج  ٛب ايبحٗٝ  ض، أع  ين اطبـ  راب ٚج  ٛب غظ  ٌ ايعل  ٛ   

ؾإْ٘ ٫ ه شٟ ا٫طبـ راب    ،ايثابت يًكطع١ قبٌ اْؿـاهلا عٔ متاّ جظذ ا ٝت
جظذ  -كل١ٝ ا بٝك١ٓ يعذّ بكا٤ ا ٛكٛع بعذ ا٫ْؿـاٍ ٚعذّ ٚذذ٠ َٛكٛع اي

ٌ    ايعلٛ َ -ٚايكل١ٝ ا ؼهٛن١  -ا ٝت   ،-ٔ اؾظ ذ نايٝ ذ أٚ اي شأغ أٚ ايشج 
رك ل  بذيٌٝ َعب يرب ٚع ذّ تٳ   ًاٖٚهزا ٫ تبِ ٖٓا قاعذ٠ ا ٝظٛس يعذّ ثبٛتٗا نيربٜٚ

س بعض أجضا٤ ا شنب َا ايبُهٔ َٔ ايبعض اٯ ش، َٛكٛعٗا ايزٟ ٖٛ تعزٸ
َ ٔ غظ ٌ ا ٝ ت ايبؼ شٟ ؾإُْٗ ا       ًا ٛجٛد َٝظٛسٚؾُٝا مٔ ؾٝ٘ ٫ ٜعذٸ ايعلٛ ا

 يهٌ ا شنب. ًاَبػاٜشإ، ٫ إٔ ايبعض َٝظٛس
 ٖ-  ٛ  ًاإرا ٚجذ ك أسض اٱط٬ّ قطع١ ؿِ ادَٞ ؾٝٗا ععِ ٚمل ٜهٔ عل 

 ٱط ٬ّ ؿ اذب ايكطع ١     ًاذرتاَ  :  أ٫ًٚ: إ ٚجب دؾٓٗ ا  ،َٔ جظذ ا ٝت ًاَعٝٓ
ؾ ٛاِس بذْ ٘    ًانرشَب ٘ ذٝ    ًأَ َٝب  إٕ ذشَ ١ ب ذٕ ا  ٪   شأٚ اذبُاٍ إط ٬َ٘ ؾ إٕ   

ٞ   ًاذشَ  ١ ا ظ  ًِ َٝب    شٚ ٚعٛست  ٘ز نُ  ا ٚسد ك اـ  يرب  (2)زنرشَب  ٘ ٖٚ  ٛ ذ  
 اذرتاّ ؾث١ ا ظًِ نُا ٫ ىؿ٢.  ٚايذؾٔ ،ًاايـرٝس ظاٖش

نُا ٖٛ اؿاٍ ك ايـٛس٠  -يٲمجاع عًٝ٘ ٫ٚذبُاٍ َطابكب٘ يًٛاقا ٚثاًْٝا: 
ـٸ - ايظابك١: ٚجذإ علٛ َعو َٔ جظذ ا ٝت ايكطع ١   ، ٚا ؼٗٛس أٚجبٛا ي 

ك  شق١ قبٌ دؾٓٗا، ٫ٚ ديٌٝ ٚاكس ع٢ً ايٛجٛب، نٝـ ٚقذ ٚسد  َعب يرب٠  
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ٚإرا مل ٜه  ٔ  زًا٫ ٜـ  ٢ً عً  ٢ عل  ٛ: سج  ٌ أٚ ٜ  ذ أٚ سأغ َٓؿ  شد طًر  ١:ش
 أْ٘ ٫ ػب ايـ٠٬ عًٝ ٘ ٫ٚ  ادَٞ ؾعاٖش اـيرب َٔ ًاٚؿُ ًابٌ نإ ععُ ًاعلٛ

ـٸ َ ٔ كايؿ ١ ا ؼ ٗٛس ٚاذبُ اٍ َطابك ١       ًاْع ِ ذ زس   ك  شق١، ايبهؿو ٫ٚ ايً
ـٸ ايكطع١ ك  شق١ قبٌ دؾٓ٘. ثِ ْبرث ًاؾبٝاِٖ يًٛاقا مباط اطبرباب : بً

 : تزك بعض واجبات جتهيز امليت
يع زسا أٚ ع ٔ عُ ذ     -إرا دؾٔ ا ٝت ا ظًِ َٔ غري ؿ ٠٬ اؾٓ اص٠ عًٝ ٘     -1

ٞ   ؾاطذ٠ غ ري َطا  ٞ ع٢ً ا ٝت ؿ٠ً٬ًّٚتكـري، أٚ ؿٴ ذ شّ   -بك ١ يٮَ ش ايؼ شع
ًّٞ عً  ٢ ق  يربٙ، ٖ  زا ٖ  ٛ ا ع  شٚف ٚا ؼ  ٗٛس ب  و ا٭ؿ  راب،   ْ  بؽ ايك  يرب ٚؿ  

       ٘ ٖٚ ٛ   ،ٚ ايـ امكل ك ا عب يرب ٚايع٬َ ١ ك بع ض نبب ٘ َٚ اٍ ك ا  ذاسى إيٝ 
عذّ ٚج ٛب ايـ ٠٬ عً ٢ ايك يرب بع ذ اي ذؾٔ ٚإٕ مل ٜـ ٌ عً ٢ ا ٝ ت ؿ ٠٬           

: . ٚايـرٝس َا ٖٛ ا ؼٗٛس ؿرٝر١
َٴثً ١ ٚؾل س يًُٝ ت    أَا ذشَ ١ ايٓبؽ ؾًٲمجاع عًٝٗا ٖٚٛ ٖبو ٚتٖٛو ٚ

َٹشْا بإنشاَ٘،  ؾإْ ٘ ٜ بعؿٔ ا ٝ ت ٜٚ بػري ػ هً٘ ٚؿ ٛست٘ ٚٚك ع٘        ا ظًِ ايزٟ أ
 ٬ف اذرتاَ٘ ايثاب ت ك ػ شٜعبٓا    -ايٓبؽ ٚإ شاد اؾث١  -حظذٟ، ٖٚزا  اي

 .(1)زذش١َ ا ظًِ َٝبًا نرشَب٘ ٖٚٛ ذٞ، ٚقذ طبل اؿذٜث ايؼشٜـشيًُٝت
ٱط٬م أدي ١ ٚج ٛب    ٚأَا ايـ٠٬ ع٢ً ايكيرب ؾكذ ٚسد  ب٘ ايشٚا١ٜ َ٪نذ٠ً

ٚقذ تكٝٸذ ٖزا اٱط ٬م ب  ٕ ته ٕٛ ايـ ٠٬      ،يـ٠٬ ع٢ً ا ٝت ؿ٠٬ ؿرٝر١ا
قبٌ ايذؾٔ عٓذ ايبُهٔ ٚا٫ بٝاس، ؾإرا دؾٔ َٔ دٕٚ ؿ٠٬ٺ يعزسا أٚ َ ٔ دْٚ ٘   

عذٜ  ذ٠  (2)ٚاٜ  ا ذ  شّ ْ  بؽ ايك  يرب نُ  ا تك  ذّ، ٚٚجب  ت ايـ  ٠٬ عً  ٢ ق  يربٙ يش 
٫ ب   غ إٔ (:شعُ  ذتٗا ؿ  رٝر١ ٖؼ  اّ ب  ٔ ط  امل ع  ٔ اٱَ  اّ ايـ  ادم ) 

ٖٚ زٙ ايـ رٝر١ ت ذٍ عً ٢ ايؼ شع١ٝ       زٜـًٞ ايشجٌ ع٢ً ا ٝت بعذ َا ٜذؾٔ
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ٛ     ٚاؾٛاص ٚع ذّ ايب     ٢َ إيٝٗ ا،  غ، ٚإرا ج اص  ٚجب ت مبكبل ٢ ا طًك ا  ا  
ؾٔ ؾ ٬ ب  غ   إرا ؾاتب و ايـ ٠٬ عً ٢ ا ٝ ت ذب ٢ ٜ ذ      ٚت٪ٜذٖا: سٚا١ٜ َاي و:ش 

إرا ؾاتب٘ ايـ ٠٬   Sنإ سطٍٛ اهلل شٚسٚا١ٜ عُشٚ:  زبايـ٠٬ عًٝ٘ ٚقذ دؾٔ
 . زع٢ً اؾٓاص٠ ؿ٢ً ع٢ً قيربٙ

ٚقذ ٜعاسكٗا أ باس أ ش٣ عُ ذتٗا َعبيربت ا عُ اس ب ٔ َٛط ٢ ٫ٚ إػ هاٍ       
عٓذْا ك طٓذُٖا، َا سٚاٜا  كعٝؿ١ ايظ ٓذ اط بذيٛا بٗ ا عً ٢ ع ذّ ٚج ٛب       

ٌٸ عًٝ٘، ٚا عبيربتإ ُٖا ؾايـ٠٬ ع٢ً ايكيرب بعذ د  :ٔ ا ٝت ايزٟ مل ٜـ
ا٭ٚىل: ٚقذ سٚاٖا ايؼ ٝخإ ك )ايه اك( ٚ )ايبٗ زٜبو( ٚتل ُٓت ط ٪اٍ      

ؾًُا طًِ اٱَاّ ؾإرا ا ٝت َكًٛب سج ٬ٙ إىل َٛك ا    ،ًّٞ عًٝ٘عُاس عُٔ ؿٴ
 -أٟ مل تهٔ ايـ٠٬ ؿرٝر١ ع٢ً طبل ايٓٗخ ايؼشعٞ ذ و ايـ ٠٬    -سأط٘ 
ٛٸٜٴ(:شقاٍ ) ٜٴ    ٣ ٚتٴعاد ايـ٠٬ عًٝ٘ ٚإٕ ن إ ق ذ ذٴ  ظ ذؾٔ ؾ إٕ  ُ ٌ، َ ا مل 

٢ًّ عًٝ٘ ٖٚٛ َذؾٕٛزؾكذ َلت ايـ٬ ؾٔدٴ ، ٚظاٖش ايشٚا١ٜ: (1)٠ عًٝ٘ ٫ٚ ٜـ
ًّٞ ع٢ً ا ٝت ؿ٠٬ باط١ً ب ٕ اْهؼـ نٕٛ ا ٝت َكًٛبًا سج٬ٙ إىل  -إْ٘ إرا ؿ

ٜٴ      تٴ -َٛكا سأط٘  ح ب  ٔ ؾ ٬ تٳ ؾ  ذؾٔ، ٚأَ ا إرا دٴ ع اد ايـ ٠٬ عًٝ ٘ َ ا داّ مل 
اط  بثٓا٤ َ  ٔ ايه  يرب٣  -ك اؿكٝك  ١  -إع  اد٠ ايـ  ٠٬ عًٝ  ٘ ٖٚ  ٛ َ  ذؾٕٛ، ٖٚ  زا 

عًٝ  ٘ ؿ  ٠٬  ٌٸـٳ  ح  ب ايـ  ٠٬ عً  ٢ ا ٝ  ت ٖٚ  ٛ ك ق  يربٙ إرا مل ٜٴ  ا برٛث  ١: )تٳ
 َ  ٔ أج  ٌ ايـ  ٠٬ عًٝ  ٘ ٖٚ  ٛ َكً  ٛب،  ؿ  رٝر١( إ٫ إرا ن  إ بط  ٬ٕ ؿ  ٬ت٘  

نٕٛ سأغ ا ٝ ت إىل  هاْت ايـ٠٬ ع٢ً  ٬ف ايٓٗخ ايؼشعٞ ا طًٛب ٖٚٛ ؾ
ميو ا ـًٞ ٚسجًٝ٘ إىل ٜظاسٙ، ٚيٝع ك اـيرب د٫ي١ عا١َ عً ٢ ع ذّ ٚج ٛب    

ٞ عًٝ ٘ ؿ ٠٬ باطً ١    ًّعًٝ ٘ أٚ ؿٴ    ٌٸـٳ  ايـ٠٬ ع٢ً قيرب ا ٝت بعذ دؾٓ٘ إرا مل ٜٴ
 عاسض بٗا ؿرٝر١ ٖؼاّ اي  عٌُ بٗا ا ؼٗٛس ٚأؾبٛا ع٢ً طبكٗا.ذب٢ ٜٴ

 رٌ ايث٬ث١، َٚ  رذٜثجٛاَا ايُؼاٜط )سض( ك اي ثاْ ١ٝ: ٚق ذ سٚاٖا اي       
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ٜٳ  سٚا١ٜ شٚٙ ك )ايؿكٝ٘( ؾبهٕٛ اؿح١ كايؼاٖذ ك ايشٚا١ٜ  باَٗا ايزٟ مل 
َعبيرب َبـٌ إىل عُاس طا٬ً٥ َٔ  ا)سض( ٚطٓذُٖايؼٝخو ايهًٝين ٚايطٛطٞ

ٜٳاٱَاّ ايـادم ) ُؼٕٛ ع٢ً طاذٌ ( عُا ٜكٛي٘ ك قّٛ ناْٛا ك طؿشا هلِ 
ؾإرا ِٖ بشجٌ َٝت عشٜإ قذ يؿع١ ايبرش ِٖٚ عشا٠ ٚيٝع عًِٝٗ إ٫ ايبرش 

ًّٕٛ عًٝ٘ ٖٚٛ عشٜا قاٍ:  ٕ، ٚيٝع َعِٗ ؾلٌ ثٛب ٜهؿْٓٛ٘ ب٘،إصاس نٝـ ٜـ
ظرت عٛست٘ بايًي ٛكا ايًي ع٢ً عٛست٘ ؾٝٴرذٙ، ٜٚٴ ٛكا ك يرؿش ي٘ ٜٚٴٜٴش

٢ًّ عًٝ٘، ثِ ٜٴٚباؿحش، ثِ ٜٴ ٢ًّ عًٝ: ؾ٬ ٜٴثِ ط ٍ  زذؾٔـ ٘ إرا دؾٔ؟ ـ
٢ًّ ع٢ً ا ٝت بعذَا ٜٴؾكاٍ:ش ٢ًّ عًٝ٘ ٖٚٛ عشٜإ ذب٢ ذؾٔ، ٫ٚ ٜٴ٫ ٜـ ـ

٫ٚ سٜب ك قـٛس د٫ي١ ايشٚا١ٜ عذّ إذشاص ظٗٛسٖا ك  .(1)زٛاس٣ عٛست٘تٴ
ٌٸ عًٝ٘،  ا شاّ: عذّ ٚجٛب ايـ٠٬ ع٢ً ايكيرب بعذ دؾٔ ا ٝت ايزٟ مل ٜٴـ

ايؼشٜؿ١ يبٝإ ػشط١ٝ إٜكاع ؿ٠٬ ربٌُ قًٜٛا تـذٟ ايشٚا١ٜ ٖٚزا بًراظ أْ٘ ٜٴ
٢ًّ عًٝ٘ ٖٚٛ ٫ٚ ٜٴش: : قٛي٘ بعذ٥زاؾٓاص٠ قبٌ ايذؾٔ، ٜٚكٟٛ ا٫ذبُاٍ ـ

رشص ظٗٛس ايشٚا١ٜ ٔ، ٚ٭جٌ ٖزا ا٫ذبُاٍ ايكٟٛ ٫ ْٴأٟ قبٌ ايذؾ زعشٜإ
رٝر١ ٖؼاّ ك عاسض ظٗٛس ؿذب٢ ٜٴ ،ذؾٔـ٢ً ع٢ً ا ٝت بعذَا ٜٴك أْ٘ ٫ ٜٴ

 ص٠ ا ٝت بعذَا ٜذؾٔ.جٓاػشع١ٝ ايـ٠٬ ع٢ً 

ٖؼ اّ،   (2)ايظٓذ اطبذيٛا بٗا ع٢ً َعاسكٗا : ؿرٝسٚمث١ سٚاٜا  كعٝؿ١ 
قـ ٛس د٫يبٗ ا ْع ري سٚاٜ ١      ٚكعؿٗا َ اْا ع ٔ ؿ ٬ذٗا َعاسك ًا، َل اؾًا إىل     

عًٝ ٘ أٚ ٜٴبٓ ٢ عًٝ ٘ أٚ     ذٴـ ٢ً عً ٢ ق يرب ٜٚٴكعٳ     إٔ ٜٴ ٢ْٗS سطٍٛ اهلل ْٜٛع:ش
ٌٸ  َٓا ؿ٠٬ اؾٓاص٠ ع٢ً قيرب َٝٸ ت مل ٜٴ  ؾإْ٘ يٝع هلا ظٗٛس ك (3)ٜٴبه  عًٝ٘( ـ 

٢ًّ ٜ ٪د٣    -بكش١ٜٓ ايظٝام  -عًٝ٘، بٌ ظاٖشٖا جًًٝا  ايٓٗٞ عٔ جعٌ ايكيرب َـ 
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ٜٴ بٓ ٢ عًٝ ٘   كعذ عًٝ ٘ أٚ َبٓ ٢ ٜٴ  عًٝ٘ ؿ٠٬ ايؿشٜل١ أٚ ايٓاؾ١ً ٚعٔ جعً٘ َكعذًا 
٘  بٸ  ه  أٚ َبه٧ ٜٴ  ا ايـ ٠٬ عً ٢ ا ٝ ت بع ذَا ٜ ذؾٔ إا       شْٚع ري ايشٚاٜ ١:     . عًٝ 

ؾ إٕ ؿ ٠٬ اؾٓ اص٠ قب ٌ اي ذؾٔ ٖ ٞ اي ذعا٤ يًُٝ ت ٚبع ذ اي ذؾٔ            زٖٛ اي ذعا٤ 
نزيو ٖٞ ايذعا٤، ٚتذٍ ع٢ً جٛاص ايذعا٤ يًُٝ ت بع ذ دؾٓ ٘، ٫ٚ د٫ي ١ هل ا      

ًٝ ٘ ٖٚ ٛ ك ق يربٙ، ذب ٢     ـ ٢ً ع ٫ ٜٴإرا مل ٜـٌ ع٢ً ا ٝت قب ٌ دؾٓ ٘    ع٢ً أْ٘
 ايذؾٔز.  شٜـ٢ً ع٢ً ا ٝت بعذٖؼاّ اي  تذٍ ع٢ً أْ٘  تعاسض ؿرٝس

 -بعذ ايبظاقط -ُهٔ ايشجٛعَٚا ؾشض ذـٍٛ ا عاسك١ بو ايشٚاٜا  ٜٴ      
ٍٸ عً  ٢ ٚج  ٛب ايـ  ٠٬ عً  ٢ ا ٝ  ت، ب  ٌ     عُ  ّٛ بع  ض  إىل إىل إط  ٬م َ  ا د

ًّٛا عً  ٢ ا شج  ّٛ َ  ٔ أَ    ٚعً  ٢    ( ك ا عبيرب٠:شا٭ذادٜ  ث نكٛي  ٘ ) ؿ  
ٌٸ عً ٢ َ ٔ    زشَ ٔ أَ   ب ٬ ؿ ٠٬     ًاعٛ أذ ذ ذٳايكاتٌ ْؿظ٘ َٔ أَ ، ٫ تٳ   ؿ 

 .(1)زَا  َٔ أٌٖ ايكب١ً ٚذظاب٘ ع٢ً اهلل

ْ٘ َا عذّ ايـ ٠٬ عً ٢ ا ٝ ت ذب ٢ ٜ ذؾٔ أٚ َ ا إتٝ إ ؿ ٠٬         ٚاؿاؿٌ ا
 ك٬ب ا ٝت ك َٓاَ٘ ذ اٍ ايـ ٠٬ ،  َٔ طبب غري اْ ًاباط١ً ٚنإ بط٬ْٗا ْاػ٦

ٚ َٜٛو أٚ أنث ش َ ا داّ مل ٜ ب٬ؾٳ    ٚيٛ بعذ ّٜٛ أ -ػب ايـ٠٬ ع٢ً قيرب ا ٝت
٘ ٫ٚ ٜٴ -ايب  ذٕ ْع  ِ ي  ٛ ن  إ بط  ٬ٕ  . ٓ  بؽ ايك  يرب ٱ   شاد ا ٝ  ت ٚايـ  ٠٬ عًٝ  

ؾ٬ ػب ايـ٠٬ عًٝ٘ ثا١ْٝ   ايـ٠٬ ع٢ً ا ٝت ٭جٌ ايـ٠٬ عًٝ٘ ٖٚٛ َكًٛب
 .ا بكذ١َ  (2)٭ٚىل يذ٫ي١ َعبيرب٠ عُاسيـ٠٬ اٚأجضأ  ا

٘ ا ـرر١ يًـ٠٬ ع٢ً قيرب ا ٝت إرا مل ٜٴ (3)ٚإط٬م ايشٚا١ٜ قب ٌ   ـٌ عًٝ 
ِٸ هل ا أٚ   ًابٛجٛبٗ ا أٚ بهٝؿٝبٗ ا أٚ ْظ ٝاْ    َ ا ي ٛ تشن ت ايـ ٠٬ جٗ ٬ً      ايذؾٔ ٜع

 ٛ ٢ًّ عً ٢ ق يربٙ ٫ٚ ٜٓ بؽ ق يربٙ ٱ     عٓٗ ا ؾٝٴ  ٚغؿً ١ً  ًاط ٗ   شاد اؾث ١ ٚايـ  ٠٬   ـ 
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ايكذس ا بٝكٔ َٔ ايشٚا١ٜ، نُا ٜعِ اـيرب ايـرٝس بإط٬ق ٘ َ ا   ٖٛ عًٝٗا، ٖٚزا 
ع  ذ اي  ذؾٔ ذـ  ٌ ايٓ  ذّ ٚأساد أذ  ذٷ  ث  ِ ب ًاٚعـ  ٝاْ ًاي  ٛ تشن  ت ايـ  ٠٬ تعُ  ذ 

ر  شّ ايـ  ٠َ٬ عً  ٢ ا ٝ  ت ؾايٛظٝؿ  ١ إٔ ٜـ  ًٞ عً  ٢ ق  يربٙ َ  ٔ دٕٚ ْ  بؽ ؾإْ  ٘ ٜٳ 
ٛٸؽ ؾٛاص ْبؼ٘ يػ شض ايـ ٠٬    ٘ايٓبؽ ٱط٬م ديًٝ ٚعذّ ايذيٌٝ ايٛاكس ا ظ

. ٜٚٓبػٞ ا٫ذبٝاط ب دا٤ ايـ٠٬ ع٢ً ًاٚعـٝاْ ًاشنت عُذع٢ً ا ٝت ذب٢ إرا تٴ
 . بٗا ٚب ٌَ َطًٛبٝبٗا ٚإسادتٗا يًؼاسع ا٭قذغايكيرب بشجا٤ َؼشٚعٝ

ٌ   إرا دؾٔ ا ٝت ا ظ -2 ؿ ذس ٖ زا    -ًِ َٔ دٕٚ تهؿ و أٚ َ ٔ دٕٚ تػظ ٝ
ُاّ ايبحٗٝض َٚباػش٠ اي بهؿو أٚ   ٌٖ هٛص ْبؽ ايكيرب ٱت -أّ ؿذس  ط عُذًا 

أٚ تبٝٸٔ بط٬ٕ ايبػظ ٌٝ   -ًاٚيٛ طٗٛ -ايبػظٌٝ؟ ٖٚهزا يٛ تشى بعض ا٭غظاٍ
ؾ  ٔ ْ  اقف ايهؿ  ٔ أٚ بهؿ  ٔ  ع  ض ا٭غظ  اٍ ايٛاجب  ١، ٖٚه  زا ي  ٛ دٴ أٚ ؾظ  اد ب
ٍ .  ؟َػـٛب ؾ زٖب   : ٚقذ ا بًؿت أْعاس ايؿكٗا٤ ك اؾٛاب عٔ ٖزا ايظ ٪ا

ح بعلِٗ بٛجٛب ايٓبؽ يػشض تػظ ٌٝ ا ٝ ت   مجا إىل جٛاص ايٓبؽ بٌ ؿشٸ
أٟ ٭ج ٌ أدا٤ ايٛاج ب ايؼ شعٞ ايٓ اقف َ ٔ ايبحٗٝ ض ايب اّ قب ٌ          ،أٚ تهؿٝٓ٘

ٍٸ ع٢ًا بعلِٗ َٔ ايٓبؽ ٱط٬م ايذؾٔ، َٚٓ ذشَ ١ ايٓ بؽ أٚ ٱط ٬م     َا د
َعكذ اٱمجاع ايكطعٞ ع٢ً ذش١َ ايٓ بؽ، ٫ٚ ٜبع ذ ا بـ اق ايك ٍٛ ظ ٛاص      

ٔ تعّؿ  َٓ٘ اهلبو ٚت ٖٛو ا ٝ ت ا ظ ًِ بظ بب      ايٓبؽ أٚ ٚجٛب٘ مبا إرا مل ًٜضّ
 عٝ  ث ٜرتت  ب عًٝ  ٘ ٚاهلب  و ايؿل  س سا٥رب  ٘ ٚؾظ  اد جثب  ٘ ٚتػٝٸ  ش ؿ  ٛست٘ ع  ذٸ

ٚعًٝ٘: إرا َل٢  . يًٓاغ سا٥رب٘تٖٛو ا ٝت ا ظًِ ٖٚبو ذشَب٘ بؿعٌ إٜزا٤ 
ٚقت قًٌٝ ع٢ً دؾٓ٘: طاع١ أٚ ّٜٛ أٚ َٜٛو مل ًٜضّ امزٚس ٚمل وشّ ايٓ بؽ  

ُاّ تهؿٝٓ٘ أٚ تػظًٝ٘. إرا أسٜذ ايٓبؽ ٭جٌ إت

عٓذ بعض ايؿكٗا٤ )سض( ٖ ٛ قـ ٛس ديٝ ٌ     ًاٚا ـرٸس ؾٛاص ايٓبؽ َطًك
َ ا إط ٬م ديٝ ٌ ٚج ٛب      ،عٔ إثبا  عَُٛ٘ ٚحٛي٘  ثٌ ٖزٙ ا ٛاسدذشَب٘ 

ُٸ   ُاتػظٌٝ ا ٝت ٚديٌٝ ٚجٛب تهؿو ا ٝت، ؾإْٗ َ ا ي ٛ دؾ ٔ ا ٝ ت ب ٬       إٜع
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ٚقت نثري عً ٢ اي ذؾٔ ث ِ     تػظٌٝ تاّ ؿرٝس أٚ ب٬ تهؿو تاّ ؿرٝس َٚل٢
 .ؾ٬ ٜلشٸ  يضّ اهلبو ٚايؿلس عٓذ ْبؼ٘

اب ٘ يػ شض ايبػظ ٌٝ    ع ٔ إه  ايٓبؽ ؾل٬ً يهٔ ك ايٓؿع إػهاٍ َٔ جٛاص
ُ  ٚؾلر٘، ٕ ايٓبؽ ٜٛجب ٖبو ا ٪َٔأٚ ايبهؿو، ؾإ ا َ ا َل ٞ أٜ اّ    ٫ ط ٝ

ٚ  ذٝث ٜٴأٚ ػٗٛس ع٢ً دؾٓ٘،  تػٝٸ ش ؿ ٛست٘ تًه ِ ا  ذ٠،     بٛقا إٔ تعٗ ش عؿْٛب ٘ 
ؾإْ ٘ ٚسد   ًاٖٚزا  ٬ف اذرتاَ٘ ايٛاجب ػشع ،ٖٚٛ ؾلس يًُ٪َٔ ٚتٖٛو ي٘

إٕ ش(1)نرشَب  ٘ ٖٚ  ٛ ذ  ٞ ط  ٛا٤ز  ًا١ ا ظ  ًِ َٝب  ذشَك    يربٜٔ ؿ  رٝرو:ش
 ز .ًانرشَب٘ ذٝ ًاذش١َ بذٕ ا ٪َٔ َٝب

رشٸّ ايٓبؽ، ق اٍ:  ٜلاف إيٝ٘: إْ٘ ٜعٗش َٔ ايؼٝط ايطٛطٞ ٚجٛد أ باس تٴ
عاد عًٝ٘ ايػظٌ قشب ايعٗذ أّ )إرا دؾٔ ا ٝت َٔ غري غظٌ ٫ هٛص ْبؼ٘ ٫ٚ ٜٴ

ٔ ْ بؽ ايكب ٛس، عَُٛ ٘ ٜكبل ٞ     بعذ... ديًٝٓا: نٌ  يرب سٟٚ ٜبلُٔ ايٓٗٞ ع  
ؾإْ ٘ ط ٛا٤ قـ ذ َ ٔ اـ يرب ايٓ اٖٞ ع ٔ ْ بؽ ايكب ٛس أ ب اس            (2)ا ٓا عٔ ريو(

تٓٗ ٢ ع ٔ ايٓ بؽ بعٓٛاْ ٘، عً ٢ ن ٌ        ًاأٚ قـ ذ أ ب اس   ًاَٚٝب   ًاذش١َ ا ظ ًِ ذٝ   
ٛٸؾ ٚايبخٛف َٔ ْبؽ ايكيرب ٚإٕ قشب ايعٗذ بايذؾٔ. :تكذٜش  ٖزا ٜٛجب ايبؼ

ٞ يًٓ بؽ غـ ب ايهؿ ٔ ؾإْ ٘ ٜ بعو عً ٢       ٜٚك٣ٛ اٱػهاٍ إرا ن إ اي ذاع  
    ٔ ٚي ٛ با٫ط بذا١ْ أٚ    -ايٛسث١ ايظعٞ ٱسكا٤ ا ايو ٚتعٜٛل ٘ ب ذؾا مث ٔ ايهؿ 

ُٸ، أٚ نإ اي ذاعٞ يًٓ بؽ ع ذّ ايبػظ ٌٝ ٚق ذ ٜ        -بايبيربع أٚ مُٖٛا ُ٘ بع ض   
ٛٸؽ         ا ظًُو ٚايبُِٝ أذذ ايطٗٛسٜٔ ٚق ذ أت ٞ ب ٘ يع زس نؿك ذإ ا  ا٤، ٫ٚ َظ 

ٌ ذب   ٢ إرا ت  ٛؾش ا   ا٤ ٚاـًٝط   إ، ٚك ٖ  زٜٔ ا    ٛسدٜٔ    يًٓ  بؽ ٭دا٤ ايػظ    
 . بٌ ا٭ق٣ٛ تشى ايٓبؽ ٫ٚ ًٜضّ ايبػظٌٝ أٚ إعاد٠ ايبهؿو ًاا٭ذٛط ٚجٛب

 ُػظٸٌ بعض ا٭غظاٍ أٚ تشى ٝاط ؾُٝا يٛ تشى اي ب ٖٚهزا اٱػهاٍ ٚا٫ذ
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ركل ؾظاد ايبهؿو أٚ بعض أعُاي٘، أٚ اذبٌُ بط٬ٕ ا هؿٔ بعض أثٛاب٘ أٚ تٳ
 . تشى ايٓبؽ بعذ ايذؾٔ ًاايبػظٌٝ أٚ ايبهؿو، ؾا٭ذٛط ٚجٛب

ٚيٝع إػهايٓا َٔ ايٓبؽ ٭جٌ اذبُاٍ اْـشاف أدي١ ٚجٛب ايبحٗٝض إىل 
: تػظ ٌٝ ا ٝ ت ٚتهؿٝٓ ٘ ؾُٝ ا     ا٭دي١ ايبػظٌٝ ٚايبهؿو قبٌ ايذؾٔ ذب٢ ٫ تعِ 

ط٬م إب  ُٓ ا َ ٔ ايبُظ و    بعذ ايذؾٔ، ؾإٕ ا٫ْـشاف بذٟٚ ٫ ٜٴعب٢ٓ ب ٘ ٫ٚ ٜٳ 
 .ًاؿ رٝر  ًاتاَ ًاٚتهؿٝٓ ًاؿرٝر ًاتاَ ديٌٝ ٚجٛب تػظٌٝ ا ٝت ٚتهؿٝٓ٘ تػظ٬ًٝ

ٚايعُذ٠ ك اٱػهاٍ  ٛف ايبٖٛو ٖٚبو ا ٝ ت ا ظ ًِ عٓ ذ ْبؼ ٘ ٚإ شاج ٘      
٫ طُٝا َا َلٞ أٜاّ ع٢ً دؾٓ٘ ثِ ٜبٝظش ايبػظ ٌٝ ايب اّ أٚ اي بهؿو     ،َٔ قيربٙ

ْٚـ ٛق ؼ شِٜ   ايكطع ٞ  اع ايباّ ايـ رٝس، ؾ إٕ ذشَ ١ ايٓ بؽ ٭ج ٌ اٱمج       
 ؾٛا  ذشَب ٘ ٚا ب٬هل ا عٓ ذ ايٓ بؽ.     ، ٚا بٛقاا ٪َٔ ٚاٱ ٬ٍ عشَب٘ ٖبو

ٜٚك٣ٛ اٱػهاٍ عٓذ َلٞ ٚقت ٜبٛقا ؾٝ٘ ؾظاد جثب٘ أٚ ظٗٛس عؿْٛب٘ أٚ عٓذ 
أٚ م ٛ   ذ اٍ ذٝات ٘ أٚ َكب ٫ًٛ    ًا ٛف اٱكشاس ظث١ ا ٝت ا ظًِ يهْٛ ٘ َشٜل   

ب ٘ أٚ تؿظٸ خٗا أٚ تكّط ا أعل ا٤ٙ، ؾ إٕ ايٓ بؽ       ريو مما ٜٛج ب ط شع١ تػٝٸ ش جث   
 .ًاؾٝرشّ ايٓبؽ قطع ًاًٜٚضّ ايبٖٛو جضَ ًاٜٛجب اهلبو ٚاكر

ٚأذ شص   بع ذ ٜ ّٛ أٚ ٜ َٛو َ ث٬ً     ًاْعِ إرا نإ ايٓبؽ عٓذ قشب ايعٗ ذ ج ذ  
ع ذّ تب  ذٍ ؿ  ٛست٘ ٚسا٥رب  ٘ ؾٝح  ٛص ايٓ بؽ يبـ  رٝس غظ  ً٘ أٚ تهؿٝٓ  ٘ ٚإمت  اّ   

ُٓ  ا ع  ٔ ايٓ  بؽ  ػ  هاٍ ؾإْ  ٘ ك  عٝـ ٫ ٜٳ غظ  ً٘ أٚ نؿٓ  ٘ ؾٗ  ٛ ج  ا٥ض سغ  ِ اٱ  
 : . ثِ ْبرث ٚا بادس٠ ايظشٜع١ يبػظًٝ٘ أٚ تهؿٝٓ٘ ٚاهلل ايعامل

 : أخذ األجزة عمى جتهيز امليت
ا عشٚف ٚا ؼٗٛس بو أؿرابٓا )سض( ٖٛ ذش١َ أ ز ا٭جش٠ عً ٢ ػٗٝ ض   

ايظ ٝذ  ظ ب إىل  ا ٝت: تػظًٝ٘ أٚ ؼٓٝط٘ أٚ تهؿٝٓ٘ أٚ ايـ٠٬ عًٝ٘ أٚ ايذؾٔ، ْٚٴ
ا شتل٢ )سض( ايكٍٛ ظٛاص أ  ز ا٭ج ش٠ عً ٢ ري و يػ ري اي ٛيٞ، ٚا عٓ ٕٛ        

 با بـاق ٚجٛب ايبحٗٝض بايٛيٞ ؾ٬ -ع٢ً َا قٌٝ  -ضاَ٘  حٛاص ٫يب نٕٛ اي
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 هب ع٢ً غري ايٛيٞ ذب٢ وشّ أ ز ا٭جش٠ عًٝ٘.

ٚنٝـ نإ قذ أٚكرٓا َؿـ٬ً ك ع ٛث ا هاط ب امشَ ١: ع ذّ ام زٚس      
عٌ أٚ ايعٛض ع٢ً ايعٌُ ايٛاج ب ػ شعًا أٚ   حٴ  أ ز ا٭جش٠ أٚ ايايؼشعٞ ك

ا ظ  برب أٚ ايعُ  ٌ ايعب  ادٟ، ٚإٔ َكبل  ٢ إط  ٬م أدي  ١ تـ  رٝس ايعك  ٛد        
ٚاٱٜكاعا  ٖٛ ؿربٗا َٔ دٕٚ َٓاؾا٠ ؿربٗا َا ٚج ٛب ايؿع ٌ أٚ عبادٜب ٘    

ٛٸَ٘ بكـذ ايكشب١  . ٚتك
ب نبػظٌٝ ا ٝ ت  ُهٔ أ ز ا٭جش٠ ع٢ً ايعٌُ ايعبادٟ أٚ ايٛاجٚعًٝ٘: ٜٴ

أٚ تهؿٝٓ٘ أٚ ايـ ٠٬ عًٝ ٘ أٚ دؾٓ ٘، ؾ إٕ ا٭ج ش٠ ع ٛض إتٝ إ ايػظ ٌ ايكشب ٞ          
   ٘ ، ٫ٚ سٜ ب ك إٔ اَبث اٍ ا٭َ ش    ٚايـ٠٬ َا قـذ ايبك شب بٗ ا إىل اهلل ط براْ

ٚٵؾ   ٛا بٹ  ايَّعٴك ٛدٹ :شج  اسٟ ايٓاػ  ٧ َ  ٔ عك  ذ اٱج  اس٠ ٚاج  ب يكٛي  ٘ تع  اىل  اٱ  زَأ
ٛؾ ا٤ بعك ذ ا٫ج اس٠ عً ٢ تػظ ٌٝ ا ٝ ت أٚ       ؾإْ٘ ٜ ذٍ عً ٢ ٚج ٛب اي   ، 1ا ا٥ذ٠:

جاسٟ َ٪نذًا ٱتٝإ ايعٌُ عبادًٜا ٢ً جٓاص٠ ا ظًِ، ٜٚهٕٛ ا٭َش اٱايـ٠٬ ع
قشبًٝا ؾإْ٘ أعطٞ ايعٛض ٚا٭جش ذب ٢ ٜػظٸ ٌ ا ٝ ت َ ا قـ ذ ايكشب ١ أٚ ذب ٢        
ٜـ ًٞ عً ٢ اؾٓ  اص٠ َ ا قـ ذ ايكشب  ١، ؾٝه ٕٛ إتٝاْ ٘ ايػظ  ٌ ٚايـ ٠٬ ب  ذاعٞ        

أَش اهلل طبراْ٘، ٜٚه ٕٛ عك ذ ا٫ج اس٠ أٚ إٜك اع اؾعاي ١ داعٝ ًا        ايكشب١ ٚاَبثاٍ
ٚقشنًا يؿعٌ ايػظٌ ايكشبٞ أٚ ٱتٝإ ايـ٠٬ ع٢ً اؾٓاص٠ َا ايبكشب بايـ٠٬ 

عٌ، ؾ إٕ ايعُ ٌ   حٴ َٔ دٕٚ َٓاؾا٠ ٚقزٚس ك أ ز ايعٛض أٚ اي   ،إيٝ٘ طبراْ٘
ٛض، ٭ْ ٘  ايكشبٞ إرا ؿ ذس َ ٔ ا هً ـ ٫ ٜـ ذس َٓ ٘ ب ذاعٞ اط بركام ايع         

ٜظبرك٘ مبحشد متاّ عكذ ا٫ج اس٠ أٚ إْؼ ا٤ إٜك اع اؾع ٌ عً ٢ ايعُ ٌ ايعب ادٟ        
 طٛا٤ عًُ٘ بعذٙ أٚ مل ٜعًُ٘ أٚ عًُ٘ ؾاطذًا ع٢ً  ٬ف ايٓٗخ ايؼشعٞ.

ـٸٌ ك  إٔ ٫ ديٝ ٌ عً ٢    (ع ٛث ا هاط ب امشَ ١   )ٚك ك٤ٛٙ: بعذ إٔ ؼ
، ٚبع ذ إٔ ؼك ل إٔ   عٌ ب إصا٤ ايعُ ٌ ايٛاج ب ػ شعاً    حٴ َٓا أ ز ا٭ج ش أٚ اي   

ايٛج  ٛب ايعب  ادٟ ٫ ٜٓ  اك أ   ز ا٭ج  ش أٚ اؾع  ٌ أٚ ايع  ٛض ع  ٔ ايبحٗٝ  ض      
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ْظ ٍ: َا ايذيٌٝ ع٢ً ذش١َ أ ز ا٭ج ش٠ عً ٢ ايبػظ ٌٝ أٚ     ،ايٛاجب ايعبادٟ
ٞٸ ا هًـ؟.  ايبهؿو أٚ ايـ٠٬ أٚ ايذؾٔ مبا ٖٛ ؾعٌ ذذثٞ ٜـذس عٔ اؿ

َا قذ ٜذٸع٢ َٔ إٔ ا ظبؿاد  :ايعُذ٠ ك ذش١َ أ ز ا٭جش٠ ٖٓاؾ):ٜٴحاب قذ
ؾٗ ٛ  كٛم ا ٝ ت عً ٢ ا هًؿ و ا٭ذٝ ا٤     َٔ أدي١ ٚجٛب ايبحٗٝض أْ٘ ذل َٔ ذ

 .(1)ممًٛى ي٘ عًِٝٗ، ٚيٝع ممًٛنًا يًؿاعٌ نٞ ميهٔ أ ز ا٭جش٠ عًٝ٘(

ـٸٌ  ٚيهٔ ميهٓٓا اٱػهاٍ ع٢ً ٖزا اؾٛاب ب ْ٘ َا ا ٓؼ  ٚا ـذس ايزٟ ؼ
   ٚ َ ٔ أٜ ٔ عًُ بِ ب  ٕ ايبحٗٝ ض ذ ل يًُٝ ت عً ٢         َٓ٘ ايعً ِ مبحاْٝ ١ ايبحٗٝ ض؟ 

ا هًؿو ا٭ذٝا٤ عٝث ٜهٕٛ ايعٌُ ممًٛنًا يًُٝت ع٢ً ا٭ذٝا٤، ٚيٝع ممًٛن ًا  
 ؟!. يًؿاعٌ ٚيزا ٫ ٜـس أ زٙ ا٭جش٠ عًٝ٘

أْ ٘   -ٚيٛ استهاصًا  -ب ايبحٗٝض ٚايبركٝل إٔ ٜكاٍ: ايٛاكس َٔ أدي١ ٚجٛ
ٛ   إ ب ًا إه ادٙ َ ٔ ا هًؿ و ا٭ذٝ ا٤      ذظإ ٚإنشاّ ٚاذ رتاّ َطً ٛب ػ شعًا ٚقب

ٜ٪دْٚ٘ يًُٛت٢ بٓرٛ ايهؿا١ٜ، ٚا٫ذظإ قبٛب هلل ط براْ٘ ٚإٔ نشاَ ١ ا ٝ ت    
٘ شػٗٝ ضٙ،   ؿ  ٞ إن  شاّ غ  ري ٚق  ذ ْٴ (2)زؾ  إرا َ  ا  ا ٝ  ت ؾخ  ز ك جٗ اصٙ ٚعحٸً  

 ٫ٚ اذرتاّ يًهاؾش ذب٢ ٜػظٸٌ.(3)ا ظًِ ببحٗٝضٙش٫ ٜػظٸً٘ َظًِ ٫ٚ نشا١َز
ت ظبؿاد َٔ فُٛع ايشٚاٜا  نٕٛ أما٤ ايبحٗٝض إنشاّ يًُٝٚببعبري ا ش: ا 

 (4)ا ظًِ َٝبًا نرشَب٘ ٖٚٛ ذٞ طٛا٤زذش١َ ا ظًِ ٚاذظإ إيٝ٘ ٚاذرتاّ ٚش
( عٔ ٚقذ ٚسد ٖزا ايٓفٸ امُذٟ ايؼشٜـ عكٝب ط٪اٍ اٱَاّ ايـادم )

َٴ و تً  بٛك  ك د ٚقا ؾٝ٘ سجٌ ؾُا  ؾٝ٘ ؾًِ ميهٔ إ شاج٘ َٔ ايب٦ش أٜٴرشٳب٦ش 
ٗ اٍ اي رتاب عً ٢ ايب٦ ش     عّط ٌ ٜٚٴحع ٌ ق يربًا( أٟ ٜٴ   بٛك  ؾٝ ٘، ٜٴ ٫ ٜٴايب٦ش، قاٍ: ش
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 (121)............................................ع٢ً ػٗٝض ا ٝت ا ظًِ ا٭جش٠ ز أ
   

َٳ ٚإٕ أَه ٔ إ شاج ٘   (:شذؾًٓا يًشجٌ ايٛاقا ك ايب٦ش، ثِ ق اٍ ) ذب٢ ٜـري 
..( ٚأت٢ اٱَاّ ايـ ادم بك ٍٛ ج ذٙ    Sؾٔ، قاٍ سطٍٛ اهلل ظٸٌ ٚدٴأ شد ٚغ 

(Sش:)..٢ اذ  رتاّ ا ظ  ًِ ذٝ  ًا ٖٚ  زا اؿ  ذٜث ٜ  ذٍ ع زذشَ  ١ ا ظ  ًِ َٝب  ًا  ً
َٚٝبًا، ؾإرا َا  ا ظًِ ٚج ب اذرتاَ ٘ ٚإنشاَ ٘ ببحٗٝ ضٙ مت اّ ايبحٗٝ ض، ٖٚ ٛ        
ذذٜث َعٕٓٛ ايـذٚس أٚ ٫ ٜبعذ قبٛي٘ ٚإٕ ٚقا ك طٓذٙ )ربٝإ ب و ذه ِٝ(   
ؾإْ٘ َعذٚد َٔ ا اٌٖٝ، يهٔ ايعاٖش أْ٘ َٔ ا عاسٜـ ذٝ ث عٴ شٸف اب ٔ أ ٝ ٘     

٘ ابٔ أخ )ربٝإ( مما ٜهؼ ـ ع ٔ نْٛ ٘ َعشٚؾ ًا     )أمحذ بٔ قُذ بٔ ذهِٝ( ب ْ
     ٚ َ  ٔ ايٛاك  س  َؼ  ٗٛسًا عٝ  ث ٜٴع  شٸف ب  ٘ اب  ٔ أ ٝ  ٘ اي  زٟ ٚثٸك  ٘ ايٓحاػ  ٞ، 

رؿ غ عٓ ٘ ايظ ٤ٛ ٫ ٜبع ذ قب ٍٛ سٚاٜب ٘،       ي ٛ مل ٜٴ  اجبُاعًٝا إٔ ايشاٟٚ ا عشٚف
ٔ  ط٤ٛ ايشٚا١ٜ عٓ٘ مل ٜٴرؿغ  ايشجٌٖزا ٚ قب ٍٛ سٚاٜب ٘.  ٚنٝ ـ     َٚٔ ٖٓ ا أظ 

ا٬ً٥ ع ٔ  ت٪دٟ ٖزا ا ع٢ٓ ْعري ؿرٝر١ َظُا ط   (1)ْا سٚاٜا نإ: تٛجذ عٓذ
 .(2)شَب٘ َٝبًا أععِ َٔ ذشَب٘ ٖٚٛ ذٞزذسجٌ نظش ععِ َٝت ؾكاٍ:ش

ٚاؿاؿٌ ظٗٛس ايٓـٛق ك قبٛب١ٝ إنشاّ ا ظًِ ٚاذرتاَ٘ ٚذؿغ نشاَب٘ 
َٔ ا ٗاْ ١ ٚاهلب و، ٚإبك ا٤ ا ظ ًِ إرا َ ا  َ ٔ دٕٚ ػٗٝ ض   ٬ف ا٫ذ رتاّ          

يه  ٔ مل ٜعٗ  ش َ  ٔ  . ٚا٫ذظ  إ امب  ٛب إه  ادٙ يًُظ  ًِ ذٝ  ًا َٚٝٸب  ًا ٚاٱن  شاّ
اؿ ٞ عٝ ث ٫   ايٓـٛق نٕٛ ايبحٗٝض ع٬ًُ ممًٛنًا يًُٝ ت عً ٢ أ ٝ ٘ ا ظ ًِ     

 ْع ِ ػٗٝ ض ا ٝ ت ا ظ ًِ     .   -إنشاَ ٘ ٚػٗٝ ضٙ يًُٝ ت    -ٜـس أ ز أجش٠ عًُ ٘  
ٍٸ    يرب ؿ رٝس    ، يه ٔ ٫ ٜٛج ذ  ذل ٚإن شاّ ٚاذظ إ َ ٔ اؿ ٞ إىل ا ٝ ت       ٜ ذ

 ع٢ً إٔ اٱنشاّ بايبحٗٝض ذل ميٓا عٔ أ ز ا٭جش٠ ع٢ً ايؿعٌ ا٫ذظاْٞ.
ٕا: ٫ سٜ ب ك ٚج ٛب إن شاّ ا ٝ ت ا ظ ًِ ببحٗٝ ضٙ        ٖٚ ٛ ذ ل    ،ٚببعبري ث ا

أ ٝ٘ ا ظًِ اؿٞ، يهٔ ٫ ديٌٝ ع٢ً ذٝث١ٝ ًَو ا ٝت عٌُ اؿٞ  ٢يًُٝت عً
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 4:دؾك٘ ايطٗاس٠ ٚايطٗٛس....................................................... ..........................(122)  

ٌ  ٜٳ ؿاع ٌ، ؾٝبك ٢ عُ ٌ ا ظ ًِ قرتَ اً     ٚعذّ نٕٛ ايعُ ٌ ًَ و اي    ،ًُه ٘ ايعاَ 
ٚعًٝ٘ ؾٛجٛب اٱنشاّ ٚا٫ذرتاّ ٫ ميٓا َٔ أ ز ا٭ج ش٠ عً ٢ ػٗٝ ض ا ٝ ت،     

ٞٸ ٜٴ ٗٸض ا ٝت ا ظًِ ب ما٤ ايبحٗٝض ٜٚبكشب إىل اهلل بؿعً٘، يهٔ ؾإٕ ا ظًِ اؿ ح
ٚجٛب ايؿعٌ اذرتاَ ًا ٚإنشاَ ًا يًُظ ًِ ا ٝ ت أٚ تعبذٜ ١ ايبحٗٝ ض ٫ ميٓ ا َ ٔ         

 . -ٚبعل٘ عباد٠ قشٜب١ نُا تكذّ -ٛاجب أ ز ا٭جش٠ ع٢ً ٖزا اي

َٚٔ ٖٓا أؾ اد أط بارْا امك ل )ق ذٙ( ٚجٗ ًا ثاْٝ ًا ؿشَ ١ أ  ز ا٭ج ش٠ عً ٢           
ايبػظ  ٌٝ ٚم  ٛٙ َ  ٔ أم  ا٤ ػٗٝ  ض ا ٝ  ت ا ظ  ًِ ؾك  اٍ: إا  ا ؼ  شّ ا٭ج  ش٠ عً  ٢   
ايبػظ ٌٝ ٚم  ٛٙ )   ا عًُٓ اٙ  اسج  ًا َ  ٔ إٔ ايػظ  ٌ ٚاج ب ف  اْٞ، ٖٚ  ٛ ذ  ل    

ْعري ا٭جش٠ ع٢ً اٱتٝإ بؿشٜل١  ،٫بذ َٔ إٔ ٜـذس فاًْايًُٝت ع٢ً ا٭ذٝا٤ 
 .(1)ايٛقت َث٬ً، ؾ  ز ا٭جش٠ ع٢ً ايبػظٌٝ ذشاّ(

ْٚظ ي٘: َٔ أٜٔ عًُبِ أٚ َا ٖٛ ػاٖذ َٚٓؼ  ذـٍٛ ايعًِ مبحاْٝ ١ ػٗٝ ض   
 ا ٝت ٚقذ عًُبُٖٛا َٔ  اسد أدي١ تػظ ٌٝ ا ٝ ت أٚ   اسد أدي ١ ػٗٝ ضٙ؟ َ ا      

 ؟. اي  أٚجبت عًُهِ ١ٖٝٞ ٖزٙ ا٭دي١ اـاسج

ٞ  ٚأجٝب : إْ ٘ بع ذ ايؿر ف ٚايببب ا     ْٝاب١ عٓ٘)قذٙ( ٚاذرتاًَا  كاَ٘ ايظ اَ
ذٸع٢ َ ٔ اٱمج اع عً ٢ اؿشَ ١ ذٝ ث مل ٜٓك ٌ ايك ٍٛ        َا ٜٴ  إ٫  ايٝظري مل أجذ

ٌ  -ا شتل  ٢ ٚيعً  ٘ يبٓا٥  ٘  ب اؾٛاص ع  ٔ أذ  ذٺ ط ٣ٛ   عً  ٢ ا بـ  اق  -نُ ا قٝ  
ٜه ٕٛ أ  ز ا٭ج ش٠ َ ٔ قبٝ ٌ أ  ز       ايٛجٛب بايٛيٞ ؾ٬ ه ب عً ٢ غ ريٙ ن ٞ     

ٕا: ٫ سٜ ب ك إٔ أ  ز ا٭ج ش٠ عً ٢ أدا٤        .٢ً ايٛاجب ا٭جش٠ ع ٚببكشٜ ب ث ا
ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ أٚ ؿ ّٛ ػ ٗش سَل إ أٚ ذح ١ اٱط ٬ّ ذ شاّ يًعً ِ اؾ اصّ         
بإساد٠ ايؼاسع َٔ ا هًـ إٜكاعٗا فاًْا، ٚيٝع عٓذْا عًِ جاصّ ٜٚكو ٚاكس 

ٚاٱمج  اع ا به  شس٠ دع  ٛاٙ َ  ٔ   . ايؼ  اسع ا٭ق  ذغمبحاْٝ  ١ ايبحٗٝ  ض ك إساد٠ 
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أعاظِ ا٭ؿراب )سض( مل ٜبركل نْٛ٘ ناػ ؿًا قطعٝ ًا ع ٔ َٛاؾك ١ ا عـ ّٛ      
( ّ ( )( ع٢ً َعكذٙ سغِ ايعٔ باْعكادٙ ٚايعٔ  بهؼؿ٘ عٔ سأٟ ا عـ ٛ

أ ز ا٭جش٠  -ع٢ً ا٭ذٛط -ايؿبٝا ا ؼٗٛس٠ ْٚكٍٛ: ٫ هٛص َٚٔ ٖٓا مباط ك
 . ٝت أٚ ؼٓٝط٘ أٚ تهؿٝٓ٘ أٚ ايـ٠٬ عًٝ٘ أٚ دؾٓ٘ع٢ً تػظٌٝ ا 

عًِ إٔ ٫ قزٚس ٫ َاْا َٔ أ ز ا٭جش٠ ع٢ً َظ بربا   َٚٔ ٖزا ايبٝإ ٜٴ
 ايبحٗٝض، ٖٚهزا هٛص أ ز ا٭جش٠ ع٢ً بعض اــٛؿٝا  ٚا كذَا  نرؿش

َ  ٔ اؿؿ  ش ايعُٝ  ل ٚا ٛك  ا ا ع  و َ  ٔ ا٭سض ايك  يرب أٚ بع  ض اــٛؿ  ٝا  
 .ذؾٔ ٚاي ٚايبهؿو   ايبػظٌٝ ٚاجب ـٛؿٝا  اـاسج١ عٔ ٚمُٖٛا َٔ اـ

نُا ٫ قزٚس ٫ٚ َاْا َٔ أ ز ا٭جش٠ ع٢ً تٝظري ا ٪ٕ ٚاؿاجٝ ا  اي     
ٜبطًبٗا ايبحٗٝض، ؾإٕ ايبهؿو َث٬ً ٜبطًب ايهؿٔ ٚهٛص بزٍ ا اٍ بإصا٤ ايهؿٔ 

ٚايظ ذس  ٚإٕ ايبػظ ٌٝ ٜبطً ب ا  ا٤     -ٚيٛ صا٥ذًا ع٢ً قُٝ ١ ايهؿ ٔ ك ايظ ٛم    -
يٝ ١ ب إصا٤   ٚايهاؾٛس ٫ٚ هب بزهلا ع٢ً ا ظًِ ا ػظٸ ٌ ؾُٝهٓ ٘ أ  ز ايكُٝ ١ ا ا    

 . - ٚإٕ صاد  ع٢ً ايك١ُٝ ا بعاسؾ١ ك ايظٛم -ا ا٤ ٚايظذس ٚايهاؾٛس
ٕ ايؿب ٣ٛ ا ؼ ٗٛس٠ أٚ ا٫ذبٝاطٝ ١ تكل ٞ عشَ ١ أ  ز ا٭ج ش٠        ٚاؿاؿٌ ا

ٚإذ ذاث اي ذؾٔ، ٫ٚ    ع٢ً ايؿعٌ اؿذثٞ: إذذاث ايبػظٌٝ ٚإذذاث اي بهؿو 
٫ٚ تكل  ٞ  ،تكل  ٞ بٛج  ٛب ب  زٍ ا   ا٤ ٚاـً  ٝطو َكذَ  ١ً يًبػظ  ٌٝ ايٛاج  ب 

٫ٚ تكلٞ بٛجٛب ايذؾٔ ك َهإ َعو  ،بٛجٛب بزٍ ايهؿٔ َكذ١َ يًبهؿو
 ـٛؿٝا  َع١ٓٝ َٔ ا٭سض ٚا هإ ٚا ظ اذ١ ٚمٖٛ ا،   بٛجٛب ؼـٌٝ أٚ 

ٚ    ؾٝحٛ ايبحٗٝ ض ايضا٥ ذ٠   عً ٢  ـٛؿ ٝا    ص أ ز ا٭ج ش٠ عً ٢ َ ٪ٕ ايبحٗٝ ض 
 : . ثِ ْبرث جب أٚ ع٢ً َظبربا  ايبحٗٝضاع٢ً ايؿعٌ ايٛ

 



 4:زفقْ الطّاسٚ ٔالطّٕس................................................................................. (424)   

 كفائية وجوب تـجهيز الـنيت : 
َ ِببٕ قلىببن  ٥ سٖببو ٥ٔ فبب٦و و ٔدببٕ  ػّٗببض امٗبب  امظببمي  ٔ وبب     

ٔالـ٦ٚ عمْٗ  ْتكفٍْٗ ٔؼٍٗطْ ٔلغظٗمفاُ ػّٗض امٗ  ب -دُٔ الكافش-ا٥ط٦ً 
ْ  ِب٘  مباٞ وبَ مشاوبٛ امٗب       ْدفٍٔ ، ٔامظبمي  ٔ قلىبن ا٥طب٦ً عٍبذ     ٔإمشاوب

 اػلباِْ ِٕ امظلشق لإلمشاً ٔا٥سظاُ دُٔ الكافش. 

مىا ٥ سٖو ٥ٔ اػكاه عٍذٌا و مُٕ الٕدٕ  مفاّٟٗا ارا قاً بْ ٔاسبذ  ٔ  
تعأُ عمْٗ اثٍاُ  ٔ ث٦ثٛ ممَ ٖقذس عمْٗ سلٜ ٖلشقق ببالٍشٕ امبووٕس ببْ ػبشعّا     

ذ ؼقق الغشض الؼشع٘ ٔطبق  الٕدبٕ  باولجالبْ ٔؼقبق  شكبْ ٔو٦مبْ،       فق
بٍٗىا ارا مل ٖلشقق اللذّٗض  ٔ بعض  دضاٞٓ ٔو امظمىني وَ اطمع عمٜ امٕت 

 ْ وثي اؾىٗبع: مبن وبَ عمبي     فٗب  ،ٔتقاعع عَ ػّٗض امٗ  امظمي وع قذستْ عمٗب
ممىات مجري  ٔتقاعع ٔمل ٖقي بلذّٗض امٗ ، ٔقذ ادع٘ ا٥مجاع عمٜ ِزا و

 وَ  عاظي الفقّاٞ )سك٘(.

و  ُ ػّٗض امٗ  ِن ِبٕ ٔادبو عبٗخ ٔفطاببْ ولٕدبْ      اـ٦و ٌعي ٔقع 
اىل الٕل٘ ِٕٔ امكمف بْ تعٍّٗٗا، لكٍْ لٕ اولٍع  ٔ  رُ لغريٓ و وباػشتْ ٔدبو  

ّٛ فبباللكمٗف طببٕل٘ب ِٔببزا وببا رِببو إلٗببْ الؼببٗ  ال فقٗببْ عمببٜ  ببري الببٕل٘ مفاٖبب
ّٛ )قببذٓ(،(4)البششاٌبب٘ ْ ولٕدببْ اىل عىببًٕ امكمفببني ٔفطاب بب  ً اٌببْ ٔادببو مفاٖبب

 . فاللكمٗف عشك٘، ِٔزا ِٕ امؼّٕس

ىل مجٗبع امكمفبني   ْ فطبا  اللكمٗبف إ  ٔامشاد وَ الٕدٕ  الكفباٟ٘ تٕد ب  
ٔلٕ بٍشٕ اللعأُ وَ اثٍني  -وٕت امظمي ٔالقادسَٖ عمٜ ػّٗضٓ امطمعني عمٜ 

 .  ٔدٕبْ عَ باق٘ امكمفني، فإرا ؼقق اللذّٗض طق   - ٔ  مجش 
 : ٍِٔا عٕخ
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 (425)ٗض امٗ .....................................................مفاٟٗٛ ٔدٕ  ػّ
   

ٌعي تٕدذ مثشٚ وّىٛ و ِبزا الٍبضاع ٔترّبش و    البشح ا٧ٔه: مثشٚ الٍضاع ، 
رُ ٔالشكبا بباػبشٚ   ٔعبَ ا٥  وٕاسد اولٍاع الٕل٘ الؼشع٘ عَ وباػشٚ اللذّٗض

  عخ عذً إرٌْ مَ ٖش و و وباػشٚ اللذّٗض، ِٔ٘: الغري لملذّٗض:
إىل الٕل٘ ِٔبٕ  ٔادبو    (اللذّٗضبلكمٗف إُ بخ عمٜ تٕدْ فطا  )ال - 

 عٗخ و سقْ فإٌْ باولٍاعْ ٖكُٕ عاؿّٗا ل٨وش العٗخ املٕدْ إلْٗ.
إىل مجٗببع امكمفببني :  اللذّٗضبببٔإُ بببخ عمببٜ تٕدببْ ا٧وببش الكفبباٟ٘   - 

٥ ٖكبُٕ البٕل٘ باولٍاعبْ عاؿبّٗا ل٨وبش الكفباٟ٘، ٔرلب         امطمع القبادس وبٍّي،   
ؾٕاص تشك الٕل٘ امباػشٚ ساه عمىْ بلـذٙ  ريٓ وَ امكمفني مباػبش اللذّٗبض   

ّٛ عمٜ اؾىٗعالٕاد ٧ُٔ إرُ البٕل٘ لغبريٓ بباػبشٚ    ،  -ِٔبٕ  سبذِي   -و مفاٖ
ٔإمنا ِٕ سق ثاب  لْ ميكٍْ  ُ ٖورُ بباللذّٗض   ،مٜ الٕل٘اللذّٗض  ري ٔادو ع

ّٚ    ْٔميكٍْ  ُ ٥ ٖورُ ب ْ  ، فإٌْ قذ دعمْ الؼباسع سقبّا لبْ وشاعبا ٌربري دعبن    لؼبوٌ
ٔلببٗع ا٥رُ وٍببْ ٔادبببّا عمٗببْ سلببٜ ٖكببُٕ عاؿببّٗا ببب ك  ،اللظببمٗٛ ٔاللعضٖببٛ لببْ

ْ الٕادو، ٌعبي ا٥رُ وبَ البٕل٘ ٖٕدبو سـبٕه القبذسٚ لمغبري، ٔوبع اولٍاعب         
. ٖظق  ا٥طل٠زاُ

ميكَ ا٥طلذ٥ه لمىؼبّٕس:  ش ٙ امؼّٕس، فاٌْ البشح الجاٌ٘: ا٥طلذ٥ه لم
ّٛ عمبٜ مجٗبع امطمعبني القب     ٔوبٍّي   -ادسَٖ عمبٜ اللذّٗبض   ٔدٕ  اللذّٗض مفاٖ

 ٔو عشض ٔاسذ بووٕس: اؾىٗع ٔمُٕ ا٧وش باللذّٗض وؼ مّا بني -الٕل٘
لذّٗبض الٕادبو:  ٔاوبش اللغظبٗن،     اللىظ  بإط٦ق ا٧وش ببوٌٕاع ال ا٧ٔه: 

ـٕق ماـرب ٔعذً تٕدّْ إىل  سذ باـ -اللشٍٗ ، اللكفني، الـ٦ٚ، الذفَ 
 (4)وبات امٗ ب  ف بز و دّباصٓ ٔعذ مبْص      فبإرا (:ط)الـبشٗض عبَ الـبادق   

 ْ  ٔفبرب الفلبن:   (2)ص ظبن امٗب  ٔادبو   طؿبشٗض:  ( و فبرب  )ٌٔرري قٕلب
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ببذٔ عٕستبْ   إمنا  وش  ُ ٖكفَ امٗ  لٗمقٜ سبْ عض  ٔدن  طباِش اؾظبذ ٔلب٦٠ ت   ط
ؿن  عمٜ وَ وات وبَ  ِبن   طٌٔرري الشٔاٖٛ امعلربٚ  ( 4)مَ حيىمْ  ٔ ٖذفٍْ...ص

 صوببَ  وبال بب٦ ؿبب٦ٚ   ّا سبذ   عٕذ ٥ ت ب طٔفببرب ( 2)طالقبمبٛ، ٔسظبابْ عمبٜ ا    
امٗب  قببن  ُ ميبٕت     إرا سلبشت  صطلقٍٕا وٕتبامي ٥ إلبْ إ٥ ا   :ط( 3)ٔ فباس

   ْ ، صفمٓقٍْ ػّادٚ  ُ ٥ إلْ إ٥ ا  ٔسذٓ ٥ ػشٖ  لْ ٔ ُ قىبذّا عببذٓ ٔسطبٕل
عذ مبٕا بّبي إىل ولبادعّي ٖبش كي     (:طالباقش )ا٥واً عَ ( 4)ٔفرب دابش

 (.ىللبع  فباسِي )ب ٙ عذ مٕا بٕتٜ الٍاغ، ٔمِٕا مجري ٖرّش ل صا 
ِٔب٘ مبجريٚ بام٠بات و )الٕطباٟن(      -الٍـبٕق   فإُ الٍرش إىل فىٕع ِبزٓ 

طببا  إىل مجٗببع ٖٕدببو ا٥طى٠ٍبباُ بببإسادٚ ا٥طبب٦ق ٔتٕدببْ اـ -ٔوظبلذسمْ  
ٔمل ٖلقٗبذ   )ؿن( وطمبق ولٕدبْ إىل مبن وكمبف     امكمفني، مىا  ُ قٕه امٕىل:

 ا  ٔ امجشِا بلٕدْ اـطا  إىل فـٕق الٕل٘.بوسٍذ، ٔإ٥ لـش س  ممّ
 ؿبن تؼبشٖع   بعلبّا ٔاسد لبٗباُ   وَ ِزٓ ا٧فباس:  ٔوعْ ٥ ٍٖرش إىل  فشاد

 -ِزا الٍشٕ  ٔ راك -٧وش باللذّٗضذّٗض، ٔبعلّا ٔاسد لبٗاُ عمٛ الٔدٕ  ال
ٔمٕ رل  وَ املاوني، فإُ الٍرش ولٕدْ إىل اجملىٕع، مىا  ُ اطبلٍبا  الربَ   

 . اجملىٕعو٦سرٛ  ٔ ا٥طى٠ٍاُ ساؿن وَ 
ٔقذ ٌقمْ مجع مجري وَ الفقّاٞ املقذوني الجاٌ٘: ا٥مجاع  ٔ عذً اـ٦و، 

وببٍّي ٔاملببوفشَٖ )سض( ِٔببزا وببا٥ ميكببَ إٌكبباس استكبباصٓ و بببٕاطَ الفقّبباٞ  
ٌعبي عب بش بعلبّي ببٍف  ا٧سادٖبح ٌربري قبٕه         . ٔوٍـٕؿّا و بعض ممىباتّي 

 ( 5))فمٗوفز و  ظمْ  ٔىل الٍاغ بامٗب   ٔ وبَ ٖبووشٓ ِبٕ ببْ(      :الؼٗ  الطٕط٘
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 (427)ٗض امٗ .....................................................مفاٟٗٛ ٔدٕ  ػّ
   

 ٔ  ،ستْ بعذً الٕدٕ  الكفاٟ٘ ٔاػ امْ بني مجٗع امكمفنئموٌّا تٕس٘ عبا
 . - ٔىل الٍاغ بامٗ   -بوٌْ ٔدٕ  عٗخ كلف بالٕل٘ تٕس٘ 

ظبلقاٚ وبَ ا٧فبباس    لكَ امعشٔو  ُ فلأٝ الؼٗ  الطٕطب٘ و )الٍّاٖبٛ( و   
امببوثٕسٚ ٔعمببٜ طبقّببا، ِٔببزٓ الفلببٕٝ مببزل  فإٌّببا ٌببف  سببذٖح سٔآ الؼببٗ   

ْ وشطببب٦ّ ٔسٔآ الؼبببٗ  الطٕطببب٘ و )اللّبببزٖو( وظبببٍذّا   الـبببذٔق و الفقٗببب
، ِٔببزا ٥ ٖلببش  باستكبباص مفاٟٗببٛ ا٧وببش ببباللذّٗض ٔاػبب اك مجٗببع       (4)فشادببع

ٔاستكباصات املؼبشعٛ ببن     إلْٗ: فلأٝ الفقّاٞ ٔاستكباصاتّي امكمفني بْ، ٍٖلي 
٘   -اؾىٗبع ٔتـبذٙ الكبجري   عىًٕ الٍاغ عمبٜ تٕدبْ ا٧وبش إىل     إىل  - بري البٕل

بٕدبو   -ّٗض بوماْٟ، ٔوَ رلب  ممبْ ٌقبٕه بعبباسٚ دقٗقبٛ كلـبشٚ: ٖبعبذ        اللذ
فطو مجٗع الفلأٝ ٔا٥ستكاصات القاٟىبٛ عمبٜ مفاٟٗبٛ     -سظا  ا٥سلىا٥ت 

 .  ٔاوش اللذّٗض الٕادو ٔامظلشو ٔاػ امّا بني مجٗع امكمفني
و مٌٕبْ سقبّا لمىظبمي امٗب  عمبٜ       ( 2)الجالح: ظّٕس بعض  فبباس اللذّٗبض  

فٕاٌْ ا٧سٗاٞ، ِٔبزا ٖكؼبف عبَ عىبًٕ اـطبا  ٔاللكمٗبف عمبٜ اؾىٗبع،         إ
املقببذوني:  (3)ظببمي، مبباـربَٖ فٗببْ ام شق بٔوببَ ٖلببربع وببٍّي ٖكببُٕ و٤ٖببذّا لبب  

 سذّا وَ  القاتن ٌفظْ وَ  وال، ٥ ت ذ ع ٕؿمٕا عمٜ امشسًٕ وَ  وال ٔعمٜ ط
 صا ؿبن عمبٜ وبَ وبات وبَ  ِبن القبمبٛ ٔسظبابْ عمبٜ          صط وال بب٦ ؿب٦ٚ  

لمىظبمي امٗب  عمبٜ     ٌبْ سبق    -ٔلبٕ ظٍبّا قٕٖبّا     -فّبي وٍبْ   ٔمِٕا مجري ولفشق ٖ 
 بلىاوّي وَ دُٔ افلـاق بٕاسذ وٍّي. إفٕاٌْ ا٧سٗاٞ

 (:٤ٖٔمذ رل  ؿشحيّا: رٖن وعلربٚ الفلن بَ ٌٖٕع فإٌْ طوه اإلواً )
 ٍْ وَؼ ٝ لْ مفكٓفَ بْ،  ٖ وا تشٝ و سدن وَ  ؿشابٍا ميٕت ٔمل ٖ ك وا ٖ 
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ع  عٗالْ وَ الضمباٚ قبذس وبا وّضٌٔبْ فٗكٌٕبُٕ ِبي البزَٖ        طافقاه:  ب الضماٚ 
ىٓمكّبي  ِٔزا مٕ اس اً مؼباعش  ِبن امٗب  ٔعٕاطبف عٗالبْ ببوُ ٖ        صوّضٌْٔ

وبَ وبا،ي، ٥ٔ د٥لبٛ     بلذّٗضٓ مفٍّا ٔ بريٓ  -عٗاه امٗ   -الضماٚ  لٗقٕوٕا واه
عٗالْ، ثي طوه: فإُ مل ٖكَ لْ و اـرب عمٜ افلـاق الٕادو بوِن امٗ  ٔ

ّ ضٓ  ٌبا وبَ الضمباٚب        مباُ  بب٘ ٖقبٕه: إُ    طقباه:  ٔلذ ٥ٔ  سبذ ٖقبًٕ ببووشٓ فبود
ّ ضٓ ٔمٓفٍبْ ٔسٍ طبْ،    سشوٛ بذُ ام٤وَ وٗلّا مششولْ سّٗا، فٕأس بذٌْ ٔعٕستْ ٔد

 ٔاكبض  اـرب امعلرب طبٍذٓ  ِٔزا  ( 4)ٔاسلظو بزل  وَ الضماٚ، ٔػٗ ع دٍاصتْ(
 الذ٥لٛ  ٔ ؿشحيّا و مبُٕ ػّٗبض امب٤وَ امٗب  سقبّا لبْ عمبٜ إفٕاٌبْ امب٤وٍني          

 . -ٔلٕ وَ  وٕاه الضماٚ -٤ٖدٌْٔ بعذ مماتْ
 ٙ  -الٍـٕق بعذً إسادٚ تكشاس اللذّٗبض الشابع: العمي اؾاصً وَ فاسز 

ٔالٗقني القاطع بكفاٖٛ ؼقٗقْ فاسدّا وشٚ ٔاسذٚ، ٔالٗقني بوُ  -مٕ وَ  ماٞٓ 
غببشض امٕلببٕٙ الؼببشع٘ وببَ  ٔاوببش اللذّٗببض ٔاللكمٗببف بّببا ِببٕ اللكببشٖي        ال

مجبش و اـباسز   ٖلشقق ٖقٍّٗا عٍذ قٗباً ٔاسبذ  ٔ     ٔاللطّري ٔالظ ، ِٕٔ  شض
بوماٞ اللذّٗض، ٔعٍذ ؼقق الغشض فاسدّا ٖظبق  ٖٔشتفبع طمببْ عبَ اؾىٗبع،      

اؾىٗبع  ِٔزا وعٍٜ مفاٟٗٛ ا٧وش ٔالٕدبٕ  عٗبح ٖؼب ك فطاببْ ٖٔلٕدبْ إىل      
 وَ  وشٓ.  ٔ امجش ٔعٍذ ؼقٗق  شض الؼاسعٖٔظق  عٍّي باولجاه ٔاسذ وٍّي 

قذ ٖقاه إػكا٥ّ عمٜ ِزا الٕدْ بوُ طقٕ  اللكمٗف بفعن ٔاسبذ  ٔ اثبٍني   
٥ ٖببذه عمببٜ مٌٕببْ وكمفببّا ببباللذّٗض مفاٟٗببّا، لٕكببٕق طببقٕطْ عٍببذ ؼققببْ وببَ  

سـن البذفَ  لٕ ْ  ٔ دفٍْ، بن اجملٍُٕ ٔالـغري إرا ٔد ْ امٗ  إىل القبمٛ  ٔ مٓفٍ
مٕٓ مما ِٕ فاسز عَ افلٗاس الٍاغ طق  ٔدٕبْ، وبع  ٌبْ ٥ وعٍبٜ     ٔ بضلضاه 

 -البمغني العاقمني -و اللكمٗف ٔاـطا  وع امكمفني ٥ػ اك الـغري ٔاجملٍُٕ
ٔوٍْ ٖللض  ُ طبقٕ  اللكمٗبف بباللذّٗض بفعبن ٔاسبذ ٧دبن اٌلفباٞ وٕكبٕع         
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 ، بن إُ طقٕ دّٛ مُٕ اللكمٗف ٔاـطا  مفاّٟٗا٥ وَ  ،اـطا  ٔاللكمٗف
 .  عي وٍْ ٔوَ اٌلقاٞ امٕكٕع اللكمٗف

 : ٨ػكاهقاه دفعّا لٖ ٖ ىكَ  ُ لكَ 
 وظبلٍذ    ٥ّٔ: إُ طقٕ  اللكمٗف بفعن اجملٍبُٕ  ٔ الـبغري  ٔ عٍبذ الضلبضاه    

كمٗف ٔعذً إىل ؼقق الغشض الؼشع٘ وَ ا٧وش باللذّٗض ٔإٌعذاً وٕكٕع الل
الراِش وبَ فىبٕع الٍـبٕق ٔإط٦قبْ      ، ِٔزا ٥ ٍٖاو الٕدٕ  الكفاٟ٘بقاٞٓ

 . ٔالجاب  ساه بقاٞ امٕكٕع ٔعذً ؼقق  شض الؼاسع وَ اللذّٗض

ٔثاٌّٗا: إُ طقٕ  اللكمٗف ٔاستفاعْ بفعن الـغري  ٔ اجملٍُٕ  ٔ بالضلضاه  ٔ 
إوببا  ُ ٖكببُٕ وببع طببقٕ  الغببشض الؼببشع٘ وببَ   :  بفعببن ٔاسببٍذ وببَ امكمفببني

للكمٗببف  ٔ وببع بقاٟببْ ٔعببذً طببقٕطْ: فببإُ مبباُ الغببشض امٕلببٕٙ الببذاع٘       ا
لملكمٗف باقّٗا اطلشاه طقٕ  اللكمٗف ٔاستفاعبْ بفعبن ٔاسبٍذ وبٍّي  ٔ بفعبن      

 اجملٍُٕ  ٔ مٕٓ، بن ٥بذ وَ بقاٞ اللكمٗف ٔعذً استفاعْ واداً الغشض باقّٗا.
ا  ُ الغشض وشتفعّا بفعن ٔاسذ  ٔ امجش مؼف لٍٔإُ ماُ الغشض امٕلٕٙ 

ذّبض  ا٧وش ٖٔ بب ٔالعمٛ الباعجٛ عمٜ اللكمٗف قاٟي بوٙ ٔاسذ وَ امكمفبني ٖقبًٕ   
 ٥ٔ ٖكُٕ اللكمٗف كلـّا بالٕل٘ بعٍْٗ  ٔ بٕاسذ وعني وَ امكمفني. ،امٗ 
ٔ  ّٚ سببباه امٗببب  اؿاؿبببن ٔكبببٕق مبببُٕ الٕدبببٕ  مفاٟٗبببّا ٧دبببن وشاعبببا

 ىلإ٦فببْ اإلللببضاً غٗشلبباز ، فمٌٕببْ وؼبب مّا بببني اؾىٗببع ٔكببٕقٔ ،ٔوـببمشلْ
 )اؿذاٟق(.م٦ً ؿاسودلٗن ٔاكض ِٕٔ وفقٕد مىا طٗلبني عٍذ وٍاقؼٛ 

 دللببْ املقذوبٛ قبذ فببالف   مفاٟٗبٛ ٔدببٕ  ػّٗبض امٗب  ٔقبٕٚ      ٔوبع ٔكبٕق  
ؿاسو اؿذاٟق ٔ ٌكش الٕدٕ  الكفاٟ٘ امؼ ك بني عىًٕ امكمفني امطمعبني  

ػبلّش بٗبٍّي ببن ادعب٘     إُ أ -القادسَٖ، قاه )قبذٓ(: )٥  عبشو ،بزا القبٕه     
 ق  سبذ  شدبع فٗبْ إلٗبْ، ٔمل ٖـبش     ٖ  علىذ عمْٗ ٥ٔ سبذٖجاّ دل٦ّٗ ٖ  -عمْٗ ا٥مجاع

وٍّي ببذلٗن و امقباً سلبٜ وبَ ولبوفشٙ املبوفشَٖ البزَٖ عبادتّي امٍاقؼبٛ و          
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ٔموُ اؿكي وظمي الجبٕت بٍّٗي( ٔقباه   Œا٧سكاً ٔطمو ا٧دلٛ فّٗا عٍّي 
 عشو ل٨ؿشا  وظلٍذّا فٗىا ؿاسٔا إلٗبْ وبَ الٕدبٕ      ٖلّا بعذ قمٗن: )٥ٔ 

ٔقبذ ؼقبق عىبذ ا  ٔتٕفٗقبْ      ( 4)ٖرّبش وبَ دعبٕٝ ا٥تفباق..(     الكفاٟ٘ إ٥ وبا 
 ٔدٕٓ وَ ا٧دلٛ الٍاؿعٛ القٕٖٛ عمٜ س ٙ امؼّٕس وَ ا٧فبباس ٔوبَ فاسدّبا   

 .ٔميكَ سـٕه اإلطى٠ٍاُ بالٍلٗذٛ ام لاسٚ 

البششاٌبب٘ ٔقببذ اطببلذه)قذٓ( عمببٜ س ٖببْ :   بشببح الجالببح: دلٗببن الؼببٗ    ال
بضعي ظّٕس ا٧فباس و عٍٗٗٛ ٔدٕ  متاً  سكاً  الٕدٕ  العٗخ عمٜ الٕل٘،

: )إُ الببزٙ ٖرّببش لبب٘ وببَ عمببٜ ٔلبب٘ امٗبب  ٔ قببش  الٍبباغ إلٗببْ، ٔقبباه  امٗبب 
ا٧فباس  ُ تٕدْ اـطا  ظىٗع ِزٓ ا٧سكاً ٔمِٕا وبَ البلمقني ٔمبٕٓ وبَ     

ِبٕ إىل البٕل٘، موفبباس الغظبن ٔ فبباس الـب٦ٚ ٔالبذفَ         امظلشبات  ٖلبّا إمنبا  
قبذ  مىا اٌْ  ٔاللمقني ٔمِٕا مىا طلقف عمّٗا إُ ػاٞ ا  تعاىل و وٕاكعّا(.

 ٜ افلـبباق ٔدببٕ  اللذّٗببض بببالٕل٘ ٔمل تلشقببق    :ٌ ظببو إىل الظببٗذ امشتلبب
 ؿذق الٍظبٛ، ٔامّي عٍذٌا و٦سرٛ )اؿذاٟق( فٗىا  فاد ؿاسبْ )قذٓ(:

الؼٗ  البششاٌ٘ و  دلٛ امؼّٕس ٌٔفٜ ٔدٕد دلٗن  ري )ا٥مجاع ٌاقؽ  - 
الٕاكض ٔا٥تفاق الراِش(، ٔسٗبح ٥ ٖعلىبذ الؼبٗ  البششاٌب٘ ا٥مجباع  فباد       

بوٌْ )٥  عشو ل٨ؿشا  وظلٍذّا فٗىا ؿاسٔا إلْٗ وَ الٕدٕ  الكفاٟ٘(.

اٖبٛ  ٔفّٗبا الربمبٛ ٔالكف  ٖٔشد ٓ: الٕدٕٓ ا٧سبعٛ الال طبشدٌاِا ٔ ٔكبشٍاِا   
 الش ٙ امؼّٕس. طلٍلاز ا٥طى٠ٍاُ بـشٛ ٔلٕ بعلذ بعلّا لبعض إل -ٔالذ٥لٛ

قببذِىا( ٌٔبباقؽ و د٥لببٛ الؼببٗ  البششاٌبب٘ ) (2)علببذ الظببٗذ اؿكببٗيٌعببي 
 ظببن امٗبب  ط)قببذٓ(: )فببإُ وببا ٔسد وببَ  ُ  قاه -الٕدببْ ا٧ٔه -ا٥ط٦قببات
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ؿبن عمبٜ   طلٗع ٔاسدّا و وقاً البٗاُ وَ ِبزٓ اؾّبٛ، ٔمبزل      ( 4)ص ٔادو
و و امغظ ن بالفلض بقشٍٖٛ قٕلبْ   فإٌْ ٔاسد لملعىٗي( 2)صوَ وات وَ  ِن القبمٛ

 ِزا ٌقاؾ طٗذٌا اؿكٗي . . ، ٔمزل   ريِىا(صٔسظابْ عمٜ ا طرٖمْ: 

 ظن امٗب   (:طإُ قٕلْ )إ٥  ٌْ ٥ دذٔٝ و وٍاقؼٛ إط٦ق ا٧فباس: ف
 وقبباً  ؿببن اللؼببشٖع، فطببا  ؾىٗببع امكمفببني ظبباِشّا ٔإُ مبباُ و  صٔادببو

ٌبْ إرا  ٜ اؾىٗبع بلبىٗىٛ القطبع اـباسد٘ بو    ٔوقللٜ ٔدٕ   ظن امٗ  عمب 
ِببٕ مفاٟٗببٛ  ٚ ؼقببق الغببشض الؼببشع٘ وببَ ا٥وببا  : ن امٗبب  وببشٚ ٔاسببذظ ببُ 

 .  ٔ اثٍاُ طق  عَ الباقني ٔ ٌْ إرا قاً بْ ٔاسذ الٕدٕ 
ٚ ِٔبٕ  ِٕ  وبش بالـب٦   : طؿن  عمٜ وَ وات وَ  ِن القبمٛصِٔكزا قٕلْ

  ْ لمبضً ؼذٖبذ    فطا  ؾىٗع امكمفني ظاِشّا، ٔإ٥ لٕ ماُ اـطا  لٕاسبذ بعٍٗب
ٌبْ مل ٖلشبذد ام اطبو ببْ ، ثبي بلبىٗىٛ البٗقني بكفاٖبٛ ؿب٦ٚ            وبع  ام اطو

 ّٚ تجبب  مفاٟٗبٛ ا٧وبش     ٔاسذٚ و ؼقبق الغبشض الؼبشع٘ وبَ الـب٦ٚ      ٔاسٍذ وش
 . ٔطقٕطْ بفعن ٔاسذ وَ امكمفني

 . امٍاقؼٛ و د٥لٛ امطمقات ٔعذً دذٔاِأاؿاؿن ب ْعذ  

الٕدبٕ  العبٗخ ولٕدّبّا إىل     طلذه الؼٗ  البششاٌ٘ عمٜ كلباسٓ : أ - 
فاؿبٛ بلٕدبْ فطاببات  سكباً امبٕتٜ سلبٜ امظبلشو وٍّبا اىل البٕل٘          الٕل٘ 

ٍٖٔبغب٘ تٕكبٗض وبا     موفباس الغظن ٔ فباس الـب٦ٚ ٔالبذفَ ٔالبلمقني ٔمِٕبا.    
لذ٥لْ فٍقببٕه: قببذ ٔسد و بعببض ٌـببٕق  مبباٞ ػّٗببض  ٔتقٕٖببٛ اطبب)قذٓ( فببادٓ 

وببا ٔسد و تغظببٗن  (3)امٗبب : وببا ٖببذه عمببٜ  ٔلٕٖببٛ ) ٔىل الٍبباغ بامٗبب ( ٌرببري
ْ (:ط)عمبب٘امٗبب  مىعلببربٚ  ٗبباخ عببَ   ص ٔو ٖغظ ببن امٗبب   ٔىل الٍبباغ ببب
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وا ٔسد و الـب٦ٚ  ٌرري ٔ وَ ٖووشٓ الٕل٘ بزل ص،  ٔطوشطمٛ الـذٔق صٖادٚ 
ٖـم٘ عمٜ اؾٍاصٚ  ٔىل الٍاغ بّا  ٔ :طـشٗشٛ ابَ  ب٘ عىري عمٜ اؾٍاصٚ م

ٌطبب٘، ٔوببا ٔسد بمظبباُطالضٔز  سببق ٌٔرريِببا وشطببمٛ البض (4)صٖببووش وببَ حيببو
، ِٔببزٓ الٍـبٕق ٔاسدٚ و بعببض  سكبباً  (2)صوش تبْ سلببٜ ٖلبعّا و قربِببا  با

 . امٕتٜ ٥ و متاوّا
ٛ  :  ٥ّٔ: إُ ِبزٓ الٍـبٕق تفٗبذ    ِزا ا٥طلذ٥ه  ٖٔشد  ،ا٥ٔلٕٖبٛ ٔا٧سقٗب

ِٔ٘  فعن تفلٗن ٖظلبطَ ثبٕت سق ٥ٖٔٔٛ لغبري ) ٔىل الٍباغ بامٗب ( ِٔبي     
طبباٟش امظببمىني امكمفببني فببإُ ،ببي سقببّا و ػّٗببض امٗبب  امظببمي ٔادساك ثٕابببْ    

فاعمْ عمْٗ، ٥ٔ  ش العرٗي الزٙ ِٕ اس اً ٔتكشٖي ٔاسظاُ لمىظمي امٗ  ٤ٖد 
 وَ  ٔلٕٖٛ الشسي القشٖو بٗلْ.ٔٗٛ الضٔز الٍـٕق امجش وَ  سق ِزٓ  تفٗذ

ٌبْ مل ٖلشقبق عٍبذٌا مل ٖلشقبق     إٔثاٌّٗا: وع  بض البـبش عىبا تقبذً ٌقبٕه:      
بباػببشٚ  ٔىل تقٗٗببذِا عٍبذٌا تقٗٗببذ  فببباس اللذّٗببض بكببن  ماٟبْ بببورُ الببٕل٘  ٔ   

الٍاغ بامٗ   ٔ وَ ٖووشٓ بامباػشٚ ٖٔورُ لْ بّا، ٔوا ٔقفٍا عمٗبْ وبَ ٌـبٕق    
ّٚ   بلذّٗببض )ا٧ٔىل بامٗبب ( ٔاس ؼببؿببشٗشٛ ت و فـببٕق  ظببن امٗبب     د

 فلبب٦ّ عببَ ٔسٔدٓ و امظببلشبات طببٕٝ ٔؿبب٦ٚ  اؾٍبباصٚ، ٔمل لببذ و  ريِببا،
اللمقني الزٙ ؿشق بْ و )اؿذاٟق( فإُ  فباس اللمقني عٍبذ ا٥سللباس ظباِشٚ    

ؿشٗشٛ اؿميب عَ الـادق  وجن (3)و كاطبٛ ام٤وٍني عمٜ العىًٕ ٔا٥ط٦ق
(ط :)ػّادٚ  ُ ٥ إلبْ إ٥ ا  ٔسبذٓ   إرا سلشت امٗ  قبن  ُ ميٕت فمٓق ٍْ

ٔمتاً الشٔاٖات ا٧فشٝ و )الٕطاٟن(  صٔسطٕلْ ٥ٓ ػشٖ  لْ ٔ ُ قىذّا عبذ
 . تٕدْ فطابّا إىل عىًٕ ام٤وٍني امكمفني
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   ٙ عٍبذ دفبَ امٗب      وبَ البلمقني   (4)ٌعي إُ  ساد وَ سٔاٖبات البلمقني: وبا سٔ
ٔٔكعْ و قربٓ ِٔ٘ ٌـٕق عذٖذٚ تٕدبْ اـطبا  فّٗبا عاوبّا طبٕٝ فبربَٖ       
ِٔىا كعٗفا الظٍذ تلبىٍا تـبذٙ ) ٔىل الٍباغ ببْ( للمقٍٗبْ بعبض  ٙ القبشاُ        
ٔبعض العقاٟذ اؿقٛ قبن إِالٛ ال ا  عمْٗ، ِٔزا لعمبْ لكبُٕ القشٖبو )عمٗبْ     

و ِبزا الببا  ٔو  ببٕا     اؿق ٔلْ اؿق(. ٔمٗف مباُ تٕدبذ سٔاٖبات مبجريٚ     
ـ ببّا الفقّبباٞ و فلببأاِي،  مببجريٚ افببشٝ مل تببزمش ) ٔىل الٍبباغ بامٗبب ( ٥ٔ ف
ِٔكزا طبق و )تٕدْٗ امٗ  إىل القبمٛ ساه ا٥سللاس( عذً الذلٗن الٕاكبض  
عمٜ اعلباس إرُ الٕل٘ و اللٕدْٗ، ٔقذ اسلطٍا بفعمْ وع إوكاٌْ ٔعذً اللششز 

ٚ)  ٔىل الٍاغ بامٗ   ٥ِٔي برياثبْ( ٥  ؿبن ،با ٥ٔ    وٍْ، ٔرمشٌا مثٛ  ُ عباس
 طاغ ،ا و  فباسِي، ٔارا  سٖذ وٍّا آٖٛ  ٔلب٘ ا٥سسباً و )طبٕسٚ ا٥ٌفباه:     

( قمٍببا الربباِش افلـاؿببّا بببامرياخ دُٔ  ببريٓ وببَ     6طببٕسٚ ا٥سببضا :   75
 . ا٧سكاً،  ٔ ِٕ القذس املٗقَ وَ ا٩ٖٛ

ٗن ظىٗع  ماٞ اللذّٗبض ٌقبٕه: ٥ تٍباو ببني     ٔثالجّا:  ٌْ وع تظمٗي ٔسٔد الذل
دلٗبببن لٕدبببٕ  اللكمٗفببب٘ ٔببببني دلٗبببن ا٥طبببل٠زاُ، سٗبببح  ُ ظببباِشٚ دلٗبببن  

فٗكُٕ اولجاه الٕدٕ   -أىل الٍاغ بامٗ   -ا٥طل٠زاُ ِٕ ثبٕت سق لمٕل٘ 
ػبش  و   -اإلرُ   -اللكمٗف٘ وَ دُٔ إرُ الٕل٘ ػأصّا عمٜ سق الٕل٘ ِٕٔ 

ببْ مفاٟٗبّا بعٍبٜ مٌٕبْ ػبشطّا لملكمٗبف بلذّٗبض امٗب  قبذ          ؿشٛ العىن امكمف 
 فز وفشٔض الٕدٕد، فإرا ٔدذ ا٥رُ ؿاس اللكمٗبف الكفباٟ٘ فعمٗبّا و سبق     
امورُٔ باللذّٗض، ٌرري ػش  القذسٚ عمٜ اللذّٗض اموفٕر و اللكمٗف الكفاٟ٘ 
ِٕ ػش  وفشٔض الٕدٕد، فالزٙ ِٕ قادس عمٜ اللذّٗض ٔوطمبع عمبٜ وبٕت    

مي ٖلٕدْ إلْٗ اللكمٗف الكفاٟ٘ تٕدّّا فعمّٗا دُٔ  بري القبادس ٔ بري امطمبع     امظ
 خبعمٜ وٕت امظمي سلٜ ٖكُٕ الٕدٕ  فعمّٗا و سقْ، ِٔكزا الٕدٕ  العٗ
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 . وؼشٔ  بالقذسٚ وَ دُٔ واٌع وٍاٍو لٕدٕبْ
بٍٗىا تكمٗف الٕل٘ بباػبشٚ اللذّٗبض ببوٙ مبٕ  بري وؼبشٔ  باطبل٠زاُ وبَ         

عَ وباػشٚ اللذّٗبض ٔعبَ اإلرُ    لٕ اولٍع الٕل٘ ريٓ فٗكُٕ تكمٗفْ فعمّٗا، ٌعي 
لغريٓ ٖـري تكمٗف  ريٓ فعمّٗا مىا ٖـري فعمّٗا عٍذ ؿذٔس ا٥رُ وٍبْ لٕاسبٍذ  ٔ   

 . ٕ مالـ٦ٚ عمْٗعٍذ ٔؿٗٛ امٗ  ٧سٍذ بلذّٗضٓ وطمقّا  ٔ فـٕق م
ٔاؿاؿببن عببذً امٍافبباٚ بببني مببُٕ اللكمٗببف مفاٟٗببّا بعٍببٜ تٕدببْ ا٧وببش إىل   

     ُ  بري البٕل٘ بلذّٗبض     مجٗع امكمفني ٔاػب امّي بباللذّٗض ٔببني لبضًٔ اطبلٗزا
امٗ  وَ الٕل٘، ِٔزا ٌرري وا لبٕ ٔقبع اٌظباُ و سبٕض داس صٖبذ فبإُ إٌقبارٓ        
ٔادو مفاٟ٘ عمٜ مجٗع امكمفني لكبَ سٗبح ٥ وبٕص لغبري صٖبذ دفبٕه داسٓ       
فٗكُٕ ٔدٕ  ا٥ٌقار عمٜ صٖذ فعمّٗا ٖٔـبري الٕدبٕ  فعمٗبّا عمبٜ مبن وظبمي       

 . اؿٕضٖورُ صٖذ لْ بذفٕه داسٓ إلٌقار الغشٖق وَ 
ِٔكزا وا مَ فْٗ ٥ٔ داع٘ مٍع الٕدٕ  الكفاٟ٘ مىبا ؿبذس وبَ الؼبٗ      
البششاٌ٘، فإُ، ٔدٕ  اللذّٗبض مفاٟٗبّا وؼبشٔ  ببا٥رُ، ٔوبع عبذً ا٥رُ ٥       
قببذسٚ عمببٜ ػّٗببض امٗبب  ،ببزا امكمببف ٔراك، فّببٕ ػببش  لمٕدببٕ  وفببشٔض   

       ٔ ُ بلذّٗبض  الٕدٕد، ٔإرا ٔدبذ ا٥رُ فاسدبّا ؿباس الٕدبٕ  فعمٗبّا عبق امبور
 امٗ  وَ قبن  ٔىل الٍاغ بامٗ . ثي ٌٍلقن إىل: 

 البحث الزابع: لزوو االستئذان من الولي.
امعشٔو ٔامؼّٕس بني فقّاٍٟا )سض( لضًٔ ا٥طل٠زاُ  ري الٕل٘ وَ الٕل٘ 
مباػببشٚ ػّٗببض امٗبب ، ٥ٔ ٖبعببذ استكبباص لببضًٔ ا٥طببل٠زاُ وببَ الببٕل٘ و مجٗببع  

الفلأٝ ٔبعض دعأٝ ا٥مجباع كلـبٛ بببعض     سكاً امٗ  إُ ماٌ  بعض 
 سكاً امٗ  مالـ٦ٚ عمٜ امٗ ، فوٌّي رمشٔا لضًٔ اطل٠زاُ البٕل٘ و بعبض   
 سكاً امٗ  ٥ٔ ٖكؼبف عبَ عبذً لبضًٔ ا٥طبل٠زاُ و الببعض ا٩فبش، ٔوبَ         

 القشٖو دذّا إسادتّي لضًٔ ا٥طلٗزاُ و البعض ا٩فش استكاصٓ و بٕاطٍّي. 
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عمببٜ ٔدببٕ   ري ٔاسببذ وببَ الفقّبباٞ )سض( ا٥مجبباع٤ٖٔمببذٓ: دعببٕٝ  بب
وَ الٕل٘ و عىًٕ  سكاً امٗب ، فإٌبْ لب٥ٕ اعلقبادِي استكباص       غري الاطل٠زاُ 

 مل ٖـض وٍّي دعٕٝ ا٥مجاع  ٔ عذً اـ٦و فْٗ. رل  و بٕاطَ الفقّاٞ

ٖ ىكٍٍبا  ٔ ،( وبَ دعبأٝ ا٥مجباع   ٔسٗح ٥ ٌظلكؼف س ٙ امعـبًٕ ) 
ٌظلكؼفْ وَ ا٧فباس الـشٗشٛ فٍقٕه: تٕدذ ٍِا  فباس ولعذدٚ ظباِشٚ و   ُ 

اػبب ا  اإلرُ وببَ ) ٔىل الٍبباغ بامٗبب ( لكببَ اـببرب الـببشٗض وٍّببا ٔاسد و    
 : ( ٔو )تغظٗن امٗ ( فاؿٛ ِٔ٘)الـ٦ٚ عمٜ اؾٍاصٚ

وببا سٔآ الؼببٗ  الطٕطبب٘ بظببٍذ وعلببرب عببَ  ٗبباخ عببَ ا٥وبباً الـببادق   - 
(( ٘عَ عم )ط:)  ْ ٔقبذ  سطبمْ الـبذٔق     صٖغظ ن امٗ   ٔىل الٍباغ بب

 .(4)ص ٔ وَ ٖووشٓ الٕل٘ بزل ( ٔصاد عمٜ الٍف :طعَ عم٘ )

( بظٍذ ؿشٗض عمٜ ا٧ظّش عَ الـادق ) وا سٔآ الؼٗ  الكمٗخ - 
ّٚ ، (2)صٖـم٘ عمٜ اؾٍاصٚ  ٔىل الٍاغ بّاط  .أٌرريِا وشطمٛ البضٌط٘ و٤ٖذ

وا سٔآ الكمٗخ ٔالطٕط٘ بظٍذ وعلرب إىل طمشٛ بَ صٖذ عَ الـادق  -دب
()(3)(: )إرا سلش اإلواً اؾٍاصٚ فّٕ  سق الٍاغ بالـ٦ٚ عمّٗا.

إرا سلش (:طالطٕط٘ بظٍذ وعلرب إىل الظكٌٕ٘ إىل عم٘ )وا سٔآ  -د      
ّٚ ٘  امٗب ،         طمطاُ وَ طمطاُ ا  دٍاص فّبٕ  سبق بالـب٦ٚ عمّٗبا إُ ٓقذوبْ ٔلب

  .(4)ٔإ٥ فّٕ  اؿو(
 ِزٓ الٍـٕق الـشٗض إطٍادِا الٕاكض وعٍاِا ٔوذلٕ،ا و تٕقف عىن

 ذبٔق -ٍاغ بْب ٔىل ال -  بىٗبا ٔل٘ البعمٜ إرُ ٔسك -  بٗبذّٗض البىت -الغري 
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شٖببو و اـببربَٖ  اطللببعفّا  طببلارٌا ا)قببق )قببذٓ( و تقشٖببش عجببْ، ِٔببٕ        
 ُ ِزا قبن تبش شٓ و الشداه، ٌعي اـرب ا٧ٔه كعٗف عمٜ وبٍبآ ا٧فريَٖ ٔما

 . ا ِٕ ؿشٗض، ٔعمٜ وبٍاٌ -وشاطٗن ابَ  ب٘ عىري عذً قبٕه -
بعببذً ٔدببٕ  اطببل٠زاُ   قبباهعٍذٓ)قببذٓ( ٧ٔدببن تلببعٗف طببٍذ ا٧فببباس  

و بعببذً دببٕاص وضا لببْ قبباه: )فا٥طببل٠زاُ  ببري ٔادببو وببَ   الببٕل٘، ٔاعبب 
٥ٔ سٖببو و سشوببٛ   (4)الببٕل٘، ٌعببي ٥ ػببٕص وعاسكببلْ لمظببريٚ اؾاسٖببٛ عمٗببْ(   

إرا  ساد وباػببشٚ  سكبباً امٗبب ، فببإُ   - ٔىل الٍبباغ بامٗبب   -وضا ببٛ الببٕل٘ 
تْ امٍـٕؿببني تظببلبطَ  سقٗ ببٛ ٔؿبب٦ ال٥ٕٖببٛ اجملعٕلببٛ لمببٕل٘ و تغظببٗن امٗبب  

لْ ٥ٔ وٕص لمغبري   لٕل٘ بامباػشٚ ٔسشوٛ وضا ٛ رٙ اؿق بباػشٚ وا ِٕ سق ا
فّن تجب   ،وضا لْ، ٔوع عذً تـذٙ  ٔىل الٍاغ بامٗ  بباػشٚ ػّٗض امٗ 

 : ٍقٕه، فبكن  ماٞ ػّٗض امٗ  ٔ ( ٔىل الٍاغ بامٗ ب )ال٥ٕٖٛ ل
، فبإرا  ٖٛ ػّٗبض ) ٔىل الٍباغ بامٗب (    و  ٔلٕسٗح ٔسدت  فباس ؿشٗشٛ 

تغظبٗن امٗب  ٔالـب٦ٚ عمٗبْ عمبٜ       ػّٗضٓ ف٦ سٖبو و تٕقبف   ا٧ٔىل مل ٖباػش
ٝف، فٗباػبش  ٔىل     إرُ  ٔىل الٍاغ بامٗ  ٔ قشبّي الْٗ، ٔلزا  ٌملبضً بال٥ٕٖبٛ فلبٕ

َٚ فببإُ الٍـببٕق  ،ٔاللغظببٗن،  ٔ ٖببورُ لغببريٓ بباػببشتّىا الٍبباغ بامٗبب  الـبب٦
ٔوبَ امقطبٕع ببْ فاسدبّا      عن الـ٦ٚ ٔاللغظٗن سقْ ِٔبٕ  ٔىل بباػبشتّىا،  ػ

ذذ ٌـّا  ٔ دلب٦ّٗ و  ريِىبا وبَ  سكباً     ٥ٔ ٌ  ،وباػشتّىا إوكاُ إرٌْ لغريٓ و
ٔلٕٖٛ ) ٔىل الٍاغ بامٗ ( و ػّٗضٓ عٗح ٖذه عمٜ   -٥طٗىا الٕادبٛ -امٗ 

ا  ي إس اوّا لفلٕٝ امؼّٕس ملامكمفني عمٜ إرٌْ . ٌع ٔتٕقف وباػشٚ  ريٓ وَ
 . ٔدٕبّا بلٕقف الذفَ ٔاللكفني ٔاللشٍٗ  عمٜ إرُ الٕل٘ بْ

 ٌعي ادع٘ عذً القٕه بالفـن  ٔ عذً الفـن بني الـ٦ٚ ٔاللغظٗن ٔببني 
 ٗض، ِٔزا سذٛ عمٜ وذ عْٗ، ٥ٔ ٖكُٕ سذٛ عمٜ وَبشاٞ اللذّب ريِىا وَ  ٌ
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(، ٌعي اس اوّا للظامّي ٔوفشٔ ٗبٛ لبضًٔ   ٥ ٖجق بكؼفْ عَ س ٙ امعـًٕ )
بعىببًٕ إسلٗاطببّا وٍببا ممىببات املببوفشَٖ  ٔ ا٧ٔافببش اللضا٥طببل٠زاُ ظبباِشّا وببَ 

، وا مل ٖلعزس  ٔ ٖلعظش اطبل٠زاُ  سكاً امٗ ال٥ٕٖٛ ٔلضًٔ ا٥طل٠زاُ و متاً ا
 . وَ ا٥طبا  فٍٗلف٘ لضٔوْ الٕل٘ لظبٍو

     ْ قببن إِالبٛ الب ا  عمٗبْ ٔتبزمريٓ       ٔوَ امظبلشبات: تمقبني امٗب  بعبذ دفٍب
كبعٗفلني   (4)بالؼّادتني ٔبالعقاٟذ اؿقٛ مال٥ٕٖبٛ ٔامعباد ٔقبذ ٔسد و سٔاٖبلني    

 . إٖكالْ إىل  ٔىل الٍاغ بْ، ٔميكٍْ إٌابٛ  ريٓ باللمقني عظو العمي اـاسد٘
إرُ ظبباِش الٍـببٕق املقذوببٛ لببضًٔ وباػببشٚ  ٔىل الٍبباغ بامٗبب  بلغظببٗن   

 ريِىبا  ٖباػبش  باػبشِىا  ٔ   ُ ٖ ٔىل لغبريٓ و ا٧عمْٗ،  ٔ ٖورُ امٗ  ٔبالـ٦ٚ 
ْٗ ٖٔمضوْ اطبل٠زاُ البٕل٘   لـذٙ للغظٗن امٗ  ٔالـ٦ٚ عمفٗلعني عمٜ وشٖذ ال

اطبل٠زاُ البٕل٘ و    ْسبٕ  ٔدٕببّا ٖمضوب   ِٔكزا عمٜ ا٧ - ٔىل إٌظاُ بامٗ   -
 .٤ٖٔدش عمْٗ  اللشٍٗ  ٔاللكفني ٔالذفَ سلٜ ٖـض وٍْ فعمْ

اللغظبببٗن  لـبببذٙ  بببري البببٕل٘ مباػبببشٚ اللذّٗبببض : ُ ٖعبببخ الشكبببا بٔا٥ر
رّش وَ ورباِش اإلرُ  و   ٖٙٔكف٘    ٔاللكفني ٔالـ٦ٚ عمْٗ ٔالذفَ،ٔاللشٍٗ

بعٍٜ القبٕه  ٔ   -ق٥ّٕ، ٔإرُ الفشٕٝ ٔ فع٦ّ  الراِش وٍْ ٔالـشٖض :ٔالشكا: 
امطبابق٘ لبإلرُ   ِٔزا ٖعبخ اطبلٕاٞ امبذلٕه     -الفعن امظلمضً لإلرُ  ٔ الشكا 

ٔالشكا ٔامذلٕه ٔا٥للضاو٘، ِٔكزا اػاِذ اؿاه الكاػف قطعّٗا  ٔ اطى٠ٍاٌّا 
 . عَ سكآ ٔإرٌْ بباػشٚ الغري لملذّٗض

بالشكا ٔاإلرُ، طٕاٞ إرُ  ٥ٔبذ وَ سـٕه القطع  ٔ ا٥طى٠ٍاُ ٔالٕثٕق
  الفشٕٝ ٔػاِذ اؿاه، ٔوا مل ٖٕدو القطبع بالشكبا  ٔ اإلطى٠ٍباُ ٔالٕثبٕق    

اللذّٗببض  ٔ ٖؼبباسك بْ ٥ وببٕص لببْ  ُ ٖباػببش لبببٗ بذّٗببض وبشكببآ ٔإرٌببْ بباػببشٚ ت 
 ىٗ بض البٗبّبٖٔكف٘ إرٌّا: إسشاص سكا الٕل٘ بلذ للذّٗض.ىَ ٖباػش ابىعٌٕٛ لببال
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 . ٥ٔ ٖمضً  فز اإلرُ المفر٘
 وبع  -لظببٍو وبَ ا٧طببا     -ش  لمببىٗ  ل٠زاُ الٕل٘ ا٧قبٍاع اطبلباو ٍذعٔ

تعزس اطل٠زاٌْ لعذً سلبٕسٓ  ٔ لٕدبٕدٓ   عٍذ اولٍاعْ عَ وباػشٚ اللذّٗض،  ٔ 
 بري إرُ، فإٌبْ   و ػّٗضٓ متاوّا وَ  ميكَ الٕؿٕه إلْٗ إلطل٠زاٌْ، وو وكاُ ٥

ّٚ ؿالببْ ٔقشبببْ وببَ امٗبب ، ٔوببع  تقببذً  ُ ا٥طببل٠زاُ وببَ الببٕل٘ سببق لببْ وشاعببا
اولٍاعْ عَ اإلرُ ٖظق  سقبْ، ِٔكبزا لبٕ تعبزس اطبلٗزاٌْ ٖظبق  سقبْ ٖٔعمبٕ         

، ٍِٔبا ٖلببني قبٕٚ القبٕه ببالٕدٕ       (سق امٗب  عمبٜ امب٤وٍني و ػّٗبضٓ    )عمْٗ 
ّٚ  ،ادسَٖ عمبٜ اللذّٗبض  بعٍٜ اػ اك العامني بامٕت الق ،الكفاٟ٘ لببشق    وشاعبا

ٖبقٜ امٗ  بغري ػّٗبض عٍبذ تعبزس    عمٜ افٕاٌْ ام٤وٍني ا٧سٗاٞ، ٔلك٘ ٥  امٗ 
 . اولٍاعْ عَ إعطاٞ اإلرُ ٔعَ وباػشٚ اللذّٗض بٍفظْعٍذ ْ  ٔ طلٗزاُ ٔلٗ إ

 البحث اخلامص: مزاتب األولياء.
و امببرياخ ٔالقشابببٛ  امببشاد وببَ الببٕل٘:  ٔىل الٍبباغ بامٗبب   قببشبّي إلٗببْ      

الش ٗٛ ٔو تقب ن اللظمٗٛ ٔاللعضٖٛ عشفّا ٔػشعّا، فإُ ) ٔىل الٍاغ بامٗ ( ِٕ 
الشسي القشٖو وٍْ عظو الفّي العشو لمفرٛ الٕاسدٚ و ٌـٕق الـ٦ٚ عمٜ 

 : ٖلاو إلْٗ ٔدٕٓ ٧ػذ ع٦قٛ بامٗ  ٔا٧مجش وعشفٛ بْ . ٔ ا ،امٗ  ٔتغظٗمْ

َْٔلبٜ ْببب ْعٕض      ٩ٖٛ امباسمبٛ ط اسلىاه ؿذق اا٧ٔه:  ّ ْي َ  ًٔ ب ْعل ب ُْٔلبٕا ا٧َْسس با  ُ ٔ
ٍٞ ع ْمبٗي      ْ٘ ْ  ْبُكبنش ػ ب َّ الٖمب ْْ ٔإ ، فبإُ ا٧   75+ ا٥ٌفباه: 61صا٧سبضا : ْف٘ ْمل اْ  الٖم

 .  قش  إىل امٗ  وَ ابٍْ، ٔا٧  ٔا٥بَ  قش  وَ اؾذ ٔا٧خ

و  قببش  الببٕاسدٚ فببباس ٔالجبباٌ٘: اطببلعىاه )ا٧ٔىل بامٗبب ( و بعببض ا٧  
( عبَ  طبا٦ّٟ وبَ اإلوباً الـبادق )     (4)الشداه إىل امٗ ، ٌرري وعلربٚ عىاس

ٖغظ مّا سدن  ٔىل الٍاغ (:طالـبٗٛ ٥ تـا  اوش ٚ تغظ مّا، ٔقذ  دا  )
                                                           

(
1

 .11مه أبىاب غسل الميج: ح 23: ب2( الىسائل: ج



 (439)عح وشاتو  ٔلٗاٞ امٗ  عمٜ ػّٗضٓ......................................... 
   

ص مببا٧  ٔاؾببذ ٔا٧خ، ٌٔرببري  مّا  ٔىل الٍبباغ وببَ الشدبباه ٖغظ ببط ٔ  صبّببا
( عَ الشدن ميٕت ٔعمْٗ سفف بَ الب  ٙ طا٦ّٟ عَ الـادق ) ؿشٗض

ؿ٦ٚ  ٔ ؿٗاً قاه )ع(: )ٖقل٘ عٍْ  ٔىل الٍاغ برياثْ( فظوه ثاٌّٗا: فبإُ مباُ   
 باد اؿبام٘    وشطبن ، ٌٔربري  (4)قاه: )٥، إ٥ الشدباه(   ٔىل الٍاغ بْ اوش ٚب

بببْ اوببش ٚب  إُ مبباُ  ٔىل الٍبباغلقلبباٞ ) ٔىل الٍبباغ بببْ(  ٙ بامٗبب  فظببوه: فبب 
( ابَ  ب٘ عىري عبَ الـبادق )   ص ٌٔرري وشطن٥، إ٥ الشداه(:ط)قاه

 .(2) صؿًٕب قاه:طٖقلْٗ  ٔىل الٍاغ بْ و الشدن ميٕت ٔعمْٗ ؿ٦ٚ  ٔ
َْٔلٜ ْبب ْعٕض ط6ٔالجالح: اسلىاه د٥لٛ آٖٛ ا٥سضا : ّ ْي َ  ًٔ ب ْعل  ُْٔلٕ ا٧َْسس ا  ُ ٔ

َْ اِلى ب٤ْوْ     ْْ ْوبب ُ      ْفب٘ ْمل باْ  الٖمب ٗ باُْٟكْي و ْعش ٔفبّا َمببا ْْٔل ُْ ت ِفع ُمبٕا ٔإَلببٜ َ  َ  ٔإ٥ٖ َ  ّ باْدٔشٖ ٔ اِلى  ٍْني  
ًٔطفإُ صر ْلَ  ْف٘ اِلْكل اْ  و ْظُطٕسّا ُْٔلٕ ا٧َْسس ا لمىٗ  وَ طباٟش امب٤وٍني    قش   صُ 

 ٔامّادشَٖ مىا تشػذ إلْٗ ا٩ٖٛ امباسمٛ. ِزا.

 : ث٦ثٛٔلمٕل٘ وشاتو ولعذدٚ ٌعشكّا و ٌقا  
عمٜ  ُ الضٔز ا٥مجاع ا٧ٔىل: امعشٔو ٔامؼّٕس بني  ؿشابٍا بن ادع٘ 

  ْ َ    ، ٔىل وَ من  سبذ بضٔدلب  بّٗبا ٔ وّبا ٔ فّٗبا ٔعى ّبا       ٙ ِبٕ  ٔىل بّبا وب
ربري وعلبربٚ   امعلبربٚ طبٍذّا ٌ   (3)ا ِٕٔ الـشٗض ظاِشّا وَ بعبض ا٧فبباس  ٔفا،

َ  سق  ُ ٖـم٘ عمّٗبا  و  (  عَ امش ٚ متٕتوَ الـادق ) طا٦ّٟ  ب٘ بـري
ثي طوه: الضٔز  سبق  وبَ ا٧  ٔا٧خ ٔالٕلبذب فقباه:      صالضٔزط(: قاه )

  ص.الضٔز  سق باوش تْ سلٜ ٖلعّا و قربِاص ٔت٤ٖذِا سٔاٖٛ إطشاق:طٌعيط
ىكٍٍببا اللعببذٙ إىل ٔالشٔاٖببٛ امعلببربٚ كلـببٛ بالـبب٦ٚ عمببٜ اؾٍبباصٚ، لكببَ ٖ 

مىبٛ ) سبق( فبإُ البضٔز  سبق  وبَ  بريٓ        موبَ   فبزّا   ، ريِا وَ  ماٞ اللذّٗض
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ٔ ٔىل بباػببشٚ تغظببٗمّا ٔتكفٍّٗببا ٔدفٍّببا، بمشبباظ اسلىبباً اٌكؼبباو بعببض        
ِٔببٕ  سببق وببَ  بّٗببا ٔ فّٗببا ٔ بٍّببا بالكؼببف  ببري     ،دظببذِا سبباه اللذّٗببض 

ٔالٕاقبع و طشٖقبْ:    -(4)٤ٖٖٔبذٓ: فبرب  بب٘ بـبري      . ا٥فلٗاسٙ  ٔ  بري املعىبذ  
َ  سبق الٍباغ   ٔقبذ طبوه: امبش ٚ متبٕت و ب      (عَ الـادق ) -عم٘ البطاٟخ 

فظببوه ثاٌٗببّا: الببضٔز  سببق وببَ ا٧    صصٔدّببا(:طقبباه ) ببالـبب٦ٚ عمّٗببا
فإٌْ  سق بلغظبٗمّا وبَ  قشباّٟبا القبشٖبني      صٌعي ٖٔغظ مّاطقاه: بٔالٕلذ ٔا٧خ

٥سلىاه اٌكؼاو بعض اعلاّٟا وَ دُٔ تعىبذ، ببن إُ اـبرب امعلبرب البٕاسد      
ْ طو اللغظٗن ٖذه عمٜ  سقٗٛ الضٔز بلغظٗمّا:  (2)صٖغظن امٗ   ٔىل الٍاغ بب

 . ٥ٔ سٖو و  ٔلٕٖٛ الضٔز بالضٔدٛ امٗلٛ وَ من  سذ
ٖٛ الضٔز بضٔدلْ ٔ سقٗلْ و تغظبٗمّا ٔو  ٔاؿاؿن ظّٕس ا٧فباس و  ٔلٕ

من  مباٞ ػّٗضِبا ملشٍٗطّبا ٔتكفٍّٗبا ٔدفٍّبا اطبلفادٚ وبَ         ، بنالـ٦ٚ عمّٗا
لكٍببْ تٕدببذ و امقابببن سٔاٖلبباُ ظاِشتبباُ و     . و الٍـببٕق ص سببقطممىببٛ 

 ٔلٕٖٛ ا٧خ وَ البضٔز ِٔىبا ؿبشٗشٛ سفبف ببَ البب  ٙ طبا٦ّٟ عبَ امبش ٚ          
ٔدّببا  ّٖىببا ٖـببم٘ عمّٗببا، ٔ دببا  اإلوبباً الـببادق متببٕت ٔوعّببا  فِٕببا ٔص

(ط :)   ٌٔرريِببا سٔاٖببٛ ثاٌٗببٛ، فلشـببن    (3)ص فِٕببا  سببق بالـبب٦ٚ عمّٗببا
امعاسكٛ بني الشٔاٖات اماكٗٛ ٔببني البشٔاٖلني الـبشحيلني و  ٔلٕٖبٛ ا٧خ وبَ      
الضٔز، ٔتشدض تمكي الشٔاٖبات ٔؼىبن ِاتباُ الشٔاٖلباُ عمبٜ اللقٗبٛ لبزِا         

 تبببشدٗض ( إىلمعاؿبببشَٖ لإلوببباً الـبببادق )ؾىّبببٕس افقّببباٞ اوبببَ مجبببع 
 سدشاٌّا ٤ٖٖٔذ،(4)فشادع -ٔوٍّي  ٔ و وقذولّي ا٧خ -العـبات عمٜ الضٔز
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 . إلّٗىا ٧ؿشا  عٍّىا طشّا ٔعذً اللفاتّيإعشاض ا
ظبب  إىل امؼبّٕس، ف٦فبّا    ٔالراِش  ُ ا٧ٔلٕٖٛ ٍِا إلضاوٗٛ ٔدٕبٗٛ، ٔقبذ ٌ  

الزٙ دعمّا اطبلشبابٗٛ، ٔلعمبْ للبعف  طبٍاد ا٧فبباس و       لمىشقق ا٧سدبٗم٘
ٌرشٓ الؼشٖف مىا ِٕ ؿشٖض  طلارٌا ا)قق )قذٓ( ٔقاه: )إُ وا رمشٓ امؼبّٕس  

رِبو ا٧سدبٗمب٘ قبذٓ ٔ بريٓ إىل     ث بي   و امقاً ٥ ميكَ إثباتْ بذلٗن لفر٘، ٔوَ 
طبلار ٔقباه:   ، ثبي تشادبع ا٥  (4) ُ  ٔلٕٖٛ الضٔز بضٔدلْ اطلشبابٗٛ ٥ ٔدٕبٗٛ(

)ٔوع رل  ٥بذ وَ ا٥للضاً با رمشٔٓ، ٧ُ امظولٛ ولظامل عمّٗا بٗبٍّي( ٖعبخ   
 وظولٛ  ٔلٕٖٛ  الضٔز بضٔدلْ.

الشسي ِٔي ا٩باٞ ٔا٧بٍاٞ ٔا٧دذاد ٔا٧فٕٚ ٔا٧قشبباٞ إىل   الٍقطٛ الجاٌٗٛ:
َ  امٗ ، فبإ  فٗلقبذً البزمٕس عمبٜ اإلٌباخ      -مىبا ِبٕ الغالبو    -ُ مبإٌا ولعبذدٖ

 ٛ الجاٌٗببٖٛلقببذوُٕ عمببٜ  ِببن الطبقبب  -ٔا٥ٔ٧دا٧بببٕاُ  -الطبقببٛ ا٧ٔىل ٔ ِببن
ٛ     ِٔب٥٤ٞ   -ِٔي ا٧دذاد ٔا٧فبٕٚ  - ِٔبي   -ٖلقبذوُٕ عمبٜ  ِبن الطبقبٛ الجالجب

ٔإرا مببإٌا ولعببذدَٖ و مببن طبقببٛ فالببزمٕس البببالغُٕ   .  -ا٧عىبباً ٔا٧فببٕاه
ٜ    العاقمُٕ وَ طبقبٛ امبرياخ املقذ   ٥ٔببذ   ػّٗبض(  وبٛ ٖؼب مُٕ و )ال٥ٕٖبٛ عمب

 لغريِي وَ اطل٠زاُ مجٗعّي ٥ػ امّي و ؿذق )ا٧ٔىل بامٗ (.
ٔقذ طبق بٗاُ وذسك  ٔلٕٖٛ الشسي القشٖو لمىٗ  ِٔ٘ ٌـٕق ؿشٗشٛ 

شقٍا بّىا باق٘  ماٞ بعٍذٌا ٔاسدٚ و الـ٦ٚ عمٜ اؾٍاصٚ ٔو تغظٗن امٗ ، ٔ ل
٤ٖٖٔبذٓ:    دبٗض ٔا٧ٔلٕٖبٛ.  اللذّٗض اسلٗاطّا ٔدٕبّٗا لملظامل الفلبٕاٟ٘ عمبٜ ال  

عمٜ  ٔلٕٖٛ الشسي القشٖو امعبض ٝ   بن ٔالعق٦ٞ ٛاؾشٙ العىم٘ ٔطريٚ املؼشع
ب ىلٜ بٕت امٗ  ٔعذً وضا لْ و  وش ػّٗض امٗ  ٔدفٍْ، فإٌْ دشٙ ٔطري  و

 رِاُ الفقّاٞ، فإُ ِزٓ ا٧وٕس تٍلبي   أٝ ٔإستكاصللظامل الفلػشعّا، ولافّا 
 ٕٖٛ الشسي القشٖو، مىا طشت الظريٚ عمٜ عذًبومذ بّا  ٔلبلبإىل الٍـٕق ٖٔ
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 . ٥ٖٔٛ الـيب ٔاجملٍُٕ ٔامش ٚ و  وٕس ػّٗض امٗ  ٔالـ٦ٚ عمْٗ
عببشو  ُ ٔلبب٘ امٗبب  قببذ ٥ ٖكببُٕ ٔاسثببّا مببا٧خ ٔالعببي   البٗبباُ ٖ ٔوببَ ِببزا 

 ٘  ٔاـاه وع ٔدٕد امش ٚ ٔالبٍ  ٔا٧ً لمىٗ ، فإُ اؾشٙ العق٦ٟ٘ ٔاملؼبشع
عمٜ عذً ال٥ٕٖٛ لمٍظاٞ ٔالـبٗاُ س ي ٔاسثلّي ماه امٗ ، فإُ ا٧ٔىل بامٗ  

    ٛ ، فٗكببُٕ وـببذاق  ِببٕ ا٧قببش  الببزٙ ٖلٕدببْ العقبب٦ٞ إلٗببْ باللعضٖببٛ ٔاللظببمٗ
ٖـم٘ عمٜ اؾٍباصٚ  ٔىل  ط(4)الٍـٕق اماكٗٛ:طٖغظ ن امٗ   ٔىل الٍاغ بْص

ىببا ِببٕ امؼببّٕس،   فببإُ ا٧ٔلٕٖببٛ ٔدٕبٗببٛ م   صالٍبباغ بّببا  ٔ ٖببووش وببَ حيببو     
عض ٝ، فٗكُٕ وـذاق ٔوقللاِا تقذً ا٥قش  لمىٗ  الزمش وٍّي ِٕٔ الزٙ ٖ 

ثببي  ،)ا٧ٔىل بامٗبب ( عشفببّا، ٔمببن طبقببٛ وببرياخ ِبب٘ ا٧قببش  ٔا٧ٔىل بامٗبب  
 ٌـٕق )ا٧ٔىل بامٗ (.، ثي الطبقٛ الجالجٛ تـري وـذاق الطبقٛ ال٦سقٛ

ذٙ  لملذّٗبض وبَ ) ٔىل   لـب وشٖبذ ال ىا تقذً ٔدٕ  اطبلٗزاُ  بٔاؿاؿن و
الٍاغ بامٗ  ٔ قشبّي إلْٗ( ٔامعض ٝ بٕتْ عشفّا، ٔؽلف ال٥ٕٖٛ بالشداه دُٔ 
الٍظاٞ ٔالـبٗاُ ٔاجملاٌني، ٔوع تعذد الشداه ٖؼب مُٕ و ال٥ٕٖبٛ ٖٔ ظبلورٌُٕ    

 . مجٗعّا اسلٗاطّا
ذّن  قشبباٞٓ ٔ شببٛ امٗب     بٔلٕ لب  -ثي وع فقذ القشٖو وَ طبقات امرياخ 

ْ ٖكُٕ اؿامي الؼشع - قشباٞٓ ًٔ وعشفٛ  ؿمْ ٌٔظبْ ٔعذ  ٘  ٔ ٔمٗمْ ٔوٍـبٕب
ُ عمبٜ ػّٗبض امٗب  لبٕ  وكبَ      ل٨وٕس اؿظبٗٛ ِٕ البٕل٘ اسلٗاطبّا ِٔبٕ امظبلور     

ٔوٍؼو ٥ٖٔٛ اؿبامي ِبٕ ثببٕت ال٥ٕٖبٛ اؿظببٗٛ لمىذلّبذ العبذه و         . اطل٠زاٌْ
  عببٕخ امكاطببوعـببٕس الغٗبببٛ بعشكببّا العببشٖض سظبببىا اف ٌببآ وفـبب٦ّ و

عشو  ِمْ ٔ قشببا٣ٓ  ٖ  ، ٔوَ وـادٖقّا ػّٗض امٗ  الزٙ ٥ٔا٥دلّاد ٔاللقمٗذ
ٔ سساوْ، ٔٔمٗن اجمللّذ و ا٧وٕس اؿظبٗٛ  سذ وـبادٖق ا٧ٔىل فبإُ الٕمٗبن    
ٖقًٕ وقاً ا٧ؿن، ٔإرا  وكَ اطل٠زاُ اجمللّذ  ٔ ٔمٗمْ وَ دُٔ سشز ٔوؼقٛ 
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ّٛتعٗ َ عمٜ ا٥سٕ  ا٥طلٗزاُ لل ٔوَ ا  ا٧دش  ،ـشٗض العىن الٕادو مفاٖ
ٔالجٕا ، ٥ٔ ٌملف  إىل  ُ اللـشو اؿظيب داٟض و ٌفظْ  ٔ ٔادبو مفاٖبٛ،   
بن ٌملف  إىل  ُ الٕدٕ  الكفاٟ٘ الجاب  و ػّٗض امٗ  ٔامٍـٕق عمبٜ  ُ  

فا٥سلٗا  قبإض باطبل٠زاُ    مٗ  ِٕ الزٙ ٖغظ مْ ٖٔـٓم٘ عمْٗ( ٔىل الٍاغ با)
ٔامفببشٔض ٍِببا مٌٕببْ اجمللّببذ العببذه  ٔ ٔمٗمببْ ٔوعلىببذٓ و ا٧وببٕس       -ا٧ٔىل 

٥ وَ دّٛ دبٕاص اللـبشو    ،فٗلعٗ َ اسلٗاطّا اطل٠زاٌْ وَ ِزٓ اؾّٛ -اؿظبٗٛ 
 ا٧طلار ا)قق )قذٓ(. (4)و ٌفظْ، مىا ٖبذٔ وَ تقشٖش عح

ٌعببي لببٕ تعببزس ا٥طببل٠زاُ وببَ اؿببامي الؼببشع٘  ٔ وببَ ٔمٗمببْ و ا٧وببٕس      
اؿظبٗٛ  وكَ اللربع وَ القادس عمٜ اللذّٗض ٔوباػشٚ اللذّٗض بلىاً اماٞٓ وَ 
دُٔ إرُ  سببذ، ٌعببي ٥ دلٗببن عمببٜ  ٔلٕٖببٛ عببذٔه امبب٤وٍني ٍِببا، فببإُ اللذّٗببض 

ّٛ عمٜ مجٗع امكمفني امطمعني عمٜ وبٕت امظبمي ٔالقبادسَٖ عمبٜ      ٔادو مفاٖ
 . ُٔ اطل٠زاُػّٗضٓ ٥ٔ ميكَ ا٥طل٠زاُ،  فٗلعني وباػشتْ وَ د

ُٕ: لٕ مل ٖٕدذ ) ٔىل الٍاغ بامٗ (  ٔ تعزس اطل٠زاٌْ  ٔ تعظش  ٔبلقشٖو ثا
  ْ ٙ   ،ف٦بذ وَ ػّٗض امٗ  امظبمي ٔدفٍب وطمبع عمبٜ امبٕت قبادس عمبٜ       فٗـبري  

وعلبربَٖ   (2)بْ، ٔوَ ٍِا ٔسد و فربَٖض امٗ   ٔىل بلذّٗض امٗ  ٔ دذس  ػّٗ
ش امىاثن امظمي فٗغظ ن الكلاب٘ امظمي تٗظ  ال فٗف بلغظٗن الكلاب٘ عٍذ عذً

  صتغلظبن الٍـبشاٌٗٛ ثبي تغظ بمّا    صطمٌْٕ فقبذ اكبطش  ٖغلظن الٍـاسٝ ثي ٖغظ ط
مما ٖكؼبف عبَ اللٍباصه عبَ بعبض ا٧وبٕس الؼبشعٗٛ لغبشض ؼـبٗن اللذّٗبض           

ن ٖظببق  اعلببباس إرُ القشٖببو  فاسدببّا، ٔمىببا ٖظببق  ػببش  اإلطبب٦ً و امغظ بب  
 . ّٗضا٧ٔىل بامٗ  و اللذ

 فاو إىل  ٌْ و من طبقٛ ٖلقذً الزمٕس عمٜ اإلٌاخ ٔالبالغُٕببغ٘ ا٥للبٍٖٔ
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٧ٌّببي وـببذاق ) ٔىل الٍبباغ بامٗبب (   ،عمببٜ الـبببٗاُ ٔالعقبب٦ٞ عمببٜ اجملبباٌني 
الٕاسد و ٌـٕق تغظٗن امٗ  ٔالـ٦ٚ عمْٗ، ٔلقـٕس ٌرش الـبيب ٔاجملٍبُٕ   

 . ٍْ و ػّٗض وٗ لْعمٜ ٌفظْ ٔمـمشلْ فل٦ّ عَ  ريٓ ل٤ٗفز اإلرُ و
فإرا ماُ لمىٗ  وَ الطبقٛ ا٧ٔىل ٌظاٞ ٔؿبٗاُ ٔفباٌني فبا٧خ ٔاؾبذ وبَ     
الطبقٛ الجاٌٗٛ ِي ا٧ٔىل ٔا٧قش  لمىٗ  ِٔي  ٔلٗا٣ٓ عمٜ دٍاصتبْ ٔػّٗضِبا،   
٧ُ امش ٚ ٔالـبيب ٔاجملٍبُٕ ٥ ٖعبذ ُٔ عشفبّا ) ٔىل الٍباغ بامٗب ( وبع ٔدبٕد         

 . ا٧خ ٔاؾذ  وج٦ّ
مل ٖكَ لمىٗ  سسي قشٖو وَ الزمٕس ٔوَ طبقبات امبرياخ  ٔ مل    ٌعي لٕ

امبش ٚ البالغبٛ العاقمبٛ    إلطلٗزاٌْ، ماٌب    ٖلٗظش وعشفلْ  ٔ مل ٖلٗظش الٕؿٕه إلْٗ
وقذوٛ عمٜ الـيب ٔاجملٍُٕ لشفبع القمبي عٍّىبا، ِٔبزا وقللبٜ  ٔلٕٖبٛ بعبض        

تبب٤ً (: قمبب : امببش ٚ ا٧سسبباً عمببٜ بعببض ٔلـببشٗشٛ صساسٚ عببَ الببباقش )  
 ٙ إرا  (4)ص٥، إ٥ عمٜ امٗ  إرا مل ٖكَ  سذ  ٔىل وٍّاط(: الٍظاٞ، قاه )
وبَ الشدباه  ٔىل ٔ قبش  وٍّبا إىل امٗب  فلكبُٕ ٥ٖٔبٛ اللذّٗبض          مل ٖكَ  سبذ  

وطمقببّا  ٔ ٥ٖٔببٛ الـبب٦ٚ عمببٜ امٗبب  فاؿببٛ ،ببزٓ امببش ٚ مببا٧ً، ٔإرا مل تكببَ   
ٛ فالبٍب  البالغبٛ العاقمبٛ، إ٥ فا٧فب  البالغببٛ      ِٔكبزا ػبشٙ و الٍظبباٞ    ،العاقمب

 . طبقات امرياخ فللقذً ا٧ً ٔالبٍ  البالغٛ العاقمٛ عمٜ ا٧ف  ٔاؾذٚ
ٔو تقببذٖي ا٧  و الطبقببٛ ا٧ٔىل عمببٜ ا٥ٔ٧د  ٔ تقببذٖي ا٥دببذاد عمببٜ   
ا٧فٕٚ  ٔ تقذٖي ا٥عىاً عمٜ ا٧فٕاه  ٔ تقذٖي املقبش  ببا٧بَٕٖ إىل امٗب     

لكبَ ٥    ِٔزا عمٜ املقش  إلْٗ با٧ً قبٕه و امظبولٛ،   عمٜ املقش  إلْٗ با٧
 الفشٔع امزمٕسٚ ، لعذً ٔكبٕق دلٗبن ٌاؿبع   مجٗع ٌشتلْٗ عمٜ ا٥ط٦ق ٔو 

ُ   عمْٗ طبٕٝ بعبض   البال ٖبوبٜ عمبي الفقبْ الؼبشٖف ٔقٕاعبذ        امباٞ اإلطلشظبا
 ا٥طلٍبا  الـشٗض ٔتشفض ا٥ع او بشدشاٌْ.
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ٔدبذ  امٗب  عمبٜ إفٕتبْ لمـبذق      ، ذٓ ٌعي ٥ ٖبعذ تقذً  بٕ امٗ  عمٜ ٔلب 
وٌْ ) ٔىل بامٗ  وَ  ريٓ(  ٙ ٧ٌْ ٖـذق عمٜ ا٧  وَ الطبقٛ ا٧ٔىل بالعشو 

ٔعمٜ اؾذ وَ الطبقٛ الجاٌٗٛ  ٌْ  ٔىل الٍاغ بامٗ  سلٜ  ٔلٕٖلْ وَ ابَ امٗب   
٤ٖٖٔببذٓ: دعببأٝ اإلمجبباع عمببٜ تقببذٖي ا٧  عمببٜ ا٥بببَ      . ٔوببَ  خ امٗبب  
 . ٜ ا٧خٔتقذٖي اؾذ عم

لكَ سٗح مل ٖللض لٍا دلٗن ٌاؿع عمٜ تقذً ا٧خ وَ ا٧بَٕٖ عمٜ ا٧خ 
وَ اسذِىا ٔتقذً ا٧خ وَ ا٧  عمٜ ا٧خ وَ ا٧ً ٔتقذً العبي عمبٜ اـباه    
فببا٧سٕ  ٔدٕبببّا اطببل٠زاٌّي مجٗعببّا ؼـبب٦ّٗ لببٗقني الببرباٞٚ ٔؿببشٛ العىببن        

ّٛ  . الٕادو مفاٖ

ٜ ٍقطٛ الال إلٗبْ بعىبًٕ  مباٞ اللذّٗبض  ٔ فـبٕق الـب٦ٚ  ٔ        جالجٛ: امٕؿب
٘  اللغظببٗن  ٔ مِٕببا اغ بامٗبب   ٔىل الٍبب -، ٔقببذ ٔقببع الكبب٦ً و تقببذٖي الببٕل
ٕٕ  -إلْٗ باللذّٗضٔ تقذً امٕؿٜ   -ٔ قشبّي إلْٗ س ّا   -عىٕوّا  ٔ فـٕق مب

ؿٗٛ وَ دُٔ إداصٚ الٕل٘ الؼبشع٘  فامؼّٕس بٍّٗي ػّشٚ عرٗىٛ عذً ٌفٕر الٕ
ٔفٗىبا   فللقذً ال٥ٕٖٛ عمٜ الٕؿٗٛ ٧ٌّا إمنا تٍفز وع ػشعٗلّا،  ىل بامٗ ()ا٧ٔ

لجبببٕت سببق ػّٗببض امٗبب  لبب٨ٔىل الٕؿببٗٛ وؼببشٔعٛ، ٔرلبب   مل تكببَ  مببَ فٗببْ
بلذّٗببضٓ فببالٕل٘  ٔىل وببَ   وببالٕ  ٔؿببٜ امٗبب  ٧سببذٍ   بامٗبب ، ٔإط٦قببْ ٖعببي  

الٕؿ٘، ٥ٔ ٖعاسكْ إط٦ق دلٗن ٌفبٕر الٕؿبٗٛ ٥فلـاؿبْ ببا ٔافبق الؼبشع       
ْ      دُٔ وا ٥ تٍفبز الٕؿبٗٛ لغبري     :مل ٖٕافقبْ مالٕؿبٗٛ لغبري ا٧ٔىل بامٗب . ٔعمٗب

)ا٥ٔىل بامٗ  ٔا٧قبش  س بّا( إ٥ وبع إدباصٚ البٕل٘ بلٍفٗبز الٕؿبٗٛ ٔتقذميبْ         
 . و الٍرش ٔاللـشو - ٖعخ امٕؿٜ إلْٗ -لغريٓ 

لكٍْ قذ فالف ابَ اؾٍٗذ وَ املقذوني ٔبعبض الفقّباٞ املبوفشَٖ ٔرِببٕا     
بالظبٍٛ  القشٖبو  إىل تقذً الٕؿٗٛ عمٜ ال٥ٕٖبٛ، ِٔبٕ الـبشٗض، لجببٕت ٥ٖٔبٛ      

ٛ    الؼشٖفٛ ٔلٗع ببالقشآ  ٌفٕرِبا وفبشٔض و   ٔ -ُ، ٔإلطب٦ق دلٗبن ٌفبٕر الٕؿبٗ
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ٍفٗببزِا وعـببٗٛ مبببريٚ، ٔتٍفٗببزِا ٖقللبب٘ تبذٖمببّا  ٔ عببذً تإُ ٔ -القببشآُ اجملٗببذ
  سقٗٛ )امٕؿٜ إلْٗ( وَ )ا٧ٔىل بامٗ ( و ػّٗض امٗ .

ٔعمْٗ: لٕ  ٔؿٜ ػ ف ٧سٍذ ساه سٗاتْ بوُ ٖلبٕىل ػّٗبضٓ بعبذ مماتبْ  ٔ     
وَ  ماٞ اللذّٗض ماللغظٗن  ٔ الـ٦ٚ عمْٗ فالٕؿٗٛ وؼشٔعٛ قطعبّا وبو    ّامٕ

سك٘ بلٍفٗز الٕؿٗٛ، فإٌْ وقللبٜ إطب٦ق دلٗبن    تٍفٗزِا إرا قبن امٕؿٜ إلْٗ ٔ
٦صً لٕدبٕ  الٕفباٞ بالٕؿبٗٛ    اللششٖي وب  اِزٔ ( الٕؿٗٛ ٔتبذٖمّاريؼشٖي تغٗ)

بالٕؿببٗٛ ٔتٍفٗببزِا سظببو إٌؼبباِٞا، ٌعببي ٥ وببو عمببٜ امٕؿببٜ إلٗببْ القبببٕه   
ٔالشكٜ بلٍفٗزِا، لعذً الذلٗن عمٜ ٔدٕ  سكا امٕؿٜ إلْٗ بالٕؿبٗٛ س بي   

ِبٕ البرباٞٚ وبَ ٔدبٕ  قببٕه       (سذٖح سفع وا ٥ ٖعمي)لٜ ػشعٗلّا، بن وقل
 . الٕؿٗٛ ٔعذً ام٤افزٚ عمٜ سفلّا ٔعذً قبٕ،ا

ٔعمٗبْ فىببا داً امٕؿب٘ سٗببّا وببٕص لبْ سد ِببا ٖٔمضوببْ إع٦وبْ بشد ِببا ٔعببذً     
سكآ بلٍفٗزِا لٗ لاس  بريٓ ٔؿبّٗا لبْ و تٍفٗبز ٔؿبٗلْ العّذٖبٛ ٔوبَ  دضاِٞبا         

 . ٖٕٔؿ٘ بْ ػّٗضٓ بعذ وٕتْ سظبىا ٖشٖذ
لكَ لٕ قبن الٕؿٗٛ ٔسك٘ بلٍفٗزِا لضوْ العىن عمٜ طبقّا ٔٔدو عمٗبْ  
وباػببشٚ اللذّٗببض امٕؿببٜ بببْ إلٗببْ، ٔمل حيببلر إىل إرُ الببٕل٘ فببإُ دلٗببن ٥ٖٔببٛ   
)ا٧قش  س ّا ٔا٧ٔىل بامٗ ( ِٕ ا٧فبباس امـبش سٛ بال٥ٕٖبٛ عمبٜ اللغظبٗن      

طباٟش  مباٞ اللذّٗبض، ٔالقبذس     ٔالـ٦ٚ عمٜ امٗب  وبع الظبريٚ املؼبشعٗٛ عمبٜ      
املٗقَ وَ الظريٚ وا إرا مل ٖٕٔق امٗ  ٧سبٍذ و ػّٗبضٓ، ٥ٔ د٥لبٛ و الظبريٚ     
عمٜ سشوٛ وضا ٛ امٕؿٜ إلْٗ لٕل٘ امٗ ، بن قذ تذه الظبريٚ عمبٜ ٔدبٕ     
وباػشٚ امٕؿٜ لْ ٔعذً وضا ٛ الٕل٘ لْ، ٔا٧فباس دٓل  عمٜ ٥ٖٔٛ )ا٧ٔىل 

ٔؿٜ إلْٗ امٗ  ساه سٗاتبْ بلذّٗبضٓ بعبذ مماتبْ فّبٕ ا٧قبش        ٔالزٙ   ،بامٗ (
لمىٗ   عمٜ اللذّٗض ٖٔلقذ ً عمٜ  بريٓ وبَ ا٧قشبباٞ  ٔ الغشبباٞ، ِٔب٘ قاؿبشٚ       
عبَ الذ٥لببٛ عمببٜ ٥ٖٔبٛ )ا٧قببش  س ببّا( ٔتقذوبْ عمببٜ وببَ  ٔؿبٜ لببْ امٗبب      
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بببن ميكببَ سـببٕه العمببي  ٔ ا٥طى٠ٍبباُ بلقببذً )امٕؿببٜ لببْ( عمببٜ     ،بلذّٗببضٓ
وبَ مبن  سبذ سلبٜ     بعبذ وببىاتْ   ظّباصٓ   سبق  بمشاظ  ُ امٗ     ىل بامٗ ()ا٧ٔ

 قش  الٍاغ س ّا إلْٗ، فإرا  ٔؿٜ ٧سٍذ بلذّٗبضٓ  ٔ ببعلبْ فّبٕ  ٔىل ببذٌبْ     
 . -سلٜ الشسي القشٖو وٍْ -ٔػّٗضٓ بعذ وٕتْ وَ من  سٍذ

 مب  ْعٔميكَ القٕه بوُ  فباس  ٔلٕٖٛ القشٖو س بّا بامٗب  ٔػّٗبضٓ إمنبا د     
لعاطفٛ ا٧قش  س ّا ٔعمقلْ بامٗ ، ٔالغشض وَ ِزا اؾعن  ُ ٖكش ً امٗب   

عبٗ َ   اسٔع٘ فٗبْ مشاوبٛ امٗب ، فبإر    ػشع٘ ّىن ػّٗضٓ ٔدفٍْ، فّٕ دعن ٥ٔ ٖ 
وٍبْ لبْ  ٔ ٌربشّا إلٗبْ ٔإرٌبّا مبَ        وباػبشّٚ  -امٗ  و سٗاتْ ػ ـبّا ٖلبٕىل ػّٗبضٓ    

ل٥ٕٖبٛ )ا٧قبش  س بّا( عٍذٟبز،      ف٦ وٕسد ٥ٔ وٕكٕع بعبذ    -امباػشٚ  شوٖ 
٥ فبباه مٍببع الٕؿببٗٛ ٔتقببذٖي ا٧ٔىل ا٧قببش  س ببّا  ٔ تٕقببف تـببشو    ْٔوعبب

امٕؿببٜ لببْ عمببٜ إدبباصٚ ا٧قببش  س ببّا وببَ امٗبب ، ِٔببزا ٤ٖمببذ  دلببٛ ٌفببٕر      
الٕؿٗٛ، ٔإط٦قّا ٖقلل٘  ٔلٕٖبٛ امٕؿبٜ لبْ بلذّٗبض امٗب   ٔ بببعض ػّٗبضٓ        

 ٞ  سامي عمٜ إط٦ق دلٗن الٕؿٗٛ. ِزا. سظو الٕؿٗٛ، ٥ٔ ػ٘
ٔميكبَ  ُ ٖشٖبذ امٗبب  وبَ ٔؿبٗلْ سبباه سٗاتبْ دعبن ال٥ٕٖببٛ عمبٜ ػّٗببضٓ        

ّي ِزا وَ ٔؿٗلْ ماٌ  ٥ٖٔلْ عمٜ اللذّٗض واسٗٛ ل٥ٕٖبٛ  لمىٕؿٜ لْ، فإرا ُف
ْٛ    برياخ امٗ  ٔا٧قش  س ّا إلٗبْ( ا٧ٔىل ) لمىٗب    ٔرلب  ٧ُ اللذّٗبض مشاوب

ّٚقذ ْ، ٔٔوـمشٛ لْ ٔسعاٖٛ ل   لْ دعن الؼاسع ال٥ٕٖٛ ٧قش  الٍاغ إلْٗ وشاعا
بٍفظْ ٧سٍذ ٔدعن ال٥ٕٖٛ عمٜ ػّٗبضٓ لؼب ف وعبٗ َ مباُ      امٗ  فإرا  ٔؿٜ

 . مىا ٥ خيفٜ ٜ ا٧ٔىل برياثْ ٔا٧قش  س ّإِ الٕل٘ ٔماُ وقذوّا عم
ٔعٍذ دعن امٗ  ٥ٖٔٛ ػّٗضٓ لؼ ف وعني بعٍٜ ؼقق اللذّٗض بباػبشتْ  

ميكٍبْ سد  الٕؿبٗٛ سباه سٗباٚ      مَ ٖباػش اللذّٗض ٖٔورُ لْ فْٗ، ٔ بٍرشٓ ٔتعٍْٗٗ 
امٕؿ٘ وع إفباسٓ بالشد  ٔالبشفض فإٌبْ وقللبٜ دلٗبن )الٍباغ وظبمطُٕ عمبٜ        
 ٌفظببّي ٔتـببشفاتّي( ا)ممببٛ ػببشعّا، ٔدلٗببن الٕؿببٗٛ  ثببب  اإلثببي عمببٜ الببزَٖ 
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 ٔ ٕؿببٗٛ لببٗع تبببذ٦ّٖ  سفببض العىببن بال وببَ الٕاكببض  ُ  ٖبببذ لٌّٕا ٖٔغٗ شٌّٔببا، 
ٔتغٗريّا ببن ِبٕ عبذً قببٕه بفادِبا سباه سٗباٚ امٕؿب٘ قببن وٕتبْ وبع إع٦وبْ             
بالشد ، ٥ٔ إػكاه فْٗ س٠ٍٗبز ٧ُ البشد سبق  لمىٕؿبٜ إلٗبْ للظبمطْ عمبٜ ٌفظبْ         
ٔتـشفاتْ، فبإرا اطبلعىن سٓقبْ ٔسد  الٕؿبٗٛ لضوبْ إعب٦ً امٕؿب٘ ببالشد، ٔإ٥         

 . ثبل  عمْٗ الٕؿٗٛ ٔلضوْ تٍفٗزِا
مبا رمشٌبا، فبإُ عبذً       عي ٍٖبغ٘ وٍْ عذً الشد  ٔإُ ماُ ا٥ظّش دبٕاص البشد   ٌ

 ٞ ٞ    بل الشد ٔالقبٕه بّا ٔفا ٍٛ  شق ا٥فبٕٚ ا٥مياٌٗبٛ ٔقلبا ُ  لببى٤وَ   سادب  ٔاسظبا
قبٕ  ػشعّا، ِزا ولافّا لٍـٕق امٍع وَ الشد  ٌرري ؿبشٗشٛ قىبذ ببَ    الْٗ 

اٟو فمٗع لْ  ُ إُ  ٔؿٜ سدن إىل سدن ِٕٔ  (:طوظمي عَ الـادق )
ٖشد  ٔؿٗلْ، ٔإُ  ٔؿٜ الْٗ ِٕٔ و البمذ فّٕ باـٗاس: إُ ػاٞ قببن إُ ػباٞ مل   

ٔو ؿشٗشٛ ِؼاً ببَ طبامل طبا٦ّٟ عىبَ ٖٕؿب٘ إىل سدبن بٕؿبٗٛ         (4)صٖقبن
سالبٛ   (:ط٥ خيزلْ عمٜ ِبزٓ اؿالبٛ ٖعبخ   فٗكشٓ  ُ ٖقبمّا، فقاه الـادق )

 .  قش  وٕتْ ٔاسلٗادْ إىل تٍفٗز  فْٗ ام٤وَ لٕؿٗلْ
لكَ لٕ عمي بالٕؿٗٛ ٔطك  ٔمل ٖشد ِا ٔمل ٖشفلّا و سٗباٚ امٕؿب٘ مل   
وض لْ سد ِا بعذ وٕت امٕؿ٘ سٗح ٖلعزس س٠ٍٗز ػذٖذ الٕؿٗٛ لغريٓ وَ قببن  
امٕؿ٘ لفشض وٕتْ، مىا ٥ ٖـض سد ِا ساه سٗباٚ امٕؿب٘ وبَ دُٔ إع٦وبْ     

بقللٜ إط٦ق دلٗبن ٌفبٕر   فلكُٕ الٕؿٗٛ ٌافزٚ ٔادبٛ اللٍفٗز  ،الش د ٔالشفضب
َ   ط٘ ا٩ٖببٛ امباسمببٛ: الٕؿببٗٛ، ِٔبب ْ  ع َمببٜ اٖلببْزٖ ْ  َفٔإَّى ببا ٔإْثى بب ْ  ب ْعببذ و ا ط ببْىع  َْ ب ذََّلبب َفى بب

ْ  ط ْىٗع  ع ْمٗي  َّ الٖم ْ  ٔإ ً دٕاص قلل٘ ٌفٕر الٕؿٗٛ ٔعذا ت، فإ484ٌّالبقشٚ: صٖ ب ذشُلٌٕ 
إرا قبمّا امٕؿبٜ لبْ  ٔ مل ٖشد ِبا و سٗباٚ      ٔؿٗٛ عّذٖٛتغٗريِا سلٜ إرا ماٌ  

 ٖ  ْ بشد ِا ٔعذً قبٕلْ بلٍفٗزِا . عمىامٕؿ٘  ٔ مل 
 ٌظاُ عمٜ ٌبفظْ ٔتبـشفباتبْ،ٍٛ اإلبُٕ طمطبظو قاٌبالشد س ق بُ لْ سٌعي إ
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الٕؿٗٛ لغريٓ، ٔإ٥ إرا مل ٖشد  اىل ٓ سلٜ ٖبادس بذ وَ إع٦ً امٕؿ٘ بشد لكَ ٥
 ٔ مل ٖ ظىعْ سد ِا ماٌ  الٕؿٗٛ ٌافزٚ عمْٗ ٔادببٛ اللٍفٗبز فٗكبُٕ امٕؿبٜ لبْ      

دُٔ ا٥قش  س ّا ٔسظو ال تٗو املقذً ام لف  ،ِٕ ا٧ٔىل بلذّٗض امٗ 
شٖذ با ارا مل تكَ لمىٗ  ٔؿٗٛ عّذٖٛ ب٥ٕٖٛ ػّٗضٓ ٧سذ، ٔسٍّٗا ٥ بذ مَ ٖ

س اللذّٗبض عبَ  وبشٓ ٔسكبآ، ٧ٌبْ      ّٗض امٗ  وَ اطل٠زاٌْ م٘ ٖـذ ُ ٖباػش ػ
امٕؿٜ لْ ٔا٧ٔىل بامٗ  وَ من  سذ سلٜ ا٧قش  س ّا امعض ٝ عشفّا بٕتْ، 

وّا بلٍفٗز الٕؿٗٛ ٥ٔ بذلْ وَ الظبع٘ بلشقٗبق وبا  ٔؿبٜ     فٗكُٕ امٕؿٜ لْ ومض 
ٌٔفز الٕؿبٗٛ  شملْ بْ امٗ  سظو املعاسو، ٔإُ اطلمضً بزه اماه  فزٓ وَ ت

 . وامل ٖمضً ػأص الجمح مىا ٥ خيفٜ

مىا  ٌْ ٥ ؽلف الٕؿٗٛ بلذّٗض امٗ  فـٕق الٕادببات وبَ اللذّٗبض،    
ٔتـض و  ري  ،بن تـض الٕؿٗٛ بامظلشبات ماللمقني قبن الذفَ  ٔ بعذ الذفَ

 شبق  ىا ٖ بامظلشبات موُ ٖٕؿ٘ بذفٍْ قش  قرب  بْٕٖ  ٔ قبرب  وبْ  ٔ وبا ػبابْ وب     
 لمىٕؿ٘ اإلٖـاٞ بْ.

ىا ماُ ٔادببّا ػبشعّا   ب عي و ،شمٕ لْٔبافلـاس: لإلٌظاُ الٕؿٗٛ بكن وا ٖ 
٥ٔ تـبببض الٕؿبببٗٛ بببباؿشاً ٔ بببري امؼبببشٔع،    ، وظبببلشبّا  ٔ دببباٟضاّ مببباُ  ٔ 

 وؼشٔعّا ٔداٟضّا ػشعّا. فع٦ّ ٥فلـاق ػشعٗٛ الٕؿٗٛ با ماُ 

 :اللغظٗن  ثي ٖقع الك٦ً ٌٔؼشع و بٗاُ  سكاً
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 أحكاو تغشيل امليت :
ظّا  ٔ فْٗ عبني لاطبٛ   اؿكي ا٧ٔه: ٔدٕ  تطّري بذُ امٗ  إرا ماُ ولٍذ 

ِٔببزا اؿكببي رمببشٓ مجببع وببَ الفقّبباٞ  ، ٔ طببش ت عمٗببْ لاطببٛ  ثٍبباٞ اللغظببٗن
ٔإصالٛ الٍذاطبٛ عبَ ببذُ    )سض( ٔتشمْ آفشُٔ فمي ٖعشكٕا لٕدٕ  اللطّري 

ٞ  مجعامٗ ، ٔ بعلبّي رمبش لبضًٔ تقذميبْ عمبٜ      قظبىاُ:  البزَٖ رمبشٔٓ    الفقّبا
ٔبعلّي تشك رمش تقذميْ، ٔوعْ ٥ ميكَ قبٕه دعٕٝ اإلمجباع عمٗبْ،    ،الغظن

 . ٔا  العامل ،سذٛ ماػفٛ ٥ تكُٕ دعٕآ ٔلٕ ادعآ  سذ 
 ٔا٥سلىا٥ت و ِزا اؿكي ث٦ثٛ:

اسلىباه ٔدبٕ  تطّببري متباً بببذُ امٗب  وبَ الٍذاطببٛ قببن الؼببشٔع و        -  
اللغظٗن ا٧ٔه، ِٔزا ا٥سلىاه ٥ ميكَ قببٕه دعبٕٝ اإلمجباع عمٗبْ  ٔ عبذً      

 اـ٦و، ٔرل  ٥فل٦و ممىاتّي مىا رمشٌا.
قببن تغظبٗمْ و امبشٚ ا٥ٔىل ٔإُ بقٗب       اسلىاه مفاٖٛ تطّري من علٕ - 

 . بعض  علاٞٓ عمٜ لاطلّا، فاللطّري تذسو٘ اؿـٕه
اسلىبباه عببذً لببضًٔ طبببق الببلطّري عمببٜ الغظببن، ٖٔكفبب٘ ؿببو  امبباٞ   -بدبب

ّ  ،لمغظن ٔاللطّري شّا وَ اـببح ٔوبَ اؿبذخ، ِٔبزا وببخ      فٗكُٕ الـو  وط
 . عمٜ طّاسٚ الغظالٛ املعقبٛ بطّاسٚ ا)ن

٘  -قٕٝ ِٕ ا٥سلىاه ا٩فبش سٕ  ا٥سلىاه ا٧ٔه، ٔلكَ ا٧ٔا٧ ، -الجباٌ
 قـببآ تطّببري مببن علببٕ قبببن الؼببشٔع و تغظببٗمْ ا٧ٔه، ٥ٔبببذ وببَ و٦سرببٛ   

 الٍـٕق الٕاسدٚ فإٌّا العىذٚ و ؼـٗن ِزا اؿكي ٔتعٗني اسلىالْ، ِٔ٘:
 بَ عم٘ عَ ػٗ ْو)الكاو( الال سٔاِا الكمٗخ (4)وعلربٚ ٌٖٕع -4     

 ٛباد الشٔاٖبلبَ اعبشٔاٚ الزٖبالَ بعّا وبىبعخ دبٖ -ْ عَ سدالْ بٗببعَ  بٗي بإبشاِ
                                                           

(
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ا٧وش (، ٔقذ تلى َ Œعَ ٌٖٕع عٍّي )  مجشفّٗي ثقٛ  ٔ  ٥ٔبذ -عبٍّي
 ظن ٖذْٖ ث٦خ وشات مىا ٖغظن ا٥ٌظاُ وَ اؾٍابٛ إىل ٌـف باللطّري:طإ

وظض بطٍْ وظشّا سفٗقّا، فإُ فشز وٍْ بٓقْ..صطإ ظن فشدْ ٌٔإثي  ،الزساع
قٗٛ ٔاللطّري  ثٍاٞ بٗاُ مٗفٗٛ تغظٗن بٍبِٔزا بٗاُ لٕدٕ  الل صقْ...بػ٘ٞ فاٌ

الزٙ عـش امغظ ن بطٍْ  امٗ ، لكٍْ رمشٓ بعذ فشٔز الٍذع وَ فشز امٗ 
ف شز اـبح وَ دبش امٗ ، ٔلزا ٥ ٖكؼف عَ اـمن و )اعلباس اللطّري قبن 

 . الؼشٔع و اللغظٗن( لٕ  سٖذ ا٥طلذ٥ه بالـشٗشٛ عمٜ اعلباسٓ
عَ سدن ( طا٦ّٟ وَ اإلواً الـادق ) (4)ؿشٗض الع٦ٞ بَ طٗ ابٛ  -2       

ن  ٥ّٔ غظ إرا قلن و وعـٗلْ ٖ (:طفقاه )ُقلن فقطع س طْ و وعـٗٛ ا .. 
ِٔزا  وش بلطّري دظذ امٗ  امقلٕه  ـو  عمْٗ اماٞ ؿب ّا..صوٍْ الذً ثي ٖ 

الكاَٟ و عٍق دظذ امقلٕه  -عني الٍذاطٛ  -امقطٕع س طْ، بغظن الذً 
امشاد تغظٗمْ، ِٔزا ٖمل٠ي وع تغظٗن امٗ  ٔتطّري دظذٓ قبن الؼشٔع و 

فإُ الذً ماَٟ و العٍق امفـٕه عَ الش غ بقطعْ  ،ٔىل لمىٗ  الغظمٛ ا٧
 ( بغظمْ  ٥ّٔ.فمزا  وش ) ،للغظٗنِٕٔ بذٔ ا

ـشٓ عىش  ٖذك عمٜ بطٍْ فل.. ثي ت (:طعَ الـادق )(2)وعلربٚ عىاس -3      
 صػ٠ّٗا سلٜ خيشز وَ كشدْ وا فشز ٖٔكُٕ عمٜ ٖذٖ  فشقٛ تٍٓق٘ بّا دبشٓ

ٍقٗٛ اؾجٛ وَ الٍذع العاسض عمّٗا ٔلٕ بغري اماٞ.ِٔ٘ تذه عمٜ ٔدٕ  ت
  قعبذٓ ٔا ىبض   (:طعبَ الـبادق )   (4)وعلربٚ الفلبن ببَ عببذ اممب      -4       

ّ شٓ وَ ِٔ٘ ٔاكشٛ  ص ىض البطَ ثي تلذعْ ثي تغظمْ بطٍْ  ىضّا سفٗقّا ثي ط
 شٕ سظَ لكَ ٥بىٗ  قبن تغظٗمْ، ِٔزا ٌبطّري دظذ البلبالذ٥لٛ عمٜ البذٔ ب

 د٥لٛ فْٗ عمٜ لضٔوْ ٔتعٍْٗٗ قبن الؼشٔع و اللغظٗن. 
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 وشٌب٘  ببٕ عببذ ا   ُ  عـبش بطٍبْ ثبي       :ط(2)ؿشٗشٛ وعأٖٛ بَ عىباس  -5     
ٙ  ٥ٔ ٖبعذ مُٕ امبشاد صشْٗٗب ٔك ْٗ با٧ػٍاُ ثي   ظن س طْ بالظذس ٔل  اؾبذ

 ً ـبشٔز الفلبمٛ وبَ دببشٓ :    بعبذ عـبش بطٍبْ امظبلمض     ص ٔك ْٗ با٧ػٍاُطوَ 
. ٖشاد وَ تٕك ْٗ تطّري الذبش وا خيشز وٍْ بعذ عـش البطَ

ممببّا و اللببٍذع ال٦سببق    -طببٕٝ ؿببشٗض العبب٦ٞ    -ِٔببزٓ الٍـببٕق  
الطبباس٢ بعببذ الؼببشٔع و ا٥ لظبباه، ٖٔكفبب٘ ؿببشٗض العبب٦ٞ ؿـببٕه القطببع   
ا٥ستكباصٙ الفقّباٟ٘ باطببلٕاٞ الٍذاطبٛ الطاسٟببٛ وبع الٍذاطببٛ اؿادثبٛ و بببذُ      

 . ْامٗ  قبن ا لظال
ٔدبٕ  تطّبري    -ٔقذ ٖٕدذ  بري وبا تقبذً     -ٔالٕاكض وَ ِزٓ الٍـٕق 

دظذ امٗب  قببن تغظبٗن العلبٕ املبٍذع بغظبن امٗب ، ٥ٔ د٥لبٛ فّٗبا عمبٜ           
اعلباس اللطّري قبن الؼشٔع و اللغظ٦ٗت الج٦ثٛ لمىٗب ، ٔ ٔكبض دلٗبن عمٗبْ     

الجالجبٛ، ٔلبٕ    ٔ ( بباللطّري قببن الغظبمٛ الجاٌٗبٛ      ٌْ و بعض الشٔاٖات  وبش ) 
( تطّبري  شض اإلوباً ) مٕس ٧دن اللطّري وَ عني الٍذع لفماُ ا٧وش امز

 ٥ بعذِا قبن الغظمٛ الجاٌٗٛ  ٔ الجالجٛ. ،الفشز ٔالٗذَٖ قبن الغظمٛ ا٧ٔىل

ٔا٧وببش بغظببن الفببشز  ٔ الٗببذَٖ قبببن تغظببٗن امٗبب  ٔاممشببٕظ و بعببض      
سلببٜ وببع طّبباسٚ امٕاكببع ِببزا  وببش اطببلشباب٘ تعبببذٙ ٖبب٤تٜ بببْ  - (3)ا٧فببباس

امزمٕسٚ، ٔلزا ٥ ٖذه عمٜ لضًٔ اللطّري قببن الؼبشٔع و اللغظبٗن، ٌعبي ِبزا      
 سٕ  ٔ فلن لكَ ٥ دلٗن عمبٜ لضٔوبْ ٔٔدٕببْ، فٗكفب٘ تطّبري مبن وٕكبع        
قبن الؼبشٔع و  ظبملْ ا٧ٔىل مبوُ ٖغظبن س طبْ ٔسقبلبْ و الغظبمٛ ا٧ٔىل ثبي         

ّ ش فشدْ  ٔ ٖذْٖ  ٔ ؿذسٓ   . -املٍذع  ٔ الزٙ فْٗ لاطٛ عٍٗٗٛ امٕكع  -ٖط
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ٖلاو إلْٗ: إٌْ ٥ إمجاع وٍعقذ عمٜ اػ ا  طبق الطّاسٚ ٔإصالٛ الٍذاطٛ 
قبن تغظٗن امٗ  ٥فل٦و الكمىات مىا تقبذً، ٔدعبأٝ اإلمجباع ٥ سذٗبٛ     

 .لمىذىع عمْٗ  ( ٔوٕافقٛ س ْٖكؼف عَ وٕافقٛ امعـًٕ )تفّٗا ٥ٔ 
 سٕطٗببٛ تطّببري بببذُ امٗبب  قبببن الؼببشٔع و      ٔاؿاؿببن عببذً الشٖببو و   

 ٛ لكببَ ٥ ومببضً بببْ ٔإُ ٔسد و وعلببربٚ الفلببن لٕكببٕق      ، اللغظبب٦ٗت الج٦ثبب
ٔؿشاسٛ الشٔاٖات ا٧فشٝ و الذ٥لٛ عمٜ إوكباُ اللٍقٗبٛ ٔالبلطّري و ا٧ثٍباٞ     

 . قبن الؼشٔع و تغظٗن العلٕ املٍذع  ٔ الزٙ عمْٗ عني لاطٛ

وَ  ُ )وقللٜ إط٦قبات ا٧وبش بالغظبن     قق)قذٓ(ٌا ا) طلارٌعي وا رمشٓ 
 ٙ و سفببع اؿببذخ ٔاـبببح   ،مفاٖببٛ الـببو وببشٚ ٔاسببذٚ لمببلطّري ٔاللغظببٗن   

٥ طبٗن لقبٕلْ سلٜ وع القٕه بطّاسٚ الغظالٛ، ٔرلب  لـبشاسٛ   ، ِزا  (4)وعّا(
( باللٍقٗبٛ  الشٔاٖات و فـن اللطّري ٔاللٍقٗٛ عَ الغظب٦ت الج٦ثبٛ ٔ وبشٓ )   

ع، بذ٥لببٛ )ثببي( الببال ِبب٘ )لم تٗببو     بببن  ظببن امٕكببع املببٍذ    ٔالببلطّري ق
 . و بعض الشٔاٖات اماكٗٛ صثيطباٌفـاه( ٔقذ ٔسدت  داٚ 

ثي إٌْ وبَ وكشِٔبات  ظبن امٗب  ِبٕ تظب ني امباٞ بالٍباس ٔتغظبٗمْ بامباٞ           
ص. ٥ ٖظب  َ امباٞ لمىٗب    طولعبذدٚ ٌاطقبٛ بوٌبْ     (2)اؿاس، ٔقذ ٔسدت سٔاٖبات 

ٞف ٔاؾٕ باسدّا ٔاقللٜ اللٍقٗٛ ٔلكٍْ لٕ ماُ الٕق اللطّري تظب ني امباٞ  ٔ     ػلا
عني الٍذاطٛ املذىذٚ عمٜ دظذ امٗب   وكبَ تظب ٍْٗ ٔدباصت      ٛلتذف٠لْ إلصا

ّٛ للطّري امٕكع املٍذع ٔإصالٛ عني الٍذاطٛ وَ دجٛ امٗ ، فبإُ   تذف٠لْ وقذو
     ٔ ه قّبشّا لكٌٕبْ   تظ ني امباٞ ٔإُ ٔسدت ا٧فبباس بكشاِلبْ، إ٥  ُ الكشاِبٛ تبض

ّٛ لملطّري ٔللٍقٗٛ دظذ امٗ  مما عمق بْ وَ دً ٔمٕٓ ٔقذ ػى ذ ٔمل ٖبضه   وقذو
ّ ش بْ، ٔوَ ٍِا اطلجٍٜ بعض الفقّاٞ  ٍٛ بالغٛ وع تظ ني اماٞ امط عٍْ إ٥ بـعٕب
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اطبٛ ٥  : وا إرا مباُ عمبٜ امٗب  ل    ٔاطلجٍٍٗا و )وٍّاز الـاؿني( وَ الكشاِٛ
ٞف إ٥  وشط٦ّ:طٔالذاف١، ٔسٔٝ الـذٔق   اسٖضٖمّا إ٥ اماٞ اؿ ٥ٔ تظ َ لْ وبا

 ُ ٖكُٕ باسدّا دذّا فلٕق٘ امٗ  مما تٕق٘ بْ ٌفظ  ٥ٔ ٖكُٕ اماٞ ساسّا ػذٖذّا 
سدشبباُ تذف٠بٛ امبباٞ لغببشض  ِٔبٕ ظبباِش و صٔاه الكشاِبٛ  ٔ   (4)صٔلبٗكَ فبباتشاّ 

 : اؿكي الجاٌ٘ . ثي ٌبشح ٓتطّري دظذ امٗ   ٔ إبعاد الربٔدٚ عَ دظذ

 : استحباب توضئة امليت 
امعشٔو ٔامؼّٕس بني ا٧ؿشا  ِٕ اطلشبا  تٕك٠ٛ امٗب  قببن تغظبٗمْ    

و قببباه وببَ قبباه  ،بالغظب٦ت الج٦ثببٛ، ٌٔفببٜ بعلببّي الٕكببٕٞ و  ظبن امٗبب   
إىل ٔدٕبْ ٔلعمبْ   - بٕ الـ٦ق اؿميب -ض املقذوني باطلشبابْ، بن رِو بع

ٕك بو امٗب  قببن  ظبمْ ٔكبٕٞ الـب٦ٚ، قباه         فز براِش اؿبذٖح ا٩وبش ببوُ ٖ    
، (2)الؼٗ  البششاٌ٘: )الرباِش  ُ امؼبّٕس ببني املبوفشَٖ ِبٕ ا٥طبلشبا ...(      

ذ  بفشدبْ ثبي   امٗب  ٖبب  ولعذدٚ بلٕك٠ٛ امٗ  م برب سشٖبض: ط    فباسفإٌْ ٔسدت 
َ  (3)ٖٕكو ٔكٕٞ الـ٦ٚ...ص عىبذتّا وبَ سٗبح الظبٍذ: ؿبشٗض       ٔ ريٓ، لكب

:  ُ  عـش بطٍْ ثي  ٔكْٗ با٧ػبٍاُ  ٕ عبذ ا  بوعأٖٛ بَ عىاس: ) وشٌ٘  
غظبن ببْ   ٔا٧ػٍاُ بلي ا،ىضٚ ِبٕ  بض ت    (4)ثي   ظن س طْ بالظذ ٔؿْٗٗ(

 ٘ ل٨وبش  ٔلعمبْ   ،ا٧ٖذٙ بعذ ا٧من، ٔقذ فّي  الو الفقّاٞ  ُ ا٧وش اطبلشباب
ممبا ٖكؼبف عبَ     ،ٔتشك رمشٓ و بعبض ا٧فبباس   ٗ بْ و بعض  فباس  ظن ام

 -ٔا٧فباس و وقاً بٗاُ مٗفٗٛ  ظن امٗ  -عذً لضًٔ فعمْ، ٔإ٥ لٕ ماُ ٔادبّا
 ِٕٔ ف٦و المطف اللؼشٖع٘. ،فري بٗاُ ا)لاز إلْٗ عَ ٔق  اؿادٛوفٗمضً ت

                                                           

(
1

 .5مه أبىاب غسل الميج: ح 13: ب2( الىسائل: ج

(
2

 .445: 3الناضرة: ج( الذذائق 

(
3

 .1مه أبىاب غسل الميج: ح 6: ب2( الىسائل: ج

(
4

 .8مه ابىاب غسل الميج: ب 2: ب2( الىسائل: ج



 (455)اطلشبا  تٕك٠ٛ امٗ .....................................................  
   

ظبٗن امبٕتٜ، ٔالبزٙ    امبٕت ٔتغ ٖلاو إلْٗ: إُ ِزا سكبي اببل٦ٞٙ لكجبشٚ    
بفقْٗ  ٔ اثٍني، بْ ؼٗع سكىْ ٖٔؼلّش ٖٔللض، ٥ٔ خيلف القاٟن ٖكجش ابل٣٦ٓ ٖ 

 . وع  ُ الظريٚ داسٖٛ عمٜ عذً ا٥للضاً بلٕك٠ٛ امٗ  قبن تغظٗمْ
مىببا ٖلبباو إلٗببْ: قببش  إسادٚ تطّببري وٕكببع الفببشز بعببذ عـببش البببطَ         

ظبن  ش، فاللٕكب٠ٛ ِب٘ الغ   ٔاسلىاه فشٔز بعض فل٦ت الببطَ عقٗبو العـب   
  ف د٥لٛ اـرب الـشٗض.ِٔزا ا٥سلىاه ٖلع -٥ الٕكٕٞ امعشٔو -ٔاللطّري

ا  الٕكٕٞ قبن اللغظٗن سكي وظلقن عبَ اللغظب٦ٗت   اطلشب الراِش  ُٔ
 بْ قبمّا مىا ٖرّش دمّٗا ٤ٖتٜ  ص  ظن س طْ بالظذ ٔؿْٗٗ  ٔكْٗ.. ثيالج٦ثٛ ط

 . وعأٖٛ بَ عىاس فشادع وَ ؿشٗض
طب٤اه عبَ  ظبن امٗب   فٗبْ ٔكبٕٞ        (4)ٌعي و ؿشٗشٛ ٖعقٕ  بَ ٖقطبني 
 ظن امٗ  تبذ  بشافقبْ فٗغظبن   (:طالـ٦ٚ  ً ٥ب ٔ دا  العبذ الـاحل )

ثي ٖغظبن ٔدّبْ   طغظن بْ وَ الٕط  ٔالذطي ِٕٔ وجن ا٧ػٍاُ ٖ  صباُؿش ض
 ص .فاض عمْٗ اماٞ ث٦خ وشات..ٔس طْ بالظذس ثي ٖ 

بببن ( عببَ بٗبباُ ٔكببٕٞ الـبب٦ٚ قٔقببذ ٖقبباه: إ فبباه اإلوبباً ٔإكببشابْ ) 
ماػف عَ عذً ٔدٕبْ  ٔ عذً اطبلشبابْ،   اللغظٗن ِٕٔ ق  ط٤اه الشأٙ،

مىبا   -قاه الؼٗ  البششاٌ٘: )ٔل٥ٕ اتفاق العاوٛ عمٜ الٕكٕٞ و  ظبن امٗب    
ِ  لكاُ العىن بوفباس الٕدٕ   -ٌقمْ و امٍلّٜ ش إكبشا   و  اٖٛ القٕٚ، ٔظبا

عببَ اؾببٕا  و ؿببشٗشٛ ٖعقببٕ  بببَ ٖقطببني امببزمٕس ٔوؼببعش         اإلوبباً 
  ٕك٠ٛ امٗ  قبن الغظن لزل  .ٔقذ اطلقش  )قذٓ( القٕه بلششٖي ت (4)باللقٗٛ(

لكٍْ بعٗذ دذّا فإُ اؿىن عمٜ اللقٗٛ ع٦ز ػشع٘ عٍذ تعاسض ا٧فبباس،  
اـبرب ا٩وبش باللٕكب٠ٛ     ببني ٥ٔ تعاسض و البني إلوكاُ اؾىع العشو البذ٥ل٘  
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اؿىبن عمبٜ ا٥طبلشبا     ٔبني ٔدبٕٓ عبذً الٕدبٕ  املقذوبٛ، ِٔب٘ تقللب٘       
عقٕ  إكشا  اإلواً ٧دبن سدشباُ بٗباُ    ؿشٗشٛ ٖلعن ٔ ٔعذً الٕدٕ  ،

٥ٔ ٖكؼف دمّٗا عبَ ؼبشٖي    ،ا٧ِي وَ تغظٗن امٗ  ٔوَ وظلشباتْ ٔٔادباتْ
الٕكٕٞ، ٌعي ٖلٕافق س ٙ العاوٛ ٔفلأاِي وع امؼّٕس ببني اـاؿبٛ البزٙ ِبٕ     

وبٕاسد  ا٥طلشبا ، ٔمبي لملٕافبق الفلبٕاٟ٘ وبَ ٌربري، فّبن ِبزا ٖببٗض  بن          
 للششٖي ٔوٍع ا٥طلشبا ب! ِزا  وش وشفٕض دذّا.ا عمٜ كجريٚال اللٕافق
طبلشبا  تٕكب٠ٛ امٗب  قببن تغظبٗمْ      افلـباس: اؿبق وبع فلٗبا امؼبّٕس: إ     ٔب

  ٛ  بالظذس ٔالكافٕس ٔالقشاق، ٔالراِش دمّٗا وَ ؿشٗشٛ وعأٖٛ ٔ ريِبا تٕكب٠
ٞف بكٗفٗلبْ ٔػبشٔطْ امعشٔفبٛ      امٗ  بٕكٕٞ الـ٦ٚ قبن ا٥ ظاه الٕادبٛ ٔكبٕ

 ي الجالح: اؿكثي ٌبشح  . امعشٔكٛ و عٕخ الٕكٕٞ

 تغشيل امليت ثالثة أغشال :
امعشٔو ٔامؼّٕس بني  ؿشابٍا  ُ تغظبٗن امٗب  الٕادبو وشمبو وبَ       -4

َ      ظاه ث٦ثٛ، و وقاببن وبا ٖ    ٔدبٕ   ظبن ٔاسبذ     ٍظبو إىل الفقٗبْ طب٦س وب
ٔلكَ ِزا امقاه كبعٗف دبذّا، ٖكفب٘ للبعفْ: ٔسٔد ا٥فبباس       .  قاباماٞ القش

 الـبشٗشٛ امـببش سٛ بٕدببٕد   ظباه ث٦ثببٛ بالظببذس ٔالكبافٕس ٔالقببشاق، ٔوعببْ    
طبب٦س بببإدشاٞ  ؿببن الببرباٞٚ عببَ ٔدببٕ    ظبباه ث٦ثببٛ  فلببٕٝ ٥ فبباه لببذعي 

ظب٦ّ ٔاسبذّا   ن ُ غظ ب ٖ طالبٕاسدٚ و امٗب  اؾٍبو ٔالٍاطقبٛ:     (4) ٔلبعض ا٧فبباس 
.ّىا سشولاُ ادلىعا و سشوٛ ٔاسذٚصوضٙ رل  لمذٍابٛ ٔلغظن امٗ  ٧ٌ

و تذافن  ظن اؾٍابٛ ٔ ظن امٗ  ٔاٌّىبا   ا٧فباس كَ ٖشد  ِزا: ظّٕسل
ٛ  ظبن ٔاسبذ   ، ٥ٔ د٥لٛ فّٗبا عمبٜ مفاٖب   صسشولاُ ادلىعا و سشوٛ ٔاسذٚط

ِزا ٔطاملٛ عٍْ، ِٔ٘ بـبذد بٗباُ سبشولني ٔ ظبمني      لمىٗ  فإٌّا  دٍبٗٛ عَ
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 (457)تغظٗن امٗ  ث٦ثٛ   ظاه....................................................  
  

وظببلق٦ّ   ظبب٦ّن غظ بب٧ٔدمببْ ٥ وببو  ُ ٖ  ،ادلىعببا ٔتببذاف٦ و  ظببن ٔاسببذ
لمذٍابٛ ٔ ظ٦ّ لمىٕت، إوا  ُ الغظن الٕاسذ  ظمٛ  ٔ  ظملاُ  ٔ ث٦خ فّب٘  

ٕس امشاً و مفاٖبٛ  طاملٛ عٍْ ٔمل تبني ػ٠ّٗا سلٜ بٍشٕ ا٥ػعاس فل٦ّ عَ الرّ
 .  ظن ٔاسذ

 ظببن امٗبب  وجببن  ظببن  طٔاسدٚ لبٗبباُ  ُ  (4)ٔقببذ ٖظببلذه لظبب٦س بوفببباس 
  -  ظببن امٗبب  - ٔمىببا  ُ  ظببن اؾٍابببٛ ٔاسببذ فكببزا وجٗمببْ ٔػبببّْٗ صاؾٍابببٛ

 . ٖكُٕ  ظ٦ّ ٔاسذّا بالقشاق مغظن اؾٍابٛ
مٗفٗببٛ : إُ ظبباِش الٍـببٕق تؼبببْٗ  ظببن امٗبب  بغظببن اؾٍابببٛ و     ٖٔببشد ٓ
 ،ِٕٔ وشمو وَ  ظن الش غ ٔالشقبٛ بذّٔا ثي  ظبن طباٟش اؾظبذ    :ا٥ لظاه

٧ٖظش فكزا  ظن امٗ ، ٥ٔ د٥لٛ و اـرب ا ٔ  ظن اؾاٌو ا٧ميَ ثي اؾاٌو 
ه، ٔلٕ فشض تظمٗىّا: ا ظعمٜ الؼباِٛ و  وشَٖ: و مٗفٗٛ الغظن ٔو عذد ا٧

اس الكجريٚ الذالٛ عمٜ  ُ  ظن امٗب   قٗ ذ إط٦قْ با٧فببد٥لٛ اـرب عمٜ رل  ٌ 
 . بالظذس ٔالكافٕس ٔالقشاق : الف  ظن اؾٍابٛ ٔ ٌْ   ظاه ث٦ثٖٛ 

ٖ غظبن  ٌاطقٛ بوُ امٗ  ِٕٔ دٍو  ٔ ٌفظاٞ  (2)ٍـٕقٔقذ ٖظلذه لظ٦س ب
 .صلٗع عمْٗ إ٥  ظمٛ ٔاسذٚصطإمنا ٖغظن  ظ٦ّ ٔاسذّا فق طوشٚ ٔاسذٚ 

قٗ ذ با٧فببباس الكببجريٚ الٍاطقببٛ بمببضًٔ  بٖٔببشد ٓ: إُ ِببزٓ الٍـببٕق وطمقببٛ ت بب 
. ٖلاو إلْٗ: قٕٚ فّي  ُ الٍربش و   تجمٗح الغظ٦ت بالظذس ٔالكافٕس ٔالقشاق

ٖضٔه بالغظمٛ الٕاسذٚ عٍذ  إىل  ُ م٦ّ وَ اؾٍابٛ ٔالٍفاغ سذخ  فباسِزٓ ا٧
تغظٗن امٗ ، ٥ٔ  ثش لم مٗ  و إصالبٛ سبذث٘ اؾٍاببٛ ٔالٍفباغ، ٥ٔ ميٍبع وبَ       

ؿشٗشٛ الظٍذ ٔاكشٛ الذ٥لٛ عمٜ  ت امٗ  إرا دل  عمْٗ  فباسٗح  ظ٦تجم
 . تعمٗي لكٗفٗٛ  ظن امٗ ٦خ  ظ٦ت ِٔ٘ و وقاً تقٗ ذ تغظٗن امٗ  بج
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 -ٔلبعلبّا طشٖبق ؿبشٗض     - (4)ٌٔلٗف إلْٗ تٕمٗبذّا: ٔسدت سٔاٖبٛ عبٗف   
غظ ن  ظبمٛ ٔاسبذٚ بباٞ ثبي ٖغلظبن      ٖ طط٤اه عَ سدن وات ِٕٔ دٍو، قاه:

ٔلعمْ ٖشٖذ: ٖغلظن وغظ ن امٗ  اؾٍو ٔحيلىن  ُ ٖشٖذ وبَ قٕلبْ:    صرل  بعذ
 اؾٍابٛ، ف٦ ٍٖفع ِزا الٍف . َامٗ  ٖٔغظ ن بعذ تغظٗمْ و صثي ٖغلظنط

ُٕ:ط ظبن امٗب ص   ٖغظن وَ اؾٍاببٛ ثبي ٖغظ بن بعبذ       ٔلشٔاٖٛ عٗف ٌف  ثا
عبذ  غظبن ب إرا وبات امٗب  ِٔبٕ دٍبو ُ ظ بن  ظب٦ّ ٔاسبذّا ثبي ٖ         ٌٔف ثالبحط 

ـ اُ ـرب العٗف ِٔىا ؿشحيأِ صرل  الذ٥لبٛ عمبٜ ا٥بلبذاٞ بلغظبٗن      زاُ ٌ
امٗ  وَ اؾٍاببٛ بامباٞ ثبي ٖغظ بن  ظبن امٗب ، ٔوبَ الٕاكبض تغظبٗمْ ببج٦خ           

 الكجريٚ. الٍـٕق ظ٦ت بالظذس ٔالكافٕس ٔالقشاق عظو وا دل  عمْٗ 
بالظببذس ٔاؿاؿببن ٔكببٕق مببُٕ  ظببن امٗبب  وشمبببّا وببَ   ظبباه ث٦ثببٛ:     

 . ٔاطلقشاس اللجمٗح و  رِاُ املؼشعٛ ، الكافٕس ٔالقشاقبٔ
امعشٔو ٔامؼّٕس بني  ؿشابٍا اعلباس امضز ٔاـم  بالظبذس ٔالكبافٕس    -2

غظ ن  ٥ّٔ باماٞ ٔػ٘ٞ وَ الظذٔس، ٖٔغظبن ثاٌٗبّا   و الغظمني ا٧ٔلني لمىٗ : ٖ 
اق، ٔقذ ادع٘ عمْٗ اإلمجاع.باماٞ ٔػ٘ٞ وَ الكافٕس، ٖٔغظ ن ثالجّا باماٞ القش

 اس اـمببٗطني لكٍببْ ٍٖظببو إىل ابببَ  ببضٚ ٔابببَ طببعٗذ القببٕه بعببذً اعلببب     
البٕاسدٚ و وقباً    . لكَ ِزا وقاه ٖـطذً وبع الٍـبٕق   -الظذس ٔالكافٕس -

بٗاُ مٗفٗٛ تغظٗن امٗ  ِٔ٘ وعلربٚ الظبٍذ ٔاكبشٛ الذ٥لبٛ عمبٜ اـمبٗطني و      
 بامباٞ القبشاق اـبال٘ وبَ اـمبٗ .      ا٧فبري  ولافّا إىل الغظن ،الغظمني ا٧ٔلني

( وبَ اإلوباً الـبادق )    طب٤اه  (2)وج٦ّ: ٔسد و ؿشٗشٛ طمٗىاُ بَ فالبذ 
ٍٞ ٔطببذس ٔا ظببن دظببذٓ ممببْ،  ظببن امٗبب  مٗببف ٖ غظ ببنب فقبباه لببْ:ط  عببَ با
 ٦خبّا: ثبٗبوه ثاٌبثي ط ، ثي ا بظمْ  فبشٝ ببىاٞصٕسبىاٞ ٔمافبظمْ  فشٝ ببٔا 
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 . ِٔزا ٤ٖمذ الفلٗا امؼّٕسٚ و الٍقطٛ ا٧ٔىل صٌعي: طوشاتب قاه 

 : ِٔىا ،ٌعي ٔسد  وشاُ و بعض سٔاٖات تعمٗي  ظن امٗ 

بلي اؿباٞ   - وش بلغظٗن امٗ  باماٞ ٔاؿشض  (4)ٔسد و وعلربٚ الفلن - 
ثببي  وببش بغظببمْ بامبباٞ    -لببي ا،ىببضٚ ٖعببخ ا٧ػببٍاُ ب  ،وببع الببشاٞ  ٔ تظببكٍّٗا  

قٗ ذ الغظبمٛ ا٧ٔىل  بالقشاق، ٔقذ  طمق  ِزٓ الشٔاٖٛ ٔمل ت ب ٔالكافٕس، ثي باماٞ 
املعبذدٚ وبَ    (2)ذت بْ الشٔاٖبات كَ اإلط٦ق قابن لملقٗٗذ با تقبٗ باٞ الظذس، ل

مُٕ الغظمٛ ا٧ٔىل باماٞ ٔالظذس، ٔوقللٜ تقٗٗذ امطمق ِٕ لضًٔ مُٕ الغظمٛ 
ش  ظببن امٗبب   ا٧ٔىل بامبباٞ ٔالظببذس، ٔسٗببح  ُ الشٔاٖببات  مجشِببا مل تببزم     

ا  قببن   ظمْ باماٞ ٔاؿبشض عمبٜ ا٥طبلشب   فرب شىن ششض ٔا٧ػٍاُ فٗ ببال
ُ ٔك ب اللغظٗن الٕادبو ٌربري ؿبشٗض وعأٖبٛ ط عـبش بطٍبْ ثبي           صْٗ با٧ػبٍا

تٕكبوتْ بامباٞ ٔا٧ػببٍاُ عمبٜ ا٥طبلشبا ، ِٔببزا وقللبٜ اؾىبع بببني        مٍبا  
ببذ وبَ تقٗٗبذ الشٔاٖبٛ     ٔبعبذٓ ٥  ،ا٧فباس الكجريٚ ٔػبّشٚ فّبي الفقّباٞ ل٨فبباس    

 ،امعلربٚ بلغظٗن امٗ  باماٞ ٔالظذس قبن اللغظبٗن بامباٞ ٔالكبافٕس ثبي ببالقشاق     
ٛ لكٗفٗٛ تغظٗن امٗ .اٖٛ تقللْٗ ا٧فباس الكجريٚ امبٗ ٍِٕٔ تقٗٗذ إلط٦ق الشٔ

امللبىٍٛ  ٛ ٖٔلومذ الفّي امبزمٕس عٍبذ و٦سربٛ بعبض الشٔاٖبات الـبشٗش      
تبببذ  بشافقببْ فٗغظببن ٘ ؿببشٗشٛ ٖعقببٕ  بببَ ٖقطني:طمبباٞ ِٔببلكٗفٗببٛ تغظببٗن ا

ٔؿببشٗشٛ وعأٖببٛ بببَ عىبباس  (3)اؿشض ثببي ٖغظببن ٔدّببْ ٔس طببْ بالظببذسصببب
ِٔب٘   ػبٍاُ ثبي   ظبن س طبْ بالظبذس ٔلببشْٗٗص       عـش بطٍبْ ثبي  ٔك بْٗ با٧   ط

 ذىعبٛ البٗذبلبٍاُ، ٔماٌ  ٌبم  بالظذس ٔا٧ػب بظن ا٧ٔه البَ و الغبىبلبلبت
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-طلشبا  قبن تغظٗمْ باماٞ ٔالظذس ٥ّٔ باماٞ ٔاؿشض عمٜ ا٥تغظٗن امٗ  -
 . ٌف  ِاتني الشٔاٖلني الـشٗشلني مىا ٥ خيفٜ تمل٠ي دذّا وع

 ظببن امٗبب  ببباـطى٘ بفببلض اـبباٞ ٔمظببشِا، ِٔببٕ صِببش وببَ فـببٗمٛ     -      
ٔإُ طٗبببٛ، ٔقببذ ٔسد و وعلببربٚ عىبباس:ط اـباصٖببات ٖظببلعىن ومٗ ٍببّا ٔلببْ ساٟشببٛ

ٔمل ٖبزمش  ظبمْ بالظبذس، لكبَ      (4)س طبْ ٔؿٗلبْ بباـطى٘ فب٦ ببوغص     ظم   
ٕ ٓ عَ الظذس ٖفظ شٓ  ٔ ٖقٗ ذٓ الشٔاٖات املعذدٚ ا٩وبشٚ غمب     إط٦ق اـرب ٔفم

 . اماٞ بالظذس بذّٔا، ٔميكَ كي  اـطى٘ إىل الظذس سظو ؿشٖض الشٔاٖٛ

ت الج٦ثٛ: ٖببذ   امعشٔو ٔامؼّٕس بني  ؿشابٍا ِٕ لضًٔ تشتٗو الغظ٦ -3     
ٔالكبافٕس ثبي   ٖٔجٍ ب٘ بلغظبٗمْ بامباٞ     ،امغظن بلغظٗن امٗ  باماٞ كمٕطّا بالظذس

لكَ ٌظو إىل ابَ  ضٚ عذً لضًٔ ال تٗو بني الغظ٦ت  ٖجٓمح باماٞ القشاق .
عَ  (2)امزمٕسٚ، ٔلعمْ إلط٦ق بعض ٌـٕق تعمٗي  ظن امٗ  م رب اؿميب

طبشق  خ  ظ٦ت: وبشٚ بالظبذس ٔوبشٚ بامباٞ ٖ     ٖغظن امٗ  ث٦(:طالـادق )
.ٔوشٚ  فشٝ باماٞ القشاق ثي ٖكفَص فْٗ الكافٕس، 

لبٕ  سشصٌبا إسادتبْ ٔ للبٍا الطبشو عبَ مبُٕ اـبرب          إ٥  ُ ِزا اإلط٦ق
ميكبَ تقٗٗبذٓ با٧فبباس الـبشٗشٛ      لٕقبٕع )طبّن ببني صٖباد( و طشٖقبْ،      كعٗفّا

إ ظبمْ  ٛ ٌربري وعلبربٚ اببَ وظبكاُ ط    ثالٍاطقٛ بمضًٔ ال تٗو بني ا٧ ظاه الج٦
      ّٛ إُ  - فبشٝ بباٞ ٔمبافٕس ٔرسٖبشٚ      باٞ ٔطذس ثبي إ ظبمْ عمبٜ إثبش رلب   ظبم

ٔ ريِبا وبَ الشٔاٖبات امـبش سٛ بمبضًٔ       (3)صٔا ظمْ الجالجٛ باٞ قبشاق  -ماٌ  
وقٗ ذّا إلط٦ق فرب اؿمبيب لبٕ    -لـشلّا ٔٔكٕق د٥للّا  -ٔتـمض  ،ال تٗو

 .Œ)عٍّي) ماُ ؿادسّا
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كيفية تغشيل امليت: -4        
امعببشٔو امؼببّٕس بببني ا٧ؿببشا  ٔادعبب٘ اإلمجبباع ٔاللظببامل عمٗببْ ِببٕ     

: ٖبذ  بغظن س طْ ٔسقبلْ ثي ببالطشو   ال تٗو الج٦ث٘ و  ظ٦ت امٗ  الج٦ثٛ
ا٥ميَ ثي بالطشو ا٧ٖظش و من  ظن وَ الغظب٦ت الج٦ثبٛ: بالظبذس وبع امباٞ      
ثي بالكافٕس وع اماٞ ثي باماٞ القشاق، ٔالعٕسٚ ٔالظشٚ تغظن وشتني وع الطشو 
ا٧ميَ ٔوع الطشو ا٧ٖظش اسلٗاطّا، ٔبعض الشٔاٖات ا٩تٗٛ لبٗاُ مٗفٗٛ تغظٗن 

ثي تببذ  فلغظبن   ِزا ال تٗبو، ٌربري وعلبربٚ عىباس:ط    ٔكشٛ الذ٥لٛ عمٜ  امٗ 
الش غ ٔالمشٗٛ بظذس سلٜ تٍٓقْٗ، ثي تببذ  بؼبٓقْ ا٧ميبَ ثبي بؼبقْ ا٧ٖظبش.. ثبي        
ظش ٚ وَ مافٕس وعن و اؾشٚ وَ الكافٕس ٌـف سبٛ ثبي تغظبن س طبْ ٔؿٗلبْ     

ٌٔربري   (4)صالقبشاق.. ثي ػٓقْ ا٧ميَ ثي ػٓقْ ا٧ٖظبش.. ثبي تغظبمْ ظبشٚ وبَ وباٞ       
.. ثي تبذ  بكفْٗ ٔس طْ ث٦خ وشات بالظذس ثي طاٟش دظذٓ ؿشٗشٛ اؿميب:ط

ٔابذ  بؼٓقْ ا٧ميَ... فإرا فش ب  وبَ  ظبمْ بالظبذس فا ظبمْ وبشٚ  فبشٝ بباٞ         
ّٛ  . فشٝص  ٔمافٕس ٔبؼ٘ٞ وَ سٍٕ ، ثي ا ظمْ باٞ ع   ظم

وببَ ثبب٦خ  طببشاو: ٔالقببذس املببٗقَ ادببضا٣ٓ ِببٕ الغظببن ال تببٗيب ام٤لببف  
الش غ ٔالشقبٛ ثي الطبشو ا٧ميبَ ثبي الطبشو ا٧ٖظبش مىبا دلب  عمٗبْ ٔاكبشّا          

ا٩وبشٚ ببج٦خ  ظب٦ت     فبباس شىبن ا٧ وعلربٚ عىاس ٔؿشٗشٛ اؿميب، ٔعمْٗ ت 
ا ظبمْ  (:طالظاٟن عبَ  ظبن امٗب  فقباه لبْ )      (2)ابَ وظكاُ ؿشٗض وجن

ُ ماٌب   افٕس ٔرسٖشٚ إباٞ ٔطذس ثي ا ظمْ عمٜ إثش رل   ظمٛ  فشٝ باٞ ٔم
( ) ه: ثبب٦خ  ظبب٦ت ؾظببذٓ ممببْب قبباه: فظببؤا ظببمْ الجالجببٛ ببباٞ قشاقص

إرا  سدت  ظبببن امٗببب  فلبببعْ عمبببٜ :ط(3)ٔٔسد و وعلبببربٚ ٖبببٌٕع .صٌعبببيط
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امغلظن وظلقبن القبمٛ.. ٔاعىذ إىل الظذس فـٗ شٓ و طؼ  ٔؿ بو  عمٗبْ امباٞ    
ػبب٘ٞ ٔؿ ببو  ا٩فببش و ٔاكببشبْ بٗببذك سلببٜ تشتفببع س ٕتببْ ٔاعببضه الش ببٕٚ و 

ا٥داٌٛ الال فّٗا اماٞ ثي ا ظن ٖذْٖ.. إىل ٌـف الزساع ثي ا ظن فشدْ ٌٔٓقبْ  
ثببي ا ظببن س طببْ بببالش ٕٚ ٔبببالج و رلبب  ٔادلّببذ  ُ ٥ ٖببذفن امبباٞ وببٍ ريٓ    

ا٧فببريٚ  ُ امببشاد بببالش ٕٚ وبباٞ  ص ٔوببَ الٕاكببض وببَ فىببٕع اؾىببنٔوظبباوع
ٛ  ٖ  ا٥داٌٛ الزٙ  لق٘ عمْٗ اماٞ ٔالظذس  ٙ ٖببالج   ،غظن بْ س طْ ٔ وبشٓ بامبالغب

 و  ظن س طْ ٔٔدّْ ٔعٍقْ ٔإٖـاه واٞ الظذس إىل  دضاٞ ٔدّْ ٔس طْ.
اٞ وبَ ٌـبف س طبْ إىل    ثي  كذعْ عمٜ داٌبْ ا٧ٖظبش ٔؿبو  امب   ثي قاه:ط

 ٙ ؿب ْ عمٜ اؾاٌو ا٧ميَ الزٙ ظّش  واو  بعذ  ُ  كذع  امٗ   قذوْٗص
عبري ٖشاد وٍْ اطلٗعا  الغظن للىاً داٌبْ ا٧ميَ وَ عمٜ داٌبْ ا٧ٖظش، ِٔزا ت

ْ  -ُٔ  ُ ٖفٕتْد ٞف ٖظريّا وٍب ص وَ ٌـبف س طبْ ثب٦خ وبشات    ٔقٕلبْط  -ٔلٕ دض
وبالغٛ و ا٥سلٗا  بغظن اؾاٌو ا٧ميَ متاوّا، ٔوَ با  امقذوٛ العمىٗبٛ   ِٔزٓ

 وشٓ بغظمْ وَ ٌـف س طْ لٗششص بْ  ظبمْ اؾاٌبو ا٧ميبَ بلىاوبْ وبَ طبشو       
ٖلٗظش لْ  ظبن اؾاٌبو    سلٜ ثي قاه:طثي  كذعْ عمٜ داٌبْ ا٧ميَص ش غ.ال

 ٙ وجن وا فعمب  و اؾاٌبو    ا٧ٖظش عٍذوا ٖرّش  واوْ طٔافعن بْ وجن رل ص
 ا٧ميَ وَ  ظمْ متاوّا وظلٕعبّا ٧دضاٞ دظذ امٗ  ، ثي  وش ببعض امظلشبات.

فعن بْ مىا فعم  ثي ؿو  اماٞ و ا٩ٌٗٛ ٔ لق فْٗ سبات مافٕس ٔاثي قاه:ط
ابذ  بٗذْٖ ثي بفشدْ ٔاوظض بطٍبْ  و امشٚ ا٧ٔىلص  ٙ ا ظمْ بوطشافْ الج٦ثٛ ط

ِٔزٓ وظلشبات وع بٗاُ لضًٔ تطّري   ْصْقبوظشّا سفٗقّا، فإُ فشز وٍْ ػ٘ٞ فوٌْ
ٓ اؾظذ وَ الٍذع إرا وظض بطٍبْ ٔفبشز البٍذع وبَ دببشٓ  ٔ قبمبْ ٔقبذ  وبش        

ثي  كبذعْ  طباماٞ ٔالكافٕس،  صثي ا ظن س طْبإٌقاٞ ٔتطّري ا)ن، ثي قاه:ط
ٔا ظبن دٍببْ ا٧ميبَ    طلٗلٗظبش لب   ظبن اؾاٌبو ا٧ميبَ       صعمٜ دٍببْ ا٧ٖظبش  

ٜ دٍبْ ا٧ميبَ ٔا ظبن دٍببْ ا٧ٖظبش مىبا فعمب        ٔظّشٓ ٔبطٍْ، ثي  كذعْ عم



 (463)سمتاطّا ............................................عذً مفاٖٛ تغظٗن امٗ  ا   
  

ىا  ظملْ و ٔؿ و  فْٗ واٞ القشاق ٔا ظمْ باٞ قشاق مط :ثي قاه ص ٔه وشٚ...
ٖعخ ٖغظن  ظ٦ّ تشتٗبّٗا: الش غ ٔالعٍق ثي اؾاٌو ا٧ميَ  امشتني ا٧ٔلٗلني..ص

ٍٞ وَ  طشاو بذٌْ الج٦ثٛ  . ثي اؾاٌو ا٧ٖظش،  ظ٦ّ وظلٕعبّا لكن دض
   ً ِٔب٘ ٔاكبشٛ وبَ سٗبح      ،ِزٓ الشٔاٖٛ وعلربٚ وَ سٗح الظبٍذ مىبا تقبذ

٥ٔ وٕدو لملؼٕؾ وَ بعبض  لفاظّبا بعبذ فّىّبا      ،الذ٥لٛ باللقشٖو املقذً
دٗذّا ٔبظ٦طٛ، ِٔ٘ تٍلي إىل الشٔاٖات ا٧فشٝ ٔت٤مذ ؿبشٛ فّبي الفقّباٞ    

 . ٔتظامّي عمٜ الغظن ال تٗيب لمىٗ  و ا٧ ظاه الج٦ثٛ

للنيت: عدو كفاية التغشيل االرمتاسي -5        
ع وببَ قببذ افلمفبب  الفلببأٝ و مفاٖببٛ تغظببٗن امٗبب  إسمتاطببّا، فببزِو مجبب 

عبَ مفاٖلبْ ٔلبضًٔ تغظبٗن امٗب        مجع  آفبش  عالفقّاٞ )سض( إىل مفاٖلْ، ٔوٍ
 تشتٗبّا مىا داٞت الٍـٕق الؼشٖفٛ ممّا بال تٗو.

 (4)ص ظببن اؾٍببو  ظببن امٗبب  وجببن   طٌعببي ٔسد و سٔاٖببٛ ؿببشٗشٛ  ُ   
ٔوقللببٜ امىاثمببٛ بٍّٗىببا ٔاللؼببابْ ِببٕ إدببضاٞ الغظببن ا٥سمتاطبب٘ مببال تٗيب،     
٥طٗىا ٔ ُ ا٧فباس ٔاسدٚ و تغظٗن امٗ   باماٞ القمٗبن، فبإرا مباُ امباٞ مبجريّا      
ميكَ تغظٗمْ إسمتاطّا، ٔوَ ٍِبا فّبي وٍّبا مجبع وبَ الفقّباٞ  ٌبْ ميكبَ تغظبٗن          

مىببا  ُ  ظببن اؾٍببو وببَ  ،إسمتاطببّا ثبب٦خ وببشاتامٗبب  تشتٗبببّا ٔميكببَ تغظببٗمْ 
 دٍابلْ مزل : ميكَ ا٥ لظاه تشتٗبّا ٔميكَ ا٥ لظاه إسمتاطّا.

٧ُ اللغظٗن  وش تعبذٙ ٤ٖفز وٍْ سظبو د٥لبٛ    ،ىٍٕعبِٔزا وؼكن بن و
الٍـٕق، ٔمن ا٧فباس امبٗ ٍٛ لكٗفٗبٛ تغظبٗن امٗب  تلبى ٍ  تغظبٗمْ بالغ ظبن       

ِ  ال تٗيب مىا تقذً بعلبّا،  إىل  -ٔلعمبْ امؼبّٕس   -ٍبا رِبو مجبع مببري     ٔوبَ 
 : ٔٔدّْ ،عذً إدضاٞ الغظن ا٥سمتاط٘، ِٕٔ الـشٗض
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 ٥ّٔ: الربباِش  ُ  ظببن اؾٍابببٛ ا٧ؿببن ِببٕ الغظببن ال تببٗيب، لكببَ دبباص     
عببَ ا٥ لظبباه ال تببٗيب عظببو د٥لببٛ    ذضّٖا بىاط٘ فشعببّا وبب با٥ لظبباه ا٥ستبب 

ىا ٖببذه عمببٜ  ُ بوبب ،ببباإلدضاٞ الببٕاسدٚ و  ظببن اؾٍابببٛ ٔتٍطببق  (4)الٍـببٕق
ظن ا٧ؿن، ٔسد فض٢ عَ الغ ٔالغظن ا٥سمتاط٘ فشع  ،الغظن ال تٗيب  ؿن

 . اماٞ اسمتاطٛ ٔاسذٚ  دض ٓ رل صإُ اؾٍو إرا اسمتع وو  فباس ولعذدٚ:ط
 ٘  ٔثاٌٗببّا: إُ متبباً  فببباس  ظببن امٗبب  تبببٗ َ الغظببن ال تببٗيب دُٔ ا٥سمتاطبب

بعٍٜ عذً د٥لٛ ٔاسذٚ وَ ا٧فباس البٗاٌٗبٛ عمبٜ ؿبشٛ الغظبن ا٥سمتاطب٘  ٔ      
ٌباظشٚ إىل   (2)إدضاٞٓ و  ظن امٗ ، ٔ فباس ) ظن امٗ  وجبن  ظبن اؾٍاببٛ(   

مٗفٗٛ تغظٗن امٗ ب  ٔلٗظب  ٌباظشٚ إىل اللىاثبن و مجٗبع اؾّبات، ٔسٗبح  ُ        
ٗب ، ٥ٔ د٥لبٛ و   ا٧ؿن و  ظن اؾٍابٛ ِبٕ ال تٗبو، فكبزا ٖكبُٕ  ظبن ام     

مىا ٥ رمش لمغظن  ، فباس امىاثمٛ عمٜ إدضاٞ الغظن ا٥سمتاط٘ و  ظن امٗ 
 . ا٥سمتاط٘ و ا٧فباس امبٍٗٛ لكٗفٗٛ  ظن امٗ 

ٌعي إرا باػش امغظن بلغظٗن امٗ  تشتٗبّا لكن طشو وَ ا٧طشاو  ميكٍْ و 
   ِ كببزا و امبباٞ الكببش  ظبن مببن طببشٍو سوظبْ و امبباٞ الكببش ام ببلم  بالظبذس، ٔ

 ظبن ثب٦خ وبشات     ام لم  بالكافٕس ٔو اماٞ القشاق الكش ٖغظ ن امٗ  و من
مىا ٖـض تغظٗمْ  ،الطشو و اماٞ الكش ام مٕ   ٔ القشاق البش ميكٍْ سوع 

و من طشو بٍشٕ ؿو  اماٞ ام لم  بالظذس  ٔ بالكافٕس عمٜ من طبشو وبَ   
عمبٜ  اإلمجاع ٧ ظاه الج٦ثٛ، ٔقذ ادع٘ ا٧طشاو الج٦ثٛ ٔو من  ظن وَ ا

إدضاٞ رل ، ٔامّي ؿذق الغظن ال تٗيب لكن طشو سٗح ٖغظن س غ امٗ  
ٔؿْٗٗ ٔعٍقْ ثي ٖغظن ػقْ ا٧ميَ ثبي ٖغظبن ػبقْ ا٧ٖظبش مىبا دباٞ و  فبباس        

 . تغظٗن امٗ ، ٔوع رل  ا٥سٕ  ا٧ٔىل تشمْ، تكف٘ ؿعٕبلْ ل مْ
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عبادية غشل امليت: -6        
٥ سٖو ٔلعمْ ٥ ف٦و و عبادٖٛ  ظن امٗ  ٔلضًٔ قـبذ اللقبش  بفعمبْ    
إىل ا  طبببشاٌْ، ٔوببذسك عبادٖلببْ ِببٕ ا٥ستكبباص الفقّبباٟ٘ ٔاملؼببشع٘ عمببٜ      
اللقش  بفعمْ إىل ا  ٔإتٗاٌْ اولجا٥ّ ٧وش ا  بْ، غ٦و تطّري دظذ امٗ  وبَ  

الفقّاٞ ٔاملؼشعٛ مملذّا  اـبح ٔتكفٍْٗ، ِٔزا استكاص ولمقٜ د٦ّٗ عَ دٗن وَ
(، ِٔزا ا٥ستكاص القاٟي عمٜ عبادٖٛ اللغظٗن غ٦و Œإىل صوَ امعـٕوني )

تطّري بذُ امٗ  ِٕ استكاص ٔاكض دم٘ عٍذ من و٤وَ وملضً تشآ ٖفش ق ٔميٗ ض 
بني الغظن بالفلض ٔبني الغظن باللي، ٔفلأٝ الفقّباٞ ٔعىبن املؼبشعٛ عمبٜ     

ٟش ا٧ ظاه الٕادبٛ ٔامظلشبٛ ِٔ٘ فلبٕٝ وبَ الفقّباٞ    اللعب ذ بغظن امٗ  ٔطا
ٔعىن ولؼشع٘ ٌاػ١ عَ ا٥ستكاص الزِخ الباطخ امظلقش املمقبٜ دب٦ّٗ عبَ    

 . دٗن عمٜ تعب ذٖٛ الغظن باللي

ِزا  ٔكض دلٗن عمٜ تعبذٖٛ الغظن، ٤ٌٖٔذٓ بذعأٝ اإلمجاع س ي تشدد 
عبذ مبُٕ   لكبَ ٥ ٖب  بعض الفقّباٞ القبذاوٜ ٔس بي إِىباه بعبض آفبش لبزمشٓ،       

البعض  لمىفشٔ ٗٛ عَ تعب ذٖٛ  ظن امٗ  ، ٔتشدد اإلِىاه ٔعذً رمش الفلٕٝ 
، ٖكفٍٗا عذً الرَ بلغظبٗمْ امٗب  عىب٦ّ وبَ     قذ س ك٘ سدٕعْ عٍْ و قن آفش

اللقش  بفعمْ إىل ا  طبشاٌْ، ف ددٓ بالقمي ٍٖافْٗ ا٥للضاً بالعىن  ٓدُٔ قـذ
 . اـاسد٘ ٔاٌط٦ق الزَِ إىل القـذ القشب٘ با٥ستكاص القطع٘

ُٕ فىٍؼب٤ٓ اعلبباس    ثي عمٜ فشض بقاٞ ال دد ٔعذً سدٕعْ عٍْ و ملا  ثا
ّٛ البلطّري  لٍذاطلْ، ٔوَ امعمبًٕ  ُ   تغظٗن امٗ  تطّريّا وَ فبح امٕت ٔإصال

تعب ببذّٖا قلادببّا إىل قـببذ وببَ اـبببح ٔالغظببن بببالفلض ٔادببو تٕؿببم٘ ٔلببٗع  
ِٔزا ٥ ٍٖباو اعلبباس قـبذ اللقبش  لطّباسٚ دظبذ امٗب  وبَ سبذخ           اللقش ،

بن إُ ِزا اللـٕس كالف لٕاقع البٍف الـبشٗض    . امٕت ٥ وَ فبجْ ٔلاطلْ
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 ،ْ وبَ اؿبذخ   ل مف بب  ٙ ٖ  (4) ص ظن امٗ  وجن  ظن اؾٍوطالٍاطق بوُ 
 إرا فشدبب  الببشٔق وببَ البببذُ فشدبب  الٍطفببٛ الببال      ط٥ وببَ اـبببح ٔإٌببْ   
ن غظ فمزل  ٖ  ،ماٍّٟا وا ماُ ؿغريّا  ٔ مبريّا رمشّا  ٔ اٌجٜ ،فمق وٍّا بعٍّٗا وٍْ

 . فشادع (2)ص ظن اؾٍابٛ
ٔمٗببف مبباُ: اإلمجبباع القببٕل٘ إرا مل ٍٖعقببذ ميكببَ دعببٕٝ اٌعقببادٓ معشفببٛ   

فٍذعمْ و٤ٖذّا، ٔا٥ستكباص   ٔلعمْ لزا ادع٘ اإلمجاع وكشسّاْ، ام الف بؼ ـ
الفقّاٟ٘ ٔاملؼشع٘ العىم٘ ٔالزِخ ِٕ الذاع٘ ل٦للضاً العىم٘ املمقٜ د٦ّٗ 

 . ِٕٔ اؿذٛ امعلىذٚ ٍِا ،عَ دٗن
فإٌّببا  ،املقذوببٛ ص ظببن امٗبب  وجببن  ظببن اؾٍببوط ِٔكببزا ٤ٌٖببذٓ بشٔاٖببٛ

اؾٍابٛ، ٌعي ٥ د٥لٛ و ِزٓ ا٧فبباس   تٕس٘ ٔتؼعش بلعبذٖٛ  ظن امٗ  مغظن
ششص امىاثمٛ وَ مجٗع اؾّات  ٔ وَ دّات وعٗ ٍٛ وٍّا قـذ اللقبش    ُ ٌ  إ٥ 

 . ششص ٖقٍّٗا، ٔالرَ وٕدٕد ٖـمض و٤ٖذّا ل٦ستكاصبالفعن ِٕٔ  ري و 
ٔبافلـاس: اؿذٛ عمٜ تعبذٖٛ  ظبن امٗب  ٔطباٟش ا٧ ظباه ِبٕ وعشٔفٗبٛ       

د٦ّٗ عَ دٗن إىل  ولمقٜ ّااستكاص عٍذ املؼشعٛرٍِّا ٔعى٦ّ  تعبذٖلْ ٔإستكاصِا
( Œىا ٖكؼف عَ وفشٔ ٗلْ ٔتمقْٗ وَ امعـبٕوني ) ب( وŒ)صوَ امعـٕوني

و  رِباُ  تبباعّي سلبٜ     ٔ ٌّي سٓمضٔا ِزا ا٧وش: تعب ذٖٛ الغظن باللي عىٕوّا
 امٗ . ؿاس  وشّا ٔاكشّا وفشٔ ّا عٍْ، ِٔزا وٕدو ل٦طى٠ٍاُ بلعب ذٖٛ  ظن

ٔالٍٗٛ القشٖبٛ وطمٕببٛ و  ظبن امٗب  بٍشبٕ وطمٕبٗلّبا و الٕكبٕٞ ٔ ظبن        
َ      ،اؾٍابٛ عبَ داعب٘    امكمبف  ِٔ٘ تلشقق بالذاعٕٖبٛ بعٍبٜ ؿبذٔس الغظبن وب

ا٥ستكبباص وببَ دُٔ سادببٛ إىل إفطبباس     االلقببش   إىل ا  بفعمببْ، ٖٔكفبب٘ فّٗبب   
 . سـن فّٕ  فلن ٔ سٕ  ٔاطلشلاس، ٔلٕ
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ٔتكف٘ ٌٗٛ ٔاسذٚ ل٨ ظاه الج٦ثٛ بعٍٜ ؿذٔسِا عَ امغظ بن ببذإع قشبب٘    
ػذٖذِا عٍذ من  ظن وَ ا٧ ظاه  ٔاسذ وشتكض و الباطَ ٔإُ ماُ ا٧سٕ 

الج٦ثٛ لضٖادٚ اللشٕ  ٔاللومذ وَ ؿشٛ العىن القشب٘ اموت٘ بْ، لكبَ الفلبٕٝ   
ُ  ظبن امٗب    لقشبب٘ البباطخ وبع ببذٔ اللغظبٗن، ٧     عمٜ مفاٖٛ القـبذ ا قاٟىٛ 

عىببن ٔاسببذ رٔ  دببضاٞ مالـبب٦ٚ عىببن ٔاسببذ رٔ سمعببلني  ٔ ثبب٦خ  ٔ  سبببع     
ـذ قشب٘ ٔاسذ، ِٔزا ممْ دفاع وبخ عمبٜ مبُٕ   سمعات تكفّٗا ٌٗٛ ٔاسذٚ ٔق

الٍٗٛ ِ٘ اإلفطاس ٔتلطمو ا٥طلشلاس و البزَِ ٔالقمبو فٗبوت٘ الٍبضاع: ِبن      
 . وو اإلفطاس ٖٔمضً ا٥طلشلاس وشٚ  ٔ وشات ث٦ثٛ وع من  ظن

ك مبٕ العىبن،   لكَ الـشٗض مُٕ الٍٗبٛ ِب٘ البذاع٘ القشبب٘ ا٥،ب٘ ا)بش       
ك إلتٗبباُ ا٧ ظبباه ٖٔكفبب٘ الببذاع٘ الٕاسببذ ا)ببش ٔوعببْ ٥ فبباه ،ببزا الٍببضاع، 

 عببخ  -الج٦ثببٛ وظببلىشّا إىل الٍّاٖببٛ وببَ دُٔ ؿببذٔس ٌٗببٛ ولببادٚ  ٔ وٍاقلببٛ    
 . ٔسـٕ،ا و ا٧ثٍاٞ -ال ادع عَ قـذ اللقش  بالفعن 

متبباً العىببن مببوُ ٖـببو  إو  ػبب ك اثٍبباُ و تغظببٗن امٗبب ، اػبب ما ٔلببٕ ا
دظببذٓ،  ٔ  ٌّىببا   لىببأًٖٕؿببن امبباٞ ل قمببو ا٩فببش امٗبب     سببذِىا امبباٞ ٖٔ 
عمٜ من ساه ٥بذ لكن ٔاسبذ وبَ قـبذ البذاع٘ القشبب٘      ٔ ٖلقامساُ العىن،

 ٔؼشمْ لمعىن عَ الذاع٘ القشب٘ ٧ُ من ٔاسذ وٍّىا ٖوت٘ بالغظن  ٔ ببعلْ
 مل ٖلشقق وٍْ الغظن الٕادو.، فىا مل ٖقـذ القشبٛ بعىمْ ِٕٔ عىن عبادٙ

 . طاحلكه الزابع: تغشيل الشق
الراِش عذً الفشق و ٔدٕ  تغظٗن امٗ  بني الـغري ٔبني الكبري، ِٔزا 
        ٜ  ٌاػ١ وَ إط٦ق الٍـبٕق ا٩وبشٚ بلغظبٗن امٗب ، ِٔبٕ عٍبٕاُ ٖـبذق عمب

 ()باقشبٕت ابَ لمبٛ وبسكاٖ (4)ٛ صساسٚبٗشبٔو ؿش ،شبٗبش ٔعمٜ الـغبٗبالكب
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 ببببن سلبببٜ الظبببق  إرا  بلغظبببٗمْ ٔتكفٍٗبببْ. ()طبببٍٕات فبببووش ثببب٦خ ٓعىبببش
( س٠ٍٗبز، طبٕاٞ   امٗب  )ماُ وظلٕٙ اـمقٛ ٔ ٔكض الـٕسٚ فإٌبْ ٖـبذق عمٗبْ    

ي  لْ  سبعٛ  ػّش و بطَ  وْ  ً مل ٖلي لْ  سبعٛ  ػّش عمٜ ا٧سبٕ  ٔدٕببّا،   تب
 فإُ ا٧فباس الٕاسدٚ و تغظٗن الظق  رات ولاوني كلمفٛ، ِٔ٘:

بَ ذ)طّن بَ صٖاد( ٔ)اؿظني ٔو الظٍ ()عَ الـادق(4)فرب صساسٚ -      
 .لظق  إرا مت  لْ  سبعٛ  ػّش  ظ نصاوٕطٜ( فٗكُٕ اـرب كعٗفّا، ٔ دابْ:ط

 صي  الظببق   سبعببٛ  ػببّش ُ ظ ببن بتبب إرا :ط(2)وشفٕعببٛ   ببذ بببَ قىببذ  -      
ٔرل   ُ اؿظني بَ عم٘ ٔلبذ ِٔبٕ اببَ طبلٛ      ،ي  لْ طلٛ  ػّش فّٕ تاًبإرا تط

.ص ػّش
كعٗفاُ مل ٖبمغبا دسدبٛ اؿذٗبٛ، لكبَ  فلبٜ امؼبّٕس عمبٜ        فرباُ ِٔزاُ 

ٔظاِشِىا ٔدٕ  اللغظٗن عٍذ متاً  سبعٛ  ػبّش و بطبَ  وبْ، ٔوبَ      ،طبقّىا
ٔقبذ قٗبن:    ،ٖبخ عمٜ الباس كعف الظٍذ بعىن امؼّٕس ٖببخ عمبٜ سذٗلّىبا   

(   ّ   (ا ٔ فلببٕا بببْىب إُ اـبربَٖ تمقاِىببا ا٧ؿبشا  بببالقبٕه ٔ طبقبٕا عمببٜ سكى
ْ     ٥ ٖبخ عمٜ مربٝ الباس اـلكَ وَ  ٥  رب اللبعٗف بؼبّشٚ العىبن عمبٜ ٔفقب

ٖكُٕ وعزٔسّا و العىن بّىا للعفّىا ٥طٗىا ٔ ُ كب  تاسٖ  اؾٍني الظاق  
 لكببن ساوببن ٥طببٗىا و  ِببزا ٥ ٖلٗظببش -ي  لببْ  سبعببٛ  ػببّش  ٔ مل ٖببليبٔ ٌببْ تبب -

كجببش فّٗببا اؾّببن  ا٧صوٍببٛ القذميببٛ بببن سلببٜ صواٌٍببا و امٍبباطق الشٖفٗببٛ الببال ٖ    
 . ٔالبظاطٛ ٥ٔ تعشو فّٗا فـٕؿٗات اؿىن ٔبذٔ اٌعقادٓ ٔعىشٓ

ٔمٗف ماُ ِزاُ اـرباُ كعٗفاُ طٍذّا، ٔ،ىا ٌرري و كعف الظٍذ لكٍْ 
 : عاسض ملىٌّٕىا ِٕٖٕٔدذ ام

 ظق بطوه عَ ال -ٔو الظٍذ طّن بَ صٖاد -شىذ بَ الفلٗنبو فرب  -بد
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 ٙ ب٦ تغظبٗن ٥ٔ   (4) صالظق  ٖذفَ و وٕكعْطفكلو إلْٗ:  مٗف ٖـٍع بْب 
لمشببذٖجني  -بربباِشٓ -ِببزا اـببرب الٍبباو لملغظببٗن تكفببني ٥ٔ ؼٍببٗ ، فٗعبباسض

مل  عمبٜ طبق ٍ   -مجعّا بٍٗبْ ٔببني اـبربَٖ اماكبٗني      -شىٕه باماكٗني، لكٍْ و
ٕٔ فمقلْ مجعّا بٍْٗ ٔببني وعلبربٚ   بْظمل ت  شىن عمٜ طقٍ ٖبمج  سبعٛ  ػّش،  ٔ ٖ  ل

 . مساعٛ ا٩تٗٛ
: ()ّبزٖو( عبَ الـبادق    وعلربٚ مساعبٛ امشٖٔبٛ و )الكباو( ٔ)الل    -د

ٔقذ طولْ عَ الظق  إرا اطلٕت فمقلبْ وبو عمٗبْ الغظبن ٔالمشبذ ٔالكفبَب       
ِٔزٓ صٖبادٚ و٤مبذٚ    (2)صإرا اطلٕٝصطٌعي، من رل  وو عمْٗط: ()قاه

 . وٕدٕدٚ و )اللّزٖو( فاؿِٛٔ٘ 
و الكلبابني ٥ إػبكاه فٗبْ، ٔٔاكبض الذ٥لبٛ عمبٜ       ِٔزا اـرب طٍذٓ وعلرب 

ٔدٕ  اللغظٗن ٔاللكفني ٔالذفَ إرا اطلٕت فمقٛ الظق  ٔٔكش  ؿبٕستْ  
و دظبىْ، ٥ٔ عبربٚ بالضوباُ:     ٗٛىٗ بض ا٧علباٞ ا٧ؿبم   ٔ دضا٣ٓ ا٧ؿمٗٛ الال ت 

 ٞ ٔلببٗع وعٍببآ قابمٗببٛ  ، سبعببٛ ػببّٕس  ٔ  قببن  ٔ امجببش، ِببزا ِببٕ وعٍببٜ ا٥طببلٕا
  ٛ وبَ  ُ   (3)ال٥ٕدٚ فإٌّا تلشقق بعذ متاً طلٛ ػّٕس مىا ٔسد و  مجش وبَ سٔاٖب

ٌعلىبذٓ ٌٔفبال ببوُ    امعلرب طبٍذٓ   ِٔزا اـرب . ي  طلٛ  ػّش فّٕ تاًبالظق  إرا ت
العببربٚ و ٔدببٕ  تغظببٗن الظببق  متبباً اـمقببٛ ٔٔكببٕق الـببٕسٚ ٔإُ مل ٖبمببج  

 فرب ا٥طلٕاٞ ٔكبعف فبرب ا٧سبعبٛ ػبّٕس.      سبعٛ  ػّش عمٜ ا٧سٕ  لـشٛ
ْ متاوب  إرا  طقط  امش ٚ ٔماُ الظق  تاوبّا  ظ بن.. ٔسبذ    ٔو الفقْ الشكٕٙ:ط

ِٕٔ ٖفٗذ الل٦صً بني متاً  سبعبٛ ػبّٕس وبَ عىبش      (4)إرا  تٜ عمْٗ  سبعٛ  ػّشص
ّٛبىاً البذٍني ٔبني تبال  فل٦ّ عَ اعلباسِا  مقٛ، لكٍْ مل ٖجب  عٍذٌا مٌْٕ سٔاٖ
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 ف٦ سذٗٛ و ِزا البٗاُ. ،ٔؿشلّا ٔإوكاُ اعلىادِا

ٔاؿاؿن اعلىاد فرب مساعٛ امعلرب طٍذٓ الٕاكبشٛ د٥للبْ عمبٜ ٔدبٕ      
تغظٗن وظبلٕٙ اـمقبٛ ٔالـبٕسٚ، ٔالرباِش سـبٕه الٕؿبف بعبذ متباً  سبعبٛ          

ٔبعلبّا وعلبرب    -(4)، لذ٥لٛ عذد وَ ا٧فبباس  ػّش وَ عىش اؾٍني و بطَ  وْ
اـمق ٔاطلٕاٞٓ ٔٔكٕق ؿٕستْ ٔ علباْٟ ؼـبن بعبذ     بىاًت عمٜ  ُ -الظٍذ 

ٔعٍذوا تلي ٔتلشٕه الٍطفٛ إىل عمقٛ ٔولغٛ ٔتكىن اـمقبٛ   ،متاً  سبعٛ ػّٕس
ٖبعح ا  لْ ومكني ف٦قني ٍٖف اُ الشٔق و اؾٍني ٔتلبٗ َ رمٕستبْ  ٔ إٌثلبْ،   

اوّبا  ِٔزٓ ا٧فباس ت٤مذ مُٕ وٕكٕع ٔدٕ  اللغظٗن ِٕ اطبلٕاٞ اـمقبٛ ٔمت  
 .ٔاللىاً وع بمٕغ  سبعٛ  ػّشٔٔكٕق الـٕسٚ ٔا٧علاٞ وع ت٦صً ا٥طلٕاٞ 

ٌعبي  :طٔمىا وو تغظٗمْ وو تكفٍْٗ ٔدفٍْ مىا دل  عمْٗ وعلربٚ مساعٛ 
البزٙ طبوه   عمٜ ِزا اؾٍني  صوو عمْٗطالغظن ٔالمشذ ٔالكفَ  صمن رل 

وبو عمٗبْ   طٔو اللّزٖو إكافٛ و٤مذٚ  صطلٕت فمقلْعٍْ الشأٙ، الزٙطإ
 -و ٌظ ٛ )اللّزٖو( -ٔإعادٚ ػش  ا٥طلٕاٞ و دٕا  اإلواً ص،إرا اطلٕٝ

ظق  البزٙ اطبلٕت   ٤ٖمذ وٕكٕع سكي اللذّٗض اللاً وا طٕٝ الـ٦ٚ عمٜ ال
سلبٜ   -دٍٍٗبّا ٔ بريٓ    -، فإٌْ ٥ ػبو الـب٦ٚ عمبٜ امٗب      فمقلْ ٔمت  ؿٕستْ

 فشٔع ؿ٦ٚ اؾٍاصٚ. ٖبمج ط  طٍٕات مىا ٔسد و الٍـٕق ٔطٗوت٘ بٗاٌْ و

ِزا ممْ و الظق  املذبأص عىبشٓ  سبعبٛ ػبّٕس إرا اطبلٕت فمقلبْ، ٔ وبا        
فمقلْ ٔمل تلي ؿٕستْ ٔ علا٣ٓ ف٦ وو تغظٗمْ ظلْٕ اؾٍني الظق  الزٙ مل ت 

 : ٥ٔ تكفٍْٗ، ٔإمنا ٖمف و فشقٛ عمٜ ا٧سٕ  ٔدٕبّا ثي ٖذفَ، ٔالٕدْ فْٗ

 ٥ّٔ: لعذً د٥لٛ وطمقات  فباس تغظٗن امٗب  عمبٜ ٔدبٕ  تغظبٗمْ، فبإُ      
وٕكٕعّا )امٗ ( ِٕٔ الزٙ صِق  سٔسْ، ٔاؾٍني الزٙ مل تظلٕ فمقلبْ مل  
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سٔسْ بامٕت ٖٔـبض وٗلّا وؼى٥ّٕ ٧فباس تضِق تمذْ الشٔق سلٜ ٖكُٕ سّٗا ٔ
 . إوا  تغظٗن امٗ 

ٔثاٌّٗا: مفًّٕ وعلربٚ مساعٛ عمٜ ٌظ ٛ )اللّزٖو( فإٌّا دٓل  عمٜ  ُ وَ 
قببباسٓ، ٌعببي ٌظبب ٛ  و تغظببٗمْ ٥ٔ تكفٍٗببْ ٥ٔ ؿببذٓ ٔإ مل تظببلٕ فمقلببْ مل وبب 

   ّٛ ٜ ( قبذ ٖؼبكن عمب   و دبٕا  اإلوباً )   )الكاو( سٗح مل ٖبشد الؼبش  ثاٌٗب
( عمٜ اؾبٍني الظبق    ا٥طلفادٚ، ٔلكٍْ وع رل  ٖجب  امفًّٕ ٧ُ دٕابْ )

عظببو ظبباِش دببٕا    - مقٛ بالببزٙ اطببلٕت فمقلببْ، فإٌببْ وقٗ ببذ باطببلٕاٞ البب   
ٔالقٗبذ ٖبذه عمبٜ  ُ ا٧سكباً الج٦ثبٛ ٥ تجبب  إ٥ وبع القٗبذ،          -الظ٤اه امقٗ ذ 

 .ٔوع اٌلفاٞ القٗذ ٥ ٖجب  اؿكي : ٔدٕ  اللذّٗض 
ٝف ٔدٕ  لف  الظق  غشقٛ ٔدفٍْ ٥ٔ دلٗن عمٜ ِبزا طبٕٝ    ٔامؼّٕس فلٕ
اإلمجاع امٍقٕه، ٔاطلذه عمْٗ غرب ابَ الفلٗن املقذً بعبذ  مبْ ٔتفظبريٓ،    

ذفَ الظبق  ٖ ب  (:طِٕٔ ٖللىَ الظ٤اه عَ الظق  مٗف ٖـٍع بْب فكلببْ ) 
طبلٕاٞ  ٔ  ىبن الظبق  قببن ا٥   لٓفْ غشقٛ، ٔقذ س  ْٔلٗع فٗ (4)بذوْ و وٕكعْص

قبن ول٘  سبعٛ ػّٕس و بطَ  وْ، ِٕٔ فرب كعٗف لٕقٕع )طّن ببَ صٖباد(   
٧دبن فلبٕٝ امؼبّٕس     -ٕه وَ لٓفْ غشقٛ، ٔوبَ ٍِبا ملبا    و طٍذٓ، مىا  ٌْ فا

 : . ثي ٌبشح بوُ ٖمف  و فشقٛ ثي ٖذفَ -عمْٗ  ٔدعٕٝ اإلمجاع
 شزوط صحة غشل امليت:

٘ وعلبربٚ و  ؿبشلْ ٔإدبضاٞٓ، ِٔب   ٗ  ػشٔ  دفٗمبٛ و  تٕدذ و تغظٗن ام
الٕكٕٞ ٔو  ظن اؾٍابٛ ٔقذ تقذً عشكّا و امبشجني امزمٕسَٖ، وٍّا قـبذ  

قشٖببّا  اللقش  إىل ا  طبشاٌْ بلغظٗن امٗ  لكٌْٕ عى٦ّ تعبذّٖا قشٖبّا ٔقذ طببق ؼقٗقبْ   
 فببشٝ،  بعٍببٕاُ )عبادٖببٛ تغظببٗن امٗبب (، ٖٔببوت٘ كببىَ البشببٕخ ال٦سقببٛ ػببشٔ      

 ٍِا تٕكٗض ٔتفـٗن بعض الؼشٔ  العاوٛ، ِٔ٘:ٍٖٔبغ٘ 
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الؼببش  ا٧ٔه: تطّببري بببذُ امٗبب  وببَ ا٧فببباخ ٔالٍذاطببات، فإٌببْ ػببش   
لـببشٛ تغظببٗن امٗبب  ٔقببذ طبببق وفـبب٦ّ بٗبباُ ٔدببٕ  تطّببري بببذُ امٗبب  قبببن  
تغظٗن  ٙ علٕ ٔطشو وبَ دظبذ امٗب ، سلبٜ إرا تبٍذ ع و ا٧ثٍباٞ ٔدبو        

ـش بطَ امٗ  بعذ الغظبن ا٧ٔه بباٞ   را ع اللٕقف عَ اللغظٗن للطّريٓ، مىا إ
الظببذس ف ببشز دً وٍببْ  ٔ بعببض الفلبب٦ت وببَ القبببن  ٔ الببذبش ٔدببو تطّببري  
وٕكع الٍذاطٛ قبن الؼشٔع و تغظٗن امٕكع املٍذع، ِٔزا ػش  و ؿشٛ 
 ظن امٗ ، إرا لٕ داٞ واٞ الغظن عمٜ وٕكع اـبح ٔالٍذاطٛ ِٕٔ قمٗن و 

 ٖـض اللطّري ٔاللغظٗن باماٞ املٍذع مىا طٗوت٘. الغالو فٗلٍذع اماٞ ٥ٔ

الؼش  الجاٌ٘: إصالٛ اؾٕادو اؾظىاٌٗٛ اماٌعٛ وَ ٔؿٕه واٞ الغظبن إىل  
دظذ امٗ ، ِٔزا ػش  وعلرب و من  ظن ٔٔكٕٞ، ٔوٍْ  ظبن امٗب  ف٦ببذ    
وَ إصالبٛ وبا حيذبو ٔؿبٕه امباٞ لبؼبشٚ امٗب  عٍبذ تغظبٗمْ مالٕطب  ٔالطبني            

 . ذ ٔمِٕأالذً اؾاو
ُٕ: ٖؼ   و ؿشٛ  ظن امٗ   ُ ٥ ٖٕدذ عمٜ دظبذٓ ٔبؼبشتْ    ٔبلعبري ثا

ٔلبٕ و وكباُ    -ٓ ٔبؼبشتْ  ساٟن واٌع وَ ٔؿبٕه امباٞ ٔتغظبٗمْ ؾظبىْ ٔػبعش     
شً ٔمبالطني ٔمبٕ رلب  ممبا حيبٕه واٌعبّا عبَ        مالبذَِ البزٙ لبْ د ب     -ؿغري وٍْ

ش ٔإصالٛ دٍِْ الضاٟذ ؼعٚ الال ؼلْ، ٥ٔبذ وَ ؽمٗن الٔؿٕه واٞ الغظن لمبؼش
عَ املعاسو سلٜ ٖـن اماٞ إىل البؼشٚ الال ؼ  الؼعش، ٌعي ٥ ٖلش  الٕطب   

 . ٔالذَِ اـفٗف فإٌْ ٥ ميٍع وَ ٔؿٕه اماٞ لمبؼشٚ
ثي لٕ ماٌ  عمٜ دظي امٗب  دببريٚ  ٔ دٔاٞ ٥ؿبق ٔدبب  إصاللبْ لكٌٕبْ       

  اؾبريٚ  ٔ البذٔاٞ، ٌعبي   سادبّا واٌعّا عَ ٔؿٕه اماٞ إىل البؼشٚ امٕدٕدٚ ؼ
لٕ ماُ سفع اؾبريٚ ٔإصالٛ الذٔاٞ وٕدبّا لللشس  مبرب ملٍباثش ؿبي ٔدمبذ امٗ ب       

ُ  اجملب ش  ٔ ٌضو دوْ وبَ دُٔ اٌقطباع لبٕ  صٖبن البذٔاٞ فّبزا عبزس لبْ ٖٔكفب٘          
 شٚبٗبببن دظ بغى بع البشّا، ٔإ٥ ٔكبشٚ  ٔ الذٔاٞ إرا ماُ طاِبٗبببذبظض عمٜ البىبٖ 
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 . عمٜ اؾبريٚ  ٔ الذٔاٞ لٗىظض بٗذٓ عمّٗا طاِشٚ
الؼش  الجالح: طّاسٚ ٔإط٦ق اماٞ البزٙ ٖغظ بن ببْ امٗب ، ِٔبزا الؼبش        

فببإُ امبباٞ املببٍذع فاقببذ لمطّبباسٚ، ٔفاقببذ الطّبباسٚ ٥ ٖعطّٗببا لغببريٓ      ،ٔاكببض
ّ ش وا ٥قآ بن ٍٖذظْ فإرا ُ  ظ بن ببْ امٗب  ٥ ٖطّبش ببذُ امٗ ب        ٔاملٍذع ٥ ٖط

ٍٞ ولٍذع  ري طاِش مىا ِٕ ٔاكض ٥ خيفٜبلغظٗمْ   . با
ُٕ: اماٞ الفاقذ لمطّباسٚ ٥ دلٗبن عمبٜ إدبضاٞ تغظبٗن امٗب  ببْ،         ٔبلقشٖو ثا
فإُ اماٞ املٍذع ٍٖذ ع امٗ  عٍذ تغظبٗمْ، ٔلعبن ببذُ امٗب  طباِش ولبٍذع       

عمٗبْ، وبع  ُ تغظبٗن     ظّا بإلقباٞ امباٞ املبٍذع   غبح امٕت ثي ٖضداد فبجّا ٔتٍذ 
فمبزا ٌقبٕه: ٥ إػبكاه و عبذً ؿبشٛ       ،شاد وٍْ تطّريٓ وَ فبح امبٕت امٗ  ٖ 

تغظببٗن امٗبب  بغببري امبباٞ الطبباِش، مىببا ٥ إػببكاه و لببضًٔ إطبب٦ق امبباٞ ٔعببذً  
ٔوٍبْ تغظبٗن امٗب  وبَ      -ض لمبلطّري عىٕوبّا   بإكافلْ فإُ اماٞ املاو  ري ؿال
 .  ٖشفع فبجّا ٥ٔ ٖضٖن سذثّا مىا ٥ خيفٜفبح امٕت، فإُ اماٞ املاو ٥

غظ ن بْ امٗ  ٧دن متكٍْ وَ اللقش  إىل الؼش  الشابع: إباسٛ اماٞ الزٙ ٖ 
كببَ الببلطّري بببْ للعببزس ا  تعبباىل بلغظببٗمْ امٗبب ، فمببٕ مبباُ امبباٞ وغـببٕبّا مل مي

ٍٛ وبغٕكبٛ   طببشاٌْ      ٘ اللقش  بْ إىل ا  بفعبن وعـبٗ ٞ تغظبٗن امٗب  بامبا    ِب
البزٙ ِبٕ    -امعبني  امٗب    بْ ن ٔ  ري امورُٔ وَ والكْ بوفزٓ ٖٔ غظ امغـٕ  

ً   -عىن عببادٙ قشبب٘ ٔادبو    ٥ٔ ميكبَ اللقبش  إلٗبْ    ، اللـبشو  ِٔبزاُ سبشا
 ٞ لقببش  بببْ إىل ا  طبببشاٌْ ٧ٌببْ وبعببذ عٍببْ    فببإُ اؿببشاً ٥ ٖ   َٖ،طبببشاٌْ بامببا

 . العبادٙ ٔوبغٕض لْ، ٔامبغٕض اؿشاً ٥ ٖـمض اولجا٥ّ لمٕادو
  :الؼش  اـاوع: عذً مُٕ اماٞ امغظ ن بْ امٗ  وظبلعى٦ّ و سفبع اـببح   

إرا ماُ اماٞ امغظ ن بْ قم٦ّٗ، فإٌبْ إرا اطبلعىن قبب٦ّ     الٍذع  ٔ املٍذع ا٧ٔه
ّ ش وَ البٕه  ٔ الغاٟ  مل وض اطبلعىالْ و سفبع اؿبذخ ا٧مبرب مغظبن       و اللط

 امٗ ، ٔطبق بٗاُ دلٗمْ وفـ٦ّ و فشٔع )اماٞ القمٗن امظلعىن و الطّاسٚ(.
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  ٛ ٜ البٍذع  ٔ  ِٔبٕ وباٞ قمٗبن قبذ ٥قب      -ٔإرا اطلعىن اماٞ و إصالبٛ الٍذاطب
  تغظٗن امٗب  ٥ ٖـمض وطّشّا وَ سذخ امٕت ٔ فّٕ ولٍذع -املٍذع ا٧ٔه

    ٍٛ لبٕ تعٓقبّبا طّباسٚ     ٌعي إرا مل ٦ٖٔق الٍذع  ٔ املبٍذع ا٧ٔه فّبٕ وباٞ  ظبال
ّ شّا وَ سذخ امٕت  . ا)ن امغظٕه بْ ماُ اماٞ القمٗن طاِشّا ٖٔـمض وط

ّ بش ببْ   بؿذخ ا٧ؿغش فّٕ ؿالٔ وا اماٞ امظلعىن و الٕكٕٞ لشفع ا ض لملط
 . ٔاللطّري وَ اـبح ٔوَ اؿذخ مغظن امٗ 

ّ ب بٔاماٞ امظلعىن و سفع اؿذخ ا٧مرب فّٕ ؿالب  ش ببْ وبَ الٍذاطبٛ    ض لملط
ٔوَ اؿذخ ا٧مرب ٔا٧ؿغش، فٗذبٕص اطبلعىالْ وبع طّاستبْ ٔعبذً تٍذظبْ و       

طلعىالْ و سفع اؿذخ إ٥  ُ ا٥سلٗا  ا٥طلشباب٘ قإض ب ك ا ، ظن امٗ 
 . ا٧مرب مشذخ امٕت

فبإرا   ،الؼش  الظادغ: إباسبٛ الظبذس ٔالكبافٕس البزَٖ ٖغظبن بّىبا امٗب        
ماٌا  ٔ ماُ  سذِىا وغـٕبّا سشً اللـشو فْٗ ٔمل ميكَ اللطّري بْ وَ سذخ 
 امٕت ٧ٌْ ٥ ميكَ اللقش  بامغـبٕ  إىل ا  طببشاٌْ، فبإُ امبغبٕض اؿبشاً      

إرا ؿذس وٍْ تغظبٗن امٗب     جا٥ّ لمٕادو العبادٙ :  ظن امٗ  ،  ٖـمض اول٥
 . بظذس  ٔ مافٕس وغـٕ 

الببزٙ ٖؼببغمْ امٗبب    -ا٧سض ٔالفلبباٞ  -مكبباُ االؼببش  الظببابع: إباسببٛ  
ٖـبباه امبباٞ إىل  طشافببْ ٖظببلٕدو فٗببْ، فببإُ تغظببٗن امٗبب  ٔتقمٗبببْ إل ٔتغظببٗمْ

تـببشو سببشاً،  ِٔببزا  امغـببٕبٛ ٔو الفلبباٞ امغـببٕ ،  تـببشفّا و ا٧سض 
ٔامبغببٕض اؿببشاً ٥ ٖـببمض اولجببا٥ّ لملغظببٗن العبببادٙ الٕادببو ٥ٔ ٖـببمض      

 ظ ببببن امٗبببب  و  سض وغـببببٕبٛ  ٔ   امغـببببٕ  اولجببببا٥ّ لمٕادببببو، فببببإرا  ُ  
ٔ ٔؿن اماٞ إىل دظذٓ و فلاٞ وغـبٕ   ٔ  فْٗ ٓمو امٗ  بفلاٞ وغـٕ  ُٔق

بادٖبّا( عمبٜ امبوت٘ ببْ      سض وغـٕبٛ مل ٍٖطببق طبٗعب٘ )اللغظبٗن امبووٕس ببْ ع     
 . فاسدّا ٔمل ٖـمض اولجا٥ّ لمٕادو امووٕس بْ
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ٔإباسبٛ الظبذ ٚ    - ظبالٛ امٗب     -الؼش  الجاوَ: ٖؼ   إباسبٛ فبشٝ امباٞ    
الال ٖغظن امٗ  عمّٗا، فإُ تغظٗمْ تـشو و اجملشٝ ٧ٌْ عٍذ ؿب ْ امباٞ عمبٜ   

، ٔقببذ تكببُٕ  فٗببْ ا٧سض طببٕو وببشٝ و اجملببشٝ امغـببٕ  ٖٔكببُٕ تـببشفاّ   
لكبَ وـبو    ٝ س٦ه وباقذشبوا و ا٧سض الال ٖقع عمّٗا اماٞ ثي وشٙ وٍّ

امبباٞ وغـببٕ  ٔاللـببشو فٗببْ سببشاً فٗببوت٘ اػبب ا : إباسببٛ وـببو امبباٞ مىببا   
ّا سشاوّا وبغٕكبّا لمىبٕىل   ؼ   إباسٛ اجملشٝ، ٔوع  ـبْ ٖكُٕ الـو  تـشفٖ 

 اؿببشاً وبغٕكببّا، ٥ٔ ٖـببمضُ اللـببشو و اجملببشٝ امغـببٕ  سشاوببّا مىببا مببا
 .٥ٔ وـذاقّا لْ  امبغٕض اولجا٥ّ لمٕادو العبادٙ امووٕس بْ وٕلّٕٖا

ببني ؿبٕسٚ امـباس الغظبن      :ٔوع ِزا اللٕدْٗ ٥ فاه لملفشٖق ٔاللفـبٗن 
ٔببني ؿبٕسٚ عبذً ا٥مـباس      ،بالظذ ٚ الال ٖغظ ن امٗ  عمّٗا ف٦ ٖـض الغظن

امٗ  عمّٗا فٗـض الغظن لٕ  ظن امٗ    ٔٔدٕد طذٚ وباسٛ ميكَ اٖقاع  ظن
ض ٥ٔ اثبش ل٦مـباس ٔعذوبْ و ؿبشٛ     إر ٥ ٔدبْ وـبش    ،عمٜ الظذٚ امزمٕسٚ

ٍٚ بطالبْ و  ٔإ الغظن ٔفظادٓ، ٔ ٙ وـش ض لملفـٗن ٔتـشٗض الغظن و ؿٕس
ٍٚ وع  ُ الظذٚ  ٔ وكباُ الغظبن  ٔ فبشٝ امباٞ وغـبٕ  سبشاً        ب  فشٝ ؿٕس

ض ػشعّا ساه ا٥مـاس ٔساه عبذً ا٥مـباس   اللـشو ِٕٔ وـذاق لمىبغٕ
ٖٔظلشٗن  ُ ٖكبُٕ اؿبشاً امبغبٕض ػبشعّا وـبذاقّا لمغظبن الٕادبو ػبشعّا         

 . ٔاولجا٥ّ لمىطمٕ  امووٕس بْ وٕلّٕٖا
ْ، ٗمـو  وٍْ اماٞ عمٜ امٗب  للغظب  ِٔكزا ٖؼ   إباسٛ ظشو اماٞ الزٙ ٖ 

إرا مباُ امباٞ    -ٌاٞ امباٞ  إ -ٍِٔا تفـٗن و سكي اؾش ٚ عمٜ الرشو امغـٕ  
 ٔ الربشو امغـبٕ     امغـبٕ   وباسّا  ٔ مممٕمّا ٔمباُ امباٞ امبباق و اؿبٕض    

 : ِٕٔ تفـٗن بني ساللني ، غظ ن امٗ  بامباقٖٔ 
اؿالٛ ا٧ٔىل: امـاس اماٞ امباق و اإلٌباٞ  ٔ اؿبٕض امغـبٕ  عٗبح ٥     

ٖ  ذذٖ   ٔالرشو ىباق وع اإلٌاٞبال ىاٞبٖوفز الىٗ   بْ إرا ماُ بغظ ن ال ريٓ سلٜ 
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 . اؿأٙ لمىاٞ امباق  ٔ امىمٕك
قن ا٧وش إىل اللٗىي فٗمضوبْ  ُ  ٔوع ا٥مـاس ٖكُٕ الغظن طاقطّا عٍْ ٍٖٔل

ٖ  ٖ بب ٞف وباسببّا  غظببن بببْ امٗبب  طببٕٝ وببا و ا٥ٌبباٞ  ٔ  ٗ ىي امٗبب  لعببذً ٔدذاٌببْ وببا
 ظ ببن امٗ ب  بامبباٞ امببباق امٕدببٕد  ا٧ٔاٌب٘ امغـببٕبٛ، لكٍببْ إرا عـبٜ ٔػببش  ٔ َ  

 الغـببيب، ىغـٕ  فّببزا ٖببوثي بفعمببْ بىغـٕ   ٔ و اإلٌبباٞ البببشٕض البببو البب
 كبَ تـبشٗض تغظبٗمْ ببا٧وش ال تببيب إرا ا ب و امباٞ وبَ اؿبٕض  ٔ ؿببب ْ         ٔمي

 . وَ اإلٌاٞ ٔ فز ٖٕؿمْ بٗذٓ إىل  دضاٞ دظذ امٗ 
شلاز ٔقٕعبْ  الؼشع٘ ٥ٔ ٖ  ٔا٧وش ال تيب وـش ض لمغظن ٔثاب  اإلوكاُ

 (و الغـبو بعذ تشك ا٧ِي ٔعذً اولجاه تؼشٖع: )ادلٍ إىل دلٗن فاق، فإٌْ
  -تغظببٗن امٗ بب  امشمببو   -وببش بببامّي  ثببي تطببش  عمٗببْ القببذسٚ عمببٜ اولجبباه ا٧    

او امباٞ  ٔ ؿبب ْ   ـبض قادسّا عمٜ تغظٗن امٗ  بعبذ استكبا  الغـبو ٔا ب     ٖ 
عمبٜ اٖـباه امباٞ امبباق ٧دبضاٞ دظبذ       س٠ٍٗبز  ٖقبذس  سٗبح   عمٜ دظي امٗب ، 

 امٗ  بٗذٓ بذفعات تذسوٗٛ سلٜ ٖكىن تغظٗن امٗ  .

 اؿالببٛ الجاٌٗببٛ: عببذً امـبباس امبباٞ عٍببذ امكمببف بامبباٞ امٕدببٕد و اإلٌبباٞ       
بوُ ماُ لْ طبٗن إىل واٞ وباق  ٔ مممٕك  ري وا و اإلٌاٞ  ، ٔ اؿٕض امغـٕ 

 امٗبب  ن ٗغظببفّببزا وبووٕس بل  -ٞ  ببري وغـبٕ  وببأِبٕ   - ٔ اؿبٕض امغـببٕ  
غبب٦و سالببٛ ا٥مـبباس سٗببح رمشٌببا  ٌببْ ٖظببق  ا٧وببش  ،ٔمل ٍٖلببْف ا٧وببش عٍببْ

بٍٗىا عٍذ عبذً امـباس امباٞ      . ٔتلبذه ٔظٗفلْ باللٗىي  ٙ ٖمضوْ  ُ ٖٗىي امٗ 
شظو بامببباق ٔوببَ امببباق بببٕ  ٖكببُٕ وببووٕسّا بلغظببٗن امٗبب  بببباؿشاً امغـبب

ْ بعذ فشض وقذستْ عمٜ تغظٗن امٗ  وَ دُٔ اطبلمضاوْ الغـبو   إط٦ق دلٗم
 .  ٔاللـشو اؿشاً

 ثبي إرا ا  و اماٞ امباق بإٌباٞ وغـبٕ   ٔ وبَ سبٕض وغـبٕ       ٔعمْٗ : 
 امبباق إىل  دبضاٞ دظبذ امٗب      ٙ  ٔؿبن امباٞ    ،ؿب ْ عمبٜ امٗب  ٔ ظ بمْ بٗبذٓ    
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ٗبح مباُ وبووٕسّا    بٗذٓ بعذ استكا  الغـو ٔإسطاه امباٞ عمبٜ امٗب ، فإٌبْ س    
بالغظببن ٔقببذ استكببو اؿببشاً فٗىلجببن ا٧وببش باللغظببٗن عٍببذ مببن ؿببب ٛ ٔ شفببٛ    

 . ٖٕٔؿن اماٞ إىل  دضاٞ دظي امٗ  ٔميلجن ا٥وش بْ
  ً ِٔكبزا  فبز امبباق وبَ سبٕض       ،ٌعي ؿو  اماٞ وَ اإلٌاٞ الغـبو سبشا

وبَ دُٔ سكبآ،    ٔ سٕكبْ  وغـٕ  تـشو سشاً، ٧ٌْ تـشو و إٌاٞ الغري 
ـذاق عشو لمغـبو، لكبَ بعبذ اسطباه امباٞ وبَ اإلٌباٞ بالـبو  عمبٜ          ِٕٔ و

 دظببي امٗبب  ٖباػببش امغظ ببن إٖـبباه امبباٞ إىل  دببضاٞ مببن طببشو وببَ  طببشاو      
 : البش غ ثبي الؼبق ا٧ميبَ ثبي الؼبق ا٧ٖظبش، فبإُ امباٞ امـببٕ             امٗ  الج٦ثٛ

ْ وببباق  ٔ مممببٕك ٔقببذ ؽمببف وببَ اإلٌبباٞ امغ      وببَ اؿببٕض   ـببٕ   ٔ ا  فبب
ششمْ امغظن إلٖـالْ إىل  دضاٞ ؿاس اماٞ عمٜ دظذ امٗ ، ثي ٖ امغـٕ  ثي 

 -ولجبن  وبشٓ  ٧ٌبْ إ  -اولجا٥ّ ل٨وش بْ فٗـبض الغظبن   بذُ امٗ  فٗكُٕ تغظ٦ّٗ لْ
مْ ٖٔظبق   .  ٔإمنبا ٖـبض ُ ظب    س ي توث ىبْ باللـبشو الغـبيب    وشٓ ٖٔظق  عٍْ 
عٍذ ا٥  او  -شاً ٗ  لمفعن الغـيب اؿ٧ُ و٦صوٛ تغظٗمْ ام ، وشٓ باولجالْ

ىْ بفعن اؿشاً ببعذ توث  -ىٍع وَ ؿشٛ العىن ٔاللقش  بْ ٥ ت  - ٔ عٍذ الـو
تغظٗن امٗ  ٔاٖـباه امباٞ إىل    -: الفعن الٕادو ٌفـاه اؿشاً عَ اؿ٦ه ٥

 . افعٌ ابٛ وضٖذ بٗاُ . ٔقذ طبق و عٕخ الٕكٕٞ ٔ ظن اؾٍ - دضاٞ بذٌْ 
   و ؿشٛ تغظٗن امٗب   ُ ٖلشقبق بعبذ ببشد دظبىْ، ببن ٖـبض        ٥ٔ ٖؼ

الغظن و المشرات ا٧ٔىل وَ وٕتْ ٔإُ بقٗ  سشاسٚ بذُ امٗب  مل تبضه ٔمل   
ٖـش باسدّا، ٔرلب  إلطب٦ق ا٧دلبٛ ا٩وبشٚ بلغظبٗن امٗب  ٔامفبشٔض سـبٕه         

 عمٗببْ  رسٖببض (4)ربد دظببىْ، ٔوببَ القشٖببو د٥لببٛ ؿببشٗض  وٕتببْ ٖقٍٗببّا ٔإُ مل ٖبب 
ِٔب٘ وبا سٔآ الؼبٗ  بظبٍذ ؿبشٗض عبَ        -ولافّا إلط٦ق ٌـٕق اللغظبٗن  -

 ىٗ   ف ز و دّاصٓبفإرا وات ال(:ط( ٍٖٔلّ٘ سذٖجْ بقٕلْ )الـادق )
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 . ٔاللعذٗن ٖعي  ػّٗضٓ ٔتغظٗمْ قبن بشدٓ بعذ ول٘ وٕتْ ٔؼققْ صٔعذ مْ
ٚ ٌعي ا٧سٕ  اٌلراس بشٔدٚ دظىْ ٥سلىاه مُٕ سشاسٚ بذٌْ ومشقٛ باؿٗا

ِ٘ وَ وشاتو اؿٗاٚ الذٌٗا، ٔإُ ماُ ا٥سلىاه كعٗفّا ٥ٔ  ثش لْ  ٔ و الٕاقع 
لكٍببْ ٖـببمض وـببش شّا ل٦سلٗببا      ،ػببشعّا إرا سـببن الببٗقني عببذٔخ امببٕت   

امزمٕس، ٔا٧فباس ا٩وشٚ قبذ تعمبق الغظبن فّٗبا عمبٜ امٗب  ٔقبذ سـبن ٖقٍٗبّا          
 : . ثي ٌبشح سظو الفشض ٥ٔ اػكاه

 : بالشدر والكافوراعتبار خلط املاء 
امؼّٕس ٔامعشٔو بني  ؿشابٍا )سض( إط٦ق اماٞ امغظ ن ببْ امٗب  سلبٜ    

ٔبؼب٘ٞ وبَ    -وظبى آ   -لني،  قـآ فمطّىا بؼ٘ٞ وبَ الظبذس  و الغظمني ا٧ٔ
ٓ مجريّا ٖٕدو ظمو إط٦ق اماٞ بوُ ٥ ٖكُٕ قذس عٗح ٥ ٖ  -وظى آ  -الكافٕس

  فشٔز اماٞ عَ اإلطب٦ق إىل اإلكبافٛ، مىبا ٖؼب    ُ ٥ ٖكبُٕ اـمب  قمب٦ّٗ        
 عٗح ٥ ٖـذق عمٜ اماٞ  ٌْ كمٕ  بالظذس  ٔ كمٕ  بالكافٕس. ٍِٔا عٕخ:

البشببح ا٧ٔه: اعلببباس إطبب٦ق امبباٞ امغظ ببن بببْ امٗبب  و الغظببمني ا٧ٔلببني  
ٞف ولبافّا بفعبن مجبش   سٔعذً ؿرئ ٚ اـمب ، ِبزا ِبٕ س ٙ مجبع مببري وبَ       تْ وا

 داصٔا إىل وؼّٕس ا٧ؿشا ، ٔفالفّي مجع آفش ظو الفقّاٞ )سض( ٔقذ ٌ 
ؿببرئسٚ امبباٞ ولببافّا بفعببن مجببشٚ اـمبب  بالظببذس  ٔ بالكببافٕس و قببباه الغظببن  

ٞف  . ذٕص  ُ ٖكُٕ ولافّاشلّا وطمقّا ٥ٔ ٖ شاسّا ب ُق الجالح امطمٕ  فْٗ وا
اس اعلببب ٕق الببٕاسدٚ تببذعٕ إىل الببش ٙ امؼببّٕس:  ٦سرببٛ فىببٕع الٍـبب ٔو

ٔوعببن و امبباٞ إطبب٦ق امبباٞ امغظببن بببْ امٗبب  ، ٔ ٔكببشّا ؿببشٗض ٖعقٕ :ط 
 ا ظمْٔٔسد و ؿشٗض ابَ وظكاُ:ط (4)صػ٘ٞ وَ الظذس ٔػ٘ٞ وَ الكافٕس

ٖغظبن بباٞ ٔطبذس    باٞ ٔطذس ثي ا ظبمْ بباٞ ٔمبافٕسص ٔو ؿبشٗض طمٗىاُط    
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ٔاكبشٛ الذ٥لبٛ    فبباس  ِٔ٘  فشٝ باٞ ٔمافٕسصظذٓ ممْ ٔا ظمْ  ٔا ظن د
ببذ  واٞ( سني تغظبٗن امٗب  ببْ، ٌعبي ٥    م٘ ٖـذق  ٌْ ) ،عمٜ لضًٔ اط٦ق اماٞ

 مٕطّا بظذس و الغظن ا٧ٔه ٔبكبافٕس و الغظبن الجباٌ٘، ٖٕٔدبذ     بوَ مٌْٕ و
 . قشٖو وَ ِزا اللعبري و  ري ِزٓ الشٔاٖات

تؼعش غ٦و رلب ، مـبشٗشال     فباس  فشٝلكَ و قباه تمكي ا٧فباس: 
كبافٕس  ٖغظن امٗ  ث٦خ  ظ٦ت وشٚ بالظذس ٔوشٚ باماٞ ٖطشق فْٗ الاؿميب:ط

إرا  سدت  ظن امٗ .. تبذ  بكفٗبْ ٔس طبْ ثب٦خ    ٔوشٚ  فشٝ باماٞ القشاقصط
وشات بالظذس.. فإرا فش   وَ  ظمْ بالظذس فا ظمْ وشٚ  فشٝ باٞ ٔمافٕس، 

ثي تبببذ  فلغظببن ص ٔو وعلببربٚ عىبباس:ط فببشٝ..شبب   ظببمٛ ثببي ا ظببمْ ببباٞ ب 
ٔقبذ ٖظبلرّش وٍّبا     صالش غ ٔالمشٗٛ بظذٕس سلٜ ٍٖقٗبْ ثبي تببذ  بؼبقْ ا٧ميبَ..     
لكٍْ اط٦ق تظاق٘  . اعلباس )الغظن بالظذس( مىا ٖبذٔ وَ تعبري ِزٓ ا٧فباس

لظبذس ِٔبٕ دباو    ٙ افلـش فْٗ اللعببري، إر ٥ وعٍبٜ لمغظبن با   ٔاطلعىاه فاص
ٖ ب    ُ داوذ، فإ شاد الغظن ٖلشقق باماٞ  ٔ باماٟع، ِٔزٓ قشٍٖٛ ماػبفٛ عبَ  ٌبْ ٥ 

وٍْ وا ت٤دْٖ ا٧فباس اماكٗٛ الراِشٚ  وَ اللعبري سقٗقلْ، بن و اللعبري وظاقٛ  
ّٛ اٞباماٞ عٗح ٖـذق عمْٗ امن ٗغظلو لضًٔ ال ٔقذ  كٗف إلْٗ ػ٘ٞ وبَ   سقٗق
تب٤دٙ ِبزا    -(4)ؿبشٗض اؿمبيب   -بْ، فإُ بعض ِبزٓ الشٔاٖبات    َ ْمالظذس ٔف 

ّٚ(:طامعٍٜ سٗح قاه )  فشٝ باٞ  فإرا فش   وَ  ظمْ بالظذس فا ظمْ وش
ِٔزا ٖذه عمٜ لضًٔ الغظبن بامباٞ ٔوعبْ مبافٕس،      ٔمافٕس ٔبؼ٘ٞ وَ سٍٕ ص

 ِٔكزا  ظمْ بالظذس فإُ الغظن ٖلشقق باماٞ عادٚ ٖٔكُٕ وعْ طذس.

 سٗبح  -طٍذِا قىذ ببَ طبٍاُ    ٔو - (2)ِٔكزا ٍٖبغ٘ فّي سٔاٖٛ الكاِم٘
 فإُ تعبريِا فىن ٔقذ ٖٕس٘ بـشٛ اإلكافٛ صباٞ الظذس.. باٞ الكافٕسطعب ش
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ٞف ولافّا، لكَ ٍٖبغ٘ فّىْ وَ الشٔاٖات املعذدٚ الذالٛ   وطمقّا سلٜ إرا ؿاس وا
بباٞ الظبذس.. بباٞ    طعمٜ لضًٔ الغظن بامباٞ امطمبق ام مبٕ  فلكبُٕ اإلكبافٛ      

ببن اإلكبافٛ وبَ قبٗبن امباٞ امٕكبٕع فٗبْ         ،٥ وَ قبٗن امباٞ املباو   صالكافٕس
)ػبب٘ٞ وببَ الظببذس( ٔ )ػبب٘ٞ وببَ الكببافٕس( ٔتـببض إكببافٛ امبباٞ إىل  سببذِىا  

شىن بعلبّا  ٖٔ بعلّا ٔا٧فباس ٖفظ ش بعلّا  ،بودٌٜ و٦بظٛ وـش شٛ لإلكافٛ
عمببٜ بعببض لملظبباوض و بعببض اإلط٦قببات، ٔلعمببْ لٕكببٕسْ عٍببذ  ؿببشابّي 

(Œ)    ٔوفشٔ ٗٛ امعٍٜ ٔاستكاصٓ بني  ؿبشابّي ٌلٗذبٛ تشمٗضِب ( ا وبٍّيŒ ،)
ِبزا امعٍبٜ سلبٜ اػبلّش امعٍبٜ امبزمٕس ببني فقّباٞ الغٗببٛ           ٔلزا فّي  ؿشابّي

 . ٔبني املؼشعٛ ا٧تباع تمٓقٕٓ د٦ّٗ عَ دٗن

 . البحث الثاىي: مقدار خلط املاء بالشدر والكافور

الظبذس ٔالكبافٕس بكىٗبٛ وعٍٗبٛ  ٔ     ٥ ٖرّش وَ ٌـٕق تغظٗن امٗ  فمب   
ٍٞ ٔطبذس  طٔصُ كـٕق، ببن الرباِش وبَ ٌـبٕق تغظبٗن امٗب         ٍٞ  صطببا ببا

 -فم  اماٞ بالظذس ٔبالكافٕس -ص ِٕ لضًٔ اـم ٖطشق فْٗ الكافٕسصطٔمافٕس
ذضٙ القذس القمٗن الزٙ ٥ ٖـذق وعْ )الغظن بامباٞ ٔالظبذس(  ٔ )بامباٞ    ف٦ ٖ 

وبَ عبذً مبُٕ اـمب  مبجريّا عٗبح خيبشز امباٞ عبَ           ٔالكافٕس( ٔتقذً  ٌْ ٥ببذ 
 .اإلط٦ق إىل اإلكافٛ 

فإٌبْ ٖبذه عمبٜ لبضًٔ      ػ٘ٞ وَ طذس ٔػب٘ٞ وبَ مبافٕسص   الٍف :طِٔكزا 
فم  اماٞ بقمٗن وَ طذس ٔقمٗن وَ مافٕس عٗبح ٖبقبٜ إطب٦ق امباٞ ٥ٔ خيبشز      

با٧وش القمٗن، لكَ لٗظب  القمبٛ عبذ     ص ٌكشٚ تلشققػ٘ٞطإىل اإلكافٛ، فإُ 
 ٍٖعذً وعْ ؿذق اـم  )فم  اماٞ بؼ٘ٞ وَ الظذس ٔبؼ٘ٞ وَ الكافٕس(.

لكٍببْ قببذ سببذ د بعببض الفقّبباٞ قببذسّا وعٗ ٍببّا  ٔ ٔصٌببّا كـٕؿببّا ٔافلمفبب       
ٔمل ٖببشد ٌببف  قببذ د لمىقببذاس مىببا سببذ دٔا، ٌعببي ٔسد و وٕثقببٛ      ،تقببذٖشاتّي



 (484)ػشٔ  ؿشٛ  ظن امٗ ....................................................   
  

ٔ لبق  لكبافٕس ٌـبف سببٛص ٔو وعلبربٚ ٌٖٕع:ط    عن و اؾشٚ وَ او:ط(4)عىاس
ِٔاتاُ الشٔاٖلاُ ٥ تكؼفاُ عَ امقذاس  ٔ الٕصُ بمشاظ  (2)صفْٗ سبات مافٕس

تعاده ث٦خ  ٔ  ُ الكافٕس سبات ولفأتٛ اؿذي ٔالٕصُ فقذ تكُٕ سبٛ مبريٚ 
ٔصُ وعبني، ٔٔسد   ٦ تكؼف الشٔاٖلاُ عَ قذس قذ د  ٔ سبع سبات ؿغريٚ، ف

عمبٜ   -ِٔبزٓ الشٔاٖبٛ ا٧فبريٚ     (3)ٛ وجاقٗبن وبَ مبافٕسص   بج٦ثوغريٚ طو سٔاٖٛ 
( S( و تغظبٗن سطبٕه ا  )  ؼك٘ فعن  وري ام٤وٍني ) -فشض ؿذٔسِا 

ٔالفعن ٥ ٖذه عمٜ الٕدٕ ،  قـآ د٥للْ عمٜ امؼشٔعٗٛ  ٔ الذسدبٛ العمٗبا   
 الكاومٛ وَ فعن اـم  امطمٕ  و تغظٗن امٗ .

الظذس بني الٗابع ٔبني ا٧فلش و فم  اماٞ و اللغظبٗن  ٌْ ٥ فشق و ثي إ
الٗببابع بببني امطشببُٕ ٔبببني  ببري    ا٧ٔه، مىببا ٥ فببشق و فمبب  امبباٞ بالظببذس  

شببُٕ، ٔرلبب  إلطبب٦ق الٍـببٕق ا٩وببشٚ غمبب  امبباٞ بالظببذس و اللغظببٗن    امط
ا٧ٔه لمىٗبب ، فببإُ امطمببٕ  سظببو د٥لببٛ ا٧فببباس ِببٕ فمبب  امبباٞ ٔوضدببْ     

ٍٖطبق عمٜ الٗبابع ٔعمبٜ ا٧فلبش عمبٜ سبذ طبٕاٞ، وبَ دُٔ         ِٕٔ ،بالظذس
ا و الـببذق، ٔوببَ دُٔ تقٗٗببذ ا٧فببباس بوسببذ ٌببٕع٘ الظببذس ِٔبب٘  ىببفببشق بٍّٗ

  . ا٧فباس امبٍٗٛ لكٗفٗٛ اللغظٗن ا٧ٔه

باس مُٕ الكافٕس فاوّا  ري اعل : ٔقذ ٌظو إىل مجاعٛ وَ فقّاٍٟا املقذوني
ً تقٗٗذِا الكافٕس بكٌْٕ وطبٕفّا  ٔ  ري ٖٔذفعْ: إط٦ق ا٧فباس ٔعذ وطبٕخ .

 . وطبٕخ، ٖٔكف٘ ؿذق الكافٕس سقٗقٛ عمٜ ام مٕ  باماٞ
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 . : اعتباز خلىص املاء البحث الثالث
٫ ضٜب ٚيعً٘ ٫ خ٬ف يف يعّٚ نٕٛ ايتػػٌٝ ايثايث يًُٝت باملا٤ ايبرت 

َا٤ٶ َطًكًا خايصًا َٔ اـًٝط َٔ زٕٚ اخت٬ط٘ بؿ٤ٞ َٔ ايػسض عين أ ،ايكطاح
أٚ ايهاؾٛض أٚ غريُٖا، ٚشيو يصطاذ١ ايٓصٛص املبٝٸ١ٓ يهٝؿ١ٝ تػػٌٝ املٝت يف 

 يصٟ ٜػػٸٌ ب٘ املٝٸت ثايثًا ٖٛ املا٤ ايبرت ٚاملا٤ ايكطاح.نٕٛ املا٤ ا

ٜطاااف ييٝاا٘;  ٗااٛض ايتكٝٝااس يف ايتػػااٌٝ ا٭ٍٚ بايػااسض ٚايتػػااٌٝ ايثاااْٞ    
عًا٢ ياعّٚ خًاٛص     ، ٚز٫يت٘ ٚاضار١ بايهاؾٛض ٚايتػػٌٝ ايثايث باملا٤ ايكطاح

 . املا٤ يف ايتػػٌٝ ايثايث َٔ اـًٝط غ٬ف ايتػػٌٝ ا٭ٍٚ ٚايثاْٞ

( يف َعتاة٠ ٜاْٛؼ بعاس ي ااّ ايػػاًل ا٭ٚيال;       نسٙ; قٍٛ اٱَااّ ) ٜٚ٪
ؾإْا٘ ٜ٪ناس    (2)زثِ اغػٌ ٜسٜو يىل املاطؾكل ٚاٯْٝا١ ّٚابٸ ؾٝا٘ َاا٤ ايكاطاح      ش

يعّٚ خًٛص َا٤ ايػػٌ ايثايث َٔ اـًٝط، ؾًصا أَطٙ بتٓظٝـ ٜسٜ٘ ٚآْٝت٘ َأ  
 آثاض ٚبكاٜا ايػػًل ا٭ٚيل َٔ خًٝط ايػسض ٚايهاؾٛض.

تػػاٌٝ املٝات    ٜبعس ز٫ي١ )املا٤ ايكاطاح( املتهاطض يف أخبااض تعًاِٝ نٝؿٝا١      ٫ٚ
ز٫ي١ ٖصا نً٘ ع٢ً يعّٚ اـًٛص َطًكًا، ؾإٕ ايكطاح ٖٛ  ٚتهطاض َا٤ ايكطاح،

اـًٛص، ٚاملا٤ ايكطاح ٚاملا٤ ايبرت ٖٛ املا٤ اـااي  َأ ايؿاٛا٥ب نايػاسض     
ٚ  ٜػريٷٚايهاؾٛض. ْعِ يشا اختًط باملا٤  ايػاسض أٚ ايهااؾٛض ي ٜطاطٸ     َٔ ايطال أ

عًاا٢ املااا٤ أْاا٘ َااا٤ قااطاح خاااي  ٚي بصااسم أْاا٘ َااا٤ كًااٛ  عطؾااًا يشا ّااسم 
بايطل أٚ بايػسض أٚ بايهاؾٛض، ٫غُٝا َا  ا٫يتؿااإ يىل إٔ َٝااٙ َها١ ٚاملسٜٓا١      
ٚمُٖٛا ٖٞ َٝاٙ آباض ٚتهٕٛ كًٛطا١ بؿا٤ٞ ٜػاري َأ ايطال َٚأ ايؿاٛا٥ب        

 .عطؾّٝا  اَتعاد املا٤ بهصا ّسقًا ًا، ٜٚططٸا٭خط٣، ؾ٬ ٜططٸ ايٝػري جس

 ُا٤ ايػػٌ ا٭ٍٚ أٚ ايثاْٞ أٚ ايثايث، بٌاػٞ ا٫يتؿاإ يىل أْ٘ ٫ ذسٸ يآبٜٚ
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ايٛاجااب ٖااٛ ايكااسض ايهااايف ٭زا٤ ٚاجباااإ ا٭غػاااٍ ايث٬ثاا١، ٚضز يف اـااة      
غا٪اٍ عأ املاا٤ اياصٟ ٜػػٸاٌ با٘ املٝٸات ناِ ذاسٸٙ  ؾٛقا             ;ايصرٝس يف َهاتبا١ٺ 

(;)ثِ ْبرث(2)زذسٸ غػٌ املٝت ٜػػٸٌ ذت٢ ٜطٗط يٕ ؾا٤ اهللش . ; 

 : تعرز ماء الغسل أو اخللًطني
ٚقس ٜتعصض عًاِٝٗ   ،قس ٜتعصض املا٤ ع٢ً املهًؿل ؾٝتعصض عًِٝٗ تػػٌٝ املٝت

 ; ؾُا ٖٛ ايعٌُ  ٚاؾٛاب ْعطض٘ يف عٛث َتتابع١ ،اـًٝطإ أٚ أذسُٖا

ملا٤ اؿ٬ٍ املباح يتػػاٌٝ املٝات أٚ   ايبرث ا٭ٍٚ; يشا تعصض اؿصٍٛ ع٢ً ا
ٚ      -ضغِ ٚجٛزٙ  -تعصض اغتعُاٍ املا٤  ضًا أٚ يف تػػاٌٝ املٝات يهإٛ املٝات فاس

ٝـ ع٢ً جثُاْ٘ َٔ ايتػًذ أٚ ايتكط  أٚ تٓاثط جًسٙ قرتقًا أٚ فطٚذًا عٝث خ
ؿااٗٛض املعااطٚف ٖااٛ اْتكاااٍ ايٛ ٝؿاا١ َاأ ايػػااٌ يىل  ٚؿُاا٘ أٚ مااٛ شيااو، ؾامل

 ٞ عًٝ٘ اٱمجاع ٚايتػاي بال ؾكٗاا٤ اٱغا٬ّ عاس٣ ا٭ٚظاعاٞ.     ٚازع، ايتُِٝ
ٚاملدتاض ٚجٛب ايتُِٝ ث٬ث َطاإ، ْٚبتسأ با٫غتس٫ٍ ع٢ً إٔ ايٛ ٝؿا١ بعاس   
تعصض ا٫غتػاٍ باملا٤ ٖٞ ايتُِٝ ٫ ايسؾٔ ب٬ تطٗري، ْٚثين با٫غتس٫ٍ ع٢ً إٔ 

 ػػ٬إ ايث٬ث٫.١ ايتُِٝ َط٠ ٚاذس٠ بس٫ً عٔ اي ،ايٛاجب ايتُِٝ ث٬ث َطاإ

 ; ٚقس اغتسٍ ع٢ً ٚجٛب ايتُِٝ بٛجٛٙ

ايٛج٘ ا٭ٍٚ; اٱمجاع ع٢ً ايتُِٝ عٓاس تعاصض املاا٤ أٚ عٓاس اَتٓااع تػػاًٝ٘       
ررتقًا ٜٴدؿا٢ تٓااثط جًاسٙ بايتػػاٌٝ، ٚقاس ازعااٙ مجاعا١        احسٚضًا أٚ َايهْٛ٘ َ

 ذت٢ ازعٞ يمجاع املػًُل قاطب١ عًٝ٘ غ٣ٛ ا٭ٚظاعٞ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ. 
( باٌ ٖاٛ يمجااع    ٝؼ بإمجاع تعبسٟ ناؾـ عٔ ضأٟ املعصّٛ )يهٓ٘ ي

 . َسضنٞ ٫بس َٔ ايطجٛع يىل املساضى احملت١ًُ

 يٕ قاًَٛا أتاٛ(;ش٘ عٔ عًٞ )ا; خة ظٜس بٔ عًٞ عٔ آبا٥ اْٞا٘ ايثاايٛج
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ؾكايٛا; ٜا ضغٍٛ اهلل َاإ ّاذب يٓا ٖٚٛ فسٚض، ؾإٕ غػًٓاٙ S ضغٍٛ اهلل 
 ٍ ٖٚااصا املطاإُٛ ٚاضااس ايس٫ياا١ عًاا٢ ايؿتٝااا      (2)(ُٸُٛٙا; ٜاا S اْػااًذ، ؾكااا

 . املؿٗٛض٠، يهٔ ايػٓس ضعٝـ جسًا
عًا٢ بسيٝا١ ايارتاب عأ املاا٤ ٚأْا٘ أذاس         ايا١ ساي(3)ايٛج٘ ايثاياث; املطًكااإ  

ايطٗٛضٜٔ، ؾإْٗا تسٍ ع٢ً بسي١ٝ ايرتاب عٔ تػػٌٝ املٝٸت عٓس تعاصض اغاتعُاٍ   
عض ا٭عا ِ قاس أؾاهٌ عًٝا٘    َتل ضغِ إٔ بتاّ ، ٖٚصا ايٛج٘ ٘املا٤ يف تػػًٝ

 ; َٔ جٗتل
 ٗااٛض اختصاااص املطًكاااإ ايساياا١ عًاا٢ بسيٝاا١ اياارتاب عاأ املااا٤ يف         -أ

ايطٗٛض١ٜ مبا يشا اغتكٌ املا٤ باملطٗط١ٜ، ؾ٬ تعِ املطًكاإ َا يشا ي ٜػاتكٌ املاا٤   
ٚناْت َطٗطٜت٘ جع٤ٶ ٜٚؿاضن٘ ايػسض ٚايهاؾٛض جع٤ٶ ثاًْٝا.

ٜصس ٜٚاتِ ياٛ ناإ ايػاسض ٚايهااؾٛض َطٗاطٜٔ        ٜطاز بأْ٘ يمناٚميهٔ زؾ  اٱ
ٗٸطٜا١، باٌ  ااٖط ا٭خ        ،َػتك٬ً بااض  ؾٝكاٍ; ٫ ٜهإٛ ايارتاب باس٫ً عُٓٗاا يف املط

ض ٚيضاؾ١   يف ايػػًل ا٭ٚيل يضاؾ١ ايػسْ٘ ٜؿرتَطٗط١ٜ املا٤ ايكطاح، غاٜت٘ أ
٘   ايهاؾٛض بكسض ٜػري ٫  إٔ ٜٚباسٚ َٓا٘    ،اٱضااؾ١  املاا٤ عأ يط٬قا٘ يىل    خياطد َعا

يتااأثري املااا٤ ايطٗٛضٜاا١،   ٘ بايػااسض أٚ بايهاااؾٛض ؾااط   ٚخًط اا ،املااا٤ ٖااٛ املطٗااط 
 ٚايتااُِٝ بااسٍ عاأ املااا٤ املطًاال ايااصٟ ٜػػٸااٌ باا٘ املٝاات، ٚايػااسض ٚايهاااؾٛض         

ًطٗٛضٜا١ يف املاط٠ ا٭ٚىل   ؾاط  ّار١ ايتػػاٌٝ ٚتاأثريٙ ي     -٬ٕٝ املطاؾإ ايكً -
  . ٚايثا١ْٝ ٫ أنثط

ٗٸاطاً    ٗٛض اختصاص املطًكاإ  -ب  ايساي١ ع٢ً ايبسي١ٝ مبا يشا ناإ املاا٤ َط
ِٸ اياُطًكاإ َا اشا نإ اياُا٤ َطٗطًا َٔ اؿسثدبثارسث ٚايأَ اي  ، ٫ٚ تع

. ٚيصا ي٫ ٜهٕٛ ايتُِٝ بس٬ًٜ عٔ غػٌ املٝت ٚاـبث،
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ٜطاز بأْ٘ ضغِ تػًُٝٓا باإٔ ايتاُِٝ ٫ ٜعٜاٌ اـباث ٫ٚ ٜطؾا       ٚميهٔ زؾ  اٱ
يظااٖط َأ أخبااض غػاٌ املٝات إٔ ايتػػاٌٝ يطؾا  ذاسث         خبث املٛإ، ي٫ إٔ ا

املٛإ، أقصااٙ اضتؿااع اؿاسث ٚاـباث عأ املٝات بتػػاًٝ٘، ٚيشا ناإ تػػاًٝ٘          
يطؾا  ذسثاا٘ ذػااب  ااٖط أخباااض ايتػػااٌٝ نااإ ايتاُِٝ بسياا٘ ذػااب َطًكاااإ    

جيعٜا٘ ايتاُِٝ يىل إٔ جياس    زشٖٛ مبٓعي١ املاا٤ زشايتُِٝ أذس ايطٗٛضٜٔشايبسي١ٝ 
ِٴ     ٚ ا (2)زاملا٤ باسٍ املاا٤    طٗاٛضٷ  ٖطٖا يط٬م ايبسيٝا١ بٓراٛ ايا٬ بؿاط ، ؾاايتُٝ

أعِ َٔ نٕٛ املا٤ ضاؾعًا يًرسث ؾكط َٚٔ نْٛ٘ ضاؾعًا يًرسث ٚاـبث، ؾٝكّٛ 
 ايتُِٝ بسٍ املا٤ ٜٚطؾ  ذسث املٛإ ٚيٕ ي ٜٴعٍ خبث٘.

ػػٸاٌ غػاٌ   عًا٢ إٔ املٝات ٜٴ   (3)ٜٚسعِ ٖاصا املكااٍ; َاا زٍ َأ ايٓصاٛص     
 باملٛإ ؽطد َٓ٘ ايٓطؿ١ اييت خًل َٓٗا.٭ْ٘  ،اؾٓاب١

ُاّ ؾتٝاا قٝااّ ايتاُِٝ باسٍ املاا٤ ٚغا٬َت٘ َأ ا٫ؾاهاٍ، ٖٚاصا          ٚاؿاٌّ تٳ
 . ايٛج٘ ٖٛ عُس٠ ايٛجٛٙ ٚباقٞ ايٛجٛٙ َ٪ٜس٠ ي٘

  ٕ املطٜٚا١ يف )ايؿكٝا٘(    (4)ايٛج٘ ايطاب ; ّرٝر١ عبس ايطمحٔ بٔ أباٞ لاطا
٬ثاا١ ْؿااط ناااْٛا يف غااؿط  ( غااا٬ً٥ عاأ ثعاأ أبااٞ اؿػاأ َٛغاا٢ ايهااا ِ ) 

أذسِٖ جٓب ٚايثاْٞ َٝت ٚايثايث ع٢ً غري ٚض٤ٛ ٚذططإ ايص٠٬ َٚعِٗ 
ٍ  َٔ املا٤ قسض َا ٜهؿٞ أذسِٖ،  (; )َٔ ٜأخص املا٤   ٚنٝـ ٜصآعٕٛ   قاا

٭ٕ  ،سؾٔ املٝت بتُِٝ، ٜٚتُِٝ اياصٟ ٖاٛ عًا٢ غاري ٚضا٤ٛ     ٜػتػٌ اؾٓب ٜٚٴش
 ، ٖٚاصا ايآ   زُِ يٰخط جا٥عٚايتٝ ،ٚغػٌ املٝت غ١ٓ ،غػٌ اؾٓاب١ ؾطٜط١

ؾٗٛ ْ  ٚاضس  ّرٝس ايػٓس، ٚيٛ ثبت ّسٚض ايٓ ;شٜٚسؾٔ املٝت بتُِٝز
ايس٫يا١ عًا٢ ٚجاٛب زؾأ املٝات بعاس ايتاُِٝ عٓاس تعاصض تػػاًٝ٘ باملاا٤ ٚيعاسّ             
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ًُا يىل اياسيٌٝ املتكاسّ ٚذحا١ عًا٢     ٘، ٜٚهٕٛ اـة ايصرٝس زي٬ًٝ َٓطا ٚجساْ
ٟ يف ا٭ٌّ يف )ايؿكٝا٘(  ٖصا ايٓ ٸ َطٚ غػٌ املٝت. ي٫ إٔٚجٛب ايتُِٝ بس 

ٚبعض  زبتُِٝؾبعطٗا أٚ نثري َٓٗا ٚاجس يًؿظ١ شٚقس اختًؿت ْػذ )ايؿكٝ٘( 
ٖٚٞ ضٚا١ٜ  ،ْػد٘ ؾاقس٠ يًه١ًُ نطٚا١ٜ )ايتٗصٜب( اييت ٖٞ ْظري ٖصٙ ايطٚا١ٜ

( ٖٚٞ ث٘ عٔ أبٞ اؿػٔ ايطضا )عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ لطإ عٔ ضجٌ ذسٸ
ٖٚٞ ؽًاٛ َأ نًُا١ )بتاُِٝ(      ،ٱضغاهلا يف أخري ايػٓس ؿت٘ضعٝ ايػٓسَٓكطع١ 

ٜااسؾٔ ٚ)ايؿكٝاا٘( ٚغايااب ْػااذ )ايتٗصٜب(;ش  ؾهااإ املٛجااٛز يف بعااض ْػااذ  
 . مما ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ٜسؾٔ ب٬ تُِٝ بعس تعصض ايتػػٌٝ باملا٤ املٝتز

ٚباختصاض; اخت٬ف ْػذ )ايتٗصٜب( يف ٚجٛز ايه١ًُ ٚغايبٗا خايٝا١ َأ   
ِ شس٠ يهًُا١  صا ْػذ )ايؿكٝ٘( غايبٗا ٚاجا (، ٖٚهن١ًُ )بتُِٝ ٚبعطاٗا   زبتاُٝ

ٜعًِ ايٛاق  ٌٖ ّسضإ ايه١ًُ َٓ٘  خاي١ٝ َٔ ايه١ًُ، ؾتتعاضض ْػدتاٖا ٚي
(      ايٛاجاس٠ )٘(، ٚع٢ً ؾطض اعتُاز ايػايب تتعااضض غاياب ْػاذ )ايؿكٝا

يف جاٛاب   يًه١ًُ َ  غايب ْػذ )ايتٗصٜب( ايؿاقاس٠ يًهًُا١، َا  إٔ اياٛاضزٳ    
ِٷاٱَاَل ا  ٥ٌ ث٬ثا١، ٚقاٌ اؿاجا١ َتٛغاطتٗا    ٚاذس ملػاا  يها ِ ٚايطضا ذه

ٖٚاٛ ٜاسٍ عًا٢ عاسّ     ز )ٜسؾٔ املٝت; ٌٖ ّسض َٔ املعصّٛش٫ٚ ٜعًِ ايٛاق 
ٜسؾٔ املٝت (;شٚجٛب ايتُِٝ بسٍ ايػػٌ باملا٤ بعس تعصضٙ، أّ ّسض َٓ٘ )

 . ٖٚٛ ٜسٍ ع٢ً ٚجٛب ايتُِٝ بسٍ ايػػٌ باملا٤ عٓس تعصضٙ زبتُِٝ
ٜتباٝٸٔ عاسّ ّا٬ذ١ٝ ايطٚاٜا١ ي٬غاتس٫ٍ بٗاا عًا٢ ٚجاٛب         نًا٘   َٚٔ ٖاصا 

ايتُِٝ باسٍ ايػػاٌ املتعاصض يؿكاسإ املاا٤ أٚ ماٛٙ َأ ا٭غاباب، ٚشياو يعاسّ           
 .ز ٜسؾٔ املٝتش(; بعس قٛي٘ )زبتُِٝشاذطاظ ّسٚض ن١ًُ

يش ياٛ ناإ    ،نًُا١ )بتاُِٝ(  ; يَهإ تك١ٜٛ اذتُاٍ عاسّ ٚجاٛز   ٜطاف ييٝ٘
ٜكصااس  طًٛبااًا يًُااٛىل ي ٜكااٌشٚايتُِٝ يٰخااط جااا٥عزَؿااطٚعًا َ تااُِٝ املٝاات

احملسث با٭ّػط ايصٟ يٝؼ ع٢ً ٚض٤ٛ، ٚيهإ ا٭ٚىل تػٝٸاط ايعبااض٠ ؾإْا٘ قااٍ     



 (298)تعصض َا٤ ايػػٌ أٚ اـًٝطل................................................. 
   

(;)مبعٓاا٢ ثبااٛإ ٚجٛباا٘  ز٭ٕ غػااٌ اؾٓاباا١ ؾطٜطاا١ ٚغػااٌ املٝاات غاا١ٓش
ٚايتُِٝ بات ٚجٛبا٘ باايكطإٓ ا،ٝاس، ثاِ قااٍ;ش      بايػ١ٓ يف قباٍ غػٌ اؾٓاب١ ايثا

( ٜطٜاس )زؾأ   ٜعين باٯخط; َٔ يٝؼ ع٢ً ٚض٤ٛ ٚيٛ ناإ )  ز٥عيٰخط جا
(; )ٚايتاُِٝ هلُاا جاا٥ع( أٟ يًُٝات     املٝت بتاُِٝ( يهاإ ٜٓبػاٞ إٔ ٜكاٍٛ )    

ٜٚاسؾٔ املٝات، ٚايتاُِٝ    شٚملٔ يٝؼ ع٢ً ٚض٤ٛ، ٚيهٓ٘ ي ٜكاٌ ناصيو ٚقااٍ    
عاأ عااسّ َطًٛبٝاا١ ايتااُِٝ أٚ عااسّ   - ٓااًا  -ؾااإٕ ٖااصا ٜهؿااـ زيٰخااط جااا٥ع

ُٝت بعس تعصض تػػًٝ٘ ؾٝسؾٔ َٔ زٕٚ طٗٛض، ٚيهٔ ٖصا ٜؿٝاس ايظأ   تؿطٜع٘ يً
 ، ٚايعُااس٠ عااسّ ثبااٛإ ّااسٚض نًُاا١;شبتُِٝز بعااس قٛي٘;شٜٚااسؾٔ    ٫ ايكطاا
، ؾتكصااط ايطٚاٜاا١ عاأ نْٛٗااا زياا٬ًٝ عًاا٢ يااعّٚ ايتااُِٝ بعااس تعااصض املااا٤  املٝااتز

ٜٚكا٣ٛ نْٛٗااا زياا٬ًٝ عًا٢ ايااسؾٔ َاأ زٕٚ تااُِٝ، ٚايعُاس٠ َاأ ا٭زياا١ ايٛجاا٘    
 .ش.. بتُِٝزثايث َ٪ٜسًا بٗصٙ ايصرٝر١ ع٢ً ايٓػد١ ايٛاجس٠ يه١ًُ اي

ػاتسٍ بُٗاا عًا٢ ياعّٚ ايتااُِٝ     ضاعٝؿتإ ذال ايػآس قاس ٜٴ     (2)ٚمثا١ ضٜٚتاإ   
يهُٓٗااا يطااعؿُٗا ٫ ٜصااًرإ ذحاا١ً عًاا٢   ، تطٗااريًا يًُٝاات عٓااس تعااصض املااا٤  

 ; ُٖٚا ،َ٪زاُٖا، ُٖٚا تؿبٗإ عبس ايطمحٔ

ٜهؿاٞ   ٬ً٥ عٔ َٝت ٚجٓب اجتُعا َٚعُٗا َاا٤ ايتؿًٝػٞ غاضٚا١ٜ ا٭ٚىل; 
ز يشا اجتُعاات غاا١ٓ ٚؾطٜطا١ بااس٨ بااايؿطض أذاسُٖا، أُٜٗااا ٜػتػااٌ  قااٍ;ش  

 عًا٢ ياعّٚ   ايطٚاٜا١  ٫ٚ تاسٍ  ٚايػا١ٓ تػػاٌٝ املٝات ،    ٚايؿطض غػاٌ اؾٓابا١،   
 . زؾٔ املٝت بايتُِٝ يشا قسٸّ اؾٓب ي٬غتػاٍ باملا٤ املتٛؾط

عٔ قّٛ ٜهْٕٛٛ يف ايػؿط ؾُٝٛإ َآِٗ َٝات   َين غا٬ً٥ ايثا١ْٝ; ضٚا١ٜ ا٭ض
، أُٜٗاا ٜباسأ با٘  قااٍ     َٚعِٗ جٓب َٚعِٗ َاا٤ قًٝاٌ قاسض َاا ٜهؿاٞ أذاسُٖا       

(;)ايٛاضس زٜػتػٌ اؾٓب ٜٚسؾٔ املٝت ٭ٕ ٖصا ؾطٜط١ ٖٚصا غ١ٓش َٔٚ
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سؾٔ ٜٚٴ(;شغهٛتٗا عٔ يعّٚ َباؾط٠ تُِٝ املٝت قبٌ زؾٓ٘ ٭ْ٘ أطًل قٛي٘ )
 . ُِٝ()بت ٙٚي ٜكٝٸس زاملٝت

ثباااإ يااعّٚ تااُِٝ املٝاات،   ؿاّااٌ قصااٛض ز٫ياا١ ٖااصٙ ايٓصااٛص عاأ ي   ٚا
 . ٚايعُس٠ ايٛج٘ ايثاْٞ زي٬ًٝ ع٢ً ٚجٛب تُِٝ املٝت عٓس تعصض املا٤

 ُِٝ املٝت عٓس تعاصض تػػاًٝ٘ باملاا٤   ثبٛإ ٚجٛب ت ٓا٤ٶ ع٢ًايبرث ايثاْٞ; ب
ٞ ٖٛ َط٠ ٚاذس٠ باس٫ً عأ ايتػػاٌٝ ا    ْتهًِ يف إٔ ايتُِٝ ايٛاجب ٌٖ أّ  يث٬ثا

ظٛابا٘ نًُااتِٗ،   اختًؿات   صا َاا ٖا ايتُِٝ ث٬ثاًا بعاسز ا٭غػااٍ .     ًٜعّ تهطاض
ٚيعٌ ا٭نثط أٚ املؿٗٛض ٖٛ نؿا١ٜ تُِٝ ٚاذس ٜهٕٛ بس٫ً عأ ا٭غػااٍ ايث٬ثا١    
بًرااا  ٚذااس٠ ا٭ثااط ايٓااٛضاْٞ املترصااٌ َاأ ا٭غػاااٍ ايث٬ثاا١، ٖٚااٛ ذصااٍٛ   

إ ا٭غػاااٍ ايث٬ثاا١ قاااّ ايتااُِٝ يًُٝاات، ٚملااا تعااصضاملعٜٓٛاا١ اض٠ ٛض ٚايطٗااايطٗاا
  . ايٛاذس َكاَٗا ٚبس٫ً عٓٗا يف ؼصٌٝ ا٭ثط ايٛاذس

 . ; ا٭ثط ايٛاذس ٜتطًب ايبسٍ ايٛاذس ٚباختصاض

ِٸ      ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ميهٔ ايٓكض عًٝ٘ ؾكًٗٝا مبا يشا ٚجاب عًا٢ املهًاـ ضا
 ٌ ري غػااٌ ٚيف غااا٥ط ا٭غػاااٍ غاا  ،نُااا يف ا٫غتراضاا١   -ايٛضاا٤ٛ يىل ايػػاا

ٖٚاٛ ايطٗااض٠ املعٜٓٛا١     ،ؾإٕ ا٭ثاط املرتتاب ٚاذاس    -اب١ ع٢ً َػًو املؿٗٛضاؾٓ
ٚايٓٛضا١ْٝ ايباط١ٝٓ، يهٓ٘ يشا نإ َعاصٚضًا َأ املاا٤ ًٜعَا٘ تعاسز ايتاُِٝ; ٜتاُِٝ        
بس٫ً عٔ ايػػٌ ٜٚتُِٝ ثا١ْٝ باس٫ً عأ ايٛضا٤ٛ، ْٚهتتا٘ ٚاضار١ ؾاإٕ ايػػاٌ        

ٍ  ،َأَٛض ب٘ ٚي٘ بسٍ ًاصا ٜتاُِٝ َاطتل باس٫ً عأ      ؾ ،ٚايٛض٤ٛ َأَٛض ب٘ ٚي٘ باس
عٔ شاى، ٖٚهصا ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ ذٝاث ناإ ناٌ غػاٌ َأ ا٭غػااٍ       بس٫ً ٖصا ٚ

٘      شايث٬ث١ َطًٛب َٚأَٛض با٘   َأ  زشثاِ اغػاً٘... ثا٬ث غػا٬إ ؾػاسٙ نًا
باملا٤ ٌ ٝػػتثِ تعصض عًٝ٘ اي زٜػػٸٌ املٝت ث٬ث غػ٬إش (2)زث٬ث غػ٬إ
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ؾًٝاعّ َٓا٘ تعاسز ايتاُِٝ بعاسز       ٘،ُايأٚ ملعصٚضٜتا٘ عأ اغاتع    يعسّ ٚجسإ املاا٤ 
ايػػ٬إ املتعصض٠، َٚأ ٖٓاا شٖاب مجا  َأ ايؿكٗاا٤ يىل ياعّٚ تعاسز ايتاُِٝ          
ايباسٍ بعاسز ا٭غػااٍ ايث٬ثا١ املباسٍ عٓا٘، ٭ٕ ايتاُِٝ باسٍ عأ أغػااٍ ث٬ثا١            
ِٸ ايبسي١ٝ ٚيٕ نإ ا٭ثط املترصٌ َأ ايػػا٬إ ٚايتُُٝااإ     ؾ٬بس َٔ تثًٝث٘ يتت

٫ ٜرتتاب َأ زٕٚ تعاسز ايػػاٌ، ؾهاصا يعاٌ        ثط ايٛاذاس ًعٌ ا٭أثطًا ٚاذسًا، ؾ
ا٭ثط ايٛاذس ٫ ٜرتتب َٔ زٕٚ تعسز ايتاُِٝ، ٖٚاصا َابين عًا٢ َاا اخرتْااٙ يف       
عٛثٓا ا٭ّٛي١ٝ َٔ نٕٛ املطًاٛب َأ ايطٗااضاإ ايث٬ثا١ ٖاٛ اؿايا١ ايٓٛضاْٝا١        

 . املترص١ً َٔ ايؿعٌ اـاضجٞ

 ِ )قااسٙ( َاأ ناإٛ (2)أغااتاشْا احملكاال ٚأَااا بٓااا٤ٶ عًاا٢ َااا اختاااضٙ مجاا  َاآٗ
، ايػػًتإ ٚاملػرتإ يف ايٛض٤ٛ  -٠ املطًٛب١ ٖٞ ْؿؼ ايؿعٌ اـاضجٞايطٗاض

 ٚعًٝاا٘ ٜهاإٛ  .    -أٚ املػاارتإ يف ايتااُِٝ  يف ايػػااٌ، أٚ غػااٌ ايبااسٕ نًاا٘   
 . . ٖصا تعسز ايتُِٝ ٚاضرًا ٭ْ٘ بسٍ عٔ ا٭غػاٍ ايث٬ث١

ُٸُات٘ اي غٛا٤ تُُٝا٘   سي١ٝ َٔ فُٛع ا٭غػاٍ،بٚا٭ذٛ  إٔ ٜٟٓٛ بأذس تٝ
ا٭ٍٚ أٚ ايثاااْٞ أٚ ايثايااث، ٜٓااٟٛ يتٝاْاا٘ عُااا يف ايصَاا١ َاأ ايٛاجااب ايااٛاقعٞ 
املؿتػ١ً شَت٘ ب٘، بًرا  أْ٘ يٛ نإ ايٛاجب ٖٛ ايتُِٝ ايٛاذس ؾكس أت٢ ب٘ عٓس 
ايتاُِٝ اياصٟ ْاٛاٙ باس٫ً عأ ا٭غػاااٍ ايث٬ثا١، ٚياٛ ناإ ايٛاجاب ٖاٛ ايتااُِٝ           

 س أت٢ ب٘، ٚبٗصا ا٫ذتٝا  حيطظ يزضاى ايٛاق  ايصٟ اؾتػًت ب٘ شَت٘.املتعسز ؾك

   ِ ; ا٫ْتظااض ؾُٝاا ياٛ اذتُاٌ      ايبرث ايثايث; ٜؿارت  يف ا٫ْتكااٍ يىل ايتاُٝ
تٝػٸط املا٤ املطًٛب يف ايتػػٌٝ، ٚشيو يٛضٛح أْ٘ ٫ ٜػٛؽ تاطى تػػاٌٝ املٝٸات    

ؾإشا عًِ ٚتٝٸكٔ تٝػٸط  ُحطز تعصض املا٤ ٚعسّ ٚجساْ٘ غاع١ً َٔ ايٛقت،اباملا٤ ي
; َٜٛل أٚ ث٬ث١  رسزًا غري نثريااملا٤ املطًٛب يتػػٌٝ املٝت عٓس ا٫ْتظاض ٚقتًا َ
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ٚجب اْتظاض تٝػٸط املا٤ يتػػاًٝ٘ ناصيو يشا اذتُاٌ اذتُاا٫ً عك٥٬ٝاًا أْا٘        َث٬ ،
ٜتٝػٸط ي٘ املا٤ ايصٟ حيتاج٘ يف تػػٌٝ املُٝت بعس ّٜٛ أٚ َٜٛل أٚ ث٬ث١ أٜااّ أٚ  
أنثط ٚجب ا٫ْتظاض، ؾإٕ ذصٌ ع٢ً املا٤ غػٸٌ املٝٸت با٘، ٚيٕ ذصاٌ ايٝاأؽ    
َاأ اؿصااٍٛ عًاا٢ املااا٤ جاااظ ايتااُِٝ، ؾااإٕ ٖااصا َكتطاا٢ ايبسيٝاا١ ا٫ضااططاض١ٜ  

 . يًتُِٝ عٔ ايػػٌ نُا تبٝٸٔ يف ايبرث املاضٞ

املٝات أّ حيصاٌ بٝاس اؿاٞ املتاٛيٞ       ايتاُِٝ حيصاٌ بٝاس   ايبرث ايطاب ; ٖاٌ  
ٚبٝاس اؿاٞ    َاطاإ  ذتٝا  تُُٝ٘ بٝس املٝت ث٬ث اقتطا٤ ا٫تُُٝ٘  ٫ٚ ضٜب يف

 ؾإْ٘ قصٸٌ يًٝكل بةا٠٤ ايص١َ ٚذصٍٛ ايٛاجب ٚيزضاى ايٛاق .َطاإ، ث٬ث
ؾتااٚاِٖ يف إٔ  َٔ ايؿتا٣ٛ، ٚقاس اختًؿات     يهٔ ايه٬ّ ؾُٝا تكتطٝ٘ ا٭زي١

 ايططب بٝس املٝت أٚ بٝس اؿٞ، ٚايبرث يف ذاٍ يَهإ ايططب بٝس املٝت.
 أَا يٛ تعصض ايططب بٝس املٝت ٭جاٌ ايتاُِٝ َٚػاس ٚجٗا٘ ٚ ااٖط ٜسٜا٘       ٚ

ؾ٬  -ٚيٛ ٭جٌ ٜبؼ ٜسٟ املٝت أٚ ّعٛب١ ضطب ا٭ضض بباطُٓٗا ٚعػطٙ  -
ُػس بُٗا ٚج٘ املٝات  ضٜب يف يجعا٤ ضطب اؿٞ ٜسٜ٘ ع٢ً ٚج٘ ا٭ضض ثِ ٜٳ

ٚ اااٖط ٜسٜاا٘، ٫ٚ تصااٌ ايٓٛباا١ يىل غااكٛ  ايتااُِٝ يًعحااع عاأ ضااطب ٚجاا٘     
ض بٝس املٝت املطاز تُُٝ٘ ؾإْ٘ غري قتٌُ أ٬ًّ يعسّ نْٛ٘ ؾاقس ايطٗاٛضٜٔ  ا٭ض

يٛجٛز ايرتاب ٚتٛؾطٙ ٚيَهإ تُُٝ٘ بططب ٜسٟ اؿٞ ٚج٘  -املا٤ ٚايرتاب  -
   ٘ ُٸُا٘ اؿاٞ بٝسٜا  ٖٚاصا ذهاِ عًا٢ طبال ايكاعاس٠ عٓاس ايعحاع          . ا٭ضض ثِ ٜٝ

   ٛ باا١ يىل غااكٛ   ٫ٚ حيتاااد يىل ْاا ٸ كصااٛص ٜبٝٸٓاا٘ ٜٚٛضاار٘، ٫ٚ تصااٌ ايٓ
بٌ تصٌ ايٓٛبا١  ُهٔ َٔ ضطب ٚج٘ ا٭ضض بٝسٟ املٝت، ايتُِٝ عٓس عسّ ايت

 .بباطٔ ٜسٜ٘  يىل ضطب اؿٞ ٜسٜ٘ يٛج٘ ا٭ضض ٜٚباؾط تُِٝ املٝت
يشٕ ايبرااث َاا  يَهااإ ضااطب ٚجاا٘ ا٭ضض بٝااسٟ املٝاات ؾٗااٌ ايٛاجااب  

     ٍ ، ضطب ا٭ضض بٝسٟ املٝت أٚ بٝسٟ اؿاٞ املاٝٸُِ يًُٝات  ٜكاطب جاسًا ا٭ٚ
 ٘ ا٭ضض بباطٔ ايٝسٜٔ ٖٛ جع٤اُِ يف إٔ ضطب ٚجاتٝاٚشيو يظٗٛض أخباض اي
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 . ٕ َٔ عٌُ ايتُِٝآإٔ َػس ايٛج٘ ٚ اٖط ايٝسٜٔ جع َٔ أجعا٤ ايتُِٝ نُا
ٚملا نإ َسضى تُِٝ املٝت عٓس تعصض املا٤ أٚ تعصض تػػًٝ٘ باملا٤ ٖاٛ يطا٬م   

س ؾكس ؾعٌ أذاس  ضب املا٤ ٖٛ ضب ايصعٝزشايتُِٝ أذس ايطٗٛضٜٔش(2)ْصٛص
، ٚغابل  زميٸُاٛٙ شدؿا٢ تػػاًٝ٘   ظٜس يف ا،سٚض اياصٟ ٜٴ  (3)ٚضٚا١ٜ زايطٗٛضٜٔ

ٛٸّ ايتُِٝ بططب ٜسٟ املتُِٝ يٛج٘ ا٭ضض، ٖٚصا ٜكتطاٞ ذصاٍٛ ايتاُِٝ     تك
ط ضاطب  ض ٚي ٜتعػٸا بٝس املٝت ٚذصٍٛ ايططب بٝس املٝت يشا أَهٔ ٚي ٜتعاصٸ 

٫ذتٝااا  ٖااٛ اؾُاا  باال ْعااِ غاابل إٔ َكتطاا٢ ا  . ٜااسٟ املٝاات يٛجاا٘ ا٭ضض
ايتااُِٝ بطااطب اؿااٞ ٜسٜاا٘ ٚباال ايتااُِٝ بطااطب ٜااسٟ املٝاات يٛجاا٘ ا٭ضض،    

 . ٚا٫ذتٝا  ٱزضاى ايٛاق  ٜكًٝٓا، ٚايؿتٝا ت٪خص َٔ  اٖط ايهتاب ٚايػ١ٓ
يهٔ قس ٜكاٍ; ايتُِٝ بسٍ ايػػٌ، ٚنُا إٔ ايػػٌ ٚاجب ع٢ً اؿٞ زٕٚ 

 سٜ٘ ٫ بٝسٟ املٝت.املٝت ؾهصيو ايتُِٝ جيب ع٢ً اؿٞ إٔ ٜططب بٝ
ٖٚصا َكاٍ َطؾٛض ؾإْ٘ بعس  ٗٛض ايٓصاٛص يف جع٥ٝا١ ايطاطب بايٝاسٜٔ     

ٛٸّ ايتاُِٝ با٘ ٚبٳ   ًٝاعّ إٔ  ؾ ُػاس ايٛجا٘ ٚ ٗاط ايٝاسٜٔ،     ع٢ً ٚج٘ ا٭ضض ٚتك
   ٔ  ٭ْا٘ جااع٤ َأ ايتااُِٝ ثااِ    ،ٜهإٛ ضااطب ٚجا٘ ا٭ضض بٝااسٟ املٝات يٕ أَهاا

٘ ٜٳ ٘   . ُػااس بُٗااا ٚجٗاا٘ ٚ ٗااط ٜسٜاا  ا٭ضض بٝااسٟ  ْعااِ يااٛ تعااصض ضااطب ٚجاا
ٍ    املٝاات يٝبػااُٗا أٚ يتعػٸاا    ;  ط ضااطبُٗا يٛجاا٘ ا٭ضض ٜٓتكااٌ ا٭َااط يىل ايبااس

٘      إٔ ٜططب ٚجا٘ ا٭ضض بٝاسٟ اؿاٞ ٜٚٳ    .  ُػاس بُٗاا ٚجا٘ املٝات ٚ ٗاط ٜسٜا
ُهٔ اُٝٸُِ يٕ ي ٜا ٔ أٚ بٝاس اؿاٞ اياا   ٚتهؿٞ ضطب١ ٚاذاس٠ بٝاس املٝات يٕ أَها    

رصاٌ َٓا٘ ايتاُِٝ    ٜا٘ ٜٚٳ ايططب بٝس املٝت ثِ ميػس بٗاا ٚجا٘ املٝات ٚ ااٖط ٜس    
ٞ  -ٖٚهصا ايتُِٝ ايثاْٞ ٚايثايث، ٚؼكٝل ا٫نتؿا٤ بططب١ ٚاذس٠  ،ايٛاذس  ٜاأت

 .يف عٛث ايتُِٝ ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ 
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ايبرث اـاَؼ; يشا ي ٜٛجس َا٤ بكسض نافٺ يث٬ث١ أغػاٍ ٚجب املٝػاٛض  
 ; َٓ٘، ٚايٛج٘ ؾٝ٘ أَطإ

اض تػػاٌٝ املٝات يف نإٛ     ٗاٛض أخبا   -ارح١ املعتُس٠ٖٚٛ اي -ايٛج٘ ا٭ٍٚ
أْٗااا ٚاجااب ٚاذااس شٚ ث٬ثاا١   ا٭غػاااٍ ايث٬ثاا١ ٚاجباااإ َػااتك١ً َتعااسز٠، ٫  

ٯخاط، ٚيٕ ناْات   يػػٌ ابٌ نٌ غ ػٌ ٚاجب َػتكٌ عٔ ا -نُا قٌٝ -أجعا٤
 . ايٓتٝح١ ٚاذس٠ ٖٞ ذصٍٛ ايطٗٛض َرتتبًا ع٢ً فُٛعٗا

اّ ايصاازم  قاٍٛ اٱَا   -ٚيف غٓسٖا غٌٗ بأ ظٜااز    -ٚضز يف ضٚا١ٜ اؿًيب 
(ش;)  طااطح ؾٝاا٘  ; َااط٠ بايػااسض َٚااط٠ باملااا٤ ٜٴ   ٜػػااٌ املٝاات ثاا٬ث غػاا٬إ

غػاً٘  ز ٚٚضز يف ّارٝر١ ابأ َػاهإ; شي   ايهاؾٛض َٚط٠ أخط٣ باملا٤ ايكاطاح 
، ث٬ث غػا٬إ  مبا٤ ٚغسض ثِ اغػً٘.. مبا٤ ٚناؾٛض.. ٚاغػً٘ ايثايث١ مبا٤ قطاح

عأ غػاٌ املٝات     اٍٚٚضز يف ّارٝر١ غاًُٝإ بأ خاياس غا٪      (2)ؾػسٙ نً٘ز
ا٤ٺ مبا٤ٺ ٚغسض ٚاغػٌ جػسٙ نً٘، ٚاغػً٘ أخط٣ مبش(;نٝـ ٜػػٌ  قاٍ )

ٚاضار١ ايس٫يا١ عًا٢ تعاسز      ٚناؾٛض، ثِ اغػً٘ أخط٣ مباا٤ز، ٖٚاصٙ ا٭خبااض   
 . ا٭غػاٍ ٚاغتك٬ٍ غػٌ عٔ غػٌ

نُاا ٖاٛ َؿاطٚض     -ٚعًٝ٘; يشا تعصض ٚاذس َٔ ا٭غػاٍ يتعصض املا٤ ايهايف
ٚايثاياث ٫ٚ ٚجا٘ َصارٸس يػاكٛطُٗا بعاس تعاصض املاا٤        ٚجب ايثااْٞ   -ايبرث

ايهااايف يًػػااٌ ايثايااث، ٖٚهااصا يشا تعااصض املااا٤ ايهااايف يػػااًل ٚجااب ايػػااٌ 
ٖٚاصا نًا٘ َكتطا٢ ايٛجا٘      .  س يػكٛ  ايػػٌ ايثايث٫ٚ ٚج٘ َصرٸ ،ايثايث

 . ا٭ٍٚ املعتُس
ز ً٘ ٫ ٜرتى نًَ٘ا ٫ ٜسضى نشايث٬ث١ املطغ١ً;  (3); ايطٚاٜاإ ايٛج٘ ايثاْٞ      

 ؾإْٗا زتِاطعاٛا َٓ٘ َا اغتايشا أَطتهِ بؿ٤ٞ ؾأتزش٫ ٜرتى املٝػٛض باملعػٛضش
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َ٪ٜس٠ يظٗٛض أخباض تػػٌٝ املٝات، ؾإْٗاا ياٛ ؼكال ّاسٚضٖا ناْات زايا١ عًا٢         
ط غاريٙ َأ ا٭غػااٍ، ٚيعاٌ َؿاٗٛض      ض أٚ تعػٸٚجٛب ايػػٌ املٝػٛض عٓس تعصٸ

َٔ ا٭غػاٍ ايث٬ث١ عٓس تعاصض بعطاٗا يعاسّ     ايؿكٗا٤ عًُٛا بٗا ٚأؾتٛا باملٝػٛض
ثاِ يشا   ،حعًٗا َ٪ٜس٠ يظااٖط ا٭خبااض  ْٳ بتُاَٗا ٚجسإ املا٤ ايهايف، ٚٱضغاهلا

َط٠ َ  ايػسض ٭ْ٘ ايػػٌ ; تٝػٸط ي٘ َا٤ نافٺ يػػًل ٚجب تػػٌٝ املٝت بُٗا 
اْٞ ططح يف املا٤ ٭ْ٘ ايػػاٌ ايثا  َٚط٠ َ  ايهاؾٛض ٜٴ ،ا٭ٍٚ يف ايرتتٝب ايؿطعٞ

ذػب ايرتتٝب ايؿطعٞ، ٚيشا تٝػٸط َا٤ غػاٌ ٚاذاس ٚجاب تػػاٌٝ املٝٸات با٘       
ِٸ يىل ايػػاًل أٚ ايػػاٌ         اَ دًٛطًا بايػاسض ٭ْا٘ ايػػاٌ ايٛاجاب أ٫ًٚ ثاِ ٜطا
ملتٝػاااط; ايتاااُِٝ باااس٫ً عااأ ايػػاااٌ املتعػاااط أٚ املتعاااصض أٚ ايػػاااًل  يٛاذاااس اا

ػػاًل املتعاصضٜٔ، ٖٚاصا    املتعصضٜٔ، ٜٟٓٛ بُٗا ايبسي١ٝ عٔ ايػػٌ املتعصض أٚ اي
 . َكتط٢ ايبسي١ٝ ا٫ضططاض١ٜ يًتُِٝ عٔ ايػػٌ املتعصض أٚ املتعػط نُا تكسّ

َٚا تكسّ ٚاضز َا  تٝػاط اـًاٝطل أٚ أذاسُٖا، ٚيٕ ي ٜتٝػاط ن٬ُٖاا أٚ       
أذسُٖا أت٢ بايػػٌ باملا٤ ايكطاح َ  ضِ ايتُِٝ ييٝ٘ َطتل بس٫ً عأ ايػػاًل   

 . املتعصضٜٔ بتعصض خًٝطُٗا

 . البحث السادس: تعرز اخللًطني أو أحدهما مع تًّسس املاء

يشا تعصض اـًٝطإ ٚتٝػٸط املا٤ أٚ ايرتاب ؾ٬ ضٜب يف غكٛ  املتعاصض ًٜٚاعّ   
ٖاصا َكتطا٢    ،ذ٦ٓٝص ا٫ْتكاٍ يىل تػػٌٝ املٝت باملا٤ أٚ يىل ايتُِٝ يٛ تعصض املا٤

ايكااطاح عٓااس تعااصض    ٚاملؿااٗٛض ؾتٛا٥ٝااًا ٚجااٛب ايػػااٌ ث٬ثااًا باملااا٤     . ايكاعااس٠
٫ ٜػااكط باملعػااٛض( اـًااٝطل أٚ أذااسُٖا، ٚيعًاا٘ ضجااٛع يىل قاعااس٠ )املٝػااٛض 

  .(2)ٚايٓ  ايعًٟٛ ايٛاضز;ش٫ ٜرتى املٝػٛض باملعػٛضز

 لاٛثٳاٝس ذت٢ ٜٴاس ّرآات ي٘ غاباثاٌ ي ٜاطغاًٟٛ َاعاة اياداي٫ إٔ ٖصا اي
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َٓ  نإٛ املاا٤ ايكاطاح َٝػاٛض     بصسٚضٙ ٚذحٝٸت٘ يٝٴػتٓس ييٝ٘، بٌ ميهٔ ايرتقٞ ٚ
املعػااٛض عًاا٢ املهًااـ   (املااا٤ املدًااٛ  بايهاااؾٛض أٚ )(املااا٤ املدًااٛ  بايػااسض )

ٚياٝؼ   ،ٌ يًُٝت، ؾإٕ املا٤ ايكطاح َػاٜط ملا٤ ايػسض ٚملا٤ ايهااؾٛض ذكٝكا١ً  املػػٸ
 . َٝػٛضًا ي٘ ذت٢ ٜتُػو بكاعس٠ )املٝػٛض ٫ ٜػكط باملعػٛض(

ٛ ؾاطض اياتُهٔ َأ اـًاٝطل بعاس َٛتا٘       ٚقس ٜػتسٍ با٫غتصراب ؾُٝا ي
يٝكاٍ; نإ اـًٝط َٝػٛضًا ٚايػػٌ باملا٤ ٚاجبًا ٜكًٝٓا ثِ  ،قبٌ ايتصسٟ يتػػًٝ٘

 ؾٓػتصرب ٚجٛب ايتػػٌٝ باملا٤. املا٤،  َ  تٝػط تػػٌٝ املٝتتعصض اـًٝط 

ّ   ا٫غتصرابب يهٔ ا٫غتس٫ٍ ٜتٛقاـ جطٜاْا٘ عًا٢ ٚذاس٠      ٘ؾإْا  ،غاري تاا
ٝتل املتٝك١ٓ ٚاملؿهٛن١، ٖٚٓا نإ ايػػٌ مبا٤ ايهاؾٛض أٚ مباا٤  املٛضٛع يف ايكط

ايػسض َتٝكًٓا ٚاٯٕ املتٝػط ٖٛ ايػػٌ باملا٤ ايكطاح، ُٖٚا َٛضٛعإ َتػااٜطإ  
 . ٫ٚ ميهٔ جطٟ ا٫غتصراب عٓس٥ص

اقتطا٤ ايكاعس٠ غكٛ  ايػػٌ باملاا٤ ٚايػاسض أٚ باملاا٤    مما َط٢; صٌ ٜٚتر
ٖاصا أٚ شاى أٚ نًُٝٗاا، ٚتباسٍ ايٛ ٝؿا١ ٚاْتكاهلاا       ٚايهاؾٛض عٓس تعصض اـًاٝط 

َٔ ايػػٌ يىل ايتُِٝ، يهٓا متا  ٚجٛبًا باؾُ  بل ايتُِٝ ٚبل تػػٌٝ املٝات  
ٚقس  باملا٤ ايكطاح بس٫ً عٔ املتعصض غػً٘ مبا٤ ايػسض أٚ مبا٤ ايهاؾٛض أٚ بهًُٝٗا.

عأ ايػػاٌ   تكسّ نإٛ ناٌ غػاٌ َأ ا٭غػااٍ ايث٬ثا١ غػا٬ً ٚاجباًا َػاتك٬ً          
اٯخط، ؾإشا تعصض عًٝ٘ ايػسض ٚايهاؾٛض ٚاملا٤ ي٫ بكاسض غػاٌ ٚاذاس ؾ٬باس يا٘      

ُٸِ املٝاات بااس٫ً عاأ ايػػااٌ ا٭ٍٚ مبااا٤ ٚغااسض، ثااِ ٜٴَاأ إٔ ٜٴاا ُٸُاا٘ بااس٫ً عاأ ٝ ٝ
ػػٸً٘ باملا٤ ايكطاح املتٝػاط، ٫ٚ ميهأ ا٫ذتٝاا     ايػػٌ ايثاْٞ مبا٤ ٚناؾٛض، ثِ ٜٴ

 . ٤ ٚعسّ ٚجساْ٘ أنثط َٔ َكساض َا٤ غػٌ ٚاذساملتكسّ ٖٓا، يؿطض تعػط املا

 ٌ  ٚيشا تٝػٸاط ياا٘ أذااس اـًااٝطل نايػااسض خًطاا٘ باملااا٤ ٚغػٸااٌ املٝٸاات ايتػػااٝ
ُٸِ بس٫ً عٔ ايػػٌ  ا٭ٍٚ،  .ثِ ُُٜٝ٘ بس٫ً عٔ ايػػٌ باملا٤ ايكطاحايثاْٞ ثِ ٜٝ
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 ،ٚغاسض  ُٸِ املٝت أ٫ًٚ باس٫ً عأ ايػػاٌ مباا٤    اتٝػٸط ي٘ ايهاؾٛض ٜ ٖٛٚهصا ي      
ُٸُ٘ بس٫ً عٔ ايػػٌ باملا٤ ايكطاح ،ثِ ٜػػً٘ مبا٤ ٚناؾٛض  . ثِ ٜٝ

 يف ايػػااٌ ا٭ٍٚ بعااس املتااٛؾط ٚيشا تٝػااط ياا٘ اـًٝطااإ ٚجااب ّااطف املااا٤   
ُٸِ املٝات باس٫ً عأ ايػػاٌ ايثااْٞ يتعاصض املاا٤          ،خًط٘ بايػسض ٫ َاا٤  ،يش ثِ ٜاٝ

ُٸِ املٝت بس٫ً عأ ايػػاٌ   ٌ ب٘ املٝت، ثِ ٜبايهاؾٛض املتٝػط ٜٚػػٸ ٘دًطذت٢ ٜٳ ٝ
 . ايثايث باملا٤ ايكطاح

َٚٓ٘ ٜتبل ذهِ َا يشا تٝػٸط َا٤ٷ بكسض ناافٺ يػػاًل َا  تاٛؾط اـًاٝطل أٚ      
 ٚقااس ّاااض ا٭َااط ٚاضاارًا ذػااب َبٓاْااا;    ،تااٛؾط أذااسُٖا ٚتعااصض اٯخااط َاا  

 .خطٜٔ اٯ لًخباض يف اغتك٬ي١ٝ نٌ غػٌ ٚاجب عٔ ايػػ ٗٛض ا٭

غتس٫ٍ ٚايٓتٝح١ ؾُٝا يشا تعصض املا٤ ايكطاح ٚتٝػاط َاا٤   ٖٚهصا ايبرث ٚا٫
 طا زٕٚ املااا٤ ايكااطاح، ؾااإٕ َكتطاا٢ ايكاعااس٠   ػٸاٝاااايػااسض أٚ َااا٤ ايهاااؾٛض أٚ ت 

رتاا   ضٙ ٚاْتكااٍ ايٛ ٝؿا١ يىل ايتاُِٝ، يهٓاا ْٳ    غكٛ  ايػػٌ باملا٤ ايكاطاح يتعاصٸ  
 مباا٤ ايػاسض    ُتٝػطاٚجٛبًا باؾُ  بل ايتاُِٝ ايباسٌٜ ٚبال ايتػػاٌٝ ايثاياث ايا      

 . أٚ مبا٤ ايهاؾٛض بسٍ ايػػٌ باملا٤ ايكطاح
ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿاإ يف مجٝا  ايصاٛض املتكسَا١ يىل ضاطٚض٠ ا٫يتاعاّ بايرتتٝاب       

ثاِ   ،ثاِ ايػػاٌ مباا٤ ٚنااؾٛض     ،; ايػػاٌ مباا٤ ٚغاسض    ايؿطعٞ يٮغػااٍ ايث٬ثا١  
 ٫ٚباااس يف ايتااُِٝ ايباااسٌٜ َاأ نْٛااا٘ يف قااٌ ايػػاااٌ     ،ايػػااٌ باملاااا٤ ايكااطاح  

َث٬ً; يٛ تعاصض ايهااؾٛض ٚي ٜتٝػاط تػػاًٝ٘ مباا٤ ٚنااؾٛض; ؾاملٝات         ملتعصض َٓٗا .ا
ُٸِ باس٫ً عأ ايػػاٌ مباا٤ ٚنااؾٛض ٜٚٴ     ٜٴا ػػٸٌ أ٫ًٚ مبا٤ ٚغسض، ثاِ  ٜٴ ػػٸاٌ باملاا٤   ٝ

 . ػػٸٌ ثايثًا باملا٤ ايكطاحايكطاح اذتٝاطًا، ثِ ٜٴ
ياا١ ٚايٛجاا٘ يف يااعّٚ ايعُااٌ برتتٝااب ا٭غػاااٍ ٖااٛ ّااطاذ١ أٚ ٚضااٛح ز٫ 

اياايت ٖااٞ   زثااِشنط أزا٠ نٝؿٝاا١ تػػااٌٝ املٝاات يف ايرتتٝااب بااص    بعااض أخباااض 
 )يًرتتٝب باْؿصاٍ( ٚاضز٠ يف بعض ا٭خباض بٌ أنثطٖا ؾطاج  ايباب ايثاْٞ َٔ
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 . تػػٌٝ املٝت يف )ايٛغا٥ٌ( أبٛاب
ُٸِ املٝاات أ٫ًٚ بااس٫ً عاأ ايػػااٌ مبااا٤ ٚغااسض ثااِ      اأٚ تعااصض اـًٝطااإ ؾٝٴاا   ٝ 

ٜٴا   ػػٌ باملاا٤ ايكاطاح   ٜٴ ُٸِ املٝات باس٫ً عأ ايػػاٌ مباا٤ ٚنااؾٛض      اذتٝاطاًا، ثاِ  ٝ،  
 ثِ ٜػػٸٌ باملا٤ ايكطاح اذتٝاطًا، ثِ ٜػػٌ ثايثًا باملا٤ ايكطاح.

 البحث السابع: تًّسس ما تعّسس من الغسل.
ٜٴ ػػٸاٌ با٘ ثا٬ث غػا٬إ ثاِ اتؿال       ُٸِ املٝت يعسّ ٚجاسإ املاا٤ ذتا٢ ٜٴ   يشا 

٘  ٚجسإ املا٤ بعاس تُُٝا٘ قباٌ اياسؾٔ أ     ؾايظااٖط ٚجاٛب ايتػػاٌٝ     ،ٚ قباٌ ي اَا
ٚعسّ نؿا١ٜ ايتُِٝ ايصازض َٔ املهًـ، ؾإٕ بسي١ٝ ايتُِٝ عٔ ا٭غػاٍ ايث٬ثا١  
َؿطٚط١ بؿكسإ املا٤ ٚعسّ ٚجساْ٘، ٚيٝؼ املطاز َٔ ايؿط  عسّ ٚجسإ املا٤ 
غاع١ أٚ َٜٛاًا، باٌ املاطاز با٘ عاسّ ٚجاسإ املاا٤ َػاتٛعبًا يتُااّ ٚقات يَهاإ            

ت، ٚيشا ٚجس املا٤ ٚاـًٝطإ أٚ َٔ زُْٚٗا قبٌ  اّ ايسؾٔ اْهؿـ تػػٌٝ املٝ
عسّ ؼكال ايؿاط  ٚعاسّ بسيٝا١ ايتاُِٝ ٚاقعاًا يف ذال ٖاصا املٝات ٫ٚ َكتطاٞ           

 . ٱجعا٤ ايتُِٝ ذ٦ٓٝص، ٫ٚبس َٔ يجياز ايتػػٌٝ ايٛاجب
ٍ ٚجاسإ  ؾٌٗ ٜٓعٸ -أٚ قًٌٝ  نثري -ا٤ بعس  اّ ايسؾٔ بٛقت ثِ يشا ٚجس امل

هتؿا٢ باايتُِٝ ايصاازض أّ ٫     َٓعي١ اْتٗا٤ ظَٔ ايتهًٝاـ بتػػاٌٝ املٝات ؾٝٴ    املا٤
 ; ٖٚٓا ّٛضتإ

أٚ غاٌٝ أٚ  ااي أٚ مٖٛاا َأ      قس ٜتؿل خاطٚد املٝات َأ قاةٙ بعيعيا١ٺ      -أ
ا٭غباب ٚنإ ايٛقت املاضاٞ عًا٢ اياسؾٔ ٜػاريًا َٜٛاًا أٚ ٜاَٛل أٚ ث٬ثا١ ؾا٬         

ايثاْٞ ؾٛضًا، ؾإٕ خطٚجا٘ َأ قاةٙ    ضٜب يف ٚجٛب ايتػػٌٝ غطٜعًا قبٌ ايسؾٔ 
بػبب َٔ ا٭غباب ٜهؿـ عٔ نٕٛ ايتُِٝ ايصازض َأ املهًاـ با٘ ٫ ٜطاابل     

با٘   ٙ أَاط ب٘ ٚاقعاًا ٚيمناا ؽٝاٌ املهًاـ      ا٭َط ايٛاقعٞ أٚ ي ٜهٔ ايتُِٝ َأَٛضًا
ط ، ٚشيو يتٝػٸذل ي ٜتٝػط املا٤، ٚبعس ٚجسإ املا٤ ٜتعل تػػٌٝ املٝت غطٜعًا

 . سؾٔ ؾٛضًا َٔ زٕٚ تأخريًٝطل خاضجًا ثِ ٜٴاملا٤ ٚاـ
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إٔ ٜتصس٣ ايكازض ٱخطاد املٝت َٔ قةٙ يتػػاًٝ٘، ٚيف ٖاصٙ ايصاٛض٠     -ب
ٝػاط املاا٤ بعاس ٚقات     طع١ٝ ْبـ قة املٝات يتػػاًٝ٘ يشا ت  بٌ قٌٝ بؿ ،ميهٔ ايكٍٛ

ّ  -ّٛ أٚ ٜااَٛل أٚ ث٬ثاا١ أٜاااّ َااث٬ً ٜاا -قًٝااٌ َاأ زؾٓاا٘    ،باآؿؼ ايٛجاا٘ املتكااس
ؿاف عسّ َطابك١ ايتاُِٝ يٮَاط اياٛاقعٞ املتٛجا٘ يىل املهًاـ بتحٗٝاع       ٖٚٛ اْه

. عسّ نٕٛ ايتُِٝ َأَٛضًا ب٘ ٚاقعًااْهؿاف املٝت املػًِ أٚ 
ٝااـ َاأ ْاابـ ايكااة  أَااا يشا تٝػٸااط املااا٤ بعااس ايااسؾٔ ٚخ َٚاا  شيااو ْكااٍٛ;  

 ٘  ؾاا٬ جيااٛظ ايٓاابـ  -ٖااٛ ايػايااب انُاا -ٚتػػااٌٝ املٝاات ٖتهاا٘ أٚ تطااطض جػااُ
ِ    ؿط١َ اهلتاو   ؾاإٕ ذطَا١ املػاًِ َٝتاًا نرطَتا٘ ذٝاًا        ،ٚاٱضاطاض باملٝات املػاً

 . ٫ جيٛظ ٖتهٗا ٫ٚ يضطاض املٝت املػًِ بؿ٤ٞ
ٚيشا تٝػٸط املا٤ بعس اياسؾٔ ٚأَهأ ْابـ قاة املٝات يتػػاًٝ٘ َأ زٕٚ ياعّٚ         

يهٔ ذٝث ٫ جياٛظ ْابـ ايكاة ي٫ َا  ايطاطٚض٠      املٝت ، ٖتو أٚ تططض جػِ 
ٛٸغ١ يٓاابـ ايكااة،    يٓاابـ ايكااة عٓس٥ااص ؾٝٓبػااٞ     حااس ضااطٚض٠ً ٚذٝااث ٫ ْٳ املػاا

٘   -َٔ اهلتو بايٓبـاملػًِ تطن٘ اذرتاًَا يًُٝت  ؾاإٕ زؾٓا٘    -ٚيٛ ٭جاٌ تػػاًٝ
 َ  ايٝأؽ َٔ املاا٤ قاس ٜهؿاـ عأ نؿاٜا١ ايتاُِٝ ٚنْٛا٘ ٖاٛ املاأَٛض با٘ ٚاقعاًا            

ؿظ ٚا٫ذتٝاا  ٚاياتر   ُاّ زؾٓا٘، ٚبٗاصا ايهؿاٜا١    ارل تا اَا زاّ ي ٜتٝػط املاا٤ يا  
ع٢ً املٝت املػًِ َٔ ٖتو ايٓابـ، ٚمأ ًْتاعّ عطَا١ ايٓابـ َأ جٗا١ ياعّٚ         

٫ٚ ًْتاعّ عطَتا٘ َاأ جٗا١ اٱمجااع ذتا٢ ٜ٪خااص َٓا٘ بايكاسض املتااٝكٔ         ،اهلتاو 
ٜٚكاٍ عٓس٥ص باختصاص ذط١َ ايٓبـ بعاس اياسؾٔ املػابٛم بايتػػاٌٝ ٫ٚ ٜعاِ      

 . ; ايٓبـ بعس ايسؾٔ َٔ زٕٚ تػػٌٝ ايترطِٜ
٫غتس٫ٍ ٚايتؿصٌٝ بل َا قبٌ اياسؾٔ َٚاا بعاس اياسؾٔ يشا     ٖٚصا اؿهِ ٚا

 ايااسؾٔ ٚجااب قبااٌ ؾااإٕ نااإ ; تعااصض ايػااسض أٚ ايهاااؾٛض أٚ ن٬ُٖااا ثااِ تٝػٸااطا 
 طا بعاااس اياااسؾٔ ؾا٫ذتٝاااا  يف ؾتااا٣ٛ ؼاااطِٜ ايٓااابـ يعااااز٠ ايتػػاااٌٝ، أٚ تٝػٸااا

 . ٫غت٦ٓاف ايػػٌ ٚا٫نتؿا٤ بايتُِٝ ايبسٌٜ عٔ ايػػٌ باملا٤ َ  اـًٝط



 5;دؾك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض. ................................................................................(2:9)   

 

 . ل أو أثناءهًغست: تنجس املًت بعد ال بحث الثامنال
يشا تاآحؼ بااسٕ املٝاات أٚ نؿٓاا٘ بٓحاغاا١ خاضجاا١ َاأ املٝاات أٚ بٓحاغاا١   -2

خاضج١ٝ َٔ غريٙ ٌٖ جيب غػًٗا ٚيظايتٗا عٔ املٝت ٚ نؿٓ٘ أّ ٫ جياب  شناط   
مج  َٔ ايؿكٗا٤ )ضض( ٚجٛب ايتطٗري ٚيظاي١ ايٓحاغ١ عأ ايثاٛب ٚايهؿأ    

ٜٴا  ،يػػٌَٔ زٕٚ يعاز٠ ا ٚي ٜعاطف كاايـ يف    ،سؾٖٔٚٛ ايصرٝس َا زاّ ي 
أضبعاا١ (2)ٚقااس ٚضزإ ؾٝا٘ ضٚاٜااإ    -نُاا ازعاااٙ بعاض ا٭عاا ِ )ضض(    -ٖاصا 

 ;  ْعطضٗا َ  ؼكٝل غٓسٖا، ٖٚٞ

تٗصٜبا٘ بػآسٙ   ع٢ً ا٭ ٗط، ضٚاٙ ايؿٝذ يف  َعتة٠ ضٚح بٔ عبس ايطذِٝ -أ
اغػاٌ اياصٟ   س غػاً٘ ؾ يٕ بسا َٔ املٝت ؾ٤ٞ بعا (;شاملتصٌ يىل ايصازم )

دتاٌ با٘ اؾثُاإ ٚايهؿأ،     أَط ٜٳ زؾ٤ٞشٚاملطاز َٔ بسا َٓ٘ ٫ٚ تعس ايػػٌز
حاغ١ َٔ املٝت، ؾٝسٍ اـة ايؿطٜـ ع٢ً ٚجٛب ٖٚٛ تعبري  اٖط يف خطٚد ْٳ

 املٝت ٚاـاضج١ ع٢ً جػسٙ أٚ نؿٓ٘.غػٌ ايٓحاغ١ ايباز١ٜ َٔ 

بٔ اؿػأ بأ ؾطااٍ    ي٫ يٕ ا٭ؾهاٍ يف ايػٓس ذٝث ٚق  يف ايػٓس )عًٞ  
عٔ غايب بٔ عثُإ عٔ ضٚح بٔ عبس ايطذِٝ( ٫ٚ يؾهاٍ يف قبٍٛ ضٚا١ٜ ابٔ 

 ;  ؾٓكٍٛ ،ؾطاٍ ٚابٔ عبس ايطذِٝ، ٚاٱؾهاٍ يف ا٫غِ ايٛغط
)غايب بٔ عثُإ( ٖٛ ضاٟٚ نتااب )ضٚح بأ عباس اياطذِٝ( ٜٚطٜٚا٘ عٓا٘       

يػاآس ؾطاااٍ( نُااا ٚضز يف )ؾٗااطؽ ايٓحاؾااٞ(، ٖٚااصا ا)عًااٞ باأ اؿػاأ باأ 
ايث٬ثااٞ ٖااٛ عاال ايػاآس ايااٛاضز يف اـااة املبرااٛث . ٖٚااصا ا٫غااِ يف )ضجاااٍ   

ٜٚ٘ عٓ٘ مجاعا١( ٚبال اهلُاساْٞ    َطزز بل املٓكطٟ )ثك١ ي٘ نتاب ٜطايٓحاؾٞ( 
 (.اعط ايعٜسٟ ٚي ٜٛثك٘، ٚن٬ُٖا ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل ايصازم )ايؿ

 ّراب ايصازمُٓكطٟ َٔ أاٍ ايطٛغٞ( ايايف )ضجقس جعً٘ ٖٚصا ا٫غِ 
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(( ٚجعااٌ ايؿاااعط َاأ أّااراب ايصااازم )أٜطااًا )،  ٔٚجعااٌ ثايثااًا َاا
( ٚجعااٌ ضابعااًا مماأ ي ٜااطٚ عاآِٗ ٚقاااٍ; )ض٣ٚ عٓاا٘   أّااراب ايهااا ِ )

 . اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ ؾطاٍ(
ٖٓاا يف اؿاسٜث   نُاا   -( بٛاغاط١ٺ ٚايظاٖط يَهإ ضٚاٜت٘ عٔ ايصاازم )      

ٞ  ٜٚترصٌ َأ ٬َذظا١ ضجاايٞ ايٓ    -املبرٛث تاطزز ا٫غاِ    ;حاؾاٞ ٚايطٛغا
ايٛاضز يف غٓس اـة بل املٓكطٟ املٛثل ٚبل غريٙ، ٫ٚ ؾاٖس قطعٞ ع٢ً تعٝٝٓ٘ 

يهٔ قس ٜطُإٔ ايؿكٝ٘ املتأٌَ يىل ؾااٖس   )ضجاٍ ايٓحاؾٞ(يف املٓكطٟ املٛثل يف 
حسٙ يف )ضجااٍ ايٓحاؾاٞ( ٖٚاٛ إٔ يًُٓكاطٟ نتاباًا ٜطٜٚا٘ عٓا٘ مجاعا١         ٚذٝس ْٳ

، قاٍ; )ٜطٜٚ٘ عٓ٘ مجاع١( ؾٝٓصاطف ا٫غاِ   ٗٛضًا َعطٚؾًانْٛ٘ َؿؾٝهؿـ عٔ 
 .ا٭عا ِ)ضض( ط عٓٗا مج  َٔ ييٝ٘ اط٦ُٓاًْا ؾتصبس ايطٚا١ٜ َٛثك١ نُا عبٸ

( ٚقس غاأ٫ عأ املٝات    ٚابٔ املدتاض عٔ ايصازم )  ضٚا١ٜ ايهاًٖٞ -ب     
(;شٜػػاٌ شياو ٫ٚ   دطد َٓ٘ ايؿ٤ٞ بعس َا ٜؿاطؽ َأ غػاً٘  ٚأجااب )    ٜٳ

 ٖٚاصا اـاة ضاعٝـ ايػآس يٛقاٛع )قُاس بأ غآإ( ؾٝا٘           ًٝا٘ ايػػاٌز  ٜعاز ع
ٖٚٛ ايٓحؼ ندطٚد ايبٍٛ أٚ ايػا٥ط أٚ ايسّ  ٌٸ)ايؿ٤ٞ(  اٖط يف ا٭َط املدٹٚ

بسٕ املٝت عٓاس تٓحػا٘ بعاس    ؾٝسٍ اـة بٛضٛح ع٢ً ٚجٛب غػٌ أٚ مٖٛا، 
    ٍ طاإ  ُٖٚاا َطتب  ،ايؿطاؽ َٔ غػً٘، ٖٚٛ َسيٍٛ َتؿال َا  َاسيٍٛ اـاة ا٭ٚ

ٚاضار١ عًا٢ ٚجاٛب اياتطٗري، ٖٚاصا      َأ املٝات، ٚز٫يتُٗاا     ايبازٟبايٓحؼ 
 ٚضز اؿهِ ٜػتٟٛ ؾٝا٘ خاطٚد ايآحؼ أثٓاا٤ ايػػاٌ أٚ بعاس ايؿاطاؽ َٓا٘، ٚيٕ         

  خطٚد ايٓحؼ بعس ايؿطاؽ َٔ ايػػٌ . اـةإ يف خصٛص ايثاْٞ;
 ٝا١ اؾثا١   قباٌ ايؿاطاؽ َٓا٘ ٚجاب تٓك     ً٘ٝػػأثٓا٤ تَٔ املٝت ايٓحؼ ٚيٛ بسا       

أْا٘ يشا   ٚعُااض اياسايتل عًا٢   ( 2)َٓ٘ ذػب ز٫ي١ أخباض تعًِٝ ايػػٌ نُعتةتٞ ْٜٛؼ
 .  خطد َٓ٘ ايٓحؼ ٚجبت تٓكٝت٘
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;ُٖٚا ،ٚاـةإ اي٬ذكإ ٚاضزإ يف بسٚ ايٓحؼ ٚخطٚج٘ ٚتًٜٛث٘ ايهؿٔ    

، ٖٚاصا  (َعتة٠ ابٔ أبٞ عُري عٔ بعض أّارابٓا عأ ايصاازم )    -اج
سْا عًا٢ ا٭ ٗاط ذػاب املبٓا٢ ايطجاايٞ املدتااض، ٚقااٍ        ٍٛ عٓا ايػٓس َعتة َكب

(ش;)ضٳِطبعاس َاا ٜهّؿأ ؾأّااب ايهؿأ ق ا       يشا خطد َٔ املٝت ؾ٤ٞٷ  ٘  زَٓا
 ٚقااس تطاأُ ا٭َااط بكااطض َهااإ ايتاآحؼ َاأ نؿٓاا٘، ٖٚااٛ ٚاضااس ايس٫ياا١      

 ايػػااٌ، بؾإْاا٘ أغااٌٗ َاأ ايااتطٗري   ،عًاا٢ يااعّٚ تطٗااري ايهؿاأ بٓرااٛ ايكااطض  
١ٝ ايكطض ؾإْ٘ بٝاإ يٛجاٛب اياتطٗري ٚاختٝااض ايكاطض      ٫ٚ ٜبعس عسّ خصّٛ

 . ٭ْ٘ أغٌٗ ٚغ١ًٝ َٔ ايتطٗري بايػػٌ ٚايتٓؿٝـ
 يشا خطد َٔ َٓدط املٝت ايسّ أٚ(;شعٔ ايصازم ) َعتة٠ ايهاًٖٞ -ز

، ٚيًدااة باااملكطاضز ضٳِطايؿاا٤ٞ بعااس ايػػااٌ ٚأّاااب ايعُاَاا١ أٚ ايهؿاأ ق اا 
٘ ٚاضر١ ذٝث ّاطٸح باياسّ، ٖٚاٛ    ا ّرٝس ٚب٘ ايهؿا١ٜ، ٚز٫يتعطٗأغاْٝس ب

، ٜٚاسٍ اـاة ايصارٝس عًا٢ قاطض      زايؿا٤ٞ شٜ٪نس ؾِٗ خطٚد ايٓحؼ َٔ 
 .رٌ ايتٓحؼ َٔ ايعُا١َ أٚ ايهؿٔ اَ

  ٔ َأ ايآحؼ اـااضد     ٚاـةإ ا٭خريإ ٜس٫ٕ ع٢ً ٚجٛب تطٗاري ايهؿا
ٚػتُ  ا٭خباض ا٭ضبع١ ع٢ً يعّٚ تطٗاري املٝات جثُاْا٘     ٘،ًٝػػَٔ املٝت بعس ت

ًرال با٘   نؿٓ٘ يشا تآحؼ َأ ؾا٤ٞ خاطد َأ املٝات نُاا حيصاٌ ناثريًا، ٜٚٴ         أٚ 
 طم بُٝٓٗا يف ذهاِ ياعّٚ اياتطٗري،   يعسّ ايؿ ،ايٓحاغ١ ايطاض١٥ َٔ خاضد املٝت

حاغاا١ ايساخًٝاا١ ايبازٜاا١ َاأ املٝاات َاا     يًكطاا  اـاااضجٞ بتػاااٟٚ ايٓ ٚشيااو 
 . ايٓحاغ١ اـاضج١ٝ ايطاض١٥ ع٢ً جثُإ املٝت أٚ نؿٓ٘

طجت َٔ املٝت لاغ١ بعس  ااّ ايتػػاٌٝ قباٌ  ااّ اياسؾٔ ناإٔ       ْ٘ يٛ خثِ ي
٘  ضٴ ؾإْا٘ جياب تطٗاريٙ يشا     ،٩ٜت ٚقس أْعٍ املٝت يف قةٙ ٚقبٌ يٖاي١ ايارتاب عًٝا

ت، ٚشياو ٱطا٬م ا٭خبااض املتكسَا١     أَهٔ َٔ زٕٚ َؿاك١ أٚ ياعّٚ ٖتاو املٝا    
 يعّٚ اط٢ يط٬قٗاايهؿٔ، ؾإٕ َكت يساي١ ع٢ً ٚجاٛب ايتطٗاري أٚ ع٢ً َقاطضا
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ٜٴ  كة  اًَا.ايتطٗري ٚاٱظاي١ ٚايكطض ٚيٕ أْعٍ املٝت يف قةٙ َا زاّ ي 
ْعِ يٛ أٌٖٝ عًٝ٘ ايارتاب ٚأقاة ٚعًاِ غاطٚد زّ أٚ ماٛٙ ي جياب نؿاؿ٘        
 يًتطٗري ؿط١َ ايٓبـ ٚنؿـ ايكة ايصٟ ٖٛ َصسام ٖتو ذط١َ املٝت املػًِ. 

ٓحؼ َأ املٝٸات أثٓاا٤    ٚجٛب ايتطٗري ؾُٝا يشا خطد ايؿ٤ٞ ايا ْعِ ايكطٜب 
 ٘  تعًااِٝ نٝؿٝاا١ تطٗااري   (2)نُااا ميهاأ اغااتؿازت٘ َاأ ضٚاٜاااإ   ،ايػػااٌ قبااٌ  اَاا

 ٚاَػااس بطٓاا٘ َػاارًا ضؾٝكااًا ؾااإٕ خااطد  ٚتػػااًٝ٘، ْظااري َعتااة٠ ْٜٛؼ;ش املٝاات
ػػاٌ قباٌ   أثٓاا٤ اي  ايؿ٤ٞ ؾإْ٘ ٜسٍ بٛضٛح ع٢ً أْ٘ يشا خطدز ٘كٹآَ٘ ؾ٤ٞ ؾأْٵ

رتُااٌ ٜٴؾإْاا٘ ٘ ٚتطٗااريٙ بعااس َػااس بطٓاا٘، ٚجااب تٓكٝتاا تػػااًٝ٘ باملااا٤ ٚايهاااؾٛض
 . خطٚد ايسّ أٚ ايبٍٛ أٚ ايػا٥ط بٗصا املػس

      ٍ أقعاسٙ ٚاغُاع بطٓا٘    (;ش) ْٚظري َعتاة٠ ايؿطاٌ غاا٬ً٥ عأ املٝات ؾكاا
ٗٸ ،غُعًا ضؾٝكًا أٟ يشا غُاعإ بطٓا٘ ٚخاطد باٍٛ أٚ     ز طٙ َأ غُاع ايابطٔ    ثِ ط

ٗٸطٙ ٚأْٵ  .  طٚع يف تػػًٝ٘٘ َٔ ايٓحؼ اـاضد قبٌ ايؿكٹاغا٥ط أٚ زّ ط
 . ; ٚجٛب ايتطٗري ٖصا نً٘ بًرا  اؿهِ ا٭ٍٚ

ٖٚهصا اغتؿسْا َٔ ٖصٙ ا٭خباض أْا٘ يشا خاطد ايؿا٤ٞ ايآحؼ ناياسّ َأ       
ٌ ٫ٚ ٜٴزشس ايػػااٌعٹاا٫ٚ تٴشاملٝاات ي ػااب يعاااز٠ ايػػااٌ    زعاااز عًٝاا٘ ايػػاا

ٖٚهصا اـةإ اياسا٫ٕ عًا٢ قاطض قاٌ ايتآحؼ َأ ايهؿأ، ؾاإٕ ا٫نتؿاا٤          
 . ض ٜسٍ بٛضٛح ع٢ً عسّ ٚجٛب يعاز٠ تػػٌٝ املٝتبايكط
١ نايبٍٛ أٚ ايػا٥ط أٚ املين ؾٌٗ جياب  ٚيشا خطد َٔ املٝت لاغ١ ذسثاٝ -3

يعاز٠ ايػػٌ  املؿٗٛض ؾٗط٠ عظ١ُٝ عسّ ايٛجٛب، ْٚػب يىل ابٔ أبٞ عكٌٝ 
 ػػٌ يٛ خطد أذس ايٓٛاق  املصنٛض٠ .ايكٍٛ بٛجٛب يعاز٠ اي

 ُاث١ً غػٌ املٝت يػػٌ اؾٓاب١ ٚإٔ غػٌ املٝتاَ (3)ػتسٍ ي٘ بأخباضٚقس ٜٴ 
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ُٛت٘، ٚنُاا ٜٓاتك  غػاٌ    اًال َٓٗاا با   دطٚد ايٓطؿا١ ايايت خٴ  اٖٛ غػٌ جٓاب١ ي
.غطٚجٗا  ٜٓتك  غػٌ املٝت نصيو اؾٓاب١ غطٚد ٖصٙ ايٓٛاق 

ا٫غتس٫ٍ َطؾٛض ٭ٕ  اٖط ٖصٙ ا٭خباض  اثٌ غػٌ املٝت َ  ٖصا يهٔ 
٫ٚ ز٫ي١ ؾٝٗا ع٢ً ايتُاثٌ يف عُاّٛ ا٭ذهااّ عٝاث     ،هٝؿ١ٝاي يف غػٌ اؾٓاب١

 .ٝت نٌ ذهِ َرتتب ع٢ً غػٌ اؾٓاب١ ٚجٛزًا أٚ عسًَا ٜرتتب ع٢ً غػٌ امل

ْ٘ ٫ زيٌٝ ع٢ً ٚجٛب يعاز٠ تػػٌٝ املٝت عٓاس خاطٚد ْااق     ٚاؿاٌّ ا
طجا  َا  اغاتكطاض ايؿاو يىل أّاٌ اياةا٠٤، باٌ        حاغ١ ذسث١ٝ َٔ املٝت، ْٚٳْٚٳ

يٌٝ َٔ ا٭خبااض عًا٢ عاسّ ٚجاٛب يعااز٠ تػػاٌٝ املٝات، ٚياصا         ٜٛجس عٓسْا ز
يٕ شضٚاٜتاإ; َعتاة٠ ضٚح   َأ ا٭خبااض    ٓاا زيًٝٚؾايظاٖط ّر١ قٍٛ املؿاٗٛض،  

 (2)اغػاٌ اياصٟ باسا َٓا٘ ٫ٚ تعاس ايػػااٌز     باس٣ َأ املٝات ؾا٤ٞ بعاس غػااً٘ ؾ     
ؾااإٕ  زٜػػااٌ شيااو ٫ٚ ٜعاااز عًٝاا٘ ايػػااٌ.. شٚضٚاٜاا١ ايهاااًٖٞ ٚاباأ املدتاااض

باٍٛ أٚ غاا٥ط أٚ    -ٚاضرا ايس٫ي١ ع٢ً أْ٘ يشا خطد َأ املٝات ؾا٤ٞ    اـةٜٔ 
غػً٘ ايثاْٞ أٚ بعس ٚبسا َٔ جػُ٘ بعس غػً٘; بعس غػً٘ ا٭ٍٚ أٚ بعس  -َين 

ٗٸطٙ ٜٚػػٸ غػً٘ ايثايث،  . ٫ٚ ٜعٝس تػػٌٝ املٝت َٔ ا٭ٍٚ ،ً٘ؾإْ٘ ٜط

٘ يشا ايااسايتل عًاا٢ أْاا (3)ٚميهاأ تكٜٛاا١ ا٫غااتس٫ٍ مبعتةتااٞ ٜااْٛؼ ٚعُاااض
ٖ   -ػًل ا٭ٚيل بعض ايٓٛاق  خطد بل ايػٴ أٚ  -ا ُا ايباٍٛ أٚ ايػاا٥ط أٚ مٛ

خااطد باال ايػػااٌ ايثاااْٞ ٚباال ايػػااٌ ايثايااث ٚجباات تٓكٝتاا٘ َاأ زٕٚ يعاااز٠  
 . ايػػٌ ا٭ٍٚ أٚ ايثاْٞ املتكسّ ع٢ً خطٚد ايؿ٤ٞ

َأ املٝات بعاس  ااّ تػػاًٝ٘ أٚ ؾُٝاا بال         د ايآحؼ ٚٚاؿاٌّ أْ٘ َ  خاط 
   املتكس١َ. خباضٍ جيب ايتطٗري ٫ٚ ػب يعاز٠ ايػػٌ ذػب ز٫ي١ ا٭ا٭غػا
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 ملٝات أثٓاا٤ أذاس ا٭غػااٍ ايث٬ثا١،      يهٓ٘ يشا خطد ايٓاقض ٚبسا َٔ جػاِ ا 
قس ٜكاٍ بكصٛض ايطٚاٜااإ عأ ايس٫يا١ عًا٢ عاسّ ٚجاٛب يعااز٠ تػػاًٝ٘ َأ          

ٚعاسّ   ُا اغتظٗطْاٙ َٔ اغتك٬ي١ٝ ناٌ غػاٌ َأ ا٭غػااٍ ايث٬ثا١     اي ،ا٫بتسا٤
نٕٛ فُٛعٗا غػ٬ً ٚاذسًا شا أجعا٤، بٌ نٌ غػٌ َٔ ايث٬ث١ ٚاجب َػتكٌ 

 . شٚ أجعا٤ ث٬ث١ ٖٞ ايطأؽ ٚاؾاْب ا٭مئ ٚاؾاْب ا٭ٜػط

عًا٢ عاسّ    -ز٫يا١ ضا١ُٝٓ    -يهٔ تكٍٛ; ٫ ٜبعس ز٫ي١ ايطٚاٜاإ املاصنٛض٠  
ػاٌ  حؼ ْااقض يًراسث أثٓاا٤ ايػ   ٚجٛب يعاز٠ ايتػػٌٝ يشا خطد َٔ املٝت ْٳ

 ؾإْا٘ ٫ ؾاطم بال خاطٚد ايؿا٤ٞ ٚباسٚٙ َأ املٝات          ،ا٭ٍٚ أٚ ايثاْٞ أٚ ايثاياث 
ُهأ  ٜٴَاا  بل ا٭غػاٍ أٚ أثٓا٤ٖا ؾإْا٘ ًٜاعّ تطٗريٖاا ٫ٚ ٜعااز ايتػػاٌٝ، ٖاصا       

 . اغتؿازت٘ قطعًٝا َٔ ٖصٙ ايطٚاٜاإ اغتؿاز٠ ض١ُٝٓ

يٕ تكٝٝاس َعتاة٠    ُهأ إٔ ٜكااٍ;  ٚع٢ً ؾطض عسّ ذصٍٛ ايكطا  باصيو ٜٴ  
ٖاٛ تكٝٝاس يًرهاِ بعاسّ      بايبعس١ٜ;شيٕ بس٣ َٔ املٝت ؾ٤ٞ بعاس غػاً٘ز   ضٚح

٭ٕ اٱعاز٠ تتطًب ؼكل ايػػٌ  اَاًا ثاِ ٜعكبا٘ )باسٚ ؾا٤ٞ       ،ٚجٛب اٱعاز٠
ٌ  شَٔ املٝت( ناٞ ٜصاس ايتعابري باٱعااز٠      ٝاس  ٚذ٦ٓٝاص ؾايتكٝ  .ز ٫ٚ تعاس ايػػا

 تعاس  ٫ٚاح٧ٝ اؿهاِ;ش ٜسٍ ع٢ً عسّ َا  زبعس غػً٘ايٛاضز يف َعتة٠ ضٚح;ش
ؾُٝا يشا خطد ايؿ٤ٞ قبٌ  اّ غػً٘; أثٓا٤ ايػػاٌ ا٭ٍٚ أٚ ايثااْٞ أٚ    زايػػٌ

ٌ   شايثايث، ؾٝسٍ ايتعبري  عًا٢ ٚجاٛب ايتاساضى     زبعس غػاً٘.. ٫ٚ تعاس ايػػا
٘ شٚيعاز٠ تػػٌٝ املٝت َٔ جسٜس مبكتط٢ َؿّٗٛ ايكٝس  ؾاإٕ اْتؿاا٤    زبعس غػاً

ٌ  ٫ٚشح٤ٞ اؿهِ اٜسٍ ع٢ً عسّ َ زبعس غػً٘شايكٝس  ، ٚعًٝا٘  زتعس ايػػا
 . يشا خطد ايٓحؼ أثٓا٤ غػً٘ زٍ ايكٝس ضًُٓا ع٢ً ٚجٛب يعاز٠ ايتػػٌٝ

٘  شيهٔ ٖصا ؾِٗ بعٝس، ٚايصرٝس قصٛض ايكٝاس  ٫ شعأ تكٝٝاس    زبعاس غػاً
مبا يشا بسا ايآحؼ ايٓااقض بعاس  ااّ تػػاٌٝ املٝات ذتا٢ ٫ ٜعاِ          زتعس ايػػٌ
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 ؾا٬ ز٫يا١    ٓا٤ أذاس ا٭غػااٍ،  يٓحؼ َٔ املٝت أث; َا يشا بسا ايٓاقض ا رهِااي
اضى ٚياعّٚ اٱعااز٠، ٫ٚ ٜبعاس اغاتؿاز٠ عاسّ      سيف َعتة٠ ضٚح ع٢ً ٚجٛب ايت

ياعّٚ اٱعاااز٠ َاأ ا٭خبااض اٯتٝاا١، ٚيااٛ اغااترهِ ايؿاو قًٓااا; َكتطاا٢ أّااٌ    
 ; عسّ ٚجٛب يعاز٠ ايػػٌ . ايةا٠٤

بٛجااٛب ايػػااٌ َاأ   ٜػااتسٍ غااةٟ ضٚح ٚايهاااًٖٞ املصااطذل بااٌ قااس  
ٖٚهصا ٜػتسٍ بايطٚاٜتل املعتاةتل ايًاتل زيتاا     ،سّ يعاز٠ ايتػػٌٝايٓحؼ ٚع

ع٢ً قطض ايهؿٔ يشا خطد َٔ املٝت ؾ٤ٞ بعس ايتهؿل، ؾإٕ ا٫نتؿا٤ بايػػٌ 
ؾااٖس ٚاضاس عًا٢ أْا٘ يشا خاطد ايؿا٤ٞ        -ٖٚٞ أخبااض َطًكا١    -أٚ بايكطض 

ا ي ايٓحؼ ايٓااقض يًراسث نااملين ٚايباٍٛ ٚايػاا٥ط بال ا٭غػااٍ أٚ أثٓا٤ٖا        
ٜٚهؿٞ ايتطٗري بػػٌ اؾثُإ أٚ بكاطض ايهؿأ أٚ بٓععا٘     ،ػب يعاز٠ ايػػٌ

ٚغػااً٘ أٚ تٓؿااٝؿ٘، بااٌ قااس ٜػااتسٍ بأخباااض تعًااِٝ نٝؿٝاا١ غػااٌ املٝاات ٚايساياا١   
بإط٬قٗا ع٢ً ٚجٛب ا٭غػاٍ ايث٬ث١ ؾكط غٛا٤ ؽًٌ يف ا٭ثٓاا٤ خاطٚد باٍٛ    

 . ٝتأٚ غا٥ط أٚ مُٖٛا أٚ ي ٜتدًٌ خطٚد ؾ٤ٞ ٚبسٚٙ َٔ امل

ْٚ٪ٜس ز٫ي١ ٖصٙ ا٭خبااض بابعض املطاغاٌٝ ايظااٖط٠ يف يبعااز ايآحؼ عأ        
ٚنا،طٚح أٚ املكتٍٛ بايػٝـ  ،نايٓؿػا٤ يشا َاتت ٚاغتُط خطٚد زَٗا ،املٝت

 أٚ ماااٛٙ يشا َااااإ ؾإْااا٘ قاااس ٜػاااتُط ْاااعف اياااسّ، ؾإْااا٘ يف ٖاااصٙ اؿاااا٫إ          
 اؾاطح باايكطٔ    بترؿ١ٝ ايكبٌ أٚ ايسبط أٚ َٛض  تأَط  َٚطغ١ً ١ٚضزإ َطؾٛع

 قبااٌ تهؿٝٓاا٘ ٱبعاااز تٓحااٝؼ اؾثُااإ بعااس  اااّ ايػػااٌ ٚايااتهؿل        ، مااٛٙ ٚأ
ؾاْظط َطؾٛع١ اؿػٔ بٔ قبٛب يف ايٓؿػا٤ اييت َاتت ٚنثط زَٗا;  ،قبٌ ايسؾٔ

ٔ  ٜٚٴش رؿا٢  ٚتٓظـ ثاِ ٜٴ َٚطغا١ً ايصاسٚم;ش   (2) زرؿ٢ ايكبٌ ٚاياسبط باايكط
 ; ثِ ْبرث ز . ايكبٌ ٚايسبط ثِ تهؿٔ بعس شيو
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 تغسًل الصيب أو اجملنىن للمًت:
 ٫ ٜٓبػااٞ ايؿااو يف إٔ ا،ٓاإٛ ايؿاقااس يًعكااٌ ٚاقعااًا ٚاحملااطظ جْٓٛاا٘ ؼكٝكااًا   

 ايتػػٌٝ ٚايصا٠٬ عًا٢ جٓااظ٠ املٝات.    ٫ ٜتأت٢ َٓ٘ قصس ايتكطب يىل اهلل بعٌُ 
ٕ )ْعِ ٜكاٍ عطؾًا يبعض املطض٢ ْؿػًٝا ٚماِٖٛ ٜٚطًال ايعاطف عًاِٝٗ       (ا،ٓاٛ

ػػاٌٝ  ايت -ايعٌُ ايصرٝس املصرٛب بكصس ايكطب١ ٚقصس ايعُاٌ  ٜٚصسض َٓ٘ 
يهٔ ٖاصا ياٝؼ َصاساقًا ؾاطعًٝا يًُحٓإٛ، ؾٗاٛ        -أٚ ايتهؿل أٚ اؿؿط ٚايسؾٔ

تػػا٬ًٝ أٚ   -خاضد عٔ قٌ ايبرث ٖٓا ٫ٚ بأؽ بؿعً٘ يشا نإ ػٗٝعٙ يًُٝات  
عكاٌ  ّرٝرًا ع٢ً طبال ايآٗخ ايؿاطعٞ، ٚايها٬ّ يف ا،ٓإٛ ايؿاقاس يً       -مٛٙ 

ٚاضرًا عٝث ٫ ٜتأت٢ َٓ٘ قصس ايؿعٌ أٟ ؾعٌ ؾ٬ ٜصس َٓا٘ ذتا٢ يشا اغاتكٌ    
بعٌُ ايتحٗٝع ٚغػٸٌ أٚ نؿٔ أٚ زؾٔ، ْعِ يشا ّاسض َٓا٘ اياتهؿل أٚ ايترٓاٝط     
أٚ ايسؾٔ ّرٝرًا غكط عٔ غريٙ يعسّ اعتباض قصاس ايتكاطب بٗاصٜٔ ايعًُال،     

    ٛ  ٫ ٜتاأت٢ َٓا٘ ايكصاس   ٕ يهٔ ايػػٌ ٚايص٠٬ حيتاجاإ ايكصاس ايكطباٞ، ٚا،ٓا
، ٚيشا تااأت٢ َٓاا٘ ايكصااس ايكطباٞ ٚأتاا٢ بايعُااٌ ايصاارٝس املطااابل   -أٟ قصاس  -

 ٜٚػااُٝ٘ فْٓٛااًا ٖٚااٛ  ؾٝاا٘ يتؿااطٜ  اهلل غاابراْ٘ ؾٗااصا َااطٜض ٜتػاااَس ايعااطف   
 . يٝؼ مبحٕٓٛ، ؾإٕ ا،ٕٓٛ جًْٓٛا َطبكًا ٫ ٜتأت٢ َٓ٘ ايكصس

ٞ َٚٓا٘ ايػػاٌ ايك   -ٚأَا ايصيب ؾٌٗ ٜصس َٓا٘ ايتحٗٝاع   نُاا ياٛ ناإ     -طبا
 َٓاا٘ ُٝعًا َطاٖكااًا ٚأتاا٢ بتػػااٌٝ املٝاات ٖااٌ ٜصااس َٓاا٘  أّ ٫ ٜصااس     اّاابًٝا َاا 

  عًٝاا٘ ٚؾااٗس أَاااّ ايعاااضف بأذهاااّ ايتحٗٝااع ٚيطًاا ٚيٕ ّااسض َٓاا٘ ّاارٝرًا 
بصر١ تػػًٝ٘ ؾٌٗ ٜهؿٞ عًُ٘ يٛ ؾٗس ايعااضف بصار١ ايعُاٌ ايصاازض َٓا٘       

عاأ باااقٞ  شٖااب مجاا  َاأ ايؿكٗااا٤ )ضض( يىل ّاارت٘ ٚنؿاٜتاا٘ ٚغااكٛط٘       
 . املػًُل، ٚشٖب مج  يىل خ٬ؾ٘

عَُٛٗا يًصيب  -َٚٓٗا تػػٌٝ املٝت - اٖط يط٬م أخباض ايتحٗٝع ٜكاٍ;قس     
 بؿعً٘.  اؿًِ يشا تأت٢ َٓ٘ عٌُ ّرٝس َتكطبًا يىل اهلل  اٖل ايصٟ ي ٜبًؼاملط



 5;دؾك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض. ................................................................................(317)   

 

يهٓا ْعًِ َٔ خاضجٗا عسّ ايعُّٛ ْٚعاطف اختصااص اـطااب بايباايػل     
ٚشيو يًعًِ خاضجًا  بطؾ  ايكًِ عٔ ايصيب ذت٢ حيتًِ ٚعٔ ا،ٕٓٛ ايعاقًل، 

 ذتاا٢ ٜؿٝاال، ؾًااِ ٜؿااًُُٗا خطاااب ػٗٝااع املٝاات ذتاا٢ ٜصااس َُٓٗااا ايتػػااٌٝ    
. َٚعا٘ يشا ّاسض َأ أذاسُٖا ايتػػاٌٝ أٚ ماٛٙ        أٚ مٛٙ َٔ ٚاجباإ ايتحٗٝع

 ٌ ٘ أٚ ماٛٙ َاأَٛضًا با٘ ذتا٢ ٜصاس َٓا٘ ايؿعا       ًَٝٔ أما٤ ايتحٗٝاع ي ٜهأ تػػا   
 . ع٣ بؿعٌ ايصيب أٚ ا،ٕٓٛ عٔ غا٥ط املهًؿلتحهتؿ٢ ب٘ ٜٚٴثِ ٜٴ

ٚعًٝ٘; ميهٓٓا ا٫غتس٫ٍ بإط٬م خطاب ٚجٛب ػٗٝع املٝات املػاًِ، ؾاإٕ    
ٚجٛبًا نؿا٥ًٝا غٛا٤  -ايبايػل ايعاقًل  -ٚجٛب٘ ع٢ً املهًؿل  ;َكتط٢ يط٬ق٘

 . أت٢ ب٘ ايصيب املُٝٸع املسضى أّ ي ٜأإ ب٘
٘; عسّ ايسيٌٝ ايٛاضس عًا٢ اغاترباب ؾعاٌ ػٗٝاع املٝات عًا٢       ٜطاف ييٝ

املكطاٛع   -ع٬ّ، ؾإْ٘ بعس ز٫ي١ ذسٜث ايطؾ ايصيب املُٝع ٚيٕ ازعاٙ بعض اٱ
ع٢ً ضؾ  خطاب ايتهًٝـ بتحٗٝع املٝات عأ ا،ٓإٛ     -مبٛاؾك١ َطُْٛ٘ يًٛاق 

 .  ! أٟ زيٌٝ ع٢ً اغترباب ايتحٗٝع َٓٗا ;ٚايصيب ايصٟ ي ٜبًؼ اؿًِ ْػأٍ
َٳ صيب، بععِ إٔ حاٍ يًكٍٛ مبٓسٚب١ٝ ايتػػٌٝ ٠٬ّٚ ا٭َٛاإ ع٢ً اي٫ٚ 

ايتهًٝـ اٱيعاَٞ ٚتبك٢ ايؿطع١ٝ ٚايٓسب ع٢ً ذايا٘،   ذسٜث ضؾ  ايكًِ ٜٓؿٞ
 َ  ظعِ إٔ ايص٠٬ ٚايػػٌ َأ ايباايؼ ٚغاري ايباايؼ طبٝعا١ ٚاذاس٠، ؾاإشا أتا٢         

 .بٗا ايصيب أجعأإ ٚغكط ايتهًٝـ عٔ ايبايؼ 
ا املكاٍ َطؾٛض يعسّ ايسيٌٝ ايٛاضس ع٢ً اغترباب ايتحٗٝع ع٢ً ؾإٕ ٖص

ايصاايب، ٚيٓؿااٞ ذااسٜث ايطؾاا  أّااٌ ايتهًٝااـ عاأ ايصاايب ٚا،ٓاإٛ، ٚيعااسّ  
ٖٚٞ  ،يذطاظ ؼكل املصًر١ ايًع١َٝٚ أٚ غري ايًع١َٝٚ عٓس يتٝإ ايصيب ايتحٗٝع

 . املصًر١ ايساع١ٝ يتهًٝـ ايبايؼ ايعاقٌ بتحٗٝع املٝت املػًِ
تكسّ َٔ ا٫غتس٫ٍ ْػتػين عأ ا٫غاتس٫ٍ با٭ّاٌ ايعًُاٞ طاطًا،       ُااٚب

 عسّاا ِ ياض ا٭عاعاسٍ ب٘ باتاػٌ ايصٟ اغاؿااب اياصراتاُػو باغاتآ٘ اياَٚ
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 غكٛ  ٚاجب ايتحٗٝع عٔ ايبايؼ ايعاقٌ يشا أت٢ ايصيب بايؿعٌ، بتكطٜب; 
 ع املٝاات ٚاملتااٝكٔ قبااٌ ّااسٚض ػٗٝاا يٕ ؾااػٌ شَاا١ املهًؿاال بااايتحٗٝع نؿاٜاا١ً

 َاأ ايصاايب املُٝٸااع ذٝااث ٜطااطأ ايؿااو بعااس عُااٌ ايصاايب ؾٝرتُااٌ ايبكااا٤           
 يهٓاا٘ َ٪ٜٸااس ٫ ذحٝاا١ ؾٝاا٘  .  ؾٝػتصاارب بكااا٤ ؾااػٌ ايصَا١  ،ٚحيتُاٌ ا٫ضتؿاااع 

 . اٯَط بتحٗٝع املٝت املػًِ ٚايصٟ جعًٓاٙ زي٬ًٝٚجٛز اٱط٬م ايًؿظٞ َ  
ٍٸ عًاا٢ ؾااطع١ٝ عبااازاإ ايصاايب يشا باال اياآٗخ ّااسضإ َٓاا٘ عًاا٢ ط َٚااا ز

حع٠٤ عأ غاا٥ط املهًؿال ٚاغاكاطٗا خطااب      اٴ٫ ٜاسٍ عًا٢ نْٛٗاا َا     -ايؿطعٞ
ذت٢ َا  ؾاطض    -ط املهًؿل، ٭ٕ يجعا٤ٳ عٌُ ايصيبٚجٛب ايتحٗٝع عٔ غا٥

دطاب ايتحٗٝااع عاأ املهًؿاال حيتاااد يىل زيٝااٌ  ا٘ يااٚاغااكاَط -ؾااطع١ٝ عبازاتاا٘ 
; ت ٚجٛباًا نؿا٥ٝااً  ٚاضس عًٝ٘ ٫ٚ زيٌٝ، ؾٝبك٢ يط٬م زيٌٝ ٚجٛب ػٗٝاع املٝا  

 ٫ٚبااس  ،َاأ ايصاايب املُٝٸااع  ٝااع املٝاات ػٗ خطابااًا قا٥ُااًا ضغااِ ّااسٚض ايؿعااٌ ;  
 . َٔ تصسٟ بعض املهًؿل يتحٗٝع املٝت

ٝين ٜػاتسعٞ  ٚعٓس اغترهاّ ايؿو ميهٔ ايطجٛع يىل قاعاس٠ )ايؿاػٌ ايٝكا   
ٌ عاٍ ايتحٗٝع ٜؿو يف غاكٛطٗا عأ ناٖا   بإتٝإ ايصيب أؾ ايؿطاؽ ايٝكٝين( ؾإْ٘

ملهًؿل ٚحيتٌُ عسّ ؾاطاؽ شَا١ املهًؿال املدااطبل بتحٗٝاع املٝات املػاًِ ٫ٚ        ا
 .قٗطًا  ٜكط  بؿطاؽ شَتِٗ، ؾتأتٞ قاعس٠ )ايؿػٌ(

 اعتباز املماثلة بني املغسل وبني املًت:
املعطٚف ٚاملؿٗٛض بل ؾكٗا٥ٓاا )ضض( ٖاٛ اعتبااض مماثًا١ املػػاٌ يًُٝٸات يف       

ٌ ا٭ْثا٢ اياصنط ي٫ َااا   صنط ا٭ْثا٢ ٫ٚ تػػٸاا ؾا٬ ٜػػٸااٌ ايا   ،اياصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثا١  
 و  املػاتث٢ٓ ؾإْا٘ ٜػاكط ٚجاٛب تػػاٌٝ املٝات       اغتثين، ٚيشا ؾكس املُاثٌ ٚي ٜٳا 

ِ     ز ٬َٚبػٜ٘ٴسؾٔ نُا ٖٛ بثٝاب٘ٚش . يهٓا٘ قاس    بػري تػػاٌٝ باٌ َٚأ زٕٚ تاُٝ
خايـ مج  قًٝاٌ َأ َتكاسَٞ ؾكٗا٥ٓاا َٚتاأخطِٜٗ ٚقاايٛا بٛجاٛب ايتػػاٌٝ         

 . ثٌ َٔ ٚضا٤ ايثٛب َٚٔ زٕٚ ملؼ ْٚظط يًُٝت غري املُاثٌع٢ً غري املُا
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 (2)ٚايصرٝس َا شٖب ييٝا٘ املؿاٗٛض يس٫يا١ عاسز َأ ايطٚاٜااإ ايصارٝر١       
ع٢ً إٔ املٝات يشا ي ٜهأ يا٘ مماثاٌ يف اياصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثا١ ٜسؾٓا٘ غاري املُاثاٌ          
بثٝاب٘ َٔ زٕٚ تػػاٌٝ، ٖٚاٞ ْظاري ّارٝر١ اؿًايب ايايت ضٚاٖاا ايصاسٚم يف         

ؿكٝاا٘( بػاآس ّاارٝس ٚايطٛغااٞ يف )ايتٗااصٜبل( غااا٬ً٥ َاأ اٱَاااّ ايصااازم )اي
(       عٔ املاطأ٠  اٛإ يف ايػاؿط ٚياٝؼ َعٗاا شٚ قاطّ ٫ٚ ْػاا٤ )،  (ٍقاا ;)

ي٫ ايٓػاا٤ ياٝؼ َعٗأ    ٚعٔ ايطجٌ ميٛإ ٚيٝؼ َع٘  زتسؾٔ نُا ٖٞ بثٝابٗاش
٠ ٜسؾٔ نُا ٖٛ بثٝاب٘( ّٚارٝر١ عباس اياطمحٔ غاا٬ً٥ عأ اَاطأ      ضجاٍ، قاٍ;ش

ٌ   َاتت َ  ضجاٍ، قاٍ; )تٴ ـٸ ٚتٴاسؾٔ ٫ٚ تٴػػا ّٚارٝر١ ابأ أباٞ ٜعؿاٛض      زًا
ٝؼ ( عٔ ايطجاٌ مياٛإ يف ايػاؿط َا  ايٓػاا٤ يا      غا٬ً٥ َٔ اٱَاّ ايصازم )

ؾٓا٘ ٫ٚ ٜػػآً٘(   ًا يف ثٝابا٘ ٜٚس ًٜؿؿٓا٘ يّؿا  َعٗأ ضجاٌ نٝاـ ٜصآعٔ با٘، قاٍ;ش     
ٕ ٜٴسؾٔ ٫ٚ ٜػػاٌ.. تٴاسؾٔ ٫ٚ تٴ  ّٚرٝر١ ايهٓاْٞ ش ٜهإٛ ظٚجٗاا    ػػاٌ ي٫ أ

 ٚغريٖا. ازَعٗ
ضٚاٜاإ تعاضضٗا ٚتاسٍ عًا٢ تػػاٌٝ غاري املُاثاٌ ّٚابٸ املاا٤         ْعِ تٛجس

َػاتٓس   اُؼ اؾث١ أٚ ايٓظط ييٝٗا، ٖٚاصا ع٢ً املٝت َٔ ٚضا٤ ايثٛب َٚٔ زٕٚ ي
 (3)ايكا٥ًل بٛجٛب ايتػػٌٝ َٔ ٚضا٤ ايثٝاب َٚٔ زٕٚ ملؼ ْٚظط، ٖٚٞ أخباض

ي١ ٫ٚ تصًس ذح١ ع٢ً ذهِ ؾطعٞ يس٫قصط٠ َٔ ذٝث ايػٓس أٚ َٔ ذٝث ا
 ; ايـ ب٘ املؿٗٛض ٚزيًٝ٘ املعتة ايصرٝس، ٖٜٚٞٴد

٘، ٚقاس غابل قطٜباًا    ٝا َعتة٠ ظٜس بٔ عًٞ ايايت ضٚاٖاا ايطٛغاٞ يف تٗصٜب    -2
بٝإ ٚج٘ اعتباض ايػٓس املُاثٌ ي٘ يف عث ٚجٛب تٛجٝ٘ املٝت يىل ايكبًا١ ذااٍ   

( قااٍ يف جاٛاب غا٪اٍ عُأ     ل )ا٫ذتطاض، ٚايػٓس ٜٓتٗٞ يىل أَري امل٪َٓ
ٜٛظٸضْٚ٘ ٫ٚ شٚ قاطّ َأ ْػاا٤ٙ;ش   َاإ يف ايػؿط َ  ايٓػا٤ يٝؼ ؾٝٗٔ اَطأتا٘  

                                                           

(
1

 .4ح+3+ح2+ح1هن أثىاة غسل الويذ: ح 21: ة2( الىسبئل: ج

(
2

 .2+ح11+ح5+ح2+ح3هن أثىاة غسل الويذ: ح 22: ة2( الىسبئل: ج
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أٟ ٜػطاإٛ َااا باال غااطت٘ يىل ضنبتٝاا٘، أٚ َاأ عٓكاا٘ يىل ضنبتٝاا٘       يىل ضنبتٝاا٘ز
 .ٛضت٘ ٫ٚ ًُٜػٓ٘ بأٜسٜٗٔ ٜٚطٗطْ٘زٜٚصبدي عًٝ٘ املا٤ ّبٸًا ٫ٚ ٜٓظطٕ يىل عش

( ٜكاٍٛ;   بٔ غٓإ ٚقس عما  َأ اٱَااّ ايصاازم )    َعتة٠ عبس اهلل -3
غػٸاًٗا بعاض ايطجااٍ     ،حسٚا اَطأ٠ تػػٸًٗااملطأ٠ يشا َاتت َ  ايطجاٍ ؾًِ ٜٳش

ـٸ ع٢ً ٜسٜ٘ َٔ ٚضا٤ ايثٛب، ٜٚػتر ٖٚاصٙ ايطٚاٜا١    خطقا١ز  -ٜاسٙ   -ب إٔ ًٜ
ـٸ  ش(;قُٛي١ ع٢ً ٚجٛز قطّ ٜػػٸًٗا بكط١ٜٓ قٛي٘ ) عًا٢   ٜٚػاترب إٔ ًٜا

ٖٚصا ا٫غترباب ًٜت٦ِ َ  تػػٌٝ قاطّ املاطأ٠ ايايت َاتات، ٚأَاا       زٜسٜ٘ خطق١
ـٸ خطق١ ع٢ً ٜسٜ٘ ذت٢ ٫ ٜٳ ٗا، ؾتدطد ايطٚاٜا١ عأ   ُػٸا٭جٓيب ؾٝحب عًٝ٘ ي

ايس٫ياا١ عًاا٢ غااري املؿااٗٛض، بااٌ تصااًس ايطٚاٜاااإ ايصاارٝر١ املتكسَاا١ زياا٬ًٝ     
 ..زٜػترب..شيًُؿٗٛض يتكٝٸسٖا باحملطّ اغتؿاز٠ َٔ قط١ٜٓ 

ٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ايتٗاصٜبل بػآس ضاعٝـ َتصاٌ يىل اٱَااّ      َا ض -4
( ٜػأٍ ؾٝ٘ جاابط عأ ضجاٌ َااإ َٚعا٘ ْػا٠ٛ ياٝؼ َعٗأ ضجاٌ،          ايباقط )

ٜصبدي عًٝ٘ املا٤ َٔ خًـ ايثٛب ًٜٚؿؿٓ٘ يف أنؿاْ٘ َأ ؼات   (;شٚأجاب٘ )
 . ٖٚهصا املطأ٠  ٛإ َ  ايطجاٍ... ٜٚصًل عًٝ٘ ّّؿًا ٜٚسخًٓ٘ قةٙز ايصسض

َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ايتٗصٜبل بػٓس ضعٝـ َتصٌ يىل أبٞ غعٝس  -5
يشا َاتت املاطأ٠ َا  قاّٛ ياٝؼ هلاا ؾاِٝٗ       يصازم )ع( ٜكٍٛ;شعم  َٔ اٱَاّ ا

َٳ        َٳ راطّ،  رطّ ٜصبٸٕٛ عًٝٗا املا٤ ّابٸًا، ٚضجاٌ َااإ َا  ْػا٠ٛٺ ياٝؼ ؾاٝٗٔ يا٘ 
ٌٸ باٌ ٜٳ (;ش)ؾكاٍ أبٛ ذٓٝؿ١; ٜصبدي املا٤ عًٝا٘ ّابًا، ؾكااٍ أباٛ عباس اهلل        را

رٌ هلٔ إٔ ٜٓظطٕ َٓ٘ ييٝا٘ ٖٚاٛ ذاٞ، ؾاإشا بًػأ      هلٔ إٔ ميػػٔ َٓ٘ َا نإ ٜٳ
ٞٸ ّبدي املا٤ عًٝ٘ ّبًازرٌ هلٔ ايٓظط ييٝ٘ ٫ٚ َػٸاملٛض  ايصٟ ٫ ٜٳ  .٘ ٖٚٛ ذ

َا ضٚاٙ ايؿاٝذ يف ايتٗاصٜبل بػآس ضاعٝـ َتصاٌ يىل أباٞ محاع٠ عأ          -6
.ز إٔ ٫ تٛجس اَطأ٠ٌ ايطجٌ املطأ٠ ي٫ػػٸ٫ ٜٴش(;ايباقط )

 رهِ ايؿطعٞ،ا١ ع٢ً اياصًس ذحاٝؿ١ ٫ تاط٠ ضعاٚايطٚاٜاإ ايث٬ث١ ا٭خٝ
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ع٢ً أْ٘ ميهٔ اـسؾ١ ايس٫ي١ٝ ٚيٛ يف بعطٗا نا٭خري٠، ٚايطٚا١ٜ ايثا١ْٝ قاّط٠ 
زيا٬ًٝ يًؿكٗاا٤    -ّارٝر١ ابأ غآإ     -١ نُا تكسّ، تبكا٢ ايطٚاٜا١ ا٭ٚىل  ايس٫ي

ملٝاات َاا  عااسّ املُاثااٌ، ٖٚااٞ تعاااضض ايطٚاٜاااإ   ايكااا٥ًل بٛجااٛب تػػااٌٝ ا
سؾٔ ٜٴااسؾٔ أٚ تٴاايًُٝاات ُاثٌ اايعسٜااس٠ املتكسَاا١ ايساياا١ عًاا٢ أْاا٘ يشا ي ٜهاأ َاا 

بايثٝاب ٜٚػكط ايتػػاٌٝ، ٚيعاٌ ايؿاٗط٠ ايطٚا٥ٝا١ عاضاس٠ َٚطجرا١ يطٚاٜااإ        
ٛٸٜٗا ٜٚعٜس عاسزٖا; ّارٝر١ زاٚز بأ    زٜٴسؾٔ نُا ٖٛ بثٝاب٘ش ، ٜٚ٪ٜسٖا أٚ ٜك

( عٔ املطأ٠  ٛإ َا  ضجااٍ ياٝؼ ؾاِٝٗ     تط١ُٓ يػ٪اٍ ايصازم )امل (2)ؾطقس
َٳ ٜاسخٌ شياو عًاِٝٗ(     (; )يشَارطّ ٌٖ ٜػػٸًْٛٗا ٚعًٝٗا ثٝابٗا  ؾكاٍ )شٚ 

 ٖٚٞ تسٍزًٕٛ نّؿٝٗاػػٸٚيهٔ ٜٴش(;أٟ ٜهٕٛ عٝبًا زاخ٬ً عًِٝٗ، ثِ قاٍ )
( َااّ ) أقصااٙ أَاط اٱ   -ٚيٛ عًٝٗا ثٝابٗا  -ع٢ً املٓ  َٔ تػػٌٝ غري املُاثٌ

ٟ قطّ، ٖٚٛ أَط اغتربابٞ ٝت١ عٓس ؾكسإ اَطأ٠ مماث١ً أٚ شبػػٌ نّؿٞ املطأ٠ امل
 . يٲمجاع ع٢ً عسّ ٚجٛب٘ غصّٛ٘

َٚ  عسّ ٬َذظ١ َا تكسّ َٔ ضجرإ طا٥ؿ١ ا٭خباض ايٓاطك١ باياسؾٔ َأ   
ُهٔ اؾُ  ايعطيف بل ايطا٥ؿتل ذٝاث إٔ ا٭َاط باياسؾٔ    زٕٚ تػػٌٝ، ْكٍٛ; ٜٴ

ٕ يف َٛضز تِٖٛ ذظط ايسؾٔ َٔ زٕٚ تػػٌٝ املٝات ؾٝؿٝاس ايرتخاٝ  با٘،     ملا نا
    ٖ ِ ٚجاٛب  ٚيٕ ايٓٗٞ عٔ ايتػػٌٝ يف ا٭خباض ايصرٝر١ ملاا ناإ يف َاٛضز تاٛ

ِ      ؾ ايتػػٌٝ  ٬ ز٫ي١  يف ا٭َط عًا٢ ايٛجاٛب ٫ٚ ز٫يا١ يف ايٓٗاٞ عًا٢ ايتراطٜ
رباب ٖٚااصا ايٓاااتخ ًٜتاا٦ِ َاا  اغاات ٜٚهاإٛ ايااسؾٔ َؿااطٚعًا َاأ غااري تػػااٌٝ،  

ـٸ ع٢ً ٜسٜ٘ اـطق١ يًترٛ  ٚايتػػٌٝ َٔ ٚضا٤ ايث  اُؼ اياُٝتعسّ يٝاب ًٜٚ
 . ٌ َ  عسّ ايٓظط يىل عٛض٠ املٝت نُا أؾازإ َعتة٠ ظٜسيًُػػٸ ُاثٌغري امل

 بٗا َٚؿتٺ مبطُْٛٗا; ي ٜعطف عاٌَ (3)ْ٘ ٚضزإ ْصٛص َٔ ا٫خباضثِ ي      
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 ٜػػٌ َٓٗا َاع٢ً أْ٘شٖٚٞ تسٍ  -ٚيف غٓسٖا ضعـ -ضٚا١ٜ َؿطٸٌْظري 
أٚجب اهلل عًٝ٘ ايتُِٝ ٫ٚ  ؼٸ، ٫ٚ ٜهؿـ هلا ؾ٤ٞ َأ قاغآٗا ايايت أَاط     

  زٜػػااٌ بطاأ نؿٝٗااا ثااِ ٜػػااٌ ٚجٗٗااا ثااِ ٜػػااٌ  ٗااط نؿٝٗااا زشاهلل بػاارتٖا
ْٚظريٖااا ضٚاٜاا١ جابط;شٜػػااٌ نّؿٝٗاااز ّٚاارٝر١ زاٚٚز;شٚيهاأ ٜػػاإًٛ      

ؾٝااسٍ  ١ تػػااٌٝ ايهؿاال،عًااٗا ٚاضز٠ يف َااٛضز تااِٖٛ اؿظااط; ذطَاا، ٚينّؿٝٗاااز
 ٘ ؾا٬ ٜعااضض ٫ٚ ٜتٓااؾ٢     ،ا٭َط ع٢ً ضخص١ غػٌ نّؿٞ املٝٸت َٔ زٕٚ ٚجٛبا

 . َ  ضٚاٜاإ ايؿتٝا املؿٗٛض٠
ٍٸ عًا٢ تاُِٝ املاطأ٠ أٚ ايطجاٌ املٝات عٓاس عاسّ ٚجاٛز َا           ُاثٌ اْٚظري َاا ز

ٞ      ُٸُٖٛااز أؾ٬ ٜٳً٘ نُعتاة٠ ظٜاس;ش  ٜػػٸا   تْٚػاب  ٚي ٜعُاٌ بٗاا ؾكٝا٘ َأ يَااَ
 . ا يىل أبٞ ذٓٝؿ١ايؿتٝا بٗ

َعاضضا١ َٓاؾٝا١    ٚاؿاٌّ عاسّ ّا٬ذ١ٝ ٖاصٙ ايطٚاٜااإ مبطااَٝٓٗا ذحا١ً      
ٜسؾٔ ايطأٟ املدتاض ٚؾاقًا يًُؿاٗٛض;ش  يًطٚاٜاإ ايعسٜس٠ ايصرٝر١ ايساي١ ع٢ً

; عسّ جٛاظ تػػٌٝ ايصنط يٮْث٢ ٚباايعهؼ   ُا تكسّا، ٜٚٓتخ َٛ بثٝاب٘زنُا ٖ
ٜٴا    اَأ زٕٚ يا  ٔ بثٝابا٘  هّؿبٌ ٜٴ ،ذت٢ َٔ ٚضا٤ ايثٛب  سؾٔ ُؼ جػاِ املٝات ثاِ 

 . نُا ٖٛ عاي٘ ٚبثٝاب٘ بعس ايص٠٬ عًٝ٘-
يشٕ ٫بس َٔ مماث١ً املػػٌ َ  املٝت َأ ذٝاث اياصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثا١ ٫ٚ باس      

 ُاث٬ً أٚ ضمحًا.اُػٗا ذت٢ يشا نإ َاض َٔ ايٓظط يىل ايعٛض٠ أٚ ئَ ايترصٸ
َٔ ايٝٗٛز أٚ  -ٌٖ ايهتاب ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿاإ يىل أْ٘ َ  ٚجٛز املُاثٌ َٔ أ

ٜتٛىل تػػٌٝ املٝت املُاثٌ ٫ٚ تصٌ ايٓٛب١ يىل اياسؾٔ َأ غاري     -َٔ ايٓصاض٣ 
 . تػػٌٝ، نُا غٝأتٞ تؿصًٝ٘ ٚزيًٝ٘

 ٖٚٞ;، ١ُ َٛاضز َػتثٓا٠ َٔ يعتباض املُاث١ً اٚث

ٕ املؿٗٛض املعطٚف بل ؾكٗا٥ٓاا )ضض(  ٫غتثٓا٤ ا٫ٍٚ; ايصيب ٚايصب١ٝ ؾإا
ٚقاس ازعاٞ ا٫مجااع     ،ُٗا َٔ غري املُاثٌ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ٖٛ جٛاظ تػػًٝ
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ع٢ً اؿهِ، َ  ؽصٝ  َعكس ا٫مجاع بإٔ ٫ ٜعٜس غٓٸ٘ أٚ غٓٸٗا عًا٢ ثا٬ث   
 . غٓل ذل املٛإ

أَا اغتثٓا٤ ايصيب ٚايصب١ٝ يف أًّ٘ ؾ٬ ضٜب ؾٝ٘، ؾإٕ ا٫خباض ايساي١ ع٢ً 
ٝت نُا ٖٛ بثٝاب٘ ٖٞ أخباض كتص١ سؾٔ املاعتباض املُاث١ً ٚأْ٘ َ  عسّ املُاثٌ ٜٴ

بايطجٌ ٚاملطأ٠ ؾ٬ تعِ ايصيب ٚايصب١ٝ، ؾتاأتٞ ا٭خبااض ايسايا١ بإط٬قٗاا عًا٢      
ٚجٛب تػػٌٝ املٝت املػًِ ٚاييت ي ٜعًِ تكٝٝسٖا باملُاثٌ ي٫ يف املٝت ايطجٌ 

 . ؾ٬ ٜعتة املُاثٌ يف تػػًُٝٗا ،ٚاملطأ٠ ُٖٚا غري ايصيب ٚايصب١ٝ
ًَرال بايطجاٌ    -يف ايعااّ ايثاأَ َاث٬ً    -املُٝع٠ ُٝع ٚايصب١ٝ ْعِ ايصيب امل

  . َٚٓسضجإ يف أخباض اعتباض املُاث١ً ،ٚاملطأ٠ اط٦ُٓاًْا
يهاأ ايصاايب ٚايصااب١ٝ غااري املُٝااعٜٔ نااابٔ غاات غاآل ٫ ٜٛجااس ٜكاال ٫ٚ  

 ّايػااباطٞ ا٫ط٦ُٓاإ بعاس   عُااض  اط٦ُٓإ بايتراقُٗا، بٌ قاس تٛجاب َعتاة٠    
( قٛي٘ يف جٛاب غ٪اٍ عٔ ايصيب عٔ ا٫َاّ ايصازم ) ايًرٛم ؾإْ٘ ض٣ٚ

ِٸ  زامنا ٜػػٸٌ ايصبٝإ ايٓػا٤ً٘ اَطأ٠; شتػػٸ املُٝاعٜٔ ٚغاري املُٝاعٜٔ،     ٖٚٛ ٜعا
ًكطاا  اـاااضجٞ ُٝااع َاأ اطاا٬م اياآ  ي٬ط٦ُٓااإ أٚ يدااطد ايصاايب املٜٳيهاأ 

ة٠ عُااض;  مبطًٛب١ٝ املُاث١ً بٝٓ٘ ٚبل املػػٌ ي٘، ثِ ٚضز يف اؾع٤ ايثاْٞ َٔ َعت
ُااٛإ ٫ٚ تصاااب اَااطأ٠ ( يف جااٛاب غاا٪اٍ عاأ ايصااب١ٝ تٳقااٍٛ ايصااازم )

ٜعين أقاطب ايٓااؽ ييٝٗاا يف تاٛيٞ      ( 2) بٗاز ٜػػٸًٗا ضجٌ أٚىل ايٓاؽػػٸًٗا;شتٴ
أَطٖا نا٭ب ٚايعِ ٚا٭ر ايهبري ٚمِٖٛ ممٔ ٜتٛىل ؾ٪ٕٚ ايصب١ٝ املٝت١، ٖٚصا 

ِٸ ايصااب١ٝ اياايت بًػاات ايااث٬ث  اياآ  املعتااة غاآسٙ ايٛاضاار١ ز٫يتاا٘ َطًاال ٜعاا
ِٸ    غٓٛاإ ٚتٳ ايتػػاٌٝ َأ ٚضا٤ ايثاٛب     حاٚظتٗا ٚاييت ي تبًػٗاا بعاسٴ، نُاا ٜعا

ٚايتػػٌٝ فطزًا عٔ ايثٝااب َا  غارت ايعاٛض٠ يٛضاٛح ذطَا١ ايٓظاط ييٝٗاا، باٌ          
َكتط٢ يط٬م ايٓ ٸ جٛاظ تػػٌٝ املدايـ يًصيب غاٛا٤ ٚجاس املُاثاٌ يا٘ يف     
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ٍ ٜٛجس، ٚايكٝس ايٛاضز يف  ايصنٛض٠ أٚ يف ا٭ْٛث١ أّ ي ٟ  غا٪ا )ايصاب١ٝ  ; اياطاٚ
 . ؾ٬ ٜٛجب تكٝٝس اؿهِ صاب اَطأ٠ تػػًٗا(  ٛإ ٫ٚ تٴ

ٚاؿاٌّ  ٗٛض ايٓ ٸ املعتة يف جٛاظ تػػٌٝ املداايـ يًصايب أٚ ايصاب١ٝ    
املٝت١ يىل ظَٔ ايتُٝٝع ٚيزضاى ا٭َٛض اؾٓػ١ٝ َٔ زٕٚ اختصاص بابٔ اياث٬ث  

ؿكٗاا٤ ظاٛاظ تػػاٌٝ املداايـ ابأ نياؼ غآل        غٓٛاإ، ٚقس ّطٸح بعاض اي 
 ٚجاااٛز ؾااأ بثٝابااا٘ عٓاااس عاااسّ  ٚخصٸاااٛٙ بايصااايب، ٚياااٛ ظاز عااأ اـُاااؼ زٴ 

َاا ضٚاٙ ايصاسٚم يف بعاض نتبا٘ ٖٚاٛ كصاٛص        املػػٸٌ املُاثٌ، ٚيعٌ َٓؿأٙ
ٚنٝاـ ناإ ٫ ذحٝا١ يف     .  بايصب١ٝ َ  إٔ ؾت٣ٛ بعض ايؿكٗا٤ كتصٸ١ بايصيب

رح١ يف َعتاة٠  اتطزْاا بػآس َعتاة، ٚايا    ي عا٠ ٚايايت  ايؿتٝا ٫ٚ يف ايطٚاٜا١ املاس  
٫ٚ ٜبعااس اختصاّاا٘ بػااري  زيمنااا ٜػػٸااٌ ايصاابٝإ ايٓػااا٤شعُاااض اياايت أطًكاات

ِٸ  ، ٚغري املُٝٸع ( اٖط ايٓ ٸ)يىل  (َصام ايؿطٜع١)املُٝعٜٔ ذػبُا ٜؿِٗ َٔ ض
حاٚظٖاا يىل نياؼ أٚ غات غآٛاإ     أعِ َأ بًٛغا٘ ٚينُايا٘ ثا٬ث غآل ٚتٳ     

بًٛغ٘ ث٬ث غٓل، ٖٚهصا غري املُٝع٠ أعِ َٔ بًٛغٗاا ثا٬ث غآل    َٚٔ عسّ 
حاٚظٖا َٚأ عاسّ بًٛغٗاا، ْعاِ ٫باس َأ عاسّ ايٓظاط يىل ايؿاطد ٚايعاٛض٠           ٚتٳ

 . يٛضٛح ذطَت٘ ٚيٕ نإ ّبًٝا أٚ ّب١ٝ ّػري٠ غري ممٝع٠
ي٫ إٔ املؿٗٛض أعطضٛا عٔ ا٭خص بظاٖط يطا٬م خاة عُااض املتكاسّ ٚياصا      

ٌ  ع)قٝٸسٚا ضخص١  مباا يشا ي تبًاؼ أٚ ٜبًاؼ ثا٬ث غآل ٚي       (سّ اعتبااض ايتُاثا
ْعِ ٚضز خاة ضٚاٙ    . تهًُٗا أٚ ي ٜهًُٗا، ٫ٚ زيٌٝ ٚاضس ع٢ً ٖصا ايتكٝٝس

ٖٚااٛ  -ثاا١ بػاآسِٖ املتصااٌ يىل أبااٞ اياآُري يث٬ؿسٜثٝاا١ اذ يف ا٭ّااٍٛ ااملؿاااٜ
ا٤  ٚقااس غااأٍ عاأ ايصاايب يىل نااِ تػػٸااً٘ ايٓػاا    - ٜٛثاال ٚي ميااسحفٗااٍٛ ي

ٚايظااٖط نإٛ ايترسٜاس     (2)زيىل ثا٬ث غآل  (;شاٱَاّ ايصاازم )  ٘ٚأجاب
 عاضفاُتاؾإٕ اي  - ػػٌٝاتا٫ ذل اي-اُٛإ راٍ اياصًّٛا باداَ زٓلاث٬ث غ شاىل
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 . ذػاب عُط ا٫ْػإ املٝت بًرا  ذل َٛت٘ َٚكساض عٝؿ٘ يف ايسْٝا

تصاااص اـااة ثااِ يْاا٘ قااس تعااسٸ٣ ايؿكٗااا٤ َاأ ايصاايب يىل ايصااب١ٝ ضغااِ اخ 
يىل ايصاب١ٝ َٚٓا     -َٛضاٛع اـاة   -بايصيب، بٌ قٌٝ; يٕ ايتعاسٟ َأ ايصايب   

تػػٌٝ غري املُاثٌ هلا بططٜل أٚىل َٔ ايصيب، ٚيعً٘ يتطُٔ ايتػػٌٝ ا٫ط٬ع 
رطّ ايٓظط يىل جػُٗا عٓسَا ٜٳ ِ ايصب١ٝ ايباطٔ ذل ايتػػٌٝ، َ  أْ٘ع٢ً جػ

ػػٌٝ غري املُاثٌ مبا يشا ي ٜعز ٜعٜس عُطٖا ع٢ً ث٬ث غٓل، ؾدصٸٛا جٛاظ ت
يطاعـ   -يهٔ ٖصا اـة ٫ ٜصًس عٓسْا   . عُط ايصب١ٝ املٝت١ ع٢ً ث٬ث غٓل

ذحاا١ عًاا٢ اؿهااِ ايؿااطعٞ، ٖٚاٛ َٓؿااأ ؾتٝااا املؿااٗٛض املتكسَاا١، ٚقااس   -غآسٙ  
 . ازعٞ إٔ ضعؿ٘ َٓحة بعٌُ املؿٗٛض ذػب َبٓاِٖ املعطٚف

ا يشا ي ٜبًاؼ أٚ ي ٜهُاٌ   ْعِ ازعٞ اٱمجاع ع٢ً اختصاص ايطخصا١ مبا  
ؾٓرتا  ٚجٛبًا بكصط ايطخص١ ع٢ً َا يشا ي  ،ايصيب أٚ ايصب١ٝ ث٬ث غٓٛاإ

ٜهٌُ ايصيب أٚ ايصب١ٝ ث٬ث غٓٛاإ، ؾٝحٛظ يًُدايـ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛثا١  
      ٘ ٘   -تػػٌٝ ايصايب أٚ ايصاب١ٝ يشا ي ٜهُاٌ اياث٬ث ذال َٛتا  -٫ ذال تػػاًٝ

طخصاا١ عًاا٢ ؾااطض ؾكااسٕ املػػٸااٌ املُاثااٌ     ٚا٭ذااٛ  ا٭ٚىل ا٫قتصاااض يف اي 
يًصيب أٚ ايصب١ٝ، نُا إٔ ا٭ذٛ  ا٭ٚىل تػػٌٝ املداايـ يًصايب أٚ يًصاب١ٝ    
َٔ ٚضا٤ ايثٝاب ٚيٕ جاظ ؾعٌ املتعاضف بتحطٜس ايصيب أٚ ايصاب١ٝ عأ ايثٝااب    

ٚشياو نًا٘ يًاتدً  َأ ؾاب١ٗ       -ٚياٛ غطقا١   -ذاٍ ايتػػٌٝ َا  غارت ايعاٛض٠    
 . ايؿطعٞ احملتٌُاـ٬ف ٚٱزضاى ايٛاق  

ٖٚاصا نًاا٘ اذتٝااا  َػترػأ، ٚيااٛ َاااإ ايصايب أٚ ايصااب١ٝ ؾااٛم ايااث٬ث    
غٓٛاإ ٚي ٜتٝػٸاط احملاطّ ٚي ٜتٝػٸاط املُاثاٌ يف اياصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثا١ ٖٚاٛ غاري         

مبكتط٢ ػٌٝ كايؿ٘ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ُٝٸع ذل َٛت٘، جاظ ع٢ً ا٭ق٣ٛ تػاَ
، ٚا٭ذاٛ  ٚجٛباًا اختٝااض أٚىل ايٓااؽ     عتة اياصٟ ضٚاٙ عُااض  تكسّ املايٓ  امل

ٚيااٛ  -بايصاايب أٚ ايصااب١ٝ ٚإٔ تهاإٛ ايصااب١ٝ أٚ ايصاايب املٝاات َػااتٛض ايعااٛض٠ 
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ُ    -غطقاا١ ػٗا عَُٛااًا ذتاا٢ يًصاايب  يٛضااٛح عااسّ جااٛاظ ايٓظااط يًعااٛض٠  ٚيااا
 . ٚيًصب١ٝ غري املُٝٸعٜٔ ع٢ً ا٭ذٛ 

ٌ ا٫غتثٓا٤ ايثاْٞ; اياعٚد أٚ ايعٚجا١، ٚاغاتثٓا٩ُٖا َأ اعتبااض امل      يف  -ُاثا
  فُ  عًٝ٘ بل ا٭ّراب ٚأْ٘ جيٛظ يًعٚد تػػاٌٝ ظٚجتا٘ ٚباايعهؼ     -اؾ١ًُ

 ; يف ْكا  ٚاـ٬ف يف تؿاٌّٝ ٖصٙ ايؿتٝا ٜك  ايبرث عٓٗا

ٚٴ  ،جيٛظ يهٌ َٔ ايعٚجل تػػٌٝ اٯخطايٓكط١ ا٭ٚىل;  جاس املُاثاٌ   غاٛا٤ 
ايـ أّ ي ٜٛجس، أؾت٢ بٗاصا مجا  َأ أّارابٓا ْٚٴػاب يىل َؿاٗٛضِٖ، ٚخا       

مج  ٚخصٸٛا اؿهِ عاٍ ا٫ضاططاض ٚعٓاس عاسّ ٚجاٛز املُاثاٌ، ٚيهاٌ َأ        
ٚايصرٝس َاا عًٝا٘ املؿاٗٛض َأ جاٛاظ تػػاٌٝ اياعٚد         . املكايل أخباض تعطسٙ

     ٘ عااسز َاأ   ;ظٚجتاا٘ ٚبااايعهؼ ذتاا٢ َاا  ٚجااٛز املُاثااٌ هلُااا، ٜٚااسيٓا عًٝاا
 زٖاا اياعٚد أذال باَطأتا٘ ذتا٢ ٜطاعٗا يف قة     شْظري ضٚا١ٜ اغرام; (2)ا٭خباض

( عٔ ايطجٌ أٜصًس ي٘ إٔ ّٚرٝر١ ابٔ غٓإ غا٬ً٥ َٔ اٱَاّ ايصازم )
ُاٛإ أٚ ٜػػٸاًٗا يٕ ي ٜهأ عٓاسٖا َأ ٜػػاًٗا  ٚعأ        ٜٓظط يىل اَطأت٘ ذل تٳ

٫ بأؽ ش(;ُٛإ  ٚأجاب٘ )املطأ٠ ٌٖ تٓظط يىل َثٌ شيو َٔ ظٚجٗا ذل ٜٳ
إٔ  املطأ٠ نطاٖٝا١َ  يمنا ٜؿعٌ شيو أٌٖز ٜعين بايٓظط ٚايتػػٌٝ، ثِ قاٍ;شبصيو

أٟ يٕ ْظط ايطجٌ يىل اَطأت٘ ٫ بأؽ ب٘   زٜٓظط ظٚجٗا يىل ؾ٤ٞ ٜهطْٖٛ٘ َٓٗا
يهٔ أًٖٗا ٜهطٖٕٛ ْظطٙ ييٝٗا، ٚيعً٘ يصٖاب مجاهلا ٚتبسٸي٘ باملٓظط ايكبٝس ؾٗٛ 

ٚقس جا٤ يف ايػ٪اٍ عٔ تػػاٌٝ ايطجاٌ     . أَط ْؿػٞ ٚيٝػت ايهطا١ٖ ايؿطع١ٝ
َأ ٜػػٸاًٗا( ٫ٚ ٜبعاس عاسّ يجيابا٘ تكٝٝاس ايطخصا١         اَطأت٘ )يْ٘ ي ٜهأ عٓاسٖا  

بعااسّ املػػٸااٌ املُاثااٌ ٫َطأتاا٘، ٚشيااو بؿعااٌ تعًٝااٌ ا٭َااط بًرااا  أٖااٌ املااطأ٠   
ٚتااطجٝرِٗ يتػػااٌٝ بٓااتِٗ غااري ظٚجٗااا ٭جااٌ )نطاٖٝاا١ إٔ ٜٓظااط ظٚجٗااا يىل   
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ؾ٤ٞ( ٖٚٛ تػٝٸط ٚضعٗا ٚظٚاٍ مجاهلا ٚأْٛثتٗاا اؾًُٝا١ ٚقباذا١ َٓظطٖاا ٚيٕ     
 . طْٖٛ٘ َٓٗا( ٜهطٖٕٛ ْظطٙ َٔ بٓتِٗأًٖٗا )ٜه

ؾإٕ نإ ظٚجٗا َعٗا غػٸًٗا َٔ ؾٛم اياسضع..  ٚٚضز يف ّرٝس ايهٓاْٞ;ش
ٖٚاصا   ،جاٌ، املاطأ٠ أغاٛأ َٓظاطًا يشا َاتاتز     ٚاملطأ٠ يشا َاتت يٝػت مبٓعيا١ ايط 

ّرٝس ابٔ غٓإ، نُا ٜ٪نسٙ; ّرٝس قُس بٔ َػاًِ غاا٬ً٥    جا٤ يفٜ٪نس َا 
 .ز ْعِ، يمنا ميٓعٗا أًٖٗا تعصبًا، قاٍ;شعٔ ايطجٌ ٜػػٸٌ اَطأت٘

يىل اَطأتاا٘ بعااس زاياا١ عًاا٢ جااٛاظ ْظااط ايطجااٌ  (2)ٚتٛجااس بعااض ايطٚاٜاااإ
( عأ اَطأتا٘   قُس بٔ َػًِ غا٬ً٥ َأ اٱَااّ ايبااقط )    ٚؾاتٗا ْظري ّرٝس

 ٖٚصا ّطٜس زْعِشتٛؾٝت أٜصًس يعٚجٗا إٔ ٜٓظط يىل ٚجٗٗا ٚضأغٗا  قاٍ;
ط ٚعسّ ذطَتا٘  املاْع١ ع٢ً نطا١ٖ ايٓظ خباضرٌُ ا٭ْٳ جًٗايف جٛاظ ايٓظط، ٚ٭

صاًس زيا٬ًٝ عًا٢    خاة آخاط ٜ   زٖٚصا٫ ٜٓظط يىل ؾعطٖاْظري ّرٝس اؿًيب;ش
جااٛاظ تػػااٌٝ ايطجااٌ اَطأتاا٘ ٚتػػااٌٝ املااطأ٠ ظٚجٗااا ذٝااث غااأٍ َاأ اٱَاااّ    

ْعِ َٔ ٚضا٤ ايثٛب، ٫ ٜٓظط يىل ، قاٍ;ش(; ايطجٌ ٜػػٌ اَطأت٘ايصازم )
ػػٸاٌ ظٚجٗاا ٭ْا٘ يشا َااإ ناْات يف عاس٠        ؾ٤ٞ َٓٗا، ٚاملطأ٠ تٴؾعطٖا ٫ٚ يىل

 .٘، ٚيشا َاتت ٖٞ ؾكس اْكطت عستٗاز َٓ
ٚقاس اغااتسٍ عًاا٢ عااسّ جااٛاظ تػػاٌٝ ايااعٚد اَطأتاا٘ أٚ بااايعهؼ ي٫ عٓااس   

ْظاري ضٚاٜا١ أباٞ محاع٠ عأ       ،ايططٚض٠ ٚؾكسإ املُاثٌ بٓصاٛص َأ ا٭خبااض   
، َٚا  غاض   (3)ز يٕ ٫ تٛجس اَطأ٫٠ ٜػػٸٌ ايطجٌ ا٫َطأ٠ ي٫ش(;ايباقط )

ِٸ زَااطأ٠ا٫شايطااطف عاأ ضااعـ غاآسٖا ٖااٞ َطًكاا١     .  ايعٚجاا١ ٚغريٖااا تعاا
ٍٸ عًا٢ جاٛاظ تػػاٌٝ ناٌ َأ اياعٚد           ٜطاف ييٝ٘; يَهإ تكٝٝاس اط٬قٗاا مباا ز

ٜػػٌ اياعٚد  شٚايعٚج١ َٔ زٕٚ اؾرتا  ؾكس املُاثٌ، ْٚظري ضٚا١ٜ أبٞ بصري;
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ٖٚٞ ضعٝؿ١ ايػآس   (2)زشا ي ٜهٔ َعِٗ ضجٌاَطأت٘ يف ايػؿط ٚاملطأ٠ ظٚجٗا ي
 . ؾ٬ تصًس ذح١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ،يٛقٛع ايبطا٥ين يف ططٜكٗا

ٖٚاتااإ ايطٚاٜتااإ ايطااعٝؿتإ تااس٫ٕ عًاا٢ اعتباااض املُاثًاا١ ٚعااسّ تػػااٌٝ    
  .  ايعٚد ظٚجت٘ أٚ بايعهؼ ي٫ َ  ؾكس املُاثٌ

ٚجتا٘ بُٝٓاا ايعٚجا١    ٌ ظٚمث١ ضٚاٜاإ خيت  ؾٝٗا املٓ  بايطجٌ ؾإْا٘ ٫ ٜػػٸا  
ػػٸٌ ظٚجٗا ٭ْٗاا َٓا٘ يف عاس٠، ٖٚاٛ تؿصاٌٝ َؿاطٚ  بعاسّ املُاثاٌ، َٓٗاا;          تٴ

تػػاً٘  شقااٍ;  ،ّرٝر١ ظضاض٠ غأٍ عأ ايطجاٌ مياٛإ ٚياٝؼ َعا٘ ي٫ ايٓػاا٤      
 .(3)زاَطأت٘ ٭ْٗا َٓ٘ يف عس٠، ٚيشا َاتت ي ٜػػٸًٗا ٭ْ٘ يٝؼ َٓٗا يف عس٠

يطٚاٜااإ ايػاابك١ نصارٝر١ عباس     ؾتك  املعاضض١ بل ٖصٙ ايطٚاٜااإ ٚبال ا  
ٍٸ ع٢ً جٛاظ تػػٌٝ ايطجاٌ اَطأتا٘ َأ زٕٚ تٛقاـ      اهلل بٔ غٓإ ٚمٖٛا مما ز

رُااٌ ايطا٥ؿاا١ املاْعاا١ عاأ تػػااٌٝ ايااعٚد  عًاا٢ ايطااطٚض٠ ٚؾكااسإ املُاثااٌ، ؾتٴ 
ٟ    ،ظٚجت٘ ع٢ً ايتك١ٝ ، قااٍ  (4)ذٝث ذهٞ املٓ  عٔ أبٞ ذٓٝؿا١ ٚغاؿٝإ ايثاٛض

َاصٖب أباٞ ذٓٝؿا١ يف ٚقتا٘ ناإ ٖاٛ املؿاٗٛض        ٕ ; )٫ٚ ضٜاب أ ايؿٝذ ايبرطاْٞ
 .(5)ٚاملعتُس بل خًؿا٤ اؾٛض(

   ٘ ٚياٛ َا     -ٚعًٝ٘ تطجس ايطٚاٜاإ ايساي١ ع٢ً جٛاظ تػػاٌٝ ايطجاٌ اَطأتا
٭ْ٘ يٝؼ  ،ٚيشا َاتت ي ٜػػًٗارٌُ ّرٝر١ ظضاض٠;شٚتٴ -ٚجٛز املُاثٌ هلا

رطِٜ، مجعًا بٝٓٗا ٫ ع٢ً املٓ  ٚايت ،ع٢ً املؿطٛي١ٝ ٚايهطا١ٖ (6)زَٓٗا يف عس٠
ايظاٖط٠ جًًٝا يف جٛاظ تػػاٌٝ ايطجاٌ َطأتا٘ َا  شناط       (7)ٚبل ّرٝر١ اؿًيب

ايتعًٌٝ باْكطا٤ عس٠ ايعٚج١ٝ، ٜعين; ٫ عاس٠ عًا٢ ايطجاٌ يشا َاتات ظٚجتا٘،      
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ْعِ... ٚاملااطأ٠ تػػٸااٌ ٪اٍ عاأ ايطجااٌ ٜػػااٌ اَطأتاا٘  قاااٍ;ش قاااٍ جٛابااًا يػاا 
 .(2)زشا َاتت ٖٞ ؾكس اْكطت عستٗاٚي ٗا ٭ْ٘ يشا َاإ ناْت يف عس٠ َٓ٘ظٚج

ٚاؿاٌّ إٔ ٫ ضٜب ٫ٚ يؾهاٍ يف جٛاظ تػػٌٝ اياعٚد ظٚجتا٘ ٚتػػاٌٝ    
 . -ع٢ً نطا١ٖٺ تعٍٚ عٓس ؾكس املُاثٌ -ايعٚج١ ظٚجٗا ذت٢ َ  ٚجٛز املُاثٌ

ٚقاا  اـاا٬ف ؾكٗٝااًا يف جااٛاظ تػػااٌٝ ايااعٚد ظٚجتاا٘    ايٓكطاا١ ايثاْٝاا١ ; قااس  
ؿكٗاا٤،  ثٝاب ٖٚاصا َاا أؾتا٢ با٘ مجا  َأ اي      ٚايعٚج١ ظٚجٗا َ  ايتحطٸز عٔ اي

ايطخص١ ٚايؿاطع١ٝ بايتػػاٌٝ َأ ٚضا٤ ايثٝااب يهاٞ ٫       ٚاسًا آخط; قٝٸمجعيهٔ 
ٜك  ْظط نٌ َُٓٗا يىل بسٕ اٯخط ٚعٛضت٘، ٚيهٌ َٔ املكاايل أخبااض تعطاسٙ،    

 ; ُ٘ يىل قػُلبل ايعٚد ٚبل ايعٚج١، ْٚكػٸٜٚٓبػٞ ؾصٌ ايبرث 

َٔ ايؿكٗا٤)ضض(  عٚج١ ظٚجٗا، ٚقس ّطٸح مج تػػٌٝ ايايكػِ ا٭ٍٚ; 
ظٚجٗااا َاا  ايتحااطٸز عاأ ايثٝاااب، ٚخااايـ مجاا  ؾُٓعااٛٙ ظااٛاظ تػػااٌٝ املااطأ٠ 

ٚأيعَٖٛاااا بايتػػاااٌٝ َااأ ٚضا٤ ايثاااٛب، اغاااتسيٛا ملكااااهلِ ٖاااصا مبعتاااة٠ عباااس 
اييت ضٚاٖا ايؿٝدإ ايهًٝين ٚايطٛغٞ بػٓس َترس عٔ )محٝس بٔ  (3)ايطمحٔ

س ايهٓسٟ عٔ غري ٚاذس عٔ أبإ بٔ عثُاإ عأ عباس    ظٜاز عٔ اؿػٔ بٔ قُ
( عأ ايطجاٌ مياٛإ    ايطمحٔ بٔ أبٞ عبس اهلل ٚقس غاأٍ اٱَااّ ايصاازم )   

تػػً٘ اَطأت٘ (;شٚيٝؼ عٓسٙ َٔ ٜػػٸً٘ ي٫ ايٓػا٤ ٌٖ تػػٸً٘ ايٓػا٤  قاٍ )
َٳ .يٓػا٤ املا٤ ّبٸًا َٔ ؾٛم ايثٝابز صبٸ عًٝ٘ ارطَ٘ ٚتٳأٚ شاإ 

و عٓاسْا يف قباٍٛ غآسٙ ٚيٕ ٚقا  ؾٝا٘ )اؿػأ بأ قُاس         ٖٚصا اـة ٫ ؾا 
ايهٓسٟ( ايصٟ ٖٛ ابٔ عماع١ ايصارييف ٚقاس ناإ ؾاسٜس ايتعصاب يف ايٛقاـ       

ٖٚاصا   (4)قاٍ عٓ٘ ايٓحاؾاٞ; )ناثري اؿاسٜث ؾكٝا٘ ثكا١ ٚناإ ٜعاْاس يف ايٛقاـ(        
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نُاا يف   -تطاعٝـ غآس ايطٚاٜا١    َصسام )اـة املٛثال( ٫ٚ ٚجا٘ ي  جيعٌ اـة 
ي٫ يٛقٛع ايطجٌ يف ايػٓس َا  ايبٓاا٤ عًا٢ عاسّ قباٍٛ       -عث ا٭غتاش  (2)تكطٜط

ا٭خباااض املٛثكاا١ اياايت ٜطٜٚٗااا ايٛاقؿاا١ ٚمااِٖٛ، ٚقااس أثبتٓااا خ٬ؾاا٘ يف عٛثٓااا       
 (3)نُا يف نًُاإ ايػٝس اؿهِٝ -ا٭ّٛي١ٝ، نُا ٫ ٚج٘ يطَٞ اـة باٱضغاٍ 

 ٓاز َٔ جٗتل;غٱضغاٍ، َ  إٔ اٱضغاٍ يف ذهِ ا٫ايصٟ ضعٸـ اـة با

٭ٕ قٛي٘ )عٔ غري ٚاذس( ٜسٍ عًا٢ تعاسز املاطٟٚ عآِٗ، ٫ٚ ضٜاب       أ٫ًٚ;
تٛق  ايطٚاٜا١ عأ َتعاسزٜٔ    ٫ أقٌ َٔ ٚثاق١ أذسِٖ ؾإْ٘ ٫ ٜٴ ،يف ٚثاق١ بعطِٗ

 . َٔ ايطٚا٠ ايهصب١ غري ايصازقل

ٱَهإ َعطؾ١ ايٛغا٥ط املكصٛز٠ َٔ قٛيا٘ )عأ غاري ٚاذاس( ٖٚاِ       ٚثاًْٝا;
ُٸ٘  ٞ   )ٖٚٛ ثك١، ٚ (طٜٔ قُس بٔ عماع١جعؿ)ع ٖٚاٛ   (أمحس بأ اؿػأ املٝثُا

ٖٚٛ فٍٗٛ اؿااٍ، ْعاطؾِٗ َأ غآس ضٚاٜا١ أخاط٣        (اؿػٔ بٔ محاز)ثك١، ٚ
 ٘ ٌ  (4)يًؿااٝذ ايطٛغااٞ يف تٗصٜباا ( ٚ )ايااٛايف( ٚبعااض ذػااب ْػااد١ )ايٛغااا٥

زٕٚ ايٓػد١ املطبٛع١ يف )زاض ايهتب اٱغ١َٝ٬( ؾإْ٘ غكط طبعاإ ايتٗصٜب، 
سٖا )أبإ(، ٚايػٓس ايصرٝس يًطٚا١ٜ; )عٔ اؿػٔ بٔ قُس بل عماع١ َٔ غٓ

عٔ جعؿط ٚاملٝثُٞ ٚاؿػٔ بٔ محاز عٔ أبإ عٔ أباٞ ايعبااؽ ايبكباام( ؾإْا٘     
 . ( يف ضٚاٜاإ )ابٔ ايهٓسٟ يىل أبإ( َٔ ٖصا ايػٓسٓا با )غري ٚاذسؾٜعطٸ

   ٍ ططٜكا٘،   ٚاؿاٌّ ٖٛ ايٛثٛم ايتاّ باعتباض غٓس خة عباس اياطمحٔ ٚقباٛ
تصابٸ ايٓػاا٤ املاا٤ عًا٢ املٝات ّابًا َأ ؾاٛم         ايٛ ٝؿا١ إٔ  َ  ز٫يتا٘ عًا٢ إٔ   

 . أٟ َٔ زٕٚ ػطٜس املٝت عٓس تػػًٝ٘ ،ايثٝاب
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ٜٴ يىل ايٓػااا٤ املعٝٓاااإ  زَاأ ؾااٛم ايثٝاااب(;شرتُااٌ عااٛز قٛياا٘ )يهٓاا٘ 
َٳ    ،اي٬تٞ ٜصبدي املاا٤ عًا٢ املٝات    رطَا٘ أٚ عاٛزٙ يىل   ٖٚأ غاري اَطأتا٘ ٚشاإ 

َٳش يهٓ٘ فطز اذتُاٍ ٜكابً٘ اذتُاٍ ايظٗٛض يف  ز . اَطأت٘شزٕٚ  زرطّشاإ 
اييت  زايٓػا٤ش، ؾإٕ ن١ًُ زاَطأت٘ ٚشاإ قطَ٘شيىل  زَٔ ؾٛم ايثٝابشعٛز

اَطأتا٘ ٚشاإ  ;شتصبٸ املا٤ ع٢ً املٝت ّبٸًا َٔ ؾٛم ايثٝاب ميهٔ إٔ ٜاطاز َٓٗاا  
ايثٝااب َأ زٕٚ    صبٸ املا٤ َٔ ؾاٛم ؾتسٍ ايطٚا١ٜ ع٢ً إٔ ٖصٙ ايٓػا٤ تٳ زقطّ

ُهٔ إٔ ٜطاز َٓٗا ايٓػا٤ املعٝٓااإ املصااذباإ يًُػػٸا١ً; ايعٚجا١ أٚ     ػطٜس، ٜٚٴ
ُػ٘، ٚياصا ٜصابدي   اشاإ قطّ، ؾٗصٙ ٫ جياٛظ هلأ ػطٜاس املٝات أَااَٗٔ ٫ٚ يا      

عًا٢ املٝات املاا٤ َأ ؾاٛم ايثٝااب، ثاِ ايعٚجا١ ٚشاإ قاطّ تّٛاً٘ َأ ؼاات            
  .  ايثٝاب يىل أجعا٤ جػس املٝت

ُااّ ز٫يا١ ايطٚاٜا١ املعتاة٠     ز ايطٚا١ٜ بال ا٫ذتُاايل ؾايظااٖط عاسّ تٳ    ٚيرتز
 . ع٢ً يعّٚ تػػٌٝ ايعٚج١ يعٚجٗا َ  يبػ٘ يثٝاب٘ َٔ زٕٚ ػطٜس

; ضٚاٜا١ ظٜاس    ٜٚ٪ٜس َا شنطْا َٔ عسّ يعّٚ ايتػطٝا١ ايتاَا١ ٚعاسّ ايتحطٜاس    
ؿط َا  ْػاا٤   ( عأ ضجاٌ َااإ يف ايػا    ايؿراّ غا٬ً٥ َٔ اٱَاّ ايصاازم ) 

ٌ يف قُاٝ  َأ غاري    ػػٸا ٚيٕ نإ ي٘ ؾٝٗٔ اَطأ٠ ؾًٝٴٝؼ َعٗٔ ضجٌ، ؾكاٍ;شي
ُهأ اغاتظٗاض جاٛاظ نؿاـ املٝات ٚػاطز أنثاط        ؾإْا٘ ٜٴ  (2)زإٔ تٓظط يىل عٛضت٘

يىل عٛضت٘، ؾإٕ ايكُاٝ  ٜػطاٞ ّاسضٙ     ٖاْظطيًعٚج١ املػػٸ١ً َ  عسّ  جػُ٘
  . ٚ ٗطٙ ٚعٛضت٘

ٜٚصًس َ٪ٜسًا ملاا شنطْاا    يهٔ اـة ضعٝـ يٛقٛع )أبٞ مج١ًٝ( يف ططٜك٘،
٘  -َٔ عسّ ز٫ي١ خة َعتة ع٢ً َٓ  ايتحطٜس ٚنؿـ جػس ايعٚد  -ٚيٛ بعطا

ٜٚترصٌ عٓسْا أٚيٜٛا١ تػػاًٝٗا يعٚجٗاا َأ ٚضا٤ ايثٝااب ٚيٕ ناإ ا٭قا٣ٛ         .
 . جٛاظٙ َ  ايتحطٜس عٔ ايثٝاب َ  غرت ايعط٠ٚ اذتٝاطًا
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 مج  ظٛاظ تػػًٝ٘ يعٚجت٘تػػٌٝ ايعٚد يعٚجت٘، ٚقس أؾت٢ ايكػِ ايثاْٞ ;     
َٓصٛض بٔ ذاظّ غا٬ً٥ َأ اٱَااّ    ٚميهٔ ا٫غتس٫ٍ ي٘ بصرٝس ،َ  ايتحطٜس
ػػااًٗا، قاااٍ  ( عاأ ايطجااٌ خيااطد يف ايػااؿط َٚعاا٘ اَطأتاا٘ أٚ ٜٴ   ايصااازم )

(ش;)    ؾااإٕ  (2)زْعااِ، ٚأَاا٘ ٚأختاا٘ ٚمااٛ ٖااصا، ًٜكااٞ عًاا٢ عٛضتٗااا خطقاا١
ٜسٍ بٛضٛح  ،ظٚجت٘ أٚ قاضَ٘ا٫قتصاض يف ا٭َط ع٢ً ييكا٤ خطق١ ع٢ً عٛض٠ 

ع٢ً جٛاظ تػػًٝٗا فطٸز٠ عأ ثٝابٗاا، ٚيمناا ٜهاطٙ أًٖاٗا تػػاٌٝ ظٚجٗاا يتػٝٸاط         
٘   (3)خبااض ذاهلا ٚغ٤ٛ َٓظطٖا ٖٚٞ َٝت١ نُا ّطذت بعض ا٭  . بٗاصا ايتٛجٝا

ؾإْٗاا تاسٍ    (4)زايعٚد أذل باَطأتا٘ ذتا٢ ٜطاعٗا يف قةٖاا    ٚيف خة اغرام;ش
٘ بتحٗٝعٖا أٚ يعُااٍ ْظاطٙ ٚأخاص ضخصات٘     ٜٛتبٛضٛح ع٢ً أذك١ٝ ايعٚد ٚأٚي

يف تػػًٝٗا ٚماٛٙ، نُاا ٜاسٍ اـاة عًا٢ بكاا٤ ايعًكا١ ايعٚجٝا١ بُٝٓٗاا ٚيَهاإ           
تػػًٝ٘ يٜاٖا َٔ زٕٚ ذاج١ يىل تػطٝا١ جػاسٖا أٚ ايتػػاٌٝ َأ ٚضا٤ ايثاٛب،      

 .نُا ّطح ب٘ ّرٝس َٓصٛض -غطق١ أٚ مٖٛا  -ْعِ ٫بس َٔ تػط١ٝ ايعٛض٠
ٚيشا شُٓ  َٔ تػػٌٝ ايطجٌ اَطأت٘; خة ّرٝس يعضاض٠ ٜٳ ٛجس عٓسْاْعِ ٜ

َٳرٍَُٛاتت ي ٜػػًٗا ٭ْ٘ يٝؼ َٓٗا يف عس٠ مجعًا عطؾًٝا بٝٓ٘  -ز ٖٚصا املٓ  
ع٢ً ايهطاٖا١ ايؿاطع١ٝ ٚأٚيٜٛا١ تػػاٌٝ ايٓػاا٤ هلاا َا          -صٛضَٓ ٚبل ّرٝس

 (5)ِٗٚجٛزٖٔ، أٚ ع٢ً ايهطا١ٖ ايعطؾ١ٝ اييت شنطْا قطٜٓا١ يضازتٗاا َأ أذاازٜث    
(Œش;) ٕٜٓظط ظٚجٗا يىل ؾ٤ٞ ٜهطْٖٛ٘ َٓٗاز نطا١ٖٝ أ . 

َٳ ُا تكسّاٜٚترصٌ َ  . َٔ ثٝابٗا حطز٠ً; جٛاظ تػػًٝ٘ يعٚجت٘ 

 ظرياٛب ْاػػٌٝ َٔ ٚضا٤ ايثاايتؿط  اصطٸذ١ باَ باضاأخُكابٌ تٛجس اٚيف اي
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(;شْعاِ َأ   قُس بٔ َػًِ ايػا٥ٌ عٔ ايطجٌ ٜػػٸٌ اَطأت٘ قاٍ ) ّرٝس
 ; عاأ  تطاأُ عاال غاا٪اي٘.  يهاأ يف خااة ّاارٝس آخااط ياا٘ ٜ  (2)بزٚضا٤ ايثااٛ

٘ ايطجٌ ٜػػٸ ٘  ،ٌ اَطأتا ٖٚاصا   ُٓعٗاا أًٖاٗا تعصابًاز   ُاا ٜٳ ْعاِ يْٸ (;ش)ٚأجابا
عٔ نٕٛ ايكٝس يف  -قًٜٛا  ٚيٛ اذتُا٫ً - اُا تكسّ ٜٚأتٞ، ٜهؿـايٓ ٸ ٚغريٙ َ

صبتٗا ز ٭جٌ نطا١ٖٝ ايٓاؽ ;أٌٖ املطأ٠ ٚعَٔ ٚضا٤ ايثٛبايصرٝس ا٭ٍٚ;ش
ٌ ٚغاا٤ٛ َٓظطٖااا بعااس املااٛإ، ٚيااٝؼ ايكٝااس  َاأ تهؿااـ بٓااتِٗ يعٚجٗااا املػػٸاا

 . ؾطعًٝا زخ٬ًٝ يف ضخص١ تػػٌٝ ايطجٌ اَطأت٘، بٌ ٖٛ قٝس عطيف
بايتُااّ أٚ بابعض جػاسٖا;     تػػاٌٝ ايطجاٌ اَطأتا٘ َتحاطٸز٠ً     ٜٚ٪نس جاٛاظ 

عماع١ ايػا٥ٌ  بتػػٌٝ ايعٚد ؼت قُٝصٗا، نصرٝس بعض ايٓصٛص اٯَط٠
ٚجٗااا ٜااسٙ ؼاات قُٝصااٗا يىل    ٜااسخٌ ظ(;شملااطأ٠ يشا َاتاات، قاااٍ )  عاأ ا

ًطنب١ أٚ يىل ايكاسّ  ٜػرتٖا َٔ املٓهب يىل ايعٛض٠ أٚ يؾإٕ ايكُٝ   (3)املطاؾلز
يعٚجٗا ٜٓظط ييٝٗا ذل  يف أنثط تكسٜط، ٜٚبك٢ ٚجٗٗا ٚؾعطٖا ٚقسَٗا َهؿٛؾ١ً

صااٍ املاا٤   نُا إٔ يزخاٍ ٜسٙ ؼت ايكُاٝ  ٜؿٝاس جاٛاظ ايًُاؼ ٚيٜ     ،ايتػػٌٝ
يىل أجاعا٤ جػااس املااطأ٠ املتٛؾٝاا١، ٖٚااصا نًاا٘ ٜهؿااـ بٛضااٛح عاأ بكااا٤ ايعًكاا١  
ايعٚج١ٝ ٚيَهإ ايٓظط يف اؾ١ًُ، ٜٚؿٝس أؾط١ًٝ تػػٌٝ ايطجٌ اَطأت٘ َٔ ٚضا٤ 

َٳ تػػاٌٝ َأ ٚضا٤ ايثاٛب يصاطاذ١ ّارٝس      حطٸز٠، ٫ٚ ٜؿٝاس ياعّٚ اي  ايثٛب ٫ 
يف جااٛاظ ايٓظااط ٚايتػػااٌٝ  (4)زًٗاٜٚػػٸاا ًكٞ عًاا٢ عٛضتٗااا خطقاا١ًٜٴَٓصااٛض;ش

 . ، ؾٝكطٞ اؾُ  ايعطيف بأؾط١ًٝ ايتػػٌٝ َٔ ٚضا٤ ايثٛب ٚايكُٝ فطٸز٠ً

 اٱَاّ ايباقط ٜٳػأٍ ؾٝ٘ (5)ُرُس بٔ َػًِاي ٝس ثايثا٪نس َا شنطْا; ّراٜٚ

                                                           

(
1

 .4+ح2هن أثىاة غسل الويذ: ح 24: ة2( الىسبئل: ج

(
2

 .5هن أثىاة غسل الويذ: ح 24: ة2( الىسبئل: ج

(
3

 .2+ح1ن أثىاة غسل الويذ: حه 21: ة2( الىسبئل: ج

(
4

 .11هن أثىاة غسل الويذ: ح 24: ة2( الىسبئل: ج



 (334)يعتباض املُاث١ً بل املػػٌ ٚبل املٝت..........................................  
   

(  ;ٍعاأ اَااطأ٠ تٛؾٝاات أٜصااًس يعٚجٗااا إٔ ٜٓظااط يىل ٚجٗٗااا ٚضأغااٗا قااا )
أٟ  -ظ ايٓظاط يىل ٚجٗٗاا ٚضأغاٗا   ز ٖٚصا خة ّارٝس ّٚاطٜس يف جاٛا   ْعِش

هؿاـ عأ بكاا٤ ايعًكا١ ايعٚجٝا١ بعاس       ذاٍ ايتػػاٌٝ أٚ َأ زْٚا٘، ٜٚ    -ؾعطٖا
ٍٸ ع٢ً املٓ  عٔ ْظط اياعٚد يعٚجتا٘ عًا٢ ايهطاٖا١     املٛإ، ٚ٭جً٘ ْٳ رٌُ َا ز

ٚ  أعين نطا١ٖ أٌٖ املطأ٠ ٚعٳ ايهطا١ٖ ايعطؾ١ٝ ;ايؿطع١ٝ أٚ  د صبتٗا َٔ ْظاط اياع
 . ؾهًٗا ٚغا٤ َٓظطٖا ييٝٗا ٚقس َاتت ٚتػٝٸط

ٚاؿاٌّ يٕ أَط اٱَاّ يف بعض أخباض تػػٌٝ ايطجٌ اَطأتا٘ بعاسّ ايٓظاط    
حطٜااس ٭جاٌ ايهطاٖاا١ ايعطؾٝاا١ ٚغا٤ٛ َٓظااط املااطأ٠ بعااس   أٚ بايتػػاٌٝ َاأ زٕٚ تٳ 

 املااطأ٠ يشا َاتاات يٝػاات مبٓعياا١ ايطجااٌ،    شاملااٛإ ٚظٚاٍ مجاهلااا ٚأْٛثتٗااا يش   
ا يف ّارٝس ايهٓااْٞ، ْٚظاريٙ يف عاسز َأ      نُا  (2)زاملطأ٠ أغٛأ َٓظطًا يشا َاتت
 . أخباض تػػٌٝ ايطجٌ اَطأت٘

ا تكااسّ ٜترصااٌ أٜطااًا جااٛاظ ْظااط ايطجااٌ يىل اَطأتاا٘ بعااس املااٛإ        َٚاااُ
 اياصٟ ّاطٸح   اؿًيب ة املاْ  ع٢ً ايهطا١ٖ ْظري ّرٝسرٌُ اـٚبايعهؼ، ٜٚٴ

يىل ٫ٚ ٫ ٜٓظاط يىل ؾاعطٖا   ،ْعِ َٔ ٚضا٤ ايثٛبشظٛاظ تػػٌٝ ايطجٌ اَطأت٘ 
ٚياٛ   -بارتى ايٓظاط يىل ايعاٛض٠     -ٚجٛباًا   -ْعِ مأ متاا       .  (3) ؾ٤ٞ َٓٗاز

ٝ  عًا٢ ّاسضٖا ٚبطٓٗاا يػارت عٛضتٗاا أثٓاا٤       ُبإيكا٤ خطق١ عًٝٗا أٚ بإبكا٤ ايك
ط٠ بإيكااا٤ خطقاا١ عًاا٢ ١ عاأ ايٓظااط يعٛضتٗااا أٚ اٯَاا، يًطٚاٜاااإ ايٓاٖٝااايتػػااٌٝ

اَطأتا٘ أٚ أَا٘ أٚ أختا٘ قااٍ     يف تػػٌٝ ايطجاٌ   عٛضتٗا نصرٝس َٓصٛض ايٛاضز
( شًٜكاااٞ عًااا٢ عٛضتٗاااا خطقااا١ز;)(4)، حاااطّ بايؿتٝاااا ٫ذتُااااٍ ٚيمناااا ٫ ْٳ 

، يهأ ٖاصا ا٫ذتُااٍ    زأَ٘ أٚ أخت٘شعٛز اؾ١ًُ يىل خصٛص تػػٌٝ احملطّ 
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        ٍ (; )غري َٛجاٛز يف ّارٝس ايهٓااْٞ اياٛاضز يف تػػاٌٝ ايطجاٌ اَطأتا٘ قاا
ٍٕ ٜٛجب قصاٛض ايس٫يا١    ْعِ ٜٛجس ؾٝ٘ . (2)ز٫ٚ ٜٓظط يىل عٛضتٗاش اذتُاٍ ثا

٫ يًتعباس ايؿاطعٞ   ، ع٢ً ؾتٝا اؿط١َ، ٖٚاٛ اذتُااٍ نإٛ ايٓٗاٞ يػا٤ٛ املٓظاط       
 . بايترطِٜ، ؾًصا متا  ييعاًَا ٫ٚ ْؿيت جعًَا

يف  -املتعا١  -٫ ؾطم بل ايعٚج١ ايسا١ُ٥ ٚبل ايعٚج١ امل٪قت١ ايٓكط١ ايثايث١ ;
ٗا هلا بعاس َٛتٗاا، ٭ٕ اؿهاِ ٚضز    جٛاظ تػػًٝٗا يعٚجٗا ٚجٛاظ تػػٌٝ ظٚج

٘ شيف ايٓصٛص َطتٸبًا ع٢ً اياعٚد ٚايعٚجا١   ٖٚاٛ ٜٓطبال عًا٢ ايعٚجا١      زاَطأتا
٘ٹ املس٠ احملسٸز٠ بُٝٓٗا ؾطعًا. ايسا١ُ٥ ٚع٢ً ايعٚج١ املٓكطع١ َا زاّ ي تٓت

ٖٚهصا املطًك١ ايطجع١ٝ اييت ٖٞ عهِ ايعٚج١ ع٢ً املؿٗٛض، َٚ  تٓعًٜاٗا  
 -َٚٓٗا جٛاظ تػػٌٝ نٌ َُٓٗاا اٯخاط   -أذهاّ ايعٚج١ٝ  َٓعي١ ايعٚج١ ترتتب

 .  َا ي ٜكِ زيٌٝ ع٢ً اـ٬ف، ٚي ٜكِ عٓسْا زيٌٝ ع٢ً اـ٬ف
ؾاإٕ  ٚايصرٝس عٓسْا أْٗا ظٚج١ ذكٝك١ َا زاَت ايعس٠ ايطجع١ٝ ي تآكض ٹ 

َٚٓٗا عاسّ اعتبااض املُاثًا١     -املطًك١ ضجعًٝا ظٚج١ ترتتب عًٝٗا أذهاّ ايعٚج١ٝ
٘  بل املػ ٖٚاصٙ غا٬ف املطًكا١ ط٬قاًا با٥ٓاًا ؾإْٗاا        -ػٌ ٚبل املٝت املاطاز تػػاًٝ

با١ٓ٥ ٚتصري أجٓب١ٝ َٚٓؿص١ً عٓ٘ ٫ٚ ع٬ق١ ظٚجٝا١ بُٝٓٗاا ذتا٢ ٜػاٛؽ تػػاًٝ٘      
يٜاٖا أٚ تػػًٝٗا يٜاٙ، ٖٚهصا املطًك١ ايطجع١ٝ يشا اْكطت عاستٗا ؾإْٗاا تٓؿصاٌ    

ٗ   تعٓ٘ اْؿصا٫ً تاَاًا ٚتٓ   (3)ٚقاس ّاطٸذت ايٓصاٛص    ،ُاا ؿاٞ ايعًكا١ ايعٚجٝا١ بٝٓ
 ٘ ٘       شببْٝٓٛتٗا َٓا س إٔ ناْات قهَٛا١   بعا  زؾاإشا َطا٢ ث٬ثا١ قاط٤ٚ ؾكاس باْات َٓا

٫ ضٜاب يف عاسّ    -ايبا٥ٓا١ أٚ املٓكطا١ٝ عاستٗا    -بأذهاّ ايعٚج١ٝ، َٚ  ايبْٝٓٛا١  
ٱط٬م أزي١ اعتباض املُاث١ً ي٫ َا خطد بسيٌٝ ٚاضس ناايعٚد   ،جٛاظ ايتػػٌٝ

 . ٚايعٚج١ ُٖٚا يٝػا نصيو
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٭غاتاشْا   ًاٚأَا قبٌ اْكطا٤ ايعاس٠ ايطجعٝا١ ؾٗاٞ ظٚجا١ ذكٝكا١ عٓاسْا ٚؾاقا       
باٌ ّاطاذتٗا يف نْٛٗاا ظٚجا١      خبااض ٚشياو يظٗاٛض بعاض ا٭    ،)قسٙ( (2)احملكل
( ؾُٝٔ طًكٗا ظٚجٗا ايهٓاغٞ عٔ أبٞ جعؿط ايباقط ) ٖٚٛ ّرٝس ،ذكٝك١ً

ِ ٖٚااٞ ْعاا(;شٚغااأٍ; ؾًا٘ إٔ ٜطاجعٗااا  قااٍ )   ،يًعاس٠ بايؿااٗٛض ٚايؿاٗٛز  
 . زٖٞ اَطأت٘شٖٚصا تعبري ٚاضس ايس٫ي١ ع٢ً أْٗا ظٚج١ ذكٝك١  (3)زاَطأت٘

 ًاايهثري٠ ايساي١ ع٢ً ب١ْٛٓٝ املطأ٠ املطًك١ ضجعٝا  خباضٜٚ٪نس ٖصا ايظٗٛض; ا٭
عٓس اْكطا٤ عستٗا، ؾتهؿـ ٖصٙ ا٭خباض عٔ عسّ بْٝٓٛتٗا قبٌ اْكطا٤ ايعس٠، 

ّ بٌ ٚضز ٖصا املطُٕٛ يف بعض ا٭خباض بٓر  ٛ ايكط١ٝ ايؿطط١ٝ اييت هلا َؿٗاٛ
ؾإشا َط٢ ث٬ث١ قاط٤ٚ ؾكاس باْات    (;شأبٞ بصري عٔ ايصازم ) ْظري ّرٝس
... ثاِ ٜرتنٗاا ذتا٢    (;شظضاض٠ عٔ ايبااقط )  ْٚظري ّرٝس (4)زَٓ٘ بٛاذس٠

ُطااٞ ث٬ثاا١ قااط٤ٚ، ؾااإشا ضأإ ايااسّ يف أٍٚ قطااط٠ َاأ ايثايثاا١... ؾكااس باْاات      تٳ
ُض ا٭قاطا٤ ٚي تآكض ايعاس٠    أْ٘ يشا ي تٳٚيًؿط  َؿّٗٛ ٚاضس ٖٛ  (5)زَٓ٘

نُا قاٍ اٱَااّ ايبااقط    زٖٚٞ اَطأت٘شَٓ٘ ٚي تٓؿصٌ عٓ٘ ٖٚٞ ظٚجت٘ ٔٵبٹي تٳ
( )  يف ّرٝس ايهٓاغٞ املتكسّ، ٖٚصا ٜعين إٔ َا أْؿأٙ ايطجٌ َٔ ايبْٝٓٛا١

عًا٢ َطاٞ ث٬ثا١     ًابٌ أَطااٙ َعًكا   ،ُط٘ ايؿاضع ع٢ً اٱط٬مٚايتطًٝل ي ٜٴ
ل َٓ٘ ٚتٓؿصٌ ٚتٓكط  ايعٚج١ٝ بُٝٓٗا، ٚقبٌ َطٞ ايكط٤ٚ ايث٬ث١ ٖٞ قط٤ٚ ؾتب

يش ملاا ناْات    ،ظٚجت٘ ٖٚاٞ اَطأتا٘ ٖٚاٛ ظٚجٗاا ؾٝاأتٞ ذهاِ اياعٚد ٚايعٚجا١        
حٛظ ٜٚٳ ظٚج١ ذكٝك١ ؾٝحٛظ هلا تػػٌٝ ظٚجٗا نُا تكسّ َؿص٬ً ًااملطًك١ ضجعٝ

 ظط ييٝ٘ ذلآاظ هلا ايٛاحٝٗا نُا ٜٳآظط يياٗا اياٛظ يعٚجاحًٝٗا، ٜٚٳاػػايعٚجٗا ت
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 . ايتػػٌٝ، ْعِ ٖٛ َهطٚٙ نُا تكسّ َؿص٬ً
ٚبعض ايؿكٗا٤ )ضض( ذٝاث اعتكاسٚا إٔ املطًكا١ ايطجعٝا١ يف ظَأ ايعاس٠       

بااٌ ٖااٞ َٓعياا١ َٓعيتٗااا ؾترتتااب عًٝٗااا  ،عهااِ ايعٚجاا١ ٚيٝػاات بعٚجاا١ٺ ذكٝكاا١
، أذهاّ ايعٚج١ َا ي ٜكِ زيٌٝ ع٢ً خ٬ؾ٘، ٚي ٜكِ ٖٓا زيٌٝ عًا٢ اـا٬ف  

 . ًاضجعٝ ًاؾٝحٛظ هلا تػػٌٝ ظٚجٗا املطًل هلا ط٬ق
ُٸٗاا أذهااّ     ذكٝك١ً يهٔ ايصرٝس  ٗٛض بعض ا٭خباض يف نْٛٗا ظٚج١ً ؾتع

ُهأ اٱؾاهاٍ عًٝا٘    ي١ مبٓعيتٗاا ذتا٢ ٜٴ  عهِ ايعٚج١ َٓعٸٖٞ ايعٚج١، ٚيٝػت 
ط، ٚيعً٘ ٭ْ٘ يشا ي تهٔ ظٚجا١ ذكٝكا١ ٖٚاٞ    بٌ قس أؾهٌ بعض ايؿكٗا٤ ٚتّٓظ

ي١ َٓعيتٗا ٜصعب اؿهِ برتتٝب أذهاّ ايعٚج١ٝ، ٫ غُٝا َثٌ ايتػػٌٝ َ  َٓعٸ
عسّ املُاث١ً، ٫ْصطاؾ٘ عٔ َثٌ ٖاصا اؿهاِ، باٌ قاس ٜكااٍ باعتُااز عُاّٛ أٚ        

 . . ٖصا نً٘ يف ايعٚج١ املطًك١ يط٬م زيٌٝ اعتباض املُاث١ً عٓس٥ص
هلاا ايٓظاط   حاٛظ  ٚأَا ايعٚج١ املتٛؾ٢ عٓٗا ظٚجٗا ٖٚٞ يف عس٠ ايٛؾا٠ ٌٖ ٜٳ

ٌ   يىل اياعٚد املٝات ٖٚااٞ ٜٳ     ٫ ٜبعاس ايكااٍٛ  حاٛظ هلااا تػػاًٝ٘ َاا  ٚجاٛز املُاثاا
ٍٸ   ،ًُطأ٠، جيٛظ يهٌ َُٓٗا تػػٌٝ املٝت َُٓٗاباؾٛاظ يًطجٌ ٚي ٱط٬م َاا ز

ع٢ً جٛاظ تػػٌٝ ايعٚد ظٚجت٘ ٚتػػٌٝ ايعٚج١ ظٚجٗا، ٚايظاٖط َٓٗاا نإٛ   
 . ػ٫ٌٝ ذاٍ ايتػ ،ايعٚج١ٝ املكصٛز٠ ٖٞ ذاٍ املٛإ

ايٛؾاا٠ ياٛ ؾاطض     ٍ يف جٛاظ ايتػػٌٝ بعاس اْكطاا٤ عاس٠   ٚاـ٬ف ٚاٱؾها
ٕ ، نُاا ميهأ ؾطضا٘ يف ظَآْاا باأ     بكا٤ املٝت عاي٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜت٬ؾ٢ ٜٚتؿػذ

راآط ٜهاإٛ يف ايبًااسإ ايباااضز٠ املتحُااس٠ أٚ ٜٛضاا  يف ايث٬جاا١ اؿاؾظاا١ أٚ ٜٴ    
ٚياٛ ؾاطض أْا٘ ي ٜػػٸاٌ     ٜٚسؾٔ يف قة َ٪قت نُٝا ٜٓكٌ يىل ايعتباإ املكسغ١، 
 .   ايطجٌ ذت٢ اْكطت ايعس٠ ٌٖ جيٛظ يعٚجت٘ تػػًٝ٘

ٝػت يف عس٠ َٓ٘ ذ٦ٓٝص ٭ْٗا ي ،قس ٜكاٍ بعسّ اؾٛاظ يصريٚض٠ املطأ٠ أجٓب١ٝ 
ا٭جٓبٝا١ ٫ جياٛظ هلاا تػػاٌٝ غاري املُاثاٌ هلاا يف        ٚقس ظايت عًك١ ايعٚج١ٝ، يش 
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ؾااٛاظ تػػااٌٝ املااطأ٠  املعًًاا١ (2)ُهاأ تٛنٝااس عااسّ اؾااٛاظ با٭خباااض ا٭ْٛثاا١، ٜٚٴ
ٚيشا اْكطت عس٠ ايٛؾا٠ ياٝؼ هلاا تػػاًٝ٘ ٫ْتؿاا٤      ز،َٓ٘ يف عس٠ظٚجٗا بأْٗاش

 . أٟ يعسّ نْٛٗا يف عس٠ َٓ٘ ذت٢ جيٛظ تػػًٝٗا يٜاٙ ،ايع١ً

 يش  ،; بااإٔ ايظاااٖط اْكطاااع ايعًكاا١ ايعٚجٝاا١ ٚظٚاهلااا باااملٛإ  حٝااب; أ٫ًْٚٚٴ
 املٝاات ٖٚااٛ مجاااز، ٚايعااس٠ تؿااطٜ      ٫ َعٓاا٢ ٫عتباااض ايؿاااضع ايعٚجٝاا١ َاا    

 .اذرتاّ ٚيج٬ٍ ٚتهطِٜ يًعٚد املتٛيف 

املع١ًً شنطإ جٛاظ تػػاٌٝ ايطجاٌ اَطأتا٘ َا       (3)ٕ بعض ا٭خباض; يًاٚثاْٝ
أْ٘ يٝؼ يف عس٠ َٔ ظٚجت٘، ٚيصا ٜكطب محٌ ا٭خباض املع١ًً ع٢ً نٕٛ ايعاس٠  

 إٔ يتػػااٌٝ أٚ حٛاظ ااياا عًاا١ جااٛاظ ايٓظااط يىل بااسٕ ايااعٚد، ٚيٝػاات تعًاا٬ًٝ     
 ٫ ع١ً ذت٢ ٜٓتؿٞ جٛاظ ايتػػٌٝ باْتؿا٤ ايعس٠ ٚاْكطا٤ٖا. تهٕٛ ذه١ًُ

ُهاأ ا٫غااتس٫ٍ عًاا٢ جااٛاظ تػػااٌٝ املااطأ٠ ظٚجٗااا املٝاات بعااس اْكطااا٤  ٜٚٴ
عااستٗا بااإط٬م ايٓصااٛص ايساياا١ عًاا٢ جااٛاظ تػػااٌٝ ايااعٚد ظٚجتاا٘ ٚجااٛاظ   

٫ ذاااٍ  -تػػااٌٝ ايعٚجاا١ ظٚجٗااا بطاا١ُُٝ  ٗٛضٖااا يف ايعٚجٝاا١ ذاااٍ املااٛإ 
ج١ برتى تػػٌٝ ايعٚ ًارتا  ٚجٛب٭جٌ عسّ ايكٓاع١ ايتا١َ ْٳ ايهٓٸ .   -ايتػػٌٝ

تػػٌٝ ايعٚد ظٚجت٘ يشا طايت املس٠ ايؿا١ًّ  ظٚجٗا بعس اْكطا٤ ايعس٠، ٚبرتى
عٔ املٛإ، ٚا٫ذتٝا  غبٌٝ ايٓحا٠، ْعِ يشا ي ٜٛجس مماثٌ يًُٝت َأ ذٝاث   

بتطبٝل يطا٬م َاا   ، ًااضططاض اٯخط ػػٌٝتحٛظ يهٌ َُٓٗا ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ٜٳ
ٍٸ ع٢ً جٛاظ تػػٌٝ ايعٚد ظٚجت٘ ٚايعٚج١ ظٚجٗا  . ز

ا٫غتثٓا٤ ايثايث َٔ اعتباض املُاثًا١ ; احملااضّ، عًا٢ املؿاٗٛض املعاطٚف بال       
بل املٝت ٚبل  زعٞ اٱمجاع ع٢ً عسّ اعتباض املُاث١ًا٫ّراب)ضض(، بٌ ي
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شٚ ضذاِ، ا٭ّ،  شري٠، ّٚاطٜس بعطاٗا   ايهث (2)، ٚجا٤إ ب٘ ايٓصٛصاملػػٸٌ 
ُا ٜٛذٞ باختصاص ا٫غتثٓا٤ باحملاضّ اَ زا٭خت، ايع١ُ، اـاي١، شاإ قطابت٘
ُٸ١ُ يصٟ  ،ايٓػب١ٝ، يهٔ ٖصا بٝإ خاص َثبت ٚتٛجس ْصٛص أخط٣ َثبت١ َع

َٳرطَاا٘احملااطّ  َٳششاإ  َٳ، شٚاإ  ٖٚااصا ٜااسٍ عًاا٢ ايعُااّٛ    زرااطّرااطّ، شٚ 
ب أٚ ضضاع أٚ َصاٖط٠، ٚذٝث ٫ تعاضض ٫ٚ ٜٚٓطبل ع٢ً عُّٛ احملطّ بٓػ

 تٓايف بل املثبتل ْأخص بايعُّٛ املثبت ا٭خري ْٚؿيت عًٝ٘.
ٚقااس ٚقاا  ايهاا٬ّ بٝاآِٗ يف اعتباااض ؾكااس املُاثااٌ ٚايعٚجٝاا١ عٝااث ٫ ٜػػٸااٌ 

ٖٚاصا َاا    -ايعٚد أٚ ايعٚج١  -احملطّ ي٫ َ  ؾكس املُاثٌ يًُٝت ٚؾكس ايعٚج١ٝ 
ُاثٌ يف اعٓاسْا ؾاإشا ي ٜهأ يًُٝات َا      ًاا٭ذٛ  ٚجٛبا اختاضٙ مج  نثري ٖٚٛ 

َٳايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ٚي ٜهٔ ي٘ ظٚد أٚ ظٚج١ ٜػػٸ رطَ٘ غٛا٤ احملطّ بٓػاب  ً٘ 
 . ٫ٚ ٜسؾٔ املٝت عٓس٥ص َٔ زٕٚ تػػٌٝ ،أٚ بطضاع أٚ َصاٖط٠

ٌ شٚ ػػٸا ٚخايـ مج  قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ ٚقاٍ بعاسّ اعتبااض ؾكاس املُاثاٌ ؾٝٴ    
ُاثٌ اباٌ ٚيٕ ٚجاس َا    ،ي٘ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛثا١  ُاث٬ًإ ي ٜهٔ َاحملطّ َٝٸت٘ ٚي

 ; املٝت ايكازض ع٢ً تػػًٝ٘، ٚاملِٗ ٬َذظ١ َا ت٪زٜ٘ ايٓصٛص
َٓصااٛض باأ  ًاا٢ عاسّ اؾاارتا  ؾكااس املُاثاٌ بصاارٝس  ُهأ ا٫غااتس٫ٍ ع ٜٚٴ
َاأ اٱَاااّ  املؿاااٜذ يف اؾٛاَاا  اؿسٜثٝاا١ ا٭ضبعاا١ غااا٬٥ً  ايااصٟ ضٚاٙ (3)ذاااظّ

ٜٳايصازم ) ْعاِ  (;شػػٸًٗا  قااٍ ) دطد يف ايػؿط َٚع٘ اَطأت٘ أٜٴ( عُٔ 
ؾإْٗاا تاسٍ بٛضاٛح عًا٢      زٚأَ٘ ٚأخت٘ ٚمٛ ٖاصا، ًٜكاٞ عًا٢ عٛضتٗاا خطقا١     

َٳ ٚيٛ َأ زٕٚ ضاطٚض٠ أٚ    -، ٚمٖٛٔأَ٘، أخت٘ -رطَ٘ جٛاظ تػػٌٝ ايطجٌ 
 . َ  ٚجٛز املُاثٌ
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 ضز ا٫ضططاض( َٔ َٛاŒ; يٕ ايػؿط ايكسِٜ ظَٔ املعصَٛل )(2)ٚقس ٜكاٍ
ـ ًايش ٫ ٜٛجس ؾٝ٘ مماثٌ ٜػػٸاٌ املٝات غايبا    يف َاٛضز ؾكاس    ة ايصارٝس ٚاضز ، ؾاا

 .  املُاثٌ ٚعٓس ا٫ضططاض، ٫ يف َٛاضز ا٫ختٝاض ٚٚجٛز املُاثٌ
يهٓ٘ َكاٍ بػاري ؾااٖس، ؾاإٕ ايػاؿط قاس ٜتٝػٸاط َعا٘ املػػٸاٌ املُاثاٌ ٚقاس ٫           

ذٝث نإ  ،َإ ّسٚض ايطٚا١ٜٜتٝػٸط، ٖٚصا ٜتركل ذت٢ يف ايػؿط ايكسِٜ يف ظ
ايٓاؽ ٜبتًٕٛ يف أغؿاضِٖ مبٛإ ضؾٝال ايػاؿط ٜٚعطؾإٛ أذهااّ ايتػػاٌٝ أنثاط       

ُاضغٕٛ ببػاط١; ايتػػٌٝ ٚمٛٙ ٜٚعطؾٕٛ َٔ ٖصا ايعَإ املعكس، ؾإِْٗ ناْٛا ٜٴ
١ شنطٖاا ايػاا٥ٌ ٫ٚ   َتطًبات٘ يهْٛ٘ قٌ ا٫بت٤٬ يف ايػؿط، ٚايػؿط ذايا١ عازٜا  

قٌ ايػ٪اٍ، ٚع٢ً ؾطض٘ ؾٗٛ قٌ ابت٤٬ٙ ٚغ٪اي٘ ٚيعً٘ ٘ يف ؾاٖس ع٢ً زخً
 . يك١ً ايٓاؽ ايعاضؾل باملٝت غ٬ف ذاٍ اؿطٛض

س يتػػاٌٝ املٝات   اَٚٔ ٖٓا ْسؾ  زع٣ٛ ْسض٠ ٚجٛز املُاثٌ يف ايػؿط ايصاي
نُا أؾااز أغاتاشْا احملكال )قاسٙ(، َٚعا٘ ٫ َٛجاب ؿُاٌ ايطٚاٜا١ عًا٢ َاٛاضز           

داطد  ٗصٙ ايصرٝر١ ايسايا١ عًا٢ اغاتثٓا٤ احملااضّ ْٳ    . ٚب ا٫ضططاض ٚؾكس املُاثٌ
عٔ يط٬م زيٝاٌ اعتبااض املُاثًا١ بال ايػاغاٌ ٚبال املٝات نُاا خطجٓاا عٓا٘ يف           

ٟ ايص (3)َٓصٛض ط٬م زيٌٝ اعتباض املُاث١ً بصرٝسكٝس ياايعٚد ٚايعٚج١، أٟ ْٴ
٘    ٫ قط١ٜٓ يف )ايػؿط( ايٛا عًا٢ اختصااص    ضز يف غا٪اٍ اياطاٟٚ ٫ٚ ؾاٗاز٠ ؾٝا

ايططٚض٠ ٚؾكس املُاثٌ، ْٚ٪ٜس يطا٬م ا٫غاتثٓا٤   ذاٍ ثٓا٤ احملاضّ غصٛص اغت
 . سؾٔ بػري تػػٌٝبإط٬م أزي١ ٚجٛب تػػٌٝ املٝت ٚأْ٘ ٫ ٜٴ

با٫ختصاااص ٚعااسّ تصااسٟ احملااطّ يتػػااٌٝ قطَاا٘      ًاْعااِ متااا  ٚجٛباا  
ٕ     . املدايـ ي٘ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ايايت   (4)ٚٚج٘ ا٫ذتٝاا ; َعتاة٠ ابأ غآا

يشا َاإ ايطجاٌ َا    (;شا ايؿٝذ يف )ايتٗصٜبل( عٔ اٱَاّ ايصازم )ضٚاٖ
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ـٸ عًا٢        ايٓػا٤ غػٸ ًت٘ اَطأت٘، ٚيٕ ي تهٔ اَطأتا٘ َعا٘ غػٸاًت٘ أ٫ٖٚأ با٘ ٚتًا
ؾإْ٘ قس ٜػتظٗط َٓٗا اختصاص تػػٌٝ احملطّ ملدايؿ٘ يف ايصنٛض٠  زٜسٜٗا خطق١

 ٘ يطجااٌ َاا  ايٓػااا٤ يشا َاااإ اشٚا٭ْٛثاا١ مبااا يشا ي ٜهاأ َعاا٘ ضجااٌ ٫ٚ اَطأتاا
   ٘ ٘   غػٸًت٘ اَطأت٘، ٚيٕ ي تهٔ اَطأتا٘ َعا٘ غػٸاًت ؾتتاأخط َطتبا١    ز...أ٫ٖٚأ با

يشا َاااإ (;شاحملاطّ عأ ايعٚجا١، ٚقااس ٜػاتظٗط ؾكاسإ املُاثااٌ َأ قٛيا٘ )       
 . أٟ يٝؼ َع٘ ضجٌ َثً٘ ذت٢ ٜػػٸً٘ زايطجٌ َ  ايٓػا٤

ٌ( َٓصٛض ع٢ً عاسّ اؾارتا  )ؾكاس املُاثا     ٚاؿاٌّ ٚضٛح ز٫ي١ ّرٝس
ؾٗااٛ نحااٛاظ تػػااٌٝ    ،يف جااٛاظ تػػااٌٝ احملااطّ ملدايؿاا٘ يف ايااصنٛض٠ ٚا٭ْٛثاا١   

َٔ  ًاباعتباض ؾكس املُاثٌ ٚايعٚد أٚ ايعٚج١ خطٚج ًاايعٚج١، يهٓا متا  ٚجٛب
 ؿكس املُاثٌ.احملتٌُ  ٗٛضٖا يف ا٫ختصاص بكايؿ١ املؿٗٛض ٚملعتة٠ ابٔ غٓإ 

َاأ ٚضا٤ ايثااٛب ٚيف عااسّ ٖٚهااصا ٚقاا  اـاا٬ف يف اعتباااض تػػااٌٝ احملااطّ  
ؾاملؿٗٛض يجياب تػػاٌٝ   ;َٔ ايٓظط ٚايًُؼ ًاؼصض ،اعتباضٙ ٚنؿا١ٜ غرت ايعٛض٠

ُرطّ اآَاط٠ بتػػاٌٝ ايا    (2)احملطّ َٔ ٚضا٤ ايثٝااب َػاتٓسٜٔ يىل  ااٖط ْصاٛص    
تصابٸ  زشغػٸًٗا َٔ ؾاٛم ثٝابٗاا  زشعًٝ٘ زضع٘زشيف قُٝص٘شُرطَ٘ املٝت اي

    ٘ باإٔ ٜهإٛ تػػاٌٝ     ًاٚمأ متاا  اغاترباب    . زايٓػا٤ عًٝا٘ املاا٤ ٫ٚ ؽًا  ثٛبا
ـ   َاأ كايؿاا١  ًاذااصض ،احملااطّ ملدايؿاا٘ َاأ ٚضا٤ ايثااٛب َاأ زٕٚ ػطٜااس ٚنؿاا

 .  املؿٗٛض املؿرتطل يهٕٛ تػػٌٝ احملطّ ملدايؿ٘ املٝت َٔ ٚضا٤ ايثٝاب
حاٛظ  ْعِ  اٖط ّرٝر١ َٓصٛض نؿا١ٜ ييكا٤ خطقا١ عًا٢ عٛضتا٘ تػارتٖا ٜٚٳ    

ٕ ػطٜااس املٝاات احملااطّ يتػػاا  ًٜكااٞ عًاا٢ شًٝ٘، ؾااإٕ اؾااٛاظ  اااٖط ا٫نتؿااا٤ يف أ
ؾإْ٘ خة ّرٝس  اٖط يف ٚجٛب غرت ايعٛض٠ ٚذطَا١ ملػاٗا    (3)زعٛضتٗا خطق١

مبع٢ٓ جٛاظ ػطٜس  ،ٚايٓظط ييٝٗا ٚيف جٛاظ نؿـ َا غٛاٖا َٔ ايعٚج١ ٚاحملطّ
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نُا يعًا٘ ايػاياب يف    -بٌ يٕ ؾطض ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايصرٝر١ ػطٜس املٝت  ،املٝت
ٚيصا أَط بإيكا٤ خطق١ ع٢ً عٛضتا٘، ٖٚهاصا  ااٖط َعتاة٠ ظٜاس;       -ٌ املٛت٢تػػٝ

ُػػأ  صابدي عًٝا٘ املاا٤ ّابًا ٜٚٳ    ٚيشا نإ َع٘ ْػاا٤ شٚاإ قاطّ ٜ٪ظضْٚا٘ ٜٚٳ   ش
ؾإْا٘  ااٖط ظا٤٬ يف جاٛاظ املاؼ ٚملاؼ اؾػاس،         (2)زُػػٔ ؾطج٘جػسٙ ٫ٚ ٜٳ

املاا٤ َأ ؾاٛم    صابٸ  أَاط بتػػاٌٝ املٝات يف قُٝصا٘ ٜٚٴ    ; (3)ْعِ ٚضز يف ضٚاٜاإ 
ُػػأ  ُػػأ جػاسٙ ٫ٚ ٜٳ  ٜٳشٚ زٜصبدي املا٤ ّابٸًا َأ ؾاٛم ايثٝااب    ش ايثٝاب
زٕٚ ايٛجااٛب  ،ايٓؿػااٞ ايتعبااسٟ  ايٛجااٛب  َٓٗااا; ز، ٚقااس ٜػااتظٗط ؾطجاا٘

 . ايؿططٞ; ؾطع١ٝ تػػٌٝ احملطّ حملطَ٘ َؿطٚط١ بهْٛ٘ َٔ ٚضا٤ ايثٝاب

س ظٜااَٚعتااة٠  (4)زًٜكٞ عًاا٢ عٛضتٗااا خطقاا١ يهاأ يف ّاارٝس َٓصااٛض;ش 
ز٫ي١ ع٢ً عاسّ ٚجاٛب ايػارت ٚعاسّ      شٜٚٳُػػٔ جػسٙ ٫ٚ ٜٳُػػٔ ؾطج٘ز

َاا  ذط١َ ايٓظاط ٚايًُاؼ يػاري ايعاٛض٠، أٟ ٜاسٍ عًا٢ جاٛاظ ايهؿاـ ٚػطٜاس          
; ٫ ٜبعااس يضاز٠ اغااترباب ايتػػااٌٝ َاأ ٚضا٤  َٚاأ ٖٓااا ْكااٍٛ . غاا٣ٛ ايعااٛض٠

  ايثٝااب ؾإْا٘ َكتطاا٢ اؾُا  باال  ااٖط َعتةتااٞ َٓصاٛض ٚظٜااس ٚبال ْصااٛص      
ض َأ  أٚ ٜكااٍ; ٖاٛ أَاط َكاسَٞ يًتراصٸ      ز،ٜصبدي املا٤ ّبٸًا َأ ؾاٛم ايثٝااب   ش

ٚ٭جٌ ؾٗط٠ ايؿتٝا بتػػٌٝ احملاطّ َأ ٚضا٤ ايثٝااب     .  ايٓظط يىل ايعٛض٠ ٚملػٗا
٫ٚذتُاٍ يعَٚ٘ ْاؾ٦ًا َٔ ْصٛص ا٭َاط بصابٸ احملاطّ املاا٤ ّابٸًا عًا٢ املٝات        

 . ٖصا. ايثٝابرتا  اغتربابًا بتػػٌٝ احملطّ َٝٸت٘ َٔ ٚضا٤ ْٳ

 ٕ ١ٝ تػػااٌٝ احملااطّ اياايت زياات عًاا٢ ؾااطع  (5)ٚقااس ٚضز يف َعتااة٠ اباأ غاآا
ٖٚااصا قُااٍٛ عًاا٢ ا٫غااترباب  عًاا٢ ٜااسٜٗا خطقاا١ز، ٚتًـملدايؿاا١ املٝاات;ش
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       ٌ ؾإْا٘ َأ ايٛاضاس عاسّ      ،ذصضًا َأ ملاؼ ايعاٛضتل َٚاا قاضبٗاا ذااٍ ايتػػاٝ
  ٛ ضتاا٘، ٚ٭جااٌ ذطَاا١ َااؼٸ احملااطّ حملطَاا٘ املدااايـ ٚعااسّ ذطَاا١ ْظااطٙ يػااري ع

ايٛضٛح ٜكطب نٕٛ ا٭َط اغتربابًٝا أٚ يضؾازًا يىل ايترؿظ عٔ ملؼ ايعٛضتل 
 ; . ثِ ْبرث ترصض ب٘ عٔ اؿطاّ املٓٗٞ عَٓ٘ٚا قاضبُٗا ؾٗٛ أَط ٜٴ

 :املًت املشتبه كىنه ذكسًا أو أنثى 
يشا نإ عٓسْا َٝت قاس اؾاتب٘ ٚتاطزز بال نْٛا٘ شناطًا أّ أْثا٢، ٖٚاصا ْظاري          

ؿهٌ أٚ ؾاقس آي١ ايصنٛض٠ ٚؾطد ا٭ْٛث١ ناإٔ ٜهإٛ عٓاسٙ ثكبا١ يًباٍٛ      اـٓث٢ امل
ً٘ نإٔ تهإٛ عظااّ َٝات أٚ ّاسضٙ     ؾكط، أٚ نإ عٓسْا عطٛ َٝت جيب تػػٝ

٘ ٚقًب بططٜال عك٥٬اٞ َؿاطٚع ٜٛجاب      ; شناطًا أٚ أْثا٢   ٘، ؾإٕ أَهٔ تعٝل ْٛعا
 ةٜاا١ٚيااٛ اغااتعا١ًْ بايهؿااٛؾاإ ايطبٝاا١ ٚايؿرّٛاااإ املدت   -تعااٝٸٔ باا٘ ايٛثااٛم 

َٳ -، ٚيٕ ي ميهٔ تعٝٝٓ٘ أٚ تعػٸط-اؿسٜث١ راضَ٘ ي٘ يٛ عٴاطف  تعٝٸٔ تػػٌٝ أذس 
ُٸا٘ أٚ خايا٘، ٖٚاصا ْاازض      ٚؾ٬ٕ -املٝت أٚ بعط٘ عا٥سًا يىل ؾد  َٔ قب١ًٝٺ  ع

َٳ -ايتركل رطَ٘ ي٘ بٓا٤ٶ عًا٢ َاا اغاتكطبٓاٙ َأ     ٚيشا ؼكل خاضجًا تعٝٸٔ تػػٌٝ 
تػػااٌٝ احملااطّ اغااتظٗاضًا َاأ    ّاار١عااسّ اعتباااض ايطااطٚض٠ ٚؾكااس املُاثااٌ يف  

 . َٓصٛض بٔ ذاظّ، ؾٝػػٸً٘ قطَ٘، ٫ٚ فاٍ ي٬ذتٝا  ٖٓا ّرٝس
ٛٴٚيٕ ي ٜٴ َٳ املٝت عا٥سًا  عطف املٝت أٚ عط ّٷ يا٘   يصنط أٚ أْث٢ ٫ٚ عٴًاِ   راط

ٛجٝ٘ خطاب تػػاٌٝ املٝات يىل   تؾا٭قطب ٚجٛب تػػًٝ٘ ع٢ً مجٝ  املهًؿل ي
حااعٟ تصااسٟ ٚاذااسٺ َاأ ايااصنٛض أٚ أْثاا٢، ٜٚٴفُااٛعِٗ َاأ زٕٚ تكٝٸااس بااصنط 

ٚاٱْاث يتػػًٝ٘، ؾإٕ ؾط  مماث١ً املػػٌ يًُٝت نػا٥ط ا٭جعا٤ ٚايؿطا٥ط قٝس 
عٓس يَهإ َعطؾا١ مماثاٌ املٝات ًٜاعّ تػػاٌٝ      َٚأخٛش يف خطاب تػػٌٝ املٝت، 

      ٘ يؿاطض عاسّ يَهاإ     املٝت َٔ قبٌ مماثًا٘، َٚا  تعاصض ٚجاٛز املُاثاٌ يتػػاًٝ
ٝاات ؾٝبكاا٢ خطاااب تػػااٌٝ املٌ ٜااسؾٔ املٝاات بػااري تػػاا٫ٝ  -ٓااانُااا ٖ -َعطؾتاا٘ 

 . ًٜعّ اَتثاي٘ َٔ ٖصا أٚ َٔ ٖصٙ َٔ املهًؿل املتٛج٘ ؾُٝ  املهًؿل عاي٘
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; يْاا٘ َاا  عااسّ  -اٍ مجاا  َاأ ايؿكٗااا٤ )ضض( ٖٚااصا َكاا -يهاأ قااس ٜكاااٍ 
َعطؾ١ شنٛض٠ املٝت أٚ أْٛثت٘ حيصٌ عًِ يمجايٞ َكتٍض يتػػٌٝ شنط ٚتػػاٌٝ  

ج٘ ييٝ٘ خطاب تػػٌٝ ٢ ي٘، ٭ٕ املٝت يف ايٛاق  يٕ نإ مماث٬ً َ  املػػٸٌ تٛأْث
٘    ًاساملٝت َكٝٸ  بتػػٌٝ املُاثٌ، ٚيٕ نإ املٝت يف ايٛاق  كايؿًا َا  املػػاٌ تٛجٸا

٫ ػطٟ اياةا٠٤ عأ   يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، ٚ ييٝ٘ خطاب ذط١َ ايٓظط يىل كايؿ٘
ٚجاٛب ايتػػاٌٝ ؾٝػاكطإ بعاس ايتعااضض،       بت٤٬ٖا بايةا٠٤ َٔذط١َ ايٓظط ٱ

ٜٚبك٢ ايعًِ اٱمجايٞ َكتطاًٝا ياعّٚ ايتػػاٌٝ َأ اياصنط َأ ا٭ْثا٢ ٱذاطاظ         
 عًِ مماثًت٘ أٚ كايؿت٘.تػػٌٝ املُاثٌ ٚذط١َ ايٓظط يىل جثُإ املٝت ايصٟ ٫ ٜٴ

َٚٔ ايٛاضس ابتٓا٤ ٖصٙ ايٓتٝح١ ع٢ً اختصاص خطاب ٚجاٛب ايتػػاٌٝ   
 ٌ املُاثاٌ يًُٝات يف اياصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثا١، ٫ٚ زيٝاٌ ٚاضاس        َٔ ا٫بتسا٤ بتػػاٝ

غػااٌ املٝاات شعًٝاا٘، ؾااإٕ خطاااب ٚجااٛب تػػااٌٝ املٝاات َطًاال يف ا٫بتااسا٤    
ٚن٬ُٖا َتٛج٘ يىل ايصنط ٚيىل  زغػٌ اؾٓاب١ ٚاجبشٖٚٛ ْظري  (2)زٚاجب

 . ا٭ْث٢ َٔ املهًؿل ا٭ذٝا٤ املداطبل بايػػًل
يكطع١ يتُٝٝاع املٝات ا،ٗاٍٛ ْٛعا٘ ٚتعاٝل      ٚقس ٜكاٍ; ٫بس َٔ ايطجٛع يىل ا

نْٛ٘ شنطًا أٚ أْث٢، ٖٚصا َكاٍ بعض ايؿكٗا٤ )ضض( ٚقس اغتسٍ ي٘ باٱمجاع 
ايكا٥ِ ع٢ً ا٭خص بايكطع١ ٚبأخباض ايكطع١ ايايت ٖاٞ يهاٌ أَاط َؿاهٌ أٚ أَاط       

 .(3)فٍٗٛ ع٢ً اخت٬ف ايٓصٛص

( يمنا تأتٞ Œِٖ )ٜٚطز عًٝ٘; يٕ ايكطع١ ا،ُ  عًٝٗا ٚاملٓص١ّٛ يف أخباض
عًِ ذهُٗا ايٛاقعٞ ٫ٚ ايظاٖطٟ، ٫ٚ تأتٞ ٜٚصس تطبٝكٗا يف املٛاضز اييت ٫ ٜٴ

يف َٛضز اؿهِ ايظاٖطٟ ٚايعًِ اٱمجاايٞ عطَا١ ايٓظاط أٚ ٚجاٛب ايتػػاٌٝ      
٫ٚ تأتٞ ايكطع١ ٫ٚ ٜصس تطبٝكٗا  ،نُا ٖٛ كتاض مج  َٔ ايؿكٗا٤ )ضض( ٖٓا
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عُاَٛٞ يىل املهًؿال بتػػاٌٝ املٝات ٚجياعٟ      ٖٓا يف َٛضز ايعًِ بتٛج٘ خطاب 
 . -نُا ٖٛ كتاضْا ٚؾاقًا ؾُ  َٔ ايؿكٗا٤ )ضض( -تصسٟ أذسِٖ يًتػػٌٝ

 .ٌٖٚ ٜعتة تػػًٝ٘ َٔ ٚضا٤ ايثٛب ٖٚٛ ٫ ٜعطف شنٛضت٘ َٔ أْٛثت٘  
 ; ٜٚػتسٍ عًٝ٘ ،قس ٜسٸع٢ يعّٚ تػػًٝ٘ َٔ ٚضا٤ ايثٝاب

ٚبططٜاال أٚىل قطعااًا  ،ضا٤ ايثٝااابأ٫ًٚ; يٕ تػػااٌٝ احملاااضّ ًٜااعّ نْٛاا٘ َاأ ٚ
 . عّ تػػٌٝ املؿتب٘ غري احملطّ َٔ ٚضا٤ ايثٝابًٜ

بااٌ  ،ٜٚسؾعاا٘; عااسّ تػااًِٝ ايكااٍٛ بًااعّٚ تػػااٌٝ احملاااضّ َاأ ٚضا٤ ايثٝاااب 
طٙ ٚيٕ اذتطٓاا  ايظاٖط نؿا١ٜ تػػٌٝ احملطّ قطَ٘ َ  غرت ايعٛض٠ نُا غبل تكطٜا 

٘   ايصاؿل( . َٓٗادب٘ اغتربابًا يف ) ٛقاـ ايتٛجٝا٘ عًا٢ ايكطا      ; تٜطااف ييٝا
 -ّٚ تػػاٌٝ احملااضّ َأ ٚضا٤ ايثٝااب    ع٢ً ؾطض تػاًِٝ ايكاٍٛ بًاع    -با٭ٚي١ٜٛ

 . ٚايكط  با٭ٚي١ٜٛ َؿهٌ ٖٚٛ ذح١ ع٢ً ايكاط  زٕٚ َٔ ي ٜكط  بٗا

ٚثاًْٝا; يْ٘ ٜٛجس عًِ يمجايٞ عط١َ ايٓظط يىل بسٕ املٝت ياٛ ناإ كايؿاًا يف    
ملهًـ يًُٝت ع٢ً ؾطض َٛاؾكت٘ يًُػػاٌ  ايٓٛع يًُػػٌ أٚ بٛجٛب تػػٌٝ ا

; ايااصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛثاا١، ٚهلااصا ايعًااِ اٱمجااايٞ ًٜااعّ تػػااٌٝ اـٓثاا٢   يف ايٓااٛع
َٔ ٚضا٤ ايثٝاب ذصضًا َٔ املدايؿ١ ايٓٛع١ٝ  -شنٛضت٘ َٔ أْٛثت٘ املؿتب٘ -املؿهٌ

 . بل املٝت ٚبل املػػٌ
ً٘ ايصنط َٚاط٠  ػٸيهٔ ايعًِ اٱمجايٞ ٜكتطٞ تػػٌٝ املؿتب٘ َطتل; َط٠ ٜػ

مبعٓاا٢ تصااسٟ شنااط يتػػااٌٝ املٝاات املؿااتب٘ تاااض٠ ٚتػػااٌٝ أْثاا٢   ،تػػٸااً٘ ا٭ْثاا٢
 . رطظ ايتُاثٌ املطًٛب ؾطعًا بل ايػاغٌ ٚبل املٝتيًُٝت املؿتب٘ ذت٢ ٜٴ

٫ٚ ٜكتطٞ ايعًِ اٱمجاايٞ ٫ٚ ٜػاتًعّ نإٛ ايتػػاٌٝ َأ ٚضا٤ ايثٝااب،       
 ًُُاثٌ ايٓٛعٞ.ملٝت َٔ ا٭ٍٚ يصا ايبٝإ َبين ع٢ً تٛج٘ خطاب تػػٌٝ اٖٚ

نُا  -ملهًؿل نؿا١ًٜ ٚأَا بٓا٤ٶ ع٢ً َا اخرتْاٙ َٔ تٛج٘ اـطاب يىل عُّٛ ا
 سؾع٘ بأٌّط ٚيعّٚ ايتػػٌٝ َٔ ٚضا٤ ايثٝاب ْؾاذتُاٍ ذط١َ ايٓظ -ٖٛ املدتاض
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 ايةا٠٤ ايؿطع١ٝ، ؾإٕ ا٫ذتُاٍ املصنٛض ؾو بسٟٚ ْٓؿٝ٘ بأٌّ ايةا٠٤ .

با١ْ َٔ املٝت أٚ املتبك١ٝ َٓا٘ ٚؾٝٗاا عظاَا٘ أٚ قًبا٘ ٚاؾاتب٘      ٖٚهصا ايكطع١ امل
ِٷػػٸشنٛضت٘ َٔ أْٛثت٘ ٜٴ  . -نُا ٖٛ ذاٍ اـٓث٢ املؿهٌ -شنط أٚ أْث٢ ًٗا َػً

 : مًتـديانة غاسل ال
٫ ضٜب ٫ٚ يؾهاٍ يف أْ٘ ٜؿرت  اٱغ٬ّ ٚاٱميإ يف َػػٸٌ املٝت، ٚٚج٘ 

ٍٸ ع٢ً بط٬ٕ عبااز٠ ايهاا   ؾط بااهلل غابراْ٘، ؾاإٕ ايعبااز٠ تتكاّٛ      ا٫ؾرتا ; َا ز
بكصس ايتكطب يىل اهلل غبراْ٘، ٚايهاؾط ٫ ٜعتكس باهلل غبراْ٘ ذت٢ ٜتكطب ييٝ٘ 

 . -َٚٓٗا تػػٌٝ املٝت -بايعباز٠
ٖٚهااصا ٚضزإ ايٓصااٛص ايهااثري٠ زاياا١ً عًاا٢ بطاا٬ٕ عباااز٠ املدااايـ غااري  

(; اقط )قُاس بأ َػاًِ عأ ايبا      ( ْظري ّرٝسŒاملعتكس ب١ٜ٫ٛ آٍ قُس )
ٌٸ بعباز٠ ٜٳ ٘ حٗس ؾٝٗا ْؿػ٘ ٫ٚ يَااّ يا٘ َأ اهلل ؾػاعٝٴ    نٌ َٔ زإ اهلل ععٸ ٚج

ٍٸ َترٝٸط ٚاهلل ؾا٤ْٞ ٭عُاي٘. غريٴ  .(2).زَكبٍٛ ٖٚٛ ضا

ٚعًٝ٘; يشا تٝػٸط امل٪َٔ املٛايٞ يتػػاٌٝ املٝٸات املػاًِ ؾا٬ ضٜاب يف ٚجاٛب       
يًتكاطب يىل اهلل غابراْ٘    ١اختٝاضٙ ٱجياز غػٌ املٝت يص٬ذ٘ بعكٝست٘ املػتكُٝ

ٌٸ ٚتعبٸاس    بعًُ٘; تػػٌٝ املٝت ، ٚعًُ٘ قبٛب هلل غبراْ٘ ٭ْ٘ زإ اهلل ععٸ ٚجا
 . ٚي٘ يَاّ َٔ اهلل ؾػعٝ٘ َكبٍٛ

ٚيٛ ؾطض َٛإ َ٪َٔ يف َٛق  أٚ بًس ٫ ٜتٝػٸط ؾٝ٘ املا٪َٔ املاٛايٞ ملباؾاط٠    
يشا ي ٜهٔ َٔ تػػًٝ٘ ٚأَهٔ تػػٌٝ املدايـ يف عكٝست٘ َٚصٖب٘ تعٝٸٔ اختٝاضٙ 

ايؿطم ايطاي١ املًرك١ بايهؿاض نايػ٠٬ ٚايٓٛاّب، ؾإٕ املدايـ املُاثٌ يًُٝت 
يف ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١ ٫ ضٜب يف أْ٘ أٚىل َأ تػػاٌٝ ايهتاابٞ املُاثاٌ يًُٝات      
نُا ٚضز يف بعض ا٭خباض اٯت١ٝ، باٌ يٕ ناثريًا َأ بًاسإ اٱغا٬ّ يف عصاٛض       
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ٌٸŒا٭١ُ٥ ) ٛايٕٛ ٜٚؿاٝ  ؾٝٗاا املداايؿٕٛ ٜٚباؾاطٕٚ تػػاٌٝ      ؾٝٗا امل ( نإ ٜك
( Œٚي ٜٓهاط ا٭٥ُا١ )   -( Œٍ قُاس ) َٚآِٗ املٛايإٛ ٯ   -َٛت٢ املػاًُل  

شيااو ايتػػااٌٝ ٚي ٜطزعااٛا عٓاا٘ ٚي ٜؿطضااٛا تعااٝل تػػااٌٝ املااٛايٞ املعتكااس      
ُا ٜٛجب ا٫ط٦ُٓاإ بصار١ تػػاٌٝ املداايـ يف املاصٖب ٫غاُٝا       اب٫ٜٛتِٗ، َ

 . -تػػٌٝ املٝت  -قصس ايتكطب يىل اهلل بعًُ٘ ٚأْ٘ ٜتٝػٸط َٓ٘ 

ٚيشا ي ٜٛجس ايػاغٌ املُاثٌ املػًِ ٫ امل٪ايـ ٫ٚ املدايـ، أٟ ي ٜهأ  
ؾصٖب مجا  يىل أْا٘ ٜاسؾٔ َأ      ،مماثٌ يًُٝت يف ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١ ي٫ ايهاؾط

 ايهااؾط ٫ ، ٚ٭ٕ ايتػػٌٝ ٜؿتكاط يىل ايٓٝا١ ايكطبٝا١    ،غري غػٌ ٫ٚ ٜػػً٘ ايهاؾط
 . ٜتأت٢ َٓ٘ قصس ايتكطب يىل اهلل غبراْ٘ ٫ٚ تصس َٓ٘ اي١ٝٓ ايكطب١ٝ

ٖٚصا املكاٍ َطؾٛض يًٓصٛص اٯت١ٝ ايسايا١ عًا٢ تػػاٌٝ ايهااؾط ايهتاابٞ      
 ػػٸٌ املٝت.ػتػٌ ثِ ٜٴاملُاثٌ يًُٝت يشا تٝػٸط غاغ٬ً يًُٝت; ٜٳ

ػااًِ ً٘ املػػٸااٚقااس ٜكاااٍ; املٝاات املػااًِ َاا  تعااصض ايػاغااٌ املػااًِ املُاثااٌ ٜٴ
 . ٫ٚ ٜبك٢ بػري تػػٌٝ ،املدايـ ي٘ يف ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١

ٍٸ عًٝ٘ ايآ ٸ ايصارٝس  اٖٚصا املكاٍ َطؾٛض جعًَا ي َأ أْا٘ يشا ي    (2)ُا ز
 ٖصا . .ز.. ٜسؾٔ نُا ٖٛ بثٝاب٘املُاثٌ يًُٝت ٜٴسؾٔ َٔ غري غػٌش ٜٛجس

ط ٚاملؿٗٛض بل ؾكٗا٤ْا )ضض( ٖٛ تػػٌٝ املُاثٌ َٔ أٌٖ ايهتااب ياٛ تٝػٸا   
ٍٸ عًٝاا٘ ضٚاٜتااإ       ذاااٍ تعااصض املػااًِ املُاثااٌ، ٖٚااصا ٖااٛ ايصاارٝس ٭ْاا٘ قااس ز

ً٘ َعتةتإ غٓسًا ٚاضرتإ ز٫ي١ ع٢ً أْ٘ يشا تعصض املػًِ املُاثٌ يًُٝات ٜػػٸا  
ٝػػٸاٌ املٝات   ؾاملُاثٌ َٔ ايٓصاض٣ أٚ َٔ أٌٖ ايهتااب بعاس إٔ ٜػتػاٌ بٓؿػا٘     

اْٞ بٌ ّطذت ايطٚا١ٜ املػًِ ٫ٚ ٜسؾٔ َٔ غري تػػٌٝ، ٫ٚ خص١ّٝٛ يًٓصط
عُاّٛ  تػػاٌٝ  ايثا١ْٝ بهؿا١ٜ تػػٌٝ املُاثاٌ َأ أٖاٌ ايهتااب، ؾايظااٖط نؿاٜا١       
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أٖااٌ ايهتاااب ٚيٕ ي ٜهاأ َاأ أٖااٌ ايصَاا١، َٚااسضى ايعُااّٛ ٖااٛ يطاا٬م          
ٜٔ، ؾ٬ ٜعتة يف ايهتاابٞ نْٛا٘ َأ أٖاٌ     ة)ايٓصطاْٞ( ٚ )أٌٖ ايهتاب( يف اـ

ٜهؿااٞ أٟ مماثااٌ يًُٝاات َاأ أٖااٌ  ٚ، ٜٔ ةاـااايصَاا١ يعااسّ تكٝٝااسٙ بايااصَٞ يف  
شَاّ، ؾايٓصطاْٞ شًَٝا ٫غُٝا يف ظَآْا ايصٟ ٫ ٜٛجس ؾٝ٘ ايهتاب ٚيٕ ي ٜهٔ 

 بعس اغتػاي٘ بٓؿػ٘، ٚاـةإ ُٖا ;ٚايٝٗٛزٟ ٚا،ٛغٞ ٜػػٸٌ املٝت املػًِ 

َااا ضٚاٙ املؿاااٜذ يف جااٛاَعِٗ ايث٬ثاا١ بػاآس َتصااٌ يىل عُاااض باأ   ا٭ٍٚ; 
ٛي١ٝ بعض ططم ايطٚا١ٜ عٓسْا يٕ ي ٜهأ  اَٗاا، ْعاِ    َٛغ٢، ٫ٚضٜب يف َكب

ِ ايعكٝس٠، يهٓاا يف عاٛث ا٭ّاٍٛ ; ذحٝا١     يف بعض ططقٗا َٔ ٖٛ غري َػتكٝ
أٚضرٓا بٓا٤ْا ع٢ً قبٍٛ خة نٌ ثك١ ٜٴعطف ّسق٘ يف ضٚاٜت٘ ٚيٕ ي  خة ايثك١

. ٜهٔ َػتكِٝ ايعكٝس٠ اؿك١، ؾٝٓتؿٞ عٔ ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١ اٱؾهاٍ ايػٓسٟ
( عأ ايطجاٌ املػاًِ مياٛإ يف     عُاض َٔ اٱَاّ ايصاازم )  (2)ٚقس غأٍ

ايػؿط ٚيٝؼ َع٘ ضجٌ َػًِ َٚع٘ ضجاٍ ْصاض٣ َٚع٘ عُت٘ ٚخايت٘ َػًُتإ 
ً٘ عُتا٘ ٚخايتا٘ يف قُٝصا٘ ٫ٚ تكطبا٘     تػػٸ(;شصٓ  يف غػً٘   قاٍ )نٝـ ٜٴ
ايؿا١  رطّ اؾاا٥ع تػػاًٝ٘ يًُػاًِ املٝات ضغاِ ك     ُٳايٛجٛز املػًِ اي ض٣زايٓصا

; ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١، ٖٚهصا اياعٚد ٚايعٚجا١ َا  ٚجاٛز      ايػاغٌ ي٘ يف ايٓٛع
دايؿااا يف ايااصنٛض٠ ٚا٭ْٛثاا١، ؾااإٕ املػااتؿاز يف     ٌ اٯخااط ٚيٕ تٳػػٸااأذااسُٖا ٜٴ

نإٛ اياعٚجل يف عاطض     (3)ايبرٛث املاض١ٝ َٚٔ بعض ايٓصٛص ايصارٝر١ 
ٛث١ ٚيف عاطض املُاثاٌ   احملاضّ يف جٛاظ تػػٌٝ كايـ املٝت يف ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْ

 . املػًِ، ؾٝتعل تكسِٜ ٖ٪٤٫ ع٢ً ايهتابٞ
ٔ ٝس ٜبٝٸٔ خطٚد ايعٚجل ٚاحملاضّ عٚاؿاٌّ باختصاض; يٕ ايٓ ٸ ايصر

قٌ ايبرث ندطٚد املُاثٌ املػًِ، ؾإْ٘ َ  جٛز أذس ايعٚجل أٚ احملطّ ٚيٕ 
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   ٛ  تػػااٌٝ باا١ يىلي ٜهاأ مماااث٬ً أٚ أذااس املػااًُل املُاثااٌ يًُٝاات ٫ تصااٌ ايٓ
كاات  مبااا يشا ي  -يًُػااًِ املٝاات، ؾايبرااث ٚاياآ    -ايٓصااطاْٞ -ايهتااابٞ 

 . ٜٛجس املػًِ املُاثٌ ٚايعٚجل ٚاحملطّ
ثِ غأٍ عُاض عٔ املطأ٠  اٛإ يف ايػاؿط ٚياٝؼ َعٗاا اَاطأ٠ َػا١ًُ َٚعٗاا        

    ُ ُٸٗاا ٚخاهلاا َػاً ػػا٬ْٗا ٫ٚ تكطبٗاا ايٓصاطا١ْٝ    ٜٴإ; قاٍ;شْػا٤ ْصااض٣ ٚع
ٗااا زضع ؾٝصاابٸ املااا٤ َاأ ؾااٛم ػػااًٗا غااري أْاا٘ ٜهاإٛ عًٝػاا١ًُ تٴنُااا ناْاات امل

، قًت; ؾإٕ َاإ ضجٌ َػًِ ٚيٝؼ َع٘ ضجٌ َػًِ ٫ٚ اَطأ٠ َػ١ًُ ايسضعز
   ُ اإ ياٝؼ بٝٓا٘ ٚبٝآٗٔ قطابا١      َٔ شٟ قطابت٘ َٚع٘ ضجاٍ ْصااض٣ ْٚػاا٤ َػاً

ٚعٔ املطأ٠ املػ١ًُ  ٛإ ٚيٝؼ  ػػٸً٘ ؾكس اضططزٜػتػٌ ايٓصطاْٞ ثِ ٜٴقاٍ;ش
عٗا اَطأ٠ َػا١ًُ ٫ٚ ضجاٌ َػاًِ َأ شٟٚ قطابتٗاا َٚعٗاا ْصاطا١ْٝ ٚضجااٍ         َ

ٚقاس   (2)ًٗا(ػػٸا تػتػٌ ايٓصاطا١ْٝ ثاِ تٴ  ٕ يٝؼ بٝٓٗا ٚبِٝٓٗ قطاب١  قاٍ;شَػًُٛ
 . بٛضٛح ع٢ً أْ٘ عٓس تعصض املُاثٌ املػًِ ٜباؾط ايهتابٞ تػػٌٝ املػًِ زٍ

ازٙ يىل غاعس بأ عباس    ٘ بإغَٓٝا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف تٗصٜباـة ايثاْٞ; 
عٔ أبٞ اؾٛظا٤ عٔ اؿػل بٔ عًٛإ عٔ عُطٚ بٔ  -ٚايػٓس ايصرٝس  -اهلل 

شنطْااٙ يف   ، ٚقاس ٖٚصا ايػٓس غبل بٝإ َكبٛيٝت٘ عػب َباْٝٓا ايطجاي١ٝ -خايس 
( يف عااث ٚجااٛب تٛجٝاا٘ احملتطااط يىل ايكبًاا١ ؾطاجاا ، ٚقااس قاااٍ عًااٞ )      

يٕ اَطأ٠ تٛؾٝت َعٓاا ٚياٝؼ َعٗاا شٚ     ;ْؿطٷ ؾكايٛا Sأت٢ ضغٍٛ اهلل يطٚا١ٜ;شا
ِ اقطّ، ؾكاٍ; نٝـ ّٓعتِ  قايٛا; ّببٓا املا٤ عًٝٗا ّبٸًا، ؾكاٍ; أٚ َاا ٚجستا  

ناؾاـ ٚاضاس عأ    احملُاسٟ  ٖٚصا ايػا٪اٍ   زػػٸًٗا اَطأ٠ َٔ أٌٖ ايهتاب تٴ
. ؾطع١ٝ تػػٌٝ ايهتابٞ يًُٝت املػًِ عٓس ؾكس املُاثٌ ٚؾكس احملطّ

  ٌ بُٗاا َؿاٗٛض ؾكٗاا٤ اٱَاَٝا١ )ضض( َطااؾًا يىل       ٖٚصإ اـةإ قاس عُا
َكبٛيٝاا١ غاآسُٖا، ٚعٓس٥ااص ٜتعااٝٸٔ َباؾااط٠ ايهتااابٞ تػػااٌٝ املٝاات املػااًِ بعااس   
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ٛٸؽ ياسؾٔ املٝٸات املػاًِ َأ غاري تػػاٌٝ، ٚقاس ْاٛقـ             اغتػااي٘ بٓؿػا٘، ٫ٚ َػا
 ا٫غتس٫ٍ بايطٚاٜتل َٔ جٗتل;

طب يىل اهلل غاابراْ٘ قصااس ايتكاا  -اؾٗاا١ ا٭ٚىل; عااسّ تااأتٞ ايٓٝاا١ ايكطٜباا١    
بًرااا  عااسّ اعتكااازٙ ؾااطع١ٝ ايتػػااٌٝ ْاؾاا٦ًا َاأ اعتكااازِٖ   -بتػػااٌٝ املٝاات 

 . بط٬ٕ زٜٔ اٱغ٬ّ ايصٟ أٚجب تػػٌٝ املٛت٢
ٜٚطزٸٖااا; يْٗااا اجتٗاااز يف قباااٍ اياآ  املكبااٍٛ غاآسًا ايٛاضااس ز٫ياا١ً، ٖٚااٛ 

دصٝص٘،   تٳُتَٓطؾٛض، ؾإٕ اعتباض اي١ٝٓ ايكطٜب١ ي ٜطز يف زيٌٝ عكًٞ ذت٢ ٜٳ
املعًّٛ يَطا٩ٙ، ٖٚٛ قابٌ  بٌ ٚضز بسيٌٝ ؾطعٞ ٖٛ يضتهاظ ايؿكٗا٤ ٚاملتؿطع١

ٞ    َعتة ٜ ًتدصٝ  باؿح١ املعتة٠، ٖٚٓا خةي  سٍ عًا٢ ؾاطع١ٝ تػػاٌٝ ايهتااب
    ٌ عٓاس تػػاًٝ٘، ؾٝدات  اياسيٌٝ      ٫ٚظَ٘ عسّ اعتباض قصاس ايتكاطب َأ ايػاغا

 .غصٛص ايػاغٌ املػًِ ايكطب١ املتعًل باعتباض قصس  ايًيب; يضتهاظ ايؿكٗا٤

; يٕ ٖاتل ايطٚاٜتل املعتةتل تعاضضإ ا٭خباض َٔ ا٫ؾهاٍ  اؾ١ٗ ايثا١ْٝ
ايهثري٠ ايساي١ ع٢ً لاغ١ ايهتاابٞ، يش َا  لاغا١ أباساِْٗ ٜتآحؼ املاا٤ اياصٟ        

ٓحؼ ٫ ٜطؾا   تا ػػٸٌ املٝت ب٘ بؿعٌ َباؾط٠ ايهتابٞ ي٘ ٚيبسٕ املٝات، ٚاملاا٤ امل  ٜٴ
 ٜعٌٜ خبثًا ٭ٕ ؾاقس ايطٗاض٠ ٫ ٜعطٝٗا، ٚقاس ؼكال ياعّٚ طٗااض٠ َاا٤      ذسثًا ٫ٚ

ٌ يًُٝت املػًِ ٜتآحؼ َاا٤   ايتػػٌٝ ؾطعًا ٚاضتهاظًا قطعًٝا، َٚ  لاغ١ املػػٸ
 . ايتػػٌٝ ٚميتٓ  ؾطعًا عٓس٥ص إٔ ٜعٌٜ خبث املٛإ أٚ ٜطؾ  ذسث٘

تاااب، ٜٚطزٖااا; يٕ املٓاقؿاا١ تبااتين عًاا٢ نااة٣ لاغاا١ ايهاااؾط َاأ أٖااٌ ايه 
ٚا٭خباض ؾٝٗا َتعاضض١ ٚمٔ ْعتكس ضجرإ أخباض ايطٗاض٠ َٔ ذٝاث ايعُاٌ،   
ٚ٭جً٘ ٫ تتِ املٓاقؿ١ يعسّ ثباٛإ ايٓحاغا١ ايصاتٝا١ عٓاسْا ذتا٢ تاتِ املٓاقؿا١،        
ٚايٓحاغ١ ايعطض١ٝ يعًٗا تعٍٚ باغتػاٍ ايهتابٞ قبٌ تػػًٝ٘ املٝت املػًِ ٚياصا  

 با٭غػاٍ قبٌ تػػٌٝ املٝت املػًِ. أَطإ َٛثك١ عُاض إٔ ٜأَط املػًِ ايهتابٞ
 تلا; يْ٘ َ  ٚضٚز ايطٚاٜ ُهٔ ايكٍٛٓحاغ١ ٜٴاباض اياٝس أخاطض تطجاٚيٛ ؾ
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املعتةتل ٜتعٝٸٔ ا٫يتعاّ بهؿا١ٜ طٗاض٠ َا٤ ايتػػٌٝ قبٌ َباؾط٠ ايهتابٞ تػػٌٝ 
 املٝت املػًِ، ٫ٚ ٜطط تٓحؼ املا٤ بعس َباؾط٠ ايٓصطاْٞ ٚمٛٙ يتػػٌٝ املٝت.

اٌّ يعّٚ ايعٌُ بايطٚاٜتل تعبٸسًا، ٚاملٓاقؿ١ ٫ تعسٚ اجتٗازًا يف قبااٍ  ٚاؿ
 ; ايٓ  ايصرٝس، ٚاملِٗ ٬َذظ١ َطُٕٛ ايطٚاٜتل املعتةتل

 اٖط ايطٚا١ٜ املعتة٠ تهًٝـ املػًِ غري املُاثٌ يًُٝت إٔ ٜأَط ايهتاابٞ   -أ
غػاً٘ ٚأْا٘ ٫باس َأ     أٚ ايهتاب١ٝ املُاث١ً يًُٝت املػًِ إٔ ٜػتػٌ ٜٚعًُّ٘ نٝؿ١ٝ 

(; غػً٘ ؾُٝ  جػسٙ باملا٤ ايكطاح ثِ ٜػػٸٌ املٝت بعس  اّ اغتػاي٘، قاٍ )
، ٚايظاٖط إٔ اغتػاي٘ ٜتركل بػػٌ  اّ بسْا٘  زٜػتػٌ ايٓصاض٣ ثِ ٜػػٸًْٛ٘ش

 . َٔ زٕٚ قصس ايكطب١، ٚايػطض ٖٛ ايتٓظٝـ يص٬ح تػػًٝ٘ املٝت املػًِ
١ ٚأْٗا َطًٛب١ َٔ ايهتابٞ املػػٸاٌ أٚ  طب١ ايكي٫ٝٓ تعطض يف ايطٚاٜتل  -ب

١، ؾ٬ ٜعتة قصس ايتكطب َط ي٘، ٫ٚ زيٌٝ آخط ع٢ً يعّٚ ١ْٝ ايكطبَٔ املػًِ اٯ
ِ   عٓس ؾكسبتػػٌٝ املٝت املػًِ  ا٭ٚىل إٔ ٜباؾاط   املُاثٌ ٚاحملطّ ٚايعٚجٝا١، ْعا
 . )ضض(يؿكٗا١٤ ؽًصًا َٔ اذتُاي٘ ايصٟ ططذ٘ بعض ااملػًِ اٯَط ١ْٝ ايكطب

املٝت املػاًِ ٚجبات يجابتا٘     ٜ٘ يتػػٌٝيشا طًب ايهتابٞ ا٭جط ع٢ً تصسٸ -جا
ٙ ا٭جط٠ ع٢ً عًُ٘; تػػاٌٝ املٝات، ٫ٚ ضاري يف شياو ٭ٕ ايعُاٌ َٓا٘       ٚيعطا٩

ٚيعطا٩ٖاا يا٘، ٫ٚ    ُتٓا  أخاص ا٭جاط٠   يٝؼ تعبٸسًٜا َتكًَٛا بكصس ايكطبا١ ذتا٢ ٜٳ  
  ّ ٜػاترل عًٝا٘ ا٭جاط   رتزيٌٝ ع٢ً يعّٚ يٜكاعا٘ ايتػػاٌٝ فاْاًا، ؾٗاٛ عُاٌ قا      

يٛ طًب٘، ٚا٭ذاٛ  اعطاا٩ٙ ا٭جاط قبااٍ باصٍ املاا٤ أٚ قبااٍ بعاض املػاترباإ          
 . ٖٚصا قض اذتٝا  اغتربابٞ ،املأَٛض بٗا

ـٸ ايعاظٍ ذت٢ ٫ ٜٳ -ز      ُؼٸ املٝت املػًِ ٫ٚ َاا٤  يشا أَهٔ ؾطض يبؼ ايه
ٖاٌ   -ايهطٸ اؾاضٟ أٚ ايػػٌ أٚ أَهٔ تػػٌٝ املٝت املػًِ باملا٤ املعتصِ ناملا٤

 ٜتعل ٖصا  شٖب بعض ايؿكٗا٤ )ضض( يىل تعٝٸٓ٘ ؼص٬ًٝ ٫ؾرتا  طٗاض٠ املاا٤ 
 ُػ٘، يهٔاٌ ب٘ املٝت، ٚؼص٬ًٝ يعسّ َؼٸ املٝت املػًِ ٚعسّ َباؾط٠ يػػٸُٴااي
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ـٍ املعترب عدَ تعٍِٕٚ فإُٕ مل تتعسض اهسٗاٙتاْ هلذرا صؾذ٩ّ ٨ٗ    ظآس إط٩ق اهِ
 . ً٘جب هتعٍِٕٚ، ُعٍ ا٪ذ٘ط اضتربابّا اهتصإً ًع اإلًلاْ ٗعدَ اؿسد

ٗ  إذا غٍطذذ -ذٓذذ      ٌٍى اهلتذذابٛ املٚذذت املطذذوٍ هماذذد املٌا ذذى  ذذٍ  مما ذذى  جذذد ًطذذو
طذٚوٕ، ٗإْ كذاْ لبذى اهذدفّ     هوٌٚت، فإْ كاْ بعد اهدفّ ذسَ اهِذبؼ ٗكمذٟ ت   

هعٔ٘ز  -اذتٚاطّا يف اهمت٠٘ -٘ب اإلعادٝ ٨ ٙبعد ٗج فٔى جيب إعادٝ اه طى؟
يف كْ٘ ت طٚى اهلتابٛ هوٌٚذت املطذوٍ بذد٨ّ اقذيسازّٙا     املتادًٞ  (2)ًعتربٝ عٌاز

طذى اهِؿذاز٠  ذٍ    ٙ تٌا ذى عِذد تعذرزٖ، فاذد ٗزد فٚٔا9ش    عّ ت طٚى املطذوٍ امل 
د املٌا ذى املطذوٍ، ًٗذا داَ اه٘لذت بالٚذّا ٗاملٚذت مل       هماذ  ٙ ٍطذوُٕ٘ فاذد اقذيسز   

 ٙ ٗ ٗ    دفّ ٗ جذد ً٘قذ٘ا اؿلذٍ اهذ٘العٛ باهمعذى      جد مما ى هوٌٚذت املطذوٍ فاذد 
ى املٚت املطوٍ( ًٗع ٗج٘د امل٘ق٘ا باهمعى ٙؿذ  اؿلذٍ   )املٌا ى املطوٍ ٙ ٍط

    ٛ ٘      ،فعوّٚا ًٗاُعّا عذّ إجذصا١ اؿلذٍ اهذ٘الع لذت  كٌذا هذ٘ بذادز فالذد املذا١ صٗي اه
  ٍ  ذٍ ٗجذد املذذا١    -ٗٓذ٘ بذدي اقذيسازٜ عذّ اه٘قذ١٘ صٗ اه طذى       -فؿذوٟ بتذٌٚ

ٗضذذا اه٘لذذت مل ِٙمعذذٕ اهتذذٌٍٚ ٗاهؿذذ٩ٝ ٨ٗبذذد ًذذّ اهت٘قذذٛ صٗ ا٨غتطذذاي        
٨ ًذّ بذاب    ،ّاًّٚ ؾ ٗزٝ اؿلٍ اه٘العٛ فعو ٩ٝ، ٗاهِلتٞ ٓٛ ًا ذكسُاٗاهؿ

 .( عدَ إجصا١ اًتثاي ا٪ًس ا٨قيسازٜ عّ ا٪ًس اه٘العٛ)
ى )املٌا ذى املطذوٍ ٙ ٍطذ    9جذد ً٘قذ٘ا اؿلذٍ اهذ٘العٛ باهمعذى     ٗ هذذٌا  ِٗٓا 

ٗاُلػذذع عذذذدَ  اهت طذذٚى  إعذذذادٝ ازتمذذذع ا٨قذذيساز ٗهصًذذت   املٚذذت املطذذوٍ(   
ٍ٘غٞ هت طذٚى اهلتذابٛ ه   ا وٌٚذت املطذوٍ، ف٩بذد ًذّ ت طذٚى املطذوٍ       هكسٗزٝ املطذ

 . املٌا ى هوٌٚت هتٚطس اه٘اجب ا٪ٗهٛ ا٨ختٚازٜ
ٍ غٍطى املٚت املطوٍ ٗلد امؿس امل ٍطذى باهلتذابٛ   إذا اغتطى اهلتابٛ   -ش

ٗا٨جتذصا١  ٨ خؿذ٘ف غذسعٚٞ دفِذٕ     ٟ ت طٚوٕ ا٬ از اهػسعٚٞ عًٌّ٘ا،فٔى ترتتب عو
 اهذٌٚذت ؟ ٍظذٕ غطى ًذوٚذب عذحٔى َٙذٌٚت فذٌطوٍ اهذًث9٩ّ إذا ًٍظ صذٌد اه ب  ٍطذوٕ .
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 ًظ املٚت.ب غطى ًٍٗظ املٚت بعد ت طٚوٕ ٨ ٙ٘جصَ ٨ جيب هلُٕ٘ ً ٍط٩ّ؟ 
اهعآس عدَ ٗج٘ب غطذى املذظ فذإْ ت طذٚى اهلتذابٛ هوٌٚذت املطذوٍ تذاَ         

 ً   ٜ  -كٌذا ٙعٔذس ًذّ ًعتذربٝ عٌذاز      -حص٥ ٨ ُاـ فٕٚ، ُعٍ ٓذ٘ بذدي اقذيساز
 ً حص٥ عّ اه٘اجب ذاي فاد املطوٍ املٌا ى، فٚؿدق عوٟ ًذّ  هلِٕ غطى تاَ 

ٗلذد دهذت ا٪خبذاز     ،ى9 صُٕ ًٍظ بعد اه  طذ  ًظ املٚت بعد ت طٚى اهلتابٛ إٙاٖ
ًٍظ املٚت عِد ً٘تٕ ٗبعد ج٘ب اه طى، ٗزد يف اـرب اهؿرٚس9شعوٟ عدَ ٗ

ٗٓ٘ ٗاقس اهد٨هٞ عوٟ عذدَ ٗجذ٘ب غطذى     (2)زغطوٕ ٗاهابوٞ هٚظ بٔا بأع
فذإْ عذدَ اهبذأع ٙعذم عذدَ املِذع، هلذّ باسِٙذٞ          ،ًظ املٚت بعذد غطذى املٚذت   

 . ًِاضبٞ اؿلٍ ٗامل٘ق٘ا تدي عوٟ عدَ ٗج٘ب اه طى
ٌٍ فذإْ اهتذٌٍٚ غذ      ،ٌذٕ هتعذرز اه طذى   ٗٓرا غ٩ف ًا إذا ًٍظ املٚت بعد تٚ

ٌٍٍ صُذٕ )ًطذٕ لبذى غطذوٕ( فٚحذب       اه طى، ٗهرا ٙؿدق عوٟ ًّ ًٍظ املٍٚت املٚ
إذا ًذظ املٚذت بعذد بذسدٖ     بإُٔ ش (1)عوٕٚ غطى املظ، هتؿسٙس ُؿ٘ف ا٪خباز

ت طٚى اهلتذابٛ،  ٍطى املٚت، ٗٙؿدق ت طٚوٕ عوٟ خسد ًِٕ ًا ه٘ ُغ زفوٚ تطى
 9 .  ٍ ُبرثق عوٟ تٌٍٚ املٚت هتعرز ت طٚوٕ، هت اٙس اؿاٚاتني ٨ٗ ٙؿد

 : نخزوـنًت الـتػضًل ال
يف اؾٌوٞ،  -٨ زٙب ٨ٗ خ٩ف يف ذسًٞ اهيٚب عوٟ احملسَ عخ صٗ عٌسٝ 

ٗاهلاف٘ز طٚب ذساَ عوٟ احملسَ، فإذا ًذا  املطذوٍ ٗٓذ٘     -ٗاهتمؿٚى يف قوٕ 
ٍٍ قسَ اُتمٟ ٗج٘ب  ًذا١ غطذوٕ اهثذاُٛ ٗاُتمذٟ ٗجذ٘ب ؼِٚيذٕ        اىلاهلذاف٘ز ق

باهلاف٘ز، ٗٓرا ًذا تطذامل عوٚذٕ فأا٦ُذا )زض( ٗدهذت عوٚذٕ ُؿذ٘ف صخبذاز         
٨ ٙ ٌذذظ املٚذذت  )ًتعذذددٝ ٗبعكذذٔا ؾذذرٚس اهطذذِد ٗاقذذس اهد٨هذذٞ عوذذٟ صُذذٕ      

 .( ٌظ اهيٚب ذاي ت طٚوٕ ٗلبوٕ ٗبعدٖ ذتٟ ٙدف٨ّ ٙ )ٗ (اهلاف٘ز
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ت بعذذا اهِؿذذ٘ف هِمذذٛ اؿِذذ٘ط دْٗ ذكذذس    تعسقذذٙاذذاي9 اُذذٕ لذذد  ٗلذذد 
ٗظآسٖ اهت طٚى املعٔذ٘د اهذرٜ    (2)زٙ ٍطى ٗٙلمّشاهت طٚى، بى ٗزد فٚٔا صُٕ 

 .، فٚطتماد ًِٕ غسعٚٞ ت طٚوٕ ًع اهلاف٘ز دوا فٕٚ اه طى اهثاُٛ باهلاف٘زٙ 
ٌطذٕ  مل َٙبأُذٕش (1)ع بتؿسٙس بعا اهِؿ٘ف٨ضتمادٝ ٍٗٓ ِٙدفاٖ هلّ ٓر

ؿذذِع ؿذذِع بذذٕ كٌذذا ٙ ٗٙ زشؿذذِع باملٚذذتِع بذذٕ كٌذذا ٙ ٗؾ ذذشعاذذب ل٘هذذ9ٕ زّاطٚبذذ
َٙذباه ٗٓ٘ ظذآس ظذ١٩ يف عذدَ تاسٙذب اهيٚذب       زٌظ اهيٚبٌرى، غ  صُٕ ٨ 

ّ    يف غطوٕ ٗيف  - ّاإىل املٚت احملسَ ًيوا  -ذِ٘طٕ ٗلبوذٌٔا ٗبعذدٌٓا ذتذٟ اهذدف
 . ا٬خس فإُٔا ؾدز  ًّ ُ٘ز ٗاذد ًِٗبع فازد ٔابعكٗبعا ا٪خباز ٙمٍطس 

ً   ًٗاتكٟ إ بعٌذسٝ ًمذسدٝ صٗ    ّارسًذ ط٩ق اهِؿ٘ف عدَ اهمسق بذني ً٘تذٕ 
ٌتع صٗ لساْ صٗ إفساد، ٨ٗ ٙبعد د٨هٞ ٓرٖ اهِؿ٘ف عوذٟ عذدَ   ٌتع صٗ عخ َتَت

ًِع املٚت احملذسَ ًذّ ضذرت زصع اهسجذى صٗ ٗجذٕ املذسصٝ يف اهذتلمني ٗعذدَ ًِذع          
 املِؿذ٘ف  إهباع اهسجى املدٚا ٗم٘ ذهم ًّ قسًا  اإلذساَ ض٠٘ اهيٚب

ْ    -عذّ غذ  اهيٚذب    ، فإْ ضل٘  اهِؿذ٘ف  ًِعٕ دهٚذى   -ٗٓذٛ يف ًاذاَ اهبٚذا
احملسَ مي٘  كٚذع  )عدَ املِع ٨ ضٌٚا ًع ا٨هتما  إىل بعا صض٣وٞ اهسٗاٝ ًثى 

ٕ صٗ  اهذسصع ًّ إهباضٕ املدٚا صٗ ًّ ضرت اهػازا ٗه٘ ًِع  (ٙؿِع بٕ؟ صٗ  اه٘جذ
 . يٚبعوٟ ًِع اه ٗمل ٙاتؿس بٚإُ ()هبٍِٕٚ اإلًاَ اهسجوني

ًٗاتكذاٖ عذدَ    ،ٗٓرٖ اهِؿ٘ف صطوات عدَ إًطاع املٚت احملسَ اهيٚب
اهمسق بني ً٘تٕ لبى ط٘اف اؿخ صٗ اهعٌسٝ صٗ بعدٌٓا صٗ بعد ضذعٛ اؿذخ بذني    
اهؿما ٗاملذسٗٝ، هلِذٕ لذد اضذتثِٟ نذع ًذّ اهمأذا١ ًذّ ؼذسٍٙ إًطذاع املٚذت            

  ٛ ذسًذٞ اهيٚذب    احملسَ اهيٚب9 ًا إذا ًا  بعد إكٌاهٕ ط٘اف اؿخ ذٚذث تِتمذ
كذْ٘ اهترذسٍٙ    ّاٗاقر ّاًتػسعٚ ّا٨ٗ ٙبعد كْ٘ املتمآٍ عسف ،عّ احملسَ عِد٢ر
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 ً ، فتدي اهِؿ٘ف عوٟ إجسا١ ذلٍ ًّ صذلاَ ّارسًاملِؿ٘ف ًّ صجى كُٕ٘ 
  َ  ّاٗٓذ٘ إًطذاع املٚذت احملذسَ اهيٚذب، ٨ٗشًذٕ لٔذس        ،اهترسٍٙ عوٟ املٚذت احملذس

ـسٗجذٕ عذّ    ّااحملذسَ هذ٘ كذاْ ذٍٚذ    اُتما١ اهترسٍٙ بعد شٗاي ذسًذٞ اهيٚذب عذّ    
إذسإً ٗع٘دٝ َذٍى اهيٚب عوٕٚ، فورا اضذتثِٟ يف )اهعذسٗٝ اهذ٘ اٟ( ًذّ ذسًذٞ      

 ط٘اف اهعٌسٝ.  صٗ ًا  بعد ٘اف اؿخط بعد إذا ًا  ًا إًطاع احملسَ اهيٚب9
فإْ اـذسٗد ًذّ إذذساَ اهعٌذسٝ ٙتراذل بذاؿول صٗ        ،هلّ ٓرا اغتباٖ ًّ اهاوٍ

املمذذسدٝ ٗباهتاؿذذ  خاؾذذٞ يف عٌذذسٝ اهتٌتذذع ٗٓذذرا ٓذذ٘       باهتاؿذذ  يف اهعٌذذسٝ  
املػٔ٘ز صُٕ خيسد اؿاد ًّ إذساًذٕ ًٗذّ ذسًذٞ     ، ٗٓلرا يف اؿخ إذاهؿرٚس

اهيٚب عوٕٚ بإمتاَ ط٘اف اهصٙازٝ ٗؾ٩تٕ ٗاهطعٛ بني اهؿما ٗاملذسٗٝ فإُذٕ ٗإْ   
 هوٌػٔ٘ز بني ا٪ؾراب. ّاا ذكسُا ٗفالمل خباز هلّ اهتراٚل ٧ٙدٜاختومت ا٪

باختؿاز9 املػٔ٘ز املِؿ٘ز باهدهٚى عِدُا ذطب اهتراٚل اهذرٜ عسقذِاٖ   ٗ
يف ع٘ث اؿخ ٗاهعٌسٝ ٓ٘ خسٗد احملسَ ًّ إذساَ اؿذخ باهطذعٛ بذني اهؿذما     
ٗاملسٗٝ، فإذا ًا  بعد اهطعٛ ٗجب ت طٚوٕ مبا١ اهلاف٘ز ٗؼِٚيٕ باهلاف٘ز ٨ٗ 

    ٗ باهتاؿذذ ،  بذذأع بذذٕ، ٗخذذسٗد املعتٌذذس بعٌذذسٝ ًمذذسدٝ عذذّ إذساًذذٕ بذذاؿول ص
ٌتع عّ إذسإً باهتاؿ ، فإذا ًا  املطوٍ احملذسَ بعذد   ٗخسٗد املعتٌس بعٌسٝ َت

ًلّ ت طٚوٕ باهلاف٘ز ٗؼِٚيذٕ بذٕ،   خ صٗ يف اهعٌسٝ صخسٗجٕ ًّ اإلذساَ يف اؿ
 . ٗاهتمؿٚى يف )فإ اؿخ ٗاهعٌسٝ(

  ٍ إُذٕ كٌذا ٨ مذسَ ت يٚذٞ زصع احملذسَ ٗزجوٚذٕ ٨ٗ ٗجذٕ احملسًذٞ، كذرهم          
 ًاُع ًذّ ت طذٚى املذسصٝ باهلذاف٘ز ٗإْ كاُذت ًعتذدٝ ه٘فذاٝ شٗجٔذا إذا ًاتذت           ٨

شًّ عذدتٔا، ٗٓلذرا املعتلذع ٗاملعتلمذٞ فإُذٕ ٨ زٙذب يف ذسًذٞ اهيٚذب عوذٟ          
    ٝ ٨ٗ دهٚذى   ،١٨٧ٓ ذاي ذٚاتٍٔ هلِٕ ِٙايع اهتلوٚذع بعذد اه٘فذاٝ ٗشٗاي اؿٚذا

يف اهترِٚا ٗٓذٍ  عوٟ عدَ ج٘اشٖ إًطاضٍٔ اهيٚب صٗ اهلاف٘ز يف اهت طٚى صٗ 
 9 .  ٍ ُبرث ً٘تٟ
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 : نًتـإجشاء غضل ال
املعسٗف ٗاملػذٔ٘ز بذني فأا٢ِذا )زض( ٓذ٘ إجذصا١ غطذى املٚذت عذّ ضذا٢س          

  طذى اؾِابذٞ صٗ اؿذٚا صٗ اهِمذاع،    ا٪غطاي اهثابتٞ عوٟ املٚت ذذاي ذٚاتذٕ ك  
ٍ اهػذل  9 اهذسصع  ذ   ٗهلى غطذى  ٩ ذٞ صطذساف    ّافٚحب ت طٚوٕ ًسٝ ٗاذدٝ  ٩ 

دعذٛ عوٚذٕ اإلنذاا ٗصُذٕ ًاتكذٟ اهااعذدٝ ٗعذدَ        ٍ اهػذل ا٪ٙطذس، ٗإ  ا٪ميّ  
اؿاجٞ إىل دهٚى خاف بوراظ صْ ا٪غطاي هٚطت ٗاجبا  ُمطٚٞ عوٟ امللوع 

ّٞاؿذذٛ، ٗإ ذذا َت هترؿذذٚى غذذسط اهئذذ٘ز هتؿذذس ًِذذٕ اهؿذذ٩ٝ   حذذب عوٚذذٕ ًادًذذ
ٗاهؿٚاَ ٗاهي٘اف ٗم٘ٓا، ٗعوٟ فسض اها٘ي باه٘ج٘ب اهِمطٛ ه٫غطاي ٨ 

فرٚث صْ اإلُطاْ  فٚٔا بعا اهمأا١ باه٘ج٘ب اهِمطٛ،اؾِابٞ اهيت لاي  ضٌٚا
جِابذٞ   -دث ا٪كذرب ِٙايع عِٕ اهتلوٚع بامل٘  مل جيب عوٕٚ ا٨غتطاي ًّ اؿذ 

٨ٗ جيب ت طٚوٕ ًِٕ، ٗٓرا ٙعم إجصا١ غطى املٚت ٗعدَ ٗج٘ب  -صٗ غ ٓا 
     ً ِابذٞ صٗ َبرذٚا صٗ   ذذاي ذٚاتذٕ َبح   ّارذد  غ ٖ ًّ ا٪غطذاي، فذإذا كذاْ املٚذت 

 . رتخ إىل إجياد غطؤا بى ٙلمٛ ت طٚوٕ ب طى املٚت ٗبٕ اهلماِٙٞماع مل َٙب
ًٗع كْ٘ اإلجذصا١ ًاتكذٟ اهااعذدٝ ٗزد  ُؿذ٘ف خاؾذٞ بذٕ كؿذرٚس        

( اهطا٢ى ًِٕ عٌّ ًذا  ٗٓذ٘ جِذب كٚذع ٙ طذى؟ لذاي       شزازٝ عّ اهبالس )
(9)ٌذذا ٚذذت، ٪ُٔحذذصٜ ذهذذم هوحِابذذٞ ٗغطذذى امل ، ٙ ّاٗاذذذد طذذ٩ّ ٍطذذى ُغٙ ش

 ( ضذا٩٢ّ ًٗعتذربٝ عٌذاز عذّ اهؿذادق )     زذسًتاْ اجتٌعا يف ذسًٞ ٗاذذدٝ 
ًثذى غطذى اهيذآس    ش(9عّ املسصٝ إذا ًاتت يف ُماضذٔا كٚذع ت طذى؟ لذاي )    
ٗٙ٘جذد  ، (2)زفاذا  ّاٗاذذد  ٗكرهم اؿا٢ا ٗكرهم اؾِذب إ ذا ٙ طذى غطذ٩ّ    

ٚظ عوٕٚ هشغ ٓا ٗٓٛ ؾرٚرٞ اهطِد ٗاقرٞ اهد٨هٞ عوٟ كماٙٞ غطى ٗاذد
ٍ  زإ٨ غطذذوٞ ٗاذذذدٝ ً  (1)هلذذّ ٗزد  صخبذذاز اهعذذٚـ بذذّ اهااضذذ دتومذذٞ ٗٓذذٛ 
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ٙ ذ  ػذعس ب٘جذ٘ب ت طذٚى شا٢ذد عوذٟ غطذى       ٍ٘ٓ غذ  ذهذم صٗ ٙ   اهِطذ، ٗبعكٔا 
ٕ، ًٗع غا اهيسف عّ ٚاملٚت، ٗلد زٗآا اهػٚذ اهي٘ضٛ بأنعٔا يف تٔرٙب

ّ قذذعع ضذذِد بعكذذٔا اهذذرٜ ٙ   ٌلذذّ ا٨ضذذتد٨ي بذذٕ عوذذٟ خذذ٩ف املػذذٔ٘ز ٗعذذ
 اقيساب ًتِٔا ُعسقٔا ُٗس٠ اهع٩د، 9ٛٓٗ

طذذ٩ّ ٍطذذى ُغإذا ًذذا  املٚذذت ٗٓذذ٘ جِذذب ُغشًذذا زٜٗ ؾذذرٚرّا بؿذذٚاغ9ٞ -ص
ٗٓذ٘ خذرب ؾذرٚس اهطذِد ٗاقذس اهد٨هذٞ عوذٟ         زٗاذدّا  ٍ اغتطى بعذد ذهذم  

 . كماٙٞ غطى ٗاذد هوٌٚت  ٍ ٙ تطى امل طى بعد ذهم ًّ ًظ املٚت
( عّ زجى ًذا   ادق )ًا زٜٗ ؾرٚرّا ٗٙتكٌّ اهط٧اي ًّ اهؿ -ب

 زى غطذوٞ ٗاذذدٝ مبذا١  ذٍ ٙ تطذى بعذد ذهذم        ٍطذ ٙ ش(9ٗٓ٘ جِب، فأجابٕ )
 . ٗٓرا ُع  ضابإ يف املده٘ي ٨ٗ بأع بٕ

ًَٙا زٜٗ قعٚمّا ٗٙتكٌّ اهط٧اي ًّ اهؿادق ) -جذ ٌ٘  ٗٓذ٘  ( عٌّ 
ًٗذّ   زغطذى املٚذت    طذى بعذد   ى ًذّ اؾِابذٞ  ذٍ َٙ    ٍطذ ٙ ش(9جِب، فأجابٕ )

ى املٚذت ًذّ املذم( فإُذٕ خبذث       َطذ 9 كْ٘ املساد ًذّ اهسٗاٙذٞ صْ )ٙ   اهاسٙب جدّا
ٗلاضذٞ جيذذب تئذذ  جطذذد املٚذذت ًِذذٕ، ٗلذذد عٍبذذس  بعذذا ا٪خبذذاز عذذّ املذذم  

ْٞصؾذذاب  َ٘بذذشباؾِابذذ9ٞ 9ش ٍ ( ًذذّ ل٘هذذٕٗبعذذد ذان صزاد ) (2)زصٗ دَ ٕ جِابذذ
ضوٍٚ  صْ ٙ تطى ً ٍطى املٚت ًّ املٍظ بعد ت طٚى املٚت، ٗٓرا ًعِٟ ٙ  ٍطىز9

. ٙاسب إزادتٕ ًّ اهِـ املرك٘ز ٗٓ٘ قعٚع اهطِد
وذصَ كذْ٘ ًعِذاٖ ٗجذ٘ب     باهتػدٙد يف املسا  اهث٩ ذٞ َٙ  زٙ طىشس٢ت ٗه٘ ُل

ى ًذّ اؾِابذٞ    ٍطت طٚى املٚت اؾِب  ٩ث ت ط٩ٚ  ٨ٗ ًعِٟ هٕ، صلؿاٖ صْ ٙ 
 . ًسٝ ًّٗ امل٘  ًسٝ فٔٛ ت طٚوتاْ ٨  ٩ ٞ، فٔرٖ اهاسا١ٝ باطوٞ

إذا (9شٜٗ قذعٚمّا ًايذ٘ا اهطذِد عذّ اهعذٚـ عذّ اهؿذادق )       ًا ز -د
ًٗذّ اهاسٙذب    زى بعد ذهذم  ٍطى غط٩ّ ٗاذدّا  ٍ ٙ ٍطًا  املٚت ٗٓ٘ جِب ُغ
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جدّا9 كْ٘ املساد ًّ اهسٗاٙٞ ًثى ضاباتٔا9 )إذا ًذا  املٚذت ٗٓذ٘ جِذب ٙ ٍطذى      
ٖ  طى اه اضى ُمطٕ بعد ذهم ًّ ًٍظ املٚذت( ٗٓذر  غط٩ّ ٗاذدّا ٨ صكثس،  ٍ َٙ
. اهسٗاٙٞ صٗقس ًّ ضاباتٔا

إذْ ٨ د٨هٞ ٗاقذرٞ يف ٗاذذدٝ ًذّ صخبذاز اهعذٚـ عوذٟ خذ٩ف املػذٔ٘ز         
املِؿذذ٘ز مباتكذذٟ اهااعذذدٝ ٗاهِؿذذ٘ف اـاؾذذٞ اهؿذذرٚس ضذذِدٓا اه٘اقذذرٞ      
د٨هتٔا عوٟ كماٙٞ غطى ٗاذد هوٌٚت ٗعدَ شٙادتٕ ٪جى جِابٞ صٗ ذذٚا صٗ  

 9 ُماع.  ٍ ُبرث

 : ضلهاالصتثناء من وجىب تػضًل امل
صٜ ًطذوٍ   -٨ زٙب ٗهعوٕ ٨ خ٩ف يف ٗج٘ب ت طٚى املطوٍ دْٗ اهلافس 

عوذٍٚٔ   ّا( ٨ٗ خازجذ Œهعذدا١ لي قٌذد )   ّارلٍ بلمسٖ بأْ مل ٙلّ ُاؾذب مل ٙ 
 (Sرٌذذد)ً اهلل تعذذاىل  ٗبسضذذاهٞ  ٘ذداُٚذذٞٙػذذٔد بفذذٍٚٔ، فلذذى ًذذّ  ّا٨ٗ ً اهٚذذ

 . ٖٗٙطتابى جٔٞ اهلعبٞ ه٘ صزاد اهؿ٩ٝ ٓ٘ ًطوٍ جيب ػٔٚص
حٔٚص ًّ كمس ٗلد ضبل ا٨ضتد٨ي بِؿ٘ف ًّ اهاسلْ ٗاهطِٞ عوٟ ًِع َت 
9 اهِاؾب ٗمٖ٘، ًّٗ مل  ٌّ كمس باهللذرل بذ(، ٗصهSسض٘هٕ )ب ٗتعاىل صباهلل 

( Œرٌد )ذ( ٗمل ِٙؿذذب اهعذذدا١ ٬ي ًذذSبذذاهلل تعذذاىل ٗزضذ٘هٕ )  ّاٙلذّ كذذافس 
 صتبذذاا رذذت إطذذ٩ق صدهذذٞ ٗجذذ٘ب ت طذذٚى املٚذذت ًذذّ دْٗ فذذسق بذذني    ِٙذذدزد َت

ٌستلصا  فأا٢ِا )زض( ٗٙذدي عوٚذٕ   ذاملرآب اهمأٚٞ املدتومٞ، ٗٓرا ً٘افل ه
خذسد ًِذٕ بذاهِـ املعتذرب ًذّ       (2)زغطى املٚت ٗاجذب شإط٩ق اهسٗاٙٞ املعتربٝ 

املعتربٝ اهيت ضأي فٚٔا عٌاز ًّ اإلًاَ اهؿذادق   (1)كاهسٗاٙٞ ّالٍ بلمسٖ غسعذ 
(  عّ اهِؿساُٛ ٙلْ٘ يف اهطمس ٗٓذ٘ ًذع )    ( املطذوٌني فٌٚذ٘ ، لذاي 9)

، ٗبعد ز٨ ٙ طوٕ ًطوٍ ٨ٗ كساًٞ ٨ٗ ٙدفِٕ ٨ٗ ٙاَ٘ عوٟ لربٖ ٗإْ كاْ صباٖش
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ٙباذٟ كذى ًطذوٍ ؼذت إطذ٩ق       -كاْ صَ ًّ دّٙ لخس  ّاُؿساُٚ -خسٗد اهلافس 
غطى كذى  شإدّا بعٌَ٘ اهسٗاٙٞ املعتربٝ ٧ًٍٙز غطى املٚت ٗاجبش( 9ل٘هٕ )

ًٗذا دي   (2)زبع ٗكى غ١ٛ إ٨ ًا لتذى بذني اهؿذمني..   امل٘ت9ٟ اه سٙل ٗصكٚى اهط
    َ ٨ٗ زٙذذب يف كثذذسٝ اخذذت٩ف ا٪شٗاد    ،عوذذٟ ت طذذٚى اهذذصٗد شٗجذذٕ ٗاحملذذاز

 . ٗاحملازَ يف اهتصاَ املرٓب اهمأٛ
ٌِذع عذدَ   ٌِع اهمطل ٗاهعؿٚاْ عّ ا با  ٗجذ٘ب ت طذٚوٕ، كٌذا ٨ َٙ   ٨ٗ َٙ

ٌِذذع ُمذذاق را ٨ َٙ( عذذّ إجيذذاب اهت طذذٚى، ٗٓلذذŒا٨عتاذذاد ب٨٘ٙذذٞ لي قٌذذد )
عّ صبٛ عبذد   ػٚٚع جِاشتٕ، ٗزد يف ؾرٚس اؿويباملطوٍ ًّ ػٔٚصٖ ٗذك٘ز ت

 Sضذذو٘ي ذكذذس اهذذِيب  ( لاي9شملذذا ًذذا  عبذذد اهلل بذذّ صبذذٛاهلل اهؿذذادق )
اهلل صْ تاَ٘ عوذٟ لذربٖ؟ فطذلت،     َمَِْٔجِاشتٕ، فااي عٌس9 ٙا زض٘ي اهلل صمل َٙ

؟ فااي ه9ٕ ٗٙوم ًٗا ٙذدزٙم ًذا لوذت     فااي9 صمل ِٙٔم اهلل صْ تاَ٘ عوٟ لربٖ؟
لاي صب٘ عبد اهلل  زٕ ُازّاَو9 اهؤٍ اذؼ ج٘فٕ ُازّا ٗا٫ً لربٖ ُازّا ٗصْؾإُٛ لوت 

(9)فأبد٠ ًّ زض٘ي اهلل شS ٖ(1)زًا كاْ ٙلس. 
ُعٍ عِد اهتصاذٍ ٨ زٙذب يف صفكذوٚٞ تذسجٚس ت طذٚى املذ٘اهٛ عوذٟ ت طذٚى        

  ٌ ني إذا داز ا٪ًذس بٌِٚٔذا، ٗٓلذرا هذ٘ داز     املداهع ٗاملِافل املت٘اجد بذني املطذو
ا٪ًس بني ت طٚى امل٘اهٛ املتاٛ ٗبني ت طٚى امل٘اهٛ اهماضل فإُذٕ ٙذسجس ت طذٚى    
اهتاٛ اه٘زا عوٟ ت طٚى اهماضل إذا تصاذٍ عوٟ امللوع ٗمل ٙادز عوٟ اًتثاي 

 . ا٪ًسّٙ بت طٚى املطوٌني
ًذّ اهب ذاٝ عوذٟ    ٗإذا ذؿى اهاتاي بني املطذوٌني ٗبذني اهِ٘اؾذب ٗمذٍ٘ٓ     

رل ٗاإلض٩َ ف٩ زٙب يف عذدَ ٗجذ٘ب ػٔٚذص اهب ذاٝ ٗاهِ٘اؾذب فذإْ       ذصٓى اه
ٙ صً  امل٧ًِني ) عسف ًّ ض تٕ ػٔٚص اهب اٝ ٗت طٚؤٍ ٗتلمٚذٍِٔ، بذى   ( مل 
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ٍُٔ  ٍ اتو٘ٗلاي9شصت( عوٟ ًّ دفّ صٓى اهِٔسٗاْ ز٠ٗ ابّ ا٪   إُلازٖ )
ه٘ لتوِذذا ( ملعاٗٙذذ9ٞشاؿطذذني )ٗيف زٗاٙذذٞ ا٨ذتحذذاد لذذ٘ي    (2)تذذدفٍُِ٘ٔز

 .(1)ز-٨ لربُآٍ  -عوٍٚٔ ٨ٗ دفِآٍ غٚعتم ًا كٓمِآٍ ٨ٗ ؾٓوِٚا 
ٗلد اضتثم ًّ عٌَ٘ ٗج٘ب ت طٚى كى ًطو9ٍ اهػٔٚد املات٘ي يف املعسكٞ 

 ُٗبرث بدّٗا9 فٌٚٔا، ًّٗ ٗجب لتوٕ بسجٍ صٗ لؿاف، ِٗٙب ٛ تمؿٚى املااي 

 9 نقتىل بزجه أو قصاصـال
لاي ٨ٗ خ٩ف يف صْ ًّ ٗجذب لتوذٕ زنذّا صٗ لؿاؾذّا ٙطذاا عِذٕ       ٨ إغ

ٗج٘ب اهت طٚى ٗاهترِذٚا ٗاهذتلمني بعذد ً٘تذٕ، ٗصُذٕ ٙطذبل إىل ت طذٚى ُمطذٕ         
ٗؼِٚئا ٗتلمِٚٔا لبى اهسجٍ صٗ اهاؿاف، ٗلد ٗزد  بٕ زٗاٙذٞ قذعٚمٞ عذّ    

رٍِيذاْ ٗٙوبطذاْ اهلمذّ لبذى     ٩ْ ٗٙ  ٍطذ املسجَ٘ ٗاملسجً٘ٞ ٙ ش(9اهؿادق )
رذِا   ٍطذى ٗٙ  سنذاْ ٗٙؿذوٟ عوٌٚٔذا، ٗاملاذتـ ًِذٕ مبِصهذٞ ذهذم ٙ        هذم  ذٍ ٙ   ذ

( ٗيف )اهماٚذذٕ( ٗ ٗٙوذذبظ اهلمذذّ  ذذٍ ٙاذذاد ٗٙؿذذوٟ عوٚذذٕ( ٓلذذرا يف )اهلذذايف      
 زْ اهلمّاٙ تط٩ْ ٗٙترِياْ ٗٙوبطشيف )اهتٔرٙب(9 هسٗاٙٞا)اه٘ضا٢ى( هلّ 

ّ ش ٚع ٗضذِد اهسٗاٙذٞ يف )اهلذايف( ًتؿذى قذع      زٙ تطى ٗٙترِا ٗٙوبظ اهلمذ
ٗٓذذٛ ًسضذذوٞ يف )اهماٚذذٕ(  ًٗطذذِدٝ يف )اهتٔذذرٙب( بطذذِدّٙ صذذذدٌٓا ًِايذذع     

 . ٗا٬خس قعٚع ٗإْ كاْ ًتؿ٩ّ ،ًسضى غ  ًتؿى
ذحرب قذعمٔا  ٗعوٟ كى تادٙس9 اهسٗاٙٞ اهكعٚمٞ هلّ اضتِد إهٚٔا اهمأا١ ٗاُ

إهٚٔا فلاُت ًاب٘هٞ عِدٍٓ ذطب ًبِٟ  ٍٓضتِادعِد املػٔ٘ز بعٌى اهمأا١ ٗا
هكذذعع باهعٌذذى، ٗعِذذدُا ٨ ِٙحذذرب اهكذذعٚع بعٌذذى املػذذٔ٘ز، فٚػذذلى  البذذاز ا

عِذذدُا اهعٌذذى بٔذذا ٨ضذذٌٚا ٗاـذذرب ٙعازقذذٕ ظٔذذ٘ز بعذذا ُؿذذ٘ف اؿذذدٗد يف   
     ٟ  ، ُعذ  ؾذرٚس  ٗج٘ب اهت طٚى ٗاهترِٚا ٗاهذتلمني بعذد املذ٘  كطذا٢س املذ٘ت
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تمؿٚى الساز اًسصٝ قؿِٞ ذاًى باهصُا ٗاُتٔت بسنٔا  صبٛ ًسٍٙ اهرٜ تكٌّ
فادفع٘ٓذذا إىل صٗهٚا٢ٔذذا ًٗذذسٍٗٓ صْ   ش9()ا،  ذذٍ لذذاي صًذذ  املذذ٧ًِني   ًٗ٘تٔذذ

 ٍ ُٗعذذ  ؾذذرٚس صبذذٛ بؿذذ  يف )تمطذذ    (2)زٙؿذذِع٘ا بٔذذا كٌذذا ٙؿذذِعْ٘ مي٘تذذآ
تمؿذذٚى الذذساز زجذذى قؿذذّ باهصُذذا ٗلذذد زنذذٕ صًذذ     اهاٌذذٛ( ٗاهذذرٜ تكذذٌّ

 وٕ؟فاٚى9 ٙا صً  امل٧ًِني ص٨ ت ط  ٍ ذمس هٕ ٗؾوٟ عوٕٚ ٗدفِٕ، ()امل٧ًِني
 .(1)زهاد ؾرب عوٟ صًس ععٍٚ ،لد اغتطى مبا ٓ٘ طآس إىل َٙ٘ اهاٚاًٞشفااي9 

مل ٙ طى املسجَ٘ جطذدٖ   -ٗاهؿرٚرٞ ا٪ٗىل ظآسٓا عدَ ضبل اهتحٔٚص 
حٔصُٗٔذذذا ٗظآسٓذذذا جوٚذذّا تلوٚذذع صٗهٚا٢ٔذذذا بذذأْ ٙ     -رذذِا ٗمل ٙذذتلمّ   تٗمل ٙ

اهذسجٍ   ٙؿِعْ٘ فٚٔذا كٌذا ٙؿذِعْ٘ مب٘تذآٍ ًذّ ت طذٚى ٗؼِذٚا ٗتلمذني بعذد         
ٗاهؿذذرٚرٞ اهثاُٚذذٞ ظذذآسٝ يف عذذدَ ت طذذٚى املسجذذَ٘ ُمطذذٕ هذذرا ضذذأي  . ٗاملذذ٘ 

 وٕ ٨ذاّا.ٚ( ت طوٕ ٙا صً  امل٧ًِني؟ ٗلد زفا اإلًاَ ) ٍطاهطا٢ى9 ص٨ ت 
ـٍ     فٚاع اهتعازض بني زٗاٙٞ ًطٌع اهيت تبٍّٚ هصَٗ تؿذدٜ املسجذَ٘ ٗاملاذت

حذسٜ  رتني املتادًتني،  ٍ َتٗتلمني ُمطٕ ٗبني اهؿرٚ ِٚإًِ بت طٚى ُمطٕ ٗؼ
 . ٌلّ اؾٌع اهعسيف بٌِٚٔال٘اعد اهتعازض إذا مل ٙ 

هلّ ٨ ٙبعذد زجرذاْ اهعٌذى بسٗاٙذٞ ًطذٌع زغذٍ قذعمٔا هتطذامل اهمأذا١          
ّٙ يف )فإ اؿدٗد(، مبكٌُ٘ٔا ٗعدَ ُعسٍٓ إىل اهؿرٚرني اه٘ازد عوٟ اهمتٚا

ُعٌذذى مبكذذٌُ٘ٔا ًٗذذّ صجذذى اإلنذذاا ٗاهتطذذامل اهمتذذ٘ا٢ٛ عوذذٟ طبذذل اهسٗاٙذذٞ  
ـٍ ًِٕ خاؾٞ  . ُٗميت مب٧دآا عل املسجَ٘ ٗاملات

 ب لتوذذٕ ٗهذذ٘ ب ذذ  اهذذسجٍ ٗا٨لتؿذذاف كذذى ًذذّ ٗجذذ 9 ٗٓذذى ٙورذذل بٌٔذذا
 . ؟ َ ٗامل تؿب ٨ًسصٝ باهصُا ٗمٍ٘ٓكاه٢٩ا ٗاهصاُٛ باحملاز

 9 راقذلد اختومت صُعازٍٓ يف ا٨ه
                                                           

(
9

 .5ين أتٌاب دد انشنا: ح 96: ب98( انٌسائم: ج

(
1

 .4ح ين أتٌاب دد انشنا: 94: ب98( انٌسائم: ج
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ـٍ   ذفرٓب نع إىل اإله ًِذٕ إىل كذى ًذّ     راق ٗتعدٗا ًذّ املسجذَ٘ ٗاملاذت
ـٍ   ًِٕ ًثا٨ّ ملّ جيب لتوٕ غسعّا. ٗجب لتوٕ، ٗهعؤٍ اعتربٗا املسجَ٘ ٗاملات

راق ٗٓذذ٘ اهؿذذرٚس، فذذإْ ذٗذٓذذب نذذع لخذذس ًذذّ اهمأذذا١ إىل عذذدَ ا٨هذذ 
 -بعد زفا كرب٠ جرب اهعٌى اهمتذ٘ا٢ٛ هكذعع اهطذِد     -عٌوِا بٔا لد اهسٗاٙٞ 

راق مل ٙتراذل اهتطذامل عوٚذٕ    ذٗاضتِدُا إهٚٔا ٪جى اإلنذاا ٗاهتطذامل، ٗا٨هذ   
صدهٞ ٗج٘ب ت طٚى  (9 إط٩قاملسجَ٘ ٗاملاتـ ًِٕ)أتٛ يف غ  عتٌد، فٚذتٟ ٙ 

 . املٚت ٗؼِٚيٕ ٗتلمِٕٚ
ـٍ      ٍ إ  ُٕ ذكس نع ًّ اهمأا١ صُٕ ٙػذرتط يف ؾذرٞ غطذى املسجذَ٘ ٗاملاذت

ّ  ًِٕ ؾدٗزٖ اًتثا٨ّ ٪ًس اإلًاَ )  ( صٗ ُا٢بٕ اـاف صٗ اهعاَ، ٗلد ٙبذدٗ ًذ
ٗهذرا هذ٘ اغتطذى صذذدٌٓا ًذّ       -٨ غذسطّا ٗقذعّٚا    -بعكٍٔ كُٕ٘ ٗاجبّا ُمطّٚا 

دْٗ صًذٕس ؾذس ٗكمذٟ عِذد ٓذرا اهذذبعا، ٗذٚذث ٨ دهٚذى عوذٟ هذصَٗ ؾذذدٗز          
  ٛ ٗذٚذث ٨ غذآد يف خذرب ًطذٌع عوذٟ ت٘لذع ؾذرٞ         ،اهت طٚى عّ صًذس اهذ٘ه

هٛ ملاتـ ًِٕ عوٟ ؾدٗز صًس اه٘اهت طٚى ٗاهترِٚا ٗاهتلمني ًّ املسجَ٘ صٗ ا
ٌلذّ  فٌٚلّ ؾذدٗز ذهذم كوذٕ ًٌِٔذا ًذّ دْٗ ت٘لذع عوذٟ ا٪ًذس، ُعذٍ ٙ           بٕ،

بذاب ا٪ًذس بذاملعسٗف ٗتعوذٍٚ اه٘اجذب اهػذسعٛ،       اه٘هٛ ًذّ  ؾدٗز ا٪ًس ًّ 
ٗهرا ه٘ ؾدز اهمعى ًّ صذدٌٓا ملعسفتٕ باه٘اجب كمٟ ٗؾس مباتكٟ إطذ٩ق  

 . خرب ًطٌع ٨ٗ داعٛ هوتػلم ٗاهلل اهعامل
ـٍ ًِذذٕ هو طذذى ٗاهترِذذٚا ُعذذٍ ٨زٙذذب يف ٗجذذ٘ب ًباغذذ سٝ املسجذذَ٘ ٗاملاذذت

ٗاهتلمني لبى زنٕ صٗ التٚادٖ، ٗلد ضبل اخت٩ف ُطذ اهسٗاٙٞ بذني ؾذدٗزٓا   
باهتػدٙد كٌذا يف )اهلذايف( ٗ )اهماٚذٕ( بذني      زٙ ٍط٩ْ ٗمٍِياْشبؿٚ ٞ اهتمعٚى

كٌذذا يف )اهتٔذذرٙب(، ٗتذذسجس  زرذذِاتٙ تطذذى ٗٙشؾذذدٗزٓا بؿذذٚ ٞ ا٨فتعذذاي 
اـياب ًت٘جٕ إىل املطوٌني  ٍ ٙااي9 ٪قبيٚتٌٔا، ؿدٗق اهلوٚم ٗاه زٗاٙيت

ٙ ٍط٩ْ ٗمٍِياْ املسجَ٘ صٗ املاتـ ًِٕ، ٗإْ ًباغسٝ ضا٢س املطذوٌني هوت طذٚى   
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غ  مملِٞ ِٓا هوصَٗ تؿدٜ املات٘ي هوت طٚى، فٚدي عوذٟ هذصَٗ ؾذدٗز اه طذى     
 . اهعاَ املطوٌني صٗ بأًس اإلًاَ صٗ اهِا٢ب اـاف صٗ ًّ ًّ املباغس بتطبُٚب
، ا٠ٗتطامل اهمتإْ ًدزكِا يف املطأهٞ اإلناا ٌِٗ٘ا9 ص9٨ّٗ ذٗٓرا ت٘جٕٚ ً

ٛ ٧ٙخذذر ًِذذٕ باهاذذدز املتذذٚاّ، ٓذذ٘ اهت طذذٚى ٗاهترِذذٚا ًذذّ لبذذى  ٗٓذذرا دهٚذذى هٍبذذ
ـٍ ًِٕ صٗ ًّ لبى املسجَ٘، ٨ٗ ٙدي اإلناا عوذٟ غذسطٚٞ صًذس اهذ٘هٛ صٗ      املات

ـٍ  . ٗمل ٙترال هِا -اـرب اهكعٚع -ٗج٘بٕ ُمطّٚا، ٗإ ا اضتعٔسٖٗ ًّ اهِ
ْ  شٗ اُّٚا9 ت٘جذد ُطذدٞ هوسٗاٙذٞ بؿذٚ ٞ ا٨فتعذاي       فوذٍ  زٙ تطذ٩ْ ٗٙترِيذا

طتدي بٔا باـؿ٘ف، ٗتؿبس ذتٟ ٙ  زٙ ط٩ْ ٗمِياْشتثبت ؾٚ ٞ اهتمعٚى
 ً  . حٌوٞ ٨ ٙؿوس ا٨ضتِاد إلذد٠ اهِطدتني ه٩ضتد٨ي بٔااهسٗاٙٞ 

هلّ ٨ غآد  ز ط٩ْ ٗمِياْٙشعوٟ فسض ؾرٞ ُطدٞ اهتمعٚى ٗ اهثّا9
عوٟ هصَٗ ا٪ًس ًّ اإلًاَ صٗ ُا٢بٕ، ف٩ د٨هٞ يف اهسٗاٙذا  عوذٟ تعذٚني ا٬ًذس،     

٨ضذتد٨ي ٙت٘لذع عوذٟ صْ ٙلذْ٘     بى ه٘ غككِا اهيسف عّ ٓرٖ اؾٔذٞ فذإْ ا  
ًع صُذٕ ٨ غذآد    تػدٙد ٗضا اهلوٌتني عوٟزرِياْذٙ ط٩ْ ٗٙ(9ش)ل٘هٕ

ًّٗ احملتٌذى لسا١تٔذا بذاهتدمٚع فتذدي عوذٟ      ، اهتػدٙد عوٟ ؾدٗز اـرب بِر٘
صٌُٔذذا ٙ تطذذ٩ْ ٗٙترِيذذاْ، ٗتوتاذذٛ ٓذذرٖ اهِطذذدٞ ًذذع اهِطذذدٞ ا٪خذذس٠ يف        
)اهتٔذذرٙب(، فذذ٩ تباذذٟ ذحذذٞ يف اهسٗاٙذذٞ عوذذٟ هذذصَٗ ا٪ًذذس ًذذّ ٗهذذٛ املطذذوٌني  

، ُعٍ اؿد ٗاهسجٍ ٨بد ًّ إجسا١ٖ بإغساف اه٘هٛ، هلّ ٖٗؾدٗز اهمعى بأًس
عوٟ ت٘لع ؾرتٕ عوٟ صًذس اهذ٘هٛ، ًٗذع اهػذم ُسجذع      ٨ دهٚى  ًا ٙطبل اؿٍد

 . ًّٗ ٗج٘بٕ ُمطّٚا -اإلًاَ صٗ ُا٢بٕ -ّصؾى اهربا١ٝ ًّ غسطٚٞ صًس اه٘هٛإىل 
ـٍ رتٌى كُٕ٘ غط٩ّ ٗاذدّا ًِٕ ٙ   ٍ إْ اه طى امليو٘ب ًّ املسجَ٘ ٗاملات

باملا١ اهاساح كٌا ٓ٘ ظآس اه طى باهكٍ عِذد إط٩لذٕ، ًٗعذٕ ٨ ٗجذٕ ٨عتبذاز      
فإْ اهت طٚى اهث٩ ذٛ   ،هتعدد ٗخوا املا١ باهطدز ٗاهلاف٘ز يف اه طوني ا٪ٗهنيا

رتٌذذى كذذْ٘ اه طذذى امليوذذ٘ب ٓذذ٘  ٗاـوذذا خؿ٘ؾذذٚٞ اه طذذى بعذذد املذذ٘ ، ٗٙ  
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اه طى املتعدد ٪ُٕ بذدي اهت طذٚى اه٩ذذل بعذد املذ٘  باسِٙذٞ ا٪ًذس بذاهترِٚا،         
ٙذذ٧تٟ بذذٕ بعذذد ٗٓذذرا ٓذذ٘ ا٪لذذسب فذذإْ ا٪ًذذس باه طذذى بذذدي غطذذى املٚذذت اهذذرٜ 

ُذٕ غطذى ا٪ًذ٘ا ،    امل٘ ، ٗٓرٖ لسِٙٞ، ٗا٪ًس بذاهترِٚا لسِٙذٞ صخذس٠ عوذٟ ص    
ظ  ٚابٕ هلاتني اهاسِٙتني، ٨ٗ ِٙايف ٗٓلرا اهتلمني ٙ ساد ًِٕ تلمني ا٪ً٘ا  ٗهب

ٌِع ًّ اهسجٍ ذتٟ امل٘ ، ٗٓلرا هبطٔا لبى هبظ ا٪ ٘اب لبى اهسجٍ، ٨ٗ َٙ
ًَ لؿاٖ كػع املاداز اه٩شَ كػمٕ يف اهذربس،  ررٗز فٕٚ، ْصاهاؿاف باهربس ٨ 

دفّ ًّ دْٗ ت طذٚى جدٙذد ًٗذّ دْٗ غطذى ً٘قذع اهذدَ،       ؿوٟ عوٕٚ ٗٙ  ٍ ٙ 
هعذذدَ اهذذدهٚى اه٘اقذذس عوذذٟ هذذصَٗ تئذذ ٖ ًذذّ ل ذذاز اهذذدَ اـذذازد بذذاهسجٍ صٗ   
باهاؿاف، بى اهتِحظ باهدَ اـازد ٨شَ اهاتى باهسجٍ صٗ باهاؿاف، ٗهذ٘  

اهبٚاْ باؿذدٙث 9 خذرب    كمِٕ لبى دفِٕ ه٘جب تويمّا حب تئ ٖ صٗ تئ كاْ َٙ
 9 .  ٍ ُبرث ٨ٗ بٚاْ فٕٚ ًطٌع ،

 : عدو تػضًل الشهًد
٨ بد يف اهبداٙٞ ًّ ؼاٚل ًّ ٓ٘ اهػٔٚد يف ُعس اهػازا املادع ٗاهذرٜ ٨  

ٙ ذ    لمّ بذى ٙ  رِا ٨ٗ ٙ  ٍطى ٨ٗ ٙ ٙ  دفّ بثٚابذٕ، ًٗذّ ِٓذا ُاذ٘ي9     ؿذٓوٟ عوٚذٕ  ذٍ 
( صٗ اإلًذاَ  S٘ي يف ًعسكٞ اؿذل ًذع اهباطذى بذأًسٝ اهسضذ٘ي )     اهػٔٚد ٓ٘ املات

(    صٗ ُا٢بٕ اـاف صٗ اهعاَ إذا دعا ملعسكٞ ذل قد اهباطذى دفاعذّا ٗذمعذّا )
هبٚكذذٞ اإلضذذ٩َ، كٌذذا إذا دٓذذٍ اهلمذذاز صٗ اهِ٘اؾذذب بذذ٩د املطذذوٌني ٗدافذذع       

 ٕٚقأٍ ٗصعساقٍٔ ًٗاٍدضاتٍٔ ذمعّا هبٚكٞ اإلض٩َ ٗصزٚقااملطوٌْ٘ عّ صز
تى صذدٍٓ يف عٔ٘د اه ٚبٞ ه سض ذمغ بٚكٞ اإلض٩َ ٗكاُذت  ذٗصٓاهٕٚ، ٗإذا ُل

املاتذذ٘ي يف )ْ املاتذذ٘ي ًؿذداق  كاٝ بمتذذ٠٘ اهتٔذدّٙ اهعذذدٗي، كذا  ٌذاملعسكذٞ ًذ  
وٌحتٔدّٙ اهعدٗي ٨ٗٙٞ اؿطبٞ ٗٓٛ تاتكٛ اهدفاا برإُ، ٪ْ هض (ضبٚى اهلل

 . رلذعّ بٚكٞ اإلض٩َ عِد ٓحَ٘ صعدا١ اإلض٩َ ٗاه
 رتاد إىل اضتد٨يرل ًع اهباطى( ٨ َٙذٌات٘ي يف ًعسكٞ اهذٗاهاٚد ا٪ٗي )اه    
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 ً اهػذذٔٚد ٓذذ٘ املاتذذ٘ي يف ًعسكذذٞ ٨ٗبذذد ًذذّ كذذْ٘ املعسكذذ9ٞ  حٌذذع عوٚذذٕ، إذفإُذذٕ 
ًعسكذذٞ ذذذل لبذذاي اهباطذذى ذتذذٟ ٙؿذذدق صُذذٕ )ًاتذذ٘ي يف ضذذبٚى اهلل( ٗتِيبذذل       

طى ٗغ ٖ ض٠٘ اهؿذ٩ٝ  ٛ اه  هؿرٚرتاْ ٪باْ بّ ت وب ٗاهيت تِماهسٗاٙتاْ ا
 .(2)زٙدفّ يف  ٚابٕشٗاهدفّ عّ )اهرٜ ٙاتى يف ضبٚى اهلل( ذٚث صًس  بأْ 

ًيول املاتذ٘ي يف ضذبٚى    زٙاتى يف ضبٚى اهلل(9شٗهٚظ املساد ًّ ل٘هٕ )
اهلل ٗيف طاعتٕ ًّ دْٗ جٔاد ٗذسب كاملات٘ي يف ا٪ًس باملعسٗف صٗ اهِٔٛ عّ 

صٗ عذذّ املذذ٧ًِني، ٗذهذذم هتؿذذسٙس بعذذا   املِلذذس ٗاملاتذذ٘ي دفاعذذّا عذذّ اهذذِمظ   
بذى ٓذ٘ كذتـ     ،اهِؿ٘ف بعدَ عٌَ٘ ذلٍ اهػٔٚد هلى ًات٘ي يف ضبٚى اهلل

ُعذ    ،ٗٓ٘ تعب  عّ املات٘ي يف ًعسكٞ اؿل دفاعّا عِٕ (املات٘ي بني اهؿمنيذ )ب
إ٨ ًّ زشإ٨ صْ ٙلْ٘ بٕ زًلش(9عِدًا ٙا٘ي )املتادًتني ؾرٚريت صباْ 

اهػذٔٚد إذا كذاْ بذٕ    شُٗعذ  ؾذرٚرٞ صبذٛ ًذس9ٍٙ     ززًذل ٙدزكٕ املطوٌْ٘ ٗبذٕ  
ٍطذى  فذإْ كذاْ بذٕ زًذل غُ     ،إ٨ ًا لتى بني اهؿمنيشٗزٗاٙٞ صبٛ خاهد9 ززًل..

تذذذدي عوذذذٟ  -ٗصكثسٓذذذا ؾذذذرٚس اهطذذذِد -فذذذإْ ٓذذذرٖ اهِؿذذذ٘ف (1)زٗإ٨ فذذذ٩
اختؿاف اؿلٍ املبر٘ث باهػٔٚد احملازب املات٘ي بني اهؿذمني املتعذازكني يف   

 .( املات٘ي يف ضبٚى اهلل)ٗهٚظ ًيول  ،هباطىرل قد ااهذًعسكٞ 

شزازٝ ٗامساعٚذى بذّ جذابس عذّ      (2)اٚد إط٩ق ؾرٚرٞذٗبٔرٖ اهِؿ٘ف ُ 
ٙ ذ اهبالس ) رذِا ٨ٗ  دفّ يف  ٚابذٕ بدًا٢ذٕ ٨ٗ ٙ   ( اهعآس يف صْ ًيول )اهػٔٚد 

رل قذذد ذاٍٚد باهػذذٔٚد احملذذازب املاتذذ٘ي يف ضذذبٚى اهلل يف ًعسكذذٞ اهذذ  ذ ٍطذذى( فٚ ذذٙ 
 . بني اهؿمني ٗاهرٜ مل ٙؿوٕ املطوٌْ٘ ٗمل ٙدزكٖ٘ ٗفٕٚ زًل ذٚاٝاهباطى ٗ
 عٌّ ،تسن اهت طٚى  ٔرٖ اهِؿ٘ف عّ جسٙاْ ذلٍ اهػٔٚد 9دسد بكٌا َُ
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كذاملات٘ي دفاعذّا   اؿل قذد اهباطذى،   ًعسكٞ ٗه٘جٕ صطول عوٕٚ اهػٔٚد ًّ دْٗ 
ٗ ِذذٕ صٗ املذذ٘  عِذذد اهيوذذل ٗاهذذ٨٘دٝ ص  عذذّ عسقذذٕ صٗ يف ضذذبٚى اهلل ٗعوذذٟ تدٍٙ 

اه سٙل صٗ املٔدَٗ عوٕٚ صٗ امليعْ٘ صٗ املبيذْ٘، ٗاهعذآس إطذ٩ق اهػذٔٚد عوذٟ      
 .هلٍ  اهعاهٛ ٗاملااَ اهث٘ابًِس اهباز١٠ اهويٚع ١٨٧ٓ ًّ ذٚث 

( صٗ ُا٢بذٕ  ( صٗ اإلًذاَ ) Sٗإ ا اغرتطِا كذْ٘ املعسكذٞ بذأًسٝ اهسضذ٘ي )    
ساش كذذْ٘ ف٫جذذى إذذذ ،ؿمذذغ بٚكذذٞ اإلضذذ٩َاهاتذذاي اـذذاف صٗ اهعذذاَ إذا كذذاْ 

. ًِٗذٕ ٙعوذٍ صْ    اهاتاي ًػسٗعّا ٗكْ٘ لتى اهػٔٚد يف ًعسكٞ ذل قذد اهباطذى  
ًستٍٔ هذٚظ لتذا٨ّ ًػذسٗعّا، صٗ يف    ًع ًو٘ن اؾ٘ز ٗض٩طني اهباطى ٗبإاهاتاي 

لذد ٙااتذى ًوذ٘ن اؾذ٘ز نعذّا ًذّ       فإُذٕ  قذد اهباطذى،   ذذل ُ  ا٪لذى9 هذٚظ لتذايَ   
ٟ جٚؼ املطوٌني املااتى هوباطى اهباطى هلِٕ ٓ٘ باطى صٙكّا ٨ ٙؿوس صً ّا عو

ٗٓ٘ فسض ُادز  -ذتٟ ه٘ كاْ اهاتاي بداعٛ ُػس اإلض٩َ ُٗػس دع٘تٕ ٗدٙاُتٕ
هلذّ فذسض احملذاي هذٚظ مبرذاي       -، ٗفسض ٙلاد ٙلْ٘ فسض قاييف عؿ٘زُا

افرتقِاٖ هتأكٚد عدَ غسعٚٞ املعسكٞ ًذع اهطذوياْ اؾذا٢س إذا مل ٙلذّ بإغذساف      
 . اٞ ًّ دْٗ قٚل ٗقسٗزٝ ٗتاٚٞ يف اهمتٚاٌحتٔد اهعدي ٗبمت٘اٖ اؿذاه

 ٍ إْ اهػٔٚد املات٘ي يف ضبٚى اهلل ٗيف ًعسكٞ اؿل قذد اهباطذى باهتاسٙذب    
ٌ ذذ  ٙ ذذ رذذِا ٨ٗ ٙ  طذذى ٨ٗ ٙ ٕ صْ ٨ ٙ ٗاهاٚذذد املتاذذدَ، ذل دفّ بثٚابذذٕ لمذذّ ٗإ ذذا 

  ٌٍ ًػذذسٗط بذذأْ ٨ ٙؿذذوٕ املطذذوٌْ٘ ٨ٗ   ٗدًا٢ذذٕ بعذذد اهؿذذ٩ٝ عوٚذذٕ، هلِذذٕ ذلذذ
ٗكذث  ًِٔذا    -ٞ دًذ ّ اؿٚاٝ، ٗذهم هتؿسٙس اهِؿ٘ف املتازًل ً ٙدزكُٕ٘ ٗبٕ

ًذّ اؿٚذاٝ    ٗبذٕ زًذلٌ   احملذازبَ  بإُٔ إذا صدزن املطذوٌْ٘ املااتذىَ   -ؾرٚس اهطِد 
ٍٔذذص كذذا٩ًّ كؿذذرٚريت صبذذاْ ٙ  ٙ ذذاهذذرٜ ٙ شح دفّ يف  ٚابذذٕ ٨ٗ اتذذى يف ضذذبٚى اهلل 
لٓمذّ   ٍطذى ٗٙ  فإُذٕ ٙ  ٌذ٘  بعذد ،    ذٍ َٙ  دزكٕ املطوٌْ٘ ٗبذٕ زًذلٌ   ٍطى، إ٨ صْ ٙ ٙ 

ِا ٓمذّ ٗذ ذ  ٍطذى ٗكُ ُغ اهػٔٚد إذا كذاْ بذٕ زًذلٌ   شٗؾرٚرٞ صبٛ ًسٍٙ  زرٍِاٗٙ 
 .ز ٓمّ يف ص ٘ابُٕك ٛ عوٕٚ، ٗإْ مل ٙلّ بٕ زًٌلٓوٗؾ 
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ٗعو9ٕٚ ه٘ ًا  املااتى بعد صْ ٗقعت اؿسب صٗ شازٓذا صٗ ًذا  ٗاملعسكذٞ    
ٗ ع٩جٕ  ذٍ ًذا    حا٢ٕ صسض إُْا٢ٌٞ مل تِاا فأخسد ًّ املعسكٞ ه ٗاؿسب ل

ٗٓلرا  . حٔٚصٖ كا٩ًّخازد املعسكٞ مل ٙلّ ًِدزجّا يف ٓرٖ اهِؿ٘ف فٚوصَ َت
ه٘ ًا  احملازب يف املعسكٞ ٗص ِا١ اؿسب ٗلذد ٗؾذوٕ املطذوٌْ٘ ٗصدزكذٖ٘ ٗفٚذٕ      

رذذٍِا ٗٙلٓمذّ ٗٙؿذذٓوٟ عوٚذذٕ  ذٍ ٙذذدفّ هتؿذذسٙس    طذذى ٗٙ ًذذّ اؿٚذذاٝ فإُذٕ ٙ   زًذلٌ 
ٍٔص كا٩ًّ كؿذرٚرٞ صبذٛ ًذسٍٙ    اهسٗاٙا  املاقٚٞ بأْ اهػٔٚد إذا  كاْ بٕ زًل ج

 . (2)ٗؾرٚريت صباْ بّ  عوب ٗزٗاٙٞ صبٛ خاهد
9 جذِظ املطذوٌني امل٘جذ٘دّٙ     ٗاملساد ًّ ٗؾ٘ي املطوٌني ٗإدزاكٍٔ ذٚاتٕ

ٍ    -ٗاإلُااذٗه٘ ه سض اهع٩د  -يف املعسكٞ هوذٚاني بعذدَ    ،ٗٙلمذٛ اه٘اذذد ًذِٔ
ٌَذا اهِؿذَدلَ  شإزادٝ اهٌ٘ا ُع  لٙٞ  ٌََطذاَكنئ  ٔإُِ َٗاِه فإُذٕ ٨   ،52زاهت٘بذ9ٞ  ا   َهِوُمَاذَسا١َ 

ساد إٙؿاهلا إىل اهٌ٘ا بى ٙلمٛ إٙؿاهلا إىل ٗاذُد ٨ضٌٚا إذا كاُت اهؿدلٞ ٙ 
ٌََطذذاَكنٔيشلوٚوذذٞ، ُٗعذذ  لٙذذٞ اـٌذذظ   َٗاِه  ًَٟ ََٚتذذا فإُذذٕ ٨ جيذذب   ،32زا٨ُمذذاي9 َٗاِه

ٕ إىل ٗاذذذد صٗ ا ذذِني، اإلٙؿذذاي إىل فٌذذ٘ا اهٚتذذاًٟ ٗاملطذذاكني ٗٙلمذذٛ إٙؿذذاه  
ٗذهم هوٚاني بعدَ إزادٝ إٙؿاهٕ هٌ٘ا اهٚتاًٟ ٗاملطاكني، ِٗٓا كذرهم ٙلمذٛ   

ُٝ ٗؾ٘ي ًطوٍ ٗاذد صٗ ا ِني ٗإدزاكٕ ٗفٕٚ زًل   . صٗ عدَ إدزاكٕ ذٚا
ًٗاتكٟ إط٩ق اهسٗاٙا  املاقٚٞ ٗؾذ٘ي املطذوٌني إهٚذٕ ًذع عذدَ إدزاكذٕ       

عِدًا ٗؾوٕ املطوٌْ٘ صَ ٨ شاهت  ض٘ا١ اُاكت اؿسب ،ٗبٕ زًل ذٚاٝ ًيواّا
بٕ زًل ذٚاٝ صٗ هذٚظ فٚذٕ    ا صْلا٢ٌٞ ٗٗؾوٞ املطوٌْ٘ ٗاؿسب ًػتعوٞ ٗصدزك٘

زًل، فامل٩ن يف ضا٘ط اهت طٚى صٗ باا١ٖ ٓ٘ إدزان املطوٌني هوػٔٚد ٗهٚظ فٕٚ 
ٍٔذعوٕٚ ٗٙدفّ صٗ إدزاكٍٔ إٙاٖ ٗفٕٚ زًل فٚ  ؿوٟزًل ذٚاٝ فٚ   . ص كا٩ًّح
 ٚى ٓ٘ذت طذٌداز يف ضا٘ط اهذ)لدٖ( ذكس صْ اه (1)ال اهلٌداُٛذٌرذإ٨ صْ اه
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)اهاتٚى يف املعسكٞ ٗاؿسب لا٢ٌٞ( ٗاضتػٔد هذٕ بػذٔادٝ عٌذاز بذّ ٙاضذس، فاذد       
اٛ اهوذ  اهذرٜ كذاْ    اضتعٔس )لدٖ( ذك٘ز املطذوٌني عِذدٖ ذذني اضتطذاٟ فط ذ     

ٙ لخذس غذسابٕ ًذّ اهذدُٚا، ًذع صْ صًذ  املذ٧ًِني )        ٚذذٕ وٕ كٌذا ٙذدي عو   ٍطذ ( مل 
، ِٗٙتخ ًّ ٓرا9 ضذا٘ط اهت طذٚى عذّ اهػذٔٚد إذا لتذى يف      ا٬تٚٞ خبازبعا ا٪

 . -فٕٚ زًل ذٚاٝ  -املعسكٞ لبى اُاكا١ٓا ٗإْ صدزكٕ املطوٌْ٘ ذّٚا 
ٗف9ٕٚ ص9٨ّٗ إْ ٓرا اهمٍٔ ٙؿيدَ ًع اهِؿ٘ف املتادًٞ امليواذٞ اهذيت تعذٍ    

ٕ زًذل، ٗلذد   ًا إذا ٗؾى املطوٌْ٘ إىل اهػٔٚد ٗلذد اُاكذت اؿذسب ٗهذٚظ بذ     
جعذذى احملاذذل اهلٌذذداُٛ )اهاتذذى يف املعسكذذٞ ٗاؿذذسب لا٢ٌذذٞ( ٓذذ٘ املتبذذادز ًذذّ      

9 كذْ٘   اهِؿذ٘ف ٓرا اهتدؿٚـ، بذى ظذآس   اهِؿ٘ف ًع صُٕ ٨ غآد عوٟ 
٘    ضا٘ط اهت طٚى ص٩ًْن  ًذّ اؿٚذاٝ    ٖ ٗبذٕ زًذلٌ  ٨ ٙدزكذٕ املطذوٌْ٘ ٨ٗ ٙؿذو

 . د اُاكا١ اؿسبصعٍ ًّ ٗؾ٘هلٍ إهٕٚ ٗاؿسب لا٢ٌٞ ًّٗ ٗؾ٘هلٍ إهٕٚ بع
ٗ اُّٚا9 إْ ًا اضتػٔد هٕ احملال اهلٌداُٛ )لدٖ( ًذّ لكذٚٞ عٌذاز ٗغذٔادتٕ     

ـٍ ؾذرٚس صُذٕ ض ذ    ؾذٚب يف املعسكذٞ ٗصدزكذٕ    ذذني ص  اٛ اهوذ َ فإُٕ مل ٙترال بِ
ُعٍ املعوَ٘ ًّ لكٚٞ عٌاز  . ()املطوٌْ٘ ٗبٕ زًل ٗمل ٙ ٍطوٕ صً  امل٧ًِني

 (2)عٌذاز ًعتربٝ   ( كٌا دهت عوٕٚ غ ًِني )وٕ صً  امل٧ ٍطصُٕ اضتػٔد ٗمل ٙ 
هلّ ٨ ذحٞ ٨ٗ خرب ؾرٚس ٙدي عوٟ صُٕ غسب اهو  يف ٗخرب ابٛ اهبدرتٜ، 

      ٝ ًٗذّ   ،لخس ؿعا  عٌسٖ ذني ٗؾوٕ املطذوٌْ٘ ٗصدزكذٖ٘ ٗبذٕ زًذل ًذّ اؿٚذا
 . احملتٌى لّ٘ٙا صُٕ )غسب ًرلٞ ًّ ه (  ٍ خسد إىل اهاتاي  ٍ اضتػٔد

ٗٓذٛ ت ذم عذّ كوٌذا       -( Œصخباز املعؿً٘ني ) ٗاؿاؾى ًّ ٩ًذعٞ
ٗاملترؿذذى ًِٔذذا صْ املذذ٩ن يف ضذذا٘ط اه طذذى ٗاهترِذذذٚا       -غذذ  املعؿذذً٘ني   

 ٗاهتلمني ً٘  اهػٔٚد يف املعسكٞ ٗمل ٙدزكٕ املطوٌْ٘ ٗبٕ زًل ًّ اؿٚاٝ صعٍ
 . ًّ لتوٕ ٗاؿسب لا٢ٌٞ ًّٗ لتوٕ ٗلد اُاكت اؿسب
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ٙعذٍ نٚذع    -رِٚيذٕ ٗتلمِٚذٕ   دَ َتعدَ ت طذٚى اهػذٔٚد ٗعذ    -ٗٓرا اؿلٍ 
ٗيف ضذبٚى اهلل زجذ٩ّ كذاْ صَ اًذسصٝ، بذى      قذد اهباطذى   املات٘هني يف ًعسكٞ اؿل 

 . ذتٟ اهؿيب كٌا ذؿى يف غصٗتٛ بدٕز ٗصذد ٗيف فاجعٞ كسب١٩ املادضٞ
ذس صٗ فإذا اضذتعاْ املطذوٌْ٘ با٪طمذاي هذبعا اـذدًا  صٗ هذبعا املؿاهذ       

تذى  اهباطى،  ذٍ غذازن اهؿذيب يف املعسكذٞ ٗلُ     قديف ًعسكتٍٔ اؿاٞ  -وٌااتوٞ ه
فٔ٘ ًات٘ي يف ضبٚى اهلل ٗإذا مل ٙدزكٕ املطوٌْ٘ ٗبذٕ زًذل ذٚذاٝ فٔذ٘ ًػذٌ٘ي      

ٙ ذ   اهذرٜ ٙ  شهوسٗاٙا  اهطذاباٞ ٨ضذٌٚا ؾذرٚرٞ صبذاْ      دفّ يف اتذى يف ضذبٚى اهلل 
 ٍطذى  ٌذ٘  بعذد  فإُذٕ ٙ     طى، إ٨ صْ ٙدزكٕ املطذوٌْ٘ ٗبذٕ زًذل  ذٍ َٙ     ٚابٕ ٨ٗ ٙ 

ٍٍ  ز٨ٗ ٙ طذى شٗٓٛ صخباز ًيواٞ  (2)زرٍِالٓمّ ٗٙ ٗٙ  اهؿذ   ٗاهلذب  إذا    تعذ
 . بني اهؿمني ٗمل ٙدزكٕ املطوٌْ٘ ٗبٕ زًلٗلتى يف ضبٚى اهلل 

يف ؾذذراح صبذذاْ ٗامساعٚذذى    ز٨ٗ ٙ ٍطذذىشٗظذذآس اهِٔذذٛ عذذّ اهت طذذٚى  
ّٞ ز طىرِا ٨ٗ ٙ ٨ٗ ٙ شٗشزازٝ  ٨ زخؿٞ فذ٩ ٙذسٍخـ    ،ٓ٘ كْ٘ اهرتن عصمي

ٕ صٗ ؼِٚيٕ ًع ؼال غسٗط اهػٔٚد، ٗٓلرا اهذدفّ بثٚابذٕ املِؿذ٘ف يف    بت طٚو
صخبذذاز اهػذذٔٚد ٓذذ٘ ظذذآس يف اهعصميذذٞ ٗكماٙذذٞ  ٚابذذٕ كمِذذّا هذذٕ ٗإْ لؿذذس  عذذّ      

 . اضتٚعاب جثتٕ ٨ٗ دهٚى عوٟ زخؿٞ تلمِٕٚ باهصا٢د
صْ ٙاتذى يف ضذبٚى    -ٗإ ا ٙدفّ اهػٔٚد بثٚابٕ عِذد اجتٌذاا اهاٚذ٘د املتادًذٞ     

 عسكذذٞ ذذذل بإغذذساف اهذذ٘هٛ ًذذع عذذدَ إدزان املطذذوٌني إٙذذاٖ ٗبذذٕ زًذذل    اهلل يف ً
لمذذّ دفّ بثٚابذذٕ ٗدًذذا١ٖ ًذذّ دْٗ تلمذذني إذا كذذاْ ٨بطذذّا هثٚابذذٕ فذذ٩ ٙ فٚ ذذ -ذٚذاٝ  

عِد٢ر ٗإْ كاُت  ٚابٕ لؿ ٝ مل تلٌى ت يٚٞ جطد اهػٔٚد، كٌا ه٘ كاْ ٨بطّا 
ً ٣ٌصز صٗ اهبِيوذذْ٘ اهاؿذذ ، ٗصًذذا هذذ٘ كذذاْ عازٙذذّا ًذذّ اهثٚذذا  ذاهذذ حذذٍسدّا عِٔذذا ب 

حذب  ٗصدزكٕ املطوٌْ٘ ًٚتّا يف املعسكٞ ٗمل ٙلّ بٕ زًل ذٚاٝ ٗكاْ عازّٙا فإُٕ َٙ
تلمِٕٚ مباتكٟ ًيواذا  اهذتلمني، ٗإ ذا صخسجِذا ًِٔذا اهػذٔٚد املطذت٘ز بثٚابذٕ،         
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ٗصًذذا إذا كذذاْ عازٙذذّا هذذٚظ عوٚذذٕ  ذذ٘ب صٗ  ٚذذاب فذذ٩ ٙلذذْ٘ ًػذذ٨ٌّ٘ هِؿذذ٘ف   
ٙ ذ   عوٚذٕ  ُٕ عإز هٚظ )اهػٔٚد ٙدفّ بثٚابٕ ٗدًا١ٖ( فإ ٔذرٖ  دفّ بٔذا، ف  ٚذاب ذتذٟ 

ٕ َٙلكذٚٞ ضذذاهبٞ باُتمذذا١ امل٘قذذ٘ا، ٗهذذرا   بذذى ٗزد اهذذِـ اهؿذذرٚس  ،حذب تلمِٚذذ
ْ رِٚيذذٕ، ٗٓذذ داف دا٨ّ عوذذٟ تلمِٚذذٕ ٗتَ ذاهذذ عوذذٟ طسٙذذل   - (2) ٘ ؾذذرٚس صبذذا

ٟ عوذذٟ ؾذذٓو Sزضذذ٘ي اهلل شٗلذذد تكذذٌّ صْ  -اهؿذذدٗق عوذذٟ ا٪ظٔذذس عِذذدُا
دٖ املػسكْ٘ ًّ  ٚابذٕ، ٗلذد   جٍس 9ٙعم زٍسدلد ج  يٕ ٪ُٕ كإِْ ٗذٍِمحصٝ ٗكٓم

 ً  .اهثٚاب داهع يف هصَٗ تلمني اهػٔٚد اهعازٜ اهسد ًّ لٚى9 ٨ ٙ٘جد 
ٗٙدفّ اهػٔٚد بثٚابٕ ٗدًا١ٖ ض٘ا١ كاُت ًذّ اؾوذد صٗ ًذّ غذ ٖ، فلذى ًذا       

ِصا ًّ اهػٔٚد ذتٟ اؾ٘زب بى ٙدفّ بٕ، ِٗٙذصا عِذٕ   ٙؿدق عوٕٚ ) ٘ب( ٨ ٙ 
ب كاهطذذ٩ح ٗت٘ابعذذٕ، ٗٓلذذرا اـذذع صٗ اهِعذذى صٗ اؿذذرا١ صٗ ًذذا  ًذذا هذذٚظ بثذذ٘

ٙتعازف هبطٕ يف اهادَ، فإْ ٓرٖ ا٪ً٘ز ٨ ٙؿدق عوٚٔا ) ٚاب اهػٔٚد( ف٩بذد  
ٌٍذٕ اهِؿذ٘ف ا٬ًذسٝ         ًّ ُصعٔا عِٕ، ًٗا ٙػذم يف ؾذدق )اهثذ٘ب( عوٚذٕ ي تع

 . بدفِٕ بثٚابٕ، بى ميلّ إجسا١ اضتؿراب عدَ ذسًٞ ُصا ًا ٙػم كُٕ٘  ٘بّا
ذِصا عذذّ ٙ ذذش(99 لذذ٘ي صًذذ  املذذ٧ًِني )(1)ُذذٕ لذذد ٗزد يف ًعتذذربٝ شٙذذد ذذٍ إ

إ٨ صْ ٙلذْ٘   ،ٗاـع ٗاهاوِط٘ٝ ٗاهعٌاًذٞ ٗاملِياذٞ ٗاهطذساٗٙى    اهػٔٚد اهمسٗ 
ٗٓذرا   ز٨ ذ ذىٍ إًعاذ٘د   رتن عوٚذٕ غذ١ٌٛ  سن، ٨ٗ ٙ ذ صؾابٕ دَ، فإْ صؾابٕ دَ ت ذ 

ث ت٘جٚذٕ احملتكذس إىل   رذ َبًعترب كٌا صٗقذرِا ٗجذٕ اعتبذاز ًثوذٕ يف      اـرب ضِدٖ
عوذذٟ ُذذصا صًذذ٘ز بعكذذٔا ٗاقذذس اهِذذصا هعذذدَ ؾذذدق اهثذذ٘ب عوٚذذٕ   اهابوذذٞ، ٗدي

ضذا  ًٗسبذ٘ط عوذٟ    ٓٛ ذذصاَ  ٗاملِياٞ اهيت ،كاـع ٗاهاوِط٘ٝ املوب٘ضٞ عوٟ اهسصع
 . احملازب

عِذٕ،  ت ذسن ٗمل ِٙذصا   ٗاهمسٗ ٙػبٕ اهعبا١ٝ اهيت توبظ ف٘ق اهثٚاب فإْ كاْ عوٚذٕ دَ  
 اهث٘ب عوٕٚ . ٕٚ دَ فاـرب ٙأًس بِصعٕ ٗهعوٕ هعدَ  ؾدقٗإْ مل ٙلّ عو
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بِصا اهعٌاًٞ ٗهعوٕ هعدَ ؾدق )اهث٘ب( عوٚٔا بذى ؾذٍسح    رباـ ٗلد ؾٍسح     
بٕ بعا ا٪ع٩َ، ٗٓٛ ُع  اهاوِط٘ٝ اهيت ت٘قع عوٟ اهسصع، ُٗع ٓا غ١ٛ 

بى دفِٕ احملازب هٕ عوٟ زصضٕ فٚ ِصا عّ زصع احملازب ل تعازف يف شًاُِا هبظ ٙ 
بِذصا اهطذساٗٙى إذا مل ٙؿذبٔا دَ،     رباـذ  . كٌا ؾذٍسح  هعدَ ؾدق اهث٘ب عوٕٚ

اهطسٗاي ٙعذٍد ًذّ اهثٚذاب عسفذّا     هتعازقٕ ًع ا٪ًس بدفِٕ بثٚابٕ، إذ ٗٓ٘ ًػلى 
حٚذصٖ  ٕ ًػذلى ٨ ُ  ٪ُٕ ًوب٘ع ٙطرت اهِؿع اهطموٛ ًذّ جطذٍ املااتذى، ُٗصع ذ    

هِاطاٞ بدفّ املٚت ًذع  ٚابذٕ،   اهؿرٚرٞ ا خبازًع ا٪ رباـ هتعازض ٧ًد٠ ٓر
ّٞ ٗا٪ؾذس    ًّٗ  ٚابٕ اهطسٗاي اهطاتس هِؿمٕ اهطموٛ، ٗاهسجراْ ه٫غٔس زٗاٙذ

٨ضٌٚا هذ٘ كذاْ عوٚذٕ دَ     ضِدّا ٗع٩ٌّ فت٘ا٢ّٚا ٗٓ٘ ًع باا١ اهطسٗاي عوٟ املٚت 
 ٗمل ِٙصا ًّ املٚت. زسنفإْ صؾابٕ دَ ت املعترب ضِد9ٖش (2)شٙد خرب فاد ؾٍسح

إذا ًذا  اهػذٔٚد ًذّ    ش(S9 زٗاٙٞ ًعتربٝ لذ٘ي زضذ٘ي اهلل )  ُٕ ٗزد يف ٍ إ
 (1)زًٕٙ٘ صٗ ًّ اه د ف٘ازٖٗ يف  ٚابٕ، ٗإْ باٛ صٙاًّا ذتٟ تت ٍٚس جساذتٕ غطذى 

ٗضِد اهسٗاٙٞ ًعترب ٗلد ضذبل بٚذاْ ٗجذٕ اعتبذاز ًثوذٕ يف ؼاٚذل ضذِد ًكذٟ يف         
د ًاب٘هٚتذٕ  عٔذ ع٘ث تواني احملتكس، إ٨ صْ ٓرا اهتمؿٚى يف اـرب اهػذسٙع مل ٙ  

ؿيدَ ًع اهتمؿذٚى  ض عِٕ باهتٌاَ ًَّٗٙ اهمأا١ )زض( بى ٓ٘ ًعَس ًّ صذُد
املِؿ٘ف ؾرٚرّا، فو٘ فسض اهتعازض بٌِٚٔا هذسجس املِؿذ٘ف ؾذرٚرّا يف    

ّٞ ُٗسٍد عوٍ ٓرٖ اهسٗٙٞ إىل صٓؤا  9 .  ٍ ُبرث صخباز ًتعددٝ ًػٔ٘زٝ زٗاٙ
 : املضله بالكافز املًت  اشتباه

يف املعسكٞ صٗ يف غ ٓذا ًذّ    -ذا اغتبٕ املٚت املطوٍ باهلافسإاهبرث ا٪ٗي9  
 عوٍ ًّ ٓ٘ املطوٍ ًٌِٔا، فٌا ٓٛ اه٘ظٚمٞ؟.ٗمل ٙ  -اـو٘ ًّ اؿسب ا٪ًاكّ

ذٓب نع ًّ اهمأذا١ إىل ا٨ذتٚذاط بتحٔٚذص كذى ًٌِٔذا اذرتاًذّا ٗذماظذّا عوذٟ         
املطذوٍ   ىل متٚٚذص طب ٓرا إىل املػذٔ٘ز، ٗذٓذب نذع لخذس إ    ذسًٞ املطوٍ ٗكساًتٕ، ُٗ 
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دفّ، ٗذٓب نع  اهث إىل اهاسعذٞ، ٓذرا    ٍطى ٗٙلمّ ٗٙ ًٌِٔا بؿ س ا٬هٞ فٚ 
 وٍ إنا٨ّ ب٘ج٘د املطوٍكوٕ إذا كاْ ا٨غتباٖ بني فسدّٙ ًّ امل٘تٟ صٗ صكثس ٗع 

 .ٕ عث كُٕ٘ ًطوٌّا صٗ كافسّا ٗضٚأتٛ فٍٚٔ يف لباي املٚت املػتبٕ املسدد بني
ٌِٔا صٗ بٍِٚٔ ف٩ ميلذّ املؿذ  إهٚذٕ عوذٟ زصٜ املػذٔ٘ز      صًا اها٘ي باهاسعٞ بٚ

ذرزّا ًّ كثسٝ ؽؿٚـ اهعٌَ٘  (2)إلعساض ا٪ؾراب عّ اهعٌَ٘ املِؿ٘ف
ًَشاه٘ازد يف اهاسعٞ كاهسٗاٙٞ املعتربٝ  ٞ   كى  ًذا مل ٙعوذٍ    (1)زحٔذ٘ي فاٚذٕ اهاسعذ

 حٌذع اهمأذا١ فٚذٕ عوذٟ اهسجذ٘ا إىل اهاسعذٞ،      ٙ بٕ يف ً٘زُد عٚذث   اهمأا١ عٌى
ً  -كٌا ٨ ميلِِا اهسج٘ا إىل عٌَ٘ دهٚى اهاسعٞ  ٨ختؿاؾٕ مبذا   -دتازُا عوٟ 

ٗضٚتبني صْ اه٘ظٚمذٞ اهػذسعٚٞ ًعوً٘ذٞ     ،عوٍ اه٘ظٚمٞ اهػسعٚٞ يف امل٘زدإذا مل ت 
ًَ  . حاي هوسج٘ا إىل اهاسعٞ هتػدٚـ اه٘ظٚمٞف٩ 

 ملعتربٝ عّٗصًا اها٘ي بتٌٚٚص املطوٍ ًّ املٚتني بؿ س ا٬هٞ فٌطتِدٖ اهسٗاٙٞ ا
٨ تذذ٘ازٗا إ٨ ًذذّ كذذاْ  ( ٙذذَ٘ بذذدز9ش Sمحذذاد ٗاؿاكٚذذٞ هاذذ٘ي زضذذ٘ي اهلل )  

ًّ كاْ ذكسٖ ؾ  ّا، ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ زٗآا اهػٚذ يف تٔرٙبٕ،  9ٙعم (2)زكٌٚػّا
٘طذذٞ ٗامليب٘عذذٞ بذذني  ختومذذت ُطذذدٔا املديٗضذذِدٓا ؾذذرٚس إىل محذذاد ٗلذذد ا 

ا٨خذت٩ف ؾذاذب   )محاد بّ عٚطٟ( ٗبني )محاد بذّ مٚذٟ( كٌذا صغذاز إىل     
 . 9 ت٘ ٚل ًّ ٙسٜٗ عِٕ اهبصُيٛ اه٘ضا٢ى، ٗك٩ٌٓا ًعترب عوٟ ًبِاُا

وراظ ذٙؤا ٗاهتعوٚى ٗلد اعتاد بعا اهمأا١ كْ٘ اهؿ س صًازٝ اإلض٩َ ب
رلٛ لكٚٞ ، إ٨ صْ اؿدٙث َٙز٨ ٙلْ٘ ذهم إ٨ يف كساَ اهِاعاه٘زاد فٚٔا9ش

ٗ يف ٗالعٕ، ٗاهرٙى ٨ ٙؿوس ده٩ّٚ عوذٟ صًازٙذ   فٕ ًذّ ؾذ س   الػذ إضتٞ اإلضذ٩َ 
ٌِذذع صًازٙذذٞ ؾذذ س ا٬هذذٞ ٗكػذذمٔا عذذّ إضذذ٩َ    ا٬هذذٞ، هاسِٙذذٞ ليعٚذذٞ خازجٚذذٞ تَ 
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املطوٌني احملازبني يف غصٗٝ  بذدز كوذٍٔ كمذاز     ٗتتودـ اهاسِٙٞ يف صْ ؾاذبٔا،
(  ٍ صضذوٌ٘ا ٗغذازك٘ا يف اؿذسٗب ًذع     لبى إض٩ًٍٔ ض٠٘ صً  امل٧ًِني )

ٙ Sاهِيب ) ٨ تٍٔ عٌذا كاُذت عوٚذٕ بعذد إضذ٩ًٍٔ، صٜ      له رتٌى اخت٩ف( ٨ٗ 
رتٌى كْ٘ اهؿ س صًازٝ اإلض٩َ، ًكذافّا إىل عذدَ ٗجذ٘د غذآد يف اهسٗاٙذٞ      ٙ 

ٌ٘ازاٝ كٌٚؼ اهركس ٪ُٔا ع٩ًٞ إض٩ًٕ، فورا ذ( صًس بSعوٟ صْ زض٘ي اهلل )
 .ٗالعّا  ُا٘ي9 اهسٗاٙٞ لكٚٞ يف ٗالعٞ ٨ ُعوٍ ضٍسٓا

ٚذذتني املػذذتبٔني تِحٚذذصّا هوعوذذٍ اإلنذذاهٛ حٔٚذذص كذذ٩ املٗاهؿذذرٚس ٗجذذ٘ب َت
ٌّا ؿسًذٞ اإلضذ٩َ عوذٟ ًٔاُذٞ اهلمذس، فذإذا       ذبإض٩َ صذدٌٓا صٗ صذدٍٓ ٗتادٙذ 

عوٌِا ب٘ج٘د ًٍٚتني صذدٌٓا ًطوٍ ٗا٬خس كافس لكٟ اهعوذٍ اإلنذاهٛ بوذصَٗ    
ّٞرسَ َتا٨ذتٚاط بتحٔٚصٌٓا ًعّا، فإْ اهلافس ٨ َٙ ذاتٚٞ ٗهلّ ذسًٞ  حٔٚصٖ ذسً

تػذذسٙعٚٞ، ٗعِذذد اهعوذذٍ اإلنذذاهٛ بإضذذ٩ًٍٔ صذذذدٌٓا صٗ صذذذدٍٓ ٨      ػٔٚذذصٖ
. ٓرا إذا كاْ املٚتني املػتبٔني خازد املعسكٞ، ٗصًا يف املعسكٞ ٗلد اغتبٕ  تػسٙع

ٙ ذذ  ُٝن ٗبذذٕ زًذذَل دَزاملطذذوٍ ًِٔذذا باهلذذافس ٗكذذاْ املطذذوٍ غذذٔٚدّا مل  فٚدذذتـ  ذٚذذا
 ْ ى  ٍطذ اهػذٔٚد ًٌِٔذا ٨ ٙ    ا٨ذتٚاط باهؿ٩ٝ ٗاهدفّ هلٌا ًعّا كٌا ٨ خيمٟ، فذإ

 . دفّ بثٚابٕ ٗدًا١ٖ كٌا تادَرِا ٨ٗ ٙلمّ بى ٙ ٨ٗ ٙ 

اذد بني كُٕ٘ ًطوٌّا ٗبني كُٕ٘ كافسّا، فإْ ٗإذا اغتبٕ ًٚت  اهبرث اهثا9ُٛ
ا٨ط٣ٌِذاْ بإضذ٩ًٕ صٗ بلمذسٖ ٗجذب اهعٌذى عوذٟ طبذل        جد  صًازٝ ت٘جب ٗ 

. ٢ٚٞ ًّ دْٗ إغلايا٨ط٣ٌِاْ اهرٜ ٓ٘ ذحٞ عا٩، ٪ُٕ عٌى ب ا٪ًازٝ
ٗإذا ذؿى اهػم ٗمل تاٍ صًازٝ ًػٍدؿٞ إلضذ٩ًٕ صٗ هلمذسٖ فٔذرٖ غذبٔٞ     
ٗج٘بٚٞ بدٗٙٞ، ٗلد ٙ طذتِد فٚٔذا إىل صؾذى اهذربا١ٝ اهػذسعٚٞ ٗٙ ذدفع بذٕ اذتٌذاي         

 . رِٚيٕ ٗاهؿ٩ٝ عوٕٚ ٗدفِٕٗج٘ب ت طٚوٕ ٗتلمِٕٚ َٗت
، ٗٓذٛ  هلّ اهؿرٚس ٗج٘د دهٚى اجتٔادٜ ذاكٍ عوٟ ّصؾذى اهذربا١ٝ ِٓذا   

رِٚيٕ ٗتلمِٕٚ ٗاهؿ٩ٝ ا٪خباز امليواٞ اهداهٞ عوٟ ٗج٘ب ت طٚى كى ًٚت َٗت
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ٖ مبدٍؿـ ًِمؿى ٗٓ٘ اـرب املعترب املتاذدَ  وٍ كمًسعوٕٚ ٗدفِٕ، خسد ًِٕ ًا ع 
٨ املطذوٌني لذاي9ش  ٌذ٘  ًذع   يف اهِؿذساُٛ َٙ  يف عث عدَ ػٔٚص اهلافس اهذ٘ازد 

بكذذٌٌٚٞ اهذذٚاني   (2)زاذذَ٘ عوذذٟ لذذربٖ وٕ ًطذذوٍ ٨ٗ كساًذذٞ ٨ٗ ٙدفِذذٕ ٨ٗ ٙ  ٍطذذٙ 
اـازجٛ بعدَ اهمذسق بذني اهِؿذساُٛ ٗبذني غذ ٖ ًذّ اهلمذاز ُاغذ٣ّا ًذّ هطذاْ           
اؿذذدٙث املتاذذدَ ًٗذذّ اختؿذذاف ُؿذذ٘ف اهتحٔٚذذص يف كُ٘ذذٕ ٗاجبذذّا إكساًٚذذّا     

 زوٕ ًطوٍ ٨ٗ كساًٞ ٍط٨ ٙ ش( يف املعتربٝاذرتاًّا إلض٩َ املٚت، ٗهرا لاي )
 ٙطترإ املطوٍ ٨ٗ ٙطترإ اهِؿساُٛ ٗغ ٖ ًّ اهلماز. فاهت طٚى ٗمٖ٘ إكساَ

ٗبعد خسٗد اهلافس ًّ امليواا  اهداهٞ عوذٟ ٗجذ٘ب صمذا١ اهتحٔٚذص ٙباذٟ      
 ً رسش باه٘جداْ يف ٓرا ؼتٔا )كى ًٚت مل ٙعوٍ كمسٖ(، ٗفٌٚا مّ ف9ٕٚ امل٘  

ٌلّ إذساشٖ با٪ؾى اهعدًٛ اضتؿذراب عذدَ   املػتبٕ، ٗعدَ ًعوً٘ٚٞ كمسٖ ٙ 
طتؿذرب ٗٙذتٍ   تٕ كافسّا، فإْ اهلمس ؾذمٞ ٗج٘دٙذٞ ًطذب٘لٞ باهعذدَ ٙاِٚذّا فت      ً٘

 9 امل٘ق٘ا املسكب، ٗت٘قٚرٕ

إْ اهلمس ٓ٘ اهتوبظ ٗا٨تؿاف بإُلذاز ا٪ه٘ٓٚذٞ صٗ اه٘ذداُٚذٞ صٗ اهسضذاهٞ     
ُلذذاز ًذذا ٙذذ٩شَ صذذذدٓا ٗٙذذ٧دٜ إىل إُلذذاز   ٌدٙذذٞ صٗ املعذذاد ٙذذَ٘ اهاٚاًذذٞ صٗ إ احمل

زبعذٞ، ٗٓذرا ًعِذٟ ٗجذ٘دٜ ًطذب٘ق باهعذدَ، فذإْ        املوصَٗ ًّ ٓذرٖ ا٪ًذ٘ز ا٪  
املٚت لبى بو٘غٕ ٗصٗي بو٘غٕ مل ٙلذّ ًتوبطذّا بذاهلمس ُٗػذم يف توبطذٕ بذاهلمس       

فِطتؿرب عدَ توبطٕ باهلمس ِٗٙكذٍ ا٪ؾذى إىل اه٘جذداْ     ،٨ذاّا لبى ً٘تٕ
 . فٚتأهع ً٘ق٘ا ٗج٘ب اهتحٔٚص، )ًٚت( 
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 الفصل الثالث يف التخنًط :                                             
ًَاهترِٚا ٓ٘ إً رِ٘ط ذدؿ٘ؾّا، ٗاهذ طاع ًطاجد املٚت اهطبعٞ باهلاف٘ز 

ٌَذٍظ هذٕ ه  دوا هوٌٚت ٙ كى طٚب ٙ  د جثتذٕ، هلذّ اهترِذٚا    فطذا  ٌِذع َٚرٍِا بٕ ٗٙ 
دتـ باهلاف٘ز ذطذب د٨هذٞ  صخبذاز املعؿذً٘ني     َٙ اه٘اجب يف غسٙعٞ اإلض٩َ

(Œ)    ًذّ دْٗ بذالٛ صُذ٘اا اهيٚذذ  ٍ اهلذاف٘ز ٓذذ٘  ش9 (2)ب، فإُذٕ ٗزد يف صخبذازٓ
 ذرِ٘ط اهلذاف٘زز إ ا اهزشٌطر٘ا ً٘تاكٍ باهيٚب إ٨ باهلاف٘ز٨ َتزشاؿِ٘ط

 . يٚب بٕ جثٌإُ بعد ت طوٕرٍِا بٕ املٚت ٗٙ رِ٘ط ٓ٘ ًا ٙ ذٗاه
ٗاملػٔ٘ز بني فأا١ُا )زض( ٗجذ٘ب اهترِذٚا هعٔذ٘ز ا٪خبذاز اهؿذرٚرٞ      

 قرٞ عوٟ اهرتخٚـ يف تسكٕ، فٚلذْ٘ ٓذرا ا٪ًذس    يف ا٪ًس بٕ ًّ دْٗ لسِٙٞ ٗا
 لوٚىطب إىل . هلِٕ لد ُ  ظآسّا يف اه٘ج٘ب -رطب إدزان اهعاى اهميسٜذب -

ًّ صؾرابِا اهت٘لع يف اه٘ج٘ب صٗ اهاذ٘ي باضذتربابٕ ٨ٗ دهٚذى ٗاقذس عوذٟ      
 .ا٨ضترباب ٨ٗ إغلاي عِدُا يف صؾى ٗج٘ب اهترِٚا 

ٌات٘ي يف ضبٚى اهلل ذاملطو9ٍ اهػٔٚد اهرِٚا املٚت ُعٍ ٙطتثِٟ ًّ ٗج٘ب َت
دفّ بثٚابذٕ  رِٚيٕ، بى ٙ فإُٕ ٨ جيب َت ًّ اؿٚاٝ، دزكٕ املطوٌْ٘ ٗبٕ زًٌلٗمل ٙ 

  (1)ٗدًا١ٖ كٌا ضبل يف صذلاَ ت طذٚى ا٪ًذ٘ا ، ٗٙذدهِا عوٚذ9ٕ بعذا ا٪خبذاز      
اهػٔٚد إذا كاْ بٕ زًل (9شُع  ًعتربٝ صبٛ ًسٍٙ ا٪ُؿازٜ عّ اهؿادق )

ٕ  كٓمّ ٗذٍِا ٗؾ ٍطى ُٗغ ٗهذٚظ   زوٛ عوٕٚ، ٗإْ مل ٙلّ بٕ زًل كٓمذّ يف ص ٘ابذ
ٗاهعآس ٗ التٕ عِدُا، ٗاهد٨هٞ ٗاقذرٞ   (صباْ بّ عثٌاْ)يف اهطِد إغلاي إ٨ 

عوٟ صْ اهػٔٚد اهرٜ ٗؾوٕ املطوٌْ٘ ٗمل اـرب بوراظ اهػل اهثاُٛ ذٚث ٙدي 
ٙ ذ   حذب تَ ٙلّ بٕ زًذل مل َٙ  ٚذٕ، ٗٓذ٘ ٗاقذس    ؿذوٟ عو دفّ بثٚابذٕ ٗٙ  حٔٚذصٖ، بذى 

 (9)بالسذٚرٞ شزازٝ عّ اهذِٔا9 ؾرذٗصٗقس ً  . ٚيٕذِذردَ َتذاهد٨هٞ عوٟ ع
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. ز طى...رِا ٨ٗ ٙ دفّ يف  ٚابٕ بدًا٢ٕ ٨ٗ ٙ ُعٍ ٙ ش
   ًَ رآهذذٕ اهذذيت جيذذب إًطاضذذٔا   ٗإ ذذا ٗلذذع اإلغذذلاي يف ً٘اقذذع اهترِذذٚا ٗ

ا٪خباز اهتذاَ  باهلاف٘ز، فإُٕ اختومت اهسٗاٙا  يف عددٓا ًٗادازٓا، ٗاتمات 
ًَوذذٟ إًضذذِدٓا ٗد٨هتٔذذا ع دربٜ بذذى ذرذذى اه٘فذذاق اهذذطذذاع املطذذاجد، فتلذذْ٘ 

 9 ٌلّ محوٕ عوٟ ا٨ضترباب هاسِٙتنيٗاهمت٘ا٢ٛ، ًٗا شاد ٙ 

ضذأي   يف اختؿاف اهترِٚا باملطذاجد،  9 ظٔ٘ز ًعتربٝ عبد اهسمحّا٪ٗىل
ّ فإُذٕ ٙ   زجعوذٕ يف ًطذاجدٖ  شإ(2)(9)عّ اؿِ٘ط هوٌٚت، ٗلد صجابٕ صْ  ٌلذ

طتعٔس ًِٕ امؿاز اه٘جذ٘ب يف ؼِذٚا ًطذاجد املٚذت خاؾذٞ ٗعذدَ ٗجذ٘ب        ٙ 
 . رٌى ا٪ًس ب  ٓا يف بعا ا٪خباز عوٟ ا٨ضتربابرِٚا غ ٓا، فٚ َت

ٌطاجد ٗاخت٩فٔا يف بٚاْ غ  ذرِٚا اهاهاسِٙٞ اهثا9ُٞٚ ت٘افل ا٪خباز عوٟ َت
بترِٚا  (1)ا ا٪خبازرٍِا، بى بعكٔا ًتعازقٞ، ًث9٩ّ صًس  بعاملطاجد مما ٙ 

 (2)ُٗٔت عِٕ بعكذٔا  زٗجيعى غ٣ّٚا ًّ اؿِ٘ط عوٟ ًطاًعٕ..ملٚت9شًطاًع ا
ً ز٨ ػعى يف ًطاًع املٚت ذِ٘طّاا٬خسش  دتومٞ يف اإل با  ، كٌا صْ ا٪خباز 

بعكٔا ٙكٍ إىل املطذاجد غذ٣ّٚا ٗبعكذٔا     -صعم ًا ٙثبت ًّ ً٘اقع اؿِ٘ط -
رِٚا ًا 9 إْ ظآس ا٪خباز املدتومٞ يف إ با  َتٌلّ صْ ٙاايٙكٍ غ٣ّٚا لخس، ٗٙ 

ٗعدَ ٗج٘بٔذا،   -ًا عد٠ املطاجد  -شاد عوٟ املطاجد ٓ٘ اضترباب ؼِٚئا 
 . فاإلخت٩ف لسِٙٞ عدَ اإلهصاَ

رِٚيذٕ يف ا٪خبذاز ٓذ٘ املطذاجد     ٗبعبازٝ كتؿس9ٝ اهادز املػذرتن ٗاملتلذسز تَ  
رِٚيذذٕ ٨ٗ دهٚذذى عوذذٟ رب َترِٚيذذٕ، ًٗذذا شاد عوٚٔذذا ٙطذذتٗٓذذ٘ اهاذذدز املتذذٚاّ َت

 ٪ًس بترِٚيٕ ُٗمٕٚ صٗ اهِٔٛ عِٕ ٨9خت٩ف ا٪خباز يف إ با  ا ،ٗج٘بٕ
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( 9ٗزد يف ًعتذذربٝ عبذذد اهذذسمحّ ضذذ٧اي عذذّ اؿِذذ٘ط هوٌٚذذت، لذذاي )      
بترِٚا ًطاجد املٚت، ٗٓٛ املطذاجد   (1)ٗتلسز ا٪ًس (2)زاجعوٕ يف ًطاجدٖش

هسٍبٕ ٗٓٛ اؾبٔٞ ٗزاذتا  دكعّاَت كاْ املٚت ٙطحد عوٚٔا يف ؾ٩تٕ اهطبعٞ اهيت
اهلمني ٗاهسكبتني ٗإبٔاًٛ اهسجوني، ًٗذا شاد عوٚذٕ ًذّ امل٘اقذع املِؿ٘ؾذٞ يف      

ًَ  . عوٟ ا٨ضترباب كٌا تادَ رٌ٘يبعا ا٪خباز 
ً      ٗكٚمٚٞ اهترِٚا طذاع ب٘قذع   ذطذب ُؿذ٘ف ا٪خبذاز ٗظآسٓذا ٓذ٘ اإل

  طاجد ًٗطرٔا عوٚٔا ٗتثبٚتٔا فٚٔا9اهلاف٘ز عوٟ امل
إذا ربٝ شزاز9ٝشبعذذا اهِؿذذ٘ف اهؿذذرٚرٞ تذذأًس باملطذذس ًثذذى ًعتذذ     فذذإْ 

بذذذٕ ل ذذذاز اهطذذذح٘د ًٗماؾذذذوٕ  مذذذت املٚذذذت عٌذذذد  إىل اهلذذذاف٘ز فٌطذذذرَتجٓم
رِا املٚت فاعٌد إىل اهلذاف٘ز  إذا صزد  صْ ت ٗؾرٚرٞ اؿويب9 ش (2)كؤا..ز

 .(3)ل از اهطح٘د ًِٕ ًٗماؾوٕ كؤا..ز فاًطس بٕ
ٟ ًطذذاجدٖ ٗم٘ٓذذا ًثذذى ًعتذذربٝ عبذذد  تذذأًس ظعذذى اهلذذاف٘ز عوذذ  (4)ٗبعكذذٔا

 ٍ اعٌذذذد إىل اهلذذذاف٘ز ًٗعتذذذربٝ ٙذذذُ٘ظ9ش زاجعوذذذٕ يف ًطذذذاجدٖشاهذذذسمحّ 
ٗجيعى غذ٣ّٚا  شًٗعتربٝ مساع9ٞ زًطر٘ق فكعٕ عوٟ جبٔتٕ ً٘قع ضح٘دٖ..

ٙ٘قذذع يف ًِدذذسٖ 9شًٗعتذذربٝ محذذساْ زًذذّ اؿِذذ٘ط عوذذٟ ًطذذاًعٕ ًٗطذذاجدٖ 
 . ٗٙ٘جد غ ٓا زًٗ٘قع ضح٘دٖ ًٗماؾوٕ

اهؿرٚرٞ ٗغ  اهؿرٚرٞ بعكٔا ٙأًس باملطس ٗبعكٔا ٙأًس  إذْ اهِؿ٘ف
طاجد، ف٩بد ًّ ٗقع اهلاف٘ز عوٟ املطاجد ًٗطذرٔا  املب٘قع اهلاف٘ز عوٟ 

 . 9 ا٪ًس باه٘قع ٗا٪ًس باملطس ه٫ًسّٙ عوٕٚ اًتثا٨ّ
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٨ٗبد ًّ كْ٘ اهلاف٘ز احملِا بٕ املٚت ًطر٘لّا ذتٟ ٙترال جعوٕ ٗٗقعٕ 
ًاتكذٟ ا٪خبذاز    -كْ٘ اهلاف٘ز ًطذر٘لاّ  -بٕ، بى ٓراطاجد ًٗطرٔا عوٟ امل

ٙذُ٘ظ  ٧ٙٗكد9ٖ تؿسٙس ًعتذربٝ   . ا٬ًسٝ ظعى اهلاف٘ز ٗٗقعٕ ٗا٬ًسٝ باملطس
 .(2)ز ٍ اعٌد إىل كاف٘ز ًطر٘ق فكعٕ عوٟ جبٔتٕ..(9شذٚث ٙا٘ي )

طاع املٚت باهلاف٘ز ٓ٘ تيٚٚب جثتذٕ ف٩بذد ًذّ    ٗذٚث صْ اه سض ًّ إً
رتمعذذذّا بسا٢رتذذذٕ، ٗإ٨ فذذذا٪ذ٘ط عذذذدَ ا٨جتذذذصا١ ً  كذذْ٘ اهلذذذاف٘ز املطذذذر٘ق 

باملطذذر٘ق اهعتٚذذل اهذذرٜ شاهذذت زا٢رتذذٕ، فإُذذٕ خذذ٩ف اه ذذسض املاؿذذ٘د ًذذّ     
اهترِٚا، ًّٗ ِٓا ٙاكٛ ا٨ذتٚاط بوصَٗ اذتمذاظ اهلذاف٘ز املطذر٘ق بسا٢رتذٕ     

ٌطذرٕ بٚذدٖ   ذتٟ تيٚب ًطاجد املٚت احملِيذٞ عِذد ٗقذع اهلذاف٘ز عوٚٔذا  ذٍ َٙ      
ا مما ٙطترب ؼِٚيٕ، فذإْ إطذ٩ق ا٪ًذس باملطذس ظذآس يف      عوٟ ًطاجدٖ ٗغ ٓ

اؿوذيب   ٠ املطذس عذسف اهبذا١ كٌذا يف ؾذرٚس     كْ٘ املطس باهٚد ٨ضٌٚا إذا تعذدٍ 
مت إذا جٓمٗؾرٚس شزاز9ٝش (1)زفاعٌد إىل اهلاف٘ز فاًطس بٕ ل از اهطح٘دش

 .(2)ز اهلاف٘ز فٌطرت بٕ ل از اهطح٘د ًٗماؾوٕ كؤا..املٚت عٌد  إىل
ٛ     ٗٙلمٛ صعذم تيٚٚذب    ،يف اؿِ٘ط ًطٌاٖ ًٗا ٙتراذل بذٕ اه ذسض اهػذسع

كماٙذذٞ  -عوذذٟ املطذذٌٟ، ٗٓذذرا جثٌذذاْ املطذذوٍ املٚذذت، ٨ٗ دهٚذذى عوذذٟ ًذذا ٙصٙذذد  
ٓذ٘ ظذآس إطذ٩ق ا٪خبذاز ا٬ًذسٝ بذاؿِ٘ط ٗؼِذٚا املٚذت، بذى ٙلذاد            -املطٌٟ
 .ّا ًّ اؿِ٘ط..ز ٗجيعى غ٣ٚآس اهسٗاٙٞ املعتربٝ صٗ ؾسمٔا9شظٓرا ٙلْ٘ 

اهكعٚمٞ ملاذداز اؿِذ٘ط بذ٘شْ     (3)ٗصًا ؼدٙد بعا اهمأا١ ٗبعا ا٪خباز
دذذسد بذذٕ عذذّ ظذذآس  دؿذذ٘ف فوذذٚظ هذذٕ دهٚذذى ٗاقذذس ًذذّ ا٪خبذذاز ذتذذٟ ٙ   ًَ

حعى غذذ٣ّٚا ًذذّ اؿِذذ٘ط عوذذٟ َٗٙمساعذذ9ٞش ا٨ط٩لذذا  بذذى عذذّ ؾذذسٙس ًعتذذربٝ
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ٌٍٟ      (2) زًطذذاًعٕ ًٗطذذاجدٖ ٗٓذذرا اهتعذذب  ٙلذذاد ٙلذذْ٘ ؾذذسمّا يف كماٙذذٞ ًطذذ
 . ٘ط ٗاهلاف٘ز ٗإْ لىاؿِ

ًَ رى اهترِٚا ًٗ٘قعٕ ٓ٘ ًا بعد متاَ اهت طٚى صٗ اهتذٌٍٚ، ٗٓذرا ٨    ٍ إْ 
إذا شإغلاي فٕٚ ٗتدي عوٚذٕ بعذا اهِؿذ٘ف اهؿذرٚرٞ ُعذ  ؾذرٚس شزاز9ٝ      

عٌذد  إىل اهلذاف٘ز فٌطذرت بذٕ ل ذاز      شصٜ بعذد متذاَ ت طذٚوٕ     زجممت املٚذت 
 .(1)زاهطح٘د ًٗماؾوٕ كؤا..

ترِذذٚا ص ِذذا١ اهذذتلمني ٗلبوذذٕ صٗ بعذذدٖ لبذذى غذذٍد طذذسيف    ٌلذذّ صْ ٙلذذْ٘ اهٗٙ 
( فٚٔذا  اهلمّ، ٗٓرا ٓ٘ ظآس بعا ا٪خبذاز كٌعتذربٝ ٙذُ٘ظ ذٚذث صًذس )     

اؿذربٝ  بطذا  شإ(9بتٔٚأٝ اهلمّ  ٍ صًسٖ بذاهترِٚا  ذٍ صًذسٖ بذاهتلمني، لذاي )     
ٕ، از  ٍ ابطا اهاٌٚـ عوٕٚ ٗتسد ًادَ اهاٌٚـ عوٚبطيّا  ٍ ابطا عوٚٔا اإلش

رٌذى  كاف٘ز ًطر٘ق فكعٕ عوٟ جبٔتٕ ً٘قع ضذح٘دٖ....  ذٍ ٙ   إىل  ٍ اعٌد 
( ذٚذث صْ  ٗٓلذرا ًعتذربٝ عٌذاز عذّ اهؿذادق )      زفٚ٘قع عوذٟ لٌٚؿذٕ..  

ظآسٓا جعى اهلاف٘ز عوٟ املٚت بعد تٔٚأٝ اهلمّ لبى متاَ اهتلمني فساجع، مما 
لبذذى متذذاَ  هذذصَٗ اهترِذذٚا بعذذد متذذاَ اهت طذذٚى عذذّ املعتربتذذاْ  (2)ٓاتذذاْ تلػذذع 

 اْتكذذٌِٞ اهطذذوٌٚٞ ًذّ اهترِذٚا ٗاهذتلمني ٗٙ   اهيسٙاذ  اْرلٚذ تلمني، فإٌُٔذا َٙ اهذ 
تٔٚأٝ اهلمّ بأ ٘ابٕ اهث٩ ٞ  ٍ ؼِٚيٕ  ذٍ إمتذاَ اهذتلمني، ٨ٗ دهٚذى عوذٟ اعتبذاز       

اهترِذذٚا عاٚذذب اهت طذذٚى لبذذى   ٞٙذذاكمِذذتخ9 اهترِذذٚا بعذذد اهذذتلمني خاؾذذٞ، ٗٙ 
اتكٟ إط٩ق بعا صخبذازٖ،  ٚ  ًاهتلمني صٗ ص ِا١ٖ صٗ بعد متإً، فإْ ٓرا اهتد

ذكذس  اهترِذٚا ص ِذا١ اهذتلمني كٌعتربتذٛ       بى ٓ٘ ظآس صٗ ؾسٙس صخباز صخس٠
 دي ؾرٚساهذٌتادًتاْ اهداهتاْ عوٟ غسعٚتٕ ص ِا١ اهتلمني كٌا ُٙٙ٘ظ ٗعٌاز 
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 . عوٟ غسعٚتٕ عاٚب اهت طٚى لبى اهتلمنياملتادَ   شزازٝ

ؿخ صٗ هعٌذسٝ، ٗلذد    ٗٙطاا ٗج٘ب اهترِٚا إذا ًا  املطوٍ ذاي إذسإً
ضبل عثٕ ٗا٨ضتد٨ي عوٕٚ، ٗٙطتثِٟ 9ًِٕ ًا إذا ًا  بعد اإلذ٩ي ًّ إذذساَ  
اهعٌذذسٝ باهتاؿذذ  صٗ كذذاْ ً٘تذذٕ يف إذذذساَ اؿذذخ بعذذد متذذاَ اهطذذعٛ بذذني اهؿذذما    

 . ٗاملسٗٝ، ٗلد ضبل اهتمؿٚى ٨ٗ ً٘جب هإلعادٝ

ٛ يف عذدٝ اه٘فذاٝ   ورل باحملسَ ٗاحملس9ًٞ املعتذدٝ إذا ًاتذت ٗٓذ   ٗضبل صُٕ ٨ ٙ 
ٗاهيت كاْ مسَ عوٚٔا اضتعٌاي اهيٚب ذاي ذٚاتٔا، ٨ٗ ٙورذل بٌٔذا املعتلمذٞ    
صٗ املعتلع ٗإْ كاْ مسَ عوٕٚ اضتعٌاي اهيٚب ذاي ذٚاتٕ، هلذّ بعذد اه٘فذاٝ    

 . ِٙتمٛ اهتلوٚع عّ ١٨٧ٓ ٨ٗ دهٚى عوٟ ؼسٍٙ اهيٚب ٗاهلاف٘ز عوٍٚٔ

ٗهعوذٕ ٨زتلذاش اعتبذاز     ،آسّاٗلد اغرتط بعذا اهمأذا١ كذْ٘ اهلذاف٘ز طذ      
 ٞ ٌا ٙلػذذع عذذّ عذذدَ إزادٝ اهػذذازا  ذًذذ ،طٔازتذذٕ يف صذٓذذاْ اهمأذذا١ ٗاملتػذذسع

 . طآسرِٚا املطوٍ بلاف٘ز غ  َت
كٌا اغرتط٘ا إباذٞ اهلاف٘ز ٗعدَ غؿبٕ ٪ْ امل ؿ٘ب ذساَ ًٗعؿٚٞ هلل 

صْ  ضبرإُ، ٨ٗ ٙؿوس اؿساَ ًؿدالّا هو٘اجب ٗاًتثا٨ّ ه٫ًذس بذٕ، ٗاغذرتط٘ا   
 ا.ٌٙلْ٘ اهلاف٘ز ًطر٘لّا ٗهٕ زا٢رٞ ٗلد تادَ بٚاْ ٗجٕ اعتبازٓ

٨ٗ ٙعتذذرب يف اهترِذذٚا لؿذذد اهتاذذسب، هعذذدَ اهذذدهٚى عوذذٟ اعتبذذاز اهاؿذذد     
 . اهاسبٛ، ُعٍ ٨ زٙب يف صذ٘طٚٞ لؿد اهتاسب بمعوٕ هوٌٚت ٗصفكوٚتٕ

رؿ٘ي عوٟ اهلاف٘ز ضاا ٗج٘ب اهترِذٚا بيٚذب لخذس ٗإْ    ذٗإذا تعرز اه
ٕ     تٍٚطس،   (2)هد٨هذٞ بعذا ا٪خبذاز    ،فإُٕ ٨ ٙاذَ٘ غذ  اهلذاف٘ز يف اهترِذٚا ًااًذ

 . ذؿسّا زاؿِ٘ط ٓ٘ اهلاف٘زشاهؿرٚرٞ عوٟ صْ 

 بذاسٙذ٘اش تذج -مٞ اهطِدذٚذٗصكثسٓا قع -ماد ًّ بعا اهسٗاٙا  ذطتذُعٍ ٙ 
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صُ٘اا ًّ اهيٚب إىل جثٌذاْ املٚذت ٗإىل كمِذٕ، هلذّ اهترِذٚا اه٘اجذب غذسعّا        
عوذذٟ ٗجٔذذٕ ٗصهلَ   ًعتذذربٝ عٌذذاز9شُعذذ (2)ا٪خبذذازوذذم ٘ز، ٗتدذذتـ باهلذذافً 

عوٟ كى  ٘ب غذ٣ّٚا ًذّ ذزٙذسٝ     ْزإذا كمِت املٚت فَرشًٗعتربٝ مساع9ٞ زذزٙسٝ
طرل ٗٙ٘قذع عوذٟ املٚذت ٗعوذٟ كمِذٕ،      ٗاهرزٙسٝ ٓٛ ُبا  طٚب ٙ  ز.ٗكاف٘ز

  ٟ إىل  -غذ  اهلذاف٘ز   -جذ٘اش تاسٙذب اهيٚذب     فتدي ٓرٖ اهسٗاٙا  ٗغ ٓذا عوذ
ٚت ٗكمِٕ، هلِٕ ًلسٖٗ ملا ٗزد ًّ اهِٔٛ عّ ًطس امل٘تٟ باهيٚب ض٠٘ جثٞ امل

اهداهذٞ  املتادًذٞ  بذني اهسٗاٙذا    اهِٔٛ عوٟ اهلسآٞ نعّا اهلاف٘ز، فٚدي املِع ٗ
 ٗ اهؿذذرٚس املتكذذٌّ هاذذ٘ي صًذذ   بذذني اـذذرب املذذاُع عوذذٟ جذذ٘اش تيٚٚذذب املٚذذت، 

ٗٓذذرا ًذذسٜٗ  (1)ز٨ متطذذر٘ا ً٘تذذاكٍ باهيٚذذب إ٨ باهلذذاف٘ز (9شاملذذ٧ًِني )
طسٙل ؾرٚس عوٟ ا٪ظٔس يف  قعٚع يف )اهلايف( ٗ )اهتٔرٙب( ٗهودرببيسٙل 

)اهمإٚ( ٗإْ ٗلع يف اهيسٙل )اهااضٍ بّ مٟٚ عّ جدٖ اؿطّ بّ زاغد( فإْ 
ٕ ٗلب٘هذٕ ببٚذاْ ًمؿذى ٗغذ٘آد     ؾرت (2) ٓرا اهطِد لد ذااِا يف بعا ع٘ ِا

املٚت ب   اهلاف٘ز ًّ صُ٘اا  ، ًّٗ ٓرا كوٕ ميلّ اها٘ي بلسآٞ ًطس ًتعددٝ
 . اهيٚب بعد اهايع ظ٘اش تاسٙب اهيٚب غ  اهلاف٘ز إىل جثٌاْ املٚت ٗكمِٕ
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 . يف اجلزيدتني : الفصل الزابع                                 
املعسٗف ٗاملػٔ٘ز ًّ ًرٓب اإلًاًٚٞ )زض( اضذترباب جعذى جسٙذدتني    

 (Œعذّ ا٪٢ٌذٞ ا٪طٔذاز)   كذث ٝ   (2)طبتني ًذع املٚذت، ٗبذٕ صخبذاز    خكساٗتني ز
عوٟ صُٔا تِمع امل٧ًّ ٗاهلذافس ٗاحملطذّ   ب٘ق٘ح ٗتدي اهطِد ٗبعكٔا ؾرٚرٞ 

ٙتحذافٟ عذّ املٚذت اهعذراب ًذا داًتذا زطبذتني، ت٘قذع إذذدآٌا          صُٕ ٗاملط١ٛ ٗ
ٗبٔذرا   ،عوٟ اؾاُب ا٪ميّ ًذّ املٚذت ٗت٘قذع ا٪خذس٠ عوذٟ اؾاُذب ا٪ٙطذس       

اهرتل٘ٝ ٗٓٛ اهععٍ املٌتد صعوٟ اهؿدز ًا  داٙا ، ٗا٪ٗىل جعى ٗاذدٝ عِزٗ
 ٕ ّٞ ببدُذذ ٗت٘قذذع ا٪خذذس٠ عوذذٟ اؾاُذذب  ،بذني   ذذسٝ املِرذذس ٗبذذني اهلتذذع ًوؿذذا

 ا٪ٙطس عِد اهرتل٘ٝ بني اهاٌٚـ ٗاإلشاز.

لذدز  ز ٗيف ًعتذربٝ ُٙ٘ظ9ش ٗإْ اؾسٙذدٝ لذدز غذرب   جا١ يف ًعتربٝ نٚى9ش
ٗ   (1)زذزاا ت٘قذع ٗاذذدٝ ًذّ عِذذد    شًعتذربٝ نٚذى بذذّ دزاد  ٗك٩ٌٓذا خذ ، 

رتل٘ٝ إىل اهرتل٘ٝ إىل ًا بو ت ًا ٙوٛ ًّ اؾود، ٗا٪خس٠ يف ا٪ٙطس ًّ عِد اه
( ًا بو ت ًّ ف٘ق اهاٌٚـز ٗٓٛ ًكٌسٝ مل ت طِد اىل ا٨ًذاَ املعؿذَ٘)  

ى فت٠٘ إ٨ ًا مسع ًّ ٨ ٙسٜٗ ٨ٗ ٙطٍح نٚى بّ دزاد إ٨ صُٕ ٙ عوٍ صْ ًثى
 ( .عؿَ٘ )إًإً امل

، اهِدٚذى، ٗٓذٛ اهعذ٘د ِٙذصا عِذٕ اـذ٘ف      ٗصفكوٕ صْ تلذْ٘ اؾسٙذدٝ ًذّ    
ٗٓرا ٓ٘ ا٪ؾى ٗٓ٘ ً٘زد صكثذس اهِؿذ٘ف ذتذٟ ض ذ٣ى يف بعكذٔا عذّ ًذ٘         

ٕ صٗ ٗقذع   عِذ ًذّ اهػذحس بذد٨ّ   عذ٘د  دى فأجاش ٗقع يف ب٩ُد هٚظ فٚٔا َُ صذُد
ب كٌا جسٙد ًّ اهطدز، فإْ مل ٙ٘جد فٌّ غحس اـ٩ف صٗ ًّ كى ع٘د زط

 مٚد ج٘اش اضتعٌاي غ١ٛ ًّ اهػحس غ  ذبٞ عوٛ بّ ب٩ي اهيت تذٙعٔس ًّ ًلات
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 . (2) زح٘ش ًّ غحس لخس زطبَٙشاهِدى، لاي9 

رطذذّ كتابذذٞ اهػذذٔادتني عوذذٟ اؾسٙذذدتني صٗ اهعذذ٘دّٙ ٗكتابذذٞ ا٨عذذرتاف   َٗٙ
ٌا ذرٌ٘ٓذذا ًذذبا٪٢ٌذذٞ ٗاذذذدّا ٗاذذذدّا ًذذع ا٨عذذرتاف باهعاا٢ذذد اؿاذذٞ ٗاملعذذاد َُٗ  

ب تواني املٚت بٕ، ٗٙلمٛ ا٨لتؿاز عوٟ كتابٞ اهػٔادتني ٗاهػٔادٝ هعوٛ ٙطتر
ٍ٘ث اؾسٙدتني صٗ اهع٘دّٙ عّ  ٗصبِا١ٖ باه٨٘ٙٞ ٗاه٘ؾاٙٞ، ٗٙوصَ اهترمغ عّ تو

ٌا ٙ٘جذب اًتِذاا تو٘ ٌٔذا بذاهِحظ     ذكذأْ ٙوٓمٌٔذا بذ    ،ٌا ٙ٘جب املٔاُٞذاهتو٘ث ب
     ٞ عوٌٚٔذذا ًذذّ اهػذذٔادٝ    اـذذازد ًذذّ املٚذذت ٨ذاذذّا، ؿسًذذٞ اهلوٌذذا  امللت٘بذذ

 .( Œ)ٌرٌدٙٞ صٗ صمسا١ ا٪٢ٌٞذباه٘ذداُٚٞ صٗ اهسضاهٞ اه

ا ف٘ق لربٖ هدفع ٌٗإذا تسكت اؾسٙدتاْ هِطٚاْ صٗ هعرز لخس فا٪ٗىل جعؤ
( ًذٍس عوذٟ   Sًذّ صْ زضذ٘ي اهلل )   (1)ٌا جا١ يف ًسضوٞ )اهماٚذٕ( هذاهعراب عِٕ 

ٗ   لذذربُ  اذذذدٝ عِذذد زصضذذٕ  ٙعذذٍرب ؾذذاذبٕ فذذدعا ظسٙذذدٝ فػذذأا ُؿذذمني فحعذذى 
دمذع عِذٕ   (9 إُذٕ ٙ  Sٗصُٕ لٚى ه9ٕ مل ٗقعتٔا؟ فاذاي )  ،ٗا٪خس٠ عِد زجوٕٚ

  . اهعراب ًا كاُتا خكساّٗٙ

 9  ٍ ُِتاى اىل فؿى جدٙد ًّ فؿ٘ي صذلاَ املٚت املٌٔٞ
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 الفصل اخلامط يف التكفني                                          
جذذ٘ب ت طذذٚوٕ ٗدفِذذٕ ٗاهؿذذ٩ٝ عوٚذذٕ ًذذّ  ٗجذذ٘ب تلمذذني املٚذذت املطذذوٍ ك٘

قسٗزا  اهمإ اهػسٙع ٨ٗ ؼتذاد إىل اضذتد٨ي، ٨ٗ فذسق بذني املٚذت املطذوٍ       
  ٟ بذى ضذبل صْ اهطذاا اهذرٜ اضذت٘        ،اهلب  ٗاهؿ   ٗاهسجى ٗاملذسصٝ ٗاـِثذ

 . خواتٕ جيب تلمِٕٚ ٗدفِٕ

 ٍ ٓمذٕ  ٙو ،ٗاهتلمني اه٘اجب ٓ٘ اهمعى اؿد ٛ اهرٜ ٙؿدز اػاٖ املٚت املطذو
 ٙ   . بٕ املٚت وٍعبأكماْ  ٩ ٞ ٓٛ ص ٘اب ًتماٗتٞ اؿحٍ ٗامللاْ اهرٜ 

٨ٗزٙب ٨ٗ إغلاي عِدُا يف هصَٗ تلمذني املٚذت بذأ ٘اب  ٩ ذٞ، ٗٓذرا ٓذ٘       
طذب إهٚذٕ كماٙذٞ  ذ٘ب     خ٩فذّا هطذ٩ز اهذرٜ ُ     ،املعسٗف ٗاملػٔ٘ز بذني صؾذرابِا  

مخذذظ،  ذذٍ  ٗصْ صضذذبا اهلمذذّ ضذذبع ص ذذ٘اب،  ذذٍ ،ٗاذذذد ٙطذذرت املٚذذت بأنعذذٕ
 .  ٩ث، ٗاه٘اجب ليعٞ ٗاذدٝ

ٗٙدهِا عوٟ تثوٚث ا٪ ٘اب عدد ًّ ا٪خباز املعتربٝ ضِدّا اه٘اقذرٞ د٨هذٞ   
عوٟ ٗج٘ب  ٩ ٞ ص ٘اب، ٗٙطترب غ ٓا كاهعٌاًٞ هوسجاي ٗاملاِعٞ هوِطذا١،  

إ ذذذا اهلمذذذّ ًعتذذذربٝ شزازٝ اهذذذيت ٙسٗٙٔذذذا اهػذذذٚذ اهلوذذذٚم يف )اهلايف(9شًِٔذذذا 
اـاف عوٟ اهعذاَ ُعذ    ٗٓرا ًّ عيع  (2)ز ٘اب ٗ ٘ب تاَاملمسٗض  ٩ ٞ ص

ٌْل٘هٕ تعاىل9ش ًِا َٗز  ََُْٗدٌى   ْٞ َٔ ٌَا َفاَك ٔٔ  .  57زاهسمح9ّ َفٚ
إ ا اهلمّ املمذسٗض  دتوع يف صداٝ اهعيع9 شاهسٗاٙٞ يف )اهتٔرٙب( َتهلّ 

   َ ٙذ٘ازٜ فٚذٕ جطذدٖ كوذٕ فٌذا شاد فٔذ٘       ، ٨ صلذى ًِذٕ    ، ٩ ٞ ص ذ٘اب صٗ  ذ٘ب تذا
بذني ا٪ ذ٘اب اهث٩ ذٞ ٗبذني اهثذ٘ب       ٔرٖ اهِطدٞ اهعآسٝ يف اهتدذٚ  ٗب ز.ضِٞ..
ٌلّ ا٨ضتد٨ي هط٩ز عوٟ زص9ٕٙ اه٘ج٘ب ٙتراذل بثذ٘ب ٗاذذد تذاَ     ٙ  -اهتاَ 

 . غاًى ؾٌٚع جثٌاْ املٚت
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، (عذذّ ا٨ًذذاَ اهبذذالس)  إ٨ صُذذٕ مل تتراذذل ٓذذرٖ اهِطذذدٞ ٓذذٛ اهؿذذادزٝ   
  ٘ صقذبا يف اهسٗاٙذٞ، بذى اختومذت      هتعازقٔا ًع ُطدٞ زٗاٙٞ اهلوٚم اهذرٜ ٓذ

ُطذ )اهتٔرٙب( املدي٘طٞ ٗامليب٘عٞ يف ٓرٖ اؾٌوٞ، بعكٔا صداٝ اهعيع )صٗ( 
ًذّ   زصٗ  ذ٘ب شٗبعكٔا صداٝ اهعيع اه٘اٗ ًثى ُطدٞ اهلوٚم ٗبعكٔا ضاا 

ٓذذرٖ اؾٌوذذٞ، فوذذٍ ٙثبذذت ؾذذدٗز اهسٗاٙذذٞ بِطذذدٞ )اهتٔذذرٙب( املتكذذٌِٞ ٪داٝ     
 اهسٗاٙٞ عوٟ زصٜ ض٩ز.ذتٟ ٙؿس ا٨ضتد٨ي ب زصٗشاهعيع

َ شفٚعازض ُطدٞ  زصٗ  ٘ب تاَشٗعوٟ فسض  ب٘  اهِطدٞ   زٗ ٘ب تذا
ٗٙطاياْ عذّ ا٨عتبذاز، ٗتباذٟ اهسٗاٙذا  املتعذددٝ املؿذٍسذٞ ب٘جذ٘ب ص ذ٘اب         

 ٩ ذٞ  شكٌعتذربٝ مساعذ9ٞ  ذحذٞ ًعتذربٝ بذ٩ ًعذازض، ٗٓذٛ       ٩ ٞ كمِذّا هوٌٚذت   
ٙلمذذّ اهسجذذى يف  ٩ ذذٞ شّ بٔذذا املٚذذت، ًٗعتذذربٝ قٌذذد بذذّ ًطذذوٍلٓمذذٙ  زص ذذ٘اب
 .(2)زاملٚت ٙلمّ يف  ٩ ٞشٗزٗاٙٞ ابّ ضِاْ  زص ٘اب

    ٍ ، ٗٓذٛ يف ُعذس   ٗاؿاؾى ٗق٘ح ٗج٘ب ص ٘اب  ٩ ذٞ كمِذّا هوٌٚذت املطذو
اإلشاز، ٗامل٣صز ٙطرت ًّ املٚت ًا   ٍ اهاٌٚـ  ٍ امل٣صز فأا٢ِا)زض( 9 ػٔ٘زً

بني إىل ُؿذذع بذذني اهطذذسٝ ٗبذذني اهسكبذذٞ، ٗاهاٌذذٚـ ٙطذذرت ًذذّ املٚذذت ًذذّ املِلذذ   
اهطاق، ٗاإلشاز  ٘ب ٙطرت متذاَ جثذٞ املٚذت ًذّ صعذ٩ٖ إىل صضذموٕ، فٔذرٖ  ٩ ذٞ         

 9ٛٓٗ ،ص ٘اب ُٗبٍّٚ تمؿ٩ّٚ دهٚى إ باتٔا ًّ صدهٞ ا٪ذلاَ
حب صْ ٙلْ٘ ضذاتسّا ملذا بذني املِلذبني إىل ُؿذع      اهث٘ب ا٪ٗي9 اهاٌٚـ َٗٙ

طب إىل نع ّٚا، ُٗ ٗٙمكى بو٘غٕ إىل اهادًني، ٓرا ٓ٘ املػٔ٘ز فت٘ا٢ ،اهطاق
ًذذّ املتذذأخسّٙ اهتدذذٚ  بذذني اهاٌذذٚـ ٗبذذني  ذذ٘ب غذذاًى هوبذذدْ، ٨ٗ زٙذذب ٨ٗ 

 . إغلاي يف ًبد١ٖ ٗابتدا١ٖ ًّ املِلبني، ٗإ ا اإلغلاي يف ًِتٔاٖ
 ٌا بني اهطسٝ ٗاهسكبٞ ٗٙمكىذحب صْ ٙلْ٘ ضاتسّا هاهث٘ب اهثا9ُٛ امل٣صز َٗٙ

  املػٔ٘ز فت٘ا٢ّٚا، ٗهٚظ ٓرا اهعِ٘اْ كُٕ٘ ضاتسّا ًّ اهؿدز إىل اهادَ، ٓرا ٓ٘
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 ٌلذذّ اضذذتمادتٕ  )امل٣ذذصز( ٗازدّا يف ُؿذذ٘ف تلمذذني املٚذذت ٗتعذذٚني ص ٘ابذذٕ، ٗٙ     
 . ًّ ُؿ٘ف صخباز اهتلمني -ٌعِاٖ ٨ بومعٕ ذب -

ٌاَ اهبذدْ، ٗلذد اتمذل عوٚذٕ     اهذث9 اإلشاز ٗاهومافذٞ اهذيت ت يذٛ تذذ     اهث٘ب اهث
 . ا٪ؾراب ًّ دْٗ كاهع

بدص ببٚذاْ ا٪خبذاز   اهيت ٙ مٍٔ ًِٔا ذدٗد ا٪ ٘اب، ُٗ ازض ا٪خب ٍ ُطتعس
 9 اهيت ٙمٍٔ ًِٔا )امل٣صز( ٗٓٛ

( ٗلد صزضؤا ابسآٍٚ بّ ٓاغٍ Œاهيت ٙسٗٙٔا عٍِٔ ) (2)ًعتربٝ ُٙ٘ظ -2
يف عِذدُا  ٨ زٙب ٍٚٔ ًّ ٓ٘  اٞ هلثسٝ زجاهٕ اهثاا  ٗهرا بد ف، ٨ٗعّ زجاهٕ

اهلمّ ٗاذدّا بعد ٗاذد  ٍ صًس بترِٚيٕ  اعتباز اهطِد، ٗلد تكٌِت صًسّا بتٔٚأٝ
بطذذا اؿذذربٝ اهلمذذّ املمذذسٗؽ ٗتلمِٚذذٕ بٔذذا، لاي9شإ  ذذٍ صًذذس عٌوذذٕ إىل ً٘قذذع

ٔا اإلشاز  ٍ  ٍ ابطا عوٚشٗاؿربٝ هماف ط٘ٙى ٙطرت نٚع جثٞ املٚت  زبطيّا
مبعِٟ امل٣ذصز، ٗاإلشاز   -يف ٓرٖ اهسٗاٙٞ -ٗاإلشاز ِٓا .ابطا اهاٌٚـ عوٕٚ..ز 

9 فٌٚا ٙطذت٘عب جطذد ا٨ُطذاْ، ٗفٌٚذا ٙطذرت       ٞ اهعسب ٙطتعٌى يف ًعِٚنييف ه 
ساد ًذّ  ٌلذّ صْ ٙ ذ  ع٘زتٕ ًٗذا ف٘لٔذا ٗؼتٔذا ًذا بذني اهطذسٝ إىل اهذسكبتني، ٨ٗ ٙ        

٪ُٕ ضبل ًِٕ  -بدْ املٚت  -حٌٚع اؾثٌاْ ذاإلشاز ِٓا9 اهوماف اهي٘ٙى اهطاتس ه
(9)اهطاتس ؾٌٚع ا٪ ٘اب ف اهي٘ٙى صٜ افسؽ اهوما زابطا اؿربٝ بطيّاش

سد يف ًعتذذربٝ س عِٔذذا بذذاؿربٝ يف ٓذذرٖ اهسٗاٙذذٞ كٌذذا عٍبذذس عِٔذذا بذذاهب   وحثذذٞ ٗٙعٍبذذٗه
ّ سد ٙ لٓمّ باٌٚـ ٗهمافٞ ٗب  ٍ ٙ شمحساْ  سد اؾذاًع  ، ٗاهب ذ (1)زحٌع فٕٚ اهلمذ

 يذذٛ اهثذذ٘بني اهذذداخوٚني9 امل٣ذذصز  هولمذذّ ٓذذ٘ اإلشاز اهػذذاًى ؾٌٚذذع اؾطذذد ٗٙ   
بذٕ ٗضذا املٚذت، ٗيف     وذعٍ اد ًّ )همافٞ( امل٣صز اهرٜ ٙ ٗٙتعني صْ ٙس ،ٗاهاٌٚـ

صٍز عوٚذذٕ ٗإشاز ٙلمذذّ املٚذذت يف مخطذذٞ ص ذذ٘اب9 لٌذذٚـ ٨ ٙ ذذش (2) خذذرب ًعاٗٙذذ9ٞ
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 ٙ ٞ   وذعٍ سد ٙ عٍؿب بٔذا ٗضذيٕ ٗب ذ   ٗخسلٞ  صٜ ٙوذع املٚذت فٚذٕ بعذد      زفٚذٕ ٗعٌاًذ
ٕ بذد صْ ٙذساد ًِذ   صٍز، ٗإشاز ٨ٗا٪ ٘اب ا٪زبع9ٞ ا ِاْ ًِٔا ٗاجب9 لٌٚـ ٨ ٙ 

 . 9 اهع٘زتاْ ب بٔا ٗضيٕعٍؿسلٞ ٙ امل٣صز، ٗا ِاْ ًِٔا ًطترب9 عٌاًٞ َٗخ

ِذٞ هذٕ،   ٓرٖ زٗاٙا  اضتعٌى فٚٔا اإلشاز مبعِذٟ امل٣ذصز ًؿذر٘بٞ باسِٙذٞ ًعٍٚ    
ْٕ، ٗعوٕٚ ٨بد ًّ كذْ٘ املذساد ًذّ )اإلشاز(    ٗفٚٔا صز ٙد اهوماف اهتاَ ًّ همغ  ا

مذذسؽ فذذ٘ق )اؿذذربٝ(  ذذٍ ٗٙ  بطذذايف ٓذذرٖ ا٪خبذذاز9 امل٣ذذصز ٗٓذذ٘ اهثذذ٘ب اهذذرٜ ٙ 
رٌى إهٕٚ املٚت هتلمِٕٚ بٔرٖ ا٪ ٘اب، ٗهٚظ ٓذرا  ٙ٘قع عوٕٚ )اهاٌٚـ(  ٍ ٙ 

ٞ اهعسب ٙطتعٌى يف اهثذ٘ب اهي٘ٙذى اؾذاًع ؾثٌذاْ     ببعٚد، فإْ )اإلشاز( يف ه 
رطب ذبذ  -اهرٜ ٙ يٛ بعا جثٌاْ املٚت، ٗٓراٗٙطتعٌى يف )امل٣صز(  ،املٚت

عوذٟ اضذتعٌاي    - ٘ٙذٞ ا٪ؾذوٚٞ ٗكوٌذا  اهو ذ٘ٙني    د٨هٞ تتبع ا٨ضذتعٌا٨  اهو 
 يٛ ه٘ضذا  ٌ ذهمغ )اإلشاز( يف اهثذ٘ب اهي٘ٙذى اهػذاًى ٗيف اهثذ٘ب اهاؿذ  اهذ      
ابطا اؿربٝ 9شاهبدْ ًع اهِؿع اهطموٛ ًّ ا٨ُطاْ، ٗذٚث ضبل يف اؿدٙث

ٗٓٛ اهومافٞ اهيت ت يٛ جثٞ املٚت  ،صٜ افسغٔا فسغّا تاًّا عوٟ ا٪زض زبطيّا
( ًذّ  ػٍد بٔا املٚذت، فذ٩ بذد صْ ٙسٙذد اإلًذاَ )     تلْ٘ لخس اهلمّ ٙ بتٌأًا ٗ

9 اهث٘ب ا٪ؾ س  صٜ افسؽ ٗابطا عوٟ اؿربٝ ز ٍ ابطا عوٚٔا اإلشازشل٘ه9ٕ
ًّ )اؿربٝ( ٗٓ٘ اهرٜ ٙ يٛ اه٘ضا إىل ا٪ضمى فٔذ٘ اإلشاز يف اهو ذٞ اهعسبٚذٞ    

ّ   ،ٕ املطذتعٌى فٌٚٔذا  ٚذ بأذد ًعِٚ يف ٓذرٖ اهسٗاٙذٞ   باهاسِٙذٞ اه٘اقذرٞ    -ٗلذد تعذٍٚ
 ٍدػ ذذ، ٗ )اإلشاز( ًذذأخ٘ذ ًذذّ ا٪شز مبعِذذٟ اهعٔذذس ذٚذذث تَ  -ُٗطذذٌٕٚ )اهذذ٘شزٝ(

)اه٘شزٝ( صٗ )اإلشاز( ًّ اؿاّ٘ٙ لباي اهطسٝ ٗٙ يٚٔا ًٗا ؼتٔا ًذّ اهعذ٘زتني   
ى ضرت امل٣صز ًذّ  مٍكِٗٙصي إىل اهسكبتني صٗ ؼتٔا لو٩ّٚ إىل ُؿع اهطاق، ٗهرا ٙ 

 9 اد ًّاهؿدز إىل اهادَ كٌا ٙطتم
9ٕ تبدص ٗػعى عوٟ ًاعدتٕ ِ ٍ تلم9ش (ًعتربٝ عٌاز عّ اهؿادق ) -1

ٌٍّا غذدٙدّا..  ذٍ تبذدص فتبطذا اهومافذٞ          ٍٍ فدرٙذٕ قذ غ٣ّٚا ًّ اهايّ ٗذزٙسٝ، تكذ
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صٜ تمسغذذٔا عوذذٟ ا٪زض بي٘هلذذا اهذذرٜ ٙطذذت٘عب جثٌذذاْ املٚذذت،   (2) زطذذ٨ّ٘
 ٍ ،  ذٍ لذاي9ش  نيٗٓرا اهمسؽ ه٫ ذ٘اب ًادًذٞ هوذتلمني بعذد اهت طذٚى ٗاهذتلم      

ٗٓذرا بٚذاْ ٪فكذى ًاذداز هثذ٘ب       زاإلشاز ط٨ّ٘ ذتٟ ٙ يٛ اهؿدز ٗاهسجوني
 ذذٍ اـسلذذٞ عسقذذٔا لذذدز غذذرب ش)امل٣ذذصز( عٚذذث ٙطذذرت ًذذّ اهؿذذدز إىل اهاذذدًني 

 ٍ اهاٌٚـ تػٍد اـسلذٞ عوذٟ   شٓ٘  ٘ب ًطترب ٙطرت بٕ اهع٘زتني  زُٗؿع
غذٍد اـسلذٞ املطذتربٞ    بذرٚاي اهع٘زٝز ذتٟ تت يٟ اهع٘زٝ جٚدّا ذذني   اهاٌٚـ

 ()اهذرٜ ٙ يذٛ ًذا بذني املِلذبني إىل ُؿذع اهطذاق،  ذٍ صًذس         عوٟ اهاٌذٚـ  
اهذذتلمني صْ تبذذدص بذذاهاٌٚـ  ذذٍ  (9شبترِذذٚا املٚذذت باهلذذاف٘ز إىل صْ لذذاي ) 

ٕ..  ذذٍ ٙػذذد اإلشاز...  ذذٍ  باـسلذذٞ فذذ٘ق اهاٌذذٚـ عوذذٟ إهٚٚذذٕ ٗفدرٙذذٕ ٗع٘زتذذ  
ٗاهعذآس   ،مّ ٙػد بٕ املٚذت اهيت توع نٚع بدْ املٚت ٗتلْ٘ لخس ك اهومافٞز

كْ٘ املساد ًّ )اإلشاز( ِٓا امل٣صز اهرٜ ٙ يٛ ًّ اهطسٝ ٗاؿاّ٘ٙ إىل اهسكبتني 
 . صٗ ًّ اهؿدز إىل اهادَ فإُٕ ا٪فكى ٗلد صًس اإلًاَ بٕ يف ٓرا اـرب

ٙلٓمذّ اهسجذى يف  ٩ ذٞ    ش(9عّ اهبذالس )  (1)ؾرٚرٞ قٌد بّ ًطوٍ -2
اضذذترباب اهعٌاًذذٞ  9ًذذّ بعذذا اهسٗاٙذذا ٗٓذذٛ اه٘اجبذذٞ، ٗٙطذذتماد   زص ذذ٘اب

ٗاملسصٝ إذا ا اهاٌٚـ عوذٟ اهعذ٘زتني،  ذٍ لذاي9ش    ػٍد بٔهوسجى ًع اـسلٞ اهيت ٙ 
 ٞ ٗٓذذذ٘ اهاٌذذذٚـ   زدزاشصٜ تلٓمذذذّ يف مخطذذذ9ٞ   زكاُذذذت ععٌٚذذذٞ يف مخطذذذ

وذبظ ًذّ اؿاذّ٘ٙ    ػٍد بٕ اه٘ضا ٗٓ٘ امل٣صز اهرٜ ٙ كٌِرب، ٗٓ٘ ًا ٙ زًِٗيلش
ٗتلمّ املذسصٝ صٙكذّا بثذ٘بني     ،ؾ   ٙ يٛ زصضٔااف هٓم زٗمخازشإىل اهسكبتني 

هماف ط٘ٙى ٙػٌى متاَ اؾثٌاْ ٗهماف ؾ   ٙػد اهاٌٚـ  زٗهمافنيشٙوٓمٔا9 
س بعكذٔا ببٚذاْ بعكذٔا    مٍطذٓلذرا ُمٔذٍ ُؿذ٘ف ا٪ذادٙذث ُٗ ذ      . ذ٘ي اهعذ٘زٝ 

 .ٕ ٗٗق٘ذ ا٬خس
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ٗاجبذذٞ ٗا ِذذاْ ًطذذترباْ ٌٓذذا اهومذذاف ًِٔذذا ٗٓذذرٖ ا٪ ذذ٘اب اـٌطذذٞ  ٩ ذذٞ 
اُٛ ٗاـٌاز، ٗذٚث ٙايع بعدَ اهمذسق بذني اهسجذى ٗبذني املذسصٝ يف ٗجذ٘ب       اهث

يف اـذذرب ص ذذ٘اب ا٪ ذذ٘اب اهث٩ ذذٞ فٚػذذرتن اهسجذذى ًذذع املذذسصٝ فٚٔذذا ٗإْ مل ٙذذبني  
 زكٌا صٗقرِا،ًِٗيل( ع9ِٕش)اهسجى اهث٩ ٞ، ٗصذدٓا )امل٣صز( اهرٜ لاي

 9 ًّ ّاصٙك ٗٓرٖ صخباز  ٩ ٞ تدي عوٟ اعتباز اهث٘ب امل٣صز ٗلد ٙطتماد

( كٚذع  اهرٜ ضذأي اإلًذاَ اهؿذادق )    (2)ؾرٚرٞ عبد اهلل بّ ضِاْ -3
ٕ    صؾِع باهلمّ؟ لاي9 ش  ذٍ ضذأي    زتأخر خسلٞ فتػٍد بٔذا عوذٟ ًاعدتذٕ ٗزجوٚذ

 ّاٙعذم هٚطذت كمِذ    زّا٨، إُٔذا ٨ تعذٍد غذ٣ٚ   (9 ش9 فاإلشاز؟ ٗصجذاب ) ّاًتعحب
ٍد بٔا عوٟ ًاعدتٕ ٗزجوٕٚ ػؾثٌاْ املٚت ٗإ ا ٓٛ خسلٞ ؾ  ٝ ت ّاضاتس ّاٗاجب

ٍٍ ًاش ًّ اهمك٩  ٗهرا لاي بعدٓا  ِٓان ه٩٣ خيسد ًِٕ غ١ٛز إ ا تؿِع هتك
ذٚذث ٙطذترب جعذى اهايذّ يف ًاعدتذٕ ملِذع        زًٗا ٙؿِع ًّ اهايّ صفكذى ش

 . لبى دفًِِٕٕ خسٗد اه ا٢ا 
ٗاقذرٞ اهد٨هذٞ عوذٟ صْ اإلشاز ٓذ٘ اهلمذّ      اهطذِد  ؾذرٚرٞ  ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ 

ٗاهرٜ ٙػٍد املٚذت بذٕ ًذّ     ،ٝ ٗٓ٘ )امل٣صز( باهتعب  اهمأٛ املػٔ٘زاهطاتس هوع٘ز
املٚذت  ؾطذد   ّااؿاّ٘ٙ ٗاهطسٝ إىل اهسكبتني، ٗٙمٍكى كْ٘ امل٣ذصز ٗاإلشاز ضذاتس  

املتادًذذذٞ املسٗٙذذذٞ يف  (1)ٗٙذذذدي عوٚذذذ9ٕ ً٘ اذذذٞ عٌذذذاز  ًذذذّ اهؿذذذدز إىل اهاذذذدَ .
  ذٍ اإلشاز طذ٨ّ٘  ش9 )اهتٔرٙب( ٗجا١ فٚٔا بعد ذكس اهومافٞ اهػاًوٞ ؾطد املٚت

ٗٓرا ٗاقس هلِذٕ ٨ ٙذتعني ٪ْ امل٣ذصز ٗاإلشاز     زذتٟ ٙ يٛ اهؿدز ٗاهسجوني
ًأخ٘ذ ًّ اإلشاز ٗٓ٘ اهعٔس ف٩ بد ًّ ضرتٖ هوراّ٘ٙ احملذاذٜ هوطذسٝ، ٗٓذرا    

ًا بني اؿاّ٘ٙ ٗاهطسٝ ٗبني  املعِٟ ٧ٙكد ًا اغتٔس، بى إْ اإلشاز ٙتعازف ضرتٖ
 رٌى ً٘ اٞ عٌازعوٕٚ، ٗت  -اهذ٣ٌصز صٗ اإلشاز -ٗياهث٘ب ا٪ رٌىاهسكبتني، فٚ 
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 . عوٟ املاداز ا٪فكى زذتٟ ٙ يٛ اهؿدز ٗاهسجونيش
 ّاكْ٘ امل٣صز صٗ املِياذٞ  ٘بذ  ًّ ٩ًذعٞ ٓرٖ ا٪خباز اهؿرٚرٞ 9  ٗاؿاؾى

ًذذّ ا٪كمذذاْ اهث٩ ذذٞ اه٘اجبذذٞ، ٨ٗ ً٘جذذب هوتػذذلٚم صٗ اهذذرتدد صٗ املداهمذذٞ      
بذذدي امل٣ذذصز، فإُذذٕ خذذ٩ف ٓذذرٖ اهسٗاٙذذا      باختٚذذاز  ذذ٘ب غذذاًى هوبذذدْ كوذذٕ    

اهؿرٚرٞ ًّ دْٗ ًؿٍرس هوٌداهمٞ ٗا٨ضتبداي ٗتعٚني اهث٘ب اهػذاًى بذدي   
 امل٣صز اهعآس تعٍِٕٚ ًّ ٓرٖ ا٪خباز.

 ٍ ُػسا يف بٚاْ ا٪ذادٙذث اهذيت ٙمٔذٍ ًِٔذا )اهاٌذٚـ( ٗٓذٛ كذث ٝ عِذد         
هاٌٚـ غذ   ٗٙلْ٘ ازشٙلمّ املٚت باٌٚـشٗلد ًٍس بعكٔا ٗصُٕ (2)ًساجعتٔا

ٗاملذصزٗز   ،ٗاهاٌٚـ امللم٘ف ٓ٘ اهرٜ خٚيت ذاغٚتٕ زًلم٘ف ٨ٗ ًصزٗز
 .ز لٌٚـ ٨ ٙصٍز عوٕٚشٓ٘ اهرٜ هٕ صشزاز، 

هلّ ٙبذدٗ ًذّ بعذا اهمأذا١ اهتدذٚ  بذني اهاٌذٚـ ٗبذني اهثذ٘ب اهػذاًى           
 9(1)ٓرا اهتدٚ  ًّ ذدٙثنيدٗ ؾطد املٚت، ٗٙب

٣ى عذّ  ( ًذّ صُذٕ ض ذ   ) ا٪ٗي9 ًا صزضوٕ اهؿدٗق عّ ً٘ضٟ بذّ جعمذس  
٨ بذذأع بذذرهم،  ش( 9املٚذذت صٙلمذذّ يف  ٩ ذذٞ ص ذذ٘اب ب ذذ  لٌذذٚـ؟ لذذاي )    

ٍٛ ٗٙػذ  بٔذا إىل    ،ٓرٖ املسضذوٞ ًذّ تعذب  اهؿذدٗق     ز ٗهعىٗاهاٌٚـ صذب إه
 9 اهسٗاٙٞ اه٩ذاٞ، ٗٓٛ

بطِدٖ اهكعٚع ه٘ل٘ا )قٌد بّ 9 ًا زٗاٖ اهػٚذ اهي٘ضٛ يف تٔرٙبٕ اهثاُٛ
ٙ٘ ل ٗمل ميدح، ُعٍ زٗاٙٞ صمحذد بذّ قٌذد بذّ عٚطذٟ      فٕٚ ٗٓ٘ ًّ مل  ضٔى(
ٗٓذذرا ًذذّ  -ٙذذل اهػذذٚدني اهؿذذدٗق ٗاهي٘ضذذٛ إهٚذذٕكٌذذا ٙبذذدٗ ًذذّ طس -هلتابذذٕ

املتػددّٙ يف ُاى اهسٗاٙٞ ذتٟ صُٕ صخسد اهربلٛ ًذّ لذٍ هسٗاٙتذٕ عذّ اهكذعما١      
ّ ٓرا ٙ٘جب اهعذّ اهاذٜ٘ بابذ٘ي زٗاٙتذٕ،      ساضٚى،ٗاعتٌاد امل اهعذّ هذٚظ    هلذ
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ّ  ، ٗلذذد ضذذأيعحذذٞ (، فإُذذٕ ًذذّ ٗهعوذذٕ اهلذذاظٍ ) -صبذذٖ٘ اإلًذذاَ صبذذ٘ اؿطذذ
عذّ اهثٚذاب اهذيت ٙؿذوٛ فٚٔذا اهسجذى        -( صؾرابٕ ٗصؾراب ابِٕ اهسقذا ) 

لوت9  ز- ّاٙعم لٌٚؿ -صذب ذهم اهلمّ (9شٗٙؿَ٘ صٙلمّ فٚٔا؟ لاي )
 .ز ٨ بأع بٕ، ٗاهاٌٚـ صذٍب إهٛشدزد يف  ٩ ٞ ص ٘اب؟ لاي9 ٙ 

دذسد  قعٚمتاْ كٌذا ٨ خيمذٟ ٨ٗ تؿذوراْ ذحذٞ ٙ      ٗف9ٕٚ إْ ٓاتني زٗاٙتاْ
ٗٓ٘  ،بٔا عّ ظآس اهسٗاٙا  اهلث ٝ اهيت تؿٍسح بأْ صذد اهثٚاب ٓ٘ اهاٌٚـ

اهرٜ ٙبدص ط٘هٕ ًّ املِلبني ٙطرتٌٓا ًٗا ؼتٌٔا إىل ُؿع اهطاق صٗ إىل اهادَ 
 تعب ٖ ( ًّكٌا ٓ٘ ًعوَ٘ ًّ اهثٚاب اهعسبٚٞ املعٔ٘دٝ، ٓرا ٗميلّ إزادتٕ )

ْ اهاٌٚـ اهرٜ ؾٓوٟ فٕٚ املٚذت ٗؾذاَ صذذٍب إهٚذٕ     يف زٗاٙٞ ضٔى بّ اهٚطع9 ا
ٗاهرٜ ٙلْ٘ صذد اهثٚاب اهث٩ ٞ اهيت ٙتعازف تلمني  ّاًّ اهاٌٚـ املؿِ٘ا كمِ

 . املٚت بٕ، ٗٓرا ا٨ذتٌاي ٨ ٙأتٛ يف ًسضوٞ اهؿدٗق
 ٗاؿاؾى ل٘ٝ اها٘ي املػٔ٘ز ًّ صْ اهاٌٚـ ٓ٘ ًا ٙطرت ًذِليب املٚذت إىل  

ٗٓذ٘ كمذّ ًذتعني ٨     -كٌا ٓ٘ املتعازف يف ط٘ي اهاٌٚـ اهعسبٛ -ُؿع ضالٕ
ملّ ذٍددٖ  ّاإىل اهادَ ٗفال ّابدٙى عِٕ ًع تٚطسٖ، ٗٙمكى صْ ٙلْ٘ ط٘هٕ ًطتٌس

 اهِؿ٘ف املعؿً٘ٚٞ.يف هلّ ًّ دْٗ تعِٕٚٚ هعدَ  ب٘  ٓرا اهتردٙد  ،برهم

عٍبذس عِذٕ يف بعذا    ٗصًا )اإلشاز( اهث٘ب اهثاهث املطت٘عب ؾطذد املٚذت ٗامل  
حٌع بٕ اهلمّ( ٗٓ٘ ٗاقس اهد٨هٞ عوٟ ًذا ذكذسٖ   سد ٙ اف( ٗ)اهب ا٪خباز )اهوٓم
اإلناا عوٟ  ُ٘ب  اهث ٙػٌى اهبدْ ٗٙوع اهث٘بني ا٬خذسّٙ  بٗ ّااهمأا١ اتمال

حٌعاْ بٕ. ُعٍ مل ٙسد امسٕ يف ا٪خباز بعِ٘اْ )اإلشاز( املػٔ٘ز تطذٌٚتٕ يف  ٗٙ 
٧ٙدٜ ًعِاٖ كتعب  )اؿربٝ( ٗ)اهوماف( ٙعم اهرٜ ٙوٍع هلِٕ ٗزد ًا  ،اهمتا٠ٗ

 . ٓرا. فٕٚ وٍعحٌع بٕ كمّ املٚت ٗٙ سد( اهرٜ ٙ بٕ جطد املٚت كوٕ ٗ)اهب 
ٗاهعآس ًّ ُؿ٘ف اهتلمني صْ اه٘اجب ًّ ذٚث اهي٘ي ٓ٘ هماف ٙوٍع 
جطد املٚت ٗجيٌع كمِٕ، ٗٙلمذٛ غذٍد زصع اهلمذّ غذٚا ٗغذٍد صضذموٕ غذٚا،        
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 ػذذد ػذذٍد طسفذذٕ ا٪عوذذٟ بِمطذذٕ ٗٙ  ٌلذذّ صْ ٙ ٪طذذ٘ي ًِذذٕ عٚذذث ٙ هلذذّ ٙمٍكذذى ا
طسفذذٕ ا٪ضذذمى بِمطذذٕ ًٗذذّ اهايعذذٞ اهلمِٚذذٞ، ٨ غذذٚا جذذاًع هويذذسف ا٪عوذذٟ   

 . ٗخٚا جاًع هويسف ا٪ضمى
ًذّ نعذٕ ٗت يٚتذٕ ؾطذد املٚذت،       -ًّ ذٚث اهعسض  -٨ٗ بد يف اهلمّ 

   ٕ  إىل  ٗٓذذذرا ٙتراذذذل فٌٚذذذا إذا كذذذاْ عذذذسض اهلمذذذّ عٚذذذث ٙؿذذذى جاُذذذب ًِذذذ
غذٚا صٗ   ػذدٍ ٌلذّ صْ ٙ  اؾاُب ا٬خس ًذّ دْٗ شٙذادٝ فٚت يذٟ بذٕ اؾثٌذاْ، ٗٙ      

. ُعذذٍ ا٪فكذذى   مذذٖ٘ ذتذذٟ ٙطذذتٌس غيذذا١ً هوٌٚذذت ًذذّ دْٗ اُلػذذاف جطذذدٖ    
عٚذث ٙ٘قذع صذذد اؾذاُبني عوذٟ ا٬خذس ًذّ دْٗ         ّاٗا٪ذ٘ط صْ ٙلْ٘ عسٙك

 . هعدَ اهدهٚى عوٟ تعٍِٕٚ ٗٗج٘بٕ ،تعٚني ٓرا ٗإجيابٕ
وٚذذ9ٕ إُذذٕ ذٚذذث ؼاذذل خذذسٗد ًؿذذازف اهتحٔٚذذص ًذذّ تسكذذٞ املٚذذت  ٗٙتمذذسا ع

اهٔص، فإذا كاْ عِدٖ ص٨ٗد لاؾسْٗ ٙوصَ ذطاب اهادز اه٘اجذب ًذّ اهلمذّ    
 ٞ صٜ خيذذسد ًذذّ صؾذذؤا، بٌِٚذذا ذطذذاب اهصا٢ذذد ًذذّ اهلمذذّ    ،ًذذّ فٌذذ٘ا اهرتكذذ

دذذسد ًذذّ ذؿذذٞ دذذسد ًذذّ  وذذث املٚذذت إْ كذذاْ صٗؾذذٟ بٔذذا صٗ َتكاملطذتربا  تَ 
 ٨ٗ ت٧خر ًّ ذؿٞ اهااؾسّٙ. ّااؾسّٙ صٗ ًّ صذدٍٓ تربعاهلباز غ  اها

عوذٍ  ٗمل ٙ  -ٗلع اهل٩َ بني اهمأا١ املتذأخسّٙ يف ضذاتسٙٞ اهلمذّ    لد  ٍ إُٕ 
فرٓب نع إىل صُذٕ ٙػذرتط يف كذى ٗاذذد ًذّ ا٪ ذ٘اب        -عسض املتادًني هٕ 

ا١ٖ ملا ؼتٕ ًّ ع٘زٝ املٚت ٗجطدٖ عٚث ٨ ملٛ ًا ٗز ّااهث٩ ٞ صْ ٙلْ٘ ضاتس
ًذذّ بػذذسٝ املٚذذت، ٗذٓذذب نذذع إىل كماٙذذٞ ضذذرت فٌذذ٘ا ا٪ ذذ٘اب ؾطذذد املٚذذت  

 . ٗعدَ ذلاٙٞ بػستٕ ًّ ٗزا١ٖ
ٗاهلمذّ ًػذذتل ًذذّ )اهلمذذّ( بطذذلْ٘ اه٘ضذذا ٗٓذذ٘ ٙعذذم اهت يٚذذٞ، ٙاذذاي9  
)صٓد٠ هِا غاٝ ٗكمِٔا( ٙعم غيا١ٓا ًّ اـبص اهرٜ ٧ٙكذى ًذع اهػذاٝ، ٗٓذرا     

 صٗ ا٪كماْ ذطب املتٍٚطس هوٌلومني عِد املعِٟ ٙتيوب ت يٚٞ اهلمّ صٗ اهلمِني
٨ٗ ٙطذتدعٛ   ،يوب فٕٚ ت يٚٞ اهث٘ب صٗ ا٪ ٘اب هوٌٚذت تلمني املٚت املطوٍ فٚ 
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املطوٍ فٚيوذب فٚذٕ ت يٚذٞ اهثذ٘ب صٗ ا٪ ذ٘اب هوٌٚذت       املٚت  ًِٔا ضرت كى  ُ٘ب
حتذص٥  ٗهذرا ٙ  هوٌٚذت،  ٨ٗ ٙطتدعٛ ضذرت كذى  ذ٘ب ًِٔذا ٨ٗ ت يٚذٞ كذى  ذ٘ب        

ًذذّ دْٗ صْ ٙ يذذٛ جطذذد املٍٚذذت ٗٙلمذذٛ  -اهثذذ٘بني ا٪ٗهذذني -زٚـ ٗامل٣ذذصبذذاهاٌ
 . ت يٚٞ فٌ٘ا اهلمّ ؾطد املٚت

 ٛ  )زض(ٗاه٘ازد يف اهِؿ٘ف خرب ٗاذد زٗاٖ اهػٚداْ اهلوٚم ٗاهي٘ضذ
ٙ٘ازٜ فٕٚ جطذدٖ  شهولمّ ٗص ٘ابٕ  ّا٨ٗ ٙبعد ؾرٞ اهطِد، ٗتكٌّ اـرب ٗؾم

اهػسٙع هصَٗ ضرت اهلمّ دمٛ ٗٙطرت جطد املٚت، ٗظآس اهِـ صٜ ٙ  (2)زكوٕ
إذا مل ٙلّ غ ٖ صٗ هصَٗ ضرت ا٪كماْ ٗإخما١ٓا ؾطد املٚت كوٕ، ٨ٗ ٙبدٗ ًِٕ 

د٨هتٕ عوٟ هصَٗ ضرت كى  ٘ب ًّ ا٪ ٘اب اهث٩ ٞ ؾطد املٚذت عٚذث    ّاٗاقر
 . رلٕٚ ٨ٗ ٙ س٠ جثٌإُ ًّ ٗزا٨ٖ١ َٙ

 ّاتعذددٝ ضذاتس  ٗٓرا اهت٘جٕٚ ٙمٚذد هذصَٗ كذْ٘ اهلمذّ اه٘اذذد صٗ ا٪كمذاْ امل      
 . ؾطدٖ غ  ذاُن هٕ ّاهوٌٚت ً٘ازٙ

بى ذٓب نع ًّ اهمأا١ املتذأخسّٙ )زض( إىل ٗجذ٘ب كذْ٘ كذى  ذ٘ب      
ؾطد املٚت يف ُمطٕ غذ  ذذاُن ملذا ؼتذٕ ًذّ جطذد املٚذت ٗجثٌاُذٕ، ٗلذد           ّاضاتس

طتدي هٕ بتبذادز ضذرت اهلمذّ ًذّ صدهذٞ إجيذاب اهلمذّ صٗ باُؿذساف ا٪دهذٞ إىل          ٙ 
صٗ بإُٔ اهاذدز املتذٚاّ ٗج٘بذٕ ٗإجذصا١ اًتثاهذٕ، ٗٓذرا ا٨ضذتد٨ي        اهلمّ اهطاتس 

عوذٟ هذصَٗ ضذرت كذى  ذ٘ب ًذّ ص ذ٘اب اهلمذّ، ُعذٍ ٨           قعٚع ٨ ٙؿوس ده٩ّٚ
 ه٩ذتٚاط ا٨ضتربابٛ. ّازٙب يف صُٕ صذ٘ط، ٗٓرٖ اهتاسٙبا  تؿوس ٗجٔ

ْٕ ه٩ضذتد٨ي عوذٟ هذصَٗ         (1)احملال ُاصضتاذٗذاٗي  )لذدٖ( ضذو٘ن طسٙذل  ذا
غ  ذاُن ملا ؼتٕ ًّ جطذد املٚذت، ٙترؿذى يف صْ تلمذني      ّا ٘ب ضاتس كْ٘ كى

املٚت با٪ ٘اب اهث٩ ٞ ٗاجب ام٩هذٛ فٚلذْ٘ كذى  ذ٘ب ًذّ ا٪ ذ٘اب اهث٩ ذٞ        
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 (172)ملطوٍ......................................صذلاَ اهتلمني ٗا٪كماْ هوٌٚت ا  
   

رلذٛ ًذا ٗزا١ٖ   ؾطد املٚت ٨ َٙ ّايف ُمطٕ ً٘ازٙ ّاٙوصَ كُٕ٘ ضاتس ًطتا٩ّ ّاٗاجب
 اهلمذّ  صؾذو9ٕ  ٗ ه٘ كاْ ٗذدٖ، فإُذٕ كمذّ هوٌٚذت ًطذتاى عذّ اهلمذّ ا٬خذس،       

ٙعذم اهت يٚذٞ ٗاهطذرت ٗاملذ٘ازاٝ، ًٗاتكذٟ ا٨مذ٩ي هذصَٗ         -بطلْ٘ اه٘ضا -
 . ضرت كى  ٘ب هوٌٚت ٗعدَ ذلاٙتٕ ملا ٗزا١ٖ ه٘ كاْ ٗذدٖ

ٌلذذّ اإلغذذلاي عوٚذذٕ بذذأْ ٙاذذاي9 إْ ظذذآس اهِؿذذ٘ف ٗجذذ٘ب ا٪كمذذاْ   ٗٙ 
هلمذذّ إ ا ا،شٗكأُذذٕ ٗاجذذب ٗاذذذد  ّاًرتابيذذ ّاًترذذد ّاٗا٪ ذذ٘اب اهث٩ ذذٞ ٗاجبذذ 

      ٕ  (2) زاملمذسٗض  ٩ ذٞ ص ذذ٘اب صٗ  ذ٘ب تذذاَ ٨ صلذى ًِذذٕ، ٙذ٘ازٜ فٚذذٕ جطذدٖ كوذذ

٘جذذد غذذ ٖ ٗكأُذذٕ ٗاملذذ٘ازاٝ تتراذذل بذذا٪ ٘اب اهث٩ ذذٞ صٗ بذذاهث٘ب اهتذذاَ إذا مل ٙ
 ٙذذ٘ازٜ جطذذد املٚذذت، ٗبٔذذرٖ ا٪ ذذ٘اب ٙتراذذل اًتثذذاي ا٪ًذذس     ٗاجذذب ٗاذذذد  

ٗاجبذا  ذتذٟ    ثاقرٞ عوذٟ امذ٩ي اه٘جذ٘ب إىل  ذ٩    ، ٨ٗ لسِٙٞ ٗباهتلمني 
 9 ٙوصَ اهطرت ٗامل٘ازاٝ يف كى ٗاذد ًّ ا٪ ٘اب اهث٩ ٞ، ٗذ٣ِٚر ُا٘ي

تٚطذس  مل ٙ ت ًٗ٘ازاتٕ با٪ ٘اب اهث٩ ٞ، ٗإْا٪ل٠٘ كماٙٞ ذؿ٘ي ضرت املٍٚ
ا٪ ٘اب صٗ اهثذ٘بني صٗ اهثذ٘ب    إ٨  ٘بني صٗ  ٘ب ٗاذد ف٩بد ًّ كْ٘ اهٌ٘ا9

 .زٙ٘ازٜ فٕٚ جطدٖ كوٕشِـ اهؿرٚس ؾطد املٚت كٌا ٗزد اه ّاً٘ازٙ ّاضاتس
٧ٙٗٙد9ٖ اذتٌاي ازتلاش كماٙٞ ضرت فٌ٘ا ا٪كماْ ؾطد املٚت ٗعدَ هصَٗ 

ًّ املتذأخسّٙ صٗ   ح املتادًْ٘ ٗنٌعٗهرا مل ٙؿٍس ،ضرت كى  ٘ب ًّ ا٪ ٘اب
مل ٙتعسق٘ا هوصَٗ ضرت كى كمّ ٗكى  ذ٘ب يف ُمطذٕ، ٗصُذٕ ُاغذ٤ ًذّ ازتلذاش       

ؾطد املٚت ٗعذدَ ظٔذ٘ز جطذدٖ صٗ ع٘زتذٕ هوِذاظس       كماٙٞ ضرت فٌ٘ا ا٪ ٘اب
 . ٌّ ٙكٍٚعٕ ٗٙط  خومٕ صٗ ٙدفِٕذً

هعدَ اهدهٚى اه٘اقذس عوذٟ تعبدٙتذٕ     ّاٚبلس ٗاهعآس عدَ كْ٘ اهتلمني ع٩ٌّ
يف إًلذاْ اهسجذ٘ا إىل إطذ٩ق صدهذٞ      ٓمسجع إىل إط٩ق دهٚى ٗج٘بٕ، ٗه٘ غ فٚ 

 ًّٗ هصَٗ لؿذد اهاسبذٞ، ًٗذّ    اهتلمني جس  صؾاهٞ اهربا١ٝ ًّ تعبدٙٞ اهتلمني
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٨ ٙعترب يف اًتثاهٕ لؿذد اهتاذسب بمعوذٕ إىل اهلل.     ّات٘ؾوٚ ّآِا ٨ ٙبعد كُٕ٘ ٗاجب
 .تعبدٙت٨ٕذتٌاي  ّاصذ٘ط اضتربابٍ ٨ زٙب يف صفكوٚٞ لؿدٖ بى ٓ٘ ُع

 -ٗعذصا١ً   ّاا٪ٗىل باملٚت ً ا  -ًّ ؾرٞ اهتلمني ًّ ًباغسٝ اه٘هٛ ٨ٗ بد
إذُٕ ه  ٖ باهتؿذدٜ ملباغذسٝ اهذتلمني، ٨ٗ بذد هتؿذرٚس عٌذى       هتلمني املٚت صٗ 

 ٕاملتؿدٜ ًّ صخر ا٪ذْ باهتلمني إذا مل ٙباغسٖ اهذ٘هٛ ٗصًلذّ ا٨ضذت٣راْ ًِذ    
ٕ   قسز صب٩  يف عٌذَ٘ صمذا١ ػٔٚذص املٚذت يف      ٗ ذسد، ٗلد ضذبل ا٨ضذتد٨ي عوٚذ

 عث ًطتاى ًمؿى ٨ٗ ً٘جب هإلعادٝ. 
 9  اهبرث ا٪ٗي، ُبدص ًِٔا يف ّاِٗٓا ع٘ث ًت٩ذاٞ ُعسقٔا تباع

 : تعذر بعض أثىاب الكفن التاو 
٨ زٙذذب يف صْ اهايذذع اهث٩ ذذٞ ًذذّ اهلمذذّ إ ذذا ػذذب ًذذع امللِذذٞ ٗاهاذذدزٝ        

ًِٔذا صٗ ا ِذاْ كمذٟ اهثذ٘ب اه٘اذذد اهػذاًى ؾٌٚذع         س، فإذا تعرز ٗاذذدٌ ٗاهتٍٚط
إىل طذب  ُ عسٗف ٗاملػذٔ٘ز بذني اهمأذا١ )زض(، هلذّ     جطد املٚت، ٓرا ٓ٘ امل

اهطٚد اهعاًوٛ يف )املدازن( ضا٘ط اه٘ج٘ب هطا٘ط ا٪ًس باملسكب اهتذاَ عِذد   
تعرز بعا صجصا١ٖ، ٗٓرا بٚاْ ِٙاضب ًاتكٟ اهااعذدٝ اهعاًذٞ، هلذّ اهذدهٚى     

ٌٍ اـاف  . عوٟ خ٩فٕ كٌا ضِبٍّٚ لا٢

٨ٗ زٙب عِدُا ٨ٗ إغلاي يف ٗج٘ب املٚط٘ز ًّ ا٪كماْ ٗليعذٕ اهث٩ ذٞ،   
ز هعذدَ متذاَ دهٚذى ٗاقذس عوٚٔذا، ٨ٗ ٨ضتؿذراب اه٘جذ٘ب        ٨ هااعدٝ املٚط٘

اهكٌم بعد تعرز بعا ا٪كماْ ٨زتماا اه٘جذ٘ب اهكذٌم بازتمذاا ٗجذ٘ب     
ُٕ لخس املطتاى املتعول باهلى اهسكب  .، بى ه٘ج

)لدٖ( بذأْ املطذتماد ًذّ صخبذاز اهلمذّ امذ٩ي       (2)ٗلد اضتدي صضتاذُا احملال
ْ كى ليعٞ ٗاجبّا ًطتا٩ّ عٚاهٕ عوٟ ًذا  اه٘اجب اهلى إىل ٗاجبا   ٩ ٞ ٗك٘
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 (174)ذلٍ تعرز بعا ص ٘اب كمّ املٚت املطوٍ...................................  
   

ّ    ٙطتماد   ٩ ذٞ ص ذ٘اب صذذدٓا زدا١ هذٕ     شاهؿذرٚر9ٞ  ًذّ بعذا ُؿذ٘ف اهلمذ
ٗظذآسٖ كذْ٘ كذى ٗاذذد ًِٔذا تلمذني ًطذتاى،         (2)زذربٝ ٗ ٘ب لخس ٗلٌٚـ

 . فإذا تعرز بعكٔا ف٩ ً٘جب هطا٘ط ا٬خس
ً     -هلّ اهتأًذى يف فٌذ٘ا ا٪خبذاز    بٚذاْ  ٘لذع  ٨ضذٌٚا املمؿذوٞ اهذيت ٓذٛ يف 
٨ ٙذذ٧دٜ إىل ا٨ذعذذاْ بذذام٩ي ٗجذذ٘ب    -تمؿذذٚوٛ كٌعتربتذذٛ ٙذذُ٘ظ ٗعٌذذاز  

 ،ٌمسدٖ ًطتاى عّ ا٬خسذاهايعا  إىل ٗاجبا   ٩ ٞ كى ٗاذد ًِٔا ٗاجب ب
َ  ،بذذى ٙلذذاد اهتأًذذى ٙذذ٧دٜ إىل اضذذتعٔاز ازتباطٚتٔذذا   يف  ()ٗلذذد بذذٍّٚ اإلًذذا

ّ املطذترب ٗاه٘اجذب   كٚمٚٞ اهذتلمني ٗصجذصا١ اهلمذ   9 اـربّٙ املعتربّٙ تمؿ٩ّٚ 
 . ٗكأُٔا صجصا١ ًرتابيٞ ًت٩ذاٞ اه٘اجبٞ ٗاملطتربٞ نٚعّا

سٓا بتٌأًذذا فٌاتكذذٟ اهااعذذدٝ صُذذٕ عِذذد تعذذرز ا٪كمذذاْ ٗعذذدَ تٍٚطذذ 9ٗعوٚذذٕ
ا١ ًذذع ا٨ذعذذاْ بااعذذدٝ املٚطذذ٘ز صٗ إجذذس  ٙطذذاا ٗج٘بٔذذا ٨ٗ جيذذب بعكذذٔا إ٨  

بعد ً٘تٕ، صٗ  عّ متاَ ا٪كماْا٨ضتؿراب اهتِحٚصٜ عوٟ فسض ػدد اهعحص 
 . ا١ ا٨ضتؿراب اهتعوٚاٛ عوٟ فسض ضبل اهعحص ٗاهتعرز عوٟ ً٘تٕإجس

مِذذّا تاًذذّا ٗهذذ٘ ك -ب املٌلذذّ املٚطذذ٘ز ًذذّ ليعذذا  اهلمذذًّٗذذدزكِا يف ٗجذذ٘
ٞ ٓذذ٘ اهمتذذا٠ٗ اهمأٚذذٞ اإلناعٚذذٞ ًٗستلذذصا  املتػذذسع  -ٗ ٘بذذّا ٗاذذذدّا غذذا٩ًّ

تعذرز اؾٌٚذع، ٧ًكذدّا    اؾوٚٞ عوٟ ٗج٘ب املٚط٘ز املٌلّ ًّ ليع اهلمّ عِذد  
ّ بذذٕ، لذذاي اهلذذاظٍ بؿذذرٚرٞ اهمكذذى اهذذ٘ازدٝ فذذٌّٚ ًذذا  ٗمل ٙذذرتن ًذذا ٙلٓمذذ 

(9)ٍٔذصٖ    إْ ذسًٞ بدْ امل٧ًّ ًٚتذّا كرسًتذٕ ذٚذّا، فذ٘از َ    ش بدُذٕ ٗع٘زتذٕ ٗج
فإْ ًاتكٟ اذرتاَ امل٧ًّ املٚت  (1)زٗكٓمِٕ ٗذٍِيٕ ٗاذتطب برهم ًّ اهصكاٝ

هٚذ٘ازٜ ع٘زتذٕ ٗمتذاَ     -ب املٚطذ٘ز ٗه٘ بث٘ب غذاًى صٗ ُذالـ ذطذ    -ّلٓمصْ ٙ 
 بى ٙ ٌلّ ا٪خر ًّ ٨ٗ ٙباٟ عازّٙا ٨ٗ ٙدفّ عازّٙا، -يف ا٪لى-بدُٕ صٗ بعكٕ

                                                           

(
9

 ًغْزه. 91ين أتٌاب انركفْن: ح 1: ب1انٌسائم: ج (

(
1

 .9ين أتٌاب انركفْن: ح 33: ب1انٌسائم: ج (



 93دفإ اهئازٝ ٗاهئ٘ز................................................................................. (175)   

 صٗ ًّ اهصكاٝ صٗ ضٍٔ اإلًاَ )عحى( كٌا ضٚأتٛ. -ًّ ٙتربا -عٌَ٘ امل٧ًِني
ٗ  (2)٧ٙٗٙد9ٖ دعذا٠ٗ اإلنذاا ٗبعذا اهِؿذ٘ف     اهذيت تذدي عوذٟ    املتمسلذٞ 

ضا٘ط املعطذ٘ز املتعذرز ًذّ ا٪كمذاْ، ًِٗٔذا ٙتذبني        ذلٍ اهكسٗزٝ اهداعٚٞ إىل
 9 ٗج٘ب املٚط٘ز املٌلّ ًّ ليع ا٪كماْ

ع( ٗ )عٚذْ٘ صخبذاز اهسقذا(    ٙٞ اهمكى بّ غاذاْ يف )عوى اهػذسا٢ ُع  زٗا
  ٗجذذٍى ٕ عذذٍصهٚواذذٟ زٍبذذ ٍس ٗجذذ٘ب اهذذتلمني ٗعٓوتذذٕ اهذذيت ٓٛش  اهلاغذذمٞ عذذّ ضذذ 

فِذٕ ٗهذ٩٣ ٙعٔذس اهِذاع عوذٟ      رٌوذٕ صٗ ٙد طآس اؾطد، ٗه٩٣ تبدٗ ع٘زتٕ ملذّ َٙ 
دمٛ ع٘زتذٕ  تلمِٚذٕ باملٚطذ٘ز ضذٚ    ٨ زٙذب يف صْ  ٗ (1)زبعا ذاهٕ ٗلبس ًِعذسٖ 

 . طرتٓا ٨ٗ ٙيوع اهِاع عوٟ ت ٍٚس ذاهٕ ٗؾ٘زتٕ ٗلبس ًِعسَٖٗٙ
( يف لذَ٘ ٗجذدٗا ًٚتذّا عازٙذّا     ُٗع  ًسضى قٌد بّ صضوٍ عّ اهسقذا ) 

إذا مل ٙاذدزٗا عوذٟ   ش9(هٚظ عوٍٚٔ فكى  ٘ب ٙ٘ازْٗ اهسجذى بذٕ، لذاي )   
فإْ ٓرا اهتعب  ٙلػع عذّ كماٙذٞ  ذ٘ب ٙذ٘ازٜ      (2)ز ٘ب ٙ٘ازْٗ بٕ ع٘زتٕ..

اهع٘زٝ ٗٙطرتٓا عِد تعرز اهايع اهذث٩ث صٗ تعذرز اهثذ٘ب اهػذاًى هتٌذاَ بذدْ       
ٗضذمسٍٓ، فذإْ ٓذرٖ اهِؿذ٘ف زغذٍ      املٚت اهعازٜ اهرٜ ٗجذدٖٗ يف طذسٙأٍ   

لصا  ٗصخباز اذرتاَ املذ٧ًّ  ضِادٓا تِكٍ إىل دعا٠ٗ اإلناا ٗاملستقعع ص
 ِٗٙتخ ا٨ط٣ٌِاْ باؿل9ٍ ٗج٘ب املٚط٘ز املٌلّ ًّ اهلمّ. -ٗٓٛ ؾرٚرٞ-

 ٩ ٞ ص ٘اب دؿّٚا ًّ ؾدٗز ؾرٚرٞ شزازٝ بِطدٞشٗص٦ٙدٖ مبا اذتٌوٕ غ
كٌا ٓٛ صكثس ُطذ اهتٔرٙب ٗبعذا ُطذذ اهلذايف عوذٟ ًذا ٙبذدٗ        زصٗ  ٘ب تاَ

ٕ   ًّ د -ًّ )اه٘ضا٢ى(، فإُٛ اذتٌى غدؿّٚا صظذّ   صٗ -ْٗ غذآد ليعذٛ عوٚذ
 صٗ  ذ٘ب تذاَ ٨  شٗذاي ا٨قيساز  ز ٩ ٞ ص ٘اببٚاْ اه٘ظٚمٞ ذاي ا٨ختٚازش
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ٕ  ًِٕ، صلى  بِطذدتٕ ٓذرٖ ًذع ا٨ذتٌذاي     فٚلذْ٘ اـذرب   (2)زٙ٘ازٜ فٕٚ جطدٖ كوذ
 ؿى ا٨ط٣ٌِاْ ب٘ج٘ب املٚط٘ز ًّ ا٪كماْ عِد تعرز فٌ٘عٔا.٧ًٙدّا، ٗٙتر

اهث٩ ذٞ ٗتٚطذس بعكذٔا صٗ ٗاذذدّا ًِٔذا  ذٍ داز       ُٕ ه٘ مل تتٚطذس ا٪ ذ٘اب    ٍ إ
ا٪ًذذس بذذني جعذذى اهثذذ٘ب اه٘اذذذد إشازّا صٗ ٣ًذذصزّا صٗ لٌٚؿذذّا ٙذذتعني جعوذذٕ إشازّا  

فٚلذْ٘ صٓذٍ ًذّ     ،رال اه سض ا٪لؿٟ ًذّ اهذتلمني  غا٩ًّ ؾثٞ املٚت، ٪ُٕ ٙ 
٘  ،اهاٌذذٚـ ٗامل٣ذذصز رتٌذذى ً  صٗ ًايذذ٘ا ا٪ٌٓٚذذٞ ٗعِذذد اهتذذصاذٍ ٙذذسجس ًذذا ٓذذ

ْ املطذتماد ًذّ ؾذرٚرٞ شزازٝ هذصَٗ ًذ٘ازاٝ جطذد       عّا، ٨ضذٌٚا ٗا ا٪ٌٓٚٞ غس
املٚذت كوذٕ، ٗٓذرا ً٘افذل همتذا٠ٗ اهمأذا١ ًٗستلذصاتٍٔ، ٗاملطذتماد ًذّ بعذا           

ٌاَ اؾثٞ، ٗٓرا ًا اهِؿ٘ف املاقٚٞ صْ املٍٔ ً٘ازاٝ اهع٘زٝ بعد تعرز ً٘ازاٝ َت
 ٞ ٧ًّ كٌذذا ٧ٙكذذد ا٨زتلذذاش9 ًذذا دٍي عوذذٟ ذسًذذٞ املذذ    ،تمٚذذدٖ اهِؿذذ٘ف اهطذذابا

ذسًذٞ بذدْ   شٗاذرتاَ املطوٍ ذّٚا ًٗٚتّا كٌا ت٧دٕٙ ؾذرٚرتا اهمكذى ٗاهعذ9١٩    
 (1)زذسًذٞ املطذوٍ ًٚتذّا كرسًتذٕ ٗٓذ٘ ذذٛ ضذ٘ا١       زشامل٧ًّ ًٚتذّا كرسًتذٕ ذٚذاّ   

 . بتلمِٕٚ ذطب املٚط٘ز ٗبأكثس لدز مملّٙترال ٗاذرتاَ امل٧ًّ ًٚتّا 
٘       9ٗيف ق١ٖ٘ ب املتٍٚطذس بذني   ه٘ تعذرز اإلشاز اهػذاًى ٗتذسدد بذني جعذى اهثذ

َ اهاٌٚـ اهرٜ ٙطرت ًا بني املِلبني ُٗؿع اهطاق، اٍدٙ  ،امل٣صز ٗبني اهاٌٚـ
   ّٞ ًذّ امل٣ذصز ٗصكثذس ضذرتّا هبذدْ املٚذت ٗصٗفذس اذرتاًذّا          ٗذهم ٪ُذٕ صٗضذع ًطذاذ
 . ٗصذمغ ؿسًٞ املٚت املطوٍ

 ٗ جد ًا ٙطرت اهع٘زتني ٗه٘ تعرز  ا٪ ٘اب اهث٩ ٞ مباادٙسٓا ًٗطاذاتٔا ٗ
ٌٓا فإُٕ ٙذتعني اهطذرت بذٕ هتراذل اه ذسض ا٪لؿذٟ ٗا٪ٓذٍ بعذد تعذرز          اذدإصٗ 

اهطرت اهتاَ ٗامل٘ازاٝ اهلاًوٞ ؾطد املٚت، فإْ املطتماد ًذّ اهِؿذ٘ف املتادًذٞ    
غسقٚٞ اهػازا ٗإزادتٕ ضرت اهع٘زٝ ٗضرت اهبدْ، ًٗع تعرز ضذرت اهبذدْ ٙذتعني    
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إزتلذاشا  اهمأذا١    كذد9ٖ ٧ٙٗ . ضرت اهع٘زٝ بث٘ب صٗ غسلٞ صٗ بِبا  ٗذػذا٢ؼ 
ٗٙ٘قذع اهوذ  عوذٟ ع٘زتذٕ فٚطذرت ع٘زتذٕ       ٗاملتػسعٞ ًٗعتربٝ عٌاز ٗاهمكى9ش

 .(2)زٙ٘ازْٗ ع٘زتٕ بو  صٗ صذحاز صٗ تسابزشباهو  ٗاؿحس
 ح١٩ٖ ذٗإذا تعرز ضذرت اهعذ٘زتني ٗصًلذّ ضذرت صذذدٌٓا تعذٍّٚ ضذرت اهابذى هذ         

لذذاشا  اهمأذذا١  إىل إزت هٚتني، ًكذذافّايف لبذذاي اهذذدبس اهذذرٜ ٓذذ٘ ًطذذت٘ز بذذاإل     
  ًذّ   صفطذد اُلػاف اهابذى  كْ٘  عوٟ -املتٚاّ صٗ املعِْ٘ صٗ احملتٌى -ٗاملتػسعٞ

 9 .  ٍ ُبرث اُلػاف اهدبس

 ني بثىب ال يصح ايقاع الصالة فًه :التكف
 حذ٘ش اهؿذذ٩ٝ  ذكذس نذذع ًذّ اهمأذذا١ )زض( عذدَ جذذ٘اش اهذتلمني مبذذا ٨ تَ    

  ٗ بذذاهِحظ صٗ ظوذذد املٚتذذٞ صٗ   ٨ٗ تؿذذس فٚذذٕ كذذاهتلمني بذذاؿسٙس صٗ بامل ؿذذ٘ب ص
طذتدي هذٕ بذاهِـ اهؿذرٚس ٗاإلنذاا املذدعٟ       بأجصا١ ًا ٨ ٧ٙكى ؿٌٕ، ٗلد ٙ 

عوذذٟ اغذذرتاط كذذْ٘ اهلمذذّ ًذذّ جذذِظ ًذذا ٙؿذذوٟ فٚذذٕ، ٗاهذذِـ ٓذذ٘ لذذ٘ي صًذذ   
ٌٍذذذسٗا ا٪كمذذذاْ، ٨ٗ تَ ٨ ت (9شاملذذذ٧ًِني ) ٌطذذذر٘ا ً٘تذذذاكٍ باهيٚذذذب إ٨  ح

بكذذٌٌٚٞ ًذذا دٍي عوذذٟ عذذدَ جذذ٘اش    (1)زٌِصهٞ احملذذسَذباهلذذاف٘ز، فذذإْ املٚذذت بذذ  
اإلذساَ مبا ٨ ػ٘ش اهؿ٩ٝ فٚذٕ، ًٗاتكذٟ إطذ٩ق اهذِـ املِذٍصي هوٌٚذت ًِصهذٞ        

 . احملسَ ٓ٘ عدَ ج٘اش تلمني املٚت بلى ًا ٨ ػ٘ش اهؿ٩ٝ ٨ٗ تؿس فٕٚ
ٗٓرٖ اهسٗاٙٞ هلا طسٙااْ صذدٌٓا طسٙل اهلوٚم ٗٓ٘ قعٚع ه٘ج٘د غذ   

هيسٙل ِٙتٔٛ إىل قٌد بّ ًطوٍ عّ اهؿادق ٗاذد ًّ اهسٗاٝ اهكعاف فٕٚ، ٗا
(َٙ (، ٗ اٌُٚٔا طسٙل اهؿذدٗق )زض(  رلٛ ل٘ي صً  امل٧ًِني )( ٗٓ٘ 

يف اهعوذذى ٗاـؿذذاي، ٗٓذذرا اهيسٙذذل ًعتذذرب ًابذذ٘ي عِذذدُا ٗإْ ٗلذذع يف اهيسٙذذل   
 رسٍٙث َت٘ررطّ بّ زاغد( ٗلد صٗقرِا يف ب ذرٟٚ عّ جدٖ اه)اهااضٍ بّ َٙ
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 . ا٨ط٣ٌِاْ باب٘ي ٓرا اهطِد اهتؿ٘ٙس غ٘آد ٗلسا٢ّ

ٗٙذذسد عوٚذذ9ٕ إْ اإلنذذاا مل ٙتراذذل اُعاذذادٖ فكذذ٩ّ عذذّ كػذذمٕ عذذّ زصٜ     
ٙ املعؿذذذَ٘ ) رتٌذذذى كُ٘ذذذٕ اناعذذذّا ًذذذدزكّٚا ًعتٌذذذدّا عوذذذٟ اهسٗاٙذذذٞ  ( بذذذى 

 اهؿرٚرٞ صٗ عوٟ املستلصا  اهمأٚٞ، ٨ٗبد ًّ ٩ًذعٞ اهِـ.

ـٍ ٌٍ   ٗإْ ؾذذٍس ٗاهذذِ ٌِصهٞ ذٌٚت بذذذفذذإْ اهذذ شّ اهتِصٙذذىضذذِدٖ عِذذدُا ٗتكذذ
ٌِع اهع9ٌَ٘ ل٘ٝ ذإ٨ صُٕ ٨ دهٚى ٗاقس عوٟ عٌَ٘ اهتِصٙى، ٙلمِٚا ه زٌرسَذاه

ٌطذر٘ا ً٘تذذاكٍ  ٨ٗ َتشاذتٌذاي كذْ٘ اهتِصٙذذى بورذاظ ًذذا ٗزد يف اهذِـ ذاتذذ9ٕ     
ٕ   زباهيٚب ً    ،اهرٜ ٙطبل اهتِصٙى ٗٙتؿذى بذ دتؿذسّا ًذّ ٓذرٖ    فٚلذْ٘ اهتِصٙذى 

ٞ ًطس املذ٘تٟ باهيٚذب احملذٍسَ    صٜ ٓ٘ تِصٙى ًّ بعا اؾٔا  ٗٓٛ جٔ ،اؾٔٞ
عوٟ احملذسَ، فذإْ اهتِصٙذى ًتؿذى بٔذرٖ اؾٔذٞ يف اـذرب اهؿذرٚس، فٚاؿذس عذّ           

 . اَ ا٨ضتد٨يبا  اإلط٩ق ٗاهعٌَ٘ امل٧دٜ إىل تذٌإ 

رذسَ عوٚذٕ ت يٚذٞ اهذسصع     ْ احملذسَ تَ ٧ٙٗكد لؿذ٘زٖ عذّ إ بذا  اإلطذ٩ق9 ا    
ٌا ذَ عوذٟ املٚذت ليعذّا، ًذ    رذس ٗت يٚٞ اهسجوني ٗزًطٕ باملا١، ٗٓرٖ ا٪ًذ٘ز ٨ تَ 

 ٙلػع عّ عدَ إزادٝ اهتِصٙى اهعاَ، بذى إْ اهذِـ اهؿذرٚس غذ  ًعٌذ٘ي بذٕ       
يف ً٘زدٖ املِؿ٘ف ٗٓ٘ عدَ اهتصاَ اهمأا١ ٗعدَ بِا١ٍٓ عوٟ ذسًٞ اهيٚذب  

، ُعٍ ٓ٘ ًلذسٖٗ هوٌٚذت، ٗٓذرا ٧ٙكذد      -كٌا ٓ٘ قسَ عوٟ احملسَ -عوٟ املٚت
إطذذ٩ق اهتِصٙذذى، هلِذذٕ هوػذذ٘آد   عذذدَ عٌذذَ٘ اهتِصٙذذى زغذذٍ ظٔذذ٘ز اهذذِـ يف  

 . عوٍ عدَ إزادتٕ جدّااملرك٘زٝ ٙ 

إذْ مل ٙثبت تِصٙى املٚت ًِصهٞ احملسَ ذتٟ مسَ تلمذني املٚذت مبذا ٨ تؿذس     
 . اهؿ٩ٝ فٕٚ كاهتلمني باؿسٙس صٗ باهِحظ صٗ ظود صٗ صجصا١ ًا ٨ ٧ٙكى ؿٌٕ

ًذٞ تلمذني املٚذت    ثبتٕ اهدهٚى اـاف عوٟ ذسٗذ٣ِٚر ٨ بد ًّ ٩ًذعٞ ًا ٙ 
 9 بٕ ًّ ا٪ ٘اب اهيت ٨ ػ٘ش هوؿ٩ٝ ٨ٗ تؿس فٚٔا، ُعسقٕ يف ع٘ث
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َٙ رذذسَ تلمذذني املٚذذت بذذاهِحظ كحوذذد املٚتذذٞ صٗ بذذاملتِحظ      اهبرذذث ا٪ٗي9 
ـٍ ٗباإلنذاا         كاهث٘ب اهايم املتو٘ث ببذ٘ي صٗ مذٖ٘، ٗلذد اضذتدي عوٚذٕ بذاهِ

  َ ٕ     -طٔذازٝ اهلمذّ    املدعٟ عوذٟ هذصٗ فذإذا كذاْ لطذّا صٗ     -كذى  ذ٘ب ًذّ ص ٘ابذ
 . جعوٕ كمِّا ملٚت ًطوٍ حٔصحص ٗمل ٙ ًتِحطّا مل َٙ

ٗاهِـ اه٘ازد خاف باهِحاضٞ اهياز٢ٞ عوٟ اهلمّ ًّ داخى املٚت ًٗذّ  
باطِٕ بعد ت طوٕٚ صٗ بعد تلمِٕٚ صٗ ص ِا١ٌٓذا، ٗٓذ٘ خذرب زٗح بذّ عبذد اهذسذٍٚ       

بذدا ًذّ    إْ(9شاهرٜ ذااِا فٌٚا ًكٟ اعتباز ضذِدٖ ًسٗٙذّا عذّ اهؿذادق )    
ٗزٗاٙذذٞ  (2)زطذذىاه   ْدَعذذطذذوٕ فاغطذذى اهذذرٜ بذذدا ًِذذٕ ٨ٗ ت  بعذذد ُغ املٚذذت غذذ١ٌٛ

دذذسد ًِذذٕ اهػذذ١ٛ بعذذدًا ٙمذذس  ًذذّ اهلذذآوٛ ٗابذذّ املدتذذاز ضذذا٩ّ٢ عذذّ املٚذذت َٙ
، زعاد عوٚذٕ اه طذى   طى ذهم ٨ٗ ٙ ٙ (9شغطوٕ؟ ٗصجاب اإلًاَ اهؿادق )

إذا خسد ًذّ  شااْ بإُٔ( تِيًعتربتني عّ اهؿادق ) (1)كٌا ٗزد يف زٗاٙتني
ٗلد ذكسُذا فٌٚذا    زسض ًِٕ باملاساضّ فأؾاب اهلمّ ُللٓمبعدًا ٙ  املٚت غ١ٌٛ

باهلمّ صٗ باه طى، ٗهذٚظ ٓذ٘    ٌدٍىاهذػ١ٛ اه9 ٓ٘  ًكٟ صْ املساد ًّ اهػ١ٛ
، ٗٓذذرٖ اهِؿذذ٘ف ًتعسقذذٞ هوِحاضذذٞ  هولمذذّ إ٨ إؾذذابٞ اهذذِحظ صٗ املتذذِحظ 

طاٜٗ اهِحاضٞ اـازجٚٞ ًع اهِحاضٞ اهداخوٚٞ ٨ٗزٙب ٨ٗ إغلاي ظآسّا يف ت
اهداخوٚٞ اـازجٞ ًّ املٚذت، فإُذٕ ٨ فذسق بٌِٚٔذا ًذّ ذٚذث اإلخذ٩ي بذاهلمّ         

دوع اهئازٝ امليو٘بٞ يف جطد املٚت ٗكمِٕ، كٌا ٨ فسق بني اهلمّ اهِحظ َٗت
ظ كاهث٘ب اهايّ اهرٜ ٓ٘ صفكذى اهلمذّ   هباع املٚت جود املٚتٞ ٗبني املتٍِحإك

 -بب٘ي صٗ دَ صٗ مٌ٘ٓا -ٗلد تِحظ ًّ باطّ املٚت  (2)سٗاٙٞكٌا ٗزد  بٕ اه
 . املٚتبدْ صٗ تِحظ ًّ خازد 
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9ْٕ ٓرٖ اهسٗاٙا  ٗإْ كاُت ظآسٝ يف خسٗد اهدَ صٗ اهِحظ ًّ  ْٕ  ا ٗببٚا
 ايذذع هلذذّ ًذذّ املايذذ٘ا بذذٕ د٨هتٔذذا عوذذٟ اعتبذذاز طٔذذازٝ اهلمذذّ كٌذذا ٙ     ،املٚذذت

عذذدَ اهمذذسق يف ٗجذذ٘ب إشاهذذٞ   بوذذصَٗ طٔذذازٝ جطذذد املٚذذت لبذذى دفِذذٕ فاهعذذآس  
اهِحاضذٞ عذّ اهلمذّ بذى ٗعذّ جطذد املٚذت بذني اهِحاضذٞ اـازجذٞ ًذّ املٚذت             

 . ًّ غ  املٚتا٬تٚٞ ٗاهِحاضٞ اـازجٚٞ 

ٍٍ ًذذا إذا كاُذذت اهِحاضذذٞ ًعمذذّ٘ا  ٗاملِذذع ًذذّ اهلمذذّ اهذذِحظ صٗ املتذذِحظ ٙعذذ
 ى عِٔا، فإْ ًاتكٟ إط٩ق اهِؿ٘ف املاقٚٞ ٓذ٘ عذدَ اهعمذ٘ عذّ اهذدَ اهاوٚذ      

ٌا ٙعمٟ عِٕ، ٗٓلذرا  ذًّ داخى املٚت ٗباطِٕ ٗم٘ اهدَ ً -ًا دْٗ اهدزٍٓ -
ٌٌٍذ٘ا    اهِحاضٞ اـازجٚٞ إذا كاُت ًعمّ٘ا عِٔا يف اهؿ٩ٝ، ٗذٚث صْ اهمأذا١ ع

ٚذث كاُذت اهِؿذ٘ف ًيواذٞ     املاُعٚٞ ٗمل ٙطتثِ٘ا )ًا عمٛ عِذٕ يف اهؿذ٩ٝ( ٗذ  
ٍٍت ٗ   اهؿ٩ٝ( فإًاُعٚتٔا )اهِحظ املعم٘ عِٕ يف ع إنذاا  ط٩ق اهذِـ اهؿذرٚس 

ٍٍ ا٠ٗاهمت ًِع املعم٘ عِٕ يف اهؿ٩ٝ ًّ اهِحاضٞ، هلّ ذٚث ادعٛ اإلناا  ٙع
)اهذِحظ املعمذ٘   ح٘ش ٨ٗ تؿس اهؿ٩ٝ فٕٚ، ٌٗا ٨ َتذعوٟ عدَ ج٘اش اهتلمني ب

عِذذٕ يف اهؿذذ٩ٝ( تؿذذس اهؿذذ٩ٝ فٚذذٕ، ٗٓذذرا ٙاتكذذٛ عذذدَ املاُعٚذذٞ فوذذرا اذتيِذذا 
 . ، ٓرا كوٕ ذاي ا٨ختٚازحصَ باهمتٚاٗج٘بّا ٗمل َُ

ٗيف ذاي ا٨قيساز ٗامؿاز اهلمّ يف اهِحظ صٗ املتِحظ جيذ٘ش اهذتلمني   
ٌا ٙتٚطذذس ًذذّ اهذذِحظ صٗ املتذذِحظ ٗٙذذسجس املتذذِحظ عوذذٟ اهذذِحظ باهذذرا   ذبذذ

ٗٙسجس ًا ٓ٘ صلى تِحطّا عوٟ ًا ٓ٘ صكثس تِحطّا، ٗذهم ٪ْ اهِؿ٘ف اهداهٞ 
بعد تِحطٕ اهعآس د٨هتٔا عوذٟ كُ٘ذٕ    عوٟ اعتباز اهئازٝ ٗهصَٗ تئ  اهلمّ

، زلذذسض بذذاملاساضزشٙ طذذى ذهذذمزشاغطذذى اهذذرٜ بذذدا ًِذذٕشٗاجبذّا ُمطذذّٚا  
فاهتئ  ٗاهئازٝ ٗاجب ُمطٛ يف ٗاجب ٓ٘ اهتلمني، فٚحب اهذتئ  ٗٙوذصَ   

 كْ٘ اهلمّ طآسّا عِد اهادزٝ ٗذاي اهتٌلّ ٗا٨ختٚاز.
 ، هلِٕ ٞ اهلمّ ٗاهتلمنيؾركْ٘ اهتيذٔ  ٗاهئازٝ غسطّا يف رتٌى ُعٍ ٙ 
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٨ دهٚى ٗاقس عوٕٚ ًّ اهِؿ٘ف، بى ظٔ٘زٓا يف اه٘ج٘ب اهِمطٛ صلسب ًِٕ 
ز ِٙتمذذٛ عِذذد ا٨قذذيسا طٛ اه٘قذذعٛ، ٗاه٘جذذ٘ب اهِمطذذٛ  يف اه٘جذذ٘ب اهػذذس

ُعذذٍ ٨ بذذد يف ذذذاي  ٗاهعحذذص عذذّ صدا١ اه٘اجذذب اهِمطذذ9ٛ اهذذتئ  صٗ اهئذذازٝ،
ا٪لى، ٗهرا ه٘ داز ا٪ًس بني  ا٨قيساز ًّ اهتِصي عّ ٗاجب اهئازٝ باهادز

اهِحظ باهرا  ٗاهِحظ باهعسض فاهثاُٛ صخع ٙوصَ ا٨لتؿاز عوٕٚ، ٗإذا داز 
٪لذى تِحطذّا   ا٪ًس بني ا٪لى تِحطّا ٗبني ا٪كثس تِحطذّا تعذٍّٚ ا٨لتؿذاز عوذٟ ا    

 غ٩ف ا٪كثس تِحطّا فإُٕ صبعد ًّ طٔازٝ اهلمّ. ،وئازٝ٪ُٕ صخع ٗصلسب ه
م عوذذٟ ظٔذذ٘ز اهِؿذذ٘ف يف ٗجذذ٘ب اهئذذازٝ ٗتئذذ   ٗٓذذرا اؿذذدٙث ًذذب

 ض ظٔذ٘ز اهِؿذ٘ف يف اه٘جذ٘ب اه٘قذعٛ 9    اهلمّ ٗج٘بّا ُمطذّٚا، ٗعوذٟ فذس   
    ًَ ٨ ٙطذذاعدٖ ظذذآس  رذذا اذتٌذذاي ُ غذذسطٚٞ اهئذذازٝ هؿذذرٞ اهلمذذّ، ٗٓذذرا 

فإُٕ ًع اذتٌاي تاٚٚد اهتلمني اه٘اجب باهئازٝ، فاهتاٚٚد  اهِؿ٘ف كٌا ضبل،
عوٍ اط٩ق اهدهٚى ٗعٌَ٘ اهػسط تٚاز ٗاهتٌلّ ٨ٗ ٙ احملتٌى ِٙرؿس عاي ا٨خ

تٌطم بٕ هِمٛ اهلمّ ٗاهاٚد ؿاي ا٨قيساز ٗاهعحص عّ غسط اهئازٝ ذتٟ ٙ 
ً      ْ إٗٙؿس دفّ املٚت ب٩ كمّ، بذى ا  رلذٍ  طذ٩ق دهٚذى ٗجذ٘ب اهذتلمني تذاَ 

  .مؿاز اهلمّ باهِحظ صٗ باملتِحظ، فٚوصَ تلمني املٚت بٕذاي ا
 يف اهبرث ا٪ٗي ًّ ع٘ث اهتلمني،  ٍ ُبرث  اُّٚا 9ٓرا متاَ ك٩ًِا 

 حزمة التكفني باحلزيز الطبًعٌ الـنتخذ من خًىط القش :
اهيبٚعذٛ املتدذر   اهذتلمني بذاؿسٙس    ٞذسًذ  املعسٗف ٗاملػٔ٘ز بني ا٪ؾراب      

خاهع بعكٍٔ يف خؿ٘ف املسصٝ لد ادعٛ عوٕٚ ا٨ناا، ًّٗٗ خٚ٘ط اهاص، 
اؿسٙس، بِا١ً ًٍِٔ عوٟ كرب٠ عدَ جذ٘اش اهذتلمني مبذا ٨    ٗاهيمى ؾ٘اش هبطٌٔا 

9ّٞ إْ جذ٘اش     ػ٘ش اهؿ٩ٝ فٕٚ، ٗلد ضبل عذدَ متذاَ اهلذرب٠، ٙ     كذاف إهٚذٕ تلٌوذ
اهوبظ يف اهؿ٩ٝ هوٌسصٝ ٗاهؿ   ٙوت٣ٍ ٨ٗ ِٙايف املِع عذّ اهذتلمني بذٕ اذا كذاْ     

 . دهٚوٕ عاًّا صٗ ًيواّا
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ٔا قذذذعٚع كاإلنذذذاا  ٗلذذذد اضذذذتدي هوٌػذذذٔ٘ز ب٘جذذذٖ٘ ا٪دهذذذٞ ٗبعكذذذ     
ذ اهث٩ ذٞ  كعٚمٞ، هلّ عٌدتٔا ًا زٗاٖ املػذاٙ ٗا٨ضتؿراب ٗبعا ا٪خباز اه

يف جذذ٘اًعٍٔ ا٪زبعذذٞ بطذذِد ؾذذرٚس إىل )اؿطذذني بذذّ زاغذذد( يف )اهلذذايف( صٗ   
ٗٓذذ٘ اهؿذذرٚس، ٗٓذذرا اهػذذدـ ٓذذ٘       (اهتٔذذرٙبني ))اؿطذذّ بذذّ زاغذذد( يف   

ٗاهلذادٜ   ()٘اداهب دادٜ اهثاٞ اهرٜ جعوٕ اهػٚذ اهي٘ضٛ ًذّ زجذاي اؾذ   
(ٜٗهٕ زٗاٙا  عّ اهعطلس )()    ٜٗمتٌى لّ٘ٙا كُٕ٘ صب٘ اؿطذّ اهلذاد
(٨ضٌٚا ٗٓ٘ ٙسٜٗ عِٕ قٌد ب )ّ زٗاٙٞ قٌد بّ  -، ٗٓرٖ عٚطٟ كٌا ِٓا

 ٕ ، ٗتطذاعدٖ طباذٞ   لسِٙذٞ كُ٘ذٕ اهثاذٞ اهذساٜٗ عذّ اهلذادٜ ٗاؾذ٘اد        -عٚطٟ عِذ
ًّ ا٨ختؿاز اهذرٜ ٙتيوبذٕ   ٨ٗ ٙبعد ُػ١٘ اإلقٌاز  اهسٗاٝ، ٗٓ٘ خرب ًكٌس،

طبع ا٪ؾى اهسٗا٢ٛ عِد اهط٧اي ٗاؾ٘اب املتلسز ذكسٖ يف ا٪ؾى، ٨ٗ ٙكذٍس  
ت٘لذع زٗاٙتذٕ عذّ غذ      إقٌاز اـرب، فإْ اهساٜٗ جوٚى اهادز عذاهٛ املِصهذٞ ٨ ٙ   

ٍْٗ اهط٧اي ٗاؾ٘اب يف صؾوٕاإلًاَ  ٍ ٙ   (.املعٍد همتا٠ٗ إًإً املعؿَ٘ ) د
ٗٓٛ  ٚاب ُاعٌذٞ   عٌى باهبؿسٝ عوٟ عٌى اهاؿب(اب تٗلد ضأي عّ ) ٚ

)اهٌٚذذاُٛ ًذذّ لذذٍص  دٓا لؿذذيب، ٗيف بعذذا اهِطذذذ9 اهعؿذذب ًذذّ اهلتذذاْ، ٗاذذذ
ٗلؿب ٓى ٙؿوس صْ ٙلمّ فٚٔا امل٘تٟ؟( ٗٓذرا اهطذ٧اي كاغذع عذّ ازتلذاش      
ذسًٞ اهتلمني باؿسٙس املِتخ ًّ دٗد اهاص، هلِٕ ٙطأي عّ اـوٚا ًّ اهاص ًّٗ 

إذا كذذاْ اهايذذّ صكثذذس ًذذّ اهاذذص فذذ٩    ش(9لذذد صجابذذٕ ) ، ٗصٗ اهلتذذاْ اهايذذّ
ٗٓذرا اـذرب ٗاقذس اهد٨هذٞ عوذذٟ ٗجذ٘د اهبذأع ٗاملِذع ًذّ اهذذتلمني          (2)زبذأع 

ٕٗ هودوذذٚا     ليِذذّا صٗ كتاُذذّا صٗ   -بذذاؿسٙس احملذذا اـذذاهـ صٗ اـوذذٚا باذذدز ًطذذا
صٗ ٙصٙذذد لذذدز اهاذذص9 اؿسٙذذس عوذذٟ لذذدز ا٬خذذس، فذذإْ ًمٔذذَ٘ اؾٌوذذٞ     -غ ٌٓذذا 

اؾ٘اب 9٘ٓ )إذا مل ٙلّ اهايّ صكثس ًّ اهاذص فمٚذٕ اهبذأع( ٗٓذرا      اهػسطٚٞ يف
املمٔذَ٘ ٙعذذٍ ًذا إذا كذذاْ اهايذّ ًطذذاّٗٙا يف املاذداز هواذذٍص ٗاؿسٙذس ًٗذذا إذا كذذاْ      

                                                           

(
9

 .9: حين أتٌاب انركفْن 13: ب1انٌسائم: ج (
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ًّ اهسٗاٙٞ ٨ ً٘جذب هوتػذلٚم فٚذٕ     جوٛ ظآساؿسٙس صكثس ًّ اهايّ، ٗٓرا 
٪ْ ٨ٗ ً٘جذذب هذذدع٠٘ اإلعذذساض عِذذٕ بذذصعٍ عذذدَ اهعٌذذى بعذذآس اـذذرب،      

ٌِذع عذّ   ٌرا ٗبذني ًيوذل َٙ  ذكوٌذاتٍٔ )زض( بذني ًاٍٚذد هورسٙذس املٌِذ٘ا باهذ      
        ًَ ركذّا ًٗذا كذاْ    اهتلمني بذاؿسٙس عوذٟ اإلطذ٩ق فذٚعٍ ًذا كذاْ اهلمذّ ذسٙذسّا 

صكثذس ًذّ اؿسٙذس صٗ صلذى صٗ كذاْ       -ليذّ صٗ غذ ٖ    -دو٘طّا بذاؿسٙس ٗاـوذٚا   ًَ
بث٘ب )٨ ػ٘ش اهؿ٩ٝ فٕٚ(، اـوٚياْ ًتطاٗٙني ٗبني اهتعب  باملِع عّ اهتلمني 

ٍٍ املٌصٗد ًّ اؿسٙس ٗغ ٖ إذا كاْ اؿسٙس بادز ًعتد بذٕ   ٗٓرٖ اهتعب ا  ٨ تع
 . ٗصلى ًّ خوٚا اهايّ صٗ غ ٖ

ٗٓرا اهصعٍ ٙؿيدَ ًذع تؿذسٙس نذع ًذّ اهمأذا١ بعذدَ جذ٘اش اهذتلمني         
لذذدز بذذاهث٘ب اـوذذٚا ًذذّ اؿسٙذذس ٗغذذ ٖ إذا كاُذذا ًتطذذاٗٙني يف املاذذداز صٗ كذذاْ  

ٗعوذٟ فسقذٕ فذاإلعساض     رسش اإلعذساض،  اؿسٙس صكثس ًّ لدز اـوٚا، فوٍ ٙ 
 . -عوٟ فسض إذساش اإلعساض -ٕ عِدُاعّ اـرب اهؿرٚس ٨ تِلطس ؾرتٕ ب

ـ هٗاؿاؾى ٗق٘ح د٨هٞ اـذرب عوذٟ عذدَ جذ٘اش اهذتلمني بذاؿسٙس اـذا       
وذٟ لذدز اـوذٚا،    ٗاؿسٙس املٌصٗد ب  ٖ إذا كاْ لدز اؿسٙس ًطاّٗٙا صٗ شا٢دّا ع

ٓرا كوٕ يف اؿسٙس اهيبٚعذٛ املتدذر ًذّ دْٗ اهاذص، ًِٗذٕ ٙتكذس عذدَ اهبذأع         ٗ
ٗاملِع عّ اهتلمني باؿسٙس اهؿذِاعٛ اهذرٜ ٨ ٙلذْ٘ ذسٙذسّا طبٚعٚذّا ًِتحذّا ًذّ        
خٚ٘ط دٗد اهاص، كٌا ٨ ًِذع ٨ٗ بذأع يف اهذتلمني بذاؿسٙس املٌذصٗد ب ذ ٖ ًذع        

 زإذا كاْ اهايّ صكثس ًّ اهاذص فذ٩ بذأع   سشاـوٚا صشٙد ًادازّا ًّ اؿسٙ كْ٘
ني اهسجذى ٗاملذسصٝ ٗاهؿذ  ،    بذ يف امل٘تٟ ٗاهعآس ًّ إط٩ق اهِـ عدَ اهمسق 

ـٍ ٓذ٘ املِذع عذّ تلمٚذٍِٔ      -ٗلذد ادعذٛ اإلنذاا عوٚذٕ      -فإْ ظآس إط٩ق اهِ
ٕٗ هودوٚا  . باؿسٙس احملا صٗ املدو٘ط ٗلدز اؿسٙس صكثس صٗ ًطا

ز اهلمّ املٚط٘ز يف اهثذ٘ب اؿسٙذس اـذاهـ صٗ    ذاي ا٨قيساز ٗامؿاُعٍ 
 املدو٘ط ب  ٖ ًع تطاٜٗ املاداز صٗ ًع كثسٝ اؿسٙس اهيبٚعٛ جي٘ش اهتلمني بٕ.
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ٗاه٘جٕ ف9ٕٚ إْ عٌدٝ اهذدهٚى عوذٟ املِذع عذّ اهذتلمني بذاؿسٙس ٓذٛ ًعتذربٝ         
اؿطذذّ بذذّ زاغذذد اهداهذذٞ مبمًٔ٘ٔذذا عوذذٟ املِذذع ًذذّ اهذذتلمني بذذاؿسٙس احملذذا صٗ  

ٕٗ صٗ صكثس ًّ اؿسٙس، ٗاملمَٔ٘ )اذا مل ٙلّ اهايّ صكثس ًذّ  املدو٘ ط بادز ًطا
 9 اهاٍص فمٕٚ اهبأع( ٗاملِع، ٗٓرا متٌى فٕٚ ًده٨ْ٘

ا٪ٗي9 اهبذذأع ٗاملِذذع مبعِذذٟ اؿسًذذٞ اهتلوٚمٚذذٞ، فٚرذذسَ اهذذتلمني بذذاؿسٙس       
ٕٗ هوايّ صٗ صكثس ٗاـوٚا صلى ًِٕ.  اـاهـ صٗ باؿسٙس املدو٘ط بادز ًطا

ٌلّ اهتصإً ه٘قذ٘ح عذدَ ذسًذٞ توبذٚظ املٚذت ٗإهباضذٕ       احملتٌى ٨ ٙ  ٗٓرا
 9  ٘ب ذسٙس، ًّٗ ِٓا ٙا٠٘ 

الّا احملتٌى اهثا9ُٛ املِذع اه٘قذعٛ مبعِذٟ عذدَ كذْ٘ اهذتلمني بذاؿسٙس ًؿذد        
ٗعدَ إُيباق اهلمّ املأً٘ز بٕ عوٕٚ ٗعدَ إجصا١ٖ عِٕ، ٗٓرا اه٘اجب ٨ًتثاي 

بذأ ٘اب اهلمذّ هٚؿذس اهاذ٘ي بذأْ اهذتلمني       املعِٟ ٙتيوب ٗج٘د صًذس بذاهتلمني   
اهلمذّ  )د املأً٘ز بٕ ب   ٍٚتا، فٚلّا ٨ٗ اًتثا٨ّ هو٘جب غسعّااباؿسٙس هٚظ ًؿد

٨ٗ  (اهلمّ غ  اؿسٙذس )دتـ ا٪ًس بران اهتلمني عِد اهتٌلّ ًّ َٗٙ (اؿسٙس
ط٩ق دهٚذى  اؿسٙس، بى ٙأتٛ عِد ا٨مؿاز9 إ ٙأتٛ يف ً٘ازد امؿاز اهلمّ يف

جيذذاب اهذذتلمني بذذا٪ ٘اب اهث٩ ذذٞ، ٨ٗ ٙباذذٟ ًاذذاي )٨ ٙلذذْ٘ اهلمذذّ اؿسٙذذس     إ
ًؿدالّا هو٘اجب ٨ٗ ٙلْ٘ اًتثا٨ّ ه٫ًس باهتلمني( إذ ه٘ صًلّ تأتٛ ٓرا املااي 
هوصَ ضا٘ط ا٪ًس بذاهتلمني ٗهذصَٗ اهذدفّ ب ذ  كمذّ ًٗذّ دْٗ ًذ٘ازاٝ جطذد         

 .  -غ  اؿسٙس -اهلمّ لٚد قيساز هتعرز املاٚد عِد تعرزاملٚت باؿسٙس عِد ا٨
ٌِ٘ا جدّا ٗخ٩ف اهتػسٙع املعوَ٘ ظذآسّا، فٚذتعني جذ٘اش اهذتلمني     ذٗٓرا ً

باؿسٙس عِذد ا٨قذيساز ٗامؿذاز اهلمذّ املٚطذ٘ز بذاؿسٙس احملذا صٗ املدوذ٘ط         
ٗاؿسٙس صكثس ًّ اـوٚا، ٗٓرا كوٕ ٙعم عدَ عٌَ٘ ًعتربٝ ابّ زاغد هؿذ٘زٝ  

 اختؿاؾٔا عاي اهتٌلّ ًّ اهلمّ غ  اؿسٙس. ا٨قيساز ٗا٨مؿاز، ٗٙوصَ
 ٗهعى ٓرا اهت٘جٕٚ ًِػأ ا٨ُؿساف املدعٟ هبعا ا٪عاظٍ، ٙعم اُؿساف
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دهٚى املِع عّ اهتلمني باؿسٙس إىل ذاي ا٨ختٚاز ٗعدَ عًٌٕ٘ ؿاي ا٨قيساز 
 ٗامؿاز اهلمّ باؿسٙس احملا صٗ املدو٘ط.

 (2)از ٗا٨مؿذذذاز بأخبذذذاز٧ُٗكذذذد جذذذ٘اش اهذذذتلمني بذذذاؿسٙس ذذذذاي ا٨قذذذيس
    ٕ 9 تلمِٚذٕ   ؾرٚرٞ دهت عوٟ ذسًٞ املطوٍ ذّٚا ًٗٚتذّا، ًٗذّ ًؿذادٙل اذرتاًذ

 .ٗ ٘ب دفِٕ ب   كمّ ج٘اش ٗعدَ فٌٚا إذا امؿس اهلمّ باؿسٙس 
دتذاز املدوذ٘ط،   ُعٍ عِد دٗزاْ ا٪ًس بذني اهذتلمني بذاؿسٙس صٗ بذاملدو٘ط َٙ    

تذاز اهلمذّ ا٪لذى خويذّا     ٗ با٪لذى خي ٗعِد دٗزاْ ا٪ًس بني املدوذ٘ط باهاوٚذى ص  
ٗٙتبٍّٚ ٗجٕٔ مما تادَ، فإُٕ ٨ بد ًّ زفع اهٚد عّ اؿسًٞ اه٘قعٚٞ يف  باؿسٙس،

اهتلمني باؿسٙس باهادز املكيس إهٚذٕ، ٗعِذد دٗزاْ ا٪ًذس بذني اهذتلمني بذاؿسٙس       
 اـذذاهـ احملذذا ٗبذذني اهذذتلمني بذذاؿسٙس املدوذذ٘ط ٙلذذْ٘ ا٨قذذيساز إىل اهثذذاُٛ  

خع ٗٙثبذت جذ٘اش اهذتلمني بذٕ، ٗٓلذرا عِذد دٗزاْ ا٪ًذس بذني اؿسٙذس          ا٪ٓ٘ 
املدو٘ط باؿسٙس اهلث  ٗبني املدو٘ط باؿسٙس اهاوٚى فإُٕ ٙلذْ٘ ا٨قذيساز إىل   

 اهبرث اهثاهث9  ٍ ٙاع اهل٩َ يف  . ا٪خع ٗٙثبت ج٘اش اهتلمني بٕٓ٘ اهثاُٛ 

 حزمة تكفني املًت املضله باملػصىب:
ً  مسَ تلمذني املٚذت بذاه   صُٕ  ٨ إغلاي عِدُا يف طذوٍ صٗ  ث٘ب امل ؿذ٘ب ًذّ 

ٕ، فذذإْ امل ؿذذ٘ب مذذسَ اهذذقذذرتَ املذذاي ًذذّ دْٗ زقذذاٖ بذذتلمني املٚذذت املعذذٍّٚ مب 
ٕ  -ر٘ ًّ اهتؿسفاهتؿسف فٕٚ بأٜ َُ  -ًِٕٗ اهتؿسف اهلمم ٗتلمني املطوٍ بذ

لمذّ  قٍسًذّا يف ُمطذٕ مل ٙعاذى ؾذ٩ذٕ ًؿذدالّا هو      نيتلماهبٗإذا كاْ اهتؿسف 
 . ٘اجب املأً٘ز بٕ غسعّا ٗمل ٙعاى كُٕ٘ اًتثا٨ّ ه٫ًس باهتلمنياه

 ً  دتؿذذس9 اه٘اجذذب املذذأً٘ز بذذٕ غذذسعّا تلمذذني املٚذذت املطذذوٍ ٗهٓمذذٕ بذذأ ٘اب ٗبتعذذب  
 اهلمذذّ، ٗاهتؿذذسف مبذذاي اه ذذ  ًذذّ دْٗ زقذذاٖ ذذذساَ، ٗاؿذذساَ ٨ ٙلذذْ٘ ًؿذذدالاّ      

 . هو٘اجب ٨ٗ اًتثا٨ّ هوٌأً٘ز بٕ غسعّا
                                                           

(
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ٕ مباي اه   ًّ دْ زقذاٖ ٗإذُذٕ   املطوٍ امللمّ هوٌٚت ٗكٓمُِٕ ه٘ عؿٟ  ٍ إ
ٗجب عوٕٚ ٗعوٟ ٗز ٞ املٚت9 اهطعٛ إلزقا١ املاهم اهػسعٛ هولمّ ٗتع٘ٙكٕ 

ٌذذّ املثذذى عذذّ اهلمذذّ امل ؿذذ٘ب، فذذإْ مل ٙذذسض ٗمل ٙابذذى بذذاهتع٘ٙا  بذذدفع َ 
ٗفػذذوت املطذذاعٛ اؿٌٚذذدٝ إلزقذذا١ٖ ٗجذذب ُذذصا امل ؿذذ٘ب ًذذّ جثذذٞ املٚذذت       

 ، ٗإذا ؾذذاذبٕ ًٗاهلذذٕ اهػذذسعٛ إذا كذذاْ مل ٙذذدفّ املٚذذت بعذذد      ٗإزجاعذذٕ إىل 
دفّ املٚت بث٘ب ً ؿ٘ب صًلذّ ُذبؼ اهاذرب ٗإخذساد اهلمذّ ُٗصعذٕ ًذّ جثذٞ         

 ٕ عذّ اهتؿذسف   ًاهلذ  املٚت ٗإٙؿاهٕ إىل ؾاذبٕ ًٗاهلذٕ اهػذسعٛ ًذع تعذ٘ٙا    
ٌّ  -ٗه٘ فرتٝ ٙط ٝ -إهباضٕ ملٍٚتٍٔٗٓ٘ ًاهٕ بٕ  ٘ب يف برهذٕ   ٗص ،  ٍ إْ ذؿى كمذ

هلرا املٚت صٗ صخر ًّ ًاي اهصكذاٝ صٗ اـٌذظ ٗاغذرتٜ بذٕ  ذ٘ب اهلمذّ،        ذٌدص
 اهبرث اهسابع9  ٍ ُتلوٍ يف  . ٗإ٨ دفّ بثٚابٕ اهيت عوٕٚ صٗ عازّٙا ًّ غ  كمّ

 وجىب إسالة تنجط الكفن :
صٗ بِحاضذذٞ  -خازجذذٞ ًذذّ املٚذذت    -إذا تذذِحظ اهلمذذّ بِحاضذذٞ داخوٚذذٞ     

 ٔا باسض امللاْ املتِحظ إذا ٗجب إشاهت -ًّ املٚتخازجٞ مل تلّ  -خازجٚٞ
 ،حثٞ املٚتذهضرت اهلمّ  اهلمّ ٗمل ٧ٍٙ س عوٟ مل ٙمطد اهاسضاذا كاْ لو٩ّٚ ٗ

، اس اهلمذّ ًِٔذ  ٗٙئذ اهِحاضذٞ   هتصٗيً٘قعٕ باملا١   طىإشاهٞ ص س اهتِحظ بصٗ 
 ض٘ا١ ذؿى ذهم لبى اهدفّ صٗ ذني ٗقعٕ يف اهارب لبى إٓاهٞ اهرتاب عوٕٚ.

 9 اهسٗاٙذا  ا٪زبعذٞ املتادًذٞ ٧ًٙذدّٝ     ٟ ٗجذ٘ب اإلشاهذٞ ٗاهذتئ    ٗٙدهِا عو
 . باإلناا املدعٟ عوٟ ٗج٘ب اإلشاهٞ ٗاهتئ 

إْ بدا ًذّ املٚذت غذ١ٛ بعذد غطذوٕ فاغطذى       شًعتربٝ زٗح9ٓٛ  (2)ٗا٪خباز
إذا خذسد ًذّ   اٙٞ  اُٚذٞ، ًذع املعتذربٝ عوذٟ ا٪ظٔذس9ش     ت٧ٙدٓا زٗ زاهرٜ بدا ًِٕ

ًٗعتربٝ اهلآوٛ يف بعا  زأؾاب اهلمّ ُلسض ًِٕاملٚت غ١ٛ بعدًا ٙلمّ ف

                                                           

(
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 93دفإ اهئازٝ ٗاهئ٘ز................................................................................. (187)   

إذا خسد ًّ ًِدس املٚت اهدَ صٗ اهػ١ٛ بعد اه طى ٗصؾاب اهعٌاًٞ شطسلٔا9 
ٗظآس ا٪ًس باهاسض باملاساض  زباملاساض  -، ُطدٞلسقٕ -صٗ اهلمّ لسض

كُٕ٘ يف ًذ٘زد تذٍ٘ٓ اؿعذس ٗٙذدي عوذٟ اهسخؿذٞ يف اهاذسض، ٗتِكذٍ زٗاٙتذا          
طى، ِٗٙتخ صٗ ٙطتماد ًٌِٔا اهتدٚ  بني إشاهذٞ اهِحاضذٞ   اهَ  اهاسض إىل زٗاٙيت

باهاسض ٗبِٚٔا باه طى، ٨ٗ ٙبعد عٌَ٘ ا٪ًس باه طى صٗ باهاسض ملا إذا ؾدز 
 . اهِحظ ًّ املٚت بعد ٗقعٕ يف اها  لبى إٓاهٞ اهرتاب عوٕٚ

ٌا إذا كاْ ذٗلد صطول بعا اهمأا١ لسض اهِحظ ًّ اهلمّ، هلِا لٍٚدُاٖ ب
اهِحظ ٙط ّا هوتررز ًّ ً٘ازد تِحظ اهلمّ بادز كث  صٗ غذ  لوٚذى    ً٘قع

عٚث ٙ٘جب لسض ً٘قع اهِحظ ُاـ اهلمّ عّ اضتٚعابٕ ؾطد املٚت فذ٩  
ٌِ٘ا هتِافٚذٕ ًذع ظٔذ٘ز اهِؿذ٘ف يف كذْ٘      ذٙلْ٘ ضاتسّا هتٌاَ جثٌإُ، ٗٓرا ً

ّٙ ٗيف هذذصَٗ طٔازتذذٕ، ًٗاتكذذٟ ٓذذر حثٞ املٚذذت ٗضذذرتٖ هلذذاذاهلمذذّ ًطذذت٘عبّا هذذ
تئذذ  اهلمذذّ  تذذازداهعٔذذ٘زّٙ صُذذٕ ًذذع ٗضذذعٞ ً٘قذذع اهذذِحظ يف اهلمذذّ صْ ٙ  

ً٘قذع اهتذِحظ    اسضباه طى دْٗ اهاسض ذرزّا ًّ ُاـ اهلمّ، ٗصْ ٨ ٙ 
٧ٙ س عوٟ اضتٚعاب اهلمّ ٨ٗ ٙلػع غ٣ّٚا ًذّ   ًّ اهلمّ إ٨ إذا كاْ ٙط ّا ٨

 . جثٞ املٚت لبى دفِٕ

هتماذؼ امل٘قذع املتذِحظ   اهاسض ٗه٘ تعرز  إشاهٞ اهِحاضٞ باه طى صٗ ب
ٗجذذب تبذذدٙى اهلمذذّ ًذذع اإلًلذذاْ ٗعذذدَ اؿذذسد ملذذا دهذذت عوٚذذٕ    ًذذّ اهلمذذّ،

 9 .  ٍ ُبرث اهِؿ٘ف ًّ هصَٗ طٔازتٕ ٗضرتٖ هتٌاَ جثٞ املٚت

 خزوج واجب الكفن من أصل الرتكة:

ٓذ٘ خذسٗد  ذّ     املعسٗف ٗاملػٔ٘ز بني فأا٢ِا، بى ادعٛ عوٚذٕ اإلنذاا 9  
ـٍ بعكٍٔ اؿلٍ غسٗد اهلمّ ًّ صؾى تس كٞ املٚت ًّٗ نٚع ًاهٕ، ٗلد خ

كؿذرٚرٞ   صجصا١ اهلمّ اه٘اجب دْٗ املطترب، ٗٙدي عوٕٚ بعا اهِؿ٘ف
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ًذذّ ُطذذدٞ  ز ذذّشٗلذذد ضذذاا  (2) ز ذذّ اهلمذذّ ًذذّ نٚذذع املذذايشضذذِاْ  ابذذّ
  . اهسٗاٙٞ يف )اهلايف(

( 9دق )ٗٙتادَ اهلمّ عوٟ اهدْٙ٘ ٗاه٘ؾاٙا ملعتربٝ اهطلُ٘ٛ عّ اهؿا     
 (1)زبدص بٕ ًّ املاي اهلمذّ،  ذٍ اهذدّٙ،  ذٍ اه٘ؾذٚٞ،  ذٍ املذ اث       صٗي غ١ٛ ٙ ش

 ٗيف ؾرٚرٞ شزازٝ ضذا٩ّ٢ عذّ زجذى ًذا  ٗعوٚذٕ دٙذّ باذدز  ذّ كمِذٕ، لذاي          
() كمِٕ، إ٨ صْ ٙتحس عوٕٚ بعذا اهِذاع فٚلمِذٖ٘    حعى ًا تسن يف َ ٙ 9ش ٌّ

ضذِدٓا )عوذٛ   لايف( ٗلع يف ٓرٖ اهسٗاٙٞ يف )اهٗ (2)زٌا تسنذاكٟ ًا عوٕٚ ًٗٙ 
بذذّ ز٢ذذاب عذذّ ًعذذاذ عذذّ شزازٝ( هلِٔذذا يف )اهماٚذذٕ( ٗ )اهتٔذذرٙب( مل ٙ٘جذذد    

ًعذذاذ بذذّ ًطذذوٍ ) رتٌذذى كذذْ٘ )ًعذذاذ( اهذذ٘ازد يف اهطذذِد)ًعذذاذ( يف اهطذذِد، ٗٙ 
اهرٜ ُبم عوذٟ   (بّ  ابت اؾ٘ٓسٜذ ا)ًعرتٌى كُٕ٘ ٗٓرا ً٘ ل، ٗٙ  (اهمسا١

ا٨ذتٌاي اهثذاُٛ ٓذ٘ ا٪لذسب ٗلذد لذاي عِذٕ       ٗ التٕ هسٗاٙٞ ابّ صبٛ عٌ  عِٕ، ٗ
ب ٕ عوذٟ )فٌذع اهسجذاي( يف تعٓاذ    تذ اه٘ذٚذد اهبٔبٔذاُٛ )لذدٖ( يف تعوٚا    (3)احملال

ٗلذاي  اهرٜ ٗلذع فٚذٕ )ًعذاذ اؾذ٘ٓسٜ(      (عٌسٗ بّ نٚع)طسٙل اهؿدٗق إىل 
ت٘ ٚاّا هوسجى ذطب ًبِا9ٖ )ز٠ٗ عِٕ ابّ صبٛ عٌ  يف اؿطّ بابسآٍٚ( هلِذٕ  

)مل ُعمس بسٗاٙذٞ ابذّ ابذٛ عٌذ  عِذٕ،       صضتاذُا احملال)لدٖ( لا9٩ّ٢لد عول عوٕٚ 
ٗصل٘ي9 هٚظ ٓذرا ضذّٔ٘ا، فذإْ ا٪ضذتاذ احملاذل )لذدٖ(        (4)ٗهعوٕ ًّ ضٔ٘ اهاوٍ(

ٙطذت٘عب   صضذاُٚد اهلتذب ا٪زبعذٞ خاؾذٞ ٗمل     التؿس يف ًعحٌٕ عوٟ ًساجعٞ 
غ  اهلتب  بد ًّ عث٘ز احملال اه٘ذٚد اهبٔبٔاُٛ يفمتاَ صؾ٘ي ا٪ذادٙث، ٨ٗ
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هلِٕ مل ابسآٍٚ بّ ٓاغٍ عّ ابّ صبٛ عٌ ( ذطّ عّ ا٪زبعٞ زاّٗٙا يف )خربُ 
ٜ      )ٙبٍّٚ ً٘قع زٗاٙٞ  ، ًٗذا صفذادٖ   (ابّ صبٛ عٌذ  عذّ ًعذاذ بذّ  ابذت اؾذ٘ٓس

 9 ٗلد ٗزد اهطِد يف ً٘زدّٙ ،احملال اه٘ذٚد ؾرٚس جدّا
ابذذسآٍٚ بذذّ )فٚذذٕ  ذذذدٙثّا ًطذذِدّا -حاهطذذٕ ًَ -ز٠ٗ اهؿذذدٗق يف صًاهٚذذٕ  -ص      

 . (2)(عّ اهؿادق ) (ٓاغٍ عّ ابّ صبٛ عٌ  عّ ًعاذ اؾ٘ٓسٜ
.(1)ًثى ذان اهطِد بعِٕٚ فساجعيف بعا كتبٕ س اهعاًوٛ ز٠ٗ اؿ -ب      

ٗٓرٖ اهسٗاٙذا  املعتذربٝ    ،ٗاؿاؾى اعتباز ضِد اهسٗاٙٞ ٗؾرتٕ يف ا٪لسب
ٗن ًٗذّ صؾذوٕ، ٗلذد    ٗاقرٞ اهد٨هٞ عوٟ خسٗد اهلمّ ًّ نٚذع املذاي املذرت   

( 9ؾٍسذت ًعتذربٝ اهطذلُ٘ٛ بتاذدٍٙ اهلمذّ عوذٟ اهذدّٙ ٗاه٘ؾذٚٞ، لذاي )        
 .(2) زبدص بٕ ًّ املاي اهلمّ،  ٍ اهدّٙ  ٍ اه٘ؾٚٞ  ٍ امل اثذصٗي غ١ٛ ٙ ش

حٔٚص املٚت ٗدفِذٕ، ذٚذث مل   ٗلد ٗلع اهل٩َ يف ضا٢س ًا ٗجب ًّ ٧ًْ َت
ُعذذ  اهطذذدز ٗاهلذذاف٘ز ًٗذذا١  يف اهِؿذذ٘ف ؼدٙذذد ٗتعذذٚني ًؿذذسفٕ، ٗٓذذرا ْدٔسَٙذذ

اه طى ٗلٌٚٞ صزض اهدفّ ًٗا ٙأخذرٖ اهعذامل صٗ تأخذرٖ اهدٗهذٞ عذّ اهذدفّ يف       
صْ عذدَ  ًّٗ اهاسٙذب   . ا٪زض املباذٞ ٗصجسٝ اؿٌاي ٗذماز اهارب ٗم٘ ذهم

ه ذذ  اهلمذذّ ٗالتؿذذازٓا عوٚذذٕ ٪جذذى تٍٚطذذس ضذذا٢س اذتٚاجذذا    خبذذازتعذذسض ا٪
يف عؿ٘زٍٓ، بٌِٚا ضا٢س امل٧ْ ًتٚطسٝ كاملا١  اهتحٔٚص ٗؾع٘بٞ اهلمّ ه ١٩  ِٕ

قٛ ٗعدَ ضعٞ ا٪زات٘فساْ ًّ ا٬باز صٗ ا٪ُٔاز ًع ٗا٪زض فإٌُٔا ًباذاْ ً
9 عٚث ٨  ٙدٓا عوٟ ا٪زاقٛ -اكٌا يف شًاُِ -غ ؤا ٗعدَ ٗقع اؿلً٘ا 
رؿذٚى زخؿذٞ باملذاي، ٗٓلذرا غ ٌٓذا      ٌذّ صٗ تَ ٙتٚطس ا٨ُتماا ًِٔا إ٨ ببذري  َ 

ًَ كاهطدز  . اُّا ٗبٚطسٍحٗاهلاف٘ز املت٘فساْ ٌٗٓا لدز لوٚى لد ٙبرهٕ صٓى اـ  
                                                           

(
9

  .6ين أتٌاب جياد اننفس: ح 81: ب99انٌسائم: ج :راجع (

(
1

 . 936ص :: انثاب انذادُ عشزفِ االدادّث انقدسْح  انجٌاىز انسنْح (

  .9ين أتٌاب أدكاو انٌصاّا: ح 18: ب93انٌسائم: ج (2)



 (222)خسٗد ٗاجب اهلمّ ًّ صؾى اهرتكٞ.........................................  
   

ٌِذٕ تعٍسقذت اهِؿذ٘ف    ٗباختؿاز9 هعطذس اؿؿذ٘ي عوذٟ اهلمذّ ٗغذ١٩  َ     
دسد ًّ صؾى اهرتكٞ، ٗغ  اهلمّ ًّ ٧ًْ اهتحٔٚص لد اغتٔس  هولمّ ٗصُٕ َٙ

ٗتطذاملٍٔ  اهمتٚا بأخرٓا ًّ صؾى اهرتكٞ ًثى اهلمّ بذى ادعذٛ إنذاا اهمأذا١     
هٕ غذ  اإلنذاا    ًدزُن ٨بد ًّ َترؿٚىطسّا عوٟ خسٗجٕ ًّ صؾى اهرتكٞ، ٗ

 ٌلّ ا٨ضتد٨ي هٕ بأً٘ز9(، ٗٙ ش كػمٕ عّ زصٜ املعؿَ٘ )اهرٜ ٨ ٙ رس
وٟ إخساد ٧ًْ ػٔٚص املٚت ًّ ا٪ٗي9 اهط ٝ املتػسعٚٞ اهعًٌ٘ٚٞ اؾازٙٞ ع

 عٌذَ٘ املذ٘تٟ فإُذٕ ِٙذدز     ٗتادميذٕ عوذٟ اهذدْٙ٘ اه اهذب ٗج٘دٓذا يف      ًاي املٚت
حٔذصْٗ ًٍٚذتٍٔ ًذّ    ً٘  صذد هٚظ ًذدُّٙ٘ا ه ذ ٖ، ًٗذع ذهذم تذس٠ املتػذسعٞ ٙ       

ٞ  صؾى ًاهٕ املرتٗن  ٍ بعد متذ  ٙ٘فذْ٘ دُٙ٘ذٕ،    -باوٚذى صٗ كذث    -اَ فوذظ اهماؼذ
 9  ٗٓرٖ اهط ٝ ٙدعٌٔا ا٪ًس

ػٔٚذص املٚذت   ًذ٧ْ  ذٌٔا عوٟ إخساد اهثا9ُٛ اهمتا٠ٗ اهعآس إناعٔا ٗتطاه
 . ًّ صؾى اهرتكٞ لبى اهدْٙ٘ ٗم٘ٓا ًّ اه٘اجبا  كاه٘ؾاٙا

ٚى املٚذت ٗتلمِٚذٕ ٗؼِٚيذٕ    ت طذ  ٪خبذاز ا٬ًذسٝ بذاهتحٔٚص بأمذا9ٖ١    اهثاهث9 ا
فإُٔا ظآسّا يف ًااَ اهبٚذاْ ٗٓذٛ ضذاكتٞ عذّ بٚذاْ ًؿذسف املذ٧ْ اهذيت          ٗدفِٕ،

٘اي ؿسف يف ػٔٚص املٚت ٓذى ٓذٛ ًذّ ًذاي املٚذت صٗ ًذّ اهتربعذا  صٗ يف صًذ        ت 
املطذذوٌني صٗ ًذذّ اهصكذذاٝ صٗ م٘ٓذذا، ٗظآسٓذذا كُ٘ٔذذا يف ًاذذاَ اهبٚذذاْ فٚلػذذع    
ضل٘تٔا عّ كُ٘ٔا يف ًاي املٚت عطب اؾعى اهػسعٛ، زغٍ اذتٌذاي تعٓوأذا   

ٗتطذامل٘ا عوٚذٕ ًذّ     عِذد اهمأذا١   بأً٘اي املطوٌني، هلِٕ اذتٌاي ِٙدفع مبا ؼال
ص املٚذت، ف٩بذد ٗصْ   هلمذّ ٗغذ ٖ ًذّ ًذ٧ْ ػٔٚذ     ملطذوٌني ا عدَ ٗجذ٘ب بذري ا  

 . فإُٔا احملى املِاضب ،تسكتًّٕ يف ًاهٕ ٗكومتٔا تلْ٘ 
َٙاهطا٢ى ًّ اإلًاَ اهلاظٍ ) (2)اهسابع9 ًعتربٝ اهمكى ٌ٘  ٗمل ( عٌّ 

( 9ٙرتن ًا ٙلمذّ بذٕ ٓذى جيذ٘ش غذسا١ كمِذٕ ًذّ ًذاي اهصكذاٝ؟ ٗلذد صجابذٕ )           
                                                           

 . 2ًّ اب٘اب اهتلمني 9 ح 922 ب  1اه٘ضا٢ى 9 د (2)
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ٗاهط٧اي  زٔصُٕٗاعا عٚاهٕ ًّ اهصكاٝ لدز ًا جئصُٕٗ فٚلُْ٘٘ ٍٓ اهرّٙ جيش
ٗإْ اختـ باهلمّ هلّ اؾ٘اب عاَ هلى ٧ًْ اهتحٔٚص، ٗٓذ٘ ذلذٍ تلسميذٛ    
هوٌٚت املطوٍ بأْ تعيٟ اهصكاٝ ٪ٓى املٚت ٗعٚاهٕ ذتٟ جئصُٕٗ بأُمطذٍٔ،  ذٍ   

   ٗ ٍٔصٖ صُذا ًذ      ضأي9 فإْ مل ٙلذّ هذٕ ٗهذد  ّ اهصكذاٝ؟ لذاي   ٨ صذذد ٙاذَ٘ بذأًسٖ فذأج
(9ش)     ّ ًٍٚتذّا كرسًتذٕ ذٍٚذّا فذ٘از بدُذٕ       كاْ صبذٛ ٙاذ٘ي9 إْ ذسًذٞ بذدْ املذ٧ً

ٍٔذذصٖ ٗكٓمِذذٕ ٗذٍِيذذٕ ٗاذ  تطذذب بذذرهم ًذذّ اهصكذذاٝ ٗغذذٍٚع جِاشتذذٕزٗع٘زتذذٕ ٗج
ـٍ بأُذٕ إذا مل ٙلذّ هذٕ ًذاي ٙ      ٗٓرا تؿسٙس ً ٝ   ّ اهذِ ، هتحٔٚذصٖ  عيذٟ ًذّ اهصكذا

 . ًٗمًٔ٘ٔا ٧ٙكد خسٗد ًاي امل٧ْ ًٗؿازف اهتحٔٚص ًّ ًاي املٚت
ز غسٗد ضا٢س ٧ًْ اهتحٔٚص ًّ ؿادؾى ا٨ط٣ٌِاْ اه٘ا ل ًّ ٓرٖ املٗاؿا

 . ٗلبى دُٕٙ٘ ٗٗؾاٙاٖ -ًّ صؾوٕ ًّٗ فٌ٘عٕ -ًاي املٚت
إُٕ بعد صْ ؼاذل بذاهِـ اهؿذرٚس9 خذسٗد اهلمذّ ًذّ فٌذ٘ا اهرتكذٞ،          ٍ 

9 ًا ٓ٘ اهادز اـازد؟ ٓى ٓ٘ خؿ٘ف ا٪ ٘اب اهث٩ ذٞ اه٘اجبذٞ    ٙأتٛ ض٧اي
زف؟ ٗاهعذآس خذسٗد املؿذازف    املتعااهادز باهثٌّ ا٪لى صٗ ًع املطتربا  صٗ 

املتعذذازف ؾذذسفٔا عًٌ٘ذذّا ًذذّ صؾذذى املذذاي عٚذذث تػذذٌى املؿذذازف املطذذتربٞ       
املتعازف إجيادٓا ٪ًثذاي ٓذرا املذ٧ًّ املٚذت، ف٩بذد ًذّ فعوذٔا ٗصخذر ًؿذسفٔا          

دخاي املٔاُٞ عوٚذٕ  تٌاعٛ ٗعدَ ٓتلٕ ٗعدَ إذماظّا عوٟ ًلاُتٕ ٗاعتبازٖ اإلج
ظذآس يف   (2)ز ّ اهلمّ ًّ نٚع املذاي شهٚى مبعِٟ صْ د ،ٗعوٟ ص٨ٗدٖ ٗصٓوٕ

ٌّ اهلمّ املتعازف ٗاه٢٩ل عذاي املٚذت ًذّ دْٗ هذصَٗ ٓتذم ذسًتذٕ       خسٗد َ 
ٌذاعٛ، صٗ  تًٗٔاُتٕ بإهباضٕ اهلمّ غ  اه٢٩ل عاهٕ ه٘ كاْ هذٕ جذاٖ ٗاعتبذاز اج   

 . بإهباضٕ اهلمّ اهدْٗ غ  املتعازف اهػا٢ع اضتعٌاهٕ ٪ًثاهٕ
ّٞ ًّ اهلمذّ ٗاملذ٧ْ ٗإخساجذٕ    هلّ ه٘ لٚى9 ظآس  اهدهٚى اختٚاز ا٪لى لٌٚ

ًَذًّ صؾى اه  ّاذٌٚٞ ٗا٪عوٟ غأُذح٘ش اختٚاز ا٪كثس ل٨ٗ َٙ ،حٌ٘ا اهرتكٌٞاي ٗ
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 . غسعّا إ٨ ًع زقا اه٘ز ٞ اهباه ني اهعالوني ٗإجاشتٍٔ املطتربٗ
لوِا9 ٓرا اهعذآس ًِؿذسف إىل ًذا مل ٙلذّ كمِذّا خذازد املتعذازف اهػذا٢ع،         

تاذدَ  ظآس اهذدهٚى امل ف اهػا٢ع ٗصخسد  ِٕ ًّ اهرتكٞ، فإْ اغرتٜ املتعاز ٗإ٨
ٙ ػذرت٠ ًذّ تسكذٞ    خازجذّا  تلمِٚذٕ  لمّ املِاضذب ؿذاي املٚذت ٗاملتعذازف     كْ٘ اه

 . ِٗٙؿسف عٌا كاْ كمِّا ً٘جبّا ملٔاُٞ املٚت ٗٓتم ذسًتٕاملٚت ٗٙ لمّ بٕ، 
ٗعسق٘ا اـذ٩ف يف  ٗبتعب  ًمؿى9 ٗلع اهل٩َ بٍِٚٔ يف ٧ًْ اهتحٔٚصا  

ُٗع  كْ٘ اهلمذّ ًذّ    ،ُع  اهعٌاًٞ هوسجى ٗاملاِعٞ هوٌسصٝ ،ا٪كماْ املطتربٞ
بى  -ًّ ًطتربا  اهتحٔٚص، فحصَ بعكٍٔ حسٜ اـ٩ف يف غ ٓاَٗٙ . اهايّ

  . بعدَ خسٗجٔا ًّ صؾى املاي املرتٗن، ٗاذتاط بٕ لخسْٗ -ٓ٘ املػٔ٘ز
ا٢ع ًٗا ٓ٘ اه٢٩ل عاي املٚذت ًذّ   إخساد ًا ٓ٘ املتعازف اهػ ٗصجاش نٌع

ضا٢س اهتحٔٚصا  ٗإْ كاُت ًطتربٞ غ  ٗاجبٞ غسعّا، ٗٓرا ٓ٘ اهاسٙب ٗٓذ٘  
اهؿرٚس فتؿسف ًّ صؾى اهرتكٞ ٗإْ كاُت غاهٚٞ اهثٌّ ًا داًت ٢٨اٞ عاي 
املٚت ًع ًادزتٕ املاهٚٞ ٗضعٞ تسكتٕ هلا ٗهدُٙ٘ذٕ، فإُذٕ لذد ؽتوذع لٌٚذٞ اهلمذّ       

، ٨ٗ ٙوٚذذل باملٚذذت إ٨ اهلمذذّ صٗ امل٧ُذذٞ اهعاهٚذذٞ صٗ اهتحٔٚذذصًذذّ ًتيوبذذا   ٗمذذٖ٘
بذد ًذّ ؾذسف املذاي إهٚٔذا ذمعذّا هلساًذٞ        ٘ضيٞ ذطب ذاهٕ يف اهتٌذع، ف٩ املت

ٗخيذسد اهصا٢ذد ًذّ صؾذى املذاي ب ذ  إغذلاي         ،املٚت ٗاذرتإً اه٘اجذب غذسعاّ  
ٚذٞ  ٌا هذٕ ٗجذ٘د ًطذتاى كذاؿربٝ اهٌِٚ    ُا، ًّ دْٗ فسق بني ٧ًْ اهتحٔٚص ًذذ عِد

اهيت ٓٛ صغوٟ ٗصعوٟ دزجا  اإلشاز اهرٜ ٙلٓمّ بٕ املٚذت ٗبذني ًذا ٨ ٗجذ٘د     
صُ٘اا اهاٌٚـ غذسعّا يف   ًطتاى هٕ كتلمني املٚت باٌٚـ ليّ اهرٜ ٓ٘ صذٍب

لباي اهلتاْ ٗمٖ٘، فإُٕ ًا داَ اهلمّ ٢٨اذّا عذاي املٚذت جيذ٘ش ؾذسف املذاي يف       
 9 ٗاه٘جٕ يف كُٕ٘ ا٪لسب . غسا٢ٕ ًّ تسكتٕ ٗتلمِٕٚ بٕ ٨ٗ ً٘جب هوتػلٚم

ص9٨ّٗ اُؿساف اهلمّ ٗاملؿازف إىل املؿازف املتعازفٞ اهػا٢عٞ بني عٌذَ٘  
 ذرزّا ًّ هصَٗ ًٔاُتٕ ٗٓتم اذرتإً. ،امل٘تٟ ٗاه٢٩اٞ عاي املٚت اـاف
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ًٗا دٍي عوٟ  زاهلمّ ًّ ًاي املٚتش ّ تبادزٓا ًّ إط٩ق دهٚى ه اُُٚا9 ٗ
ِٗٙيبذل عوذٟ   ًِذٕ  ٙتبذادز   ٗصفإْ إط٩لٕ ِٙؿسف  ،صْ ضا٢س امل٧ْ ًّ ًاي املٚت

ًتعازف ػٔٚص صًثاهٕ ًّ ذٚث اهػسف ٗامللاُذٞ ا٨جتٌاعٚذٞ اهذيت كذاْ ٙعٚػذٔا      
املٚذذت ٓذذ٘ ٗعػذذ تٕ ٗص٨ٗدٖ عٚذذث كذذاْ عذذدَ ؾذذسفٔا ًذذّ تسكذذٞ املٚذذت ًٗاهذذٕ   

 . ٗلد ؼال ذسًٞ بدْ املٚت املطوٍ ٗهصَٗ اذرتإً ،ٙ٘جب ًٔاُتٕ
بٕ يف صدهٞ ػٔٚص املٚت ٗصخبازٖ ٓ٘ اؾاًع بني ا٪فساد ُعٍ لد ٙااي9 املأً٘ز 

ٍ٘  هذ٘هٛ املٚذت يف صْ      اهماقوٞ ٗاه اهٚٞ ٗبني ا٪فساد اهداُٚٞ اهسخٚؿذٞ، ٨ٗ ًطذ
ٙيٍبإ عوٟ خؿ٘ف ا٪فذساد اهماقذوٞ ٗاه اهٚذٞ، بذى ٨بذد ًذّ اختٚذاز ا٪فذساد         

 . اهداُٚٞ اهسخٚؿٞ ًا داًت ًؿدالّا هوتحٔٚص اه٘اجب
إْ صٗاًذذس اهذذتلمني ٗغذذ ٖ املت٘جٔذذٞ إىل عٌذذَ٘ امللومذذني  9ا٘ي9 ص٨ّٗذهلٍِذذا ُذذ 

بذادز ًِٔذا اهلمذّ    ٗٗهٛ املٚت ًط٧ٗي عّ ؾسفٔا ًّ ًاي املٚت، ٓرٖ صٗاًس ٙت
ٗتِيبل عوٟ اهلمّ اه ذاهٛ اه٢٩ذل عذاي    ، اهػا٢ع تلمني املطوٌني بٕاملتعازف ٗ

 . اجتٌاعٛ، فٚدسد ًّ صؾى تسكتٕاملٚت إذا كاْ هٕ جاٖ ٗكساًٞ ٗاعتباز 
٨ٗ دهٚى ٗاقذس عوذٟ هذصَٗ إخذساد لٌٚذٞ اهلمذّ اهداُٚذٞ ٗاهسخٚؿذٞ دْٗ         

 9 اهػا٢ع املتعازف ٗدْٗ اه٢٩ل عاي املٚت، ٨ضٌٚا ًع ٩ًذعٞ ًا ُركسٖ

 اُّٚا9 إْ ا٨هتصاَ ب٘ج٘ب اختٚاز اهلمّ ا٪دُذٟ ٗاملؿذسف ا٪لذى ذتذٟ إذا     
يدَ ٓرا ا٨هتصاَ ٙؿ ،إمياُّٚا ٗاذرتإً اجتٌاعّٚاكاْ ًِافّٚا ؿاي املٚت ٗكساًتٕ 

ٞ ٗ -ٗبعكٔا ؾرٚس اهطِد -ٗٙتِافٟ ًع اهِؿ٘ف املطتمٚكٞ عوذٟ هذصَٗ    اهداهذ
ّ     اذرتاَ  ًذٞ بذدْ املذ٧ًّ ًٚتذّا كرسًتذٕ      ذسشاملطذوٍ ٗذمذغ كساًذٞ املٚذت املذ٧ً

بى ٓ٘ اهتصاَ ٧ٙدٜ إىل  زذسًٞ املطوٍ ًٚتّا كرسًتٕ ٗٓ٘ ذٛ ض٘ا١ش (2) زذّٚا
 . ٞ امل٧ًّ ٗٓتم ذسًٞ املطؤًٍاُ
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      ٓٛ يتطبٝل ايتجٗٝزع َٚ٪ْز٘ يًٝز٘     ؽ ْعِ َا نإ َكطؾ٘ اغطاؾًا ٚتبصٜطًا ٫ َػ
إغزطاف يف  بنزب  ٚطععزاّ   يف ايعطام يف زتايؼ ايؿاحتز١ َزٔ قزطف ٕ    نُا ٬ُٜحظ

ٓٛ ٘ ط٫ َع ٚجٛز َت ذ يكطؾ٘ؽ ي٘ ؾطيًا  ٫ٚ َكٓخايكطف ٫ٚ َػ ٚيزٛ   -ربع بز
ٚشيو ٭ْ٘ ٫ ٜكذ تطبٝل َكاضف جتٗٝع املٝت يًز٢   -َٔ بعض ايٛضث١ ايهباض

 بًخزا   ٫ٚ جيزٛظ احتػزابٗا َزٔ ايرتنز١     ض ايػاي١ٝ ٚايعا٥س٠ يزٔ املتعزاضف   ا٭َٛ
ٛٓ ايكاقطٜٔ  ايٛضث١ حلأٚ حل ايسٜإ  ؽ ؾزطيٞ  ؾإْ٘ طنطاض بُٗا َٔ زٕٚ َػ

 . ٚؾا٤ زٜٔ ايسا٥ٓنيإلنطاض ايكاقطٜٔ أٚ يٓكل 
ٚنٝززـ نززإ ايعا٥ززس يززٔ َكززطف ايتجٗٝززع املتعززاضف حتزز٢ بززني ايؿكززطا٤         

٫ جيزٛظ طخطاجز٘ َزٔ أقزٌ ايرتنز١ ط٫       َكطف ايتجٗٝزع اي٥٬زل لزاٍ املٝزت     ٚ
 ِ ؾُٝختػزززب َزززٔ حكزززتِٗ زٕٚ حكززز١  بطنزززا ايٛضثززز١ ايبزززايػني ايعكززز٤٬ َزززٓٗ

املٝززت يززٔ قززسض ٓككزز١ ملززاٍ   ٖٚهززصا املكززاضف ايهززاض٠ بايززٓسٜإ ٚاملايكاقززطٜٔ
 . ختاج طىل ضنا ايسٜإ ٚطجاظتِٗ يًكطف ايعا٥س ئ املتعاضفَت زِْٜٛٗ

اظ٠ ٘ اإلجز ٚيًٝ٘: ٚطشا نإ يف ايٛضث١ قػ  أٚ غؿٝ٘ أٚ َؿًؼ ٫ جيٛظ يٛيٝٓز 
٭ْز٘ خز٬ف      ٚشيزو  لاٍ املٝزت  ًا٥٫كيف قطف ايعا٥س ئ املتعاضف ٚطٕ نإ 

ايكزػ  أٚ انٓزٕٛ أٚ ايػزؿٝ٘ أٚ املؿًزؼ  ٚيٓس٥زص ٜزتعني        : َكًخ١ املٛىل يًٝ٘
طخززطاج َكززطؾ٘ َززٔ حكزز١ ايبززايػني ايعززاقًني ايطانززني بكززطف ايعا٥ززس يززٔ        

 ٜهززٕٛ أٚ  ٜتززربع بزز٘ أحززس املهًؿززني  املتعززاضف َززٔ َزز٪ٕ ايتجٗٝززع  ْعززِ ط٫ إٔ    
 .أٚ ايعا٥س ئ املتعاضف َٔ ثًث٘ املٝت َٛقًٝا بإخطاج جتٗٝعٙ 

ئ املتعاضف َٚز٪ٕ ايتجٗٝزع    ِ: ايهؿٔ ايػايٞ ايعا٥سٜٚػتٟٛ يف ٖصا اذته
طشا أضٜس قطؾ٘ بايٓخٛ ايطاقٞ املٛجب يًك١ُٝ ايػاي١ٝ  ؾإْٗا  -غ  ايهؿٔ -ا٭خط

َكاضف ظا٥س٠  ٚايعا٥س ئ املتعزاضف اي٥٬زل لزاٍ املٝزت ٫ خيزطج َزٔ أقزٌ        
ٕٛ ايرتنزز١ ٚزتُززٛع املززاٍ املززرتٚى  بززٌ ايعا٥ززس ٜػطَزز٘ ايٛضثزز١ ايبززايػٕٛ ايعززاقً     

ايطانٕٛ ب٘  ٚايصٟ خيطج َٔ ايرتن١ ايثُٔ ا٭قٌ ق١ُٝ بعزس ايتػزاّٚ ٚاْكزام    
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املبًززؼ املطًززٛإ  ٚطشا أضاز ايٛضثزز١ بطنززاِٖ ٚاختٝززاضِٖ بززصٍ ايهؿززٔ ايػززايٞ     
ٚأضتا٤ ايتجٗٝزع ايػايٝز١ ناختٝزاض أضا شاص خكٛقز١ٝ يسؾٓز٘ ؾٝٗزا ٚضتزٛ شيزو         

املكطف  :أقٌ ايرتن١َٔ  ؾاملكطف ايعا٥س ٫ خيطج َٔ أقٌ ايرتن١ ٚطمنا خيطج
ٚخيززطج ايعا٥ززس يززٔ املتعززاضف َززٔ َززاٍ ايٛضثزز١ ايبززايػني ايعززاقًني         املتعززاضف

 . ايطانني بكطف ايهؿٔ ٚامل٪ٕ ايػاي١ٝ أٚ َٔ حكتِٗ َٔ ايرتن١
ٚيًٝ٘: يٛ أَهٔ زؾٔ املٝزت يف َهزإ ٫ ٜتطًزب بزصٍ املزاٍ أٚ تطًزب َزا٫ً        

ٕت ٜتطًزب    ق٬ًًٝ ٚأضاز ايٛضث١ ايهزإًَٛ بزايبًٛؽ ٚايعكزٌ زؾ    بزصٍ   ٓز٘ يف َهزإ ثزا
ًزب  ايصٟ ٫ ٜتطّ انٗعٕٚ يًُٝت املٛنع ا٭ٍٚ: قٓس املاٍ أٚ بصٍ املاٍ ايهث  

يًز٢ املٛنزع ايثزاْٞ  ط٫ إٔ ٜهزٕٛ املٛنزع ا٭ٍٚ       املاٍ أٚ ٜتطًزب َزا٫ً قًز٬ًٝ    
َٓاؾًٝا يؿطف املٝت ٚايتباضٙ ا٫جتُايٞ ؾٝسؾٔ يف املٛنع ايثاْٞ ٚخيطج َكطؾ٘ 

َاٍ ايرتن١  أٚ تهٕٛ ي٘ ٚق١ٝ بارت اص َٔ ثًثز٘ أٚ بزايهؿٔ ايػزايٞ    َٔ زتُٛع 
أٚ بامل٪١ْ ايػاي١ٝ َٔ أضتا٤ ايتجٗٝع املٛق٢ ب٘ َٔ قبٌ املٝت ؾٝكطف ايعا٥س َزٔ  

ٖٚهصا يزٛ أضاز ايٛضثز١ ايزسؾٔ أٚ ايتجٗٝزع املتطًزب ملزاٍ نزث  َزع          . ثًث املٝت
صٍ املزاٍ ايعا٥زس َزٔ    ٚجب يًز٢ ايٛضثز١ بز    َٛاؾك١ املٛنع ا٭ٍٚ يؿطف املٝت 

حكتِٗ أٚ َٔ َاهلِ ارتام ٜتربع ب٘ ايبزايػٕٛ ايعزاقًٕٛ َزٔ ٚضثتز٘ ٜٚكزطف      
 : . ثِ ْبخث -أٟ ٜ٪خص َٓٗا -ايباقٞ َٔ ايرتن١

 : كفن السوجة على زوجها   
ُٔ نؿٔ املطأ٠ ي٢ً ظٚجٗا املعطٚف ٚاملؿٗٛض بني ؾكٗا٥ٓا )ضا( ٖٛ نٕٛ َث

  : ضٚاٜتإٚقس ازيٞ يًٝ٘ اإلمجاع  ٚٚضزص ب٘ 
)ايتٗصٜب( ٠ ايػهْٛٞ ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغٞ يفا٭ٚىل: يُستٗا ٖٚٞ َعترب

 :(1)()ُ٪َٓنيزٍٛ أَ  ايزهُٔ قزتزٛم ب٘  ٖٚٛ ٜزٛثزِٝ َزًزكٌ غزل َتزططٜزب
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 . ٚز٫يتٗا ٚانخ١ دايعٚج نؿٔ اَطأت٘ طشا َاتت ي٢ًر

يًزز٢  نؿززٔ املززطأ٠ رايثاْٝزز١: ضٚاٖززا ايؿززٝذ ايكززسٚم )ضا( يف )ايؿكٝزز٘(:        
  ٚقس اختًؿت أْظاض ايؿكٗا٤ ٚاحملسثني يف نْٛٗا َػٓس٠ً أٚ (1)دظٚجٗا طشا َاتت

حٝززث إٔ ايكززسٚم ضٚاٖززا يكٝززب قززخٝخ١ يبززس ا  بززٔ غززٓإ يززٔ     َطغزز١ً
ايهًٝين ٚايطٛغزٞ  ايؿٝدإ   بُٝٓا  دايهؿٔ َٔ مجٝع املاٍ(:رايكازم )

ثِ قاٍ: )ٚقاٍ  ؾكط  يهٔ ايكسٚم ضٚاٖاا٭خ ٠ ٗصٙ ادت١ًُ ضٜٚا ايكخٝخ١ ب
ٚ اٖط ايعطـ )ٚقاٍ يًٝز٘   (2) : نؿٔ املطأ٠ ي٢ً ظٚجٗا طشا َاتت(يًٝ٘ ايػ٬ّ

بزززُع٢ٓ اْزز٘ يطؿٗززا يًزز٢ ايػزز٬ّ( أْزز٘ تتُزز١ ايطٚاٜزز١ ايكززخٝخ١ ايػززابك١ يًٝٗززا  
بػٓس ٚاحس  َٚٔ ٖٓا اغتظٗط مجع َٔ أي٬ّ ايؿكز٘   غابكتٗا يهُْٛٗا َطٜٚتني

َُ  خسٜث )ضا( نٕٛ غٓسٖا قخٝخًا ٚطزٚاي خُزس بزٔ َٛغز٢ بزٔ     ٕ ٚقزع ؾٝز٘ )
أْز٘ ضجزٌ ثكز١     (3)ٜبزسٚ َزٔ ايػزٝس ابزٔ عزاٚٚؽ     َكبٍٛ يٓزسْا ملزا   املتٛنٌ( ؾإْ٘ 
سَني ْكً٘ اإلمجاع ي٢ً ٚثاقت٘ ٜهؿـ يزٔ تٛثٝزل مجزع َزٔ املتكز     با٫تؿام  طش 

 . ٚقٌ ايتٛثٝل طىل ايػٝس ٚمل ٜكًٓا  ْٚهتؿٞ بٗصا ايٓكٌ َٛٓثكًا يًطجٌطٜاٙ ٚ
ََِؾ قس ط٫ أْ٘ َطغز١ًً   يطٚا١ٜا آخط َٔ ايؿكٗا٤ ٚاحملسثني )ضا( نٕٛ مجْع ٗ

ًَخك١ً َٚتك١ً بايكخٝخ١ بكط١ٜٓ يسّ ضٚا١ٜ ايهًٝين ٚايطٛغٞ هلزا ٚيتعزاضف   
٫غزُٝا مجًز١    ٖزا طضغاٍ ايكسٚم خربًا بعس شنط ارترب املػٓس  ٚقس ٜ٪ٜسٙ تعب 

 . ؾإْٗا حتهٞ خرب ايػهْٛٞ ٚيٝؼ تت١ُ قخٝخ١ ابٔ غٓإ دطشا َاتتر
ٚاذتاقٌ قها٤ ايؿطع ا٭قسؽ خبطٚج نؿٔ ايعٚج١ َٔ َاٍ ايزعٚج اذتزٞ   

يهزٔ قززس ٜعزاضا ٖززصا    . تهؿٝٓزا َعتزرب٠ ايػززهْٛٞ زيز٬ًٝ ٚحجزز١ يًز٢ ايتؿززطٜع    
 ايٓٓل بطٚاٜاص خطٚج ايهؿٔ َٔ أقٌ َاٍ املٝت َٚٔ زتُٛي٘ طشا ناْت املطأ٠
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 .شاص ٜػاض ٚقازض٠ َايًٝا ي٢ً زؾع نؿٓٗا َٔ َاهلا املرتٚى يٛضثتٗا
٘  ايعٚجي٢ً رٚاذتٌ ٖٛ أخك١ٝ زيٌٝ دام زٚايز  د طشا َاتزت  نؿٔ اَطأتز

   ٜٚٓزت:: ُطًل حػزب ايؿٗزِ احملزاٚضٟ ٚادتُزع ايعزطيف     زٜتكسّ ي٢ً ايعاّ أٚ اي
 . )نؿٔ املٝت َٔ تطنت٘ ط٫ نؿٔ ايعٚج١ ؾٗٛ ي٢ً ظٚجٗا اذتٞ(

ٚنٝززـ نززإ يٓززسْا خززرب َعتززرب ايػززٓس ٖززٛ خززرب ايػززهْٛٞ  ٜٚهززٕٛ خززرب      
ًٜٛٓا ملهُْٛ٘  ٜٚثبت بُٗا نٕٛ نؿٔ املزطأ٠ يًز٢    ايكسٚم َ٪ٜسًا أٚ زايًُا ي٘ َك

 : ظٚجٗا  َٔ زٕٚ ؾطم بني َكازٜل ايعٚج١ ٚايعٚج ي٢ً ا٭حٛط  ٚتؿكًٝ٘

قززس٠ املززاٍ   ط٠ ؾاذتهززِ بززني ايعٚجزز١ املٝػززٛض٠ ٚاملعػزز  ْزز٘ ٫ ؾززطم يف ٖززصا ا ط
قازضًا ي٢ً   َٚا زاّ ايعٚج حًٝا إلع٬م ايسيٌٝ: َعترب٠ ايػهْٛٞ ٚارترب اٯخط

بصٍ ايهؿٔ جيب يًٝ٘ بصٍ نؿٔ ايعٚج١ ٚطٕ ناْزت َٝػزٛض٠  ٖٚهزصا َكتهز٢     
طعزز٬م ايززٓل املعتززرب غززٓسٙ ايٛانززخ١ ز٫يتزز٘ املطًكزز١ إٔ ٫ ؾززطم بززني ايعٚجزز١  

ا حت٢ ان١ْٛٓ بٌ حت٢ ايهب ٠ ٚايكػ ٠ ٫ٚ بني املسخٍٛ بٗا ٚغ  املسخٍٛ بٗ
ؾإْز٘ تكزسّ قطٜبزًا إٔ املطًكز١     طشا َاتزت يف يزستٗا ايز  مل تزٓكض ٔ     املطًك١ ضجعًٝا

ُٓٗا أحهاّ ايعٚج١ ٜٚثب ت نؿٓٗا يًز٢ ظٚجٗزا املطًزل    ضجعًٝا ظٚج١ حكٝك١  ؾتع
٭ْٗزا ٫ تٓؿكزٌ يٓز٘ نعٚجز١ٕ ٫ٚ تزبني حتز٢ تٓكهزٞ يزستٗا          -٫ با٥ٓزاً  -ضجعًٝا 

 ي٢ً ظٚجٗا.ايطجع١ٝ  َٚا زاَت مل تٓكض يٓستٗا ؾٗٞ ظٚج١ حكٝك١ ٚنؿٓٗا 

ْعِ ٚقزع ارتز٬ف ٚاإلؾزهاٍ يف ايعٚجز١ ايٓاؾزع٠ ؾزطيًا ٚايز  ٫ تػزتخل         
 ٚ طجززع ايطايزز١ ايعٚجٝزز١ ادتٓػزز١ٝ ٚتهززٕٛ يف بٝززت   تايٓؿكزز١ أقزز٬ً حتزز٢ تتززٛإ 

 . ايعٚج  ٚيف ايعٚج١ املٓكطع١ اي  ٫ تػتخل ايٓؿك١ ؾطيًا

نؿزٔ   ي٢ً ايعٚجرٜٚٓبػٞ ا٫يتؿاص بسًٚا طىل طع٬م ايٓل طع٬قًا ٚانخًا 
ٖٚصا ايزٓل ٜثبزت  زٔ نؿزٔ ايعٚجز١ يًز٢ ايزعٚج  ٖٚزٛ          (1)داَطأت٘ طشا َاتت
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حهززِ ٚنززعٞ َطًززل ثابززت يًعٚجزز١ طشا َاتززت  ٫ٚ ضٜززب يف قززسم املززطأ٠         
   ٚحيتاج طخطاج بعهٗٔ طىل زيٌٝ ٚانذ.ٚايعٚج١ ي٢ً نٌ املكازٜل ايعطؾ١ٝ

شٖززب مجززع َززٔ ايؿكٗززا٤ )ضا( طىل قكززط اذتهززِ املبخززٛ  يًزز٢       ْعززِ 
م حزاٍ اذتٝزا٠ يًز٢    بعسّ ٚجزٛإ ا٫ْؿزا   ايسا١ُ٥ غ  ايٓاؾع( ٚيًًٛٙ ١)ايعٚج

ٌ     -املٓكطع١ ٚايٓاؾزع٠   -ٖاتني ايعٚجتني يًز٢  ر  ٚيعزٌ َزطازِٖ اْكزطاف زيٝز
طىل خكٛم ايعٚج١ اي  تػتخل ايٓؿكز١ حزاٍ   د ايعٚج نؿٔ اَطأت٘ طشا َاتت

َُ  اذتٝا٠ ؾًا ئُ دتك١ بايعٚج١ ايسا١ُ٥ غ  ايٓاؾع  ؾٝهٕٛ ايسيٌٝ َٓكطٖٚٞ 
٫ تػززتخل ا٫ْؿززام حززاٍ اذتٝززا٠  ٚنززلٕ ايٛجزز٘ ايؿززطيٞ إلجيززاإ ايهؿززٔ يًزز٢ 

: نْٛ٘ َٔ ايٓؿك١ ايٛاجب١  بًخا  إٔ ايهؿٔ َٔ غزٓذ ايهػز٠ٛ ايٛاجبز١     ظٚجٗا
يًعٚج١ ي٢ً ايعٚج ٚقس أثبتٗا ايؿزاضع ملزا بعزس املزٛص  ؾٝزسٚض ٚجزٛإ ايهؿزٔ        

ٞ ثبٛص ايهؿٔ ي٢ً ايعٚج ٜٓتؿ٥طًا َساضًا ٚجٛإ ا٫ْؿام يًٝ٘  ٚي٢ً ايعٚج زا
 يٓس نْٛٗا ظٚج١ َٓكطع١ أٚ ْاؾع٠ حٝث ٫ جتب ايٓؿك١ يًُٝٗزا ٫ٚ تػزتخكاْٗا  

  ٚقزس ٜكزاٍ: طٕ يزسّ اغزتخكام ايهؿزٔ بعزس املُزاص بططٜزل أٚىل         حاٍ اذتٝزا٠  
 . ٚأٚنذ َٔ يسّ اغتخكام ايٓؿك١ حاٍ اذتٝا٠

 ٖٚصا ايتٛجٝ٘ َطؾٛا:
حج١ٝ ؾٝز٘ ٫ٚ قابًٝز١ يز٘ يًز٢ تكٝٝزس      بسٟٚ ٫ املعيّٛ ٕ ا٫ْكطاف أ٫ًٚ: ٭

 ٌ ؾزإٕ املتُتزع بٗزا ظٚجز١      (1)ديًز٢ ايزعٚج نؿزٔ اَطأتز٘ طشا َاتزت     رطع٬م زيٝز
حكٝك١ ٚايٓاؾع٠ ظٚجز١ حكٝكز١ ٚطٕ ناْزت ؾاغزك١ ؾزطيًا ٫ٚ طؾزهاٍ يف قزسم        
ايعٚج١ٝ يًُٝٗا  ْعِ ايعٚج١ٝ تٓكطع باملٛص ٚطٕ بكٞ بعض أحهزاّ ايعٚجٝز١    

ذ ي٬ْكززطاف  ٚيًزز٢ ؾطنزز٘ ٖززٛ اْكززطاف بززسٟٚ ٫ ٜكززًذ َكٝٓززسًا  ٫ٚ َكززٓخ
إلعزز٬م زيٝززٌ ايهؿززٔ  َهززاؾًا يعززسّ نززٕٛ  ززٔ ايهؿززٔ َززٔ َكززازٜل ايٓؿكزز١      

يٛضتٗزا بثزٛإ ٚطععاَٗزا لزس ايؿزبع        يٛاجب١ ي٢ً ايعٚج  ؾزإٕ ايٓؿكز١ نػزا٤   ا
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 ّ . ْعزِ حيتُزٌ نزٕٛ ايهؿزٔ املثبزت       َٚع املٛص ٫ حاج١ طىل ثٛإ ٫ٚ طىل ععزا
عٚج جع٤ّ أخ ًا َزٔ ايهػز٠ٛ ايٛاجبز١ يًز٢ ايزعٚج يٓزس اْكطزاع ايعًكز١         ي٢ً اي

 . ٚاْتٗا٤ ايعٚج١ٝ باملٛص  ٚا٫حتُاٍ ٫ حج١ٝ ؾٝ٘
ٕ ا٭ٚي١ٜٛ ٫بس َٔ نْٛٗا قطع١ٝ حت٢ تٓت: ٚتثبزت ايٓتٝجز١ قطعزًا     ٚثاًْٝا: ٭

ٚط٫ ؾزز٬ حجزز١ يف ايظززٔ ٚضتززٛٙ  ٫ٚ قطززع بلٚيٜٛزز١ يززسّ اغززتخكام املٓكطعزز١ أٚ 
 . ٠ ايهؿٔ بعس املُاص َٔ يسّ اغتخكاقٗا ايٓؿك١ حاٍ اذتٝا٠ايٓاؾع

ثبزٛص   َزساض ٚاذتاقٌ إٔ ٫ حج١ ي٢ً زٚضإ ٚجٛإ ايهؿٔ ي٢ً ايعٚج 
ايٓؿك١ ايٛاجب١ يًز٢ ايزعٚج ٚطٕ احتُزٌ زٚضإ ٚجزٛإ ايهؿزٔ َزساض ٚجزٛإ        
ا٫ْؿام حاٍ اذتٝا٠  نُا حيتٌُ طثباص ايهؿٔ ي٢ً ايعٚج بايتبزاضٙ جزع٤ّ أخز ًا    

٘     ػز٠ٛ ايػزاتط٠ يعزٛض٠ ايعٚجز١    َٔ ايه : نزٕٛ طثبزاص    ٚيف املكابزٌ حيتُزٌ خ٬ؾز
 . ٔ ٚجٛإ ا٫ْؿام ٚا٫نػا٤ي٢ً ايعٚج حهًُا ٚنعًٝا َػتك٬ً يايهؿٔ 

ٚيصٖاإ مجع َٔ ايؿكٗا٤ طىل َٓع اغتخكام املٓكطع١ ٚايٓاؾزع٠   ٚهلصا نً٘ 
 . ايهؿٔ ضتتاط ٚجٛبًا ٫ٚ صتعّ بإثباص ايهؿٔ ي٢ً ظٚج املٓكطع١ ٚايٓاؾع٠

بززني  -ثبززٛص  ززٔ نؿززٔ ايعٚجزز١ يًزز٢ ظٚجٗززا  -ٚاذتاقززٌ اغززتٛا٤ اذتهززِ 
 ٘ املدتًؿز١ ٚأؾزطازٙ    َكازٜل ٚأؾطاز ايعٚج١  ٖٚهصا ٜػتٟٛ ايعٚج يف َكزازٜك

املتؿاٚت١  ؾ٬ ؾطم يف ثبٛص ايهؿٔ ي٢ً ايعٚج بني ايعٚج ايكزػ  ٚبزني ايهزب     
يًز٢ ايزعٚج نؿزٔ اَطأتز٘     ر٫ٚ بني ايعاقٌ ٚبني انٕٓٛ  ٚشيو إلع٬م ايسيٌٝ

اٖط ايزسيٌٝ  ٫ٚ ؾاٖس ي٢ً تكٝٝسٙ بايعٚج ايهب  أٚ ايعاقٌ  ؾإٕ  ز  دطشا َاتت
ٚج َززٔ زٕٚ ؾززاٖس يًزز٢ تكٝٝززسٙ أٚ    ٌ ايززعثبززٛص حهززِ ٚنززعٞ يًزز٢ ناٖزز    

 . اختكاق٘ مبجُٛي١ َٔ ا٭ظٚاج زٕٚ زتُٛي١ أخط٣
 (1)ٚقس ٜؿهٌ ي٢ً يُّٛ اذتسٜث ٚمشٍٛ حهُ٘ يًكيب ٚانٕٓٛ لزسٜث      

 ٘  اٖط يفزل  ؾإْزٝزؿزُجٕٓٛ حت٢ ٜزتًِ ٚئ ايزخكًِ ئ ايكيب حت٢ َٜزضؾع اي
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ُِٓ اذتهِ يًعٚج  قًِ ايتهًٝـ يُٓٗا ضؾع  ؟. ايكػ  ٚانٕٓٛ ؾهٝـ ٜع

ٕت: طٕ اذتسٜث  اٖط يف ضؾع قًِ ايتهًٝـ ٚامل٪اخص٠ ؾ٬ تهًٝزـ    ٚبعب  ثا
 ٍْ ٖٚزصا    َاتزت  ٚيز٘ ظٚجز١    ي٢ً ايكيب ٫ٚ ي٢ً انٕٓٛ ٚطٕ نإ ظٚجًا ي٘ َزا

ػب طىل املؿٗٛض َٔ اختكام حسٜث ضؾع ايكًزِ خبكزٛم   ايبٝإ ٜعتُس َا ُْ
ايٛنزع ايزصٟ ٖزٛ  زاٖط     حهزِ  ؾ٬ ٜعِ حسٜث ايطؾزع   قًِ ايتهايٝـ ايؿطي١ٝ 

   د.ي٢ً ايعٚج نؿٔ اَطأت٘ طشا َاتتر: ايكخٝذ  ايٓل
أثبتٓزا إٔ ايظزاٖط َزٔ اذتزسٜث      -(1)يف ؾطٚط ايبٝزع   -خٛثٓا يهٓا يف بعض ُب

ضؾع قًِ ايتؿطٜع ٚايكإْٛ ا٫هلٞ ي٢ً اإلع٬م ا٭يِ َٔ قًِ ايتهًٝزـ َٚزٔ   
ٚقس زٍ اذتسٜث ي٢ً ضؾع قًِ ايتؿطٜع َطًكزًا    ُاقًِ ايٛنع ٚاْتؿا٤ٙ يف حكٗ

 .   ؾ٬ ٜتِ َا شنط َٔ ا٫ؾهاٍئ ايكيب ٚئ انٕٓٛ

ْعزِ ٖزصا اذتزسٜث املطًزل قزس ختٓكززل ٚتكٝٓزس يف َزٛاضز قًًٝز١ ٚخزطج يززٔ          
طع٬ق٘ بعض ايتؿطٜعاص  َثٌ نُإ املتًـ طشا أتًـ املاٍ ٚأؾػسٙ ايكيب أٚ 

ي٢ً طثبزاص )قايزس٠ ا٭تز٬ف( ْٚكزٛم     انٕٓٛ ؾإْ٘ ٜهُٔ يسيٌٝ خام زيٓا 
( قزاٍ ) هلا نُإ ٚب٬ تساضى املتًـ  ٬ملٓع َٔ شٖاإ َاٍ املػًِ ٖسضًا با

 َٚكتهاٙ نُإ املتًزـ  (2)د٫ ٜكًذ شٖاإ حل اَط٨ َػًِريف ايكخٝخ١:
ملا أتًـ حت٢ طشا نإ قبًٝا أٚ زتْٓٛزًا حتز٢ ٫ ٜزصٖب َزاٍ املػزًِ ٖزسضًا  ٚطشا       

ٍْ   ٜٚهٕٛ نُإ ايٛيٞ ايكيب أٚ انٕٓٛ ٔ ٚيٝ٘ َا أتًؿ٘نُ نإ ٭حسُٖا َا
  نُاْ٘ ملا ٜتًؿ٘ أحسُٖا أٚ يكطنز٘  ايعٚج١ َٔ َاٍ ايكيب ٚانٕٓٛ ْظ يهؿٔ

أٚ ضتُٖٛا مما ٜهٕٛ طنطاضًا ملزاٍ أحزسُٖا ؾطنز٘ ايؿزاضع ملكزًخ١ أضقز٢  ؾزإٕ        
ٔ  اٖط يف ايٛنع املطًل ٚإٔ نؿ (3)دي٢ً ايعٚج نؿٔ اَطأت٘ طشا َاتترزيٌٝ
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ٚقزسقُٗا يطؾزًا    -ايزعٚج ٚاملزطأ٠    -ايعٚج١ ثابت ي٢ً ايعٚج بًخا  ايعٓٛاْني 
ٔ ظٚجتز٘ طشا  يف ارتاضج  ٚملا نإ ايكػ  أٚ انٕٓٛ ظٚجًا ؾٗٛ ٜتهؿزٌ  زٔ نؿز   

 .َاتت ٜٚثبت ي٢ً ناًٖ٘ 
يهٔ قس ٜكاٍ: نُا إٔ حسٜث ٚنع نؿٔ ايعٚجز١ يًز٢ ايزعٚج َطًزل ٜعزِ      

َطًل ٜعِ ضؾزع ايهؿزٔ يزٔ    ايكًِ ضؾع ٚج ايكػ  ٚانٕٓٛ  نصيو حسٜث ايع
َِ ٫ ٜ٪خززص بززإع٬م حززسٜث ايطؾززع     ايززعٚج ايكززػ  ٚانٓززٕٛ ٜٚعززِ غزز ٙ   ؾًزز

 .؟  ٚخيكل ب٘ حسٜث ٚنع ايهؿٔ
خزام بزايهؿٔ    ديًز٢ ايزعٚج نؿزٔ اَطأتز٘ طشا َاتزت     رؾإْ٘ ٜكزاٍ: حزسٜث  

ياّ َطًل  َٚٔ املعطٚف  َٚطًل ٜعِ ايعٚج ايكػ  ٚانٕٓٛ  ٚحسٜث ايطؾع
  ٚيًٝ٘ جطٟ ايعك٤٬ يف تكسِٜ طع٬م ايسيٌٝ ارتام ي٢ً طع٬م ايسيٌٝ ايعاّ

ٌ احملاٚضاص نُا جط٣ يًٝ٘ ؾٗزِ ايؿكٗزا٤   تكزسّ طعز٬م حزسٜث     َٓز٘:    ٜٚتخكز
ايهؿٔ ٚطثبات٘ ي٢ً نٌ ظٚج حت٢ ايكػ  ٚانٕٓٛ  ٜٚهٕٛ ْظ  نُإ قطا 

ؾإْز٘  زاٖط    (1)دس َا أخصص حت٢ ت٪زٟي٢ً ايٝرايكيب ٚانٕٓٛ ٚنُإ ايٝس
 يف ايهُإ املطًل يًٝس ايعاز١ٜ اي  أخصص َاٍ ايػ  َٔ زٕٚ حل أٚ ضخك١.

ْعززِ ٫ َ٪اخززص٠ يًزز٢ ايكززيب ٚانٓززٕٛ طشا مل ٜهززُٔ َززا أتًززـ أٚ أخززصٙ    
ِ   -ٚيٛ ٭ْ٘ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ -قطنًا يسٚاًْا أٚ أٚ حتز٢ ٜؿٝزل    ايكزيب  حتز٢ حيزتً

ٖٚهصا طشا أزخٌ أحسُٖا آيت٘ يف ؾطج أٚ ٫ق٢ جػُ٘   ؾٝهُٔ َباؾط٠ًانٕٓٛ 
ٗٓط تجٓب ٜٚتٓجؼ يهٓ٘ ٫ ٜ٪اخص يٛ مل ٜػتػٌ أٚ مل ٜأٚ ثٛب٘ ايٓجاغ١ ؾإْ٘ ُٜ ط

 حت٢ ٜبًؼ أٚ ٜؿٝل ؾتتٛج٘ طيٝ٘ ايتهايٝـ ٜٚ٪اخص ي٢ً يسّ اَتثاهلا.َٔ ارتبث 
ٚحٝث نإ ايكػ  أٚ انٕٓٛ ستجٛضًا ئ ايتكطف يف َاي٘ ؾ٬بس َٔ تٛيٞ 

ً ط   سؾع  ٔ نؿٔ ظٚجتز٘ َزٔ َايز٘ املزٛز    ٚيٝٓ٘ ايؿطيٞ ٚتكسٜ٘ ي ع يٓزسٙ أٚ املػز
زؾع ايثُٔ يزٔ   يًٝ٘ ؾطيًا نُا ٜ٪زٟ غا٥ط زْٜٛ٘ َٚا ٜهُٓ٘  ٫ٚ متٓع نطض١ٜ
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تٛيٞ ايٛيٞ إلخطاج٘ نُزا ٫ متٓزع نزطض١ٜ ٚؾزا٤ ايزسٜٔ ٚايهزُإ يزٔ تكزسٟ         
ٚاملززسٜٔ  ايززٛيٞ إليطززا٤ٙ ملػززتخك٘  ؾإُْٗززا حهُززإ َٛنززٛيإ يًزز٢ ايززعٚج    

  ٚطشا نإ ايكػ  أٚ انٕٓٛ ظٚجًا ؾ٬بس َٔ حتٌُ  ٔ نؿٔ ايعٚج١ ٚايهأَ 
ٔ مبعٓز٢ اقتطايز٘  زٔ نؿزٔ     طشا َاتت  ٜٚتكس٣ ايٛيٞ ايؿطيٞ يسؾع  ٔ ايهؿز 

ايعٚج١ َٔ َاٍ ايعٚج ايكػ  أٚ انٕٓٛ طشا مل ٜبازض َتربع ببصٍ نؿٔ ايعٚج١ 
 . جٗٝعٖاُتٛيٞ َتزُٓ٘ يأٚ زؾع َث

ْعِ حٝث ب٢ٓ املؿٗٛض ي٢ً اختكام حسٜث ايطؾع بايتهًٝؿٝاص  ٚحٝث 
د يسّ يُّٛ ايعٚج يًكػ  ي٢ً ايعٚج نؿٔ اَطأت٘ طشا َاتترحيتٌُ يف زيٌٝ

ًُجٕٓٛ َٔ ج١ٗ احتُاٍ اختكزام ايٛنزع بػز  ايكزػ  ٚانٓزٕٛ أٚ َزٔ       ٚي
ضتتاط ٚجٛبًا بتعُزِٝ اذتهزِ املبخزٛ     ١ يسّ طحطاظ طع٬ق٘ ٚمشٛي٘ هلُا  جٗ

 . هلُا ٫ٚ صتعّ بايؿتٝا
  ص نؿٔ ايعٚج١ طشا َاتت ي٢ً ظٚجٗا حت٢ ايكيب ٚانٕٓٛ.ٚاذتاقٌ ثبٛ

 ٌ ٚاملطًٛبزز١ يف  -غزز  ايهؿززٔ  -جيززب يًزز٢ ايززعٚج غززا٥ط َززٕٛ ايتجٗٝززع ٖٚز
جتٗٝع ظٚجت٘ نايػسض ٚايهاؾٛض ٚاملا٤ ٚا٭ضا ٚضتٖٛا  أّ ٫ ٜثبت يًٝ٘؟ ٖصا 

 املعزطٚف بٝزِٓٗ ثبٛتٗزا يًز٢ ايزعٚج     ٚاملؿزٗٛض  َا اختًؿزت ؾٝز٘ أْظزاض ايؿكٗزا٤      
احملكل   ٚتلَززٌ غزز  ٚاحززٕس َززٔ ا٭يززا ِ املتززلخطٜٔ يف ايٛجززٛإ نزز    نززايهؿٔ 

ػزب طيُٝٗزا  ٚيعًز٘ ٫ختكزام     قسُٖا( يًز٢ َزا ُْ  )ا٭ضزبًٝٞ ٚايػٝس ايعاًَٞ
خام غزز ٙ بز٘ حيتززاج طىل زيٝزٌ ٚانززذ ٚبٝزإ جًززٞ ٖٚززٛ    زايزسيٌٝ بززايهؿٔ  ٚطيز  

طنٔ طيٝزز٘ يعززسّ َؿكززٛز  ٚاإلمجززاع املززسي٢ أٚ يززسّ ارتزز٬ف يف ايٛجززٛإ ٫ ُٜزز
(  َٚززع ايؿززو طحززطاظ اْعكززازٙ ٚيززسّ ايززٝكني بهؿززؿ٘ يززٔ ضأٟ املعكززّٛ ) 

٢ يزسّ بزصٍ   ٔ ٚجٛإ غ  ايهؿٔ ٚيسّ امل٪اخص٠ يًطجع طىل أقٌ ايربا٠٤ َُٜ
 ايصٟ تطن٘ املٝت ْؿػ٘.  د ٔ ايهؿٔ َٔ مجٝع املاٍغ  ايهؿٔ  ؾٝلتٞ زيٌٝر

 ٚقس ٜػتسٍ يًُؿٗٛض بهٕٛ ٚجٛإ نؿٔ ايعٚج١ ي٢ً ايعٚج َٔ قػطٜاص
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 ٙٚجٛإ ا٫ْؿام ي٢ً ايعٚج١  ؾٝػزطٟ اذتهزِ َزٔ ايهؿزٔ املٓكزٛم طىل غز       
َٔ َ٪ٕ جتٗٝع ايعٚج١  ٚميهٔ طيػا٤ خكٛق١ٝ )ايهؿٔ( َزٔ ايزسيٌٝ ارتزام:    

ٚتعُُٝزز٘ طىل نززٌ َ٪ْزز١ ٜتطًبٗززا جتٗٝززع  ديًزز٢ ايززعٚج نؿززٔ اَطأتزز٘ طشا َاتززتر
ٜٚ٪ٜزسٙ: قز٠ٛ احتُزاٍ تكزسٟ زيزًٝني يبٝزإ املٗزِ )ايهؿزٔ(          ايعٚج١ طشا َاتت.

 َ٪ٕ ايتجٗٝع( ٚطضاز٠ غا٥ط Œيف ظَاِْٗ ) ايتخكٌٝقعب غايًٝا بًخا  نْٛ٘ 
ٚر زٔ ايهؿزٔ    (1)دشا َاتزت َطأت٘ ططي٢ً ايعٚج نؿٔ (:ر  ُٖٚا قٛي٘ )َٓ٘

َع اتؿاقِٗ ؾتز٣ّٛ يًز٢ نزٕٛ غزا٥ط َز٪ٕ ايتجٗٝزع َزٔ أقزٌ          َٔ مجٝع املاٍد
ايرتن١ ٚزتُٛع املاٍ  ؾٝك٣ٛ احتُاٍ نٕٛ غا٥ط َ٪ٕ جتٗٝع ايعٚج١ ي٢ً ايعٚج 

٘  ٚغ٥٬ز٘  ٚنٕٛ بٝإ ايهؿٔ ٭ُٖٝت٘  ؾهزإ ايزسي٬ٕٝ َؿز ٜٔ      ٚقزعٛب١ حتكزًٝ
 طىل زتُٛع َ٪ٕ ايتجٗٝع ٚاي  ٜهٕٛ ايهؿٔ أُٖٗا ٚأغ٬ٖا ٚأقعبٗا حتك٬ًٝ.

ََ خض احتُاٍ ٫ ؾاٖس ٚانذ يًٝ٘  ٖٚٛ َع زيز٣ٛ اإلمجزاع   يهٔ ٖصا 
ٜززسيْٛا طىل  يـ ؾٝزز٘ نُززا ازيزز٢ بعززض ا٭يززا ِ  يًٝزز٘ أٚ يززسّ ٚجززسإ املدززا

 . ٚيف ايؿت٣ٛ يف ايسٜٔ ؾطن٘ ي٢ً ايعٚج احتٝاعًاا٫حتٝاط ايٛجٛبٞ ٚ
ٍت ز)قسٙ( ٖٓا تؿكزٌٝ بزني ٜػزاض ايعٚجز١ ٚٚاجزسٜتٗا يز      (2)ٚ٭غتاشْا احملكل ُا

ٚإف مب٪ٕ جتٗٝعٖا حني َٛتٗا ؾ٬ ٜثبت ي٢ً ايعٚج َ٪١ْ جتٗٝعٖا طشا َاتت بٌ 
 ٔ ايهؿزٔ  رتطنتٗا حػب ز٫ي١ ايطٚا١ٜ املعترب٠ املطًك١:اهلا ٚتثبت يف زتُٛع َ

ِٖٓٚٞ  دَٔ مجٝع املاٍ ايعٚج١ ؾٝدطج غا٥ط َ٪ٕ جتٗٝعٖا َٔ زتُٛع َاهلا  تع
ٍٓ ي٢ً نْٛ٘ ي٢ً ظٚجٗا طشا نإ حًٝا.  ط٫ ايهؿٔ  خطجٓا يٓ٘ يسيٌٝ خام ز

ٍت ٚإف بتجٗٝعٖزا حزني َٛتٗزا ؾٝثبزت     ٚبني يسّ ٜػاضٖا  ٚيسّ ٚاجسٜتٗا ملا
      ٌ يًز٢ ايزعٚج   ري٢ً ايعٚج َ٪١ْ جتٗٝعٖزا طشا َاتزت نثبزٛص ايهؿزٔ يًٝز٘ بزسيٝ

ٜٚثبزت يًز٢ ايززعٚج َ٪ْز١ جتٗٝعٖزا غز  ايهؿزٔ بززسيٌٝ       دنؿزٔ اَطأتز٘ طشا َاتزت   
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عطززٕٛ َززٔ ايعنززا٠ ؾزز٦ًٝا: ا٭إ مخػزز١ ٫ ُٜرايٓززاعل بززلٕقززخٝذ ابززٔ اذتجززاج 
٘     ٚا٭ّ ٚايٛي أٟ ًٜزعَِٗ   (1)دس ٚاملًُٛى ٚاملطأ٠  ٚشيزو أْٗزِ يٝايز٘ ٫ظَزٕٛ يز

حتٌُ َ٪ْتِٗ َٚكزاضؾِٗ ٚأْز٘ ٜتعٗزس بٗزا َزا زاّ حٝزًا  ٖٚزصا ٫ خيزتل لزاٍ          
 . اذتٝا٠  بٌ ٜعِ َكطف املُاص َٚ٪١ْ جتٗٝع ايعٚج١

ٚؾُٝا أؾاز)قسٙ( اؾهاٍ  ٭ْ٘ َزٔ ايٛانزذ إٔ ٫ ز٫يز١ يف ارتزرب ايكزخٝذ      
ََ يًزز٢ يُززّٛ َؿززازٙ  ٫ ًٜتعَُٗززا )قززسٙ(  خززصٚضإملززا بعززس املُززاص  ٚط٫ يعَزز٘ 

خُزٌ َكزاضف ا٭إ ٚا٭ّ ٚايٛيزس ٚاملًُزٛى ٚايعٚجز١ بعزس       َت :عاٖطًا  ُٖٚزا  
املُاص ؾٝتخٌُ َكاضف َٚ٪ٕ جتٗٝعِٖ ٭ِْٗ ٫ظَزٕٛ يز٘ حتز٢ بعزس املُزاص       

 -َٚزِٓٗ ايعٚجز١   -تخٌُ َكاضف ٖز٪٤٫  ا٫يتعاّ بًٜٚعّ  . ٖٚصا َا ٫ ًٜتعَ٘
 حزززاٍ ٜػزززاضِٖ ٚيػزززطِٖ ٫ٚ خيزززتل تعٗزززسٙ مبكزززاضؾِٗ َٚ٪ْززز١ ايعٚجززز١  يف

 . بارتكٛم ؾُٝا بعس املُاص خاق١

 عطٛا َٔ ايعنا٠.ؾكط ا٭قٓاف ارتُػ١ حت٢ ٫ ُٜ رب: ؾطا ارت ْعِ قس ٜكاٍ

يهٔ ْكٍٛ: َ٪١ْ ايعٚج١ حاٍ اذتٝا٠ ٫ظ١َ يًطجٌ ٚطٕ ناْت َٝػزٛض٠ غز    
   ٟ طىل اختكزام حتُزٌ َ٪ْز١ ايعٚجز١      ؾك ٠  ٖٚصا ميٓع قزخ١ ايتؿكزٌٝ املز٪ز

 . املعػط٠ غ  املٝػٛض٠ طشا َاتت
ٚاذتاقززٌ ٖززصا ا٫غززتس٫ٍ يف ادتًُزز١ ٜكززًذ َ٪ٜززسًا يًُؿززٗٛض ٚي٬حتٝززاط 

ِٓ -ٚيززٛ لززس ا٫حتُززاٍ -يززصٟ ايتعَٓززاٙ ا طىل يززسّ ارتزز٬ف أٚ اإلمجززاع  ؾٝٓهزز
 : . ثِ ْبخث املسي٢ َ٪ٜسٜٔ ي٬حتُاٍ ٖٚٞ زٚايٞ ا٫حتٝاط ايٛجٛبٞ يٓسْا

 : شروط ثبوت كفن السوجة على زوجها
ا٭ٍٚ: طمنا ٜثبت يًز٢ ايزعٚج نؿزٔ ظٚجتز٘ يزٛ َاتزت ٜٚ٪خزص َزٔ َايز٘ أٚ          

طشا مل ٜتزربع ببصيز٘ أحزْس غز  ايزعٚج  ٚط٫       ني يًٝ٘ زؾع  ٔ نؿٓٗا َٔ َايز٘  ٜتع
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بزايهؿٔ ٫ جيزب يًز٢ ايزعٚج      اْتؿ٢ اذتهِ ٫ْتؿا٤ املٛنٛع ؾإْ٘ َزع تزربع أحزسٕ   
ََ  . خٌ ي٘ ٫ٚ َٛنٛعايبصٍ ؾإٕ ايهؿٔ َبصٍٚ ٫ٚ 

ٕت : طمنا ٚجب نؿٔ ايعٚج١ ي٢ً ظٚجٗا طشا َاتزت حتز٢ تهؿزٔ     ٚبتكطٜب ثا
بايهؿٔ املبصٍٚ َٔ ايعٚج  ؾإشا تربع بايهؿٔ غ  ايعٚج ؾ٬ َٛقع يبصٍ ظٚجٗا 

 . نؿٓٗا ٫ٚ َكًخ١ ؾٝ٘ ٫ٚ َٛنٛع ي٘
اتٗزا  منا ٜهٕٛ نؿٔ ايعٚج١ ي٢ً ظٚجٗا طشا نإ حًٝا بعزس مم ايؿطط ايثاْٞ: ط

ػٌ شَتزز٘ بهؿززٔ ظٚجتزز٘ طشا َاتززت َززا زاّ حٝززًا تؿززؾززإٕ املهًززـ اذتززٞ املتززعٚج ت
َٚاتت قبً٘  ٚأَا طشا َاص قبًٗا أٚ تكاضٕ َٛت٘ َٚٛتٗزا ؾٗزٛ َٝزت حزني َٛتٗزا      

ع ٫ٚ املٛص ٜٓكطع َع٘ ايتهًٝـ ٚايٛنب ٘ٚاملٝت ٫ تهًٝـ يًٝ٘ ٫ٚ ٚنع  ٭ْ
 . يٗس٠ ٫ٚ حهِ يف حك٘ حت٢ جيب يًٝ٘ بصٍ ايهؿٔ

ايؿززطط ايثايززث: ٜػززاض ايززعٚج  ٖٚززصا ايؿززطط َؿززٗٛض يف ؾتززا٣ٚ ايؿكٗززا٤    
)ضا( ٚيٛ أضٜس ب٘ ايػ٢ٓ أٚ ايػع١ يف املعاف ٚاملاٍ ؾٗصا ٜكطسّ َزع طعز٬م   

ٖٚزٛ حهزِ ٚنزعٞ َطًزل ٜعززِ      ديًز٢ ايزعٚج نؿزٔ اَطأتز٘ طشا َاتزت     رايزٓل 
ٌ ا ايزعٚج ملزا ٜعٜزس يزٔ َػزتثٓٝاص ايزسٜٔ        ايؿزطط: )ٚاجسٜز١   ملعػٛض  ٚيصا صتعز

ٚنطٚضاص املعاف( غٛا٤ نإ َٝػزٛض اذتزاٍ أّ نزإ َعػزٛضًا نزعٝـ اذتزاٍ       
ٚيهٓ٘ ميًو ؾ٦ًٝا ظا٥سًا ي٢ً َػتثٓٝاص ايسٜٔ ٚنطٚضاص املعزاف ٚميهٓز٘ ؾزطا٤    
نؿززٔ اَطأتزز٘ طشا َاتززت َززٔ زٕٚ إٔ ٜهززطط يبٝززع بعززض َػززتثٓٝاص ايززسٜٔ أٚ      

ضاص َعاؾ٘ ٚيٝاي٘  ٖٚصا ًٜتكٞ َع طع٬م ايزٓٓل  ٫ٚبزس َزٔ    ا٫خ٬ٍ بهطٚ
اؾرتاط ٖصا ٭ٕ يف بٝع بعض َػزتثٓٝاص ايزسٜٔ ٭جزٌ ؾزطا٤ نؿزٔ ظٚجتز٘ طشا       

ٜٛقع ايعٚج يف حطج َٚؿك١ ؾٗٛ نإ ٜ٪زٟ يإلخ٬ٍ بهطٚضاص َعاؾ٘ ٚيٝاي٘ 
 .ؾٝ٘ طش ٫ حطج ٫ٚ نطض يف ؾطع اإلغ٬ّٚأحٝاًْا يف نطض ؾسٜس ُٖٚا َٓؿٝإ 

َِٝػَط٠ٕرْظاض املعػطبإ ٚٚضز ا٭َط      ََ َٕ ُشٚ ُيِػَط٠ٕ َؾَٓٔظَط٠  ِطَي٢  ِٕ َنا   280 دايبكط٠:َِٚط
 .  ٚقس اغتسٍ باٯ١ٜ املباضن١ ي٢ً اؾرتاط ايٝػاض ٚاْتؿا٤ اذتهِ يٓس ا٫يػاض
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٫ٚ تعِ )نؿزٔ ايعٚجز١(     يهٔ اٯ١ٜ ٚاضز٠ يف ايسٜٔ ٚضتٛٙ مما ميهٔ تلخ ٙ
 . اض ٚايتلخ ني َٛص ايعٚج١ ٖٚٛ غ  قابٌ يإلْظايؿٛضٟ املطًٛإ ح

نساض ايػزه٢ٓ   ٘عاؾاملهًـ يهطٚضاص َ جا٤ ايٓل ايكخٝذ مبٓع بٝعْعِ 
٫ ٠ اذتًزيب:ر ٚضتُٖٛزا  ٖٚزٞ َعتزرب    املعزاف ٚأثا  ايبٝت احملتاج طيٝ٘ نزث ًا يف  

ٚشيو أْ٘ ٫بس يًطجٌ َٔ  ٌ ٜػهٓ٘ ٚخزازّ    تباع ايساض ٫ٚ ادتاض١ٜ يف ايسٜٔ
ُٓزِ اذتهزِ          (1)د٘خيسَ ٖٚصإ َزٔ نزطٚضاص ايعزٝـ  ٚبٗزصا ايتعًٝزٌ ايعزاّ ْع

يًعٚج املعػٛض ايصٟ يٝؼ ي٘ َا ٜعٜس ئ َػتثٓٝاص ايسٜٔ غٛا٤ ايزساض ٚارتزسّ   
 ٘ ٭ٕ ٖزصا    أٚ غ ُٖا مما ٜهطط طيٝ٘ يػ  َعاؾ٘ ٚيٝاي٘ ْٚٓؿٞ يٓ٘ نؿٔ ظٚجتز

لٝزث ٜتعػزط يًٝز٘ بٝزع بعزض       ٌ ظٚج تٛؾٝت ظٚجت٘ ٖٚٛ َعػطايتعًٌٝ ٜعِ ن
نطٚضاص َعاؾ٘ اي  يٓسٙ أٚ يف بٝت٘  ٚيٓس٥ص ٫ ًٜعَ٘ بٝع بعض أثاث٘ احملتاج 

      ٘ َزٔ نزطٚضاص    طيٝ٘ ٚاملهطط يٛجٛزٙ يف بٝت٘ ٭جزٌ نؿزٔ اَطأتز٘  ؾإْز٘ ٫بزس يز
 املعاف نُا أْ٘ ٜٛقع٘ بٝعٗا أٚ بٝع بعهٗا يف اذتطج ٚاملؿك١ ٖٚٛ َٓؿٞ ؾطيًا.

ؾإْز٘   َ٘عاؾز يٓسٙ ؾ٤ٞ قًٌٝ ٜعٜس يزٔ نزطٚضاص    ٚنإ يٛ نإ َعػطًا ْعِ
ًٜعَ٘ بٝع ايعا٥س ٚتٝػ  نؿٔ ظٚجت٘ بؿطا٤ٙ ٚبصي٘ يتهؿٝٓٗا ب٘  َٚٔ ٖٓا ضتتزاط  
ٚجٛبززًا يف قززٛض ايعػززط ٚيززسّ ٜػززاض ايززعٚج باغززتكطاا َززاٍ أٚ ببٝززع بعززض    

ٚ   ا٭ثا  أٚ ا٭َز  ٫ ٜهزطط يٛجٛزٖزا يف َعاؾز٘ حتز٢     ٛاٍ ايز  ٫ حيتزاج طيٝٗزا 
يهؿزٔ ٜٚبصيز٘ يتهؿٝٓٗزا  ْعزِ ط٫ إٔ ٜهزٕٛ حطجٝزًا َٚٛجبزًا يًٛقزٛع يف         ٜؿرتٟ ا

 . املؿك١ ايعظ١ُٝ ؾٝٓتؿٞ ا٫حتٝاط

ايؿطط ايطابع: يسّ ستجٛض١ٜ ايعٚج قبٌ َٛتٗا يؿًؼ أٚ ضتٛٙ لٝزث ميتٓزع   
   ٔ ملٓعزز٘ ؾززطيًا َززٔ     ٚشيززويًٝزز٘ ؾززطيًا ايتكززطف يف َايزز٘ َكسَزز١ً يبززصٍ ايهؿزز

   ٜإ مباي٘ ٚحجط اذتانِ ايؿطيٞ يًٝ٘ .يسايتكطف يف َاي٘ بػبب تعًل حل ا
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ْٚظ ٙ َا يٛ تعًل مباي٘ حل ايػ  َٔ ضٖٔ أٚ غز ٙ  ؾزإٕ تعًزل حزل ايػز       
  ٜٚهزٕٛ ٖزصا يزصضًا يز٘ يزٔ      ِمبزاهل  املز٬ى  ٘ ب٘ نػا٥طبعني َاي٘ َاْع َٔ تكطؾ

  . ٣ٛ املؿٗٛضبٓا٤ّ ي٢ً ايتباض ايٝػاض حػب ؾت بصٍ ايهؿٔ
ملطأ٠ ي٢ً ظٚجٗا طشا َاتت ٜعزِ املعػزط نُزا ٜعزِ     يهٓا قًٓا بلٕ طثباص نؿٔ ا

احملجٛض  ٚيصا ضتتاط ٚجٛبًا باغتكطانز٘ َزٔ ايػز  َزا ٜهؿزٞ يبزصٍ نؿٓٗزا ؾإْز٘         
ََهؿززٔ ُٚتززٚاجززب ؾززٛضٟ ٫ ميهززٔ تززلخ ٙ ًٜٚززعّ تعجًٝزز٘ حتزز٢ ُت جززاٍ سؾٔ ٫ٚ 

طؾع اذتجط يٓ٘ أٚ ٜز٪زٟ حزل ايػز  ٚخيًزل َايز٘      ي٬ْتظاض حت٢ ٜتٝػط املاٍ ُٜٚ
 ٜٚتٝػط ي٘ بٝع٘ ٚبصٍ نؿٓٗا.َٔ حك٘ 

ايؿطط ارتاَؼ: يسّ تعٝني املطأ٠ نؿٓٗا َٔ َاهلا ايؿدكٞ بططٜل ايٛق١ٝ 
ايٓاؾص٠ ايٛاجب أزا٩ٖا ي٢ً املٛق٢ طيٝ٘  ؾإْٗا يزٛ أٚقزت بزصيو تعزٝٓٔ يًز٢      
املٛقزز٢ طيٝزز٘ قززطف نؿٓٗززا َززٔ َاهلززا ٚنززإ ْظزز  تززربع املتززربع بهؿٓٗززا َػززكطًا  

 . يٛجٛإ بصٍ ايعٚج يهؿٓٗا
   ٜػكط ئ ايعٚج نؿٔ ظٚجت٘ مبجطز ٚقٝتٗا بؿطا٤ ايهؿٔ َزٔ َاهلزا  ٫ٚ

ؾٝػكط ٚجٛإ بصٍ   بٌ ٫بس َٔ تٓؿٝص ايٛق١ٝ أٚ احهاضٖا يهؿٓٗا قبٌ َٛتٗا
ػكط ٚجٛإ ايبصٍ يزٔ  ايعٚج يهؿٓٗا  ٚط٫ ؾُجطز ايٛق١ٝ َٔ زٕٚ تٓؿٝص ٫ ُٜ

 . ٌايعٚج  ؾٝجب يًٝ٘ ايبصٍ َا مل ٜٓؿ ص املٛق٢ طيٝ٘ ٚقٝتٗا بايؿع
اتٗا  ٖٚزٌ جيزب   ٖصا نً٘ يف بصٍ نؿٔ ايعٚج١ ٚغا٥ط َ٪ٕ جتٗٝعٖا بعس ٚؾ

ٕ ايتجٗٝزع ملزٔ جتزب ْؿكتز٘ يًٝز٘ حزاٍ حٝاتز٘ نزا٭بٜٛٔ         بصٍ ايهؿزٔ ٚغزا٥ط َز٪   
؟ ٖصا َا اختًؿت ؾٝ٘ أْظاض ؾكٗا٤ اإلغ٬ّ  املعزطٚف ٚاملؿزٗٛض    ٚا٭٫ٚز أّ ٫

ًٝز٘ يف نًُزاص   بني ؾكٗا٥ٓا )ضا( ٖٛ يزسّ ايٛجزٛإ حتز٢ ازيزٞ اإلمجزاع ي     
 ّ ِ    بعض ا٭يز٬ : أقزٌ ايزربا٠٤ َزٔ ايٛجزٛإ ٚيزسّ ايزسيٌٝ        ٜٚعهزس َكزاهل

     ّ  زٔ ايهؿزٔ َزٔ مجٝزع     رايٛانذ يًٝ٘  ٖٚزٛ َكتهز٢ ايكايزس٠ ٚايزسيٌٝ ايعزا
ؾإْ٘  اٖط بإع٬ق٘ يف ثبٛص ايهؿٔ ٚغا٥ط َ٪ٕ جتٗٝزع املٝزت يًز٢ َايز٘       داملاٍ



 (319)ؾطٚط ثبٛص نؿٔ ايعٚج١ ي٢ً ظٚجٗا.........................................
   

ٌ    : ثبٛص َ٪ٕ جتٗٝع املٝت يف شيو ٜٚتخكٌ َٔ زتُٛع  َايز٘ ٚيزسّ يزعّٚ حتُز
 ٚيسّ تهًٝـ غ  َاٍ املٝت بٗا غ٣ٛ ايعٚج١  ٖٚصا ٖٛ املدتاض. هلا غ ٙ

يهززٔ ٜبززسٚ َززٔ بعززض ا٭ٚاخززط املٝززٌ طىل ايٛجززٛإ نززاحملككني اهلُززساْٞ      
 : )قسُٖا(  ٚقس ٜػتسٍ ي٘ بٛجٗني (1)ٚارت٥ٛٞ

ا٭ٍٚ: ا٫غتكخاإ ؾإٕ ْؿكز١ ا٭بزٜٛٔ ٚا٭٫ٚز ناْزت ٚاجبز١ ٜكٝٓزًا حزاٍ       
ثابتز١ يًز٢ َزٔ     -نُا ٖزٞ قبزٌ املُزاص    -ٝا٠ ٚقبٌ املُاص  ٚاٯٕ بعس املٛص اذت

 . جتب ْؿكت٘ يًٝ٘
ٚؾٝ٘: طٕ قٛاّ ا٫غتكخاإ ٚؾطط جطٜاْ٘ ٖٛ احتاز املٛنٛع يف ايكهزٝتني  
املتٝكٓزز١ ٚاملؿزززهٛن١  َٚٛنززٛع ايٛجزززٛإ يف ايكهززز١ٝ املتٝكٓزز١: ْؿكززز١ ا٭بزززٜٛٔ    
ٚا٭٫ٚز حاٍ حٝاتِٗ  ؾإٕ  اٖط زيٌٝ ايٛجٛإ ٖٛ ا٫ختكام لاٍ اذتٝزا٠  

١ً يز٘ حزاٍ حٝاتز٘    ٫ظَ ُا حيتاج٘ يف َعاؾ٘ َٔ امللنٌ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ َ٪١ًْٝؾٚ
٫ختكاق٘ لاٍ اذتٝزا٠    ٫ٚ يُّٛ يف زيٌٝ ٚجٛإ ايٓؿك١ ٚاجب١ ي٢ً املهًـ

ٚ     َُ دتًزـ غز  َتخزس    ٫ ٜظٗط يَُٛ٘ ملزا بعزس املُزاص  ؾاملٛنزٛع يف ايكهزٝتني 
 ثبت يعّٚ بصٍ ايهؿٔ ٚضتٛٙ َٔ َ٪ٕ جتٗٝع املٝت.حت٢ جيطٟ ا٫غتكخاإ ُٜٚ

مخػز١  أبٛاإ املػتخكني يًعنا٠:راضز٠ يف يبس ايطمحٔ ايٛ ايثاْٞ: قخٝذ
عطٕٛ َٔ ايعنا٠ ؾز٦ًٝا: ا٭إ ٚا٭ّ ٚايٛيزس ٚاملًُزٛى ٚاملزطأ٠  ٚشيزو أْٗزِ       ٫ ُٜ

ٜتعٗزس بٗزا َزٔ    أٟ ًٜعَِٗ حتٌُ َ٪ْتِٗ َٚكزاضؾِٗ بزلٕ    (2)ديٝاي٘ ٫ظَٕٛ ي٘
َاي٘ ٫ٚ ٜعطِٝٗ َٔ ظنات٘  ٖٚصا ارترب ٚغز ٙ  زاٖط ا٫ختكزام لزاٍ حٝزا٠      

ٗ  ؾ -ٜٔ ٚا٭٫ٚز ا٭بٛ -ايٓؿك١  ٚاجب ِ ِٗ ٫ظَٕٛ ي٘ ٜتعٗس مبز٪ْتِٗ ٫ٚ ٜعطزٝ
 . ٚمشٛي٘ ملا بعس املُاص ارترب ايكخٝذ يُّٛ-َٔ قط١ٕٜٓ -َٔ ظنات٘  ٫ٚ ٜبسٚ
 ؿٔزصٍ ايهزٛإ بزٓا ي٢ً ٚجزتسٍ ب٘ ٖزُخكل )قسٙ( قس اغزط٫ إٔ أغتاشْا اي
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َزٔ   ٠قسضَع يٛاجب ايٓؿك١ بعس إٔ خٓل ايٛجٛإ مبا طشا مل ٜهٔ يًُٝت َاٍ 
جتب ْؿكت٘ يًٝ٘ ي٢ً بصٍ ايهؿٔ ي٘ ٚغا٥ط َ٪ٕ جتٗٝعٙ  ثِ قاٍ: )طْ٘ ٜؿٌُ َزا  

٘ بعس املٛص ٚجب يًٝ ؾًٛ احتاجٛا طىل ْؿك١ٕ  بعس اذتٝا٠ نُا ٜؿٌُ حاٍ اذتٝا٠
ْزاقـ ا٫غزتس٫ٍ با٫غتكزخاإ ايزصٟ ْػزب٘       -قبٌ أغزطط  -ايكٝاّ بٗا( َع أْ٘ 

ٍٓ يًز٢ ٚجزٛإ ايٓؿكز١ خيزتل      طىل احملكل اهلُساْٞ ٚقاٍ يف طؾهاي٘ يًٝ٘  )َزا ز
ٖٚصا ٖٛ ايكزخٝذ ايظزاٖط َزٔ     (1)لاٍ اذتٝا٠ ٫ٚ ٜؿٌُ يٛاظَ٘ بعس املُاص..(

ُٓزِ     َٚٓٗا قخٝذ يبس ايطمحٔ ا -ايٓكٛم يصٟ اغتسٍ بز٘ ٚخزايـ ْؿػز٘ ٚي
 . ازٙ ذتايٞ اذتٝا٠ ٚاملُاص  ٚا  ايعاقَِؿ

جب ايٓؿك١ ٚاذتاقٌ يسّ ايسيٌٝ ايٛانذ ي٢ً حتٌُ نؿٔ َٚ٪١ْ جتٗٝع ٚا
حاٍ اذتٝا٠ ي٢ً َٔ جتب ْؿكت٘ يًٝ٘  ؾ٬ زيٌٝ بٌ ايزسيٌٝ يًز٢ يزسّ ايتخُزٌ     
ٍٓ ي٢ً إٔ نؿٔ َٚ٪١ْ جتٗٝع نٌ َٝت ي٢ً َايز٘ َٚزٔ مجٝزع     َٛجٛز ٖٚٛ َا ز
تطنت٘  خيطجْٛ٘ َٔ أقٌ تطنت٘ ٚزتُٛيٗا قبٌ نٌ ؾ٤ٞ  ْعِ جيسض بزا٭إ أٚ  

بٓت٘ أٚ ابٓ٘ طشا َاص ٖٚٛ حٞ ا٫بٔ إٔ ٜتخٌُ نؿٔ َٚ٪ٕ جتٗٝع أبٝ٘ أٚ أَ٘ أٚ ا
ٜهٔ ي٘  ٫ٚ ٜػُذ بسؾٓ٘ ياضًٜا َٔ غ  نؿٔ أٚ َٔ زٕٚ بصٍ َ٪ٕ جتٗٝعٙ يٛ مل

 : . ثِ ْبخث ٜتربع بٗا َتربع غ ٙ َاٍ أٚ

 : وجوب أو اشتحباب بذل الكفن واملؤن
طشا مل ٜهٔ يًُٝت َاٍ ٜ٪خص َٓ٘ ٜٚؿرت٣ ايهؿٔ ٚغا٥ط َ٪ٕ جتٗٝعٙ ٚزؾٓ٘ 

ُٜز     ٚمل ٜٛجس َتربع بايبصٍ ؾٌٗ ُٜ سؾٔ سؾٔ ياضًٜا؟ املؿزٗٛض ٚاملعزطٚف بٝزِٓٗ أْز٘ 
ا يًز٢  ياضًٜا يتػاملِٗ ي٢ً اغتخباإ بصٍ ايهؿٔ َٚ٪ٕ ايتجٗٝع ٚيسّ ٚجٛبٗز 

ؾإشا مل ٜٛجس َتربع ٜسؾٔ ياضًٜا  طش ايٛاجب ايهؿا٥ٞ ٖٛ ايزتهؿني   أحٕس َعًٝٓا 
مبع٢ٓ طيباغ٘ ايهؿٔ ٚيؿ ٘ ؾٝ٘ ٚتػطٝت٘ ب٘  ٫ٚ زيٌٝ يًز٢ ٚجزٛإ بزصٍ ايهؿزٔ      

                                                           

(
1

 .392+391: 8راجغ: انرنقيخ في شزح انؼزوج انىثقً : ج (



 (321)حهِ بصٍ ايهؿٔ ٚامل٪ٕ ملٔ ٫ جيسٖا.........................................  
   

ٖٚهززصا ايٛاجززب تػػززًٝ٘ مبعٓزز٢ طجززطا٤ ايػػززٌ ايث٬ثززٞ يًٝزز٘ ٫ٚ زيٝززٌ يًزز٢     
 . ٚجٛإ تٗٝل٠ املا٤ ٚايػسض ٚايهاؾٛض ٚاذتٓٛط

ٚقس اغتسٍ بعهِٗ ي٢ً يسّ ايٛجٛإ باإلمجاع ٚايتػامل ايؿتٛا٥ٞ يًز٢  
اغتخباإ ايبزصٍ ٚيزسّ ٚجٛبز٘  يهزٔ اإلمجزاع َزسضنٞ ٫ ٜهؿزـ يزٔ ضأٟ         

املززسضى ٖززٌ ٜكززًذ زيزز٬ًٝ يًزز٢ يززسّ      (  ٫ٚبززس َززٔ ٬َحظزز١ املعكززّٛ )
 : ايٛجٛإ  َٚا حيتٌُ َسضنًا هلِ أٚ اغتٓسٚا طيٝ٘ ٖٛ أحس أَطٜٔ

ا٭َط ا٭ٍٚ: طٕ طع٬م زيٌٝ ٚجٛإ ايتهؿني ٚطٕ نإ ؾا٬ًَ يبصٍ ايهؿزٔ  
ٚيزٛ َزٔ    -ٚملباؾط٠ طيباغ٘ ا٭نؿإ مبع٢ٓ ٚجٛإ تهؿِٝٓٗ يًُٝت املػزًِ نؿاٜز١ً  

صا اإلعزز٬م ٚخيززتل خبكززٛم طيباغزز٘ ايهؿززٔ  ط٫ أْزز٘ ٜتكٝٓززس ٖزز -َززاٍ أْؿػززِٗ
يس٫ي١ ايٓٓل ايكخٝذ ي٢ً نٕٛ  ٔ ايهؿٔ َزٔ َزاٍ املٝزت  ؾ٬بزس َزٔ محزٌ       
ايتهؿني ايٛاجب ي٢ً طضاز٠ ٚجٛإ اإليباؽ ٚايًـ بايهؿٔ املبزصٍٚ َزٔ َزاٍ    
املٝت  ٖٚصا اذتٌُ ٖٛ َكتهز٢ قزإْٛ اإلعز٬م ٚايتكٝٝزس يف ا٭زيز١ ايؿزطي١ٝ        

 بني املطًل ٚبني املكٝس ٖٛ محٌ املطًل ي٢ً ٚؾل املكٝٓس.َٚكته٢ ادتُع ايعطيف 
طٕ  : -تكٝٝزس املطًزل مجعزًا بزني ايزسيًٝني     َع تػًُٝٓا بكإْٛ  -يهٔ ٜطز يًٝ٘

ٜزسيٓا يًز٢ إٔ املٝزت ايزصٟ يز٘ َزاٍ        (1)( ٔ ايهؿٔ َٔ مجٝزع َزاٍ املٝزت   )زيٌٝ
خيطج نؿٓ٘ ٚغا٥ط َ٪ٕ جتٗٝعٙ َٔ أقٌ تطنت٘ ٚزتُٛع َاي٘  ؾٓكٝٓس طع٬م زيٌٝ 
ٚجٛإ ايتهؿني ي٢ً املػًُني نؿا١ًٜ مبا طشا نزإ يز٘ َزاٍ  ٚأَزا طشا مل ٜهزٔ يز٘       
َاٍ ؾٝبك٢ حتت طع٬م زيٝزٌ ٚجزٛإ ايتػػزٌٝ ٚايزتهؿني ايؿزاٌَ يبزصٍ املز٪ٕ        

ايتػػٌٝ ٚايتخٓٝط ٚايتهؿني ٚايسؾٔ  ؾ٬بس َٔ تربع بعض ٚايهؿٔ َع طحسا  
َزٔ املػزًُني    ْعِ طشا مل ٜتربع أحزسْ  . املهًؿني بهؿٔ املٝت ايؿك  َٚ٪ٕ جتٗٝعٙ

ارتُزؼ أٚ   َاٍ ي٘ َٔ َٛت٢ املػًُني ٜ٪خص شيو َٔ َاٍ ايعنا٠ أ٫ٚ مب٪١ْ جتٗٝع َٔ 
 . ضتٛٙ َٔ ايٛجٛٙ ايؿطي١ٝ املٓطبك١ ي٢ً شيو نُا غٝلتٞ
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َزٔ نؿ زٔ   ر(:ا٭َط ايثاْٞ: قخٝخ١ غعس بٔ عطٜـ ئ اإلَاّ ايباقط )
ؾإْٗزا تزسٍ يًز٢ إٔ تهؿزني      (1)دَ٪ًَٓا نإ نُٔ نُٔ نػزٛت٘ طىل ٜزّٛ ايكٝاَز١   

 امل٪َٔ ٚبصٍ ايهؿٔ يٌُ َػتخب َ٪نس  ؾإٕ ايتعب  ٜتٓاغب َع ا٫غتخباإ
ايهؿزٔ  نزٕٛ  ستبٛبٝز١ بزصٍ ايهؿزٔ ؾزطيًا ٜٚؿٝزس ارتزرب       َهزُْٛ٘ ٜزسٍ يًز٢    ؾإٕ 

 . ٫ٚظَ٘ يسّ ٚجٛب٘  املبصٍٚ مبثاب١ بصٍ ايهػ٠ٛ ي٘ طىل ّٜٛ ايكٝا١َ
س قاٍ يٓ٘ عطٜـ ٚق ٖٔٚصٙ ايطٚا١ٜ يٝؼ يف غٓسٖا َٔ ٜػُع ؾٝ٘ ط٫ غعس ب

 .(3)ٚض٣ٚ يٓ٘ ابٔ أبٞ يُ (2))ٖٛ قخٝذ اذتسٜث(ؾٝذ ايطا٥ؿ١ يف ضجاي٘: 

 ٓزز٘ )طْزز٘خززإ يًزز٢ قززٍٛ ابززٔ ايػهززا٥طٟ يٜٚتعانززس ٖززصإ ايززسي٬ٕٝ ٜٚطج
ٚيعٌ َٓؿل تهعٝؿ٘ َا أؾاض طيٝ٘ ايٓجاؾٞ بكٛي٘: )ٜعزطف ٜٚٓهزط(     (4)نعٝـ(

ٜعين طٕ خربٙ بعه٘ َعطٚف َكبٍٛ بني ارتٛام ٚبعه٘ َٓهزط َػزتػطإ يٓزس    
ارتٛام مل ٜػُعٛا ْظ ٙ  أٚ ٜعين )أْ٘ قس ٜطٟٚ َزا ٫ تكبًز٘ ايعكزٍٛ ايعازٜز١     

نْٛ٘ )قخٝذ ٫ ٜٓايف ايٛثاق١ ٚ املتعاضؾ١( ؾٝهٕٛ خربٙ َٓهطًا يٓس ايطٚا٠  ٖٚصا
مل ٜهزٔ ايطجزٌ   اذتزسٜث  جٗز١  نإ تهعٝـ ابٔ ايػها٥طٟ َزٔ  ؾًٛ  اذتسٜث(

 تًهِ ٜهؿٝٓا احتُاٍ ْؿ٤ٛ تهعٝؿ٘ َٔ   خربٙيف  نعٝؿًا ٫ٚ نإ تهعٝؿ٘ قازحًا
 . ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚابٔ أبٞ يُ  حسٜث٘ ٘ تكخَٝذادت١ٗ ؾ٬ ٜعاضا تهعُٝؿ

غزتخباإ ٚيزسّ ايٛجزٛإ ؾٗزٞ قطٜبز١ ٚطٕ قزاٍ       ٚأَا ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ي٢ً ا٫
َٔ نؿززٔ َ٪َٓززًا  ٚاٜزز١ قاقززط٠ ايس٫يزز١ ٭ٕ ايززٛاضز.... )ايط (5)أغززتاشْا احملكززل: 

 َٚعٓاٙ َٔ أيبػ٘ ايهؿٔ  ٫ٚ ز٫ي١ ؾٝ٘ ي٢ً اغتخباإ بصٍ ايهؿٔ  ٭ٕ نؿٔ ٫
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 . ٜػتعٌُ مبع٢ٓ بصٍ ايهؿٔ(

      ٞ َكزخٛإ بكطٜٓز١    يهٓ٘ ؾِٗ بعٝزس جزسًا َٚطؾزٛا  ؾزإٕ ايتعزب  املعكزَٛ
ٔ رَٚهُٕٛ ٜ٪نس تؿػز    ببزصٍ ايهؿزٔ َزع طيباغز٘ يًُٝزت حٝزث ٜكزٍٛ         دنؿز

ملٝزت  ٚ زاٖطٙ بزسًٚا ٖزٛ َباؾزط٠ ايزتهؿني ٚطيبزاؽ ا       دَزٔ نؿزٔ َ٪َٓزا   :راإلَاّ
٘  (:رنؿٓ٘  يهٓ٘ ملا تبع٘ قٛي٘ ) ؾُٗٓزا إٔ املككزٛز    دنإ نُٔ نزُٔ نػزٛت

ت٪زٟ ايطٚا١ٜ حػٔ ا٭قٌ ٖٛ بصٍ ايهؿٔ ايصٟ ٜهٕٛ مبثاب١ نُإ ايهػ٠ٛ  ؾ
بصٍ ايهؿٔ ٚطيباغ٘ يًُ٪َٔ املٝت  ٚ اٖط ايتعب  ٖزٛ طضاز٠ اغزتخباإ ايعُزٌ    

اب٘ يف ْؿػ٘ ٫ ٜٓزايف ٫ٚ ٜكزطسّ   يًٝٓا ي٢ً نٌ َهًـ زٕٚ ٚجٛب٘  ْعِ اغتخب
ٚجٛإ ايتهؿني ٚطيباؽ ايهؿزٔ ٚجٛبزًا نؿا٥ٝزًا  ٚقزس ٚضز ْظز ٙ يف ايػػزٌ       َع 

أميا َ٪َٔ غٓػٌ َ٪ًَٓا  ٚقزاٍ ٖٚزٛ   ر(:ايصٟ ٚضز يف أنثط َٔ ضٚا١ٜ قٛي٘ )
٘   ٜػػً٘ أغػزً٘ َزٔ   د ٚيف أحسٖا:ر: يؿٛى يؿٛى ط٫ يؿا ا  يٓ٘ ٚغؿزط شْٛبز

ٖٚصا تعب  ٜتٓاغب َع ا٫غتخباإ َع أْ٘ ٫ضٜب يف  (1)دشْٛب٘ نّٝٛ ٚيست٘ أَ٘
 . يف ٚجٛب٘ نؿا١ٜ ي٢ً يُّٛ املهًؿني

ٚقس اغتسٍ أغتاشْا احملكل )قزسٙ( يًز٢ يزسّ ٚجزٛإ بزصٍ ايهؿزٔ لزسٜث        
تٓؿٞ ايٛجٛإ يٓس  -ٚطٕ ناْت ْازض٠ ايتخكل -ْؿٞ ايهطض  ؾإٕ نطض١ٜ ايبصٍ

حزاٍ يزسّ ٚاجسٜز١ املٝزت يًُزاٍ ٚيزسّ ٚجزٛز املتزربع ٚيزسّ          ٚحتككٗا ايكًٝزٌ  
 .(2) طيطا٤ ايعنا٠

عز٬ً َزٔ بززصٍ   تهزطض ؾ يهزٔ زيٝزٌ ْؿزٞ ايهزطض ٜٓؿزٞ ٚجززٛإ ايبزصٍ يُزٔ ٜ       
٫ ٜتهطضٕٚ ؾٝتٛج٘ طيِٝٗ ايٛجٛإ  ثْطٕ ا٭خط٣  ٚ ١ َ٪َٕٓٛ ُنايهؿٔ أٚ امل٪

ايهؿا٥ٞ َع ا٫غتخباإ ايعزٝين يبزصٍ ايهؿزٔ ٜٚهزٕٛ مبٓعيز١ َزٔ نزُٔ نػز٠ٛ         
 . امل٪َٔ طىل ّٜٛ ايكٝا١َ
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ٚاذتاقٌ باختكاض ثبٛص اغتخباإ بصٍ ايهؿٔ يًٝٓا ٚاغتخباإ بصٍ املزا٤  
٫ ٜكطسّ َع ٚجزٛإ ايزتهؿني نؿاٜز١ً ٚٚجزٛإ      ًا  ٖٚصاٚايهاؾٛض يٝٓٚايػسض 

مبعٓاٙ املطًزل ايؿزاٌَ يبزصٍ ايهؿزٔ ٚغزا٥ط َز٪ٕ ايتجٗٝزع  ٫ٚ          ايتػػٌٝ نؿا١ًٜ
زيٌٝ ٚانذ ي٢ً َا اؾتٗط بِٝٓٗ َٔ يسّ ٚجٛإ بصٍ ايهؿٔ يًز٢ املهًؿزني    

 اٍ ٝززت املززبززٌ قززس حتكززٌ طَهززإ ٚجٛبزز٘ نؿاٜزز١ً يًزز٢ ايكززازض يٓززس يززسّ تززطى امل
يًهؿٔ َٚ٪ٕ ايتجٗٝع املٝت َع اغتخباب٘ ي٢ً ادتُٝزع  َٚزا اؾزتٗط َزٔ     ايهايف 

 . زؾٓ٘ ياضًٜا طشا مل ٜهٔ يًُٝت َاٍ ٫ تػايسٙ ا٭زي١
       ٍ ؾُزا أَهزٔ اغزتؿاز٠      ْعِ حٝزث تػزامل ايؿكٗزا٤ يًز٢ يزسّ ٚجزٛإ ايبزص

ايٛجٛإ َٓ٘ ٫ ميهٔ ادتعّ ب٘ ٚيصا ْؿ  احتٝاعًا ٫ٚ صتعّ بؿتٝزا بزصٍ املز٪َٓني    
ت امل٪َٔ حت٢ ٫ ٜسؾٔ ياضًٜا احرتاَزًا إلمياْز٘  ٜٚتلنزس ايٛجزٛإ يًز٢      نؿٔ املٝ

َٔ جتب ْؿكت٘ يًٝ٘ حاٍ حٝات٘ قبٌ ممات٘ ٫حتُزاٍ تٛجز٘ ايٛجزٛإ طيٝز٘ ابتزسا٤ّ      
 . نُا ٜتٛج٘ ٚجٛإ بصٍ ايهؿٔ طىل ايعٚج يٓس َٛص ظٚجت٘ قبً٘

ٚطشا مل ٜبززصٍ ايهؿززٔ أحززْس َززٔ املزز٪َٓني ٜٓبػززٞ املكزز  طىل اذتكززٛم املايٝزز١    
ِٗ ايػزاز٠  إشا نإ ؾك ًا يًٜٛزًا ؾُزٔ غز   : ؾٚايٛجٛٙ ايؿطي١ٝ املٓطبك١ ي٢ً املٝت

ٚطشا نإ ؾك ًا غ  يًٟٛ ؾُٔ ايعنا٠ أٚ َٔ غزِٗ اإلَزاّ يجزٌ ؾإْز٘ َكزطف      
جٝس حيطظ ب٘ ضنا اإلَاّ )يجزٌ( بكزطؾ٘ ؾٝز٘  ٚقزس زي زت يًٝز٘ ضٚاٜز١ َعتزرب٠         

(: َا تط٣ ٖٞ َا ضٚاٙ ايؿهٌ بٔ ْٜٛؼ غا٬ً٥ َٔ اإلَاّ ايها ِ )  ايػٓس
أؾرتٟ ي٘ نؿٓ٘ َٔ ايعنزا٠؟   يف ضجٌ َٔ أقخابٓا ميٛص ٚمل ٜرتى َا ٜهؿ ٔ ب٘ 

٘       ؾكاٍ:ر  دأيط يٝاي٘ َٔ ايعنا٠ قزسض َزا جيٗعْٚز٘ ؾٝهْٛزٕٛ ٖزِ ايزصٜٔ جيٗعْٚز
قًت: ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ ٚيزس ٫ٚ أحزس ٜكزّٛ بزلَطٙ ؾزلجٗعٙ أْزا َزٔ ايعنزا٠؟ قزاٍ:          

نإ أبٞ ٜكٍٛ: طٕ حط١َ بسٕ امل٪َٔ َٝٓتزًا نخطَتز٘ حٝزًا  ؾزٛاض بسْز٘ ٚيٛضتز٘       ر
  ٚ ٗٓززعٙ ٚنؿ ٓزز٘ ٚحٓٓطزز٘   ٘     ٚج  (1)داحتػززب بززصيو َززٔ ايعنززا٠  ٚؾززٝٓع جٓاظتزز
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اغزتخباإ بزصٍ َكزطف ايهؿزٔ َٚ٪ْز١      ارتزرب املعتزرب غزٓسٙ:    ا صٖز  ٚاملػتؿاز َٔ
سؾع طىل أٌٖ املٝت احرتاًَا طشا نزاْٛا ؾكزطا٤ نُزا ٖزٛ حزاٍ      ايتجٗٝع َٔ ايعنا٠ ُت

َا ٜهؿ ٔ ب٘( مما  -ٜعين املٝت  -املػ٪ٍٚ يٓ٘ حٝث قاٍ يٓ٘ ايػا٥ٌ: )ٚمل ٜرتى 
ٜهؿززـ يززٔ ؾكززط أًٖزز٘ ٚاغززتخكاقِٗ ايعنززا٠ َززٔ غززِٗ ايؿكززطا٤  ثززِ أًٖزز٘ ملززا     
ٜكبهٕٛ ايعنا٠ ٜكطؾٕٛ متاَٗا أٚ بعهٗا يف نؿٔ املٝت َٚ٪ٕ جتٗٝزعٙ  ٚطشا مل  

 -قاحب ايعنا٠ أٚ املٛنزٌ يًٝٗزا   -يس ٚأخ٠ٛ أٚ مل ٜهْٛٛا ؾكطا٤ ؾٜٗٛهٔ ي٘ ٚ
 . ٜكطف َٓٗا ي٢ً نؿٔ املٝت ٚيف َ٪ٕ جتٗٝعٙ حت٢ ايسؾٔ

َزٔ ايٛجزٛٙ ايؿزطي١ٝ طشا مل     شٕ ٜػتخػٔ بصٍ  ٔ ايهؿٔ َٚز٪ٕ ايتجٗٝزع  ط
َزاٍ ٫ٚ َتزربع َزٔ املػزًُني  يهزٔ طشا يزسّ َزاٍ املٝزت أٚ يزسّ           ٜهٔ يًُٝزت 

ايهؿٔ أٚ غا٥ط َ٪ٕ ايتجٗٝع ٚاَتٓع أقاضب٘ أٚ اخٛاْ٘ امل٪َٓني َزٔ بزصٍ ايهؿزٔ    
 ٍ ٜزًا َزع تػطٝز١    ياض َٔٔؾز ُزيًٝز٘ َزٔ َزاٍ ايعنزا٠ أٚ ارتُزؼ        ٚمل ٜتٝػط اذتكزٛ

 : . ثِ ْبخث يٛضت٘ با٭عٝإ أٚ باذتؿا٥ـ أٚ ضتُٖٛا

 : اشتحباب تهيأة الكفن
٤ نؿٓ٘ قبٌ َٛت٘ اغتعسازًا يًكا٤ ا  غبخاْ٘  ٢ٜػتخب يهٌ َهًـ إٔ ٜٗٝ

ايهؿزٔ زٚضًا   ٜٚػتخب إٔ ٜهٓطض ْظطٙ طيٝز٘  ٫ٚ ضٜزب ٫ٚ طؾزهاٍ يف إٔ يتٗٝزل٠    
يظًُٝا يف ق٬ح يٌُ ا٫ْػإ  ٜٚك٣ٛ ا٭ثط طشا تهطض َٓ٘ ايٓظط طيٝ٘ بزني حزني   

يف غًٛى ا٫ْػإ ٚق٬ح٘  ٫غُٝا طشا تصنط َػزتكبٌ   أيظِٚآخط ؾإٕ ي٘ أثطًا 
أَززطٙ بعززس حًززٍٛ أجًزز٘ ٚتززصنط ايعززامل اٯخززط ٚتلَززٌ يف شٖٓزز٘ يززٛامل اٯخززط٠    

اذتػاإ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتصنط َٛاقؿ٘ ٚحػاإ ايكرب ٚأٖٛاي٘ ٚتصنط ايعطا ي٢ً 
َٚػا٤يت٘  ؾإٕ يًتصنط ٚايتؿهط زٚضًا يظًُٝا يف ق٬ح ا٫ْػزإ ٚيزصا قزاٍ أَز      

ث يًزز٢ ايتؿهززط ٜززسيٛ طىل ايززرٓب ٚايعُززٌ بزز٘د ٚٚضز اذتزز   طٕ (:راملزز٪َٓني )
ؾػززلٍ ايززطاٟٚ: نٝززـ ٜتؿهززط؟  دتؿهززط غززاي١ خزز  َززٔ قٝززاّ يًٝزز١رايتؿهززط ٚإٔ

ٚ بايساض ؾٝكٍٛ: أٜٔ غانٓٛى؟ أٜٔ باْٛى؟ َا بايزو  ميط بارتطب١ أرٚأجاب٘ )ع(:
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أؾهززٌ ايعبززاز٠  ر(:  ٚٚضز يف خززرب قززخٝذ يززٔ ايكززازم )  د٫ تززتهًُني
ٚاإلزَإ ٜعين املساَٚز١ يًز٢ ايتؿهزط  ٚقزاٍ      دطزَإ ايتؿهط يف ا  ٚيف قسضت٘

 يززٝؼ ايعبززاز٠ نثززط٠ ايكزز٠٬ ٚايكززّٛ  طمنززا ايعبززاز٠ ايتؿهززط يف   ر(:ايطنززا )
 .  (1)دٚجٌأَط ا  يع 

ـ       ضجز٬ً  -َٚٔ َكازٜل ايتؿهط ايسايٞ طىل ايزرٓب ٚايعُزٌ بز٘: طيزساز املهًز
طشا أيزٓس ايطجزٌ نؿٓز٘ ؾٗزٛ     رنؿٓ٘  حت٢ ٚضز يف ارترب ايكخٝذ: -أٚ اَطأ٠ نإ

  ٘ ٕت يزٔ ايكزازم )     (2)دَلجٛض نًُا ْظزط طيٝز َزٔ نزإ   ر(:ٚٚضز يف خزرب ثزا
٘    نؿٓ٘ َع٘ يف بٝت٘ مل ٜهتب َٔ ايػاؾًني ٚنزإ     ٚؾكٓزا  دَزلجٛضًا نًُزا ْظزط طيٝز

ا  غبخاْ٘ يًتٗٝ٪ يًكا٤ ا  ٚا٫غتعساز ي٬ْتكاٍ َٔ يامل ايسْٝا ٚايتهًٝـ طىل 
ٜٓػزط ا  حػززابٓا ٚأيطاْزا نتابٓزا بُٝٝٓٓززا أْز٘  ٝززع     ٚيزامل اٯخزط٠ ٚاذتػززاإ    

   . جٝبَُ

 :ئ  ايؿكٌ ايػازؽ ثِ ْٓتكٌ طىل لٛ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1

 .4+ح3+ح2+ح5: ح55+54: 2أصىل انكافي: ج (

(
2

 .2+ح1ح ين أتىاب انركفين: 22: ب2انىسائم: ج (



 (327)لٛ  أحهاّ ايك٠٬ ي٢ً املٝت............................................  
   

 أحكام الصالة على امليت                                                      
ِ  ٫ ضٜب ٫ٚ خ٬ف يف ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً امل  -ٚجٛبزًا نؿا٥ٝزاً   -ٝزت املػزً

ِٓ حتكٝكز٘ بزسٚ ايٛيزٛج يف لزٛ  أحهزاّ ا٭َزٛاص  ٚايٛجزٛإ نزطٚض٠         زنُا تز 
  ٚطمنا ٚقزع ايهز٬ّ ٚايبخزث يف    ٚؾك١ٝٗ ٫ٚ ميهٔ طْهاضٙ ٫ٚ حاج١ إلثبات٘ز١ٜٝٓ 

 : أَٛض خاضج أقٌ ايٛجٛإ  ْعطنٗا يف لٛ  َتتاي١ٝ  ْبسأ َٓٗا ببخث
 : من ُيصّلى عليه

ك٢ً يًز٢ املػزًِ ٖٚزٛ ايزصٟ ٜظٗزط      املعطٚف ٚاملؿٗٛض بني ؾكٗا٥ٓا أْ٘ ٜ -1
( ٚمل Sايؿٗازتني: ايؿٗاز٠ بٛحساْٝز١ ا  غزبخاْ٘ ٚايؿزٗاز٠ بطغزاي١ ستُزس )     

بإ ٗاض ايٓكب ٚايعزسا٤  ( ؾإْ٘ Œ٘ ايٓكب ٚايعسا٤ ٭ٌٖ بٝت ستُس )ٜظٗط َٓ
ِ     -٭ٌٖ ايبٝت ٜكز  نزاؾطًا ٚخاضجزًا يزٔ      -نًِٗ أٚ بعهزِٗ ٚيزٛ ٚاحزسًا َزٓٗ

ٚطٕ أ ٗززط ايؿززٗازتني  َٚززٔ زٕٚ ط ٗززاض ايٓكززب مجايزز١ املػززًُني بايتكازْززا 
ايؿٗازتني َػًًُا جتب ايك٠٬ يًٝ٘ طشا َاص غٛا٤ املٛايٞ  ٚايعسا٤ ٜهٕٛ َظُٗط

ٚاملدايـ ٚغزٛا٤ ايعزازٍ ٚايؿاغزل املطتهزب يهبزا٥ط املعاقزٞ  ٚغزٛا٤ ايزصنط         
. ٚا٭ْث٢  ٚغٛا٤ ايعطبٞ ٚا٭يجُٞ  ٚغٛا٤ اذتٓط ٚايعبس

ٚبعهٗا قخٝذ ايػٓس   (1)َػتؿٝض َٔ ا٭خباضايتػ١ٜٛ :يسز  ٜٚسيٓا ي٢ً
ايػززٓس ٚانززذ ايس٫يزز١ يًزز٢ ايتعُززِٝ  ْظزز  َززا ضٚاٙ ايؿززٝدإ ايكززسٚم يف       

(: طىل عًخ١ بٔ ظٜزس يزٔ ايبزاقط )    ِٖجايػ٘ ٚايطٛغٞ يف ايتٗصٜبني بػٓسََ
ٌٓ ي٢ً َٔ َاص َٔ أٌٖ ايكب١ً  ٚحػزاب٘ يًز٢ ا    دٖٚزٛ قزخٝذ ايػزٓس    ق

)ي٘ نتاإ  ٖٚٛ ياَٞ  إٔشنط ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ؾٗطغ٘ قس عًخ١ بٔ ظٜس ؾإٕ 
ٖٚززصا ناؾززـ يززٔ ٚثاقتزز٘  ٫ٚ ٜبعززس ْؿزز٤ٛ     (2)املززصٖب ط٫ إٔ نتابزز٘ َعتُززس( 

 درب ٚانذ ايس٫ي١ ي٢ً ٚجٛإزست٘  نُا إٔ ايزكٝزت٬ٍ يزـ بعهِٗ ي٘ َٔ اخزتهعٝ
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 . ايك٠٬ ي٢ً نٌ َٝت َٔ املػًُني َٔ أٌٖ ايكب١ً

ً ٛا يًزز٢  (:رSطىل ضغززٍٛ ا  ) َتكززٌايػززهْٛٞ بػززٓس   خززربْٚظزز   قزز
املطجّٛ َٔ أَ   ٚي٢ً ايكاتٌ ْؿػ٘ َٔ أَ   ٫ َتَسيٛا أحزسًا َزٔ أَز  بز٬     

ٖٚٛ ٚانذ ايس٫ي١ ي٢ً ايعُزّٛ  ٚيف غزٓسٖا خًزٌ ٚاخزت٬ف ْػزذ        دق٠٬
)ئ ستُس بٔ غزعٝس بزٔ غزعٚإ يزٔ ايػزهْٛٞ(      ا َا يف )ا٫غتبكاض(:ٚأقٓخٗ

 يهٓ٘ مل ٜٛثل ٜٚكًذ ارترب َ٪ٜسًا.  يػهْٛٞٚابٔ غعٚإ ٖصا ٜطٟٚ ئ ا

س بعزض ايطٚاٜزاص   خربإ ٜهاز ٜهْٛإ قطحيني يف ايتعُِٝ  ٚتٛجز ٖٚصإ 
( ع٬قٗا: ْظ  قخٝذ يًٞ بٔ جعؿط غا٬ً٥ َزٔ أخٝز٘ )  ميهٔ ا٫غتس٫ٍ بإ

ئ ايطجٌ ٜلنً٘ ايػبع أٚ ايط  ؾتبك٢ يظاَ٘ بػ  ذتِ  نٝزـ ٜكزٓع بز٘؟ قزاٍ     
(:)٢ يًٝ٘ ٜٚسؾٜٔػٓػٌ ٜٚهؿٔ ٚر ً درب ضٚاٙ ايكزسٚم َزٔ   زٖٚصا ايز  دٜك

نتزاإ يًززٞ بززٔ جعؿززط  ٚغززٓسٙ طيٝزز٘ قزخٝذ جززسًا نُززا ٫ خيؿزز٢ يًزز٢ ارتززب     
ٚجساْزز٘ يف أضا َٓزز٘ ٚز٫يتزز٘ بززاإلع٬م ٚانززخ١ )يززٔ ايطجززٌ( ٚايظززاٖط      

ٚيف ارترب طع٬م ٚانذ يٓس ا٫يتؿزاص طىل    اإلغ٬ّ اي  ٜػًب ؾٝٗا املػًُٕٛ
ؿني بايٓػزب١ ٭يزساز املزٛايني املز٪َٓني بزاذتل يف يكزط قزسٚض        نثط٠ أؾطاز املداي

 . ٖصٙ قط١ٜٓ طضاز٠ ايعُّٛ َٔ طع٬م )ايطجٌ( ٚمشٛي٘ يًُدايؿنيٚارترب  

ا٭خط٣ ْظ  َعترب٠ طغخام ئ ايكزازم    (1)ْؿِٗ ا٭خباض ٚبٗصا ايتكطٜب
ُعزت ثزِ قز٢ً    ٚجس قطعًا َٔ َٝزت ؾجُ  طٕ يًًٝا رئ أبٝ٘ يًُٝٗا ايػ٬ّ:

( غزا٬ً٥ يزٔ   َٚعترب٠ خايس بٔ َاز ايك٬ْػٞ يزٔ ايبزاقط )   ديًٝٗا ثِ زؾٓت
ٜػٓػٌ رضجٌ ٜلنً٘ ايػبع أٚ ايط  ؾتبك٢ يظاَ٘ بػ  ذتِ نٝـ ٜكٓع ب٘؟ قاٍ:

ً ٞ يًز٢ ايٓكزـ ايزصٟ     ً ٢ يًٝ٘ ٜٚسؾٔ  ؾإشا نإ املٝت ْكؿني ق ٜٚهؿ ٔ ٜٚك
( يف حززسٜث اإلَززاّ )داملٝززتّ ايززطاٟٚ ٚرؾززإٕ )ضجززٌ( يف نزز٬ دؾٝزز٘ قًبزز٘
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ٚانززذ ايس٫يزز١ يًزز٢ اإلعزز٬م ٚمشززٍٛ نززٌ َٝززت  خززطج َٓزز٘ ٜكٝٓززًا )ايهززاؾط( 
طشا رٜٚبك٢ غ  ايهاؾط حتت طع٬م ارترب ايكخٝذ  َٚعتزرب٠ ستُزس بزٔ َػزًِ:    

ُٚ ٘      قتٌ قتٌٝ... ٚطٕ  ٌٓ يًٝز ِْ بز٬ ذتزِ ؾكز قز٠٬ املٝزت  ٚايكتٝزٌ يف     دجزس يظز
 . أضا اإلغ٬ّ  اٖطٙ اإلغ٬ّ أٚ ٜهٕٛ ايػايب طغ٬ّ املكتٍٛ

ٚقززس تٛجززس بعززض ايطٚاٜززاص ا٭خززط٣  َٚززا يطنززٓاٙ يُززستٗا َززٔ حٝززث   
ٝززًا ٚمشززٍٛ بعهززٗا ايس٫يزز١  َٚززع ٖززصٙ ايطٚاٜززاص ايٛانززذ يُززّٛ بعهززٗا يؿظ

ميتٓززع ا٫شيززإ بكززطإ أٚ بكزز٠ٛ ايكززٍٛ باختكززام ٚجززٛإ    ٬قٗززا اٯخززط بإع
 . ايك٠٬ باملٝت امل٪َٔ زٕٚ املدايـ

ٖٚهصا جتب ايك٠٬ ي٢ً ايؿزٗٝس حػزبُا زيزت يًٝز٘ بعزض ايطٚاٜزاص        -2
غززٛا٤ أزضنزز٘ املػززًُٕٛ ٚبزز٘ ضَززل حٝززا٠ أّ مل ٜززسضنٛٙ ٚبزز٘ ضَززل حٝززا٠  ٖٚززٞ  

ايصٟ ٜكتٌ يف ربلٕ (  ٚقس ْطكتتػًب ئ ايكازم ) (1)قخٝخ١ أبإ بٔ
ثِ  سضن٘ املػًُٕٛ ٚب٘ ضَْلسؾٔ نُا ٖٛ يف ثٝاب٘ ٫ٚ ٜػػٌ  ط٫ إٔ ُٜغبٌٝ ا  ُٜ

ٚقس زيزت يًز٢ إٔ ايؿزٗٝس     دميٛص بعُس ؾإْ٘ ٜػٓػٌ ٜٚهؿٔ ٚحيٓط ٜٚك٢ً يًٝ٘
دَٔ زٕٚ نُا ٖٛ يف ثٝاب٘رسؾٔ لاي٘ايصٟ ٫ ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚب٘ ضَل حٝا٠ ُٜ

يسّ ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً ايؿٗٝس ايصٟ  -ٖصٙ ايكطع١ يف  -جتٗٝع  ٚ اٖط ارترب
مل ٜسضنزز٘ املػززًُٕٛ ٚبزز٘ ضَززل  ٚطمنززا جتززب ايكزز٠٬ ٚغززا٥ط ايتجٗٝززعاص يًزز٢   

نؿ زٔ   Sطٕ ضغزٍٛ ا   ػًُٕٛ ٚب٘ ضَل  يهٓز٘ قزاٍ بعس٥زص:ر   ايؿٗٝس أزضن٘ امل
ً ٢ يًٝ٘ ممزا ٜهؿزـ يزٔ ٚجزٛإ ايكز٠٬       دمحع٠ يف ثٝاب٘ ٚمل ٜػٓػً٘ ٚيهٓ٘ ق

ٟ مل ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚبز٘ ضَزل َثزٌ محزع٠  ٚيف ْػزد١ ثاْٝز١       ي٢ً ايؿٗٝس ايص
سٍ يًزز٢ ٜززُا دَزززقزز٢ً يًزز٢ محع٠ S٭ٕ ضغززٍٛ ا  (:ريًطٚاٜزز١ قززاٍ )

ٚب٘ ضَل َثٌ محزع٠    ُػًُٕٛزٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً ايؿٗٝس ايصٟ مل ٜسضن٘ اي
. خهِزخُع٠ بًخا  ٖصا ايزؾإْ٘ ٫ خكٛق١ٝ ي
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ُٓ٘ محع٠ يف  Sزؾٔ ضغٍٛ ا  ر:(1): قخٝذ ظضاض٠ ٚابٔ جابط ٜٚ٪نسٙ ي
 ضٓزاٙٚر٭ْ٘ مل ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚب٘ ضَزل حٝزا٠   دثٝاب٘ بسَا٤ٙ اي  أقٝب ؾٝٗا

٘    ئ ضجًٝ٘ ؾسيا يز٘ بزا   َطَكبطزا٤ٕ ؾَك Sايٓيب  ً ٢ يًٝز  دشخط ؾططحز٘ يًٝز٘ ٚقز
ُا ٜسٍ ي٢ً يعّٚ ايك٠٬ ي٢ً ايؿٗٝس ايزصٟ مل ٜسضنز٘ املػزًُٕٛ ٚبز٘ ضَزل      زَ

٘    حٝا٠  ؾإْ٘ ٫  بزٌ ٖزٛ حهزِ      خكٛق١ٝ ذتُع٠ يف ٖصا اذتهزِ حتز٢ خيزتل بز
ُٓزز٘ Sيززاّ  ٚمحززع٠ َثايزز٘ َٚكززساق٘  ْعززِ بززايؼ ضغززٍٛ ا  )   ( يف احززرتاّ ي

 دٚق٢ً يًٝ٘ غزبعني قز٠٬ ٚنٓبزط يًٝز٘ غزبعني تهزب ٠      رٚجعً٘ غٝٓس ايؿٗسا٤ 
 . دت٬ي١ َكاّ محع٠ غٝس ايؿٗسا٤ ٚيف ٖصٙ ايكخٝخ١ ط ٗاْض

  ٟ مل ٜػٓػزٌ   طٕ يًٝزًا  ريف )قزطإ ا٭غزٓاز(:   (2)ٜٚ٪ٜٓسٙ خرب أبزٞ ايزبدرت
ً ٢ يًُٝٗزا      ٛ ٖٚز  ديُاض بٔ ٜاغط ٫ٚ يتب١ ّٜٛ قزؿني ٚزؾُٓٗزا يف ثٝابُٗزا ٚقز

ٚايصٟ  (املكتٍٛ يف غبٌٝ ا  يف َعطن١ اذتل نس ايباعٌ)ي٢ً إٔ  ًاخانٜٚسٍ 
ٗٓع بٌ ُٜمل ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚب٘ ضَل ٫ ُٜ ً ٢ يًٝ٘ قبٌ زؾٓ٘سؾٔ بثٝاب٘ ُٜٚج  . ك

ٚاذتاقٌ  ٗٛض ايطٚاٜاص يف ٚجٛإ ايك٠٬ يًز٢ ايؿزٗٝس حتز٢ ايزصٟ مل     
ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚبز٘ ضَزل حٝزا٠ ٖٚزٛ املؿزٗٛض بزني ا٭قزخاإ  ط٫ أْز٘ تٛجزس          
 ضٚاٜزز١ تٓؿززٞ ايكزز٠٬ يًزز٢ ايؿززٗٝس  ٚقززس ضٚاٖززا ايكززسٚم يف )ايؿكٝزز٘( َطغزز١ًً 

يًز٢    ٚأحزس عطقٗزا َعتزرب    طىل يُزاض  ٚضٚاٖا ايطٛغزٞ يف )ايتٗزصٜبني( َػزٓس٠ً   
ايظاٖط يٝؼ ؾٝ٘ َٔ ميهٔ إٔ ُٜػُع ؾٝ٘ ط٫ َػعس٠ بزٔ قزسق١  ٚقزس أٚنزخٓا يف     

ْٚهتز١ ايتباضْزا يطٚاٜاتز٘    ؾٝز٘  َبخث أخباض ايربا٠٤ يف أقٍٛ ايؿك٘ ٚجٗز١ ْظطْزا   
٫ٚ ٖاؾزِ   ػٓػٌ يُاض بزٔ ٜاغزط  مل ُٜ طٕ يًًٝا ر ٚيف ارترب: ٚقبٛيٓا ٭خباضٙ

ِّ يًُٝٗاٚزؾُٓٗا بثٝابُٗا  -ٖٚٛ املطقاٍ -بٔ يتب١ ي٢ً  ٚقس محً٘ (3)دٚمل ٜك
ٞ    -سثنيايتك١ٝ: مجع َٔ ايؿكٗا٤ ٚاحمل   ٚاذتُزٌ  -ٚيف َكزسَتِٗ ايؿزٝذ ايطٛغز

 ُا ٜسٍ ي٢ً ايتباض ايطٚا١ٜ َٚعاضنتٗا ملا زٍزَ  ي٢ً ايتك١ٝ ي٬ج يًُتعاضنني
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 . َٔ ا٭خباض ي٢ً ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً ايؿٗٝس  ٖٚصا محٌ َتلخط ْتهًِ ؾٝ٘
ػززبٖٛا طىل يًززٞ يززسّ ايكزز٠٬ ؾطٜزز١ يززبعض املػززًُني ْ ٚظيززِ بعهززِٗ إٔ  

(           ٜزربأ َٓٗزا  ٖٚزصا ستزض احتُزاٍ  نُزا احتُزٌ بعهزِٗ أْز٘ قز٢ً ٖٛٚ )
( ؾ٬ تبك٢ يف ايطٚاٜز١ ز٫يز١ يًز٢ يزسّ ٚجزٛإ ايكز٠٬       يًُٝٗا غ  يًٞ )

      ََ خزض  ي٢ً ايؿٗٝس ايصٟ مل ٜسضنز٘ املػزًُٕٛ ٚبز٘ ضَزل حٝزا٠  ط٫ إٔ ٖزصٜٔ 
 : ٜكاٍاحتُاٍ  ٚاملِٗ إٔ 

يًز٢ يزسّ ٚجزٛإ    ضٜب يٓسْا يف ايتباض غٓس خزرب يُزاض ٫ٚ يف ز٫يتز٘     ٫
ٚب٘ ضَل  ؾإٕ ارتزرب ٚاضز يبٝزإ   ايك٠٬ ي٢ً ايؿٗٝس ايصٟ مل ٜسضن٘ املػًُٕٛ 

  ٘ َُ حهززِ ؾززطيٞ  ٚبٝاْزز دتكززًا بعُززاض ٖٚاؾززِ املطقززاٍ  ط٫ أْزز٘ ٫     ٚطٕ نززإ 
يًز٢   ربسٍ ارتز ٜٚز  ؾًصا ٜتعس٣ اذتهزِ طىل غ ُٖزا    خكٛق١ٝ هلُا يف اذتهِ 

 . يسّ ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً نٌ ؾٗٝس مل ٜسضن٘ املػًُٕٛ ٚب٘ ضَل حٝا٠
ايساي١ ي٢ً ٚجٛإ ايك٠٬  خباضتًهِ ا٭ ترباملع ربارت ٚيًٝ٘: ؾُٝعاضا ٖصا

املثبتز١ يًكز٠٬ أٚ حتكزل غز١َ٬ جٗز١       خبزاض ا٭ؾزٗط٠   تي٢ً ايؿٗٝس  ؾإٕ حتكك
بعزس  ٝتػزاقطإ  ؾايتكٝز١ ؾٗزٛ  ٚط٫    يًز٢  ملثبت١ ٚأَهٔ محٌ ارترب ايٓايفا خباضا٭

يَُٛاص َٚطًكزاص ا٭خبزاض ايسايز١ يًز٢ أْز٘      ايتعاضا املػتخهِ  ْٚك  طىل 
قٌ يًز٢  ر( ْظ  ايكخٝخ١ املتكس١َ: Sك٢ً ي٢ً نٌ َٝت َٔ أ١َ ستُس )ُٜ

 .(1)دَٔ َاص َٔ أٌٖ ايكب١ً
حت٢ املسَٔ حػبُا زيت يًٝ٘  ٖٚهصا جتب ايك٠٬ ي٢ً ؾاضإ ارتُط -3

ايطٚاٜز١ املعتزرب٠ يف )ايؿكٝز٘( ٚ )ايتٗزصٜبني( يزٔ ٖؿزاّ بزٔ غزامل يزٔ ايكززازم          
( ُٜ غا٬ً٥ َٓ٘ ئ ؾاضإ ارترب ٚايعاْٞ ٚايػزاضم )    كز٢ً يًزِٝٗ طشا َزاتٛا؟

ايك٠٬ ٖٚٞ قخٝخ١ ايػٓس ٚانخ١ ايس٫ي١ ي٢ً ؾطي١ٝ  (2)دْعِر(:قاٍ )
 باملطًكاص املان١ٝ ايساي١ ي٢ً ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ًي٢ً جٓاظ٠ ؾاضإ ارتُط  َ٪ٜس٠ 
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. يُّٛ أٌٖ اإلغ٬ّ ٚايكب١ً
متٓعززإ يززٔ ايكزز٠٬ يًزز٢ )ؾززاضإ ايٓبٝززص املػززهط(   (1)يهٓزز٘ تٛجززس ضٚاٜتززإ

)غطٜل مخط( ؾتعزاضا تًهزِ ايطٚاٜز١ املعتزرب٠ لػزب ايظزاٖط  ُٖٚزا َزا ضٚاٙ         
       ٔ املػزًِ ايعزاضف    ايؿٝذ ايطٛغٞ بػزٓس َعتزرب طىل يُزاض بزٔ َٛغز٢ غزا٬ً٥ يز

ٜزا يُزاض طٕ   (:رٚأجابز٘ اإلَزاّ ايكزازم )    -ايٓبٝزص   -ايزصٟ ٜؿزطإ املػزهط   
  ٘ ٚايػزٓس نزعٝـ مبخزطظ     -د ٚا٭خزط٣ َزا ضٚاٙ أبزٛ بكز     َاص ؾ٬ تكزٌ يًٝز

:  ٚ ززاٖطٙ (:ر٫ أقززًٞ يًزز٢ غطٜززل مخززطد S: قززاٍ ضغززٍٛ ا  )-دتٗايتزز٘ 
يف ايزطٚاٜتني ٖزٛ    ٚ زاٖط املٓزع  .  َسَٔ ارتُط املػزتُط يًز٢ ؾزطبٗا ٚاملهثزط هلزا     

ََ ُٝٓٗا ٚبني ضٚاٜز١ ٖؿزاّ   خٍُٛ ي٢ً ايهطا١ٖ  اٖطًا  مجعًا بايتخطِٜ  ط٫ أْ٘ 
 . ٫ٚ طؾهاٍ دؾاضإ ارتُط ٜك٢ً يًٝ٘ طشا َاصاملعترب٠:ر

ٖٚهصا جتب ايك٠٬ يًز٢ ا٭غًزـ طشا َزاص  ٚطٕ ٚضز ؾٝز٘ خزرب َعتزرب        -4
يطٛغزٞ يف  ايكزسٚم ٚا ضٚاٙ ايؿٝدإ ٚ (2)د٫ ٜك٢ً يًٝ٘رايػٓس ٜتهُٔ أْ٘ 

ع( َػززٓسًا بػززٓس َعتزرب ٚطٕ ٚقززع ؾٝز٘ )اذتػززني بززٔ   )ايتٗزصٜب( ٚ )يًززٌ ايؿزطا٥  
 .ايؿكٗٝزز١ ا ٚجٗزز٘ يف بعززض لٛثٓززا ؾززإٕ ا٭ ٗززط قبززٍٛ ضٚاٜتزز٘ ٚقززس بٝٓٓزز يًززٛإ(

ٚ اٖط ارترب املٓزع َزٔ ايكز٠٬ يًٝز٘ طشا َزاص ط٫ إٔ ٜهزٕٛ بكزا٩ٙ يًز٢ ايػًؿز١          
مجعزًا يطؾٝزًا    املعتزرب    تكٝٓس بٗزصا ارتزرب  تص يًدٛف ي٢ً ْؿػ٘  ثِ ٜكاٍ: املطًكا

ؾا٥عًا ٜٚٓت: َٔ تكٝٝس املطًكاص ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً نٌ َٝت ط٫ ا٭غًـ ؾز٬  
ً ٢ يًٝ٘  . ٜك

يهٔ ٜكاٍ: طٕ ارترب ايكخٝذ ايٓاعل مبٓزع طبكزا٤ أحزٕس َزٔ أؾزطاز أَز١ ستُزس        
(S ِٓ ا٭غًزـ  ؾٝتعزاضا َزع ٖزصا ارتزرب ٜٚتػزاقطإ يف ٖزصا         ( بػ  ق٠٬ ٜعز

 ايؿطا  ٜٚطجع طىل ايهطٚض٠ ايؿك١ٝٗ ٚاإلمجاع ايؿتٛا٥ٞ ٚا٫ضتهاظ املتؿطيٞ
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 . -َِٚٓٗ ايزػاف - ي٢ً ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً نٌ َػًِ
ـ   ١ ز٫يتْ٘ٚ٪نسٙ بارترب املعترب ايٛانخ ٜٚزرتى حػزاب٘    ي٢ً مشزٍٛ ا٭غًز

 ٘ ٘   -ي٢ً َعكزٝت ِّ يًز٢ َزٔ َزاص َزٔ أٖزٌ       رطىل ا  غزبخاْ٘:  -تزطى غًؿتز قز
ؾإْ٘ جبًُت٘ ايثا١ْٝ ٜهاز ٜهٕٛ ٚانذ ايس٫يز١ يًز٢    (1)دايكب١ً ٚحػاب٘ ي٢ً ا 

يعّٚ ايك٠٬ ي٢ً نٌ َػًِ حت٢ ايعاقٞ  ؾإٕ ارترب ٚانذ ايٓظط طىل ايعكا٠ 
٫ٚ ضٜب يف إٔ  د٫ٚ ٜك٢ً يًٝ٘:رظٜس   ؾٝكطسّ جًًٝا خبربٚيَُٛ٘ يٮغًـ

ِّ ي٢ً َٔ َزاص َزٔ أٖزٌ ايكبًز١ ٚحػزاب٘ يًز٢ ا       رخ١ خرب عً أٚنزذ   دق
ز٫يزز١ ٜٚٛجززب محززٌ خززرب ظٜززس يًزز٢ ايٓٗززٞ ايتٓعٜٗززٞ نُززا قززٓعٓاٙ يف خززربٟ  

٘  ٖزصا ٜٚ٪نس   .  ؾاضإ ارتُط ٚاملػهط : ٖجزط ا٭قزخاإ رتزرب ظٜزس املزاْع       نًز
ٌْ ب٘ أقز٬ً  ئ ايك٠٬ ي٢ً ا٭غًـ ٖجطًا تاًَا لٝث ٫ ُٜ  ممزا ٜ٪نزس   عطف ياَ

 . ٚجٛز خًٌ يف ارترب  ٖٚصا ٜ٪نس املٓع َٔ ايعٌُ ب٘

ٚاذتاقززٌ اغتؿانزز١ ايٓكززٛم بٛجززٛإ ايكزز٠٬ يًزز٢ نززٌ َػززًِ         -5
 أضا ا٫غز٬ّ أٚ  ًٜٚخل ب٘ املٝت املؿتب٘ طغ٬َ٘ غ  املتٝكٔ نؿطٙ طشا ٚجزس يف 

. - اي  ٜػًب ؾٝٗا غه٢ٓ املػًُني -ب٬ز املػًُني 
املتكس١َ  (2)املؿتب٘:  اٖط بعض ايٓكٛمٜٚسيٓا ي٢ً ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً 

ػٓػزٌ  ُٜ (َثٌ قخٝذ يًٞ بٔ جعؿط غا٬ً٥ ئ )ايطجٌ ٜلنً٘ ايػبع أٚ ايطز .. 
ً ٢ يًٝ٘( ْٚظ  َعترب٠ طغخام:رهؿٔ ُُٜٜٚٚ ٚجس قطعًا َٔ َٝت  طٕ يًًٝا ك

 (ٚقخٝذ ايك٬ْػٞ: )ضجٌ ٜلنً٘ ايػبع أٚ ايطز ..  دؾجُعت ثِ ق٢ً يًٝٗا
٘ ٜػٓػززٌ ٜٚر:(قززاٍ) طشا قتززٌ ٚقززخٝذ ابززٔ َػززًِ:ر  دهؿززٔ ٜٚكزز٢ً يًٝزز

٘  ٚطٕ قتٝززٌ..  ِّ يًٝزز ؾززإٕ ٖززصٙ ايطٚاٜززاص لػززب   دٚجززس يظززِ بزز٬ ذتززِ ؾكزز
ِٓ  عًِ نؿطٙ  أٚ تكٍٛ: ٖٞ تعِ نٌ طْػإ ٚجسُؿتب٘ ايصٟ ٫ ُٜزاي َٛنٛيٗا تع
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 .ٙ يسّ ٚجٛإ جتٗٝعدطج ايهاؾط َٔ اع٬قٗا يثبٛص يف ب٬ز ا٫غ٬ّ يهٔ ُْ
ا٭خباض: أقٌ يسّ نؿط املٝت املؿتب٘ ايصٟ ٚجس َٝٓتًا يف ٜٚ٪نس  ٗٛض ٖصٙ 

ؿززو يف اغزز٬َ٘ أٚ نؿززطٙ ٖٚززٛ َٝززت  أضا ا٫غزز٬ّ أٚ بزز٬ز املػززًُني  ؾإْزز٘ ُٜ
ؿو يف اتكاؾ٘ بايهؿط  ٚا٭قٌ يسّ نؿطٙ ٭ٕ ايهؿط أَط ٚجٛزٟ َػزبٛم  ُٜٚ

بايعسّ أظ٫ً ْٚعتًا ٚا٭قٌ يسَ٘  ٫ٚ ٜكزذ ايكزٍٛ باغتكزخاإ يزسّ اغز٬ّ      
٭ٕ ا٫غزز٬ّ أَززط ٚجززٛزٟ َػززبٛم بايعززسّ أظ٫ً ؾٝػتكززخب      ت املؿززتب٘املٝزز

يززسّ نؿززطٙ  ٚشيززو يعززسّ جززس٣ٚ   اغتكززخاُإٖززصا ا٫غتكززخاإ ٜٚعززاضا 
: ايهؿط يٝرتتب يًٝ٘ أثطٙ ايؿطيٞ:  ثبت ٫ظَ٘شيو  ؾإٕ يسّ اغ٬ّ املٝت ٫ ُٜ
 . يسّ جٛاظ جتٗٝعٙ ٚايك٠٬ يًٝ٘

ا٫غز٬ّ زٜزٔ ايؿطزط٠ ٚزٜزٔ     ٪ٜس ز٫ي١ ايٓكزٛم ٚا٫غتكزخاإ بزلٕ    ثِ ُْ
ُٓ٘ ايطٚاٜاص املػتؿٝه١ املتكسَز١  ٖٚزٞ    غايب املتٛاجسٜٔ يف ب٬ز ا٫غ٬ّ  ؾتع

 . ٚا٫غتكخاإ قاِا بعسّ نؿط املٝت املؿتب٘  َطًك١ قس خطج يٓٗا ايهاؾط
عزطف ٚايزسٙ   يكٝط زاض اإلغ٬ّ ٖٚزٛ ايطؿزٌ انٗزٍٛ ْػزب٘ ٫ٚ ُٜ    ٖٚهصا  -6

ؾزإٕ املؿزٗٛض املزسي٢ يًٝز٘ اإلمجزاع ٖزٛ إٔ         اإلغ٬ّٚقس ٚجسٚٙ َٝتًا يف زاض 
يكٝط زاض اإلغ٬ّ ستهّٛ باإلغ٬ّ  اٖطًا  ٫ٚبس َٔ جتٗٝعٙ ٚايك٠٬ يًٝز٘ طشا  

ٚأٚنخٗا: َعترب٠ طغخام اذتان١ٝ   املتكس١َ (1)ٜٚ٪نسٙ: بعض ايطٚاٜاص . َاص
ً ٢ يًٝٗا ثِ زؾٓت  ( قطعًا َٔ َٝت ؾُجاذتان١ٝ يٛجسإ يًٞ ) ُعت ثِ ق

نذ يسّ طحطاظ أَاض٠ ي٢ً طغ٬ّ املٝت املٛجزٛز  ٖٚهزصا يكزٝط زاض    َٚٔ ايٛا
خهِ بإغ٬َ٘  زاٖطًا ٚجيزب جتٗٝزعٙ ٚايكز٠٬     اإلغ٬ّ ٫ أَاض٠ ي٢ً طغ٬َ٘ ؾُٝ

ايطز   يًٝ٘  ْٚظ ٖا َعترب٠ يًٞ بٔ جعؿط غزا٬ً٥ يزٔ ايطجزٌ ٜلنًز٘ ايػزبع أٚ      
ٔ    ؾتبك٢ يظاَ٘ بػ  ذتِ قاٍ:ر ً ٢ يًٝز٘ ٜٚزسؾ ؾزإٕ يكزٝط    دٜػٓػٌ ٜٚهؿ زٔ ٜٚكز

 عًزِ نؿزطٙ ْظز  ايطجزٌ ايزصٟ ٚجزسٚٙ قزس       زاض اإلغز٬ّ َؿزتب٘ اإلغز٬ّ ٚايهؿزط ٫ٚ ُٜ    
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ك٢ً يًٝ٘ ٚطٕ مل ٜعزطف طغز٬َ٘   أنً٘ اذتٝٛإ املؿرتؽ ٚبكٞ يظاًَا ب٬ ذتِ ؾُٝ
. ٜكًٝٓا

 ٜتني نٕٛ املؿزتب٘ طغز٬َ٘ احملتُزٌ نؿزطٙ     اٚباختكاض: ايظاٖط َٔ ٖاتني ايطٚ
ََ -ٚيٛ بتبع أبٜٛ٘ - أٟ َا زاّ يف   خهّٛ باإلغ٬ّنايًكٝط يف زاض اإلغ٬ّ ٖٛ 

جتٗٝعٙ  خهِ بإغ٬َ٘  اٖطًا ٚجيب ُٝعًِ تٛيسٙ َٔ ناؾطٜٔ ؾزاض اإلغ٬ّ ٫ٚ ُٜ
إلمجززاع  ٚيظززاٖط حايزز٘ ٖٚززٛ ٜعززٝـ يف زاض اإلغزز٬ّ    ٖٚززصا ٚانززذ ٚيًٝزز٘ ا 

ٍٓ يًز٢ جت إلٚيعُّٛ أٚ  ٔ     ع٬م َا ز بزت  ث ٗٝزع نزٌ َٝزت يف زاض اإلغز٬ّ ط٫ َز
 . نؿطٙ ٚمل ٜثبت نؿط ٖصا ايًكٝط ٚمل ٜثبت تٛيسٙ َٔ أبٜٛٔ ناؾطٜٔ

ٚاملززطاز َززٔ زاض اإلغزز٬ّ: ٖززٞ ا٭ضا املٓػززٛب١ طىل اإلغزز٬ّ ٚايزز  ٜهثززط  
ُٓ طٜٗا ايتسٜٔ باإلغ٬ّ  يف قباٍ زاض ايهؿط اي  ٜهثزط ايهؿزاض   ي٢ً غانٓٝٗا َٚع

ج طىل بٝإ ؾا٥ض ي٢ً غانٓٝٗا ٚطٕ ٚجس َعِٗ املػًُٕٛ  ٖٚصا ٚانذ ٫ حيتا
٫ بززلؽ ( قززاٍ:ر٫غززُٝا بعززس ٚضٚز َعتززرب٠ طغززخام يززٔ ايعبززس ايكززا  )  

ؾػلٍ: ؾإٕ نزإ ؾٝٗزا    اإلغ٬ّدبايك٠٬ يف ايؿطا٤ ايُٝاْٞ ٚؾٝٗا قٓع يف أضا 
 . (1)دطشا نإ ايػايب يًٝٗا املػًُني ؾ٬ بلؽر(:غ  أٌٖ ا٫غ٬ّ؟ قاٍ )

: يكٝط زاض ايهؿط طشا احتٌُ قٜٛزًا أٚ  زٔ نْٛز٘    اإلغ٬ّ بًكٝط زاض ًُٜٚخل 
َػززًًُا أٚ تٛيززسٙ َززٔ َػززًِ  ٚا٫حتُززاٍ أٚ ايظززٔ ْاؾزز٧ٝ َززٔ جٗايزز١ املٝززت      

 ساملٛجٛز يف زاض ايهؿط ٚاحتُاٍ ٚجٛز َػًِ أٚ َػًُني يف تًو ايساض قس تٛي
ايًكززٝط املٝززت َززٔ أحززسِٖ  ؾززٝخهِ يًٝزز٘  ززاٖطًا باإلغزز٬ّ أٚ ٜعاَززٌ َعاًَزز١   

نُززا ٖززٛ شتتززاض مجززع َززٔ   -ٛإ ايتجٗٝززع ٚايكزز٠٬ يًٝزز٘ جعَززاً املػززًِ يف ٚجزز
 . ٖٚٛ شتتاضْا -نُا ٖٛ شتتاض مجع آخط -أٚ احتٝاعًا ٚجٛبًٝا -ايؿكٗا٤

ٚايٛج٘ ؾٝ٘: اغتكخاإ يسّ نؿزط ايًكزٝط يف زاض ايهؿزط بعزس احتُزاٍ طغز٬َ٘ أٚ       
 أَززطاحتُززاٍ تٛيززسٙ َززٔ َػززًِ  ؾززإٕ ا٫تكززاف بززايهؿط املززاْع َززٔ ايتجٗٝززع ٚايكزز٠٬    
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ؾٓػتكخب يسّ اتكزاؾ٘ بزايهؿط ٜٚثبزت بز٘ يزسّ        حاز  َػبٛم بايعسّ أظ٫ً
ٍٓ َزٔ املطًكزاص       ُٓز٘ َزا ز ايهؿط ؾٝ٘ املاْع َٔ ٚجٛإ جتٗٝعٙ ٚايك٠٬ يًٝز٘  ؾٝع

 . ي٢ً ٚجٛإ تػػٌٝ نٌ َٝت

ْعِ قس ٜكاٍ: يسّ طغ٬َ٘ أظ٫ً ْػتكخب٘ أٜهزًا ثزِ ٜتعاضنزإ ٜٚػزكطإ      
ظٍ ٫ ٜثبزت نؿزطٙ املز٬ظّ يعزسّ طغز٬َ٘      يهٔ يسّ طغ٬َ٘ املػتكزخب َزٔ ا٭  

يهٔ حٝث ٫ ٚثٛم تاّ يٓسْا يف يكٝط زاض .  حت٢ ميٓع َٔ جتٗٝعٙ ٚايك٠٬ يًٝ٘
 . جعّ بايؿتٝاختاط ٚجٛبًا ٫ٚ َْايهؿط َْ

يف خزطظ يٓزا يزسّ نؿزط ايًكزٝط املٛجزٛز       ٚباختكاض: ا٭قٌ ا٫غتكخابٞ ُٜ
 . ؾتلتٞ طع٬قاص ٚجٛإ ايتجٗٝع ٚايك٠٬ زاض اإلغ٬ّ أٚ يف زاض ايهؿط 

ٗٓع أق٬ً ٚقس تكسّك٢ً ي٢ً ايهاؾط نُا ٫ ٫ُٜ ُٜ -7 يف بزسٚ لزٛ     ٖصا ج
   ٘ )ضا( طٕ املؿززٗٛض املعززطٚف بززني ؾكٗا٥ٓزززا    : )أحهززاّ ا٭َززٛاص(  ٚخ٬قززت

ي٢ يًٝزز٘ اإلمجززاع ٖززٛ يززسّ ٚجززٛإ ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت ايهززاؾط ٚغززا٥ط ٚاملززٓس
غتس٫ٍ ٖٓا يًز٢ يزسّ ٚجزٛإ ايكز٠٬ يًٝز٘ بكٛيز٘       جتٗٝعاص املٝت  ٚميهٔ ا٫

ََزاَص َأَبزساً     ر: 84تعاىل يف غٛض٠ ايربا٠٤:   ِِ ُٗ ِٓ َٔز ًَز٢ َأَحزٕس  ِّ َي ٖٚزصا ْٗزٞ    د٫َٚ ُتَك
ٚانززذ ايس٫يزز١ يًزز٢ املٓززع َززٔ قزز٠٬ ادتٓززاظ٠ يًزز٢ َززٔ َززاص َززٔ املٓززاؾكني        

ٙٔ:رٚايهاؾطٜٔ بكط١ٜٓ ادت١ًُ ايثايث١ ٢ًَ َقِبِط ِِ َي ْٗزٞ يزٔ ايكٝزاّ يًز٢     ٖٚٛ د٫َٚ َتُك
( ا٫غتػؿاض ملٔ َاص ٚايسيا٤ يز٘ ٚزيز٠ٛ   Sقرب املٓاؾل ايهاؾط  ٚناْت يازت٘ )

ً ز       (:Sٌ تعزاىل ْٗٝز٘ ذتبٝبز٘ املكزطؿ٢ )    املػًُني ي٬غزتػؿاض ٚايزسيا٤ يز٘  ثزِ ي
َٕر ِِ َؾأغُكٛ ُٖ َٚ ََاُتٛا  َٚ  ٔ٘ ََٚضُغٛٔي  ٔ٘ َّ ِِ َنَؿُطٚا ٔباي ُٗ يزٔ   ؾجا٤ص اٯ١ٜ املباضن١ ْا١ًٖٝ دِطْٖ

ايك٠٬ ي٢ً ايهاؾط ٚاملٓاؾل ٚيزٔ ايكٝزاّ يًز٢ قزربٙ يًزسيا٤ ٚعًزب املػؿزط٠ يز٘         
. َع٬ًً بلِْٗ نؿطٚا با  ٚضغٛي٘ حت٢ املٛص

طٖزب ايٓزاؽ بز٘:    ٚقس اغتسٍ باٯ١ٜ بعض املتططؾني ممٔ ٜزسيٞ اإلغز٬ّ ُٜٚ  
ٙٔإٔ اٯ١ٜر ٢ًَ َقِبِط ِِ َي تعين إٔ ٫ تزعض قزرب ايهزاؾط ٚاملٓزاؾل ٫ٚ غز ٙ َزٔ       د ٫َٚ َتُك
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: )ٚأزخٌ ؾٝ٘ بعهِٗ ظٜاض٠ ايكبٛض  ٖٚٛ املؿػطٜٔ  ي٬ّاملػًُني  قاٍ بعض أ
غ   زاٖط ؾكزس ٚضز يف ظٜزاض٠ ايكبزٛض أحازٜزث َتعزسز٠ بًؿزظ ايعٜزاض٠ ٫ بًؿزظ          

ِ  دتًٗ -ٚقس غؿٌ ٖ٪٤٫ .(1)ايكٝاّ( ٚمل  -ِٗ ٚغًب ايتٛؾٝل ا٫هلٞ َزٔ ؾهزطٖ
ٜعزين ايٛقزٛف    -Sاملتعاضف َزٔ ضغزٍٛ ا     -ؿتٛا طىل إٔ ايكٝاّ ي٢ً ايكربًٜت

( بايزززسيا٤ Sضٜثُزززا ٜٓتٗزززٞ زؾزززٔ املٝزززت ٜٚؿزززتػٌ ) يٓزززس ايكزززرب حزززاٍ ايزززسؾٔ
ػاٜط ايعٜاض٠  نُا إٔ َتعًل ايٓٗٞ يزٔ  ٚا٫غتػؿاض يًُٝت  ٚايكٝاّ املٓٗٞ يٓ٘ ُٜ

ا  تعزاىل ٚبطغزٛي٘    زٕٚ ايصٜٔ آَٓٛا بز ٝاّ ِٖ ايصٜٔ نؿطٚا با  ٚضغٛي٘  ايك
( نإ ٜكّٛ ي٢ً قبٛض امل٪َٓني ٜٚػتػؿط هلِ ٜٚزسيٛ املز٪َٓني املؿزٝٓعني    Sؾإْ٘ )

ي٬غتػؿاض يًُٝت ضٜثُا ٜٓتٗٞ زؾٓ٘  ٫ٚ ز٫ي١ يف اٯ١ٜ ي٢ً حطَز١ ظٜزاض٠ قبزٛض    
 . -ِٖٚ غ  ايهاؾطٜٔ ٚاملٓاؾكني  -املػًُني 

ٔ نؿزط بزا  تعزاىل    ٚيف اٯ١ٜ ز٫ي١ ٚانزخ١ يًز٢ املٓزع َزٔ ايكز٠٬ يًز٢ َز       
ُهزٔ تكٜٛز١ ايس٫يز١ َزٔ ايػز١ٓ املطٗزط٠ حٝزث        ( ٚبٗا ايهؿاٜز١  ُٜٚ Sٚبطغٛي٘ )

ذ يف جزٛاَعِٗ ايث٬ثز١ ٚؾٝٗزا    يُاض ايػاباعٞ اي  ضٚاٖزا املؿزاٜ   ٚضز يف َٛثك١
٫ ؿط ٖٚززٛ َززع املػززًُني ؾُٝززٛص؟ قززاٍ:ر غزز٪اٍ يززٔ ايٓكززطاْٞ ٜهززٕٛ يف ايػزز 

ٖٚزصٙ ايطٚاٜز١ يزٝؼ     (2)دٜكّٛ ي٢ً قربٜٙػػً٘ َػًِ ٫ٚ نطا١َ ٫ٚ ٜسؾٓ٘  ٫ٚ 
   ٞ ط٫ إٔ يف ادتًُز١ ا٭خز ٠ طؾزاض٠      ؾٝٗا ْٗٞ ئ ايك٠٬ يًز٢ جٓزاظ٠ ايٓكزطاْ

ٯ١ٜ ايتٛبز١ ايزٛاضز٠ يف املٓزع يزٔ ايكز٠٬  يًز٢ جٓزاظ٠ ايهزاؾط بزا  ٚبطغزٛي٘            
٫ٚ رجبًُتٗززا ا٭خزز ٠: طٚاٜزز١(  ؾتززسٍ ايSٚايٓكززطاْٞ نززاؾط بززا  ٚبطغززٛي٘ )

يًز٢ تٛنٝزس َهزُٕٛ اٯٜز١ يف املٓزع يزٔ قز٠٬ ادتٓزاظ٠ يًز٢           دٜٙكّٛ ي٢ً قزرب 
ايٓكطاْٞ  ٚبه١ُُٝ ايكطزع بعزسّ خكٛقز١ٝ ايٓكزطاْٞ مبزا ٖزٛ ْكزطاْٞ  بزٌ         

 كطع بعسّ ايؿطم بني ايٓكطاْٞ ٚبنيزكٌ ايزخزٝزُا ٖٛ ناؾط ؾزخهِ ثابت ي٘ بزاي
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 . ايهؿاض نايٝٗٛز ٚانٛؽ ٚاملًخسٜٔ ٚاملؿطنني ٚضتِٖٛ يف ٖصا اذتهِ غا٥ط

جٗزع  َزٔ زٕٚ تٛبز١ ؾٗزٛ نزاؾط ٫ ُٜ    أحسُٖا ٚاملطتس املًٞ ٚايؿططٟ طشا َاص 
ًٜخززل بايهززاؾط: َززٔ حهززِ بهؿززطٙ ؾززطيًا نايٓٛاقززب  .  نُززا  كزز٢ً يًٝزز٫ٚ٘ ُٜ

 . ٚارتٛاضج ٚايػ٠٬ ٚيعًِٗ أغٛأ حا٫ً َٔ بعض ايهؿاض
ٟ غز٣ٛ ا٭حهزاّ ايث٬ثز١    قبٍٛ تٛب١ املطتزس املًزٞ بزٌ حتز٢ ايؿطزط     ٚايظاٖط 

ٚ  املٓكٛق١ :   َٚزٔ آثزاض   ضثتز٘  ٚجٛإ قتً٘ ٚب١ْٛٓٝ ظٚجت٘ ٚتكػِٝ أَٛاي٘ بزني 
 . جٗٝعٙ ٚايك٠٬ يًٝ٘ نػا٥ط املػًُنيقبٍٛ تٛب١ املطتس املًٞ ٚايؿططٟ ٖٛ َت

ٓزاظ٠  املعطٚف ٚاملؿٗٛض بني ؾكٗا٥ٓا )ضا( ٖٛ يزسّ ٚجزٛإ قز٠٬ ادت    -8
ي٢ً أعؿاٍ املػزًُني ط٫ طشا بًػزٛا غزٓت غزٓني  ٚخزايـ ابزٔ ادتٓٝزس ؾلٚجزب         
ايك٠٬ ي٢ً ايٛيٝزس املػزتٌٗ  ٚا٫غزت٬ٍٗ ٜعزين ضؾزع قزٛص ايٛيٝزس بايبهزا٤          
ٖٚٛ ناؾـ ئ ٫ٚزت٘ حًٝا  نُا خايـ ابٔ أبزٞ يكٝزٌ ٚأؾتز٢ بعزسّ ٚجزٛإ      

. ٘ اذتسٜثٞ )ايٛايف(ايك٠٬ ط٫ طشا نإ املٝت بايػًا ٚٚاؾك٘ ايهاؾاْٞ يف جاَع

 : ٖٞ  (1) : ضٚاٜاص َػتؿٝه١ ٜٚسيٓا ي٢ً ايؿتٝا املؿٗٛض٠

ا٭ضبعز١   ذ يف ادتٛاَزع ايز  ضٚاٖزا املؿزاٜ    ا٭ٚىل: قخٝخ١ ظضاض٠ ٚاذتًزيب 
ً ٢ يًٝ٘؟ قاٍ:رغا٥ًني َٔ اإلَاّ ايكازم ) طشا يكٌ ( ئ ايكيب َت٢ ٜك

أٟ ؾُٗٗزا ٚأزضنٗزا  ٖٚزصا ادتزٛاإ ٫ ٜزسٍ يًز٢ ايتخسٜزس ايعَزاْٞ          دايك٠٬
يزٛ نزإ    نياملهبٛط  ؾػل٫: َت٢ جتب ايك٠٬ يًٝ٘؟ ٖٚصا ايػز٪اٍ َزٔ ايزطاٜٚ   

٘ غز٪اٍ يزٔ ٚقزت    ٚحسٙ َػتك٬ً َٔ زٕٚ غبل غ٪اٍ ٚجزٛاإ يؿُٗٓزا َٓز٘ أْز    
ظضاض٠  -١ غزز٪اٍ ايززطاٜٚني ٚجززٛإ ايكزز٠٬ ايَٝٛٝزز١ يًزز٢ ايكززيب  يهٓزز٘ بكطٜٓزز 

غزل٫ ثاْٝز١ يزٔ      ( ٚيسّ حتزسز املٛنزٛع ظَاْزاً   ٚجٛاإ اإلَاّ ) -ٚاذتًيب
َُ خسز بلزا٠ )َت٢( جتب ايك٠٬ يًٝ٘  ٜعين ق٠٬ ادتٓاظ٠ اي  غل٫ ئ ظَإ 
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ٖٚزصا   دنزإ ابزٔ غزت غزٓني    طشا ر( ٚقاٍ: حتسٜسٖا لس ٚانذ ٚأجاإ )
ارترب ٚانذ ايس٫ي١ ي٢ً إٔ امل٬ى يف ٚجٛإ ق٠٬ ادتٓاظ٠ ي٢ً ايكيب املٝت 

  ؾإْزز٘ َكتهزز٢ طعزز٬م ادتززٛاإ ا٭ٍٚ  ؾززإشا يكززٌ  ٜٚززسضنٗا إٔ ٜعكززٌ ايكزز٠٬
ُٜزز ط٣ يف بعززض ا٭عؿززاٍ ا٭شنٝززا٤ ايززصٜٔ ايكزز٠٬ ٖٚززٛ ابززٔ مخززؼ غززٓني نُززا 

 . ٚجبت ايك٠٬ يًٝ٘ طشا َاص ٕ  يف ب١٦ٝ َتس١ٜٓ ٚيا١ً٥ قاذت١ ٜعٝؿٛ
ٖصا نً٘ ي٢ً ا٫حتُاٍ ا٭ق٣ٛ يف املطاز َٔ ايػ٪اٍ ايثاْٞ  ٚحيتٌُ نزٕٛ  
ايػ٪اٍ ايثاْٞ ئ ٚقت ثبٛص ايك٠٬ يًز٢ ايكزيب  ؾزإٕ غز٪اي٘: )َتز٢ جتزب       

ختُززٌ طضاز٠ قزز٠٬ ادتٓززاظ٠ ٖٚززٛ ا٫حتُززاٍ ا٭ٍٚ نُززا  نُززا ُٜ  ايكزز٠٬ يًٝزز٘(
طشا نإ (:ر٢ً ايكيب  ؾكاٍ)ك٠٬ يايختٌُ نْٛ٘ غ٪ا٫ً ئ ظَٔ ثبٛص ُٜ

 ٘ ؿٝس إٔ ايٛجزٛإ  زٖٚزصٙ ادتًُز١ ايثاْٝز١ ُتز     دابٔ غت غٓني  ٚايكٝاّ طشا أعاقز
ٞ  -ٛص ٖٚٛ َعٓاٙ ايًػٟٛمبع٢ٓ ايثب طضاز٠ ا٫حتُزاٍ ايثزاْٞ   ٚت٪نزس   -٫ ايؿزطي

طشا نإ ايكيب ابٔ غت غٓني تثبت ايك٠٬ اي١َٝٛٝ يًٝز٘ اغزتخبابًا    َٚ٪زاٙ أْ٘
ًٝ٘ ايكٝاّ يٛ أعاق٘  ٖٚصٙ ادت١ًُ ا٭خ ٠ َ٪نس٠ ي٬حتُاٍ ايثاْٞ نُا ٜثبت ي

 . املاْع َٔ ا٫غتس٫ٍ بايكخٝخ١ ي٢ً َا ضتٔ ؾٝ٘
ٜٚتخكٌ مما تكسّ: نزعـ ز٫يز١ ايكزخٝخ١ أٚ يزسّ طحزطاظ ز٫يتٗزا يًز٢        
نززٕٛ املزز٬ى يف ؾززطي١ٝ قزز٠٬ ادتٓززاظ٠ يًزز٢ ايكززيب ايززصٟ َززاص: بًٛغزز٘ غززت  

٢ نٕٛ املز٬ى يف ؾزطي١ٝ قز٠٬ ادتٓزاظ٠ ٖزٛ يكزٌ       غٓٛاص  ٚايعُس٠ ز٫يتٗا يً
 . ايكيب ٚؾُٗ٘ يًك٠٬ حاٍ حٝات٘ ٚقبٌ َٛت٘

ارتززرب ايثززاْٞ: َززا ضٚاٙ ايؿززٝدإ ايطٛغززٞ يف )ايتٗززصٜب( بػززٓس قززخٝذ      
( أخٝ٘ ) يًٞ بٔ جعؿط َٔ ٚاذتُ ٟ يف )قطإ ا٭غٓاز( ٚاملتهُٔ يػ٪اٍ

(: ٚقزس أجزاإ )  ئ ايكيب أٜك٢ً يًٝ٘ طشا َاص ٖٚٛ ابٔ مخزؼ غزٓني    
ٖٚصا ارترب ايكخٝذ ٚانذ ايس٫ي١ جسًا يًز٢   دطشا يكٌ ايك٠٬ قًٞ يًٝ٘ر

طَهإ يكٌ ايكزيب ايكز٠٬ يف ايػز١ٓ ارتاَػز١ َزٔ يُزطٙ قبزٌ غزت غزٓٛاص           
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ٖٚصا َا ٜػزايسٙ ايٛجزسإ يف ايكزبٝإ ايزصٜٔ ٜعٝؿزٕٛ يف ب٦ٝز١ َتسٜٓز١ ٚيا٥ًز١         
يهزٕٛ َز٬ى ٚجزٛإ قز٠٬      خ١ تك١ٝ  ؾٝهٕٛ ارترب مبؿازٙ ايٛانذ َ٪نزساً زقاي

 . ًك٠٬ حاٍ حٝات٠٘ ي٢ً ايكيب املٝت يكً٘ يادتٓاظ
ٕت: طٕ ايكيب قس ٜهٕٛ شنًٝا ٜٚعٝـ بزني أبزٜٛٔ قايز    خني ؾٝعكزٌ  زٚبتعب  ثا

ؾتجزب ايكز٠٬ يًٝز٘ اشا َزاص مبكتهز٢ ارتزربٜٔ        ايك٠٬ ٖٚٛ ابٔ مخؼ غٓني
كز٢ً يًز٢   ُٜاملانٝني  ٚقس ٫ ٜعكًٗا ٖٚزٛ ابزٔ غزت غزٓني أٚ غزبع غزٓني ؾز٬        

جٓاظت٘  ْعِ ط٫ طشا بًؼ غت غٓني ؾتجب يًٝ٘ ايك٠٬ طشا َاص حػبُا ت٪زٜز٘  
ٍت  . ايكخٝخ١ ا٭ٚىل ي٢ً احتُا

ٜكزٍٛ اإلَزاّ ايبزاقط     -ٖٚزٞ عًٜٛز١   -قزخٝخ١ ظضاض٠ ايثاْٝز١   ارترب ايثايزث:  
( :ٍيف آخطٖا جٛابًا ئ غ٪اٍ: َت٢ جتب ي٢ً ايكيب ايك٠٬؟ ؾكزا )طشا ر

ُٜز      دبٔ غزت غزٓني  يكٌ ايك٠٬ ٚنإ ا طاز َٚزٔ احملتُزٌ قٜٛزًا إٔ ٚاٚ ايعطزـ 
حٝث إٔ ايػايب إٔ ٜعكٌ ايكبٝإ ايك٠٬ ِٖٚ أبٓا٤   َٓٗا يطـ تؿػ  ٚبٝإ

يًٝ٘ ؾٝتلنس إٔ امل٬ى يف ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً جٓاظ٠ ايكزيب بزلٕ   ٚغت غٓني  
 . ٜهٕٛ قس يكٌ ايك٠٬ قبٌ َٛت٘

 د٠ ٚنإ ابٔ غزت غزٓني  طشا يكٌ ايك٬ختٌُ نٕٛ ايعطـرٚيف املكابٌ ُٜ
تكٝٝسًا  ؾٝهٕٛ ٬َى ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً جٓاظ٠ ايكزيب َطنبزًا َزٔ قٝزسٜٔ: إٔ     
ٜهٕٛ قس يكٌ ايك٠٬ حاٍ حٝات٘ ٚإٔ ٜهٕٛ بايػًا غت غٓني  ٚح٦ٓٝص ٜكطسّ 
َع ا٫حتُاٍ ا٭ٍٚ  يهٔ ٫ قط١ٜٓ ٚانخ١ ج١ًٝ ي٢ً طضاز٠ ا٫حتُزاٍ ايثزاْٞ    

ا٭ٍٚ ٖٚزززٞ قزززخٝخ١ ظضاض٠ ٚاذتًزززيب  ُزززاٍتٚتٛجزززس قطٜٓززز١ يًززز٢ طضاز٠ ا٫ح
ايظززاٖط٠ يف نززٕٛ يكززٌ ايكززيب ايكزز٠٬ ٬َنززًا َػززتك٬ً يٛجززٛإ ايكزز٠٬ يًزز٢  

ؾًا ٚيعً٘ بًخا  غًب١ ايٛجٛز ٚايتخكزل   ٘ غت غٓٛاص َعٓطجٓاظت٘ ٚنٕٛ بًٛغ
 . ٖٚصٙ قط١ٜٓ َ٪نس٠ يهٕٛ ايعطـ يف ايكخٝخ١ ايثا١ْٝ يطـ تؿػ  ٚبٝإ

 : تاضٙزدٝخ١ ايث٬ث١ َْٚزكخزٓكٛم ايزاي١ ٖصٙ زتخكٌ َٔ ٬َحظزٚايصٟ ٜ



 (341)حتسٜس ظَإ ايك٠٬ ي٢ً املٝت ايكيب.......................................  
   

ٚجٛإ ايك٠٬ ي٢ً ايكيب طشا نإ قس بًؼ غت غٓني أٚ نإ قس يكٌ ايك٠٬ 
 . ٚطٕ نإ ابٔ مخؼ غٓني

ٖززصا َززا ٜػززتؿاز َززٔ ايطٚاٜززاص ايكززخٝخ١ ايظززاٖط٠ يف ز٫يتٗززا يًزز٢ ضأٟ    
ضابع١ قخٝخ١ ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغٞ يف  (1)املؿٗٛض املٓكٛض بٗا  ٚتٛجس ضٚا١ٜ

)ايتٗصٜبني( ٚضٚاٖا يٓ٘ يف )ايٛغا٥ٌ( ٚ )ايزٛايف( ٚتهزُٓت غز٪اٍ ستُزس بزٔ      
طشا يكززٌ ايػزز٬ّ يف ايكززيب َتزز٢ ٜكززًٞ؟ قززاٍ:ر َػززًِ َززٔ أحززسُٖا يًُٝٗززا 

ٞ يف )ايٛغزا٥ٌ( ٚيزصا شنطٖزا اذتزط ايعزاًَ      ٖهزصا يف )ايتٗزصٜب( ٚيف   دايك٠٬
ٛٓ ايػ٪اٍ يف ارتزرب  أبٛاإ أيساز ايؿطا٥ض ْٚٛاؾً ٗا  ؾإْ٘ بٗصٙ ايكط١ٜٓ ٜتلنس خً

 ٞ ضٚاٖزا بعٜزاز٠ )يًٝز٘(: )يف ايكزيب      (2)ئ ن١ًُ )يًٝ٘(  يهٔ ايؿٝذ ايبخطاْز
ً ٢ يًٝ٘( ؾتك  َٔ أخباض َػليتٓا  ثِ غلٍ: َت٢ ٜعكٌ ايك٠٬ ٚجتزب   َت٢ ٜك

  ٚتؿٝززس تزز٬ظّ )يكززٌ ايكززيب ايكزز٠٬( ٚ  ديػززت غززٓنير(:يًٝزز٘؟ قززاٍ )
ط٫ إٔ ْػزززد١ ايؿزززٝذ ايبخطاْزززٞ مل تثبزززت  ٚايٓػزززد١  غزززٓني(.)بًٛغززز٘ غزززت 

املؿٗٛض٠ خاي١ٝ َٔ ن١ًُ )يًٝ٘( ؾتهٕٛ ايطٚا١ٜ أجٓبٝز١ يزٔ َػزليتٓا  ٚتٓخكزط     
 .أخباض تكسَت  أخباض املػلي١ املعترب٠ يف ث٬ث١

ٚاذتاقٌ ٚنٛح ز٫ي١ قخٝختني ي٢ً إٔ ٬َى ثبٛص ق٠٬ ادتٓاظ٠ ي٢ً 
  ٜٚػتؿاز َٔ طحس٣ ٖٚصا ٖٛ ا٭قٌ حٝات٘ جث١ ايكيب ٖٛ يكً٘ يًك٠٬ حاٍ

ي٢ً ايكيب ايصٟ ٜهٕٛ ابٔ غت غٓني  ايكخاح ايث٬ث١ ٚجٛإ ق٠٬ ادتٓاظ٠
  اٖط٠ يف ت٬ظّ يكٌ ايك٠٬ ٚبًٛؽ ايكزيب غزت غزٓٛاص ت٬ظَزًا غايبٝزاً      ٖٚٞ

تسٍ يًز٢ إٔ ايعزرب٠ بعكزٌ ايكزيب ايكز٠٬ ٖٚزٛ حيكزٌ        ٚ - ٫ حكٝكًٝا ٚاقعًٝا -
 ٚقس حيكٌ يف ايػز١ٓ ارتاَػز١ َزٔ يُزط بعزض ا٭عؿزاٍ         بػت غٓٛاص غايبًا

 َٛنٛع ٚجٛإ ق٠٬ ادتٓاظ٠: ايٛثٛم بتخسٜس  ُاّ ايٓكٛمزٜٚتخكٌ َٔ ت
                                                           

(
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 . طشا َاص بعكً٘ يًك٠٬ قبٌ َٛت٘ أٚ ببًٛغ٘ غت غٓٛاصي٢ً ايكيب 
٫بزٔ ادتٓٝزس يف ؾتٝزاٙ ٚجزٛإ ايكز٠٬      ٚ ١ أخباض َػتؿٝه١ تكزًذ َػزتٓسًا   

 زتز٘  ٚنزث  َٓٗزا َعتزرب    طشا اغتٌٗ ٚقاح بكٛت٘ حني ٫ٚي٢ً ايكيب ٚايٛيٝس 
 ٜكزز٢ً يًٝزز٘ رابززٔ ٜكطززني  ٚانززذ ايس٫يزز١ أٚ قززطحيٗا  ْظزز  قززخٝذ ايػززٓس 

٫ ٜك٢ً ي٢ً املٓؿٛؽ رٚ  ري٢ً نٌ حاٍ  ط٫ إٔ ٜػكط يػ  متاّ -ايكيب -
ٖٚٛ املٛيٛز ايصٟ مل ٜػتٌٗ ٚمل ٜكذ ٚمل ٜزٛٓض  َزٔ ايسٜز١ ٫ٚ َزٔ غ ٖزا       

ٌٓ ٘   ٚطشا اغتٗ ٌٓ يًٝز٘ ٚٚٓضثز ً ٢ يًٝز٘ طشا غزكط َزٔ     ٛٓض  ايكزيب ُٜٚ ُٜز درؾك كز
ً ٢ يًٝ٘  .(1)دبطٔ أَ٘ ؾاغتٌٗ قاضخًا  ٚطشا مل ٜػتٌٗ مل ٜٛٓض  ٚمل ٜك

ٖٚصٙ ا٭خباض تعاضنٗا ا٭خبزاض املتكسَز١ ايسايز١ يًز٢ إٔ ايكزيب طشا يكزٌ       
ً ٢ يًٝ٘  ٫ٚ ؾٗط٠ يف طحس٣ ايطا٥ؿتني   ايك٠٬ أٚ بًؼ غت غٓني ثِ َاص ٜك
َٚكته٢ املزطجذ ادتٗز  محزٌ ايطا٥ؿز١ ايثاْٝز١ يًز٢ ايتكٝز١ ملٛاؾكتٗزا ايؿتزا٣ٚ          

ػٓػزٌ  ٌٗ ؾإْز٘ ُٜ ايكّٛ َٚؿٗٛضِٖ حتز٢ قزاٍ ابزٔ قساَز١: )طٕ خزطج حٝزًا ٚاغزت       
ً ٢ يًٝ٘ بػ  خ٬ف(  .(2)ٜٚك

يبٝزإ اذتهزِ    ٜٚ٪نس يسّ قسٚض ٖصٙ ايطٚاٜاص اي  ٖٞ َػتٓس ابٔ ادتٓٝس
ايٛاقعٞ: َا ٚضز يف بعزض ايطٚاٜزاص ايكزخٝخ١ ايسايز١ يًز٢ إٔ بعزض ا٭٥ُز١        

(Œ ق٢ً ي٢ً بعض أعؿاٍ بين ٖاؾِ حز )     صضًا َزٔ ايؿتٓز١ ٚايتُٗز١: حتز٢ ٫
ٚطمنا قًٝت يًٝ٘ َٔ دراؾِ ٫ ٜكًٕٛ ي٢ً ايكػاضٜكٍٛ ايٓاؽ: طٕ بين ٖر

 .(3)دأجٌ أٌٖ املس١ٜٓ نطا١ٖٝ إٔ ٜكٛيٛا ٫ ٜكًٕٛ ي٢ً أعؿاهلِ
ٌٖٚ ٜػتؿاز َٔ ضٚاٜاص َػتٓس ابٔ ادتٓٝس: اغتخباإ ايك٠٬ ي٢ً ايكيب 

ٚجزٛإ  ايزسيٌٝ يًز٢   ايصٟ مل ٜبًؼ غت غٓٛاص ٚمل ٜعكٌ ايك٠٬ بعس اْتؿزا٤  
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بعهِٗ ا٫غزتخباإ مجعزًا بزني عزا٥ؿ  ا٭خبزاض       ظيِ .؟ ايك٠٬ ي٢ً جٓاظت٘
يز١ يًز٢ َزا شٖزب     املتكسَتني  بٌ قاٍ أغتاشْا احملكل )قسٙ(: )ؾزإٕ ا٭خبزاض ايسا  

٫بس َٔ محًٗا ي٢ً ا٫غتخباإ مجعًا بٝٓٗا ٚبزني َزا تكزسّ     -ابٔ ادتٓٝس -طيٝ٘ 
َزٔ ا٭خبززاض ايسايز١ يًزز٢ إٔ ٚجزٛإ ايكزز٠٬ يًز٢ ايطؿززٌ َٓزٛط مبززا طشا يكززٌ      

 .(1)حاٍ حٝات٘( ايك٠٬
يهٓ٘ َؿهٌ ي٢ً َصاقٓا ٚؾُٗٓا ٚعطٜك١ اغتس٫يٓا  ؾإْ٘ بعس غكٛط ايطا٥ؿ١ 

)ايتك١ٝ ٚيزسّ بٝزإ اذتهزِ    ايثا١ْٝ َٔ ا٭خباض ئ زضج١ ا٫يتباض ٚمحًٗا ي٢ً 
ٓٗا جُع ب٫ٝ ثبٛص هلصٙ ا٭خباض ٫ٚ بٝإ ؾٝٗا يًخهِ ايٛاقعٞ حت٢ ُٜ ايٛاقعٞ(

ً ٢ ي٢ً جٓاظ٠ َٔ يكٌ ايك٠٬ أٚ بًزؼ غزت    ٚبني ضٚاٜاص ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل: ٜك
غٓني  ٫غُٝا ٚإٔ ايطٚاٜتني ايكخٝختني ايسايتني يًز٢ إٔ اإلَزاّ قز٢ً يًز٢     

َٔ ايتُٗز١   ايكيب ابٔ ث٬  غٓني أٚ أقٌ  اٖط٠ يف قسٚض ايؿعٌ تك١ٝ ٚحصضًا
 . ِٝغتخباإ ايك٠٬ ي٢ً ايكػ  أٚ ايؿطا يف اٚايؿت١ٓ  ٫ٚ  ٗٛض هل

َٚززٔ ٖززصٙ ادتٗزز١ اغتؿززهًٓا يف ؾتاٚاْززا َززٔ طثبززاص ا٫غززتخباإ  ٚضٓجخٓززا    
ايك٠٬ بطجا٤ املؿطٚي١ٝ ٚأٌَ املطًٛب١ٝ طشا مل ٜعكٌ ايكيب ايكز٠٬ قبزٌ َٛتز٘    

 . ٚمل ٜبًؼ غت غٓٛاص َٔ يُطٙ

ٚيٓززسْا عا٥ؿزز١ ثايثزز١ َززٔ ايطٚاٜززاص تكززًذ َػززتٓسًا ملكايزز١ ابززٔ أبززٞ يكٝززٌ     
 :  )ايٛايف(  ُٖٚاايُعُاْٞ َٚاٍ طيٝٗا ايهاؾاْٞ يف
 ٟ يف )ايهززايف( ٚ )ايتٗززصٜب( َٓتٗٝززًا طىل ٖؿززاّ   (2)ارتززرب ا٭ٍٚ: ٖٚززٛ املززطٚ

ٚايطاٟٚ يٓز٘ حػزني اذتطغٛغزٞ أٚ ادتطجٛغزٞ أٚ املطجزٛؽ يًز٢ اخزت٬ف        
ايٓػززذ ٖٚززٛ زتٗززٍٛ َُٗززٌ مل ٜتعطنززٛا ذتايزز٘ يف قززٛاَٝؼ ايطجززاٍ  ٚجززا٤ يف 

ً ٢   ك٢ً ي٢ً َٔ ٚجبت يًٝ٘ ايكطمنا جيب إٔ ُٜارترب:ر ٠٬ ٚاذتزسٚز  ٫ٚ ٜكز
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ايػزٓس ٫  نزعٝـ  ٖٚزصا ارتزرب     دي٢ً َزٔ مل جتزب يًٝز٘ ايكز٠٬ ٫ٚ اذتزسٚز     
 ٜكًذ حج١ً ي٢ً حهِ ؾطيٞ  ٖٚٛ قابٌ يًتكطف ؾٝ٘ نُا غٝلتٞ يف تعكٝب:

٘ بػٓس َعترب طىل يُزاض  ٝارترب ايثاْٞ: ٖٚٛ َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف تٗصٜب
َاص ٚمل جيط يًٝ٘ ايكًِ ٖزٌ ٜكز٢ً    ( غا٬ً٥ ئ املٛيٛز طشائ ايكازم )
جززٌ ٚاملززطأ٠ طشا جززط٣ يًُٝٗززا   ٫  طمنززا ايكزز٠٬ يًزز٢ ايط (:ريًٝزز٘؟ قززاٍ ) 

ٚايكًِ جيطٟ ي٢ً ايطجٌ ٚاملزطأ٠ حزني بًٛغُٗزا يزاقًني  ٚحٝزث ٫       (1)ايكًِد
 ربسٍ ارتز اإلمجاع  ؾٝك٢ً يًٝ٘ ٚبأثط يعكٌ أحسُٖا أٚ جْٓٛ٘ ؾإٕ ن٬ً َُٓٗا ُٜ

ي٢ً إٔ ق٠٬ ادتٓاظ٠ ٫ تؿطع ط٫ طشا نزإ املٝزت ممزٔ بًزؼ اذتًزِ ٚجزط٣ يًٝز٘        
 . ا شٖب طيٝ٘ ابٔ أبٞ يكٌٝ ٚايهاؾاِْٞ ايتؿطٜع  ٚارترب زيٌٝ ٚانذ ملقً

ط٫ أْ٘ ٚقع اخت٬ف يف ايػٓس ؾإْز٘ ضٚاٙ ايؿزٝذ ايطٛغزٞ بػزٓسٙ طىل )ستُزس      
ٚايزطٚا٠ ايبزاقٕٛ   بٔ أمحس بٔ حي٢ٝ( ٖٚهصا يف )ايٛايف( ٖٚزٛ عطٜزل قزخٝذ     

َٛثكززٕٛ ؾتكززبذ ايطٚاٜزز١ َعتززرب٠ ايػززٓس جعَززًا  ٖٚززصٙ ايٓػززد١ ٖززٞ ا٭قززذ      
ٚتٛجس ْػد١ ثا١ْٝ يًػٓس َٛجٛز٠ يف )ايٛغزا٥ٌ( ضٚاٖزا يزٔ ايؿزٝذ ايطٛغزٞ      
ئ )أمحس بٔ ستُس بٔ حي٢ٝ( ٜعين ايعطاض  ئ باقٞ ضجزاٍ ايػزٓس املزٛثكني     

ٖطًا َززٔ ضجايزز٘ يف ٚعطٜززل ايؿززٝذ ايطٛغززٞ طىل )أمحززس ايعطززاض( قززخٝذ  ززا  
  ط٫ إٔ ايطجززٌ ستززٌ اخززت٬ف ٭ْزز٘ مل ٜززصنطٙ املتكززسَٕٛ بتٛثٝززل يف  (2)تطمجتزز٘

ضجاهلِ  يهٓا يف لٛ  أخباض ايربا٠٤ قزس شنطْزا ؾزٛاٖس يًز٢ ٚثاقتز٘  ؾتكزبذ       
ايطٚا١ٜ َعترب٠ ي٢ً ٖصا ايططٜل أٜهًا  ٚطٕ نإ ايٛثٛم بايٓػد١ ا٭ٚىل يهْٛٗا 

ٚيف بعض عبعاص )ايٛغا٥ٌ( غ  عبعز١ يزني    نصيو يف )ايتٗصٜب( ٚ )ايٛايف(
 . ايسٚي١ اذتجط١ٜ ٚغ  ايطبع١ اذتسٜث١ يف زاض طحٝا٤ ايرتا  ايعطبٞ

 ٛاص زٛؽ غت غٓزُاض ي٢ً بًزط٠ يزبزعتزٌُ َزخًٞ )ضا( قس حزٚايع١َ٬ اي
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بًخا  أْ٘ جيطٟ قًِ ايك٠٬ اغتخبابًا ي٢ً ابزٔ غزت غزٓٛاص  أخزصًا بزإع٬م      
ٜعزين قًزِ ايتؿزطٜع ا٭يزِ َزٔ ايٛجزٛإ        ديًٝ٘ ايكًِطشا جط٣ ر: ()قٛي٘

ي٢ً إٔ ايكزيب ٜعكزٌ    (1)َٚٔ ا٫غتخباإ  ٚقس زي ت قخٝخ١ ستُس بٔ َػًِ
ايكزز٠٬ يف ايػزز١ٓ ايػازغزز١ ٜٚػززتخب َٓزز٘ ايكزز٠٬ يٓززس ايػازغزز١  ٖززصا غاٜزز١   

 . تٛنٝذ ضأٟ ايع١َ٬ َع ا٫غتس٫ٍ ي٘
ايطجٌ ٚاملطأ٠ طشا جط٣  طمنا ايك٠٬ ي٢ًرط٫ أْ٘ محٌ تربيٞ يًدرب املٛثل 

جزطٟ ايكًزِ   ٜؿٝزس إٔ  ٖٚٛ محٌ خيايـ  اٖط خرب يُاض ايصٟ  ديًُٝٗا ايكًِ
ٚيصا ٫ ٜكًذ مجعًا بني عا٥ؿ  ا٭خباض  ْٚطٓز يًزِ    ٜتخكل حني بًٛؽ اذتًِ

 .( Œ)ارتربٜٔ طىل أًُٖٗا
تبكز٢  ٚٚاذتاقٌ ايتكازْا ايتبزاض غزٓس ضٚاٜز١ يُزاض يًز٢ نز٬ ايتكزسٜطٜٔ         

ٔ أبزٞ يكٝزٌ ٚايهاؾزاْٞ يف ايزٛايف؟     ؾٌٗ تكذ يًز٢ ٚؾزل َزا ؾُٗز٘ ابز     ز٫يتٗا 
بزسًٚا ايػز٪اٍ يزٔ املٛيزٛز طشا َزاص ٖزٌ ٜكز٢ً يًٝز٘؟ ؾكزاٍ           ٖٚٞ قس تهُٓت

( :)ٜسٍ ي٢ً يزسّ َؿزطٚي١ٝ ايكز٠٬ يًز٢ جٓزاظ٠ ايٛيٝزس  ثزِ         د٫ر ٖٛٚ
ِ    رقززاٍ:   ٖٚززٛ  (2)دطمنززا ايكزز٠٬ يًزز٢ ايطجززٌ ٚاملززطأ٠ طشا جززط٣ يًُٝٗززا ايكًزز
يًز٢ يززسّ َؿزطٚي١ٝ ايكز٠٬ يًزز٢ جٓزاظ٠ َزٔ مل جيززط يًٝز٘ ايكًزِ غززٛا٤        ٜزسٍ  

يًٝز٘ ايكًزِ  ؾٝعزاضا ٖزصا      ايٛيٝس ٚايكيب ٚاملطاٖل ط٫ طشا بًؼ اذتًِ ٚجزط٣ 
غابك٘ َع ا٭خباض املان١ٝ املػتؿٝه١ ايساي١ ي٢ً َؿطٚي١ٝ ق٠٬ ادتٓاظ٠ ارترب ٚ

طٚاٜز١  ي٢ً َٔ يكٌ ايكز٠٬ أٚ بًزؼ غزت غزٓٛاص  َٚزٔ ايٛانزذ ضجخزإ اي       
يًززِ  طٓز  ؾُٝزز -ٚأحززسُٖا نززعٝـ جززسًا  -يًزز٢ ايزززدربٜٔ املؿززٗٛض٠ املػتؿٝهزز١

 . (Œا )ُأًٖٗاىل ارتربٜٔ 
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 : كيفية صالة اجلنازة
 : ْبخثٗا يف َطحًتني  ق٠٬ ادتٓاظ٠ مخؼ تهب اص ٚأضبع زيٛاص

املطحًزز١ ا٭ٚىل: ٫ طؾززهاٍ ٫ٚ خزز٬ف بززني ا٫َاَٝزز١ )ضا( يف ٚجززٛإ      
مخؼ تهب اص يف ايك٠٬ ي٢ً املٝت  ٖٚصا يعً٘ َٔ ايٛانخاص ٚنزطٚضاص  

ايتهب  ي٢ً املٝزت مخزؼ   راملصٖب اذتل  ٚايٓكٛم ب٘ َػتؿٝه١ ْاعك١ بلٕ 
ٜهٓبززط يًزز٢ قززّٛ   Sنززإ ضغززٍٛ ا  رقززخٝخ١: ٚيف ْكززٛم  (1)دتهززب اص

تٗززِ  ٜعززين بعززًا  ؾززإشا نٓبززط يًزز٢ ضجززٌ أضبعززًا ط  ٢ قززّٛ آخززطٜٔ أضمخػززًا ٚيًزز
  ٚيف بعض ايٓكٛم تعًٌٝ ارتُؼ تهب اص ٚأخصٖا َزٔ  (2)ؾطاجع دبايٓؿام

طٕ ا  ؾطا يًز٢ ايعبزاز   :ر١  ٚيف بعهٗا تعًٌٝ آخطايكًٛاص اي١َٝٛٝ ارتُػ
ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكّٛ ٚاذت: ٚاي١ٜ٫ٛ  ؾجعزٌ يًُٝزت َزٔ    : مخؼ ؾطا٥ض 

ؾطٜه١ تهب ٠ ٚاحس٠ ؾُٔ قبٌ اي١ٜ٫ٛ نٓبط مخػًا َٚٔ مل ٜكبٌ اي١ٜ٫ٛ نٓبط نٌ 
  .(3)دط أضبعًاطٕٚ مخػًا َٚٔ خايؿهِ ٜهٓبؾُٔ أجٌ شيو تهٓب أضبعًا 

ايٓاعكز١   (4)َػتؿٝهز١ بزارتُؼ ٫بزس َزٔ عزطح ايطٚاٜزاص      َٚع ٚضٚز أخباض 
َُ  -ٓؿٞ ٚجٛز ؾز٤ٞ َٛقزت   خرب جابط ايصٟ ٜبػ  ارتُؼ  ْظ    -خزٓسز ٜعزين 

أحززس يؿززط ٚتػززعًا ٚمخػززًا ٚغززتًا    Sنٓبززط ضغززٍٛ ا  ريًتهززب  ٚقٛيزز٘ بعززسٙ  
شيزو طىل أٖزٌ   ئ ايتهب  ي٢ً ادتٓا٥ع ؾكاٍ:ر يكب١ غا٬ً٥ خربْٚظ   ٚأضبعًا

د ؾإْز٘  شاى طيِٝٗ..رؾكٌٝ: طِْٗ ٜهٓبطٕٚ أضبعًا؟ ؾكاٍ:  داملٝت َا ؾا٤ٚا نٓبطٚا
 َ هزس٠ بهزطٚض٠   تعباإلناؾ١ طىل نعـ غٓسُٖا ٜعاضنُٗا ْكٛم َػتؿٝهز١ 

ِٓ َُٓٗا ضا٥خ١ ايتك١ٝ  ٚيصيو ٫بس َٔ عطحُٗا.  املصٖب اذتل  نُا ٜؿ
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إٔ ايتهززب  يًزز٢  -ايػززٓسٚؾٝٗززا َززا ٖززٛ قززخٝذ   -(1) بعززض ايٓكززٛمٚيف
( نزإ ٜهٓبزط يًز٢ املز٪َٔ مخػزًا ٚيًز٢       Sاملٓاؾل أضبع تهب اص ٚإٔ ضغزٍٛ ) 

املٓاؾل أضبعًا  ؾإشا نٓبط أضبعًا ي٢ً أحٕس يطؾٛٙ َٓاؾكًا  َٚٔ ايكطٜزب جزسًا طضاز٠   
ٚطبطزإ ايهؿزط  يهزٔ    املع٢ٓ املؿٗٛض يًٓؿام َٓٗا ٖٚٛ ط ٗاض اإلغز٬ّ ٚاإلميزإ   

َٚٔ مل ٜكبٌ اي٫ٜٛز١ نٓبزط   رتؿػ ٙ باملدايـ َطًكًا (2)ٜبسٚ َٔ بعض ايطٚاٜاص
يهٔ ارترب ٜٓتٗٞ غٓسٙ طىل )اذتػزني     أٟ نٓبط املكًٞ يًٝ٘ أضبع َطاص دأضبعًا

 بٔ ايٓهط( ٖٚٛ زتٍٗٛ اذتاٍ ٫ ٜكًذ خربٙ حج١ً ي٢ً حهِ ؾطيٞ طهلٞ.
ٖٚززٛ َززٔ يززطف اذتززل ٚقززخ١ اي٫ٜٛزز١  ْعززِ بعززض املدززايؿني ٜهززٕٛ َٓاؾكززًا

قٓكط يف ايتعزطف يًز٢ اذتزل َزع قسضتز٘ يًز٢       َٔ أْهطٖا أٚ تٛاتط أخباضٖا ثِ ٚ
  ٖٚ٪٤٫ قًز١  ()املعطؾ١ يهٓ٘ اغتُط ي٢ً ارت٬ف ٚطْهاض ١ٜ٫ٚ أَ  امل٪َٓني

ختكام ايتهب  ١ً يًُدايؿني  ؾًصا ٜهٕٛ ايظاٖط طباإلناؾ١ طىل ا٭يساز اهلا٥
بطٔ ايهؿط نُا ٖٛ ظٗط اإلغ٬ّ ٚاإلميإ َُٜٚٓ٘ ايٓؿام بلٕ نإ ُٜ أضبعًا مبٔ  ٗط

( ٚتهزطضص ايطٚاٜز١ لهاٜز١ ؾعزٌ     Sاذتاٍ يف املٓاؾكني املعاقطٜٔ يطغزٍٛ ا  ) 
 . ( مما تتلنس بٗا طضاز٠ املع٢ٓ املؿٗٛض يًُٓاؾلSضغٍٛ ا  )

( غز٪اٍ يزٔ ايكز٠٬ يًز٢     يزٔ ايطنزا )   (3)يهٔ يف قخٝخ١ ا٭ؾعطٟ
ختُزٌ  ٚقزس ُٜ  دأَا امل٪َٔ ؾدُؼ تهزب اص ٚأَزا املٓزاؾل ؾزلضبع    رؾكاٍ:املٝت؟ 

( ايكازض٠ ئ اإلَاّ ايطنا ) ملدايـ َٔ املٓاؾل يف ٖصٙ ايط١ٜٚقًٜٛا طضاز٠ ا
ٕت يٓبزطص بعززض ضٚاٜزاتِٗ يززٔ شتزايؿِٝٗ َٚعاْززسِٜٗ باملٓزاؾكني  ٚيعززٌ       ٚيف ظَزا

بٗا ٚطْهاضِٖ هلا  يهزٔ  َعطؾتِٗ يف ٫ٜٚتِٗ مبع٢ٓ تعب  املٓاؾل يِٓٗ ملعاْستِٗ 
ٜبك٢ ا٫حتُاٍ اٯخزط ٖزٛ ا٭قز٣ٛ ٚا٭قزطإ يتٛاؾزل ايٓكزٛم اذتانٝز١ يؿعزٌ         
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يًٝ٘ ؾًصا ٜك٣ٛ احتُاٍ تؿػ  ضٚاٜاص امُلٓاؾل نًٗا مبٔ أ ٗط  ((Sضغٍٛ ا  
اإلغزز٬ّ ٚاإلميززإ ٚتبعٝزز١ ايززطمحٔ ٚقززس أْهززط ٚخززايـ يف اي٫ٜٛزز١ اذتكزز١ ايزز    

يًٝٗززا يف يؿززطاص ا٫حازٜززث أٚ ٦َززاص    (Sؾطنززٗا ا  ْٚززٓل ضغززٍٛ ا  ) 
  ٫غزُٝا ٚإٔ غايزب املدزايؿني ٫ ٜٓهزطٕٚ اي٫ٜٛز١ اذتكز١ ٫ٚ ٜعرتؾزٕٛ        ا٭خباض

 . َٓاؾل نػا٥ط املٓاؾكني ٛٗبُٝٓا ايعاضف بٗا املٓهط هلا ؾ بٗا 

ٚق٠٬ ادتٓاظ٠ مخزؼ تهزب اص ٚأضبزع زيزٛاص خًزـ ايتهزب اص ا٭ٚىل        
نكزخٝخ١   (1)يإلمجزاع املٓكزٍٛ َػتؿٝهزًا ٚيزبعض ايطٚاٜزاص       يٝؼ ؾٝٗزا قزطا٠٤  

يززٝؼ يف ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت قززطا٠٤ ٫ٚ زيززا٤     ر(:ايؿهزز٤٬ يززٔ ايبززاقط )  
َٚعترب٠ ْٜٛؼ غا٬ً٥ ئ ادتٓاظ٠ أقًٞ يًٝٗا ي٢ً غ  ٚن٤ٛ؟ قزاٍ:   دَ٪قت

 .دْعِ طمنا ٖٛ تهب  ٚتػبٝذ ٚحتُٝس ٚتًٌٗٝر
 ٕ طشا قز٢ً  رٝؿتإ غزٓسًا تٓطكزإ بلْز٘    نزع  (2)يهٓ٘ يف املكابٌ ٚضزص ضٚاٜتزا

يف رٚطْز٘  د   Sي٢ً َٝت ٜكطأ بؿاحتز١ ايهتزاإ ٜٚكزًٞ يًز٢ ايزٓيب       يًٞ 
ايك٠٬ ي٢ً ادتٓا٥ع تكطأ يف ا٭ٚىل بلّ ايهتزاإ  ٚيف ايثاْٝز١ تكزًٞ يًز٢ ايزٓيب      

ٖٚززصإ خززربإ نززعٝؿا ايػززٓس  دٚآيزز٘  ٚتززسيٛ يف ايثايثزز١ يًُزز٪َٓني ٚامل٪َٓززاص 
 َ ا يٮخبززاض املػتؿٝهزز١ ايسايزز١ يًزز٢ إٔ قزز٠٬   ُعاضنززتٗقاقززطا ايس٫يزز١ بؿعززٌ 

ادتٓززاظ٠ تهززب اص مخػزز١ ٚزيززٛاص أضبعزز١  َٚززسيٛهلا ا٫يتعاَززٞ ْؿززٞ قززطا٠٤      
ارتربٜٔ ايكزخٝخني املتكزسَني  َٚزٔ ٖٓزا ٫     ايؿاحت١  ٜٚ٪نسٙ َعاضنتٗا يظاٖط 

 . ا يًُؿطع جسًا ٫ٚ مبطابك١ َ٪زاُٖا يًٛاقعُثل بكسٚض ارتربٜٔ أٚ طضازتْٗ
غزجٛز نُزا   ٚاذتاقٌ أْ٘ ٫ قطا٠٤ يف ق٠٬ ادتٓزاظ٠  ٖٚهزصا ٫ ضنزٛع ٫ٚ    

ٜك٢ً ي٢ً ادتٓزاظ٠ يف نزٌ غزاي١  طْٗزا يٝػزت      :ر(3)ٚضز يف قخٝذ ابٔ َػًِ
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طمنا مل ٜهٔ خرب ايكسٚم يف ايعٕٝٛ ٚايعًٌ:ر٪ٜسٖا دٜٚبك٠٬ ضنٛع ٚغجٛز
 ٝ٘.ٖٚصا ٚانذ ٫ ضٜب ؾ ديف ايك٠٬ ي٢ً املٝت ضنٛع ٫ٚ غجٛز ٭ْ٘...

ٖٚهزصا يززٝؼ يف قز٠٬ ا٭َززٛاص تػززًِٝ ٚقزس قززٓطحت بز٘ ضٚاٜزز١ قززخٝخ١     
ِ     :رضٚاٖا اذتًيب ٚظضاض٠    ط٫ أْز٘ ٚضز  (1)ديزٝؼ يف ايكز٠٬ يًز٢ املٝزت تػزًٝ

...ٚطشا ؾطغززت غززًُت يززٔ :رأٚ أنثززط (2)ايكززخٝخ١ يف ضٚاٜززتنيَؿززاز خزز٬ف 
ِ رَٚعتزرب٠ يُزاض:    دميٝٓو ٚارتاَػز١ ٜػزًِ ٜٚكزـ    رٚخزرب ٜزْٛؼ:   د..ٚتػزً

ؾٝكع ايتعاضا بني َهُٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜاص ايث٬ث١  د َكساض َا بني ايتهب تني..
خٌُ ايطٚاٜاص املثبتز١ يًتػزًِٝ يًز٢ ايتكٝز١  ملزا      ُٚت  ٚبني َعترب٠ اذتًيب ٚظضاض٠

ٚخزز٬ف ايؿززٝذ ايطٛغززٞ َززٔ إٔ يززسّ    (3)حهززٞ يف اْتكززاض ايػززٝس املطتهزز٢ 
ٝدٓا ايطٛغٞ: )يزٝؼ يف  ايتػًِٝ مما اْؿطزص ب٘ ا٫َا١َٝ ٚأمجعت يًٝ٘  قاٍ ؾ

ق٠٬ ادتٓاظ٠ تػًِٝ  ٚخايـ مجٝع ايؿكٗزا٤ يف شيزو يًز٢ اخزت٬ؾِٗ يف نْٛز٘      
 ؾطنًا أٚ غ١ٓ  ٚنٝؿٝت٘ يٓسِٖ َثٌ ايتػًِٝ يف ايك٠٬  زيًٝٓا: طمجاع ايؿطق١(. 
ثززِ طْزز٘ حٝززث حتكززل ٚجززٛإ مخززؼ تهززب اص يف ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت ٜكززع  

اص ٚيف ؾطي١ٝ تهطاض ايك٠٬ يًز٢  ايه٬ّ يف ؾطي١ٝ ايعٜاز٠ ي٢ً مخؼ تهب 
ؾإْز٘ ٚقزع ايهز٬ّ ٚاإلؾزهاٍ يف جزٛاظ ايعٜزاز٠ يف         َٝت ٚاحزس مخػزًا مخػزاً   

ٚقزس ازيزٞ اإلمجزاع    يٓزس ؾكٗزا٤ ا٫َا١َٝ)ضا(  ايتهب  ي٢ً مخزؼ تهزب اص   
 زاٖط ايٓكزٛم   طٚي١ٝ ايعٜزاز٠ يًز٢ مخزؼ تهزب اص  بزٌ طٕ      ي٢ً يزسّ َؿز  

 . ب اص ٖٛ املٓع ئ ايعٜاز٠احملسز٠ يتهب اص ق٠٬ ادتٓاظ٠ خبُؼ ته
ٌٖٚ جيٛظ تهطاض ايك٠٬ ي٢ً املٝت بعس اتٝإ ايك٠٬ يًٝز٘ ٚايتهزب  يًٝز٘    

؟ ازيززٞ بعهززِٗ جززٛاظ ايتهززطاض امجايززًا ٫ٚ ضٜززب يف ؾززٗط٠ جززٛاظ      مخػززًا
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ايتهطاض  يهٓ٘ ٚضز يف يسز َٔ ا٭خباض املٓع َٔ ايتهطاض  ْظ  َعتزرب٠ اغزخام   
ق٢ً يًز٢ جٓزاظ٠ ؾًُزا     Sطٕ ضغٍٛ ا  قاٍ:ر( بٔ يُاض ئ ايكازم )

كز٢ً يًٝٗزا   ؾطؽ جا٤ قّٛ  ؾكزايٛا: ؾاتتٓزا ايكز٠٬ يًٝز٘  ؾكزاٍ: طٕ ادتٓزاظ٠ ٫ ُٜ      
ٚيف َعتززرب٠ اذتػززني بززٔ يًززٛإ املطٜٚزز١ يف  دَززطتني  ازيززٛا هلززا ٚقٛيززٛا: خزز ًا

ق٢ً ي٢ً جٓاظ٠ ؾًُا ؾزطؽ جزا٤ٙ ْزاؽ      Sطٕ ضغٍٛ ا  ر)قطإ ا٫غٓاز(: 
ك٢ً ي٢ً جٓاظ٠ َطتني ؾكايٛا ٜا ضغٍٛ ا  مل ْسضى ايك٠٬ يًٝٗا  ؾكاٍ: ٫ ُٜ

 -ي٢ً ادتٓاظ٠ ٜعين  -قس قهٝت ايك٠٬ يًٝٗار  ٚيف ْػد١: دٚيهٔ ازيٛا ي٘
 .(1)دٚيهٔ ازيٛا هلا

ٚا طشٕ املؿٗٛض َٓعٛا َٔ ظٜاز٠ ايتهب اص ي٢ً املٝت ي٢ً مخزؼ  ٚأجزاظ  
تهطاض ايك٠٬ ي٢ً املٝت  يهٔ اذتط ايعزاًَٞ قزاٍ يف يٓزٛإ ايبزاإ ايػزازؽ:      
)جٛاظ ايعٜاز٠ يف ق٠٬ ادتٓزاظ٠ يًز٢ مخزؼ تهزب اص ٚجزٛاظ طيزاز٠ ايكز٠٬        
ي٢ً املٝت ٚتهطاضٖا ي٢ً نطا١ٖٝ( ٚمحٌ ايطٚاٜتني ي٢ً ايهطا١ٖ ٚقاٍ حانًٝا 

ككزس  ايهطاٖز١( ٜ اتني ايزطٚاٜتني نزطإ َزٔ    ئ ايؿٝذ ايطٛغٞ: )ايٛج٘ يف ٖز 
 . َعتربتٞ اغخام ٚاذتػني املاْعتني َٔ ايتهطاض

أقٍٛ: ٖٓا ؾطيإ اختًط أحسُٖا باٯخط يف بعض ايهًُاص ْظ  ن٬ّ اذتٓط 
 : ايعاًَٞ يف ٚغا٥ً٘  ٚايكخٝذ ؾكًُٗا

ايؿززطع ا٭ٍٚ: يف تهززطاض ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت بعززس أزا٤ٖززا تاَزز١ قززخٝخ١     
ايتك٢ ٚايك٬ح ٚايؿطف يف ايسٜٔ ؾايظاٖط  ٚايظاٖط أْ٘ طشا نإ املٝت َٔ أٌٖ

 (2)ٌٓ تهطاض ايك٠٬ يًٝز٘ ٚيزسّ ايبزلؽ ؾٝز٘  ٜٚزسيٓا يًٝز٘: بعزض ايٓكزٛم        ٔح
ايظاٖط٠ يف تهطاض ايك٠٬ ي٢ً َٝت ؾطٜـ َثزٌ محزع٠ غزٝس ايؿزٗسا٤ ٚغزٌٗ      

( ْظز   ( ٚأَز  املز٪َٓني )  Sبٔ حٓٝـ َزٔ أيزا ِ أقزخاإ ضغزٍٛ ا  )    
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يًز٢ غزٌٗ بزٔ     نٓبزط أَز  املز٪َٓني    (:راذتًزيب يزٔ ايكزازم )    قزخٝذ 
حٓٝـ ٚنإ بسضًٜا مخؼ تهب اص ثِ َؿ٢ غاي١ ثِ ٚنع٘ ٚنٓبط يًٝ٘ مخػ١ 

ح يف ٚقزس قزطٓ   دأخط٣ ؾكٓع ب٘ شيو حت٢ نٓبزط يًٝز٘ مخػزًا ٚيؿزطٜٔ تهزب ٠     
    ََ ٚنزٌ   مجايز١ً  جز٤ٞ ايٓزاؽ مجايز١ً   خرب أبٞ بكز  إٔ تهزطاض ايكز٠٬ ٭جزٌ 

ٌ مجاي١ تكٍٛ: مل ْسضى ايكز٠٬ يًز٢    ؾٝهزع٘ ؾٝهزرب يًٝز٘ مخػزًا حتز٢        غزٗ
 . اْت٢ٗ طىل قربٙ مخؼ َطاص

أْ٘  (1)ٚضز يف غ  ضٚا١ٜحٝث (  Sٖٚهصا غٝس ايؿٗسا٤ محع٠ يِ ايٓيب )
نُززا يف  دقزز٢ً يًزز٢ محززع٠ غززبعني قزز٠٬ ٚنٓبززط يًٝزز٘ غززبعني تهززب ٠      Sر

قززخٝخ١ ظضاض٠ ٚا ايٝززٌ بززٔ جززابط  ٚيف ضٚاٜزز١ ايكززسٚم يف )يٝززٕٛ أخبززاض  
يًزز٢ محززع٠ مخززؼ تهززب اص ٚنٓبززط يًزز٢    Sنززرب ضغززٍٛ ا  رايطنززا( أْزز٘ 

َٚززٔ  دعني تهززب ٠محززع٠ مخززؼ تهززب اص  ؾلقززاإ محززع٠ غززبايؿززٗسا٤ بعززس 
( يًزز٢ محززع٠ ٚبكززا٤ جثتزز٘ ٚاتٝززإ بعززض ايؿززٗسا٤    Sاحملتُززٌ قٜٛززًا قزز٬ت٘ ) 
( ايكز٠٬ يًزِٝٗ مخزؼ تهزب اص مخزؼ تهزب اص       Sٚٚنعٗا خًؿ٘ ؾباؾط )

ع٠ غزبعني تهزب ٠ بًخزا  ٚجزٛز جثتز٘ قزساّ       حت٢ بًؼ ايتهب  ايصٟ أقاإ مح
جثث ايؿٗسا٤ امللتٞ بِٗ ٫حكًا  ٖٚصا ٜعين حتكل تهطاض ايكز٠٬ يًز٢ جػزسٙ    
ٛٓ قزسضٙ ٚزٜٓز٘ ٚجٗزازٙ     ايؿطٜـ  ٚيعٌ جٛاظ تهطاض ايك٠٬ يؿطف محع٠ ٚيً

ٚايعُس٠ َا قزذ غزٓسٙ    -ايظاٖط َٔ ٖصٙ ايطٚاٜاص  : دكٛقًا  ؾٝكاٍ ح٦ٓٝصََ
٠ ادتٓاظ٠ ي٢ً أٌٖ ايك٬ح ٚايعًِ ٚايؿطف يف ايسٜٔ  ٖٛ جٛاظ تهطاض ق٬ -

 . طش ٫ خكٛق١ٝ ذتُع٠ ٚغٌٗ غ٣ٛ ايٛقـ املصنٛض

ٌٖٚ جيٛظ تهطاض ق٠٬ ادتٓزاظ٠ يًز٢ غز  أٚي٦زو؟ املؿزٗٛض جزٛاظٙ يًز٢         
 جٛاظ:زٜٚسيٓا ي٢ً اي  ا٫ع٬م ٚطٕ مل ٜهٔ َٔ أٌٖ ايؿطف ٚايك٬ح ٚايعًِ
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  : ٚانخ١ ايس٫ي١ ي٢ً ادتٛاظٖٚٞ  -ٚبعهٗا َعترب ايػٓس - (1)ْكٛم
ْظزز  َززا ضٚاٙ ايؿززٝذ يف ايتٗززصٜبني بػززٓسٙ املتكززٌ طىل يُززاض يززٔ ايكززازم  

()ٖٚزصا   دٞ يًًٝ٘ بايرتاإ ٚطٕ نإ قس ُق ٛاَضاملٝت ٜك٢ً يًٝ٘ َا مل ُٜ:ر
 . ٚانذ ايس٫ي١ ي٢ً ايطخك١ يف تهطاض ايك٠٬ ي٢ً ادتٓاظ٠ ٚطٕ قًٞ يًٝٗا

ْٚظ  َا ضٚاٙ ايؿٝذ يف ايتٗصٜبني بػٓسٙ املتكٌ طىل ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛإ يزٔ  
( غا٬ً٥ ئ ادتٓاظ٠ مل أزضنٗا حت٢ بًػزت ايكزرب أقزًٞ يًٝٗزا؟     ايكازم )

ٌٓ يًٝٗززا ر(: قززاٍ ) ٚقززس ضَزز٢ دطٕ أزضنتٗززا قبززٌ إٔ تززسؾٔ ؾززإٕ ؾزز٦ت ؾكزز
ٓز٢ يًٝز٘   )قسٙ( ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايهعـ  ٫ٚ ٚج٘ ي٘ غ٣ٛ َزا ب  (2)أغتاشْا احملكل

ثزِ تطاجزع يٓز٘ ٚقزٓخخ٘       قسميًا َٔ نعـ عطٜل ايؿٝذ طىل أخباض ابٔ ؾهاٍ
 . ٖٚٛ ايكخٝذ  ٚقس غبل يف بعض ايبخٛ  املان١ٝ تؿكٌٝ ايكٍٛ ؾٝ٘

 Sطٕ ضغزٍٛ ا   (:رٚت٪ٜسُٖا ضٚا١ٜ يُطٚ بٔ مشزط يزٔ ايكزازم )   
ً ٢ يًٝٗزا ؾٛجزس ايز    ميهٓزٛا  ٠ مل َطَؿَخزخطج ي٢ً جٓاظ٠ اَطأ٠ٕ َٔ بين ايٓجاض ؾك

ٖٚزٞ نزعٝؿ١    (3)دج٤ٞ قزّٛ ط٫ قزاٍ هلزِ: قزًٛا يًٝٗزا     ؾٛنعٛا ادتٓاظ٠ ؾًِ َٜ
 ايػٓس ْ٪ٜس بٗا ايطٚاٜتني املعتربتني ايػابكتني.

طاض ايكز٠٬  ُٖٚزا   تزس٫ٕ يًز٢ املٓزع َزٔ تهز     َعتربتإ ْعِ غبكت ضٚاٜتإ 
َٚعترب٠ اذتػني بٔ يًٛإ  دك٢ً يًٝٗا َطتنيطٕ ادتٓاظ٠ ٫ َُٜعترب٠ اغخام:ر

٫ ٜك٢ً ي٢ً جٓاظ٠ درقس قهٝت ايك٠٬ يًٝٗا  ٚيهٔ ازيٛا هلاربٓػدتني:
ئ طياز٠ قز٠٬ ادتٓزاظ٠    ٖٚاتإ ضٚاٜتإ  اٖطتإ يف املٓع (4)دَطتني ازيٛا ي٘

يًز٢   ٚتهطاضٖا  َٚكته٢ ادتُع ايعطيف بني املٓع ٚبني ايطخك١ ٖٛ محٌ املٓع
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 (353)بٝإ نٝؿ١ٝ ايك٠٬ ي٢ً املٝت...............................................  
   

ْعتززس مبٓززع بعززض  ايهطاٖزز١  ٫ٚ َٛجززب يًُٓززع ٚايتخززطِٜ ايؿززطيٞ ح٦ٓٝززص ٫ٚ
ا٭ضزبًٝزٞ   (1)تهطاض ايك٠٬ يًز٢ ادتٓزاظ٠ يؿزب١ٕٗ شنطٖزا احملكزل      ٘ايؿكٗا٤ ٚحتطمي

( ؾًزصا ٫ ْعزتين   ٖٚٞ ٫ تك٣ٛ ي٢ً َساؾع١ ايٓل ايكخٝذ َزٔ املعكزّٛ )  
بٗا  ْعِ ايؿزب١ٗ ٚاإلؾزهاٍ ٚاحتُزاٍ املٓزع ٫ ميهزٔ اغزطا٩ٙ طىل ايكز٠٬ يًز٢         

 . َٔ شٟٚ ايؿطف ٚايك٬ح ٚايعًِ ملا تكسّ ايصٟ ٜهٕٛ املٝت

ايؿطع ايثاْٞ: يف ظٜاز٠ ايتهب  ي٢ً مخزؼ تهزب اص  ٚايظزاٖط حطَتز٘ بزٌ      
ازيززٞ اإلمجززاع يًٝٗززا يف نًُززاص بعززض ا٭يززا ِ  يهٓزز٘ ٜظٗززط َززٔ يبززاض٠        
)ايٛغا٥ٌ( املتكسَز١: جزٛاظ ايعٜزاز٠ يًز٢ مخزؼ تهزب اص قزاٍ: )بزاإ جزٛاظ          

ٓػزب ادتزٛاظ يػز ٙ أٜهزًا      مخزؼ تهزب اص( ُٜٚ   ايعٜاز٠ يف ق٠٬ ادتٓاظ٠ يًز٢ 
ٖٚزٞ  املتعسز٠ اي  ضٚاٖزا يف )ايٛغزا٥ٌ(    ٚيعٌ َػتٓسِٖ يف ادتٛاظ: ايطٚاٜاص

يًزز٢ مخززؼ َثززٌ ضٚاٜزز١  ( تهب اتزز٘ Œزايزز١ يًزز٢ ظٜززاز٠ بعززض املعكززَٛني ) 
غٌٗ بٔ حٓٝـ غبع تهب اص ٚنإ بزسضًٜا  ي٢ً  نٓبط يًٞ اذتػٔ بٔ ظٜسر

د ْٚظز  َزا ضٟٚ َزٔ إٔ ضغزٍٛ ا      غزبعني يهزإ أٖز٬ً   : يٛ نٓبطص يًٝ٘  ٚقاٍ
(S ) ْ٘أ ( ٘نٓبط أضبعني تهب ٠ ي٢ً ؾاع١ُ بٓت أغس  ٚأْزS    نٓبزط أحزس يؿزط )

 .(2)تهب ٠ ٚتػعًا ٚغبعًا ٚمخػًا ٚغتًا ٚأضبعًا  ؾطاجع
ٖزٛ املٓزع َزٔ     -ٚنث  َٓٗا قزخٝذ ايػزٓس    -١ خباض املػتؿٝهيهٔ  اٖط ا٭

اغتظٗاضًا َٔ ايطٚاٜاص احملٓسز٠ ٚاملكٝٓس٠ يًك٠٬ ي٢ً ايعٜاز٠ ي٢ً مخؼ تهب ٠ 
 . ا٭َٛاص خبُؼ تهب اص  مما ٜهؿـ ايتخسٜس خبُؼ ئ حط١َ ايعٜاز٠

 ظٜاز٠ ايتهب  ي٢ً مخؼ تهزب اص ئ ٚاذتاقٌ  ٗٛض ايٓكٛم يف املٓع 
  ٖٚزٞ ْكزٛم قزخٝخ١ ايػزٓس ٚانزخ١ ايس٫يز١       ي٢ً املٝزت  يف ق٠٬ ادتٓاظ٠

 . سٜس ايتهب  املؿطٚع يف ق٠٬ ادتٓاظ٠ خبُؼ تهب اصي٢ً املٓع بكط١ٜٓ حت
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خُززٌ ايطٚاٜززاص املطخكزز١ بايعٜززاز٠ يًزز٢ مخززؼ تهززب اص يًزز٢ يهٓزز٘ قززس ُت
مجعًا بني ايطٚاٜاص ايظاٖط٠ يف املٓع ٚبني ايطٚاٜزاص ايظزاٖط٠ يف     نطا١ٖ ايؿعٌ

طَزا قاقزط٠    :ط٫ إٔ ايطٚاٜاص ايظاٖط٠ يف ضخك١ ايعٜاز٠ ي٢ً مخؼ  ايطخك١
ٚطَزا قاقزط٠ ايػزٓس ٚايس٫يز١  ٫ٚ ميهزٔ َعز٘ َزٔ          ٚطَا قاقط٠ ايس٫ي١  ايػٓس

 : . ٚتٛنٝخ٘ ادتُع املصنٛض ٚاذتٌُ ي٢ً ايهطا١ٖ
ٚايتهب  مخػًا ٚيؿطٜٔ تهب ٠   طٕ ضٚاٜاص ايتهب  غبعني َط٠ ي٢ً محع٠

ـ     ٖزصٙ    ٚايتهزب  أضبعزني تهزب ٠ يًز٢ ؾاعُز١ بٓزت أغزس       ي٢ً غٌٗ بزٔ حٓٝز
ٔ  ايعٜاز٠ َٔ تهطاض ايك٠٬ يًز٢ املٝزت   ض ايكز٠٬ مخػزًا مخػزًا    اتهزط    ٖزٞ َز

نُززا قززٓطحت بزز٘ بعززض  أٚ أضبعززني حتزز٢ بًػززت غززبعني أٚ مخػزز١ ٚيؿززطٜٔ   
ايعٜززاز٠ يًزز٢ زايزز١ً يًزز٢ جززٛاظ طٚاٜززاص ٖززصٙ ايؾطاجززع  ٚيٝػززت  (1)ايطٚاٜززاص

 . َٔ قبٌٝ ايعٜاز٠ ي٢ً مخؼ تهب اصٚ يسزًا  مخؼ تهب اص
 ز٠ يًز٢ مخزؼ تهزب اص   اضٚاٜاص نعٝؿ١ تسٍ ي٢ً جزٛاظ ايعٜز  س ْعِ تٛج

ي٢ً غٌٗ بٔ نرب يًٞ بٔ أبٞ عايب رْظ  َا ضٚاٙ ايهؿٞ ٖٚٞ تؿٝس أْ٘ 
 (2)دحٓٝـ غبع تهب اص ٚنإ بسضًٜا  ٚقاٍ: يٛ نٓبطص يًٝ٘ غبعني يهإ أٖز٬ً 

ط٫ أْٗا نزعٝؿ١    ٖٚٞ ٚانخ١ ايس٫ي١ ي٢ً جٛاظ ايعٜاز٠ ئ ارتُؼ تهب اص
َعاضن١  نُا أْٗاػٓس بث٬ث١ َٔ ضجاي٘  ٫ٚ تكًذ حج١ً ي٢ً حهِ ؾطيٞ  اي

( نٓبزط يًز٢ غزٌٗ مخزؼ تهزب اص      ايكخٝخ١ ايساي١ ي٢ً أْ٘ ) (3)خباضبا٭
 َع تهطاض ايك٠٬ مخػًا مخػًا َٔ ايتهب اص.

 ( يS٢ًتهب  ضغٍٛ ا  )زكطح بزاي  ُت (4)ٖٚهصا ضٚا١ٜ أَايٞ ايكسٚم
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ؾاعُز١ بٓزت أغززس أضبعزني تهززب ٠ ؾإْٗزا نززعٝؿ١ ايػزٓس بززلنثط َزٔ ؾززدل  ٫ٚ       
تكزًذ حجز١ يًز٢ حهززِ ؾزطيٞ  َٚزٔ احملتُزٌ تهززطاض ايكز٠٬ يًٝٗزا مخػززًا         

هزعـ ز٫يتٗزا يًز٢      ٖٚصا ا٫حتُاٍ ُٜايكرَب َتؿٓطق١ حت٢ بًػت ادتٓاظ٠ُ مخػًا
( اي  َتخهٞ تهزب  ضغزٍٛ   يباقط)ئ ا (1)جابط خربٖٚهصا  . جٛاظ ايعٜاز٠

يػزٓس  اٖٚزٞ نزعٝؿ١     ( أحس يؿط ٚتػعًا ٚغبعًا ٚمخػًا ٚغتًا ٚأضبعزاً S)ا  
ٜهٓبط ي٢ً أٌٖ بسض  S..ٚقس نإ رٖٚهصا ضٚا١ٜ أبٞ محع٠  بعُطٚ بٔ مشط.

 خبزاض ؾإْٗا نزعٝؿ١ مبخُزس بزٔ ايؿهزٌٝ  ٖٚهزصا غز  ٖزصٙ ا٭        (2)دتػعًا ٚغبعًا
ٖٞ نعٝؿ١ غٓسًا ٫ٚ تكًذ حج١ ي٢ً حهِ ؾطيٞ  ٚقس قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ 

جزابط: )َزا تهزُٔ ٖزصا ارتزرب َزٔ ظٜزاز٠ ايتهزب  يًز٢ مخزؼ            خربتعكٝبًا ي٢ً 
 .(3)َطاص َرتٚى باإلمجاع(

ٜززاص ايظززاٖط٠ يف ظٜززاز٠ ايعززسز نززعٝؿ١ ايػززٓس  ٚبعهززٗا   ٚباختكززاض: ايطٚا
َعاضنزز١ خب٬ؾٗززا. يهززٔ قززس ٜكززاٍ: نثززط٠ ايطٚاٜززاص ايسايزز١ يًزز٢ ؾززطي١ٝ ظٜززاز٠  
ايتهب ٠ ي٢ً مخؼ ٚاغتؿانتٗا تٛجزب ايظزٔ ايكزٟٛ أٚ ا٫ع٦ُٓزإ بكزسٚض      

ضغززِ ؾززٗطتٗا ٚز٫يزز١ ايٓكززٛم     -بعهززٗا  ٚيززصا ٫ ميهززٔ ادتززعّ باذتطَزز١     
َٚٔ ٖٓا احتطٓا ٚجٛبًا بعسّ ايعٜاز٠  -ن١ ايتخسٜس بارتُؼ١ يًٝٗا برباملػتؿٝه

يف تهززب اص قزز٠٬ ا٭َززٛاص يًزز٢ مخززؼ  َززع جتززٜٛع تهززطاض ايكزز٠٬ مخػززًا   
 ط٫ طشا نإ املٝت َٔ أٌٖ ايؿطف يف ايسٜٔ ؾ٬ نطا١ٖ.  مخػًا ي٢ً نطا١ٕٖ 

املطح١ً ايثاْٝز١ َزٔ لزث قز٠٬ ا٭َزٛاص يف ايزسيٛاص ا٭ضبعز١  ٚغزبل يف         
مخزؼ تهزب اص بٝزٓٗٔ أضبزع     را٭ٚىل حتكٝل نٕٛ ايكز٠٬ يًز٢ املٝزت     املطح١ً

نُززا يف خززرب أبززٞ بكزز  ٜعززين بايكززًٛاص: زيززٛاص  ٚاملعززطٚف    (4)دقززًٛاص
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املؿٗٛض بني ا٭قخاإ ٚجٛإ أضبع زيزٛاص بعزس نزٌ تهزب ٠ غز٣ٛ ايتهزب ٠       
ٕ احملكززل اذتًززٞ )قززسٙ( قززطح يف  ا٭خزز ٠ ؾزز٬ زيززا٤ بعززسٖا ٫ٚ تعكٝززب  ط٫ أ  

ذ زعطف ي٘ َٛاؾل ٫ٚ َػزتٓس قايز  بعسّ يعّٚ ايسيا٤ بعس ايتهب   ٫ٚ ُٜ ع٘ؾطا٥
  ٞ يف  يطأٜزز٘: يززسّ ٚجززٛإ ايززسيا٤ بززني نززٌ تهززب تني  ٚشٖززب ايؿززٝذ ايبخطاْزز

ٛقزز١ ٖٚززٞ  طىل ٚجززٛإ أقززٌ ايززسيا٤ َززٔ زٕٚ يززعّٚ نٝؿٝزز١ شتك      حسا٥كزز٘ 
 املؿٗٛض٠ املتعاضف ؾعًٗا  ؾٝٓبػٞ يطا َا تكتهٝ٘ ا٭زي١ ٚايٓكٛم ْٚكٍٛ:

 : ٚميهٔ ا٫غتس٫ٍ يطأٟ احملكل )قسٙ( بٛجٛٙ
ا٭ٍٚ: أقٌ ايربا٠٤ َزٔ يزعّٚ غز  ايتهزب  ؾإْز٘ َؿزتب٘ بزسٟٚ ٖٚزٛ زتزط٣          

 . أقٌ ايربا٠٤
 (ايؿزو يف أقزٌ ايتهًٝزـ بايززسيا٤   )ٜٚسؾعز٘: تٛقزـ جطٜزإ ايزربا٠٤ يًزز٢     

ٖٚٛ َعًّٛ غ  َؿهٛى ؾٝ٘ حت٢ جتطٟ ؾٝ٘ أقاي١ ايربا٠٤ ٚتٓؿٝ٘  بٌ قس ٚضزص 
ًززعّ بززسيا٤ َعززٝٓٔ َززلثٛض ٭خبززاض ايكززخٝخ١ املثبتزز١ يٛجززٛإ ايززسيا٤ ٚتُ بعززض ا

 ق٠٬ ادتٓاظ٠ يف )ايٛغا٥ٌ(.أبٛاإ ؾطاجع ايباإ ايثاْٞ يف 
ؾإْٗزا    ايثاْٞ: طع٬م ا٭خباض ايساي١ ي٢ً إٔ قز٠٬ ادتٓزاظ٠ مخزؼ تهزب ٠    

 يٓؿٞ احتُاٍ  ٚميهٔ ايتُػو بإع٬قٗا كٝٓس بايسيا٤ بني نٌ تهب ٠تزَطًك١ مل ت
 . ٚجٛإ ايسيا٤ بني ايتهب اص

يهٔ ايتلٌَ ايٝػ  يف ٖصٙ ا٭خباض ٜؿٝس إٔ اع٬قٗزا بكزسز ْؿزٞ َزا اؾزتٗط      
ٓؿزٞ ٚجزٛإ ايزسيا٤    تهب اص  ٚيٝؼ َػٛقًا ي بني أٌٖ ايػ١ٓ َٔ ٚجٛإ أضبع

  بٌ يزٝؼ ؾٝٗزا ْظزط اىل ٖزصا ا٫حتُزاٍ  ٫ٚ ُٜخزطظ هلزا طعز٬ْم         بني ايتهب اص
تُػززو بزز٘ يٓؿززٞ ٚجززٛإ ايززسيا٤ بززني    حتزز٢ ُٜص بًخززا  ايززسيا٤ بززني ايتهززب ا  

غًُٓا ا٫ع٬م املعيّٛ ٚيًُٓزا بز٘ ؾطنزًا  ؾزإٕ ا٫عز٬م      ٖصا ٚيٛ  . ايتهب اص
ٍٓ يًز٢ ٚجزٛإ ايزسيا٤ بزني ايتهزب اص  َٚزع ٚجزٛز املكٝٓزس ٜكٝٓزًا ٫           َكٝٓس مبا ز

 . جاٍ ي٬غتس٫ٍ باإلع٬م ٚتطى املكٝسََ
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بز٘  ٚيزسّ    ٠َزط ٯ٤ بزني ايتهزب اص ٚا  ايثايث: اخت٬ف ا٭خباض املب١ٓٓٝ يًسيا
يسّ يعَٚ٘  أَاض٠ ٖصا ي١َ٬ اغتخباب٘ ٚ از اثٓني َٓٗا يف تعٝني ايسيا٤  ؾإٕاحت

 . طش يٛ نإ ايسيا٤ ٚاجبًا مل ختتًـ ا٭خباض يف بٝاْ٘ ٚتؿدٝك٘
ٕ اخزت٬ف أخبزاض ايزسيا٤     ط٫ إٔ ٖصا ا٭َزط:    يهزٔ ٜزسيٓا   ًاقزخٝخ  ٚطٕ نزا

٫ٚ ٜزسٍ ا٫خزت٬ف املزصنٛض      تعزٝني ٚاحزس َٓٗزا    ا٫خت٬ف املصنٛض ي٢ً يسّ
ٕ   . يًزز٢ يززسّ ٚجززٛإ أقززٌ ايززسيا٤    : قززخٝذ(1)ٜٚ٪نززس ٖززصا ايؿٗززِ: خززربا

 ديٝؼ يف ايك٠٬ ي٢ً املٝت قطا٠٤ ٫ٚ ُزيا٤ َ٪قت(:ر)ئ ايباقط ايؿه٤٬
َُ ََأٟ يٝؼ ؾٝٗا زيا٤  ُا بزسا يزو  ٚأحزل املزٛت٢     زتسيٛ بردكٛم ٚطمناخٓسز 
سٍ دٖٚزصا ارتزرب ٜز   S ٚإٔ ٜبسأ بايك٠٬ يًز٢ ضغزٍٛ ا   إٔ ُٜسي٢ ي٘ امل٪َٔ  

  بٛنٛح ي٢ً يسّ ٚجٛإ زيا٤ َعٝٓٔ ٚإٔ ايٛاجب إٔ ٜسيٛ َا بسا يًُكًٞ
( ٖٚزصا َزٔ ايكزسض املؿزرتى بزني يُزّٛ       Sيهٔ ٫بس َزٔ ايكز٠٬ يًز٢ ايزٓيب )    

ُعترب٠ ٜززْٛؼ ٚقززس غززلٍ يززٔ قزز٠٬ ادتٓززاظ٠ ؾكززاٍ  بززز٪نززسٙ ثاْٝززًا: ْٚ . ا٭خبززاض
( :)طمنا ٖز ر    ٌ ٞ ٛ تهزب  ٚتػزبٝذ ٚحتُٝزس تًٗٝز ايس٫يز١ يًز٢    ١ٚانزخ  د ٖٚز

باختكزاض: أْز٘ ٫   ٜٚتخكزٌ ممزا تكزسّ     . يعّٚ ايسيا٤ ٚايزصنط يف قز٠٬ ادتٓزاظ٠   
ضٜززب يف ز٫يزز١ أخبززاض ايززسيٛاص يف ٚجززٛإ أقززٌ ايززسيا٤  ٚتعٝٝٓزز٘ ٜعززٛز طىل  

: أْز٘ يز٫ٛ ٚجزٛإ ايزسيا٤ يف قز٠٬ ادتٓزاظ٠ مل ٜكزذ        ٙ اختٝاض املكًٞ  ٜٚ٪ٜس
تػُٝتٗا بايك٠٬ مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ٚج٘ يتػُٝتٗا بايك٠٬ يز٫ٛ ٚجزٛإ ايزسيا٤ ؾٝٗزا     

 . ٚايصٟ ب٘ تكذ ايتػ١ُٝ بايك٠٬ لػب َعٓاٖا ا٭قٌ ايًػٟٛ
ْعِ ٫بس َٔ ا٭خص بايكسض املتٝكٔ ٚادتاَع املؿزرتى بزني ايزسيٛاص املزلثٛض٠     

باإ ايثزاْٞ  ٚايسيا٤ يًُٝت ؾطاجع ا٭خباض يف اي (S)ٖٚٞ ايك٠٬ ي٢ً ايٓيب 
جتس قخ١ َا شنطْزاٙ َزٔ ايكزسض املؿزرتى     يف )ايٛغا٥ٌ(َٔ أبٛاإ ق٠٬ ادتٓا٥ع 

 . املػتؿاز َٔ زتُٛع ا٭خباض ٚادتاَع املتٝكٔ
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بٝززِٓٗ نٝؿٝزز١ شتكٛقزز١ ٖٚززٞ ايؿززٗاز٠ بٛحساْٝزز١ ا        صاؾززتٗطقززس ْعززِ 
يكٝب ايتهزب ٠ ا٭ٚىل  ٚايكز٠٬ يًز٢ ايزٓيب ٚآيز٘ يكٝزب        Sٚبايطغاي١ حملُس 

  ٠ ايثا١ْٝ  ٚايسيا٤ باملػؿط٠ يًُز٪َٓني ٚامل٪َٓزاص يكٝزب ايتهزب ٠ ايثايثز١      ايتهب
أَاَ٘ يكٝب ايتهب ٠ ايطابع١  ثزِ ٜهٓبزط ٜٚٓكزطف َزٔ      ٚايسيا٤ يًُٝت املػج٢

زٕٚ تعكٝززب أٚ زيززا٤  ٚطشا نززإ املٝززت عؿزز٬ً مل ٜبًززؼ اذتًززِ ٚمل تتٛجزز٘ طيٝزز٘   
)ايًِٗ اجعًز٘   ريًتهب  ايطابع:ٕ ايسيا٤ ي٘ املتعكب ؾًِ ٜهٔ آ ًا  ناايتهايٝـ 

ٞ    نُا جا٤  دعًا ٚأجطًاَط٭بٜٛ٘ ٚيٓا غًؿًا َٚؾ ٘   (1)يف َعتزرب٠ ظٜزس بزٔ يًز  يزٔ آبا٥ز
(Œًٞئ ي )(      يف ايك٠٬ يًز٢ ايطؿزٌ: أْز٘ نزإ ٜكزٍٛ نزصيو )   ٚارتزرب 

( ايزصٟ ٫ ٜؿعزٌ   ٚانذ ايس٫ي١ ي٢ً حػٔ ايسيا٤ ؾإْ٘ ؾعٌ أَ  املز٪َٓني ) 
ٌٓ ٚيز٬  بزٌ طٕ شنزط زيزا٤ٙ ٖٓزا ٚارتزرب يف َكزاّ        ط٫ اذتػٔ احملبٛإ  يًُٛىل ج

ـْ    قطعزٞ يزٔ حػزٓ٘  ٚايػزٓس َعتزرب       حها١ٜ ؾعٌ َعكّٛ يف أَزط ؾزطيٞ ناؾز
 اٖطًا ٫ طؾهاٍ ؾٝ٘ يٓسْا: ٭ٕ )املٓب٘ بٔ يبس ا ( قخٝذ اذتزسٜث نُزا شنزط    

)اذتػني بٔ يًٛإ( َٛثل حػزبُا    ٖٚصا ايتعب  ٜهؿـ ئ ٚثاقت٘ ٚايٓجاؾٞ
ٞ    ٜظٗط أٜهزًا  بزٌ ٖزٛ  زاٖط ابزٔ يكزس٠ ايزصٟ قزاٍ يٓز٘           (2)َزٔ يبزاض٠ ايٓجاؾز

ٌ   - أٚثل ا٭ر ؾإٕ )ٚأخٛٙ اذتػٔ أٚثل َٓ٘( هؿزـ يزٔ   ٜ -ٖٚصا أؾعزٌ تؿهزٝ
 . ٚثاق١ اذتػني  ٖٚهصا )يُطٚ بٔ خايس( ايصٟ ٚٓثك٘ ابٔ ؾهاٍ ٚب٘ ايهؿا١ٜ

 : (3) ٜٚسيٓا ي٢ً َا أؾازٙ املؿٗٛض يف نٝؿ١ٝ ايسيا٤ خربإ
ايؿزٝدإ ايهًزٝين يف )ايهزايف(     اضٚاٖز  َا ٚضز يف ضٚا١ٜ نعٝؿ١ ٚقس ٍٚ:ا٭

ع( بػززٓس قززخٝذ َتكززٌ طىل ستُززس بززٔ )يًززٌ ايؿززطا٥ايكززسٚم يف )ايؿكٝزز٘( ٚٚ
طشا  Sنإ ضغٍٛ ( ٜكٍٛ:رَٗاجط ئ أَ٘ اي   عت اإلَاّ ايكازم )
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بٝزا٤ ٚزيزا ثزِ نٓبزط ٚزيزا      ق٢ً ي٢ً َٝت نٓبط ٚتؿٗس ثِ نٓبزط ٚقز٢ً يًز٢ ا٭ْ   
ثِ نٓبزط ايطابعز١ ٚزيزا يًُٝزت      -اغتػؿط يًُ٪َٓني ٚامل٪َٓاص  ْػد١ -يًُ٪َٓني

بعززس طضاز٠ ايتؿززٗس ايهاَززٌ َززٔ قٛيزز٘:   ٫ٚ ٜ(1).دثززٔ نٓبززط ارتاَػزز١ ٚاْكززطف.
بايطغززاي١  ٖٚززٛ ايتؿززٗس   Sأٟ تؿززٗس   بايٛحساْٝزز١ ٚحملُززس  دنٓبززط ٚتؿززٗسر

أّ ستُزس  )ٗايز١ حزاٍ   ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػزٓس دت  املعٗٛز يف ايك٠٬ ٚغ ٖا.
ٚيسّ ثبٛص ٚثاقتٗا يف ايٓكٌ ضغِ ٚنزٛح طمياْٗزا ٫ٜٚٚتٗزا  زاٖطًا      (بٔ َٗاجط

 . -ٖٚٞ ع١ًٜٛ  -َٔ زتُٛع ايطٚا١ٜ 

 -ٚايػزٓس نزعٝـ أٜهزاً    -ٟٚ يف )ايتٗزصٜب( َػزٓسًا طىل ٜزْٛؼ   ايثا١ْٝ: َا ض
ايك٠٬ ي٢ً ادتٓا٥ع: ايتهب ٠ ا٭ٚىل اغزتؿتاح ايكز٠٬    ر(: ئ ايكازم )

  ٚايثايث١ ايك٠٬ ي٢ً ضغٍٛ ا  Sٚايثا١ْٝ أؾٗس إٔ ٫ طي٘ ط٫ ا  ٚإٔ ستُسًا 
  -أٟ زيا٤ يًُٝت -يثٓا٤ ي٢ً ا   ٚايطابع١ ي٘ٚا Œ ٘ٚي٢ً أٌٖ بٝت Sايٓيب 

ً ٚارتاَػ١ ُٜ ٢ ُٜخُزٌ ايػزطٜط   ِ ٜٚكـ َكساض َا بني ايتهزب تني ٫ٚ ٜزربح حتز   ػ
 .دَٔ بني ٜسٜ٘

يف نٝؿٝز١   ٠ملؿزٗٛض يكزٝػ١ ا ٖٚاتإ ضٚاٜتإ َتكاضبتزإ أٚ قطٜبتزإ َزٔ ْظزط ا    
ايسيا٤ بعس ايتهب اص ا٭ضبع١ ا٭ٚىل  ٚقس تطُزلٕ ايزٓؿؼ بكزسٚضُٖا بًخزا      

يُز٬ً بزني ا٭قزخاإ حتز٢     ايتلٌَ يف زتُٛع ايطٚاٜتني ٚبًخا  ؾزٗط٠ ايهٝؿٝز١   
ؾكس ٜٛجب ٖصا  ٓزًا بكزخ١ ايزطٚاٜتني أٚ      طمجاع ا٫َا١َٝ ي٢ً قختٗا ازيٞ

ُٖا ٚيصا ضتتاط ٚجٛبًا باختٝاضٖا  ٫غُٝا ٖٚزٞ تؿزتٌُ يًز٢    كسٚضاع٦ُٓاًْا ب
ايكسض املتٝكٔ ٚادتاَع املؿرتى املػتؿاز َٔ ٬َحظ١ زتُٛع أخباض ايسيا٤  ٖٚزٛ  

ٖا يف أنثط ضٚاٜزاص  ٚايسيا٤ يًُٝت( َػتؿازًا َٔ تهطض S )ايك٠٬ ي٢ً ايٓيب
تعًززِٝ ايززسيا٤ يكٝززب ايتهززب اص ا٭ضبعزز١ ا٭ٚىل حٝززث تهززُٓت ايكزز٠٬ يًزز٢ 

َززع ايززسيا٤ يًُٝززت  بززٌ ٚضز يف   (Œ)ٚآٍ ستُززس  (Œ)ٚا٭ْبٝززا٤ (S)ايززٓيب
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ً ٝت يًز٢ َز٪َٔ ؾزازعُ    ر(:قخٝذ ايؿهٌٝ بٔ ٜػاض ئ ايبزاقط )  يز٘   طشا قز
ممززا ٜ٪نززس أُٖٝزز١ ايززسيا٤ يًُٝززت يف ايكزز٠٬ يًزز٢     (1)دٚاجتٗززس يزز٘ يف ايززسيا٤ 

ٚٚضز يف قزخٝخ١ ايؿهز٤٬   (  Œ( ٚآيز٘ ) Sجٓاظت٘ َع ايك٠٬ يًز٢ ايزٓيب )  
يززٝؼ يف ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت قززطا٠٤ ٫ٚ زيززا٤   ر( َززا ٜ٪نززسٙ:يززٔ ايبززاقط )

: امل٪َٔ ٚإٔ ٜبسأ بايك٠٬  سي٢ يَ٘٪قت  تسيٛ مبا بسا يو  ٚأحل املٛت٢ إٔ ُٜ
( قبٌ ايسيا٤ يًُ٪َٔ  Œأٟ ٜكًٞ يًٝ٘ ٚي٢ً آي٘ ) (2)دSي٢ً ضغٍٛ ا  

 . جسٙ يف ايهٝؿ١ٝ املؿٗٛض٠ اي  احتطٓا باختٝاضٖاٖٚصا َا َْ
َٚززع ٖززصا ٫ ٜكززاٍ: ايطٚاٜزز١ حتهززٞ ؾعزز٬ً َعكززًَٛٝا  ٚايؿعززٌ ٫ ٜززسٍ يًزز٢  

ٖزٞ   : ا ٫ ْطٜس تعٝٓٔ ٖصٙ ايهٝؿ١ٝ ٚٚجٛبٗا بارتكٛم  بٌ ْكٍٛايٛجٛإ  ؾإْٓ
ّ ايهٝؿٝز١ ٖٚزٞ َعًَٛز١ ايكزخ١ ٚا٫جزعا٤  بؿعزٌ ايزٓٓل امل       قسض َتٝكٔ َٔ   تكزس

خ١ ٚايؿٗط٠ ٚاإلمجاع املعيَٛني ٬َٚحظ١ ؾكطاص ايطٚا١ٜ  بٌ ٬َٚحظ١ قخٝ
(:رقزز٢ً ( قززاٍ أبززٛ يبززس ا  ))ا ايٝززٌ بززٔ ُٖززاّ يززٔ أبززٞ اذتػززٔ

ََ     ي٢ً جٓزاظ٠ٕ S ضغٍٛ ا  ٓجزسٙ يف ايتهزب ٠   ؾهٓبزط يًٝٗزا مخػزًا  ؾخُزس ا  ٚ
  ٚزيا يف ايثايث١ يًُ٪َٓني ٚامل٪َٓاص  ٚزيزا   Sا٭ٚىل  ٚزيا يف ايثا١ْٝ يًٓيب 

ؾإٕ َهُْٛٗا ٜكطإ َٔ َهزُٕٛ  (3)ديف ايطابع١ يًُٝت  ٚاْكطف يف ارتاَػ١
َٗاجط ٚت٪نس قخ١ ايسيٛاص املؿٗٛض٠  ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ يٝؼ  ٔضٚا١ٜ أّ ستُس ب

)ابطاِٖٝ بٔ َٗعٜزاض( ٫ٚ ٜبعزس قبزٍٛ ضٚاٜاتز٘     يف غٓسٖا َٔ ميهٔ ايػُع ؾٝ٘ ط٫ 
ٚايتُززاز أخبززاضٙ  ٚطٕ اختًؿززت ؾٝزز٘ ا٭ْظززاض َٚٓززع مجززّع قززخ١ ضٚاٜاتزز٘ يززٔ   

ََ ٖصاٚ ا٫يتباض. جُٛيٗا ايتٛثٝل املطُلٕ ب٘ ؾدكًٝا ْاؾ٧ َٔ ؾٛاٖس أٚجب 
ٙ  َٓٗا ق٠ٛ ايظٔ بهْٛز٘ غزؿ  اإلَزاّ ٚٚنًٝز٘ َٚعتُزسٙ      ا٫ع٦ُٓإ بكبٍٛ أخباض
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ْٚطززل بزز٘ مجًزز١ َززٔ أيززا ِ  خبززاضيًزز٢ َززا ؾززٗسص بزز٘ بعززض ا٭ يًزز٢ أَٛايزز٘
َٔ ايؿكٗا٤ ٚنإ )ئ بعهِٗ أْ٘  (1)املتكسَني ٚاملتلخطٜٔ  َٚٓٗا ضٚا١ٜ ايهؿٞ

  َٚٓٗزا بعزض ا٭خبزاض املؿٓكز١ً املػتهؿزـ َٓٗزا ٚثاقتز٘        (َلًَْٛا ي٢ً اذتسٜث
ََ جُززٛع َهززاَٝٓٗا ٜٛجززب ٚج٬يتزز٘ ٚطٕ نززإ ٖززٛ ايززطاٟٚ هلززا  ؾززإٕ ٬َحظزز١ 

ٕ كزٌ  َٚٓز٘ ٜتخ  جزسْا )قزسٙ(.   (2)ايظٔ مبسح٘ ٚج٬يت٘  ؾطاجع َٛغٛي١  طَهزا
ََ  ْاؾز٦اً ٍ ا٫ع٦ُٓإ بإجعا٤ ايهٝؿ١ٝ املؿٗٛض٠ َٔ ايزسيٛاص   ٛحك جُزٛع  َزٔ 

 ٚيصا ضتتاط ٚجٛبًا باختٝاضٖا. ٫ أقٌ َٔ  ٔ قختٗا  ايؿٛاٖس املان١ٝ

ايتهزب اص َزع   ٚقس ٜكاٍ: ٬َحظ١ زتُٛع ا٭خباض املب١ٓٓٝ يهٝؿ١ٝ ايسيا٤ بزني  
يسّ طَهإ ادتُع بٝٓٗا بتكٝٝس أٚ ختكٝل يتدايؿٗا نزث ًا  ٜكتهز٢ أٍٚ ا٭َزط    

طىل ايتدٝ  بٝٓٗا  بًخزا   ٗزٛض نزٌ خزرب يف ٚجزٛإ ايزسيا٤ ٚيف تعزٝٓٔ        املك  
ٚجزٛإ ايزسيا٤ بعزس     -ايسيا٤ املدكٛم املصنٛض ؾٝ٘  ؾٓلخزص بزاملؿّٗٛ ا٭ٍٚ   

ٔ ايثزاْٞ: تعزٝٓٔ ايزسيا٤ املدكزٛم     ْٚطؾزع ايٝزس يز    -نٌ تهب ٠ غ٣ٛ ا٭خ ٠ 
 . املصنٛض يف نٌ خرب َٓٗا ٫خت٬ؾٗا ٚتبآٜٗا  ٜٚتعني ح٦ٓٝص ايتدٝ  بٝٓٗا

ٜٚ٪نززس ايتدززٝ  ٚيززسّ تعززٝٓٔ ٚاحززٕس َززٔ ايززسيٛاص املززلثٛض٠: َززا ٚضز يف        
يٝؼ يف ايك٠٬ يًز٢ املٝزت قزطا٠٤ ٫ٚ    ر(:ئ ايباقط ) (3)قخٝخ١ ايؿه٤٬

ََ دزيا٤ َٛقت ٚايزصٟ بزسا يز٘     دتسيٛ َا بسا يزو ردكٛم  ٚطمنا أٟ َعٝٓٔ 
ٖٚٞ ايهٝؿ١ٝ املؿٗٛض٠ املٓكٛق١   َٔ ايسيٛاص ٜٓطبل ي٢ً َا اختاضٙ املؿٗٛض

ّ  ٔيف ضٚا١ٜ أّ ستُس بٔ َٗاجط ٚقخٝخ١ ا ايٌٝ ب   ٖٚزصا ايتكطٜزب   (4)ُٖزا
 ُؿٗٛض٠ ٚيسّ ادتعّ بايؿتٝا  َٚٓؿل ا٫حتٝاطزٜ٪نس احتٝاعٓا باختٝاض ايهٝؿ١ٝ اي
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 . ٖٛ ادتعّ باإلجعا٤ نُا تكسّ
    ٞ  (1)ٚبٗصا ايتكطٜب ٜتج٢ً ارتًٌ أٚ يسّ قخ١ َزا اختزاضٙ ايؿزٝذ ايبخطاْز

َٚاٍ طيٝز٘ مجايز١ َزٔ َتزلخطٟ       ابٔ ادتٓٝس ٚ اٖط شنط٣ ايؿٗٝسْاغبًا طٜاٙ طىل
   ََ خزٓسز َ٪قزت ٫ جيزٛظ غز ٙ(     املتلخطٜٔ  َٔ أْ٘ )يٝؼ يف ايزسيا٤ ؾز٤ٞ َعزني 

 ا٤ زٕٚ ٚاحس َٓٗا بعٝٓ٘ ٚزٕٚ ايهٝؿ١ٝ املؿٗٛض٠.ٚجٛإ أقٌ ايسي)قسٙ( ٜعين

ٚجزز٘ ارتًززٌ:  ٗززٛض ايطٚاٜززاص املبٝٓٓزز١ يًززسيٛاص يف ٚجززٛز قززسضت َؿززرتى    ٚ
 Sايكزز٠٬ يًزز٢ ايززٓيب    ٖٚٛ)ٚجززاَع َتززٝكٔ َتهززطض يف أنثززط ٖززصٙ ا٭خبززاض   

املتكس١َ ؿٛاٖس   ؾٝ٪خص ب٘ ٚضتتاط باختٝاض ايهٝؿ١ٝ املؿٗٛض٠ يً(ٚايسيا٤ يًُٝت
 ٚيصا احتطٓا ٚجٛبًا باختٝاضٖا.  امل٪ز١ٜ ي٬ع٦ُٓإ بكختٗا ٚطجعا٤ٖا

بززٌ ا٭حززٛط اغززتخبابًا ادتُززع بززني ا٭زيٝزز١ املززلثٛض٠ ٚتهطاضٖززا بززني نززٌ      
ادتُع بني ٖصٙ ظٗٛض بعض ا٭خباض املب١ٓٓٝ يًسيا٤ بعس نٌ تهب ٠ يف ي  تهب تني

ؾطاجزع    (2)تزٞ  ايز١ ٚيُزاض   ْظز  َعترب  -نًٗا أٚ بعهٗا -املعاْٞ ٚاملهاَني
ٚيكززسم أْزز٘ زيززا٤ ٚأْزز٘ تهززب  ٚتػززبٝذ ٚحتُٝززس ٚتًٗٝززٌ ؾتٓطبززل يًٝزز٘ بعززض     

 : املتكس١َ ايٛاضز٠ يف تعًِٝ ق٠٬ ادتٓاظ٠  ثِ ٜكع ايه٬ّ يف (3)ايٓكٛم

 : شروط صحة صالة اجلنازة
ايكزز٠٬ يًزز٢  ؾعززٌ ١ مبعٓزز٢ قكززس املكززًٞايؿززطط ا٭ٍٚ: غززبكٗا بٓٝزز١ ايكطبزز

أَاَز٘  ٜٚهؿزٞ    ْ٘ بك٬ت٘ ي٢ً املٝت املػزج٢ ادتٓاظ٠ َع ايتكطإ طىل ا  غبخا
  غززبخاْ٘  ٚيعززٌ ؾززطع١ٝ ايٓٝزز١ َؿززطٚؽ َززٔ ٚجٛبٗززا       يف ايتكززطإ انززاؾتٗا  

     ٞ   ٚاؾرتاعٗا يف قخ١ ايك٠٬ ي٢ً املٝزت ٚيف اجعا٤ٖزا يزٔ ايٛاجزب ايهؿزا٥
  . ٫ٚ خ٬ف ؾٝ٘ نُا حه٢ غ  ٚاحس َٔ ا٭يا ِ
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٫ٚبس َٔ طخ٬م اي١ٝٓ   غبخاْ٘ مبع٢ٓ اَتثاٍ أَطٙ بايكز٠٬ يًز٢ املٝزت          
خايكززًا يٛجٗزز٘ ايهززطِٜ نػززا٥ط ايعبززازاص  ٫ٚبززس َززٔ َكاضْتٗززا يًتهززب  ا٭ٍٚ  
ايكازض َٔ املكًٞ ي٢ً املٝت  ٜٚهؿٞ يف حتككٗا ايساي١ٜٛ ايباع١ٝٓ ٫ٚ حاجز١  

  طىل ط٫ خطاض ٫ٚ طىل ايتًؿظ

يف ستزٌ  ٚملٝت أَاّ املكًٞ ٚيزسّ نْٛز٘ غا٥بزًا يٓز٘     ايؿطط ايثاْٞ: حهٛض ا
ََ املكًٞ ٚطٕ نزإ جثُزإ املٝزت     خٌآخط  ؾ٬ تكذ ايك٠٬ ي٢ً ايػا٥ب ئ 

 : َٛجٛزًا يف ايبًس  ٚيعً٘ ؾطط َؿطٚؽ يٓ٘ َكطٛع ب٘ يٓسِٖ  ٖٚٛ ايكخٝذ

 . املكًٞ اّادتٓاظ٠ َٔ زٕٚ حهٛضٖا أَأ٫ًٚ: يعسّ قسم اغِ ق٠٬ 
نززاي  تكززطح بهًُزز١    (1)اغززتؿازت٘ َززٔ بعززض ا٭خبززاض   ٚثاْٝززًا  إلَهززإ  

ٞ    داملػٓج٢ قسآَار َعتزرب٠ اغزخام اذتانٝز١ يٛجزسإ     ٫ٚز ٚ ٖٚزٛ قزخٝذ أبز
ٗ يًٞ )  اٚانزخ  ُزا ( قطعًا َٔ َٝت ؾجُعت ثِ ق٢ً يًٝٗا ثِ زؾٓزت  ؾإْ

ْكٛم َتؿطق١ يف   ١ايس٫ي١ ي٢ً يعّٚ حهٛض املٝت أٚ بعه٘ يًك٠٬ يًٝ٘  ٚ
 . ميهٔ تتبعٗا ٚاغتظٗاض ايؿطط َٓٗا يف )ايٛغا٥ٌ( أبٛاإ ق٠٬ ادتٓاظ٠

( ملزا ْعز٢ طيٝز٘ جرب٥ٝزٌ     Sثِ ض٣ٚ ايكسٚم يف )ارتكاٍ( إٔ ضغٍٛ ا  )
(     ٢ يًٝ٘ ٚنٓبزط غزبعًا ؾدؿ زـ ا ً ( ايٓجاؾٞ به٢ ثِ خطج طىل ادتٓبا١ْ ٚق

نزعٝؿ١ ايػزٓس ٫    (2)هٔ ايطٚا١ٜي٘ نٌ َطتؿع حت٢ ضأ٣ جٓاظت٘ ٖٚٛ باذتبؿ١  ي
قخٝخ١ هلزا ٖٚزٞ َزا ضٚاٙ ايؿزٝذ      (3)ٜهاف طيٝ٘: َعاضن١ ضٚا١ٜ .   ٚثٛم بٗا

ٔ  رايطٛغززٞ يف ايتٗززصٜبني َززٔ إٔ   طمنززا ٖززٛ   ايكزز٠٬ يًزز٢ املٝززت بعززس َززا ٜززسؾ
ٌٓ يًٝز٘ ايزٓيب )       دايسيا٤ (: (؟ قزاٍ ) Sؾػزلٍ ايزطاٟٚ: ؾايٓجاؾزٞ مل ٜكز

 .د٫  طمنا زيا ي٘ر
 ُعٝٓٔ يف ْظطزاي ُٝتزاي ي٢ً ٚيٛ بككس ايك٠٬ ُٝتزتعٝني اي ايثايث:ايؿطط      
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 ٘ ٜٚهؿزٞ تعٝٝٓز٘ طمجزا٫ً: )ٖزصا املػزج٢( ٫ٚ ٜتٛقزـ         املكًٞ اذتانط بني ٜسٜز
 ي٢ً َعطؾ١ ؾدك٘ أٚ ا ٘ أٚ خكٛقٝات٘  ٖٚصا ا٫ؾرتاط ٚانذ املطًٛبٝز١ 

يتٛقزـ حتكزل ايكزز٠٬ يًز٢ املٝززت يًٝز٘ ٫ٚ حيتززاج ا٫غزتس٫ٍ يًٝزز٘ بزلنثط َززٔ       
 . تٛقـ قسم ايك٠٬ ي٢ً املٝت يًٝ٘

ؾز٬    ايؿطط ايطابع: اغتكباٍ املكزًٞ ايكبًز١ َزع اإلَهزإ ٚحزاٍ ا٫ختٝزاض      
كباٍ ايكبًز١ أٚ  اغزت  -ايكب١ً أثٓا٤ ايكز٠٬  ٖٚزصا ايؿزطط   جيٛظ يًُكًٞ اغتسباض 

َُ ٫ شتايـ ؾٝ٘ -َاْع١ٝ ا٫غتسباض جُع يًٝ٘ بني ا٭قخاإ بٌ ٖٛ َؿطٚؽ يٓ٘ ٚ
ي٢ً َا حهاٙ مجع َٔ ايؿكٗا٤ )ضا(  ٚميهزٔ اغزتؿازت٘ َزٔ بعزض ا٭خبزاض      

(: أضأٜزت طٕ ؾزاتين تهزب ٠ أٚ    غزا٬ً٥ َزٔ اإلَزاّ ايبزاقط )     (1)ْظ  خرب جزابط 
أٟ ت٪زٟ ايؿا٥ت ٚتهٌُ ايتهب اص   دتكهٞ َا ؾاتو:ر(أنثط  ٚأجاب٘ )

ٍ: أغتكبٌ ايكب١ً؟ ٖٚصا ايػ٪اٍ ٜهؿـ ئ َؿطٚغٝز١ اؾزرتاط اغزتكباٍ    ثِ غل
ؾإْز٘   دب٢ً  ٚأْت تتبع ادتٓاظ٠(:رايكب١ً يٓس ايك٠٬ ي٢ً املٝت  ٚأجاب٘ )

ٜهؿـ ئ طَها٤ ضنٝع٠ اؾرتاط اغتكباٍ ايكب١ً يٓس ايك٠٬ ي٢ً ادتٓاظ٠ حت٢ 
 . ٛ ايكربطشا بكٞ ؾ٤ٞ َٓٗا ٚأضاز تساضن٘ ٚطمتاَ٘ بعس محٌ ادتٓاظ٠ ضت

كزز٢ً يًُٝٗززا قززاٍ: غززا٬ً٥ يززٔ ايطجززٌ ٚاملززطأ٠ ُٜ  (2)ْٚظزز  َززا ضٚاٙ اذتًززيب
ٖٚززٛ ناؾززـ جًززٞ يززٔ   دٜهززٕٛ ايطجززٌ بززني ٜززسٟ املززطأ٠ ممززا ًٜززٞ ايكبًزز١..  ر

َٔ ايتباض اغتكباٍ املكًٞ ي٢ً ادتٓاظ٠ طىل ايكب١ً  بًخا  ز٫ي١ ارترب  املؿطٚغ١ٝ
ٍٓ ي٢ً نْٛ٘ ؾزطعًا َطًٛبزاً   نُزا   -ي٢ً ؾطي١ٝ ا٫غتكباٍ  ٚطشا نإ َؿطٚيًا ز

 . -ٖٛ اذتاٍ يف غا٥ط ايكًٛاص
 ٚقس بٝٓٔ ؾٝٗا اإلَاّ ايطنا -ٚايطٚا١ٜ ع١ًٜٛ -(3)جعؿطٟزْٚظ  قخٝخ١ اي
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(نٝؿ١ٝ ايك٠٬ ي٢ً ا )ْ٘طٕ نإ ٚج٘ املكًٛإ طىل ايكب١ً ؾكِ رملكًٛإ ٚأ
ي٢ً َٓهب٘ ا٭مئ  ٚطٕ نإ قؿاٙ طىل ايكب١ً ؾكزِ يًز٢ َٓهبز٘ ا٭ٜػزط  ؾزإٕ بزني       

ؾزإٕ   داملؿطم ٚاملػطإ قب١ً... ٚيٝهٔ ٚجٗزو طىل َزا بزني املؿزطم ٚاملػزطإ...     
ٍٓ بٛنزٛح يًز٢ َؿطٚغٝز١    ٫غُٝا ادتٌُ ربيف زتُٛع ارت ايتلٌَ  اي  ْكًٓاٖا تس

اغززتكباٍ املكززًٞ يًكبًزز١  ٚحٝززث نززإ ا٫غززتكباٍ َتعززصضًا يف بعززض حززا٫ص      
 . املكًٛإ أٚ قطٜبًا َٔ ايتعصض تٛٓغعت ايكب١ً ملا بني املؿطم ٚبني املػطإ

ٚٚج٘ تعزصض ا٫غزتكباٍ إٔ َطٜزس ايكز٠٬ يًز٢ املكزًٛإ ايزصٟ ٚٓجٗز٘ طىل         
ٖزٛ نزٕٛ   ايكب١ً يٛ ٚقـ خًؿ٘ يٝهزٕٛ َػزتكب٬ً يًكبًز١ ٜؿزٛص َٓز٘ ٚاجزب آخزط        

( ايكبًز١  املكًٞ َػتكب٬ً ملٓهب املكًٛإ  ٖٚٛ ٚاجب ؾًصا ٚٓغع اإلَزاّ ) 
ملا بني املؿطم ٚاملػطإ يٝزتخؿظ يًز٢ اغزتكباٍ املكزًٞ ٚيًز٢ اغزتكباٍ َٓهزب        

 . املٝت حت٢ يف حاٍ ايهطٚض٠ ٚتعصض ا٫غتكباٍ ايتاّ ايسقٝل
هزبط أٚ تعزصض   ؿِٗ أْ٘ يٛ تعٓصض اغتكباٍ ايكب١ً بايَٚٔ ٖصا ارترب ايؿطٜـ ُٜ

َزا   -ايتعطف ي٢ً جٗتٗا ٜتُهٔ املكًٞ َٔ اغزتكباٍ ايكبًز١ يف ادتٗز١ ا٭قزطإ     
 . -بني املؿطم ٚاملػطإ قب١ً 

ٚحٝززث نززإ ا٫غززتكباٍ ؾززطعًا ٚاجبززًا ٚيٓززس ادتٗززٌ جبٗزز١ ايكبًزز١ ٜتٛقززـ     
٢ ٜػزتكبًٗا املكزًٞ يًز٢ ادتٓزاظ٠     ا٫غتكباٍ ي٢ً ايؿخل ئ جٗز١ ايكبًز١ حتز   

ٖٛ  -نػا٥ط َكسَاص ايٛاجب ايؿطيٞ  ايعكٌ ايػًِٝ بازضاى -جب يًٝ٘ؾايٛا
ٜهززاف طيٝزز٘: طَهززإ اغززتؿاز٠ ٚجززٛإ ايؿخززل َززٔ ايتخززطٟ  .ايؿخززل يٓٗززا 

 . املٓكٛم يف قخٝذ ظضاض٠ اٯتٞ
ٚطشا تؿخززل يززٔ جٗزز١ ايهعبزز١ املؿززطؾ١ ؾًززِ حيكززٌ يٓززسٙ ايززٝكني جبٗتٗززا     

ايتٛجز٘ طيٝٗزا   يًٝز٘  ٚحكٌ يٓسٙ ايظٔ ٚضجخإ نْٛٗا يف ادت١ٗ ايهصا١ٝ٥ تعٝٓٔ 
جعٟ ايتخطٟ أبسًا طشا مل ٜعًِ ُٜر:(1)( يف قخٝذ ظضاض٠ٚانتؿ٢ بٗا يكٛي٘ )
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ٌٓ اغتكباٍ َطًٛإ ؾطيًا حت٢  دأٜٔ ٚج٘ ايكب١ً ؾإْ٘ خرب قخٝذ َطًل ٜعِ ن
ٚايتخزطٟ ٜعزين قكزس ا٭حزط٣      . يف ق٠٬ ادتٓاظ٠ ٫ٚ خيتل بايك٠٬ اذتكٝك١ٝ

بٌ طٕ   طف ا٭حط٣ ٚا٭ضجذٚا٭ضجذ  ٚايككس حيتاج طىل ايؿخل حت٢ ٜع
َعٓز٢: )ايبخزث   ايًؿظز١  يؿظ١ ايتخطٟ بصاتٗا تؿٝس ٚجٛإ ايؿخل حٝث تؿٝزس  

ٚايتؿتٝـ ٚعًب َزا ٖزٛ ا٭حزط٣ ٚا٭جزسض(  نُزا تؿٝزس ايطٚاٜز١ نؿاٜز١ ايظزٔ          
بايكب١ً يٓس تعصض ايعًِ  ٫ٚ ٜبعس نؿا١ٜ ايتٛج٘ طىل ادتٗز١ احملتُزٌ نْٛٗزا قبًز١      

ؾ١ ج١ٗ ايكب١ً ٜهؿٞ ايتٛج٘ طىل طحزس٣ ادتٗزاص   َٚع ؾكس ا٫حتُاٍ ٚتعصض َعط
 . ا٭ضبع١  ٚايتؿهٌٝ يف َبخث ا٫غتكباٍ يف ايك٠٬

ايؿطط ارتاَؼ: إٔ ٜهٕٛ ضأؽ املٝت َٚٓهباٙ طىل ج١ٗ ميزني املكزًٞ يًٝز٘    
٫ بزٌ  ٚضج٬ٙ طىل ج١ٗ ٜػاض املكًٞ يًٝ٘  ٚاؾرتاع٘ َؿزٗٛض بزني ا٭قزخاإ    

نًُزاص مجزع َزٔ ا٭يز٬ّ  ٜٚزسي ٓا       خ٬ف ؾٝ٘ ٚازيٞ اإلمجزاع يًٝز٘ يف  ٜبسٚ 
ً ِ       يًٝ٘: َعترب٠ يُاض ئ ايكازم ) ( ٚقس غزلٍ يُزٔ قزًٞ يًٝز٘ ؾًُزا غز

٣ٓٛ ٚتعزاز   ُٜ(:رقاٍ )  اإلَاّ ؾإشا املٝت َكًٛإ ضج٬ٙ طىل َٛنع ضأغ٘ ػز
ٌَ  َا مل ٜسؾٔ ؾإٕ زؾٔ ؾكس َهت ايكز٬  ُٔ ٠ يًٝز٘  ايك٠٬ يًٝ٘ ٚطٕ نإ قس ُح

ٚايػٓس َعتزرب جعَزًا  ٚايس٫يز١ ٚانزخ١ يًز٢       (1)٫ٚ ٜك٢ً يًٝ٘ ٖٚٛ َسؾٕٛد
َاْعٝزز١ نززٕٛ املٝززت َكًٛبززًا ضجزز٬ٙ طىل َٛنززع ضأغزز٘ حززني ايكزز٠٬  ٚيززصا أَززط  

(       ٘بإياز٠ ايك٠٬ بعس تػٜٛت٘ قزخٝخًا جبعزٌ ضأغز٘ طىل ميزني املكزًٞ يًٝز )
 . اي  ٖٞ ايهٝؿ١ٝ املتعاضؾ١ املعًّٛ اجعا٩ٖا ٚقختٗا

ٛف املكزًٞ يًز٢ ادتٓزاظ٠ يٓزس قزسض      ٖٚصا ايؿطط ًٜت٦ِ َع اغزتخباإ ٚقز  
املطأ٠ ٚيٓس ٚغط ايطجزٌ  ؾإْز٘ يف نز٬ اذتزايني ٜهزٕٛ ضأؽ املٝزت َٚٓهبز٘ طىل        

 ج١ٗ ميني املكًٞ يًٝ٘ ٚتهٕٛ ضج٬ٙ طىل ج١ٗ ٜػاض املكًٞ يًٝ٘.
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ايؿزززطط ايػزززازؽ: إٔ ٜهزززٕٛ املٝزززت َػزززتًكًٝا يًززز٢ قؿزززاٙ حزززاٍ ايكززز٠٬  
يعً٘ زتُع يًٝ٘ ٚستٌ ايتػامل ٚاؾرتاع٘ َؿٗٛض بني ا٭قخاإ ٫ خ٬ف ؾٝ٘ ٚ

 :  بني ا٭قخاإ بٌ ازياٙ مجع َٔ ا٭ي٬ّ  ٜٚسي ٓا يًٝ٘ أَطإ
ا٭ٍٚ: طْ٘ ايٛنع املتعاضف ايؿا٥ع بزني املتؿزطي١ ٚاملتًكز٢ جز٬ًٝ يزٔ جٝزٌ       

( بززٌ ٖززٛ ايٛنززع املتٓاغززب َززع جعززٌ ضأؽ املٝززت يززٔ ميززني  Œطىل ظَززاِْٗ )
 . املكًٞ ٚجعٌ ضجًٝ٘ طىل ٜػاض املكًٞ

ٍٓ ي٢ً نٝؿ١ٝ ق٠٬ ايعاضٟ ايصٟ ٫ ٜتٝػط ي٘ نؿٔايثا ؾًٝخؿطٚا ي٘ رْٞ: َا ز
قربٙ ٜٚهعٛٙ يف ذتسٙ ٜٚٛنع ايًدي ي٢ً يٛضت٘ ؾٝػزرت يٛضتز٘ بزايًدي ٚبزاذتجط     

ً ٢ يًٝ٘ ٗ     ٕاٖٚص (1)دثِ ٜك ُزا  خربإ أحسُٖا َعتزرب ايػزٓس ٖٚزٛ املعتُزس ٚثاْٝ
ًكًٝا يًز٢ ٚجٗز٘   ٘ يٛ جاظ جعٌ املٝزت َػزت  نعٝـ َطغٌ  ٚتكطٜب ايس٫ي١: طْ

مل حيت: طىل غرت يٛضت٘  بٌ نإ جػزسٙ ٜػزرت قبًز٘ ٚناْزت طيٝتزاٙ تػزرت زبزطٙ         
ٖٚهصا يٛ جاظ جعً٘ َػتًكًٝا ي٢ً ميٝٓ٘ أٚ ٜػاضٙ ٖٚٛ يف قربٙ ؾإْ٘ ختتؿٞ يٛضت٘ 
ٚتػترت بايكرب ٫ٚ ُتط٣ َع٘ يٛضت٘  مما ٜهؿـ تعب  ايطٚا١ٜ ئ ؾطا اغتًكا٤ٙ 

باضٙ ؾطيًا  ٜٚكًذ  اٖط ارترب ٚاإلمجزاع املزسي٢   ي٢ً قؿاٙ حاٍ ايك٠٬ ٚايت
 . ي٢ً ايؿطط زي٬ًٝ قًٜٛا ي٢ً ا٫ؾرتاط

ايؿززطط ايػززابع: إٔ ٜكززـ املكززًٞ يًزز٢ املٝززت خًؿزز٘ ستاشٜززًا يبعهزز٘  ٫ إٔ 
َُ جُع يًٝ٘ ٫ خ٬ف ؾٝ٘  ٜٚسٍ يًٝ٘: ٜكـ يف أحس عطيف املٝت  ٖٚصا ايؿطط 

(  ٚميهزٔ اغزتظٗاضٙ َزٔ    يكزٛضِٖ ) ٫ً طىل اجٝأايػ ٠ املتؿطي١ٝ املػتُط٠ 
يف بعزض زيزٛاص يكزب    حٝث ٚضز  قخٝذ أبٞ ٫ٚزْظ   (2)بعض ايٓكٛم

حٝزث ٜزسٍ    دايًِٗ طٕ ٖصا املػزٓج٢ قزسآَا يبزسى ٚابزٔ يبزسى     ايتهب  يًٝ٘:ر
 ٜتخكل ُٝت ٖٚٛ قساَ٘  ٖٚصازٛح ي٢ً يعّٚ نٕٛ املكًٞ ٚاقؿًا خًـ ايبٛن
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 ٫ٚ ٜتهذ قسق٘ يٛ نإ يف أحس عطيف املٝت.  املكًٞ جثُإ املٝت تٛغط يٛ
ٜٚ٪ٜسٙ: خرب ْٜٛؼ ايصٟ ٜبٝٓٔ َزا ٜكزاضإ ايهٝؿٝز١ املؿزٗٛض٠ َزٔ ايزسيٛاص       

٫ٚ ٜزربح حتز٢   يف آخطٙ ئ املكًٞ ي٢ً ادتٓزاظ٠:ر ثِ ٜكٍٛ   يكب ايتهب اص
ٍٓ بٛنٛح ي٢ً يزعّٚ   دخٌُ ايػطٜط َٔ بني ٜسُٜٜ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايه١ًُ ا٭خ ٠ تس

٫ يف أحزس عطؾٝز٘     ـ املٝت ستاشًٜا يبعهز٘ ٚيف ٚغزط املٝزت    ٚقٛف املكًٞ خً
 . يٝكسم محٌ غطٜط ادتث١ َٔ بني ٜسٟ املكًٞ

ـٓ املزلََٛني حتز٢ خزطج       ْعِ طشا نإ املكًٞ ي٢ً املٝت َلًََٛا ٚعزاٍ قز
َُ خاشا٠ املٝت ٚجثت٘ ؾ٬ بلؽ َا زاّ اإلَاّ خًـ ادتث١ ٚيف ٚغطٗا ٚاملٝت ئ 

٦ٓص يف ؾطي١ٝ ق٠٬ امللََٛني بٗصٙ ايهٝؿ١ٝ  نُزا  َػٓج٢ قساَ٘  ٫ٚ طؾهاٍ حٝ
ٖٛ اذتاٍ يف ادتٓا٥ع املتعسز٠ املٛنٛي١ بٓخٛ ايتزسضج حٝزث خيزطج بعهزٗا يزٔ      

ٚن٬ ايؿطنني  -نُا غٝلتٞ قطٜبًا  -ًٞ املؿطز بٌ ٚاإلَاّ ٚامللََٛنيستاشا٠ املك
 . َٔ ْػل ٚاحس ٚلهِ ؾاضز ٫ٚ طؾهاٍ

ايؿطط ايثأَ: إٔ ٫ ٜهٕٛ املكًٞ بعٝسًا يزٔ املٝزت بكزسضت َعتزس بز٘ ٚيًز٢       
٫ ٜكسم يطؾًا: ٚقٛؾ٘ يٓس املٝت  ٖٚصا َا ٜػتسيٝ٘ يٓٛإ )ايكز٠٬ يًز٢   ضتٕٛ 

َعتس بز٘ يطؾزًا   ي٢ً املٝت( ؾإٕ ايبعٝس ئ جث١ املٝت بٓخٕٛ ايك٠٬ ادتٓاظ٠( أٚ )
ًز٢ ادتٓزاظ٠  ٚيعًز٘ َزٔ ٖٓزا      ٫ ٜكسم يًٝ٘ يطؾزًا: أْز٘ ٜكزًٞ يًز٢ املٝزت أٚ ي     

ْعززِ َززع اْعكززاز قزز٠٬ ادتٓززاظ٠  . اؾززتٗط ايؿززطط بززني ا٭قززخاإ ٫ٚ ضٜززب ؾٝزز٘
مجاي١ً طشا اغتطايت ايكؿٛف ٚتبايس بعض املكًني ئ ادتث١ يهٓ٘ َع اتكاٍ 
ايكززؿٛف ٚاملكززًني بعهززِٗ بززبعض طىل طَززاّ ادتُايزز١ ؾزز٬ نزز  ٫ٚ طؾززهاٍ   

ٚيزسّ ابتعزازٙ يزٔ جثتز٘  ؾتكزبذ       ٝزت ٜٚهؿٞ ح٦ٓٝص قطإ طَاّ ادتُاي١ َٔ امل
 . ق٠٬ امللََٛني حت٢ ا٭بعسٜٔتكذ ق٬ت٘ ٚطَاَت٘ ٚ

جثُإ املٝت حا٥ٌ َعتس بز٘:   ايؿطط ايتاغع: إٔ ٫ ٜهٕٛ بني املكًٞ ٚبني
 ُٝت حانط يٓسزخٝث ٫ ٜكسم يطؾًا إٔ جثُإ ايزغرت أٚ حجاإ أٚ جساض ب
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ٛٓ اين     ذج١ دًن٢ املصنًٞ دًنٛاف َؿس ناف ٚدندّ      ناملصًٞ، ٖٚهرا البد َنٔ دندّ دًن
ٖبٛ ٗا دٔ َٛقؿ٘ بكدٍز َعتد ب٘ حبٝح ال ٜصدم دسؾناف نٕ دجن١ املٝنا را نس٠     
دٓد املصًٞ، ٖٚرإ األَنسإ ال صصندم َنٔ هُْٚٗنا: )ايصنال٠ دًن٢ ازبٓناش٠(        

سط ٚيصّٚ ذبكك٘ ٖٚرا نإف الغرتا ُٗا، ٚدٓد٥ر ال إغهاٍ يف ادتباز ٖرا ايػ
 . يصح١ صال٠ ازبٓاش٠، ٚيعً٘ ال خالف ؾٝ٘ بٌ اهدٞ اإلمجاع دًٝ٘

ْعِ ال ٜضس ايطرت مبجٌ ايتابٛت نٚ عبٛٙ ممنا ٜتلًبن٘ ضنرت املٝنا دنٔ األْعناز       
 . نُا صعازف دًٝ٘ ايعكال٤ ٚاملتػسد١ ضاصساف زبجُإ املٝا املطًِ اررتاَاف ي٘

اش٠ قا٥ُاف دًٝٗا ؾال صصن  صنال٠   ايػسط ايعاغس: نٕ ٜهٕٛ املصًٞ د٢ً ازبٓ
ازبٓاش٠ َٔ ايكادد نٚ ايسانب، ٖٚرا االغرتاط َتطامل دًٝن٘ بنا األصنحا ،    

ازبعؿنسٟ اينٛازه يف بٝنإ نٝؿٝن١ ايصنال٠ دًن٢        (1)ٜٚدٍ دًٝ٘ صحٝ  نبٞ ٖاغِ
( الرتُناالت رناٍ املصنًٛ  رنا إزاه٠     املصًٛ ، ٚقد صعنس  اإلَناّ )  

 [ؾكِ..ٝعٗنا ٜنهَسٙ اإلَناّ بايكٝناّ      مجنزبع رناالت، ٚيف   ُٔايصال٠ دًٝ٘ 
، ٖٚٛ خرب صحٝ  ٚؾٝ٘ هالي١ ٚا ح١ قباٍ املٓهب األمئ ٚقباٍ املٓهب األٜطس

د٢ً ايػس ١ٝ بهْ٘  . ٚقد ٜٓاقؼ يف هالي١ اشبرب ايصحٝ بكٝاّ املصًٞ د٢ً األَس
كٝناّ ٚنؾضنًٝت٘ يف صنال٠ ازبٓناش٠، ٚال     دًن٢ غنسد١ٝ اي   ربميهٔ اعبصاز هالي١ اشب

٢ً ددّ إدنصا٤ صنال٠ ازبٓناش٠ َنٔ ايكادند نٚ ايساننب ا نلسازاف ألدنٌ         دٍ دٜ
 . اإلمجاع ٚايتطامل :ايعذص دٔ ايكٝاّ، ٚر٦ٓٝر ٜهٕٛ املعتُد يف ايػس ١ٝ

ََ ٖٚنٛ ايكندز    ،خصنٛ  حبناٍ ايكندز٠ ٚاالختٝناز    َٚٔ ايٛ   نٕ ايػسط 
ايرٟ ٖنٛ دُند٠ هيٝنٌ ايػنسط املبحنٛخ،       املتٝكٔ َٔ اإلمجاع ٚصطامل ايؿتا٣ٚ

تعنرز نٚ رناٍ   ٞ ٜؤخر َٓ٘ بايكدز املتٝكٔ، ؾال ٜعِ ايػسط رناٍ اي ٛ هيٌٝ يٓبٖٚ
ٞ   ايتعطس ٚايتحسج ؾ  قا٥ُناف  تص  ايصال٠ قادداف نٚ زانباف إذا مل ٜٛدند َنٔ ٜصنً

 نٚ افطايدصٟ صال٠ ايعادص نذُاف ال ُصن، ٚإال إذا ٚدد َٔ ٜصًٞ قا٥ُٝاند٢ً اي
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 .صال٠ ايكاهز د٢ً ايكٝاّ َٔ  زانباف يتخًـ ايػسط اجملُع دًٝ٘، ٚالبد ر٦ٓٝر
ٜصندم َعن٘ ايكٝناّ    ٖٚهرا ٜعترب نْٛ٘ َطتكساف يف قٝاَ٘ غري َضلس  بٓحنٛ ٕ 

، صال٠ ازبٓناش٠  مل صص  -صال٠ اينايلؿس٠ نثٓا٤ نها٤  -املطتكس، ؾًٛ مل ٜصدم 
 . صال٠ ازبٓاش٠يصح١ ؾإٕ ايلؿس٠ ٚاال لسا  ايػدٜد ٜٓايف ايكٝاّ امللًٛ  

ٓاش٠: االضتكساز ٚايلُه١ْٓٝ بايٓحٛ املعترب يف ايصنال٠  ٌٖٚ ٜعترب يف صال٠ ازب
املؿسٚ نن١ نايَٝٛٝنن١ل قٝننٌ: ْعننِ، ٚال هيٝننٌ ٚا نن  دًٝنن٘، ٚهيٝننٌ االضننتكساز     
ٚايلُه١ْٓٝ يف ايصًٛات ٖٛ اإلمجاع، ٚايكدز املتنٝكٔ ٖنٛ ايصنًٛات املؿسٚ ن١     
يت ْعري ايصًٛات اي١َٝٛٝ ٚاآلٜات، ٚال غاٖد د٢ً ايتعدٟ إىل صال٠ ازبٓاش٠ اي

 . بصال٠ ركٝك١ٝ اٚيٝط ،ٖٞ صهبري ٚهدا٤ ٚصػٗد ٚصطبٝ 
ايػننسط اسبنناهٟ دػننس: ايتننٛايٞ ٚايتتننابع بننا ايتهننبريات ٚاألهدٝنن١ بٓحننٛ     
صننٓحؿغ َعنن٘ صننٛز٠ ايصننال٠ دًنن٢ املٝننا  ٚال صُٓحننٞ، ٖٚننرا َكتضنن٢ ٚرنند٠    

َُ خرتد١ ايعٌُ: ايصال٠ د٢ً املٝا املسنب١ َٔ ايتهبريات ٚاألهد١ٝ، ؾإْٗا َا١ٖٝ 
ٚرند٠ ايعُنٌ، ٚال    -ٚحبطب ؾٗنِ ايعنسف ٚاملتػنسد١    -ًٝٗاع، ٚظاٖس هييًػاز

 . ذٓص٤ٖا ٚإَهإ ايؿصٌ با ندصا٤ٖاهيٌٝ د٢ً َص
ٚباختصاز: البد َٔ اصصاٍ ندصا٤ٖا رت٢ ٜصندم دٓنٛإ ايعُنٌ: ايصنال٠     
د٢ً املٝا، ٚال هيٌٝ د٢ً دٛاش ايتؿسٜل با ندنصا٤ ٖنرا ايعُنٌ ايٛارند نُنا      

 . عبٛٙ َٔ األدُاٍ ايعباه١ٜ املسنب١طٌ ٚقاّ ايديٌٝ يف ايُػ
ايػسط ايجاْٞ دػس: نٕ صهٕٛ ايصال٠ بعد االْتٗنا٤ َنٔ ايتػطنٌٝ ٚايتحٓنٝ      
ٚايتهؿا ٚقبٌ ايدؾٔ، ٖٚرا َا اصؿل دًٝ٘ ايؿكٗنا٤ )ز ( ، ؾنإٕ ايرتصٝنب بنا     
ندننصا٤ ايتذٗٝننص ممننا صطننامل دًٝنن٘ ايؿكٗننا٤ ٚازصهننصت دًٝنن٘ ضننًٛنٝات املتػننسد١   

ايػنٗٝد رٝنح    (2)عنٛاّ غنري املتندٜٓا، ٖٚنٛ ظناٖس نخبناز      يَٚسصهصاصِٗ ٚرت٢ ا
دلؿا ايصال٠ د٢ً ايتػطٌٝ ٚايتحٓنٝ  ٚاينتهؿا بنهها٠ ايعلنـ )ٚ( ٚال ٜبعند      
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ايداين١ دًن٢ صنهخس     (3). ٜٚؤندٙ: بعض ايٓصنٛ   هاليت٘ د٢ً ايرتصٝب املػرتط
حؿس ...ُٜ َجٌ َعترب٠ دُاز: [ثِ ايدؾٔ دٔ ايصال٠ يهٕٛ ايعلـ ؾٝٗا بهها٠ 

حدٙ ٜٚٛ ع ايًدي د٢ً دٛزص٘ ؾٝطرت دٛزص٘ بايًدي ٚباسبذس ثنِ  ٜٛ ع يف َيي٘ ٚ
   ٔ ّٓ  ٖٚنرا   [ٜص٢ًّ دًٝن٘ ثنِ ٜندؾ دنٔ صكندّ   : ناغنـ ٚا ن  دنٔ نَنسٜٔ     اينٓ

حؿنس ين٘ ايكنرب ٜٚٛ نع ؾٝن٘ ٚصطنرت       ايتهؿا د٢ً ايصنال٠ ٚدٓند صعنرز اينتهؿا ُٜ    
ِ  دٛزص٘ بايًدي نٚ بناسبذس نٚ عبُٖٛنا قبنٌ ايصنال٠، ؾنإٕ نها٠       ٛ نٛد١  امل [ثن

ٚا ننح١ ايدالينن١ دًنن٢ صسٓصننب اينندؾٔ دًنن٢ ايصننال٠     صٝننب باْؿصنناٍ( يرتع٢ٓ)امل
ٚصؤٜدٖا  [.ص٢ً د٢ً املٝا بعدَا ٜدؾٔال ُٜ ٚصهخسٖا دٔ  ايتهؿا، ثِ قاٍ: 

 .[ ..ثِ ٜصًٕٛ دًٝ٘ ٜٛازْٚ٘ يف قربٙ زٚا١ٜ ضبُد بٔ نضًِ 
ٚباختصننناز: إمجننناع ايؿكٗنننا٤ )ز ( يف ؾتننناٚاِٖ َٚسصهنننصاصِٗ ٚبعنننض   

  ايعاٖس َٓٗنا َؿسٚغٝن١ ايرتصٝنب املنرنٛز ٖنٛ اسبذن١ ٖٚنٞ املعتُند٠،         ايٓصٛ
ََ ٘  ذاٍ يًتُطو بإ َٚعٗا ال  َنع اإلمجناع    -الم نهي١ ايصال٠ د٢ً املٝنا، ؾإْن

 . ال ٜهٕٛ اإل الم َساهاف دصَاف -ٚاالزصهاش ٚبعض ايٓصٛ 
ّٓ املتكدّ املعتنرب ضنٓدٙ   ؾٝطنرت دٛزصن٘ بنايًدي ٚاسبذنس ثنِ       ٚايعاٖس َٔ ايٓ

نٕٛ صهخس ايصال٠  [:دًٝ٘ ثِ ٜدؾٔ...ٚال ٜص٢ً د٢ً املٝا بعدَا ٜدؾ٢ٔ ًٜص
ؾنإٕ اشبنرب   ايٛادنب،  ٖنرا   صكٓدَٗا د٢ً ايدؾٔ ايتاّ ٖنٛ غنسط يف  دٔ ايتهؿا ٚ

ٔ    : ٢ْٗ دٔ بعض املسنب ٖٚنٛ ظناٖس يف    [ٚال ٜص٢ً دًن٢ املٝنا بعندَا ٜندؾ
 .  ٝادبٗٝص املاف يف صسصٝب ايعٌُ املسنب: نْٛ٘ رهُاف ٚ عٝاف ٚغس اف غسدٝ

ٚدًٝ٘: ال ٜص  ارتُاٍ إدنصا٤ ايصنال٠ ٚال ارتُناٍ صنحتٗا دٓند اٜكادٗنا       
قبٌ ايتػطٌٝ نٚ اينتهؿا ٚال ارتُناٍ صنحتٗا بعند ايندؾٔ ايتناّ، ؾإْن٘ ارتُناٍ         

، ؾنإذا خنايـ نرند    ترب ٚيعً٘ خالف ازصهاشات ايؿكٗنا٤ خالف ظاٖس ايّٓ املع
 ا٤ صٓع ٖرا دُداف نِٚص صالص٘ دًٝ٘، ضٛنذُٝا قبٌ صهؿٝٓ٘ مل ُصنٚص٢ً د٢ً اي
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 . ضٗٛاف نٚ دٗالف، ؾإٕ ايتط١ٜٛ َكتض٢ إ الم َعترب٠ دُاز، ٖٚرا ٖٛ ايعُد٠
ُٓند اصٝنإ صنال٠ املٝنا قبنٌ اينتهؿا         ٕ بٌ ميهٔ ايكٍٛ: إْ٘ يف صنٛز٠ صع  ننا

خالف املهَٛز ب٘ غسداف ٚال نثس ي٘، ٚبعند اناّ اينتهؿا ٜتٛدن٘ إيٝن٘       با الف دُالف
ٌٓ دًن٢ املٝنا( ٚال   خلا  ) ٚال دبصٜن٘  دًن٢ املٝنا،   ًصنال٠  بند َنٔ إداهصن٘ ي   صن

َُ  . عُدافَتخايؿ١ يًرتصٝب ايػسدٞ ايصال٠ املتكد١َ ألْٗا 
 َُ خايؿن١ ايرتصٝنب ٜهنٕٛ اسبهنِ اينٛاقعٞ باقٝناف حباين٘ ال        ٚيف صٛز٠ ازبٗنٌ ٚ

ذنصٟ دنٔ ايٛاقنع    ٜتػري جبًٗ٘ إٜناٙ، َٚنا نصن٢ بن٘ خنالف ايرتصٝنب ايػنسدٞ ال ُٜ       
ين٘ ؾالبند َنٔ إدنناه٠ ايصنال٠ بعند اينتهؿا رطننب       ايؿا٥نا َٓن٘ بنٌ ٖنٛ بنناٍم حبا    

  ايٛاقعٞ يٝذصٟ دًُ٘ . ايرتصٝب ايػسدٞ
َُخايؿتن٘ يًرتصٝنب ايػنسدٞ      ٖٚهرا يف صٛز٠ صكدِٜ ايصال٠ د٢ً اينتهؿا ٚ

ذننصٟ ايصننال٠ املتكدَنن١ دًنن٢  ْطننٝاْاف ٚغؿًنن١ البنند َننٔ اإلدنناه٠ ٚايتنندازى ٚال صُ 
 . ايػٗٝد َٚٔ نخباز عترب٠ دُازَ َٔ اغرتا ٘ ايعاٖس ايتهؿا ملخايؿتٗا ايرتصٝب

يهننٔ قنند ٜكنناٍ بعنندّ ٚدننٛ  إدنناه٠ ايصننال٠ املننهصٞ بٗننا خننالف ايرتصٝننب      
ايػسدٞ الزصؿاع ايتهًٝـ بايٓطٝإ، ؾإٕ ايٓاضٞ ٚايػاؾٌ ٜطتحٌٝ صهًٝؿ٘ راٍ 

ؾريصؿنع  دٓن٘ األَنس بصنال٠ ازبٓناش٠ ٚاقعناف       دٔ اشبلا  ايػسدٞ، ْطٝاْ٘ ٚغؿًت٘ 
ٌ د٢ً دٛه األَس بايصال٠ ٚاقعاف بعد ازصؿاد٘ دٓ٘، راٍ غؿًت٘ ْٚطٝاْ٘، ٚال هيٝ

 ٜٚجبا ازصؿاع ٚدٛ  اإلداه٠ دًٝ٘. [زؾع دٔ نَيت ايٓطٝإ ؾٝهصٞ ردٜح 

دآْا بهٕ ايػاؾٌ ٚايٓاضٞ ٜطتحٌٝ صهًٝؿ٘ رناٍ  يهٓ٘ َكاٍ َسؾٛ  زغِ إذ
ال ٜكتضٞ زؾع اسبهِ ايٛاقعٞ رت٢ حيتاج إىل هيٌٝ  راٖ غؿًت٘ ْٚطٝاْ٘، إال نٕ

هٙ دٓد ازصؿاع ايػؿ١ً ٚايٓطٝإ يٝجبا ب٘ دٛه٠ اسبهِ ايٛاقعٞ بعد اناّ  د٢ً دٛ
ٕ املهًـ بن٘ ٖنٞ ايصنال٠ دًن٢     ايتهؿا إلداه٠ ايصال٠ املتكد١َ، ٖٚرا بًحاظ ن

 -يعس ١ٝ با ايتهؿا ٚبا ايدؾٔايلبٝع١ ازباَع١ با األؾساه ايلٛي١ٝ ٚا -املٝا
إ بنايؿسه ازبنص٤ٟ املنهصٞ بن٘ قبنٌ      ٚإمنا صعًل ايٓطنٝ  ،ٖٚرٙ مل ٜتعًل بٗا ايٓطٝإ
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 إىل ااّ ايتهؿا، ٖٚرا ايؿسه مل ٜتعًل ب٘ ايتهًٝنـ، ؾنإذا ايتؿنا بعند اينتهؿا     
هيٌٝ ٚدٛ  ايصال٠ د٢ً ازبٓناش٠  )ُكتض٢ إ الم نْ٘ ص٢ً قبٌ ااّ ايتهؿا ؾ

ؾالبند ين٘ َنٔ اإلدناه٠ ٚايتندازى ٚال       ،ٖنٛ ٚدنٛ  اإلدناه٠    (بعد ااّ اينتهؿا 
 . تكد١َ د٢ً ايتهؿادبصٜ٘ ايصال٠ امل

ٚقد اضتؿدْا َٔ َعترب٠ دُاز نْ٘ يٛ صعرز صهؿا املٝنا ؾإْن٘ ٜطنك  ٚدٛبن٘     
حؿننس ينن٘ رؿننري٠ ُٜٓننصٍ ؾٝٗننا ُٚصطننرت دٛزصنن٘ بًنندي نٚ رذننس نٚ زَننٌ نٚ عبٖٛننا    ُٜٚ

 -اسبؿنس ٚايطنرت قبنٌ ايصنال٠      -املعترب٠ ينصّٚ ذينو   ٖرٙ ٚظاٖس  . ٜٚص٢ً دًٝ٘
ٛز٠ املٝننا بعنند ٚ ننع٘ دًنن٢ ضننل  ٚالشَنن٘ دنندّ دننٛاش ٚدنندّ إدننصا٤ ضننرت دنن

حنٛ  األز  َٔ هٕٚ رؿس، ٚيعً٘ ألٕ إْصاٍ ازبج١ يف ايكرب ٚضنرت دنٛز٠ املٝنا َْ   
إدالٍ ي٘ ٚارنرتاّ يًُٝنا املطنًِ ال ٜتحكنل دٓند ٚ نع٘ دًن٢ ضنل  األز          

حٛٙ، ٚالبد َٔ رؿغ اررتاّ املٝا املطًِ ؾإٕ رسَن١  ٚصػل١ٝ دٛزص٘ برتإ  نٚ َْ
 .(4) ٞ د٢ً َا ْلكا ب٘ ايسٚاٜات ايهجري٠املطًِ َٝتاف نحسَت٘ ٖٚٛ ر

ٚينٛ بايننحذس نٚ    -دػنس: نٕ ٜهنٕٛ ايننُٝا َطنتٛز ايعنٛز٠     ايػسط ايجاينح  
ا ؾكند ايهؿنٔ اينرٟ ٜطنرت بن٘      إٕ صعرز ايتهؿا يعنرز َنٔ األدنراز، ؾنإذ     -بايًدي
ًّٞ دًٝن٘ نُنا     ٚ ع يف ايكرب املٝا  يف َعتنرب٠ دُناز ٚخنرب     ٚضرتت دٛزصن٘ ٚصن

حؿس ين٘  ُٜ( ؾنُٝٔ صعنرز صهؿٝٓن٘:    تكندَا َنسازاف، قناٍ )   امل (5)ضبُد بٔ نضًِ
ٜٚٛ ع يف سبدٙ ٜٚٛ ع ايًندي دًن٢ دٛزصن٘ ؾٝطنرت دٛزصن٘ بنايًدي ٚبناسبذس ثنِ         

ٚاملطتؿاه َٔ ٖناصا اينسٚاٜتا دندّ ٚدنٛ  ضنرت َنا         . [ٜص٢ً دًٝ٘ ثِ ٜدؾٔ
ػّلن٢ بن٘ بدْن٘    ض٣ٛ ايعٛز٠ دٓدَا ٜتعرز صهؿا املٝا ٚال ٜتٝطس ثٛ  نٚ نؿنٔ ُٜ 

خصٛ  دٛزص٘، ٚإمنا نَست ايسٚاٜتنإ بٛ نع املٝنا يف ايًحند بعند رؿنسٙ        نٚ
 . ألدٌ ضرت دٛزص٘ بعد صعرز صهؿٝٓ٘ ٚضرت دٛزص٘ بهؿٓ٘
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ُٜنن   طايػننس ه ساايسابننع دػننس: إذٕ ايننٛيٞ بايصننال٠ دًنن٢ املٝننا املعننٝٓٔ ايننرٟ 
ايصال٠ دًٝ٘، ٚقد ضبل ذبكٝل ٖرا ايػنسط ٚاالضنتدالٍ دًٝن٘ يف بندٚ )نرهناّ      

 . ٌ ايتػطٌٝ ٚال َٛدب يإلداه٠األَٛات( قب
الص٘ دكٝنب إذْن٘   يتهنٕٛ صن   ٘ٚيٝٓد٢ً املٝا َٔ ٚإمنا جيب اضت٦رإ املصًٞ 

ينٛ نٚصن٢   ٝا بصال٠ غخّ َعا د٢ً دجُاْ٘، ٚنَنا  املٔ ٚز اٙ إذا مل ٜٛ 
 . املٝا إىل نرد َعا بهٕ ٜصًٞ دًٝ٘ ٚدب صٓؿٝر ايٛيٞ ٚغريٙ يٛص١ٝ املٝا

صال٠ د٢ً املٝا ٚدنٔ االذٕ يػنريٙ بايصنال٠    ٚيٛ اَتٓع ايٛيٞ دٔ َباغس٠ اي
د٢ً املٝا ضك  ادتباز إذْن٘ ٚدناش ملنٔ ٜسٜند َباغنس٠ ايصنال٠ َنٔ هٕٚ صٛقنـ         

 . د٢ً اإلذٕ
ػرتط دصَاف يف صح١ ايصال٠ د٢ً املٝا، ٚمث١ ُص املتكد١َ ألَٛزيػسٚط نٚ اا
 : ْعس ٗا صباداف ،حتٌُ إزاهصٗا غسدافنَٛز ُٜ

سى ايكٗكٗنن١ ٚصننسى االيتؿننات دننٔ ايكبًنن١     صننسى ايننتهًِ ٚصنن   : األَننس األٍٚ
ََ رٖٙ ٚايطهٛت ايلٌٜٛ ٚعبٛ حٛ صٛز٠ ايصال٠، ٖٚرٙ األَنٛز  مما قد ٜٛدب 

 ٚاألؾعاٍ صتٓاؾ٢ َع راي١ املنٛت ٚايصنال٠ دًن٢ املٝنا اينيت صتلًنب ٚصطنتددٞ        
صننسى ٖننرٙ األؾعنناٍ، َٚٓاؾننا٠ ٖننرٙ األؾعنناٍ َننع  -حبطننب َسصهننصات املتػننسد١ -

ً  هيٝالف د٢ً رهِ غسدٞ نٚ غسط َصٓح  يٛظٝؿ١ٕ َسصهصات املتػسد١ ال ٜص
غسد١ٝ ٚادب١ ٖٞ ايصال٠ د٢ً املٝا، َٚا ذنس ي٘ َٔ ايٛد٘ إمننا ٜصنً  ٚدٗناف    

نٚ االرتٝاط ايٛدٛبٞ نُا  بابٞ، ٚال ندد ٚدٗاف ٜكتضٞ ايؿتٝايالرتٝاط االضتح
 ايتصَ٘ مجع َٔ ايؿكٗا٤ األٚاخس ظاٖساف َٔ صعًٝكاصِٗ د٢ً )ايعس٠ٚ ايٛثك٢(.

ٚبتكسٜب ثإ: ال هيٌٝ ٚا ن  دًن٢ اغنرتاط دندّ ٖنرٙ األؾعناٍ يف صنح١        
ٚال هيٌٝ د٢ً َبل١ًٝ ايتهًِ يًصنال٠ دًن٢ ازبٓناش٠ ٚال ايكٗكٗن١      ،صال٠ ازبٓاش٠

صُٓحٞ ب٘ ايصنال٠ دًن٢ ازبٓناش٠     اهدٞ نْ٘ا رٙ َنُٖ ٚال ايطهٛت ايلٌٜٛ ٚعبٛ
َّذاشاف  َع نْٗا  . صال٠ ركٝك١ٝ ٚيٝطا -صهبري ٚذنْس هلل ضبحاْٖ٘ٞ  -صال٠ 
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ْعِ ميهٔ نٕ ٜكاٍ: رٝح نٕ ظاٖس نخباز صعًنِٝ نٝؿٝن١ صنال٠ املٝنا ٚرند٠      
دصا٥ٗا ٚددّ اْكلادٗا ؾنإٕ  ب َٔ ايتهبريات ٚايددٛات ٚاصصاٍ نايؿعٌ املسن

ٖرٙ األؾعاٍ إذا بايؼ املصًٞ د٢ً املٝا ؾٝٗا ٚنٚدبا قلع اهلٝه٠ االصصناي١ٝ نٚ  
املتػننسدٞ ؾٗننٞ صٛدننب بلننالٕ  حننٛ صننٛز٠ ايصننال٠ رطننب ايصنندم ايعننسيف   ََ

ايصال٠ َٔ د١ٗ اْكلاع اهلٝه٠ االصصاي١ٝ نٚ امنحا٤ صٛز٠ ايصنال٠، ال َنٔ دٗن١    
      ََ حنٛ  َٓاؾا٠ األؾعاٍ َع صنال٠ ازبٓناش٠ دًن٢ اإل نالم، ٚإٕ مل ٜٛدنب ايؿعنٌ 

 . صٛز٠ ايصال٠ ٚاْكلاع اهلٝه٠ االصصاي١ٝ بٓحٛ ٜكٝين

ملػنٗٛز بنا األصنحا     اؾنإٕ  األَس ايجاْٞ: ايلٗاز٠ َنٔ اسبندخ ٚاشببنح،    
 : )ز ( ددّ اغرتا ٗا يف صح١ ايصال٠ د٢ً املٝا، ٖٚٛ ايصحٝ 

ٚبعضنٗا صنحٝ     -ددٜند٠  (6)نَا ايلٗاز٠ َٔ اسبدخ ؾكد ٚزه بٗا زٚاٜنات 
  ابٔ صٓؿٞ اغرتاط ايلٗاز٠ اسبدث١ٝ يف صح١ صال٠ ازبٓاش٠، ْعري صحٝ -ايطٓد

( : اٍ )س، قننازبٓنناش٠ ٖٚننٛ دًنن٢ غننري  ٗنن  َطننًِ ضننا٥الف دننٔ ايسدننٌ صؿذننهٙ 
٘   ؾًٝهٓبس َعِٗ  ٚيف َنٔ اسبندخ،   دًن٢ ايلٗناز٠    [ نٟ َنٔ هٕٚ صٛقنـ صهبريصن

ٜتن٘ يسٚاٜن١ صنؿٛإ بنٔ حيٝن٢      صنح  زٚا صحٝ  دبد اسبُٝند بنٔ ضنعد اينرٟ ُْ    
خسج بٗا ٚيطا د٢ً ضؤاٍ دٔ ازبٓاش٠ ُٜ -د٢ً َا ٜعٗس َٔ ايٓذاغٞ  -يهتاب٘

ٞ دًٝٗا ٚنْا د٢ً غري ذصٜين نٕ نصًٚ ٤ٛ ؾإٕ ذٖبا نصٛ ه ؾاصتين ايصال٠ نُٜ
 .[صهٕٛ د٢ً  ٗس نرٓب ايٞ(: ٚ ٤ٛل ؾكاٍ اإلَاّ ايهاظِ )

ٚاسباصٌ نٚي١ٜٛ ايصال٠ د٢ً املٝا َع ايلٗٛز، ٚيهٔ يٝظ ايلٗٛز غس اف 
 . ألْٗا يٝطا صال٠ ركٝك١ٝ بٌ ٖٞ ذنس اهلل ضبحاْ٘ ،يف صح١ ايصال٠

ٗ   (7)نخبناز ٚنَا ايلٗاز٠ َٔ اشببح ؾكد ٚزه يف   ا َنٔ رٝنح  ددٜند٠ ٚدُندص
ايطٓد: صحٝح١ ضبُد بٔ َطًِ، ٚقد صضُٓا ضؤاالف دٔ اسبا٥ض صصًٞ د٢ً 

                                                           

(
6

 ًغيرىما. 2+ح1بٌاب الصالة على الجنازة:  حمن أ 21: ب2الٌسائل: ج (

(
7

 ًغيرىما. 2+ح1صالة على الجنازة: حالمن أبٌاب  22: ب2الٌسائل: ج (
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ـٓ ازبٓاش٠، قاٍ اإلَاّ ايصاهم ) ِ  -صكـ، ْطخ١ -(: ْعِ ٚال صص [ َعٗن
ٖٚرا ٜدٍ د٢ً نٕ ايلاَح صص  صالصٗا د٢ً ازبٓاش٠ ٚإٕ ناْا صؿكد ايلٗاز٠ 

ايلاَح (: يصاهم )اسبدث١ٝ ٚاشببج١ٝ َعاف، ٚيف زٚا١ٜ َسض١ً ٜكٍٛ اإلَاّ ا
ٚال ضنذٛه، ٚازبٓنب ٜتنُِٝ ٜٚصنًٞ      صصًٞ د٢ً ازبٓاش٠ ألْ٘ يٝظ ؾٝٗنا زننٛع  

ٖٚٞ صدٍ د٢ً ددّ َاْع١ٝ اشببح دٔ صح١ صال٠ ازبٓاش٠، ٚال  [د٢ً ازبٓاش٠
ٙ: ظٗنٛز صعنبري املسضن١ً    هّ اسبٝض ٚبا غريٙ َٔ نيٛإ اشببح. ٜٚؤٜد ؾسم با
يف ددّ ادتباز ايلٗاز٠ َٔ اشببنح   [ألْ٘ يٝظ ؾٝٗا زنٛع ٚال ضذٛهٚصعًًٝٗا 

 . يف صال٠ ازبٓاش٠، ْعِ ال زٜب يف نٚيٜٛتُٗا ٚنرٛ ٝتُٗا يف صال٠ ازبٓاش٠

بعض األصنحا   يباع املصًٞ ٚضرت دٛزص٘، ُْطنب ين  األَس ايجايح: إبار١ 
ادتبازُٖا نٚ نردُٖا، يهٔ املػٗٛز ددّ ادتبازُٖا يف صنح١ صنال٠ ازبٓناش٠،    

ايٛا ن  دًن٢ ادتبناز نرندُٖا يف صنال٠ ازبٓناش٠،       ٖٚٛ ايصحٝ  يعدّ اينديٌٝ  
 .  ؾإٕ ادتبازُٖا ثابا يف ايصال٠ اسبكٝك١ٝ، ٚصال٠ ازبٓاش٠ يٝطا نريو

ٍٕ: قصننٛز هيٝننٌ ادتبنناز إبارنن١ يبنناع املصننًٞ ٚضننرت دٛزصنن٘ دننٔ  ٚبتعننبري ثننا
بعد ايٝكا بعدّ نْٛٗا صال٠ ركٝك١ٝ ٚنْن٘ ال زننٛع ؾٝٗنا     ،مشٍٛ صال٠ ازبٓاش٠
ا ٖٞ صهبري ٚذبُٝد ٚصػٗد ٚصًٌٗٝ، ْعنِ الزٜنب يف نٚيٜٛتُٗنا    ٚال ضذٛه، ٚإمن

 . ٚنرٛ ٝتُٗا يف صال٠ ازبٓاش٠

طنب إىل بعنض   ُْؾكند  األَس ايسابنع: إبارن١ َهنإ املصنًٞ ٚدجُنإ املٝنا،       
األصننحا  ادتبازُٖننا نٚ نرنندُٖا، يهننٔ املعننسٚف ٚاملػننٗٛز بننا األصننحا   

املهإ يف صال٠ ازبٓاش٠  )ز ( ددّ ادتباز إبارتُٗا، يهٔ ٜعٗس اغرتاط إبار١
 )قدع اهلل زٚر٘ ايصن١ٝ( قاٍ:يطٝد َٗدٟ ايلبا با٥ٞ حبس ايعًَّٛٔ َٓع١َٛ ا

ٕ   افٚال نز٣ غس   ضن٣ٛ اإلمينا
 

    ٕ ٌك يف املهننا  َٚننا َضنن٢ ٚاسٔبنن
 يبنٕٛ ايػصنصالصٞ َع ايهنٕٛ اينهنحاه اينساط اصندٙ يف االغتنٓنتنٚيعٌ َط 
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٘ . ٖٚننرا  ؾٝحنسّ ٜٚٛدننب بلننالٕ ايصنال٠   ّٛٓ صننال٠  ،َػننهٌ ال ٚ نٛي ؾٝنن يتكنن
ازبٓنناش٠ بننايتهبري ٚايننددا٤، ٚؾعًننٗا ال ٜٛدننب ايتصننسف يف املهننإ ايكننا٥ِ ؾٝنن٘    

ّٛٓ بايتصسف يف املهإ ٚبا  ،املصًٞ ٚازبٓاش٠ ؾال اذباه با ايهٕٛ ايػصيب املتك
 .  ايهٕٛ ايصالصٞ املتكّٛ بؿعٌ ال ٜهٕٛ صصسؾاف ٖٚٛ ايتهبري ٚايددا٤

ػصنٛ  ٚرسَن١ ٚ نع ازبٓناش٠     َ َهإٜب يف رس١َ ايٛقٛف يف ثِ إْ٘ ال ز     
ؾٝ٘، إال نٕ رس١َ ايتصسف إمنا آع َٔ صنح١ ايتصنسف إذا ناْنا َتحندٜٔ، ٚال     

ال ٜعٓد ٖٚٚرا صهًِ يطاْٞ  ،ٜعٗس اذباهُٖا ؾإٕ صال٠ املٝا صهبري ٚذنس ٚهدا٤
يف دٓندْا يف نرٛ ٝن١ صنسى ايهنٕٛ      ٚال زٜنب . صصسؾاف يف املهإ املػصنٛ . ٖنرا  

َػصٛب١ إلقا١َ صال٠ ازبٓاش٠ ؾٝٗنا، َٚٓػنه االرتٝناط ٖنٛ االرتُناٍ َنع       نز  
حتُننٌ رسَتنن٘ اقتضنا٤ راينن١ املنٛت ٚإزاه٠ ايصننال٠ دًنن٢ املٝنا يالبتعنناه دُنا ُٜ    

 . صعاىل ٘ يًصال٠ ٚايتكس  بٗا إيٝ٘ ايبلحتٌُ إُٜٚ
 : ْدخٌ يف ؾسٚع صال٠ ازبٓاش٠ ثِ      

بين  ٔ نّ ال،د٢ً دٓاش٠ املٝا املعْٝٓد نرايؿسع األٍٚ: إذا غو يف نْ٘ ص٢ً 
دًنن٢ دنندّ صننال٠ نرننٕد اضتصننحاباف يعنندّ إٜكادٗننا خازدنناف، ٚصعضنندٙ قادنند٠      
)االغتػاٍ ايٝكٝين ٜطتددٞ ايؿساؽ ايٝكٝين( ؾإْ٘ مبٛص٘ ٚصػطنًٝ٘ ٚصهؿٝٓن٘ ٜتٛٓدن٘    

ٚالبد َٔ اشبسٚج  ،ٚدٛ  ايصال٠ د٢ً ٖرٙ ازبٓاش٠ إىل املهًؿا نؿا١ٜخلا  
 . ٝٓاف نُا اغتػًا ٜكٝٓافدٔ ايعٗد٠ ٜك

ٚإذا دًِ بإٜكاع صال٠ ازبٓاش٠ ٚيهٔ غو غري املصًٞ يف إٜكادٗنا صنحٝح١ف   
ٓناش٠ ؾاضنكاف، ادتُناهاف    بين دًن٢ صنحتٗا ٚإٕ ننإ املصنًٞ دًن٢ ازب      ،نٚ ؾاضد٠

يػنري، ٖٚنٛ نصنٌ دكال٥نٞ دنست دًٝن٘ ضنري٠ ايعكنال٤         دُنٌ ا د٢ً نصٌ صح١ 
 اف نُا ذبكل يف حبٛخ نصٍٛ ايؿك٘.١ ٖٚٞ ضري٠ َع١ًَٛ االَضا٤ غسدٚاملتػسد

صٞ بٗا د٢ً ٖرا ازبجُنإ  صال٠ املهايْعِ إذا ذبكل دٓد نرد املهًؿا بلالٕ 
ٚدبنا دًٝن٘ إداهصن٘ هلنا     ٌ دٓندٙ ايعًنِ ايٛدنداْٞ بؿطناهٖا،     نٟ رصن  املعٝٓٔ،
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د٢ً ايٛد٘ ايصحٝ  رت٢ صربن ذَت٘ َٔ ايٛادب ايهؿا٥ٞ، ؾإْ٘ دامل بايٛادب 
نٟ  -ايهؿننا٥ٞ إيٝنن٘ ٚمل ٜطننك  دننٔ ذَتنن٘ بؿعننٌ غننريٙ   ايهؿننا٥ٞ ٚصٛدنن٘ األَننس 

 . -صٝاْ٘ ايصال٠ ايصحٝح١ د٢ً املٝا إالدتكاهٙ ددّ  ،بصالص٘
ٖٚهرا دبب اإلداه٠ د٢ً ايٛد٘ ايصحٝ  ينٛ نه٣ ادتٗناهٙ نٚ صكًٝندٙ إىل    
بلالٕ ايصال٠ املهصٞ بٗا َٔ غريٙ، ٚال ٜص  االنتؿا٤ بعٌُ ايػري ر٦ٓٝر، يتٓذص 

ٚايصننال٠ يف ركنن٘ ٚصٛدنن٘ األَننس بايصننال٠ دًنن٢ املٝننا إيٝنن٘،  ايتهًٝننـ ايهؿننا٥ٞ 
ال صٓؿع يف ضكٛط األَنس ايهؿنا٥ٞ دٓن٘،     -غري املصًٞ -ايبا ١ً بادتكاهٙ املهًـ

ادتٗناهاف نٚ   -ٚالبد ي٘ َٔ اصٝإ ايصال٠ د٢ً ازبٓاش٠ حبطب َا ٜؤهٜن٘ ادتكناهٙ   
حنٛ ايكلنع   ، ٚال ؾسم يف ٖرا بنا رصنٍٛ ادتكناهٙ بنبلالٕ ايصنال٠ بٓ      -صكًٝداف 

رطب ادتٗاهٙ نٚ  - رصٛي٘ دٓدٙ بٓحٛ ايكلع ايتعبدٟٚايٝكا ايٛدداْٞ ٚبا
ؾإُْٗا  سٜكإ يًعًِ ٚإرساش ايٛظٝؿ١ ايؿع١ًٝ املتٛد١ٗ إيٝن٘، ٚال ٜصن     -صكًٝدٙ

( ؾإْن٘ صؿسٜنل بنال ٚدن٘     14ايتؿسٜل بُٝٓٗا نُنا صنٓع يف )ايعنس٠ٚ اينٛثك٢: َطنهي١     
 . عسف ي٘ ٚد٘ صحٝ صحٝ   نٚال ُٜ

ًٝن٘ نٚ َنٔ هٕٚ صنال٠    ع ايجاْٞ: إذا هؾٔ املٝا َٔ هٕٚ صال٠ دٓاش٠ دايؿس
ًّٞ دًن٢ قنربٙ بسدنا٤ املػنسٚد١ٝ ٚنَنٌ امللًٛبٝن١، ٖنرا ٖنٛ         ُصن  صحٝح١ غسداف،

املختاز يإلغهاٍ يف غسد١ٝ صال٠ ازبٓاش٠ د٢ً قرب املٝنا بعند هؾٓن٘، ؾالبند َنٔ      
 :نٕ ٜكاٍ  ، ٚصٛ ٝح٘افاصٝاْٗا زدا٤ّ ال دصَ
ٛز با ؾكٗا٥ٓا )ز ( ٖٛ نْ٘ يٛ هؾنٔ املٝنا بػنري صنال٠ نٚ     املعسٚف ٚاملػٗ

ًّٞ د٢ً قربٙ َٔ هٕٚ ْبؼ ٚإخساج ازبج١ ٚايصال٠ ُص ،َٔ هٕٚ صال٠ صحٝح١
دًٝٗا، ٚخايـ مجع قًٌٝ ٚقايٛا بعدّ ٚدٛ  ايصال٠ د٢ً املٝا دٓد٥ر َِٓٗ 

 . احملكل اسبًٞ يف املعترب ٚايعال١َ يف بعض نتب٘ َٚاٍ إيٝ٘ صارب املدازى
 : )قدٙ( يًُػٗٛز بٛدٛٙ ثالث١ (8)اضتدٍ صارب ازبٛاٖسقد ٚ

                                                           

(
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األٍٚ: األصٌ، ٚيعٌ َساهٙ َٓ٘ اضتصنحا  ٚدنٛ  ايصنال٠ دًن٢ املٝنا      
ايجابننا ٜكٝٓنناف بعنند انناّ ايننتهؿا ٚاملػننهٛى بكننانٙ بعنند اينندؾٔ َننٔ هٕٚ صننال٠   
صنحٝح١. نٚ َننساهٙ نصننٌ االغنتػاٍ ؾإْنن٘ بعنند صػطنٌٝ املٝننا ٚذبٓٝلنن٘ ٚصهؿٝٓنن٘    

ٚ ٜتٛد٘ ٚ ايػنػٌ ايٝكنٝين ٜطنتددٞ ايؿنساؽ     )دٛ  نؿا٥ٞ بايصال٠ د٢ً املٝنا، 
 . ص٢ً دًٝ٘ ٖٚٛ يف قربٙ، ٚرٝح ال جيٛش ايٓبؼ ٚاإلخساج ؾُٝ(ايٝكٝين

يهننٔ األصننٌ هيٝننٌ رٝننح ال هيٝننٌ ادتٗنناهٟ رننانِ دًٝنن٘، ٖٚٓننا صٛدنند      
 . ْصٛ  غسد١ٝ ران١ُ البد َٔ ايسدٛع إيٝٗا

  . -نٌ َٝا -ٝاٚدٛ  ايصال٠ د٢ً املايجاْٞ: إ الم هيٌٝ 
بهٕ صهٕٛ ايصال٠ بعند اينتهؿا    -نُا صكدّ -ٙ امللًكات قد صكٝٓدتيهٔ ٖر

 . قبٌ ايدؾٔ، ٚاملؿسٚ  هؾٓ٘ ٚشٚاٍ غسط صح١ ايصال٠ د٢ً ازبٓاش٠
( يف صحٝ  ٖػاّ بٔ ايجايح: ؾح٣ٛ ْصٛ  ازبٛاش نكٍٛ ايصاهم )

خبنربٟ   ، ثِ دضندٙ [ال بهع نٕ ٜصًٞ ايسدٌ د٢ً املٝا بعدَا ٜدؾٔضامل: 
إذا ؾاصتو ايصال٠ دًن٢ املٝنا رتن٢ ٜندؾٔ ؾنال بنهع       : َايو ٚدُسٚ بٔ مجٝع
..ؾنإٕ ننإ نهزنٗنِ ٚقند هؾنٔ       ٚخرب ايكالْطنٞ:   (9)[بايصال٠ دًٝ٘ ٚقد هؾٔ

 .(13)[نٓبس د٢ً ايكرب

قابًن٘ يًُٓاقػن١ ؾإْن٘ حيتُنٌ      -ٚدُندصٗا صنحٝ  ٖػناّ     -ٖٚرٙ ايٓصنٛ   
ملٔ ؾاصت٘ ايصال٠ قبنٌ   ٢ املٝادً ايصال٠صهساز ( َٔ صحٝ  ٖػاّ إزاهص٘ )
ٞ دًٝن٘ ٚصصن    ًّٚقند ضنبل دنٛاش صهنسز ايصنال٠ دًن٢ املٝنا بعند نٕ ُصن          ،هؾٓ٘

خنرب َاينو    -ايصال٠ رت٢ إذا هؾٔ املٝا، ٖٚرا َا ٜطاددٙ اشبنربإ ايالركنإ   
ؾال صهٕٛ هالي١ صحٝ  ٖػاّ ٚا ح١ ايدالين١ دًن٢    -، ٚخرب ايكالْطٞٚدُسٚ

 . دًٝ٘ مل ٜصٌ نرْد دٛاش ايصال٠ بعد ايدؾٔ د٢ً َٝا
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 :  كٍٛنَٚع غض ايلسف دٔ ٖرٙ املٓاقػ١ ْ
صعاز ٗا ْصنٛ  َتعنده٠ ٖنٞ     -ٚدُدصٗا صحٝ  ٖػاّ  -ٖرٙ ايٓصٛ 

ايننيت  هدننا مجعنناف َننٔ ؾكٗا٥ٓننا )ز ( إىل ايؿتٝننا بعنندّ ٚدننٛ  ايصننال٠ بعنند  
 : ايدؾٔ، ٚايعُد٠ َٓٗا َا صٓ  ضٓدٙ َٓٗا نٚ ٚثكٓا بصدٚزٙ، ٖٚٞ

َ  -ن ٛضنن٢ ايننيت زٚاٖننا املػنناٜع يف دننٛاَعِٗ ايجالثنن١،    َعتننرب٠ دُنناز بننٔ 
رٌ ايبحننس ؾننإذا ٖننِ بسدننٌ َٝننا ٚايننٛازه٠ يف قننّٛ َطنناؾسٜٔ ميػننٕٛ دًنن٢ ضننا

...ؾٝطننرت دٛزصنن٘ بننايًدي ٚبنناسبذس ثننِ ٜصنن٢ً دًٝنن٘ ثننِ     دسٜننإ، ٚيف وخسٖا: 
ٖٚرٙ ازب١ًُ إرند٣ األهين١ دًن٢ صكندّ ايصنال٠ ٚصنهخس ايندؾٔ حبطنب          [ٜدؾٔ

ََنن ٝننا، ثننِ ضننهٍ دُنناُزايرتصٝننب ايػننسدٞ يتذٗٝننص امل (: ؾننال ٘ ايصنناهم )إَا
ص٢ً دًٝ٘ دؾٔ ٚال ُٜص٢ً د٢ً املٝا بعد َا ُٜال ُٜ ص٢ً دًٝ٘ إذا هؾٔل ؾكاٍ:ُٜ

.(11)[ٖٚٛ دسٜإ رت٢ صٛاز٣ دٛزص٘
)قندٙ( بكصنٛز هاليتٗنا ألْٗنا )ْناظس٠ إىل       (12)ٚقد ْاقؼ ؾٝٗا نضنتاذْا احملكنل  

يػطٌ ٚايهؿٔ قبنٌ ايندؾٔ، ٚال   بٝإ ايػس ١ٝ ٚنٕ ايصال٠ ٜػرتط ٚقٛدٗا بعد ا
 . ْعس هلا إىل نْ٘ إذا هؾٔ َٔ غري صال٠ ال ٜص٢ً دًٝ٘ ٖٚٛ يف قربٙ(

( يف ازبًُنن١ حكننل َٓنن٘ )ٖٚننرٙ املٓاقػنن١ غننري صاَنن١، ؾننإٕ بٝننإ ايػننس ١ٝ َص
ٔ   ايطابك١: ٚازبًُن١ ايالركن١ دنٛا      [ؾٝطرت دٛزص٘.. ثِ ٜص٢ً دًٝ٘ ثنِ ٜندؾ

ا: ددّ غسد١ٝ ايصنال٠ دًن٢ املٝنا بعند     ضؤاٍ الرل ٚؾٝٗا بٝإ يهربٜا ؾكٗٝت
ٛاز٣ دٛزصن٘،  َا ٜدؾٔ، ٚددّ غسد١ٝ ايصال٠ د٢ً املٝنا ٖٚنٛ دسٜنإ رتن٢ ُصن     
َُ ختص١ بُٗنا، ٚقند   ٖٚرإ رهُإ نًٝإ َسصبلإ باسباي١ املطؤٍٚ دٓٗا ٚغري 

( بٝننإ ايهننرب٣ ايهًٝنن١ بعنند ايطننؤاٍ دننٔ ايصننػس٣ ٚبٝننإ   Œصعننازف َننِٓٗ )
 َع (Œٟٚ ايرٟ َازض٘ األ١ُ٥ )يؿكٗٞ ايهربرهُٗا، ٚايػس  ٖٛ ايتجكٝـ ا
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 . املتؿكٗا ْعري دُازٚزٚا٠ نخبازِٖ نصحابِٗ األدال٤ 
ٚاسباصٌ ددّ َكبٛي١ٝ املٓاقػ١ دٓد ايتهٌَ ايجاقب يف ايسٚا١ٜ َع اضتحضاز 

( َٚتعازؾاصِٗ َٚعسؾ١ نضًٛ  نالَِٗ ٚزَٛش نخبازِٖ، ٚبٗرٙ Œ سٜكتِٗ )
ٌٓايسٚا١ٜ ْطتػهٌ يف غسد١ٝ ايصال٠  دًٝ٘،  نرْد د٢ً املٝا بعد هؾٓ٘ إذا مل ٜص

 : ٚميهٔ دضدٖا نٚ صهٜٝدٖا بسٚاٜات نخس٣
( َه١ )ؾطنهيين دنٔ   َعترب٠ دعؿس بٔ دٝط٢ َٔ نْ٘ قدّ ايصاهم ) - 

دبد اهلل بٔ ندا، ؾكًا: َات..( ثِ قناٍ: )ؾناْلًل بٓنا إىل قنربٙ رتن٢ ْصنًٞ       
َ   (13)دًٝ٘( ٚ عتنرب ؾنإٕ )دعؿنس بنٔ دٝطن٢(      ٚضنٓد ايسٚاٜن١  )اسبطنا بنٔ   ممندٚي 

يف إخبنازٙ، ٚبناقٞ زدناٍ ايطنٓد     َٛض٢( ز٣ٚ دٓ٘ ايبصْلٞ ٖٚٞ نَاز٠ ٚثاقتن٘  
 . ندال٤ ، ٚهاليتٗا ٚا ح١ د٢ً دٛاش ايصال٠ د٢ً املٝا بعد هؾٓ٘ ثكات

عنِ ايدالين١   ْدٓدْا َعتنرب،   ضٓداف ٚهالي١، يهٔ ايطٓد (14)ْاقػٗا األضتاذْعِ 
ٞ ٚهؾٔ دصَناف، ٚصنال٠ اإلَناّ    ًّقد ُص ؾإٕ ابٔ ندا -نُا نؾاه )قدٙ( -قاصس٠

(هدا٤ ٚصسٓرِ نٚ صال٠ د٢ً قربٙ بعد ن )  ٕها٤ ايصال٠ ايٛادب١ د٢ً ازبجُنا
 : ايصال٠ د٢ً َٝا مل ٜصٌ دًٝ٘ قبٌ هؾٓ٘. بٌ هؾٓ٘، ٖٚٛ غري َا عبٔ ؾٝ٘ق

َعترب٠ دُاز ايطابا ٞ اييت زٚاٖا ايػٝع ايلٛضٞ يف )ايتٗرٜبا( دٔ  -ند
٢ًّ ُٜ املٝنا (: ايصاهم ) ُٜن    صن ًّٞ     دًٝن٘ َنا مل  ٛاَز بنايرتا  ٚإٕ ننإ قند ُصن

 ٘ ؿٗننِ َٓٗنا نٕ املٝننا إذا هؾننٔ ٚٚازاٙ  ٚال زٜننب يف ادتبناز ضننٓدٖا، ُٜٚ  (15)[دًٝن
ٌٓ دًٝ٘ ًُّص -ص٢ً دًٝ٘ َلًكاف ايرتا  ؾال ُٜ  . -ٞ دًٝ٘ نّ مل ٜص

 اييت زٚاٖا ايػٝع ايلٛضٞ يف )ايتٗنرٜبا(  (16)َعترب٠ ْٜٛظ بٔ ٜعكٛ  -ه
( ٚقد ضهٍ دٔ ازبٓاش٠ إذا مل ٜدزنٗا رت٢ بًػا ايكنرب ٖنٌ   هم )دٔ ايصا
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ٌٓ   دؾٔ ؾنإٕ غن٦اَ  ٗا قبٌ نٕ ُصن إٕ نهزنَت (: جيٛش ايصال٠ دًٝٗال قاٍ ) ؾصن
 . َٚؿَٗٛٗا نْ٘ إذا مل ٜدزنٗا قبٌ ايدؾٔ ؾال ٜصًٞ دًٝٗا [دًٝٗا

ٞ ًّٚميهٔ املٓاقػن١ يف ٖناصا اينسٚاٜتا بهُْٗنا ٚازهصنإ يف ازبٓناش٠ اينيت ُصن        
 ُٔ مل ٜصٌ دًٝٗا.ندًٝٗا قبٌ ايدؾٔ ٚنزٜد صهساز ايصال٠ دًٝٗا بعد ايدؾٔ َ

ٕ    -نٖنن ( ( دننٔ نبٝنن٘ ) دننٔ ايصنناهم )  (17)َعتننرب٠ ٜننْٛظ بننٔ ظبٝننا
٢ْٗSُٜ زضننٍٛ اهلل قنناٍ:  ٢ًّ دًنن٢ قننربٕ نٕ  بٓنن٢ دًٝنن٘ نٚ كعنند دًٝنن٘ نٚ ُٜنٚ ُٜصنن

١ٗ )شٜاه بنٔ  )قدٙ( َٔ د (18)، ٚقد ْاقؼ يف ضٓدٖا نضتاذْا احملكل[ه٢ دًٝ٘ٓتُٜ
(، َسٚإ( ايكٓدٟ ٖٚٛ نرد نزنإ ايٛقنـ دًن٢ اإلَناّ َٛضن٢ ايهناظِ )     

يهٓ٘ صارب نتا  ٜعٓد َٔ األصٍٛ اسبدٜجٝن١ املُٗن١ اينيت زٚاٖنا غنري ٚارند،       
(، ٚقند  )ايهاظِ٘ يف َاٍ اإلَاّ ُعٖٚٛ ثك١ يف ْؿط٘ زغِ ؾطاه دكٝدص٘ ٚ 

دبنند ايننس ٔ ز٣ٚ دٓنن٘ بعننض ندنناظِ ايننسٚا٠ نننابٔ نبننٞ دُننري ٜٚننْٛظ بننٔ     
َٓاقػن١  ٖٚنٞ   -األضنتاذ )قندٙ( يف هالين١ ايسٚاٜن١     نُا ْاقؼ ٜد .ٜٚعكٛ  بٔ ٜص
٢ًّ، ٚال ٜنساه َٓٗنا      -قسٜب١ غري بعٝد٠  يعٗٛزٖا يف ايصال٠ د٢ً ايكرب جبعًن٘ َصن

 . بهٕ ٜص٢ًّ د٢ً قربٙ دًٝ٘ نرْد ٌَٓصايصال٠ د٢ً املٝا بعد هؾٓ٘ ايرٟ مل ُٜ

ص٢ً دًٝن٘ ٖٚنٛ   ..ٚال ُٜ ردٜح: ( يفَعترب٠ دُاز دُٔ ايصاهم ) -ٚ
ْٞ (19)[َنندؾٕٛ دننٔ ايصننال٠ دًنن٢ املٝننا ٖٚننٛ َنندؾٕٛ يف ايننرتا  ٚال  ٖٚننرا ْٗنن

ّٓ  -نُا نؾاه األضتاذ )قدٙ( -هاٍ يف ضٓدٖا، يهٔ هاليتٗا قاصس٠إغ يٛزٚه ايٓ
إىل د١ٗ ٜطاز املصًٞ  ايسنعيف ذٌٜ زٚا١ٜ ٚازه٠ يف ايصال٠ د٢ً َٝٓا َكًٛ  

با ًن١ ٚالبند َنٔ إدناه٠     دٓد٥نر  ٝٓ٘، ؾإٕ ايصنال٠ دًٝن٘   دًٝ٘ ٚزدالٙ إىل د١ٗ مي
ُٜن    ٌُ ٚهؾٔ ؾال ُٜايصال٠ دًٝ٘ َا هاّ مل ٜدؾٔ، ؾإذا ُر دؾٔ، ص٢ً دًٝن٘ بعند َنا 
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ٖٚننرٙ ايسٚاٜنن١ املعتننرب٠ صنندٍ دًنن٢ نٕ املكًننٛ  رننا ايصننال٠ دًٝنن٘ إذا اْهػننـ   
ْٛ با ننٌ َننٔ صننال٠  االْكننال  ثننِ هؾننٔ ال دبننب إدنناه٠ ايصننال٠ دًٝنن٘، ٖٚننرا عبنن

اش٠ دبب إداهصٗا يهٓ٘ بعند ايندؾٔ ال دبنب إداهصٗنا، ؾُؿاهٖنا ندنٓيب دُنا        ازبٓ
 . قبٌ هؾٓ٘ : ايصال٠ د٢ً املٝا بعد هؾٓ٘ ٚايرٟ مل ٜصٌ دًٝ٘ نرْد عبٔ ؾٝ٘

ٚاسباصننٌ إَهننإ املٓاقػنن١ يف صبُننٛع زٚاٜننات املٓننع ضنن٣ٛ ايسٚاٜنن١ املعتننرب٠  
ال ضنامل:  ٓنع، ؾتعناز  صنحٝح١ ٖػناّ بنٔ      األٚىل ايٛا ح١ هاليتٗا دًن٢ امل 

سخصنن١ ايعنناٖس٠ يف اي (23)دننٌ دًنن٢ املٝننا بعنند اينندؾٔ[    بننهع نٕ ٜصننًٞ ايس 
 ٚاملػسٚد١ٝ يف ايٓعس ايبدٟٚ .

يهٓا ْاقػٓا يف هاليتٗا، ٚمل ٜبنل دٓندْا إال اشبنرب األٍٚ دنٔ دُناز ٚاملعتنرب        
ٖٚٛ ميٓع ايصنال٠ دًن٢ املٝنا بعند هؾٓن٘، َٚنٔ ٖٓنا اضتػنهًٓا ٚارتلٓنا           ،ضٓدٙ

 رب املٝنا بسدنا٤ املػنسٚد١ٝ ٚنَنٌ امللًٛبٝن١ إذا هؾنٔ َنٔ        بإٜكاع ايصنال٠ دًن٢ قن   
نجري د٢ً  ٚقْاٖرا نً٘ إذا مل ميضٔ  . هٕٚ إٜكاع صال٠ صحٝح١ دًٝ٘ قبٌ هؾٓ٘

 . حتٌُ صالغٞ ايبدٕازبج١ ٚمل ُٜ

ٌٓ نرْد دًٝٗا قبٌ هؾٓٗا حبٝح  ٚيٛ َض٢ ٚقا د٢ً دج١ املٝا ايرٟ مل ٜص
٤ٙ ٚذبًًٗا يف ايرتا  ؾال َٛ ٛع رصٌ اال ٦ُٓإ بتالغٞ ايبدٕ ٚصؿهو ندصا

ََ  . ذاٍ يتدازى صال٠ ازبٓاش٠ دًٝ٘ٚال 

ٚقد رٓده بعض ايؿكٗا٤ دٛاش ايصال٠ بعد ايدؾٔ قبنٌ َضنٞ ٜنّٛ ٚيًٝن١ نٚ     
ثالثنن١ نٜنناّ، ٚال َطننتٓد ٚا نن  قننٟٛ هلننرٙ ايتحدٜنندات إال َننا نزضننً٘ ايػننٝع    

قد زٟٚ ثالثن١  ٚ ،ص٢ً د٢ً ايكرب َٜٛاف ٚي١ًٝقاٍ )قدٙ(: )داش نٕ ُٜ (21)ايلٛضٞ
 ثِ ْبحح ايؿسع ايجايح : .نُا ال خيؿ٢  نٜاّ( ٚال ادتباز بٗرٜٔ ايتحدٜدٜٔ
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 : للصالة عليهامتعددة اجتماع جنائس    
إذا ادتُعا دٓا٥ص َتعده٠ يػس  ايصال٠ دًٝٗنا ؾناألٚىل ايصنال٠ دًن٢      -ن

بنٌ ينٛ خٝنـ دًن٢ بعضنٗا ايؿطناه ٜتعنٝٓٔ صكندميٗا يًصنال٠           ،نٌ دٓاش٠ َٓؿنسهاف 
ٕ    دًٝٗ ٢ًّ َتعندهٚ  : ا ٚهؾٓٗا ضسٜعاف، ٚإال ص٢ًّ د٢ً نٌ ٚارند٠ َٓؿنسهاف نٚ صن

. صًٞ د٢ً دٓاش٠ِ ُٜنٌ ٚارد َٓٗ
ٚإٕ نزٜنند ايتػننسٜو دنناش صػننسٜهٗا بصننال٠ ٚارنند٠ ؾتٛ ننع ازبُٝننع نَنناّ     
ٍٛ صٛ ننع نننٌ دٓنناش٠ ضباذٜنن١ يًذٓنناش٠ األخننس٣،   املصننًٞ َننع احملنناذا٠ بٝٓٗننا بٓحنن

  ٖ س نْنن٘ ال إغننهاٍ يف غننسد١ٝ ايتػننسٜو   ٜٚهننٕٛ ازبُٝننع قننداّ املصننًٞ، ٚايعننا
ٚايصال٠ د٢ً مجٝع ازبجح هؾع١ف ٚارد٠ ٚبصال٠ ؾازه٠. ٜٚديٓا دًٝ٘ بٛ نٛي:  

( دٔ زدنٌ ٜصنًٞ دًن٢ َٝنتا نٚ     َعترب٠ دُاز ضا٥الف َٔ اإلَاّ ايصاهم )
إٕ نإ ثالث١ نٚ اثٓتا نٚ دػنس٠   (: ثالث١ َٛص٢ نٝـ ٜصًٞ دًِٝٗل قاٍ )

ٌٓ ًنِٝٗ صنال٠ ٚارند٠، ٜهٓبنس دًنِٝٗ بنظ صهنبريات        د نٚ ننجس َٔ ذيو ؾًٝص
ٚاشبرب ٜندٍ بٛ نٛي دًن٢ دندّ ايبنهع يف       (22)[نُا ٜصًٞ د٢ً َٝا ٚارد..

صال٠ ٚارد٠ د٢ً دػنس٠ َنٛص٢ نٚ ننجنس، ٚال إغنهاٍ ر٦ٓٝنر، ٚضنٝهصٞ إَهنإ        
 . دعٌ ازبٓا٥ص صّؿاف ٚارداف َتدٓزداف

ُعنا دجن١   يٓطنا٤ نٚ ادت ٚيٛ ادتُع يف ازبٓنا٥ص دجنْح يسدناٍ ٚدجنْح      - 
زدننٌ َننع دجنن١ اَننسن٠ ٚنزٜنند ايصننال٠ ايٛارنند٠ املػننرتن١ دًُٝٗننا نَهننٔ دعننٌ   
ايسدٌ قداّ املصًٞ ٚدعٌ املسن٠ خًؿ٘ ٚنَهٔ ايعهظ، ٚقد هّيٓا د٢ً ايتط١ٜٛ 

ّٓ صنحٝ  ٖنٛ خنرب ٖػناّ بنٔ ضنامل       دنٔ   (23)ٚايتخٝري يف ايتكدِٜ ٚايتهخري: ْ
س ملننسن٠، ٜٚننؤخٓ س اّ ايسدننٌ ٚصننؤخٓ ال بننهع نٕ ٜكنندٓ  (: اإلَنناّ ايصنناهم ) 

ٖهنرا يف ايتٗنرٜبا، ٚيف    [ٜعنين يف ايصنال٠ دًن٢ املٝنا     -ّ املسن٠ ايسدٌ ٚصكٓد
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 ،ٖٚٛ َضُٕٛ ٚارد يف ايٓطختا [ٚصكدّ املسن٠ ٜٚؤخس ايسدٌ ْطخ١ ايؿكٝ٘:
ُٖٚننا ٜنندالٕ دًنن٢ دنندّ ٚدننٛ  صسصٝننب طبصننٛ  ٚاضننتٛا٤ صكنندِٜ املننسن٠         

 ٚإذا دننا٤ خالؾنن٘ يف   ،ٚصهخريٖننا، ؾٝذننٛش صكنندِٜ ايسدننٌ ٚجيننٛش صكنندِٜ املننسن٠   
بعننض األخبنناز ؾٗننٛ ظنناٖس بنندٚاف يف صعننٝٓٔ ايرتصٝننب ٚايتكنندِٜ املٓصننٛ ، يهننٔ 
بربن١ صحٝ  ٖػناّ ٜسؾنع ايٝند دنٔ ايتعنٝا ٚحيُنٌ دًن٢ ايتخنٝري ٚاضنتحبا           

ٖٚرا ًٜت٦ِ َع صحٝ  ٖػاّ ايصسٜ  يف ايتخٝري بنا   ،اختٝاز اسباي١ املٓصٛص١
إغهاٍ ٚال َعاز ١ با ايٓصٛ ، َٚنع  صكدِٜ ايسدٌ ٚبا صكدِٜ املسن٠، ٚال 

ايتخنٝري يف ايتكندِٜ   ندنين:   -ٟ ريثبٛت األخبناز املبٝٓٓن١ يًحهنِ ايػنسدٞ ايتخنٝ     
بربنن١ هالين١ صنحٝح١ ٖػناّ ال صصنٌ ايٓٛبن١ إىل        -ٚايتهخري َع دندّ ايرتصٝنب   

املطنهي١ األٚىل يف وها  ايصنال٠ دًن٢     :ايكسد١ اييت اقرترٗا يف )ايعس٠ٚ اينٛثك٢ 
 . ِ َٔ خيسج امس٘ بٗا ٚصهخري َٔ مل خيسج امس٘املٝا( يتكدٜ

ٖنٛ ايرتصٝنب بنا     -رطبُا ذنس َػٗٛز ايؿكٗنا٤ )ز (  -يهٔ األٚىل  -ند
ذعنٌ صندز املنسن٠    ذعٌ ايسدٌ نقس  إىل املصنًٞ دًن٢ ازبٓنا٥ص ُٜٚ   ازبٓا٥ص بهٕ ُٜ

ّٓ املَُ  (24)ٞصنحٝح تعده نحاذٜاف يٛض  ايسدٌ ٚزا٤ٙ ٚخًؿ٘. ٜٚديٓا دًٝ٘: ايٓ
  ( ضهال دٔ ايسدٌ ٚاملسن٠ نٝـ ٜص٢ًّ دًُٝٗا)ًيب دٔ ايصاهمشزاز٠ ٚاسب
ضبُد  [ ٚصحٝ جيعٌ ايسدٌ ٚزا٤ املسن٠، ٜٚهٕٛ ايسدٌ مما ًٜٞ املسن٠ؾكاٍ: 

بننٔ َطننًِ دننٔ نرنندُٖا )دًُٝٗننا ايطننالّ( ضننا٥الف دننٔ ايسدنناٍ ٚايٓطننا٤ نٝننـ  
ـٓ بعضِٗ (: ٜص٢ًّ دًِٝٗل قاٍ )  ايسدٌ نَاّ ايٓطا٤ مما ًٜٞ اإلَاّ، ٜص

 . نصحاب٘ ُا زٚا١ٜ ابٔ بهري املسض١ً دٔ بعضٚصؤٜدٖ [،د٢ً إثس بعض
ٚاسباصٌ ٚ ٛي نٚي١ٜٛ دعٌ ايسدنٌ نقنس  إىل املصنًٞ دًن٢ ازبٓناش٠ نٚ      

، َٚٔ ايكسٜب دداف نٕ ٖرا ٖٛ املساه َنٔ بعنض   إىل إَاّ صال٠ ازبٓاش٠ مجاد١ف
ا٤ ْعري ايٓصٛ  املصٓسر١ بتكدِٜ ايسداٍ دٓد ادتُاع دٓا٥صِٖ َع دٓا٥ص ايٓط
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( دننٔ دٓننا٥ص ايسدنناٍ  َعتننرب٠ دبنند ايننس ٔ ضننا٥الف َننٔ اإلَنناّ ايصنناهم )  
ٞ      (:ٚايٓطا٤ إذا ادتُعا، ؾكاٍ )  ](25))ٜكندّ ايسدناٍ يف نتنا  دًن

نٟ ٜكدّ ايسداٍ صايا يإلَاّ نٚ يًُصًٞ قسٜبا َٓ٘، ٚظاٖس اشبرب صعٝٓٔ ٚيصّٚ 
يف املعتنرب٠:   ع(حُنٌ قٛين٘ )  صكدِٜ ايسدناٍ، يهنٔ بكسٜٓن١ صنحٝح١ ٖػناّ َْ     

ّ      [ٜكدّ ايسداٍ  ٚينرا   ،د٢ً ايسخص١ ٚاألٚيٜٛن١ ايػنسد١ٝ ؾٝن٘ َنٔ هٕٚ إينصا
جيٛش نٕ صكدّ دٓاش٠ ايٓطا٤ ٜٚؤند نْٛ٘ املساه: خرب ضبُد بٔ َطًِ ضنا٥الف َنٔ   

ُٜاإلَاّ ايباقس ) صٛ نع  (: ص٢ً د٢ً ايسداٍ ٚايٓطا٤ل ؾكناٍ ) (: نٝـ 
ؾإْن٘ ظناٖس يف َػنسٚد١ٝ     (26)[ٍايسداٍ مما ًٜٞ ايسداٍ، ٚايٓطا٤ خًنـ ايسدنا  

صكنندِٜ ايسدنناٍ ٚصكسٜبٗننا إلَنناّ ازبُادنن١ نٚ يًُصننًٞ دًنن٢ ازبٓننا٥ص، َٚكتضنن٢  
ٖنرا ايرتصٝنب، ٚازبُنع ايعنسيف بُٝٓٗنا       صحٝح١ ٖػاّ صسحياف ٖٛ دنٛاش طبايؿن١  

 . حبٌُ صكدِٜ ايسداٍ ٚقسبِٗ َٔ املصًٞ د٢ً األٚي١ٜٛ ٚاالضتحبا  ٜكضٞ

صؿاف ٚارداف َتدزداف، بهٕ جيعٌ زنع ننٌ  ٚجيٛش دعٌ ازبٓا٥ص املتعده٠  -ه
ٞ      دٓاش٠ َٝنا دٓند إ   ُ  -يٝن١ اآلخنس غنب٘ ايندزج ٜٚكنـ املصنً  -ادن١  نٚ إَناّ ازب

ـٓ، ٜهٓبس ٜٚددٛ ٜٚٓ  . صسف ٚدبصٟ ايصال٠ ايٛارد٠ د٢ً ازبُٝعٚض  ايص
 ٞ دننٔ ايصنناهم  (27)ٜٚننديٓا دًنن٢ دننٛاشٙ ٚغننسدٝت٘: َعتننرب٠ دُنناز ايطننابا 

(ٜصـ ٖرٙ ايلسٜك١ ٜٚػٓسدٗا :)   ٜ٘ضنع َٝتناف ٚارنداف ثنِ جيعنٌ      : بكٛين...
اآلخس إىل إي١ٝ األٍٚ ثِ جيعنٌ زٕنع ايجاينح إىل إيٝن١ ايجناْٞ غنب٘ املندزج رتن٢        

ٛٓاِٖ ٖهننرا     قناّ يف ايٛضنن  ؾهنرب بننظ    ٜؿنسؽ َننِٓٗ نًنِٗ َننا نناْٛا، ؾننإذا ضن
ٖٚرا ايتدزج ٜعين دعٌ  [ؿعٌ نُا ٜؿعٌ إذا ص٢ً د٢ً َٝا ٚاردصهبريات ٜ

 . ٓد ٚزى األقس  ٚإيٝت٘زنع املٝا األبعد د
 تهٕٛنٝٗا ْطا٤ ٚزداٍ ؾنُتدزد١ يًذٓا٥ص إذا ادتُع ؾنٖٚرٙ ايصٛز٠ اي -نٖ
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 (387)إصٝإ صال٠ ازبٓاش٠ مجاد١ َٚا ٜعترب ؾٝٗا.....................................
   

ّٓايهٝؿ١ٝ نُا ٚ رٝح ضهٍ دُاز بعد مساع  -َعترب٠ دُاز املتكد١َ -زه يف ايٓ
(:  سٜك١ ايصال٠ د٢ً ازبٓا٥ص املتعده٠ بٓحٛ املندزج، اضنتؿِٗ َنٔ اإلَناّ )    

ٜبدن بايسدناٍ ؾٝذعنٌ زنع ايجناْٞ    (: ٤ل قاٍ )ؾإٕ نإ املٛص٢ زداالف ْٚطا
إىل إيٝنن١ األٍٚ رتنن٢ ٜؿننسؽ َننٔ ايسدنناٍ نًننِٗ، ثننِ جيعننٌ زنع املننسن٠ إىل إيٝنن١  
ايسدٌ األخري، ثِ جيعٌ زٕنع املسن٠ األخس٣ إىل إيٝن١ املنسن٠ األٚىل رتن٢ ٜؿنسؽ     

ٓٛ ؾهٓبنس ٚصن٢ً    -ٚضن  ايسدناٍ    -٣ ٖهنرا قناّ يف ايٛضن    َِٓٗ نًِٗ، ؾإذا ض
املنساه   :ٚيعٌ ٖنرا ايتصنٜٛس ٜٛ ن  دًٝناف     [ٜصًٞ د٢ً َٝا ٚارد دًِٝٗ نُا

٢ًّ دًنن٢ (: نٝننـ ٜضننا٥الف َننٔ ايبنناقس )املتكدَنن١، َننٔ زٚاٜنن١ ابننٔ َطننًِ   صنن
صٛ ننع ايسدنناٍ ممننا ًٜننٞ ايسدنناٍ، ٚايٓطننا٤ خًننـ    ايسدنناٍ ٚايٓطننا٤، ؾكاٍ:  

 ٍ  ٞ نٚ إَناّ ازبُادنن١ ٚصهننٕٛ ايٓطننا٤  ؾتهننٕٛ ايسدنناٍ قسٜبن١ َننٔ املصننً  [ايسدنا
 . داٍ ٚنبعد َِٓٗ باإل اؾ١ إىل املصًٞ ٚإَاّ ازبُاد١خًـ ايس

ٖننٛ ايؿٝصننٌ ايعنناٖس بننٌ ايصننسٜ  يف  املتكنندّ ٚباختصنناز: صننحٝ  ٖػنناّ  
َا ذنسص٘ َعترب٠ دُاز َٔ املدزج اضتٛا٤ صكدِٜ ايسداٍ َع صكدِٜ ايٓطا٤، يهٔ 

ٜ    ٚ ست ازبٓنا٥ص حبٝنح صهنٕٛ بعضنٗا خًنـ      ٘ ينٛ صهٓجن  ؾكن ػنهٌ ايعُنٌ بن٘ ٚدًن٢ 
قناّ يف ٚضن    ٚضلٗا نُنا نَنست بن٘ َعتنرب٠ دُاز:     إذا ٚقـ يف املصًٞ دًٝٗا 

ٚدٓد٥ر ٜنسد  صنسى ٖنرٙ ايهٝؿٝن١ َنٔ صنال٠ ازبٓناش٠         (28)[ايسداٍ ؾهٓبس دًٝٗا
 . ٚاختٝاز  سٜك١ دعٌ ازبٓا٥ص َتحاذ١ٜ قداّ املصًٞ

ضؤاٍ دٔ دٓا٥ص ايسداٍ ٚايٓطا٤ إذا ادتُعا،  (29)ٚدا٤ يف َعترب٠ مساد١
داّ املسن٠ قًٝالف ٚصٛ ع املسن٠ نضؿٌ َٔ ذيو قًٝالف ٜكٓدّ ايسدٌ ق (:ؾكاٍ )

 [دٓنند زدًٝنن٘ ٚميهننٔ دعًننٗا دٓنند ٚزننن٘ ٚإيٝتنن٘ ؾإْنن٘ َصنندام  [دٓنند زدًٝنن٘
ٜٚكندّ اإلَناّ دٓند     َعتربصٞ مساد١ ٚدُناز، ثنِ قاٍ:   ٖٚٛ مجع با ،ظاٖساف

صنحٝ  ٖػناّ   ْنّ  ٜٚٓبػٞ ؾُٗٗا رطنب   [زنع املٝا ؾٝصًٞ دًُٝٗا مجٝعاف
                                                           

(
 

 . 8+ح2من أبٌاب صالة الجنازة: ح 32: ب2ج الٌسائل: (29+ 28
 



 4:جؾك٘ ايلٗاز٠ ٚايلٗٛز..................... ............................................................(388)  

 

ٖػاّ: صكدِٜ ايسدنٌ نٚ   نرد اشبٝازٜٔ املؿَٗٛا َٔ صحٝ  ٔٚنْٗا صبٝٓ املتكدّ
صكدِٜ املسن٠، ٚال إيصاّ بهردُٖا، ؾُعترب٠ مساد١ صبٝٓٔ زدحإ نرند اشبٝنازٜٔ   
ٚنٚي١ٜٛ صكدِٜ ايسدنٌ ٚدعًن٘ قسٜبناف َنٔ املصنًٞ َنع دعنٌ املنسن٠ دٓند زدًنٞ           

٠ ضننا٥الف دننٔ ايسدننٌ ٚاملننسن (33)ٖٚهننرا ٜٓبػننٞ ؾٗننِ صننحٝح١ اسبًننيب  . ايسدننٌ
ٟ     ص٢ً دًُٝٗنا، قناٍ:   ُٜ  ممنا ًٜنٞ ايكبًن١، ؾٝهنٕٛ      املنسن٠  ٜهنٕٛ ايسدنٌ بنا ٜند

 زنع املسن٠ دٓند ٚزننٞ ايسدنٌ ممنا ًٜنٞ ٜطنازٙ، ٜٚهنٕٛ زنضنٗا نٜضناف ممنا ًٜنٞ            
 .[ ٜطاز اإلَاّ، ٚزنع ايسدٌ مما ًٜٞ ميا اإلَاّ

 ٚاألرٛط صهخس املصًٞ دًن٢ ازبٓناش٠ نٚ إَناّ ازبُادن١ دنٔ مجٝنع ازبٓنا٥ص        
يٝتحكل َٓ٘ ايكس  َٔ املٛص٢ ٚدندّ   -داٍ نٚ يًٓطا٤ نٚ يًسداٍ ٚايٓطا٤ يًس -

َُ حاذٜاف ينبعض املٝنا   ايبعد دِٓٗ، ٚيٝتحكل َٓ٘ ايٛقٛف خًـ املٝا نٚ املٛص٢ 
ّٓ املعتنرب    -صدزٙ نٚ زنض٘ نٚ بلٓ٘  - دنٔ دُناز َتضنُٓاف     املنهثٛز ٚإٕ نإ اينٓ

َػسٚد١ٝ ال صٓنايف  ؾإْ٘ زخص١ ٚ [قاّ يف ايٛض : ٚض  ايسداٍ(: يكٛي٘ )
 . سخص١ ال إيصاّ ؾٝٗااي ٝاط بتهخس املصًٞ دٔ ازبٓا٥ص ألٕاالرت

ٚالبنند َننٔ َسادننا٠ صننرنري ايضننُري نٚ صهْٝجنن٘ يف ايننددا٤ دكٝننب ايتهننبري٠ ايسابعنن١  
نُا البند َنٔ َسادنا٠ ايعنده      . ٚرطب ْٛع املٝا َٔ رٝح ايرنٛز٠ نٚ األْٛث١
    ُ ري نٚ جيُعن٘ رطنب دنده ازبٓنا٥ص     يف ايددا٤ دكٝب ايتهنبري ايسابنع ؾٝنجين ايضن

اَٞ( نٚ ٜكننٍٛ دٓنند ٜٚكننٍٛ دٓنند صجٓٝنن٘ ازبٓنناش٠: )ايًننِٗ اغؿننس هلننرٜٔ املٝننتا قنند
: )ايًننِٗ اغؿننس هلننؤال٤ املننٛص٢ ايننرٜٔ ٖننِ     -ثالثنن١ ؾُننا شاه   -ادتُنناع ازبٓننا٥ص 

قداَٞ(، ٚذيو يٛ ٛي يصّٚ املسادا٠ رت٢ ٜتحكل ايددا٤ زبُٝع ازبٓنا٥ص اينيت   
هٕٛ طبتص١ بٛارد٠، ٚرت٢ ٜتٛاؾل قصدٙ يًصنال٠ دًن٢   ٖٞ قداّ املصًٞ ٚال ص

       ٚ  ازبُٝع َع صٝػ١ ايددا٤ دكنب ايتهنبري ايسابنع امللًنٛ  ؾٝن٘ اينددا٤ يًُٝنا ن
 يتج١ٝٓ يالثٓا نٚ ازبُع يًُذُٛعا إلؾساه يًُؿسه نٚاايضُري: يًُٛص٢، ٚمبسادا٠ 

                                                           

(
30

 .7من أبٌاب صالة الجنازة :  ح 32: ب2الٌسائل: ج (
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 : ثِ ْبحح ايؿسع ايسابع . ٜص  ايددا٤ يًذٓاش٠ نٚ ازبٓاشصا نٚ ازبٓا٥ص

 : تيان صالة اجلنازة مجاعةإ    
املعننسٚف ٚاملػننٗٛز بننا األصننحا  ٖننٛ اضننتحبا  اصٝننإ صننال٠ ازبٓنناش٠      
مجاد١، بٌ اهدٞ اإلمجاع دًٝ٘، ٚيعٌ االضتحبا  َسصهص يف نذٖإ املتػسد١ 
َؿننسٚؽ دٓنن٘ يف ؾتننا٣ٚ ايؿكٗننا٤، َٚٓػننؤٙ ظٗننٛز ايٓصننٛ  ٚاألراهٜننح يف        

ََ ٗا، ؾإٕ املتهٌَ يف نخبناز صنال٠ ازبٓناش٠    حبٛبٝتاملؿسٚغ١ٝ َٔ غسد١ٝ ازبُاد١ ٚ
ٚاملتتبننع هلننا يف دػننسات األبننٛا  يف نخبنناز )ايٛضننا٥ٌ( صتذًنن٢ ينن٘ املػننسٚد١ٝ   

ال  راٖنن َٚننع . ٚاحملبٛبٝنن١  ننُٔ ايٓصننٛ  ٚنهْٗننا نَننس َؿننسٚؽ دٓنن٘ َطننًِ ؾٝنن٘
رادنن١ إىل االضننتدالٍ دًنن٢ اضننتحبا  ازبُادنن١ يف صننال٠ ازبٓنناش٠ إىل نخبنناز    

يف ايصًٛات اي١َٝٛٝ ٚعبٖٛنا، رتن٢ ٜػنهٌ بنهٕ ٖنرٙ       اضتحبا  صال٠ ازبُاد١
ُٓ  ٗا.األخباز ٚازه٠ يف نْٛاع ايصال٠ اسبكٝك١ٝ، ٚصال٠ ازبٓاش٠ يٝطا َٓٗا ؾال صع

ال َنٔ   -ٚال ٜتحٌُ اإلَاّ غ٦ٝاف دٔ املهَّٛ نٚ املنهََٛا يف صنال٠ ازبٓناش٠    
ُٓ -ايتهبري ٚال َٔ األهد١ٝ  تناج  ٌ غن٤ٞ حي ٖٚرا يف ْؿط٘ ٚا   َٔ د١ٗ نٕ ذب

نصالف، ٚيعًن٘ ألْن٘ ال َٛدنب يًتحُنٌ،      يف االخباز إىل هيٌٝ ٚبٝإ ٚال بٝإ ي٘
ؾإٕ ايتحٌُ داه٠ إمنا ٜهٕٛ يكسا٠٤ ايؿاذب١ ٚقد صكدّ نْ٘ يٝظ يف صنال٠ ازبٓناش٠   

 . رت٢ ٜتحًُٗا اإلَاّ دٔ املهَّٛضٛز٠ ايؿاذب١ قسا٠٤ 
ا ٜعتننرب يف إَنناّ ٚايعنناٖس نْنن٘ ال ٜعتننرب يف إَنناّ ازبُادنن١ يف صننال٠ ازبٓنناش٠ َنن 

ازبُاد١ يف ايصًٛات اسبكٝكٝن١ نايصنًٛات ايَٝٛٝن١، نٚ ٜكناٍ: ال ٜعتنرب يف إَناّ       
 : نٌ َا ٜعترب يف إَاّ مجاد١ ايصال٠ اي١َٝٛٝ، ٚذيو: مجاد١ صال٠ ازبٓاش٠ 

نٚالف: يكصٛز نهي١ غسٚط إَاّ ازبُادن١ يف ايصنًٛات اسبكٝكٝن١ دنٔ دُنّٛ            
ّ    صال٠ ازبٓاش٠ اييت ٖٞ صهبري ٚ  صًٌٗٝ ٚصطبٝ  ٚذبُٝند، ٜهؿٝٓنا ايػنو يف دُنٛ

 . نهي١ غسا٥  إَاّ ازبُاد١ يف ايصال٠
 طاَ  ٚنْ٘ الن( يف ايتس )نرب٠ شزاز٠ دٔ اإلَاّ ايباقنعتنٛز َنٗنٝاف: يعنٚثاْ      
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ٜػرتط يف صال٠ ازبٓاش٠ َا ٜػرتط يف صح١ ازبُاد١ ٚإَاَٗا يف ضا٥س ايصًٛات 
ٞ َننا زٚاٙ ايػننٝخإ ايصنندٚم يف )ايؿكٝنن٘(   نايَٝٛٝنن١ ٚاآلٜننات ٚعبُٖٛننا، ٖٚنن  

ضنا٥الف َنٔ    -ٚبعضنٗا َعتنرب دصَناف    -لنسم َتعنده٠   ٚايلٛضٞ يف )ايتٗنرٜبا( ب 
ّٓ ايٓطا٤ل قاٍ: اإلَاّ ايباقس ) ؾهنهٕ   (31)[ال، إال د٢ً املٝا( دٔ املسن٠ صؤ

إَاَ٘ املسن٠ يػريٖا يف ايصال٠ د٢ً املٝنا اينيت ٖنٞ صهنبري ٚصًٗٝنٌ ٚصطنبٝ  نَنْس        
ألْٗا هدا٤ ٚصهبري ٚيٝطا صال٠ ركٝك١ٝ رت٢ صهصٞ ؾٝٗنا نهين١    ،تطاَ  ؾٖٝ٘ٝٓٔ ُٜ

 . غسا٥  صال٠ ازبُاد١، ٚيرا صص  إَاَتٗا يف ايصال٠ د٢ً املٝا
قاّ ايديٌٝ ايٛا   د٢ً نْ٘ ٜعترب يف إَاّ ازبُاد١ يف صال٠  كديٚنٝـ نإ 
 : ٖٞ ،ازبٓاش٠ نَٛز

 ٚنيف صنال٠ ازبٓناش٠ بايصنيب    األٍٚ: ايبًٛؽ ٚايعكٌ ؾإْن٘ ال ٜصن  اال٥تُناّ    
نٚالف: يعدّ إرساش صنالرٝتُٗا إلَاَن١ ازبُادن١ رتن٢ يف     ذيو : ٚد٘ ٚاجملٕٓٛ، 

 . صال٠ ازبٓاش٠ اييت ٖٞ صهبري ٚصًٌٗٝ ٚصطبٝ  ٚذبُٝد
ٚثاْٝاف: ألِْٗ غري َهًؿا ٚصالصِٗ ْاؾ١ً يٝطا بٛادبن١ دًنِٝٗ، ٚال ٜصن     

إال َا قناّ اينديٌٝ اشبنا  ؾٝن٘      ،اال٥تُاّ يف غري ايٛادب املؿسٚ  د٢ً ايعباه
 . ٥تُاّ بايٓاؾ١ًد٢ً صح١ اإل

ّْٚثايجاف: ألٕ اإل٥تُاّ ٚاإل زؾٝع يٝظ ايصيب ٚاجملٕٓٛ  قتدا٤ يف ايعباهات َكا
حنسش صنح١ االقتندا٤ بُٗنا     حسش نًٖٝتُٗا إلَا١َ ازبُادن١ ٚال ُٜ َؤٖالف ي٘ نٚ ال ُص

صال٠ هدا٤ٕ ٚصًٌٗٝ  زغِ دًُٓا بهٕ صال٠ ازبٓاش٠ يٝطا صال٠ ركٝك١ٝ ٚإمنا ٖٞ
 . ٚصهبري ٚذبُٝد ٚصطبٝ 

ايجاْٞ: اإلميإ ايتاّ، ؾُٔ مل ٜؤَٔ بايٛالٜن١ اسبكن١ مل صهنٔ ندُاين٘ َكبٛين١      
حنسش  ايتك١ٝ ٚاملدازا٠، َٚٔ هْٚٗنا ال صُ ٚال ٜصً  يإلَا١َ ٚاالقتدا٤ إال َٔ با  

 صالر١ٝ غري املٛايٞ إلَاَن١ ازبُادن١ رتن٢ يف صنال٠ ازبٓناش٠. ٜٚؤٜندٙ: إ نالم       
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ٖٚرا بإ الق٘ ٜؤٜند   [كتد٣ إال بهٌٖ ايٛال١ٜٚال ُٜ املتهسز زٚاٜتٗا  (32)ايسٚا١ٜ
 . ددّ صالر١ٝ غري نٌٖ ايٛال١ٜ يإلَا١َ ٚاالقتدا٤ ب٘

ْعنري صكندّ اإلَناّ دًن٢ املنهَّٛ       ،ايجايح: َا ٜتحكل بن٘ اال٥تُناّ ٚاالقتندا٤   
ايؿصنٌ   ّ اسبا٥نٌ بُٝٓٗنا ٚدندّ ايبعند:    ٚصهخس صهبريص٘ دنٔ صهنبري٠ اإلَناّ ٚدند    

ؾإٕ ٖرٙ األَٛز ٜتحكل بٗا االقتدا٤ ٚاال٥تُاّ َٔ هٕٚ  ،املعتد ب٘ بُٝٓٗا املهاْٞ
ؾننسم بننا ايصننال٠ اسبكٝكٝنن١ ٚصننال٠ ازبٓنناش٠، ٚايػننسد١ٝ ٚاحملبٛبٝنن١ ٚازه٠ دًنن٢   
اال٥تُنناّ ٚاالقتنندا٤، ؾالبنند َننٔ ذبككنن٘ يف صننال٠ ازبُادنن١ رتنن٢ صننهصٞ ايػننسد١ٝ   

َنس َؿنسٚؽ دٓن٘  نُٔ نخبناز ايصنال٠ دًن٢        ن اٚاحملبٛب١ٝ املطنتؿاه٠  نُٓاف ٚنهْٗن   
، َٚٔ ٖٓا قًٓنا: ينٝظ مثن١ إ نالم      -نُا ٜعٗس ملتتبع نخباز صال٠ ازبٓاش٠ -املٝا

ًن٢ ايكندز املتنٝكٔ َنٔ     يف نخباز اال٥تُناّ ٚاالقتندا٤ بصنال٠ ازبٓناش٠ ٚاقتصنسْا د     
١ ٚن ننؿٓا إيٝٗننا َننا ٜتحكننل بنن٘ اال٥تُنناّ ٚاالقتنندا٤ بًحنناظ ٚزٚه  غننسٚط اإلَاَنن
ُا ٜنددْٛا إىل ادتبناز   ن٥تُاّ ٚاإلَاّ نجرياف يف نخباز صال٠ ازبٓا٥ص، َن دٓٛاْٞ اال

 . َا ٜتحكل ب٘ اال٥تُاّ ٚاإلَا١َ يف صال٠ ازبٓاش٠
ٖٚننٌ صعتننرب ايعداينن١ يف إَنناّ مجادنن١ صننال٠ ازبٓنناش٠ل ْطننب إىل املػننٗٛز      
ادتبازٖا قاٍ ايػٝع ايبحساْٞ )قدٙ(: )ٜعٗس َٔ ايعال١َ يف املٓت٢ٗ االصؿام د٢ً 

يهنإ يًُٓاشدن١    -ٜعنين هدن٣ٛ االصؿنام    -: ٚيٛال ذيو ، ٚقاٍ يف ايرخري٠ذيو
ََ ّٓ ٚددّ نْٛٗا صال٠ ركٝك١ٝ، ؾال ٜعترب ؾٝٗنا َنا ٜعتنرب يف    ؾٝ٘  ذاٍ، يعُّٛ ايٓ

ٚبًحاظ ددّ ٚدٛه هيٌٝ ٚا   د٢ً ادتبناز ايعداين١    (33)ايصال٠ اسبكٝك١ٝ...(
   ٛ بٝتٗنا يف صنال٠ ازبٓناش٠    َع إ الم األخباز املطتؿاه َٓٗنا غنسد١ٝ ازبُادن١ ٚضبب

يرا ال ْؿيت بادتبازٖا ٚعبتاط اضتحباباف بادتبازٖا، نُا ال ظبصّ بادتباز َا ٜعتنرب  
يف إَاّ مجاد١ ايصًٛات اسبكٝك١ٝ نايصال٠ ايَٝٛٝن١ ٚصنال٠ اآلٜنات ٚعبُٖٛنا،     
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ض٣ٛ ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاإلميإ ايتاّ َٚنا ٜتحكنل بن٘ االقتندا٤ ٚاال٥تُناّ، ٚدًٝن٘       
 . حسش ددايتُ٘ٔ مل ُصنبميهٔ اال٥تُاّ 

ايؿسع اشباَظ: إذا رضس نرد نثٓنا٤ صنال٠ اإلَناّ دًن٢ ازبٓناش٠ ٚقند ؾاصتن٘        
ال إغننهاٍ ٚال خننالف يف غننسد١ٝ ، إذ نٓبننس َننع اإلَنناّ حبطنناب٘ ،صهننبري٠ نٚ ننجننس

هخٛي٘ يف ازبُاد١ ٚصهبريٙ حبطب ٚظٝؿت٘ َع قضا٤ َا ٜؿٛص٘ َٔ ايتهبري، ٖٚرا 
ٗٓد ايػنٗاهصا    ٜتحكل بهٕ جيعٌ صهبريص٘ األٚ ىل ٚبدٚ صالص٘ د٢ً ازبٓناش٠ ٜٚتػن

ثِ ٜنتِ ايتهنبري    ،، نٟ ٜعٌُ بٛظٝؿت٘ ٚحبطاب٘ ٜٚتابع اإلَا٠ّ األٚىلبعد ايتهبري
اشباَظ بعد خال  اإلَاّ ٚاْتٗا٤ٙ ٚاْصساؾ٘ رت٢ إذا ُرًُا ازبٓاش٠ ٜتابعٗنا  

: االصصنناٍ  دًنن٢ ٖننرا (34)خبننازَطننتكبالف يًكبًنن١ قنندز اإلَهننإ، ٚقنند هيننا األ 
ال رطب َا دًٝن٘   ،بايصال٠ مجاد١ ٚرطا  صهبرياص٘ رطب ايرتصٝب ايػسدٞ

اصنن٘ بعنند خننال  ازبُادنن١ إَنناّ ازبُادنن١، ٚهيننا دًنن٢ قضننا٤ٙ ٚإنُاينن٘ يتهبري 
إذا نهزى ايسدٌ  اسبًيب: ( يف صحٝ ٍ اإلَاّ ايصاهم )يصالص٘، َٓٗا قٛ

 . [افايتهبري٠ نٚ ايتهبريصا َٔ ايصال٠ د٢ً املٝا ؾًٝكض َا بكٞ َتتابع

ٚاإلَاّ  -إيٝٗا دٛاش ايدخٍٛ يف ايصال٠  َٚكتض٢ إ الم ايسٚاٜات املػاز
َٔ هٕٚ يصّٚ االْتعاز رت٢ ٜصنٌ يًتهنبري ؾًٝحنل بازبُادن١، بنٌ       -يف ايددا٤ 

ٜهٓبس ٜٚددٛ رطب ٚظٝؿت٘ ٜٚددٛ اإلَاّ رطب ٚظٝؿت٘ ٚضبٌ صهبريصن٘، ٖٚنرا   
َنناّ سبننا بًٛغنن٘ قنند ٜطننتؿاه َننٔ إ ننالم ايٓصننٛ  يعنندّ صكٝٝنندٖا باْتعنناز اإل 

ُٓتا   -د٣ٛ اإلمجاع دًٝ٘، ٖٚنرإ  ايتهبري٠، َضاؾاف إىل غٗسص٘ ٚه ٗنٞ  ؾ - ينٛ صنن
، ٚايعُد٠ إ الم ايٓصٛ  ايعاٖس يف دنٛاش االصصناٍ بازبُادن١ ٚإاناّ     ٠َؤٜد

 . ٖرا.َٔ صالصِٗ  صالص٘ بعد اْؿضا  اإلَاّ ٚاملهََٛا

 ا٤ َتتابعاف بعدٚقد اضتؿا ا ايٓصٛ  بكضا٤ َا بكٞ دًٝ٘ َٔ صهبري٠ ٚهد
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ٖٚهرا اغنتٗست ايؿتن٣ٛ، يهٓن٘ ٚزه يف َعتنرب٠ اضنحام       ،اْتٗا٤ صال٠ ازبُاد١
ٍ   إٕ دًٝناف  (: ( دنٔ نبٝن٘ )  بنٔ دُناز دنٔ ايصناهم )     : ال  ننإ ٜكنٛ

ٚظاٖسٖا دندّ َػنسٚد١ٝ ايكضنا٤ مبعٓن٢      (35)[كض٢ َا ضبل َٔ صهبري ازبٓاش٠ُٜ
اٖا َع ايسٚاٜات املطتؿٝض١، صبك٢ دًٝ٘ َٔ صهبري ازبٓاش٠، ؾٝعاز  َؤه انها٤ َ

ٚايػٗس٠ ايسٚا١ٝ٥ املطتٓد إيٝٗا ايؿكٗا٤ ٚاملعٍُٛ بٗا يف ايؿتنا٣ٚ صهنٕٛ َسٓدحن١    
 . دٓد صعاز   ا٥ؿيت األخباز ْٚسٓه دًِ ٖرا اشبرب إىل نًٖ٘، ٚاهلل ايعامل

ْنن٘ إذا ؾننسؽ اإلَنناّ ٚدننب دًنن٢ املننهَّٛ املتننهخس يف ايًحننام نٕ   اٚاسباصننٌ 
 .٘ َٔ ايتهبريات اشبُط١، ٌٖٚ جيب َعٗا ايددا٤ل ٜكضٞ ٜٚتِ ايباقٞ دًٝ

ٜعٗننس َننٔ بعضننِٗ دنندّ االيتننصاّ    رٝننح ايهًُننات را:ٖنن قنند اختًؿننا يف
بايددا٤ َع ايتهبريات املتبك١ٝ، ٚذٖب مجع إىل صسى اينددا٤ ينٛ خناف ايؿنٛت     

صحٝ  اسبًنيب   صضُٔ : َجالفبسؾع ازبٓاش٠، ٜٚٓبػٞ َالرع١ ايٓصٛ  ايػسد١ٝ
ايسدنٌ ايتهنبري٠ نٚ ايتهنبريصا َنٔ ايصنال٠ دًن٢ املٝنا        إذا نهزى (: )قٛي٘

ٜعين ٜهصٞ بايباقٞ َنٔ ايتهنبريات اشبُطن١ َتتابعناف      (36)[ؾًٝكض َا بكٞ َتتابعاف
ٍٓ دًن٢ اينددا٤     خٓصنّ نٚ ُٜ نٟ َٔ هٕٚ هدا٤ بعد ايتهنبريات، ٚبن٘ ُٜ   كٝٓند َنا ه

زبُاد١، ٚقد بعد ايتهبريات األزبع١ مبا إذا مل ٜهٔ َهََٛاف َتهخساف يف ايًحام با
ددِ بإ الم خرب إهزاى ازبُاد١ َتهخساف رٝح صضُٔ األَنس بإاناّ َنا    ٜؤٜد ُٜٚ

 . ٚال صعس  ؾٝٗا يًددا٤ نصالف (37)[ٜهٓبس َا ؾاص٘ بكٞ َٔ ايتهبري نٚ 
 د٢ً ربؿٝـ ايددا٤ بعد ايتهبري (38)يهٔ قد ٜطتدٍ بصحٝ  دًٞ بٔ دعؿس

َُٜٔ هٕٚ صسى، رٝح ضهٍ نخاٙ )  ٔنٝنسصنٝنس٠ نٚ صهبنٝنهبدزى ص( دٔ ايسدٌ 
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ٜننتِ َننا بكننٞ َننٔ صهننبري٠ ٜٚبنناهز زؾعنن٘  (:دًنن٢ َٝننا نٝننـ ٜصننٓعل قنناٍ )
ـ ُٜٚ ٚصعنبري  ،  [خؿـُٜٚ ظناٖسٙ ايتخؿٝنـ يف اينددا٤ دكٝنب ايتهنبري،       [خؿن

 . ٚإال ؾال َع٢ٓ يتخؿٝـ ايتهبري
ٖرا نٚ   صكسٜب ملضُْٛٞ األخباز َٔ رٝح يصّٚ ايددا٤ نٚ ددَ٘، ٚال 

ايددا٤ املخؿـ َٔ صحٝ  دًٞ بٔ دعؿنس، َٚكتضن٢ ازبُنع     ٜبعد ؾِٗ غسد١ٝ
 ّ يعٗننٛز  ،بٝٓنن٘ ٚبننا األخبنناز األخننس٣  ًنن٘ دًنن٢ االضننتحبا  ٚدنندّ ايًننصٚ

ايسٚاٜات ايهجري٠ يف إااّ املتبكٞ َٔ ايتهنبري ٚصتابعن٘، ؾٝهنٕٛ اينددا٤ نٚىل َنٔ      
 . صسن٘ يهٔ َع ايتخؿٝـ ٚاالقتصاز د٢ً نقٌ َكداز َٓ٘

 نعٝؿتا إْن٘ إذا نهزى َنع إَناّ صنال٠ ازبٓناش٠        (39)اثِ إْن٘ ٚزه يف زٚاٜنت  
[ ٜننتِ ايتهننبري ٖٚننٛ ميػننٞ َعٗننا  ايبنناقٞ َننٔ ايتهننبري ِٓنصهننبري٠ نٚ صهننبريصا نصنن

ٚ عؿُٗا ضنٓداف َناْع دنٔ االرتذناج     [،  ٚنْا صتبع ازبٓاش٠ ضتكبٌ ايكب١ً ٚا
عند  بُٗا، ؾًرا حيطٔ إااّ املتبكٞ َنٔ ايتهنبريات ضنسٜعاف قبنٌ زؾنع ازبٓناش٠ نٚ ب      
 . زؾعٗا ٚيٛ باملػٞ َعٗا ٚاملتابع١ هلا َٔ هٕٚ إجياب٘ يعدّ اسبذ١ املعترب٠ دًٝ٘

ايؿسع ايطاهع: إذا ص٢ً صيب ممٝص د٢ً دٓاش٠ املٝا ؾٌٗ دبصٟ إذا ناْا 
 صحٝح١ نّ ال دبصٟل ٖرا َا اختًؿنا ؾٝن٘ األْعناز، ٚايعناٖس اعبصناز ايهنالّ       

دبناه٠ ايصنيب املُٝٓنص ٚصندٚزٖا     ؾُٝا يٛ بٓٝٓا دًن٢ غنسد١ٝ    -إدصا٤ّ نٚ ددَ٘  -
صدزت با ًن١ف ْاقصن١ ينبعض ايٛادبنات نٚ قًٓنا       َٛٔ ايصيب صحٝح١ف، ٚنَا ي

 . بعدّ غسد١ٝ صال٠ ايصيب ؾٗرا ٚا   اشبسٚج دٔ ضبٌ ايبحح
ْؿطنٗا ننإ اإلغنهاٍ     َٚٔ ذبكل دٓدٙ ثبٛت غسد١ٝ دباه٠ ايصيب املُٝٓص يف

ٚايعناٖس َنٔ نهين١ ٚدنٛ       ٖا ٚضكٛط ايٛادب ايهؿا٥ٞ بؿعً٘.دٓدٙ يف إدصا٤
ٚدٛباف نؿا٥ٝاف ٖٛ صٛد٘ ايٛدنٛ  إىل املهًؿنا ال إىل    صال٠ دًٝ٘ٚاي املٝا دبٗٝص

ايصبٝإ، ؾإْ٘ َٔ ايبعٝند دُنّٛ األهين١ هلنِ، ال نقنٌ َنٔ دندّ إرنساش ايعُنّٛ          
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ٚددّ ايٛثٛم باْعكاه اإل الم ايػاٌَ يعٌُ ايصيب ؾًرا ال جيصٟ دٓدْا دٌُ 
 . يػ٤ٞ َٔ ٚادبات ايتذٗٝص َٚٓٗا ايصال٠ د٢ً ازبٓاش٠ايصيب ٚإٕ نإ ممٝٓصاف 

 ٚهيٌٝ ٚدٛ  ايصال٠ دًٝ٘ املٝا املطًِ دبٗٝصبٌ قد ٜكاٍ بهٕ إ الم نهي١ 
صننًٛا دًنن٢ َننٔ َننات َننٔ نٖننٌ  (43)[نرننداف َننٔ نَننيت بننال صننال٠ دٛاَدال َصنن 

ٖٛ خلا  َتٛٓد٘ إىل املهًؿا هٕٚ ايصبٝإ، َٚكتض٢ إ القن٘ ثبنٛت    [ايكب١ً
 . بايصال٠ نّ مل ٜهت بٗا صيب ؿا١ٜف د٢ً ايبايػا ايعاقًا ضٛا٤ نص٢ايٛدٛ  ن

َٚننع ايػننض دننٔ اإل ننالم ٚاضننتحهاّ ايػننو يف إدننصا٤ صننال٠ ايصننيب       
 ٚضكٛ ٗا دنٔ ايبنايػا ؾاألصنٌ دندّ اإلدنصا٤ ٚدندّ ايطنكٛط بؿعنٌ ايصنيب          

 . -دبٗٝصاف نإ نّ صال٠ د٢ً ازبٓاش٠  -

٠ جيننٛش هلننا َباغننس٠ ايصننال٠ دًنن٢ ايؿننسع ايطننابع: إذا نننإ ٚيننٞ املٝننا اَننسن
ؾإْٗا صؤهٟ بعًُٗا  ،ازبٓاش٠ َٔ هٕٚ ؾسم با نٕٛ املٝا ذنساف ٚبا نْٛٗا نْج٢

جٌ األَس ايهؿا٥ٞ بايصنال٠ دًن٢ ازبٓناش٠ ٖٚنٞ ٚينٞ املٝنا ٚنٚىل َنٔ ننٌ         تَُٚص
نرد مبباغس٠ ايصال٠، ٖرا إذا مل ٜٛدد َٔ ٖنٛ نٚىل َٓٗنا باملٝنا، ٚإال ٚدنب     

ممٔ ٖٛ نٚىل َٓٗا يف ايصال٠ د٢ً ازبٓاش٠ رطبُا صكدّ صؿصًٝ٘ دًٝٗا االضت٦رإ 
نٕ األقننس  يًُٝننا ٖننٛ األٚىل باملباغننس٠ نٚ اإلذٕ، َٚكتضنن٢  صكنندّ ٚ ،ٚهيًٝنن٘

    َُ َُ    إ الم األهين١ دندّ ايؿنسم بنا  خايؿتن٘، ٚدندّ   ُاثًن١ املصنًٞ يًُٝٓنا ٚبنا 
 ُٗا ؾُٝٗا.خايؿُاثٌ املٝا َع ايٛيٞ يف ايرنٛز٠ ٚاألْٛث١ ٚبا َصايؿسم با َص

اإلذٕ يػريٖننا مبكتضنن٢ نْٛٗننا )ٚيننٞ  : -ٚإٕ نننإ اَننسن٠ -نُننا جيننٛش يًننٛيٞ
املٝا(، ٖٚرا َكتض٢ إ الم األهي١ ايعاٖس٠ يف ددّ ادتباز املُاثًن١ بنا املٝنا    

 . ٚبا املصًٞ نٚ َع ايٛيٞ
 نٕ -ُٝا نٚ َٔ ٜهذٕ هلا ايٛيٞ نٚ صهذٕ هلا نٚيٞ اي -ذٛش يًُسن٠ ٖٚهرا َٜ
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ٜٚديٓا دًن٢ ٖنرا:    -ال ايسداٍ -مجاد١ف ٚصؤّ ايٓطا٤  د٢ً ازبٓاش٠صكِٝ ايصال٠ 
( دنٔ املنسن٠ صنؤّ    اشبرب ايصحٝ  املتضُٔ يطؤاٍ شزاز٠ َنٔ اإلَناّ ايبناقس )   

 .(41)[ال، إال د٢ً املٝا... (:ايٓطا٤ل قاٍ )
دٍ بدٚاف د٢ً دندّ غنسد١ٝ إَاَن١    ٜ -يف بعض  سق٘ -رب ايصحٝ  شبا اٖٚر

ّٓ ايٓطا٤، ٖٚرا ضبُنٍٛ دًن٢ ايهساٖٝن١ ْتٝذن١ ازب    :  املسن٠ يًصال٠ مجاد١ ع ُن صؤ
ّٓ ايصحٝ ا ايعسيف با ٖرا ايداين١ دًن٢ غنسد١ٝ إَاَن١      (42)ٚبنا ايٓصنٛ    يٓ

 . املسن٠ يف ايصًٛات املؿسٚ ١ ناي١َٝٛٝ

دٍ دًنن٢ دننٛاش ٚغننسد١ٝ إَاَنن١ ايٓطننا٤ يف  رب ايصننحٝ  ٜنناشبنن نُننا نٕ ٖننرا
ا باملٝا ٚنقس  إيٝن٘ َٓٗنا نُنا    ايصال٠ د٢ً املٝا إذا مل ٜٛدد َٔ ٖٛ نٚىل َٓٗ

يهنٔ ٚزه يف خنرب    . د٢ً املػنسٚد١ٝ ٚا نح١   اشبرب ايصحٝ ، ٚهاليت٘دًٝ٘  هٍ
إذا مل حيضننس ايسدننٌ املٝننا صكننٓدَا اَننسن٠    (:دننابس دننٔ اإلَنناّ ايبنناقس ) 

ٚضلٗٔ، ٚقاّ ايٓطا٤ دٔ ميٝٓٗا ٚمشاهلا ٖٚنٞ ٚضنلٗٔ صهٓبنس رتن٢ صؿنسؽ َنٔ       
ّ    (43)[ايصنال٠  ُٚ   ٚقند ٜطننتدٍ بن٘ دًنن٢ دند د ٔدننغننسد١ٝ إَاَن١ املننسن٠ يًٓطنا٤ إذا 

ّٓ نُا ال خيؿ٢ د٢ً ايعازف  - عٝـ ضٓد خرب دابس إال نٕ  . املصًا زدٌ ٜؤ
د٢ً )ددّ غسد١ٝ إَا١َ املسن٠ يًٓطنا٤ إال   ٚيٛ ضًُٓا هاليت٘ -بسداٍ األراهٜح

 َع صنحٝ  شزاز٠ ايعناٖس   َعاز  مل ٜٛدد زدٌ ٜصًٞ د٢ً املٝا( ؾٗٛ إذا
املسن٠ يًٓطا٤ إذا ناْا نٚىل باملٝا ٚيٝظ نرند نٚىل بن٘ َٓٗنا(     يف )غسد١ٝ إَا١َ

ٚبنا صنحٝ     -دًن٢ ؾنس  صندٚزٙ    -َٚكتض٢ ازبُع ايعنسيف بنا خنرب دنابس    
ْٚؤٜٓنند دنندّ املٓننع  . دًنن٢ ايهساٖنن١ -دنندّ املػننسٚد١ٝ  -شزاز٠ ٖننٛ  ننٌ املٓننع 

 ٚددّ ايػسد١ٝ بإدسا  األصحا  دٔ ظاٖس ايسٚا١ٜ نٚ َا ٜبدٚ َٓٗا َٔ ددّ
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 . تطاملِٗ د٢ً دٛاش إَاَتٗا هلٔبش إَا١َ املسن٠ يًٓطا٤، ٚدٛا

ٚاسباصٌ ظٗٛز األهي١ يف غسد١ٝ إَا١َ املسن٠ يًٓطنا٤ يف صنال٠ ازبٓناش٠ بنهٕ     
    ّٓ صكـ يف ٚض  صؿٗٔ ؾتهٓبس ٜٚهٓبسٕ دكٝبٗا َتابع١ف هلا، ٖٚرا ٜندٍ دًٝن٘ اينٓ

(: ٚقند ضنهٍ ؾٝن٘ شزاز٠ َنٔ اإلَناّ ايبناقس )       -يف بعض  سق٘ -(44)ايصحٝ 
ّٓ  [نٚىل َٓٗا ال، إال د٢ً املٝا إذا مل ٜهٔ نرْد (:ايٓطا٤ل قاٍ ) املسن٠ صؤ

 ٖٚرا ايػسط ضبل بٝاْ٘ ٚنٕ املسن٠ نٚىل باملٝنا ٚبايصنال٠ دًٝن٘ إذا ناْنا قسٜبن١ف     
( َبٝٓٓناف يهٝؿٝن١   إيٝن٘ َٓٗنا، ثنِ قناٍ )     نٚىل باملٝا ٚنقنس َ  يًُٝا ٚيٝظ نرْد

ٖٚٞ ٚا ح١ ايدالي١  [ؾتهٓبس ٜٚهربٕ صكّٛ ٚضلٗٔ يف ايصـ، إَاَتٗا هلٔ:
 . د٢ً ددّ صكدّ املسن٠ اإلَاّ بٌ صكّٛ ٚضلٗٔ

ٖنٌ جينب ٚقنٛف املنسن٠ اإلَناّ يف       :ٚقد ٚقع ايهالّ بِٝٓٗ يف نٝؿ١ٝ إَاَتٗنا 
ا هلننصننالصٗا ٚضنن  صننّؿٗٔ حبٝننح يننٛ صكنندَتٗٔ بلًننا مجادتٗننال نّ ٜطننتحب 

 ل.ٌ إَا١َ ايسد ٚجيٛش صكدَٗا دًٝٗٔ نُا ٖٛ اسباٍ دٓد ايٛقٛف يف ٚضلٗٔ

ْطب ايسنٟ األٍٚ إىل مجاد١ ْٚطب ايسنٟ ايجاْٞ إىل املػنٗٛز بنٌ اهدنٞ    
ددّ اشبالف يف نٕ ايٛقٛف يف ٚض  ايصنـ َطنتحب ٚايتكندّ َهنسٚٙ  نالف      

ايسٚاٜنات  ٜٓبػٞ االيتؿنات اىل نٕ  ٚ . د٢ً االضتحبا  [صكّٛ ٚضلٗٔ يألَس 
 : زبٓاش٠ ٚزهت مبضُْٛاايػسٜؿ١ املب١ٓٓٝ يهٝؿ١ٝ إَا١َ املسن٠ د٢ً صال٠ ا

صكّٛ ٚضلٗٔ يف ايصـ َعٗٔ ا٤ يف صحٝ  شزاز٠: ألٍٚ: َا دملضُٕٛ اا
صكدَا اَسن٠ ٚضنلٗٔ ٚقناّ ايٓطنا٤ دنٔ      َٚجًٗا خرب دابس  [ؾتهرب ٜٚهٓبسٕ..

   ٔ ظناٖس يف ينصّٚ    ، ٖٚنرا املضنُٕٛ ؾٝن٘ نَنسْ    (45) [ميٝٓٗا ٚمشاهلنا ٖٚنٞ ٚضنلٗ
 . ٚقٛف املسن٠ ٚض  ايٓطا٤

                                                           

(
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: َنا دنا٤ يف زٚاٜن١ ايصنٝكٌ َنٔ املٓنع َنٔ صكندَٗا دًنٝٗٔ،          املضُٕٛ ايجاْٞ
ايصحٝ  إىل اسبطنٔ بنٔ   ٖٚٞ َس١ٜٚ بلسٜكا: نردُٖا  سٜل ايصدٚم بطٓدٙ 

ٚؾٝٗننا ٜكننٍٛ اإلَنناّ ايصنناهم  -ٖٚننٛ غننري َٛثننل بهَنناز٠ َعتننرب٠ -شٜنناه ايصننٝكٌ
(:)     ٚزٚاٜن١ ايػنٝخا    [ٜكُٔ مجٝعاف يف صنـ ٚارند ٚال صتكندَٗٔ اَنسن٠

ٜصنؿؿٔ مجٝعناف    (:ضٞ إىل اسبطٔ ايصنٝكٌ دنٔ ايصناهم )   ايهًٝين ٚايلٛ
رنندٜح ٚارنند يإلَنناّ ايصنناهم   (46) ٖٚاصننإ ايسٚاٜتننإ [ٚال صتكنندَٗٔ اَننسن٠

( ْٞ ظنناٖس يف املٓننع  ( اختًننـ  سٜننل زٚاٜتنن٘ َٚتٓنن٘، ٖٚننرا املضننُٕٛ ؾٝنن٘ ْٗنن
 . ٚددّ غسد١ٝ صكدّ املسن٠ د٢ً ايٓطا٤

االضنتحبا  خنالف   دًن٢  [صكّٛ يف ٚضنلٗٔ(  ٚقد  ٌ املػٗٛز األَس: 
دًنن٢  [ٚال صتكنندَٗٔ اَننسن٠  ظٗننٛزٙ يف ايٛدننٛ  ٚايتعننٝٓٔ، ٚ ننٌ ايٓٗننٞ    

 : ايهسا١ٖ خالف ظٗٛزٙ يف املٓع، ٚيعٌ اسبٌُ ْاغ٧ َٔ دٗتا نٚ ثالث١
ٔ     : إٕ األَسألٚىلزب١ٗ اا  ٚازه يف َنٛزه  [صكنّٛ ٚضنلٗٔ يف ايصنـ َعٗن

صنننِٖٛ  ه[ٚازه يف َنننٛزٚال صتكننندَٗٔ اَنننسن٠ صنننِٖٛ اسبعنننس، نُنننا نٕ ايٓٗنننٞ
ايٛدٛ ، ٚذيو يتخٌٝٓ نٕٛ مجادتٗٔ نذُاد١ ايسداٍ البد َٔ صكدّ َٛقـ 
اإلَاّ د٢ً َٛقـ املهََٛا، ٚاألَس دٓد صِٖٛ اسبعس ال ٜدٍ د٢ً ايٛدنٛ ،  

 . ٚايٓٗٞ دٓد صِٖٛ ايٛدٛ  ال ٜهٕٛ ظاٖساف يف اسبس١َ
 : ٜٚسه دًٝ٘

دًن٢ ايسخصن١    ْ٘ يٛ ضًُٓا ٚزٚه األَس َٛزه صِٖٛ اسبعس ؾٗٛ ٜدٍنٚالف: ا 
ًُّٓا ٚزٚه ايٓٗننٞ َننٛزه صننِٖٛ     ال االضننتحبا  ايننرٟ ايتصَنن٘ املػننٗٛز، ٚيننٛ ضنن

 ايٛدٛ  ؾٗٛ ظاٖس يف ايسخص١ ٚال ٜدٍ د٢ً ايهسا١ٖ نُا ايتصّ املػٗٛز.
 ٚثاْٝاف: إٕ ظاٖس األَس ٚايٓٗٞ يف ٖرٙ ايسٚاٜنات ٖنٛ اإلزغناه إىل ايػنس ١ٝ    

حُننٌ دًنن٢ ايٓؿطننٝا رتنن٢ ُٜٚاملاْعٝنن١، ٚيننٝظ األَننس ٚايٓٗننٞ ؾٝٗننا ظنناٖسٜٔ يف  
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ايٛدننٛ  نٚ االضننتحبا  نٚ دًنن٢ اسبسَنن١ نٚ ايهساٖنن١، ؾعنناٖس ايسٚاٜننات ٖننٛ   
غس ١ٝ ٚقٛف املسن٠ اإلَاّ ٚضن  ايٓطنا٤ َٚاْعٝن١ صكندَٗا دًنٝٗٔ، َٚنع ربًنـ        

 . ايػسط نٚ ٚدٛه املاْع صبلٌ ازبُاد١
ال صصً  رذن١ دًن٢ رهنِ غنسدٞ     ٚٚبتعبري نهم: ايسٚاٜات  عٝؿ١ ايطٓد 

ٝح١ شزاز٠، ؾٗننٞ املعتُنند٠، ٖٚننٞ صتضننُٔ ايطننؤاٍ دننٔ نصننٌ       ضنن٣ٛ صننح 
صكنّٛ ٚضنلٗٔ يف    ( ٚبٝٓٔ نٝؿٝتٗاَػسٚد١ٝ إَا١َ املسن٠، ثِ صؿضٌ اإلَاّ )

حُنٌ األَنس   ٚال غاٖد د٢ً نٕٛ األَس يف َكناّ صنِٖٛ اسبعنس يُٝ    [ايصـ َعٗا
حٌُ د٢ً االضتحبا  دٓند  د٢ً ايسخص١، ٚال غاٖد د٢ً نٕٛ األَس ْؿطٝاف يُٝ

غاٖد ٚقس١ٜٓ دًٝ٘، بٌ ظاٖس األَس يصّٚ ايهٝؿ١ٝ ٚصعٝٓٓٗنا ٚنْٛٗنا غنس اف    ٚدٛه 
ٚال هيٌٝ وخس د٢ً غسد١ٝ نٝؿ١ٝ  يف صال٠ ازبٓاش٠،  يف صح١ إَا١َ املسن٠ يًٓطا٤

 . نخس٣، َٚٔ ٖٓا ٜتعا ٚقٛؾٗا يف ٚضلٗٔ

ايتٛدٝ٘ نٚ املٓػه ايجاْٞ: إٕ  نٌ ايصنحٝح١ يف صندزٖا املناْع دنٔ إَاَن١       
ا٤ يف غري صال٠ ازبٓاش٠ د٢ً ايهسا١ٖ ألدٌ ايعًِ ايكلعٞ َٔ خازج املسن٠ يًٓط

( ايصحٝح١ د٢ً غسد١ٝ إَاَتٗا يف ضا٥س ايؿسا٥ض املهتٛب١، ٖٚهرا قٛين٘ ) 
ٔ    يف ايصنحٝح١ :    حُنٌ دًن٢ االضنتحبا     [ ُٜصكنّٛ ٚضنلٗٔ يف ايصنـ َعٗن

 رت٢ ال صػناٜس نٝؿٝن١ صنالصٗا ٚإَاَتٗنا يف صنال٠ ازبٓناش٠ دنٔ إَاَتٗنا يف صنال٠         
ال حيسّ صكنٓدَٗا ؾٝٗنا ٚال جينب صٛضنلٗٔ ؾٝٗنا ؾهنرا يف        ٚاييتايؿساٜض اي١َٝٛٝ 

 . صال٠ ازبٓاش٠
ٜٚسه دًٝن٘: نٚالف: دندّ ٚ نٛي املػنب٘ بن٘ املكنٝظ دًٝن٘: اضنتحبا  ٚقنٛف          

ا   د٢ً االضتحبا  يف املسن٠ اإلَاّ ٚض  ايٓطا٤ املهََٛات، يعدّ ايديٌٝ ايٛ
ايٛقٛف يف ٚض  صّؿٗٔ، ٚيرا عبتاط  ض، بٌ ظاٖس األهي١ غس ١ٝصال٠ ايؿسا٥

ٚدٛبنناف يف إَاَنن١ ايٓطننا٤ يف ايؿننسا٥ض نايَٝٛٝنن١ ٚاآلٜننات نٕ صكننّٛ ٚضننلٗٔ ٚال 
 . صتكدّ دًٝٗٔ
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 اسبهِ يف املػٓب٘ ب٘ املكٝظ دًٝ٘: إَاَتٗا هلٔ يف ايؿنسا٥ض ٚثاْٝاف: َع صطًِٝ 
 ال ميهننٔ اسبُننٌ املننرنٛز يف إَاَتٗننا يف صننال٠ ازبٓنناش٠، بًحنناظ نٕ ايصننحٝح١    
ش٠، املعتُد٠ َٓعا دٔ إَاَن١ املنسن٠ يًٓطنا٤ يف ايؿنسا٥ض ٚاضنتجٓا صنال٠ ازبٓنا       

د٢ً االضنتحبا    [صكّٛ ٚضلٗٔ يف ايصـ َعَٗٔٚع٘ ال ميهٔ  ٌ األَس 
قٝاضاف نٚ صػبٝٗاف بكٝاَٗا يف ٚضلٗٔ يف صنال٠ ايؿنسا٥ض األخنس٣، إذ َنع صػناٜس      

٠ ازبٓناش٠، نٝنـ   اسبهِ ؾُٝٗا: ال صػنسع إَاَتٗنا يف ايؿنسا٥ض، ٚصػنسع يف صنال     
 . ل! ر٦ٓٝر عٜص  ايكٝا

ايتٛدٝ٘ نٚ املٓػه ايجايح: هد٣ٛ اإلمجاع ٚايتطامل د٢ً ددّ ٚدٛ  قٝاّ 
 . املسن٠ اإلَاّ ٚض  ايٓطا٤ يف صال٠ ازبٓاش٠

ٜٚسهٙ: ددّ ثبنٛت اإلمجناع ٜكٝٓناف، بنٌ يعنٌ ايػنٗس٠ دًن٢ االضنتحبا  مل         
املهََٛنات دنٔ ننجري    صتحكل، نٝـل ٚقد رهٞ ايكٍٛ بٛدٛ  قٝاَٗا يف ٚض  

 . اْعكاه ايػٗس٠ ٚاإلمجاع دٔ َٔ ايؿكٗا٤ مما ميٓع
ّ ٚاسباصٌ  ٔ     دند ٖٚنٛ خنالف ظناٖس     ،ايٛدن٘ املكبنٍٛ الضنتحبا  صٛٓضنلٗ

، ؾايصحٝ  يف صال٠ ازبٓاش٠ األَس ٚايٓٗٞ ايٛازهٜٔ يف نخباز إَا١َ املسن٠ يًٓطا٤
ٔ االَنناّ ايبنٓا بًننصّٚ صٛضنن  املنسن٠    ذبصننٝالف  ،يًُهََٛننات ٚدندّ صكنندَٗا دًننٝٗ

صكنّٛ  : يػسط صنح١ إَاَتٗنا املطنتؿاه َنٔ األَنس املٓصنٛ  يف صنحٝ  شزاز٠       
ظنناٖس يف غننس ١ٝ صٛضننلٗٔ يصننح١ اال٥تُنناّ [ ؾإْنن٘ ٚضننلٗٔ يف ايصننـ َعٗننٔ

 . ( ابتدا٤ّ يف اشبرب ايصحٝ ايرٟ بٝٓٓ٘ اإلَاّ )

ََثِ إْ٘ ذنست يف نتب ايؿك٘ ٚاسبدٜح: ؾتا٣ٚ ٚنراهٜح  ذُٛد١ َٔ صبٝٓٔ 
اآلها  ٚايطٓٔ يف صال٠ ازبٓاش٠ حيطٔ إصٝاْٗنا بسدنا٤ امللًٛبٝن١ ٚنَنٌ احملبٛبٝن١      

ذد َٛدباف يعس نٗا  ايبحٛخ ايؿك١ٝٗ، ٖٚرٙ ايطٓٔ ال َْدس ٓاٖا يف بدا١ٜ  يٓهت١ٕ
 . ٚنهيتٗا ميهٔ َسادعتٗا يف نتا  )ازبٛاٖس( ٚعبٛٙ

 ًُػازن١ يف صػٝٝع ازبٓاش٠ُٛت املؤَٔ ينُؤَٓا بننُا نْ٘ ٜطتحب إدالّ اي
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ايجابا اضتحباب٘ باإلمجاع ايكلعٞ ٚايٓصٛ  املطتؿٝض١، ٚال زٜب يف رطنٓ٘  
ٚزا٤ دٓناش٠ املٝنا ٖٚنٛ َنرّنس بناملٛت      ٘ ٚيف ؾٛا٥دٙ ايعع١ُٝ ألْن٘ ضنرْي   ٚضببٛبٝت

حٓرز َٔ ايعصٝإ ٚاالعبساف دٔ  سٜل اهلل ٚهٜٓن٘ ضنبحاْ٘ ينٛ اضنتؿاه َٓن٘      َُٚ
ايػس  امللًٛ  يًػازع َٔ صػسٜع٘ اضنتحبا  ايتػنٝٝع    ٘ؾإْ ،املػٝٓع ٚادترب ب٘

ٚ ٌ ازبٓاش٠ ٚايتؿهس ٚاشبػٛع دٓد املػٞ خًـ ازبٓاش٠ ٚعبٖٛا َنٔ اآلها   
ٚاملطتحبات ٚاملهسٖٚات ميهٔ َسادعتٗا صؿصٝالف يف نتنا  )ازبنٛاٖس( ٚعبنٛٙ،    

 تٗا.ٚنرهاَ٘ ٚنهي ْٚٓتكٌ يبٝإ اسبهِ االيصاَٞ ؾإْ٘ األِٖ ٖٚٛ املسصب  بايدؾٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4:جؾك٘ ايلٗاز٠ ٚايلٗٛز..................... ............................................................(432)  

 

 املسلم أحكام دفن امليت                                          
ٖٚٛ رهِ ٚا   دٓد  ،ال إغهاٍ يف نٕ هؾٔ املٝا َٔ ايٛادبات ايهؿا١ٝ٥

َُ ذُننع دًٝنن٘ ؾتنن٣ّٛ ٚدُننالف ٚغننري قابننٌ يإلغننهاٍ، َننددَٛاف  املطننًُا بننٌ ٖننٛ 
غ١ٝ َٔ ٚدٛ  ايندؾٔ ٚاملنٛازا٠،   بايٓصٛ  ايهجري٠ املتؿسق١ ايعاٖس َٓٗا املؿسٚ

طًِ َٚٔ ٖنٛ حبهنِ املطنًِ رتن٢ املتٛيند َنٔ ٚ نٞ        ٝا املٖٚٛ رهِ ثابا يًُ
 . غب١ٗ نٚ َٔ ايصْا َا هاّ ٜػٗد ايػٗاهصا نٚ ٜٓتطب ملٔ ٜػٗد ايػٗاهصا

ٖنٛ دٓنٛإ ايندؾٔ ٚاإلقبناز ٚاملنٛازا٠،       (Œ)ٚايٛازه يف نخباز املعصنَٛا 
املٝٓنا يف بنا ٔ األز  حبٝنح ٜنؤَٔ دًن٢      ٖٚٞ مبعٓن٢ ٚارند، ٚصعنين َنٛازا٠     

 . دطدٙ َٔ ايطباع ٚإٜرا٤ زا٥حت٘ يًٓاع

ٖٚننرإ ايٛصننؿإ َسصهننصإ يف نذٖننإ ايعكننال٤ ٚايؿكٗننا٤، ُٖٚننا ايًننرإ      
حككننإ ؾا٥نند٠ اينندؾٔ ايٛادننب غننسداف ٚدكال٥ٝنناف، ٚيعًنن٘ ألدًننٗا نننإ دننس      ُٜ

ٌ ددّ صعس  ُازضٕٛ هؾٔ َٛصاِٖ ألدٌ ٖرٙ ايػا١ٜ ٚايؿا٥د٠، ٚيعازبا١ًٖٝ ُٜ
بعض ايؿكٗا٤ هلا يف نًُاصِٗ يف ايدؾٔ الزصهاش ٖرٙ ايػا١ٜ ٚايػس  ايعكال٥نٞ  
ايرٟ نَضاٙ ايػازع ٚاضتكس يف نذٖإ ايعكال٤ دٝالف دٔ دٌٝ ٚنَضاٙ املتػسد١ 
األصكٝا٤ ٚايؿكٗا٤ األدال٤ ٚصاز َٔ ايٛا حات اييت ال ذبتناج إىل بٝنإ، ٚقند    

ّٓ بايػس ا يف زٚاٜن١ ايؿضن   (: ٌ بنٔ غناذإ دنٔ اإلَناّ ايس نا )     ٚزه ايٓ
دًن٢   ٜعنين: يهنٞ ال ٜلًنع ايٓناع      [إمنا نَس بدؾٔ املٝنا ين٦ال ٜعٗنس ايٓناع     

ؾطاه دطدٙ ٚقب  َٓعنسٙ ٚصػٝٓنس زا٥حتن٘ ٚال ٜتنهٓذ٣ األرٝنا٤ بسحين٘ َٚنا ٜندخٌ         
دًٝ٘ َٔ اآلؾ١ ٚايؿطناه، ٚيٝهنٕٛ َطنتٛزاف دنٔ األٚيٝنا٤ ٚاألدندا٤ ؾنال ٜػنُا         

 .(47)[ددٚٙ ٚال حيصٕ صدٜك٘

 ٝا يف اسبؿري٠، ٖٚرا َا ازصهصس األز  ٚهؾٔ اينُؿنإذٕ املٛازا٠ صتلًب ر
                                                           

(
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 .1من أبٌاب الذفن: ح 1: ب2الٌسائل: ج (
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نؿا١ٜ  -قٜٛاف -دٌٝ ٚضازت دًٝ٘ املتػسد١، ٚحيتٌُيف نذٖإ ايؿكٗا٤ دٝالف دٔ 
َلًل املٛازا٠ رت٢ مبكداز رؿس غنرب نٚ غنربٜٔ ٚهؾنٔ املٝنا ٚصػلٝتن٘ بنايرتا        

ٔ   . إال إْ٘ ٚإٕ ننإ ُٜ  ٚضرتٙ ب٘ ايػنس  ايعكال٥نٞ ٚايػنسدٞ َنٔ      حكنل دنص٤ّ َن
ايدؾٔ رٝح ٜهٕٛ ضرتاف يًُٝا َٔ نْعاز ايٓاع ٚرطب، يهٓ٘ ال ٜهنٕٛ ضنرتاف   
يًُٝا َٔ ايطباع ألْٗا قد صػِ ٚذبؿس ايرتا  قدز غنرب ٚصؿنرتع ازبجن١ ٚقند ال     

 ٜهٕٛ رؿس غرب ضاصساف يًُٝا َٔ اْتػاز ايسا٥ح١ ٚإٜرا٤ ايٓاع بٗا.

عكال٥نٞ املُضن٢ غنسداف إال حبؿنس َنرت إىل      حسش ذبكل ايػس  ايَٚٔ ٖٓا ال ُٜ
َرتٜٔ د٢ً اختالف األزا ٞ َٔ رٝح ايسخنا٠ٚ ٚايصنالب١ َٚنٛازا٠ املٝنا يف     

األَننٔ َننٔ ايطننباع  حننسش ؾٝٗننا ذبكننل ايػننس  ايعكال٥ننٞ:   ٖننرٙ اسبؿننري٠ ايننيت ُٜ 
ٖٚننٛ غننس  ممضنن٢ّ غننسداف بنناإلقساز   اضننٗا َٚننٔ إٜننرا٤ ايٓنناع بايسا٥حنن١، ٚاؾرت

را رهنن٢ بعننض ايؿكٗننا٤ املتننهخسٜٔ )ز ( قلننع  ٚهلنن . ايعًُننٞ ٚاملضننٞ دًٝنن٘
   ََ ٔ َعٗنا دًن٢ دطندٙ َنٔ     األصحا  )ز ( بًصّٚ ٚ ع املٝنا يف رؿنري٠ ٜنؤ

اؾرتاع ايطباع َٚٔ إٜرا٤ زا٥حت٘ يًٓاع، ٚددّ نؿا١ٜ ايبٓا٤ نٚ عبٛٙ، ٖٚرا ٖٛ 
رنس دٓنناٜٚٔ اينندؾٔ ٚاملننٛازا٠    ، ملننا صكنندّ َننٔ اضتؿا نن١ األخبنناز بنن    ايصننحٝ

نُا ال  ،ٔ ال صتحكل بايبٓا٤ ؾٛم األز  ٚدعٌ املٝا ؾٝ٘ٚاإلقباز، ٖٚٞ دٓاٜٚ
ٜتحكل جبعٌ املٝا يف صنابٛت ٚٚ نع٘ هاخًن٘، ٖٚنرا نًن٘ ألدنٌ دندّ صندم         

ََ (اينندؾٔ) حهننِ ؾننٛم األز  نٚ ٚ ننع٘ يف صننابٛت دًنن٢ دعننٌ املٝننا يف بٓننا٤ 
دٓد دعٌ املٝا  -غا١ٜ ايدؾٔ  -حهِ ؾٛم األز ، ْعِ قد ٜتحكل ايػس إ ََ

ََ نٚ صابٛت َػًل ٜٚؤَٔ د٢ً دطدٙ َٔ ايطباع َٚٔ إٜرا٤ ايٓاع  حهِيف بٓا٤ 
بسا٥حتنن٘، إال إْنن٘ َننا مل ٜتحكننل ايعٓننٛإ املننهخٛذ يف األخبنناز ال ٜتحكننل اَتجنناٍ  
ٚادننب اينندؾٔ ٚاإلقبنناز ٚاملننٛازا٠، الضننُٝا َننع ازصهنناش نننٕٛ اينندؾٔ يف بننا ٔ   

صنٛز  األز  يف دُّٛ األذٖإ رت٢ األذٖإ ايعسب١ٝ يف دصٜنس٠ ايعنس  ٚيف د  
َا قبٌ اإلضالّ، ٚيعٌ إ الم نخباز ايدؾٔ ٚاملٛازا٠ ٚاإلقباز ٜعتُد َنا ازصهنص   
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ايندؾٔ  ٚ راى ؾًِ صتصند يػنسي اإلقبناز   يف األذٖإ ٚدست دًٝ٘ ضري٠ ايعكال٤ وْ
 د٢ً ايدؾٔ يف با ٔ األز . د٢ً ايٛ ٛي ٚاالزصهاش ٚضري ايعكال٤ َعتُد٠ف

نُا يٛ ناْنا األز    - ْعِ يٛ صعرز هؾٔ املٝا يف رؿري٠ يف با ٔ األز
ٚر٦ٓٝنر   - رذسٖنا ملنٛازا٠ املٝنا يف با ٓٗنا    صًب١ دداف ٜتعرز رؿسٖنا نٚ صهطنري  

َُ    ،جيٛش هؾٓٗا ؾٛم األز  حهنِ ؾنٛم األز    بٌ ٜتعا ايندؾٔ يف بٓنا٤ٕ َػًنل 
ََ َنٔ  ٚٔ َع٘ د٢ً دطد املٝا َنٔ ايطنباع ٚدًن٢ زا٥حتن٘ َنٔ إٜنرا٤ ايٓناع        ٜؤ

ػا١ٜ ايعع٢ُ َٔ ايدؾٔ املعًّٛ إزاه٠ ايٚبا  اال لساز، ٚجيب ذبكٝل ايػس  
املػسع اسبهِٝ ي٘، ررزاف َٔ ٖتو املٝا املطًِ ؾإٕ رسَت٘ َٝتناف نحسَتن٘ رٝناف،    
ٚررزاف َٔ إٜرا٤ ايٓاع بسا٥حت٘، ؾإْ٘ غس  غنسدٞ َٗنِ، ٖٚنرإ ايػس نإ     

حهِ بعند صعنرز ايندؾٔ يف بنا ٔ     ُُنصاز يتحكٝكُٗا بايندؾٔ يف ايبٓنا٤ املػًنل اين    ُٜ
 . األز  ٚرؿسص٘

بكننٞ ايتعننس  ألَننس ابننتال٤ٟ ظبٝننب ؾٝنن٘ دننٔ ضننؤاٍ: ٖننٌ صعتننرب يف اينندؾٔ   
 :  ل ْٚكٍٛ املٛازا٠ ايؿع١ًٝ نّ ايػه١ْٝ

)املٛازا٠( ٖنٛ ادتبناز املنٛازا٠    باز اييت نخرت دٓٛإ )االقباز( ٚاألخ ظاٖس
هخٛذ َٛ ٛداف يف األخباز دَُٛاف، د٢ً ٚدنٛهٙ ايؿعًنٞ   ايؿع١ًٝ سبٌُ ايًؿغ امل

ٛازا٠ ايؿعًٝن١( ربتًنـ بناختالف األَنانٔ، ؾايندؾٔ يف األز       )املن اشبازدٞ، ٚ
حيتناج ذبكنل    دد ؾٝٗا ايطباع ٚميٓس بٗا ايٓاع،املؿتٛر١ نايصحسا٤ ٚعبٖٛا مما ٜٛ

املٛازا٠ َع ايػس ا ايعكال٥ٝا إىل رؿس َرت إىل َرتٜٔ يف بنا ٔ األز  يدؾٓن٘   
ََ ملتٛادندٜٔ ٖٓناى   ٔ د٢ً ازبطد َٔ اؾرتاع ايطباع َٚٔ إٜرا٤ ايٓاع ارت٢ ٜؤ

نايطنساهٜب اينيت    -نٚ املازٜٔ دًٝ٘، بُٝٓا ايدؾٔ يف األز  املػًك١ ببٓا٤ ٚعبٛٙ 
ٜهؿنٞ يتحكنل املنٛازا٠ َنع ايػس نا ايعكال٥نٝا إىل        -حؿس ؾٝٗا سبنٛه يًُنٛص٢  ُص

األز  َكداز غرب ٚهؾٔ املٝنا ؾٝن٘، ؾإْٗنا َنٛازا٠ ؾعًٝن١ ٜنؤَٔ       دُل ْصٍٚ يف 
 . ايٓاع املتٛاددٜٔ بايكس  َٔ املهإ َعٗا د٢ً دطد املٝا َٚٔ إٜرا٤
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ٚباختصاز: ظاٖس األخباز املؿسٚغ١ٝ َٔ ٚدٛ  ايدؾٔ ٚاالقبناز ٚاملنٛازا٠،   
ٚظاٖس ايتعبريات ٚايعٓاٜٚٔ ٖٛ ايٛدٛه ايؿعًٞ هلا، ٜٚتحكل ٚدٛهٖا بايؿعنٌ  
دٓدَا ٜتحكل ايػس إ ايعكال٥ٝنإ: ايندؾٔ يف رؿنس٠ َنٔ األز  نٚ يف با ٓٗنا      

إذا ٚدد اْطإ ال ٜتهذ٣ َٔ ايسا٥ح١، ٚإذا ٚدد ضنبع ال   ٚذبا ضلحٗا حبٝح
 ثِ ْكٍٛ : . ٜتٝطس ي٘ اسبؿس ٚاالؾرتاع

خاف ؾٝٗنا ؾعنالف َنٔ ْنبؼ     البد َٔ إرهاّ ايكرب ٚاملٛازا٠ يف املٛا ع اييت ُٜ
هجنس  ننجري٠ ايطنباع، نٟ ٜ   -ايطباع ٚاؾرتاع ازبج١، نُا يٛ هؾٔ يف نز  َطبع١ 

ؾإْ٘ إذا ناْا األز  زخ٠ٛ البد َٔ اسبؿس َرتٜٔ  -صٛادد ايطباع ؾٝٗا ٚيٛ يٝالف
نٚ ننجس يٝؤَٔ د٢ً ازبطد َٔ ايٓبؼ ٚاالؾنرتاع، نٚ ٜٛ نع بٓنا٤ دًن٢ اسبؿنس٠      

 . بعد زهَٗا بايرتا  ٜٚهٕٛ ايبٓا٤ ضبهُاف َٚاْعاف ْبؼ ايطباع
ٚالبد َٔ هؾٔ مجٝع ازبج١ بتُاّ ندصا٤ٖا، ؾًٛ ضك  َٔ املٝنا دضنٛ َنٔ    

هؾٓ٘ َع٘، صػرياف نإ ازبص٤ نّ نبرياف رتن٢ ايػنعس نٚ    دطدٙ نٚ دص٤ َٓ٘ ٚدب
 ايعؿس نٚ ايطٔ نٚ ازبًد٠ نٚ عبٖٛا يٛ اْؿصًا بعد املٛت جيب هؾٓٗا َع املٝنا 

 . دًٝٗا قبٌ ايدؾٔ َسٔجنيف نؿٓ٘ إذا ُد
ْعِ قبٌ املٛت ال جيب هؾٔ ايػنعس ٚايعؿنس ٚايطنٔ ٚازبًند٠ ٚعبٖٛنا ممنا ال       

ٞ ٖٚٛ رٞ غري َٝا، ؾنإٕ دنٛاش االرتؿناظ    ذبً٘ اسبٝا٠ ٜٚٓؿصٌ دٔ دطد اسب
ٚدنندّ هؾٓنن٘ دننست دًٝنن٘ ضننري٠ املتػننسد١ املتًكننا٠ دننٝالف دننٔ دٝننٌ َننٔ شَننإ       

ننإ زضنٍٛ    (: (، ٚيف زٚا١ٜ ضبُد بٔ َطًِ دٔ ايباقس )Œاملعصَٛا )
( املكلٛع Sمما ٜدٍ د٢ً نٕ غعسٙ ) (48)[ختضب، ٖٚرا غعسٙ دٓدْاSَٜاهلل 

( َتٛازثاف، ؾٝدٍ د٢ً دندّ ايبنهع   Œنٌٖ بٝت٘ ) دٓد َٓ٘ يف رٝاص٘ قد بكٞ َد٠ف
: األَنس  (49)بعدّ هؾٔ ايػعس ٚدٛاش االرتؿاظ بن٘، ٚقند ٚزه يف بعنض األخبناز    

                                                           

(
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ّ     بعنن١:  زبنندؾٔ ن  ٚيف زٚاٜنن١ نخننس٣ شٜنناه٠:     [ايػننعس ٚايطننٔ ٚايعؿننس ٚاينند
َٚٔ املكلٛع ب٘ نٕٛ األَس َسصبلاف بنهدصا٤ اسبنٞ،    [اسبٝض ٚاملػ١ُٝ ٚايعًك١ 

دًن٢ املهًنـ، ؾتصنً       نعٝؿ١ ايطنٓد مل ٜجبنا نرندٖا رذن١ف      ٚايسٚاٜات نًٗا
 . َدزناف الضتحبا  هؾٓٗا ٜؤص٢ ب٘ زدا٤ّ مللًٛبٝت٘ ٚنَالف مبػسٚدٝت٘

ٖرا نً٘ بًحاظ ندنصا٤ االْطنإ اسبنٞ ممنا ال ذبًن٘ اسبٝنا٠، ٚنَنا بعند املنٛت          
 َُ خنايـ ٚقند اهدنٞ دًٝن٘     ؾاملػٗٛز ٚدٛ  هؾٓ٘ َع دج١ املٝا، ٚمل ٜعسف ين٘ 

 : ، ٜٚهؿٞ يٛدٛب٘ نَسإاإلمجاع
ٖٞ دنص٤ َنٔ املٝنا    ادد٠ ؾإْٗا ٚإٕ مل ذبًٗا اسبٝا٠ ، ْ٘ َكتض٢ ايكاألٍٚ: إ

 . ايٛادب هؾٓ٘ ؾًٝصّ هؾٓٗا َع ازبج١
َٓٗنا َعتنرب٠ ابنٔ نبنٞ دُنري املسضن١ً دنٔ بعنض          (53)ٚايجاْٞ: يعند٠ زٚاٜنات  
ال مينظ دنٔ املٝنا غنعس ٚال ظؿنس، ٚإٕ ضنك         (: نصحاب٘ دٔ ايصاهم )

ٚهاليتٗا ٚا ح١ دًن٢ ٚدنٛ : هؾنٔ ازبنص٤ اينرٟ       [٤ٞ ؾادعً٘ يف نؿَٓ٘ٓ٘ غ
بعنند َٛصنن٘، دٓنن٘ اْؿصننٌ دننٔ املٝننا: َننٔ غننعس نٚ ظؿننس نٚ عبُٖٛننا ممننا ٜٓؿصننٌ 

 . ٚايطٓد صحٝ  ٚاإلزضاٍ َكبٍٛ ألٕ ابٔ نبٞ دُري ال ٜسضٌ إال دٔ ثك١
( ضا٥الف دٔ املٝا ٜهٕٛ دًٝن٘  َٚٓٗا َعترب٠ دبد ايس ٔ دٔ ايصاهم )

َٓن٘ غن٤ٞ، اغطنً٘     ُنظٓ ُٜال   (:كًنِ ظؿنسٙ، قناٍ )   حًنل دٓن٘ نٚ ُٜ  س ؾُٝايػع
ٖٚٛ ٜدٍ د٢ً املٓع دٔ َظ غ٤ٞ َٔ املٝا، ٚيٛ اْؿصٌ دٓ٘ غعس نٚ  [ٚاهؾٓ٘

ظؿس ٚاْكلع دٔ دج١ املٝا ٚدب غطً٘ ٚهؾٓ٘ يف نؿٓ٘ إٕ نَهٔ، ٚإال هؾنٔ يف  
 . قربٙ نٚ يف نز  ثا١ْٝ

ابتٓنا٤ هالين١ املعتنرب٠ دًن٢ ارتُنناٍ     )قنندٙ( يف  (51)ْعنِ ْناقؼ نضنتاذْا احملكنل    
 إىل املٝا ٖٚٛ ممٓٛع ألْ٘ ارتُاٍ  عٝـ دداف، [اغطً٘ ٚاهؾٓ٘ زدٛع  ُري
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 ٚايكسٜب زدٛع ايضُري إىل املٝا ؾٝذب صػطًٝ٘ ٚهؾٓ٘.
: ٚ ٛي زدنٛع ايضنُري يف املسضن١ً املعتنرب٠ إىل ايػنعس      قػت٘)قدٙ(آَ ٜٚسٓه

 ف إيٝن٘: ظٗنٛز املعتنرب٠ األخنس٣     ٜضنا    . ٚايعؿس ٚعبُٖٛا مما ٜطنك  َنٔ املٝنا   
إذا َططا َٔ املٝا غ٤ٞ  (:يف املٓع َٔ َٓظ غ٤ٞ َٔ املٝا ٚنهْ٘ قاٍ )

٘     ٚرًكا َٓ٘ ايػنعس نٚ قًّ  ٖٚنرا ؾٗنِ ٚا ن      [ُنا َٓن٘ ايعؿنس ؾاغطنً٘ ٚاهؾٓن
 . يًخربٜٔ ظاٖس دسؾاف َٔ َالرع١ اشبربٜٔ ٚايتهٌَ يف نيؿاظُٗا

َٔ هؾٓٗا َع املٝا، ٚينٛ دجنس دًٝٗنا    البد  إذٕ األدصا٤ املٓؿص١ً بعد املٛت 
بعد ايدؾٔ نَهٔ هؾٓٗا خازج ايهؿٔ يف قربٙ نٚ قسٜباف َٓ٘ َع اإلَهإ، ٚقد ذنس 
ٖرا مجع َٔ ايؿكٗا٤ َسضًا ين٘ إزضناٍ املطنًُات ايٛا نحات املؿنسٚؽ َٓٗنا       

ٜٚعضدٙ: ازصهاشات املتػسد١ دًٝ٘ ْاغ٦اف  . ٚاييت ال ذبتاج إىل اضتدالٍ ٚإثبات
 ِ بناررتاّ ايػنازع املنؤَٔ ٚدجتن٘ ٚندنصا٤ بدْن٘ بعند َٛصن٘ ننٞ صندؾٔ            َٔ ٜكٝنٓٗ

ٜٚؤٜدٙ: َسض١ً ضبُد بٔ خايد َٔ بعض نصحاب٘ دنٔ اإلَناّ    . ٚصطرت بايرتا 
ًّٞ دًٝن٘         (: ايصاهم ) إذا ٚدد ايسدٌ قتنٝالف: ؾنإٕ ٚدند ين٘ دضنٛ صناّ صن

ٌٓ دًٝ٘  ؾإٕ األَس بايدؾٔ (52)[ٚهؾٔ ،ٚهؾٔ، ٚإٕ مل ٜٛدد ي٘ دضٛ صاّ مل ٜص
ٚا   رت٢ إذا نإ دضٛاف ْاقصاف نٚ دص٤ّ ٜطرياف َنٔ املٝنا، ٚال خصٛصن١ٝ يف    

َُ  . حرتّٖرا اسبهِ يًكتٌٝ بٌ ٜعِ اسبهِ نٌ َطًِ 
إٕ دًٝاف هؾٔ ندصا٤ املٝا مبعترب٠ اضحام: ٚميهٔ االضتدالٍ د٢ً ٚدٛ  

        ؾإْن٘ صعنبري    (53)[ٚدد قلعاف َٔ َٝنا ؾذُعنا ثنِ صن٢ً دًٝٗنا ثنِ هؾٓنا
 . -صػري٠ ناْا نّ نبري٠  -هؾٔ قلع املٝا ظاٖس يف ٚدٛ  

 ٍ  ٚايدؾٔ ٚادب صٛصًٞ ال ٜعترب ؾٝ٘ قصد ايكسب١ بايؿعٌ، بٌ ٜتحكل اَتجنا
نَسٙ بؿعً٘ خازداف َع خصٛصٝاص٘ امللًٛب١ غسداف ٚينٛ َنٔ هٕٚ قصند ايتكنس      
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ٖٚرا يعدّ ايديٌٝ ايٛا   د٢ً صعبد١ٜ ايدؾٔ ٚصٛقـ اَتجاٍ نَنسٙ دًن٢ قصند    
َنٔ األَنٛز    (ددّ صعبدٜن١ هؾنٔ املٝنا   )اهلل ضبحاْ٘، بٌ يعٌ  ايتكس  بؿعً٘ إىل

ايٛا ننح١ ؾكٗنناف املؿننسٚؽ دٓٗننا ؾتنن٣ّٛ، ؾًننرا ال عبتنناج إىل ايتُنناع ايننديٌٝ دًنن٢ 
 . ايتٛص١ًٝ ٚددّ ايتعبد١ٜ ننجس مما ذنسْا

ْعِ ال زٜب يف نٚي١ٜٛ قصد ايتكنس  إىل اهلل ضنبحاْ٘ بندؾٔ املنؤَٔ املٝنا،      
ريٚزص٘ ؾعنالف صعبندٜاف ٜتكنس  إىل اهلل ضنبحاْ٘     ؾإٕ نٌ ٚادب صٛصنًٞ قابنٌ يصن   

ََ  . حبٛباف هلل ضبحاْ٘بؿعً٘ إذا نإ ؾعً٘ خرياف 
ايػسدٞ َٔ ، ٚرٝح ذبكل نٕ ايػس  ٚرٝح ذبكل صٛص١ًٝ ٚادب ايدؾٔ

يًتحرز َٔ إٜرا٤ ايٓاع بسا٥ح١ املٝا َٚٔ اؾنرتاع ايطنباع    ،ايدؾٔ ٖٛ املٛازا٠
َُ  :  ْكٍٛ ازع املكدع ٚنصباد٘،حرتّ دٓد ايػزبج١ املٝا املطًِ ٖٚٛ 

 َُ  حككناف يًػس نا املػناز   إذا صٛىل ايصيب املُٝص هؾٔ َطًِ حبٝح نإ هؾٓن٘ 
إيُٝٗا ندصن ٚضك  ٚدٛب٘ ايهؿا٥ٞ دٔ ضا٥س ايبايػا ايعاقًا، ٖٚرا ايطنكٛط  

 .  ألدٌ ذبكل ايػس  ايعكال٥ٞ ايرٟ نَضاٙ ايػازع ٚنزاهٙ َٔ دباهٙ
إٜاٙ اَتجاالف يألَس ب٘،  رب إلخساج املٝا ٚهؾٓ٘رٕد نٕ ٜٓبؼ ايكٚدًٝ٘: يٝظ أل

َُ ٞ  ؾإْ٘ َع صصدٟ ايصيب يدؾٓ٘ صحٝحاف  ََ  حككاف يًػنس  ايػنسد ذناٍ  ال ٜبكن٢ 
 : . ثِ ْبحح يًدؾٔ بؿعٌ ذبكل ايػس  امللًٛ  بايدؾٔ

 : ميتـكيفية دفن ال
املعسٚف ٚاملػٗٛز بنا األصنحا  )ز ( رتن٢ اهدنٞ اإلمجناع دًٝن٘        -1

دٛ  صٛدٝ٘ املٝا دٓد هؾٓن٘ إىل ايكبًن١ بٓحنٛ اال نلذاع،     ٚددّ اشبالف يف ٚ
مبع٢ٓ ٚدٛ  ٚ ع املٝا بتُاَ٘ َضلذعاف د٢ً داْب٘ األمئ َٛٓدٗاف ٚدٗ٘ إىل 
ايكب١ً، ٖٚرٙ ايهٝؿ١ٝ ٚايلسٜك١ َتطامل دًٝٗنا يف ؾتنا٣ٚ ايؿكٗنا٤ )ز ( إال َنا     

دٝنٌ مل  غر، َٚسصهص٠ يف نذٖإ املتػسد١ االصكٝنا٤ َٚٛزٚثن١ َتًكنا٠ دنٝالف دنٔ      
َنٔ املتػنسد١ رتن٢ َنٔ مل ٜهنٔ ين٘ هٜنٔ ٚصكن٣ٛ،          صػتب٘ ٚمل ٜنرتهه ؾٝٗنا نرندْ   



 (439)نٝؿ١ٝ هؾٔ املٝا املطًِ.....................................................
   

( نٚ ناْنننا ضنننا٥د٠ غنننا٥ع١ يف دصنننٛزِٖ  Œٚايعننناٖس صًّكٝٗنننا َنننٔ األ٥ُننن١ ) 
(، ٚقد Sُٖٛا نٚ صعًُٗا املطًُٕٛ َٔ دصس زضٍٛ اهلل )ٚنَضٖٛا نٚ ِٖ دًّ
 :  عٝؿ١ (54)دا٤ت بٗا زٚاٜات

دنٔ دٓناش٠ زدنٌ َنٔ      Sد زضٍٛ اهلل غٗ )هدا٥ِ اإلضالّ(:  َسضٌ -ن
بين دبد امللًب ؾًُنا نْصينٛٙ قنربٙ، قناٍ: ن نذعٛٙ يف سبندٙ دًن٢ دٓبن٘ األمينٔ          

 .ال صهٓبٛٙ يٛدٗ٘ ٚال صًكٛٙ يعٗسٙ[ َطتكبٌ ايكب١ً ٚ
.[ ع٘ يف سبدٙ د٢ً ميٝٓ٘ َطتكبٌ ايكب١ًَسضٌ )ايؿك٘ ايس ٟٛ(:  - 
ٚ عا املٝا يف سبدٙ ايصدٚم يف اهلدا١ٜ: )قاٍ ايصاهم: إذا  َسضٌ -دن

ٌٓ دكد٠ نؿٓ٘ ٚ ع َرٓدٙ د٢ً ايرتا (.  ؾضع٘ د٢ً ميٝٓ٘ َطتكبٌ ايكب١ً ُٚر
 : ٚايتحكٝل إَهإ االضتدالٍ د٢ً )صٛدٝ٘ املٝا إىل ايكب١ً( بسٚاٜتا

ٖٚننرا َٛثننل دٓنندْا يسٚاٜنن١ ابننٔ نبننٞ     -األٚىل: َعتننرب٠ ايعننال٤ بننٔ ضننٝاب١   
إذا صست إىل ايكرب (: اهم )دٓ٘ ٚدا٤ يف وخسٖا قٍٛ اإلَاّ ايص (55)دُري

ٖٚنٞ ٚا نح١ ايدالين١     (56)[صٓاٚيت٘ َع ازبطد ٚنهخًت٘ ايًحند ٚٚدٗتن٘ يًكبًن١   
 د٢ً ٚدٛ  صٛدٝ٘ املٝا إىل ايكب١ً دٓد إهخاي٘ ايًحد يدؾٓ٘ َٚٛازاص٘ ؾٝ٘.

نننإ ايننربا٤ بننٔ (: )ايجاْٝنن١: صننحٝح١ َعاٜٚنن١ بننٔ دُنناز دننٔ ايصنناهم 
مبه١ ٚنْن٘ رضنسٙ املنٛت ٚننإ      Sٍ اهلل املعسٚز األْصازٟ باملد١ٜٓ ٚنإ زضٛ

ذعنٌ  ٚاملطًُٕٛ ٜصنًٕٛ إىل بٝنا املكندع ؾهٚصن٢ اينربا٤ نٕ ُٜ      Sزضٍٛ اهلل 
ٚنْن٘   [إىل ايكبًن١  Sإىل زضنٍٛ اهلل  : ٚيف ْطنخ١  [Sٚدٗ٘ إىل صًكا٤ اينٓيب  

 .(57)[ؾٓصٍ ب٘ ايهتا  ٚدست ب٘ ايط١ٓ نٚص٢ بجًح َاي٘ 
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ٛصنن١ يف األخبنناز ايضننعٝؿ١  نُننا ميهننٔ االضننتدالٍ يًلسٜكنن١ اشباصنن١ املٓص   
( دنٔ املٝنا   ضا٥الف َٔ اإلَاّ ايس نا )  (58)املسض١ً مبعترب٠ ٜعكٛ  بٔ ٜكلا

٢ ميٝٓ٘ ٚٚدٗن٘  نٝـ ٜٛ ع د٢ً املػتطٌ َٛٓدٗاف ٚدٗ٘ عبٛ ايكب١ً نٚ ٜٛ ع دً
 [ٜٛ ع نٝـ ٜتٝطنس، ؾنإذا  ٗنس ٚ نع نُنا ٜٛ نع يف قنربٙ       عبٛ ايكب١ًل قاٍ: 

كن١ غنسد١ٝ طبصٛصن١ يٛ نع املٝنا يف      ٖٚٞ ٚا نح١ ايدالين١ دًن٢ ٚدنٛه  سٜ    
)ٜٛ نع دًن٢ ميٝٓن٘    ايلسٜكن١ ممنا ذننسٙ اينساٟٚ ايطا٥ٌ:     قربٙ، بٌ ميهٔ اضتعٗاز

ٚٚدٗ٘ إىل ايكب١ً( ٖٚٛ ٜهػـ دنٔ اضنتكساز ايلسٜكن١ دٓند املتػنسد١ يف دصنس       
صنندٚز اشبننرب، ٚهلننرا دننست ضننري٠ املتػننسد١ ٚنؾتنن٢ ايؿكٗننا٤ )ز ( بلسٜكنن١     

بٛدٗنن٘ إىل ايكبًنن١، ؾٗننرٙ ايلسٜكنن١ ٚايهٝؿٝنن١ اال ننلذاع دًنن٢ ايننُٝا َطننتكبالف 
(، ٚصدٍ صحٝح١ ابٔ ٜكلا Œايػا٥ع١ با املؤَٓا ممتد٠ف يكصٛز املعصَٛا )

ددّ ا بٌ ٚصدٍ د٢ً ٚدٛبٗا إلَضا٤ٖا بؿعٌ د٢ً غسدٝتٗا ٚصحتٗا ٚإدصا٤ٖ
ًلسٜكن١ ٚايهٝؿٝن١   اسبنانٞ ي طنؤاٍ  ايايسهع دٓٗا، بٌ قد نَٚهت ايسٚاٜن١ إيٝٗنا يف   

 . ٚا١ٜ إَضا٤ّ صسحياف نق٣ٛ َٔ اإلَضا٤ املطتهػـ َٔ ددّ ايسهعؾتهٕٛ ايس
:  بعض ازبطد -ٚإدُاٍ ايلسٜك١ ايػسد١ٝ املرنٛز٠ ٚادب يف ندضا٤ املٝا 

دٓد هؾٓٗا إذا نإ ؾٝٗنا َنا ٖنٛ بنازش ٚا ن        ْصؿ٘ نٚ صدزٙ نٚ زٕنض٘ نٚ زدً٘
د٢ً نْٛٗا  ميهٔ اضتكباي٘، ٜٚديٓا دًٝ٘: صحٝح١ ابٔ ٜكلا ؾإْٗا صدٍ بإ القٗا

 . دٓد هؾٓ٘ -نالف نٚ بعضاف  - سٜك١ يًدؾٔ ٚادب١ ايعٌُ َع املٝا 
ٚإذا اغتبٗا ايكب١ً ٚدب ايتؿحّ ٚايتحسٟ دٔ دٗتٗا َكدَن١ف يندؾٔ    -2

املٝا بادباٖٗا، ثِ بعد ايتحسٟ ٚايؿحنّ جيصٜن٘ صٛدٝن٘ املٝنا إىل ازبٗن١ اينيت       
يعًنِ ٚاينٝكا جبٗن١    ٜسد  دٓدٙ ٜٚعٔ بٗا نْٛٗا د١ٗ ايكبًن١ إٕ مل حيصنٌ ين٘ ا   

 ايهعبنن١ املػننسؾ١، ٚبنندٍ دًنن٢ َننا ذنسْننا: زٚاٜتننإ صننحٝحتإ ٚا ننحتا ايدالينن١ دًنن٢   
: حهُا املرنٛزٜٔ، ُٖٚاناي
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جينصٟ ايتحنسٟ   (: قناٍ نبنٛ دعؿنس ايبناقس )     (59)األٚىل: صحٝح١ شزاز٠
ٖٚٞ ٚا ح١ ايدالي١ د٢ً إدصا٤ َا ٜٓتٗٞ ب٘ [نبداف إذا مل ٜعًِ نٜٔ ٚد٘ ايكب١ً

حصنٌ  ايتؿحّ دٔ د١ٗ ايكبًن١ إذا زدن  دٓندٙ ٚظنٔ بازبٗن١ ٚمل َٜ     ايتحسٟ ٚ
دٓنندٙ ايعًننِ، ٚصطننتبلٔ ٚدننٛ  ايؿحننّ ٚايتحننسٟ بًحنناظ نٕ ايتحننسٟ ٜعننين 

حل ٚصٛخٞ ايكصد ٚاالدتٗاه يف ايلًب، ٚايتحسٟ ٖٛ  ًب َنا ٖنٛ   ن ًب اي
نرس٣ باالضتعُاٍ ٚقصد َا ٖٛ نزدن  االرتُناالت، ٚاألرنس٣ ٖنٛ األدندز      

يؿغ ايتحسٟ اضنتعًُ٘ نزبنا  ايكنٛاْا مبعٓن٢ ايتحكنل دنٔ       َٔ االرتُاالت، ٚ
 . ٚرصٍٛ ازبسّ نٚ ايعًِ اتخاصُازبسمي١ ٚدٔ اسبل يف نٟ  سف دٓد امل

ٟ  ُٜ ٚاسباصٌ َٔ َالرع١ ايتعبري املٓصٛ   ٖنٛ َؿسٚغٝن١    [ذنصٟ ايتحنس
ٍٓ    ٚدٛ  ايؿحّ ٚيصّٚ االدتٗاه يف  ًب ٚد٘ ايكب١ً اذا مل ٜعًُ٘، نُنا ٜند

ٔٓ بٛدن٘        د٢ً نؿا١ٜ َا ٜ ؤهٜ٘ ايتحسٟ ٚ ًنب ٚدن٘ ايكبًن١ رتن٢ اذا دًنِ نٚ ظن
ًكبًن١ نايصنال٠ ٚصٛدٝن٘    نًُا حيتاج يف دًُن٘ إىل ايتٛدن٘ ي   ادتُد دًٝ٘ يف ايكب١ً

املٝا إيٝٗا يف قربٙ ٚراٍ ارتضازٙ ٚدٓد ذب  اسبٝٛإ يترنٝت٘ ٚعبٛ ذيو، َٚٔ 
َنٔ ٖنرا    ايٛا   إ الم ايسٚا١ٜ ٚددّ اختصاصٗا بايصال٠ ٚإٕ نإ االْتؿناع 

ايتػسٜع يف ايصال٠ ننجس َٔ غريٙ يهجس٠ ممازضتٗا ٚيف نٌ ّٜٛ ٚدٓد ردٚخ و١ٜ 
نٚ عبٛ ذيو، ٚبًحاظ إ نالم ايسٚاٜن١ صهنٕٛ ٖنٞ املعتُند٠ ٖٓنا نقن٣ٛ ادتُناه،         

 : ْٚؤندٖا نٚ ْؤٜدٖا بايسٚا١ٜ
َٜننَس     ضننا٥الف (63)ايجاْٝنن١: َعتننرب٠ مسادنن١  دننٔ ايصننال٠ بايًٝننٌ ٚايٓٗنناز إذا مل 

ُٓد ايكب١ً  (:كُري ٚال ايٓذّٛ، ٚقد نداب٘ )ايػُظ ٚال اي ادتٗد زنٜو ٚصع
ختصنإ بٗنا،   ٚايطؤاٍ ٚإٕ اخنتّ بايصنال٠، يهٓن٘ َنع ازبنٛا  ال َٜ      [دٗدى

ٚذيو يٛ ٛي نْ٘ ْاظس إىل َا ٖٛ غايب االْتؿناع بايكبًن١ ٖٚنٞ ايصنال٠ إيٝٗنا،      
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ايكب١ً ٙ ٚايعاٖس بعد ايتهٌَ يف ايطؤاٍ ٚازبٛا  ٚصدقٝل ايٓعس ٖٛ نْ٘ دٓد اغتبا
َٜننَس ايػننُظ يف يٝننٌ ْٚٗنناز، ٚال ايكُننس ٚال ايٓذننّٛ( ٚقنند نننإ ايعننس    )اذا مل 

 افَٔ ايٓعس يف ايػُظ ْٗناز  -ُٖٗا ايصال٠ٚن -ٜعسؾٕٛ د١ٗ ايكب١ً الرتٝاداصِٗ
ؾٗنٛ ٜطنهٍ دنٔ دندّ ايٛضن١ًٝ دٓندٙ ملعسؾن١ ٚدن٘          نٚ يف ايٓذّٛ نٚ ايكُس ينٝالف،  

ُٓن ايكب١ً ٚايعًِ بن٘، ٚقند ندابن٘ )     افنٟ ابنرٍ دٗند   د ايكبًن١ دٗندى[  (: صع
ٚادتٗد زنٜو رت٢ حيصٌ يو ايعًِ نٚ ايعٔ ٚايسدحإ يف د١ٗ ايكب١ً ؾتعٌُ 

ٚنٌ َُٓٗا نإف  دًٝ٘، ؾإٕ االدتٗاه قد ٜؤهٟ إىل ايعًِ ٚقد ٜؤهٟ إىل ايعٔ،
َٚٔ ايٛا   ددّ خصٛص١ٝ اسبهِ بايصنال٠   [ادتٗد زنٜوظاٖساف َٔ قٛي٘ 

َٚٔ ٖٓا ْطتعٗس نٕٛ ايطؤاٍ دٔ اغتباٙ د١ٗ ٚإٕ اختّ بٗا ضؤاٍ ايساٟٚ، 
 . ايهعب١ ٚنٕٛ ازبٛا  ٜطتبلٔ يصّٚ برٍ ازبٗد ٚ ًب املعسؾ١ جب١ٗ ايكب١ً

ٝنا يف  ايندؾٔ ٚا نلذاع امل   رصٍٛ ايعٔ جبٗن١ ايهعبن١ يف  ٚاسباصٌ نؿا١ٜ 
ٖنرا نًن٘ إذا مل ميهٓن٘ ذبصنٌٝ ايعًنِ ٚاينٝكا بٛدن٘         قربٙ ٚصٛدٝٗن٘ إىل ايكبًن١،  

ٚيٛ بتنهخري ايندؾٔ َٜٛناف نٚ ننجنس إذا مل ًٜنصّ ؾطناه ازبجن١         : عب١ايكب١ً ٚد١ٗ ايه
 إىل َنا ٜكنس  َنٔ اْتٗنا٤ ٚقتٗنا،       املؿسٚ ١ نٚ بتهخري ايصال٠، ٚاْتػاز ايسا٥ح١ 

نٚ صهخري ايرب  قدز اإلَهإ، ٚإال إذا نَهٔ ايتهخري ؾٌٗ جينب ايتنهخري زٜجُنا    
 .ل حيصٌ ي٘ ايعًِ جب١ٗ ايهعب١ ٚٚد٘ ايكب١ً يٝعٌُ دًٝ٘

ذصٟ ايتحسٟ نبنداف إذا مل ٜعًنِ نٜنٔ ٚدن٘     ُٜ: شزاز٠  ظاٖس إ الم صحٝ 
ٖنٛ إدنصا٤ ْتٝذن١ ايتحنسٟ ٚرصنٍٛ ايسدحنإ دٓندٙ بٛدن٘ ايكبًن١           (61)[ايكبًن١ 

ضٛا٤ رصٌ حبد ايعًِ بعد ازبٌٗ نّ حبد ايعٔ، ؾٝذٛش ايعٌُ بايساد  َلًكاف 
يٌٝ ظاٖساف د٢ً ٚإٕ صٝٓطس ي٘ رصٍٛ ايعًِ ٚايٝكا دٓد ايتهخري ٚايتهخس، ٚال ه

يصّٚ ايتهخس رت٢ حيصٌ يدٜ٘ ايعًِ ٚايٝكا جب١ٗ ايهعب١ ٚٚد٘ ايكب١ً ٚإٕ نإ 
 نٚىل ٚنرٛط يٛ مل ًٜصّ ؾطاه ازبج١ ٚاْتػاز ايسا٥ح١.ذبصٌٝ ايعًِ 
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ٚمل حيصٌ دٓندٙ ايعنٔ جبٗن١    ٚإذا مل ٜسد  دٓدٙ االرتُاٍ يف ٚد٘ ايكب١ً 
ضك  ٚدٛ  صٛدٝ٘ املٝنا   ب١،حيصٌ دٓدٙ االرتُاٍ جب١ٗ ايهعنٟ مل  ايهعب١،

إىل ايكب١ً يتعرزٙ ٚددّ إَهإ بكا٤ املٝنا بنال هؾنٔ، ؾٝتعنٝٓٔ هؾٓن٘ إىل نٟ دٗن١       
ناْا َا هاّ مل حيصنٌ دٓندٙ ايعًنِ ٚال ايعنٔ ٚال االرتُناٍ جبٗن١ َعٝٓن١ ٖنٞ         
د١ٗ ايهعب١ ٚٚد٘ ايكب١ً، ٖرا إذا مل ميهنٔ صنهخري ايندؾٔ سبنا رصنٍٛ ايعًنِ       

نُا يٛ خٝـ صضٓسز املٝا ٚصؿٓطنع دجتن٘ نٚ    ،ايهعب١ٚإَهإ ايتعٓسف د٢ً د١ٗ 
 . . ٖرا نً٘ إذا َات املطًِ يف ايرٓب اْتػاز زا٥حت٘ نٚ عبٛ ذيو َٔ املؿاضد

يف ْٗنس نٚ حبنس نٚ عبُٖٛنا ٖٚنٛ يف ايطنؿ١ٓٝ نٚ       -ٚإذا َات نرد يف املا٤  -3
دؾٔ يف بنا ٔ األز   ٚنَهٔ صنهخريٙ رتن٢ ٜصنٌ املسننب إىل اينرب ُٜٚن       -عبٖٛا 
تُنناٍ ايكنندز٠ دًنن٢ اينندؾٔ يف ايننرٓب ٚإٕ يننصّ  االْتعنناز يف اينندؾٔ دٓنند ار ٚدننب

ََمل َٜايتهخري اذا  ٍٓ د٢ً ٚدنٛ  هؾنٔ املٝنا    حرٚزحصٌ  ، ٖٚرا إل الم َا ه
ؾنإذا   إْن٘ ٜعنِ املٝنا يف ايطنؿ١ٓٝ ٚعبٖٛنا     ؾ ،ايعاٖس يف َٛازاصن٘ يف بنا ٔ األز   

ٚ نَهٔ صهخري ايدؾٔ زٜجُا صصٌ ايطؿ١ٓٝ إىل غا ٧ املا٤ ٚدنب   ٚدنب  ايتنهخري 
. صٛد٘ ايطؿ١ٓٝ إيٝ٘ يػس  هؾٔ املٝا يف با ٔ األز 

  ٘ يننٛ يف غننا ٧ ايبحننس نٚ ايٓٗننس   ٚ -ٚنَننا إذا مل ميهننٔ ايتننهخري ٚصعننرز هؾٓنن
ٚصعنرز ٖنرا ٚخٝنـ َنٔ صضنسز       -ملُازض١ ايدؾٔ يف ايرب بعد ايتػطٌٝ ٚايتهؿا

ع املٝا بؿطاه دجت٘ ٖٚتو رسَتن٘ نٚ َنٔ صضنسز ايٓناع َنٔ اْتػناز زا٥حتن٘ َن        
ًّٞ دًٝن٘ ثنِ ٜٛ نع يف ٚدنا٤       صعرز هؾٓ٘ يف غا ٞ املا٤ غٓطٌ ٚرٓٓ  ٚنّؿٔ ٚصن

َُزن حهِ َع غٓدَُ ثكٌٝ رذس  ًك٢ يف ايبحس بعد صجكًٝ٘ بػٓدحهُاف ثِ ُٜض٘ غداف 
ٜٚٛننه زنضنٗا نٟ    ٚ ٚ ع٘ يف خاب١ٝ : ازبس٠ ايضنخ١ُ ٜطنرت بٗنا املٝنا،    جبجت٘، ن

َُ ػٓدُٜ ٖٚرا قد ٚزهت بن٘   . املا٤ ًٜٚك٢ ؾٝ٘ حهُاف ثِ ٜٛ ع املٝا يفغداف ٚثٝكاف 
ايهًٝين ٚايلٛضٞ  ايرٟ زٚاٙ (62)نٜٛ  بٔ اسبس نخباز َتعده٠ دُدصٗا صحٝ 
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ضؤاالف دٔ )زدٌ َات ٖٚنٛ يف ايطنؿ١ٓٝ    َطٓداف ٚايصدٚم َسضالف، ٚقد صضُٔ
ٜٛ نع يف خابٝن١ ٜٚٛننه زنضنٗا      (:ٚقد ندا  ) (يف ايبحس نٝـ ٜصٓع ب٘ل

   .[ ٚصلسي يف املا٤
: اختصا  االيكا٤ يف ايبحس دٓد صعرز ايدؾٔ، ايطؤاٍ يف ايصحٝ  ٚظاٖس

ضننهٍ: زدننٌ َننات ٖٚننٛ يف ايطننؿ١ٓٝ يف ايبحننس نٝننـ ٜصننٓع بنن٘ل ٚظنناٖسٙ نننٕٛ  
اشبنسٚج َنٔ ايبحنس     عنرز دًن٢ املهًؿنا :   ايطؿ١ٓٝ يف ٚض  ايبحس ٚقد دطس نٚ ص

ٚضننهٍ:  س ايننساٟٚٚايٛصننٍٛ إىل ايػننا ٧ ينندؾٔ املٝننا يف بننا ٔ األز  ؾتحٝٓنن 
ِٓ ايصنحٝح١ َنا إذا نَهنٔ إٜصناٍ ازبجن١ إىل         نٝـ  ايػنا ٧  ٜصٓع بن٘ل، ؾنال صعن

ّ   -ٚهؾٔ املٝا يف با ٔ األز  رناٍ األَنٔ َنٔ     ،ٚيٛ بعد صهخري ضناد١ نٚ ٜنٛ
ؾطاه ازبج١ ٚعبٖٛا مما ٜٛدب ٖتو املٝا، ٚر٦ٓٝر ال جيٛش إيكا٤ املٝا يف ايبحس 

بحنس سبؿنس قنرٍب ٚهؾنٔ     ٚالبد َٔ هؾٓ٘ بعد إٜصناي٘ إىل اينرٓب نٚ غنا ٧ ايٓٗنس نٚ اي    
 ٘ كبننٌ هدنن٣ٛ إ ننالم   صنن  ٚال ُصطننُع ٚال َصَٚننع ٖننرا ايؿٗننِ ال صُ   . املٝننا ؾٝنن

ايصننحٝح١ ٚؾٗننِ دننٛاش إيكننا٤ املٝننا يف ايبحننس رتنن٢ َننع إَهننإ ايٛصننٍٛ إىل   
 ٘ ٜٛ ننع يف   نٕ َننا دننا٤ يف اشبننرب ايصننحٝ :   ٚايعنناٖس . غننا ٧ ايبحننس يدؾٓنن

، ٚقد ال  -ازبٓس٠ ايعع١ُٝ - ٜساه َٓ٘ صجكٌٝ املٝا ٚال خصٛص١ٝ يًخاب١ٝ [خاب١ٝ
صتٛؾس ازبس٠ دٓد نٌٖ ايطؿ١ٓٝ الضُٝا يف دصٛزْا ؾٝكّٛ َكاَٗنا: ننٌ َنا ٜنؤهٟ     
َُٗتٗا ٖٚٞ َٓع اسبٝٛإ ايبحسٟ َٔ اؾرتاع دجت٘ نهٕ صجّكنٌ حبذنس نٚ ردٜند    

ز٣ٚ نبننٛ ، َننجالف: : األخبنناز األخننس٣  نٚ عبُٖٛننا، ٜٚؤٜنند إزاه٠ ٖننرا املعٓنن٢   
َننات املٝننا يف ايبحننس غكٓطننٌ ٚنّؿننٔ   إذا(: ا )ايننبخرتٟ قننٍٛ نَننري املننؤَٓ 
ٚنزضٌ نبإ  [ٜٚس٢َ ب٘ يف املا٤ ٛثل يف زدًٝ٘ رذْسُٚرٓٓ  ثِ ُٜص٢ً دًٝ٘ ثِ ُٜ

٢ًّ     ( قٛي٘ دٔ ايسدٌ ميٛت يف ايبحنس: دٔ ايصاهم ) ٜػٓطنٌ ٜٚهّؿنٔ ٜٚصن
 . ٚقسٜب َٓٗا َسؾٛد١ ضٌٗ بٔ شٜاه (63)[ايبحس يف ب٘ س٢َجّكٌ ُٜٚدًٝ٘ ُٜٚ
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باشباب١ٝ ٜٛ ع املٝا ؾٝٗا ايعاٖس َٓن٘ دعًن٘    خبازملٝا يف بعض األٚصجكٌٝ ا
نٟ ٜساه َٓ٘ ايتحٛط دًن٢ املٝنا َنٔ رٝٛاْنات     ، يف را١ٜٚ َجك١ً حبذس نٚ عبٛٙ

ايبحس نٕ صؿرتض٘، ؾٝجّكٌ يٝخرتم ضنل  املنا٤ ٚايبحنس ٜٚٓنصٍ إىل نضنؿً٘ ٜٚٓذنٛ       
ٜٛ ع يف حٝ :  صطب  يف نٚاض  املا٤، ٖٚرا َا ٜؤهٜ٘ ايصَٔ اسبٝٛاْات اييت

تجّكنٌ زدنال   ١ٝ( نٚ راٜٚن١ ردٜند نٚ خنصف ثكٝنٌ ؾ    ٚإذا مل صتٝطس )اشباب [خاب١ٝ
ايبحس، اضتؿاه٠ف َٔ َضُٕٛ اشبرب ًك٢ يف ثِ ُٜ  ٌنٟ ثكاملٝا حبذس نٚ ردٜد نٚ 

 . -ٖٚٞ  عٝؿ١ ايطٓد نُا صكدّ  -ايصحٝ  َؤٜداف بايسٚاٜات األخس٣

ٍ  خباز:ٗس َٔ األٜٚع صٛدٝن٘ املٝنا إىل دٗن١ ايكبًن١      -ددّ ادتباز االضنتكبا
ٜٚؤندٙ: نٕ االضتكباٍ ٚادب دٓند ايندؾٔ يف بنا ٔ     -دٓد إيكا٤ املٝا يف ايبحس

، ٚاإليكنا٤ يف  (64)ٜعكٛ  بنٔ ٜكلنا   خباز نصحٝ األز  رطبُا ٜبدٚ َٔ األ
عتننرب ؾٝنن٘ ٚيننٝظ ٖننٛ َصنندام اينندؾٔ رتنن٢ ُٜ  ،ايبحننس بنندٌٜ اينندؾٔ دٓنند صعننرزٙ 
 . ١ً، ٚال هيٌٝ د٢ً ادتباز ايتٛدٝ٘ يف ايبدٌٜاالضتكباٍ ٚصٛدٝ٘ املٝا إىل ايكب

مل ميهننٔ هؾٓنن٘ يف األز  ملٓننع ايعننامل نٚ  ٖٚهننرا رهننِ املٝننا يف ايننرٓب اذا  
ُٓجٌ ب٘: صكلٝع دجتن٘  يصالب١ األز  نٚ خٝـ دًٝ٘ َٔ ايعامل نٕ ٜٓبؼ قربٙ ُٜٚ

ٚإٕ مل ميهنٔ ُثّكًنا زدنالٙ     ،ؾإْ٘ ٜٛ ع يف را١ٜٚ ثكًٝن١  ٚ عبُٖٛا،نٚ رسقٗا ن
 : ٚنيكٞ يف ايبحس نٚ ايٓٗس، َٚدزن٘ َٔ االثكاٍد نٚ عبٛٙ حبدٜ

بعنض األخبناز ٚؾٝٗنا ايصنحٝ       -نٚالف: نْ٘ َكتض٢ ايكادد٠ ٚاألهي١ ايعا١َ 
، ٚهؾنٔ  (65)[رس١َ املطًِ َٝتاف نحسَتن٘ ٖٚنٛ رنٞ ضنٛا٤    (: ضٓداف نكٛي٘ )

 -يعامل ٚإٖاْت٘ ٖٚته٘ ٚايتُجٌٝ بَ٘ع خػ١ٝ ْبؼ ا -ايبححاملطًِ يف َؿسٚ  
ٚ صسى هؾٓ٘ ملٓع ايعامل َٔ هؾٓ٘ يف با ٔ األز ، ٖٚرا ٖتنو ٚإٖاْن١ خنالف    ن

 ُا٤ رؿغ يًُطًِ َٚٓعناي يف بُٝٓا إيكانٙ نُكدع،اي يًػازع ُلًٛ ناي االررتاّ
                                                           

(
64

 .2من أبٌاب غسل الميج: ح 5: ب2الٌسائل: ج (

(
65

 اإلعطاء. من أبٌاب دياث 25+ب24: ب19+  ج1ن: حمن أبٌاب الذف 51: ب2الٌسائل: ج (



 4:جؾك٘ ايلٗاز٠ ٚايلٗٛز..................... ............................................................(416)  

 

 . ٖته٘ ٚاررتاّ ي٘، ٖٚرا د٢ً ٚؾل اشبرب ايصحٝ 
( ألٌٖ ٚثاْٝاف: ملعترب٠ ضًُٝإ بٔ خايد ايٓا ك١ مبعاصب١ اإلَاّ ايصاهم )

ُٓ٘ شٜد بٔ دًٞ ٕٛحسقَٜايهٛؾ١ ايرٜٔ صسنٛا ايع١ًُ  َِ  ِٖٓٛ ََّٓٚه د  ٘ ٚنِْٗ ٔين
ٓكرٚٙ بتجكًٝ٘ حبدٜد ٚإيكا٤ٙ يف ْٗس ايؿسات رت٢ ال ٜصً٘ ايعامل ّٜٚٓهٌ ب٘ نُا ُٜ

ٖٚنرٙ ايسٚاٜن١ زٚاٖنا ايهًنٝين يف )زٚ ن١ ايهنايف(        .(66)صٓعٛا جبجُاْن٘ ؾسادنع  
( رنٓدخ بن٘ اينساٟٚ ازبًٝنٌ:     م )حهٞ ردٜجاف ٚارنداف يإلَناّ ايصناه   ٖٚٞ َص

ٚزهت بلنسٜكا ٚنرندُٖا صنحٝ  ايطنٓد دٓندْا دًن٢        ، ٚقدضًُٝإ بٔ خايد
ٖٚٛ َا زٚاٙ ايهًٝين بطٓد صحٝ  إىل ابٔ نبٞ دُري دٔ زدنٌ ذننسٙ    ،األظٗس

ٔ دن  -ٖٚرا َٛٓثل اليتصاّ ابٔ نبٞ دُري نٕ ال ٜنسٟٚ ٚال ٜسضنٌ إال دنٔ ثكن١      -
(: نٝنـ صنٓعتِ بعُنٞ شٜندل ؾهدنا       )مضًُٝإ بٔ خايد، قاٍ ين٘ ايصناه  

ـٓ ايٓناع    : إِْٗ نناْٛا َٜ  ضًُٝإ ًّنٛا ْٚكصنٛا   -حسضنْٛ٘ ؾًُنا غن نخنرْا   -نٟ ق
 -ٜعنين يف داْنب َنٔ ايػنا ٧     -ا يف رسف د٢ً غنا ٧ ايؿنسات  دجت٘ ٚقرؾٓاٖ

(: نال ؾًُننا نصننبحٛا دايننا اشبٝننٌ ٜلًبْٛنن٘ ؾٛدنندٚٙ ؾننهرسقٛٙ، ؾكنناٍ )     
ٚنيكٝتُنٛٙ يف   ًتُنٛٙ ثكنٝالف   ٛٙ ردٜنداف ٚ  : نال نثكًتُن ٜعنين نٚقساٛٙ ردٜداف[ 

ٖٚرا اشبرب صحٝ  ايطٓد دٓدْا د٢ً  [ايؿسات، ص٢ً اهلل دًٝ٘ ٚيعٔ اهلل قاصً٘
املطًِ املٝا نٕ ٜٓهٌ ٖٚٛ ٚا   ايدالي١ د٢ً نْ٘ إذا خٝـ د٢ً دج١  ،األظٗس

ع يكانٙ يف املا٤ إلخؿا٤ ازبجن١ ٚاررتاَٗنا َٚٓن   ٜٓبػٞ إ -رسقاف نٚ عبٛٙ -بٗا ايعامل
 : . ثِ ْبحح ايعامل َٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا ٚايتٓهٌٝ بٗا

 دفن املسلم يف مقربة الكافرين:
ال إغننهاٍ دٓنندْا يف رسَنن١ هؾننٔ املطننًِ يف َكننرب٠ ايهنناؾسٜٔ، ٖٚهننرا هؾننٔ  
ايهاؾس يف َكنرب٠ املطنًُا ؾإُْٗنا َصندام صنٖٛا املطنًِ نٚ املطنًُا ٚخنالف         

طًِ َٝتاف نحسَت٘ ٖٚٛ رٞ رس١َ امل اررتاَِٗ، ٚقد اضتؿا ا ايسٚاٜات بهٕ 
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ٚيعنٌ ٖنرٜٔ اسبهُنا َؿنسٚؽ دُٓٗنا َتؿنل دًُٝٗنا بنا ؾكٗا٥ٓنا          ،  (67) [ضٛا٤
)ز ( نُننا ٜعٗننس َننٔ ذبسٜننسِٖ َطننهي١ َننٛت ايهنناؾس٠ اسباًَنن١ مبطننًِ ؾننإِْٗ    
نمجعٛا د٢ً هؾٓٗا يف َكرب٠ املطنًُا َٚٓنع هؾٓٗنا يف َكنرب٠ ايهناؾسٜٔ اررتاَناف       

طًِ، مما ٜهػـ دٔ ازصهاش رسَن١ هؾنٔ املطنًِ    إلضالّ ٚيدٖا باْتطاب٘ ألبٝ٘ امل
يف َكرب٠ ايهاؾسٜٔ ٚبايعهظ ٚنْ٘ ٖتو سبس١َ املطًِ يف اسبايا، نُا ٜبندٚ َنٔ   

نٕٛ هؾنٔ ايهناؾس٠ اسباَنٌ مبطنًِ يف َكنرب٠ املطنًُا اضنتجٓا٤ّ         :نًُات بعضِٗ
. -ٜٗٛه١ٜ نٚ ْصسا١ْٝ  -ْاغ٦اف َٔ ايّٓ ايٛازه يف اسباٌَ مبطًِ ٖٚٞ ناؾس٠ 

 -ٚبعضنٗا صنحٝ  ايطنٓد    -ز املطتؿٝضن١  : األخبنا  ٝـ نإ ٜهؿٝٓنا هينٝالف  ٚن
ٚاييت صدٍ د٢ً رس١َ صٖٛا املطًِ ٚٚدٛ  اررتاَ٘، ٖٚٛ ٜكتضٞ ددّ هؾٔ 

رتن٢ ال ًٜنصّ    ،املطًِ يف َكرب٠ ايهاؾسٜٔ ٚددّ هؾٔ ايهناؾس يف َكنرب٠ املطنًُا   
 . طبايؿ١ االررتاّ ايٛادب يًُطًُا ٚددّ ٖتهِٗ

دنناش  -دُننداف نٚ دٗننالف نٚ ْطننٝاْاف  -ُٖا يف َكننرب٠ اآلخننسٜٔ ٚإذا هؾننٔ نرنند
ِٓ دج١ ايهاؾس  ْبؼ ايكرب ٚإخساد٘ يدؾٓ٘ يف َكربص٘، ؾإٕ هيٌٝ رس١َ ايٓبؼ ال صع

بٌ ٖٞ طبتص١ باملطًِ ألدٌ نْٛ٘ ٖتهناف الررتاَن٘، ٚإذا هؾنٔ املطنًِ يف َكنرب٠      
   ٘ يف َكنرب٠  هؾٓن٘  ػنس   ْبػن٘ ي ، ؾٝذنٛش  ايهاؾسٜٔ ؾٗٛ ٖتو ين٘ ٚخنالف اررتاَن

 . يهساَت٘ ٚاررتاَ٘ افاملطًُا رؿع
ٚال رسَن١ يًهناؾس    ،ٚإذا هؾٔ ايهاؾس يف َكرب٠ املطًُا ؾٗٛ ٖتو يًُطًُا

٘ يدؾٓن٘ يف َكنرب٠ ايهناؾسٜٔ    حسّ ْبػ٘، بنٌ جينب ْبػن٘ دٓد٥نر، ٚإخساُدن     رت٢ َٜ
 . الررتاّ املطًُا املكبٛزٜٔ يف نز ِٗ َٚكربصِٗ رؿٌغ

 املطًُا دٔ َكرب٠ ايهاؾسٜٔ.ٖرا نً٘ إذا اَتازت َكرب٠ 
ٚإذا ناْا املكرب٠ طبتًل١ يف بًد حبٝح صعازف هؾٔ املطًُا ٚايهاؾسٜٔ ؾٝٗا 
ؾٝٓبػٞ ؾصٌ املطًِ دٔ ايهاؾسٜٔ يف َهإ ايدؾٔ إذا نَهٔ، ٚيٛ قدز املطًُٕٛ 
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بنٌ األرنس٣    ،ْػا٤ َكرب٠ خاص١ بِٗ َٓؿص١ً دٔ قبٛز ايهؿاز ننإ نٚىل د٢ً إ
 . ؿعاف يهسا١َ َٛصاِٖ ٚاررتاَِٗبِٗ نٕ ٜؿعًٛا ذيو ر

ٚإذا اغننتب٘ دجُننإ املطننًِ جبجُننإ ايهنناؾس ؾًننِ ٜتحكننل دٓنند املطننًُا  - 
ننهٕ   خنازج َكنابس املطنًُا ٚايهناؾسٜٔ،     صعٝا دج١ املطنًِ، ٚنَهنِٓٗ هؾُٓٗنا   

ٚاملكنرب٠ املعند٠ يندؾٔ     دؾٓا يف صحسا٤ بعٝنداف دنٔ املكنرب٠ املعند٠ يندؾٔ املطنًُا      ُٜ
را ٜٚنندؾٓإ َتبادنندٜٔ غننري صبننتُعا يف َهننإ ٚارنند ٚال    صعننٝٓٔ ٖنن  ايهنناؾسٜٔ،

خًصاف َٔ َٗا١ْ دجُإ املطًِ ٚررزاف َٔ رصٍٛ َتكازبا يف َهإ هؾُٓٗا، َص
خننالف ايٛاقننع دٓنند هؾننٔ نرنندُٖا يف َكننرب٠ املطننًُا ٜٚهننٕٛ يف ايٛاقننع ٖننٛ    

. ايهاؾس، ٚدٓد هؾٔ اآلخس يف َكرب٠ ايهاؾسٜٔ ٜٚهٕٛ ٖٛ املطًِ ٚاقعاف
٠ املطننًُا ٚدننٔ َكننرب٠  ٜتٝطننس هؾُٓٗننا يف َهننإ َٓعننصٍ دننٔ َكننرب   ٚإٕ مل 

داش هؾُٓٗا يف َكرب٠ املطًُا رؿعاف الررتاّ املطًِ بدؾٓن٘ يف َكنرب٠    ٔ،ايهاؾسٜ
املطًُا َٚٓعاف َٔ َٗاْت٘ ٚددّ اررتاَ٘ بدؾٓ٘ يف َكرب٠ ايهاؾسٜٔ، ٚإٕ يصّ َٔ 

يف َكنرب٠   سصب هؾٔ ايهاؾٖرا ايدؾٔ ازباَع ٚاملعٍُٛ الررتاّ املطًِ َُٓٗا ٚصس
املطًُا ٚجبٛازِٖ مل ٜضٓس ٖنرا، يعندّ قصندِٖ صنٖٛا املطنًِ بندؾٔ ايهناؾس        
َعٗننِ يف َكننربصِٗ، بننٌ نننإ قصنندِٖ رؿننغ نساَنن١ املطننًِ ٚدنندّ هؾٓنن٘ َننع      
ايهاؾسٜٔ ٚصٛقـ ذبكٝل ٖرا ايكصد د٢ً هؾٔ ايهاؾس املػتب٘ يف َكرب٠ املطنًُا  

 . اؾس َعَِٗٔ هٕٚ قصد َٗا١ْ املطًُا بدؾٔ ايه
ٚمما صكدّ ٜتذ٢ً نٚ ٜتبا نْن٘ إذا َنات املطنًِ يف بناله ايهؿناز ٚهلنِ َكنرب٠        

صعٝٓٔ هؾٔ املطًِ ؾٝٗا َا  ،دت َكرب٠ طبصٛص١ مبٛص٢ املطًُاخٓصِٗ ؾإٕ ٚدَص
ٔ    دؾٔ مل ٜتضسز ذٚٚٙ ٚنًٖ٘، نٚ ُٜ نٟ  يف -يف َهإ َٓعنصٍ دنٔ َكنرب٠ ايهناؾسٜ

ٝننا املطننًِ اينندؾٕٛ َننٔ اهلتننو ٖٚننرا ألدننٌ رؿننغ نساَنن١ امل -َٛ ننع َٓعننصٍ
ٚاملٗاْنن١ ايننٛازه٠ دًٝنن٘ إذا نقننرب جبننٛاز ايهنناؾسٜٔ، ٚيننرا جيننب هؾٓنن٘ يف َكننرب٠       

 سٜٔ نٚ َٛ عنس٠ ايهاؾنكبنس يف َٛ ع خازج َنبندت، ٚإال نقنُطًُا إٕ ٚدناي



 (419).................................بايعهظيهاؾسٜٔ ٚيف َكرب٠ ا هؾٔ املٝا املطًِ  
   

 . َٓعصٍ دًِٝٗ
ٚبتعبري وخس: إذا َات املطًِ يف باله ايهؿاز ٚهلنِ َكنرب٠ يهنٔ ال صٛدند يف     

خّ املطًُا ٚصٓعصٍ دنٔ َكنرب٠ ايهناؾسٜٔ ٚدنب هؾٓن٘ يف      ٠ َصصًو ايباله َكرب
اف َٛ ع َٓعصٍ دٔ َكرب٠ ايهاؾسٜٔ ٚال ٜدؾٔ يف َكربصِٗ ٚال يف دٛازِٖ رؿعن 

 . يهسا١َ املٝا املطًِ َٔ اهلتو ٚاملٗا١ْ جبٛازِٖ
يعنندّ ٚدٛهٖننا نٚ  -طننًُا ْعننِ إذا صعننرز هؾننٔ املٝننا املطننًِ يف َكننرب٠ امل 

 َهإ َٓعصٍ َٓؿصٌ دٔ َكرب٠ ايهناؾسٜٔ ٚاعبصنس   ٚصعرز هؾٓ٘ يف -يطبب وخس
ٔ     األَس بدؾٔ املطًِ يف املكرب٠ دناش هؾٓن٘ ؾٝٗنا     ،ايعا١َ اينيت ٖنٞ َكنرب٠ ايهناؾسٜ

خٌ ها٥س٠ املكرب٠ املعند٠ يًندؾٔ   يال لساز، ٜٚطتحطٔ اختٝاز َهإ َتلسف ها
املطنًِ   َٔختاز املهًؿٕٛ األرٝا٤ هؾؾإْ٘ دٓد اال لساز إىل َا ؾٝ٘ َٗا١ْ املطًِ َٜ

خؿٝؿاف يًُٗا١ْ ٚاهلتنو  باختٝاز املٛ ع املتلسف َٔ املكرب٠، َص ؾُٝا ٖٛ نقٌ َٗا١ْف
 . بإبعاهٙ دٔ قبٛز ايهاؾسٜٔ

ؾكد اصؿكنا   -نٚ َٔ رساّ سبا١ًَ مبطًِ َٔ رالٍا -إذا َاصا ايهاؾس٠ -ند
إضنالّ نبٝن٘،    بتبنع نًُتِٗ د٢ً هؾٓٗا يف َكابس املطًُا اررتاَاف يٛيدٖا املطنًِ  

بلٓٗنا إلخنساج    قد ٜهػـ اصؿناقِٗ ٖنرا دنٔ اصؿناقِٗ دًن٢ دندّ دنٛاش غنلٓ        ٚ
ذت٘ نَهٔ بكا٤ رٝاص٘، َٚنٔ ايٛا ن  دندّ دند٣ٚ     نٚيدٖا إذا ناْا ايسٚي ٚي
  . ًذ٘ ايسٚي نٚ مل ٜبًؼ نزبع١ غٗٛزإخساج ازبٓا ايرٟ مل ص

رٝنح ٜعٗنس َنٔ     ،يف رهِ إخساج ازبٓا اينرٟ ٚزبتن٘ اينسٚي   ٖٓا ايهالّ ٚ
ّ ٚدٛ  اإلخساج، ٚيعً٘ الرتُناٍ ننٕٛ اإلخنساج    بعضِٗ اإلمجاع د٢ً دد

ٚ   ٖتهاف يًذٓا َٚٗا١ْ َٚري١ رُٝٓا ُٜ ٘ سؾضن املطنًِ ٜ  ٍإذالخسج َنٔ بلنٔ نَن٘، 
 . اررتاَاف إلضالَ٘ ٖاصٝذاإلضالّ ٚال ُٜ

َُبن يهٔ يٛ رصٌ اال ٦ُٓنإ َنٔ  بٝ   ُٛ ازبنٓا ٚإَهنإ   نختصن١ صهاَنٌ ْن   ١ 
ذٙ رؿاظناف دًن٢ رٝاصن٘،    إْكاذ رٝا٠ ازبٓا بعد َٛت األّ اسباٌَ بن٘ ٚدنب إْكنا   
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ٚيٛ مل حيصٌ اال ٦ُٓإ بريو ؾال جيٛش إخساد٘ َٔ هٕٚ ؾسم با بكا٤ رٝاصن٘  
: دندّ ادتبناز َنٛت ازبنٓا      ٚبا َٛص٘ ضسٜعاف، ٚينرا ٜعٗنس َنٔ بعنض ايؿكٗنا٤     

ُنٛت ضنسٜعاف بعند َنٛت     ايرٟ ٚزبت٘ ايسٚي، ٚيعً٘ ألٕ َصريٙ املٛت ؾإْ٘ قند َٜ 
ا املصنري ايطنسٜع مل ًٜتصَنٛا بٛدنٛ  غنل      نَ٘ ٚال ْؿع يف إخساد٘، ٚيعًن٘ هلنر  

: دنندّ ايننديٌٝ ايٛا نن  دًنن٢ ٚدننٛ     ايننبلٔ األّ إلخننساج ازبننٓا. ٜٚؤننندٙ 
 . إخساد٘ َٔ بلٔ نَ٘ الضُٝا َع ارتُاٍ َٛص٘ ضسٜعاف

َٔ َطنًِ بعكند ْهناي     -ايهتاب١ٝ ٚ غريٖا - ًا ايهاؾس٠ ٚنٝـ نإ إذا 
ثننِ َاصننا قبننٌ ٚ ننع٘  -ّايصْننا اسبننسا -الالف نٚ بننٛ ٞ غننب١ٗ نٚ بؿعننٌ غننٓٝعرنن

ؾٗرا ازبٓا ضبهّٛ باإلضالّ صبعناف ألبٝن٘ املطنًِ ٚال جينٛش هؾٓن٘ يف       ،ٚٚالهصٗا ب٘
ألْ٘ ٖتو َٚري١ َٚٗا١ْ إلضالَ٘ ٖٚٛ رنساّ ؾإْن٘ جينب رؿنغ      ،َكابس ايهاؾسٜٔ
 ٘ ٚالبند َنٔ هؾٓن٘ يف َكنابس املطنًُا زغنِ ننٕٛ نَن٘ اسباَنٌ بن٘            ،نسا١َ إضنالَ

هٓٗننا مبجابنن١ ايٛدننا٤ نايتننابٛت، ؾتنندؾٔ يف َكننابس    ننناؾس٠ ٚال ارننرتاّ يًهنناؾس، ي 
ذٓٝٓٗا املطًِ، ٖٚرا اضتجٓا٤ َٔ رس١َ هؾٔ ايهاؾس يف َكنرب٠  ناملطًُا اررتاَاف ي

يف بلٓٗا احملهنّٛ بإضنالَ٘،   ايها٥ٔ املطًُا، ثبا دٛاشٙ ألدٌ اررتاّ ازبٓا 
ٚيٝظ اررتاَاف هلا ٖٚٞ ناؾس٠ باهلل ٚبسضنٛي٘، َٚنٔ ٖٓنا ْكنٍٛ بًنصّٚ هؾٓٗنا يف       

َٔ هٕٚ ؾسم با َٔ ٚزبت٘ اينسٚي ٚبنا َنٔ مل صًذن٘ اينسٚي       ،كرب٠ املطًُاَ
ؾإْ٘ ضبهّٛ بإضالَ٘ صبعاف ألبٝ٘ ٖٚٛ ضبرتّ ٚزبت٘ ايسٚي نّ مل صًذن٘، بًنؼ دُنسٙ    

 . شاه دًٝٗا نٚ ْكّ دٓٗا ٚنيف بلٔ نَ٘ نزبع١ نغٗس 

حٌُ ب٘ نَ٘ بعد ٚقادٗا مبًنو  : خرب ْٜٛظ ايٛازه يف ايٛيٝد ايرٟ َص ٜٚؤٜدٙ
ُا، ٚاشبرب  عٝـ ايطٓد بؿعنٌ ٚقنٛع )ن ند بنٔ نغنِٝ( يف ايلسٜنل ٖٚنٛ        ايٝ
ذٗننٍٛ اسبنناٍ ال نَنناز٠ دًنن٢ صٛثٝكنن٘، ؾٝصننً  اشبننرب َؤٜننداف ملكتضنن٢ ايكادنند٠   ََ

ٚاألهي١ ايعا١َ، ٖٚٛ َا زٚاٙ ايػٝع ايلٛضٞ يف )ايتٗرٜب( بطنٓدٙ املتصنٌ إىل   
ايٝٗٛه١ٜ نٚ  ( دٔ ايسدٌ ٜهٕٛ ي٘ ازباز١ٜضا٥الف َٔ اإلَاّ ايس ا ) ،ْٜٛظ



 (421).................................بايعهظيهاؾسٜٔ ٚيف َكرب٠ ا هؾٔ املٝا املطًِ  
   

ٚالهصٗنا   إْ صطًِ ؾتهب٢ دًٝن٘ ؾند  ددٖٛا إىل نٛاقعٗا ؾتحٌُ ثِ ٜايٓصسا١ْٝ ؾُٝ
ٜدؾٔ َعٗا دًن٢ ايٓصنسا١ْٝ نٚ   ل ٚايٛيد يف بلٓٗا َٚات ايٛيد نؾُاصا ٖٚٞ صلً

 .(68)[ٜدؾٔ َعٗا (: خيسج َٓٗا ٜٚدؾٔ د٢ً ؾلس٠ اإلضالّل ؾهتب )
ّ نرند نبٜٛن٘ َطنًُاف ندنِ َنٔ      ٚايعاٖس اسبهِ بإضنالّ ازبنٓا َلًكناف َنا ها    

اْعكاهٙ َٔ دكد ْهاي رالٍ نٚ َٔ ٚ ٞ غب١ٕٗ نٚ َٔ شْا بهَن٘ ؾإْن٘ َتٛيند َنٔ     
يصارب املا٤ ٚال هيٌٝ َٔ ْصٛ  ايػسع   َا٤ َطًِ ٚحيطب٘ ايعسف ايعاّ إبٓاف

حبٝح ٜديٓا بٛ ٛي د٢ً نٕ االبٔ املتٛيد َٔ ايصْا يٝظ بٛيد ينرٟ   ،ٜٓايف ذيو
صننٛ  املعصنن١َٝٛ ْؿننٞ ايتننٛازخ بُٝٓٗننا ٚمل ٜننسه ْؿننٞ    املننا٤، ْعننِ ٚزه يف ايٓ

ٕٛٓ َنٔ   :بٌ ٚدسؾاف ايٛيد يػ١فٕ ات٘ : ٚيدٜٜٚؤند  . ايٛيد١ٜ دٓ٘ ٖٛ ايٛدٛه املته
ألبٝن٘    ٗنٛ ٚيندُ  ؾصالقُٝٗنا رنالالف نٚ رساَناف،     ندِ َٔ ،َا٤ ايسدٌ ٚبٜٛض١ املسن٠

ٚالبد َٔ اررتاَ٘ بإجيا  صارب املا٤ ؾٝتبع٘ يف اإلضالّ ألْ٘ نغسف األبٜٛٔ، 
 . هٕٚ َكرب٠ ايهاؾسٜٔ ررزاف َٔ َٗاْت٘ ،هؾٔ اسباٌَ ب٘ يف َكرب٠ املطًُا

َُ   كادد٠ حبطب َا صكتضٝ٘ اي ٖرا خنتّ  ايعا١َ، ال بًحاظ اشبنرب املؤٜند ؾإْن٘ 
 . : اررتاّ املطًِ يعُّٛ ايرٟ ٜكتضٝ٘ ايديٌٝ ايعاُّٛزهٙ، ٚيهٔ ال ٜٓؿٞ انب

ضننذع دًن٢ داْبٗنا األٜطننس   يف َكننرب٠ املطنًُا ؾٗنٞ نٕ صُ  ٚنَنا نٝؿٝن١ هؾٓٗنا    
مجننع َننٔ   ٢هٝؿٝنن١ َػننٗٛز٠ بننا ؾكٗا٤ْننا بننٌ اهدنن   َطننتدبس٠ يًكبًنن١، ٖٚننرٙ اي 

 ذادٗا َطتدبس٠ يًكب١ً يٝهٕٛ إإلمجاع دًٝٗا، ٚذنس غري ٚارد نٕ األداظِ ا
ّٓ رندٜح   ازبٓا احملهّٛ بإضالَ٘ َطتكبالف يًكب١ً، ٖٚرا نَس غري َطتؿاه َٔ ْ

 ٚال هيٝننٌ َننٔ املعسؾنن١ ايلبٝنن١ املتلننٛز٠ يف دصننٛزْا  ،َٞ رتنن٢ ٜؤخننر بننَ٘عصننٛ
َُ  ذٓا نحنسش صٛٓدن٘ اين   حاًَ٘ يف ادباٙ األدضنا٤ رتن٢ ُٜ  نخايؿ١ ازبٓا يٜدٍ د٢ً 

 . إىل ايكب١ً دٓد ا ذاع األّ َطتدبس٠ ايكب١ً
 ّٓنيًكب١ً َٔ هٕٚ ْ دبس٠فناع األّ َطتنؿام د٢ً ا ذنْعِ  رٝح رهٞ االص
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ر ب٘ ارتٝا اف يف ايؿتٝا الرتُناٍ اْعكناه اإلمجناع    ردٜح َعصَٛٞ ْا ل ب٘ ْهخ
(، ٚن عـ َٓن٘ َنٔ رٝنح اينديٌٝ:     نٚ الرتُاٍ نػؿ٘ دٔ زنٟ املعصّٛ )

ّٓ غننسدٞ نٚ َعسؾنن١  بٝنن١         دعًننٗا دًنن٢ داْبٗننا األٜطننس ؾإْنن٘ ال هيٝننٌ َننٔ ْنن
 حننسش نننٕٛ  ختربٜنن١ ٜننديٓا دًنن٢ نننٕٛ ٚدنن٘ ازبننٓا خبننالف ادبنناٙ األّ رتنن٢ ُْ    َُ
حتاط يف ٔ دٓد دعٌ راًَ٘ د٢ً داْبٗا األٜطس ٚيرا َُْذٓا د٢ً داْب٘ األِٜناي

 : . ثِ ْبحح ذصّ ب٘ايؿتٝا ٚال َْ

 : موت اجلنني أو احلامل به
بلًل  -ساد٘ صحٝحاف ُٛت ازبٓا يف بلٔ نَ٘ هْٚٗا، ؾإٕ نَهٔ إخقد َٜ -ن

ٚدننب إخسادنن٘ َننٔ بلٓٗننا صننحٝحاف قنندز اإلَهننإ ٚرننسّ      -نٚ بعننالج  ننيب 
ملا دًُٓناٙ َنٔ صػنسٜع اهلل     ،نرد نبٜٛ٘ َطًُافضبرت١َ إذا نإ  صكلٝع٘، ؾإْ٘ ْؿْظ

ضننبحاْ٘ َننٔ ارننرتاّ املطننًِ رٝنناف َٚٝتنناف، ٖٚننرا ايٛدننٛ  ٚايتحننسِٜ َكتضنن٢     
ََايكادد٠ ٚال َٜ . خصٛ  ب٘حتاج إىل هيٌٝ 

ٚإٕ مل ميهٔ إخساد٘ صحٝحاف داش صكلٝعن٘ َكدَن١ف إلخسادن٘، ٚقند اهدنٞ      
هٔ إخساد٘ صحٝحاف اإلمجاع ٚددّ اشبالف يف دٛاش صكلٝع ازبٓا، ؾإذا مل مي

يػنس  إخسادن٘ صنحٝحاف     ،داش إهخاٍ ايٝد نٚ ازبٗاش ايليب يف دٛف اسباٌَ
ع ٚنخسج قلعاف، ٖٚرا ألدٌ ن١ُٖٝ رؿغ األّ اسباٌَ يبكنا٤  ّلإٕ نَهٔ، ٚإال قك

٘  اْعننداَٚرٝاصٗننا   -افٚيننٛ بتكلٝعنن٘ قلعنن  -ٗا يف ازبننٓا، ٚدٓد٥ننر جيننب إخسادنن
 . د٢ً رٝاصٗا اظحؿٚيًخًّٝ زرِ األّ َٔ دٓٝٓٗا املٝا َصيػس  

( يف املسن٠ ميٛت يف ٜٚؤٜدٙ: زٚا١ٜ ٖٚب اييت ذبهٞ قٍٛ نَري املؤَٓا )
تٗا ٚرٝاصٗا َٔ بكا٤ٙ نٟ ٜتخٛف نًٖٗا د٢ً صح ،، ؾٝتخٛف دًٝٗابلٓٗا ايٛيد
٘ عن٘ ُٜٚ ال بهع بنهٕ ٜندخٌ ايسدنٌ ٜندٙ ؾٝكلّ     (:)قاٍ، يف بلٓٗا  (69)[خسدن
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 املٝا َكدَن١ف إلخسادن٘ َنٔ بلنٔ     ٖٚٛ ٚا   ايدالي١ د٢ً دٛاش صكلٝع ازبٓا
 األٌَ اسباٌَ ب٘، يهٔ ضٓدٙ  عٝـ َٔ د١ٗ )ٖٚب بٔ ٖٚب( ٖٚٛ نرا .

ٚالبد َٔ ذبٓسٟ ايلسٜك١ األزؾل بازبٓا ٚاسباٌَ ؾناألزؾل، ٖٚنرا َنا ذننسٙ     
مجع َٔ ايؿكٗا٤ )ز ( ٖٚٛ ايصحٝ ، يًصّٚ اسبؿاظ د٢ً نسا١َ ازبٓا ألْن٘  

ايؿس ، َٚصندام االرنرتاّ ٚاسبؿناظ     َتٛيد َٔ َطًُا نٚ َٔ َطًِ رطب
 . د٢ً نسا١َ إضالَ٘ َسادا٠ ايلسٜك١ األزؾل ؾاألزؾل دٓد ايتكلٝع

ُٛت األّ اسباٌَ ٜٚبك٢ ازبٓا رٝاف صعسف رٝاصن٘ َنٔ رسنتن٘ يف    ٚقد َص - 
َٓ٘ نٚ َٔ ايتصٜٛس املتلٛز يف دصٛزْا ؾٝذب غٓل بلٓٗا إلخساد٘ رؿاظاف  بلٔ ن

را َكتضن٢ ايكادند٠ ٚال حيتناج إىل هيٝنٌ     د٢ً رٝاص٘ َنٔ ايتًنـ نٚ املنٛت، ٖٚن    
   ٔ . ٜٚؤنندٙ:   خا ، ٚقد اهدٞ اإلمجاع ٚددّ اشبالف يف ٚدنٛ  غنٓل اينبل

ّٓ ايصحٝ  اينرٟ زٚاٙ ابنٔ نبنٞ دُنري دنٔ بعنض نصنحاب٘ دنٔ ايصناهم           ايٓ
(ضننا٥الف دننٔ املننسن٠ َص )ُٜخننسج بلٓٗننا ُٜٚ ػننٓلُننٛت ٜٚتحننسى ايٛينند يف بلٓٗننا ن

ٚصنحٝ  ابنٔ ٜكلنا ضنا٥الف َنٔ اإلَناّ        [خاط بلٓٗنا ْعِ ُٜٚ ايٛيدل ٚندا  
بلٓٗنا   ػنلٓ ُٜ (:ُنٛت ٚٚيندٖا يف بلٓٗنال قناٍ )    ( دٔ املنسن٠ صَ ايهاظِ )

 إذا َاصننا املننسن٠ ٚيف بلٓٗننا ٚينند ٜتحننسى      :ٚزٚاٜنن١ ٖٚننب  [ٚخيننسج ٚينندٖا 
. ٚصٛدد غريٖا (73)[ٜػل بلٓٗا ٚخيسج ايٛيد -ؾٝتخٛف دًٝ٘، ْطخ١ -

َٔ ازباْب األٜطس، ٚال هيٝنٌ   ٚقد ذنس بعض ايؿكٗا٤ نْ٘ ٜػل بلٔ اسباٌَ
)ايؿكن٘  ٠ ي٘ ٚإٕ ٚزه يفَكٝٓدرذ١ ٚا   دًٝ٘، ٚاشبرب اآلَس بايػل َلًل، ٚال 

ٚال ْعتُد ٖنرا   .(71)[غٓل بلٓٗا َٔ ازباْب األٜطس ٚنخسج ايٛيد ايس ٟٛ(:
 . رذ١ ٚنْٛ٘ رباملعصّٛ ؾضالف دٔ صح١ اشبألْ٘ مل ٜجبا نْٛ٘ زٚا١ٜ سبدٜح 

 ذٓا يصّ االيتصاّنخٌ ايػل َٔ ازباْب األٜطس يف رٝا٠ ايْعِ إذا ارتٌُ ه
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 . ب٘ ارتٝا اف ٚبهٌَ رؿغ رٝا٠ ازبٓا ٚددّ َٛص٘ دٓد اإلخساج
حتُننٌ هخننٌ ايػننل َننٔ ازباْننب األٜطننس نٚ ارتُننٌ ايلبٝننب نٚ      ٚإٕ مل ُٜ

يلنيب  ايلبٝب١ هخنٌ ايػنل َنٔ ازباْنب األمينٔ نٚ ايٛضن  ْاغن٦اف َنٔ ايتصنٜٛس ا         
 افاؾعن ر بٝناف نْٛن٘   عٝٓٔ ايػل َنٔ املٛ نع احملتُنٌ    ص ،ملتلٛز املتٛؾس يف دصٛزْاا

يسٚي ازبٓا ٚزارت٘ ٚرؿغ نساَت٘ ٚدٛباف ارتٝا ٝاف بسدنا٤ رؿنغ رٝنا٠ ازبنٓا     
ٚددّ َٛص٘ دٓد اإلخساج، ٖٚنرا املسدنٛ ٚادنب دًن٢ ننٌ دنازف قناهز دًن٢         

 . اإلخساج ٚرؿغ رٝا٠ ازبٓا ٚرؿغ نساَت٘ ٖٚٛ ضبهّٛ باإلضالّ
ذٗننص ثننِ ُص -َٛ ننع ايػننل -ٓٗنناخنناط بلُٜ ٕثننِ بعنند اإلخننساج ايتنناّ جيننب ن

 : اسباٌَ بعد خٝا ١ ايػل دبٗٝصاف صاَاف ثِ صدؾٔ، ٚهيًٝ٘ ٚا  
بػننري ٖننا ناَننٌ ارننرتاّ إٍلضننالّ األّ، ٚإبكانٚالف: ألٕ خٝا نن١ بلننٔ األّ اسب

بًحنناظ  َ٘ضننالإهننّٛ بحملارننرتاّ يًذننٓا ا ٝا نن١اشبو َٚٗاْنن١، بننٌ تنن١ ٖخٝا نن
ٖنٛ  ٖٚنرا  ، اَٗنا ؾالبد َنٔ اشبٝا ن١ رؿعناف يهساَتٗنا ٚاررت     ،إخساد٘ َٔ بلٓٗا

اسباٌَ  :ايداي١ د٢ً ٚدٛ  اررتاّ املطًِ  َكتض٢ ايكادد٠ ٚايٓصٛ  امللًك١
ثنِ جينب    ،إضالَ٘ صبعاف ألبٜٛن٘ نٚ ألرندُٖا  إٕ ناْا َط١ًُ، ٚازبٓا احملهّٛ ب

 . دبٗٝص األّ بعد اشبٝا ١ رطب ايٓصٛ  امللًك١
يألَنس   ُٔابنٔ نبنٞ دُنري املتضن     ٛ صنحٝ  ٖٚن  ّ اشبنا  ايٓ اف: يدالي١ٚثاْٝ

ايهًٝين بطٓدٙ ايصنحٝ    رٟ زٚاٙاي[خاط بلٓٗاخسج ايٛيد ُُٜٜٚ خبٝا ١ بلٓٗا
ايلٛضٞ بطٓدٙ ايصحٝ  إىل ابٔ  ٚزٚاٙ ،إىل ابٔ نبٞ دُري دٔ بعض نصحاب٘

نبٞ دُري دٔ ابٔ نذ١ٜٓ ٚايطٓد صحٝ  ال إزضاٍ ؾٝ٘ ٚايدالين١ ٚا نح١، َٚعن٘    
 ١ إال يف َسض١ً ابٔ نبٞ األَس باشبٝا)مل ٜسه ٜتِ َكاٍ نضتاذْا احملكل )قدٙ(: ال

 قد صبٝٓٔ نٕ صحٝ ؾإْ٘  (72)ٖٚٞ إلزضاهلا غري قاب١ً يالدتُاه دًٝٗا( .دُري...
 ٛضٞ بطٕٓد صحٝ  إىل ابٔ نبٞ دُري دٔ ابٔنػٝع ايلنيً س َسٟٚنابٔ نبٞ دُٝ
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 (425).................................٘...سباٌَ بازبٓا احملهّٛ باضالَ٘ نٚ اٛت َ  
   

 ٚادب االدتُاه دًٝ٘ ٚنهْ٘ مل ٜٓعسٙ ٚمل ًٜتؿا إيٝ٘.نذ١ٜٓ، ٖٚٛ ضٓد صحٝ  

ٚإخنساج   ٜتصد٣ إلخساج ازبٓا املٝا َٔ بلنٔ نَن٘ نٚ يًػنلٓ   ٚايرٟ  -ند
٘   ازبننٓا َننٔ بلننٔ ن   ٖننٛ ايننصٚج إٕ نننإ  ، َنن٘ ايننيت َاصننا رؿاظنناف دًنن٢ رٝاصنن

: ْطنا٤ّ   دازؾاف بع١ًُٝ اإلخساج َٚتُهٓاف َٓٗا قاهزاف دًٝٗا ؾإْ٘ نٚىل َٔ نٌ نرند 
هيٝنٌ   ناْٛا نّ زداالف رت٢ نبٜٛٗنا ٚنقسبا٥ٗنا، ٖٚنرا ٚا ن  دنداف ال حيتناج إىل      

َن١  سبس -ٖٚٛ نٚىل َٔ غريٙ ،َجبا، ؾإْ٘ جيٛش ي٘ ايٓعس إىل ؾسج اسباٌَ ٚبلٓٗا
ٚدًُٝن١ اإلخنساج نٚ ايػنل ذبتناج إىل ْعنس يًؿنسج نٚ        -ايٓعس دًن٢ غنري اينصٚج   

 . يًبلٔ َكد١َ يع١ًُٝ اإلخساج نٚ يًػل
ازبسارٝنن١ نٚ مل ٜكنندز دًٝٗننا ناْننا  ٚإٕ مل ٜعننسف ايننصٚج إدننسا٤ ايعًُٝنن١  

اإلخنساج   ع١ًُٝنٚىل بٗا ٚب -دٓبٝات نٚ ايكسٜبات ٚاحملازّايبعٝدات األ -ايٓطا٤
ؾإٕ إ الع املسن٠ د٢ً ؾسج اسباٌَ نٚ بلٓٗا نٚىل َٔ ايسدناٍ نُنا ٖنٛ     ،ٚايػل

 . ٖٚهرا د١ًُٝ ايػل ٚا  ، َٚٔ ٖٓا ناْا ايٓطا٤ نٚىل بايتٛيٝد َٔ ايسداٍ
ٚؾكندت ايٓطنا٤    ، ٜعنسف ايعًُٝن١ نٚ مل ٜكندز دًٝٗنا    مل نٚ ثِ يٛ ؾكد ايصٚج

صصنند٣ ايسدننٌ ايعننازف ايكنناهز دًنن٢    ،ًُٝنن١ اإلخننساج نٚ ايػننل ايعازؾننات بع
َٔ هٕٚ ؾسم با احملازّ ناأل  ٚاألخ ٚبا األدنٓيب   ،ايػلد٢ً اإلخساج نٚ 

٘ بع١ًُٝ اإلخساج نٚ ايػل ٚقدزص٘ د٢ً تعسؾَايرٟ مل ٜهٔ َٔ احملازّ، ٚاملِٗ 
ٚ       إدُاهلا َكدَن١ف  ازبنٓا   إلْكناذ رٝنا٠   إلْكناذ رٝنا٠ اسباَنٌ اينيت َنات دٓٝٓٗنا ن
ٔ    ايرٟ َاصا ن : اينسرِ ٚاألدنٓيب    َ٘ ٖٚٛ يف بلٓٗنا، ٚننإ ازبنٛاش يف املنٛزهٜ

: ا٤ رتَن١ َنع دندّ قندز٠ اينصٚج ٚايٓطن      َٔ با  اال لساز إىل رؿغ ايٓؿظ احمل
د٢ً إدسا٤ د١ًُٝ اإلخساج نٚ ايػنل، ٖٚنرا نًن٘ يٛدنٛ      احملازّ ٚاألدٓبٝات 

َُ -رؿننغ زٚي ازبننٓا نٚ زٚي األّ اسباَننٌ يف ايصننٛزصا   حرتَنن١ُٖٚننا ْؿننظ 
 . حتاج يديٌٝ خا ٖرا َكتض٢ ايكادد٠ ٚال َْ.  -باإلضالّ

ّٓ خا  ٖٛ خرب ٖٚب اي       ُتكدّ ٚاملتضُٔ يًطؤاٍ دٔنيهٔ قد ٜطتدٍ بٓ
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َٜ ال بنهع بنهٕ ٜندخٌ     (:ُٛت يف بلٓٗا ايٛيد ؾٝتخٛف دًٝٗنا، قناٍ )  املسن٠ 
ٌ  ٚقد ٜتُطنو بنإ الم   (73)[ايسدٌ ٜدٙ ؾٝكلع٘ ٚخيسد٘ هينٝالف دًن٢    [ايسدن

سدٌ األدٓيب د١ًُٝ ايػٓل نٚ اإلخساج رت٢ َنع اهنٔ اينصٚج    دٛاش َباغس٠ اي
إال نٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ  عٝؿ١ ايطٓد ٚال صصً   . -احملازّ ٚاألدٓبٝات  -نٚ ايٓطا٤ 

 .  ايتُطو بإ القٗا، ٚصبك٢ األهي١ ايعا١َد٢ً اسبهِ ايػسدٞ رت٢ ٜص رذ١ف
بهْٗنا   -ايسٚا١ٜ ٚصندٚزٖا ٚإرنساش إ القٗنا    بٓا٤ّ د٢ً رذ١ٝ -كاٍْعِ قد ٜ      

)يٝطننا بصننده ايبٝننإ َننٔ رٝننح صصنندٟ ايسدنناٍ األداْننب يإلخننساج، ٚإمنننا   
 .(74)عس ا يًسدٌ ألْ٘ املتُهٔ َٔ إخساج ايٛيد قلع١ قلع١ د٢ً األغًب(ص

دًن٢ ؾنس     -ٛ  دٓندْا، ؾنإٕ ايتهَنٌ يف ايسٚاٜن١    ٍ غسٜنب َسؾن  اٖٚرا َكن 
دٌ بهٕ ٜدخٌ ايس )ايسدٌ األدٓيب( َٔ قٛي٘:ٜؤهٟ إىل اضتعٗاز -صدٚزٖا
الضُٝا َنع االيتؿنات إىل نْن٘ ينٛ نزٜند َٓن٘ اينصٚج يهنإ          [ع٘ ٚخيسدٜ٘دٙ ؾٝكّل

املتعننٝٓٔ نٕ ٜكننٍٛ )بننهٕ ٜنندخٌ ايننصٚج ٜنندٙ..( نٚ نننإ ايٓعننس إىل غًبنن١ صصنندٟ   
سؾتن٘ ٚاهٓن٘ َنٔ اإلخنساج ٚايػنٓل،      ايسدٌ يًع١ًُٝ، ؾإٕ ايسدٌ ٖٛ ايػايب َع

ت ضنابكاف نٚ  يكنابال ا -ايٛا   ددّ ايػًب١، بٌ ايػايب ٖنٛ َعسؾن١ ايٓطنا٤    يهٔ 
 . ٚقدزصٗٔ د٢ً د١ًُٝ اإلخساج ٚايػل -ايلبٝبات يف دصٛزْا

، رباشبن  يٛ صٓ  [ايسدٌ املكاٍ ٚصح١ ايتُطو بإ الم لالٕبٚاسباصٌ 
 . -١ ايٓعس إال دٓد اال لسازََٚٓٗا نهي١ رس -ص  ؾاملعتُد األهي١ ايعا١َٜمل ٚ

ِ اإلخساج ٚايػل َٔ ايصٚج ثِ َٔ ايٓ -ٖٚرا  َنٔ ايسدنٌ األدنٓيب     طا٤ ثن
ج َٔ بلٔ نَن٘ بعند اإلخنساج    نً٘ َع زدا٤ رٝا٠ ايلؿٌ املخَس -ايعازف ايكاهز

ٚإٕ ارتُننٌ دنندَٗا، ٚنَننا َننع ايكلننع نٚ اال ٦ُٓننإ بعنندّ بكننا٤ رٝاصنن٘ دٓنند       
اإلخننساج بعنند غننل بلننٔ األّ اسباَننٌ بنن٘ املٝتنن١ ؾايعنناٖس دنندّ دننٛاش ايػننل        
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 (427).............................................َانٔدٛاش هؾٔ املطًِ يف ندّ د  
   

١ َنع دندّ ارتُناٍ بكنا٤ رٝنا٠ ازبنٓا       ألْ٘ َٗا١ْ ٖٚتو يألّ املطًُ ،ٚاإلخساج
 : . ثِ ْبحح بعد ايػل ٚاإلخساج

 : عدم جواز دفن املسلم يف أماكن
نراهٜنح ْا كن١    -ٚبعضنٗا صنحٝ  ايطنٓد    -َطتؿٝض١  (75)ٚزه يف زٚاٜات

ٚيعًنن٘ الضتؿا ننتٗا ٜتٛينند    [رسَنن١ املطننًِ َٝتنناف نحسَتنن٘ رننٞ ضننٛا٤      بننهٕ 
(، ٖٚٞ صدٍ دًن٢  Sاهلل )اال ٦ُٓإ دٓد ايؿكٝ٘ بصدٚز َضُْٛٗا دٔ زضٍٛ 

 . يصّٚ اررتاّ املطًِ بعد َٛص٘ نٛدٛ  اررتاَ٘ راٍ رٝاص٘ د٢ً رٓد ضٛا٤

َٚٔ ٖرٙ ايكادد٠ ايعا١َ ْطتؿٝد نرهاَاف، َٓٗا َا ضبل َٔ َٓع هؾٔ املطنًِ  
ايهناؾسٜٔ ٚقند رنٓسّ اهلل    ؾإْن٘ َٗاْن١ َٚرين١ بدؾٓن٘ يف دنٛاز      يف َكرب٠ ايهناؾسٜٔ  

ٖٚننٛ زدننظ   -َٗننِ، ٚبننايعهظ هؾننٔ ايهنناؾس  َٗاْنن١ املطننًُا ٚنٚدننب اررتا 
 . دؾْٛا يف َكربصِٗيف َكرب٠ املطًُا ؾإْ٘ صٖٛا ملٛص٢ املطًُا امل -ذظَْ

 : ٖٚهرا صٛدد َٛازه نخس٣، َٓٗا 

ٍٕادٛددّ  -1 َ   ش هؾٔ املطًِ يف َها ٍٕ ًٜصّ َٔ هؾٓ٘ ؾٝن٘: ٖتنو رس ٘ هٚ  -تن
ؾٝٗنا  ًكن٢  ناملصب١ً: َٛ نع ايصباين١، ٚايبايٛدن١ اينيت ُٜ    ٘ ذّيَٚٚٗاْت٘  -طًَِٖٚٛ 

مما ٜهٕٛ ايدؾٔ ؾٝن٘ َصندام   ايطا١ً٥ ٚايؿضالت ايٓذط١، ٚعبُٖٛا  اتايكاذٚز
نسا١َ املطًِ ٚنٚدنب اررتاَن٘   د٢ً املدؾٕٛ ؾٝ٘، ٚقد رٓسّ اهلل ٚاملٗا١ْ  اهلتو

 ٚرؿغ نساَت٘ َٔ املٗا١ْ رطب ايٓصٛ  املطتؿٝض١ امللُهٕ بصدٚز بعضٗا.

ُحرتّ املناٍ َنٔ هٕٚ إذٕ   نًُٛى ين نش هؾنٔ املطنًِ يف َهنإ َن    ادٛ ّدد -2
َايه٘ نٚ يف املهإ املػرتى َٔ هٕٚ إذٕ مجٝع ايػنسنا٤ يف ًَنو األز ، ٚال   
جيدٟ ز ا بعضِٗ َٔ هٕٚ إذٕ ازبُٝنع ٚز ناِٖ، ٚذينو نًن٘ ألْن٘ صصنسف       

َُ اررتاَ٘   حرتّ َٔ هٕٚ إذٕ َايه٘ ٖٚٛ ٜٓايف اررتاّ املطًِ، إذرساّ يف َاٍ 
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داش ايؿكٗا٤ ْنبؼ ايكنرب ينٛ    يف َهإ رساّ، ٚيرا نايٛادب ٜطتًصّ نٕ ال ٜدؾٓ٘ 
 ٜٔهننن مل ٟريننناٚ يف نز نننِٗبايننندؾٔ   اٗنننَالننٚ   زاألَاينننو  مل ٜنننسَ 

، قاٍ صارب ازبٛاٖس )قدٙ(: )ال ندسف ؾٝن٘ خالؾناف   ػسٚعَ ريغ ْ٘إؾ افصٛخسَ
ٖٚرا ألدٌ نٕ ايدؾٔ  (76)بٌ قد ٜعٗس َٔ نػـ ايًجاّ ٚغريٙ نْ٘ َكلٛع ب٘..(
بد َٔ إخساد٘ َٓٗنا، ٚايٓنبؼ   يف األز  املػصٛب١ رساّ ٚحيسّ إبكانٙ ؾٝٗا ٚال

ٜهننٕٛ َكدَنن١ف إلخسادنن٘ ٚهؾٓنن٘ يف غننري األز  اسبننساّ، بننٌ قنند اغننتٗس نخننرياف  
ٚدٛ  ْبؼ ايكرب َكد١َف إلخساد٘ بعد ايتؿاٚ  َع َايو األز  إلز ا٥٘، 

خسج املٝا نُا جيٛش يًُايو ْبػن٘  ٓبؼ ايكرب ُُٜٜٚ َايهٗا داش نٕ ؾإذا مل ٜسَ 
هؾٓ٘ يف املهإ املًُٛى بػري َٔ هٕٚ ؾسم با  ،ٚإخساد٘ يدؾٓ٘ يف َٛ ع رالٍ

. إذٕ َايه٘ دُداف ددٚاْاف نٚ دٗالف نٚ غؿ١ً ْٚطٝاْاف
ٚباختصنناز: ٜبنندٚ َننٔ اضننتجٓا٤ )اينندؾٔ يف األز  املػصننٛب١( َننٔ )رسَنن١   

دًنن٢ رسَنن١ ( ز ايؿكٗننا٤)صطننامل املؿسٚغٝنن١ ٚ جملُننع دًٝٗننا، ٚصعٗننسايٓننبؼ( ا
 ايدؾٔ يف األز  املًُٛن١ يًػري َٔ هٕٚ إذْ٘.

َنٔ   ٝن٘ َطنًِ قبًن٘،   هؾٔ ؾيدؾٔ املطًِ يف قرب ش رؿس األز  ادٛددّ  -3
حًنٌ ندنصا٤ٙ يف   ْندزاع َٝٓتن٘ ٚصالغنٞ ندضنا٤ٙ ٚصَ    إهٕٚ ايٝكا نٚ اال ٦ُٓنإ ب 

. ايرتا  رت٢ صاز صساباف ال ٜتبا َٓ٘ دطد املٝٓا ٚندضانٙ

َُ ٔ      ٚال ٚقا   حٓده الْدزاع دج١ املٝنا ٚصنريٚزصٗا صسابناف ٜطنٛؽ رٝٓٗنا هؾن
اع مبضٞ ثالثا زٚقا االْدبعضِٗ رٓده َٝا وخس يف صًهِ األز ، ْعِ قد 
طاّ ايتكٝن١ ايعناٖس٠ ميضنٞ    ؾإٕ بعض األد ،داَاف، يهٓ٘ ال هيٌٝ ٚال رذ١ دًٝ٘

١ داّ ٚمل صٓدزع، ٚبعضٗا قد ميضٞ دًٝٗا دػس ضٓا ٚصتالغ٢ ازبج١ ٦دًٝٗا َ
  . رت٢ دعاَٗا، ٖٚرا ٜتبع ايرتب١ احملتض١ٓ هلا َٔ رٝح دؿاؾٗا ٚز ٛبتٗا
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 (429)...........عسّ جٛاظ زفٔ املػًِ يف أَانٔ....................................
 

ٚايرتبا١ ختتًاو ٚح ّاسح اّاطاظ ااْاسضاؽ       ٚباختكاض: األبسإ تتفااٚ   
ٙ ٚانح١  ٖٚهصا بعاس ايٓابـ   ٚقبٌ ااْسضاؽ َٜحطّ ْبـ ايكرب َع بكا٤ أجعا٤

ُٕ  ألٕ اياسفٔ َاع َعا ا    ١ املٝاا ايػاابل ٚقباٌ    يٛ زفٔ َٝتًا ثاًْٝا ٜتحكل إثِ ثا
عًا٢ املػاًِ املٝاا    ٙ أٚ َاع ٚناّٛٗا َكاسام ا تاو ٚاملٗاْا١      تالؾٞ أعهاا٤ 

ايػابل  ٚح جيٛظ ٖتو املػًِ فإٕ ّطَا١ املػاًِ َٝتاًا نحطَتا٘ ّٝاًا عًا٢ ّاس        
 . املػتفٝه١ (1)غٛا٤ نُا ٚضز  ب٘ ايطٚاٜا 

بٌ ميهٔ ايكٍٛ: بانٕ زفأ املػاًِ يف أضا عاَا١ ٍٜٛياس يا٘ ّكاًا يف األضا        
ممًٛنا١   ٚأّكٝت٘ بتًهِ ايبكع١ َٔ األضا ايعا١َ غا  املًُٛنا١ ألّاسو أٚ نْٛٗاا    

  ٖٚصا ّل َاْع عٔ احْتفاا  َأ   فٝٗا ألّسو ٚقس أشٕ املايو بسفٔ َػًِ َعٝحٔ
املاسفٕٛ يف األضا باقٝا١   األضا بسفٔ َػًِ آخط َا زاّ أعها٤ املػًِ األٍٚ 

ْعِ بكا٤ أجعا٤ ٜػ ٠ ٚتالؾٞ أنثط أجاعا٤ املٝاا ايػاابل      . أجعاؤٙ مل تتالَف
 عٓااس زفاأ املػااًِ إ  جٓباا٘ أٚ يف     ا تااو ٚاملٗاْاا١ عطفااًا: ح ٜكااسم َعاا٘  قااس 

إشا ناْا أضنًا نُا   ّفطت٘ ّاٍ عسّ ٚجٛز َاْع ؾطعٞ عٔ ايسفٔ يف ايبكع١
 . ٚمل ٜهٔ ألّسو ّل اختكام بٗا ٌسعا١َ مل ميًهٗا أّ

ٚقس ٜػتسٍ ع٢ً حتاطِٜ زفأ املػاًِ يف قارب غا ٙ بطٚاٜا١ األقابا بأ ْباتا١          
 ربًا أٚ َثاٌ َثااًح فكاس خاط  عأ      َٔ جسحز قا (:]ّانًٝا يكٍٛ أَ  املؤَٓني )

زحي١ ارترب ع٢ً إٔ َٔ جاسحز قاربًا فكاس خاط  عأ      بًحاظ  (2)[ااغالّ -َٔ -
ااغالّ  ٚجتسٜس ايكرب ٜعين جعٌ ايكرب اذتاٟٚ دتثُإ املٝا ٚتكٝ ٙ قربًا َٔ 
جسٜااس  ٖٚااصا َٓعباال عًاا٢ َااا ضتاأ فٝاا٘  يهاأ ارتاارب ضٚاٙ ايؿااٝدإ ايعٛغااٞ  

)ستُااس باأ غاآإ( ٖٚااٛ مماأ مل تثبااا ٚثاقتاا٘ يف ارتاارب   ٚايربقااٞ َػاآسًا  ٚفٝاا٘
 . فتهٕٛ ايطٚا١ٜ نعٝف١ ايػٓس ٚح تكًح ّج١ ع٢ً اذتهِ ايؿطعٞ
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ايطٚاٜا١   ْػاذ  اختًفا[جسحز]ايسحي١ جسًا  فإٕ ن١ًُ  قكٛضٜهاف إيٝ٘: 
  ٚقس ْكٌ اذتط ايعااًَٞ يف ٚغاا٥ً٘ تفكاٌٝ ْػاذ     ا ٚتؿدٝل ايكازضيف تعٝٝٓٗ

 : ْتعكبٗا َٔ ّٝث متاّ ايسحي١ أٚ عسَ٘  ٖٚٞايطٚا١ٜ  ْالّظٗا ٚ

فطٟٚ أْ٘ )جسحز( ٚظاٖطٙ ّط١َ جتسٜس ايكرب قباٌ تالؾاٞ ادتثا١ ايػاابك١      -أ
املكبٛض٠ ٚق ٚضتٗا تطابًا خايكًا أٚ ؾب٘ خايل ح ٜتهاح فٝٗاا أعهاا٤ املػاًِ     

جتسٜاس بٓاا٤ ايكارب     [جاسحز قارباً  ]املسفٕٛ غابكًا  ٚحيتُاٌ قٜٛاًا نإٛ املاطاز َأ      
 . تهعهع٘ٚدًدً٘ ْسضاغ٘ أٚ َتم األضا بعس إٝهً٘ فٖٛٚ

 . ٚظاٖطٙ حتطِٜ تػِٓٝ ايكرب ٚحتسٜسٙ [ّسحز] ٚضٟٚ إٔ ايكازض: -ب

ٚادتاس  ٖاٛ ايكارب  فاتعين ايٓػاد١ جعاٌ        [جاس  قارباً  ]ٚضٟٚ أْا٘   -جا
ُٕ ٚجسثًا يغ  املكبٛض فٝ٘ غابكًا.  ايكرب قربًا جسٜسًا ملٝا ثا

ٚارتس ٖٛ ايؿل  فتعين ايٓػاد١ حتاطِٜ ؾال ايكارب      [خسحز]أْ٘ ٚضٟٚ   -ز
 ْٚبؿ٘ يسفٔ أّسو فٝ٘ أٚ يعضاع١ األضا أٚ َا ؾاب٘ َٔ األغطاا.

أٚ عسّ ثبٛ  ايه١ًُ املطاز ادتسٟ ٚاذتاقٌ إمجاٍ ايطٚا١ٜ ٚعسّ ٚنٛح 
 .  ( ع٢ً فطا ايٛثٛم بكسٚض ارتربايكازض٠ عٔ أَ  املؤَٓني )

ّ فكاس خاط  عأ    ]ٜهاف إيٝ٘: إٕ أثط  تٛقاع تطتبا٘   عظاِٝ ح ٜ   أثاطٌ  [ااغاال
أٚ عًاا٢ خكااٛم  -ْػااذ أيفاااظ ايطٚاٜاا١  -عًاا٢ ٚاّااس َاأ األيفاااظ املتعااسز٠ 

ثاِ ٚايعكاٝإ ألَهأ قبٛيا٘      عِ يٛ نإ األثط املرتتا  ّكاٍٛ اا  . ْ[ جسحز]
ّ ]ٚيهٔ أثط  تٛقاع قاسٚضٙ ٚتطتبا٘ ؾاطعًا عًا٢ جتسٜاس       ح ٜ  [خط  عٔ ااغاال

 . ِ َٚسفٓ٘ قبٌ تالؾٝ٘ايكرب بسفٔ َػًِ يف قرب َػً

ّٚفط قربًا ْٚبؿ٘ فظٗط بكا٤ بعا  عظااّ    ٚمما تكسّ ٜتبني أْ٘ إشا اجرتأ أٌّس
ٍُ  ألْا٘     املٝا ٚج  غرتٙ بايرتاب أٚ ضتٛٙ ّٚطّ عًٝ٘ ايسفٔ فٝ٘ ثا١ْٝ عًا٢ قاٛ

 ٖتو ذتط١َ املٝا املسفٕٛ فٝ٘.
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ناإٛ األضا جااطزا٤ ٚمل ٜعًااِ  ااٛاضا٠ َػااًِ فٝٗااا    ْعااِ إشا اعتكااس أّااسٌ 
رب٠ يهٓاا٘ فحفطٖاا ٚمل جيااس عظاَاًا ٚانااح١ املظٗاط  أٚ عًااِ بهإٛ األضا َكاا    

ٚمل جياس عظاَاًا ٚاناح١     -عاسٚاًْا أٚ يعاصض َأ األعاصاض     -ٚجس ايكرب َٓبٛؾااً 
ّاال ػااًِ أٚ ستاارتّ املاااٍ ٚمل ٜهاأ ألّااسو     املظٗااط ٚمل تهاأ األضا ًَهااًا مل  

ياٛ ٚجاس    جاظ ايسفٔ فٝٗا  بٌ ح ٜبعس جاٛاظ اياسفٔ فُٝاا    باألضا  اختكاُم
فٝ٘ أٚ ٚجس بكاٜا عظااّ َٝاا  فاإٕ ْابـ األضا ٚظٗاٛض ادتثا١ أٚ        ٦ّٓٝص جث١ً

   ٚبعااس ظٗااٛض ادتثاا١  -دتًٗاا٘ -عًٝاا٘ يف َفااطٚا املػااني١ ايعظاااّ يااٝؼ َنثَٛااًا
حتاا  بٛناع ايارتاب عًٝٗاا  ثاِ ٜٛناع املٝاا فاٛم ابكا١ ايارتاب           أٚ ايعظاّ َٜ

قاربًا  ٚاّاس  املًكا٠ ع٢ً ادتث١ أٚ ايعظاّ ايػابك١  ٚح زيٌٝ ع٢ً ّط١َ جعٌ قرب و
اذتاطاّ  بٌ ّتا٢    ٝتني بعس ايٓبـ  حغُٝا بعس ايٓبـ غ  املنثّٛ عًٝ٘ دتًٗ٘ياُ

ُ ا  فإْ٘ ح حياطّ جعاٌ قارب ٚاّاس يا     املنثّٛ عًٝ٘ ا َاع ايفكاٌ بُٝٓٗاا    ُٝتني حغاٝ
 جثا١و  جٓا َ  حتا  ٖٚهصا يٛ ٚناعا جثا١ٌ   فٛم ٚجث١ٌ عًا جث١ٌبايرتاب إشا ج 

با٘   ٍحِسايٓحٜٛٔ  ٚمل ٜثبا عٓسْا َا اغت َع جعٌ تطاب فاقٌ بُٝٓٗا يف ٖصٜٔ 
ٚياصا ْكاٍٛ ااٛاظ زفأ َٝاتني ابتاسا٤ٍ يف قارُب ٚاّاس عًا٢ نطاٖا١و             ع٢ً اذتطَا١ 

ايسحيا١  ٚتاعٍٚ ايهطاٖا١ ٜٚ كعاع باادتٛاظ عٓاس       تػاستًا يف زيًٝ٘ ٖٚاٛ غا  ٚايف   
  ٚاألّااٛ  األٚ  جعااٌ احنااعطاض أٚ عٓااس ايتعػحااط ٚايتحااط  يهثااط٠ املااٛت٢  

 . ٖصا.  -ٚيٛ قًٝاًل بني ادتسثني ٚادتثتني  -فاقٌ تطابٞ
ٚقااس ٜػااتسٍ يًُٓااع ٚايتحااطِٜ راارب ايكاافاض فإْاا٘ شنااط مجااع َاأ ايفكٗااا٤    

٢ غطٜط ٚاّس  ٚميهٔ احغتسحٍ )ضا( نطا١ٖ  ٌ جثُإ ضجٌ ٚاَطأ٠ عً
َٜٚاملته١ُٓ نتابت٘ إ  أبٞ ستُس ) (3)ي٘ بكحٝح١ ايكفاض جعاٌ  (: أجيٛظ إٔ 

املٝتني ع٢ً جٓاظ٠ ٚاّس٠ يف َٛنع اذتاج١ ٚق١ً ايٓاؽ ٚإٕ ناإ املٝتاإ ضجااًل    
حُاٌ  ح ٜ (:]كا٢ً عًُٝٗااف فٛقاع )   حُالٕ عًا٢ غاطٜط ٚاّاس ٜٚ    ٚاَطأ٠ ٜ 
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ْا٘ إشا َٓاع   احغتسحٍ باايٓلح: ا  تكطٜ [  ٚغطٜط ٚاّسايطجٌ َع املطأ٠ ع٢ً 
 ايؿاض  َأ  اٌ ضجاٌ ٚاَاطأ٠ يف غاطٜط ٚاّاس ّااٍ ايتؿاٝٝع إ  ايكارب َاثاًل           

يٝػاا قكا ٠ نُاس٠     -اًٜٛا١   ٚاّس ٚملس٠و عٔ مجعُٗا يف قرُبٚايتحطِٜ فاملٓع 
 .ٚأٚنح  بعطٜل أٚ  ًاثابتٜهٕٛ  -ُا يف غطٜط ٚاّس ًٗ

ايهطاٖا١ زٕٚ اذتطَا١ ايا      [حٌُح ٜ َٔ ايٓفٞ:] ٛاقس فُٗاملؿٗٛض  يهٔ
زفٔ املٝاتني  )ٖٞ املفاز ايظاٖط بسًٚا َٔ ايتعب   بٌ ٜبسٚ َٔ نًُاتِٗ يف َػني١ 

أٚ  ِٗتػاامل عهِٗ يهطاٖت٘ بكحٝح١ ايكفاض ٜٚظٗاط  ٚاغتسحٍ ب (يف قرب ٚاّس
عسّ ارتالف يف فِٗ ايهطاٖا١  ٚيعاٌ احعتبااض ٜػااعس عًا٢ ٖاصا ايفٗاِ  فاإٕ         
ايطجٌ ٚاملطأ٠ بعس املٛ  مجاز ح ٜتنثطإ جػًُٝا باحتكاٍ ٚتٛاجس جثتُٗا يف 

تعُنٕ ايٓفؼ إ  نطا١ٖ  اٌ جثُااْٞ   قس غطٜط ٚاّس ْٚعـ فاضز  َٚٔ ٖٓا 
ثُاااْٞ ضجااٌ ضجااٌ ٚاَااطأ٠ عًاا٢ غااطٜط ٚاّااس ٚعااسّ ّطَتاا٘  ٖٚهااصا زفاأ ج

 . أٚ جثُاْٞ اَطأتني ضجًنيٚاَطأ٠ يف قرب ٚاّس فهاًل عٔ زفٔ جثُاْٞ 
ٖٛ غ  ايسفٔ ناملػااجس املعاسح٠   ظ ايسفٔ يف األضا املٛقٛف١ يٓفع وح جيٛ -4

يبٝتٛتا١  ٚاذتػاٝٓٝا    اٚ ٚاملباّثا١  يًعباز٠ ح يًاسفٔ  ٚاملاساضؽ املعاسح٠ يًاسضؽ    
ٖا َٔ األضانٞ املٛقٛف١ يٓفع ٖٛ غا   ( ٚضتٛاملعسح٠ ح قا١َ ؾعا٥ط اذتػني )

. ايسفٔ  أٚ َػتث٢ٓ َٓ٘ ايسفٔ اضتهاظًا
ايٛقاٛف عًا٢   ](: Œٚايٛج٘ فٝ٘: ايٓل ايكاحٝح اياٛاضز يف أخبااضِٖ )   

ٚقااس تػااامل ايفكٗااا٤ )ضا( عًاا٢ ابكاا٘  َٚاأ    (4)[ّػاا  َااا ٜٛقفٗااا أًٖااٗا 
أٟ َع تعٝني  دكٛق١ ََ خاق١ َٚكًح١و ايٛانح إٔ األضانٞ املٛقٛف١ ملٓفع١و

َعٝٓا١ يٛقفا٘ ح جياٛظ اؾاغا ا يف غ ٖاا َأ املٓاافع  أٟ ح جياٛظ          ايٛاقو ج١ًٗ
 . احْتفا  َٓٗا يف غ  املكًح١ املٛقٛف١ عًٝٗا

ُٕ  ٚباٛج٘ ثآع باُاس ايانناتاٜٚ  ١اًحأ يًُكاا٠ ايسفآافاطف عٔ َاغ  ايعاا
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ََاُكايا ا: إٕ ٖصٙ األضاناٞ املٛقٛفا١ ي   املٛقٛف عًٝٗا ْكٍٛ دكٛقا١ ٜهإٛ   ح 
ايسفٔ فٝٗا َعا ًا يًُٛقٛف عًِٝٗ ٚقس ٜك  َاْعًا عٔ احْتفا  َأ املٛقاٛف   

 ٚ عا٘  َاثاًل: إٕ املػاجس بٝاا اا  ٚاياسفٔ يف املػاجس       قو  اا ْف يف ادت١ٗ اي  
َٚا ٜٛضث٘ َأ ايطا٥حا١ املععجا١ َٚاا ٜتعًبا٘ َأ َػاا١ّ األضا ايباآا١ ايا           

 ٜعاِّ املكًني ٚاملتعبسٜٔ يف املػجس.غٛف  حٛظٖا جػس املٝا ٚجثت٘  ٖصاَٜ

 -: إٕ ايااسفٔ يف باااأ املػااجس قطٜبااًا إ  غااعح األضا  ثايثااًا ٜهاااف إيٝاا٘
ٖصا ٜٛج  تًٜٛاث املػاجس بفهاال  املٝاا      -اُرت أٚ َرتٜٜٔٚهٕٛ ايكرب حتت٘ ب

ٚبع  ايٓجاغا  ايٓاجت١ َٔ حتًٌ ادتث١ ٚتفػحدٗا ٚخطٚ  ايسّ ٚضتٛٙ  ٖٚاصا  
 . َعًّٛ اذتكٍٛ حّكًا ٖٚٛ ٜٓايف املػجس١ٜ فٝحطّ  صٙ ادت١ٗ أٜهًا

ْعِ ايّٓٛ ٚادتًٛؽ ٚايتحس  مما ٜٓتفع بع  ايٓاؽ ب٘ يف املػااجس  يهأ   
-بػا ٠ قععٝا١ ممهاا٠    -اضج١ عٔ ج١ٗ ايٛقو قس ثباٖصٙ املٓافع ٚإٕ ناْا خ

 . جٛاظ ايسفٔ يف املػاجسبسيٌٝ ٚانح: نطا١ٖ  ٚمل ٜثبا  َعجٛاظٖا ٚحتكل 
إٕ ايظااٖط ٚجاٛز اياسيٌٝ عًا٢ عاسّ جاٛاظ اياسفٔ يف        : ًا بٌ قس ٜكاٍ ضابعا 

ملًاو األضا   ٙحتطٜاط َػجسًا ٜعاين:  بًحاظ إٔ ٚقو األضا ٚبٓا٤ٖا   املػجس
كا١ املًاو احعتباااضٟ ٚإضجاعٗاا إ  املاياو اذتكٝكاٞ غاابحاْ٘      ٚختًٝكاٗا َأ عً  

ٚيصا ٜػ٢ُ )بٝا اا( نُا إٔ ٚقو األضا ٚبٓا٤ٖا َػاجسًا ٜاطاز َٓا٘ ايتعباس     
اياصنط أٚ ضتٖٛاا َأ ايعباازا   ٖٚاصٙ جٗا١       بتال٠ٚ ايكاطإٓ أٚ  با فٝ٘ بايكال٠ أٚ 

  ٚ فٝا٘  جاٛظ ايتكاطف   قفاا األضا ٚايبٓاا٤ َػاجسًا  ٚح َٜ   ايٛقو اي  ألجًاٗا 
ٚاياسفٔ يف   (5)[ايٛقٛف ع٢ً ّػ  َاا ٜٛقفٗاا أًٖاٗا   ] بغ  ج١ٗ ايٛقو ألٕ 

 . املػجس خاض  عٔ زا٥ط٠ املٓفع١ اي  أضازٖا ايٛاقو َٔ ٚقو املػجس
يًاسضؽ ٚايبٝتٛتا١     -حبػ  قٝغ١ ايٛقو  -ٖٚهصا املسضغ١ ايس١ٜٝٓ املعسح٠ 

يٛاقاو يًسضاغا١   ٚح زيٌٝ عًا٢ جاٛاظ اياسفٔ يف املاساضؽ ايسٜٓٝا١ املعاسح٠ َأ ا       
                                                           

(
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ٌٌ ٢ٚغهٓ َااْع ؾاطعًا عأ جاٛاظ اياسفٔ يف       االب ايعًِ  بٌ ج١ٗ ايٛقو زيٝ
ألْ٘ خاض  ج١ٗ ايٛقو ٚخاض  عٔ املٓفع١ اي  أضازٖا ايٛاقو َأ    املساضؽ

 . ز١ٜٝٓ ٚقف٘ يألضا ٚبٓا٤ٖا َسضغ١ً
 -حبػاا  قااٝغ١ ايٛقااو  -ٖٚهااصا اذتػااٝٓٝا  املعااس٠ يًدااسَا  اذتػاا١ٝٓٝ   

املػتٛقاافا  املعااس٠ حبػاا  قااٝغ١ ايٛقااو ملعادتاا١ املطناا٢ أٚ  ٚاملػتؿاافٝا  ٚ
خاْا  املػافطٜٔ املعسح٠ يٓاعٍٚ املػاافطٜٔ ٚاغارتاّتِٗ أثٓاا٤ غافطِٖ املٛجا        

 ِ ٘  يتعابٗ   فااإٕ اياسفٔ يف ٖااصٙ األَاانٔ خاااض  عأ جٗاا١ ايٛقااو    ٚجٗااسِٖ َٓا
 [ايٛقٛف ع٢ً ّػ  َا ٜٛقفٗا أًٖاٗا ٖا ايٛاقو  ا  ٚ]َٚكًحت٘ اي  أعسح

فتهاإٛ   ٘  اااًَه اا   عاأ جٗاا١ ايٛقااو َٚٓفعتاا٘ اياا  غاابحٌ ايٛاقااو  َٚااا خااط
َ اَ  . حط١َ ؾطعًا حبػ  ارترب ايكحٝح امل٢َٛ إيُٝ٘ٓٛع١ 

ٚيف ن٤ٛ َا تكسّ: ٜتبني عسّ جس٣ٚ إشٕ ٚيٞ ايٛقو باسفٔ املٝاا املػاًِ    
تٓااايف ايااسفٔ يف تًهااِ األضا  ألٕ  يف األضا املٛقٛفاا١ عًاا٢ َكااًح١و َٚٓفعاا١ً

 ذتفااظ عًا٢ ايٛقاو ٚتٓفٝاص ؾاطٚ  ايٛاقاو ٚبصيا٘ ٚقاطف٘ إ         ٚظٝف١ اياٛيٞ ا 
  َٚأ ايٛاناح إٔ إشٕ ٚياٞ     -ح أظٜاس َأ ٖاصا     -ادت١ٗ املع١ٓٝ املٛقٛف عًٝٗا

ٚضنااٙ باسفٔ املٝاا املػاًِ يف بااأ       -املػجس أٚ املسضغ١ أٚ ضتُٖٛا  -ايٛقو
٘  ٜهٕٛ ايسفٔاألضا املٛقٛف١ ملٓفع١و  إح إٔ  ٚح جياٛظ َٓا٘    خاض  زا٥ط٠ ٚظٝفتا

ٔ ٜكااطح    ٚإح فااإٕ إشْاا٘ تتٓاااف٢ َااع ايٛقااو    ح ايٛاقااو بكااالّٝت٘ اشٕ ايااسف
ٗصٙ ااشٕ يٝػا َٔ قاال١ّٝ ٚياٞ ايٛقاو ٚح َأ َكاازٜل ٚحٜتا٘  إح إشا       ف

ح ايٛاقو بإَهإ إشٕ ايٛيٞ بسفٔ أّسو أٚ اؾرتا  ايٛاقو يف قٝغ١ ٚقف٘: قطح
يف َٛقٛفت٘ ثاِ مل ٜهأ اياسفٔ    زفٔ جثُاْ٘ أٚ زفٔ أقطبا٥٘ أٚ زفٔ ايعًُا٤ َثاًل 

ناملػجس١ٜ اي  تتٓاف٢ َكًح١ ٚقفا٘ َاع زفأ أّاسو فٝا٘        َٓافًٝا  ٝن٠ املٛقٛف 
 . بعس حتطٜطٙ ٚٚقف٘ َػجسًا نُا ح خيف٢

 ُٛقٛفت٘ أضنًاات٘: قعع١ أضا َتك١ً باو إ  جٓ  َٛقٛفاٚيٛ جعٌ ايٛاق
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ََاٚي فاال بانؽ ٚح نا      دكٛقًا بعا٥ف١ أٚ أفاطاز  حٛزًا يًسفٔ فٝٗا عًَُٛا أٚ 
 : . ثِ ْبحث فٝ٘ ٦ّٓٝص

 : الدفو يف قبور اللحود

بعطٜل اذتٝاظ٠ أٚ بعطٜال ايؿاطا٤    -ًُو أضاتعاضف عٓس بع  املؤَٓني َت
ٗا َاسضجًا أٚ َٓفاصًا إ  باآٗاا  أٟ ٜكآع     ثِ ٜفتح فٝ -أٚ َٔ ايسٚي١  َٔ أّسو

جث١ اْػاإ َٝاا بٓحاٛ ايبٓاا٤      ع َػنٌ ٚاّس َٜ فٝٗا غطزابًا  ٜٚكِٝ فٝٗا ياحٛزًا:
باآلجط ٚايعني أٚ بٓحٛ ؾل ايرتب١ نُا يف املكابط ٚايًحٛز ايكسمي١  ٚاملِٗ قٓع 

 . ٔ فٝٗايغطا ايسف -ايػطزاب  -احٛز يف باأ األضاي
ٚعٓس٥ص: إشا جا٤ قاّ  األضا ٚايػطزاب  ٝا يسفٓ٘ يف ذتس ثِ ٚنع٘ 
يف ذتااس َاابين باااآلجط أٚ َؿااكٛم يف ايرتباا١ ٚجاا  تغعٝتاا٘ ٚإغالقاا٘ بايبٓااا٤ أٚ     
بايرتاب ّتا٢ ح تظٗاط جثا١ املٝحاا ملأ ٜاسخٌ ايػاطزاب ٜٚاط٣ ايًحاٛز  فاإٕ           

عاأ ضؤٜاا١ ادتثاا١ املسفْٛاا١ فٝاا٘  فٝتحكاال ايغااطا    َاااٌْعباااآلجط ايًحااس  إغااالَم
األقك٢ َٔ ايسفٔ: عاسّ اْتؿااض ايطا٥حا١ ٚعاسّ اْهؿااف ادتثا١ ٚتغٝحطٖاا بعاس         

 . املٛ  ٚعسّ ظٗٛض عفْٛتٗا
ُٕ يف ذتس ُٕ  ٚجيٛظ بعس شاى إٔ ٜسفٔ َٝا ثا  -َبين أٚ َؿكٛم يف ايرتب١ -ثا

ْٞ ٚحتكٝكااًا يًغااطا ٚحباس َاأ إغاالم ايًحااس ايثاااْٞ ّفظاًا يهطاَاا١ املٝااا ايثاا    
األقك٢ َأ األَاط ايؿاطعٞ باسفٔ املاٛت٢  ٖٚهاصا حباس َأ إغاالم ناٌ ذتاس            

 . ٜٛنع فٝ٘ َٝا جسٜس يتحكٝل ايغطا األقك٢ َٔ ايسفٔ
 -يف ايًحٛز املؿكٛق١ يف باأ ايػطزاب َٔ زٕٚ بٓا٥ٗا  -ٚقس ٜتِٖٛ أّس 

ُٕ أٚ ثاياث  ٖٚاصا اا      ؾاهاٍ أٚ  ّكٍٛ ايٓبـ اذتطاّ عٓس إضاز٠ زفأ َٝحاا ثاا
ُاًَا بايبٓا٤ ٚعسّ فتح ايرتبا١ أٚ ايبٓاا٤   احملصٚض ح ٜنتٞ يف ايًحس املبين اغالق٘ َت

ُٕ  ٚأَا يف ايرتب١ املؿكٛق١ فٝحتا  ايسفٔ إ  ؾلح ايرت با١  عٓس إضاز٠ زفٔ َٝا ثا
 حكل ايٓبـ بؿلسفٕٛ غابكًا فٝنتٞ اّتُاٍ َتجسٜسًا ٚبكطب اياُٝا األٍٚ اياُ
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 .  األٍٚايرتب١ قطٜبًا َٔ قرب

  ٚشيااو ألٕ ايًحااس املتحكاال بااسفٔ املٝااا األٍٚ ٜتحكاال  يهٓاا٘ ٖٚااِ فاغااس
  بعطح ايرتاب ع٢ً ادتث١ املسف١ْٛ ّت٢ ٜغعٝ٘ َأ مجٝاع ادتٗاا     إغالق٘ عاز٠ً

 عًاا٢ املٝااا األٍٚ يهٓاا٘ عٓااس إضاز٠ زفاأ املٝااا       فإْاا٘ ٚإٕ مل ٜهاأ فٝاا٘ بٓااا٤ٌ   
ألٍٚ ٚزفأ  ايرتاب ايكا١ُ٥ ع٢ً املٝا ا ايثاْٞ حبس َٔ عسّ احقرتاب إ  ع٠ًٛ

 فااٛم املٝااا األٍٚ   ايها٥ٓاا١ آاا  عًاا٠ٛ اياارتاب   املٝااا ايثاااْٞ يف تطباا١ ت ؿاالح  
فتح ايع٠ًٛ األٚ  يًسفٔ إح بعس ايعًِ أٚ احا٦ُٓإ باْسضاؽ جثا١ املٝاا   ٚح ت 

فٝا٘   األٍٚ ٚحتًٌ أجعا٤ٙ ٚتالؾٞ أعهاا٤ٙ ٚعظاَا٘ ٚقا ٚضتٗا تطاباًا ح ٜتابني      
٘     املٝا نُٔ ايرتاب أقاًل  نُا ٖٛ اذتا  جث١  اٍ يف غاا٥ط املكاابط ٚقاس تكاسّ حبثا

 : َفكاًل ٚح ْعٝس. ثِ ْبحث

 : تأخري الدفو وإيداع امليت لهقله
ح جيااٛظ تاانخ  زفاأ املػااًِ َٚاأ حبهااِ املػااًِ أنثااط َاأ ايٛقااا ايٝػاا      

جٗٝاع  تاسٍ عًا٢ اغاتحباب تعجٝاٌ تَ     (6)املتعاضف تنخ ٙ  ٚقس ٚضز  ضٚاٜاا  
نطاَا١ املٝاا   ]ٛيا٘:  ق( Sأضغٌ ايكسٚم )قسٙ( عٔ ضغاٍٛ اا ) فكس ملٝا  ا

٘ إشا َا  املٝا فداص يف جٗااظٙ ٚعجح  ]ٚيف خرب عٝل:  [تعجًٝ٘ ٚيف خارب   [ًا
[ أٟ إٕ املٝاا أٍٚ  كٝاٌ إح يف قاربٙ  إشا َا  املٝا أٍٚ ايٓٗاض فاال ٜ  ]ايػهْٛٞ 

 -ٚقا ايهاح٢  -ايكًٝٛي١ ٞ عًٝ٘ ظَٔ ح ٜنت -عٓس اًٛ  ايؿُؼ َثاًل -ايٓٗاض
نخ  املٝاا يًكابح   إح ٖٚٛ َسفٕٛ يف قربٙ  ٚيف خرب جابط ايرتغٝ  إ  عسّ تا 

ح تٓتظطٚا  ٛتانِ اًاٛ   ]عسّ تنخ ٙ إ  ايًٌٝ إشا َا  ْٗاضًا إشا َا  يٝاًل ٚ
 .[ ًٛا بِٗ إ  َهاجعِٗايؿُؼ ٚح غطٚبٗا  عجح

ََٓتٗٞ بايسفاع اياُٗٝاٌٝ ايتجاعجاكاض: تاتاٚباخ  ًٓاكٛمطعًا ياٛب ؾاباحٔ 

                                                           

(
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ايػآس  ٚياٛح ناعفٗا يهاْاا زياٝاًل عًا٢ ٚجاٛب         املتكس١َ  ٚتااُاَٗا ناعٝو  
ايتجٗٝع غطٜعًا  ٚايصٟ ْفُٗ٘ اا٦ُٓاًْا: اغتحباب ايتعجٌٝ قسض ااَهاإ ٖٚاٛ   

َٚٔ  -ٖٚٞ َػتفٝه١ -ستٌ إمجا  فكٗا٥ٓا )ضا( اغتفاز٠ً َٔ زتُٛ  األخباض
ْٔ   ]ُجٝس  ُٖا قٛي٘ تعا : اآٜتني يف ايكطإٓ اي َِا ََْغِفاَط٠و  ِْ ََٚغاَضع ٛا َإي ٢  آٍ  [َضبُِّها

َْٝطاِ ]  ٚقٛي٘ تعا : 133عُطإ:  . 148ايبكط٠: [ف اْغَتِبُكٛا اْيَد
ٚايتعجٌٝ املٓكٛم يف األخباض املتكس١َ ٜعػط حتكٝك٘ يف ظَآْا ْتٝج١ ايتعاّ 

َٜٛاًا أٚ   -ايتؿٝٝع ٚجتُع ايٓاؽ ي٘ ٚضتاٛٙ مماا ٜٛجا  ايتانخط ايٝػا  املتعااضف       
فٝ٘ جعَاًا  فاإٕ ايتانخ  ايٝػا  املتعااضف ميهأ        ٖٚصا تنخ  َطخٛم -َٜٛني 

ايظاااٖط٠ يف ٜااا  ايعسٜااس٠  اَاأ ايطٚ ايكااٍٛ بهطاٖتاا٘ ٚعااسّ ّطَتاا٘ اغااتفاز٠ً   
ٗحاع ٚح ٜانتٞ   حبٝاث إشا َاا  أٍٚ ايٓٗااض ٜ    املٝا جٗاظ اغتحباب ايتعجٌٝ يف  ج

 . عًٝ٘ ظَٔ ايكًٝٛي١ أٚ ْٗا١ٜ ايٓٗاض إح ٖٚٛ َسفٕٛ يف قربٙ
اًل تنخ  جٗاظٙ ٚتؿٝٝع٘ ٚزفٓ٘ إ  ايكباح أٚ ايظٗط أٚ بٌ جيٛظ ملٔ َا  يٝ

ايعكط  ٚجيٛظ تانخ  جتٗٝاع ٚزفأ َأ َاا  ْٗااضًا ٚتنجٝاٌ جتٗٝاعٙ ٚزفٓا٘ إ           
ٚغط ايٓٗاض أٚ آخاطٙ  َٚاا ظاز عًا٢ ايكاسض ايٝػا  املتعااضف ح جياٛظ ايتانخ          

عفْٛا١  إيٝ٘  ألْ٘ ًٜعّ ٖتو املػًِ َٚٗاْت٘ ْتٝج١ تغٝحاط قاٛضت٘ ٚؾاهً٘ ٚظٗاٛض     
َٚٓٗاا َاا ٖاٛ     -جثت٘ ٚاْتؿاض ضا٥حت٘ ايهط١ٜٗ  ٚقس ٚضز  ايٓكاٛم ايهاث ٠   

 . (7)[ّط١َ املػًِ َٝتًا نحطَت٘ ٖٚٛ ّٞ غٛا٤]ٖٚٞ تٓعل  -قحٝح غٓسًا 
ّاطاّ   باني ايعكاال٤  ٚباختكاض: تنخ  زفٔ املٝا بننثط َٔ املكساض املتعاضف 

ََ    ٚايتعجٝاٌ بتجٗٝا  َٓ٘ ٖتو ّطَا١ املٝاا  يعّ جعًَا إشا  حباٛب  عٙ أَاط ّػأ 
 -ح أنثاط  -ٓ٘ ملا بعس َهٞ ّٜٛ ع٢ً َٛت٘ؾطعًا  ْعِ ح بنؽ بتنخ  جتٗٝعٙ ٚزف

 . فٝ٘ ّفظ نطا١َ املػًِ بتعجٌٝ جٗاظٙ ٚزفٓ٘إٔ ٚح غُٝا جا٥ع  فٗصا
 ع ٚايسفٔ ثالث١ أٜاّ أٚاٝا  يف ايتجٗاٛظ ايتنخاجطاض َٜاعِ يف ّاح  احنعاْ
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سض٣ أْ٘ َٝا أّ ح ظاٍ ٜؿتب٘ ّاٍ املػًِ فال ٜ  قسض َا تعٍٚ ب٘ ايهطٚض٠  ننٕ
حكٌ ايعًِ باملٛ   ٖٚاصا  احْتظاض ضٜثُا َٜٚجي  ًّٝا  ٚعٓس٥ص حيطّ ايتعجٌٝ 

نث  اذتكٍٛ غابكًا ٚيصا اغتعإ ايفكٗا٤ باألابا٤ يًتعطف ع٢ً عالَا  املٛ  
ٚاذتااس ايفاقااٌ بااني اذتٝااا٠ ٚاملااٛ   ٚيف ٖااصا ايعَااإ تعااٛض ايعاا  ٚأجٗعتاا٘   

 هِٓٗ َعطف١ َٛ  احْػإ َٔ ّٝات٘ بػٗٛي١ ٜٚػط بفعٌ بع  األجٗع٠.ٚمي

 املٛجب١ يهطٚض٠ ايتنخ :  َٚٔ ّاح  احؾتباٙ َٚكازٜك٘ ايؿا٥ع١ يف ظَآْا      
  املٝاااا زفااأأٚ زفاااع تُٗااا١ عااأ َػاااًِ عًااا٢ تااانخ  إٔ ٜتٛقاااو إثباااا  ّااال 

ِح أٚ اًال ْااضٟ ٚايتنناس َأ      َٛتا٘  ٚقاس    غاب  أٜاًَا يفحل ادتث١ املكتٛي١ بػ
ٜتعً  ايفحل ايتكطف يف ادتث١ فٗٛ تكطف جا٥ع ٚايتنخ  جاا٥ع  ٚنالُٖاا   

 َٔ باب ايهطٚض٠ ٚ كساض َا ٜكتهٝ٘ احنعطاض ٚح إؾهاٍ.

تااسٍ عًاا٢ إٔ  -ايػاآسٚبعهااٗا قااحٝح١  -(8)ٚقااس ٚضز  بعاا  األخباااض
عجحٌ ٓتظط بِٗ ثالث١ أٜاّ ٚح ٜ ُسحخٔ ٜ ااملكعٛم ٚايغطٜل ٚاملبعٕٛ ٚاملٗسّٚ ٚاي

 . إح إٔ ٜتغ  حبٝث حيكٌ ايٝكني أٚ احا٦ُٓإ باملٛ   جٗاظِٖ

ٖٚصٙ املٛاضز املٓكٛق١ إشا بًغا ّس احنعطاض إ  ايتانخ  جااظ ايتانخ     
ملا بعس اياٝكني بااملٛ  ٚبكاسض ايهاطٚض٠ ٚح إؾاهاٍ  ٚميهأ احغاتعا١ْ بايعا          

 . اذتسٜث املتعٛض يسفع احؾتباٙ ٚحتكٌٝ ايٝكني باملٛ 

ذتاقٌ إٔ املالى املعتُس ٖٛ ّكٍٛ ايعًِ أٚ احا٦ُٓإ باملٛ  ٚيٛ َاع  ٚا
ََ دكٛم حباح  ايهطٚض٠ ٚاحناعطاض  ايتنخ  َٜٛني أٚ ثالث١ أٚ أنثط  ٖٚٛ 

 . إ  ايتنخ  يتحكٌٝ ايٝكني أٚ احا٦ُٓإ باملٛ 

َٚع عسّ احنعطاض ٚاْتفا٤ اذتاح  احنعطاض١ٜ أٚ ظٚاٍ ايؿو ٚايؿاب١ٗ  
ٚياٛ  عْٛا١ األجٗاع٠     -ا٦ُٓاإ بااملٛ  َأ ايعبٝا  ارتاب      ني أٚ احٚحتكل اياٝك 

                                                           

(
8

 هن أبىاب االدتضار. 48: ب2الىسائل: ج (



 (439)ّهِ تنخ  ايسفٔ ّٚهِ إٜسا  املٝا يسفٓ٘....................................
 

ظٗااٛض فاال جياٛظ ايتانخ  يف ايتجٗٝاع ٚاياسفٔ ألْا٘ ٜٛجا          -اذتسٜثا١ ايهاؾاف١   
ايهط١ٜٗ ٚتغٝحاط ايؿاهٌ ٚا ٝان٠ املٛجا  يهطاٖا١       عف١ْٛ املٝا أٚ اْتؿاض ضا٥حت٘
 ػًِ املٝا.ًكت٘ ٚقٛضت٘  ٖٚصا ٜٛج  َٗا١ْ املَٓظطٙ ٚعف١ْٛ جثت٘ ٚغ٤ٛ ِخ

َ  -ْعِ ميهٔ ٚنع ادتث١ يف بطحاز  تآحفظ با٘ ٖٝان٠ املٝاا      -جُاس٠  ثالج١ أٚ 
ٚجثت٘ َٔ ايعف١ْٛ ٚاْتؿاض ايطا٥ح١ ايهط١ٜٗ ٚتغٝحط ايكٛض٠ ٚا ٝن٠ بفعٌ ايتثًٝج 

 ٖصا نً٘ يف تنخ  جتٗٝع املٝا ٚزفٓ٘  ثِ ٜكع ايهالّ يف : . اذتاقٌ يف ايرباز

 ع امليمممممت يف عرّ ة يعهمممممء ةمممممو البهمممممحتت اليمممممه فمممممو  ا رّ عو    مممممحت       ادحكممممم  إيممممم 
 : ةو وض ه يف تحتبوت

 ٜ بكباااٛض إ  املؿااااٖس املؿاااطف١ و بعاااس ّاااني يٓكًااا٘ فعاااٌ ٖاااصا َكسَااا١ً ٚإمناااا 
أَاط َتعااضف عٓاس      -أعين ااٜسا  -عٓس تٝػحط ايٓكٌ  ٖٚصاٚ (Œاملعكَٛني)

از يف عكٛضْا  فٌٗ ايربحايٛنع يف : ايتنَنئَ حكٌ َا َٜبع  ايؿٝع١  ْٚظ  
 .ف شاى َٔ زٕٚ نطٚض٠ تسعٛ إيٝ٘ ٚأجيٛظ ٖصا 

 قس ٜكاٍ بادتٛاظ يعاسّ قاسم )اياسفٔ ٚايٓابـ( َاع نإٛ املٝاا يف تاابٛ          
ُحاا٘ زيٝااٌ ّطَاا١ ايٓاابـ  أٚ ٚنااع زٚا٤    أٚ يف بٓااا٤ فااٛم األضا َااثاًل  فااال ٜع

بطاز تٓحفظ جعٌ ادتث١ يف نُٝٝا٥ٞ ّافظ يًجػِ املٝا َٔ ايتعفٔ ٚايٓنت  أٚ ت 
٘ َٔ تغٝحط ايكاٛض٠ ٚايطا٥حا١ ٚظٗاٛض ايعفْٛا١  ٚعٓس٥اص ح ٜتٓااف٢ ٖاصا        ادتث١ فٝ

   ٔ ٚح َاع زيٝاٌ اّارتاّ املػاًِ ٚعاسّ        ايتنخ  َع ايغطا األقكا٢ َأ اياسف
 . ٖته٘ َٚٗاْت٘ َا زاّ مل ٜعطا ايفػاز ع٢ً جثت٘

٠ ظا٥اس  يهٔ ْكٍٛ: بكا٤ املٝا َٔ زٕٚ زفٔ َٚاٛاضا٠ يف بااأ األضا َاس٠ً   
عٔ املتعاضف أَط غ  َؿطٚ   ألْ٘ ٜٓايف أزي١ تؿطٜع اياسفٔ يف بااأ األضا    

ٛحغ١  .ي٘ ٜٚهفٝٓا ملٓع٘ ٚحتطمي٘: أْ٘ ح زيٌٝ ع٢ً َؿطٚعٝت٘ َٔ زٕٚ نطٚض٠ َػ
ُٕ: ااٜسا  املتعاضف عٓس بع  املٛايني بنٕ ٜاٛز  املٝاا يف بااأ     ٚبتعب  ثا

ٝاا٘ ٚزعاا٣ٛ أْاا٘ ح ٜكااسم عًٝاا٘  بٓاا٢ عًأٚ فااٛم األضا ٜٚ  -يف تااابٛ و َااثاًل -
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ُٕ  (ايااسفٔ)  ٚح ٜتحكاال ٚح ٜكااسم ايٓاابـ عٓااس ااخااطا  ٚايٓكااٌ إ  َهااإ ثااا
ثبتااا ٚح بؿاهٌ ٚانااح  ٖااصا مل تثباا قااحت٘   -نُاا ظعااِ بعا  األعااالّ    -

َؿطٚعٝت٘  نُا أْ٘ ح زيٌٝ ٜثبا ؾطع١ٝ ااٜسا  ايصٟ ٜعكبا٘ اياسفٔ بعاس ّاني     
ُٕ َعتس ب٘   ا تا ثبملػًِ ٚح زيٌٝ عًا٢ ؾاطعٝت٘  ٚح   ٔ افإْ٘ ًٜعّ تنخط زفٚظَا

عٔ ايسفٔ املنَٛض ب٘ ٚإٕ نإ ايتنَني يفارت٠  املعٗٛز ايتنَني بَؿطٚع١ٝ احجتعا٤ 
 .ٚزفٓ٘ فٝٗا  ًُؿاٖس املؿطف١ أٚ ضتٖٛايٛقا ضٜثُا ٜتٝػط ْكً٘ ئَ ا
قس ٜسع٢ ٚجٛز ايسيٌٝ ع٢ً عسّ ؾطعٝت٘ بًحاظ إٔ املعًّٛ َٔ َصام  هٓ٘ي

ايؿاض : زفٔ املٝاا يف بااأ األضا َأ زٕٚ تانخ  ظا٥اس عأ ايكاسض ايٝػا          
 . إيٝٗا اضف إح يف ّاح  احنعطاض املؿاضاملتع

٘   إ ٚنٝو ن  عٓس جتاٚظ ايتنخ  عٔ ايكسض ايٝػ  املتعاضف تانخ  اياسفٔ فٝا
عسّ ايسيٌٝ ع٢ً ؾطع١ٝ ايتنخ   ٓا ذتطَت٘ ْٚفٞ َؿطٚعٝت٘: ٜهفٝ نّٝٛ ٚاّس 

ٚح ضتتا  إ  ْكٛم ايتعجٌٝ يتهٕٛ زيٌٝ ٚجاٛب ايتعجٝاٌ أٚ زيٝاٌ ّطَا١     
سحع٢: إْٗا ناعٝف١ ايػآس ٚقاقاط٠ ايسحيا١ عأ إثباا  ايٛجاٛب        ايتنخ  ّت٢ ٜ 

ّ ٚايتحطِٜ  بٌ ْكٍٛ: املعًّٛ َٔ َصام ايؿاض  يعّٚ املباازض٠ إ  اياسفٔ ٚعاس   
تنخ ٙ أنثط َٔ ّٜٛ أٚ َٜٛني  بٌ ياٛ ياعّ تغٝحاط قاٛض٠  ادتثا١ ٚظٗاٛض ايعفْٛا١        
ٚاْتؿاض ايطا٥ح١ ٚايٓنت نإ ٖتهًا ستطحًَا ملٓافات٘ َع اّرتاّ املػًِ اياصٟ ٚجا    

 .(9)[ّط١َ املػًِ َٝتًا نحطَت٘ ٖٚٞ ّٞ غٛا٤]عًٝٓا  كته٢ ْكٛم
ملٝاا يف باطاز حيفاظ    َٚٔ ٖصا ايتكطٜط أٚ َٔ بعه٘ ٜتبني عسّ جٛاظ ٚنع ا

اح  احناعطاض  جثت٘ َٔ ايتعٍفٔ ٚايتغٝحط  فإْا٘ ح زيٝاٌ عًا٢ ؾاطع١ٝ إح يف ّا     
زفاع  أضٜاس  أٚ ّااٍ جٗايا١ اْتػااب٘    ٚتؿادٝل ْػاب٘    نُا ياٛ أضٜاس تعاٝني املٝاا    

يت١ُٗ عٔ َػًِ أٚ ّفظ ّل ي٘ أٚ َا ؾاب٘ َٔ ايهطٚضا  ايؿا٥ع١ يف ظَآْاا  ا
 ٚ  ٚبٗا ٜٓحفظ  تعٛض٠ ايهاؾف١ عٔ اذتكٝك١جس  فٝٗا أجٗع٠ ايفحل املٚاي  
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 . اذتل أٚ تٓسفع ايت١ُٗ أٚ حيكٌ احْتػاب ٜٚعٍٚ احؾتباٙ
َٚٔ زٕٚ ايهطٚض٠ ح زيٝاٌ عًا٢ ؾاطع١ٝ ايتثًاٝج ٚايتربٜاس ٚتانخ  اياسفٔ        

ايثالجا١    أنثط َٔ ٜاّٛ أٚ ٜاَٛني  ٚزيٝاٌ ٚجاٛب اياسفٔ ناافو ملٓاع اذتفاظ يف        
املٝا يف بطاز ٚتانخ  زفٓا٘ أنثاط َأ ٜاَٛني       ْف  اّتٝااًا بتحطِٜ ٚنع ٚيصا 

 . ُٗٝسًا يٓكً٘ إ  ايعتبا  املؿطفا ٚيٛ َت هصا ْف  اّتٝااًا حبط١َ ااٜسا ٖٚ

ادتثا١ ْٚكًاٗا إ     ٛاظ ْابـ ايكارب ٚإخاطا    اا ْ٘ قس أفت٢ بع  األٚاخط ثِ إ
شٕ ٚبعهِٗ قٝحس ادتٛاظ بٛق١ٝ املٝا ٚبعهِٗ قٝحسٙ باإ   ١ ٚأاًلاملؿاٖس املؿطف

َٔ ضا٥حت٘  ٚبعسّ يعّٚ ٖتو املٝا أٚ أش٣ املػًُني -ٚيسٙ األنرب -ٚيٞ املٝا 
ٞ ٚايكاسض املتاٝكٔ غا     يعٌ  صا ٚجًٗا ٜتًدل يف إٔ ّطَا١ ايٓابـ زيًٝاٗا يبحا    ٚ
ٚأْا٘ ح زيٝاٌ عًا٢ ّطَا١ ايٓابـ يًٓكاٌ إ         يٓبـ يًٓكٌ إ  املؿاٖس املؿاطف١  ا

ٓكاٌ إ  ايعتباا  ااٍٛ املااس٠    ايعتباا  املكسغا١ حغاُٝا َاٛاضز عاسّ اغاتًعاّ اي      
ُا ٜٛج  ٖتو املػًِ  ٖٚٛ َتحكل اٚاْتؿاض ايطا٥ح١ ٚظٗٛض ايعف١ْٛ ٚضتٖٛا َ

 .طٜع١ ػيف ظَآْا بفعٌ ايعا٥طا  ٚايعطب١ اي
٣ٚ نعٝف١ فإٕ عسّ ظٗٛض ايعف١ْٛ ٚايطا٥ح١ ٚعسّ يعّٚ ا تاو  ايهٓٗا زع

ٍ  ٖااٛ أَااٌط  ايهااالّ  خااالف ايٛاقااع ٚجااساًْا ٚإٕ عااسّ ّطَتاا٘ َااع شيااو ٖااٛ أٚ
ٚحيتا  إ  ااثبا   ٚتكسّ أْا٘ ح زيٝاٌ ٚاناح عًا٢ جاٛاظ ايتانخ  ٚح عًا٢        
ايٓكٌ املػتًعّ يًٓبـ حغُٝا َع ّكٛي٘ بعس َس٠ َٔ املاٛ  أٚ بعاس اياسفٔ يف    

تكعاع  ّكاٍٛ  األضا ٚبايتابٛ  ّٚكٍٛ ايتغٝحاط ٚجاساًْا ياٛ ااياا املاس٠ أٚ      
َاأ ايفهااا٥ح املعًااّٛ   حااٛ شيااوَْ ٚأاألعهااا٤ أٚ حتًااٌ ايًحااِ ٚبكااا٤ ايعظااِ   

 . ّطَتٗا َٚٓافاتٗا حّرتاّ املػًِ ّٚط١َ ا تو ٚاملث١ً
قس شنط بعهِٗ جٛاظ ايٓكاٌ إ  املؿااٖس املؿاطحف١ ٚإٕ اغاتًعّ فػااز      ثِ إْ٘ 

دتٛاظ َبايا فٝ٘ َاع أْا٘   املٝا ٚعف١ْٛ جثت٘ ٚحتًٌ أجعا٤ٖا  ٖٚصٙ فتٝا غطٜب١ ٚا
طاجاا٘ ٚظٗااٛض عفْٛتاا٘ ٚاْتؿاااض  ٖتااو املٝااا املػااًِ َٚٗاْتاا٘ عٓااس إخ  ًٜااعّ فٝاا٘
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ٍح عًا٢ إٔ  ٚح ٜهفٞ احغتسحٍ دتٛاظٙ با ضا٥حت٘  َٚأ    جاا َأ أتااِٖ َْ  )ُا ز
(  ٖٚصا اعتكاز عظِٝ يهٔ َٚٔ اعتكِ بِٗ فكس اعتكِ باا  جن إيِٝٗ أَٔاي
ٖٚاصا    تٝاِْٗ ٚاحعتكاّ بِٗ ٚايًج٤ٛ إيِٝٗ َؿاطٚ  بعطٜال ّاالٍ َؿاطٚ     إ

ََ َ  .  حًٖ٘ٓا اغتٓاز ٚتعبٝل يف غ   دتكط: ٖصا َِٓٗ اغتسحٍ غطٜا   ٚبتعب  
 .ْػتغطب قسٚضٙ َٔ بع  األعاظِ ٚاألجال٤ ٚتعبٝل عجٝ  

ُٗٝسًا يًٓكٌ إ  ايعتبا  املكسغا١  بكٞ ايتهًِ عٔ ؾطع١ٝ ايٛق١ٝ بااٜسا  َت
 َاأ ايٛقااا ٚإٜااسا   ضٜثُااا ٜتٝػااط ايٓكااٌ  باانٕ ٜٛقااٞ املػااًِ بعااسّ زفٓاا٘ َااس٠ً  

املٝاا  جثُاإ  بٓا٢ عًا٢   يف قارب حتاا غاعح األضا أٚ ٜ     يف تاابٛ و  جثتا٘ أَاْا١ً  
 داط  ادتثا١ َأ ايبٓاا٤ يغاطا ْكًاٗا       ت  ٚايكارب أ ٓابـ  ثاِ ٜ    فٛم األضااملٛز  

أٚ ٜؤخص ايتابٛ  َٔ األضا يٓكٌ ادتث١ إ  بع  املؿاٖس املؿطف١ نايغطٟ أٚ 
 اذتا٥ط اذتػٝين  فٌٗ ٖصٙ ايٛق١ٝ َؿطٚع١ ٚاجب١ ايتٓفٝصف.

تٗا  ٚإمنا تهٕٛ ايٛق١ٝ ْافص٠ يف األَٛض املؿطٚع١ املبا١ّ ايظاٖط عسّ ؾطعٝ
كً  اذتاطاّ إ  ااباّا١ ٚادتاٛاظ     ايٛنٛح إٔ ايٛق١ٝ ح تهٕٛ َؿاطحع١ ٚح َتا  

ايٓبـ فاإٕ ااٜاسا  بانٟ     ٖٚٓا إشا يعّ ايٓبـ نإ ّطاًَا يف ْفػ٘  ٚإشا مل ًٜعّ
ُٛ نإ  ٌ ٜٛجس عٓاسْا  زيٌٝ ع٢ً جٛاظٙ  بح  -َٔ زٕٚ زفٔ أٚ َع ايسفٔ  -ضت

ٖٚٛ يعّٚ ايسفٔ املتعاضف يف ّٜٛ ايٛفا٠ أٚ بعسٙ بٝاّٛ  : زيٌٝ ع٢ً عسّ جٛاظٙ 
 . بعس متاّ ايتجٗٝعأٚ َٜٛني 

ُا تكااسّ: عااسّ جااٛاظ تاانخ  ايااسفٔ أنثااط َاأ ايااعَٔ ايٝػاا    ٚاذتاقااٌ َااا
َعتاس  ايصٟ ٜعكب٘ ايٓابـ بعاس َاس٠و     بٓحٛ ااٜسا املتعاضف  ٚعسّ جٛاظ ايسفٔ 

 : دتِ ايبحث يف ّهِ. ٖٚٓا َْ كٌ إ  بع  املؿاٖس املؿطف١يٓغطا ايبٗا 
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 حل ثحتٍى:موت إىل َةمحل النقل اجلجء ةو َة
 : ايٓكٌ بعس ايسفٔتاض٠ ٜهٕٛ ايٓكٌ قبٌ ايسفٔ  ٚتاض٠ ٜهٕٛ 

إشا نإ ايٓكٌ قبٌ ايسفٔ فتاض٠ ٜهٕٛ ايٓكٌ َٔ ايكاحطا٤ أٚ َأ ايبكعا١     -أ
أٟ ٜهإٛ ايٓكااٌ َأ َهااإ إ      ايكاغ ٠ أٚ املعضعا١ إ  َكاارب٠ ايبًاس٠ ايكطٜباا١   

ُٕ قطٜ  حبٝث ح ًٜعّ تنخ  اياسفٔ ناث ًا ٚح ٜتعاس٣ ايػااعا  أٚ      ّ َها   ايٝاٛ
ايٓكٌ.تطى فت٣ٛ املٓع ٚايتحطِٜ أٚ اّتٝا   ٖٚصا َكعٛ  ادتٛاظ ٚتٓكطف عٓ٘

ٚأَااا ايٓكااٌ قبااٌ ايااسفٔ َاأ بااالز إ  بااالز أخااط٣ يًااسفٔ فٝٗااا فاااملعطٚف    
أبٝا٘ أٚ   -ع٢ً نطا١ٖو نايٓكاٌ إ  َاسفٔ ععٜاع املٝاا     ٚاملؿٗٛض ٖٛ جٛاظ ايٓكٌ 

 .فٝ٘  ح نطا١ٖؿاعط املكسغ١ ٚاملؿاٖس املؿطف١ ايٓكٌ إ  امل ْعِ  -٘ أَ٘ أٚ ابٓ

قرب إَاّ َعكّٛ أٚ قرب ابأ إَااّ أٚ   حٟٛ ايٓكٌ إ  املؿاٖس اي  َتفٚعًٝ٘: 
قبٌ ايسفٔ ح إؾاهاٍ يف جاٛاظٙ َٚأ زٕٚ    ٜهٕٛ ايٓكٌ ٚ قرب ٚيٞ ٚعبس قاياح

املؤَٔ املٝاا بتكطٜبا٘ َأ    با نطا١ٖ  بٌ قاس ٜكااٍ باغاتحباب٘ فإْا٘ باطح باايطِّ أٚ       
 . أٚيٝا٤ اا غبحاْ٘ يتدفٝو ّػاب٘

ّااطِٜ ايبحااث ٖٓااا: ايٓكااٌ بعااس ايااسفٔ فإْاا٘ ٚقااع ارتااالف يف  دااط  عاأ َٜٚ
 . حث٘ يف َط١ًّ حّك١ٚغٝنتٞ َب  جٛاظٙ أٚ ّطَت٘

حاطّف ٖاصا َاا اختًفاا     جٛظ أّ َٜفٌٗ َٜ (ايٓكٌ قبٌ ايسفٔ)ٚنالَٓا ٖٓا يف 
عًٝا٘   ٞ: فاملؿٗٛض ٖٛ ادتٛاظ ع٢ً نطاٖا١و  باٌ ازعا    فٝ٘ أْظاض ايفكٗا٤ ٚآضاؤِٖ

ٚاغااتثين )ايٓكااٌ إ  املؿاااٖس املؿااطحف١( فااال نطاٖاا١   اامجااا  ٖٚااٛ ايكااحٝح   
ََ حهٞ عٔ قًٌٝ ْازض  ٚفتاٛاٙ ظااٖط٠   عٓس٥ص  ٚقباي٘ قٍٛ باملٓع ٚايتحطِٜ ٖٚٛ 

ٚظاااٖطٙ  (14)ٓكااٌ املٝااا َاأ بًااس إ  بًااس(  َاأ ؾااٝذ ايعا٥فاا١  ايعٛغااٞ: )ح ٜ   
ح ايتحاطِٜ  باٌ قاطح بعهاِٗ باايتحطِٜ ٚاّتاا  بعهاِٗ بارتى ايٓكاٌ ٚقااطح         
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طِٜ ٚاملٓع ّتا٢ ألجاٌ ايٓكاٌ إ  املؿااٖس املؿاطحف١ ٚعتباا  َها١        بعهِٗ بايتح
 . (Œحُٖٛا َٔ املؿاٖس املكسغ١ باملعكَٛني )ٚايغطٟ َْٚ

باإاالم   -أقاٌ جاٛاظ ايٓكاٌ زٕٚ نطاٖتا٘      -ٚميهٔ احغاتسحٍ يًُؿاٗٛض  
 . ببًس املٛ  َٚهاْ٘ -يف زيٌٝ َعترب -فإْٗا مل تتكٝحس  أزي١ ٚجٛب ايسفٔ

ٚ)زعاا٥ِ   (ادتعفطٜاا  نتااب ) ٚميهٔ احغتسحٍ ع٢ً نطا١ٖ ايٓكٌ بطٚاٜا١  
ُح١ إ  اامجا  املسع٢ ع٢ً نطا١ٖ ايٓكاٌ  ٚقاس تهآُا:     احغالّ( إٕ ]َٓه

ضجاًل َا  بايطغتام ع٢ً ضأؽ فطغذ فحًُٛٙ إ  ايهٛف١ فطفع شيو إ  عًٞ 
اضعِٗ ازفٓٛا األجػااز يف َكا  ]ثِ قاٍ:  [فنْٗهِٗ عكٛب١ بٔ أبٞ ااي  

ٚقااٍ:   [ٚح تفعًٛا نفعٌ ايٝٗٛز  فإٕ ايٝٗٛز تٓكاٌ َٛتااِٖ إ  بٝاا املكاسؽ    
ملا نإ ّٜٛ أّس أقبًا األْكاض يتحٌُ قتالٖا إ  زٚضٖاا  فانَط ضغاٍٛ اا    ]
S (11)[َٓازًٜا ٜٓازٟ فٓاز٣: ازفٓٛا األجػاز يف َكاضعٗا. 

َٔ ايٛانح إٔ أخباض )زعا٥ِ ااغالّ( َطغ١ً ح تكًح ّجا١ عًا٢   يهٔ 
( مل ٜتحكال  ادتعفطٜاا  نُا إٔ أخباض) اذتهِ ايؿطعٞ َٚٔ َكازٜك٘ املهطٚٙ 

ُهٔ تطى َهإُٛ  ُهٔ ايتػاَح يف زيٌٝ إثبا  ايهطا١ٖ نُا ٜ يهٔ ٜ  قحتٗا 
ََ: أخباضٙ  َٚٔ َهاَٝٓ٘ ُٕحٌ تطى ْكٌ املٛت٢ َٔ َهإ املٛ  ٚبًسٙ إ    . ثا

ْعِ ح نطا١ٖ يف ْكٌ املٛت٢ إ  املؿاعط املكسغ١ ٚايعتبا  املؿطف١  ٚاملعتُس 
يف زيٌٝ األفه١ًٝ ٚاْتفا٤ ايهطاٖا١: ضٚاٜاا  عسٜاس٠ َؤٜاس٠ باسعا٣ٚ اامجاا        

ٜهؿاو  مماا    ع٢ً احملبٛب١ٝ ٚاألفه١ًٝ َع ايػ ٠ املتؿطع١ٝ اٛاٍ عكٛض ايغٝبا١ 
ََإيٝٗا ٚا عٔ ثبٛ  َؤز٣ األخباض املؿاض جُٛ  يهعٝو غٓسٖا  ٜٚتحكٌ َٔ 

 . : احا٦ُٓإ باْتفا٤ ايهطا١ٖ ٚثبٛ  احغتحباب شيو
 كٌ عسز َٔاتسٍ ع٢ً ْ -فٗا ا  ايعطف عٔ نعاَع غ (12)باضاٖٚصٙ األخ
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ُٕ يأْبٝا٤ اا غبحاْ٘  ُٕ  بع  املٛت٢ َٔ َهإ إ  َها ْظا  ْاا اا َٛغا٢    ثا
( ايصٟ أخط  عظاّ ٜٛغو َٔ َكط ْٚكًٗا )  ّإ  األضا املكسغ١ بايؿا

( يف تاابٛ  إ  أضا ايؿااّ   ْٚا اا ٜٛغاو اياصٟ  اٌ أبااٙ ٜعكاٛب )     
إ   ()ّ( اياصٟ ْكاٌ عظااّ آز   فسفٓ٘ يف بٝاا املكاسؽ  ْٚاا اا ْاٛح )    

 .فطاجعٗا  أضا ايغطٟ  ٚضتٖٛا خرب ايُٝاْٞ
عسٜااس٠ أفهاا١ًٝ ايااسفٔ يف َهاا١ ٚاذتااطّ ٚأْاا٘ ٜاانَٔ    (13)نُااا ٚضز يف أخباااض

 يفاجط  ٚايسفٔ يف َؿاٖس آٍ ايطغٍٛ: ايربح ٚا ُسفٕٛ فٝٗا َٔ ايفع  األنربايا

S      ٌ : )َأ خاٛام تطبا١ ايغاطٟ     (14)ننضا ايغطٟ ٚاذتاا٥ط اذتػاٝين  باٌ قٝا
 َ  . حاغب١ َٓهط ْٚه  يًسفٔ ٖٓاى(اغكا  عصاب ايكرب ٚتطى 

بغاا  ايٓظااط عاأ    -ٚباختكاااض: ميهاأ ايٛثااٛم  فاااز ايطٚاٜااا  إمجاااحً    
ٖٚٛ أفها١ًٝ ايٓكاٌ إ  املؿااٖس املؿاطف١ ٚايعتباا  املكسغا١ نااذتطّ         -ٗاتفاقًٝ
 ٖصا .ٚايغطٟ ٚاذتا٥ط ٚضتٖٛا. املهٞ 

ٝاو أزا٤ ايٓكاٌ إ  تانخط اياسفٔ ٚفػااز ادتثا١ ٚظٗاٛض ايعفأ ناإ          ٚيٛ خ 
حغتًعاَ٘ ٖتو املػاًِ املٝاا املاسفٕٛ ٚتٖٛٝٓا٘  ٚقاس اغتفاناا        ًاايٓكٌ ّطاَ

( S  قااٍ ) ٖ٘اْت٘ ٖٚتهّفظ ّط١َ املػًِ ٚنطاَت٘ ّٚط١َ إ األخباض بٛجٛب
َٚاأ  (15)[نحطَتاا٘ ٖٚااٛ ّااٞ غااٛا٤  ًاّطَاا١ املػااًِ َٝتاا]يف ارتاارب ايكااحٝح:

 ًاايٛانح أْ٘ يٛ اغتًعّ ايٓكٌ اٍٛ املس٠ ٚفػاز ادتث١ ٚظٗٛض ايعفأ ناإ ٖتها   
 .   ٚتًٖٛٝٓا يًُػًِ ٜتٓاف٢ َع اّرتاَ٘ املٓكٛم يف األخباض املػتفٝه١

ُٕ ٚظٗط فػاز ادتث١ ٚاْهثِ  ؿو تعٍفٓٗاا ٚظٗاط  ايطا٥حا١    يٛ ْكٌ املٝا إ  بًسو ثا
    ٚج  زفٓٗا يف أقطب َكرب٠ قبٌ ظٗٛض ايفػاز أٚ بعس ظٗٛضٙ يف أقٌ تكسٜط.   ايهط١ٜٗ
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يف املٝاا بفعاٌ املهًاو     ًاٚح فطم عٓسْا يف اذتط١َ بني اغاتًعاّ ايٓكاٌ تغٝحاط   
زٕٚ اغتٓاز إ  فعٌ املهًو ٚاختٝااضٙ نانٕ   ٚاختٝاضٙ ٚبني اغتًعاَ٘ ايتغٝحط َٔ 

ٜػااتٓس ذتااطاض٠ ا ااٛا٤ ٚاااٍٛ املااس٠ ٚتاانخط ايااسفٔ  فااإٕ ايٓكااٌ ّااطاّ عًاا٢         
 . ًاَٚٝت ًاايتكسٜطٜٔ ذتط١َ إٖا١ْ املػًِ ٖٚته٘ ّٝ

ْعِ قس قاٍ مجع َٔ ايفكٗاا٤ بنْا٘ إشا قكاس َأ ايٓكاٌ: اياسفٔ يف املؿااٖس        
ٚ   ٖٚصا -املؿطف١ ٚإجاالٍ يا٘ ّٚفاظ يهطاَتا٘      اّارتاّ يًُٝاا  ٖاٛ  فهاٌ عظاِٝ 

فال ّط١َ يف ايٓكٌ  -ٚإمياْ٘ بإٜكاي٘ إ  أٚيٝا٤ٙ ٚأّبا٥٘ ايطّٚٝني ٚزفٓ٘ عٓسِٖ
ٚإٕ يعّ تنخط ايسفٔ ٚفػاز ادتث١  ألٕ َسضى ّط١َ ايٓكٌ عٓس تغٝحاط املٝاا ٖاٛ    
يعّٚ ا تو ٚاملٗا١ْ يًُٝا املػًِ  ٚعٓس قكس ْكً٘ يًُؿاٖس املؿاطف١ ح ٜهإٛ   

 جالٍ  فٝٓتفٞ َسضى اذتط١َ.ااّػإ ٚااٚ َكسام احّرتاّ   بٌ ًٖٛاتهاٖ
 ٖٚصا َكاٍ َؿهٌ عٓسْا  ٚخيتل ااؾهاٍ فُٝا إشا اغتًعّ ايتانخ  فػااز  

ادتث١ ٚظٗٛض عفْٛتٗا ٚضا٥حتٗا املٓتٓا١  فإْا٘ ٖتاٌو يًُػاًِ  ٚح ٜٓفاٞ ّطَتا٘:       
 . ٖٚصا نً٘ يف ايٓكٌ قبٌ ايسفٔ. ْكٌ ادتث١ إ  ايعتبا  قكس 

ا نإ ايٓكٌ بعس ايسفٔ فإْ٘ قس حيكٌ ايٓكٌ َٔ زٕٚ فعاٌ املهًاو   ٚإش -ب
دطج٘ عٔ َسفٓ٘ نُا يٛ أخط  املٝا غٌٝ أٚ ظيعاٍ أٚ ظامل ْبـ يف املٝا َا ٜ 

ُٕ  ٚقاس ٜهإٛ    ًاقربٙ عسٚاْ ٜٚعكب٘ حتٌٜٛ املٝا َٔ قربٙ إٍ قرب َٚسفٔ يف بًس ثا
ُٕ  ٚقاس ٜهإٛ    ٚإخطا  املٝا َٔ َسفٓ٘ يٓكًا٘ ملا  ايٓكٌ عكٝ  ْبـ ايكرب  سفٔ ثاا

 . ٚقس ٜهٕٛ ايٓكٌ ملسفٔ غ  شيو  ايٓكٌ إ  َسفٔ قطٜ  َٔ املؿاٖس املؿطف١
ٜٚٓبغٞ احاال  ع٢ً ٚجاٛز إؾاهاٍ عُٝال يف ايآفؼ باٌ َٚٓاع أنٝاس َأ         

ََ ُٕ   ْبـ ايكرب ٚإخطا  ادتث١ ْٚكًٗا َٔ  إ  َؿاٗس َكاسؽ    -حًٗا إ  َاسفٔ ثاا
ٜاع املٝاا ننبٝا٘ أٚ أَا٘ أٚ ابٓا٘  فاإٕ       حاٌ قارب عع  َََػكط اياطأؽ أٚ ا   أٚ إ  

ـ اايٓبـ ٖتو َٚٗا١ْ يًُٝا املػًِ ثِ بعاس   ٚااخاطا  ًٜاعّ ظٜااز٠ ٖتاو      يٓاب
جثتا٘   ّاقٌ َٔ تانخ  اياسفٔ ٚتغا  ّااٍ املٝاا ٚقاٛضت٘ ٚأعهاا٤ٙ ٚعفْٛا١        
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ٖٚصا ٜٛج  نطا١ٖ ايٓاظطٜٔ أٚ ايكاطٜبني َٓا٘ املتحػػاني يا٘       ٚاْتؿاض ضا٥حت٘
ٚ     يًُٝا كصاضِٖٜٚٛج  اغت ضا٥حتا٘  ٖٚاصا   َأ  ٚتكاعظِٖ َأ جثتا٘ املاتغ ٠ 

ّط١َ املػًِ َٝتًا نحطَت٘ ٖٚٛ ّٞ ]ٖتو َٚٗا١ْ ٚخالف اّرتاّ املػًِ  فإٕ 
 . (16) نُا ٚضز يف ارترب ايكحٝح املعتهس بنخباض أخط٣ نث ٠ [غٛا٤

عًا ح تعٍٚ اذتط١َ بٛقا١ٝ املٝاا نُاا    َٚع ٖصا ايالظّ اذتطاّ املطفٛا ؾط
ايٛيٞ ٚضنااٙ باااخطا  ٚنؿاو ادتثا١ ْٚكًاٗا  نُاا ح تاعٍٚ         ح تعٍٚ  ٛافك١

بككس ْكًٗا إ  املؿاٖس املؿطف١ ٚإٕ أفاز بعهِٗ )ضا( اٛاظ شيو ّت٢ قاٍ 
بعهِٗ )األق٣ٛ جٛاظ ايٓبـ يًٓكاٌ إ  ايعتباا  املكسغا١( ٚظااٖطٙ ااااالم      

ٚنٝااو ح ٜٛجاا  . سًا )إشا مل ٜٛجاا  ٖتهااًا ذتطَاا١ املٝااا( ٚقاااٍ بعهااِٗ َكٝحاا
َع َع١ًَٝٛ تغٝحط جث١ املٝا ٚتعفٓٗا ٚحتًًٗا  طٚض ايٛقا ّت٢  ف تو ٚاملٗا١ْا

ّح   يؿاهًٗا  ايكًٌٝ ٚتكاعظ ايٓااظط   طا٥حتٗاا  ٚقٝحاس بعهاِٗ ادتاٛاظ اُٝاع      يٚايؿاا
شيو فكاٍ: )جيٛظ ايٓبـ يًٓكٌ إ  ايعتبا  املكسغا١ إشا ناإ باإشٕ اياٛيٞ ٚمل     

 أٟ أثااط اشٕ ايااٛيٞ نٍ : ْػااًٜااعّ ٖتااو ّطَاا١ املٝااا ٚأٚقاا٢ املٝااا بااصيو( ٚ
ايٓفاٛؽ  ٚجث١ املٝا تٓفهح ٚتتهاطض    ٚضناٙ بايٓبـ ٚايٓكٌ -ايٛيس األنرب -

ٌٖٚ تكً  ايٛق١ٝ  فَٓٗا بؿِ ضا٥حتٗا أٚ بطؤ١ٜ ٖٝنتٗاف ٚأٟ أثط يٛق١ٝ املٝا
 ف. كٝحطٙ ّالًحا تو اذتطاّ ايٓاؾ٧ َٔ تغٝحط جث١ املٝا ٚفػازٖا ٚت 

املػًِ َكسَا١ً اخطاجا٘ ْٚكًا٘    بـ قرب املٝا ٚنٝو نإ إشا اغتًعّ ايٓكٌ ْ
ُٕ أٚ مل ألْ٘ ٖتاو يًُػاًِ املٝاا ٚجاساًْا        ؿٗس َكسؽ فٗٛ ّطاّ جعًَاحملٌ ثا

ٛحغًا َكبًٛح ٚح ْطتهٝ٘ جعًَا. ٘ جطأ٠ٌ  ٚتطخٝك ٘ َهابط٠ٌفٝ َْٚ  ح ْعطف  ا َػ
ْعااِ إشا اتفاال ّكااٍٛ غااٌٝ أٚ ظيااعاٍ أٚ ْاابـ ظااامل عاااُم يكاارب املػااًِ   
فظٗط  جثتا٘ ٚخطجاا َأ قربٖاا ٚاْهؿاو ادتثُاإ فاال ِأؾاو يف احضتهااظ          

ألٕ   ايفكٗا٥ٞ ٚاملتؿطعٞ ع٢ً يعّٚ ايسفٔ فٛضًا ٚتغع١ٝ ادتثا١ باايرتاب غاطٜعاً   
                                                           

(
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ُٕ يسفٓ٘ايسفٔ َعًٛب ع٢ً ضت فٝا٘ نانٕ    ٛ احغتُطاض  ٌٖٚ جيٛظ ْكً٘ ياُحٌ ثا
ُٕ فٝٗا جثُإ ععٜعٙ: أبٝ٘ أٚ أَ٘ أٚ ابٓ٘  أٚ إ  َػاكط ضأغا٘   ٜٓكٌ مل كرب٠ بًس ثا

  .ضتٛ تًهِ األَانٔف ٚأؿٗس َكسؽ ٜٚسفٔ قطٜبًا َٔ قاّ  املؿٗس أٚ ٜٓكٌ مل
األّٛ  ٚجٛبًا املبازض٠ إ  زفٓ٘ يف َكربت٘ أٚ قطٜبًا َٓٗا أُٜٓاا تٝػحاط  ٚتاطى    

ُٕ أٚ ستاٌ بعٝاس عأ َكربتا٘  ّفظاًا يهطاَا١        ايٓكٌ َٔ َكربت٘ َٚسفٓ٘ إ   بًس ثاا
املػًِ َٚٓعًا َٔ ٖتها٘ َٚٗاْتا٘  ّٝاث إٔ ايٓكاٌ ٜتعًا  ٚقتاًا ٜٚٛجا  تانخط         

َٗتٛنا١ بفعاٌ ظٗاٛض    دتثا١ تًهاِ املاس٠ َهؿاٛف١ َفها١ّٛ      ايسفٔ ثاًْٝا ٚتهإٛ ا 
 . ضا٥حتٗا ٚعفْٛتٗا ٚفػازٖا  ٖٚصا خالف اّرتاّ املػًِ

ايٓكااٌ بػااب  عااسّ ّكااٍٛ ايٓاابـ احختٝاااضٟ   ْعااِ ح صتااعّ بفتٝااا ّطَاا١ 
 . يًُهًو ّٚكٍٛ اْهؿاف ادتث١ قٗطًٜا ٚع٢ً خالف ضغب١ ايٛاض 

ٚقس ٜكاٍ: ح زيٌٝ ع٢ً نطا١ٖ ايٓكٌ أٚ ّطَت٘ بعس ايٓبـ أٚ بعاس ارتاطٚ    
 . ايال اختٝاضٟ بػٌٝ أٚ ظيعاٍ أٚ ضتٛ شيو

ٚإمناا اياسيٌٝ    يهٔ ٜكاٍ: ْعِ ح زيٌٝ ع٢ً نطا١ٖ ايٓكٌ أٚ ّطَت٘ يف ْفػ٘ 
 اَاْع عٔ حظّ ايٓكٌ ٚتنخ  ايسفٔ  ٖٚٛ اْفهاح ادتث١ ٚاْتؿااض ايطا٥حا١ ألْٗا   

ٖٚااصا ٖتااو َٚٗاْاا١ يًُػااًِ ٖٚااسض يهطاَتاا٘ احملرتَاا١ عٓااس اا  ١ َتعفٓاا ٠َتغٝحااط
 . غبحاْ٘ ٚيف تؿطٜع٘

ْعِ إح إشا أضٜس ْكً٘ ملؿٗس َكسؽ أٚ قطٜباًا َٓا٘ بنَاٌ احعتكااّ بكااّ       
ٚمشااٍٛ  إتٝاااِْٗ بنَااٌ ؾاافاعتِٗٚح ضٜاا  يف ّػاأ   جااا٤ إيٝاا٘املؿااٗس ٚاحيت

( أٚ ض ١ اا تعا  يًُٝا بربن١ جٛاض املؿٗس املكاسؽ يمَااّ املعكاّٛ )   
ٖصا إشا حتكال قباٌ زفٓا٘ أٚ بعاسٙ  اس٠ ٜػا ٠ فٗاٛ        . ٚح ايٛيٞ اا ٚعبسٙ ايكاي

جا٥ع ٦ّٓٝاص ٚإٕ ناإ األّاٛ  تطنا٘ أٜهاًا  باٌ ياٛ ياعّ نؿاو ادتثا١ ٚفهاح            
 : ّا ا ٖٚتو قاّبٗا ّطّ قععًا

 با اًعتيٓكٌ اه١ًٝ اياُػتفاز َٓٗا أفاأَا جٛاظٙ فألجٌ ايطٚاٜا  ايعسٜس٠ اي
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ٚ َها١  املكسغ١ ٚاألَانٔ املتربن١ َثاٌ   عطفاا  ٚايغاطٟ ٚاذتاا٥ط ٚبٝاا     املهطَا١ 
ٌ إح إ  ايٓك٣ٚ اامجا  ٚؾٗط٠ ايفتٝا با )نطا١ٖ املكسؽ ٚضتٖٛا  َؤٜس٠ً بسعا

ُا ٜهؿو عٔ ثباٛ   ا١ اٛاٍ عٗٛز ايغٝب١  َاملؿاٖس املؿطف١( َع غ ٠ املتؿطع
َؤز٣ األخباض ضغِ نعو غٓسٖا  ٖٚاصٙ األَاٛض ايثالثا١ أٚجباا احا٦ُٓاإ      

 أٚ أفه١ًٝ ايٓكٌ إ  املؿاٖس املؿاطف١ قباٌ اياسفٔ ٚبعاس املاٛ      ايؿدكٞ اٛاظ 
َأ  َاا إشا زفأ املٝاا ٚخاط       شاى احا٦ُٓاإ :  قطٜبًا َٔغطٜعًا  ٜٚهاز ٜهٕٛ 

فاُٝهٔ   -ٚ ظيعاٍ أٚ ْبـ قاا أٚ ظاامل عاامُ   يػٌٝ أ -ح باختٝاض أًٖ٘ قربٙ 
تانخ  فٝا٘  نُاا    ف إشا نإ ايٓكٌ غطٜعًا ح ايكٍٛ اٛاظ ايٓكٌ إ  املؿٗس املؿطح

ثا١  ّ فػااز ج ٚياع   َؿاطٚاًا بعاسّ   يف ظَآْا بفعٌ تٛفط ٚغا٥ط ايٓكاٌ ايػاطٜع١   
  ٘ ٚعفْٛا١ جثُاْا٘  ٚإح فحاطاّ ٖتاو املاؤَٔ ٚإفػااز جثتا٘         املٝا ٚتغا  قاٛضت

ًٜااعّ تعجٝااٌ زفٓٗااا يف َهااإ  يااصا ٚ  ٚتعطحنااٗا يًعفاأ ٚايفػاااز عًاا٢ األضا 
 ػًُني بهطٜ٘ ضا٥حت٘. ثِ ْبحث:سفٓ٘ ّصضًا َٔ ٖته٘ َٚٔ إٜصا٤ املَقطٜ  َٔ 

 : مسل معحكحتم نبش قرب ال
يف ّطَا١ ْابـ قارب     -ّػابُا ّهاٞ    -ح إؾهاٍ ٚح خالف باني املػاًُني   

 : ُهٔ احغتسحٍ عًٝ٘ بٛجٛٙاملػًِ بعس زفٓ٘ فٝ٘ ٚإٖاي١ ايرتاب عًٝ٘  ٜٚ 
ايٛج٘ األٍٚ: إمجا  ايفكٗا٤ ع٢ً ايتحطِٜ  إزعاٙ غ  ٚاّس َٔ األعاظِ 

 . ٞ إمجا  فكٗا٤ ااغالّ قااب١ عًٝ٘بٌ ازع
( يك٠ٛ اّتُاٍ َسضنٝت٘  : عسّ إّطاظ نؿف٘ عٔ ضأٟ املعكّٛ ) ٜٚطزٙ

ٚحباس َأ َالّظتا٘ بارتكاٛم  ٚتكاًح زعا٣ٛ         فٝهٕٛ ايعُس٠ ٖٛ املسضى
 . اامجا  َؤٜسًا يًُسضى املعتُس

 َ يا٘ بفعاٌ اْهؿااف     باملٝا ٚإٖا١ْ ٚفهٌح ث١ًٌايٛج٘ ايثاْٞ: ْبـ قرب املػًِ 
َا ّكٌ ي٘ يف ايكرب ٚظٗٛض عفْٛت٘ ٚاْتؿاض ضا٥حت٘ ايهط١ٜٗ املؤش١ٜ يًٓاؽ ٚقس 

 ُػتفٝه١اُػًِ ٚاّرتَ٘ ٚأنطَ٘ ّٝحًا َٚٝتًا نُا ٚضز يف ايطٚاٜا  اياّطحّ اا اي
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 .(17)[ّط١َ املػًِ َٝتًا نحطَت٘ ٖٚٛ ّٞ غٛا٤]َٚٓٗا ايكحٝح١ 

ـ يًاٗتو ٚاملٗاْا١   عٓا٢ ايؿااو يف    ٚفٝا٘: إَهاإ ايتؿاهٝو يف تاالظّ ايٓااب    
اْعبام ْكٛم اّرتاّ املػًِ ايساي١ ع٢ً حتاطِٜ ااٖاْا١ ٚا تاو اْعباقاًا تاَاًا      
ع٢ً نٌ ْبـ يكرب املٝا املػًِ  فإْ٘ تٛجاس َاٛاضز َأ ايٓابـ ح تهإٛ ٖتهاًا       
َٚٗا١ًْ يًُػًِ املكبٛض نابع  املػاتثٓٝا  حغاُٝا َاٛاضز ارتاطٚ  ايتدككاٞ       

نُا يٛ زفٔ املػًِ يف أضا ايغ  َٔ زٕٚ إشْا٘ َاع     ١َ ايٓبـاملػتثٓا٠ َٔ ّط
     ٘ يف  عسّ ضناٙ حّكًا ببكا٤ٙ يف أضن٘ ّت٢ بعاٛا  فاإٕ ْبؿا٘ ٚإخطاجا٘ يسفٓا

ؼ ٖتهًا َٚٗا١ْ  أٚ ٜٓبـ املػًِ عٓس ٚيٝ َهإ آخط ٖٛ اّرتاّ ٚتهطِٜ يًُٝا
زفٓا٘ ٖٚاٛ    َٗاْا١ ّفظ نطاَت٘ َٔ زفٓ٘ يف أضا َعب١ً ٚأضٜس ْبـ قربٙ يغطا 

  أٚ ٜٓبـ قرب املػًِ ذتفظ نطا١َ َػًِ آخط َٔ احتٗاّ ٚايت١ُٗ غطا ؾطعٞ
ِح ظٚجتا٘ يا٘  أٚ ضتاٛ شياو فإْٗاا َكاازٜل يٓابـ قارب             نُا يٛ اّتُاٌ َٛتا٘ بػا

 . املػًِ ٚح ٜهٕٛ ْبؿ٘ ٖتهًا ٚح َٗا١ْ حبل املػًِ املكبٛض فٝٗا
ٖاٛ   -تفٝ  ْكًا٘  بعس اامجا  املػا  -ٚايظاٖط إٔ عُس٠ زيٌٝ ّط١َ ايٓبـ

يااعّٚ ٖتااو املػااًِ املااسفٕٛ  ٚقااس أَطْااا ايؿاااض  باااّرتاّ املػااًِ ٚعااسّ ٖتهاا٘ 
َٚٗاْت٘  َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ: حيطّ ايٓبـ ايصٟ ٜػتًعّ َٗا١ْ املػًِ املكباٛض ٖٚتها٘   

بع  اذتاح  املععجا١   ايٓاؽ ع٢ً ّاي٘ بعس إقباضٙ ٚعطٚا ٚفهح٘ بااال 
 . امل١ٓٝٗ ع٢ً جػُ٘ ٚجثت٘

عاٌ ّاسح ايٓابـ ٚغاطق١     ايٓباف املػتفٝه١ ٚقاس ج   (18)ث: أخباضايٛج٘ ايثاي
 نفاأ املٝااا ّااسح ايٓباااف ٚأْاا٘ ٖتحاااى يًُااٛت٢ نُااا جااا٤ يف بعاا  األّازٜااث   

اف زيٝاٌ  ٚإثبا  اذتسح ايؿطعٞ ايصٟ ٖاٛ عكٛبا١ ايعاقاٞ ٚإثباا  ا تاو يًٓبحا      
 . ع٢ً ّط١َ ايٓبـ ٚانح
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  فاإٕ  ١ً نػابك٘ع٢ً ّط١َ ايٓبـ يف ادتُ ٚحضٜ  يف زحي١ ٖصٙ ايٓكٛم
بعاا  ايٓاابـ ّااطاّ ٚعكااٝإ ٖٚتااو يًُػااًِ املكبااٛض  ٚبعاا  ايٓاابـ يااٝؼ    

 ١ ايٓابـ يف ادتًُا١    نصيو  ٚأخباض ّس ايٓباف ٜبسٚ َٓٗاا املفطٚغٝا١ َأ ّطَا    
 يٝؼ فٝٗا زحي١ َعًك١ ع٢ً ّط١َ ايٓبـ بتُاّ َٛاضزٙ َٚكازٜك٘. إش

١ٜٚ تتهأُ  ٚجٛز أخباض َط (19)ٜٚبسٚ َٔ ايؿٝذ ايعٛغٞ يف بع  نًُات٘
      ََ دكٛقا١ )تتهأُ   ايٓٗٞ عٔ ْبـ ايكباٛض  ٚح ٜتابني َأ نالَا٘ أْٗاا أخبااض 

ٚ   ايٓٗٞ عٔ ْبـ ايكباٛض(   ّ ٜطٜاس َٓٗاا أخبااض اّارتا     ٚقاس ٚقاًت٘ ٚمل تكآًا  أ
نٌ تكسٜط يٛ  ٢ٜطٜس َٓٗا أخباض ّسح ايٓباف  ٚعً املػًِ ٚاملؤَٔ ًّٝا َٚٝتًا  أٚ

 . أضاز أخباضًا َػتك١ً فٗٞ َطغ١ً بايٓػب١ إيٝٓا ح تكًح إح يًتنٜٝس

ايٛج٘ ايطابع: إٕ أٚاَط زفٔ املػًِ تفٝس ٚجٛب زفٔ املٝا املػاًِ ّاسٚثًا   
ِح حتُاٌ اختكاام   مجٝع األظَاإ َٚٓٗاا ظَاإ ايٓابـ  ٚح ٜ      ٚاغتُطاضًا ٚتع

داط   َٜٛاًا أٚ ؾاٗطًا أٚ غا١ٓ ثاِ ٜ     ُهٔ زفٓ٘ آًْا َاا أٚ  األٚاَط باذتسٚ  حبٝث ٜ 
َؤٜاس٠ً   -َٔ قربٙ ٜٚبك٢ َرتٚنًا يف ايعطا٤ َأ زٕٚ زفأ  ٚظااٖط ٖاصٙ األٚاَاط     

ٚجااٛب زفاأ املٝااا املػااًِ ٚإقباااضٙ دتُٝااع األظَااإ   : -ضتهاااظا  املتؿااطع١بإ
 . فٝج  إبكاؤٙ َسفًْٛا َػتُطًا إ  إٔ ٜتالؾ٢ ٚتٓسضؽ أعهاؤٙ ٚتك  تطابًا

ٜتٛقو ع٢ً ثبٛ  عُّٛ أظَااْٞ ألٚاَاط زفأ املػاًِ      يهٔ ٖصا احغتسحٍ
حبٝااث ٜفٝااس ايعُااّٛ ٚجااٛب اغااتُطاض ايااسفٔ يف نااٌ إٓ ٚظَااإ  يٝهاإٛ ْبؿاا٘ 

ألجاٌ   -زقاا٥ل أٚ غااعا  أٚ أٜااّ     -ًَا ّت٢ إشا نإ إخطا  جثتا٘ يف إٓ و حطحَ 
ََ ُٕ أٚ يف َؿٗس َكسؽ  ٚمل صتس عًَُٛا أظَاًْٝا نصيو ّت٢ ٜتِ زفٓ٘ يف  حٌ ثا

ٕح ظااٖط أٚاَاط اياسفٔ ٖاٛ ٚجاٛب اياسفٔ ّاسٚثًا  ٚياٝؼ فٝٗاا           احغ تسحٍ  فاإ
زحي١ ع٢ً ايعُّٛ األظَاْٞ يٝثبا با٘ ٚجاٛب احغاتُطاض يف اياسفٔ يف ناٌ إٓ      

 . حّل ّت٢ ٜٓتفٞ املٛنٛ  ٜٚتالؾ٢ جثُإ املٝا
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ْعِ ميهٔ ادتعّ بإضاز٠ ايؿاض  اغتُطاض اياسفٔ ٚعاسّ نؿاو ايكارب ٚادتثا١      
كاٛض٠ ٚايؿاهٌ بٓحاٛ تتكاعظ ايٓفاٛؽ َأ ضؤٜتٗاا ٚتتانش٣ َأ          املكبٛض٠ يتغ  اي

ضا٥حتٗا  ٚايٓبـ ٚإخطا  ادتث١ املٛج   تو املػًِ َٚٗاْت٘ ٜكتهٞ ٚجاٛب  
اغااتُطاض ايااسفٔ ٚميٓااع َاأ ايٓاابـ ٚااخااطا  ٚإظٗاااض ادتثاا١  َٚعاا٘ ح ضتتااا    

 . ذتسٜث ٜتهُٔ عًَُٛا أظَاًْٝا يٛجٛب ايسفٔ
 ٕ َا١ ايٓاابـ َااساض ا تااو ٚاملٗاْاا١  ّط إشٕ املتحكاٌ َاأ ٖااصٙ األزياا١ زٚضا

١ عًاا٢ املٝااا بااإخطا  جثتاا٘ َاأ قااربٙ املػااتًعّ يظٗااٛض جثتاا٘ ٚفهااح    ايعاضناا
 . ٚإٜصا٤ ايٓاؽ بهطٜ٘ ضا٥حت٘ ّٚطَت٘ ؾدك٘ ٖٚتو ٖٝنت٘

ِح املاؤَٔ املاٛايٞ ٚاملداايو     فاإٕ ّطَا١ ا تاو ٚٚجاٛب       ٖٚصا اذتهِ ٜعا
ِ ّفظ ايهطاَا١ ٚاحّارتاّ ّهاِ َرتتا  يف زيًٝا٘ عًا٢ َٛنا        ٖٚاٛ    ٛ  املػاً

فاال  [ّطَا١ املػاًِ َٝتاًا نحطَتا٘ ٖٚاٛ ّاٞ غاٛا٤       ]ايكاحٝح ايٓااال   (24)ارترب
     ٞ  -نُاا ٜباسٚ َأ بعا  ايهًُاا       -َٛج  يككاط اذتهاِ عًا٢ املاؤَٔ املاٛاي

ِح   زيًٝاٗا ناٌ َػاًِ ٚح خياتل      حغُٝا ٚإٔ عُّٛ أّهاّ املٛت٢ ٚجتٗٝاعِٖ ٜعا
 . باملؤَٔ املٛايٞ  ْعِ حضٜ  يف اغتحكام املؤَٔ عٓا١ٜ ألنرب

نُااا إٔ ٖااصا اذتهااِ ٜعااِ جثُااإ نااٌ َاأ ّهااِ بإغااالَ٘ ّتاا٢ ايكااغ      
دتل بايبايا ايعاقٌ  ٚتػتُط ّطَا١ ايٓابـ ّتا٢ حيكاٌ ايعًاِ      ٚاجملٕٓٛ ٚح َٜ

٘ ٚعظاَاا٘ ٚقاا ٚضتٗا ايٝكااٝين أٚ احا٦ُٓااإ ايٛاثاال بتالؾااٞ أعهااا٤ٙ ٚأجعا٥اا
ِح مجٝاع األظَاإ ألْا٘      تطابًا  فإٕ حتطِٜ ايٓبـ ألجٌ ا تو ٚاملٗاْا١ َعًالٌ   ٜعا

ٖتو ٕ َٔ ايكرب ٜٚظٗط أَاّ ايٓاؽ  ٜٚتحكل ا تو يف نٌ إٓ خيط  فٝ٘ ادتثُا
 ٚاّرتاَ٘ ٚاج . ّطاّ ّٚفظ نطاَت٘ -ّت٢ بعس َٛت٘  -املػًِ

ثا١ ٚعاسّ تالؾاٞ عظاَٗاا     ٚح جيٛظ ايٓابـ َاع اّتُااٍ عاسّ اْاسضاؽ ادت     
فهاًل عٔ ظٔ عسّ احْسضاؽ  َٚاسضى ايتحاطِٜ ٖاٛ ّكاٍٛ ا تاو ٚاملٗاْا١       
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عٓس ايٓبـ َع اّتُاٍ عسّ اْاسضاؽ جثا١ املٝاا املػاًِ  فتانتٞ أزيا١ ٚجاٛب        
 . اّرتاّ املػًِ َٝتًا ّٚط١َ ٖته٘ َٚٗاْت٘

ٜٚؤٜسٖا: اغتكحاب عسّ اْسضاؽ املٝا ٚبكاا٤ ادتثا١ غا  َتالؾا١ٝ ٚغا       
ًًاا١ بايهاَااٌ  فٝحااطّ ايٓاابـ ّتاا٢ حيكااٌ ايااٝكني أٚ احا٦ُٓااإ باْااسضاؽ َتح

 فٝٗا. ادتث١ ٚحتًًٗا ّت٢ ايعظاّ ٚق ٚضتٗا تطابًا يٝؼ دتث١ املػًِ املسفٕٛ أثٌط
بٌ إشا ظٗط بع  ادتثُإ قبٌ اْسضاغ٘ أٚ ظٗط متاّ ادتث١ املسف١ْٛ يف باأ 

باب ايكاٖط٠ نايعيعاٍ األضا ٚتبني عسّ حتًًٗا ٚنإ ظٗٛضٖا يػب  َٔ األغ
احِٗ أٚ ايػااٌٝ أٚ ايفٝهااإ أٚ ايربنااإ أٚ فعااٌ بعاا  ايعكااا٠ ياابع  َكاياا   

ٚجبااا املػاااضع١ إ  ايااسفٔ ثاْٝااًا ٚإٖاياا١ اياارتاب عًاا٢   ٚاضازتٗااِ ايؿدكاا١ٝ 
ؿااض  ادتثُإ بٓحٛ ٜتحطظ ب٘ ٜٚتحٛ  عًا٢ ادتثا١ َأ افارتاؽ ايػابا  َٚأ اْت      

بٓا٤و قٟٛ أٚ ٚيٛ حبجط ثكٌٝ أٚ  -ايسفٔبغٞ إّهاّ ايطا٥ح١ ايهط١ٜٗ املؤش١ٜ  ٜٚٓ
 . -ضتُٖٛا مما ٜتٝػحط يًُهًو املعًع ع٢ً اْهؿاف ادتث١ ٚخطٚجٗا َٔ قربٖا

ْعِ إشا قاض جثُإ املٝا املػاًِ تطاباًا ٚظاياا قاٛض٠ جػاُ٘ ٖٚٝنتا٘ فاال        
إش ح َػًِ َسفٕٛ ختط  جثتا٘ ٜٚظٗاط ّايا٘ ٚتٗتاو      يًحط١َ   َٛنٛ  عٓس٥ص

حتطِٜ ا تو ٚٚجٛب احّرتاّ ّٚفظ نطاَا١ املػاًِ    ّطَت٘ ّت٢ ٜنتٞ زيٌٝ 
ٚيٛ بكٞ َٔ املٝا عظاَ٘ مل حيٌ ايٓبـ يبكا٤ بع  أجعا٤ املٝا ٚعسّ تالؾٞ 
عظاَ٘ ٚعسّ ق ٚض٠ مجٝاع أجاعا٤ جثا١ املػاًِ تطاباًا فاال جياٛظ ايٓابـ  ٚإٕ         

 . ْبـ ٚظٗط  ايعظاّ ٚج  ايسفٔ غطٜعًا بإٖاي١ ايرتاب عًٝ٘

ّطاظ تالؾٞ ادتث١ ٚحتًٌ ادتثُإ يف ايارتاب ٚقا ٚض٠   ٚملا تكسّ حبس َٔ إ
فإشا قاض  ادتث١ تطابًا قاس تالؾاا فٝا٘ جثا١ املػاًِ ٚمل تبال آثااض          املٝا تطابًا

ٚانح١ يًُٝا َٔ عظِ أٚ ضتٛٙ جاظ ايٓبـ ٚايسفٔ ممٔ ي٘ قال١ّٝ ايتكاطف  
ًٍ٘ عًٝ٘ يف األضا  ِّ م فإْ٘ ح ٜتحكال ايٓابـ اذتاطاّ ٦ّٓٝاص ٚح ٜكاس       ؾطعًاٚ

ا تو حْتفا٤ َٛنٛ  املػًِ املٝا  ٚإمنا جياٛظ ايٓابـ ٦ّٓٝاص إشا مل ميٓاع عٓا٘      
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جياٛظ   َٔ زٕٚ ضناٙ  َٚاع عاسّ احملاصٚض    ستصٚض آخط نايتكطف يف ًَو ايغ 
 . -ْبؿًا نإ أٚ زفًٓا  -ايٓبـ ٚإح فٝحطّ ايتكطف 

ُٕ ٚإٕ ّهااٞ عاأ بعاا  ايعاااضفني    ٚح ٜتحااسز احْااسضاؽ ٚايتالؾااٞ بعَااا
الؾٞ ٚق ٚض٠ ادتث١ تطابًا  هٞ ثالثني عاًَا  يهٔ ايتحسٜس باااٌ  ّكٍٛ ايت

كاس تهإٛ   ملدايف١ ايٛجسإ ي٘  ٚألٕ ّكٍٛ ايتالؾٞ ٜتبع األضا ٚادتػس  ف
ناْاا قاًب١ ٚتطابٗااا َتُاغاهًا  ٚقااس     ٜط َااا إشااغا ٖٚااٞ تاألضا ضخا٠ٛ ضابا١   

ُ      ادتثا١ ملاؤَٔ تكاٞ     تهٕٛ عا١  ٚض  ناإ ًٜتاعّ قاسضًا َأ املػاتحبا  نغػاٌ ادت
ٜط جث١ املػًِ ايعازٟ أٚ غ  املتاٛض  ٚغا  املًتاعّ بارتى     اغٖٚٞ تٚقال٠ ايًٌٝ 

 ٚ جس  جثث بع  ايعًُا٤ ٚبع  ايكًحا٤ احملطَا  ٚفعٌ املػتحبا   ٚقس 
ٚ  اي  مل تتحًاٌ ٚمل تكاط تطاباًا باٌ بكٝاا      ٖاٞ  َها عًٝٗا عؿطا  ايػآني 

 . جثث عاَط٠ ٚننْٗا زفٓا أَؼ

ٛ بايتجطب١ ٚاملُاضغ١ ٚي -ارتب  باملٛت٢ ٚحتًٌ ادتثث  ٚنٝو نإ إشا أّطظ
ٚتٝكٔ أٚ ااُنٕ بتالؾٞ ايبسٕ املسفٕٛ يف  -اُتٗين ايسفٔاذتاق١ً عٓس بع  َ

يٛ ْبـ فٛجس ـ ٚايسفٔ جسٜسًا دتث١ َػًِ آخط  ْعِ ٖصٙ األضا جاظ ي٘ ايٓب
  رتابٚج  عًٝ٘ إٖاي١ ايرتاب عًٝٗا: ابكا١ َأ ايا    -ٚيٛ عظاَٗا  -بكا٤ ادتث١ 

ثااِ إشا نااإ ايااسفٔ ايػااابل عُٝكااًا أَهٓاا٘ إٔ ٜااسفٔ املٝااا اآلخااط بعااس إٔ ٜٗٝااٌ 
اياارتاب عًاا٢ بكاٜااا ادتثاا١ األٚ  ثااِ ٜٗٝااٌ اياارتاب ايهااث  عًاا٢ ادتثااتني ٜٚاابين  

 . باآلجط ٚادتل ع٢ً ايكرب ّت٢ ح تكٌ إيٝٗا ايػبا  ٚح ٜتنش٣ َٓ٘ ايٓاؽ
٠ ٚقااس حتكااٌ اْتٗااا٤ ّطَاا١ ايٓاابـ بغاٜاا١ احْااسضاؽ ٚايتالؾااٞ ٚقاا ٚض    

ٞ اْتٗا٤ اذتطَ -ادتثُإ تطابًا  يهٔ ٖصا اذتهِ  -١ ٚاْتفا٤ٖا عٓس ايٝكني بايتالؾا
ٖتها٘ أٚ عٓاسَا   ح ٜنتٞ فُٝاا قااض َؿاعطًا زٜٓٝاًا جيا  تعظُٝا٘ ٚتاٛق ٙ ٚحياطّ         

عً  فٝ٘ اذتاجا  َأ اا غابحاْ٘ بؿافاع١    اضًا يًُؤَٓني ت ٜك  َػتجاضًا َٚع
قاّب٘  ٖٚصا ّاقٌ يف قبٛض بعا  األٚيٝاا٤ ٚايعًُاا٤ ٚايؿاٗسا٤ ٚايكاًحا٤      
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( فإْ٘ تبك٢ ّط١َ ايٓبـ يف ٖاصٙ املكاابط ايا     Œٚبع  أبٓا٤ األ١ُ٥ األاٗاض )
 ا َكاّ َٚعاض َٚؿاٗس ٚؾافاع١  أٟ حياطّ ْبؿاٗا ّتا٢ بعاس ٜكاني احْاسضاؽ         
َٚهٞ ايعَإ ايهث   ٚشيو يكسم ا تو بايٓبـ ّٚكٍٛ املٗاْا١ ايا  ٖاٞ    

 : . ثِ ْبحث َالى ّط١َ ايٓبـ ّت٢ بعس اْسضاؽ ادتث١ ٚق ٚضتٗا تطابًا

 : الهبشةء ةو حرمس جهيحتت الم
ٜٛجس عٓسْا َٛضزإ ح حيطّ فُٝٗا ايٓبـ  ٚيهٌ َُٓٗا َكازٜل َتعاسز٠:  

كاًا  ٚفُٝاا   دكحداط  تَ دكٝكاًا َأ زيٝاٌ اذتطَا١  ٚبعهاٗا َٜ     دط  َتبعهٗا َٜ
حٌ ايتكسٟ ي٘ إح َع احناعطاض: ايهاطٚض٠   غ٣ٛ املٛضزٜٔ حيطّ ايٓبـ ٚح َٜ

 : ايكك٣ٛ ٚاضتكاض ايعال  ب٘  ٚاملٛضزإ ُٖا
ضز األٍٚ: َااا إشا نااإ ايٓاابـ ملكااًح١ ؾااطع١ٝ تعااٛز إ  املػااًِ املٝااا  املااٛ

َكاازٜل ح ٜهإٛ اياسفٔ َعٗاا َانَٛضًا       -ح املٝاايٓبـ يكايا -صااملكبٛض  ٚ 
 بٌ ٜهٕٛ َبغٛناًا يًؿااض  ٚياصا جيا  إخاطا  جثا١ املػاًِ ٚزفٓٗاا           ب٘ ؾطعًا 

ٍُ َٔ احملصٚض ُٕ خا  . يف َٛنع ثا
املاٛضز ايثااْٞ: َاا إشا ظاّاِ َفػاس٠ ايٓابـ أَاط ضاجاح أٖاِ َٓٗاا  ٚ ااصا           
املٛضز َكازٜل ٜهٕٛ فٝٗا ايسفٔ َنَٛضًا ب٘ يهٔ ٜهٕٛ ايٓبـ ٚاياسفٔ ملكاًح١   

ثاِ بعاس إخاطا  ادتثا١       ضاجح١ أِٖ َٔ َفػس٠ ايٓابـ  فٝجاٛظ ايٓابـ عٓس٥اص    
 سفٔ ادتث١.ايطاجح١ أٚ زفع املفػس٠ األِٖ جت  املػاضع١ ي ٚحتكٌٝ املكًح١

 : ٖٚٓا ْعطا َكازٜل املٛضزٜٔ تباعًا ٚيف ْكا 
ايااسفٔ يف َٛنااع ٜٛجاا  َٗاْاا١ املٝااا املػااًِ نسفٓاا٘ يف َعبًاا١ أٚ    األٍٚ: 

بايٛع١ أٚ يف َكرب٠ ايهافطٜٔ أٚ ضتٖٛا َٔ املٛانع املٛجب١  تو ّطَا١ املػاًِ   
ًِ املااسفٕٛ فٝٗااا  فااإٕ ايااسفٔ يف ٖااصٙ املٛانااع ٜتٓاااف٢ َااع نطاَاا١ املٝااا املػاا     

فاال ٜهإٛ اياسفٔ َانَٛضًا با٘ ؾاطعًا ٚجيا           ٚاّرتاَ٘ ايٛاج  ع٢ً املػاًُني 
ْبـ ايكرب اخطا  جثت٘ َٓ٘ ٚزفٓٗاا يف َٛناع ح٥ال باملػاًِ حبٝاث ح ٜٛجا        
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ٕ  ٗتاو ّطَا١ املػاًِ  ٖٚٓاا    هاٞ ح ت  يا تا ثبإمناا   َٗاْت٘  فإٕ ّط١َ ايٓبـ  ٜهاٛ
إ ٚاملٗا١ْ اياٛاضز٠ عًا٢   يهطا١َ املٝا َٔ ا ٛ ًاْبؿ٘ ٚزفٓ٘ يف َهإ ح٥ل ّفظ

نُااا أْاا٘ تهااطِٜ    املػااًِ بسفٓاا٘ يف َٛنااع ايعباياا١ أٚ ايكاااشٚضا  ٚايفهااال   
. ٚتعظِٝ يؿنْ٘ بسفٓ٘ يف املهإ ايال٥ل فٗٛ ْبـ يكالح املٝا َٚكًحت٘ ؾطعًا

 ُٝا.اح ايإ ٖصا احغتثٓا٤ َكسام ايٓبـ يكاياٚاذتاقٌ 
دؿاا٢ فٝاا٘ عًاا٢ جثاا١ املٝااا َاأ ْاابـ غاابع ياا٘  ايثاااْٞ: ايااسفٔ يف َٛنااع ٜ 

دط  ادتثا١ أٚ َأ عاسٚ ظاامل ٜعتاسٟ عًا٢ ادتثا١        أٚ َٔ غٌٝ ٜ دتثت٘ ٚافرتاغ٘ 
    ٔ ٖٚاٛ ّفاظ     ٚضتٖٛا َٔ املكازٜل املٛجب١ يعٚاٍ ايغاطا األقكا٢ َأ اياسف

ادتث١ َٔ احفرتاؽ َٚٔ اْتؿاض ضا٥حتٗاا املؤشٜا١ يًٓااؽ  فاإٕ زفٓٗاا يف َٛناع       
ا٤ ٚإخطاجا٘ يًجثا١ إ    ١ َٔ افرتاؽ ايػبا  أٚ َٔ غٌٝ املا داف فٝ٘ ع٢ً ادتثٜ 

ٖصا ٜٛج  َٗا١ْ املٝا ٖٚتو ّطَت٘  فالبس َٔ املبازض٠ يٓبـ  غعح األضا 
ايكرب ٚإٕ اغتًعّ اْفهااح جثا١ املٝاا ٚظٗاٛض تغٝحاطٙ ٚضا٥حتا٘ ايهطٜٗا١ يٛقاا         

دؿاا٢ عًٝٗااا ٜػاا   ٚيااصا حبااس َاأ إخااطا  ادتثاا١ ٚزفٓٗااا يف َٛنااع ستاارتّ ح ٜ 
 تو عٓس إقباضٖا فٝ٘  ٖٚصا ْابـ جاا٥ع باٌ ٖاٛ ٚاجا  ملكاًح١ املٝاا ايا          ا

حكل ايغطا األقك٢ َٔ ايسفٔ  ت  ألْٗاايسفٔ  ايؿطعٞ َٔ غطاع٢ً ايتعًٛ 
( ملأ ناإ   عتاب ااَااّ ايكاازم )   (21)ٚقس ٚضز يف ضٚا١ٜ غًُٝإ بٔ خايس

سٜس ٚإيكا٤ٙ يف قطٜبًا َٔ جث١ ايؿٗٝس ظٜس ع٢ً عسّ َبازضتِٗ إ  تثكٌٝ ظٜس باذت
ٛح      َا٤ ايفطا  ّت٢ ح ٜكٝب٘ ظاملٛٙ ٚحيطقٛٙ  ٖٚصا َكسام َأ ايتداٛف ٜػا

ًٍال دتثا١ َأ ٜ     َ دااف عًٝا٘ َأ ايظاامل    ايعٌُ املد ٛاظ ايٓابـ  دتا ؤٜاس    ٖٚاٛ 
ََٚايسفٔ يف األضا أٚ املا٤ يطفع َت ٛحف أقطبا٤ املٝا املسفٕٛ يف أضا   . دٛف١د

عسّ ااقساّ ع٢ً ايٓبـ إشا أَهٔ  - اّتٝااًا -ٚيف ٖاتني ايكٛضتني ٜٓبغٞ 
حتكٌٝ َكًح١ املٝا املػًِ ّٚفظ نطاَت٘ َٔ زٕٚ ْبـ قاربٙ  ٖٚاصا ٜتحكال    

                                                           

(
21

 .2+ح1هن أبىاب الذفن: ح 41: ب2الىسائل: ج (
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عاٍ املٗا١ْ عٔ َكرب٠ املػًِ املسفٕٛ باطزّ ايبايٛعا١ أٚ بطفاع ايعبايا١ َٚٓاع      بنٕ ت 
٢ٓ عأ ايٓابـ ْٚكاٌ ادتثا١ ياسفٓٗا يف      ٖا يف ٖصا املٛنع إشا أَهأ  فٝ ػاتغ  إيكا٤

ُٕ حبٝاث   ٘بٓا٤ ايكرب ٜٚعًٛٙ حبجط قٟٛ ٚامسٓاا ّٛيا   َِحه   أٚ بنٕ ٜ َٛنع ثا
 ٜتعصض َا خياف عًٝ٘ َٔ ايػبع املفرتؽ َٚٔ ايػٌٝ ادتاضف َٚٔ ايعسٚ ايظامل

.ُٕ  فإشا أَهٔ ٖصا أٚ شاى نإ أٚ  َٔ ايٓبـ ٚااخطا  ٚايسفٔ يف َٛنع ثا

   ٚ َعتاس بٗاا    ايثايث: ايٓبـ يسفع املفػس٠ ننٕ ٜتٛقو زفاع َفػاس٠ عظُٝا١ أ
ننٕ ٜتِٗ َػًِ بكتٌ املػًِ املسفٕٛ   ع٢ً ْبـ ايكرب ٚضؤ١ٜ جػس املٝا املػًِ

٘ ٜتاعاِّ ٖٓاا   ٚاّتٝج يطؤ١ٜ ايعبٝ  املدتل دتػسٙ ٚفحل غاب  َٛتا٘  فإْا   
٘   عسّ ْبـ قربٙ ّت٢ ح ت ّل املػًِ املسفٕٛ يف  َاع    ٗتو ّطَتا٘ بهؿاو جثتا

  فٝكااٍ: ّال املػاًِ اذتاٞ     ّل املػًِ املتِٗ يف ّكٔ زَ٘ ّٚفظ َاي٘ ٚعطن٘
ف جح ٚجيٛظ َع٘ ايٓبـ ٚنؿاو ادتثا١ يًعبٝا  املداتل       أِٖ َٔ ّل املٝا

يفحكٗا ٚايتعطف ع٢ً غب  املٛ   ٚضعا١ٜ اذتٞ أٚ  َأ ضعاٜا١ املٝاا  أٚ    
 ٜكاٍ: ّكإ َتعا إ تػاٜٚا ٜٚطجح عٓس٥ص ّل اذتٞ ّفظًا يٓفػا٘ احملرتَا١.  

 :  َٚٔ ٖصا ٜتهح َسضى ْظ ٙ
ِ   َا إشا أٚ اْاسفع عأ املػاًِ اذتاٞ       اْسفع بايٓبـ نطٌض عطنٞ عأ َػاً

نطٌض َايٞ عظِٝ نُا إشا زفٔ َع املٝا املػاًِ َااٍ َػاًِ أٚ َااٍ املٝاا ٚقاس       
دؿ٢ فٛات٘ أٚ تهُٝٓ٘ ملػاًِ بفعاٌ ايتُٗا١ با٘      اْتكٌ يٛضثت٘ ٖٚٛ نث  املكساض ٜ 

عأ املػاًِ    فٝجٛظ ايٓابـ عٓس٥اص ياسفع ايتُٗا١ أٚ ايهاطض ايعطناٞ أٚ املاايٞ        
 .  هح َٔ تكطٜ  املسضى املتكسّ دتٛاظ ايٓبـ يسفع َفػس٠٘ ٜتٚٚجٗ

ٚحباس َاأ تكٝٝااس املااٍ املااسفٕٛ غااًٗٛا أٚ َاأ زٕٚ ضناا املايااو َاااًح نااث ًا    
 َ ٛحظ يًٓبـ َع نٕٛ املااٍ قًاٝاًل ح َٜ  َعتسًا ب٘  ٚح  با٘ ايعكاال٤  ألٕ ّال     عتاسح ج

حيتُاٌ جاٛاظ    اٍ ايكًٝاٌ ٚياصا ح  املٝا ّٚط١َ ٖته٘ أعظِ َٔ ّل املاياو يًُا  
ٛحظ ا  ٚإمنااا اياا  حغااُٝا إشا مل ٜهااطح املايااو فكااسٙايٓاابـ ألجااٌ املاااٍ ايكًٝااٌ ُج
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يٓبـ ايكرب َع إقبااض املااٍ يف نفأ املٝاا أٚ يف قاربٙ ٖاٛ املااٍ ايهاث  املعتاسح با٘           
  ثً٘ ملايو املاٍ ّت٢ ح ٜٓبـ قرب املٝا املػًِ. عكال٥ًٝا َٔ زٕٚ إٔ ٜترب  أٌّس

ٚٚج٘ ادتٛاظ ٖٛ إٔ ّل املٝا بإقباضٙ َٔ زٕٚ ْبـ ّفظًا يهطاَتا٘ َٚٓعاًا   
ٜتعاِّ َع ّل َايو املاٍ ايهث  املتهطض َٔ نٝا  َاي٘ ٚزفٓ٘ َاع    عٔ ٖته٘

املٝا يف باأ األضا  َٚٔ ايٛانح تػااٟٚ اذتكاني املتاعا ني ٚتػااقعُٗا     
 ٕٛ ع٢ً أَٛا ِ(.)ايٓاؽ َػًعاالم ايكاعس٠ ايعكال١ٝ٥ املُها٠:ْٚطجع إ  إ

ْ٘ ٚضناٙ  ايطابع: ايٓبـ ألجٌ زفٔ املٝا املػًِ يف ًَو غ ٙ َٔ زٕٚ إش
َٚأ ًَاو َٓفعتٗاا  فاإٕ َاياو ايعاني ٚاملٓفعا١ أٚ        أعِ َٔ ًَو عاني األضا  

ٕ   زفٔ أّسوي٘ جٛظ ح َٜ -حغتٝجاضٖا َثاًل -َايو املٓفع١  يف أضنا٘ َأ زٕٚ إش
٠ ٚح َٜحٌ ايسفٔ ملػتنجطٚتكطف يف املٓفع١ اتفا  ٚضناٙ  فإٕ ايسفٔ اْ اَٗايه

نإ ايسفٔ ّطاًَا  ٙ   ٚإشا زفٔ َٔ غ  ضنأَ زٕٚ ضن٢ َايو عني احضا
 . َغكٛبًا ٚجيٛظ ايٓبـ يٛ مل ٜطا بإبكا٤ٙ فٝٗا

اض ٚاألقطباا٤ اضناا٤ املاياو    صا ايفاطا ٜٓبغاٞ غاعٞ ايٛضثا١ ٚاألخٝا     ٚيف ٖ
يف أضنا٘ ًَٚها٘   بسفٔ َٝتِٗ طف : ايتك ٚحتكٌٝ ضناٙ ٚإجاظت٘ حّكًا يًفعٌ

َٔ زٕٚ إشْ٘ فٝ٘  ٚيٛ تٛقاو ضنااٙ عًا٢ زفاع َااٍ تعٜٛهاًا عأ ايتكاطف يف         
أضن٘ ًَٚه٘ َٔ زٕٚ إشْ٘ ٚج  ايسفع ّفاظاًا عًا٢ نطاَا١ املٝاا َأ ايٓابـ       

فإْ٘ غٛف ٜرتت  عًٝ٘ نؿفٗا ٚٚنٛح عفْٛتٗا ٚتغٝحط قٛضتٗا   ٚإخطا  ادتث١
 . ا ايهط١ٜٗ املععج١ًٜٚعّ أش١ٜ ايٓاؽ باْتؿاض ضا٥حتٗ

ٍ ي٘ َأ ٚضثا١ املٝاا    ج  ع٢ً املايو ايطنا بايعٛا ٚقبٛي٘ إشا ب ِصٌٖٚ َٜ
  ٍ ألْا٘ إجيااز يًُٛناٛ  ٖٚاٛ غا         أٚ َٔ غ ِٖف ايظاٖط عسّ ٚجاٛب ايكباٛ

ٚاج   ٖٚٛ يف َفطٚا ايبحاث: ضناا املاياو باسفٔ املٝاا املػاًِ يف أضنا٘        
ٜهااف إيٝا٘: إٕ ٚجاٛب اياسفٔ     .  يٝهٕٛ زفٓ٘ َؿطٚعًا ٚحيطّ ْبؿ٘ يهْٛ٘ ٖتهًا

 ٙنفا١ًٜ ع٢ً املهًفاني ح ٜػاتًعّ ٚجاٛب باصٍ املاياو ألضنا٘ أٚ ٚجاٛب ضناا        
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اي  مل ٜ ػتنشٕ َٓ٘ بايسفٔ فٝٗا  ّٚٝاث ح جيا     بإبكا٤ املٝا َسفًْٛا يف أضن٘
ع٢ً املهًو إجياز املٛنٛ  فال جي  عًٝ٘ ايطنا بسفٔ املٝاا املػاًِ يف أضنا٘    

 . ايٓاؽ َػًعٕٛ ع٢ً أَٛا ِ(ٚح قبٍٛ ايعٛا فإٕ )
أٚ تعصض ايٛقٍٛ إيٝ٘ جاظ ايٓبـ  ادتث١ إخطا فإٕ اَتٓع املايو ٚأقطح ع٢ً 

١ً يٓكاٌ ادتثا١   فإٕ ايسفٔ غ  َنَٛض ب٘ ٚيصا جي  عًا٢ ايغاقا  َكسَا     عٓس٥ص
ايااسفٔ املااصنٛض زفاأ غاا  َؿااطٚ   إش ايااسفٔ املؿااطٚ     إ  َااسفٔ آخااط  فااإٕ  

باّاا١ أٚ املًُٛناا١ َااع ضنااا قاااّبٗا  َٚااع ايٛاجاا  ٖااٛ ايااسفٔ يف األضا امل
سفٔ أٚ حّكااًا ياا٘ ٜااتعني ايااسفٔ يف أضا ايغاا  َاأ زٕٚ ضناااٙ غااابكًا عًاا٢ اياا 

٦ّٓٝااص ٚح ٖتااو بااصيو ٚح َٗاْاا١  بااٌ   اذتطَاا١ إبكا٤ٖااادتثاا١ إخااطا  ايٓاابـ ٚ
 . إخطاج٘ ٚزفٓ٘ يف أضا َبا١ّ ٖٛ احّرتاّ ّٚفظ نطا١َ املػًِ

ـ ملكاًح١ املٝاا املػاًِ ؾاطعًا ٚياٝؼ َأ       ٖٚصا احغتثٓا٤ َٔ َاٛاضز ايٓاب  
َٛاضز تعاِّ ّل املٝا ٚاملايو نُاا يف ايكاٛض٠ ايثايثا١  ٚشياو يعاسّ ٚجاٛز       

٘  ٚياٝؼ اذتال   ايغ  َع عسّ ضنااٙ باياسفٔ فٝا   ّل يًُٝا يف املسفٔ فإْ٘ ًَو 
إح يًُايااو فٝتعااٝحٔ إخااطا  املػااًِ املااسفٕٛ يف األضا َكسَاا١ً يسفٓاا٘ يف أضا   

 نإ مث١ َٛنع َٚسفٔ آخط ٜكًح يسفٔ املٝا فٝ٘ بعس ايٓبـ.َبا١ّ. ٖصا إشا 
ٚأَا إشا اضتكط املسفٔ  صا املٝا بٗصٙ األضا أٚ تعصض حتكٌٝ َسفٔ  صا 

 .فٌٗ جيٛظ ْبؿ٘ف  املٝا غ  ٖصٙ األضا اي  ح ٜطن٢ املايو بسفٓ٘ فٝٗا

َٓٗاا  حضتكااض املاسفٔ بااألضا      ايظاٖط عسّ جٛاظ ايٓبـ ٚإخاطا  ادتثا١  
سفٕٛ فٝٗا غكبًا َٔ زٕٚ ضنا َايهٗا ّٝث ح ٜٛجس َسفٔ آخط قابٌ يًسفٔ امل

 َ األضا ملاياو  ٌٖٚ جيٛظ حطًَا  فٝٗا  فٝهٕٛ ايٓبـ ع٢ً غ  َايو األضا 
   ًٍ عًا عًا٢ َايا٘ف ايظااٖط عاسّ جاٛاظ      َباؾط٠ ايٓبـ ٚااخطا  ألجاٌ نْٛا٘ َػا

ال َاسفٔ  طا ٜبكا٢ املٝاا با     ألْا٘ إشا أخطجا٘ ّػا  ايفا    َٔ املايوّت٢ ْبؿ٘ 
حضتكاااض املااسفٔ بتًااو األضا ٚغااٛف ًٜااعّ ٖتااو املػااًِ ٚتعااطٜ  جثتاا٘       
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حفرتاؽ ايػبا  ٚاْتؿاض ضا٥حت٘  ٚح ٜطنا٢ ايؿااض  املكاسؽ ببكاا٤ املٝاا َأ       
ب ايسفٔ حبػ  إاالم زيٌٝ ٚجٛب ايسفٔ  ٔ يًعّٚ احملصٚض  ٚيٛجٛزٕٚ زف

ضا٥حتا٘ ايهطٜٗا١    َٚع عسّ بكا٤ٙ َسفًْٛا فػتننً٘ ايػابا  ٜٚآنت ٜٚاتعٍفٔ ٚتظٗاط    
 . ٘ ايؿاض ٢ بٚتععج ايٓاؽ ٚتؤشِٜٗ  ٖٚصا َا ح ٜطن

ثِ إشا زفٔ املٝا املػًِ يف ًَو ايغ  بإشٕ َايه٘ أٚ بإشٕ متاّ َالن٘ غٛا٤ 
 قسض  ااشٕ بعٛا أّ قاسض  ااشٕ باسٕٚ عاٛا  ثاِ زفأ بٗاصٙ ااشٕ       

َ  ح جيٛظ ي٘ ايطجٛ  عٔ إشْ٘ ٚاملٓاع َأ بكاا٤ٙ يف أضنا٘ َاا زاَاا         حاطظ٠ً  إشْا٘ 
قبٌ ايسفٔ  ٚيصا ح جيٛظ ايٓبـ ّت٢ ملايو األضا َػتكباًل  فإْا٘ ملاا قاسض     
ااشٕ َٔ املايو أٚ َٔ املالى بنمجعِٗ قاض اياسفٔ َؿاطٚعًا ألْا٘ ناإ بطناا      

غٛا٤ ايٓبـ   ع٢ً ااشٕ  فٝحطّ ْبؿ٘ حّكًا ٚبإقساّ اختٝاضٟاملالى  أٚاملايو 
 . َٔ غ َِٖٔ أٌٖ املٝا أٚ َٔ املالى أٚ 

ٖٚااصا رااالف َااا إشا أشٕ املايااو بايكااال٠ يف زاضٙ أٚ بػااتاْ٘ فإْاا٘ جيااٛظ ياا٘  
ايطجٛ  حّكًا ٚأثٓا٤ قال٠ اذتٞ يف ًَه٘ فإٕ )ايٓاؽ َػًعٕٛ ع٢ً أَٛا ِ( 
ّػ  ايكاعس٠ ايعكال١ٝ٥ املُها٠  ٚجي  ٦ّٓٝص ع٢ً املكًٞ قعع قالت٘ يعسّ 

   ٘ ت٘ غااٛف تهاإٛ أجااعا٤ قااال  ٚ  جااٛاظ ايكااال٠ يف ًَااو ايغاا  َاأ زٕٚ إشْاا
ٖاٛ ّاطاّ .   ب ٚٛغكا يف امل عٓٗاا قاال٠ً   ايالّك١ بعس ضفع ااشٕ ٚضجٛ  املايو

ْعِ إشا نإ ااشٕ بايكال٠ يف ًَه٘ َنخٛش٠ً عًٝ٘ ؾطاًا يف عكس حظّ مل جيع ي٘ 
 . ايطجٛ  عٔ إشْ٘ ٚحبس ي٘ َٔ احغتُطاض ع٢ً ااشٕ

تٛجٝا٘ املٝاا إ  ايكبًا١ باايٓحٛ     ارتاَؼ: َا إشا زفٔ املٝا املػًِ َٔ زٕٚ 
 ٌَِعا ُف  املؿطٚ  أٚ زفٔ بغ  تغػٌٝ قحٝح ؾطعًا أٚ بغ  تهفني قحٝح ؾاطعاً 

ثِ تبٝحٔ فٛا  ايغػٌ ايكحٝح أٚ  -عُسًا عكٝاًْا أٚ غًٗٛا أٚ جٗاًل  -ب٘ شيو 
ِح َا إشا ُغٖصا ايهفٔ ايكحٝح  ٚ نايتغػٌٝ  اا٤ َتآجؼ    -باااًل املٝا ٌ ػحٜع

ٍفأ املٝاا تهفٝٓاًا بااااًل ناايتهفني      أٚ ُن -سض ٚنافٛض َع تٛفطُٖاأٚ َٔ زٕٚ غ
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ُحِ املٝحا يفكس ا باذتطٜط َع تٝػط غ  اذتطٜط  ٚإح فال جيٛظ ايٓبـ  ٖٚهصا إشا ٜ
 ٛ  . جس املا٤ بعس زفٓ٘ فإْ٘ ح حيٌ ْبؿ٘ فإٕ ايرتاب اٗٛض ناملا٤املا٤ ف

ُهأ إٔ ٜكااٍ   ٌ ٜ ْعِ فُٝاا إشا أَهأ تاساضى األَاط بعاس اياسفٔ بٛقاا قًٝا        
ْبؿاًا غااطٜعًا    بٛجاٛب ايٓابـ يًتااساضى ٚحتكاٌٝ ايغػااٌ ٚايهفأ ايكااحٝحني    

َؿطٚاًا  ا إشا مل ٜٛج  ايٓبـ فػاز ادتث١ أٚ ٖتهٗاا ٚفهاح ّا اا ٚاْتؿااض     
 . غطع١ ايٓبـ ٚقطب ايسفٔ فٝحٌ شيو ٜٚؿط  بؿط   ضحيٗا املؤشٟ

َاأ زٕٚ ٚايٛجاا٘ ٖااٛ إٔ زفاأ املٝااا َاأ زٕٚ تغػااٌٝ قااحٝح ؾااطعًا أٚ   
تهفني قحٝح ؾطعًا ح ٜهٕٛ زفًٓا ؾطعًٝا َنَٛضًا ب٘  َٚع بعالٕ ايسفٔ ؾاطعًا  

ََ عسح ايٓابـ ٖتهاًا باٌ ايٓابـ اقاالح      جاٍ ملٓع ايٓبـ ٚحتطمي٘  ٚعٓس٥ص ح ٜ ح 
 . اّرتاًَا ٚإنطاًَا يًُٝا املػًِٖصا ٜعس ٚايتغػٌٝ ٚايتهفني 

ٗا باااًل فإْ٘ ح جيٛظ ٚيٝؼ نصيو َا يٛ مل ٜكٌ ع٢ً ادتٓاظ٠ أٚ قًٞ عًٝ
ْبـ ايكرب يًكال٠ ع٢ً ادتٓاظ٠ بٌ ٜك٢ً ع٢ً قربٙ ٖٚٛ َسفٕٛ فٝا٘  ٚقاس ٚضز   

 ٚح ْعٝس . َفكاًلبٝاْ٘ ب٘ ايٓلح ٚتكسّ 

ٚاذتاقٌ ّط١َ ايٓبـ ألْ٘ ٖتو ذتاٍ املٝا املػاًِ  إح َاا ثباا اغاتثٓاؤٙ     
عُاانٕ ٜٚ حااطظ جيااٛظ ايتعااطا يكاارب املػااًِ َااا مل ٜ     ٚحعٓااسٙ ٚجااٛاظ ايٓاابـ

فٝجٛظ ْبـ األضا   ٚق ٚضتٗا تطابًا ٗاعظاَباحْسضاؽ ٚتالؾٞ ادتث١ ّت٢ 
يسفٔ َٝا آخط أٚ يٓحٛٙ َٔ األغطاا  ْعِ باغتثٓا٤ قبٛض األجال٤ حغُٝا إشا 

َ قاض ايكرب َعاضًا ٜ   حطّ جعًَا.تربى ب٘  فإٕ ايٓبـ ٖتو 

يسحيا١ اياسيٌٝ   ٖصا متاّ ايهالّ يف املػتثٓٝا  َأ ّطَا١ ايٓابـ ْعارتف بٗاا      
  ٜ ُهٔ َطاجعتٗاا  عًٝٗا  ٚمث١ اغتثٓا٤ا  َصنٛض٠ يف َفكال  ايفك٘ نادتٛاٖط

ٔ ّط١َ عؿط َٛضزًا اغتثٓا٤ٍ َ )ايعط٠ٚ ايٛثك٢( تالّظ فٝٗا اثٓتابٌ إٕ َطاجع١ 
  ْٚعاااطا يبعهاااٗا بٝاْاااًا ايٓااابـ  ٚيف أنثطٖاااا إؾاااهاٍ باااٌ يف بعهاااٗا َٓاااع  

 . ملٛنٛعٗا َٚسضنٗا  ٚاا املػتعإ
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َااالى َٚااسضى ّطَاا١ ايٓاابـ  ٖٚااٛ تعانااس   ٚتااصنطٓبغااٞ احيتفااا  بااسًٚا ٜ
ٞ    -كٗا٤ ااغالّ قااب١ ف ٚتػامل فتا٣ٚ  اامجا  َاع ْكاٛم    -عًا٢ َاا ّها

اّرتاّ املػًِ ًّٝا َٚٝتًا ٚيعّٚ ّفظ ّطَتا٘ ٚنطاَتا٘ ٚعاسّ ٖتها٘ َٚٗاْتا٘ يف      
عطا بعا   ْ ثُِات٘  ٚغبل ايتفكٌٝ ٚح ْطٜس ٖٓا إح ايتصنط٠  اّٝات٘ ٚبعس َ

 :ٚاي  شنط  يف نت  ايفك٘ املفك١ً  املػتثٓٝا  َٔ ّط١َ ايٓبـ

ايٓبـ ألجٌ زفٔ بع  أجعا٤ املٝا املبا١ْ املٓكععا١ َأ جػاُ٘  تاسفٔ      -أ
ح زيٌٝ ٚانح ع٢ً زفٔ األجاعا٤ املباْا١ َاع املٝاا ٚيف قاربٙ       . يهٔ  َع املٝا

بااسفٓٗا يف نفاأ ٚإمنااا ٚضز  األخباااض بااسفٓٗا عًاا٢ اااااالم َاأ زٕٚ تكٝٝااسٖا 
 إٕ عًٝاًا  ربٙ بارتكاٛم  ْظا  َعتارب٠ إغاحام :]    املٝا َٚع جثت٘ أٚ يف قا 
٢ًٍ عًٝٗا ثاِ زفٓاا  ٚجس قععًا َٔ َٝا فج  ٖٚاٛ أَاط باياسفٔ     (22)[ُعا ثِ ق

إشا ]َعًكًا مل ٜكٝحس بايفحل عٔ بااقٞ املٝاا ٚزفُٓٗاا غا١ٜٛ  ْٚظا  املطغا١ً:      
 ٚ ٚ ًٍٞ عًٝا٘ ٚزفأ  ٚإٕ مل ٜٛجاس يا٘      جس ي٘ عهٛ تاّ جس ايطجٌ قتٝاًل فإٕ  قا

ٌح عًٝ٘ ٚزفٔ   ٚعًٝ٘ ميهٔ زفٓٗا َػاتك١ً يف بااأ األضا   .[عهٛ تاّ مل ٜك
 . ض ادتث١ٚزفٓٗا َٔ زٕٚ إظٗا -يٛ أَهٔ -ٚإٕ نإ األٚ  ّفط قرب املٝا قًٝاًل

٢ اؾرتا  ايٓبـ ألجٌ زفٔ املٝا َٔ زٕٚ إشٕ ايٛيٞ  ٖٚصا َبين عً -ب
  ْعاِ  عًا٢ احااالم   ح زيٌٝ ع٢ً احؾارتا   ٘ٔ . يهٓإشٕ ايٛيٞ يف قح١ ايسف

إٕ أضاز ايغا  إٜااٙ  ٚعًٝا٘:     ع ؾطعًا َعا ا١ُ ٜ ُٓٚيصا يف زفٔ املٝا يًٛيٞ ّل 
املباؾط٠ فٗٛ أٚ  َٔ نٌ أّس  ٚإٕ مل ٜطز املباؾط٠ فٝجا  اغات٦صاْ٘  ٚإٕ مل   

٘ ٚجيٛظ ٜنشٕ تعٓحتًا َٚهابط٠ً َٔ زٕٚ عصض َعكٍٛ أٚ َؿطٚ  تػكط ٚحٜت٘ ٍّٚك
يهٌ أّسو َباؾط٠ زفٓ٘ ٚعسّ إبكا٤ املٝا َهؿٛفًا َٔ غ  زفأ  فاإشا زفأ َأ     

. غ  إشٕ ايٛيٞ ح جيٛظ ْبـ ايكرب جعًَا يسفٓ٘ َٔ زٕٚ َعا ١ ايٛيٞ

                                                           

(
22

 .1+ح2الجنازة: ح هن أبىاب صالة 38: ب2الىسائل: ج (



 (463)املػتثٓٝا  َٔ ّط١َ ْبـ قرب  املػًِ..........................................
 

ٚ  -اج نع املٝا فٝ٘ أٚ بٓا٤ فٛم األضا يغطا ْكً٘ إ  ايٓبـ َٔ تابٛ  
ُٕ أٚ يسفٓاا٘ قطٜبااًا َاأ ايعتبااا  املكسغااا    ًًٍااٛا  َااسفٔ ثااا نااايغطٟ ٚاذتااا٥ط  ٚع

حبهاِ   ٙ َاع إٔ ايتاابٛ  ٚعاا٤ٌ   عسّ قسم ايٓبـ ّٝاث ح ٜظٗاط جػاس    جٛاظٙ ب
ًُاا ايهفاأ  ٚايبٓااا٤  ٘ ٚإٕ أّهااِ ايبٓااا٤ ٚغ ااسح  ارتًااٌ ٚايُفااط  يهااتِ ضا٥حتاا٘  َث

ٚتٛقٞ ؾط ايػبا  عًٝ٘  ٖٚصا ٜعين إبكا٤ املٝا َٔ زٕٚ زفٔ َاس٠ َأ ايعَاإ    
ٖٚاصا   . ٠ ضٜثُا ٜتٝػاط ْكًا٘ إ  املؿااٖس املكسغا١    قس تهٕٛ ق١ًًٝ ٚقس تهٕٛ نث 

َؿهٌ بٌ ممٓٛ  فإْا٘ شتايفا١ يٛجاٛب )اياسفٔ َأ زٕٚ تانخ ( ٚيعاسّ إّاطاظ         
 . َؿطٚع١ٝ ايبٓا٤ ايؿا٥ع يف بع  ايبًسإ ٚايتٛزٜع املتعاضف  ٚغبل ايتفكٌٝ

ايٓبـ بعس ايسفٔ يٓكً٘ إ  ايعتباا  املكسغا١ ٚاألَاانٔ املعظُا١ املتبحاطى       -ز
ٛح٣ بع  قس بٗا فإْ٘  ايٓبـ يًٓكاٌ إ  ايعتباا  املكسغا١ غاٛا٤      ااعالّ جٛاَظ ق

أٚق٢ املٝا ب٘ أّ مل ٜٛم  ٚبعهِٗ قٝحسٙ  ا إشا أٚقا٢ املٝاا بٓكاٌ جٓاظتا٘     
خطا  َؤ١ْ ايٓكٌ َٔ ثًث إ  بع  ايعتبا  فنٚج  ايعٌُ بايٛق١ٝ ّٚهِ بإ

فإْ٘ ح ضٜ  يف ّػٔ   َعًكًا ٖٚٛ ايكحٝح صا متاًَاٖ املٝا  ٚبعهِٗ َٓع َٔ
كًب٘ ّاالًح  اايٓكٌ ا  املؿاٖس املكسغ١ إح إٔ ايٓبـ ّطاّ ٚايٛق١ٝ باذتطاّ ح َت

 . جا٥عًا  َٚع عسّ ايٛق١ٝ َٔ املٝا فاألَط أؾس

( Œ)كسغا١ اياسفٔ قاطب األ٥ُا١    ٚيعٌ ايكٍٛ اٛاظ ْكٌ املٛت٢ يًعتبا  امل 
َأ زاضٙ ايا  ٖاٞ    كٌ ايؿاٝذ املفٝاس   اَؿٗٛض بني املتكسَني ٚاملتنخطٜٔ  ٚياصا ْ ا  

ٔ املطته٢ ٚايطناٞ  ( ْٚكٌ ايػٝسŒَٜاَني ادتٛازٜٔ )ٛاض احَسفٓ٘ األٍٚ دت
( ْٚكاٌ ايؿاٝذ ايبٗاا٥ٞ َأ     َٔ زاضُٖاا إ  جاٛاض َطقاس ااَااّ اذتػاني )     

 ؿٗس ايعًُاا٤ ٚمل ٜظٗاط    ( ٖٛٚ)يف اقفٗإ إ  قطب ااَاّ ايطنا َسفٓ٘
يف بعا    قاطأ   و ٚح ضتاطظ جاٛاظ ايٓكاٌ بعاس اياسفٔ  ٚقاس       ْؿا  يهٓحاا  . إْهاضٙ

ْكاٌ إ  َؿاٗس املكسغا١ َأ زٕٚ      تطمج١ ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ )قاسٙ( أْا٘ )  ايهت  يف
 بعس ايسفٔ.فًصا ضتتا  ٚجٛبًا برتى ايٓكٌ  اقفٗإباأ أضا يف  ( ٜعين:زفٔ
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 فٗٛ َؿطٚ  بنٕ ح متهاٞ َاس٠ عًا٢    -ٚمل ْكبً٘ -قبًٓاٙ اٖٚصا احغتثٓا٤ إش
عًاِ بتحًاٌ أجاعا٤    املٛ  ٚايسفٔ فإْ٘ إشا َها َس٠ غ١ٓ أٚ أنثط أٚ أقٌ فإْ٘ ٜ 

املٝا ٚجثت٘ ٚتغٝحط قٛضت٘ ٚتعٍفٔ جثت٘ ٚضا٥حت٘  ٖٚصا ٜٛج  فهاح٘ ٖٚتها٘   
 . ٜؿتس أنثطٚاحملصٚض ٗا فاألَط عٓس ْبؿ٘ ٚاْتؿاض ضا٥حت٘ ٚإٜصا٤ ايٓاؽ ب

ٚباختكاض: ايكٍٛ اٛاظ ايٓبـ عٓسْا بعس ايسفٔ ايتاّ املنَٛض ب٘ ؾطعًا قٍٛ 
نعٝو فهاًل عٔ ايكٍٛ حبػٓ٘ ٚضجحاْ٘ ٚإٕ مل ٜاٛم با٘ املٝاا ٖٚاصا َكااٍ      

 : . ثِ ْبحث أنعو  ٚقس غبل َاي٘ ْفع

 : البكحتت وال أثر الى امليت
ايععٜاع ايكطٜا  نااحبٔ     ح إؾهاح ٚح خالف يف جٛاظ ايبها٤ عًا٢ املٝاا   

ٚاألب ٚاألّ ٚادتاض ٚايكسٜل ٚضتِٖٛ ممٔ تععح ْفٛغاِٗ عًا٢ املهًاو ايباانٞ     
 : عًٝ٘  ٜٚسيٓا ع٢ً أقٌ ادتٛاظ أَٛض

 -)ح تككااط عاأ ايتااٛاتط َعٓاا٢ٍ(  ٚيف ادتااٛاٖط: -املػتفٝهاا١(23)األخباااض -أ
( نبهاا٤ ضغاٍٛ اا   Œٚايساي١ ع٢ً جاٛاظ ايبهاا٤ يكاسٚضٙ َأ املعكاَٛني )     

(S( ٘ع٢ً ٚيسٙ ابطاِٖٝ ٚقٛي )S :)[َٜٚ كٍٛ احعٕ ايكًا  ٚح ْا  تسَع ايعني
ٕ    َا ٜػدط ايطب فإْا٘ ٜاسٍ عًا٢ جاٛاظ ايبهاا٤       [ٚإْحا بو ٜا اباطاِٖٝ حملعْٚاٛ

ُح٘  ع٠ ٚابأ عُا٘    ٚاذتعٕ ع٢ً فكس ايععٜع ٚادتع  عًٝ٘  ْٚظ  بها٥٘ ع٢ً ع
( عًا٢ فكاس أبٝٗاا ٚعًا٢ ضقٝا١ بٓاا       £جعفط ٚظٜس بٔ ّاضث١  ٚبها٤ فااُا١ ) 

ٔ Sضغااٍٛ اا ) عًاا٢ ؾااٗسا٤ ايعااو عؿااطا     ()( ٚبهااا٤ ظٜاأ ايعابااسٜ
َٔ ايبها٥ني ارتُػ١ يهثط٠ بها٥ُٗاا    (£)٢ ع سح َع جست٘ ايكسٜك١ايػٓني ّت

ٖٚصٙ األخباض أفكح زيٌٝ ٚأٚنح٘ ع٢ً جٛاظ ايبها٤ يف ْفػ٘ ٚإباّت٘ باملع٢ٓ 
َٚكته٢ إاالم األخباض جٛاظ ايبهاا٤ َاع    . (£)األعِ فإْ٘ فعٌ املعكَٛني 
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َٚ اايكٛ  ٚبسْٚ٘ حغاُٝا إشا ناإ يا    عكًاٞ  فاإٕ ايبهاا٤     سوْجا ُكاب ْفػاٞ أٚ 
ْٚعٍٚ ايسَع ٜػاهٔ اذتاعٕ ٚاألمل ٜٚاسفع األَاطاا ايٓفػا١ٝ املرتتبا١  ٚميهأ        

 : تنٜٝس ادتٛاظ بنَطٜٔ
( Œايػ ٠ املتؿطع١ٝ املػاتُط٠ املتكا١ً جاٝاًل عأ جٝاٌ إ  ظَااِْٗ )       -ب

ٚادتاض١ٜ ع٢ً ايبها٤ ٚايٓحٝ  ع٢ً ايععٜع بٌ ع٢ً املؤَٔ امياْ٘  ٚقس ٚضز  
إشا َا  املؤَٔ ](:عٔ ايهاظِ ) -يف أنثط اطقٗا  -َعترب٠ ايػٓس ب٘ ضٚا١ٜ 

بها عًٝ٘ املال٥ها١ ٚبكاا  األضا ايا  ناإ ٜعباس اا عًٝٗاا ٚأباٛاب ايػاُا٤         
ٚغااٝس املااؤَٓني ٖااٛ اذتػااني ٚأقااحاب٘  (24)[اياا  نااإ ٜكااع  أعُاياا٘ فٝٗااا..

َ  ايااصٜٔ ُق ٌح بٗااِ ٚ ععااا ضؤٚغااِٗ ٚقااس ثحااٌ بنجػااازِٖ ُٚقتًااٛا ؾااط قتًاا١ ْٚهاا
غ٣ٛ ادتاع  ٚايبهاا٤    نٌ ادتع  ٚايبها٤ َهطٚٙ َا]ٚضز  ب٘ ايطٚا١ٜ املعترب٠: 

( فاإِْٗ  Œاأل١ُ٥ األاٗااض )  :   ٖٚهصا غاز٠ املؤَٓني ] (25) يكتٌ اذتػني
. (Œ)ٚتصنط َكا٥بِٗ ٜػتحكٕٛ عًٝٓا ايبها٤ نًُا َطح  شنطاِٖ

ّطَا١ ايبهاا٤ عًا٢ فكاس     األقٌ فإْ٘ َا زاّ مل ٜكِ زيٌٝ ٚانح عًا٢   -اج
ايععٜع أٚ املؤَٔ فٗٛ ّاالٍ مل تعًاِ ّطَتا٘  فتجاطٟ أقااي١ اياربا٠٤ ايؿاطع١ٝ        
اذته١ُٝ  فتتعانس األزي١ ٚاألقٌ ع٢ً جاٛاظ ايبهاا٤ ٚايٓحٝا  ٚايتانمل عًا٢      

  . فكس ايععٜع أٚ املؤَٔ
َٚ َٓٗا ٚأمل  ٌسْجبٌ ٜػتفاز َٔ بع  ايطٚاٜا  إٔ َٔ ابتًٞ  كٝب١ ٚأقاب٘ 

ٖصا زٚاؤٙ املٛجا  يػاهٕٛ ْفػا٘    ٜس جيٛظ ي٘ إٔ ٜفٝ  ايسَٛ   بٌ ٞ ؾسْفػ
ََ ُهٔ إٔ ٜكااٍ: بٛجاٛب   حػٛؽ ًَُٛؽ بايٛجسإ  ٜٚ ٚضا١ّ باآ٘  ٖٚصا 

كس ٚاألَطاا ايبها٤ ٚإفان١ ايسَع إشا خاف ع٢ً عكً٘ أٚ ع٢ً ْفػٝت٘ َٔ ايع 
 يف خارب  فكاس ٚضز ايٓفػ١ٝ أٚ ايعك١ًٝ ْتٝج١ ابتال٤ٙ باملكاب ايعظِٝ عًا٢ ْفػا٘    
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٘    -ٍ عُٔ أقٝ   كٝب١ايكٝكٌ غؤا ّتا٢ خااف عًا٢ عكًا٘       -ٖاالى ابأ ويا
إشا أقابو َٔ ٖاصا ؾا٤ٞ فانف  َأ زَٛعاو      ](:فكاٍ ااَاّ ايكازم )

 .(26)[فإْ٘ ٜػهٔ عٓو
ْ٘ ح ضٜ  يف جٛاظ ايبها٤ بٌ ٚجٛب٘ يف بع  اذتاح  ٚجاٛاظ  ٚاذتاقٌ ا

 ٜٚٛجس إؾهاٍ ضٚا٥ٞ ع٢ً ٖصا اذتاقٌ َٔ جٗتني: . ايٓٛح ٚايكطار. ٖصا

 : ادت١ٗ األٚ : إْ٘ قس ٚضز يف ضٚاٜتني نعٝفتني َا ٜسٍ ع٢ً ّط١َ ايبها٤

عااصحب ببهااا٤ أًٖاا٘  إٕ املٝااا ٜ ](27)(Sَااا ضٟٚ عاأ ضغااٍٛ اا ) :األٚ 
ضٚاٙ ايبدااضٟ َٚػاًِ ٚغ ُٖاا  ٚض٣ٚ َػاًِ     فاإٕ ٖاصا اذتاسٜث قاس      [عًٝ٘

عًا٢   ْا٘ َاطح  ( أقاٌ ارتارب ٚأ  ايبهاا٤ عًا٢ املٝاا   )ّازٜث يف قحٝح٘ يف أأٜهًا 
]أْتِ أٜهًا تبهٕٛ ٖٚٛ فكاٍ:   ِٖٚ ٜبهٕٛ عًٜٝ٘ٗٛزٟ و جٓاظ٠  Sضغٍٛ اا 

إْا٘ يٝعاصب   ]:  ( يف ضٚا١ٜ أخط٣ تكحٝحًا يًطٚا١ٜ املبحٛثS١ٚقاٍ ) ٜعصب[
 .فطاجع   (28) [املٝا رع٦ٝت٘ ٚإٕ أًٖ٘ يٝبهٕٛ عًٝ٘

   ٘ بػاآسٙ إ  عا٥ؿاا١ قااٍٛ بعاا      (29)ٚايثاْٝاا١: َااا ضٚاٙ ايعٛغااٞ يف أَايٝاا
ٞ     إباطاِٖٝ  عٓس َاٛ    Sاملػًُني يطغٍٛ اا   ف: تٓٗا٢ عأ ايبهاا٤ ٚأْاا تبها

 . ٓهط عًِٝٗ ْٗٝ٘ عٔ ايبها٤  مما ٜهؿو عٔ قسٚض ايٓٗٞ عٓ٘ٚمل ٜ 
ّجا١ً عًا٢ اذتهاِ ايؿاطعٞ     يهٔ ٖصٜٔ ارتربٜٔ نعٝفا ايػٓس ح ٜكاًحإ  

 :ٜهاااف إيٝاا٘: إٕ قااإْٛ اا غاابحاْ٘ َااٞ : َتحااطِٜ ايبهااا٤ عًاا٢ ايععٜااع .اايعا
َْٚظَض ُأْخاَط٣ ] َٚاَظَض٠ٌ  َ     164[احْعااّ:  َٚح َتَعض   حطَاًا فٗاٛ   ٚإشا ناإ ايبهاا٤ ٚظضًا 

عاصحب باٛظض أًٖا٘ ٚبهاا٤ِٖ عًا٢ فكاسٙف       يًُٝا ّتا٢ ٜ  ٚظض ايبانٞ  ٚأٟ ٚظض و
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ت٘ سّ بكإْٛ اا تعا  ٚعسي٘ ٚض فٗصا املهُٕٛ ايٛاضز يف ارترب ايٓبٟٛ ٜكع
هاطب ارتارب عاطا ادتاساض  ٚح ميهأ ايطنإٛ       املٓكٛم يف ايكطإٓ اجملٝس  فٓ

٘  -إيٝ٘ باٌ حيتُاٌ ٚناع٘ ٚنصبا٘ عًا٢ ضغاٍٛ        -يٛ قح ايػٓس فهاًل عٔ ناعف
 .فطاجع   ( أٚ تغٝ ٙ يف األقSٌاا )

ٖٚاا  عاأ ادتٗا١ ايثاْٝاا١: قااس ٚضز يف ضٚاٜا١ َعتاارب٠ ايػاآس عاأ َعاٜٚا١ باأ    
َااا غاا٣ٛ ادتااع  ٚايبهااا٤   نٌ ادتااع  ٚايبهااا٤ َهااطٚٙ( قٛياا٘:]ايكااازم )

ٚادتااع  ٖااٛ املبايغاا١ يف اذتااعٕ ٚعااسّ ايكاارب عًاا٢    .  ](34)يكتااٌ اذتػااني  
ٚنْٛٗاا َكاسام    يطٚاٜا١ اصٙ ٖا  ٚح ضٜا  يف اعتبااض غآس   املهطٚٙ: فكاس ايععٜاع    

نطاٖا١ ايبهاا٤    :)خرب ايثك١(  يهأ ااؾاهاٍ يف َؤزاٖاا  ٚايظااٖط َٓٗاا باسًٚا       
 . ٚادتع  ع٢ً فكس ايععٜع  ٚنٌ َهطٚٙ ؾطعًا جا٥ع ايفعٌ قععًا

إح إٔ ادتُاع بااني األخبااض املػتفٝهاا١ ايظاااٖط٠ يف ادتاٛاظ ٚاملتهاا١ُٓ يفعااٌ    
ٜسعْٛا  ٙ ايطٚا١ٜ املعترب٠ ٖني عٔ فعٌ املهطٚٙ ٚبني ٖصُٓعحا( ايŒاملعكَٛني )

حبًُ٘ ع٢ً ايهطا١ٖ ايٓفػا١ٝ أٚ ايعطفٝا١  ٖٚاٛ     [َهطٚٙ]إ  ايتكطف يف ظاٖط
ٌٌ إيٝا٘ ألجاٌ ادتُاع باني املهاُْٛني املٓكٛقاني يف أخبااض عسٜاس٠          َهاعطح  تنٜٚ

ََ ٚبعهاٗا َعتاارب ايػاآس  ٜٚ   ُُٕهاأ تنًٜٚااٗا حبًُاٗا عًاا٢  : ٖااٛ  ااٌ  حُااٌ ثااا
٢ فكاس  عًا٢ اجتُاا  ادتاع  ٚايبهاا٤ عًا      -يف ارتارب املعتارب   -ايهطا١ٖ املٓكٛقا١ 

جٛاباًا عأ غاؤاٍ : َاا      (31)يف خارب جاابط   ٚقس ٚضز ٘ املهطٚٙ ؾطعًا .ايععٜع ٚأْ
ٌ ٚايعٜٛااٌ ٚيعااِ ايٛجاا٘ أؾااس ادتااع  ايكااطار بايٜٛاا ] (:)ادتااع  ف فكاااٍ

 حُااٌ ارتاارب عًاا٢ اْهااُاّ ادتااع     فٝ ٚايكااسض ٚجااعح ايؿااعط َاأ ايٓٛاقااٞ[    
 . ُاعُٗاتإ  ايبها٤ ٚاج

 ٘اكها٤ اا غبحاْاًٝا باضانبغٞ يًبانٞ ع٢ً ععٜعٙ إٔ ٜهٕٛ اٚنٝو نإ ٜٓ      
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َحاٌ تَ   ًٍا ٚقسضٙ  فإْ٘ َكاّ إمياْٞ ضفٝاع ٜؤ ٞ املاؤَٓني با٘ ّتا٢ عٓاس فكاس ايععٜاع       ح
ٚايبهاا٤ عًٝاا٘ أٚ َااع ايٓااٛح ْظُااًا أٚ ْثاطًا عًٝاا٘  فااإٕ ايطنااا بكهااا٤ اا نُاااٍ   

ٚ   ٚعسّ إْهاضٙ ٚغدع  يًُؤَٔ ٍُ يًُاؤَٔ بااا  قهاا٤ٙ ٚقاسضٙ   ٘ عًٝ٘ َكاّ عاا
فٝا٘   املؤَٔ إ  إٔ قربٙ ع٢ً قها٤ِ اا ٚضناٙ با٘ َطغاٛبٌ   حغُٝا َع ايتفا 

نُاا ٜػاتفاز َأ بعا  ايٓكاٛم املطغبا١ يف  اس اا         -عًٝ٘ َنجٌٛض حبٌٛبََ
 بعهاؼ َاا ياٛ مل ٜفعاٌ شياو       .  (32)فطاجاع   ع٢ً قها٤ٙ ٚايكرب ٚاحغرتجا 

 داوح أٚ أْهط ايكها٤ ٖٚصا َطغٛب عٓا٘  بُٝٓاا ايكاابط عًا٢ ايكهاا٤ غاٛف َٜ      
عًٝ٘ أمل ايفكس ٚاملكاب ٖٚٛ عايٞ ااميإ َنجٛض َٔ اا غبحاْ٘  ٚإٕ ضفه٘ 

 ٚخػاطإ ألْا٘ ٜبعاٌ أجاط باال٤ٙ ٚغاٛف       إمياإ و  ٚإْهاضٙ عًا٢ قهاا٤ اا ْكال    
 ُطح عًٝ٘ ايكها٤ ٚجيطٟ عًٝ٘ ايكسض ٖٚٛ خاغاط ياسْٝاٙ ٚألخاطاٙ ٚح ٜ اطزح عًٝا٘      َٜ

 ض َسُهٞ عًٝاو ق ا   تكرب َٜأَا إْو إٕ تكرب تؤجط  ٚإح(:]قاٍ)َٔ فكسٙ  
حاطّ قااّبٗا أجطٖاا    ا املكاٝب١ ايا  ٜ   إمن[]اا ايصٟ قسحض عًٝو ٚأْا َنظٚض

إٕ قاارب  جااط٣ عًٝااو ايكهااا٤ ٚأْااا  []مل ٜكاارب عٓااس ْعٚ ااا ٚثٛابٗااا إشا
ََ     ّ باٌ ياٛ تهًاِ  اا      [حُٛز  ٚإٕ جععا جاط٣ عًٝاو ايكهاا٤ ٚأْاا َاصَٛ

 . ٜٛج  غدط اا غبحاْ٘ غٛف ٜنثِ ٜٚػتحل ايعكٛب١
: جٛاظ ايٓٛح ٚايكطار َع ايبها٤  فإُْٗا  ٜٚػتفاز َٔ بع  أخباض ايبها٤

َتالظَإ عاز٠ً َع ايبها٤ ٚيف نث  َٔ املٛاضز ارتاضج١ٝ  ٚقس ٚضز  ايطٚاٜا  
 (£)ْاٛح فااُا١   (34)ٟٚ  بٌ ض (33)املػتفٝه١ اٛاظ ايٓٛح ع٢ً املٝا فطاجع

 .  (Sع٢ً فكس أبٝٗا ) ًاؾعط ٗاْٚظُ
 عِ ٚضز ا١  ْاٝاّا١ ايٓاحطَاٍٛ بادًٌ يف ايكاهح اياتاسحٍ ٜاتاٗصا احغاٚب
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َٚٔ ١ ٚنًاٗا ناعٝف١ ايػآس ندارب جاابط:]     َتعسز٠ ْا١ٖٝ عأ ايٓٝاّا   (35) أخباض
٢ْٗ ضغٍٛ ]ٚخرب اذتػني  [أقاّ ايٓٛا١ّ فكس تطى ايكرب ٚأخص يف غ  اطٜك٘

( يف خاارب £( يفااُاا١ )Sٚقٛياا٘ ) [عاأ ايٓٝاّاا١ ٚاحغااتُا  إيٝٗااا   Sاا 
ٞح ْا٥ح١]عُطٚ:   ّجا١ً  -يهاعفٗا   -ٖصٙ احخبااض ح تكًح [ . ٚٚح تكُٝٔ عً

ٗ   ؾطعٞ  ٚايفكٗا٤ ايًصٜٔ أفتاٛا ع٢ً ّهِ  ٚا َأ األخبااض   أضاز ِباذتطَا١ يعًا
ؾا  قٓع٘ عٓاس بعا  املػاًُني يتهآُ٘ ٚقاو املٝاا        ايٓا١ٖٝ عٔ ايٓٝا١ّ: َا

ٛح        ايٓاٛح َأ اذتاطاّ     نصبًا بنٚقاف عاي١ٝ ٖٚاٛ غا  ٚاجاس  اا  ٚحباس َأ خًا
ػتحػأ  ؾطعًا ْثطًا أٚ ْظًُا ٚؾعطًا فٝا٘ نايهاصب أٚ ايغٓاا٤ أٚ ضتُٖٛاا  ٚياصا ٜ      

( ٚايبهاا٤ عًاِٝٗ َاع    Œتطى ايٓٝا١ّ ع٢ً املٝا ٚشناط َكاا٥  أٖاٌ ايبٝاا )    
 ٢ً املٝا ايععٜع تبعًا.ايبها٤ ع

ًُا ع٢ً فكس ايععٜع  فإْا٘ ح  اطًا ٚتنياٚنصا جيٛظ ايكٝاح ٚايكطار ايعايٞ تنثح
زيٝااٌ عًاا٢ حتطمياا٘  ٚاألقااٌ ايااربا٠٤. ْعااِ ٚضز يف خاارب اذتػاأ ايكااٝكٌ عاأ   

ٖٚاصا   (36)[ح ٜٓبغٞ ايكاٝاح عًا٢ املٝاا ٚح تؿالح ايثٝااب     ](: ايكازم )
ارترب نعٝو ايػٓس بػٌٗ بٔ ظٜاز ٚغ ٙ  ٚخرب جطاح املاسا٥ين عأ ايكاازم    

( :)[   ٞ ٖٚاصا ارتارب ح ٜكاح     (37)[ح ٜكًح ايكٝاح عًا٢ املٝاا ٚح ٜٓبغا
غٓسٙ إح عٓس َٔ ٜكٍٛ بتٛثٝال َأ ٚقاع يف أغآاز نتاابٞ )ناَاٌ ايعٜااضا ( ٚ        

 ع٢ً َباْٝٓا ايطجاي١ٝ. )تفػ  ايكُٞ( املتساٍٚ بٝٓٓا  فُٗا خربإ نعٝفإ غٓسًا

ٜهاف إيٝ٘: قكٛض زحي١ ارتربٜٔ ع٢ً ايتحطِٜ  فإٕ قٝاغ١ )ح ٜكاًح( ٚ  
)ح ٜٓبغٞ( َٔ ايكٝا املؿرتن١ باني ايتحاطِٜ ٚايهطاٖا١ ياٛ ثباا عٓاسْا قاسٚض        
ارتربٜٔ  ٜٚٓتج َٔ َالّظ١ قكٛض ايػٓس ٚايسحي١ ٖٛ اعتكاز ايهطاٖا١ ٚجاٛاظ   

 يًطب َٓهطَػدط وسٙ  َا مل ٜكرتٕ بكٍٛ وايكٝاح ع٢ً املٝا ٚايكطار ع٢ً فك
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 . فإْ٘ ٜنثِ قاّب٘ ٚحيبط أجطٙ ًكها٤ ايطباْٞ ي
ٚاذتاقٌ جٛاظ ايبها٤ ع٢ً فكس ايععٜاع ٚجاٛاظ ايٓاٛح ارتاايٞ َأ اذتاطاّ       

ػتحػأ عاسّ اقارتإ    نايغٓا٤ ٚايهصب ٚايبٗا ٚاحفرتا٤ ع٢ً ظاملٞ املٝا  ٜٚ 
ًٍااحاْ٘  بااٌ ٜٓبغااٞ َتايبهااا٤ ٚايٓااٛح بااادتع  ٚإْهاااض قهااا٤ اا غااب   ٞ املااؤَٔ ح

 . ايطنا بكها٤ اا فإْ٘ نُاٍ ي٘ ٚ ٚاملؤ١َٓ با
يعِ ايٛج٘ أٚ ادتػس  ٚخسف ايكسض أٚ  -َع ايبها٤ ٚايٓٛح -جٛظٌٖٚ َٜ

يف باآا٘  ايٛج٘  ٚجاعح ايؿاعطف ايظااٖط جاٛاظٙ ٚعاسّ ّطَتا٘ إشا ناإ قاابطًا         
ععٜاعٙ  ٚأَاا إشا ناإ     ُ٘ يفكاس ادفٝاو أيا  ٙ غبحاْ٘ ٜٚطٜس بعًُ٘ َتضانًٝا بكها٤

ٌٍ يًاطبح   ٌطَػادِ  شيو قًٛح ٚتعب ًا عٔ ضفه٘ يكها٤ اا ٚإْهاضٙ عًٝ٘ فٗصا قٛ
    ٘ دسح اايهاعٝو ٜٓٗا٢ عأ يعاِ اياا     (38)ْعاِ ٚضز ارتاارب  . ٖٚاٛ ّاطاّ َانثّٛ عًٝا

ٚخسف ادتػِ ٚمخـ ايٛج٘ ٚؾل ادتٝ   يهٓ٘ خارب ح غآس يا٘ ٚح ٜكاًح     
بايتحطِٜ بسع٣ٛ اامجا  ّٝث هِ زيٝاًل ع٢ً ّهِ ؾطعٞ  ْعِ قس ٜؤٜس اذت

)ح جيٛظ ايًعِ ٚارتسف ٚجعح ايؿعط إمجاعًا  ّهاٙ يف املبػٛ   ٚملاا فٝا٘   قٌٝ:
يهٔ اامجاا  ناارترب ح ٜكاًح ّجا١ عًا٢       (39)َٔ ايػدط يكها٤ اا تعا (

 ِ حااطظ اْعكاازٙ ٚح نؿااف٘ عأ ضأٟ املعكااّٛ   ألْا٘ إمجااا  َٓكاٍٛ مل ٜ     ايتحاطٜ
(ٍٖٛٓا ْك َٔٚ  ) َ :     ٛا شنطْاٙ َٔ جٛاظ ايًعِ ٚارتاسف ٚجاع ايؿاعط ٖا

ٌٍ يكها٤ٙ فٝنثِ قاّب٘ ٚحيابط   ا غبحاْ٘ َٓهٌط َػدٌط اذتل إح إٔ ٜكحب٘ قٛ
 .(44)[َٚٔ نطب ٜسٙ ع٢ً فدصٙ عٓس َكٝب١ ّبط أجطٙ]أجط قربٙ 

ٌٖٚ جيٛظ ؾل ايثٛب ٚجٝ  ايكسض عًا٢ غا  األب ٚاألر َأ األقطباا٤     
ٚاألقااسقا٤ ٚاألعااعا٤ تاانثطًا ملٛتاا٘ ٚفكااسٙف قااس اْعكااس احتفااام عًاا٢ جااٛاظ ؾاال  

                                                           

(
38

 .2هن أبىاب أدكام الذفن: ح 42هستذرك الىسائل: ب (

(
31

 .364: 4: ج جىاهر الكالمراجع :  (

 هن أبىاب أدكام الذفن . 81ب :2ج الىسائل:ضاجع :  (44)



 (471).........................................يععٜعايبها٤ ّٚهِ ايتنثط يفكس اهِ ّ
 

( ّٚها٢ ؾال   ايثٛب ع٢ً األب ٚع٢ً األر نُا قٓع ااَاّ ايعػاهطٟ ) 
   يهٓٗاا  (41)( ٚضز ٖصا يف أنثط َٔ ضٚا١ٜ( ع٢ً أخٝ٘ ٖاضٕٚ )َٛغ٢ )

 . تعهسٖا أقاي١ ايربا٠٤ َٔ اذتط١ٚ١َ ايػٓس  نعٝف
يفتا٣ٚ فُٝاا غا٣ٛ شياو: فاصٖ  بعهاِٗ إ  ّطَا١ ايؿال        اٚقس اختًفا 

َعًكًا  ٚشٖ  بعهِٗ إ  جٛاظٙ يًٓػا٤ زٕٚ ايطجاٍ  ٚيعً٘ يطٚا١ٜ خايس بأ  
يعُأ ارتاسٚز:   ٚٚيكاس ؾاككٔ ادتٝاٛب    ]حهاٞ فعاٌ ايفااُٝاا     غسٜط اي  َت

عًاٞ عًُٝٗاا ايػاالّ  ٚعًا٢ َثًا٘ تًعاِ ارتاسٚز        ايفااُٝا  ع٢ً اذتػني بأ  
فإْ٘ ٜسٍ ٚاناحًا عًا٢ جاٛاظ يعاِ ارتاسٚز ٚؾال ايثٝااب         (42)[ٚت َؿلح ادتٝٛب

( ٚأَا  املاؤَٓني ٚأبٓاا٤ٙ    Sٚادتٝٛب ع٢ً غ ٙ َأ املعكاَٛني نطغاٍٛ اا )   
(  ٚقااس ٜػااتفاز َٓٗااا جااٛاظ ؾاال ايٓػااا٤ ايثااٛب عًاا٢ ايععٜااع  Œاملعكااَٛني )

فااُٝا  ٚؾاككٔ جٝاٛبٗٔ عًا٢ ايععٜاع اذتػاني ايؿاٗٝس       ايغطٜ  نُا فعًا اي
(         ٘ثِ ٜكاٍ: ح زيٌٝ ٚح خارب ٜاسٍ عًا٢ ؾال ايطجااٍ ايثاٛب غا٣ٛ ؾاٍك )

 . (ػهطٟ )عع٢ً ايٛايس ٚاألر ايصٟ قٓع٘ اي
: ناعٝف١ ايػآس ٚقاس قاطحّا      -نُا غٝنتٞ -ٍ ي٘: إٕ ضٚا١ٜ خايسيهٔ ٜكا

ِح ايطجٌ [ح بنؽ بؿل ادتٝٛب] ٚاملطأ٠  ْعِ َٓعاا ؾال    ٖٚٛ بٝإ َعًل ٜع
٘     ]ادتٝٛب ع٢ً اثٓني:   ٚح [ٚح ٜؿل ايٛاياس عًا٢ ٚياسٙ ٚح ظٚ  عًا٢ اَطأتا

 . زيٌٝ ٚانح ع٢ً قح١ ايتفكٌٝ بني ايطجاٍ ٚبني ايٓػا٤

ّس  إح يف ؾال ايثاٛب عًا٢ األب    أٚاملؿٗٛض عسّ جٛاظ ؾل ايثٛب ع٢ً 
بع  ايطٚاٜاا   ٚع٢ً األر ٚإح يف ؾل ايعٚج١ ثٛبٗا ع٢ً ظٚجٗا  فإْ٘ زيا 

  ٚقاس ٜػاتسٍ   (43)فطاجاع  -ٖٚٞ نعٝف١ ايػٓس -ٛاضز ايثالث١ع٢ً جٛاظ ٖصٙ امل
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يًُؿٗٛض عًٝ٘ بنَٛض بعس إْهاض جطٜإ أقٌ ايربا٠٤ َٔ اذتط١َ ٚاملؤاخص٠ ع٢ً 
    ٍ : األقاٌ زيٝاٌ ّٝاث ح زيٝاٌ اجتٗاازٟ       ؾل ادتٝ  عًا٢ ايععٜاع  ألْا٘ ٜكاا

 : ّانِ  ٚعٓسْا أنثط َٔ زيٌٝ ع٢ً اذتط١َ  ٖٚٞ
األٍٚ: إٕ ؾل ايثٛب إظٗاض يًػدط ع٢ً قها٤ اا غبحاْ٘  ٖٚاٛ   ٌايسيٝ

 . َٓافو يًكرب ٚايطنا بكها٤ٙ غبحاْ٘ فٝحطّ
ََ حبٛبٝاا١ ايكاارب ٚايطنااا بكهااا٤ اا  يهاأ ح زيٝااٌ  ٚفٝاا٘: إْاا٘ ح ضٜاا  يف 

ٚانااح عًاا٢ ٚجااٛب ايطنااا أٚ ٚجااٛب إظٗاااضٙ ؾااطعًا  ْعااِ ايكااٍٛ املػاادط 
كٍٛ اٚح ْا (:]Sاّ نُا ٜظٗط َأ قاٍٛ ضغاٍٛ اا )   ٚاملٓهط يكها٤ٙ ّط يًطبح

  َٚا غٛاٙ َٔ ايتعب  ح زيٌٝ ع٢ً ّطَت٘  بٌ قس ٜكااٍ:  (44)[ػدط ايطبَا ٜ 
اا ًٜت٦ِ َع ايبها٤ ٚادتع  ٚؾل ايثٛب فكس ٜؿالح ايطجاٌ أٚ    إٕ ايطنا بكها٤

صا املطأ٠ ايثٛب إظٗاضًا يتنمل٘ ع٢ً فكس ععٜاعٙ َاع نْٛا٘ ضاناًٝا بكهاا٤ اا  ٖٚا      
اجتُا   ُا  ٚح زيٌٝ ع٢ً نٕٛ ؾال ايثاٛب َعًكاًا إظٗااضًا يًػادط ٚإْهااض       

املهًاو ثٛبا٘ أٚ ثٛبٗاا عًا٢ فكاس ايععٜاع َاع         ؿالح قها٤ اا غبحاْ٘  فإْا٘ قاس َٜ  
 . ٘دفٝو أياُايكرب ٚايطنا بكها٤ اا غبحاْ٘  ٚأضاز بايؿل َت

 . حطَّ ايسيٌٝ ايثاْٞ: إٕ ؾل ايثٛب إتالف ٚتهٝٝع يًُاٍ ٖٚٛ تبصٜط 
يًُااٍ ٚتهاٝٝع يا٘  فكاس ٜهإٛ       ٚفٝ٘: أْا٘ ياٝؼ ناٌ ؾال ثاٛب ٖاٛ إتاالفٌ       

ايثٛب عتٝكًا بايًٝا ٜٚؿٍك٘ املفجٛ  ٚح ٜهٕٛ تبصٜطًا  ٚقس ٜهٕٛ ايطجٌ أٚ املاطأ٠  
غًٓٝا ٚايثٛب ضخٝكًا ح ٜهٕٛ ؾل ثٛب٘ تهٝٝعًا ملاي٘  بٌ قس ٜهٕٛ عٓسٙ غطا 

 ٚقسضٙ ننٕ ٜطٜس ايتدفٝو عأ  عكال٥ٞ َٔ ؾل ايثٛب ٖٛ غ  إْهاض قها٤ اا
ثٛب٘ ٚنػط إْا٤ٙ ٚنطب ٜسٙ عًا٢ جبٗتا٘ أٚ فداصٙ َاع      ٘ يفكس ععٜعٙ بؿلحتنياُ

ََ  . حصٚض ٚح ّط١َ ٚح إثِ ظاٖطًاقربٙ ٚضناٙ بكها٤ اا غبحاْ٘ ٚح 
 ٓبغٞاح ٜؾل ايثٛب أٚ ادتٝ   ْظ  ّسٜث:] ايثايث: األخباض ايٓا١ٖٝ عٔ
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ايؿاق١  Sيعٔ ضغٍٛ اا َٚطغ١ً:] (45)[ايثٝابايكٝاح ع٢ً املٝا ٚح تؿل 
ٚقاس يعأ    [يٝؼ َٓحا َٔ ناطب ارتاسٚز ٚؾال ادتٝاٛب    (: ]Sجٝبٗا( ٚقاٍ )

 (46)[ارتاَؿ١ ٚجٗٗا ٚايؿاق١ جٝبٗا ٚايساع١ٝ بايٌٜٛ ٚايثبٛض:] Sضغٍٛ اا 
ٞح جٝبًا(:]ٚيف ٚق١ٝ ايكازم ) ٚظاٖط إاالم بعهٗا  (47)[ٚح ٜؿككٔ عً

اغتٛا٤ اذتط١َ بني ايطجٌ ٚبني املطأ٠  فتفكٌٝ بعهِٗ بني ايطجٌ فال جيٛظ ي٘ 
 . ٚج٘ قحٝح ٛب ٚادتٝ  ٚبني املطأ٠ فٝجٛظ  ا  تفكٌٝ بغ ؾل ايث

كٍٛ باصتبااض  اح غآس  اا  ٚح ْا   َطغا١ً  يهٔ ٖصٙ األخباض نعٝف١ ايػآس أٚ  
عًا٢   تكاًح ٖاصٙ األخبااض ّجا١ً     ارترب ايهاعٝو بعُاٌ املؿاٗٛض  َٚأ ٖٓاا ح     

 .عاَٞ : حتطِٜ ؾل ايثٛب ع٢ً ايععٜع اذتهِ ايؿطعٞ احي

ْعِ قس ٜسحع٢ زحي١ خرب خايس ع٢ً ّط١َ ؾل ايٛايس ثٛب٘ ع٢ً ٚيسٙ ٚؾال  
ايطجٌ ثٛب٘ ع٢ً ظٚجت٘ بارتكٛم يٛضٚز ايٓٗٞ عٓ٘ يف خرب خايس بٔ غاسٜط:  

ٚح ظٚ  عًا٢ اَطأتا٘     ح بنؽ بؿل ادتٝٛب.... ٚح ٜؿل ايٛايس عًا٢ ٚياسٙ  ]
ٖٚٛ خرب ٚانح ايسحي١ ع٢ً جٛاظ ؾل ايثاٛب   (48)[ٚتؿل املطأ٠ ع٢ً ظٚجٗا

: ؾل ايٛايس ع٢ً ٚياسٙ   ٚادتٝ  ع٢ً األقطبا٤ ٚع٢ً ايعٚ   باغتثٓا٤ املٛضزٜٔ
حطظ ٚثاق١ ضاٜٚا٘  يهٔ ٖصا ارترب نعٝو ايػٓس ح ْ  . ٚؾل ايطجٌ ع٢ً ظٚجت٘

فاإٕ ٖاصا ايطجاٌ     -غسٜط أخا ّٓإ بٔ غسٜط خايس بٔ أعين -َٔ أَاض٠ َعترب٠
عْٓٛاا٘ ايؿااٝذ ايٓجاؾااٞ يف فٗطغاا٘ َاأ زٕٚ َااسح أٚ تٛثٝاال  ٚعْٓٛاا٘ ايؿااٝذ    
ايعٛغٞ باغِ )خايس بٔ عبساا بٔ غسٜط( ٚشناط إٔ يا٘ نتاباًا ٚمل ٜٛثحكا٘ ٚمل     
ميسّ٘  ٚاعتكس ابٔ زاٚز احتاز احمسني ٚأُْٗا يؿدل ٚاّس  يهٓٗاا زعا٣ٛ   
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١ ايطجاٌ إ  أبٝا٘ تااض٠ ٚإ  جاسحٙ تااض٠ أخاط٣ ّاقا١ً ناث ًا يف         بعٝس٠ جسًا  فاإٕ ْػاب  
ياٛ فاطا ٚغآًُاٙ     -ح تتِ ٖٓاا بًحااظ أْا٘ َاع اححتااز     أمسا٤ ضجاٍ اذتسٜث  يهٓٗا 

٘ ح إٔ ٜهإٛ أخااٙ     حباس َأ نْٛا٘ ابأ أر ّٓااإ بأ غاسٜط       -قاحٝحًا ٚاقعااً    َاع أْاا
ٍٗٛ ٚاّس ٚمل تٛجس يا٘  قطح يف غٓس ارترب )أخٛ ّٓإ بٔ غسٜط(  فٗصا ايطاٟٚ اجمل

 .ضٚا١ٜ يف ايهت  األضبع١ غ  ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

ٚاذتاقااٌ عااسّ ٚجااسإ أَاااض٠ َعتاارب٠ عًاا٢ قبااٍٛ ضٚاٜاا١ خايااس أخااٞ ّٓااإ باأ    
ْعاِ املؿاٗٛض عًُاٛا بٗاا ٚأفتاٛا عًا٢         ف   هاُْٛٗا. اّت٢ ْعتُس ايطٚاٜا١ ْٚ ا    غسٜط

  ّجاااا١ًَٚااأ ٜااابين عًاااا٢ اصتبااااض ناااعو ارتااارب بعُااااٌ املؿاااٗٛض تهااإٛ          ابكٗاااا 
 يسٜااا٘ ٚحباااس يااا٘ َااأ ايعُاااٌ عًااا٢ ٚفكٗاااا  َٚااأ مل تثباااا عٓاااسٙ نااارب٣ اصتبااااض         

 . درب ايهعٝو بعٌُ املؿٗٛض ح تهٕٛ ّج١ يسٜ٘ ٚح ٜتٝػط ي٘ اعتُازٖاااي

 بعهااِٗ عُااٌ بٗااا ٚأفتاا٢ حبطَاا١ ؾاال ايثااٛب عًاا٢ ايٛيااس      : ٚايفكٗااا٤ األٚاخااط  
ٚقااس   ايااعٚ ٚعًاا٢ ايعٚجاا١ ٚجااٛاظ ؾاال ايثااٛب عًاا٢ غ ٖااِ َاأ األقاااضب ٚعًاا٢  

ايهفاض٠ ع٢ً خسف ايٛج٘ ٚجعح ايؿعط ٚؾل ايعٚ  ع٢ً اَطأتا٘  ضٚا١ٜ خايس تهُٓا 
ٚإشا ؾل ظٚ  ع٢ً اَطأت٘ أٚ ٚاياس  ]قاٍ: ( بايهفاض٠ ٚايٛايس ع٢ً ٚيسٙ ٚأفت٢ )ٚ

ع٢ً ٚيسٙ فهفاضت٘ ّٓث ميني... فإشا خسؾا املطأ٠ ٚجٗٗا أٚ جعح  ؾاعطٖا أٚ ْتفتا٘   
    ٚ ٚ       ففٞ جاعح ايؿاعط عتال ضقبا١ أ يف إاعااّ ؾاٗطٜٔ َتتاابعني أٚ إاعااّ غاتني َػاهًٝٓا  

نفاااض٠ ّٓااث ميااني  ٚح ؾاا٤ٞ يف ايًعااِ عًاا٢ ارتااسٚز  ارتااسف إشا أزَٝااا ٚيف ايٓتااو
شٖ  إ  اغاتحباب ايهفااض٠    ٚبع  ايفكٗا٤ األٚاخط .(49)[غ٣ٛ احغتغفاض ٚايتٛب١

ٓػا  إيٝا٘  ٖٚاٛ ٜباتين عًا٢      نكاّ  املساضى َع عسّ ايتعاَ٘ بهرب٣ احصتباض نُاا ٜ  
  ٚمل تثبا عٓسْا ٖصٙ ايهرب٣  فًصا ْف  ااٛاظ ؾال   (ايتػاَح يف أزي١ ايػٓٔقإْٛ )

ايثٛب إشا مل ٜهٔ َكحٛبًا بإْهاض قها٤ اا فٝ٘ ٚإٕ نإ اياتفه  أّاٛ  ٚأٚ  نُاا    
تطى ايٛايس ٚايعٚ  ؾل ايثٛب ع٢ً ايٛيس ٚايعٚجا١ عُااًل بطٚاٜا١     إٔ األّٛ  األٚ 

 . ؿل ايثٛب ٚعسّ ثبٛ  ايهفاض٠ّط١َ ف عسّ ثبٛ  حكٌ مما غبل:ٚاياُت  . سخاي
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 أحكام غسل مّس امليت                                                        

املعسٚف ٚاملػٗٛز بني فكٗاا٤ امَاَٝا١ )ز ( ٖاٛ ٚداٛغ ايمطاٌ َأ         - 1        
غاهو  ٘، ٖٚرا ٖٛ ايصاشٝض ٚنٕ  َظ املٝت اآلدَٞ بعد بسدٙ ٚقبٌ متاّ تمطًٝ

يف دالي١ األخباز عًا٢ ايٛداٛغ َٚااٍ نال االضابشباغ،      (1)احملكل ايطبصٚازٟ 
. بٌ صٍسح باالضبشباغ ايطٝد املستض٢ يف بعض نبب٘
َطبفٝضا١ ٚبعضاٗا َأ     (2)ٜٚديٓا ع٢ً ايٛدٛغ: األٚاَس ايعدٜد٠ يف أخباز

سٝح ايطٓد صشٝش١ َٚٔ سٝاح داليا١ األَاس عًا٢ ايٛداٛغ ٚالاش١ دًٝا١،        
مُاض  ( عأ ايسداٌ ٜ   )حمُد بٔ َطاًِ ضاا٥ م َأ أسادُٖا      ْظري صشٝش١

أٟ يٝظ عًٝ٘ غطاٌ نذا َاٍظ    صنذا ٍَط٘ حبسازت٘ ف املٝت أعًٝ٘ غطٌ؟ قاٍ: ط
دطِ املٝت مغُا  عٝٓ٘ )ٚيهٔ نذا ٍَط٘ حبسازت٘ فا ( أٟ ياٝظ عًٝا٘ غطاٌ     

ٌ      طنذا ٍَظ دطِ املٝت مغُا  عٝٓ٘   صٚيهأ نذا ٍَطا٘ بعاد َاا ٜايد فًٝمبطا
 -حبطا  َعبكادْا   -املٝات بعاد َاا ٜايد، ٚاألَاس      أَس باالغبطاٍ َٔ َاظٍ ٖٚرا 

  ديٌٝ ع٢ً طً  املأَٛز ب٘ ٚنزادت٘ طًبام داَعام بني ايٛدٛغ ٚبني االضابشباغ 
طبفاد ايٛدٛغ نذا مل تسد قسٜٓا١ عًا٢ اييخاٝ  يف تاسى     ثِ يف َسس١ً السك١ ٜ 

خص١ يف تسى املاأَٛز  طبفاد االضبشباغ نذا ٚزدت قس١ٜٓ ع٢ً ايساملأَٛز ب٘، ٜٚ 
ب٘، ٚسٝح ال قس١ٜٓ ع٢ً اييخٝ  بين٘ فٝهٕٛ ظاٖسام يف ٚداٛغ االغبطااٍ،   

 . ألْ٘ ٍَط٘ قبٌ متاّ تمطًٝ٘ صْعِطفايرٟ ٜمٍطً٘ ٜمبطٌ ٚأداب٘: :ثِ ضأٍ
َٔ غٍطاٌ َٝباام فًٝمبطاٌ، ٚنٕ    ط(:ْٚظري صشٝش١ سسٜص عٔ ايصادم )

 .صٍَط٘ َا داّ سازام ف  غطٌ عًٝ٘
 ١  عاصااِ ضااا٥ م عاأ املٝاات نذا ٍَطاا٘ االْطااإ أفٝاا٘ غطااٌ؟  ْٚظااري صااشٝش

 .صنذا َططت دطدٙ سني ٜيد فاغبطٌ(: ط)ٚأداغ
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ٚايسٚاٜات َطبفٝض١ ٚنجري َٓٗا صشٝش١ ٚداليبٗا ع٢ً ايٛداٛغ ٚالاش١   
، ٚال ٜابِ   -ال داخ١ًٝ ٚال خازد١ٝ -ٚدٛد قس١ٜٓ ع٢ً اييخٝ  يف اييىيعدّ 

)قدٙ( َٔ إٔ )األَس َٚا يف َعٓااٙ يف أخبازْاا    َع ٖرا: َكاٍ احملكل ايطبصٚازٟ
غري ٚالض ايدالي١ ع٢ً ايٛدٛغ( ٚنٝف ال ٜهٕٛ األَس ٚالاض ايداليا١ عًا٢    

زخص١ بيى املأَٛز ب٘، ٚاالْصااف   َعٗاٚاألٚاَس َطبفٝض١ ٚيٝظ  ؟ايٛدٛغ
بايضسٚز٠ نٕٛ األخباز ٚالش١ ايدالي١ ع٢ً ٚدٛغ غطٌ َظ املٝات فٝهإٛ   

األخبااز يف نثباات ايٛداٛغ( ٚالاشام تاَاام ال نغاهاٍ فٝا٘،        )االضبٓاد نال ٖرٙ 
 . )ال خيًٛ َٔ نغهاٍ( : ٚيٝظ نُا قاٍ احملكل ايطبصٚازٟ

بٗرا ايبكسٜ  ال ٜبِ ْظس ايطٝد املستض٢ عًِ اهلاد٣ )قادٙ( ايارٟ  اٌ     ٚ
األخباز ع٢ً االضبشباغ َأ دٕٚ قسٜٓا١ عًٝا٘ َٚأ دٕٚ داد٣ٚ يف ايبُطاو       

ٚاحلااٍ أْا٘ تٛداد عٓادْا      ايبُطو بأصٌ ايايا٠٤؟ ، ٚنٝف جيدٟ بأصٌ اييا٠٤
 ؟. زٚاٜات َطبفٝض١ ٚنجري َٓٗا صشٝش١ ٚداليبٗا ع٢ً ايٛدٛغ ٚالش١

ْعااِ ٚزدت زٚاٜاا١ صااشٝش١: )ايمطااٌ يف ضاابع١ عػااس َٛطٓااام...( ثااِ ذنااس  
ٚنذا غٍطااًت ٍَٝبااام أٚ نف ٓباا٘ أٚ َططااب٘ بعااد َااا ط( املااٛاطٔ َٚٓٗااا:امَاااّ )

طبدٍ بايصشٝش١  عًا٢  فكد ٜ  (3)صاجلٓاب١ فسٜض١.. ٜيد، ّٜٚٛ اجلُع١، ٚغطٌ
اضاابشباغ غطااٌ َاأ َااظ َٝبااام ٚاخبصاااج ايفااس  ايٛاداا  َاأ األغطاااٍ  

 .دٕٚ غريٙ  بمطٌ اجلٓاب١، يبعبريٙ )فسٜض١( عٔ غطٌ اجلٓاب١ باخلصٛج
يهٔ ايظاٖس إٔ املساد َٔ )ايفسٜض١( يف ٖرٙ ايصاشٝش١ ٖاٛ َاا أٚدبا٘ ا      

ساد َٓ٘ َا أٚدبا٘ زضاٍٛ   يعصٜص، يف قباٍ )ايط١ٓ( ايرٟ ٜ ضبشاْ٘ ٚبٍٝٓ٘ يف نباب٘ ا
نُا ٖٛ املساد يف زٚاٜات عدٜد٠ عسلآاٖا يف   يف ضٍٓب٘ ٚمل ٜبٍٝٓ٘ ايكسإٓ،Sا  

ٍٍ ايهباااغ ايعصٜااص عًاا٢ فااس   حبااح امدااصا٤ يف َٛضااٛعبٓا األصااٛي١ٝ، ٚقااد د
َّٗس ٚاطغطٌ اجلٓاب١ سني قاٍ ضبشاْ٘  ِْ د ٓ بام َفاطَّ ْٓب  ْٕ ُن ، ٚأَا غطاٌ  6صاملا٥د٠: َِٚن
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َظ املٝت فًِ ٜببٍٝٔ ٚدٛب٘ َٔ ايكاسإٓ احلهاِٝ، باٌ ع اسف ٚدٛبا٘ َأ ايطا١ٓ        
 . املطٗس٠ يف أسادٜح َطبفٝض١ ايعدد سب٢ قٌٝ أْٗا َبٛاتس٠

ٚقااد ٜطاابدٍ الضاابشباغ غطااٌ َااظ املٝاات بااايبٛقٝع املااسٟٚ يف اسبذاااز    
بعضِٗ ٜٚبكادّ  ايطيضٞ يف نَاّ قّٛ ٜصًٞ بِٗ ٚسدثت عًٝ٘ سادث١ فٝؤٍخسٙ 

ياٝظ عًا٢ َأ ٍَطا٘ نال     طٜٚبِ ص تِٗ ٜٚمبطٌ َأ ٍَطا٘، فذاا٤ يف ايبٛقٝاع:     
أٟ يٝظ عًٝ٘ االغبطااٍ َأ َاظ املٝات، باٌ عًٝا٘ غطاٌ ايٝاد          (4)صغطٌ ايٝد

مل ٜجبات هلاا ضآد     -زٚاٜا١ ايبٛقٝاع ايػاسٜف    -ٖٚارٙ   . املاٍض١ يًُٝت ٚسطا  
ٛ  ٚسذ١ عًا٢ َاا تضآُ    صشٝض ميهٔ االعبُاد عًٝ٘ ديٝ م قاصاس   ٘ ايبٛقٝاع، فٗا

ََٚعٔ احلذ١ٝ ضٓدام بٌ  شٌ دالي١ بًشاظ ايظٔ ايكٟٛ ع٢ً خسٚز ايبٛقٝع عٔ 
ايايد، ٚذياو ألْٗاا ٚازد٠ يف نَااّ اجلُاعا١       : االغبطاٍ َٔ املاظ بعاد   ايبشح

املبٛيف أثٓا٤ ايصا ٠ ٚامَاَا١، َٚأ ايٛالاض أْا٘ عٓادَا ٜباٛف٢ االْطاإ تبكا٢          
ُطااو امَاااّ بعااد املااٛت ، ٚايٛظٝفا١ إٔ ٜ  ساساز٠ دطاادٙ دقااا٥ل قطاا١ تكسٜبااام 

س ٜٚبكدّ أسد املأََٛني ممتاّ صا ٠ اجلُاعا١، َٚأ ايٛالاض إٔ َطاو      ؤٍخٜٚ 
ٖرا املٝت ٚتأخريٙ ٜبشكل يف ايًشظات أٚ ايدقا٥ل األٚال ٚساٍ ساساز٠ بدْا٘،   

          ٘ ، ٚايماياا  ٚال اغبطااٍ عًا٢ َأ َاظ املٝات قباٌ باسدٙ ٚسااٍ ساساز٠ دطاُ
 .ٕ بػس٠ دطُ٘ سصٍٛ املظ يجٝاب٘ دٚ

اآلخس املسٟٚ يف غٝب١ ايػٝذ ايطٛضاٞ ٚيف   (5)ٜٚؤند صٛاغ ايظٔ: ايبٛقٝع
اسبذاااز ايطيضااٞ ٚقااد تضاأُ ضااؤاالم: )زٟٚ عاأ ايعااامل إٔ َاأ َااٍظ َٝبااام   
حبسازت٘ غطٌ ٜدٙ، َٚٔ ٍَط٘ ٚقد بسد فعًٝ٘ ايمطٌ، ٖٚرا املٝت يف ٖرٙ احلااٍ  

ٍُطا٘  ٛ؟ ٚيعً٘ ٜٓشٍٝ٘ بجٝابا٘ ٚال َٜ ال ٜهٕٛ نال حبسازت٘ فايعٌُ يف ذيو ع٢ً َا ٖ
ٖرٙ احلاٍ  -يف  -نذا ٍَط٘ ع٢ً   عًٝ٘ ايمطٌ؟ ٚقد ٚق ع )عذٌ(: طفهٝف جي
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َٚٔ ايٛالض ْظس ٖارا ايبٛقٝاع نال ذاى ايبٛقٝاع،     مل ٜهٔ عًٝ٘ نال غطٌ ٜدٙص
َٚع داليب٘ أٚ غاسس٘ ياراى ايبٛقٝاع ٚإٔ َاٍظ املٝات سااٍ سسازتا٘ ال ٜٛدا          

 . ُط٘اٙ بجٝاب٘ ٚمل ٌَٜ ٜدٙ الضُٝا يٛ ْاٍشٚنمنا عًٝ٘ غط ايمطٌ،
ٚقد ٜطبدٍ ثايجام الضبشباغ ايمطٌ َٔ ٍَظ املٝت مبعبي٠ شٜاد ايار زٚاٖاا    

عٔ أبٞ اجلاٛشا٤ املٓبا٘ بأ     -ٚايطٓد صشٝض - ( بإضٓادٙ عٔ ضعد يف )ايبٗرٜ
د صاٍششٓاٙ يف  ٖٚارا ايطآ   -بٔ عًٛإ عٔ عُسٚ بٔ خاياد عبدا  عٔ احلطني 

ايمطٌ َأ  :طعٔ شٜد بٔ عًٞ عٔ آبا٥٘ عٔ عًٞ  -املال١ٝبعض ايبشٛخ 
ٍٗااست أدااصاى..   (6)صضاابع١: َاأ اجلٓاباا١ ٖٚااٛ ٚاداا  َٚاأ غٍطااٌ َٝبااام ٚنٕ تط

ٍٗست أدصأىط(: ببكسٜ : نٕ قٛي٘ ) ٜدٍ ع٢ً نفا١ٜ تطٗري ايبدٕ  صٚنٕ تط
 . ٚغطً٘ عٓد ٍَظ املٝت، َٔ دٕٚ ساد١ نال االغبطاٍ

  ٚ داٛغ االغبطااٍ َأ َاٍظ املٍٝات قاصاس٠،       يهٔ دالي١ ايسٚا١ٜ عًا٢ عادّ 
ٍٗااس َاأ َااٍظ املٝاات باالغبطاااٍ ٚأْاا٘ ٜ     ذااصع عاأ يكاا٠ٛ اسبُاااٍ نزاد٠ إٔ ايبط

ٍٗس ٜساد َٓا٘ اال  ِْ  غبطااٍ نُاا ٚزد يف ايكاسإٓ ا ٝادط    ايٛل٤ٛ، فإٕ ايبط ْٓاب  ْٕ ُن َِٚن
َّٗس ٚا ٌ : ، فٝصااري َعٓاا٢ ايسٚاٜاا١ 6صاملا٥ااد٠: د ٓ بااام َفاااطَّ  )َٚاأ غٍطااٌ َٝبااام فايمطاا

ٚاد  عًٝ٘، ٚنٕ تطٗست ٚاغبطًت َٔ َظ املٝت أدصأى عٔ ايٛل٤ٛ( َٚع 
 . االسبُاٍ املعبٍد ب٘ ٜبطٌ االضبدالٍ ٜٚفطد االضبظٗاز

ٜ ضاف نيٝ٘ تأٜٝادام: نٕ اسبُااٍ االنبفاا٤ بابطٗري ايٝاد أٚ ايعضاٛ املااٍع َأ         
ٌٍ دٕٚ اغبطاٍ  َٗذاٛز عٓاد األصاشاغ َٛافال يفباا٣ٚ املداايفني، فا         نسبُا

 . دي أٚ ٜبطٌاب٘، ٚبٗرا ٜضعف االضبدالٍ بايٜعبد 
ْا٘ ال داليا١ يف ايسٚاٜاات املارنٛز٠ عًا٢ اضابشباغ غطاٌ َاظ         ٚاحلاصٌ ا

دالي١ ايسٚاٜات املطبفٝض١ ع٢ً ٚدٛغ االغبطااٍ َأ َاٍظ املٝات      ااملٝت، بُٝٓ
ََ  شٝ  عٔ األخر بٗا.بعد بسدٙ ٚالش١ ال نغهاٍ فٝٗا ٚال 
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2- ٍِ تمطااٌٝ املٝاات اآلدَااٞ باألغطاااٍ ايج ثاا١  ٜٚبذًاا٢  ااا تكاادّ أْاا٘ نذا تااا
ف  غطٌ عًٝ٘ يطٗازت٘ ببمطًٝ٘ ايباّ، ٚأَا قبٌ متاّ أغطااي٘ ايج ثا١    ٍَٚط٘ أسٌد

فاملٍظ َٛد  ي غبطاٍ، ٚبعد متاّ تمطًٝ٘ ال جي  ايمطٌ مبٍط٘، ٜٚديٓا عًٝا٘:  
َظُّ املٝت ط(: بعض ايسٚاٜات ْظري صشٝش١ ابٔ َطًِ عٔ امَاّ ايباقس )

ٚظاٖس احلدٜح ٖاٛ متااّ     . (7)صيٝظ بٗا بٍأع ،ٚايكب١ًُ ،َٛت٘ ٚبعد غطً٘عٓد 
األغطاااٍ أغطاااٍ املٝاات ايج ثاا١ ّٚكاال َااٍظ املٝاات ٚتكبًٝاا٘ بعااد متاااّ تمطااًٝ٘ ب  

 .(8)صال بأع بإٔ ميط٘ بعد ايمطٌ ٜٚكبً٘ايج ث١، ٚيف سدٜح آخس:ط
ٍطاٌ  طٜمبطاٌ ايارٟ غَ  (: يهٓ٘ قد  ٚزد يف َعبي٠ عُاز عٔ ايصاادم ) 

ٚقااد  (9)صٌٍطاااملٝاات، ٚنااٌ َاأ َااٍظ َٝبااام فعًٝاا٘ ايمطااٌ ٚنٕ نااإ املٝاات قااد ُغ
غبطااٍ ملأ َاٍظ املٝات بعاد تمطاًٝ٘       ًٗا ايػٝذ ايطٛضٞ ع٢ً اضبشباغ ام 

 : متاَام ٚباألغطاٍ ايج ث١، ٖٚٛ مجع عسيف َكبٍٛ عٓدْا، ٚتٛلٝش٘
نٕ ظاٖس َٛثك١ عُااز ٚداٛغ غطاٌ املاٍظ عًا٢ املااع سبا٢ بعاد تمطاٌٝ          
املٝت، ٚداليبٗا باايظٗٛز، ٚميهأ زفاع ايٝاد عأ ٖارا ايظٗاٛز بااألق٣ٛ داليا١م          

سٝااح دياات ايٓصااٛج صااشٝش١ املبكدَاا١   -صااسٜضديٍٛ ايٖااٛ املااٚ -ظٗااٛزامٚ
عًاا٢ اْبفااا٤ ايٛدااٛغ نذا سصااٌ َااظ املٝاات بعااد تمطااًٝ٘، ْٚبٝذاا١     بصااساس١ٍ

 . صساس١ ايٓصٛج ٖٛ عدّ ٚدٛغ ايمطٌ مبظ املٝت بعد تمطًٝ٘

ٍَظ املٝات سبا٢ بعاد تمطاًٝ٘ ٜٓاايف صاساس١       آلَس بايمطٌ عٓد ي اٖٚرا اخل
    ٌ ٚسٝاح تٛداد قسٜٓا١     ،ايٓصٛج بعدّ ٚدٛغ ايمطٌ َأ املاظ بعاد ايبمطاٝ

شٌُ األَاس عًا٢ االضابشباغ، ف باد َأ  اٌ خاي عُااز         اييخٝ  بين٘ ٜ 
حنٌُ األَس فٝ٘ عًا٢   اغ غطٌ املظ  بعد تمطٌٝ املٝت، أٟع٢ً نزاد٠  اضبشب

 ساظاٖادّ ع٢ً اياكاصسٜض َاُٝت، فإٕ اياغ ايمطٌ بعد تمطٌٝ اينزاد٠ اضبشبا
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ٍٛغ حلٌُ ايظاٖس ع٢ً طبل ايصسٜض حبط  ايبفاُٖات احملاٚز١ٜ  . َٚط

َٚٔ تكٝٝد ْصٛج ٚدٛغ ايمطاٌ بكٝاد ايايد ٜبذًا٢ عادّ ٚداٛغ        -3       
فإٕ االْطإ ٜبك٢ ع٢ً سسازت٘ دقا٥ل  ،ايمطٌ َع املظ ساٍ سساز٠ بدٕ املٝت

: ايبصسٜض  ٚزد يف بعض ايسٚاٜاتقد َٚٔ ٖٓا  ،قط١ تكسٜبام بعد ّكل املٛت
امَاااّ نٕ بعادّ ٚدااٛغ ايمطااٌ ملااا نذا ٍَطاا٘ قباٌ اياايد أٚ ساااٍ احلااساز٠، بااٌ   

قد باغس تكبٌٝ ابٓا٘ امساعٝاٌ    -اعٌٝ بٔ دابسيف َعبي٠ امس -( ايصادم )
(: فكااٍ )  ،عضِٗ عًٝ٘ ٚأْ٘ َٔ ٍَظ املٝت فعًٝ٘ ايمطٌعٓد َٛت٘ فأغهٌ ب

أٟ بسد متاّ دطدٙ، ٚأَا نذا أخر  (13)صأَا حبسازت٘ ف  بأع، نمنا ذاى نذا بسدط
ٜيد فكٍبً٘ أٚ ٍَط٘ َع سساز٠ بعض دطدٙ مل ٜصادم أْا٘ )باسد( ٚيارا ال جيا       

اضابشبابام باالغبطااٍ عٓاد َاٍظ      ٕ األساٛ، يمطٌ ٚنٕ نإ أساٛ،، أٟ ن عًٝ٘ ا
ايعضٛ ايبازد َٔ دطد املٝت ٚنٕ مل ٜيد متاّ دطدٙ، ٚذياو السبُااٍ نفاٜا١    

   ٌٛ آخاس ساازام مل ٜايد،     صدم )اييد( يف ْفظ ايعضٛ املُطاٛع ٚنٕ بكاٞ عضا
ٍُ٘ َطًكات ٚدٛغ االغبطاٍ َٔ ٍَظ املٝت اآلدَٞ . فبع

ا نذا باسد، ٚظااٖسٙ باسد    دت مبٚببعبري آخس: نٕ بعض أخباز غطٌ املظ تكٍٝ
َٚااع بااسد بعااض اجلطااد دٕٚ بعضاا٘ اآلخااس ال ٜصاادم )بااسد     ،اجلطااد ببُاَاا٘

املٝاات(، يهاأ اسبُاااٍ ٚدااٛغ ايمطااٌ مبااظ اياابعض عٓد٥اار َٛدااٛد ٚدا         
   . ي غبطاٍ
عاادّ ٚدااٛغ غطااٌ املااظ قبااٌ اياايد ايهاَااٌ، ْعااِ  ااا َضاا٢: صااٌ ٜٚبش

يف املااااع أٚ يسطٛبااا١ املطاااس١ٜ ٜبااآذظ ايعضاااٛ املااااع يًُٝااات َاااع سصاااٍٛ ا
ٛع، فإٕ املٛت ْاٛ  َأ ايٓذاضا١ املٛدبا١ يبآذظ امل قاٞ َاع ايسطٛبا١         املُط

املطس١ٜ يف أسادُٖا، ٚال تبٛقاف ساضاب٘ عًا٢ باسد املٝات، ٚايآذظ الباد َأ          
ايبطٗااس َٓاا٘ نذا سصااًت امل قااا٠ َااع زطٛباا١ َطااس١ٜ يف امل قااٞ أٚ يف امل قاا٢،   
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ٞ   ربٜٓٚ ، باٌ األٚال االغبطااٍ ألْا٘    َٓ٘: ٚدٛغ غطٌ ايعضٛ امل قٞ َأ احلا
ٍٗس َٔ احلدخ اي  . ُشبٌُ َٚٔ اخلبح املكطٛ  ب٘اَط

ٚنمنا جي  غطٌ املظ بفعٌ َظ بدٕ املهًف احلٞ َٚباغست٘ جلص٤ َأ   -4
ثٛغ عاشٍ  -َادٟ بدٕ املٝت، فًٛ نإ بني دطد احلٞ ٚبني دج١ املٝت فاصٌ 

ٞ َاع بعاض   مل جي  ايمطٌ، ف باد َأ متااع دطاد احلا      -أٚ نٍف ب ضبٝهٞ
ٝات، ٖٚارا ظااٖس    دج١ املٝت سب٢ ٜبشكل املاظ املباغاس فٝذا  ايمطاٌ ملاٍظ امل     

ٍ   عاصِ بٔ  ْظري صشٝض (11)األخباز (: ) ٝد ضا٥ م عٔ املٝات ٍَٚطا٘، قاا
ٚنذا نإ بني املٝت ٚبني احلٞ فاصاٌ  صنذا َططت دطدٙ سني ٜيد فاغبطٌط
.يَفّٗٛ غس، اخل ايفاصٌ حبط  املٍظ َع َٔ ف  ٜمبطٌ املٝت دطد ميٍظ مل

ايصفاز َٚهاتبب٘: زدٌ أصاغ ٜدٙ أٚ بدْ٘ ثٛغ املٝت ايرٟ  ْٚظري صشٝض
نذا :طمٍطٌ، ٌٖ جي  عًٝ٘ غطٌ ٜدٜا٘ أٚ بدْا٘؟ فٛق اع    ًٜٞ دًدٙ قبٌ إٔ ٜ 

َٚفَٗٛا٘: نذا   صمطٌ فكد جي  عًٝو ايمطٌأصاغ ٜدى دطد املٝت قبٌ إٔ ٜ 
 . جي  عًٝو ايمطٌ مل ّصٌ نصاب١ ٜدى دطد املٝت قبٌ إٔ ٜمطٌ مل

َٜضًُٝإ بٔ خايد ضا٥ م َٔ امَاّ ايصادم ) ْٚظري صشٝض مبطاٌ  (: أ
(: طال، قاٍ فُٔ أدخً٘ ايكاي؟ قااٍ )   (: طْعِصٌ املٝت قاٍ )َٔ غٍط

ٖٚٛ ٚالض ايدالي١ ع٢ً عدّ ٚدٛغ ايمطٌ عٓد َظ املٝت  نمنا َظ ايجٝاغص
 . َع ايفاصٌ املادٟ نايجٝاغ

ٍٛ    ٕن -5 ّ حبصاٍٛ املاظ املباغاس    َ ى ٚدٛغ غطٌ املاظ َٚٛلاٛع٘ َبكا
جلطد املٝت اآلدَٞ، ٖٚرا امل ى ال فسم فٝ٘ بني َظ ايباطٔ ٚبني َظ ايظاٖس 
نُا يٛ أدخٌ ٜدٙ يف فِ املٝت أٚ أْف٘ َٚا يٛ أدخٌ احلٞ اصبع املٝت يف بااطٔ  

 نٝدٙ أٚ زدً٘ أٚ فُ٘ أٚ أْف٘، نُا ال فسم بني ٍَظ َا ًّ٘ احلٝا٠ َٔ دج١ املٝت
 ُظ احلٞشً٘ احلٝا٠ نايعظِ ٚايظفس، ٚبايعهظ نإٔ َٜصدزٙ ٚبني َظ َا ال َت
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. املٝت بٝدٙ أٚ بظفسٙ، ٜٚؤند ذيو نً٘: نط م أخباز ٚدٛغ ايمطٌ 

تفصااٌٝ َاأ سٝااح ٚدااٛغ  غااعس املٝاات أٚ َطاا٘ بػااعس احلااْٞعااِ يف َااظ 
د٠ ٖاٛ صادم   طٌ مبظ غعس املٝت أٚ مبظ غعس احلاٞ جلطاِ املٝات، ٚايعُا    ايم 

ٝت اخلفٝف ايكصري أٚ َاظ  املٍظ عسفام، ٚايظاٖس ٖٛ ايبفصٌٝ بني َظ غعس امل
ٖٚااٛ غااعس َ صاال يبػااس٠ املٝاات أٚ احلااٞ ايكصااري اخلفٝااف  حلااٞا املٝاات بػااعس

 . فٝصدم َظ احلٞ يًُٝت صدقام عسفٝام قطعٝام، ٖٚٛ َٛد  يًمطٌ
ٚ ناإ غاعس   ٍَظ ايبدٕ يًبدٕ عسفام نُا يٛ نإ غعس احلاٞ أ ٚقد ال ٜصدم 

املٝت طٜٛ م ددام ٚسصٌ املاظ باأٚاخس ايػاعس ايطٜٛاٌ ايبعٝاد عأ ايبػاس٠ أٚ        
سصٌ ٍَط٘ بػعس طٌٜٛ يًشٞ ف  ٜصدم عسفام: )ٍَظ بدٕ املٝت( فإٕ ايعاسف  

ٌ  احملاٚزٟ َٜ ٘   -عٍد ايػاعس ايطٜٛا خازداام عأ اجلطاد ٚايبادٕ، ٚال      -أعا  طسفا
جلطاد َصادام )َاٍظ    ٜهٕٛ َظ طسف ايػعس ايطٌٜٛ ايبعٝاد عأ أصاً٘ َأ ا    

 . ٚألدً٘ ال جي  ايمطٌ باملظ املرنٛز٠عسفام، بدٕ املٝت( 
شاسش نإٛ ٍَطا٘ يبادٕ املٝات أٚ      ٚقد ٜبٛضط ايػعس َٔ سٝاح ايطاٍٛ فا  ٜ    

ٍِ فٝػاابب٘ احلاااٍ ٜٚ ،عاادّ نْٛاا٘ َطااام ًااصّ اسبٝاطااام االغبطاااٍ َاأ املااظ َااع لاا
 . اغبطاي٘ قبٌ ايص ٠قبٌ ايٛل٤ٛ 

اياداٍ عًا٢ ٚداٛغ االغبطااٍ عٓاد َاظ املٝات        َكبض٢ نط م ايٓ   -6
عاادّ ايفااسم بااني ناإٛ ٍَطاا٘ نخبٝازٜااام ٚبإزادتاا٘ ٚبااني ناإٛ ٍَطاا٘    اآلدَااٞ ٖااٛ

عدّ ايفسم باني َاظ   ، ٚاملٝت اآلدَٞ نلطسازٜام يضسٚز٠ عازل١ داع١ٝ ياٍُظ
املٝت ايعاقٌ ٚاملٝت ا ٕٓٛ، ٚايهبري ٚايصمري، سب٢ ايٛيٝد ٚايطكط اذا ٚجلبا٘  

ي٘ أزبع١ غٗٛز يف بطأ أَا٘ فإْا٘ ٜصادم عًٝا٘ أْا٘ ٍَٝات َطاًِ َاا          ٍِ اايسٚح ٚت
٘ بعاد باسدٙ صادم َاظ     شاسى يف بطأ أَا٘، فاإذا ٍَطا     ذب٘ َٚتاداَت اياسٚح ٚيا  

. )املٝت اآلدَٞ بعد بسدٙ( دصَام ٚٚد  ايمطٌ

 ُظ ايطكط ايرٟ ٚجلب٘ ايسٚح ٚمل ٜبِ ي٘ أزبع١ غٗٛزاٌٖٚ جي  ايمطٌ ب      
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ايبُطااو بااإط م األخباااز ايداياا١ عًاا٢ ٚدااٛغ   يف بطاأ أَاا٘؟ ايظاااٖس نَهااإ
  ََ شااٌ االغبطاااٍ عٓااد َااظ املٝاات اآلدَااٞ بعااد إٔ ٜاايد، ٖٚاارا صااادم عًاا٢ 

ايبشااح، فااإٕ ظاااٖس ايٓصااٛج ٖااٛ ٚدااٛغ ايمطااٌ عٓااد َااٍظ املٝاات اآلدَااٞ  
ٜٚؤندٙ: ظٗٛز أخبااز  ح ٚسٝا٠، فإْ٘ ٜصدم عًٝ٘ )املٝت(. َٔ ي٘ زٚ ٖاٚظاٖس

 خ املٍظ ايرٟ ابب٢ً ب٘ اخبٝازام أٚ الطسازام.املظ بعد اييد يف إٔ ايمطٌ حلد
ٍِ ي٘ بُٝٓا ايطكط قبٌ ٚيٛز ايسٚح ال سٝا٠ ي٘  أزبع١ أغٗس ٚال ٜصدم ٚنٕ تا

ذاٚش عُسٙ أزبعا١ غاٗٛز َااداّ    )املٝت اآلدَٞ( ع٢ً ٖرا ايطكط سب٢ ايرٟ َت
 . مل ٜبشسى يف بطٔ أَ٘ ٚمل تًذ٘ ايسٚح

ني املطااًِ ٚبااني ايهااافس، باا ٖٚهاارا ال فااسم يف ٚدااٛغ َااظ املٝاات اآلدَااٞ
املعبي٠ ضٓدام نصشٝض ابٔ َطًِ اياداٍ عًا٢ ٚداٛغ     (12)بعض األخبازبديٌٝ 

اذا ٍَطا٘ حبسازتا٘ فا ،    ٍ:طايمطٌ َٔ ٍَظ املٝت عٓاد نغُاا  عاني املٝات قاا     
ط قا٘ غااَ م ملاٍظ    ص فإْ٘ ميهٔ ايبُطاو بإ ٚيهٔ اذا ٍَط٘ بعد َا ٜيد فًٝمبطٌ

صاشٝض نمساعٝاٌ اياداٍ     ٙاملطاًِ، ْٚظاري  ب س، فإٕ غُض ايعني ال خيب ايهاف
 . فاْ٘ َطًل ال خيب  باملطًِ صاذا بسدطع٢ً ٚدٛغ ايمطٌ َٔ َظ املٝت 

ٍّٛ أغطااااٍ املٝااات ايج ث١)بامل ثاااِ ن -7 ضااااف: ايطااادز ْااا٘ َااأ املعًاااّٛ تكااا
 ٚايهافٛز( ٚايكساح ثايجام ٚصدٚز ايبمطٌٝ َٔ َهًف َطًِ، فًٛ غٍطٌ ايهاافس  

٘    -طب  فكد املطًِ املُاثٌاملطًِ ب املَٝت ٞايهباب أٚ  -نُا تكادّ تفصاًٝ٘ ٚديًٝا
غٍطااٌ املطااًِ املٝاات باملااا٤ ايكااساح ث ثااام بطااب  فكااد اخلًااٝط أٚ اخلًااٝطني َعااام، 
فٝصدم ع٢ً ايفسلني )تمطٌ املٝت( ٚ)تكبٌٝ املٝت أٚ ٍَظ دجب٘ بعد تمطًٝ٘( 

 ٍَظ٘ بعاض األخبااز املطًكا١ نايصاشٝضط    َٚع٘ ال جي  ايمطٌ نُا دي ات عًٝا  
ال بأع (:طٚقٛي٘ ) (13)صاملٝت عٓد َٛت٘ ٚبعد غطً٘ ٚايكب١ً يٝظ بٗا بأع
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َٜ فإْٗا ظاٖس٠ يف اْبفا٤ ايمطٌ َٔ املاظ نذا ّكال    ص٘ بعد ايمطٌ ٜٚكبًٍُ٘طبإٔ 
املااظ بعااد غطااٌ املٝاات املااأَٛز باا٘ غااسعام ٚاملبشكاال بعااد متاااّ أغطاااي٘ ايج ثاا١    
املضاف نيٝٗا ايطدز ٚايهافٛز عٓد ايبُهٔ َُٓٗا ٚغري املضاف نيُٝٗا أسدُٖا 

 دُٖا أٚ نًُٝٗاا، فإْا٘ يف احلاايني   أٚ ن ُٖا يف ساالت ايعذص ٚعادّ تٍٝطاس أسا   
ٜبشكل غطٌ املٝت بعاد متااّ األغطااٍ ايج ثا١ ٜٚصادم أْا٘        -ايكدز٠ ٚايعذص -

. ٌ عًٝ٘تاُاّ غطً٘( ف  بأع ب٘ ٚال غط)َظ املٝت بعد 
ٖٚهرا ٜصدم )تمطٌٝ املٝت( عٓاد َباغاس٠ ايهباابٞ تمطاٌٝ املٝات املطاًِ       
  ٘  يفكد املطًِ املُاثٌ يًُٝت، ٚعًٝ٘: نذا َظ أسٌد املَٝت بعد تمطٌٝ ايهباابٞ يا

يفكد املُاثٌ أٚ غٍطٌ باملا٤ ايكساح فإْ٘ ٜصدم أْا٘ َاٍظ املٝات بعاد غطاً٘، ٚال      
 . بأع ب٘ ٚال غطٌ عًٝ٘

ْعِ ٖرا َبٍ  ع٢ً ايكٍٛ بػسع١ٝ تمطٌٝ املٝت باملا٤ ايكساح ث ثام عٓد تعرز 
ايطدز ٚايهافٛز أٚ عٓاد تعارز أسادُٖا، َٚاب  عًا٢ ايكاٍٛ بػاسع١ٝ َباغاس٠         

عٓد فكد املطًِ املُاثاٌ َٚباغاست٘ يبمطاٌٝ املٝات، ٚقاد      ايهبابٞ املُاثٌ يًُٝت 
 ٖرا . . تكدّ حبجُٗا تفصٝ م يف فسٚ  تمطٌٝ املٝت

نذا مل ٜٛدد املا٤ يبمطٌٝ املٝت أٚ مل ٜبُهٔ َٔ تمطٌٝ املٝت با٘ فالاطس   ٚ
ٍُِ املٝت بدالم َٔ األغطاٍ ايج ث١، ثِ بعد متاّ ايبُِٝ ايبادٍ َاٍظ أساٌد     ألٕ ٜٝ

ٍُِ       املَٝت ٌٖ جي   ايمطٌ ملظ املٝت؟ ايظااٖس ٚداٛغ ايمطاٌ مباظ املٝات املاٝ
 . ٚفاقام يًُػٗٛز ع٢ً َا قٌٝ

: : ٖٛ إٔ ايٓصٛج ايداي١ ع٢ً بدي١ٝ ايياغ ٚايبُِٝ عٔ املاا٤   ٚايٛد٘ فٝ٘
ٚقاد  تدٍ ع٢ً إٔ اياياغ طٗاٛز يف سال املهًاف املباُِٝ،       ايٛل٤ٛ أٚ ايمطٌ،

باملا٤، يهٓا٘ ال ٜ شاسش نإٛ ايباُِٝ      نعبيٙ ايػاز  األقدع َبطٗسام نُا يٛ تطٗس
ٍُِ ٚايارٟ مل     طٗٛزام يف سل غري املبُِٝ،  نٗرا ايػد  ايرٟ َاٍظ املٝات املاٝ

ميهٔ تمطًٝ٘ باملا٤ يعرز  َٔ األعراز فإْ٘ ال ٜصادم عًٝا٘ أْا٘ )َاٍظ املٝات بعاد       



 (485).........................................اّ غطٌ َظ املٝت..............أسه
 

ْاا٘ ٍَطاا٘ بعااد تُُٝاا٘ ٚال ٜهػااف ديٝااٌ بديٝاا١ ايبااُِٝ عاأ دصَااام، بااٌ نتمطااًٝ٘( 
عًا٢ نفاٜا١ ايباُِٝ ٚصاريٚزت٘ غطا م يًُٝات بايٓطاب١ نال غاري          ايمطٌ ٚال ٜدٍ

 . املٝت سب٢ ال جي  عًٝ٘ غطٌ املظ بعد تمطٌٝ املٝت
ٍُاِ، فاإٕ أديا١ بديٝا١      ٖٚرا ْظري َا نذا نإ بدٕ املٝت املرنٛز َبٓذطام ثِ ٜ 
ايبااُِٝ عاأ ايمطااٌ ال تاادٍ عًاا٢ إٔ َااٍظ املٛلااع املباآذظ َااع ايسطٛباا١ غااري  

 ٘ ُِ بعاد ايبمطاٌٝ، ٖٚارا ٚالاض نُاا إٔ تاٝ      بدْا٘   نُاظٍ  َٛد  يًبٓذظ ألْا
بعاد ايباُِٝ ال جيا  عًٝاا٘     ُجاب١ تمطاًٝ٘ حبٝاح نذا ٍَطا٘ أسادٌ    ااملٝات ال ٜهإٛ با   

ٍٍ ع٢ً ٚدٛغ ايم طٌ َٔ املاظ َاا داّ مل ٜ    ٌ مٍطا غطٌ املظ، بٌ نط م َا د
ٍِ  . ٍُِ املٝت ثِ ٍَط٘ أسدا : يٛ ٜ شٌ ايبشحََ املٝت ٜع

ُظ طٌ أٚ األَس املٓصٛج يف األخباز باٚدٛغ ايم ٜٚبذ٢ً َٔ تكٝٝد -8
 ٌ عٓاد َاٍظ املٝات غاري اآلدَاٞ نُٝبا١      املٝت اآلدَٞ ٜٚظٗس عدّ ٚدٛغ ايمط

َس ايٓاطكا١ بااأل   (14)احلٝٛاْات عَُٛاام، ٖٚارا َاا ديات عًٝا٘ عادد َأ األخبااز        
ُٔ ٍَظ َٝب١م أعًٝ٘ حمُد بٔ َطًِ ضا٥ م ع بايمطٌ َٔ َظ املٝت ْظري صشٝض

اع ٜع  َٔ َٝب١ االْطإ ٜمبطٌ املا  صال، نمنا ذيو َٔ االْطإٍ:طايمطٌ؟ قا
َعاٜٚا١ بأ عُااز     ، ٚيف صاشٝض احلًا   هلا دٕٚ َٝب١ احلٝٛإ، ْٚظريٙ صشٝض

ال، يااٝظ ٖاارا   يبٗااا٥ِ ٚايطااري ٖااٌ عًٝاا٘ غطااٌ؟ قاااٍ:ط     ضااؤاٍ عاأ َااٍظ ا  
ََ خبااز اي ، ٜٚٛدد غريٖاا، َٚاع ٖارٙ األ   صنامْطإ ذااٍ السبُااٍ   صاشاح ال 

طٌ َٔ ٍَظ َٝبا١ غاري اآلدَاٞ، ْعاِ تبشكال اخلباثا١ ٚايٓذاضا١ نذا        ٚدٛغ ايم 
 . طس١ٜمل قا٠ ٚاملُاٍض١ َع ايسطٛب١ اياُّككت ا

ٍَظ املٝت ايٓاق  نذا صدم عًٝ٘ )ٍَظ املٝت( عسفاام نُكطاٛ  اياسأع     -9
٘ ٚايٝادٜٔ ٚايااسدًني ٜٛداا  )غطااٌ املااظ(   يصاادم )َااٍظ املٝاات اآلدَااٞ(  فإْا

ٍِ َا نذا نإ املٝت، ٚت تٓطبل أدي١ االغبطاٍ مبٍظ ذا حلِ ٚعظِ أٚ نإ املٝت ع
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ٍَطا٘ االْطاإ   قد صدم عًٝ٘ املٝت ٚ، فُا داّ ٜعظِ تاّ َبصٌ األدصا٤ٖٝهٌ 
ٚد  االغبطااٍ َٓا٘، ٚسٝاح إٔ َاظ قطعا١ املٝات ال ٜصٜاد سهُٗاا ٚنجيابٗاا          

مٍطٌ بمطاٌ  ناْت ايكطع١ بازد٠ ٚمل ت  ٚسٝحيًم طٌ عٔ ٍَظ متاّ بدٕ املٝت، 
، ٚأَا نذا ٍَطٗا بعد تمطًٝٗا مل جي  االغبطاٍ.اذ  االغبطاٍ مبٍطٗفٝاملٝت 

حبٝاح ال   صامري٠: حلاِ أٚ عظاِ أٚ حلاِ ٚعظاِ،      املٝت قطعا١ َٔ ٚنذا ٍَظ 
عسفام ٚال ٜصدم ع٢ً َٔ ٍَطاٗا: )َاظ املٝات( مل جيا       ٜصدم عًٝٗا )املٝت(

ٍٍ َطًكام  االغبطاٍ مبٍط٘ يعدّ اْطبام    املٝت. ع٢ً ٚدٛغ ايمطٌ عٓد ٍَظَا د
: عظاِ   ذ  االغبطاٍ عٓد َظ دص٤ٍ َكبطع َٔ احلٞ أٚ َٔ املٝات ٌٖٚ َٜ

َ ذسد أٚ َيَ  ال ديٝاٌ ٚالاض عًا٢    ْٚكٍٛ : شِ َٔ املٝت؟ ذسد أٚ عظِ َٚيشِ 
ٚدٛغ االغبطاٍ يف ايفاسٚ  ايج ثا١، ٚنٕ اسبطٓاا اضابشبابام باالغبطااٍ َأ       

 . َظ ايكطع١ املبا١ْ َٔ املٝت أٚ َٔ احلٞ
مجع َأ ايفكٗاا٤ )ز ( بٛداٛغ االغبطااٍ مباظ عظاِ املٝات         ْعِ أفب٢

 ٞ ٖٚاااٞ َاااا زٚاٙ ايػاااٝدإ يف )ايهاااايف( ٚ   ،ٚقاااد اضااابدٍ يااا٘ بسٚاٜااا١ اجلعفااا
    ٞ ٚايطآد َعباي عًا٢ األظٗاس      ،)ايبٗرٜبني( بطآد َبصاٌ نال امساعٝاٌ اجلعفا

عٓدْا بٓا٤ً ع٢ً َا ايبصَٓاٙ َٔ تصشٝض ٚتٛثٝل َٔ ٜسٟٚ عٓ٘ صفٛإ ٚابٔ أبٞ 
إْ٘ ٚقع يف ايطٓد )عبد ايٖٛاغ( ٚقد ز٣ٚ عٓ٘ صفٛإ يف ٖرٙ ايسٚا١ٜ عُري، ف

ٚٚقع فٝ٘ )حمُد بٔ أبٞ  ص٠( ٚقد ز٣ٚ ابٔ أباٞ عُاري نبابا٘ عًا٢ َاا ٜظٗاس       
 ، ٜٚبشصٌ قبٍٛ ايسٚا١ٜ ٚاعبباز ضٓدٖا.(15)َٔ فٗسضٞ ايٓذاغٞ ٚايطٛضٞ

( عأ َاظ عظاِ املٝات،     ٚقد ضأٍ اجلعفٞ فٝٗا َأ امَااّ ايصاادم )   
َٚفَٗٛا٘: نذا مل جياص عظاِ املٝات      (16)صنذا داش ض١ٓ فًٝظ با٘ باأع  ٚدٛاب٘:ط

، ٖٚٛ ٜع  ٚدٛغ االغبطاٍ َأ َاٍظ عظاِ املٝات نذا     ض١ٓ نإ يف ٍَط٘ بأٌع
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مل جيص عًٝ٘ ض١ٓ، ٚنذا داش ع٢ً عظِ املٝات ضا١ٓ مل ٜهأ با٘ باأع ٚمل جيا        
ٜببًٕٛ ب٘ أثٓا٤  عًٝ٘ غطٌ املظ، ٖٚرا َا حيصٌ يًعاًَني يف املكابس نجريام سٝح

 . : دفٔ املٛت٢ عًُِٗ
املضُٕٛ ٚايبفصٌٝ أعس  عٓ٘ ايفكٗا٤ نعسالام تاَاام، فاإٕ   ٖرا ٚسٝح إٔ 

 ايسٚا١ٜ مبٓطٛقٗا َٚفَٗٛٗا تفٍصاٌ باني ساايبني ٚال قا٥اٌ با٘ ٚال ميهأ االيباصاّ        
ْعِ حنبا، اضبشبابام باالغبطاٍ َٔ َظ عظِ املٝت  .  ب٘ ْٚسٍد عًُٗا نال أًٖٗا

 . مل جيص عًٝ٘ ض١ٓ، ٖرا نذا َظ عظِ املٝتنذا 

ٖٚهرا حنبا، اضبشبابام يف ٍَظ عظِ احلٞ املبإ أٚ َظ قطع١ حلاِ ٚعظاِ   
٘ قاد ادعاٞ اممجاا  عًا٢ ٚداٛغ االغبطااٍ عٓاد َاظ         ٓا َبا١ْ َأ احلاٞ، يه  

ايكطع١ املبا١ْ َأ احلاٞ ٚنٕ مل ٜصادم عًٝا٘ )َاظ املٝات( ٚاضابدٍ يا٘ بااخلي          
بٔ ْٛح عٔ بعض األصاشاغ عأ امَااّ ايصاادم      ايصشٝض املطٓد نال أٜٛغ

(ط:) ايسداٌ احلاٞ، فٗارا     ٚظااٖسٙ  صنذا قطع َٔ ايسدٌ قطع١ فٗٞ َٝبا١ :
َ دب  بكطع١ َبا١ْ َٔ احلٞ نُا يٛ قطع فدر اْطإ يعاز  أٚ َس ،  اخلي 

فإذا ٍَط٘ اْطإ فهٌ َا نإ فٝ٘ عظِ فكد ٚد  عًا٢  ( تفسٜعام:طثِ قاٍ )
 .(17)صٕ مل ٜهٔ فٝ٘ عظِ ف  غطٌ عًٍُٝ٘ط٘ ايمطٌ، فإَٔ َٜ

ادعاٞ إٔ لاعف٘ َٓذاي     عِْزضاٍ ٚاْكطا  ايطٓد، ٖٚرا اخلي لعٝف بام
ظاٖس َأ احملكال احلًاٞ    ادعٞ نمجا  ايفكٗا٤ عًٝ٘، يهٔ ايسب٢ بعٌُ املػٗٛز 

غاف عأ عادّ ثباٛت     انٖٚارا تعابري    (18))إٔ ايعاٌَ بايسٚا١ٜ قًٝاٌ( يف املعبي: 
بعٌُ َػٗٛز املبكدَني، ٚألدً٘ ال ٜهٕٛ اخلاي صاشٝشام   اسباز اخلي ايضعٝف 

َأ ايسداٌ احلاٞ، فٝادٍ اخلاي       ٚال َٛثٛقام بصدٚزٙ، ٖٚٛ ظاٖس يف قطع قطعا١ٍ 
 ،طعت ٚنإ فٝٗا عظِ(اباشٞ اقااي َٔطع١ اع٢ً ٚدٛغ االغبطاٍ َٔ )ٍَظ ق
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 يهٓ٘ َسضٌ مل ٜٓذي بعٌُ املبكدَني فًرا حنبا، اضبشبابام بايعٌُ مبضُْٛ٘.

ََ ٕ : سٝح مل ٜبشكل أْ٘ ) املٝت( يعدّ صدق٘ عسفاام عٓاد َاظ     ٍظٚببعبري ثا
قطع١ االْطإ احلٞ املبكطع١ َٓ٘ ٚنإ فٝٗا عظِ، ْعِ نذا صدم عًٝ٘ عسفاام أْا٘   

َٝب١ )ط٢ُ صدام قطع١ صمري٠ ال ت َٚد  االغبطاٍ، ٚيٛ ناْت  (َظ املٝت)
ال ٚثٛم بصدٚزٙ ٘، ٚسٝح مل ٜجبت ضٓد صشٝض يًدي ٚبأٚ بعض َٝب (اْطإ

عًاا٢ احلهااِ ايػااسعٞ، ٜٚصااًض داعٝااام ي سبٝااا،       فاا  ٜهاإٛ َااؤداٙ سذاا١م   
 . االضبشبابٞ باالغبطاٍ عٓد َظ قطع١ َبا١ْ َٔ احلٞ نذا نإ فٝٗا عظِ

احلٞ َٚع٘ حلِ ٜطري  ٜ بب٢ً ب٘ نجريام، ٖٚٛ َظ ايطٔ املكًٛ  َٔ ٚمث١ فسٌ 
)قدٙ( ايكٍٛ بٛدٛبا٘،   ٘؟ ْط  نال ناغف ايمطا٤بطاٍ َٔ ٍَطفٌٗ جي  االغ

نذا قطع َٔ ايسدٌ قطع١ فٗٞ َٝب١، فإذا املسضٌ:ط ٚيعً٘ حلدٜح أٜٛغ بٔ ْٛح
ٖٚارٙ   (19)صٍُط٘ ايمطٌٍَط٘ اْطإ فهٌ َا نإ فٝ٘ عظِ فكد ٚد  ع٢ً َٔ َٜ

 ٍُط٘ ايمطٌ.قطع١ َٔ اْطإ سٞ فٗٞ َٝب١ ٚفٝٗا عظِ ٚحلِ فٝذ  ع٢ً َٔ َٜ

صاًض سذا١ عًا٢ احلهاِ ايػاسعٞ،      ٚيهٔ اخلي لعٝف َكطٛ  ايطآد ال ٜ 
عًاِ اْطباقا٘ عًا٢ َفاسٚ      نُا ٖاٛ قاصاس ايداليا١ فاإٕ ايبعابري املٓصاٛج ال ٜ       

 . : ايطٔ املكًٛ  املًبصل ب٘ حلِ قًٌٝ، ٚاألصٌ اييا٠٤ عٓد ايػو ايبشح

ايظاٖس َٔ األخباز اآلَس٠ بايمطٌ عٓد ٍَظ املٝت اآلدَٞ ٖٛ امزغاد  -13
ال ٜستفاع نال بايمطاٌ، ٚمل ٜبعاٍٝٔ    ٚنال نٕٛ َظ املٝت اآلدَٞ َٛدبام يًشدخ 

. نْٛ٘ سدثام أني أٚ سدثام أصمسام ٚمل تدٍ األخباز عًٝ٘

ٚعًٝاا٘: فاااألثس ايػااسعٞ امليتاا  عًاا٢ َااٍظ املٝاات ٖااٛ األثااس امليتاا  عًاا٢  
ناا ّ ا   طبٝعااٞ احلاادخ نعاادّ اياادخٍٛ يف ايصاا ٠ ٚايطااٛاف ٚعاادّ َااظٍ    

ػي، فٝٗا ايطٗاز٠ َٔ طبٝعٞ احلدخ، َٚٔ ٖٓا ال ٜصض ضبشاْ٘، فإٕ ٖرٙ  ا ٜ 
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ٍٟاَاا   (طبٝعااٞ احلاادخ)عُااٌ َػااسٚ، بايطٗاااز٠ َاأ  ُٔ َااٍظ املٝاات اآلدَااٞ أ
 ٔ احلاادخ ٘ نال املطٗااسٕٚ َااٍُطااايكااسإٓ اياارٟ ال َٜ طااٌ نايصاا ٠ َٚااٍظنال بايم 

   .  -َطًل احلدخ ٚطبٝعٍٝ٘  -

ناادخٍٛ  (احلاادخ األنااي )ٚأَااا ضااا٥س اآلثاااز امليتباا١ عًاا٢ ايطٗاااز٠ َاأ     
املطااادد ٚاملػاااٖد ٚاملهااح فٝٗااا، ٚقااسا٠٤ ايعااصا٥ِ َٚااظ اضااِ ا  ٚصاافات٘      

ف  تجبت ٖرٙ اآلثاز ع٢ً َٔ َاٍظ   املٝت اَسأ٠، ضبشاْ٘ ٚايٛطٞ نٕ نإ َاٍع
دّ ايديٌٝ ع٢ً سس١َ ٖرٙ األفعاٍ ع٢ً َٔ ٍَظ املٝت املٝت اآلدَٞ، ٚذيو يع

 ،األفعااااٍ باجلٓااا  ٚاحلاااا٥ض : اخبصااااج ديٝاااٌ سسَااا١ ٜٚؤنااادٙ . اآلدَاااٞ
شام اض ايكاسا٥ٔ، ٚال قسٜٓا١ ٚالاش١ عًا٢ نيا     عشكت ايٓفطا٤ باحلاا٥ض ياب  اٚأي

ٍَظ املٝت باجلٓاب١ أٚ باحلٝض، نُا ال قس١ٜٓ ع٢ً سس١َ اضِ ا  ضبشاْ٘ عًا٢  
 ٚاحلا٥ض.غري اجلٓ  

 َ شدثام باألصمس قباٌ َاظ املٝات    ٚنذا اغبطٌ َٔ ٍَظ املٝت اآلدَٞ ٚنإ 
مٓٝا٘ عأ   ٌٖ عًٝا٘ إٔ ٜبٛلاأ ياصٚاٍ احلادخ األصامس؟ أّ ٜهفٝا٘ االغبطااٍ ٜٚ        

 .  ؟ ايٛل٤ٛ
طاً٘  األظٗس عدّ ٚدٛغ ايٛلا٤ٛ عًا٢ َأ َاظ املٝات ٚاغبطاٌ، فاإٕ غُ       

 ٜ ٕ ناإ األساٛ، اضابشبابام     م  عٔ ايٛل٤ٛ نُا تكدّ يف ايبشٛخ املالا١ٝ، ٚن
ٍِ ايٛل٤ٛ نال ايمطٌ َبكدَام ع٢ً االغبطاٍ َٔ املظ، يكٛيا٘ )  ناٌ  (:طل

ٚقد  صيف نٌ غطٌ ٚل٤ٛ نال اجلٓاب١ط (23)صغطٌ قبً٘ ٚل٤ٛ نال غطٌ اجلٓاب١
 . تكدّ تفصًٝ٘ يف حبٛخ غطٌ احلٝض ٚال َٛد  يإلعاد٠

األغطاٍ املٓدٚب١ يف اجلص٤ اخلاَظ  ثِ ٜكع ايبشح يف املكصد ايطابع سٍٛ 
 : بإذٕ ا  تعاال ٚتٛفٝك٘
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