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 (5)......................................................أحكاً األغضاه املٍدٔبٛ
 

 األغسال املندوبة                                      

األغضاه املضتخبٛ الٕاردٚ يف األشباار ثاة،ٚو ٔأثةزِاا ث ٖةبات اصاتخبابْ      
وٍّا  بطزٖق صخٗذ ٔشرب وعترب الضٍدو ٌتعزض لمىّي وٍّا ٌٔؤثد عمٜ الةابت

صااخٗذ الضااٍد ٖعلاا  عمٗااْ أ ااز وقباإه أٔ ألُ الةاباات اصااتخبابْ غاارب  وعازعا  
ِٕ االصتغٍاٞ باْ عاَ الٕءإٞ لمىخادأل باألصاغز ثىاا صابق بٗاٌاْ يف          وعزع٘

 : البخٕأل املاءٗٛو ِٔ٘ عمٜ أقضاً

بعضّا سواٌ٘ مبعٍٜ ثإُ املطمإش عازعا  دهاادٓ يف سواَ وعا  ثغضان         -أ
تضاوذ فْٗ فٗؤلٜ بْ ًٖٕ اـىٗط عٍاد  ً اؾىعٛ ٔقد ُٖاؾىعٛ املطمٕش دهادٓ ٖٕ

 . ات املكمف ًٖٕ اؾىعٛ ٌّار الضبت داا فدعٕاس املاٞ ٖٔقبن القضاٞ يف

ٔبعضّا وكاٌ٘ مبعٍٜ ثُٕ املطمٕش عزعا  دهادٓ يف وكاُ وعَٗٓ ٔحمن  -ش
 وكٛ املغزفٛ أٔ املدٍٖٛ املٍٕرٚ . خمصٕص ثالغضن لدشٕه

ثُٕ املطمٕش عزعا  دهادٓ عٍد درادٚ دهااد فعان   ٔبعضّا فعم٘ مبعٍٜ  -جا
 (.صصٕص ثالغضن عٍد درادٚ اإلحزاً أٔ لشٖارٚ اؿض  )عزع٘ َو

 و ٌعزض لاىّىالّا:ٔلكن قضي وَ األقضاً الةال ٛ أفزاد ٔوصادٖق وتعددٚ

 : القضي األٔه: األغضاه الشواٌٗٛو ٔاملّي وٍّا الةابت عزعا  ِ٘

وصادٖق األغضاه املضتخبٛ الشواٌٗاٛو   فإٌْ أٔءذ ٔأِٓي (غضن اؾىعٛ) -1
  ٘ ٔقااد حاآل الغااار  عمٗااْ ثااة،ا  يف    ؤرجخاٌااْ وااَ ءاازٔرات المقااْ االواااو

رٔاٖات وضتمٗضٛ ٌاطقٛ باؿل عمٜ غضن اؾىعٛو ٔثة، وٍّاا صاخٗذ الضاٍد    
خبٕبٗتااْ عاازعا و ٔاعااتّز باا  األصااخاش    ٔاءااذ الداللااٛ عمااٜ رجخاٌااْ ٔوَ  

و لكٍْ قٕه ءاعٗف ال ٖعّاز   ْصخاش بٕجٕباصتخبابْو يف قباه قٍٕه لبعض األ
 بتعب، بعاض األشباار ثصاخٗذ    جمٗا  وَ أشبارٓو ٔلعن القاٟن بالٕجٕش وتأ ْز

اباَ املغا،ٚ    (:رالغضان ٔاجا  ٖإً اؾىعاٛد ٔصاخٗذ     سرارٚ عَ الباقز )
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ٔاج  عمٜ ثان  رفقاه:  و( صاٟال  وٍْ عَ الغضن ًٖٕ اؾىعٛعَ الزءا )
( صااٟال  واَ اإلوااً الصااد  )     ٗخٛ مساا  د ٔصخاثز ٔاٌةٜو عبد أٔ حز
غ،ِاو وضاافا   ٖٕجد ٔ (1)دٔاج  يف الضمز ٔاؿضزرعَ غضن اؾىعٛ فقاه:
اغتضن ًٖٕ اؾىعاٛ  راملعتربٚ صٍدا  لضىٍت األوز بْ  (2)دىل أُ بعض الٍصٕص

بان دُ   ؤظااِز األواز الٕجإش    ددال أُ لكُٕ وزٖضاا  أٔ ؽااع عماٜ ٌمضا     
 الٕجٕش املطمق حتٜ يف حاه الٍضٗاُ ظّإرا  قٕٖاا    ظاِزٚ يف (3)بعض األشبار

( عاَ الزجان   ٌع، وعتربٚ عىاار الضااباط٘ الضااٟن واَ اإلوااً الصااد  )      
دُ ثاُ يف ٔقٕت فعمٗاْ أُ  (:رٍٖضٜ الغضن ًٖٕ اؾىعٛ حتٜ صمٜو فقاه )

.دٖغتضن ٖٔعٗد الصالٚو ٔدُ وضٜ الٕقت فقد جاست صاللْ
 : لضعٗما  لْ بٕجٕٓٔقد أجٗ  عَ ِذا املقاه 

األٔه: دُ املاازاد وااَ الٕجاإش اهكاإً بااْ عمااٜ غضاان اؾىعااٛ يف ِااذٓ       
األشباار ِاإ وعٍاآ المغاإٙ ِٔاإ الةبإتو دُٔ وعٍااآ االصاطالح٘ الااذٙ ِاإ     

فإٌْ وصطمذ فقّا٘ حاادأل با  المقّااٞ ٔيف سواَ وتاأشز عاَ         واإللشاً بالمعن
 سوَ صدٔر ِذٓ األشبار .

وااا ث لقااي قزٍٖااٛ ٔاءااخٛ عمااٜ درادٚ املعٍااٜ  لكٍااْ ال ٔ اإ  بّااذا اؾاإاش
 المغٕٙو فإُ الٕجٕش وضتعىن يف بعض األشبار مبعٍٜ اإللشاً بالمعن .

ؾىعاٛ صاٍٛ لاٗط بمزٖضاٛو ٌعا،      الةاٌ٘: بعض األشبار الٍاطقٛ بأُ الغضان ٖإً ا  
ٛ عماا٘ بااَ بقطاا  صاااٟال  وااَ اإلواااً الكاااظي )    صااخٗذ  ( عااَ الغضاان يف اؾىعاا

 أٌاْ وضاتخ    ٔظاِزِاا  (4)(: رصٍٛ ٔلاٗط بمزٖضاٛد  فقاه )ٔاألءخٜ ٔالمطزو 
 غ، ومزٔض عمٜ العباد .
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ٔذمٕٓ ِٕ درادٚ وعٍٜ )بٗااُ اؿكاي يف   الصخٗذ لكَ العاِز وَ ِذا اـرب 
َ حكىاْ يف القاز ُ   ُٖبآٗ  أٌاْ ث ٔالٕارد يف ِاذا اـاربو    دصٍٛرالضٍٛ( وَ لمغ 

ٛ رٔلااذا قاااه    املعٍااٜ االصااتعىال٘  يف ثتاااش اك ثىااا ِاإ   دوبٍٗٛلااٗط بمزٖضاا
ٛ رُ صاتعمىت الممعتاا  يف ثة، وَ األشبار فقاد ا  (لمزٖضٛ ٔالضٍٛا )ال ٔ  دالضاٍ

فال داللٛ يف ِذا اـرب ٔال ظّٕر لاْ يف   ويف ِذَٖ املعٍ  املتقابم  دالمزٖضٛر
 اصتخباش غضن اؾىعٛ فضال  عَ الصزاحٛ اليت آدعاِا بعض األجمٛ.

ععٗىاٛ القاٟىاٛ عماٜ    الغّزٚ الأٝ ٔالمت دمجا صتارٌا ِٕٔ الةالل: ِٕٔ ُو
( ٔدىل Œ)ٛ القطعٗٛ وَ عصٕر املعصٕو زعض،ٚ املتغاالصتخباش وعتضدا  ب

عمٜ اصتخباش غضن اؾىعاٛ ٔدوكااُ   ٖٕوٍا ِذاو ِٔ٘ ص،ٚ وتغزعٗٛ وزلكشٚ 
 ٌع، التشاوّي بالٕاجبات الغزعٗٛ الٕاءذ ٔجٕبّا. ولزثْ ٔعدً االلتشاً بْ

صاتخباش  القزٍٖٛ اـارجٗٛ االطى٠ٍاٌٗٛ الدالٛ عماٜ اال  : ٖٔؤثد االصتخباش
اباتالٞٙ ثاة،ا  واا ٖبتما٘ باْ       ُ غضن اؾىعٛ أوْزٔعدً الٕجٕشو ٔشالصتّا: د

املتدٍُٖٕو فإٌْ يف ثن اصبٕ  ًٖٕ مجعٛو ٔلإ ثااُ الغضان يف عاز  اك ٔاجباا       
لغا  ٔجٕباْ ٔاعاتّز العىان باْ با  املتادٍٖ  واَ عصاز اؿضإر دىل عصإر           

 لغٗبت  الصغزٝ ٔالكربٝ ٔملا اعتّز االصتخباش ب  فقّاٞ االواوٗٛ )رض(.ا

ٖٔؤثدٓ  اٌٗا  أٔ ٖؤٖدٓ: لعب، بعاض أشباار الغضان مباا رلبات لاْ واَ ا  اار         
ىزّغبٛ هلاي يف فعمااْو فاإُ ِااذا ٖتٍاصا  ٖٔغااٗ     اىخٓببٛ لمىكمما  الاا ااؾىٗماٛ الاا 

  . (5)يف املضتخبات دُٔ الٕاجبات فزاج ( Œوٍّي)صٍعْ 

   ٔ ضاتىز دىل  َٖٖٔبدأ ٔقت غضن اؾىعٛ وَ طمٕ  المجز الةااٌ٘ ٖإً اؾىعاٛ 
ىعٛ عىن غزٔش الغىطو ٔأفضمْ قبٗن الشٔاه قزٖبا  وٍْو ٔحٗل أُ غضن اؾ

(و ٗا  ٖتب  الٍٓص الغزع٘ الصخٗذ عَ املعصإً ) عبادٙ فٗكُٕ أوزا  لٕقٗم
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 ىْ اال ٖغاز  لقدٖا  ماذا  ف ؤلذا الرٖ  يف عدً عزعٗتْ قبان ٖإً اؾىعاٛ ٌّٔاارٓ    
 عمااٜ طماإ  المجااز الةاااٌ٘ يف ٖاإً دال عٍااد االءااطزار اـاااص إلعاإاس املاااٞ      
ًٖٕ اؾىعاٛ فٗقٓدواْ ٖإً اـىاٗط عماٜ قإٍه وغإّر با  المقّااٞ )رض( ٔيف          
دلٗمْ ءعف ٔفْٗ ثالً ٔاؿاجٛ دلْٗ قمٗمٛ يف سواٌٍا ٔأوصاارٌا ٔلاذا ال وٕجا     

 . ارٌا ٔاؿىد كلبخةْ بعد لٕفز املٗآ يف عصٕرٌا ٔأوص
ٔٔقت الغضان ٌّاار ٖإً اؾىعاٛو فاإُ التعاب، املٍصإص ِإ الغضان ٖإً           
اؾىعٛو ٔظاِز الًٕٗ عض  المّي العزيف ِٕ الٍّاار املتخقاق بطمإ  الغاىط     

جااشٙ االغتضاااه باا   ٔاملٍتّاا٘ بغاازٔش الغااىطو ٔلكٍااْ واا  الاا  ٖغااز  ُٖٔ    
اؾىعااٛ بعااد طماإ  وااَ دجااشاٞ غضاان  (6)الطماإع  ملااا ٔرد يف بعااض األشبااار 

(: المجزو ٔعىدلّا وعتربٚ سرارٚ ٔالمضٗن حٗل صأال واَ اإلوااً البااقز )   
ٔوعتربٚ ابَ بكا، عاَ    دٌعيرجشٙ داا اغتضمت بعد المجز لمجىعٛ؟ فقاه: أُٖ

..ألٗط ِٕ وةن غضن ًٖٕ اؾىعاٛ داا اغتضامت   ( قٕلْ:راإلواً الصاد  )
ٛ ثاعف عَ ثُٕ الٕقت األصان  ٔالتعب، باإلجشاٞ ٔالكماٖ دبعد المجز ثماك

 جشٙ عٍْ الغضن بعد طمٕ  المجز.لغضن اؾىعٛ ِٕ وا بعد طمٕ  الغىط ُٖٔ
داُ العااِز واَ األشبااار ثإُ ٔقاات الغضان ٖإً اؾىعااٛو ٔالٗإً بااالمّي       

لكٍااْ قااد قٗاان    . العاازيف ٖعاان الٍّااار وااا باا  طماإ  الغااىط ٔباا  غزٔبّااا      
باشتصااص الٕقات فٗىاا با  طمإ  الغااىط ٔبا  سٔاهلاا حتاٜ قٗان بإوكاااُ          

بقصااد قضاااٞ وااا فاااتو فٗااأل٘  وقٗٓاادا  غضاان اؾىعااٛ بعااد الااشٔاه دىل الغاازٔش  
صؤاه: ِن ٖضتىز الٕقت الغزع٘ األصن دىل الشٔاه أً دىل غزٔش الغىط؟ 

ٛ  رظااِز لعاب، أثةاز الزٔاٖااات     ٛ الغضاان ٖإً ا رأٔ  دغضان اؾىعا ِاإ  دؾىعا
اصتىزار الٕقت األصم٘ دىل غزٔش الغىطو فإُ وا ب  الشٔاه ٔب  الغزٔش 
وَ أجشاٞ الًٕٗ ثىا ِٕ حاه وا با  طمإ  الغاىط دىل سٔاهلااو ِٔان ٖٕجاد       
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صصص لعاِز ِذٓ األشبار؟ قاد ادعا٘ ٔجإدٓ ٔاعاتّز المتٗاا مبماادٓ ٔٔقا         ُو
 : بأحادٖل االصتداله لمقٕه باٌتّاٞ ٔقت غضن اؾىعٛ عٍد الشٔاه

ال لااد  الغضاان ٖاإً اؾىعااٛ...    ر(: صااخٗخٛ سرارٚ عااَ الباااقز )   -أ
ِٔذا األوز ظاِز يف عدً ثُٕ وا  (7)دٔلٗكَ فزاغ  وَ الغضن قبن الشٔاه..

بعد الشٔاه ٔقتا  لغضن اؾىعٛو ٔالسوْ ثُٕ االغتضاه ًٖٕ اؾىعٛ بعد الاشٔاه  
ّٞ ملا فات . قضا

ٖقاا  التعااارض باا  ِااذا اـاارب الصااخٗذ ٔباا  وطمقااات أشبااار     ٔعمٗااْ : 
خقاق أُ  العاِز يف دجشاٞ الغضن طٕه الٍّارو ٔحٗل َل دالغضن ًٖٕ اؾىعٛر

غضن اؾىعٛ وَ املضتخبات املؤثدٚ فال ٖصمذ ِذا اـرب وقٗٓدا  لمىطمقاتو بن 
و الًٕٗالغضن يف متاً الٍّار ٔعىًٕ أجشاٞ  طمق يف املضتخ  عمٜ حالْ:ٖبقٜ امل

ىاا قبان الاشٔاه لمتأثٗاد     االغتضااه ٖإً اؾىعاٛ فٗ   ٖٔمٗد صخٗذ سرارٚ أفضامٗٛ  
 .دٔلٗكَ فزاغ  وَ الغضن قبن الشٔاهيف اـرب الصخٗذ:رعمْٗ 

اـارب الصاخٗذ عماٜ ثإُ االغتضااه       ٖؤثد وا اثزٌا: عدً ٔءٕس داللٛٔ
ّٞ ملا فاتو ٔلٕ دٓه عم تقزٖا   أوكاَ وٍعاْ بال   -ِٔذا فزض -ْٗ بعد الشٔاه قضا

املتقدً الذٙ ِٕ وؤدٝ اؾى  العزيف يف املضتخباتو ٖٔتاب  وٍاْ أُ االغتضااه    
 . قبن الشٔاه ِٕ أفضن أفزادٓ ٔوصادٖقْ

وعتربٚ مساعٛ اليت رٔاِا الغٗض الطٕص٘ يف التّذٖب  بضاٍد صاخٗذ    -ش
 وتصن لٗط فْٗ واَ ككاَ الغىاش فٗاْ دال )جعماز باَ عةىااُ( فإٌاْ قٗان باعددٓ           

 زجان قاد رٔٝ عٍاْ اباَ أبا٘ عىا، يف       ٔبا  الضاعٗفو لكاَ ِاذا ال    ب  املٕ ق 
عماٜ املضام  الزجاال٘ املصتاار واَ       رب وعتارب الضاٍد  صبذ اـِذاو فُٗصٍد اـرب 

. ىجّٕه حالْ داا رٔٝ عٍْ ابَ أب٘ عى،اقبٕه رٔاٖٛ ال

                                                           

(
7

 .3: ح يٍ أتىاب طالج انجًعح 47: ب5انىصائم: ج (



 5:جفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر.................................................................................(11)  

 

( عاَ الزجان ال ٖغتضان ٖإً     ٔقد صأه مساعاٛ واَ اإلوااً الصااد  )    
ْ وَ ًٖٕ جد فمٗقٔضٖقضْٗ  شز الٍّارو فإُ ث َٖأٔه الٍّار ٔأجابْ:ر اؾىعٛ يف

ٔلااٗط فٗااْ داللااٛ ٔاءااخٛ عمااٜ ثاإُ ٔقاات غضاان اؾىعااٛ ٍٖتّاا٘  (8)دالضاابت
ٖعان أٔه طمإ  الغاىط أٔ     ٌْ صأه عىاَ ث ٖغتضان أٔه الٍّاار:   بالشٔاهو فإ

القضااٞ  . ثىاا أُ التعاب، ب   وصدا  )أٔه الٍّار( ْعٍد الضخٜ أٔ وا بٍّٗىا فإٌ
ِٔاإ املعٍااٜ   -ٞ وااا فااات  ال قزٍٖااٛ عمااٜ درادٚ قضااا   دٖقضااْٗ  شااز الٍّااار  ر

)أداٞ الغ٘ٞ ٔدلٗاٌْ(و ٌعي ِذا لقٕٚ احتىاه درادٚ وعٍآ األٔل٘: -االصطالح٘
ُٖاا ٖٔااتع  درادٚ  دفمٗقضااْ وااَ ٖاإً الضاابترزاد وااَ اؾىمااٛ الةاٌٗااٛ: املعٍااٜ ال 

     ْ ٕ العماي اـاارج٘ باٌتّااٞ    ِٔا  و)قضاٞ الماٟت( لقزٍٖاٛ جمٗاٛ لاده عماٜ درادلا
ٔقت الغضن ًٖٕ اؾىعٛ عٍد اٌقضاْٟ بغزٔش الغىطو ٔدلٗاٌْ ًٖٕ الضبت ِإ  

 . دلٗاُ لمغضن بعد فٕات ٔقتْ فّٕ قضاٞ باملعٍٜ االصطالح٘

( صاٟال  عاَ )رجان   وعتربٚ عبد اك بَ بك، عَ اإلواً الصاد  ) -اج
ٌّار ٖإً اؾىعاٛو   فالْ الغضن ًٖٕ اؾىعٛ( ٔظاِز الضؤاه فٕات الغضن طٕه 

فإات الغضان ٖإً اؾىعاٛ قبان       ( فّي درادٚ الضااٟن )لكَ اإلواً الصاد 
ٖغتضن وا بٍْٗ ٔب  المٗنو فإُ فالاْ اغتضان ٖإً    (:رالشٔاهو ٔلذا أجابْ )

املمزٔغٗاٛ واَ اٌتّااٞ ٔقات      -ءاىٍا   -بشعي أٌْ ُٖمّي وَ ِذا اـارب  (9)دالضبت
 ّٞ الغضن بشٔاه ًٖٕ اؾىعٛو فٗكُٕ االغتضاه وا ب  الشٔاه ٔب  الغزٔش قضا

ٕٛ ال ٔءَٕس ٌعي.  ملا فات املكمف وَ الغضن ٛ   دالل يف ؼدٖاد اٌتّااٞ    ٔال صازاح
الٕقات طإه الٍّاار     ضتماد ءىٍا : عادً اصاتىزار  ٔقت الغضن بالشٔاهو ٔدمنا ُٖ

 . بن ٍٖقط  أ ٍاٞ الٍّارو ٔألجمْ ٖقزش ثُٕ االٌقضاٞ عٍد الشٔاه
لكَ التخقٗق ٔالٍطز املتأون الادقٗق ٖاؤدٙ دىل فّاي عادً اإللٗااُ بالغضان       

و لكاَ ال داللاٛ يف جٕاباْ عماٜ     ْٔأجابا  وٍْ (قبن الشٔاه ثىا فّي اإلواً )
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بمإات الغضان وٍاْ عٍاد سٔاه      ز عٍْٔلذا ث ٖعٓب واٌقضاٞ ٔقت الغضن بالشٔاه
ىا اوا  دٖغتضن وا بٍْٗ ٔب  المٗان ربن قاه  والغىط ًٖٕ اؾىعٛ داا ث ٖغتضن

ٖكغف عَ طٕه الٕقت ٔاصاتىزارٓ طإه الٍّاارو ٌعاي يف اؾىماٛ الةاٌٗاٛ عٓباز        
ّٞ دفإُ فالْ اغتضن ًٖٕ الضبتربالمٕات:   . ملا فات فٗكُٕ قضا

الغتضاه وا ب  الشٔاه ٔب  المٗان  ز عَ ا( ث ٖعٓبٖٔؤثدٓ: دُ اإلواً )
)فالْ الغضن ٖإً   ٖعّز وٍْ اوضاهٓ لتعب، الزأٙ: بمٕات الغضن يف ٔقتْو ٔث

ٖغتضان  (:رىكَ اصتعّار الزد  ٔعدً اإلوضاٞ حٗل قااه ) اؾىعٛ( بن ُٖ
 خمْ ٔلٗط فٕالا .ٖعن ثُٕ اغتضالْ يف ِذا الٕقت يف َو دوا بٍْٗ ٔب  المٗن

الغضاان ٖاإً رأشبااار الغضاان يف اصااتىزارٓ طاإه الٍّااار ٔاؿاصاان ظّاإر 
ٛ دراؾىعٛ ٔقات  د ٔذمِٕىااو ٔعادً ظّإر اٌقطاا      ال لد  الغضن ًٖٕ اؾىعا

ٛو ٌعاي ال رٖا  يف أحٕطٗاٛ قصاد     ٔاٌتّااٞٓ باشٔاه الغاىط ٖإً اؾىعا     الُغضن 
اٞ لاشٔاه دىل الغازٔشو فاال ٖقصاد االد    زبٛ املطمقٛ عٍد دلٗاُ الغضن وا بعد االق

لقضاٞو غالع وا داا فالْ متاً ٌّار اؾىعٛ فإٌْ ٍٖٕٙ القضاٞ بإلٗاٌْ ٔال ٖقصد ا
ا صٓزس بْ وعترب اباَ  ثى -وَ طمٕ  الغىط دىل غزٔبّا -ًٖٕ الضبت يف ٌّارٓ 

  دٖاإً الضاابترٔظاااِز التعااب، .   (11)دفااإُ فالااْ اغتضاان ٖاإً الضاابت بك،:ر
معاٛ الٗإًو   ِٕ الٍّار وَ طمإ  الغاىط دىل غزٔبّاا عضا  المّاي العازيف لم      

فإُ فالْ رٔظاِز دطال  املعتربٚ  . جى  وتضاث عمْٗ ٔال رٖ  فُْٗؤلعن ِذا 
جإاس القضااٞ ٖإً الضابت عٍاد فإت الغضان وٍاْ ٖإً           داغتضن ٖإً الضابت  

اؾىعٛ صٕاٞ اصتٍد المٕت دىل الضزٔرٚ ٔالعذر ثعدً ٔجاداُ املااٞ أٔ ٌضاٗاُ    
واَ  التعىد أٔ التقص،و فٗغز  لكان )  الغضن أٔ اصتٍاد المٕت ًٖٕ اؾىعٛ دىل

 . ٓ ًٖٕ الضبت( هفالْ الغضن ًٖٕ اؾىعٛ قضا
 المٕت لكَ ٌض  دىل الصدٔ  عدً وغزٔعٗٛ القضاٞ يف الضبت داا ث ٖكَ    

                                                           

(
11

 .4انًضُىَح: حيٍ أتىاب األغضال  11: ب2انىصائم: ج (



 5:جفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر.................................................................................(12)  

 

المقاْ  ؽصٗص املعتربٚو ٌعي لٕجاد وزصامٛ )  عذرٖا و ٔال ٌٓص وعترب الضٍد عمٜ 
ٚ  يف اشتصااص القضااٞ مباا داا      (11)(الزءٕٙ ْ ٖإً اؾىعاٛو لكٍاْ ال    ضاَٗ ٌَظااِز

ٙ )حجٗٛ يف املزصمٛ ٔث ٖةبت  (و ٔال رٔاٖاٛ عاَ املعصإً )    (المقْ الزءإ
 . ٖصمخاُ وقٗدا  إلطال  املعتربٚ

قضاااٞ الغضاان باااق٘ أٖاااً  لااْ ٖاإً الضاابت ِاان ٖغااز    ٔداا ث ٖقضااْ أحااْد
( صااٟال  عاَ   األصبٕ ؟ العاِز عدً الغزعٗٛ ملعتاربٚ ارٖاذ عاَ الصااد  )    

ِٔإ ظااِز يف عادً     (12)دالر(: ِن ٖقضا٘ غضان اؾىعاٛ؟ قااه )    الزجن 
عزعٗٛ القضاٞ عمٜ اإلطال و ٔقد قٗٓدٓ شرب ابَ بك، العاِز يف عزعٗٛ قضاٞٓ 
ًٖٕ الضبتو ٖٔبقٜ غ،ٓ ؼت دطاال  عادً الغازعٗٛو لعادً املقٗاد املعتارب ٔدُ       

 . ٔرد يف )المقْ الزءٕٙ( لكَ ال حجٗٛ فْٗ
ًٖٕ اؾىعٛ ممَ عمْٗ حدأل اؾٍابٛ أٔ اؿاٗض أٔ  ٔالعاِز صخٛ االغتضاه 

غضان اؾىعاٛ العااِزٚ عضا  لعب،ِاا يف      دطال  أشباار  فإٌْ وقتضٜ  والٍماظ
اصتخبابْ عمٜ مجٗ  املكمم  ٔوٍّي اؾٍ  ٔاؿاٟض ٔالٍمضاٞ ٔاملضتخاءاٛو  

الغضان ٖإً اؾىعاٛ    ذا وَ التعب، املعٓىي ٌعا، صاخٗذ وٍصٕر:ر  بن قد ٖبدٔ ِ
ىكااَ فإٌااْ ُٖ (13)ٞ يف اؿضااز ٔعمااٜ الزجاااه يف الضاامزد  ٔالٍضااا عمااٜ الزجاااه 

ٞ  ً وٍْ ٖٔكمٍٗا ظّٕر اإلطال  فٗاْر اصتعّار العىٕ ٔيف  دعمٜ الزجااه ٔالٍضاا
 غ،ٓ ودرثا  د بالٗا  لتعىٗي اصتخبابْ لمجٍ  ٔاؿاٟض ٔالٍمضاٞ ٔاملضتخاءٛ.

ٔوَ القزٖ  جدا  دجشاٞ غضن اؾىعٛ عَ اؾٍاباٛ ٔاالصتخاءاٛ ٔاؿاٗض    
ٔالٍمضاٞ داا اغتضمت بعد ٌقاِٞا وَ دً اؿاٗض أٔ واَ دً الٍمااظ ٔاٌقطاعاْ     

ٌٔعاا،  دلاات عمٗااْ بعااض األشبااار ٌعاا، صااخٗذ سرارٚ ا لاا٘ عٍّاااو ِٔااذا وااا
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واَ جااو  يف أٔه عاّز روضااُ  اي ٌضا٘       يف )المقٗاْ( ٔاٌاْ ر  الصدٔ   وزصن
أُ عمْٗ أُ ٖغتضن ٖٔقضا٘ صااللْ ٔصإوْو     :الغضن حتٜ شزج عّز روضاُ

  الا  الٗإً    أُ ٖكُٕ قاد اغتضان لمجىعاٛ فإٌاْ ٖقضا٘ صااللْ ٔصاٗاوْ دىل       دال
فإٌاْ صازٖذ يف دجاشاٞ غضان اؾىعاٛ عاَ غضان         (14)ٔال ٖقض٘ واا بعاد الا د   
 . اؾٍابٛ لٕال درصالْ ٔءعمْ

 ا تٛ عمٜ املكمف ٔجٕبا  أٔ اصاتخباب ٌعي األحٕط قصد مجٗ  األغضاه الةاب
صبخاٌْ ٔرمحتاْ ٔٔعادٓ بااـ، ملاَ      ٔلعمْ ٍٖاه  ٕاش اؾىٗ  عض  لطف اك

رب الصاخٗذ عاَ   دلٗاْ اـا   ضانو ِٔاذا واا أٔواأ    ٖعىن وةقااه ارٚ فضاال  عاَ الغُ   
لمجٍابٛ ٔاؿجاواٛ  أك غضم  ال  سرارٚ:رداا اغتضمت بعد طمٕ  المجز أجش

ٔعزفااٛ ٔالٍخااز ٔاؿمااق ٔالااذبذ ٔالشٖااارٚو فااإاا اجتىعاات  -اؾىعااٛو ٌضااصٛ -
ٔثذل  املزأٚ هشّٖا غضن ٔاحدد  ي قاه:رحقٕ  )اك( أجشأِا عٍ  عمٗ  
فإٌّا  (15)ٔاحد ؾٍابتّا ٔدحزاوّا ٔمجعتّا ٔغضمّا وَ حٗضّا ٔعٗدِا( غضْن

 . خبٕبٗٛ قصد اؾىٗ  ٔاإلجتشاٞ عىال  بغضن ٔاحد عٍّاظاِزٚ يف َو

غضاان لٗمااٛ عٗااد المطااز بعااد غاازٔش الغااىطو ٔال دعااكاه عٍاادٌا يف        -2
عمٜ األظّزو ِٔذا الضاٍد قاد صآخخٍآ ومصاال      اصتخبابْ لةبٕلْ بزٔاٖٛ وعتربٚ 

يف اؾشٞ األٔه وَ وٕصٕعتٍا: )بغازٝ المقاِاٛ( يف وٕءإ  حزواٛ التصإٖزو      
(: دُ الٍاااظ وااَ اإلواااً الصاااد  ) (16)ٔقااد صااأه فّٗااا اؿضااَ بااَ راعااد 

(: فقااه ) مٜ وَ صاً عّز روضاُ لٗمٛ القادرو  ٖقٕلُٕ: دُ املغمزٚ لٍشه ع
 قااه  العٗاد(  دمنا ُٖعطاٜ أجزلاْ عٍاد فزاغاْ ٔالا  لٗماٛ       هار رٖا حضَ دُ القار

ْ     يف)الٕصاٟن(:  )القار  بعاض  هار فارص٘ وعآزش وعٍاآ العاوان ٔاألجا،و قالا
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ٖعان لٗماٛ    -فداك فىا ٍٖبغ٘ لٍا أُ ٌعىن فّٗاوغاخيٍا(  ي صأه اؿضَ: جعمت 
و دداا عزبت الغىط فاغتضن(:رفقاه ) -عّز روضاُ العٗد بعد اٌقضاٞ

َ   ٔجٕد الٍٓص الصخٗذ ال ذمتااج لاا)   ٔو   ألُ و (قاعدٚ التضااوذ يف أدلاٛ الضاٍ
الصخٗذ صٍدا  الٕاءذ داللٛ عمٜ االصاتخباش بعاد    االصتخباش  ابت بالٍٓص

الٗق  وَ شارج اؿدٖل بعدً ٔجٕش الغضن لٗمٛ العٗد بعد غزٔش الغىط.
َ    ٔظاِز لعب،ٓ )  ( ِٕ دلٗاُ الغضن أٔه المٗن بعاد غازٔش الغاىط وا

 . دُٔ لأش، بمعن ٔجٕد الماٞ اليت ِ٘ يف المغٛ وٕءٕعٛ )لمعلٗ  بالصاه(

َ غ -3 ٜ  -ضاان ٖاإو٘ العٗاادٖ ٔال دعااكاه يف اصااتخبابْ   -المطااز ٔاألءااخ
الةال ٛ ِٔإ حادٖل   الذٙ رٔآ املغاٖض يف اؾٕاو   (17)مساعٛ  صخٗذلةبٕلْ ب

ٕٓه ٔجاٞ فْٗ:ر  دلزثّاغضن ًٖٕ المطز ٔغضن ًٖٕ األءخٜ صٍٓٛ ال أح  وط
( يف صآٍتْو يف  Sقد ٖزاد وٍّا ثُٕ العىن ٔاجبا  أٔجبْ رصٕه اك ) (الضٍٛ)ٔ

اليت أٔجبّا اك يف قز ٌْو ٔقد ٖزاد وَ الضٍٛ العىن املضتخ   (المزٖضٛ)قباه 
. عزعا  املزشٕص يف لزثْ قباه المزٖضٛ الٕاجبٛ اليت ال ٖزٓشص يف لزثّا

دلٗان ٔاءاذ عماٜ درادٚ     دلزثّاا صاٍٛ ال أحا    ٍٓص الصخٗذ :رٔلعب، ال
  اإلواً لزك ِذٓ الضاٍٛو مماا ٖكغاف    و ٔلذا ال ُٖخجٕاس العك و  وزجٕحٗتْ

     ٕ ْ ال ُٖ ()ءاىٍا  عاَ وزشٕصاٗٛ الاعك ِٔا  األشباار   ٖٕٔجاد غا، ِاذٓ    . خبا
عماٜ  ٖكمٍٗا صخٗذ مساعٛ املتقدً الٕاءخٛ داللتاْ   -ٔبعضّا صخٗذ الضٍد-

جا  اإلوااً الصااد     صٍٛ وضاتخبٛ ال ُٖ ثُٕ الغضن يف ٖٕو٘ المطز ٔاألءخٜ 
(لزك الغضم  الضٍٛو ِٔذا أٔءذ دلٗن عمٜ االصتخباش ) .ِذا . 

 (ال  وَ اإلواً الكاظي )اقط  صاٟاعم٘ بَ ٖ (18)ٔقاد ٔرد يف صخاٗاذ 
 دصٍٛ ٔلٗط بمزٖضٛ(:رزو قاه )اجىعٛ ٔاألءخٜ ٔالمطاالغضن يف ال عَ
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 . )عىن وضتخ  لٗط مبمزٔض(الضٍٛ:مّي املزاد وَ مساعٛ ٖ ٔبقزٍٖٛ صخٗذ

ٌعي يف رٔاٖٛ القاصي بَ الٕلٗد اليت رٔاِا الصدٔ  يف )المقْٗ( صاٟال  عَ 
و ٔالضٍد ءعٗف ؾّالاٛ القاصاي   (19)دٔاج  دال مبٍٜرغضن األءخٜو فقاه:

بَ الٕلٗدو ٔالداللٛ عمٜ الٕجٕش قاصزٚ لقٕٚ احتىاه درادٚ )الةبإت( الاذٙ   
ٔلٕجااد قزٍٖااٛ عمااٜ قاإٚ احتىاااه درادلااْ ِٔاإ   ِاإ املعٍااٜ األصاان لمٕجاإشو 

 . بتقزٖ  وتقدً دصٍٛ ال أح  لزثّارصخٗخٛ مساعٛ
ٔٔقت الغضن يف ٖٕو٘ العٗدَٖ: ِإ واَ طمإ  المجاز دىل الغازٔشو فاإُ       

ٔالٗإً يف المّاي    دغضن ًٖٕ المطز ٔغضن ًٖٕ األءخٜرالتعب، يف الزٔاٖات
 ط دىل غزٔبّا.العزيف ٔاإلطال  العقالٟ٘ ِٕ وا ب  طمٕ  الغى

   َ بعاد طمإ  المجاز قبان باشٔ        -ِاذا أٔ ااك  -ٔهشٙ دلٗااُ غضان العٗادٖ
داا اغتضامت  املتقادً:ر  سرارٚ ىكاَ االصاتداله إلجاشاٞٓ بصاخٗذ    ُٖٔ والغىط

 (21)دبعد طمٕ  المجز أجشأك غضم  ال  لمجٍاباٛ ٔاؾىعاٛ ٔعزفاٛ ٔالٍخاز..    
فإٌّا لمٗد بٕءٕس دجشاٞ الغضن بعد طمٕ  المجز لغضن الٍخز الذٙ ِٕ غضن 
ًٖٕ األءخٜو ٔككَ أُ ٖضتماد دجشاهٓ لغضان ٖإً المطاز لعادً المصان با        

 ٜ ٖٔؤٖادٓ رٔاٖاٛ عما٘ باَ جعماز يف       . غضن ًٖٕ المطز ٔب  غضن ًٖٕ األءاخ
دُ اغتضان  (:رجٕاش صؤاه عَ دجشاٞ الغضان بعاد طمإ  المجازو قااه )     

ٔداا اغتضاان بعااد طماإ  المجااز  ٖاإً المطااز ٔاألءااخٜ قباان المجااز ث هااشٓو  
بن قد ٖضتماد وَ صخٗذ سرارٚرداا اغتضمت بعاد طمإ  المجاز    و(21) أجشأٓد

 أجشأك غضم د: دجشاٞ ثن غضن ٌّارٙ بعد طمٕ  المجزو ِٔذٓ الاىضىٗٓات
 أوةمٛو ِٔذا المّي قزٖ  جدا  .

 لٗمٛ عٗد المطز ٌّٔارٓ: اصتخباشخصن وَ والحعٛ األدلٛ يف غضن ٔقد َل
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الغضن أٔه المٗن لٗمٛ العٗد ٔاصتخباش الغضن لًٕٗ المطز بعاد طمإ  المجازو    
ٖأل٘ املكمف بّذا جشوا  ٔبٍٗٓٛ قاطعٛ بال لزددو لكٍْ لٕ أراد الغضن ٔصط المٗن 

ّٞ ٔالحتىاه درادلْ عزعا .  أٔ  شزٓ لمٗمٛ المطز ٖأل٘ بْ رجا

وٍتّاٜ ٔقات غضان العٗادَٖ ِان ٍٖتّا٘ بصاالٚ        ٔقا  الكاالً يف   قاد  ٌاْ   ي د
 . خن اـالعالعٗدَٖ أٔ بشٔاه الغىط أٔ بغزٔبّا؟ ِٔذا َو

لعّاإر  ؤٖقاإٝ يف الٍعااز: اصااتىزار ٔقاات غضاان العٗاادَٖ دىل الغاازٔش    
أشبارٓ املتعددٚ ٔاملعتربٚ يف ثُٕ ٔقتْ ٌّار العٗد ٖٕٔوْو ٔالٍّار ٍٖتّ٘ بغازٔش  

  العقالٟا٘و ٔتتااج اـازٔج عاَ ِاذا      الغىط عض  المّي العزيف ٔاإلطاال 
 . جم٘ٔاءذ العاِز دىل دلٗن صارع ٔاءذ ٔال دلٗن 

ٌعي قاد ٖقااه باٌقضااٞ ٔقات الغضان ٔاٌتّااٞٓ بصاالٚ العٗادَٖ قبان حمإه           
الشٔاهو ٖٔضتده لْ مبعتربٚ عىار صاٟال  عَ الزجن ٍٖضٜ أُ ٖغتضن ًٖٕ العٗاد  

تضان ٖٔعٗاد الصاالٚو    دُ ثااُ يف ٔقات فعمٗاْ أُ ٖغ   (:رحتٜ ٖصم٘و قاه )
لكَ ِذا اؿادٖل ظااِز يف صاخٛ     .(22)دٔدُ وضٜ الٕقت فقد جاست صاللْ

صالٚ العٗد داا وضٜ الٕقت ٔث ٖغتضنو ٔال ظّٕر لْ يف اٌقضاٞ ٔقت صاالٚ  
العٗدَٖو ٔأشبار )غضن ًٖٕ المطز ًٖٕٔ األءخٜ( ظاِزٚ يف أُ ٔقت الغضن 

 ِذا . . العزيفطٕه الٍّار الذٙ ِٕ وعٍٜ الًٕٗ عض  المّي 
ٔقد ٖقاه باصتىزار ٔقت غضن ٖإو٘ العٗادَٖ دىل الاشٔاه ٍٖٔتّا٘ عمٕلاْ      

ٔ يف البمااادو وااااال  دلٗاااْ يف )الزٖااااض(   ٔال ٍٖتّااا٘ بصاااالٚ العٗاااد ٔاٌقضااااِٞا 
(: ابَ صٍاُ عَ الصااد  ) (23)ىكَ االصتداله لْ بصخٗذ )اؾٕاِز(و ُٖٔ

األءاخٜ ٖٔإً عزفاٛ عٍاد     ً ٕالغضن وَ اؾٍابٛ ًٖٕٔ اؾىعٛ ًٖٕٔ المطز ٖٔر
بتقزٖ : دُ ٔقت األغضااه املٍصٕصاٛ يف ِاذا اـارب ٍٖتّا٘       دسٔاه الغىط..
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عٍد الشٔاهو ٔوَ الٕاءذ دٖقا  صالٚ العٗدَٖ قبن الشٔاهو ٔلاده الصاخٗخٛ   
ٌاْ  ال ٍٖتّ٘ باٌقضاٞ صالٚ العٗدو بن د عمٜ أُ غضن ًٖٕ المطز ًٖٕٔ األءخٜ

 . ىتد دىل الشٔاهَٖ
الصااخٗذ يف اـاارب  دعٍااد سٔاه الغااىطراه عاإد قٗااد ٖٔازدٓ: قاإٚ احتىاا 

لغضاان ٖاإً عزفااٛ املتصاان بالقٗاادو ٔال عاااِد ٔاءااذ عمااٜ عاإد القٗااد لكاان     
 بعضااّا وقطاإ  بعاادً   أُ ٔال صااٗىا األغضاااه املااذثٕرٚ يف اـاارب الصااخٗذو    

 . -ِٕٔ غضن اؾٍابٛ -بالشٔاه ْغضماٌقطا  ٔقت 
ضان ٖإو٘   اصاتخباش غ : بعاد  بإت    ٔو  غاض الطازع عىاا لقادً ٌقإه     

ٜ  -العٗاادَٖ ٔفاازض دوكاااُ عاإد القٗااد دىل غضاان ٖاإو٘      -المطااز ٔاألءااخ
اٞ عىمٗاٛ التقٗٗاد يف أدلاٛ املضاتخباتو     اىخقق أصٕلٗا  عدً دجزالعٗدَٖو فإُ ال

خىن القٗد عمٜ األفضمٗٛ ٖٔبقٜ املطمق عمٜ دطالقْ وَ دُٔ لقٗٗد املطمقات ُٖٔ
ن عٍاد  َ فٗاْ ٌضاتمٗد أفضامٗٛ الغضا    بالقٗد الإارد يف بعاض األشباارو ٔفٗىاا ذما     

ٔداللتْ عماٜ   -لمطز ًٖٕٔ األءخٜغضن ًٖٕ ا -سٔاه الغىط و  بقاٞ املطمق
 . ىاً الٍّار حتٜ غزٔش الغىطخبٕبٗٛ االغتضاه َلَو

غضن ًٖٕ عزفٛ التاص  واَ اٙ اؿجاٛو ٔال دعاكاه يف اصاتخبابْ ٔقاد       -4
ٍد ٔاءاذ الداللاٛ   ٔبعضاّا صاخٗذ الضا    (24)ٔرد األوز بْ يف عدد واَ األشباار  

مما   ٔدطالقْ ٖمٗد اصتخباش فعمْ ؾىٗ  املك وخبٕبٗٛ )غضن ًٖٕ عزفٛ(عمٜ َو
( اصااتىزار الغضاان وااَ Œُ ظاااِز لعااب،ِي )و ثىااا أ-اؿاااج وااٍّي ٔغاا،ٓ  -

 دىل غزٔبّا عض  المّي العزيف لممغ الًٕٗ .طمٕ  الغىط 
 طاغىإ  الاىا ب  طمات بإقاتصاص الابعض المقّاٞ اشاض  لأٍلكَ ُٖ 

   .دًٖٕٔ عزفٛ عٍد سٔاه الغىطر:سٔاهلا لصخٗذ ابَ صٍاُ املتقدً ٔب  
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ّٝ ٔعىاال   ىخقق أصٕلٗا  ٔاملزلكش قبٕلاْ فقّاٟٗاا  ٔالغااٟ     ادال أُ ال       ِإ   فتإ
خىن املقٗٓد عدً لقٗٗد دطال  أدلٛ املضتخباتو ٔأٌْ ٖبقٜ املطمق عمٜ دطالقْ ُٖٔ

لقٗٗااد وطمقااات )غضاان ٖاإً عزفااٛ(   ٍااامشوعمااٜ أفضاان أفاازادٓو ٔوااَ ٍِااا ال ٖ 
عضا  المّاي العازيف لمماغ     العاِزٚ يف اصتخباش غضن ًٖٕ عزفٛ طٕه الٍّاار  

 .الشٔاهابَ صٍاُ عمٜ أفضمٗٛ االغتضاه ًٖٕ عزفٛ عٍد  ُٖٔخىن صخٗذ الًٕٗ

ثىا هشٙ االغتضاه فٗىا ب  طمٕ  المجز ٔطمٕ  الغىط لصخٗذ سرارٚ: 
مجااز أجااشأك غضاام  الاا  لمجٍابااٛ ٔاؾىعااٛ      داا اغتضاامت بعااد طماإ  ال  ر

فإٌْ ٔاءذ الداللٛ عمٜ دجشاٞ االغتضاه بعاد طمإ  المجاز ٔال     (25)دٔعزفٛ..
 . ٖتع  االغتضاه املضتخ  مبا بعد طمٕ  الغىط

ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ:  -ِٕٔ الةاوَ وَ اٙ اؿجٛ  -غضن ًٖٕ العٖٔٛ -5
الغضان يف صابعٛ   وضمي:رعدد وَ االشباار الصاخٗخٛ ٌعا، صاخٗذ حمىاد باَ       

عضا  المّاي العازيف لمماغ      -ٔظاِز التعاب،  (26)دعغز وٕطٍا ... ًٖٕٔ العٖٔٛ
جااشٙ ِاإ اصااتخباش االغتضاااه وااا باا  طماإ  الغااىط ٔغزٔبّاااو ُٖٔ   -الٗاإً

 . االغتضاه بعد طمٕ  المجز لصخٗذ سرارٚ بالمّي املتقدً يف غضن العٗدَٖ

مااٜ اصااتخبابْ: وعتااربٚ   غضاان أٔه لٗمااٛ وااَ عااّز روضاااُو ٖٔاادلٍا ع     -6
ِٔاا٘ صااخٗخٛ  (27)دٔغضاان أٔه لٗمااٛ وااَ عااّز روضاااُ وضااتخ :رمساعااٛ

. الضٍد ٔاءخٛ الداللٛ ال لقبن املٍاقغٛ
 مز  ثن أوز حكٗي اٗىٛ ألغأُ فّٗا ُٖاٗال٘ ععاٗال٘ القدر ِٔ٘ لاغضن ل -7      

 .  زجٜ يف دحداِا ثٌّٕا لٗمٛ قدر العبادُٖٔ
 الدالٛ عمٜ اصتخباش غضن لٗمٛ الزٔاٖات ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ: عدد وَ      
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التاصعٛ عغز وَ عّز روضاُ ٔلٗمٛ دحدٝ ٔعغزَٖ ٔلٗمٛ  ال ٛ ٔعغازَٖ واَ   
صخاس وعأٖٛ بَ عىار ٔمساعٛ (28)عّز روضاُو ٔرد األوز بالغضن فّٗا يف 

ٔلٕجاد غ،ِاا يف رٔاٖاات ال     ؤابَ صٍاُ ٔحمىد بَ وضمي ٔسرارٚ ٔابَ بكا، 
 . صمٕ صٍدِا وَ دعكاهَٖ

غضن لٗمٛ صابعٛ عغاز واَ عاّز روضااُ ِٔا٘ لٗماٛ غاشٔٚ بادر الايت            -8       
التقااٜ فّٗااا مجاا  التٕحٗااد ٔمجاا  الغاازكو ٖٔاادلٍا عمااٜ اصااتخبابْ عاادد وااَ    

الغضان يف صابعٛ عغاز وٕطٍاا :     :ر الزٔاٖاتو عىدلّا صخٗخٛ حمىد بَ وضامي 
 .(29)دلٗمٛ صب  عغزٚ وَ عّز روضاُ ِٔ٘ لٗمٛ التقٜ اؾىعاُ

وضاُو ٖٔدلٍا عمٜ اصاتخبابْ:  غضن لٗمٛ الزابعٛ ٔالعغزَٖ وَ عّز ر -9      
اغتضان يف لٗماٛ   (:رعبد الزمحَ باَ أبا٘ عباد اك عاَ الصااد  )      صخٗذ

الغااٗض الصاادٔ  يف شصااالْ يف باااش الضاابعٛ عغااز   رٔآ (31)دأربعااٛ ٔعغاازَٖ
حدٖل حمىد باَ وضامي الصاخٗذ املتقادًو ٔصاٍد الصادٔ  دىل حزٖاش        ٔحكٜ 

حزٖش بَ عبد اك قاه حمىد بَ وضمي(  ي صزد ٌٓص اؿدٖلو  ي صخٗذ )عَ 
قاااه عاطمااا  عمٗااْ: )ٔقاااه عبااد الاازمحَ..( ٔالعاااِز عطااف )ٔقاااه عبااد   

عمٜ )قاه حمىد باَ وضامي( رأٖاا  عاَ حزٖاشو فٗكإُ حزٖاش رأٖاا          الزمحَ( 
 لمخدٖل الةاٌ٘ عَ عباد الازمحَ ٖٔكإُ اـارب صاخٗخا و ٖٔادلٍا عماٜ األواز        

يف لٗمااٛ أربعااٛ ٔعغاازَٖو ٔظاااِز األوااز االصااتخباش بقزٍٖااٛ القطاا  باالغتضاااه 
اـارج٘ بعدً ٔجٕش االغتضاه املذثٕر .

 خدٖل عبد الزمحَارٔاٖٛ حزٖش لضٍد : ٖٔؤٖد وا اثزٌا ٔاصتعّزٌآ وَ ال
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)عَ )اإلقباه( رأٖاا  لمصارب املاذثٕر    : وا رٔآ يف )وضتدرك الٕصاٟن( عَ ِذا
 .(31)حزٖش عَ عبد الزمحَ( فزاج 

الغضن حاه ثضٕع الغىط و  احعا  قزصّا بالتىاً ٔقد فالت وٍْ  -11
الصالٚ فٗغتضن لٗقض٘ صالٚ الكضٕعو ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ: صخٗخٛ حمىد 

الغااٗض الصاادٔ  يف  ٔالاايت رٔاِااا الغااٗض الطٕصاا٘ يف لّذٖبااْ    (32)بااَ وضاامي 
ٚ شصالْ بضٍد صاخٗذ ٔأرصامّا يف )المقٗاْ( و ٔالعااِز ٔحادٚ الزٔاٖاٛ لٕحاد       

ا لقزٖبااا  أٔ لقاربااْ واا  اؼاااد صااٍد الزٔاٖااٛ يف الزجاااه الةال ااٛ الااذَٖ ىوضااىٌّٕ
(: )محااد عاَ حزٖاش عاَ حمىاد( ٔصاٍد الزٔاٖاٛ        ٖزٌّٔٔا وتصال  باإلوااً ) 

 صخٗذ بال دعكاه ٔقد أرصمّا الصدٔ  يف )المقْٗ( ٔأصاٍدِا يف )اـصااه(.  
داا احااع   ٔغضاان الكضاإعرقاااه يف لعااداد األغضاااه يف رٔاٖااٛ )اـصاااه(: 

د ِاذٓ  فعمٗا  أُ لغتضان ٔلقضا٘ الصاالٚ     القزص ثمْ فاصاتٗقعت ٔث لصانٓ  
اصي فعن ٖمٗد فاٌْ  دفعمٗ لٕجٕشرالصدٔ و ٔظاِز التعب، فّٗا ِٕ ارٔاٖٛ 

الٕجٕش ٔااللشاًو لكَ البد وَ رف  الٗد عَ ِذا العاِز لقزٍٖٛ شارجٗٛ ِ٘ 
    ٕ ثااُ الغضان ٔاجباا  العاتّز      ثةزٚ االبتالٞ بّذا األوز ٔعىإً االباتالٞ باْو فما

 . عمي عدً الٕجٕشٔعا  االفتاٞ بْ ب  المقّاٞو ٔوَ عدً اعتّار المتٗا بْ ُٖ
ٔغضن الكضٕع داا احع  القازص  ريف لعداد األغضاه: ٔرٔاٖٛ الطٕص٘

ظااِزٓ الٕجإش ٌٔزفا  الٗاد عاَ العااِز بالقزٍٖاٛ         و ِٔاذا أوازْ  دثمْ فاغتضن
ألوز باالغتضاه ملاا داا ثااُ وتعىادا  ومٓزطاا      املتقدوٛو ٔظاِز دطالقْ ِٕ عىًٕ ا

ٔرا  ثالٍاٟي الذٙ ٖضتٗقغ فٗصربٓ أِمْ زثْ صالٚ الكضٕع ٔوا داا ثاُ وعذيف ل
ُ ا ءا قزص ثمْو ٔيفازا  الاتإع ٔاحاضابالك أٔ ٌَخِٕي وَ الاةاقات  ٕٞٓ ٖكإ

 . يف سواُ الكضٕع و  احعا  القزص ثمْ غضن وَ األغضاه الشواٌٗٛال
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)اـصااه( ِإ وعذٔرٖاٛ الماٟات وٍاْ صاالٚ الكضإع        اِز رٔاٖاٛ  دال أُ ظ
الكضٕع ٔاحعا  القزص ثمْو ثىا أُ  ز عصٕهصَبلًٍٕ ٖعقبْ االصتٗقاظ  ي ُٖ

ثُٕ الإأ عاطماٛ فٗكإُ     رفاصتٗقعت ٔث لصٓندٝ ظاِز الصخٗخٛ األشز
عٍاٜ :  لٕ ثاٌت الٕأ حالٗاٛ ثااُ امل  بٍٗىا وٍْ لمٕٖتا  لمصالٚ ٔلمزٖطا  يف أداِٞاو 

الزٔاٖاٛ املعاذٔر ٔاملتعىادو     ّاو فاتعيٓ اصتٗقعت وَ ٌٕو  ٔاؿاه أٌ  ث لصامّ 
لكَ األقزش ثُٕ الٕأ عاطمٛ لؤدٙ االصتٗقاظ ٔعادً دلٗااُ صاالٚ الكضإع     

خا و فٗصتص الغضن بمٕت الصالٚ الٕاجبٛ وٍْ ٖٔكإُ غضاال    الكاصال  أٔ لضاو
قغ الزجان  القىاز فاصاتٗ  داا اٌكضاف  ٗا . ٖٔؤٖد اشتصاصْ: وزصان حزٖاش:ر  فعم

 ٘ الصااالٚو ٔدُ ث فمٗغتضاان وااَ غاإد ٔلااٗقض ٔ   -ٔث ٖصاان -فكضاان أُ ٖصاام
 .(33)دٖضتٗقغ ٔث ٖعمي باٌكضاع القىز فمٗط عمْٗ دال القضاٞ بغ، غضن

بصااٗغٛ رٔاٖااٛ   : ال ٌعمااي صاادٔر الزٔاٖااٛ الٕاحاادٚ  صااٍدا  ٔوتٍااا      ٔعٍدٟااذ
ّٞ عماٜ ثإُ الإا     )اـصاه( العااِزٚ يف  ٛ ٔ  االشتصااص بٍاا أٔ بصاٗغٛ   وعاطما

رٔاٖااٛ )التّااذٖ (و ٔحٗاال ث ٖةباات ٌاآص الزٔاٖااٛ العاااِزٚ يف االشتصاااص     
بتمٕٖاات الصااالٚ ٔالتماازٖط يف أداِٞاااو فٗؤشااذ بإطالقّااا العاااِز اؾماا٘ وااَ      

خىان رٔاٖاٛ اـصااه عمٗاْ بمّاي ثإُ الإأ        الصخٗخٛ بزٔاٖاٛ )التّاذٖ ( ٔلُ  
 تصاصو فٗكُٕ الغضن سواٌٗا .حالٗٛو ٔال عربٚ باملزصمٛ العاِزٚ جمٗا  يف االش

ٔاؿاصن عىًٕ اصتخباش الغضن عٍد احعا  قزص الغاىط يف ثضإع   
صٕاٞ فالت وٍْ الصالٚ ٔلزثّا وتعىدا  وتكاصال  حتٜ  ث ٖصٓنااا متاً القزص 

أٔ فالت وٍْ لٍٕوْ ٔاصتٗقاظْ بعد متااً الكضإع    واٌتّٜ ٔقت صالٚ الكضٕع
 . الٚ الكضٕعٔادمالٞ ءٗاٞ الغىطو فٗغتضن ٖٔقض٘ ص

 اصتخبابْ ِذٓ أغضاه سواٌٗٛ  بت اصتخبابّا بٍٓص حدٖل صخٗذو ٔملا  بت    
 ىاءٗٛو ٖٕٔجداقدً يف البخٕأل الاغن عَ الٕءٕٞ ثىا لٕ ُٖاّابدلٗن عزع٘ ف

                                                           

(
33

 .11يٍ أتىاب األغضال انًضُىَح: ح 25: ب2انىصائم: ج (



 5:جفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر.................................................................................(22)  

 

فٗؤلٜ بّا لاوٛ ُٖىكَ الزثُٕ الّٗاو ٔحجٛ  ٔاءذ غ،ِا لكٍّا ث لةبت بدلٗن
 . غٍٜ بّا عَ الٕءٕٞضتبزجاٞ املطمٕبٗٛ ٔأون املغزٔعٗٛ ٔال ُٖ

ٚ     ٔمجٗ  األغضاه الشواٌٗاٛ ُٖ  ٔاحادٚ يف ٔقتّااو فإٌاْ     كتماٜ باإللٗااُ بّاا واز
ٔال ٖبقٜ أوز  وبإلٗاٌّا ٖتخقق اوتةاه األوز االصتخباب٘ املتعمق بّا ٖٔضقط األوز

ٔداا صدر اؿدأل األصغز أٔ األثرب عقٗ  أحاد   . ىتةن باالغتضاه  اٌٗا حتٜ ُٖ
ألُ املاأوٕر باْ ِإ دلٗااُ الغضان يف       ولإلعادٚ ا ٖكَ وٕجب األغضاه الشواٌٗٛ ث

بالغضن الشواٌ٘ ٖضقط األوز املتعماق باْ   الٍدب٘ سواٌْ املع و ٔبعد اوتةاه األوز 
فااال ٔجاإد لحوااز ح٠ٍٗااذ حتااٜ ٖعٗااد اوتةالااْ اشتٗااارا  أٔ عٍااد صاادٔر    ؤٍٖتماا٘

 . اؿدأل عقٗ  الغضن
الشواٌٗٛ ب  صاعات ااك الشواُ املع  ٖٔتص، املكمف يف اإللٗاُ باألغضاه 

 ِذا ثمْ يف القضي األٔه وَ أقضاً األغضاه املضٌٍٕٛ. عزعا  لالغتضاه فْٗ.

اهبٕباٛ عازعا  عٍاد بمإ       القضي الةااٌ٘: األغضااه املكاٌٗاٛ ِٔا٘ األغضااه     
 حغضاااه المعمٗااٛ فإٌّااا أغضاااه وضااتخبٛ  وكاااُ ٔٔلٕجااْو ٔالعاااِز رجٕعّااا ل 

كاٛ  ع  ثالادشٕه يف اؿازو  أٔ يف و  املكاُ املد فعمْ يف ألجن المعن الذٙ ٖزٖ
 ٛ  ىّي وٍّااا الةاباات عاازعا  باادلٗن صااخٗذ ٔحاادٖل    او ٔالااأٔ املدٍٖااٛ أٔ الكعباا

 ِ٘:ٔالضٍد وعترب 
: (34)الغضاان لاادشٕه اؿاازً املكاا٘ باان ٔاملاادٌ٘و ٖٔاادلٍا عمااٜ اصااتخبابْ -1

ٔغضاان دشاإه اؿاازً ٖضااتخ  أُ ال  ر(:وعتااربٚ مساعااٛ عااَ الصاااد  ) 
الممغو قطعٗا  بن ِٕ ظاِز  ِٔذا لمغ وٍصزع دىل حزً وكٛ دبغضن لدشمْ دال

ٔصاااخٗذ عباااد اك باااَ صٍاُرالغضااان يف أربعاااٛ عغاااز وٕطٍاااا .. ٔدشااإه اؿااازًد  
ٔصخٗذ حمىاد باَ وضمي:رالغضان يف صابعٛ عغاز وٕطٍاا ... ٔداا دشمات اؿازو د         

 ٖعن حزً وكٛ ٔحزً املدٍٖٛ ٔصخٗخْ ا شز:ر...ٔح  لدشن اؿزًد.
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ْ    ال -2 : صاخٗذ  غضن لدشٕه وكٛ أٔ املدٍٖٛو ٖٔادلٍا عماٜ اصاتخباش غضام
ٔعٍد دشٕه وكٛ د ٔصخٗذ ابَ صٍاُ :رٔح  لدشن وكٛ ٔاملدٍٖٛوعأٖٛ :ر

 .(35)د ٔاملدٍٖٛ
ْ   غضن لدشٕه املضجد اال -3 : صاخٗذ حمىاد   ؿزاًو ٖٔادلٍا عماٜ اصاتخباب

ٔ  ٔالضٍد صاخٗذ عماٜ األظّاز ٔدُ ٔقا  فٗاْ )القاصاي باَ عازٔٚ(         -بَ وضمي
اباَ أبا٘ عىا، عٍّىاا ٔقاد      قاُ عٍادٌا لزٔاٖاٛ   ا)عبد اؿىٗد الطاٟ٘( فإٌّىا وٕٓ 

(: )و فالضٍد صخٗذ ٔفّٗا ٖقإه البااقز   -أٌْ ال ٖزٔٙ دال عَ  قُٛعِزع عٍْ 
ً    ر ٔغضاان رٔوعتاربٚ مساعاٛ    (36)دالغضان.. ٔداا أردت دشإه البٗات اؿازا

ٔواَ القزٖا  ثإُ املازاد واَ دشإه البٗات: دشإه          ددشٕه البٗات ٔاجا   
ختىاان يف املقاباان درادٚ شصاإص الكعبااٛو لكااَ     املضااجد اؿاازاًو ِٔكااذا ُٖ  

الغضان.. ٖٔإً لاشٔر    أقزش ٔأقٕٝ بقزٍٖٛ صخٗخٛ وعأٖٛ :راالحتىاه األٔه 
فإُ وقتضٜ املقابمٛ ِٕ درادٚ سٖارٚ البٗات ألجان    دالبٗت ٔح  لدشن الكعبٛ

التعبدو ٔالعاِز اصتخباش الغضان وقدواٛ لادشٕه املضاجد     الطٕاع ٔالصالٚ ٔ
ٔالبٗت اؿزاً ألجن الطٕاع ٔالصالٚ ٔالدعاٞ ٔلالٔٚ القز ُو فال ٖعي دشٕه 

 . املضجد ملالقاٚ صدٖق أٔ ذمٕٓ وَ األغزاض

الغضن لدشٕه الكعبٛ املغزفٛو ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ: صاخٗخٛ وعأٖاٛ    -4
 .(37)دٔدشٕه الكعبٛخٛ ابَ صٍاُرد ٔصخٗالغضن.. ٔح  لدشن الكعبٛر

( ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ: صخٗخٛ S)الغضن لدشٕه وضجد رصٕه اك -5
ِٔاذا   (38)دS .. ٔداا أردت دشإه وضاجد الزصإه   الغضنرحمىد بَ وضمي

صرب صبق بٗاُ صختْ ٔعدً ءعمْ عمٜ املبٍٜ الزجال٘ املصتار.اال
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األواااثَ  ٔالعاااِز اشتصاااص اصااتخباش االغتضاااه داا أراد دشاإه ِااذٓ  
املقدصاٛ لغازض التعٓباد بطإاع أٔ صااالٚ أٔ سٖاارٚ أٔ دعااٞ أٔ لاالٔٚ القااز ُو        
ٔلٗط االصتخباش املطمق الدشٕه حتٜ ملالقاٚ صدٖق أٔ لمٓزج عماٜ املتعبادَٖ   

     ٛ ثىاا أُ العااِز اصااتخباش   .  أٔ اصاعاحٛ أٔ ذمإ الا  واَ األغاازاض العادٖا
العٍإاُ املٍقإص عٍاد    لعادً صاد     واالغتضاه قبان دشٕهلاا ال بعاد دشٕهلاا    

ُ ٔقت الغضان املكااٌ٘ يف ِاذٓ املإارد ِإ واا قبان        ضن بعد الدشٕهو أٙ دالُغ
الدشٕه يف ِذٓ املٕاءا  املقدصاٛ ٔاألوااثَ املتاربك بّاا ملاَ أرادِاا ٔقصادِا         
ٔقصد التعٓبد ٔالتقٓزش دىل اك صبخاٌْ فّٗا يف ٔقت قزٖ  وَ الادشٕه صاابق   

ٕ  عمٗااْ ٔالعاااِز أٌااْ ال ٍٖماا  االغتضاااه بعااد   ءاا  .: ٖغتضاان ٖٔتٕجااْ لااذاك امل
الدشٕه يف ِذٓ املٕاء و فإُ ظاِز األحادٖل املتقدوٛ الدالٛ عمٜ اصاتخباش  
االغتضاه لمدشٕه يف ِذٓ املٕاء  ٔعض  المّي العزيف وَ لعب،ِا )اغتضان  
لدشٕه ثذا( فاإُ المّاي العازيف وٍاْ ِإ االغتضااه قبان الادشٕه لٗصاد  أٌاْ           

بٍٗىا داا لأشز االغتضاه عَ  ووٕء  وَ املٕاء  املقدصٛاغتضن لدشٕه ثذا 
 . الدشٕه ث ٖصد  أٌْ اغتضن لدشٕه ااك املٕء 

املٕءا  املقادظ أٔ املغاّد املغازع      يفداُ البد وَ الغضان قبان الادشٕه    
 ْ حتاٜ ٖصااد  االغتضااه لاادشٕه املٕاءا  املقدصااٛ واَ دُٔ فصاان      وقزٖباا  وٍاا

 خان ٌشٔلاْ   ٖقتضاْٗ الاذِاش ٔاالٌتقااه واَ وَ    وعتد بْو ٔال ٖضآز المصان بقادر ٕ   
 . خن املٕء  املقدظ أٔ املغّد املغزعدىل َو -وٍشلْ الذٙ اغتضن فْٗ -

ٖضاع دلٗاْ: ظّإر بعاض أشباار ِاذٓ األغضااه يف االغتضااه قبان المعان          
املدٍٖٛ فاغتضن قبن أُ  داا دشمَتراملضتخ  املزاد صٍعْ ِٕٔ صخٗذ وعأٖٛ:

ٔصخٗذ حمىد بَ وضامي   (39)د..Sي لأل٘ قرب الٍيب لدشمّا أٔ ح  لدشمّا  
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ً   ر ِٔاذاُ   (41)دالغضن.. ٔح  لدشن اؿزً ٔداا أردت دشإه البٗات اؿازا
ً رُ لعب،ا ُ ظاالٞ  د( ظااِزا ح  لدشن اؿزً داا أردت دشٕه البٗت اؿازا

صااد  ضاااه يف ٔقاات قزٖاا  وااَ دشاإه اؿاازًو دا  عااَ درادٚ االغت أُثاعاام
ا  وَ سواُ ضاه قبن دشٕه اؿزً أٔ البٗت اؿزاً قزٖبالتعب، ٖتٕقف عمٜ االغت

داا اٌتّٗاات دىل اؿاازً دُ عاااٞ اك فاغتضاان حاا   دشٕلااْو ٔصااخٗذ وعأٖااٛر
ُ         دلدشمْ قزٖا  واَ    ِٔذا التعاب، ٖؤثاد واا اثزٌاا واَ صابق الغضان ٔيف سواا

(: لتىٛ ثاعمٛ عَ دوكاُ التقدٖي حٗل قاه ) دشٕه اؿزًو ٔيف الصخٗذ
 .(41)دفاغتضن وَ ب٠ز وٗىُٕ أٔ وَ فض أٔ وَ وٍشل  مبكٛٔدُ لقدوت ر

ٌعااي يف صااخٗخٛ ارٖااذ: صاااٟال  عااَ الغضاان يف اؿاازً قباان دشٕلااْ أٔ بعااد 
ال ٖضاازكو أٙ الاا  فعمااتو ٔدُ اغتضاامت مبكااٛ فااال  ر(: دشٕلااْ؟ قاااه )

ِٔاذا وقبإه    (42)دبأظو ٔدُ اغتضمت يف بٗتا  حا  لٍاشه يف وكاٛ فاال باأظ      
مااٜ واإردٓ اـاااصو ٔلعمااْ ال ٖصااطدً واا  ظّاإر صاااٟز قتصز فٗااْ عالعٓباادا  ٌَٔاا

دا لعاان االغتضاااه بعااد دشاإه وكااٛ أٔ يف بٗتااْ ٔوٍشلااْ ألٌااْ  واألشبااار املتقدوااٛ
 . صٕع ٖذِ  لدشٕه البٗت اؿزاًو ٖٔضتخ  االغتضاه قبن دشٕلْ

ٔالعاِز اٌتقاض غضمْ املكاٌ٘ باؿدأل الصادر وَ املغتضن ب  االغتضاه 
قدظ الذٙ اغتضن ألجمْو فإُ ِذٓ األغضاه يف اؿقٗقاٛ  ٔب  دشٕه املكاُ امل

أغضاه فعمٗٛو فإُ الغضن وضتخ  لمعن الدشٕه يف املٕء  املقادظ ٔاملغاّد   
املغزعو ٖٔبدٔ واَ األشباار ٖٔعّاز أُ االغتضااه لمتغازع بمعان الادشٕه يف        
املٕءاا  املقاادظ ٔالتعٓبااد ٔالتقاآزش فٗااْ دىل اك صاابخاٌْ بعبااادات عاآزعّا اك   

ٓزش العباد بّا دلْٗ صبخاٌْو ٔوَ الٕاءذ أٌْ لٕ ؽمن اؿدأل ب  االغتضاه لتق
ٔب  فعن الدشٕه يف املٕءٕ  املقدظ بطن الغضنو ألُ العااِز واَ األشباار    
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ثُٕ املزاد وَ لغزٖ  اصتخباش االغتضاه حتٜ ٖتعٓبد ك يف ِذٓ املٕاء  ِٕٔ 
 غضاه املٍدٔبٛ : ي ٌٍتقن لبخل قضي جدٖد وَ اال . عمٜ طّٕر االغتضاه

 القضي الةالل: األغضاه المعمٗٛو ِٔ٘ ٌٕعاُ:
الٍاإ  األٔه: وااا ٖضااتخ  وااَ األغضاااه ألجاان دهاااد فعاان ٖزٖااد صااٍعْ      

 : وضتقبال  ٔالةابت وٍّا عزعا  ِٕ
عاادد وااَ : ٔقااد دٓه عمااٜ اصااتخبابْ  وعىاازٚلخج أٔ االغضان لإلحاازاً لاا  -أ

ٔصخٗخٛ حمىد بَ وضمي  دٔغضن اإلحزاًرثىعتربٚ ابَ صٍاُ  (43)الزٔاٖات
 اهزً ٔاج د ٔلعن ِذا اـرب دعاا  ٔغضنرٔوعتربٚ مساعٛ  دخزًًٖٕٔ ُلر

ىٍعٍااا القزٍٖااٛ اـارجٗااٛ عااَ اإلاعاااُ   بعااض األعااالً لممتٗااا بٕجٕبااْو لكااَ لَ  
عمٜ املعٍٜ المغإٙ   دٔاج ربٕجٕش غضن اإلحزاًو ٔالبد وَ محن اـرب 

بتالٞ باإلحزاً وَ املؤوٍ  املتٗضز ٔالقزٍٖٛ ِ٘ ثةزٚ اال . لمٕجٕش ِٕٔ الةبٕت
هلي حج بٗت اك أٔ العىزٚو فمٕ ثاُ الغضن وَ اهزً ٔاجباا  العاتّز اإلفتااٞ    

  بْ ٔعا و ٔوَ عدً الغٗا  ٌضتمٗد االصتخباش ٔعدً الٕجٕش
ٔالعاِز وَ األشبار ثإُ الغضان قبان اإلحازاً قزٖباا  واَ دٌغااٞ اإلحازاً         

الصخٗذ املتضىَ لضاؤاه الٍضاز باَ صإٖد      ٔعقدٓ عمٜ ٌمضْو ٖٔؤثدٓ: اـرب
(: عَ الزجن ٖغتضن لإلحزاً  ي ٍٖاً قبن أُ تزًو فقاه اإلواً الكاظي )

فإٌااْ ٖؤثااد عاادً صااخٛ المصاان باا  الغضاان ٔباا       (44))عمٗااْ دعااادٚ الغضاان( 
اإلحزاًو ٌعي ِذا اؿادٖل ظااِز يف بطاالُ الغضان لإلحازاً ٔلاشًٔ دعادلاْو        

الااذٙ صااأه اإلواااً  (45)لكٍااا ذمىمااْ عمااٜ االصااتخباش بقزٍٖااٛ صااخٗخٛ العااٗص
ىدٍٖٛ ٖٔمبط  ٕب   ي ٍٖاً قبن ا( عَ الزجن ٖغتضن لإلحزاً بالالصاد  )

  .دغضن لٗط عمْٗ(ر)اإلحزاً بٍٗٓتْ ٔبالتمبٗٛو فقاه ن عقدخزً أٙ قبأُ ُٖ
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 ع فٗااْو ٔقااد ٔرد األوااز بااْ يف صااخٗذ الغضاان لشٖااارٚ البٗاات ٔالطاإا  -ش
ٔغضان الشٖاارٚ   رٔيف وعتاربٚ مساعاٛ    دالغضان.. ٖٔإً لاشٔر البٗات    روعأٖٛ:

مقزٍٖاٛ  مبعٍاٜ الةبإت دُٔ الماشًٔ بمعان ل     ٔالٕجٕش ٍِاا  دٔاج  دال وَ عمٛ
ُٖا  اـارجٗٛ  عك دال واَ عماٛو ٖٕٔجاد غا،     املتقدوٛو ٌعي ِٕ وضتخ  وؤثاد ال 

سٖاارٚ  رِال  الزٔاٖت  داال  عمٜ اصاتخباش الغضانو ٔقاد صابق ظّإر لعاب،       
يف درادٚ )دشٕه املضجد اؿزاً( بقصد سٖارلْ لمتعٓبد بطإاع ٔصاالٚ    دالبٗت

 . ٔلالٔٚ قز ُ ٔذمٕ ال 
ٍخز دبن اهلذٙو ٔالغضن ؿمق الغضن ًٖٕ األءخٜ لذبذ البّٗىٛ أٔ ل -جا

   ٔ داا الٍخازو ٖٔادلٍا عمٗاْ صاخٗذ سرارٚ:ر     الزأظ ًٖٕ األءاخٜ بعاد الاذبذ أ
 -اؾىعاٛ   -اغتضمت بعد طمٕ  المجز أجشأك غضم  ال  لمجٍابٛ ٔاؿجاواٛ  

 .(46)دٔعزفٛ ٔالٍخز ٔاؿمق ٔالذبذ..
 وعأٖٛ بَ ( ٖٔدلٍا عمٜ اصتخبابْ : صخٗذSدا  قرب الٍيب )الغضن لٕ -د

داا أردت أُ ؽزج وَ املدٍٖٛ فاغتضن ر(: عىار قاه فّٗا وٕالٌا الصاد  )
بعد وا لمز  وَ حٕاٟج  فٕٓدعْ ٔاصٍ  وةن وا صاٍعت   S ي دٟت قرب الٍيب 

 .(47)د...عٍد دشٕل 

( عمااٜ عاااط١ الماازاتو ٖٔاادلٍا عمااٜ    الغضاان لشٖااارٚ اؿضاا  )   -ِااا
ض الةال اٛ يف  الاذٙ رٔآ املغااٖ  ٍدا  عماٜ األظّاز   املعتارب صا   (48): اـرب  اصتخبابْ

ٔقد صأه فٗاْ اؿضا     (ثاون الشٖارات)جٕاوعّي الةال ٛ ٔرٔآ ابَ قٕلْٕٖ يف 
(: بَ  ٕٖز الةقٛ: داا أردت سٖارٚ اؿض  ثٗف أصٍ  ٔثٗاف أقإه: قااه )   

فاغتضاان عمااٜ عاااط١ الماازات ٔالاابط  ٗاباا       داا ألٗاات أبااا عبااد اك   ر
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صٍادٓ ٔٔ ااقتّي  مٜ األظّز لصخٛ رجاه اخٗذ عٍدٌا عٔالضٍد ص الطاِزٚ..د
ٔال غىش فّٗي صٕٝ )القاصي باَ تٗاٜ عاَ اؿضاَ باَ راعاد( ٔقاد أٔءاخٍا         

وضتٍدٌا يف لصخٗذ ٔلٕ ٗاق الازجم  يف عإأل التصإٖز يف أٔه جاشٞ       :ال ومٓص
داا ألٗات قارب   ٖٔؤٖدٓ شارب الكٍاصا٘:ر   وَ وٕصٕعتٍا )بغزٝ المقاِٛ( فزاج .

 .(49)دتضنفأت المزات ٔاغ اؿض 
ِاإ  دفاغتضاان.. داا ألٗاات أبااا عبااد اك  ٔقااد ٖقاااه: ظاااِز األوااز:ر  

و بان ٔرد يف  الٕجٕشو لكٍْ وَ املعمًٕ قضاٞ القزٍٖٛ اـارجٗٛ بعدً الٕجٕش
( ٌعا، صاخٗذ عاٗص    عدً دهاش الغضن لشٖاارٚ اؿضا  )  وتعددٚ: أشبار 

ِان هلاا غضان؟     ( عاَ سٖاارٚ قارب اؿضا      صاٟال  وَ اإلواً الصاد  )
فٗاْ : عمٗاْ    ٔقد رٔاِاا اباَ قٕلٕٖاْ يف )ثاوان الشٖاارات( ٔالضاؤاه       دالقاه:ر

و فإٌْ ظاِز يف عدً دهاش الغضانو فالباد واَ محان األواز      غضن؟ قاه:رالد
 . باالغتضاه عمٜ االصتخباش

أٔ  Sرصاإه اك  -قااد اعااتّز اصااتخباش الغضاان لشٖااارٚ املعصاإً  ااي دٌااْ 
بْ يف بعض الزٔاٖاتو لكٍْ ث ٖةبات هلاا   التصزٖذ ٔٔرد  -Œ األٟىٛ األطّار

ختج بْ عمٜ د بالْ عازعا  فٗاؤلٜ باْ بزجااٞ     صٍد صخٗذ أٔ وقبٕه وعترب حتٜ ُٖ
 . خبٕبٗتْوطمٕبٗتْ ٔبأون َو

ٔغضن االصتصارٚ غضن االصتصارٚ ٖٔده عمٜ اصتخبابْ وعتربٚ مساعٛر-ٔ    
 لصالٚ أٔ بدٌّٔا.ٔاـرب وطمق ٖعي ثن إٌٔا  االصتصارٚ و  ا (51)دوضتخ 

ٔغضاان لٍا عمااٜ اصااتخبابْ: وعتااربٚ مساعٛر الغضاان لالصتضااقاٞو ٖٔااد  -س
الٕجٕش املصطمذ خىن الٕجٕش عمٜ الةبٕت دُٔ ٌَٔ(51)داالصتضقاٞ ٔاج 
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وا داا أرٖاد صاالٚ االصتضاقاٞ أً ث     وتقدوٛو ٔاـرب وطمق ٖعٓيلقزٍٖٛ شارجٗٛ 
 زلعاىل اصتخ  الغضن ْ ا أرٖد الدعاٞ لطم  الضقٗا وٍفإا وٖزدِا
الغضاان املباِمااٛ واا  اـصااي العقٗاادٙ الحقااا  حااق أٔ دبطاااه دعاإٝ   -س

 (52)دٔغضان املباِماٛ ٔاجا    رباطمٛو ٖٔدلٍا عماٜ اصاتخبابْ وعتاربٚ مساعاٛ:     
دُٔ املصطمذ لمقزٍٖٛ اـارجٗٛ املتقدوٛو ٔقد  (الةبٕت)خىن الٕجٕش عمٜ ٌَٔ

فّي بعض االعالً وَ )املباِمٛ( ٖٕوّا الاذٙ ِإ الٗإً الزابا  ٔالعغازَٖ واَ       
صتمماٛ يف لعاٗ  ِاذا الٗإًو ٔلكاَ      أٔ أقإاه وُ  شز اٙ اؿجٛو ٔمثٛ قٕه عّز 

فّي ٖإً املباِماٛ واَ لعاب، )املباِماٛ( بعٗادو ٔالعااِز ِإ الغضان ألجان فعان            
 . ِمٛ و  اـصي إلحقا  حق أٔ دبطاه دعٕٝ باطمٛاملبا

: األغضااه المعمٗاٛو ٖٔضتخضاَ     ِذٓ وٕارد الٍٕ  األٔه وَ القضي الةالل
االغتضاااه فّٗااا قبٗاان الاادشٕه يف المعاان املقصاإد لااْ الغضاانو ألٌااْ ال ٖصااد    

دال داا ألا٘ باْ قبٗان الٕلإج يف المعان ٔقبان        -عزفا  -لممعن ثذاعٍٕاُ الغضن 
بْ قزٖبا  وٍْ عٗل ٖصد  عزفا  أُ )وا ٌٕآ واَ دلٗااُ المعان اهبإش     االعتغاه 

 . عزعا  قد اغتضن لْ( ٔالصد  العزيف وٕقٕع عمٜ القبمٗٛ القزٖبٛ
ٌعااي ال ٖضااز المصاان الشواااٌ٘ املعتااد بااْ باا  الغضاان ٔباا  المعاانو ٔاملّااي   

    ْ ٔ ( واةال  أ S: االغتضااه لإدا  قارب الزصإه )     الصد  العازيف عماٜ طباق ٌٗٓتا
 . االغتضاه لشٖارٚ البٗت ٔطٕافْو أٔ االغتضاه لمذبذ أٔ ذمِٕا

 : الةاٌ٘: وا ٖضتخ  وَ الغضن بعد دهاد فعن وع  ٔلْ فزداُ ٕ الٍ
 (53): أشباار الغضن ملط املٗت بعد متااً لغضاٗمْو ٖٔادلٍا عماٜ اصاتخبابْ       -أ
٘ وٍّا  ن املٗات  ٖغتضان الاذٙ غٓضا   (:ر)عاَ الصااد    وعتربٚ عىار الضااباط
فعمٗاْ  رٔظااِز   مٗاْ الغضان ٔدُ ثااُ املٗات قاد غٓضاند      وٗتاا  فع  وَ واطٓ  ٔثن
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ِٕ ٔجٕش االغتضاهو لكَ االصتخباش ِإ   دنٓضالغضن ٔدُ ثاُ املٗت قد ُغ
تضاه وقتضٜ اؾى  بٍْٗ ٔب  بعض األشبار اليت دلت عمٜ عدً ٔجٕش االغ

 وط املٗات عٍاد وٕلاْ ٔبعاد    بعد متاً لغضٗن املٗت ثصخٗخٛ حمىد بَ وضمي:ر
. د غ،ِاد ٖٕٔجغضمْ ٔالقبمٛ لٗط بّا بأظ

ٔاؿاصن وقتضٜ اؾى  ب  األشبار ِٕ محن األوز باالغتضااه عماٜ واَ    
 .و ٔقد لقدً ؼقٗقْ  وٓط املٗت بعد متاً لغضٗمْ عمٜ االصتخباش

غضن التٕبٛ وَ وعصٗٛ اصتىا  الغٍاٞ اليت ثااُ وقٗىاا  عمّٗااو ٖٔادلٍا      -ش
دشن الكٍٗااف ٔعٍااد ىَ ٖاابااَ سٖاااد الاإاردٚ فااٗٚ عمااٜ اصااتخبابْ وعتااربٚ وضااعد

  ٖٔضزبَ بالعٕد ٖٔطٗن اؾمإظ اصاتىاعا  لمغٍااٞ  اي لااش      ج،اٌْ جٕاٍر ٖتغٍ
قاي فاغتضان ٔصآن واا بادا      ر( لاْ:  ٔلعّد بعدً العٕد دىل ال و  اي قااه )  

لإ وآت عماٜ     ؟ل و فإٌ  ثٍت وقٗىا  عمٜ أوز ععٗيو واا ثٍات أصإأ حالا     
يف  األظّاز ٔقاد حّققٍاا صاخٛ صاٍد ٌعا،ٓ       ٗذ عمِٜٔذا شرب صخ (54)دال ..

ٔالداللااٛ عمااٜ وااا اثزٌااا ٔاءااخٛو ٔقااد    -أشبااار الاارباٞٚ  -عٕ ٍااا األصاإلٗٛ 
شٓصصٍا الغضن باـصٕصٗات املذثٕرٚ يف اـارب اعتىاادا  عماٜ اـارب لصاختْ      

ٛ لصٍدا  ٔ . ِذا عمٜ شصٕصٗالْ وَ دُٔ لعىٗي . ٕءٕحْ دالل
ضان التٕباٛ عماٜ اإلطاال  واَ ثان اٌا         ٔقد اثزت بعض ثت  المقاْ: غ 

وااَ دُٔ اشصاااص باصااتىا  الغٍاااٞ ٔالاادٔاً عمٗااْو لكٍااْ ال دلٗاان    ؤوعصااٗٛ
ٔاءااذ ٔال شاارب صااخٗذ ٖااده عمااٜ اصااتخباش غضاان التٕبااٛ وااَ ثاان اٌاا و    

ىكاَ ءآي   ٔالعىدٚ يف التٕبٛ ِا٘ )الٍداواٛ( ٔ )العاشً عماٜ عادً العإدٚ(و ُٖٔ      
ً  خبٕبٗتاْ عازعا    االغتضاه دلّٗىا رجاٞ َو جم٘ العادً الادلٗن الا    وواَ دُٔ جاش

 . عمٜ الغضن لمتٕبٛ وَ املعصٗٛ
 ضاه هلىااضَ االغتاضتخمعم٘و ُٖٔاضن الاالٍٕ  الةاٌ٘ وَ الُغ ِذاُ وٕردا 

                                                           

(
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اغتضان واَ وآط املٗات      ٕد وتعقبا  لْ حتٜ ٖصد  عزفا  أٌْوتصال  بالمعن املقص
 . لغضٗمْ ٔلمتٕبٛ وَ وعصٗٛ الغٍاٞ اليت ثاُ وقٗىا  عمّٗا ٓياالذٙ ل

ٌعااي ال ٖضااز المصاان الشواااٌ٘ املعتااد بااْ باا  الغضاان ٔباا  المعاانو ٔاملّااي   
( وااةال  أٔ Sالصااد  العاازيف عمااٜ طبااق ٌٗٓتااْ: االغتضاااه لاإدا  قاارب الزصاإه )

اه ٕافْو أٔ االغتضاه لمذبذ أٔ ذمٕٓ واَ أفعا  االغتضاه لشٖارٚ البٗت اؿزاً ٔط
 . و أٔ االغتضاه لمتٕبٛ وَ وعصٗٛ الغٍاٞ أٔ ذمِٕااؿج

ِذٓ وٕارد ٔوصادٖق الغضن الةابت اصتخبابْ بطزٖق وعترب ٔشارب صاخٗذ   
ٖٔعل  عمّٗا دجشاهِاا عاَ الٕءإٞ فّا٘      وٖصمذ حجٛ عمٜ اؿكي الغزع٘

ٔلاٗط  بٕلاْ واَ     -وا  بت اصتخبابْ غرب صاخٗذ  ٖعن -طّٕر باؿجٛ املعتربٚ 
فّٕ طّٕر ٖزف  اؿدأل ٖٔغن عاَ الٕءإٞ ملاا     (ضاوذ يف أدلٛ الضٍَالت)باش 

غعط فْٗ الطّارٚ وَ اؿدأل ٔقد صبق االصتداله ومصال  عمٜ أُ ثن غضان  ُٖ
 .  ابت عزعا  باؿجٛ املعتربٚ ٖغن عَ الٕءٕٞ

ِٔن ٖقًٕ التاٗىي باده الغضان املضاتخ  بإٌٔاعاْ حااه عادً الاتىكَ واَ          
العاِز واَ دطاال  أدلاٛ التاٗىي ِإ قٗاواْ وقاوّاا        الغضن أٔ عٍد التخزج وٍْ؟ 

َ  )عمٜ أُ  (55)إلطال  وا دٓه ومجٗعا  جعماْ اك  )ٔقاد   (العاش أحاد الطّإرٖ
رش املاٞ ِٕ رش الصاعٗد فقاد فعان أحاد     )ٔدُ  (طّٕرا  ثىا جعن املاٞ طّٕرا 

صصٕصٛ عٍد عادً  و ٔألجن ِذٓ الٍصٕص ٔألجن أُ طّٕرٖتْ َو(الطّٕرَٖ
جااشً بقٗاااً التااٗىي وقاااً ٌَ عاادً الااتىكَ وااَ اصااتعىالْ لعااذٍرو ٔٔجااداُ املاااٞ أ

ٛ  وَ الغضن املضتخ  حاه عدً التىكَ وَ الغضن ٔأٌْ َٖ خدأل يف املتٗىي وزلب
 . الطّارٚ ٌاقصٛ غ، لاوٛ

ْ   ٌعااي ال ٖغاان عااَ الٕءاإٞ    الغضاان  -التااٗىي الباادهو شالفااا  لمىبااده وٍاا
 تٗىياءٓي الٕءٕٞ دىل ال: البد وَ  غن عَ الٕءٕٞو ٔعمْٗفإٌْ ُٖ -ىضتخ اال
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 . ذمِٕا مما ٖغعط يف صخٛ الطّٕر الصالٚ أٔ عمْٗ فعن املتٕقف الطّٕر إلحزاس

ْ       ٔٔجّْ ٔاءذ ِٕ أُ دل        ٗن بدلٗاٛ التاٗىي باالعاش عاَ الغضان ٖمٗاد بدلٗتا
ا  اار املعلباٛ عماٜ     عىإً  و أٙ ال ٖمٗد لزلا   يف الطّٕرٖٛو ٔال ٖمٗد أسٖد وٍْ

 الغضن ٌع، دغٍاٞٓ عَ الٕءٕٞ قبن المعن املغزٔطٛ صختْ بالٕءٕٞ.

ٔمثااٛ أغضاااه ٔاردٚ يف ٌصاإص  ءااعٗمٛ الضااٍد أٔ وزصاامٛ اثزِااا المقّاااٞ  
 و ٔث ٖةبت اصتخبابّا بدلٗن أٔ ٌٓص وعترب)رض( ٔاهد ُٕ )رض( يف ثتبّي 

ىطمٕبٗٛ ك اىخبٕبٗٛ ٔبأواان الاا أحجااٛ لاوااٛ ال بااأظ باإللٗاااُ بّااا بزجاااٞ الاا     
ىكااَ وزاجعتّااا يف )العاازٔٚ( ٔ )اؾاإاِز( ٔغ،ِىاااو  صاابخاٌْو ِٔاا٘ ثااة،ٚ ُٖ

ىكَ االعتىاد عمٜ طّٕرٖتّا ٔحٗل أٌّا ث لةبت عجٛ لاوٛ ٌٔٓص وعترب فال ُٖ
ال لغن عَ الٕءٕٞ وقدواٛ لحفعااه الايت ٖعتارب فّٗاا الطّاارٚ واَ        باىعٍٜ أٌّا 

ُ الٕءاإٞ قبمااّا احتٗاطااا  أٔءااخٍا ٔجّااْ يف بعااض  اؿاادألو ٖٔضتخضااَ دلٗااا
 :  ي ٌٍتقن دىل  . البخٕأل املاءٗٛ
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 الـنبحث الـخامس: التينه                                 
 : ٔفْٗ فصٕه                               

ٕٓ المصن األٔه  . غالْ: وض
     َ الغضان   ال دعكاه ٔال شالع يف جعن الغاار  األقادظ التاٗىي بادٖال  عا

ٔالٕءٕٞ عٍد لعذرِىا أٔ ٔجٕد عذر عَ وباعازلّىا ٔقاد ٌآص عمٗاْ القاز ُ      
َُِكِي      رصصٕصاا  بعادً ٔجاداُ املااٞ     اجملٗد َو ُُٔجإ ٚٔ ف اغلٔضاُمٕا  ِدَاا ُقِىاُتِي ِدل اٜ الٖصاال

ِٖاأدَُٖكِي ُّٖزٔا    ...َٔأ  ٍِااُتِي ُجٍُبااا  ف اااطا ُِ ُث ٕ    ...ََِٔد َٖٗىُىاا ّٞ ف َت ا َصاأعٗدا  ط ٗابااا   ف م ااِي َلٔجااُدٔا َوااا
ُْ ٍِ ِٖٔدُٖكِي ٔو َٔأ  ُِٔكِي  ُُٕجٕ و ٔوقتضٜ قزٍٖٛ املقابمٛ: اشتصاص 6داملاٟدٚ: ف اِوَضُخٕا ٔب

قاد دّلات عمٗاْ    األوز األوز بالٕءٕٞ ٔبغضن اؾٍابٛ مبٕارد ٔجداُ املاٞو ِٔذا 
ِٔذا الٍص القز ٌ٘ ٖمٓصن ب  الٕءٕٞ ٔالغضن  . أٖضا الغارحٛ الضٍٛ املطّزٚ 

غاازٔع  عٍااد ٔجااداُ املاااٞ ٔباا  التااٗىي املغاازٔ  عٍااد عاادً ٔجااداُ املاااٞو  امل
جاد املااٞ   ىَ ال َٖأالتمصٗن ٖقط  الغزثٛ ٖٕٔج  اشتصاص عزعٗٛ التاٗىي با  

ىٕارد فقاداُ  اِن ؽتص عزعٗٛ التٗىي بٍِا صؤاه: عمز بْو ٔدرثْ ٔال َٖٔال ُٖ
ت عمااٜ ّلااال رٖاا  يف أُ الٍصاإص الغاازعٗٛ دٔأقاإه: املاااٞ ٔعاادً ٔجداٌااْ؟ 

َٖٗىُىاإا  رعىاإً  ّٞ ف َت لعاادً ٔجااداُ املاااٞ ٔلعاادً املقاادرٚ عمااٜ     دف م ااِي َلٔجااُدٔا َوااا
ٕٓ  التٗىي يف عدً ٔجداٌْ عزعا و بن داصتعىال  .ُْ املقطٕ  بْ عدً اذمصار وض

ٕٓبن العاِز أٌْ َٖ غات التٗىي عٍٕاُ )العذر املغزٔ  املضاقط لٕجإش   جى  وض
ف م اِي َلٔجاُدٔا   رالطّارٚ املاٟٗٛ(: الٕءٕٞ أٔ الغضنو أعي واَ عادً ٔجاداُ املااٞ     

َٖٗىُىٕا ّٞ ف َت ٔوَ العجش أٔ التخزج أٔ التضزر وَ اصتعىاه املاٞ و  ٔجداٌْو  دَوا
 : ٌعزءّا لباعا  ٖٔدلٍا عمٜ العىًٕ والحعٛ أوٕر

ٛ املبارثٛ ٌمضاّاو فإٌاْ صابخاٌْ بعاد اثاز الٕءإٞ ٔاثاز غضان         : ا ٖاألٔه
َِ اللَغاأٟٔط  راؾٍابٛ قاه صبخاٌْ:  ٍُِكِي ٔو َٞ أ َحْد ٔو ِٔ َجا ِٔ َعم ٜ َصم ٍز أ  ٍُِتِي َوِزَءٜ أ  ُِ ُث َِٔد

ّٞ َٞ ف م ِي َلٔجُدٔا َوا ِٔ الَوِضُتِي الٍاَضا الصاٗىا يف الشوااُ    -د ٔوَ الٕاءاذ أُ املضاافز  أ 
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ف م اِي َلٔجاُدٔا   رجد املاٞ ثة،ا  فٗصد  الآٍص عقاْ:   ٕال ٖ -ٔيف الصخارٙ القدٖي
ّٞ كٍاْ  لكَ املزٖض لٗط ثذل  فإُ الغال  ثُٕ املازٖض ٔاجادا  لمىااٞ ل   و د َوا

وٍْو ِٔذا التعب، ٖكغاف جمٗاا  عاَ ثإُ املازاد       ٓتضزروعذٔر عَ اصتعىالْ ل
 : عىالْ. ٖضاع دلِْٕٗ عدً املقدرٚ عمٜ اصت (عدً ٔجداُ املاٞ)اؾدٙ وَ 

( S اٌٗا : دُ الٕجداُ أقٕٝ وَ ثان بزِااُو ٔقاد عمىٍاا أُ رصإه اك )     
صااافز واا  أصااخابْ ٔث ٖتٗىىاإا حاااه ٔجااداٌّي املاااٞو فمااي ٖكااَ الضاامز عمااٜ  
ٕٓغا  لمتٗىيو بن املزض ٔالضمز عٍد عدً ٔجداُ املاٞ أٔ عٍد العاذر   دطالقْ وض

ٕٓ  لمتٗىي  : ٖٔؤثدٓ  . وَ اصتعىالْ وض
 الةااا : داللااٛ الٍصاإص اـاصااٛ املعصاإوٗٛ الغاازعٗٛ عمااٜ شصٕصااٗات       

لده عمٜ أُ املزاد اؾدٙ وَ عدً ٔجداُ املاٞ وا ٖعٓي فإٌّا  ووضٕغات التٗىي
العااذر وااَ اصااتعىالْ واا  ٔجداٌااْو ٔوااَ الٕاءااذ أُ أحادٖاال الضااٍٛ املطّاازٚ  

 . لتكمن ببٗاُ  ٖات القز ُ ٔلغزحّا ٔلزف  الغىٕض ٔاالشتصار عٍّا

ْ ٖٔعآي عادً الاتىكَ واَ     داُ املزاد اؾدٙ وَ عادً ٔجاداُ املااٞ واا ٖعٓىا     
ٖضاااع دلٗااْ: عذرٖااٛ التضاازر أٔ التخاازج وااَ اصااتعىاه املاااٞ واا      اصااتعىالْ .

الااتىكَ وٍااْ لاادلٗن ٌماا٘ الضاازر ٌٔماا٘ اؿاازج يف الاادَٖو فإٌّىااا دلااٗالُ  باات  
ٔالتضزر  ٔوٕارد التخزج . -ٔوٍّا دلٗن التٗىي-ا عمٜ أدلٛ األحكاًىحكٕوتّ

يف الغال  ال لكُٕ وعٓجشٚ لمىكمف عَ اصتعىاه املاٞو ٔو  ال  ٖغز  التٗىي 
فّٗاو ٔوعْ ٖغاكن جعان املضإ  اؾااو  )العجاش عاَ اصاتعىاه املااٞ( ٖٔقإٝ          

 .( ثٌْٕ )العذر املغزٔ  الذٙ ٖضقط وعْ ٔجٕش الٕءٕٞ أٔ الغضن

لعادً   ضايٓ ٔاؿاصن ثُٕ التضازر أٔ التخازج واَ اصاتعىاه املااٞ عاذرا  ٍٖ      
ؾااو  الكاوان ِإ عٍإاُ )العاذر      املقدرٚ عمٜ اصتعىاه املاٞو ٖٔكُٕ املضٕ  ا

 ِٔذا تتاج دىل لمصٗن القٕهالاىضقط لٕجٕش الٕءٕٞ أٔ الغضن(  غزٔ الاى
ٕٓغات التٗىي ٔوصٓخخْ بدال  عَ الغضن أٔ الٕءٕٞ  . يف وض



 (35)ٔجٕش المخص عَ املاٞ ممَ فقدٓ...............................................
 

ِا٘ وضإغات    ٔوا ٖتخقق بْ العذر املضاقط لٕجإش الطّاارٚ املاٟٗاٛ أوإرْ     
 : التٗىي لمصٗال و ٌعزءّا لباعا 

 . : عدو وجدان املاء الكايف غ األولسّوالـن
ىي ٔصمٜو ِٔاذا  كمْٗ وَ املاٞ لٕءٕٞٓ أٔ لغضمْ لٗداا ث هد املكمف وا ٖ

ٕٓ  وٍصٕص يف القز ُ  َٖٗىُىإا َصأعٗدا  ط ٗاباا      راملض ّٞ ف َت ٔيف الضاٍٛو  د ف م ِي َلٔجاُدٔا َواا
ٕٓ ِٕٔ القدر  ٕٓ  وصاادٖق: فإٌاْ قاد ٖكإُ        املتٗقَ وَ وضا   التاٗىيو ٔهلاذا املضا

و ٔقاد ال ٖكإُ عٍادٓ     -ٔءإٞ أٔ غضان   -اٞ ال ٖكم٘ لطّٕرٓ وَ امل عٍدٓ قدْر
ْٞ ْٞ وااا الغضاان حضاا  أٔ  الٕءاإٞثااإع لمطّاإر:  أصااال و ٔقااد ٖكاإُ عٍاادٓ وااا

الغاار   أِاي يف ٌعاز    ذا ِٔا  ولزٔاٞ ٌمضْ وَ العطػ لكٍْ تتاج املاٞ  ٔظٗمتْو
ألُ فْٗ حمعا  لمٍمط اهعوٛ وَ اهلالك ٖٔكإُ حالاْ    ووَ الٕءٕٞ أٔ الغضن

ثأٌْ ال واٞ عٍدٓو ِٔذٓ وصادٖق  ال ٛ لعادً ٔجاداُ املااٞو ٔيف متاوّاا ٖتخقاق      
َٖٗىُىٕا َصٔعٗدا  ط ٗابا ر ّٞ ف َت  .  ٔلكُٕ ٔظٗمتْ التٗىي دف م ِي َلٔجُدٔا َوا

ده عمٜ أُ الضٍد ٖٔٔفّٗا وا ِٕ صخٗذ (56)رٔاٖاتٖٔؤثد ٔظٗمٛ التٗىي: 
كماا٘ ٖعاان ال ٖ وااا ٖكمٗااْ وااَ املاااٞ لٕءاإٞ الصااالٚوالزجاان اؾٍاا  وعااْ قاادر 

فاإُ  (:رٔقد أوزٓ بالتٗىيو ٔيف بعضّا قٕلْ )وقدارٓ لالغتضاه وَ اؾٍابٛو
ِؤالٞ ٔظٗماتّي أُ   دجعن العاش طّٕرا  ثىا جعن املاٞ طّٕرا  ٔجٓن اك عٓش
 . عترب يف صختْ الٕءٕٞ أٔ الغضنُٖثن وا ٔٚ وقدوٛ الصتباحٛ الصال ٖتٗىىٕا

جدٓ قزٖباا  وٍاْ ٖمشواْ المخاص عٍاْ يف      ٔالذٙ ككٍْ اصتعىاه املاٞ لكٍْ ث َٖ
خصان عٍادٓ   أٙ وكاُ ٖتٕق  اؿصٕه عمٜ املاٞ فْٗ وضتىزا  يف المخص حتاٜ َٖ 

املاٞ ٔطمباْ  ٔجٕش المخص عَ و ِٔذا اؿكي : الٗأظ وَ بمٕ  املاٞ ٔؼصٗمْ
ْ  قد ادع٘ دمجا  فقّاٍٟا عمْٗو ٔال َٖ اسٓوعٍد دعٕ حاءازا    صمٕ حاه املكمف واَ ثٌٕا

 : أٔ ثٌْٕ وضافزا 
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ّٞ اؿالٛ األٔىل: اؿاءز ٔٔظٗ مٛ املكمف الماقد لمىاٞ الكايف لطّٕرٓ : ٔءٕ
ِ٘ ٔجٕش المخص عَ املاٞ عمْٗ يف األواثَ املتٕقا    ثاٌت ٔظٗمتْ أً غضال و

ٔالبد وَ اصتىزار المخص حتٜ تصن لْ الٗأظ وَ بمٕ  املااٞ   وحصٕلْ فّٗا
  :  ّٕر املاٞٙو ٔدلٗمٍا عمْٗمزٖضٛ أٔ ذمِٕا مما ٖعترب فْٗ الطأٔ ٖتضٗق ٔقت ال

ّٞ   رٌااْ ٖمّااي وااَ  ٖااٛ التااٗىي ٔقٕلااْ لعاااىل:   الٕجااْ األٔه: د ف م ااِي َلٔجااُدٔا َوااا
َٖٗىُىٕا فإٌْ ٖضتبطَ لشًٔ المخص ٔطم  املاٞ يف املكاُ املتٕقا  ٔجإدٓ فٗاْ     دف َت

ّٞ  ف م ا رحتٜ ٖصد  عدً ٔجاداُ املااٞ    د ِٔكاذا لإ قمات )ث أجاد     ِي َلٔجاُدٔا َواا
ىا مٛ لآلٖااٛ االيت( أٔ )ث أجااد الاادٔاٞ املعاا ( أٔ ذمِٕاااو فإٌّااا لعااب،ات واا ءاا

أجاد..( و أٙ   اد ٖعقباْ عادً ٔجداٌاْ فٗقااه: )ث    لضتبطَ المخص ٔطم  املاز 
املاااٞ ٔطمبتااْ يف املٕاءااٗ  اهتىمااٛ  فخصاات عااَ الضااالٛ أٔ عااَ الاادٔاٞ أٔعااَ

 . لتخصٗمْ وٍّا فمي أجدٓ ٔث أحصن عمْٗ
ّٞ رصتصااز: ظاااِز عاادً الٕجااداُ يف قٕلااْ لعاااىل:  ٔبتعااب، ُو ف م ااِي َلٔجااُدٔا َوااا

َٖٗىُىاإا ِاإ صاابق الطماا  ٔالمخااص عااَ املاااٞ  ٔحصاإه الٗااأظ وااَ بمٕغااْ  دف َت
)ث هاد املااٞ بعاد الطما  ٔالمخاص( فٗكإُ الطما         : اٌاْ  حصٕلْ فٗصد  ٔ

 . عزطا  يف وغزٔعٗٛ التٗىي عض  ظاِز ا ٖٛ
ٌعي )عدً ٔجداُ املااٞ( يف الآٍص القز ٌا٘ عمىٍاا واَ اـاارج صاعٛ داٟازٚ         
املزاد اؾدٙ وٍْ عكٕوٛ الٍصٕص املمٓضزٚ عمْٗ و  ٌصٕص ٌم٘ الضزر ٌٔم٘ 

 ٓضاإ  عاادً الااتىكَ وااَ اصااتعىاه املاااٞ وااَ دٔر لضاآزر    اؿاازجو ٍٖٔااتج أُ امل
ىٍاا  وااَ المّااي املتقاادً املاازلبط   لكااَ ِااذا التصاازع اؿاااثي ال َٖ   . خاآزجأٔ َل

بٕجداُ املاٞ أٔ عدً ٔجداٌْ الذٙ ِٕ املعٍٜ األصن العاِز وَ ا ٖٛ املبارثاٛ  
ٔالااذٙ ِاإ اؾااشٞ األصاان املتااٗقَ وااَ وٓضاإ  التااٗىيو ٖٔمخااق بااْ غاا،ٓ وااَ      

 . وضٕغات التٗىي لمخكٕوٛ
 قق )قدٓ( وَ أُاىخاتااٌا الاادٓ أصاىاً وا أفاتجمٜ عدً لأبّذا التقزٖ  ٖ
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الٕجداُ يف ا ٖٛ املبارثٛ مبعٍٜ الضعٛ ٔالتىكَ وَ االصتعىاهو ٖقاه: فالُ أ 
ىكَو فٗص، وعٍٜ ا ٖاٛ: داا ثٍاتي قاادرَٖ ٔوتىكاٍ      و ٖعن: أ صعٛ َٔلَٕٚدٔج

 .(57) ا الٕءٕٞ أٔ الغضن وَ اؾٍابٛوَ املاٞ فباعزٔ
 دلّٗاا ٍِاا    تماد عكٕواٛ الٍصإص ا لٗاٛ املغاار    فإُ ِذا املعٍٜ الٕصٗ  املض

)عدً ٔجداُ املاٞ( املٍصٕص ٔال ٖمضد وعٍٜال ٍٖم٘  -صعِٛٔ٘ حكٕوٛ وٕ -
ىٍا  واَ   ي األٔءاذو ِٔاذا ال َٖ  يف القز ُ ِٕٔ املعٍٜ األصان ٔاملصادا  املضامّ   

الذٙ اصتٕءخٍآ ٔفّىٍآ دلاٗال  عماٜ ٔجإش فخاص املكماف      اصتمادٚ املعٍٜ 
عَ املاٞ عٍد االحتٗاج دلْٗ لٕءإٞ أٔ لغضان. ِاذا دلٗمٍاا األٔه عماٜ ٔجإش       

 . ٗأظ وٍْجدٓ أٔ َٖفخص اؿاءز عَ املاٞ حتٜ َٖ

       ْ دلٗاْ اـطااش    الٕجْ الةااٌ٘: دُ املكماف بعاد دشإه ٔقات الصاالٚ ٖتٕجا
 (58)ت ٔجاا  الطّاإر ٔالصااالٚد  اا دشاان الٕقاا دالاإارد يف ٌااص صااخٗذ:ر  

 ٔحٗاال أُ الطّاإر الٕاجاا  عمٗااْ واازدد عضاا  حالااْ باا  الطّاإر باملاااٞ          
أٔ ااك وااَ الٗااْ ٔباا  الطّاإر بالصااعٗدو أٙ ِاإ ال ٖعمااي بتٕجااْ ِااذا األوااز    
  ْ ٔالبااد لااْ وااَ   وشطاااش الطّاإرو فّاإ ٖعمااي دمجاااال  بٕجاإش أحاادِىا عمٗاا

ٕ   ا ٔجادٓ المخص عَ املاٞ حتاٜ ٖاأل٘ أواز الطّإر باملااٞ دا      الٕاجا    ِٔاذا ِا
 ٔدُ ث هاادٓ هاا  عمٗااْ الةاااٌ٘: الطّاإر بالصااعٗدو ٔلاإ ث ٖمخااص     واألٔه

    ْٞ فعاال  فإظٗميت التاٗىي( فتاٗىي ثااُ       عَ املاٞ ٔقاه يف ٌمضاْ: )لاٗط عٍادٙ واا
 الحتىاااه قدرلااْ عمااٜ املاااٞ لاإ فخااص عٍااْو  واوتةالااْ لحوااز بااالطّٕر احتىالٗااا 

 اٌْ املاٞو ٔاالوتةااه االحتىاال٘ وزفإضْ   ِٔذا احتىاه قباه احتىاه عدً ٔجد
فإٌااْ ٖاادرك  -جاااه االوتةاااهيف َو ُيك َخاالااذٙ ِاإ الاا -عضاا  االدراك العقماا٘

ختىان ٔجداٌاْ   ٘ واا داً ث ٖمخاص ِٔإ َٖ   ٟداٌا  بقاٞ التكمٗف بالطّٕر املأج
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الٗاأظ   خٓداعٍد المخص عٍْو ٔألجمْ ٖمشً العقن صاحبْ بالمخص عَ املاٞ لا 
)ث هد املاٞ( ٔعٍدٟاذ لصابذ ٔظٗمتاْ التاٗىي بالصاعٗدو فاإاا        لٗصد  عمْٗ أٌْ

 . جشٖا لٗٓىي عٍدٟذ ثاُ اوتةالْ قطعٗا  ُو

اٞ الرباٞٚ عَ ٔجٕش المخص أٔ عاَ  دجز -احتىاال  صخٗخا  -ختىنٔال ُٖ
العشٗصاٗٛ الٍافٗاٛ   فاإُ أصاالٛ الارباٞٚ ٔذمِٕاا واَ األصإه        والقدرٚ عمٜ املاٞ
 . العمي اإلمجال٘ بالتكمٗف االلشاو٘ ٌع، املقاً ٙ يف وٕاردلمتكمٗف ال َلجز

اؿاصان ٔءإس ٔجإش المخاص عااَ املااٞ عٍاد دعإاسٓ ٔلاشًٔ طمبااْ يف         
األواثَ اهتىن ٔاملتٕق  ٔجٕد املااٞ فّٗاا فخصاا  وضاتىزا  حتاٜ تصان الاٗق         
بالعدً أٔ الٗأظ ٔاالطى٠ٍاُ بعدً حصٕلْ ٔعدً بمٕغاْو ِٔاذا ثماْ يف اؿالاٛ     

 . داا ثاُ املكمف حاءزا  غ، وضافزاألٔىل: وا 

 اؿالٛ الةاٌٗٛ: ٔظٗمٛ املضافز داا ثااُ املكماف الماقاد لمىااٞ الكاايف لطّإرٓ       
ّٞ أٔ غضال  -  الرب داا ث ٖتإفز  وضافزا  ٖٔغم  فقداُ املاٞ عٍد املضافز يف -ٔءٕ

ِذا ه  عمْٗ المخص عَ املاٞ ٔطمبْ يف األواثَ اهتىان ٔجإد    عٍدٓ املاٞ و
ملاٞ فّٗا ٖٔضتىز يف المخص حتٜ تصن لدْٖ الٗاأظ واَ بمٕغاْ ٔالعجاش عاَ      ا

اؿصٕه عمْٗ عادٚو ٔعىادٚ الادلٗن عماٜ ٔجإش المخاص ٔطما  املااٞ ِا٘         
ىكااَ أُ ٖضاااع دلّٗااا الٕجّاااُ املتقاادواُ يف اؿاءااز ٔٔجاإش    األشبااارو ُٖٔ

 : المخص عمْٗ عَ املاٞو ٔعىدٚ ِذٓ األشبار ِ٘ الصخٗخٛ صٍدا و ِٔ٘

صخٗخٛ سرارٚ اليت رٔاِا الغٗصاُ الكمٗن ٔالطٕص٘ بطزٖاق صاخٗذ    -أ
  وا داً مداا ث هد املضافز املاٞ فمٗطر(59)( قاه:دىل سرارٚ عَ أحدِىا )

يف  شاز الٕقاتو فاإاا     يف الٕقتو فإاا شاع أُ ٖمٕلاْ الٕقات فمٗتاٗىي ٔلٗصانٓ    
 ز  ش ْداٍاصد ٔلمغٗض الطٕص٘ ضتقبناىا ٖاىاٞ فال قضاٞ عمْٗ ٔلٗتٕءأ لأجد ال
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وغابْو ٔيف الضٍد )القاصي باَ عازٔٚ( ٌٔصآخذ رٔاٖتاْ لزٔاٖاٛ اباَ أبا٘         ٔونْت
 :دفمٗطم  وا داً يف الٕقتر: عى، عٍْو ٔيف املنت بده قٕلْ يف اؾىمٛ األٔىل

.دفمٗىض  وا داً يف الٕقتر

ِٔاان ٖااده اـاارب الصااخٗذ عمااٜ ٔجاإش المخااص؟ العاااِز داللتااْو فااإُ  
ظاِزِا بدٔا  ٔجٕش طما  املااٞ   د فمٗطم  وا داً يف الٕقت:رالٍضصٛ األٔىل

ٔالمخص عٍْ وَ أٔه الٕقت دىل  شزٓو لكٍْ وقطٕ  المضاد فإٌْ ٖعان لٕقاف    
جىٕعاْو ِٔاذا وقطإ  بعادً     أعغالْ ٔعَ صامزٓ طإه الٕقات ٔوَ   املضافز عَ 

ظااِزا  يف   -عضا  املازاد اؾادٙ وٍاْ      -لْ عزعا  ٔبااللما و فٗكُٕ اـارب دراد
أوان حصإلْ عماٜ املااٞ يف     ىل  شز الٕقات ٔعادً البادار دلّٗاا ب    لأش، الصالٚ د

فاإاا طما  املااٞ     دٔلٗصن يف  شز الٕقتر(:ٔصط الٕقت أٔ  شزٓو قاه )
 . خصن عمْٗ حتٜ لضٗٓق الٕقت جاس لْ التٗىي ٔالصالٚث َٖٔ

الةاٌٗٛ واَ اـارب   ٖٔؤثد ِذا المّي وزادا  جدٖا  وَ اـرب الصخٗذ: الٍضصٛ 
ِٕٔ أواز باإلوضااك عاَ الصاالٚ      دفمٗىض  وا داً يف الٕقتيف )التّذٖ (:ر

لٛ فٗاْ  فٗبادر دىل الصالٚ بتٗىي ٔال دال وطٕه الٕقت حتٜ ٖتضٗٓق ٔث هد املاٞ
 . عمٜ ٔجٕش طم  املاٞ ٔالمخص عٍْ

ٔالةاٌٗٛ ال ربط هلا  و( ب  ٌضصت ٔعٍدٟذ ٖدٔر اؿدٖل الصادر وٍْ )
ٔال داللٛ فّٗا عماٜ ٔجإش طما  املااٞ ٔالمخاص عٍاْو لكاَ ٖقازش صادٔرٓ          

واَ )التّاذٖ ( وا  أُ     ٌقال ٕجٕدٓ يف )الكايف( ِٕٔ أءبط بالٍضصٛ األٔىلو ل
تىن لعاددِىا  خالةاٌٗٛ ُٖٔ ٍٛضصالكمٗن ثىا رٔٝ الرٔٝ شرب  الغٗض الطٕص٘

 . ا ٔلعدد الزٔاٚىجمط رٔاٖتّا ٔٔحدٚ َوىَ ٔحدلّيف َوجمض و ُٖٔع
أً  رفمٗطم دٔثٗف ثاُ: صٕاٞ احتىمٍا لعدد اـربَٖ ٌٔضتده بصخٗخٛ 

فقٕلاْ :  :  -ِٔإ األقازش   -اـارب الصاخٗذ عماٜ الٍضاصٛ األٔىل     قطعٍا بٕحادٚ 
 ْز صاللؤشات ٖٔقاىاٞ وا داً يف الٕٖأوز بطم  ال دقتفمٗطم  وا داً يف ٔر
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 . حتٜ ٖتضٗق ٔقتّاو ٔداا ث هد املاٞ ٖصم٘ بتٗىي
 خك٘وعتربٚ الضكٌٕ٘ اليت رٔاِا الغٗض الطٕص٘ يف التّذٖب  ِٔ٘ َل -ش

ِٔذا ٖمٗد ٔجٕش طم  املاٞ  طم  املاٞ يف الضمزدُٖ(:رقٕه أو، املؤوٍ  )
ٔالمخص عٍْ داا ث ٖتٕفز لدٝ املكمف ٔحآن ٔقات الصاالٚو  اي ٖاب  اإلوااً       

(حدٔد الطم  عمٜ املضافز املمزٔض يف اـرب )دُ ثاٌت اؿشٌٔٛ و فقاه:ر
 ٕ ٔاؿشٌٔاٛ ِا٘    لٛ فغمإل و ال ٖطما  أثةاز واَ الا د     فغمٕٚو ٔدُ ثاٌت صاّ

رلماا  ِٔبإط ٔشغإٌٛ ٔلقما  يف صاطذ      األرض الٕعزٚ الغمٗعاٛ الايت فّٗاا ا   
األرضو ٔالضّٕلٛ ِ٘ األرض الضّمٛ اليت لٗط فّٗا صاعٕبٛ صا، ٔال لقما     
يف األرض بن ِ٘ وضتٕٖٛ صّمٛ الض،و ٔالغمٕٚ بمتذ الغ  ٔالٕأ و  صاكُٕ  

. الالً ِ٘ وقدار وٗٛ صّي
ِالاُ رٔاٖتاُ صخٗختاُ صٍدا  ٔاءختاُ داللٛ عٍدٌا عمٜ ٔجٕش الطم  
عمٜ املضافز يف الرٓب ٔالمخص عَ املاٞو ٖٔؤٖدِىا: اإلمجا  ٔالتضااث العااِز   

    ٘  (61)وَ ثمىات األصخاش ٔاملععع بْ حتٜ عٍاد اهققا  األردبٗما٘ ٔاـإٟ
اث ٔااللماا   الذَٖ اصتقٕٖا عدً ٔجٕش الطم  ٔالمخص عَ املاٞ لإال التضا  

دً التكمٗف باالمخص  ده عمٜ عشرب ٖٕجد عٍدٌا . ٌعي ٖ عمٜ ٔجٕش الطم 
خكا٘ قإه   (...  اي َٖ عما٘ باَ صااث عاَ الصااد  )      شرب ٔطم  املاٞ ِٕٔ

(: أفأطمااا  املااااٞ كٍٗاااا  ٔلااااال ؟ فقااااه   دأد الزقااا٘ لإلوااااً الصااااد  ) 
(ر:) لااْ عمااٜ الطزٖااق ال لطماا  املاااٞ كٍٗااا  ٔال لاااال  ٔال يف ب٠اازو دُ ٔجد

 .(61)ٔدُ ث ػدٓ فاوض( -بْو ٌضصٛ  -فتٕءأ وٍْ 
ِذٓ الزٔاٖاٛ ءاعٗمٛ الضاٍد ال لصامذ حجاٛ عماٜ اؿكاي الغازع٘و         دال اُ 

لعدد )عم٘ باَ صااث( با  البطااٟن املضآعف أٔ الاذٙ لعاارض فٗاْ التٕ ٗاق          
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عدً الداللٛ قاصزٚ عَ د بات ثىا اُ  . ٔالتضعٗفو ٔب  الكٕيف اجملّٕه حالْ
ّا٘ وطمقاٛ لٍما٘ ٔجإش     ف مخص عَ املاٞ ألٌّا لٕ َلخقاق صادٔرِا  ٔجٕش ال

ِٔاا٘ قابمااٛ لمتقٗٗااد  دال لطماا  املاااٞ كٍٗااا  ٔال لاااال  ٔال يف ب٠اازالطماا  طاازا ر
    ٛ شتصااص عادً ٔجإش الطما      عماٜ ا  غربَٖ وعتربَٖ صاٍدا  ٔاءاخ  داللا

رفقااٞ   -الضب  أٔ شغٗٛ التصماف عاَ األصاخاش   و  المص أٔ  بصٕرٚ اـٕع
الزٔاٖاٛ ٔالازأٙ هلىاا دأد أٔ ٖكإُ      بن أحدِىا ٖصمذ لمض،ا  هلذٓ -الضمز

 : ِىااـرباُ ٗال  ملا أمجمْ شرب دأد ِذاو ٔلمص
( عاَ  ٖعقٕش بَ صاث صاٟال  وَ اإلواً الصاد  ) شرب:  الاصرب األٔه

رجن ال ٖكُٕ وعْ واٞو ٔاملاٞ عَ ك  الطزٖق ٖٔضاارٓ غمإل  أٔ ذمإ الا و     
و ٔداللتاْ  (62)دغآزر بٍمضاْ فٗعازض لاْ لاص أٔ صاب       ال  وزٓ أُ ُٖ(:راه )ق

غآزر بااملكمف الاذٙ أعإسٓ املااٞ      ٔاءخٛ عمٜ عدً األوز بطم  املاٞ حتاٜ ال ُٖ 
 ٛ أُ ٖعزض لاْ لآص فٗؤاٖاْ أٔ صاب  ٖمعصاْو ٔصاٍد الزٔاٖاٛ         ِٕٔ يف الرٓب شغٗ

حمىاد( رأٖااُ   صخٗذ عٍدٌا عمٜ األظّز فإُ )اؿض  بَ حمىد عَ وعمٜ بَ 
ِٔىاا   وٍا لمصٗال  ٕشربِىا ٔقد أٔءخٍا ٔجْ التصخٗذ يف ع بن عمٜ صٓخٌُٛ

عَ محاد بَ عةىاُ( ِٔىا صخٗخاُ عماٜ العااِز )عاَ     ٞ)عَ الٕعاٖزٖٔاُ 
و ٔالصااخٗذ ٔ اقتااْ ٔقباإه رٔاٖتااْ: عقاإش بااَ صاااث( ِٔااذا وٕءاا  دعااكاهٖ

ٔلٕجٕد لٕ ٗقاْ يف الٍضاض القدكاٛ    لتٕ ٗق الغٗض املمٗد دٖآ يف الزصالٛ العددٖٛو 
الزجااه   ض أعاظي الزجاالٗ  ثٍضاض  حض  ٌقن بع ٔرجالْ لمّزظ الٍجاع٘

ٔاملا،سا حمىاد    التمزٖغ٘ ٔالغٗض القّباٟ٘الضٗد ٔ عٍد ابَ دأد ٔابَ طأٔظ
بٕصاإه  -عدٖاادٚ وااَ عاإاِد -و ٔذمااَ ٌعمااي ٔأباا٘ عماا٘ يف )وٍتّااٜ املقاااه( 

فعدً ٔجإد التٕ ٗاق    :صتمف الٍضضو ٔعمُْٗوِٕ فّزظ الٍجاع٘ دلٍٗا ٌاقصا  ٔ
 تىاد عمٜ أعاظياعا  عَ االعا،ا  ال ٖصمذ واٌابٕ  أشاىطايف فّزظ الٍجاع٘ ال
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 . الٍاقم  لٕ ٗق ٖعقٕش عَ فّزظ الٍجاع٘ٔ املتقدو  عمٍٗا الزجالٗ 

 صاد ااً الاال  وَ اإلواز صاٟاربٚ دأد الزق٘ عمٜ األظّاعتا: واـرب الةاٌ٘       
() :      أثُٕ يف الضمز فتخضز الصالٚ ٔلٗط وع٘ وااٞ ٖٔقااه: دُ املااٞ قزٖا

ال لطما  املااٞ ٔلكاَ    (: روٍٓا فأطم  املاٞ ٔأٌا يف ٔقت كٍٗا  ٔلاال و قاه )
و (63)دلٗىي فإٌ٘ أشاع عمٗ  التصمف عَ أصاخاب  فتضان ٖٔأثما  الضاب     

عك ٗاد الزشصاٛ با   ِٔذا ٌّ٘ عَ طم  املاٞ ِٕٔ يف وقااً لإِي الٕجإشو فٗم   
 صمزٓ فٗضن ٔخيغٜ أثن الضبا  دٖآ.التصمف عَ رفقاٞ  طم  املاٞ داا شاع

ِٔذا الٍص ِٕ لمصٗن وا أمجمْ دأد الزق٘ يف الزٔاٖٛ الضاعٗمٛ املتقدواٛ   
ٔلصمذ وقٗٓدا  إلطال  لمكي الزٔاٖٛو ٔعمٜ فازض لعاددِا    والٍافٗٛ لطم  املاٞ

 ىكاَ الغىاش فٗاْ    ٍدِا واَ ُٖ فٗىكَ لقٗٗد دطالقّا بّذٓ الزٔاٖاٛ الايت لاٗط يف صا    
 فإٌْ )دأد بَ ثة، الزقا٘( و ِٔذا ٖقزش عٍدٌا قبٕه رٔاٖتْو (دأد الزق٘)دال 

يف الٍعز البدٔٙ ال ككَ االعتىاد عمٜ رٔاٖتاْ لتعاارض التٕ ٗاق ٔالتضاعٗف     ٔ
بعد أُ عٓدٓ وَ أصخاش  (64)يف حقْ ٔلضاقطّىاو فإٌْ قد ٔٓ قْ الغٗض الطٕص٘

 (66)يف درعادٓ ٔرٔٝ عٍْ ابَ أب٘ عى، (65)الغٗض املمٗد( ِٔكذا الكاظي )
 . يف رجالْ  ي لٕ ٗقْ عَ ابَ فضاه (67)ٔحكٜ ابَ دأد

 (68))ءعٗف جادا  ٔالغاالٚ لازٔٙ عٍاْ(    بقٕلْ عٍْ:لكٍْ قد ءٓعمْ الٍجاع٘ 
 و(69)ْٗ(امت دلامت: )فاصد املذِ  ءعٗف الزٔاٖٛ ال ُٖ غضاٟزٙ قاه عٍْأابَ ال
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  .لةقٛ ابَ عبدُٔ )قن وا رأٖت لْ حدٖةا  صدٖدا (ٔحكٜ الٍجاع٘ عَ عٗصْ ا 
 عَاىقابن حكٜ الكغ٘ أٌْ )ث أمس  أحدا  وَ وغاٖض العصابٛ ٖطا أيف ال

ٔقاد أ بات    (71)فْٗ ٔال عةزت وَ الزٔاٖٛ عمٜ ع٘ٞ غ، وا أ بتْ يف ِذا الباش(
: و ٌعاا،ثزاوااْبإ (أثةااز وااَ رٔاٖااٛ لتضااىَ أوااز اإلواااً الصاااد  ) الكغاا٘ 
( ٔلٕجاد رٔاٖاٛ يف    Sدأد الزقا٘ وان مبٍشلاٛ املقاداد واَ رصإه اك      )أٌشلٕا 

 ثتاش االشتصاص لمغٗض املمٗد ِٕٔ وعٍُٕ االٌتضاش دلْٗ ٔقد حكاِا أصتااٌا

ىٍا  صاختّا الٌتّااٞ صاٍدِا بعبٗاد      ٔصٓخذ صٍدِاو ٔلكٍاا ٌَ  (71)اـٕٟ٘ اهقق 
ً   ِٔإ َٖ  واك بَ املمضن اهلاال٘ ِٔإ غا، وٕٓ اق     الصااد    خكا٘ عاَ اإلواا

(    ( صؤاه املمضن بَ عىز وٍْ عاَ دأد الزقا٘ ٔوٍشلتاْ واٍّي )  فقااه )
 .د Sوٍشلٛ املقداد بَ األصٕد وَ رصٕه اك(: ِٕ بارالصاد  )

ا ٍتاااُ يف رجاااه الكغاا٘ ٔٔاحاادٚ يف   ٔثٗااف ثاااُ ِااذٓ رٔاٖااات املٍشلااٛ :  
 -ِٔ٘ وضاٍدٚ وؤٖادٚ مبزصامٛ الصادٔ  يف وغاٗصٛ )المقٗاْ(       -اشتصاص املمٗد

لٕ ٗق الزجن وَ ابَ أب٘ عى، ٔابَ فضاه ٔالغٗص  الطٕصا٘ ٔاملمٗاد   لعضد 
صاادٔر  -عٍاادٌااحتىاااال  قٕٖااا    -ىكااَ ٖقاازش عٍاادٌا قباإه رٔاٖتااْو ُٖٔ   لااذا ٔ
ٛ رٔاٖا اعتقادِىا فضاد وذِبْ ٔتضعٗف وَ الٍجاع٘ ٔابَ المضاٟزٙ بضب  ال

 أٔ اعتبارِي دشاللْ بقبٕه رٔاٖتْ .الغالٚ عٍْ ٔدٌكار األصخاش ِذا 

ثْ العقن الضمٗي اُ ال ٖبعد داللتّىا عمٜ وا ٖدراؿاصن ٖٕجد عٍدٌا شربٔ
وااَ لااشًٔ  -جاااه اوتةاااه األٔاوااز املٕلٕٖااٛ  يف َو العاادُهي ك َخِٔاإ الااا -فطزٖااا  

املاٞ فّٗا ملَ ٖزٖد الٕءٕٞ يف األرض ٔاألواثَ املتٕق  ٔجٕد  عَ املاٞ المخص
 صد  أٌْ غ، ٔاجد لمىاٞاىضافز حتٜ ٖاخاءز ٔالاصٕاٞ ال وأٔ الغضن لصاللْ
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َٖٗىُىٕا ر ّٞ ف َت  د .ف م ِي َلٔجُدٔا َوا
ٌعي لمىضاافز شصٕصاٗٛ داا ثااُ صامزٓ يف الارب فإٌاْ ٖمشواْ المخاص بقادر          

ماف ٔجإد   وعَٗٓ ممكَ عادٚ داا ث ٖكَ فْٗ ءزر ٔال حزجو فاإاا احتىان املك  
 -وَ ِذٓ اؾّاٛ أٔ لما    -خىمْ أٔ يف قافمتْ أٔ يف الطزٖقاملاٞ يف رحمْ أٔ يف َو

  ْ  ؤجاا  عمٗااْ المخااص عٍااْ بأواان بمٕغااْ ٔاؿصاإه عمٗااْ لٕءاإٞٓ أٔ لغضاام
 ٖٔضتىز المخص حتٜ تصن عٍدٓ العمي أٔ االطى٠ٍاُ بعدً ٔجداٌْ.

  ْ دحاادٝ  ٔلاإ يف -ِااذا ثمااْ داا احتىاان ٔجاإد املاااٞ ٔلٕقاا  اؿصاإه عمٗاا
 عٍادٓ  ٔعض  املكاُ املتٕاجد فٗاْ املكمافو ٔأواا داا حصان     -اؾّات األربعٛ

بعدً ٔجٕد املاٞ أٔ ث ٖتٕق  اؿصٕه عمٗاْ   -وَ وٍغأ عقالٟ٘ -العمي ٔالٗق 
حتٜ بعد المخص ٔالطم  فإٌْ ٖضقط ٔجٕش المخص وطمقا  أٔ يف شصإص  
اؾّٛ اليت حصن الٗق  بعدً ٔجإد املااٞ فّٗاا حتاٜ بعاد المخاص ٌاعا٠ا  واَ         
صب  وتعارع عقالٟٗا  ثأُ ٖضأه واَ أِان اـاربٚ باملٍطقاٛ ِٔاي أِان األرض       

 صّى . ار غمٕٚ: وٗٛ صّي أٔ غمٕل : روٗٛجد املاٞ مبقدٔقالٕا لْ وةال : ال ٖٕ

ٔالٕجْ فْٗ ٔاءذ: ِٕ اٌتماٞ املٕءٕ  فإُ دهاش المخاص عازعا  لغازض    
الٕصٕه دىل املاٞ لٕ ثاُو ٔبالمخص ٖتاب  حااه املكماف ِان ِإ ٔاجاد املااٞ        
فٗتٕءااأ أٔ ٖغتضاان أً ِاإ غاا، ٔاجااد لمىاااٞ فٗتااٗىي صااعٗدا  طٗبااا و ٔواا  عمااي    

ٔ اطى٠ٍاٌاْ بعادً ٔجإدٓ يف اؾّاات األربعاٛ ٔالاداٟزٚ اهٗطاٛ مبكااُ         املكمف أ
لمخصو لٕاجدٓ وَ األرض ٖضقط ٔجٕبْ لعدً املاٞ ٔاٌتماٞ وٕءٕ  ٔجٕش ا

بعدً ٔجٕد املاٞ يف بعض اؾّات اهٗطاٛ بااملكمف    أٔ عٍد العمي أٔ االطى٠ٍاُ
ٗقَ املكمف ٖضقط ٔجٕش المخص يف لمكي اؾّٛ أٔ اؾّت  أٔ اؾّات اليت ل

 بعدً ٔجٕد املاٞ فّٗا لٕ فخص عٍْ فّٗاو ِٔذا ٖضتٕٙ فْٗ اؿاءز ٔاملضافز.
عإسٓ القادر   ٔجٕش المخص طمبا  لمىااٞ ملاَ ٖمقادٓ ٖٔ    :ٔاؿاصن بٕءٕس
ّٞ ثاُ أً غضال  حض  حالاْ   -الكايف لٕظٗمٛ الطّٕر و ٌعاي ٖضاتةٍٜ واَ    -ٔءٕ
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عمٜ ٌمضاْ التصماف    صاع عمٜ ٌمضْ عٍد الطم  وَ لٓص أٔ صب  أٔ ٖتصٕعَٖ
ٚٔ املتٕقعٛ أٔ اؿزج املؤثد ٔالعضز  .  عَ رفقٛ الضمز أٔ ذمٕ ال  وَ املضٓز

 :ٌعزءّا لباعا   ٍِٔا عٕأل

اٞ ملاَ أعإسٓ ِإ ٔجإش     ملا البخل األٔه: ِن ٔجٕش المخاص ٔطما  ا  
خااص ٌمضاا٘ لعٓباادٙ عٗاال لاإ لاازك الصااالٚ ٖعاقاا  بعقاااب : عقاااش لاازك الم  

 ؟ . -التٗىي الصخٗذ  -ٕرٔعقاش لزك الصالٚ و  الطّ

مبعٍٜ ثُٕ المخص عزطا  يف صاخٛ التاٗىي لعٓبادا و     ٔجٕش عزط٘ ِٕ أً 
ثااُ فاقادا  لمىااٞ    دُ ٔ فمٕ لٗىي وَ دُٔ فخص ٔطم  بطن لٗىىاْ ٔث ٖصاذ  

: المخص عاَ املااٞو ٔعادً    و ٔال  لمقداٌْ عزط صخٛ التٗىي حقٗقٛ ٔٔاقعا  
َٖٗىُىإا  رؼقق  ّٞ ف َت )قادٓ(   (72)بدٌٔاْ ثىاا قٓزباْ صااح  اؾإاِز      دف م ِي َلٔجُدٔا َواا

ف م اِي َلٔجاُدٔا   القز ٌ٘ر ٖٔبدٔ وٍْ ثأٌْ وغّٕر المقّاٞو وضتدال  عمْٗ بعّٕر األوز
َٖٗىُىٕا ّٞ ف َت  . يف الٕجٕش الغزط٘ دُٔ الٕجٕش التعبدٙ الٍمض٘ دَوا

واَ  المطازٙ الضامٗي   ٖزعاد دىل واا ٖدرثاْ العقان      :أً ِٕ ٔجٕش ارعادٙ
ٔالصاخٗذ  ط بالمخص عَ املاٞ ث٘ ٖدرك الطّٕر باملاٞ الٕاجا   لشًٔ االحتٗا

دواا باملااٞ أٔ    :عزعا  أٔال ؟و ٔال  بمخاظ عمىْ االمجال٘ بأٌاْ واأوٕر باالطّٕر   
لضاامٗي ٖٔاادرك ٔجاإش االحتٗاااط  لمطاازٙ ابااالعاشو ٔعٍدٟااذ ٖقضاا٘ العقاان ا 

تاْ  بالمخص عَ املاٞ ٔطمبْ يف األواثَ اهتىن ٔجٕدٓ فّٗاو حتٜ لتخدد ٔظٗم
 . ٔدوا أُ ال هدٓ فٗتٗىي ودوا أُ هدٓ فٗتٕءأ أٔ ٖغتضن

طزٖقاا   عاَ املااٞ   أً ِٕ ٔجٕش طزٖق٘ أوزت الٍصٕص الغزعٗٛ بالمخص 
ٖتٍجش ٔجإش الطّإر باملااٞ عماٜ لقادٖز عةإرٓ عماٜ        ك٘ وٕصال  دىل الٕاق  ل

 .  اٞأٌغأٓ املٕىل طزٖقا  بداع٘ لٍجٗش الٕاق  عمٜ لقدٖز ٔجٕد امل املاٞ؟ فّٕ أوْز
                                                           

(
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 : خقق األوز املبخٕأل ٌٔقٕهٔعٍدٟذ ٌُ

ْْأ -أ بدٔا  بمخااظ أُ   وا احتىاه ثُٕ ٔجٕش المخص ٌمضٗا  لعبدٖا  فمْ ٔج
 ٌمضٗا  ِٕٔ ظاِز األوز وَ دُٔ قزٍٖٛ صارفٛو لكَ أُ ٖكُٕألوز: ااألصن يف 

 قزٍٖٛ الصارفٛ وٕجٕدٚ ٔلٕءٗخّا : ال
املضافز املاٞ فمٗطم  واا داً  داا ث هد ( يف صخٗخٛ سرارٚ:رُ قٕلْ )د

الٕجاإش الٍمضاا٘ لعٓباادا  باااألوز  :ِااذا أوااز بالطماا  ظاااِزٓ باادٔا   ديف الٕقاات
اع أُ ٖمٕلاْ الٕقات فمٗتاٗىي    فإاا شا ( قاه بعدٓ:راملٕلٕٙ الصادرو لكٍْ )

خبٕبٗتاْ  ِٔذا الٍص الالحق لذاك ٖٕءذ عدً ثُٕ الطم  ألجن َو ٔلٗصٓند
ٜ   اقا : ضْو بن ألٌْ طزٖق إلدراك الٕلٍم املااٞ عٍاد الطما  أٔ عادً      العةإر عما

أٙ لااٗط األوااز ٌمضااٗا  باان ثاااُ األوااز طزٖقٗااا  ٔصااٗمٛ لتخدٖااد ٔلعااٗ    العةاإرو
 . ٔظٗمتْ: دُ ٔجد املاٞ لٕءأ أٔ اغتضن حض  حد ْو ٔدُ ث هدٓ لٗىي

ٔأوا احتىاه ثُٕ ٔجٕش المخص عزطا  يف صخٛ التٗىي فّٕ ٖتٍاافٜ   -ش
َٖٗىُىإا  ف رو  ظّٕر القز ُ اؿكٗي ّٞ ف َت ٔالضاٍٛو بمخااظ ظّٕرِىاا     دم ِي َلٔجُدٔا َواا

يف ثُٕ التٗىي ٔظٗمٛ وَ ث هد املاٞو ٔاملكمف بالمعن غا، ٔاجاد لمىااٞ ٔقاد     
ٖكُٕ ثذل  ٔاقعا  ِٕٔ غ، عااث باْ فاإاا طما  املااٞ ث هادٓو لكٍاْ يف ِاذٓ         

لٗىىْ باطال  اُ الصٕرٚ ملا ث ٖطم  املاٞ ٔفزءٍا ثٌْٕ عزطا  يف صخٛ التٗىي ث
عدً فخصْ عٍْو ل غ، ٔاجد لمىاٞ ٔاقعا  ِٕٔ ال ٖعمي -حض  المزض -و  أٌْ

داا ث هااد املاااٞ ٖتااٗىيو   بأٌااْ فٍٗطبااق عمٗااْ الاآٍص القز ٌاا٘ ٔاؿاادٖة٘ الٍاااطق  
 . ٔظاِزٓ ثُٕ لٗىىْ صخٗخا  ٔاقعا  ٔدُ ث ٖطم  املاٞ

لعقاان ٖدرثااْ أأوااا احتىاااه ثاإُ ٔجاإش المخااص درعااادا  دىل وااا    -جااا
٘ أٔ ٟعاتغاه الذواٛ ٖقٍٗاا  باالطّٕر املاا     واَ العماي اإلمجاال٘ با   الضامٗي  المطزٙ 

ٛ  لتخدٖاد ٔظٗمتاْ واَ         العاب٘و ِٕٔ ٖقتض٘ لشًٔ المخاص ٔطما  املااٞ وقدوا
ٛ  لتخدٖاد ٔظٗمتاْ    حٗل الطّٕرو ِٕٔ ٖقتض٘ لشًٔ المخص ٔطم  املاٞ وقدو
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٘   )وَ حٗل الطّٕرو فاإُ    (ؼصاٗن المازا  الٗقاٗن    االعاتغاه الٗقاٗن ٖضاتدع
داا ث هاد  ماشًٔ المخاص ثىاا أُ األواز الغازع٘:ر     ٔأصن االعتغاه ٖقض٘ ب

ٖقض٘ بمشًٔ المخص ِٕٔ درعاد ملا أدرثْ العقن وَ  داملضافز املاٞ فمٗطم ..
لكَ ٖٕجد وا ِإ أقازش: ِٔإ    و احتىاه ٔارد  لشًٔ المخص ٔالطم و ِٔذا

ش الٕاق  عمٜ لقدٖز ٔجٕد املااٞو  احتىاه ثُٕ ٔجٕش المخص طزٖقا  دىل لٍجٗ
األوز الغزع٘:رفمٗطم د باداع٘ التٍجٗاشو ِٔاذا ٖباتن عماٜ جزٖااُ       ٔدٌغاٞ 

ٔجداُ املااٞو ِٔإ ٖقتضا٘ عادً ٔجإش المخاصو فٗكإُ        اصتصخاش عدً 
خمالماا  ملقتضاٜ األصان     دداا ث هاد املضاافز املااٞ فمٗطما     راألوز بطم  املااٞ  

عمااٜ أواان ٔجااداُ املاااٞو ِٔااذا ٌعاا، أشبااار   جعاإال  طزٖقااا  لتٍجٗااش الٕاقاا   َٔو
ّٞ عمٜ َل ىاوٗٛ داللتّا عمٜ ٔجٕش االحتٗاط يف الغابّات اؿكىٗاٛ   االحتٗاط بٍا

التخزكٗٛو ٌٔع، ٔجٕش المخص يف الغبّات اؿكىٗاٛ فإٌاْ ٖاؤٔه دىل دهااش     
بداع٘ االحتٗاط ٔدلغاٞ األصن العشٗص٘ املؤٓوَو فإُ ٔجٕش االحتٗاط وٍغأْ 

 . ق  عمٜ لقدٖز ثُٕ املغتبْ حزوا  ٔاقعا  ٔوتٍجشا  عمٜ املكمفلٍجٗش الٕا

المخص ٔالطم  املٍصٕص باـربَٖ املتقدو  ب األوزٔٔجْ أقزبٗٛ طزٖقٗٛ 
ٔجاإش اصتصااخاش عاادً   ِٕاايف وٕءاإ  البخاال  ِاإ أُ األصاان اؾااارٙ  

ٞ اصتصخاش عدً ٔالمخص  دُٔ أصان االعاتغاه    -بعاد المخاص   ٔجداُ املاا
ٕارد الغبّات اؿكىٗٛ التخزكٗٛو ٔعمْٗ: ٖكإُ األواز   ا يف وفإٌْ ال هزٙ عٍدٌ

عقْ  عمٜ شالع االصتصخاش ٖٔكُٕ دٌغاهٓ بداع٘ لٍجٗش الٕاق  بطم  املاٞ
ُ ٖمٕلْ الٕقت فمٗتىي ..فمٗطم و فإاا شاع أثىا ٖٕح٘ بْ الٍص الصخٗذ:ر

باْ  مالعةٕر عمٜ املاٞ عٍاد ط  ألوز بالطم  طزٖق إلدراك الٕاق :فإُ ا ٔلٗصٓند
لٗخزس الٕاق  ُٖٔعَٗٓ الٕظٗمٛو فإاا عةز عمٜ  أٔ عدً عةٕرٓ عمْٗ بعد المخصو

ش يف وٍٓجا  ٌاْ أوازْ  كغاف ٔجإش الٕءإٞ أٔ الغضان عمٗاْ ٔأ     املاٞ بعد الطم  اٌ
 . لارثا  لٕاجبٛ الٕاقع٘ٔىا  احقْ ٔاقعا  عٗل لٕ لٕءأ وَ دُٔ فخص ثاُ   
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غااأ بااداع٘ لٍجٗااش  ٍُِو دفمٗطماا ٔاؿاصاان ٔءاإس ثاإُ األوااز بالطم ر  
بأواان ٔجااداُ املاااٞو فٗكاإُ األوااز  -الٕءاإٞ أٔ الغضاان قباان الصااالٚ -قاا الٕا

خازس  بالطم  طزٖقٗا  حتٜ ٖتٍجش الٕاق  عمْٗ ٔحتٜ ٖتطّز باملاٞ لٕ ٔجدٓو أٔ ُٖ
و ٔألجماْ ٖصاذ لٗٓىىاْ    ٓ املااٞ ٔاقعاا    حاه دعإاس  املكمف لٗٓىيعدً املاٞ فٗكُٕ 

ٌاْ  األقزش وَ با  لمكاي االحتىااالت فإ   ٕ وَ دُٔ دعكاهو ِٔذا االحتىاه ِ
 صمٗي ظاِزا  وَ األعكاه بّذا التقزٖ .

 فْٗ لمصٗن : ؟ٕ املقدار الٕاج  فخص املاٞ فْٗ البخل الةاٌ٘: وا ِ

أوا اؿاءز فٗمشوْ المخص ٔطم  املاٞ يف األواثَ املتٕق  ٔجٕد املااٞ   -أ  
تصان عمٗاْ بقادر    فّٗا ٖٔضتىز فخصْ حتٜ تصن لدْٖ الٗأظ وَ ٔجإدٓ أٔ  

ٗقااٗن ٖضااتدع٘ ٖكمٗااْ لٕءاإْٟ أٔ لغضاامْو ِٔااذا وقتضااٜ قاعدٚ)االعااتغاه ال 
ٔ      المزا  الٗقٗن( فإٌ حصإه  ْ اعتغمت اوتاْ بطما  املااٞ بأوان اؿصإه عمٗاْ 

ْ طمبا د اْو ٖٔضاتىز   عمٜ دهاد الٕءإٞ أٔ الغضان حضا  ٌإ  ح    عٍدٓ القدرٚ 
أٔ تصاان عمٗااْ  ٔجاإدٓ االطى٠ٍاااُ بعاادًعٍاادٓ حتااٜ تصاان  ْفخصاالمىاااٞ ٔ

ٔجٕد املاٞ يف وٍشلْ ٖٔباعز الٕءٕٞ أٔ الغضن حض  ٌٕ  حد ْو فإاا دحتىن  
خمْ أٔ ذمِٕىا ٔج  المخاص عٍاْ حتاٜ ٖتاٗقَ أٔ ٖطىاأُ بعادً ٔجإدٓ        أٔ َو

 . فٗجٕس لْ التٗىي ح٠ٍٗذ
وَ اؿاءز وا ٖقابن)املضافز يف الربٖٛ( فاٗعي املضاافز يف غا، الربٖاٛ     ٔوزادٌا 

املااٞ ٔال ٖمشواْ   ٔجٕد لمخص ٔطم  املاٞ يف أٙ وكاُ ٖتٕق  فْٗ ٔالذٙ ككٍْ ا
و ٔدلٗان التعىاٗي    -غمإٚ أٔ غمإل     -المخص يف األرض وَ جّاات أربعاٛ   

شربٓ باملضاافزو ٔظااِزٓ الضامز    اشتصاص اشتصاص دلٗن المخص ٔالطم  ٔ
الٚو ٔالضمز أعي وَ الضامز الغازع٘ املٕجا  لقصاز الصاالٚ ٔواَ       ٔالم يف الرٓب
ٔجٕدٓ يف الرب ٔال واٞ عٍادٓ   : صد  )املضافز( يفٔاملّي  وثالضمز ملا دٌْٔغ،ٓ 

 ىضافز يف او  بٍٗىا ال - ربٚاىعتاثىا ٖده عمْٗ التأون يف شصٕصٗات الزٔاٖٛ ال -
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ٙ   -اؿضز أٙ ٖمشواْ الطما     وِإ ثاؿاءاز واَ حٗال الٕاجا       -غا، الاربار
وضاتىزا   طمباا   ِٕاا  خماْ أٔ ذم ٔالمخص عَ املاٞ يف عزبتْ أٔ قافمتْ أٔ أطزاع َو

 ىاٞ لدْٖواعقد لدْٖ ٖق  أٔ اطى٠ٍاُ بعدً لٕفز الاخصن عٍدٓ الٗأظ ٍٖٔحتٜ َٖ
 .:رداا ث هد املضافز املاٞ فمٗطم دِٔذا وقتض٘ األوز الغزع٘ الطزٖق٘ 

املضاافز يف عصاز    صاادٖق ثىاا ِإ غالا  و    -ثاُ وضاافزا  يف الارب   ٔداا -ش
جّاات األرض بأوان ٔجاداُ ب٠از أٔ      يففٕاجبْ أُ ٖطما  املااٞ    -صدٔر اـرب

ماا  خاادد وقاادار الطوٍباا  واااٞ ٖتٕءااأ وٍااْ أٔ ٖغتضاان وٍااْو ٔالزٔاٖااٛ املعتااربٚ لُ 
ٖطم  املاااٞ يف الضاامز دُ ثاٌاات اؿشٌٔااٛ ٔالمخااصو ِٔاا٘ وعتااربٚ الضااكٌٕ٘:ر

ّٞ عمٜ واا  (73)دز وَ ال فغمٕٚو ٔدُ ثاٌت صّٕلٛ فغمٕل و ال ٖطم  أثة و بٍا
ٌعتقدٓ وَ لٕ ٗق الضكٌٕ٘ )امساعٗن بَ أب٘ سٖاد الغاع،ٙ( الاذٙ لاْ ثتااش     

دىل الغٗص  الٍجاع٘ ٔالطٕصا٘ رٔآ هلاي الٍإفم٘     ٖزْٖٔ مجاعٛ وتصال ثب، 
عىن الطاٟمٛ مباا   (74)ثىا ٖعّز وَ فّزصّٗىاو ٔحكٜ الغٗض الطٕص٘ يف عدلْ

ٛ   وٌٕ٘وااَ غ،ٌااا ثالضااك   رٔآ الةقااات عااَ ابااَ   (75)ٔال ٖضاآز حكاٖااٛ العالواا
خاازس ٔجاإدٓ يف ثتابااْ لعاادً ٔجاإدٓ يف ٌضااصٛ    ٌااْ ث ُٖالغضاااٟزٙ لضااعٗمْ فإ 

ٍُ غ، ابَ الغضاٟزٙ املغّٕرو  القّباٟ٘ وَ رجالْو ٔلعن التضعٗف لغصص  ا
ال وَ جّٛ رٔاٖتْ لإ ؼقاق صادٔر     ووَ جّٛ عقٗدلْ ْثىا تتىن ثُٕ لضعٗم

اٖااٛ الغااٗض الطٕصاا٘ عىاان ٟزٙو ٔعمااٜ فزءاْ فخك ف وااَ ابااَ الغضاااالتضاعٗ 
 .زٙ ٖزجذ عمٜ لضعٗف ابَ الغضاٟ طٗمٛ قزُٔ بأشبارٓالطاٟمٛ عمىاٞ 

 قإاوٗط  فْٗ لٕ ٗق صزٖذ يف ِدِزٔأوا الٍٕفم٘ فٍعتقد قبٕه رٔاٖالْ ٔدُ ث َٖ
و ٔالاا  ألٌااْ ٖاازٔٙ ثتاااش الضااكٌٕ٘و ٔألُ لتباا   -األصاإه األٔىل -الزجاااه

                                                           

(
73

 .2يٍ أتىاب انريًى: ح 1: ب2انىصائم: ج (

(
74

 . طثعح دذيثح 149: 1: جنهشيخ انطىصي  انعذج في أطىل انفقه (

(
75

 انثاب انثانث ذزجًح جاتز تٍ يزيذ. -3تزقى  35صانخالطح رجال انعاليح: راجع : (
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٘ الضكٌٕ٘ ٖٕج  الٕ ٕ  بزٔاٖتْ ألأصاٌٗد رٔاٖات   ُ غال  رٔاٖات الضاكٌٕ
-     ٛ فٗكغاف   ٖزّٖٔاا الٍإفم٘و   -ٔلعمْ أثةز وَ مثاٌ  بامل٠اٛ واَ أشباارٓ الٕاصام

ٖضااتمشً قباإهلي رٔاٖااٛ الٍاإفم٘ الااذٙ ِاإ  ٔعىاان الطاٟمااٛ بزٔاٖااات الضااكٌٕ٘ 
رأٙ ثتاش الضكٌٕ٘ بن ِٕ رأٙ غال  رٔاٖالْ الٕاصمٛ الٍٗااو ٖٔبعاد جادا     

  ٘ و شاصااٛ عىمااّي بزٔاٖااات الضااكٌٕ٘ الٕاصاامٛ دلااّٗي وااَ طزٖااق غاا، الٍاإفم
فالزٔاٖاٛ الايت ذمااَ بصادد عةّااا وعتاربٚ الضااٍد ظااِزا و ٔواا  ِاذا التقزٖاا  ال       

 . حاجٛ دىل قاعدٚ ادمبار اـرب الضعٗف بغّزٚ العىن بْ
 : ٔالزٔاٖٛ ٔاءخٛ الداللٛ عمٜ أوزَٖ التشً بّىا املغّٕر

َ املاااٞ قاادر )غماإٚ( يف األرض اؿشٌٔااٛ ِٔاا٘    األٔه: لااشًٔ المخااص عاا 
و األرض الغمٗعااٛ الاإعزٚ العااتىاهلا عمااٜ ارلمااا  ٔصااعٕد أٔ ِباإط ٌٔااشٔه  

املاٞو ٔالغمٕٚ روٗٛ صّي وَ وعتده  عَ صعٕبٛ الض، لممخص اُٖٕجبِٔذاُ 
 . القٕٚ ٔالضّي وتٕصط القدرٚ ِٔ٘ لتخدد مب٠ت  ٔعغزَٖ وعا  لقزٖبا 

 : روٗااٛ صااّى  وتٕصااط    عااَ املاااٞ قاادر غماإل    الةاااٌ٘: لااشًٔ المخااص   
َ املاٞ ِٔا٘  ا  صمٕثّا لممخص عالقٕٚ ٔالضّي داا ثاٌت األرض صّمٛ وٗضٕر

 . وأٚ ٔأربع  وعا  لقزٖبا  لتخدد بأرب 
ٔيف األرض الضاّمٛ   -بمتذ اؿاٞ ٔصكُٕ الشاٞ -اؿشٌٛٔالعربٚ يف األرض 

ٔالصاد  العازيف وٍإط بّاا ٔلاذا       وبأغمبٗٛ الصمٛو فإُ العزع ٖالحغ األغمبٗٛ
ْٞ لكُٕ األرض صّمٛ بقدر ٖضا، ٔلعتارب حشٌاٛ     قد ٖكُٕ يف األرض اؿشٌٛ جش

ألُ غالبّا صعبٛ ٔعزٚو ٔبالعكط األرض الضّمٛ قد ٖكإُ فّٗاا أرض حشٌاٛ    
و ِٔذا ومازٔض يف  صعبٛ ٔعزٚ ٔلعترب صّمٛ ألُ غالبّا صّمٛ وٗضٕرٚ الضمٕك

 املاٞ املٕجٕد يف ب٠ز أٔ وٍب  أٔ ذمِٕىا. مخص عَاألرض الرٓب ٔالمالٚ لم

ٔاملٍاااط يف الضااّي ٔالزواا٘ ٔالقاإظ ٔاهلاإاٞ ٔالزاواا٘ ِاإ املتعااارع وٍّااا  
خىٕلاٛ عماٜ ِاذا    ٕصاط يف القإٚ ٔالضاعفو فاإُ الزٔاٖاٛ املعتاربٚ وَ      تاملعتده امل
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وٍصزفٛ وتبادرٚ دلْٗ ٔال تتىن األفزاد الٍادرٚ الماٟقٛ عمٜ القٕٙ أٔ التٕصط ٔ
اليت ِ٘  ـرب املعترب املتبادر وَ ألماظْٛ الضعٗمٛو ِٔذا ِٕ العاِز وَ االٍاقص

 يف وقاً التخدٖدو و  لزددٓ ب  األقن ٔب  األثةز.

ٍُ: حٗال صامىٍا جزٖااُ اصتصاخاش عادً ٔجإش المخاصو          ٔبتقزٖ   اا
الدالٛ عمٜ ٔجٕش طم  املاٞ ٔالمخص عٍْ  (76)ٔشزجٍا عٍْ مبعتربٚ الضكٌٕ٘

دىل املتعارعو قّزا    حض  حاه األرضو فٍٗصزع الممغ قدر غمٕٚ أٔ غمٕل
واَ املتعاارعو فٍزجا  دىل     يف ٔجٕش المخص ٔطم  املاٞ أثةاز ٔعٍدٟذ ٌغ  

اصتصخاش عدً ٔجإش المخاصو ٔالقادر املتاٗقَ شزٔجاْ عٍاْ دىل ٔجإش        
اؾّات اهتىان ٔجإد املااٞ فّٗااو ٔاـاارج واَ اصتصاخاش         ِ٘المخص فْٗ 

واا٘ ٔالضااّي ٔالقاإظ ٔاهلاإاٞ املتعااارع وااَ الزعاادً ٔجاإش المخااص: ِاإ 
 . ٔالزاو٘و ٔالشاٟد عمْٗ ٌزج  فْٗ دىل االصتصخاش املذثٕر

 ألجاااشاٞ واااَ حٗااال الضااإّلٛ ٔالصاااعٕبٛو  صتمماااٛ أداا ثاٌااات األرض ُو
 ٔوااَ حٗاال الاازوٗت     -الغماإٚ  -مخااق ثااال  حكىااْ وااَ حٗاال الزوٗااٛ    فإٌااْ َٖ

مبقدار وعتد باْ لاٗط بٗضا،و ٔأواا الٗضا،      ِذا داا ثاُ االشتالع  -الغمٕل   -
 . عتٓد بْ عادٚ ٔعض  الصد  العزيففال ُٖ

ٔٔجْ ال  ِٕ أُ املتبادر العاِز وَ الزٔاٖاٛ املعتاربٚ ثإُ األرض متاوّاا     
     ٛ ٛ   أٔ أغمبّا صّمٛ أٔ حشٌٔاٛو ٔواا داا اشتممات صإّل ٔبقادر وعتاد باْ     ٔحشٌٔا

فٗمخق ثال  وٍّىا حكىْو ثىا داا ثاٌت األرض واَ جّاٛ الاٗى  واةال  ٌصامّا      
َٔ المخص بقدر روٗٛ ٌٔصفو ِٔذا ككَ  :ثاُ املطمٕش وٍْ ْزِعصّن ٌٔصمّا 

اصتعّارٓ وَ ٌماط الزٔاٖاٛ بعاد ؼمماّا ٔاذمالهلاا دىل وضاىٌٕ  واأشٕاَٖ يف        
زاد وٍْ المخاص  د عزع٘ لضّٗم٘ ُٖاألوز بالطم  ٔالمخص عَ املاٞ ٔأٌْ ؼدٖ

 . و  ؿاظ الٗضز ٔالعضز يف األرض املطمٕش فّٗا املاٞ
                                                           

(
76

 .2يٍ أتىاب انريًى: ح 1: ب1انىصائم: ج (
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البخل الةالل: يف حدٔد المخص وَ جّات األرض املتٕاجاد فّٗاا فاقاد    
ٖق  البخل يف اؾّٛ  عزفٛ لشًٔ المخص غمٕٚ أٔ غمٕل واملاٞ فعال و فإٌْ بعد و

الزٔاٖاٛ املعتاربٚ لعاٗ  المخاص يف     أٔ اؾّات اليت ٖطم  فّٗا املااٞو ٔلاٗط يف   
ٌعي ككَ أُ ٖدعٜ  وكاُ لٕاجدٓو ٔال دلٗن ٔاءذ عمْٗ.اؾّات األربعٛ وَ 

  ٕٛ ختىان املكماف   َٖ داللٛ الزٔاٖٛ عمٜ ٔجٕش المخص غمٕٚ أٔ غمٕل  واَ جّا
قٗٓد الض، لممخص قدر غمٕٚ أٔ قادر غمإل    اعةٕرٓ عمٜ املاٞ فّٗاو ٔلذا ذمَ ٌُ

ص ٔطما   ات اهتىن ٔجاداُ املااٞ فّٗااو ٔاملعتىاد ِإ المخا      يف اؾّٛ أٔ اؾّ
ْ    ال،ضاملاٞ يف اؾّٛ أٔ يف الاى ٔلإ بضاؤاه أِان     -اىختىن عةٕرٓ عماٜ املااٞ فٗا

 . -املٍطقٛ ألٌّي اـرباٞ باألرض ٔشصٕصٗالّا ٔحمن ٔجٕد املاٞ فّٗا

اٞ فّٗااو لٕءإس أُ   ٔالعاِز ٔجٕش المخص يف اؾّاٛ اهتىان ٔجإد املا    
ٕ  -ثىااا صاابق -بالطماا  األوااز أوااز طزٖقاا٘  لااٗط أواازا  ٌمضااٗا  لعباادٖا و ٔدمنااا ِاا

ٙ   الصتكغااع حالااْ ٔاقعاا  :     أً  ؟ِاان املااٞ وٕجاإد ِٔإ وااأوٕر باالطّٕر املاااٞ
ٕٛ أٔ          ِٕ غ، وٕجٕد ِٕٔ وأوٕر باالتٗىيو ٔواَ ٍِاا لإ عماي بعادً املااٞ يف جّا

    ٕ ٕٛ  ي حصن لاْ العماي بعادً ٔجا د املااٞ يف ِاذٓ   صار فاحصا  طالبا  لمىاٞ يف جّ
 ٌاْ بعاض اـارباٞ باملٍطقاٛ ٔدشباارٓ بعادً املااٞ        اؾّٛ أ ٍاٞ المخص بمعان ٔجدا 

ٔجاإش المخااص ٔطماا  املاااٞ الٌتماااٞ وٕءاإ     عٍااْ اٌتمااٜ  يف لمكااي اؾّااٛو 
دا ال جدٔٝ يف المخاص املازاد وٍاْ طما  املااٞو ٔحااه العماي بعادً          و الطم 

ٕٛ أٙ جدٔٝ يف المخص عَ املاٞ فّٗ  .ا؟ ٔجٕدٓ يف جّ
ٕٛ أٔ عّادٚ -داُ لٕ عمي املكمف ْ    ببٍٗ  -عدٍه أٔ  قٛ أٔ شارب وٕ إ  بصاخت

ٕٛ أٔ جّت  أٔ متاً جّات املٍطقٛ املتٕاجد فّٗا قبن ِذا  بعدً ٔجٕد املاٞ يف جّ
ٕٛ أٔ أثةاز   المخصو  ي لٕ احتىعمْٗ ا ُ ث ه   واَ   ن الحقا  حدٔ اْ يف جّا

ا  ؿا  الغا و ٔواَ ٍِاا ال     ِذٓ اؾّات اصتصخ  عدً ٔجٕدٓ املعمًٕ صاابق 
 . ٔدُ احتىن حدٔ ْ وتأشزا  ْٔطمباملاه عَ ٖبعد عدً ٔجٕش المخص 
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ٕٛ وااَ جّااات األرض املتٕاجااد فّٗااا أٔ يف  ٔلاإ احتىاان ٔجاإد املاااٞ يف جّاا
 وبقدر غمإٚ أٔ غمإل  حضا  حااه األرض    عٍْ  جّت  ٔج  عمْٗ المخص

وااَ ِااذا القاادر املعااَٗٓ يف وعتااربٚ   باان هاا  المخااص ٔطماا  املاااٞ ٔلاإ بأسٖااد 
الضكٌٕ٘ ٖٔعك باق٘ اؾّات اليت ال ٖعمي ٔجٕد املاٞ فّٗاو ٔوَ ٍِا لإ عاّد   

ٔأشارب   -العاده أٔ الةقاٛ أٔ املٕ إ  غاربٓ      -اـب، العاارع باالطزٖق ٔاملٍطقاٛ    
ٕٛ  أٔ أثةاااز واااَ جّاااات األرض املتٕاجاااد فّٗاااا ث  بعااادً ٔجااإد املااااٞ يف جّااا

  وملااٞ فّٗااو فاإُ ِاذٓ الغاّادٚ واَ ِاؤالٞ مبٍشلاٛ العماي         ه  المخص ٔطما  ا 
 . بن ال اعتبار بالعمي دال اؿاصن وَ أوةاه ِؤالٞ اـرباٞ

ٍُ: حٗل التشوٍا ٔجٕش الطم  ٔالمخص عَ املاٞ ٔجٕبا  طزٖقٗا   ٔبتعب،  ا
 عماٜ شاالع اصتصاخاش عادً ٔجإد املااٞ       ِٔإ  لتٍجٗش الٕاق  عمٜ املكمافو  

 ٕ  لتٍجٗااش الٕاقاا  ٔلٍجااشٓ   دفمٗطم الغاازع٘:رُ األوااز أٔ عاادً ٔجداٌااْ فٗكاا
 عمااٜ املكمااف فٗمشوااْ المخااصو لكااَ داا عمااي وااَ دشبااار أِاان املٍطقااٛ أٔ          
العارع باألرض املتٕاجد فّٗا أٔ وَ دشبار عدل  عارف  باألرض أٔ اطىأُ 

ىضافٛ لشٖد عماٜ قادر الغمإٚ أٔ الغمإل      ابلٕ بٕجٕد املاٞ يف جّٛ أٔ جّت  ٔ
 ماا  يف لمكااي اؾّااٛ لتخصااٗن املاااٞ ٔالطّاإر بااْو فٗتٍجااش الٕاقاا       ٔجاا  الط

 املضاااافٛ املعٍٗٓاااٛ يف  َعمٗاااْ ٖٔمشواااْ املضااا، دىل وكااااُ ٔجااإد املااااٞ ٔدُ ساد عااا
ىقدار اخن لٕاجدٓ بوعتربٚ الضكٌٕ٘و ٔوَ ٍِا لٕ عمي بٕجٕد املاٞ بعٗدا  عَ َو

 ٔأوكٍااْ الٕصااإه   -غماإٚ أٔ غمااإل    -ٖشٖااد عمااٜ روٗاااٛ صااّي أٔ صاااّى     
او فإٌاْ ٖصاد  عمٗاْ )ٔاجاد املااٞ( ٔال ٖصاد  أٌاْ        أٔ ذمِٕا دلْٗ بٕاصطٛ العزبٛ 

أعٕسٓ املاٞ ٔث هدٓو فٗج  عمْٗ الٕءٕٞ أٔ الغضن حضا  ٌإ  حد اْو فاإُ     
املااٞ فٕظٗمتاْ التاٗىي    املضتماد وَ  ٖٛ الطّارات اٌقضاً املكمف دىل وَ ث هاد  

 ٔوَ هدٓ فٕظٗمتْ الٕءٕٞ أٔ الغضن.

 جشوا و االطى٠ٍاُ ثالعمي ٖعل  عمْٗ األ زٖكُٕ  ىٕارد ٔغ،ِاأيف ِذٓ ال
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عٍْ فإُ االطى٠ٍاُ حجٛ وعتىدٚ عٍد العقالٞ ثىا ِٕ حاه القط  ٔث ٖزد رد  
 ٍٖطبق عمْٗ عمٜ االحتجاج بْ ٔاالعتىاد عمْٗ أصال و ٔالوَ الغار  دٌكار ال ٔ

وا دٓه عمٜ حزوٛ العىن بالعَ جشوا و بن دُ غال  قطٕ  الٍاظ ِ٘ وصادٖق 
ٔلذا ٖكُٕ االطى٠ٍاُ ٔالعماي حجاٛ يف وؤداِىاا ال فاز       والٕ ٕ  ٔاالطى٠ٍاُ

 بٍّٗىا يف وقاً اؿجٗٛ.

ٔاؿاصن ٔجإش المخاص ٔالطما  يف اؾّاٛ أٔ اؾّاات اهتىان ٔجإد        
الٕجٕش وغزٔط ببقاٞ الٕقت ٔعدً لشًٔ الضزر  املاٞ فّٗا ٔعةٕرٓ عمّٗاو ٌعي

 ٔجاإشلٕقاات أِااي فٗمااشً وزاعالااْو ثىااا أُ   أٔ اؿاازجو فااإُ اؿماااظ عمااٜ ا 
جان  ألفال َٖجا  المخاص وا  شإع التضازرو      خدٔد بعدً الضزر َو المخص

خدٔد بعدً اؿزج ٔاملغقٛ الععٗىٛ اليت ال ٖتخىمّا دلٗن ٌم٘ الضزر ثىا ِٕ َو
 . دلٗن ٌم٘ اؿزججن أل عٗغّي ٔصمٕثٗالّيويف أوٕر  العقالٞ عادٚ

البخل الزاب : العاِز ثماٖٛ االصتٍابٛ يف المخص ٔطم  املاٞو ٔعدً ٔجٕش 
ىعٍٜ االصتٍابٛ يف المعن الٕاج  الٍمض٘ ثاالصاتٍابٛ عاَ املٗات    اال ب ووباعزلْ

ىعٍٜ لصادٙ  او بان با  أٔ ذمِٕاا   اؿج ٔأالصٗاً  ٔأالصالٚ  ْ وَلوا فايف قضاٞ 
ْ   -ٔ أثةز لممخص ٔطم  املاٞ ٔدشبارٓٔاحدا  أالغ،  بٕجإد  -بعد َلىااً فخصا

لطّإر  ا -عازعا  لتعاٗ  الٕظٗماٛ    عدً ٔجٕدٓ  ي ٖقبان شاربٓ ٖٔعتىادٓ     املاٞ أٔ
ٛ    -الماحص باملاٞ أٔ بالعاش حض  شرب و غاربٓ أٔ حصان الٕ إ     داا ثااُ  قا

فخصاْ ٔدُ ث  شارب بٍتٗجاٛ   ٝ لممخص  اي أُ فالٍاٟ  يف المخص أٔ الذٙ لصٓد
 وقٛ أٔ حصان الٕ إ  غاربٓ   اعتىد داا ثاُ املصارب  ا  ٖؤشذ غربٓ ُٖٔ وجعمْ ٌاٟبا َٖ

فالعىدٚ ِٕ دشبار  ؤال ٖؤشذ غربٓ ٔال ٖعتىد لٕ ث تصن الٕ ٕ  بْ أٔ غربٓ
  و غكن عمّٗاا ٔال أ ز لمٍاٟ  ٔالٍٗابٛ حتٜ ُٖ والغ، بٕجٕد املاٞ أٔ عدً ٔجٕدٓ

ٞ املاٞ ٖتخقق وٕء ي بعد اإلشبار بٕجٕد   ٕ  الطّارٚ املاٟٗٛ ٖٔمشوْ ؼصٗن املاا
ّٓ  ىاٞ ٖتخقق وٕءٕ  الطّارٚ العابٗٛااإلشبار بعدً ٔجٕد البعد أٔ  وز بْٔالتط
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االط٣ٌِلاْ   -جصلتنِٚرب جٗ   ٙنضلتِرب   -فٚتٌٍٚ ٗٙؾلوٛ . ٗهل٘ جٗدلرب خلغ اه ل      
 ب٘د٘د املا١ جٗ بعدَ ٗد٘دٖ كاْ خغٖ ًعتٌدّا بطزٙق جٗىل ٗجدوٟ ٗجٗفض . 

ٗٓذا كوٕ ًبين عوٟ ًا اخرتُاٖ ًّ ٗد٘ب اهفشؿ طزٙقلّا هتِذٚلش اه٘ا ل           
 ٓللل٘ علللدَ  -اـلللغ املعتلللغ-فلللظْ ظلللآز اهلللدهٚى ،ٗاصتلغلللاا سلللاي امللوللل 

 هللشَٗ املباعللزٝ ب طوللرب املللا١ ٗكفاٙللٞ خللغ اهجقللٞ اهطاهللرب هوٌللا١ ب ٗدلل٘دٖ جٗ    
ْٕ :  . عدَ ٗد٘دٖ فٌّ اهتشدٙد املِؾ٘ـ ظآز اـلغ طولرب امللا١     ٗبتعب  ثا

  .باهرتاب اهطٔ٘ر باملا١ جٗ ٖ طزٙقّا هتعٚني ٗظٚفتٕ:إلسزاس ٗد٘دٖ جٗ عدَ ٗد٘د
ذاي لؿ ُفضلّٚا ععبلدّٙا جٗ ًقلدًّٚا فلال ًلل    ٗجًلا هل٘ بلين عولٟ ٗدل٘ب اهفشل             

هالصللتِابٞ ٗ بلل٘ي خللغ اه لل  ٗالبللد ًللّ عؾللدٜ امللولل  هوفشللؿ عللّ املللا١       
ظْ كفاٙلٞ االصلتِابٞ علزعّا ؼتلاز  ىل     فل  ،ًٗباعزعٕ هطورب امللا١ كٌلا ٓل٘ ٗافلض    

  ٗال دهٚى خاـ ٗافض ِٓا ٙدي عوٟ عزعٚٞ االصتِابٞ . ،دهٚى

ي ب٘ظٚفٞ طورب املا١ ٗاهفشؿ عِٕ ثٍ اهبشح اـاًط : ه٘ ؼقق بٕ اإلخال
عٌٍٚ ٗؽٓوٟ ٓى ٙ٘درب ٓذا بطالْ عٌٌٕٚ ٗؽلالعٕ جَ ال ٙ٘دبلٕ ذ ركلز ا قلق     

بطالْ اهتٌٍٚ ) طعّا ٗ مجاعّا ًِقل٘اّل  ْ   ٙللّ قؾلاّل(     (1)اهلب  ب د٘آزٖ
ٗٓ٘ ًبين عوٟ ًا اختارٖ ) دٖ( ُٗضلبٕ  ىل املغلٔ٘ر ًلّ ظٔل٘ر )ا دهلٞ اهداهلٞ       

 ؽللشٞ اهتللٌٍٚ بللٕ( ٙعللين بطوللرب املللا١ ٗاهفشللؿ عِللٕ باهقللزب    عوللٟ اعللرتا  
 ثلللٍ  لللاي : )فٌلللا عضلللاٖ ٙرٔلللز ًلللّ بعللل  فلللزٗ  اهتشزٙلللز ًلللّ     ،ب ا رض

ب عِلدُا  ٓلذا ؽلشٚض    لّهه٘ ؽادا عدَ املا١ هٚط ب قوٕ( اؿلٍ باهؾشٞ 
 ٗالبد هِا ًّ اهتفؾٚى بني ساهتني : ،اؾٌوٞ

السقلّا  ٚقني جٗ االط٣ٌِلاْ  اؿاهٞ ا ٗىل : جْ ٙؾادا عٌولٕ ًل  سؾل٘ي اهل    
بعللدَ ٗدلل٘د املللا١ ب املِطقللٞ املت٘ادللد فٚٔللا ًللّ اهغٙللٞ ٗاهفللالٝ ُٗغلل  اهعوللٍ        
ٗاالط٣ٌِاْ بعد اهتٌٍٚ ٗاهؾالٝ ُتٚذٞ  خبار اهجقٞ اهعلارا بلا رض ٗاهطزٙلق    
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ٗعِد٢ذ ٙؾض  . عدَ ٗددإُ هًٕباعزٝ فشؾٕ السقّا ٗطوبٕ هوٌا١ ً  جٗ ُتٚذٞ 
ٌنلل٘ا ِؽللُعٚدّا َطٚ بللاّ ط :فلل٘عٕعٌٌٚللٕ ٗؽللالعٕ هتشقللق ً٘ ٌص ِٚ ًِللا١ي َفِت ٍت ِعُذللدنٗا   صَفَولل

ب اؿقٚقللٞ ٓلل٘ جًللز  صفوٚطوللرب:طٗا ًللز ،فظُللٕ  لل  ٗادللد هوٌللا١، 43اهِضللا١:
طزٙقٛ هتِذٚش اه٘ا   كٌا اخرتُا خالفّا هؾاسرب اؾل٘آز ) لدٖ( اهلذٜ اختلار     

 .  كُٕ٘ جًزّا عزطّٚا ٗ د صبق ؼقٚقٕ
اهٚقني جٗ االط٣ٌِلاْ بعلدَ ٗدل٘د امللا١      عِدٖ ىسؾٗ فظرا ؼقق هدٕٙ السقّا

ٍ      سٓو ب اهطزٙق اهيتب ا رض جٗ  كلاْ   -اهؾلالٝ عوٚلٕ ٗجراد اهطٔل٘ر ٗعلٌٚ
ٗاهلذٜ سؾلى اهعولٍ بلٕ السقلّا ًلّ جسلد         ،عٌٌٕٚ ؽشٚشّا هعلدَ ٗدداُلٕ امللا١   

طزٙقني ًعتغّٙ . ٗٓذا اؿلٍ ًبين عولٟ ًلا اهتشًِلاٖ ًلّ ظٔل٘ر اـلغ املعتلغ        
ب ٗدلل٘ب  (1)صٙطوللرب املللا١ ب اهضللفزصط دجللد املضللافز املللا١ فوٚطوللرب  را  ط:

ًِٕ ه٘ عولٍ جٗ   فظرا متغٟ ًِٕ  ؾد اهتقزب بتٌٌٕٚ ؽّض ،اهطورب ٗد٘بّا طزٙقّٚا
  اطٌ ْ السقّا بعدَ ٗد٘د املا١ ب جطزاا ُٗ٘اسٛ ران امل٘ف  املت٘ادد فٕٚ .

 تٌٍٚ هعدَ  سزاسذ٘آز( عوٟ بطالْ اهلدعٟ ب )اههلٌٗال عغٝ باإلمجا  ا
 ( . ) اُعقادٖ ٗعدَ  سزاس كغفٕ ًّ رجٜ املعؾَ٘

اؿاهٞ اهجاُٚٞ : جْ ال ٙؾادا عٌوٕ ً  اهلٚقني بعلدَ ٗدلداْ امللا١ جعلٍ ًلّ       
بقا١ اؾٔى ب٘دداْ املا١ ًّٗ سؾ٘ي اهٚقني السقّا ب٘دداْ املا١ بفشؿ اه   

اعللزعٕ اهفشللؿ ب جطلزاا امل٘ لل  املت٘ادللد فٚلٕ جٗ  ب  ٗ خبلارٖ ب٘دلل٘د املللا١ ب  
ٕ   ُٕ ب ٓذٖ اؿاهٞ ٙنزاا ٗاؾٔات ٗٗددإُ املا١ فٕٚ فظا ط  ،شللٍ بلبطالْ عٌٌٚل

ه٘ف٘ح جْ ا ًز باهطورب اهذٜ خاهفٕ ٗ ْ بِِٚا عوٟ كُٕ٘ جًزّا طزٙقٚلّا هتِذٚلش   
 ال جُٕ خاهفٕ ٗعزن اهطورب ٗ  ٙتشقق  ،اه٘ا   جٗ ععذٙزٖ عّ اه٘ف١٘ ٗاه ضى

عدَ ٗدداْ املا١ ستٟ ٙتشقق عِدٖ ً٘ف٘  اهتلٌٍٚ   -سافزّا ًٗضتقباّل -هدٕٙ 
ٍت ِعُذدنط ٌن٘اَفَو ٌص ِٚ ًِا١ي َفِت ٗسٚح   ٙتشقق هدٕٙ ً٘فل٘  اهتلٌٍٚ   ٙؾلض    ص، ٗا 
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اهتٌٍٚ  اؿلٍ بؾشٞ عٌٌٕٚ الُتفا١ امل٘ف٘  ٗٓ٘ ً٘درب الُتفا١ اؿلٍ : ؽشٞ
   .بطالْعوٟ اه اإلمجا  اؾ٘آز عٚذ دع٠٘ ٖ:ٗٙؤٙد .ٗؽ ٗرعٕ اًتجااّل هألًز

ٗ    اهبشح اهضادظ : بعد جْ ؼقق ٗد٘ب طورب املا١ ملّ   دجدٖ ٗسّى
هل٘ طولرب امللا١ هوغلزب جٗ هوطلبذ جٗ مٌ٘ٓلا        -اهؾالٝ ٗٓٛ ًغزٗطٞ بلاهطٔ٘ر 

 -اهًٚ٘ٚلٞ جٗ ايٙلات جٗ مٌ٘ٓلا    بٕ  بى سو٘ي ٗ   اهؾالٝ املفزٗفلٞ: ٗكاْ طو
 اهؾلالٝ سٚلح ال    فوٍ دجدٖ ٓلى دجلرب عوٚلٕ طولرب امللا١ ثاُٚلّا بعلد سول٘ي ٗ ل          

 بلى   : اهطورب  بلى اه٘ ل  ٗ  دجلد امللا١ ذ جَ ٙلفٚلٕ اهطولرب       ِٙفعٕ هوتٌٍٚ ران
 .املا١ ٗال ػرب  عادٝ اهطورب ذ  ٗدداْ اه٘   ٗسؾ٘ي اهٚ ظ ًّ

فلذٓرب   ، د اختوف  جُرلار اهفقٔلا١ )رض( ب اؾل٘اب علّ ٓلذا اهضلؤاي      
  مج   ىل ا ٗي ٗرٓرب مج  آخز  ىل اهجاُٛ ٗٓ٘ ا  زب .

علدَ دلد٠ٗ طولرب امللا١  بلى اه٘ ل  عِلد ع٘دلٕ         ِٕ  د ٙضلتدي هلألٗي :  هل
هرٔل٘ر دهٚلى ٗدل٘ب     ٔ٘ر هلا فٚوشًٕ  عادعلٕ بعلد اه٘ ل    ٗد٘ب اهؾالٝ ٗاهط

ب ٗدل٘ب عل خز اهطولرب مللا بعلد       صفوٚطولرب صطٙطورب املا١ ب اهضلفز طاهطورب 
ٍت  طٗهرٔ٘ر ايٙلٞ   ،ٗهعدَ ٗد٘ب اهطٔ٘ر  بى اه٘   ،سو٘ي ٗ   اهؾالٝ َفَول

ٌنلل٘اِعُذللدن ٌص ِٚ ًِللا١ي َفِت ب  رادٝ عللدَ ٗدللداْ املللا١ عِللد  رادٝ اهتللٌٍٚ هوؾللالٝ   صٗا 
ُٝ: ط بقزِٙٞ ؽدر ايٙٞ ٍت ٔ َهٟ اهؾصال ٌتتن ٗباختؾار : طورب امللا١  . 6صاملا٢دٝ: ٔ ِرا ُ 

 هطورب  بى اه٘   ٗالبد ًّ اإلعادٝ .ٗادرب بعد دخ٘ي اه٘   فال ٙلفٛ ا

عوللٟ ٗدلل٘ب  : عٌللدٝ اهللدهٚىٌلللّ اؾلل٘اب عللّ رهللم كوللٕ بلل ْ ٙقللاي  ٗٙن
فز امللللا١ فوٚطولللرب ًلللا داَ ب  را   دجلللد املضلللااهطولللرب ٓللل٘ ؽلللشٚشٞ سرارٝ:ط

 ..ص  ْ كاُلل  اؿشُٗللٞ ًعتللغٝ اهضلللُ٘ٛ:طٙطورب املللا١ ب اهضللفزٗ (1)اه٘ لل ص
ٗاهؾشٚشٞ ال دالهٞ فٚٔلا عولٟ ٗدل٘ب اهطولرب ب متلاَ ٗ ل  اهفزٙقلٞ  ر ًلّ         
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عّ صلفزٖ   ٙوشًٕ االُؾزاا اه٘افض عدَ ٗد٘ب اهطورب فٌ٘  اه٘   عٚح
ٕ  ٗاالُغ اي ٗعؤُٕٗ بلى املطول٘ب ٓل٘ اهفشلؿ      ،باهفشؿ عّ املا١ ٗاهطورب هل

ٖ    ،بع  اه٘   ًلا داَ ب  طٗٓٛ   عبني ًبدج اهطورب سًاُّا ٗ منلا ركلزت ًِتٔلا
فتدي عولٟ ٗدل٘ب اهفشلؿ جثِلا١ اهضل  ٗاهضلفز  بلى اُتٔلا١ اه٘ ل            صاه٘  

ولرب امللا١  بلى ٗ ل  اهؾلالٝ  را سؾلى       ٗٓذا ال ميِ  ًلّ االكتفلا١ بط   ،قٕٗعقّٚ
ُعٍ علدي اهؾلشٚشٞ عولٟ     ص.  دجد املا١طاهٚ ظ ًّ ٗددإُ ٗؽدق عوٕٚ جُٕ 

ٕ    ،عدَ د٘اس املبادرٝ  ىل اهتٌٍٚ ٗاهؾالٝ فلظْ     ،بى ٙفشؿ علّ امللا١ ٗٙطوبل
ٗٓلذا ٙعلين  ؾل٘ر دالهلٞ اهزٗاٙلٞ اهؾلشٚشٞ عولٟ ٗدل٘ب عل خز           ،دجدٖ ٙتٌٍٚ

 ص  دجلد امللا١  طًّٗ اه٘افلض ؽلدق جُلٕ     ،ؾالٝاهطورب ملا بعد سو٘ي ٗ   اه
ٗٓللذا ًعتلغٝ     را فشؿ عِٕ ٗطوبٕ  بلى اه٘ ل  فٚل٣ط ًلّ اؿؾل٘ي عوٚلٕ .       

ٗ ْ كاُل  صلٔ٘هٞ    ،شُٗلٞ ف ول٘ٝ  ٙطورب املا١ ب اهضلفز  ْ كاُل  اؿ  :طاهضلُ٘ٛ
ال دالهلٞ فٚٔلا ٗال  علعار ب٘ ل  اهطولرب جٗ       صف و٘عني ال ٙطورب جكجز ًلّ رهلم  

بعلد   -ٗ منا ج ؾٟ دالهتٔلا   ،ا١ ملا بعد دخ٘ي ٗ   اهؾالٝبوشَٗ ع خز طورب امل
٘  -دزٙاْ اصتؾشاب عدَ ٗد٘ب اهفشؿ اهفشلؿ ب اه ول٘ٝ جٗ   ٗدل٘ب   ٓل

 اه و٘عني سضرب ُ٘  ا رض ٗعدَ ٗد٘ب اهفشؿ جكجز ًّ رهم .

 ٌا عقدَ ٙتبني ب٘ف٘ح كفاٙٞ اهفشؿ  بى اه٘    را سؾى اهٚ ظ ًّلًٗ 
فٚؾدق  ،هشَٗ اهفشؿ ثاُّٚا بعد سو٘ي اه٘  ٗجُٕ ال دهٚى عوٟ  ،ٗدداْ املا١

 .   ٗد٘ب اهتٌٍٚ بِؿ اهقزآْ جُٕ )  دجد املا١( ٗٙتشقق ً٘ف٘

ٌن٘اطٗايٙٞ  ٌص ِٚ ًِا١ي َفِت ٍت ِعُذدنٗا  جٙقّا ال دالهٞ فٚٔا عوٟ هشَٗ اهطورب بعد صَفَو
ص٘ا١ كاْ عدَ ٗدلداْ امللا١ جَ كلاْ علدَ اهقلدرٝ       -فظْ املزاد اؾدٜ ،اه٘  
سلني  ٚاًلٕ هوؾلالٝ ٗ لد     ٕ فظُل  -وٟ اصتعٌاهٕ سضلرب اخلتالا ا ُرلار   ععوٕٚ ٗ

ًّ ٗددإُ ٗ  ٙتشقق عِدٖ استٌاي ستٟ ٣ٙط طورب املا١  بى ٗ تٔا ٗ  دجدٖ 
 ذدٓذا امللو  ٙؾدق عوٕٚ جُٕ )  ِٙ ،سدٗثٕ السقّا سني سو٘ي ٗ   اهؾالٝ



 (59)عدَ ٗد٘ب اهفشؿ عّ املا١ عِد عقٚق ٗ   اهؾالٝ.........................   
 

ٌن٘اَفٗٗظٚفٞ ًجوٕ :ط ،املا١( ٗ  ٙقدر عوٟ اصتعٌاهٕ ب ٗف١٘ جٗ  ضى ٌص ِٚ  .صِت
ٗميلللّ ع٘كٚللد  ؾلل٘ر ايٙللٞ ٗاهللزٗاٙتني عللّ اهدالهللٞ عوللٟ ٗدلل٘ب  عللادٝ   

فظْ  طال ٔا ٙفٚد كفاٙٞ اهفشؿ  ،اهفشؿ ٗطورب املا١ بظطالق ايٙٞ ٗاهزٗاٙتني
فٚؾلدق جُلٕ )     ،ٗطورب املا١  بى اه٘   جٗ بعدٖ ٗسؾ٘ي اهٚ ظ ًّ ٗددإُ

 .   دجدٖ ٗٗظٚفتٕ اهتٌٍٚدجد املا١( ٗٙؾدق جْ املضافز طورب املا١ فوٍ 
 را فشؿ  بلى  دَ ٗد٘ب  عادٝ اهفشؿ ٗطورب املا١ ٗٙتشؾى مما عقدَ ع

ْٕ كاهغلزب جٗ اهطلبذ ٗٙل٣     اه٘   ه لزض اه٘فل١٘ جٗ اه ضل     ط ى جٗ ه لزض ثلا
ذرب عوٚلٕ  علادٝ اهفشلؿ ٗاهطولرب ستلٟ  را استٌلى اهعجل٘ر        فال ًِّٙ ٗددإُ 

 ،ظُٕ ٙتٌٍٚ ٗٙؾوٛ اهفزٙقٞف ،ذدد سدٗثٕعوٟ املا١ ه٘ جعاد اهطورب الستٌاي ِع
شلدخ ٗ  ِٙتقلى ًلّ ًلاُلٕ ٙلتفلٛ بلٕ هوؾلالٝ        ثٍ هل٘ بقلٛ عوٚلٕ اهتلٌٍٚ ٗ  ٙن    

 ٗٓللذا ا دللى ؼقللق اهطوللرب ٗعللدَ ٗدللداْ    ،املقبوللٞ ًللّ دْٗ فشللؿ ددٙللد 
 املا١ ب امللاْ  را بقٛ فٕٚ ًدٝ . 

ُعٍ  را استٌى سدٗخ املا١ ب بعل  جطلزاا ً٘فلعٕ ٗدٔاعلٕ جٗ استٌلى      
  ٙفشؿ عّ املا١ فٕٚ ٗ  ٙطوبٕ فٚوشًٕ اهطورب سا٢لدّا عولٟ   ٘ف ٍ ٗد٘دٖ ب ً

ّٔ  . ٖ عٌٍٚ ٗؽوٟٗ ْ   دجد ،ز ٗف١٘ي جٗ  ضاّلران اهطورب : فظْ ٗددٖ عط
 ٌلاْ اهذٜلى ًّ ران اهلقلتلورب ه٘ اُلؿ ٗاهطلادٝ اهفشلذرب  علٙلذا لٗٓ 

اؾدٙلد  فٚطولرب امللا١ ب امل٘فل      ،فشؿ عّ املا١ ب دٔاعٕ ٗجطزافلٕ ٗ  دجلدٖ  
 ٕ ّٔلل :ٗجطزافللٕ اهلليت  تٌللى ٗدلل٘د املللا١ فٚلل  ز ٗ ْ   دجللدٖ عللٌٍٚ فللظْ ٗدللدٖ عط

فظُٕ باالُتقاي  ىل ً٘ف  آخلز ٙتشقلق    ،. ٗٗدٕ ٗد٘ب اهفشؿ ٗافضٗؽوٟ
عوٚلٕ  ٗدجلرب  صفوٚطولرب ورب املا١ ٗاهفشؿ عِٕ فٚ عٛ ا ًز:طً٘ف٘  ددٙد هط

 فٚٔا . اهفشؿ عّ املا١ ب جطزاا ً٘فعٕ ٗدٔاعٕ ا تٌى ٗد٘د املا١ 

 اهبشح اهضلاب  : ال رٙلرب ٗال  عللاي ب صلق٘  ٗدل٘ب طولرب امللا١ عِلد        
ٗٗدٔلٕ : اهقطل  ب ٌٓٚلٞ اه٘ ل  ب جدا١ اهؾلالٝ ٗهلشَٗ        ،عقٚق ٗ ل  اهؾلالٝ  



 5:زفقٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر....................................................................................(66)  

 

ٗعِد عقٚق اه٘   ٗعلدَ صلعتٕ هوفشلؿ    باملا١، ًزاعاعٕ ٗعقدميٕ عوٟ اهطٔ٘ر 
هل٘ ب دٔلٞ   ٗ -ضلعٕ اه٘ ل   وشًلٕ اهفشلؿ  لدر اإلًللاْ ًٗلا ِٙ     اهتاَ عّ امللا١ ٙ 

ّٔز فظْ ٗدد املا١ -ٗاسدٝ اه٘ ل  ستلٟ    ٗعِد عدَ صعٞ ،ال عٌٍٚ ٗؽوٟٗ  ،عط
ٓلذا  هؾلدق   هوفشؿ اهِا ؿ ٗب بع  اهِ٘اسٛ ٙتلٌٍٚ ٗٙؾلوٛ ٗٙؾلض ًِلٕ     

قط  بلْ٘ امللو  ً ً٘رّا باهؾالٝ ٗاهطٔ٘ر ٗال عضلق   ُٕ ٙنعدَ ٗددإُ املا١ فظ
اهتٌٍٚ ـ٘ا ِتقى ٗظٚفتٕ  ىل بى ع ،ٗ تٔا عِد عدَ ٗددإُ املا١ب عِٕ اهؾالٝ 

عوللٟ  -ٗهلل٘ ًلل  اهتللٌٍٚ -اهؾللالٝ ب ٗ تٔللا فللٚق اه٘ لل  ٗف٘اعللٕ عوٚللٕ ٗعللزدض
ز املللا١ ٗجًلللّ اصللتعٌاهٕ ب اهؾللالٝ خللارز اه٘ لل  ًلل  اهطٔلل٘ر املللا٢ٛ هلل٘ علل٘ف 

 جب  ؽشٞ فعوٕ . ق عوٕٚ جدهٞ اهطٔ٘ر ٗاهؾالٝ ٗعنبتٌٍٚ ٗٙؾوٛ ٗعِطٚف اهطٔ٘ر

دجلللد املضلللافز امللللا١ فوٚطولللرب ًلللا داَ ب   را  رٝ :طٗٙؤكلللدٖ ؽلللشٚض سرا
 ٗٓلذا   (1)صفظرا خاا جْ ٙف٘علٕ ٗ ل  فوٚتلٌٍٚ ٗهٚؾلى ب آخلز اه٘ ل        ،اه٘  

ٕ    اـلغ اهؾلشٚض    ( ثلٍ عقللرب )  ،ٙلغل  عللّ جٌٓٚلٞ اه٘ ل  ٗهللشَٗ ًزاعاعل
ًّٗ ِٓا اعلتٔزت   صٗدد املا١ فال  قا١ عوٕٚ ٗهٚت٘ف  ملا ٙضتقبى بق٘هٕ :طفظرا

 ٘فزلستٟ ً  ع)فٚق اه٘   ًّ ًض٘ ات اهتٌٍٚ( ٙعين ٌت خزّٙ فتٚا : )لبني اه
  املا١ ٗاهقدرٝ عوٟ اصتعٌاهٕ .

ٓذا  را ع٘دٕ  هٕٚ خطاب اهطٔ٘ر ٗاهؾالٝ السقّا ًّ دْٗ ع٘دٕ  ىل  ع٘اس 
زّا ب املا١ هو فوٞ عّ اه٘ادلرب ثلٍ جراد اهؾلالٝ ٗاه٘ ل  فلّٚق ٗ  ٙللّ ًقّؾل       

ٔلات ا رض  عِٕ ب د ٗٓلذا ٙضق  ٗد٘ب طورب املا١ ٗاهفشؿ ،رب املا١وط
ٗجٗدرب اـ٘ا ب باطِٕ ًلّ   -جٜ استٌوٕ استٌااّل ًعتدّا بٕ - را خاا اهقزر

ر اهِفط جٗ اهعزض جٗ املاي ًّ هؿ جٗ صب  جٗ ؽو  عّ رفقلٞ صلفزٖ جٗ   عقّز
ز ٗاه٘ ل٘  ب اهقلٚق ٗاهغلدٝ ُاعل٣ّا ًلّ طولرب امللا١        م٘ رهم جٗ خغٛ اهتشلزّ 

 . ال  تٌؤا اهعقال١ عادٝعوٚٔا عٚح ٗاهفشؿ عِٕ ب دٔات ا رض املت٘ادد 
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 (61)ب جًاكّ فشؾٕ عِٕ............................... سلٍ اُلغاا ٗد٘د املا١   
 

 ٗٙللدهِا عوللٟ صللق٘  ٗدلل٘ب اهفشللؿ ٗطوللرب املللا١ ب امللل٘ردّٙ :  طللالق 
دهٚوٛ ُفٛ اهقزر ُٗفٛ اؿزز فظُلٕ ٙقتقلٛ صلق٘  ٗدل٘ب اهطولرب هتشؾلٚى       

ذشٕٙ س٣ِٚذ اهتٌٍٚ هؾدق عدَ ٗدداْ املا١ بلاملعِٟ اه٘صلٚ    ٗٙن ،اهطٔارٝ املا٢ٚٞ
: ًعتللغٝ داٗد اهز للٛ املتقدًللٞ ٗاهلليت دٓهلل  عوللٟ   املتقللدَ . ٗٙؤكللد  طال ٌٔللا  

دوفللٕ علّ جؽللشابٕ  ( بللرتن طولرب امللا١ خ٘فللّا عوٚلٕ ًلّ عِ    علزخٚؿ اإلًلاَ )  
  .(1)ٗرفقتٕ ب اهضفز فٚقّى ٗٙ كوٕ اهضب  فزاد 

اهبشح اهجاًّ :  را طورب املا١ ب ًِشهٕ جٗ قى   اًتٕ جٗ مٌ٘ٓا ستٟ ٣ٙط 
رًٚلٞ صلٍٔ جٗ رًٚلتني سضلرب ُل٘        :جٗ فشؿ عِلٕ ٗطوبلٕ ب اهلغّ    ،ًّ ٗد٘دٖ

ا رض ٗ  دجد املا١ فتٌٍٚ ٗؽلوٟ ب جٗي اه٘ ل  جٗ ٗصلطٕ ًلّ دْٗ اُترلار      
ثٍ عبني ٗد٘د املا١ ب قى اهطورب ًّ اهزًٚٞ جٗ اهزًٚتني جٗ ب اهزسى جٗ  ،آخزٖ

  .اهقافوٞ جٗ مٌ٘ٓا ًّ ا ًاكّ  ٔى ؽالعٕ بتٌٍٚ ؽشٚشٞ جَ باطوٞ ذ

       ٘ ر بللني ا ؽلشاب ؽللشٞ ؽلالعٕ ٗعللدَ ٗدل٘ب اإلعللادٝ    املعلزٗا ٗاملغلٔ
ٕ  بلى    ،ٗاهققلا١  ٗهعلى ٗدللٕ اهتؾلشٚض عِللدٍٓ    ،دعللٛ اعفلاق ا ؽللشاب عوٚل

ٍت ِعُذطدق لؽ ًِا١يلَفَو ٌّلٕ ا ًز :طدنٗا  ِٚلَفص فلٚلعل ٌن٘الِت  تٌٍٚلٞ اهلٙ٘درب ؽّشٗ صٌص
 ٗاهؾالٝ بٕ ب اه٘   . 

اا ٗد٘د املا١ ب قى اهطورب ُٕ ال خيو٘ اُلغهلّ اهتشقٚق ًالسرٞ ساهني فظ    
 ًّ سؾ٘هٕ ب ٗ   اهؾالٝ املفزٗفٞ جٗ سؾ٘هٕ خارز ٗ تٔا فِٔا ؽ٘رعاْ : 

 ٗىل : جْ ِٙلغل  ٗدل٘د امللا١ ب قلى اهطولرب ساؽلاّل خلارز        هؾ٘رٝ اا      
ٗاهرللآز عللدَ ٗدلل٘ب اهققللا١  ،ٗ لل  اهؾللالٝ املفزٗفللٞ اهلليت ؽللالٓا بتللٌٍٚ

ٞ  ٗرهم هعدَ ٗدداُلٕ امللا١ بعلد طوبلٕ ب      ٗٗدل٘د امللا١ ٗا علّا     ، امل٘افل  ا تٌول
 ٕطوبل  ًز باهتٌٍٚ : عدَ ٗددإُ املا١ بعلد  ال جثز هٕ عزعّا هفزض جْ ً٘ف٘  ا
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ٗٓلذا امل٘فل٘     ،ٗعدَ اهتٌلّ ًِٕ ٗعدَ اهقدرٝ عولٟ اهت٘فلٛ جٗ اال تضلاي   
 ٗال ٗدللٕ ه٘دلل٘ب اهققللا١  -اهتللٌٍٚ ٗاهؾللالٝ بللٕ -ًتشقللق ٗ للد جعللٟ ب٘ظٚفتللٕ 

 زٗز اه٘   ٗاُلغ  ٗد٘د املا١ ب قى اهطورب .  را عبني بعد خ

ٗدلل٘د املللا١ ب قللى اهطوللرب ساؽللاّل داخللى جاُٚللٞ : جْ ِٙلغلل  ؾلل٘رٝ اهاه
: )اهرللآز كللْ٘ اهفللزض ًللّ س٣ِٚللذ(1)ٗ للد ٙقللاي ،ٗ لل  اهؾللالٝ  بللى خزٗدللٕ

ؽلل زٙات ًللا ٙلل عٛ ًللّ جْ ًللّ ؽللوٟ بتللٌٍٚ ؽللشٚض   ػللرب عوٚللٕ اإلعللادٝ(   
  . هٞ اهِؾ٘ـ اهلج ٝ اهؾز ٞ ب اإلدشا١ٗدال ٗاهذٜ اصتدي عوٕٚ باإلمجا 

علدَ  )ٕ ٓلذا املقلاي جٗ ٙبلتين عولٟ جْ املعتلغ ب ً٘فل٘  اهتلٌٍٚ        ٗ د ٙتّ٘د
ٗهٚط ٓ٘ عدَ ٗددإُ  (اهقدرٝ عوٟ املا١ ٗعدَ اهتٌلّ ًّ اه٘ف١٘ جٗ اه ضى

طورب املا١ ٗفشؿ عِٕ ٗ  دجدٖ ٗ  ٙقدر ، ٗاملفزٗض جْ امللو  خاؽٞاملا١ 
ٗال  ،فٚوشًٕ اهتٌٍٚ ٗ د جعٟ بٕ ،ب ٗف١٘ جٗ  ضى سضرب سدثٕ عوٟ اصتعٌاهٕ

 ُٕ عٌلى ب٘ظٚفتلٕ ًلّ     ،ً٘درب س٣ِٚذ هإلعادٝ ٗ ْ اُلغ  ٗد٘د املا١ ٗا عّا
ٍت ِعُذط : اهتٌٍٚ بعد ؼقق ً٘ف٘عٕ ًِا١يلَفَو  .  صدنٗا 

 دّٗا لتٌٍٚ ٗ ْ كاُلل  ظللآزٝ بلللفللظْ آٙللٞ اهلل ،هلللّ ٓللذا ا ًللز ًغلللى دللدّا      
 هلّ بع  ُؾ٘ـ،ٌا١(لداْ اهلٌٍ ٓ٘ )عدَ ٗدلتٚلز باهل٘  ا ًلفً٘ ٛ جْلف

زت ايٙٞ اهغزٙفٞ ٗظٔلز ًِٔلا بٚلاْ ً٘فل٘  ا ًلز ٗجُلٕ       اهغزٙفٞ فّض ا سادٙح
   عوٟ اصتعٌاي املا١( هوطٔ٘ر  بى اهؾالٝ جٗ م٘ٓا .  )عدَ اهقدرٝ

   ٗسٚح جْ املطو٘ب املل ً٘ر بلٕ ًلّ اهؾلالٝ ٓل٘ طبٚعلٛ هوؾلالٝ ب اه٘ ل              
فلظرا اُلغل  ٗدل٘د امللا١ ب اهِؾل  اهجلاُٛ ًلّ ٗ ل           -ًّ جٗهلٕ  ىل آخلزٖ   -

ٗال  ،اهؾالٝ فٔ٘ ًتٌلّ ٗ ادر عوٟ اصتعٌاي املا١ بعد اُلغافٕ ٗعلبني ٗدل٘دٖ  
   ذدٜ اهعذش عّ اهطٔ٘ر باملا١ ب جٗي اه٘   . ٙن
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 (63)سلٍ عزن اهفشؿ عّ املا١ ستٟ فاق ٗ   اهؾالٝ..........................   
 

كللاْ ٗ ْ  -يخللز ٗ تٔللا  زٓللاٌلو  اهللذٜ  للّدَ اهؾللالٝ ٗ  ٙؤّخلٗٓللذا اهلل     
فتٌٍٚ ٗؽوٟ ثٍ ٗدد املا١ ٗاُلغ   -ب جٗي اه٘   دشّا عّ اصتعٌاي املا١عا

 ،فِٚلغ  علدَ جًلزٖ بلاهتٌٍٚ هللذٖ اهؾلالٝ ٗا علاّ       ،ٗد٘دٖ  بى خزٗز اه٘  
ٗرهم هوقدرٝ عوٟ اه٘ف١٘ جٗ اه ضى ٗاهؾالٝ ب اه٘   عِد اُلغاا ٗدل٘د  

ٍ بٙلٕ اهؾلالٝ   ذدٗال عن ،فالبد هٕ ًّ  عادٝ اهؾالٝ ً  اهطٔل٘ر بامللا١   ،املا١  ،تلٌٚ
 هؾالٝ امل ً٘ر بٔا ٗا عّا عوٟ عولٍ اهؾالٝ ً  اهتٌٍٚ . هعدَ اُطباق طبٚعٛ ا

ٗاؿاؽى  قا١ اهدهٚى بوشَٗ  عادٝ اهؾالٝ فٌٚا مّ فٕٚ ٗاهققا١ خاردٕ       
ّ٘ ٗ   ،ٓا ب ٗ تٔادتعٔا ٗ  ٙنُعه٘ ف دعلٛ اإلمجلا  عولٟ علدَ      هلّ سٚلح اعلتٔز 

 ا  ٗد٘بّا باإلعادٝ ًٗ  عف٘ٙتٔا فاهققا١ . شتٗد٘ب اإلعادٝ ٗاهققا١ ُِ

ٗ   اهؾلالٝ ٗهلٚط عِلدٖ ًلا١ باهفعلى ٗاستٌلى        اهبشح اهتاص  :  را سّى      
  ،ٗدداُللٕ هوٌللا١  را فشللؿ عِللٕ ٗطوبللٕ ب جطللزاا ا رض املت٘ادللد عوٚٔللا       

 .ٗهلِٕ عزن اهفشؿ ستٟ فاق اه٘   فلاْ عاؽّٚا 

ٗب اه٘ ل  صلعٞ ٗ ًللاْ اهفشلؿ     ٗ   اهؾلالٝ   : ه٘ سّىٗبتعب  ًفؾى       
فرتكللٕ ستللٟ فللاق اه٘ لل  كللاْ عاؽللّٚا ه٘دلل٘ب ؼؾللٚى املللا١    ،ٗاهطوللرب فٚللٕ

 را دخللى اه٘ لل  ٗدللرب اهطٔلل٘ر بتشؾللٚى اهطٔلل٘ر:ط (1)فظُللٕ ًلل ً٘ر ،هوطٔلل٘ر
ٗعِد عقؾ ٖ عٌدّا ٗعزكٕ اهفشؿ عّ املا١ ٗطورب ؼؾٚوٕ هطٔ٘رٖ  صٗاهؾالٝ

 ،ّا هألًز ًضتشقّا هوعقلاب ستٟ فاق اه٘   عّ اهفشؿ ٗاهطورب ٙؾ  عاؽٚ
 ٗٗدٕٔ :  ،  ؽالعٕ ظآزّا الُطباق دهٚؤا عوٟ فعوٕٗ را ؽٓوٟ بتٌٍٚ ؽّش

ٛ   ،جًا عؾٚإُ فجاب  ظآزّا       ٕ      بلى  دعل  ،علدَ اـلالا فٚلٕ ٗاإلمجلا  عوٚل
ٙلّا ٗ لد جُغل ٖ    ٗٓ٘ اهؾشٚض  دى جُٕ ً ً٘ر باهطورب جًزّا عزعّٚا طزٙقّٚا ظآز

ٗ للد خللاه  ا ًللز اهرللآزٜ ٗ ّؾللز ب  ،ذٚللش اه٘ا لل عِ امللل٘ىل اؿلللٍٚ بللداعٛ
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فظْ اهعؾٚاْ ٙتشقق  داهفٞ ا ًز جعٍ ًّ ا ًز اه٘ا عٛ  ،اًتجاهٕ فلاْ عاؽّٚا
ٗه٘  وِا بلْ٘ ا ًز باهطورب ُفضلّٚا ععبلدّٙا كلاْ عؾلٚإُ      ،ًّٗ ا ًز اهرآزٜ

 جٗفض  ْ كاهفٞ كى جًز ُفضٛ ٙ٘درب اهعؾٚاْ ٗاصتشقاق اهعقاب . 
ُعٍ عوٟ اهق٘ي بلْ٘ ا ًز باهطورب  رعادّا ملا  لٍ بٕ اهعقلى ًلّ هلشَٗ           

ٗهعوٕ هذا  ،  ٙلّ عزن اهفشؿ عؾٚاُّا ً٘دبّا هوعقاب -اهفشؿ عّ املا١ ِٓا
ًن ـٕ  ّبدط٤ ٗ  ٙععّبز مج  ًّ اهفقٔا١ ب ُٕ    كلا قق ب اهغلزا٢   ،زٗا ب ُلٕ علا

 ٗاهعالًٞ ب اهق٘اعد .
ٍت  :طٌٌٚلٕ فٔل٘ املغلٔ٘ر ٗٓل٘ ًقتقلٟ  ٘هلٕ ععلاىل       ٗجًا ؽشٞ ؽالعٕ ٗع        َفَول

ٌنلل٘ا ٌص ِٚ ًِللا١ي َفِت  را خللاا جْ ٙف٘عللٕ اه٘ لل  ض سرارٝ :طٗ طللالق ؽللشٚص ِعُذللدنٗا 
ٍُّٕ فظ (1)صفوٚتٌٍٚ ٗهٚؾى ب آخز اه٘   ؽ٘رٝ اهتفزٙ  ب اهطورب ٗؼؾٚى  ٙع

فٚقتقٛ ؽشٞ اهتلٌٍٚ ٗٙالسًلٕ ؽلشٞ اهؾلالٝ ٗ ْ      ،املا١ ٗؽ٘رٝ عدَ اهتفزٙ 
 ّز  ٗ ؾز ب طورب املا١ ستٟ فاق ٗ   اهؾالٝ . ف

ٗٙؤكللدٖ : ظٔلل٘ر اهللِّؿ اهقزآُللٛ ب اهتفقللى امل٘هللٜ٘ ٗاالًتِللاْ اهغللزعٛ        
 اي صبشإُ بعد ا ًز بلاهتٌٍٚ ٗبٚلاْ كٚفٚتلٕ ب     ،بتغزٙ  اهتٌٍٚ عِد  ع٘اس املا١

ٕن ُهِٚذتِعلِى ِعَول     طايٙٞ اهضادصٞ ًّ ص٘رٝ املا٢دٝ :  ّت    ًِلا ٙنٔزٙلدن اهٖول َِٗهُلل ّت ِسلِزٕز  ًُل ٍت  ٚتُل
    ِْ ٍت ِعغتللُلزنٗ ٍت َهِعٖوُللل ٚتُل ٕن ِعَولل ٌِِتلل ٍص ُُعت ٚنللُت ُِٗه ٍت  ٔ للِزُك ٚنَط  لل٘اّل ٗعٌللاّل بطاعللٞ ا    صٙنٔزٙللدن ُه

   ٕ ًٗقتقللٟ االًتِللاْ ٗاهتوطلل  اهغللزعٛ     ،ٗاًتجللاي جٗاًللزٖ ٗادتِللاب ًعؾللٚت
   ٗ د فلٚق  ؽلالعٕ بلٕ عِل   ؽلشٞ  بتغزٙ  اهتٌٍٚ ٓ٘ عزعٚٞ اهتلٌٍٚ هللذا اهعاؽلٛ 

 اه٘   ٗ ْ عؾٟ جٗ جخط  برتن طورب املا١ . 

ْٕ ًفؾى : جًلا  را عولٍ جُلٕ هل٘ طولرب امللا١   ٙعجلز عوٚلٕ فٌلّ                 ٗبتقزٙرب ثا
ٗٓلذا هل٘     ،اه٘افض ؽشٞ عٌٌٕٚ ٗؽالعٕ هؾدق جُٕ    ٗادد هوٌا١ ٗا عّا

٘        هعجز عوٕٚ املا١ ٙعوٍ جُٕ ه٘ طورب  جٗ استٌى جُلٕ هل٘ طولرب هعجلز ٗاستٌلى جُلٕ هل
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فلٌٚلّ اؿللٍ بؾلشٞ عٌٌٚلٕ ٗؽلالعٕ ٗ ْ علزن اهطولرب ستلٟ          ،طورب   ٙعجلز 
 لل  ٗادللد هوٌللا١ ٗال ٙقللدر عوللٟ )فظُللٕ باهفعللى  ،فللاق اه٘ لل  ٗؽللار عاؽللّٚا

 ٗعِطبق عوٟ عٌٌٕٚ ٗؽالعٕ : آٙٞ اهتٌٍٚ ٗؽالعٕ ٗعؾض .  (اصتعٌاهٕ
ٕ     )ٗاإلعلاي فٌٚا ه٘ عوٍ جُٕ        دٝ ًٗقتقلٟ اهقاعل   (هل٘ طولرب امللا١ هعجلز عوٚل

ا ٗهٚٞ ٓ٘ بطالْ اهتٌٍٚ ٗاُتفا١ ٗد٘ب اهؾالٝ ب سق امللو  اهذٜ عولٍ جُلٕ   
ٍّ فظْ اهتلٌٍٚ ٗظٚفلٞ ًلّ   دجلد امللا١ بلاهطب         (ه٘ طورب املا١ هعجز عوٕٚ)  ٗال ٙعل

ش ُفضلٕ باختٚلارٖ بلظٓزاق    اهقزآُٛ ًّ ٓ٘ ٗادد هوٌلا١ بطبعلٕ ٗهلِلٕ عّذل     اهِّؿ
جٗ اال تضاي ٗ لد   تعذر عوٕٚ اهت٘فؤاز  ىل عطٔ ٖ ٗٙاملا١ جٗ عِذٚط بدُٕ هٚشت

 فاق اه٘   عّ اهفشؿ ٗطورب املا١ هوت٘فٛ جٗ هال تضاي . 
ٗفٌٚا مّ فٕٚ ملا فزض امللو  ًتٌلِّا ًّ امللا١ بطوبلٕ هعوٌلٕ ب ُلٕ هل٘ طوبلٕ             

هلِٕ   ٙفشؿ ٗ  ٙطورب املا١ باختٚارٖ ستٟ فاق ٗ ل  اهؾلالٝ    ،هعجز عوٕٚ
عِلد ٗدلداْ    ٞ: ايًلز باه٘فل١٘ جٗ باه ضلى   فٚلدخى ب ؽلدر ايٙل    ،ٗعذش عِٕ

 ٗال ٙغللٌوٕ ا ًللز بللاهتٌٍٚ  ُللٕ ٗظٚفللٞ فا للد املللا١ ٗ لل  ٗادللدٖ بللاهطب       ،املللا١
ٗهلذا ال ٙؾلض ًِلٕ اهتلٌٍٚ ٗال ٙرتعلرب       ،ال باالختٚار ٗعزن اهفشلؿ عِلٕ عٌلداّ   

 عوٕٚ ؽشٞ اهؾالٝ . 
 ْ اهعوٍ ب ُلٕ   -ًقتقٟ اهقاعدٝ ا ٗهٚٞ -هلِٕ البد ًّ رف  اهٚد عّ ٓذا       

ر اهفشلؿ ٗاهطولرب   ق اه٘ ل  ٗععلذّ  ه٘ طورب املا١ هعجز عوٕٚ ال دجدٜ بعلد عقلّٚ  
ٗملا دٓه  عوٕٚ ؽشٚشٞ سرارٝ املضتفاد ًِٔا جْ اهؾلالٝ ال علرتن    ،هقٚق اه٘  

َِٝدال ِعطشاي لب  اهؾلالٝ  ولشَٗ  البد ًلّ اؿللٍ ب   : . ٗعوٕٚ (1) صشايلب عٛ اهؾال
ٕ ً  اهتلٌٍٚ هفقداُلٕ امللا١ ٗعلدَ      ٗاُطبلاق ا ًلز امللذك٘ر عولٟ ؽلالعٕ       ،ٗدداُل

ًٗلل  رهللم فللا س٘  اصللتشبابّا اهققللا١  فتؾللض  ُللٕ آٍت بامللل ً٘ر بللٕ ظللآزّا . 
ّ٘ت عوٟ ُفضٕ فظ ،خارز اه٘   ً  اه٘ف١٘ جٗ اه ضى عِد ٗددإُ املا١ ُٕ  د ف
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ٌّلٚارٖ ٗعلٌا٢ٚٞ باختلاهؾالٝ ً  اهطٔارٝ اه  تداركٕلب ٚا لاالستًِٕ ضّ لفٚش ،دٖع
 ز اهطٔارٝ املا٢ٚٞ ًٗباعزعٔا ثٍ ٙؾوٛ .خارز اه٘   ً  عّٚض

ٗاه٘ ل  ٗصلٚ     ،اهبشح اهعاعز :  را ع٘دٕ  هٚلٕ ا ًلز باهؾلالٝ ٗاهطٔل٘ر          
هلِلٕ علزن    ،ٙلفٛ هطورب املا١ ٗاهفشؿ عِٕ ب ُ٘اسٛ ا رض املت٘ادلد عوٚٔلا  

ٟ ب اهفشؿ ٗاهطورب عٌدّا ٗعضاقّا ٗعقؾ ّا ب جدا١ اه٘ادرب ثلٍ علٌٍٚ ٗؽلو   
تٟ  را عبني عدَ ٗدل٘د امللا١ ب بقعلٞ    طوٞ ظآزّا ساصعٞ اه٘   كاُ  ؽالعٕ ب

دعللٛ اإلمجللا  عوللٟ  ٗ للد   ،ا رض املت٘ادللد عوٚٔللا ٗب د٘اُبٔللا ٗجطزافٔللا  
اإلدران اهعقولٛ   : عوٕٚ ِاٗٙده ، ٗٓ٘  زٙرب املداه  ٗال ٙنعزا ،بطالْ ؽالعٕ

ٗاهعقلى بعلد  طالعلٕ     ،اياهقطعٛ فظْ اهعقى ٓ٘ اؿللٍ اهعلدي ب ًقلاَ االًتجل    
عوٟ امللو  ٗهٚتبني ساهلٕ  عوٟ ٗد٘ب اهفشؿ ٗاهطورب طزٙقّا هتِذٚش اه٘ا   

     ٍ  ،ًّ اهقدرٝ عوٟ اهت٘فٛ جٗ اال تضاي جٗ علدَ ٗدلداْ امللا١ ٗٗظٚفتلٕ اهتلٌٚ
هتلٌٍٚ ًلّ دْٗ فشلؿ علّ     ال ٙلفلٛ ا ف ،فٚدرن اهعقى هشَٗ اهفشؿ ٗاهطورب

ض ًّ دْٗ اهطورب  ُٕ اًتجلاي استٌلاهٛ   ٕ ب ا ًاكّ ا تٌوٞ ٗال ٙؾاملا١ ٗطوب
اهٛ ًل   ٗاالًتجلاي االستٌل  عِلٕ،  جُٕ  تٌى عدَ ٗدداْ املا١ هل٘ فشلؿ    بوشاظ

ًزف٘ض عِد اهعقى اؿاكٍ  ى اهفشؿ عّ املا١ جًٌز ًلاْ االًتجاي اهقطعٛ بفع
 . باالًتجاي ٗهذا ٙلْ٘ عٌٌٕٚ باطاّل . ٓذا

 ٌا١ لًللّ دْٗ فشللؿ عللّ اهلل  ٗهلل٘ جْ ٓللذا املبللادر هوؾللالٝ ب صللعٞ اه٘ لل       
 ٚتٌٔالع ّعٟ ًِٕ  ؾد اهقزبٞ ب ْ ٠ُ٘ اهتٌٍٚ ٗاهؾالٝ بزدا١ ًطو٘ب د  -هٕ ٕٗطوب

 ثلٍ ظٔلز ٗدل٘د امللا١      ،ًِٕ ًٗغزٗعٚتٌٔا عوٕٚ ٗب ًلى ثبل٘ت ا ًلز بٌٔلا ٗا علاّ     
  ، فؾالعٕ ٗعٌٌٕٚ باطالْ .ب عولٍ ا رض املت٘ادد فٚٔا

دَ ٗدل٘د امللا١ ب املِطقلٞ املت٘ادلد فٚٔلا،      هلّ ه٘ عبني هلٕ السقلّا ٗعولٍ بعل          
ُاع٣ّا ًّ ًباعزٝ اهفشؿ ٗاهطورب جٗ ًّ  خبار اهجقٞ بعلد فشؾلٕ علّ امللا١ جٗ     

 ذٌ   وٚى ًّلٌٌٕٚ ٗفا ّا هل٠٘ ؽشٞ ؽالعٕ ٗعلفا   ،بار اهعارا با رضل خ



 (67)ارا   ٙطورب املا١ ٗاه٘   ٗصٚ  فؾوٟ........................................   
 

 ُٗلتٞ  ٘عٕ ٗصزٓا :  ْ عبادٙٞ اهفعى عتقَ٘ بظسزاس جًزّٙ :  ،اهفقٔا١ )رض(

جُٕ  ٗٓذا املقَ٘ ً٘د٘د فٌٚا مّ فٕٚ هفزض ،جْ ٙلْ٘ اهفعى ً ً٘رّا بٕ -ج        
 ٔ٘ ً ً٘ر باهتٌٍٚ ٗاهؾالٝ . فًّٗ   دجد املا١  ،فا د هوٌا١ ٗا عّا

ٞ     -ب       ٗٓلذا   ، فافٞ امللو  اهفعى عِد  عٚاُلٕ  ىل ا  صلبشإُ بِشل٘  فلاف
بلّا  ىل  عقّز تلٌٍٚ ٗاهؾلالٝ   ٌا مّ فٕٚ هفزض جُٕ جعٟ باهفعلى: اه املقَ٘ ً٘د٘د فٚ

ٗٓلذا مل٘    ،ا  صبشإُ بزدا١ املغزٗعٚٞ ٗب ًى ثبل٘ت ا ًلز ًِلٕ ععلاىل ٗا علاّ     
  ٕ ٗال ٙعتلغ ب ُٚلٞ    ، فافٞ  ىل امل٘ىل اهلزٍٙ ٗٓ٘ كاٍا ب ععبدٙٞ اهفعى املل عٛ بل

بى ٙلفٛ استٌاي ا ًلز باهفعلى فٚلؤعٟ بلٕ عقزبلّا بزدلا١        ،اهتقزب اؾشَ با ًز
 ا عّا . ا ًز بٕ ٗ

ٗمثٞ ؽ٘رٝ ثاهجٞ : ٗٓٛ ًا  را عزن امللو  اهفشؿ عّ املا١ باعتقاد علدَ        
ٍٞ ًعِٚلٞ  زٙبلٞ      ٗددإُ ٗعدَ اهرفز بٕ ه٘ فشؿ عِٕ جٗ ُضٛ ٗد٘د امللا١ ب دٔل

ٗعجز عوٕٚ ٗجًلِلٕ  هرفز بٕ ًّ قى ع٘اددٖ ثٍ عبني هٕ ٗد٘د املا١ ٗجُٕ ه٘ طوبٕ 
  عوٕٚ  عادٝ اهطٔارٝ ٗاهؾالٝ بى ه٘ فاعل   ٗدب -اهت٘فؤ ًِٕ جٗ اال تضاي بٕ

 ِٗٓا فزفاْ :  ،ًِٕ ب اه٘   ٗدرب اهققا١ خاردٕ

 ٗي : جْ ٙعتقد عدَ ٗد٘د املا١ ٗعدَ اهرفلز بلٕ هل٘ فشلؿ عِلٕ      هفزض اا     
ٗطوبٕ فٚرتن اهطورب ٗٙتٌٍٚ ٗٙؾوٛ ثٍ ٙتبني هٕ ب اه٘    بى خزٗدٕ : ٗد٘د 

    ٕ   ،اهرلآز ٗدل٘ب  علادٝ اهطٔل٘ر ٗاهؾلالٝ     ف ،املا١ ٗجُٕ ه٘ طولرب فعلاّل هرفلز بل
   ٗ ْ فاع  ًِٕ  قآا .

ٗاه٘دٕ فٕٚ :  ْ اعتقاد عدَ ٗد٘د املا١ جٗ عدَ اهرفلز بلٕ هل٘ فشلؿ عِلٕ            
ٌنل٘ا :طٗطوبٕ ال ٙ٘درب ؽدق عدَ ٗدداْ املا١ ستٟ ٙل عٛ ا ًلز   ٌص ِٚ كٌلا    ،صَفِت

اعتقاد ٙلزّخؿ هلٕ    ُعٍ ٓ٘ ،ال ٙ٘درب عوٕٚ اهؾالٝ ً  اهتٌٍٚ ٗال املبادرٝ  هٚٔا
جٗ ِٙترز آخز اه٘   ٗٙؾوٛ ً  املا١ بعد اُلغاا ٗدداُلٕ   ،اهؾالٝ ً  اهتٌٍٚ

جٗ ٙؾوٛ ً  اهرتاب ًتٌٌّٚا  را اُلغ  عدَ ٗد٘د املا١ ٗعلدَ اهرفلز بلٕ بعلد     
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هلّ ه٘ اُلغ  ٗد٘د امللا١ ٗجُلٕ هل٘ طوبلٕ هرفلز بلٕ ٗسؾلى عوٚلٕ           اهفشؿ . 
ظُلٕ ِٙلغل  بطلالْ عٌٌٚلٕ الُتفلا١      فاْ االُلغاا ب اه٘ ل   بلى خزٗدلٕ،    ٗك

ٌنلل٘ا طً٘فلل٘عٕ  ٌص ِٚ ًِللا١ي َفِت ٍت ِعُذللدنٗا   ال ٙلللْ٘ عٌٌٚللٕ ًلل ً٘رّا بللٕ   : ٗعوٚللٕ ص.َفَولل
ٗ ْ فات ًِٕ  ،ٗال ٙؾض ًِٕ ٗال عؾض اهؾالٝ ًعٕ ٗالبد ًّ اإلعادٝ ب اه٘  

 ب اه٘   ٗدرب  قاؤٌٓا . 

         ٕ اهققللا١ هعللدَ  ُعلٍ هلل٘ اُلغلل  ٗدل٘د املللا١ خللارز اه٘ لل    دجلرب عوٚلل
 ،ٌلِٕ ًّ طورب املا١ العتقادٖ عدَ ٗد٘دٖ ب اهبقعٞ املت٘ادلد فٚٔلا ٗجطزافٔلا   ِع

   ٍ  ٗهلذا ال ً٘دلرب هوققلا١     ،ٗجُٕ ًلو  باهتٌٍٚ ٗجُٕ ً ً٘ر باهؾلالٝ ًل  اهتلٌٚ
ٙلللْ٘ فللاعاّل ملللا ٓلل٘ امللل ً٘ر بللٕ ٗسضللرب ٗظٚفتللٕ فللال  قللا١ عوٚللٕ بعللد     سٚللح

 .  اهبقعٞ املت٘ادد عوٚٔااا اُلغاا خط  اعتقادٖ ٗٗد٘د املا١ ب جطز

اهفزض اهجاُٛ : ًا  را ُضٛ ٗد٘د املا١ ب دٔٞ ًعِٚٞ ٗعزن اهطورب باعتقاد       
ب اه٘ لل  ٗبعللد اهؾللالٝ ٗاهتللٌٍٚ ب صللعٞ  ٖ املللا١ ثللٍ عللبني ٗدلل٘دٗدلل٘د عللدَ 

      ٕ هلِلٕ   ٙطوبلٕ ٗ     ،اه٘   ٗجُٕ ه٘ فشؿ عِلٕ ٗطوبلٕ هرفلز بلٕ ٗسؾلى عوٚل
قعتٕ اهيت ٙت٘ادد فٚٔلا كاُل  ؽلالعٕ باطولٞ ٗػلرب      ٙفتػ عِٕ فٌّ رسوٕ جٗ ب

 ،ٗ ْ فاعتللٕ ٗخللزز اه٘ لل   قللآا ،عوٚللٕ  عللادٝ اهطٔلل٘ر باملللا١ ًلل  اهؾللالٝ بللٕ
اصتِادّا  ىل ًعتلغٝ جبلٛ بؾل  اهرلآزٝ ب ؽلدٗر اهتلٌٍٚ ًلّ اهِاصلٛ ب صلعٞ          

 ٗٓٛ اهيت رٗآا اهغلٚداْ اهلولٚين ٗاهط٘صلٛ ) لدٌٓا(     -ال ب فٚقٕ -اه٘  
ْ      بضِد ًعتغ  ال  علاي ب اعتبارٖ ٗ ب٘هٕ ٗ ْ ٗ   فٚلٕ )عجٌلاْ بلّ عٚضلٟ( فلظ

ٗاهغلٚذ اهط٘صلٛ ركلز ب عدعلٕ      (1)ٛ عّدٖ ًلّ جؽلشاب اإلمجلا    اهغٚذ اهلّغ
دلّا علّ    دلى كُ٘لٕ ً٘ث٘ لّا بزٗاٙتلٕ ًتشزّ     ، ًٗا ٓلذا  ال عٌى اهطا٢فٞ بزٗاٙاعٕ

ّٝ ًجًا ٗ ،قب٘ي رٗاٙتٕب هٗٓذا كاٍا  ،اهلذب  الفّ اه٘   امزاا عقٚدعٕ فرت
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ٛ  ا، بىبقب٘هل ٙقّز   علّ ُؾلز بلّ اهؾلباح ع٘بتلٕ ٗ ردلا        (1) د سلٟ اهِذاعل
 ٕ ٗعولٟ فلزض اهغلم ب رٗاٙلٞ اهت٘بلٞ فلظْ        ،جً٘اي اهزفا  هٕٚ بعد صدطٕ عوٚل

 دٕ عّ اهلذب . امزاا اهعقٚدٝ ال ٙقز بقب٘ي رٗاٙتٕ  را جسزسُا ٗثا تٕ ٗؼّز
صلفز ٗكلاْ ًعلٕ ًلا١ فِضلٕٚ فتلٌٍٚ        ُٗؿ اهزٗاٙٞ : ص هتٕ عّ ردى كاْ ب      

عوٕٚ جْ ٙت٘ف  ٗٙعٚلد  ،  اي :طٗؽوٟ ثٍ ركز جْ ًعٕ ًا١ي  بى جْ خيزز اه٘  
 ،ٗظآزٓا جٗ ؽز ٔا ٗد٘ب اهت٘فٛ ٗ عادٝ اهؾالٝ ب اه٘ ل   (2)ص اهؾالٝ

ِلغ   بلى خلزٗز   ؾالٝ ً  اهتٌٍٚ ب صعٞ اه٘   ثٍ ٙٗظآز اهزٗاٙٞ  ٙقا  اه
ٟ    ًعللٕ ًللا١ي جْ تللذكز ٙاه٘ لل  ٗ فالبللد ًللّ اهتللدارن    ، للد ُضللٕٚ ٗعللٌٍٚ ٗؽللٓو
بى ه٘ فلات ًِلٕ  علادٝ اهؾلالٝ ًل  اه٘فل١٘ جٗ        ،ٗال ً٘درب هورتدد ،ٗاإلعادٝ

ٗٓذا ًقتقلٟ   ،اهطٔ٘ر باملا١ خارز اه٘   ٙوشًٕ اهققا١ ً اه ضى ب اه٘   
 ظٔ٘ر اهزٗاٙٞ املعتغٝ ب بطالْ اهؾالٝ ٗهشَٗ اإلعادٝ ب اه٘   . 

 ٍ عشر : إبطال الطهىر وإراقة ماءه . البحث احلاد      
املعزٗا ٗاملغلٔ٘ر بلني ا ؽلشاب جْ امللول  بعلد دخل٘ي ٗ ل  اهؾلالٝ               

 را دخللى اه٘ لل  ٗدللرب اهطٔلل٘ر    :ط -ب اهؾللشٚض -ٕ اـطللاب  هٚللٕ  ٗعّ٘دلل
ٕ   (3)صٗاهؾالٝ   زَ عوٕٚ  را ٞ املا١ اهلاب ه٘ف١ٖ٘ جٗ ه ضوٕ سضرب ُل٘  سدثل

، ٌا  عوٕٚلدعٛ اإلداٍا ه٘فل١ٖ٘ جٗ ه لضوٕ ٗ د  ْ ًا١ٍ كدال را عوٍ بعدَ ٗد
 ٗٗدٕٔ :  ،ٗٓذا ٓ٘ اهؾشٚض

ثللٍ جًللزت باه ضللى ًللّ  ، ْ آٙللٞ اهطٔللارات اهجالثللٞ جًللزت باه٘فلل١٘ بللدٗاّ       
ٍت ِعُذل  :ط ٕلثٍ  اي صبشاُ ،ذِابٞلاه ًِلا١ي فَ َفَول ٌن٘اتلل دنٗا  ٌص  ًٗقتقلٟ اؾٌل  بلني    صِٚ

ا ًللز باه٘فلل١٘ ٗا ًللز   هؾللدر: اهللذٙى جْ ٙنفٔللٍ جْ ً٘فلل٘  ا اهؾللدر ٗبللني 
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ًِلا١ي  َفَول طباه ضى ٓ٘ ًا ٙقابى ً٘ف٘  ا ًلز بلاهتٌٍٚ    فٚللْ٘ ا ًلز   صٍت ِعُذلدنٗا 
 ؤًزلٚلٌا١( فلهد الٌقابوٞ )ٗادلِٞ اهلضرب  زٙلباه٘ف١٘ جٗ باه ضى ً٘ف٘عٌٔا س

 )   ٗادد املا١( ً ً٘ر باهتٌٍٚ . باه٘ف١٘ جٗ باه ضى، ٗ
ٌنل٘ا طف٘  ٗد٘ب اهتٌٍٚ ٗ ْ عدَ ٗدداْ املا١ ً٘       ٌص ِٚ ًِا١ي َفِت ٍت ِعُذدنٗا  ص َفَو

قللداْ املللا١ ٗعللدَ ٗدداُللٕ  ال ف ،زاد ًِللٕ فقللداْ املللا١ ٗعللدَ ٗدداُللٕ بللاهطب  ٙنلل
 . املؤدٜ هفقداْ املا١ ٗعدَ ٗددإُٓزا ٕ اؿاؽى ًّ ٗدداْ املا١ ٗ باالختٚار 

  -ختٚللارٗدلل٘ب اهتللٌٍٚ عِللد عللدَ ٗدللداْ املللا١ بللاهطب  ال باال     -ٗٓللذا       
 ٌا دّي ًللّ اهِؾلل٘ـ عوللٟ جْ اهؾللالٝ ًلل  اهتللٌٍٚ     لال ٙتِللافٟ ٗال ٙؾللطدَ بلل  

عاًللٞ املللالن ٗادللدٝ ملؾللوشٞ اهؾللالٝ ًلل  اه٘فلل١٘ جٗ ًلل  اه ضللى سضللرب  ٘هللٕ 
(ب ؽشٚشٞ قٌد بّ ًضوٍ :ط )    رب املا١ رب اهؾعٚد فقلد فعلى جسلد ْ 

 . صٓ٘  ِشهٞ املا١ط(1)صاهطٔ٘رّٙ
ْ اهؾالٝ ً  اهتٌٍٚ  منا علْ٘ ٗادلدٝ هوٌلالن اهتلاَ    ٗٗدٕ عدَ اهتِاب :         

 را ؽلار فا لدّا هوٌلا١     ال فٌٚا ، را كاْ امللو  فا دّا هوٌا١    ٗادد هٕ باهطب 
جٗ  بطاهلٕ هوطٔل٘ر ٗٓل٘  لادٌر      هٕ باختٚارٖ ُتٚذٞ آزا ٕ امللا١ اهللاب      ٗادٍد 

 . ًضتقباّل هلابعوٟ سفرٕ هلِٕ ٙبطوٕ باؿدخ ٗٓ٘ عارا بعدَ ٗددإُ املا١ ا
ٌن٘ا:ط صبشإُ ٕه ٘ٗاؿاؽى ظٔ٘ر اختؾاـ        ٌص ِٚ ًِا١ي َفِت ٍت ِعُذدنٗا  ٌا لب صَفَو

ٗعوٚلٕ : ال دجل٘س هوٌلول  بعلد      .ال ًا  را فقدٖ باالختٚلار  ،ذدٖ باهطب  را   ِٙ
شلى هلٕ  ٓلزاق ًلا١ٖ اهللاب      دخ٘ي ٗ   اهؾالٝ اهليت ٓلٛ عٌل٘د اهلدّٙ ٗال ِٙ    

ٓلذا ال دج٘س هٕ  بطاي طٔ٘رٖ باؿدخ فٚؾ  فا دّا هوٌا١ ٗ ،ه٘ف١ٖ٘ جٗ ه ضوٕ
    ٗادد هٕ كٛ ٙتٌٍٚ ٗٙؾوٛ . 

ّ   ٖ جٗ جبطى طٔل٘رِ ًا١ِ  را جٓزق جسٌد : ٗعوٟ كى ساي        ٖ هشًلٕ اهفشلؿ عل
 .ذدٖ عٌٍٚ ٗ ْ   ِٙ ،ٌشتٌوٞ : فظْ ٗددٖ ع٘ف  جٗ ا تضىلاملا١ ب ا ًاكّ اه
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ضلى عِلد ٗدلداْ امللا١       اه٘ف١٘ جٗ ً  اه ٗٓى دجرب عوٕٚ  قا١ ؽالعٕ ً     
فلل٘ت )عللدَ ٗد٘بللٕ فللظْ ٗدلل٘ب اهققللا١ ً٘فلل٘عٕ اهرللآز  خللارز اه٘ لل  ذ

ٕ     -اهف٘ت -ٗٓذا امل٘ف٘   (اه٘ادرب ًّ امللو  ب ٗ تٕ  ،ًِتلٍ  فٌٚلا ملّ فٚل
 ْ امللولل  ملللا   دجللد املللا١ ٗعللٌٍٚ ٗؽللوٟ فقللد سؾللى عوللٟ املللالن اهتللاَ         

ٗاإلخللالي ساؽللى ًِللٕ ب عللز    ،خللالي  عِللدٖ ًللّ دْٗ  ٌّلٗاملؾللوشٞ ٗعلل
اهؾالٝ ٗعف٘ٙتٕ اه٘ف١٘ جٗ اه ضلى بلظٓزاق امللا١ جٗ بظبطاهلٕ ه٘فل٢ٕ٘ جٗ ه ضلوٕ       

ش ُفضٕ علّ اهقٚلاَ ب   ٗٓذا ُر  ًّ كضز عرٍ ردوٕ ٗعّذ ،بعد دخ٘ي اه٘  
  ٕ تللْ٘ ؽلالعٕ عاًلٞ امللالن ٗال     ف ،اهؾالٝ باختٚارٖ فؾوٟ  اعدّا سضلرب ٗظٚفتل

ٗال ٙؤاخذ عوٟ ؽالعٕ ًلّ دول٘ظ هلِلٕ     ،فا١ ردوٕعؤٓا بعد عوٕٚ  قا دجرب
ٙؤاخذ عوٟ ععذٚش ُفضٕ عّ اهقٚاَ باختٚلارٖ . ٓلذا كولٕ ب  را لٞ امللا١ ٗ بطلاي       

 اهطٔ٘ر بعد دخ٘ي ٗ   اهؾالٝ .
ٗجًا اإلرا ٞ ٗاإلبطاي  بى دخ٘ي اه٘    را عوٍ عذلشٖ ٗعلدَ متلِلٕ ًلّ           

ٕ اـالا بني ا ؽلشاب ا ٗاخلز   اهطٔارٝ املا٢ٚٞ بعد سو٘ي اه٘   فقد ٗ   فٚ
ٗ بطللاي  -اه٘فلل١٘ جٗ اه ضللى  -ضلل هٞ  را للٞ املللا١ اهلللاب هوطٔلل٘ر   ملزفللني تعامل

عوٌللّا ٗدللداُّٚا جٗ عوٌللّا   -اه٘فلل١٘  بللى اه٘ لل   را عوللٍ بعللدَ ٗدللداْ املللا١   
 ٓى دج٘س ٓذا جَ ال دج٘س عزعّا ذ . -ععبدّٙا

 ،اؾ٘اس ٗهعوٕ املغٔ٘ر  ىل -داسًّا جٗ ًا٢اّل -بع  ا ؽشاب  فذٓرب -1      
جٗ ًلّز  لا١ فولٍ     ،) لدٖ(: )هل٘ كلاْ ًعلٕ ًلا١ ف را لٕ  بلى اه٘ ل          (1) اي اهعالًٞ

عٌٍٚ ٗؽوٟ ٗال  عادٝ عوٕٚ  مجاعّا(  -ٙتطٔز  بى اه٘   ٗاؿاي جُٕ ال ًا١ مثٞ 
ٞ ٗاصتدي عوٕٚ ب ْ ًقتقٟ اهقاعدٝ بوشاظ ظٔل٘ر  ٘هلٕ )   : (2)( ب اهؾلشٚش

ب  ُاطٞ ٗد٘ب سفظ اهطٔ٘ر  ا  صٔ٘ر ٗاهؾالٝ را دخى اه٘   ٗدرب اهطط
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ٕ   ،بعد سو٘ي ٗ   اهؾالٝ املفزٗفٞ فٚذل٘س  ٓلزاق امللا١     ،ٗ بوٕ ال دجلرب سفرل
 .  س٣ِٚذ ٗ بطاي اهطٔ٘ر

داسًللّا  ىل ؼللزٍٙ  را للٞ املللا١  بللى    (1)ٗرٓللرب اه٘سٚللد اهبٔبٔاُٛ) للدٖ(  -2      
 ٝ املفزٗفٞ . سو٘ي ٗ   اهؾالاه٘   ًعواّل باصتؾشاب بقا١ اؿٚاٝ  ىل 

اهعقى  طعّٚا هشَٗ سفظ اهقلدرٝ عولٟ اًتجلاي اه٘ادلرب      بظدران (2)ىٓوعنٗ د      
 بى سو٘ي ٗ تٕ  را عوٍ اُتفا١ اهقدرٝ عوٟ املقدًٞ اه٘ادبٞ بعلد اه٘ ل  كضلا٢ز    

 املقدًات املف٘عٞ كاهضفز  ىل اؿر  بى سًإُ ٗكاهتعوٍ  بى االبتال١ . 

ب ُٕ )ٙرٔز ًّ ا دهلٞ : سٙلادٝ االٓتٌلاَ     (3)) دٖ(ٗ د ٙ٘دٕ  ا جفادٖ عوٌٚذٖ     
علّ اهضلفز  ىل جرض    (4)كٌا ٙغعز بٕ اهِٔٛ ،باهؾالٝ ًٗقدًاعٔا ٗرف  ً٘اُعٔا

 ال ًا١ فٚٔا ٗجُٕ ٓالن اهدّٙ( . 
 . االدتِاب عّ اإلرا ٞ ٗعّ اإلبطايب ٗاستا  آخز ٗد٘بّا جٗ اصتشبابّا -3    

ين) لدٖ( اهتفؾلٚى بلني  را لٞ امللا١ اهللاب       ُٗضرب  ىل علح ا قلق اهِا٢ٚ   -4     
اهطٔلل٘ر هوطٔل٘ر فل فتٟ باؿزًللٞ ٗٗدل٘ب سفللظ امللا١  بللى اه٘ ل  ٗبللني  داًلٞ       

فل فتٟ ظل٘اس اهلِق  ٗاإلبطلاي      -جٗ ملٖ٘  بظدِلابٍ -ٗاهتشفظ عوٕٚ بعدَ  بطاهٕ
جٗ  ٗ ْ عوٍ بعدَ ٗدداْ املا١ بعٔلد اه٘ ل  ٗ  ٙللّ ب  داًلٞ طٔل٘رٖ فلزرٌ      

 ٗ للد جعللار عوٌٚللذٖ اؾوٚللى   ،ضللرب  هٚللٕ ًللّ عفؾللٚى ا ُنٓللذا ع٘فللٚض ًلل  سللزز،
ّ٘س بعلل ٌ ب ًضتٌضلللٕ   اهجللاُٛ( ٙعللين  بطللاي اهطٔللارٝ ُٗققللٔا    بق٘هللٕ : )ٗدلل

ٗاهرللآز  ميللاؤٖ بللاهبع   ىل  ،)دْٗ ا ٗي( ٙعللين  را للٞ املللا١ اهلللاب هوطٔللارٝ 
ٕ   -عوٟ ا هضّ -ٚين ) دٖ( فظُٕ املعزٗا ٗاملغٔ٘رعٚدٕ ا قق اهِا٢  ،ُضلبتٕ  هٚل
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 ٗسللاٗي ع٘دٚللٕ اهتفؾللٚى بق٘هللٕ : )ٗك ُللٕ هرٔلل٘ر اإلمجللا  عوللٟ عللدَ اؾلل٘اس  
  ر كٚللل   ،عٓقبلللٕ بق٘هلللٕ : )ٗٓللل٘  زٙلللربعب ا ٗي ٗ  ٙجبللل  ب اهجلللاُٛ( ثلللٍ 

 ثللٍ  لللٍ ظلل٘اس ُقلل   ،دجلل٘س االهتللشاَ ب٘دلل٘ب سفللظ املللا١ هو٘فلل١٘ هوؾللالٝ
 زابٕ جعلزا ب٘دلٕ اصلت    ) لدٖ(  ٗٓ٘ (1)رهم اه٘ف١٘ اهذٜ سفظ املا١  دولٕذ( 

ُرزٙاعلٕ ًٗباُٚلٕ    ِزُبٗ ال فقد سقز ع٘خ فقٕٔ ٗجؽ٘هٕ ِٗخ ،ًّ عفؾٚى جصتارٖ
ّٝ  لل   ؾلل ٝ ٗهلل٘ صللاعد اهللدهٚى املعتللغ ٗاهزٗاٙللٞ اهؾللشٚشٞ عوللٟ  ثبللات  ،فللرت

 ر جْ ا سللاَ اهغلزعٚٞ اعتبلارات علزعٚٞ  اُُ٘ٚلٞ       ،اهتفؾٚى فال  زابلٞ جؽلالّ  
 ، ال املغلز  اؿللٍٚ دلّى ٗعلال    ض ًٗفاصد ًٗالكات ال ٙعؤٌا لُابعٞ عّ ًؾاه

ِلٞ  ابولٞ االُفللان بعقلٔا علّ      ٗهذا كاُ  االعتبارات اهغزعٚٞ ٗا سللاَ املقِّ 
 شتٌى افرتا ٕ . شتٌى ادتٌاعٕ ٗاهتقا١ ًا ٙنبع  ٗعفّزق ًا ٙن

         ٜ عجلٕ ا ؽل٘هٛ اصلتِادٖ ب     (2)ٗاملِق٘ي عّ علح ا قلق اؾوٚلى ب عقزٙلز
ٞ اهتفؾللٚى ٗب ؼللزٍٙ  را للٞ امللل  رّٙ  ال جْ املقللّز ،ا١ خاؽللٞ  ىل رٗاٙللٞ ؽللشٚش

بى ب ٓاًػ )جدل٘د اهتقزٙلزات(  لد جُللز ٗد٘دٓلا       ،) دٌٓا(   ٙعجزا عوٚٔا
ٗجُٕ راد  عٚدٕ ا قق ) دٖ( ٗطاهبٕ باهدالهٞ عوٟ ًؾدر اؿلدٙح ًٗ٘فلعٕ   

ٗهعى ًغا وٕ اهعوٌٚٞ اهل٘ف ٝ جعذرعلٕ ٗ  عضلاعدٖ عولٟ بلذي       ،فٌا جدابٕ  هٕٚ
ٕ ب اهفشلؿ عٌلا ارعللش ب رِٓلٕ اهغلزٙ  ًلّ ًالسرلٞ صلابقٞ         اه٘   ٗؽزف

 بى اه٘  لٌا١  لٞ اهلٞ  را لعوٟ سزً -غزٙ لرزٖ اهلب ُ -هزٗاٙٞ ؽشٚشٞ عدي 

 .فٌّ ًالسراعٕ ٗعتبعاعٕ اهضابقٞ 
ٗ بى اهتشقٚق عّ ٗد٘د اهزٗاٙٞ ُغ   ىل ًلا عقتقلٕٚ اهقاعلدٝ اهعاًلٞ ًٗلا            

هِللا٢ٚين فٌٚللا جفتللٟ ًللّ دلل٘اس ُقلل  اهطٔللارٝ   شتٌللى كُ٘للٕ ًللدركّا هوٌشقللق ا ٙن
اؿاؽللوٞ ٗ بطللاي اه٘فلل١٘ جٗ اه ضللى باؿللدخ  بللى اه٘ لل  ًلل  عوٌللٕ بعللدَ      

                                                           

 . 319: ـ4ًضتٌضم اهعزٗٝ اه٘ثقٟ: ز (1)
 . 255: 1+ جد٘د اهتقزٙزات: ز266: 1٘ي : زف٘ا٢د ا ؽ (2)



 5:زفقٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر....................................................................................(74)  

 

ٗٓل٘ عقزٙلرب استٌلاهٛ هتلٌٚلى اهبشلح ٗب       ،ٗدداْ املا١ بعلد دخل٘ي اه٘ ل    
 .سدٗد فٌِٔا املت٘اف  

كُٕ٘ ًدركّا ًٗضتِدّا ؾ٘اس عف٘ٙ  اهقدرٝ عوٟ اه٘ادلرب  بلى    ًٗا استٌى      
ايٙللٞ املبِٚللٞ زطٚٞ اهطٔلل٘ر ب اهؾللالٝ اه٘ادبللٞ ك خلل٘ي اه٘ لل  : ٓللٛ جدهللٞ علل د

ُٝ َفاِ ُضُو٘ا:ط هوطٔارات اهجالثٞ ٍت ٔ َهٟ اهؾصال ٌتتن ًِِن٘ا ٔ ِرا ُ  ِّ آ ِٔا اٖهُذٙ ُّٙ ...صاملا٢لدٝ :  ِٙا َج
 ، را دخلى اه٘ ل  ٗدلرب اهطٔل٘ر ٗاهؾلالٝ     ( ب اهؾشٚشٞ : طٗ ٘هٕ ) ،6

فظُٔا ظآزٝ ب جخلذ اهطٔل٘ر علزطّا ٗ ٚلدّا      ،ٗمٌ٘ٓا (1)ٗال ؽالٝ  ال بطٔ٘رص
فلال دجلرب اهضلعٛ  هٚلٕ      ،بعد دخ٘ي ٗ تٔاب ٗد٘ب اهؾالٝ عِد اهقٚاَ هوؾالٝ 

    ٕ فتللْ٘   ،ٗؼؾٚوٕ  بى دخ٘ي اه٘   ٗ ْ عوٍ بعدَ ٗدلداْ امللا١ بعلد دخ٘هل
تؿ ب٘ ل   ًؾوشٞ اه٘ف١٘ ًٗلالن اهطٔل٘ر ٓلٛ اهت٣ٚٔلٞ هوؾلالٝ اه٘ادبلٞ ٗؽل       

ِٗٙلغل  ًلّ    ،ب اهطٔ٘ر  بى ٗ ل  اه٘ادلرب   الن ٗال ًؾوشٞاه٘ادرب فال ً
كللْ٘ اهقللدرٝ امللل خ٘رٝ ب عللز  اه٘ادللرب ا ؽللوٛ ) للدرٝ      ٓللذٖ اهِؾلل٘ـ: 

خاؽللٞ( ٓللٛ اهقللدرٝ عوللٟ اهطٔلل٘ر بعللد دخلل٘ي اه٘ لل  املعللني ٗسللاي فعوٚللٞ      
 ٛ ٟ   ٗ بوللٕ  ،اه٘ادللرب ا ؽللو ٙضللتدعٛ  ال ًؾللوشٞ ٗال ًللالن ب اهطٔلل٘ر ستلل
دجل٘س ُققلٕ   ٟ اهطٔل٘ر اؿاؽلى عِلدٖ، ٗهلذا     طٔل٘ر جٗ عول  اهتشفظ عوٟ ًلا١ اه 

 باؿدخ  بى اه٘   . 

 ٞلٚلعقاد اإلمجا  جٗ اهغٔزٝ اهفت٘ا٢لت٘دٕ  ىل عدَ اُلذ٘اس عِدًا ُلٗٙت كد اه      
 ق لعوٟ سزًٞ  را ٞ املا١ اهلاب هوطٔارٝ  بى ٗ   اه٘ادرب جٗ عوٟ سزًٞ اهِ

بلى   ،بلاؾ٘اس فظُلٕ كلج    غلالا اهقا٢لى    ،ٗ منا اهقا٢لى باؿزًلٞ  وٚلى    ،ٗاإلبطاي
 هلِٕ ً  ٗد٘د املداه  ال ِٙعقد اإلمجا  .  ،دعٛ اإلمجا  عوٟ اؾ٘اس 

  ًدعٛ ذ ٗ ْ بع كٚ  ، رْ ال ٙؾوض اإلمجا  دهٚاّل هعدَ  سزاس اُعقادٖ      
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 (75)ٔ٘ر ٗ را ٞ ًا١ٖ.................................................... بطاي اهط   
 

٠ّ٘ اؿزًٞ (1)اإلمجا  جٗ ُا وٕٚ كؾاسرب اؾ٘آز    د خاه  ًعقد اإلمجا  ٗ 
 . ()عّ ً٘افقٞ املعؾَ٘ املدعٟإلمجا  ال ج ى ًّ عدَ كغ  ا

ٗميلّ جْ ٙتشؾى مما عقدَ : د٘اس ؽزا امللا١ اهللاب هوطٔل٘ر جٗ  ٓزا لٕ           
ٙلْ٘ ٗ ،جٗ اإلسداخ با كغ جٗ با ؽ ز ًّ ٗادد اهطٔ٘ر  بى سو٘ي اه٘  

ٞ      ٓذا ُر   دجاد اؿافز هوضلفز  ُٗرل   ؾلد    ،ًلّ سٚلح اؾل٘اس ٗعلدَ اؿزًل
ٕ   اإل اًٞ هوٌضافز جٗ عزكٕ هعلدَ امللالن ب متلاَ     ،ًّ سٚح د٘اسٖ ٗعلدَ ٗد٘بل

ًلّ اؿافلز جٗ علزن  ؾلد اإل اًلٞ ًلّ       اهؾالٝ جٗ ب اهؾٚاَ عِد  ُغلا١ اهضلفز   
كٌا ال ٙلْ٘ صفز اؿافلز جٗ علزن  ؾلد اإل اًلٞ ًلّ       املضافز . ٗس٣ِٚذ ُق٘ي : 

ّ٘ الن ال ٙلْ٘ عزن  داًٞ اهطٔ٘ر  بلى اه٘ ل  ًف٘علّا ملل    عّا ملالن ًوشَ، املضافز ًف
فٚذلل٘س عف٘ٙلل  اهطٔلل٘ر باإلسللداخ با ؽلل ز جٗ باإلسللداخ بللا كغ       ،ًوللشَ

اختٚارّا  بى دخ٘ي اه٘   هعدَ ًِافاعٕ ً  علوٚ  فعوٛ جٗ ًالن ًوشَ هفزض 
 .سؾ٘هٕ  بى دخ٘ي ٗ   اهؾالٝ 

ْ اهقاعدٝ اهعاًٞ عققٛ بعدَ ٗدل٘ب سفلظ )اهقلدرٝ اـاؽلٞ(     ٗاؿاؽى ا     
كٌا عققٛ  ،جؽ زر ٗعدَ ُققٕ عدخ جكغ جٗ ؾالٝ بظداًٞ اهطٔ٘اه بى ٗ   

    .اهؾالٝ ٗ    بى  ٓزا ٕ ٗعدَ املا١ عوٟ باهتشفظ اهقدرٝ ؼؾٚى ٗد٘ب بعدَ

ٗ لل  ُعللٍ ِٙقوللرب ًقتقللٟ اهقاعللدٝ اهعاًللٞ ب عللز  اهطٔلل٘ر بعللد دخلل٘ي       
      ٕ ٞ   ،اهؾللالٝ املؤ تللٞ : املقٚللدٝ بللٕ ٗعللدَ بقللا١ٖ عاهلل  (2) ْ املضللتفاد ًللّ ايٙلل

جْ اهتٌٍٚ بدي افطزارٜ علّ اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى ٙنؾلار  هٚلٕ عِلد        ٗاهؾشٚشٞ
وشًٕ ٗٗادد املا١ اهطٔ٘ر ال ٙتٌلّ عزعّا ًّ اإلٓزاق ٗاإلبطاي بى ٙ ، فقد املا١

ًٗلّ ِٓلا دجلرب      - را   ٙللّ فلزر جٗ سلزز    -اهتشفظ ً  اهقلدرٝ ٗاالختٚلار  
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 5:زفقٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر....................................................................................(76)  

 

سفظ اهقلدرٝ عولٟ اهغلز  اه٘ادلرب بعلد دخل٘ي اه٘ ل  ٗؽل ٗرٝ اه٘دل٘ب          
ٗٙتشقللق اه٘ادللرب بظداًللٞ اهطٔلل٘ر هوؾللالٝ ٗاهللتشفظ عوللٟ املللا١ اهلللاب  ،وٚللّافع

 .  -ٗه٘ باهفشؿ عِٕ ب امل٘اف  ا تٌوٞ -ٗعدَ  ٓزا ٕ ٗهشَٗ ؼؾٚوٕ 

 (1)بزٗاٙللٞ - ٗاالصللتجِا١ ٙؤكللد اهقاعللدٝ   -ٗ للد اخللتؿ ًقتقللٟ اهقاعللدٝ         
دلى  ( علّ اهز  صشاق بلّ عٌلار ًلّ اإلًلاَ اهللاظٍ )     فٚٔا : ص ي ؽشٚشٞ

ًلا جسلرب جْ ٙفعلى    ٙ عٛ جٓوٕ ذ فقلاي :ط  ،ٙلْ٘ ً  جٓوٕ ب اهضفز فال دجد املا١
ٗساد :  ول  : ٙطولرب بلذهم     جْ ٙللْ٘ علبقّا جٗ خيلاا عولٟ ُفضلٕص      ال  ،رهم

( جْ جبا رر ص هٕ S و  : فظُٕ رٜٗ عّ اهِيب ) صساليهٕ   ٓ٘طاهوذٝذ  اي : 
 ،ُعٍجٗدز ذ  اي :طصفقاي : ٙا رص٘ي ا   ٙ  جٓوم عؤدزفقاي:ط ،عّ ٓذا

:  (S)فقلاي  صدلزت فللذهم  را جعٚل  اؿلالي جُ    ،سرت ُم  را جعٚ  اؿزاَ ُج
دهل  بظطال ٔلا عولٟ      عٟ اؿلالي جدلزص  جال عز٠ جُلٕ  را خلاا عولٟ ُفضلٕ فل     ط

فظُلٕ ًؾلداق    د٘اس  دِاب امللو  ُفضٕ بظعٚاْ جٓوٕ ستٟ بعلد دخل٘ي اه٘ ل    
قلللٕ باؿلللدخ ا كلللغ  ٚذللل٘س ُق بطلللاي اهطٔللل٘ر ب ٗ للل  اهؾلللالٝ اه٘ادبلللٞ ف  

ًِٕٗ ٙنعوٍ  ًلاْ  ُفلان ٗد٘ب املقدًٞ عّ   -بظعٚاْ جٓوٕ خاؽٞ -املدؾ٘ـ
   .رٝ اه٘د٘ب فعوّٚا فقاّل عٌا  بوٕٗد٘ب رٙٔا ستٟ بعد دخ٘ي اه٘   ٗؽ ٗ

 ُللٕ ب ًضلل هٞ دلل٘اس  بطللاي اهطٔلل٘ر ُٗققللٕ باؿللدخ   :ٗخالؽللٞ ًللا عقللدَ      
    ٗ ٠ بلاؾ٘اس ع٘افلق اهلدهٚى ٗعولٟ طبلق      ا ؽ ز جٗ بلا كغ  بلى اه٘ ل  : اهفتلا

دللزز عللّ  ٗٓلللذا ًقتقللٟ اهقاعللدٝ ب  را للٞ املللا١  بللى اه٘ لل  ُِٗ     ،اهقاعللدٝ
ٗاٙٞ ؽشٚشٞ زًقتقآا ب ًض هٞ  را ٞ املا١ اهلاب هوطٔ٘ر  بى اه٘   فٚشزَ ه

جعار  هٚٔا ؽاسرب اؾ٘آز ب عبارعٕ املتقدًٞ ٗجًٗ   هٚٔا ا قق اهِا٢ٚين ) دٖ( 
ٞ  عجللب فوللط   ًللّ  ( ٗ  ٙعجللز عوٚٔللا مجلل ٌ  ٕ ا ؽلل٘هٛ عللّ )املقدًللٞ املف٘علل
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 (77)ٔ٘ر ٗ را ٞ ًا١ٖ.................................................... بطاي اهط   
 

  للد عزفللٔا ب ًباسللح  (1)اهزعلليت ) للدٖ(سبٚللرب ا  ًلل  جْ ا قللق  عالًذعللٕ 
  بع  ا عالَ ًّ عالًذعٕ ب اهِفلٛ اهقطعلٛ سٚلح    فاهرآز ٓ٘ عضّز ،املقدًٞ

ا   رًاٖ بعقٍٔ باه فوٞ ٗاالعلتباٖ ٗصلٔ٘ اهوضلاْ ب ًقلاَ ا دا١ ٗاهبٚلاْ عفلا      
   ْ ٗ      ،عّ علطشات اهفلٍ ٗاهبِلا  ٗهعلى ا قلق اهِلا٢ٚين السرٔلا ب )اه٘صلا٢ى( ج

 اهِضلللٚاْ فولللٍ ٙتلللذكز ً٘فللل  اـلللغ    عوٚلللٕ ثلللٍ طلللزج   ا فللللار( ب )بلللدا٢  
 ٗ  ٙضعفٕ اه٘   ٗاملغا ى هتعِٕٚٚ . 

ٗٓل٘ اهفقٚلٕ ا قلق اهغلٚذ سضللني      -قى علّ بعل  جعٚلاْ عالًذعللٕ    لٗ لد ُنل        
ٌلاي ؼقٚقلٕ ٗدالهلٞ    ٗٓلذا ًلّ ك   ،عتب  ا خبار ٗؼقق ايثارجُٕ  -اؿوٛ ) دٖ(

علٚذ  ٓل٘  ٗ -ٕ جصلتارٖ اهِلا٢ٚين  ٗ د اُتٟٔ  ىل استٌلاي عّ٘دل   ،ٕ درٖ ٗعرٍٚ جدب
 ىل جسلد خلغّٙ ؽلشٚشني عزفلٌٔا ا قلق اهزعليت ب بدا٢علٕ         -فقٔا١ عؾزٖ

ًضتداّل بٌٔا عوٟ ٗد٘د  بقا١ اهقدرٝ ٗعدَ دل٘اس فعلى ًلا خيزدلٕ علّ جٓوٚلٞ       
 ٌٗٓا :  ،ؼقٚق ًفادٌٓا ٓقبّا هلٌا ببٚاْ ًفؾى عّجعزفٌٔا ًع ،تلوٚ اه

ذٜ رٗاٖ اهغللٚذ اهط٘صللٛ ٗابللّ  درٙللط ب  اهلل (2)اـللغ ا ٗي : اهؾللشٚض      
)اهتٔذٙرب( ٗ )اهضزا٢ز( بضِدٌٓا اهؾشٚض  ىل قٌلد بلّ ًضلوٍ علّ جسلدٌٓا      

( جُلٕ صنلل ) ّجدللى عللٔز هللٚط فٚٔللا ًللا١ ًللّ ٙقللٍٚ ب اهللبالد ا  اهزدللى٣ى علل
ٗ لد ُقولٕ ب )اه٘صلا٢ى(     صال:ط  لاي  ،اإلبلى  ٗؽالح -املزعٟ ُضدٞ -املزاعٛ

 ؼ  عِ٘اْ : باب )كزآٞ اإل اًٞ عوٟ    ًا١ٍ ٗه٘ ه زض( . 
ٗميلّ عقزٙرب االصتدالي بٔا ؿزًٞ  را ٞ املا١ اهلاب هوطٔل٘ر  بلى اه٘ ل           

ًللّ املللا١ ه للزض بلل ْ ٙقللاي :  ْ ًلل٘رد اهضللؤاي ٓلل٘ اإل اًللٞ ب امللللاْ اـللاهٛ  
ّ  -ٕٔ  ىل )ف٘ات اهؾالٝ ٗظآز اهضؤاي عّ٘د ،عقال٢ٛ ًؾلش٘بٞ   -عٌ٘د اهلدٙ

 ،( بللاهِفٛٗ للد جدللاب اإلًللاَ ) ،باهطٔللارٝ املا٢ٚللٞ ًللّ املقللٍٚ ب ران اهبوللد(
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 5:زفقٕ اهطٔارٝ ٗاهطٔ٘ر....................................................................................(78)  

 

 ٙلللْ٘ اهِفللٛ ظللآزّا ب قللاَ االصللتفتا١ ٗاإلفتللا١ اهتغللزٙعٛ، ٗبقزِٙللٞ كُ٘للٕ ب ً
 املِ  اهغزعٛ ٗعدَ اؾ٘اس .

 ٕٚ ًا١  ىللتقاي ب اهت٘ادد ٗاإل اًٞ ًّ ًلاْ فلاالُ -ؤاي لً٘رد اهض  ْ  ثٍ     
 ٗال ٙبعللد جْ ٙلللْ٘ اهفٔللٍ اهعللزب ًللّ اهزٗاٙللٞ عضلل٘ٙٞ     -ًلللاْ هللٚط فٚللٕ ًللا١  

املِ  ٗاهِفٛ بني ًل٘رد اهضلؤاي ٗبلني قلى اؿادلٞ : اإل اًلٞ ب ًللاْ فٚلٕ ًلا١          
 فتللدي اهزٗاٙللٞ  ،عِللدٖ فٚٔز للٕ ٗٙؾلل  فا للدّا هللٕ هللٚط عِللدٖ ًللا١ بعللد  را للٞ ًللا   

 عوللٟ سزًللٞ اإل اًللٞ ب ًلللاْ هللٚط فٚللٕ ًللا١  -عضللرب اهفٔللٍ اهعللزب اه٘صللٚ  -
 جٗ كاْ هٕ فٕٚ ًا١ ٗجرا ٕ  بى اه٘   فؾار ممّ ال ًا١ عِدٖ . 

ٗاهط٘صٛ ب اهلاب اهذٜ رٗاٖ اهغٚداْ اهلوٚين  (1)اـغ اهجاُٛ : اهؾشٚض     
 ،دٍٓ ؽشٚض ًتؾى  شٌد بّ ًضوٍٗصِ ،ٕ ٗابّ  درٙط ب صزا٢زٖٚب عٔذٙب

 ذلد  ال اهلجور   ذِلرب ب صلفز ٗ  ِٙ  ( علّ ردلى ٙن  صا٢اّل ًلّ جبلٛ عبلد ا  )   
ٞ  ،ٓل٘ هوقلزٗرٝ   -( : )ٓل٘  ِشهلٞ اهقلزٗرٝ    جٗ ًا١ي داًدّا ذ فقاي )  -ُضلد

ٕ      ،ٙتٌٍٚ ٛ  صٗال جر٠ جْ ٙعل٘د  ىل ٓلذٖ ا رض اهليت ٙ٘بلق دِٙل  (2)ٗرٗاٖ اهغ ل
 ( صللا٢اّل  بللّ عوللٛ اؿولليب عللّ اهؾللادق )بعبٚللد ا  ًتؾللىبضللِد ؽللشٚض 

 ،دوؿ  ىل اهؾعٚدذد  ال ًا١ي داًدّا ٗال ِٙذِرب ب ا رض فال ِٙعّ اهزدى ٙن
 . عوم ا رض اهيت ٙ٘بق فٚٔا دِٕٙص ٙؾوٛ باملضض ثٍ ال ٙع٘د  ىل(:ط) اي

ٗميلّ عقزٙرب االصتدالي بٔا ؿزًٞ  را ٞ امللا١ اهللاب هو٘فل١٘ جٗ هو ضلى           
اي :  ْ اهضؤاي فٕٚ عّ ردى جدِرب ب صفز ثٍ فشؿ علّ ًلا١ ٙ تضلى    ب ْ ٙق

ٗٓ٘ كِاٙٞ عّ اهعذش ًّ ؼؾٚى اهطٔلارٝ   ،ور جٗ ًا١ي داًدّاذد  ال اهجبٕ فوٍ ِٙ
 صٙتللٌٍٚثللٍ  للاي :ط ،صٓلل٘  ِشهللٞ اهقللزٗرٝ( :طف دابللٕ ) ،املا٢ٚللٞ هوؾللالٝ

                                                           

 . 9ًّ جب٘اب اهتٌٍٚ: ح 9: ب2+ اه٘صا٢ى: ز67: 3اهلاب: ز (1)
 طب  اهِذ  . 368طب  طٔزاْ +  372ا اصّ هوغ ٛ :  (2)



 (79)ٔ٘ر ٗ را ٞ ًا١ٖ.................................................... بطاي اهط   
 

 ٕ ٗهل٘ ًلّ    -ٗاهرآز عٌٌٕٚ باهرتاب جٗ مٖ٘ عوٟ فزض ٗد٘دٖ ٗ ًلاْ ؼؾلٚو
 ُٕ املعِٟ املتبادر ًّ  طلالق   جٗ ظٔز عزبتٕ،  بار ث٘بٕ جٗ فزعٕ جٗ صزز دابتٕ

 ٍ ٗٓللذا  ٘هلٕ ب ؽللشٚشٞ    .  ٗٙبعلد استٌلاي بعقلٍٔ جْ ٙتللٌٍٚ بلاهجور     ،اهتلٌٚ
 باملضض باه بار عوٟ اهضزز ميلّ  رادٝ اهؾالٝ بتٌٍٚ صٙؾوٛ باملضض:طاؿويب 

 جٗ اهجٚاب جٗ مٌ٘ٓا . 
ّ    ( :طٗال جر٠ جْ ٙع٘د ...صثٍ  اي )      اهتعلب  هضلاْ    ٓلذا  ٗ لد ٙبلدٗ ًل

سٚح  لاي :طٗال   االصتشباب ٗا فقوٚٞ سٚح   ميِعٕ عّ اهع٘دٝ بِٔٛ  اط 
 السرللٞ عبارعللٕ ا خلل ٝ :    -هلللّ اـللغ  ،جر٠ جْ ٙعلل٘د  ىل ٓللذٖ ا رضص 

ٕ ط ٕ ا رض اهلليت ٙ٘بللق دِٙلل اهؾللشٚشٞ ؾلل  فت -ص جٜ عٔوللم دِٙللٕ ٗعضت ؽللو
 ّٝ كٌا ه٘ صافز  ىل  ،زًٞ اهضفز  ىل ا رض اهيت ع٘بق دِٕٙ ٗعضت ؽوٕب سظآز

هؾللالعٕ كللبع  بوللداْ  ًللّ دِابتللٕ  ضللىتبوللدٝ هللٚط فٚٔللا ًللا١ ٙت٘فلل  بللٕ جٗ ٙ 
 . املِذٌد اهغٌاهٛ ٗاؾِ٘بٛ

عوٟ سزًٞ اهضفز ٙدي عوٟ ٗد٘ب عزن اهعل٘دٝ  اهؾشٚض ٗكٌا ٙدي اـغ       
 اهتٌٍٚ ٗٙتعذر عوٕٚ فٚٔلا اهطٔلارٝ املا٢ٚلٞ     ىل اهبالد اهيت ٙقطز اإلُضاْ فٚٔا  ىل

ًِٕٗ ٙعلزا كلْ٘  را لٞ امللا١ اهللاب       ، - بى ٗ   اهؾالٝ ٗبعد سو٘هٕ -جؽاّل 
هوطٔللارٝ عٚللح ٙقللطز  ىل اهتللٌٍٚ بعللد دخلل٘ي ٗ لل  اهؾللالٝ جًللزّا سزاًللّا ب    

 اهغزٙعٞ املقدصٞ ٗجُٕ ٙ٘بق اهدّٙ ٗٙضت ؽوٕ . 

ق  ُرلز ا قلق اهِا٢ٚين) لدٖ( ب     ا هعوٕجٗ جسدٌٓٓذاْ اـغاْ اهغزٙفاْ      
ٗدل٘د اهزٗاٙلٞ اهؾلشٚشٞ عولٟ ؼلزٍٙ  را لٞ امللا١  بلى اه٘ ل  فظُلٕ  لد             دع٘اٖ

ٍّ ٌاٙضتفاد ًِٔ  اهفٍٔ اهعزب ا اٗرٜ هوتض٘ٙٞ ٗاهتعٌٍٚ . اهتشزٍٙ بعد ف
عٌِٔللا ٗ لد ِٙللا ػ ب دالهللٞ اـللغّٙ عولٟ املطولل٘ب بللظعزاض ا ؽللشاب        

  اي ا قق اهزعيت : )ٓلٛ  ل  ًعٌ٘هلٞ ب ً٘ردٓلا     ،ٌُ٘ٔاٗعدَ عٌؤٍ  قٌ
 تٌادلفلٚ  ٙؾض االع ،ٚٔا عوٟ اهلزآٞلشٌ٘هٞ فلعوٟ ٗدٕ اهتشزٍٙ بى ٓٛ ً
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 .(1)عوٚٔا ب    ً٘ردٓا الصٌٚا ب خؾ٘ـ املقاَ(

 :  -ؽ ز٠ ٗكغ٠ -ٗب املِا غٞ  علاي جٗ ًِ       
ًّٗ ا تٌى  ،ـغّٙاملقٌْ٘ ٓذز ا ؽشاب جًا اهؾ ز٠ فوعدَ  سزاس      

 لرتارّا عٌلى اهعالًلٞ ب بعل       ّ٘ٙا ؽدٗر دعل٠٘  علزاض ا ؽلشاب ًِلٕ      
   ًا١ ٗهل٘  ٗاؿز اهعاًوٛ ب عِ٘اْ )اه٘صا٢ى( : )كزآٞ اإل اًٞ عوٟ  (2)كتبٕ

   ٛ ُرلز اؿلز اهعلاًوٛ ًِقلٌّا  ىل ُرلز اهعالًلٞ اؿولٛ         ه زض( ٗٓل٘ ععلب   لل
 ،ٙعٌال برآزٌٓلا ٗ لد ٙللْ٘ ًعٌٔلا ثاهلح       زاْ ّٙ ٌٗٓا فقٚٔاْ ًت خدغهو

فظْ اهقا٢وني  ضلوم االلبلار ٗاالُلضلار     ،شزس اهلذزاْ ٗال عقبى املِا غٞفال ٙن
ّ  (Œ)ٙزٙدْٗ عٌى اهفقٔا١ اهقداًٟ اهقزٙبني ًّ سًاْ ا ٢ٌٞ  ،دْٗ املتل خزٙ

  ؤد٠ اهؾشٚشتني .  (3)ٌى بع  اهفقٔا١ هٕٚ ع٘كٚدّا : عٙقاا 

اهلغ٠ فوِا ؼفظ مما اعلتٔز بلني ًتل خزٜ اهفقٔلا١ ًلّ جْ اإلعلزاض       ٗجًا       
جؽللى اـللغ جٗ عللّ ظللآزٖ ٙ٘دللرب عقللعٚفٕ ٗصللق٘طٕ عللّ رعبللٞ اؿذٚللٞ   عللّ 

ٔلّا ًٗزعلدّا  ىل استٌلاي    ٗاهؾشٚض عِدُا كْ٘ اإلعزاض ا قق ًِّب ،ٗاالعتبار
 ثلٍ بعلد اهتشقٚلق ٙلؤٗي اؿلاي  ىل      ،اـوى ًٗ٘دبّا هوفشلؿ ٗاهت كلد ٗاهتجبل    

ٗاهتفؾٚى ب ًبشح  ،شذٞلشذٞ جٗ اإلعزاض جٗ اهضق٘  بلا خذ ٗاالعتبار ب
 .  ب ً٘ص٘عتِا ا ؽ٘هٚٞ)بغز٠ االؽ٘ي( سذٚٞ اـغ 

ٗاهتشقٚق جْ ٙقاي :  ْ اـغّٙ ب ج ؾٟ دردات اهؾشٞ ًّ سٚح اهضِد       
 ٔ ٞ  -ا ٌٗ  ٙتشقللق اإلعللزاض عللّ ًقللٌُ٘   ،ال باؾٌوللٞ ٗبِشلل٘ امل٘دبللٞ اهلوٚلل

 ،هعدَ اهغآد عوٟ اهلذزاْ ٗاإلعزاض - اؾٌوٞ ٗبِش٘ امل٘دبٞ اؾش٢ٚٞٗال ب
 فِق٘ي :  ،شقق دالهتٌٔاٗالبد ًّ ِع
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)ص ي علّ اهزدلى ٙقلٍٚ بلاهبالد      ُِا ػ دالهٞ اهؾشٚشٞ ا ٗىل :جْ  ِاٌلِٙن     
 لاي   (ٗؽلالح اإلبلى   -ُضدٞ ،املزعٟ -عٔز هٚط فٚٔا ًا١ ًّ جدى املزاعٛا 

( :)بوشاظ جْ املقٍٚ جعٔزّا ب بالد  ،عدَ اهرٔ٘ر ٗاهبٚاْباإلمجاي ٗ صالط
  ،هللٚط فٚٔللا ًللا١ عفلل٘ت ًِللٕ بعلل  ًعللا  اهللدّٙ ٗعللعا٢زٖ ٗطق٘صللٕ ٙقِٚللاّ         

ِذاصات اهيت ال عقبى اهتطٔ  ب   املا١ كلاهب٘ي   ر اإلُضاْ ٙبتوٛ عادٝ ببع  اه
ٗاملللين ٗاهللدَ ٗر للا ٙتللِذط ً كوللٕ ًٗغللزبٕ ًٗوبضللٕ ٗعفلل٘ت ًِللٕ اهؾللالٝ ًلل   

فوعى ٗدٕ ؼزٍٙ   اًٞ جعٔز ب بالد هلٚط فٚٔلا ًلا١ ٓل٘ ؼلزٍٙ       ،ٔارٝ املا٢ٚٞاهط
 ،ٗج لى اؾٌل  : ا علٔز    - ٙقا  اهِفط ب فٌ٘  ٓذٖ االبتال١ات طٚولٞ جعلٔز   

ّٔلل    -ٓلل٘ ثللالخ   ز بدُللٕ جٗ ثٚابللٕ جٗ ً كوللٕ   سٚللح ال ٙتطٔللز فٚٔللا هوؾللالٝ ٗال ٙط
( ْ٘ ًِل  اإلًلاَ )  فٚلل  ،ِٕٗٓذٖ ًعا  دّٙ اهزدى ًٗرآز عدّٙ ،جٗ ًغزبٕ

 ب ٗاالُتقلاي  ىل بلالد اهلفلز    قاَ ب عولم اهلبالد ُرل  ًِعلٕ علّ اهتعلزّ      ٌنلعّ اهل 
بعد ٓذزعٕ عّ بالد اإلصالَ اهيت ٙتٌلّ فٚٔا ًلّ   اًلٞ ؽلالعٕ ٗعلعا٢ز دِٙلٕ      

 ٗطق٘صٕ ٗؼؾٚى طٔارعٕ ٗعؾشٚض ؽًٕ٘ ٗؽالعٕ . 

       ْٞ  ا١ اهللاب هوطٔل٘ر   ٗافلشٞ عولٟ سزًلٞ  را لٞ املل      ٗهٚط ب ٓذا اـلغ دالهل
-  ٛ عٚلح علِشفظ    -ٗه٘ ًزٝ ٗاسدٝ عف٘ت ًعٕ املقدرٝ عوٟ اهؾالٝ بطٔ٘ر ًلا٢

 عِللدٖ ًعللا  دِٙللٕ صلل٠٘ ؽللالعٕ بطٔلل٘ر ًللا٢ٛ ب اهٚللَ٘ اهللذٜ جراق فٚللٕ املللا١     
  . طٚوٞ ٗ   اهؾالٝ املقبوًٞ  عوٌٕ بعدَ اهتٌلّ ًّ املا١ 

        َ ب هوتضل٘ٙٞ بلني ًل٘رد    ؽلع٘بٞ اه٘ثل٘ق ب٘دل٘د فٔلٍ علز      : ٙقاا مللا عقلد
: اإل اًٞ ب ًلاْ  ٗبني قى اهبشح -هٚط فٕٚ ًا١االُتقاي  ىل ًلاْ  -اهزٗاٙٞ 

 .  - فٕٚ ًا١ ٗٙٔز ٕ ٗٙؾوٟ بتٌٍٚ
ٞ   -ْ ٓذا اـغ اهؾلشٚض ال ٙلدي   ٗاؿاؽى ا       عولٟ سزًلٞ    -بدالهلٞ ٗافلش

 )عف٘ٙ  اهؾالٝ ً  اهطٔارٝ املا٢ٚٞ( هِٚف  ب املقاَ . 
 ُعٍ  د ،ٌتقدَلقزٙرب اهلتل١٘ اهلٞ ب فلٕ عاًٞ ٗافشلجاُٛ دالهتلدغ اهلُعٍ اه      
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 بتقزٙرب : ،ِا ػ ب دالهتٕ بتعٌٌٚٔا ٗجدا٢ٔا ؿزًٞ اإلبطاي ٗاهِق ٙن

٘فلل١٘ بللاهَِ٘ جٗ  ْ  بطلاي اه٘فلل١٘ جٗ اه ضللى باإلدِللاب ًللجاّل جٗ ُقلل  اه      
ٗ   بللاهب٘ي جٗ بللاهت ٘    لل  اهؾللالٝ ًلل  اهعوللٍ بعللدَ ٗدللداْ املللا١ بعللد سولل٘ي 

مللا١ عوٚلٕ   ٌٍٚ بعد دخ٘ي اه٘   هتعلذر اهطٔل٘ر با  تمما ٙقطز امللو  ًعٕ  ىل اه
ّٞ هوؾالٝ ٗم٘ٓا ،  ٓذا  جابٞ  را ٞ املا١ اهللاب هوطٔل٘ر ب االفلطزار  ىل    ًقدً

 اهتٌٍٚ ٗٓ٘ جًز سزاَ ٙ٘بق اهدّٙ ٗٙضت ؽوٕ فٚذرب ادتِابٕ . 

ٗصللعٞ ق بللظطالق اـللغ اهؾللشٚض   ر ال ٗثلل٘ ،  ال جُٔللا ًِا غللٞ  لل  ٗاردٝ      
بلى   ،ٙلفِٚا علدَ اه٘ثل٘ق بلاإلطالق    ،دالهتٕ بِش٘ عفٚد سزًٞ اإلبطاي ٗاهِق 

هَِ٘ ٗاإلدِاب اٗاهغآد عوٕٚ :  ْ  . بعدَ  رادعٕ ددّااستٌاي  ٜ٘  ب اهِفط
 -ب صلفز كلاْ جَ ب سقلز    -ٗاهتب٘ي ٗاهت ٘  جً٘ر عادٙلٞ ال عفلارق اإلُضلاْ    

فتلْ٘ دالهٞ اهؾشٚشٞ  ،ًِٔا رتٝ  وٚوٞ ٗال ٙت٘   لاٝ جسٍدٗٙبتوٛ بٔا عادٝ ب ف
سزًللٞ  بطللاي اه٘فلل١٘ ٗاه ضللى بعٚللدٝ ٙؾللعرب اهقبلل٘ي بٔللا دللدّا ٗٙلللْ٘ عوللٟ 

اُطبللاق )سزًللٞ اهضللفز  ىل اهبوللد اهللذٜ ال دجللد فٚللٕ املللا١( عوللٟ ًللا كللاْ  بطللااّل   
بتال١ هوطٔارٝ املا٢ٚٞ اؿاؽوٞ بِا   ًّ ُ٘ا قٔا ًغلاّل بعد ععارا اهِا   ٗا

 .  -ب صفز كاْ جَ ب سقز -اإلُضاْ بٔد عادٝ 
ب سزًلٞ اهضلفز  ىل اهبولد اهلذٜ ال      اهؾشٚض : ال رٙرب ب ظٔ٘رٗباختؾار     

ٕ  ،ٙ٘دد فٚلٕ امللا١ صلا٢اّل  ل  داًلد      عولٟ سزًلٞ  ٓلزاق امللا١  بلى       ٗال ب دالهتل
ٓلزاق  فلظْ اإل  ،عوٍ بتعذر ؼؾٚوٕ هوطٔارٝ املا٢ٚٞ بعد دخ٘ي اه٘  ارا اه٘   

شلزس  هللّ ال ُن  ،اهذٜ ٙفقد فٕٚ املا١ ً٘ف٘عّا فٚ٘افقٕ ب اؿلٍ ٙقِّٚا ًجى اهضفز
ب سزًللٞ اإلبطللاي بِللا   جؽلل ز جٗ سللدخ  ٌللَ٘ دالهللٞ اهؾللشٚض جٗ ظٔلل٘رٖع

فاهرآز د٘اس  بطاي اه٘ف١٘ ٗاه ضلى ًٗغلزٗعٚٞ ُققلٌٔا  بلى اه٘ ل        ،جكغ
    .   فزر ٗبال سزز  اهفزٙقٞ بالؿني سو٘ي ٗ ٗ ْ متلّ ًّ  داًٞ اهطٔ٘ر 

 ٌا١ اهلاب هوطٔ٘ر ٗد٘اسلى جْ ًقتقٟ اهقاعدٝ د٘اس  را ٞ اهشّؾلٗ د ع       
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 بطاي اهطٔ٘ر املا٢ٛ ًعّا ٗعدَ ٗد٘ب ؼؾٚى اهقدرٝ عوٟ اه٘ادرب بلاهتشفظ  
دزز عّ ًقتقٟ اهقاعلدٝ  ُِٗ ،عوٟ املا١ ٗاهطٔ٘ر  بى اه٘   ٗ ىل سني سو٘هٕ

 ،عبٚد ا  اؿويبهٌشٌد بّ ًضوٍ ٗهل غ اهؾشٚضاـباهقدر املتٚقّ املضتفاد ًّ 
 ُٗفلليت عزًللٞ خؾلل٘ـ  را للٞ املللا١ اهلللاب هتشؾللٚى اهطٔللارٝ ؿللني دخلل٘ي       

 ٗا  اهعا  .  ،ٗٙبقٟ   ٖ عوٟ ًقتقٟ اهقاعدٝ ،ٗ   اهؾالٝ

ّ٘غ ا ٗي هوتٌٍٚلٌاَ اهلالَ ب اهٓذا ِع       ، ثٍ ٙق  اهلالَ ب : ٌض

 .  ر الىصىل إىل املاء املىجىد عدم تًّش املشىغ الثانٌ :     
 -جٜ املعوللَ٘ ٗدلل٘دٖ -هوٌلولل  اه٘ؽلل٘ي  ىل املللا١ امل٘دلل٘د را   ٙتٚضللز       

عذشّا علِّ٘ٙٚا بدُّٚا هلزَ جٗ عٚد٘خٞ جٗ ه٘دل٘د امللا١ ب    ،هعذٕش عّ اهطٔ٘ر بٕ
جٗ عذللشّا عللزعّٚا كٌللا  را كللاْ املللا١ ب دار  ،ًلللاْ ًقفللى ال ٙقللدر عوللٟ فتشللٕ

ملعتد بلٕ عولٟ ُفضلٕ جٗ عزفلٕ جٗ     جٗ ـ٘فٕ اهتقزر ا ،٘بٞ جٗ  ُا١ ً ؾ٘بً ؾ
ًّ صب  جٗ هؿ جٗ فٚا  جٗ م٘ رهم مما فٕٚ ععزٙ  هوِفط بٕ ٕ بقدر ًعتد ًاه

شللزس دلل٘اسٖ جٗ ٗٓلل٘ ال ٙن -جٗ هوعللزض جٗ هوٌللاي املعتللد بللٕ هوللٔالن جٗ هوتقللزر
 . -عزعّا شزس سزًتٕ ٗعدَ د٘اسٖٙن

عذلشّا علِ٘ٙٚلّا جٗ عغلزٙعّٚا جٗ ٗدل٘د  ل        -امللا١  عٌاياصلت ًٗ  اهعذش علّ       
اصتعٌاهٕ ٙتشقق ً٘فل٘  ا ًلز بلاهتٌٍٚ اهلذٜ ٓل٘      اه٘صٚ  اهغاًى هوعذش عّ 

اه٘صٚ  اهغاًى هوعذش عّ اصلتعٌاهٕ جٗ ه٘دل٘د اهعلذر      عِاٖ (عدَ اه٘دداْ)
ُفٛ اهقزر عزعّا ؽاحل هودالهٞ عوٟ اهعذر اهغزعٛ  دهٚىٗ ْ  ،ًّ اصتعٌاهٕ

بى عضتفاد اهعذرٙلٞ   ،عى دالهتٕ عوٟ ُفٛ ٗد٘ب ؼؾٚى اهطٔ٘ر باملا١ س٣ِٚذبف
ني هدالهتٌٔا عوٟ ا ًز تداٗد اهز ٛ ٗٙعق٘ب بّ ٙ٘ص  املتقدً (1)ًّ ًعتغعٛ

باهتٌٍٚ ٗصلق٘  ا ًلز باه٘فل١٘ جٗ باه ضلى  را خلاا اهتدول  علّ جؽلشابٕ         
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جٗ صللب   ّؿٗٙ كوللٕ اهضللب  جٗ  را خللاا جْ ٙعللزض هللٕ هلل ٗرفقللا١ صللفزٖ فٚقللّى
 ٗٓللللذا هللل٘ خلللاا ًلللّ اهفشلللؿ علللّ امللللا١ ٗؼؾلللٚوٕ اه٘ للل٘  ب    فزادللل  .

ٌّاؿزز ٗاهقلٚق اهلذٜ ال ٙعتلاد اهعقلال١ عِ      ُلٕ ٙضلق  ٗدل٘ب اهت٘فلٛ     ولٕ، فظ ش
  جٗ قزرلؾوٛ كٌا ه٘ خاا اهتلٌٍ ٗٙلتٚلزز ثٍ ٙلشلفٛ اهلٚى ُلضاي هدهلتلجٗ اال 

 ملا١ ه٘ف١٘ جٗ ه ضى . دافٕ عِد اصتعٌاي الشاهٕ ًّ جًز ٙلاإلفزار ب
ٗباختؾار :  طالق دهٚى ُفٛ اهقزر ٗعٌَ٘ دهٚى ُفٛ اؿزز سلاكٍ عولٟ        

كضللا٢ز  ، طللالق دهٚللى ٗدلل٘ب اه٘فلل١٘ ٗاه ضللى كٌللا جٗفللشِاٖ ب ا ؽلل٘ي  
عًٌ٘ات ا سلاَ اهجاُ٘ٙٞ سٚح عللْ٘ ساكٌلٞ عولٟ  طال لات جدهلٞ ا سللاَ       

 ا ٗهٚٞ كٌا ال خيفٟ عوٟ اـب  . 

عاهٕ هشًلٕ ؼؾلٚى    ُعٍ ه٘ خاا عوٟ ًاي  وٚى ال ٙعتد بٕ عقال٢ّٚا ٗال ٙقّز     
فظُٕ  را كاْ ال  ،املاي ٗاهطٔ٘ر بٕ ٗ ْ خاا فٚا  ًاهٕ اهقوٚى جٗ عوفٕ ٗخضزإُ

هقوٚى عاهٕ فال ٙتشقق اهقزر ستٟ ِٙفٕٚ اهغلار  عِلٕ ِٗٙطبلق عوٚلٕ     ااملاي  ٙقّز
ى اهقلزر اهٚضل   ل  املعتِلٟ بلٕ      ٌّل شٗ دولٕ ٙوشًلٕ عِ   ،دهٚى ُفٛ اهقزر علزعاّ 

ٕ  -شؾٚى اهطٔ٘ر باملا١ عقال٢ّٚا ِٗع ٗ ْ  -ٗف١٘ي كاْ جَ  ضاّل سضرب ُ٘  سدثل
 . فٚا  املاي اهٚض  جٗ عوفٕ عوٕٚ  رب ًا خيافٕ ًّكاْ خا٢فّا بى ٗ ْ عزّع

 ٗدلرب   -اصتدعٟ اه٘ؽ٘ي  ىل املا١ اهللاب هوطٔل٘ر بلذي ًلإي هغلزا١ٖ     ه٘ ٗ      
ّٞ هوشؾل٘ي عولٟ اهطٔلارٝ         ع٘ؽاّل هوٌا١ ا هذٜ ٙت٘فل  ًِلٕ جٗ ٙ تضلى بلٕ ًٗقدًل

هوٌلا١ ًٗتٌلِلّا ًلّ      ر ً  اهتٌلّ ًّ عزا١ املا١ ٙؾ  امللول  ٗادلدّا    ،املا٢ٚٞ
   ٕ ٘ اصتعٌاهٕ ب اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى . ٗعوٚل ع٘ ل  اؿؾل٘ي عولٟ امللا١ عولٟ       : هل

ٟ    ده٘ جٗ سبى جٗ  ُا١ جٗ م٘ٓلا جٗ   عزا١  ّٞ هوشؾل٘ي عول ا١ املل  صلتٚذارٓا ًقدًل
كٌا جُٕ ه٘ ع٘   اؿؾ٘ي عوٟ املا١ عوٟ علزا١ٖ ٗبلذي امللاي ب صلبٚى      ،ٗدرب

َ  وٕٚ ٗدرب اهغزا١ ٗبذي املاي هِفط هاؿؾ٘ي ع علزا١   ٗٓلذاْ :  ،و٘دلٕ املتقلد
 فٚذرب .  ،ًا١ اه٘ف١٘ جٗ اه ضىت٘ؽى بٌٔا  ىل ٙن بذي املاي، + اهده٘ جٗ مٖ٘



 (85)ًض٘غ اهتٌٍٚ ععضز اه٘ؽ٘ي اىل املا١ امل٘د٘د.................................   
 

 ٌّ املا١لٌٚتٕ كٌا  را كاْ ثلاا  هلّ ه٘ رف  ًاهم املا١ ًّ بٚعٕ  ال ب فع     
ِّ ٌِ جه  درٍٓ ٗال ٙ٘دلد   اهلاب هوطٔ٘ر درٌّٓا سضرب املعتاد فطورب ؽاسبٕ ِث

 ٓى دجرب عزاؤٖ ب فعاا  ٌٚتٕ املتعارفٞ ذ .  -  ٖ هٚغرتٜ ًِٕ
 ٘بلشزز ٓ٘ عدَ اه٘دلفٛ اهقزر ٗاهلقٟ  اعدٝ ُلقتلب االبتدا١ ُق٘ي : ً      

فٚا ب اهغللزٙعٞ لملتٌلل٘ي جٗ سللزز ب ا  للى ٗ للد ُنلل ُللٕ فللزر عوللٟ  لل  اه للين ا
ٗٓل٘ ٙقتقلٛ ِٓلا علدَ ٗدل٘ب اهغلزا١        ،اإلهلٚٞ املقدصلٞ علدٙح ُفلٛ اهقلزر    

 ب كجز ًّ مثّ املجى هلُٕ٘ فزرّا ًاهّٚا ِٙفٕٚ دهٚى )ال فزر ب اإلصالَ( .
ـ   هلِّا ُِ       ٗٓل٘ ؽلشٚض ؽلف٘اْ     ،دزز عّ ًقتقٟ اهقاعلدٝ باهلدهٚى اـلا

 ،املا١ دْٗ   ٖ ًّ املقدًات املت٘   عوٚٔا ؼؾٚى املا١ كاهده٘ املدتؿ بغزا١
ٗ د رٗاٖ اهغلٚداْ اهلولٚين ٗاهط٘صلٛ ًضلِدّا بضلِد ؽلشٚض ٗرٗاٖ اهؾلدٗق        

ٗ للد صلل هٕ ؽللف٘اْ عللّ ردللى استللاز  ىل    ،(ًزصللاّل عللّ اإلًللاَ اهزفللا) 
ٗ   ال ٙقدر عوٟ املا١ ف٘دد بقدر ًا ٙاه٘ف١٘ هوؾالٝ ٗٓ٘   ت٘ف  بلٕ  ٣لٞ درٓلٍ ج

 ،ال بى ٙغرتٜجٙغرتٜ ٗٙت٘ف  جٗ ٙتٌٍٚ ذ  اي :ط ، ه  درٍٓ ٗٓ٘ ٗادد هلاب
بلذهم ًلاي    -ُٛٙضلزّ  -ُٛؤ٘ ت ًٗلا ٙضل   د جؽابين ًجى رهم فاعرتٙ  ٗعّ٘فل 

ٛ  اختوف  ُضذ اهزٗاٙٞ ففٛ بعقٔا :ط ٗ د (1)كج ص ًلّ املضلا١ٝ    صًٗلا ٙضل٘ؤُ
جعطٔلز بلٕ مللا    ٜ ؤُٛ  عطا١ ًاي كج   بلاي امللا١ اهلذ   ٘ٗععين : ًا ٙض ،ٝفد املضّز

ًّ  صًُٛٗا ٙضّزطٗب بعقٔا  ،اهعرٍٚ ٗا دز اؾضٍٚ ٙرتعرب عوٕٚ ًّ اهج٘اب
ن اهغلزا١ ًلاي   ُٛ بلذا ٗععين : ٗاهلذٜ ٙضلزّ   ،ٝ فد املضا١ٝ ٗ)ًا( ً٘ؽ٘هٞاملضّز

 ،ًٗا ً٘ؽ٘هٞ صغرت٠ بًٕٗا ٙنطٗب بعقٔا  ،كج  ُٗف  كب  ٓ٘ ث٘اب اهطٔ٘ر
بدُاُ  كج ٝ ٓ٘ ًلاي كلج  بوشلاظ ًلا ٙرتعلرب      غرت٠ بٕ جٗ ٗععين جْ املا١ اهذٜ ٙن

  . عوٕٚ ًّ اهطٔ٘ر ٗث٘ابٕ اهعرٍٚ
 ٗه٘ -ٌا١ ه٘ف١ٖ٘لدغ ٗافض اهدالهٞ عوٟ ٗد٘ب عزا١ اهقادر اهلٗٓذا اه      
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ٔلٕ بل ْ   ّٗدثٍ  ،ٌجوٕ ٗاعرت٠ املا١ بجٌّ كج لابتوٟ ب( : ّ )بّٚثٍ  - اي كج 
ّ٘ض  املاي اهلج   باي املا١ اهذٜ ٙت٘ف دف   فلظْ اه٘فل١٘ ٗؼؾلٚى     ،بٕ ٓ٘ ًعل

 اهطٔ٘ر ع١ٛ كج  ع٘ض املاي اهلج  فال ٙذٓرب املاي املدف٘  ٓدرّا ب   ُف  . 

 ٌلّهلّ ٙن ،ٌاي كج لتؿ بغزا١ ًا١ اه٘ف١٘ بلٚض ٗ ْ اخلغ اهؾشلدلٗاه      
املِللا   ىل عللزا١ اهللده٘ جٗ مللٖ٘ ممللا ٙت٘ لل  عوٚللٕ ؼؾللٚى ًللا١    اهتعللدٜ بتِقللٚض

  ّ آالت ٗجدٗات فظُلٕ )عللزا١ اهللج  بامللاي اهلللج ( ٗبلذي ًلاي كللج        اهطٔل٘ر ًل
ملاي اهلج  ً٘ؽاّل فٚلْ٘ بذي ا ،بظسا١ ع٘ض كب  ُٗف  كج  ٓ٘ طٔ٘ر اهؾالٝ

 ٗ  ٙذٓرب ٓدرّا .  : اهطٔ٘ر هوِف  اهلج 

لٌاهٕ كل ْ ٙللْ٘   ُعٍ ع٘دد ؽ٘رٝ ًضتجِاٝ : ٓلٛ جُلٕ هل٘ ععولق سلق اه ل  بل            
ا دف  اهجٌّ اهلج  بظسا١ عزا١ املا١ ب فعاا  ٌٚتلٕ   ٙلتٌلّ   ٗ ر ًدُّٙ٘ا هشٙد،

 ُلٕ  علالا ؿلق اهلدا٢ّ      ،  دجلرب عوٚلٕ اهغلزا١    -ٙقِّٚا جٗ ظِلاّ  -ًّ جدا١ دِٕٙ 
َ ٗ ٕٗعقٚٚ  ملاه ٌّلٕ  ُٔلا علدي عولٟ جْ امللاي        ،دِٕٙ ٗٓ٘ سلزا ٗاهؾلشٚشٞ ال عع

بلى   ،عوٚلٕ ٓلدراّ  اهلج  اهتاب  هؾاسبٕ عِدًا ٙغرتٜ بٕ ًا١ اه٘ف١٘ ال ٙلذٓرب  
ٗال علدي   ،ٙلْ٘ )اهجٌّ اهلج  املدف٘  بلظسا١ عل١ٛ كلج ( ٓل٘ ؼؾلٚى اهطٔل٘ر      

اهؾشٚشٞ عوٟ د٘اس  عالا سق اه   ٗعف٘ٙ  ٗعقٚٚ  دِٕٙ ٗاصتشقا ٕ عولٟ  
ٜ جٗ ععٌللٍٚ اـللغ  ٗال ميلللّ اهتعللد  ،امللولل  ا تللاز ملللا١ اه٘فلل١٘ جٗ اه ضللى  

 زض . اهؾشٚض هلذا اهف

كاهتعلدٜ هتشؾلٚى    اهتعدٜ ًّ ً٘رد اهؾلشٚشٞ  ىل  ل ٖ   ا ال ميلّٗٓلذ      
 عاهلٕ جٗ خل٘ا    ٙ خلذ ًِلٕ امللاي اهللج  ٗ ْ كلاْ ال ٙقلزّ       املا١ ً  خل٘ا هلؿّ  

فظُٕ ال دج٘س اهلذٓاب  ىل قلى ٙطولرب امللا١      ،ٔولٕصب  ب اهطزٙق  د ٙفرتصٕ ٗٙن
ٕ  اهولؿ جٗ اهضلب    ٗد٘د فٕٚ ٗٓ٘ خيغٟ فلال دجلرب عِد٢لذ ؼؾلٚى امللا١ كلٛ        فٚل

 ٘ف  ًِٕ جٗ ٙ تضى بٕ .ٙت
 ٌتعارفٞلٌٚتٕ اهلٌا١ هو٘ف١٘ ٗ ْ كاْ ب فعاا  لٗاؿاؽى ٗد٘ب عزا١ اه     
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 ٗٓ٘ ًؾداق )عزا١ اهلج  باملاي اهلج ( بوشاظ اعتقادُا عرٍٚ ُف  املا١ ،عادٝ
ٗعوٕٚ ال ٙلْ٘ اهغلزا١ ب فلعاا اهقٌٚلٞ     ،ٗؼؾٚوٕ هعرٍٚ ُف  اهطٔ٘ر ٗاهؾالٝ

 قاعدٝ ُفٛ اهقزر . ، ٗال ٙلْ٘ كؾؾّا بايًؾداق اإلفزار ٗ عالا امل

 جًزّا ، سٙد ًّ اهقٌٚٞ املتعارفٞ  اهبّاب فعاا اهقٌٚٞ جٗ ب ُعٍ ه٘ كاْ عزاؤٖ     
فزرّٙا  عِٟ كُٕ٘ ًقزّا عاي امللو  ر لٍ  درعلٕ عولٟ علزا١ امللا١ ب فلعاا       
  ٌٚتللٕ اُتفللٟ عِللٕ ٗدلل٘ب اهغللزا١ فٌٚللا  را كللاْ عللزا١ املللا١ هو٘فلل١٘ ًقللزّا        

 ٖ بلللذي ٗٓللللذا هللل٘  لللدر عوٚلللٕ ٗ  ٙقلللّز ،ال ٙلللٌِلّ عوٚلللٕجٗ ي امللوللل  علللا
 ُلٕ ٗ ْ  لدر عولٟ    جٙقلّا  ٕ فِٚتفٛ اه٘دل٘ب  هلِٕ  ٙتشزز ًِ ٌٚٞ املا١ جفعاا 

اهجٌّ اهبآ   ال جُٕ ه٘ دفعٕ ععذر عوٕٚ اهعٌلى جٗ اهتلضلرب هعلدَ بقلا١ رجظ     
 عاعللٞ ُفضللٕ جٗ ععضللز عوٚللٕ ًللاي هتذارعللٕ ٗكضللبٕ جٗ جُللٕ  را دفعللٕ ععللذر عوٚللٕ  

ٗٙبلدٗ ًلّ    ،فِٚتفٛ عِٕ ٗد٘ب اهغزا١ ب سٙد ًّ اهلجٌّ املتعلارا  اهبلاّ   ٗعٚاهٕ 
كوٌاعٍٔ دع٠٘ اإلمجا  ٗاهتضا  بلني ا ؽلشاب عولٟ اُتفلا١ ٗدل٘ب      بع  

 اهطٔارٝ املا٢ٚٞ عِد اإلفزار عاي امللو  . 

دؾللٛ بللني ز اهغر اهغدؾللٛ جٗ اهتشللّزٗال فللزق ب اهضللق٘  عِللد اهتقللزّ      
ٛ اهتقللز  ٗبللني االصللتقباهٛ كٌللا هلل٘ كللاْ عِللدٖ    -اؿللاهٛ -ر جٗ اهتشللزز اهفعولل

   ٙلللّ قللى سادتللٕ فعللاّل  ٕٗ بقللدر اهللجٌّ املطولل٘ب هوٌللا١ جٗ آالعلل   ًللاي كللج 
ًلّ  ٙولشَ  عٚلح   ،اهعاَ املقبى جٗ ب اهغلتا١ املقبلى  : ٗهلِٕ قى سادتٕ ًضتقباّل 

ال  ٗبِشل٘ ٍ ٕ ًلّ بذهل   ٕعقلاٙق ٕ ٗدل ؼّزعِلد سول٘ي سادتلٕ جٗ     ٖعقلزر بذي املا١ 
ذرب بلذي امللاي مللا١ اه٘فل١٘ سلذرّا ًلّ عقلزرٖ جٗ        فال ِٙ ،ٙتشٌوٕ اهعقال١ عادٝ

   . بى ٙتٌٍٚ ٗٙؾوٛ ٗدجشٕٙ اهتٌٍٚ ،ؼزدٕ ًضتقباّل

ٕ هتشؾلٚى امللا١ ٗدلرب ًلا       تشولٗٓلذا ه٘ جًلِٕ سفز ب٣ز ب  زٙتلٕ جٗ ًل        
 وت٘دٕٚ املتقدَ . عاهٕ جٗ ٙتشزز ه ٙقّز
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 ىف التضرر من استعنال املاء . نشىغ الثالث : خـال     

عدَ ٗد٘ب اهطٔارٝ املا٢ٚٞ ٗاالُتقاي )رض( املعزٗا ٗاملغٔ٘ر بني فقٔا٢ِا       
 ٌا لدعٛ اإلد، ٗ د  ضىل١٘ جٗ اه نلقزر ًّ اه٘فلتل٘ا اهلٌٍ عِد خلتٚل ىل اه

  . ضرب  ىل بع  املتقدًني خالفٕ كٌا صٚ عٛ عفؾٚوُٕن ٕهلِ ،ًضتفٚقّا عوٕٚ
جٗ  ظرا خاا امللول  ًلّ اصلتعٌاي امللا١ ه٘فل١ٍ٘     اهؾشٚض ، ف٘ر ٓ٘ ٗاملغٔ     

ٕ     ه ضى سضرب ُ٘  سدثلٕ   ٗرٗد اهقلزر اهبلدُٛ    ؽلّض ًِلٕ اهتلٌٍٚ،  عِلٟ ع٘ عل
عِد اصتعٌاي املا١ جٗ ٙشٙد ًزفٕ ٗٙغلتد جٗ ٙضلتٌز    شدخ فٕٚ ًزٌضعوٕٚ ب ْ ِٙ

ًزفللٕ ٗال ٙتٌاثللى هوغللفا١ سللاي ًزفللٕ ًٗداٗاعللٕ ًِللٕ جٗ ٙتلل خز عللفاؤٖ عِللد    
 جٗ  ضى .عذرّا هٕ عّ اصتعٌاي املا١ ب ٗف١ٍ٘ كاْ ٓذا اصتعٌاي املا١ 

ٌلزض جٗ  ر بع  جعقا١ دضلدٖ كلاهعني عِ  جٗ خاا ًّ اصتعٌاي املا١ عقّز      
اؾود ٙتقزر ًلّ امللا١ فٚشؾلى    كًّ املا١ املضتعٌى ب اهطٔ٘ر جٗ  ّارعقّز عٌِٟع

 ط اؾودٜاهتشّض٘ا  جُفٕٚ اهغني جٗ اهتغقق جٗ مٌ٘ٓا ًّ ا ًزاض جٗ بع  
ًٌّللّ اهتد٘فللات اهلليت ٙعضللز عِ   ٓللذٖجٗ ملل٘   ِغلل  ِٗٙ  وللٔا عِللد اهعقللال١ عللادّٝ  ش

ا باهطلرب فٚشؾلى عِلدٖ    ارًلّ اهتذزبلٞ جٗ ًلّ  ل٘ي اهطبٚلرب جٗ اهعل      اهتد٘ا 
 . اـ٘ا ًّ اهتقزر عّد االستٌاي املعتد بٕ 

     ّ٘  :  ٗع٘فٚشٌٔا ،اهلتاب ٗاهضِٞ املطٔزّٙ : ذآ ٚٞ ٗٙدهِا عوٟ ًض
ٗت ِعَوٟ ِصَفٕزطآٙٞ اهتٌٍٚ  :جٗاّل      ًِزتِفٟ َج ٍت  ْت ُكِتن ٌنل٘ا    ... ِٗٔ  ٌص ِٚ ًِلا١ي َفِت ٍت ِعُذلدنٗا  ص َفَو

ًِلا١ي طظآزٝ ب جْ ً٘ف٘  ا ًز باهتٌٍٚ  فظُٔا ٍت ِعُذدنٗا  للّ  زِٙلٞ اؾٌولٞ    ه صَفَو
امللا١   عٔا  ىل عدَ اهتٌلّ ًّ اصتعٌايّ٘صدا٢زٝ امل٘ف٘  ٗعن اهضابقٞ عفٚد صبعٞ

   ٕ ٍت  طسٚلح  لاي صلبشإُ :     ،جعٍ ًّ عدَ ٗددإُ ًٗلّ ععلذر اصلتعٌاه ْت ُكِلتن  ِٔٗ
ٗت ِعَوٟ ِصَفٕز هوٌلا١ سقٚقلٞ ٗٗا علّا هللّ      ّا  لد افلظْ املضلافز  لد ٙللْ٘ ف     صًِزتِفٟ َج

 ٕ ٗٙتدل٘ا هوٌا١ هلِٕ ٙتقلزر ًلّ اصلتعٌاه     ٌزٙ  ب اه اهرب ٙلْ٘ ٗاددّالاه
 بط٤ عفا٢ٕ جٗ ؽع٘بٞ عالدٕ . عدٝ ًزفٕ جٗ سدٗخ ًزض فٕٚ جٗ ٙتد٘ا 
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 ،  دا٢زٝ امل٘ف٘  جكجز ٓ٘ دهٚى ُفٛ اؿلزز ٙقاا  هٕٚ :  زِٙٞ جخز٠ عّ٘ص     
امللول  باه٘فل١٘ جٗ باه ضلى ًل  ؽ٘فلٕ ٗاستٌاهلٕ  فلزار امللا١ بلٕ :           فظْ  هشاَ

ز ًلّ  ٓلذا ً٘دلرب هوتشلزّ   ٕ امللا١،  هشَٗ اهعٌٟ جٗ مٖ٘ ًّ املقار عِد اصتعٌاه
ٛ اًتجاي عغزٙ  اهطٔل  ٞ     ،٘ر امللا٢ ٗٙتشؾلى ًِلٕ    ،ٗٓل٘ ًِفلٛ ب اهغلزٙعٞ املقدصل

ّ٘  ٕ )اهعذر املغزٗ  املضق  هوطٔلارٝ املا٢ٚلٞ( .   ع٘كٚد كْ٘ ً٘ف٘  اهتٌٍٚ ًٗض
سلدٗخ ًلزض   تد٘فلٕ  ًّ اه٘افض جْ ًّ خياا اهتقزر ًّ اصلتعٌاي امللا١ ه  ٗ

 م٘ٓللا ًللّ املقللار ٙتشقللق عِللدٖ ً٘فلل٘      ٗج ١ٖ فٚللٕ جٗ عللدعٕ جٗ بطلل٤  عللفا  
 ٗٙغز  هٕ سضبٌا ٙفٍٔ ًّ ايٙٞ اهغزٙفٞ . )عذر اهتشزز( اهتٌٍٚ 

ؽشٚشٞ اهضِد ًّ اهضلِٞ املعؾلً٘ٚٞ املطٔلزٝ عولٟ      (1)جسادٙحعدٓهِا ثاُّٚا : ٗ     
ٍٞ را  ّضللل -ٗٓللللذا اجمللللزٗح  -جْ اجمللللدٗر  فٌلللات فقلللد  تولللٖ٘   وٖ٘ ًلللّ دِابللل

 ٍ ٗجْ  دٗر ٙتللٌٍٚ ٗال ٙ تضللى ٗجْ اهلضلل  ٗاملبطللْ٘ ٗاجمللل  ،ٗجْ ٗظٚفتللٕ اهتللٌٚ
  ،اجمللللزٗح جٗ املقلللزٗح  را خلللاا عولللٟ ُفضلللٕ ًلللّ اهلللغد ٙتلللٌٍٚ ٗال ٙ تضلللى   

ًّ املا١ دْٗ االختؾاـ با ًجولٞ،  املجاي ملّ ٙتقزر بٚاْ ا خبار ٓذٖ ٗظآز 
 ٔللذٖ ا خبللار عللدي ب٘فلل٘ح عوللٟ جْ كللى ًللّ خللاا عوللٟ ُفضللٕ ًللّ بللزد جٗ   ف

    ٗ دل٘ب اهطٔلارٝ   ًّ   ٖ ًّ ا فزار ا تٌوٞ عِد اصلتعٌاي امللا١ ٙضلق  عِلٕ 
 املا٢ٚٞ ٗعِتقى ٗظٚفتٕ  ىل اهتٌٍٚ . 

ِٗٙب للٛ االهتفللات  ىل جُللٕ هلل٘ جًلللّ امللولل  دفلل  فللزر املللا١ عِللٕ بتضللدِٕٚ       
ٗاصتعٌاهٕ ب ٗف١ٍ٘ جٗ ب  ضى ٗدرب عضدِٕٚ ٗاهتطٔز بٕ ٗعدَ االُتقلاي  ىل  

سٚلح ميلِلٕ باهتضلدني  دجلاد اهطٔلارٝ       ،الُتفا١ ً٘ف٘  اهتلٌٍٚ عِد٢لذ   ،اهتٌٍٚ
 املا٢ٚٞ ٗاهؾالٝ ٗال ٙلْ٘ ًعذٗرّا عّ اهطٔ٘ر باملا١ ٗال ٙؾض ًِٕ اهتٌٍٚ . 

ْٕ : اه٘ادلٚلتعبلٗب       عٛ اه ضى عوٟلٚلبلٚعٛ اه٘ف١٘ جٗ طلرب عزعّا ٓ٘ طبلز ثا
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ٗ را جًلّ اصتعٌاي امللا١ بعلد عضلدِٕٚ ٗدلرب ؼؾلٚى       ،ٌشدخ  بى اهؾالٝلاه
ٌٍ . ُعٍ ه٘   ٙلشي  طبٚعٛ اهطٔ٘ر باملا١ اهضاخّ ٗٙلْ٘ ٓذا ٗظٚفتٕ دْٗ اهتٚ

خ٘ا اهتقزر ًّ امللا١ ٗ  ِٙفل  اهتضلدني ٗدلرب اهتلٌٍٚ  قتقلٟ اهِؾل٘ـ        
 اه٘اردٝ ب اهلتاب ٗاهضِٞ . املتقدًٞ 

ّ٘  ٗ للد         ٚٞ اـلل٘ا ًللّ اهتقللزر عِللد  دعللٛ اإلمجللا  ًضتفٚقللّا عوللٟ ًضلل
 اصتعٌاي املا١ ب ٗف١٘ جٗ ب  ضى، فٚلْ٘ ًؤٙدّا هوِؾ٘ـ املتقدًٞ . ٓذا .

     ٗع٘دد جخباٌر جربعٞ عدّي عوٟ خالا ًا عقدَ، ٗهلى خغّٙ ًقٌْ٘:         

فٚذرب عوٕٚ اال تضاي  هإلدِاب دٗرًِٔا ٙفؾالْ بني ععٌد اجمل (1)خغاْ -ج      
ٗٓذاْ اـغاْ ٗاْ اعقش  دالهتٌٔا  ،اال تضاي ٗبني االستالَ فٚذرب اهتٌٍٚ

 ًزف٘عللاْ ٌُٔللا االدِللاب اهعٌللدٜ ٗبللني االسللتالَ،  ال ج  عوللٟ اهتفؾللٚى بللني 
املجبتلٞ  ال سذٚٞ فٌٚٔا ٗال ٙؾوشاْ هودلزٗز علّ االخبلار اهؾلشٚشٞ      فعٚفات

ٗ لد   ،مللا١ طال ٔا هوتٌٍٚ ٗعدَ اال تضاي عِد خ٘ا اهتقلزر ًلّ اصلتعٌاي ا   بظ
 . عوٟ طبقٔااملغٔ٘ر جفتٟ 

 ضايلتل٘ب   لضِد ٙدالْ عوٟ ٗدلٚح اهلاْ ًّ سلٚشلشلؽ (2)غاْلٗخ -ب     
ّ٘ا اهقزر ًِٕ ًّ ضايلتل   جٗ جؽابلٕ اهعِل ، ٗرد ب ؽلشٚشٞ صوللٌٚاْ     علدل

ٕ   ٙ تضى ٗ ط   :خاهدبّ  ؽلابتٕ  ُلٕ ج ا(االًلاَ) ثلٍ ركلز    صْ جؽلابٕ ًلا جؽلاب
٘ا محولٖ٘ ثلٍ ؽلبّ   ٞ ٌٗد اه٘د  ٗاهوٚوٞ عدٙدٝ اهغد فدعا اه ودِابٞ ٗكاْ عدٙ

 عقزٙبّا ؽشٚشٞ قٌد بّ ًضوٍ فزاد  . ، ًٗجؤا عوٕٚ املا١ ٗا تضى

هؾدٗق ٗاهط٘صلٛ  اؾِٚد ٗاملفٚد ٗا ضب  اهفتٚا بٕ اىل ابّٗٓذا املقٌْ٘ ُن      
 : ْ ٙقايٗخاهفٍٔ املغٔ٘ر ٗجعزف٘ا عّ ٓذٖ االخبار، ٗاهتشقٚق ج
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جٗ ًلا ٙقلزب   ك ْ ٙتد٘ا امل٘ت  -اؿزًٞ ْ اهقزر املت٘   ارا بوغ سّد  -ج      
ٞ  ًِٕ ًلّ ا   ٘ جفلال رٙلرب ب علدَ ٗدل٘ب اال تضلاي       -فلزار اهعرٌٚل ١ ٗ اه٘فل

ُلٕ عٌلى سلزاَ ال ٙؾلوض اهتقلزب بلٕ ٗالبلد        شَ ًِلٕ اهتقلزر اهعرلٍٚ فظ   اهذٜ ٙو
 ٗال ٙبعد اُؾلزاا االخبلار املتقدًلٞ علّ اهقلزر اهغلدٙد        ،هوٌلو  ًّ اهتٌٍٚ

بلّ صلِاْ   عبلد ا    (1): ؽلشٚض ٗٙؤكلدٖ  . اُؾلزافّا  طعٚلاّ   -ٗ ًا  اربٕجامل٘ت  -
ٌّ ()صا٢اّل ًّ االًاَ داا عولٟ ُفضلٕ   ِّٗٙ عؾٚبٕ اؾِابٞ ب اهوٚوٞ اهباردٝ ع

 تضلى ٗجعلاد   ، فارا جًلّ ًلّ اهلغد     ٙتٌٍٚ ٗٙؾوٛ:طفقاي  ذْ ا تضىاهتو   
قاربٕ ًّ ٙاهلالن جٗ ًا : خ٘ا ٗال ٙبعد كْ٘ املزاد ًّ خ٘ا اهتو  صاهؾالٝ

 : خ٘ا امل٘ت جٗ ًا ٙقاربٕ . ّاعدٙد ٓذا ارا كاْ اهقزرن . فزار اهعرٌٚٞا 
لٌٕ هعلدَ  شزٙل ٗ اهقزر املغتبٕ ِعٕ عِدُا جفعُواهقزر اهٚض  اؾا٢ش ًا ٗج -ب      
ـِ ج : ختالاعرٌّٚا فٔ٘ قى  ّاسزاس كُٕ٘ فزر   .ًتعارفٞ بإرخفت٠٘ي ُٗؾ٘

بٌٔلا هفتٚلا بعل      ٗاهؾشٚشتاْ االخ علاْ ًلّ ا ربعلٞ  لد اصلتدي مجل ٌ            
ٗ د سلٟ  ، تضىٌلذِرب اهٌلباه املتقدًني ب٘د٘ب اال تضاي ر ٍ كُٕ٘ ًقزّا

ٞ   هعاؿّز اا محلى اهفقٔلا١ هودلغّٙ     :ًوٛ ب ٗصا٢وٕ عقٚرب ركلز االخبلار ا ربعل
ٌّاهؾشٚشني  دِلرب  ( جُلٕ ج اهؾلاق) بقزِٙٞ ركز االًاَ  ،د االدِابعوٟ ًتع

للْ٘ امللزاد   ٚف ،ب رهلم  ُّؿٖ عّ االستالَ بشعٍ ٗرٗد ٗاالًاَ ًِّش ،ٗا تضى
 ًّ اؾِابٞ ب اـغّٙ اهعٌدٙٞ دْٗ االستالَ .

َ   هلّ ه٘ صلوٌِ        ر لٍ كُ٘لٕ ساهلٞ بغلزٙٞ عادٙلٞ       ()ا علدَ اسلتالَ االًلا
ـُ ـُُوق وقٞٗهٚض  ُقؾّا ب ا ًٗ  رهم ال  (،)ِفٟ عّ االًاَلستٟ عن جٗ ب ا

ٌّل ٙن ب بلدٗ اـلغّٙ    ()ُلٕ ركلز  د  ٌلّ محى اـغّٙ اهؾشٚشني عوٟ اهتع
 ْ خاا اهتقزركوٚٞ ع٘درب اال تضاي ًّ اؾِابٞ ٗ كغ٠ فقٔٚٞ اهؾلشلٚشلني: 

 ص .ْ جؽابٕ ًا جؽابٕطٙ تضى ٗ هغٗدٝ اؾ٘ ٗاملا١ 
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هلِلٕ   ،عوٟ اهقزر اهٚض  اهِاع١ٛ ًلّ اال تضلاي  اهؾلشلٚشلاْ شٌى ٗ د ٙن     
اعدٖ ععلب ات اـلغّٙ املتقلٌِٞ إلؽلابٞ اهعِل  ٗاملقلزٝ ًلّ        محى بعٚد ال عض

ِٗا تضاهٕ ٗج ْ ، ٗجعدٙد اه٘دل  ٗاهلزٙض علدٙدٝ ٗاملللاْ ٗاهوٚولٞ بلاردٝ       ٌ ُدُٕ 
 شٌىل٘ٓا ًّ اهتعاب  ايبٚٞ عّ اهلشلفٌزض عٔزّا ًّ اهغد ُٗضى لاهضا٢ى ا ت

  .عوٟ اهقزر اهٚض  
ٌّلًٗ  ٓذا ال ٙؾض محى اـغّٙ عوٟ خؾ٘ـ اه       قٔا االًاَُعٍ طّب ،دٌتع
( )  ٕ ٕ   ،بعد٢للذ عوللٟ ُفضلل كُ٘للٕ ٗاردّا ب بعلل    :ٗٓللذا اهتطبٚللق ٙلفللٛ فٚلل

 .اهلوٚٞ  ًؾادٙق اهلغ٠

هرآز ٗ ٘  اهتعارض بني اهؾشٚشتني اهداهتني عوٟ ٗد٘ب اال تضلاي  ٗا      
ًلّ اال تضايطٙ تضلى ٗ ْ جؽلابٕ ًلا جؽلابٕص،       ًّ اؾِابلٞ ٗاْ جؽلابٕ عِل ٌ   

دٗر ٗاملقللزٗح ٗاجملللزٗح ٗاملبطللْ٘   االخبللار اهؾللشٚشٞ اهلل٘اردٝ ب اجمللل    ٗبللني
 ،تضلى ال ٙ طّ اهتلٌٍٚ  ٗاهرلآزٝ ب ععلّٚ   ،ٗاهلض  ًّٗ خياا عوٟ ُفضٕ اهلغد 

 .عِد خ٘ا اهقزر عوٟ االطالق  صٙتٌٍٚٗ

طٙ تضللى ٗ ْ جؽللابٕ ًللا جؽللابٕصطال ٙ تضللى،  : ٗاهِضللبٞ بللني املتعارفللني      
ّ  ٗٙتللٌٍٚص طللالق  هلُ٘ٔللا ً٘افقللٞ إل ٗاهزدشللاْ هوطا٢فللٞ ا ٗىل  ،ٓللٛ اهتبللاٙ

ٗت ِعَولٟ ِصلَفٕز   طاهلتاب ًِزتِفٟ َج ٍت  ْت ُكِتن ٌص    ....ِٗٔ  ِٚ ًِلا١ي َفِت ٍت ِعُذلدنٗا   ، 6صاملا٢لدٝ: ٌنل٘ا َفَول
  .(Œ)اىل جٓؤا -ال صٌٚا اهؾشٚشتني-خبار ا ربعٞعوٍ ا  زّدفرتدض ُِٗ

عولٟ   )رض(اهغلٔزٝ  اهفت٘ا٢ٚلٞ بلني فقٔا٢ِلا    : خبار اهتٌٍٚ ٗٙؤٙد ردشاْ ج      
دشا١ شؾلى االط٣ٌِلاْ بللظ  ٗبٔلذا كوللٕ ِٙ  .  ّ اهتلٌٍٚ ٗعلدَ ٗدلل٘ب اه ضلى   ععلّٚ 

بعد االًلّ ًلّ    -ا ٗىل س٘  كاْ ا ، ٗاْ اهتٌٍٚ هوؾالٝ عِد خ٘ا اهتقزر
بلذان اهتلٌٍٚ   بٔلا  عٛ اهؾلالٝ املل    ٓ٘ اال تضلاي ٗ علادٝ   -اهقزر ٗسٗاي اـ٘ا

 ظآزٖفاْ  ص تضى ٗجعاد اهؾالٝ:طفارا جًّ اهغد  املتقدَابّ صِاْ  هؾشٚض
 ْٚقٞ اهداهٞ عوٟ جلٌضتفلاه بارلٚد عِٕ هألخلهلّ ُزف  اه ،بدّٗا ٗد٘ب اإلعادٝ
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  . (1) (ساي اهعذر ٗٗدد املا١ ٘هٌٍ ًعذٗرّا ال ٙققٛ ؽالعٕ ًّ ؽوٟ بتٚ)

 ٌا لدعا٠ٗ اإلدًلذلٌ٘  ُلؾل٘ـ :طال ٙل لتلضى، ٗٙلتلٌٍٚص ًّٗ ًّ ٗ      
 بللى ،ٙضللتفاد عللدَ اختؾللاـ اهقللزر ب ُ٘اعللٕ املللذك٘رٝ ب ُؾلل٘ـ ا خبللار  

 شُطٛ ٗداٗد بّلاهب (2)ٚشيتلر  ؽشلبار ُلع  ٓذٖ ا خلعٌَ٘ ًّ بلضتفاد اهلٙن
دلاا  صا٢وني عّ اهزدى عؾلٚبٕ اؾِابلٞ ٗبلٕ  لزٗح جٗ دلزٗح جٗ ِٙ      صزساْ بّ

 ،ال ٙ تضى( :طاهزفا )ٗ ()اهؾادق ني اي اإلًاً ،عوٟ ُفضٕ ًّ اهغد
 ٍ دللاا  ىل دالهللٞ فٌلل٘  اهِؾل٘ـ عوللٟ عذرٙللٞ ًللّ ِٙ  ٗٓللذٖ عقللاا صٗٙتلٌٚ

ذزٗسّا جٗ ًقزٗسللّا لذدٗرّا جٗ كضلل ّا جٗ ًبطُ٘للّا جٗ ًلل  لعقللزر ُفضللٕ هلُ٘للٕ ًلل  
ٌّٔا اىل بعلل  : دهٚللى ٗافللض    ،دللاا ًللّ املللا١ ِٗٙ عوللٟ جْ  ٗٙضللتفاد ًللّ فلل
ّ٘غ هوتللٌٍٚ  ٌعذٗر عقال٢ٚللّا( ٓلل٘لٗاهللاملللا١ بر اهتقللّزاـلل٘ا املعقلل٘ي ًللّ  ) ًضلل

 ٗالُتفا١ ٗد٘ب اه ضى ٗاهطٔ٘ر باملا١ . 
بى البد ًّ االستٌلاي املعتلد بلٕ امللؤدٜ      ،ذزد استٌاي اهقزرلٗال ٙلفٛ ً     

جٜ  ،عتِٟ بلٕ عقال٢ٚلّا ب جًل٘ر ًعاعلٍٔ ًٗعلادٍٓ علادٝ      ٌنل ىل خ٘ا اهتقزر اه
املؤدٜ  ىل ؼقق ساهلٞ اـل٘ا    -املعتد بٕ عقال٢ّٚا -البد ًّ االستٌاي اهعقال٢ٛ

صلل٘ا١ سؾللى  ،ر باصللتعٌاي املللا١ ب ٗفلل١٘ جٗ ب  ضللى اهِفضللاُٛ ًللّ اهتقللزّ 
جٗ ًّ طبٚلرب   ،قزرتدغ باهل٘ر ًّ ػزبٞ عدؾٚٞ جٗ ًّ خب  ًاهتد٘ا املذك

عارا باهتقزر ًّ اصتعٌاي املا١ ب ساهتٕ اهبدُٚلٞ املدؾ٘ؽلٞ جٗ مل٘ ٓلذٖ      جٗ
 . ٗاـٚاهٚٞ اهيت ال جصاظ ؽشٚض هلااملِاع١ٛ اهعقال٢ٚٞ دْٗ املِاع١ٛ اهٌ٘ٓٚٞ 

ٌوٕ اهعقال١ عادٝ ك ْ ٙغد تشُعٍ ال ٙلفٛ اـ٘ا ًّ اهقزر اهٚض  اهذٜ ِٙ      
ٖ اهعقال١ فزرّا ك٘فلّا ًٗزفلّا   ٌزض ُؾ  ُٔار بِش٘ ًٚض٘ر ال ٙعّدصاعٞ جٗ ِٙ

ّ٘   ّا هرتن اهطٔ٘ر باملا١ ٗاالُتقاي  ىل اهتٌٍٚ . ًض
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علح جٗفلشِاٖ    ، ٗٓلذا ثٍ ٙق  اهلالَ ب ؼٌلى فلزر اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى         
 :ثٍ ٙق  اهلالَ ب  ،قزر ٗاؿزز ٗال ُعٚداّل ب ع٘خ  اعدعٛ ُفٛ اهًفّؾ

 غ الرابع : خىف العطش .نشّىـال       
ص٘ا١  -دٕشّزاملؤدٜ  ىل عو  ُفضٕ جٗ ًزفٕ جٗ ِع اهعطِػ  را خاا ًلوٌ       

ٌّ -كاْ ب سقز جَ كاْ ب صفز ٕ جٗ خاا عوٟ ًّ ٙٔ بغلزّا   :ٕ جًزٖ ٗٙعِٕٚ عل ُ
 كاْ ك فزاد عٚاهٕ ٗفٚفٕ ٗرفٚق صفزٖ جَ كلاْ سٚ٘اُلّا كدابتلٕ ٗعلاعٕ ٗمٌ٘ٓلا     

دللٕ ٗٗ ٘عللٕ ب ّا هتشّزً٘دبلل  ٕ بفعللى عطغللٕ املت٘ لل ٕ جٗ ًزفنللٌا ٙلللْ٘ عوُفلللًلل
ّٝاملغقٞ اهيت ال عن سٚح جْ عطػ سٚ٘إُ جٗ فٚفٕ قلزز هلٕ كٌلا ال     ،تشٌى عاد

 جٗ ٙلْ٘ ً٘دبّا ه٘رٗد املقزٝ عوٕٚ فزرّا ًعتدّا بٕ عِد اهعقال١ .  ،خيفٟ

اهتلٌٍٚ  ٗعِد٢ذ  را كاْ ًاؤٖ  وٚاّل ٗخيلاا اهعطلػ امللذك٘ر كاُل  ٗظٚفتلٕ           
 اهجاب  عوٕٚ عزعّا ٗجبقٟ املا١ هوغزب .  جٗ اه ضىبداّل عّ اه٘ف١٘ 

ّ٘غ       ٕ خ٘ا اهعطػ ٗ منا اصتجين ًض ًٗلده٘ي  اهعاًلٞ،  ًقتقلٟ اهقاعلدٝ     ُل
 ٓذا: ٗع٘فٚض  ،ًؤٙدّا باإلمجا  جٗ عدَ اـالا املدعٟ ،اهِؾ٘ـ اـاؽٞ

 ب ًقتقٟ اهقاعدٝ ٗا دهٞ اهعاًٞ ببٚاُني :ا ٗي: ُقّز اهدهٚى     

ٕ   ٗعقزٙبٕ بوشلاظ خل٘ا عطلػ ُفضلٕ      ِاٌلِٙن :ج        سٚلح   ،ٙللْ٘ فلزرّا عوٚل
ٞ    داا ًّ عطغٕ جْ ٙتو  ٗٙٔولم جٗ ِٙ ِٙ ٗٓلذا   ،ٌلزض جٗ ٙقل  ب علدٝ ًٗغلق

كٌا ُفلٛ   (1)صال فزر ٗال فزار ب اإلصالَطٗ د ُفٛ اهقزر  ،فزر جٗ سزز
ّت ِسللِززٕ   طاؿللزز ب اهللدّٙ ًُلل  ّٔ ٍت ُفللٛ اهللد ٙ ٚتُل ًِللا ِدِعللِى ِعَولل ٗ للد  ،،78صاؿللر: ِٗ

 . عدعني ب ً٘ص٘عتِا: )بغز٠ ا ؽ٘ي( قااهجٗفشِآٌا ب ع٘خ 
ٌّلٗبوشاظ خ٘ا عطػ   ٖ ً       دلٕ ٗٗ ٘علٕ   شّزُلٕ ٙ٘دلرب عِ  ظٕ جًلزٖ ف ٌّ ٙٔ

 تد بٕلعلِش٘ ًلؾٕ ٗبلدلِٕ ٗرٗد اهقزر عوٟ علشؾى ًغقٞ عرٌٚٞ ٗ د ِٙلً ب
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 عقال٢ّٚا ٗ د ُفٛ اهقزر ٗاؿزز ب اهدّٙ . 
 زٖ ً لػ  ٚلفضٕ جٗ ًّ عطلٌت٘   ًّ عطػ ُلٌشتٌى اهل ْ اهقزر اه -ب      

طػ ٗٓالكٕ  را ؽزا ًا١ٖ ب طٔ٘رٖ: ٗف١ٖ٘ استٌاي عوفٕ جٗ عو    ٖ باهع
ٗاهطٔل٘ر ٗادلرب    ،ُٕ خيغٟ عوفٕ ٗٓالكٕ جٗ ٓلالن ًلّ ٙعِٚلٕ جًلزٖ    جٗ  ضوٕ، فظ

 فتقتقٛ اهقاعدٝ س٣ِٚذ صق٘  ًزكلرب اهؾلالٝ هتعلذر علزطٔا:    فٌين هوؾالٝ 
 ٘ب اهؾلالٝ لقا١ ٗدلعوٟ ب (1)ٚضلا  ٗدي اهِؿ اهؾشهلّ  اَ اإلمج ،اهطٔ٘ر

  .ٍ شايلٗجُٔا ال عرتن ب
ٗس٣ِٚذ ٙق  اهتشاسٍ بني ٗد٘ب اهؾالٝ ً  اهطٔلارٝ املا٢ٚلٞ ٗبلني ٗدل٘ب           

اهلذٜ  ًّٗ اه٘افض جْ ا ًز باهؾالٝ ً  اهطٔ٘ر امللا٢ٛ   ،سفظ اهِفط ا رتًٞ
هٚط هلٕ   -عفظ اهِفط ا رتًٞا ًز  -ًٗشامُحٕ ،ٓ٘ اهؾالٝ ً  اهتٌٍٚ هٕ بدٌي

كٌا سققِاٖ  هٕ اهبدي ٗعِد عشاسٍ ا ًزّٙ ٙزدض ًا هٚط هٕ بدي عوٟ ًا ،بدي
 فٚذرب عوٕٚ اهتٌٍٚ .  ب اهبش٘خ ا ؽ٘هٚٞ: ع٘خ اهتشاسٍ ٗاهتعارض،

ّ٘ ٘ـ اهغلزعٚٞ املبِٚلٞ ه  اهِؾ اهدهٚى اهجاُٛ:       (2)جخبلار غ املبشل٘خ ٗٓلٛ   وٌضل
ٗٓٛ ٗاردٝ ب اؾِرب اهذٜ ًعلٕ ًلا١  وٚلى  لدر      ،عدٙدٝ بعقٔا ؽشٚض اهضِد

تلٌٍٚ  ( بل ْ ٙ اإلًلاَ ) فٚٔلا  عزبٕ ٗخاا  ْ ٓ٘ ا تضى جْ ٙعطػ ٗ لد جًلز   
 ٙضتبقٛ املا١ فظْ ا  عّش ٗدى دعؤٌا طٔ٘رّا : املا١ ٗاهؾعٚد . جْ باهؾعٚد ٗ

ؽلشٚشٞ ابلّ    ُر  ،اهِؾ٘ـ ظآزٝ االختؾاـ بعطػ ُفضٕٓذٖ ٗجكجز      
 د جدابللٕٗخيللاا  ْ ٓلل٘ ا تضللى جْ ٙعطللػ( ٗ لل:) ي اهضللا٢ىصللِاْ سٚللح ٙقلل٘
 ص.ٗهٚتٌٍٚ.. ،ق ًِٕ  طزٝٙ ْ خاا عطغٕ فال ٙٔز( :طاإلًاَ اهؾادق )

     ٗٓٛ ،ؽشٚشٞ عفٚد اهعٌَ٘ ه   ُفضٕ ًّٗ ٌٕٙٔ جًزٖ (3)ع٘دد رٗاٙٞ هلّ      
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 امللا١  ( علّ اهزدلى ٙللْ٘ ًعلٕ     ًعتغٝ مساعٞ صلا٢اّل ًلّ اإلًلاَ اهؾلادق )    
ٍّب ا ًا ه٘ خاا  وٞ املا١ عوٟ ُفضٕ جٗ عوٟ  هضفز فٚداا  وتٕ ذ ٗٓذا ًطوق ٙع

     ْ ٍّ  ،ًتعوقٕ ًّ فلٚ  ٗرفٚلق صلفز ًٗلّ سٚل٘ا  كلى ًل٘رد خيلاا امللول       فلٚع
باهتٌٍٚ ٗاصتبقا١ املا١ سفرّا هولِفط ا رتًلٞ    (ٖ )ٗ د جًز ،ًّ  وٞ املا١ عوٕٚ

طالق اهتعب  )فٚدلاا  هلّ    ص.ٙتٌٍٚ باهؾعٚد ٗٙضتبقٛ املا١ ..طًّ اهعطػ 
      ٕ فظُلٕ ٙقتقلٛ دل٘اس     ، وتٕ( ب ؽشٚشٞ مساعلٞ ٙغللى ا خلذ بلٕ عولٟ  طال ل

 ٕ كطبدٕل٘ا٢ذلز سلٕ ب صا٢اصتعٌاه دعِ ٌا١لتٌٍٚ ٗعزعٚتٕ عِد خ٘ا  وٞ اهلاه
 ٗعِرٚ  ثٚابٕ ٗجٗإُٚ ٗم٘ رهم مما ٙقط  بعدَ ًغزٗعٚٞ اهتٌٍٚ  دوٕ .

 اهت٘ص  املغلى ب ْ ٙقاي : ٗميلّ دف  ا تقا١ اإلطالق ران      
 ْ  ٘ي اهضا٢ى )ٙلْ٘ ًعلٕ امللا١ ب اهضلفز فٚدلاا  وتلٕ( ٗدل٘اب اإلًلاَ              

( ٞب اهؾشٚش )ٗٙلدي عولٟ اختؾلاـ     -عِلد اهت ًلى   -ٙفٚد  صٙتٌٍٚ ..ط
ب اهضفز هلزٗا١ٖ ٗرٗا١ ًلّ ًعلٕ     )ٙلْ٘ ًعٕ املا١ ب اهضفز( بقزٗرات املعاؼ

اهضفز ه ضى اهجٚاب ٗا ٗاُٛ ٗم٘ ٓلذا ًلّ    ب ال ٙعٔد جخذ ًا١ٍٗ رٍٓ،٘ٗطٔ
ال ج للى ًللّ عللدَ ًعٔ٘دٙتللٕ ٗعللدَ  ،املِللشيوشقللز ب اهبوللد ٗاهللرتا املِاصللرب ه

دلزز )امللا١   ٗعولٟ فلزض  سلزاس اإلطلالق اه٘صلٚ  ُن       سزاس اهعٌَ٘ اه٘صلٚ  .  
هتِرٚ  اهجٚاب ٗا ٗاُٛ( علّ  طلالق اهزٗاٙلٞ بقلدر اهقطل  غزٗدلٕ       املضتعٌى 

ٟ  ،ٚادات اهقزٗرٙٞ هوٌا١ ٗٓٛ املشامحلٞ هوطٔل٘ر  بقٟ االستٗع ،عِٕ  ل    ٗٙبقل
 . مساعٞ املعتغٝ  رٗاٙٞاملقط٘  غزٗدٕ ؼ   طالق 

 .    غ اخلامص : استلزام الطهىر باملاء للحرجشّىلـنا       
ٕ  اه٘ف١٘ جٗ - را اصتوشً  اهطٔارٝ املا٢ٚٞ       ٗ ل٘    -اه ضى سضرب ُل٘  سدثل

 ،شٌولٕ ٗٙغلق عولٟ امللول     رٌٚٞ عد ٙؾعرب ِعباملا١ ب سزز ًٗغقٞ ع املتطٔز
 ٌض٘غلٗٓللذا اهلل ،هوتشللززصللببّا ٗ للد ٙؾلل  اهتقللزر هوتقللزر ز ً للاٙز ٗاهتشللّز

 ًِٔا : ،ٌٞ ٗسدٙجٞلًؾادٙق خاردٚٞ ٗجفزاد  دٙ ٗهٕ ،ً٘ف٘عٕ اهتشزز
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صل٘ا١ كلاْ  ولٚاّل بقلدر مثلّ      جْ ٙضتدعٛ عزا١ املاي مثِّا ًقزّا علاي امللول        
 ؾللشٚضٗ للد صللبق دالهللٞ اهللِؿ اه  ،-ٕ جٗ ب فللعاا  ٌٚتللٕاملجللى جٗ سا٢للدّا عوٚلل 

هلِٕ  -ٗه٘ ب فعاا  ٌٚتٕ -عوٟ ٗد٘ب عزا١ ًا١ اه٘ف١٘ جٗ اه ضى هؾف٘اْ
ه٘ كاْ عزاؤٖ بجٌّ  وٚى جٗ كج  ًقزّا عاي امللو  اُتفٟ عِٕ ٗد٘ب علزا١ٖ  

 هقاعدٝ ُفٛ اهقزر كٌا عقدَ ب فزٗ  املض٘غ اهجاُٛ . 

شٌوللٕ ٙد اهللغٗدٝ جٗ كللج  اهعفُ٘للٞ عٚللح ٙؾللعرب عِ  جٗ جْ ٙلللْ٘ املللا١ عللد      
  ٕ  فظُلٕ ِٙتفلٛ س٣ِٚلذ ٗدل٘ب     ،ٗٙتشزز امللو  ًّ اهت٘فٛ ًِٕ جٗ اال تضلاي بل

 اهطٔ٘ر باملا١ ٗٙغز  هٕ اهتٌٍٚ . 

ٕ ٕ ٗٓ٘اُُل عوٟ اصتٚٔابٕ ًّ ٗاددٖ ٗٙلْ٘ ً٘دبّا هذه ل جٗ جْ ٙت٘   ؼؾٚى      
دعى املضوٍ قرتًّا  -ًضتفٚقٞ (1)عضرب ُؾ٘ـ -ٗاهغار   ،ٗامطا  كزاًتٕ

ْ          ،سّٚا ًٗٚتّا هللاْ   ُعلٍ ال رٙلرب ب جُلٕ هل٘ خلال االصلتٚٔاب ًلّ املذهلٞ ٗاهلل٘ا
 . ثابتّا ًٗاُعّا عّ اهتٌٍٚ -طورب ٓبٞ املا١ -ٗد٘ب االصتٚٔاب

ٕ ٗ  ٙللّ اصلتٚٔابن   صلت٘ٓبٕ ًلّ جسلدٍ   هٕ مثّ املا١ جٗ   ٗٓلذا ه٘ ٗٓرب جسٌد     
ٗهعوٕ ال خالا فٕٚ هؾ ٗرعٕ  لادرّا   ،تٕ فٔ٘ ٗادربذاّل ً٘دبّا المطا  كزاًًن

ّٞ ،عوٟ اهطٔارٝ املا٢ٚٞ جٗ  ٗٓ٘اُّا عوٟ امللو  هلّ ه٘ اصتوشَ اصتٚٔاب املا١ ًذه
اه٘ف١٘  :اُتفٟ عِٕ ٗد٘ب اهطٔارٝ املا٢ٚٞ اصتوشَ اصتٚٔاب مثِٕ هغزا١ٖ : املذهٞ

 ٗثب  عوٕٚ اهتٌٍٚ .  ،جٗ اه ضى

بقدر ٗف١ٖ٘ جٗ  ضلوٕ ٗدلرب اهقبل٘ي  ال  را كلاْ      ًا١ي ٗٓلذا ه٘ ٗٓبٕ جسٌد    
 ِ ٗٓلذا ه٘ جًلِٕ ا رتاض املا١ جٗ ا لرتاض ع٘فلٕ ٗع٘ٓ ل    ،فٕٚ ًِّٞ ٗرهٞ ٗسزز

 ًلاْ اه٘فا١ بٕ ًضتقباّل  زٙبّا ٗدرب اال لرتاض ع٘ؽلاّل مللا١ اهطٔل٘ر ًل  ٙضلزٖ       
دٝ ْ اال رتاض قزدّا ًٗ٘ عّا هٕ ب اهقٚق ٗاهغل ٘ٙل  ال جُْعٍ  . ٗاهتٌلّ ًِٕ
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      ٛ  ٗال رٙللرب ب  ، اهلليت ال ٙتشٌوللٔا اهعقللال١ فِٚتفللٛ اه٘دلل٘ب ٗٙتللٌٍٚ ٗٙؾللو
ٕ ) اهلللزٍٙجْ اإلرالي ً٘دللرب ه٘ لل٘   ب اؿللزز  (اهغللزٙ  ب  ً٘للٕ جٗ فتٌعلل

ٗ  ،ٗاملغقٞ اهعرٌٚٞ   ْ ا  عبلارن  رد ب اؿلدٙح اهؾلشٚض املضلتفٚ  :ط   ٗ لد 
ّ٘ ٕ ٗععاىل ف امللذي هوٌلؤًّ    ٗاهغل١ٛ  (1)صض  ىل املؤًّ كى ع١ٛ  ال  رالي ُفضل

  اُتفٟ ٗد٘بٕ .ملؤًّ اهطٔ٘ر باملا١  رالاّل  ٙلْ٘ قزدّا هٕ  اهبّا، ٗ را جٗدرب

ب علدٝ   ٗاه٘ ل٘ ِ  ِزاهتشلزّ  جٗ اال تضلاين  ٗٓلذا كى ً٘رد ٙ٘درب اهت٘فلؤ      
ر امللول  فٚٔلا فظُلٕ ٙللْ٘     ٗفٚق ال ٙتشٌؤا ُ٘  اهعقال١ علادٝ ًلّ دْٗ عقلزّ   

ٞ ا اه٘ظٚفٞ ٗعبدهلالُتقاي ً٘دبّا   ،ًّ ٗد٘ب اهطٔارٝ املا٢ٚٞ  ىل اهطٔارٝ اهرتابٚل
 ٗٓذا املض٘غ كتؿ  ٘ارد اهتشزز ٗٓ٘    اهتقزر . 

 يشتدعٌ صرف املاء .  نشىغ الشادض : االبتالء بىاجٍبـال           
 را ابتوٟ ًلو  ب٘ادرب عزعٛ ٙضتدعٛ ؽزا املا١ امل٘د٘د عِد امللو         

اه٘ادلرب عٚلح ال ٙقلَ٘  ل  امللا١      ٓلذا  ا١ ب فٕٚ ٗٙتعني علزعّا عوٚلٕ ؽلزا املل    
ّٔل    ًجى  ساهٞ اـبح ٗاهتِّذ ،ًقإً زّا ط عّ املضذد سٚح ال ٙقلَ٘  ل  امللا١ ًط

 . ٌٍ ِّٚا ثٍ ٙتٚلفٚذرب ؽزا املا١ ب عطٔ  املضذد ععٚ ،ملا١اهوٌضذد ًقاَ 

ٗاه٘دٕ فٚلٕ : سؾل٘ي اهتلشاسٍ بلني ٗدل٘ب عطٔل  املضلذد ٗبلني ٗدل٘ب               
: رتن عاي ٗال ٙضق  ٗد٘بٔا عِد ععذر عزطٔاملا٢ٚٞ هوؾالٝ اهيت ال عناهطٔارٝ ا

ٕ  -اهطٔلل٘ر باملللا١  -عللشاسٍ ًللا هللٕ بللدي   ٗعِللد  ،اهطٔلل٘ر باملللا١    :ًلل  ال بللدي هلل
هلٕ    ٙتعني ٗٙزدض ًا ال بدي هٕ عوٟ ًلا  عطٔ  املضذد ًّ اهِذط جٗ املتِذط،

 شقق عِدُا ب اهبش٘خ ا ؽ٘هٚٞ . اهبدي كٌا ِع

ٗجًلا هل٘    ،كوٕ  را   ٙقٍ    املا١ ًقاَ املا١ ب اًتجاي اه٘ادلرب امللتعني  ٓذا      
 ٝ ب ، هعدَ ع عٛ اهقاعدٝ املذك٘رٌا١ ًقإً   ٙزدض ًا هٚط هٕ بديل اَ    اه
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( ٍ  جٜ  ،ٗعِد٢للذ ال ٙللزدض  ال ًللا ٓلل٘ جٓللٍ ٙقِٚللّا جٗ استٌللاالّ     (علل٘خ اهتللشاس
 ٗ ال ؽ  امللو  بٌِٚٔا .  ، را ثب  جٌٓٚٞ جسد املتشامحني ردض عوٟ ًشامحٕ

 دٖ لِل لٕ ٗكلاْ ع لؾالعل لزٖ هلطٔٚل ل٘ب علتوٛ ب٘دل لط بدُٕ جٗ ث٘بلٕ ٗابل  ٗه٘ عِّذ     
ّٔلل     ًللا١ ٕ   ٙلفللٛ هوللتطٔ  ًللّ اـبللح جٗ هوتط  فٔللى  ،ز ًللّ اؿللدخ اهللذٜ عوٚلل

ٌت٘فز عِللدٖ فٚٔللا عوللٟ  لاهقوٚللى اهلل  ٌا١لٗؽللزا اهلل  (دبجٚٞلاهطٔللارٝ اهلل )عللزدض 
  .ذ (ٌا٢ٚٞلاهطٔارٝ اه)

دعٛ اإلمجا  عوٟ عقدٍٙ اهطٔارٝ ًّ اـبح  ٗا ٗاملغٔ٘ر بٍِٚٔ بى املعز      
، باملا١ املٚض٘ر هدٕٙ ثٍ ٙتٌٍٚ بداّل عّ اه٘ف١٘ جٗ عّ اه ضى سضرب ُ٘  سدثٕ

 االستٚلا  عقلدٍٙ ؽلزا امللا١ ب  ساهلٞ اهِذاصلٞ ثلٍ ٙتلٌٍٚ          ٗال رٙرب ب   تقا١
  ٔني :ي هوٌغٔ٘ر ب٘دُدصتنٗ د   ،عّ اه٘ف١٘ جٗ اه ضى بداّل

هلللٍ عوللٟ عقللدٍٙ  اهللذٜ اصتغللٔد بللٕ ب )اؾلل٘آز( اه٘دللٕ ا ٗي : اهللِّؿ      
( علّ  صلا٢اّل ًلّ اإلًلاَ اهؾلادق )    عبٚلدٝ  جبلٛ   اهطٔارٝ اـبجٚٞ، ٗٓل٘ خلغ  

ضؤا املزجٝ اؿا٢  عز٠ اهطٔز ٗٓٛ ب اهضفز ٗهٚط ًعٔا ًّ املا١ ًا ٙلفٚٔا ه ن
ى بلٕ فزدٔلا فت ضلوٕ     را كاْ ًعٔا ًا ع ض( :طٗ د سقزت اهؾالٝذ  اي )

  عوٟ عقلدٍٙ اهطٔلارٝ ًلّ اـبلح ًطوقلّا ستلٟ       فظُٔا دٓه (1)صثٍ عتٌٍٚ ٗعؾوٛ
ٗرهلم )هتقدميلٕ  ساهلٞ اهِذاصلٞ فٚلٕ عولٟ        ،فٌٚا  را كاُ  ًتٌلِٞ ًلّ اه٘فل١٘  

 . (2)اه٘ف١٘ ه٘د٘بٕ عوٚٔا ه٘الٓا(

)اهتٔلذٙرب( ٗب صلِدٌٓا )صلٔى    دغ رٗاٖ اهغٚداْ ب )اهلاب( ٗلهٗٓذا ا      
ٕ   ،ٌّ ععارض فٕٚ اهت٘ثٚق ٗاهتقعٚ لبّ سٙاد( ٗٓذا ً ٗهلذا   ،فوٍ عجبل  ٗثا تل

ّٞ ًٗلل   لل  اهِرللز عللّ اإلعلللاي   .عوللٟ سلللٍ عللزعٛ ال ٙؾللوض اـللغ سذلل
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    ٍ بظعللاهني دالهلٚني ُ٘فلشٌٔا     ) لدٖ( (1)اهضِدٜ  د جعللى عوٚلٕ اهضلٚد اؿللٚ
 ) دٖ( ٌٗٓا : (2)جخذّا ًّ جصتارُا ا قق ،ٌٓا ببٚاُِاُٗزّد

 ،اال تضاي    ًلوفٞ باه٘ف١٘ ً  اؿا٢  بعد ُقا١ٓا  ْ :علاي ا ٗياإل     
 ،علدَ   ِلا١  ضلى اؿلٚ  علّ اه٘فل١٘      ٗ ْ اصتدالي )اؾ٘آز( ٙبتين عولٟ  

ٗ را   دجللرب اه٘فلل١٘ عوٚٔللا ال ٙللدٗر جًللز   ،ٗٓللذا ًغلللى بللى ٓلل٘ قللى املِلل  
 ّ فٕٚ . ؽالعٔا بني اه٘ف١٘ ٗبني اهطٔارٝ اـبجٚٞ فال عِطبق اهزٗاٙٞ عوٟ ًا م

 ال جْ اهتٌٍٚ بداّل  ،ٗٙدفعٕ :  ْ  ضى اؿٚ  ٗ ْ كاْ ٙ ين عّ اه٘ف١٘      
ٗ لد فزفل     ،عولٟ   ِلا١ٖ علّ اه٘فل١٘     عّ  ضى اؿٚ    ٙتٍ عِدُا دهٌٚى
فٚدٗر جًزٓا بني اه٘ف١٘ ٗبلني اهطٔلارٝ    ،اهزٗاٙٞ جْ اؿا٢  عتٌٍٚ ٗال ع تضى

فزدٔلا فت ضلوٕ ثلٍ     ط....رٝ اـبجٚٞ( بتقدٍٙ اهطٔاٗ د جًز اإلًاَ ) ،اـبجٚٞ
 ٗعِد٢ذ ٙتٍ االصتدالي .  ،عوٟ اهطٔارٝ اؿدثٚٞ صعتٌٍٚ ٗعؾوٛ

اإلعلللاي اهجللاُٛ :  ْ ظللآز اهزٗاٙللٞ جٗ قتٌوللٔا ارعلللاس املفزٗ ٚللٞ عللّ             
 ٗال دجلرب  ضلى اهفلزز     ،ٗد٘ب  ضى اؿا٢  ه٘ كاْ امللا١ ٙلفلٛ هال تضلاي   

 ، ٗٓلذا (   ٙلزد  علّ ٓلذا االرعللاس    )ٗاإلًلاَ   ،س٣ِٚذ -اهطٔارٝ اـبجٚٞ-
 دهٚى  ًقا١ٖ ٗعدَ جٌٓٚٞ اهطٔارٝ اـبجٚٞ . 

ٗٙدفعٕ :  ْ ؽشٞ  ضؤا ًّ سدخ اؿٚ  ًغزٗطٞ بطٔارٝ بدُٔا ٗ ساهٞ       
ٗعوٚلٕ فاالرعللاس    ،اهِذاصٞ عِٕ فٚذرب عوٚٔا  ضى فزدٔا هٚؾض ًِٔلا  ضلؤا  

ال ًفزٗ ٚلٞ   ،امللا١ ٙلفٚٔلا  ضى اهفزز ه٘ كاْ ضى َٗ املفزٗغ ًِٕ ٓ٘ ٗد٘ب اه ن
اهطٔارٝ اؿدثٚٞ ٗسدٓا ًّ دْٗ  ضى فزدٔا ٗعطٔ ٖ ًّ اـبح ستٟ ٙنضتدي 

 باـغ عوٟ عقدَ اهطٔارٝ اؿدثٚٞ عوٟ اهطٔارٝ اـبجٚٞ . 
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ّٞ هوٌغلٔ٘ر ُعٍ ٙغلى اال       ٞ    -صتِاد  ىل اهزٗاٙٞ سذ  -عقلدٍٙ اهطٔلارٝ اـبجٚل
 ٕ ّ دٔلٞ  ؾل٘ر اهدالهلٞ عولٟ دٗراْ     ًٗل  ،ًّ دٔٞ  ؾ٘ر اهضِد كٌا عقدَ بٚاُل

ا ًز بني اهتٌٍٚ ٗبلني اه٘فل١٘ عٚلح ٙللْ٘ كلى ًٌِٔلا كافٚلّا ب اهطٔلارٝ ًلّ          
ٗهٚط ً٘رد اهِؿ املبش٘خ كذهم فظُلٕ البلد هوشلا٢  ًلّ اه٘فل١٘       ،اؿدخ
ٌّ ٌ   ْ اهتٌٍٚ بداّل عّ  ضى اؿٚ  ال ٙ ين عّ اه٘ف١٘ كٌلا عقلدَ   ٗ ْ عٚ

 ٍ كٛ عضتبٚض اهؾالٝ . فالبد ًّ فٍ اه٘ف١٘  ىل اهتٌٚ

           ٕ ُعلٍ   ،ٗاؿاؽى عدَ ٗفا١ اـغ باهدالهٞ عولٟ رجٜ املغلٔ٘ر فٌٚلا ملّ فٚل
 ٓ٘ :  ،اصتدي كج  ًّ اهفقٔا١ املتقدًني ٗاملت خزّٙ ب٘دٕ آخز

اه٘دٕ اهجاُٛ : عطبٚق  اُْ٘ اهتشاسٍ برتدلٚض ًلا ال بلدي هلٕ عولٟ ًشامحلٕ             
ْٞ    بوشلاظ جُلٕ هل٘ كلاْ ع     ،اهذٜ هٕ بلدي  فٚلٕ  ٙل ًٗعلٕ ًلا١ٌ   ولٟ بدُلٕ جٗ ث٘بلٕ لاصل

جساي اهِذاصٞ علّ بدُلٕ جٗ    -سضرب ُ٘  سدثٕ -إلساهتٔا جٗ هو٘ف١٘ جٗ هو ضى
ٌّ ٗهٚط  ، ْ هوطٔارٝ اؿدثٚٞ بداّل ٓ٘ اهتٌٍٚ ،داّل عّ اه٘ف١ٍ٘ بعّ ث٘بٕ ٗعٚ

ٗعِد عشاسٍ اه٘ادبني ٙزدض ًا هٚط هٕ بدي عوٟ ًلا هلٕ    ،إلساهٞ اهِذاصٞ بدي
 -سضبٌا ٙبدٗ ًّ كوٌات ا قق ٗاهعالًٞ ٗ  ٌٓا - ْ ٓذا اهرتدٚض ٗك ،بدي

 ،ٌات ٗعوللٟ اإلطللالق ًللّ دْٗ دخاهللٞ  سللزاس ا ٌٓٚللٞ ب اهرتدللٚضًللّ املضللٓو
هلٚط هلٕ بلدي عولٟ اه٘ادلرب      رب ٗك ْ ا ٌٓٚٞ ثابتلٞ عولٟ اإلطلالق هللى ٗادل     

 هٕ بدي .  ارا كاْاملشاسٍ هٕ 

ُٗ٘فلض   اهرتدلٚض ؽل ز٠ ٗكلغ٠ ،   قق عولٟ ٓلذا   ٗ د جعلى جصتارُا ا       
 ببٚاُِا ُٗق٘ي :  (1)اإلعلاهني

جًا ًّ سٚح اهلغ٠ فٚغلى ب ْ ًا ال بدي هٕ ال ٙتشتٍ جْ ٙللْ٘ جٓلٍ    -ج      
ٍ  ،ممللا هللٕ اهبللدي ، ًٗجاهللٕ بللى  للد ٙلللْ٘ اهبللدي اهطلل٘هٛ جٓللٍ ف دللض عوللٟ املٔلل
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ٍ       اه٘ف١٘ جٗ اه ضى فظ  ًلّ ًشامحلٕ:   ُلٕ طٔل٘ر ٗٓل٘ ركلّ ب اهؾلالٝ ٗٓل٘ جٓل
ٍّاهطٔارٝ ًّ اـبح، فظُٔا هٚض  بزكِ  ب اهؾلالٝ  فٛ اهؾالٝ، ًٗا ٓ٘ ركّ جٓ

 اهتلٌٍٚ عزدٚشلّا   ال ً٘درب ٗال ًؾشض هالُتقاي  ىلًعٕ ٗ ، فٚٔا مما هٚط بزكّ
 .  -اهطٔارٝ املا٢ٚٞ -عوٟ ًا هٕ بدي  -اهطٔارٝ ًّ اـبح -ملا هٚط هٕ بدي

هٕ بلدي ٙلزدض ٗٙتقلدَ عولٟ      ُعٍ ِٙب ٛ جْ ٙقاي ِٓا : اه٘ادرب اهذٜ هٚط      
ا ُضتلغل  ًلّ دعلى اهبلدي ملجلى      بوشلاظ جُّل   ،ًشامحٕ : اه٘ادرب اهذٜ هٕ بدي

ٗ منا ععوق ا ًز بٕ ًغلزٗطّا باهقلدرٝ    ،اه٘ف١٘ جٗ اه ضى جْ  دجابٕ هٚط ًطوقّا
بٌِٚا اه٘ادرب اهذٜ هلٕ بلدي ٙتلبني كلْ٘ ٗد٘بلٕ       ،عوٕٚ عزعّا ٗعدَ اهعذر عِٕ
ش فٚتقلدَ عولٟ ًلا هلٕ اهبلدي  ُلٕ ًعّذل        ،عوٕٚ عزعّاًطوقّا    ًغزٗ  باهقدرٝ 

هضورب اهقدرٝ عوٟ اه٘ف١٘ جٗ اه ضلى اهلذٜ هلٕ     عزعٛ ً٘درٌب ً٘هٜ٘ ٗعذٌر
 ظ عوٟ ا ًز املطوق اهذٜ هٚط هٕ بدي ِٗٙتقى ا ًز  ىل اهتٌٍٚ . شٓفِتفٚن ،بدي

ٌِ  اهتلشاسٍ ِٓلا سضلرب    لٗجًا ًّ سٚح اهؾ ز٠ فقد جعلى عوٚلٕ بل   -ب      
ملزفٚٞ عِلدٖ ًلّ اختؾلاـ اهتلشاسٍ بلني اهل٘ادبني اهِفضلٚني ٗعلدَ         اهلغ٠ ا

ا ٗب صلا٢ز املل٘ارد اهدٗراُٚلٞ ب بلاب     كٌا ِٓ -اسٍ بني اه٘ادبني اهقٌِٚنياهتش
ٗدلل٘ب فظُللٕ ٙللدٗر ا ًللز افللطزارّا ِٓللا بللني   -املزكبللات االرعباطٚللٞ كاهؾللالٝ

ًلّ  شؾلٚاّل هغلز  ؽلشٞ اهؾلالٝ ٗبلني ٗدل٘ب اهطٔلارٝ        اه٘ف١٘ جٗ اه ضلى عِ 
شؾى اهتشاسٍ بلني ا ًلز   ِِٙٗٓا  ،وغز  اهجاُٛ هؾشٞ اهؾالٝشؾٚاّل هاـبح ِع

ط سضرب كتارُا ٓ٘ اهؾالٝ باهج٘ب املتِّذالٝ ً  اهطٔارٝ اـبجٚٞ ٗهٕ بدي باهؾ
ٗهٚط  سدٌٓا بدي دْٗ ايخز ستٟ ٙزدض ًلا ال بلدي هلٕ     ،ٗهلى ًٌِٔا بدي

 عدَ املزدض . ٗ دوٕ ٙتد  بٌِٚٔا ه ،ٗٙتقدَ عوٟ ًا هٕ اهبدي

اهتشاسٍ ٟ بدع٠٘ جْ ًا مّ فٕٚ خارز عّ دا٢زٝ د ) دٖ(  علاهٕ ٗعزٓ ٓكٗج     
 را    -اهلل٘ادبني اهِفضللٚني -بوشللاظ جْ اهتللشاسٍ ٙقلل  بللني ا ًللزّٙ   ،باهلوٚللٞ

 را دار ا ًلز فٚلٕ بلني     ٗجًا اهتلوٚ  اه٘اسد ،ٙتٌلّ امللو  ًّ اًتجاهلٌا ًعّا
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ن علز  ٗبلني علزن علز  آخلز فٔلذا       ز جٗ بلني علز  آخل  ٗبني عزن دلش١ٍ  عزن دش١ٍ
 ْ ًقتقٟ اهقاعدٝ ب ًجوٕ صلق٘  اهتلوٚل  رجصلّا     ،عّ باب اهتشاسٍ خارٌز
 ٌلّ امللو  ًّ عز  اه٘ادرب جٗ ًّ دش١ٖ . هعدَ ِع

 كٌا  (1)( شإيلال عرتن ب) عوٌِا بعدَ صق٘  ا ًز بٔا  ُٔاهلِٕ ب اهؾالٝ       
ٗ دوٕ  ، سؾى اهتضا  عوٕٚٗ   اهؾالٝ بلشإيصطال ِعِدؽشٚض سرارٝٗرد ب 

دّا ًلا ًقّٚل  جًزٖ ب اهؾالٝ عق ٓلذا امللول      ُعوٍ جْ اهغار  ا  دظ  د دعى
دٝ ميللّ دعولٔا ًقّٚل   ال ٗ ،دبجٚٞلدّا باهطٔارٝ اهل شدثٚٞ املا٢ٚٞ ٗ ًا ًقّٚلباهطٔارٝ اه

ٚلدخى  ٌٓا فِدعل٘ي عوٚلٕ جسل   فالبد ًلّ كلْ٘ اجمل   ،بلوتٌٚٔا هتعذر مجعٌٔا عوٕٚ
 عِد٢ذ ُق٘ي :  .  املقاَ ب باب اهتعارض 

 ّ ًٌّٓللِع -قّا لٌا١ ًطولٔ٘ر باهلبار اهطلاعت :ًقتقٟ  طالق عزطٚٞ اهطٔ٘ر      
ٞ ،  -اهطٔللارٝ اـبجٚللٞ جَ   ٙللتٌلّ  : ًٗقتقللٟ  طللالق عللزطٚٞ اهطٔللارٝ اـبجٚلل

ّ    ّ ٌٓلل ِع -اعتبارٓا ًطوقّا ا خلذ  ٌللّ  ٗال ٙن،  -ًلّ اهطٔل٘ر بامللا١ جَ   ٙلتٌل
 ،باإلطال ني هعذش امللو  عّ اًتجاهلٌا فظُٕ ٙ٘دلد عِلدٖ ًلا١ كلاٍا  سلدٌٓا     

ًّ اهطٔ٘ر ًّٗ اهطٔارٝ  ٗاسٍدفٚضق  اإلطال اْ ٗعدف  عزطٚٞ خؾ٘ـ كى 
 ٗٙتشؾى ًِٕ اهتدٚ  بني ا ًزّٙ . اُتٟٔ ًا جفادٖ ا صتار) دٖ(.  ،اـبجٚٞ

 فٕٚ ُٗق٘ي :  شقلشقق اهرد عوٟ ًا جفادٖ ) دٖ( ِٓا ُٗنُ٘ٗ      

ٕٔ بت٘دٕٚ مجٚى ٙ لين  ركزٖ  علااّل عوٟ اهلغ٠  د رد  عِٕ ّٗٗد ْ ًا       
ًا ركزٖ جخ ّا ال ٙؾوض ًاُعّا عّ عؾلشٚض  ٗ ْ ًا ركزٖ  ،عّ ًتابعتٕ ًِٗا غتٕ

ًا ركزٖ املغٔ٘ر ًلّ ٗ ل٘  اهتلشاسٍ ب قلى اهبشلح ٗصلا٢ز ًل٘ارد اهتللاهٚ          
ًفؾاّل ٗركزُلا جُلٕ    (اهتعارض ٗاهتشاسٍ)٘خ ملا سققِاٖ ب ع ،اهقٌِٚٞ اهتبعٚٞ

ب )املضا٢ى اهدٗراُٚٞ( كٌض هتِا اهيت ٙدٗر ا ًز فٚٔلا افلطزارّا فٌٚلا ملّ فٚلٕ      
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سٚلح ٙلدٗر   اهللاب هوطٔل٘ر ٗاهطٔلارٝ اـبجٚلٞ،     بني جًلزّٙ هعلدَ ٗدلداْ امللا١     
 ا ًللز افللطزارّا بللني عللز  اهطٔلل٘ر ٗبللني عللز  اهطٔللارٝ ًللّ اـبللح ٗٙتللداف  

 ٗٓللذا  ،اْ اهغلزعٚاْ ًلّ دٔلٞ  ؾل٘ر  لدرٝ امللول  علّ اًتجاهلٌلا        فٚلٕ اؿلٌل  
 ٗٓللل٘ ًتشقلللق ب علللشاسٍ ا ٗاًلللز ٗاهتللللاهٚ       ،ًلللالن اهتلللشاسٍ ا صلللاظ  

شوٚوٚلّا هو٘دل٘ب   فظْ كْ٘ ا ًز اه٘دل٘بٛ اهقلٌين دلش١ي عِ    ،اهقٌِٚٞ كٌض هتِا
ٌِلل  عللّ ٗ لل٘  اهتللشاسٍ بللني اه٘دلل٘بني  االصللتقالهٛ ٗاملزكللرب االرعبللاطٛ ال ِٙ

 ُاعل٣ّا ًلّ  ؾل٘ر اهقلدرٝ علّ اؾٌل  بٌِٚٔلا ب         ، امل ً٘ر بٌٔلا علزعاّ  اهقٌِٚني
 هٚٞ ٗال ً٘درب هإلطاهٞ ِٓا . ٘ٗاهتفؾٚى ب ع٘ثِا ا ؽ ،ًقاَ االًتجاي

ب اهؾلالٝ  ٗدل٘ب اهطٔل٘ر    -ٗ را ؼقق اهتشاسٍ بلني اهل٘ادبني اهقلٌِٚني         
 هلٚط هلٕ    ٙلزدض ًلا   ،هقؾ٘ر اهقلدرٝ علّ اًتجاهلٌلا    -دبجٚٞلٗٗد٘ب اهطٔارٝ اه

 دبجٚٞ لبدي عوٟ ًا هٕ اهبلدي ٗٙتقلدَ ؽلزا امللا١ املتل٘فز ب ؼؾلٚى اهطٔلارٝ اهل        
  .اهطٔ٘ر باملا١ ِٗٙتقى اهتلوٚ   ىل اهتٌٍٚؽزفٕ ب عوٟ 

ٗٙؤكللدٖ : دعلل٠٘ اإلمجللا  عوللٟ ردشللاْ اهطٔللارٝ اـبجٚللٞ عوللٟ اهطٔللارٝ        
عزدد فط هلّ ب اهِ ،ٙقتقٛ اهفتٚا بزدشاْ اهطٔارٝ اـبجٚٞكوٕ ٗٓذا  ،اؿدثٚٞ

    ٕ  ،ًّ دٔٞ  سزاس جٌٓٚٞ اهطٔ٘ر باملا١ عزعّا سضبٌا ٙضلتفاد ًلّ فٌل٘  رٗاٙاعل
ٜ جٓلٍ ًل   (ًا هٚط هٕ بدي)فوٚط كى  شتلا  ٗد٘بلّا   فولذا ُِ  ،(هلٕ اهبلدي   ّ )اهلذ

ّٔ ز ث٘بٕ ٗبدُٕ ًّ اـبح ثلٍ ٙؾل  فا لدّا هوٌلا١  ل       بتطٔ  بدُٕ ًّ اـبح فٚط
ًِا١يَفَوطفِٚطبق عوٕٚ ً٘ف٘  اهتٌٍٚ ،ٗادد هٕ  طعّٚا فٚؤًز بٕ : ٙتٌٍٚ  صٍت ِعُذدنٗا 

ٙنل   ،بداّل عّ اه٘ف١٘ جٗ اه ضى سضرب ٗظٚفتٕ ُٗ٘  سدثٕ  ،درن اه٘ا ل  ٗبٔلذا 
ٗ  ٗٓذا ٓ٘ ًقتقٟ االستٚا  اه٘د٘بٛ  ّٝ هفتٚلا املغلٔ٘ر   تقلا١ اهقاعلدٝ   إلًزاعا

ًللٍِٔ جصللتارُا  -ٗٓللذا ٙوتلل٣ٍ ًلل  ًقللاي مجلل   وٚللى  ،اُِٚللا ا ؽلل٘هٚٞبسضللرب ً
فٚدتلار بلدّٗا: اهطٔلارٝ اـبجٚلٞ ثلٍ       -اهتدلٚ   -ْ ًقتقٟ اهقاعلدٝ  ًّ ج -ا قق
 ٗا  امل٘فق اهعاؽٍ .  ،ٙتٌٍٚ
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 نشّىغ الشابع : ضًق الىقت . ـال       
عذر امللو  ًلّ اهطٔلارٝ اؿدثٚلٞ املا٢ٚلٞ عِلد خ٘فلٕ فل٘ات ٗ ل  اهؾلالٝ          ٙن     

 دٔللات شؾللٚى املللا١ ب جٗ جراد ِع ،جٗ اال تضللاي باعللز اهت٘فللؤ ٗخزٗدللٕ هلل٘  
ٗٓللذا املضلل٘غ ٓلل٘   ،سضللرب ٗظٚفتللٕ ا رض ٗجطزافٔللا  دللى  ٙقللا  جسللدٌٓا 

ٛ  املغٔ٘ر بى  ٕ  دعل ٗعفؾلٚى اهقل٘ي ب ٓلذا املضل٘غ      ،اإلمجلا  ٗاهتضلا     عوٚل
 ٌشتٌوٞ : لش٘ثّا ثالثٞ بعدد ؽ٘رٖ اهبنٙتطورب 

 ضىل١٘ جٗ اه ناه٘ف -ٌا٢ٚٞ لفرتض ا تقا١ اهطٔارٝ اهلاهؾ٘رٝ ا ٗىل : جْ ُ      
ٗال رٙرب ب هلشَٗ االُتقلاي    ،ٗ ٘  متاَ اهؾالٝ خارز ٗ تٔا -ُ٘  سدثٕ سضرب

ٗخاه  مج   وٚى ٗرٓب٘ا  ىل علدَ ًغلزٗعٚٞ    ، ىل اهتٌٍٚ ٗعزن اهطٔ٘ر باملا١
  لللد اهطٔللل٘رّٙ ال دجلللرب دعلللٛ جسلللدٍٓ كُ٘لللٕ فا اهتلللٌٍٚ هقلللٚق اه٘ للل  بلللى 

 اه ضللى الصللتوشإً خللزٗز ٗ لل  اهؾللالٝ ٗال دجللرب عوٚللٕ      الٗعوٚللٕ اه٘فلل١٘  
 ٗٓلللذا ًلللا  ،ذلللد امللللا١ هفلللزض كُ٘لللٕ ٗادلللدّا هوٌلللا١ٌّ ال ِٙل  هلللهتلللٌٍٚ املغلللّزا

 ٌِعٕ  زٙبّا . ِلص٘ا ُِا غٕ ُٗ
فظْ  ٘هٕ  ،ٗٙدهِا عوٟ عذرٙٞ فٚق اه٘   : اهلتاب اؿلٍٚ ٗاهضِٞ املطٔزٝ     

ٌن٘اطععاىل :  ٌص ِٚ ًِا١ي َفِت ٍت ِعُذدنٗا  ْتص فظُٕ بقٌٌٚٞ اهقزِٙلٞ اهداخوٚلٞ:ط  ...َفَو ٍت   ِٗٔ  ُكِلتن
ٗت ِعَوٟ ِصَفٕز د ُٗفٍٔ جْ )ال فزر ٗال سزز( ُضتفٚ :ٗاهقزِٙٞ اـاردٚٞ صًِزتِفٟ َج

ًِا١ي ب اهِؿ:ط -ً٘ف٘  اهتٌٍٚ ٍت ِعُذدنٗا  جْ املزاد اؾدٜ ًِلٕ ٓل٘ اهعلذر     -صَفَو
علذر خلا٢  فلٚق اه٘ ل      ٗعِد٢لذ ٙن  ،ًّ اصتعٌاي املا١ ب اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى  

هؾدق  ،٘ باعز اه٘ف١٘ جٗ اه ضى سضرب ٗظٚفتٕعّ  دران اهؾالٝ ب ٗ تٔا ه
املعذٗرٙٞ عوٕٚ ًّ اصتعٌاي املا١ ًٗباعزٝ اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى فٚللْ٘ ًؾلداق     

ًِا١يط ٍت ِعُذدنٗا    عِآا املزاد ددّا ٗٙوشًٕ اهتٌٍٚ .  صَفَو
ٕ  للد ٗ -ٗبٔللذا اهتقزٙللرب        فٍٔ جْ ٗاددٙللٞ امللولل  هوٌللا١  لُِلل -صللبق عفؾللٚو

 ذدٜ ً  فٚق ٗ   اهؾالٝ . ال ٙنٌلِٕ ًّ اصتعٌاهٕ ِٗع
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 را   دجللد املضللافز املللا١    ( :ط للاي ) ،ٗٙؤكللد رهللم : ؽللشٚض سرارٝ        
 (1)اا جْ ٙف٘علٕ اه٘ ل  فوٚتلٌٍٚ ٗهٚؾلىص    فلظرا خل   ،فوٚطورب ًلا داَ ب اه٘ ل   

ٗافض اهدالهٞ عوٟ عذرٙٞ )خ٘ا ف٘ت ٗ   اهؾالٝ( ٗال ؽشٚض اهضِد ٗٓ٘ 
فلظْ   ،ؿافلز : ٗرٗدٖ بلدّٗا بعِل٘اْ املضلافز    باالصتدالي اهعاَ هوٌضلافز ٗا  ٙقّز

اؿافز اه٘ادد هوٌا١ ً  فٚق اه٘   عوٕٚ كاملضافز اهذٜ ٙت٘   ٗدلداْ امللا١   
فللظْ ٗظٚفتٌٔللا عِللد  ، را طوبللٕ ٗفشللؿ عِللٕ هلِللٕ خللاا فلل٘ت ٗ لل  اهؾللالٝ 

 ر ال خؾ٘ؽٚٞ هوٌضلافز ب   ،)خ٘ا ف٘ت ٗ   اهفزٙقٞ( ٓ٘ اهتٌٍٚ ٗاهؾالٝ
 شتٌى اختؾاؽٕ بٕ دشًّا . ٓذا اؿلٍ  طعّا ٗال ٙن

ّ٘  ٗباختؾار : بتِقٚض املِا  ُن        ٚٞ اهتلٌٍٚ ٓل٘ )خل٘ا    درن جْ امللالن ب ًضل
ْ ؽلدر اـلغ ٙل ًز    ضق  خؾ٘ؽٚٞ املضلافز الصلٌٚا ٗج  ف٘ت ٗ   اهفزٙقٞ( ُٗن

ٍّ ،ٗٓللذا ال خيللتؿ باملضللافز ،بطوللرب املللا١ ٗٓللذا ٙؤكللد عللدَ  ،اؿافللز بللى ٙعلل
 ـغ ٗب سلٍ رٙوٕ . ب سلٍ ؽدر اخؾ٘ؽٚٞ املضافز 

هؾلالعٕ ًل  اهتلٌٍٚ عِلد     عولٟ خلا٢  فلٚق اه٘ ل      ٗاهرآز جُلٕ ال  قلا١         
ُعٍ ال رٙلرب ب ردشلاْ االستٚلا  بققلا١ ؽلالعٕ ًل  اهطٔل٘ر         ،قٚق اه٘  ع

ّٝ   ،باملللا١ بعللد خللزٗز اه٘ لل   الستٌللاي عللدَ  دللشا١ ؽللالعٕ ًلل  اهتللٌٍٚ ًزاعللا
ّ٘    .  ٚٞ فٚق اه٘ ـالا بع  اهفقٔا١ ب عدَ ًض

َ ٗدع٠٘ كُٕ٘ فا د اهطٔ٘رّٙ بتقزٙلرب         ٌلِِلا دفعٔلا بولشَٗ اهفتٚلا     ٙن ،ًتقلد
ب٘د٘ب اهتٌٍٚ  ط٣ٌِاُّا ُاع٣ّا ًّ جدهٞ ثالثٞ : ًلّ اإلمجلا  اهقطعلٛ ٗاهتضلا      

ال ؽلالٝ  ال  طًّٗ اهٚقني ب ُٕ  ،عوٟ ٗد٘ب اهؾالٝ عوٟ كى ًلو اهفت٘ا٢ٛ 
ٞ داه ٞاهؾلشٚش  (3)٘ـًّٗ ثب٘ت اهِؾل  (2)صبطٔ٘ر عولٟ بدهٚلٞ اهتلٌٍٚ علّ      اهل

                                                           

 . 1ًّ جب٘اب اهتٌٍٚ : ح 1: ب2اه٘صا٢ى : ز (1)
 . 1ًّ اب٘اب اه٘ف١٘ : ح 4: ب 1اه٘صا٢ى: ز (2)
 . ًّ جب٘اب اهتٌٍٚ 23: ب2اه٘صا٢ى: زراد  : (3)
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ّٔل  ًِٔلا:  ِٗٙلتر   ،اه٘ف١٘ ٗعّ اه ضلى  ز بلاهرتاب عولٟ ًلّ خلاا     ٗدل٘ب اهتط
ّٔ ّٞف٘ات اه٘   عِد اهتط  إل اًٞ اهؾالٝ  بى خزٗز ٗ تٔا .  ز باملا١ ًقدً

ٌّ     امللو  ٗ را عٌٍٚ       ٌلٕ  هقٚق اه٘   ٗؽلوٟ بلٕ ٗخلزز اه٘ ل    ِٙفعلٕ عٚ
   ؽالعٕ اهيت علٌٍٚ هللا خ٘فلّا ًلّ اُققلا١      بٕ   ًز آخز ٗال ٙنٌلِٕ جْ ٙضتبض

ٕ     بلى  ،ٗافلض  ٗٓذا ،ٗ تٔا ّ٘    ٗٗدٔلٕ   ، ٚلى :  ُلٕ ال خلالا فٚل  ٚٞ ٓل٘ جْ ًضل
ٍٞ   اهتٌٍٚ بلى امللول     ،شقلق ٗاُققلٟ جًلدٖ ٗجثلزٖ    ٗ لد عِ  ٞ،دؾ٘ؽلًل  ِٓلا ه اٙل
 بوشاظ اه اٙات ا خز٠ .    ًعذٗر عّ اصتعٌاهٕهوٌا١   ٗادٌد

زدللى هٙؾللوٛ ااهِللاطق :ط (1) عٛ اهللِؿ اهؾللشٚضًٗلل  ٓللذا اهتقزٙللرب ال ٙلل      
ٝ فظُٔا ُلاظز  ؾربت ًا١يصشدخ جٗ ٙنكؤا ًا   ٙناهِٔار بتٌٍٚ ٗاسد ؽالٝ اهوٚى ٗ

ٕ      ؾربت ىل فقداْ املا١ بقزِٙٞ  ٘هٕ:طٙن ٍّ   ،صًلا١ي ثلٍ دجلدٖ بعلد فقداُل   ٗٓلذا ال ٙعل
  فظُللٕ ًؾللٚرٌب ،ًللا مللّ فٚللٕ : ٗادللد املللا١ ٗٙلل عٛ بللاهتٌٍٚ هقللٚق ٗ لل  اهؾللالٝ  

 ٗال ِٙفعٕ ؾربت ًا١يص،شدخ جٗ ٙنًا   ٙن:طفٚدخى ب االصتجِا١ ،هٕ وٌا١ ٗادٌده
ٌّ   ٌٕ هؾالٝ جٗ  ًٕز آخز.عٚ

            ٌّ ٌلٕ  ٗعوٕٚ :  را عٌٍٚ هوؾالٝ املتقلٚق ٗ تٔلا ثلٍ خلزز اه٘ ل    ِٙفعلٕ عٚ
 ْ جًد عٌٌٚلٕ قلدٗد ٗجثلزٖ كؾل٘ـ ًٗ٘فل٘عٕ قلدد ال        هؾالٝ جٗ   ٓا،
ثٍ بعد متلاَ عٌٌٚلٕ ٗؽلالعٕ هل٘      ،بعد ؼقق جثزٖ ٗاُققا١ جًدٖ بقا١ هٕ ٗال جثز هٕ

ّٝ اهطٔ٘ر ٙالسظ ُفضٕ ٓى ٙقدر عوٟ اه٘ف١٘ فٕٚ جٗ م٘ٓا مما ٙغرت   جراد ؽال
ٕ    -جٗ اه ضى ، فٚعٌلى  ٗٙللْ٘ ًعلذٗراّ   ٙقلدر  جَ ال -سضرب ٗظٚفتلٕ ُٗل٘  سدثل

ٌٌّٕ املافٛهت ٗال جثز ،سضرب ساهٕ طٔ٘رّا  . ٗ تٔا  بى خزٗز الصتباسٞ اهؾالٝ ٚ

 -اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى   -اهؾ٘رٝ اهجاُٚٞ : جْ ُفلرتض ا تقلا١ اهطٔل٘ر بامللا١           
ذلشٜ  ذرب اهتلٌٍٚ ٗٙن فٔى ِٙ ،ٗ تٔا  ال اهزكعٞ جٗ جكجزٗ ٘  جكجز اهؾالٝ خارز 

                                                           

 . 1ًّ جب٘اب اهتٌٍٚ: ح 19: ب2( اه٘صا٢ى: ز1)
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ٗٓ٘ ًتٌلّ ًّ  عٚاْ اهؾلالٝ كولٔا    -طٔ٘رّا ٗٙلْ٘ آعّٚا هوؾالٝ كؤا ب ٗ تٔا 
ٗٙلفٛ  دران ركعٞ ًّ اهؾالٝ ب  ٗ اه ضى،جَ البد ًّ اه٘ف١٘ ج ذ -ب ٗ تٔا

ٌّ ا ًز بني ًزاعاٝ اه٘ ل  فٚتلٌٍٚ ٗبلني    ٙدٗر جٜ  ذٔا خارز اه٘  ٗ تٔا ثٍ ٙت
 ،ثٍ ًّ جدرن ركعٞ ب اه٘ ل  فقلد جدرن ٗ ل  اهؾلالٝ     ،ًزاعاٝ اهطٔ٘ر باملا١

ٗٙقلدَ فٚلٕ ٗٙللزدض    ،ٗٓلذا ًؾلداق اهتلشاسٍ بللني اه٘ ل  ٗبلني اهطٔل٘ر باملللا١      
جٌٓٚٞ  :ًّٗ املعوَ٘ ًّ ُؾ٘ـ اهغار  ٗععوٌٚاعٕ ٗجسادٙجٕ ،ٍٔا ٍٓ عوٟ امل

فٚتقللدَ عوللٟ اهطٔلل٘ر باملللا١ اهللذٜ هللٕ بللدي   ،اه٘ لل  ٗٗدلل٘ب ًزاعاعللٕ ًؤكللدّا
 ٗٙتشقق ٓذا باهتٌٍٚ ٗ عٚاْ متاَ اهؾالٝ ب اه٘   . 

ٗ قٚٞ )ًلّ جدرن ركعلٞ ًلّ اه٘ ل  فقلد جدرن اه٘ ل  كولٕ( ثابتلٞ عِلدُا                
ٗال  ،ا ًّ   ٙتٌلّ ًّ  عٚاْ طبٚعٛ اهؾلالٝ ب اه٘ ل   هلّ ً٘ف٘عٔ ،عزعّا

اهؾالٝ اختٚارّا ٗععٌدّا ستٟ ٙبقٟ ًّ اه٘    در ركعٞ ع خ  عدي عوٟ د٘اس 
ٞ    ضؾشٗاسدٝ فٚ عٛ بؾالعٕ ٗعن كتؾلٞ  بلى ٓلذٖ  قلٚٞ     ،بٔلذٖ اهققلٚٞ اهغلزعٚ

 االفطزار ٗعدَ االختٚار ٗاهتعٌد ب ع خ  اهؾالٝ عّ ٗ تٔا . عاالت 
ًنلٗٓذا كوٕ ً        باتلادٌضتقوٞ ٗاه٘ل  اهلٚل٘ا١ اهتلاهلتارُا ًّ اصتلدبين عوٟ 

ٕ  اهقٌِٚٞ ب ع عٛ اهتشاسٍ ٗؼ خالفلّا  صلتارُا ا قلق     ،لٍٚ  ٘اعلدٖ ًٗزدشاعل
      ٞ ٗاعتقلد ععلارض    ،) دٖ( اهذٜ ًِل  ًلّ عل عٛ اهتلشاسٍ ب اه٘ادبلات اهقلٌِٚ

وِا اهقل٘ي  ٗ لد فّؾل   ،ٌٔلا ِٚدلٚ  امللول  ب  دهٚوٛ اه٘   ٗاهطٔ٘ر ٗعضا طٌٔا ِٗع
 . ب ً٘ص٘عتِا ا ؽ٘هٚٞ )بغز٠ االؽ٘ي( خ اهتعارض ٗاهتشاسٍ٘ع س٘هٕ ب

اهؾ٘رٝ اهجاهجٞ : ًا  را ٗ   بع  جدشا١ اهؾالٝ خلارز اه٘ ل  عولٟ كلى           
ّٔلل -سلاي   ٍ عط ؽللالعٕ خللارز  بعل  هلللّ هل٘ ع٘فلل  خللزز   ، -ز بامللا١ جٗ بللاهتٌٚ

كٌا ه٘ عٚقّ امللو  ًّ ٗ ٘  اهزكعٞ  ،وٟجكجز مما ه٘ عٌٍٚ ٗؽبقدٕر ٓ٘ اه٘   
ٗهلِٕ هل٘   ،ه٘ عٌٍٚ ٗؽوٟستٟ جٜ  ،اهزابعٞ خارز اه٘   عوٟ كال اهتقدٙزّٙ

 جَ ذ فٔى ٗظٚفتٕ اهتٌٍٚ ،٘ف  ٗ ع  اهزكعٞ اهجاهجٞ ً  اهزابعٞ خارز اه٘  لع



 (169)ًض٘غ اهتٌٍٚ : فٚق ٗ   اهؾالٝ...........................................   
 

 اه٘ف١٘ جٗ اه ضى سضرب ُ٘  سدثٕ ذ . ٗظٚفتٕ 
اهتشاسٍ ٗدخ٘هٕ  ًّ خزٗدٕ عّ باب ) دٖ( (1)عوٟ ًبِٟ جصتارُا ا ققٗ      

 لللْ٘ ًقتقللٟ اهقاعلللدٝ صللق٘  ا ًللز باهؾللالٝ هعلللدَ      ب بللاب اهتعللارض، ٙ  
هفلزض ٗ ل٘     -تٌأًلا ب ٗ تٔلا  ب ٙقاعٔلا   -ٌلّ امللو  ًّ ؼؾلٚى علزطٔا  ِع

املؤدٙلٞ ملعِلٟ اهقاعلدٝ     (2)خبلار ا هللّ   ،بعقٔا خارز اه٘   عوٟ كلى عقلدٙز  
 قللد جدرن ٗ لل  اهؾللالٝ كوللٕ( عللدي   ًللّ جدرن ركعللٞ ًللّ اه٘ لل  ف ) : اهفقٔٚللٞ

تٌلّ ًّ اه٘   ًا داَ ٙتٌلّ ًّ  ٙقا  ركعٞ ًعوٟ عدَ صق٘  اهؾالٝ ٗجُٕ 
 فٚللتعني عوٚللٕ اه٘فلل١٘ ٗاهؾللالٝ ٗ ْ   ،ًللّ ؽللالعٕ ب ٗ تٔللا ًلل  اهطٔلل٘ر باملللا١  

 ٗ ع  ركعتاْ ًّ ؽالعٕ خارز اه٘   ب املجاي . 
راُٚٞ( ٗاه٘ادبات اهقٌِٚٞ املدتار ًّ اُدراز )املضا٢ى اهدٗٗسضرب املبِٟ       

فٚتعني ًالسرٞ ا ٓلٍ ًلّ املتلشامحني ٗعزدٚشلٕ عولٟ املٔلٍ        ،ب باب اهتشاسٍ
 ٚت٘ف  ٗٙؾوٛلٗاهرآز جٌٓٚٞ اؿفاظ عوٟ اه٘   ٗاهطٔارٝ املا٢ٚٞ ًعّا ف ،ًٌِٔا

 ٖ  را فاعتٕ ركعتاْ ب املجاي . ٗال ٙقّز ،ٗٙدرن ركعٞ جٗ جكجز

درن جكجلز  لدر   اهطٔارٝ املا٢ٚٞ فٚتلٌٍٚ ٗٙؾلوٛ هٚنل   ال ٙقاي : اه٘   جٍٓ ًّ       
 ًّ ركعات ؽالعٕ . 

فظْ  قٚٞ )ًّ جدرن ركعٞ فقد  ،ّ ٓذا املقاي   ٙتشقق هٕ دهٚى ٗافضهل     
( ٗارد ب فٌ٘  اهؾلالٝ كٌلا هل٘ دار ا ًلز بلني اهت٘فلٛ جٗ       ادرن اه٘   كوٕ

ه٘ ل  فٚتقلدَ   اال تضاي  بى اهؾالٝ خلارز اه٘ ل  ٗبلني اهتلٌٍٚ ٗاهؾلالٝ ب ا     
جٌٓٚلٞ اه٘ ل  ب    :اهتٌٍٚ عولٟ اه٘فل١٘ جٗ اه ضلى . ٗ  ٙجبل  بلدهٚى ٗافلض      

ٗ منا اهجاب  جٌٓٚٞ اه٘   ب  ، -كاهزكعٞ اهجاهجٞ ب املجاي -بع  جدشا١ اهؾالٝ 
جٜ   ٙتشقق عِلدُا استٌلاي    ،فٌ٘  جدشا١ اهؾالٝ عوٟ   ٖ كاهطٔارٝ املا٢ٚٞ

                                                           

 . 486: 9ض ب عزح اهعزٗٝ اه٘ثقٟ: زراد  اهتِقٚ (1)
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عولٟ   (اهتلٌٍٚ ٗاهؾلالٝ  )ستلٟ ٙرتدلض   بع  جدلشا١ اهؾلالٝ    ًّجٌٓٚٞ اه٘   
ٗاهِتٚذللٞ  ،جكجللز ًللّ اهؾللالٝ ب ٗ تٔللا     دراكللّا  دللشا١ٍ  (اه٘فلل١٘ ٗاهؾللالٝ )

جكجز ًّ جدشا١ ؽلالعٕ   ردشاْ اهت٘فٛ  بى اهؾالٝ عوٟ اهتٌٍٚ ٗ ْ ٗ    دٌر
 خارز اه٘   ٗٙلفٕٚ  دران ركعٞ ًّ ؽالعٕ ب ٗ تٔا . 

 ش٘خ ُعزفٔا عباعّا : لِٗٓا ب     
 ٗي :  را عم جٗ استٌلى فلٚق اه٘ ل  علّ  دران اهؾلالٝ ًل        اهبشح ا 

ٕ     -اهطٔ٘ر باملا١  فٔلى دجلرب اهفشلؿ     -ٗف١٘ي كاْ جٗ  ضلاّل سضلرب ُل٘  سدثل
ٌلللّ جْ ٙقللاي : املعللزٗا بللني   ٙن  .هتشؾللٚى اهللٚقني بضللعٞ اه٘ لل  جٗ فللٚقٕ ذ  

  . اهفقٔا١ عدَ ٗد٘ب اهفشؿ ب اهغبٔات امل٘ف٘عٚٞ

ّ٘ ٚٞ فٚق اه٘ ل  جْ ٙقاي :  ِٓا هلّ اهتشقٚق  ،البد ًّ ًالسرٞ دهٚى ًض
ٕ ٚل : فظْ املفَٔ٘ عزفلّا ًلّ آٙلٞ اهتلٌٍٚ ًل   زِٙت      ٗٓ٘ ًضتقٟ ًّ اهلتاب ٗاهضِٞ

عّ  دران اهؾالٝ املفزٗفٞ  (خا٢  فٚق اه٘  )اهداخوٚٞ ٗاـاردٚٞ ٓ٘ جْ 
ٌعذٗر لب ٗ تٔا  را باعز اه٘ف١٘ جٗ اه ضى سضرب ُ٘  سدثٕ ٙؾلدق عوٚلٕ اهل   

ٗٓلٛ   ،ًعذٗرٙتلٕ ٗعبلدي ٗظٚفتلٕ باهضلِٞ املطٔلزٝ      ٗعت كلد  ،ٌا١لهل ًّ اصلتعٌاي ا 
فلللظرا خلللاا جْ ٙف٘علللٕ اه٘ للل  فوٚتلللٌٍٚ ط:  عتٌجلللى ب ؽلللشٚض سرارٝ املتقلللدَ

ّ٘   (1)صٗهٚؾى غ هالُتقلاي  ىل اهتلٌٍٚ ٓل٘ خل٘ا     فظُٔا ظآزٝ ب جْ امللالن ٗاملضل
 .  ف٘ت ٗ   اهؾالٝ 

ّ٘لٗٓذا اه       فلظْ     -اهغلم ب فلٚق اه٘ ل      - ٓلذا اهفلزض  قلٕ ب طّبغ ُنٌض
ّٞ  ع٣ٚٔلٞ طٔل٘رٖ: ٗفل١٘ي كلاْ جَ  ضلالّ     صلعٟ ب  د  فل٘ت اه٘ ل  ًِلٕ    ِٙ  ًقدًل

ْٕ ٗعفلزٙ    ٗ را سؾلو  عِلدٖ ساهلٞ )اـل٘ا ًلّ فل٘ت        ،هؾالعٕ ًّ دْٗ عل٘ا
 قى  ىل لتلٔا اُلتلٞ ب ٗ لزٗفٌفلٕ اهلى عدَ  دران ؽالع( جٜ استٌٗ   اهؾالٝ
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فإشا ش: إْطبام ايٓص ايصرٝس س تُُٝ٘ ٚص٬ت٘ايتُِٝ ٚايص٠٬ ب٘ ٚنإ َصٓر
ايصارٝس إٔ َٛضاٛ     ٚظااٖط ايآصٓ    زايٛقت فًٝتُِٝ ٚيٝصٌ ٕ ٜفٛت٘أخاف 

٘     اٚظٝف١ ايتُِٝ ٚايص٠٬ ٖٞ َ  ،داف١ املهًف فاٛ  ٚقات ايصا٠٬ املفطٚضا١ َٓا
 ٖٚصا زيٌٝ َاْع عٔ إجطا٤ اغتصراب بكا٤ ايٛقت . 

ٕٕ ََ : َااع ٚجااٛز ايااسيٌٝ ا٫جتٗااازٟ ٚاياآصٓ  ٚبتعاابث نااا حاااٍ ايؿااطعٞ ٫ 
 ي٬عتُاااز عًاا٢ اغتصااراب بكااا٤ ايٛقاات ٚيااعّٚ ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ ذػاا      

 ٘  ذٝااي ٜصااسم عًٝاا٘ )خااا٥ف فااٛ  ٚقاات ايصاا٠٬( يااٛ غااع٢          ،ْااٛ  ذسناا
ٜٚٓطبال اياسيٌٝ ا٫جتٗاازٟ عًٝا٘ ٜٚتابري َٓا٘        ،يًٛض٤ٛ أٚ يً ػٌ قبٌ ايصا٠٬ 

  ٚظٝف١ ايتُِٝ َع ايص٠٬ .
ٖٚااصا  ،يهاأ ذٝااي ٜفااط  خٛفاا٘ اذتُااا٫ّ  ااث ضااعٝف أٚ ؾااهّا أٚ ظٓاااّ   

ٚايكًال َأ فاٛ  ايصا٠٬        (ارتٛف)ركل  ايبّا ٚصف َصسام ارتٛف أٚ ُٜ
ِ  ٖٚٛ -نٝسّا( ٚاغتكطاضٖا أارتٛف)٭جٌ حتكل ذاي١ ، ٚٚقتٗا  -َٛضٛ  ايتاُٝ

َْ    َ هٓا٘  رتاط ٚجٛبّا بايفرص عٔ غع١ ايٛقت أٚ ضاٝك٘ باايٓعط   ايػاُا٤ ياٛ أ
ف ع٢ً ايٛقت أٚ بايٓعط   ايػااع١ ياٛ ناإ ٜعاطف املٛاقٝات بايػااع١ أٚ       ايتعٓط

 ٖٚاصٙ  ،ط يا٘ ايػا٪اٍ َأ ايعااضف    بايػ٪اٍ َٔ ايعاضف بايٛقت يٛ أَهٓ٘ ٚتٝٓػا 
َكس١َ إلجياز َعطف١ غع١ ايٛقت فٝتطٗط باملا٤ نِ ٜصًٞ غطٜعّا أٚ حتصاٌ عٓاسٙ   

 ايتُِٝ ٚايص٠٬ . صف١ )ارتٛف َٔ فٛ  ٚقت ايص٠٬(  فتهٕٛ ٚظٝفت٘ 
ايبري ايثاْٞ : إٕ ارتا٥ف َأ فاٛ  ايٛقات إشا اعتكاس ضاٝل ايٛقات عأ        

ناْت  -ٚخٛف ايفٛ  ططٜل إزي ضٝل ايٛقت -ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ قبٌ ايص٠٬
ٖٚاصا َكتطا٢ ايبسيٝا١ املؿاطٚع١ فاإٕ       ،ٚظٝفت٘ ايص٠٬ بتُِٝ ٚتصس َٓ٘ ص٬ت٘

 ٚب٘ ٜتركل ؾطط ايص٠٬ (1) زاهلل جعٌ ايرتاب طٗٛضّا نُا جعٌ املا٤ طٗٛضّاش
 َٚع٘ ٫ َٛج  يًكطا٤ .  ز٫ ص٠٬ إ٫ بطٗٛضش
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عسّ ٚاقع١ٝ خٛف٘ ٚعسّ ضاٝل   (ص٬ت٘ بتُِٝ)ْعِ إ٫ إٔ ٜٓهؿف بعس شياّ 
ايٛقت عًٝ٘ ٚأْ٘ ٚغٝع ناإف يًٛضا٤ٛ أٚ يً ػاٌ َاع ايصا٠٬ فايعااٖط بطا٬ٕ        

ٚنفاٜتاا٘ اْهؿاااف غااع١ ايٛقاات  بفعااٌتُُٝاا٘ ٫ْهؿاااف عااسّ َعصٚضٜتاا٘ ٚاقعااّا 
٫ صا٠٬ إ٫  شإش  ،٫ٚظَ٘ بط٬ٕ ايصا٠٬ تبعااّ   ،يًٛض٤ٛ أٚ يً ػٌ قبٌ ايص٠٬

 . فتح  اإلعاز٠   ايٛقت أٚ ايكطا٤ خاضد ايٛقت ،صرٝس زبطٗٛض
ٚٚج٘ ايٛجٛب : إْهؿاف بط٬ٕ تُُٝ٘ ٚاقعّا ٚقسضت٘ ع٢ً اغتعُاٍ املاا٤   

اغااتعُاي٘ ٚ ااث عًاا٢ يًُااا٤ ٚقااازض  املهًااف   ايٛاقااع ٚاجااسْ ٚإٔ   ايطٗااٛض 
خٛف٘ خٝااٍ ٫ ٚاقاع   إٔ ٚ ،ًِ تٓتكٌ ٚظٝفت٘ ازي ايتُِٝ ٚايص٠٬َعصٚض ٚاقعّا ف

تابري يا٘ غاع١ ايٛقات إلجيااز ايٛضا٤ٛ أٚ       ٚ أْ٘ ٫ ٚاقع يادٛف٘ اْهؿفذٝي ي٘ 
فٝصااسم عًٝا٘ : )فاٛ  ايصا٠٬ َااع طٗٛضٖاا( َٚأ فاتتاا٘       ،اي ػاٌ ناِ ايصا٠٬   

 .  أٚ بايكطا٤   خاضج٘ ايفطٜط١ ًٜعَ٘ ايتساضى باإلعاز٠   ايٛقت
ٚبتكطٜ  آخط : إْ٘ ملا تُِٝ ٚص٢ً بتُُٝ٘ مل ٜهٔ َهًفّا ٫ٚ َامَٛضّا ٚاقعاّا   

بٌ ٖٛ َمَٛض بايطٗٛض  ،بايتُِٝ ٚايص٠٬ ذت٢ ٜصس تُُٝ٘ اَتثا٫ّ يٮَط بايتُِٝ
  . املا٥ٞ ٫ٚبس َٔ اإلعاز٠ أٚ ايكطا٤

يهأ ناإ    ،ٚيٛ اْهؿف يا٘ غاع١ ايٛقات يًٛضا٤ٛ أٚ يً ػاٌ قباٌ ايصا٠٬       
ا٫ْهؿاف بعس شياّ ص٬ت٘ َع ايتُِٝ ٚأْ٘ قس بكٞ ٚقت ضٝٓل ٫ ٜهفٞ يًٛض٤ٛ 

ٛ نإ ايٛقت نافّٝا ْعِ ي ،أٚ يً ػٌ قبٌ ايص٠٬ ايٛاج  إعازتٗا تُِٝ ٚص٢ً
ٗٓط باملا٤ ٗٓط باملا٤خطد ايٛقت نإ قس أٚ  ،ٚص٢ً تط  ٚص٢ً قطا٤ّ .  تط

 ٛ س اشا اعتكاايااصٟٚ ا٭عااصاض  ِإزي ايتااُٝ ظ ايبااساضا٫ٚ فااطم بااري ايكااٍٛ  اا
ٚباري ايكاٍٛ    ،ٚجٛز ايعصض فٝ٘فع٬ّ اغتُطاض ايعصض إزي آخط ايٛقت ٖٚٛ ٜعتكس 

 ٜهاإٛ فإْاا٘ َااع اْهؿاااف ايكااسض٠ عًاا٢ اغااتعُاٍ املااا٤ ٫  ،بعااسّ جااٛاظ ايبااساض
٫ٚ ٜعاصض   -ي٘ ٚاقع  ٫ -صضٜت٘ خٝا٫ّضٝل ايٛقت ُٚعَعصٚضّا أٚ ٜهٕٛ اعتكازٙ 

  . ٜبطٌ ضأغّا ٫ٚبس َٔ إعاز٠ ايطٗٛض ٚايص٠٬ ٌفٝ٘ ٫ٚ ٜصس تُُٝ٘ ب
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ٚعًاا٢ نااٌ تكااسٜط : ايتااساضى ٚاجاا  عٓااس اْهؿاااف غااع١ ايٛقاات ٚخطاام     
نٕٛ اعتكازٙ ضٝل ايٛقت خٝا٫ّ ٫ ي٘ عٓس٥ص اعتكازٙ ضٝل ايٛقت فإْ٘ ٜٓهؿف 

ٚأَا ياٛ اْهؿاف    ،ٚاقع ي٘ . ٖصا إشا نإ ا٫ْهؿاف بعس شياّ ص٬ت٘ َع ايتُِٝ
َأ  يا٘  س شيااّ ايتاُِٝ قباٌ ايصا٠٬ ناإ تُُٝا٘ بااط٬ّ ٫ٚباس         ي٘ غع١ ايٛقات بعا  

ل ايٛقاات عاأ ايطٗااٛض باملااا٤ أٚ عاأ   ٚإٕ تطااٝٓ ،ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ ٚايصاا٠٬ 
 أَهٓ٘ ايتُِٝ جسٜسّا ٚايص٠٬ ب٘ .   -يٛ نإ ٚاجبّا عًٝ٘ -ؼخصٛص ايُ 

ايبري ايثايي : إشا خاف فٛ  ٚقات ايفطٜطا١ ٚصااض  ٚظٝفتا٘ ايتاُِٝ             
٘        ،٘يص٬ت ٛ   ،يهٓ٘ خاايف ٚتٛضام أٚ ا تػاٌ ذػا  ذايا٘ ْٚاٛ  ذسنا  فا٬ لًا

)ايهٕٛ ع٢ً طٗااض٠( َأ زٕٚ ْعاط إزي     : ػً٘بذاي٘ َٔ إٔ ٜكصس بٛض٤ٛٙ أٚ 
ٚقاس ٜكصاس بطٗاٛضٙ )اغاتباذ١ ايصا٠٬       ، ايص٠٬ املطاز إٜكاعٗا ٚاملتطٝل ٚقتٗا

ت ٚقاس  ٖٚصا املهًاف قاس ٜعًاِ بطاٝل ايٛقا      ،املتطٝل ٚقتٗا عٔ ايطٗٛض املا٥ٞ(
 فٗصٙ صٛض أضبع١ :  ، ٜهٕٛ جا٬ّٖ بصيو

 ايصااٛض٠ ا٭ٚزي : إشا نااإ عاملااّا بطااٝل ايٛقاات ٚإٔ ٚظٝفتاا٘ ايتااُِٝ ٭زا٤   
 اي ػٌ بكصس )ايهٕٛبيهٓ٘ خايف ٚظٝفت٘ ٚأت٢ بايٛض٤ٛ أٚ  ،ايص٠٬   ٚقتٗا

أت٢ أٚ  ،املتطٗطٜٔ ٓ ٔرْ٘ غبراْ٘ ُٜاُربٛبٝتُٗا   ْفػُٗا فإع٢ً ايطٗاض٠( أٚ ي
بكصس قطا٠٤ ايكطإٓ أٚ بكصس قطا٤ بعض عبازات٘ ٚصًٛات٘ ايفا٥ت١ َٓ٘ سُٖا أذ
يصاا٬ت٘ املتطااٝل  ٚادتاااَع عااسّ قصااس ايتُٗٝااس ،ضتٖٛااا َاأ  اٜااا  ايطٗااٛض ٚأ

٫ٚ إؾاهاٍ     ،ٖٚصا ْازض ايتركل إ٫ َٔ ايعاضف بٗاصٙ ارتصٛصاٝا    ،ٚقتٗا
   ٘ ٞ    ضاٝل ايٛقات ٚاملصارٛب بكصاس     صر١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػاٌ املامتٞ با  قطبا

اغااتباذ١ أزا٤ ايصاا٠٬ املتطااٝل  )ْعااث )ايهاإٛ عًاا٢ طٗاااض٠( َاأ زٕٚ قصااس   
س ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ٖٛ ا٭َط ا٫غتربابٞ املتعًال بُٗاا ْعاث    َٚصٓر ، (ٚقتٗا

َٔإٔ:شقٛي٘ تعازي  ِّٗٔطٜ َُُتَط ُٜٔرٗ  اِي َٚ ٖٛأبرَي  َ٘ ُٜٔرٗ  ايٖت ًٖ  . 222ز ايبكط٠ : ٕٖ اي
 ُِٝ ٭زا٤اٝل ايٛقت ٚإٔ ٚظٝفت٘ ايتاطاُّا باا نإ عاي١ٝ : َا إشاايصٛض٠ ايثاْ
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ٌ  ،ايصاا٠٬   ٚقتٗااا بكصااس )اغااتباذ١  يهٓاا٘ خااايف ٚأتاا٢ بايٛضاا٤ٛ أٚ باي ػاا
ٚياٛ تػااستّا   اياسٜٔ ٚجٗا٬ّ لصٛصاٝا  أذهاَا٘ نُاا        ايسخٍٛ   ايصا٠٬(  

ٖٓا خيتًاف : فإْا٘ ياٛ قصاس     ٚاذتهِ حيصٌ عٓس نثث َٔ ايعٛاّ  ث املتفكٗري . 
٫  -امل بطااٝل ايٛقاات إتٝااإ ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ َكسَاا١ّ يطبٝعااٞ ايصاا٠٬    ايعاا

٭ٕ  ،أَهٔ تصرٝس عبازت٘ : طٗٛضّا ٚصا٠٬  -يص٠٬ املتطٝل ٚقتٗااخصٛص 
ايطٗااٛض بٓٛعٝاا٘ ٚإٕ مل ٜهاأ َاامَٛضّا بُٗااا فعاا٬ّ إ٫ أُْٗااا صاارٝرإ يهُْٛٗااا  

)طبٝعاٞ  ُٗا يص٠٬ ايكطا٤ ٖٚٞ بعض َصازٜل عٓس قصس َكسَٝت َمَٛضّا بُٗا
 ايص٠٬( اييت قصس بايٛض٤ٛ أٚ باي ػٌ َكسَٝت٘ . 

 بُٝٓاا ياٛ أتا٢ بمذااسُٖا بكصاس اغاتباذ١ خصااٛص ايصا٠٬ املتطاٝل ٚقتٗااا        
٬ إؾهاٍ   بط٬ٕ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػاٌ  ف -نُا ٖٛ اي اي  ذصٛي٘ َٔ ايعٛاّ-

املمتٞ بمذسُٖا   ضٝل ايٛقت ٚاملصرٛب بكصس ايسخٍٛ   ايص٠٬ املتطٝل 
إْ٘ ٫ ضيهٓٓا تصرٝس ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ املكصٛز بُٗا اغتباذ١ ايصا٠٬  ف ،ٚقتٗا

بٌ ا٭َاط   ،ليعسّ ا٭َط ايفعًٞ بايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ذري ايتطٝٓ ،املتطٝل ٚقتٗا
 َٚأ ٖٓاا قاس ٜكااٍ      ،٫ بايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ايصازض َٓ٘ ،ايفعًٞ َتعًل بايتُِٝ

ِ يطٝل ايٛقت ٜػاتًعّ ايٓٗاٞ   : إٕ ا٭َط بايتُٝ -تٛجّٝٗا ناّْٝا يبط٬ٕ ايطٗٛض -
 ٚاملٓٗٞ عٓ٘ ٫ ٜكع عباز٠ .  ،عٔ ضسٙ : ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ

يهٓا ٫ ًْتعّ بايت٬ظّ بري ا٭َط بايؿ٤ٞ ٚبري ايٓٗٞ عٔ ضسٙ نُا أٚضرٓاٙ 
ع٢ً بط٬ٕ ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘ : عسّ  ٜهفٝٓا ذح١ّ وحٛنٓا ا٭صٛي١ٝ َفص٬ّ . ٚ 

ل ٚقتٗاا أٚ  ايسخٍٛ   ايصا٠٬ املتطآٝ  إذطاظ ا٭َط بمذسُٖا َع قصس اغتباذ١ 
عسّ إذطاظ َؿطٚعٝتُٗا ٖٚٛ عاامل بطاٝل ٚقتٗاا ٚإٔ ٚظٝفتا٘ ايتاُِٝ ٚأْا٘ ياٛ        

 .تٛضم أٚ ا تػٌ فا  َٓ٘ ٚقت أزا٤ ايص٠٬ 

ايعااامل بطااٝل )قصااس  َاأ رااصٚض ايتؿااطٜعََ بااٌ ضيهاأ إٔ ٜكاااٍ : أْاا٘ ًٜااعّ
ْا٘ يكصاسٙ   ، فإٚقتٗاا  َكس١َٝ طٗاضت٘ باملا٤ ٫غاتباذ١ ايصا٠٬ املتطاٝل    (:ايٛقت
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، عّا بعًُاا٘املااصنٛض ٚيعااسّ ناإٛ طٗاضتاا٘ باملااا٤ َاامَٛضّا بٗااا فعاا٬ّ ٜهاإٛ َؿااطٓ    
٘ ْ٘ ٜبين ع٢ً ٚجٛز ا٭َط بايٛض٤ٛ أٚ باي ػاٌ َٜٚ ٚايتؿطٜع ذطاّ ٭ ٚ   ،ُتثًا

تؿاطٜعّا   ( ث َمَٛض بُٗا ٚاقعّا ػٌٕ يأٚ  قصسٙ يٛض٤ٕٛ)فٝهٕٛ  ،ايٛاقع ٫ أَط
ستبٛب١  عباز٠ّاملب ٛ  ٫ٚ ضيهٔ ٚقٛ  اذتطاّ  هلل تعازي،ٚاذتطاّ َب ْٛ   ستطَّا

ف٬باس يا٘ َأ اإلعااز٠   ايٛقات : ٜعٝاس        ،يًؿاض  ذت٢ ٜصس  ػً٘ أٚ ٚض٤ٛٙ
ايص٠٬ َع ايتُِٝ يفط  ضٝل ايٛقت إشا بكٞ ؾ٤ٞ َٔ ايٛقت ٚأَهٓ٘ إزضاى 

ٚإ٫ فعًٝاا٘ ايكطااا٤ خاااضد ايٛقاات َااع    ،ضنعاا١ ٚاذااس٠ َاأ صاا٬ت٘   ايٛقاات  
 اي ػٌ يػع١ ٚقت ايكطا٤ . َع ٚ ايٛض٤ٛ أ

ايصٛض٠ ايثايثا١ : َاا إشا ناإ جاا٬ّٖ بطاٝل ايٛقات ٚقاس أتا٢ بايٛضا٤ٛ أٚ          
باٌ أتا٢ بمذاسُٖا بكصاس      ،ا٫ تػاٍ ٫ بكصس اغتباذ١ ايص٠٬ املتطاٝل ٚقتٗاا  

ُربٛبٝتُٗا   ْفػُٗا أٚ ضتُٖٛا َٔ اي اٜاا  فإْا٘   اأٚ ي (ايهٕٛ ع٢ً ايطٗاض٠)
َُُتشغاابراْ٘  َُٜٔٔرااٗ  اِي ِّاأطٜ ٜكصااس  اٜاا١ّ ؾااطع١ّٝ يًٛضاا٤ٛ أٚ    ٚادتاااَع إٔ ،زَط

ٖٚصا ْازض ايتركل  -يً ػٌ  ث )اغتباذ١ ايص٠٬ املتطٝل ٚقتٗا( ٚايتُٗٝس هلا
٘  -نُا تكسّ   ايصٛض٠ ا٭ٚزي  ٫ٚ إؾهاٍ   صر١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ املمتٞ با

  ٞ ٛ  ٚأْعاث )ايهإٛ عًا٢ طٗااض٠(        ضٝل ايٛقت ٚاملصرٛب بكصاس قطبا  ٙ ضتا
مما ٫ ٜهٕٛ عٓسٙ )قصس اغتباذ١ ايص٠٬ املتطٝل ٚقتٗا( َٚصارس ايٛضا٤ٛ أٚ   

ٓٗ ط   ْفػاا٘ أٚ اي ػااٌ صااسٚض أذااسُٖا َٓاا٘ بكصااس ٚقٛعاا٘ اَتثااا٫ّ ٭َااطٙ بااايتط
 ٖصا .يكطا٠٤ ايكطإٓ أٚ ضتُٖٛا . 

ٖٛ َمَٛض بايتُِٝ ٚاقعّا حتص٬ّٝ  -ا٭ٚزي ٚايثايث١ -ٚقس ٜكاٍ :   ايصٛضتري
 ػاٌ، أٚ اي  ايٛض٤ٛ ٭َط بايؿ٤ٞ ٜكتطٞ ايٓٗٞ عٔ ضسٙ:ٚا ،تٗايًص٠٬   ٚق
   .ٛ  يًؿاض  ٫ٚ ٜكع عباز٠ّ قطب١َٝب  -ٚإٕ نإ زت٫ّٛٗ يًُهًف -ٚاملٓٗٞ عٓ٘

باٌ   (ا٭َاط بؿا٤ٞ ٜكتطاٞ ايٓٗاٞ عأ ضاسٙ      )بعسّ ايتعآَا بمٕ  يهٔ صتٝ 
  وحٛنٓا  نٕٛ ايطسٜٔ َمَٛضّا بُٗا بٓرٛ ايرتت  ايصٟ أنبتٓاإَهإ ضتٔ ًْتعّ ب
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َٚاع ٚجاٛز ا٭َاط ايرتتال بايٛضاا٤ٛ أٚ      ،ا٭صاٛي١ٝ إَهاْا٘ ٚٚقٛعا٘   ايؿاط     
س ب٘ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػاٌ املامتٞ بمذاسُٖا بكصاس قطباٞ      ُهٓٓا إٔ ْصٓرباي ػٌ ُٜ

  ث )اغتباذ١ ايص٠٬ املتطٝل ٚقتٗا(. 

ايصٛض٠ ايطابع١ : َا إشا ناإ جاا٬ّٖ بطاٝل ايٛقات ٚقاس أتا٢ بايٛضا٤ٛ أٚ        
كصس )اغتباذ١ ايص٠٬ املتطٝل ٚقتٗا( ٖٚصا نثث ايتركل َأ ايعاٛاّ   باي ػٌ ب

ا٭ٚاخاط   ٖاصٙ ايصاٛض٠ :     )ض (ٚقس اختًفت أْعااض ايفكٗاا٤   ، ث املتفكٗري
صٖ  طيااع إزي بطاا٬ٕ ٚضاا٤ٛٙ أٚ  ػااً٘   ٖااصٙ اذتاياا١ ٭ٕ َااا قصااسٙ َاأ  فاا

  ٘ ٚ   ،َكس١َٝ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ يص٬ت٘ املتطٝل ٚقتٗا ٫ ٚاقاع يا اقاع مل  َٚاا يا٘ 
ٕ ستبٛبٝاا١ ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ ايٓفػاا١ٝ أٚ َكسَٝاا١ غااا٥ط اي اٜااا  أٟ إ ،ٜكصااسٙ

ٚيعاٌ املاطاز َأ     ،غ٣ٛ قصس )اغاتباذ١ ايصا٠٬ املتطاٝل ٚقتٗاا( مل ٜكصاسٖا     
أْ٘ ٫ أَاط ٚاقعاّا بايٛضا٤ٛ أٚ باي ػاٌ عٓاس ضاٝل        :عسّ ايٛاقع   ايؿل ا٭ٍٚ

 ٭َطُٖا . ي٘ اَتثا٫ّ اػت إٚقت ايص٠٬ ذت٢ ٜهٕٛ ٚض٤ٛٙ أٚ 

 بتكطٜ  :  ،ٚشٖ  طيع آخط إزي صر١ ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘
إٕ املطًااٛب   ايعباااز٠ إتٝااإ ايعُااٌ َااع إضااافت٘ إزي اهلل غاابراْ٘ بٓرااٛ       

ْعِ ٖٛ ملا أضاف ٚضا٤ٛٙ أٚ  ػاً٘    ،ٖٚصا ٚاقع َٚتركل فُٝا ضتٔ فٝ٘ ،إضاف١
سخٍٛ ٌ إٔ إضاف١ أذسُٖا إيٝ٘ غبراْ٘ ٭جٌ اغاتباذ١ ايا  دٝٓإزي اهلل غبراْ٘ َت

ٞ     ، ٖٚاصا   ايص٠٬ ايفع١ًٝ املتطٝل ٚقتٗاا   ،خطام   ايتطبٝال ٚختًاف   اياساع
س ٫ ٜٛج  بط٬ٕ ايطٗاٛض املامتٞ با٘ ٫غاتباذ١ ايصا٠٬ ايفعًٝا١ يعاسّ تكٝٓا         ٖٚٛ

 فإْٗا طبٝع١ ٚاذس٠ ٫ تتكٝس بؿ٤ٞ .  ،طبٝع١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ

      ٚ ضاا٤ٛٙ ٚا٭َااط َؿااهٌ إشا نااإ ادتاٖااٌ بطااٝل ايٛقاات قاصااسّا إلتٝااإ 
اذتاصاٌ  ٖٛ ٖٚصا  ،دصٛص ص٬ت٘ املتطٝل ٚقتٗا ٖٚٛ ٫ ٜعًِ بطٝل ٚقتٗااي

   ََ ٘  َاأ ايعااٛاّ نااثثّا وحٝااي ٫ ًٜتفاات إزي    ،ربٛبٝاا١ ٚضاا٤ٛٙ أٚ  ػااً٘   ْفػاا
٘     -َٚع ٖصا ايتدصٝص ٚايتكٝٝاس   قصاس طٗاٛضٙ    ٜؿاهٌ   -ٖٚاٛ  اث َامَٛض با
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ت٘ رتطٚد ٚقتٗا ا٭ذٛط ٚجٛبّا قطا٤ ص٬تصرٝس طٗٛضٙ باملا٤ ، ٚيصا ْكٍٛ : 
 .  بفعً٘ ايطٗٛض باملا٤ َع ايص٠٬ 

 .  املكلف عمدًا لوظيفة التيمم خمالفةالبحث الرابع : 

مل ٜتُِٝ باٌ تٛضام أٚ ا تػاٌ   َاٛضز     ظٝفت٘ ٚإشا خايف املهًف عُسّا ٚ      
نُا يٛ نإ املا٤ َ صاٛبّا ٫ ٜصاس ايتٛضاٞ با٘ ٫ٚ      ،ٜهٕٛ ايٛض٤ٛ ستطَّا عًٝ٘

َٓ٘ باإلْا٤ امل صاٛب أٚ بإْاا٤    ع عًُ٘ ب صبٝت٘ أٚ حتكل ايتٛض٪٘ َا٫ تػاٍ َٓ
٤ٕ أٚ اغااتعُاٍ املااا٤   ٚضااٛ َاأ ف ايطااطض ايععااِٝأٚ خااا ،ايااصٖ  أٚ ايفطاا١

 ف تًف بعض أعطا٤ ادتػس امل١ُٗ أٚ بعض ػٌ ندٛف تطت  اهل٬ى أٚ خا
٫َتٓااا  ايتكااطب إزي اهلل  ،بطااٌ ٚضاا٤ٛٙ أٚ  ػااً٘أجٗعتاا٘ أٚ ذٛاغاا٘ املُٗاا١، 

٘ غبر ٖٚاصا ٚاضاس ٫ حيتااد ٭نثاط َأ       ،اْ٘ سيا ٖٛ َب ٛ  ي٘ ستطّ   تؿاطٜع
َاأ ايتفااا  ْعااِ ٫بااس يتركاال اذتطَاا١ ٚبطاا٬ٕ ايطٗااٛض باااذتطاّ   ايبٝااإ ، ٖااصا

ّ املهًااف إزي حتطضياا٘ ٚقصااس فاا٬ ٜاامتٞ ايترااطِٜ  ،ٙ ملدايفاا١ ايؿااط  بفعااٌ اذتااطا
 .  جٌٗ املهًف باذتط١َ أٚ ْػٝاْٗا ٚايبط٬ٕ َع

شا خايف املهًاف عُاسّا ٚمل ٜتاُِٝ باٌ تٛضام أٚ ا تػاٌ   َاٛضز        ٚإ -2       
ُٓا         ،ٜهٕٛ ذفغ املا٤ ٚاجبّا ٘ أَاطٙ  نُاا ياٛ خااف ايعطاـ عًا٢ ْفػا٘ أٚ َأ ٜٗ

َُنع ٚتاطى اَتثااٍ ٚجاٛب ذفاغ     : ايتاُِٝ ،  دايفّا يٛظٝفت٘ ايفعًٝا١ ٝاي٘ ٚضٝف٘، 
عًا٢ شيااّ    بإضاقا١ املاا٤  قااّ  املا٤ ٚقاّ بإضاقا١ املاا٤ عًا٢ ٚجٗا٘ ٜٚسٜا٘ ٚضا٤ّٛ أٚ       

ٛ  ،جػااُ٘  ػاا٬ّ  ٤ٙ أٚ  ػااً٘ ٚإٕ أنااِ باارتى ايٛاجاا  :   ٚايعاااٖط صاار١ ٚضاا
 .  ايترفغ ع٢ً املا٤ ٭جٌ ا٭َط ا٭ِٖ : اذتصض َٔ ايعطـ ايصٟ خياف ضطضٙ

رفاظ عًاا٢ املااا٤ يااطٚا٤ عطؿاا٘ ٚعٝاياا٘    اٚٚجاا٘ اإلنااِ : تطناا٘ يٛاجاا  اياا         
 ٘أٚ  ػٌ نٝابا  ٘طعاَفإٕ إضاق١ املا٤ يًٛض٤ٛ أٚ يً ػٌ بٌ ذت٢ يطبذ  ،ٚضٝف٘

٘   ٭ٕ إضاقتا٘ ُٜ  ٚاجٕ  ٚإٕ مل ٜهٔ   ْفػ٘ ذطاَّا يهٓ٘ تطُى  ،دؿا٢ َٓٗاا عطؿا
ِ اع١ :شٚايترفغ َٔ ايعطـ ايطاض املتٛقع ٚاج  فإْ٘ جا٤   َٛنل مس  ٜتاُٝ
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ٚعٓس عسّ إبكا٤ٙ املا٤ يطٚا٤ عطؿ٘ احملتٌُ ٜهٕٛ  (1)زبايصعٝس ٜٚػتبكٞ املا٤ ..
بٌ ٚضز ايٓٗٞ عٓ٘    ،  ذطاّ ٜمنِ صاذب٘ عًٝ٘ٚتطى ايٛاج ،تاضنّا يًٛاج 

يهٓ٘ ٫ ٜبعس نْٛ٘ ْٗٝاّا   زف٬ ٜٗطٜل َٓ٘ ..شخرب صرٝس ٚظاٖط ايٓٗٞ ايترطِٜ 
إٕ خااف عطؿاّا   (   صارٝس ابأ غآإ :ش   قاي٘ )ٚقس  -٫ ْفػّٝا -إضؾازّٜا

  .(2) زٓٚيٝتُِٝ بايصعٝس فإٕ ايصعٝس أذ  إيٞ ،ف٬ ٜٗطٜل َٓ٘ قطط٠

   ي٘ ذٝي ٜتركل ب٘ تطىنإ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ َٓ٘ ذطاَّا ٭ْ٘ ٜػٓب ُااٚي      
ٚاذتاطاّ ٫ ٜصاس ايتكاطب با٘ إزي اهلل      ٚاج  إبكا٤ املا٤ يؿاطب٘ ٚقات ايعطاـ،   

يهٔ رتصٛص١ٝ ٖٓا تكتطٞ اذتهِ بصار١ ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ ذ٦ٓٝاص      ،غبراْ٘
َ    ،ٖٚٞ ايبٓا٤ ع٢ً إَهإ ايرتت  ٚٚقٛع٘ ؾطعّا تثايا٘ ٖاٛ   فاإٕ أَاطٙ باايتُِٝ ٚا

  ٘ ٚايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ َكسَا١ ٫غاتباذ١      ،ا٭ِٖ َٚع٘ ٜصس ايتُِٝ ٚايصا٠٬ با
ي٫ٛ خٛف ايعطـ فٗٛ ٚاجس ملصًر١ ايطٗٛض  ايص٠٬ أَط َِٗ ؾطعّا ٚٚاج 

ٚتعًااٛ عًٝٗااا املصااًر١ ا٭ٖااِ ٖٚااٞ َصااًر١ ضٚا٤ ايعطااـ ٚذفااغ     يًصاا٠٬،
ٗااِ عٓااس ٫ٚبااس َاأ تكااسِٜ ا٭ٖااِ عًاا٢ امل ،اياآفؼ َاأ اهلاا٬ى أٚ َاأ املااط 

ٚأتا٢   -ذػا  فاط  وحثٓاا    -يهٔ يٛ خايف املهًف ا٭ِٖ عُاسّا   ،تعاظيُٗا
باملِٗ تٛضم أٚ ا تػٌ باملا٤ ٭جٌ ص٬ت٘ املفطٚض١ ٖٚٛ َتُهٔ َٔ اغاتعُاٍ  

ربنا١  فٝصس َٓا٘ طٗاٛضٙ باملاا٤ ب    ،أٟ ٫ ٜهٕٛ فاقسّا يًُا٤ بٌ ٖٛ ٚاجس ي٘ ،املا٤
  ايؿط  ا٭قسؽ . ايرتت  ايصٟ ذككٓا   ايصٍٛ إَهاْ٘ ٚٚقٛع٘  

            ٌ  ،ايصاارٝرري  ٚمثاا١ ططٜكاا١ أذػاأ ٜتٛصااٌ بٗااا إزي ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػاا
ٙ عٓس ْعٚي٘ ٚتتركل   ايٛض٤ٛ بمٕ ٜطٜل املا٤ ع٢ً أع٢ً ٚجٗ٘ فٝٓعٍ ٖٚٛ ٜطٓز

ٜ ػٌ ب٘ ٚجٗ٘ بكصس ايٛض٤ٛ باملا٤ ايصٟ أضاق٘ عًا٢ ٚجٗا٘   إزي أع٢ً ايٛج٘ ٚ
ا٤ عًا٢ أعًا٢ ٜاسٙ ايُٝٓا٢ فٝٓاعٍ ناِ       نِ ٜطٜال املا   ،نِ ضفع٘ َٔ أغفٌ إزي أع٢ً

                                                           

 . 1+ ح3َٔ أبٛاب ايتُِٝ: ح 25: ب2ايٛغا٥ٌ: د (1)
 . 1+ ح3َٔ أبٛاب ايتُِٝ: ح 25: ب2ايٛغا٥ٌ: د (2)
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 ،ٜطفع٘ إزي ا٭ع٢ً ٜٚ ػٌ ب٘ ٜسٙ اي٢ُٓٝ بكصس  ػٌ ايٝس اي٢ُٓٝ ٚضا٤ّٛ قطبٝااّ  
 ٖٚهصا ٜصٓع   ٜسٙ ايٝػط٣ نِ ضيػس ضأغ٘ ٚضجًٝ٘ .

ٜتركال بإضاقا١   تطى ٚاج  ذفغ املاا٤ ذتاري ايعطاـ      ٚٚج٘ ا٭ذػ١ٝٓ : إٕ
املاا٤   َٓا٘ ٫ٚ تاطى ٚاجا    ضزٓ    نِ ٫ عصٝإ ،املا٤ ع٢ً أع٢ً ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ

ٚضفع٘ إزي أع٢ً ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ ٚقصس ايٛض٤ٛ ب ػٌ ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ فإٕ املاا٤  
    قس أضٜل ٚتًف ٫ٚ إؾهاٍ ٫ٚ ذاج١ إزي ايرتت  املُٓٛ  عٓس بعض ا٭عاظِ . 

ٖٚهصا اذتاٍ ٚاذتهِ : يٛ خايف املهًف ٚظٝفا١ ايتاُِٝ عُاسّا فتٛضام      -3     
 ٛضز ٜهٕٛ اغتعُاٍ املا٤ طٗٛضّا ذطجّٝا نايٛض٤ٛ   ؾس٠ ايربزأٚ ا تػٌ   َ

ذٝااي ٜااطخص ياا٘ ايتااُِٝ ذتاا٢ ٫ ٜترااطد َاأ اغااتعُاٍ املااا٤   ٚضاا٤ٛ أٚ    
ٚشيو ٭ٕ زيٌٝ ْفٞ اذتطد اَتٓاْٞ يطفٞ تطخٝصٞ  ،فإْ٘ ٜصس طٗٛضٙ ، ػٌ

٫ُٚٓ اَتٓإ   اذتهِ ببط٬ٕ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ايصازض ممٔ َت ٢ ٌ اذتطد ٚأتر
ٚيصا ْكٍٛ بصر١ ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ    ،بٛاج  ايطٗٛض ٭جٌ ص٬ت٘ أٚ ضتٖٛا

 ٚإَهإ ايتكطب بمذسُٖا شيٗٝسّا يص٬ت٘ ايٛاجب١ . 

 ٖصا نً٘ فُٝا يٛ خايف املهًف ايٛاج  ٚتطى ايتُِٝ َتعُسّا . 

  عممد   الفة املكلف لوظيفة التيمم م  يرالبحث اخلامس : خم
يعصض  -ٚض٤ّٛ نإ أّ  ػ٬ّ -ُِٝ ٚتطٗط باملا٤ ٚظٝف١ ايتاملهًف إشا خايف 

 ففٝ٘ فطٚ  :  ،َؿطٚ  َٔ ْػٝإ أٚ  ف١ً أٚ جٌٗ

ٗٓ -أ ط باملا٤ ْػاٝاّْا أٚ  فًا١ عأ ايٛظٝفا١ صاس      إشا خايف ٚظٝف١ ايتُِٝ ٚتط
يتاُِٝ يطاٝل ايٛقات إشا خايفا٘     إ٫ َاٛضز ا  ،ٚض٤ٛٙ   طيٝاع املاٛاضز املتكسَا١   

٠٬ املفطٚضاا١ املتطااٝل ٚقتٗااا فإْاا٘ ٜبطااٌ ٛضاام أٚ ا تػااٌ بكصااس ايتطٗااط يًصاافت
 ٚض٤ٛٙ ع٢ً ا٭ذٛط ٚجٛبّا نُا تكسّ . 

 ١اي فً )تطٝل ٚقت ايفطٜط١( ٖٛ عصض١ٜٚٚج٘ صر١ ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘ ي ث      
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فٝصاس َأ ايٓاغاٞ ٚاي افاٌ عأ       عٔ أزا٤ ايٛاج  ايفعًٞ: ايتاُِٝ،  ايٓػٝإٚ
ا بعااس عصضٜاا١ ايطٗااٛض باملااا٤ إلطاا٬م زيٝااٌ ٚجٛبُٗااا ٚعُااّٛ ا٭َااط بُٗااياعّٚ  

فإٕ ذط١َ ايٛض٤ٛ أٚ  ،شتايف١ ا٭َط بايتُِٝ يٓػٝإ أٚ  ف١ً عٔ ايٛظٝف١ ايفع١ًٝ
عأ ايٓاغاٞ ٚاي افاٌ يتعاصض تهًٝفُٗاا ٚاقعاّا        تطتفاع  -  َٛاضز نبٛتٗا -اي ػٌ

 (ذسٜي ايطفع)فإٕ ضفع ايٓػٝإ   ، ٚعسّ تٛج٘ خطاب ايترطِٜ إيُٝٗا قٗطّا 
٫  -ٜعاين ضفاع اذتهاِ ٚاقعاّا     ٗاا٤ اعتُاازٙ،   باري ايفك املؿاٗٛض  غٓسٙ ٚايصرٝس 

ٚإشا اْتفات اذتطَا١ ٚاقعاّا فا٬      ،نُا حتكل   وحٛث ايربا٠٤   ا٭صٍٛ -ظاٖطّا
َاْع ذ٦ٓٝص َٔ تمتٞ إط٬م زيٌٝ ٚجٛب ايٛض٤ٛ ٚاي ػٌ ٚتطبٝك٘ ع٢ً َاٛضز  

 ايبري ٚاغتٓتاد صر١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ذ٦ٓٝص . 

طٗاط باملاا٤ جٗا٬ّ بااذتهِ َأ زٕٚ      ٖٚهصا إشا خايف ٚظٝف١ ايتُِٝ ٚت -ب
٘   ،فااإٕ املكصااط ٜػااترل ايعكاااب   ،تكصااث أٚ ٫  ،ٚعًُاا٘ ٫ ٜصااًس يًتكااطب باا

        ّ َٚاع نإٛ    ،ٜتُاؾ٢ َعا٘ قصاس ايتكاطب بعًُا٘ ٖٚاٛ َكصاط   تعًاِ ا٭ذهاا
عًُاا٘ ٚتكصااثٙ ذطاَااّا َب ٛضااّا ؾااطعّا نٝااف ٜهاإٛ عًُاا٘ َكطبااّا إيٝاا٘ غاابراْ٘ 

 يٝهٕٛ صرٝرّا ؟. 

َُ  ،َباح ٫ ٜهٕٛ ذطاَّا   ايٛاقع ت٘ ٚظٝف١ ايتُِٝ   َٛضٕزدايفٚإشا ناْت 
٘  فُٝهٓٓا تصرٝس ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘ يُع ُع٢ٓ نإٛ  ابا  ،صض١ٜ ادتٌٗ ايكصاٛضٟ َٓا

فإشا أتا٢ بايٛضا٤ٛ أٚ باي ػاٌ بكصاس      ،جًٗ٘ عصضّا َػتٓسّا يكصٛضٙ عٔ ايتعًِ
ٗ     ،يص٬ت٘ ايتكطب إزي اهلل غبراْ٘ َكس١َّ ًا٘  ٫ٚ ذطَا١ َٓحاع٠ عًٝا٘ يفاط  ج

 فتٓطبااال عًُٝٗاااا إط٬قاااا  أزيااا١ ايٛضااا٤ٛ ٚاي ػاااٌ ٚا٭َاااط بُٗاااا   ،ايعاااصضٟ
 . ٝصس َٔ ادتاٌٖ ايكاصط ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘  ايهتاب ٚايػ١ٓ، ف

ٚضيهاأ ايكااٍٛ تٛنٝااسّا : إٕ ايٓاغااٞ ٚاي افااٌ ٚادتاٖااٌ ايكصااط إشا تااطى         
ٖااصا ٚإٕ تااطى   ٚتٛضاام أٚ ا تػااٌ ٚصاا٢ً،   -يتااُِٝ ٖٓااا ا -ايٛاجاا  ا٭ٖااِ  

 ٝح٤ٞ ا٭َطاف ،ُعصٚضٜت٘اّٝا ياهٕٛ عاصاطى ا٭ِٖ ٫ ٜاتآ٘ باهاي  ا٭ِٖ ايٛاج
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 .  يٛض٤ٛ أٚ باي ػٌ ب ث َاْع ٜٚكطٞ بصرت٘إط٬م ا٭َط با ٓطبلباملِٗ ٜٚ

ٖاٛ جاٖاٌ باي صاب١ٝ أٚ    ٚأٚ ا٫ تػااٍ باملاا٤ امل صاٛب     ٚأَا ايتٛضا٪  -جا
أٟ ٖااٛ جاٖااٌ باملٛضااٛ  أٚ ْااإؽ ملٛضااٛ   صااب١ٝ املااا٤ بااٌ ذتاا٢    ،ْااإؽ هلااا

ٌ وحهِ ذط١َ اي ص  ٚايٓاغٞ هلا فكس ٜهٕٛ املهًف ٖٛ اي اص  ٚقاس  ادتاٖ
 ٜهٕٛ  ث اي اص  . 

يًُا٤ فٝكطب عٓسْا صر١  أَا إشا نإ املهًف ٖٛ ) ث ايؿدص اي اص (
ٖٚصا جيٛظ  ،فإٕ ادتاٌٖ باي صب١ٝ َعصٚض ذاٍ جًٗ٘ يكصٛضٙ ، ػً٘ٚض٤ٛٙ ٚ

عًٝا٘ ا٭َاط بايٛضا٤ٛ أٚ    ي٘ ايتصاطف   املاا٤ امل صاٛب ملعصٚضٜتا٘ َٓا٘ فٝٓطبال       
باي ػٌ عٓس إتٝاْ٘ ٭ذسُٖا َكس١َّ يص٬ت٘ ٖٚٛ جاٌٖ ب صاب١ٝ املاا٤ أٚ جاٖاٌ    

بٌ ذتا٢ ادتاٖاٌ املكصاط فاإٕ      ،ٖصا إشا نإ جا٬ّٖ قاصطّا عٔ ايتعًِ ،وحهُٗا
زض َٓ٘ ذاٍ تكصٝثٙ ٚاغتركاق٘ يًعكاب ٫ ٜٓا  صر١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ايصا

٭ْاا٘ أتاا٢ بطبٝعااٞ ايٛضاا٤ٛ أٚ  ،املااا٤ َ صااٛبّاهاإٛ جًٗاا٘ وحطَاا١ اي صاا  أٚ ب
ُؿ٢ َٓ٘ قصس ايتكطب دتًٗ٘ وحط١َ املا٤ ٚ صبٝت٘ فٝتِ عًُا٘ ٜٚصاس   اي ػٌ َٚت

 َٓ٘ ٫ٚ إؾهاٍ فٝ٘ عٓسْا . 
 .  اصبّابؿدص٘ ٖصا نً٘ ذهِ ادتاٌٖ ب ص  املا٤ َع عسّ نْٛ٘ 

   ٘ ٜطاااف إيٝاا٘ : إٕ   ، ٖٚهااصا اذتهااِ عٓااس ْػااٝاْ٘ ي صااب٘ ٚباآفؼ ايتٛجٝاا
ٜٛجاا  اضتفااا  اذتطَاا١   -رػ  َااا ٜػااتفاز َاأ ذااسٜي ايطفااع   اباا -ايٓػااٝإ 

ٚاْتفا٤ٖا ٚاقعّا ف٬ ٜهٕٛ اغتعُاي٘ يًُا٤   ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ ستطَاّا ٜٚهإٛ     
ََ -عٓس ادتٌٗ أٚ ايٓػٝإ -ْعِ ٖصا ايتصرٝس  ،صرٝرّا دصاٛص ب اث   ذهِ 

ا  عًا٢  زعاٞ اإلطيا  إٚقاس   ،اي اص  يًُا٤ املػتعٌُ   ايٛض٤ٛ أٚ   اي ػٌ
 . صر١ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ذاٍ ادتٌٗ باي صب١ٝ

 سض َٓاا٘ ٚضاا٤ٛ باملااا٤ ٚضاا٤ٛ باملااا٤  ؾاادص اي اصاا  يًُااا٤ إشا صاا ٚأَااا  
ٍ َٓ٘ ذاٍ ْػٝاْ٘ ي صاب٘ املاا٤ أٚ ذااٍ جًٗا٘ بمْا٘ ٖاٛ املاا٤        اػت إامل صٛب أٚ 
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اغتعُاٍ املا٤ امل صٛب يٛض٤ٛٙ أٚ ي ػً٘ أٚ   فٗصا  ث َعصٚض  ،ايصٟ  صب٘
ٚذٝي إٔ اذتط١َ تطتفع ذاٍ ايٓػٝإ ٫َتٓا  تهًٝف اي افٌ ٚايٓاغٞ  ،ي ثُٖا

ا٫َتٓااا  با٫ختٝاااض ٫ ٜٓااا  )٭ٕ  ،إ٫ أْاا٘ عُااٌ َاامنّٛ عًٝاا٘ ٚإٕ اَتٓااع تهًٝفاا٘
ٚذٝي أْ٘ َػتٓس إزي غ٤ٛ اختٝاضٙ يً ص  نإ فعً٘ ذطاَاّا َمنَٛاّا    (ا٫ختٝاض

ّ    فإشا ؾاطب٘ فكاس   ،غ٤ٛ اختٝاضٙجٌ ٭ ض ِ ْػٝاْ٘ عًٝ٘ ٚإشا  ،أناِ يفعًا٘ اذتاطا
ٚاذتطاّ ٫ ضيهٔ ايتكاطب با٘    ،تٛضم َٓ٘ أٚ ا تػٌ ب٘ نإ َمنَّٛا فاع٬ّ يًرطاّ

٫ٚ ٜٓفعا٘ ْػاٝاْ٘    ، -ايٛاج  املمَٛض ب٘ -٫ ٜصث َصساقّا يًٛض٤ٛ أٚ يً ػٌٚ
٭ٕ ايتصطف ايصازض َٔ  ،ي صب٘ إٜاٙ أٚ جًٗ٘ بمْ٘ املا٤ ايصٟ  صب٘ َٔ َايه٘

٭ْا٘ ٖاٛ اي اصا  يًُاا٤      ،اّ َمنّٛ عًٝ٘ ع٢ً نٌ تكاسٜط اي اص  َب ٛ  ذط
٘  ٚ ٘بجٌٗ نْٛا٘ املاا٤ اياصٟ  صا     ٫ٚ ٜعصض ذت٢ يٛ ْػٞ  صب٘ أٚ  ،املامنّٛ عًٝا

َٚا ٖٛ َب ٛ  يًؿاض  ٫ ٜصس ايتكطب ب٘ ٫ٚ ٜكع َصساقّا يًٛاجا  املامَٛض   
 :  ، ْتعط  هلُافطعإ فكٗٝإٖٚٓا ب٘ : ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ . 

 اّػتر  يًُ٪َٔ إٔ ٫ ٜٓاأْ٘ ُٜ (1)بسٚ َٔ َعترب٠ أبٞ بصثاايفط  ا٭ٍٚ : ٜ
 ،-ٚض٤ّٛ أٚ  ػٌ ذػ  ذايت٘ ْٚٛ  ذسن٘ -ٗطٖٚٛ جٓ  ٫ٚ ٜٓاّ إ٫ ع٢ً ُط

عًا٢ أْا٘    ١ّيا ازَٓٗاا َعتارب٠ ستُاس بأ ناطزٚؽ،       (2)ٚقس ٚضز   أنثط َٔ ضٚاٜا١ 
ٗٓش َأ باا    شٚ  ضٚاٜا١ :  زط ٚآ٣ٚ إزي فطاؾ٘ باا  ٚفطاؾا٘ نُػاحسٙ   إشا تط

 . زع٢ً طٗط فهمصيا أذ٢ٝ ايًٌٝ
ََاٚإشا تصنط أْ٘ يٝؼ ع٢ً ٚض٤ٛ جاظ ي٘ ايتُِٝ ضجا٤ّ ي  ربٛبٝتا٘  ُطًٛبٝت٘ ٚ
ضأُ ذاسٜي   صرٝس ع٢ً ا٭ظٗاط    (3)  خرب( )قاٍ أَث امل٪َٓري ،ؾطعّا

ٜٓااّ املػاًِ   خصاٍ ا٭ضبعُا١٥ ايصٟ ضٚاٙ ايصاسٚم   ايعًاٌ ٚارتصااٍ :ش٫    
                                                           

 . 4َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ : ح 9: ب1ايٛغا٥ٌ: د (1)
 . 3+ ح1َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ: ح 9: ب1ٛغا٥ٌ: داي (2)
 . 4َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ: ح 9: ب1ايٛغا٥ٌ: د (3)
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 زفااإٕ مل جيااس املااا٤ فًٝتااُِٝ بايصااعٝس  ،٫ٚ ٜٓاااّ إ٫ عًاا٢ طٗااٛض ،ٖٚااٛ جٓاا 

ٔ      ٚإط٬ق  ،٘ ٜعِ َا يٛ شيهٔ َٔ ايٓٗٛ  ٚايفراص عأ املاا٤ َٚاا ياٛ مل ٜاتُه
ٍ  ،ٚاملِٗ   َٛضٛ  ايتُِٝ ٖٓا عسّ ٚجساْ٘ املا٤ ٚعسّ تٝػطٙ ي٘ : ()نِ قاا

ٌٓ  فإٕ ضٚح املا٪َٔ تاطٚح إزي اهلل عاعٓ   ش فاإٕ ناإ    ،فًٝكاٖاا ٜٚبااضى عًٝٗاا    ٚجا
ٚإٕ مل ٜهٔ أجًٗا قاس ذطاط بعاي     ،ط جعًٗا   َهٕٓٛ ضظيتً٘ٗا قس ذطأج

 . زٖا   جػسٙبٗا َع أَٓا٥٘ َٔ امل٥٬ه١ فثٓز

 ،٫ٚ ٜٓااّ إ٫ عًا٢ طٗاٛض   ضبعُا١٥ ايصرٝس :شٚيٝعًِ إٔ ظاٖط ذسٜي ا٭
ٖٛ تٛقف ايتُِٝ بايصاعٝس قباٌ ايٓاّٛ عًا٢      زفإٕ مل جيس املا٤ فًٝتُِٝ بايصعٝس

٘   ٖٚاصا ٖاٛ    ،عاسّ ٚجاسإ املااا٤   يهاأ  ،ايصاارٝس يصار١ ارتارب ٚٚضااٛح ز٫يتا
)ايعااٖط أْا٘ ٫ خا٬ف   اغاترباب      (1) :قاٍ ايؿٝذ ايبرطاْٞ ،خ٬ف٘املؿٗٛض 

ايصاسٚم عأ   ٜٚٚسٍ عًٝ٘ َا ضٚاٙ ايؿاٝذ   -ٚيٛ َع ٚجٛز املا٤ -ايتُِٝ يًّٓٛ 
  ّ ٗٓاا قاااٍ :  ،ايصااازم عًٝاا٘ ايػاا٬ ٣ٚ إزي فطاؾاا٘ بااا  ٚفطاؾاا٘   ط نااِ آَاأ تط

ٕ  -٘ ع٢ً  ث ٚض٤ٛ فًٝتُِٝ َٔ زناضْٙأ فإٕ شنط ،نُػحسٙ فاإٕ   -نا٥ّٓا َا ناا
أضغاً٘ ايؿاٝدإ    (2)ٖٚاصا ارتارب   زفعٌ شيو مل ٜعٍ   ص٠٬ َا شنط اهلل تعازي

ٌ    ،ايصسٚم ٚايطٛغٞ   )ايفكٝ٘( ٚ )ايتٗاصٜ (  ْعاِ   ،٫ٚ عارب٠ عٓاسْا باملطغا
( أغٓسٙ ايربقٞ   ستاغٓ٘ ذٝي ضٚاٙ عٔ ذفاص بأ  ٝااث عأ ايصاازم)     

املعطٚف َٔ تتباع أخبااضٙ ٚايعااٖط    يهٔ  ،قطٜبّا َٔ املطغٌ جسّا بٌ ٖٛ َٖٛتّٓا 
َٔ َؿٝد١ ايصسٚم إزي ذفص بٔ  ٝاث إٔ ايربقٞ )أظيس( ٜطٜٚ٘ عٔ أبٝ٘ أٚ 

 -  تتباع غاطٜع   -٫ٚ ْعٗاس  ،ربٛب أٚ  ثُٖاا عأ ذفاص   اعٔ اذتػأ بأ َا   
       ٕ  ضٚا١ٜ أظيس ايربقٞ بممسا٤ٙ املتعاسز٠ عأ ذفاص بأ  ٝااث َباؾاط٠ َأ زٚ

 ،١ أٚ  ث َعتارب٠ خت٬ف ايطبك١ فتهٕٛ ايطٚا١ٜ َطغًٚايعاٖط ا ، نٝف؟ٚاغط١
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فٗٞ  ()ٚ  ضٚا١ٜ ذفص بٔ  ٝاثايربقٞ: ٜٚ٪نسٙ : قٍٛ . أٚ ٫ ٚنٛم بػٓسٖا
ٚايطٚا١ٜ   احملاغأ :شَأ أ٣ٚ إزي فطاؾا٘ فاصنط أْا٘ عًا٢  اث طٗاط          ،َطغ١ً

  اصط٠ ايس٫ي١ ع٢ً اإلط٬م ٚايعُّٛ :ٖٚٞ ق (1)فتُِٝ...ز
ٚقس نإ  اف٬ّ ٚتصنط عاسّ نْٛا٘     : ٫ختصاصٗا سئ مل ٜهٔ َتٛض٧ّأ٫ّٚ

فا٬ ٜعاِ اذتهاِ املٓصاٛص :      ،َتطٗطّا َٔ اذتسث ا٭ص ط ذاٍ ٚضٚزٙ يفطاؾ٘
َٚأ مل ٜهأ  ااف٬ّ،    َٔ نإ ستسنّا با٭نرب ٚمل ٜ تػاٌ   شفًٝتُِٝ َٔ زناضٙز

ِٓ (حملاغٔيطٚا١ٜ   )اْعِ ْػد١ ا  . زع٢ً  ث طٗطٛي٘ :شاحملسث با٭نرب يك تع

حااس املااا٤ فااإٕ مل َٜشُهاأ تكٝٝااس إط٬قاا٘ ايعاااٖط بااسّٚا بكٝااس  : ٭ْاا٘ ُٜٚناْٝااّا 
ٌ     زبايصعٝس فًٝتُِٝ (   فٝهإٛ قٛيا٘ )   ،اياٛاضز   َعتارب٠ ارتصااٍ ٚايعًا

ٚ  :ش(2)ضٚا١ٜ ذفص ٘ ٜتُِٝ َأ زنااضٙ  ْا٘ ٫ ٜاتِ   إٕ مل جياس املاا٤( ٜٚٓاتخ أ    -نٝابا
٬م فتٝاا املؿاٗٛض عًا٢ َاا ذهااٙ   )اذتاسا٥ل( ٚايايت        إط٬ْم ٜسعِ ٜٚعطس إط يًدرب
 .  (3)عباضتٗا نُا ْكًٗا   )ادتٛاٖط( ٚتعكبٗا فطاجع ْكًٓا

يثاْٞ : ٫ إؾهاٍ ٫ٚ خ٬ف بري فكٗا٥ٓاا )ض (   ؾاطع١ٝ ايتاُِٝ    يفط  اا       
ٓٛ غ َٔ فكس بس٫ّ عٔ اي ػٌ أٚ عٔ ايٛض٤ٛ يص٠٬ ادتٓاظ٠ َع ٚجٛز ايعصض املػ

ٚإصيا ٚقع ارت٬ف  ،ٚيعً٘ ٫ ٜٛجس فٝ٘ شتايف ،ٚ خٛف املط  أٚ ضتُٖٛااملا٤ أ
  إط٬م ؾطع١ٝ ايتُِٝ يص٠٬ ادتٓاظ٠ َع إَهإ اغتعُاٍ املاا٤   ايٛضا٤ٛ أٚ   
اي ػٌ فاملعطٚف ٚاملؿٗٛض بري فكٗا٥ٓا ؾاطع١ٝ ايتاُِٝ يصا٠٬ ادتٓااظ٠ َاع تاٛفط       

ع٢ً املؿٗٛض ْك٬ّ ٚحتص٬ّٝ قاٍ احملكل ادتٛاٖطٟ ) ،املا٤ ٚايتُهٔ َٔ اغتعُاي٘
ٖطٙ اإلطياا   ٚظاا  ،بٌ   ايصنط٣ ْػبت٘ إزي ا٭صاراب ٚايتاصنط٠ إزي عًُا٥ٓاا   

باٌ   ارتا٬ف زعا٣ٛ اإلطياا  صاطحيّا ٖٚاٛ        ،شياو أٜطااّ  نُا عٓ٘   املٓت٢ٗ 
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غاطط ْكاٌ خا٬ف طياع َأ      ..( ناِ بعاس أ  (1)اذتح١ بعس إطا٬م َٛنكا١ مساعا١   
١ٝ ايتُِٝ لٛف فٛ  ص٠٬ ادتٓاظ٠ َٓ٘ ؾطع ا٭عاظِ ممٔ ْف٢ اإلط٬م ٚخٓص

 ٖٚصا املكاٍ ٖٛ ايصرٝس .  ،فطاجع

 (2)ستُس بٔ َػًِ ا إزي إط٬م بعض ايٓصٛص َثٌ صرٝسٚاملؿٗٛض ْعطٚ     
قااٍ   ،( غا٬ّ٥ عٔ ايطجٌ تفحمٙ ادتٓاظ٠ ٖٚٛ ع٢ً  اث طٗاط  عٔ أذسُٖا )

(ش:)أَااط ٜفٝااس ايرتخااٝص  ٖٚااصا  ،ٖٚااٛ عًاا٢  ااث طٗااط   زط َعٗااِفًٝهٓباا 
ِٓ ،ٚايؿطع١ٝ نُا ٫ خيف٢ ف ايفاٛ  َٚاا ياٛ مل خياف     َاا ياٛ خاا    ٖٚٛ َطًل ٜع

ٖٚهاصا   ،فٛ  ص٠٬ ادتٓاظ٠ إلَهإ ايتٛضٞ غاطٜعّا َاع إزضاى صا٠٬ ادتٓااظ٠    
يتٛفطٖااا عًاا٢ بٝااإ فااا٥ل: َعتاارب٠ ٜااْٛؼ باأ  -ٚأٚضااس َٓٗااا  ،َعتاارب٠ مساعاا١

ًا٢  اث   ( عأ ادتٓااظ٠ أصاًٞ عًٝٗاا ع    ٜعكٛب غا٬ّ٥ َٔ اإلَاّ ايصاازم ) 
ٌ  ،ْعِقاٍ :ش ،ٚض٤ٛ س ط ٚتػابٓ نُاا تهٓبا   ،إصيا ٖٛ تهبث ٚتػبٝس ٚحتُٝس ٚتًٗٝا

 ُا جٛظْا ايص٠٬اإْش(3) ٚقطٜ  َٓٗا ضٚا١ٜ ايفطٌ: ز  بٝتو ع٢ً  ث ٚض٤ٛ
 ..ز.٭ْ٘ يٝؼ فٝٗا ضنٛ  ٫ٚ غحٛز ،ع٢ً املٝت ب ث ٚض٤ٛ

سّا ع١ٝ ايتاُِٝ َكٝٓا  ٚ  املكابٌ تٛجس بعض ايطٚاٜا  املعترب٠ ايساي١ ع٢ً ؾاط      
 لااٛف فااٛا  صاا٠٬ ادتٓاااظ٠ يااٛ شٖاا  إزي املااا٤ يٝتٛضاام َثااٌ صاارٝس اذتًاال   

عاأ ايطجااٌ تسضناا٘ ادتٓاااظ٠ ٖٚااٛ عًاا٢  ااث  (يصااازم)غااا٬ّ٥ َاأ اإلَاااّ ا
ٞ قاااٍ :ش ،فااإٕ شٖاا  ٜتٛضاام فاتتاا٘ ايصاا٠٬   ،طٗااٛض  ٖٚااٞ  (4)زٜتااُِٝ ٜٚصااً

 يهٓٗااا ٚاضز٠   ،زاياا١ عًاا٢ ؾااطع١ٝ ايتااُِٝ ٚأزا٤ صاا٠٬ ادتٓاااظ٠ ب ااث ٚضاا٤ٛ       
      ٘  ٚيٝػات َطًكا١ أٟ ٫    ،  خصٛص صاٛض٠ خاٛف فاٛا  صا٠٬ ادتٓااظ٠ عًٝا
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       ٘ ٚيٝػات   ،تسٍ ع٢ً ؾطع١ٝ ايتُِٝ عٓاس ايعًاِ بعاسّ فاٛ  صا٠٬ ادتٓااظ٠ عًٝا
  ادتٓاااظ٠ صاا٠٬ فااٛ  بعااسّ ايعًااِ عٓااس ايتااُِٝ َطًكاا١ أٟ ٫ تااسٍ عًاا٢ ؾااطع١ٝ

 .  ٛضم ٚجي٤ٜٞت شٖ  يٛ عًٝ٘

ٗا بمٕ ايكٝس ٚاضز   غا٪اٍ اياطاٟٚ ٚياٝؼ   نا٬ّ     تع٢ً ز٫ي ْعِ أؾهٌ      
ُهااأ قااااٍ ايؿاااٝذ ايبرطاْاااٞ َتعكباااّا يصااارٝس اذتًااال : )ُٜٚ  ،(اإلَااااّ )

سٜٔ لاٛف فااٛ   ا٫غاتس٫ٍ بٗاصٙ ايطٚاٜا١ ٫بأ ادتٓٝاس( ٖٚاٛ َأ أٚا٥اٌ املكٝٓا         
  ٞ َُا    ،ايص٠٬ نُا ذه٢ ايؿاٝذ ايبرطاْا ؿه٬ّ : )إ٫ إٔ ايتكٝٝاس لاٛف   اناِ قااٍ 

 . (1)ن٬ّ ايػا٥ٌ( ُا ٚقع  اإْ ،ايفٛ 

 ٪اٍ اياطاٟٚ إ٫  اس ٚإٕ ٚضز   غا فاإٕ ايتكٝٓا   ،رً٘اإ٫ أْ٘ إؾاهاٍ    اث َا         
( بًراااظ إٔ ايصاارٝر١ اغااتفتا٤ َاأ اإلَاااّ ايصااازم)، ٜصااًس َكٝااسّا  ٘اأْاا

ايعُااّٛ عًاا٢  رتاارب ايصاارٝس٫ٚ ز٫ياا١   ا ،فٝترااسز جٛاباا٘ بكٝااٛز ا٫غااتفتا٤ 
   ٔ ٌ  ٚمشااٍٛ َااٛاضز ايااتُهٔ َاا  َٚٓاا٘ ٜتاابري إٔ اإلطاا٬م    ،ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػاا

رب  ارتا  عًاِ نْٛا٘ َاطازّا جاسّٜا َاع ظٗاٛض      ُٜ املتكسَا١ ٫  ايعاٖط َٔ بعض ا٭خباض
  . ا٫ختصاص   صرٝساي

سنّا ُهٓ٘ إٔ ٜصًٞ َارعترب ايطٗاض٠ َٔ اذتسث ُْٜٚعِ   ص٠٬ ادتٓاظ٠ ٫ ُٜ      
 ٚا٫نتفاااا٤ باااايتُِٝ َاااع  ،ٌ ايطٗاااٛض قبًاااٗافٓطااايهااأ ُٜ ،با٭صااا ط أٚ باااا٭نرب

إَهااإ ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ ٚعااسّ إذااطاظ ناإٛ اإلطاا٬م ايعاااٖط َاأ بعااض     
  ؾااطع١ٝ ايتااُِٝ   خباااض َااطازّا جااسّٜا َااع ٚجااٛز صاارٝس اذتًاال ايعاااٖط    ا٭

 رطظ ايعُّٛ . ٚايص٠٬ عٓس خٛف فٛ  ص٠٬ ادتٓاظ٠ إشا شٖ  يٝتٛضم ف٬ ُٜ
٫ بكصااس ايااٛضٚز  -ٔ اي ػااٌُهاأ ايتااُِٝ بااس٫ّ عاأ ايٛضاا٤ٛ أٚ عاا  ْعااِ ُٜ     

 ذٝي إٔ اذتهِ ربٛبٝت٘ابٌ ٜ٪ت٢ ب٘ بطجا٤ َؿطٚعٝت٘ َٚطًٛبٝت٘ َٚ -ٚايثبٛ 
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   أصً٘ اغتربابٞ  ث إيعاَٞ . 

 يص٠٬ ادتٓاظ٠ ٚعسّ ٚجٛب٘ : صارٝس ٜٚ٪نس َا شنطْا َٔ أفط١ًٝ ايطٗٛض       
ُٜعبااس اذتُٝااس باأ غااعس غااا٬ّ٥ َاأ اإلَاااّ ايهاااظِ )     دااطد( عاأ ادتٓاااظ٠ 

حاعٜين إٔ أصاًٞ   أتٛضم فااتتين ايصا٠٬ أُٜ   فإٕ شٖبُت ،ع٢ً ٚض٤ٛ بٗا ٚيػُت
 . (1) زتهٕٛ ع٢ً طٗط أذ  إيٞ( :شفكاٍ ) ،عًٝٗا ٚأْا ع٢ً  ث ٚض٤ٛ

 نِ ْٓتكٌ يبرٛث :      
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   صل الثاني : فيما يصح التيمم به الف                                          
ُٝٝاعٙ عُاا ٫ ٜصاس    ايفكٗا٤ )ض ( فُٝا ٜصس ايتُِٝ ب٘ َٚت ٚقع ايه٬ّ بري     

اُطًل فاملعطٚف ٚاملؿٗٛض بري أصرابٓا )ض ( ٖاٛ جاٛاظ ايتاُِٝ با     ،ايتُِٝ ب٘
٭ض ، غٛا٤ ايرتاب ٚايطَاٌ  نٌ َا ٜصسم عطفّا عًٝ٘ عٓٛإ ا -ٚج٘ ا٭ض 

ض  ٚ ثٖاا نام   -ناملطَط ايطبٝعٞ -ٚاذتص٢ ٚايصدط -ايطري ايٝابؼ -ٚاملسض
فٝؿرتى ايتُِٝ َع ايػحٛز   ؾطع١ٝ ذصٛهلُا  ،ٚايٓٛض٠ قبٌ اإلذطام ادتص

 ع٢ً ٚج٘ ا٭ض  بعُّٛ أفطازٙ . 

ُُٛا َصٔعٝسّا شٖٚصا ايطأٟ ٖٛ ا٭ق٣ٛ ٭ْ٘ ًٜت٦ِ َع ظاٖط ايكطإٓ اذتهِٝ       ُٖ َٝ َفَت
ٖاٛ   -طٙ نثث َٔ ايً ٜٛرينُا فٓػ -فإٕ ايصعٝس ،43+ ايٓػا٤ : 6املا٥س٠ : زَطِّٝبّا
دتًٝااٌ : )ٚايصااعٝس ٚجاا٘   قاااٍ ارتًٝااٌ ايفطاٖٝااسٟ   نتاباا٘ ا    ،٘ ا٭ض ٚجاا

َُٓتا٭ض  .. ٚ ٕ ايؿاٝذ  باٌ إ (1) (ص َٔ  باضٙ بهفٝاو يًصا٠٬  ايصعٝس أٟ ُخ ِِٝ
)قااٍ ايعجااد : ٫ أعًاِ    ايصعٝس   آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤ قااٍ :  ايطربغٞ   تفػث 

ل َااصٖ  ٖٚااصا ٜٛافاا  ،خ٬فااّا بااري أٖااٌ ايً اا١   إٔ ايصااعٝس ٚجاا٘ ا٭ض     
ٚقاٍ (2)( غٛا٤ نإ عًٝ٘ تطاب أٚ مل ٜهٔ ،أصرابٓا   إٔ ايتُِٝ جيٛظ باذتحط

نإ عًٝ٘ تطاب  ،: ٚج٘ ا٭ض : )ايصعٝس 43فػثٙ ٯ١ٜ ايٓػا٤ : ايكططل   ت
قااٍ ايعجااد : ٫ أعًاِ فٝا٘      ،قاي٘ ارتًٌٝ ٚابٔ ا٭عطابٞ ٚايعجاد ،أٚ مل ٜهٔ

 .  (3)  (خ٬فّا بري أٌٖ ايً ١
عٓاس تفػاث ايصاعٝس اياٛاضز   آٜاا        -  اي ايا   -ٚاملتتبع يهت  ايتفػاث       

ٚظاٖطِٖ َٛافك١ أٖاٌ ايً ا١    ،طٕٚ ايصعٝس با٭ض جيسِٖ ٜفٓػ -أضبع١ شنطت٘
  .   تعطٜف ايصعٝس بٛج٘ ا٭ض 

                                                           

 .طبع ذسٜي - 291: 1ايعري يًدًٌٝ ايفطاٖٝسٟ : د (1)
 . 52: 3زتُع ايبٝإ: د (2)
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صعٝس ٜتُِٝ ب٘ وحػ  ظاٖط  فهٌ َا ٜصسم عًٝ٘ ا٭ض  عطفّا ٖٛ :ٚعًٝ٘      
 ِٝ . اٯٜتري ايهطضيتري   ايكطإٓ اذته

 دايص اٚخايف طيع قًٌٝ َٔ ايفكٗا٤ َٚٓعاٛا َأ ايتاُِٝ ب اث ايارتاب ايا           
َٔ شتايطا١ َاا ٫ ٜكاع اغاِ ا٭ض  عًٝا٘ ناايعضْٝذ ٚايهراٌ         -ٜعين ايصا  -

ط ايصعٝس بايرتاب   نًُا  طيع َٔ ايفكٗاا٤ أخاصّا   ٓػٖهصا ُف ،ٚأْٛا  املعازٕ
 . (1)َٔ عباض٠ ابٔ ظٖط٠   اي ١ٝٓ َٚٔ  ثٙ فطاجع

٘ بعطِٗ وحاٍ ا٫ختٝاض ٚامله١ٓ ٚأْ٘ ٜاتعري ايتاُِٝ باايرتاب ٚأجااظٚا     ٚخٓص     
 ايتااُِٝ ب ااث اياارتاب َاأ أجااعا٤ ا٭ض  نايطَااٌ ٚاذتصاا٢ عٓااس ا٫ضااططاض       

ه١ٓ ٚأجاظٚا ايتُِٝ ُُاع٘ بعطِٗ   ذاٍ ا٫ختٝاض ٚايٚٚٓغ ،ٚعسّ تٛفط ايرتاب
 عحاع ٜتاُِٝ ذتا٢ بااذتحط     ب ث اذتحاط ناايرتاب ٚايطَاٌ عٓاس اياتُهٔ ٚعٓاس اي      

 ضتٛٙ َٔ أفطاز ٚج٘ ا٭ض  .  ٚأ
فٝسٙ ا٭زي١ ا٫جتٗازٜا١ باٌ ٚا٭صاٍٛ ايعًُٝا١     ٚذ٦ٓٝص ٫بس َٔ ايٓعط فُٝا ُت     

  ،عٓااس عااسّ ٚفااا٤ ايااسيٌٝ ا٫جتٗااازٟ ببٝااإ جًااٞ ٚاضااس َاأ زٕٚ َعاااض    
ٛاظ ايتُِٝ ْٚبسأ سي٬ذع١ َا ٜكتطٝ٘ ا٭صٌ ايعًُٞ عٓس اغترهاّ ايؿو   ج

 ب ث ايرتاب ْٚكٍٛ : 
        ٌ ناٌ َاا ٜصاسم    ٚباري ا٭نثاط:    -ايارتاب  -إٕ أَط املتُِٝ ب٘ زا٥ط باري ا٭قا

  ،ٚجاا٘ ا٭ض َطًاال  ٜؿااو   ناإٛ َااا ٜتااُِٝ باا٘ َطًكااّا : أٟ ،عًٝاا٘ ا٭ض 
٫ٚ جتاطٟ ذ٦ٓٝاص اياربا٠٤     ،أٚ نْٛ٘ َكٝسّا لصٛص ايرتاب أٚ َا غا٣ٛ اذتحاط  

  ٕ يربا٠٤ خاا٬ف ا٫َتٓااإ ٚايًطااف  ْٚفٝاا٘ بااا  ،َاأ اإلطاا٬م ٭ْاا٘ ٚفاال ا٫َتٓااا
بُٝٓا ايتكٝٝس فٝ٘ نًف١ ظا٥س٠ عُاا   ،ّا ب٘رتٓفاايتؿطٜعٞ ايصٟ ٚضز ذسٜي ايطفع َ

ْٚفٝ٘ َٛافل ي٬َتٓإ ٚايًطف ايؿطعٞ فتحطٟ ايربا٠٤ َأ ا٭نثاط :    ،  املطًل
 .  أٚ سيا غ٣ٛ اذتحط ايتكٝٝس بايرتاب
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٘ اٛجاتاُايٞ باًِ اإلجايًع ٚشيو ، اٍاتاي٬ؾ ٛضْزاإٕ ٖصا َ :كاٍايهٔ قس ُٜ      
ّ    ْٚؿاو فُٝاا حيٓصا    ،٭َط بايصا٠٬ َاع ايطٗاٛض   ا  ًٗا ٖاٌ ٖاٛ ايتاُِٝ باايرتاب أ

ٌ رٓصاٚإشا نااإ ايؿااو   َاا ،ٜترصااٌ بااا٭عِ َاأ اياارتاب ٚايطَااٌ ٚاذتحااط 
ف٬باس َأ ا٫ذتٝااط ايكاضاٞ بإتٝاإ        -ٚياٛ إطياا٫ّ   -ايٛاج  املعًّٛ ٚجٛب٘ 
 ايتُِٝ بايرتاب خاص١ . 

٘  ٓاُهُٜٓٚ           املطًاٛب ؾاطعّا يًصا٠٬    -: أَاا عًا٢ ايكاٍٛ بامٕ ايطٗاٛض     زفعا
اي ػًتري  : يًفعٌ ارتاضجٞ اغِ ٖٛ  -ز٫ ص٠٬ إ٫ بطٗٛضش(1)يصرٝسا رتربا

ٜاسٚض ا٭َاط    ، أٚ َػاس ادتبٗا١ ٚايهفاري، فإْا٘     أٚ  ػٌ ايبسٕ نً٘ ،ٚاملػرتري
 َعًااّٛ ا٭قاٌ  ٚ ،ذ٦ٓٝاص باري ا٭قاٌ ٚباري ا٭نثاط أٚ بااري اإلطا٬م ٚباري ايتكٝٝاس        

زفع٘ باايربا٠٤ َأ اعتبااض ايعا٥اس :     ا٫عتباض ٚايؿو   اعتباض ايعا٥س عًٝ٘ ضيهٓٓا 
 ُرصٌ . اٚيٝؼ ؾهّا   اي ،فٗٛ ؾو   املهًف ب٘ ايتُِٝ بايرتاب،

ِ    -ٚأَا ع٢ً ايكٍٛ بامٕ ايطٗاٛض        اغاِ يًٓاٛض    -ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ أٚ ايتاُٝ
 ٞ يهأ   ،صاٌ ٜػاتسعٞ ا٫ذتٝااط   ٚايؿاو   احمل  ،املترصٌ َٔ ايفعٌ ارتااضج

ٞ    رٓصا املعًّٛ خاضجاّا تَ  س ايفعاٌ  ْٚؿاو   تكٝٓا   ،ٌ ايطٗاٛض َأ ايفعاٌ ارتااضج
 ،سٙ ٚاإلطاا٬م ٜٛافاال ا٫َتٓااإارتاااضجٞ احملصااٌ يًطٗااٛض ٚايٓااٛض أٚ عااسّ تكٝٓاا

ٜٚثباات عٓس٥ااص  ،َٚكتطاا٢ أصااٌ ايااربا٠٤ ْفااٞ ايتكٝٝااس ،ٚايتكٝٝااس ٜٓااا  ا٫َتٓااإ
  كٝس بايتُِٝ بايرتاب .عٌ ارتاضجٞ ا٭عِ  ث املٌ ايطٗٛض ْٚٛضٙ َٔ ايفرٓصَت

ٖٚصا س بايرتاب، ٌ نفا١ٜ ايتُِٝ سيطًل ٚج٘ ا٭ض  َٔ زٕٚ تكٝٓرٓصٚقس َت      
إجااعا٤ ايتااُِٝ سيطًاال ٚجاا٘ ا٭ض    أعااين ًٜتاا٦ِ َااع ضأٟ املؿااٗٛض ٚاملدتاااض : 
  . ٚنًُا ٜصسم عًٝ٘ عٓٛإ ا٭ض 

 ٙ سٝا ٜكتطٝ٘ ايسيٌٝ ا٫جتٗازٟ ٚتفَ نِ ْٓتكٌ إزي ايبري ا٭ِٖ ٖٚٛ بٝإ       
 كٍٛ : اْٚ ،املطٗطٜٔ ايهتاب ٚايػ١ْٓصٛص 
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 قس تبري َا ٜػتفاز َٔ آٜيت ايتُِٝ   غٛضتٞ ايٓػا٤ ٚاملا٥س٠ ٚناْت ايٓتٝح١      
 ُِ ب٘  اتٝاٛض باياُمَاٝس اياعا٢ٓ ايصا٘ ا٭ض  ايصٟ ٖٛ َعاٛجاُِ باٝاتانفا١ٜ اي
 ( . Œت٪زٜ٘ ايػ١ٓ ٚأذازٜي املعصَٛري )نِ ٬ْذغ َا  ،ايععٜع ايكطإٓ

غتسٍ يًكٍٛ باختصااص َاا ٜتاُِٝ با٘ باايرتاب بامَٛض تصاًس َكٝاسّا         ٚقس إ      
  ٖٚٞ : ،إلط٬م ْصٛص ايتُِٝ با٭ض 

يااٞ ا٭ض   ِتًَاأعُج( َاأ قٛياا٘ :ش S َااا ضٟٚ عاأ اياآل ا٭نااطّ )   -أ       
ٛض أعِ َٔ ايرتاب يهإ بتكطٜ  : أْ٘ يٛ نإ ايطٗ (1) زَػحسّا ٚتطابٗا طٗٛضّا

َٚاا ًٜاعّ    ،ٖٚصا ممٓٛ  بٌ باطٌ ،( ايطٗٛض بايرتاب ي ّٛا ب ث فا٥سS٠تكٝٝسٙ )
 َٓ٘ ايباطٌ ٖٛ باطٌ . 

ْاا٘ مل تثباات ايطٚاٜاا١ ايٓبٜٛاا١ بٗااصا اياآص إ٫   أخباااض َطغاا١ً أٚ   ٙ : اٜٚااطٓز     
ٞ ا٭ض  :شجعًاات يااْٚػااذ ايطٚاٜاا١ ايااٛاضز٠ بعااسز نثث  ،(2)ضااعٝف١ فطاجااع

تصًس إٔ تهٕٛ َصسام ارترب املػتفٝض بري ا٭صراب  (3) زسّا ٚطٗٛضّاَػح
ٖٚٞ تسٍ  ،ٜٚت   نت  َعتُس٠ ْعث ايها  ٚايفكٝ٘ ٚارتصاٍ ٚاحملاغٔٚقس ُض

تُِٝ ب٘ ٖاٛ ا٭ض  عًا٢ إط٬قٗاا اياصٟ ٜعاِ      بٛضٛح ع٢ً إٔ ايطٗٛض ايصٟ ُٜ
و ايٓػد١ تًع٢ً ايٓػد١ املػتفٝط١ فرتجس  ،ايرتاب ٚ ثٙ َٔ أجعا٤ ا٭ض 

 ٠ عٔ بًٛغ زضج١ اذتح١ٝ . املعًٍٛ غٓسٖا ٚايكاصط

ُُااٛا َصاأعٝساّ  شقٛياا٘ تعااازي :  -ب         ُٖ َٝ بطاا١ُُٝ تفػااث بعااض ايً ااٜٛري    زَفَت
 .بايرتاب ارتايص  ايصعَٝس

  فاإٕ أنثاط ايً اٜٛري    ،ٙ : عسّ نباٛ  تفػاث ايصاعٝس باايرتاب ارتاايص     ٜٚطٓز     
ِٓاٖٚٛ ٜ ،٘ ا٭ض اٛجاطٚٙ بآػاف  ٗا نُااصسم عًٝ٘ امساا ُٜااب ٚ ثٙ َايرت ع
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ايصاعٝس ٚجا٘   )زع٢ بعض أج١ً ايً ٜٛري بمْ٘ ٫ ٜعًاِ خ٬فاّا   إٔ   ٚقس إ تكسّ
رتٌُ نٕٛ ايك١ً َأ ايً اٜٛري ٜطٜاسٕٚ َأ ايارتاب املثااٍ       َٚٔ ٖٓا ُٜ (ا٭ض 

ايؿاطٜف١   (1)ٜٚ٪ٜاسٙ : تفػاث بعاض ا٭خبااض     .َٚكصٛزِٖ ٚجا٘ ا٭ض  َطًكااّ  
ذااسٜي )طتفااع عاأ ا٭ض ( فااإٕ ايتفػااث ٚإٕ ٚضز    يًصااعٝس : )املٛضااع امل

ٟ )ٚ   (َطغٌ يهٓا٘ ٜٓفاع َ٪ٜاسّا     ،اياصٟ مل ٜثبات نْٛا٘ ضٚاٜا١ّ     (ايفك٘ ايطضاٛ
فا٫غِ ٚارترب ٜػااعس عًا٢ نإٛ     ،زٜٛٚػاعسٙ ا٫عتباض فإٕ ايصعٝس َٔ ايصع

ٖٚٛ ؾااٖس اذتُاايٞ عًا٢ عاسّ اختصااص ايصاعٝس       (املٛضع املطتفع)ايصعٝس 
رتاب ٜهٕٛ   املٛضع ايػافٌ اهلابط َٔ ا٭ض  زٕٚ املطتفع فإٕ اي ،بايرتاب

 فإْ٘ ٜٛجس فٝ٘ اذتحط ٚاذتص٢ ٚاملسض  ايبّا . 

 ،صرٝر١ طيٌٝ ٚابٔ ظيطإ اييت ضٚاٖا املؿاٜذ   ادتٛاَع ايث٬نا١  -جا      
ٌٓ .. فااإٕ اهلل عااعٓ ( :شٚفٝٗااا ٜكااٍٛ اإلَاااّ ايصااازم)   جعااٌ اياارتاب   ٚجاا

ايػٓس ٚاضر١ ايس٫يا١ عًا٢ اختصااص ايطٗاٛض      ٖٚٞ صرٝر١ (2) زطٗٛضّا...
 زٕٚ  ثٙ َٔ أجعا٤ ا٭ض  ٚغطرٗا . ،بايرتاب

ُٓع ز٫يتٗا ع٢ً اختصاص َا ٜتُِٝ ب٘ بايرتاب : عسّ ٚضٚزٖا ٖا َٜٜٚٚطٓز      
ْٗا ٚاضز٠ ي ط  بٝإ اإلَااّ  بٌ إ ،تُِٝ بُ٘ٝٝعٙ عُا ٫ ُٜتُِٝ ب٘ َٚتي ط  َا ُٜ

ٜهفٝ٘ يً ػٌ ٜػٛغ ي٘ ايتاُِٝ ٜٚصاًٞ بٗاِ إَااّ     ادتٓ  ايصٟ يٝؼ َع٘ َا٤ إٔ 
ٚيٝػت ٚاضز٠ يًس٫ي١ ع٢ً اضتصاض ايطٗٛض بايرتاب أص٬ّ بٌ ٫ٚ  ،طياع١ هلِ

ٚإصيا ٖاٛ تعابث باملصاسام ايعااٖط اي ايا  َأ ايصاعٝس         ،إؾعاض فٝٗا با٫ضتصاض
٫ٚ ٜسٍ بٌ ٫ٚ ٜؿعط با٫ضتصااض باايرتاب    ،تُِٝ ب٘ ضُٔ املكصٛز بٝاْ٘ايصٟ ُٜ

 ُع٢ٓ عسّ نٕٛ اي ط  َٔ ايبٝإاب ،درب   َكاّ بٝإ ا٫ضتصاضاسّ ٚضٚز اييع
 . تُِٝ ب٘   ايرتاباُذصط اي
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ٖٚاٛ اذتُااٍ ضاعٝف     -ع٢ً ا٫ختصااص ز٫ي١ ارترب َٚع ايتٓعٍ ٚتػًِٝ       
 ١اُطًكاصٛص اياسّا يًٓٝٓا٫ٚ ٜصًس َك ،١ٔاايس٫ي درب َثبُتاكٍٛ : ٖصا اياْ -جسّا

 ٫ ٜٓا  املطًل املثبت ذت٢ ٜكٝسٙ ٚخيصص٘.  فإٕ املثبت ايطٝل -املثبت١ ز٫يتٗا-

إشا ناْات  ( املطٜٚا١   )ايتٗاصٜبري(:ش  صرٝر١ ضفاع١ عٔ ايصازم) -ز      
 (1)ز: اْعط أجف َٛضع جتسٙ فتُِٝ ب٘..ض  َبت١ً يٝؼ فٝٗا تطاب ٫ٚ َا٤ ا٭

َٔ ا٭ض  َٛضع  إزي ايتُِٝ بمجٓف ٜ  : إٕ ٖصا ارترب قس فط  اإلْتكاٍبتكط
بعس اْتفا٤ ايرتاب ٚمل ٜاصنط َعا٘    زفاْعط أجف َٛضع جتسٙ فتُِٝ ب٘املبت١ً :ش

إش ياٛ صاس ايتاُِٝ ب اث      ،مما ٜهؿف عٔ اضتصااض ايتاُِٝ باايرتاب    ، ث ايرتاب
درب ٚمل اايارتاب َاأ أجااعا٤ ا٭ض  ٚغااطرٗا يًااعّ فااط   ااث اياارتاب   اياا 

 ٜفط   ثٙ ف٬بس َٔ إضاز٠ ا٫ضتصاض بايرتاب . 

ٙ : عسّ شياّ ا٫غتهؿاف املععّٛ فإٕ ارترب ايؿطٜف ٜفارت  ا٭ض   ٜٚطٓز     
٭ٕ  ،( إٔ ا٭ض  املبتًا١ ياٝؼ فٝٗاا تاطاب جااف     )فًاصا فاط    ،نًٗا َبت١ً

فًاصا أَاطٙ باايفرص ٚايٓعاط إزي أجاف َٛضاع        ،ايبًٌ َػتٛع  يٮض  نًٗا
هلل باأ ٜٚ٪نااس َااا اغااتعٗطْاٙ : صاارٝر١ عبااس ا . حااسٙ   ا٭ض  فٝتااُِٝ َٓااَٜ٘

ٖٚااٞ ًَركاا١ تاااض٠ بصاارٝر١ ضفاعاا١ املتكسَاا١ ٚتاااض٠ َػااتك١ً َطٜٚاا١     ،امل ااث٠
إٕ ناْت ا٭ض  َبت١ً ٚيٝؼ فٝٗا تطاب ٫ٚ َٚتٓٗا :ش ،)ايها ( بػٓس صرٝس

فاإٕ قٛيا٘    (2) ز ُِٝ َٔ  باضٙ أٚ ؾ٤ٞ َ ارب.. حسٙ فتَا٤ فاْعط أجف َٛضع َت
(بعس٥ص :ش )     َأ  بااضٙ أٚ ؾا٤ٞ    فإٕ نإ نًاخ فًٝٓعاط يباس غاطج٘ فًٝتا ُِٝ

  صارٝر١ ابأ امل اث٠ َعًكاّا عًا٢       أٚ قٛيا٘ ابتاسا٤ّ   ،  صرٝر١ ضفاع١ زَ رب
فااْعط أجاف   اب ٜتُِٝ َٓ٘ أٚ َا٤ تتٛضم با٘ :ش نٕٛ ا٭ض  َبت١ً يٝؼ فٝٗا تط

رب٠ ع٢ً ٖٚصا أَط بايتُِٝ َٔ ايُ  زحسٙ فتُِٝ َٔ  باضٙ أٚ ؾ٤ٞ َ ربَٛضع َت
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ٚاي باض  ث ايرتاب ٚقس أَاطٙ باايتُِٝ َٓا٘ مماا      ،يبس غطج٘ أٚ ع٢ً ايؿ٤ٞ امل رب
 ( ذصط ايتُِٝ بايرتاب . ٜهؿف ٜٚ٪نس عسّ إضازت٘ )

ٕٕ : ايعاااٖط تصاسٟ ايااطٚاٜتري ايصارٝرتري يبٝااإ ايتاُِٝ باامجفٓ            ٚبتعابث ناا
ايتااُِٝ ٚيٝػاات بصااسز ذصااط   ،َٛضااع َاأ ا٭ض  عٓااس فكااس املااا٤ ٚاياارتاب  

فٝٓتكٌ إزي أجف َٛضع َٔ  ،ِ املتعصض املفكٛز: ايتُٝبايرتاب فإْ٘ َثاٍ يًطٗٛض
 ا٭ض  املبت١ً فٝتُِٝ ب٘ . 

( عٔ ايطجٌ ٫ ٜصاٝ  املاا٤   َطغ١ً عًٞ بٔ َطط غ٬ّ٦ َٔ ايطضا ) -ٖا     
 (1) زْعِ صعٝس طٝا  َٚاا٤ طٗاٛض   ( :شأٜتُِٝ بايطري ؟ قاٍ ) ،٫ٚ ايرتاب

عًا٢ ذصاط   ٫ ز٫يا١ فٝٗاا    ،ٚب ض ايٓعط عٔ إضغاهلا ٚضاعف عًاٞ بأ َطاط    
فااإٕ ايػااا٥ٌ ٜفاارت  أْاا٘ يااٝؼ عٓااسٙ قطعاا١ جافاا١ َاأ غااطس  ،ايتااُِٝ بااايرتاب

ُطٛض٠ ٚقس ْعٍ َا٤ املطط اٚيعٌ ا٭ض  املفطٚض١ ي٘ َ ،ا٭ض  ذت٢ ٜتُِٝ ب٘
يتاُِٝ باايطري   فػامٍ عأ جاٛاظ ا    ،  باطٔ ا٭ض  فًٝؼ عٓسٙ َاا٤ ٫ٚ تاطاب  

إؾااعاض ٫ٚ ْعااط إزي ٖٚااصا ٫ ز٫ياا١ فٝاا٘ ٫ٚ  ،(جاااظٙ )املٓتؿااط   ا٭ض  فم
ٜهفٝٓا عسّ إذطاظ نٕٛ  ،جٛاظ أٚ َٓع ايتُِٝ بػا٥ط أجعا٤ ا٭ض  َٚصازٜكٗا

 ( بصسز بٝإ َٓع ايتُِٝ بػا٥ط أجعا٤ ا٭ض   ث ايرتاب . اإلَاّ )

ل عٓسْا يطٚا١ٜ فإٕ َعا١ٜٚ َٛن -ع٢ً ا٭ظٗط (2)َعترب٠ َعا١ٜٚ بٔ َٝػط٠ -ظ     
 ايػافط ٫  ( عأ ايطجاٌ    اّ ايصاازم) ٚقاس غامٍ اإلَا    -ابٔ أبٞ عُث عٓ٘

٘ فٝتُِٝ ٜٚصاًٞ ناِ ٜامتٞ املاا٤،        -َٜحس املا٤ تُِٝ فص٢ً ناِ أتا٢ املاا٤     -ايفكٝا
ُطاٞ عًا٢ صا٬ت٘ أّ ٜتٛضام ٜٚعٝاس ايصا٠٬ ؟ قااٍ        ٚعًٝ٘ ؾ٤ٞ َأ ايٛقات أَٜ  

(َاا ) ٞضٚاٙ  زعًاا٢ صاا٬ت٘ فااإٕ ضب املااا٤ ٖااٛ ضب اياارتاب  احٝبّا :شَُٜطاا
 ١قا يفكٝ٘( ٚ )ايتٗصٜ ( ٚغٓسُٖا صرٝس بٓاا٤ّ عًا٢ ٚنا  ٕ   )اايؿٝدإ ادت٬ًٝ
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يعاسّ   )قاسٙ( ضٓعف ارترب أغاتاشْا احملكل قس ٚ ،َعا١ٜٚ يطٚا١ٜ ابٔ أبٞ عُث عٓ٘
 ٚقس اغتسٍ ب٘ ع٢ً ذصط ايتُِٝ بايرتاب .  ،ايتعاَ٘ باملب٢ٓ امل٢َٛ إيٝ٘

٘  ، ٚياٝؼ ْعِ ٖصا اذتسٜي ايؿطٜف أنبات صار١ ايتاُِٝ باايرتاب          ز٫يا١   فٝا
ضب املاا٤ ٖاٛ ضب   شٚإصياا ٜاسٍ عًا٢ إٔ     ،اضر١ ع٢ً ذصاط ايتاُِٝ باايرتاب   ٚ

٭ض  ٚأْا٘ غابراْ٘ جعًاٗا    اُطًل ٚجا٘ ا ٫ٚ ٜٓفٞ عاسّ نْٛا٘ ضٓباّا يا     زايرتاب
ٕٕ : ٖصا اذتسٜي َػحسّا ٚطٗٛضّا .  (S)ربٝب٘ املصطف٢اي بًراظ  -ٚبتكطٜ  نا

يتاُِٝ باا٭ض    اصر١ ٫ ٜٓا  ايٓصٛص ايهثث٠ اييت أنبتت  -نٕٛ يػاْ٘ َثبتّا
 . (1)زجعًت يٞ ا٭ض  َػحسّا ٚطٗٛضّاش

ٖٚاٛ ٚاضز   -طٌٜٛ ْمخص َٓ٘ قسض اذتاج١ (2)ٖٚٛ خرب -صرٝس ظضاض٠  -اذ     
( بعاس قاطا٠٤ آٜا١    ُػاس با٘   ايتاُِٝ ذٝاي قااٍ اإلَااّ ايبااقط )         بٝإ َا ُٜ
 ،فًُا إٔ ٚضع ايٛض٤ٛ عُٔ مل جيس املا٤ أنبت بعض اي ػاٌ َػاراّ  ايتُِٝ :ش

ِِْ٘ قاٍ : ٭ ُٖٔه ُُٛجٛ ُ٘  نِ ٚصٌ بٗا :  ، ٔب ِٓا َٔ  ِِ ِٜٔسُٜه أٟ َأ شياو ايتاُِٝ ٭ْا٘      ،ََٚأ
صاعٝس بابعض   ٭ْ٘ ٜعًال َأ شياو اي    ،ع٢ً ايٛج٘ حٔطعًِ إٔ شيو أطيع مل َٜ

ايهف ٖٛ ايارتاب زٕٚ  ٚايصعٝس ايصٟ ٜعًل ببعض  ايهف ٫ٚ ٜعًل ببعطٗاز
ايٛج٘ سيا عًل ببعض نف٘ َٔ فُٝػس  ،ٚضتُٖٛا -ايطري ايٝابؼ -اذتحط ٚاملسض

ِ  ف ،ايرتاب با٘ َأ ايصاعٝس َاا فٝا٘ عًاٛم        ٝسٍ ارترب ايصرٝس ع٢ً إٔ َاا ٜتاُٝ
 . بايرتاب زٕٚ  ثٙ  ايتُِٖٝٚصا ناؾف عٔ يعّٚ  ،بايهف عٓس ضطب ايٝسٜٔ

ٜٚطز عًٝ٘ : أ٫ّٚ : إٕ ٖصا ايتكطٜ  ٜتٛقف ع٢ً ز٫ي١ ارترب ايصرٝس عًا٢       
َاع إٔ   ،ِ ب٘ َٔ ايصعٝس ٚع٢ً اضتصاض ايعًٛم بايرتاباعتباض ايعًٛم   املتُٝ

املًرٛظ ٚاقعّا ٚبايٛجسإ ا٭قا٣ٛ َأ ناٌ بٝاإ ٚبطٖاإ: عًاٛم  اث ايارتاب         
بايٝااس نايطَااٌ فااإٕ ضااطب ايٝااسٜٔ عًٝاا٘ ٜٛجاا  عًااٛم ا٭جااعا٤ ايصاا ث٠ َٓاا٘  
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ٜهإٛ   -ايطاري ايٝاابؼ   -ٖٚهصا اذتحط ٚاملسض ،بايٝسٜٔ املططٚبتري ع٢ً ايطٌَ
 ،أجعا٤ ايرتاب املتطاٜط بفعٌ ذطنا١ اهلاٛا٤ ٚاياطٜس ٚايعاخ    ٖٚٞ ي باض عًُٝٗا ا
ٔ ضطب ايٝسٜٔ عًٝٗا إٔ ٜعًل بايٝسٜٔ ؾ٤ٞ َٔ  باضٖا ٚأجعا٤ ْاع١ُ ًٜٚعّ َ

شياو ايصاعٝس   َأ  ٘ هٓفا ا عًال ب فُٝػاس ٚجٗا٘ سيا    ،َٔ غطس ا٭ض  ٚٚجٗٗاا 
 ايصٟ ضطب ٜسٜ٘ عًٝ٘ . 

 ثٙ َٔ أجعا٤ ا٭ض  ٚغطر٘ ٚباختصاض : إضتصاض ايعًٛم بايرتاب زٕٚ       
 . اايٛجسإ ؾاٖس ل٬فٌٗ ٚٚجٗ٘ زع٣ٛ ٫ ؾاٖس عًٝٗا ب

ُٓاع ز٫يا١ ارتارب ايصارٝس عًا٢ اعتبااض ايعًاٛم   املتاُِٝ با٘ َأ           ٚناّْٝا : َْ     
ٖٚااصا  ،ْٚااتهًِ َااع فااط  اضتصاااض ايتااُِٝ بااايرتاب ٚتػااًُٝ٘ تٓااع٫ّ   ،ايصااعٝس

 : ُا٫ ، عُستٗا اذتُا٫ٕاذتسٜي ٚتطزز َطُْٛ٘ بري اذتبًراظ إطياٍ 

ُ٘شٜطاز َٔ قٛي٘ :  إٔ -أ        ِٓ َٔ  ِِ ِٜٔسُٜه ٜٚكصاس : َأ    زأٟ َٔ شيو ايتُِٝ ،ََٚأ
 ٘ ايتبعاٝض ٜٚطجاع ايطاُث إزي ايارتاب ذػا  فطضآا        :ايصعٝس ايصٟ ٜتُِٝ با

ل بابعض  عًا ْٜا٘ ضيػاس ايٛجا٘ ٚايٝاسٜٔ عٓاس ايتاُِٝ باايرتاب اياصٟ         ٟ إأ ،تٓع٫ّ
 حيصٌ املػس ببعض ايهف ايصٟ عًل ب٘ ايرتاب . نِ  ايهف عٓس ضطب ايٝسٜٔ

يهاأ ٖااصا املعٓاا٢ مل ٜثباات اعتباااضٙ ؾااطعّا بس٫ياا١ ايصاارٝرري ايٛاصاافري         
فططب بٝسٜ٘ ع٢ً ا٭ض  نِ ضفعُٗا فٓفطاُٗا ناِ َػاس عًا٢ جبٝٓا٘      شيًتُِٝ
ٚعٓس ْفض ايٝاسٜٔ ٫ ٜبكا٢ عًُٝٗاا َأ ايارتاب ايعاايل        (1) زٝ٘ َط٠ ٚاذس٠ٚنٓف

 ٖٚصا ا٫ذتُاٍ  ث َطاز ٭خباض ْفض ايٝسٜٔ .  ،ٕ املػس بايرتابذت٢ ٜهٛ

ُ٘أٚ إٔ ٜطاز َٔ قٛي٘ :ش -ب       ِٓ َٔ  ِِ ِٜٔسُٜه ِ  ََٚأ أناط ايارتاب    زأٟ َٔ شيو ايتاُٝ
 . ٖٚٛ ٫ ٜعٍٚ بٓفض ايٝسٜٔ بعس ضطبُٗا ع٢ً ايرتاب -٫ شات٘ -

َُيهٔ ٖصا           ٘ ٜعًلا٭ْش: (ح١ًُ اي٬ذك١ ذٝي قاٍ )اطاز بًراظ اياث 
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ٖٚاصا ايتعابث صاطٜس       زَٔ شياو ايصاعٝس بابعض ايهاف ٫ٚ ٜعًال ببعطاٗا      
٫ أْا٘   ،َع إٔ أنط ايرتاب ٜعًل بتُاّ ايهاف  ،اختصاص ايعًٛم ببعض ايهف

 ٗصا ا٫ذتُاٍ  ث َطاز أٜطّا . ف .   -ٜعًل ببعض ايهف زٕٚ بعطٗا اٯخط

ٔ عًاٛم   املتاُِٝ با٘ َا    ٚاذتاصٌ عسّ ز٫ي١ ارترب ايصرٝس ع٢ً اعتبااض اي      
تاُِٝ باا٘  باايرتاب ٫ٚ عًاا٢ اختصااص َااا ُٜ  ايصاعٝس ٫ٚ عًاا٢ اضتصااض ايعًااٛم   

ٞ ٚظاٖط ايٓ ،بايرتاب اياصٟ ٖاٛ زغاتٛض     -صٛص اٯت١ٝ بٌ ظاٖط ايٓص ايكطآْا
 ٖٛ ص٬ح نٌ جع٤ َٔ ٚج٘ ا٭ض  ٚغطر٘ يًتُِٝ ب٘ .  -اإلغ٬ّ ٚايتؿطٜع

ٛ   ٜٚ٪نس جٛاظ ايتُِٝ سيطًال ٚجا٘ ا٭ض          ز٠ عًا٢  ٚبتُااّ أجعا٤ٖاا املٛجا
 ايس٫ي١ ع٢ً ايعُّٛ : ٚاضر١ غطرٗا ٚصر١ ايتُِٝ بٗا : أخباض َػتفٝط١ 

٘   -أ       جعًات يااٞ ا٭ض  َػااحسّا  شايطٚاٜاا  احملُسٜاا١ ا٭ضبعا١ ايٓاطكاا١ بمْاا
هاأ أغاااْٝسٖا صاارٝر١ يهٓٗااا َػتفٝطاا١ ايعااسز    ٖٚااٞ ٚإٕ مل ت (1)زٚطٗااٛضّا

ٚاٖاا   )ايهاا ( ٚ)احملاغأ( ٚ )ايفكٝا٘( ٚ     ض ،َؿٗٛض٠ باري املػاًُري احملاسنري   
 أباٛاب ايتاُِٝ ٚايصا٠٬    -)ارتصاٍ( ٚ ثٖا نُا ضٚاٖا ايبداضٟ   صارٝر٘  

 ٚ  غآٔ ايرتَاصٟ َٚػآس أظياس      -ايطٗااض٠  -ٚ  غآٔ ابأ َاجا١    -ٚا٫ْبٝا٤ 
 باب اي ػٌ غٓٔ ايساضَٞ ٚ ثٖا .   ٚ -باب ايص٠٬ -

( ٜٚاسٍ  S ٝض جسّا َٛنٛم بصسٚضٙ عٓ٘ )ٚباختصاض : ٖصا ايٓص املػتف      
س اٖاٛ صايا   -ناٌ َاا ٜصاسم عًٝا٘ عٓاٛإ ا٭ض       -بٛضٛح عًا٢ إٔ ا٭ض  

 يًتُِٝ ٚايطٗٛض عٓس فكس املا٤ أٚ عسّ ايتُهٔ َٔ اغتعُاي٘ . 

إٕ ضب املاااا٤ ٖاااٛ ضب ا٭ض   شْااا٘ايصااارٝر١ ايٓاطكااا١ بم  خبااااضا٭ -ب      
فاتاااو املاااا٤ مل تفتاااو شٚاشا (2) زإٕ ضب املاااا٤ ٖاااٛ ضب ايصاااعٝسزشفًٝتاااُِٝ
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٘   ( 1)زا٭ض   ٖٚااصٙ ا٭خباااض  ،ٚايصااعٝس َطًاال ٚجاا٘ ا٭ض  نُااا غاابل بٝاْاا
ٚاضر١ ايس٫ي١ ع٢ً إجاعا٤ ايتاُِٝ بٛجا٘ ا٭ض  ٚأجاعا٤ غاطرٗا ٚظاٖطٖاا       

 ٚيٝؼ املتُِٝ ب٘ خصٛص ايرتاب .  ،بتُاّ َصازٜك٘

ِ شَعتارب٠ ايػاهْٛٞ غاا٬ّ٥ عأ ايتاُِٝ باادتص فكااٍ :         -جا       : فكٝاٌ   زْعا
٭ْاا٘ يااٝؼ خيااطد َاأ     ،٫فكاااٍ :ش ،فكٝااٌ بايطَاااز  زْعااِشفكاااٍ : ،بااايٓٛض٠
فإْٗا تسٍ بٛضٛح ع٢ً إٔ ادتص ٚايٓاٛض٠   (2) زإصيا خيطد َٔ ايؿحط ،ا٭ض 

  ٘ ٚوحػاا   ،ٚظاٖطٖااا إضاز٠ ادتااص ٚايٓااٛض٠ املطبااٛخري   ،ممااا ٜصااس ايتااُِٝ باا
ُِ بُٗاا  ايتعًٌٝ تسٍ املعترب٠ ع٢ً أُْٗا خاضجإ َٔ ا٭ض  فًاصا ٜصاًس ايتاٝ   

ف٬ ٜهإٛ أصاً٘    ،ل٬ف ايطَاز ايصٟ حيصٌ أٚ خيطد َٔ ايؿحط بعس اذرتاق٘
 .َٔ ا٭ض  ٚيصا ٫ جيٛظ ايتُِٝ 

ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغاٞ   )ايتٗاصٜ ( ٚغآسٖا َعتارب عٓاسْا            
أظيس بٔ ستُس ) اأٚهلُ :خ٬فّا ملٔ اعتكس ضعف٘ ٭جٌ ؾدصري ،ع٢ً ا٭ظٗط

ٚقس أٚضرٓا اعتباض ضٚاٜت٘ ٚقبٛهلا ْاؾ٦ّا َٔ قطا٥ٔ اط٦ُٓاْٝا١   (ضبٔ حي٢ٝ ايعطا
. ٜٚ٪نس قباٍٛ ايطٚاٜا١ : إٕ    ايربا٠٤ شنطْاٖا   تصرٝس ذسٜي ايطفع   وحٛث

يًؿااٝذ ايطٛغااٞ ططٜكااّا صاارٝرّا إزي شياااّ نتاا  ٚأخباااض )ستُااس باأ عًااٞ باأ   
  ٔ عًاٞ بأ    ستبٛب( قاٍ : )اخربْا  ُٝع نتب٘ ٚضٚاٜات٘ ... طياع١ عٔ ستُاس با

        ٘ ( ٚياٝؼ    (3)اذتػري عٔ أبٝ٘ ٚستُاس بأ اذتػأ عأ أظياس بأ إزضٜاؼ عٓا
ٖصٙ ايطٚاٜا١ َأ ضٚاٜاا  ابأ ستباٛب ٚياٝؼ         فإٕ  ،ايططٜل )أظيس ايعطاض(

 . ٜػتؿهٌ   صر١ غٓس ايطٚا١ٜ ٭جً٘  ايططٜل ايعاّ )أظيس ايعطاض( ذت٢
   )زْسإ( ٚقس قاًٍُكاٚناُْٝٗا : أظيس بٔ اذتػري بٔ غعٝس ا٭ٖٛاظٟ اي      
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بكبٍٛ ضٚاٜتا٘  ( ٖٚصا ٫ ٜططٓ (1)عٓ٘ ايٓحاؾٞ ٚايطٛغٞ : )ذسٜث٘ ٜعطف ٜٚٓهط
اٙ   وحٛنٓاا ا٭صاٛي١ٝ   نُاا ذصاٌ عٓاسْا ٚأٚضارٓ     ،إشا ذصٌ ايٛنٛم بصسق٘

ٚناْ٘ مل ٜثل  ،فٛٙنُا ذه٢ ايٓحاؾٞ )ضظي٘ اهلل( إٔ ايكُٝري ضٓع ٚايفك١ٝٗ ،
صا ذها٢ ايتطاعٝف   ايكُٝإٛ عٓا٘ ٚيا    ٚمل ٜط٦ُٔ أٚ مل ٜكطاع بصار١ َاا شناطٙ    

ٚذه٢ ايٓحاؾٞ ٚايطٛغٞ   تططي١ )ستُس بأ أظياس    عِٓٗ َٔ زٕٚ جعّ ،
)أظيس بٔ اذتػري بٔ  :يًطجٌ (ستُس بٔ اذتػٔ بٔ ايٛيٝس)بٔ حي٢ٝ( تطعٝف 

ٚاٜا  )ستُاس بأ أظياس بأ حيٝا٢( َٚأ احملتُاٌ قٜٛاّا         غعٝس( ٚاغتثٓا٤ٙ َٔ ض
 ايٓحاؾااٞ عٓاا٘ ) ... فُٝااا ظعااِ أصاارابٓا  ياا٘ ي ًااٛٙ ظاااٖطّا َاأ تعاابث  تطااعٝف٘

ٍٕايكُٕٝٛ ٚضٓع ٓهط( ٚقس نإ املتكسَٕٛ عطف ُٜٚٚذسٜث٘ ُٜ ،فٛٙ ٚقايٛا : ٖٛ  ا
ٜتُٕٗٛ باي ًٛ إشا ض٣ٚ أذْس أذازٜاي عايٝا١   أٖاٌ بٝات      -٫غُٝا أٌٖ قِ -

ايتطعٝف ٚا٫تٗاّ  ف٬ ٜطٓط ،ٚجًٌٝ ؾمِْٗ ١ٓ يععِٝ قسضِٖا( َٚبŒٓٝايٓب٠ٛ )
رطظ نٕٛ ايتطعٝف َٔ ج١ٗ عسّ صسق٘   إخباضٙ عٔ املعصّٛ َا مل ُٜباي ًٛ 

()،  قٍٛ ابٔ اي طا٥طٟ املمنٛض ).. ٚقاٍ ايكُٝإٛ :   :ا٫ذتُاٍٖصا ٜٚ٪نس
ٍ     نإ  ايّٝا( نِ تعٓك ذسٜثا٘ فُٝاا ضأٜتا٘    : )   قاٛهلِ ستككاّا َتتبعاّا ٭خبااضٙ ٚقاا

 ت٘ ٚاعتباضٖا . ٚاذتاصٌ ق٠ٛ ايكٍٛ بكبٍٛ خربٙ ٚاعتُاز ضٚاٜ .((2)غامل

٬َذعاا١ غاآس ايطٚاٜاا١   )ايٛغااا٥ٌ( ٚ     : ٜٚ٪نااس قبااٍٛ ٖااصٙ ايطٚاٜاا١          
ٖٚهصا    ،ْؿط زاض ايهت  اإلغ١َٝ٬ ،ايطبع١ احملكك١ -)ايٛا ( ٚ  )ايتٗصٜ 

ٜعين  -ايؿٝذ ايطٛغٞ عٔ ايؿٝذ املفٝس عٔ أظيس بٔ ستُس ):  ايطبع١ ايكسضي١(
ٔ ستُاس بأ عًاٞ بأ ستباٛب عأ       بٔ حي٢ٝ عا  عٔ أبٝ٘ ستُس -ابٔ حي٢ٝ ايعطاض

ستُس بٔ عًٞ بأ   ايػهْٛٞ...( يهٔ   بعض ايٓػذ :) ٔ اذتػري عٔأظيس ب
ٔ أظيس ع ستبٛب عٔ س ٖاصٙ ايٓػاد١ ٚاغتصاٛبٗا    فطااي١( ٚضٓجا   ٔ اذتػري عا
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ٚا٭غتاش احملكل ارتا٥ٛٞ   َػاتسضنا     (1)رٗا نٌ َٔ ايؿٝذ ا٭ضزبًٝٞٚصٓر
قاااٍ ا٭ضزبًٝااٞ: )ايعاااٖط إٔ ايصااٛاب   ،ريضجاياا٘ : تططياا١ أظيااس باأ اذتػاا  

 ٘ عٔ فطاي١اتاٚضٚاٜ ،ايٓػد١ ا٭خث٠ بكط١ٜٓ ضٚا١ٜ أظيس عٔ اذتػري بٔ غعٝس
نُا إٔ ا٭غتاش   َػتسضنا  )أظيس بأ اذتػاري( ْااظطّا     ،( نثثّا ٚاهلل أعًِ

إزي ايػٓس املؿٗٛض   ايهت  ايث٬نا١ املطبٛعا١ قااٍ : )٫ ٜبعاس ٚقاٛ  ايترطٜاف       
ٚايصرٝس : أظيس عٔ اذتػري عٔ فطااي١ بكطٜٓا١ غاا٥ط ايطٚاٜاا  ٚيعاسّ       ،فٝ٘

ٜهإٛ  عًٝا٘:  ٚ  . ( نبٛ  ضٚا١ٜ أظيس بٔ اذتػري عٔ فطاي١    ث ٖصا املٛضز
أظيس َٛنكّا َكبٍٛ ايطٚا١ٜ ٭ْ٘ إَا )ابٔ ستُاس بأ عٝػا٢( ا٭ؾاعطٟ أٚ )ابأ      

١ ٫غاُٝا َاع   رتُاٌ  ثُٖاا وحػا  طبكا١ ايطٚاٜا     ستُس بٔ خايس ايربقاٞ( ٫ٚ ُٜ 
نثاط٠  بكطٜٓا١  نُا إٔ اذتػاري ٖاٛ ابأ غاعٝس ا٭ٖاٛاظٟ       ،ضٚا١ٜ ابٔ ستبٛب عٓ٘

فٝهٕٛ غٓس ارترب صارٝرّا عًا٢ ٖاصٙ ايٓػاد١ قطعاّا ٚبٗاصا        ،ضٚاٜت٘ عٔ فطاي١
 نُا ٖٛ صرٝس ع٢ً ايٓػد١ املؿٗٛض٠ بتكطٜ  َتكسّ .  ،ايتكطٜ 

ا ٜصاس ايتاُِٝ   ٚاذتاصٌ َٔ زتُٛ  َا تكسّ : ضعف ايكٍٛ باختصاص َ      
ب٘ بايرتاب ٚقٍٛ ايكٍٛ املؿٗٛض بعُّٛ َا ٜصس ايتاُِٝ با٘ يهاٌ أجاعا٤ غاطس      

طّٝٓا  -ض٬َّ أّ ذص٢ أّ ذحطّا أّ َسضّا ا٭ض  ٚٚجٗٗا ٚظٗطٖا تطابّا نإ أّ
ا٭ذحاااض ايطبٝعٝا١ ادتًُٝا١ ايثُٝٓاا١    ٘:َٚأ َصاازٜك   ،أّ صادطّا أًَااؼ  -ٜابػااّ 

ايػه١ٝٓ ٚايتحاض١ٜ نايطخااّ ٚاملطَاط    املػتدس١َ   عصٛضْا يتحٌُٝ ايعُاضا 
 . ٜصس باذتحط ايعازٟ نُا  اصر١ ايتُِٝ بٗبمقػاَ٘ ٚأيٛاْ٘ ٚذهُٗا 

ٜهٕٛ املدتاض   أض  ادتص ٚذحط ايٓٛض٠ جٛاظ ايتُِٝ بُٗا  :ٚ  ض٤ٛٙ      
ْعااِ ٚقااع ا٫خاات٬ف     .٭ُْٗااا َاأ َصااازٜل )ٚجاا٘ ا٭ض ( ٚ )ايصااعٝس(  

تٝكٔ جاٛاظ ايتاُِٝ بامض  ادتاص ٚايٓاٛض٠ قباٌ       ٚايكسض امل ،تفصٌٝ ٖصا اذتهِ
 َٛجٛزصٛص أٚ تطاب شت ذحطٓٛإ ا٭ض  ٖٚٛ ٭ْٗا َصسام ع ،اإلذطام
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بصٍ يًٓااؽ  طبذ فٝهٕٛ ْٛض٠ أٚ جصّا نِ ُٜرطم ُٜٚ  بعض ا٭ضاضٞ ٜ٪خص ُٜٚ
 ٚضتٛٙ َٔ املٓافع ٚا٫غتعُا٫  .  بٓا٤عٌُ ب٘   اييُٝ

ِ   ٌٖٚ ٜصس ايتُِٝ بُٗا بعس اإلذطام      ٫ٚ  ،؟ ٖصا َا اختًفت فٝا٘ أْعااضٖ
ٚضيهأ ا٫غاتس٫ٍ يا٘ سيعتارب٠ ايػاهْٛٞ       ،ايتُِٝ بُٗا بعس اإلذطامٜبعس صر١ 

ُغ٦ٌ عٔ نِ  ،(املتكس١َ ٚاييت تطُٓت ايػ٪اٍ عٔ ايتُِٝ بادتص فمجاظٙ )
٭ْ٘ يٝؼ  ،٫عٔ ايتُِٝ بايطَاز فُٓع ٚقاٍ :ش نِ ُغ٦ٌ ايتُِٝ بايٓٛض٠ فمجاظٙ،

ٖٚااصٙ ايطٚاٜاا١ َعتاارب٠ ايػاآس  (1) زإصيااا خيااطد َاأ ايؿااحط  ، خيااطد َاأ ا٭ض
ٕ ٚ ،ٚاضاار١ ايس٫ياا١  ايػاا٪اٍ عاأ ايتااُِٝ بااادتص ٚايٓااٛض٠ بعااس     ٫ ٜبعااس نااٛ

ٚ  ٫ٚ ضٜاا  أ ،إذطاقُٗااا ٚطبدُٗااا  إطاا٬م ٜصااس ْاا٘ ٜصااسم ايعٓٛاْااإ عطفااّا 
ايًفعتري ع٢ً َا ٖٛ َطبٛر سترتم بايٓاض َبصٍٚ يًعٌُ ٚا٫ْتفا  . َٚع صسم 

َاأ َصااازٜل )ٚجاا٘ ا٭ض ( ٜتركاال نُْٛٗااا َاأ أجااعا٤ ا٭ض  ٚ ايعٓااٛاْري
 ايصٟ أَطْا بايتُِٝ ب٘   ايكطإٓ اذتهِٝ . (ايصٟ ٖٛ )ايصعٝس

دطجُٗاااا عااأ ٚايطااابذ ٚاإلذاااطام ٭جاااعا٤ أض  ايٓاااٛض٠ ٚادتاااص ٫ ُٜ        
ٍ ذكٝكتُٗاا ٚت ثٖاا   ذكٝكتُٗا ٚأُْٗا َأ أجاعا٤ ا٭ض  نُاا ٫ ٜكتطاٞ تباسٓ     

بٌ تبك٢ ذكٝك١ ا٭ضض١ٝ نابت١ ٚصازق١ عطفاّا ذتا٢    ،١ أخط٣ٚاْك٬بٗا إزي ذكٝك
فإٕ  ؾٟٛ ايبصٌ ٚايطُاطِ،ٚرِ نبابّا ُٖٚا ْعث ؾٟٛ ايً ،بعس ايطبذ بايٓاض

ٍ   أٟ ٫ حيصاٌ تباسٓ   ،ادطجُٗا عٔ ذكٝكتٗا أٚ امسٗايؿٟٛ ٚاإلذطام ٫ ُٜ
تباسٍ  بعهؼ ايؿحط احملطٚم فإْا٘ ٜصاث ضَاازّا ٚت    ذكٝكتٗا ٫ٚ اغتراي١ . ٖٚصٙ

 اذتكٝك١ َٔ عٓٛإ ايؿحط إزي عٓٛإ ايطَاز ُٖٚا ذكٝكتإ َت اٜطتإ جعَّا . 

ض  ادتااص بعااس ا٫ذااطام ٚبكااا٤ ذكٝكاا١  تٛنٝااس عااسّ اغااتراي١ أ ٚضيهاأ       
ايهاااظِ  ٬ّ٥ َاأ ا٫َاااّصاارٝر١ اذتػاأ باأ ستبااٛب غاااا٭ض  بعااس ايطاابذ ب
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() با٘ املػاحس  ص ُٜحص نُِ  ،ٚععاّ املٛت٢ ٠ٜٛقس عًٝ٘ بايعصض عٔ ادتٓص، 
ٗٓا (:شإ؟ فهت  ايٝ٘ لط٘)ػحس عًٝ٘أُٜ ٖٚاٛ خارب    (1)زطإٙ املا٤ ٚايٓاض قس ط

اُا ٖاٛ  با  عًٝ٘ زرّا يًػحٛاحص صاياٚاضس ايس٫ي١ ع٢ً بكا٤ ايصرٝس ايػٓس 
ٗٓاآاا٘ ٚبااَٝٓفااطٚغ عٓاا٘ ٚيااصا مل ٜبٝٓأَااْط ض  ٚنمْاا٘ أ َاأ ايٓحاغاا١  ط ادتاآصٔ تط

ٔ ب٘ ٔحذطقت٘ ٚباملا٤ ايصٟ ُعض ايصٟ أقس ظايت ٚطٗط ادتص بايٓاايعاضض١ ٚاْٗا 
 .ص ب٘ املػحس ٓصنِ ُج
      ٕٕ ٚادتاٛاب ٜابري اضتفاا      (أُٜػحس عًٝا٘؟ ) ايػ٪اٍ عٔ ايػحٛز: ٚبتعبث نا

اُا ٖٚٛ ٜػتبطٔ ٚاضرّا جٛاظ ايػحٛز عًٝ٘ با  ،ايٓحاغ١ ايعاضض١ ع٢ً ادتص
طابذ  بعاس اي  -فٝهؿف عٔ بكاا٤ ادتاص   ،جعًٗا اهلل َػحسّا ٚطٗٛضّا ضْ ٖٛ أ

ّ   ،جع٤ َأ ا٭ض   :ع٢ً ذكٝكت٘ -ٚا٫ذطام   جٛابا٘   ()ٚتصاس٣ ا٫َاا
 .ايٓاض اذتاضق١ املا٤ ٚ يبٝإ اضتفا  ايٓحاغ١ ٚذًٍٛ ايطٗاض٠ عًٝ٘ بفعٌ

٘      ٢ًٚعٓس٥ص ملا جاظ ايػحٛز ع      ، ادتص بعس طبدا٘ ٚاذطاقا٘ جااظ ايتاُِٝ با
اْ٘    غابر نا٥ٔ ع٢ً ادتص سيا ٖٛ أض  قس جعًاٗا اهلل ٕ ايػحٛز ٚايتُِٝ ٭

ٗٓاأٟ تهٕٛ صاي ،تؿطٜع٘ َػحسّا ٚطٗٛضّا  . ط بٗار١ يًػحٛز عًٝٗا ٚايتط
اظ ايتاُِٝ باادتص ٚايٓاٛض٠    ٚقس ٜػتسٍ با٫غتصراب املٛضٛعٞ ع٢ً جٛ      

ْاا٘ ٫ إؾااهاٍ   ناإٛ أض  ادتااص ٚذحااط  ، بتكطٜاا  : إرياحملرتقااري املطبااٛخ
  ٗ ٗاااا ٚغاااطرٗا ايٓاااٛض٠ قباااٌ إذطاقُٗاااا ٚطبدُٗاااا َااأ أجاااعا٤ ا٭ض  ٚٚج

نِ بعس طبدُٗا ٚإذطاقُٗا بايٓاض ْؿو   بكا٤ُٖاا عًا٢ ذكٝكتُٗاا     ،ارتاضجٞ
عٔ ذكٝك١ بايطبذ  ا٭ضض١ٝ املع١ًَٛ غابكّا املؿهٛن١ ٫ذكّا ٫ذتُاٍ خطٚجُٗا

ٚا٫غتصاراب جياطٟ ٜٚكطاٞ ببكا٤ُٖاا عًا٢       ،ا٭ض  بفعٌ اإلذطام بايٓااض 
 ُْٗا أضضّا ٚصعٝسّا .اإلذطام عٔ نُٛا ا٭ضض١ٝ ٚعسّ خطٚجُٗا بذكٝكتٗ
 حص ٚايٓٛض٠اْ٘ غبل إٔ ٫ ؾب١ٗ ٫ٚ إؾهاٍ   بكا٤ اي: إٙ : أ٫ّٚيهٔ ٜطٓز       
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 ،بعااس إذطاقُٗااا ٚطبدُٗااا بايٓاااض ٚعااسّ خطٚجُٗااا عاأ ذكٝكتُٗااا ا٭ضضاا١ٝ  
٫ٚ ؾاو   بكا٤ُٖاا عًا٢     ،ٚا٫غتصراب َتكّٛ بايؿو   بكا٤ املػتصار  

 ا٭ضض١ٝ ذت٢ جيطٟ ا٫غتصراب . 

ٚناّْٝا : أْ٘ قس ذككٓاا   وحٛنٓاا ا٭صاٛي١ٝ : عاسّ جطٜاإ ا٫غتصاراب               
 :٫ ا٫غتصراب املٛضٛعٞ ٫ٚ ا٫غتصراب اذتهُٞ  : ايؿبٗا  املف١َٝٛٗ

ٛٓ    أ -أ       ّ ا٫غتصاراب  َا عسّ جطٜإ ا٫غتصاراب املٛضاٛعٞ فٮجاٌ تكا
املفَٗٛٝا١ ٫ٚ  ٫ٚ ٜكري باملٛضاٛ    ايؿابٗا     ،بايٝكري ايػابل ٚايؿو اي٬ذل

نُْٛٗاا َعًاَٛري ٚجاساّْا     : فإْا٘   َثااٍ أض  ادتاص ٚايٓاٛض٠     ،ٜكري باذتهِ
بمُْٗا قبٌ ا٫ذرتام ٚايطبذ ُٖا أض  ْاٛض٠ ٚأض  جاص ياٝؼ يٓاا ؾاو        

نُا أُْٗاا بعاس ايطابذ ٚاإلذاطام      ،ذت٢ جيطٟ ا٫غتصراب بًراظ٘ املٛضٛ 
ََ َٚع٘  ،ؾو يٓا   ٖصا رطٚقإ ٫ْٚعًِ ٚجساّْا أُْٗا جص ْٚٛض٠ َطبٛخإ 

٫ َعٓاا٢ إلجااطا٤ ا٫غتصااراب املٛضااٛعٞ ايااصٟ ٜتطًاا  ٚجااٛز ٜكااري غااابل  
ٚقس أٚضرٓا عسّ ٚجٛز ؾو ٫ذل . ْعِ عٓاسْا ؾاو   غاع١     ،ٚؾو ٫ذل

ُٓٚ َفّٗٛ )ا٭ض ( ُٓ)ايصعٝس( ٌٖ ٜع ؟ ُٗاُٗا بعس ايطبذ ٚاإلذطام أّ ٫ ٜع
 غتصراب   تعٝٝٓ٘ . فٗٛ ؾو   املع٢ٓ املٛضٛ  ي٘ ٫ٚ زتاٍ إلجطا٤ ا٫

 ،ا٫غتصراب اذتهُٞ فٮجٌ ايؿو   بكا٤ املٛضاٛ   َٜحطٟ ٫ا ٚإصي -ب     
 ،ٖٚٛ ذاصٌ   ايٓفؼ جعَّا َٚاْع عأ جطٜاإ ا٫غتصاراب اذتهُاٞ قٗاطاّ     

فااإٕ أض  ادتااص ٚايٓااٛض٠ احملطٚقاا١ بااايطبذ ْؿااو   نْٛٗااا أضضااّا ٚطٗااٛضّا     
 ٛ  ا٭ض  ٚمل تبااَلرتُااٌ نْٛٗااا بعااس اإلذااطام قااس خطجاات عاأ َٛضاا     َْٚ

ٛ    ،ا٭ضض١ٝ فٝٗا ذكٝك١ّ عٓس اذتطم ٚايطبذ ضاٛ  ٚعاسّ   َٚاع ايؿاو   بكاا٤ امل
اذتهااِ يتٛقفاا٘ عًاا٢ إذااطاظ املٛضااٛ  ٚذصااٍٛ  إذااطاظٙ ٫ زتاااٍ ٫غتصااراب

 . رطظ بكا٤ املٛضٛ  ذػ  ايفط  ٖٚٓا مل ُٜ ،ايؿو َع٘   بكا٤ اذتهِ
 ّٝااٝكاصرابّا تعًا٘ اغترهُٞ ٭جٌ نْٛاٚيٝؼ عسّ جطٜإ ا٫غتصراب اي     
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 :  ، ٚتٛضٝر٫ٚ٘ جيطٟ فٝ٘ ا٫غتصراب
ٍ   إ       ٞ    : بمْا٘ ٫ َٜ (1)ْا٘ قاس ٜكاا جاٛاظ ايتااُِٝ   :حاطٟ ٖٓاا ا٫غتصاراب اذتهُا

٭ْ٘ ٫ ؾاو   ادتاٛاظ ايتهًٝفاٞ ٚعاسّ      ،بايٓٛض٠ ٚادتص بعس طبدُٗا تهًٝفّٝا
أٚ    ايطٗاض٠ بمض  ايٓٛض٠سيع٢ٓ تطٓتٚأَا ادتٛاظ ايٛضعٞ  ،ذط١َ ايتُِٝ بُٗا

ُٓ     ٍ: افٝكا  ،فٗاٛ َؿاهٛى ذهُااّ    ادتاص  ِ بُٗاا قبااٌ  إٕ املهًااف ياٛ ناإ قاس تاٝ
  ٘ ٚاٯٕ نُاا ناإ ٖٚاصا     ،طبدُٗا ٚإذطاقُٗا بايٓاض يهاْت ايطٗاض٠ َرتتبا١ عًٝا

 ُٓٛ  . اٖٚٛ َؿهٌ بٌ َ -٫ تٓحٝعٟ -اغتصراب تعًٝكٞ

بكاا٤   أٚ يًؿو   ،َا يهْٛ٘ َعًكّا ع٢ً ضأٟا٫غتصراب : إحطٔ ٚإشا مل َٜ      
َٛضٛ  اذتهِ ٚعسّ إذطاظٙ ف٬بس َٔ املصث إزي ا٭صاٌ ايعًُاٞ ادتااضٟ      

 :  ٚعٓس٥ص ْكٍٛ ،املكاّ
ط عٓا٘ بايٛضا٤ٛ أٚ باي ػاٌ أٚ    إٕ قًٓا ايطٗاض٠ ٖٞ ايفعٌ ارتاضجٞ املعٓب -أ      

٭ٕ ا٭َاط سيطًال ٚجا٘ ا٭ض  ٚجااَع ادتاص       ،أصااي١ اياربا٠٤   جط بايتُِٝ 
ّ  املطباٛر ستاطظْ    ثا٭عِ َٔ املطبٛر ٚ ْٚؿاو   تٛجا٘ تهًٝاف ظا٥اس      ،َعًاٛ

فٝاسٚض ا٭َاط باري     ،ض  ٖٚاٛ قٝاس عاسّ نإٛ ا٭ض  َطبٛخا١     س ملطًل ا٭َكٝٓ
إضاز٠ اإلط٬م ٚبري إضاز٠ ايتكٝٝس ْٚسفع اذتُااٍ ايتكٝٝاس باايربا٠٤ َٓا٘ عًا٢ َاا       

 .ركل عٓسْا   وحٛنٓا ا٭صٛي١ٝ َت
ٓٛضاْٝاا١ ايبػااٝط١ ايٓاجتاا١ َاأ ايفعااٌ ٚإٕ قًٓااا ايطٗاااض٠ ٖااٞ اذتصاا١ًٝ اي -ب      

فاُٝهٔ   ،ط عٓ٘ بفعٌ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ أٚ ايتُِٝارتاضجٞ ٚاملرتتب١ ع٢ً َا ٜعٓب
عااسّ ناإٛ ا٭ض  َطبٛخاا١ أٚ     إجااطا٤ ايااربا٠٤ أٜطااّا يًؿااو   َطًٛبٝاا١     

٘    ،٘   حتصٌٝ ايطٗٛض َٔ ايتُِٝتيازخ  ،ٚا٭صٌ عسّ َطًٛبٝتا٘ ٚعاسّ زخايتا
 ض  ادتص ٚذحط ايٓٛض٠ بعس طبدُٗا . ٚ٭جً٘ ٜصس ايتُِٝ بم

 ٚايعُس٠ ،ايٝ٘ ٚايعاٖط عسّ اذتاج١ ،ٖٚصا نً٘ إشا اذتحٓا يٮصٌ ايعًُٞ      
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ٚعااسّ  بااايطبذ ٍ ذكٝكتُٗاااصااسم ا٭ض  عًاا٢ ادتااص ٚايٓااٛض٠ ٚعااسّ تبااسٓ   
اإلذطام . ْعااِ ٫ ضٜاا    أذٛطٝاا١ تااطى ايتااُِٝ باااملطبٛر ٚاختٝاااض بااطُٖااا ت ٝٓ

فاإٕ اذتُااٍ عاسّ بكاا٤      ،ٚ بايرتاب َٚا فٝ٘ عًٛم خاصا١ ايتُِٝ ب ث املطبٛر أ
ِ   ايآفؼ  ط ايؿاهٌ اذتُااٍ قاا٥   ٍ ايصاف١ ٚت ٝٓا  ا٭ضض١ٝ عٓاس اإلذاطام ٚتباسٓ   

 ٜصًس ي٬ذتٝاط ا٫غتربابٞ . 

فإْ٘ ٫ ٜبعس جاٛاظ ٚصار١ ايتاُِٝ با٘،      آجطّا ٚأٖٚهصا ايطري املطبٛر خعفّا      
أٚ ضتُٖٛااا عًاا٢   آجااطّا ٚأفااّا خع ٚايٛجاا٘ فٝاا٘: ٚضااٛح بكااا٤ ايطااري املطبااٛر    

   ٚعسّ تبسي٘ إزي ذكٝك١ أخط٣، فإٕ تبسي٘ بعس ا٫ذطام ياٝؼ َصساق١ٝ ا٭ض
إش ٫ ؾاو   بكاا٤ ايطاري أضضاّا      ،نتبسٍ ايؿحط إزي ايطَاز بعس اإلذطام بايٓاض

إش  ،ض ِ ذطق٘ ٚطبد٘ بايٓاض ٚعسّ تبسٍ ذكٝكت٘ َٔ ا٭ض  إزي ذكٝك١ أخط٣
 ط١ٜ إزي ايطَاز بعس اإلذطام . يٝؼ ٖٛ نتبسٍ ذكٝك١ ايؿح

اذتهاِ : جاٛاظ ٚصار١ ايتاُِٝ     َٚع بكاا٤ ذكٝكا١ ا٭ض  ٫ ؾاو   بكاا٤           
ايطري املطبٛر خعفّا أٚ آجطّا ذتا٢ بعاس تفتتا٘ ٚاْػاراق٘ ٚصاثٚضت٘       -با٭ض 

. ْعِ ٫ ضٜ    أذٛط١ٝ ايتُِٝ ب ث املطبٛر بٌ لصٛص ايرتاب أٚ َا  -تطابّا
ٚضتتاط اغاتربابّا بارتى ايتاُِٝ بٗاا ذااٍ       ،ؾب١ٗ ارت٬ف فٝ٘ عًٛم خطٚجّا َٔ

حٝاع  ْعاِ   ذااٍ ا٫ضاططاض ُْ    ،ا٫ختٝاض ٚتٛفط بعض أجعا٤ ا٭ض  ٚٚجٗٗاا 
ِٓ  .  ايتُِٝ باي باض اشا تٝٓػط ايتُِٝ بٗا َع ا٫ذتٝاط بط

نُا جيٛظ ايتُِٝ ع٢ً أض  ايعكٝل ٚايفثٚظد َٚاا أؾابُٗٗا َأ ا٭ض           
ع١ املتااٛفط٠   املصاآٓا٭ذحاااض ٫  ،٭ذحاااض ايهطضياا١ ايثُٝٓاا١ اياايت ٜٓااتخ َٓٗااا ا 
بٌ خصٛص َا ٜهٕٛ َتعّْٓٛا بعٓٛإ ا٭ض  َٚصساقّا َٔ  ،عصٛضْا ا٭خث٠

ايٓحاف اياصٟ ٖاٛ ذحاط َٛجاٛز   بعاض        َصازٜل )ٚج٘ ا٭ض ( ْعاث زضٓ 
َاأ أجااعا٤ ا٭ض  اياايت  اياايت ٖااٞ فااإٕ ا٭ذحاااض  ،أض  ايٓحااف ا٭ؾااطف

      ٖٚهاصا  ايػاحٛز عًٝٗاا،   ٜٚصاس  جياٛظ  ضّا ٫ ضٜ    أْ٘عًت َػحسّا ٚطُٗٛج
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 ،َاأ ا٭ض  صاا ط٣ يعااسّ ايؿااو   نْٛٗااا جااع٤ّ ،ايتااُِٝ بٗااا ٜٚصااس جيااٛظ
يهٓاا ضتتااط ٚجٛباّا     ،ٚيعسّ ايؿو   صر١ ايتُِٝ بمجعا٤ ا٭ض  نًٗا نارب٣ّ 

اختٝاض ايتُِٝ بايرتاب أٚ َا فٝ٘ عًٛم َٔ أجاعا٤  بٚا٭ذحاض بٗصٙ برتى ايتُِٝ 
، ٫ٚذتُاٍ حتٛهلا َأ  خطٚجّا َٔ ا٫ذتُاٍ املدايف ٚؾب١ٗ ارت٬فا٭ض  

 . ناملًس ٚايهرٌ ٚايعضْٝذ نُا ازعٞ   بعض ا٭ضض١ٝ ازي املعس١ْٝ

 راصٌ عسّ اإلؾهاٍ عٓسْا   صر١ ايتُِٝ ٚايػحٛز ع٢ً نٌ َا ٖٛاٚاي      
ٓا ٫ َٚٔ ٖ ،َا مل ٜػترٌ إزي ذكٝك١ أخط٣ -ٚجٗٗا ٚغطرٗا ٚتطبتٗا -أض 

جيااٛظ ايػااحٛز ٫ٚ ايتااُِٝ سيااا خااطد عاأ اغااِ ا٭ض  ٚاْتفاات ا٭ضضاا١ٝ عٓاا٘ 
يتاُِٝ  ٖٚهاصا ٫ ٜصاس ا   ،تت ٚصاض َػرٛقّا نايرتابنايطَاز ٚايٓبا  ٚإٕ تٓف

نايصٖ   -َا نإ ع٢ً غطرٗا َٚا نإ   بطٓٗا -باملعازٕ ايٓاؾ١٦   ا٭ض 
طد عأ اغاِ ا٭ض    ٚايفط١ ٚايع٥بل ٚايهرٌ ٚاملًس ٚايعضْٝذ ٚضتٖٛا مما خا 

 زعٞ عًٝ٘ اإلطيا  َػتفٝطّا . غتراٍ إزي ذكٝك١ أخط٣ ٚقس إٚا

ٕ  ْعِ ا٭ذحاض ايهطضي١ ٜعٓس       ٔ  ،ٖا ايبعض َأ املعااز  كا٩ٖاا ب يصارٝس  ا يها
ذكٝكتٗاا  ض  ٚذكٝكتٗا ٚمل تات ث  دطد عٔ اغِ ا٭ع٢ً ذكٝك١ ا٭ضض١ٝ مل َت

ٛٓيهٓٓ ،ُِ بٗا٭ضض١ٝ فًصا ٜصس ايػحٛز عًٝٗا ٚايتٝذتكٝك١ اعٔ ا هلا ا ضتتٌُ حت
ضتتاااط ٚجٛبااّا باارتى ايتااُِٝ بٗااا ذاااٍ ا٫ختٝاااض  فًااصاَاأ ا٭ضضاا١ٝ إزي املعسْٝاا١ 

حٝعٙ َع ا٫ذتٝاط بطِ ايتُِٝ ٚ  ذا٫  ا٫ضططاض ُْ ،ط أجعا٤ ا٭ض ٚتٝٓػ
ايتاُِٝ   ٫ٚاكٍٛ بعاسّ صار١ ايػاحٛز عًٝٗاا     بُٝٓا املعازٕ ْا  ،باي باض َع تٝػطٙ

طٚد ذكٝكتٗاا عأ   داباٌ يا   ،٭ْ٘ ٫ زيٌٝ ع٢ً َاْع١ٝ املعسْٝا١  اعسْٝتٗ يا٫ُ ،بٗا
اَتٝاظٖاا عأ   عاسّ  ٚ عطفااّ  عاسّ صاسم ا٭ض  عًٝٗاا   اذتكٝك١ ا٭ضضا١ٝ بفعاٌ   

َُ ٚ ،أجااعا٤ ا٭ض  دتًطاا١ بااايرتاب أٚ ايطَااٌ   يااصا جتااس َااث٬ّ قطااع ايااصٖ  
ع ُٝٓااٚايعااطف ايعك٥٬ااٞ ايعاااّ ُٜ  ،َٓاطياا٘ أٚ عًاا٢ ا٭ض    بعااض املٛاضااع 

   ٚذٛهلا تطاب أٚ ٖٞ   ٚغطاع١ شٖاطا  عٔ ايصٖ  ٜٚكٍٛ : ٖصٙ قا٭ض
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 ُا ٜهؿف عٔ خطٚد َعسٕ ايصٖ  عٔ اغِ ا٭ض  ٚذكٝكت٘ . اَ ،ايرتاب

حاس إ٫ أضضاّا   يًتاُِٝ بٗاا فاإشا مل َٜ    ر١ّاٚذٝي ناْت عُاّٛ ا٭ض  صايا        
َبت١ً يٝؼ فٝٗا َا٤ ذت٢ ٜتٛضم أٚ ٜ تػٌ ٫ٚ فٝٗا تطاب جاف ذتا٢ ٜتاُِٝ با٘    

َٛضع جيسٙ فٝٗاا فٝتاُِٝ با٘ نُاا      ايٛاج  إٔ ٜفرص ٜٚٓعط فٝٗا َا ٖٛ أجٓفف
إشا ناْات ا٭ض   ( قااٍ :ش صطذت ب٘ صرٝر١ ضفاع١ عأ أباٞ عباس اهلل)   

    ٘ فاإٕ شياو    ،َبت١ً يٝؼ فٝٗا تطاب ٫ٚ َا٤ فاْعط أجف َٛضاع جتاسٙ فتاُِٝ َٓا
 :نِ ْٓتكٌ إزي وحي . (1) زتٛغٝع َٔ اهلل عع ٚجٌ

 الغبار : التيمم ب         
إشا عحع عٔ ايتُِٝ بٛج٘ ا٭ض  َٚا ع٢ً غطرٗا َٔ تطاب أٚ ضَاٌ أٚ        

ٓتكاٌ  جاعا٤ ا٭ض  بتكطٜا  ٚتفصاٌٝ َتكاسّ، ت    ذص٢ أٚ ذحط أٚ ضتٖٛا َٔ أ
ًٜعَاا٘ طيااع أجااعا٤  -اذتٝاطااّا-يهٓاا٘   ا٫بتااسا٤  ،ايٛظٝفاا١ إزي ايتااُِٝ باي باااض

يعًا٘ ٜصاث عٓاسٙ زتُٛعا١      ،اي باض َٔ أنانا٘ ٚذٛا٥حا٘ ايايت ٚقاع عًٝٗاا اي بااض      
تطاب١ٝ َٔ اي باض اجملُٛ  َٔ ٖٓا ٖٚٓاى وحٝي ٜصسم عطفّا ع٢ً اجملُٛ  عٓاٛإ  

٘      ٝحُت)ايرتاب( فإْ٘ ٜتعري اي  ،ع ٚايتُِٝ با٘ يصاسم )ٚاجاس ايارتاب( عطفاّا عًٝا
 ِ ب٘ ٫ٚ جيٛظ ا٫نتفا٤ باي باض :َٚع تٛفطٙ جي  ايتُٝ

عٓاااس  -اب أٚ ايطَاااٌ أٚ ضتُٖٛااااايااارت -أ٫ّٚ : يصاااثٚضت٘ ٚاجاااس ا٭ض       
 بعس جتُٝع٘ . ت٘ تطابّا أٚ ض٬َّ عٓس اجتُاع٘ اجتُا  أجعا٤ َٔ اي باض ٚصثٚض

زعٞ إطيا  ا٭صراب عًا٢ عاسّ   إٚناّْٝا: ملا زيت عًٝ٘ بعض ايطٚاٜا  ٚ      
ٕ إأٟ  ،ضتاٛٙ َأ أفاطاز ايصاعٝس     ٚأجٛاظ ايتاُِٝ باي بااض إ٫ بعاس فكاس ايارتاب      

إش ياٝؼ اي بااض    ،ط ايتُِٝ باي باض عٔ ايتُِٝ بٛج٘ ا٭ض ظاٖط ايٓصٛص تمٓخ
جاا٤   صارٝس ظضاض٠   ٚقاس   ،َٔ أجعا٤ ٚج٘ ا٭ض  ٫ٚ ٜٓسضد   )ايصعٝس(
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نٝاف ٜصآع ٫ٚ    عُٔ نإ   املٛاقف ٚيٝؼ ع٢ً ٚضا٤ٕٛ ( :غ٪اٍ ايباقط )
٘     ٚأجااب:ش  ،ٜكسض ع٢ً ايٓعٍٚ فاإٕ   ،ٜتُِٝ َأ يباسٙ أٚ غاطج٘ أٚ َعطفا١ زابتا

فااإٕ نااإ   نًااخ فًٝٓعااط يبااس ْٚعااثٙ صاارٝس ضفاعاا١ :ش زضّا ٜٚصااًٞفٝٗااا  بااا
 خربإ صرٝرإ ظاٖطُٖاا (1) ٖٚصإ َ ربز غطج٘ فًٝتُِٝ َٔ  باضٙ أٚ ؾ٤ٞ

ٚيٛ يعسّ ايكسض٠ عًا٢   -املعصٚض١ٜ َٔ ايٓعٍٚ يًتٛضٞ أٚ يًتُِٝ بٛج٘ ا٭ض 
ُٖٚاا ٜاس٫ٕ عًا٢ اختصااص صار١ ايتاُِٝ باي بااض           -حتصٌٝ ٚج٘ ا٭ض 

إش ٫ ز٫ي١ ٚاضر١ عًا٢   ،ضز عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايٓعٍٚ َٔ ايساب١ أٚ ايعطب١َٛا
٘    قاس  نٕٛ اي بااض تطاباّا ٚإٕ ناإ أصاً٘ تطاباّا        ،تطااٜط إزي ذاٛا٥خ املهًاف ٚأنانا

ََ :ٚعًٝ٘ ٚإٕ مل  ،ايتُِٝ جعَّا تطاب١ٝ صٓس حُٛع١ّإٕ أَهٔ جتُٝع٘ ذت٢ ٜصث 
ض ع٢ً ايتاُِٝ بٗاا أٚ ٜتراطد    ضيهٔ جتُٝع٘ ٚيٝؼ عٓسٙ أجعا٤ ايصعٝس أٚ ٫ ٜكس

٘    -داف أٚ ٜتططض نمٕ َٜ إٔ ٜصاٝب٘ اهلاٛا٤    -َٔ ايٓعٍٚ عٔ عطبتا٘ أٚ َأ زابتا
ظ ملاأ خياااف ايطااطض أٚ اذتااطد تااطى ايتااُِٝ    فٝحااٛايباااضز أٚ ايعااسٚ أٚ ايػاابع  

 .با٭ض  يسيٌٝ ْفٞ اذتطد ْٚفٞ ايططض ٚإتٝإ ايتُِٝ باي باض 

ان  ٫ٚ ضيهٓ٘ ايٓعٍٚ َٔ خاٛف ٚياٝؼ   ظضاض٠ غا٬ّ٥ عٔ ايط خربٜٚ٪ٜسٙ:       
إٕ خاااف عًاا٢ ْفػاا٘ َاأ غاابع أٚ  ااثٙ  ( :شٖااٛ عًاا٢ ٚضاا٤ٛ ؟ فمجاباا٘ ) 

ٚخاااف فااٛا  ايٛقاات فًٝتااُِٝ : ٜطااطب بٝااسٙ عًاا٢ ايًبااس أٚ ايربشعاا١ ٜٚتااُِٝ   
أٟ جاظ ي٘ ايتُِٝ باي باض املٛجٛز ع٢ً ذٛا٥حا٘ ايكطٜبا١ َٓا٘ ٚإٕ     (2) زٜٚصًٞ
ٚ   ٛب٘ أٚ عطف زابت٘ أٚ ظٗاط ع ن ي باض ق٬ًّٝ نا٥ّٓا ع٢ًنإ ا  طبتا٘ أٚ ظٗاط أنانا٘ أ

فإْ٘ ضيهٔ ضطبٗا إلنااض٠ اي بااض اياصٟ     ،٠ بمجعا٤ ايرتابضتٛٙ َٔ ذٛا٥ح٘ امل رٓب
 بعس (3)(   َعترب٠ أبٞ بصثفإٕ اإلَاّ ايصازم) ، فٝٗا ٚعًٝٗا نِ ٜتُِٝ ب٘
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 َعاو إشا مل ٜهٔ ش :حٜٛعٙ ايتُِٝ بايطري إشا مل ٜكسض ع٢ً  ثٙ قاٍ َؿرتطّاَت
 . ز نٛب جاف أٚ يبس تكسض إٔ تٓفط٘ ٚتتُِٝ ب٘

  باطٓا٘ ٜٚثاٛض عٓاس ايطاطب      ٫إشا نإ اي باض ع٢ً ظاٖط ايؿا٤ٞ،   ٖٚصا      
ُهٓ٘ ايططب عًٝ٘ إلناض٠ اي باض ذتا٢  فإْ٘ ٫ ٜٓفع ُٜٚ ،ع٢ً ظاٖط ايثٛب ٚضتٛٙ

 راصٌايِ باي باض ابٝسٙ ع٢ً ظاٖطٙ ٜٚتُٝٛب نِ ٜططب اتؿط ع٢ً ظاٖط ايثآاٜ
 عٓس٥ص ع٢ً ظٗط ايثٛب . 

٫ َأ  بااض  ثٖاا فإْا٘ ٫ ٜهفاٞ ايتاُِٝ        ،٫ٚبس َٔ ايتُِٝ ب بااض ا٭ض        
 ،ٖا ايص ث٠ إزي ذٛا٥ح٘ٛٙ َٔ املطعَٛا  إشا تطاٜط  أجعا٩ب باض ايسقٝل ٚضت

يعاسّ صاسم ايتاُِٝ بايصاعٝس عًٝا٘ بػاب  عاسّ         ،فإْ٘ ٫ ٜصس ايتُِٝ ب٘ جعَّا
فإٕ املتبازض َأ آٜا١ ايتاُِٝ ٚأخبااضٙ      ،ٝس املمَٛض بايتُِٝ ب٘نٕٛ أصً٘ َٔ ايصع

 ٘ ٔ     ،ٖٛ ايتُِٝ بايصعٝس ع٢ً إط٬م أفطازٙ َٚصاازٜك  ٚياٝؼ اي بااض املتطااٜط َا
ايسقٝل أٚ ضتٛٙ َٔ َصازٜل ايصعٝس ذت٢ ٜصس ايتُِٝ ب٘، ٖٚٛ لا٬ف اي بااض   

ٖ   املتطاٜط َٔ   جاٛاظ  فإْا٘ َأ ايصاعٝس ٫ٚ ضٜا       ُاا ايارتاب أٚ ايطَاٌ أٚ ضتٛ
تعاصض   ٓاس ع ١ٝيهأ ادتاٛاظ ٚاملؿاطٚع    ،ايتُِٝ با٘ وحػا  ز٫يا١ ْصاٛص اي بااض     

 ٚجٛز ايعصض َٓ٘ . عٓس ايتُِٝ بصا  ايصعٝس أٚ 

أٟ  ،٫ٚبس َٔ اختٝاض ايتُِٝ َٔ ايثٛب أٚ ايؿ٤ٞ ا٭نثط قاسضّا َأ اي بااض         
سم عًٝ٘ ٜص بٓرٛ أٚ بكسٕض ،ًٜعّ اختٝاض َا ٖٛ أنثط  باضّا َٔ ذٛا٥ح٘ ٚأَتعت٘

ٚايها٬ّ فُٝاا ياٛ مل ٜهأ اي بااض ناثثّا        ،)اي باض( املٛجٛز ع٢ً ايثٛب أٚ ضتٛٙ
  ايبراي ٚأَٚمْاا إيٝا٘    ٚفاط َُهٓ٘ طيع٘ ٜٚصث اجملُٛ  تطابّا نُا ٖاٛ  بكسض ُٜ
ُهأ طيعا٘ ٚصاثٚضت٘ تطاباّا     زضجا١ّ ُٜ  فإشا مل تبًغ نثط٠ اي باض   ؾا٤ٕٞ  ،بسّٚا

 ٛضع ا٭نثط  باضّا فٝتُِٝ بايططب عًٝ٘ . دتاض املأَهٓ٘ ايتُِٝ باي باض َٜٚ

ٕٕ : ذٝااي إٔ ظاااٖط ا٭خباااض جااٛاظ ايتااُِٝ باي باااض       ف٬بااس َاأ  ،ٚبتعاابث نااا
 َٚكتط٢ إط٬قٗا اغتٛا٤ َا نإ  باضٙ  ،إذطاظ ٚجٛزٙ ٚصسم)ايتُِٝ باي باض(
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نِ  -َا نإ نثثّا أٚ َا نإ ق٬ًّٝ -فٝتُِٝ َٔ اي باض ،ق٬ًّٝ َٚا نإ  باضٙ نثثّا
٫ٚ ضٜ    إٔ ا٭ذٛط عٓس صسم اي باض ٚحتكك٘ اختٝاض َا  باضٙ أنثط  ،ٜصًٞ

ٚا٫ذتٝاط ذػٔ يهٔ َع إط٬م أخبااض ايتاُِٝ باي بااض ٫     ،فٝتُِٝ َٓ٘ ٜٚصًٞ
 ٫ٚ ضٜ    ذػٔ ا٫ذتٝاط ٚأٚي١ٜٛ ايعٌُ ب٘ .  ،زيٌٝ ع٢ً يعَٚ٘

 ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ سٙ َا عًٝ٘  باض نثث ٜتُِٝ بايؿ٤ٞ امل رٓبٚإشا مل ٜتٛفط عٓ      
يٝثٛض اي باض ًٜٚصل بٝسٙ َث٬ّ فٝططب بٝسٙ ع٢ً ايثٛب  ،اي باض فٝ٘ ق٬ًّٝ َػترتّا

 :ت عًٝ٘ صرٝر١ أبٞ بصث املتكس١َ . نِ ْبري ٚضيػس ٚجٗ٘ ٜٚسٜ٘ نُا زٓي

 التيمم بالطني :         
َٔ اغتعُاٍ املا٤ ٚمل جيس أجعا٤ ايصاعٝس ٚأفاطاز    إشا فكس املهًف املعصٚض       

فٝدتاض أجٓف َٛضع َٓٗا  -أٟ ناْت طّٝٓا -ٚج٘ ا٭ض  ٚناْت ا٭ض  َب١ًً
إشا بُا زيات عًٝا٘ ايطٚاٜا١ ايصارٝر١ :ش    ُهٔ ايتاُِٝ با٘ فٝتاُِٝ ٜٚصاًٞ ذػا     ُٜ

ناْت ا٭ض  َبت١ً يٝؼ فٝٗا تطاب ٫ٚ َا٤ فاْعط أجف َٛضع جتسٙ فتُِٝ َٓ٘ 
 . (1)زٛغٝع َٔ اهلل عع ٚجٌفإٕ شيو ت

ضتٖٛا يٝتُِٝ ب٘  ٚأحس اي باض ع٢ً نٝاب٘ حس إ٫ طّٝٓا َتُاغهّا ٫ٚ َٜٚإٕ مل ّٜ      
أعين املبًٌ املتُاغه١ أجاعا٩ٙ ٚاياصٟ ٜعًال بايٝاس      -فإْ٘ تصٌ ايٓٛب١ إزي ايطري

 .  -ًٜٚتصل بٗا عٓسَا تططبٗا ب٘ يًتُِٝ

حفٝفاا٘ بتكطٝعاا٘ قطعااّا صاا ث٠ ٚعطضاا٘ إشا أَهٓاا٘ َت -ايٛذااٌ -ٖٚااصا ايطااري      
ا٫بتسا٤ ب٘ ٚايعٌُ عًٝ٘ َٔ عًٝ٘ ٔ يًؿُؼ أٚ يًٓاض ٚٚغع ي٘ ٚقت ايص٠٬ تعٝٓ

    ِ ٚعٓاس ايتحفٝاف ٜصاث املهًاف      ،باب ٚجٛب حتصٌٝ َا ٜتاُِٝ با٘ قباٌ ايتاُٝ
س يًتاُِٝ با٘ فٝحا     اٚاجسّا يًصعٝس ٚٚج٘ ا٭ض  ٖٚٛ ايطاري ايٝاابؼ ايصايا   

 ٛب١ إزي اي باضاصٌ ايٓاَٚع٘ ٫ ت ،ٝاضّااتاُِ ب٘ اخاٝاتا٤ ُٜ، ٭ْ٘ ؾُِٞٝ ب٘اتعًٝ٘ اي
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 ُتُاغو . اُبًٌ ايافط٬ّ عٔ ايطري اي 
٘    ُ٘هٓٚإشا مل ُٜ       ٚقاس   ،جتفٝف ايطري تعري ايتُِٝ بايطري ايططا  عًا٢ ذايا
حاس إ٫ ايطاري   ٚإٕ نإ   ذااٍ ٫ َٜ ز  ب٘ ضٚاٜا  َٓٗا صرٝرتا ظضاض٠ :شٚض

ٖا صرٝر١ ضفاع١ : )إشا ناْات ا٭ض  َبتًا١   ْٚعث (1) زف٬ بمؽ إٔ ٜتُِٝ َٓ٘
فاإٕ شياو تٛغاٝع     ،يٝؼ فٝٗا تطاب ٫ٚ َا٤ فاْعط أجف َٛضع جتسٙ فتُِٝ َٓ٘

 ٌٓ فاإٕ ناإ   نًاخ فًٝٓعاط يباس غاطج٘ فًٝتاُِٝ َأ  بااضٙ أٚ           ،َٔ اهلل عٓع ٚجا
ٚايٓص  إ٫ ايطري ف٬ بمؽ إٔ ٜتُِٝ َٓ٘ز حسٚإٕ نإ   ذاٍ ٫ َٜ ،ؾ٤ٞ َ رب
ٚزي ٜ٪نس يعّٚ جتفٝف ايطري إشا أَهأ ايتحفٝاف ٚٚغاع ايٛقات يا٘       ًُت٘ ا٭

٘ اضاطط إزي  ُهٓا فاإشا مل ُٜ  ،اختٝاضّا يًتُِٝ ب٘ (ايصعٝس)ا٭ض  دتع٤  رص٬َّٝت
 . ِ ايتُِٝ بايطري ايطط  املتُاغو ايتُِٝ باي باض نبسٌٜ ايصعٝس: 

 ،ْ٘   عطض٘ٚقس ٚقع ايه٬ّ   إٔ ايطري َتمخط عٔ اي باض ٚ  طٛي٘ أٚ أ      
 ٚايعاٖط نْٛ٘   طٛي٘ ذػبُا ٜبسٚ َٔ ايطٚاٜتري ايصرٝرتري . 

اغتٓازّا إزي خارب ظضاض٠ غاا٬ّ٥ عُأ زخاٌ      ،يهٓ٘ قس ٜسع٢ نْٛ٘   عطض٘      
 ز ٜتُِٝ فإْ٘ ايصعٝس( :ش؟ قاٍ )، َا ٜصٓعا٭طي١ يٝؼ فٝٗا َا٤ ٚفٝٗا طري

ٝؼ ٖٛ ع٢ً ٚض٤ٛ ؟ قااٍ  ٚي نِ غمٍ : فإْ٘ ضان  ٫ٚ ضيهٔ ايٓعٍٚ َٔ خٕٛف
(ش: )    : ُِٝإٕ خاف ع٢ً ْفػ٘ َٔ غبع أٚ عسٚ ٚخاف فاٛ  ايٛقات فًٝتا

      ٞ ( ْا٘ ) إبتكطٜا  :   (2)زٜططب بٝاسٙ عًا٢ ايًباس أٚ ايربشعا١ ٜٚتاُِٝ ٜٚصاً
    ٘ ٚإٕ  ،ضٓخص   ايتُِٝ بايطري إشا قسض ع٢ً ايٓعٍٚ ٚيٝؼ عٓاسٙ َاا٤ ٜتٛضام با

بسٚ َٓٗا تكاسّ ايطاري ٫ٚ ٜباسٚ َٓٗاا     ٫ٚ ٜ ،باي باضٝتُِٝ مل ٜكسض ع٢ً ايٓعٍٚ ف
 .  حُٛ  ارتربابٌ ضيهٔ ايكٍٛ بتػاُٜٚٗا   املطتب١ ظاٖطّا َٔ َ ،تكسّ اي باض

 فإٕ )أظيس بٔ ٬ٍٖ( ٚإٕ قبًٓا ضٚاٜت٘ ،درباٜٚطزٙ : أ٫ّٚ : ضعف غٓس اي      
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)صاياس ايطٚا١ٜ( ٚعسّ إضطاض غ٤ٛ عكٝست٘ بكبٍٛ ضٚاٜتا٘   :يكٍٛ ايٓحاؾٞ عٓ٘
وحاٛث   َٛغٛعتٓا ا٭صٛي١ٝ: )بؿط٣ ا٫صٍٛ(املدتاض املصنٛض   ٢ٓ املبذػ  

بري أؾداص  ٕ )اذتػٔ بٔ عًٞ( ايطاٟٚ عٓ٘ َؿرتىإ٫ أ ،ذح١ٝ خرب ايٛاذس
      ٘ ْعاِ   ،بعطِٗ نك١ ٚبعطِٗ زتٗاٍٛ اذتااٍ ٚمل ٜتركال عٓاسْا تعٝٝٓا٘ ٫ٚ ٚناقتا

ٛ  رتٌُ نْٛ٘ )ُٜ غآس  ٟ( ٚقاس ٚضز   )ناَاٌ ايعٜااضا (    اذتػٔ بٔ عًاٞ ايعٜتا
 خارب  ٚقاس ٚض٣ عٓا٘ )غاعس بأ عباس اهلل( نُاا ٖاٛ           ،َؿاب٘ يػٓس ٖاصا ارتارب  

يهأ ٫ أَااض٠ َكبٛيا١ عٓاسْا      ،مما ٜك٣ٛ َع٘ اذتُاٍ نْٛ٘ ايعٜتْٛٞ ٖصا، اض٠ظض
٘       تا قع٢ً ٚنا صابس  فُٝ ،٘ غا٣ٛ ٚقٛعا٘   أغآاز )ناَاٌ ايعٜااضا ( ٫ٚ ْكاٍٛ با

 يؿطط اذتح١ٝ .  رب  ث ٚاجس ارت

شا نااإ ايػاا٪اٍ ايثاااْٞ ٫ذتُاااٍ بٝااإ ايطٚاٜاا١ ذتهااِ َٛضااٛعري إٚناْٝااّا :       
ٍ  فطضّا َػتك٬ّ نُاا حيصاٌ ناثثّا   ا٭خبااض ٚ  اغاتفتا٤       - عأ ايػا٪اٍ ا٭ٚ

ٔ   أٌٖ ايعًِ ذهاِ َٛضاٛ  فٝتباازض إزي شٖٓا٘ ذهاِ       ، ذٝي ٜػامٍ ؾادص عا
 ٘ ٕٕ ي٘ اضتباط باملٛضٛ  ا٭ٍٚ ٜٚػمٍ عٓا رتُاٌ أٜطاّا نْٛا٘    يهأ ُٜ  -َٛضٛ  نا

ُٓٔ ابطّا بَطت  ٌ ا٭طي١ اييت يٝؼ فٝٗا َا٤ ٚجياس ٜسخ)ُٛضٛ  ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ع
فٝهٕٛ ايػ٪اٍ ايثاْٞ عٔ ٚظٝف١ ْفاؼ ايؿادص اياصٟ غامٍ      (ايطري فٝتُِٝ ب٘

َٔ ٜسخٌ ا٭طي١ اييت يٝؼ فٝٗاا َاا٤ ٚجياس اي بااض ايهاا٥ٔ      )أ٫ّٚ عٔ ذهُ٘ : 
ٌ ( إٔ ٜتُِٝ با٘ ،  ٚقس أجاظ ) (ع٢ً ايًبس أٚ ايربشع١ َٓا٘ اذتُااٍ    ٜٚترصا

ف٬ ٜصًس ارترب زي٬ّٝ ملاْعٝا١   ،اخت٬ف ايػ٪ايري ٚاملٛضٛعري ٚعسّ اضتباطُٗا
أٚ ٫ ٜتِ تكطٜ  ز٫يت٘ ع٢ً نٕٛ ايتُِٝ باايطري     ،ا٫ذتُاٍ عٔ شياّ ايس٫ي١
 عط  ايتُِٝ باي باض . 

 ظضاض٠ ٚضفاع١ (1)نْٛ٘   طٛي٘ َثٌ صرٝريت خباض:ٚايعاٖط َٔ بعض ا٭      
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 ٫ٞ ذاٍ اٚإٕ نإ ف ،ٓطاب َأٚ ؾ٤ٞ زشع٘اباضٙ أٚ َٔ ؾ٤ٞ َاُِ َٔ  اٝتافًٝش
نٓت   ذاٍ إشا ش:ٚصرٝر١ أبٞ بصث زحس إ٫ ايطري ف٬ بمؽ إٔ ٜتُِٝ ََٜٓ٘

٫ تكسض إ٫ ع٢ً ايطري فتُِٝ ب٘ فاإٕ اهلل أٚزي بايعاصض إشا مل ٜهأ َعاو ناٛب      
ادتاف أٚ ايًبس ز أٟ تٓفض ايثٛب جاف أٚ يبس تكسض ع٢ً إٔ تٓفط٘ ٚتتُِٝ ب٘

ٚإٕ مل تكسض  ،فتتُِٝ ب٘حتُع ع٢ً ظٗط ايثٛب أٚ ايًبس ٝثٛض اي باض ٜٚطث نِ َٜي
  ع٢ً اي باض فتُِٝ بايطري ايطط  املتُاغو ايصٟ ًٜتصل بايٝس ٜٚعًل بٗا . 

فاشا ضطب  ،خباض َػتفٝط١ زاي١ عًٝ٘ٚذٝي َتركل جٛاظ ايتُِٝ بايطري ٭      
    َ ٘    بٝسٙ عًا٢ ايطاري ٚيصال بٗاا  ٚايعااٖط عاسّ ايٛجاٛب     ؟.ٓا٘ ٖاٌ جتا  اظايتا

ٔ شْٗا َتعس١ٜ   ايٓصٛص وحط  إلط٬م ْصٛص ايتُِٝ بايطري أٚ َٓ٘ فإ  زَا
فُٝػاس   ،ٚظاٖطٖا جٛاظ بكا٤ ايطري ًَتصكّا بايٝس ايطاضب١ املتُِٝ بٗاا ، ٚايبا٤ 

ٔ  ٘ ٚظاااَٖط١ بااايطري جبَٗتاا داابٝااسٙ املتًط ايطااري ) ٚجااٛز ١ٝاازٕٚ َاْع ٜسٜاا٘ َاا
 إش ٫ زيٌٝ ع٢ً َاْعٝت٘. ،عٔ صر١ ايتُِٝ ايٝس   (املًتصل

 ْعِ يٛ عًل قسض ناثث َأ ايطاري بايٝاس ٚجا  إظايا١ ايعا٥اس عأ املتعااضف                
٘  ،ظايتاا٘ػااً٘ باملااا٤ إل٫ٚ ٜصااس َ  نُااا ٜاآفض املتااُِٝ   -بااٌ ٜعٜااٌ ايهااثث بٝسٜاا

 ُػاس جبٗتا٘ ٚظااٖط ٜاسٙ بٝاسٙ َاع       ناِ َٜ  -بايرتاب ٜاسٙ َأ ايارتاب ايعاايل بٗاا     
٘    َا  ا٫ ايطاري ايهاثث اياصٟ عًال      ،عًل بٗا َٔ ايطري َأ زٕٚ إظايا١ ؾا٤ٞ َٓا

 .بكٞ بٝسٙ، فٝعٌٜ بعط٘ ٜٚتُِٝ بايبعض املت

ٖ  باايطري  ٚأبٛجا٘ ا٭ض   حٛظ ايتُِٝ ُا َٜاٚاْ        ُاا  ايٓاسٟ اشا مل ٜهأ ٜعًٛ
جاٌ  ٚشياو ٭  ،ٚ بعاض ا٭َاٛض ارتاضجا١ عأ ا٭ض     املًس أٚ بعض املعازٕ أ
 س ايتُِٝ ٫ٚ ٜص -َٚٓ٘ ايطري -ٝس ايصٟ ٖٛ ٚج٘ ا٭ض ٚجٛب ايتُِٝ بايصع

  .ُا يٝؼ بمض اٚ ضتُٖٛا َاملًس أٚ ايطَاز أا٭ض   ب ث ايصعٝس نُا اشا ع٬

  نِ ْبري :     
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 حكم فاقد الطهوري  :                 
حس املهًف ٚج٘ ا٭ض  ٫ٚ ذصٌ عٓسٙ اي باض ٫ٚ ٚجاس ايطاري   إشا مل َٜ       

صضٜت٘ َٔ ايٛض٤ٛ بعس ُع -فًِ ٜتُهٔ َٔ ايتُِٝ بٗصٙ ا٭َٛضاغو ايطط  املتُ
ط يا٘ ٚإٕ عسَا٘   فٌٗ ٜصث فاقس ايطٗٛضٜٔ ؟ أّ ٜتُِٝ بايثًخ يٛ تاٛفٓ  ،ػٌأٚ ايُ 

      .نإ فاقس ايطٗٛضٜٔ 
ٚاملطاز َٔ ايثًخ: املا٤ املٓحُس   فطا٤ املٛاضع ايباضز٠ املتحُس٠، ٚبتعابث        

 املطاز ايثًخ املتهٕٛ ع٢ً ا٭ض  ٚ  غٛاقٞ املا٤ بعس(، ٚيٝؼ ِفِطبعطِٗ :)َب
 رثإ :.  ٖٚٓا َب ٖبٛط زضجا  اذتطاض٠   املٛاضع ايباضز٠

ٚفكااس اي باااض ٚايطااري   -ٚجاا٘ ا٭ض  -ايبرااي ا٭ٍٚ : إشا فكااس ايصااعٝس        
ٖاصا َاا اختًفات     ،أٚ ا٫ تػااٍ باايثًخ   ٘ ايثًخ، فٌٗ ًٜعَ٘ ايتٛض٪ ٚتٛفط يسٜ

 كٍٛ :اٚقبٌ تفصٌٝ ايكٍٛ ْ  . كٗا٤فٝ٘ أْعاض ايف
ُٝٝعاا٘ يًتٛضااٞ باا٘ أٚ   َٚت -أٟ نًااخ َتااٛفط  -إشا أَهاأ إشاباا١ ايااثًخ   أَااا       

زضّا ع٢ً اغتعُاٍ املا٤ يًطٗٛض ٖٚٛ اٜصبس ق ي٬ تػاٍ فٗصا َتعري ٭ٕ املهًف
بٌ ٫بس ي٘ َٔ ايتٛضٞ أٚ ا٫ تػاٍ ذػ  ْاٛ    ،حعٜ٘ ايتُِٝٚاجْس يًُا٤ ٫ ُٜ

٘ ذت٢ ياٛ حتكال ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػاٌ َٓا٘ بمقاٌ َكاساض َأ  ػاٌ          حعُٜٜٚ ،ذسن٘
أٟ ٜهفاٞ   -ٚيٛ بٓرٛ ايتسٖري ٚبكاسضٙ  -ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ أٚ َٔ  ػٌ ايبسٕ نً٘

(ُٓ ٌ   ايُ ػاٌ ٜٚتامزٓ      ايٛضا٤ٛ أٚ   (ػ٢ٌ ايَ َػ ٫ٚ  ،٣ َٓا٘ ايٛاجا  ا٭صا
 تصٌ ايٓٛب١ إزي ايتُِٝ . 

حعٟ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ باايثًخ  ٌ ُُٜهٔ إشاب١ ايثًخ ٖٚايه٬ّ فُٝا يٛ مل ُٜ     
 -ِفِطايَبا  -ياو ايٛجا٘ ٚايٝاسٜٔ أٚ ايباسٕ نًا٘ باايثًخ       بٓرٛ ز -املتكسّباملع٢ٓ  -

فااصٖ  طيااع إزي ٚجااٛب ايتٛضااٞ أٚ ا٫ تػاااٍ بااايثًخ املٛجااٛز   ايفطااا٤   
َٜ ٕ ٫ٚ ًٜاعّ جطٜاْا٘ يٝتركال     ،تُػس ب٘ ٜٚسيو أعطا٤ ايٛض٤ٛ أٚ أعطا٤ ايباس

 ْعطضٗا تفص٬ّٝ : ،ي٘ ببعض ايطٚاٜا  ٍٓٔسغُتٚقس ا ،ػٌ ٚاقعّآَ٘ ايَ 
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َعترب٠ ستُس بأ َػاًِ ايايت ضٚاٖاا ايؿاٝذ ايطٛغاٞ   ايتٗاصٜبري ٚقاس          -أ      
حاس إ٫  حٓا    ايػافط ٫ َٜ  ( عٔ ايطجاٌ ُٜ تطُٓت غ٪اٍ اإلَاّ ايصازم)

ٚغآس ايطٚاٜا١ صارٝس ٫     (1) زٜ تػٌ بايثًخ أٚ َا٤ ايٓٗط(:شايثًخ ؟ قاٍ )
تا٘ غا٣ٛ )عًاٞ بأ إمساعٝاٌ( ٚقاس ذها٢ ايهؿاٞ عأ ْصاط بأ             ُع   ضٚا

ٖٚااصا  .(ايصااباح تٛنٝكاا٘ ٚتًكٝباا٘ بايػاآسٟ ٚنْٛاا٘ َاأ أصااراب ايطضااا )   
٫ ٜبعس َكبٛي١ٝ ؾٗازت٘ فإْا٘ َطجاع ايهؿاٞ     -ل : ْصط بٔ ايصباح ايطجٌ املٛٓن

ٚظاٖطٙ اعتُازٙ عًٝ٘ ٚقبٍٛ خربٙ   ايتٛنٝل أٚ ايتطعٝف  ،  نثث َٔ تٛنٝكات٘
٫ٚ ؾااٖس عًا٢    ،ا ٖٛ َطجع ايعٝاؾٞ َٚعتُسٙ ظاٖطّا   ناثث َأ املاٛاضز   نُ

ٚعًا٢   ،ضعف٘   ْفػ٘ غ٣ٛ اتٗاَ٘ باي ًٛ   املاصٖ  ٚمل تثبات عًٝا٘ ايتُٗا١    
رتٌُ ْؿ٤ٖٛا َٔ ضٚاٜت٘ يبعض ا٭خباض املب١ٓٝ ملكاَاا  ا٭٥ُا١   فط  صرتٗا ُٜ

َااع اعتُاااز بكبااٍٛ خااربٙ  ٚعًاا٢ فااط  صاار١ ايتُٗاا١ فاا٬ تطاآط ،(Œ)ايعايٝاا١
٫ٚ َٛج  ظاٖطّا ملٓع قبٍٛ قٛيا٘   ،ا٭عاظِ عًٝ٘ ٚضجٛعِٗ إيٝ٘ ٚأخصِٖ َٓ٘

 .فتهٕٛ ايطٚا١ٜ صرٝر١  ،َع اعتُاز ايهؿٞ ٚايعٝاؾٞ عًٝ٘
ُا٤ٙ اٚقس ٜفِٗ َٔ ايطٚا١ٜ : نٕٛ املطاز إشاب١ ايثًخ أٚ َا٤ ايٓٗط نِ ٜ تػٌ ب      

شاب١ ٚعٔ َا٤ ايٓٗاط ايبااضز أٚ   فإْ٘ َٔ ايكطٜ  نٕٛ غ٪اي٘ عٔ ايثًخ ايكابٌ يإل
ٜ تػاٌ باايثًخ أٚ َاا٤ ايٓٗاط( ٜهؿاف عأ       ( :شٚتعابثٙ )  ،املتحُس ناايثًخ 

 ،أذس ا٭َطٜٔ : اإلشاب١ أٚ ايصٚبإ اذتاصٌ بإَطاضٙ ع٢ً جػاس املهًاف اذتااض   
تهإٛ صااضف١ عأ    ٤ ايٓٗاط حيتااد إزي قطٜٓا١ إضازتا٘ ي    ٚإضاز٠ ايسيو بايثًخ أٚ سيا

 تػاٍ باملا٥ع . ظٗٛض )ٜ تػٌ(   ا٫ 
     ٌْ ٜ تػٌ بايثًخ أٚ َا٤ ( :شؿعط ب٘ قٛي٘ )ُٜ ٚنٝف نإ : َا شنطْاٙ ستتُ
٘    زايٓٗط ٫ زياو جػاسٙ با٘ نُاا      ،فإٕ ا٫ تػاٍ سيا٤ ايٓٗط ظااٖطٙ ا٫ تػااٍ با

ٚياٛ بعاس إشابا١ اياثًخ أٚ      -  ا٫ تػاٍ زٜ تػٌٜٚهفٝٓا ظٗٛضش ،فِٗ بعطِٗ
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ٛ َا٤ ايٓٗط يٛ نإ جاَسّا بػب  باط  فُٝتٓاع ا٫غاتس٫ٍ بايطٚاٜا١ عًا٢      -ٚز٠ ادتا
نفا١ٜ ا٫ تػاٍ بايثًخ بٓرٛ زيو ادتػِ بايثًخ ٚا٫جتعا٤ با٘   اَتثااٍ ا٭َاط    

 باي ػٌ َٔ ادتٓاب١ . 
 (ٔابٝاايتٗصٜ)ٛغٞ   اعفط اييت ضٚاٖا ايؿٝدإ ايطارب٠ عًٞ بٔ جاَعت -ب      

ادتٓ  أٚ َٔ ياٝؼ   ( عٔٚفٝٗا غ٪اٍ ايهاظِ ) (ايػطا٥ط)ٚابٔ إزضٜؼ   
ع٢ً ٚض٤ٛ ٫ٚ ٜهٕٛ َع٘ َا٤ ٖٚٛ ٜصٝ  نًحّا ٚصعٝسّا أُٜٗاا أفطاٌ أٜتاُِٝ    

ٌ     ( :شُػس بايثًخ ٚجٗا٘ ؟ قااٍ )  أّ َٜ ٌٓ ضأغا٘ ٚجػاسٙ أفطا  ،اياثًخ إشا با
ٚايػٓس صرٝس ٚإٕ ٚضز فٝ٘ )ستُس (1) زفإٕ مل ٜكسض ع٢ً إٔ ٜ تػٌ ب٘ فًٝتُِٝ

ٞ   ضجااٍ ا  -بٔ أظيس ايعًٟٛ( فإْ٘ َعسٚز  َأ )ؾاٝٛر أصارابٓا(     -يٓحاؾا
ٍٕ ٖٚااصا َااسحْ  ٗ  ، بااٌ إٕ ا٭جاا٤٬ عااا َٓكصاا١  ِاملؿااٗٛضٜٔ إشا نااإ   غااًٛن

ُّ  ،٫ِؾتٗط  عٓٗ ٔ  اؾاتٗاض ْكاصٕ   ٚعاس ٟ ٖا  عا عأ ج٬يتا٘    ناؾافْ  صا اياطاٚ
ْ٘ مل ٜػتثٓ٘ ابٔ ايٛيٝس   ضٚاٜت٘ عأ )ستُاس   . ٜطاف إيٝ٘ : إ ٚٚناقت٘ َٚكبٛيٝت٘

ٜؿعط قّٜٛا  ا٤ٙ   ن٬ّ أذس أج٤٬ ايطجايٝريثٓبٔ أظيس بٔ حي٢ٝ( فإٕ عسّ اغت
 ا٫ط٦ُٓإ بٛناق١ ايطجٌ ايعًٟٛ .  :ٖصٙ ا٭َٛضزتُٛ  فٝتٛيس َٔ  ،بٛناق١ ْكً٘

ٌٓ جػاسٙ ٚزٖٓا٘    ابا  ،ٚاضار١ عًا٢ ا٫ تػااٍ باايثًخ     ارترب ز٫ي١ٚ        ُع٢ٓ با
ّ   ،بايثًخ ايصا٥  ع٢ً جػسٙ ذتطاضت٘ َث٬ّ  ٖٚصا أز٢ْ َطات  ا٫ تػااٍ ٚتكاس

َأ  ػاٌ ايباسٕ أٚ    قاسض ٕ أقاٌ    وحٛث ايٛض٤ٛ ٚوحٛث  ػٌ ادتٓابا١: نفاٜا١   
ٔ    -صٍٛ املاا٤ يًبؿاط٠  نفا١ٜ ٚ ػٌ ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ َٚػ٢ُ ٚ  -ٚياٛ سيثاٌ اياسٖ

ٜٚهؿف ٖصا ارترب عٔ  ،حتع٣ ب٘   ايٛض٤ٛ ٚاي ػٌفإْ٘ ٜتركل ب٘ اي ػٌ ُٜٚ
ٌ   ،ُهٔ ايطجٌ َٔ ا٫ تػاٍ باملا٤َت ُهأ  فاإشا تَ  ،ٖٚٛ ايٛاج  ا٭ٚياٞ ا٭صا

ٌٓ ضأغ٘ ٚجػسٙ بايثًخ املتٛفطايثًخ َ ٚاجُس ٚيٛ ذتطاض٠ جػُ٘ ٚاغاتكباي٘   -ٔ ب
  ٘ فكاس حتكال    -يًثًخ ٚشٚباْ٘ ع٢ً جػسٙ وحٝي ٜبتٌ ضأغ٘ ٚٚجٗ٘ أٚ جػاسٙ َٓا
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  ٌ ٫ٚ زتااٍ َعا٘ يًتاُِٝ بايصاعٝس      ،َٓ٘ أقٌ َطتب١ َٔ َطات  ايٛضا٤ٛ أٚ اي ػا
 بس٫ّ عٔ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ايٛاج  عًٝ٘ .

تصط٠ : ظاٖط ايطٚاٜتري املعتربتري إَهإ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ بإشاب١ ٚبعباض٠ شت     
 ٚيٛ -ع َهإ ٚض٤ٛٙ أٚ  ػً٘فإشا تٓٓك ،رطاض٠ جػس املهًفاايثًخ أٚ بترًُ٘ ي

ٜٚ٪نس إضاز٠ اإلَااّ   ركل َٓ٘ ايٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ ٚتعري عًٝ٘ . َت -ُثٌ ايسٖٔبا
 ،ايصٟ ٖٛ َتحُس بربٚز٠ ادتٛ زَا٤ ايٓٗطٜ تػٌ بايثًخ أٚ شٖصا املع٢ٓ ختٝثٙ 

  .فإٕ ا٫ تػاٍ بمذسُٖا ٜػتسعٞ ٚصٍٛ املا٤ ايصا٥  إزي جػس امل تػٌ
ٚنٝف نإ ٜسٍ ٖصإ ارتربإ ع٢ً ٚجاٛب ايٛضا٤ٛ أٚ ا٫ تػااٍ باايثًخ          

ٚإ٫ فٝٓتفاٞ ٚجٛبُٗاا ٜٚٓتكاٌ إزي ايتاُِٝ      ،دراطٓ ض أٚ َتإٕ أَهٓ٘ َٔ زٕٚ تطاطٓ 
ٜٚٓب ٞ ا٫ذتٝاط َع  ،ايٛض٤ٛ أٚ عٔ اي ػٌ ذػ  ٚظٝفت٘بايصعٝس بس٫ّ عٔ 

ض ٜٚهفاٞ اذتُااٍ تطاطٓ    ،ايتُػس ٚايسيو بايثًخ : ايتاُِٝ بايصاعٝس أٚ باي بااض   
 ٘ فاإٕ ا٫ذتٝااط ذػأ     ،املهًف أٚ حتطج٘ َٓ٘ أٚ ايؿو   ز٫ي١ ايطٚاٜتري عًٝا

 ع٢ً نٌ ذاٍ . 
ا٭غاآاز( ٚ   بأ جعفااط ايايت ضٚاٖاا اذتُااثٟ   )قاطب    ضٚاٜا١ عًااٞ   -جاا      

 مماأ مل ٜثباات ياا٘ تٛنٝاال أٚ َااسح أٚ قااسح  ٖٚااٛ غاآسٖا )عبااس اهلل باأ اذتػاأ( 
( عأ ضجاٌ تصاٝب٘    اإلَاّ ايهااظِ) أخٝ٘ تطُٓت غ٪ا٫ّ َٔ ٚقس  ،ٜعتس ب٘

ّ  ادتٓاب١ ف٬ ٜكسض ع٢ً املا٤ فٝصٝب٘ املطط ٌٖ ُٜ إٕ ٜتاُِٝ ؟ قااٍ :ش   حعٜا٘ شياو أ
ِ   ، ػً٘ أجعأٙ ٌ  قااٍ : قًا   زٚإ٫ عًٝا٘ ايتاُٝ ُػاس  أٜتاُِٝ أّ َٜ  ،ت أُٜٗاا أفطا

ٌ :ش ()بثًٕخ ٚجٗ٘ ٚجػسٙ ٚضأغ٘ ؟ قاٍ ٌٓ ضأغ٘ ٚجػسٙ أفطا  ،ايثًخ إٕ ب
  ِ ٖٚااٞ   ايس٫ياا١ َؿاااب١ٗ يػااابكتٗا    (1) زٚإٕ مل ٜكااسض عًاا٢ إٔ ٜ تػااٌ ٜتااُٝ

 ٚأختٗا بٌ ٖٞ بعٝٓٗا ع٢ً ايعاٖط َع اخت٬ف ايػٓس . 
 ٢ً ايٛض٤ٛ أٚ ا٫ تػاٍُاض١ٝ عاراصٌ ٚضٛح عسّ ز٫ي١ ا٭خباض اياٚاي     
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 بايثًخ َع بكا٤ٙ نًحّا َٔ زٕٚ إشاب١ٕ بايٓاض أٚ بادتػس اذتاض . 

( : ٜصٝبٓا يػ٪اٍ ضجٌ َٔ اإلَاّ ايصازم) ذان١ّٝ (1)َعترب٠ َعا١ٜٚ -ز     
ْٚطٜاس إٔ   -ٚايسَل ايطٜس ايعاصف املصارٛب باايثًخ : باطف    -ايسَل ٚايثًخ 

(: أزيو با٘ جًاسٟ ؟ قااٍ )    ؟ف أتٛضمفهٝ ،حس إ٫ َا٤ّ جاَسّاْتٛضم ٫ٚ َْ
ِ ش ٚغآس ايطٚاٜا١ صارٝس ٫ إؾاهاٍ فٝا٘ إ٫ )َعاٜٚا١( فإْا٘   غآس ٖااصا          زْعا

ارتاارب )اباأ ؾااطٜس( ٚقااس ض٣ٚ نتاباا٘ اباأ أبااٞ عُااث ٚض٣ٚ صاافٛإ بعااض       
فٝهٕٛ َٛنكّا َكبٍٛ ايطٚا١ٜ ملا عطف با٘ ٖاصإ ايطاٜٚاإ ادتًا٬ٕٝ َأ       ،أخباضٙ

 . أُْٗا ٫ ٜطٜٚإ إ٫ عٔ نك١

ٚجٗا٘   -تسٍ ٚاضارّا عًا٢ تصاسٟ ايطجاٌ ياسيو جًاسٙ       ٖصٙ ايصرٝر١ ٚ     
 ٚتصًس ذح١ ع٢ً َا شنطٙ ادتُع .  ،بايثًخ ٚاملا٤ ادتاَس -ٜٚسٜ٘

ٚيٛ مل ٜتُهٔ َٔ حتكٝل  ػٌ ٚجٗ٘ ٜٚسٜا٘ َأ اياثًخ أٚ  ػاٌ شيااّ بسْا٘            
ٚجٗا٘  تعاري عًٝا٘ زياو     -ٚيٛ سيثٌ ايسٖٔ -بٓرٛ إٜصاٍ املا٤ ايصا٥  َٔ ايثًخ
ٚا٭ذاٛط ا٭ٚزي   ،ملعترب٠ َعا١ٜٚ بأ ؾاطٜس   ،ٜٚسٜ٘ أٚ زيو جػسٙ نً٘ بايثًخ

ادتُع بري ايتُػس بايثًخ سيع٢ٓ إَػاؽ ٚجٗ٘ ٜٚسٜ٘ أٚ شياّ بسْ٘ ٚزيه٘ بايثًخ 
َع ضاِ ايتاُِٝ باا٭ض  أٚ باي بااض إيٝا٘       -يٛ أَهٓ٘ َٔ زٕٚ تططض أٚ حتطد -

 ٢ً نٌ ذاٍ . فإٕ ا٫ذتٝاط ذػٔ ع ،ٚأزا٤ ايص٠٬   ٚقتٗا

 ُٖٚا :  ،ٖٚٓا خربإ صرٝرإ قس ٜػتسٍ بُٗا ع٢ً ايسيو     

( عُاأ ا٭ٍٚ : صاارٝس ستُااس باأ َػااًِ غااا٬ّ٥ َاأ اإلَاااّ ايصااازم)      
ٖااٛ سيٓعياا١ ( :شفكاااٍ ) ،حااس إ٫ ايااثًخ أٚ َاا٤ّ جاَااساّ أجٓا    غاافط ٚمل َٜ 

إزي أشٖاإ املتؿاطع١   ٭ْ٘ املتبازض  ،ٚظاٖطٙ ايتُِٝ بايرتاب (2) زايططٚض٠ ٜتُِٝ
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  ٞ ٫ٚ ٜاتِ اذتُااٍ ايتُػاس ٚايتاُِٝ      ،إش ٖٛ َعٓاٙ ايؿطعٞ ٚايفكٗاٞ ٚاملتؿاطع
 ،عسّ ايكط١ٜٓ ايساي١ عًٝ٘يٚع٢ً إضازت٘ جسّا ٖٓا، بايثًخ يعسّ ايؿاٖس ايٛاضس 

    ِ ٌَ   ،ل٬ف فُٗٓا املكطٕٚ بؿاٖس ايتباازض َأ يفاغ ايتاُٝ إزي  ْااظطْ  ٚنامٕ ايػاا٥
ٚيااٝؼ ْاااظطّا إزي ايصااعٝس  ،س إ٫ نًحااّا أٚ َااا٤ّ جاَااسّاحااا٫ تػاااٍ باملااا٤ فًااِ َٜ

 ص اإلَاّ ي٘ تطى اي ػٌ ٚفعٌ ايتُِٝ . فطٓخ ،ٚايتُِٝ ب٘

َٛضاع   -سيعٓا٢ زياو ادتػاس     ،ْعِ ع٢ً اذتُاٍ ايتُػاس ٚايتاُِٝ باايثًخ         
ع١ بااايثًخ ٜتمنااس باا٘ َااا تكااسّ َاأ صاارٝر١ َعاٜٚاا١ املؿااطٓ  -ايٛضاا٤ٛ أٚ اي ػااٌ

 ضعٝف ٫ ٜعتس ب٘ .  يهٓ٘ اذتُاٍ ، يًسيو

ٚايثاْٞ : صرٝس اذتًل املطٟٚ   )احملاغأ( يًربقاٞ ٚاملطغاٌ   )املكٓاع(          
حاس  حٓا    ا٭ض  فا٬ َٜ  ( عُأ ُٜ غا٬ّ٥ َٔ اإلَاّ ايصازم ) ،يًصسٚم

 (1) زٜصااًٞ باملػااسش ( :قاااٍ ) ،دًااص إزي ايصااعٝسإ٫ َااا٤ّ جاَااسّا ٫ٚ َٜ
ص إزي ايصاعٝس(  ٘ عسّ ايصعٝس )٫ٚ َٜدًبك٘   فطضٜٚفرتم ٖصا ارترب عٔ غا

 ٖٚاصا   ،س باملاا٤ ادتاَاس  ٚ٭جً٘ ٫باس َأ فاط  نإٛ املاطاز َأ املػاس ايتُٓػا        
ذااٍ  َتامخطّا عأ ايتاُِٝ     ٜهٕٛ -وحػ  ظاٖط ارتربٚ  ،س باملا٤ ادتاَسايتُٓػ-

يٝؼ فٝٗا تطاب أٚ ضتٛٙ ٫ٚ َا٤  عسّ ذصٛي٘ ع٢ً ايصعٝس ناملػحٕٛ   أضٕ 
 ػ١ املبًط١ با٫مسٓت . نا٭ض  املتٓٓح

٫ٚ ٜبعس نٕٛ ايػ٪اٍ عٔ املػافط ٜٚ ً  ايػفط ع٢ً ايساب١ ٚعًٝٗاا بطشعا١        
فٝهٕٛ َع٢ٓ ارترب ع٢ً َا اذتًُ٘ قّٜٛا : )ٜصًٞ سيػس َٛاضع ايتاُِٝ   ،ٚنٛب

ٖٚااصا  -َااا نااإ عًٝاا٘  باااض-ب باااض يبااس ْاقتاا٘ ٚبطشعتاا٘ ٚغااطج٘ ٚعااطف زابتاا٘  
ع ايٓصااٛص املاضاا١ٝ   وحااي ايتااُِٝ باي باااض اذتُاااٍ قااٟٛ   اياآفؼ ًٜتاا٦ِ َاا

 تاط َٚٔ ٖٓا ضت ،ٚتػاعسٙ اي ًب١ ارتاضج١ٝ ٖٚٛ اذتُاٍ ًٜت٦ِ سيعٓاٙ َع َا تكسّ

                                                           

 .  3َٔ أبٛاب ايتُِٝ: ح 28: ب2طبع اٜطإ + ايٛغا٥ٌ : د -372: ضاجع : احملاغٔ  (1)



 5:دفك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض........................................................................ .......(161)   

 -ايااربف-اغااتربابّا فااُٝٔ أَهٓاا٘ شيااو جػااسٙ أٚ زيااو ٚجٗاا٘ ٜٚسٜاا٘ بااايثًخ    
     ايبري ايثاْٞ : نِ ْباؾط     . -ٚيٛ باي باض -ْٚػترػٔ إٔ ٜطِ إيٝ٘ ايتُِٝ 

 : فاقد الطهوري            

ٖٚٛ املعصٚض ايصٟ ٫ جياس املاا٤ يطٗاٛضٙ ٫ٚ جياس ٚجا٘ ا٭ض  يٝتاُِٝ با٘               
عسّ شيهٓ٘ َأ  يٚ ،ْفع ايتسيو ب٘ ؾطعّا٫ ٚمل ٜٓفع٘ ايثًخ يعسّ نبٛ  جسٚاٙ ٚ

   ٘ أٚ إشا مل ٜتاٛفط   ،إشاب١ ايثًخ أٚ املا٤ اجملُس يًٛض٤ٛ أٚ ي٬ تػااٍ باياصا٥  َٓا
ٜتركال ٚاضارّا   ٖٚاصا   ،ب٘ ع٢ً ايكٍٛ املدتاض ٞ ٜتسيو ٜٚتُػسايثًخ يسٜ٘ يه

  احملبٛؽ بمض  َتٓحػ١ َبًط١ با٫مسٓت ٚيٝؼ عٓسٙ َا٤ ٫ٚ عٓسٙ صعٝس، 
 .ُا ٖٞ ٚظٝفت٘ ؟ ففاقس ايطٗٛضٜٔ ٖٚصا 

قااس اختًفاات أْعاااضِٖ   فاقااس ايطٗااٛضٜٔ فاملؿااٗٛض بٝاآِٗ ؾااٗط٠ ععُٝاا١          
َاع   ،عٓاسٙ  ٫ٚ طٗاٛض  ز٫ ص٠٬ إ٫ بطٗٛضش غكٛط أزا٤ ايص٠٬   ٚقتٗا ٭ْ٘

 تٝػط املا٤ أٚ ايرتاب . ٚجٛب ايكطا٤ بعس خطٚد ايٛقت ٚ
ٖٚاصا   ،اذتُاٍ ٚجاٛب ا٭زا٤ ب اث طٗاٛض َاع ايكطاا٤ بطٗاٛض       ٚ  قباي٘ :     

ذتُااٍ ا٭ٍٚ اياصٟ   قٍٛ طيع َٔ ايفكٗا٤ ٚضتتاط٘ ٚإٕ نإ ا٭قا٣ٛ عٓاسْا ا٫  
ٙ : ٜصااًٞ َاأ  ااث طٗااٛض ٫ٚ ا٭زا٤ ٚذااَسرتُااٌ ٚجااٛب ُٜٚ ايتعَا٘ املؿااٗٛض، 

 ٘ رتُاٌ عاسّ ٚجاٛب    ُٜٚ ،ٖٚاصا َٓػاٛب إزي جاس ايػاٝس املطتطا٢      ،قطا٤ عًٝا
 عٔ طيع قًٌٝ َٔ فكٗا٥ٓا . ٖصا ا٭زا٤ ٚايكطا٤ َعّا ٚقس ذهٞ 

     َُ  ،ٚعهػاا٘ ،راات٬ُ  املػاامي١ ٖٚااٞ غااكٛط ا٭زا٤ ٚٚجااٛب ايكطااا٤ٖااصٙ 
ا٫ذتُا٫  َأ ٜٓصاطٙ َأ    ٖصٙ ٚيعٌ نٌ ٚاذس َٔ  ،ٚغكٛطُٗا ٚٚجٛبُٗا

ٚجااٛب ايكطااا٤ ٚعااسّ  :ملؿااٗٛض فتاا٣ّٛ ٖااٛ ا٫ذتُاااٍ ا٭ٍٚٚيهاأ ا ،ايفكٗااا٤
 كػِ ايبري إزي قػُري : اُْٚ ، ٚجٛب ا٭زا٤

ٔ ايكػِ ا٭ٍٚ : ُْ       ركل فٝ٘ اذتُاٍ عسّ ٚجٛب ا٭زا٤ ع٢ً فاقس ايطٗاٛضٜ
       ٘ ُااٍ قاٟٛ   ٖٚاصا ا٫ذت  ،يعسّ تاٛفط املاا٤ عٓاسٙ ٚعاسّ تاٛفط ٚجا٘ ا٭ض  يسٜا
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ٚأٚضااس تٛجٝاا٘ ياا٘ ٚأقااٛاٙ ٖااٛ ايٓصااٛص ايصاارٝر١     ،وحػاا  ظاااٖط ا٭زياا١ 
ضٜٔ ٫ ٜاتُهٔ َأ ايطٗاٛض    ٚفاقس ايطٗٛ (1) ز٫ ص٠٬ إ٫ بطٗٛضشمْ٘ ب  ايٓاطك١

ايص٠٬ ن٬ن١ أن٬ث : نًي طٗاٛض ٚنًاي ضناٛ  ٚنًاي     ش(2)اطك١: ٓيص٬ت٘، ٚاي
ت٘ ٚ اْتفاا٢ ت٘ ٚعحااع عٓاا٘ اْتفاات صاا٬ كس املهًااف نًااي صاا٬اٚإشا فاا زغااحٛز

 .عًٝٗا . ٖصا  ٚجٛبٗا يعسّ ايكسض٠
 ٠٬ص ٫ٚش(3)ز٫ ص٠٬ إ٫ إزي ايكب١ًشٚقس ٚضز ْعث اذتسٜي ا٭ٍٚ َثٌ       

يهٓ٘ ٜٛجس يسٜٓا زيٌٝ خاضجٞ ع٢ً صر١ ايص٠٬ َأ   ،(4)زإ٫ بفاحت١ ايهتاب
ٚضز ْعثُٖاا     ، نُاا عٓاس ا٫ضاططاض   اغتكباٍ أٚ َٔ  اث فاحتا١ ايهتااب    ث 

٘ ناملػاتربا     بعض   .ز٫ صا٠٬ دتااض املػاحس إ٫   َػاحسٙ    ش:(5) ()كٛيا

 أٟ مل ٜثباات زيٝااٌ  (6)ز٫ صاا٠٬ إ٫ بطٗااٛضش  ذااسٜي  صاٖاا حااس ْعااثٚمل َْ
 ذاسٜي باٌ إٕ   ،ٜسٍ ع٢ً صر١ ايصا٠٬ َاع فكاسٖا يًطٗاٛض باملاا٤ أٚ باايرتاب      

 يصاطاذت٘   زٚنًاي غاحٛز   ايص٠٬ ن٬نا١ أنا٬ث : نًاي طٗاٛض ٚنًاي ضناٛ       ش
  ٓٛ  ُٓع اٜهاإٛ نافٝااّا ياا   يصاا٠٬ بااايطٗٛض ٚبااايطنٛ  ٚبايػااحٛز   ّ ذكٝكاا١ اتكاا

 صر١ ايص٠٬ َع اْتفا٤ ايطٗٛض املكّٛ هلا . 

ٍٓ صارٝس   ْعِ نبت إٔ ايص٠٬ عُٛز اياسٜٔ ٚقٛاَا٘ ٫ٚ تارتى وحااٍ ن          ُاا ز
ٍ  S ٫ تسعٞ ايص٠٬ ع٢ً ذااٍ فاإٕ ايآل   ظضاض٠ عًٝ٘ :ش : ايصا٠٬ عُااز    قاا

إٔ ٖصا ايثابات ٫ جياسٟ   إجيابٗاا عًا٢ فاقاس ايطٗاٛضٜٔ َاع        إ٫  ،(7)ززٜٓهِ
                                                           

 . 1َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ: ح 4: ب1ايٛغا٥ٌ: د (1)
 . 1َٔ ابٛاب ايطنٛ : ح 9: ب4ايٛغا٥ٌ: د (2)
 . 9َٔ أبٛاب ايكب١ً: ح 2: ب3ايٛغا٥ٌ: د (3)
 .  ايع١ًُٝ : زاض ايهت247: ح َٔ أبٛاب ايص٠٬ 69: ب2غٓٔ ايرتَصٟ: د (4)
 . 1َٔ أبٛاب أذهاّ املػاجس: ح 2ب :3ايٛغا٥ٌ: د (5)
  . 1َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ: ح 4: ب1ايٛغا٥ٌ: د (6)
 . 5َٔ ابٛاب ا٫غتراض١: ح 1: ب2ايٛغا٥ٌ: د (7)
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ايٓصٛص املتكس١َ ايساي١ ع٢ً تكّٛ ايص٠٬ بايطٗٛض ٚأْ٘ نًي ايص٠٬ ٚقس فكس 
املهًف ٖصا ايثًي املكّٛ فإْ٘ يٛ أت٢ املهًف فاقاس ايطٗاٛضٜٔ بصا٠ٕ٬ َأ زٕٚ     
         ٛ ز ضنٛ  أٚ َأ زٕٚ غاحستري   ناٌ ضنعا١ ٫ تتركال ايصا٠٬ ايايت ٖاٞ عُا

نصيو ٫ تتركل ايص٠٬ َٔ فاقس ايطٗٛضٜٔ إشا أت٢ بٗا َٔ  اث طٗاٛض    ،ايسٜٔ
ٗا ذ٦ٓٝص تهإٛ  فإْ ،ذت٢ إشا فعًٗا َع طيٝع أجعا٤ٖا ٚؾطا٥طٗا غ٣ٛ ايطٗٛض

٠ ايفاقس٠ يًطنٛ  شياَّا أٚ ايفاقس٠ يًػاحٛز  ايص٬ذطنا  ذطن١ شتصٛص١ َثٌ 
َٔ زٕٚ طٗٛض ذت٢ جي   ٖٚهصا ٫ تتركل ايص٠٬ ،شياَّا فإْٗا ٫ تهٕٛ ص٠٬

َٚٓاا٘ ٜتطااس قاا٠ٛ قااٍٛ    ،عًاا٢ فاقااس ايطٗااٛضٜٔ أزا٤ ايصاا٠٬ َاأ زٕٚ طٗااٛض   
َٔ زٕٚ فطم بري اذتا٫   ،املؿٗٛض : عسّ ٚجٛب ا٭زا٤ ع٢ً فاقس ايطٗٛضٜٔ

 ا٫ختٝاض١ٜ يفكسإ ايطٗٛض ٚبري اذتا٫  ا٫ضططاض١ٜ . 
٥طٗا غ٣ٛ ايطٗٛض ٖٞ ٗا ٚؾطا٥ٍ : ايص٠٬ ايتا١َ ادتاَع١ ٭جعاْعِ قس ٜكا     

 (1)زاملٝػااٛض ٫ ٜػااكط باملعػااٛض شٚ( املتعػااط٠ ، َٝػااٛض )ايصاا٠٬ َااع ايطٗااٛض 
 فٝح  أزا٤ ايص٠٬ َٔ  ث طٗٛض ذ٦ٓٝص . أٚش٫ ٜرتى املٝػٛض باملعػٛضز،

 يهٓ٘ َكاٍ ضعٝف :      
ٚقاس ذككٓاا    ،يعسّ نبٛ  ايهرب٣ ٚعسّ شياّ قاعس٠ املٝػٛض   ْفػٗا -أ٫ّٚ      

ُااّ زيٝاٌ عًٝٗاا ٫    ُع٢ٓ عسّ َتاب -قاعس٠ ا٫ؾت اٍ -ا ا٭صٛي١ٝ رٛنٓاٖصا   ب
 َٔ ْصٛص ا٭ذازٜي ايؿطٜف١ ٫ٚ َٔ إطيا  َٓعكس ناؾف . 

ايصا٠٬  )َاع   : ٭جٌ َ اٜط٠ )ايص٠٬ َع ايطٗٛض( ايٛاج  ا٭صٌ، ٚناّْٝا     
ٜهْٛاإ   -(2) .زايص٠٬ ن٬ن١ أن٬ث..شُٛج  ذسٜي اب -فإُْٗا  (ب ث طٗٛض
 :ايتاَاا١ َاأ زٕٚ طٗااٛض َٝػااٛض املعػااٛض  ُهاأ صااثٚض٠ ايصاا٠٬   ٫ َُٜتبااآٜري

 .  (ايص٠٬ ايتا١َ َع ايطٗٛض)
                                                           

 . 215: ح 58: 4ضاجع : عٛايٞ اي٦ًايٞ : د (1)
 . 1َٔ أبٛاب ايطنٛ  : ح 9: ب4ايٛغا٥ٌ: د (2)
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ٚاذتاصٌ عسّ ٚجسآْا ٚجّٗا َكب٫ّٛ غًُّٝا َٔ ا٭ؾهاٍ ٜسٍ ع٢ً ٚجٛب       
ٔ  )أزا٤ ايص٠٬ عًا٢   ٚ٭جًا٘ ٫ ضيهأ اإلفتاا٤ با٘ إ٫ اذتٝاطاّا       ،(فاقاس ايطٗاٛضٜ

ٌ ذاااٍ، ٖٚااصا ايكااسض ٜااسعٛ ي٬ذتٝاااط    ّا، ٚا٫ذتٝاااط ذػاأ عًاا٢ ناا  رطاَاا
ا٫غتربابٞ، يهٔ ايٓعط ازي نٕٛ ايص٠٬ عُاز ايسٜٔ ٚعُٛزٙ نُا   صارٝس  

ًٓاملتكا  (1)ظضاض٠ راآي عًاا٢ أزا٤ ايصاا٠٬ ٗااا َتسّ ٚ ااثٙ َاأ ا٫خباااض ايهااثث٠، ٚن
أخبااض صا٠٬   ، ٖٚصا َا ُٜط٣   زتُاٛ  أخبااض ايصا٠٬، ٫ٚ غاُٝا     ٚعسّ تطنٗا

ٛعّا ذٝي ٜػتفاز َٓٗا ايتمنٝاسا  ايهاثث٠ عًا٢ إقاَا١ ايصا٠٬      حََُ (2) املطاضز٠
ٚعسّ ا٫يتعاّ بهثث َأ ايؿاطٚط ٚايٛاجباا  نا٫غاتكباٍ اياصٟ ٖاٛ ضنأ          

٘     ،٫ٚ ٜسٚض إزي ايكبًا١ شايص٠٬   اث أْا٘ ٜػاتكبٌ     ،ٚيهأ أُٜٓاا زاض  با٘ زابتا
ًٓٛا     (3)زايكب١ً بمٍٚ تهبث٠ ذري ٜتٛج٘ باإلضياا٤   بٌ   يًٝا١ اهلطٜاط   صافري صا

مل تهأ صا٬تِٗ   ٚقتٗاا     َع ا٫عسا٤ ٚعٓس ايت٬ذِ ،يًدٛف ٚعٓس املطاضز٠
مماا ٜهؿاف عأ ياعّٚ إٜكاا        ،إ٫ ايتهبث ٚايتًٌٗٝ ٚايتػبٝس ٚايترُٝس ٚايسعا٤

 .  ٔ َٔ زٕٚ تطنٗا ُٜٚهتف٢ فٝٗا باملُهٔ فطاجعُهُا ُٜاايص٠٬ ب

طا٤ ع٢ً فاقس ايطٗٛضٜٔ بعس ركل فٝ٘ اذتُاٍ ٚجٛب ايكايكػِ ايثاْٞ : ُْ      
إطا٬م َاا زٍ عًا٢ ياعّٚ     رااظ  ًبٜٚكا٣ٛ ٚجٛبا٘    ،تٛفط ايطٗٛض يسٜ٘ َػاتكب٬ّ 

فاإٕ ايطٚاٜاا  َػتفٝطا١ َكطاٛ       ،قطا٤ َا فا  املهًف َٔ ايصًٛا  اي١َٝٛٝ
ٖٚٞ تسٍ ع٢ً يعّٚ قطا٤ َا ص٬ٙ ب ث طٗاٛض أٚ ْػاٞ صاًٛا      ،ُطُْٛٗااب

صا َسضى املؿاٗٛض ٖٚاٛ َابذٕي عًا٢ صاسم      ٖٚ ،(4)ٗا أٚ ْاّ عٓٗا فطاجعمل ٜصًٓ
 .ايصٟ ٖٛ َٛضٛ  ٚجٛب قطا٤ ايصًٛا  املفطٚض١  (ايفٛ )

                                                           

 . 5راض١: حَٔ ابٛاب ا٫غت 1: ب2ايٛغا٥ٌ: د (1)
 ارتٛف ٚاملطاضز٠ .ص٠٬ َٔ أبٛاب  3: ب5ايٛغا٥ٌ: د (2)
 . 2َٔ أبٛاب ارتٛف ٚاملطاضز٠ : ح 3: ب5ايٛغا٥ٌ: د (3)
 َٔ أبٛاب قطا٤ ايصًٛا  . 2+ ب 1: ب5ايٛغا٥ٌ: د (4)
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ُٜااا (ايفاااٛ )يهٓااا٘ قاااس ٜٓااااقـ   صاااسم         ع٢ عاااسّ إذاااطاظٙ   ذااال ٓسأٚ 
بًراظ إٔ ايٓاا٥ِ ٚضتاٛٙ تفاٛ  َآِٗ ايصاًٛا  املفطٚضاا         (فاقس ايطٗٛضٜٔ)

عأ نإٛ صا٬ت٘    رتُاٌ أٚ ُٜ ٜٔ ُٜبُٝٓاا فاقاس ايطٗاٛض    ،ٖٚٞ ٚاجس٠ مل٬نٗا ٜكّٝٓا
را٥ض انصاا٠٬ ايٓفػااا٤ ٚاياا  -أصاا٬ّ أٟ ٫ َاا٬ى فٝٗااا -فاقااس٠ ملاا٬ى ٚجٛبٗااا 

٬ُنٗا ذتا٢  ارطظ ٚجسإ صا٠٬ فاقاس ايطٗاٛضٜٔ يا    فإْ٘ ٫ ُٜ ،ٚايصل ٚاجملٕٓٛ
 ،عٓاس عاسّ أزا٤ٖاا   ٚقتٗاا أٚ عٓاس أزا٤ٖاا َأ زٕٚ طٗاٛض         (ايفٛ )ٜصسم 

  عٓس٥ص . ٖاح  قطا٩َٜٚ

 ٬ُى ٫ غبٌٝ يٓا إزي إزضان٘ َٔ زٕٚ ْٓصااملٓاقؿ١ بمٕ اْتفا٤ اي ُهٔ ضٓزُٜٚ      
ٔ       ٫ٚ ْاصٓ  عًٝ٘، ؾطعٞ ٜسٍ  ،زاٍ عًا٢ ٚجاٛب ايصا٠٬ عًا٢ فاقاس ايطٗاٛضٜ

رتُاٌ نْٛٗاا   فُٝ ،َٚع عسَ٘ ٫ ٜػعٓا اغتهؿاف ٚجٛز أٚ عسّ ٚجاٛز ٬َنٗاا  
ى ٜتٗا يًُا٬ رتُاٌ ٚاجاس  نُاا ُٜ  ،نص٠٬ اذتا٥ض ٚايٓفػا٤ ٫ ٬َى فٝٗا أصا٬ّ 

ُٜٓٚصسم فٛتٗا َٔ فاقس ايطٗٛضٜٔ ف  ص٠٬ . َٔ٘ ٘ أزي١ ٚجٛب قطا٤ َا فاتتع

ُهٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚجٛب قطا٤ فاقس ايطٗٛضٜٔ بصارٝس ظضاض٠ عأ   ُٜٚ     
ًٓ   ( غا٬ّ٥ عُٔ ص٢ً ب ث طٗاٛض أٚ َْ ايباقط ) ٗا أٚ ْااّ  ػاٞ صاًٛا  مل ٜصا
يٝااٌ أٚ   َاأ ١ شنطٖااا  أٟ غاااع ،ٜكطااٝٗا إشا شنطٖااا ( :شقاااٍ ) ،عٓٗااا
زيٌٝ ٚجٛب ٖٛ ( بكطا٤ ايص٠٬ ب ث طٗٛض إشا شنطٖا فإٕ أَطٙ ) (1)زْٗاض

فإٕ ارترب َطًل ٜعِ فاقس ايطٗٛضٜٔ أٟ إٕ إطا٬م ارتارب    ،ايكطا٤ فُٝا ضتٔ فٝ٘
 ِٓ َأ ناْاات ٚظٝفتا٘ ايصاا٠٬ بطٗاٛض َٚاأ مل تهأ ٚظٝفتاا٘ ايصا٠٬ بطٗااٛض       ٜعا

ِٓ ،يفكسإ ايطٗٛض  َٔ تًعَ٘ با٭زا٤ َٚا يٛ اذتطٓا باا٭زا٤  إط٬م ارترب نُا ٜع
جٛب ايكطا٤ ع٢ً َٔ صا٢ً ب اث   ف٬ قصٛض   اذتسٜي ايصرٝس عٔ إنبا  ٚ

 ٖصا تكطٜ  صرٝس غًِٝٚ.  ٛضٜٔايهْٛ٘ فاقس ايطٗ -إيعاَّا أٚ اذتٝاطّا -طٗٛض
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 . (1)ب٘ أغتاشْا فطاجعي٬غتس٫ٍ بايصرٝر١ ٜطجس ع٢ً َا قٓط

٠ بعس اذتصٍٛ ع٢ً ايطٗٛض : املا٤ أٚ ايرتاب ٚاذتاصٌ ٚجٛب قطا٤ ايص٬      
ٚإٕ ناإ ايثابات ٚجٛبا٘ عٓاسْا      ،َع أزا٤ ايص٠٬ ب ث طٗٛض   ٚقتٗا اذتٝاطااّ 

 نِ ْبري : . خصٛص ايكطا٤ خاضد ايٛقت 

 تيمم به :  الشروط املمتربة فيما ُي            
تُِٝ اض طٗاض٠ َا ُٜفإْ٘ ٫ إؾهاٍ   اعتب ،تُِٝ ب٘يؿطط ا٭ٍٚ : طٗاض٠ َا ُٜا     
زعاٞ اإلطياا  صاطحيّا عًا٢ اؾارتاط طٗااض٠ َاا        ، ٚيعًا٘ ٫ خا٬ف فٝا٘ باٌ إ    ب٘
ُُاٛا   :شَٚػتٓسٙ ظٗٛض قٛيا٘ تعاازي   ،رُٖٛاتُِٝ ب٘ َٔ تطاب أٚ ضٌَ أٚ َُْٜ ُٖ َٝ َفَت

ٚطٗااض٠ َاا ٜتاُِٝ     ،  اؾرتاط نٕٛ ايصعٝس ايصٟ ٜتُِٝ ب٘ طٝبّا  زَصٔعٝسّا َطِّبااّ 
٘   ت عٓٛإ ايطٝٓاملهًف ب٘ تٓسضد حت  ،  املمخٛش قٝسّا   ايصعٝس اياصٟ ٜتاُِٝ با

ُؿٗٛض اُرُسٟ ايااااياا ٜطاااف إيٝاا٘ : اياآصٓ   إش  ااث ايطاااٖط يااٝؼ بطٝاا  .    
فإٕ ايطٗٛض ٖٛ  (2) زجعًت يٞ ا٭ض  َػحسّا ٚطٗٛضّا:شُطُمٕ بصسٚضٙااي

٫ٚ ٜعكاٌ إٔ ٜهإٛ ايارتاب أٚ ضتاٛٙ َأ أجاعا٤        ،ايطاٖط   ْفػ٘ املطٗاط ي اثٙ  
فإٕ ايآحؼ ٜآحؼ ٬َقٝا٘     ،ٜهٕٛ طٗٛضّا َطٗطّا ي ثٙحػّا نِ َْ ٚج٘ ا٭ض 

ٓٗ ايكاعس٠ ايعك١ٝ٥٬ املطتهع٠ عٓس ايعك٤٬ ٚايفكٗاا٤ إٔ فاقاس ايؿا٤ٞ    ٚ  ،ط٫ٚٙ ٜط
 ْ٘ ٫ ٜعكٌ نٕٛ ايٓحؼ َطٗطّا . ٚقس قٌٝ : ا ،نايطٗاض٠ ٫ ٜعطٝٗا

ش ايٛغاذ  ٕ ايصعٝس ايطٝ  ٖٛ ايطٗٛض ايطاٖط بٌ ٚايٓعٝاف إ اراصٌ اٚاي      
 -اذتٝاطااّ  - َٚأ ٖٓاا ْؿارتط    ،  عطفّا نُاا إٔ ايآحؼ ياٝؼ بطٝا     يٝؼ بطٝٓ
فإْ٘  ،سيع٢ٓ ايٓعاف١ ايعطف١ٝ قباٍ ايٛغاخ١ ايعاٖط٠   ايرتاب ،تُِٝ بْ٘عاف١ َا ُٜ

 رطظ نٕٛ ايرتاب ايٛغذ طٝبّا إشا نإ ظاٖط ايٛغذ . ٫ ُْ

                                                           

 . 71:  11: دايٛنك٢  ايتٓكٝس   ؾطح ايعط٠ٚ (1)
 َٔ أبٛاب ايتُِٝ . 7: ب2ٛغا٥ٌ: داي (2)
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ٕٕ : اياارتاب أٚ ضتااٛٙ َأ أجااعا٤ ا٭ض          إشا نااإ ٚغاادّا ٚاضااس ٚبتعابث نااا
 زصعٝسّا طٝبّاشرػبٗا ايعطف ٘ ايٓفؼ ٫ٚ ََٜٓ تؿ٦ُعوحٝي ايٛغاخ١ ٚايكصاض٠ 

٫ أتٛقاع صاسم   ٚ ،عًات َػاحسّا ٚطٗاٛضاّ   ٚا٭ض  ُج ،فإٕ ايٛغذ  ث طٝ 
ٓٗ ط بٗا )ايطٝ ( ع٢ً أجعا٤ ا٭ض  ايٛغد١ ذت٢ ٜصس ايػحٛز عًٝٗا أٚ ايتط

 ّ ايٛغاخ١ ايعاٖط٠   ايصعٝس . تُُّٝا ٫ أقٌ َٔ ا٫ذتٝاط ايٛجٛبٞ بعس
بٌ ياٛ ناإ جاا٬ّٖ     ،ٚعًٝ٘ : إشا تُِٝ برتاب أٚ ضتٛٙ ٖٚٛ صتؼ بطٌ تُُٝ٘     

هلاا ٜبطاٌ تُُٝا٘ ٜٚٓهؿاف بط٬ْا٘ عٓاس اْهؿااف صتاغات٘ أٚ          بٓحاغت٘ أٚ ْاغّٝا
ٖٚهاصا عًا٢ ا٭ذاٛط ياٛ ناإ       ،ٚشيو يبط٬ٕ ايتُِٝ بايٓحؼ ٚاقعّا ،تصنطٖا

  ٘ .٥ايكصاض٠ ٚقس اختًطت ٚغاخت٘ بمجعاايٛغاخ١ ٚ ايرتاب أٚ ضتٛٙ ظاٖط

ََ  فكٗٞ فط        رهاّٛ  : َا ُٜؿو   صتاغت٘ َٔ أجعا٤ ا٭ض  اييت ٜتاُِٝ بٗاا 
 عس٠ ايطٗااض٠ ٚايآص املعتارب غآسٙ :    بطٗاضت٘ َا زاّ ٫ ٜكري بتٓحػ٘ سيكتط٢ قا

َٚاع اذتهاِ    ،(1)زفإشا عًُت فكاس قاصض   ،نٌ ؾ٤ٞ ْعٝف ذت٢ تعًِ أْ٘ قصضش
 تٓحػاا٘ ٫ذكااّا  ٚأصتاغاات٘  عًااِ ْعااِ إ٫ إٔ ُت ،بطٗاضتاا٘ ؾااطعّا ٜؿااط  ايتااُِٝ باا٘

 ُتٓااع املتااُِٝ باا٘ نػااا٥طعًااِ ناإٛ ايٓحاغاا١ ذايتاا٘ ايػااابك١ فتػتصاار  َٜٚأٚ ُت
 املتٓحػا  َٔ أجعا٤ ا٭ض    عسّ صر١ ايتُِٝ ب٘ . 

ي٘  ٚمل ٜتُٝعا ٚإشا نإ عٓس املهًف تطابإ أذسُٖا طاٖط ٚاٯخط َتٓحؼ      
ٚج  ا٫جتٓاب عُٓٗا اذتٝاطّا َٔ ج١ٗ ايعًِ اإلطيايٞ وحط١َ ٚبط٬ٕ ايتُِٝ 

يهٓ٘ إشا اضتصط ايرتاب عٓسٙ فُٝٗا ٚقس اؾتب٘ املتٓحؼ َُٓٗاا   ،باملتٓحؼ َُٓٗا
بايطاٖط فًِ ٜتُٝع ايطاٖط عٓس املهًف ٚج  ع٢ً فاقس املا٤ ٚ ث ايكاازض عًا٢   

٫ٚ  ،راطظ تُُٝا٘ بايطااٖط   ايرتابري يُٝ اغتعُاي٘ يعصٕض َؿطٚ  ٚيعَ٘ ايتُِٝ به٬
َٚاع   ،ٙ عسّ صر١ ايتُِٝ بايٓحؼ ٭ٕ املِٗ إزضاى ايتُِٝ بايطاٖط َُٓٗاٜطٓط

 رطظ تُُٝ٘ بايطاٖط . تُُٝ٘ بهًُٝٗا ُٜ
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فإْ٘ ٫ إؾهاٍ   اعتباض إباذ١ َا ٜتُِٝ  ،ايؿطط ايثاْٞ : إباذ١ َا ٜتُِٝ ب٘        
زعاٞ اإلطياا  عًا٢ اعتباضٖاا     إفٝ٘ باٌ  يعً٘ ٫ خ٬ف ٚ ،ض ب٘ َٔ أجعا٤ ا٭

 . ٚع٢ً بط٬ٕ ايتُِٝ بامل صٛب
ٚٚج٘ ا٫ؾرتاط ٖٛ أْا٘ عٓاس فاط   صا  ا٭ض  أٚ ايارتاب املتاُِٝ با٘             

ٜصث ايتُِٝ با٭ض  تصطفّا َٔ املتُِٝ ٜٚهإٛ ايتصاطف فٝا٘ ذطاَاّا َب ٛضاّا      
ٌٓ ٚع٬ عبس ٜتكطب إزي إش إٔ اي ،َٔ إَهإ ايتكطب ب٘ ٘ َاْع١ْٚذطَُت ،يًُٛزي ج

  ٘  ،٫ٚ ٜعكاٌ ايتكاطب سياا ٖاٛ َب اٛ  ملا٫ٛٙ       ،٫َٛٙ ٚذبٝب٘ سيا ٖٛ ستباٛب يسٜا
 ٚاذتطاّ ٫ ٜهٕٛ َصساقّا يًتُِٝ ايٛاج  . 

ٖٚهصا إشا نإ َهإ ايتُِٝ أٚ فطا٤ ايتُِٝ َ صٛبّا فإٕ ايتُِٝ   َهاإ        
ٚ   َ صااٛب أٚ   فطااا٤ َ صااٛب ٜتااُِٝ فٝاا٘ ٜػااتًعّ ايتصااطف   املهااإ أ  

٫ٚ ضيهٔ ايتكطب إزي املاٛزي   ،ٖٚٛ ذطاّ َب ٛ  يًُٛزي ،ايفطا٤ ذاٍ ايتُِٝ
ايعٌُ املب ٛ   ٫ٚ ٜصث ،ؾطع٘ ا٭قسؽا ٖٛ َب ٛ  يسٜ٘ ستطّ عٓسٙ ٚ  سي

  .  - ايتُِٝ ايطٗٛض ايعباز٠ -َصساقّا يًٛاج  
ٕٕ : ايتُِٝ ٜتركل بمٕ ٜططب بٝسٙ ع٢ً ا٭ض ، ٖٚٛ ذاطاّ ٭        ٕٕ نا ٕ ٚببٝا

ايطااطب تصاآطف بايٝااس   ا٭ض  اياااُ صٛب١ اياايت ٜطااطبٗا، أٚ ٖااٛ تصاآطف    
ُتٓاع  ذاصٌ   ايفطا٤ أٚ املهإ امل صٛب، ٚايتصطف   امل صاٛب ذاطاّ َٜٚ  

ٌٓ ٚع٬ . ايتكطب  سيا ٖٛ ذطاّ َب ْٛ  يًُٛزي ج

٩ٙ َأ ايؿاٛا٥  املُتعجا١    اص ايرتاب أٚ ضتٛٙ ٚصفايؿطط ايثايي : خًٛ      
وحٝي خيطد ارتًٝط عٔ نْٛ٘  ،نايتدي أٚ ايطَاز أٚ املًس أٚ ضتٖٛا َعتس ب٘ بكسٕض

فااإٕ اياارتاب أٚ ايطااري أٚ   ،أٟ ٫ ٜصااسم عًٝاا٘ عٓااٛإ ا٭ض  عطفاااّ   ،أضضااّا
تُِٝ ب٘ إشا اخاتًط بكاسٕض َعتاس با٘ َأ ايطَااز أٚ اياتدي أٚ املًاس أٚ         ضتُٖٛا مما ُٜ

عااِ إ٫ إشا نااإ ْ ،ضتٖٛااا ٫ ٜصااسم عًٝاا٘ عطفااّا أْاا٘ تااطاب أٚ طااري أٚ ضتُٖٛااا  
  ف٬ ٜطٓط -تطابٗا أٚ طٝٓٗا أٚ ضًَٗا أٚ ضتٖٛا -ارتًٝط ق٬ًّٝ َػتًٗهّا   ا٭ض 



 5:دفك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض........................................................................ .......(168)   

بصسم ايرتاب أٚ ضتٛٙ ٫ٚ ضيتٓع ؾاطعّا ايتاُِٝ ذ٦ٓٝاص باتًهِ ا٭ض  املدتًطا١      
 يصسم ايتُِٝ بٛج٘ ا٭ض  .  ،بكًٌٝ َٔ املًس أٚ َٔ ايتدي أٚ َٔ ايطَاز

  ث أجعا٤ ا٭ض  بٗا أقػاّ : ٚبتعبث َفصٌ : اَتعاد      
إٔ ٜهٕٛ املًس أٚ ايتدي أٚ ايطَاز ق٬ًّٝ َػتًٗهّا   ايرتاب أٚ ايطَاٌ أٚ   -أ      

 تااُِٝ باا٘ َااا زاّ ٜصااسم عًٝٗااا ا٭ض   ٖٚااصا ٫ إؾااهاٍ   صاار١ اي ،ضتُٖٛااا
ٜٚهاإٛ  ااث ا٭ض  َاأ ايؿااٛا٥  املُتعجاا١ بٗااا قًاا٬ّٝ      -اياارتاب أٚ ضتااٛٙ  -

 و يصسم ايصعٝس عطفّا ٚحتكل ايتُِٝ ب٘ . ٚشي ،َػتًٗهّا فٝٗا
 وحٝي ٜػتًٗو ايرتاب أٚ جسّا نثثّا ايطَاز ًُس أٚ ايتدي أٚااي إٔ ٜهٕٛ -ب      

ٖٚاصا ٫ إؾاهاٍ   بطا٬ٕ     ،ضتٛٙ فٝا٘ يكًتا٘ بايٓػاب١ ملكاساض ايؿاٛا٥  املُتعجا١      
 صسماًُُر١ ٫ ٜافإٕ ا٭ض  اي ،يعسّ صسم ايتُِٝ بايصعٝس عطفّا ،ايتُِٝ ب٘

ََ  املًس أٚ ٜ طٞ أ ًبٗا . ٜ طٝٗا  :ًُر١عطفّا عًٝٗا أْٗا تطاب بٌ ٜصسم أْٗا 
 تًط بايطَاز أٚادل ا٭ض  َٜٚاٛٙ َٔ َصازٜارطاب أٚ َْاعد ايتاتاُإٔ َٜ -جا      

ٕٚ أٚ      ايتدي أٚ باملًس أٚ ضتٖٛا ٜٚهٕٛ ايٛجٛز ارتاضجٞ َطنبّا َُٓٗا بكاسٕض َتػاا
 ،٭ٕ صر١ ايتاُِٝ َٓٛطا١ بايصاعٝس    ،يتُِٝ ب٘بط٬ٕ ا  ٫ٚ إؾهاٍ  ،َتكاضب

٫ٚ ٜصااسم ايصااعٝس عطفااّا عًاا٢ ايتااُِٝ بااارتًٝط املتػاااٟٚ َكااساضٙ َُٓٗااا أٚ      
ٚ املتااُِٝ باا٘ خاا ٭ٕ  ،املتكاااضب     ّا عطفااّا صااعٝس٫ ٜعتاارب اضد عاأ اغااِ ا٭ض  

ََ  . املطن  ٚجٛزّا ٚاذسّاحُٛعُٗا ذت٢ ٜصس ايتُِٝ ب٘ . ٖصا إشا ُعٓس 
املطنا    تعد ايرتاب أٚ ضتٛٙ ب ثٙ بكسض ناثث َطنا  َُٓٗاا ٜٚعاسٓ    ُإٔ َٜ -ز     

ُتاظٜٔ نااايتدي أٚ اذتؿااٝـ املًكاا٢ عًاا٢ ٚجاا٘ ا٭ض  أٚ   آَُٗااا ٚجااٛزٜٔ َاا 
ًك٢ ع٢ً ٚج٘ ا٭ض  َ٪قتّا إزي إٔ رصس ُٚتايؿعث أٚ ضتٛٙ َٔ اذتبٛب اييت ُت

ٔ ا٭ض  ْٚكًااٗا إزي ايػااااًٜٛ أٚ  راااري ٚقاات ضفعٗااا َااا  ٜهتُااٌ ذصااازٖا َٜٚ  
  . اض اُعَٔ اي ُؿرتٟيً

 طري أٚاطاب أٚ اياُكساضٙ ع٢ً ايتابّا باٚ  ٖصا ايكػِ ٜهٕٛ  ث ايرتاب  اي     
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 .  (ايتُِٝ بايصعٝس)٫ٚ ضٜ    عسّ صر١ ايتُِٝ ب٘ يعسّ صسم  ،ضتُٖٛا

ٚاذتاصٌ بط٬ٕ ايتُِٝ با٭ض  املدًٛط١ ب ثٖا إشا ناإ ارتًاٝط َػااّٜٚا         
ٚصر١ ايتُِٝ با٭ض  املدًٛط١ ب ثٖا  ،ض أٚ  ايبّا   َكساضٙ ع٢ً قسض ا٭

بكسض قًٌٝ َػتًٗو وحٝي ٜصسم عطفّا أْا٘ ٜتاُِٝ باايرتاب أٚ ضتاٛٙ َأ أجاعا٤       
٫ إٔ ٜهإٛ ايارتاب َػاتٛعبّا     ،عطفّا (ايتُِٝ بايصعٝس) صسمٚاملِٗ  ،ا٭ض 

 ٚايعرب٠ بصسق٘ عطفّا .  ،فإٕ ايٓص ايكطآْٞ أَط بايتُِٝ بايصعٝس ،عطفّا
ناايتدي ايهاثث أٚ    ٜصس ايتُِٝ عٓس اَتٝااظ ٚجا٘ ا٭ض  عأ  اثٙ     ٖٚهصا      

٘    ايؿاعث املٛضااٛ   فاإشا زفااع ايااتدي   ،عًا٢ اياارتاب َاع اَتٝاااظ ٚجا٘ ا٭ض  عٓاا
َٔ ايططف نِ تُِٝ بٛج٘ ا٭ض  ايباضظ املػتًٗو فٝ٘  ٠ٚأظاذ٘   قطع١ ص ث

 ازٕٚ َ ،ايتدي أٚ اذتؿٝـ املٛضٛ  ع٢ً ا٭ض  صس ٚصسم ايتُِٝ بايصعٝس
 عًٝ٘ َٔ اذتؿٝـ أٚ ايؿعث أٚ ايطظ املًك٢ ع٢ً ٚج٘ ا٭ض  . 

ٜٚاسٍ   ،ايؿطط ايطابع : إٔ ٜهٕٛ ٚجا٘ ا٭ض  املتاُِٝ با٘ شا عًاٛم بايٝاس           
صاارٝس ظضاض٠ ايااساٍ عًاا٢ ايتبعااٝض ٚإٔ اهلل غاابراْ٘  :٘اؾاارتاط ٜٚ٪نااسعًٝاا٘ 

ّ عًااِ إٔ ايعًااٛم ٫ ٜهاإٛ   طيٝااع ايهااف ٚأْاا٘ ٫ ٜعًاال َاأ ايصااعٝس بتُااا   
. ٖٚهاصا  (1)ٚإصيا ٜعًل بابعض ايهاف ٫ٚ ٜعًال ببعطاٗا اٯخاط فطاجاع       ،ايهف

ٌٓ(:شصرٝس اذتًل عٔ ايصازم)  ز ٚصارٝس فًٝتُػس َٔ ا٭ض  ٚيٝص
فإْ٘ ٫ ٜتركل املػس با٭ض  إ٫  (1)زفًُٝػس َٔ ا٭ض  ٚيٝصٌشابٔ غٓإ 

٘   َع عًٛم ؾ٤ٞ َٓٗا باايهفٓ   فٝهإٛ املػاس بٗاا ذااٍ إَطاضٖاا      ،ايطااضب١ عًٝا
 ع٢ً ادتب١ٗ ٚظاٖط ايهفري َع عًٛم ؾ٤ٞ َٔ ا٭ض  بٗا . 

رٌ ارتا٬ف فاصٖ  طياع َأ فكٗا٥ٓاا )ض ( إزي إجيابا٘       اٖٚصا ايؿاطط َا       
 ط ا٭ًَؼ ارحاايتُِٝ باي :صس عٓسِٖاٚ٭جً٘ ٫ ٜ ،ٚاؾرتاط٘   صر١ ايتُِٝ
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 ٜٚهفٞ ايتُِٝ ب٘ إشا ناإ عًٝا٘  بااض    ،ارتايٞ َٔ ا٭جعا٤ ايٓاع١ُ ايعايك١ بايٝس
 ٜعًل بايٝس عٓس ايططب عًٝ٘ . 

٘   إْٚػ  إزي املؿٗٛض عاسّ اعتبااض ايعًاٛم باٌ           سيعٓا٢   ،زعاٞ اإلطياا  عًٝا
نفا١ٜ ضطب ايٝسٜٔ با٭ض  َٚػس ادتب١ٗ ٚايٝسٜٔ بُٗا ٚإٕ مل ٜعًل بايٝسٜٔ 

ٚ٭جًا٘ ٜصاس ايتاُِٝ     -َٔ ا٭جعا٤ ايص ث٠ ايٓاعُا١  -ٔ ٚج٘ ا٭ض ؾ٤ٞ َ
 ٭جعا٤ ايٓاع١ُ ايعايك١ بايٝس ٚيٛ  باضّا . ْٚكٍٛ: باذتحط ا٭ًَؼ ارتايٞ َٔ ا

٫ إؾهاٍ ٫ٚ خ٬ف بري فكٗا٥ٓا )ض (   عسّ اعتباض نٕٛ َػاس ايٛجا٘        
ٔ        ،ٚايٝسٜٔ بايرتاب ْفػ٘  ٚإصيا املعتارب املطًاٛب ٖاٛ َػاس ادتبٗا١ ٚظااٖط ايٝاسٜ

ٜعاين َػاس ادتبٗا١ ٚظااٖط ايٝاسٜٔ       -، ٚارتا٬ف   اعتبااض ايعًاٛم   بباطٔ ايٝاس 
 تربابّااٛبّا أٚ اغافطٗا ٚجارٛٙ ع٢ً ايٝس بعس ْطاب أٚ َْاكٞ َٔ ايتاُتباط ايابا٭ن

  .  - ع٢ً خ٬ٕف إٓ  -
٫ٚ ضٜ    إٔ َكتط٢ أصٌ ايربا٠٤ عٔ ا٫ؾرتاط ٖٛ عسّ اعتباض ايعًٛم       

مل ٜتطااس إشا  ٚأ  املتاُِٝ با٘ إشا مل ٜتااٛفط زيٝاٌ َعتارب عًاا٢ اؾارتاط ايعًاٛم       
فإٕ املٛضز َٔ َٛاضز ايتُػو باايربا٠٤ َأ اعتبااض     ،ػ١ٓ عًٝ٘ز٫ي١ ايكطإٓ أٚ اي

 ٍ ُهاأ جطٜااإ اغتصااراب عااسّ اعتباااض   بااٌ ُٜ ،ايعًااٛم زٕٚ أصااٌ ا٫ؾاات ا
 :ايصا٠٬ َاع ايتاُِٝ سياا فٝا٘ عًاٛم        ايعًٛم   صر١ ايتُِٝ أظ٫ّ ٚعسّ اعتبااض 

 . ي٘ باؾرتاط ايعًٛم ٫ذكّاايعسّ املتٝكٔ أظ٫ّ املؿهٛى تبٓس
دطد : ٌٖ ٜٛجس زيٌٝ اجتٗازٟ تاّ ع٢ً اعتباض ايعًٛم يَٓٚعٓس٥ص ْبري       

 ْكٍٛ : ٚ ، ط إط٬م ايهتاب ٚايػ١ٓ ا٭َطٜٔ بايتُِٝاٖب٘ عٔ ظ
َٚع عسّ شياَٗا زي٬ّٝ ْطجاع إزي ا٭صاٌ    ،قس اغتسٍ ٫عتباض ايعًٛم بمَٛض     

 ٖٚٞ :  ،ايعًُٞ أٚ اإلط٬م

٘   ايٛج٘ ا٭ٍٚ : ظيٌ آ١ٜ ايتُِٝ ٚأخباضٙ ع٢ً ا      فاإٕ   ،ي ايا  أٚ َٓٓعيا١ عًٝا
  ٘ ْعاث ايارتاب أٚ    ، اي  أفطاز ايصعٝس املتُِٝ ب٘ ٖٛ ايعًٛم بايٝس ايطااضب١ فٝا
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ُا ارٖٛا َٔ أجعا٤ ٚج٘ ا٭ض  َا ايطٌَ أٚ اذتحط امل رب أٚ ايطري ايٝابؼ أٚ َْ
٫ أقاٌ   ،ٗا ياٮض  ٜٛجس فٝ٘ أجعا٤ ص ث٠ ْاع١ُ تعًل بايٝس عٓس ضطبٗا َٚٓػا 

ٓٛ  اي باض ع٢ً اذتحط أٚ ضتٛٙ . ايرتاب ٚ َٔ عً

إ٫  -عًل بايٝست زع٣ٛ  ًب١ أفطاز املتُِٝ ب٘ فإْٗا مما تٚفٝ٘ : إْ٘ ٚإٕ صر      
إ٫ إٔ إطا٬م اٯٜا١    -  ا٭َاانٔ ايططبا١ ايٓسٜا١ أٚ أٚقاا  املطاط عًا٢ ا٭ض       

ُُٛا َصٔعٝسّا َطِّٝبّاش ُٖ َٝ ََا٤ّ َفَت ِِ َتٔحُسٚا  ًَ ِٓ زَف  ،فٝا٘ عًاٛم   َاا فٝا٘ عًاٛم َٚاا ياٝؼ      ٜع
ٚ   -٫ تصًس  ًب١ ٚجاٛز ايصاعٝس ايعاايل   ٚ َكٝاسّا   -ضتُٖٛاا  ايارتاب أٚ ايطَاٌ أ

 بٌترهاّ ايؿو ٜمتٞ أصٌ ايربا٠٤ اإلط٬م ايٓصٛص ايؿطٜف١ . ٚيٛ فط  اغ
 َتكسّ . ٚا٫غتصراب ا٭ظيٞ بتكطٜ  

َِشتُِٝ : ا١ٝ اياٝفاٝإ ناعازي   باٛي٘ تاثاْٞ : قاٛج٘ ايااي      ِِاُُٛجأبٛا اَػُراَفا ُٖٔه ٛ 
ُ٘ ِٓ َٔ  ِِ ِٜٔسُٜه ُ٘ٚبربن١ ظٗٛضش ،6املا٥س٠ :  زََٚأ ِٓ  : )٫ايعشتؿطٟ  ايتبعٝض قاٍ  زَٔ
ٖهااصا   طبعاا١  (1) َأ ايعااطب َاأ قاٍٛ ايكا٥ااٌ : َػاارت بطأغا٘(    ٜفٗاِ أذااسْ 
٫ٚ ٜبعاس نْٛا٘ )بطأغاٞ( نُاا ْكًا٘ طياع َأ فكٗا٥ٓاا           زاض املعطف١، ايهؿاف 

)َٔ اياسٖٔ َٚأ املاا٤ َٚأ ايارتاب إ٫      بث املتكاسّ، عٓ٘، ٜٚػاعسٙ صٝا ١ ايتعا 
فتهاإٛ اٯٜاا١ ظاااٖط٠   إٔ ايتااُِٝ  اْتٗاا٢ ناا٬ّ ايعشتؿااطٟ،  َعٓاا٢ ايتبعااٝض( 

ٖٚاٛ َاا ٜعًال بايٝاس َأ ايارتاب        ،ٜتركل سيػس ايٛج٘ ٚايٝسٜٔ ببعض ايارتاب 
 ٘ ِ  ٫ٚ ُٜ ،املططٚب عًٝا  .املؿات١ًُ عًا٢ ايارتاب    املػاس باايهفٓ   :طًا    ايتاُٝ

فًٝتُػاس َأ ا٭ض    شبعاض ا٭خبااض ايصارٝر١ اٯَاط٠ بايتُػاس       ٜٚ٪نسٙ :
ٌٓ ٌٓزشٚيٝص  . (2)زفُٝػس َٔ ا٭ض  ٚيٝص

ِٔ شٚفٝ٘ : إٕ ايعاٖط تٛقف ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً اعتباض ايعًاٛم عًا٢ نإٛ           زَٔا
رتٌُ نْٛٗاا بٝاْٝا١ أٚ   رتٌُ نْٛٗا تبعٝط١ٝ َُٜع إٔ ن١ًُ )َٔ( نُا ُٜ ،تبعٝط١ٝ
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ٍ إٔ ٜااطاز اذتُااٖااصا ٭جااٌ إٚ ،عًاا٢ اؾاارتاط ايعًااٛمفاا٬ تااسٍ اٯٜاا١  ،ْؿاا١ٜٛ
ُ٘    شايبٝا١ْٝ َٔ قٛي٘ تعاازي  ِٓا َٔ  ِِ ِٜأسُٜه ََٚأ  ِِ ُٖٔه ُُٛجاٛ ََِػاُرٛا ٔب ِ   زَفا أٚ  ،أٟ َأ ايتاُٝ

ٔ ايارتاب ٚضتاٛٙ َأ أجاعا٤     َػارّا ْاؾا٦ّا َا   فاَػرٛا ) اٍ نْٛٗا ْؿ١ٜٛ:ذتُإل
ٛجا٘ ٚايٝاسٜٔ   سيع٢ٓ نٕٛ املػاس باي  ،رتٌُ نٕٛ )َٔ( ي٬بتسا٤ُٜا٭ض ( نُا 

ٌ اذتُااٍ إضاز٠ ايتبعاٝض   ٖٚٞ تكابا  -َٚع ٖصٙ ا٫ذتُا٫  ،ٜبسأ َٔ ايصعٝس
صار١  م   املتاُِٝ با٘     تكصط ز٫ي١ اٯ١ٜ عٔ إنبا  اعتباض ايعًٛ -َٔ اذتطف
ٕ   ،ايتُِٝ ب٘ ُ٘ شيتٛقف ايس٫ي١ ع٢ً إذاطاظ ناٛ ِٓا تبعٝطا١ٝ تفٝاس إٔ ٜهإٛ       زَٔ

ُػس ايٝس اييت عًٝٗا أجعا٤ نِ َت ،ٝ٘ايٝسٜٔ بعض ايصعٝس ايصٟ ضطبت ايٝس عً
يعسّ  -رطظ ايس٫ي١ا مل ُتُٓاٚي ،ايصعٝس ايٓاع١ُ ع٢ً ادتب١ٗ ٚع٢ً ظاٖط ايٝسٜٔ

 تكصط ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً اعتباض ايعًٛم .  -إذطاظ َا تتٛقف ايس٫ي١ عًٝ٘

 إٕ اهللشُا٤ ادرب ايصرٝس ايٓاطل بمٕ ايرتاب طٗٛض ناياايٛج٘ ايثايي : اي      
ٌٓٚ عٓع ٜاسٍ   ٖٚاصا ايآصٓ   ،(1) زجعٌ ايرتاب طٗٛضّا نُا جعٌ املاا٤ طٗاٛضاّ   ج

  ٘ نُاا إٔ املػاس باملاا٤   ايٛضا٤ٛ     أٟ  ،ع٢ً إٔ ايرتاب ناملا٤ ٫بس َٔ املػاس با
ٌْ ُػاس با٘ ناصيو املػاس   ايتاُِٝ ٜتركال       َٔ عًٛم بعض املا٤ بايٝس فُٝ ذاص

 ُػس ب٘ ادتب١ٗ ٚايٝسإ . بمنط ايرتاب ايعايل بايٝس ُٜٚ

 ٚفٝ٘ : إٕ املػس بايرتاب ايطٗٛض ع٢ً أضتا٤ َتعسز٠ :      

ٖٚاصا ايٓراٛ َكطاٛ      ،ُطٜغ ادتػاس   ايارتاب  إٔ ٜتركل املػس بٓرٛ َت -أ       
 ٚعٓس٥ص ٜسٚض املطاز ادتسٟ َٔ املػس بري اذتُايري آخطٜٔ :  ،بعسّ إضازت٘

 طاز املػس بايٝس اييت ضطبت ع٢ً ايرتاب َٚػت٘ . إٔ ُٜ -ب      

رتُاٌ  ٖٚاصا ايٓراٛ ُٜ   ،طاز املػاس بامنط ايارتاب اياصٟ عًال بايٝاس      إٔ ُٜا  -جا      
 تاد إضازت٘ إزي زيٌٝ َٔ ايؿط ارَٚت ،٘ايهٔ ٫ إطيا  ع٢ً عسّ إضازت ،٘اإضازت
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 ا٭قسؽ ٫ٚ زيٌٝ ظاٖطّا .  
تطاباّا   -ايطابع : أخباض ْفض ايٝسٜٔ بعس ايططب بُٗا عًا٢ ا٭ض  ايٛج٘       

ٚاضرّا ع٢ً اعتباض ايعًاٛم ٚإٔ ايتاُِٝ ٫باس َأ ذصاٛي٘       فإْٗا تسٍ -أٚ  ثٙ
٘    ،بؿ٤ٞ َأ ا٭ض  ٜعًال َٓا٘ بايٝاس     عا٤ ايٓاعُا١ ايعايكا١   ا٭جا  -ناِ ُٜاعاٍ عٝٓا

 ض بعس ايططب قبٌ املػس بمنطٙ . بايٓف -بايٝس
ٚفٝ٘ : إٕ أخباض ايٓكض عٓسْا ستُٛي١ ع٢ً اغترباب ايٓفض قطعّا ٚإٕ نإ       

ٚيهٓاا٘ ٜٛجااس عٓااسْا أنثااط َاأ قطٜٓاا١ عًاا٢ نْٛاا٘   ،بظاٖطٖااا بااسّٚا ٖااٛ ايٛجااٛ
 .     -نُا غٝمتٞ - َػتربّا  ث ٚاج 

 رصٌ عٓسْا ؾاٖسإ ع٢ً عسّ اعتباض ايعًٛم :ٚعًٝ٘ َٜ     
َع نٕٛ ايٓفض َػتربّا  اث ٚاجا  تكصاط ز٫يا١ أخبااض ْفاض ايٝاسٜٔ         -أ     

  ٘ ترباب بًراااظ إٔ املهًااف َااع ا٫يتااعاّ باغاا   ،عًاا٢ يااعّٚ ايعًااٛم ٚاؾاارتاط
َٜااي  ، -ٚج٘ ا٭ض  -ٝساصعاعا٤ اياٛم فٝ٘ َٔ أجاَا ٫ عً ل ي٘ اختٝاضارٓفض 

 َٚع٘ ٫ ٜتركل َٛضٛ  ايٓفض املػتر  . 
َع نٕٛ ايٓفض َػتربّا  ث ٚاج  تكصط ز٫ي١ أخبااض ْفاض ايٝاسٜٔ     -ب     

ٍٕ   زتٓفطاُٗا  ،فٓفطاُٗا ، بًراظ نٕٛ ا٭َط بايٓفض :شع٢ً يعّٚ ايعًٛم خاا
بااٌ ٜٓرصااط  ّا،عًاا٢ اعتباااض ناإٛ املتااُِٝ باا٘ ممااا فٝاا٘ ايعًااٛم زا٥ُاا  َاأ ايس٫ياا١

 ركاال َٛضااٛع٘ ٖٚااٛ ٖٓااا عٓااسَا ٜتااُِٝ سيااا فٝاا٘ عًااٛم بٝااسٙ     املػااتر  عٓااس َت
 َٚااع عااسّ تُُٝاا٘ سيااا فٝاا٘ عًااٛم     ،ٜاآفض ٜااسٙ ٜٚطااطب إذااساُٖا بااا٭خط٣  

 . ٫ َٛضٛ  يًٓفض املػتر  
هًفاري فإْا٘ ًٜاعّ نإٛ     ع املُٝا َتٛجّٗا دتعِ يٛ نإ ا٭َط بايٓفض ٚجٛبّٝا ْ     

بُٝٓاا َاع    ،ح  ْفض ايٝسٜٔ مما عًل بُٗاا املتُِٝ ب٘ مما فٝ٘ عًٛم زا٥ُّا ذت٢ َٜ
ُهأ  باايٓفض ُٜٚ  ٞنٕٛ ا٭َط اغتربابّٝا ٫ ًٜعّ شيو ٜٚصس ا٭َاط ا٫غاترباب  

 .  -ٚيٛ ٫ْتفا٤ املٛضٛ  -تعًك٘ سيا ٫ عًٛم فٝ٘ إلَهإ تطى املػتر 
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 فطٚ  فك١ٝٗ :      
َػااًُّا عًا٢ املهااي   َهاإ َ صااٛب أٚ    فاط  ا٭ٍٚ : إشا أنااطٙ ايعااملُ  اي     

أٚ يعّ َٔ اغاتعُاٍ املاا٤    ،ذبػ٘ فٝ٘ َع عسّ ٚجسإ املا٤ املباح   شاى املهإ
فٌٗ ٜصس ايتُِٝ   أضض٘ ٚفطا٤ٙ  ررتّ املاٍ،اباملهإ امل صٛب َٔ َ إضطاْض

ٚفطااا٤ٙ إشا نااإ  أّ ٫ ؟ ٚا٭ظٗااط جااٛاظ ٚصاار١ ايتااُِٝ   املهااإ امل صااٛب 
بٌ ٖٚهصا يٛ تُِٝ َٔ تطاب املهإ امل صٛب َع ْفض ايٝس مما  ،ايرتاب َباذّا

 عًل بٗا َٔ تطاب املهإ امل صٛب . 
ٚايٛج٘ فٝ٘ : إٕ َكتط٢ َا تكسّ َٔ اؾرتاط إباذا١ َاا ٜتاُِٝ با٘ املهًاف :           

طا٬ٕ  ٚب -أٟ املمخٛش َأ املهاإ امل صاٛب    - بط٬ٕ ايتُِٝ بايرتاب امل صٛب
 ْ٘ اغت٤٬ٝ ع٢ً َاٍتُُٝ٘ بايرتاب املباح ٭ايتُِٝ   املهإ امل صٛب ٚإٕ نإ 

ٖٚهاصا ا٭خاص َأ     ،اي ث ٚتصطف فٝ٘ ٖٚاٛ  اث َطخاٛص فٝا٘ فٝهإٛ ستطَااّ      
َطْا بٓفض ْ٘ اغت٤٬ٝ ٚ ص  ذطاّ ٚيصا ُأطاب املهإ امل صٛب ٚايتُِٝ ب٘ ٭ت

   اي ث . ايٝس مما عًل بٝس املططط احملبٛؽ َٔ تطاب أض
ٚإصيا تكتطٞ ايكاعس٠ بط٬ٕ ايتُِٝ   املٛضزٜٔ ٭جٌ اؾرتاط إباذ١ ٚذ١ًٝ      

ُهأ ايتكاطب با٘ ٫ٚ    اذتاطاّ ٫ ُٜ  إش ،َا ٜتُِٝ ب٘ ٚإباذ١ َهإ ايتاُِٝ ٚفطاا٤ٙ  
 .  -ايتُِٝ -ٜصًس َصساقّا ٚاَتثا٫ّ يًٛاج  

املاٛضزٜٔ ٭جاٌ   يهٓا ْطفع ايٝس عٔ شيو ٚضتهاِ  اٛاظ ايتاُِٝ ٚصارت٘            
ٖااّا عًاا٢ ايتٛاجااس   املهااإ امل صااٛب َطااططّا يًتااُِٝ   املهااإ       نْٛاا٘ َهَط
ٖٚاٛ   -، يهْٛ٘ ستبٛغّا فٝٗا ذػ  ايفط :   ا٭ض  ٚايفطا٤ َعّا امل صٛب

٭ْ٘ ستبٛؽ ٫ٚ غبٌٝ ي٘ يًدطٚد  -َططط أٜطّا يًتُِٝ برتاب املهإ امل صٛب
فٝمتٞ  ،ِ ب ث تطاب املهإ امل صٛبَٔ املهإ امل صٛب ٫ٚ عٓسٙ ٚغ١ًٝ يًتُٝ

٘   ّ اهلل إ٫ ٚقاس أذًٓا  مما ذٓط ؾ٤ْٞايصرٝس :شٚيٝؼ  ايٓٓص  (1)ز٘ ملأ اضاطط إيٝا
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ا٭ض  امل صاٛب١ بٝسٜا٘ ٚضاطبُٗا عًا٢ ا٭ض  َكسَا١ّ       ٖٚٛ َططط إزي َاؼٓ 
اغت٤ّ٬ٝ فًِ ٜهٔ اغت٩٬ٝٙ ع٢ً أض  اي ث امل صٛب١  ،ملػس ٚجٗ٘ ٜٚسٜ٘ تُُّٝا

ستطَاّا عًٝا٘   طب ٜسٜ٘ عًٝٗا َٚػس جبٗت٘ ٜٚسٜا٘  تصطف٘ فٝ٘ بطٜهٕٛ ٚعسٚاّْٝا 
بٌ ٖاٛ َطاطط    (1)زَ٘ٓ رٌ َاٍ اَط٨ َػًِ إ٫ بطٝب١ ْفؼ٫ َٜ(:شS بكٛي٘ )

ٌٓ اهلل ي٘ : ايتٛاجس ٚايترطى   املهإ امل صٛب املكاِٝ فٝا٘ إنطاٖاّا     إيٝ٘ ٚقس أذ
 عًٝ٘ ٚذبػّا فٝ٘ َٔ قبٌ ايعامل . 

َٚػس جبٗت٘ ٚظاٖط ٜسٜ٘ تصاطفّا ظا٥اسّا عًا٢     ٚيٝؼ ايططب ع٢ً ا٭ض      
 ايتصااطف املػااُٛح باا٘ يًُهااطٙ احملبااٛؽ املطااطط يًتٛاجااس   املًااو امل صااٛب  

فاإٕ ايتٛاجاس ٚايتراطى نًا٘ َطاطط إيٝا٘ ٖٚاٛ ذا٬ٍ          ، -أضضّا ٚبٓا٤ّ ٚفطا٤ّ -
حٛظ يًُربٛؽ ايص٠٬   املهإ امل صٛب املهطٙ ع٢ً املططط . ٚ٭جٌ ٖصا َت

نُا جيٛظ ايّٓٛ ٚايترطى ٚايتدًاٞ   ٖاصا    ،فٝ٘ ٚاذتبؼ   أضض٘ع٢ً اإلقا١َ 
املهإ بؿطط إٔ ٫ ٜهإٛ تصاطف٘ اغات٤ّ٬ٝ عاسٚاّْٝا ٚإٔ ٫ ٜتطًا  تصاطف٘ فٝا٘        
  ٘  ،بايص٠٬ أٚ بايّٓٛ أٚ بايتدًٞ تصطفّا ظا٥سّا عٔ ايكسض املططط إيٝ٘ املهاطٙ عًٝا

ٍْ  غات٤٬ْٝ عاسٚاْٞ ٚا  ْففإٕ ايتصطف ايعا٥س ع٢ً َا اضطط إيٝ٘ تصاطٓ   ٚاغاتر٬
َُ ٫ حيٌ َااٍ اَاط٨   اذتسٜي احملُسٟ ايصرٝس املتكسّ :ش ّ بٓٓصرٓطملاٍ اي ث 

ُاٍ اٌ با َأ زٕٚ فاطم باري ايتصاطف اياصٟ ٜكاَبا       إ٫ بطٝا  ْفاؼ َٓا٘ز    َػًِ
فااإٕ ايتصااطف    ،ُاٍ ٫ٚ تهاإٛ ياا٘ قُٝاا١ َايٝاا١اٚايتصااطف ايااصٟ ٫ ٜكابااٌ باا

 ٍ ملا ذطّ اهلل غبراْ٘ . ٚاغتر٬ عسٚاْٞ ٚإت٬ْف اذتايري اغت٤ْ٬ٝ
ٚبتعبث آخط : احملباٛؽ   املهاإ امل صاٛب أٚ    اثٙ ٖاٛ   ذايا١ ْفػا١ٝ             

 ٘ َٚاأ ٖٓااا مل ٜعٗااس َاأ  ،صااعب١ تػااتٛج  ضظياا١ ايتؿااطٜع ٚضظياا١ ارتًاال باا
ٚمل  ،ُ٪َٓري بػحٕٛ ايط ا٠ ٠٫ٚ ادتاٛض ايا( ايصٜٔ عاصطٚا ابت٤٬ Œ ا٭١ُ٥)

ٔ  ،را٤ ايتصاطف اربؼ بمقٌ ٚأضٝل أْا ُاعطف عِٓٗ ذصط ايطخص١   ايُٜ َٚا
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ٌٓ َاا اضاطط   َٜ ٖٓا رٌ يًُػحٕٛ ايتصطف   املهإ امل صٛب سيكتط٢ زيٌٝ ذ
ٖٚٛ ايٛض٤ٛ ٚاي ػٌ باملا٤ امل صٛب ايها٥ٔ  -إيٝ٘ املهًف إ٫ َا خطد بايسيٌٝ

 . فٝٓتكٌ إزي ايتُِٝ   املهإ امل صٛب -  املهإ امل صٛب
ُِ   املهإ امل صاٛب املهاطٙ عًا٢ املكااّ فٝا٘      ٚاذتاصٌ جٛاظ ٚصر١ ايتٝ      

  .ٚجٛاظ ٚصر١ ايتُِٝ برتاب املهإ امل صٛب ٚ  فطا٤ٙ بإجياز ع١ًُٝ ايتُِٝ
َاأ املااا٤ املٛجااٛز   املهااإ امل صااٛب   دتااٛاظ   ايٛضاا٫ٚ٤ٛ ٜاامتٞ ٖااصا ا      

 ٘ ٕ    ،احملبٛؽ فٝ٘ إشا نإ املا٤ َ صٛبّا ٫ ٜطض٢ َايه٘ بايتصطف فٝا  ْعاِ ياٛ ناا
املا٤ َباذاّا أٚ ناإ املاياو قاس ضٓخاص بايتصاطف فٝا٘ فا٬ ضٜا  ٫ٚ إؾاهاٍ             

 . جٛاظ ايتٛضٞ ب٘ ٚإٜكا  ايص٠٬   املهإ امل صٛب احملبٛؽ فٝ٘
 ُ صٛباُ صٛب املٛجٛز   املهإ اياٚايبري   جٛاظ ايتٛضٞ باملا٤ اي       

ا نااإ ملااا٤ باا٘ إش ، فٗااٌ جيااٛظ ايتٛضاا٪ص املايااو بايتٛضااٞ باا٘ٚايااصٟ مل ٜااطٓخ
ٖٚهصا ٌٖ جيٛظ ايٛض٤ٛ ب٘ إشا  ،بصٍ بإظا٤ ا٫غت٤٬ٝ عًَٝ٘اي١ٝ ُت ايٛض٤ٛ ق١ُْٝ

 .مل تهٔ ي٘ ق١ُٝ َاي١ٝ يكًت٘ ؟ 
 ايٛضاا٤ٛ قًاا٬ّٝ  ٫ ضٜاا    عااسّ جااٛاظٙ ٚعااسّ صاارت٘ ذتاا٢ إشا نااإ َااا٤ُ      

ِ     ٫ قُٝاا١ َايٝاا١     ياا٘ ٭ْاا٘ اغااتر٬ٍ ملااا ذااطّ اهلل ٚش٫ حيااٌ َاااٍ اَااط٨ َػااً
٘    بطٝ  ْفؼ َٓا٘ز إ٫  ٘   ،ذت٢ ايكًٝاٌ اياصٟ ٫ قُٝا١ يا  يا٘   إتا٬فْ  فاإٕ اغاتعُاي

 رااٌ ايتصااطف   املااا٤ امل صااٛب   َٚاأ ٖٓااا ٫ َٜ  ،رااٌ ٭ذااسٕ ٖٚااٛ ذااطاّ ٫ َٜ 
٘   -٫ ق١ُٝ َاي١ٝ ي٘، فإٕ نٕٛ ايؿ٤ٞ ذت٢ ايكًٌٝ ايصٟ قًا٬ّٝ   -َاٍ اي اث ًَٚها

 َاا زاّ ًَهاّا يً اث    ٫ ق١ُٝ َايٝا١ يا٘ ٫ حياٌ ايتصاطف فٝا٘ ٫ٚ جياٛظ اغاتر٬ي٘        
٘  مل ٜطٓخ ٚ     ٚعٓس٥اص ٜهإٛ ايتٛضا٪    ،ص ايتصاطف فٝا  إٕ َأ َااٍ اي اث ذطاَاّا 

 ٭ْاا٘ اتاا٬ف ياا٘ ٚاغاات٤٬ٝ عااسٚاْٞ عًٝاا٘     ،مل تهاأ ياا٘ قُٝاا١ َايٝاا١   ايػااٛم  
 رٌ َاٍ اَط٨ٕ َػ٫ًِ َٜ:ش(1)( Sص فٝ٘ ايؿاض  ٫ٚ املايو ٚقس قاٍ )مل ٜطٓخ
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 ف   َاااا٤ اي اااث اغاااتر٫ّ٬ ذطاَاااّا  ٚإشا ناااإ ايتصاااط زَ٘ٓااا إ٫ بطٝبااا١ ْفاااؼ
 باا٘ صاارٝرّا بااٌ نااإ باااط٬ّ ٫ ٜصااس      ايتٛضاا٪ ااث َطخااٛص فٝاا٘ مل ٜهاأ   

 ٘   ،٫ باااملب ٛ  ؾااطعاّ  - فااإٕ ايتكااطب ٜتركاال باااحملبٛب ؾااطعاّ     ،ايتكااطب باا
 نُا ٫ خيف٢ .  -بإش املب ٛ  َبعس  ث َكٓط

ُٖا َبااح ٚاٯخاط   تطاباإ أذاس  إ٫ ٔ عٓاس املهًاف   ايفط  ايثاْٞ : إشا مل ٜها      
ٚج  ا٫جتٓاب عُٓٗا اذتٝاطاّا َأ أجاٌ ايعًاِ اإلطياايٞ وحطَا١        ،َ صٛب

 اضتصااط اياارتاب عٓااسٙ بٗااصٜٔ     ياااُاْاا٘ فإ ،ٚبطاا٬ٕ ايتااُِٝ بامل صااٛب َُٓٗااا   
إٜكاا  ايتاُِٝ بٗاصا     بري ثعٓسٙ فايٛظٝف١ ايتدٝ ا ٚمل ٜتُٝع -امل صٛب ٚاملباح -

  ذتُاي١ٝ بعس تعصض املٛافك١ ايكطع١ٝ عًٝ٘.ايرتاب أٚ بصاى، َترص٬ّٝ يًُٛافك١ ا٫

 يعَا٘ٛب اباح ٚاٯخط َ صاُهًف َا٤إ أذسُٖا َٖٚهصا إشا نإ عٓس اي      
نايي إلذطاظ   ٫ٚبس َٔ املصث إزي َا٤ٕاملصنٛض، ٫جتٓاب عُٓٗا يٓفؼ ايٛج٘ ا

ٚيهأ إشا   ،(1)ز إشا زخٌ ايٛقات ٚجا  ايطٗاٛض ٚايصا٠٬    اَتثاٍ ايٛاج  :ش
 بري ثٚمل ٜتُٝعا عٓسٙ فايٛظٝف١ ايتدٝ ،: امل صٛب ٚاملباح ا٤   ٖصٜٔاضتصط امل

ٗٓاا رصاا٬ّٝ يًُٛافكاا١ ا٫ذتُايٝاا١  ط بٗااصا املااا٤ أٚ بااصاى بايتكطٜاا  املكبااٌ ٚتَ  ايتط
َِْٚٓ  ايتُِٝ إزي ايٛض٤ٛ املصنٛض حتص٬ّٝ يٝكري ايطٗٛض .  رتاط ٚجٛبّا بط

ُِٝ بارتاب َبااح ٚبٝٓا٘ بارتاب     باري ايتا   هًاف بتعبث َفصاٌ: إشا زاض أَاط امل        
  ُٗا ٚاملصث ي ثُٖا يٝتُِٝ ب٘.ٚج  ا٫جتٓاب عَٓٔ زٕٚ َتُٝٝعُٖا َ صٛب 

٫ ضتاّٛا آخاط َأ    ٫ٚ تطاباّا   : ثُٖاا  حاس يهٔ يٛ اضتصط ا٭َط فُٝٗاا ٚمل َٜ       
ُرصٚضٜٔ( عاااٖط نُْٛٗااا َصااسام )زٚضإ ا٭َااط بااري ايااا فاي أجااعا٤ ا٭ض ،

بًرااظ إٔ ٖاصا ايارتاب إٕ ناإ َ صاٛبّا       ،صا ٚباري شاى دثٙ بري ٖا ٚايٛظٝف١ َت
ذطّ عًٝ٘ ايتصطف فٝا٘ ٚايتاُِٝ با٘ ياتُهٔ املهًاف َأ تطنا٘ ٚاياصٖاب ي اثٙ          
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ٚإٕ نإ ٖٛ املباح فٝح  عًٝ٘ ايتاُِٝ با٘ ياتُهٔ املهًاف      ،فتتٓحع اذتط١َ عًٝ٘
َٔ فعً٘ ٜٚتٓحع ايٛجٛب عًٝ٘ ٚإٕ ايرتاب ايثااْٞ ٜامتٞ فٝا٘ احملاصٚض بايتكطٜا       

ُتاظّا عاأ اعٙ ٫ٚ ٜااتُهٔ َاأ إذااطاظ اياارتاب املباااح َاا  ُٝٓااٚذٝااي ٫ ُٜ ،املتكااسّ
 ،ٝسٚض ا٭َط عٓاسٙ باري احملاصٚضٜٔ   ناٌ ٚاذاس َأ ايرتاباري       ف ،ايرتاب اذتطاّ

فٝكطاع باَتثاااٍ ايٛاجا  ٜٚكطااع    ،ٖٚاٛ ٜاتُهٔ َاأ ايتاُِٝ بهااٌ ٚاذاس َُٓٗااا    
ملدايفا١ ايكطعٝا١   أٟ ٖاٛ َاتُهٔ َأ املٛافكا١ ايكطعٝا١ َٚأ ا       ،باضتهاب اذتطاّ
ٖصا املهًف   ْعط  فٝتٓعٍ ،ُٓٛ  عٓٗا   ذهِ ايعكٌ ايػًِٝااييت ٖٞ ذطاّ َ

ٌٓ ٚعا٬   َُِهَراٖٚٛ اي -ايعكٌ ايػًِٝ  -ايعسٍ   زتاٍ اَتثاٍ أٚاَط ايطظئ جا
إزي املٛافكا١ ٚاملدايفا١ ا٫ذتُايٝا١ باختٝااض أذاس ايرتاباري ٚايتاُِٝ با٘ ٚاجتٓاااب         

َعٕٓٛ اذتٌ أٚ ستتٌُ اذتٌ قّٜٛا َا ٖٛ :  عٓسٙ طجسٜ تاض َادايرتاب اٯخط َٜٚ
 ٝف اإليعاَٞاُٛافك١ يًتهًاتٌُ اياراَ ٖٚٛ ،طا٣ٛ َٔ ايططف اٯخاا٭قٜٚهٕٛ 

 يتهًٝف ايترطضيٞ .اذتُا٫ّ اق٣ٛ َٔ اذتُاٍ شتايف١ اايٛاج  

ٜٔ أذسُٖا يٛض٤ٛ أٚ اي ػٌ بري فعً٘ بمذس َا٤إشا زاض أَط ااذتهِ ٖٚهصا       
فإْا٘ ٜامتٞ َاا     ،ٚاٯخط َباح ٚمل ٜتُٝعا ٚقس اضتصط املاا٤ عٓاسٙ فُٝٗاا   َ صٛب 

شنطْاٙ   ايتُِٝ بمذس تطابري مل ٜتُٝع امل صٛب َٔ املبااح َُٓٗاا ٚقاس اضتصاط     
 . أٚ ضتٛٙ َٔ أجعا٤ ا٭ض  ايرتاب فُٝٗا 

ط حا  قطاا٤ ايطٗاٛض ٚايصا٠٬ عٓاس تٝٓػاا     ناِ إْا٘ بعاس خاطٚد ايٛقات ٖااٌ َٜ          
ركل ُهٔ ايكٍٛ بسّٚا : إْ٘ ٫ جي  ايكطا٤ يتٛقف٘ ع٢ً َتّٝٓا ؟ ُٜايطٗٛض املباح ٜك

 -َٛضاٛ  ايكطاا٤   -ذطاظ ايفٛ ، ٚضتأ ْؿاو   إذاطاظ ايفاٛ     إَٛضٛع٘ : 
بٓاا٤ّ عًا٢    ،يفاط  أْا٘ أتا٢ بايٛضا٤ٛ َاع ايصا٠٬ أٚ أتا٢ باايتُِٝ َاع ايصا٠٬          

   راطظ ايفاٛ   َٚعا٘ ٫ ُٜ  ،زٚضإ ا٭َط بري احملصٚضٜٔ ذػ  ايتكطٜ  املتكسّ
َٚع٘ ْطجع إزي ايربا٠٤ ٚجٛب ايكطا٤ بٓا٤ّ ع٢ً َاا اخرتْااٙ َأ نإٛ      ،ايٛقت

 .  - تبع ا٭زا٫٤ ب -ايكطا٤ بمَط جسٜس
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صا٬ت٘ بمذاس ايرتاباري    يهٔ ا٫ذتٝاط قإ  بكطا٤ ص٬ت٘ املصنٛض٠ : أعاين       
ٚشياو ٫ذتُااٍ    ،ٜٔ ٚايصٜٔ مل ٜتُٝع امل صاٛب َُٓٗاا َأ املبااح    أٚ أذس املا٤

تُُٝاا٘ بااايرتاب  ناإٛ أٚ  ٚاقعااّا بامل صااٛبذاصاا٬ّ ضاا٤ٛٙ أٚ  ػااً٘  ٚناإٛ 
ا٫ذتُايٝاا١  ١فااإٕ املٛافكاا ،صاا٬ت٘ اذتٝاطااّا٘ قطااا٤ ٚ٭جًاا٘ ًٜعَاا ،امل صااٛب 

ذا١ طٗاٛضٙ   يعاسّ إذاطاظ إبا   ،ايطٗاٛض باملبااح   :حعٟ عٔ ايٛاج يًٛاج  ٫ ُت
 ٚ ٛ  ٖٚاٛ َٜ  -بمذاس ايرتاباري    ذٝي حتكل َٓ٘ بايتطٗط بمذس َاا٤ٜٔ أ ضٙ رتُاٌ طٗا

ٜعاين اذتُااٍ نإٛ ايطٗاٛض      :٫ٚ ٜهفٞ ا٫َتثاٍ ا٫ذتُايٞ -بامل صٛب َُٓٗا
َباذااّا  ااث َ صااٛب   حتكاال ا٫َتثاااٍ ٚإطاعاا١ ايٛاجاا  . ٜٚ٪نااس ٚجااٛب     

أٚ  ،ا٫ذتٝاااط : ايطجااٛ  إزي اغتصااراب عااسّ ناإٛ املااا٤ املتٛضااٞ باا٘ َباذاااّ  
 ٫ذتٝاط . َٚع٘ ٜك٣ٛ ٚجٛب ا ،اغتصراب عسّ نٕٛ ايرتاب املتُِٝ ب٘ َباذّا

 ايص٠٬)ُا تعصض  املٛافك١ ايكطع١ٝ يٛاج  اُا تكسّ : يادتصط٠ ياٚبعباض٠ َ      
تٓعيٓا إزي املٛافكا١ ا٫ذتُايٝا١ ًْٚ اٞ ا٫غتصاراب املاصنٛض       (ايطٗٛض املباح َع

َاأ ايتدااٝث بااري احملااصٚضٜٔ  (زٚضإ ا٭َااطٜٔ احملااصٚضٜٔ)ُا ٜكتطااٝ٘ اًْٚتااعّ باا
 فٝتٛضم بمذس املا٤ٜٔ أٚ ٜتُِٝ بمذس ايرتابري .  -بتكطٜ  َتكسّ -بفعٌ أذسُٖا 

 رتُاٌ اغاتعُاٍ املاا٤ امل صاٛب أٚ ايارتاب امل صاٛب ٫ٚ ُٜراطظ       ٚذٝي َٜ      
ايكطااا٤ خاااضد ايٛقاات عٓااس تااٛفط  -اذتٝاطااّا -ايتٛضاا٪ أٚ ايتااُِٝ باملباااح ًٜااعّ

 بًااعّٚرهِ ايعكااٌ ايفطااطٟ ايػااًِٝ ( ٚإصيااا جياا  ا٫ذتٝاااط ياااايطٗااٛض املباااح)
بعاس   اٍ ٚاج  )ايص٠٬ َع ايطٗٛض املاا٥ٞ( ٚياٛ   خااضد ايٛقات،    اَتثإذطاظ 

فاإٕ ايصا٠٬ ايَٝٛٝا١ عُاٛز اياسٜٔ       ،اَتثاٍ ايٛاجا  بٓراٛ املٛافكا١ ا٫ذتُايٝا١    
 ٫ٚبس َٔ ايترٛط ٭زا٥ٗا ٚإزضانٗا . 

ايفط  ايثايي : إشا نإ عٓسٙ َا٤ ٚتطاب ٚعًِ ب صب١ٝ أذسُٖا ٫ جيٛظ إٔ       
٘   ُا٤ٙ ٫ٚاٜتٛضم ب ٌٓايتعااض  أصاٌ ايا    ،إٔ ٜتاُِٝ برتابا   ايطاطفري ٜٚهإٛ    ر

 سُٖااُٗا يهٕٛ أذاصطف باط١َ ايتاراّٝا بااضاٝ٘ ٚقاّا عًعآٓحاعًِ اإلطيايٞ َااي
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َٜ  ُٝٝعٙ ٌٖ ٖٛ املا٤ أّ ٖٛ ايرتاب ؟ . رطّ ايتصطف فٝ٘ َع عسّ َتَ صٛبّا 

 رتٌُ ٚجٛب ايٛض٤ٛ عًٝ٘ بمٕ ٜتصاطف   املاا٤ بايتٛضاٞ َٓا٘ بعاس     ْعِ ُٜ      
ُٓع عٓ٘ تٓحع ايعًِ رٌ   املا٤ خاص١ . ٖٚصا اذتُاٍ ضعٝف َٜاإجطا٤ أصٌ اي

رٌ ا٫بت٤٬   ايٛقت اٚن٬ُٖا َ ،اإلطيايٞ ب صب١ٝ أذسُٖا : املا٤ أٚ ايرتاب
٘  ،اذتاضط َٚاع   ،فًٛ نإ ٜتبري ي٘ ٚضيتاظ امل صٛب َُٓٗا مل ٜػتعًُ٘ لصٛصا

ٜتصاطف  حياٌ يا٘ إٔ   ٫  -َتُٝٝعَٔ زٕٚ  - تطزز امل صٛب بري املا٤ ٚبري ايرتاب
 وحهِ ايعكٌ ايػًِٝ قطعّٝا . ٚفُٝٗا يكطا٤ ايعًِ اإلطيايٞ املٓحع باجتٓابُٗا 

رصط ايطٗااٛض عٓااس املهًااف   ٖااصا املااا٤ ٚاياارتاب املعًااّٛ إطيااا٫ّ اٚإشا اْاا      
ٔ )فكاس ٜكاااٍ بامٕ املهًااف ٜصاث     ، صاب١ٝ أذااسُٖا   ٙٚقااس أفاااز (فاقااس يًطٗاٛضٜ

ؾطا٥ط َا ٜتُِٝ ب٘( ٚيعً٘ ٭ْا٘ ياٝؼ    -3 )ايعط٠ٚ : َػمي١ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ  
 ٚنُا إٔ املهًف ايصٟ ٫ جيس املاا٤  ،ي٘ َا٤ ٫ٚ تطاب طاٖط َباح ذت٢ ٜتُِٝ ب٘

إشا اضتصط عٓسٙ ايصعٝس بامل صٛب املعري فهصا َثً٘ امل صٛب املاطزز باري ٖاصا    
١ ايػابك١ عٓس مينُا   املػ -ايرتاب ٚبري شاى املا٤ ٚيٝؼ عٓسٙ َصسام ايطٗٛض

 َااا٤ ٫ٚعًااِ  صاب١ٝ أذااسُٖا فإْا٘ يااٝؼ عٓاسٙ    اضتصااض ايارتاب عٓااسٙ برتاباري ٜ   
٭ْ٘ يٝؼ عٓسٙ  ث ايرتابري املباح أذسُٖا َاع ذطَا١ اٯخاط     ،َصسام ايصعٝس
 ُٝٝعُٖا : أٜٗا َ صٛب ٚأٜٗا ذ٬ٍ .ي صب٘ َٔ زٕٚ َت

ا٭َاط باري   )زٚضإ ٚشياو يٛضاٛح نإٛ املاٛضز َأ       ،يهٓ٘ َكااٍ ضاعٝف        
٘ احملااصٚضٜٔ( :إ َااا ٚإ ،َااا ايٛضاا٤ٛ باملااا٤ احملتُااٌ  صاابٝت٘ ٚذطَاا١ ايتصااطف فٝاا

ٚذٝي ٫ ٜتٛقع أنط َٗاِ   ،ايتُِٝ بايرتاب احملتٌُ  صبٝت٘ ٚذط١َ ايتصطف فٝ٘
َأ  شتصٛصاّا  رٌ   املا٤ افتحطٟ أصاي١ اي ،ابت٥٬ٞ   ايرتاب احملتٌُ  صبٝت٘

ٜتٛقف ع٢ً عسّ جطٜاْٗا  فٝ٘ ٜاْٗا٭ٕ جط   ايرتاب ٫ٚ جتطٟ ،زٕٚ َعاض 
  .يٛ جط    املا٤ مل تصٌ ايٓٛب١ إزي إجطا٤ٖا   ايرتاب يٝتُِٝ ب٘ إش  ،  املا٤
 ٚاجسّا يًُا٤ فٝتٛضم ب٘ أٚ ٜ تػٌ -بٗصا ايتكطٜ  -نٕٛ املهًفٚاذتاصٌ       



 (181)بايطَاز أٚ ايطاٖط باملتٓحؼ ................................. اؾتباٙ ايرتاب    
 

   ٞ  َٚٓااا٘ ٜتطااس عاااسّ صااثٚض٠ َثاااٌ ٖاااصا    ،َٓاا٘ ٜٚهااإٛ عًاا٢ طٗاااٛض فٝصااً
إش َااع اضتصاااض ايطٗااٛض عٓااسٙ بٗااصا املااا٤  ،ايطٗااٛضٜٔ( املهًااف َصااسام )فاقااس

رٌ   املاا٤ ٜٚتطٗاط   افٝحطٟ أصٌ اي ،ٚبصاى ايرتاب ٚقس عًِ ب صب١ٝ أذسُٖا
 ب٘ ٫ٚ ٜهٕٛ َصسام )فاقس ايطٗٛضٜٔ( . 

اشا اؾتب٘ ايرتاب بايطَاز ايصٟ ٫ جيٛظ ايتاُِٝ با٘، أٚ اؾاتب٘     ايفط  ايطابع :     
تعصض عًٝ٘ إظاي١ ا٫ؾتباٙ َٚعطفا١ ايطااٖط َُٓٗاا أٚ    ايرتاب املتٓحؼ بايطاٖط، ٚ

أَهٓاا٘ إٔ ٜتااُِٝ بُٗااا ٚناْااا جااافري َااع جفاااف أعطااا٤  ، اياارتاب زٕٚ ايطَاااز
رطظ نْٛ٘ َتُُّٝا بايرتاب ايطاٖط َٔ زٕٚ تآحؼ أعطاا٤ٙ ٚإٕ تاُِٝ    ايتُِٝ فُٝ

ٚأَهٓ٘ ايتُِٝ ب ثُٖا َٔ أجعا٤ ا٭ض   ،َع٘ بايطَاز أٚ بايٓحؼ َٔ ايرتاب
ٖٚاصا إٓ    ذاا٫  عازٜا١     ،رطظ صر١ تُُٝ٘اجس٠ يؿطط صر١ ايتُِٝ فُٝايٛ

  ث َططط إزي ايتُِٝ بمذسُٖا ٚمل ٜٓرصط عٓسٙ ايرتاب املتُِٝ ب٘ . 

أٚ أذاسُٖا   ،ٚإشا اضتصط املتاُِٝ با٘ بامَطٜٔ أذاسُٖا ضَااز ٚاٯخاط تاطاب            
ياٝؼ  ٚ ،ٓحؼ ٚنإ ايرتاب جافّا ٚأعطا٩ٙ جافا١ َتتطاب طاٖط ٚاٯخط تطاب 
ُٓ  فٗصا املهًف يهٞ ُٜي٘  ثُٖا ذت٢ ٜتُِٝ ب٘،  ُاّا بارتاب طااٖط    راطظ نْٛا٘ َتٝ

ع ايصٟ حيهِ َع٘ ايعكٌ ايػًِٝ بًعّٚ ا٫ذتٝااط  سيكتط٢ ايعًِ اإلطيايٞ املٓٓح
رطظ إجيازٙ ايتُِٝ ايصرٝس ؾطعّا تهٕٛ ٚظٝفت٘ ايتاُِٝ  بادتُع بري احملتًُري يُٝ

٫باس َأ جفااف َاا ٜتاُِٝ با٘ َأ         ٌٟ َُٓٗا بعس جتفٝف َٛضاع ايتاُِٝ، أ  به
تُُٝاا٘ رااطظ تُُٝاا٘ بااايرتاب زٕٚ ايطَاااز أٚ    رتًُٞ ايطٗاااض٠ ٚايٓحاغاا١ يُٝ ُاَاا

٘      ،ٓحؼتا بايطاٖط زٕٚ امل ٚعٓاس تُُٝا٘    ،٭ٕ أذاس املتاٛفطٜٔ ٫ ٜصاس ايتاُِٝ با
راطظ  أٚ غاٛف ُٜ  ،راطظ تُُٝا٘ باايرتاب اياصٟ ٖاٛ أذاس املؿاتبٗري       بُٗا غٛف ُٜ

 ٜٚصًٞ بتُِٝ صرٝس .  تُُٝ٘ بايطاٖط ايصٟ ٖٛ أذسُٖا

ٕٕ يتٛجٝا٘ َاا شنطْاا : إٕ ٚجاٛب ادتُاع باري احملاتًُري : ايارتاب                ٚبتعبث ناا
ٓحؼ ٚاياارتاب تااعًااِ اياارتاب َُٓٗااا أٚ اياارتاب املٚايطَاااز املؿااتبٗري ايااصٟ ٫ ُٜ
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٘ ٚٚ .  ايطاٖط َُٓٗاا عٓسٙ ايطاٖط ٚايصٟ ٫ ضيتاظ   تٓحاع ايعًاِ اإلطياايٞ     : جٗا
صٟ اضتصط عٓسٙ َاا ٜصاس ايتاُِٝ با٘   ٖاصٜٔ املؿاتبٗري         ذل ٖصا املهًف اي

َٚكتط٢ ايعًِ اإلطياايٞ املتٓحاع ٖاٛ     ، َُٓٗا (ايرتاب ايطاٖط)ُتاظ ايصٟ ٫ َٜ
  .ركك٘ سيا ٖٛ تطاب طاٖط   املٛضزٜٔرطظ صر١ تُُٝ٘ َٚتيعّٚ ادتُع بُٝٓٗا يُٝ

ُٜا     ،خصٛص ايارتاب  : طاز   ٖصا ايبٝا٫ٕٚ ُٜ يارتاب أٚ  طاز َٓا٘ ا باٌ ٖاٛ َثااٍ 
 ٚج٘ ا٭ض  . اُا ٖٛ َصسام ايصعٝس ٚرُٖٛا َايطٌَ أٚ َْ

ايفااط  ارتاااَؼ : املؿااٗٛض ٚاملعااطٚف بااري أصاارابٓا )ض ( ٖااٛ اغااترباب      
ايتااُِٝ َاأ ُضباا٢ ا٭ض  ٚعٛايٝٗااا : ٚيعًاا٘ َاأ أجااٌ ُبعااسٖا عاأ ايٓحاغاا١       

فتهإٛ عاٛايٞ    ،عًا٢ ا٭ض   (ايصاعٝس ايطٝا   )ُٓع صاسم  ٚايٛغاخ١ اييت َت
 بذ ٚت ػًٗا ايػٍٝٛ ٚا٭َطاض فتهإٛ أقاط  بعٝس٠ عٔ ايتٓحؼ ٚايتٛٓغ ا٭ض 

ٖصا َٔ َتفطزا  اإلَاَٝا١  ٚقس قٌٝ:  ،إزي صسم ايصعٝس ايطٝ  ع٢ً أجعا٤ٖا
ٔ  (طغٌ يًصسٚم عأ ايصاازم )  اياُ (1)درباُهٔ تٛجٝٗ٘ باي)ض ( ُٜٚ  َا

 . ا٤(تفػث ايصعٝس بمْ٘)املٛضع املطتفع( ٚايطٝ )باملٛضع ايصٟ ٜٓرسض عٓ٘ امل
ُهاأ ُٜٚ -ضاآس عٛايٝٗااا -تٗط نطاٖاا١ ايتااُِٝ َاأ َٗااابط ا٭ض  ٚقااس اؾاا       

ُعترب٠  ٝااث بأ إباطاِٖٝ عأ     اا٫غتس٫ٍ يهطا١ٖ ايتُِٝ َٔ َٗاابط ا٭ض  با  
قاٍ ايٓاٛفًٞ   (2) ز٫ ٚض٤ٛ َٔ َٛطم( قاٍ : قاٍ أَث امل٪َٓري:شايصازم )

ٖٚاصا ارتارب    (ٝا٘ بطجًاو  )ٜعين : َا تطم عً : -عٔ  ٝاثيًدرب ٖٚٛ ايطاٟٚ  -
ستُس بٔ حي٢ٝ ايعطااض عأ   ) :فإٕ ايهًٝين ضٚاٙ عٔ ؾٝد٘ ادتًٌٝ ايػٓس، َعترب

نُاا     (َأ ٚجاٛٙ ايطا٥فا١    ( ٖٚٛ ايبحًٞ، ٖٚٛ )خٝٓاط اذتػٔ بٔ عًٞ ايهٛ 
 رٔاْٚ (ٛفًٞ عٔ  ٝاث بٔ إبطاِٖٝاايٓ)ٖٚصا ٜطٟٚ عٔ  -(3)ٗطؽ ايٓحاؾٞاف

                                                           

 طبع ايٓحف ا٭ؾطف . -باب َع٢ٓ احملاق١ً ٚاملعاب١ٓ ٚايعطاٜا -269َعاْٞ ا٭خباض :  (1)
 . 1َٔ أبٛاب ايتُِٝ: ح 6: ب2ايٛغا٥ٌ: د (2)
 .طبع١ طياع١ املسضغري  -81ضجاٍ ايٓحاؾٞ: ضقِ ايرتطي١:  (3)
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 .ٚعًٝ٘ ٫ إغهاٍ يف َكبٛي١ٝ ايطٓد ظاٖسًا  ،ْبين ع٢ً َكبٛي١ٝ زٚاٜتُٗا

ٖٚهذذرا ٜهذذسٙ ايتذذُِٝ َذذٔ تذذساب ايطسٜذذل ايذذرٟ ٖذذٛ يف َ ذذس  ايتذذٓ ظ           
ٚقد تطذتاا  ايهساٖذ١ َذٔ ايػذٗس٠ ايطذالك١ ايكا٥ُذ١ عًذ٢ اضذتخباب          ،خٚايتٛضٸ

ا١ٖ خبذ   نُا ميهٔ ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً ايهس تٛجٝٗٗا،ايتُِٝ ل ٛايٞ ا٭ز  َٚٔ 
ريٕ ٜتذذُِٝ ْٗذذ٢ ريَذذؤ انيذذ٪َٓ   ( :رغٝذذاب لذذٔ إلذذساِٖٝ عذذٔ اي ذذا م )  

ٚلٓذا٤ٶ عًذ٢ ايتطذاَذ يف ري يذ١ ايطذٓٔ ت بذ         (3) دايسجٌ لرتاب َذٔ ريرذس ايطسٜذل   
ٚحٝث مل ت ب  ايكاعذد٠ عٓذدْا ٫ٚ  يٝذٌ  وذس ٚانذذ َذٔ ْ ذٛ          ،ايهسا١ٖ
 ذٌ ٚايذرتى   خطذٔ ايا ع٢ً ا٫ضتخباب ٚايهسا١ٖ ض٣ٛ َ ت ٠ غٝذاب ٜٳ  ا٫وباز

 لأٌَ انيػسٚع١ٝ ٚلسجا٤ انيطًٛل١ٝ لٓخٛ ا٫ضتخباب ٚايهسا١ٖ . 

 رِ ْبخث :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 . 2َٔ ريلٛاب ايتُِٝ: ح 6: ب2ايٛضا٥ٌ: ج (3)
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 الفصل الثالث: كيفية التينه                                       
ْبذذٝٸٔ ايهٝاٝذذ١ اني تذذ ٠ يًتذذُِٝ انيػذذسٚ  يف ايهتذذاب ٚايطذذ١ٓ، ٚايهٝاٝذذ١    ٖٚٓذذا

سب ايٝدٜٔ لا٭ز ، َٚطذ اجلب١ٗ لُٗا، َٚطذذ  تتأيف َٔ ٚاجبات ر٬ر١: ن
 :  ايٛاجب ا٭ٍٚ، ْٚبدري لبٝإ ظاٖس ايها 

 ضرب اليديً باألرض :
يًُطذذ،   ٫ إغهاٍ ٫ٚ و٬ف يف ٚجٛب نذسب ايٝذدٜٔ لذا٭ز  َكدَذ١ً    

 ص نٝا١ٝ ايضسب لاجتُا  ريَٛز ريزل ١، ٖٚٞ:ًخٚتت

عًذذ٢  َا ذذُ ٢ٓ ٚنذذ ُٗا َذا٭َذذس ا٭ٍٚ: ريٕ ٜضذذسب لٝدٜذذ٘ عًذذ٢ ا٭ز  لذذ 
َٴ   لك٠ٛ ٚ فذ  ٚغذد٠ ٚاعتُذا ، ٫ٚ ٜٴ   ا٭ز    ذس  ٚنذ     ذصٟ عًذ٢ ا٭حذٛ  

 .  ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  َٔ  ٕٚ  ف  ٚق٠ٛ ٚاعتُا 
ٗا ٜٓطذل لٛنذ    ٜٚديٓا ع٢ً ٖرا نً٘: ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١ ٖٚذٞ فا٥اتذإ ل ضذ     

ٚل ضذٗا ٜٓطذل لضذسب ايٝذدٜٔ، ٚعًذ٢       ايٝدٜٔ ع٢ً اي  ٝد : ايرتاب ريٚ حنٛٙ،
لذايرتاب ريٚ   ا َباغس٠ًُُسٜغ اجلب١ٗ ٚظاٖس٠ ايٝدٜٔ َٚطخٗجيدٟ تٳ ايتكدٜسٜٔ ٫

حنٛٙ، نُذا ٫ جيذدٟ ريوذر ايذرتاب ريٚ ايسَذٌ ريٚ حنُٖٛذا لايٝذد ٚضذخب٘ لٗذا َذٔ           
 . ٚايٝدٜٔ لُ٘طذ اجلب١ٗ ذا٭ز  ي

ٕ فإ طتٓتج َٔ ايت بؤٜٔ،ٚا٫وت٬ف يف ايت بؤ ايسٚا٥ٞ ٜتطًب ايٓظس فُٝا ٜٴ
فٝ دم ٚنذ    ،٢ً ا٭ز  لػد٠ ٚ ف  ٚاعتُا ٚن  ايٝد ٜتخكل لضسلُٗا ع

ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  نُا ٜ دم نسلُٗا ع٢ً ا٭ز ، نُا ٜتخكل لٛنذ ُٗا  
ع٢ً ا٭ز  لً  ٚزفل َٔ  ٕٚ غد٠ ٚاعتُا  ٜٚ دم ٚن  ايٝدٜٔ يهذٔ ٫  

ٛٸَ٘ لايػد٠ ٚاعتُا  ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  ٚ ف ُٗا هلا  . ٜ دم نسلُٗا يتك
  ٜدٜذ٘ عًذ٢ ا٭ز ( ٚلذ  فا٥اذ١ ريوبذاز      ٚايٓطب١ لذ  فا٥اذ١ ريوبذاز )ٚنذ    

ٚايتكٝٝذد، حٝذث ريٕ ايضذسب     فذ٬م اٱ)نسب لٝدٜ٘ عًذ٢ ا٭ز ( ٖذٞ ْطذب١    
، فٝت از  ع٢ً ا٭ز  ريوص ٚرينٝل َٔ ٚن  ايٝد ريٚ ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز 
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ريعين ايضذسب   -َ  اني ٢ٓ ايضٝٸل اخلا  -ريعين ايٛن  -اني ٢ٓ ايٛضٝ  اي اّ
را ريّ ذاى؟، ٚعٓد٥ذذر ٜتٓذذاف٢ ايت ذذبؤإ  فٗذذٌ ٜذذسا  ٖذذ  -لػذذد٠ ٚ فذذ  ٚاعتُذذا   

ريٚ عذذدّ  ،ي ذذدم ايٛنذذ ٚحي ذذٌ ايػذذو يف نااٜذذ١ ايٛنذذ  خبٍاذذ١ ٚيذذ  ٚزفذذل 
 . -اني ٢ٓ ايضٝٸل انيتكٝٸد لايدف  ٚايػد٠  -نااٜت٘ حٝث ٫ ٜ دم ايضسب

تخًص َذذٔ ايتٓذذايف ٚايتذذداف ، ٚعٓذذد تٓذذايف انيطًذذل ٚانيكٝٸذذد ٜكٝٸذذد انيطًذذل ٜٚٴذذ  
تكّٛ لٛن  ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  َذ   فذ  ٚغذد٠    ٚخيتص ايٛاجب لايضسب اني

 .  ختاج إىل إفاي١ لٝإٚاعتُا  ٖٚٛ َ ٢ٓ ٚانذ يً سف احملاٚزٟ اي اّ ٫ ٜٳ

عًذ٢   - ذصٟ ٚنذ  ايٝذدٜٔ عًذ٢ ا٭ز      ذصّ لاياتٝذا ْٚكذٍٛ: ٫ ٜٴ   ْ ِ ٫ ْٳ
َذٔ قذ٠ٛ احتُذاٍ نااٜتُٗذا: ايضذسب       َاْاغذ٦  ،جذصا٤ يكذ٠ٛ احتُذاٍ اٱ  حٛ ، ا٭

يف ا٭وبذذاز ايبٝاْٝذذ١ َذذ  احتُذذاٍ عذذدّ   َاٛزٚ ُٖذذا َ ذذيٚايٛنذذ  عًذذ٢ ا٭ز  
 . ّ لاياتٝأَ اجلص َاَاْ  ٞ انيٛجب يًتكٝٝد احتُا٫َٜٓتاٚل٘  ،ايتٓايف لُٝٓٗا

ٙ، َٚذٛاز   وتٝذاز خذتص ل ذٛز ا٫  َٴ لايضسب  ٕٚ ٚنذ  ايٝذد   ايتكٝٝدْ ِ 
ايكدز انيتٝكٔ َٔ ايتكٝٝذد، َٚذ  ا٫نذطساز ٚحذاٍ اي  ذص عذٔ ٚنذ          ٖٚرا ٖٛ

ٚاعتُا  ريٚ حاٍ ايت طٸس ٚايتخسٸج َذٔ  ع٢ً ايرتاب ريٚ حنٛٙ لدف  ٚغد٠  ايٝدٜٔ
 َاُطذه ٚيف ٖات  احلايت  ٜهاٞ ٚن  ايٝد خبٍا١ ٚيذ  تٳ  ٚن  ايٝد لدف  ٚغد٠،

ع ص إحذد٣   َٚ  ا٫نطساز: .(3)دفٛن  ٜدٙ ع٢ً ا٭ز ْ ٛ ر إف٬مل
ٜدٙ اييت  سب لٝدٙ ايكا ز٠ ٜٚض ضٜ ،عًٝ٘ ايٝدٜٔ ريٚ ت طٸس ايضسب لدف  ٚق٠ٛ

ٗٳار، ٜٚ طس عًٝ٘ ايضسب لٗا لك٠ٛ ٚ ف  ٚاعتُا  ٚٴضٵ ٳ ٘ٴ ْٳْاطًا َإ٫ِ  ًِ ِّفٴ اي  .د٫ ٜٴَه

 ذصٟ ايضذسب   ا٭َس اي اْٞ: ريٕ ٜهٕٛ ايضسب لايٝذدٜٔ ٫ لأحذدُٖا، ٫ٚ ٜٴ  
ٖٛ ا٭وباز ايٛاز ٠ اني سٸح١  -مجا اٱل د  ع٣ٛ  -: لٝدٺ ٚاحد٠، ٜٚدٍ عًٝ٘

 ايبٝاْٝذذ١ (2).  ْ ذذِ تضذذُٓ  ل ذذا ا٭وبذذاز     د ٠لايضذذسب لايٝذذدٜٔ ٖٚذذٞ َت ذذ   
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 .3+ح2+ح1التيون: حهن أتىاب 11:ب2( الىسائل: ج2)



 5:جفك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز............................................... ..................................(386)  

َٳ دفضسب لٝدٙ ع٢ً ا٭ز ر-ٖٚٞ ر٬ر١ -  ُٛ  ايسٚاٜذات  ٚعٓد ايتأٌَ يف 
ب لايٝذد(  َٔ ايت بؤٜٔ ٜها  ميهٔ اجلُ  لُٝٓٗذا مُذٌ ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١ )ايضذس     

ِٸ : ٬َحظذ١ ريحذد ا٭وبذاز اي ٬رذ١     ٜٚ٪نذدٙ  .  ايٝدٜٔ ع٢ً اضِ اجلٓظ ايرٟ ٜ 
فضذسب لٝذدٙ   ر:( عُذ٬َ عذٔ ايتذُِٝ؟ ٚريجالذ٘ )    ايهذاًٖٞ ضذا٬٥َ   ٖٚٛ َ تذ  

    ٘ عًذ٢ قٛيذ٘:    دفُطذذ لُٗذا  رفإْذ٘ عطذف   د..ع٢ً ايبطذا  فُطذذ لُٗذا ٚجٗذ
قس١ٜٓ ٚغاٖد ٚانذ ع٢ً إزا ٠ اضِ اجلٓظ َٔ  د ٖٚرا اي طففضسب لٝدٙر

فضسب ريه٬ ايٝدٜٔ، ف٬ َ ازن١ ل  ايت بؤٜٔ: غا٬ََ دفضسب لٝدٙرقٛي٘:
 . حت٢ حيتاج إىل اي ٬ج دٜدٜ٘، فضسب لٝدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  فٛن درلٝدٙ

ا٭َس اي ايث: ريٕ ٜهٕٛ ايضسب يف ا٭ز  لبافٔ ايٝدٜٔ ٫ لظاٖسُٖا نُا 
ني ٗٛ  انيت ازف، ٚعًٝ٘ اي ٌُ ٚجسٟ ايطؤ انيتػسعٞ ٚا عذٞ ريْذ٘   ٖٛ ايٛن  ا

 يف ْ ٛ  لٝإ نٝا١ٝ ايتُِٝ، ٚل٘ ميتٓ  ا٭ور لايظاٖس لٌ ٖٛ ظاٖس ،ٞإمجاع
ٌ  فذ٬م ريعين ظٗذٛز اٱ  ٟ يٛن  ايٝدٜٔ ٚنسلُٗا ع٢ً ا٭ز ،ايبدٚ  ايػذاَ

ٔ  إفذ٬م لذدٟٚ َذٔ   يظٗس ايٝدٜٔ ٚلطُٓٗا، فإٕ ٖرا ظاٖسٷ  ٜ ًذٛ عًٝذ٘   ، ٚايٝذدٜ
ٜٚذذسجذ ايظٗذذٛز اي ذذسيف َذذٔ ايذذٓصٸ ٚاني ٗٛ ٜذذ١ ٚايت ذذازف، ْ ذذِ خيذذتص مذذاٍ  

س ٚايتخذسج  ا٫نطساز ريٚ اي  ص ريٚ حاٍ  ايت طٸ ايكدز٠ ٚا٫وتٝاز ٫ٚ ٜ ِ حاٍ
َذذٔ ا٫عذذراز  َذذٔ نذذسب ا٭ز  لبذذافٔ ايٝذذدٜٔ نيذذس  ريٚ حذذسج ريٚ حنُٖٛذذا    

 . ايبدٟٚ ايظاٖس َٔ ايٓ ٛ  ايبٝا١ْٝ ف٬ملاٱ َاُطهفٝضسب لظاٖس ٜدٜ٘ تٳ

ٚانيخ ٸذص ٚاني ذٝٸٔ يًضذسب لبذافٔ ايٝذدٜٔ ٖذٛ        ٚميهٔ تٛجٝٗ٘ لذإٔ انيكٝٸذد  
فٝ٘،  إف٬مٕ ي٘ ٫ٚ ايطؤ انيتػسعٞ َٚ ٗٛ ١ٜ ايا ٌ اخلازجٞ، ٚايا ٌ ٫ يطا

فٝختص ظٗٛز ا٭وباز يف ايضسب لبذافٔ ايٝذدٜٔ مذا٫ت ايكذدز٠ ٚا٫وتٝذاز،      
ِٸ حا٫ت ا٫نذطساز ٚاي  ذص ريٚ ايت طذس ٚايتخذسج ٚيف َ ًذٗا ْسجذ  إىل        ٫ٚ ٜ 
 . ا٭ز ايضسب لايٝدٜٔ ٚٚن  ايٝدٜٔ ع٢ً  إف٬م

٬ جيذصٟ  ٚاحد٠ ٫ لٓخٛ ايت اقب، فذ  يضسب  ف ١ًاايسال : ريٕ حي ٌ  ا٭َس



 (387)لٝإ نٝا١ٝ ايتُِٝ.............................................................  

، ٖٚرا ٖٛ انيػٗٛز لذ  اياكٗذا٤ )ز (   َاع٢ً ا٭حٛا  ايضسب لايٝدٜٔ َت اقب
ٚ  إف٬مٚإٕ نإ َكتض٢  نااٜذ١ َطًذل ايضذسب ضذٛا٤     : َاا٭وباز ٚظاٖسٖا لذد

ٚي ًذ٘ َطذتٓد قًٝذٌ َذٔ اياكٗذا٤      َت اقبذا،،   َاح ٌ  ف ١ ٚاحد٠ ريّ ح ٌ َتاسقذ 
 لاِٗ ا٭صخاب  :َاايظاٖس لدٚ ف٬مخسج عٔ اٱْٳ ايهٓٸ  . جبٛاز ايت اقب قايٛا

يف إزا ٠  دنذسب لٝدٜذ٘ عًذ٢ ا٭ز    انيػٗٛز ٚلظٗٛز ايت بؤ انيٓ ٛ :رريٚ 
ٌٸ  -٫ َت اقبذذذًا -لايٝذذذدٜٔ  ف ذذذ١ً ٚاحذذذد٠   إجيذذذا  ايضذذذسب عًذذذ٢ ا٭ز    ٫ ريقذذذ

نيطذذذ اجلبٗذذ١ ا٭ز  َذذٔ إْ ذذساف ايت ذذبؤ اىل ت اقذذب ايٝذذدٜٔ لايضذذسب عًذذ٢ 
  دّ ا٫نتاا٤ لايضسب انيت اقب.فًٝصّ ا٫حتٝا  ايٛجٛلٞ ل ،ٚايها 

ٚعًذذ٢ فذذس  ظٗذذٛز ايت ذذبؤ يف ايدف ذذ١ ٚعذذدّ ايت اقذذب ريٚ عًذذ٢ تكذذدٜس        
ايٓ ذٛ  مذاٍ    إفذ٬م ا٫ْ ساف ٚا٫حتٝا  لذرتى ايت اقذب ْكت ذس يف تكٝٝذد     

، ٚريَا ف٬ماٱ٭ْٗا ايكدز انيتٝكٔ وسٚج٘ عٔ  ،ايكدز٠ ٚا٫وتٝاز ٚعدّ اي رز
فٝهاٞ ايضسب  ،ريٚ ايت طس ٚايتخسج ،ي  صيف احلا٫ت اي رز١ٜ: ا٫نطساز ٚا

 . ١ٓ َٔ  ٕٚ عطس ٚحسجٚحطب ايكدز٠ ٚانيه َالايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  َت اقب

َٳ   ّ ٚاحلاصذٌ َذٔ  : نٝاٝذ١ ايتذذُِٝ تتخكذل يف انيسحًذذ١ ا٭ٚىل     ُذذٛ  َذا تكذذد
ٖٚذرا  ،  - َا٫ َت اقبذ  -ع٢ً ا٫ز   لبافُٓٗا  ف ١ً ٚاحد٠ً  َالضسب ايٝدٜٔ َ 

س احلاٍ، ٚذنسْا ريْ٘ عٓد عدّ تٝطٸس ل ذا  تٝاز ٚايكدز٠ ٚتٝطٸل  يف حاٍ ا٫ورا
نيٝطذٛز، فٝ ذب عًٝذ٘     تذصٟ لا ٜٳ -عٓذد ايت ذرز   ت طس ريٚايعٓد  -ا٭َٛز ا٭زل ١ 

ِٵ ٞ:رايكس ْ ا٭َس إف٬مَٔ  َا انيٝطٛز َطتاا ٜٵدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴٛ َٵطٳخٴٛا لٹ دَٚٔ َفا
 ايٓ ٛ . ف٬مٱ َا٠ َ٪ٜداني  ١َٝٛ، ٜٚطاعدٙ اٱمجا  ريٚ ايػٗس ا٭حا ٜث

ٜٓتكذذٌ  وذذس: يهذذٌ ٚاحذذد َذذٔ ايٛاجبذذات ا٭زل ذذ١ انيتكدَذذ١ َٝطذذٛزٷ  ٚلت ذذبؤ 
إيٝ٘ ٜٚتُِٝ مبطذ جبٗت٘ ٚظاٖس نٍاٝ٘، ٫ َٔ لاب قاعد٠ انيٝطذٛز ي ذدّ   انيهًف 

ْ كذا ٙ ٫ٚ نػذا٘   اخذسش  ، ٫ٚ َٔ ريجٌ اٱمجا  انيذدع٢ فإْذ٘ مل ٜٴ  ُاَٗا ح ١ًتٳ
 . َاا ج ًٓاٙ َ٪ٜد( ٚيرعٔ َٛافك١ اني  ّٛ )
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ٚنٝذذف نذذإ ٫ ت ذذٌ ايٓٛلذذ١ إىل اْتاذذا٤ غذذسع١ٝ ايتذذُِٝ عٓذذد اْتاذذا٤ ل ذذا     
نذذٕٛ ا٭َذذس ايظٗذذٛزٜٔ( ٜٚ بذذ  حهُذذ٘، ٫ٚ جيذذدٟ يذذ٘:  ا٭زل ذذ١ يٝ ذذؤ )فاقذذدٳ
َٚذ    ْ٘ إزغذا  إىل ايػذسفٞ،  ٚري : -َا٫ َٛيٜٛ - َاإزغا ٜ َالايضسب لايٝدٜٔ ريَس

يهذٔ   ،ٕ ٖذرا َكتضذ٢ ايكاعذد٠ اي اَذ١    اْتاا٤ ايػس  ٜٓتاٞ ايتُِٝ انيػذسٚ ، فذإ  
ص٠٬ ى ماٍ، ٖٚٞ َػسٚف١ لايطٗٛز ٚر٫ ٫ ٜأتٞ ٖٓا ٭ٕ اي ٠٬ ٫ ترتٖرا 

طذخٛز  َذٔ َذا٤ ريٚ تذساب ٖٚذٛ ناي    تطٗذس لذ٘   فإٕ ايطٗٛز ٜ ين َذا ٜٴ  دإ٫ لطٗٛز
 ٌٝ ايطٗٛز ي ٬ت٘، ٚفٗذٛزٙ  تطخس ل٘، ٚفاقد انيا٤ ٫ لد ي٘ َٔ حتُ ٢ٓ َا ٜٴذل

لذد يذ٘ َذٔ اي ذ٠٬ ل ذد ايتذُِٝ لاي ذ ٝد ٚيف        ج٘ ا٭ز ، ٫ٜٚتخكل لأجصا٤ ٚ
ايضسب ن ز ريٚ ت طٸس ل ا ا٭َٛز ا٭زل ١،ريٟ عٓد ت رٸ -احلا٫ت ا٫نطساز١ٜ

 : ٜت از   ي٬ٕٝ - ف ١ً ٚاحد٠ ٚلبافٔ ايٝدٜٔ

ٍٸ ع٢ً يصّٚ ايضسب لايٝدٜٔ َطًك -ري فإْٗا ْ ٛ  غسع١ٝ ٚريَسٖذا   ،َاَا  
ِٸ ضذٛا٤ عٓذد ايذتُهٔ ٚعٓذد ايت ذرز،       :ًذف نًذٗا  حا٫ت انيه إزغا ٟ َطًل ٜ 

ُٗذذا مب ٓذذ٢ اْتاذذا٤ ٚجٛل -ٖٚذذرا ٜكتضذذٞ ضذذكٛ  ايتذذُِٝ ٚاي ذذ٠٬ عذذٔ انيهًذذف 
 . -يت رزُٖا يف حٍك٘ لًخاظ ت رز ل ا ا٭َٛز ا٭زل ١ عًٝ٘

ٍٸ ع٢ً ٚجٛب اي ٠٬ َ  اضت ُاٍ اي  ٝد، َٚكتضاٙ ٚجذٛب   -ب َٚا  
. اي ٠٬ َ  ايتُِٝ لاضت ُاٍ اي  ٝد

ا٭َذس ايكس ْذٞ:    إفذ٬م  ازنُٗا ٚتذداف ُٗا ٜتطذاقطإ ْٚسجذ  إىل    ٚعٓد ت
َٵطٳذذخٴٛار ُٴذذٛا صٳذذ ٹٝدًا َفٝ بذذًا َفا ُٻ ٝٳ َذذٔ  ٕٚ فذذسم لذذ  حتكذذل انيطذذذ لايضذذسب  ..دَفتٳ

خكذذذل انيطذذذذ لبذذذافٔ ايٝذذذدٜٔ ريٚ لايٝذذذدٜٔ ريٚ لٛنذذذ ُٗا عًذذذ٢ ا٭ز  ٚلذذذ  تٳ
انيطذذذ كذذل ا ٚلذذ  حتكذذل انيطذذذ لهًتذذا ايٝذذدٜٔ ريٚ لأحذذدُٖا ٚلذذ  حت    ُذذلظاٖسٖ

ع٢ً اي  ٝد  ف ١ً ٚاحذد٠ ريٚ  ف ذت  َرتتبذت ، لذٌ      ٝدٜٔيلايضسب ريٚ لٛن  ا
ُهٔ َٔ ايضسب لإحد٣ ٜدٜ٘ ٚٚن  ا٭وس٣ عًذ٢ ا٭ز  ناذاٙ ٚت ذٝٸٔ    يٛ تٳ

ُهذذٔ َذذٔ ايضذذسب لبذذافٔ اٯٜذذ١ انيبازنذذ١، ٖٚهذذرا يذذٛ تٳ إفذذ٬مُكتض٢ ذعًٝذذ٘ لذذ
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بافٓٗذا يطذببٺ َذٔ    إحد٣ ٜدٜ٘ ٚايضسب لظاٖس ايٝد ا٭وذس٣ يت ذرز ايضذسب ل   
 إفذ٬م فإْ٘ تت ٝٸٔ عًٝذ٘ ٖذرٙ احلايذ١ ٚتهذٕٛ ٚظٝاتذ٘ يًتذُِٝ مطذب         ،ا٭ضباب

 . ٫ٚ َٛجب يًتػٜٛؼ ريٚ اٱغهاٍ ،اٯ١ٜ انيبازن١

يٲمجا  ٚي خٝخ١ شزاز٠ يف  رتى ماٍ،ٖٚرا نً٘ يٛنٛح ريٕ اي ٠٬ ٫ تٴ
ٍ   دٳ٫ٚ تٳرانيطتخان١  عًذ٢  ٕ  يذ٬ٕٝ حانُذإ   ، ٖٚذرا (3)د  اي ذ٠٬ عًذ٢ حذا

ا٭ يذذ١ انيٛجبذذ١ ٫عتبذذاز ل ذذا ايػذذسٚ  ٚا٭جذذصا٤ يف اي ذذ٠٬ ريٚ يف ايتذذُِٝ        
حت٢  َاا٭ ي١ اعتبازٖا يف اي ٠٬ ٚيف ايتُِٝ عَُٛ إف٬مايطٗٛز، فإٕ َكتض٢ 

)٫ تذرتى اي ذ٠٬ مذاٍ( ٚاٱمجذا       حاٍ ايت ذرز ٚعذدّ ايذتُهٔ، إ٫ ريٕ  يذ٬ٝ    
د  يٝذٌ اعتبذاز   ٍ، فٝتكٝٸذ عدّ ضكٛ  اي ٠٬ ٚيصّٚ إتٝاْٗا ع٢ً نٌ حذا  إٜٛجب

ٔ    -َاقٗس -ختص ٜٚٳغس  ايتُِٝ  ذاى : ٜٚٓتاذٞ يصَٚذ٘    ،مذاٍ ا٫وتٝذاز ٚايذتُه
ٌ ريٕ ايٛاجذب ا٭ٍٚ يف ايتذُِٝ    ٸ،  ٜٚتخ ٚغسفٝت٘ عٓد ايت رز ٚعدّ ايتُهٔ

: ُٖٚا َطذذ اجلبٗذ١ ٚظذاٖس    نسب ايٝدٜٔ لا٭ز  َكد١ًَ يًٛاجب  اي٬حك 
 : ٜٔ لا٭ز ٜطتخب ل د نسب ايٝدايٝدٜٔ . رِ 

 : ىفض اليديً
اني سٚف ٚانيػٗٛز ل  ا٭صخاب ٖٛ اضتخباب ْاا ايٝدٜٔ ل د نسلُٗا 

َٴلذذا٭ز  ٫ٚ ٜٴ ٚاحتذذا   -عًذذ٢ َذذا قٝذذٌ -خذذايف ضذذ٣ٛ الذذٔ اجلٓٝذذد ذذسف فٝذذ٘ 
 عٞ اٱمجذا   (، يهٓ٘ قد إايٛجٛب ٫ خيًٛ َٔ ق٠ٛ): (2)ريضتاذْا احملكل لٌ قاٍ

انيت ذذد ٠ ٚإٕ  (1)، فذذإٕ ا٭وبذذازعًذذ٢ اضذذتخبال٘ ٚعذذدّ ٚجٛلذذ٘ ٖٚذذٛ اي ذذخٝذ 
ايتذُِٝ ْظذؤ َ تذ ٠ شزاز٠ ٚصذخٝخ٘      لذايٓاا نذُٔ نٝاٝذ١ إجيذا      ٚز ت  َس٠ً

ٛ  يف ايهتب احلدٜ ١ٝ ا٭صٍٛ ٚلأضذاْٝد   انيتهسز زٚاٜت٘ َذا زٚاٙ يف   َت ذد ٠، ٖٚذ
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َٚذا   دفضسب لٝدٙ ع٢ً ا٭ز  رِ زف ٗا فٓاضٗا...ر)ايهايف( ٚ)ايتٗرٜب (:
َٚذا زٚاٙ يف   دتضسب لهاٝذو ا٭ز  رذِ تٓاضذُٗا...   رزٚاٙ يف )ايتٗرٜب (:

(: )إْذ٘  )ايتٗرٜب ( لطٓد صخٝذ إىل عُسٚ لٔ ريلٞ انيكذداّ عذٔ اي ذا م )   
ٚصف ايتُِٝ فضسب لٝدٜذ٘ عًذ٢ ا٭ز  رذِ زف ُٗذا فٓاضذُٗا...( َٚذا زٚاٙ       

ايٓذٛا ز، فتهذٕٛ    َٔ ْٛا ز ايبصْطٞ ٫ٚ ْ سف ضذٓدٙ إىل ٖذرٙ   ْك٬َ إ زٜظالٔ 
رذِ ايطذٓد َ تذ  َٛرذل إىل شزاز٠ )...فضذسب لٝدٜذ٘        ا،ريٚهلذ يف  ايسٚا١ٜ َسضذ١ً 

ع٢ً ا٭ز  رِ نسب إحداُٖا ع٢ً ا٭وس٣( ٖٚٞ تاطٸس نٝاٝٸ١ ايٓاا ٚعبٸس 
إىل ْذٛا ز   إ زٜذظ لانيٛرك١، ٚي ً٘ يبٓا٥٘ ع٢ً اعتباز فسٜل الذٔ   (3)عٓٗا ا٭ضتاذ

ايٝذ٘  ب١ صخ١ ايٓطذ عٓدْا ٚمل تتخكل  -ع٢ً َا حهٞ عٓ٘)قدٙ( -ريمحد ايبصْطٞ
سنذٗا فذ٬ غذاٖد عًٝٗذا ل ذد اني٬حظذ١ ٚاياخذص ٚا         عٓ٘، ٚعًذ٢ ف  ٚاحلها١ٜ

 . اي امل مبسا ٙ )قدٙ(
يٛجذذٛب نطذذا٥س ريف ذذاٍ ايتذذُِٝ، إ٫ ريٕ  اٚنٝذذف نذذإ ظذذاٖس ٖذذرٙ ا٭وبذذاز   

لذد ٚريٕ  ، ف٬َاايكس١ٜٓ اخلازج١ٝ اني احب١ هلرٙ ايٓ ٛ  تػٗد ل دّ نْٛ٘ ٚاجبذ 
 . فِٗ غايب ريصخالٓا )ز (نُا ٖٛ  َاٜهٕٛ ا٭َس ل٘ َطتخب

َٴ  ْ ذِ ناْذذ  نًُذذات    ًُذذ١ مل ت ذذسٸح ل ذا َتكذذدَٞ ريصذذخالٓا ًَُٗذ١ ريٚ 
ٌ   لايٛجٛب ريٚ ا٫ضذتخباب  تذٓاا ٜذدٜو ل ذد نذسلُٗا      -، ٚإمنذا تتضذُٔ ايا ذ

َٔ  ٕٚ ت سٜذ لذايٛجٛب ريٚ ا٫ضذتخباب، ٖٚذرا ايت ذبؤ يذٛ نذإ        -لا٭ز 
ٛ  ي ذسٸح  -نُذا ٖذٛ َذسا  الذٔ اجلٓٝذد      -َسا ِٖ َٓ٘ ايٛجذٛب  َذِٓٗ   ًاٚاحذد  ٚيذ

ضذُٝا ٚريٕ  نُذا ريفًكذ  ا٭وبذاز ٫   فًكذٛا ا٭َذس لذايٓكا    ريلايٛجٛب، ٚي ًِٗ 
تذاٚاِٖ لت ذبؤ ا٭وبذاز، فٝهذٕٛ فٗذِ ل ذا       فرين س انيتكذدَ  ٜه ذس ايتذصاَِٗ يف    

ٱزا ٠ انيتكذذذدَ   َاانيتكذذذدَ  ٚمجٗذذذٛز انيتذذذأوسٜٔ ٱزا ٠ ا٫ضذذذتخباب َ٪نذذذد
ٜٔ ريمجًٛا عبازاتِٗ ٚغالٗٛا ا٭وباز ياُِٗٗ ا٫ضتخباب: ريعين اير َاٚاَتدا 
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يف ايتذرنس٠ َذٔ  عذ٣ٛ     )قدٙ(عٔ اي ١َ٬ احلًٜٞٚ٪ندٙ: َا حهٞ  .  يف ايت بؤ
 . اٱمجا  ع٢ً ا٫ضتخباب

يسفذذذ  ايٝذذذد عذذذٔ ايٛجذذذٛب ٚا٫يتذذذصاّ    يٓذذذا ٚايكسٜٓذذذ١ اخلازجٝذذذ١ ايداعٝذذذ١  
وبذاز اٯَذس٠ لذايٓكا يذٛ     لا٫ضتخباب ٖٞ قاعد٠ )يٛ نذإ يبذإ( فذإٕ ٖذرٙ ا٭    

شَإ اني  َٛ  جياب ٫غتٗس احلهِ ٚاياتٝا لايٛجٛب ٚغا  َٔ اٱ ريزٜد َٓٗا
(Œ  ٘إىل َٜٛٓذذا، ٚاْتػذذس اي ُذذٌ لذذ )  ٚلذذ  انيتػذذسع١ ٚا٭تكٝذذا٤ يه ذذس٠ ا٫لذذت٤٬

لايتُِٝ ٚعُّٛ ايب٣ًٛ ل٘، ٖٚرا ٜكتضٞ غٝٛ  ايٛجٛب يف فتا٣ٚ ا٭صذخاب  
ز ايٛجذذٛب يف ١، َٚذذٔ عذذدّ إغذذتٗا  ٛ  اي ُذذٌ ايذذ٬شّ يف ضذذؤ٠ انيتػذذسع  ٚغذذٝ

ْاِٗ عدّ إزا ٠   ؤ٠ ا٫لت٤٬ لٗا،اياتا٣ٚ يف َطأي١ عا١َ ايب٣ًٛ عٓد انيهًا  ن
 . ايٛجٛب، ًْٚتصّ لاحلٌُ ع٢ً ا٫ضتخباب

يف لذدٚ اي ذ٠٬   ٖٚرا ايٓكا  انيأَٛز ل٘ يف ايتُِٝ ٖٛ ناٱقا١َ انيأَٛز٠ لٗا 
ٚ    فإٕ  ايٝذد عٓذ٘   ايٛجذٛب، يهذٔ ٖذرا ايظذاٖس ْسفذ        َاايظذاٖس َذٔ ريوبازُٖذا لذد

لذ٘  اب ٚنْٛ٘ مما ٜه ذس ا٫لذت٤٬    ا٭صخخًُُٗا ع٢ً ا٫ضتخباب يػٗست٘ ل ْٚٳ
ِٸٚت ٱقا١َ ٜٛجد قا٥ذٌ ْذا ز لٛجٛلٗذا، نذراى     ريٕ ال٘ ايب٣ًٛ ل  انيهًا ، إذ   

 خ٬ف ذػٗس٠ ايذ ذ٫ ٜضذسٸ لذ  ايٓذا ز  لٛجٛل٘، ٖٚرا ٜٛجد قا٥ٌ ْا ز ايٝدٜٔ ْاا 
ٜتضذذذ َٚذذٔ ٖذذرا نًذذ٘  . يذذٛ نذذإ يبذذإ(كسٜٓذذ١ )لانيطذذتاا  َٓٗذذا  -ا٫ضذذتخباب-

 .(3)فساج ، غهاٍ فُٝا ريفا ٙ ريضتاذْا احملكل )قدٙ( َٔ لٝإ اٱ
يف ا٭وباز ايػسٜا١ لطذهٛت  ايٛاز  ُهٔ تٛنٝد إزا ٠ اضتخباب ايٓاا ٜٚٴ
حٝث مل ترنس ايٓاا نُٔ نٝا١ٝ ايتُِٝ  ،َٔ ريوباز ت ًِٝ نٝا١ٝ ايتُِٝ مج١ًٺ

يٛجذب َذٔ لذاب ايًطذف      َانإ ايٓاا ٚاجبذ  ٖٚٞ ل د  ايت ًِٝ ٚايبٝإ، فًٛ
ضُٝا ٚريٕ غايذب ريْذٛا    ضخ ل  ا٭تبا ، ٫ٜٚسٚجٛل٘  ب ٜ ٘ نٞ ايتػسٜ ٞ لٝاْٴ

ٚريفسا  انيتُِٝ ل٘ مما فٝ٘ عًٛم حت٢ احل س ا٭ًَظ ٜهٕٛ عًٝ٘ غبذاز ٜ ًذل َٓذ٘    
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، فُذذٔ ضذذهٛت ل ذذا  لايٝذذد عٓذذدَا تضذذسلٗا عًذذ٢ احل ذذس ٜٚطذذتخب ْاضذذُٗا  
ا يًضذذسب لايٝذذدٜٔ عًذذ٢ َذذ  ت سنذذٗ ٔذنذذس ْاذذا ايٝذذدٜوبذذاز ايبٝاْٝذذ١ عذذٔ ا٭

 ُهٔ فِٗ عدّ ٚجٛب ايٓاا.ا٭ز  َٚطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ يف مجٝ ٗٔ ٜٴ

، ٚيف درذِ تٓاضذُٗا  درفٓاضذُٗا رٚحٝث ريٕ ريغًذب ايسٚاٜذات ريفًكذ :    
سجذذ  إىل اي ذذدم اي ذذسيف يذذٓاا ايٝذذدٜٔ انيضذذسٚب لُٗذذا، ٖٚذذٛ ٜتخكذذل  َ ًذذ٘ ٜٴ

 ذذةؤ٠ ز  ايريجذذصا٤ ا٭يتطذذك   ٣ ايٝذذدٜٔ لذذا٭وس٣ َٚطذذخُٗاحذذدإلضذذسب 
ايٓاع١ُ اي ايك١ لايٝد يٛ نإ قد نسب لٝدٜ٘ ايرتاب ٚحنذٛٙ ممذا فٝذ٘ عًذٛم، ٚيف     

رفضذسب  يف ضسا٥سٙ: إ زٜذظ زٚا١ٜ شزاز٠ يف ْٛا ز ايبصْطٞ حطب زٚا١ٜ الذٔ  
 ِٸذيذٛ تذ   -ٖٚرا اخلذ   (3)دحداُٖا ع٢ً ا٭وس٣لٝدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  رِ نسب إ

ٓاا ٚنذإ  عًذ٢ صذخ١ اياٗذِ اي ذسيف يًذ      ح ذ١ً نذإ   -خكل صدٚزٙضٓدٙ ريٚ تٳ
 : رِ ْبخث .  يٓاا ايٝدٜٔ انيأَٛز ل٘ ل د ايضسب لُٗا ع٢ً ا٭ز  َاتاطؤ

 . الواجب الثاىي: مسح اجلبهة واجلبييني
َٔ ق ذا  ايػذ س    َاُاَٖٛ ٚجٛب َطذ ايٛج٘ تٳ َاظاٖس اٯ١ٜ ايهسمي١ لدٚ

٘ إىل ايذذذذرقٔ ٚقذذذذد حهذذذذٞ عذذذذٔ    :  - ا٭ٍٚاي ذذذذدٚم  - زضذذذذاي١ الذذذذٔ لالٜٛذذذذ
 (2)ٚجذذٛب اضذذتٝ اب ايٛجذذ٘ لانيطذذذ، ٜٚػذذٗد يذذ٘ ظذذاٖس اٯٜذذ١ ٚل ذذا ا٭وبذذاز 

 .  ُ سٸح١ مبطذ ايٛج٘ذاي
اني ذذسٚف ٚانيػذذٗٛز لذذ  فكٗا٥ٓذذا ٚانيذذدع٢ عًٝذذ٘ اٱمجذذا  ٖذذٛ عذذدّ      يهذذٔ 

ٚ اجلبٝٓ  ريٚ نًُٝٗا ٖٚرا ٖٛ ريٚا٫نتاا٤ مبطذ اجلب١ٗ  ،اضتٝ اب ايٛج٘ لانيطذ
ايكذس ٕ   ْ ذٛ  لالٜٛذ٘ )ز ( َذأوٛذ َذٔ ظذاٖس     لذٔ  اي خٝذ، ٚي ٌ ت ذبؤ ا 

انيك ذٛ  اجلذدٟ   ي ذٌ  يهٔ  . ريٚ تُُٖٛ٘اّ ايٛج٘ إزا ٠ تٳ فإٕ ظاٖسٖا ،ٚايط١ٓ
ّ    ٖٛ َا ريفا ٙ انيػٗٛز َٔ َطذ ا ٫لٔ لالٜٛ٘ جلب١ٗ ٚاجلبٝذٓ ، ٜٚذديٓا عًذ٢ عذد
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 (حٝذذث ت ذذس ) (3)شزاز٠ : صذذخٝذٜٚسغذذد إيٝذذ٘غذذسعًا اّ ايٛجذذ٘ ُذذإزا ٠ تٳ
٘ٴريف ايتذذُِٝ  يٰٜذذ١ انيبازنذذ١ ٓٵذذ َٹ ِٵ  ٜٵذذدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴذذٛ َٵطٳذذخٴٛا لٹ   عًذذ٢ ريٕ ٚ ٍيذذ دَفا

حٝث ريْ٘ يف ايٛن٤ٛ ٜطتٛعب  ،انيطذ يف ايتُِٝ يٝظ نةطٌ ايٛج٘ يف ايٛن٤ٛ
ايٛج٘ نً٘ مبطذ ٜدٙ عًٝذ٘ ل ذد صذب انيذا٤ عًٝذ٘، لُٝٓذا انيطذذ يف ايتذُِٝ جيذب          

َٵطٳذ ر( ل د قسا٠٤  ١ٜ ايتُِٝ قاٍ ) ،َطذ ايب ا ِٵ َفا ٖٹه، ٛٴجٴذٛ فًُذا  د:رخٴٛا لٹ
:  ٭ْذذ٘ قذذاٍ َا ذذد انيذذا٤ ريربذذ  ل ذذا ايةطذذٌ َطذذخريٕ ٚنذذ  ايٛنذذ٤ٛ عُذذٔ مل ٜٳ

ِٵ ٖٹه، ٛٴجٴٛ نُذا ٖذٛ حذاٍ     -ريٕ ٜبٝٸٔ  ٫ي١ ايبا٤ ع٢ً ايتب ٝاٜسٜد (ٚنأْ٘ )دلٹ
َٵطٳذخٴٛا رحٝذث قذاٍ ضذبخاْ٘     -َطذ ايذُسريع يف ايٛنذ٤ٛ   ِٵ  ٳ ا د، ٖٚذرا  لٹسٴ٤ٴٚضٹذه،

ذ ع٢ً ٚجٛب َطذ ل ذا ايٛجذ٘ يف ايتذُِٝ ٚعًذ٢      يٌٝ ٚان اي خٝذ اخل 
  شزاز٠ ٜٚ٪ند َاا  صذخٝذ  ُاّ ايٛج٘ يف ايتُِٝ.إلطاٍ ايكٍٛ لٛجٛب َطذ تٳ

 ،ا٭وباز ايبٝا١ْٝ انيػت١ًُ لٌ اني سٸح١ مبطذ اجلب  ريٚ اجلبٝٓ  ريٚ اجلب١ٗ واص١
 . ُٓ  ايسنٕٛ إىل َكاٍ الٔ لالٜٖٛ٘ٚٞ ريوباز َ ت ٠ َطتاٝض١ تٳ

ل ا ايٛج٘، ٚقد ذنسْا ظٗذٛز ا٭وبذاز انيطتاٝضذ١    نتاٛا مبطذ ٚانيػٗٛز ا
ٖذٌ ٖذٛ اجلبٝٓذإ ريّ ٖذٛ      :يف َطذ ل ا ايٛج٘ َ  اوت٬فٗا يف حتدٜذد ايذب ا  

، نُا اوتًا  نًُات اياكٗا٤ يف حتدٜد ايب ا انيُطٛح َٔ َااجلب١ٗ ريّ ُٖا َ 
بٗذ١  تطذاَذ ت ذبؤِٖ ٚاتاذاقِٗ عًذ٢ إزا ٠ َطذذ اجل      َاايٛج٘، َٚٔ احملتٌُ قٜٛذ 

ٚاجلبٝٓ  َٔ ق ا  ايػ س إىل احلذاجب  ٚفذسف ا٭ْذف ا٭عًذ٢، ٖٚذرا ٖذٛ       
 اي ذذخٝذ لةذذا ايٓظذذس عذذٔ إزا ٠ انيػذذٗٛز ٖذذرا اني ٓذذ٢ انيطذذتظٗس َذذٔ ا٭وبذذاز   

 . ريٚ إزا تِٗ يظاٖس عبازاتِٗ انيتخايا١ -نُا ضٝأتٞ -
 ٙ ُٸٓ        :  ٜٚديٓا ع٢ً َا ذنسْذا ايتأَذٌ يف دلُذٛ  ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١، فإْٗذا تضذ

 : عٓاٜٚٔ ريزل ١ )ايٛج٘ ٚاجلب١ٗ ٚاجلب  ٚاجلبٝٓإ(
ريَا عٓٛإ )ايٛج٘( ايٛاز  يف عد  َٔ ا٭وباز ايبٝا١ْٝ ٜصٜد ع٢ً اي ػس٠  -ري
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نُا ٚز  يف  ١ٜ ايتُِٝ، ٚقد ضبل عس  ايديٌٝ ايػسعٞ ٚايٓصٸ ايكط ٞ عًذ٢  
ٟ   ٘ذنسْاٙ يف َٓاقػ١ َكاٍ الٔ لالٜٛذ  ،عدّ إزا ٠ اضتٝ ال٘ ٖذٛ   ٚريٕ انيذسا  اجلذد

 سا  َٓٗذا ظاٖسٖذا: ريعذين   ، ٖٚرٙ ا٭وباز ايه ؤ٠ ٫ ٜٴذ  -ُاَ٘تٳ٫  -ايٛج٘ل ا 
ٜٴذذتٳ و ذذٛ  اجلبٗذذ١ ريٚ  :فٗذذٌ انيذذسا  َذذٔ ايذذب ا ،سا  ل ضذذُ٘ذذاّ ايٛجذذ٘، لذذٌ 

 .  بٝٓإ، ٖرا َا اوتًا  فٝ٘ ايسٚاٜات ا٭وس٣ذاجلب  ايٛاحد ريٚ ٜسا  اي

َٔ اٱَاّ  ز٠ ضا٬َ٥ٚريَا عٓٛإ )اجلب١ٗ( فكد ٚز  يف و  صخٝذ يصزا -ب
: )فضذسب لٝذدٙ عًذ٢ ا٭ز  رذِ زف ٗذا      ٚريجال٘ ع٬َُ ،( عٔ ايتُِٝايباقس )

ايػذذٝخ ايطٛضذذٞ لطذذٓد   ٖٚذذرا وذذ ٷ زٚاٙ (3)فٓاضذذٗا رذذِ َطذذذ لُٗذذا جبٗتذذ٘..( 
صخٝذ ع٢ً ا٭ظٗس زغِ ٚقٛ  )ريمحد لٔ ذلُد لذٔ حيٝذ٢ اي طذاز( يف ضذٓدٙ،     

لطذٓد َتخذد يف زجايذ٘ اي ٬رذ١     يهٔ ٖرٙ ايسٚاٜذ١ ْاطذٗا زٚاٖذا ايػذٝخ ايهًذٝين      
( يهٓٗذا لٓطذخ١ راْٝذ١    عٔ اٱَاّ ايبذاقس )  (لهؤ عٔ شزاز٠)ايبصْطٞ عٔ الٔ 
 ا وذ ًا ٚاحذداً  ٜكذسب نُْٛٗذ  لذٌ   ،ٜٔ٘( ٜٚب ذد نُْٛٗذا وذ    )رِ َطذ لٗا جبٝٓذ 

  ٘ ريٚ  )ايهذذايف(يف نًُذ١ ٚاحذذد٠ )رذِ َطذذ لٗذذا جبٝٓذ٘( يف ْطذخ١       اوتًاذ  ْطذخ
زٚاٙ ايطٛضذذٞ عذذٔ ايهًذذٝين ، نُذذا (يتٗذذرٜب ا))َطذذذ لُٗذذا جبٗتذذ٘( يف ْطذذخ١ 

 ًِ ريٕ ايًاظ اي ا ز لطٓدٙ انيت ٌ اي خٝذ لٓطخ١ )رِ َطذ لٗا جبٝٓ٘( ف٬ ٜٴ
)ز (  (2)( ٌٖ ٖٛ ٖرا ريّ ذاى؟. ْ ِ احملدب ايهاغاْٞعٔ اٱَاّ ايباقس )

عٔ ايػٝخ  ايطٛضٞ ٚايهًٝين ل ٓٛإ )اجلب١ٗ(: )رذِ َطذذ لٗذا     )ز ( زٚاٙ
د ح ذٍٛ اخلًذٌ يف ْطذخ )ايهذايف( ايٛاصذ١ً إيٝذ٘ ٚايٓاقذٌ        جبٗت٘( يهٓذ٘ ٫ ٜب ذ  

. َٓٗا، ٚمل ٜ ب  لديٌٝ قٟٛ صدٚزٖا ل ٓٛإ اجلب١ٗيًسٚا١ٜ 

تذذسجٝذ ْطذذخ١ ايهًذذٝين )رذذِ َطذذذ لٗذذا جبٝٓذذ٘( ٭نذذبط١ٝ زٚاٜذذات  ٓذذاُهٜٓٴٚ
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يف )ايطسا٥س( يٓاظ  إ زٜظلسٚا١ٜ الٔ  َا)ايهايف( َٔ زٚاٜات )ايتٗرٜب ( َ٪ٜد
(: )عذٔ  : ريعذين زجايذ٘ ا٭ٚاوذس إىل اٱَذاّ ايبذاقس )      يطذٓد ايسٚا١ٜ ٚلٓاظ ا

( ٚفٝٗذا عذ  ْطذخ١    )عذٔ اٱَذاّ ايبذاقس     (ايبصْطٞ عٔ الٔ لهؤ عذٔ شزاز٠ 
جلٗايذ١ فسٜذل الذٔ     َا)ايهايف(: )رِ َطذذ جببٝٓذ٘( ٚايطذٓد ٚإٕ مل ٜهذٔ صذخٝخ     

 )ايهايف(.ًذ يًتأٜٝد ٚعضد ْطخ١ ٓٛا ز ايبصْطٞ، إ٫ ريٕ ايسٚا١ٜ ت ي إ زٜظ

  ( فكذذد ٚز  يف صذذخٝخ١ عُذذسٚ لذذٔ ريلذذٞ انيكذذداّ  ٚريَذذا عٓذذٛإ )اجلبٝذذٓ -1
٘   ع٢ً ا٭ظٗس يتٛرٝك٘ لس - : )رذِ َطذذ عًذ٢     -ٚا١ٜ الٔ ريلٞ عُذؤ ٚصذاٛإ عٓذ

 (.-جبٝٓٝ٘ -يف إحد٣ ْطختٝٗا: )رِ َطذ جبٝٓ٘ جبٝٓ٘( ٚيف صخٝخ١ شزاز٠

ًذذ٢ ْطذذخ١ٺ يف  ع -ٚريَذذا عٓذذٛإ )اجلذذب ( فكذذد ٚز  يف صذذخٝخ١ شزاز٠     -1
نذذٕٛ  َاٚزٚاٜذذ١ ايطذذسا٥س خلذذ  شزاز٠، َٚذذٔ احملتُذذٌ قٜٛذذ  -)ايهذذايف( ٚ )اياكٝذذ٘(
 ١ٝٓ ٚقد ضكط  ايٝا٤ َٔ ل ا ايٓطذخ. )جبٝٓٝ٘( لايت (:اي ا ز َٔ اٱَاّ )

إىل يف نتذب احلذدٜث ا٭صذٍٛ تذ٪ ٟ     ٚايديٌٝ عًٝ٘: إٕ ٬َحظ١ ْطخ ايسٚاٜذ١  
)جبٝٓٝ٘( مما ٜدٍ ع٢ً انتػاف ايٓطخ ل ضٗا لاٱفسا :)جبٝٓ٘( ٚل ضٗا لايت ١ٝٓ:

اغذتباٙ ل ذذا ْطٸذاك ايهتذذاب يف اي  ذٛز انيانذذ١ٝ ايذرٟ اضتٓطذذخ فٝٗذا اي ًُذذا٤      
ف ايٓطذذخ، ٚاغذذتب٘ ل ذذا ايٓطٸذذاك زغذذِ ت ذذدٟ  ٫ ايهتذذب ا٭زل ذذ١ ٦َذذات ريٚ 

. ٚيهٔ اي  ١ُ   ضبخاْ٘ ،َااي ًُا٤ يت خٝذ ايهتاب انيٓطٛك هلِ ٫حك

بذذاز ايبٝاْٝذذ١ يًتذذُِٝ، ٚاي ٓذذٛإ ٖذرٙ اي ٓذذاٜٚٔ ا٭زل ذذ١ ٖذذٞ ايذذٛاز ٠ يف ا٭و 
فٝهٕٛ انيسا  اجلدٟ َٓ٘ )ل ا ا٭ٍٚ )ايٛج٘( قد عًُٓا ل دّ إزا ٠ اضتٝ ال٘، 

ٛ  زٚاٜذذات ٚميهذذٔ فٗذذِ انيذذسا  اجلذذدٟ َذذٔ ٬َحظذذ١ دلُذذ  -ُاَذذ٘تٳ ٫ -ايٛجذذ٘(
)اجلبٝذٓ ( ٚريٕ انيذسا  اضذتٝ اب اجلبٗذ١ ٚاجلبٝذٓ  لانيطذذ       )اجلب١ٗ( ٚ)اجلب ( ٚ

سا  َٓذ٘ اجلبٝٓذإ   طًذل ٜٚٴذ  ٘ يف ايتذُِٝ، فذإٕ اجلذب  ٜٴ   ًذٛب َطذخٴ  ٚريْ٘ ايٛج٘ انيط
: ايُٝ   ُطذ لُٗا اجلبٝٓإيٝطاز فهرا ٜٴلًخاظ ا٭َس لانيطذ لايها  ايُٝ  ٚا

يٮَس لٗذا يف َ تذ ٠ شزاز٠ عًذ٢ ْطذخ١      ُطذ اَت ا٫َٚايٝطاز، ٚاجلب١ٗ لُٝٓٗا فتٴ
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ا ٠ ٚايطبذذ  َطذذذ ايػذذٝخ ايطٛضذذٞ ٚيهذذٕٛ َطذذذ اجلبٝذذٓ  ٜطذذتتب  مطذذب اي ذذ 
مبطذذ اجلبٗذ١ نُذا ٜهذٕٛ      َااجلب١ٗ ايٛاق ١ لُٝٓٗذا، فٝهذٕٛ َطذذ اجلبٝذٓ  َستبطذ     

مبطذ اجلب١ٗ ٚنٌ َُٓٗا ٜطتتب  اٯوس، ٜٚٓتج لاوت ذاز:   َااجلبٝٓ  َستبطَطذ 
َٳ   َايصّٚ َطذ اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ ، اضذتظٗاز   ُذٛ  ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١    َذٔ ٬َحظذ١ 

ٜٚكذذ٣ٛ ا٫ضذذتظٗاز انيذذرنٛز عٓذذد ٬َحظذذ١  لتأَذذٌ لطذذٝ  ٚفٗذذِ عذذسيف يطٝذذف،  
 ٠ از٠ ٚإ)ايٛج٘( يف  ١ٜ ايتذُِٝ ٚا٭وبذاز ايهذ ؤ    ف٬ماي دم اي سيف اجلًٞ ٱ

 ُٛ  اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  َٔ َطذ ايٛج٘، خب٬ف إزا ٠ َطذ و ٛ  اجلب  َٳ
َطذ ايٛج٘ يف  ١ٜ ايتذُِٝ   إف٬مريٚ و ٛ  اجلب١ٗ ريٚ و ٛ  اجلبٝٓ  َٔ 

 .َاَٚطتٗ ٓ َايهْٛ٘ غسٜب َإ مل ٜهٔ ل ٝدغؤ َطتخطٔ إ مإف٬، فإْ٘ ٙريوبازٚ

ٕٴ ٛاجذ٘ لذ٘ اٱ  سا  َٓذ٘ َذا ٜٴ  طًل ٜٚٴٜٴ (ايٛج٘)ٚلت بؤ َا ٌ: إٕ  ٙ، غذؤٳ  ْطذا
٘ َاٚإذا ريزٜد غسع لذد ٚريٕ  ف٬ -لايػذٛاٖد  َانُذا حتكذل قسٜبذ    -: َطذ ل ا ايٛجذ

ٕٴٛاجذذ٘ لٗذذا اٱ سا  َٓذذ٘ اجلبٗذذ١ ٚاجلبٝٓذذإ فُٗذذا ايًذذرإ ٜٴ   ٜٴذذ ٙ، ٚيذذٝظ غذذؤٳ ْطذذا
إ ايت ذبؤ  و ٛ  اجلب١ٗ ريٚ و ٛ  جب  ٚاحد ريٚ اجلبٝٓ ، مب ٢ٓ اضتٗ 

، خب٬ف صخٝخًا ايت بؤ ٫ٕٛ ٜهلٌ  اي ٬ر١، ٖرٙ انيٛان  لايٛج٘ ٚإزا ٠ ريحد
ايٛج٘ عًٝ٘ صذخٝذ َطذتكِٝ    إف٬مايت بؤ لايٛج٘ ٚإزا ٠ اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  فإٕ 

٘ اي ُذذٌ مب ُذذٛ  ايسٚاٜذذات ٜهذذٕٛ لذذ فذذ٬مَكبذذٍٛ، ٚلاٱنذذاف١ إىل صذذخ١ اٱ
ايبٝا١ْٝ احملد ٠ يًٛجذ٘ ل ضذٗا لذاجلب  ريٚ لذاجلبٝٓ  ٚل ضذٗا لاجلبٗذ١ فٗذٛ عُذٌ         

َٳ  .يف ايتُِٝخٌ انيطذ مب ُٛ  ا٭وباز ايبٝا١ْٝ، ٖٚرا َ٪ند نيا اورتْاٙ َٔ 

يف حتدٜذد   - ُٛعٗذا َٳ -يذذُا تكذدّ : ٬َحظذ١ ظذاٖس ايٓ ذٛ       وت اُزالٚ
اٖسٖذذا ريٚىل ٚريٚرذذل َذذٔ ٬َحظذذ١ نًُذذات    َطذذذ ايٛجذذ٘، ٚا٫عتُذذا  عًذذ٢ ظ  

ٚانيتباعد٠ ل ضٗا عٔ ظاٖس ايٓ ذٛ ، فذإٕ    َاا٭صخاب )ز ( انيتخايا١ جد
 .ٚريجصري ٚريحٛ ، ٚا  اي امل عٗا ريٚرل ٛ َُٳ اجلُ  لٝٓٗا ٚاي ٌُ لظاٖس

 مبطذذ اجلبٗذ١ ٚاجلبٝذٓ ، ٚريَذا فذذ٫َٛ     َاٚاحلاصذٌ يذصّٚ َطذذ ايٛجذ٘ عسنذ     
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ىل َٓب  احلاجب  ٚفسف ا٭ْذف ا٭عًذ٢،   فاي٬شّ َطخ٘ َٔ ق ا  ايػ س إ
: َطذذ   عًٝ٘، ٚايظاٖس ريْ٘ َطتاا  َٔ حتدٜذد اي ذس   ٖٚرا َا ا عٞ اٱمجا  

 . -لذُٓبتُٗا -ْف ا٭ع٢ً ٚلاحلاجب اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ ، فإْٗا تٓتٗٞ لطسف ا٭

ٖٚذذٌ تذذدوٌ ٖذذرٙ يف انيطذذذ، فًٝذذصّ َطذذذ فذذسف ا٭ْذذف ا٭عًذذ٢ َٚطذذذ   
ٚيذٛ َذٔ لذاب انيكدَذ١ اي ًُٝذ١ ٚيةذس         -ْ٘ ريحذٛ  ٫ زٜب يف نٛ . احلاجب ؟

 . -حت ٌٝ ايٝك  مبطذ اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  ْظؤ غطٌ ل ا انيسفل يف ايٛن٤ٛ 
فٗذذٌ جيذذب َطذذذ احلذذاجب  َٚذذا ٜطذذاَتُٗا  ،يف ٚجٛلذذٖ٘ٓذذا ٚيهذذٔ ايبخذذث 

خاذُٜٗا مما ٖٛ ريضاٌ اجلبٝٓ  ٚيف حدٸٙ ايطذاًٞ؟ ايظذاٖس عدَذ٘ ٚإٕ صذسٸح     ٜٚٴ
٫ٚ  يٝذٌ ٚانذذ عًذ٢ يذصّٚ      ،، ٚذيو ٭ْٗا وازج احلذدٸ مج  قًٌٝ لايٛجٛب

َطذ احلاجب  ٫ٚ َا ٜطاَتُٗا ٚحياذُٜٗا ٭ْٗا وذازج حذدٸ اجلبٗذ١ ٚاجلبٝذٓ .     
عٔ ا٭َس مبطذذ احلذاجب  ريٚ    انت١ضٖٞ ٚ -لٌ ميهٔ ايكٍٛ لإٔ ظاٖس ا٭وباز 

ظاٖسٖذا ٖذٛ    -ُٖٚا وازج احملدٚ ، ٚاحلد غؤ احملدٚ   ،فسف ا٭ْف ا٭ع٢ً
 . عدّ ٚجٛب َطخٗا. ٖرا نً٘ يف لٝإ انيُطٛح َٚكدازٙ

لد َٔ نٕٛ انيطذ مب ُٛ  ايهٍاذ  ٚلبافُٓٗذا عًذ٢ دلُذٛ      ٚريَا انياضذ ف٬
ٚذيذذو يًٓ ذذٛ  اٯَذذس٠ لضذذسب ايٝذذدٜٔ ريٚ ايهاذذ  عًذذ٢   اجلبٗذذ١ ٚاجلبٝذذٓ ، 

فذذ٬ ٜهاذذٞ  ،ٚظاٖسٖذذا ايضذذسب مب ُٛعُٗذذا ٜ كبذذ٘ انيطذذذ لتُاَُٗذذا   ،ا٭ز 
 احد٠ ٫ٚ لب ا نٌ َذٔ ايٝذدٜٔ لذٌ حتذ٢ اٯَذس٠ لضذسب ايٝذد        انيطذ لايٝد ايٛ

 -٫ نسب ٜدٺ ٚاحد٠ -فإٕ انيسا  اجلدٟ ٖٛ نسب ايٝدٜٔ -ٖٚٞ اضِ جٓظ-
ٛٸٙ جب٬َٚنُا ٖٛ انيت ازف ل  انيتػسع١  عٔ جٌٝ، فٝهٕٛ نسب ايٝد  ايرٟ تًك

 . ُهٔ اني ؤ إيٝ٘ايٛاحد٠ ريٚ ل ا ايٝدٜٔ و٬ف ظاٖس ايٓ ٛ  ٫ٚ ٜٴ
)فضذذسب لٝذذدٙ( ريٚ )نذذسب لٝذذدٙ عًذذ٢     :()(3): ظٗذذٛز ت ذذبؤٙ  ٜٚ٪نذذدٙ

َٳ )ٚن  ناٝ٘ ع٢ً ا٭ز (ا٭ز (  ٚ ٛ ُذ يف نسب  ُطذذ  ُ ُٛ  ٜٴذايذ ل  ايٝذدٜٔ، 
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  ٚ يةذس  صذدق٘    -نذ ُٗا عًذ٢ ا٭ز  ٜتطًذب   ٚجٗ٘ ٚناٝ٘، فذإٕ نذسلُٗا ٚ
خب٬فذ٘،  ٜٚطتدعٞ اضتٝ الُٗا لايضسب ٚايٛن  ٫ٚ ميهذٔ ايت ذدٜل    -َاوازج

 ٢ُٗا ٚجٗ٘ ٚناٝ٘، ٖٚرا ظاٖس َٔ ايٓ ٛ  )رذِ َطذذ عًذ   رِ ميطذ مب ُٛع
جبٝٓٝ٘( )تضسب لهاٝذو ا٭ز  رذِ تٓاضذُٗا ٚ طذذ لُٗذا ٚجٗذو ٜٚذدٜو(        

، فإٕ نسب ايها  ريٚ َاٜٚهاٞ صدم َطذ اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  لبافٔ ايٝدٜٔ عسف
 ٜٚتٓاضذب  ا٫ضتٝ اب ايتاّ يًٝدٜٔ ايضازلت  ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  ٜتٓاضب َ 

ٜٚهاٞ ريٕ ٜ دم انيطذ مب ُٛ   ،اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  لبافٔ ايٝدٜٔ َ  َطذ  اّ
ايهاذ  ٚريٕ ٜ ذدم َطذذذ  ذاّ اجلبٗذذ١ ٚاجلبٝذٓ  لبذذافٔ ايهاذ ، ٫ٚ ٜتٓاضذذب      
َطذ اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  لب ا ايٝدٜٔ َٔ  ٕٚ اضتٝ اب ٫قتضا٤ ايضذسب عًذ٢   

 َاايٝذد ٚايٝذدٜٔ ظذاٖس    إفذ٬م ا٫ز  ريٚ ٚن ُٗا عًٝٗا ي٬ضتٝ اب، لٌ ٜهٕٛ 
َٳ  .  ُٛعُٗايف إزا ٠ 

ريْذذ٘ نذذسب لهًتذذا ٜدٜذذ٘ ريٚ ٚنذذ  نًتُٝٗذذا عًذذ٢    ٜهاذذٞ اي ذذدم اي ذذسيف:  ٚ
ا٭ز ، ٫ٚ ًٜصّ اضتٝ اب نٌ جص٤ جص٤ مبطذ ايٛج٘ ريٚ مبطذ ظاٖس ايٝذدٜٔ  
حت٢ ا٭جصا٤ اي ذةؤ٠ انيت ٛفذ١ ٚايذيت ٫ تٓطبذل عًذ٢ ا٭ز  ٫ٚ  طٸذٗا عٓذد        

ريْذ٘   َاز ، فُذا  اّ ٜ ذدم عسفذ   ٚن  ايٝدٜٔ يف ايةايب ريٚ عٓد نذسلُٗا لذا٭  
نسلٗا  ُظٴ غايب ريجصا٤ ايٝدٜٔ ا٭ز  عٓدذنسب لٝدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  نا٢ ي

 . ا٭جصا٤ اي ةؤ٠ لايدق١ اي ك١ًٝ ُطٸٗا ل ا٫ٚ ًٜصّ ريٕ تٳ، لا٭ز 
إىل َذا ٚز  يف   َاٚقد ٜكاٍ لهااٜذ١ انيطذذ لذب ا ايهذف ٫ لتُاَٗذا، اضذتٓا       

 (: )رِ َطذذ جبٝٓذ٘   ياكٝ٘( ٚقٛي٘ )يف )ا صخٝذ شزاز٠ ايرٟ زٚاٙ اي دٚم
 .(3)لأصال ٘( -جبٝٓٝ٘، ْطخ١ -

(: )لأصذال ٘( ظذاٖس يف انيطذذ مب ُذٛ      )يهٓ٘ َكاٍ َسفٛ ، فإٕ قٛي٘
ريصال ٘، ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ َطذ اجلبٝٓ  لأصال ٘ نًٗا ٜطتًصّ انيطذ لتُاّ ايهفٸ، 
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تطسفذذ١ لًخذذاظ ريٕ دلُذذٛ  ا٭صذذال  فٝٗذذا اخلٓ ذذس ايذذرٟ ٖذذٛ اٱصذذب  ا٭ٚىل اني   
ٜذ٬شّ   -َٚٓٗذا اخلٓ ذس   -ذ مب ُٛ  ا٭صال  ايٛاق ١ يف ريضاٌ ا٭صال ، ٚانيط

  ٌ  ،انيطذ لا٭صال  ٚايساح١ ٚنٕٛ انيطذ لتُاّ ايهفٸ نُا ٫ خيا٢ عًذ٢ انيتأَذ
 . َافإْ٘ ٜتضذ ا٭َس جًٝ َا٫ ضُٝا َ  ايتطبٝل وازج

 ذ جبٝٓذ٘ لأصذال ٘( ٜتخذد َذ     ) رذِ َطذ   :اي ذخٝذ  اخلذ   ٚلاوت از: ظاٖس
ٚجٗذ٘ ٜٚدٜذ٘( يف اضذتٝ اب انيطذذ      -لهاٝ٘  -ريوس٣ )ٚ طذ لُٗا ريوباز ظاٖس 

لتُذذاّ نٍاٝذذ٘، ٫ٚ زٜذذب يف نااٜذذ١ ا٫ضذذتٝ اب يف انيطذذذ ٚانيُطذذٛح ٚانياضذذذ        
لاي ذدم اي ذسيف ٫ٚ ًٜذصّ ا٫ضذتٝ اب ايذدقٞ يف انيطذذ ٫ٚ يف انيُطذٛح ٫ٚ يف        

 رِ ْبخث : . انياضذ

 الواجب الثالث: مسح ظاهر الكفني .
ِٵ زٜب يف ظٗٛز اٯ١ٜ ايهسمي١:ر ٫ ٜٵدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴٛ َٵطٳخٴٛا لٹ  ،6د انيا٥د٠: َفا

ايبٝا١ْٝ َ سٸح١  (3)ا٭وبازايتُِٝ، ٚقد جا٤ت يف يصّٚ َطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ يف 
 كب٘ َطذ ايٛج٘ ٜٚ كب٘ َطذ ايٝدٜٔ . لضسب ايٝدٜٔ يف ا٭ز  ٜ 
ايصْذذد إىل ز٩ٚع ا٭صذذال  سا  َُٓٗذذا ايهاذذإ َذذٔ ٚايٝذذدإ قذذد ٜطًكذذإ ٜٚٴذذ

سا  َُٓٗذذا ايذذرزاعإ َذذٔ انيسفذذل إىل  ٖٚذذرا نذذ ؤ ا٫ضذذت ُاٍ، ٚقذذد ٜطًكذذإ ٜٚٴذذ 
غا٥  يًٝد، ٚقد تطًل ايٝد ع٢ً َا ل  ا٭صال ، ٖٚرإ ُٖا اضت ُاٍ  ز٩ٚع

انيٓهب يف ريفساف ا٭صال ، ٚقد تطًل ايٝد ع٢ً ريصٍٛ ا٭صذال  إىل ريفسافٗذا   
 . كس١ٜٓ ٚانخ١  ق٬ًٕٝ حيتاجإ يقف٬ٖٚٛ ْ ف ايهف، يهٔ ٖرٜٔ اٱ

فٌٗ ٜسا  َٔ َطذ ايٝدٜٔ يف ْ ٛ  ايتُِٝ: ايهاذإ ريّ ٜذسا  ايذرزاعإ؟    
َٴ ٓذا ٖذٛ   ٘ اٱمجذا  لذ  فكٗا٥  ختٌُ ٚل٘ قٍٛ، ٚانيػذٗٛز انيذدع٢ عًٝذ   نٌ َُٓٗا 

 . ٖٚرا ٖٛ اي خٝذ يصْد إىل ز٩ٚع ا٭صال  ٚريفسافٗا،ايهاإ َٔ ا ا٭ٍٚ:
َٳ ايبٝا١ْٝ ٖٚذٞ ايذيت ريَذست مبطذذ ايهاذ        ٔ ا٭وباز ُٛع١ َٜٚديٓا عًٝ٘: 
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َذذ  َ تذذ ت  يًهذذاًٖٞ  ،ر٬رذذ١ َٓٗذذا صذذخٝخ١ :يذذصزاز٠  (3)ٖٚذذٞ ريزلذذ  زٚاٜذذات
 ٚل ٚعُسٚ لٔ ريلٞ انيكداّ فت بذ ضت١ ريوباز، ٚظاٖس ايهفٸ ٖٛ َا ل  ايصْد 

٫ٚ ٜػازن٘ غؤٙ، خبذ٬ف   ف٬مريفساف ا٭صال  َٔ  ٕٚ إغهاٍ يف صخ١ اٱ
ٚا٫ضذت ُاٍ َ ذإ    فذ٬م ا تطًل عًذ٢ ايهذفٸ ٜٚػذازنٗا يف صذخ١ اٱ    فإْٗ ايٝد

 . ، فتدٍ ا٭وباز ايطت١ ع٢ً إزا ٠ َطذ ايهفٸ واص١ريوس٣ نُا ضبل اٱميا٤

ايبٝا١ْٝ اني بٸس٠ )رِ َطذ نٍاٝ٘ إحداُٖا ع٢ً ظٗس  (2)ٜٚ٪ندٙ: ل ا ا٭وباز
ظٗس ا٭وس٣( يف َ ت ٠ ايهذاًٖٞ )رذِ َطذذ نٍاٝذ٘ نذٌ ٚاحذد٠ عًذ٢ ا٭وذس٣         

زٚاٜذ١ شزاز٠، َٚطذذ    فُطذ ايٝطس٣ عًذ٢ ايُٝٓذ٢ ٚايُٝٓذ٢ عًذ٢ ايٝطذس٣( يف     
طذ َا لذ  ايصْذد إىل ريفذساف ا٭صذال  ٚانيت ذازف إجيذا ٙ لذ         ايهفٸ ٜتخكل مب

( ٖذٛ ريٕ ميطذذ   Œإىل ع ذٛز ا٭٥ُذ١ )   َاعٔ جٌٝ ممتذد  انيتػسع١ ٚانيتًك٢ ج٬َٝ
عُّٛ انيطذ  ظاٖس ايهف: ميطخ٘ لبافٔ ا٭وس٣، ٖٚرا ايت ازف اخلازجٞ يف

لذ    َاٜ٪ند فِٗ انيػٗٛز، خبذ٬ف ايكذٍٛ مبطذذ ايذرزا  فإْذ٘ ٫ ٜت ذازف وازجذ       
 ٖرا . . ٛزِٖ ايد١ْٜٛٝ لٌ ٚا٭وس١ٜٚاي ك٤٬ َطذ ايرزا  يًٝد ٚايهفٸ يف ريَ

ٚقذذد ٚقذذ  ا٫ضذذتد٫ٍ يٛجذذٛب َطذذذ ايٝذذدٜٔ َذذٔ انيذذسفك  إىل ريفذذساف        
ِ ايذٛاز ٠   (1)ا٭صال  لب ا ايسٚاٜات صذخٝخ١ يٝذث انيذسا ٟ    ٖٚذٞ   ،يف ايتذُٝ

.. تضذذذسب لهاٝذذذو عًذذذ٢ ا٭ز  َذذذست  رذذذِ ايتذذذُِٝ:ر(عذذذٔ اي ذذذا م )
عذذٔ  ، ٚصذذخٝخ١ عاعذذ١ ضذذا٬٥َ  تٓاضذذُٗا ٚ طذذذ لُٗذذا ٚجٗذذو ٚذزاعٝذذو(  

 (1)ايتُِٝ: )فٛن  ٜدٙ عًذ٢ ا٭ز  فُطذذ لٗذا ٚجٗذ٘ ٚذزاعٝذ٘ إىل انيذسفك (      
َطذذ  رذِ  عٔ ايتُِٝ: )فضسب لهاٝذ٘ ا٭ز    ٚصخٝخ١ ذلُد لٔ َطًِ ضا٬َ٥
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لُٗا ٚجٗ٘ رِ نسب لػُاي٘ ا٭ز  فُطذذ لٗذا َسفكذ٘ إىل ريفذساف ا٭صذال       
 . (3)ٚاحد٠ ع٢ً ظٗسٖا ٚٚاحد٠ ع٢ً لطٓٗا..(

ٖٚذذرٙ ا٭وبذذاز تت ذذاز  لٓخذذٛ ايتبذذأٜ َذذ  ا٭وبذذاز انيتكدَذذ١ ايديذذ١ عًذذ٢    
َٳ خٌُ ريحذذدُٖا عًذذ٢ ا٫ضذذتخباب ذ ذذاٍ يذذَذذرٖب انيػذذٗٛز، َٚذذ  تبآُٜٗذذا ٫ 

تسجذ عٓدْا ريوباز انيػٗٛز يط١َ٬ جٗتٗا، ٚن ف  ٚاٯوس ع٢ً ايػسع١ٝ، لٌ
ٖذذٛ غذذسع١ٝ انيطذذذ إىل   (2)  ريٖذذٌ اخلذذ٬فلذذ جٗذذ١ ٖذذرٙ ا٭وبذذاز ٭ٕ انيػذذٗٛز 

، ٚقد ريفت٢ ل ضذِٗ  ريٕ حدٸ ايتُِٝ ٖٛ احلد ايٛاجب يف ايٛن٤ٛ ل ٝٓ٘ٚانيسفك  
 . فساج  ،قباٍ قٍٛ ل ضِٗ لًصّٚ انيطذ إىل انيٓهب  لاضتخبال٘

ٜ٪ندٙ: ايهف واص١ يف ايتُِٝ ٫ رين س، َٚطذ ٛب ٚاحلاصٌ زجخإ ٚج
، ٖٚذٞ صذخٝذ   اي ذخٝخ١ ايٓافٝذ١ يٛجذٛب َطذذ ايذرزاع       (1)ل ا ا٭وبذاز 

لٌ ٜٚطتاا  ٖذرا   )..رِ َطذ ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘ ٚمل ميطذ ايرزاع  لػ٤ٞ(شزاز٠: 
( )فُطذ ٚجٗذ٘ ٜٚدٜذ٘   ٞ اخلصاش ٚ اٚ  )رِ َطذ فٛم ايهف ق٬ًََٝٔ صخٝخ

 . (ٚفٛم ايهف ق٬ًَٝ

َٔ لاب انيكد١َ اي ١ًُٝ اييت ٜٴخسش لٗذا   لد َٔ انيطذ فٛم ايصْدٜٔ ق٫ٚ٬ًَٝ
عًذ٢ ٖذرا اني ٓذ٢    خٌُ ُهٔ ريٕ ْٳٜٚٴ ًِ َطذ ايهف َٔ لدٖٚا َٚٔ شْدٖا، ٜٚٴ

ا ريلذٞ ريٜذٛب اخلذصاش    يف لٝإ نٝا١ٝ ايتُِٝ، ُٖٚذا صذخٝخ   ٜٔاي خٝخ  ايٛاز 
فُطذذ ٚجٗذ٘ ٜٚدٜذ٘    ( ).. ٚ اٚ  لٔ ايٓ ُإ: ).. رِ َطذذ فذٛم ايهذف قًذ٬َٝ    

عذدّ يذصّٚ   عًذ٢   َاٜذد٫ٕ ٚانذخ  و إ صخٝخإ ٚ( فاُْٗا ٚفٛم ايهف ق٬ًَٝ
ٚقذد اضذتدٍ لٗذاذٜٔ    ذ قًٌٝ مما فٛم ايهف لكًٌٝ، َطذ ايرزع  ٜٚأَسإ مبط

ٚي ًذذ٘ ياٗذذِ  اي ذذخٝخ  يً ذذدٚم ايذذرٟ اعتذذ  انيطذذذ فذذٛم ايهذذفٸ لكًٝذذٌ،     
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٫ يطذإ يذ٘ حتذ٢    ٖٚٛ عٌُ ٚف ٌ، ٚايا ذٌ   ايٛجٛب َٔ ٖرٜٔ اي خٝخ ، 
ٍٸ ع٢ً ايٛجٛب، ٚاياِٗ ا٭ٚرل هلرا ايا ذٌ نْٛذ٘ احتٝافذ    َٚكدَذ١ً عًُٝذ١    َاٜد

 . ٱحساش انيطذ َٔ ايصْد إىل ز٩ٚع ا٭صال 

رِ إٕ انيطذ ٜتِ لبافٔ ايها  مطب اني ٗٛ  ل  انيتػسع١ يف َطذ ايتُِٝ 
ُطذ ذيذ زا اتٗذِ  ذ ٜدٟٚ عٓذد اي كذ٤٬ يف ريَذٛزِٖ ٚإ   ٖٚٛ انيت ازف يف نٌ َط

 . ايٝدٜٔ ٚايها 
مبا ت٪ ٜذ٘   (3)ٖرا َٓ ٛ ٚلد َٔ َطذ ظاٖس ايها  لبافُٓٗا، ٖٚهرا ٫

َ ت ٠ ايهاًٖٞ: )..رِ َطذ ناٝ٘ إحداُٖا ع٢ً ظٗس ا٭وس٣( ٖٚٞ ٚانذخ١  
ايد٫ي١ ع٢ً َطذ ظاٖس ايها ، لإٔ ميطذ )ناٝ٘ نذٌ ٚاحذد٠ عًذ٢ ا٭وذس٣(     

 ٢( ٚميطذ لبافٔ )ايُٝٓذ٢ عًذ٢  ميطذ لبافٔ ايٝطس٣ )ميطذ ايٝطس٣ ع٢ً ايُٝٓ
جست عًٝ٘ ضؤ٠  ايٝطس٣( نُا جا٤ يف زٚا١ٜ شزاز٠ يف ْٛا ز ايبصْطٞ، ٖٚرا َا

 . (Œَٔ ريتبا  اي رت٠ ايطاٖس٠ ) انيتػسع١
َٴ فٔ لبذا لد َذٔ َطذذ ايصْذد إىل ريفذساف ا٭صذال       خت س: ٫ٚلت بؤ جاَ  

ظذذاٖس ايُٝٓذذ٢  : ميطذذذ يف احلذذا٫ت ا٫وتٝازٜذذ١ اي ا ٜذذ١ -٫ لظاٖسٖذذا -ايهذذفٸ 
لبافٔ ايٝطس٣ ٚميطذ ظاٖس ايٝطس٣ لبافٔ اي٢ُٓٝ َذ  ايذتُهٔ ٚعذدّ اي ذرز،     

ٍ َذٔ انيتػذسع١ ٚقذذسٕٚ   ٖٚذرا َذاجست عًٝذ٘ ضذؤ٠ انيتػذسع١ )ز ( عذ  ريجٝذا       
ٗ  (Œ)لذذد َذذٔ تًكٝذذ٘ َذذٔ اي ذذرت٠ ايطذذاٖس٠   ا٭شَٓذذ١، ٫ٚ ِ يف ٚت ًذذُِٝٗ ٫تبذذاع

يذٛ مل تهذٔ ٖذٞ    ٟ ٜهْٛٛا زان  لٗرٙ ايطسٜكذ١، ري ، ٚيٛ مل ع ٛز حضٛزِٖ
َذِٓٗ   َايٛجب عًذِٝٗ ايتٓبٝذ٘ تًطاذ    نيػسٚع١ انيطًٛل١ يًػاز  ا٭قدع،اايطسٜك١ 

يًػذذاز ، ٚحٝذذث مل ٜبٝٸٓذذٛا ٜٓهػذذف يٓذذا لٝذذإ ايطسٜكذذ١ انيطًٛلذذ١ ٚجذذب تًطاذذًا ٚ
 . َاغسع١ٝ ايطسٜك١ ايػا٥ ١ ل  انيتػسع١ َٚطًٛلٝتٗا غسع

ٚ ٚيٛ نإ يف لافٔ ناٝ٘ ريٚ يف إحذداُٖا عذرزٷ   جذسح ريٚ حنٖٛذا ممذا     : ٚجذ  ري
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١ انيطذذذ ٚ يتذذ٘ َذذٔ ايبذذافٔ إىل  ، تٓتكذذٌ ٚظٝاذذَاَٚػذذسٚع َاعك٥٬ٝذذ َاٜهذذٕٛ عذذرز
ايظاٖس، فٝضسب ظاٖس ٜدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  ريٚ ٜضذ ُٗا عًٝٗذا يذٛ نذإ يذ٘ عذرز       

رِ ميطذ لظاٖس ناٝذ٘ عًذ٢    -نُا ٖٛ انياسٚ  -افٔ ٚانيطذ لٗا عٔ نسب ايب
 ٘ ٖ       جبٗت٘ ٚجبٝٓٝذ ٘ رذِ ميطذذ لظذاٖس ناٝذ٘ عًذ٢ ظذا : ميطذذ ظذاٖس ايُٝٓذ٢     س ٜدٜذ

 . لظاٖس ايٝطس٣ ٚميطذ ظاٖس ايٝطس٣ لظاٖس اي٢ُٓٝ
٫ٚ ًٜصّ َطذ َا لذ    ،ٚانيُطٛح ٖٛ ظاٖس ايها  ٚانيػاٖد َٔ ظاٖسُٖا

ٚ٭ْذ٘ ممذا ٫ ٜكذ  عًٝذ٘ انيطذذ انيت ذازف        ،ا٭صال  ي دّ نْٛ٘ َٔ ظاٖس ايهٍاذ  
صال  انيكداز انيت ٌ َٔ ا٭ -عا ٠، ف٬ ًٜصّ َطذ ايبافٔ مما ٖٛ ل  ا٭صال  

٫ٚ ًٜذصّ َطذذ َذا ٖذٛ ظذاٖس َػذاٖد ممذا لذ           -لا٭وس٣ مما ٖذٛ لذ  ا٭صذال    
ا٭صال  َٔ  ٕٚ ات ذاٍ لا٭صذال  ا٭وذس، لذٌ إٕ َطذذ ٖذرٜٔ وذ٬ف فبذ          

ِٸ     لذا٭وس٣   -ايهذفٸ   -ا٭صذال  َٚطذذ ظذاٖس ايٝذد    انيطذ، ٚايٛاجذب ٖذٛ نذ
ايهذذف يظذذاٖس ا٭وذذس٣ عٓذذد  ُذذاعٸ لذذافٔانيت ذذازف ٚلايكذذدز اني ٗذذٛ  تٳ مطذذب

لذذٌ ٜهاذذٞ انيت ذذازف ٜٚكذذبذ  ،طًذذب ايتذذدقٝل يف انيطذذذايتُذذاعٸ انيطذذخٞ، ٫ٚ ٜٴ
ُازض٘ ريٌٖ ايٛضٛض١ ي دّ ايديٌٝ عًٝ٘، ٚايٓ ذٛ   ايتدقٝل ٚايت ُٝل ايرٟ ٜٴ

 . خُٛي١ ع٢ً انيت ازف اني ٗٛ  انيأْٛع ل٘ عٓد اي ك٤٬ ٚا٭تكٝا٤َٳ
انيت ذازف ايذرٟ ٜكتضذٝ٘ انيطذذ     ) َطذذ َذا ٜصٜذد عًذ٢     َاٚيٛ نإ ًٜصّ غذسع 

لٝ  َٔ ريٌٖ  َاتًطا َاب ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ غسع( ٖٚٛ و٬ف فب  انيطذ، يٛجاني ٗٛ 
 . َايبٝإ قط اايتٓبٝ٘ َِٚٓٗ (، َ  ريْ٘ مل ٜس  Œاي  ١ُ )

ظاٖس اي٢ُٓٝ ٌٖٚ ٜٛجد تستٝب يف َطذ ظاٖس ايها ؟ ايظاٖس يصّٚ َطذ 
 . يًُػٗٛز انيدع٢ عًٝ٘ ا٫مجا  َٚٛافك١ً َااحتٝافقبٌ َطذ ظاٖس ايٝطس٣، 

ٚتٛجٝٗ٘: إٕ عُذد٠ ايذديٌٝ عًذ٢ ايرتتٝذب ٖذٞ ايػذٗس٠ اياتٛا٥ٝذ١ انيدعَٛذ١         
)ٖذرا َذا    :(3)بلدعا٣ٚ عدّ اخل٬ف ريٚ اٱمجا  انيٓكذٍٛ يف نًُذات ا٭صذخا   
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      ٞ  ذدٙ  )ٚلذ٬ وذ٬ف صذسٜذ( ٜٳ    ،عًٝذ٘ ا٭صذخاب( نُذا ٜكذٍٛ ايػذٝخ ايبخساْذ
نيكاصد اٱمجذا  عًٝذ٘ لايٓطذب١ إىل تكذدِٜ     ٚقاٍ: )ٚيف جاَ  ا ٟػٝخ اجلٛاٖساي

ٌ اي٢ُٓٝ عًذ٢ ايٝطذس٣( ٚقذد وًذ  نتذب ل ذا ا٭صذخاب عٓذ٘،           ا٭وبذاز  لذ
 وً  عٔ ايت سٜذ لايرتتٝب ٚايتكدِٜ، فإْٗا َٔ حٝث انيضُٕٛ فا٥اتإ ريٜضًا

 َ ٘ إحذذداُٖا عًذذ٢ ظٗذذس   ذذٌ َ تذذ ٠ ايهذذاًٖٞ: )رذذِ َطذذذ ناٝٸذذ   ل ضذذٗا ريفًذذل 
ذنس ايرتتٝب يف َطذ ايها  نخ  شزاز٠:  ٚل ضٗا ف ٸٌ َٔ  ٕٚ (3)ا٭وس٣(

ايُٝٓذ٢  شزاز٠: )رِ َطذ نٍاٝ٘ نٌ ٚاحد٠ ع٢ً ا٭وس٣: فُطذ ايٝطذس٣ عًذ٢   
ت طذف لذايٛاٚ    -عًذ٢ فذس  صذدٚزٖا    -ٚاي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝطس٣( ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ 

٫ٚ تدٍ ع٢ً ايرتتٝب ٭ْٗا مل ت طف لإحد٣  ،اييت ٖٞ نيطًل اجلُ  ٚاي طف
ٗذذا ٜكضذذٞ ل دَذذ٘( ٜ ذذين ل ذذدّ  إف٬قٚ)ي ذذٌ ، ٚ )ف()رذذِ( ري :ري اتذذٞ ايرتتٝذذب

َٔ ا٭صخاب  )قدٙ(، َٚٔ ٖٓا ْطب مج ٷ ٟػٝخ اجلٛاٖسايايرتتٝب نُا ريفا  
احلهِ لرتتٝب ايٝطس٣ عًذ٢ ايُٝٓذ٢ إىل ا٭صذخاب ٚا عذ٢ ل ضذِٗ ا٫مجذا        

 . إىل تٛافل ا٭صخاب عًٝ٘ ٚضهٛت ا٭وباز عٓ٘ َاَػؤ

ِ َطذذ ظٗذس ايُٝٓذ٢ لبذافٔ     َٔ ٖرا نً٘ ًٜصَٓذا ا٫حتٝذا  ايٛجذٛلٞ لتكذدٜ    
َ ٜٸذ طذذ ظٗذس ايٝطذس٣ لبذافٔ ايُٝٓذ٢ . ٜٚ٪     ع٢ً َايٝطس٣  ٬حظذ١  د ا٫حتٝذا : 

عٓٗا ا٭صخاب ٚمحًٖٛا ع٢ً ايتك١ٝ اييت ريعس   (2)صخٝخ١ ذلُد لٔ َطًِ 
ُٸٓ  َا٫ ميهٔ ا٭ور ل٘ ٚا٫عتُا  عً ٝ٘ مطب انيأرٛز عٔ ريٌٖ لٝ  حٝث تض

ٞ ١Œ )اي  ُ يف ايتٗذرٜب  لطذٓدٙ اي ذخٝذ إىل     (، ٚقد زٚاٖا ايػٝخ ايطٛضذ
لهاٝذذ٘  عذذٔ ايتُِٝ:)فضذذسب َذذٔ اٱَذذاّ اي ذذا م  ذلُذذد لذذٔ َطذذًِ ضذذا٬َ٥

ا٭ز  رِ َطذ لُٗا ٚجٗ٘ رِ نذسب لػذُاي٘ ا٭ز  فُطذذ لٗذا َسفكذ٘ إىل      
ريفساف ا٭صال  ٚاحد٠ عًذ٢ ظٗسٖذا ٚٚاحذد٠ عًذ٢ لطٓٗذا، رذِ نذسب لُٝٝٓذ٘         
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عًذ٢ تستٸذب    ١ًيذ  ٫ٚانذخ١  ا٭ز  رِ صذٓ  لػذُاي٘ نُذا صذٓ  لُٝٝٓذ٘( ٖٚذٞ       
َٴ َطذ ايٝطس٣ ع٢ً َطذ خايا١ اي٢ُٓٝ يهٓٗا تبٝٸٔ نٝا١ٝ يًتُِٝ َٛافك١ يًتك١ٝ ٚ
ٓاع ٦ُهذذٔ اٱضذذت٫ ميهذذٔ اعتُا ٖذذا، ٚإٕ نذذإ ٜٴيذذرا ٭ن ذذس ا٭وبذذاز ايبٝاْٝذذ١ ٚ

 .  ٝب يف َطذ ايٝطس٣ ٚتأوسٖا عٔ َطذ اي٢ُٓٝلد٫يتٗا ع٢ً ايرتت

 :ايتُِٝ  لهٝا١ٝ َستبط١ َارِ ْبخث فسٚع

اياس  ا٭ٍٚ: إٕ ٖذرٙ ايتخدٜذدات ايٛاجذب ايتصاَٗذا ٚانيذأوٛذ حذدٸٖا َذٔ        
 َا: ريٕ ٜ دم عسفَاوازجٝ ٜهاٞ يف صدقٗا ٚاْطباقٗا ع٬َُ ،ايٓ ٛ  ايػسع١ٝ

نذإٔ ٜ ذدم ريْذ٘ َطذذ جبٗتذ٘ ٚجبٝٓٝذ٘ َذٔ ق ذا  ايػذ س إىل           ،ح ٍٛ احلذدٸ 
ز٩ٚع ا٭صذال ،  َٔ ايصْذد إىل  فسف ا٭ْف ٚاحلاجب  ٚريْ٘ َطذ ظاٖس ٜدٜ٘ 

َذذٔ نااٜذذ١ اي ذذدم  -مذذٛب ح ٝذذ١ ايظذذٛاٖس -حككٓذذاٙ يف مٛرٓذذا ا٭صذذٛي١ٝ  نيذذا
يف َكاّ ايطًٛى اخلازجٞ َٔ  ٕٚ  َاًتخدٜد انيٓ ٛ  غسعاي سيف يًُاّٗٛ ٚي

: صذدم َطذذ انيٛنذ      ع٢ً َا ٜكتضٝ٘ اي دم اي ذسيف  َاَباية١ يف ايتطبٝل شا٥د
ٜٴذذ ،َالاحلذذدٸ انيٓ ذذٛ  غذذسع  َذذٔ  َاايتذذدقٝل ٚايت ُٝذذل حذذرز  َاسا  َٓذذ٘ غذذسع٫ٚ 

 ، ٚقد ا عٞ عًٝ٘ ا٫مجا  َٚستهصات انيتػسع١.َاايٛضٛاع انيسغٛب عٓ٘ غسع

اياس  اي اْٞ: ٜطتخطٔ يف انيُطٛح لٌ ًٜصّ َطذ ايصا٥د عٔ احلد ايػسعٞ 
َذذٔ وذذازج احلذذدٸ  -ٚيذذٛ ٜطذذؤَا -، مب ٓذذ٢ ا وذذاٍ غذذ٤ٞ انيٓ ذذٛ  يف ا٭وبذذاز

َت اٍ تٛقف عًٝ٘ اي ًِ لاُازض١ اخلازج١ٝ إذا ٚريفساف٘ نُٔ حدٸ انيطذ عٓد اني
لد يًُتُِٝ َٔ اضتٝ اب َطخ٘ يًٛجذ٘  إىل احلد، ٚيرا ٫ ا٭َس لانيطذ َٔ احلد

خذسش  لإٔ ميطذ احلاجب  ٚريع٢ً ا٭ْذف ٚفذٛم ايصْذد، ٚذيذو يهذٞ ٜٴ      ،ٚايٝدٜٔ
ذ ايٛجذ٘ َٚطذذ ايٝذدٜٔ،    : َطذ َااضتٝ اب انيطذ ايٛاجب يًخذدٸ انيذرنٛز غذسع   

ي كذذٌ حطذذٓٗا، ٭ٕ َٛنذذٛعٗا انيطذذذ    احساشٜذذ١ عًُٝذذ١ ٜذذدزى   فٗذذٛ َكدَذذ١ إ 
يٛاجذب  اخسش اضتٝ اب انيطذذ  حت٢ ٜٴ ٖٚرا ميطذ ريشٜد ق٬ًَٝ ،َاانيٓ ٛ  غسع

 . ي٘ ازتبا  ٚتٛنٝذ ٚتٛنٝد ٚقد تكدّ يف فسٚ  ايٛن٤ٛ َا، احلد ايػسعٞ
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عًذ٢   ايهاذ  ٫ جيب انيطذ لتُذاّ لذافٔ    اضذ،اني ٛاياس  اي ايث: يف اي ض
ايها ، ٜٚهاٞ َطذ ايب ا لايب ا، ريٟ انيكداز  اجلب  ريٚ ع٢ً ظٗسٚايٛج٘ 

انيٛافذذل يٮن ذذس َذذٔ ظذاٖس ايهاذذ ، ٜٚهاذذٞ اي ذذدم  ا٭ن ذس َذذٔ لذذافٔ ايهاذ    
ٗ  اي ذذسيف ا، ٚانيٗذذِ ٖذذٛ ُذذ: ريْذذ٘ َطذذذ جبٗتذذ٘ ٚجبٝٓٝذذ٘ َٚطذذذ ظذذاٖس نٍاٝذذ٘ لبافٓ

َذٔ  اضتٝ اب انيطذ يًُٛن  َ  شٜا ٠ٺ ٭جٌ إحساش اضتٝ اب انيطذ يًُٛن  
َٚذذٔ  ٕٚ ريٕ ًٜذذصّ إحذذساش  -لذذافٔ ايٝذذد - ٕٚ ريٕ ًٜذذصّ ا٫ضذذتٝ اب يف انياضذذذ

 َاٚظٗذس  َايف ٚضذ  ايٝذدٜٔ لطٓذ    جسٳاب يف انيُطٛح َٔ حٝث اخلًٌ ٚايا،ذ ا٫ضتٝ 
 ،جسٳا،ذ ٌ ٚايًَخٴذٚل  ا٭صال ، ٚإمنا ٜهاٞ اي دم اي سيف ٫ٚ ًٜصّ اضتٝ اب اي

 ازف عا ٠ َٔ انيطذ ٖذٛ  ٚ٭ٕ انيت ،ايٓ ٛ  ٚيً دم اي سيف ف٬مٱٚذيو 
هاذ  ٚيذٝظ يتُاَُٗذا، ٚي ًذ٘ إيٝذ٘      انيطذ لةايب لافٔ ايها  ٚيةايب ظٗذس اي 

  -، ْطخ١جبٝٓٝ٘ -)رِ َطذ جبٝٓ٘ (: )َٜٛٞ اي خٝذ ايرٟ ٜكٍٛ فٝ٘ ا٫َاّ
فإٕ ٖرا ايت بؤ ٚانذ ايد٫ي١ ع٢ً ناا١ٜ انيطذذ لأصذال  ايٝذد َذٔ      (3)لأصال ٘(

َطذذذ ايٛجذذ٘  ٖذذٛ َاانيطًذذٛب ظذذاٖس يت ذذبؤ، إذايهذذف ٚي ًذذ٘ تطذذاَذ يف الذذافٔ 
، فٝػؤ ا٫َذاّ لكٛيذ٘: )لأصذال ٘(     -ا٭صال  ٚايساح١  -ٚايٝدٜٔ لبافٔ ايٝدٜٔ

 . إىل ناا١ٜ انيطذ لب ا ايٝد ٚايهفٸ ٫ٚ ًٜصّ انيطذ لتُاّ لافٔ ايهف
ٔ     ْ ذذِ ٫ َسازٖذذا عًذذ٢  ٚإ لذذد َذذٔ حتسٜذذو ايهذذف انياضذذخ١ يًٛجذذ٘ ٚايٝذذدٜ

ٔ اي - ضٜٛٔ انيُطٛح اي ، فذإٕ انيطذذ ٖذٛ    َايٝ ذدم انيطذذ عسفذ    -ٛج٘ ٚايٝذدٜ
خ  ٜذدٟ عًذ٢ زريع ايٝتذِٝ( )َطذ    إَساز ايٝد ع٢ً انيُطٛح، تكٍٛ: )َطذخ   

ٚحسٸنتٗذذا عًذذ٢ زريع ايٝتذذِٝ ٚعًذذ٢   ٟٜذذدٜذذدٟ عًذذ٢ احلذذا٥ ( ريعذذين: ريَذذسزتٴ  
احلا٥  ٱشاي١ َساز٠ ايٝٴتِ عٔ اي يب ٚإشاي١ ايٛضخ عذٔ ايٝذد انياضذخ١، ٖٚذرا     

خذسى  َٚسٚزٖذا عًذ٢ انيُطذٛح، ٚإ٫ إذا َذسٸ زريع ايٝتذِٝ ٚتٳ     لتطًب حسن١ ايٝد 
ع٢ً ٜد انيهًف ايطان١ٓ نإ احلاصٌ َطذ زريع ايٝتِٝ ع٢ً ٜد ايسجٌ ٚيذٝظ  
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 . َطذ ٜد ايسجٌ ع٢ً زريع ايٝتِٝ
نتٗذذا عًذذ٢ ا٭َذذس سٚعًٝذذ٘ ٜهذذٕٛ انيطذذذ ٖٓذذا مب ٓذذ٢ إَذذساز ايٝذذد انياضذذخ١ ٚح

ُذسٸ ٜذدٙ عًذ٢    ايهٍا ، فٛ مل ٜٳٚع٢ً ظاٖس  -اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  -: ايٛج٘ ايطانٔ
ايٛجذذ٘ ٚايٝذذدٜٔ ٚاْ هذذظ ا٭َذذس فتخذذسٸى ايٛجذذ٘ ٚايٝذذدإ عًذذ٢ لذذافٔ ايٝذذد مل   

ز  يف ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١، لذٌ نذإ ايٛجذ٘      اٛايذ  (انيطذ لايٝذد ريٚ لذايها   )ٜ دم 
َطذذذ ايٛجذذ٘  :يف ا٭وبذذاز ايبٝاْٝذذ١ َاٚايٝذذدإ َاضذذخ ، َذذ  ريٕ انيطًذذٛب غذذسع 

 . ٖرا ٜتطًب إَساز ايٝد ع٢ً ايٛج٘ ٚايها ٚ ،ٚايٝدٜٔ لبافٔ ايهٍا 
ٚعًٝذذ٘: إذا جذذسٸ ايٛجذذ٘ ريٚ ايٝذذدٜٔ انيُطذذٛح  حتذذ  ايهذذف انيُطذذٛح١ مل    

 ايهف انياضذخ١ عًذ٢  نيأَٛز ل٘، فإْ٘ ٜتخكل لتخسٜو  صريٙ ي دّ صدم انيطذ اٜٴ
إىل َٓتٗذ٢   -: ق ا  ايػ س، ايصْدٜٔ  ا َٔ لدٚ احلدٸايٛج٘ ٚايٝدٜٔ ٚحتسٜهٗ

 . ، ريفساف ا٭صال  ٚز٩ٚضٗا حلاجب: ا احلدٸ
إذا ناْ  احلسن١  -اجلب١ٗ ريٚ ايٝدٜٔ -يٝطؤ٠ يًُطذ ْ ِ ٫ نؤ يف احلسن١ ا

َطذذ لبذافٔ نٍاذ٘ ظٗذس     )ريْذ٘   َاعسفذ  ماي ظ٢ُ ايةايب١ يًهفٸ انياضذخ١ ٚإذا صذد  
ٚقذد ضذبل نااٜذ١ اي ذدم اي ذسيف ٚعذدّ        (ايهٍا  ل د َطخ٘ يً بٗذ١ ٚاجلبٝذٓ   

: عٓذٛإ  َاٜهاٞ ايتطاَذ ايٝطؤ َا اّ ٜ ذدم عسفذ  لٌ  ّٚ ايتدقٝل ٚايت ُٝل،يص
 انيأَٛز ل٘ )َطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ لبافٔ ايها (.

 : انيٛن  انيطتٟٛ َا لذ  ايٓاصذ١ٝ    اياس  ايسال : انيسا  َٔ اجلب١ٗ انيُطٛح١
فبكذذ٘ اياٗذذِ ٚلذذ  احلذذاجب  نُذذا فطٸذذسٙ ايًةٜٛذذٕٛ، ٚعًذذ٢  -ق ذذا  ايػذذ س -

 . ا يف ل ا ايسٚاٜات انيتكد١ٗ١َ ايٛاجب َطخاجلبٗ ُخاٚزٟ يًاظذاي سيف اي
فذسف  لذ   ايرٟ ٖذٛ  ٚ -انيٛن  انيطتٟٛ -َا ل  اجلب١ٗ  ٚانيسا  َٔ اجلب 

اجلبٗذ١ عذٔ    اق ا  ايػ س، ُٖٚا جبٝٓذإ جاْبذ   ٚل احلاجب ريٚ ميٝٓ٘ ٜٚطازٙ 
ميٝٓٗا ٜٚطازٖا، ُٖٚا ٜهتٓااْٗا َٔ جاْبٝٗا ٜت ٬ٕ لاي دغ  ايًرٜٔ ُٖذا َذا   

َُٓٗا إىل  َاظ اي ٝٓ  ٚل  ريصٌ ا٭ذْ ، فُٗا َا ل  احلاجب  َت اعدخذل  ي
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 ٚ ُخاٚزٟ ذعًذ٢ فبكذ٘ اياٗذِ اي ذسيف ايذ     ق ا  ايػ س، ٖهرا فطٸسٙ ايًةٜٛذٕٛ 
 . اجلب  ايٛاجب َطخ٘ يف ل ا ايسٚاٜات انيان١ٝ يًاظ

عٔ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ  ٫ٚ لد َٔ ْص  احلا٥ٌ: واتذِ ريٚ ح  جاف ريٚ حنُٖٛا،
رذِ  حا٥ذٌ   لةؤضسب لٝدٙ سب لايٝد ٚقبٌ َطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ حت٢ ٜٳيضاقبٌ 

ٗٳٚلػستٗا: ُطذ لٝدٙ ٜٳ  اياس  اخلاَظ:  . رِ ْبخث ٘ ٚناٝٸ٘ َٔ  ٕٚ حا٥ٌٚج

 : تعدد الضرب يف التينه أو وحدته
اوتًا  نًُات ا٭صخاب يف نسب ايٝد يف ايتُِٝ ع٢ً ا٭ز  ٌٖ ٖٞ 

ريّ ٜا ٸذذٌ؟  ،فذذ٬مٕ عًذذ٢ اٱريّ ٖذذٞ نذذسلتا ؟فذذ٬منذذسل١ ٚاحذذد٠ عًذذ٢ اٱ 
فانيػذذٗٛز ٚاني ذذسٚف لٝذذِٓٗ ٖذذٛ نااٜذذ١ ايضذذسل١ ايٛاحذذد٠ يف ايتذذُِٝ ايبذذدٌٜ عذذٔ  

ٚجٗ٘ ٜٚدٜ٘، ٚيصّٚ لٗا ُطذ ضسب لٗا لافٔ ٜدٙ ع٢ً ا٭ز  رِ ٜٳايٛن٤ٛ ٜٳ
  َطذذ  طٌ: نسل١ ايٝذد عًذ٢ ا٭ز  يةذس   ايضسل  يف ايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايةٴ

ايها  لبذافٔ ايٝذدٜٔ   ايٝد يةس  َطذ ظٗس ٚنسل١  ايٛج٘: اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ ،
 : نااٜذ١ نذسل١ ٚاحذد٠     قٍٛ يب ا انيتكدَ  ٚانيتأوسٜٔ ايضازلت  .  ٚيف قباي٘

لًذصّٚ  رايذث  ٚقٍٛ  -بدٌٜ عٔ ايٛن٤ٛ ٚايبدٌٜ عٔ ايةطٌاي -يف عُّٛ ايتُِٝ
 . نسلت  ي ُّٛ ايتُِٝ

 ايتُِٝ ايبدٌٜ ُٝٝص ل ١ُ قٍٛ زال  ٜ ت  نسلات ر٬ر١ يًتُِٝ َٔ  ٕٚ تٳٚرٳ
ِ      عٔ ايٛن٤ٛ ٚلٝٓ٘ ايبذدٌٜ عذٔ ا    (3)يةطذٌ، َٚطذتٓدٙ صذخٝخ١ ذلُذد لذٔ َطذً

( عٔ ايتُِٝ )فضذسب لهٍاٝذ٘ ا٭ز  رذِ َطذذ     َٔ اٱَاّ اي ا م ) ضا٬َ٥
لُٗا ٚجٗ٘، رِ نسب لػُاي٘ ا٫ز  فُطذ لٗا َسفكذ٘ إىل ريفذساف ا٭صذال     

٭ز  رذِ صذٓ    رذِ نذسب لُٝٝٓذ٘ ا   احد٠ ع٢ً ظٗسٖا ٚٚاحذد٠ عًذ٢ لطٓٗذا،    ٚ
لػُاي٘ نُا صذٓ  لُٝٝٓذ٘( ٖٚذرٙ اي ذخٝخ١ ٚانذخ١ ايد٫يذ١ عًذ٢ يذصّٚ ر٬رذ١          

يتضذُٓ٘ انيطذذ َذٔ انيسفذل إىل افذساف       -لات ٜتخكل لٗا ايتُِٝ، يهٔ اخل نس
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لذذد َذٔ فسحذ٘ َذذ    عٓذد َػذٗٛز فكٗا٥ٓذا، ٫ٚ    عٓذ٘ َٗ ذذٛزٷ   ٷَ ذسٳ  -ا٭صذال   
َٴ ،َامحً٘ ع٢ً ايتك١ٝ قط  ايظذاٖس٠ يف يذصّٚ نذسل١    ايبٝاْٝذ١  يٮوباز  َاخايايهْٛ٘ 

 . ريٚ نسلت  يًتُِٝ ٫ رين س
َٴ نُا ريٕ ا٭وباز ايبٝا١ْٝ ٚغؤٖا  ،ختًا١تبك٢ ا٭قٛاٍ اي ٬ر١ ا٭وس٣ ٖٚٞ 

َٴ  : َاختًا١ ريٜضمما ٜت س  يضسب ايٝد ع٢ً ا٭ز  

 -)فضذذسب لٝذذدٙ فذذ٬ما٫نتاذذا٤ لضذذسل١ ٚاحذذد٠ عًذذ٢ اٱ ل ضذٗا ظذذاٖسٙ  -ري
سب لٝدٙ ع٢ً ايبطا ( )فٛن  نٍاٝ٘ عًذ٢ ا٭ز (  ع٢ً ا٭ز ( )فض -لٝدٜ٘

لٝاْٝذذ١ تبذذٝٸٔ نٝاٝذذ١  (3))فٛنذذ  ٜدٜذذ٘( )ٚنذذ  نٍاٝذذ٘ عًذذ٢ ا٭ز ( ٖٚذذرٙ ريوبذذاز 
ػذف  ١ٝ ٚقد ريفًك  ايضسل١ ايٛاحذد٠ فته ايتُِٝ، ٚحٝث ريْٗا ل د  لٝإ ايهٝا

 طٌ ٚايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايٛن٤ٛ.ضٛا٤ ايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايةٴ َطًكًاعٔ نااٜتٗا 

ضذٛا٤   (2)يف يصّٚ نسلت  يًٛج٘ ٚايٝدٜٔ، ٖٚٞ َطًك١ ضٗا ظاٖسٚل  -ب
 ل ذا  ف٬ملذاٱ  رٳايٛن٤ٛ، فأوٳ ٔايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايةطٌ ٚايتُِٝ ايبدٌٜ ع

َذٔ   َاَتٝكٓذ   َاٚمج  لُٝٓٗذا  وذسٕٚ لايتا ذٌٝ انيػذٗٛز ٚاعتذ ٚٙ قذدز       اياكٗا٤،
 ُِ ايبذذدٌٜ  ًذذِ نااٜتٗذذا يًتذذٝفذذا٥ايت ا٭وبذذاز: حٝذذث ريٕ ايضذذسل١ ايٛاحذذد٠ ٫ تٴ

 ايبذدٌٜ عذٔ ايٛنذ٤ٛ،  ٚإٕ ايضذسلت       خٌُ ع٢ً نااٜتٗا يًتُِٝيةطٌ فتٴا عٔ 
ط  لهااٜتُٗا يًتُِٝ ايبدٌٜ ك ًِ َطًٛلٝتُٗا يًتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايٛن٤ٛ ٜٚٴ٫ ٜٴ

 . ي٘ َاختٌُ إزا تُٗا قط ٝعٔ ايةطٌ ٜٚٴ

هٓذ٘  ي ،إ٫ ريٕ ٖرا ايتٛجٝ٘ ٚإٕ نإ ٜٓذدف  لذ٘ ايتٓذايف لذ  فذا٥ايت ا٭وبذاز      
٭وباز، لٌ إٕ ٚجٛ  اريقسب إىل ا٫ضتخطإ َٓ٘ إىل اجلُ  اي سيف ل  فا٥ايت 

 -ايطا٥ا١ ريٚ تًوٖرٙ  -ايسٚا١ٜ  ف٬مٱ َاَتٝكٔ َٔ اخلازج ٫ ٜ ًذ َكٝٸدقدز ٺ
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    ٍ : ا٭وذر لايكذدز انيتذٝكٔ َذٔ ٖذرٙ ايطا٥اذ١        فإْ٘ يٝظ َذٔ اجلُذ  اي ذسيف انيكبذٛ
َٔ ايطا٥ا١ ا٭وس٣ ٚمحًٗا عًٝ٘، فٗذٛ  ٚمحًٗا عًٝ٘ َ  ا٭ور لايكدز انيتٝكٔ 

 ٚ  َايت ذاز  ا٭وبذاز ٫ٚ ٜ ذًذ مج ذ     ٫ ٜ ذًذ حذ٬َ  اضتخطإ ٫ َ خٸذ يذ٘ 
 ٚلةؤ غاٖد .لٌ ٖٛ مج  ت عٞ  ،لُٝٓٗا َاعسفٝ

، (3)َذٔ ل ذا ا٭وبذاز    َارِ ريناف ل ضِٗ نيا ريْهسْاٙ ٚريغهًٓا عًٝذ٘ غذاٖد  
ب ٘ ايػٗٝدإ ع٢ً ايتا ٌٝ قاٍ يف ايٛضا٥ٌ: )ٚقد اضتدٍ اي ١َ٬ يف انيٓت٢ٗ ٚت

إٕ ايتذُِٝ َذٔ ايٛنذ٤ٛ َذس٠     (:رمدٜث ذلُد لذٔ َطذًِ عذٔ ريلذٞ ج اذس )     
يهذإ   َاٚاق ذ  ٚيٛ صذٸ ٖرا اخل  ريٚ نإ يذ٘ ٚجذٛ ٷ   داحد٠ َٚٔ اجلٓال١ َستإٚ

انيت ازنذ ، ٜٚٓذتج   يتكٝٝد ايطا٥ات   َاخذمج  ل  فا٥ايت ا٭وباز ٚصاي غاٖدٳ
 كٗا٤ )ز ( .ز ل  ايآَ٘ ايتا ٌٝ انيػٗٛ

هلرا اخل ، قاٍ ل د تًهِ اي باز٠  يف )ايٛضا٥ٌ( ريْ٘ ٫ ٚجٛ  إ٫ ريْ٘ ا ع٢ 
، لٌ ٖٛ حدٜث الٔ ريذ١ٜٓ ي٘)ٖٚرا ِٖٚ ع ٝب ٭ٕ احلدٜث انيدع٢ ٫ ٚجٛ  

ٍٸ       لذ٘   عٔ ذلُد لٔ َطًِ ايطالل( ٜسٜذد احلذدٜث اي ذخٝذ انيتكذدّ ايذرٟ اضذتٴدٹ
يهذٔ  ، َاع٢ً ايتك١ٝ َسفٛ  قط ذ  خٍَُٛٳْ٘ ع٢ً ٚجٛب نسلات ر٬ر١ ٚقًٓا: إ

        ٕ ٖٚذِ   -ٖٚذِ   ْكٍٛ: ٜ ذ ب عًٝٓذا ا٫ذعذإ لذإٔ َذا ذنذسٙ اي ٬َذ١ ٚايػذٗٝدا
، يك٠ٛ احتُاٍ ٚصٍٛ و  ذلُذد لذٔ َطذًِ غذؤ اخلذ        -ريج٤٬ عًُا٤ ايطا٥ا١ٝ

ٚ ايطالل يف ا٫ضت مل ٜ ذًٓا اخلذ  انيك ذٛ     د٫ٍ ع٢ً ٚجٛب نسلات رذ٬ب، 
ّ     يً ١َ٬ نطا٥س ا٭وباز ايه ؤ٠ ٫ ضذُٝا   -اييت ٚصذً  ٖذ٪٤٫ ا٭عذ٬ّ اي ظذا

 . فهإ ح ١ عًِٝٗ ٚمل ٜ ًٓا يٝهٕٛ ح ١ عًٝٓا ،ٚمل ت ًٓا -اي ١َ٬ 

عٔ شزاز٠ عٔ ايباقس  (2)حسٜصٚي ٌ َسا  ٖ٪٤٫ ا٭عاظِ )قدِٖ( صخٝخ١ 
( )نسب ٚاحد يًٛنذ٤ٛ ٚايةطذٌ َذٔ    رَٓ٘: نٝف ايتُِٝ؟ قاٍ: ضا٬َ٥ ٖٛ
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لٓذا٤ٶ   درِ تٓاضُٗا: ْاض١ يًٛج٘ َٚذس٠ يًٝذدٜٔ..   اجلٓال١: تضسب لٝدٜو َست 
 ٚ ًةطذٌ  د ٚاٚ اضذت٦ٓاف١ٝ يٝطذ  ل افاذ١ ي   ٚايةطذٌ َذٔ اجلٓالذ١..   رع٢ً ريٕ ايذٛا

َٴ ختٌُ نٕٛ ايٛاٚ عافا١ فذ٬ ٜٓاذ    ختٌُ، ٚيف انيكالٌ ٜٴع٢ً ايٛن٤ٛ نُا ٖٛ 
 َاَتخذذد َاقطذذُٜ ذذين  (ايتُِٝ نذذسب ٚاحذذدَ ٓاٖذذا:)ي ذذؤٚز٠  ا٫ضتػذذٗا  لٗذذا

، تضسب لٝدٜو َذست  يهًُٝٗذا   َايًٛن٤ٛ ٚيًةطٌ َٔ اجلٓال١ َ  َادٚاح َاْٚٛع
ع٢ً ت ذد  نذسب ايٝذدٜٔ يف ايتذُِٝ ٜٚ ذؤ       رِ تٓاضُٗا، ٚت ؤ ايسٚا١ٜ  ي٬َٝ

 . اخل  َٔ ايطا٥ا١ اي ا١ْٝ
عًذ٢ ايكذٍٛ لاضذتٛا٤      يذ٬َٝ  - شزاز٠ صذخٝخ١  -صذ٬ح ايسٚاٜذ١    ٚاحلاصٌ

طٌ يف ت ذد  ايضذسل١ عًذ٢ ا٭ز     ايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايٛن٤ٛ ٚايبدٌٜ عٔ اية
يًكذذٍٛ انيػذذٗٛز انيا ٸذذٌ، يهٓٗذذا تذذدٍ عًذذ٢ ت ذذد     َاريٚ ٚحذذدتٗا، ٚت ذذًذ  ف ذذ 

َ تذ ٠   :ٚت٪نذدٖا .   ايضسب يف ْٛعٞ ايتُِٝ ع٢ً احتُاٍ نذٕٛ ايذٛاٚ عافاذ١   
ييت ا ، ٖٚٞع٢ً عدّ اياسم يف ايضسل١ ل  ْٛعٞ ايتُِٝ َالٌ تدٍ ٚانخعُاز 

( عذٔ  َٔ اٱَاّ اي ذا م )  )ايتٗرٜب( ضا٬َ٥زٚاٖا ايػٝخإ يف )اياكٝ٘( ٚ
 .(3)دْ ِر؟ قاٍ:  ايتُِٝ َٔ ايٛن٤ٛ ٚاجلٓال١ َٚٔ احلٝا يًٓطا٤ ضٛا٤

ايتُِٝ يف ايضسب إذٕ ٖاتإ زٚاٜتإ صخٝختإ تد٫ٕ ع٢ً اضتٛا٤ ْٛعٞ 
ع٢ً ا٭ز ، ٫ٚ ٜطتكِٝ ٖرا انياا  َ  فتٝا انيػٗٛز لايتُٝٝص ل  ْٛعٞ ايتُِٝ، 

ٌ     (2): زٚاٜذات  ُذا ٓضِ إيٝٗذتٳ َت ذد ٠  ريوبذاز  ٖٚذٞ   ،واصذ١ لذايتُِٝ لذدٍ ايةطذ
 غذ٘ يف ايذرتاب لذد٫َ   ُسٸٚرين سٖا صخٝخ١ ٚقد ت سٸن  يكض١ٝ عُاز ٚجٓالتذ٘ ٚتٳ 

يصاّ انيػٗٛز ٚإايتصاّ تا ٌٝ  ٔعٔ غطٌ اجلٓال١، فإْٗا َاْ ١ جب٤٬ ٚٚنٛح ع
صذخٝخ١   طذ١، ريزل ذ١ َٓٗذا   عٔ ايةطٌ لضسلت ، ٖٚرٙ ريوباز مخ تُِٝ لد٫َذُاي

 َ هذٔ صذسحي١ يف نااٜذ١ نذسل١ ٚاحذد٠      تٗا ٚانذخ١ ايد٫يذ١ يذٛ مل    ايطٓد، ٚتذذُا
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عٔ ايٛنذ٤ٛ   ُهٔ محًٗا ع٢ً ايتُِٝ لد٫َعٔ غطٌ اجلٓال١، ٫ٚ ٜٴ يًتُِٝ لد٫َ
 .( ا٭ور لايكدز انيتٝكٔ)ريٚ َٔ لاب  (اجلُ  اي سيف)َٔ لاب 

عٓذدْا  كذ٢  ٜبِٚ ا٭وباز عدّ ضذ١َ٬ ايتا ذٌٝ انيػذٗٛز،    ٚاحلاصٌ َٔ تًه
ٚيذصّٚ نذسلت  يًتذُِٝ     ،َا: ناا١ٜ نسل١ ٚاحد٠ يًتذُِٝ َطًكذ   ايك٫ٕٛ اٯوسإ

 . ٚاي اْٞ ريٚىل ٚريحٛ  ،ٍ ريٚنذ ٚريقسب، ٚا٭َٚاَطًك
ناا١ٜ نسل١ ٚاحد٠ يًتُِٝ ايبدٌٜ عذٔ ايٛنذ٤ٛ    -ٜٚديٓا ع٢ً اوتٝاز ا٭ٍٚ

يف ٚحذد٠  وبذاز ايبٝاْٝذ١ ايظذاٖس٠    ايسٚاٜذات ايهذ ؤ٠ ٚا٭  :  -ٚايبدٌٜ عٔ ايةطٌ
حٝث ريْٗذا يف َكذاّ لٝذإ نٝاٝذ١ ايتذُِٝ، ٚيذٛ ريزا         ،ف٬ميتُِٝ ع٢ً اٱنسل١ ا

ايػاز  انيكذدع ت ذد  ايضذسل١ عٓذد ايتذُِٝ ايبذدٌٜ عذٔ ايةطذٌ ريٚ عٓذد ْذٛعٞ           
َذٔ لذاب ايًطذف ايتػذسٜ ٞ      -يٛجذب لٝاْذ٘    ،ايتُِٝ حت٢ ايبدٌٜ عٔ ايٛنذ٤ٛ 

يبٝاْٝذذ١ َذذٔ ا٭وبذذاز ا َالذذٌ إٕ نذذ ؤ -( يف ريوبذذازِٖ ايبٝاْٝذذ١ Œاني ٗذذٛ  َذذِٓٗ )
تدٍ عًذ٢ ٚحذد٠ ايضذسل١ يًتذُِٝ ايبذدٌٜ عذٔ غطذٌ         ايظاٖس٠ يف ٚحد٠ ايضسل١

ًٍُذ٘    ُذسٸ و لذايرتاب ٚتٳ ُ ٸذ ٖٚٞ زٚاٜات عُاز اجلٓب ايرٟ تٳ ،اجلٓال١ غ لذ٘ رذِ ع
ْٗذا تضذُٓ  نذسب ا٭ز  لايٝذد َذس٠      فإ َا( نٝا١ٝ ايتُِٝ غسعSزضٍٛ ا  )

تذدٍ عًذ٢ ت ذد       ذد ٠ ريَٚأْذا إيٝٗذا،   ِ تٛجد زٚاٜذات صذخٝخ١ َت  ْ   . ٚاحد٠
ايتذُِٝ َذست    درتضذسب لهاٝذو عًذ٢ ا٭ز  َذست     رنسل١ ايٝد يف ايتذُِٝ  

 .(3)دايتُِٝ نسل١ يًٛج٘ ٚنسل١ يًٝدٜٔدرٛج٘ ٚايٝدَٜٔست  يً
 فذ٬م ُاّ  ٫يتٗا ع٢ً ت د  ايضسب ع٢ً اٱٖٚرٙ ايسٚاٜات ع٢ً فس  تٳ

لٝٓٗا ٚل  فا٥ا١ ايسٚاٜذات   ُهٔ اجلُ ٜٴ -نُا فِٗ مج  َٔ اياكٗا٤ )ز ( -
مٌُ ايطا٥ا١ ا٭ٚىل ايداي١  ،ف٬ميتُِٝ ع٢ً اٱاايداي١ ع٢ً ٚحد٠ ايضسل١ يف 

عًذذ٢ ت ذذد  ايضذذسل١ عًذذ٢ ا٫ضذذتخباب ٚاي اْٝذذ١ عًذذ٢ ايًذذصّٚ، ٖٚذذرا غذذا٥  يف   
لذ    َامج ذ  ،ٚقذد اضتخطذٓ٘ مجذ  َذٔ اياكٗذا٤ )ز (      ،ْظؤٖا َٔ ايٓ ذٛ  
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اي سيف لاحلٌُ ع٢ً ا٫ضذتخباب ٫ ٜطذتكس    فا٥ايت ا٭وباز، َٚ  اَهإ اجلُ 
نذذبؤ َذذٔ فكٗا٥ٓذذا    ذذاز إىل احلُذذٌ عًذذ٢ ايتكٝذذ١ نُذذا صذذٓ  مجذذ ٷ   ايت ذذاز  يٝٴ

 . َا)ز (، فاحلٌُ ع٢ً ا٫ضتخباب قسٜب جد

٘    -هٔ احلٌُ ع٢ً ا٫ضتخباب ذُْ ِ إذا مل ٜ ريٚ  ،ٚيٛ ي ذدّ ا٫مجذا  عًٝذ
 -حملكل احلًٞ يف اني ت ا ض٣ٛ ايطٝد انيستض٢ ٚاي دّ غٗست٘ ل  قدَا٤ ريصخالٓ

مجٗذٛزِٖ عًذ٢ ايضذسب    فتٝذا  يهٕٛ انيػٗٛز لِٝٓٗ ٚ ،ٜت ٝٸٔ احلٌُ ع٢ً ايتك١ٝ
 .(3)حطبُا ريفا  مج  َِٓٗيف ا٭ز  َست  

  فسٚاٜات ايضذسب يف ا٭ز  َذست    َٚ  غا ايطسف عٔ ٖرٜٔ احلًُ
 ٫يذذ١ عًذذ٢ ت ذذد )قذذدٙ( نْٛٗذذا قاصذذس٠ ايد (2)اخلذذ٥ٛٞ ذْا احملكذذلقذذد ا عذذ٢ ريضذذتا

٫ تدٍ  -زغِ صخ١ ضٓدٖا - (1)ٕ ٖرٙ ايسٚاٜات: إ ايضسب، ٚتٛنٝذ َا ريفا 
 ، ٜٚضسب را١ْٝ ٚميطذ ناٝ٘ ٖٚٞ :ذ ٚجٗ٘طع٢ً ريْ٘ ٜضسب َس٠ ٚمي

(: عذذٔ ايتذذُِٝ ٚقذذد ريجالذذ٘ )  ا٭ٚىل: صذذخٝخ١ ذلُذذد لذذٔ َطذذًِ ضذذا٬٥َ 
تذذدٍ عًذذ٢ اعتبذذاز ايضذذسب يف ايتذذُِٝ ريزلذذ    دَذذست  َذذست  يًٛجذذ٘ ٚايٝذذدٜٔر

)َذست (  َٓا  َٔ محًٗا عًذ٢ تهساز ف٬ ا ٖرا مما مل ٜكٌ ل٘ ريحد َٓٸَسات، ٚ
ت ذذد  (، فتذذدٍ اي ذذخٝخ١ عًذذ٢ اعتبذذاز ٫ َذذٔ اٱَذذاّ ) َذذٔ ايذذساٟٚ، راْٝذذ١ً

يف ايتُِٝ، يهٓٗا ٫ تدٍ ع٢ً ايت د  ايرٟ ٜسٜدٙ انيػٗٛز لذإٔ ٜضذسب   ايضسب 
ا٭ز  َذذس٠ قبذذٌ َطذذذ ايٛجذذ٘ ٜٚضذذسب راْٝذذ١ قبذذٌ َطذذذ ايٝذذدٜٔ ل ذذد َطذذذ    

٘ يٛجذذ٘، لذذٌ ٜٴا ٖٚذذرا  ،ختُذذٌ  ٫يتٗذذا عًذذ٢ إٜكذذا  ايضذذسلت  قبذذٌ َطذذذ ايٛجذذ
 . اخل  إف٬ما٫حتُاٍ َكتض٢ 

 ،اي اْٝذذ١يف إ از٠ ايتٛنٝذذد لاي بذذاز٠  دَذذست  َذذست ٜٚذذس ٸٙ : ظٗذذٛز تهسازر
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عًذذ٢ اعتبذذاز اي ذذخٝخ١ يف ايتأضذذٝظ حتذذ٢ تذذدٍ ايسٚاٜذذ١  َاٚيذذٝظ ايت ذذبؤ ظذذاٖس
عٔ  إىل ا٫زتهاش انيتػسعٞ انيتًك٢ ج٬َٝ َافايضسب يف ايتُِٝ ريزل  َسات، َضا

جٌٝ ٖٛ انياطٸس يًضسلت  يف ريٕ تهٕٛ ٚاحذد٠ قبذٌ َطذذ ايٛجذ٘ ٚاي اْٝذ١ ل ذدٙ       
يف ايسٚاٜذذ١ ٜذذدٍ عًذذ٢ )جذذٛاش إٜكذذا    إفذذ٬مٷقبذذٌ َطذذذ ايهاذذ ، َٚ ذذ٘ ٫ ٜذذتِ  

 .ا٭ضتاذ )قدٙ( ايضسلت  قبٌ َطذ ايٛج٘( نُا ريفا  
ايتُِٝ نسل١ يًٛج٘ (:رعٔ ايسنا ) اي ا١ْٝ: صخٝخ١ اعاعٌٝ ايهٓدٟ

ٚقذذد اعذذرتف ا٫ضذذتاذ )قذذدٙ( لأْٗذذا )ريصذذسح زٚاٜذذ١ ميهذذٔ        دٚنذذسل١ يًهاذذ  
ا٫ضتد٫ٍ لٗا ع٢ً ايت د ( يهٓ٘ ْاقػٗا مب ٌ َٓاقػ١ ضالكتٗا يف ق ٛز ايد٫يذ١  

عٞ ت ذذد  ايضذذسل١ ٫حتُذذاٍ إزا ٠ ٚقذذٛ  ايضذذسلت  قبذذٌ َطذذذ  عًذذ٢ َذذسا  َذذدٸ
 . -ٗاقإف٬نُا ٖٛ َكتض٢  -ايٛج٘ 

ايتُِٝ نذذسل١ يًٛجذذ٘  ا ْظسْذذا يًذذٓصٸ اي ذذخٝذ:ر  ٚانيٓاقػذذ١ ٖٓذذا ع ٝبذذ١ اذ  
إزا ٠ ٚقٛ  )نسل١ يًٛج٘ ٚنسل١  ٜ كٌ ٖرا ا٫حتُاٍ :ٌٖ  د،ٚنسل١ يًها 

 ىل ازتهذاش انيتػذسع١  ختذاج ٖٓذا ا  ؟ ٫ ضُٝا ٚحنذٔ ٫ ْٳ  يًها ( قبٌ َطذ ايٛج٘
سل١ ايٛج٘ قبٌ َطذ نإ ٜك٣ٛ ايظٗٛز يذخدٸ اي ساح١ يف نٕٛ نايكط ٞ ٚإٕ 

 . ايها  قبٌ َطذ ايها ايٛج٘ ٚنسل١ 

عذٔ ايتذُِٝ فكذاٍ     ( ضذا٬٥َ اي اي ١: صخٝخ١ يٝث انيسا ٟ عٔ اي ذا م ) 
(:)تضسب لهاٝو ع٢ً ا٭ز  َست  رِ تٓاضُٗا ٚ طذ لُٗذا ٚجٗذو   ر

خذايف ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١    ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ تضُٓ  َا ٜٛافل ايتكٝذ١ ٜٚٴ  د،ٚذزاعٝو
 . ايداي١ ع٢ً َطذ ايها   ٕٚ ايرزاع انيطتاٝض١ 

( عذٔ نٝاٝذ١ ايتذُِٝ؟    َٔ اٱَاّ ايبذاقس )  ايسال ١: صخٝخ١ شزاز٠ ضا٬َ٥
: تضسب لٝدٜو َست  رِ  ٚاحد يًٛن٤ٛ ٚايةطٌ َٔ اجلٓال١ ٖٛ نسبٷرقاٍ:

 .دٔ..: ْاض١ يًٛج٘ َٚس٠ يًٝدٜ تٓاضُٗا

( َذذٔ نذذٕٛ  ختُذذٌ فُٝٗذذا َذذا ريفذذا ٙ ا٫ضذذتاذ )قذذدٙ   ٖٚاتذذإ اي ذذخٝختإ ٜٴ 
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 .د )رِرنيهإ ياظ١  ،ايضسلت  ٚاق ت  قبٌ َطذ ايٛج٘

ا٭ٚىل يف ايت ذذد : ٚيهذذٔ انيٓاقػذذ١ غذذؤ تاَذذ١ لا ذذٌ ظٗٛزُٖذذا ناي ذذخٝخ١  
جًذٞ ْاغذ٤ٞ    ظٗذٛزٷ  ، ٚنسل١ قبٌ َطذ ايٝدٜٔ، ٖٚذرا نسل١ قبٌ َطذ ايٛج٘

 عذٔ جٝذٌ عًذ٢    انيطتكس٠ انيُتد٠ ج٬َٝ َِٗستهصاتلٌ ٚ ع٬ًُ َٔ جسٟ انيتػسع١
 .( ٚاحد٠ قبٌ َطذ ايٝدٜٔنسل١ ٚ ،قبٌ َطذ ايٛج٘ٚاحد٠ نسل١ )

ُٓذ  َذٔ ظٗذٛز ايسٚاٜذات يف     ٚنٝف نذإ انيٓاقػذ١ ا٫حتُايٝذ١ ايضذ ٝا١ ٫ تٳ    
ٔ محذٌ ايضذسلت  عًذ٢ ا٫ضذتخباب     َذ ت د  ايضسب، ٚاي خٝذ ٖٛ َا تكدّ 

 فإٕ مل ميهٔ فايتك١ٝ نُا تكدّ، ٜٚك٣ٛ َ ٘ ايكٍٛ لهاا١ٜ ايضسل١ ايٛاحد٠، ٫ٚ
 َاوازجٝذ  ٚريٚىل عُذ٬َ  َازٜب يف حطٔ ا٫حتٝا  فإٕ ايضسلت  ريحذٛ  اضذتخبال  

، فذإٕ  َاايضذسلت  يف ايتذُِٝ َطًكذ    دَذست  رإزا ٠ ايػاز  َٔ ريوبذاز   ٫حتُاٍ
ٜٴذ      دزى ايٛاقذ  ايتػذسٜ ٞ ٫ٚ ٜتٓذاف٢ َذ      ا٫حتٝا  حطٔ عًذ٢ نذٌ حذاٍ، ٚلذ٘ 

ايتذذُِٝ، فذذإٕ حذذد٠ يف ْذذٛعٞ نااٜذذ١ ايضذذسل١ ايٛا ايدايذذ١ عًذذ٢ ظذذاٖس ايٓ ذذٛ 
ٜكتضٝ٘ نسب ايٝد لذا٭ز   ايٛج٘ ٚل  َطذ ايٝدٜٔ ٚ ٜطؤ ل  َطذايا ٌ 

ٖذذرا ايا ذذٌ ايٝطذذؤ ٫ ٜضذذسٸ لذذانيٛا٠٫ ٚل ذذد َطذذذ ايٛجذذ٘ قبذذٌ َطذذذ ايٝذذدٜٔ،  
، َااني تذذ ٠ يف ف ذذٌ ايتذذُِٝ ٜٚتخكذذل لذذ٘ ا٫حتٝذذا  انيذذدزى يًٛاقذذ  فٝهذذٕٛ حطذذٓ   

ب لٝدٜذذ٘ ا٭ز  ٚميطذذذ ختذذاز ايضذذسلت  لٗذذرا ايٓخذذٛ: ٜضذذسريٕ ٜٳ ٚريحذذٛ  َٓذذ٘
، فُٝطذذ لُٗذا نٍاٝذ٘ راْٝذ١ً     ٚجٗ٘ رِ ميطذ ظاٖس نٍاٝ٘ رذِ ٜضذسب ا٭ز  راْٝذ١ً   

َٳ دزى ايٛاقذ  ٚا   دزى ا٫حتٝا  ايتذاّ ٜٚٴذ  خرٚز ٜٚٴفإْ٘ ٜتخًص لٗرا َٔ نٌ 
 انيٛفل ي احل اي ٌُ.

 ٍ يف يذذصّٚ فٗذذاز٠ اي ذذ ٝد   -وذذ٬ف ٚي ًذذ٘ ٫ -اياذذس  ايطذذا ع: ٫ إغذذها
 َازاف ذ  َاٗذٛز لذد َذٔ فٗازتذ٘ يف ْاطذ٘ حتذ٢ ٜهذٕٛ فَ      ٗذٛزٷ ٫ٚ ٘ َفانيتُِٝ لذ٘، فإْذ  

َٴ َاٗٛز َا ٜهٕٛ فاٖس، إذ ايَطيًخدب ا٭صةس ريٚ ا٭ن  ٗٸسيف ْاط٘ ٚ يةذؤٙ،   َاط
ِ   -انياضذذ ٚانيُطذٛح   ٚقد ٚق  ايهذ٬ّ لٝذِٓٗ يف اعتبذاز فٗذاز٠      -ريعضذا٤ ايتذُٝ
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ايف مجذ   انيػذٗٛز لٝذِٓٗ اعتبازٖذا حذاٍ ا٫وتٝذاز واصذ١، يهذٔ وذ        فاني سٚف 
 -٫ حذذاٍ ا٫وتبذذاز ٫ٚ حذذاٍ ا٫نذذطساز -ٚذٖبذذٛا إىل عذذدّ اعتبذذاز فٗازتُٗذذا

ٙ ٖٛ فٗاز٠ اي  ٝد انيتُِٝ لذ٘  ري ي١ ايتُِٝ، ٚايكدز انيتٝكٔ اعتبازٴ إف٬مل َاريور
٫ٚ  يٌٝ ع٢ً اعتباز فٗاز٠ ايٝد انياضخ١ ريٚ فٗاز٠ ايٛج٘ ٚايها  انيُطٛح١، 

 . انياضذ ريٚ انيُطٛح يف ايتُِٝ عدّ إغرتا  فٗاز٠ ٚعٓد ايػو فا٭صٌ
ٚاحلاصذٌ اعتبذاز فٗذاز٠ اي ذذ ٝد انيتذُِٝ لذ٘ ٚعذذدّ اعتبذاز فٗذاز٠ اي ضذذٛ        

 . حاٍ ا٫وتٝاز ٚحاٍ ا٫نطساز َاانياضذ ريٚ انيُطٛح يف صخ١ ايتُِٝ َطًك

ريٚ ت ذرز انيطذذ    ،اياس  ايطال : إذا ت رز ايضسب لبافٔ ايٝد ع٢ً ا٭ز 
 ذذرز ايضذذسب ريٚ انيطذذذ لأحذذد ريٚ ت ،يٝذذدٜٔلبذذافٔ ناٝذذ٘ عًذذ٢ ايٛجذذ٘ ريٚ عًذذ٢ ا 

 ُاذظذاٖس ايٝذدٜٔ ريٚ ريحذدُٖا َذ       ٚظٝا١ ايضذسب إىل ايظذاٖس :   اْتكًايها ، 
 . ت رز فٝٗا نسب ا٭ز  لبافٔ ايٝد

َ  ريْذ٘ ٫ زٜذب يف ريفضذ١ًٝ     َاٖٚهرا إذا نإ لافٔ ٜدٜ٘ ريٚ إحداُٖا َتٓ ط
ٜذتُهٔ انيهًذف َذٔ     ٚانيُطٛح١ قبٌ إٜكا  ايتُِٝ، ٚاذا مل فٗاز٠ ايٝد انياضخ١

ايتطٗؤ ٚناْ  ٜدٙ َتٓ ط١ ف٬ نؤ يف ايتُِٝ لٗا، ْ ذِ إ٫ إذا ناْذ  ساضذتٗا    
   ٛ ايت اٝذذف ريٚ  َت دٜذذ١ إىل اي ذذ ٝد انيتذذُِٝ لذذ٘ ٚمل ميهذذٔ إشايذذ١ ايٓ اضذذ١ لٓخذذ

حد٣ ايٝدٜٔ إىل ايضسب لظاٖس ايٝدٜٔ ريٚ إايٛظٝا١ ٓتكٌ ايتطٗؤ قبٌ ايتُِٝ، فت
إىل  ناْذذ  ايٓ اضذذ١ يف انياضذذذ ريٚ انيُطذذٛح َت دٜذذ١ً  ٖذذرا إذا.  انيتٓ طذذ١ َُٓٗذذا

يف صذذخ١  ا  فٗذذاز٠ اي ذذ ٝد٫ٚ زٜذذب يف اغذذرت ،طذذ٘اي ذذ ٝد انيتذذُِٝ لذذ٘ فتٓ ٸ 
ٔ     ٖٚهرا إذا نإ  . ايتُِٝ ل٘ ٌٷ عًذ٢ ايٛجذ٘ ريٚ ظذاٖس ايٝذدٜ  قذؤ ريٚ صذبغ    -حا٥ذ

 ُهٓذ٘ انيطذذ  ، فٗرا ٜٴٔ إشايت٘ حاٍ ايتُِٝ ريٚ قبً٘ذُهٚمل ٜ -ريٚ جبؤ٠ ريٚ حنٖٛا 
 . إْ٘ ايكدز انيُهٔعًٝ٘ زغِ احلا٥ٌ، ف

، ٫ٚ ا٫مجذذا  ٖٓذذا ايٛجذذ٘ فٝذذ٘ قاعذذد٠ انيٝطذذٛز ي ذذدّ ايذذديٌٝ عًٝٗذذا يذذٝظ ٚ
ُدع٢ ع٢ً اوت ا  اعتباز لافٔ ايٝدٜٔ ماٍ ا٫وتٝاز  ٕٚ ذُختٌُ ريٚ ايذاي
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 :  ، لٌ يٛج٘  وس، حاصًُ٘اَ٘  ي٬َٝٚذيو ي دّ تٳ ،حا٫ت ا٫نطساز
ِٸ َاٚإٕ نذذإ َطًكذذ  فٔ ايٝذذدٜٔلبذذا ا٭ز  ضذذسبإٕ ا٭َذذس ل صذذٛزتٞ  ٜ ذذ

ايذذتُهٔ ٚايت ذذرز، ٚظذذاٖس ايٓ ذذٛ  ايػذذسف١ٝ انيطًكذذ١، َٚذذ  ت ذذرز ايضذذسب   
اي ذ٠٬ انيػذسٚف١    ػذسٚ : ريٚ لايٝدٜٔ ٜٓتاذٞ ايػذس  ٬ٜٚشَذ٘ إْتاذا٤ اني    لايبافٔ 

لايتُِٝ انيتخكل لضسب لافٔ ايٝدٜٔ عًذ٢ ا٭ز ، يهٓذ٘ حٝذث قذاّ ا٫مجذا       
ٍٸ ايٓص اي خٝذ  اي ذ٠٬ ٚإٕ   ع٢ً إتٝإ (3)دعٞ اي ٠٬ ع٢ً حاٍدٳ٫ تٳرٚ 

ت رز ل ا غسٚفٗا، ٚاي ٠٬ َػسٚف١ لايتُِٝ لاي ذ ٝد لٓخذٛ نذسب لذافٔ     
ٍٸ ايضسب لايبافٔع٢ً انيهًف ت رز قد ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  ٚ ، فٝت از  َا  

َٚكتضذاٙ إْتاذا٤    ،حتذ٢ يف حذا٫ت ايت ذرز    َاع٢ً اعتباز ايضسب لايٝذدٜٔ َطًكذ  
ب لبذافٔ ايٝذدٜٔ ٚيذٛ    ايضذس  ػسٚف١ لايتُِٝ لاْتاذا٤ ايػذس :  انيٚجٛب اي ٠٬ 

ٍٸ ع٢ً ٚجٛب اي ٠٬ َ  ايتذُِٝ لاي ذ ٝد   عٓد ت رزُٖا،  ،ٜٚتخايف َ  َا  
انيهًذف، رذِ ٜتطذاقطإ ْٚسجذ       ٖذرا  َٚكتضاٙ ٚجٛب اي ٠٬ َ  ايتُِٝ عًذ٢ 

ُٴذذٛا صٳذذ ٹٝدًا ر يٝذذٌ ايتذذُِٝ انيتكذذّٛ مبطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايٝذذدٜٔ   إفذذ٬مإىل  ُٻ ٝٳ َفٝ بذذًا َفتٳ
ِٵ  ٜٵذذدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴذذٛ َٵطٳذذخٴٛا لٹ ٛٸ 6انيا٥ذذد٠:  +11ايٓطذذا٤: دَفا ّ ، ٚانيطذذتاا  َٓٗذذا تكذذ

ضٛا٤ نإ ذيو لضسب ايٝدٜٔ يف ا٭ز   ،َاايتُِٝ مبطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ َطًك
ريّ نإ لٛن  ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز ، ٚضٛا٤ نإ لبذافٔ ايٝذدٜٔ ريّ لظاٖسُٖذا،    

لايٝد اي ا١ْٝ. ريّ نإ لأحدُٖا يت رز ايضسب  ٚضٛا٤ نإ ايضسب لهًتا ايٝدٜٔ
ز ايضذذسب ٚانيطذذذ لبذذافٔ ايٝذذدٜٔ ريٚ لأحذذدُٖا ْأوذذر ا ت ذذرٸُٸذٚفُٝذذا حنذذٔ فٝذذ٘ يذذ

اٯ١ٜ انيبازن١ ْٚهتاٞ لضسب ا٭ز  لظاٖس ايها  ريٚ إحذداُٖا ايذيت    إف٬مل
ُهٔ جتاٝاٗا لٓ اض١ َت د١ٜ ٚمل ٜٴ َات رز ايضسب لبافٓٗا ريٚ نإ لافٓٗا َتٓ ط

 تطٗؤٖا َ  ايضسب لبافٔ ا٭وس٣ ايطاٖس٠ انيُهٔ نسب ا٭ز  لٗا. ٫ٚ

ٚيٛ ناْ  ايٓ اض١ ع٢ً لافٔ ايٝدٜٔ ريٚ إحداُٖا ريٚ ع٢ً ظاٖس ايٝدٜٔ ريٚ 
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إحذذداُٖا ٚمل تهذذٔ ايٓ اضذذ١ َت دٜذذ١ ريَهٓذذ٘ ريٕ ٜضذذسب ا٭ز  لبذذافٔ ٜذذدٙ      
انيتٓ ط١ لٓ اضذ١ غذؤ َت دٜذ١ ٚميطذذ ٚجٗذ٘ ٚنٍاٝذ٘ لبذافٔ ٜدٜذ٘ ٫ٚ إغذهاٍ،          

  ٕات ري يذذذ١ ايتذذذُِٝ نُذذذا ريإف٬قذذذخ٘ ٖذذذرا َذذذا تكضذذذٞ لذذذ٘ ايضذذذسٚز٠ ٚت ذذذخٸ ٚ
 ٜذ١ ايتذُِٝ  تٺ    إفذ٬م ايتٛجٝ٘ انيتكذدّ َذٔ ايت ذاز  ٚايتطذاق  ٚايسجذٛ  إىل      

َٳ ٚ خ ذذٛ  مبذذا إذا مل ٜٴٖٓذذا، ٖٚذذرا   ت ذذٝٸٔ قذذد ُهذذٔ تطٗذذؤ َٛنذذ  ايتذذٓ ظ 
ٗٸ  . س لايرتاب يً ٠٬ انياسٚن١عًٝ٘ ايتط

قؤ ريٚ  ٢ً لافٔ ايٝدٜٔ ريٚ إحداُٖا حا٥ٌ:ٕ عٜٚتخ ٌ مما تكدّ ريْ٘ إذا نا
ٚمل ٜتٝطس إشايتذ٘ َطذذ عًٝذ٘، نُذا ريْذ٘        جاف اٚ صبغ ريٚ جبؤ٠ ريٚ حنٖٛا،ح 

 ذذظ ٜت ذذد٣ ٜٚطذذسٟ إىل اي ذذ ٝد  ْٳإذا نذذإ عًذذ٢ لذذافٔ ايٝذذدٜٔ ريٚ إحذذداُٖا  
نذإ  ز  لظاٖس ٜدٜذ٘ ريٚ إحذداُٖا اذا   نسب ا٭ ،انيتُِٝ ل٘ ٚمل ٜتٝطس تطٗؤٙ

َٔ احلا٥ٌ ريٚ َٔ ايٓ ظ رذِ ميطذذ لذ٘ ٚجٗذ٘      َاٚ إحداُٖا ضًُٝظاٖس ايٝدٜٔ ري
ٖٚذرا َكتضذ٢ اعتبذاز ايطٗذاز٠ يف اي ذ ٝد انيتذُِٝ لذ٘ ٚاعتبذاز َباغذس٠           . ٜٚدٜ٘

ٚإَطاض٘ يًُُطٛح فإٕ انيطذ ٜ ين إَساز انياضذ  ،اي ضٛ انياضذ َ  انيُطٛح
 ، ٚعٓذد ٚجذٛ  احلا٥ذٌ ريٚ ايٓ اضذ١ انيطذس١ٜ انيت دٜذ١       َامٝث ٜ ذدم انيطذذ عسفذ   

ٛٸ١َ يًُطذ  .  ٫ تتخكل انيُاض١ انيك
ٚعًٝ٘: إذا ريَهٔ إشاي١ احلا٥ٌ ريٚ إشايذ١ ايٓ اضذ١ لذتطٗؤ اي ضذٛ انياضذذ ريٚ      

ريعذذين إشايذذ١ احلا٥ذذٌ  ب يف ٚجذذٛب اٱشايذذ١ يتخ ذذٌٝ ايػذذس :انيُطذذٛح فذذ٬ زٜذذ
 .ٗؤٙ تطخ ٍٛ انيُاض١ ٚصدم انيطذ ٚإشاي١ ايٓ ظ لذي

َذذٔ  َاوًذذٛ َاٚإذا مل ٜهذذٔ ظذذاٖس ايٝذذدٜٔ ٫ٚ لافُٓٗذذا ريٚ ريحذذدُٖا فذذاٖس     
 ٛ  ُ  ذَذٔ احلا٥ذٌ فذا٭حٛ  ايذ     َاايٓ اض١ انيت د١ٜ ايطاز١ٜ إىل انيتُِٝ ل٘ ريٚ وًذ

ٌٸ     ل  ايضسب لايبافٔ ٚانيطذ ل٘ ل  ايضسب لايظاٖس ٚانيطذ لذ٘، ني رٚزٜذ١ نذ
 َاْ٘ َٔ احملتٌُ قًٜٛ ، حٝث ريتُاحمل َٜٔٔ ظاٖس ٜدٜ٘ ٚلافُٓٝٗا فٝختا  لا٭َس

تهًٝا٘ لايضسب ٚانيطذ لبافٔ ٜدٜ٘ ٚإٕ نإ فٝ٘ ساض١ ريٚ حا٥ٌ فإْ٘ ايٛاجذب  



 (239)يصّٚ فٗاز٠ اي  ٝد ٚانياضذ ٚانيُطٛح يف ايتُِٝ..............................  
  

ٜٴ ختُذذٌ تهًٝاذذ٘ لايضذذسب ٚانيطذذذ لظذذاٖس ٜدٜذذ٘ زغذذِ تٓ طذذٗا ريٚ  ا٭صذذٌ نُذذا 
ٚاجذذدٜتٗا يًخا٥ذذٌ ٚإٕ نذذإ إحتُايذذ٘ رينذذ ف َذذٔ ا٫حتُذذاٍ ا٭ٍٚ، ٚا٭وذذر  

خ ٌ ل٘ إ زاى ايٛاقذ  ٚيذرا احتطٓذا    ُهٔ ريٕ ٜٳلا٫حتُاي  ايكٟٛ ٚايض ٝف ٜٴ
ٚغذس    ( َٔ ا٭حٛاٍ،اي ٠٬ ٫ تطك  ماٍ)ُساعاتُٗا، ٚحٝث ريٕ ذل َاٚجٛل

يتذٓ ظ  جذٌ ا صختٗا ايتُِٝ ٫ٚ ٜتٝطس ف ً٘ مطب ايٛاجب ا٭صًٞ ا٭ٍٚ ٭
: نسب ا٭ز  لبافٔ ايها ،  ريٚ يًخا٥ٌ ٚعدّ ايبدٌٜ عٔ ايٛاجب ا٭صٌ

 . رنٛز َٚساعا٠ ا٫حتُاي  لأٌَ إ زاى ايٛاق فٝت   ا٫حتٝا  اني

حتذ٢ ل ذد نذسب لذافٔ ايٝذدٜٔ       َاٖٚرا ٜبتين عٌ يصّٚ نٕٛ اي  ٝد فاٖس
لذد َذٔ   ض١ َت د١ٜ ضاز١ٜ إىل اي ذ ٝد، ف٬ ل٘، ٚحٝث ريٕ لافُٓٗا َتٓ ٸظ لٓ ا

ا٫حتٝذذذا  لضذذذسب ا٭ز  لظذذذاٖس ايٝذذذدٜٔ ٚإذا نذذذإ ظاٖسُٖذذذا ريٚ ريحذذذدُٖا 
يً ذذ٠٬ فٝذذت   نذذسب ا٭ز   ٔ تذذسى ايتذذُِٝ َكدَذذ١ًُهذذ٫ٚ ٜٴ َاريٜضذذ َاَتٓ طذذ

 . لبافٔ ايٝدٜٔ ٚظاٖسُٖا َساعا٠ ي٬حتُاي  ايكٟٛ ٚايض ٝف انيتكدَ 

لراتذذ٘ ي ذذدم ايتذذُِٝ لاي ذذ ٝد  َاْ ذذِ يذذٛ قٝذذٌ لهااٜذذ١ نذذٕٛ اي ذذ ٝد فذذاٖس 
يضذذسب  َاايطٝٸذذب فذذ٬ لذذأع لتذذٓ ظ لذذافٔ ايٝذذدٜٔ ٚتٓ ٝطذذُٗا يً ذذ ٝد ٫حكذذ  

ب ا٭ز  لبافٔ ايٝدٜٔ، يهٔ ا٫نتاا٤ لٗرا و٬ف ا٭ز  لُٗا، فٝت ٝٸٔ نس
  . ا٫حتٝا 

 :عٔ  ايا ٌ ايسال رِ ٜك  ايه٬ّ ٚايبخث ايتا ًٝٞ يف  
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 التينهصحة   شروط                                                         
 : اشرتاط قصد القربة بالتينه

ع٢ً ريْ٘ ٜ ت   َاا  َطتاٝضقد ا عٞ اٱمجلٌ  َا٫ إغهاٍ ٫ٚ و٬ف ظاٖس
 ضبخاْ٘ لايتُِٝ نُا ل١ إىل ا : ق د عٓٛإ ايتُِٝ ٚق د ايكس يف صخ١ ايتُِٝ

ٌ  -ق د اي ٓٛإ ٚق د ايتكسب ل٘ -ٜ ت  ٖرا رٙ ٖذ  ٭ٕ ،يف ايٛن٤ٛ ٚيف ايةطذ
   ًذذ٘ ريٖذذ٬َ َذذٔ ايطٗذذٛز ايػذذسعٞ تسفذذ  احلذذدب عذذٔ فاعًذذ٘ ٚتٳ    ريْذذٛا ٷ ي ٬رذذ١ا

 : فٗذذٛز ٚزنذذٛ  ٚضذذ ٛ  نُذذا ٚز   ر٬رذذ١ ريرذذ٬ب يً ذذ٠٬ ايذذيت ٖذذٞ َاخذٚصايذذ
  ذذذ قسلذذٞ ت بٸذذدٟ ٫ ٜ ٌٷُذذع، َٚذذٔ ايٛانذذذ ريٕ اي ذذ٠٬ (3)يف اخلذذ  اي ذذخٝذ

 ذذد ٓذذا تٳٖإ٫ َذذ  ق ذذد عٓٛاْٗذذا ٚق ذذد ايتكذذسب لٗذذا إىل   ضذذبخاْ٘، َٚذذٔ       
ت انيتػسع١ ٚتٛافل اياتذا٣ٚ َطذتكسًا عًذ٢ اعتبذاز ايك ذدٜٔ : اي ٓذٛإ       َستهصا

 . ايتُِٝ ٚايطٗٛزيف صخ١  ٚايتكسب 

ايتذُِٝ ٖٓذا    ت٘ ترتنب َٔ ق د اي ٓذٛإ اخلذا :  ٚق د ايا ٌ اي با ٟ ْٚٝٸ
 ق ذذد ايتكذذسب لايا ذذٌ َذذٔ ٚ ،يتخ ذذٌٝ ايطٗذذٛز قبذذٌ اي ذذ٠٬ ريٚ ايطذذٛاف َذذ ٬ً

، َاايك دٜٔ قٗذس ن٬ ٭َسٙ، فإٕ اي ٌُ اي با ٟ ٜتطًب  إىل ا  ضبخاْ٘ اَت ا٫َ
١ نُذا ٫ خياذ٢، ْ ذِ ٜهاذٞ ايك ذد      سلٝٸذ ق َٚٔ  ُْٚٗذا ٫ ٜتخكذل اي ُذٌ عبذا ٠ً    

 . ا٫زتهاشٟ ايبافين ا٫مجايٞ َٔ  ٕٚ حاج١ إىل ايتًاظ ريٚ ا٫وطاز

ٌ ٦ٹيف ايبذذافٔ، مٝذذث يذذٛ ضٴذذ َاٚيذذٛ ازتهذذاش -لذذد َذذٔ ق ذذد غاٜذذ١ ايتذذُِٝ ٫ٚ
ي خ١ اي ٠٬ ريٚ ايطٛاف ريٚ  ٚغسٌ  فإٕ ايتُِٝ فٗٛزٷ -٭جاب َٔ  ٕٚ تس  

٫ضذذتباح١ اي ُذذٌ   يف ايتذذُِٝ َكدَذذ١ً  يطٗذذٛزٚيذذرا ٫ لذذد َذذٔ ق ذذد ا  ا، ُذذحنٖٛ
ريٚ اضذتباح١ ايذدوٍٛ يف    ٚيٛ لإٔ ٜك د ايهٕٛ ع٢ً فٗذاز٠ٺ  -انيػسٚ  لايطٗٛز

 .  ت  ايطٗٛز يف صخت٘ ريٚ يف جٛاشٙاي ٠٬ ريٚ ايطٛاف ريٚ حنُٖٛا مما ٜٴ
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َٳ حطذبُا ٜظٗذس    -ريٕ ٜكازٕ ريٍٚ ف ٌ َٔ ايتُِٝ ٖٚٛ خٌ ايك د َٚٛق ٘:ٚ
ُذاّ  خ  تٳذيذ ايك ذد   طذتُس  نذسب ايٝذدٜٔ يف ا٭ز  ٜٚ   - يبٝاْٝذ١ ا٭وباز ا َٔ

َٴ  تُِٝ مبطذ ايهفٸ ايٝطس٣ َٔ  ٕٚ ْكذ اي خذايف ريٚ زجٛعذ٘   ا ق ذدٙ لك ذد 
ُٕ  .َةاٜس  عٔ ق دٙ يًتُِٝ يك د را

ٖٚذذرا ا٫لتذذدا٤ ٚا٫ْتٗذذا٤ ٜكتضذذٝ٘ فبذذ  اي ُذذٌ اي بذذا ٟ ٚاقتضذذا٤ٙ َكازْذذ١   
إٕ : اخلذ  انيتضذذُٔ:ر  يً ُذٌ َذذٔ ريٚيذ٘ إىل  وذسٙ، ٚقذذد ٜ٪ٜذدٙ    ايك ذد ايكسلذٞ   

واف ع٢ً ْاط٘ َٔ ضب  ريٚ غؤٙ ٚوذاف فذٛات ايٛقذ  فًٝتذُِٝ ٜضذسب لٝذدٙ       
( َذٔ  إزا تذ٘ )  َاَٚٔ ايكسٜب جد (3)دع٢ً ايًبد ريٚ اي ذع١ ٜٚتُِٝ ٜٚ ًٞ

ريٕ ٜك د ايتُِٝ ٜٚ صّ عًٝذ٘   دٜٚتُِٝ ٜٚ ًٞ ... فًٝتُِٝ ٜضسب لٝدٙ:رقٛي٘
ا فُٝٗذا َذٔ تذساب ريٚ غبذاز فإْذ٘ ريٍٚ      ٜٚبدري لضسب ايٝد ع٢ً اي ذع١ ريٚ ايًبد مب

رِ ٜ ًٞ، ٖٚرا ايت بؤ ْظذؤ قٛيذو    ٘ ٜٚدٜ٘ٚجٗمبطذ  اي ٌُ، رِ ٜتُِٝ ع٬َُ
ٌَٸ ( فإْذذ٘ لٝذذإ ٭ٍٚ ايا ذذٌ ٜذذأَس لذذ٘ )نبٸذذس( رذذِ ٜ طذذف عًٝذذ٘:  يٛيذذدى )نبٸذذس ٚصذذ

ٌَ( ٜ ين: فًب ا٫ضتُساز  ٜهذٕٛ لٝذإ   ٖٚهذرا  حتذ٢ ايتُذاّ،   يف اي ذ٠٬  )ٚص
ًٝتُِٝ ٜضذذسب لٝذذدٙ ٜٚتذذُِٝ ٜٚ ذذًٞد ٖذذرا لٝذذإ يبذذدٚ  ذخ :رفايضذذسب يف ايذذ

 . حت٢ ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ َ  إزا ٠ ا٫ضتُساز -ايضسب -ايتُِٝ 

ٖٚهذذرا ٜاٗذذِ َذذٔ ل ذذا ايسٚاٜذذات ٚا٭وبذذاز ايبٝاْٝذذ١ فإْٗذذا ظذذاٖس٠ يف ريٕ    
يًػذسٚ  فٝذ٘    َانسب ايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  ريٍٚ ايتُِٝ، فٝبدري لك دٙ َ ذ٘ َكازْذ  

 . ظاٖس ايهفٸ ايٝطس٣ حت٢ ايتُاّ ُاَ٘ مبطذخ  تٳذي َاَٚطتُس

ٜاطٸذس   -ُاَٗذا يٛمل ٜهذٔ تٳ  -(2)ٖٚرا ايظٗٛز اجلًٞ َٔ رين س ا٭وباز ايبٝا١ْٝ
ٔ  ٜٚػسح   ، فذإٕ ايكذس ٕ   ١ٜ ايتُِٝ اييت اقت ست ع٢ً لٝإ َطذ ايٛجذ٘ ٚايٝذدٜ

ُبٝٸٔ ذُٛا  ايدضذتٛز ٚايذ  ٖٛ  ضتٛز اٱض٬ّ، ٚايط١ٓ مب الذ١ ايكذإْٛ ايػذازح يذذ    
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 َاجصا٤ٙ ٚغسٚف٘، فًرا ٫ ٜتٓاف٢ اضتظٗازْا لدٚ ايك ذد َكازْذ  خ ٛصٝات٘ ٚريذي
 . يًضسب َ  ظاٖس ايكس ٕ ايرٟ مل ٜرنسٙ يف  ١ٜ ايتُِٝ ٚذنس انيطذ ٚحدٙ

 : قصد بدلية التينه عً الوضوء أو الغسل
بٌ إٜكا  إذا ريحدب لا٭صةس ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايٛن٤ٛ يسف  حدر٘ ا٭صةس ق

ٌٸ ٚقتٗا،  . يتُِٝ ٜك د ل٘ لدي١ٝ عٔ ايٛن٤ٛريَهٓ٘ ا اي ٠٬ اييت ح
ٚمل ٜتُهٔ َذٔ ا٫غتطذاٍ   ٚإذا ريحدب لا٭ن : جٓال١ ريٚ حٝا ريٚ ْااع، 

ٌٸ ٚقتٗذا،   يسف  حدر٘ ا٭ن  ق ريَهٓذ٘ ايتذُِٝ ٜك ذد لذ٘      بٌ إٜكا  اي ٠٬ ايذيت حذ
 . ايبدي١ٝ عٔ ايةطٌ

ُٴذذٛا صٳذذ ٹٝدًا َفٝ بذذاً رٜٚذذديٓا عًذذ٢ ٖذذرٜٔ احلهُذذ   ٜذذ١ ايتذذُِٝ     ُٻ ٝٳ  َاكذذًٍَ  دَفتٳ
ع٢ً عرز١ٜ انيهًف َٔ ايٛن٤ٛ عٓد ايكٝاّ َذٔ ايٓذّٛ ريٚ عرزٜتذ٘ َذٔ      َاعَٚتاسٸ

ٗٸ َاايةطٌ إذا نإ جٓب َٳٚمل ٜتُهٔ َٔ ايتط  ُذٛ  اٯٜذ١   س لانيا٤، فإٕ ايتأٌَ يف 
 . َاانيبازن١ ٜ٪ ٟ إىل ظٗٛز ايبدي١ٝ ٚانخ

 نُذا تذدٍ عًذ٢ نااٜذ١     ،َااٯ١ٜ انيبازن١ تذدٍ عًذ٢ نااٜذ١ ايةطذٌ فٗذٛز      ٖرٙ
ٜٚ٪نذدٙ: صذخٝخ١    .عٔ غطٌ اجلٓال١ ٚإغٓا٤ٙ عٔ ايٛنذ٤ٛ  لد٫َ َاايتُِٝ فٗٛز

ريجٓب يف ٔ ُع ( ضا٬َ٥ذلُد لٔ َطًِ انيس١ٜٚ يف )ايتٗرٜب( عٔ ريحدُٖا )
ٚتُُٝ٘  (3)دٜتُِٝ ٫ٚ ٜتٛنأ(:رَٚ ٘ َا٤ قدز َا ٜتٛنأ ل٘، ٚريجال٘ ) ضاس

ٍٷ  . ايٛن٤ٛ عٔ غطٌ اجلٓال١ ٖٚٛ ٜةين عٔ ايٛن٤ٛ ٚيرا ْا٢ عٓ٘ ٚتُُٝ٘ لد
ْ ِ اٯ١ٜ ت سٸن  يبدي١ٝ ايتُِٝ عذٔ غطذٌ اجلٓالذ١ عٓذد عذدّ ايذتُهٔ َذٔ        
ا٫غتطاٍ، ْٚطتاٝد َٔ ايطذٓٸ١ انيطٗذس٠ ٚا٭حا ٜذث ايػذسٜا١ لديٝذ١ ايتذُِٝ عذٔ        
ا٫غتطاٍ َٔ احلدب ا٭ن  غذؤ اجلٓالذ١ نذاحلٝا ٚايٓاذاع، ٚعٓذدْا زٚاٜتذإ       

( عذذٔ ايتذذُِٝ َذذٔ م )َ ت تذإ: إحذذداُٖا ي ُذذاز ٚقذد ضذذأٍ اٱَذذاّ اي ذا    
ٚراُْٝٗا ٭لٞ ل ؤ  د،ْ ِقاٍ:ر ايٛن٤ٛ ٚاجلٓال١ َٚٔ احلٝا يًٓطا٤ ضٛا٤؟

                                                           

 .4تىاب التيون: حهن أ 24: ب2( الىسائل: ج1)



 (221)اغرتا  ق د ايبدي١ٝ عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ..................................  
  

  ذذد َذذا٤ٶ؟ قذذاٍ )ْ ذذِ( فذذإٕ  عذذٔ تذذُِٝ احلذذا٥ا ٚاجلٓذذب ضذذٛا٤ إذا مل ٜٳ  ضذذا٬َ٥
 ٜذذد٫ٕ لٛنذذٛح عًذذ٢ اضذذتٛا٤ ايتذذُِٝ َذذٔ احلذذدب ا٭صذذةس     (3)ٖذذرٜٔ اخلذذ ٜٔ

ٚ      ٔ اجلٓذب، ٚاني ٓذ٢ انيتبذا ز َذٔ      َٔ احلذدب ا٭نذ  اي ذا ز َذٔ احلذا٥ا َٚذ
ُخكك١ يذذ٘ ٚريحهاَذ٘ اي٬حكذذ١ يذ٘، فذذ٬   ذا٫ضذتٛا٤ ٖذٛ نٝاٝذذ١ ايتذُِٝ ٚريجذذصا٩ٙ ايذ    

ختذذاج غطذذٌ احلذذٝا إىل نذذِ ايٛنذذ٤ٛ فت تذذصٟ   ختذذاج إىل ٚنذذ٤ٛ نُذذا ٫ ٜٳ ٜٳ
 . عٔ غطًٗا ٚت ًٞ احلا٥ا ٚايٓاطا٤ لتُِٝ ٚاحد لد٫َ

    ٚ ايةطذذٌ ريٚ  ٔعذذ ٖٚذذٌ ٜ تذذ  يف ْٝذذ١ ايتذذُِٝ ق ذذد ايبديٝذذ١ عذذٔ ايٛنذذ٤ٛ ري
خًذذٛ حذذاٍ ا٭غطذذاٍ ايذذيت عًذذ٢ انيهًذذف ريّ ٫ ٜ تذذ  ٫ٚ جتذذب ْٝذذ١ ايبديٝذذ١؟ ٫ ٜٳ

نٛن٤ٛ اي ٠٬ ريٚ غطٌ اجلٓال١ ريٚ غطذٌ   َاَتخد َاريَسانيهًف َٔ نٕٛ َا عًٝ٘ 
 : َاَت د  َااحلٝا ريٚ حنٖٛا، َٚٔ نْٛ٘ ريَس

  َذ ٬َ نايٛنذ٤ٛ ي ذ٠٬ اي ذبذ     َاَتخذد  َاريَا إذا نإ َا ع٢ً انيهًف ريَذس  -ري
 ايٛقذ   ريٚ نإ عًٝذ٘ غطذٌ اجلٓالذ١ ريٚ نذإ عًٝٗذا غطذٌ احلذٝا ٚتسٜذد صذ٠٬          

 ق ذد ايبديٝذ١ ٚت ذٝ  انيبذدٍ َٓذ٘،      إىل فُٔ ايٛانذ عدّ احلاج١ اييت ٖٞ فٝ٘،
 ، فإْذذ٘ الذذ١ ريٚ عذذٔ غطذذٌ احلذذٝا ايذذرٟ عًٝٗذذا   عذذٔ غطذذٌ اجلٓ  َاٝتذذُِٝ عٛنذذ ف

ُٸَِ  ٚحدت٘ ٜهٕٛ  ٫ ٜكذ   ، ريٟ ٘ انيتخذد يًةس  ايٛاحذد انيبذدٍ َٓذ    َاَت ٝٓ ايتٝ
ُٸُذ٘ إ٫ لذذد٫َ  عٓذذ٘ َذٔ  ٕٚ َػذذازى حتذذ٢ ٜتطًذب ايت ذذٝ  ٚايتُٝٝذذص، ٜٚذذتخؤ    تٝ

ح٦ٓٝر ل  ق د ايبدي١ٝ عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ عٔ ايةطٌ ايرٟ عًٝ٘ ٚل  ق د اَت اٍ 
. َاا٭َس انيتٛج٘ إيٝ٘ ٚاق 

ب ايرٟ ٫ ٜكدز ع٢ً ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ ٚتٓتكذٌ ٚظٝاتذ٘ إىل   خدٹُٴذرِ إٕ اي
٘  َاتُِٝ، ٖرا إذا نإ عازفاي ٜتخٝٸذس لذ  ريٕ ٜك ذد     : ريصذةس ريٚ رينذ ،   لٓٛ  حدرذ

ٜٚتذُِٝ   ،عذٔ ايٛنذ٤ٛ   ٝتُِٝ احملدب لا٭صةس لد٫َف:  لتُُٝ٘ لدي١ٝ حدر٘ اني ٝٸٔ
احملدب لا٭ن  لك د ايبدي١ٝ عذٔ غطذٌ اجلٓالذ١ ريٚ غطذٌ احلذٝا ريٚ حنُٖٛذا،       
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 . ُهٓ٘ ريٕ ٜك د لتُُٝ٘ َا يف ذَتٜ٘ٚٴ
٘     ْٛ   حدر٘ َذ  عًُذ٘ إمجذا٫َ   ٚإذا جٌٗ  َذ    ل ذدٚز احلذدب ايٛاحذد َٓذ

َٔ ايطٗٛز لانيا٤ ٚريزا  ايتُِٝ ناذاٙ ايتذُِٝ لك ذد َذا يف ذَتذ٘       َاٜت٘ غسعَ رٚز
 . إذا نإ َا عًٝ٘ حدب ٚاحد َأَ لدي١ٝ ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ ايرٟ عًٝ٘ ٚاق 

ٌ نذإٔ ٜهذٕٛ عًٝٗذا غطذ     ،َاَت ذد   َاعًذ٢ انيهًذف ريَذس    ٚريَا إذا نذإ َذا   -2
اضتخان١ ٚٚن٤ٛ ٜٚضسٸٖا انيا٤ يػد٠ ايذ   ريٚ نيسنذٗا، ريٚ ٜهذٕٛ عًٝذ٘ غطذٌ      

 ٢ عدّ إجذصا٤ غطذٌ انيذظ عذٔ ايٛنذ٤ٛ،     انيٝ  ٚٚن٤ٛ اي ٠٬ ْٚبين عًَظٸ 
عٔ ايٛن٤ٛ ٖٛ زف  احلدب  ريرس ايتُِٝ لد٬َٜفإْ٘ عٓد٥ر جيب عًٝ٘ ايت ٝ  فإٕ 

ٟ ٖٛ ٌ عٔ ايةطٌ ايرا٭صةس ٜٚهٕٛ ٖرا غؤ ا٭رس انيرتتب ع٢ً ايتُِٝ ايبدٜ
لٓذٛ  تذُِٝ    : فٝبدري َ ٬َلد َٔ ق د ايبدي١ٝ تا ٬َٝزف  احلدب ا٭ن ، ٚعًٝ٘ ٫

  رِ ٜتُِٝ لك د ايبدي١ٝ عٔ ايٛن٤ٛ.عٔ غطٌ انيظٸ(  ٜٟٚٓٛ: )ريتُِٝ لد٫َ

خٟٛ ايتُِٝ ٚاوذت٬ف حكٝكذ١ )ايتذُِٝ ايبذدٌٜ عذٔ ايٛنذ٤ٛ(       َٚ  ربٛت ْٳ
جلٓالذ١( ْظذؤ اوذت٬ف صذ٠٬ ايظٗذس عذٔ       عٔ حكٝك١ )ايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ غطٌ ا

نذٌ ٚاحذد٠ َٓٗذا ل ٓٛاْٗذا، نذريو      فًٝصّ ١ْٝ  ،ص٠٬ اي  س ٚعٔ ص٠٬ انيةسب
ك ذد لٗذا اَت ذاٍ ريَسٖذا،     لد ٖٓا َٔ ت ٝ  نٌ تُِٝ َُٓٗا فإٕ ايتُِٝ عبذا ٠ ٜٴ ٫

 عٔ غطٌ ا٫ضتخان١ ٚا٭َس لايتُِٝ لد٫َ َٚ  ت د  ا٭َس: ا٭َس لايتُِٝ لد٫َ
ُٸُ٘ لد٤٫َ، ٫ٔ ايٛنٛع حتذ٢  عٔ ايةطذٌ   عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ لد٫َ لد َٔ ت ٝ  تٝ

َٚ  عدّ ت ٝ  لدي١ٝ تُُٝ٘ ،  -ٖرا ريٚ ذاى -َسٙ اني ٝٸٔ اخلا ٭ ٜت ٝٸٔ اَت ا٫َ
ًٜصّ َٓ٘  ُتاش ٜٚت ٝٸٔ ل٘،عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ عٔ ايةطٌ ٫ٚ َا٥ص  وس يهٌ َُٓٗا ٜٳ

يراى ا٭َس ٫ٚ ٜ ذ  ٭َس ريٚ اَت ا٫َهلرا ا ل  نْٛ٘ اَت ا٫َ َاريٕ ٜبك٢ ف ً٘ َس  
. َٓ٘ ح٦ٓٝرٺ

ٍٸ ايذديٌٝ يف     ،خٟٛ ايتُِٝتداوٌ ْٳٜضاف إيٝ٘: ريٕ ٫  يٌٝ ع٢ً  ْ ذِ قذد  
ٍ ت ذاىل    ايةطذٌ عًذ٢ ريْذ٘ إذا اجتُ ذ  عًذ٢ انيهًذف حكذٛم         ناذذاٙ  ،ٚريغطذا
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ُهذٔ  ايتذداوٌ يف ايتذُِٝ ٫ ٜٴ  حٝذث ٫  يٝذٌ عًذ٢    غطٌ ٚاحد عٔ مجٝ ٗا، ٚ
ي ذذدّ ُهذٔ ٚقٛعذذ٘ عذٔ ل ضذذٗا  ٕٚ ل ذا    عذذٔ اجلُٝذ  نُذذا ٫ ٜٴ  ٚقٛعذ٘ لذد٫َ  

 . انيسجذ ياس  ريْ٘ مل ٜك د ايبدي١ٝ عٔ ٚاحد َُٓٗا َ ٝٸٔ فٝك  ايتُِٝ لاف٬َ
ٚ     إذٕ َ  ت د  َا ع٢ً انيهًف ٫ ُٝٝذصٙ، فإْذ٘ يف   تٳلذد َذٔ ت ذٝ  انيبذدٍ َٓذ٘ 

ٍٷ َذذٛاز  يذذصّٚ اٱتٝذذ  ٍٷ  إ لتذذُُٝ  ريحذذدُٖا لذذد ٔ عذذ عذذٔ ايةطذذٌ ٚراُْٝٗذذا لذذد
عذٔ ايةطذٌ    ٚق د نْٛ٘ لد٫َ لد َٔ ت ٝ  ٖرا ايتُِٝ انيا ٍٛ ري٫٫َٚايٛن٤ٛ، 

ُهذذٔ ايت ذذٝ  عذذٔ ايٛنذذ٤ٛ، ٜٚٴ ٚت ذذٝ  ايتذذُِٝ اي ذذاْٞ ٚق ذذد نْٛذذ٘ لذذد٫َ  َذذ ٬َ
ٌ  ريتذذُِٝ لذذد٫َ ): تا ذذ٬َٝ عذذٔ  ريتذذُِٝ لذذد٫َ : ) رذذِ ٜتذذُِٝ ٜٚك ذذد  ( عذذٔ ايةطذذ
ٞٸ ري٫َٚ : )ريتُِٝ عٔ احلدبُهٔ ايت ٝ  إمجا٫َ، ٜٚٴ(ايٛن٤ٛ ( رذِ  ايٛاجب عً

ٞٸ ٫حك : )ريتُِٝ لد٫َ ٜٚك دراًْٝا ٜتُِٝ   . (َاعٔ ايٛاجب عً
تُِٝ ٚاحذد عذٔ مجٝذ  ا٭غطذاٍ ايٛاجبذ١      تاز َٔ ناا١ٜ ٖٚهرا ع٢ً ايذُخ

عًٝ٘ ريضباب ايةطٌ ٚمل ٜتُهٔ َٔ  تإذا ت د ، ٜهاٝ٘ ايك د ا٫مجايٞ فعًٝ٘
َا يف ذَت٘، ٫ٚ ًٜصَذ٘ ريٕ   ا٫غتطاٍ ٜهاٝ٘ تُِٝ ٚاحد لك د مجٝ ٗا ريٚ لك د

 . ٜك د لتُُٝ٘ ايبدي١ٝ عٔ نٌ ٚاحد َا ٬َ

 َاخذدر َٴ -جٓال١ ريٚ حٝا ريٚ ْااع ريٚ َظ َٝٸذ   -ٚإذا نإ احملدب لا٭ن 
َٴ َالا٭صذذةس ريٜضذذ   ذذب عًٝٗذذا  خدرذذ١ لا٫ضتخانذذ١ انيتٛضذذط١ فإْذذ٘ ٜٳ   ريٚ ناْذذ  

 هًا  عذرزٷ ا٫غتطاٍ َس٠ يف ايّٝٛ َ  ايٛن٤ٛ يهٌ ص٠٬، ٚإذا نإ هلرٜٔ اني
 ،عٔ ايةطٌ : َس٠ لد٫َ فٝ ب عًٝٗا ايتُِٝ َست عٔ اضت ُاٍ انيا٤ يف ايطٗٛز 

ٚإٕ ريغٓذ٢ عذٔ ايٛنذ٤ٛ ٚريجذصري      َافذإٕ ايةطذٌ عَُٛذ    ،عذٔ ايٛنذ٤ٛ   َٚس٠ لذد٫َ 
إذا اجتُ   عًٝو حكٛم   ريجصريٖذا عٓذو   اي خٝخ١ ايٓافك١:ر (3)يًٓ ٛ 

 ايطالك١، يهذٔ ايتذُِٝ لذد٫َ   يف ايبخٛب  نٓا هلرا َا ٬َغطٌ ٚاحد( ٚقد ت سٸ
لذد يًُطتخانذ١   ديٌٝ ٚانذ إغٓذا٩ٙ عذٔ ايٛنذ٤ٛ، ف٬   عٔ ايةطٌ مل ٜتخكل ل
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ُٕ لذذد٫َ  َاانيتٛضذط١ ٚيًُخذذدب لذذا٭ن  ٚا٭صذذةس َ ذذ  عذذٔ ايٛنذذ٤ٛ  َذٔ تذذُِٝ رذذا
 . عٔ ايةطٌ يتُُٝ٘ لد٫َ َاَضاف

َٴ  : فذإٕ ظذاٖس اٯٜذ١   عٓذ٘،   لةؤ غطٌ اجلٓالذ١ ٚايتذُِٝ لذد٫َ    ختصٸْ ِ ٖرا 
ٗٻسٴٚا  ر ِٵ جٴٓٴبًا َفذاِف ٓٵتٴ ٕٵ ن، ٖذٛ ٚجذٛب ايةطذٌ واصذ١ يذٝظ َ ذ٘ غذ٤ٞ، فذإذا         د ٚٳَإ

 . عٔ ا٫غتطاٍ نااٙ ايتُِٝ لدٌٜ غطٌ اجلٓال١ عٓ٘ ي رُز تُِٝ لد٫َ
يهذٔ   -ٖٚٞ تةين عٔ ايٛن٤ٛ عٓذدْا  -غطاٍٚريَا غؤ غطٌ اجلٓال١ َٔ ا٭

يف  َااحتٝافذ  -ف٬لذد يتُِٝ ايبدٌٜ عٓٗا عٔ ايٛنذ٤ٛ  ٫  يٌٝ ٚانذ ع٢ً إغٓا٤ ا
ِٸ انيطتخان١ انيتٛضط١ ايتُِٝ  -ايات٣ٛ ِٸ احملدب لا٭ن  غؤ اجلٓال١ ٚن َٔ ن

عٔ ايةطٌ، ٫ضُٝا َذ  ا٫يتاذات إىل ريٕ ايتذداوٌ وذ٬ف ا٭صذٌ       اي اْٞ لد٫َ
ٚمل ٜتضذ يٓا  يٝذٌ عًذ٢    ،٫ٚ ميهٔ ا٫يتصاّ لايتداوٌ إ٫ َ  ايديٌٝ ايٛانذ

ٓالذذ١ ٭حذذداب ايهذذبؤ٠ غذذؤ اجلٓالذذ١، ْ ذذِ يف اجل  تذذداوٌ ايتذذُِٝ انيت ذذد  عذذٔ ا  
 . َاناا١ٜ ايتُِٝ ايٛاحد نئ نإ جٓب:  اضتظٗسْا َٔ  ٜت٘

ا٫جتصا٤ لتذُِٝ   :طب إىل انيػٗٛزْ ِ ذٖب مج  إىل ناا١ٜ تُِٝ ٚاحد ْٚٴ
 -ٚيف ضٓدٖا ضٌٗ لٔ شٜذا   -(3)ٚي ً٘ اضتٓا  َِٓٗ إىل زٚا١ٜ ريلٞ عبٝد٠ ،ٚاحد
ايطٗس ٖٚٞ يف ايطاس ٚيٝظ َ ٗذا َذٔ انيذا٤ َذا ٜهاٝٗذا      عٔ احلا٥ا تس٣  ضا٬َ٥

إذا نذإ َ ٗذا لكذدز َذا تةطذٌ لذ٘       (:رفكاٍ ) ،يةطًٗا ٚقد حضست اي ٠٬
ٖٚٞ ظذاٖس٠ يف نااٜذ١ غطذٌ اياذسج يً ذ٠٬       دفسجٗا فتةطً٘ رِ تتُِٝ ٚت ًٞ

 . ل د تُِٝ ٚاحد، يهٓٗا ن ٝا١ ايطٓد ٫ ت ًذ ح ١ ع٢ً احلهِ ايػسعٞ
جذب  ٛريٚ ٜ َاعذٔ ايةطذٌ عذٔ ايٛنذ٤ٛ ٫حكذ      ايتذُِٝ لذد٫َ  ريٚ ٜطتدٍ ٱغٓا٤ 

ايدايت  ع٢ً اضذتٛا٤ ايتذُِٝ عذٔ     (2)عٓ٘ مب ت تٞ عُاز ٚريلٞ ل ؤ ايتُِٝ لد٫َ
 . ايٛن٤ٛ ٚعٔ غطٌ اجلٓال١ ٚعٔ غطٌ احلٝا يف ناا١ٜ تُِٝ ٚاحد
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ٜػذذٌُ إغٓذذا٤ ايتذذُِٝ عذذٔ ايٛنذذ٤ٛ،   إفذذ٬مٚيهٓذذ٘ يذذٝظ فُٝٗذذا عُذذّٛ ريٚ  
حنذذا٤ ايتذذُِٝ يف ايهٝاٝذذ١، ْ ذذِ حيتُذذٌ إزا ٠ اضذذتٛا٤ُٖا يف ٚظاٖسُٖذذا اضذذتٛا٤ ري

 . ا  ا٫حتُاٍ ٫ٚ ايظٔٓ ٫ٜا٭حهاّ نًٗا َٚٓٗا إغٓا٤ ايتُِٝ عٔ ايٛن٤ٛ ٚ

 يٝذذٌ لديٝذ١ ايتذذُِٝ عذذٔ   إف٬مٚقذد ٜطذذتدٍ ٱغٓذا٤ ايتذذُِٝ عذذٔ ايٛنذ٤ٛ لذذ   
ايٛن٤ٛ ٚعٔ ايةطذٌ ٚنااٜذ١ تذُِٝ ٚاحذد، ٚنُذا جيذصٟ ايةطذٌ عذٔ ايٛنذ٤ٛ          

، قاٍ ت اىل: عٔ ايةطٌ ٜٚهاٞ عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ ايتُِٝ اي اْٞ ُِ لد٫َجيصٟ ايتٝ
ُٴٛا صٳ ٹٝدًا َفٝ بذاً ر ُٻ ٝٳ َٳا٤ٶ َفتٳ ِٵ تٳ ٹدٴٚا  ًَ ٍٷ عذٔ  ظذاٖس٠ يف ريٕ ايتذُِٝ لذ    ٜذ١ٌ  ٖٚذٞ  د َف د

 : ٜ ذين فإْذ٘   (3)ايٛن٤ٛ ٚعٔ ايةطٌ، ٖٚهرارإٕ زب انيا٤ ٖذٛ زب اي ذ ٝدد  
ٗٸس ٗٸس نريو اي  ٝد َط  . ايهاا١ٜٚل٘  نُا ريٕ انيا٤ َط

ٚنٝف نإ إذا تةٝٸس حاٍ انيهًف ٚشاٍ عرزٙ ٚجب ع٢ً احملدب لا٭صةس 
ايٛن٤ٛ ٚع٢ً احملدب لا٭ن  ا٫غتطاٍ، يهٓ٘ يذٛ نذإ يذ٘ عذرزٶ عذٔ ريحذدُٖا       

 إذا  هذٔ َذٔ ايٛنذ٤ٛ ٚنذإ     فذ :  لٛظٝات٘ ف ٌ ريحدُٖا ٚتُِٝ عٔ اٯوس ع٬َُ
طذٌ، ٚإذا  هذٔ َذٔ ايةطذٌ     ايةعذٔ   عٔ ا٫غتطاٍ تٛنذأ ٚتذُِٝ لذد٫َ    ي٘ عرزٷ
ريت٢ لايةطٌ ريٚ نإ ي٘ عرز وا  لايٛن٤ٛ يًةطٌ ٫ رين س،  َاْ٘ َا٤ٶ نافٝيٛجدا

يف  يًُػٗٛز نُا تكدٸّ َا ٬َ َايٛن٤ٛ عٓدْا و٬فاايٛاجب ٚريغٓاٙ ايةطٌ عٔ 
ايبخٛب انيان١ٝ، ٚإذا ناْ  َطتخان١ لاضتخانذ١ َتٛضذط١ ٚناْذ  َ ذرٚز٠     

  ٌ ُٸُذ  لذد٫َ    َٔ ايٛن٤ٛ يهٌ ص٠٬ ريتذ  لةطذ عذٔ ايٛنذ٤ٛ    ا٫ضتخانذ١ ٚتٝ
يهٌ ص٠٬ َا اَ  َ رٚز٠ عٔ ايٛن٤ٛ، ٚإذا قدزت ع٢ً ايٛنذ٤ٛ تٛنذأت   

ُٸ عٔ ايةطٌ َا  َ  َ رٚز٠ عٓذ٘ َٚطذتُس٠ ا٫ضتخانذ١، ٖٚذرا      ُ  لد٫َٚتٝ
ٌٷ نًذذ٘ تطبٝذذلٷ  يذذ١ اخلاصذذ١ مبكتضذذ٢ ايكاعذذد٠ ٚا٭ يٮ يذذ١ اي اَذذ١ ٚانيطًكذذ١ ٚعُذذ

 : رِ ْبخث   .  ١فاي٫ٚ َٛجب يٲ ،انيتكد١َ
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 : حدثالتينه طهارة مؤقتة رافعة لل

اوتًا  نًُات اياكٗا٤ )ز ( يف ريٕ ايتُِٝ َٔ احلدب ا٭ن  عٓد ت ذرز  
ريٚ ايتُِٝ َٔ احلدب ا٭صةس عٓد ت رز ايٛن٤ٛ عًٝذ٘   ،ا٫غتطاٍ ع٢ً انيهًف

 َاانيػذذٗٛز لذذ  اياكٗذذا٤ )ز ( قذذدمي  . ؟ ٖذذٌ ٖذذٛ َبذذٝذ ريّ ٖذذٛ زافذذ  يًخذذدب  
ٓذ٘ ٜاٝذد اٱلاحذ١، ٚقذد     ٚقذايٛا: ايتذُِٝ ٫ ٜسفذ  احلذدب ٚيه     ٭ٍٖٚذٛ ا  َاٚحدٜ 

ا عذذٞ غذذٗست٘ لذذ  فكٗذذا٤ ا٫ضذذ٬ّ َذذٔ اياذذسٜك  حتذذ٢ قٝذذٌ : )ريمجذذ  عًُذذا٤     
 ع٢ً ريٕ ايتُِٝ ٫ ٜسف  احلدب ٚإمنا ٜاٝد اٱلاح١(. -َاإ٫ غاذ -اٱض٬ّ

     ٌ نايطذٝد   -َذٔ اياذسٜك    -َذٔ فكٗذا٤ ا٫ضذ٬ّ     يهٓذ٘ قذد وذايف مجذ  قًٝذ
ضذذ٢ َذذٔ انيتكذذدَ  ٚمجذذ  َذذٔ انيتذذأوسٜٔ نأصذذخاب انياذذاتٝذ ٚايذذروؤ٠     انيست

 )َاتاح ايهسا١َ( مٛب ايتُِٝ.ٚنػف ايً اّ ٚقايٛا لأْ٘ ٜسف  احلدب، فساج  
 ٝب فٝ٘ عٔ ض٪اٍ: َا ٖذٛ انيذسا    ْٚٴ ،: حتدٜد انيٛنٛ  ٜٚٓبةٞ يف ا٫لتدا٤

  قبٌ ايبخث عذٔ  لد َٔ َ سف١ انيٛنٛ، فإْ٘ ٫َاَٚٔ نْٛ٘ زاف  َأَ نْٛ٘ َبٝخ
 ، فٓكٍٛ : احلهِ ٚ يًٝ٘

ُٸ  َاقد ٜسا  َٔ نذٕٛ ايتذُِٝ َبٝخذ    ُذ٘ اي ذ٠٬ ٚحنٖٛذا    : اضذتباح١ انيهًذف لتٝ
ُا ٜتٛقف ع٢ً ايطٗاز٠ َٔ احلدب َ  لكا٤ حدر٘ ع٢ً حايذ٘ َذٔ  ٕٚ شٚاٍ   ذَ

ِ   َاٚازتاا ، يف قباٍ نْٛ٘ زاف  زتاذا  احلذدب   يًخذدب ٚا  فإْ٘ ٜ ين: زفذ  ايتذُٝ
خذذدب عًذذ٢ تُُٝذذ٘ ٚمل ٜٴ َاعذذٔ انيهًذذف ٚشٚايذذ٘ َذذا  اّ لاقٝذذ  ا٭صذذةس ريٚ ا٭نذذ

ٚلٓذا٤ٶ عًذ٢ ٖذرا ايتاطذؤ يٲلاحذ١ تهذٕٛ ري يذ١           .  ب انيا٤يًتُِٝ ٚمل ٜٴ َا٫حك
َٴ طذتباح ايذدوٍٛ   فإْذ٘ لذايتُِٝ ٜٴ   (3)د٫ ص٠٬ إ٫ لطٗٛزرخ ٸ ١ يديٌٝايتُِٝ 

َٴ  . ٚمل ٜهٔ ع٢ً فٗٛز َاخدريف اي ٠٬ ٚإٕ نإ فاعً٘ 
نذذإ ٜتٛقذذف عًذذ٢ ا اني ٓذذ٢ َذذٔ اٱلاحذذ١ ٚا٫ضذذتباح١ لذذايتُِٝ نيذذا  يهذذٔ ٖذذر

٘      ايطٗاز٠ َٔ احلذدب،  ، ٭ْذ٘ ٜ ذطدّ مبذا    ميهذٔ ايكطذ   لاطذا ٙ ٚعذدّ صذ٬ح
                                                           

 .1ن أتىاب الىضىء: حه 4: ب1( الىسائل: ج1)



 (229)ايتُِٝ فٗاز٠ َ٪قت١ زاف ١ يًخدب.............................................  
  

ِٵ   رَذٔ ْ ذٛ  ايتذُِٝ يف ايكذس ٕ      َاٜظٗس جًٝذ  ٗ ذسٳن، ٔٵ ٜٴَسٜذدٴ يٹٝٴَط ٚيف ايطذ١ٓ   دٚٳَيهٹذ
 فذسم لُٝٓٗذا ٚريٕ   نايٛنذ٤ٛ ٚايةطذٌ ٫   َاايكط ١ٝ ايداي١ ع٢ً نٕٛ ايتُِٝ فٗٛز

ٚريٕ  َانُا ج ٌ انيا٤ فٗٛز َاايتُِٝ ريحد ايطٗٛزٜٔ ٚريٕ ا  ج ٌ ايرتاب فٗٛز
 فٗرا ايكذٍٛ نذ ٝف   ،(3)زب انيا٤ زب اي  ٝد فكد ف ٌ ريحد ايطٗٛزٜٔ فساج 

ِٸ ٚيذٛ  ذيٛ صذٸ ٚت -ٚإٕ ا عٞ ا٫مجا  عًٝ٘، فإٕ ٖرا ا٫مجا  لٌ َسفٛ ، 
 نيذا لٝٸٓذاٙ يف   َااحذ١ امُذ  عًٝٗذا َ ٓذ٢ َةذاٜس     لذد َذٔ ريٕ ٜذسا  َذٔ اٱل    ف٬ - تٓص٫َ

َذذٔ نذذٕٛ ايتذذُِٝ رايذذث  غذذسحٗا، ٖٚذذٛ ايذذرٟ ازتهذذصت عًٝذذ٘ ريذٖذذإ انيتػذذسع١ 
يبط٬ٕ ا٭َس امُ   ايطٗازات ل د ايٛن٤ٛ ٚايةطٌ، ٚإ٫ نإ ا٫مجا  لاف٬َ

َٴ  . خايات٘ ٚاصطداَ٘ لظٛاٖس ايٓ ٛ  ايػسع١ٝ يف ايهتاب ٚايط١ٓعًٝ٘ لا ٌ 

إشايت٘ ي٘ فإْ٘ ٜطتًصّ ٍٚٛ لسف  ايتُِٝ يًخدب ا٭ن  ريٚ ا٭صةس ٖٚهرا ايك
اجلٓالذ١ ٚاحلذٝا    -يذٛ فذس  ايتذُِٝ نايةطذٌ ٜسفذ  احلذدب      ْ٘ ذ اإ، لاف٬َ َاريَس

ًذصّ َٓذ٘ ريٕ ٜهذٕٛ ٚجذدإ انيذا٤ ايذرٟ ٜٓذتكا لذ٘         فإْ٘ ٜ -نيٝ ٚايٓااع َٚظ ا
إ انيذا٤ جيذب   لٛجذد  اجلٓال١ ناجلُا  ٚوسٚج انيين ، إذَٔ ريضباب  َاايتُِٝ ضبب

عًٝ٘ ايةطٌ نُا جيب عًٝ٘ لايكذرف ريٚ لاجلُذا ، ٖٚذرا ٫شّ لذدٜٗٞ ايذبط٬ٕ،      
 . َٚٛجب يًةطٌ ٚايتُِٝ ْاقص ٫ غؤ، ٫ ريْ٘ ْاقا

ٚ  ٚحٝث ريٕ ايطٗٛز ٚايطٗاز٠ تٴ خكذل ايطٗذاز٠ نذايتُِٝ    َٴريٕ ضذا  احلذدب، 
ٌٷ ضببٷ  قاٷخٝذ ريٕ ٜكاٍ: إٕ ايتُِٝ زافذ  ْذا  ي٘، ٚيرا فاي  زاف  يًخدب َصٜ

 ٤ٛٚ٫ ايسافذ  لايتُذاّ يًخذدب ا٭صذةس     نايٛنذ  َاتاَذ  َايًخدب يهٓ٘ يذٝظ زاف ذ  
َذا  ايةطٌ ايساف  لايتُاّ يًخدب ا٭ن ، لذٌ إٕ ايتذُِٝ زافذ  ْذاقص َ٪قذ       ن

إىل ايتذذُِٝ لاقٝذذ١  ٚايضذذسٚز٠، َاايةطذذٌ َٛجذذٛ  ريٚ عذذٔ اّ اي ذذرز عذذٔ ايٛنذذ٤ٛ 
ٚ عٓذدٙ، ٚإذا   ٌ شايذ  ايضذذسٚز٠  ريَهٓذ٘ اضذت ُاي٘ يف ٚنذذ٤ٛ ريٚ غطذ   ٚجذد انيذذا٤ 

 َاٖٚذٛ زافذ  يًخذدب َ٪قتذ     َاجصَذ  َاغذسع فذايتُِٝ فٗذٛزٷ    ٚاْتا٢ فٗٛز ايتذُِٝ، 
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يف ايصَإ انيتخًٌ ل  إٜكا  ايتُِٝ ٚل  ازتاا  اي رز ٚٚجدإ انيا٤ َ   حاص٬َ
غؤ  ْاقصٷ ايكدز٠ ع٢ً اضت ُاي٘ َٔ  ٕٚ عرز عٓ٘، نُا ريٕ زف ٘ يًخدب زف ٷ

 لد٫يذ١ ايٓ ذٛ    َالٌ ريٕ انيتُِٝ ٫ شاٍ جٓب تاّ يٝظ ٖٛ نايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ،

َٔ اي   س  إصال١ انيا٤ ريٚ شٚاٍ اي رز ٚرياني رٚز مب  لاغتطاٍ اجلٓب  (3)اٯَس٠
زغذذِ تُُٝذذ٘ حطذذب  د..َآبذذانيذذا٤ ف ًٝذذو ايةطذذٌ ٚإٕ نٓذذ  جٴ  ٳرَٚتذذ٢ ريصذذبٵ

تدٍ لذا٫يتصاّ عًذ٢ ريْذ٘     فس  اي خٝخ١ قبٌ ٖرٙ اي باز٠، فإٕ ٖرٙ ايٓ ٛ 
ٗٸَت بٷٓٴجٴ لكٛيذ٘   س، لذٌ عبٸذست ل ذا ايٓ ذٛ  عذٔ انيتذُِٝ احملذدب لذا٭ن         ط
(ر :)ّٸ ضا٬َ٥ (2)ْظؤ َ ت ٠ الٔ لهؤ دٖٚٛ جٓب ٓب ٖٚٛ ج َاقَٛ  عُٔ ري

فذذإٕ ا٫َذذاّ ريَضذذ٢ ٚصذذف  د٫ لذذأعٚقذذد تذذُِٝ ٖٚذذِ عًذذ٢ فٗذذٛز؟ فكذذاٍ: ر 
ُٸُذ  فٗذٞ ٫     انيتُِٝ لأْ٘ )جٓب ٚقد تُِٝ(، ٖٚهرا احلا٥ا ريٚ ايٓاطذا٤ إذا تٝ

اطا٤ ٫ ٜستا  احلدب عٓٗا لايتُذاّ ٚايهُذاٍ إ٫ عٓذد    ٫ٚ شاي  ْٴ َاشاي  حا٥ض
نيا٤ ٚقدز عًذ٢ اضذت ُاي٘ يف ايطٗذٛز اْذتكا     حملدب اا٫غتطاٍ، ٚيرا يٛ ٚجد ا

٘  (1)تُُٝ٘ نُا ٚز  ايت سٜذ ل٘ يف ل ا ايٓ ذٛ   انيبذا ز٠ إىل   ، ٚٚجذب عًٝذ
٠ ريٚ عٓذد إزا ٠  ايتٛنٞ ريٚ ا٫غتطاٍ حطب ْٛ  حدر٘ عٓد حًٍٛ ٚق  اي ٬

نُذا ٚز  يف   ايطٛاف ريٚ عٓذد إزا ٠ ايا ذٌ انيتٛقذف عًذ٢ ايطٗذاز٠ َذٔ احلذدب       
َٚتذ٢ ريصذذب  انيذذا٤ ف ًٝذذو ايةطذذٌ إٕ  ل ذا ايٓ ذذٛ  َ ذذٌ صذذخٝذ شزاز٠:ر 

 .(1)دَا، ٚايٛن٤ٛ إٕ مل تهٔ جٓبَانٓ  جٓب

 ٚريحذدب اجلٓالذ١ ٚحنذٛٙ َذٔ ا٭حذداب ايهذ ٣       عٓذ٘  ٚيهٓ٘ لذايتُِٝ ٜستاذ    
َٴ     َاْاق ذ  َااي ةس٣ ازتااعذ  ٗٸذ  َاخذدر مٝذث ٜهذٕٛ حذاٍ ايتذُِٝ  ريَذا ريْذ٘    : َاسَٚتط
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ريعين ٚنذ٥ٛ٘ ريٚ غطذً٘ حطذب     -َٓ٘ خدر٘ذفً دّ صدٚز ايساف  ايتاّ ي خدبٷَٴ
انيطتاٝضذ١ ٚاي ذخٝخ١ ايدايذ١     (3)، ٚريَا ريْ٘ َتطٗذس فٮجذٌ ايٓ ذٛ     -ٚظٝات٘

فٗٛز حطب ج ٌ ايػاز ، ْ ِ ٖذٛ فٗذٛز   ع٢ً ريٕ ايتُِٝ فٗٛز ٚريٕ ايرتاب 
ٚايضذذسٚز٠ قا٥ُذذ١، ٚميهذذٔ اضذذتاا ٠  َافٗذذاز٠ ْاق ذذ١ َ٪قتذذ١ َذذا اّ اي ذذرز لاقٝذذ ٚ

ِٵ   :ر ت٘ َٔ قٛي٘ ضبخاْ٘ يف  ١ٜ ايطٗازات اي ٬ر١ٜفٗٛز ٝٵه، ًَذ ٌٳ عٳ ٘ٴ يٹٝٳ ٵ ٳ ًِ َٳا ٜٴَسٜدٴ اي
ِٵ   ٗ ذذسٳن، ٔٵ ٜٴَسٜذذدٴ يٹٝٴَط ٚٳَيهٹذذ ٔٵ حٳذذسٳُج  ، فذذايةس  َذذٔ ايتذذُِٝ ريٕ ٜتطٗذذس   6انيا٥ذذد٠:  دَٹذذ

ٚإذا نذذإ ايتذذُِٝ  -ا٭ز  ايطٗذذٛز-رذذ٘ عٓذذد ايتذذُِٝ لذذايرتاب َذذٔ حد ْطذذإاٱ
فٗٛ زاف  يًخدب ا٭صةس ريٚ ا٭نذ  ايذرٟ    َاَٚطٗس َالايرتاب ريٚ ا٭ز  فٗٛز

َٴ ٗٸذذس َٓذذ٘ لذذايتُِٝ، ْ ذذِ ٖذذٛ زافذذ  ْذذاقص  يف ا٭وبذذاز لإصذذال١ انيذذا٤ َذذ   خذذدٸ تط
تكا يتذُِٝ ٜٚٓذ  ايتُهٔ َٔ اضت ُاي٘ يف ايٛن٤ٛ ريٚ ا٫غتطذاٍ فتذصٍٚ زاف ٝذ١ ا   

 . ٚنا٬ََ َالد َٔ ايتٛنٞ ريٚ ا٫غتطاٍ يؤتا  احلدب عٓ٘  اَفٗٛز ايتُِٝ ٫ٚ
ٜٓذتكا   َامبكتض٢ ا٭وباز ايداي١ ع٢ً نْٛذ٘ فٗذٛز   إذٕ ايتُِٝ فٗٛز ْاقص

 ٌ فٗذٛ فٗذٛز َ٪قذ      ،لإصال١ انيا٤ ٚايكدز٠ ع٢ً اضت ُاي٘ يف ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطذ
 يٛنذذ٤ٛ ريٚ ايةطذذٌ فٗذذٛ   خذذدٚ  لإصذذال١ انيذذا٤ ٚايكذذدز٠ عًذذ٢ اضذذت ُاي٘ يف ا     َٳ

َٳ  اضذذت ُاي٘ يف ايطٗذذٛز   ٢خذذدٚ  لإصذذال١ انيذذا٤ َذذ  ايكذذدز٠ عًذذ   فٗذذٛز َ٪قذذ  
 . : ٚن٤ٛ ريٚ غطٌ ايٛاجب عًٝ٘

 َاَ٪قتذذ َاإذٕ ايظذذاٖس َذذٔ ٬َحظذذ١ ايٓ ذذٛ  ايػذذسع١ٝ نذذٕٛ ايتذذُِٝ زاف ذذ    
اجلٓالذذ١ ٚاحلذذٝا ٚايٓاذذاع ٚاحلذذدب    :يًخذذدب تبكذذ٢ َ ذذ٘ يف ايٛاقذذ    َاْٚاقضذذ

َٚ٪قذ    ُاّ عٓد ايتُِٝ، ٭ٕ زف ٘ يًخذدب زفذ ٷ ْذاقص   ا٭صةس ٫ٚ تصٍٚ لايت
َ  ايتُهٔ َٔ اضت ُاي٘ يف ايطٗٛز َذٔ  ٕٚ عذرز    َٚتخدٸ  لةا١ٜ ٚجدإ انيا٤

َٳ   ٛي١ يًػاز  َطذتاا ٠ َذٔ ْ ذٛ     يف ايب ، ٖٚرٙ ريحهاّ غسع١ٝ اعتباز١ٜ 
ػذهٌ ايتصاَذ٘ مطذب قذإْٛ     حتذ٢ ٜٴ  َاتهٜٛٓٝذ  َاايهتاب ٚايط١ٓ، ٚيذٝظ ٖذرا ريَذس   
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ًٍ ٘ٷاي  يًسفذذ  ريٚ يٲلاحذذ١ حتذذ٢  لذذإٔ ايتذذُِٝ عًذذ١ ٝذذ١ ايتهٜٛٓٝذذ١، فإْذذ٘ ٫ ٜكذذٍٛ فكٝذذ
إذا ٚجد انيا٤ فًِ جيب ايةطٌ ريٚ ايٛنذ٤ٛ َذ  فذس  زاف ٝذ١      ٜػهٌ ا٭َس لأْ٘

فايتُِٝ  ،ايتُِٝ، ٚذيو ي٬تاام ع٢ً ريٕ ٖرٙ ا٭حهاّ اعتبازات غسع١ٝ قا١ْْٝٛ
 . ه١ٜٝٓٛ يسف  احلدبٚيٝظ ع١ً ت غسعٞ ٜرتتب عًٝ٘ ايسف  ايٓاقص،اعتباز 

عًذ٢ ريْذ٘    انيتاسق١ يف ريلذٛاب ايتذُِٝ يف  ٫يتٗذا   ٚاحلاصٌ ٚنٛح ايٓ ٛ  
ْذذاقص َ٪قذذ  مذذاٍ ايضذذسٚز٠ ٚاضذذتُساز اي ذذرز َذذٔ اضذذت ُاٍ انيذذا٤ يف     زافذذ ٷ

حطب ٚظٝات٘، لٌ ٫ ٜػس  ايتُِٝ إ٫ يف حا٫ت  ايطٗٛز: ٚن٤ٛٶ نإ ريٚ غط٬َ
ايةطذٌ  ُازض١ ايٛنذ٤ٛ ريٚ  ذٔ َذ ا٫نطساز إيٝ٘ ٚٚجذٛ  اي ذرز عٓذد انيهًذف عذ     

يضذذسٚز٠ فٝ تذذص٨ ٜٚهتاذذٞ لذذايتُِٝ لاي ذذ ٝد َذذا  اّ يف نذذسٚز٠، َٚذذ  اْتاذذا٤ ا
ي٘ ايكدز٠ ع٢ً ايطٗٛز لانيا٤ يٛجداْ٘ َ  ايكذدز٠ عًذ٢ اضذت ُا   ٚاي رز ٚتبدٸهلا ل

 . ريٚ ا٫غتطاٍ حطب ٚظٝات٘ ْٚٛ  حدر٘ ٜٓتكا ايتُِٝ ٚجيب عًٝ٘ ايتٛن٪

د فٝٗا َٔ ق د ايتُِٝ ٚق د ايتكسب لذ٘ إىل ا   لْ ِ ايتُِٝ عبا ٠ قسل١ٝ ٫
ضبخاْ٘، يهٔ ٫ جيب فٝ٘ ق د ايسف  ٫ٚ ق ذد ا٫ضذتباح١ ي ذدّ ايذديٌٝ عًذ٢      

، -ايساف ٝذ١ ريٚ اٱلاحذ١    -ريٚ ذاى حت٢ َ  ا٫يتصاّ لأحذدُٖا  ٚجٛب ق د ٖرا
َرتتب ع٢ً ف ٌ ايتُِٝ َ  ق ذد   فإٕ ايتصاّ ريحدُٖا ٖٛ ايتصاّ مهِ ٚٚصفٺ

١، ٫ٚ َ ٓذ٢ يك ذد   ، ٚايا ٌ ايك دٟ ٜرتتب عًٝ٘ ايسفذ  ريٚ اٱلاحذ  ايتكسب ل٘
ذ ٱجيذاب ق ذد ريحذدُٖا، فذإٕ ٖذرا ايك ذد َذستب  مهذِ         ريحدُٖا ٫ٚ َ خٸ

 : . رِ ْبخث َرتتب ع٢ً ايتُِٝ يف صخت٘

 : اشرتاط مباشرة التينه
 عٞ اٱمجا  ٚعدّ اخل٬ف يف ف ٚانيػٗٛز ل  فكٗا٥ٓا )ز ( لٌ ااني سٚ

س٠ انيهًف اني رٚز يًتُِٝ، لإٔ ٜت د٣ انيهًف لػخ ٘ ٱحداب اغرتا  َباغ
ايتُِٝ ع٢ً ٚجٗذ٘ ٚناٝذ٘ ل ذد نذسب ا٭ز  لٝدٜذ٘، ٫ٚ ٜ ذذٸ ت ذدٟ غذؤٙ         

ٖذذٛ ظذذاٖس   -اغذذرتا  انيباغذذس٠  -يف حذذا٫ت ا٫وتٝذذاز ٚايكذذدز٠، ٖٚذذرا  يتُُٝذذ٘ 
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ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١ ايذٛاز ٠ يًت سٜذف لهٝاٝذ١ ايتذُِٝ حٝذث تٛجٸذ٘ وطذاب نذسب           
ُهذذٔ َٚطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايهاذذ  فٝٗذذا إىل انيهًذذف ْاطذذ٘، لذذٌ ٜٴ   لايٝذذدٜٔ ا٭ز  

٘ٴ  راضتاا ت٘ َٔ اٯ١ٜ  ٓٵذ َٹ ِٵ  ٜٵذدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴٛ َٵطٳخٴٛا لٹ لضذ١ُُٝ قسٜٓذ١ )َكالًذ١     دَفا
َٴ :اجلُذذ  لذذاجلُ ( ايذذيت تاٝذذد ايتٛشٜذذ  خافذذب لاٯٜذذ١ لذذإٔ ٜتذذٛشٸ  نذذٌ َهًذذف 

٘  -ايهسميذذ١ عًذذ٢ جٛازحذذ٘    ُطذذخٗا ٫ ريٕ ٜٳ ،غذذس٠ًفُٝطذذخٗا َبا -ٚجٗذذ٘ ٜٚدٜذذ
ا٭ز  َٚطذذ ايٛجذ٘   ي٘ غؤٙ، ٖٚهرا ايٓ ٛ  اٯَس٠ لضسب ايٝذدٜٔ عًذ٢   

 . ظاٖس٠ يف َباغس٠ انيهًف يتُِٝ ْاط٘ ٚايٝدٜٔ لُٗا فإْٗا
لذذدعا٣ٚ  َاٚانذذذ َذذٔ ٖذذرٙ ايٓ ذذٛ  َ٪ٜذذد    -اعتبذذاز انيباغذذس٠   -ٖٚذذرا 

َٴ ا٫وتٝاز ختص ماٍ اٱمجا  ٫ٚ إغهاٍ ٫ٚ َٛجب يٲفاي١، ْ ِ اعتبازٖا 
اي  ذذص عذذٔ عٓذذد فذذ٬ ت تذذ  انيباغذذس٠ حذذاٍ ا٫نذذطساز ٚعٓذذد ٚجذذٛ  اي ذذرز ريٚ   

طٗذذٛز ي ٘انيباغذذس٠ نانيػذذًٍٛ فإْذذ٘ جتذذٛش يذذ٘ ا٫ضذذتتال١ لذذٌ جتذذب َكدَذذ١ً يتخ ذذًٝ 
ُهذذٔ ا٫ضذذتد٫ٍ عًذذ٢ ا٫وت ذذا  ٚعذذدّ عُذذّٛ غذذس  انيباغذذس٠ اي ذذ٠٬، ٜٚٴ

 : يًُٛاز  اي رز١ٜ ٚحاٍ اي  ص عٓٗا لأَسٜٔ

ا  ٍي  ايٓ ٛ  انيتكد١َ ريٚ ناْ  ظاٖس٠ يف اعتباز انيباغس٠ يف ا٭ٍٚ: إْ٘ ني
١ٝ ايػس  حاٍ ايكدز٠ ٚحذاٍ  ٗا ظاٖس يف َطًٛلإف٬قصخ١ ايطٗٛز لايرتاب، ٚ

حذذاٍ  -انيسنذذب انيػذذسٚ  -ا٭َذذس لاي ذذ٠٬  ٗذذا ضذذكٛ إف٬قَٚكتضذذ٢  اي  ذذص،
ٍٸ َذٔ اٱمجذا  ٚايذٓص     .  ت رز غسف٘ عًذ٢   عٞ اي ذ٠٬َ دٳ٫ تٳذ :ر (3)يهذٔ َذا  

لاي ذذ٠٬ حتذذ٢ َذذ  اْتاذذا٤ غذذس  ايطٗذذٛز:  َانذذٕٛ انيهًذذف َذذأَٛز ْاٜاٝذذد دحذذاٍ
عٓذد اي  ذص ٚعذدّ َطًٛلٝذ١     َباغس٠ ايتُِٝ، ٖٚذرا ٜكتضذٞ اْتاذا٤ قٝذد انيباغذس٠      

 . ا٫نطساز ٚاي رزغسفٗا حاٍ 
ايرٟ ريصذالت٘ جٓالذ١   اني ت ٠ انيتض١ُٓ يًط٪اٍ عٔ امدٚز  (2)اي اْٞ: ايسٚا١ٜ
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ٞٸ ُٸقتًذذٛٙ ري٫ ضذذأيٛا، ري٫ ٜٳ ر: (فةطٸذذًٛٙ فُذذات فكذذاٍ )   ُذذٛٙ، إٕ غذذاا٤ اي ذذ
ٍٸ لٛنٛح ع٢ً ريٕ اي اجص عذٔ ايتذُِٝ   فإْٗا  دايط٪اٍ نامذدٚز انيطذ٪ٍٚ    -تد

ُٸٜٴ -عٔ حهُ٘ فٝٗا  ُٸُ٘ غؤٙ ٝ سا  ٫ٚ تًصّ َباغست٘ يًتُِٝ ريٚ ٫ ٜٴ دُٛٙرري٫ ٜٳ
 . َآَ٘ انيباغس٠ غسع

حطٔ ٚ الٔ ريلٞ عُؤ عٓدْا فإْ٘ صخٝذ إىل ،إ٫ ريٕ ايه٬ّ يف ضٓد ايسٚا١ٜ
عٓد انيػٗٛز لإلساِٖٝ لذٔ ٖاغذِ، ٚالذٔ ريلذٞ عُذؤ ٜذسٟٚ ٖٓذا عذٔ )ذلُذد لذٔ           

فب ذذذ١ ا٭َذذذؤ  -ضذذذه ( يف ل ذذذا ْطذذذخ )ايهذذذايف( ٚ)ايتٗذذذرٜب( ٚ)ايٛضذذذا٥ٌ
 ٚقذذد قٝذذٌ إْذذ٘   َاايٓ اغذذٞ صذذسحيٚرٸكذذ٘ ٭ْذذ٘ قذذد ايبٗذذا زٟ( ٖٚذذرا ايسجذذٌ ركذذ١  

مل تتخكل زٚاٜت٘ عٔ اٱَاّ اي ا م ا٭صذ  ٕٚ ا٫ضِ ايتايٞ، إ٫ ريْ٘ ا٫ضِ 
(َباغس٠ً ) ٘ٝٚإمنا ٜسٟٚ عٓ٘ لٛاضط١ ريل . 

يهذذٔ يف ل ذذا ْطذذخ )ايهذذايف( ٚيف )ايتٗذذرٜب( ايطب ذذ١ ايكدميذذ١ ٚيف )َذذس ٠   
اي كٍٛ( غسح ايهايف ٚيف )ايٛضا٥ٌ( فب ١  از إحٝذا٤ ايذرتاب اي سلذٞ: )ذلُذد     

يهٓذ٘ َٛرذل    ،قذدٙ( َذِٓٗ ريضذتاذْا احملكذل )   لٔ َطه ( ٖٚرا ن ٝف عٓد مج  ٺ
 عٓذدْا يسٚاٜذ١ الذٔ ريلذٞ عُذؤ عٓذ٘ يف َذٛاز ، فتهػذف زٚاٜتذ٘ عٓذ٘ عذٔ ٚراقتذذ٘            

 ُا عٴسف لذ٘ الذٔ ريلذٞ عُذؤ َذٔ عذدّ زٚاٜتذ٘ عذٔ غذؤ اي كذ١، يهٓذ٘ قذد قٝذٌ:              ذي
 مل ٜتذذٝكٔ زٚاٜتذذ٘ َباغذذس٠ً عذذٔ     يهٓذذ٘ ،إٕ اي ذذٛاب ٖذذٛ ا٫ضذذِ ا٭ٍٚ انيٛرذذل   

صخ١ ايسٚا١ٜ عٓدْا َٚكبٛيٝتٗذا،  َذُا تكدّ :  ٌ ٜٚتخ (.اٱَاّ اي ا م )
ٜٛذ١ ظذٔ   كُهذٔ عضذدٖا ٚت  ٫ ريقٌ َٔ ايظٔ ل دٚزٖا لٗرا ايطذٓد ريٚ ذاى، ٜٚٴ 

انيسٜٚذ١ يف   -حطذب انيبٓذ٢ انيختذاز    -ؤ اي ذخٝخ١  صدٚزٖا مبسض١ً الٔ ريلٞ عُ
ُ دٚز ٚايهطذذؤ إذا ريصذذالتُٗا  (:رٜذذ٪َِ ايذذذ )ايتٗذذرٜب( عذذٔ اي ذذا م ) 

َ رٚز١ٜ امدٚز ٚايهطؤ يف َباغذس٠ غذؤٙ    ٚانذ ايد٫ي١ ع٢ً فإْ٘ (3)داجلٓال١
 . يف إزا ٠ َطًل اني رٚز َٔ انيباغس٠ يتُُٝ٘، ٖٚٛ صسٜذٷ يف َٛز ٙ ظاٖسٷ
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ُٸُذ٘،  طذتٓٝب َذٔ ٜٴ  رِ إٕ اي اجص عٔ َباغس٠ ايضذسب ٚانيطذذ يف ايتذُِٝ ٜٳ    ٝ
َٴ ختص ماٍ ايكدز٠ ٚا٫وتٝاز نُا تكدّ تٛجٝٗ٘، ٚتتخكذل  ٭ٕ غس  انيباغس٠ 

ضذذسب ايٓا٥ذذب لٝذذدٟ انيٓذذٛب عٓذذ٘ اي ذذاجص ٚميطذذذ لُٗذذا ٚجٗذذ٘ ٕ ٜٳا٫ضذذتٓال١ لذذأ
 : ٚنٍاٝ٘، ٜٚديٓا عٌ ٖرٙ ايطسٜك١ َٔ تُِٝ اي اجص ٚجٗإ

لد َٔ َباغس٠ ايٓا٥ب ، ف٬ا٭ٍٚ: إٕ ايتُِٝ ف ٌ ٚاجب ع٢ً اي اجص ْاط٘
ُٸِ اي اجص لأعضا٥٘ حت٢ ٜ دز ايتُِٝ َٔ اي اجص ذيف حا٫ت ا٫نطساز ٭ٕ ٜٴ ٝ

 .ٚميطذ ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘  مب ١ْٛ ايٓا٥ب ٚحتسٜه٘ يٝدٟ اي اجص ٚلأعضا٥٘ يهٔ
اي ذذاْٞ: إْٗذذا فسٜكذذ١ ظذذاٖس٠ َذذٔ َسضذذ١ً الذذٔ ريلذذٞ عُذذؤ اي ذذخٝخ١ َٚذذٔ      
صخٝخ١ ذلُد لٔ ضه  ريٚ َطه  ع٢ً اوذت٬ف ايٓطذخ ٚايًذت  تذأَسإ لذإٔ      

َٸِ امذذدٚز ٚايهطذذؤ ريٚ ريٕ ٜٴ  ُٸُذذٛا امذذدٚز، ٖٚذذرإ ت ذذبؤإ ظذذاٖسإ يف   ٜذذ٪ ٝ
لذذإٔ ٜضذذسب ايٓا٥ذذب ٜتخكذذل دٺ ايتذذُِٝ لاي ذذاجص ٚلأعضذذا٥٘، ٖٚذذرا إحذذداب ريحذذ

 اني ٝٸٔ يٝدٟ اي اجص انيٓٛب عٓ٘ يف ا٭ز  رِ ميطذ لٝدٟ اي اجص ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘.
ٜضذسب  ٥ذب انيتذٛيٞ يتذُِٝ اي ذاجص لأعضذا٥٘،      ْ ِ إذا مل ميهٔ َباغذس٠ ايٓا 

اجذب  ٖٚرا ٖٛ ايٛ ،ايٓا٥ب ٜدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  ٚميطذ لُٗا ٚج٘ اي اجص ٚنٍاٝ٘
حاٍ اي  ص عٔ نسب ٜدٟ اي اجص يف ا٭ز  مبباغذس٠ ايٓا٥ذب انيتذٛيٞ يتذُِٝ     

اي ذذ٠٬  : ًٜٚذذصّ اْتاذذا٤ انيػذذسٚ  اي ذذاجص، فإْذذ٘ ح٦ٓٝذذر ٜٓتاذذٞ غذذس  ايطٗذذٛز    
رتى اي ذ٠٬ ٫ تٴذ  )انيػسٚف١ لايتُِٝ َ  انيباغس٠، ٚحٝث قاّ اٱمجذا  عًذ٢ ريٕ   

ٍٸ ايٓصٸ انيتكدّ ايٓاٖٞ:رماٍ ٍُدي ٠٬ ع٫ تدعٞ ا( ٚ   َانإ حانُ (3)٢ً حا
لد َذٔ  ف٬ -انيسنب انيػسٚ  -ًٛل١ يف اي ٠٬ جصا٤ ٚايػسٚ  انيطع٢ً ري ي١ ا٭

ُٸِ اي ذا   جص لأعضذا٥٘ ضذ ٢   إتٝإ ايتُِٝ انيطًٛب حطب انيكدٚز، ٚإذا ت رٸز تذٝ
ُٸايٓا٥ب ٭ٕ ٜٴ ٜدٜ٘ ع٢ً ا٭ز  رِ ميطذ لُٗا جب١ٗ  ايٓا٥ب ضسبِ اي اجص لٝ

 . لبافٔ ٜدٟ ايٓا٥ب ايرٜٔ نسب لُٗا ا٭ز اي اجص ٚجبٝٓٝ٘ ٚنٍاٝ٘ 
                                                           

  .5تذاضح: حهن أتىاب االس 1: ب 2الىسائل: ج (3)
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٭ْذ٘ انيهًذف لذايتُِٝ ٚيف نذٌ      ،لد َٔ صذدٚزٖا َذٔ اي ذاجص   ١ْٝٚ ايتُِٝ ٫
ايتكا ٜس انيان١ٝ حاٍ ا٫نطساز، ٫ٚ َٛجب يك د انيتٛيٞ يتُِٝ اي اجص ي دّ 

ِٸ ق دٙ ريٚىل ٚريحٛ   . تهًٝا٘ ل٘ ٚإٕ نإ ن
إىل ا  ضذبخاْ٘ يٝخ ذٌ يذ٘     ب ل٘إذٕ ايٛاجب ق د اي اجص يًتُِٝ ٚايتكسٸ

 . غس  ايطٗٛز اني خذ يًدوٍٛ يف اي ٠٬ ريٚ حنٖٛا مما ٜتٛقف ع٢ً ايطٗٛز

 : اشرتاط املواالة يف التينه
لذ  فكٗا٥ٓذا )ز ( ٖذٛ اعتبذاز انيذٛا٠٫ ٚا٫ت ذاٍ لذ          اني سٚف ٚانيػذٗٛز 

ريف اٍ ايتُِٝ َٔ  ٕٚ ح ٍٛ فاصذٌ َ تذد لذ٘ لذ  ريجصا٥ذ٘، ٚقذد ا عذٞ عًٝذ٘         
 . َاا  َهسٸزا٫مج

 ِ  ت ذذين ات ذذاٍ ف ذذٌ ا٭جذذصا٤ ٚتتذذال  إتٝاْٗذذا :   ٚانيذذٛا٠٫ لذذ  ريجذذصا٤ ايتذذُٝ
َٔ  ٕٚ اْكطذا    َت ٬َ ٜضسب ٜدٜ٘ يف ا٭ز  ٚميطذ لُٗا ٚجٗ٘ ٜٚدٜ٘ ف ٬َ

َٳ  ٫ ٜ ذذدٸٕٚ  لٓظذذس عذذسف انيتػذذسع١ مٝذذث  خذذٛ صذذٛز٠ ايتذذُِٝ  ٚف ذذٌ ٜٛجذذب 
 .حطب اني ٗٛ  ل  انيتػسع١  َاٚاحد ا٭جصا٤ ف ٬َ

، ًاَتػذسعٝ  : صدم ايتذُِٝ عسفذاً   ٠٫اٚلاوت از: اي ُد٠ يف حتكٝل غس  انيٛ
 . ٚايطاٖس تٛقف اي دم ع٢ً احنااظ صٛز٠ ايتُِٝ ٚاحتا  ١٦ٖٝ انيسنب

  ٍ غذذرتا  انيذذٛا٠٫ يف صذذخ١ ايتذذُِٝ  عًذذ٢ ا ٜضذذاف إيٝذذ٘: إَهذذإ ا٫ضذذتد٫
 َانيسنب١ فذس ع٢ً ريٕ اي با ات ا ٤١ ٚانيتػسعات اياكٗازتهاشإَ   ا٣ٚتطامل اياتل

ٜٴطًذذب فٝٗذذا انيذذٛا٠٫ ٚايتتذذال   ٕٛ هلذذا ٦ٖٝذذ١ ف ًٝذذ١ ٚصذذٛز٠ وازجٝذذ١،ٚايذذيت تهذذ
مٝث يٛ اْتاذ  انيذٛا٠٫ ٚح ذٌ ايااصذٌ اني تذد لذ٘ انيذاحٞ         ،ٚات اٍ ا٭جصا٤

، ٖٚذرا  َاَتػسعٝ َاي ٛز٠ امُٛ  انيسنب انيتخد مل ٜ دم اي ٌُ اي با ٟ عسف
رذِ ل ذد عػذس  قذا٥ل َطذذ       ،ا٭ز نُا يٛ ريتذ٢ يف ايتذُِٝ لضذسب ايٝذدٜٔ يف     

٘    ،جبٗت٘ ٚجبٝٓ٘  فإْذ٘ ٫ ٜ ذدم عٓذد انيتػذسع١      ،رِ ل د عػس  قذا٥ل َطذذ نٍاٝذ
ٕ َا يذٛ صذ٢ً اٱ  قد تُِٝ، ٖٚرا ْظؤ ريْ٘    َا٫فتتاحٗذا رذِ لكذٞ ضذانت     َاَهبٸذس  ْطذا
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  ،ل ذد عػذس  قذا٥ل زنذ     رذِ   ،ايااحتذ١ ضذٛز٠  ٚل د عػس  قا٥ل قذسري   ،َاريٚ َتخسن
فإْ٘ ٫ ت دم اي ٠٬ يف عسف انيتػذسع١   ،ل ض د ايط دت رِ ل د عػس  قا٥

ش عًذذ٢ عًُذذ٘ ٖذذرا ايٛاجذذد ياٛاصذذٌ شَٓٝذذ١ َ تذذد لٗذذا، ٚي ًذذ٘ هلذذرا ا٫زتهذذا       
اتال اياكٗا٤ ع٢ً اعتباز انيٛا٠٫ يف اي بذا ات   انيتػسعٞ اي اّ ٚاي دم اي سيف 

ّ  إ٫ َا وسج لديٌٝ وا  نايةٴ ٍٸ ايديٌٝ ٚريمج  اياكٗا٤ عًذ٢ عذد  طٌ ايرٟ  
ٚقذد ٜ ذذ َٓٸذا تٛنٝذد اعتبذاز انيذٛا٠٫        . اعتباز انيٛا٠٫ ل  ريجصا٤ عًُ٘ انيسنب

لا٭وبذذاز ايبٝاْٝذذ١ يًتذذُِٝ فإْٗذذا صذذدزت يت ًذذِٝ ايتذذُِٝ ايػذذسعٞ انيذذأَٛز لذذ٘ يف   
ا ُايكس ٕ ٚايط١ٓ انيطٗسٜٔ، ٖٚٞ ظاٖس٠ يف تتال  ايضسب ٚانيطذ ٚات اٍ ف ًٗ

فاصٌ ٜٛجب ل٬ َٔ  ٕٚ اْكطا  ٚ َادٚاح ُ ُٛعٗا ف ٬َذ دٸ ا٭جصا٤ لتٴلٓخٛ ٺ
 . خٛ صٛز٠ ايتُِٝ ريٚ ت د  ريف اي٘ ٚتاسٸم ريجصا٤ٙ ٚاْا اٍ ل ضٗا عٔ ل اَٳ

٫ٚ فذذسم يف اعتبذذاز انيذذٛا٠٫ يف ريعُذذاٍ ايتذذُِٝ ٚتتذذال  ريجذذصا٤ٙ لذذ  ايتذذُِٝ    
لذد فُٝٗذا َذٔ تذٛايٞ     ل  ايتذُِٝ ايبذدٌٜ عذٔ ايةطذٌ، ٫ٚ    ايبدٌٜ عٔ ايٛن٤ٛ ٚ

تُٓخذذٞ فٝذ٘ صذذٛز٠ ايتذذُِٝ  صا٤ ٚعذذدّ ٚاْا ذذاهلا لٓخذٛ ٺ ا٭جذ ا٭ف ذاٍ ٚات ذذاٍ  
 . ختٌ ل٘ ٦ٖٝت٘ اني ٗٛ ٠ ل  انيتػسع١ٚتٳ

ْ ِ قد ٜكاٍ: ايتُِٝ ايبدٌٜ عٔ ايةطٌ ميهٔ ح ذٍٛ ايا ذٌ لذ  ريجذصا٤ٙ     
ٍٷ  ٭ْ٘ فس ٷ عٓذ٘ نُذا ميهذٔ ايا ذٌ ايصَذاْٞ لذ  ريجذصا٤ ايةطذٌ،          َٔ ايةطٌ لذد

 . ٚاياس  ٫ ٜصٜد عٔ ا٭صٌ

صذٌ  َذٔ اعتبازٖذا يف ا٭   َاٝظ اعتبذاز انيذٛا٠٫ يف ايتذُِٝ ْاغذ٦    : يذ  يهٔ ٜكاٍ
نُا عسف  َٔ تكسٜب ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً اعتباز  -ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ -انيبدٍ عٓ٘ 

ِ   -ٖٛ ْاغ٧ َٔ نٕٛ اي با ٠ انيسنب١ انيٛا٠٫، لٌ  -ريٟ عبا ٠ َسنب١ َٚٓٗذا ايتذُٝ
ا ٚات اهلا حت٢ ختاج ٖٝأتٗا ٚصٛزتٗا ٫ت اٍ ريف اٍ ريجصا٤ٖا ٚتتال  ريل انٗتٳ

، ٚهلذرا ٫ ٜاذسم   َاَتػذسعٝ  َاعسف ٗاايتُاّ نٞ ت دم اي با ٠ ٜٚٓطبل عًٝٗا اع
 َٔ ايةطٌ. َٔ ايٛن٤ٛ ٚل  نْٛ٘ لد٫َ ايػس  ل  نٕٛ ايتُِٝ لد٫َ
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 : اشرتاط الرتتيب يف التينه
اني ذذسٚف ٚانيػذذٗٛز لذذ  ريصذذخالٓا )قذذدِٖ( ٖذذٛ اغذذرتا  ايرتتٝذذب يف ريف ذذاٍ 

 نيستضذذ٢ )قذذدٙ(، خ٬ف فٝذذ٘ إ٫ عذذٔ ايطذذٝد اذٚمل ٜٓكذذٌ ايذذ ايتذذُِٝ ٚيف صذذخت٘،
 : اضتدٍ ٫غرتاف٘ لأَٛزقد ٚ

ع٢ عًذذ٢ يصَٚذ٘ يف ايتذُِٝ ٚاغذذرتاف٘ يف صذخت٘، لذذٌ    ا٭ٍٚ: ا٫مجذا  انيذدٸ  
 ٌ خذذسش . يهٓذذ٘ امجذذا  َٓكذذٍٛ ٫ ٜٴ ايرتتٝذذب قٝذذٌ: ا٫مجذذا  ٖذذٛ اي ُذذد٠ يف  يٝذذ
 . َا( جصَاْ كا ٙ ٫ٚ ٜهػف عٔ زريٟ اٱَاّ )

ْٞ:  ٫يذذ١ اٯٜذذ١ انيبازنذذ١ ايٛاقذذ  فٝٗذذا حذذسف اياذذا٤ ايذذرٟ ٖذذٛ يًرتتٝذذب   اي ذذا
 :قذذاٍ ت ذذاىل ،حٝذذث عطذذف ا٭َذذس لانيطذذذ لاياذذا٤ عًذذ٢ ا٭َذذس لذذايتُِٝ ،لات ذذاٍ

ِٵلٛا خٴطٹَٵَفار ٜٵدٹٜٳه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٳه، ٘ٴد ٛٴجٴٛ ٓٵ ُا ٜهػف عٔ تستٝب انيطذذ عًذ٢ ق ذد    ذَ َٹ
 . ايتُِٝ ٚنسب ا٭ز 

ِ  ٝ٘: ق ٛز ايد٫ي١ عٜٚس  عً فإْذ٘ مل تذرنس    ،٢ً ايرتتٝب انيطًذٛب يف ايتذُٝ
 َذٔ اي ذ ٝد ايذرٟ ٖذٛ     ينت ذ  د٘ٴٓٵذ َٹراٯ١ٜ نسب ايٝدٜٔ لا٭ز ، ْ ِ نًُذ١  

ب انيطذ ع٢ً ايضذسب لاي ذ ٝد، يهذٔ ٫    ٚج٘ ا٭ز ، فكد ٜطتاا  َٓٗا: تستٸ
 .  ٫ي١ يف اٯ١ٜ ع٢ً تستٝب َطذ ايٝدٜٔ ع٢ً َطذ ايٛج٘، فايد٫ي١ قاصس٠

از ايبٝاْٝذذ١ ايهاغذذا١ عذذٔ ف ذذٌ ايتذذُِٝ ٚريجذذصا٤ٙ، ٫ٚ ضذذُٝا   اي ايذذث: ا٭وبذذ
ايًذت  ُٖذذا يبٝذذإ ايرتتٝذب، فذذإٕ ل ذذا    )ف()رذذِ( ريٚ ا٭وبذاز انيتضذذ١ُٓ ٭ ا٤  

ا٭وباز ايبٝا١ْٝ تهػف عذٔ تستٸذب ريف ذاٍ ايتذُِٝ ل ضذٗا عًذ٢ ل ذا ٚحطذب         
ٕ  ،ايطسٜك١ انيػٗٛز٠ َت ذد١ٜ يبٝذإ نٝاٝذ١ ايتذُِٝ ٚتهػذف       ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١   فذإ

 س١ٜٓ ايبٝا١ْٝ عٔ يصّٚ ايرتتٝب.ق
٫عتبذاز   َاا٭وباز ٫ ٜب ذد صذخ١ ٖذرا ايٛجذ٘ َذدزن     َٳ ُٛ  ٚعٓد ٬َحظ١ 

لا٫زتهذاش انيتػذسعٞ    َادَٔ ا٭ ات  )رذِ، ف( َ٪ٍنذ   َاايرتتٝب يف اجل١ًُ، ظاٖس
ٚايطذؤ اي ًُذذٞ اخلذذازجٞ انيُتذد عذذ  ايكذذسٕٚ ٚا٭جٝذاٍ اني٪َٓذذ١ انيت اقبذذ١ عًذذ٢    
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ٜ ذًذ   -ٞايذرٖين ٚاي ًُذ   -ايتُِٝ ٚريجذصا٤ٙ، فذإٕ ا٫زتهذاش    اٍايرتتٝب يف ريف 
ا٫زتهذاش   -ًذُٗا ُهذٔ ج  يًرتتٝب ايظاٖس َٔ ل ا ا٭وباز ايبٝا١ْٝ، ٜٚٴ َاسَاطٸ

ع٢ً ايرتتٝب، ْ ِ ٫ ٜظٗس اعتبذاز تستذب َطذذ ايٝذد ايٝطذس٣        ي٬َٝ -ٚا٭وباز
ٚاجلذسٟ  ش انيتػذسعٞ  ع٢ً َطذ ايٝد اي٢ُٓٝ يف ٖرٙ ا٭وباز، ٚإٕ نذإ ا٫زتهذا  

 . يف اعتباز ايرتتٝب ل  ايٝدٜٔ َاٚانخ اي ًُٞ لِٝٓٗ 
..رِ نذسب لُٝٝٓذ٘   لٔ َطًِ  ٫ي١ َ٪نذد٠ ي٬زتهذاش:ر   ٚيف صخٝخ١ ذلُد

ٚانخ١ ايد٫يذ١ عًذ٢ تذأوس     فإْٗا (3)دا٭ز  رِ صٓ  لػُاي٘ نُا صٓ  لُٝٝٓ٘
َٳ ٔ    َطذ مشاي٘ عٔ َطذ ميٝٓ٘، يهٓٗا  ُٸٓٗا َطذذ ايٝذدٜ  خُٛي١ ع٢ً ايتكٝذ١ يتضذ

َٴ خايف ٭وبازْا َٛافل ياتا٣ٚ َٔ َسفك٘ إىل ريصٍٛ ا٭صال ، ٖٚرا انيضُٕٛ 
َٳ       . غؤْا خُذٍٛ عًذ٢   يهٔ ميهٔ ايكذٍٛ لذإٔ ٖذرا انيضذُٕٛ انيخذايف ٭وبازْذا 

ايتك١ٝ، ٚريَا ايرتتٝب يف َطذ ايها  ٫ َٛجب يسفضذ٘ ريٚ حلًُذ٘ عًذ٢ ايتكٝذ١،     
  ٚ انيتػذسعٞ ٚاجلذسٟ    ٬زتهذاش ل ذا ا٭وبذاز ايذيت مل ت ذًٓا َٓػذأ ي     ٚي ًذ٘ ٖذٛ 

 ٞ عًذذ٢ تستٸذذب ايٝطذذس٣ عًذذ٢ ايُٝٓذذ٢ . ٚاي ُذذد٠ ٖذذٛ ا٫زتهذذاش انيتػذذسعٞ  اي ًُذ
َذٔ ا٭َذٛز ايػذسع١ٝ ا٫لت٤٬ٜذ١      َاانيُتد، ٫ٚ اغذهاٍ فذإٕ نذ ؤ    ٚاجلسٟ اي ًُٞ

 . لا٫زتهاش ٚاجلسٟ انيتػسعٞ َٔ  ٕٚ غو تًكٝٸٓاٖا
يٛ وايف  :ًٝ٘يف صخ١ ايتُِٝ، ٚع َاا٫ف٦ُٓإ لايرتتٝب غسفٖٛ ٚاحلاصٌ 

 َاايرتتٝب يف تُُٝذ٘ لطذٌ تُُٝذ٘، فإْذ٘ ف ذٌ غذؤ َذأَٛز لذ٘ ٚيذٝظ َ ذداق           ريحدٷ
 . َا ٜتٛقف ع٢ً ايطٗٛزنٌ ح ل٘ ايدوٍٛ يف يًتُِٝ انيأَٛز ل٘ ايرٟ ٜٴطتبا

َٴ خايا١ ايرتتٝذب لذ    ٚهلرا ايتٛجٝ٘ ْكٍٛ: إْ٘ ٫ فسم يف لط٬ٕ ايتُِٝ عٓد 
ٖذذٛ يًخذذدب  ايسافذذ  ايتذذُِٝ ايٓذذاقص فذذإٕ ،ايت ُذذد ٚلذذ  ايٓطذذٝإ ٚلذذ  اجلٗذذٌ

مجذا  عًذ٢   ٫ايتُِٝ َ  ايرتتٝب اني ٗٛ  ل  انيتػسع١  ٕٚ غؤٙ، ٚقذد ا عذٞ ا  
 .ْطٝإ ريٟ ٚإٕ ناْ  انيخايا١ عٔ جٌٗ ريٚ  ،ريحنا٤ٙ ل  ايتط١ٜٛ يف ايبط٬ٕ
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َٴخ  اياذذ١ ايرتتٝذذب إذا ح ذذٌ ايا ذذٌ اني تذذد لذذ٘ ْ ذذِ إمنذذا ٜبطذذٌ ايتذذُِٝ عٓذذد 
 ُاَذذ٘ تُُٝذذ٘ ريٚ ل ذذد تٳاذذ  ريٚ عًذذِ لًذذصّٚ ايرتتٝذذب ريرٓذذا٤   فًذذٛ ايت ٙ،لذذ  ريجذذصا٤

ريَهٓذ٘ ايتذدازى   قبٌ َضٞ ٚق ٺ تاذٛت َ ذ٘ انيذٛا٠٫ ٚانيتال ذ١ يف ريف ذاٍ ايتذُِٝ       
 ريْذذ٘ تذذُِٝ َتتذذال ٳ  َاخ ذذٌ لذذ٘ ايرتتٝذذب، إذا صذذدم عسفذذ  ٚإعذذا ٠ انيطذذذ لٓخذذٛ ٜٳ 

 .قط ًا  صذ تُُٝ٘ َاا٭جصا٤ عسف

 : اشرتاط االبتداء بأعلى العضو
ا٭عًذ٢ إىل  ف ٚانيػٗٛز ل  ريصخالٓا )ز ( ٖذٛ اعتبذاز انيطذذ َذٔ     اني سٚ

  لد َٔ ريٕ ٜبتدري مبطذ ٚجٗ٘ ٜٚدٜ٘ َٔ ا٭ع٢ً ٜٚٓتٗٞ إىل ا٭ضاٌا٭ضاٌ، ف٬
يهٓ٘ وايف مج  قًٝذٌ َذا لذ  ًَتذصّ ٚلذ  َا٥ذٌ إىل عذدّ ايرتتٝذب َطذتدي           

 ًصّٚ .اي ًُٞ ايٓايف ي٬غرتا  ٚايٮصٌ ْ ٛ  ايتُِٝ ريٚ ايسجٛ  ي إف٬مل

ٌٷ    إذا مل ٜٛجذد  يٝذٌ اجتٗذا ٟ     ٚح ذ١ َٚسجذ ٷ   يهٔ ا٭صذٌ اي ًُذٞ  يٝذ
 -ْ ٛ  ايتُِٝ إف٬م -ٚايديٌٝ ا٫جتٗا ٟ بت٘، ٜٚٴ ظ يًػس  انيبخٛبٜ٪ضٸ
 از إيٝ٘ إذا مل ٜٛجد ي٘ َكٝٸد َٔ ا٭وبذاز ايبٝاْٝذ١ ريٚ غؤٖذا، ٚقذد ٜذدٸع٢      إمنا ٜٴ

 :  ٚجٛ ٙ  لأحد ٚجٛٙ
ٍ  -ري ايٛنذذ٤ٛ ايذذرٟ ًٜذذصّ فٝذذ٘ غطذذٌ ريعضذذا٤ٙ َذذٔ    ايبديٝذذ١ فذذإٕ ايتذذُِٝ لذذد

 : َذذٔ  يك ذذٛزٙ َذذٔ جٗذذت  يهٓذذ٘ ٫ ٜ ذذًذ ٖذذرا ح ذذ١ً  . ا٭عًذذ٢ إىل ا٭ضذذاٌ
فٝذذ٘ ايبذذدٚ َذذٔ  عذذٔ ايةطذذٌ ايذذرٟ ٫ ٜٴ تذذ  جٗذذ١ عذذدّ تأتٸٝذذ٘ يف ايتذذُِٝ ايبذذدٌٜ  

ا٭ع٢ً، َٚٔ ج١ٗ عدّ ايديٌٝ ع٢ً تأرؤ ايبدي١ٝ مٝذث تذدٍ ايبديٝذ١ ٚتكتضذٞ     
انيبذدٍ عٓذ٘ ٖذٛ غذس  َطًذٛب يف ايبذدٍ، ٚايكذدز انيتذٝكٔ         ريٕ نٌ َا ٜػذرت  يف  

 . اقتضا٤ ايبدي١ٝ قٝاّ ايبدٍ يف تأرؤ ريرس ايطٗٛز
ظٗٛز ا٭وباز ايبٝا١ْٝ ريٚ ازتهاشٖذا ٚ ٫يتٗذا عًذ٢ انيطذذ َذٔ ا٭عًذ٢        -ب

فإٕ ا٭وباز ايبٝاْٝذ١   -ٚيٛ ٭جٌ ايت ازف ريٚ عدّ ت ازف ايٓهظ -إىل ا٭ضاٌ
لكس١ٜٓ نْٛذ٘ يف َكذاّ لٝذإ ايا ذٌ ايػذسعٞ ايذرٟ       ٚ( خهٞ ف ٌ اني  ّٛ )تٳ
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   ُ ٛٸش يذذُظٸ    ذ يً بذا ٠ ناي ذ٬   خٸٜرتتب عًٝذ٘ ايطٗذٛز ايذذ ٠ ٚايطذٛاف ٚايذذُ 
 ع٢ً يصَٚ٘ ٚغسفٝت٘ يف صخ١ ايتُِٝ . ٜهٕٛ ايا ٌ  ا٫َ ايكس ٕ 

إزتهاشات انيتػسع١ ٚجسِٜٗ اي ًُٞ انيُتد إىل ريجٝاٍ َت ذد ٠ َت اقبذ١    -جذ
. عٔ جٌٝ ع٢ً انيطذ انيت ازف  ٕٚ ايٓهظ ٬َٚفسٜكتِٗ َتًكا٠ جٝ

إٕ َطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايٝذذدٜٔ َذذٔ ا٭عًذذ٢ إىل ا٭ضذذاٌ ٖذذٛ ايا ذذٌ انيتبذذا ز   - 
يًرٖٔ عٓد عا  ا٭َس لانيطذ، لُٝٓا انيطذ َٔ ا٭ضاٌ إىل ا٭عًذ٢ ريٚ انيطذذ   

ريٚ انيطذ َٔ ايٝطذاز إىل ايذُٝ  فٗذٛ غذؤ َت ذازف ٚغذؤ       َٔ ايُٝ  إىل ايٝطاز 
فذ٬ ميهذٔ    -َاٚيذٛ إغذ از   -انيتػسع١ ٚغؤ َرنٛز يف ا٭وباز ايبٝا١ْٝ  َ ٗٛ  ل 

اني ؤ إىل ريحدٖا، ٚي ٌ عدّ ت سٜذ ا٭وباز ايبٝاْٝذ١ لانيطذذ َذٔ ا٭عًذ٢ إىل     
 . ٚجسٟ اي ا ٠ ع٢ً ف ً٘ يف ريعُاٍ اي ك٤٬ َاا٭ضاٌ ني ٗٛ ٜت٘ ٚت ازف٘ عك٥٬ٝ

 فٝتٛيذذذد  ،ايبٝاْٝذذذ١اّ ا٫زتهذذذاش إىل ايت ذذذازف إىل ا٭وبذذذاز   ْضذذذُٚميهذذذٔ ا
 َٓٗذذا ا٫ف٦ُٓذذإ لاغذذرتا  ايبذذدٚ َذذٔ ا٭عًذذ٢ ٚا٫ْتٗذذا٤ إىل ا٭ضذذاٌ يف َطذذذ    

ٚ عا٣ٚ ا٫مجا  ٚعدّ ايذديٌٝ ايٛانذذ   اياتٝا ػٗس٠ ل َاَ٪ٜد ،ايٛج٘ ٚايهٍا 
 . ع٢ً ايٓهظ ايرٟ َاٍ إيٝ٘ ل ا ا٭صخاب

ِٷذٚإذا نإ يف ٚجٗ٘ ريٚ ٜدٜ٘ ي ريٚ نذإ   شا٥د ريٚ ناْ  ي٘ نفٸ راي ذ١ شا٥ذد٠   خ
، ٭ْٗذا تٛالذ    َطذذ ايصا٥ذد : ايًخذِ ٚايهذفٸ ٚا٭صذب      ٚجب  ،ي٘ إصب  شا٥د٠

 . ، َٚكتض٢ ا٫حتٝا  ٖٛ َطذ ايصا٥دَااي ضٛ ايٛاجب َطخ٘ عسف

  ذذب ايضذذسب لٗذذا ٫ٚ  َذذٔ فذذٛم ايصْذذد مل ٜٳ  ْ ذذِ يذذٛ ناْذذ  يذذ٘ ٜذذد شا٥ذذد٠   
، َطخٗا نُا ذنسْا ْظذؤٙ يف ايٛنذ٤ٛ يذٛ ناْذ  يذ٘ ٜذد شا٥ذد٠ َذٔ فذٛم انيسفذل          

ٚذيو ي ذدّ نْٛذ٘ َذٔ تٛالذ  اي ضذٛ ايٛاجذب غطذً٘ يف ايٛنذ٤ٛ ريٚ ايٛاجذب          
 رِ ْبخث : .  َطخ٘ يف ايتُِٝ
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 : اشرتاط عدو احلائل

يٝذد انياضذخ١ ٚلذ  ايٛجذ٘     ٫ زٜب ٫ٚ إغهاٍ يف يصَٚ٘ إشايذ١ احلا٥ذٌ لذ  ا   
حت٢ ٜضسب لٝدٜ٘ ا٭ز  َٔ  ٕٚ حا٥ٌ رِ ميطذ لُٗا  ،انيُطٛح ٚايها  

حا٥ٌ ٚع٢ً نٍاٝ٘ َٔ  ٕٚ حا٥ذٌ، ٖٚذرا ٜكتضذٝ٘     جبٝٓٝ٘ َٔ  ٕٚع٢ً جبٗت٘ ٚ
َٵطٳذخٴٛا رعٓٛإ انيطذ انيأَٛز ل٘  إَذساز اي ضذٛ انياضذذ عًذ٢      ٜ ذين ٚايذرٟ   دَفا

١ ٚاٱَذساز، ٖٚذٛ ٫   اي ضٛ انيُطٛح، َٚٔ ايٛانذذ ريٕ انيطذذ ٜتطًذب انيُاضٸذ    
٠ يبػذس خٍٛ ل  اي ضٛ انياضذ ٚلذ  ا ٜتخكل َ  ٚجٛ  احلا٥ٌ، ٚيرا فهٌ َا ٜٳ

 ذب زف ذ٘ ٚإشايتذ٘ حذاٍ ايتذُِٝ       ٜٳ -اجلب١ٗ ٚاجلبٝٓ  ٚظاٖس ايهٍا  -انيُطٛح١
ِ فإْذ٘ جيذب ْصعذ٘ حذاٍ ايتذُِٝ      ذناخلاتذ  ، ٖٚذرا قبٌ ايضذسب ٚانيطذذ ايتُُٝذٞ    

ُا ميٓذ  َذٔ   ذٚنسب ايٝذدٜٔ عًذ٢ ا٭ز ، ٖٚهذرا ايكذؤ ٚاي ذبغ ٚحنُٖٛذا َذ       
ً بٝذٓ  ريٚ  ١ٗ ريٚ ييً بٮز  ريٚ ميٓ  َطذ لافٔ ايٝدٜٔ ُاض١ لافٔ ايٝدٜٔ يَٴ

 .  ب إشايت٘ قبٌ ايػسٚ  يف ايتُِٝيظاٖس ايها  فإْ٘ ٜٳ

 ٕٚ   دٸٙ اي ذسف حذا٬٥َ  ٖٚهرا يٛ نإ ع٢ً لافٔ ايٝدٜٔ ساض١ هلا جسّ ٜٳ
 -ٚيف إحداُٖا ريٚ نًُٝٗذا جذسّ ساضذ١    -نسب ا٭ز  لبافٔ ايٝدٜٔ ٚايتُِٝ 

 ٚتطٗؤ لافٔ ايٝد َٓٗا .ف٬ لد َٔ إشايتٗا 

نذسب ا٭ز    ٔي٘ ع َانإ عرز مل ميهٔ إشايتٗا نياْ  فيب ريٚ حنٛٙ،ٚاذا  
لبذذافٔ ٜدٜذذ٘ ٚاْتكًذذ  ٚظٝاتذذ٘ إىل نذذسب ا٭ز  لظذذاٖس نٍاٝذذ٘ َٚطذذذ ايٛجذذ٘  

٭ز  ْ ذذِ ا٭حذذٛ  ا٭ٚىل اجلُذذ  لذذ  ايضذذسب عًذذ٢ ا . ٖسُٖذذااٚايهاذذ  لظ
، ٚلذذ  ايضذذسب عًذذ٢  َااحتٝافذذ ٜ ًُذذ٘ ري٫َٚلايظذذاٖس َٚطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايهاذذ ،  

 . رِ ميطذ لبافٔ ناٝ٘ ايٛج٘ ٚايها   لايبافٔ زغِ ايٓ ظ احلا٥ٌ، ا٭ز

ٛٸّ لانيطذ ٫ٚ ٜتخكل إ٫  ٚلاوت از: ايتُِٝ انيأَٛز ل٘ يف ايكس ٕ ٚايط١ٓ َتك
 مبُاض١ اي ضٛ انياضذ ٚإَسازٙ ع٢ً اي ضٛ انيُطٛح، ٖٚٛ عٓٛإ ٫ ٜتخكل إ٫ 
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   را ايػس  ٫ زٜب فٝ٘ ٭ْذ٘  َ  اْ داّ احلا٥ٌ نايكؤ ٚاحل  ٚاي بغ ٚحنٖٛا، فٗ
طذ ٚانيُاض١ ٚإَساز ٚجٛب ايتُِٝ انيتكّٛ لاني ٞ:احلهِ ايٛجٛل خكل َٛنٛ ٜٴ

َٴعضٛ ع٢ً عضٛ  . خكل نيٛنٛ  ايتُِٝ انيأَٛز ل٘، فٗرا ايػس  

 َذٔ غذؤ ٖذرٙ ا٭عضذا٤      ٚعًٝ٘: إذا نإ ع٢ً اجلبٗذ١ ريٚ عًذ٢ ايهاذ  غذ سٷ    
 ،٢ نٍاٝذ٘ ريٚ لطذٔ ناٝذ٘ ريٚ ظٗسُٖذا    عًذ  طك  غ سٷٜخًل زريض٘ ريٚ ٚجٗ٘ ٜٚٳنإٔ 

 ُٓذ   ٭ْذ٘ حا٥ذٌ ٜٳ   ،ٚ لاي ضٛنيطذ ع٢ً اي ضٛ ري ب عًٝ٘ زف ٘ ٚإشايت٘ قبٌ افٝ
 . ٬ََط١ ايٝد يٮز  ريٚ َطذ ايٛج٘ ٚايٝدٜٔ لٗا

 َاٚيف ايةايب ٜهٕٛ غ س -ٚإذا نإ غ س ْال  يف َٛان  انيطذ ل٘ ريٚ عًٝ٘
 َذٔ َذظٸ لذافٔ ايٝذد يًٛجذ٘      ٫ ميٓ  َذٔ َذظٸ لذافٔ ايٝذدٜٔ يذٮز  ٫ٚ      َازقٝك

ريعضا٤ ايتُِٝ ٫ٚ ميٓذ  ٚجذٛ ٙ َذٔ     فٗرا ايػ س ٖٛ َٔ تٛال  -ٚيظاٖس ايهٍا 
 . صدم انيظ ٚانيطذ

ُهذٔ  فذإٕ مل ٜٴ  :جذبؤ٠  -انياضذخ١ ريٚ انيُطذٛح١   -ٚيٛ نإ يف ريعضا٤ ايتُِٝ
ُٸُٞ َاٚيٛ َ٪قت -زف ٗا  . َطذ عًٝٗا -لكدز انيطذ ايتٝ

ٛٸّ     ٖرا ا ٚجب ٚيٛ ريَهٓ٘ زف ٗا رِ إعا تٗ  يتخ ذٌٝ َٛنذٛ  ايتذُِٝ انيتكذ
ُاضتٗا لاي ذذ ٝد، ٖٚذذرا ٖذذٛ انيػذذٗٛز ٚقذذد ا عذذٞ عًٝذذ٘     ذمبطذذذ ا٭عضذذا٤ َٚذذ 

ِ   (3): ا٭وبذاز َاا٫مجا  يف ل ا ايهًُات، ٜٚذديٓا عًٝذ٘ ٚانذخ     اٯَذس٠ لذايتُٝ
ايهطؤ ٚانيبطٕٛ ٚاجلٓب ٚامذسٚح ٚانيكذسٚح، حٝذث ريَذس     ٚ ٚزايٛاز ٠ يف امد

لايتُِٝ َٔ  ٕٚ ريَسٙ لا٫غتطاٍ َذٔ اجلٓالذ١ ريٚ غؤٖذا، ٚيف     ( فٝٗااٱَاّ )
َٴ ٖٚذٞ غايبذ١ ايت ذبؤ     -  ٜٔ يف ريعضا٤ ايتُِٝن ؤ َٔ ا٭ٚقات ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ 

 . عٔ ناا١ٜ انيطذ ع٢ً اجلبؤ٠ َا، مما ٜهػف ٚانخ - عٓد ايهطس
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 اشرتاط اإلباحة والطهارة:           
    ٘ َذٔ ريجذصا٤ ا٭ز  ٚلطذ٬ٕ ايتذُِٝ      ضبل لٝإ اغرتا  إلاح١ َذا ٜتذُِٝ لذ

ٖٚهذرا ضذبل اغذرتا  إلاحذ١     عٓد ايضسب ع٢ً تساب َة ٛب،  َاٚاي ٠٬ تب 
٭ٕ ايتذذُِٝ يف َهذذإ َة ذذٛب ريٚ يف فضذذا٤ َة ذذٛب َهذذإ ايتذذُِٝ ٚفضذذا٤ٙ، 

ٜطذذتًصّ ايت ذذسف يف انيهذذإ ريٚ يف اياضذذا٤ حذذاٍ ايتذذُِٝ، فذذإٕ نذذسب ايٝذذدٜٔ     
اييت ٜضسلٗا لٝدٜ٘ نُذا ٖذٛ ت ذسف    يًٝد يف ا٭ز  انية ٛل١  فٷلا٭ز  ت سٸ

حاصٌ يف اياضا٤ انية ٛب حاٍ ايضسب ٚحاٍ انيطذ ايتُُٝٞ، ٖٚٛ ت سف 
ٌٸ ٚعذ٬   -ُهذٔ ايتكذسب إىل انيذٛىل   حساّ َبةٛ  يًُذٛىل، َٚ ذ٘ ٫ ٜٴ    ُا ذلذ  -جذ

َٴ  بذ اي ٌُ انيبةذٛ   خسٸّ عٓدٙ ٚيف غسع٘ ا٭قدع، ٫ٚ ٜٴٖٛ َبةٛ  يدٜ٘ 
. ِ ايطٗٛز اي با ٠: ايتُٝ يًٛاجب َايًُٛىل َ داق

ٛٙ َٔ ريجصا٤ اي  ٝد لد َٔ إلاح١ ا٭ْا٤ انيٛجٛ  فٝ٘ ايرتاب ريٚ حنٚعًٝ٘: ٫
ريٚ  َانذسل  -ٜكذ  فٝذ٘ ايتذُِٝ    ٫ٚلد َٔ إلاحذ١ اياضذا٤ ايذرٟ    ،  -ٚج٘ ا٭ز  -

فإذا ريٚجب ايضسب لايٝدٜٔ ع٢ً ا٭ز  صدم ايت ذسف يف اياضذا٤    -َاَطخ
مل ٜ ذذذ ايضذذسب   ،٤ انية ذذٛبا٭ْذذاصذذدم ايت ذذسف يف  ريٚ  عسفذذًا انية ذذٛب

 ٛا٤ ت ذذسٸف فٝذذ٘ ٖٚذذ، ٭ٕ حسنذذ١ ايٝذذدٜٔ يف اٱْذذَكدَذذ١ً نيطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايهاذذ 
اياضذا٤ انية ذٛب إذا    َة ٛب ٚايت سف فٝ٘ حساّ ٚميتٓ  ايتكسب ل٘، ٖٚهرا

ع٢ً ايٛجذ٘ ٚايهاذ ، فذإٕ     َايف ا٭ز  ريٚ َطخ َاٚق   فٝ٘ حسنات ايٝد نسل
سف فٝ٘ ٖٚذٛ حذساّ ٫ٚ ميهذٔ صذؤٚزت٘     حسن١ ايٝدٜٔ يف اياضا٤ انية ٛب ت 

 . يًٛجب انيأَٛز ل٘ َاَٚ داق َاقسلٝ ع٬َُ

 َا٦ًَٝٚذ  َاجذد  ًايف ا٭ْذا٤ يهْٛذ٘ نذبؤ    َاتٛجب ريف اٍ ايتذُِٝ ت ذسف  ْ ِ إذا مل 
ْذذا٤ ٚ ٕٚ لذذايرتاب ريٚ ايةبذذاز إىل ريعذذ٬ٙ، ٚنذذسب لٝدٜذذ٘ عًٝذذ٘  ٕٚ َذذظ اٱ      

يف  َا٤، لذذٌ نذذإ ت ذذسفيف ا٭ْذذآَذذ٘ : ايت ذذسف َاايت ذذسف فٝذذ٘ ٚمل ٜ ذذدم عسفذذ
 . ايرتاب ٚحدٙ، فإْ٘ ٫ ٜبطٌ ايتُِٝ ٫ٚ لأع ل٘
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ٖٚهذذرا ٫ ٜػذذرت  إلاحذذ١ َٛقذذف انيتذذُِٝ فذذإذا ٚقذذف ريٚ ق ذذد عًذذ٢ لطذذا      
ٚريَاَ٘ تساب حذ٬ٍ ٚفضذا٤ َبذاح فتذُِٝ      ،سٚح ع٢ً ريز  َباح١َة ٛب َط

 . ل٘ مل ٜضسٸٙ ٚصذٸ تُُٝ٘

انيتذُِٝ   ٕرٟ ٜػذةً٘ لذد  ٖٚهرا ٫ ٜػرت  يف صخ١ ايتُِٝ إلاح١ اياضذا٤ ايذ  
 ، ٚذيذو  َاَباحذ  حذ٫٬َ  -َاَٚطذخ  َانسل -إذا نإ اياضا٤ ايرٟ تتخسى فٝ٘ ٜداٙ 

ي دّ ايديٌٝ ع٢ً إلاح١ َهإ انيتُِٝ ريٚ إلاح١ اياضا٤ ايرٟ ٜتٛاجد فٝ٘ انيتُِٝ 
 َانإ ريٚ َطخ َانسل ٝ٘، فإٕ ٖرا وازج عٔ ف ٌ ايتُِٝف َاريٚ قاعد َاقا٥ُ َاجطُ

 . سن  ٜداٙ حاٍ ايتُِٝ يف فضا٤ َة ٛب فٝبطٌ تُُٝ٘ نيا تكدّْ ِ إ٫ إذا حت

ٌٖٚ ت ت  فٗاز٠ انياضذ ٚانيُطٛح يف صخ١ ايتذُِٝ؟ ذنذس مجذ  َذٔ      -ب
 ،راهلذ  اياكٗا٤ )ز ( اغرتافٗا يف صخ١ ايتُِٝ، ٚيهٓ٘ مل ٜت س  انيتكدَٕٛ

ري يذ١   فذ٬م ٚواياِٗ فٝ٘ مج  َٔ انيتأوسٜٔ فاوتازٚا عدّ اغرتا  ايطٗاز٠ ٱ
ِ   يتُِٝ ٚعدّ تٳا ، لذٌ صذسٸح   َاٚممطذٛح  َاَاضذخ  خ ٝ ٗا لطٗذاز٠ ريعضذا٤ ايتذُٝ

: َذا إذا مل تهذٔ   َال ضِٗ جبذٛاش ساضذ١ ايٝذدٜٔ انيتذُِٝ لُٗذا، َٚذسا ِٖ ظذاٖس       
َٴ طس١ٜ إىل اي  ٝد انيتُِٝ ل٘، فإْ٘ ٫ إغهاٍ يف يصّٚ فٗاز٠ َذا ٜتذُِٝ   ايٓ اض١ 

١ َذٔ ايٝذدٜٔ إىل اي ذ ٝد    ، َٚ  ٚجٛ  ساض١ َطس١ٜ َت دٜل٘ نُا تكدٸّ َا ٬َ
ٜٚبطذٌ ايتذُِٝ لذ٘ نُذا      َافٝٸبذ  َاانيضسٚب عًٝ٘ ٜتٓ ظ اي  ٝد ٫ٚ ٜهٕٛ صذ ٝد 

ٖرا. . تكدّ ٚجٗ٘ َا ٬َ
يف ريٕ ا٭صذذٌ عذذدّ ا٫غذذرتا  إذا غذذو فٝذذ٘ ٚمل ٜ بذذ  لذذديٌٝ     ٫ٚ زٜذذب 

ريعضذا٤   غذرتا  فٗذاز٠  ٛ  ايديٌٝ ع٢ً اٚج دٸع٢اجتٗا ٟ ٚانذ، ٚيهٓ٘ قد ٜٴ
 اي ذ ٝد  ريٚ َاْ ١ٝ ايٓ اض١ ٚإٕ مل تهٔ َت د١ٜ إىل -انيُطٛحانياضذ ٚ -ايتُِٝ

ٕ َكتض٢ لدي١ٝ ايتُِٝ عٔ ايٛن٤ٛ ٚعٔ ايةطٌ ٖٛ َٚٓ ٸط٘ ي٘، لإٔ ٜدٸع٢ : إ
 . اغرتا  فٗاز٠ ريعضا٤ ايتُِٝ نُا ٖٞ غس  يف انيبدٍ عٓ٘

: عدّ ايديٌٝ ع٢ً ايت٬شّ ل  ايبذدٌٜ ٚانيبذدٍ عٓذ٘، ي ذدّ ايذديٌٝ       ٜٚدف ٘
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ٌ    ع٢ً إفسا   َٳ   . غذسٚ  انيبذدٍ عٓذ٘ يف ايبذدٜ خذٌ  ٜٚ٪نذدٙ: إٕ اعتبازْذا فٗذاز٠ 
ع٢ً َا٤ ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ حت٢ ٫ ٜتذٓ ظ  ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ ٭جٌ ايتخاظ 

ٗٸس يةؤٙ(، لُٝٓا ايرتاب  ٚتٓتاٞ فا٥دت٘ ايطٗٛز١ٜ اييت ت ين )ايطاٖس يف ْاط٘ انيط
َٴ  َااي  ٝد فاٖس طس١ٜ َت د١ٜ ٜبك٢َ  إحساش فٗازت٘ ٚعدّ نٕٛ ساض١ اي ضٛ 

 ظ.يةؤٙ َٔ  ٕٚ تٓ  َاايضسب ٚانيطذ َطٗسعٓد 

خسش فٗاز٠ َا ٜتُِٝ لذ٘ انيهًذف ٚعذدّ تٓ طذ٘ لايطذسا١ٜ      انيِٗ ٖٓا ريٕ ْٴ ٕإذ
ؤ يف ساض١ ريحدُٖا ريٚ انيُطٛح حطب اياس ، َٚ ٘ ٫ ن َٔ اي ضٛ انياضذ

يف  َااٖس اي  ٝد انيتِٝ ل٘، فإْ٘ فٗٛز ٫لد َذٔ نْٛذ٘ فذ   َا  اَ  غؤ َطس١ٜ إىل
ٗٸ ٗٸس ل٘ َ  تٓ ٸ َاسْاط٘ َط تذٓ ٸظ ريعضذا٤   ط٘، ٚايبخث يف يةؤٙ، ٫ٚ ميهٔ ايتط

ايٛارذذل لأْذذ٘ ٫  يٝذذٌ عًذذ٢ فٗذذاز٠   ٚميهذذٔ ايكذذٍٛايتذذُِٝ َذذ  فٗذذاز٠ اي ذذ ٝد، 
: ايٝذذد انياضذذخ١ ريٚ ايٛجذذ٘ ٚايهاذذ  انيُطذذٛح ، ٚعٓذذد ايػذذو   ريعضذذا٤ ايتذذُِٝ

ي ضذٛ  اي ضذٛ انياضذذ ريٚ ا   ٓ ظتذ فا٭صٌ عدّ اغرتا  ايطٗاز٠ ٚعدّ َاْ ٝذ١  
مل ٜتذٓ ظ لايضذسب عًذ٢     َانيُطٛح عذٔ صذخ١ ايتذُِٝ َذا اّ اي ذ ٝد فذاٖس      ا

 . ا٭ز  َٚطذ ايٛج٘ ٚايها  ل٘

ٖٚٞ جاف١ غؤ َت د١ٜ ٚغؤ َطذس١ٜ إىل   َاٚعًٝ٘: إذا نإ لافٔ ٜدٜ٘ َتٓ ط
  عًٝذ٘  ت٬َقٝٗا فذ٬ نذؤ يف ايتذُِٝ لذايرتاب ايطذاٖس ٚنذسب ايٝذدٜٔ انيتٓ طذ        

ايٛج٘ ٚايها  حت٢ إذا ناْذا َتٓ طذ  جذاف  ٫ تطذسٟ ساضذتُٗا إىل       َٚطذ
 ايٝد اي ايل لٗا ايرتاب ريٚ ايٝد ايضازل١ ع٢ً اي  ٝد ٚانياضخ١ يًٛج٘ ٚايها .

لذذد َذذٔ يٝذذدٜٔ َطذذس١ٜ يسفٛلتٗذذا ٚلًًذذٗا ف٬ لذذافٔ اٚريَذذا إذا ناْذذ  ساضذذ١  
ٟ  ٚإٕ مل ميهٔ ٫لد َذٔ جتاٝاٗذا حتذ٢    تطٗؤٖا إٕ ريَهٔ، ساضذتٗا إىل   ٫ تطذس

اي  ٝد فتٓ ط٘ ٚميتٓ  ايتطٗس ايتُُٝٞ ل٘، ٭ْ٘ ٜػرت  يف اي  ٝد انيتُِٝ ل٘ ريٕ 
حتذ٢ ل ذد نذسب ايٝذدٜٔ لذ٘،       َافذاٖس  َالد َٔ نٕٛ اي ذ ٝد فٝبذ  ٫ٚ َاٜهٕٛ فٝب
ٚايٓ اضذذ١ َطذذس١ٜ َت دٜذذ١ إىل   -إذا مل ميهذذٔ ايذذتطٗؤ ٫ٚ ايت اٝذذف ٚعٓد٥ذذرٺ: 
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تكذٌ ا٭َذس إىل ظذاٖس ايٝذدٜٔ ٜضذسب      ٜٓ -اي  ٝد عٓد نذسب لافُٓٗذا ا٭ز   
ا٭حٛ  ا٭ٚىل اجلُ  ل  ايتُِٝ ٚ . لُٗا اي  ٝد رِ ميطذ لٗا ايٛج٘ ٚايها 

يف ا٭ز  َٚطذ اجلب١ٗ ٚاجلبٝذٓ  ٚايهاذ  لذ٘، رذِ      لضسب ظاٖس ايٝدٜٔ ري٫َٚ
ايضذذسب لبذذافٔ ايٝذذدٜٔ انيتٓ طذذت  يف ا٭ز  َٚطذذذ ايٛجذذ٘ ٚايهاذذ  لذذ٘،       

 : . رِ ْبخث ٚإ زاى ايٛاق ٚا٫حتٝا  ضبٌٝ ايٓ ا٠ 

 : االضطرار الوظيفة يف كيفية التينه حال
َٴ    خاٍ ا٫وتٝذذاز، ٚيف حذذا٫ت  ذخذذتص لذذ َذذا تكذذدّ َذذٔ لٝذذإ نٍٝاٝذذ١ ايتذذُِٝ 

 ذذب انيٝطذذٛز َذذٔ س ل ذذا ريف ذذاٍ ايتذذُِٝ ٜطذذك  اني طذذٛز ٜٚٳا٫نذطساز ريٚ ت طٸذذ 
مجذا ،  ريف اٍ ايتُِٝ، ٖرا ٖٛ انيػٗٛز لِٝٓٗ عًذ٢ اٱمجذاٍ ٚانيذدٸع٢ عًٝذ٘ ا٫    

 : ٛزااصٌٝ، ٜٚٓبةٞ تا ٌٝ انيكاٍ يف صٚاخل٬ف يف ايت

٭ٚىل: َكطذذٛ  ل ذذا ايهذذفٸ ريٚ ل ذذا ايهاذذ  ٜضذذسب ا٭ز   ي ذذٛز٠ اا
ذ فإٕ انيتبكٞ َذٔ ايٝذد   لباقٞ ٜدٙ ريٚ ٜدٜ٘ ٚميطذ لُٗا ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘، ٖٚرا ٚان

اٯَذس٠ لضذسب ٜذدٙ     َ ذدام ايٝذد ٚتٓطبذل عًٝذ٘ انيطًكذات      -ايها  -ريٚ ايٝدٜٔ
لذاقٞ  طذ ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘ لبافٔ ٜدٜ٘، ف٬لد َٔ ايضسب لبذافٔ  ٭ز  ٚمبع٢ً ا

 . -ريٟ لانيتبكٞ َٔ ٜدٜ٘  -نٍاٝ٘، َٚطذ ايٛج٘ ٚايها  لُٗا 

اي اْٝذذ١: إذا نذذإ انيهًذذف َكطذذٛ  إحذذد٣ ايٝذذدٜٔ ٜٚت ذذرز عًٝذذ٘     اي ذذٛز٠ ٚ     
ٕ  ٞ ٚظٝات٘؟ قد اوتًا  فٝ٘ ا٫ْظازفُا ٖ ،ايضسب ٚانيطذ لٗا ٫ْتاا٥ٗا  ل ذد ري

عٔ ايٛن٤ٛ ريٚ ايةطٌ اي ال   اتاكٛا ع٢ً عدّ ضكٛ  ٚجٛب ايتُِٝ عٓ٘ لد٫َ
 ٘ ٚ عًٝذ ريٕ ٜضذذسب ا٭ز  لايٝذد ايطذذ١ًُٝ  : ٗذا  تُذد َٓ  ْ، ٚاحملذت٬ُت َت ذذد ٠، 

ميطذ ظاٖس ايٝد ايط١ًُٝ لا٭ز  َ  نسب ذزا  ايهذفٸ  لٗا رِ ٚميطذ اجلب١ٗ 
ايٝذد فٝضذسب لٗذا     فإْٗذا َ ذدام   ،َٔ ايهفٸ انيكطٛعذ١  انيكطٛع١ لا٭ز  لد٫َ

١ًُٝ ايطذذ يطذ١ًُٝ لٗذا رذذِ ميطذذ ٚجٗذ٘ لبذذافٔ ايهذف     ا٭ز  َذ  نذسب ايٝذذد ا  
ا ميطذ لبذافٔ ذزاعذ٘ ايذيت نذسب لٗذ     ٚ ظٗس ذزاع٘ ُطذ لبافٔ نٍا٘ ايط١ًُٜٝٚٳ
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ُٴٛا صٳ ٹٝدًا َفٝ بًا رٖٚرا ٜ ين تطبٝل ا٭َس لايتُِٝ ايط١ًُٝ،ٜدٙ ظٗس  ا٭ز  ُٻ ٝٳ َفتٳ
ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴذذٛ َٵطٳذذخٴٛا لٹ ِٵَفا ٜٵذذدٹٜه، ٚلضذذُُٝ٘ )قسٜٓذذ١ َكالًذذ١ اجلُذذ  لذذاجلُ  ٜاٝذذد   د ٚٳرَي

ايتٛشٜ ( ْاِٗ تٛشٸ  اخلطاب ع٢ً نٌ َهًف: ًٜصَ٘ َطذ ٚجٗ٘ ٜٚدٜ٘، ٖٚرا 
ًٜصَذ٘ َطذذ ظٗذس ذزاعذ٘ لبذافٔ ٜذدٙ        انيبخٛب حهُ٘: َكطٛ  إحد٣ ايها ،

 َاقاَ ذد ٖهذرا  ايط١ًُٝ َٚطذ ظاٖس ٜدٙ ايطذ١ًُٝ لبذافٔ ذزاعذ٘ ٜٚهذٕٛ ف ًذ٘      
َذذٔ  َايف ايهتذذاب ٚايطذذ١ٓ، ٖٚذذرا ٖذذٛ اني تُذذد اضذذتظٗاز    ايذذٛاز  ايتذذُِٝ ٭َذذس 

ٞ   ٫ٔ ريقٌ َ ،ايٓ ٛ   ،َكطذٛ  ايهذفٸ   ل ذد ت ذرٸز نذسب    ا٫حتٝذا  ايٛجذٛل
فٝٓتكٌ ريَسٙ إىل ذزا  ايهف انيكطٛع١ ٭ْٗا َ دام ايٝد، فٝضسب لٗذا ا٭ز   

  ٖ س َ  نسب ا٭ز  لايهفٸ ايط١ًُٝ رِ ميطذ جبٗت٘ لٝدٙ ايط١ًُٝ ٚميطذذ ظذا
 . نٍا٘ ٚذزاع٘ لبافٔ نٍا٘ ايط١ًُٝ ٚلافٔ ذزا  ايٝد انيكطٛ  نٍاٗا

ُبتين ذُخت٬ُت ٚريقسلٗذا َذا ذنسْذا َذٔ ايٛظٝاذ١ ٚايذ      ذٚلاوت از: ريٚنذ اي
عًذذ٢ قٝذذاّ ذزا  ايهذذف انيكطٛعذذ١ َكذذاّ ايهذذفٸ انيكطٛعذذ١، لذذٌ َذذا ذنسْذذاٙ ٖذذٛ     

ِٵرَ دام  ٜٵدٹٜه، ٚٳرَي ِٵ  ٖٹه، ٛٴجٴٛ َٵطٳخٴٛا لٹ  . اعٓدْد ٫ٚ إغهاٍ فٝ٘ َفا

ي٬ضذتٓال١ يف ايتذُِٝ ٱَهذذإ   َكطذٛ  ايهذفٸ   ختذاج  َٚذ  ٖذرا ايتكسٜذب ٫ ٜٳ   
ل٘، نُا ريْذ٘   َاد َ تختٌُ ا٫ضتٓال١ احتُا٫َانيباغس٠ لايٓخٛ اني تُد، لٌ َ ٘ ٫ ْٳ

لٗرا ايتكسٜب ٚاْطبام ريَس ايتُِٝ ع٢ً ايٓخٛ اني تُد ٫ ٜبكذ٢ عًذِ امجذايٞ ريٚ    
 . َٔ احملت٬ُت اكتضٞ ي٬ضتٓال١ ريٚ حن٫ٖٛ ٜٓ كد َ ٘ اي ًِ ا٫مجايٞ اني

فٗذرا ٫ تذأتٞ فٝذ٘     -ايهاذ   -إ انيهًف َكطٛ  ايٝدٜٔ اي ١: إذا ن ٛز٠ اياي    
ل٘  َاَ تد ختٌُ فٝ٘ ا٫ضتٓال١ احتُا٫َايٝدٜٔ، ٫ٚ ٜٴن٬ ايتُِٝ ي دّ ٚجداْ٘   ١ٜ

        ٟ  ٭ْ٘ ٫ نفٸ ي٘ حت٢ ٜكذّٛ ايٓا٥ذب لضذسب لذافٔ نٍاٝذ٘ لذا٭ز  ٚميطذذ لٝذد
نٝذف   -٫ ٜٴُٓذ٢ ٫ٚ ٜٴطذس٣   -ي٘ نفٸريٕ ٫  اي اجص ٚجٗ٘ ٚنٍاٝ٘، فإْ٘ نيا فس  

ٖٚٛ فاقد ايها  ايًرٜٔ ٜضسب ٚميطذ لُٗا ؟  ٘ا٫ضتٓال١ ريٚ نٝف تٓا  تتخكل
فٝبذذدري تُُٝذذ٘ مبطذذذ جبٗتذذ٘ ٚجبٝٓٝذذ٘ لذذا٭ز  ل ذذد ت ذذرز َطذذخُٗا َذذٔ عًذذٛم    
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٘ نيكطذٛع ، فًذِ ٜبذل عٓذ      ٚنٍاٝذ٘ ا تا٭ز  لٝدٜ٘ انياكٛ  اجلبٗذ١   -دٙ إ٫ ٚجٗذ
ميطذ جبٗت٘ ٚجبٝٓٝ٘ لا٭ز  َباغس٠ً، ٖٚرا ايظاٖس ريٕ ٚظٝات٘ ريٕ ف -ٚاجلبٝٓ 

 . ٖٛ انيٝطٛز ي٘ ل د ت رز ايها  عًٝ٘ ٫ْكطاعُٗا

عٓ٘ ٚل د ايٝك  ل دّ  ٫ف٦ُٓإ ل دّ ضكٛ  ايتُِٝاٖٚرا احتُاٍ  تٺ ل د 
ذ ٚجٗذ٘ ٜٚدٜذ٘ َذٔ    نسب ا٭ز  لٝدٜ٘ ٚانيطذ لذأرس ا٭ز  )ميطذ  َٔ ٓ٘ تٳُه

ريٟ ريرس اي  ٝد( ياكد ايها ، فتتبدٍ ٚظٝات٘ َٔ )انيطذ َٓذ٘( إىل )انيطذذ لذ٘(    
 . لاي  ٝد لإٔ ميطذ ٚجٗ٘ ل٘ َباغس٠ً

رِ ٜكّٛ يف ايٓاظ احتُاٍ قذٟٛ ٜطذتدعٞ ا٫حتٝذا  ايٛجذٛلٞ، ٖٚذٛ قٝذاّ       
عُٓٗذا، فإْذ٘ ٫ حيتُذٌ تكذدّ غذؤ       ذزاعٝ٘ َكاّ نٍاٝ٘ يف ايضسب ٚانيطذذ ٚلذد٫َ  

عذذٔ ايهاذذ ، ٚحٝذذث ٜ ذذدم عٓذذٛإ ايٝذذدٜٔ عًذذ٢ ايذذرزاع    ايذذرزاع  لذذد٬َٜ
ايباقٝت  عٓدٙ ٚايًت  مل تٓكط ا عٓ٘ حطب اياس ، فٝت   تُُٝ٘ مبطذ جبٗت٘ 
         ٞ  ٚجبٝٓٝذ٘ لاي ذ ٝد َباغذس٠ َذ  ا٫حتٝذا  لضذ١ُُٝ ا٫حتُذاٍ ايكذٟٛ انيطذتدع

اُٖا رذِ ميطذذ ٚجٗذ٘ لُٗذا ٚميطذذ ظٗذس إحذد        ،يضسب لذافٔ ذزاعٝذ٘ ا٭ز   
ِٵ رفإْذذذ٘ َ ذذذدام عذذذسيف ٫َت ذذذاٍ ا٭َذذذس ،وذذذس٣لذذذبطٔ ا٭ ٖٹه، ٛٴجٴذذذٛ َٵطٳذذذخٴٛا لٹ َفا

ِٵ ٜٵدٹٜه،  . ل د ت رز ايضسب ٚانيطذ لبطٔ نٍاٝ٘ ياكدُٖا دٚٳرَي

ًٍ  ميٝٓ٘ ريٚ ٜطازٙ ريٚ ن٬ُٖذا ري َٔ  :يسال ١ي ٛز٠ اٚا ٚ تكٝٸذدت إحذداُٖا   غٴ
انيطذذذ لٝدٜذذ٘ ريٚ ٘، فت ذذرز عًٝذذ٘ ريٚ ن٬ُٖذذا لكٝذذدٺ َذذاْ  عذذٔ ايتخذذسى ٚميتٓذذ  فٍهذذ 

حذداُٖا، ٚتذأتٞ فٝذ٘ ٚظٝاذ١     جس٣ عًٝذ٘ حهذِ َكطذٛ  ايهاذ  ريٚ إ     لإحداُٖا،
 . َكطٛعُٗا ريٚ َكطٛ  إحداُٖا ٚلٓاظ ايتٛجٝ٘ انيتكدّ فُٝٗا

ٚلكٞ ي٘ ايهتف ميطذذ جبٗتذ٘    َٔ فكد ذزاعٝ٘ ٚشْدُٖاي ٛز٠ اخلاَط١: ٚا
ف ل ضذذدٙ ريٚ لبذذاقٞ ٜذذدٙ قذذسب ايهتذذ  ا٭ز  رذذِ ٜضذذسب   ،ٚجبٝٓٝذذ٘ لذذا٭ز  

 ذسف  ظٗس عضدٙ لبافٔ اي ضد ا٭وس٣، ٜٚٴطذ لٗا جبٗت٘ ٚجبٝٓٝ٘ ٚميطذ ٚمي
ٗٴ  : . رِ ْبخث يًرزاع  َاُا ذنسْا يف َكطٛ  ايها  إذا نإ ٚاحدذ٘ َٚج
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 : الشك يف التينه
: أُ ٖغك    عضكا المكٗىي عضكف ال كزا، وٍكْ  فك  ا        وَ الغك   الٍرٕ األٔه

ٔكاُ عكْ عضف  -وضس الٗف الٗضزٝ -جشٞ وَ المٗىي غري اجلشٞ األخري ع   
ككنُ ٖغك       ال زا، وَ المٗىي  ِٔذا ٔظٗ مكْ أُ   ٖمم كإ  ش عككْ  ِٔكذا    

ضزب األرض عٗفْٖ أٔ    تٗاٌْ وضس اجلبّٛ أٔ وضس اجلبٗكٍ  أٔ وضكس ظكاِز    
كٓ ْ الٗىٍٜ أٔ ٖغ    عكز  وكَ عكزٔ   كرٛ المكٗىي  ٔغكف فكز، وكَ تٗىىكْ          

(    كرٗرٛ  كْ لقٕلكْ ) ف ٌْ ٖبين عمٜ  رٛ تٗىىْ ٔ  ٖمم إ لغ  ٔاٌمّٜ
 .(1)زكمىا عككإ فْٗ مما غف وطٜ فنوطْ كىا ِٕذلىف عَ وضمي:ش

: وضس الٗف الٗضكزٝ  ِٔكٕ ٖضمقكف     عٍٗىا لٕ ع    اجلشٞ األخري وَ المٗىي
مل ٖككفخن   أوككز وٍٍتككُت عمككٜ    فزاغككْ وككَ المككٗىي ٔجككت ا لم ككا   لٗككْ وككا    
رةككن ٖ كْ املككٕا ٚ أٙ ا ا مل م كككُ ككالككفخٕه   الةككوٚ أٔ الطككٕاا  ٔ  ا مل ت  

 ال ا ن الشواٌ٘ املضمف عْ ع  المكٗىي ٔعك  سوكَ الغك    وضكس الٗكف الٗضكزٝ        
 . عف وَ ا عمٍاٞ عالغ  ٔتفارك املغكٕك  ذمىاه عفً فضمْ 

  ا ذةن ال ةن الشوكاٌ٘ الطٕٖكن أٔ املكاذ٘ لةكٕرٚ المكٗىي   ٌ كز       عٍٗىا      
ٔ كف  )ال كزا،( ٔ )وطك٘     َاومغكزعٗ  َإا ٚ عزفاملمغزعٛ  ِٔذا ٖضين اٌم اٞ امل

 . ٗرٛ املمقفوٛ عمٜ اوطاْٟ ٔعفً ا عمٍاٞ عغكْرةالالضىن( فمفٍه 
  ا ع    اجلشٞ األخري ٔغف دخن   أوز وٍتكت عمكٜ المكٗىي كالةكوٚ     ٔ
 . وٍْ ٍٖٔطبق دلٗن القاعفٚ رن املغكٕك فْٗ ٔال زا، و  حأس رزس عْ ت ف ٌْ ُٖ

ر:   ا فاتإ املٕا ٚ أٔ دخن   أوز وٍتكت عمكٜ المكٗىي    ٔاحلا ن عاخمةا
ا لم ا   ش عككْ  : َااذمٗاطٔجت  -  ا اٌم ٜ األوزاُ  -ٔ     ٖضمين عغكْ  

 . ظاِز الٗف الٗضزٝٚ : ٔالمفارك مبضس اجلشٞ األخري
لكَ غف ٖقاه عك اٖٛ ال زا، البٍاٟ٘ ا عمقادٙ عٍف الغ    اجلكشٞ األخكري   

                                                           

 .2ين أتٌاب انخهم انٌاقع فِ انصالج: ج 32: ب5( انٌسائم: ج1)
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حكزٙ غاعكفٚ ال كزا،    ف ٌْ ٖضمقف فزاغْ وَ المٗىي ٖٔبين عمْٗ    ٍِْ  ٔعٍفُٟذ ت 
 . ٔ  ٖضمين عغكْ

  وبرث الٕضٕٞ أٌْ   عاِف عمٜ ك اٖٛ ال زا، البٍاٟ٘   الكٍْ غف صبق وٍٍ
  َاضىن املغكٕك فْٗ ٔال زا، وٍْ ذقٗقٛ ٔٔاغضك ف ُ ظاِز الٍةٕص ِٕ وط٘ ال

ًٞ ٔاعمقاد احلقٗقك٘   ٖمرقكق عٍكف      لضفً الغاِف عمكٜ ك اٖمكْ  ٔال كزا،    َا  عٍا
   عٍف الفخٕه   عىن وٍتت عمٗكْ أٔ   َااُ اجلشٞ األخري  رٗرالغ     تٗ

رمككْ ٔذةككٕه ال ةككن الشوككاٌ٘ املككاذ٘ لةككٕرٚ المككٗىي   ٌ ككز   حككأس و عٍككف ت 
ىضس كَ ا ذمٗا  عا لم ا   ش الغ  ٔتفاركْ عرةو تضٍٗعٛ  ٔ  ا مل ٖ املمغز

 . ظاِز الكٍف الٗضزٝ

ُٞ ْ   عزٔ  أٔ عز  وَ  الٍرٕ الثاٌ٘: أُ ٖغ    جش   المكٗىي ِٔكٕ   ااٍاٟك
   ّ مكْ أٔ جبٍٗكْ أٔ ظكاِز    كنُ ٖغ    ضزب ٖفٖكْ عمكٜ األرض أٔ   وضكس جب

ل زا، وَ المٗىي  ِٔذا الٍركٕ  أٔ ٖغ    عز  وَ عزٔطْ غبن اك ْ الٗىٍٜ  
 . غباه الغ    اجلشٞ األخري

رمككْ مل ِٔككٕ   و  -اُ اجلككشٞ أٔ الغككز  ٔ  ِككذا الٍرككٕ غككف ٖغكك     تٗكك  
 .َاْ ٔا عمٍاٞ عْ ٔتفاركْ ع تٗاٌْ  رٗرفٗحت عمْٗ ا لم ا  لغٓك -ٖمحأسٓ

ىرمْ ٔداخكن   غكريٓ   كاُ اجلشٞ أٔ الغز  ِٕٔ ومحأس لٔغف ٖغ     تٗ 
ألغٕٝ أٌْ   ٖمم إ  ش عكْ جلزٖاُ غاعفٚ المحكأس ذ٠ٍٗكذ  ٔغكف عزضكٍا        فا
ضٕٞ الذٙ   ٕرا  المٗىي عالكالفلٗن ٔاملفرك لضفً  ل ( :عث غاعفٚ المحأس)

 كزٌكا أُ  ٔ  عالٕضٕٞ دةٕصػزٙ فْٗ غاعفٚ المحأس لفلٗن خاص ٌٔص و 
ٔ المككٗىي الطّككٕ حككٛ وككَ ال ضككن  الٍاَتاحلةككٗمٛ ر ِككٕ الٕجككٕد الٍككٕراٌ٘ البضككٗ  

غكري   َأاذكف  املزكت  لكٍْ   ميٍع أٔ   ٖضكمفع٘ اعمبكار الغكارل لممكٗىي عىكوَ     
وزكككت  ٔكٗككف ٖضككمفع٘ الٕذككفٚ ٔعككفً الٍكككت ٔا ٖككٛ القز ٌٗككٛ ظككاِزٚ      

ُْشالٍكت   ٍ ٖ َفُٖكي  َو ٔ َأ َُِكي   ُُٕجٕ  . 6ز املاٟفٚ : َفاو ض ُرٕا َع



 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (050)  

ُٞ   ٔعمْٗ:   ا ع  أاٍاٞ المٗىي غبن ال  ّٛ ٔاعمبْ عمٗكْ  تٗكاُ جكش  زا، وٍْ ذقٗق
حأسٓ ٔدخن   غريٓ وكَ األجكشاٞ  كىكا لٕعك    ضكزب األرض      وٍْ ٔغف ت 

اجلبّٛ ِٔكٕ   وضكس الككٍف     عٗفْٖ ِٕٔ ميضس جبّمْ ٔجبٍْٗٗ  أٔ ع    وضس
جز  غاعفٚ المحأس ٔذكىٍا عةرٛ المٗىي ٔمتاوْ ٔعكفً احلاجكٛ  ش   الٗىٍٜ  

  . تفارك اجلشٞ املغكٕك

ا عمٍاٞ عالغ  ٔتكفارك اجلكشٞ املغككٕك رغكي      ُ ا ذٕ ٌضي   رٖت   أ
وَ عبّٛ اخلوا ٔاذمىاه حلٕ  المٗىي عالٕضكٕٞ الكذٙ    َارمْ خزٔجحأس و ت 

  . ابإ عالفلٗن اخلاص عفً جزٖاُ غاعفٚ المحأس فْٗ

 اي ٌٍمقن لبرٕث :
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 الفصل اخلامط: أحكاو التينه                            
 . احلكه األول: التينه قبل حلول وقت الصالة

ٚ      املضزٔا ٔاملغكّٕر عٗكٍّي عكفً       عكزعٗٛ المكٗىي غبكن ذمكٕه ٔغكإ الةكو
ٔكنٌْ وَ املضمىا  الٕاضرٛ عٍف عضا األعوً  ٔلذا خزجٕا عٍكْ   الكذَٖ   
جيت عمّٗي الغضن غبن الٕغإ ف ٌْ    عكاه عٍفٌا   وغزٔعٗٛ المٗىي ٔرفضْ 

ملقفظ افٗىا لٕ كاٌإ الطّارٚ وَ احلفث وطمٕعٛ لمغارل  َالمرفث األكرب وؤغم
  عكّز روطكاُ    املضك   كىا   أٖاً الةًٕ الٕاجت -لةوٚغبن ذمٕه ٔغإ ا

عفً ٌ ز املغّٕر املاٌض  وَ المكٗىي غبكن ذمكٕه     َأوَ القزٖت جف   -أٔ غريٓ
رٚ وكَ احلكفث غبكن ٔغكإ     ٔغإ الةوٚ  ش ِذٓ الةٕرٚ اليت ػت فّٗكا الطّكا  

ٛ ٔغكف  ً املطمكٕب وكٍّي وكع الطّكارٚ احلفاٗك     ذَٖ جيت عمّٗي الةٗاالةوٚ  فال
تضٍذر عمّٗي ا غمضاه وَ احلفث األكرب كاجلٍت ٔكاحلاٟا ٔالٍ اظ المكذَٖ  
اٌقطع عٍّىا صٗوُ الفً ٔٔجت عمّٗىا الةكٗاً  ِكؤ ٞ جيكت عمكّٗي المكٗىي      

 . إلدراك الطّارٚ احلفاٗٛ سوَ الةٗاً وَ ال حز  ش املغزب
ِٔكذا الذٙ عمي عضذرٖمْ ٔعحكشٓ عكَ المكٗىي أٔ وطمكق الطّكٕر   ٔغكإ       

 -املىككَ وٍّىكا   -ّٕر عاملاٞ أٔ الٍابٚ ميكٍْ غبن ذمٕه الٕغإ  جياد الطالةو
ّٛ غري الةوٚ ا تٗٛ كنُ ٖقةف الطّكٕر لكمؤٚ القكز ُ     ٔحيما  عنُ ٖقةف عْ غاٖ

أٔ لمكككُٕ عمككٜ طّككارٚ أٔ سلِٕىككا وككَ الغاٖككا   ٔ لكك  لغككزض الككمىكَ وككَ  
    ٔ عكالمٗىي الكذٙ    الةوٚ امل زٔضٛ عضف ذمٕه ٔغمّكا عكذاك الٕضكٕٞ أٔ الغضكن أ

ىكٍٍككا ال مٗككا عٕجككٕب اجيككاد الطّككٕر عاملككاٞ أٔ أٔجككفٓ غبككن الٕغككإ  ٔوككَ ٍِككا ُٖ
 . عالٍاب   ا عمي عضفً متكٍْ وَ الطّٕر عضف دخٕه الٕغإ

ٌضي   ا عمكي عضذرٖمكْ عضكف دخكٕه ٔغكإ الةكوٚ ٔعحكشٓ عكَ الٕضكٕٞ أٔ          
الغضككن  لكككَ ميكٍككْ المككٗىي ذ٠ٍٗككُذ مل ػككت عمٗككْ الطّككارٚ املاٟٗككٛ غبككن الٕغككإ   

المكٗىي أذكف   )ٖٔك ْٗ المٗىي املقفٔر عضف ذمكٕه ٔغكإ الةكوٚ امل زٔضكٛ  فك ُ      
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كىكا ٔرد   (غف فضن أذف الطّٕرَٖ)ٔ (رّب املاٞ ِٕ رٍب الةضٗف)ٔ (الطّٕرَٖ
 . (0)  الٍةٕص الةرٗرٛ

  فقّاٍٟا غّٕر  ٖغزل المٗىي غبن الٕغإ عٍف و ِٔذا اصمثٍاٞ  ٔفٗىا صٕآ
عككن ادعكك٘ ا عككال عمككٜ عككفً وغككزٔعٗٛ المككٗىي غبككن ذمككٕه الٕغككإ ٔعككفً    

: ِن تؤدٙ عفً  عف وَ ووذ ٛ وا تقمطْٗ األدلٛ  ِٔن ِٕ كذل  ؟   رمْ
 ْ ؟  ٔالبركث ٍِكا فٗىكا لكٕ مل ػكت الطّكارٚ       الةرٛ ٔعفً الغزعٗٛ أً   تؤدٖك

احلفٖثٛ غبن ذمٕه ٔغإ الةوٚ امل زٔضٛ املؤغمٛ وع اذمىاه متكَ املكمف وكَ  
 . املاٞ عضف دخٕه الٕغإ

ٔعٍفُٟذ:   ا وٍضٍا جٕاس المٗىي أٔه ٔغإ الةوٚ ملَ حيمىن ذةكٕلْ عمكٜ   
     َ المكٗىي غبكن    املاٞ ٔغفرتْ عمٜ المطّز وٍْ غبن اٌمّكاٞ الٕغكإ  فٗككُٕ املٍكع عك

 . الٕغإ أٔضس ٔأٔاق
المىكَ وكَ املكاٞ غبكن اٌمّكاٞ الٕغكإ فكو رٖكت           لكَ لٕ اذمىمٍا عزٔض

ٔغكف ادعك٘ عمٗكْ ا عكال       جٕاس المٗىي ٔوغزٔعٗمْ عٍف تطٍٗق ٔغإ الةوٚ
ٔتفه عمّٗا  ٖٛ الطّارا   ٔلٕ غمٍا ظٕاس تقفٖي المٗىي   أٔه الٕغإ فٍبرث 

 . ؟ دخٕه ٔغإ الةوٚ امل زٔضٛ وغزٔل أً  : ِن المٗىي غبن  ٍِا

ألٌككْ   دلٗككن   : المرقٗككق عككفً وغككزٔعٗٛ المككٗىي غبككن الٕغككإ (2)غككف ٖقككاه
ٖقمط٘ جٕاس المٗىي غبن الٕغإ  ف ُ املضم اد وَ  ٖٛ الطّارا  أُ المٗىي  منكا  
ٖضٕ،   ظزا احلاجٛ  لْٗ ألجن الةوٚ أٔ صاٟز الغاٖكا   ِٔكذا وضٍكٜ غٕلكْ     

َٚ ش:تضاش ف ٌكْ   ا اذمكاد  ش الطّكارٚ ٔككاُ لكْ عكذر وكَ         زٔ   ا ُغى ُمي  ٔ َلٜ الِةكو
الطّارٚ املاٟٗٛ غاً المٗىي وقاوّا  ألُ رٍب الةضٗف ٔربٍ  املاٞ ٔاذف  ٔأوا غبن 
دخٕه الٕغإ فو ذاجٛ عٍف املكمف  ش الطّكارٚ ذمكٜ تقكًٕ الطّكارٚ الٍاعٗكٛ      

                                                           

 أتٌاب انرًْى .ين  32: ب3( انٌسائم: ج3)

 .  312 – 313: 11( انرنقْخ فِ شزح انعزًج انٌثقَ: ج2)



 (055)ذكي المٗىي غبن ذمٕه ٔغإ الةوٚ.........................................  
 

 . وقاً الطّارٚ املاٟٗٛ ٖٔضٕ، لْ المٗىي

ٌضكي ِككذا المٕجٗككْ جيككزٙ   الٕضكٕٞ ٔالغضككن  ألٌّىككا    اتّىككا عبادتككاُ   
ٗكٛ غبكن   ربٕعٗمّكا الذات وضمربماُ ٌ ضٗماُ  ٔلكذا   وكاٌع وكَ اتٗاٌّىكا عكفاع٘ و      

ُ عضا ال قّاٞ المشً ٔجٕب الغضن وكَ اجلٍاعكٛ   ٔغإ الةوٚ امل زٔضٛ  عن  
ٛ  )عككالٕجٕب الٍ ضكك٘ كىككا تقككفً      ٕضككٕٞ عبككادٚ    ٔال(عككٕث غضككن اجلٍاعكك

ضن عٕغإ الةكوٚ  وضمربٛ   ٌ ضّا  ٔذٗث   ٖمقٗف اصمرباعْ ٔاصمرباب الُغ
ُ عّىا غبكن ٔغكإ الةكوٚ     فمذا جيٕس ا تٗا  رٍبْ اهلل صبراٌُْٖ َالكٌّٕىا طّٕر

 ٔغككف   هلككا   أٔه ٔغمّككا  َاٗككؤتٗاٌّىككا لمةككوٚ غبككن دخككٕه ٔغمّككا تّعككن ٖ حككٕس  
إ الةككوٚ غمضككاه غبككن ذمككٕه ٔغكك جككز  صككريٚ املمغككزعٛ عمككٜ المٕضكك٘ ٔا   

 . أٔ عاعٛ أٔه ٔغمّا لممىكَ وَ  غاومّا فزادٝ

تٕغف وطمٕعٗمْ عمٜ دخٕه ٔغإ ٗمْ   ٌ ضْ ٔربٕععٍٗىا المٗىي مل تثبإ و 
ٚ     َاالةوٚ ٔعذرٖٛ املكمف وَ اصمضىاه املاٞ طّٕر  ٔمل تقكي عك  املمغكزعٛ صكري

ٚ  َاعىمٗٛ عمٜ المٗىي غبكن الٕغكإ تّٗكؤ     حكٕس ا تٗكاُ عكالمٗىي    ٔلكذا   ٖ    لمةكو
 حككٕس ا تٗككاُ عككْ عضككف ذمككٕه ٔغككإ الةككوٚ   ا اذمىككن    غبككن الٕغككإ كىككا   ٖ  

ٍّكك سٔاه عككذرٓ ٔت  ًٞ أٔ غضككَوىكٍككْ وككَ اصككمضىاه املككاٞ ٔالمط ذضككت  ز عككْ ٔضككٕ
 . ٔظٗ مْ ٌٕٔل ذفاْ

ٚ  ٖٔؤكككف ربٕعٗككٛ عضككف تضككمٗي و  -عككفً وغككزٔعٗٛ المككٗىي غبككن ٔغككإ الةككو
ْٛ :  ُ و  -المككٗىي  ىكككَ ٔلككذا   ُٖ -غبمككْ    -عضككف الٕغككإ  ربٕعٗمككْ الٍ ضككٗٛ ااعمكك

احلكي ظٕاس المٗىي ٔعزعٗمْ غبن الٕغإ ذمٜ لٕ غمٍا عالٕاجكت املضمكق ف ٌكْ      
ٖقمطكك٘ أُ ٖكككُٕ ظككزا ا صككمرباب   المككٗىي غبككن الٕغككإ  فىككا  ِككت  لٗككْ  

ُ املّكي  ِذا البٗأ.  املغّٕر وَ عفً وغزٔعٗٛ المٗىي غبن الٕغإ ِٕ الةرٗس
 . مما أفادٓ أصما ٌا احملقق اخلٕٟ٘ )غفٓ(

ٖةاه المرقٗق  ش الٍمٗحٛ املذكٕرٚ املٕافقكٛ لمىغكّٕر    إل َاحٗت عٍْ وٍضٌُٔ
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 : عضف تضمٗىٍا عضفً  رٛ المٗىي لةوٚ وؤغمٛ غبن دخٕه ٔغمّا  ٌٔقٕه
َٚ  :ش:  ُ غٕلْ تضاشأَٔ  املاٟكفٚ:   زَفم ٗ ِىُىكٕا   كَضٗفّا َطٗابكاّ    ..ٔ   ا ُغى ُمي  ٔ َلٜ الِةكو

ٔ   ُجٍُبكّا    :ش  ٔغٕلْ تضاش6   ُ ٌ ُمي  ُصَكار ٝ ذ ِمٜ ت ض َمُىٕا و كا ت ُقُٕلكٕ ٔ َأ  َٚ   ت ِقز ُعٕا الِةو
  ا أعكضز ٔأٔذكٜ عمٕغكف الٕضكٕٞ       22زالٍضاٞ: ٔ ٖ  ع اَعٔزٙ ص َبٕٗن ذ ِمٜ ت غ م َضُمٕا
دخككٕه ٔغككإ الةككوٚ ٔأُ القٗككاً ألداّٟككا ٖٕجككت   أٔ الغضككن أٔ المككٗىي عمككٜ  

ٍٕ، المٗىي ع زا  َأاذف وَ أسلاٞ الطّارٚ احلفاٗٛ  لكٍْ   ٖفه عمٜ ذةز وض
   قكاً الةكوٚ غبكن ٔغمّكا    القٗاً لمةكوٚ ٔعٍكف  رادٚ  جيادِكا  ٔأٌكْ ذٗكث   تُ     

 لٗط األوز ِكذا  ٔ  د لٛ   ا ٖٛ  ٖغزل المٗىي لمةوٚ غبن ذمٕه ٔغمّا   
ُٛ ِ٘ غري  رادٚ  جياد الةوٚ. ٔعٍفُٟذ ٌقٕه:  عمٜ احلةز  عن ميكَ المٗىي لغاٖ

المككٗىي (   األ ككٕه: أُ املقفوككٛ الضبادٖككٛ):  ٌككْ غككف ذققٍككا   عككٕث  َاااٌٗكك
ْ     َإّروضمرت   ٌ ضْ لكٌْٕ ط فك ُ    كىا ٖضكمرت الٕضكٕٞ ٔالغضكن   ٌ ضك

َ     ش ّاكٔزٖ َُٖركّت اِلُىم َط  ٔ ِٕاَع    ْ  َُٖركّت الِمك ٚ     ز الٖم  :عكٍٍص القكز ُ ادٗكف   صكٕرٚ البقكز
الةرٗرٛ عمٜ أُ المٗىي عالٍاب أٔ الةضٗف غكف   (2)ٔغف دٓلإ الٍةٕص  000

الةكضٗف ِٔكٕ أذكف     ٔأُ رب املكاٞ رب  َاكىا جضن املاٞ طّٕر َاجضمْ اهلل طّٕر
وكَ     ككن ٔغكإُ  هلل صكبراٌْ   َاربٕعك طّٕرٖمْ أُ ٖككُٕ و   الطّٕرَٖ  ٔتقمط٘

كىا عضكف دخكٕه   ربٕعٗمكْ عك  ربٕعٗمكْ عٕغكإ الةكوٚ لمدكمص و     دُٔ اخمةاص و 
َ شٌْ تٍطبق  ٖٛٔغإ الةوٚ  عن   ّأزٖ َُٖرّت اِلُىم َط لٕغإ   ا عمٜ المٗىي غبن ازٔ 

ُ  املمٗىُي ف ة أرٖف عْ المطّز َٔغ عمٜ طّارٚ  ف ٌْ غف ابإ أُ المٗىي طّٕر  الكٕ
ٍّ ْ فكٗىكَ  تٗاٌكْ عقةكف المطّكز: الككُٕ عمكٜ       رت فضَمك ٓ اهلل ُٖٔذربز فّٕ ُٖٔتط

ّٛ هلكا  الطّارٚ    ٔالمكٗىي عبكادٚ   غبن ٔغإ  وٚ ال زٖطٛ ٔوَ دُٔ جضمْ وقفوك
ابإ اصمرباعْ   ٌ ضْ وَ دُٔ تضمقْ عال زٖطٛ  عف وَ  تٗاٌْ عٕجْ غزع٘  ٔملا 

  ْ ْ      أٔ و  ٔوَ دُٔ تٕغكف عبادٖمك غبكن   ربٕعٗمكْ عمكٜ  كوٚ ال زٖطكٛ أوككَ  تٗاٌك
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ٔغإ ال زٖطكٛ عقةكف المطّكز احملبكٕب  اكي   ا ذكٍن الٕغكإ ِٔكٕ عمكٜ طّكٕر           
٘  ذمٜاملاٞ  ت َةرفث ٔمل ُٖتزاع٘ مل ُٖ ْ ٖمىكَ وَ الةوٚ عطّٕر وكاٟ    أوكٍك

ا وكَ دُٔ ذاجكٛ لمحفٖكف    ٖطٕأٔ  ٖةم٘عقاٞ طّٕرٓ الٍاع٘ ٔ ضمىف عمُٜ ٖا
 (5)  ٔغككف ادعكك٘ عمٗككْ ا عككال  ٔدٓلككإ عمٗككْ عضككا الٍةككٕص  َاالمككٗىي جشوكك

 الةرٗرٛ الٍاطقٛ عنُ المٗىي مبٍشلٛ املاٞ ٔجيشْٖ المٗىي ذمٜ جيف املاٞ أٔ حيفث.
غككزل لمىكمككف  تٗككاُ المككٗىي غبككن ذمككٕه ٔغككإ    ٖمرةككن عٍككفٌا أٌككْ ُٖ  ُ  

َ  ارٚ ٔطّككٕر فكك ُ اهللش طككٛ لمكككُٕ عمككٜ طّكك  ال زٖ ّاككٔزٖ ٔميكٍككْ  زَُٖرككّت اِلُىم َط
ركفث  ا صم ادٚ وَ ِذا المكٗىي عضكف دخكٕه ٔغكإ الةكوٚ امل زٔضكٛ   ا مل ُٖ      

  ٌضي   ٖغزل لْ  تٗاُ المٗىي عقةف  ٖقال َأمل ٖمىكَ وَ اصمضىاه املاٞ طّٕر
ٍٕ، لممٗىي غبن س ٔ  ُوةٍرالةوٚ اليت مل ٖفخن ٔغمّا ف ٌْ   وٕجت ٔ  ُو ض

ٍٕ، إلتٗكاُ الةكوٚ غبكن ذمكٕه ٔغمّكا          الٕغإ عقةف  تٗاُ الةوٚ  كىكا   وضك
عكن عقةكف       عقةكف  ٖقاعّكا    ىٍع وَ عزعٗٛ المٗىي غبكن ٔغمّكا  لكَ ِذا   ٖ 

ٍّ غكزل لكْ المكٗىي ٔ  ٖةكس وٍكْ  تٗاٌكْ       ز ٔالكُٕ عمٜ طّارٚ  كىكا أٌكْ   ُٖ  المط
ّٛ لةككوٚ عككْ غككري  َاوضمككف اذمىككاَ  -دخككٕه ٔغمّككا   ا اذمىككنوؤغمككٛ عضككف  وقفوكك

غبكن وطك٘ ٔغكإ     َاىكٍْ وكَ اصكمضىاه املكاٞ طّكٕر    سٔاه الضذر وٍْ ٔت  -ضضٗف
 : . اي ٌبرث الةوٚ امل زٔضٛ

 . احلكه الثاىي: جواس البدار إىل التينه لذوي األعذار مً الطهور باملاء
عكَ الطّكارٚ احلفاٗكٛ عاملكاٞ      َأ  ذكي البكفار  ش المكٗىي ممكَ ككاُ وضكذٔر     

 : رمىمٛ ٌضزضّا ت ةَٗو  ٔفْٗ  ٕر ُو اخموا
الةٕرٚ األٔش: أُ ٖضمي املكمف املضذٔر عَ الطّكارٚ املاٟٗكٛ عكشٔاه الضكذر     

ًٞ كككاُ  -ىكٍككْ وككَ اصككمضىاه املككاٞ  ٔت  ٔارت ككال الضحككش املمةككف عككْ فضككوَ   ٔضككٕ
غبككن وطكك٘ ٔغككإ الةككوٚ ٔاٌقطككاٞٓ  ٔ  ِككذٓ الةككٕرٚ املضككزٔا   - أً غضككَو

                                                           

 ين أتٌاب انرًْى. 31: ب3( راجع: ج5)



 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (058)  

ب المككنخري ٔعككفً ٔاملغككّٕر عكك  األ ككراب ٔادعكك٘ عمٗككْ ا عككال ِككٕ ٔجككٕ
 . غبن اٌقطاٞ ٔغإ الةوٚ عمي عشٔاه الضذر وضمقبَوا ا  ممٗىيجٕاس البفار ل

 ُ ع طو  أدلٛ عفلٗٛ الةضٗف عَ املكاٞ فك   َاىضكلكَ غف ٖقاه ظٕاس البفار ت 
أٔه ٔغككإ  َارٍعّىككا ٔاذككف ٔالمككٗىي أذككف الطّككٕرَٖ  ٔملككا كككاُ املكمككف وضككذٔر

جاس لْ المٗىي لمةوٚ  َ اصمضىاه املاٞ   ٔضٕٞ أٔ غضن ع َاالةوٚ أٔ عاجش
ألٌْ ذ٠ٍُٗذ غري ٔاجف لمىكاٞ أٔ غكري غكادر عمكٜ اصكمضىالْ        أٔه ٔغمّا أٔ ٔصطْ

دلكإ عمكٜ أُ وكَ  كمٜ      (6)ٔ  ٖمشً تنخريِا  ش  خز ٔغمّا  ٔعضكا األخبكار  
 . إ  وتْ ٔ   عادٚ عمْٗ   ا ٔجف املاٍٞىعمٗىي ت 

ىضٍآ الٕصكٗع  كِٔذا وقاه ضكضٗف ف ٌكْ صكبق عٗكاُ أُ عكفً ٔجكفاُ املكاٞ عك        
 مغضكن املكنوٕر عكْ    وٍكْ عكفً ٔجكفاُ املكاٞ لمٕضكٕٞ أٔ ل      زاداملةرٕب عالقزٍٖٛ ُٖ

الٕاغضكٛ عك  وبكفأ الٕغكإ     ِٕٔ الطبٗض٘ اجلاوع ع  أفزادٓ الضزضٗٛ ٔالطٕلٗكٛ   -
 . اتْ خارجٛ عىا تضمق عْ األوزكحشٟٗٔاخلةٕ ٗا  ال زدٖٛ ل -ٔع  وٍمّآ

 صمضىاه املاٞ ٔصك  الٕغكإ أٔ  خكزٓ فّكٕ      ِٔذا املكمف ملا عمي عمىكٍْ وَ
ِٔككٕ ٔصككطْ أٔ  : اصككمضىالْ   عضككا الٕغككإوككمىكَ وككَ املككاٞ غككري وضككذٔر   

 ٔاجكفٓ( ذمكٜ ٖمرقكق لكْ وٕضكٕل       خزٓ  فكو ٖككُٕ وةكفا  )فاغكف املكاٞ غكري      
 . المٗىي املنوٕر عْ

فٓ  ف ٌّكا تكغكف   َحك ا وزٚ عطمت املكاٞ ملكَ مل ٖ    (7)ٖٔؤكفٓ: عضا األخبار
عَ عكفً ك اٖكٛ فقكفاُ املكاٞ ٔعكفً ٔجفاٌكْ عمركاظ عضكا األفكزاد الطٕلٗكٛ أٔ           
الضزضٗٛ  ٔ   لٕ ك ٜ ال قفاُ عمراظ عضا األفزاد  ف  أٌْ غري ٔاجف لمىاٞ 

ٛ   ِذ فٗحكٕس لكْ المكٗىي لمرقكق وٕضكٕعْ ٔ  ٖمشوكْ         ٓ األرض ِٔذٓ الضكاع
ال رص ٔطمت املاٞ   غري األرض الٕاغف عمّٗا  وكع أُ املٍةكٕص   ِكذٓ    
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 .  األخبار خوفْ: ٔجٕب ال رص ٔٔجٕب المنخري
ٔاحلا ن ٔضٕح عفً جٕاس وبكادرٚ فاغكف املكاٞ اش المكٗىي ٔالةكوٚ ذكاه       

 . الٕغإ احملٍفد لمةوٚ املاٞ غبن وط٘عمىْ عٕجفاُ 

الةٕرٚ الثاٌٗٛ: وكا   ا عمكي أٔ اطىكنُ عاصكمىزار عكذرٓ  ش وٍمّكٜ الٕغكإ        
وككَ سٔاه الضككذر غبككن اٌقطككاٞ الٕغككإ  ٔال ككاِز جككٕاس تقككفٖي المككٗىي    ط ٠َٖٔ كك

 : أٔه الٕغإ أٔ ٔصطْ  ٔصٕا ٖمب  ٔجّْ وَ ووذ ٛ األخبار   ٚٔالةو

زٔض القفرٚ لكْ عمكٜ اصكمضىاه املكاٞ     رمىن أٔ ٖ َ عالةٕرٚ الثالثٛ: أُ ٖ 
ٔغكإ   أٔه كىا حيمىكن اصكمىزار عحكشٓ املضمكًٕ فضكوَ       غبن وط٘ ٔغإ الةوٚ

وككَ  وككَ املمقككفو  ٔغمٗككٌن قككف اخمككار عككٌعالةككوٚ  ِٔككذا وٕضككع اخلككوا : ف
ٔلكشًٔ تكنخري المكٗىي ٔالةكوٚ  ش  خكز الٕغككإ        املمكنخزَٖ عكفً جكٕاس البكفار    
وكَ املمكنخزَٖ ٔ ِبكٕا  ش جكٕاس      ف خالف عكعٌ ٔادع٘ عمْٗ ا عال  لكٍْ غ

املكمف ٔجفاُ املاٞ غبكن اٌقطكاٞ الٕغكإ     ىٛ ت ةٗن ع  وا   ا رجٜالبفار  ٔا 
فو جيٕس البفار ٔع  وا   ا ٠ٖط وَ ٔجكفاُ املكاٞ ٔاطىكنُ عضفوكْ ذمكٜ ٌّاٖكٛ       

 اي ٌقٕه ؼقٗقّا لمرق ٔا صمف ه عمْٗ  ف ٌْ : . ٔغإ الةوٚ فٗحٕس البفار

عفلٗكٛ الةكضٗف عكَ     (8)ٖٔضمفه لْ ع طو  أدلٛ َاٖقاه ظٕاس البفار وطمقغف 
عفً ٔجٕب  عادٚ الةوٚ ٔالطّٕر عٍكف   (9)عمٜ املاٞ ٔطّٕرٖٛ المٗىي ٔوا دٍه

 . المٗىي
ٖٔمككب  اجلككٕاب عٍككْ وككَ املٍاغغككٛ املاضككٗٛ   الةككٕرٚ الضككاعقٛ  فكك ُ عككفً   

عكَ الٕضكٕٞ ٔالغضكن ِك٘     ٔجفاُ املاٞ ٔالضكذر عكَ اصكمضىالْ ٔعفلٗكٛ المكٗىي      
عمراظ الطبٗض٘ اجلاوع ع  األفزاد الٕاغضٛ ع  املبفأ ٔاملٍمّٜ  ٔوكع اذمىكاه أٔ   

مل ٖمرقق عكفً الٕجكفاُ عمركاظ     املاٞ   ٔص  الٕغإ أٔ    خزٓ ظَ ٔجفاُ
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طبٗض٘ املنوٕر عْ اجلاوع ع  متاً أفزادٓ الٕاغضٛ ع  املبفأ ٔع  املٍمّكٜ  فٗككُٕ   
ىكككَ المىضكك  فاغٗٛ ٖغككمبْ فٗككْ اٌطبككا  الكمكك٘ عمٗككْ  ٔ  ُٖ  وةكك ّٛاملككٕرد عككبّ

  عككاملطمق   ىٍضككألٌككْ ت   عكك طو  دلٗككن عفلٗككٛ المككٗىي عككَ الٕضككٕٞ أٔ الغضككن
 . َاىٍٕل جشؤِٕ و   الغبّٛ املةفاغٗٛ

عفٖفٚ دٓلكإ   (12)جلٕاس البفار  ش المٗىي ٔالةوٚ عزٔاٖا  َأغف ٖضمفه ااٌٗ
   ٘  اككي   عمككٜ أُ املضككذٔر وككَ اصككمضىاه املككاٞ   ٔضككٕٞ أٔ غضككن ٖمككٗىي ٖٔةككم

 جشاٞ  ككوتْ ٔ   ككوتْ  ٔعٍبككز  عضطككّا عكك  ف َضكك  ا ٔجككف املككاٞ   الٕغككإ مل ُٖ
( عىكَ أ كاب   وكَ اإلوكاً البكاغز )    ٌ ري  كرٗس سرارٚ صكاٟوَ     عادٚ عمْٗ

إ  ككوتْ ٔ   عككادٚ ٍىككت (:شغككاه ) املككاٞ ٔغككف  ككمٜ عمككٗىي ِٔككٕ   ٔغككإ؟ 
ف ٌّا ٔغريِكا تكفه عٕضكٕح د لكٛ المشاوٗكٛ عمكٜ وغكزٔعٗٛ المكٗىي أٔه          زعمْٗ

 . الٕغإ أٔ ٔصطْ

دٓلإ عمكٜ أٌكْ   ا تكٗىي ٔ كٓمٜ      (11)ٌضي تضارضّا عمٛ أخزٝ وَ األخبار
اي ٔجف املاٞ غبن أُ ميط٘ الٕغإ تٕضن ٔأعاد  وتْ  ٔوكَ الٕاضكس  وككاُ    

عىن األوز ع عكادٚ الةكوٚ عمكٜ ا صكمرباب عضكف       اجلىع ع  طاٟ يت األخبار
جكشاٞ  ٌقطاٞٓ  ِٔكذا وكا دٍه عمكٜ عكفً اإل   ٔجفاُ املاٞ   ٔغإ الةوٚ غبن ا

 ٚ ٔ     فُٗ  املضممشً لإلعكاد ذٓ األخبكار  هلك رىكن األوكز عاإلعكادٚ عمكٜ ا صكمرباب  
 المشاو٘ ِٕ عزعٗٛ المٗىي أٔه الٕغإ أٔ ٔصطْ. وفلٌٕه

طاٟ ٗمّا تفٍه عمكٜ جكٕاس البكفار لممكٗىي أٔه     حىٕل األخبار عٔكٗف كاُ و 
إ  ٖٔؤككف عكزعٗٛ البكفار لممكٗىي ٔالةكوٚ أٔه الٕغكإ أٔ ٔصكطْ ٔعكفً         غالٕ

( : وضمربٚ وٍةٕر عَ ذاسً عكَ الةكاد  )   لشًٔ تنخريِىا  ش  خز الٕغإ
   ٌك٘  أوا أٌا فكٍكإ فكاعوَ  (:شفقاه )  اي أ اب املاٞ   رجن تٗىي فةمٜ
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ٖؤككف عكزعٗٛ   ِٔكٕ  ( ف ٌّكا ؼكك٘ فضكن وضةكًٕ )     (10)زكٍإ أتٕضن ٔأعٗكف 
البفار  ش المٗىي ٔعفً لشًٔ المنخري  ش  خز ٔغإ  ٌضي وع اإلعكادٚ لكٕ ٔجكف    

 .ِذا  . ىكَ وَ اصمضىالْ غبن اٌقطاٞ ٔغإ الةوٚ امل زٔضٛاملاٞ ٔت 
 ِكا: عضطكّا  اددمم كٛ   وؤ األخبار اخلا ٛ الٕا مٛ الٍٗكا وُ  :ٔعمضبري و ةن

جٕاس البفار  ش المٗىي ٔالةوٚ أٔه الٕغإ  ٔغكف أعكزٌا  لّٗكا         (12)ظاِز
  ٔصككبق المرقٗككق   وؤداِككا ٔد لمّككا َاا صككمف ه لمقككٕه ظككٕاس البككفار وطمقكك

 .  ٔاصم ادٚ اصمرباب اإلعادٚ عٍف ٔجفاُ املاٞ   الٕغإ
دٓلكإ عمكٜ لكشًٔ تكنخري المكٗىي  ش  خكز ٔغكإ الةكوٚ          (12)ٔعضا األخبار

 ا فاتْ املاٞ عٍفٟذ مل ٖ مْ الٍاب ٔالةكضٗف  ٔ سوّكا عكفً جكٕاس     امل زٔضٛ ٔ 
و حىٕل األخبار  خبارالبفار  ش المٗىي ٔالةوٚ أٔه الٕغإ  فمضارض ِذٓ األ

ر لممكٗىي ٔالةكوٚ أٔه   املاضٗٛ اليت ذققٍا د لمّا ا لمشاوٗكٛ عمكٜ جكٕاس البكفا    
 : عف وَ الضودالٕغإ  ٔ 

: ظّٕرِكا     ٗٛ املةٍزذٛ عٕجٕب تنخري المٗىئاملوذظ عمٜ الطاٟ ٛ الثاٌ
  عقزٍٖكٛ تككزر   رجاٞ ٔجفاُ املاٞ غبن اٌقطاٞ الٕغإ ٔاذمىالْ   ٌ ط املكمف

ٔالةضٗف  ِٔذا ٖفه عمٜ  زف ُ فات  املاٞ مل ت م  األرضش (15)(:غٕلْ )
 حكفٓ  ٔجٕد اذمىاه   اعٛ املاٞ ٔرجاٞ ٔجفاٌْ غبن اٌقطكاٞ الٕغكإ  فك  ا مل ٖ    

 . ٔجف األرض ٔمل ٖ مْ الةضٗف -ال رص ٔوط٘ الٕغإ عضف  -
حف املضكافز املكاٞ فمٗطمكت وكا داً         ا مل ٖ ش(16)ٗس سرارٚ: :  ر ٖٔؤكفٓ

ْ    خز الٕغإ الٕغإ  ف  ا خاا أُ ٖ ٕتْ الٕغإ فمٗمٗىي ٔلٗةٍن خكرٌب   ز ف ٌك
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كىككا أُ األوككز    ٕجككٕب تككنخري الةككوٚ  ش  خككز الٕغككإ    ككرٗس ٔوةككٍزح ع 
ِذا ظكاِز   رجكاٞ املضكافز       رص عَ املاٞ وا داً   الٕغإٔلٗ زفمٗطمتش

 ش   ا تطٍٗق الٕغإ ٔخاا فٕتْ فمٗبادرٔجفاُ املاٞ عضف ال رص ٔالطمت  ف 
 . المٗىي ٔالةوٚ غبن وط٘ٞ الٕغإ

ِىكا   ز ُ فاتكْ املكاٞ مل ت مكْ األرض   ز ٔ اك اخلكربش فمٗطمكت رب شاخل ِٔذا
ُٛ اخمةاص ِذٓ األخبار عةٕرٚ اذمىاه ٔجكفاُ املكاٞ ٔسٔاه الضكذر غبكن      غزٍٖ

اخمةكاص   َأعٍفِا ٖمشً تكنخري المكٗىي ٔالةكوٚ  ٔ سوكْ غّكز       وط٘ الٕغإ
ىي عكذٔٙ األعكذار املضكمىزٚ    أخبار الطاٟ ٛ األٔش الفالٛ عمٜ جٕاس البفار لممٗ

ْ  ش  خكز  ٖبادر أٔه الٕغإ أٔ ٔصطْ وكَ دُٔ لكشًٔ تكنخري تٗىىكْ ٔ كوت     عنُ 
دمةٛ عةٕرٚ الٗكنظ وكَ ٔجكفاُ املكاٞ عٍركٕ الكٗق  أٔ عٍركٕ        لٕغإ  فمكُٕ ُو

 . َاا طى٠ٍاُ عضفً ٔجفاُ املاٞ أٔ عضفً سٔاه الضذر وَ اصمضىاه املاٞ طّٕر

ٔعٍفٟذ ٍٖم ٘ المضارض ٔالمفافع ع  طكاٟ يت األخبكار: ال كاِزٚ   جكٕاس     
 : إ  ٖٔمرةن وٍْ الم ةٗنخز الٕغفار  ٔا وزٚ عمنخري المٗىي  ش  الب

الكمىكَ وكَ اصكمضىاه    اٌْ عاصمىزار الضحش ٔعفً ع  ٖنظ املكمف ٔاطى٠ٍ 
ُٞ أٔ غضن رةن عٍف عضا املزضٜ ٔكضري الٗف أٔ ِٔذا الٗنظ ٖ   املاٞ   ٔضٕ

رىككن عمٗككْ أخبككار الطاٟ ككٛ  ٔصككطْ  ُٔت  فٗىكٍككْ المككٗىي أٔه الٕغككإ أٔ  القككفً
إلعكادٚ لكٕ   عاغكري ٔاجكت  كىكا أُ األوكز      َااألٔش ٖٔكُٕ المكنخري فّٗكا وضكمرب   

 . رىٕه عمٜ ا صمربابىكَ وَ اصمضىاه املاٞ غبن اٌقطاٞ الٕغإ و ت 
غبككن وطكك٘ ٔغككإ الةككوٚ    ٔعكك  اذمىككاه املكمككف ٔرجككاٞٓ سٔاه الضككذر    

رىكن أخبككار  ُٔت  عككف وكَ تككنخري المكٗىي ٔالةككوٚ  ش  خكز الٕغككإ   امل زٔضكٛ فو 
 . الطاٟ ٛ الثاٌٗٛ عمْٗ

 -دُٔ لشٔوكْ   -ع ّكٕر الطاٟ كٛ الثاٌٗكٛ   اصكمرباب المكنخري       ٌضي غف ٖقكاه 
ٔاعمكي أٌكْ لكٗط    (:شعقزٍٖٛ وضمربٚ ذلىف عَ محزاُ عَ الةاد  ٔغف غاه )
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رىف عكَ محكزاُ( الكزأٙ    ك)وك ٔ (17) زأُ ٖمٗىي       خز الٕغكإ  ٍٖبغ٘ ألذُف
( وزدد عك  )اعكَ أعك ( الكذٙ لكْ كمكاب ٖزٖٔكْ عكَ اإلوكاً          عَ الةاد  )

وَ املمقكفو   لكٍكْ وٕاكق عٍكفٌا      ح عمٕاٗقْ أذٌف( ِٔذا مل ٖةٍزالةاد  )
ٔعك  )الٍّكفٙ( الكذٙ لكْ      (18)لزٔاٖٛ اعكَ أعك٘ عىكري عٍكْ   صكٍفَٖ  كرٗر       

( ِٔككٕ وٕاككق  ِٔككذا ا صككي وغككٍك  كمككاب ٖزٖٔككْ عككَ ا وككاً الةككاد  ) 
 . َاعٍّٗىا  ٔالضٍف  رٗس عٍفٌا جشو

كزاِٛ المقفٖي ٔاصمرباب تنخري المكٗىي  ز ِٕ لٗط ٍٖبغ٘ٔظاِز الضبارٚ:ش
 . عمٜ ا صمرباب رىن ٌةٕص الطاٟ ٛ الثاٌٗٛخز ٔغإ الةوٚ  فُم 

 : وَ جّم ٔلكَ املقاه ٔالف لٛ ضضٗ ٛ 
أُ ٖمٗىي       خز  لٗط ٍٖبغ٘ ألذُفىكَ اصم ّار املٍع وَ تضبريش: ُٖأَٔ 

عمٜ الكزاِٛ كىكا ِكٕ   لمرىن  َأ ُ كاُ غالب زلٗط ٍٖبغ٘شف ُ تضبري زالٕغإ
عٍآ   عالقزٍٖٛ  ٔغف غٍزاملزاد وٍْ مض  رىن عمٜ املٍع ف ٌْ تضبري وغٍك ٖلم غاعٌن

  الكزاِكٛ   َألكٗط وضٍكآ وٍرةكز     عٕاٍا األ ٕلٗٛ عكَ )األٔاوكز ٔالٍكٕاِ٘(   
ٔ    املٍع كىا أفاد ال قّٗاُ البرزاٌ٘ ٔاخلٕٟ٘  عكن    ٍضت  ش املغّٕركىا ُٖ

ٌ٘ عاً  (:شلٗط ٍٖبغ٘ ألذُفز)  ٔلْ غزٍٖماُ ف ُ غٕلْعٍفٌاوضٍآ وغٍك   ٌ
ٌٔكزٚ   صٗا  الٍ ٘  ِٔذا ٖفه عمٜ املٍكع عكَ المقكفٖي غبكن وٍمّكٜ الٕغكإ        

 ٔتمنكف الف لٛ عاحلةز  فٗقزب  رادٚ املٍع عَ تقفٖي المٗىي أٔ األوز عمنخريٓ.

ّ  : ميكَ تٕكٗف  رادٚ املٍع عَ تقفٖي المٗىي ٔالةوَٚأااٌٗ ا ىدُٔ اصكمرباع
حىٕل الزٔاٖٛ  ف ٌّا ٔاردٚ فٗىَ حيمىن ٔجفاُ املاٞ لٕ طمبْ  ذٗث مبوذ ٛ و 

صنه الزأٙ عَ )رجن تٗىي اي دخن   الةوٚ ٔغف كاُ طمت املاٞ فمي ٖقفر 
 ِْٔذا الضؤاه كاعف عَ اذمىالاي ٖؤتٜ عاملاٞ ذ  ٖفخن   الةوٚ(   عمْٗ
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 ٖ املاٞ عضف الطمت ٔال رص حفٓ  لكَ عفً ٔجفاُ ٔجفاُ املاٞ فمذا طمبْ فمي 
فمكذا    ٌ ضكْ    َااه ا ذمىاه  عن اذمىاه ٔجكفاُ املكاٞ عكإ  ظكاِز    ٔس  ٖضين 

 أُ ٖمكٗىي   ىط٘   الةكوٚ ٔاعمكي اٌكْ لكٗط ٍٖبغك٘ ألذكفُ      ٖ ( جٕاعّا:شغاه )
 حىككٕل اخلككرب ٔالمنوككن :  ُ ووذ ككٛ و    ٖٔمرةككن وٍككْ(19)ز      خككز الٕغككإ

 ف عمككٜ اخمةككاص طمككت الغككارل عمككنخري المككٗىي  ش  خككز الٕغككإ     فٗككْ ٖضككاع 
 عةكككٕرٚ اذمىكككاه ٔجكككفاُ املكككاٞ  ٔ سوكككْ اخمةكككاص أخبكككار الطاٟ كككٛ األٔش  

ِٔ٘ الكيت دٓلكإ عمكٜ جكٕاس       عةٕرٚ عفً اذمىاه ٔجفاُ املاٞ ٔالقفرٚ عمْٗ
 البككفار  ش المككٗىي ٔعككفً ٔجككٕب تككنخريٓ  ش  خككز الٕغككإ وككع  ككرٛ الةككوٚ   

 إلعككادٚ ٔعككفً ٔجٕعّككا  فمدككمص ِككذٓ األخبككار     أاصككمرباب  عٍككف المقككفٖي 
عةٕرٚ الٗكنظ وكَ الكمىكَ عمكٜ الطّكارٚ املاٟٗكٛ ٔعكفً اذمىكاه ٔجكفاُ املكاٞ           

 . ٔالقفرٚ عمٜ اصمضىالْ طٗمٛ ٔغإ الةوٚ
ٔاملوذظ عمٜ ِذٓ الٍةٕص كمّا أُ وٕردِكا ٔوٕضكٕعّا عكفً ٔجكفاُ     

ٔلككٕ وككَ   -األعككذار ل ّٕرِككا  عىككًٕ ضككم اد وٍّككا  املككاٞ    اتككْ  ٔميكككَ أُ ُٖ 
  اصمٕاٞ األعذار   احلكي البرٕث  ِٔذا ال ّكٕر غزٍٖكٛ الضىكًٕ     -خارجّا
ضكّا لععكذار   ُ املاٞ وع عكفً تضزٍ وضْ اخمةاص تضبريِا عضفً ٔجفا ٔ  ٖطٍز

األخزٝ اليت جيىضّا )الضذر وَ اصمضىاه املاٞ( أٔ )عفً المىكَ وَ اصمضىاه 
حىٕل القزٍٖككٛ كاعكك ٛ عككَ  رادٚ الغككارل لكككى   أٔ سلككٕٓ  فمكككُٕ   املككاٞ( لطككزرٕ 

ٔ  ع َمكٜ ص كَ ٕز      المكٗىي:ش األعذار  عن ٖضم اد الضىًٕ وَ  ٖٛ  ُ  ُكٍكُمي  و ز ض كٜ َأ  ٔ ٔ.. 
ًٞ َفم ٗ ِىُىكٕا    ف ٌّكا جضمكإ وٕضكٕل األوكز عكالمٗىي عكفً الٕجكفاُ         زَفَمي  ت َحكُفٔا و كا

عكَ أُ املكزاد وكَ     َاممكا ٖكغكف جمٗك     احلا ن عٍف املكزٖا ٔاملضكافز ٔغريِىكا   
عفً الٕجفاُ وا ٖضٍي الضذر عَ اصمضىاه املاٞ ملزض أٔ سلٕٓ  ِٔككذا ٖضكم اد   

زجن تةٗبْ اجلٍاعٛ   المٗمٛ الباردٚ ٛ اعَ صٍاُ الٕاردٚ   الرالضىًٕ وَ  رٗ
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٘ عمٜ ٌ ضْ الممف  ُ اغمضكن  فقكاه:ش  فٗداا  فك  ا أوكَ الكربد      ٖمٗىي ٖٔةكم
ٞ    عن ادع٘ ا عكال  (02)زاغمضن ٔأعاد الةوٚ عمكٜ عىكًٕ    ٔارتككاس ال قّكا

دلٗن عىكًٕ الضكذر   ٖٔكُٕ ظاِز الٍةٕص  عذر  ٍٖٔطٍي ِذا اشاحلكي لكن 
 .املاٞ وَ دُٔ اخمةاص عضفً ٔجفاُ  املاٞٔعفً ا خمةاص عضفً ٔجفاُ 

٘ الضقم٘ عٍرٕ ٖمقارُ ذزا املٗي لٗط وضٍآ الفٓغ ( خز الٕغإ)ٔاملزاد وَ 
  ٚ : )الضكوً عمكٗكي( وكع اٌمّكاٞ الٕغكإ ٔاٌقطكاٞٓ  عكن املكزاد            تضكمٗي الةكو

ؼقق تٗىىْ ٔ وتْ  خز الٕغكإ   ( عالٍ ز الضز  فٗك ٘الةوٚ   أخز الٕغإ)
ل المكٗىي وكع  كوت٘ ال ّكز     إلٖقكا  ٖك ٗكْ عغكز دغكاٟق وكثوَ     : فىَ عٍ ز الضزا

  ٖمشوْ الغزٔل   المٗىي ٔالةوٚ غبن عغز دغاٟق لغكزٔب الغكىط    ٔالضةز
 ٚعغكز  أٔ مخكط دغٗقكٛ  ٔصقٕ  القزص  عن   ا عق٘ وكَ الٕغكإ ااكين عغكزٚ     

ف ٌْ ٖةف    ق٘ دغاٟق غمٗمٛ لغزٔب الغىطك آ المٗىي ٔالةوٚ ٔ ُ صٓمي ٔع
خكز الٕغكإ( ٔعٍكف تطكٍٗق ٔغكإ الةكوٚ        أٌْ ) ٓمٜ عضف المٗىي     َاعمْٗ عزف

ٔفٗككْ الك اٖككٛ ٔا جككشاٞ  ٔ  ٖمشوككْ الةككرب  ش سوككاُ ٖةككف  ) خككز الٕغككإ(     
ٖمشوْ الةرب  ش سواُ   ٖبقٜ وكَ الٕغكإ    عقكفر أداٞ      كىا الضقمٗٛ عاملفاغٛ 

مضارا وٍْ امللةوٚ اليت ٖمٗىي هلا  عن ميكٍْ  تٗاُ الةوٚ ا عمٗادٖٛ ٔاجبا  ا
 : . اي ٌبرث با  املمضارا وٍْ  جيادِا    وتْ ٖقاعّا وع عضا املضمر

 . احلكه الثالث: عدو إعادة الصالة عيد التنكً مً املاء
اي أ اب املاٞ ٔمتكَ وكَ   -أٔلْ أٔ ٔصطْ -ٕغإلٕ تٗىي ٔ مٜ   صضٛ ال

اصمضىالْ   ٔضٕٞ أٔ غضن ذضت ٔظٗ مْ ٌٕٔل ذفاْ ِكن ػكت عمٗكْ  عكادٚ     
ِكذا وكا اخمم كإ فٗكْ     أٔ غطاؤِا عضف وط٘ ٔغإ ال زٖطكٛ؟    الةوٚ   ٔغمّا

 ٞ رمككا  عاإلعككادٚ دُٔ القطككاٞ   )رض( عكك  وثبككإ ٔعكك  ٌككاُا ٔعكك  وُ  أٌ ككار ال قّككا
 .ال  عٔاملغّٕر  عٍّٗي ِٕ ٌ ٘ اإلعادٚ ٔالقطاٞ ٔغف ادع٘ عمْٗ ا
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مكٗىي  ف ٌكْ غكف    الٔاملفار   ِذٓ املضكنلٛ عمكٜ  ٖقكال الةكوٚ  كرٗرٛ دُٔ      
ركي عبطوُ الةكوٚ املكنت٘ عّكا عكذاك     ركي عةرٛ المٗىي   عضا املٕارد ُُٖٖٔ

المٗىي الةكرٗس  كىكا لكٕ تكٗىي غبكن ٔغكإ الةكوٚ لغاٖكٛ وغكزٔعٛ غكري  ٖقكال            
    ُٞ ٗكْ  ٔكىكا لكٕ تكٗىي عضكف      ااعمكٛ عم  الةوٚ عمٗىىْ كنُ تكٗىي إلٖقكال  كوٚ غطكا

ُٛ ِ٘ غري غاٖٛ  ٖقاعّا   ٔغمّا  َافكاُ تٗىىْ  كرٗر   ذمٕه ٔغإ الةوٚ لغاٖ
  ِذا املٕرد ٔ  صاعقْ  لكَ لٕ  مٜ عمٗىىْ ِكذا   أٔه الٕغكإ وكع فكزض     

ُٞ أٔ غضكن   وع خز الٕغإ  اذمىالْ ٔجفاُ املاٞ  القفرٚ عمٜ اصمضىالْ   ٔضكٕ
 . ذكىٍا عبطوُ  وتْ لٕجٕب تنخريِا   ِذا ال زض  ذضت ٔظٗ مْ

 : ٔعضف وضزفٛ املفار ٔوٕضٕل البرث ٌب  املفرك ٔالفلٗن
أوا عفً ٔجٕب غطاٞ الةوٚ وع المٗىي   ا ساه الضكذر خكارد الٕغكإ     -1

 ٛ  ٍأٖكفلٓ   ٔمتكَ املكمف وَ  ٖقال الٕضٕٞ أٔ الغضن فّٕ املغّٕر عّزٚ ع ٗىك
ٌ ري  رٗرٛ ٖضقكٕب عكَ ٖقطك       الكثريٚ الةرٗرٛ (01)عمْٗ ٔاضرَا: األخبار

ًٞ صاَٟو وَ اإلواً الكاظي ) ( عَ رجن تٗىي فةمٜ فن اب عضف  وتْ وا
  ا ٔجككف املككاٞ غبككن أُ ميطكك٘ ضٗككف الةككوٚ أً ػككٕس  ككوتْ؟ غككاه:شأٖمٕضككن ٖٔ

عضكف   أٙ   غطاٞ عمْٗ عمْٗز الٕغإ تٕضن ٔأعاد  ف ُ وطٜ الٕغإ فو  عادٚ
  ا مل جيككف املضككافز املككاٞ فمٗطمككت وككاداً     وطكك٘ الٕغككإ  ٔوضمككربٚ سرارٚ:ش 

  أخز الٕغإ  ف  ا ٔجكف   اا أُ ٖ ٕتْ الٕغإ فمٗمٗىي ٔلٗةٍنف  ا خ  الٕغإ
: د لٛ الضكٍٛ املطّكزٚ    ٖٔمرةن وٍّا و غطاٞ عمْٗ ٔلٗمٕضن ملا ٖضمقبنز املاٞ ف

ٜ املكمكف الكذٙ تكٗىي    ٔاألذادٖث الةكرٗرٛ عمكٜ عكفً ٔجكٕب القطكاٞ عمك      
 . لةوتْ ٔكاُ  فٔرِىا وٍْ  رٗر 

عفوْ  ٔذكك٘ عكَ عضكا     -كىا صبق  -ٔأوا ٔجٕب اإلعادٚ فاملغّٕر -0
املمقفو  ٔجٕعّا عٍف ٔجفاُ املاٞ   ٔغكإ ال زٖطكٛ  ٔاصكمفه عمكٜ ٔجكٕب      
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 اإلعكككادٚ عكككبضا الٍةكككٕص الةكككرٗرٛ وثكككن  كككرٗرٛ ٖضقكككٕب عكككَ ٖقطككك    
ٔوضمكربٚ وٍةكٕر    بن أُ ميط٘ الٕغإ تٕضن ٔأعكادز اٞ غ  ا ٔجف املشاملمقفوٛ: 

.(00)زأوا أٌا فكٍإ فاعَو  ٔ ٌ٘ كٍإ أتٕضن ٔأعٗف: شقفوٛمامل

ٚ       (02)لكٍْ تٕجف رٔاٖكا   ِٔكٕ     كرٗرٛ تكفٍه عمكٜ عكفً ٔجكٕب اإلعكاد
 . ىاً دلٗن عمٜ ٔجٕب اإلعادٚوقمطٜ األ ن عٍف الغ  ٔعفً ت 

ٔجكٕب اإلعكادٚ  ٔ لك  ملكا       عمكٜ  ٗٔال اِز غةٕر د لكٛ اخلكربَٖ املاضك   
تقفً فّىْ وَ األخبار وَ أُ وكَ رجكٜ سٔاه عكذرٓ أٔ اذمىكن ٔجكفاُ املكاٞ       
غبن وط٘ ٔغإ الةوٚ ٔجت عمْٗ المنخري ٔمل جيش لْ البفار لممٗىي ٔالةوٚ  

مىكاه متكٍكْ وكَ    ألُ املطمٕب وٍكْ طبٗضك٘ الطّكٕر ٔالةكوٚ   ٔغمّكا  ٔوكع اذ      
ضكٕ، لكْ المكٗىي أٔه الٕغكإ أٔ ٔصكطْ إلٖقكال       خز الٕغكإ   ٖ الطّٕر عاملاٞ    

الةوٚ  ف  ا خالف ٔتٗىي   صضٛ الٕغإ غبن ٖنصْ وَ ٔجفاٌْ أٔ غبن تطكٍٗق  
 ِٕٔ ٖضممبع عطوُ الةوٚ ٔلشًٔ  عادتّا. ٔغإ ال زٖطٛ كاُ تٗىىْ عاطَو

ٌضي  كزٌا أُ ا ٖكط وكَ ٔجكفاُ املكاٞ ٔوكَ القكفرٚ عمكٜ اصكمضىالْ طكٕه          
 ْ  البككفار  ش المككٗىي ٔالةككوٚ  فمككٕ ات ككق ٔجفاٌككْ املككاٞ    ٔغككإ الةككوٚ جيككٕس لكك

 عضككف  ككوتْ أٔ ات ككق سٔاه عككذرٓ غبككن اٌمّككاٞ ٔغككإ الةككوٚ مل ػككت عمٗككْ         
 . -كىا دٓلإ عمْٗ األخبار املاضٗٛ-اإلعادٚ 

ٖقطك  فك ُ ظاِزِكا  كفٔر تكٗىي      ٔ  ضْٕٟ: ٌوذظ  رٗرٛ ٖضقٕب عَ 
َ  وتْ امل زٔضٛ  رٗرٛ  رٗرٛ وَ الزجن الضاٟن  ٔ   لٕ مل تك ٔ وٚ

أٙ وضٍٜ لمضؤاه عَ لشًٔ اإلعادٚ أٔ عكفً لشٔوّكا  ِٔكذا ٖقمطك٘ أُ ٖككُٕ      
عفً المىكَ وَ اصمضىالْ لْ ٔعضفً ٔجفاُ املاٞ  ش وٍمّٜ الٕغإ  َاوطى٠ٍ َا ٖض
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 فبككادر لممككٗىي ٔالةككوٚ   صككضٛ الٕغككإ اككي ٔجككف املككاٞ ٔأ ككاعْ فضككنه عككَ         
  ا ٔجف املاٞ غبن أُ ميطك٘ الٕغكإ   :شعادٚلشًٔ  عادٚ الةوٚ  ِٔ٘ تنوز عاإل

 عك  ِكذا اخلكرب     َاعضك   رىمكْ عمكٜ ا صكمرباب    ِٔكذا األوكز ٌ    زتٕضن ٔأعكاد 
جكشاٞ ٔعكفً ٔجكٕب اإلعكادٚ     الةرٗرٛ املمضفدٚ الفالٛ عمكٜ اإل  ٔع  األخبار

ًٞ زشلككٗط عمٗككْ  عككادٚ الةككوٚزشمتككإ  ككوتْ ٔ   عككادٚ عمٗككْش   ا ٔجككف وككا
 .(02)فزاجع ز وتْ اليت  مٜفمٗغمضن ٔغف أجشأتْ 

احلككاك٘ لقككٕه اإلوككاً    (05)ِٔككذا ال ّككي ٔاحلىككن تؤكككفٓ: وضمككربٚ وٍةككٕر    
 أوكككا أٌكككا تكككٗىي فةكككمٜ اكككي أ كككاب املكككاٞ  فقاه:ش  (   رجكككن الةكككاد  )

الةوٚ  ف ٌْ خكرب  كرٗس حيكك٘ فضكن      ز   ٌ٘ كٍإ أتٕضن ٔأعٗففكٍإ فاعَو
 ( عاملضةككًٕ ) َا( ٔميكككَ اصككم ّار اصككمرباب اإلعككادٚ تنصككٗ  املضةككًٕ )

 عٍككف  ي ٔالةككوٚ  ٖٔ ضككن املضككمرت: المٕضككؤ   ف ٌككْ ٖ ضككن املبككاح ِٔككٕ المككٗى    
 . سٔاه الضذر ٖٔضٗف وا  ٓمآ عَ تٗىي عزخةٛ

وٍّا ٔجكٕب  عكادٚ الةكوٚ     غف ٖضم اد (06)ٔمثٛ  رٗرٛ لضبف اهلل عَ صٍاُ
ِا الةفٔ  ع صكٍادٓ الةكرٗس   ٔغف رٔا  وَ ال قّاٞ )رض( صم ادٓ عٌععن  

عكَ الزجكن تةكٗبْ اجلٍاعكٛ       ( )وكَ اإلوكاً الةكاد     عَ صكٍاُ صكاٟوَ    اش
ىي ٖٗمككش(: )ا عمككٜ ٌ ضككْ الممككف  ُ اغمضككن  فقككاه  المٗمككٛ البككاردٚ فٗدككا 

ِٔ٘ تنوز ع عادٚ الةوٚ عضكف   زٖٔةم٘  ف  ا أوَ الربد اغمضن ٔأعاد الةوٚ
 سٔاه الضذر ٔأوَ الربد املاٌع لْ وَ ا غمضاه  ٔظاِز األوز ِٕ الٕجٕب.

ألرعضكٛ  ٔأكثزِكا   احلكفٖث  ٔلمزٔاٖٛ طز  ومضفدٚ ِٔك٘ وزٖٔكٛ   أ كٕه ا   
وبككموٚ عاجلّالككٛ أٔ عاإلرصككاه  ٔعىككفتّا طزٖككق الةككفٔ  ٔصككٍفٓ  ش أخبككارٓ   

                                                           

 د انزًاّاخ فِ انيايش انًرصم تيذا.( ذقدي32)

 .11ين أتٌاب انرًْى: ح 12: ب3( انٌسائم: ج35)

 .1ين أتٌاب انرًْى: ح 16: ب3( انٌسائم: ج36)



 (069)ذكي المٗىي لةوٚ اي ٖفخن ٔغإ  وٚ أخزٝ..............................  
 

 رٗس فالزٔاٖٛ  رٗرٛ  ِٔ٘ ٔاردٚ   )وَ أ اعمْ جٍاعٛ فداا عمٜ ٌ ضْ 
ً الممف  ُ اغمضن( ٔ طوغّا ٖفه عمٜ أٌّا أعكٍي وكَ تضٍىكفٓ اجلٍاعكٛ ٔوكَ عكف      

ىمضىف اجلٍاعكٛ  ِٔكذٓ   كاخمةا كّا عك  دعك٘ وكَ   تضٍىفٓ  ٔ  دلٗن فّٗا عمٜ وكا   
الزٔاٖكٛ الةكرٗرٛ ظكاِزٚ   ٔجكٕب  عككادٚ الةكوٚ عضكف سٔاه الضكذر ٔ ٖقككال        

عفٖككفٚ ٔاردٚ   وٕضككٕل ِككذٓ    (07)الغضككن وككَ اجلٍاعككٛ  ٔ  غباهلككا رٔاٖككا    
ألُ   عمكٜ  جكشاٞ  كوتْ الكيت  كوِا ٔأٌكْ   ٖضٗكف        َاالةرٗرٛ ٔتفه ٔاضكر 

ٔ    الذٙ تٗ زرب املاٞ ِٕ رب الةضٗفش ِكذا  ىي عْ ٔغكف فضكن أذكف الطّكٕرَٖ  
تضمٗن ٖضٍي املمضىف ٔغري املمضىف  ٔوقمطٜ اجلىع ع  ِذٓ الٍةٕص الةرٗرٛ 

 ٜ كككرٗرٛ اعكككَ صكككٍاُ ِٔكككٕ محكككن األوكككز عاإلعكككادٚ   األخكككريٚ عمككك  ٔعككك  
ا صككمرباب  فكك ُ ظككاِز األوككز عاإلعككادٚ املقككٍُ عالزخةككٛ   الككٍك ٔعككفً      

 : . اي ٌبرث ٔجٕعّا اإلعادٚ ِٕ اصمرباب اإلعادٚ ٔعفً

 ينه لصالٍة ثه يدخل وقُت صالٍة أخزى .احلكه الزابع: الت
فةوِا   ٔغمّا اكي   َا رٗر َا  ا تٗىي املكمف لةوٚ فزٖطٛ أٔ ٌافمٛ تٗىى

عن صا، لْ البفار  ش   دخن ٔغإ  وٚ أخزٝ مل جيت عمْٗ ػفٖف المٗىي هلا
ْ  -ّكا   صكضٛ ٔغمّكا   الةكوٚ الكيت ذكٍن ٔغم    ْ    أٔلك عمكٜ   َااعمىكاد  -أٔ   ٔصكط

تٗىىْ لمةوٚ الضاعقٛ  ٔ  ٖمشوْ تنخري  وتْ  ش  خز ٔغمّا ذمكٜ لكٕ اذمىكن    
 . ِذا. سٔاه عذرٓ 

 رٗرٛ عمٜ أُ املضذٔر غري  (08)ٍٖٔبغ٘ ا لم ا   ش أٌْ غف دٓلإ ٌةٕص
   ٚ عكن تٗىىكْ عالةكضٗف مبٍشلكٛ الطّكٕر        الٕاجف لمىاٞ   ٖمشوْ المكٗىي لككن  كو

ٖ ُٖ عاملاٞ فٍٗكمقا تٗىىكْ ٔحيمكاد      ركفث حف املكاٞ أٔ ُٖ حشْٖ المٗىي الضاعق ذمٜ 
 كرٗس ٖ ٗكف وغكزٔعٗٛ  كوٚ الزجكن       إلذفاث تكٗىي جفٖكف  ذمكٜ ٔرد خكربٌ    
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ًٞ ت َةرفث أٔ ُٖمل ُٖ  وٚ المٗن ٔالٍّار كمّا واشعمٗىي ٔاذف  .(09)ز وا

ّٚ وَ عضا األخبار  :ٌضي ٔرد   رٔاٖم  خوا وا تقفً عٗاٌْ اصم اد

ٖمٗىي لكككن لككْ:ش( غٕاألٔش:  كرٗرٛ أعكك٘ ِىككاً عككَ اإلوككاً الزضككا ) 
   ٞ ٔظاِزِككا اذمٗككاد كككن  ككوٚ لممككٗىي ٔ ُ مل     (22)ز ككوٚ ذمككٜ ٖٕجككف املككا

 . رفث  فٗمشً وٍْ عفً ك اٖٛ المٗىي الٕاذف ألكثز وَ  وُٖٚ

ُٕ ِك٘ عةكفد     ٜلكَ المنون   ِذٓ الةكرٗرٛ ٖكؤدٙ  ش اصكم ّار وضٍك     اكا
ِٕٔ أُ فاغف املاٞ ٔاملضذٔر وٍْ ميكٍْ أُ ٖمٗىي لكن  كوٚ ٖزٖكف  ٖقاعّكا:      عٗاٌْ

َٛ ًٞ  ٖٔضمىز ِذا ذمٜ ٖةٗت املاٞ ٔجيفٓ فٗمٕضن أٔ  فزٖط ًٞ أٔ غطا أٔ ٌافمٛ  أدا
فّكٕ   َاجكفٖ  َاٖغمضن ذضكت ٔظٗ مكْ  ٔ ُ مل ؼةكن القٍاعكٛ عّكذا املضٍكٜ وكزاد       

ٗاد كن  وٚ ٖؤدّٖا املكمف اذمىاه غٕٙ ميٍع وَ اصم ّار املضٍٜ ا خز: اذم
 ش تٗىي عٗث ٖمشً اذمٗاد كن  وٚ ٖزٖف أداِٞا  ش تٗىي وضمقن  ف ُ تبادر 

 . ّٕر اخلرب   املضٍٜ األخريظىٍع ٖ  َاألٔه أٔ اذمىاه  رادتْ جفااملضٍٜ 

  ٖمىمكع عكالمٗىي     ككوٚ   (:شٛ: رٔاٖكٛ الضككٌٕ٘ عكَ الةكاد )    الثاٌٗك 
ٔظاِزِا عفً عزعٗٛ المٗىي    لةوٚ فزٖطٛ ٔاذفٚ وع  (21)زٔاذفٚ ٌٔافممّا

غككزل لككْ أٔ وككَ دٌّٔككا   ُٖ ا تككٗىي ٔ ككمٜ فككزض ال ّككز وككع ٌافممككٌْافممّككا  فكك  
 . عمٗىىْ ِذا أُ ٖةم٘ فزض الضةز

   أُ الزٔاٖٛ ضضٗ ٛ الضٍف لٕغٕل )ذلىف عَ صضٗف عَ غشٔاُ(   طزٖقّكا  
  أخبكارٓ  فكو تككُٕ الزٔاٖكٛ ذحكٛ      حّٕه احلاه ٔ  أوارٚ عمٜ ٔااغمْ ِٕٔ و 

ٔعمٜ فزض  كرٛ   .رٛ لوعمىاد عمّٗا   اصمدزاد ذكي عزع٘ ٔاغض٘ك ال
عٍٗكْ ٔعك  األخبكار الةكرٗرٛ الفالكٛ       َااخلرب ميكَ محمْ عمٜ ا صمرباب عض

 . حفٖفٓ لكن  وٚعمٜ  وكاُ ا عمىاد عمٜ المٗىي الضاعق ٔعفً ٔجٕب ت 
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وكا دخكن   مكٗىي الٕاذكف لمةكمٕا  املمضكفدٚ :     الٌكْ عضكف أُ ؼقكق ك اٖكٛ     اي  
ىا كٌقٕه: لك  ّا اي دخن ٔمل ٍٖمقا تٗىىْ عكرفث ٔغمّا ٔوا صٕا ٖفخن ٔغم

ي لمةوٚ الضاعقٛ ٔ مٜ عْ اي اذم ظ عمٗىىْ ٔمل ٍٖقطْ عفث  ذق ذمٜ تٗىٍٍ
  أٔه  -ادرٚ  ش الةوٚ اليت ذكٍن ٔغمّكا  جاس لْ املب  دخن ٔغإ  وٚ أخزٝ

 ْ   لمكككشاً عمكككنخري  أ  ٖمشوكككْ تنخريِكككا  خكككز ٔغكككإ  فككك ُ    -ٔغمّكككا أٔ ٔصكككط
أراد احملككفث  مبككا   ا دككمٍصالمككٗىي ٔالةككوٚ عٍككف اذمىككاه سٔاه الضككذر ِككٕ وُ  

 دخكٕه ٔغمّكا  ٔ  ٖضككٍي وكا   ا تكٗىي املكمكف ٔ كمٜ اككي        المكٗىي ٔالةكوٚ عضكف   
  قا تٗىىْ الضاعق عٕجفاُ املاٞمكرفث ٔمل ٍٖدخن ٔغإ  وٚ أخزٝ ٔمل ُٖ

 صكٕاٞ   ىي ٔ  أٔه ٔغمّكا وكَ دُٔ اٌم كار  خكزٓ     ف ٌكْ ميكٍكْ الةكوٚ عكذاك المكٗ     
 وككَ سٔاه عككذرٓ أً مل ٖٗككنظ وككَ سٔاه عككذرٓ ٔاذمىككن ٔجفاٌككْ املككاٞ       ط ٠َٖ كك

 . وع متكٍْ وَ اصمضىالْ غبن اٌمّاٞ ٔغإ الةوٚ الوذقٛ
ٚ  ْٔ منا   ٖمشو مةكٛ  دألُ أخبكار المكنخري املمقفوكٛ وُ     تنخري المٗىي ٔالةكو

عاحملفث الذٙ ٖزٖف المٗىي ألجكن الةكوٚ الكيت دخكن ٔغمّكا ٔمل جيكف املكاٞ فٗكْ         
   ْ ًٞ أٔ   -فنوزٓ الغارل عمنخري المٗىي عنون  دراك املاٞ ٔمتكٍكْ وكَ اصكمضىال ٔضكٕ

ف  ا أ اعْ غبن اٌقطاٞ ٔغإ الةكوٚ تٕضكن    -ذضت ٔظٗ مْ ٌٕٔل ذفاْ غضَو
وَ كاُ  :ٔ ٖقاعْ  خز الٕغإ أخبار تنخري المٗىي أٔ ٔاغمضن ٔ مٜ  ٔ  تضٍي

 . ف ٌْ   دلٗن عمٜ لشًٔ تنخري  وتْ  غبن ذمٕه ٔغإ ال زٖطٛ َاومٗىى

عقةف غاٖٛ عكزعٗٛ وكَ    َا رٗر َأِكذا لٕ تٗىي غبن الٕغإ أٔ عضفٓ تٗىى
ْ   ا ذٍن ٔغإ  وٚ كنُ ٖمٗىي لقزاٞٚ القز ُ ٔتؤتْ وع الطّارٚ  ف ٌ  غاٖاتْ

ُ و زٔضٛ أٔ ٌافمٛ ِٕٔ غف ت جكاس لكْ    -َأتٗىٍىكْ  كرٗس عكزع    -ٗىي ٔغزأ القكز 
 .ذٙ غةف عْ تؤٚ القز ُ البفار  ش الةوٚ اليت ذٍن ٔغمّا عذاك المٗىي ال

ٍٕ وككَ (20)، لمٕلككٕد   الةككوٚ ِككٕ وككا دٍه ٔاملضككمٍف املةككٍرس لممككٗىي ٔاملضكك
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ٔجككف املككاٞ ٔمل ٖككٍقٔا ٔغككإ الٍةككٕص عمككٜ أُ املمككٗىي   ا  ككمٜ عمٗىىككْ اككي 
 َاوا   ا كاُ املكمف ومٗىى مٓتإ  وتْ ٔ   عادٚ عمْٗ  ف ُ  طوغّا ٖضٍي الةوٚ

غبن الٕغإ أٔ عضفٓ ألجن غاٖٛ الةوٚ  ِٔذا وقمطٜ  طو  )المٗىي(   ِذٓ 
 . ٔ  عاِف عمٜ اخمةا ْ عالمٗىي لغاٖٛ الةوٚ احلاضز  الٍةٕص

ي اكي  ٔعمضبري و ةن: تٕجف عٍفٌا رٔاٖمكاُ تكف ُ عمكٜ أُ وكَ  كمٜ عمكٗى      
 : ِٔىا  وا  وٓ عالمٗىي ف َضمل ُٖ -ِٕٔ   ٔغإ الةوٚ -ٔجف املاٞ

( عىكَ أ كاب املكاٞ    وكَ اإلوكاً البكاغز )    األٔش:  رٗرٛ سرارٚ صكاٟوَ 
ْ ش(:غاه )  ٔغف  مٜ عمٗىي ِٕٔ   ٔغإ  (22)زمٓتإ  وتْ ٔ   عادٚ عمٗك

وا   ا تٍٗىي غبن الٕغإ أٔ عضفٓ ألجكن غاٖكٛ ِك٘     -ع طوغْ -ٖغىن اخلرب ِٔذا
 . اٖٛ تؤٚ القز ُكغغري غاٖٛ الفخٕه   الةوٚ 

عىكَ ٖكنت٘ املكاٞ     (وكاً الةكاد  )  وَ اإل الثاٌٗٛ:  رٗرٛ الضٗص صاَٟو
قكاه  ف مٜ عمٗىي اي ٔجكف املكاٞ   طزٖقكْ    ٔظاِزٓ أٌْ  ِٕٔ جٍت ٔغف  مٜ  

(:)(22)زٖغمضن ٔ  ٖضٗف الةوٚش. 

غبكن   -عمٜ أُ وكَ  كمٜ عمكٗىي     -ع طوغّىا -اتاُ الةرٗرماُ تف ُ ِٔ
ْ       -الٕغإ أٔ عضفٓ  فقكف    ألجن غاٖٛ أخزٝ غكري الةكوٚ اكي ٔجكف املكاٞ ٔأ كاع

 كككرٗرٛ  -َاطو  أٖطكككاإلعككك - كككوتْ ٔ   عكككادٚ عمٗكككْ  ٔتضارضكككّىا ٍىكككإ ت 
ٖ ٕتْ حف املضافز املاٞ فمٗطمت واداً   الٕغإ  ف  ا خاا أُ   ا مل ٖ شسرارٚ:

الٕغإ فمٗمٗىي ٔلٗةٍن    خز الٕغإ  ف  ا ٔجف املاٞ فو غطاٞ عمٗكْ ٔلٗمٕضكن   
تغىن وكا سلكَ فٗكْ ٔتٕجكت الةكوٚ    خكز        -ع طوغّا -ف ٌّا (25)زملا ٖضمقبن

 :المضارض الٕغإ عضف طمت املاٞ  فمضارض تمكي الةرٗرم   ٔتٕضٗس ِذا

ً    زخز الٕغكإ شٔلٗةٍن    (:ُ غٕلْ )  تكنخري الةكوٚ    ٖكفه عمكٜ لكشٔ
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لٕ       َالممٗىي ٔلمةوٚ وض َاغٗف زخز الٕغإش   وَ املمٗىي  أٙ ٖكُٕ غٕلْ 
ٔ  فاٟككفٚ ٔكككاُ  زٔلٗةككنشلممككٗىي فقكك  مل ٖكككَ دإل لككذكز كمىككٛ  َاكككاُ غٗككف

عف وَ تنخري املمٗىي  وتْ  ش  خكز  عو مثزٚ  ِٕٔ غري  رٗس  فو َا كزِا لغٕ
فمٗىي  َاارَفلشًٔ تنخري الةوٚ  صٕاٞ كاُ ُو : الٕغإ  ٔوقمطٜ  طو  المضبري

وَ غبن ذمٕه ٔغكإ الةكوٚ أٔ تكٗىي     َالمةوٚ عضف ذمٕه ٔغمّا أٔ كاُ ومطّز
عضف الٕغإ لغاٖٛ ِ٘ غري غاٖٛ الةوٚ  فمضٍي الزٖٔٛ وا سلَ فْٗ ع طوغّا ٔتكفه  

 . عمٜ املٍع وَ تقفٖي الةوٚ ٔتٕجت تنخريِا

ٚ ٔالضككٗص الككفالم  ع طوغّىككا عمككٜ فٗقككع المضككارض عكك   ككرٗريت سرار
ُٛ غاٖٛ الةوٚ  ٔ سوْ عفً غري ِ٘  عزعٗٛ تقفٖي الةوٚ عالمٗىي املنت٘ عْ لغاٖ

ٔجٕب  عادٚ الةكوٚ املكنت٘ عّكا وكع المكٗىي غبكن الٕغكإ أٔ عضكفٓ لغاٖكٛ تكؤٚ           
 . القز ُ ٔسلِٕا مما ِ٘ غاٖٛ لممٗىي غري غاٖٛ الةوٚ

عمٜ لكشًٔ تكنخري الةكوٚ ذمكٜ   ا ككاُ        رٗرٛ سرارٚ الفالٛ : ٔع  ِذٓ
ُٛ ِ٘ غري غاٖٛ الةوٚ اليت ذٍن ٔغمّا.  غف تٗىي غبن الٕغإ أٔ عضفٓ لغاٖ

ا فٗضككقطاُ عاملضارضككٛ ٌٔزجككع  ش وككا تقمطككْٗ    ىككع طوغّ أذٗككث تضارضكك 
غبكن   َاالقاعفٚ وَ جٕاس ا تٗاُ عالةوٚ   أٔه ٔغكإ ذمٕهلكا   ا ككاُ ومطّكز    

ُٛ ِ٘ غري غاٖٛ الةوٚ كمؤٚ القز ُ أٔ غطكاٞ   الٕغإ أٔ عضفٓ ٔكاُ تٗىىْ لغاٖ
خكز ٔغمّكا ٔعقك٘    تٗىىْ ألداٞ الةكوٚ املاضكٗٛ       وا فاتْ وَ الةمٕا  أٔ كاُ

غبكن اٌقطكاٞ ٔغكإ ال زٖطكٛ      جفاٌكْ املكاٞ وضكمقبوَ   ٔعمٜ تٗىىْ  اي   ا اذمىن 
ر عذرٓ عكَ اصكمضىاه املكاٞ ذمكٜ     أوكٍْ اصمةراب عفً ٔجفاٌْ املاٞ ٔاصمىزا

عضككفً  َأعاملكك -عا صمةككراب َاتضٍبككف -َاٍٖقطكك٘ ٔغككإ ال زٖطككٛ فٗكككُٕ غاطضكك  
ٔجفاٌْ املاٞ ذمٜ  خز ٔغإ الةوٚ فٗضٕ، لْ تقفٖي  وتْ أٔه ٔغمّكا  ِٔكذا   

ظكاِزٙ تؤدٖكْ القاعكفٚ الضاوكٛ  اكي   ا  كمٜ ال زٖطكٛ الوذقكٛ   أٔه          ذكٌي
 زٖطٛ املاضٗٛ أٔ تٗىي عقةكف غاٖكٛ ِك٘ غكري غاٖكٛ      عمٜ تٗىىْ لم َأغمّا اعمىاد
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ٍّز عاملاٞالةوٚ اي ٔجف املاٞ ٔأ اعْ أٔ ارت ع عذرٓ ٔمتكَ وَ الم غبن وط٘  ط
 . الٕغإ اٌكغف عطوُ تٗىىْ ٔلشًٔ  عادٚ الةوٚ عمْٗ وع الطّارٚ املاٟٗٛ

ِٔككذا غككوا ال ككزض املاضكك٘   ال ككزل الضككاعق  فكك ُ املمككٗىي عضككف ذمككٕه 
ٔجكفاُ املكاٞ أٔ عكاجش عكَ      ٌَط وٚ لغاٖٛ الةوٚ   ا  ٓمٜ ِٕٔ  َٖٔغإ الةو

طٗمكٛ الٕغكإ اكي ٔجكف املكاٞ ٔمتككَ وكَ اصكمضىالْ فّكذا تٍطبكق عمٗكْ             ْاصمضىال
األخبار املمقفوٛ   ال زل الضاعق ٔالفالكٛ عمكٜ عكفً ٔجكٕب اإلعكادٚ   ذقكْ       

 . رمىن سٔاه عذرٓ ٔٔجفاُ املاٞٔ جشاٞ  وتْ عمٗىي وا داً مل ٖ 
ِذا كمْ لٕ كاُ حيمىن سٔاه الضذر أٔ ٖقطع عشٔالْ  ٔأوا لكٕ عمكي املكمكف    

وٚ فو ٖةس البكفار لمةكوٚ عكن    د لمةىرٍفكعشٔاه الضذر غبن اٌقطاٞ الٕغإ ال
ٔ  دلٗن عمٜ جٕاس المقكفٖي    عف وَ المنخز    ٖقال الةوٚ اليت ذٍن ٔغمّا 

ضمكي عكشٔاه الضكذر ٔعكزٔض     ٔالبفار لمةوٚ   صكضٛ ٔغمّكا  ف ٌكْ    كٕرٚ ال    
ٖ    ُىكالكك حككزٙ اصمةككراب عككفً ٔجفاٌككْ املككاٞ أٔ     كٍٛ عمككٜ الطّككارٚ املاٟٗككٛ   

ألٌْ وع الضمي ٔالقطع عشٔالْ غبكن    اصمةراب اصمىزار عذرٓ  ش  خز الٕغإ
 :ذكىّا  خز لممٗىي اي ٌبرث .  حزٙ ا صمةراب املذكٕروط٘ الٕغإ   ٖ 

 : ها بتينهوجداٌ املاء أثياء الصالة اليت أوقع
 مكككٗىي وكككَ اصكككمضىالْ ف َا  ا ككككاُ املكمكككف غكككري ٔاجكككف لمىكككاٞ أٔ وضكككذٔر  

 ٞ فٍّكا    ٔ ٓمٜ ٔأاٍاٞ  وتْ ٔجف املاٞ ٔأ اعْ أٔ ارت ع عذرٓ عَ الطّٕر عاملكا
ذالٛ دخٕلْ    كوٚ فزٖطكٛ أٔ ٌافمكٛ ٔككاُ ٔجفاٌكْ       : ع  ت ةٗن ع  ذالم 

عضف  متاً ركضم  وَ فزٖطمْ الكيت  ش أٔ املاٞ عضف الفخٕه   ركٕل الزكضٛ األٔ
  دخن فّٗا عمٗىي فٗىط٘    وتْ ٔتةٍس عمٜ األغٕٝ .

ن الكفخٕه   رككٕل   ٔع  ذالٛ ٔجفاُ املاٞ غبن الفخٕه   الةكوٚ أٔ غبك  
ّٛ الزكضٛ األٔش  لمفخٕه    فٗمض  عمْٗ ا ٌةزاا إلجياد الطّارٚ املاٟٗٛ وقفو

 . -ركضٛ وَ  وتْ امل زٔضٛ ٔلٕ إلدراك -الةوٚ   ا ٔصع الٕغإ 
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ٓ تضكذر اصكمضىالْ ٔ جيكاد   عضف ٔت ةٗن القٕه:  ُ ٔجفاُ املاٞ عضف فقفٓ أٔ       
ٛ غاٖككٛ ممككٗىي لل  :  وككا أُ ٖكككُٕ ٔجفاٌككْ املككاٞ    دمككٕ  ٖ    ككوٚ فزٖطككٛ أٔ ٌافمكك

أٔ  ّكا غبن الفخٕه   الةوٚ فزٖطكٛ أٔ ٌافمكٛ أٔ عضكف  متاو   متكٍْ وَ اصمضىالْ ٔ
 : ٖمرقق ٔجفاُ املاٞ أٔ متكٍْ وَ اصمضىالْ أاٍاٞ الةوٚ  فّذٓ  ٕر اواٛ

غبككن الككفخٕه    أوككا   ا ٔجككف املككاٞ ٔمتكككَ وككَ اصككمضىالْ عضككف المككٗىي   -1
الةرٗرٛ الفالكٛ عمكٜ أُ    (26)ىقمطٜ الٍةٕصكقا عٔاٌم الةوٚ عطن تٗىىْ

 . وع المىكَ وَ اصمضىالْ المٗىي ٖبطن ٍٖٔمقا ع  اعٛ املاٞ ٔٔجفاٌْ

ًٞ ل زٖطٛ ا -ٔأوا   ا ٔجف املاٞ عضف الةوٚ  -0 لٕغإ أٔ ٌافممْ أٔ غطاٞ أدا
 ٌكْ   :خو مْٔعمٜ ت ةٗن تقفً    ذفاِىا   ٍرإ  وتْ ٔ  جيت  عادتّا

َٖ ضكَا وكَ ٔجفاٌكْ املكاٞ ٔوكَ متكٍكْ وكَ اصكمضىالْ غبكن خكزٔد الٕغكإ              ا كاُ  
فٗحٕس المقفٖي ٔالةوٚ   صضٛ الٕغإ  ٔ  ا ككاُ ٖزجكٕ ٔجكفاُ املكاٞ ٔسٔاه     

. الضذر فٗحت تنخري تٗىىْ اي   ا ٔجف املاٞ تٕضن أٔ اغمضن لمةمٕا  املقبمٛ

ُٚ اكي دخكن ٔغكإ  كوٚ أخكزٝ ٔمل ُٖ       قا مكك ركفث ٔمل ٍٖ ٔ  ا تٗىي لةكو
جاس  لْ الةوٚ عمٗىىْ   صضٛ ٔغمّا ٔ ُ اذمىكن سٔاه    تٗىىْ عٕجفاُ املاٞ

لكٍكْ   ا ارت كع الضكذر أاٍكاٞ الٕغكإ ٔجبكإ  عكادٚ           عذرٓ غبن وطك٘ الٕغكإ  
ِٔكذا   ا تٗىي لغاٖكٛ غكري الةكوٚ ككمؤٚ القكز ُ عضكف دخكٕه ٔغكإ         . الةوٚ

ٍٖمقا تٗىىْ جاس لكْ  رفث ٔمل ال زٖطٛ أٔ غبمْ ٔأراد الةوٚ احلاضزٚ ٔمل ُٖ
البككفار  ش الةككوٚ عمٗىىككْ  ٔلككٕ ٔجككف املككاٞ ٔارت ككع الضككذر أاٍككاٞ الٕغككإ غبككن   

 . اٌقطاٞٓ ٔجبإ الطّارٚ املاٟٗٛ ٔ ٖقال الةوٚ احلاضزٚ  عادٚ

ٔأوككا   ا ٔجككف املككاٞ عضككف الككفخٕه   الةككوٚ  فىككا ِكك٘ ٔظٗ مككْ؟ ٔغككف  -2
  ٔجكفاُ املكاٞ ٔسٔاه   اخمم إ أٌ ارِي  فقف  ِت عع كبري  ش الم ةٗن ع
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الضذر غبن الزكٕل وَ الزكضٛ األٔش أٔ غبن الكفخٕه   الةكوٚ فٗبطكن تٗىىكْ     
ٔ عف وَ غطع  وتْ ٔ تٗكاُ الطّكارٚ املاٟٗكٛ ٔالةكوٚ ٔعك  ٔجكفاُ املكاٞ عضكف         

حشْٖ.ٖةٍس تٗىىْ ٔ وتْ ٖٔمشوْ  متاً  وتْ ُٔت ْالزكٕل   الزكضٛ األٔش ف ٌ
 .  أٌْ ميط٘    وتْ   ا تمبط عمكبريٚ اإلذزاً خا ٛٔ ِت عع  خز  ش    
ٔ ِت غمٗن  ش الم ةٗن ع  ٔجفاُ املاٞ ٔالمىكَ وَ اصمضىالْ عضكف  متكاً       

ٔع  ٔجفاٌْ غبن  متاً الزكضم  فٗمشً غطع الةكوٚ    ركضم  فٗىط٘    وتْ
 . ٔ تٗاُ الٕضٕٞ أٔ الغضن ٔالةوٚ

وؤداِكا   ألخبكار الٕا كمٛ  لٍٗكا      ا أوٍغن اخكموا ال مكأٝ ِكٕ اخكمو    
 : ِٔ٘ أخبار ومضفدٚ ٍٖبغ٘ اصمضزاضّا ٔؼقٗق صٍفِا ٔد لمّا  ِٔ٘

( عىككَ أ ككاب املككاٞ ٔغككف سرارٚ صككاَٟو وككَ اإلوككاً البككاغز )  ككرٗس -1
فمٍٗةزا فمٗمٕضكن وكا مل ٖزككع  ٔ ُ ككاُ غكف      (:شدخن   الةوٚ  غاه )

عطكز    إ ٖ ك ٔٔٔغكف رُ  (27)الطّكٕرَٖز مكٗىا    كوتْ فك ُ المكٗىي أذكف      ركع ف
 . اواٛ كمّا  رٗرٛ    عكاه عٍفٌا    رمّا ٔغبٕهلا

( عىكَ    صاَٟو وَ اإلواً الةاد  ) (28)رٔاٖٛ عبف اهلل عَ عا ي -0
غككوً  فقككاه: ِككٕ  ا املككاٞ  فقككاه حككف املككاٞ فٗمككٗىي ٖٔقككًٕ   الةككوٚ  فحككاٞ الٖ 
(ش:)    ككاُ غكف رككع فمكٗىا        ُ كاُ مل ٖزكع فمٍٗةكزا ٔلٗمٕضكن ُ ٔ

ِٔ٘ و ٌٍٕٛ الةفٔر ٔ  ٖق  عةرمّا  ٔغكف رٖٔكإ عطكز  ومضكفدٚ     ز  وتْ
ىَ   أوكارٚ ٔاضكرٛ عٍكفٌا عمكٜ     كٔعضطّا  كرٗس صكٕٝ اعكَ عا كي ِٔكٕ وك      

رمىكن ظّكٕرٓ وكَ ككوً وضمكرب احملقكق )غكفٓ( ذك          ُٖ ٔٔااغمْ  صٕٝ وكا ٖبكفٔ أ  
ٔاٖٛ اعكَ عا كي  ف ٌكْ  ككز     ىرىف عَ محزاُ عمٜ ركتزجٗس الزٔاٖٛ الوذقٛ ل

)أُ اعَ محزاُ أعّز   الضفالٛ ٔالضمي وَ اعَ عا ي( لككَ أفضكن الم طكٗن    
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ُٖ زاد ضٍبكز أذٗاٌكَا عاألفطكن ُٖٔك      ٖفه داٟىَا عمٜ وضٍٜ ال طٗمٛ   امل طٕه ف ٌْ 
وضٍٜ ال اضن وَ دُٔ ٔجٕد فطٗمٛ أٔ وَ دُٔ  ذزاسِكا   امل طكٕه  ٔوكَ    

ا ي ٔعفالمْ ٔ ُ اعمربِا البضا عّادٚ وكَ احملقكق   رزس فطٗمٛ اعَ عٍِا   ٌُ
 . احلم٘   )املضمرب(

( صككاَٟو عىككَ تككٍٗىي اككي رىف عككَ محككزاُ عككَ الةككاد  )كوضمككربٚ وكك -2
اي ٖؤتٜ عاملاٞ ذ  ٖفخن   دخن   الةوٚ ٔغف كاُ طمت املاٞ فمي ٖقفر عمْٗ

ٚ  (:ش  الةوٚ  غكاه )  أُ  عمكي أٌكْ لكٗط ٍٖبغك٘ ألذكفُ       ٔاميطك٘   الةكو
ِٔك٘ وزٖٔكٛ   المّكذٖب  عضكٍفٓ الةكرٗس  ش       (29)زٖمٗىي      أخكز الٕغكإ  

البشٌط٘ رأَٖا عَ )ذلىف عَ مساعٛ( ٖٔك ٘   اعمبارٓ رٔاٖٛ البشٌط٘ ٍِا عٍْ 
عضت املبٍٜ الزجال٘ املدمار  ٔاعَ مساعٛ ٖزٔٙ عَ ذلىف عكَ محكزاُ ِٔكٕ    

)اعكَ أعك ( ٔلكْ كمكاب      وزدد ع  )الٍّكفٙ( املٕاكق   رجكاه الٍحاعك٘ ٔعك      
 . رٗرٛ ٖزْٖٔ اعَ أع٘ عىري كىا   فّزظ الغٗذ الطٕص٘  فالزٔاٖٛ عٍفٌا 

(   رجكن مل   كرٗرٛ سرارٚ ذلىكف عكَ وضكمي عكَ اإلوكاً البكاغز )        -2
ت املاٞ ٔذطز  الةوٚ فمكٗىي ٔ كمٜ ركضكم   اكي أ كاب املكاٞ أٖكٍقا        ٖة

   ٔلكٍكْ ميطك٘     (:شالزكضم ؟ أٔ ٖقطضّىا ٖٔمٕضكن اكي ٖةكم٘؟ غكاه )    
ٔغكف   (22)ككاُ أٌكْ دخمكّا ِٔكٕ عمكٜ طّكز عمكٗىيز       مل   وتْ فٗمٍىّا ٔ  ٍٖقطكّا 

رٔاِككا الغككٗذ الطٕصكك٘   )المّككذٖب ( عضككٍف  ككرٗس ظككاِزَا ٔ ُ ٔجككف فٗككْ     
)أمحف عَ ذلىف( عَ احلضَ عَ الٕلٗف  عمقادٌا غبٕه رٔاٖمكْ  ٔرٔاِكا الغكٗذ    

 ٔ وضكمي ٔطزٖقكْ  ش أخبكار     َذلىكف عك  الةفٔ    )ال قْٗ( ع صٍادٓ عكَ سرارٚ 
 . سرارٚ  رٗس

)الضزاٟز( صاَٟو وكَ اإلوكاً البكاغز      )المّذٖب ( ٔ (21) رٗرٛ سرارٚ  -5
(       عىَ  مٜ ركضٛ عمٜ تٗىي اي جاٞ رجكن ٔوضكْ غزعمكاُ وكَ املكاٞ  غكاه )
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(ش:)    ٚ ِٔك٘  كرٗرٛ الضكٍف     زٖقطع الةوٚ ٖٔمٕضن اكي ٖكبين عمكٜ ٔاذكف
عٍفٌا عمٜ األغٕٝ ٔ ُ ٔغكع   صكٍفِا )عمك٘ عكَ الضكٍفٙ( الكذٙ ٖكزٔٙ عٍكْ         

ومككزرَا كىكا ٍِكا  ِٔكٕ وٕاكق   رجكاه الكغك٘         (ذلىف عكَ عمك٘ عكَ ذلبكٕب    )
ف عٍكف الكغك٘ ٔالضٗاعك٘    عمةزٖس ٌةكز عكَ الةكباح الزجكال٘ املضكزٔا املضمى ك      

:  ٌٔقٕه  خباراألِذٓ . اي ٌمكمي   و اد  ٔغريِا وَ عمىاٞ عةزٓ

ظاِزتكاُ     - كرٗرٛ سرارٚ ٔخكرب اعكَ عا كي      -الزٔاٖٛ األٔش ٔالثاٌٗٛ 
أُ املمٗىي الفاخن    وتْ   ا ركع وَ الزكضٛ األٔش فٕجف املاٞ ٔمتككَ وكَ   

 . اصمضىالْ ميط٘    وتْ  ٔ ُ مل ٖزكضّا ٌقا  وتْ ٔتٕضن اي  مٜ

ُ   -عٍٗىا الزٔاٖٛ الثالثٛ تكفه عمكٜ أٌكْ ميطك٘    كوتْ       -وضمربٚ اعكَ محكزا
ْ    َاوطمق  عضكفٓ   ٔجكفٓ  صكٕاٞ ٔجكفٓ غبكن الزككٕل أً         ا ٔجف املكاٞ أاٍكاٞ  كوت

وا داً غف كٍبز تكبريٚ ا فمماح ٔأكىمّا ميط٘    وتْ ٔ  ٍٖقطّا ٔجيشٖكْ  أٙ 
المٗىي  ٔوقمطٜ اجلىع الضز  تقٗٗف  طوغّا مبا   ا ٔجكف املكاٞ عضكف دخٕلكْ       

 . األٔشركٕل الزكضٛ 

ٚ    -اعضكٛ  لكَ غف ٖضمفه عالزٔاٖكٛ الثالثكٛ ٔالز    -وضمربتك٘ اعكَ محكزاُ ٔسرار
      ّٛ فٕجكف املكاٞ    عمٜ أُ املمٗىي   ا دخكن    كوتْ ٔتمكٍبط عمككبريٚ ا ذكزاً تاوك

ميط٘    وتْ ٔ  ٖقطضّا ٔ  ٍٖمقا تٗىىْ عٕجفاٌكْ املكاٞ ٔ ُ مل ٖكفخن      
ٚ  ش(:الزكٕل  غاه ) ُ زشميطك٘   الةكو أٌكْ دخمكّا ِٔكٕ عمكٜ طّكز       ملككا

ٞ  ٌضي الزٔاٖٛ الزاعضٛ وٕردِا ٔجفاُ املةكم٘ عمكٗىي   .ز عمٗىي أاٍكاٞ  كوتْ    املكا
ظككوٞ   أُ وٕضككٕل  ( ظككاٌِزٔغككف  ككمٜ ركضككم      أُ جككٕاب اإلوككاً )

ملكاُ أٌْ دخمكّا ِٔكٕ   شاملط٘   الةوٚ ٔعفً ٌقطّا ِٕ الفخٕه   الةوٚ 
ميطكككك٘    كٌّٕككككا عمككككٛ احلكي:ش ّككككٕر اجلىمككككٛ  ل زعمككككٜ طّككككز عمككككٗىي 

ٔوقمطٜ عىًٕ الضمٛ ِٕ احلككي عةكرٛ الةكوٚ ٔوطك٘ املةكم٘ فّٗكا       ز وتْ
مبحزد دخٕلْ فّٗا عمكٗىي ِٔكٕ حيةكن عمىكاً تككبريٚ اإلذكزاً هلكا ف ٌكْ دخكٕه          
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رىكن الزٔاٖمكاُ   ٔوضكْ تُ  . الةوٚ ٔعكزٔل عّكا وكع المكٗىي فٗىطك٘ ٔ  ٖقطضّكا      
الةككوٚ   ا ٔجكف املككاٞ غبكن الزكككٕل عضككف    األٔش ٔالثاٌٗكٛ عمككٜ ا عمٍكاٞ ٌٔقككا  

لةزاذٛ الزٔاٖم  الثالثٛ ٔالزاعضٛ   املط٘   الةوٚ   ا دخمّا ِٕٔ   المكبري
صمرت لْ ٌقا الةوٚ إلجياد الٕضٕٞ أٔ ٗىي  ف  ا ٔجف املاٞ غبن الزكٕل  وم

رىن املط٘ ٔعفً ٌقا الةوٚ عمكٜ احلككي األٔلك٘    الغضن اي الةوٚ  أٙ ُٖ
  . ٖٔضمرت ٌقا الةوٚ لمٕضٕٞ ٔالةوٚ عضفٟذاأل م٘ 
عاخمةار: ذةٕه المضارض ع  اخلكربَٖ األٔلك  ٔعك     مما تقفً ةن ٖٔمر

اخلككربَٖ الوذقكك   وككع  وكككاُ اجلىككع الضككز  عٍّٗىككا عىككن اخلككربَٖ األٔلكك    
 الفال  عمٜ اٌمقاض المٗىي   ا ٔجف املاٞ غبن الزكٕل عمٜ ا صمرباب.

  الككزٔاٖم  األٔلٗككم  المككم  تمطككىٍاُ  ْ تٕجككف ٌكك:   لكٍككْ ميكككَ أُ ٖقككاه 
ُ  دُٔ الزٔاٖم  الثالثٛ ٔالزاعضٛ   ٔضٕح زاذٛ ٔ الم ةٗن    ف ٌّىكا ظاِزتكا

أُ وَ دخن   الةوٚ ذ  اتٗاُ املاٞ ميط٘    وتْ ٔ  ٍٖقطّا  ٔالفخٕه 
لْ )دخكن    كوتْ( أعكي وكَ اعكمغا     : ٖمرقق عمكبريٚ اإلذكزاً ف ٌكْ ٖضٍبكز عٍكْ     

 . عالقزاٞٚ ٔوَ دخٕلْ   الزكٕل ٔوَ دخٕلْ   الزكضٛ الوذقٛ

ٜ   - رٗرٛ سرارٚ ٔخرب اعكَ عا كي   -عٍٗىا الزٔاٖماُ األٔلٗماُ  تكف ُ عمك
الم ةٗن: وَ دخن    وتْ ٔمل ٖزكع ٍٖةزا ٖٔمٕضن اي ٖغزل   الةوٚ  

        َ   ٔالذٙ ركع    كوتْ ميطك٘    كوتْ ٖٔك ٗكْ المكٗىي ألٌكْ أذكف الطّكٕرٖ
لكفخٕه املةكم٘    َأِذا عٗاُ  زٖس   وؤدآ  ٔتةمس ِاتكاُ الزٔاٖمكاُ و ٍضكز   

 ُلكْ مبكا   ا دخكن    كوتْ ٔرككع   الزكضكٛ األٔش فمكٌٕكا        َادٍةةعمٗىي ُٔو
عمٜ وضمربت٘ اعَ محزاُ ٔسرارٚ املطمقٛ: الكذٙ دخكن    كوتْ     َاذاكى دلَٗو

مبضٍكٜ دخٕهلكا    زمكٗىي ملكاُ أٌْ دخمّا ِٕٔ عمٜ طّكز ع زشميط٘   الةوٚش
أٔ  -عضف تقٗٗف الثالثٛ ٔالزاعضكٛ   -عالزكٕل أٔ مبا عضفٓ  فمحمىع األخبار األرعضٛ 

قكٍفً عمكٜ   عضف ت ضريِا عاألٔلٗم  لةزاذمّا   الم ةٗن املكذكٕر  ٔالةكزٖس ُٖ  
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 . ركي عمْٗ ٍضزٓ ٖٔ ظاِز اإلطو  )دخن    وتْ( ُٖٔ

َ    ٖقاه ٔ  ٍٖقطكّا ملككاُ أٌكْ دخمكّا     :شتضمكٗوَ  :  ُ  رٗس سرارٚ تطكى
فكو ٖقبكن المدةكٗص أٔ     َاكمٗك  َاكربٖٔك  َا ٗف ذكىك ز ِٕٔ ِٖٕٔ عمٜ طّز عمٗىي

 . المقٗٗف
ْٛ   ىٍٕلكلكٍْ وقاه و لممقٗٗكف   ف ُ عمن األذكاً الغزعٗٛ وثن األذكاً غاعمك

رذٔر فْٗ  ٔلٗضإ الضمن الغزعٗٛ وثن الضمكن الضقمٗكٛ     أٔ لممدةٗص  ٔ  و 
ص  عن ِ٘ غاعمٛ لممدةكٗص غكري  عٗكٛ عٍكْ  ٔوقالٍكا ٖضكٕد       ٗمدة عاِٞا عَ ال

الفخٕه س سرارٚ األٔه ٔخرب عا ي ٖ ٍضز) ش )احلكٕوٛ الم ضريٖٛ( ٔأُ  رٗ
  ركىككْٖٔ  ذكٕر   الضمككٛ املٍةٕ ككٛ    ككرٗس سرارٚ ا خككز  املكك (  الةككوٚ

ِٔكذٓ الٍمٗحكٛ صكمٗىٛ وكَ ذٗكث جّكٛ         . ٌٔمٗحمْ ٌمٗحٛ المدةكٗص أٔ المقٗٗكف  
عكَ املدكال   الم ةكٗن الكذٙ ٖقمطكْٗ المقٗٗكف  غكوا         ز ؤا ف ٌْ مل ُٖ  ةفٔرال

و اد الزٔاٖم  الثالثٛ ٔالزاعضٛ ف ٌْ ونإر عَ عع كثري وكٍّي  ِٔكذٓ الضكووٛ    
 . وؤكفٚ لةرٛ المقٗٗف ٔلمقٕه عالم ةٗن فزاجع

املاٞ ٔأوا الزٔاٖٛ اخلاوضٛ فو ٖبضف د لمّا عمٜ اٌمقاض المٗىي عٍف ٔجفاُ 
فٗقطع  وتْ وَ دُٔ اصمفعار اكي ٖمٕضكن ٖٔكمي  كوتْ       عضف  وٚ ركضٛ تاوٛ

ّٚ عمكٗىي ٔعضطكّا  كوٚ عٕضكٕٞ  ِٔكذا           وَ ذٗث غطضّا  فٗككُٕ عضطكّا  كو
ًٜ وكَ غٕلكْ )    -ظاِز الزٔاٖٛ - ٚ    ش(:وضكمق أٙ ٖكبين   زاكي ٖكبين عمكٜ ٔاذكف

 . عمٜ وا  فر وٍْ ٔغطع  وتْ عٍفٓ ٖٔمٍىّا وَ ذٗث غطع
ٖكا  املمقفوكٛ ٔاملضىكٕه عّكا     حىكٕل الزٔا امل اد ال اِز   ٖممق٘ وكع و  ِٔذا 

حاه لمضىن عّا إلعكزاض ال قّكاٞ عكَ    أٙ تضارضّا ٔ  و   )رض( ٌافقّاٞع  
درب الغكزٖف  كالك ّكذا    ف -ٔلكٕ وكَ فقٗكْ ٔاذكف     -مٗكا مبطكىٌّٕا  و ادِا ٔعَ ال 

 (.Œ) فٍزٍد عمىْ  ش أِمْ َاْ عزعضمي  رادُتلكَ   ُٖ ٓ  رٌٗسصٍُف

وكَ   صكاٟوَ  -َأِكٕ ضكضٗف الضكٍف جكف     -ِٔككذا ٌمضاوكن وكع خكرب الةكٗقن     
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ٞ   -ي اي غاً ٖةكم٘ فىكٍز عكْ ٌّكز    ( عىَ تٍٗىاإلواً الةاد  ) ٔغكف   - كٍبٛ وكا
 .(20)(:شفمٗغمضن ٔلٗضمقبن الةوٚز مٜ ركضٛ  غاه)

 ا ٔجف املكاٞ عضكف الكفخٕه        الم ةٗن املغّٕر ع  وأاحلا ن رجراُ 
   الزكضٛ األٔش فٗىط٘    كوتْ ٔ  ٖكٍقا تٍٗىىكْ  ٔعك  وكا     ركٕل الةوٚ 

ٌمقاض غبن عمٕ، الزكٕل فٗقطع  وتْ إل  ا ٔجف املاٞ عضف الفخٕه   الةوٚ 
 . تٗىىْ اي ٖمٕضن ٖٔغزل    وتْ وَ ا عمفاٞ

ٞ  ِٔكذا   ا ٔجف املمٗىُي وكَ اصكمضىالْ غبكن الكفخٕه        َ ٔمتٓك لةوتْ املا
أٙ غبن تككبريٚ ا ذكزاً الكيت ٖكفخن عّكا   الةكوٚ الكيت تكٗىي هلكا             الةوٚ

ّٛ   مض  عمٗكْ ا ٌةكزاا  ش املكاٞ إل   فٗ   لمكفخٕه   الةكوٚ    جيكاد الطّكٕر وقفوك
ِٔذا كمْ   ا ٔصع الٕغإ لقطع الةوٚ ٔا ٌةزاا  ش املاٞ لمطّٕر ٔالةكوٚ  

ٛ    ٔلٕ ع  -ٔأوكٍْ  دراكّا ًٞ عمكٜ عىٕوٗكٛ   عٍك  -دراك ركضكٛ وكَ  كوتْ امل زٔضك ا
 .(22)غاعفٚ )وَ أدرك ركضٛ وَ ال زض فقف أدرك الٕغإ كمْ(

ىاً الةوٚ عمٗىىكْ ٔ عادتّكا وكع الٕضكٕٞ عمكٜ      كرٖت   أذٕطٗٛ  ت ٌضي  
فرك الٕاغكع  : ٔجف املكاٞ غبكن الزككٕل أٔ ٔجكفٓ عضكفٓ  ٔعّكذا ُٖك        كو المقفٖزَٖ

 . ٖٔمرقق ا ذمٗا 
ْ   الم ةٗن ع  وا عضف  -ِٔن ِذا الكركي  ٔعك    الزككٕل فٗىطك٘    كوت

 .؟ دمص عال زٖطٛ أً ٖضٍي الٍافمُٛو -غبن الزكٕل فٍٗةزا ٖٔمٕضن ٖٔةم٘ وا

عاِف عمٜ ا ٌةزاا ادع٘ اٌةزاا الٍةٕص  ش ال زٖطٛ . لكٍْ    غف
 :  املٕجت لمقٗٗف  طو  الٍةٕص  عن ال اِز اصمٕاٞ ال زٖطٛ ٔالٍافمٛ

فمٍٗةزا فمٗمٕضن وامل ٖزككع  ٔ ُ ككاُ   ش: إلطو  األخبار املمقفوٛ:أَٔ 
 وع عفً ٔرٔد تقٗٗف عمّٗا عال زٖطٛ دُٔ الٍافمٛ. زغف ركع فمٗىا    وتْ

                                                           

  . 6وَ أعٕاب المٗىي : ح 01: ب 0( الٕصاٟن : د20)
 ين أتٌاب انًٌاقْد. 21: ب2انٌسائم: ج( راجع : 22)
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ٍٕلككٛ املزٖٔككٛ   )الكككا ( ٔ )المّككذٖت(  َأااٌٗكك : ل ّككٕر  ككرٗرٛ سرارٚ املط
ركفث  مل ُٖ وكا  عمٗىي ٔاذف  وٚ المٗكن ٔالٍّكار    ٖةم٘ شٌضي ٔاليت تطىٍٍإ:

ًٞ ت َةأٔ ُٖ   عىكًٕ احلككي ٔاحلكفٖث     ِٔذا الضكؤاه ٔاجلكٕاب ظكاِزٌ    (22)زوا
 .  الغزٖف لمةمٕا  امل زٔضٛ ٔالٍافمٛ

ٔ مٜ ركضم .. ميطك٘  :ش(25)غف ٖقاه: ظاِز  رٗرٛ سرارٚ ٔاعَ وضمئ
فٗىطك٘    كثز وكَ ركضكم   ِٕ خةٕص ال زٖطٛ اليت تٕجف فّٗا أ ز   وتْ

 . ٓ ٔجفاُ املاٞ عضفِىافّٗا ٔ  ٖطٍز
الضكحفٚ   ا عذكزىىٍّمميط٘ فّٗىا ٖٔ ز مٜ ركضم شُ ظاِز لكَ ٖقاه:  

المغكّف ٔالمضكمٗي    ِذا ٖضٍي الٍافمٛ ٖٔبقك٘ عٍكفٓ فّٗكا    الثاٌٗٛ أٔ عزفع رأصْ وٍّا 
وكع   َافكو ٖككُٕ اخلكرب عمضكبريٓ ومٍافٗك      وتْ فٗىط٘ فّٗا ٔ ُ ٔجكف املكاٞ     لمىاً

 :خز لممٗىي  ِٕذكىّا    طو  الزٔاٖا  الغاون لمٍافمٛ ٔال زٖطٛ. اي ٌبرث

 : ىتقاض التينه بدل الغضل عيد اإلحداث باألصغزعدو إ
ٖ كال  حف املاٞ أٔ مل ٖكمىكَ وكَ اصكمضىالْ فمكٗىي عكف َ     ىرفث عاألكرب   ا مل 

املٗكإ اكي أذكفث عاأل كغز مل      عَ غضن اجلٍاعٛ أٔ احلٗا أٔ الٍ اظ أٔ وكطٍ 
عكَ   عَ الغضن ٖٔمشوْ الٕضٕٞ  ُ أوكٍكْ  ٔ   تكٗىي عكف َ    ْ عفَ ٍٖمقا تٗىُى

لبضا املمقفو   َاالٕضٕٞ إلسالٛ احلفث األ غز الطارئ  ِذا وا اخٌٍآ ٔفاغ
ٔاملمنخزَٖ )رض(  ٔلكَ املغّٕر ع  فقّاٍٟا )رض( اٌمقاض المكٗىي البكفٖن   

عمْٗ   ذفااْ عاأل غز ٔلشًٔ ػفٖف المٗىي عن ادع٘ضبت عَ الغضن ٔعطوٌْ ع
كىكا ِكٕ املغكّٕر عك  عمىكاٞ       - َا  رافض َاين عمٜ كُٕ المٗىي وبٗرا عال ُٔع

 . ٔغف صبق المضٍزض لْ -ا صوً غاطبٛ
عككنوٕر   ٌمقككاض المككٗىي  ركٗي )غككفٓ(كالضككٗف الككٔكٗككف كككاُ غككف اصككمفه  

                                                           

 .1ين أتٌاب انرًْى: ح 19:ب3( انٌسائم: ج22)

 .2ين أتٌاب انرًْى: ح 31:ب3( انٌسائم: ج25)
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 : َاتباع  (26) ٕضرّاٌ
ث عاأل كغز اٌكمقا المكٗىي    األٔه:  ُ المٗىي وبٗس ٔلٗط عزافع  ٔ  ا أذف

عاذمْ عاإلعال الذٙ ٌقمكْ عكع وكٍّي الضووكٛ   رلممكف الغكٗضٛ        ٔارت ضإ  
 . فٗمشوْ  عادٚ المٗىي عضف اٌمقاضْ عاحلفث األ غز

واداً  َاوؤغم َالمرفث رفض َاابا  كُٕ المٗىي رافض  وٍٍا و ةَو لكٍْ غف صبق
ف ُ القكز ُ ٔالضكٍٛ ٖكف ُ عمكٜ       َاحف املاٞ أٔ  ٖمىكَ وَ اصمضىالْ طّٕر  ٖ 

ٍّ ٞ ٔعالغضن وَ اجلٍاعٛ ز لةاذبْ  غاه صبراٌْ عضف األوز عالٕضٕأُ المٗىي وط
ٗ كُ   ٔعالمٗىي:ش ُْ َلٗ ح ض كن  ع َمك ّاكز ُكي      و ا ُٖٔزُٖف الٖمك َُٗط َ  ُٖٔزٖكُف َل ٔ َلَكك َ  ذ كز ٕد  فكالمٗىي  ز ي  َوك

ٍّزٌا عْ  غاه )ٖزٖف الغارل أُ ُٖ كىا جضن  َا ُ اهلل جضن الٍاب طّٕر(:شط
َ زشَااملككاٞ طّككٕر  ِٔكك٘ ٌةككٕص  ككرٗرٛ تككفه    (27)زالمككٗىي أذككف الطّككٕرٖ

ٍّز وَ احلفث  لكٍْ أوز اضطزارٙ رلكمص  أُ  عمٜ عٕضٕح المٗىي طّٕر ٔوط
 . َا  فّٕ طّارٚ ٌاغةٛ ٔرافع لمرفث وؤغمَامبا داً املكمف وضذٔروؤغإ 

عمٗىىككْ ٔكنٌككْ غككف اغمضككن  ٔذفاككْ    َاٖكككُٕ ذفاككْ األكككرب وزت ضكك   : ٔعمٗككْ
املكاٞ الكذٙ ميكٍكْ     ت َةك األ غز   ٍٖقا تٗىىْ الزافع حلفاْ األكرب وكاداً مل ُٖ 

ٞ ٖك ٗكْ    عن ذفاْ األ غز ٖٕجكت عمٗكْ الٕضكٕٞ  ُ تٍٗضكز لكْ وكا      أُ ٖغمضن عْ
عككَ  حككفٓ أٔ كككاُ لككْ عككذٌر وككَ اصككمضىاه املككاٞ تككٗىي عككف َ  لمٕضككٕٞ  ٔ ُ مل ٖ 

 . الٕضٕٞ لزفع ذفاْ األ غز

ٔومككٜ أ ككبإ املككاٞ ش(:عككَ اإلوككاً البككاغز ) (28)الثككاٌ٘:  ككرٗس سرارٚ
ذٗككث ده عمككٜ  زَا  ٔالٕضككٕٞ  ُ مل تكككَ جٍبككَافضمٗكك  الغضككن  ُ كٍككإ جٍبكك

  ِٔكذا املمكٗىي جٍكت لضكفً اغمضكالْ      َأجٕب الٕضكٕٞ عغكز  عكفً كٌٕكْ جٍبك     
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وكَ المكٗىي عضكف احلكفث     لكْ  عكف  ْ الٕضكٕٞ عضكف  ذفااكْ عاأل كغز ٔ     فمٗط عمٗك 
 . األ غز لٍقطْ المٗىي الضاعق

ٞ  شلكَ ِذا اخلرب الةرٗس وٕضٕل ذكىْ: ِٔكٕ ٖبكٍَٗ    زٔومٜ أ كبإ املكا
  ٞ رككفث عكككاألكرب ٖغمضكككن   ُورككٕٓ ٔككككن  : فاجلٍكككت ٌٔ  ذكككي وكككَ أ ككاب املكككا

عاأل غز ٖمٕضن  ٔ  ٖفه احلفٖث أٔ   ٖنت٘ وطىٌْٕ فٗىا سلَ فْٗ ىرفث كٔال
امل زٔض فْٗ عفً   اعٛ املاٞ عقفر ذاجمكْ لمغضكن أٔ لمٕضكٕٞ  ِٔكذا اجلٍكت      

 . ن املاٞ الكا  لغضن اجلٍاعٛ ذمٜ ٖغمضن  فو ٖنت٘ ِذا احلفٖث ٍِارٍةمل ُٖ

املمطىٍٛ ألوز اجلٍت عالمٗىي   ا ككاُ وضكْ وكا ٖك ٗكْ      (29)الٍةٕصالثالث: 
لمٕضٕٞ  ف ٌّا تفه عمكٜ أُ اجلٍكت ٔسلكٕٓ ممكَ ٔظٗ مكْ ا غمضكاه جيكت عمٗكْ         

 . المٗىي  ُ كاُ وضْ واٞ عقفر كاُا لمٕضٕٞ ٔ  جيت عمْٗ الٕضٕٞ

أٔ سلِٕىكا   َاأٔ ذاٟط َاجٍب (عَ الغضن املمٗىي عفَ )ٔسلَ   ٌغ    عقاٞ 
ومضكفدٚ عٍبكز    (52)إ عمٗكْ أخبكار  ن وكَ احلكفث األككرب  ِٔكذا وكا دٓلك      ذمٜ ٖغمض

 زِٕٔ جٍت ٔغف تٗىيزشٖمٗىي اجلٍت:ش فّٗا عَ اجلٍت املمٗىي ()اإلواً
 ٔظاِز الٕ ف الممبط ال ضم٘ عاجلٍاعٛ رغي تٗىىْ ٔطّٕرٓ عالةضٗف.

عَ الغضن وَ احلفث األكرب   ا أذكفث عاأل كغز عضكف        أُ املمٗىي عفَ 
ألُ ٔظٗ مْ ا غمضاه ٔ  واٞ ككاُا لكْ      منا   ٍٖ ضْ املاٞ الكا  لمٕضٕٞ تٗىىْ

مكٜ ٔجكٕب   الفالكٛ ع  (51)عٍفٓ  ف  ا أذفث عاأل غز مشممْ  طوغكا  األخبكار  
فمكُٕ ٔظٗ مْ الٕضكٕٞ   -عٕه أٔ ًٌٕ أٔ سلِٕىا -الٕضٕٞ عٍف احلفث األ غز

عَ  ي عفَ تٍٗىصمضىالْ وَ ا َا ُ أوكٍْ ٔٔجف املاٞ  ٔ ُ مل جيفٓ أٔ كاُ وضذٔر
عَ الغضن اي ملكا   تٗىي عفَ عمْٗ  ٔ  كو احلالم  ِٕ جٍت  الٕضٕٞ الٕاجت
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 . عَ الٕضٕٞ تٗىي عفَ أذفث عاأل غز تٕضن أٔ 

الزاعع: الٍةٕص الفالٛ عمٜ اٌمقاض المٗىي عاحلفث كةرٗس سرارٚ عكَ  
 ككوٚ المٗككن ٖةككم٘ عمككٗىي ٔاذككف ش( الٍككاطق عككنُ احملككفث ا وككاً البككاغز )
عكَ الغضكن ملكا أذكفث عاأل كغز       ِٔذا املمٗىي عكف َ  (50)زرفثٔالٍّار وا مل ُٖ

عكف وكَ     فؤغكريٓ  زركفث مل ُٖ وكا شسرارٚ ع طو  غٕلكْ:   ْٗ  رٗسعم اٌطبق
 . ػفٖف المٗىي

ٞ   (52)لكَ ٔرد  عضا الٍةٕص ّٛ عمٜ أُ المٗىي مبٍشلكٛ املكا ٌ كري وكا     دال
ٖ ٔرد    رٗس محاد وَ صؤاه اإلواً الةاد  ) حف املاٞ ( عَ الزجن   

ٔ  ز   ِٕ مبٍشلٛ املاٞ(:ش؟ غاه ) ٖمٗىي لكن  وٚ  َافالمٗىي الةادر وٍْ عكف
  ٔالمٗىي مبٍشلٛ الغضن ِٕ رافع وؤغإ وكا  عَ غضن اجلٍاعٛ وثَو ِٕ تٗىي عفَ 

لْ  فك  ا أذكفث عاأل كغز مل ٍٖكمقا     مىكَ وكَ اصكمضىا  ٖك داً مل جيف املاٞ ٔمل 
ٔ  ٖةمس لزفضْ ألُ تٗىىْ   غضن احلٗا عَ َ غضن اجلٍاعٛ أٔع تٗىىْ عفَ 

ٖ  كلك  ّارافضك  ّاطّكٕر ٖككُٕ  مبٍشلٛ الغضكن    ملضكم اد  احكف املكاٞ  ِكذا ِكٕ     رفاْ ذمكٜ 
 حىككٕل الٍةككٕص  ٌضككي اجلٍككت   ا اغمضككن اككي ٌككاً أٔ عككاه أٔ سلِٕىككا     وككَ و 

ُٞ وَ احلفث األ غز ٔاجُبك  ْ      ْ الٕضكٕ  ٔ ُ    ُ ٔجكف املكاٞ ٔغكفر عمكٜ اصكمضىال
 . عَ الٕضٕٞ ر عمْٗ اصمضىالْ ٖمٗىي عفَ حفٓ أٔ تضٍذمل ٖ 

حفٙ وَ دُٔ ووذ كٛ الٍةكٕص   ٔعاخمةار: ووذ ٛ  رٗس سرارٚ   ُٖ
 . األخزٝ كةرٗس محاد  لكَ الٍ ز دىٕعّا ٖقط٘ مبا  كزٌا وَ الم ةٗن

ٞ امل املمٗىُي اي   ا ٔجف اجلٍُت عقفر كاُا لوغمضاه وكَ دُٔ عكذر ٖضكذرٓ     ا
عكَ غضكن اجلٍاعكٛ أٔ احلكٗا أٔ سلِٕىكا       ىكْ عكف َ  عَ ا صمضىاه فٍٗكمقا تٗىٍ 

  ا )الةرٗس الفاه عمٜ اٌمقاض المٗىي عٍكف   كاعٛ املكاٞ ٔأٌكْ      مبقمطٜ الٍص
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عكٛ وكَ األذكفاث    أٖمرق عكْ غكري اجلٍ   (َاأ اب املاٞ ٔجت الغضن  ُ كاُ جٍب
 . (52)(َاالٕضٕٞ  ُ مل ٖكَ جٍب)الكربٝ  ٔعمْٗ 
عمككٜ اٌمقككاض  ىكككَ اعمىككادٓ دلككَٗودلٗككن تككاً ُٖ : ٌككْ مل ٖمرقككقٔاحلا ككن ا

 ىكا  عٕه أٔ ًٌٕ أٔ سلِٕالغضن   ا أذفث  اذبْ عاأل غز : المٗىي البفه عَ 
ٔوقمطٜ  طو  دلٗن  جيكاب احلكفث األ كغز لمٕضكٕٞ ِكٕ ٔجكٕب الٕضكٕٞ        

 : ذكىُا  خز لممٗىي اي ٌبرث .عَ الٕضٕٞ ٔوع الضذر ٖمٗىي عفَ عمْٗ  

 : إراقة املاء الكايف للوضوء بعد دخول الوقت
ٛ  راغكٛ املكاٞ الككا  لمٕضكٕٞ أٔ     املضزٔا ٔاملغّٕر عك  أ كراعٍا ِكٕ ذزوك    

  ذمكٜ غٗكن  ٌكْ    مغضن عضف دخكٕه الٕغكإ ٔعةكٗاُ املكمكف رٍعكْ عّكذا ال ضكن       ل
ا عكال عمٗكْ  صكٕاٞ ككاُ ٖضمكي أٔ ٖ كَ أٔ حيمىكن        دعك٘  ظاِز األ راب ٔ 

ُٞ غريٓ مبقفار ٖمٕضن عكْ أٔ ٖغمضكن   ٘  عفً ٔجفاُ وا عكَ احملقكق    (55)  ٔغكف ذكك
احلم٘   )املضمرب( أٌْ أجاس  راغٛ املكاٞ ٔعكَ  كزٖس احملقكق الكزكك٘   )جكاوع       

)لضن ا عكال عمكٜ   ٕ ظَ  دراك املاٞ  اي غاه )غفٓ(:املقا ف( جٕاس اإلراغٛ ل
حلفاٟق( مما ٖكغف عَ غٕٚ ْ  ش األ راب   اغضز عْ ٌضبُمفْ كىا عضآ ُٖخو

عال األ راب عمٜ خوفّىا ٔعفً جكٕاس  راغكٛ املكاٞ عضكف دخكٕه      اذمىاه  
 . الٕغإ  ٔغف صبق ا صمف ه عمْٗ   فةن )وضٕغا  المٗىي(

ف  راغكٛ املكاٞ  ٔعٍفٟككذ   ا مل   اكي عٍكف تضٍىك   ٔ سً احلزوكٛ ِكٕ اصكمرقا  اإل   
ْ حٖ  أٔ وكَ القكفرٚ عمكٜ اصكمضىالْ ٔجكت عمٗكْ        ف املاٞ ٠ٖٔط وَ احلةٕه عمٗك

ّٛ لمةكوٚ الكيت ذكٍن        عك طو  دلٗكن عكزعٗٛ المكٗىي     َاالمٗىي متضك فٗمكٗىي وقفوك
وَ املاٞ  ٔ ُ مل ٖٗنظ عن اذمىن ٔجكفاُ املكاٞ غبكن وطك٘      َأغمّا   ا كاُ  ٖض

حشٖكْ تٗىىكْ ٔ كوتْ كضكاٟز وكٕارد      الٕغإ تٗىي   ا اغٍب اٌمّاٞ الٕغإ  اي ُٖ
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المككٗىي ٔالةككوٚ  ٔتككنت٘ أذكككاً المككٗىي املاضككٗٛ  فمككٕ ٔجككف املككاٞ ٔغككفر عمككٜ   
حكت عمٗكْ   مل ت ٔىرفد لمةوٚ تٕضن أٔ اغمضن كاصمضىالْ غبن وط٘ الٕغإ ال

ٞ   عادٚ الةوٚ ٔ ُ كاُ األذٕ     ٔ ُ ٔجكف  اإلعادٚ إلاكىْ   فضمْ:  راغكٛ املكا
 . حت عمْٗ القطاٞاصمضىالْ عضف خزٔد الٕغإ مل ٖ املاٞ ٔغفر عمٜ 

 َاضن ٔغكف دخكن ٔغكإ الةكوٚ فكاألذٕ  ٔجٕعك      ٔلٕ كاُ عمٜ ٔضٕٞ أٔ ُغ
عضككفً  َااملككاٞ أٔ ٖكك٠ط وٍككْ وطى٠ٍكك ْعككفً ٔجفاٌككالككمر ظ عمككٜ طّككٕرٓ   ا عمككي 

  ٍٕ غا  المكٗىي( عٗكاُ ٔجكْ    ٔجفاٌْ غبن وط٘ الٕغإ  ٔغف صبق   فةكن )وضك
  ٕ ذاه ال زل املاض٘:  راغٛ املاٞ .كىا ِ  ل مٕٝا ذمٗا  ٔعفً اجلشً عا

أٔ الغضكن ٔمل ٖكمىكَ وكَ    ف  عطكاه الٕضكٕٞ   اي لٕ خالف ا ذمٗكا  ٔتضٍىك  
عك طو  دلٗكن عكزعٗٛ المكٗىي  اكي ٖةكم٘        َأجت عمٗكْ المكٗىي متضكك   اصمضىالْ 

حشْٖ تٗىىْ ٔ وتْ   ا ٔجف املاٞ ٔأوكٍْ اصمضىالْ عضكف خكزٔد الٕغكإ فكو     ُٖٔ
ذ٠ٍٗذ  لكَ لٕ ٔجفٓ غبن وط٘ الٕغإ أعاد الةوٚ عمٜ األذٕ  غطاٞ عمْٗ 

ًٞ أٔ غضككوَ   َااصككمرباع ذضككت ٔظٗ مككْ ٌٔككٕل ذفاككْ     عضككف الطّككٕر عاملككاٞ ٔضككٕ
 : . اي ٌبرث ٔ  ٌضٗف ٔوفرك ِذا الم ةٗن غف تقفً عٗاٌْ و ةَو

 : موارد مشزوعية التينه
زٔضٛ أٔ الٍافمٛ    رٖت ٔ  خوا   وغزٔعٗٛ المٗىي إلٖقال الةوٚ امل 

    ٔ ٘ عككِٔك٘ غاٖكٛ  كرٗرٛ عاإلعكال  َٚ    شالٍص القز ٌك َفَمككي  ...ٔ   ا ُغى كُمي  ٔ َلكٜ الِةكو
ًٞ َفم ٗ ِىُىٕا   َضٗفّا َطٗابكاّ  طّٕرٖكٛ المكٗىي    (56)ٔوقمطكٜ  طكو  ٌةكٕص    زت َحُفٔا و ا

   . اصمٕاٞ ال زٖطٛ ٔالٍافمٛ   كٌّٕا غاٖٛ  رٗرٛ لممٗىئأٌْ أذف الطّٕرَٖ: 
الكككفاه عمكككٜ أُ الزجكككن  ةكككرٗس سرارٚك   (57)عضكككا األخبكككار: ٖٓٔؤككككف

ٞ  ركفث أٔ ٖ   كوٚ المٗكن ٔالٍّكار وكامل ُٖ     : عمكٗىي ٔاذكف  شٖةم٘ ٔ   زحكف املكا
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َ  رٗس أع٘ ِىكاً  و زٔضٛ ٌٕٔافن  ِٔكذا ٖضم اد و المٗن ٔالٍّار  مٕاٌ 
فك ُ وقمطكٜ    شٖمكٗىي لككن  كوٚ ذمكٜ ٖٕجكف وكاٞز      (:)عَ ا واً الزضكا 

 َاالضىًٕ اصمٕاٞ المٗىي لةوٚ ال زٖطكٛ ٔالمكٗىي لةكوٚ الٍافمكٛ وكا داً وضكذٔر      
ٖقفر عمٜ اصمضىالْ  فٗغزل لْ المٗىي لمٍافمٛ  ألٌْ   جيف املاٞ ٔ  ْ المٗىُئظٗ ُم

عَ الغضن أٔ الٕضكٕٞ ذضكت ٌكٕل احلكفث الةكادر وٍكْ  ٔ  خكوا           عفَ 
 .  ِذٓ الغاٖٛ ٔ رمّا

 : لكوً   عاغ٘ وٕارد وغزٔعٗٛ المٗىي   ٌقا اي ٖقع ا

األٔش: ِن ٖغزل المٗىي لكن وكا ِكٕ وغكزٔل عكالطّٕر   ا مل ٖكمىكَ وكَ       
الٕضٕٞ أٔ الغضن لضذر وغكزٔل ككالطٕا ٔالةكًٕ ٔسلِٕىكا ممكا ِكٕ وغكزٔ         

        ٔ   عالطّٕر وع ٔجٕد الضكذر عكَ الطّكٕر عاملكاٞ كاحلكاٟا الكيت اٌقطكع دوّكا 
عَ غضن احلكٗا   حشّٖا المٗىي عفَ ِن ُٖ ضذر وغزٔل تمىكَ وَ ا غمضاه ل

لٗةس وٍّا  ًٕ عّز روطاُ أٔ لٗةس وٍّا دخٕه املضحف احلكزاً ٔالطكٕاا   
ذككٕه الكضبككٛ؟ ال ككاِز عككزعٗمْ  ِٔككذا وقمطككٜ  طككو  الٍةككٕص الةككرٗرٛ 

     َٛ عكزعٗٛ   الفالٛ عمٜ أُ المٗىي طّٕر   ذكا   الضكذر ٔا ضكطزار  فك ُ أدلك
 ْ وطمقكٛ   ٌةكٕصٌ  :المٗىي ٔطّٕرٖمْ ٔعفلٗمْ عَ الٕضٕٞ أٔ الغضن املضذٔر عٍك

. ٔعمْٗ فٗقًٕ المٗىي وقكاً الٕضكٕٞ أٔ    تضٍي كن غاٖٛ عزعٗٛ وغزٔطٛ عالطّٕر
الغضن الٕاجت عمٜ املكمكف ألجكن غاٖكٛ الةكًٕ أٔ الطكٕاا أٔ سلِٕىكا وكَ        

ىي أذكف الطّكٕرَٖ ٔغكف    ال زاٟا أٔ الٍٕافكن املمٕغ كٛ عمكٜ الطّكٕر  فك ُ المكٗ      
 ٖقًٕ وقاً الٕضٕٞ أٔ الغضن الٕاجت عمٜ املكمف. َاجضن اهلل الةضٗف طّٕر

ٛ صريٚ املمغكزع  لّٗا:  ٖٔضطف  طو  الٍةٕص املغار ٜ  ٛ اجلارٖك المكٗىي   عمك
 رادٚ  كوٚ فزٖطكٛ أٔ ٌافمكٛ     ٕضٕٞ أٔ الغضن الٕاجت املمضذر عٍكف عَ ال عفَ 

ُٚرخ أٔ لكأٔ عٍكف  رادٚ الطككٕاا لكك    ِٔكذا وٕجككٕد   عةككٕر املضةككٕو   ضىككز
(Œُٖ رمىككن عككفً عذرٖككٛ عضطككّي عككَ الطّككٕر ( فكك ُ احلحككاد ٔاملضمىككزَٖ   
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لمةكوٚ أٔ لمطكٕاا    َاعاملاٞ  عن ٖٕجف فّٗي املضذٔر ٔلٕ مل ٖكَ المٗىي وغزٔع
 لٕجت عمْٗ ا صمٍاعٛ ٔتضطكن الطكٕاا ٔالةكوٚ وكَ املضكذٔرَٖ عكَ الٕضكٕٞ        

 ٔمل ٖةككن ِككذا    ِككذا ٖٔغككٗع ٔتةككن عككْ األخبككار   أٔ الغضككن ٔلكككاُ ٖمٍغككز   
ٛ  -ٗىي لمةككوٚ   األخبككار ممككا ٖكغككف عككَ عككزعٗٛ المكك      -ال زٖطككٛ أٔ الٍافمكك

 . مةوٚ الوذقٛ لْٔلمطٕاا ٔل
ٔعفلٗمْ عَ الٕضكٕٞ أ  احلا ن تضاضف  طو  ٌةٕص وغزٔعٗٛ المٗىي ٔ

 ٔوكا ٖمٕغكف  ٛ املضمىزٚ عمٜ المٗىي لمغاٖا  املغزٔعٛ الغضن  وع صريٚ املمغزع
 عزعٗٛ المٗىي لكن وغزٔ  عالطّارٚ ٔالطّٕر. اُم رمْ عمٜ الطّٕر  ٖٔثب

ا ا تضذر ثاٌٗٛ: ِٔكذا كن وا ٖمٕغف كىالْ عمٜ الطّٕر ٔالطّارٚ ٍقطٛ الال
كككمؤٚ القككز ُ الككيت ٖضككمرت  تٗاٌّككا وككع      الٕضككٕٞ أٔ الغضككن عمككٜ املكمككف  
ع ضكن ٔككاُ كىكاه     -َااعأٔ اصكمرب  َأجٕعك  -َاالطّٕر  ف  ا ككاُ املكمكف وكنوٕر   

ف ٌْ ٖقًٕ المٗىي   وَ الٕضٕٞ أٔ الغضن ُ لْ عذٌرال ضن ع تٗاٌْ وع الطّٕر ٔكا
أٔ أُ المٗىي  َاا  ِٔذا وقمطٜ جضن اهلل صبراٌْ المٗىي عالةضٗف طّٕرىوقاوّ

 .(58)أذف الطّٕرَٖ كىا ٔرد   ٌةٕص  رٗرٛ
ضككٕٞ لمكككُٕ عمككٜ عككَ الٕ لثالثككٛ:   ٖبضككف وغككزٔعٗٛ المككٗىي عككف َ لٍقطككٛ اا

َ  شطّككارٚ فكك ُ  ّاككٔزٖ َُٖرككّت اِلُىم َط  ٔ ِٕاَع    ْ  َُٖرككّت الِمكك ٔ  ا كككاُ   000البقككزٚ:  زالٖمكك
فٗمكٗىي   مي ميكٍكْ المطّكز عالٕضكٕٞ لمككُٕ عمكٜ طّكارٚ       عَ الٕضٕٞ ف َاوضذٔر

َ :شلعوككز عككَ الٕضككٕٞ لٗكككُٕ عمككٜ طّككٕر اومثككا َ  عككفَ  ّاككٔزٖ َُٖرككّت اِلُىم َط   زٔ 
 . َالْ عٍف وضذٔرٖمْ عَ الٕضٕٞ املضمرت ٌ ضٗ َاالمٗىي طّٕر فٗكُٕ

ٔاحلا ن غزب عزعٗٛ المٗىي لمكُٕ عمكٜ طّكارٚ  ِٔكذا ِكٕ املغكّٕر مل      
ضمرضكَ  تٗكاُ المكٗىي لمككُٕ عمكٜ طّكارٚ عزجكاٞ        دالف فْٗ    غمٗن  ٔلذا ُُٖٖ

ٕعٗكٛ  رباخلوا  ٔ   فال اِز و  ٛوَ عبّ َاخزٔجهلل صبراٌْ  َاوطمٕعٗمْ وضمرب
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  ٌ ضكْ ٔ ُ   َازٍّك ومط َااِزٕٞ ٔالغضن   ٌ ضْ ألجن  رئرتْ طالمٗىي كالٕض
 ٔالطّارٚ .عمٜ الطّٕر  َاومٕغ  مل ٖقةف عْ فضَو

الٍقطٛ الزاعضٛ: ِكن ٖقكًٕ المكٗىي وقكاً الٕضكٕٞ املضكمرت الكذٙ   ٖككُٕ         
كٕضكٕٞ احلكاٟا لكذكز      سلِٕكا  ٔألمفخٕه   عبكادٚ الةكوٚ    َأ  وبٗررافضّا 

  .؟ عٍْ مٗىي عفَ ٗف  اهلل صبراٌْ أٔغا  الةوٚ ٔالٕضٕٞ المحفٖفٙ
لمركفث   َاملا مل ٖككَ رافضك   ْف ٌالٕضٕٞ املضمرت   وقاًْ غٗاو ال اِز عفً

لمفخٕه   الةوٚ فو دلٗكن عمكٜ غٗكاً المكٗىي وقاوكْ   خمةكاص        َأ  وبٗر
عَ الٕضكٕٞ أٔ الغضكن    ٖكُٕ عفَ دلٗن عزعٗٛ المٗىي عكٌْٕ أذف الطّٕرَٖ ٔ

فكو ٍٖكفرد    َاالطّٕرٖكٛ  ٔملكا مل ٖككَ الٕضكٕٞ املضكمرت طّكٕر        وقاوْ  َاغاٟى
 . وقاً الطّٕر عاملاٞ َاؼإ أدلٛ عزعٗٛ المٗىي ٔغٗاوْ طّٕر

 ٔأِن ٖقًٕ المٗىي وقاً ا غضاه املٍفٔعكٛ كغضكن اجلىضكٛ    لٍقطٛ اخلاوضٛ: ا
 .؟ سلِٕا ٔأغضن لٗال٘ القفر  ٔأغضن ًٖٕ عزفٛ 

عكفلٗن  املضكمربٛ الثاعكإ اصكمرباعّا     ا عٍٗكمي عمكٜ أُ ا غضكاه    ٍىكغف ٖقاه: لك 
ّككا مككشً أُ ٖقككًٕ وقاو فٗ ٖغككين عككَ الٕضككٕٞ لمةككوٚ أٔ سلِٕككا   طّككٌٕرعككزع٘ 

ٗىكَ أُ ٖقًٕ المٗىي وقكاً  ف  الةرٗرٛ مبقمطٜ األخبار َاالطّٕر عزع المٗىُي
 . عٍْ ٖٔضٕ، ا تٗاُ عْ عفَ  َاربٕب ٌ ضّٕٗر ٔو الغضن املضمرت الذٙ ِٕ ط

لكٍككْ وغكككن   ا فككزض متكككَ املكمككف وككَ الٕضككٕٞ  ٔ لكك  ألُ وضٍككٜ       
ضن اصمغٍٜ عكْ عكَ الٕضكٕٞ    مأٌْ لٕ اغ :اصمرباب الغضن ٔ غٍاٞٓ عَ الٕضٕٞ

ْ   ضُنفٗكُٕ الُغ (59)زأٙ ٔضٕٞ أٌقٜ وَ الغضنش    عالٕاجكت المدكٗريٙ    أعكب
 عٍْٗ ٔع  المٕض٘ ذاه  وكاُ ا غمضاه املضمرت. َازدٍٗ  ؼةٗن الطّٕر ُو

عكفً ٔجكفاُ املكاٞ الككا   أٔ     تضذر الغضكن املضكمرت لٕجكٕد عكذر:      ٔوع
تطككزر عضككا أعطككاٞٓ وٍككْ  أٔ سلِٕىككا   دلٗككن عمككٜ أُ المككٗىي عككفه الغضككن  
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ملككا ٖغككٍ  فٗككْ   الٕضككٕٞ  ٔألجمككْ ٖككمض  عمٗككْ المٕضككؤ  املضككمرت ٖغككين عككَ  
عككَ الغضكن املضككمرت ذمكٜ ٖقككًٕ    الطّكارٚ  ٔ  تةككن الٍٕعكٛ  ش المككٗىي عكف َ   

 . المٗىي وقاً الغضن املضمرت   الطّٕرٖٛ

رككزً عمككٜ غككزل ألجككن ذككٍن وككا ٖ  حككٕس المككٗىي ُٖٔضادصككٛ: ِككن ٖ ٍقطككٛ الال
؟ وكع عكفً كٌٕكْ    ْ رفث كىٍضْ كوً اهلل صبراٌْ أٔ وط اصكي اهلل صكبراٌ  الكى

 .؟ عال ضن املذكٕر ّاونوٕر

فكو رٖكت   ذزوكٛ وكٍط ككوً اهلل      املكذكٕر  أوا   ا ككاُ وكنوٕر عال ضكن     -أ
كىا تقكفً ؼقٗقكْ   فكزٔل غاٖكا       -براٌْ ٔوٍط امسْ تضاش وَ دُٔ طّٕرص

رٖت    كرٛ ٌكذر وكٍط القكز ُ ٔككوً اهلل صكبراٌْ أٔ وكٍط         كىا   -الٕضٕٞ
ك  ٔ رٖككت   رجرككاُ ِككذا  ممككرٍبامسككْ تضككاش عككنُ ٖقٍبككن الكككوً أٔ ا صككي ل  

 . ٖٔةس ا لمشاً ذ٠ٍٗذ املٍذٔر فٗةس الٍذر أٔ الضّف أٔ الٗى  املمضمق عاملٍط

 ككوً اهلل أٔ وكطٍ   لٕ ٌذر أٔ ذمف أٔ عاِف اهلل صبراٌْ عمكٜ وكطٍ   :ٔعمْٗ
لٗةكٍس عكْ الٍكذر أٔ الضّكف أٔ الكٗى   اكي        َاامسْ صبراٌْ ٔككاُ املٍكذٔر راجرك   

ّٛ عكَ الٕضكٕٞ    الٕاجت فّن ٖقًٕ المٗىي عفَ  لمىٍط تضذر عمْٗ الٕضٕٞ وقفو
 . ؟  وقاً الٕضٕٞ لٗ ٘ عٍذرٓ أٔ عضّفٓ أٔ عٗىٍْٗ

   عكاه   عزعٗٛ المٗىي ٔغٗاوكْ وقكاً الٕضكٕٞ لٗ ك٘ عٍكذرٓ أٔ عّكفٓ أٔ       
ل كظ   -امسكْ تضكاش   ْ أٔ ٔجكٕب وكطٍ  كوً اهلل صكبراٌ  ميٍْٗ  ف ُ ٔجٕب وٍط

ّٛ -اجلولٛ لٕفكاٞ   كاُا    رٛ الطّٕر عالةضٗف ٔعزعٗٛ المٗىي ٔٔجٕعْ وقفو
ٛ ٖمقزب عّا الضبف  ش اهلل الٗى  الٕاجت  ٔكٌْٕ عبادٚ غزعٗ الٍذر أٔ الضّف أٔ

لعوككز الٕجككٕع٘ عٕفككاٞ الٍككذر أٔ الضّككف أٔ الككٗى   عككن ٖك كك٘   صككبراٌْ اومثككاَ 
ٛ    ٖكٛ وكَ وكطٍ   رجراُ الغا فك ُ المكٗىي وقفوكٛ لمىكٍط       الكمكاب أٔ ل كظ اجلولك

 المقكزب عكالمٗىي    ةكسٍ ٖٔ َاىربٕب عكزع كالٕاجت أٔ الزاجس ٖمٕ ن عّا  ش ال
 . عٛ  لْٗ صبرأٌْٖكُٕ عبادٚ وقٍز -وَ املضذٔر عَ الٕضٕٞ -
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ٔاحلا ن ٔضٕح عزعٗٛ المٗىي ألجن وٍط القكز ُ أٔ ل كظ اجلولكٛ الكذَٖ     
لٍكذر أٔ عّكف أٔ    َاعكْ عكزع   َافث وٍضّا عٍفوا ٖكُٕ املط وكنوٕر رزً عمٜ احملٖ 

أٔ  ر  تٍٗضكز املكاٞ ٔاملكٍكٛ وكَ اصكمضىالْ غضكوَ      كَ األٔش تزك املكط لك     لكمي
ًٞ ت   وَ ا ذمىاه املدالف  أٔ ٖمٗىي لغاٖٛ وضمربٛ كمؤٚ القز ُ. َادمةٔضٕ

عكن ككاُ املكط     -َاأٔ اصمرباع َأجٕع -عْ َأأوا   ا مل ٖكَ املط ونوٕر -ب
 اٌْ أٔ وككط ل ككظ  كاحلككا   الضادٖككٛ ٔالغالبككٛ   وككط كككوً اهلل صككبر     َاوباذكك

  ٖبضكف جكٕاسٓ    .رزً عمكٜ احملكفث فضمكْ؟   ٖغزل المٗىي ألجن وا ٖ اجلولٛ فّن 
ْ  َأعزعٗمْ ٔ ُ مل ٖكَ املط وكنوٕر  فك ُ وكط ككوً     -َاأٔ اصكمرباع  َأجٕعك  -عك

   وككع الطّككٕر ٔالطّككارٚ    َاولككٛ   ٖكككُٕ وباذكك  اهلل صككبراٌْ ٔوككط ل ككظ اجل  
 غضَو -  ٔالطّٕر ٖمرقق عاملاٞ َا   وَ دُٔ الطّٕر ٖكُٕ املط ذزاو  املضٍٕٖٛ

 وكَ اصكمضىاه    َأ ُ ككاُ وضكذٔر   -كاُ أً ٔضٕٞ ذضكت ٔظٗ مكْ ٌٔكٕل ذفاكْ     
 القككز ُ أٔ  عككَ الٕضككٕٞ أٔ الغضككن لغككزض اصككمباذٛ وككطٍ    املككاٞ فٗمككٗىي عككف َ 

ّٛوكككٍط ل كككظ اجل   ش اهلل صكككبراٌْ ٔاصكككمرن  ولكككٛ  فككك  ا أراد املكككٍط تكككٗىي غزعككك
رٖكت    كرٛ المكٗىي ٔغزعٗمكْ      ٔعكو  ٔ   وٍط كوً اهلل أٔ امسْ املبارك جٍن

ركزً عمٗكْ وكَ دٌٔكْ      ٛ وكا ٖ  افٛ المكٗىي  ش اهلل صكبراٌْ  صكمباذ   املمرةمٛ ع ض
 فككالغزض ِككٕ ال ككزار وككَ املككٍط احلككزاً  ش املككط احلككوه عمرةككٗن الطّككٕر       

ٖككمدمص وككَ املككط احلككزاً  فكككاُ تٗىىككْ لغككزض عككزع٘     َ الةككضٗف لككك٘وكك
رككٕ  ضككافٛ ربككٕب ِككٕ الككمدمص وككَ احلككزاً ٔا ٌمقككاه  ش احلككوه  ِٔككذا ٌ  و 

 .َاٗعغز َالمضىن  ش اهلل صبراٌْ ٔعّذٓ اإلضافٛ ٖكُٕ الضىن طّٕر

كف  رٛ المٗىي  صمروه وٍط القز ُ ٔوط ل ظ اجلولٛ عٍف المٕجْ ٖٔمن
 حكف املكاٞ ٖٔقكفر    ذمكٜ ٖ   َاوؤغمك  َاٌاغةك  َاملا تقفً وكَ اصكم ادٚ ككُٕ المكٗىي رافضك     
فّكذا احملكفث    -َألكٕ وؤغمك   -لمركفث  َاعمٜ اصمضىالْ  ف ٌْ   ا كاُ المٗىي رافض

وؤغمكّا  املضذٔر وَ الٕضٕٞ أٔ الغضن   ا تٗىي ارت كع ذفاكْ األ كغز أٔ األككرب     
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 ٚ ىكٍكْ  ككذل  ُٖ   -كىكا تقكفً    -امل زٔضكٛ أٔ الٍافمكٛ    ٔأوكٍْ الفخٕه   الةكو
 رت ال  -ل ظ اجلولٛ  -هلل صبراٌْ أٔ وط امسْ  ٖا  ا المٗىي  صمباذٛ وٍط

 . ذفاْ عالمٗىي ٔسٔاه املاٌع وٍْ عَ املط احلزاً وَ دُٔ طّٕر
ىكٍككْ وككَ  ز املككاٞ ٔت ر  تٍٗضكككتككزك املككط لكك  ٌضككي   رٖككت   أُ األذككٕ    

وككَ ا ذمىككاه املدككالف  أٔ ٖمككٗىي لغاٖككٛ    َادمةككأٔ ٔضككٕٞ ت  اصككمضىالْ غضككَو
 :ذكىّا  خز وَ أذكاً المٗىي  ِٕٔ . اي ٌبرث وضمربٛ ِ٘ تؤٚ القز ُ

  : يضّوغ كل غاية لغايةالتينه 
   ُٛ  جيضككن املمككٗىي عكككي الطككاِز     املضككزٔا ٔاملغككّٕر عٗككٍّي أُ المككٗىي لغاٖكك

 ركم ظ عطّكٕرٓ ٔمل   فمضٕ، لْ ككن غاٖكٛ ٔتةكس وٍكْ وكا داً ٖ        ٔأٌْ عمٜ طّٕر
 فٗةككس   طّككٕرٓ عاحلككفث ٔمل ٍٖككمقا عاغٗككّا عككذرٓ عككَ الطّككٕر عاملككاٞ     ه ش ٖ كك

وٍْ ا تٗاُ عكن فضن وغزٔ  عالطّارٚ كالةوٚ ٔالطٕاا ٔاجمٗكاس املضكحفَٖ   
ىا كٔتكؤٚ القكز ُ ٔسلِٕكا وك     (Œ)املضاجف ٔوغاِف املضةكٕو  صاٟز ٔدخٕه 

القكز ُ أٔ ل كظ    مٕغف  رمْ أٔ كىالْ أٔ ٖمٕغف جٕاسٓ عمكٜ الطّكٕر كىكطٍ   ت
 . اجلولٛ  ِٔذا ِٕ الةرٗس

ذضكت   -لمركفث األككرب أٔ األ كغز    َارافضك ككاُ  ٔالٕجْ فْٗ:  ُ المٗىي ملكا  
  ٛ املكاٞ أٔ   ٖقكفر عمكٜ       جيكف  : َاوكا داً وضكذٔر   َاوؤغمك  َارفضك  -فّىٍا وكَ األدلك

الٕاجكت األ كن    -ف  ا ٔجف املاٞ ٔجكت عمٗكْ الغضكن أٔ الٕضكٕٞ      اصمضىالْ 
  أٔ األكككرب  كككالبٕه األ ككغز لريت ككع ذفاككْ املضككٍَٗ : -ٍككْ و َاالككذٙ كككاُ وضككذٔر

غكري ٌكاغص ٔغكري     َاتاوك  َاارت اعك   اجلٍاعٛ أٔ احلٗا أٔ الٍ كاظ أٔ وكط املٗكإ   ك
: أُ المكٗىي   -الةكرٗرٛ   (62)وكَ عضكا الٍةكٕص   فّىكّا   -وؤغإ  ٔغكف تقكفً   

: جٍت ومطّز عالمٗىي  ٔأُ اجلٍت غضىاُ  لمحٍاعٛ َامرفث  ٔلٗط رافضل رافٌع
 .   ٔجٍت غري ومطّزَاوزت ع احلفث وؤغم
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 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (092)  

فالمٗىي وثن الغضن ٔالٕضٕٞ رافع لمرفث فٗضكٕ، لكْ عضكف ارت كال      :ٔعمْٗ
: كن وا ٖضٕ، لغري احملكفث وكَ الغاٖكا  املمٕغ كٛ عمكٜ الطّكٕر         ذفاْ عالمٗىي

الٍ كاظ  ٔذ٠ٍٗكذ   عكفً   ٔأدُٔ ا اار املٍتبٛ عمٜ عفً اجلٍاعٛ أٔ عفً احلٗا 
 : ٍٖقفح  عكاٌه  ذا مْ

عككَ  َاالككفخٕه   املضكاجف لقٕلككْ تضككاش واٌضكك لككٗط لككْ  (اجلٍكت املمككٗىي ) ُ 
ٔ   ُجٍُبّا ٔ ٖ  ع اَعٔزٙ ص َبٕٗن ذ ِمٜ ش -ِٔ٘ املضاجف -ٍت ملٕاضع الةوٚ دخٕه اجل

   ذٗث دلكإ عمكٜ أُ اجلٍكت   جيكٕس لكْ دخكٕه املضكاجف        22الٍضاٞ زت غ م َضُمٕا
ٔ  ٖك ٘ المٗىي ألٌكْ   ٖزفكع اجلٍاعكٛ  عكن ِك٘ عاغٗكٛ رغكي             عضف ا غمضاه

عمكٜ و طزٖكٛ    (61)عَ غضن اجلٍاعٛ  ِٔكذا دلإ الٍةكٕص  تٗىي املضذٔر عفَ 
  عكَ الغضكن   البقاٞ عمٜ اجلٍاعٛ ذمٜ الةباح  ٔاجلٍاعٛ   تزت كع عكالمٗىي عكف َ   

 ي المٗىي عفَ ٔ  ٖزفع اجلٍاعٛ عن ِ٘ عاغٗٛ رغ   َاألُ المٗىي ٖزفع احلفث وؤغم
 . عَ غضن اجلٍاعٛ

      ٞ ٔ   ُجٍُبكّا ٔ ٖ   شلكٍٍا زلٗت عَ ِذا ا عككاه ٌٔففضكْ عكالقٕه عكنُ  ٖكٛ الٍضكا
ٖضكين ذمكٜ تمطّكزٔا  ِٔكذا الم ضكري تقمطكْٗ غزٍٖكٛ         زع اَعٔزٙ ص َبٕٗن ذ ِمٜ ت غ م َضُمٕا

ز  ٍّك ف ٌّا تفه عمٜ أُ املزاد وَ ا غمضاه ِكٕ المط  (وٍاصبٛ احلكي ٔاملٕضٕل)
ٛ تضكاعف   خةٕص ا غمضاه عاملاٞ مبا ِٕ     أُ وزتكشا  ال قّاٞ ٔاملمغزع 

 : ؼةٗن الطّارٚ وَ احلفث ٔرفضْ عا غمضاه. عمٜ أُ املزاد وَ ا غمضاه
ُِّزٔا  ش: 6ٖٔؤكفٓ: تضبري ا ٖٛ املباركٛ   صٕرٚ املاٟفٚ:  ٍ ُمي  ُجٍُبكّا َفكاٖط ُ  ُك  زٔ ٔ 

المكٗىي    ا غمضكاه ٖٔضكيٍ   الطّٕر ٔالطّكارٚ  ِٔكذا ٖضكيٍ   رةٗن مبضٍٜ اطمبٕا ت 
املٍككع وككَ اغككٍاب )ُ : ا ٖٔمرةككن وككَ ِككذا البٗككاُ املككفعًٕ عالقزٍٖككٛ ٔالغككاِف

ذمكٜ ٖمطّكز ٖٔزت كع     :ٖضكين  (اجلٍت  ش املضاجف وٕضع الةكوٚ ذمكٜ ٖغمضكن   
ٔوكا داً   َاوؤغمك  َألكٕ رفضك   -: رفع ذفاكْ عكالمٗىي    ٖٔمرق عْ . ذفاْ عا غمضاه

                                                           

 ين أتٌاب يا ًّسل عنو انصائى . 16: ب7( انٌسائم: ج61)



ٍٕ، كن غاٖٛ.................................................    ُٛ ٖض  (095)المٗىي لغاٖ
 

فقف ذةن وٍْ الطّٕر ٔجاس لكْ دخكٕه    -كىا   ا اغمضن -ف  ا تٗىي -َاذٔروض
كىكا جيكٕس لكْ الكفخٕه   الةكوٚ ٔالطكٕاا ٔغريِىكا وكَ الغاٖكا             املضاجف

املٍتبٛ عمٜ الطّٕر ٔرفع احلفث  ِٔكذا جيٕس لمىضذٔر عضف المٗىي أُ ٖةبس 
 . ِٕ عمْٗألٌْ عمٗىىْ ٖكُٕ عمٜ طّٕر رافع حلفث اجلٍاعٛ الذٙ  َا اٟى

ٛ طٕاه عّكٕد الغٗبكٛ ٔغبمكّا ٔجكزّٖي     ٔميكٍٍا تٕكٗف ِذا كمْ عضريٚ املمغزع
عمككٜ تزتٗككت الغاٖككا  عمككٜ المككٗىي كٍتٗبّككا عمككٜ ا غمضككاه ٔالٕضككٕٞ  ٔوككَ  
الٕاضس أٌْ   كن سواُ ٖبمم٘ املمغزعٛ عالضكذر املكاٌع عكَ الٕضكٕٞ أٔ الغضكن      

ُ وَ دخٕه املضكاجف إلغاوكٛ   عَ الٕضٕٞ أٔ الغضن ٔ  ٖمٕغ ٕ ٖٔمٗىىُٕ عفَ 
الةككوٚ ٔ  وككَ  ٖقككال املضككذٔر الةككٗاً وككع المككٗىي ٔسلككٕ  لكك  وككَ الغاٖككا       

  َارٍزوككالغككزعٗٛ املمٕغ ككٛ عمككٜ الطّككارٚ ٔالطّككٕر  ٔلككٕ كككاُ دخككٕه املضككاجف وُ 
 (اجلٍكت املضكذٔر املمكٗىي   )أٔ كاُ واٌع عكَ  كرٛ  كٗاً     (املمٗىي اجلٍت)عمٜ 

 ل عكك  املمغككزعٛ ٔمل ٖغككمّز خوفككْ : عككمّز احلكككي ٔٔرد  عككْ األخبككار ٔعككا
ٔكنٌْ وَ الٕاضرا   -ٕه املضحف لمةوٚ عاعٛ أٔ فزادٝجٕاس المٗىي ٔدخ

 . امل زٔ، وَ عزعٗمّا
اجلٍككت )الفالككٛ عمككٜ عككزعٗٛ  واوككٛ   (60)ٖٔؤكككف وككا  كزٌككا: عضككا األخبككار 

ه عمٜ ك اٖٛ رفكع احلكفث عكالمٗىي    ٔ رٛ  وٚ املنوٕو  عْ  ف ٌّا تف (املمٗىي
 . -ٔ ُ مل ٖغمضن وَ اجلٍاعٛ -ا اار الغزعٗٛ الثاعمٛ لمىمطّز ٔتزتٗت

كىكا   -زافعع فٗىا لٕ غمٍا عنُ المٗىي وبٗس لٗط  َأاإلعكاه املمقفً ٖنت٘ غٕٖ
لمكفخٕه   َامفخٕه   الةوٚ ٔلكٗط وبٗرك  ف ٌْ وبٌٗس ل -ِٕ القٕه املغّٕر عٍّٗي

 . وَ الغاٖا  املٍتبٛ عمٜ الطّارٚ ٔالطّٕر   املضاجف ٔغريٓ
ا   ف ُ األخبكار  ت عٗع الغاٖأخبار المٍشٖن عمٜ تزٍتحٗت عٍْ عف لٛ ٌُٔ

املضم ٗطككٛ الفالككٛ عمككٜ تٍشٖككن المككٗىي وٍشلككٛ الٕضككٕٞ أٔ الغضككن ٔأٌككْ أذككف         
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 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (096)  

حككشٙ لضغككز الطّككٕرَٖ ٔأُ رب املككاٞ ِككٕ رب الةككضٗف ٔ ُ  المككٗىي ٖك كك٘ ُٖٔ 
بكإ عمٗكْ عٗكع غاٖكا  الطّكٕر ٔ ُ      ؼقق الطّٕر عكالمٗىي تزتٍ   ٔ  ا (62)صٍ 

ِٔكٕ أذكف الطّكٕرَٖ ٖٔك ك٘      غمٍا عنُ المٗىي وبكٗس  فك ُ المكٗىي املبكٗس طّكٕرٌ     
 لضٍ  ٔجلىٗع الغاٖا  عضت  طو  األخبار املضم ٗطٛ الفالٛ عمٜ المٍشٖن.

 ٍٕ ُٛ عاوٛ ٔمل ٖكَ وضك  َادمةك ُو غٌْضي ِذا البرث كمْ فٗىا كاُ المٗىي لغاٖ
ُٛ ْ دةٕ ككٛ  ٔأوككا   ا ككك و  عالكك ٍٕغ عغاٖككٛ وضٍٗككٛ  َادمةككُو اُ غاٖككٛ المككٗىي ٔوضكك

كالمٗىي لمًٍٕ وع المىكَ وَ الطّٕر عاملاٞ  ٔكالمٗىي لةوٚ اجلٍاسٚ وكع متكٍكْ   
وَ الطّٕر عاملاٞ وع خٕا فٕ  الةوٚ وٍْ لٕ تٕضن أٔ اغمضن  ٔكالمٗىي ملَ 

عَ الٕضٕٞ  ٔككالمٗىي خلكزٔد    عفَ وٍضْ الشذاً ِٕٔ داخن   املضحف فمٗىي 
نجٍككت  ٔكككالمٗىي لطككٗق ٔغككإ   وككَ املضككحفَٖ   ا ٌككاً   أذككفِىا ف   اجلٍككت

   -عٍف اجلىٗكع أٔ عٍكف الكبضا    -ف ُ ِذٓ إٌٔال وَ المٗىي املغزٔلال زٖطٛ  
ّٛ ُٛ ٔلٗط كٌّٕا غاٖ ُٛ وضٍٗ عمٜ اإلطو   ٔلذا   ٖةس  خةٕص وٕردِا ٔلغاٖ

ضٍٗٛ( كالةوٚ امل زٔضٛ اليت ضا  ٔغمّا ٔتٍٗىي هلا ف ٌْ تٗاُ غري )الغاٖٛ املوٍْ  
ُٚ  ٖةككس ٔ  ُٖ أخككزٝ أٔ وككط القككز ُ أٔ دخككٕه املضككحف  غككزل لككْ  تٗككاُ  ككو

  ِٔكذا عاغ٘ املٕارد املدمةكٛ  ٔألجمكْ   جيكٕس   ِكذٓ احلكا        ِذا عمٗىىْ
وككَ المككٗىي ٔ  ٖككزخص لمىمككٗىي وككٍط كماعككٛ القككز ُ ٔ  غككزاٞٚ الضككشاٟي ٔ        

 :ذكىّا  خز لممٗىي  ِٕٔ  . اي ٌبرث الفخٕه   املضحف أٔ املغّف املقفظ

 اىتقاض التينه مبا ييتقض به الوضوء أو الغضل:

عن ادع٘ ا عال عمكٜ أُ المكٗىي ٍٖكمقا    ع  األ راب)رض( املغّٕر 
مبا ٍٖمقا عْ الٕضٕٞ وَ إٌٔال احلفث األ غز أٔ ٍٖمقا عْ الغضن وَ أٌكٕال  

 : ٔجّاُ -ىرققٛ كعضف ا عال ٔالغّزٚ ال -ٖٔفلٍا عمْٗ احلفث األكرب  
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 (097)اٌمقاض المٗىي مبا ٍٖمقا عْ الٕضٕٞ أٔ الغضن...............................   
 

الٕضٕٞ ٔوٕجبا  الغضن ٔأٌْ   ا ٌاً أذٌف أٔ  عمٜ ٌٕاغا األٔه: وا دٍه      
ٞ   وٍكْ رٖكسٌ   عاه أٔ خزد ٔأٌكْ   ا أجٍكت ٔجكت الغضكن أٔ   ا       ٔجكت الٕضكٕ

ذاضإ أٔ ٌ ضإ ٔاٌقطع دوّا ٔجت عمّٗا الغضن ٔأٌْ   ا وٍط املٗإ ٔجت 
ٖقكًٕ وقكاً الطّكٕر عاملكاٞ      عمْٗ الغضن  عطىٗىْ وا دٍه عمكٜ أُ المكٗىي طّكٕرٌ   

  ّ ا ٔجكت  ىك عٍف الضذر وٍْ  ف  ا ٔجت الٕضٕٞ عمْٗ أٔ الغضكن ٔمل ٖكمىكَ وٍ
أُ المٗىي ٍٖمقا عاحلفث األ غز  :المٗىي  ٔاملضم اد وَ ووذ ٛ ا اٍ  عمْٗ

ٗىي ٍٖكمقا عاحلكفث األككرب    ٔأُ المك   املٕجت لمٕضٕٞ كىا ٍٖمقا عْ الٕضٕٞ
 . مغضن كىا ٍٖمقا الغضن عْاملٕجت ل

(: )البكاغز وَ اإلوكاً   عطز  ومضفدٚ صاَٟو الثاٌ٘:  رٗس سرارٚ املزٔٙ
ٌضكي وكا مل   (:ش وٚ المٗن ٔالٍّار كمْ؟ غاه )ٖةم٘ الزجن عٕضٕٞ ٔاذف 

ٌضكي  (:شاي صنه: ٖةم٘ عمٗىي ٔاذف  وٚ المٗن ٔالٍّار؟ غكاه )  زرفثُٖ
ًٞ ت َةرفث أٔ ُٖوا مل ُٖ  .(62)زوا

ًٞ   -ِٔكذا ٍٖمقا المٗىي عٕجفاُ املاٞ الكا  لمطّكٕر املطمكٕب وٍكْ     ٔضكٕ
ْ   كككاُ أً غضككوَ  عمٗككْ ف ٌككْ وغككّٕر   ال مككأٝ ٔادعكك٘     -ذضككت ٌككٕل ذفاكك
الٍةٕص املضم ٗطٛ الٍاطقٛ عنٌْ   ا ٔجف املاٞ ٔأ اعْ  : عمْٗ ٍاا عال  ٖٔفل

ٚ    كتٕضن ل املكاٞ اٌكمقا    ٔأٌكْ   ا أ كاب    ىا ٖضكمقبن أٔ اغمضكن ٔ  ٖضٗكف الةكو
 .(65)فزاجع  َا  ٔالٕضٕٞ  ُ مل ٖكَ جٍبَا ُ كاُ جٍبتٗىىْ ٔعمْٗ الغضن 

ٌككْ لككٕ ٔجككف املككاٞ الكككا  ٔأوكٍككْ ؼةككٗن الطّككارٚ املاٟٗككٛ   ٔذٗككث ؼةككن أ
ًٞ كاٌإ أً غضَو -املطمٕعٛ وٍْ  لمٍةكٕص املضم ٗطكٛ    -ل ذفاْ ذضت ٌٕ ٔضٕ

اي ٔجف املاٞ ٔغفر عمٜ اصمضىالْ  لّٗا  فٍٗتت عمْٗ: أٌْ   ا تٗىي لضذرُ  املغار
                                                           

 .1ين أتٌاب انرًْى: ح 19: ب3( انٌسائم: ج62)

ينيا:  19ب +2ينيا: ح13ب +2+ح2+ح1: ح انرًْىين أتٌاب  12: ب3( انٌسائم: ج65)

 .31ب +31ب +ًغْزه  2ح



 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (098)  

ُٞ ّٛ   ٔضٕ الضاعق   ُ تٗىىْف  أٔ غضن اي فقف املاٞ أٔ تضذر عمْٗ اصمضىالْ ااٌٗ
 غككف اٌككمقا ٔعطككن ٔ  ٖةككس ا كم ككاٞ عككْ إلٖقككال  ككوٚ أٔ سلِٕككا  ألجككن          

عٍف ٔجفاُ املكاٞ ٔالكمىكَ وكَ اصكمضىالْ  فك  ا عزضكْ        َأجفاٌ ٌمقاض تٗىىْ 
ْ مل  -ااٌٗككٛ  الضككذُر  َاجفٖككف َاكككاُ وٕضككٕع -جيككف املككاٞ أٔ تضككذر عمٗككْ اصككمضىال

عمكٜ   غريِكا  ِٔكذا أوكزٌ   لعف لْ وَ  جياد تٗىي  ذق لةوتْ أٔ لممٗىي  ٔلذا  
وكَ اإلوكاً البكاغز      كرٗس لكشرارٚ صكاٟوَ    (66)  خكرب   طبق القاعفٚ ٔوٍةٌٕص

( )  ٜ ُٞ  خككز ٔظككَ أٌككْ ٖقككفر       عىككَ أ ككاب املككاٞ ٔرجكك  أُ ٖقككفر عمككٜ وككا
ٖكٍقا  لك  تٗىىكْ  ٔعمٗكْ أُ     (:شعمْٗ كمىا أراد فضضز  ل  عمْٗ؟ غاه )

الف لكٛ عمكٜ أُ   كاعٛ املكاٞ      الضكٍف ٔاضكسُ    كرٗسُ  ز ِٔكذا خكربٌ  ىيٖضٗف المكٗ 
 .  عادتْتٗىىْ ٔعمْٗ تٕجت ٌقا 

ٌضي   ا تٗىي ٔدخن   ركٕل الةوٚ اي ٔجف املاٞ ٔمتكَ وَ اصمضىالْ مل 
ٙ ٖقطع  وتْ ٔمل ٍٖةزا لمىاٞ لٗمٕضن وٍْ أٔ ٖغمضن عْ  عكن ٖ   عمٗىىكْ   ٞحمكش

خا ٛ تقفً عزضّا ٔؼقٗكق   (67)ٔغف اصم فٌآ وَ ٌةٕص  ٔ  ٍٖمقا ذ٠ٍٗذ
 . و ادِا ٔ  ٌضٗف

كاحلكاٟا ٔالٍ ضكاٞ ٔوكاٍظ املٗكإ      َألكٕ اذمٗاطك   اي  ٌكْ غكف تكٗىي عمكٗىى      
ٔغكف   ٔغإ ال حز ٔاملضمراضٛ املمٕصطٛ اليت جيت عمّٗا غضن ٔاذف ٔٔضٕٞ 

احلكفث  ذٗث عٍٍٗا عمكٜ ٔجكٕب تضكفد المكٗىي وكَ        تقفً ؼقٗقْ ٔعٗاُ وفركْ
 . عَ الغضن ٔوزٚ ٖمٗىي عفَ   عَ الٕضٕٞ : وزٚ ٖمٗىي عفَ  األكرب غري اجلٍاعٛ

عكَ الٕضكٕٞ  اكي     عَ الغضن ٔوزٚ عكف َ  ٔ  ِذٓ احلالٛ   ا تٗىي وزٚ عفَ 
ٖك ْٗ لٕضكْٕٟ فكمىكَ وكَ الٕضكٕٞ وكَ دُٔ ضكزر أٔ عكذر        ٔجف املاٞ مبقفإر 
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املمقفً عكَ سرارٚ   (68)عَ الٕضٕٞ مبقمطٜ الٍٍص الةرٗس اٌمقا تٗىىْ عفَ 
عف لْ وَ المٕض٘ عّذا املاٞ املمٕفز  أٔ ٔجف املكاٞ  (   ٔ عَ ا واً الباغز )

عككَ الغضككن ٔتضككٍَٗ عمٗككْ    مبقككفار ٖك ٗككْ لمغضككن خا ككٛ اٌككمقا تٗىىككْ عككف َ    
ِٔككذا ألجككن أِىٗككٛ ا غمضككاه عّككذا املككاٞ املمككٕفز ٔ ُ متكككَ وككَ الٕضككٕٞ عككْ   

اي   ا فقكف املكاٞ   فٗمض   زا املاٞ لمغضن   -ٔلٕ اذمىاّ  -الغضن وَ الٕضٕٞ
عضف  ل  ٔغبن اغمضالْ عْ ٔجت عمٗكْ وكَ الٕضكٕٞ عكْ  اكي   ا فقكف املكاٞ عضكف         

ٛ    ل  ٔغبن اغمضالْ عْ ٔجت عمْٗ  عادٚ المٗىي عفَ  ٌضكي   . عَ الغضكن خا ك
 ا  ش املاٞ ا خز فٗغمضن عْ.ّضالمْ ٔضٍىوَ املاٞ وع ا ذم اظ عُغ ميكٍْ المٕضؤ

وكَ   -صكما   لع َالمىغكّٕر خوفك   َأفاغك  -ِٔذا ال زل ٖبمين عمٜ وا اخٌٍآ 
 عكك  األوككز عالغضككن   لكٌٕككْ ٍِككا ذا ككوَ   اٌككفراد املقككاً ؼككإ كككربٝ المككشاذي 

 ٔع  األوز عالٕضٕٞ ذاه عفً متكٍكْ وكَ اومثاهلىكا ذضكت ال كزض  ٔالغضكنُ      
ًُ رمىمكّا   أغكن تقكفٖز  فٗمقكفً الغضكن عمكٜ       ٔ ُواألِىٗكٛ وكَ الٕضكٕٞ أ    وضمٕ

 .  ٗٛ اذمىاه األِىٗٛققٍآ   عٕاٍا األ ٕلٗٛ وَ وزجركالٕضٕٞ ملا ذ

عكَ   ٍٖٔكمقا ألجمكْ تٗىىكْ عكف َ      ٖمضٍَٗ  كزا املكاٞ   ا غمضكاه    :ٔعمْٗ
 . حاه عٍفٟذ لبطوُ كو المٗىى ٔ  و   الغضن

   -عمكٜ كٌّٕكا وكَ عكاب المضكارض     لكَ اصما ٌا احملقق )غفٓ( عٍٜ املضكنلٛ  
ْ  -المككشاذي ِٔككذا وبٍككٜ وزفككٕض عٍككفٌا ٔغككف أٔضككرٍا        (69)ميكككَ وزاجضمكك

 .  و ٍةمٛ   عٕث المشاذي (72)الكربٝ

 : اي ٌبرث
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 : املاء بعد تيننهه وجداٌ مجاعٍة        
عضف أُ ؼقق أُ ٔجفاُ املكاٞ ٔاملقكفرٚ عمكٜ اصكمضىالْ   ٔضكٕٞ أٔ غضكن       

لككٍقا المككٗىي ٔعطوٌككْ ٔتضككٍَٗ  ذككفاث  وٕجككٌت  ذفاككْذضككت ٔظٗ مككْ ٌٔككٕل 
ُٚ اأذفِى ٞ    أٔ سلِٕا  لةو وكم كاُ ومٗىىكاُ أٔ وكم كُٕ     ٌقٕه :   ا ٔجكف املكا

لغدص ٔأعاذْ املالك    َاهلي عنعضّي أٔ كاُ مممٕك َاومٗىىُٕ ٔكاُ املاٞ وباذ
 :  فٍّا  ٕر     أٌْ   ٖك ٘    ألذفِي  -حىٕعّي كىل -هلي 

ٌ ٍض عضطّي جٍبَا أٔ عمْٗ غضن  خز ٔ  ٖك ٘ املاٞ املمٕفز لمغضن أُ  -أ
أٔ أُ   ٖزضٜ املال  عةزا واْٟ   الغضن  ٔعٍفٟذ   ٖبطن تكٗىي وكَ ككاُ    

 . عمْٗ غضن ٖٔبطن تٗىي وَ كاُ عمْٗ ٔضٕٞ ٔغف تٗىي عفَ  عٍْ

أُ ٌ ٍض تٗىي عٗضّي عكفَ  عكَ الٕضكٕٞ ٔالٕغكإ ضكٍٗق   ٖك ك٘        -ب
أٔ ٌ ٍض تٗىي عٗضّي عفَ  عَ الغضن ٔالٕغإ   ٖك ٘ لمغضكن    لمٕضٕٞ 

 . مل ٍٖمقا تٗىىّي لضفً متكٍّي وَ اصمضىاه املاٞ
ٔ  -جككك تضككاعق املمٗىىككُٕ غككف أُ ٌ ككٍض صككضٛ الٕغككإ لمٕضككٕٞ أٔ لمغضككن 

عٗضَا ٔصبق اجلىٗع  لْٗ ٔذكاسٔٓ ٔاعكٍكٕا فٗكْ وكَ دُٔ غمبكٛ أذكفِي عمٗكْ        
ىٗكٛ املكاٞ جلىكٗضّي فٗكمض  عكفً عطكوُ تكٗىىّي        دةٕ َا  ٔذٗث   تك ٘ كو 

 . ٔعقاؤٓ  رٗرَا
ٕ      ٍض صضٛ الٕغكإ ٌ ُأ -د ُ عٗضكَا  لمٕضكٕٞ أٔ لمغضكن ٔتضكاعق املمٗىىك

ْ ٔذكاس املكاٞ ٔاخكمص عكْ      ش املاٞ ٔذٗاستْ  لكٍْ غف غمت ٔاذٌف وٍّي أ كراع  
ٓ فٗبطن تٗىي الغالت خا ٛ  دُٔ أ راعْ املغمكٕع   لةكرئرٚ املكاٞ ؼكإ ٖكف     

دُٔ عكاغ٘    فٗكُٕ غادرَا عمٜ اصمضىاه املكاٞ   ٔضكٕٞ أٔ غضكن     وقفرتْ  ٔ
أُ ٖبارد لوصكم ادٚ وكَ املكاٞ   ٔضكٕٞ      -عضف عطوُ تٗىىْ  -فٗمشوْ   أ راعْ

 . أٔ غضن ذضت ٔظٗ مْ ٌٕٔل ذفاْ
أُ ٌ ٍض صضٛ الٕغإ لمٕضٕٞ أٔ لمغضن لكَ مل ٖمضاعق  لٗكْ اجلىكع    -ِك
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ِٔككؤ ٞ ٖبطككن تككٗىىّي عككنعضّي    -  لضحككٕش عككَ المضككاعق  - املمككٗىي تكاصككَو
ل زض غفرٚ ككن ٔاذكف وكٍّي لمىضكاعقٛ  ش املكاٞ ٔذٗاستكْ ٔاصكمضىالْ طّكٕرَا         

اٞ ٔ  ككاعمْ طككن تككٗىىّي لٕجككفاُ كككن ٔاذككف املكك    ٔلكككٍّي تزكككٕا عٗضككَا  فٗب  
 ٔغفرتّي عمٜ اصمضىالْ .

لكٕ فككزض صككضٛ الٕغكإ لمٕضككٕٞ ٔالغضككن ٔككُٕ املككاٞ مممٕكككَا ٔأعاذككْ    ٔ -ٔ
والكككْ ألذككفِي عطككن تٗىىككْ خا ككٛ لٕجفاٌككْ املككاٞ ٔغفرتككْ عمككٜ اصككمضىالْ    
ٔضككٕٞ أٔ غضككن  ٔعقككاٞ عحككش أ ككراعْ عككَ املككاٞ ٔاصككمضىالْ فٗةككس تككٗىىّي   

ف ٌْ ٖبطكن لٕجفاٌكْ املكاٞ ٖٔمشوكْ  ٖقكال      املاٞ ْ املباح ل الْ  غوا تٗىئٖبقٜ ع
الٕضٕٞ أٔ الغضن وَ املاٞ املباح لْ ذضت ٔظٗ مْ ٌٕٔل ذفاْ. اي ٌبرث:

 : تداخل أصباب التينه
  ا ذةن عٍكف املكمكف أصكباب ومضكفدٚ لمغضكن كاجلٍاعكٛ ٔاحلكٗا ٔوكٍط         

ٔاذف هلا  لكَ   ا كاُ لْ عكذر عكَ   ضن خمّا ٔك اٖٛ ُغأ رٖت   تف  املٗإ
ا غمضاه ٔاٌمقمإ ٔظٗ مْ  ش المٗىي فّن تمفاخن األصباب ٔجيت عمٗكْ تكٗىي   

ِكذا وكا اخمم كإ فٗكْ      .أً   تمفاخن ٔجيت عمْٗ المكٗىي املمضكفد؟    ٔاذف عٍّا
 . أٌ ارِي )غفِي(

غف ٖقاه عالمفاخن   المٗىي إلطو  وا دٍه عمٜ عفلٗٛ المكٗىي عكَ الطّكٕر    
ضكن املبكفه   املاٞ ٔتٍشٖن الةضٗف وٍشلٛ املاٞ  ٔوقمطكآ ككُٕ المكٗىي البكفه كالغُ    ع

لثاعمٛ  ٔوٍّكا المكفاخن فٗحكت عمكٜ املكمكف      لغزعٗٛ اوٍْ   األذكاً ٔا اار ا
ْ  تككٗىي ٔاذككف عككَ ع  الكككبريٚ وٍّككا   -ٗككع األصككباب ٔاألذككفاث الةككادرٚ عٍكك

 . اٞ لمطّٕركىا جيت عمْٗ غضن ٔاذف لٕ أوكٍْ اصمضىاه امل -ٔالةغريٚ
ْ     -  األغن -ملٍع أٔ المغكٗ لكٍْ ميكَ ا     عىكًٕ دلٗكن البفلٗكٛ ٔ طوغك

ْٛ  ذٗث   ُت لمغضكن  وطمقكٛ عكاومٛ لككن األذككاً ٔا اكار الثاعمكٛ        رزس فٗكْ د لك
  ٛ دمةكٛ عقٗكاً   ُو -عضكت ظكاِز أخبكار المكٗىي البكفه      -املبفه عٍْ  ٔ منكا البفلٗك
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اً اذمىاه  طكو   ركٔعٍف الغ  ٔاصمالٍاب وقاً املاٞ   الطّٕرٖٛ خا ٛ  
 دلٗن البفلٗٛ فاأل ن عفً المفاخن   غري ِذا األاز املمٗقَ لمبفلٗٛ.

ٌضي   ا كاٌإ اجلٍاعكٛ وكَ عك  األذكفاث الضارضكٛ عمكٜ املكمكف  ٔغضكن         
 َاركفا عمٜ ك اٖٛ المٗىي البكفه عٍكْ ٔ ُ ككاُ وُ      القز ُ داَ  اجلٍاعٛ وٍةٌٕص

ا ٔوكٍط املٗكإ أٔ ككاُ عمٗكْ     عفث  خز  ف  ا كاُ عمكٜ املكمكف جٍاعكٛ ٔذكٗ    
عكَ الغضكن ك كآ تكٗىي ٔاذكف  ِٔكذا        ذفااْ عاأل غز ٔكاُ لكْ عكذرٌ  ٔضٕٞ إل

ًٞ   شطق عنٌككْ اوقكما  طككو  الكٍٍص القز ٌكك٘ الٍك    ٞ  َفَمكي  ت َحككُفٔا و ككا ٔ   و ض كُمي  الٍاض ككا َأ
عَ ا غمضاه  ٔكاُ لْ عذٌرأجٍت  فمٕ  6فٚ:املاٟ +22الٍضاٞ: زَفم ٗ ِىُىٕا   َضٗفّا

ىي ا خكز إلطكو    عَ غضن اجلٍاعٛ ٔأغٍكآ عكَ المكٗ    كاٌإ ٔظٗ مْ المٗىي عفَ 
  خكز وٕجكتٌ   المٗىي الٕاذكف صكٕاٞ ككاُ عمٗكْ ذكفثٌ      الٍص الفاه عمٜ  جشاٞ

ٌٞ  . إلذفااْ عاأل غز أً مل ٖكَ لمغضن أً مل ٖكَ  ٔصٕاٞ كاُ عمْٗ ٔضٕ
َٛ  مغضكن ٔمل ٖككَ عمٗكْ ذكفثُ    اب ومضكفدٚ ل ٔ ُ كاُ عمْٗ أصب تكٗىي   اجلٍاعك

وكع  عاأل كغز   َارفاعَ عٗع األغضاه اليت عمْٗ  ٔ  ا كاُ ُو عفَ ٔاذفٚ وزٚ 
ٔجت عمْٗ ضٍي ٔضٕٞ رافع لمرفث األ كغز     ذفااْ عاألكرب الذٙ تٗىي لْ 

ُٕ عفَ   . عَ الٕضٕٞ ٔ ُ مل ٖمىكَ وَ الٕضٕٞ ٔجت عمْٗ تٗىي اا
املكمككف ملككا ٔجككت عمٗككْ أغضككاه ومضككفدٚ أجككشأٓ غضككن ٔاذككف  ٔٔجّككْ:  ُ 

أغضكاه  الةرٗس الفاه عمٜ أٌْ   ا اجمىضكإ عمكٜ املكمكف     (71)مبقمطٜ الٍٍص
ىكاً وكا عمٗكْ وكَ     أجكشأٓ غضكن ٔاذكف  صكٕاٞ غةكف عغضكمْ ت        هلل تضاشذقٕ  ٔ

ّٚ      قأٔ مل ٖٔضكىريٓ  األغضاه وع تضٍّٗٗا   غةكفٓ   ّٚ ٔاذكف ةكفِا وضٍٍٗكٛ ٔاذكف
 .  طو  الٍص املٕوٜ  لْٗ ِٔذا وقمطٜ

ٔعاخمةككار: الككفلٗن غككاٟي عمككٜ جككٕاس ا كم ككاٞ عغضككن ٔاذككف عككَ عٗككع    
وٍّا  ٔ ُ  َأاذفاألذفاث الكبريٚ الطارٟٛ عمْٗ  غةف اجلىٗع أً مل ٖقةف    
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 .َأاذف َأاذف أٔ غةفِا ت ةَو وا عمْٗ  عاَ  كاُ األفطن غةف 

عَ الغضن     أٌْ   ا تضذر عمْٗ ا غمضاه ٔاٌمقمإ ٔظٗ مْ  ش المٗىي عفَ 
عككَ الغضككن الٕاجككت عمٗككْ لعصككباب   الٕاجككت عمٗككْ ك ككآ تككٗىي ٔاذككف عككف َ 

ٕٞ أٔ عككَ المككٗىي البككفٖن عككَ غككين عككَ الٕضككاملمضككفدٚ  لكككَ ِككذا المككٗىي   ُٖ
أعين    المٗىي البفٖن عَ الغضن: ألازادلٗن عمٜ تزٍتت ِذا  ألٌْ    الٕضٕٞ

عَ المكٗىي البكفٖن عكَ     جشاٞ المٗىي البفٖن عَ الغضن ٔك اٖمْ عَ الٕضٕٞ ٔ
 .َاحشٙ ٖقٍِٕٗ الكىعف وَ ا ذمٗا    الفَٖ ٔؼةٗن وا الٕضٕٞ  ٔ 

 لشوكْ المكٗىي عكف َ    َاعاأل كغز أٖطك   َارفاعاألكرب ُوىرفث كٔعمْٗ:   ا كاُ ال
عف لكْ وكَ ضكٍي الٕضكٕٞ  ش المكٗىي لزفكع       الغضن أٔ األغضاه املمضفدٚ  ٔ  عَ

     دلٗن عمٜ  جشاٞ المٗىي البفه عَ الغضن ٔك اٖمْ لزفكع    احلفث األ غز
ِٔككذا   ا ككاُ عمّٗكا ا صمراضكٛ      . احلفث األ غز املٍطٍي  ش ذفاْ األككرب 

املمٕصطٛ الٕاجت عمّٗا غضن ٔاذكف   الٗكًٕ وكع الٕضكٕٞ لككن  كوٚ  فك  ا        
عَ  اغمضمإ ضٍىإ الٕضٕٞ  لْٗ  ٔ ُ كاٌإ وضذٔرٚ عَ الغضن تٍٗىىإ عفَ 

عكف هلكا وكَ    ىّا عفه الغضن عَ الٕضٕٞ عكن   جشاٞ تٍٗىالغضن ٔ  دلٗن عمٜ  
     ٕ ٞ ضكٍىإ  ضٍي الٕضٕٞ  ش المٗىي  ُ أوكٍّكا  ٔ ُ كاٌكإ وضكذٔرٚ عكَ الٕضك

 : . اي ٌبرث عَ الٕضٕٞ املضذٔرٚ وٍْ  ش األٔه ٖكُٕ عفَ  َاااٌٗ َاتٗىى

 : نحدث باألصغزـنيت والـحيب والـتشاحه ال
ركفث  املضزٔا ٔاملغكّٕر عك  األ كراب أٌكْ   ا اجمىكع جٍكت ٔوٗكإ ٔوُ       

    ٌٞ ٍىكي املٗككإ  اغمضكن عكْ اجلٍكت ُٖٔ    ألذكفِي   ككااُ  عاأل كغز  ٔككاُ عٍكفِي وكا
عاأل غز  ِٔذا غكف ٔرد  عكْ رٔاٖكٛ عىكن عّكا املغكّٕر ٔأفمكٕا        ٔتٗىي احملفث 

دةكٕص عةكٕرٚ   و  -وٕضكع الكٍٍص ٔال مكٕٝ     -عمٜ طبقّا  ِٔكذا املطكىُٕ   
ُٞ عككف وككَ المضككزض كككاُا ألذككفِي  ٔلمرقٗككق األوككز   تككشاذي الثواككٛ عمككٜ وككا

 : لمةٕر احملمىمٛ   ِذا ال زل  ِٔ٘



 5:دفقْ الطّارٚ ٔالطّٕر................................................................................ (222)  

 وكا   :ألذكفِىا  َااملاٞ كافٗالةٕرٚ األٔش: وا   ا اجمىع جٍت ٔوٗإ ٔكاُ 
 : دمٕ ذاه املاٞ وَغٍضن عْ املٗإ  فو ٖ أُ ٖغمضن عْ اجلٍت أٔ ُٖ

أُ ٖكُٕ ومكَا ألذفِىا أٔ ومكَا لغريِىا ٔغف ِٔبْ ألذفِىا أٔ أعاذكْ   -1
ٔ     ألذفِىا تضٍَٗ تةزفْ فْٗ فٗغمضكن   وكَ ِكٕ   غٍضكن عكْ   ُٖ عكْ وكَ ِكٕ املالك  لكْ أ

المةزا عاملاٞ ذ٠ٍٗذ  عن لٗط لْ متمٗكْ أٔ ِبمكْ لغكريٓ   املباح لْ  ٔ  حيق لغريٓ 
ُٖك      كوع ٔجٕب الغضن عمْٗ لك  ٍٗىي  ٔ  رمٕه ٔغكإ الةكوٚ  اكي ٖمكٗىي غكريٓ أٔ 

َ    حاه إلٖثار أذفِىا ا خزو  عكنُ   ٖككُٕ    اإلٖثكار عكزعَا وغكزٔ ْ    ألُ ذضك
ىٍٕعَا عٍْ عزعَا  ٔتزك الغضكن الٕاجكت ذكزاً  ٔ  ا ومك  أذكفِىا      ذزاوَا و 

ٞ ا أٔ ِٔبككْ املالكك  ألذككفِىا ٔجككت عمٗككْ ا غمضككاه أٔ ٔجككت تغضككٗمْ عككْ    ملككا
ٍٕ  ٔتزكْ ذزاً ٔ  ٖةمس وا دٍه عمٜ و  غَا  ألُ ِكذا الكفلٗن   ربٕعٗٛ اإلٖثكار وضك

 احلضَ غري ٔارد   ذاه ذزوٛ اإلٖثار. ٔأ

ْ لمىٗكإ  ذةم  اجلٍُت ه ذ ف ُ ع   أٔ ٖكُٕ املاٞ ومكَا هلىا وغٍكَا عٍّٗىا -0
ٔجت تغضٗن املٗإ عاملاٞ املمٕفز ٔتٗىي اجلٍت لضفً ٔجفاٌْ املاٞ الكا  لغضمْ  

ّٛ عكْ  فك ُ ذةكٛ الٕاِكت       ٍ٘ ذةمْ لمىٗإ رأفك   وكَ املكاٞ   ٔ  ضري   ِبٛ احل
. ٔ  تك ٘ لغضمْ ذمٜ جيت عمْٗ  تٗاٌْ عْ ٔحيزً عمْٗ عذلْ لغريٓعاجمْ ت ٘ 

 َاىَ لككْ البٗكع عككزع كخكز ٖغككٍّٖا وك  ىككَ أذكفِىا وككَ عكزاٞ ذةككٛ ا    أٔ ت 
عمٜ اصمضىاه املاٞ إلسالٛ ذفاكْ    َأجت اغمضالْ عْ أٔ تغضٗمْ لةرئرتْ غادر

 . ٔٔجت عمٜ ا خز المٗىي

أٔ ٖكككُٕ املككاٞ مممٕكككَا لثالككث ٔمل ّٖبككْ ألذككفِىا ٔمتكككَ أذككفِىا وككَ   -2
ٔ ُ فقف ومكْ ٔٔجت عمْٗ ا غمضاه عْ ا غمضكاه عكْ أٔ تغضكٗمْ       عزاٞٓ وٍْ

. مل ٖبضْ ٔمل ٖزٍخص أذفِىا عالمةزا فْٗ ٔجت المٗىي عمّٗىا

   ْ كىككا لككٕ أ ُ لمحٍككت     ٔ ُ مل ٖبضككْ ٔلكٍككْ أ ُ ألذككفِىا عالمةككزا فٗكك
ي املٗكإ  أٔ أ ُ املالك    ٍٗىٔرٍخةْ   المةزا فٗكْ ٔجكت عمٗكْ ا غمضكاه ُٖٔك     
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 ن عْ ٔتٗىي اجلٍت.لمىٗإ ُغٍض
ْ  ش وَ املباذكا   ٔػّٗكش املٗكإ ٔاجكت ك كاٟ٘ ومٍٕجك       َاأٔ كاُ املاٞ وباذ

مْ ٗٔ  ٖبضف ٔجٕب عذه اجلٍكت املكاٞ لمىٗكإ لمغضك      اجلٍت ٔغريٓ وَ املضمى 
ك اٟ٘ ِٕ عىن المحّٗش دُٔ عذه املاٞ  لكٍكْ   وثكن   الجت اف ٌْ ٔ ُ كاُ الٕ

اجلٍكت  عمٜ عذه املاٞ ِٕٔ ومكٕفز عٍكف    َاِذٓ احلالٛ ملا كاُ ٖمٕغف تغضٗمْ ك اٟٗ
الذٙ وع املٗإ  ٔا رتكاس املمغزع٘ ٔاإلٌضاٌ٘ ٖضاعف عمٜ رجركاُ أٔ لكشًٔ   

 . عذه اجلٍت املاٞ لمىٗإ ٔٔجٕب تغضٗمْ عْ

رفث عاأل غز جيكت  الةٕرٚ الثاٌٗٛ: وا   ا اجمىع وٗإ جيت تغضٗمْ وع ُو
 غٍضككن  وككا أُ ٖمٕضككن احملككفث أٔ ُٖ  :عمٗككْ الٕضككٕٞ ٔتككٕفز وككاٞ كككاُا ألذككفِىا  

 ٔفٗكككْ احلكككا   الثواكككٛ املمقفوكككٛ   الةكككٕرٚ األٔش ٔتكككنت٘ فّٗكككا   عكككْ املٗكككإ  
ٌ ط األذكاً املاضٗٛ   كن ذالكٛ  عكن  وككاُ اجلىكع ٔاضكس فٗنخكذ احملكفث        

 . ْ  ش دلىٕل املاٞ ٖٔغضن عْ املٗإعاملاٞ ٖٔطٍى َارم  وَ املاٞ ٖٔمٕضن ُو غمَٗو

رككفث ُوحٍككت جيككت عمٗككْ الغضككن وككع   الةككٕرٚ الثالثككٛ: وككا   ا اجمىككع وُ  
أتكإ   ِكذٓ الةكٕرٚ     ألذكفِىا   َاعاأل غز جيت الٕضٕٞ عمْٗ ٔكاُ املاٞ كافٗ

 احلككا   املمقفوككٛ ٔأذكاوّككا     أٌككْ ٍٖبغكك٘ ا لم ككا   ش ذٗككاٚ كككن وٍّىككا        
 لثالككث ٔأ ُ هلىككا عالمةككزا أٔ  َاىمٕكككىكٍككْ وككَ احلزكككٛ  ٔ  ا كككاُ املككاٞ و  ٔت 

ٔجت عمّٗىا المضاعق فىَ صبق  لْٗ ٔذكاسٓ فّكٕ ٔاجكف     َاأ مٗ َاكاُ املاٞ وباذ
كىككا تقككفً  -ٔ  ٔجككْ إلٖثككار  ككاذبْ عككْ  َاجيككت عمٗككْ المطّككز عككْ تضٍٗٗككٔلمىككاٞ 

ضكالٛ    ٔعٍفٟذ جيت عمٜ ا خز المٗىي  ٔ ُ أوككَ الكمر ظ عمكٜ غُ    -تٕجّْٗ
 .عمْٗ ِذا  ضن ٍٖٔم ع عّا ا خز لطّٕرٓ ٔجتالٕضٕٞ أٔ الُغ

رفث عاأل كغز  ٔاملغكّٕر   ا   ا اجمىع جٍت ٔوٍٗإ ُٔوالةٕرٚ الزاعضٛ: و
ٍٗىي دمص عاملكاٞ ٖٔغمضكن عكْ اكي ٖمكٗىي احملكفث عاأل كغز ُٖٔك        رجراُ اجلٍت ٖٔ 

  ُٛ اعمقككفٔا  ككرمّا ٔ ككزاذمّا    اك    املٗككإ  ٔاصككمٍفٔا   فمٗككاِي  ش رٔاٖكك
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الزجرككاُ ٔالٕظٗ ككٛ  فٍٗبغكك٘ ت ةككٗن القككٕه   املضككمٍف ٔوككا ٖقمطككْٗ المرقٗككق  
 : فٍقٕه  الفغٗقٔالٍ ز 

  )ال قْٗ( صكؤاه عبكف الكزمحَ عكَ أعك٘ زلكزاُ        (70)رٔٝ الغٗذ الةفٔ 
  أذفِي جٍت  كإٌا   ص ز( عَ اواٛ ٌ زُ )أعا احلضَ وٕصٜ عَ جض ز 

ٔالثالث عمٜ غكري ٔضكٕٞ  ٔذطكز  الةكوٚ ٔوضّكي وكَ املكاٞ          ٔالثاٌ٘ وٗإ
غمضكن  ٖ (:شٖنخكذ املكاٞ ٔكٗكف ٖةكٍضُٕ؟ فقكاه )      غفر وا ٖك ٘ أذفِي وَ

ي الذٙ ِٕ عمٜ غري ٔضٕٞ  ألُ الغضن وكَ  مٍٗىففَ املٗإ عمٗىي  ٖٔ اجلٍت ُٖٔ
 .زٔالمٗىي لآلخز جاٟش  ٔغضن املٗإ صٍٛ  اجلٍاعٛ فزٖطٛ

وَ كماب الة ار عكَ ذلىكف عكَ     (72)ٔرٔٝ الغٗذ الطٕص٘   )المّذٖت(
َ رجن ذٍفاْ غاه: صنلإ أعكا احلضكَ   عضٜ عَ عبف الزمحَ عَ أع٘ زلزاُ عٗ
 ...ٔالٍص طبكق خكرب الةكفٔ  ٔلكٗط فٗكْ خكوا وّكي             عَ اواٛ ٌ ز

  ز .ٖٔففَ املٗإ:ش(ٌقةاُ كمىٛ )عمٗىي( عضف غٕلْ )
 . :   الضٍف ٔالف لٛ ٌٕٔغع الكوً   جّم 

طبقّكا   البٗاُ األٔه:   صٍف الزٔاٖٛ اليت اصمٍف  لّٗا املغّٕر ٔأفمٕا عمكٜ  
صٕٝ أصكما ٌا   ٔمل ٍٖاغػ    رمّا أذٌف  ٔغف اعمّز المضبري عٍّا عالةرٗرٛ

 : ٔتٕضٗس املٍاغغٛ  احملقق )غفٓ( 
       ُ ٔلككْ طزٖقككاُ     ُ الغككٗذ الةككفٔ  رٔاِككا وككَ كمككاب اعككَ أعكك٘ زلككزا

درب وكَ  كار الكذٙ ٖكزٔٙ الغكٗذ الطٕصك٘ الك     راُ  لْٗ ٔأذفِىا فْٗ الة  رٗ
 ش اإلواً الكاظي )وٕصكٜ عكَ جض كز     َاٚ  رٗركماعْ  ِٔ٘   )ال قْٗ( وضٍف

ار الكذٙ لكْ طزٖكق  كرٗس     رٔاِا الغٗذ الطٕص٘ وَ كماب الة  (  عٍٗىا
 ش اعكَ أعكك٘ زلكزاُ رٔاِككا عكَ )رجككن ذٍفاككْ(     َا لٗكْ  ٔالضككٍف ومةكن  ككرٗر  
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لٕصاٟن( ا)الٕا ( لكٍّا   )ٔ ِكذا   )المّذٖت(  وَ أع٘ احلضَ  صاَٟو
أٔ لضمْ أضكافّا    لكٍٗٛ  ٔلضمْ ٖكغف عَ اخموا الٍضذسٖادٚ )الزضا( عضف ا

رٍز   ٔصاٟمْ ملضزٔفٗٛ اعَ أع٘ زلزاُ أٌْ وَ أ راب الزضا ٔرٔاٚ أخبارٓ  كال
ٔكٗف كاُ  ُ  طو  الكٍٗٛ )أع٘ احلضَ( ٍٖةزا  ش اإلواً وٕصٜ عَ جض ز 

( ٖٕٔجف اخلمن   صٍف الزٔاٖٛ وَ جّا  ) : 

الةفٔ  لكماب اعَ أع٘ زلزاُ عَ عكٗدْ ذلىكف   وَ جّٛ رٔاٖٛ الغٗذ  -1
رٔاِكا الغكٗذ    ار عكَ أمحكف عكَ ذلىكف عكَ عٗضكٜ  عٍٗىكا       َ الةك  عَ احلضَ عك 

ار عكَ ذلىكف عٗضكٜ  ٔ  ضكري   ا خكموه املكذكٕر       الطٕص٘ وَ كماب الة 
ىرمىن غَٕٖا ٔجٕد صق    رٔاٖٛ الغٗذ الطٕصك٘  كلٕااغٛ أمحف ٔأعْٗ  ٔوَ ال
 . ٔصقٕ  اصي )أمحف( وٍّا

ٔوَ جّكٛ ٌضكدٛ )الٕصكاٟن( لزٔاٖكٛ الغكٗذ الطٕصك٘ ذٗكث  ككز فّٗكا           -0
 ( وككع أُ أكثككز ٌضككذ المّككذٖت صككؤالْ وككَ      صككؤاه أعكك٘ احلضككَ الزضككا )   

فممركف    (( ٔ طو  الكٍٗكٛ ٍٖةكزا  ش اإلوكاً الككاظي )    )أع٘ احلضَ 
رٔاٖٛ الغٗذ الطٕص٘ وع رٔاٖٛ الغٗذ الةفٔ    ا واً املضؤٔه  لكٍْ ٖبضف 

ّٚ  ()ٖٛ اعَ أع٘ زلزاُ عَ اإلواً الككاظي رٔا وكَ غكري ٔاصكطٛ  ألٌكْ      وباعكز
ٔوَ رٔاٚ أخبارِىا ٔلضمْ مل ()ٔاجلٕاد  ()وضفٔد وَ أ راب الزضا

  ِٔكذا ٖقكٍزب ٌضكدٛ )المّكذٖت( املمطكىٍٛ جلضكن       ()ٖفرك ا وكاً الككاظي  
 . ٔاصطٛ ع  اعَ أع٘ زلزاُ ٔع  اإلواً الكاظي املضؤٔه   ِذٓ الزٔاٖٛ

ٔوككَ جّككٛ وّىككٛ جككفَا: ذٗككث أُ الةككفٔ  رٔاِككا صككؤاَ  وككَ اإلوككاً  -2
وباعكزٚ وكَ دُٔ ٔاصكطٛ  عٍٗىكا الطٕصك٘ رٔاِكا عٍكْ عٕاصكطٛ          ()الكاظي 

( )عَ رجن ٍذفاْ( عَ )أع٘ احلضَ( ِٔذا وٍةزا  ش اإلوكاً الككاظي )  
فمدمكن ٌضكدٛ )ال قٗكْ(  ٌضكي     رٔاٖٛ اعَ اع٘ زلزاُ عٍكْ وباعكزٚ   ضّف الذٙ مل ُت

ضككدٛ رٔاٖككٛ احلككٍز   )الٕصككاٟن( عككَ )المّككذٖت( غككف أضككاا )الزضككا(  ش      ٌ
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. الكٍٗٛ  ٔحيمىن كُٕ اإلضافٛ وَ الغٗذ احلز الضاوم٘ )غفٓ(

ٔكٗف كاُ: املطى٠َ عْ ٔذفٚ الزٔاٖكٛ  ٔ لك  لمضكفد الكزٔاٚ ٔاؼكادِي        
صٍفِا  ٔلٕذفٚ أل اظّا ٔوطىٌّٕا   املةفرَٖ )ال قْٗ( ٔ )المّذٖت( رغكي  

ضمكٍف عّىكا  ٌضكي ٖٕجكف فكز  وّكي   كمىكٛ        فارغ  ض٠ٗم    الم كظ   ُٖ  ٔجٕد
تضككفد الزٔاٖككٛ  َأوَ البضٗككف جككفز ٖٔككففَ املٗككإ:ش())عمككٗىي( عضككف غٕلككْ  

لزضكا وكزٚ أخكزٝ ف ٌكْ   ٖممك٠ي وكع ٔذكفٚ        وزٚ ٔصؤاه ا()لكاظئصؤاه ا
وع اؼاد صٍفِا   الغالكت  ٔالةكرٗس كٌّٕكا رٔاٖكٛ      َاأل اظّا ٔوطىٌّٕا جف

ٔاذفٚ ذكاِا اعَ أع٘ زلزاُ عكٗ ٗٛ ٔاذفٚ ٔوطىُٕ ومرف  ٔغف اخمم إ   
ّٚ أٔ وزصمٛ  ٔهلذا تضق  الزٔاٖٛ عَ درجٛ ا عمبار ٔاحلحٗٛ  . كٌّٕا وضٍف

لةكفٔ  ٔالطٕصك٘  كٍزذا عكنُ     أٖؤكف وا  كزٌا وَ الٍمٗحٛ:  ُ الغٗد  
عَ أرعاب الكمت ٔاملةكٍ ا : اٌّىكا ٖزٖٔاٌكْ وكَ الكمكاب الٕا كن       وا ٖزٖٔاٌْ 

ّٛ   ِٔذا ٖؤكف اؼكاد الزٔاٖكٛ    لّٗىا ٍٖٔقوٌّا وٍْ    أٌّىا ٖنخذاُ اخلرب وغافّ
ونخٕ ٚ وَ كماعْ ٔالزٔاٖٛ  -الةفٔ  ٔالطٕص٘ -ة ار   صٍفِىاف ٌْ ٔغع ال

ِ  ()املٕجكٕد عٍكفِىا   ذكفاِىا وضكٍفٚ ومةكمٛ عاإلوكاً        ىا وزصككمٛ ٔ ذكفا
ّٛ   الٕاغكع فمضكق  عكَ     )عَ رجن ذفاْ( ٔلذا   ُٖ ّٚ أً وزصكم ضمي كٌّٕا وضٍف

 درجٛ ا عمبار.

درب عكَ  ك: وا اصمقزعٍآ وَ رٔاٖكٛ الغكٗذ الطٕصك٘ الك    َأٖشٖف الٍمٗحٛ تٕكٗف
كىكا   )المّكذٖت( ٔ )الكٕا ( ٔلٗضكإ كىكا   )الٕصكاٟن( وكَ         (أع٘ احلضَ)

لكٍٗكٛ املطمقكٛ تٍةكزا  ش )وٕصكٜ عكَ جض كز       سٖادٚ )الزضكا( عمكٜ الكٍٗكٛ  ٔا   
فٗمرف اإلواً املضؤٔه وٍْ   املةفرَٖ )ال قٗكْ( ٔ )المّكذٖت(     (الكاظي 

ٔ   ()ٔوَ الٕاضس عفً  وكاُ رٔاٖٛ اعَ أع٘ زلزاُ عَ اإلوكاً الككاظي   
ٕٔ عكَ اعٍكْ اإلوكاً الزضكا       ٔوضكفٔد وكَ    ()تٕجف لْ رٔاٖٛ عٍْ  ٔ منا ِكٕ را

ِٔككذا الٕجككْ ٖؤكككف اإلرصككاه      ()أ ككراعْ  ٔرٔٝ عككَ اإلوككاً اجلككٕاد    
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 املٕجٕد   رٔاٖٛ )المّذٖت( ٔعفً  رٛ ا صٍاد املٕجٕد   رٔاٖٛ )ال قْٗ(.

البٗاُ الثاٌ٘:   د لٛ الزٔاٖٛ اليت اصمٍف  لّٗا املغّٕر ٔأفمٕا عمٜ طبقّا  
 : ف ٌّا غاوطٛ الف لٛ وَ جّا 

ٛ ش:()جّككٛ غٕلككْ األٔش: وككَ  فكك ُ ظككاِزٓ  زألُ غضككن اجلٍاعككٛ فزٖطكك
تضمٗككن احلكككي عزجرككاُ غضككن اجلٍاعككٛ عمككٜ الٕضككٕٞ  لكككَ الٕضككٕٞ فزٖطككٛ    

: وا    ا ٖٛ الضادصٛ وَ صٕرٚ املاٟفٚ  ٔذ٠ٍٗذ ٌضنه َاوٍةٕ ٛ   القز ُ أٖط
 .؟!    القز ُ ٍاعٛ عمٜ الٕضٕٞ وع أٌّىا وٍةٕ اُوزجس غضن اجل

ألٌْ صٍٍٛ ٔذكي ااعإ   ٖزجس عمْٗ غضن اجلٍاعٛ ٔالٕضٌٕٞضي غضن املٗإ 
(  ِٔىا ااعماُ عالقز ُ  ٔلضن تزجٗس غضن اجلٍاعكٛ عمكٜ   Sعضٍٛ رصٕه اهلل )

 . الٕضٕٞ ألِىٗٛ الغضن وَ اجلٍاعٛ عالٍضبٛ  ش الٕضٕٞ
ٔالمٗىي لآلخككز   المضمٗككن:ش ()الثاٌٗككٛ: وككَ جّككٛ عككفً ٔضككٕح غٕلككْ   

فقكفاُ املكاٞ أٔ عٍكف     َااجلٍت جكاٟش وغكزٔل أٖطك    وغزٔل  وع أُ المٗىيز جاٟش
 ؟. الضحش عَ اصمضىالْ  فىا ِ٘ اخلةٕ ٗٛ   تٗىي احملفث عاأل غز ذ٠ٍٗذ

ٔوَ ِات  اجلّم  ميكَ القٕه عنُ المضمٗن تضٍبفٙ   ذقٗق٘  ذمكٜ ٍٖم ك٘   
 . اإلعكاه ٔالغىٕض  ٔ   فالمضمٗن ظاِز   احلقٗقٛ   المضبف

 الذٙ ٖك ٘ لمغضٗن املٗإ ميكَ ا ٌم ال وٍْ   الٕضٕٞ أَٔ الثالثٛ:  ُ املاٞ 
  رفككع  َأ  رٖككت   جككٕاس اصككمضىالْ ااٌٗكك   وككع الككمر ظ عمٗككْ ٔعككفً ِككفرٓ  

احلكفث  اككي ٖغمضككن وٍككْ اجلٍككت وكَ دُٔ ِككفرٓ  ٔوككَ الٕاضككس عٍككفٌا ٔعٍككف   
 ضالٛ اجلٍت   المطّري فٗغٍضن عْ املٗإ  ٔ  وٕجكت املغّٕر  وكاُ ا ٌم ال عُغ

إلٖثار اجلٍت عا غمضاه ٔتزجٗرْ عاملاٞ ٔذفٓ وكَ دُٔ وغكاركٛ غكريٓ   املكاٞ     
ٔ ُ كاٌكإ املغككمٛ كمكّا     َااملىكَ اٌم ال اجلىٗع عْ  ِٔذا ٖشٖف الزٔاٖٛ غىٕضك 

 . خوا ال اِز تٍرن عىن املطىُٕ عمٜ المضبف ٔ ُ كاُ محَو
دككالف ِككذٓ الزٔاٖككٛ  ِٔكك٘ ٔاضككرٛ     الزاعضككٛ: تٕجككف رٔاٖككٛ  ككرٗرٛ تُ 
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ٔصٍفِا  رٗس  ٔ)ِٔٗت عَ ذ ص(  (72)غىٕض فّٗا ِٔ٘ رٔاٖٛ أع٘ عةري
اعكك٘ غكككاه )ِٔٗككت عكككَ ذ ككص أعكككٕ عمككك٘    قكككْ الٍحالٕاغككع   صكككٍفِا غككف ٔاٍ  

ٔ  فّزظ الغٗذ الطٕص٘: )ِٔٗكت   (75)..(َازٖزٙ... ٔكاُ اقٛ ٔ ٍف كمباجل
ِٔكذا اخلكرب    .(76)احلض  عٍكْ( عَ ذ ص لْ كماب أخربٌا عْ .... عَ ذلىف عَ 

فقف رٔآ عٍكْ )ذلىكف عكَ احلضك (  ٔلكذا ٖقكزب كٌٕكْ )اجلزٖكزٙ( املٕاكق          وٍّا 
ْ دُٔ )الٍدكك فٗقككزب اٌةككزاا ا صككي  ش الثقككٛ األعككّز      اظ( ادّككٕه ذالكك

ٔغكف صكنه فٗكْ أعكٕ عةكري وكَ اإلوكاً        .   رٛ اخلكرب    ٔوَ ٍِا ٖقزبٔاملضزٔا
ُٛن اب عضط ( عَ غًٕ كإٌا   ص ز فالةاد  ) ٔلٗط وضّي وَ  ّي اجلٍاع

أٔ ٖضطكُٕ اجلٍكت    ؟ُٔ ِكي ِكٕ أفطكن   ضمْ  ٖمٕضؤاملاٞ    وا ٖك ٘ اجلٍت لُغ
ٖمٕضؤُٔ ِي ٖٔمٗىي اجلٍكت( ِٔك٘   (:شفٗغمضن ِٔي   ٖمٕضؤُٔ؟ غاه )

ٔاضرٛ الف لٛ عمٜ خوا الزٔاٖٛ املضمٍف  لّٗا املغّٕر ٔاليت أوز  عاغمضاه 
 ذٗث أوز  ِذٓ عمٗىي اجلٍت دُٔ احملفث عاأل غز.  اجلٍت ٔتٗىي ا خز

ٖكفه   (77)ٔتٕجف رٔاٖا  اواٛ ضضٗ ٛ الضٍف أٔ مل تثبكإ  كرمّا ٔعضطكّا   
ِٔكك٘ وٕافقككٛ لةككرٗرٛ أعكك٘ عةككري   عمككٜ تككٗىي اجلٍككت ٔاغمضككاه املٗككإ عاملككاٞ

ٖكفه عمكٜ تقككفٖي غضكن اجلٍاعكٛ ٔتككٗىي      (78)ٔخكوا رٔاٖكٛ املغكّٕر  ٔعضطككّا   
 ضمٍف  لّٗا.رمخ عّا ُٖٔ  الزٔاٖا  الثواٛ ذمٜ ُٖ املٗإ ٖٔففَ  ٔ  ذحٗٛ

ٔاحلا ن عفً ٔضٕح ذحٛ ٔدلٗن عمٜ وا  ككزٓ املغكّٕر   وضكنلمٍا وكَ     
تزجٗس اجلٍت ٔ ٖثارٓ عاملاٞ لٗغمضن عْ وع تٗىي احملكفث عاأل كغز ٔاملٗكإ  ٔ ُ    

                                                           

 .3ين أتٌاب انرًْى: ح 18: ب3( انٌسائم: ج72)

 . 1161+ 1159، رقى انرزجًح : 221اننجاشِ: رجال راجع : ( 75)
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ٛ  َادرب الٕا ن  لٍٗا مل تمرقكق عٍكفٌا ذحٗمكْ صكٍف    كوضمٍفِي وَ ال فكو    ٔد لك
 . ٖمي غٕه املغّٕر ٔفمٗاِي

 غز عاملاٞ وع ا ذم اظ عغضكالٛ الٕضكٕٞ  اكي    ٔميكَ أُ ٖمٕضن احملفث عاأل
ن املٗإ مبحىٕل املكاٞ  ٔاألذكٕ    ٖغمضن اجلٍت وع ا ذم اظ عغضالمْ  اي ُٖغٍض

ّٚأُ ُٖ َااصمرباع  ل مٕٝ املغّٕر. اي ٌبرث: طي المٗىي  ش تغضٗن املٗإ وزاعا

 : وجود احلاجب يف مواضع املضح
ْ  َاغف ٖكُٕ وطى٠ٍٔجٕد احلاجت عمٜ البغزٚ املىضٕذٛ   المٗىي  ٔغكف    عك

 :فْٗ   فّذاُ سلٕاُ ٌبرثّىا  َاٖكُٕ وغكٕك

الٍرٕ األٔه: أُ ٖطى٠َ املكمف املضذٔر القا ف لممٗىي عٕجٕد احلاجت   
ي   أ ككاعع الٗككف أٔ الغككضز  كوٕاضككع املضككس أٔ الطككزب عمككٜ األرض كاخلاتكك  

وكَ  سالكٛ    عكف . ٔ  ِكذٓ الةكٕرٚ     املمفل٘ وَ الزأظ عمٜ اجلبّكٛ أٔ اجلبٗكٍ   
ي ٔرفكع الغكضز عكَ اجلبّكٛ أٔ اجلبٗكٍ  ذمكٜ ٖمرقكق املضكس عالٗكف ٔعمكٜ           كاخلاتك 

أوككز   (79)اجلبّككٛ ٔاجلبٗككٍ  ٔظّككز الكككف وككَ دُٔ فا ككن  فكك ُ الٍةككٕص    
غكضز  ٔال  ىاصٛ عضا الٗف لكعرض ىٍع ُوي ٖ كعطزب الٗفَٖ   األرض  ٔاخلات

عضا اجلبٍٗ   ٔظاِز ىٍع ٔ ٕه الٗف املاصرٛ  ش عضا اجلبّٛ أٔ ٖ    اجلبّٛ
ىاصمّا هلا ٔلشًٔ املضكس  القز ُ ٔالضٍٛ ِٕ الطزب عمىاً الٗف عمٜ األرض ُٔو

عمىاً الٗكف عمكٜ الٕجكْ  ٔاحلاجكت وكاٌع عكَ املىاصكٛ الماوكٛ ٔ  عكف وكَ رفكع            
 . احلاجت ذمٜ تمرقق املىاصٛ الماوٛ املطمٕعٛ   المٗىي

باعكزٚ ٔمماصكمْ   ٔ  فز    ٔجٕب رفع الغضز عَ الٕجْ لغكزض وضكرْ و  
وَ دُٔ ذاجت ع  الغضز الكثري ٔع  الغضز القمٗن ٔ  عك  القكفر املمضكارا    

 حبٍٗ  ٖقمط٘ كحبّٛ ٔالكىضس الكمضارا  ف ُ األوز عٔع  القفر الشاٟف عَ الكى
                                                           

 . ين أتٌاب انرًْى 11: ب3( انٌسائم: ج79)
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 .  ىاوَاراجت ت كالزفع ٔ سالٛ ال

       ْ   ٌضي الغضز الٍاعي الٗضري الٍاعكإ أعمكٜ الٕجكْ   عكنظ مبضكس الٕجكْ وضك
 . لةف  وضس البغزٚ ٔالٕجْ ٔاجلبّٛ ٔاجلبٍٗ  وع ٔجٕدٓ

احلاجكت     الٍرٕ الثاٌ٘: أُ ٖغ  املكمف املضذٔر القا ف لممٗىي عٕجٕد
 ْ ٔ  ٍٖ ككع  جككزاٞ اصمةككراب عككفً     عككف وككَ ال رككص  فو  الٗككف أٔ   الٕجكك

: وضس البغزٚ وكَ   ثبإ  سوْاحلاجت عٍف الغ    ٔجٕدٓ  ألُ األ ن   ُٖ
عف وَ ال رص ٔالمرقق ٔالمنكف وَ عفً ٔجكٕد  ٔلذا ٌقٕه:    دُٔ ذاجت

رٍف ا طى٠ٍككاُ عضفوككْ ٔالٗككنظ وككَ ٔجككٕدٓ لمكككُٕ عٍككفٓ احلحككٛ    كاحلاجككت عكك
الغزعٗٛ عمكٜ  كرٛ تٗىىكْ ٔؼقكق الطكزب عمىكاً الٗكف عمكٜ األرض ٔاملضكس          

 . لمىاً املٕاضع

 حفٙ ال َ عضفً ٔجٕد احلاجت  لضفً كُٕ ال َ ذحٛ ف ٌْ   ٖغينٔ  ُٖ
 اي ٌٍمقن اش :  .  -كىا تقفً   فزٔل الٕضٕٞ ٔالغضن - َارق ع٠ٗكعَ ال
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 خبثيةـنبحث الشادض: الطهارة الـال                                         
ٗ ااِطشقاااٍ اس غاابراْ٘:  َٝاَبااوف طفطف ط ٜاا َايكطآْااٞ ، ٖٚااصا اياآٓل 4إااسثط: زَٚٔث

، ٖااصا ٖااٛ  اااٖط ايً اا   -ٚايكااصض اـباثاا١ -بااهطٗا إهًااا ثٝاباا٘ َاأ اياآحؼ
 . ٔ زٕٚ قط١ٜٓ  اٖط٠ عًٝ٘ٚايٓٓل، ٚقس قٌٝ ٗ ت ػاٙ َا ٖٛ غا  اٖط َ

 ًاأَااطٖا بهْٛٗااا طت ٓػاا -ايػاآسبعهااٗا قاارٝس   - (1)ْعااِ ٚضز ٗ ضٚاٜااا  
طإٕ تككا ايثٝاب غاب  يًر اا  عًا٢     ،بهككا ايثٝاب، ٖٚٛ ت ػا بإكسام

ٛٓث٘ بٓحاغ١ األضض ٚطٗاض٠ اي قاشٚضاتٗا، بُٝٓا يٛ طايت ايثٝااب  ثٛب ٚعسّ تً
ََ  .ٚايٛغذ  كصضث بايًٛعًٝٗا َٔ ايهٓحؼ ٚايه ِٔمل ٜؤ

ُِٖحِطشثِ قاٍ غبراْ٘:  ، ٖٚصا ايٓل ٜ َط بٗحط ايطجاع  5إسثط:زَٚايٗطِجَع طفا
ٜهركال باالبهعااز عأ     ايعاصاب  ٚاالبهعاز عٓ٘، ٚايطجع ٜعا  ايعاصاب، ٖٚحاط   

اياصٟ ٜكاٝ  ايثاٛب    ايآحؼ   : غاباب األٖٚٞ إعاقٞ ٚإاثثِ، َٚأ    ٘أغباب
 َٚٔ ٖٓا طٓػط بعهِٗ ايطجع بايٓحاغ١.طإْ٘ غب  َٔ أغباب إعك١ٝ، ٚايبسٕ 

ٗٓا  ٚاؿاقٌ باخهكاض: اآلٜه   َأ  ط ٚاياهر   إ ايككاتإ تاسعٛإ ىلٍ ايهط
ا ايهؿااطٜ  ، طُٗااا آٜهاا -ايطاض٥اا١ َاأ َ قااا٠ اياآحؼ اـبٝااث  اؿاياا١ -ايهاآحؼ

      ٘ ٚقاس ٚضز ٗ اؿاسٜث    ،ايٓاق  اياصٟ ٜعهاؼ طٗااض٠ االغا ّ ْٚ اطا١ ؾاطٜعه
ٕ ايٓ اط١ َأ ا  شايؿطٜا إٔ  بُٝٓاا ناْات اؿايا١ ايػاا٥س٠ ٗ عكاٛض      ، (2)زّاا

ٞ ايصٍٜٛ ٚعسّ ايهٛق  اؾا١ًٖٝ ٚعٓس إؿطنٌ ٚايهاططٜٔ ٖٛ ىلطاي١ ايثٝاب ٚجٓط
َٔ ايهٓحؼ ٚعسّ اياهر   َأ َ قاا٠ ايٓحاغا١، ٚايؿاطال االغا َٞ إكاسؽ        

ٛ ٜطٜااس َاأ أتباعاا٘ ايهااٛق   ٍ ٚايغااا٥و ٚمُٖٛااا َاأ  ٞ َاأ ايٓحاغاا١ إازٜاا١ نااايب
ايهٛقٞ َٔ ايٓحاغا  إع١ٜٛٓ ايطٚذ١ٝ ن ٕ ٜهػا   ٚضا  نُا ٜطٜس َِٓٗ ايكاش

ُا ا، ٚماٛ شياو َا   افيههٕٛ ثٝاب٘ طااٖط٠ َعٜٓٛا   -ال َٔ ذطاّ -ايثٝاب َٔ ذ ٍ
                                                           

 ( ضاج : ت ػا ايربٖإ: ت ػا اآل١ٜ ايطابع١ َٔ غٛض٠ إسثط .1)
 .9َٔ أبٛاب آزاب إا٥س٠ : ح 92( َػهسضى ايٛغا٥ٌ: ب2)
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 . ٜطٍٛ ؾطذ٘ ْٚٛنً٘ ىلٍ عٛث األخ م

ٚايٓحاغ١ تع  ايكاصاض٠ ٚتهااز ايطٗااض٠ ٚايٓكاا٠ٚ ٚايٓ اطا١، ُٖٚاا أَاطإ        
ذهاِ   -ايطٗاض٠ ٚايٓحاغا١   -عٝإ اـاضج١ٝ، ُٖٚا ٚجٛزٜإ طاض٥إ ع٢ً األ

ٚ  ؾطعٞ ٚاعهباض قاْْٛٞ ٚنعٞ جعً٘ األعٝاإ  اس تعاٍ ع٢ً األعٝإ ايٓحػا١ 
ٌْ ايعااطٗ ايعك ٥ااٞ،  ىلهلااٞ ٜغاااٜط االعهباااَض ايطٗاااض٠، ٖٚااٛ اعهباااض قاااْْٛٞ ٚجعاا

ربٙ ٖاا ٜعها   ٚايٓػب١ بُٝٓٗا ايعُّٛ َٔ ٚج٘، ًٜهكٝإ ٗ ايبٍٛ ٚايغاا٥و ٚمُٖٛاا  
ال  افلؼ ؾطعإ ٗ اـُط ٚايهاطط طإُْٗا ضجؼ ، ٜٚ رتقايؿطال ٚايعك ٤ قصاض٠

 . افٚيٝػا بٓحؼ ؾطع اف، ٚٗ ايٓدا١َ ٚايٛغاخ١ طإُْٗا قصاض٠ عططافعطط

دبٝث اايا  -ٌ أْٛاال ايكصض ايآحؼ ثِ ٜك  ايه ّ ٚايبرث ايه كًٝٞ ٗ تعٝ
ٍٍ َطِبٔع -افايطجؼ ؾطع  : ببرث ي كٌ األٍٚا، ْبسأ ٗ   طكٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (315)................بٝإ لاغ١ ايبٍٛ ٚايغا٥و....................................
  

 خبثـأنواع النجص وال                                                      

 . النوع األول والثاني: البول والغائط
إعطٚف ٚإؿٗٛض بٌ طكٗا٥ٓا )ضض( بٌ إسع٢ عًٝ٘ ا ْاال ٗ نًُاا   

ُ   األع ّ ٖٛ لاغا١ ايباٍٛ ٚايغاا٥و َأ اؿٝٛا     ٗاا، ٚقاس   ْاا  اياال ال ٜؤناٌ ؿ
االغاهسالٍ  عًٝٗا، طٝغ  ٚنٛذٗا ٚنطٚضتٗا عأ   ١طك٘ ا َاَٝىلزعٞ نطٚض٠ 

 َٔ ايكطع١ٝ ْاؾ٦ٌ ِٗضتهاظاتهلا، َٚٓؿ  ايهطٚض٠: غا٠ اي كٗا٤ ٚإهؿطع١ ٚىل
ٞ قُس بٔ َػًِ ٚابٔ أباٞ ٜع اٛض غاا٥ًٌ عأ     األخباض ايؿطٜ ١، ْ ا قرٝر

ٍٓ عًا٢     (3)شاغػً٘ َطتٌز(: ايبٍٛ ٜكٝ  ايثٛب، قاٍ ) ٖٚصا ايهعابا ٜاس
عػا  اي ٗاِ إهؿاطعٞ َأ األَاط       افبٝٓٓا  افىليهعاَٝ ، َسيٛالفافحاغ١ ايبٍٛ ٚانرَْ

اليا١ عًا٢ لاغا١    ٚبعهٗا قرٝس ايػٓس ٚانس ايس -بايغػٌ، ٜٚٛجس غاُٖا 
 . ههب  ايباب األٍٚ َٔ أبٛاب ايٓحاغا  ٗ )ايٛغا٥ٌ(هسٖا َ -ايبٍٛ

ٍ  ؾاطعاً  رآسز ٖٚصا ايآحؼ تَ  ٍ      با بٛا  َاا ال ٜؤناٌ ؿُا٘، زٕٚ َطًال ايباٛ
ٕ   طإْ٘ ٚضز ٗ قرٝس -ٚيٛ َٔ اؿٝٛإ ايصٟ ٜؤنٌ ؿُ٘ - ٌ اغػا :شابأ غآا

ٖٚٛ ٜسٍ بٛناٛح عًا٢ تآحؼ ايثاٛب      (4) ثٛبو َٔ أبٛاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘ز
َٔ األَط  افٚانر افَٚسيٍٛ ايهعاَ افألْ٘ َ ّٗٛ عطط ،َٔ أبٛاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘

٢ اخهكااام ايٓحاغاا١ باا بٛاٍ َااا ال ٜؤنااٌ ؿُاا٘ َاأ  ، نُااا ٜااسٍ عًااإااصنٛض
ع٢ً طٗااض٠  إٓكٛم:شأبٛاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘زٜسٍ ايكٝس أْ٘ اؿٝٛاْا ، ىلش 

 . َا ٜؤنٌ ؿُ٘ َٔ اؿٝٛاْا ، ٚيٛ اغهرهِ ايؿو طاألقٌ ايطٗاض٠

 اااٖط َاأ بعاا   -خهكااام ايٓحاغاا١ َااا ال ٜؤنااٌ ؿُاا٘  بااٌ ىلٕ ٖااصا: ىل
ال ب ؽ با٘ ٚال ٜهإٛ    افا  إ نٍٛ ؿُٗا ؾطعطُا ىطد َٔ اؿٝٛاْ ،ايٓكٛم

                                                           

 .2+ح1َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 1: ب2( ايٛغا٥ٌ: د3)
 .2َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 8: ب2( ايٛغا٥ٌ: د4)
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٘ افحػااَْ عبااس  خباااض بعهااٗا ٗ ايبااٍٛ نكاارٝس   : عااس٠ َاأ األ  ، ٚقااس زٍ عًٝاا
٘  شايطٓٔ: ال تغػاٌ  :شظضاض٠ ٚقارٝس  (5)زنٌ َا ٜؤنٌ ؿُ٘ ط  با ؽ ببٛيا

ٖٚصا ْٗٞ ٗ َٛضز اذهُاٍ األَط ٖٚٛ ٜ ٝاس   زٜؤنٌ ؿُ٘ ثٛبو َٔ بٍٛ ؾ٤ٕٞ
عُّٛ ؾاٌَ يهٌ ذٝٛإ ٜؤنٌ ؿُ٘، ٚبعهٗا ٚاضز ايطخك١ ٚايؿطع١ٝ، ٚطٝ٘ 

ِٓ ايبٍٛ ٚايغا٥و ْ اا قٛيا٘ )   ،دطدٗ عُّٛ َا َٜ ( ٗ َعهارب٠ عُااض:   أٟ ٜع
 . افػٔحأٚ عصض٠ ال ٜهٕٛ َْ بٛالف (6)زدطد َٓ٘نٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا َٜش

َُٖصا نً٘ ٗ َْ  . ُا ال ٜؤنٌ ؿُ٘ادهك١ بحاغ١ ايبٍٛ 
ز ذهُا٘ َا  ايباٍٛ، ٜٚعهاسٙ     هاظ ايعطٗ إهؿطعٞ اؼاا ٚأَا ايغا٥و طاالضت

، ٖٚاٞ َٓؿا  االضتهااظ إؿااض     ايهثا٠ إه طق١ ٗ أبٛاب أذهاّ اـًا٠ٛ  األخباض
تا َط بإعااز٠   باالغاهٓحا٤ َأ ايغاا٥و، نُاا     اآلَط٠ يإلْػإ ْ ا األخباض ايٝ٘، ٚ

 غا٥ ف عبس ايطٓٔ  ، ٚقرٝس(7)ايك ٠ ىلشا تطى االغهٓحا٤ َٔ ايغا٥و ططاج 
( عاأ ايطجااٌ ٜكااًٞ ٚٗ ثٛباا٘ عااصض٠ َاأ ىلْػااإ أٚ َأ ا َاااّ ايكااازم ) 

ٜٚاسٍ   (8)زىلٕ نإ مل ٜعًِ ط  ٜعٝس(:شغٓٛض أٚ نً  ٜعٝس ق ت٘؟ قاٍ )
ع٢ً أْ٘ ىلشا نإ ٜعًِ بصيو ػ  عًٝ٘ ىلعاز٠ ق ت٘، ٖٚصا إ از ٜاسٍ   َ َٗٛ٘

 َٔ ايػٓٛض أٚ َٔ ايهً  حاغ١ ايعصض٠ َٔ ا ْػإ أٚبااليهعاّ ع٢ً َ طٚغ١ٝ َْ
ٚمٖٛا َٔ اؿٝٛإ احملطّ ايصٟ ال ٜؤنٌ ؿُ٘، ّٚهٔ إٔ ُٜػه ٗط َٔ ايػؤاٍ: 

 . ا ْػإ ٚايػٓٛض ٚايهً  أَث١ً يعصض٠ اؿٝٛإ ايصٟ ال ٜؤنٌ ؿُ٘نٕٛ 
عأ اياسقٝل ٜكاٝ  طٝا٘      غاا٥ ف  َٓٗا َعهرب٠ عُاض  (9): ْكٛمٖصا ٜٚؤنس 

 (:شىلشا بكاٞ َٓا٘ ؾا٤ٞ طا  با ؽ، ٜؤخاص      خط٤ اي  ض ٌٖ هٛظ أنً٘؟ قااٍ ) 
                                                           

 . 4+ ح11+ح9َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 9: ب2( ايٛغا٥ٌ: د5)
 .12َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 9: ب2( ايٛغا٥ٌ: د6)
 َٔ أبٛاب أذهاّ اـ٠ًٛ. 9: ب1( ايٛغا٥ٌ: د7)
 .5َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 41: ب2( ايٛغا٥ٌ: د8)
 . 12+ ح 6َٓٗا: ح 9+ ب6َٔ أبٛاب ايٓحاغا :ح 8: ب2ايٛغا٥ٌ: د( 9)



 (317)لاغ١ ايبٍٛ ٚايغا٥و َٔ ذطاّ االنٌ باألقٌ أٚ بايعطض.....................
  

ٜهؿا عٔ َ طٚغ١ٝ ٖٚصا أَط بإيكا٤ خط٤ اي  ض ايصٟ ٜعًٛ ايسقٝل، ٖا  زأع ٙ
ٍٓ  نُا ٜؤنس ٖصا ايهعُِٝ -ٖٚٛ ذٝٛإ ال ٜؤنٌ ؿُ٘  -لاغ١ خط٤ اي  ض : َا ز

ىلٕ نإ ٖا ٜؤنٌ ؿُ٘ طايك ٠ ٗ ٚبطٙ شعًٝ٘ اـرب ايكرٝس عٔ ظضاض٠ َٔ أْ٘
ٞ       ٚبٛي٘ ٚؾ طإْا٘    زعطٙ ٚضٚث٘ ٚأيباْ٘ ٚناٌ ؾا٤ٞ َٓا٘ جاا٥ع ىلشا عًُات أْا٘ شنا

ٜهؿا بإ ّٗٛ عٔ أْ٘ )ىلشا مل ٜهٔ ٖا ٜؤنٌ ؿُ٘(أٟ نإ ٖا ال ٜؤناٌ ؿُا٘   
َأ َعهارب٠ عُااض     افٜٚ ِٗ ٖصا أٜها  زحٛظ ايك ٠ ٗ ٚبطٙ ٚبٛي٘ ٚضٚث٘ط  َتش

٘ نٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا َٜش(:عٔ ايكازم ) ٘  زٜع دطد َٓا  َسطٛعا
دطد ٖاا ال ٜؤناٌ ؿُا٘ طٝا٘     َٔ ايكبٌ أٚ ايسبط، ٚقس ٜسٍ بإ ّٗٛ ع٢ً إٔ َا َٜ

 .ا ايٓحاغ١ ٚيعّٚ ايهٛقٞ َٓٗ -بسالي١ ايهعا١َٝ -س ٖٝٚٛ ٜ  ب ؽ،

ْاااال ؿاقااٌ َاأ َ ذ اا١ ٖااصٙ ايٓكااٛم َاا  اضتهاااظ إهؿااطع١ ٚا     ٚا
ًرِ ٚتهٕٛ ٖٛ لاغ١ ايعصض٠ َٔ نٌ ىلْػإ أٚ ذٝٛإ غا َ نٍٛ اي ا٣ٚ :اي ه

 .غٛا٤ اؿٝٛإ ايربٟ ٚاؿٝٛإ ايبرطٟ ٚغٛا٤ ايكغا أٚ ايهبا ١ي٘ ْ ؼ غا٥ً

عًا٢ اـااضد مل ٜهأ     -ايغاا٥و   -ٚىلشا ططض عسّ قاسم عٓاٛإ ايآحؼ    
ا٤ َٔ ايعصض٠ طإْ٘ يٝؼ بعصض٠ ايسبط غا إدًٛط ب جع ناؿ  اـاضد َٔ افلػ

 : ٖٚٓا عٛث . ق٠ٛ ْبه٘ ٚىلٕ ظايت ق به٘ ٚنع ت  بٌ ٖٛ ذ  ايبطٝذ َث ف

غا إا نٍٛ ؿُا٘ باٌ إٔ تهإٛ ذطَها٘      اؿٝٛإ ايبرث األٍٚ: ال ططم ٗ 
طض نااؾ ٍ َٚٛطا٤ٛ   ٚباٌ إٔ تهإٛ ذطَها٘ باايع    باألقٌ نايػباال ٚإػٛر 

ايغِٓ ايصٟ اضته  َٔ يي خٓعٜط٠، ٜٚسيٓا ع٢ً ايهػ١ٜٛ نا ْػإ َٔ ايبٗا٥ِ ٚ
ٕ نااإ ٖااا ٜؤنااٌ ؿُاا٘ إهكااسّ:شىل  ظضاض٠: َ ٗااّٛ قاارٝس  ٗ ايبااٍٛ ٚايعااصض٠

طايك ٠ ٗ ٚبطٙ ٚبٛي٘ ٚؾعطٙ ٚضٚث٘ ايباْ٘ ٚنٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ جا٥ع ىلشا عًُات أْا٘   
عًا٢ أْا٘ ىلشا    زٕ نإ ٖا ٜؤنٌ ؿُ٘شىلطإْ٘ ٜسٍ بإ ّٗٛ اي ظّ يًؿطط زشنٞ
 . حٛظ ايك ٠ ٗ بٛي٘ ٚضٚث٘رُ٘ ط  َتاُا ال ٜؤنٌ ياَايارٝٛإ نإ 

ُّٛ ذهِ ايٓحاغ١ ٗ ايبٍٛ خاقا١ ٚايهػا١ٜٛ باٌ اؿاطاّ     نُا ٜسٍ ع٢ً ع
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ٚبٌ اؿطاّ بايعطض: ىلط م قرٝس ابٔ غٓإ ٚعُاّٛ   أنً٘ بايصا  ٚاألقٌ
َااا ال ٜؤنااٌ  -، ْػااد١َاأ بااٍٛ نااٌ -ٔ أبااٛاٍاغػااٌ ثٛبااو َااخااربٙ اآلخط:ش

َٛايكرٝس طإٕ ٖصا ايٓٓل  (11)ؿُ٘( )ذاطاّ   ِٟٜؤنس عُّٛ اؿهِ ٚمشٛي٘ يٓر
٘  بس َأ غػاٌ ايثاٛب   ؼ الاألنٌ( طبٛي٘ ل ىلشا القااٙ، ٚغػاٌ ايثاٛب ٜاسٍ      َٓا

 . بااليهعاّ ايٛانس عٓس إهؿطع١ ع٢ً ايٓحاغ١ ٚتٓحؼ ايثٛب َ قات٘
 ٔ نااٌ  ٚاؿاقااٌ اغااهٛا٤ ذهااِ ايٓحاغاا١ ايااٛاضز٠ عًاا٢ ايبااٍٛ ٚايعااصض٠ َاا

 افنإ ذطاّ األنٌ باألقاٌ َٚاا ناإ ذطاَا    ذٝٛإ غا َ نٍٛ ايًرِ غٛا٤ َا 
 . س ٚال َٛج  يهدكٝك٘ عطاّ األنٌ باألقٌكٓرٚال َ ،بايعاضض

ايكارٝس   (11)٘ ٚعصضت٘ طااٖطإ با ْااال ٚايآلٓ   ٚأَا َ نٍٛ ايًرِ طبٛي
نٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َاا  ش(:إهعسز، ْ ا َعهرب٠ عُاض عٔ ايكازم )

ال ب ؽ ب٘، ٚٗ بٍٛ َا  طاْٖطٖٛ أٚ شاى  ٖا أنٌ ؿُ٘ ٖصا إسطٛال زدطد ََٜٓ٘
ال تغػااٌ ثٛبااو َاأ بااٍٛ ش٘ أخباااض َهعااسز٠: َٓٗااا قارٝس ظضاض٠:  ٜؤناٌ ؿُاا 

عأ أيباإ األباٌ ٚايبكاط      ٚقارٝس قُاس بأ َػاًِ غاا٥ ف       زؾ٤ٞ ٜؤنٌ ؿُ٘
ال تهٛن  َٓا٘، ٚىلٕ أقاابو َٓا٘ ؾا٤ٞ     ش(:ٚايغِٓ ٚأبٛاهلا ٚؿَٛٗا طكاٍ )

ٜعاا  ىلال إٔ تطٜااس اؿ ااا  عًاا٢ ْ اطاا١   زيااو طاا  تغػااً٘ ىلال إٔ تٓ ااا افأٚ ثٛباا
 . ال يًهطٗا طإْ٘ طاٖط ،ْو أٚ ثٛبو طهغػً٘ يًٓ اط١بس

ٜعِ اؿُاا ٚايبغااٍ    -طٗاض٠ أبٛاٍ ٚأضٚاث َا ٜؤنٌ ؿُ٘ -ٖٚصا ايارهِ
إٓكاٛض باياسيٌٝ َأ ذًٝا١ أناٌ ؿُٗاا       ٚ بٝٓٓاا  ٚاـٌٝ بٓا٤ّ ع٢ً َا ٖٛ إؿٗٛض

ٖ أ قااٍ عطَهٗاا أٚ ذطَا١ أناٌ بعهاٗا       افع٢ً نطا١ٖ، خ ط ، يٓازض َٔ طكٗا٥ٓا 
ٕؿااٗٛض طكٗا٥ٓااا )ضض(: ذًٝاا١ أنااٌ ؿُٗااا عًاا٢ نطاٖاا١ٕ   افٚذٝااث اخرتْااا ٚطاقاا

ٚعًٝ٘ طبٛهلا ٚضٚثٗا طاٖطإ ذػ  إطًكا  ايال  . ٚذػٔ ايهٓعٙ عٔ ؿَٛٗا
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ٛهلا عػا   اث َا ال ٜؤناٌ ؿُا٘، َٚاسي   ٚضزي ت ع٢ً عسّ ايب ؽ ٗ أبٛاٍ ٚأ
  . ٚايهٓحٝؼ١ ٖٛ ايطٗاض٠ ٚعسّ ايٓحاغ١ ٚعسّ ايهًٜٛث إهؿطع ضتهاظا

اؿًا    األخباض ايكارٝر١ اـاقا١ َثاٌ قارٝس    ٜٚؤنسٙ ٗ ايطٚث بع  
عًا٢   ِٗٚقس ٜبسٚ َأ بعا  ايهًُاا  ىلْااعُ     (12)زال ب ؽ بطٚث اؿُا..ش

طٗاض٠ أضٚاث ايبغاٍ ٚاؿُا ٚاـٍٝٛ، ٚاـ ف ٗ أبٛاهلا ذٝث ُْػ  ايكٍٛ 
ًٝاااٞ ٚتًُٝصٜااا٘ بٓحاغاااهٗا ىلٍ ابااأ اؾٓٝاااس ٚايؿاااٝذ ايطٛغاااٞ ٚاحملكااال األضزب 

يهٔ ايكرٝس َاا ُْػا  ىلٍ إؿاٗٛض َأ طٗااض٠        . ٌ ٚاي كٝ٘ ايبرطاْٞٝايعاًَ
 :  أبٛاٍ ٚأضٚاث اؿُا ٚايبغاٍ ٚاـٍٝٛ، ٚزيًٝٓا عًٝ٘ عاّ ٚخام

 . أَا ايسيٌٝ اـام طػٝ تٞ بٝاْ٘ بعس بٝإ ايطأٟ اآلخط ٚنُٔ ضٓزٙ

ٍٓ ع٢ً طٗاض٠ بٍٛ ٚضٚث  ٌٓ أنٌ ؿُا٘ أٚ  ٚأَا ايسيٌٝ ايعاّ طٗٛ َا ز َا ذ
ٗ  ، ااٖط٠ ٗ ايطٗااض٠   أخباضبٍٛ ٚضٚث ايسٚاب، ٖٚٞ  ا عٓاسْا َعهارب٠   ٚعُاست

ََ -أبٞ األغط ايٓراؽ حٍٗٛ اؿاٍ عٓس نثا، يهٓا٘ َعهارب ايطٚاٜا١ عٓاسْا     ٖٚصا 
ّ يطٚا١ٜ ابٔ أبٞ عُا عٓ٘ نُا ٗ َؿٝد١ )اي كٝ٘  ( ىلٍ أخباضٙ، ٚقس غ ٍ ا َاا

اب ططَاا خطجات بايًٝاٌ ٚقاس بايات ٚضاثات       خ ايسٚا(: ىلْٞ أعاييكازم )ا
طٝهطب أذسٖا بطجً٘ أٚ ٜسٙ طٝٓهس ع٢ً ثٝابٞ ط قبس طا ض٣ أثاطٙ طٝا٘، طكااٍ     

( :)شٚٗ ْػااد١ زيااٝؼ عًٝااو ؾاا٤ٞ  ش ٘ ٖٚااٞ ٚاناار١   (13)زال باااؽ باا
ا ط م ٚايسالي١ ا يهعا١َٝ عًا٢ طٗااض٠ باٍٛ ٚضٚث اياسٚاب عًا٢ ا طا م       

 . ذه٢ اؿُاض ٚايبغٌ ٚاـٌٝ
ايكرٝر١ زالي١ ع٢ً لاغ١ أبٛاٍ اؿُا ٚايبغاٍ  (14)خباضبع  األ يهٓ٘ ٗ

( عٔ ضجٌ َٔ االَاّ ايكازم ) ْ ا َعهرب٠ عبس ايطٓٔ غا٥ ف ،ٚاـٍٝٛ
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ٜغػااٌ بااٍٛ اؿُاااض ش(:بعاا  أبااٛاٍ ايبٗااا٥ِ أٜغػااً٘ أّ ال؟ طكاااٍ ) ُاآؼَٜ
ٛجباا١ ٖٚااصا  اااٖط بايسالياا١ االيهعاَٝاا١ ٗ لاغاا١ بٛهلااا إ    زٚاي ااطؽ ٚايبغااٌ

٘  شيًغػٌ َٓٗا، ثِ قاٍ:  ْٚ اا   زط َا ايؿا٠ ٚنٌ َا ٜؤنٌ ؿُ٘ ط  با ؽ ببٛيا
( ) عٔ أبٛاٍ ايسٚاب ٚايبغاٍ ٚاؿُا، طكاٍ قُس بٔ َػًِ غا٥ ف قرٝس

٘   ش  زاغػااً٘، طااإٕ مل تعًااِ َهاْاا٘ طاغػااٌ ايثااٛب نًاا٘ طااإٕ ؾااههت طاْهاار
ٛاهلا ىلشا عًاِ  ٖٛ لاغ١ أب -١ عػ  َطتهعا  إهؿطع -األَط بايغػٌ ٚ اٖط

عٔ أبٛاٍ ايػآٛض   غا٥ ف ْ ا قرٝس مساع١أٚ ايثٛب، ٚ ٚجٛزٖا ع٢ً ايبسٕ
ٜع  ٖاٞ َثًاٗا ٗ    زن بٛاٍ ا ْػإش(:ٚايهً  ٚاؿُاض ٚاي طؽ، قاٍ )

ايٓحاغ١، ٚاي ااٖط زاعٜٛا١ ٖاصٙ األخبااض ىلٍ طهٝاا احملكال األضزبًٝاٞ ٚتًُٝصٜا٘         
 . بٓحاغ١ أبٛاٍ اـٍٝٛ ٚاؿُا ٚايبغاٍ

اـاقا١ اي ااٖط٠ ٗ لاغا١ أباٛاٍ      خبااض مٔ ال ْؿاو ٗ قار١ بعا  األ   ٚ
اي ااٖط٠ ٗ طٗااض٠    خبااض األ اـٍٝٛ ٚايبغاٍ ٚاؿُا، ٚنعا بع  ايطٚاٜا 

سٍ عًا٢ ايٓحاغا١ ٚٗ ٚجاٛز    ال ضٜ  عٓسْا ٗ ٚجٛز خرب قرٝس ٜا ٚ ،أبٛاهلا
ٚقااس ْاا  بُٝٓٗااا بعاا  َهعاضنااإ ا ُااٗس ٜااسٍ عًاا٢ ايطٗاااض٠، طقاارٝ خاارب

 :  ذس ٚجٌٗبّ األع 
ايكارٝر١  ااٖط٠ ٗ ثباٛ  ايبا ؽ ٚايٓحاغا١ ٗ       خباضاألاألٍٚ: ىلٕ بع  

ٖٚاٞ تاسٍ عًا٢     -ٚنع ٗا َٓحرب بعٌُ إؿٗٛض -أخباضأبٛاٍ ايث ث١، ٚتٛجس 
ٚإعًا٢  البٔ أبٞ ٜع اٛض   (15)خرب قرٝسٛجس طٝٗا ، بٌ ٜعسّ ايب ؽ ٗ أبٛاهلا

اض، ٚياٝؼ ٗ غآسٖا ىلال   سٍ عًا٢ عاسّ ايبا ؽ ٗ باٍٛ اؿُا     بٔ خٓٝؼ ٖٚاٛ ٜا  
ٞ      (اؿهِ بٔ َػهٌ) هإٛ  ، طٝايصٟ ض٣ٚ عٓ٘ ابأ أباٞ عُاا ٚأٓاس ايبعْطا

َُ  خربًا قارٝراً  ٗ    عًا٢   أغااْٝس )ناَاٌ ايعٜااضا (،    دهاضْاا، ٚقاس ٚقا  امسا٘ 
)نٓا ٗ جٓاظ٠ ٚقسآَا ٓاض طباٍ طحا٤  ايطٜس ببٛي٘ ذه٢  رب:ـا اٚتهُٔ ٖص
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ٖٚااٛ  زيااٝؼ عًااٝهِ باا ؽش(:م )قااه ت ٚجٖٛٓااا ٚثٝابٓااا(، طكاااٍ ايكاااز
رُااٌ ايسالياا١ عًاا٢ ايطٗاااض٠ ْٚ ااٞ ايباا ؽ عاأ ايثٝاااب ٚاألبااسإ، طهُ     ٚانااس

األخباض ايكارٝر١ ايسايا١ عًا٢ ثباٛ  ايبا ؽ عًا٢ ايهٓاعٙ ٚاغاهرباب ايهاٛقٞ          
 :  ، ْكٍٛ َٚ  غ  ايٓ ط عٔ ٖصا اؿٌُ ٚاؾُ  . ٚايغػٌ َٓٗا

 ٌ س ٗ عاسّ ايبا ؽ أٚ   : أذاسُٖا قاطٜ   َكهه٢ اؾُ  ايعطٗ بٌ إهاُْٛ
إٓاا  ٜٚػااهًعّ ايٓحاغاا١،   ، ٚثاُْٝٗااا  اااٖط ٗ ايباا ؽ ايااصٟ ٜعاا   ٗ ايطٗاااض٠

ال أقٌ َٔ اؾُ  باٌ إهاٌُْٛ    ٚاؾُ  ٜكههٞ تكسِٜ ايكطٜس ع٢ً اي اٖط،
ُااٌ أخباااض ايٓحاغاا١ عًاا٢ ايهطاٖاا١ زٕٚ إٓاا  االيعاَااٞ إااؤزٟ الغااه ٗاض    ع

 ٔ ايهٓعٙ عٔ َ قاتٗا ٚايهطٗط َٓٗا.ايٓحاغ١، ٜٚٓهخ عسّ لاغ١ األبٛاٍ ٚذػ

غا٠ األقراب  ىلٕ٘ َؤٜٓس، ٚتٛنٝر٘: ايٛج٘ ايثاْٞ: ٖٚٛ إعهُس، ٚغابُك
ٚإهؿطع١ األتكٝا٤ )ضض( ع٢ً َعا١ًَ أبٛاٍ اؿُاا ٚايبغااٍ ٚاـٝاٍٛ َعاًَا١     

     َُ راطظ٠ ٗ ايعكاٛض األخاا٠،    ايطٗاض٠ ٚعسّ ايهاٛقٞ َٓٗاا، ٖٚاٞ غاا٠ عًُٝا١ 
، (Œايعكٛض إهكس١َ ٗ ذاٍ ذهٛضِٖ )عٔ جٌٝ َٔ  ٝ فٚاي اٖط تًكٝٗا ج

  ٚ اث اؿُااا ٚايبغاااٍ ٚاـٝااٍٛ ٖااا ٜهثااط    َٚاأ ايٛانااس اؾًااٞ إٔ أبااٛاٍ ٚاض
، طاإٕ  ( ٚعكٛض إهؿطع١ ؿاس ٚقات قطٜا    Œٗ عكٛضِٖ) افاالبه ٤ بٗا جس

ٌ أعآسٖٚا يًرُاٌ ٚيًطناٛب    ا با ٖٗصٙ اؿٝٛاْا  مل ٜعٓسٖا ايعك ٤ ألنٌ ؿَٛ
ِٗ ايعاَاا١ ٗ اؿُااٌ ٚايٓكااٌ ٚٗ ايطنااٛب ٚايػاا ط ذٝااث ناااْٛا    هًٖٚااٞ ٚغااٝ

ٚٗ ناٌ ٜاّٛ    افٜكطعٕٛ إػاطا  ايبعٝاس٠ عًا٢  ٗٛضٖاا ٜٚبهًإٛ ب بٛاهلاا ناثا      
َٓٗاا ٚال   اِْٗ ٚثٝابِٗ ٚأَهعاهِٗ ٚال ٜهاٛق٢ إهؿاطع١   ت قٞ أبس ٖٚٞٚنٌ بًس٠ 

اؿهِ ٚنثط   حػ١ َٚٓٓحػ١ ٕ قٝٗا الؾهٗطٜغػًٕٛ َٓٗا، ٚيٛ ناْت أبٛاهلا َْ
 -َٔ َ قا٠ ايثٛب أٚ ايباسٕ هلاا   - ( بايهرطظ عٓٗا ٚايغػٌ َٓٗاŒأخباضِٖ )

يطٗااض٠ ٚنثاط٠ االغاهدساّ َأ زٕٚ     َ  إٔ اؿاقٌ خ ط٘، طإٕ ؾٗط٠ اي هٝا با
ناؾا عٔ ايطٗاض٠ أٚ عٔ ىلَها٤ٖا، ٚيٛ مل تهؿاا   ، ٖصاطظ عٔ األبٛاٍَتار



 5:دطك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض.................................................................................. (322)

١ عًا٢ اجهٓابٗاا   احط  غاا٠ إهؿاطع  ايػا٠ عٔ طٗاضتٗا َ  نثط٠ االبه ٤ بٗا ي
ٚغػًٗا األبسإ ٚايثٝاب َٓٗا ٚنثاط إ هإٛ بٓحاغاهٗا َأ إهكاسٌَ إكااضبٌ       

ٛ  ( Œٚيعكٛضِٖ ) ٕ يً هاا٣ٚ إؿاهٗط٠ ٗ عكاٛضِٖ ٚمل ٜكهكاط     ٖاِ ايٛاضثا
      ٘ ْعاِ  .  إ ال بٓحاغ١ أبٛاهلا ع٢ً ابأ اؾٓٝاس ٚايؿاٝذ ايطٛغاٞ ٗ بعا  نهبا

ىلٍ األخباض، ٚيعًِٗ غ ًٛا أٚ  اف خطٜٔ ىلٍ لاغهٗا ْ طشٖ  ْ  قًٌٝ َٔ إه
 . أغُهٛا عِْٝٛٗ أٚ غٓطتِٗ بع  األخباض ايكرٝر١ اي اٖط٠ ٗ ايٓحاغ١

 : ٜٚؤنس َا شنطْا أَطإ
األٍٚ: اؾهٗاض اي هٝا عط١َ األنٌ ٚبٓحاغ١ أبٛاهلا باٌ ايعاَا١، ٖاا ٜاٛذٞ     

ياٛاقعٞ، طاإٕ عاسّ اؾاهٗاض     ٜٚؿعط أٚ ٜؤنس قسٚضٖا يًهك١ٝ، ال يبٝاإ اؿهاِ ا  
( ناؾااا عاأ خًااٌ ٗ أخباااض  Œاؿهااِ بٓحاغااهٗا بااٌ أتباااال أٖااٌ ايبٝاات )  

، َؿاٗٛض ْٗاٛض ايعاَا١    : َٛاطكهٗاا ي هاا٣ٚ  ايٓحاغ١، ٚأٚنس ٚج٘ خًٌ طٝٗا
 .  طُٝهٔ ًٓٗا ع٢ً ايهك١ٝ ىلٕ مل ٜهِ اؾُ  ايعطٗ إهكسّ

كا ٠ ٗ ٚباط ناٌ    ايَأ إكابًا١ ٗ قارٝس ظضاض٠:ش    افايثاْٞ: َا ٜ ٗاط جًٝا  
ؾ٤ٞ ذطاّ أنً٘ طايك ٠ ٗ ٚبطٙ ٚؾعطٙ ٚجًسٙ ٚبٛي٘ ٚضٚثا٘ ٚناٌ ؾا٤ٞ َٓا٘     

نإ ٖا ٜؤنٌ ؿُ٘ طايك ٠ ٗ ٚباطٙ  شٚبٌ َا  (16)زكبٌ تًو ايك ٠طاغس ال ُت
 ز.ٚبٛي٘ ٚؾعطٙ ٚضٚث٘ ٚأيباْ٘ ٚنٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ جا٥ع ىلشا عًُت أْ٘ شنٞ

عًا٢ ذًٝا١ ايكا ٠     -طاذ١ ىلٕ مل تهٔ بك -طإٕ ٖصٙ إكاب١ً تسٍ بٛنٛح 
ذها٢ ايبغااٍ ٚاؿُاا ٚاـٝاٍٛ،      افٚطٗاض٠ أبٛاٍ ٚأضٚاث َا ٜؤنٌ ؿُ٘ عَُٛ

 . ٗ قباٍ ذط١َ ايك ٠ ٚطػازٖا ٚلاغ١ أبٛاٍ ٚأضٚاث َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘
طٌ: َا ٜؤنٌ ؿُا٘ َٚاا ال ٜؤناٌ    ٜٚؤنس زالي١ إكاب١ً ع٢ً ايعُّٛ ٗ ايطط

 يؿال األٍٚ ايكاطٜس ٗ طػااز ايكا ٠ َا      ( بعس ا: قٛي٘ )افٜٚعٜسٖا ٚنٛذ
ال تكبٌ تًو ايك ٠ ذه٢ ايك ٠ ٜكاًٞ ٗ  أبٛاٍ ٚأضٚاث َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘:ش
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ٌٓ زغاٙ ٖا أذٌ اس أنً٘ ٌٓ    ٚنُا أذ  اس أنٌ ؿّٛ ايؿٝاٙ ٚاألباٌ ٚايبكاط أذا
( بعاس  غبراْ٘ أنٌ ؿاّٛ اـٝاٌ ٚاؿُاا ٚايبغااٍ، ٖٚهاصا ٜؤناسٙ: قٛيا٘ )       

يكطٜس ٗ قر١ ايك ٠ ٚجٛاظٖا َا  أباٛاٍ ٚأضٚاث َاا ٜؤناٌ     ايؿل ايثاْٞ ا
نً٘ طايك ٠ ٗ ٚىلٕ نإ غا شيو ٖا قس ْٗٝت عٔ أنً٘ ٚذطّ عًٝو أشؿُ٘: 

 نٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ طاغسز .
 :ٍٕ ٘  ٟ اياص  ايكارٝس ٖصا اـارب  ٚبهكطٜ  ثا ( ياعضاض٠  ا َااّ )  ؼآسث با

ُٜاا ذااسْٜث ظاا ٤ ٗ   اااٖطٓاا٘ بٝااإ ناارب٣ طكٗٝاا١ ٚتٛنٝااسٖا، ٖٚااٛ طاز َتعًُٝااٞ 
حػ١ ت ػس ايكا ٠ َعٗاا ٚباٌ    ايه طٜل بٌ َا وطّ أنٌ ؿُ٘ ط بٛاي٘ ٚأضٚاث٘ َْ

ٌَٓا َٜ أنٌ ؿُ٘ ط بٛاي٘ ٚأضٚاث٘ طااٖط٠ تكاس ايكا ٠ َعٗاا، ٚن ْٗاا قاعاس٠        ر
 . ن١ًٝ غاض١ٜ ىلٍ أططازٖا َٚكازٜكٗا َٔ زٕٚ اغهثٓا٤
  ٍ َا  ذػأ ايهٓاعٙ    ٚاؿُاا   ٚاؿاقٌ طٗاض٠ أبٛاٍ ٚأضٚاث اـٝاٌ ٚايبغاا

ػٌ َٓٗا، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ نٌ ذٝٛإ َا نٍٛ ايًراِ طبٛيا٘    ٚايَغ ١ٜاٛقعٓٗا ٚاي
ََ  ٜع  إٔ ٜهٕٛ يا٘ )زّ َٜ  ،ٚخطؤٙ طاٖط ىلشا نإ ي٘ زّ غا٥ٌ حُعا٘  داطد َأ 

 ٠ٛ ٚزط  نُا طِٗ اي كٗا٤)ضض( . دطد بكط  ؾ٤ٞ َٓٗا( َٜٗ ايعطٚم ىلشا ُق

ٝٛاْااا  احملااطّ أنًااٗا ناؿٝاا١   ايبرااث ايثاااْٞ: َااا ال زّ غااا٥ٌ ياا٘ َاأ اؿ    
 ٚايػُو ايصٟ ال طًؼ ي٘ ٚايٛظغ ٚمٖٛاا َأ اؿٝٛاْاا  اياال ىلشا قطا  ؾا٤ْٞ      

طااٖط٠ عٓاس إؿاٗٛض باٌ      -بٛهلاا ٚخطؤٖاا   -ط ه تٗا افدطد ايسّ ضؾرَٓٗا َٜ
 . طكٗا٥ٓا )ضض( بٌ ازعٞ االْاال عًٝ٘ ٚعسّ اـ ف ٗ طٗاضتٗا

اغا١ طها   اؿٝاٛإ احملاطّ أنًا٘      ىلط م َا زٍ عًا٢ ل  ىلقهها٤ٚايهركٝل 
باس يًداطٚد   غاا١ً٥، ط   ُا يٝؼ ي٘ ْ ْؼا١ً٥ ٚطٝغ ُا ي٘ ْ ْؼعُّٛ ايٓحاغ١ طٝي

َُ  ط٤ ُخا حاغا١  داطد، ٚال ضٜا  ٗ عاسّ َْ   عٔ َكهه٢ ىلط قٗا َٔ زيٌٝ ٚانس 
 . اؿٝٛإ احملطّ أنً٘ ىلشا نإ ٖا ال ْ ؼ غا١ً٥ ي٘، طإْ٘ ال َكههٞ يٓحاغه٘

بٍٛ اؿٝاٛإ إاصنٛض، ٚا طا م إهكاسّ ٚاضز ٗ ايباٍٛ      ٚىلِا ا ؾهاٍ ٗ 
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َُ دطد، ٚاي اٖط ٚجٛزٙ ٚقس شنط أنثط ٚمهاد يًدطٚد عٓ٘ ىلٍ زيٌٝ ٚانس ٚ
َُ ٕ َٔ ٚج٘ ٚزيٌٝ   (17)دطد، ٚعُستٗا بع  ايٓكٛم ايكرٝر١ ُٖٚا خاربا

 : ضٚاُٖا ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ )ايهٗصٜبٌ(
ال ٜ ػس إا٤ ىلال شٌ ايكرٝس: األٍٚ: َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ بػٓسٙ إهك

و ٗ ٚثاقها٘ ىلال )أٓاس بأ    َؿا َأ ُٜ  ز ٚياٝؼ ٗ غآسٙ  َا ناْت ي٘ ْ ؼ غاا١ً٥ 
قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايٛيٝس( ٖٚٛ ؾٝذ ضٚا١ٜ يًُ ٝس، ٚقس أٚنرٓا ٚج٘ تٛثٝكا٘  

٘    ٗ ؼكٝل غٓس ذسٜث ايططا   ٚانار١ ت ٝاس عاسّ     ٗ عٛثٓاا االقاٛي١ٝ، ٚزاليها
غا ف َاا ىلشا القا٢     ،٤ ذٝاٛإ ياٝؼ يا٘ ْ اؼ غاا١ً٥     طػاز إا٤ ىلشا القا٢ أجاعا  

طإٕ إاا٤ ٜ ػاس ٜٚهًاٛث ٜٚهآحؼ ىلشا ٚضز عًٝا٘       ،أجعا٤ ذٝٛإ ي٘ ْ ؼ غا١ً٥
 .نٕٛ ايسّ ٜؿد  َٔ ايعطم عٓس قطع٘  َع٢ٓ ذٝٛإ ي٘ ْ ؼ غا١ً٥ طه  

ٚال ططم ٗ اؿٝاٛإ اياصٟ ال ْ اؼ غاا١ً٥ يا٘ باٌ إٔ ٜهإٛ يًرٝاٛإ ؿاِ          
طًؼ ي٘ بٌ إٔ ال ٜهٕٛ ي٘ ؿِ ناايٛظغ ٚاـٓ ػاا٤، نُاا إٔ    نايػُو ايصٟ ال 

أعِ َأ َٝها١ اؿٝاٛإ     زال ٜ ػس إا٤ ىلال َا ناْت ي٘ ْ ؼ غا١ً٥شإػهث٢ٓ َٓ٘
ٙ ٚمٖٛاا َأ طها ت٘ ٚأجاعا٤ٙ،     ٤ِٔطايصٟ ال ْ ؼ غا١ً٥ ي٘ َٚأ بٛيا٘ َٚأ ُخا    

ِْ ػاهث٢ٓ  ط٤، طُٝحاغ١ إٝه١ ٚايبٍٛ ٚاـا ع٢ً أزي١ َْ ٖٚصا إهُٕٛ إػهث٢ٓ ذان
َٓٗا أجعا٤ )َامل تهٔ ي٘ ْ ؼ غا١ً٥( َٔ ؿِ َٝه١ َٚٔ بٍٛ ٚخط٤ ٚزّ، طإْ٘ 

طإٕ َكهها٢ ىلط قا٘ ٖاٛ     زال ٜ ػس إا٤شزاخٌ ٗ إػهث٢ٓ َٓ٘ عػ  ىلط ق٘ 
 . ٤ِٔٙطُخحاغ١ َٝه١ اؿٝٛإ ايصٟ ال ْ ؼ غا١ً٥ ي٘ ٚزَ٘ ٚبٛي٘ ٚعسّ َْ

ْا ط َٚ ٓػاط يًُاطاز اؾاسٟ َأ     ٚٚج٘ اؿه١َٛ: ىلٕ تعبا ايٓٓل ايكرٝس 
ٛٓث٘ َ ٘  طػاز إا٤ ٚتٓحػ٘ ٚتً ،  -باٍٛ ٚخاط٤   - قا٠ َٝه١ اؿٝٛإ ٚزَا٘ ٚطها ت

طإْ٘ ٜػه از َٔ ايٓكٛم لاغ١ إٝه١ ٚايسّ ٚايبٍٛ ٚايغا٥و، ٖٚصا ايٓٓل ٜبٝٓٔ 
ٗ ًْا١   -ايصٟ ال ْ ؼ غا١ً٥ ي٘، طٗاصا ايآل  ؼ طه   اؿٝٛإ ٝعسّ تٓح
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 ط َٚ ٓػط يهًهِ ايٓكٛم إثبه١ يًٓحاغ١، أٚ َكٝٓس  ط م َا ْا -إػهث٢ٓ َٓ٘
  َُ ٍٓ ع٢ً لاغ١ إٝه١ ٚايسّ ٚايبٍٛ ٚايغا٥و َأ اؿٝاٛإ ٚ شا ا دكال يا٘ َاا   ز

  . )ناْت ي٘ ْ ؼ غا١ً٥( طإٕ اؿه١َٛ ٗ اؿكٝك١ ٖٞ ْٛال َٔ ايهدكٝل

ٖٚصٙ اؿه١َٛ أٚ ايهدكٝل أٚناس تٛجٝا٘، َٚا  ضطهاٗا تكا  إعاضنا١       
ٍٓ ع٢ً لاغ١ إٝه١ ٚايسّ ٚايبٍٛ ٚاـط٤ ع٢ً ىلط ق٘ ايؿااٌَ ٕاا ناإ    بٝٓ ٔ َا ز

ٍٓ ع٢ً عسّ طػاز إا٤ ىلشا  ْ ؼ ذٝٛإ ي٘ ْ ؼ غا١ً٥ َٚا يٝؼ يَ٘ٔ  ٚبٌ َا ز
مل تهاأ ياا٘ ْ ااؼ غااا١ً٥، ٜٚػااكطإ بإعاضناا١ ْٚطجاا  ىلٍ أقااٌ ايطٗاااض٠ ٗ   

 ٕ ايصٟ ال ْ ؼ غا١ً٥ ي٘.ايؿب١ٗ اؿه١ُٝ ايه١ًٝ: َٝه١ ٚزّ ٚبٍٛ ٚخط٤ اؿٝٛا

اـرب ايثاْٞ: َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ بػٓس َهكٌ َعهرب ىلٍ عُاض ايػاباطٞ     
َٓ٘ عٔ اـٓ ػا٤ ٚايصباب ٚاؾطاز ٚاي١ًُٓ َٚا أؾب٘  ( غا٥ فعٔ ايكازم )

شنٌ َا ياٝؼ يا٘ زّ   (: شيو ّٛ  ٗ ايب٦ط ٚايعٜت ٚايػُٔ ٚؾبٗ٘، قاٍ )
عٓاس قطا    داطد بكا٠ٛ ٚزطا     عا  َاا ياٝؼ يا٘ زّ َٜ    َٚا يٝؼ ي٘ زّ ٜ ط  ب ؽز

ّ  أقاا ف ياا٘ زّعطقاا٘، ٚيااٝؼ إااطاز إٔ ال   ٚيااٛ قًااٝ ف -َاا  إٔ بعهااٗا ٖااا ياا٘ ز
ال ْ ؼ غاا١ً٥   ، ٚعسّ ايب ؽ ٜسٍ ع٢ً طٗاض٠ ٖصٙ اؿٝٛاْا  ايال -نايصباب

 . جٛطٗا َٔ زّ ٚبٍٛ ٚخط٤هلا ٚطٗاض٠ َا ٗ 
إاا٤ ٚايػأُ ٚايعٜات ٚمٖٛاا      ٖٚصا ايٓل ٜسٍ بإط ق٘ ع٢ً عسّ اْ عاٍ

َٔ إا٥عا  عٓس َ قا٠ َٝه١ ٖاصٙ اؿٝٛاْاا ، ٚإٝها١ َأ ٖاصٙ اؿٝٛاْاا  بعاس        
طٝسٍ  -َٚٓٗا ايسّ ٚايبٍٛ ٚاـط٤-ت ٓػدٗا ٗ إا٤ أٚ مٛٙ غٛف تٓؿط طه تٗا

بعاس ت ٓػادٗا    -زّ ٚباٍٛ ٚخاط٤   -جٛطٗا َٔ اي ه  اـرب ع٢ً طٗاض٠ َا ٗ 
 . ايػُٔ َٚا٤ ايب٦ط ٚايعٜت ٚؾبٗٗا :طه   جٛطٗا ٗ إا٥  الٛٓظا٥  َٚتٗ إ

ٚاؿاقٌ ٚنٛح زالي١ اـربٜٔ إعهربٜٔ ع٢ً طٗاض٠ طها   َاا ياٝؼ يا٘     
َٓا٘ ٖٚاٛ     بكا٠ٛ ٚزطا  عٓاس قطا  عاطم ٕ     ؿادَ ْ اؼ غاا١ً٥ أٚ َاا ياٝؼ يا٘ زّ َٜ     

 . ، طههٕٛ ايؿٗط٠ ٚزع٣ٛ االْاال َؤٜسٜٔ يًدربٜٔ إعهربٜٔافإؿٗٛض طهٛا٥ٝ
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قاس اخهً ات طهاا٣ٚ طكٗا٥ٓاا ٗ     ايبرث ايثاياث: ايطٝاٛض احملاطّ أناٌ ؿُٗاا      
 افتٗااا ٚعااسّ لاغااهٗا ٚطاقااطٗاضلاغااهٗا، ٚايكطٜاا  عٓااسْا  ٗا أٚطهاا ت ٠طٗاااض

طكٗا٥ٓا َأ لاغا١    ٕؿٗٛض افؾُ  قًٌٝ َٔ طكٗا٥ٓا إهكسٌَ ٚإه خطٜٔ، ٚخ ط
هإٛ َاسطٛعٗا بٓٛعٝا٘    طٝاؿٝٛاْا  اياال ال ٜؤناٌ ؿُٗاا     بٛهلا ٚخط٥ٗا نػا٥ط

   . ٚبٌ بٛهلا طٓحؼ ع٢ً تطزز افٌ قًٌٝ بٌ خط٥ٗا ططاٖط جعَ، ٚطٓكافلػ
اخاه ف طٗاِ   َأ  ْاؾ٤ٞ َٔ اخه ف َ از األخبااض أٚ   ا٣ٚخه ف اي هٚىل

 ط٤ َٔ ايطٝٛض احملطّ أنًٗا، بٌإطاز اؾسٟ َٓٗا، ٚيعً٘ ال زيٌٝ ع٢ً لاغ١ اـ
سّ ايب ؽ طٝ٘ ٖٚٛ  اٖط جًاٞ َأ َعهارب٠    ٜٛجس زيٌٝ ٚانس ع٢ً طٗاضت٘ ٚع

ٚال  (18)ز٤ِٔٙطُخنٌ ؾ٤ٞ ٜطا ط  ب ؽ ببٛي٘ ٚ(:شأبٞ بكا عٔ ايكازم )
 : ٗ خكٛم ايبٍٛ، طٓبرث٘ ْٚكٍٛ افىلؾهاٍ طٝ٘، ٚاالؾهاٍ ٚاـ ف  اٖط

َاا ناإ    :افقس ٚضز  بعا  األخبااض اي ااٖط٠ ٗ طٗااض٠ باٍٛ ايطاا٥ط َطًكا       
نٌ ؾا٤ٞ  األناٌ، ٚعُاستٗا َعهارب٠ أباٞ بكاا:ش      رًٌََُٚا نإ رطّ األنٌ َُ

  ز .٤ِٔٙطُخٜطا ط  ب ؽ ببٛي٘ ٚ
لاغاه٘ عُاستٗا قارٝر١ ابأ      ٚٗ إكابٌ تٛجس بع  األخباض اي اٖط٠ ٗ

 . (19)زاغػٌ ثٛبو َٔ أبٛاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘غٓإ:ش
ٚقاااس اخهً ااات أْ ااااضِٖ )ضض( ٗ طٗاااِ إاااطاز اؾاااسٟ َااأ ايٓكاااٛم  

٘ بُٝٓٗا ايعُّٛ َا ، ٚايٓػب١ إهعاضن١ ط اياصٟ ال  ايطاا٥ ًٜهكٝاإ ٗ )باٍٛ    :ٔ ٚجا
ٍ    ٜؤنٌ ؿُ٘( ٜٚهعاضنإ طٝ٘، ٚقس اخهً  ، ت أْ ااضِٖ ٗ بٝاإ ايعا د إكباٛ

ْٙ ِ َطٔنٚقس ُش  : َهعسز٠ ٗ ع د ايهعاضض إصنٛض، ٖٚٞ ٚجٛ

َٛاطكه٘ يًػ١ٓ   عٌخرب ايطٗاض٠، بٍٚ: تطجٝس خرب ايٓحاغ١ ع٢ً ايع د األ      
 اطك١ ايههاب ٚايػ١ٓ.طهٓطبل نرب٣ ايرتجٝس َٛ اف،ي١ ع٢ً لاغ١ ايبٍٛ َطًكايسا
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ُرُس بٔ َػًِ ٚابٔ أبٞ ياقراح أخباض  :افَطًك ٍخرب لاغ١ ايبٛٚشيو ألٕ 
ٌ  (:شقااٍ ) ٚقاس  ٜع ٛض ايػا٥ًٌ عٔ ايبٍٛ ٜكاٝ  ايثاٛب،     زاغػاً٘ َاطت

ٍٕ عاأ ايبااٍٛ ٜكااٝ  اؾػااس ٘ : ( ياا)، ٚقاااٍٚٗ قاارٝس اؿػااٌ غااؤاٍ ثااا
عٔ ايثٛب ٜكاٝب٘   ز ٚٗ قرٝس قُس بٔ َػًِ غؤاٍُقٓ  عًٝ٘ إا٤ َطتٌش

 ٍ اغػاً٘ ٗ إااطنٔ َاطتٌ، طاإٕ غػااًه٘ ٗ َاا٤ٕ جااٍض طُااط٠      (:شقااٍ )  ،ايباٛ
 افرا ت ٝس لاغ١ ايبٍٛ عًا٢ ا طا م ٚتكاًس َطجٓ    (21). ٖٚصٙ األخباضزٚاذس٠

 رتجٝس َٛاطك١ ايػ١ٓ.أٟ تٓطبل نرب٣ اي ،ـرب لاغ١ ايطا ايصٟ ال ٜؤنٌ ؿُ٘

ٜٚطز عًٝ٘: ىلٕ ٖصٙ إطًكا  يٛ مل تهٔ  اٖط٠ ٗ بٍٛ اآلزَٞ باـكٛم 
ِٓ باٍٛ   رطظ ٚجٛز زيٌٝ َطًل ، َٚع٘ ال ٜبك٢ أٚ ال ُٜافقطع ىليٝ٘ طٗٞ َٓكطط١ ٜعا

 .ايطا ذه٢ تطجس ضٚا١ٜ لاغه٘ ع٢ً ضٚا١ٜ طٗاضت٘ 

ؾا٤ٞ ٜطاا طا     ناٌ  ا اغاهرهِ ايهعااضض باٌ إعهرب٠:ش   ايع د ايثااْٞ: ىلش 
ٌ ثٛباو عأ أباٛاٍ َاا ال     اغػخط٣:شإعهرب٠ األ ٚبٌ (21)ز٤ِٔٙطُخب ؽ ببٛي٘ ٚ

ٚمل ٜٓ اا  إااطجس إانااٞ، طٝهػاااقطإ ْٚطجاا  بعااسٙ ىلٍ       (22)ٜؤنااٌ ؿُاا٘ز 
 افطٛقاْٝاا افباعهباااضٙ عَُٛاا، إطًكااا  ايساياا١ عًاا٢ لاغاا١ ايبااٍٛ عًاا٢ ا طاا م  

 . ْٚغ  ايبكط عٔ االْكطاف ايكطعٞ إهكسّ
 : ٜٚطز عًٝ٘

ٍٓ عًااا٢ لاغااا١   أٚالف ايباااٍٛ عًااا٢ ا طااا م،  : ىلْااا٘ مل ٜهباااٝٓٔ يٓاااا خااارب زا
ٖٚٞ  اٖط٠ ٗ بٍٛ اآلزَاٞ   ،ىليٝٗا شنطْاٖا ٗ ايع د األٍٚ ٚايٓكٛم إؿاض

ٜاسٍ عًا٢ لاغا١     افطٛقٝا  افٚعَُٛا  افَطًكا  ٚال ٜٛجس غاٖا ٜكًس زياٝ ف  ،خاق١
 . اـربٜٔ إهعاضنٌايبٍٛ َا ٖٛ بٍٛ ذه٢ ُٜطج  ىليٝ٘ بعس غكٛط 
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ذطاظ ىل: ع٢ً ططض ٚجٛز زيٌٝ َطًل ٚعُّٛ طٛم ط  ْكا ىليٝ٘ قبٌ افثاْٝٚ
، ٚغٛف ٜهبٝٓٔ ٚجاٛز ٚجا٘   ُاّ ٚجٛٙ اؾُ  ايساليٞ إططٚذ١ ٗ ايبٌطػاز َت

 : (23)ٚقس أؾهٌ  .ْ  يطٝا 

 -ايٓػب١َ  ايبٓا٤ ع٢ً اْك ب  -يٌٝ إطًل إبٝٓٔ يٓحاغ١ ايبٍٛ: ب ٕ ايسافثايث    
يًُعاضنا١ َا  َٛثكا١ أباٞ بكاا، ٚشياو يًعًاِ بهدكاٝل ايعااّ           افٜهٕٛ ططط

ٍٓ ع٢ً طٗاض٠ بٍٛ َا ٜؤنٌ ؿُ٘ َٔ ايبكاط ٚايغآِ ٚاألباٌ:     ٚتكٝٝس إطًل َا ز
٘    ش ٍُ   (24)زنٌ َا ٜؤنٌ ؿُا٘ طا  با ؽ ببٛيا إطًال إباٝٓٔ يٓحاغا١     طٝهإٛ ذاا

 ٍَ ٍٓ عًاا٢ لاغاا١ بااٍٛ غااا َااا ز ايبااٍٛ بعااس ايهدكااٝل ٚايهكٝٝااس إٓ كااٌ ذااا
٘     َ نٍٛ:ش ٕ ط (25)زىلغػٌ ثٛبو َأ أباٛاٍ َاا ال ٜؤناٌ ؿُا إطًال   -ٝهعاضناا

َ  زيٝاٌ لاغا١ باٍٛ َاا      بعس ايهدكٝل)ايبٍٛ لؼ ىلال بٍٛ َا ٜؤنٌ ؿُ٘(،
 . ٚبعس ايهػاقو ٜطج  ىلٍ قاعس٠ ايطٗاض٠ -ال ٜؤنٌ ؿُ٘ 

ب ايٓػااب١ بااٌ  : بعااسّ ىلشعآْااا بٓ طٜاا١ اْكاا    ٖٚااصا ا ؾااهاٍ ْااطٓزٙ: أٚالف  
 . ٗ عٛث تعاضض األزي١ ٗ األقٍٛ إهعاضنا  نُا أٚنرٓاٙ َ ك ف

ٌ  اف: َ  ططض ا شعإ باْك ب ايٓػب١ ٚطاقافٚثاْٝ طإْا٘   ،ؾُ  َٔ األقاٛيٝ
ٍٓ عًا٢ لاغا١ ايباٍٛ عًا٢ ا طا م،       (عااّ طاٛم  )ال ٜ تٞ ٖٓا ذٝاث ٜٛجاس    زا

َُ اغػٌ ثٛبو َٔ زش٤ِٔٙطُخنٌ ؾ٤ٞ ٜطا ط  ب ؽ ببٛي٘ ٚدككإ:شٜٚٛجس 
 ٘ ايعااّ  )ُ ذ ١ اس يا ، ٚعٓس٥اص ال َٛجا  ٚال َكارٓ   زأبٛاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُا

َ  أذس اـاقٌ ٜٚهدكل با٘، ثاِ ٜ ذا  َا  اـاام اآلخاط ناٞ         (اي ٛم
  َُ ُطًكا  لاغا١ ايباٍٛ   ايا دكال  تٓكً  ايٓػب١ بُٝٓٗا، بٌ نٌ َأ اـآقاٌ 

زٕٚ  (عاااّ اي ااٛماي)ُٖٚااا ٗ عااطض ٚاذااس ٚال ٜكاآس َ ذ اا١ أذااسُٖا َاا  
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َ ذ ااا١ اـاااام اآلخاااط، باااٌ ايكااارٝس َ ذ ااا١ اـآقاااٌ زطعااا١ ٚاذاااس٠  
ٜٚ ذ ااإ َااط٠ ٚاذااس٠ َاا  ايعاااّ اي ااٛم، ٚهلااصا نًاا٘ ال ٜااهِ ىلؾااهاٍ أغااهاشْا 

 .ع٢ً ايع د ايثاْٞ  احملكل )قسٙ(

ناٌ  :ش: َعهارب٠ أباٞ بكاا     ايع د ايثايث: إٔ ْٛق  إعاضن١ بٌ عٌَُٛ
اغػٌ ثٛبو َٔ باٍٛ  شابٔ غٓإ  خربٚ (26)ز٤ِٔٙطُخٛي٘ ٚؾ٤ٞ ٜطا ط  ب ؽ بب

  ٘ ثاااِ ْػاااكطُٗا عاأ زضجااا١ االعهبااااض يهعااااضض   (27)زنااٌ َاااا ال ٜؤناااٌ ؿُاا
اغػٌ ثٛبو َٔ أباٛاٍ  شابٔ غٓإ ، ْٚطج  بعسٙ ىلٍ ىلط م قرٝسايعٌَُٛ

 . افطٛقاْٝ افباعهباضٙ عَُٛ (28)زَا ال ٜؤنٌ ؿُ٘

١ٝ ٗ ضٚا١ٜ ابٔ غٓإ، طاإٕ ايهًاٝ    : ىلْ٘ ال اعهباض ٚال ذحٜٚطز عًٝ٘: أٚالف
، اف)قسٙ( ضٚاٖا عٔ )عًٞ بٔ قُس( ٚاي اٖط أْ٘ ؾٝد٘ اياصٟ ض٣ٚ عٓا٘ َهاطض   

ال ّهٓاا٘ ايطٚاٜاا١ عاأ اباأ غاآإ يعااسّ تعاقااطُٖا ٚٚجااٛز    صا ايؿااٝذٖاا يهاأ
 . اي اقٌ إهعسز ٚايطبكا  أٚ األجٝاٍ إهعسز٠ َٔ ايطٚا٠ ىلٍ )ابٔ غٓإ(

ٕ٘   كا ىليٝ٘ قبٌ ىلذطاظ طػااز أٚ عاسّ تَ   د ال َْ: أْ٘ تٛجٝ٘ ٚعافٚثاْٝ ُااّ ٚجا
 . بٌ ٚجٛز ْ  يطٝايًحُ  ايساليٞ إعطٚض ٗ ايبٌ، ٚغٛف ُْ

 ناٌ ؾا٤ٞ ٜطاا طا  با ؽ ببٛيا٘       :شايع د ايطاب : تطجٝس َعهرب٠ أبٞ بكا
اغػٌ ثٛبو َأ  شٖٚٞ تسٍ بايعُّٛ ايً  ٞ، ع٢ً َعهرب٠ ابٔ غٓإ ز٤ِٔٙطُخٚ

هُٞ، ألٕ ايعُاّٛ َكآسّ   ٔراٖٚٞ تاسٍ باا ط م بايا    زنٌ ؿُ٘أبٛاٍ َا ال ٜؤ
عًاا٢ ا طاا م ذػاابُا ؼكاال ٗ األقااٍٛ، ٚيااٛ تٓعيٓااا ٚططناآا تػاااُٜٚٗا ٗ     

 . ايسالي١ ٚاي ٗٛض تػاقطا ٚضجعٓا ىلٍ أقٌ ايطٗاض٠ ٚقاعست٘ ايه١ًٝ
ٖٚااصا عاا د تاااّ ٜٚثباات طٗاااض٠ بااٍٛ ٚخااط٤ ايطااا ايااصٟ ال ٜؤنااٌ ؿُاا٘،  
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ّ  ًدٝاا ٚعا د ْٝاٌ ٜاه    : ٚج٘ يط ٜٚؤنسٙ ناٌ ؾا٤ٞ   شل ٗ تعااضض عُاٛ
٘       شٚىلط مزٜطا ٜٚهكاسّ ايعُاّٛ    زاغػاٌ ثٛباو َأ أباٛاٍ َاا ال ٜؤناٌ ؿُا

ٚال ٜهكسّ إطًال عًا٢ ايعااّ يٛجاٛز احملاصٚض ٖٚاٛ        ،ع٢ً إطًل يعسّ احملصٚض
 .ز٤ِٔٙطُخال ب ؽ ببٛي٘ ٚشٗ ْٓل ايطٗاض٠  افىليغا٤ عٓٛإ ايطا إ خٛش َٛنٛع

ّْ اٖصٚتٛنٝس  َٔ ٚجا٘،   إٔ ٜكاٍ: ىلٕ ايٓػب١ بٌ ايعُّٛ ٚبٌ إطًل عُٛ
ِٓ احملًاٌ      َٜ زنٌ ؾ٤ٞ ٜطاا.. شذٝث إٔ إعهرب٠ داهل َٛناٛعٗا بايطاا٥ط ٜٚعا

اغػٌ ثٛبو َٔ أباٛاٍ  ش، ٚإعهرب٠ األخط٣ َٓٗا ٚاحملطَّٔ ايطٝٛض  ٘ؿُ أنٌ
َِٜٓ زال ٜؤنٌ ؿُ٘ اَ ايطا  دهل َٛنٛعٗا باؿٝٛإ ايصٟ ال ٜؤنٌ ؿُ٘ ٜٚع

ناايغطاب، طٝهعاضناإ طٝا٘     (ايطا٥ط ايصٟ ال ٜؤنٌ ؿُ٘)حهُعإ ٗ ٚغاٙ، َٜٚ
 . ٜٚهساطعإ ٗ أزا٤ ذهِ ايطٗاض٠ أٚ ذهِ ايٓحاغ١

٘   ٕطًلشىلال إٔ تكسِٜ ا عًا٢   (29)زاغػٌ ثٛبو َٔ أبٛاٍ َاا ال ٜؤناٌ ؿُا
ًٜااعّ َٓاا٘ ىليغااا٤ عٓااٛإ )ايطااا٥ط( إاا خٛش     (31) زنااٌ ؾاا٤ٞ ٜطااا... شعُااّٛ 
  اؿهااِ بايطٗاااض٠، ذٝااث ٜٓااهخ َاأ تكااسِٜ إطًاال   ٗ تطٓتاا زخااٝ ف افعَٛنااٛ

َا ىلشا نإ ٖا ٜؤناٌ ؿُا٘، ٖٚاصا ٜػاهسعٞ      زنٌ ؾ٤ٞ ٜطاشؽكٝل ايعاّ 
ىليغا٤ عٓٛإ ايطاا٥ط عأ إٛناٛع١ٝ، ألٕ ايطٗااض٠ َرتتبا١ ٗ األخبااض األخاط٣        

 ٕ ٘   شع٢ً عٓاٛا ٕعهارب  غاٛا٤ ايطاا ٚغااٙ، طكاس ٚضز ٗ اـارب ا      زَاا ٜؤناٌ ؿُا
 .(31)زدطد َٓ٘نٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا َٜش:  غٓسٙ

ع٢ً إطًل ٖٛ ايطاجس، ألٕ ايعُاّٛ   زنٌ ؾ٤ٞ ٜطاشبُٝٓا تكسِٜ ايعاّ 
هُااٞ، ٚألٕ ايعاااّ ٜٛجاا  تكٝٝااس اؿهااِ ٗ  ايٛنااعٞ أقاا٣ٛ َاأ ا طاا م أؿ

٘ شإطًال   َأ غااا ايطااا، ٖٚااصا   زاغػااٌ ثٛبااو َاأ أباٛاٍ َااا ال ٜؤنااٌ ؿُاا
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ََايهكااطف ال  رُ٘( تبكاا٢ َٛنااٛعٝه٘ ارااصٚض طٝاا٘ ألٕ عٓااٛإ )َااا ال ٜؤنااٌ ياا   
ضغِ تكٝٝسٙ بغا ايطا٥ط، طإٕ أقك٢ َا ًٜعّ ضط  ايٝس عأ   -َٚكازٜك٘ نثا٠  -

دكٝكاٗا  ىلط م َٛنٛع١ٝ )َا ال ٜؤناٌ ؿُا٘( يًٓحاغا١ ٚتهاٝٝل زا٥طتٗاا ٚتَ     
ال  بغا ايطا٥ط، َٚٔ ايٛانس إٔ ضطا  ايٝاس عأ ىلطا م َٛناٛع١ٝ عٓاٛإ )َاا       

ٚأٜػاط َؤْا١ً َأ ىليغاا٤ عٓاٛإ )ٜطاا( باإط٠ ٖٚاٛ          ٜؤنٌ ؿُ٘( يًرهاِ أخاآ  
 .بايطٗاض٠ ٗ ايٓٓل إعهرب غٓسٙ ايٛانر١ زاليه٘ يًرهِ افَ خٛش َٛنٛع

ٗ َٛنٛع١ٝ ايطا٥ط،  افقطو زٜهاز ٜهٕٛنٌ ؾ٤ٞ ٜطا..شٕٚا نإ ايعاّ 
كاطٜس ٗ َاؤزاٙ   طٝكاا ناايٓٓل اي  نُاا ال ى ا٢،   ٚايعُّٛ أق٣ٛ َٔ ا ط م 

ََ ،ٜٚهكسّ ع٢ً إطًل اي اٖط ٗ َؤزاٙ  . رصٚض َٔ تكٝٝس إطًلٚال ًٜعّ 

ٜٚٓهخ َٔ ٖصا ايٛج٘ ايًطٝا ٚايع د ايساليٞ: اؿهِ بطٗاض٠ بٍٛ ايطٝٛض 
 .ٚاحملًٌ أنً٘  ٗاؿُ ٚخط٥ٗا غٛا٤ احملطّ أنٌ

 : يهٓ٘ قس ٜؿهٌ ع٢ً ٖصا ايٛج٘ ايع جٞ ب ذس ىلؾهايٌ

٘    ٛثك١ ايعا١َ شاألٍٚ: ىلٕ إ قاس   (32)زنٌ ؾ٤ٞ ٜطا طا  با ؽ ببٛيا٘ ٚخط٥ا
إؿٗٛض، طهػكو عٔ زضج١ االعهباض ٚاؿحٝا١، ذٝاث إٔ َؿاٗٛض     أعطض عٓٗا

 . مل ٜعًُٛا غرب ايطا ٚأطهٛا بٓحاغ١ بٛي٘ ٚخط٥٘ )ضض(طكٗا٤ االَا١َٝ

 :  نرب٣ ٚقغط٣االؾهاٍ  ٖصا  ىلال أْ٘ ال ٜهِ

درب ااْهػااض ايا  )ٛثٓا األقاٛي١ٝ َأ ىلْهااض    رُاأَا ايهارب٣ طًُاا ذككٓااٙ ٗ با    
 (ٖٚحطِٖ ايعٌُ َهُْٛ٘عٓ٘ ايكرٝس ٚغكٛط اعهباضٙ بإعطاض األقراب 

 .زاليه٘  ٚغٓسٙ أ : درباايذح١ٝ ٜهركل ٚجٛز خًٌ ٗ  ْعِ ىلال إٔ 

ـاارب إٛثاال ايااساٍ عًاا٢ ا ايكااغط٣ طًعااسّ ىلذااطاظ ا عااطاض ٖٚحااط اٚأَاا
ٍٚ يٛجٛز ايعاٌَ بايطٚاٜا١ َأ   األ طٗاض٠ بٍٛ ٚخط٤ نٌ طا، ٚشيو ألَطٜٔ:
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 .)قسٙ(  (33)رًٞاُركل ايا، نُا أطاز ايإهكسٌَ ٚىلٕ نإ قًٝ ف

ٔ ايٚ ايعاااّ  :ثاااْٞ: يكاا٠ٛ اذهُاااٍ َ ذ ااهِٗ ايهعاااضض بااٌ َااؤز٣ اـااربٜ
٘  شٚإطًل، ٚتطجٝرِٗ اـرب إطًل  زاغػٌ ثٛبو َٔ أبٛاٍ َا ال ٜؤناٌ ؿُا

 عٌُلاغ١ ايبٍٛ ٚيؿٗط٠  ٝه١ ايساي١ ع٢ًألقر١ٝ غٓسٙ ٕٚٛاطكه٘ ايػ١ٓ إػه 
 . ، ٚيٝؼ ألجٌ ىلعطانِٗ عٔ خرب ايطا َٚ ازٙب٘ األقراب

ْ٘ تٛجس ضٚا١ٜ ّهأ االغاهسالٍ بٗاا عًا٢ ايه كاٌٝ باٌ       ا ؾهاٍ ايثاْٞ: ىل
ايطا٥ط اؿ ٍ أنٌ ؿُ٘ ٚبٌ ايطا٥ط اؿطاّ أنٌ ؿُا٘، ٖٚاٞ َاا ضٚاٙ ايع َا١     

َُ نهااب عُااض بأ َٛغا٢ عأ ا َااّ ايكاازم        دهًا ايؿاٝع١( َأ   اؿًٞ ٗ )
() ُا ٜؤنٌ ؿُ٘، ٚيهأ ناطٙ أنًا٘ ألْا٘     اخط٤ اـطاف الب ؽ ب٘، ٖٛ َ:ش

 . (34)زِٙطاغهحاض بو ٚآ٣ٚ ىلٍ َٓعيو، ٚنٌ طا ٜػهحا بو ط ٔج
٘ ش(:ٚتكطٜاا  االغااهسالٍ بٗااا: ىلٕ قٛياا٘ )  تعًٝااٌ  زٖااٛ ٖااا ٜؤنااٌ ؿُاا

ٚعااطض   اااٖط غااٝاقٗا عػاا  زال باا ؽ باا٘شيًرهااِ بطٗاااض٠ خااط٤ اـطاااف
ضتبااط  َأ زٕٚ ىل  اف( تربعا ٗا، ٚيٝػت ًْا١ َػاهك١ً آتا٢ بٗاا االَااّ )     ًْ

ٌ   )ع٢ً إٔ إ ى ٚإٛنٛال ٗ ايطٗاض٠  ،ايهعًٌٝ طًاٛ   (نٕٛ ايطاا٥ط قًاٌ األنا
 . افحػٜٚهٕٛ َْ مل ٜهٔ قًٌ األنٌ نإ ٗ خط٤ ايطا ب ْؽ

  باا ؽ ببٛياا٘ نااٌ ؾاا٤ٞ ٜطااا طاا شدكاال عُااّٛ إعهاارب٠: ٚبٗااصا اـاارب ُْ
ٙ ايطا٥ط ٖا وطّ أنٌ ؿُ٘ نإ خطؤقًٌ األنٌ، طًٛ نإ  ز َا ىلشا نإٚخط٥٘

 . طٝ٘ ايب ؽ افٚبٛي٘ لػ
 : ُاّ ايػٓس ٚإًُهٓٓا زط  االؾهاٍ َٚٓ  َتيهٓ٘ ُٜ

: ىلْاا٘ مل تثباات قاار١ غاآس ايطٚاٜاا١، ٖٚااصا ألجااٌ عااسّ ايعًااِ بططٜاال  أٚالف
 ؟. ٌٖ ٖٛ قرٝس أّ الٖٛ؟ َٚا ايع ١َ ىلٍ نهاب عُاض بٔ َٛغ٢ 
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 (333).............................ًٗا..............نحملطّ أيطٝٛض ااطه    طٗاض٠  
  

عأ عُااض بأ َٛغا٢      ذ ايطٛغٞ )قسٙ( ضٚاٖا بػٓس َعهرب: ألٕ ايؿٝافٚثاْٝ
ٚقس غكو ي   )اـط٤( َٔ ضٚاٜه٘، طهسٍ ايطٚا١ٜ ع٢ً بٝإ ذهِ أنٌ اـطاف 

ٖٚصا ذهِ أجٓ  عٔ قٌ ن َٓا ٚعثٓا، ٚايطٚا١ٜ ٚاذاس٠   زال ب ؽ ب٘شٚأْ٘ 
نهاب عُاض، ٚتهؿاب٘ األي اا  غا٣ٛ نًُا١     ال وهٌُ تعسزٖا ٖٚٞ َ خٛش٠ َٔ

)خااط٤( إٛجااٛز٠ ٗ ْػااد١ ايع َاا١ زٕٚ ْػااد١ ايؿااٝذ ايطٛغااٞ، ٚألجااٌ       
االعهُااز   ٓاا اخه ف إً بٌ ضٚا١ٜ ايؿٝذ ٚبٌ ضٚا١ٜ ايع ١َ )قسُٖا( ال ّهٓ

ال ٜكاس االؾاهاٍ بٗاا عًا٢ َاا      هلاصا  ، ٚيهعااضض ايٓػاد١   ع٢ً ْػد١ ايع ١َ
ََايًطٝا يساليٞاغهٓهحٓاٙ َٔ اؾُ  ا : طٗااض٠   حُٛال َا تكسّ، ٜٚهركٌ َٔ 

 . بٍٛ ايطا٥ط ٚخط٥٘ ع٢ً ا ط م

طإْاا٘ شٖاا  قًٝااٌ ىلٍ  :ْعااِ ٚقاا  ايهاا ّ ٚاـاا ف ٗ اـ اااف باـكااٛم
ٚٚضز  ب٘ ضٜٚا١ باـكاٛم، ٚأَاا خاطؤٙ طا        إبػٛطلاغ١ بٛي٘ نايؿٝذ ٗ 

ب َٓا٘، ٜٚه ٝٓاا   ٜسٍ ع٢ً لاغه٘ ٚيعّٚ غػٌ ايثٛ -ٚيٛ نعٝا ايػٓس  -ْٓل
ايهحطب١ زيت عًا٢ إٔ اـ ااف ٖاا ال     ىلٕ:  ٜٚؤنسٙ. أقٌ ايطٗاض٠  ثباتٗا طٝ٘ 

ٚقس ؼكل طٗااض٠ طها      ،ْ ؼ غا١ً٥ ي٘ ٚيٝؼ ي٘ زّ ٜؿد  عٓس قط  عطق٘
ْاال ع٢ً اغهٛا٤ بٛي٘ ٚخط٥ا٘  ، ْعِ ذهٞ ا اؿٝٛإ ايصٟ يٝؼ ي٘ زّ غا٥ٌ

ٚال نؿا ٘  ْااال  ا  هركال اْعكااز  ، ٚمل ٜطٗاضت٘بَٔ ذٝث اؿهِ بٓحاغه٘ أٚ 
 :  ( ط  عرب٠ ب٘، ٚإِٗ َ ذ ١ ذهِ بٛي٘، طٓكٍٛعٔ ضأٟ إعكّٛ )

ال ٜؤناٌ  )اي اٖط ٚجٛز جٗهٌ عاَهٌ ٗ باٍٛ اـ ااف، طحٗا١ نْٛا٘ ٖاا       
ٍٓ ايهركٝال ٜطا(  افطا)تكههٞ لاغ١ بٛي٘، ٚج١ٗ نْٛ٘ ؿُ٘(  عًا٢  ايبرثاٞ   ز

ٝ٘ ج١ٗ خاق١ ٖٞ ايطٜٚا١ اـاقا١ ايسايا١ عًا٢     نُا تٛجس ط . طٗاض٠ بٍٛ ايطا
 : ذهِ بٛي٘ َٔ ذٝث ايطٗاض٠ أٚ ايٓحاغ١، ٖٚٓا اذهُاال 

اغػاٌ ثٛباو َأ اباٛاٍ َاا ال ٜؤناٌ       ش(35)ٕ ىلطا م إٛثكا١  كاٍ: ىلقس ٜ -أ 
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ٌْٜكههٞ لاغ١ بٍٛ اـ اف ىلال إٔ ُٜ زؿُ٘ ٘.طٗاضَتخام  ثبت زيٝ
٘    )إٔ : أْ٘ قس غابل االغاهسالٍ عًا٢    ٜٚطٓزٙ: أٚالف ٚال  (َاا ال ْ اؼ غاا١ً٥ يا

ركال  ٗا نُاا تَ ٓعٓس قطع٘ ال تهٕٛ طه ت٘ لػ١، ٚاـ اف َ افعطم ٜؿد  زَ
 .قطعًٝا  بايهحطب١ إؿٗٛز بٗا

عااِ ٛاْااا  ؿُٝا١ ال ٜؤنااٌ ؿُٗااا( طاا  ت ٗ )أبااٛاٍ ذٝ :  ٗااٛض إٛثكاا١افثاْٝا 
 .ًاطعاَز ؿُ٘ ػه اُٜ افؿُٝ افاّ ذٝٛاْك ٥ٞ ايعاـ اف ايصٟ ال ٜعٓسٙ ايعطف ايع

 ٚبٗصٜٔ ايٛجٌٗ ٜػكو اذهُاٍ لاغ١ بٍٛ اـ اف َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ايعا١َ.
عأ   باٍٛ َػاهك ف ٗ اـ ااف َٓ كا ف    يس ٚجاٛز ا انٛاي ٘ َْٔٚقس ٜكاٍ: ىل

ٍْاـط٤ زٚ ُا اَػهكٌ ٖٚٛ َا  ٕ ايطٝٛض ايكغا٠، ٚىلٕ نٕٛ اـ اف طا٥طاف ي٘ بٛ
)َااا ال ْ ااؼ ياا٘( ّ لاغاا١ ركاال عااسٚقااس َت ،ال ْ ااؼ ياا٘ غااا١ً٥ ٚال زّ ٜؿااد 

٘      هع ٕ َعهرب٠ أباٞ بكاا:ش   ْكااف   (36)زنٌ ؾا٤ٞ ٜطاا طا  با ؽ ببٛيا٘ ٚخط٥ا
. قطواف ٗ طٗاض٠ بٍٛ اـ اف

 باـ ااف،  ايكاغا  ْ٘ َ  تػاًِٝ امكااض ايباٍٛ إٓ كاٌ ٗ ايطاا      ٜٚطٓزٙ: ىل
 -ٚطٝا٘ أزا٠ ايعُّٛ:شناٌ ؾا٤ٞ ٜطااز     -هٓٓا ايهكاسٜل با ٕ ايآٓل إٛثال    ال ّ
ٗ طٗاض٠ بٍٛ اـ اف، بٌ ٖاٛ زيٝاٌ عااّ ٜؿاٌُ اـ ااف ٚغااٙ        افقطو افْك

ِ ٗ طٗاضتا٘،   افقاطو  افال ٜهإٛ ْكا  َٚٔ ايطٝٛض  طٗااض٠ باٍٛ   ٖاٛ  ااٖط ٗ    ْعا
ٌْ اـ اف ٍٓ خرب قرٝس ع٢ً لاغه٘ ٚقاب  . يهدكٝك٘ ىلشا ز

ٛا ٗ بٝإ ذهِ طٗاضتا٘  اخهً ببٍٛ اـ اف ايصٟ ٚأَا ايٓٓل اـام  -جا
 : ٝٛجس عٓسْا ذسٜثإ خاقإ ببٍٛ اـ اف، ُٖا، طأٚ لاغه٘

 ٝاؾ( عٔ بٍٛ اـؿازاٚز ايطقٞ ايصٟ غ ٍ ا َاّ ايكازم ) خرب -1
  (37)زٛبواػٌ ثااغ(:شطٙ ا َاّ )اسٙ، ٚقس أَاحاب٘ ط  َٜاٛب٘ طٝطًاٝ  ثاٜك
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 (335).................طَ٘ٚ قالنٌ أًٌ اْ٘ قاٜعًِ  يصٟ الاؿٝٛإ اطه    طٗاض٠  
  

. حاغه٘ع٢ً َْ -بااليهعاّ ايٛانس يس٣ إهؿطع١ -ٖٚٛ تعبا ٜسٍ
 عٔ ١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ عٝث نطد ب٘كًس ذحٜخرب نعٝا ال  يهٓ٘

 ز .نٌ ؾ٤ٞ ٜطا ط  ب ؽ ببٛي٘ ٚخط٥٘اـرب إٛثل:شعُّٛ 
ٚىلٕ ٖااٛ ضاٜٚٗااا )زاٚز ايطقااٞ( طإْاا٘ مل ٜٛثاال،  اـاارب  ٚٚجاا٘ نااعا غاآس 

بااٌ ناآع ٘  ٚضز  ضٚاٜااا  تااسٍ عًاا٢ ج ياا١ َكاَاا٘ يهٓٗااا نااعٝ ١ ايػاآس،       
أقااٌ َاأ تعاااضض ايههااعٝا  ايٓحاؾااٞ ٚناآعا ضٚاٜهاا٘ اباأ ايغهااا٥طٟ، ٚال  

٘   ٚذحٝا١.  دربٙ اعهباْضاٚايهٛثٝل ٗ ذك٘، طًِ ٜثبت ي : جٗايا١ ذااٍ    ٜهااف ىليٝا
 . اف)و٢ٝ بٔ عُط( ايطاٟٚ عٔ )زاٚز( طٝعٜس غٓس اـرب نع 

 (38)زال باا ؽ بااسّ ايرباغٝااث ٚايباال ٚبااٍٛ اـؿاؾااٝا خاارب غٝاااث:ش -2
ٙ  اـااٖٚااصا  ٜبٌ( بػاآسٙ  غااٞ ٗ )ايهٗااص ايؿااٝذ ايطٛ رب َعهاارب ايػاآس قااس ضٚا

ٖٚٛ اـاعاظ ايثكا١    (أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ عٔ قُس بٔ و٢ٝ)ٍ ايكرٝس ىل
( ٖٚاٞ  ا َااّ جع اط ايكاازم )    ٔعا  ، ضاًٜٚاايثك١ (ِٖٝاعٔ غٝاث بٔ ابط)

ذح١ َعهرب٠ ٚتاسٍ بٛناٛح عًا٢ عاسّ ايبا ؽ بباٍٛ اـؿاؾاٝا، ٖٚاصا ٜاسٍ          
 ٘ اٜاا١ زاٚز ايطقااٞ . ٚعًٝاا٘: يااٛ قاارت ضٚ بااااليهعاّ ايبااٝٓٔ اؾًااٞ عًاا٢ طٗاضتاا

ػٌ َٔ بٍٛ اـؿاؾٝا ًٓٓاٖا ع٢ً ايهٓعٙ ٚاغهرباب ايهٛقٞ ٚايهحٓ  ٚايَغ
. ْعاف بٌ إهٌُْٛ َٛاطكاف يً ِٗ ايعطٗ

ًٌ األنٌ أٚ قاطّ  ايبرث ايطاب : ىلشا ُؾوف ٗ ذٝٛإ َعٝٓٔ ٚمل ُٜعًِ أْ٘ ق
عػا   ض٠، ٖاصا  مل وهِ بٓحاغ١ بٛي٘ ٚخط٥ا٘، باٌ ايكاعاس٠ ٖاٞ ايطٗاا      األنٌ

بس َٔ ت كٌٝ ايكٍٛ، طإٕ تطٓزز اؿٝٛإ إعاٝٓٔ ٚاؾاهباٖ٘   َكهه٢ ايكاعس٠، ٚال
 . قس ٜهعًل االؾهباٙ باؿهِ ٚقس ٜهعًل االؾهباٙ بإٛنٛال َ  َع١ًَٝٛ اؿهِ

ُٚ   أ -أ ْٕ  َسٔيااَاا اؾااهباٙ اؿهاِ طٗااٛ نُاا ىلشا  َاأ ؾاا٠ وااٌ أناٌ ؿُٗااا    ذٝاٛا
٘ ٚخطد ايٛيٝس ال ٜؿب٘ أذاسُٖا،  ٚخٓعٜط أٚ ش٥  أٚ مُٖٛا ٖا وطّ أنٌ ؿُ
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ُٜ أٟ مل  ٘،ذ يا ٖاٛ  عًِ أْ٘ ذاطاّ األناٌ أّ   ٚنُا ىلشا اؾهب٘ ذهِ األضْ  طًِ 
ُُ  . ٘ َٔ أَاض٠ َعهرب٠ٜهبٌ ذه

ْٕ -ب َعاٝٓٔ َٛجاٛز خاضجااف     ٚأَا اؾهباٙ إٛنٛال طٗٛ نُا ىلشا اؾهب٘ ذٝٛا
ايكاٍٛ طُٝٗاا   عًِ أْ٘ ؾا٠ أٚ ش٥  ٚمل ٜهعاٝٓٔ ي ًُا١ أٚ مٖٛاا، ٚت كاٌٝ     ٚمل ُٜ

 ِٓ : عرب ْكطهٌ َٔ ايبرثٜه
ٚؾاو ٗ   -ايؿاب١ٗ اؿهُٝا١    -ايٓكط١ األٍٚ: َا اؾهب٘ ذهُ٘ َٔ اؿٝاٛإ  

  طٝا٘ أقاٌ ايطٗااض٠ ٗ ناٌ     : إطج(39)طٗاض٠ أٚ لاغ١ بٛي٘ أٚ خط٥٘، قس ٜكاٍ
كات عًا٢ َاا واطّ أناٌ ؿُا٘،       ً ألٕ ايٓحاغ١ ٗ أخباضٖا قاس عُ  ،ًهٌَٔ اي ه

ٓااٛإ ٗ إؿااهب٘ ذهُاا٘ ٚيااصا ْؿااو ٗ طٗاااض٠ بٛياا٘ ٚخط٥اا٘ أٚ     رااطظ ايعٚمل ُْ
باس  ا، ٚذٝاث إٔ ايؿاب١ٗ ذهُٝا١ ط    لاغهُٗا طهكهٞ قاعس٠ ايطٗاض٠ بطٗاضتُٗ

 ٍ اؿٝٛإ َٔ ذٝث ذٌ أنٌ ؿُ٘ أٚ ذطَه٘.أَ اي رل عٔ تؿدٝل ذ

 ً اغػاٌ  شكت ع٢ً َا واطّ أنًا٘   ٚايهركٝل إٔ ٜكاٍ: ىلٕ لاغ١ ايبٍٛ قس ُع
ً كت ع٢ً َا  (41)زاٍ َا ال ٜؤنٌ ؿُ٘ثٛبو َٔ أبٛ ٚطٗاض٠ ايبٍٛ ٚاـط٤ قس ُع

٘         شٜؤنٌ ؿُ٘  ُُا   (41)زناٌ َاا أناٌ ؿُا٘ طا  با ؽ َاا ىاطد َٓا ٘ ٚإؿاهب٘ ذه
ُهاأ ايهُػااو بايعاااّ أٚ إطًاال طُٝااا اؾااهبٗت َكااساقٝه٘    َاآطزز بُٝٓٗااا ٚال ُٜ

 .  ثبا  لاغه٘ أٚ طٗاضت٘
 ٍ عًا٢ لاغا١ ناٌ باٍٛ، خاطد      ْعِ ىلشا ؼكل عُاّٛ أٚ ىلطا م طٛقااْٞ ٜاس    

رُ٘ طا  با ؽ َاا    اناٌ َاا أناٌ يا    شرُ٘ ٚخط٥ا٘  ا: بٍٛ َا أنٌ يا  افدكٝكَٓ٘ َت
 . ٚعًٝا٘: ّهأ ايهُػاو بايعااّ      ٚاألقٌ عاسّ ايهدكاٝل ايعا٥اس   زدطد ََٜٓ٘

 . أٚ إطًل ٗ اي طز إؿهٛى  ثبا  ذهِ ايٓحاغ١ يبٛي٘
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 (337).................طَ٘ٚ قالنٌ أًٌ اْ٘ قاٜعًِ  يصٟ الاؿٝٛإ اطه    طٗاض٠  
  

عًٝا٘ ٜهعاصض ايهُػاو    ٚ - نُاا تكاسّ َ كا ف    -يهٓ٘ مل ٜهركل شياو عٓاسْا   
 ثبا  طٗاض٠ أٚ لاغ١ إؿهب٘ ذهُ٘ ٚاالعهُاز طٝ٘ ع٢ً ا ط م أٚ عُّٛ َا 

ٍٓ ع٢ً ايب ٍٓ ع٢ً عسّ ايب ؽ ٗ طه   َ نٍٛ ايًرِ أٚ َا ز  ؽ ٗ بٍٛ َا ز
ٜػهٟٛ طٝ٘ اؿٝٛإ إعًّٛ  -اؾهباٙ ذهِ اؿٝٛإ إعٝٓٔ -ال ٜؤنٌ ؿُ٘، ٖٚصا

ذهُا٘ ٚإاطزز باٌ اؿاٌ ٚباٌ اؿطَا١ ٚال ٜ اطم عأ         عٓٛاْ٘ ناألضْ  إؿهب٘ 
اؿٝٛإ إطزز باٌ ايًراٛم بااؿ ٍ ٚباٌ ايًراٛم بااؿطاّ نإهٛياس َأ ؾاا٠          
ٚخٓعٜط أٚ إهٛيس َٔ األضْ  َٚٔ ايبو، ٚال ّهٔ ايهُػو ؿهُ٘ بإط م أٚ 

ٍٓ ع٢ً ايطٗاض٠ أٚ ايٓحاغ١ ٘ ألْ٘ ُػاو بايعااّ أٚ إطًال ٗ َؿاهب     ،عُّٛ َا ز
إكسام، ٜٚهعٌ ايطجٛال ىلٍ أقٌ ايطٗاض٠  ثبا  عاسّ لاغاه٘، يهأ أقاٌ     
ايطٗاض٠ ٗ ايؿاب١ٗ اؿهُٝا١ ٜهٛقاا عًا٢ اي رال يغاطض تؿادٝل اؿٝاٛإ         

ً ا٘ أٚ ذطَها٘، طاإٕ ٜا٦ؼ َأ تعٝٝٓا٘ ٚمل َٜ        إؿهب٘ ذهُ٘ َكسَا١ً  حاس  يهركٝال ذ
 . خط٥٘قاض ىلٍ أقٌ ايطٗاض٠ ٗ بٍٛ إؿهب٘ ٚ أَاض٠ً تسٍ ع٢ً ذهُ٘ ،

ّٚهٔ ايطجٛال ىلٍ اغهكراب ايعسّ األظيٞ يٓ ٞ ذهاِ ايٓحاغا١ ايثابات    
طٝهااآكس  ْهؿاااض االغاا ّ ٚأذهاَاا٘،   أظال أٚ ايثاباات ٗ قااسض ايؿااطٜع١ قبااٌ ا    

جطا٤ اغهكراب ايعسّ األظيٞ ّٚهٔ ىلَٛنٛال ايطٗاض٠ أٚ عسّ ايٓحاغ١، بٌ 
 طا٤ أقااٌ جااأٚ ىل افباا ٕ ٜكاااٍ: األقااٌ عااسّ نْٛاا٘ ش٥باا ،يٓ ااٞ َٛنااٛال ايٓحاغاا١

  ََ  ، نُااا ّهاأ ايطجااٛال ىلٍ أقاااي١   باؿطَاا١ أظالف افرهَٛااعااسّ ناإٛ األضْاا  
َُ ٌٓ اؿٝٛإ إؿهب٘ ٚإهٛيس َٔ  َُ ذ هٛياس َأ   إ عا  أ رٓطَا٘، رًٌ األنٌ َٚأ 

َُ ٌٓ أنٌ ايًرِ أبٜٛٔ  ١ٗ باَؿا ذطَه٘ نايؿا٠ ٚاـٓعٜط َ  عسّ  ٚأدهً ٌ ٗ ذ
اغااِ أذااسُٖا   افسم عًٝاا٘ عططاا ذٝااث ال ٜكاا  افٚاناارؾاابًٗا ايٛيٝااس ألذااسُٖا  

ٚ َُ ذػ  ططض ايبرث، ٚباألقٌ ٜهركل نْٛ٘ ٚعٓٛاْ٘ )ناٌ َاا   رًٌ األناٌ 
 . افحػدطد َٓ٘( َٔ بٍٛ أٚ خط٤ ال ٜهٕٛ َْأنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا َٜ

بعسّ جطٜإ اغهكراب ايعسّ األظيٞ طُٝا ىلشا نإ إؿهٛى  ْعِ قس ٜكاٍ 
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 . )قسِٖ(ْ   (42)ٙاضهع٢ً ت كٌٝ ىلخ افٚيٝؼ عطنٝ افشاتٝ افعٓٛاْ

يعاطٗ يًاص٥  أٚ   يهٔ ٜكاٍ: ىلٕ َٛنٛال اؿهاِ إػهكار  ٖاٛ ايعٓاٛإ ا    
ّٛٓ غكٛقااٝا  عطناا١ٝ َػاابٛق١  األضْاا  أٚ مُٖٛااا،  ٖٚااٛ عٓااٛإ شاتااٞ َهكاا

 . ّٚهٔ اغهكراب عسَٗا األظيٞ ذه٢ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ،بايعسّ أظالف

ذٝاث بٛيا٘   ذهُا٘ َأ    ؾاهب٘ َٛناٛع٘ ٚاغاهًعّ جٗايا١ف    ايٓكط١ ايثا١ْٝ: َا ا
نُا يٛ اؾهب٘ ذٝٛإ َعاٝٓٔ ٗ اـااضد    إ؟لػ إ أّ ُٖاطاٖط ٚخط٥٘ ٌٖ ُٖا

 ََ ًا َٛنااٛع حٗااٍٛ اؿاااٍبااٌ نْٛاا٘ َكااسام ايؿااا٠ أٚ َكااسام ايااص٥  طهااإ 
   . بٛي٘ ٚخط٥٘إهًا ذه٢ ٜثبت عٓسٙ ذهِ  ٚمل ٜهعٝٓٔ َٛنٛع٘ عٓسًا ذهُٚ

       ٍٓ عًا٢ ذطَا١ ناٌ ذٝاٛإ     ٚعٓس٥ص ىلشا ططض ٚجٛز زيٌٝ عاّ أٚ َطًل ٜاس
طااُٝهٔ اجااطا٤ اغهكااراب عااسّ اْطبااام  ،ىلال َااا خااطد بااسيٌٝ خااام نااايغِٓ

، ٜٚرتتا  عًا٘ ثباٛ  َٛناٛال ذاطاّ األناٌ       ايعٓٛإ اـام ع٢ً إؿاهب٘ أظالف 
اغػٌ ثٛبو َٔ أبٛاٍ َا ال شبايعٓٛإ ايعاّ ٜٚهركل عٓس٥ص َٛنٛال ايٓحاغ١ 

 .(43)زٜؤنٌ ؿُ٘
خطد باسيٌٝ  نٌ ذٝٛإ ىلال َا  ٌٓسٍ ع٢ً ٔذٚىلشا ططض ٚجٛز زيٌٝ َطًل ٜ    

طااُٝهٔ اجااطا٤ اغهكااراب عااسّ اْطبااام   ،خااام ناااـٓعٜط ٚايهًاا  ٚايػااب 
، ٜٚرتت  عًٝا٘ ثباٛ  َٛناٛال ذا ٍ األناٌ      ايعٓٛإ اـام ع٢ً إؿهب٘ أظالف

 .(44)زنٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا ىطد َٓ٘شٜٚهركل َٛنٛال ايطٗاض٠ 
ل، ٚىلِا ايٛاضز ٗ بع  األخبااض  َطً ٚىلشا ططض عسّ ٚجٛز زيٌٝ عاّ أٚ

ًََ ٔذ ٚٗ بعاا  آخااط: ذًٝاا١ أنااٌ ذٝٛاْااا    ،حُٛعاا١ َاأ اؿٝٛاْااا  ٝاا١ أنااٌ 
 حاغ١ أٚ عسّ َْ ،ُكسام إؿهب٘ أظالفاأخط٣، طُٝهٔ اغهكراب عسّ ذط١َ اي
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 (339)..........................ا١ً٥ ػًا غ٘ ْٕ ي إٔؿهٛى ٗؿٝٛإ اطه   اطٗاض٠ 
  

جااطا٤ أقااٌ طٗاااض٠ بااٍٛ أٚ خااط٤ خكااٛم اؿٝااٛإ  ، أٚ ىلبٛياا٘ أٚ خط٥اا٘ أظالف
ٞ  أقااإؿااهب٘ َكااساق٘ َٚٛنااٛع٘، ٚػااطٟ      اي١ ايطٗاااض٠ ٗ إؿااهب٘ إٛنااٛع

 ،إكساقٞ َٔ زٕٚ تٛقا جطٜاْٗا ع٢ً اي رل نػاا٥ط ايؿابٗا  إٛناٛع١ٝ   
 . غ ف جطٜاْٗا ٗ إؿهب٘ ذهُ٘ نُا تكسّ

د  ٜؿا  افغاا١ً٥ ٚزَا   افؿاو ٗ إٔ يا٘ ْ ػا   ايبرث اـاَؼ: اؿٝٛإ ايصٟ ُٜ
 ٖط أّ ٖاٛ لاؼ.  ٖاٌ ٖاٛ طاا    -بٛي٘ أٚ خط٥٘ -عٓس قط  عطق٘، طُؿوف ٗ طهًه٘

رهّٛ بطٗاض٠ طهًه٘، طُٔ ضأ٣ طه١ً ٚؾاو ٗ أْٗاا يً ا ض٠ اياال هلاا      اٖٚصا َ
ُٚخطؤٖاا   -ٚيٝؼ هلاا ْ اؼ غاا١ً٥   ْ ؼ غا١ً٥ ٚخطؤٖا لؼ أٚ أْٗا يًدٓ ػا٤ 

 ب٢ٓ ع٢ً طٗاض٠ اي ه١ً ألقٌ ايطٗاض٠ اؾاض١ٜ ٗ ايؿبٗا  إٛنٛع١ٝ  -طاٖط
  .  ايؿبٗا  إٛنٛع١ٝنػا٥ط  َٔ زٕٚ ذاج١ٕ اٍ اي رل ٚاالخهباض

ٚقااس ُٜػااهٓس يًرهااِ بطٗاضتاا٘ ىلٍ اغهكااراب ايعااسّ األظيااٞ بٓااا٤ّ عًاا٢ َااا 
اخرتْاٙ َأ جطٜاْا٘، طٝحاطٟ اغهكاراب عاسّ نإٛ اؿٝاٛإ إؿاهب٘ شا ْ اؼ          

ٚياٛ باغهكاراب ايعاسّ     -غا١ً٥، ٚاؿٝٛإ ايصٟ ٜثبت أْا٘ ال ْ اؼ غاا١ً٥ يا٘     
 . ط ه ت٘ طاٖط٠ نُا تكسّ -أظالف

رهِ بطٗاض٠ اي ه١ً يٛ ْؿ  ايؿاو ٚايارتزز ٗ تعاٌٝ شٟ اي ها١ً     ٖٚهصا ُٜ
َٓا٘ اي ها١ً إٛجاٛز٠ ٗ اـااضد، نُاا ياٛ        صٟ خطجات ٚتؿدٝل اؿٝٛإ ايا 

: بعط٠ ال ٜسضٟ أْٗا بعط٠ ط ض ٖٚٛ ذاطاّ األناٌ ٚشٚ ْ اؼ     ضأ٣ ٗ أضض زاضٙ
يااٝؼ ياا٘ ْ ااؼ غااا١ً٥ ٚال عااطم ياا٘ ، أٚ أْٗااا بعااط٠ خٓ ػااا٤ ٖٚااٛ ذٝااٛإ غاا١ً٥ 

  هلا أقٌ ايطٗاض٠. افيٛ قط ، طٝب  ع٢ً طٗاض٠ ايبعط٠، ٜٚه ٞ َثبه اف  زَٜؿد
)قااسٙ( عااسّ جطٜااإ أقااٌ (45)ُركل اؾًٝااٌ اؾااٛاٖطٟاٜبااسٚ َاأ اياايهٓاا٘ 

ايطٗاض٠ ٗ طه١ً اؿٝٛإ اجملٍٗٛ ذاي٘ ايصٟ مل ٜسض أْ٘ َٔ شٟ ايٓ ؼ ايػا١ً٥ 
 . ىلال بعس اي رل ٚاالخهباض عٔ ذاٍ اؿٝٛإ ، أّ ال
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ٔ تعُِٝ خ ط٘ ؾطٜإ أقٌ ايطٗاض٠ ٗ طه١ً اؿٝٛإ اجملٗاٍٛ ذايا٘   ُهُٜٚ
٘ ذها٢  ًٝهرهاِ بطٗااض٠ طها   ايصٟ ال ُٜسض٣ أْا٘ ذا ٍ األناٌ أٚ ذطاَا٘، طا  ُٜ     

ُا واطّ أناٌ ؿُا٘ أّ    ادهرب ذاي٘ ُٜٚعًِ أْ٘ َٔ شٟ ايٓ ؼ ايػاا١ً٥ أّ ال، َٚا  ُٜ
باٌ اي رال   ال، ٚأْ٘ )قاسٙ( اذهُاٌ عاسّ جاٛاظ ايطجاٛال ىلٍ أقاٌ ايطٗااض٠ ق       

ٚتٛقا اؿهِ بايطٗاض٠ ع٢ً اي رل: ايصبس أٚ قط  عطٍم َٓ٘، يهٛقا اَهثاٍ 
األَط باالجهٓاب عٔ بٍٛ َا ي٘ ْ ؼ غا١ً٥ ٗ ايك ٠ أٚ عٔ باٍٛ َاا ال ٜؤناٌ    
ؿُ٘ ٗ ايك ٠ ع٢ً االذرتاظ عٔ بٍٛ َا ٜؿو ٗ نْٛا٘ شا ْ اؼ غاا١ً٥ أٚ َاا     

ً ل ايؿااضال عًٝٗاا   ٜؿو ٗ نْٛ٘ ذطاّ األنٌ، ٚألْ٘ نػا٥ط إٛ نٛعا  ايال ع
ً ال   أذهاَ٘، ٚذاٍ إكاّ ذاٍ ايؿو ٗ ايكب١ً أٚ ٗ ايٛقت أٚ ٗ غاُٖا ٖا ع

 . حٛظ ايطجٛال طٝٗا ىلٍ األقٌ قبٌ اي رلايؿاضال عًٝ٘ أذهاَ٘، ط  َٜ
عٔ َكااّ تآحؼ ايغاا بإ قاا٠، طا        -اؿهِ بايطٗاض٠  -ْعِ ٜ رتم إكاّ 

رهِ بعاسّ تآحؼ ايغاا إ قاٞ يً ها١ً      عس اي رل، ُٜٚض٠ ىلال بارهِ بايطُٜٗ
 .إؿهب١ٗ الغهكراب طٗاض٠ إ قٞ َٔ زٕٚ َعاضض َاْ  عأ جطٜاْا٘. ٖاصا   

ٚقااس شنااط أْاا٘ ٜٛجااس ٗ إػاا ي١ أنثااط َاأ اذهُاااٍ ٖٚااٞ َػاا ي١ غااا َٓك راا١ ٗ  
 . نًُا  األقراب

 : ع٢ً َباْٝٓا  َؿهٌٗ جٛاٖطٙ  )قسٙ( َٚا أطازٙ
شناااطٙ َااأ َٓااا  جطٜاااإ أقاااٌ ايطٗااااض٠ ىلال بعاااس اي رااال    : ىلٕ َاااا أٚالف

ع٢ً ٚجٛب اي رل ٗ إكاّ عٓس اؾهباٙ إٛناٛال   ال ٜكًس زيٝ ف ،ٚاالخهباض
، باٌ   -غاا١ً٥   افؿاو ٗ إٔ يا٘ ْ ػا   طه١ً اؿٝٛإ إؿهٛى ذطَه٘ أٚ اياصٟ ُٜ  -

ػطٟ أقاي١ ايطٗاض٠ َٔ زٕٚ تٛقا ع٢ً اي رال ٚاالخهبااض، ٚشياو يعُاّٛ     
َٔ زٕٚ زيٝاٌ   (46)زنٌ ؾ٤ٞ ْ ٝا ذه٢ تعًِ أْ٘ قصضش٠ ايطٗاض٠:زيٌٝ قاعس

 . كٓكل ي٘ باي رل ٚاالخهباض
                                                           

 .4َٔ أبٛب ايٓحاغا : ح 37: ب2( ايٛغا٥ٌ: د46)



 (341)..........................ٕ .................................لاغ١ اٛث ع
  

 : ىلٕ َا شنطٙ َٔ قٝاؽ َا مٔ طٝ٘ ع٢ً ايكب١ً ٚايٛقت ٚأَثاهلا قٝااؽ افٚثاْٝ
ألْٗا َٔ قٝٛز إ َٛض ب٘ بعس ىلذطاظ ايههًٝا ٚتٛٓج٘ األَط بايك ٠  ،َ  اي اضم

بااس َاأ االذهٝاااط ٗ َهعًاال ، ٚالَااط ٚايههًٝاااٚذكااٍٛ اياارتزز ٗ َهعًاال األ
لاغ١ ايبٍٛ ٚاـط٤ َٔ َؿهٛى شٟ ايآ ؼ ايػاا١ً٥    ايههًٝا إعًّٛ، ٚغ ط٘

ٚاألذهاااّ ايؿااطع١ٝ  طٗااصا تهًٝااا بايٓحاغاا١ َػااهك ف ،أٚ َاأ َؿااهٛى اؿطَاا١
ايؿااطط١ٝ َكاآسَٗا رٛ ايكهاا١ٝ اؿكٝكٝاا١ َٚطجعٗااا ىلٍ ايكهاا١ٝ احعٛي١ عًاا٢ ْاااَاا

رُٛهلا ٚتطٓتبا٘ عًا٢ َٛناٛعٗا ٚياصا ٜٓراٌ      ايٝٗا ثبٛ  َٚتاٚجٛز َٛنٛعٗا 
بعسز أططازٙ ٗ اـاضد، طإشا ٚجس ٗ اـاضد إٛنٛال: بٍٛ َا ال ٜؤناٌ ؿُا٘   

ٚعًٝ٘  ز.اغػٌ ثٛبوشتطت  عًٝ٘ احملٍُٛ: اؿهِ ايؿطعٞ: ايٓحاغ١ -طع ف -
ؤناٌ  ىلشا ؾههٓا ٚمل ْعًِ إٔ إٛنٛال إٛجٛز ٗ اـاضد ٌٖ ٖٛ باٍٛ َاا ال ٜ  

ًعّٚ االجهٓاب ٚايغػٌ َٓ٘، ٖٚاٛ  ب ٗ أقٌ ايههًٝا( افؾه)ؿُ٘ أّ ال؟ نإ 
، ٖٚاٛ غا ف   افجعَا  افحط٣ ايربا٠٤ ٚال َٛج  االذهٝاط طٝا٘ ٚىلٕ ناإ ذػآ   اَ

٘   )ايؿو ٗ ايكب١ً أٚ ايٛقت أٚ مُٖٛا ٖا ٖاٛ   بعاس ىلذاطاظ    (ؾاو ٗ إهًاا با
ُُٛا ايٖكشأقٌ تٛج٘ ايههًٝا ٚايعًِ باؿهِ:  ٍٕ: ٖٛ ؾاو   ز.  ٠فأفٔقٝ ٚبهعبا ثا

 .حط٣ أقٌ االؾهغاٍ ابعس ايٝكٌ باؾهغاهلا، ٖٚصا َ افٗ ططاغ ايص١َ ٜكٝٓ

 . نينـالنوع الثالث: ال

َ  ا ْػإ لؼ، ٖٚهصا َ  ناٌ ذٝاٛإ يا٘ زّ غاا٥ٌ ٚعاطم ٜؿاد        
ّ    عٓس قطع٘ افزَ األناٌ، ٚال خا ف    ارًٌناإ َا   ، غاٛا٤ ناإ َاارطّ األناٌ أ

ٚال  ،قراب ٗ لاغ١ َ  ا ْػإ ٚاؿٝٛإ ايصٟ ي٘ ْ ؼ غا١ً٥بٌ األ طه٣ّٛ
. ٚقاس اخهً اٛا ٗ لاغا١     ىلؾهاٍ ٗ ثبٛ  أقٌ ايٓحاغ١ بٓرٛ ايكه١ٝ إًُٗا١ 

 : َ  َا يٝؼ ي٘ ْ ؼ أٚ طٗاضت٘، ٖٚٓا عٛث

 ْػإ ٚاؿٝٛإ غا إ نٍٛ ؿُ٘ .: ٗ لاغ١ َ  ا  ايبرث األٍٚ
ا ْاال إؤنس ع٢ً لاغ١ َ  ا ْػإ، ٚب٘ زعٞ إعطٚف ٚإؿٗٛض بٌ ىل
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عأ إا  ٜكاٝ  ايثاٛب؟      ْكٛم قرٝر١ نكرٝس قُاس بأ َػاًِ غاا٥ ف    
٘  (:شٚأجاب٘ )  (47)زىلٕ عططت َهاْ٘ طاغػً٘، ٚىلٕ خ ٞ عًٝو طاغػاً٘ نًا

ٚاي ااااٖط ىلضاز٠ َااا  ا ْػاااإ ألْااا٘ ٜكاااٝ  ثٛبااا٘ ذػااا  ايعااااز٠ ٚايهعااااضف 
بغػٌ ُاّ ايثٛب ىلشا جٌٗ َهاْ٘ ( ) اـاضجٞ، َٚٔ ؾس٠ لاغ١ إ  أَطٙ

بهطٗا  افبعٝٓ٘ َ  عًُ٘ ا ْايٞ بإقاب١ ايثٛب ٗ جع٤ٕ َٓ٘، الؾهغاٍ شَه٘ ٜكٝٓ
 قااس تااطزز َٛنااع٘ بااٌ أجااعا٤ ثٛباا٘، ثٛباا٘ َاأ إاا  قبااٌ ايؿااطٚال ٗ ايكاا ٠ ٚ

ٛٓث ايثٛب ٗ ٚال بس َٔ ؼكٌٝ ايٝكٌ ب طاغ شَه٘ َٔ لاغ١ إ  بعس ايٝكٌ بهً
عأ ا َااّ ايكاازم     افأخط٣ البٔ َػًِ ذانٝ (48)أجعا٥٘، ٚٗ قرٝر١ٕ بع 

(   طإٕ ٖاصا ايهعابا )ٍٛاؿاانٞ  (: ىلْ٘ )شنط إ  ٚؾٓسزٙ ٚجعً٘ أؾس َٔ ايب
قس ٜهؿا عٔ نٕٛ َ  ا ْػإ ألؼ َٔ ايبٍٛ ( ياُا الذ ٘ َٔ االَاّ)

 . (، ٚتٛجس غاُٖاطإْ٘  اٖط َٔ األؾس١ٜ ايال أثبهٗا )

كابًٗا ايطٚاٜااا  إػه ٝهاا١ ايساياا١ عًاا٢ لاغاا١ إاا  أٚ أؾااسٜهٗا ُتاا  ٖٚااصٙ ا
 (49)ضٚاٜا  أخط٣ ٜبسٚ َٓٗا طٗاض٠ َ  ا ْػاإ ٚعاسّ لاغاه٘، ْ اا َعهارب٠     

( عٔ ايثٛب ٜهٕٛ َٔ ا َاّ ايكازم ) غا٥ ف -أبٞ أغا١َ  -ظٜس ايؿراّ 
ٍ     -ٜعا  إطاط   -ٓابا١ طهكاٝب٘ ايػاُا٤    طٝ٘ اؾ ٞٓ، طكاا ال (:ش) ذها٢ ٜبهاٌ عًا

ٖٚصا تعبا  اٖط ٗ عاسّ ايٓحاغا١، يهأ ال ٜبعاس ظٚاٍ لاؼ إا         زب ؽ ب٘
ً ا٘ يثٛبا٘ طعايات األجاعا٤ إٜٓٛا١        عاٌ   -عٔ ثٛب٘ ٚطٗاضت٘ بإقاب١ َا٤ إطاط ٚب

 ال تٓاااٗ ٖااصا ايطٚاٜاا١ُ  :ٚعًٝاا٘ ٗ اـاارب إعهاارب،  ْ ااٞ ايباا ؽ  طكاآس -غاا١ايٓحا
 (51)ْٚ ا قرٝر١ ظضاض٠ .   ا ْػإإػه ٝه١ ايساي١ ع٢ً لاغ١ َ ايٓكَٛم
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ْعاِ ال  (:شحٓ  ٗ ثٛب٘ أٜهح ا طٝ٘ َٔ غػاً٘؟ قااٍ )  عٔ ايطجٌ ُٜ غا٥ ف
 . طٝ٘ ضطب١، طإٕ ناْت جاط١ ط  ب ؽز ب ؽ ب٘، ىلال إٔ تهٕٛ ايٓط ١ 

 -ٖٚاٛ قطٜا    - ٗاٛض ٗ طٗااض٠ إا     ٚنٝا نإ ياٛ ؼكال هلاصٙ األخبااض    
ُهأ  ٖط٠ ٗ لاغا١ إا  َأ ا ْػاإ، ُٜٚ    اي اا  إػه ٝها١ف  طهعاضض ايطٚاٜاا ٔ 

ٌٓ أخباض طٗاض٠ إ  ع٢ً ايهك١ٝ يصٖاب ١ًْ َأ إدااي ٌ ىلٍ ايطٗااض٠،    
َاأ ايٛاناس تاا خط  يؿااطعٞ ٚاباأ ذٓباٌ ٚزاٚز ٚغاٖااِ، يهٓا٘    ىلٍ ا (51)ػا  ُْ

( ايصٟ قسض  ظَٔ ايؿاطعٞ ٚأٓس بٔ ذٓبٌ عٔ ظَإ ا َاّ ايكازم )
شٖاب ْ  َٔ  افَٔ احملهٌُ قٜٛ عِْٕ ٗ طٗاض٠ إ ، هإ اي اٖطتاعٓ٘ ايطٚاٜ

أٚ قبًا٘، بكطٜٓا١    ()اي كٗا٤ إداي ٌ ىلٍ ايطٗااض٠ ٗ ظَاإ ا َااّ ايكاازم    
بع  األخباض  اٖط٠ً ٗ طٗاض٠ َ  ا ْػإ ٚعسّ لاغاه٘ نُاا ال    (52)ضٚاٜهِٗ

 اٜا١،  ى ٢ ع٢ً َٔ ضاج ، ٜٚه ٞ االط٦ُٓإ غًٌ أخباض طٗاض٠ إ  ٚب٘ ايه
 . ٚبػ ١َ أخباض لاغه٘ َعههس٠ً بإْاال طكٗا٤ ا َا١َٝ عًٝ٘

: َ  اؿٝٛإ احملطّ أنٌ ؿُ٘ ٚايال هلاا   ًٜٚرل َ  ا ْػإ ٗ ايٓحاغ١
ْ ؼ غا١ً٥ نايػباال ٚإُػاٛخا ، طاإٕ أنثاط أخبااض إا   ااٖط٠ أٚ َٓكاطط١        

 ٜكااٝ  ايثااٛب، : إاا  ىلٍ َاا  ا ْػااإ بكطٜٓاا١ ايػااؤاٍ ايااٛاضز طٝٗااا   افقطعاا
يهٔ ىلط م ٚغع١ زا٥ط٠ إا  ٗ قارٝر١    ٚ اٖطٙ ىلقاب١ َ  ا ْػإ يثٛب٘ .

ٕا  ٚؾآسزٙ ٚجعًا٘    : )شناط ا ()اؿان١ٝ يكٍٛ ايكاازم   (53)قُس بٔ َػًِ
 اٖط ٗ غع١ إطاز َٔ إ ، طإٕ اؿسٜث تعًاِٝ ابهاسا٥ٞ َأ     أؾس َٔ ايبٍٛ(

٘ اياصٟ ناإ ٜعاه  با٘ ا َاَاإ      ُرُس بٔ َػًِ اياطاٟٚ اي كٝا  اي ()ا َاّ 
ايباااقط ٚايكااازم )عًُٝٗااا ايػاا ّ( ٖٚااصا اـاارب ايكاارٝس َٓٗااا، طٝهاإٛ إاا   
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ُا يا٘ ْ اؼ   إ  ٚبٍٛ َاا ال واٌ أناٌ ؿُا٘ َا     نايبٍٛ ٗ ايكرٝر١ ٚمشٛهلا 
غااا١ً٥ نُااا ؼكاال ٗ ايبرااٛث إاناا١ٝ ٚاغااه ٗاضٙ َاأ ايٓكااٛم، ىلش إٔ ٖااصٙ 

زٙ ٚجعً٘ أؾاس َأ ايباٍٛ( ٚاي ااٖط نإٛ      ايكرٝر١ تهُٓت )شنط إ  ٚؾٓس
ِٓ إا  ٚايباٍٛ َأ ا ْػاإ َٚأ       الّ إ  ٚايبٍٛ الغهغطام أططاز اؾٓؼ طٝع

ُهاأ نْٛٗااا يًعٗااس ُٓا هلااا ْ ااؼ غااا١ً٥، ٚال ُٜااؿٝٛاْااا  احملااطّ أنااٌ ؿُٗااا َاا
إاا  ٜكااٝ  شايااصنطٟ أٚ يًعٗااس اـاااضجٞ أٚ ايااصٖ  نُااا ٖااٛ ذاااٍ أخباااض 

ٖط ٗ َ  ا ْػإ، غا ف ذهاٜا١ قُاس بأ َػاًِ يكاٍٛ       طإْ٘  ا (54)زايثٛب
 . ٗ ايكرٝر١ ()ايكازم 

ْعِ يعٜاز٠ إعًَٛاا  عٓاس اياطاٟٚ اي كٝا٘ قُاس بأ َػاًِ أنااف ا َااّ          
() ْافككٛقا  افٚطٓطال طٝ٘ ت طٜعا  افبٝا    ٚ ىلٕ ضأٜات  قااٍ:ش عًا٢ ايهارب٣ ايهًٝا١ 

 ٠، ٚىلٕ أْت ْ ط  ٗ إ  قبٌ أٚ بعس َا تسخٌ ٗ ايك ٠ طعًٝو ىلعاز٠ ايك
 ادام :طإٕ ايٓ ط ٗ ايثٛب قط١ٜٓ ىلضاز٠ اي طز ايا  (55)زثٛبو... ٚنصيو ايبٍٛ

إبهااسأ باا٘  َاا  ايطجااٌ ْ ػاا٘، ٚال نااا طٝاا٘ ٚال ٜٛجاا  اخهكااام إطًاال      
اـام بعس ايعاّ، ٖٚصا بٝإ ؾا٥  ٗ ايكاطإٓ ٚايػا١ٓ    اؿسٜث، طإْ٘ َٔ ت طٜ 

 . ايعطبٞ ايًطٝا نُا ال ى ٢ ع٢ً ايعاضطٌ بايبٝإ
ع٢ً  -ٗ َبسأ اؿسٜث ايهعًُٝٞ -يكرٝس ٚاؿاقٌ ٚنٛح زالي١ ايٓٓل ا

نُاا ٖاٛ    -لاغ١ إ  َٔ ا ْػإ َٚٔ اؿٝٛإ احملطّ أنً٘ شٟ ايٓ ؼ ايػاا١ً٥ 
 . نُا تكسّ ؼكٝك٘ ٚاغه ٗاضٙ َٔ ايٓكٛم -ذاٍ ايبٍٛ ايٓحؼ بايكٝسٜٔ

حاغا١ إا  َأ اؿٝاٛإ احملًاٌ أنًا٘ ٚاياصٟ يا٘ ْ اؼ          َْايبرث ايثااْٞ: ٗ  
غااا١ً٥ نااايغِٓ ٚايبكااط ٚا بااٌ، ٚال زالياا١ ٗ ايٓكااٛم عًاا٢ لاغااه٘، طااإٕ        
ايٓكٛم ايساي١ ع٢ً لاغ١ إ  َٓكطط١ ىلٍ َ  ا ْػإ أٚ  اٖط٠ طٝ٘ عًا٢  
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طإْ٘  اٖط ٗ عُّٛ ايٓحاغ١ ٕ   (56)قُس بٔ َػًِ األقطب، ىلال قسض قرٝس
يٝثباات باا٘ لاغاا١ إاا  عًاا٢   ٙ ٚاؿٝااٛإ احملااطّ أنًاا٘، ٚال ْاآل غااا   ا ْػااإ
طٝ٘ : شنط ايبٍٛ  ٗ االخهكام بٓٛعٞ إ  ٜٚه نس  ٗٛض ايكرٝس . ا ط م

ايصٟ ؼكل عٓسْا ٗ ايبرٛث إان١ٝ اخهكام لاغه٘ ٗ بٍٛ ا ْػإ ٚبٍٛ ٚ
هعًُٝاٞ إكارٛب   اؿٝٛإ احملطّ أنً٘ شٟ ايٓ ؼ ايػا١ً٥، طٝكا ٖصا ايبٝإ اي

 . ٚانس ايسالي١ ع٢ً االخهكام إصنٛض ،بصنط أؾس١ٜ إ  َٔ ايبٍٛ

ٚاؿاقٌ عسّ ٚنٛح زيٌٝ ع٢ً عُّٛ لاغ١ إ  ٕا ىاطد َأ اؿٝاٛإ    
َُ  :٠ َٔ ضػه از ايطٗارًٌ األنٌ، بٌ تشٟ ايٓ ؼ ايػا١ً٥ ىلشا نإ 

طإٕ َا ىاطد   (57)زٓ٘نٌ َا أنٌ ؿُ٘ ط  ب ؽ َا ىطد َشعُّٛ إعهرب٠       
ِٓ ايبٍٛ ٚاـط٤ ٚإ  ٚايسّ  . َٔ اؿٝٛإ إ نٍٛ ؿُ٘ ٜع

ُا ٜؤنٌ ؿُا٘ طايكا ٠ ٗ ٚباطٙ    اطإٕ نإ ََٚٔ عُّٛ إعهرب٠ األخط٣:ش 
ناٌ ؾا٤ٞ   شطاإٕ عُاّٛ    (58)زٚبٛي٘ ٚؾعطٙ ٚضٚث٘ ٚأيباْ٘ ٚنٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ جا٥ع

ِٓ إا  اـااضد َا    ٍٛ ايًرِ،ٜع  َٔ َ ن زَٓ٘ ٔ َا نٍٛ ايًراِ طا     ٖٚصا ٜع
 . ٜهٓط ٚجٛزٙ ٗ بسٕ إكًٞ أٚ ثٛب٘ ٚػٛظ ايك ٠ طٝ٘

إٓكااٍٛ ٗ نًُااا  عااس٠ َاأ األعااا ِ )قااسِٖ( َاااْ  عاأ ىلال إٔ ا ْاااال 
ٍ ؿُ٘ نُ  ايبكط ٚايغآِ  األخص ب اٖط إعهربتٌ ٗ طٗاض٠ َ  اؿٝٛإ إ نٛ

 ٝٛإ إ نٍٛ ؿُ٘.ٖصا ٜسعٛ ي ذهٝاط ايٛجٛبٞ باجهٓاب َ  اؿٚايػدٌ، 

ايبرث ايثايث: َ  اؿٝٛإ ايصٟ ال ْ ؼ غا١ً٥ يا٘ ٚال عاطم يا٘ ٜؿاد      
ٚشبس، ٚاي اٖط طٗاضتا٘ ألْا٘ ال زيٝاٌ عًا٢ لاغاه٘، ٚال َٛجا         َ ٔطىلشا ُق افزَ

ٌٓ أنٌ ؿُ٘ َٚاا ذاطّ أناٌ ؿُا٘،      ،ي ذهٝاط ٗ اجهٓاب إ  َٓ٘ غٛا٤ َا ذ
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 ٚ عاسّ لاغاه٘ ٖٚاٛ َعهارب ذ ال بأ       بٌ ٜٛجس ايسيٌٝ ايٛانس ع٢ً طٗاضتا٘ 
طااإٕ  اااٖط ايٓ ااٞ   ز ػااس إااا٤ ىلال َااا ناْاات ياا٘ ْ ااؼ غااا١ً٥  ال ُٜ: ش(59)غٝاااث

ُا ىاطد َأ شٟ   اٚا ثبا  ٖٛ اؿكط ٚايساليا١ عًا٢ اخهكاام طػااز إاا٤ با      
طاإٕ   ،ايٓ ؼ ايػا١ً٥، ٚالظَ٘ خطٚد َا ال ْ ؼ ي٘ غا١ً٥ ناألمسااى ٚاؿٝاا   

 . ال ٜ ػس إا٤ ٚال ٜٓحػ٘ -افأّ زَ افط٤ّ أّ َٓٝنإ أّ خ بٛالف - اَا ىطد َٓٗ

 النوع الرابع من أنواع النجاسة : امليتة .
طا  ٜٓاسط  َٓا٘    طم ىلشا ُقَٝه١ ا ْػإ َٚٝه١ اؿٝٛإ اياصٟ يا٘ زّ غاا٥ٌ ٚٔعا    

َُ َُايااسّ، غااٛا٤ نااإ  ىلْاااال  افزعااٞ َهااطضرٓطَاا٘، ٚقااس ىلرًااٌ األنااٌ أّ نااإ 
م ايؿااطع١ٝ إػااهسٍ بٗااا عًاا٢ األقااراب عًاا٢ لاغااهٗا ٚاغه اناات ايٓكااٛ

 . لاغ١ إٝه١ أٚ إػه ٗط َٓٗا لاغهٗا
يهٔ خايا ايعًُإ اؾًٝ ٕ غٝس إساضى ٚخاي٘ قاذ  إعامل )قسُٖا( 

، ٚاغهؿاه  ٗ ثباٛ  ايٓحاغا١ باٌ     طٓاقؿا ٗ زالي١ األخبااض عًا٢ لاغا١ إٝها١    
إٝه١ ألْا٘ ض٣ٚ   ْٚػبا ىلٍ ايكسٚم ايكٍٛ بطٗاض٠ ،اغه ٗطا عسّ ُاّ ا ْاال

ع٢ً غؤاٍ عٔ جًٛز إٝه١  افجٛاب ()ٗ )اي كٝ٘(عٔ ا َاّ ايكازم  َطغ ف
حعاٌ  ال ب ؽ ب ٕ َت:ش( )حعٌ طٝٗا ايًي ٚإا٤ ٚايػُٔ َا تط٣ طٝ٘؟ طكاٍ ُٜ

نا  َٓا٘ ٚتؿاطب، ٚيهأ ال تكاًٞ      طٝٗا َا ؾ٦ت َٔ َا٤ٕ أٚ يي أٚ مسٔ، ٚتهٛ
نهاب٘ )اي كٝ٘( أْ٘ ال ٜطٟٚ ىلال  َاا ٜعهُاسٙ   ٚقس تعٗس ايكسٚم ٗ بسٚ  (61)طٝٗاز

كاآرر٘ ٗ َكاااّ ا طهااا٤، َٚاأ ٖٓااا ٜكااس ىلغاآاز ايكااٍٛ بطٗاااض٠ إٝهاا١ ىلٍ     ُٜٚ
 . ايكسٚم، طُٝهٓ  ىلْاال اي كٗا٤ ع٢ً لاغ١ إٝه١

ٚيااٛ ؼكاال إٔ ايكااسٚم )قااسٙ( بطٚاٜهاا٘ إطغاا١ً ٗ )اي كٝاا٘( ٜااثًِ اْعكاااز     
ايكاٍٛ با ٕ َا ى     ٢عًا الغاُٝا   -ٍ ايه ّٖٚٛ أٚ -ا ْاال ع٢ً لاغ١ إٝه١ 
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ٚقس ٜٓهؿا َٔ زٕٚ إٔ  ()ذح١ٝ ا ْاال ٖٛ ايهؿا عٔ ضأٟ إعكّٛ 
َُ ََُٔ اي كٗا٤ إعطٚطٌ يٛ َت داي ١ ٚاذسٜكسح طٝ٘  داي ها٘، َٚا  شياو    رككت 

ته ٝٓااا األخباااض إػه ٝهاا١ اي اااٖط٠ ٗ لاغاا١ إٝهاا١ ٚىلٕ مل تهاأ قااطو١ ٗ       
، ٜٚه ٞ  ٗٛضٖاا،  ع٢ً قطاذ١ زاليهٗا األخباضبايعٌُ ايهٓحؼ، ٚال ٜهٛقا 

َُ -طفَٓعطض هلا   : ُهٔ اخهكاضٖا ٗ طا٥ هٌٖٚٞ طٛا٥ا ُٜ -افدهكطٚيٛ 

 ٍ رُٖٛاا َأ   اياٛاضز٠ ٗ ايػأُ أٚ ايعٜات أٚ َْ    (61)األخبااض :  ايطا٥ ا١ األٚ
س أَاط   ٚقا  ا ٖٚاٞ َٝها١ أٚ ُاٛ  اي ا ض٠ طٝٗاا،     تك  طٝٗ إا٥عا  إ ق١ٝ يًُٝه١،

، افإيكا٥ا٘ َٚاا ذٛيا٘ ىلشا ناإ جاَاس     باالغهكباح با٘ أٚ  ب  بهُاَ٘ أٚ إٖطام إا٥ب
 َٓٗا. ٚإهؿطع١ لاغ١ إٝه١، ٚعػ  طِٗ ايعطف ايعاّ ظ ٤ٕ ٗ ٠ اٖططإْٗا 

ٖٚصٙ ايطٚاٜا  َػه ٝه١ ايعاسز  ٚٚانار١ ايساليا١ ظُٝا  أذهاَٗاا اياال       
ذٛهلااا ٚاقههااا٤ٖا تاآٓحؼ ا ٗ لاغاا١ إٝهاا١ ٚغااطٜإ لاغااهٗا ٕاا  ٚضز  طٝٗااا،

 :١ ع٢ً لاغ١ إٝه١ خربإ آخطإٗ ٚنٛح ايسالي اّٚهٔ إٔ ًْرل بٗ َ قٝٗا.

ايؿٝدإ ايكسٚم ٚايطٛغٞ ٗ )اي كٝ٘(  ايصٟ ضٚاٙ (62)عُاضاألٍٚ: َعهرب 
ٚ)ايهٗصٜبٌ( ٚايػٓس َعهرب ب  ىلؾهاٍ، ٚقس غ ٍ عُااض ايػااباطٞ َأ ا َااّ     

 ض٠ ٚقس تٛن  َٔ شيو ا ْا٤ َطاضاف أٚ اغهػٌ َٓ٘ حس ٗ ىلْا٥٘ طايكازم عُٔ َٜ
 ً ىلٕ (:شطكاٍ ) -د١، ْػد١ َه ٓػ -د١ أٚ غػٌ ثٝاب٘ ٚقس ناْت اي  ض٠ َهػ

نإ ضآٖا ٗ ا ْا٤ قبٌ إٔ ٜغهػٌ أٚ ٜهٛن  أٚ ٜغػٌ ثٝاب٘، ثِ ٜ عٌ شيو بعاس  
ٝاس  َا ضآٖا ٗ ا ْا٤ طعًٝ٘ إٔ ٜغػٌ ثٝاب٘ ٜٚغػاٌ ناٌ َاا أقااب٘ شياو إاا٤ ٜٚع      

عاا   ٖٚهصا غا٥ط إا٥ -ع٢ً إٔ إا٤  طإْٗا ٚانر١ ايسالي١ زايٛن٤ٛ ٚايك ٠
بإعااز٠ ٚنا٥ٛ٘   ( )ٜهآحؼ باي ا ض٠ إٝها١ ٚياصا أَاط       -ٗ ايطٚاٜا  ايػاابك١  

ُٚغػً٘ ٚغفػٌ ثٝاب٘ ٚغػٌ نٌ َا أقاب٘ شاى إا٤ إهٓحؼ باي  ض٠ إهػًد١ أٚ 
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 . إه ػد١ َ  ىلعاز٠ ق ت٘
... اغػٌ ا ْا٤ ايصٟ (:شعٔ ايكازم ) اآلخط (63)عُاض ايثاْٞ: َعهرب

ٖٚصا ٜسٍ بٛناٛح   ،بغػٌ ا ْا٤ طإْ٘ أَْط زطش َٝهاف غب  َطا ُحاتكٝ  طٝ٘ اي
 . ع٢ً تٓحػ٘ َ قا٠ إٝه١

إهعسز٠ اآلَط٠ بٓعح َا٤ ايب٦ط ٕٛ  ذٝاٛإ شٟ   (64)األخباض:  ايطا٥ ١ ايثا١ْٝ
ٚاؿُاَا١ ٚاهلاط٠ ٚايطاا ٚأؾاباٖٗا،      ْ ؼ غا١ً٥ ناي  ض٠ ٚايسجاجا١ ٚايهًا   

عًا٢   -عاّ ايباٝٓٔ ٗ عاطف اي كٗاا٤ ٚإهؿاطع١    باااليه  -ٚاي اٖط ٚناٛح زاليهٗاا  
 . تٓحؼ إا٤ ايٛاق  طٝ٘ إٝه١ أٚ عٓس َٛ  اؿٝٛإ شٟ ايٓ ؼ ايػا١ً٥ طٝ٘

ٕؿاٗٛض إهكاسٌَ ايكاا٥ًٌ     افْعِ ايٓعح عٓسْا َػهر  يٝؼ بٛاج ، خ ط
ََ يٓعحاألَط با يهٔ ْ ؼ ،بايٛجٛب  ع٢ً االغهرباب ٚايهٓاعٙ   رُٛالفٚىلٕ نإ 

ٜسيٓا ع٢ً تٓحؼ إا٤ َ قا٠ إٝه١ ٚٚقٛعٗا طٝ٘ ٚىلٕ ناإ يًب٦اط َااز٠ ٜٓبا  َٓٗاا      
ٓٗ  ؼ َٔ َا٤ ايب٦ط.ط َا تٓٓحإا٤ ٜٚط

اآلَاط٠ باايٓعح ٜهؿاا     األخبااض ٚبهعبا ٚانس َ كٌ: ىلٕ ايػؤاٍ ٗ ٖصٙ 
حٝػٗا ٕ قٝٗا ٗ أشٖاإ اياطٚا٠ ٚقاس أَها٢ االَااّ      عٔ اضتهاظ لاغ١ إٝه١ ٚتٓ

(ٖصا االضتهاظ َ  بٝاْ٘ يعسّ َٓٓح )ألْ٘ َعهكِ ي٘ َاز٠  ،ٓػ١ٝ إٝه١ ٕا٤ ايب٦ط
َٗٓٓ٘ ُٚت َصُٓسٙ نًُا أٔخَت  : األخباض  ٗٛضٜٔ ط َا٤ ايب٦ط، طإٕ هلصٙط

  ىلَهااا٤ ىلضتهاااظ إهؿااطع١ إػااهكط ٗ أشٖاااِْٗ عًاا٢ َْحاغاا١   ٗٛضٖااا ٗ -أ
  ، ٖٚصا  ٗٛض باٍم مل ّٓ  عٓ٘ َاْْ  .إٝه١

زالي١ األَط ايؿطعٞ بٓعح ايب٦ط عًا٢ ٚجٛبا٘ ٚاْ عااٍ َاا٤       ٗٛضٖا ٗ -ب
عًا٢   (65)ايب٦ط َ قا٠ إٝها١ ايٓحػا١، ٖٚاصا  ٗاٛض غااقو ذٝاث زي ات األخبااض        
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. ُٓ  تٓحػ٘ ٚتٓ ٞ ٚجٛب ايٓعحاعهكاّ َا٤ ايب٦ط ٚإٔ ي٘ َاز٠ َت

طا٥ ال األخبااض زاليهٗاا عًا٢ لاغا١ إٝها١، ّٚهٓٓاا        إهركٌ َٔ َ ذ ١
(: ( عٔ أبٝ٘ )تك١ٜٛ زالي١ ايطا٥ هٌ عًٝٗا َعهرب٠ ذ ل عٔ ايكازم )

ٚايكسض إهٝكٔ َٔ االغهثٓا٤ ٖٛ  (66)زال ٜ ػس إا٤ ىلال َا ناْت ي٘ ْ ؼ غا١ً٥ش
ُٓا٘ يا  ىلٕ مل ُْ زَا ناْت ي٘ ْ اؼ غاا١ً٥  شَٝه١ َٜاع ٚ    ُا   خاط٤  داطد َٓٗاا َأ باٍٛ 

ػ١ٓٝ إٝه١ يًُا٤ ٚىلطػازٖا ٚزّ َٚ ، طإْ٘ خرب قرٝس ٚانس ايسالي١ ع٢ً َٓٓح
( ٚقس غ ٍ عٔ آْٝا١  بكرٝر١ قُس بٔ َػًِ عٔ أذسُٖا )ي٘، نُا ْكٜٛٗا 

ال ت نٌ ٗ آْٝهِٗ ىلشا ناْٛا ٜ نًٕٛ طٝا٘ إٝها١ ٚاياسّ    ش(:أٌٖ ايههاب طكاٍ )
ٍٓ بٛناااٛح (67)زدٓعٜطارِ ايااااٚيااا    طٗاااِ ايعاااطف ايعااااّ ٚعػااا -طإْٗاااا تاااس

ِٓ ىليٝٗا َعهرب٠ عُاض اآلت١ٝاع٢ً تٓحؼ اآل١ْٝ ب -ٚإهؿطع١  . ُ قا٠ إٝه١، ْٚه

تاسٍ بٛناٛح    -ٜٚٛجس غاٖا، ٚيهأ ايعُاس٠ َاا شنطْاا      -ٖصٙ ايٓكٛم 
 ع٢ً لاغ١ إٝه١ ٖا نإ ي٘ ْ اؼ غاا١ً٥، ْعاِ ٖاٞ يٝػات قاطو١ ٗ ايٓحاغا١        

 ، باٌ غاا ايعاطف    تٓركط اؿحا١ ٗ ايكاطٜس  ىلال أْ٘ ال -نُا أطٝس ٗ إساضى -
احملاٚضٟ ٚااليهعاّ اي كٗٞ ايكطعٞ عرب ٦َا  ايػٌٓ ع٢ً األخص ب ٗٛض ايً ا   
ٚزاليه٘ ايٛانر١ ٚىلٕ مل تبًغ زضجا١ ايكاطاذ١، ٚال َعااضض هلاصا اي ٗاٛض،      
َٚا ضٟٚ ٗ )اي كٝ٘( ذاسٜث َطغاٌ ناعٝا ال ٜكاًس ذحا١ّ  َعاضنا١ هلاصٙ        

 . ٟٛٓ ٛم ذس االغه ان١ ىلٕ مل تبًغ ايهٛاتط إعايٓكٛم ايهثا٠ ايال ت
ٛض بٓحاغ١ إٝها١ َأ اؿٝٛاْاا  شا     ُٗا تكسّ: ق٠ٛ ايكٍٛ إؿاٜٚهركٌ َ
َُ ،ايٓ ؼ ايػا١ً٥ َُأعِ َٔ  ً ٘  ط م ايٓكٛم، ٜٚؤنسٙرٓطّ األنٌ َٚٔ    رً

اـرب إعهرب غٓسٙ ايصٟ ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغاٞ ٗ )ايهٗاصٜبٌ( بػآسٙ ىلٍ عُااض     
( عٔ اـٓ ػاا٤ ٚاياصباب ٚاؾاطاز ٚايًُٓا١ َٚاا      َٔ االَاّ ايكازم ) ٥ فغا
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نٌ َا يٝؼ ي٘ (:شأؾب٘ شيو ّٛ  ٗ ايب٦ط ٚايعٜت ٚايػُٔ ٚؾبٗ٘، قاٍ )
٘  طإْ٘ تهُٔ اؾطاز ٖٚاٛ ذٝاٛإ َٜ   (68)زّ ط  ب ؽ( ٚقاس ٜاسٍ اـارب     ،راٌ أنًا

عا٘ تهإٛ   عٓاس قط  افع٢ً إٔ َٝه١ اؿٝٛإ اياصٟ يا٘ زّ غاا٥ٌ ٜؿاد  عطقا٘ زَا      
لػ١ ٚطٝ٘ ب ؽ، ٜٚؤٜسٙ عُاّٛ َعكاس االْااال إاسع٢ عًا٢ لاغا١ إٝها١ َأ         

 . ٖصا نً٘ ٗ َٝه١ اؿٝٛاْا  ايال هلا ْ ؼ غا١ً٥ غا اآلزَٞ . زٕٚ تكٝٝسٙ

اآلزَٞ طاي ااٖط ٖاٛ ايه كاٌٝ باٌ َٝهها٘ بعاس ُباطزٙ قباٌ تغػاًٝ٘          َٝه١ ٚأَا  
َٝهه٘ قبٌ بطزٙ أٚ بعاس تغػاًٝ٘    طٓحػ١ َٚٓحػ١ ىلشا ناْت ضطٛب١ ٗ ايبٌ، ٚبٌ

 ٓكٛم ايعسٜس٠ به١ُُٕٝ، ٚت كًٝ٘ : ططاٖط٠، ٖٚصا َػه از َٔ اي افُاَ

ْ٘ ض٣ٚ ايؿٝذ ايهًٝ  ٗ َٛنعٌ ٗ )ططٚال ايهااٗ( ٚبػآسٜٔ أذاسُٖا    ىل
( عأ  َأ االَااّ ايكاازم )    قرٝس َهكٌ ىلٍ ابطاِٖٝ َأ َُٝإٛ غاا٥ ف   

ىلٕ نإ ُغٓػٌ إٝت ط  تغػاٌ  (:شطكاٍ ) ،ضجٌ ٜك  ثٛب٘ ع٢ً جػس إٝت
ٚٗ  (69)غٓػٌ طاغػٌ َا أقاب ثٛبو َٓ٘زَا أقاب ثٛبو َٓ٘، ٚىلٕ نإ مل ُٜ

ت ػا اؾ١ًُ األخا٠ )ٜع : ىلشا  -ٚٗ غٓسٖا نعا -ضٚاٜال ايهًٝ   ىلذس٣
ٚطٝ٘ ت كاٌٝ اؿهاِ ٚتٛناٝر٘، يهأ      ،بطز إٝت( ٖٚصا أٚنس األخباض زالي١ً

َسذا٘ أٚ   ح أذْس)ابطاِٖٝ بٔ َُٕٝٛ( ايصٟ مل ٜكٓطٗ ايػٓس ىلؾهاٍ َٔ ج١ٗ 
ٚثاق١ ْكً٘ ٚقر١ خربٙ ألَطٜٔ: الذهُاٍ ضٚا١ٜ قا ٛإ   افْ ٔ قٜٛ اتٛثٝك٘، يهٓٓ

ضغاااٍ اباأ َػااهإ فُٛعاا١ َػااا٥ٌ ىلٍ االَاااّ ىل (71)، ٚيطٚاٜاا١ ايهؿااٞ(71)عٓاا٘
( ٚخطجات  ٗاا االَااّ )  عٓ ( غٓطذٗا َ  ابٔ َُٕٝٛ ٚأجااب ايكازم )

( ا عأ ٚثاقها٘ ٚاعهُااز االَااّ )    َػهإ، طإْ٘ قاس ٜهؿاا ٖاص   ٘ ىلٍ ابٔ َع
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ايٓػا٥ٞ ٚابأ ذباإ ٚابأ     -ٍ َٔ إداي ٌ عًٝ٘، ذه٢ إٔ بع  عًُا٤ ايطجا
 . (72)ططاج  افكٛٙ قطواقس ٚٓث -ذحط

ّ اٜٚعهس اي  غاا٥ ف (73)قارٝس اؿًا   خاربإ َعهاربإ، ُٖٚاا    :  درب إهكاس
 زٜغػاٌ َاا أقااب ايثاٛب    :ش(ٜكٝ  ثٛب٘ جػس إٝت طكاٍ ) عٔ ايطجٌ

َٚٛثل  .ٖٚصا تعبا  اٖط ٗ االضؾاز ىلٍ لاغ١ اآلزَٞ إٝت َٚٓٓحػٝه٘ ٕ قٝ٘
 ٓاعح َٓٗااا غاابعٕٛ زال٤ّ. ايااساٍ عًا٢ أْاا٘ ىلشا َااا  ا ْػاإ ٗ ايب٦ااط ُٜ   (74)عُااض 

ٖٚاصٙ ايطٚاٜااا   ااٖط٠ ٗ َااٛ  ا ْػااإ ٚقاس بااطز جػاُ٘ ٚمل ٜغٓػااٌ غػااٌ     
 ِ ضٚا١ٜ ابٔ َُٕٝٛ إ ٕٓٛ قرهٗا .عإٝت نُا ٖٛ ٚانس جًٞ، طهس

حاغ١ جث١ اآلزَٞ ىلشا َا  ٚبطز قبٌ : َْ ٚاؿاقٌ قر١ ايه كٌٝ إؿٗٛض 
 : ، ْبسأ ببرث رٛثٖٚٓا ُب .  إٔ ٜهِ تغػًٝ٘ بغػٌ األَٛا 

 . اء املنفصلة عن احليوان احلي أو من اإلنشان احليزجحكه األ
قباٍ اؿٝا٠ ٚٚيٛد ايطٚح ٗ  ( ٖٚٛافإٝه١ َؿهك١ َٔ إٛ  )َا  ّٛ  َٛت

ِٓ ايااؾػس، ٚاي ُصن٢ َٔ أزي١ ذط١َ إٝها١  اُصن٢ ٚغاٙ، يهٔ خطد اياُٝه١ تع
ُصن٢ ٚذًٝها٘ َأ أزيا١ ذطَا١ إٝها١      اٚلاغهٗا بايسيٌٝ ايكطعٞ ع٢ً طٗااض٠ ايا  

ٗ    . ٚلاغهٗا ٚعػا  اي ٗاِ ايعاطٗ     -ا ٚعًٝ٘ طإطاز َٔ إٝها١ احملهاّٛ بٓحاغاه
 ٞ ؿٝاٛإ إػاهٓس َٛتا٘ ىلٍ ظٖاام ضٚذا٘ َأ زٕٚ ٚضٚز تصنٝاا١       ٖاٛ ا  -إهؿاطع

ؾطع١ٝ عًٝ٘، أعِ َٔ َٛت٘ ذها أْ ٘ َٚٔ شعا٘ بااألجٗع٠ اؿسٜثا١ أٚ اي اقاس٠     
َأ إٝها١ احملهَٛا١ بايٓحاغا١      افيبع  ؾاطٚط ايهصنٝا١، ٖاصا ٖاٛ إ ٗاّٛ ؾاطع      

ًفاِٝ  شاب ٚايػ١ٓ إطٗطٜٔ نكٛي٘ تعااٍ: ٚذط١َ األنٌ ٗ ايهه ََاِت َع َِٝها١ُ  ُذط  َُ ِِ اْي ُه
ُّ ٛ ، ٚزي ت ايٓكٛم إػه ٝه3إا٥س٠: زَٚايٖس  ١ إهكس١َ ع٢ً لاغ١ إٝه١، ٖٚا
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 .2َٔ أبٛاب إطًل: ح 21: ب1( ايٛغا٥ٌ: د74)



 5:دطك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض.................................................................................. (352)

عٓس ظٖام ضٚح اؿٝٛإ َٔ زٕٚ تصن١ٝ ؾطع١ٝ  افعٓٛإ ٚجٛزٟ ٜهركل خاضج
ٗٓط٠ يَُ ً ١ يًرٝٛإ َٚط  .ا إع٢ٓ يًهصن١ٝ قس طٓػطت٘ نثا َٔ نه  ايًغ١ٖٚص ،٘رً

باجملُٛال إطن  ٚاألجعا٤ إهك١ً ٚاهل١٦ٝ ايرتنٝبٝا١  دهل ٖٚصا اؿهِ ال َٜ
ِٓ طعا١ ٖاا   هكاألجعا٤ إٓ كا١ً ٚإ  يًرٝٛإ إٝت َٔ زٕٚ تصن١ٝ ؾطع١ٝ، بٌ ٜع

ؼًٗا اؿٝا٠ ٚتًحٗا ايطٚح ىلشا قطعت بعاس إاٛ  باٌ ٚىلشا قطعات ذااٍ ذٝاتا٘       
ٗااا٤ طااإٕ اؾااع٤ إبااإ َاأ اؿٝااٛإ اؿااٞ بااٌ َٚاأ ا ْػااإ َٝهاا١ ٗ عااطف اي ك

ٚإهؿطع١، نُا غٝهبٌ ٗ ٖصا إبرث: طإٕ األجعا٤ إكطٛع١ َٔ اؿاٞ ٚاياال   
ً ٗااا اؿٝااا٠ ٚتًحٗااا ايااطٚح  َت ايكااغا َٓٗااا ناألقااب  أٚ ايهاابا َٓٗااا نايٝااس   -ر

: ايٓحاغا١ ٚذطَا١ األناٌ،     ٖٚاٞ َٓعيا١ إٝها١ ٚقهَٛا١ عهاِ إٝها١       ،ٚايطجٌ
عًا٢ إٝها١ ٗ ايههااب ٚايػا١ٓ     ٖٚصإ ذهُإ ؾطعٝإ ٚأثطإ َُٗإ َرتتباإ  

طعا١ َأ   هكٞ األجعا٤ إبا١ْ ٚإتبإ ع٢ً َا ْٓعٍ َٓعي١ إٝه١، ٖٚإطٗطٜٔ، ٜٚرت
اؿٝٛإ اؿٞ ىلشا ناْت ٖا ؼًٗا اؿٝا٠ ٚتًحٗا ايطٚح ٜٚػطٟ طٝٗا ايسّ، ٜٚسيٓا 

 : ع٢ً ايهٓعٌٜ: بع  ايٓكٛم ايكرٝر١ ايٛاضز٠ ٗ ايكٝس ٚمٛٙ، ٖٚٞ
: َاا   )قاٍ أَا إؤٌَٓ(:قُس بٔ قٝؼ عٔ ايباقط )األٍٚ: قرٝس 

 .(75)زطصضٚٙ طإْ٘ َٝت أٚ ضج ف افطكطعت َٓ٘ ٜس رباي١ َٔ قٕٝساأخص  اي
ايثاْٞ: قرٝس عبس ايطٓٔ بأ أباٞ عباس اس عأ أباٞ عباس اس ايكاازم        

(:)ز طٗٛ َٝت، أٚ َٝه١ افرباي١ طكطعت َٓ٘ ؾ٦ٝاَا أخص  ايش. 
ًا٢ إٔ  سٍ بٛنٛح عبٓ ؼ ايهعبا، ٖٚٞ ت افأٜه -إخرب -ٜٚٛجس غاُٖا 

طاا  َٓاا٘ بايكااٝس ٖااٛ َٝهاا١، ٚال ضٜاا  ٗ عااسّ      هكاؾااع٤ إبااإ َاأ اؿااٞ ٚإ   
ٚبكااٞ  أٚ ضجاا ف افخكٛقاا١ٝ ايكااٝس، طًااٛ قطاا  َاأ قااٝس أٚ مااٛٙ نايؿااا٠ ٜااس  

 -بعس ذصف خكٛق١ٝ ايكاٝس  -ايطٚاٜا  طٗٛ َٝه١ َكهه٢ ٖصٙ  افرٝٛإ ذٝااي
 :، ُٖٚا ُكب ٕارسٜثإ ايااي : ْٚ ٞ خكٛق١ٝ ايكٝس ٜٚسيٓا ع٢ً اؿهِ
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َاأ االَاااّ أبااٞ اؿػاأ  غااا٥ ف ٤ايثايااث: قاارٝس اؿػاأ باأ عًاا٢ ايٛؾااا
(  ( ٍعٔ أٌٖ اؾبٌ تثكٌ عٓسِٖ ىليٝا  ايغِٓ طٝكطعْٛٗاا، قاا ):)ٖاٞ  ش

أَاا تعًاِ أْا٘ ٜكاٝ  ايٝاس      ش(:طكااٍ )  ،قطباح بٗاز ثِ غ ٍ عٔ ا ذطاّ
يًكطا  بعاسّ اؿطَا١     افٚإطاز َٓ٘ )ٖٚٛ لؼ( جعَا  (76)زٖٚٛ ذطاّ ،ٚايثٛب

 . ايههًٝ ١ٝ ٗ ىلقاب١ ايٓحؼ يًثٛب ٚايبسٕ

ٚايػٓس قرٝس ٚىلٕ ٚق  طٝ٘ )إع٢ً بٔ قُس( طإٕ نه  ذسٜث٘ قطٜبا١ نُاا   
َٜ(77)ٜكٍٛ ايٓحاؾٞ ٟ  افدطد ذسٜث٘ ؾاٖس)ٚهٛظ إٔ   (78)( نُا ٜكاٍٛ ايغهاا٥ط

صٖ ( عًا٢ ْ اٞ قاسق٘ ٚقباٍٛ     )َهاططب اؿاسٜث ٚإا    ٘ب ْ ُا:ٚال ٜسٍ قٛهل
باٌ ٜعا  عاسّ نإٛ      ،خبااضٙ ال ناصب ىل ٚ، ألْ٘ ال ٜع  ٚنع٘ يًرسٜث ذسٜث٘

ٚقاس ٜاطٟٚ    ،طكاس ٜاطٟٚ اؿاسٜث إٓهاط     :ُو طاضزاأذازٜث٘ ع٢ً ْػل ٚاذس ْٚ
طٗٛ  ،ٚقس ٜطٟٚ عٔ ايهعٝا ،ٚقس ٜطٟٚ عٔ ايثك١ ،اؿسٜث إعطٚف إػهكِٝ

باس َأ   عٝا ٗ ىلخبااضٙ، ٚال ٜػاُ  ٚعأ ناٌ ؾادل ذها٢ ايها       ٜطٟٚ نٌ َا
 .، ٖٚصا اؿسٜث إبرٛث ضجاي٘ ثكا ٜٟ٘ ضجاٍ غٓس اؿسٜث ايصٟ ٜطٚرٓطَت

ٞ  ٚايطاباا  ايكااسٚم زٕٚ ططٜاال ايهًااٝ   عًاا٢ ططٜاال   -: َعهاارب٠ ايهاااًٖ
ٍٍ -ٚايطٛغااٞ عُاأ قطاا  ىليٝااا  ايغاآِ  قاااٍ أبااٛ عبااس اس )ال( ٗ جااٛاب غااؤا

ىلٕ ٗ نهاب ع٢ً شثِ قاٍ: زال ب ؽ بكطعٗا ىلشا نٓت تكًس بٗا َايوطكاٍ: ش
ٔط: ىلٕ َا ُق َ    ٘ ٗ ، ٚتؤٜاسٖا ضٚاٜا١ أباٞ بكاا:ش    (79)زَٓٗا َٝٓات ال ٜٓه ا  با

 ٚايػٓس نعٝا يٛقٛال ايبطا٥  طٝ٘. زىليٝا  ايه ٕ تكط  ٖٚٞ أذٝا٤: أْٗا َٝه١

عٜاٌ  ٖٓصٙ ْكٛم َهعسز٠ ٚأنثطٖاا قارٝس ايػآس ٚاناس ايساليا١ عًا٢ ت      
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َٝها١  ٝٛإ اؿٞ َٓعي١ إٝه١، ٜٚكطب عسّ نْٛٗا ؿطع١ َٔ اهكاألجعا٤ إبا١ْ ٚإ
:  يت َٓعيهٗا ٗ ْ ط ايؿاضال إكسؽ، طٝرتت  عًٝٗا ذهاِ إٝها١  ذكٝك١ ٚىلِا تٓٓع

 حاغ١ ايعٌ ٚذط١َ األنٌ.: َْ األثطإ ايؿطعٝإ ايثابهإ ٗ ايههاب ٚايػ١ٓ
 ٖصا نً٘ ٗ ايعهٛ إكٓط  أٚ إٓكط  َٔ اؿٝٛإ غا اآلزَٞ ٖٚٛ ذٞ.

 افأَا ايعهٛ إكطٛال أٚ إٓكط  َٔ جػس اآلزَٞ نكطا  ٜاسٙ أٚ ضجًا٘  ًُا    
أٚ ٕطض ٜػهسعٝ٘ ٚٚقا١ٜ ع د َٓ٘، طٗصا ايعهاٛ إكطاٛال أٚ إٓكطا      افٚعسٚاْ

ٚقسم عًٝ٘ عٓٛإ )إٝت( نحث١ ىلْػإ اْكطا  َٓٗاا    افَٔ اآلزَٞ ىلشا نإ نبا
عًٝاا٘ ايعٓااٛإ ٚنااإ ُٓػ٘، ٚىلٕ مل ٜكااسم اٚجاا  االغهػاااٍ باا ،ٜااساٙ ٚضجاا ٙ

يهٓ٘ مل ٜثبت  ،ُٓػ٘ايع ِ نايٝس أٚ ايطجٌ طإؿٗٛض ٚجٛب االغهػاٍ ب افٚاجس
ىلشا ألٕ َسضنِٗ َطغ١ً أٜٛب بٔ ْٛح:ش ب٘، افعٓسْا ايٛجٛب ٚاذهطٓا اغهرباب

ِْ     َ ٔطُق طكاس   َٔ ايطجٌ قطع١ طٗٞ َٝه١، طإشا َٓػٗا ىلْػإ طهٌ َاا ناإ طٝا٘ ع ا
٘  طاإٕ مل ٜهأ طٝا٘ ع اِ طا  غُ     ػاٌ،  ُٓػ٘ ايُغاٚج  ع٢ً َٔ ٜا  ، (81)زػاٌ عًٝا
بكسٚضٙ ط  ذح١ٝ طٝ٘ ٚيصا اذهطٓا  ٚثْٛمَعهرب أٚ  ًدرب غْٓسٚذٝث مل ٜثبت ي

 . ُهُْٛ٘اب افاغهرباب
ٞٓ ىلشا اقهطعاات َٓاا٘ قطعاا١ طٗااٞ َٝهاا١  ىلٍ  افاغااهٓاز ،ْعااِ جػااِ ا ْػااإ اؿاا

ِٓ طر٣ٛ ايٓكٛم إان١ٝ ايساي١ ع٢ً إٔ اقهطااال بعا  ايكاٝس أٚ بعا  ايغا     
ٌ ٚلاغ١ ايعٌ، طههإٛ  ْٚٓعي٘ َٓعيهٗا ٗ اؿهِ عط١َ األن اعهربٙ ايؿاضال َٝه١ً

ُُ با١ْ َٔ جػِ ا ْػإ اؿٞ ٖٞ َٓعي١ إٝه١ ه  غػٌ ايٝس إ َػ١ ايكطع١ ايا
 . هلا بططٛب١

 ِ : لاغاا١ األجااعا٤ إكهطعاا١ َاأ اؿااٞ  : ذطَاا١ ٚ ٜٚػااهث٢ٓ َاأ ٖااصا اؿهاا
ػط َأ زٕٚ َؿاك١   ُٝاعاضف اقهطاعٗاا أٚ اْكطاعٗاا با   ٚإه افاألجعا٤ ايكغا٠ جس

يٍٛ ٚايبثٛض َٚا ٜعًٛ ايؿا ١ ٚايكاطٚح   ارِ أٚ ؾرِ َثٌ ايثؤٚأمل ٚيٝؼ طٝٗا ي
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ٚمٖٛااا عٓااس اياارب٤ ٚايؿاا ا٤، ٚقؿااٛض اؾااطب ٚمااٛٙ َاأ األَااطاض اؾًسٜاا١      
  رو اٚايهرػؼ، ٚايكؿٛض إهك١ً باؾًاس ٚايؿاعط َٚاا ٜٓ كاٌ عأ اؾًاس بايا       

قاغا٠ تٓ كاٌ بٝػاط ٚياٝؼ طٝٗاا ضٚح       ، طإٕ ٖصٙ األَاٛض أجاعا٤ْ  أٚ االذههاى
     ََ رهَٛا١  ٚذٝا٠ ٚال أمل ٗ قطعٗا أٚ اْكطاعٗاا ٚاْ كااهلا عأ اؾػاس، ٚنًاٗا 

ٕ ،  -أٟ جػاس  -بايطٗاض٠ عٓس اْ كااهلا عأ اؾػاس    رهَٛا١ بايطٗااض٠   ََ طههاٛ
 :  اجػِ ا ْػإ اؿٞ، ٚٚج٘ اؿهِ بٗعٓس اْ كاهلا َٔ 

، ٚىلِاا ٜكاسم   ؾطعًا بٓحاغهُ٘رهّٛ ا)إٝه١( ايعٓٛإ اي : يعسّ قسمأٚالف
ايعٓٛإ ع٢ً اؾثا١ إؿاه١ًُ عًا٢ ايًراِ ٚايؿارِ ٚايع اِ، ٚال ٜكاسم عًا٢         

 افنًٝاا افاألجااعا٤ ايكااغا٠ إٛقااٛط١، ٚعٓااس ايؿااو طاألقااٌ ٖااٛ ايطٗاااض٠ ذهُاا
 .(81)باـرب ايكرٝس:شنٌ ؾ٤ٞ ْ ٝا ذه٢ تعًِ أْ٘ قصضز افَٓكٛق

يإلْااال عًٝا٘    افٕهؿطع١ ع٢ً َعاًَهٗا َعا١ًَ ايطااٖط، َهااط  : يػا٠ اافثاْٝ
 :  ايبرث ايثاْٞثِ ْؿطال ٗ  . ٗ نًُا  ْ  َٔ األعا ِ )قسِٖ(

 ـنيتة :نبانة من الـاألجزاء ال
ً ٗا اؿٝا٠ ٚتًحٗا ايطٚح قبٌ إٛ ٖٚٞ األجعا٤ ايال َت ذهاِ   ذهُٗاٚ ،ر

٠ نايٝاس أٚ ايطجاٌ َأ زٕٚ    قاب  أّ ناْات نابا   إٝه١ غٛا٤ ناْات قاغا٠ ناال  
طإٕ اؿٝٛإ شا ايٓ ؼ ايػا١ً٥ ىلشا  -اجملُٛال إهك١ً أجعاؤٙ إه طق١ -ُاططم بٝٓٗ

لػ١، ٚإٝه١ تكاسم عًا٢    َٔ زٕٚ تصن١ٝ ؾطع١ٝ نإ َٝه١ً افركل َٛت٘ خاضجَت
ثبات ذهاِ ايٓحاغا١ ألجاعا٤     ُٜ اجملُٛال إطن  َٔ أجعا٤ٙ، يهٔ طٗاِ إهؿاطع١  

طٝٓرٌ اؿهِ ىلٍ نٌ جع٤ ٚىلٕ مل تكاسم   -افتٗا يًُحُٛال جعَبعس ثبٛ -إٝه١ 
)إٝه١( ع٢ً األجعا٤، يهٔ اؿهِ ايٛاذس )لاغ١ إٝه١( ٜهٛظال ع٢ً ناٌ جاع٤   
َٔ إٝه١ عػ  اي ِٗ ايعطٗ إهؿطعٞ، طٝعهربٕٚ ٜس ايؿاا٠ َٝها١ لػا١ ٚضجاٌ     

 . ٖهصاايؿا٠ َٝه١ لػ١ ٚضأؽ ايؿا٠ َٝه١ لػ١ ٚقسض ايؿا٠ َٝه١ لػ١، ٚ
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ٗ ٠ ايرتنٝبٝاا١ يًرٝااٛإ إٝاات ٜعاا  عااسّ زخاياا١ اهلٝاا  -االماا ٍ  -ٖٚااصا 
تكااٍ األجاعا٤ بعهاٗا باايبع  اآلخاط ٗ      تطت  ذهِ ايٓحاغ١ ٚعسّ زخاي١ ىل

بأ   (82)رُسا: قارٝر١ َا  ًا رانا ٚ. ٜٚؤناس اؿهاِ بايٓحاغا١     تطت  ايٓحاغا١ 
عًُٝٗاا  )ٔ أذاسُٖا  َ َػًِ إط١ٜٚ ٗ )اي كٝ٘( ٚ)ايهٗصٜ ( ٚ)احملاغٔ( غا٥ ف

ال ت ناٌ ٗ آْٝاهِٗ   ش(:طكاٍ ) -أٌٖ ايص١َ  -عٔ آ١ْٝ أٌٖ ايههاب  (ايػ ّ
، ٖٚؤال٤ ٜ نًٕٛ قطع١ َٔ ؿِ زىلشا ناْٛا ٜ نًٕٛ طٝ٘ إٝه١ ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط

( عأ األنااٌ ٗ  ٝات، ٚقاس ْٗا٢ )    ٜهعااضف أنًاِٗ ُااّ اؿٝااٛإ إ   إٝها١ ٚال 
 افحػا ٗا َْإٝها١ ٚبعُها   يٛ مل ٜهأ جاع٤ُ  إٝه١، طإْ٘  ِ ايصٜٔ ٜ نًٕٛ طٝ٘ جع٤ىلْا٥ٗ

 . عٔ األنٌ ٗ ىلْا٤ أٌٖ ايههاب ()ُا ٢ْٗايإلْا٤ إٛنٛال طٝ٘ ي افَٚٓٓحػ
ط  هك  إبإ ٚإٚانس ايسالي١ ع٢ً لاغ١ ايبعايػٓس ٖٚصا اـرب قرٝس 

ً  ٚمل ُٜ َٔ إٝه١، ٖٚٛ ٜؤنس ايهٛجٝ٘ ايػابل، ٚيٛ ْاقـ طٝا٘ أذاسْ   ما ٍ  ِ االػا
 . مل ٜهُهٔ َٔ إٓاقؿ١ ٗ زالي١ ايكرٝر١

 أَٛض: -ايٓحاغ١  -ثبا  ذهِ إٝه١ ٜٚؤٜس ايكرٝر١  

األٍٚ: االْاال إسع٢ ع٢ً لاغ١ اؾاع٤ إكهطا  َأ إٝها١ ٚأْٗاا َكطاٛال       
 . بٗا ٗ نًُا  األقراب

 -ٚبعهاٗا قارٝس ايػآس    -إهعسز٠ اآلت١ٝ ٗ ايبرث إكبٌ ايثاْٞ: األخباض
ً ٗا اؿٝا٠ ٚاياطٚح، طإْٗاا   ٠ أجعا٤ اؿٝٛإ إٝت ٚايال ال َتايساي١ ع٢ً طٗاضٚ ر

ً ا٘ اؿٝاا٠ ىلشا قُ     غاا   افحػا   َأ إٝها١ ٜهإٛ َْ   ٔطا قس تسٍ ع٢ً إٔ اؾاع٤ اياصٟ ؼ
إهؿاطعٞ يعاسّ   ٚطاٖط، ال أقٌ َٔ ىلؾاعاضٖا بايٓحاغا١، طهؤٜاس اي ٗاِ ايعاطٗ      

 . ًُٝه١ ٗ تطت  ذهِ ايٓحاغ١ عًٝٗازخاي١ اتكاٍ األجعا٤ أٚ اهل١٦ٝ إطنب١ ي
: ضٚاٜا١ ايؿاٝدٌ ٗ )ايهااٗ( ٚ )ايهٗاصٜ ( بػآسُٖا إهكاٌ ىلٍ        ايثايث

ٚن ُٖا فٍٗٛ مل ٜثبت هلُا  -عبس اس ايٛاغطٞ عٔ قاغِ ايككٌٝقُس بٔ 
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(: ىلْااٞ أعُااٌ أغُاااز  َااسح أٚ تٛثٝاال، ٚطٝٗااا غااؤاٍ َاأ االَاااّ ايطنااا )   
ُُط إاايػٝٛف َأ جًاٛز ايا    ( ٝها١ طهكاٝ  ثٝاابٞ ط قاًٞ طٝٗاا؟ ٚأجابا٘ )      ُر

ٖٚٞ ٚانر١ ايسالي١ عًا٢ لاغا١ جًاٛز     (83)زيك تو افؽص ثٛبنهاب١ً ىليٝ٘: شىل
: افاؿُا إٝه١ ٚغطا١ٜ لاغهٗا ىلٍ ايثٛب بإ قا٠ ٚا قاب١، ٖٚصا ٜهؿ ٘ جًٝا 

ُط إٝها١  ُرا( باؽاش ثٕٛب يكا ت٘ غاا ايثاٛب اياصٟ ٜكاٝب٘ جًاٛز ايا       أَطٙ )
 . ال ٜعًُٕٛ َٓٗا ايػٝٛفاي

ٚباخهكاض: ّهٔ ذكٍٛ االط٦ُٓإ ايٛاثل بٓحاغ١ األجعا٤ إبا١ْ َٔ إٝه١ 
إهؿااطعٞ يعااسّ زخاياا١  َاأ االضتهاااظ   ذاقاا ف -ايكااغا٠ أٚ ايهاابا٠ َٓٗااا   -

 افاتكاااٍ األجااعا٤ ٚاهل٦ٝاا١ ايرتنٝبٝاا١ يًرٝااٛإ إٝهاا١ ٗ اؿهااِ بايٓحاغاا١، َؤٜااس
رًاٗا  دهل بااألجعا٤ اياال تًحٗاا اياطٚح ٚتَ    اايبرث َا بايٛجٛٙ ايث ث١، ٖٚصا 

 . اؿٝا٠ قبٌ َٛ  اؿٝٛإ

ً ٗا اؿٝا٠ ٚال تًحٗا ايطٚح ذاٍ ذٝا٠  ايبرث ايثايث: أجعا٤ إٝه١ ايال ال ؼ
 ٕ ََ  ،اؿٝاٛا ٗا٥ٓااا )ضض( رهَٛاا١ بايطٗااض٠ عًاا٢ إعاطٚف إؿااٗٛض باٌ طك   ٖاٞ 

ال إااسع٢ ٚايٓكااٛم ٚبا ْااا . ٚاالْاااال عًٝاا٘ ٚازعااٞ عااسّ اـاا ف طٝاا٘
دطد عٔ َكهه٢ ايكاعس٠ ايعا١َ ٚإطًكا  إهكس١َ ايكانا١ٝ  إػه ٝه١ اآلت١ٝ َْ

 . -رً٘ اؿٝا٠َٚٓٗا َا ال َت -بٓحاغ١ ْٝ  أجعا٤ إٝه١ 
ّٚهٔ إٔ ُٜٓسع٢: إٔ أجعا٤ إٝه١ ىلِا ذهُٓا بٓحاغ١ نٌ جع٤ َٓٗا َكهه٢ 

ٌ ٚاي ٗااِ ايعااطٗ  ايكااغا َاأ إٝهاا١  -جااع٤  إهؿااطعٞ يكااسم إااٛ  عًاا٢ ناا
رًٗا اؿٝا٠ ٚال تًحٗا ايطٚح ذاٍ ذٝا٠ اؿٝاٛإ  ، ٚاألجعا٤ ايال ال َت -ٚايهبا

َٛنااٛال اؿهااِ  نااٗا إااٛ  ٜٚكااسم عًٝٗااا )إٝهاا١(   ال ذٝااا٠ طٝٗااا ذهاا٢ ٜعط 
رًٗا اؿٝا٠ ٚال تًحٗا اؿهِ بطٗاض٠ األجعا٤ ايال ال َت ٓاُهٓبايٓحاغ١، ٚهلصا ُٜ

 . ٝٛإايطٚح ذاٍ ذٝا٠ اؿ
                                                           

 .4َٔ أبٛاب ايٓحاغا : ح 34: ب2( ايٛغا٥ٌ: د83)



 5:دطك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض.................................................................................. (358)

ذ١ بعسّ ايب ؽ بٗا أٚ عسّ نْٛٗاا َٝها١،   ٓطٜٚسعُ٘: ايٓكٛم اـاق١ إك
،  -ايٓحاغا١  -ٖٚصا ٜع  أٚ ٜػهًعّ طٗاضتٗا ٚعاسّ اؿهاِ عًٝٗاا عهاِ إٝها١     

ٚعسّ اـ ف، طٝٓبغٞ  ٖٚٞ ايعُس٠ ٗ اي هٝا إؿٗٛض٠ َؤٜس٠ً با ْاال إسع٢
رًا٘ اؿٝاا٠   : اغهثٓا٤ َاا ال تَ  اؿهِع٢ً  افعطض األخباض إعهرب٠ َٓٗا ؾاٖسإٔ ْ

 : عٔ ذهِ ايٓحاغ١ ايثابت ألجعا٤ إٝه١، ٖٚٞ

عاأ اؿػااٌ باأ ظضاض٠ إطٜٚاا١ ٗ    (84)قاا ٛإ باأ وٝاا٢   األٍٚ: قاارٝس
( عٔ ايطجاٌ ٜػاكو   يػؤاٍ ظضاض٠ َٔ ا َاّ ايكازم ) ذان١ًٝ (ايهٗصٜبٌ)

     ٘ ٚغا ٍ عأ    ز٘ال با ؽ با  شقااٍ:   ،غٓٓ٘ طٝ خص غأ ىلْػاإ َٝٓات طٝحعًا٘ َهاْا
ٚقاٍ أبٛ عبس اس  زُٓػٗااال ب ؽ بش(:، قاٍ )افحاحعٌ ؾططْع اّ اي ٌٝ ُت

(:)زافايع ااِ ٚايؿااعط ٚايكااٛف ٚايااطٜـ نااٌ شيااو ْاباات ال ٜهاإٛ َٝهاا ش 
ْٞ يًُٛنٛال ي ٚقاس ٜػاه از عُاّٛ     ،بٝاإ ىلْهكاا٤ ذهاِ ايٓحاغا١    غاطض  ٖٚصا ْ 

ِ  ؼً٘ اؿٝاا٠ َأ قٛيا٘:شنٌ شياو ْاباتز      طٗاض٠ َا ال  افاؿٝاٛإ َبآٜا   ٗ جػا
ََ رٌ اؿٝا٠ ٚٚيٛد ايطٚح ٚجطٜإ اياسّ، ثاِ   يًحػِ ايٓابت طٝ٘ ٚايصٟ ٜهٕٛ 

ال باا ؽ ش(: دااطد َاأ بطاأ ايسجاجاا١ إٝهاا١، قاااٍ )   غاا ٍ عاأ ايبٝهاا١ تَ 
ع٢ً طٗاض٠ أعها٤  -ٖٚٞ َعهرب٠ ايػٓس عٓسْا -اليهٗا َٚٔ ايٛانس ز زب نًٗا

نايبٝهاا١ اـاضجاا١ َاأ بطاأ   رًااٗا اؿٝااا٠ ٚجااٛاظ أنااٌ َااا ٜؤنااٌ َٓٗااا َااا ال َت
غؤاٍ أبٝ٘ َٔ ا َاّ  افرهٞ طٝٗا أٜهٚيًطجٌ قرٝر١ ثا١ْٝ َٜ  . ايسجاج١ إٝه١

( عاأ ايًااي َاأ إٝهاا١ ٚايبٝهاا١ َاأ إٝهاا١ ٚاْ راا١ إٝهاا١، طكاااٍ    ايكااازم )
(ش:)ٞ(85)زنٌ ٖصا شن ََ  . بايٓحاغ١ افرهَٛأٟ ال ٜهٕٛ َٝه١ ٚال ٜهٕٛ 

( عاأ َاأ االَاااّ ايكااازم )  ض٠ غااا٥ فظضا (86)ـاارب ايثاااْٞ: قاارٝس ا
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ثِ غ ٍ عأ ايًاي    زال ب ؽ ب٘ش(:دطد َٔ اؾسٟ إٝت، قاٍ )االْ ر١ َت
٘  شقااٍ:  ،ٜهٕٛ ٗ نطال ايؿاا٠ ٚقاس َاتات    ثاِ غا ٍ عأ ايكاٛف      زال با ؽ با

ناٌ  ش(:دطد َٔ ايسجاجا١، قااٍ )  ٚايؿعط ٚع اّ اي ٌٝ ٚاؾًس ٚايبٝ  َٜ
هٗصٜ ( نُاا ضٚاٙ ايكاسٚم ٗ )اي كٝا٘(    ضٚاٙ ايطٛغٞ ٗ )اي زٖصا ال ب ؽ ب٘

نٌ ٖصا شنٞ ال ش(:ٚغكو )ٚاؾًس( ٚقاٍ ) )ٚايع اّ ٚع اّ اي ٌٝ( :ٚطٝ٘
ايٓحاغ١ ٚذطَا١   -يسالي١ ع٢ً عسّ ثبٛ  ذهِ إٝه١ ٖٚٞ ٚانر١ ا زب ؽ ب٘
طٗااض٠   -رًٗا اؿٝا٠، ٚقس ٜػه از ايعُّٛ ع٢ً ٖصٙ األجعا٤ ايال ال َت -ايهٓاٍٚ

ز بعس ٓاٌ إاٛاضز   نٌ ٖصا شنٞش(:َٔ قٛي٘ ) -٘ اؿٝا٠ رًنٌ جع٤ٕ ال َت
 . اـربٜٖٔصٜٔ َٔ  افإٓكٛق١ ع٢ً إثاٍ، بٌ ٜػه از ايعُّٛ ٚانر

ال با ؽ بايكا ٠   (:شعٔ االَاّ ايكاازم )  (87)اؿً  ايثايث: قرٝس
ز ٜعا : ياٝؼ طٝا٘ ذٝاا٠     طُٝا نإ َٔ قٛف إٝه١، ىلٕ ايكٛف ياٝؼ طٝا٘ ضٚح  

عأ إٔ   افناؾا   طٝٗا ضٚح اؿٝٛإ، ٖٚصا اـرب ٜههُٔ تعًاٝ ف  تذٝٛا١ْٝ قس ىلْبث
٘ نااٌ جااع٤ٕ َاأ إٝهاا١ يااٝؼ طٝاا٘ ضٚح ٚال تَ )  ، (رًاا٘ اؿٝااا٠ ال باا ؽ بايكاا ٠ طٝاا

 . ٖٚصا ٜ ظّ طٗاضت٘ ٚق ذ٘ يًك ٠ طٝ٘

ٔ : (88)ذطٜااع ايطاباا : قاارٝس َػااًِ:  قاااٍ أبااٛ عبااس اس يااعضاض٠ ٚقُااس باا
ٚايكٛف ٚايكطٕ ٚايٓااب ٚاؿااطط ٚناٌ ؾا٤ٞ     ايًي ٚايًبا٤ ٚايبٝه١ ٚايؿعط ش

ُاٛ  طاغػاً٘    كٌ َأ ايؿاا٠ ٚايسابا١ طٗاٛ شناٞ، ٚىلٕ أخصتا٘ َٓا٘ بعاس إٔ َٜ        ُٜ
ٌ  طٝ٘ ٚٚج٘ غػٌ اؾع٤ إ كاٍٛ َأ ايسابا١ َأ جٗا١ َ َػاه٘ يًحاع٤         زٚق

ٖٚاصا اـارب أخاص     . -رًا٘ اؿٝاا٠ ٚتًحا٘ اياطٚح    ٖٚٛ ايصٟ َت -ايٓحؼ َٔ إٝه١
ٜعا : اعهٝااز طكاً٘ َأ      ز كاٌ َأ ايؿاا٠ ٚايسابا١    ؾا٤ٞ ُٜ نٌ :ش افنًٝ افعٓٛاْ

)َاا ال ؼًا٘ اؿٝاا٠( ٚال     :اي كٗا٤ ، ٖٚصا عٓٛإ قطٜ  َٔ عٓٛإافايساب١ خاضج
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شناا٠ ٖاصٙ األجاعا٤ ٚطٗاضتٗاا بعاس       تًح٘ ايطٚح ذاٍ ذٝات٘، ٜٚسٍ اـارب عًا٢  
بعااس َٛتاا٘ ٕ قاتاا٘ اؾااع٤   ٘، أقكاااٙ غػااٌ اؾااع٤ إ كااٍٛ َٓاا اؿٝااٛإ  َااٛ 

ً ت طٝ٘ اؿٝا٠ ٚٚؾه٘ ايطٚح ذاٍ ذٝا٠ اؿٝٛإا  . يٓحؼ: َا ذ
ٚتٛجس غا ٖصٙ ايطٚاٜا  زاي١ً ع٢ً اغهثٓا٤ َاا ال ؼًا٘ اؿٝاا٠، َٚاا شنطْاا      

 قس اغه سْا ايعُّٛ َٔ ْكٛم قرٝر١ .ٚ ،ايه ا١ٜ ٗ َكاّ االغهسالٍ
ٚتٛجس بع  األخباض ٖٚٞ تٓاٗ ٖصٙ ايعَُٛا  ٚتسٍ ع٢ً لاغ١ بعا    

َعاضناا١ يبخباااض   ؼًاا٘ اؿٝااا٠، يهٓٗااا نااعٝ ١ ايػاآس ال تكااًس ذحاا١ً     َااا ال
ٜٚباسٚ َأ بعهاٗا     ،ٚايٛانار١ زاليا١ عًا٢ اياصنا٠ ٚايطٗااض٠      افايكرٝر١ غٓس

   . (89)ايغطاب١ ٚاخه ٍ ج١ٗ ايكسٚض ططاج 
 نًاٗا  ال ب ؽ به١ بعهٗا: )ايبٝه١( إ كٛي١ أٚ إٓ ك١ً َٔ إٝ ٚقس تهُٔ

ُٜغػاٌ   افطٝهٕٛ ايكؿط َهٓحػ ،عٔ أجعا٤ إٝه١ ايباط١ٝٓ طاق ف افت قؿطىلشا انهػ
ً ٗ كٍٛ: ال ططم اا ْٚتطٗط ايبٝه١، ٚياٗص ب٘ ٚبٌ عسّ تكًب٘ طُا ايكؿط بٌ تك

يًبٝه١ عٔ إٝه١ ٚأجعا٥ٗا ايباط١ٓ طٗٞ طاٖط٠ وٌ أنًٗا ٖٚٞ شن١ٝ  زاّ طاق ف
إههػا١ٝ طااٖط٠   ُع٢ٓ نٕٛ ايبٝها١  اال ب ؽ بٗا نُا زيت ايٓكٛم إهكس١َ، ب

 . ٚقؿطٖا قابٌ يًغػٌ ٚايطٗاض٠ ٚتؤنٌ بعسٙ ،بصاتٗا َٚهٓحػ١ َ قا٠ إٝه١

َٚكههاا٢ ىلطاا م ايٓكااٛم: عااسّ اي ااطم ٗ ذهااِ ايطٗاااض٠ بااٌ أخااصٙ      
رًٗا اؿٝا٠ ٚال تًحٗا ايطٚح َٔ ذٝٛإ ذ ٍ األناٌ أٚ َأ   األجعا٤ ايال ال َت

ؤخاص َأ ذاطاّ األناٌ تهإٛ      ُا ٜا. ْعِ ايبٝه١ ٚمٖٛا َا  ذٝٛإ ذطاّ األنٌ
َُ اطاااٖط٠ ٚذػاا ، ٚوااطّ االْه اااال َٓٗااا ٗ األنااٌ، نُاا     ركاال ٗ )طكاا٘  ٖااٛ 

أما٤ أخص  ٗ ايطٗاض٠ ٕ تػهٟٖٛٚهصا َكهه٢ ىلط م ايٓكٛم ا   األطع١ُ(.
ٛف ٚايؿاعط ٚاياٛبط   ُا ُٜ كٌ ُٜٚكطا  نايكا  ارًٗا اؿٝا٠ ََا ال َت تًهِ األَٛض:

إٝه١ بٓرٛ اؾٓع أٚ بٓرٛ ايٓها أٚ بٓرٛ أٟ غٛا٤ أخص  َٔ  ٚايطٜـ ٚمٖٛا،
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راٌ  حٓع، قااٍ: )َٜٚ اآخط، يهٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ خٓل اؿهِ طُٝا ىلشا أخص  باي
ٌٓ: ايكٛف ٚايؿعط ٚايٛبط ٚايطٜـ ىلشا ُجٓع، ٚال َٜ َٔ إٝه١ ؾ٤ٞ َٓ٘ ىلشا قً   ر

 : ٚيعٌ ٚجٗ٘ أذس أَطٜٔ ، (91)َٓٗا(
١ُٝ ايال ٖٞ َٔ إٝه١ ٚايال ىلٕ أقٍٛ ٖصٙ األَٛض َهك١ً باألجعا٤ ايًر -أ

ً ٗااا اؿٝااا٠، طٝهعااٝٓٔ اؿهااِ بٓحاغااهٗا ٚذطَهٗااا ألجااٌ إ قااا٠ ىلشا أخااص     َت ر
. بايٓها ال باؾٓع

ٚطٝاا٘: ىلٕ أقااٍٛ ايكااٛف ٚايؿااعط ٚمُٖٛااا ٖااٞ أجااعا٤ ال ؼًااٗا اؿٝااا٠،   
ُٓٗا ا  (91)زىلٕ ايكٛف ياٝؼ طٝا٘ ضٚح  يهعًٌٝ إٓكٛم ٗ قرٝس اؿً :شطٝع

ٞ   ش:ٚٗ قاارٝس ذطٜااع  (92)زٚنااٌ ؾاا٤ٞ ٜ كااٌ َاأ ايؿااا٠ ٚايساباا١ طٗااٛ شناا
 إٓهاٛف ٚغػاً٘ َأ َ قاا٠     اٚتهٕٛ َهٓحػ١ َ قاا٠ أجاعا٤ إٝها١ ٚها  تطٗا     

ّ   أجعا٤ إٝه١ ايباطٓٝا١، َٚأ ٖٓاا أَاط )     بايغػاٌ:   ( ٗ قارٝس ذطٜاع إهكاس
ٌ  طٝ٘ش  .زٚىلٕ أخصت٘ َٓ٘ بعس إٔ ّٛ  طاغػً٘ ٚق

رُٗا اغا٥ ف عٔ جًٛز إٝه١ ايال ٜؤنٌ يا االغهسالٍ بطٚا١ٜ اؾطجاْٞ  -ب
ٚايؿاعط   -ىلٕ ُجآع   -.. ٚنًُا نإ َٔ ايػداٍ ايكٛفش(: شنٝاف؟ طهه  )

. حٓعاذٝث خٓل ايكٛف َا ىلشا اْ كٌ باي (93)ز...ٚايٛبط

ٞ  ٚطٝ٘ َٚهٓٗاا   ،: ىلٕ ايطٚا١ٜ نعٝ ١ ايػٓس ال تكًس ذح١ ع٢ً ذهِ ؾاطع
 ٜصنط ذهِ اي كط٠ إػهؿاٗس  مل دًٛ َٔ غكو، طإَْ٘هططب غا ٚانس ٚال َٜ

ٚايؿاعط ٚاياٛبط ٚاالْ را١     -ىلٕ ُجآع   -ٚنًُا نإ َأ ايػاداٍ ايكاٛف    بٗا:ش
بًراا    اف ِٗ ذهُٗا تكاسٜط ٚيعً٘ ُٜزٚال ٜهعس٣ ىلٍ غاٖا ىلٕ ؾا٤ اس ،ٚايكطٕ
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أٚ  افطٝهٕٛ اؿهِ َكٓسض زٖاب ٚال عك :شال ٜٓه   َٔ إٝه١ بإاؾ١ًُ ايػابك١
 . ٛ )ٜٓه   َٓٗا(، ٖٚافغٗٛ افغاقط

ٜهاف ٕاا تكاسّ: ىلٕ ايطٚاٜا١ قاس اؾارتطت اؾآع ٗ ايكاٛف خاقا١، زٕٚ         
ٝٓ كاٌ ٚتٓ كاٌ َعا٘    طبايٓها ٚعاسّ اؾاع   ٜؤخص ايؿعط ٚايٛبط، َ  إٔ ايؿعط 

 . إٝه١ اؿطاّ ايٓحؼ طٗٛ أٍٚ باالؾرتاط ْٔاع١ُ َ أجعا٤ْ
عًا٢ تعُاِٝ    ٚنٝا نإ ايطٚا١ٜ نعٝ ١ ايػٓس َهططب١ إً قاقط٠ ايسالي١

 اؿهِ ٗ غا ايكٛف، ٚيٛ ططض زاليهٗاا ايعاَا١ ٗ ايكاٛف ٚايؿاعط ٚاياٛبط     
 كاٌ َأ ايؿاا٠ ٚايسابا١     ٚنٌ ؾ٤ٞ ُٜٚايطٜـ طٗٞ َعاضن١ بكرٝر١ ذطٜع:ش

باايٓها   بخاص ٘ يٚ اٖطٙ ٖٛ األخاص باايٓها، ال أقاٌ َأ عَُٛا     (94)زطٗٛ شنٞ
ٌ  طٝاا٘ٚىلٕ أخصتاا٘ َٓاا٘ بعااس إٔ ّااٛ  طاغػاابكطٜٓاا١ اؾًُاا١ اي ذكاا١:ش  زً٘ ٚقاا

ٌٓ ٚايطٗااض٠ ايصاتٝا١ ٚعاطٚض ايٓحاغا١ إػاهٛج         طٝهٕٛ ٖصا زيٝ ف ع٢ً أؿا
 . -ٗ إ كٍٛ َٔ اؿٝٛإ إٝه١  -يغػً٘ قبٌ ايك ٠ طٝ٘ 

ٜهابٌ لاغا١ ايبٝها١ قباٌ      - افٚاغاه ٗاض  افذسٜث -ُا تكسّ اايبرث ايطاب : َ
ٝها١ ايبااط  ايآحؼ،    انهػا٥ٗا بايكؿط اي اقٌ َأ جٗا١ َ قاتٗاا َا  جاع٤ إ     

  ََ ت ايكؿااط٠ َااا ىلشا انهػاا  دكااْٛمٚاغااهثٓا٤ ايبٝهاا١ ٗ ايٓكااٛم إبرٛثاا١ 
ايغًٝ ١ ايال ت كٌ ايبٝه١ عٔ اؾع٤ اؿٝٛاْٞ ايبااط  إهكاٌ بايبٝها١، نُاا     

ً  ٜهبٝٓٔ اغهٛا٤ ايكؿط األع٢ً اياصٟ تَ  ً    كا   ىلشا ؼكال    ٚايكؿاط اياصٟ مل ٜهكا
 . ُرهّٛ بٓحاغه٘إٝه١ ٚاياطكً٘ يًبٝه١ عٔ اؾع٤ ايباط  َٔ 

١ ايعًٝاا  ٚقس اؾرتط ْ  َٔ اي كٗا٤ )ضض( انهػا٤ ايبٝه١ بايكؿط٠ ايكًب
  (95)زعااٞ عًٝاا٘ االْاااال، ٚاغااهٓسٚا ـااربٖٚااٞ ايغًٝ اا١، ٚىلزعااٞ ؾااٗطت٘ بااٌ ىل

 ( عٔ بٝه١ خطجت َأ أغات زجاجا١   )يػا٥ٌ َٔ االَاّ ايكازما غٝاث
 ًس ايغًٝ  ط  ب ؽ بٗاز ٖٚصاايبٝه١ اؾىلٕ ناْت انهػت (: شَٝه١، قاٍ )
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 )غٝااث بأ اباطاِٖٝ(     رب قس ذهِ بع  اي كٗاا٤ بهاعا غآسٙ ألٕ ضاٜٚا٘:    اـ
 : برتٟ ٚمل ٜعن ٘ عسالٕ، ٖٚصٙ إٓاقؿ١ تبه  ع٢ً أذس أَطٜٖٔٚٛ 
عسّ ذح١ٝ غاا )اـارب ايكارٝس( اياصٟ ٜطٜٚا٘ ايعاسٍ األَااَٞ اياصٟ          -أ      

كل عٓسْا ٗ عٛثٓا األقٛي١ٝ ن ا١ٜ ايٛثٛم رٜعن ٝ٘ عسالٕ َٔ ايطجايٌٝ، ٚقس َت
 . ( أٚ ٚثاق١ إدرببكسٚض اـرب عٔ إعكّٛ )

عااسّ ذحٝاا١ خاارب َاأ ال ٜهاإٛ َػااهكِٝ ايعكٝااس٠ نااايبرتٟ ٚايعٜااسٟ     -ب      
ق١ اثٚٗ عٛثٓا األقٛي١ٝ ن ا١ٜ ٚأٚنرٓاٙ ٚاي طرٞ ٚمِٖٛ، ٚقس ؼكل عٓسْا 

عكٝس٠، طإٕ َا ى اعهبااض اـارب ٚثاقا١     إدرب ٚىلذطاظ قسق٘ ٚىلٕ نإ َٓرطف اي
إدرب ٚقسق٘، ٚيٝػت ايعكٝس٠ زخ١ًٝ ٗ قبٍٛ اـارب عػا  ايهبااْٞ ايعك ٥اٞ     

.( طُٝا ذٓسث َا زاّ ال ُٜرهٌُ نصب٘ ع٢ً االَاّ ) -ٚإهؿطعٞ

: قُاس بأ وٝا٢ ٖٚاٛ َاطزز باٌ اـاعاظ         ض٣ٚ عأ غٝااث  ٗ ٖصا اـرب: ٚ
ٖٛ األٍٚ، ٜٚهركٌ ٗ تعٝٝٓ٘ ٕ نإ األقطب ٚبٌ اـثعُٞ ٚن ُٖا َٛثل، ٚىل

قبٍٛ ايطٚا١ٜ ٚغ ١َ غٓسٖا عػا  إبااْٞ ايطجايٝا١ إدهااض٠، ٚال      :ُا تكسّاَ
زاليهٗا ع٢ً طٗاض٠ ايبٝه١ ٚجٛاظ أنًٗا ٚعسّ ايب ؽ طٝٗا ىلشا  ٚنٛحضٜ  ٗ 

ٟ ايغًٝ ا  ٠انهػت اؾًس ٜ كاٌ ايبٝها١ عأ اؾاع٤ ايبااط  ايآحؼ َأ         ١ اياص
ٚال طااطم ٗ  .ٗااا ْكٝٓااس اـاارب إطًاال إػااهث  ايبٝهاا١ َاأ لاغاا١ إٝهاا١ إٝهاا١، ٚب

اغهثٓا٤ ايبٝه١ َأ ذهاِ ايٓحاغا١ ٚذطَا١ ايهٓااٍٚ باٌ تكاً  اؾًاس ايغًاٝ           
ج١ ُدَطاٚبٌ عسّ تكًب٘، ٚإِٗ غً ١ اؾًس٠ ايهاغا١ٝ ايبٝها١ اـاضجا١ أٚ ايا    

 ه١ ٚبٌ َا ذٛهلا.مٖٛا َٔ إٝه١ ذه٢ تهٕٛ طاق١ً بٌ ايبٝ ٚأَٔ ايسجاج١ 
ٚال ططم ٗ ذهِ طٗاض٠ ايبٝه١ إههػا١ٝ باؾًاس٠ ايغًٝ ا١ باٌ أخاصٖا َأ       

َُ َُذٝٛإ   رطّ األنٌ عػ  ىلط م ايٓكٛم.رًٌ األنٌ ٚبٌ أخصٖا َٔ 
  ٞ )قاسٙ( ىلٍ اؾارتاط ذًٝا١ اؿٝاٛإ ٗ اؿهاِ       (96)يهٓ٘ شٖ  ايع َا١ اؿًا
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الغااهثٓا٤ بااٝ  ايااسجاد  ٓكااٛم إههاا١ُٓايبطٗاااض٠ بٝهاا٘، ٚيعًاا٘ ىلغااهٓس ىلٍ 
ُا ٜؤنٌ ؿُ٘، طهرٌُ إطًكا  ايال اغهثٓت ايباٝ  ٚتكاطف ىلٍ   ارٖٛا ََْٚ

ِٓ بٝ  قطّ األنٌ   . بٝ  قًٌ األنٌ، ٚال تع
َُرطّ االنٌ ب ٕ ٜكاٍ: ال ىلط م ٗ  يهٔ ُُٜهٓٓا ىلبطاٍ َػهٓس َْحاغ١ بٝ  

كااٌ عاأ لاغاا١ إٝهاا١ عٝااث ٜؿااٌُ ايبٝهاا١، طإْٗااا جااع٤ْ َػااهكٌ َٓ  ْكااٛم 
اؿٝٛإ عاز٠، ٚال ٜعٓس عططًا جع٤ّ َٔ إٝه١، طًصا ال زيٌٝ ع٢ً لاغهٗا، بٌ قس 
ٜكاااٍ بٛجااٛز ايااسيٌٝ اـااام عًاا٢ طٗاااض٠ ايبااٝ  َاأ قااطّ االنااٌ، ٖٚااٛ       

ٔٓ َاأ إٝهاا١ ٚايبٝهاا١ َاأ إٝهاا١   (97)ايكاارٝس إههاأُ يػااؤاٍ ظضاض٠ عاأ ايػاا
س ايػٓس َطًل ايً   (:شنٌ ٖصا شنٞز طإْ٘ ْٓل قرٝٚىلْ ر١ إٝه١، قاٍ)

َُرًااٌ االنااٌ، ٜٚكااًس زيااًٝ  َعُُااًا    ٚال ّهاأ ىلْكااطاط٘ أٚ قااطط٘ اٍ بااٝ  
 يطٗاض٠ ايبٝه١ ٚشناتٗا، غٛا٤ ناْت ياُرًٌ االنٌ أٚ ياُرطّ االنٌ .

       َُ رًاٌ  ْعِ ال ىلؾهاٍ ٗ ذط١َ أناٌ باٝ  قاطّ األناٌ ىلشا أخاص َأ َٝها١ 
ٗ ايطٗاض٠ أٚ ايٓحاغ١ ٚياٝؼ   رثٓارث٘، طإٕ َباألنٌ، يهٓ٘ غا َا مٔ بكسز َب

 . ٗ ذ١ًٝ األنٌ
َاا  طااهس اي ااا٤ أٚ نػااطٖا،    -بهػااط اهلُااع٠  -ْ راا١ايبرااث اـاااَؼ: ا  

ُٓط اؿًٝ  ٚػعً٘ جٓبُحب١ٓ ايال ُتاٚتؿسٜس اؿا٤ أٚ ؽ ٝ ٗا، ٖٚٞ اي ، ٚقاس  افد
، َٓٗاا  خبااض عسز َٔ األ ٗتهطض اغهثٓاؤٖا َٔ لاغ١ إٝه١ َٚٔ ذط١َ االْه اال 

( عٔ االْ ر١ يػؤاٍ ٚايسٙ َٔ االَاّ ايكازم ) بٔ ظضاض٠ اؿانٞاقرٝس 
ٚايعٓااام  (98)ال باا ؽ باا٘(طاأ ايعٓااام أٚ اؾااسٟ ٖٚااٛ َٝاات قاااٍ:ش تهاإٛ ٗ ب

أٟ ذاااٍ  ،: األْثاا٢ َاأ ٚيااس إعااع قبااٌ اغااههُاٍ اؿااٍٛ َاأ عُطٖااا    باااي هس
َٓٗا، ٚاؾسٟ ايصنط َٔ أٚالز إعع ٚقس بًغ غاه١ أؾاٗط أٚ غابع١     ضناعٗا َٔ أ

 . ىلشا بًغ غه١ ؾٗٛض -ايه ٕ  -مل ٜعز عًٝٗا، ٚاؿٌُ ٚيس اـطٚف 
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ٌٖ ٖٞ اي طف، أّ ٖٞ اياُ طٚف، ْ ر١ ا  ٚقس اخهً ت األْ اض ٗ نٕٛ
 ايٛعاا٤ ايهاا٥ٔ ٗ    ٖٛا اي اطف  ٚ  ؟. ُحُٛال اي اطف ٚإ اطٚف  اأّ ٖٞ اغِ يا 

  . با  األضض ٚعً ٗابطٔ اؾسٟ ظَٔ اضتهاع٘ قبٌ ضعٝ٘ ٚأنً٘ َٔ ْ
ٟ  ْ را١  ا  نٕٛجسًا :   ٜكطٚاي إهحآبٔ   -ايًاي  -إاا٥  ٖاٛ   إ اطٚف اياص

َُااٌ ذاااٍ اضتهاااع٘ قبااٌ إٔ إا٥ااٌ ىلٍ ايكاا ط٠ َٜ دااطد َاأ بطاأ اؾااسٟ أٚ اؿف
ٕٙاف، ٚشيو ٜ نٌ، طإشا ُططِ ٚضع٢ ايعؿ  ٚأنٌ مٓسٞ نطؾ ٜهركٌ َأ   يٛجٛ

 : ٞ بكطب ٖصا إع٢ٓاالط٦ُٓإ ايؿدك:  -ب ْعٗا -َ ذ هٗا 
ىلٕ االْ ر١ يٝؼ هلاا عاطٚم    ش...:(99)َا جا٤ ٗ خرب أبٞ ٓع٠ ايثُايٞ -أ

١ ُا االْ را١ َٓعيا  ادطد َأ باٌ طاطث ٚزّ، ىلْا    ٚال طٝٗا زّ ٚال هلا ع ِ، ىلِا َت
طإٕ ُثٌٝ االْ ر١ بايبٝه١ إههػ١ٝ بايكؿط زجاج١ َٝه١ أخطجت َٓٗا بٝه١..ز 

، نُااا إٔ ايبٝهاا١ إ ااطٚف حملهااّٛ بطٗاضتٗااا ٖااٛناإٛ االْ راا١ ا ايغًااٝ  ٜؤنااس
 .احملهّٛ بطٗاضتٗا ٖٛ إ طٚف ٗ باطٔ ايكؿط٠ 

٘ َٓاااط  اـًاال: ٔػاا١ أؾااٝا٤ شنٝاا١ ٖااا طٝاا : ش(111)ٚضز ٗ خاارب ٜااْٛؼ -ب
حابٌ  َت -َٚٔ ايٛانس إٔ االْ ر١ ايال طٝٗا َٓ ع١ اـًال   االْ ر١ ٚايبٝ ..ز

 . ايًي إهحي :ٖٛ إ طٚف -ايًي
عأ إٝها١ ايٓحػا١،     -ايًاي إػاهحي    -إ اطٚف ق٠ٛ اذهُاٍ خاطٚد   -جا

ٚإٔ ذاي٘ ذاٍ ايبٝه١ إػهدطج١ َٔ ايسجاجا١ إٝها١ ٗ ذهاِ ايطٗااض٠، ىلش ال     
. َٛج  يٓحاغهُٗا

َاأ أجااعا٤  جااع٤ْ -ايًااي إػااهحي -ٕ قاال يًُ ااطٚف ٕ اي ااطف اثااِ ىل
١ نٌ جع٤ َٔ أجاعا٤ إٝها١،   إٝت، ٖٚصا زااٍل يٓحاغه٘ بايهكطٜ  إهكسّ يٓحاغ

باس َأ ايبٓاا٤ عًا٢     ال -ٖٚاٞ إ اطٚف   -ْعِ بعس ٚضٚز اؿهِ بطٗاض٠ االْ را١ 
ػاا١ٝ أٚ ايبٓااا٤ عًاا٢ عااسّ َٓٓح -ٚعااا٤ ايًااي إػااهحي -اطٔ اي ااطف طٗاااض٠ باا
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يٛضٚز ايٓكٛم بطٗاض٠ االْ ر١،  ايباطٔ ايٓحؼ يًُ طٚف: ايًي إػهحي،
ٕ قاتاا٘ أجااعا٤ إٝهاا١ َاا    -االْ راا١ -غػااٌ  اااٖط اي ااطف  افٚاألذااٛط ٚجٛباا

 . ايططٛب١ إٛجٛز٠ عاز٠ ٗ جٛف إٝه١

ُرًٌ أنًاا٘، ارٝٛإ اياااٚاي اااٖط اخهكااام اؿهااِ بطٗاااض٠ االْ راا١ باياا   
ام باؾااسٟ ٚايػاادٌ ٖٚااٛ ذاا ٍ  طٗاااض٠ االْ راا١ بعهااٗا خاا  (111)ٚضٚاٜااا 
َٛقااٛف ب ْاا٘ )ٖااا طٝاا٘ َٓاااط  اـًاال( َٚاأ ايٛانااس        (112)ٚبعهااٗااألنااٌ، 

 ُرًٌ أنٌ ؿُ٘.اكام االْ ر١ ايال ٜٓه   َٓٗا اـًل غكٛم اْ ر١ اياخه

ٚبعهٗا َطًل َٓكطف ىلٍ اؿ ٍ أنً٘، ال ٜهٛق  عَُٛ٘ ال ْ را١ اياص٥    
أٚ مٛٙ ٖا وطّ أنٌ ؿُ٘، َٚع٘ زيٌٝ ع٢ً طٗاض٠ اْ را١ احملاطّ أنًا٘ طاٝرهِ     

 ؼ بٗا.َهٓحَٚهكٌ بإٝه١  -ذػ  اي طض -ألْ٘ بٓحاغ١ اي طف ٚإ طٚف

ٚال  ،رهّٛ بايطٗااض٠ عًا٢ إؿاٗٛض   ا: ايًاي ٗ ايهاطال َا    ايبرث ايػازؽ
ٜٓحؼ َ قا٠ ايهطال ايٓحؼ ألْ٘ بع  إٝه١، ٚٗ قباي٘ قٍٛ بايٓحاغ١ يهٓحػ٘ 
َ قا٠ ايهطال ايٓحؼ، ٖٚصا ٗ يي إٝه١ إ نٍٛ ؿُٗا عٓس تصنٝهٗا، ٚأَا يي 

ََ ُٓ، افدكٛقغا َ نٍٛ ايًرِ طػٓههًِ عٓ٘  ٓا َ ذ ١ ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٜٚٗ
(، ٚقس زيت ١ًْ َٔ األخباض ع٢ً طٗاض٠ ايًي إٛجاٛز  Œَٔ إعكٌَٛ )

ٔ َٔ االَااّ ايكاازم )   ٗ نطال إٝه١، ْ ا قرٝس ظضاض٠ غا٥ ف ايًاي   (عا
ْٚ ا َعهارب٠ اؿػاٌ    (113)زال ب ؽ بٕ٘ٛ ٗ نطال ايؿا٠ ٚقس َاتت؟ قاٍ:شٜه

 ،( عأ ايًاي َأ إٝها١    ٘ َٔ االَااّ ايكاازم )  بٔ ظضاض٠ اؿان١ٝ يػؤاٍ أبٝ
ايًي ٚايًباااا٤ ْٚ اااا قااارٝس ذطٜاااع:ش  (114)(:شناااٌ ٖاااصا شناااٞز قااااٍ )
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ٞ  ٚنٌ ؾ٤ٞ ُٜ ٚايبٝه١.. ٜٚٛجاس غاٖاا    (115)ز كٌ َٔ ايؿا٠ ٚايساب١ طٗاٛ شنا
ََ ػه از طٗاض٠ ايًي ٗ ايهطال ، ٖٚاتإ عُستٗا، ّٚهٔ إٔ ُتافدكٛقٗ ايًي 

ال ب ؽ بايكا ٠ طُٝاا ناإ َأ قاٛف      قرٝس اؿً :شايهعًٌٝ ايٛاضز ٗ َٔ 
ياٝؼ طٝا٘ ضٚح ٜٚٓ كاٌ     افطإٕ ايًي أٜه (116)زإٝه١، ىلٕ ايكٛف يٝؼ طٝ٘ ضٚح

 -ا ٗ َ نٍٛ ايًراِ : ايؿاا٠، ايسابا١   ُاََٗٚت -، ٖٚصٙ ايٓكٛمَٔ ايؿا٠ إٝه١ 
 تسٍ ع٢ً طٗاض٠ ايًي ٗ ايهطال، ٚالظَ٘ عسّ تٓحػ٘ َ قا٠ ايهطال ايٓحؼ.

شٖاا  ْاا  قًٝااٌ َاأ طكٗا٥ٓااا )ضض( ىلٍ لاغاا١ ايًااي ٗ ايهااطال،    ْعااِ 
 :ب َٛض ُهٔ تٛجٝٗ٘ أٚ االغهسالٍ ي٘ ُٜٚ

ىلٕ لاغ١ ايًي عاضن١ عًٝ٘ َٔ َ قا٠ ايهطال ايٓحؼ يهْٛا٘ جاع٤ّ َأ     -أ
شنطْا إٔ إسيٍٛ االيهعاَٞ يٓكٛم طٗاض٠ ايًي ٖٛ عسّ تٓحػا٘   اإٝه١. ٚيهٓٓ

 ب١ُٝٗ، طههدٓكل أزي١ َٓحػ١ٝ ايٓحؼ ٕ قٝ٘ ٖٓا.ُ قا٠ ايهطال بعس َٛ  اياب

َاتات طرًا  َٓٗاا ياي      ( عٔ ؾاا٠ٕ )َٞا ضٚاٙ ٖٚ  َٔ غؤاٍ عً -ب
ََ(:شطكاااٍ ) ، ٚايطٚاٜاا١ نااعٝ ١ ايػاآس بٖٛاا  ال (117)زرهااافشيااو اؿااطاّ 

ُ عًاا٢ ذهااِ ؾااطعٞ   تكااًس ذحاا١ً   خباااضاألَ اااز خاا ف  ْ٘ٛالغااُٝا َٚهاا
 ًاا٢ اؿطَاا١ زٕٚ ايٓحاغاا١ إبرٛثاا١،   ٕهكسَاا١، َهاااطاف يااساليهٗا ع  اايكاارٝر١ 

ً ٝاا١   ْعااِ تهعاااضض ٖااصٙ ايطٚاٜاا١ َاا  األخباااض ايػااابك١ ٗ ذهااِ ايهرااطِٜ أٚ اؿ
. إ ظ١َ يطٗاضتٗا ٚشناتٗا إٓكٛق١

ٚاغاهرهاّ   -ٚنعا غآسٖا َااْ  َٓا٘     -ٚع٢ً ططض قسٚض ض١ٜٚ ٖٚ 
كرٝر١ عًٝٗا األخباض ايسُ طُجَٚت (118)ايهعاضض طهرٌُ ضٚا١ٜ ٖٚ  ع٢ً ايهك١ٝ
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 . نا٠ إ ظ١َ ؿ١ًٝ ؾطب٘ايطٗاض٠ ٚايصع٢ً  الي١ًايٛانر١ ز سػٓاي

نإ َٔ  نًُاشٞ إهكس١َ ايال زيت ع٢ً جٛاظ االْه االٚا١ٜ اؾطجاْض -جا
ٚايؿعط ٚايٛبط ٚاالْ ر١ ٚايكطٕ، ٚال ٜهعاس٣ ىلٍ   -ىلٕ ُجٓع -ايػداٍ: ايكٛف 

ُ      (119)زغاٖا ٍٓ    ٚايًاي ٗ ناطال ايػاداٍ غاا إػاهثٓٝا  اـ ػا١ اؾاا٥ع٠، طهاس
. ع٢ً عسّ جٛاظ االْه اال َٓ٘ايطٚا١ٜ 

عًا٢ اؿهاِ ايؿاطعٞ     ال ٜكاًس ذحا١ً   -نُاا تكاسّ    -ٖٚصا اـرب ناعٝا  
٘  افإدايا ٕ از األخبااض ايكارٝر١، َهااط    عًا٢ اؿطَا١ زٕٚ ايٓحاغا١     يساليها

ٚال ٜهعاس٣ ىلٍ  شُهٔ تكٝٝس ىلط قٗاا  قسٚضٙ ُٜقره٘ ٚإبرٛث١، ٚع٢ً ططض 
 . ب٢ٓ ع٢ً جٛاظ االْه اال َٓ٘ ٚعسّ لاغه٘ال ايًي طٝهعس٣ ىليٝ٘ ُٜٚىل زغاٖا

ْ٘ وػٔ االيه ا  ىلٍ إٔ أخباض ايطٗاض٠ قرٝر١ َٚهعسز٠ ٖٚٞ ٚاؿاقٌ ا
ايًاي ٗ  )ٚمل ٜكِ زيٌٝ ٚانس ع٢ً لاغا١   (قاعس٠ طٗاض٠ األؾٝا٤)ع٢ً ٚطل 

ا إؿٗٛض، ُٝا َ  اعههازٖا ب هٝٚال َكٓرس يططح أخباض ايطٗاض٠ الغ (ايهطال
 . يبخص بطٚا١ٜ نعٝ ١ َثٌ ضٚا١ٜ ٖٚ  ايصٟ قٌٝ عٓ٘: أنصب أٌٖ ايرب١ٜ الٚ

 ٖصا نً٘ ٗ يي إٝه١ إ نٍٛ ؿُٗا ذاٍ ذٝاتٗا ٚبعس شناتٗا.

إٝه١ طكس ٜكاٍ باإط م زيٝاٌ طٗاضتٗاا     ٚأَا يي غا َ نٍٛ ايًرِ نايػباال
٠ َأ االَاااّ ايكااازم  يكاارٝر١ اؿػاٌ باأ ظضاض٠ اؿانٝا١ يػااؤاٍ ظضاض   افْ اط 

( ٕٚايساي١ ع٢ً أ )نٍٛ ايًراِ   (111)زايًي َٔ إٝه١ شنٞش َ ِٓ ٚىلط ق٘ ٜع
َٝها١ اؿٝاٛإ    -َا  أْا٘ َهكاٌ بايهاطال َٚا ٍم يًآحؼ      ٚغا َا نٍٛ ايًراِ،   

 . طهسٍ بااليهعاّ ع٢ً عسّ تٓحؼ ايًي َ قا٠ ايهطال -ٚنطع٘ 

 نٍٛ ؿُ٘ زٕٚ يي يهٔ َٔ ايكطٜ  اْكطاف ىلط م ايكرٝر١ ىلٍ َٝه١ إ
َا وطّ أنً٘ طإْ٘ ال ٜٓه   َٓ٘ بايؿطب أٚ مٛٙ، َٚٔ ايٛانس إٔ غؤاٍ ظضاض٠ 
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 ٜٓه اا  باا٘ ٚوهاااد ىليٝاا٘، ٚيااٝؼ غااؤااًلعُااا غااؤاٍ  -اي كٝاا٘ اؾًٝااٌٖٚااٛ  -
ط قارٝس ابأ   ككاٝا ات االْه ااال ايبؿاطٟ، ط  زضاجا٘ ؼا  َٔ زٕٚ ىل افططنٝ افطهاٖٝ

ٚتا تٞ ذ٦ٓٝاص َطًكاا  ؼاطِٜ إٝها١       ظضاض٠ عٔ مشٍٛ ياي غاا إا نٍٛ ؿُا٘،    
 . ٖصا نً٘ ٗ َٝه١ ذٝٛإ طاٖط ايعٌ قبٌ إٛ   . ٚلاغ١ أجعا٥ٗا

 :ميتة احليوان جنص العني أجزاء حكه 
ٚقبٌ َٛتا٘ نُٝها١ ايهًا  ٚاـٓعٜاط     ذاٍ ذٝات٘ حؼ ايعٌ َْؿٝٛإ اأجعا٤ 

ٛ إؿاٗٛض إٓكاٛض باياسيٌٝ، ٚقاس     ، ع٢ً َا ٖٗا ؾ٤ٞ أق فػهث٢ٓ َٓال ُٜحػ١ َْ
 ٟاؾاٛاٖط  قااٍ ايؿاٝذ   ،افجعَا َٛجاٛز  إداايا   ىلال إٔ ىلزعٞ عًٝ٘ االْااال، 

 راوف رًا٘ اؿٝاا٠: )ٚمل ُٜ  حػ١ َٔ طٗاض٠ َا ال َت٘ َْبعس اغهثٓا٤ َا عُٝٓ (111))قسٙ(
ىلال َٔ إطته٢ ٗ ايٓاقطٜا  طرهِ بطٗاض٠ ؾاعط ايهًا     َٔ أذٕس طٝ٘ خ ْف

ِ    ٚاـٓعٜط طٝٗا، بٌ  اٖطٙ شيو ٗ ناٌ َاا ال تَ   ٚايًاي   راٌ اؿٝاا٠ َٓا٘( ناايع 
ثِ قاٍ: )ٚىلال َا عػااٙ  ض٠ بايؿعط، دهل ايطٗاال َت أٟ ٚايٛبط ٚايكطٕ ٚمٖٛا،

رً٘ اؿٝاا٠ َأ خكاٛم ايهااطط،     ٜ ٗط َٔ إساضى َٔ إٌٝ ىلٍ طٗاض٠ َا ال َت
 . ُركٌ(اعٔ اي ُٓكٍٛ طك فاُٖٚا غا قازذٌ ٗ االْاال اي

اغهثٓا٤ األجاعا٤ اياال ال   )ٚاي اٖط قر١ َا شٖ  ىليٝ٘ إؿٗٛض، طإٕ أخباض 
ً َٗت  نا٠ ٚتٓ اٞ ايٓحاغا١ ايعاضنا١ باإٛ      ٚايال تثبات ايطٗااض٠ ٚاياص    (ا٠ا اؿٝر

رًا٘  ٚال زالي١ طٝٗاا عًا٢ اغاهثٓا٤ َاا ال تَ     - افنُا ٖٛ  اٖط األخباض نًٗا تكطٜب -
اؿٝا٠ َٔ لؼ ايعٌ نايهًا  ٚاـٓعٜاط ٚايبؿاط ايهااطط ٚاحملطَاا  ايعطنا١ٝ،       

لاؼ ايعاٌ باياصا ،    مشٍٛ اؿٝٛإ ٢ قكٛض زالي١ أخباض االغهثٓا٤ عٔ ُعٓاب
ٍٓ ع٢ً ٚجاٛب   بٌ ّهٔ ايطجٛال ىلٍ ىلط م أزي١ لاغ١ ايهً  ٚاـٓعٜط َٚا ز

 . َٔ ايًرِ  افغػٌ َ قٞ جع٤ٕ َٔ ايهً  أٚ اـٓعٜط ٚقس شبس ٚقاض قطع
 :  ٜٚه نس ٖصا عٓس ايٓ ط ىلٍ أَطٜٔ

                                                           

 .331: 5( جٛاٖط ايه ّ: د111)



 5:دطك٘ ايطٗاض٠ ٚايطٗٛض.................................................................................. (371)

يطٗااض٠ بعا  أجعا٥ا٘،     افَكههٝ افؾطعٝ افغبب ؼىلٍ إٔ إٛ  لؼ ايعٌ يٝ
 . إٛ  غب  ؾطعٞ َكهٍ  يًٓحاغ١بٌ 

ٍٓ َٔ األخباض   زضجؼ لاؼ شع٢ً إٔ ايهً  ٚاـٓعٜط  (112)ٚىلٍ إٔ َا ز
ِٓ ذاٍ ذٝات٘ َٚا بعس َا  رهُاٌ إٔ ٜهباسٍ اؿهاِ بعاس     ، ٚال ُٜافُات٘ جعَا اطإْ٘ ٜع

 : عُاّٛ األجاعا٤ ذها٢ اياال      ٚاي ااٖط َأ ىلط قٗاا     . َٛ  ايهً  أٚ اـٓعٜط
رًا٘ اؿٝاا٠ َأ    اغاهثٓا٤ َاا ال تَ  ياٛ طاطض ىلطا م أخبااض     . يهٔ  رًٗا اؿٝا٠ال َت

  -ايهً  ٚاـٓعٜاط  -ؼ ايعٌ بايصا  حاغ١ إٝه١ ٚمشٍٛ ا ط م يٓحذهِ َْ
 يٓحاغاا١ ايعطناا١ٝ ايطاض٥اا١ َاأ إااٛ ،طهااسٍ عًاا٢ طٗاااض٠ إػااهثٓٝا  ٚاْه ااا٤ ا

ٗا يهٔ َ  بكا٤ ايٓحاغ١ ايع١ٝٓٝ عاهلا ٖٚٞ ثابه١ يصٚا  اؿٝٛاْا  ايٓحؼ عٝٓ
ِٓ اؿطَاا١ ٚايٓحاغاا١ يهُاااّ أجااعا٤  ألجعا٥ٚ ٗااا ذاااٍ ذٝاتٗااا ٚذاااٍ َٛتٗااا، طااهع

 . ايهً  ٚاـٓعٜط بعس إٛ  َٔ زٕٚ اغهثٓا٤

َاأ االَاااّ  ْعااِ اغااهسٍ عًاا٢ طٗاااض٠ ؾااعط اـٓعٜااط بكاارٝس ظضاض٠ غااا٥ ف
ُٜايكازم ) ٖاٌ   ،ػهك٢ ب٘ إا٤ َٔ ايب٦ط( عٔ اؿبٌ ٜهٕٛ َٔ ؾعط اـٓعٜط 

اؿػاٌ   رب: َعها  ٜٚعهاسٙ . (113)زال با ؽ ش(: إا٤؟ قااٍ ) هٛن  َٔ شيو ُٜ
 (: طؿعط اـٓعٜط ُٜعُاٌ ذاب ف  بٔ ظضاض٠ ٚقس غ ٍ أبٛٙ َٔ االَاّ ايكازم )

 . هٛن  َٓٗا؟ طكاٍ:شال ب ؽ ب٘زؿطب َٓٗا أٚ ُٜػهك٢ ب٘ َٔ ايب٦ط ايال ُُٜٜٚ
إاا٤  ىلٍ  -ٖٚٛ طكٝ٘ -ىلٕ ْ ط ايػا٥ٌ: ظضاض٠ ٚتكطٜ  االغهسالٍ باـربٜٔ: 

يٛ ٚىلٍ ايكًٌٝ ٗ ايسيٛ، َ  ىليه ات٘ ىلٍ تكاطط إا٤ َٔ اؿبٌ إهكٌ ب٘ ع٢ً ايس
( ايطخك١ ٚعسّ ايب ؽ ٗ )اعهكاَ٘، ٚقس أثبت تٓحؼ إا٤ ايكًٌٝ ٚعسّ 

ًؿاطب، طٝهؿاا ٖاصا اؾاٛاب عأ طٗااض٠ ؾاعط        با٘ ٚي إا٤ ٚق ذ٘ يًهٛنٞ 
  .  َا٤ ايسيٛ ايكًٌٝ َ قا٠ إهٓحؼحاغه٘، ٚعٔ عسّ اْ عاٍ اـٓعٜط ٚعسّ َْ
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 : ُا تكسّ أَطإاٜهاف يٚ 

ُهٔ جعاٌ اـارب زياٝ ف عًا٢ اعهكااّ إاا٤ ايكًٝاٌ عاسّ اْ عايا٘ بإاا٤           ُٜ -أ
إهٓحؼ بؿاعط اـٓعٜاط ٖٚاٛ ٜهكااطط عًا٢ َاا٤ اياسيٛ، ٖٚاصا اذهُااٍ قاٟٛ ٗ           

عاااف عًاا٢ إػاا ي١ ٚقاااٍ باا٘ ْاا  قًٝااٌ َاأ طكٗا٥ٓااا، ٚال ٜكااًس اـاارب زيااٝ ف قاط
 . طٗاض٠ ؾعط اـٓعٜط ٚعسّ لاغه٘

ىلْاا٘ َاأ احملهُااٌ قٜٛاااف: قااسٚض ايااطٚاٜهٌ يًهكٝاا١ يااصٖاب ْاا  َاأ        -ب
 -ذٝاااف أٚ َٝهاااف  -إداااي ٌ نإايهٝاا١ ىلٍ عااسّ لاغاا١ ؾااعط اـٓعٜااط ٚايهًاا      

ٟ (114)ططاج  طإْا٘ ٜهؿاا    ،، ٜٚك٣ٛ ٖصا االذهُاٍ عٓس ايه ٌَ ٗ غؤاٍ اياطاٚ
( ٌ إهدص َٔ ؾعط اـٓعٜط، طًصا غا ٍ َأ االَااّ )   عٔ اضتهاظ لاغ١ اؿب

عٔ ذهِ ايؿطب ٚايٛن٤ٛ َٔ إا٤ إػهك٢ ب٘ ، ٖٚصا ٜكاٟٛ اذهُااٍ قاسٚض    
عًا٢   تكٝا١ً قاسض  أٚ  َٔ بع  اؿانطٜٔ، ال يبٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ، درب تك١ًٝااي

    ِ  ٜٚه ٝٓااا ؾااصٚش   .  ايػااا٥ٌ بًرااا  ع قاتاا٘ َاا  اآلخااطٜٔ ٚتعطناا٘ يػااؤاهل
ٚعسّ عٌُ اي كٗا٤ األجا ٤ َؤزاُٖاا، ّٚهأ إٔ ُٜػاه از َأ بعا        اـربٜٔ 

ٚقااس  ،خاا ف َهاإُٛ اـااربٜٔ ىلْاااال طكٗااا٤ االَاَٝاا١ عًاا٢ األجا ٤ )ضض( 
 َٛجبااف  -ىلال ايػاٝس إطتها٢   -اعطاض ايهٌ طٝهٕٛ غبل ْكٌ عباض٠ )اؾٛاٖط(

كاسٚضُٖا يبٝاإ   بايٛثاٛم  ا اـربٜٔ أٚ يعسّ ايٛثٛم بكرهُٗا أٚ يعسّ يهع
. ٚقسٚضُٖا تك١ٝ ٞٛاقعايؿهِ ا

ايبرث ايػاب : ٗ ذهِ ط ض٠ إػو إكهطعا١ َأ ايغاعاٍ اؿاٞ أٚ إٝات،      
ٚإػو اغِ ٕاز٠ٕ َهحُاس٠ َأ زّ ايغاعاٍ، ٚطا ض٠ إػاو ٖاٞ اؾًاس٠ احملٝطا١         
       ٕ  بإاز٠ إهحُس٠ ٗ أططاف غط٠ ايغاعاٍ، ٖٚاصٙ إااز٠ تؤخاص تااض٠ َأ اؿٝاٛا

  : صى ٘، ٚثايث١ تؤخص َٓ٘ ٖٚٛ َٝت مل ُٜص َٓ٘ ذاٍ ذٝاتٚتاض٠ تؤخ ،بعس تصنٝه٘
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إشا أخصح املاز٠ َٔ ايػعاٍ بعدس تصنٝثد٘ تصنٝد١ ؾدطف١ٝ ؾدا إؾدهاٍ          -أ       
بطٗداض٠   ُطٝط بٗا نػا٥ط أزدعا٤ املدصن٢و ٚي ٜهدط    دطٗاضتٗا ٚطٗاض٠ زًسٖا اي

 .َا َثسُس َػثطَٝا َااملاز٠ نْٛٗا زَ
طٗاضتٗداو   ٚإشا أخصح املداز٠ َدٔ ايػدعاٍ اؿدٞ ؾكدس ٚقد  اـداف          -ة      

إىل  َٔ ايؿكٗا٤ زفٞ ايمجاع فًٝٗاو يهٔ شٖب قًٌٝٗاضتٗا ضث٢ إٚاملؿٗٛض ط
طعد١ املااْد١ َدٔ اؿٝدٛإ اؿدٞ ٖٚدٞ       ثكٚيعً٘ ألٕ ايؿأض٠ َٔ األزدعا٤ امل لاغثٗا 

ََ طهّٛ بٓساغثٗا.مبٓعي١ املٝث١ ٚ
يهٔ ايعاٖط قكٛض زيٌٝ تٓعٌٜ اؾع٤ املاإ َٔ اؿٞ َٓعي١ املٝث١ فٔ مشٍٛ 

املثكسَد١ ايدٛاضز٠ ؾُٝدا قطعثد٘ اؿاداٍ َدٔ ٜدس  أٚ         (1)اح)ؾأض٠ املػو( ؾإٕ ايطٚاٜد 
ُٛضزٜٗا املٓكٛقد،و ٚيٝػدج   دظداٖط٠ ايخثكدام بد    وضزٌ ٚ  إيٝاح ايػِٓ

طهدِ  )ؾأض٠ املػو( َُٓٗاو ٚي ٜعٗدط فَُٛٗدا ٚمشٛ دا يؿدأض٠ املػدو ضثد٢ ٜ       
 ٚ)ؾددأض٠ املػددو(   ايػايددب ًٜكٝٗددا ايػددعاٍ بطاعدد٘    . بٓساغددثٗا أٚ بهْٛٗددا َٝثدد١

ؾثًثكط٘ غهإ اياٛازٟ أٚ َثابعٞ ايػعيٕو  -ضطنث٘ أٚ ضٓه٘ يدُٛنعٗا بؿعٌ-
 ا ٚغكٛطٗا َٓ٘و ٚايعاٖط طٗاضتٗا :ٓثعع ايؿأض٠ َٓ٘ قاٌ أٚإ اْؿكا ٚقس ت 

يٛضٚزٖدا   األزدعا٤ ايد      واملثكسَد١ فدٔ مشٛ دا    : يككٛض ايطٚاٜاحأَٚي
ًٓٗا اؿٝا٠ ٚتًسٗا ايطٚحو ٚؾأض٠ املػو يٝػج نصيوَت  . ط

 : ألقٌ ايطٗاض٠ فٓس ايؿو ؾٝٗا ٚفسّ قٝاّ زيٌٝ ف٢ً خاؾٗا.َاخاْٝٚ

ٖٚدٞ َهاتاد١    (3)بكطٝط١ فاس اهلل بٔ زعؿط (ؾأض٠ املػو)ػثسٍ يٓساغ١ ٚقس ٜ 
إٔ ٜكًٞ َٚع٘ ؾدأض٠ املػدو    : جيٛظ يًطزٌ ( غا٥َاإىل ايَاّ ايعػهطٟ )

اددٛح خ ضٝدذ زٓيددج مبؿٗددّٛ ؾدططٗا فًدد٢   ظَاي بددأؽ بد٘ إشا نددإ شنٝدد ؾهثدب:غ 
 عاٍ ضٞ أّددٔ غدج َدٛا٤ ناْددغ وُصن٢دط ايدٝدػو َٔ غدُدأض٠ ايدٞ ؾداأؽ ؾداي
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 . ناْج َٔ َٝ جو ٖٚصا اياأؽ ناؾـ فٔ لاغ١ ايؿأض٠ َٔ غري املصن٢

املدصنٛض٠   (ؾأض٠ املػدو ): إٕ خاٛح اياأؽ ٚاملٓ  فٔ ايكا٠   ٙ: أَٚيٜٚطز 
يكا٠ أفِ َٔ نٕٛ املُٓدٛع    اؿسٜذ ي ٜهؿـ فٔ لاغثٗاو ألٕ املٓ  فٔ ا

 . أٚ يؿ٤ٞ آخط ناملٓ  فٔ اؿطٜط َ  طٗاضت٘   شات٘ َافٓ٘ لػ

 : ضطاظ أَطٜٕٔ ايغثسيٍ بايكطٝط١ ٜثٛقـ ف٢ً إ: إَاٚخاْٝ
ٕ ٜهٕٛ نُري )نإ( ٚامسٗا ضازعَا إىل ايعيبو َ  أْ٘ مل ٜػال شنطٙ أ -أ

حملثٌُ فٛزٙ إىل )َا و َٚٔ ا -(ي   غؤا ا ٚي   زٛاب٘ ) -  ايكطٝط١
 . َ  املكًٞ َٔ ؾأض٠ املػو(

ِ  ظإشا نإ شنَٝاإٔ ٜهٕٛ املطاز َٔ ايؿطط:غ -ة اؿٞ ٚاملٝجو َد    َا ٜع
 نٕٛ ايصنٞ ٚقؿَا يًطٝٛإ املٝج -ٚبؿٗاز٠ تاازض أشٖإ املثؿطف١  -إٔ ايعاٖط

ّ  ؾإْ٘ قس ٜهٕٛ شنٝدَاو ٚقدس ي ٜهدٕٛ شنٝدَاو ٚيدٝؼ   زٛابد٘ )       ٜػد    ( فُدٛ
ايثعًٝل فًد٢ ايؿدطط    ٕػثؿاز املٓ  َٔ َؿّٗٛ زٛاب٘و بٌ إضث٢ ٜ  ويب اؿٞايع

ؾٝرتتب اؿهِ:  ظإشا نإ شنَٝاغفطؾَا   ؾطض املٛح َ  ايؿطط املصنٛض ظاٖط 
 ِ . اـرب ؾأض٠ املػو املأخٛش٠ َٔ اؿٞ فسّ اياأؽو ٚي ٜع

ٞ نُا ْ٘ ي إؾهاٍ   طٗاض٠ ؾأض٠ املػو املأخٛش٠ َٔ ايعيب اؿٚاؿاقٌ ا
إي إشا فًددِ بططٛبدد١ املػددو   وي إؾددهاٍ   طٗدداض٠ املػددو املٛزددٛز   ايؿددأض٠  

 َاَٚٝعاْ٘ املػطٟ إىل اؾًس٠ ضاٍ َٛح ايعيب َٔ زٕٚ تصن١ٝو ؾاألضٛط ٚزٛبد 
 . ازثٓاب٘ ضاٍ ايكا٠ أٚ فٓس ايطٛاف ٚتطٗري َٛن  املاقا٠ َع٘ َٔ زػسٙ

 َاألْد٘ يدٝؼ بدسّ فطؾد     وؿدأض٠ ْ٘ ي إؾدهاٍ   طٗداض٠ املػدو   اي   ٚإمنا قًٓا: إ
ّ ؾٝكثكط َكثهٞ ايٓساغ١ فٔ فَُٛ٘ ٚمشٛي٘و يغُٝا َ    اييثعاّ بعسّ تددُا

 َازيٌٝ َطًل ٜدسٍ فًد٢ لاغد١ ندٌ زّ َٚدٔ أٟ ضٝدٛإو ؾًدٛ ندإ املػدو زَد          
 تأتٞ أقاي١ ايطٗاض٠ إلخااتٗا يٛ اغثطهِ ايؿوو ٚيعً٘  صا زطح غري٠ ضكٝك١ّ

  . ضت٘ َعا١ًَ ايطاٖطاملثؿطف١ ف٢ً َعا١ًَ املػو ٚؾأ
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ٚإشا أخددصح املدداز٠ املثسُددس٠ َددٔ ايػددعاٍ املٝددج ؾكددس اخثًؿددج أْعدداض    -زددد
ؾكٗا٥ٓددا )ضض( ؾٝٗدداو ٚيعددٌ املؿددٗٛض طٗاضتٗدداو ٚقددس اخثًؿددج نًُدداح بعدد   
األفاظِ نايعا١َ اؿًٞ )قسٙ( ضٝذ ٜاسٚ َٔ بع  نثا٘ ايؿثٝا بطٗاضتٗاو ٚقس 

. ٘ بٓساغثٗاٜعٗط َٓ٘ ايمجاع فًٝٗاو ٚقطح   بع  نثا
ساغ١ املٝث١و ٚاملػو ٚؾأضت٘ ٚنٝـ نإ قس اغثسٍ يٓساغثٗا بإطام زيٌٝ َْ

طهددِ بٓساغددثٗا يكددسم فٓددٛإ ُٖٚددا زددع٤  َٓٗددا نػددا٥ط األزددعا٤ ٜ  وَددٔ املٝثدد١
ًٓايؿأض٠ زًس٠ َتٚ)املٝث١(و  ٗا اؿٝا٠ نػا٥ط اؾًٛز خِ ٜططأ املدٛح فًٝٗدا ٚفًد٢    ط

 . غا٥ط أزعا٤ ايعيب
بإٔ ايؿأض٠ َٚػهٗا َدٌ اياٝه١ ٚقؿطٖا ايػًٝغ ٜثهْٛإ   ساة فٓ٘ ٚقس ٜ 
ٖٚددٞ  وٜٚثكدإ بد٘   َٛندد  َدٔ املٛاند      -ايعديب أٚ ايسزازدد١   -اؿٝدٛإ  

  ٕ أٟ ي ٜعدس ُٖا ايعدطف َدٔ أزدعا٤ اؿٝدٛإ ضثد٢        وخاضز١ فٔ أزدعا٤ اؿٝدٛا
 . ا ضهِ املٝث١ إشا ظٖكج ضٚح اؿٝٛإ َٔ زٕٚ تصن١ًُٜٝطكٗ

 ػثسٍ يًطٗاض٠ بأَطٜٔ :نس اؾٛاة ٜٚ ٚقس ٜؤ
َدٔ إٔ ايعًدِ    و: مبا شنطٙ بع  ايفاّ   تعًٝكث٘ ف٢ً ايعط٠ٚ ايٛخك٢أَٚي

 اؿددسٜذ أخاددج إٔ )ٚفددا٤ املػددو نددٝؼ ضقٝددل زدداف ٜثٛيددس ؼددج زًددس ايددصنط  
اياايؼ َٔ ظاا٤ املػوو َٚٛن  ايهٝؼ زٕٚ غط٠ ايعيب ٚأَاّ قًؿث٘و ٚاملػو 

طدٝط بدايهٝؼ َٓػدٛص خًدٟٛ     ٝؼو ٜٚ ددعٕ   شيدو ايهد   ؿطظ ٚت دَاز٠ خاق١ ت 
  (ُػودؾدددأض٠ ايددد)٤ًُٛ بدددايعطٚم ًٜٚثكدددل َدددٔ اـددداضص ظًدددس اؿٝدددٛإو ٚدَددد

ٍ     وطٝط بد٘( ُسُٛع َٔ ايهٝؼ َٚا ٜ داي)ٖٞ  : ي ضٜدب     ٚفًد٢ ٖدصا قدس ٜكدا
 . طثٟٛ ف٢ً املػوطٗاض٠ ايهٝؼ ايصٟ َٜ

٠ فدٔ ؾدأض   ( غدا٥اَ فًٞ بٔ زعؿدط فدٔ أخٝد٘ )   (2): بإطام َعثرب٠ َاٚخاْٝ
ي بددأؽ (:غاملػددو تهددٕٛ َدد  َددٔ ٜكددًٞ ٖٚددٛ   زٝادد٘ أٚ خٝابدد٘و ؾكدداٍ )  
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ِ      و بثكطٜب: إٕ )ؾدأض٠ املػدو تهدٕٛ َد  َدٔ ٜكدًٞ(       ظبصيو تعداري َطًدل ٜعد
ٔ ايعديب املدصن٢و ٚقدس    ايؿأض٠ املٓؿك١ً فٔ ايعيب اؿٞ ٚفٔ ايعديب املٝدج ٚفد   

ا ضثد٢ إش  َاؾٝسٍ ف٢ً فدسّ ايادأؽ َطًكد    ظي بأؽ بصيو( زٛاب٘:غ)أطًل 
 . ناْج ايؿأض٠ َٓؿك١ً فٔ ايعيب املٝجو ٚيظّ فسّ اياأؽ ٖٛ ايطٗاض٠

ٜ د  طز  ايغدثسيٍ بٗدا ٚؾٗدِ اؾدٛاة املطًدل بأْٗدا َٓكدطؾ١ إىل األؾدطاز         ٚقس 
أضٝاّْا اي  تًكٝٗا ايعا١ٝ   ضٝاتٗا ٚتٛزس  (ؾأض٠ املػو)ايػايب ٚزٛزٖا ٖٚٞ 

ِ  فًدد٢ األضضو ؾدد َددٔ ايعاددا٤   اياددٛازٟ غدداقط١ّ األؾددطاز ايٓددازض٠ ٖٚددٞ ا تعدد
 . طع١ َٔ ايعيب اؿٞ أٚ َٔ ايعيب املٝجثكايدُ

فٔ اْعكازٙ أٚ فٔ زييث٘  َايإلطام أٚ َاْع َايهٔ ايْكطاف ي ٜكًع َكٝ س
 . ُكثطع١ َٔ ايعا١ٝ املٝث١دطٌ ٚايطٗاض٠   فُّٛ ؾأض٠ املػو ضث٢ ايدف٢ً اي

فدسّ زدٛاظ  دٌ    بثٛقؿد٘ فًد٢ )   -َاخاْٝد  -ٚقس ٜطز  ايغدثسيٍ بايكدطٝط١   
ُٓٛع يداٛح دايٓسؼ   ايكا٠( أٚ )فسّ زٛاظ  ٌ املٝث١   ايكا٠( ٖٚصا َ

 َ إىل ياداؽ   َاطْٜػ)زٛاظ  ٌ ايٓسؼ أٚ املٝث١   ايكا٠( إشا مل ٜهٔ ايٓسؼ 
عُددٌ ايؿددأض٠    ي بددأؽ  :ظ ٜعدديي بددأؽ بددصيو (: غاملكددًٞو ؾكٛيدد٘ ) 

 . أفِ يًطٗاض٠ َاايكا٠و ؾٝهٕٛ يظَ
ري ٚانع: ايطٚا١ٜ تسٍ ف٢ً زٛاظ  ٌ ؾأض٠ املػو   ايكا٠ ٚفسّ ٚبثعا

اياأؽ ؾٝ٘و ٚي ٜداج ب٘ طٗاضتٗاو ألْ٘ ي َاْ  َٔ  ٌ ايٓسؼ   ايكدا٠ إشا  
 . يًااؽ املكًٞ َامل ٜهٔ َػطٜ

ََ سُٛع َا تكدسّ: ْػثؿدهٌ   طٗداض٠ ؾدأض٠ املػدو إشا اْؿكدًج فدٔ        َٚٔ 
 . ازثٓابٗا َاط ٚزٛبايعيب املٝج َٔ زٕٚ ايثصن١ٝو ٚاألضٛ

 املٝدج  َٚ  ايؿو   ايؿأض٠ ٌٖ ٖٞ َكثطع١ َٔ ايعيب اؿٞ أٚ َدٔ ايعديب  
ألقٌ ايطٗاض٠ ايدابج فٓس ايؿو    وف٢ً طٗاضتٗا أٚ َٔ ايعيب املصٓنٞ ٜ دا٢ٓ

ّ  عًددِ قصاضتدد٘ َْٚطٗدداض٠ أٟ ؾدد٤ٞ مل ت   ساغددث٘و يهددٔ فًدد٢ قددٍٛ ناؾددـ ايًدددا
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 طهدددِ ٜ  -اؿدددٞ أٚ املٝدددج -صٓن٢ض٠ املػدددو املددأخٛش٠ َدددٔ غدددري املدد  ٓساغدد١ ؾدددأ ب
يًؿو   ٚضٚز ايثصن١ٝ ف٢ً ايعديب ؾٝسدطٟ اغثكدطاة     َابٓساغ١ ايؿأض٠ َطًك

 َافًُد  -سيٌٝ فًد٢ نْٛٗدا َدأخٛش٠ َدٔ املدصن٢     فسّ ايثصن١ٝو ْعِ إي إٔ ٜكّٛ اي
نٝد١ ايعديب   نأخدصٖا َدٔ ٜدس َػدًِ تهدٕٛ أَداض٠ّ فًد٢ تص        َاب٘ أٚ تعا دسٜ  َاٚزساْٝ

 . ًِٚأخص ايؿأض٠ َٔ ٜس املػ
 وَايهٔ ف٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض املٓكٛض بايسيٌٝ َدٔ طٗداض٠ ؾدأض٠ املػدو َطًكد     

ؾدأض٠  )طهِ بطٗداض٠  دٜهدٕٛ ايد   ؾٝد٘و إي املأخٛش٠ َٔ ايعيب املٝدج فًد٢ إؾدهاٍ     
 :  بأقٌ ايطٗاض٠و ٚتؿكٌٝ ايكٍٛ ؾٝ٘ فٓس ايؿو ؾٝٗاو فَُا (املػو

 :  خاخ١ َاإٕ يًؿو   طٗاض٠ ؾأض٠ املػو قٛض
  أخص ايؿأض٠ َٔ املصن٢ أٚ َٔ ايعيب اؿٞ أٚ املٝث١ َ  ايؿو ؿو ٕ ٜ أ -أ

ػثكدطب  ٚ  ٖدصٙ ايكدٛض٠ َْ   .    ضٝا٠ ايعديب بايؿعدٌ ضداٍ ايؿكدٌ ٚاإلباْد١     
ضٝدذ ْؿدو   ضٝاتد٘و َعد٘ ٜدادج ندٕٛ        وضٝا٠ ايعيب إىل ض، اْؿكداٍ ايؿدأض٠  

يعديب  ؾثهٕٛ اإلبا١ْ َع١ًَٛ بايٛزسإ ٚضٝدا٠ ا  وايؿأض٠ َكثطع١ َٔ ايعيب اؿٞ
 . ايؿأض٠ ٚطٗاضتٗا ٌ س ايغثكطابٞ ٜٚثطكل َُٓٗا ِضخابث١ بايثعا 

ؿو   أخص ايؿأض٠ َٔ املصن٢ أٚ َٔ ايعيب اؿٞ أٚ َٔ املٝث١ َد   إٔ ٜ  -ة
ؿو   اقثطاع ايؿأض٠ قاٌ أٟ ٜ  وايعًِ مبٛح ايعيب ظَٔ ايؿو   طٗاض٠ ايؿأض٠

ىل ظَددإ ايباْدد١  إ ُهددٔ اغثكددطاة اؿٝددا٠  املددٛح أٚ بعددس املددٛحو ٚفٓس٥ددص ٜ   
عاضند٘ اغثكدطاة فدسّ ايباْد١     ؾٝثِ َٛنٛع طٗاض٠ ايؿأض٠و ٚي ٜ  وٚايقثطاع

٘   وإىل ظَددإ املددٛح  اْدد١ بعددس املددٛحو ٚيددٛ ؾطنددج     إلبا:  ألْدد٘ ي ٜداددج يظَدد
ؾٝثعاضندإ ٜٚػدكطإ يًُعاضند١     -ٚيٛ يًكٍٛ عس١ٝ األقٌ املداج -َعاضنث٘

 . ضث٢ يٛ أخصح َٔ ٜس ايهاؾطْٚطز  إىل أقٌ ايطٗاض٠   ايؿأض٠ املؿهٛن١ 

 ؿو   إٔ َٛتد٘ ندإ َد    عًِ بأخص ايؿأض٠ بعس َٛح ايعيب يهٓ٘ ٜ إٔ ٜ  -زد
ِ ٚ  ٖصٙ ايكدٛض٠ ٜ    .  -طٛٙ َاح ضثـ أْؿ٘ أٚ َْ -ايثصن١ٝ أٚ َٔ زْٚٗا   طهد
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سطٜإ اغثكدطاة فدسّ ٚقدٛع ايثصنٝد١ فًد٢      دبعسّ أخدص ايؿدأض٠ َدٔ املدصن٢ يد     
 َددٔ ثرتتددب ايٓساغدد١و إي إٔ تؤخددص ؾددأض٠ املػددو ايعدديب املددأخٛش َٓدد٘ ايؿددأض٠و ؾ

 ٖددصا فًدد٢  ًٓٗددا ٚطٗاضتٗددا ؾددطفَا. تددصنٝثٗا ِٚض ؾثهددٕٛ ٜددسٙ أَدداض٠َ وٜددس املػددًِ
. َػًو املؿٗٛض املهثؿٞ بايغثكطاة إلخااح ايٓساغ١

ّ زدس٣ٚ  فدس  ْطز  إىل اغثكطاة ايطٗاض٠ بعس يهٓٗا ف٢ً ايطأٟ اآلخطو
فًد٢   َايًٓساغد١ ألْٗدا َرتتاد١ ؾدطف     (اغثكدطاة فدسّ ايثصنٝد١   )أٚ فسّ إخااح 

 ث٘ فسّ ايثصن١ٝ املػثكطب.دداد)املٝث١( ايعٓٛإ ايٛزٛزٟ ايصٟ ي ٜ 

اياطددذ ايدددأَ: َٝثدد١ َددا ي ْؿددؼ غددا١ً٥ يدد٘ نددايٛظؽ ٚايعكددطة ٚايُٓددٌ        
ََ ٚاؾددطاز ٚايػددُو ٚايدددددؿاف ٚمٖٛدداو   ٚاـٓؿػددا٤ ٚايددصباة  طهَٛدد١ ٖددٞ 

: مسٔ أٚ ظٜج أٚ َدا٤ أٚ مٖٛدا     بايطٗاض٠ ٚفسّ ايٓساغ١و ؾًٛ ٚقعج   َا٥
مل ٜثددٓسؼ ٚي بددأؽ   اغددثعُاي٘و ٖٚددصا ٖددٛ املعددطٚف ٚاملؿددٗٛض بدد، ؾكٗا٥ٓددا 

 َ ٍ  فً)ضض( ٚي ٜ عددطف  ٝدد٘: فددسز َددٔ األخادداضو َٓٗددا: دددايـ   شيددوو ٜٚددس
ٔ ايكددازم َدد   )ايثٗددصٜا،( غددا٥َاايطٛغددٞ ايؿددٝذ  َعثددرب فُدداض ايددصٟ ضٚاٙ

(فٔ اـٓؿػا٤ ٚايصباة ٚاؾ )   يا٦دط  ُٛح   ادطاز ٚاي١ًُٓ َٚا أؾدا٘ شيدو ٜد
( َٚطازٙ ) (2)ظنٌ َا يٝؼ ي٘ زّ ؾا بأؽٚايعٜج ٚايػُٔ ٚؾاٗ٘  قاٍ:غ

ؾإٕ  ( ْؿٞ ايسّ أقَا: إ ي ٜهٕٛ ي٘ زّ غا٥ٌو ي إٔ ٜطٜس ) َٔ ْؿٞ ايسّ
 . ثٌأٚ ُق ٘ إشا ُقط ٚي ٜؿدب بسؾع ي٘ زّايصباة ي٘ زّ يهٓ٘ ي ٜػٌٝ 

ندٌ ؾد٤ٞ ٜػدكط    (:غأبٞ بكري فٔ ايكدازم )  اري: َعثربايثع   ْٚعريٙ
َدٌ ايعكطة ٚاـٓاؾؼ ٚأؾدااٙ   -ٜعي: يٝؼ ي٘ زّ غا٥ٌ -يٝؼ ي٘ زّ   ايا٦ط 

ٚيظَدد٘ فددسّ   وعددسّ اياددأؽ ب ٓطكددإٖٚاتددإ ضٚاٜثددإ ت  . (5)ظشيددو ؾددا بددأؽ 
 . ايٓساغ١ ٚفسّ تٓسٝؼ َا يقاٖا َٔ املا٥عاح
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ظ املا٤ إي َا ناْج ي٘ ْؿدؼ غدا١ً٥  ي ٜؿػس َٚٓٗا َعثرب ضؿل بٔ غٝار:غ
ضٚاٙ   )ايثٗصٜا،( ٚغٓسٙ تاّ قطٝع يٝؼ ؾٝ٘ َٔ ميهدٔ ايػُدط    (1)ٖٚصا اـرب

ؾٝ٘ إي )أ س بٔ قُس( بٔ اؿػٔ بٔ ايٛيٝس ٖٚٛ ؾٝذ املؿٝس ٚقس اخثًؿدٛا    
قاٛيد٘ بؿدٛاٖس   ٚقط١ خدربٙ   ضسٜذ ايطؾ :قاٍٛ ضٚاٜث٘و ٚقس ضككٓا   عٛر 

 ٙ.بإخااضسْا ايط٦ُٓإ ايؿدكٞ بكط١ ٚغاطث٘   ايػٓس َٚثعسز٠ أٚزاج فٓ

  فدسّ َٓس ػد١ٝ )َدا     َاَٚهُٕٛ اـرب بربند١ ايغدثدٓا٤ ٜهداز ٜهدٕٛ قدط      
ٖدصا ايعٓدٛإ   يًُاقٞ َٔ املا٥عداحو ٚايكدسض املثدٝكٔ َدٔ     ناْج ي٘ ْؿؼ غا١ً٥( 

 ٚتًطدددل بٗدددا   املكدددساق١ٝ: ايادددٍٛ ٚايػدددا٥ط ٚايدددسّ ٚاملدددي نُدددا   وٖدددٞ املٝثددد١
َ    . سّ تكطٜادد٘تكد   ساغدد١ َٝثدد١ ددايؿٕٛ شٖاددٛا إىل َْ ْعددِ ٜٛزدس   َٝثدد١ )ايددٛظؽ( 

ٖصا اؿٝٛإ ٚقس تهٕٛ ايؿثٝدا بٓساغدث٘ ٖٚدٛ ضدٞ نٓساغد١ ايهًدب ٚاـٓعٜدطو        
 : ٚقس ٜػثسٍ  ا بأخااض خاخ١

( فدٔ ايؿدأض٠ ٚايٛظغد١    قطٝع َعا١ٜٚ غدا٥َا َدٔ ايَداّ ايكدازم )     -أ
بثكطٜددب: إٕ اـددرب ايكددطٝع  (7)ظار زي٤ٜٓددعح َٓٗددا خددغتكدد    ايا٦ددط  قدداٍ:

َثهُٔ يٓعح زي٤ خاخ١ َٔ ايا٦طو ٖٚصا تعداري ظداٖط   لاغد١ ايدٛظؽ ٚايؿدأضو      
 . اُإىل لاغثٗ إضؾاز  ؾإٕ األَط بايٓعح أَط 

ٖٚٛ نعٝـ ايػٓس يٛقٛع )ٜعٜس بدٔ اغدطام( ٖٚدٛ     -(3)خرب ايػٟٓٛ -ة       
( فدٔ  َا َدٔ ايَداّ ايكدازم )   غا٥ -دُٔ ي أَاض٠ َعثرب٠ ف٢ً قط١ خربَٙ

ٚق  ؾٝد٘ ايؿدأض٠ ٚايعكدطة ٚأؾدااٖٗا     املا٤ ايصٟ  زٛاظ ؾطة املا٤ ٚايثٛنٞ َٔ
 ب َٓدد٘ خددار َددطاحو ٚقًًٝدد٘ ٚندددريٙ مبٓعيدد١ ػددهٜ(:غدددطص ضٝددَاو قدداٍ )َٜٚ

           ٘ ظ ٚاضس٠و خِ ٜؿدطة َٓد٘ ٜٚثٛندأ َٓد٘و  غدري ايدٛظؽ ؾإْد٘ ي ٜٓثؿد  مبدا ٜكد  ؾٝد
 . يصا ي ٜٓثؿ  َٔ املا٤ ايٛاق  ؾٝ٘ ايٛظؽٚ وساغ١ شاح ايٛظؽٚظاٖطٖا َْ
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 (271)ايؿو   ضٝٛإ إٔ ي٘ ْؿػّا غا١ً٥............................................
  

أٖطٜل شيو املدا٤( ٚظداٖط    )ؾإٕ ٚق    املا٤ ٚظؽ ايؿك٘ ايطنٟٛ:َا    -زد
. األَط بإٖطام املا٤ ايضؾاز إىل لاغ١ ايٛظؽ املٛزا١ يثٓسؼ املا٤ ايٛاق  ؾٝ٘

ٚإٕ ناْدج ظداٖط٠   لاغد١     -َعاٜٚد١   ٚفُدستٗا قدطٝع   -خاداض  ٖٚصٙ األ
( هٔ ظاٖط اؾُ  بٝٓٗا ٚب، قطٝط١ فًٞ بٔ زعؿط فٔ أخٝد٘ ) ايٛظغ١و ي

 ميدٛح أٜثٛندأ َٓد٘ يًكدا٠      فٔ ايععا١ٜ ٚاؿ١ٝ ٚايٛظؽ ٜك    املدا٤ ؾدا   غا٥َا
ٖٚددصا زيٝددٌ ٚانددع فًدد٢ طٗدداض٠ ايددٛظؽ ضدداٍ ضٝاتدد٘و   (1)ظي بددأؽ بدد٘قدداٍ:غ

ًد٢  ف -بٝٓٗدا ٚبد، قدطٝط١ ابدٔ زعؿدط       َافطؾٝ َامجع -طٌُ األخااض ايداخ١ ٚت 
 . ايثٓعٙ َٔ املا٤ ايٛاق  ؾٝ٘ ايٛظؽ أٚ اغثطااة تطى ايْثؿاع َٔ ٖصا املا٤

ابدٔ   خاداض ايداخد١ ٚبد، قدطٝع    خِ يٛ ؾدطض ايثعداضض املػدثطهِ بد، األ    
ضزعٓا إىل فُّٛ ؾٛم ٖٛ قطٝع ايؿهٌ ايعاٖط   طٗاض٠ نٌ ضٝدٛإ   وزعؿط

ؾهدٌ   ( فٔضٝذ غأٍ ؾٝ٘ أبٛ ايؿهٌ َٔ ايَاّ ايكازم ) وغ٣ٛ ايهًب
ا ط٠ ٚايؿا٠ ٚاياكط٠ ٚاألبٌ ٚاؿُاض ٚاـٝدٌ ٚاياػداٍ ٚايدٛضـ ٚايػدااع ؾًدِ      

ضثد٢ اْثٗٝدج إىل ايهًدب    ظي بأؽ ب٘غ(: إي غأيث٘ فٓ٘و ؾكاٍ ) َاأتطى ؾ٦ٝ
 .(13)ظضزؼ لؼغؾكاٍ: 

ٚاؿاقٌ طٗاض٠ ايٛظؽ   شات٘ ٚفسّ نْٛ٘ َدٌ ايهًب ٚاـٓعٜط   لاغد١  
 وْؿؼ غدا١ً٥  أخااض َٝث١ نٌ ضٝٛإ يٝؼ ي٘ فُّٛشات٘و ٚضهُٗا َٓسضص ؼج 

ايػدُٔ أٚ  ؾٗٞ طداٖط٠ ي ٜؿػدس املدا٤ بٗدا ٚي ٜثدٓسؼ فٓدس ٚقٛفٗدا   املدا٤ أٚ         
 . عاحايعٜج أٚ َْطٖٛا َٔ املا٥

ُا ي٘ ْؿدؼ غدا١ً٥ أٚ   دناـطٚف أْ٘ َ َاَعٝ ٓ َااياطذ ايدأَ: إشا فًُٓا ضٝٛاْ
َُٓٗدا  ٚاضدس   أخدص ندٌ    غدا١ً٥و دُا يدٝؼ يد٘ ْؿدؼ    نايٛظؽ َ َاَعٝٓ َافًُٓا ضٝٛاْ

إشا ؾدههٓا   ضٝدٛإ ناؿٝد١     ساغدثٗاو يهٓ دا  ضهُ٘ َٔ ضٝذ طٗاض٠ َٝثثد٘ أٚ َْ 
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فٓدس   ٚقد٠ٛ  بدسؾ     َام ٜؿددب زَد  دُا يد٘ ْؿدؼ غدا١ً٥ ٚفدط    ٚايثُػاح ٖدٌ ٖدٛ َد   
 .  ؾُا ٖٛ اؿهِ وُا يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥دأّ ٖٛ َ  قطع٘

ُا  ا ْؿدؼ غدا١ً٥و   دَ ٗا: إٔ اؿ١ٝ أقػاّ بعه  ٚايعاٖط َٔ ؾٗاز٠ بعهِٗ
ُا يٝؼ  ا ْؿؼ غا١ً٥ ْعري ضؿدطاح األضض ٚنددري َدٔ    دَ ٖاٗا أٚ أندطٚبعه 

ُا ؾٝٗددا زّو ٚاملٗددِ بٝددإ ضهددِ املؿددهٛى غددري املثعددٝ ٔ فٓددس دضٝٛاْدداح اياطددط َدد
ََاملهًـ ؾٌٗ َٝثث  ََ  طه١َٛ بايطٗاض٠ٗا   طه١َٛ بايٓساغ١  ؾٓكٍٛ: أّ ٖٞ 

عددسّ األظيددٞ ضهُٓددا بطٗدداض٠ َٝثدد١     إشا بٓٝٓددا فًدد٢ زطٜددإ اغثكددطاة اي   
طكدل اـدام   ُا يد٘ ْؿدؼ غدا١ً٥و ألٕ ايغثكدطاة ٜدادج تَ     داملؿهٛى نْٛد٘ َد  

اـاضص فٔ إطام أزي١ )املٝث١ لػ١(و ؾإٕ اـاضص فٔ اإلطام: فٓٛإ فسَٞ 
")طٗداض٠ َٝثد١ َدا    )َا يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥( ضٝذ زٓيج ايٓكٛم املثكس١َ ف٢ً 

دُا ي٘ ْؿؼ فسّ نٕٛ ٖصا اؿٝٛإ املؿثا٘ َ ٚباغثكطاة يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥(
فٔ إطام زيٌٝ لاغ١ املٝث١و أٟ اـاضص ٜثطكل اـام  -َٚٓص األظٍ -غا١ً٥ 

 :ايؿطز املؿثا٘ ؼج اـام املػدثد٢ٓ  ايعسّ األظيٞ اْسضاَص ٓثش يٓا اغثكطاة ٜ 
 . )نٌ َٝث١ لػ١ إي َٝث١ َا يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥(

نُدا فًٝدد٘ احملكددل   -كددطاة ايعدسّ األظيددٞ  َٚدٔ ي ٜدداي فًد٢ زطٜددإ اغث  
٘ ايعاَد١ اؾاضٜد١     ؾُطزعِٗ أقاي١ ايطٗاض٠ ٚقافست -ايٓا٥ٝي )قسٙ( ٚمجاف١ 

ٚػدطٟ فٓدسِٖ قافدس٠     (11)ظنٌ ؾ٧ٝ ْعٝـ ضثد٢ تعًدِ أْد٘ قدصض    املؿثاٗاح: غ
٘   ْسضاز عًِ إايطٗاض٠ بعس تعصض ايثُػو بايعاّ   املكسام املؿثا٘ ايصٟ ي ٜ 

)إي َدا   :)نٌ َٝث١ لػ١( ٚي   خكٛم املػثد٢ٓ اـام :ثد٢ٓ َٓ٘فُّٛ املػ
  يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥(.

 بدد، ٖددصا ايٓددٛع ٚبدد، شاىو ٖٚهددصا    ٖددصا إشا تددطز زح اؿٝدد١ أٚ ايثُػدداح   
 يٝؼ ي٘ َاؿؼ غا١ً٥ ٚب، نْٛٗا ٚظغد ا ْ ٝٛإ ب، نْٛ٘ ؾأض٠ّديٛ تطززح َٝث١ ض
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 (231)ايْثؿاع باملٝث١ ايٓسػ١ ؾُٝا ي تؿرتط ؾٝ٘ ايطٗاض٠...............................  
  

بعس  -ح أْٗا مما  ا ْؿؼ أٚ يٝؼ  ا اْؿؼ غا١ً٥و أٚ تطززح بع  أْٛاع اؿٝ
ؾٝسدطٟ     -ؿؼ غدا١ً٥ ٚبعهدٗا ممدا يدٝؼ  دا ْؿدؼ      ايعًِ باعهٗا أْٗا مما  ا ْ

 . ايكػِ املؿهٛى املؿثا٘ َٔ اؿٝ اح: قافس٠ ايطٗاض٠   َٝثثٗا بايثكطٜب املثكسّ

ٖٚهصا إشا نإ زع٤  َٔ ضٝٛإ َٝج ٚؾو   أْد٘ ممدا يد٘ زّ غدا٥ٌ أّ ي      
اغثكطاة فسّ نٕٛ اؾع٤ اؿٝٛاْٞ َٔ شٟ ْؿؼ غا١ً٥ نُا تدأتٞ   ٚؾٝ٘ جيطٟ

ٖٚهدصا إشا   . ض٠ إلخااح طٗاض٠ اؾع٤ اؿٝٛاْٞ املٝج املؿهٛى ضاي٘اأقاي١ ايطٗ
ؾو   ؾ٤ٞ أْ٘ َٔ أزعا٤ ضٝٛإ َٝج أٚ َٔ أزعا٤ ايٓااح ٜ ا٢ٓ ف٢ً طٗاضت٘ 

 . يغثكطاة فسّ نْٛ٘ َٔ أزعا٤ ضٝٛإ َٝجو ٚألقٌ ايطٗاض٠

رتط ؾٝ٘ ايطٗاض٠و ؿاملٝث١ ايٓسػ١ ؾُٝا ي ت طذ ايثاغ :   زٛاظ ايْثؿاع بايا
ْؿؼ غا١ً٥ بايسّ فٓس قط  ايعطم أٚ شبع اؿٝٛإو ٚقس اخثاضٙ  ٖٚٞ َٝث١ َا ي٘

ثدأخطٜٔ  ٚأؾث٢ ب٘ مج  َٔ األفاظِ )قسِٖ( قااٍ مج  ناري َدٔ املثكدسَ، ٚامل  
ػ١ إي َدا قداّ ايدسيٌٝ اـدام فًد٢      ٌ املؿٗٛض أؾثٛا عط١َ ايْثؿاع باملٝث١ ايٓسب

َٚٓؿددأ اخددثاف ايؿثددا٣ٚ ٖددٛ اخددثاف   . زددٛاظٙو ٚقددس ازفددٞ ايمجدداع فًٝدد٘
 : ٖٚٞ ف٢ً طا٥ؿث، واألخااض ايٛاضز٠   ايْثؿاع باملٝث١

ايطا٥ؿدد١ األٚىل: ٖٚددٞ أخادداض َػثؿٝهدد١ بددٌ قٝددٌ ٖددٞ َثددٛاتط٠ ٚيعًدد٘ ٜطٜددس  
   ٚ  اضددس َٓٗدداو ٚقددس زٓيددج   املددسفٞ ايثددٛاتط ايمجددايٞ املثكددّٛ بكددط١ ٚقددسٚض 

أفِ َدٔ ايْثؿداع املؿدطٚط بايطٗداض٠ َٚدٔ       وَاف٢ً املٓ  َٔ ايْثؿاع باملٝث١ َطًك
ٍ  ف٢ً إٔ املٝثد  وايْثؿاع بٗا   غري َا ٖٛ َؿطٚط بايطٗاض٠ ١ ي ٜٓثؿد   ْعري َا ز

ْعدري  ٚ و(13)ظٖداة ٚي فكدب  بإ ي ٜٓثؿ  َٔ املٝثد١ خرب اؾطزاْٞ: غَٓٗا ْعري 
: غددأٍ   إضددساُٖا فددٔ زًددٛز ايػددااع أٜٓثؿدد  بٗدداو ؾكدداٍ  (12)َعثربتددٞ مسافدد١

(غ:)ٚظاٖطٙ فدسّ زدٛاظ   ظإشا ضَٝج ٚمس ٝج ؾاْثؿ  ظًسٙو ٚأَا املٝث١ ؾا
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و ٚ  ايداْٝد١: غدأٍ فدٔ أندٌ اؾدل ٚتكًٝدس ايػدٝـ ٚؾٝد٘         َاايْثؿاع باملٝثد١ َطًكد  
شا ؾؿٝد٘ ايادأؽ إ   ظي بأؽ َا مل تعًِ أْ٘ َٝث١غ(:ايهُٝدج ٚايػطا٤ ؾكاٍ )

ايكدسٚم  ف٢ً ططٜل  -(12)َعثرب٠ ايهاًٖٞ ْٚعري . فًُج إٔ زًس ايػٝـ َٝث١
إٕ َدا  غ(:طهدٞ فدٔ نثداة فًد٢ )    ٖٚدٞ تَ  -زٕٚ ططٜل ايهًٝي ٚايطٛغٞ

٘   -َٔ إيٝاح ايػِٓ  -قط  َٓٗا   ٖٚدٞ ٚاندط١ ايسييد١ فًد٢      ظَٝ ج ي ٜٓثؿد  بد
 ٗددا   اؿهددِ عهددِ املٝثدد١ َٚٓددع ٍ َٓعيثٖددٛ إٔ اؾددع٤ املكطددٛع َددٔ إيٝدداح ايػددِٓ 

َٝدج ي  غبعسّ زٛاظ ايْثؿاع باملٝث١ ٚف٢ً اإلطام املػدثؿاز َدٔ ٚقدٛع ايٓهدط٠    
 .   غٝام ايٓؿٞ ايثؿطٜعٞ املؿٝس يًثططِٜ ظٜٓثؿ  ب٘

ٚقس قداٍ   -ايٛاق    غٓسٖا اياطا٥ي ايهعٝـٚ -ٚتؤٜسٖا ضٚا١ٜ أبٞ بكري
و (15)ظْٗا َٝث١إكط  ٖٚٞ أضٝا٤:غ(   إيٝاح ايهإٔ ت ايَاّ ايكازم )ؾٝٗا 

املٝثد١  ( فدٔ  ٖٚهصا َعثرب٠ فًٞ بٔ أبٞ املػري٠ ايػا٥ٌ َٔ ايَاّ ايكدازم ) 
ُاضع١ دبايهعـ ٚيعًد٘ يد   ْجَٝدَِٚقس ض  (11)ظيغ(:ٜٓثؿ  َٓٗا بؿ٤ٞ  قاٍ )

ََ     )ايثٗصٜب( ٚقس ض  سٗدٍٛو يهدٔ أقدٌ    ٜٚج ؾٝ٘ فدٔ )فًدٞ بدٔ املػدري٠( ٖٚدٛ 
ا٥ٌ( ٚ)ايٛا ( ٚ  ايػدٓس )فًدٞ بدٔ    ايطٚا١ٜ   )ايها ( ٚضٚاٖا فٓ٘   )ايٛغ

  تطمج١ ابٓ٘ بكٛي٘: )اؿػٔ بٔ فًدٞ   (17)أبٞ املػري٠( ٖٚصا قس ٚخ ك٘ ايٓساؾٞ
بٔ أبٞ املػدري٠( ايعبٝدسٟ ايهدٛ  قداٍ )قدسٙ(: )خكد١ ٖدٛ ٚأبدٛٙو ض٣ٚ فدٔ أبدٞ           

)خكد١ ٖدٛ ٚأبدٛٙ( تٛخٝكد٘      ٙتعداري ٚظداٖط   زعؿط ٚأبٞ فاس اهلل فًُٝٗا ايػداّ..( 
)خك١ ٖٛ ٚأخٛٙ( اضٝاّْا:و ٖٚٛ تعاري َثهطض َٔ ايٓساؾٞ ْعري تعاريٙ ٚتٛخٝل أبٝ٘

يعٗٛض ايعااض٠   ندٕٛ ايدٛاٚ فاطؿد١و     ؤَ ايطزايٝ، األزا٤ ٚقس ؾُٗ٘ مج  
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ايٓساؾدٞ ايعاطؿد١ ؾدا ضازد١ إىل ندُري )ٖدٛ( بدٌ ندإ ٜكدٍٛ           ْزٔطمل ٜ  ٛيٚإي 
 . (..ّفًُٝٗا ايػا )خك١و ٚأبٛٙ ض٣ٚ فٔ أبٞ زعؿط ٚأبٞ فاس اهلل

نٕٛ ايثٛخٝل يابٔ  )قسُٖا( اغثعٗطا  (13)يهٔ ؾٝدٓا اؾس ٚأغثاشْا احملكل
ٕ    ٚاغدثسٍ فًٝد٘ أغدثاشْا احمل    وخاق١ ٞ  كدل فًد٢ إٔ ايدٛاٚ اغدث٦ٓاؾ١ٝ ٚأ  ايٓساؾد

ّ   ٚايكدازم  طٜطٜس )ٚابٛٙ ض٣ٚ فدٔ اياداق   اظ اَثٓداع ضٚاٜد١   ( بًطد فًُٝٗدا ايػدا
د( ٖٚدٛ ٜدطٟٚ نثداة    ٖد 213)( ألٕ ) ٝس بٔ ظٜاز( تدٛ   )ايبٔ فٔ ايااقط

 ٖصا. فٔ )ابٔ ْٗٝو فٔ اؿػٔ(. -ايطٛغٞ (11)نُا   ؾٗطؽ ايؿٝذ -اؿػٔ

  ؾٗدطؽ   -و ؾإٕ ابدٔ ْٗٝدو   ار ايؿٗطؽٚيعً٘ ضكٌ اؾثااٙ َٔ بع  ْ ػ 
ٔ  -ايٓساؾددٞ  ع د)... فددٔ ابددٔ ْٗٝددو فددٔ غددعٝس بددٔ قايدد  ٜددطٟٚ نثدداة اؿػدد

  درب  دي  (33)يطٛغٞفٔ اؿػٔ بٔ فًٞ( ٜٚؤنس ٚزٛز ايؿاقٌ ضٚا١ٜ ايؿٝذ ا
: ).. فدٔ فاددس اهلل بدٔ ْٗٝددو فدٔ غددعس بددٔ     ( ٚايػددٓسضددطّ اؿػد، )  ضدس  
أبٞ فاس اهلل ع فٔ اؿػٔ بٔ فًٞ بٔ أبٞ املػري٠ فٔ بع  أقطابٓا فٔ دقاي

 ( (و َٚددٔ املُهددٔ فدداز٠ّ ضٚاٜدد١ اؿػددٔ فددٔ ايَدداّ ايادداقط )    ايكددازم 
ٌ   بإٔ ْؿرتض فُط نٌ ٚاضس ) ٝس ٚابدٔ ْٗٝدو ٚغدعٝس     فدٔ   ٚاؿػدٔ( ي ٜكد

  (.١ٜ اؿػٔ بٔ فًٞ فٔ ايااقط )اٖٚصا ٜٛزب إَهإ ضٚ وَامثاْ، فاَ
  تطمج١ ايبٔ: ).. أخدص فدٔ أبدٞ زعؿدط       (31): َا شنطٙ ابٔ ضسط ٜٚؤٜسٙ

ُٓد   ( ٖٚدصا ي َٜ ْعِ ض٣ٚ اؿػٔ فٔ بع  أقطاة ايكدازم )   . ايااقط(
 . (د112ٖفٔ إزضان٘ ايَاّ ايااقط املثٛ  )

فادداض٠  ( ؾثكددع ؿاقددٌ إَهددإ ضٚاٜدد١ اؿػددٔ فددٔ ايَدداّ ايادداقط )   ٚا
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ٔ ( ٚايعداٖط٠   تٛخٝدل ايبد   ايٓساؾٞ ايعاٖط٠   ضٚاٜث٘ فٔ ايَاّ ايااقط )
: )خك١ ٖٛ ٚأبدٛٙ(و ؾثهدٕٛ ايطٚاٜد١    ٚاألة بكط١ٜٓ نُري )ٖٛ(   قٍٛ ايٓساؾٞ

ٜٓثؿد    ظيغ١ َعثرب٠ ايػٓس ٖٚٞ ٚانط١ ايسيي١ ف٢ً فسّ زٛاظ ايْثؿاع باملٝث
 . َاَطًكٜٚثأنس بٗا ٚبدُا غال: فسّ زٛاظ ايْثؿاع َٔ املٝث١  بؿ٤ٞو َٔ املٝث١

َٚايطُّْزدَع  غتعهدسٖا آٜد١    -احملط ١َ ياْثؿاع باملٝث١  -َٔ ايخااضٖٚصٙ ايطا٥ؿ١ 
ْٖس ْط َٚٓٗدا   -و ؾإْٗا تأَط بازثٓاة أغااة ايطزع ايصٟ ٖٛ ايعصاة5املسخط:ظ َؾا

 .و ٚقس غال تكطٜب زيي١ اآل١ٜ ؾٝسب ٖسطٖا -املٝث١ ي غُٝا وايٓساغاح
َْٝثدد١ُ  غٚقددس تعهددسٖا أٚ تؤٜددسٖا آٜدد١    َُ ِْ اِي ُْٝه ًَدد ََددْج َف ٗددا و ؾإ2ْظاملا٥ددس٠: ض طِّ

ِ  متاّ ا  أَٛي١ َٔ أزعا٤ املٝث١ .امل يٛإ ايْثؿاعبإطاقٗا تع
 يااضظاُهٔ ايفرتاض ف٢ً زييثٗا املطًك١ بعٗٛضٖا   ؼطِٜ ايٓؿ  ٜ  يهٔ 

ٖٚٛ األنٌ ْعري غا٥ط ايٓكٛم اي  تػٓس  َاٚايؿعٌ ايعاٖط املثاازض يًصٖٔ فطؾ
ِْ ُأطًٝددٌ إىل ايعدد، ْعددري قٛيدد٘ تعدداىل:غ  ايثطددطِٜ أٚ ايث ُْٝه ًَدد ََددْج َف ِْض طِّ َٗددات ُه  ظََّ

زدطا٤  ااضظ ٖٚٛ ايعٚاص َٔ ٖصٙ ايٓػا٤ ٚإايؿعٌ اي أضٜس ؼطِٜو ؾكس 32ايٓػا٤: 
طٌُ )املٝث١( ف٢ً ؼطِٜ أنًدٗا ألْد٘   و ٖٚهصا ت ؾث طٌُ فًٝ٘ فكس ايٓهاح فًٝٗٔ

 . ايٓؿ  ايعاٖط ٚايؿعٌ ايااضظ املثاازض إيٝ٘ شٖٔ ايػاَ 
ِ   ٖٚصٙ ايٓكٛم قدسٙ( َٓٗدا ايضؾداز    ) (33)املاْع١ قس اغثعٗط ايػدٝس اؿهدٝ

ْعري األَدط بإضاقد١ املدا٤ أٚ املدطم      وٞ َٓٗاٙ فٓٗا ٚايثٛٓقطض ايثٓع إىل ايٓساغ١ يػ
ؾإْد٘ إضؾداز إىل ضدسٚر ايثدٓس ؼو ٚيدٝؼ املككدٛز َٓٗدا         واغ١فٓس َاقا٠ ايٓس

و ؾٗصٙ ايطٚاٜاح تهُٓج ايٓٗدٞ أٚ األَدط ايضؾدازٟ    َاضط١َ ايْثؿاع َٓٗا َطًك
ؿدد  املؿددٗٛض   ايغددثسيٍ بٗددا فًدد٢ ضطَدد١  ؾددا تٓ -ي ايدددُٛيٟٛ ايثططٜدددُٞ -

 . ايْثؿاع املطًل باملٝث١ ضط١َ َٛي١ٜٛ
ٚيٞ يألَط ٚايٓٗٞ ٖٛ املٛي١ٜٛ ؾإٕ ايعٗٛض األ وَاَٚا أؾازٙ )قسٙ( َؿهٌ زس
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 غددُٝا ٚإٔ ٖددصٙ األخادداض قددسضح َددٔ غددؿطا٤ ايؿددطع ٚأٚيٝددا٤ بٝددإ األضهدداّي
(Œ)        ٟٛو ؾإٕ ٖصٙ اؾ١ٗ قطٜٓد١ ظٗدٛض ايٓؿدٞ   ايٓؿدٞ ايثؿدطٜعٞ ٚاملٓد  املٛيد

ٞ   )ي ٜٓثؿد  َدٔ املٝثد١(   أٟ ٖٛ وايكاْْٛٞ فٔ ايْثؿاع باملٝث١ ؾدطفٞ ٜ دطاز َٓد٘     ْؿد
خداف   -قدسٙ  -َٙٚا اغثعٗط . : ايْثؿاع باملٝث١ زٕٚ املٓؿٞ وٞ ٚغًل ايااةايٓٗ

اضؾ١ فدٔ  قد قٜٛد١  ٚيدصا ي ٜكداض إيٝد٘ َدٔ زٕٚ قطٜٓد١       وايعاٖط املسفّٛ بايكط١ٜٓ
ٚمل و عٝذ تهٕٛ ٚانط١ ايسيي١ ف٢ً ايعٗٛض ايداْٟٛ املعفّٛايعٗٛض األٚيٞ 

ع ُ ٔ بٝاْدد٘ َكددط ٚإٕ تهدد فددٔ ايعٗددٛض األٚيددٞ قدداضؾ١ٙ( قطٜٓدد١ّ ٜعددطض )قددس
ٕ ٜٓاػٞ ي٘ بٝإ ايكط١ٜٓ ايكاضؾ١ إىل ايهٓا١ٜ قادٌ بٝدإ   ايهٓا١ٝ٥ ٚايضؾاز١ٜو ٚنا

 . املكط ع يهٓا١ٜ ايثعاري ٚإضؾاز١ٜ ايٓٗٞ أٚ األَطو ؾإٕ ايعطف قاٌ ايٓكـ
و َااملاْع١   ؼطِٜ ايْثؿاع باملٝث١ َٛيٜٛ خااضٚاؿاقٌ ايط٦ُٓإ بعٗٛض األ

 بس َٔ املعاؾ١و ٖٚٞ أخااض:اضض ايٛانع   ايرتخٝل ٚيباملع يهٓٗا َاثا٠
ٌ  دَٚعثهددس٠ بأقدداي  ايدد َا: ٖٚددٞ أخادداض َػثؿٝهدد١ أٜهدد ايطا٥ؿدد١ ايداْٝدد١ ط

ٚايربا٠٤ املكثهٝث، ؾٛاظ ايْثؿاع بأزعا٤ املٝث١و ٚقس زٓيج ف٢ً زدٛاظ ايْثؿداع   
ٗ    ٗا ٚايثطد بأزعا٤ املٝثد١ َد  ايثدٛقٞ َدٔ لاغدث      ًًٓد ا بعد   صض َدٔ خادٗداو ٚقدس ق

ًٓثٗا َاؾًصا ْعطنٗا تاافٚايعاٖط ندطتٗا  (32))قسٙ(احملكك،  : يٝثاٝ ٔ فسّ ق
ح ٖٚددٛ ايهُٝدددج ٚقددس غددأي٘ فددٔ زًددس املٝثدد١ املًُددٛ (32)َعثددرب٠ مسافدد١ -أ

ٖٚٞ ٚانط١ ايسيي١ ف٢ً زٛاظ  ظُػ ٘ ؾٗٛ أؾهٌإٕ مل َتؾطخ ك٘ ؾٝ٘ ٚقاٍ:غ
َدٔ   ١ٜد ًد٘ يًطدصض ٚايٛقا  هدٔ َد  أؾهد١ًٝ فدسّ املدؼو ٚيع     ي وايْثؿاع ظًس املٝث١

 .يًٓسؼ  ُاؽ دغطٜإ ايٓساغ١ إىل ايٝس أٚ ايدٛة اي
( غدا٥َا فدٔ زًدس ؾدا٠     فٔ ايكدازم )  (35)اؿػ، بٔ ظضاض٠ َعثرب -ة
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 ٜ ِ غكب ؾٝ٘ ايًل أٚ املا٤ ؾأؾطة َٓ٘ ٚأتٛندأ  قداٍ:   ٝ دسبؼ ؾَٝث١  ٚقداٍ:   ظْعد
طهدٞ ٖدصا اـدرب    َٜ (31)ايكدسٚم  غٌٚيعٌ َط ظؾٝ٘ ٓثؿ  ب٘ ٚي ٜ ك٢ًٜ سبؼ ؾٝ غ

ََ  ٜٚؤزٟ َهُْٛ٘ ؾطاز و ٚ سٗدٍٛ  اـرب َعثرب ايػٓس ظاٖطَا ٚإٕ ندإ اؿػد، 
٘ َدٔ ضٚاٜد١ قدؿٛإ     يهٔ افثااضٙ فٓسْا ْاؾ٤ٞ واؿاٍ   نثب ايطزاٍ    -فٓد

. أْ٘ ي ٜطٟٚ ٚي ٜطغٌ إي فٔ خك١ َفٔطُٔ ف دٖٚٛ َ -ٖصا اـرب ٚغريٙ
ألٕ زًدس   وة َدٔ ايثكٝد١  ايؿدٝذ ايطٛغدٞ   تٗصٜاد٘ فًد٢ )ندط      ٚقس  ً٘

 ط فٓددسْا بايددسباؽ(و يهددٔ ي ٜثٝػددط يٓددا قاددٍٛ اؿُددٌ ٚإٕ نددإ        ٗدداملٝددج ي ٜط
  ٚ   زدٛاظ ايْثؿداعو     َٔ املكطٛع ب٘   َصٖآا فسّ زخاي١ ايدسبؼ   ايطٗداض٠ أ

مل  -ٖٚدٛ ؾدطض بعٝدس   ْؿػد٘      -ثك١ٝ َدٔ ايكدّٛ   يً ّازضادرب قديهٔ يٛ نإ اي
 ٢ َدِٓٗ ٜؿثدٕٛ ظدٛاظ ايكدا٠     ُثٓكدكا٠و ؾإٕ ايد ( َٔ ايٜهٔ يُٝٓ  اإلَاّ )

 .    اؾًس املسبٛؽ ٚإٕ نإ َٔ َٝث١
 .   زٛاظ ايْثؿاع ظًس املٝث١ َاٚظٗٛض َاغٓس رب َعثرب : اـباخثكاضٚ

  خددرب اياعْطددٞ ايددصٟ إغددثططؾ٘ ابددٔ إزضٜددؼ   آخددط غددطا٥طٙ ْكدداَ         -زددد
 تهددٕٛ يدد٘  ( ٚقددس غددأي٘ فددٔ ايطزددٌفددٔ زدداَ  اياعْطددٞ قدداضب ايطنددا )

ٜ دد  ٓثؿدد  مبددا قطدد   قدداٍ   و أٜكددًع يدد٘ إٔ َٜ كط  َددٔ إيٝاتٗددا ٖٚددٞ أضٝددا٤  دايػددِٓ 
(غ:) دد ٜ ٖٚددٞ ٚانددط١   (37)ظعٗدداٝصٜاٗا ٜٚػددطص بٗددا ٚي ٜأنًددٗا ٚي ٜا ْعددِ 

 ُكطٛف١ دايسييددد١ فًددد٢ زدددٛاظ ايْثؿددداع ٚقددداض١ٝ اإلشابددد١ إليٝددد١ ايػدددِٓ ايددد    
 ؼ فًٝٗدا بأْٗددا  ابدٔ إزضٜدد ايؿكٝد٘  ٚايغدطاص بٗداو ٚايعدداٖط فدسّ قدط١ تعكٝددب     

طددطِٜ ًثؿددج إيٝٗددا ألْٗددا َددٔ ْددٛازض األخادداضو ٚيْعكدداز اإلمجدداع فًدد٢ تَ   )ي ٜ 
زٛاظ  (31)سًػٞو ٚيصا اغثك٣ٛ ايؿٝذ ايدُ (33)ايثكطف باملٝث١ ف٢ً نٌ ضاٍ(
                                                           

 .5َٔ أبٛاة ايٓساغاح: ح 22: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص31)
 .1ٜهثػب ب٘: حَٔ أبٛاة َا  1: ة13( ايٛغا٥ٌ: ص37)
 و طاع١ ضسٜد١ قكك١ . 572: 2( ايػطا٥ط: ص33)
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 . ايسيي١ ٚاغثٓهط تعكٝب )ايػطا٥ط( ُاّدرب َٚتدُٝث١ يكط١ ايدايْثؿاع باي

َددِٓٗ ؾددٝدٓا  -َددٔ ايؿكٗددا٤ مجدد   َاقددط ط٘ غددٓسيهٓدد٘ قددس افثُددس اـددرب ٚ 
    ٘  (23)األفعددِ   َهاغدددا٘ ٚأغددثاشْا احملكدددل   تكطٜددط عدددذ َهاغددا٘ ٚطٗاضتددد

و ٚشيددو ؾٗايدد١ ٚإٕ ٚنددع زييدد١ّ َادرب غدٓس دو يهددٔ اؿددل نددعـ ايدد -َاَثهدطض 
مجٝدد  أقددٍٛ ططقدد٘ إىل غددا٥ط ططٜددل ابددٔ إزضٜددؼ إيددٞ زدداَ  اياعْطددٞ ْعددري  

إىل أقدطابٗاو   مل ٜاٝ ٔ غٓسٙ َثكَاؾإْ٘  وف َٓٗا األخااضاؿسٜذ اي  اغثطط
َٔ نثاة )قُس بٔ فًٞ بٔ قادٛة( إشا   ْعِ ميهٔ ايفثُاز ف٢ً َا اغثططف

فٔ اؾطح ٚايهعـ  َا( غًُٝنإ ايػٓس املصنٛض   َػثططؾ٘ إىل املعكّٛ )
ٚيٛ مباضع١ طاكاح ايطزدٌ ٚايغدثؿاز٠ َدٔ تطت دب      -أٚ فٔ ايكط  ٚايضغاٍ

َدٔ   ْ٘ ٜٓكٌ َا اغثططفألْ٘ ايدك١ األَ، ٚقس ضه٢ أ ٚشيو -ايطٚا٠ ٚطاكاتِٗ
ََ طاٛة َٔ أقً٘ املٛزٛز فٓسٙ غط ايؿٝذ ايطٛغٞ )قسٙ( ٚططٜل نثاة ابٔ 
َََ )ايؿٝذ إىل  و ؾٝ عثٓد٢  َازعَد  ٠ٚنثا٘ ٚضٚاٜات٘ َعثدرب  (طاٛةطُس بٔ فًٞ بٔ 

 : . ْٚعري ٖصا اـرب َٔ غري ٖصا األقٌ بطٚاٜات٘ ض٦ٓٝصو زٕٚ َا اغثططف

اهلل بٔ اؿػٔ فٓ٘  ايصٟ ضٚاٙ اؿُريٟ فٔ فاس (21)خرب فًٞ بٔ زعؿط -ز
يدٝؼ   َاٚزٛابد  ٜؿا٘ َؿاز خدرب اياعْطدٞ غدؤايَ    ( ٖٚٛ خرب )فٔ أخٝ٘ َٛغ٢

بُٝٓٗا ؾطم إي   ايَاّ املػدؤٍٚ ٚ  ايػدؤاٍ )أٜكدًع إٔ ٜاٝد  َدا قطد ( ٚي       
و إي إٔ ايػدٓس  نري ؾٝ٘ َٔ ضٝذ ايفثااض بداؾٛاة  ايعداٖط   زدٛاظ ايْثؿداع    

 . نعٝـ ؾٗاي١ )فاس اهلل بٔ اؿػٔ( ٚفسّ شنطٙ   ايطزاٍ مبسح أٚ تٛخٝل

( املثهدُٔ غدؤاي٘ فدٔ    َدٔ أخٝد٘ )   غدا٥اَ  (23)فًٞ بٔ زعؿدط  َعثرب -ٖد
                                                           

+ َكااح ايؿكا١ٖ  225: 2ايثٓكٝع   ؾطح ايعط٠ٚ ايٛخك٢ : ص +112+113: 1( املهاغب َ  غا١ٜ اآلَاٍ: ص23)
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املاؾ١ٝ تهٕٛ يطزٌ ؾُٝٛح بعهٗا أٜكًع ي٘ بٝ  زًٛزٖدا ٚزباغٗدا ًٜٚاػدٗاو    
ُددريٟ بػددٓس نددعٝـ  ضٚاٙ اؿ ظيو ٚإٕ ياػددٗا ؾددا ٜكددًٞ ؾٝٗددا غ(:قدداٍ )

ُسًػٞ فددٔ دضٚاٙ اؿددط ايعدداًَٞ ٚايدد  بددٔ اؿػددٔ( ؾٝدد٘و ْعددِ يٛقددٛع )فاددس اهلل
يًُؿدٗٛض ٚإٕ ْدعع    َاٖٚدصا ايططٜدل َعثدرب فٓدسْا ٚؾاقد      (نثاة فًدٞ بدٔ زعؿدط   )

 . بع  ايفاّ يثهعٝؿ٘
ايعدداًَٞ ٚايادداقط   طط دَٚػددثٓس ايفثادداض: بعددس قددط١ ططٜكددٞ ايؿددٝد، ايدد    

نثاة فًدٞ بدٔ   )١ )قسِٖ( ايصٟ ي٘ ططٜل َعثرب إىل ُسًػٞ إىل ؾٝذ ايطا٥ؿداي
 ٚقددٛي٘ إيٝٓددا ٚدرب فددٔ ايثططٜددـ دٖددٛ ٚخٛقٓددا ايؿدكددٞ بػددا١َ ايدد  ( :زعؿددط

ََ سُٛفدد١ َػددا٥ٌ ٚاغددثؿثا٤اح َددٔ أخٝدد٘ َٛغدد٢ َددٔ أقددً٘ ٚنثابدد٘ ايددصٟ ٖددٛ 
(   ( ايػايب ٚبعهٗا َدٔ أبٝد٘ ايكدازم   )) .     َٕٚٓؿدأ ايٛخدٛم اط٦ُٓدا

 (نثداة فًدٞ بدٔ زعؿدط    )ًٝ، ٚتٛاؾكُٗدا فًد٢ نْٛد٘    سًدُطسخ، ايدايؿٝد، اي
َد  ضٚاٜد١    َاغدٓاز( ٚأضٝاْد  ب، ضٚاٜثُٗا ٚبد، ضٚاٜد١ )قدطة اي   ٚتطابل ايٓػد١ 

بططٜك٘ اـام   نثابٝ٘ ايؿطٜؿ،  (نثاة فًٞ بٔ زعؿط)ايؿٝذ ايطٛغٞ فٔ 
ُا ٜهؿـ فٔ اغثُطاض١ٜ ْػدد١ ايطٚاٜد١ ٚايهثداة ٚؾدٗطت٘ ٚاتكداٍ ضٚاٜثد٘       دَ

 . يؿطٜع١ ٚفًُا٤ ايؿٝع١ ٚغاَث٘ فٔ ايسؽ  ٚايٛن  ٚايثططٜـب، ض ؿاظ ا

 ٚ بعدسّ قداض١ٝ بٝد      َاٚاؿاقٌ افثااض غٓس ايطٚا١ٜ فٓسْاو ٖٚٞ تٓطال بدس
زًٛز املٝث١ ٚفسّ قاض١ٝ زباغثٗا ٚفسّ قداض١ٝ ياػدٗاو ٚايؿداٖس   ايٓؿدٞ     

كطٜٓدد١ )ي ًٜاػددٗا( ٚايعدداٖط إضاز٠ ايٓؿددٞ ايثٓعٜٗددٞ ٚاملٓدد  ايضؾددازٟ ب :ايدايددذ
ضٝددذ ضكددط املٓدد  ٚايٓٗددٞ    ظٚإٕ ياػددٗا ؾددا ٜكددًٞ ؾٝٗدداغ :املعطددٛف فًٝدد٘

ؾسٜس٠   شاح ايًداؼ   ُا ٜهؿـ فٔ فسّ ٚزٛز ضعاظ٠ دَ وخكٛم ايكا٠
ٕ املٝثد١ َاْعد١ فدٔ    ايًعَٚٝد١   ايًداؼ ألزدٌ ايكدا٠ ٚا    ٚفٔ امكداض املؿػدس٠   

ثٓعٜد٘ ٚايثدٛقٞ   قطثٗاو ؾٝعٗط َٓ٘ إٔ ْؿٝ٘ َٚٓع٘ فٔ َطًل ايًداؼ ٜ ككدس بد٘ اي   
 . فٔ ايثٓس ؼ املرتتب ف٢ً ياؼ زًس املٝث١
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ٌو ٚاألٚىل تثهُٔ َهاتا١ ايطنا ٝكٜطُٜٚٗا قاغِ ايك (22)َهاتاثإ -ٚو ظ
(  فٔ ايْثؿاع ظًٛز املٝث١   قٓ  أغُاز ايػٝٛف ٚؾطا٥ٗا ٚبٝعٗا َٚػ دٗا )

ًٕٓٛ   خٝدددابِٗو ؾهثدددب )  ازعدددٌ خٛبدددَا غ(: باألٜدددسٟ ٚايدٝددداة ٖٚدددِ ٜكددد
ٔ  ظو٠يًكددا َاْعٝدد١ املٝثدد١ ايٓسػدد١ فددٔ قددط١  فددٔ  : ٖٚددصا ٜهؿددـ فددٔ أَددطٜ
 . دكٛم يًكا٠ يٝؼ ؾٝ٘ َؼ  املٝث١ََداش خٛة ؾًصا أَط بات  وايكا٠

زٛاظ ايْثؿاع ٚايعٌُ ٚاياٝ  ٚايؿطا٤ ؾًٛز املٝث١ ايٓسػد١و ٜٚػدثؿاز   ٚفٔ 
ٖٚدٛ ناؾدـ فدٔ     و(   زٛابٖ٘صا ايرتخٝل ٚاؾٛاظ َٔ غهٛح ايَاّ )

ؿدو   ضًٝثد٘ ٚضطَثد٘و ٚيدٛ مل     ُا ٜ دايطخك١ ايعا١َ ٚاؿ١ًٝ ٚاملطًك١ يد إَها٤ 
ٜهؿددـ ايػددهٛح فددٔ اؿًٝدد١ ٚايطخكدد١ َدد  اقددطاض ايػددا٥ٌ فًدد٢ اؾددٛاة      

  بٝإ ايؿطع  ( تككري ٚتكط ٘ باضثٝاز٘ ايؿسٜس ملعطؾ١ اؾٛاة نإ َٓ٘ )
ٌ ٚايٛظٝؿ١ ايس١ٜٝٓ َٜ ٌ    س َداّ املعكدّٛ   املدؤَٓ، املدثؿكٗ، ؾهدَا فدٔ اي     فٓد٘ أقد

(ِٗبٌ ٖٛ َٓاف يًطـ اي ٞ ايصٟ أْٝط ب )(Œ)  اٛا غؿطا٤َِدٚألزً٘ اْث 
. ايٛظا٥ـ ايع١ًُٝٚبٝإ  ايؿطف١ٝ ٘(   ايثعطٜـ باألضهاّفٓ٘ )غاطاْ

ََ دكٛم يًكا٠ ٚاملهاتا١ ايدا١ْٝ تثهُٔ ايؿه٣ٛ َٔ قعٛب١ زعٌ خٛة 
ايصن١ٝو ؾهثب اؾٛاز ط ٚايٛضؿ١ٝ ُ ط دؾكاض ٜعٌُ أغُاز ايػٝٛف َٔ زًٛز اي

( ؾٝٗا َؤندس )َا  َ ًٓ ؿثد٣ٛ أبٝد٘ )  ي َاُهدٝ ٚ ٘  َاٝ( َٚػد ندٌ أفُداٍ ايدرب     :غ يد
 .ظ بايكرب ٜط و اهلل

ٚإٕ  -األة ٚاألبٔ  -ؾٗاي١ ايكٝكٌ  وَاٖٚصإ اـربإ نعٝؿا ايػٓس ظاٖط
ََ ـ ظدٔ غدري ندعٝ    -ْٚكداَ  َاٚزٛبد  غؤاَي -سُٛع ايطٚاٜث،نإ   ايٓؿؼ َٔ 

٦ْٝاّ   و إي إٔ غبكسم اـرب ْٔ اِيَطدلِّ َؾد َِد َّ ي ٜ ْػِٓٞ  َّ ايٖع ٚيدٛ ندإ    و21ظٜدْٛؼ:  ٔإ
  زدٛاظ ايْثؿداع ظًدس املٝثد١      اٖطّا زًٝ داّ ظد ضس١ أنٝس٠ ٚب٘ يهإ  َادرب َٛخٛقداي

ٟ ٚاي ويكٓ  أغُاز ايػٝٛف  . َايٛنٛح ايسيي١ زس عٗٛض قٛ
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َٜفددٔ ايكددازم ) (22)خددرب أبددٞ بكددري  -ضددد َدداّ طهددٞ يدداؼ اي( ٖٚددٛ 
ًاداؽ اؾًدٛز املٝثد١ بعدس زباغثٗدا ظفُدَا       يؾطا٤ ايعطام املػدثطً،   ()ايػساز

( ٜٓعفٗددا ضدداٍ ايكددا٠ ٚقددس نددإ ) وَددِٓٗ إٔ زباغثٗددا تكددّٛ َكدداّ شناتٗددا 
ٛ و ٚاـد اًكٞ ايكُٝل املثاخِ  ٜٚ  ي ندعـ غدٓسٙ يهدإ زيدَٝا قٜٛدَا فًد٢       رب يد

. زٛاظ ايْثؿاع بٌ زٛاظ اياٝ  ٚايؿطا٤ ب٘
يطٚاٜداح ايطخكد١   ايْثؿداع     ُاّ َا فدطْا فًٝ٘ بعس ايثثا    فساي١ ٖصا َت

ٚقس ٜعدط املثثا  ف٢ً غريٖاو َٚٓٗا ٜثا، قسم  وبأزعا٤ املٝث١ َٔ زًٛز ٚإيٝاح
 َاو ٚؾٝٗدا املعثدرب غدٓس   ٠ندري أخااض ايطخك١ نٕٛايهاؾاْٞ   زفٛاٙ   َؿاتٝط٘ 

 .   اؾ١ًُٚايٛانع زيي١ ف٢ً زٛاظ ايْثؿاع باؾ١ًُ أٚ 
ٚيبدس َدٔ    وَاؾٝطكٌ ايثعاضض بٝٓٗا ٚب، ايطا٥ؿ١ املاْع١ فٔ ايْثؿاع َطًك

 :  ايعاص ب، املثعاضناحو ٚقس ططضج ططٜكثإ   فاص ايثعاضض
ٚقدايٛا بًدعّٚ  دٌ     وايططٜك١ األٚىل: ٚقس ططضٗا بع  َٛاؾكٞ املؿدٗٛض 

٣ٛ ايعاَد١و إي إٔ ٖدصا   َدِٓٗ َٛاؾكثٗدا يؿثد    َاظفُ وايطا٥ؿ١ املطخ ك١ ف٢ً ايثك١ٝ
 :  ألَطٜٔ وايططٜل ي ٜثٝػط قاٛي٘ ٜٚعػط غًٛن٘

األٍٚ: يعسّ إَهإ املاازض٠ ٚاملكري اىل ايعداص اؾٗد  قادٌ إضدطاظ اْثؿدا٤      
 . ٚغٝأتٞ ٚزٛزٙ ٚفطن٘ واملكاٍٛ (اؾُ  ايسييٞ ايعط )

ُٔ دايداْٞ: يعسّ َٛاؾك١ ايطا٥ؿ١ املطخ ك١ يؿث٣ٛ َٔ ٜثٛق  ايتكدا٤ َدِٓٗ َد   
ـ Œفاقط اإلَاّ ايكدازم ٚايهداظِ ٚايطندا )    ػدب إىل أنددط   ٚقدس ْ    (و نٝد

ٗ ط  ؾكٗا٤ ايػ١ٓ أِْٗ ٜؿثٕٛ عط١َ ايْثؿاع باملٝث١ أٚ ظًٛزٖاو ْعِ بعس ايسبؼ املط
ِ   -ٚايكا٥ِ َكاّ ايثصن١ٝ فٓسِٖ يًُٝث١  غد٣ٛ َايدو ٚمجد      (25)  ؾثٝدا أنددطٖ

٘    سدٛظ فٓدسِٖ ايْثؿداع ٚاياٝد و ٖٚدٛ غدري      َٜ -قًٌٝ : أفدي ايْثؿداع    َدا مدٔ ؾٝد
                                                           

 .2َٔ أبٛاة ايٓساغاح : ح 11: ة3( ايٛغا٥ٌ : ص22)
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ُهدٔ  دٌ أخاداض ايطخكد١ فًد٢ ايثكٝد١ َد         باؾًس ايدٓسؼ بايدصاحو بدٌ ي ٜ    
قدددطاضِٗ   مجٝددد   -تٛاؾدددل ؾثٝددداِٖ بٗدددا َددد  أخاددداض ايكدددّٛ ضٝدددذ ضٚٚا   

ي تٓثؿعٛا َٔ املٝث١ (:غSقٍٛ ضغٍٛ اهلل ) -َٚػاْٝسِٖو غ٣ٛ قطٝع َػًِ
 .   اؿط١َ ايثهًٝؿ١ٝ ظاٖط -بكٝػ١ ايٓٗٞ -ٖٚٛ (21)ظبإٖاة ٚي فكب

 َ ٚقدايٛا بًدعّٚ  دٌ     وددايؿٞ املؿدٗٛض  ايططٜك١ ايدا١ْٝ: ٚقس ططضٗا بع  
ُهددٔ و َٚدا ٜ  (اؾُد  ايدسييٞ ايعدط    )طدٛٙ َدٔ ٚزددٛٙ   املطًدل فًد٢ املكٝ دس أٚ َْ   

 : ططض٘ َٓٗا ٚزٛٙ
ثد١ فًد٢ املٓد  املٛيدٟٛ     طا٥ؿ١ املاْعد١ فدٔ ايْثؿداع باملٝ   ايٛز٘ األٍٚ:  ٌ اي

ايهطا١ٖ( َد  ضؾد  ايٝدس فدٔ ظٗٛضٖدا   اؿطَد١ املٛيٜٛد١ اييعاَٝد١و         ايثٓعٜٗٞ )
٠ زيي١ ايطا٥ؿ١ املطخك١ بٌ قطاض١ بعهدٗا   ايطخكد١   اؾًُد١و    ٚشيو يكٛ

فٓدس   َاٗصا اؿٌُ قدإْٛ تدطزٝع األقد٣ٛ زييد١ ٚاألٚندع ظٗدٛض      دع يُكط دٚاي
    َ ٖٚدٛ   وطداٚضاح ايعكدا٤  تعاضض أزي١ األضهاّو ٖٚٛ قدإْٛ فدط  َكادٍٛ   

ٚفٓس ايعكدا٤    بٌ َثساٍٚ َعطٚف فٓس ايؿكٗا٤ ٖٚٛ أزي١ األضهاّ  ب، مج  
٘ ُػ د ٚإٕ مل َتغ(27)قٛي٘   َٛخكد١ مسافد١   ايدُطاٚضاح بِٝٓٗو ٜٚؿٗس ي٘:ؾِٗ 

 إشا أضٜس َٓ٘ األؾه١ًٝ املٛي١ٜٛ ايطازع١ إىل ايغثطااة ٚايهطا١ٖ. ظؾٗٛ أؾهٌ

ُط  َد  ضؾد    دملٓ  ايضؾازٟ ايايٛز٘ ايداْٞ:  ٌ ايطا٥ؿ١ املاْع١ ف٢ً ا
 : ٘ أَٛضثهًٝؿ١ٝ املٛي١ٜٛو ٜٚسيٓا فًٝ٘ ٜٚؿٗس يايٝس فٔ ظٗٛضٖا   اؿط١َ اي

ُػ د٘  ٚإٕ مل َت:غ(   َعثدرب٠ مسافد١  األَط األٍٚ: ٖٚٛ ايعُدس٠: قٛيد٘ )  
بعس تطخٝك٘   ايْثؿاع ظًدس املٝثد١و ؾإْد٘ ؾداٖس قدسم فًد٢        (23)ظؾٗٛ أؾهٌ

ُؼ و ؾإْد٘    األؾه١ًٝ ايضؾاز١ٜ بكط١ٜٓ ايدد  ض يعٗٛضٙاؾُ  ب، طا٥ؿ  األخاا
                                                           

 .15+12: 1( ضاز  : ايػٓٔ ايهرب٣ يًاٝٗكٞ: ص21)
 . 3َٔ األطع١ُ احملط١َ : ح 22: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص27)
 .3َٔ أبٛاة األطع١ُ احملط١َ: ح 22: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص23)
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ٜؿعط بإٔ األؾه١ًٝ يًثطط ظ ٚايثٛٓقٞ ٚايثٓع ٙ َٔ ايثدٓسؼ  اؿاقدٌ َدٔ َااؾدط٠     
 . زًس املٝث١ َٚػ ٘ ٚاغثعُاي٘

أَدا تعًدِ أْد٘ ٜكدٝب ايٝدس ٚايددٛة ٖٚدٛ        غاألَط ايداْٞ: ٖٚٛ خرب ايٛؾا٤: 
قددطااح بإيٝدد١ ايػددِٓ  إلٖٚددٛ زددٛاة غددؤاٍ ايددطاٟٚ فددٔ زددٛاظ ا   (21)ظضددطاّ

( فدٔ اؾدٛاة   ُا ٜهؿـ فٔ زٛاظٙ ٚفسّ ضطَث٘و ؾدأفطض ) داملكطٛف١ َ
١ًٝٓ األق١ًٝ ٛ ر ايٝدس     َاٚقاٍ َا قاٍ تٓعٜٗد  وف٢ً املػؤٍٚ فٓ٘ إَها٤ً يًط فدٔ تًد

ؼ َاقٝ٘ َٚكٝا٘و ؾٗٛ ٚاندع  ٜٓس  ظٖٚٛ ضطاّغ َاٚايدٛة يهٕٛ ايسٖٔ لػ
ؼ ٚضػددٔ ايثٓددعٙ فددٔ اإلقدداب١   ايسييدد١ فًدد٢ ايطخكدد١ ٚاإلضؾدداز إىل ايثددٓس   

ٗ دط بعدس ايقداب١ ٚايثدٓسؼ و ٜٚثهدع ايؿداٖس يدٛ         ٚاملاقا٠ ٚيعّٚ ايثٛٓقٞ ٚايثط
ٞ ايٛا )قط ج ْػد١  ضدطاّو  :غ  زدٛاة ايػدؤاٍ األٍٚ    ( يًؿٝ  ايهاؾداْ

  اؿهَٛد١ ٚايٓعدط ٚايؿدطح يطٚاٜداح املٓد        َاؾإْ٘ ٜهاز ٜهٕٛ قط  ظٖٞ َٝث١
ٚأْد٘ ألزدٌ تٓعٜدٌ اإليٝد١ املكطٛفد١ َٓعيد١ املٝثد١         وٗدا فٔ املٝث١ ٚؼطِٜ ايْثؿداع ب 

و ٚي ب ْعدَس ؾددإٕ ايطٚاٜدد١ قدطٝط١ ٚايسييدد١ ٚاندط١ ٚايددطاٟٚ ٖددٛ    ظٖدٞ َٝثدد١ غ
( َٚدٔ ايدصٜٔ   اؿػٔ ايٛؾا٤ َٔ ؾكٗا٤ ايهٛؾ١ ٚأزا٤ ضٚا٠ ايَاّ ايطنا )

ُٔ تثادد  األخادداض  تدكددٝؿِٗ ٚتعًددُِٝٗ نُددا ٖددٛ ٚانددع يدددافثٓدد٢ بٗددِ ايَدداّ  
 (.Œٍ ٚفطف خكٛقٝاتِٗ َ  أ٥ُثِٗ األطٗاض )ٚايطزا

( ُثهُٔ يػدؤاي٘ َدٔ أخٝد٘ )   داألَط ايدايذ: قطٝع فًٞ بدٔ زعؿدط ايد   
  زًٛزٖددا ٚزباغٗددا أٜكددًع يدد٘ بٝدد وفددٔ املاؾدد١ٝ تهددٕٛ يطزددٌ ؾُٝددٛح بعهددٗا

ٞ ٖددٛ املٓدد  ظ ؾددإٕ ظدداٖط ايٓؿدديو ٚإٕ ياػددٗا ؾددا ٜكددًٞ ؾٝٗدداًٜٚاػددٗاو قدداٍ:غ
املٓدد  بايكددا٠ خاقدد١ يٛزددٛز ضددعاظ٠   ( ضكددطايضؾددازٟ احملدد و ؾإْدد٘ ) 

ُا ٜهؿدـ أٚ ٜؤندس ؾٗدِ فدسّ ٚزدٛز ضدعاظ٠       دؾسٜس٠   ياؼ زًدٛز املٝثد١و َد   
إىل ٠ ٜٚطؾددس إىل إٔ ْؿددٞ ايًدداؼ إضؾدداز ؾددسٜس٠   ياػددٗا   غددري ضدداٍ ايكددا

                                                           

 .3َٔ أبٛاة ايصبا٥ع احملط١َ: ح 23: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص21)
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 ٗ  . ط َٔ املاقا٠ َ  اياسٕ بططٛب١ضكٍٛ ايثٓسؼ ٚيعّٚ ايثط

فًد٢   َا١ فدٔ ايْثؿداع باملٝثد١ َطًكد    ملاْعيخااض اطا٥ؿ١ اايٛز٘ ايدايذ:  ٌ 
املثعاضؾدد١ املؿددطٚط١ بايطٗدداض٠ عٝددذ تعاَددٌ َعاًَدد١    يددٛإ ايْثؿدداعخكددٛم أ

 كد١   زدٛاظ ايْثؿداع   املدٛاضز ايد       املصن٢و ٚشيو يكطاض١ ايطٚاٜاح املطخ 
ْٚعدري قدٓعٗا    وؿرتط ؾٝٗا ايطٗاض٠و ْعري ياؼ اؾًٛز   غري ضداٍ ايكدا٠  ي ت 

قددطااح باإليٝدد١ املكطٛفدد١و ؾٓطؾدد  ايٝددس فددٔ ظٗددٛض   عددري اإلو ْٚأغُدداز غددٝٛف
 ك ددٗا عطَدد١ ايْثؿدداع باملٝثدد١   د املاْعدد١   اؿطَدد١ ايثهًٝؿٝدد١ املطًكدد١ َْٚ   خادداضاأل

ؾُٝدا ٖدٛ َؿدطٚط بايطٗداض٠ نايكدا٠ ٚايطدٛاف ظًدس املٝثد١ ٚاألندٌ ٚايٛند٤ٛ           
 ػٌ ٚايؿطة بػاق١ٝ  َٔ زًس املٝث١ .ٚايػ

اؾداْٞ )قدسٙ(   َؿاتٝطد٘ ضد، قداٍ: )املطًدل       ٚيعٌ ٖدصا اؾُد  َدطاز ايه    
 ٜ   ٚ ضؾهد٘   طٗداض٠ اؾدٛاٖط بٓطدٛ بداح       طٌُ ف٢ً املكٝ س( ٚقدس اضتهداٙ مجد  

ٚؾدداٖسٙ َٛزددٛز ٖٚددٛ قدد٠ٛ زييدد١ بعدد  أخادداض     وُهددٔ قاٛيدد٘قدداط و يهددٔ ٜ 
ٚقس ٜؿٗس يد٘   ٚاألضزع زيي١( َاتكسِٜ األق٣ٛ ظٗٛض)ايطخك١و ؾٝس٤ٞ قإْٛ 

( زدٛاظ ايْثؿداع ظًددس   “)يعداٖط   إَهدا٤ ايَدداَ،  ا (23)ٌٝككددايخدرب   َاأٜهد 
 . َؿطٚط١ بطٗاض٠ ايدٛة ( ألْٗاايكا٠)املٝث١   غري 

ًٓٗا اؿٝا٠  ٚضاقٌ ايثثا  ٖٛ زٛاظ ايْثؿاع باملٝث١ ٚأزعا٥ٗا اي  َت غدري   ط
ٚبؿدطط   ١  ي تاًدؼ زضزد١ اييدعاّ بدايرتىو    ف٢ً نطاٖد  املٓاؾ  املؿطٚط١ بايطٗاض٠

ٗ ثٓس ايثٓع ٙ َٔ اي  .  ؼ باإلقاب١ ٚاملؼ ٚاملااؾط٠ط بعس ايثٓس ؼ أٚ يعّٚ ايثط

ََٚتٓثسدد٘ َددا تكثهددٝ٘ اؿاقددٌ ٖددٛ ٖددصا  سُددٛع األزيدد١ ٚاألخادداض َاضعدد١ 
 . طكا٥ل األضهاّدُٝث١ ايٓسػ١( ٚاهلل ايعامل بدبًطاظ ايْثؿاع َٔ )اي

ٚأَا املٝث١ ايطاٖط٠ َٔ اؿٝٛإ ايدصٟ ي ْؿدؼ يد٘ غدا١ً٥ نايػدُو ٚاؾدطاز       
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طض ألزعا٥ٗدا َٓؿعدد١ َككدٛز٠ يًعكددا٤ نكدٓ  قددٛا٥ِ    ٚايدٛظؽ ٚايعكدطة إشا ُؾدد  
ٌ    -يػٝـ َٔ زًٛز ايػُو ايهاري املٝدج ا ٚإطعداّ ؿدّٛ    -نُدا   خدرب ايكدكٝ

ٞ املٝث١ ايطاٖط٠ ؾٛاضح ايطري ٚاؿٝٛاْاح األيٝؿ١ َدٔ افثٝداز    (21)و ْٚعري َا ضهد
 ايهب املٝج.أفطاة اياٛازٟ ف٢ً خعٕ املٛاز ايػصا١ٝ٥ نايػُٔ   زًس 

ٚايعدداٖط زددٛاظ ايْثؿدداع بٗددا َددٔ زٕٚ إؾددهاٍ ٜ عددطف أٚ ٜ عثددس  بدد٘ ٜٚ عثٓدد٢   
ألزً٘و ٖٚدٛ ايدصٟ ٜكثهدٝ٘ األقدٌ ايعًُدٞ األٚيدٞ: أفدي أقدٌ ايدربا٠٤ َدٔ           

 املٝثدد١ ي ٜٓثؿدد  غ: إٕ إطددام َعثددرب٠ فًددٞ:(23)يهددٔ قددس ٜكدداٍ   . املؤاخددص٠ فًٝدد٘
 ُٝث١ ضثد٢ ايطداٖط٠و   دثؿداع بايد  ُطًل فدٔ ايْ دُٓ  ايد دٜكثهٞ ايد  (22)ظَٓٗا بؿ٤ٞ

ٚ    ٚفًٝ٘ ٜ  املٝثد١  بد،  ُهٔ ْؿٞ ايٛزا١ٖ فٔ ايثؿكٌٝ املؿدٗٛض بد، املٝثد١ ايٓسػد١ 
 . كاٌ زف٣ٛ اْكطاف املٝث١ إىل ايٓسػ١ خاق١دٚي ت  وايطاٖط٠

         ٍ  إش إٔ َعثددرب٠ فًددٞ ٚغريٖددا ي ٚخددٛم    ويهددٔ ٖددصا املكدداٍ قددعب ايكاددٛ
 طثدداص إىل زفدد٣ٛ ايْكددطاف أٚ ٖط٠ ضثدد٢ َْيٓددا بإطاقٗددا ايؿدداٌَ يًُٝثدد١ ايطددا 

 طثدداص إىل ُٓدد  قاٛ ددا بعددسّ ايؿدداٖس فًٝٗدداو َٚددٔ ايٛانددع إٔ اإلطددام َٜ      َْ
 ضازتدد٘و طكددٌ ايٛخددٛم باْعكددازٙ ٚإ  خادداح ٚاقثهددا٤ اؿهُدد١ بٓطددٛ َٜ   قطٜٓدد١ اإل

طددٛٙ أٚ فددسّ خددِ ٜاضددغ ٚضٚز ايثكٝٝددس أٚ ايثدكددٝل فًٝدد٘ َددٔ اْكددطاف أٚ َْ
 خادداح فًدد٢ اْعكدداز اٍ قطٜٓدد١ اؿهُدد١ ٚؾدداٖس اإل سّ انثُددٚضٚزٙو ٚايعدداٖط فدد 

فدسّ اإلطدامو    َافٞ زعَاإلطام   َعثرب٠ فًٞ ٚمٖٛا َٔ ايبثسا٤و ٚي ْس 
ٕٛ  َابدٌ ايدسف٣ٛ فدسّ ايٛخددٛم باْعكداز اإلطدام ٚإضازتد٘ زددس       ٜؿدٌُ املٝثدد١   بٓطد

 . ايطاٖط٠و ٚؾٝٗا ايهؿا١ٜ
 : اياطذ ايعاؾط خِ ًْش         

                                                           

 .233: 5( ضهاٙ غري ٚاضس َِٓٗ: قاضب زٛاٖط ايهاّ : ص21)
 عذ ؾطٚع األٚاْٞ . - 225: 2( ضاز : ايثٓكٝع   ؾطح ايعط٠ٚ ايٛخك٢: ص23)
 .1َٔ ابٛة األطع١ُ احملط١َ : ح 22: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص22)
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 سري امليتة واملذكى وحتقيق حكمهما :تف                

ػدثٓس َٛتد٘ ٚظٖدام ضٚضد٘ إىل     ز َٔ اؿٝدٛإ املدصن٢: اؿٝدٛإ ايدصٟ ٜ    املطا
ايثصنٝدد١ ايؿددطف١ٝو ٖٚددصا املعٓدد٢ ٜػددثؿاز َددٔ بعدد  ايٓكددٛم ايؿددطٜؿ١ نكٛيدد٘  

ِْغتعاىل:  ْٝث  ََا َشٖن َْٝثد١ُ غاغثدٓا٤ً َٔ ؼطِٜ املٝث١  ظٔإٖي  َُ ِْ اِي ُْٝه ًَ ََْج َف ٜٚرتتدب   ظض طِّ
 . طٖٛاَْٚ َاٚزًس َاٚؾطُ َاطُدٌ  اؿٝٛإ ي: ِض ف٢ً ايثصن١ٝ

ٚاملطاز َٔ املٝثد١ اؿٝدٛإ ايدصٟ مل ٜػدثٓس ظٖدام ضٚضد٘ إىل تصنٝد١ ؾدطف١ٝ         
طدٛ شيدوو   دٓل أٚ بدايرتزٟ   ٚاز  أٚ َْ دناملٛح ضثدـ األْدـ أٚ بايػدِ أٚ بايد    

   ٛ تٗددا إىل ضثددـ ٖٚددصا املعٓدد٢ أفددِ َددٔ املٝثدد١   ْعددط ايعددطف ايعدداّ ٚاملػددثٓس َ
: ضط١َ  ُاّ أغااة ايثصن١ٝو ٜٚرتتب فًٝ٘املصبٛح َٔ زٕٚ َتَٔ ٚأفِ  واألْـ

 . أزعا٤ اؿٝٛإ نًٗا
َددٔ بعدد  األخادداض ايؿددطٜؿ١ ْعددري   -املٝثدد١عٓدد٢ َ -ٚميهددٔ إٔ ٜػددثؿاز ٖددصا 

إشا غ(:املعثرب٠ املثه١ُٓ يػؤاٍ مساف١ فٔ زًٛز ايػااع ٜٓثؿد  بٗدا  قداٍ )   
ٍ  (22)ظسًسٙو ٚأَا املٝث١ ؾادضَٝج ٚمسٝ ج ؾاْثؿ  ب  -بكطٜٓد١ املكابًد١   -ضٝذ تس

طككدج  و ؾإشا ض٢َ ايػِٗ ٚمس د٢ اهلل غداطاْ٘ تَ  (املٝث١ َا يٝؼ مبصن٢)ف٢ً إٔ 
ٌ ايكٝسو ٚإٕ مل ٜطّ ايػدِٗ فًد٢ ايكدٝس أٚ مل    ِطدايثصن١ٝ ٚايػاب ايؿطفٞ ي

ِ  اهلل غدداطاْ٘ ؾددا شنددا٠ بددٌ ٖددٞ َٝثدد١ ّ أنًددٗا ثل  املٝثدد١ احملددطو ٚيددصا ي َتدددٜػدد
   ِ  و ٜٚؿٗددِ َددٔ (َددا يددٝؼ مبددصن٢)ٚايْثؿدداع بٗددا بدداملٛح ضثددـ األْددـ بددٌ تعدد

: إٔ َٛنددٛع ضطَدد١ األنددٌ ٚايْثؿدداع يددٝؼ ٖددٛ املٝثدد١ بعٓٛاْٗددا      املعثددرب٠ٖددصٙ 
 بٌ ٖٛ اؿٝٛإ ايعاٖك١ ضٚض٘ َ  فسّ تصنٝث٘. وايٛزٛزٟ

ِْ  املعثرب ٜؤنس ظاٖط اآلٜد١ املااضند١:غ  ٖٚصا اـرب  ُْٝه ًَد ََدْج َف َْٝثد١ُ  ض طِّ َُ  ٔإٖي  ... اِي
 ِْ ْٝدث  ٖٚدٞ   وضٝذ ضت اج اآل١ٜ املااضن١ ضط١َ األندٌ فًد٢ املٝثد١    و2ظاملا٥س٠:ََا َشٖن

ِْ  ( خِ اغثدٓج:غنٌ ضٕٝٛ ظٖكج ضٚض٘) ْٝدث  ََدا َشٖن ٖٚدصا قٝدس  خدام َدٔ      ظٔإٖي 
                                                           

 .3َٔ أبٛاة ايٓساغاح: ح 21: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص22)
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َْٝثد١ُ   ايعاّ أٚ املطًل:غ َُ ِْ اِي ُْٝه ًَد ََدْج َف  ايعداّ  ُٛنٛع يدد  َاكَهدٝ   َاؾٝهدٕٛ قٝدس   ظض طِّ
ََ -ٓى َصاؿٝٛإ املٝج ايصٟ مل ٜ  - طُٛيٞ قٝ س اؿٝٛإ ايصٟ ظٖكج ٖٚصا فسّ 

غثكطاة فسّ ايثصنٝد١ فٓدس ايؿدو َد      إشا زط٣ ا :ضٚض٘ ٚقاض َٝث١و ٚفًٝ٘
ٖ ددام ضٚح اؿٝددٛإ بايٛزددسإ ؾكددس أ   ضددطاظ إ طكددل َٛنددٛع اؿددطاّ   ضددطظ َتظ

 . نٌاملطنب: )ضٝٛإ ظٖكج ضٚض٘ ٚمل ٜصٓى( ؾٗٛ َٝث١ ضطاّ األ
ُهٔ إٔ ٜػثؿاز َعٓد٢ املٝثد١ َدٔ األخاداض املداثد١ يعٓدٛإ )املٝثد١( فًد٢         نُا ٜ 

ٚفًد٢ إيٝد١ ايػدِٓ املكطٛفد١ ضداٍ ضٝدا٠ اؿٝدٛإو ْعدري          َاايكٝس املكطٛع َٓ٘ ؾ٦ٝ
َا أخصح اؿااي١ َٔ قٝس ؾكطعج :غ(25)َعثربتٞ فاس ايط ٔ ٚقُس بٔ قٝؼ

 اايد١ َدٔ قدٝس ؾكطعدج َٓد٘      َدا أخدصح اؿ  ظغَٝث١و ْػد١ -ؾٗٛ َٝ ج  َآَ٘ ؾ٦ٝ
إمندا  يٝداح ايػدِٓ :غ  َٚعثدرب٠ ايهداًٖٞ   قطد  إ    ظْ٘ َٝ جؾصضٚٙ ؾإ أٚ ضزَا َاٜس

ؾإْٗدا أطًكدج فٓدٛإ )املٝ دج( أٚ )املٝثد١( فًد٢        (21)ظٓثؿ  ب٘ط  َٓٗا َٝ ج ي ٜ ُق
 . غٛا٤ اؿٝٛإ ايثاّ ٚاياع  ايٓاقل (َا مل ٜك  فًٝ٘ ايصنا٠ ايؿطف١ٝ)

ثؿاز َعٓدد٢ املٝثدد١ َددٔ اـددرب املثهددُٔ يثؿػددري ايددطاٟٚ  هددٔ إٔ ٜػددٖٚهددصا ٜ ُ
 ظَٚٓد٘ َدا ٜهدٕٛ َٝثدد١    َا: َٓد٘ َدا ٜهدٕٛ شنٝد     زًدٛز زٚاة غ)ايهُٝددج( بأْد٘   

٘   غ(:ٚغأٍ فٔ ايكا٠ ؾٝ٘  ٚأزاب٘ ) ٌ  ؾٝد  (27)ظَا فًُج أْ٘ َٝث١ ؾدا تكد
ط املٝثد١ ٖٚدٞ   ُ د ٌ املثهُٔ يعٌُ أغُاز ايػٝٛف َٔ زًٛز اؿد ٝكَٚٔ خرب ايك

َدٔ زًدس املٝثد١و     َايكدات٘ تٛقٝد   داش خدٛة  د( باتد ٝاةو ٚقس أَدطٙ ) تكٝب ايد
.. ؾدإٕ  (:غٚقاٍ ايطاٟٚ: )ؾكطح أفًُٗا َٔ زًٛز اؿُط ايصن١ٝ( ؾكداٍ ) 

ٕ    (23)ظؾدا بدأؽ   َاشنٝد  َانإ َا تعٌُ ٚضؿدٝ   َآَطٛقد  -. ٖٚدصإ خدربإ ظداٖطا
ألخاداض  ٜٚكدًطإ َؤٜدسٜٔ ي   وُٝث١ ٚبد، ايدصنا٠  دُكاب١ً بد، ايد  د  ايد  -َاَٚؿَٗٛ

                                                           

 .3+ح1َٔ أبٛاة ايكٝس: ح 32: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص25)
 .1َٔ أبٛاة ايصبا٥ع: ح 23: ة11( ايٛغا٥ٌ: ص21)
 .2َٔ أبٛاة ايٓساغاح : ح 53: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص27)
 .2َٔ أبٛاة ايٓساغاح: ح 22: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص23)
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  ْعدط ايؿداضع    (املٝثد١ )ٚ (ايثصنٝد١ )املعثرب٠ املعثُس٠   تؿػدري ندٌ َدٔ فٓدٛاْٞ     
ٛ ٚقددس َت  . األقددسؽ ٍ  -خٓددا األقددٛي١ٝ طكددل فٓددسْا   ع إٔ  -تٓاٝٗدداح ايؾددثػا

ََ دكٛقد١  ايثصن١ٝ اي  ٖٞ ظٖام ضٚح ضٝٛإ قابٌ يًثصن١ٝ بهٝؿ١ٝ َٔ ايصبع 
ثطكٝل ع اـاضزٞ املكطٛة بٖٛ فٓٛإ بػٝط َٚع٢ٓ ٚضساْٞ َثٛيس َٔ ايصب

ؾطٚط َع١ٓٝ َ  قاب١ًٝ اؿٝٛإ يًثصن١ٝو ٚأقُٓا ايسيٌٝ ايٛاندع فًد٢ اياػداط١    
 . ٚايٛضسا١ْٝ ٚفسّ ايرتنب

غدد٣ٛ ايهًددب ٚاـٓعٜددط  (قابًٝدد١ نددٌ ضٝددٛإ يًثصنٝدد١) :طكددل فٓددسْانُددا َت
طدٌ  طدٌ أندٌ ؿُد٘ ٚبد، ضٝدٛإ ي َٜ     ٚاؿؿطاحو َٔ زٕٚ ؾطم بد، ضٝدٛإ َٜ  

ٚايعداٖط َدٔ ايٓكدٛم ايػدابك١      . طٌ ياؼ زًسٙ ٚقٛؾ٘ ٚٚبدطٙ َٜٚأنٌ ؿُ٘ 
 ( .طٝٛإ ايصٟ مل ٜصٓىداي)إٔ ضط١َ األنٌ ٚايًاؼ   ايكا٠ َرتتا١ ف٢ً 

ٚقس ٚق  ايهاّ بِٝٓٗ   إٔ ايٓساغ١ ٌٖ ٖٞ َرتتاد١ فًد٢ فٓدٛإ )املٝثد١(      
 .   زٛاب٘األْعاض   ٚقس اخثًؿج ( غري املصن٢)أّ ف٢ً فٓٛإ 

١ أَط ؾطفٞ ٚافثااض قاْْٛٞ أٚنط٘ ايؿداضع األقدسؽو غدٛا٤ قًٓدا     ٚايثصنٝ
بأْ٘ فٓٛإ َطندب أّ ٖدٛ فٓدٛإ بػدٝط نُدا اخرتْدا ٚقًٓدا بدإٔ ايثصنٝد١ فٓدٛإ           

 َابػٝط َثٛٓيس َٔ ايصبع بؿطٚط٘و َٚ  اضثُاٍ افثاداض ؾدطط   ايثصنٝد١ ؾدطف    
زيٝددٌ ايطزددٛع إىل إطددام ُهٓٓددا ؾإْدد٘ ي ٜ  ناؾددرتاط ايددصبع باؿسٜددس اـددايلو

بدس َدٔ   يًُؿدط عو ٚفًٝد٘ ي   َازدسٜ  َاططظ نْٛد٘ َدطاز  ٓؿٝ٘و إش ي إطام ٜ ايثصن١ٝ ي
 ٖصا. .ُطثٌُدطككٗا َٔ زٕٚ ايؿطط اييًؿو   َت (أقٌ فسّ ايثصن١ٝ)إزطا٤ 

 (املدصن٢ )ٚ (املٝث١)ألٕ يًُٝث١ فاز٠ّو  َاٚي ضٜب   نٕٛ فسّ ايثصن١ٝ َاظَ
إَدا إٔ   : أٟ ضٝدٛإ   اـداضص   َٔ ايهسٜٔ ايدصٜٔ ي خايدذ  ُداو ؾدإٕ َدٛح     

أٚ ٜػثٓس إىل غاب غدري ايدصبع ايؿدطفٞ     وؾطفٞ ؾٝهٕٛ َصٓن٢ٜػثٓس إىل شبع  
يعددسّ اآلخددطو ٚاـدداف  َاٜهددٕٛ ٚزددٛز أضددسُٖا َاظَدد :ؾٝهددٕٛ َٝثدد١و ٚفًٝدد٘

ٌ  املؿاض   إٔ َٛنٛع ضهدِ ايٓساغد١ ٖدٌ ٖدٛ )غدري املدصن٢( ٖٚدٛ         إيٝ٘ ضاق
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ٓدٛإ ٚزدٛزٟو ٖٚدصإ افثاداضإ ؾدطفٝإ      فٓٛإ فسَٞ أّ ٖٛ )املٝث١( ٖٚٛ ف
 . طهِ بايٓساغ١ددثًؿإ ؾُٝا ٜرتتب فًُٝٗا َٔ ايَ 

ٚتعٗط ايدُط٠ ب، ايكٛي،   ايًطِ أٚ اؾًس أٚ اؾع٤ اؿٝٛاْٞ املؿهٛى   
نُدا يعًد٘    -ْ٘ ف٢ً ايكٍٛ برتتب ضهِ ايٓساغ١ ف٢ً )غدري املدصن٢(   إتصنٝث٘و ؾ
بعددس إزددطا٤ املؿددهٛى ؾددع٤ اؿٝددٛاْٞ فًدد٢ ٖددصا ا بايٓساغدد١ طهددِٜ  -املؿددٗٛض

اغثكطاة فسّ ايثصن١ٝو بُٝٓا فًد٢ ايكدٍٛ بدإٔ ضهدِ ايٓساغد١ َرتتدب فًد٢        
قًٌٝ َٔ األفداظِ )قدسِٖ( ي ٜدأتٞ ضهدِ ايٓساغد١و       )املٝث١( نُا اخثاضٙ مج  

ٛ      تطتدب اؿهدِ با   ( ايد املٝث١)ٚشيو ألٕ   يٓساغد١   األخاداض فًد٢ فٓٛاْٗدا ٖد
ايدد  ٖددٞ يظّ  داددج نْٛدد٘ َٝثدد١ّايعددسَٞ ي ٜ  فٓددٛإ ٚزددٛزٟو ٚايغثكددطاة

 . داج يظَ٘داألقٌ ي ٜ  و إش املػثكطب )فسّ ايثصن١ٝ(
ظدداٖط٠ّ   إٔ ايٓساغدد١ ٚفددسّ   خادداضقددس ٜكدداٍ: إْدد٘ قددس ٚضزح بعدد  األ  ٚ

اؾددرت ٚقددٌ ( َدددٌ قددطٝع اؿًيب:غَددا فًددِ أْدد٘ َٝثدد١)فًدد٢  إايكددا٠ َرتت ادد
٘     ضغٜعي اـؿاف ايد  تاداع   ايػدٛم     ظؾٝٗا  خدرب ٚ ظثد٢ تعًدِ أْد٘ َٝثد١ بعٝٓد

٘ ًَُا ف:غاياطا٥ي فدٔ تكًٝدس    مسافد١ غدا٥اَ   ظ َٚعثدرب ج أْ٘ َٝث١ ؾا تكٌ ؾٝد
مل تعًدِ   ي بدأؽ َدا  (:غايػٝـ   ايكا٠ ٚؾٝ٘ ايؿطا٤ ٚايهُٝدجو ؾكاٍ )

ا٢ٓ فًد٢ طٗاضتد٘ ٚزددٛاظ   دٜ د  ٘ َٝثد١ّ عًدِ نْٛ د  ؾايدصٟ ي ٜ  : . ٚفًٝد٘  (21)ظأْد٘ َٝثد١  
 . َؿهٛى ايثصن١ٝ غري َعًَٛٗاايكا٠ ؾٝ٘ ٚإٕ نإ 

  َدٛضز ٚزدٛز األَداض٠      دربٜٔ األٚيد، ٚضزا د: األٍٚ: إٕ اي ٚيٓا زٛابإ
 اؿًديب  ٓٗدا إي إشا فًدِ خاؾٗداو إش قدطٝع    ف٢ً ايثصن١ٝو ٖٚٞ ي ٜ طؾ  ايٝس ف

ٖٚددٛ أَدداض٠   -ٜعددي غددٛم املػددًُ،  -اع   ايػددٛم اد  اـؿدداف ايدد  ت دد  ٚضز
  َدٛضز ٚزدٛز أَداض٠     (اغثكدطاة فدسّ ايثصنٝد١   ) َعد٘:  سطٟٚي َٜ وايثصن١ٝ

نُدا ٜعٗدط َدٔ قدطا٠٤      -اياطدا٥ي  خدرب ايثصن١ٝ ؾٝ٘ إي إٔ ٜعًِ أْ٘ َٝثد١و ٖٚهدصا   
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عًددِ طهددِ بثصنٝدد١ اؿٝددٛإ ٚطٗاضتدد٘ ضثدد٢ ٜ َٚدد  ٚزددٛز األَدداض٠ ٜ  -ََسُٛفدد٘
  َٛندٛع اؿهدِو    َاَأخٛش َاخاؾٗاو ؾايعًِ غا١ٜ ايعٌُ باألَاض٠و ٚيٝؼ قٝس

 فًددِ ططٜكددٞ ْعددري )تاددٝ ٔ ايؿسددط( ايددٛاضز   آٜدد١ ايكددّٛ ٚايؿسددط شاتدد٘  بددٌ ٖددٛ 
أٚ )تاددٝ ٔ   ايخادداضو )ايعًددِ باملٝثدد١(  َصٚقددس أِخدد -َٛنددٛع ٚزددٛة ايكددّٛ -

: زٛاظ ايكا٠  إلضطاظ َٛنٛع اؿهِ ٚيثٓسع اؿهِ َاططٜك  ايكطإٓ ايؿسط( 
ايكا٠ ٖدٛ   ف٢ً املهًـو ٚاملٛنٛع ايٛاقعٞ ملٓ  ٚزٛة ايَػاى ٚايكّٛأٚ 

ٚي ٜهٕٛ ايعًدِ  )ايؿسط(و اإلَػاى:ٛزٛة ي املٛنٛع ايٛاقعٞ)املٝث١( نُا إٔ 
َدأخٛش   زيٝدٌ اؿهدِو       َٛنٛع اؿهدِ: ٖدصا أٚ شاىو ؾدايعًِ ططٜدل     َاقٝس

ٚتكّٛ ايَاضاح نايا١ٝٓ ٚاألقٍٛ احملطظ٠ نايغثكطاة َكاّ ايعًِ ايططٜكٞو 
 : ٍ ْكري إىل اؾٛاةَٚ  ايثٓعٍ ٚتػًِٝ فسّ زس٣ٚ اؾٛاة األٚ

يٛ غًُٓا زييثٗا ف٢ً أقاي١ ايثصن١ٝ   اؿٝٛإ  -ايداْٞ: إٕ ٖصٙ ايطٚاٜاح
 عاضندٗا األخاداض ايعداٖط٠    ت  اؾإْٗد  -دُطثٌُ شنات٘ َدا مل ٜعًدِ أْد٘ َٝثد١    املٝج اي

ُا ٜؤندٌ ؿُد٘ ؾايكدا٠   ٚبدطٙ     دؾإٕ ندإ َد    خاؾٗا َدٌ َعثرب٠ ابٔ بهري:غ
ٞ    ٠ْااْد٘ ٚندٌ ؾد٤ٞ َٓد٘ زدا٥ع     ٚبٛي٘ ٚؾعطٙ ٚضٚخد٘ ٚأي    (53)ظإشا فًُدج أْد٘ شند

سٛظ ايكا٠ عًِ أْ٘ شنٞ ؾا َتؾإْ٘ ٜسٍ ف٢ً أْ٘ إشا ؾو   شنا٠ اؿٝٛإ ٚمل ٜ 
 ٕ ٕ  وؾٝدد٘و َٚدد  ايثعدداضض ٜثػدداقطا  :ٚجيددطٟ   َددٛاضز ايؿددو   شنددا٠ اؿٝددٛا

َٔ زٕٚ َاْ و ٜٚرتتب فًٝٗا األضهاّ املرتتا١ ف٢ً  (اغثكطاة فسّ ايثصن١ٝ)
ٝددٛإ ايعاٖكدد١ ضٚضدد٘ َدد  فددسّ ايثصنٝدد١و نُددا ترتتددب األضهدداّ ايدد  زعددٌ  اؿ

 يٓساغدداح ٚايدد  ي ترتتددب إي ضدد،   َٛنددٛفٗا )املٝثدد١( بعٓددٛإ ٚزددٛزٟ نا  
ٗ دد   .ا : )املٝثدد١( ضددطاظ فٓٛاْٗدد إ طكٝددل ٜٓاػددٞ َت سْا اياطددذ املانددٞ : ٚضٝددذ َ

 َٛنددٛع ضهددِ ضطَدد١ األنددٌ ٚايًدداؼ ٚفددسّ زددٛاظ ايكددا٠ ٚايْثؿدداع باملٝثدد١  
 : ؾٓكٍٛ وطٖٛا َٔ األضهاّساغثٗا ََْْٚٚ
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: تطتب ضهِ ضط١َ األندٌ ٚايًداؼ    ايعاٖط َٔ ْكٛم ايكطإٓ اؿهِٝ -أ
َْٝثدد١ُ غفًدد٢ فٓددٛإ )غددري املددصن٢( يكٛيدد٘ تعدداىل:  َُ ِْ اِي ُْٝه ًَدد ََددْج َف ََددا  ....ض طِّ ٔإٖي 

ِْ ْٝث  ًٝ٘: إشا و ؾُٛنٛع اؿطاّ )َا مل ٜصٓى( َٔ اؿٝٛإ املٝجو ٚف2املا٥س٠:ظَشٖن
سطٟ اغثكطاة فدسّ ايثصنٝد١   ؾههٓا   تصن١ٝ ضٝٛإ ٚطٗاض٠ ؿُ٘ ٚزًسٙ ْ 

طُ٘ ٚياؼ زًدسٙو ٚقدس   دٜٚرتتب فًٝ٘ ٜٚداج )فسّ نْٛ٘ َصنٞ( ؾٝططّ أنٌ ي
 . ؾطاز  وغال بٝإ بع  األخااض ايكطٝط١ ايساف١ُ يعٗٛض اآل١ٜ املااضن١

١ بسييدد ٚايعدداٖط إٔ َٛنددٛع فددسّ قددط١ ايكددا٠ ٖددٛ )غددري املددصن٢(  -ة
إٕ ايكا٠... إشا فًُج أْ٘ شنٞ قس شٓناٙ ايصابعو ٚإٕ ندإ  َعثرب٠ ابٔ بهري:غ

َٚعثدرب٠   (51)٠ظٗٝج فٔ أنً٘ ؾايكا٠   نٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ ؾاغسُا قس ْ دغري شيو َ
ٜعددي إشا شٓنٝددج اؿٝددٛإ    (53)ظإشا ضَٝددج ٚمس ٝددج ؾدداْثؿ  ظًددسٙ   غمسافدد١:

 . -ايًاؼ   ايكدا٠ اع األنٌ َٚٚٔ أٚنع أما٤ ايْثؿ وكٝس ؾاْثؿ  ظًسٙايدُ
غثكدطاة  سدطٟ ا ٚفًٝ٘: إشا ؾههٓا   تصن١ٝ ضٝدٛإ ٚطٗداض٠ ؿُد٘ ٚزًدسٙ ْ     

 )فسّ نْٛ٘ َصن٢( ؾٝططّ يٝؼ زًسٙ   ايكا٠.فسّ ايثصن١ٝو ٜٚرتتب فًٝ٘:

ٚايعاٖط إٔ ايٓساغ١ ٚضط١َ ايْثؿداع بػدري األندٌ ٚايًداؼ   ايكدا٠       -زد
فًد٢ فٓدٛإ )املٝثد١( ٚ )املٝدج(      -(52)ذ  ْكدٛم األضازٜد   -ضهُإ َرتتاإ

ُا ف٢ً ايعٓدٛإ  ٖٚٛ فٓٛإ ٚزٛزٟو ٚمل ٜداج فٓسْا زيٌٝ ٚانع ف٢ً تطتاٗ
)غري املددصن٢( ايدابددج باغثكددطاة فددسّ ايثصنٝدد١و ُٖٚددا فٓٛاْددإ      ايعددسَٞ:

ؾإشا  وداج يظَ٘ ايعازَٟثػاٜطإ ٚإٕ ناْا َثاظَ، فاز٠ّو ٚايغثكطاة ي ٜ 
 ٕ ٚزددط٣ اغثكددطاة فددسّ ايثصنٝدد١ مل ٜٓؿدد  إلخادداح    ؾددههٓا   تصنٝدد١ ضٝددٛا
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. )غري املصن٢( ي ف٢ًألْٗا َرتتا١ ف٢ً فٓٛإ )املٝث١(  وَٛنٛع ايٓساغ١

ََ طٜدإ األقدٍٛ ايعًُٝد١    طصٚض   اْؿهاى ايًٛاظّ ٚاآلخاض   َدٛاضز ز ٚي 
طهدِ فًٝد٘   ضٝدذ ٜ   مبدا٥  َدطز ز بد، نْٛد٘ َدا٤ً ٚبد، نْٛد٘ بدٛيَ         ْعري املثٛن٤٢

سددب تطٗددري ايٝددس املاَػدد١ يدد٘ َٓدد٘ يغثكددطاة     َددٔ اـاددذ ؾددا َٜ   بايطٗدداض٠
طهِ فًٝ٘ بكط١ ٚن٥ٛ٘ أٚ غػً٘ بصاى املا٥  يعسّ إضدطاظ  طٗاضتٗاو يهٔ ي ٜ 

 . َا٥ٝث٘ بٌ ٚيغثكطاة بكا٤ ضسخ٘
طهِ بعسّ زٛاظ أنٌ ايًطِ ٚفسّ زدٛاظ ايكدا٠   ٖٚهصا   املكاّ ضٝذ َْ

طهدِ بٓساغدث٘ يعدسّ إضدطاظ     هدٔ ي َْ   اؾًس بعس إزطا٤ أقٌ فسّ ايثصن١ٝو ي
طهدِ  ألقٌ ايطٗاض٠ اؿه١ُٝو َٚٔ ٖٓدا َْ  طهِ بطٗاضت٘ إزطا٤ًبٌ َْ ونْٛ٘ َٝث١ّ

 ُسًٛب١ َدٔ بداز ايهداؾطٜٔ    دُكٓ ع١ ايد دسًٛز ايد دبطٗاض٠ ايؿدطّٛ ٚايًطدّٛ ٚايد   
ٖا َدٔ بًددسإ  غدثرياز يفًد٢ اؿٝدٛإ    ٚقدٛع ايثصنٝد١ ايؿدطف١ٝ    َاضثُدٌ قٜٛد  إشا إ

 . يثعاّ عط١َ أنًٗا ٚفسّ قط١ ايكا٠   يااغٗايَ  ااملػًُ، و 

ٚاؿاقدٌ قهدا٤ األزيد١ ٚايٓكدٛم ايؿدطف١ٝ باْؿهداى ضطَد١ أندٌ ايًطددِ         
 . ٚياؼ اؾًس   ايكا٠ فٔ ضهِ ايٓساغ١ ٚضط١َ ايْثؿاع

 ْدد٘ ي إؾددهاٍ   إٔ أخددص ايًطددِ أٚ ايؿددطِ أٚ اؾًددس   ٜددس املػددًِ      خددِ إ
 ٌ بصٟ ايٝسو أٟ ضث٢ إشا مل ٜهٔ  ْلإشا مل َٜٛخ ٚاؿٌ ٚايطٗاض٠ ضث٢ ايصنا٠ِ زيٝ

دكد٘   ٜهدٔ ؾ بٝسٙ ٚغداَثٗا َدٔ اؿدطاّ ٚاغدثعُاٍ املٝثد١ ٚمل      َاشٚ ايٝس َٛخٛق
بكددسق٘   إخادداضٙ بثصنٝدد١ اؿٝددٛإو ؾهآَددا   قددٛض٠ فددسّ ايٛخددٛم     َاَٛخٛقدد

ٖٚدٞ   -ايثصنٝد١  املػدًِ أَداض٠َ   ايؿدكٞ بكدسق٘ ٚغدا١َ ٜدسٙو ؾٗدٌ تهدٕٛ ٜدس       
فًد٢ أَداض٠ ٜدس املػدًِو      ُع٢ٓ ندٕٛ غدٛم املػدًُ، أَداض٠ّ    دبد  -أقٌ األَداضاح 

ٖصا َا ٚق  اـاف ؾٝ٘و ٚقس اخثاض مج    . ٖٚهصا غري ايػٛم َٔ األَاضاح
ع فًٝٗددا غددٛم املػددًُ، ٚقددٓع٘   بدداز أَدداض٠ ايٝددس ٜٚثؿددط  ايؿكٗددا٤ أقدداي١ََددٔ 

َ   -آخدط  املػًُ، ٚتكدطف املػدًِو ٚاخثداض مجد       ٠ أقداي١ أَداض   -دثاضْدا ٖٚدٛ 
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ػددًِ   شاتٗددا َددا مل ٜٓهددِ إيٝٗددا  طٖٛددا ٚفددسّ أَدداض٠ ٜددس املغددٛم املػددًُ، َْٚ
  ٕٛ ٜهؿدـ فدٔ تصنٝد١ اؿٝدٛإ أٚ نْٛد٘   غدٛم املػدً، أٚ        تكطف املػًِ بٓطد

ٌ فطندٓاٙ   اؾدع٤ ايدداْٞ    ٚتؿكٌٝ ايكٍٛ   ٖصا ْٛنً٘ ياطذ َؿك .  مُٖٛا
 طُسٙ غاطاْ٘.فؿط َٔ َٛغٛفثٓا األقٛي١ٝ )بؿط٣ األقٍٛ( ْٚهثؿٞ ب٘ َْٚ

 البحث احلادي عشر: اآلدمي السقط والفرخ يف البيض.
ايطٚح اٌ ٚيٛص ف ٚاملؿٗٛض ب، أقطابٓا )ضض( ٖٛ لاغ١ ايػكط قٚاملعط

ُِٗ فًد٢  دٖهدصا ايؿدطر   اياٝهد١ َدٔ ضٝدٛإ شٟ زّ غدا٥ٌو َد  تػايد        ٚؾٝ٘و 
 . ٠طط ن٘ عطن١ اؿٝاسٓ، ايػاقط بعس ٚيٛص ايطٚح ؾٝ٘ َٚتدساغ١ َٝث١ ايَْ

 بأَٛض: -ٖٚهصا ؾطر اياٝه١  -ٚقس اغثسٍ ف٢ً لاغ١ ايػكط 
ُاا١ْ َٔ داؿااي١ ٚايساي١ ف٢ً لاغ١ ايكطع١ اي (52)األٍٚ: ايغثسيٍ بأخااض

َدٔ  ُاا١ْ دايد اؿٞو ٖٚصا اؾٓ، ايػاقط قاٌ ٚيٛص ايطٚح ؾٝد٘ َكدسام ايكطعد١    
ُ ٘ أخااضٖا    . اؿٞ ؾثع

ٛم َػثكٌو ٚغكٛط٘ َدٌ اياٝه١ اـاضز١ : إٕ اؾٓ، كًأَٚي :  ٜٙطز يهٔ 
ُ د٘     عس  زع٤ً َٔ اؿٝٛإ أٚ اإلْػدإ َثكداَ  َٔ أغج ايسزاز١ ي ٜ  بد٘ ضثد٢ تع

 .( أخااض اؿااي١)
ِ  اؾدٓ، ايدصٟ مل ٜ      (أخاداض اؿاايد١  )ْ٘ ي إطدام    : إَاٚخاْٝ  ْلػداَ ضثد٢ ٜعد

َ باؿٝا٠ ٚٚيٛص ايطٚح ٚنإ َٝث١ّ َٔ ايبثسا٤و بٌ ٖ دثكد١ بداألزعا٤   ٞ أخااض 
  . ُٛحدكط  ؾٝعطنٗا ايداإ ٚت دت اؿ١ٝ خِ 

شندا٠ اؾدٓ، شندا٠    غ (55) ايداْٞ: ايغثسيٍ باؿسٜذ املؿٗٛض بد، ايؿكٗدا٤:  
َ د٘ ؾٗدٛ َٝثد١ ٚيدصا     بدعفِ زييثد٘ فًد٢ إٔ اؾدٓ، ايدصٟ مل ت د       ظأَ٘ طهدِ  ٜ صٓى أ

َ ٘ ٚب، زٓ، مل َتدط٘و ٚي ٜ دبٓساغث َ ٘و جُ ثٌُ ايؿطم ب، زٓ، َاتج أ  َٚا أ
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 . سػ١صٓى أَ٘ ؾٗٛ َٝث١ َْزاّ مل ت 

ٜٚطز ٙ: إٕ ٖصا اؿسٜذ ايؿطٜـ أقك٢ زييث٘ ٖدٛ إٔ شندا٠ اؾدٓ، تثطكدل     
ٍ َدصن٢و ٚي   َاطكل شندا٠ أَد٘ ي ٜهدٕٛ شنٝد    صٓن٢ أَ٘و ٚفٓس فسّ َتفٓسَا ت   ٜدس

ّ ٛ ٘و باملٛح ٚفسّ ايثصن١ٝ نُا تكدسّ بٝاْد  فٓٛاْٗا  اؿسٜذ ف٢ً نْٛ٘ )َٝث١( يثك
فًٝ٘ املٛح  داج فطٚضٚفسّ نٕٛ اؾٓ، َصٓن٢ ي ٜسٍ ف٢ً نْٛ٘ َٝث١ّ أٚ ي ٜ 

ٖٚٛ مل تًس٘ ايطٚح ٚمل تعطن٘ اؿٝا٠ ضث٢ ٜعدطض    نٝـ وفسّ ايصنا٠ضاٍ 
 . املٛح فًٝ٘ بعس اؿٝا٠و ؾاملاطٛر خاضص فٔ َؿاز اؿسٜذ ايؿطٜـ

قدسقٗا فًد٢   بدعفِ   (51)ساغد١ املٝثد١  ُطًكاح أخاداض َْ دايدايذ: ايغثسيٍ بد 
  األخص بدإطام أخاداض ايٓساغد١.     َاناؾٝ َافطؾٝ َاايػكط قاٌ ٚيٛص ايطٚح قسق

 ُعٓاٖا ايعددداّ دٖٚدددٛ ٜكابدددٌ اؿٝدددا٠ بددد َؿدددثك١ َدددٔ املدددٛحو ٚتكطٜاددد٘: إٕ املٝثددد١ 
 يًطٝا٠ ايؿع١ًٝ اي  تكداضب ٚيدٛص ايدطٚح ٚاؿٝدا٠ ايؿدأ١ْٝ ايكطٜاد١ َدٔ ايؿعدٌ         

٢ً غال اؿٝا٠ ايؿع١ًٝ ٚٚيٛص ايطٚحو ؾا ٜثٛقـ ايغثسيٍ ف -ٚيٛص ايطٚح -
 . ٖٚصٙ اؿٝا٠ ايؿأ١ْٝ َٛزٛز٠   اؾٓ، ايػاقط قاٌ ٚيٛص ايطٚح ؾٝ٘

طزد  إيٝد٘ ْٚثُػدو    ٜٚطز فًٝ٘: اْ٘ ي خرب ٜسٍ ف٢ً لاغ١ نٌ َٝث١ ضثد٢ ْ 
ُاَٗدا َدٔ املدٛح بعدس     و ٚإمنا ٖٞ أخاداض َثؿطقد١   َدٛاضز َثعدسز٠و ٚتَ    بإطاق٘

اٍ ايؿطم ب، املٛح بعس ٚيٛص ايطٚح ٚب، املٛح قادٌ  ٚيٛص ايطٚح ؾٝ٘و ٚاضثُ
 ٍ  . كط  ايعكٌ ب٘ ٚايعطف ايعاّ َٔ زٕٚ تطززٚاضز ٜ  ٚيٛص ايطٚح اضثُا

)قددسٙ( َددٔ ايثُػددو بددإطام    (57)ايطابدد : َددا اغددثسٍ بدد٘ ايغددثاش احملكددل   
نًُدا غًدب املددا٤ فًد٢ ضٜدع اؾٝؿدد١     غ (53) ضطٜددع: ايدٛاضز٠   قدطٝع  )اؾٝؿد١(  
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ظ ٚاؾطةو ؾإشا تػري املا٤ ٚتػري ايطعِ ؾا تٛنأ َٓ٘ ٚي تؿطة ؾثٛنأ َٔ املا٤
 بد٘ ايطزدٌ ٖٚدٛ ْكٝد      ُط ابٞ خايس ايكُاط ايٛاضز   املا٤ َٜ ٚقطٜب َٓ٘ قطٝع

إٕ نإ املا٤ قس تػري ض د٘ أٚ طعُد٘ ؾدا تؿدطة     (:غؾٝ٘ املٝث١ ٚاؾٝؿ١ ؾكاٍ )
 َايكازق١ فطؾقطٝطإ َٛنٛفُٗا )اؾٝؿ١( اظ. ٖٚصإ خربإ ٚي تثٛنأ َٓ٘

٘     )ٚاملٓطاك١ فًد٢    سٍ ( ألزدٌ ايدٓا ايدصٟ ؾٝد٘و ؾٝد     اؾدٓ، قادٌ ٚيدٛص ايدطٚح ؾٝد
: اؾٓ، ايصٟ  َٚٔ َكازٜكٗا ساغ١ نٌ زٝؿ١وا ف٢ً َُْبإطاقٗ إربٕ اـٖصا

ٖٚدصا   . طثُدٌ افثاداض غدال اؿٝدا٠   قدسم اؾٝؿد١ ٖٓدا       ٚي ٜ  مل تًس٘ ايطٚحو
اٌ ٚيٛص ايطٚح ؾٝ٘ إشا ندإ اؿٝدٛإ شا   ايغثسيٍ آح    )ايؿطر   اياٝ ( ق

 . ف٢ً ايؿطر املٝج قاٌ ٚيٛص ايطٚح ؾٝ٘ (اؾٝؿ١)ْؿؼ غا١ً٥و ٚشيو يكسم 

  وساغدد١ املٝثدد١ٜٚددطز ٙ: إٕ ٖددصٜٔ اـددربٜٔ ايكددطٝط، يٝػددا ٚاضزٜددٔ ياٝددإ َْ 
 بددٌ ُٖددا ٚاضزإ ياٝددإ افثكدداّ املددا٤ ٚفددسّ اْؿعدداٍ املددا٤ املطًددل إي َدد  تػٝ ددطٙ   

 ساغدددد١ املٝثدددد١ أٚ اؾٝؿدددد١ مل ٝؿدددد١و ٚإشا مل تهددددٔ   َكدددداّ بٝددددإ َْباملٝثدددد١ ٚاؾ
ُهددٔ ايثُػددو بإطاقُٗددا يثطاٝكدد٘ فًدد٢ زٝؿدد١ اؾددٓ، ايددصٟ مل تًسدد٘ ايددطٚح  ٜ 

 . يعسّ ٚضٚزُٖا ياٝإ ايٓساغ١ وساغثٗاٚإخااح َْ
املػثسٍ بٗا ف٢ً ايٓساغ١   اؾدٓ، ايدصٟ مل    ُاّ ايٛزٛٙٚاؿاقٌ فسّ َت
 ط أٚ ظازو ٖٚهدصا ايؿدطر   ايادٝ و   ا٠ ٚإٕ بًؼ أضبع١ أؾٗتًش ؾٝ٘ ايطٚح ٚاؿٝ

 ايععُٝد١   ٙ ايغدثسيٍ َد  زفدا٣ٚ ايمجداع ٚؾدٗط٠ ايؿثد٣ٛ      إي إٔ تعسز ٚزٛ
 َ ُعاًَثُٗا دٜدسفْٛا إىل ايضثٝداط ايٛزدٛبٞ بد     يـ   ايؿثٝاودأَ زٕٚ َعطؾ١ 

 : خِ ْاطذ .  َعا١ًَ ايٓسؼ

 الهوع اخلامس مو الهجس: الذم .            

  لاغ١ ايسّ َدٔ اإلْػدإ َٚدٔ ندٌ      -  اؾ١ًُ  -ي إؾهاٍ ٚي خاف  
       ََ ٌ ضٝٛإ ي٘ ْؿؼ غدا١ً٥و ٚلاغد١ زَٗدا   اؾًُد١ ٚبٓطدٛ ايكهد١ٝ املًُٗد١   طد

 . ٚيعًٗا َٔ ٚانطاح ايؿك٘ وتػامل ايؿكٗا٤ قاطا١



 (235)....................................................عٛر لاغ١ ايسّ........
  

 بكٛيد٘ تعداىل     -يإلمجاع ٚايثػدامل  َاَهاؾ -ٚقس ٜػثسٍ ف٢ً لاغ١ ايسّ          
ََْػدُؿٛضاّ  غو 125غٛض٠ األْعاّ:  ْٚ َزَدّا  َدٔ ايؿكٗدا٤    مجد   بد٘  بدٌ قدس اغدثسٍ     ظَأ

)ضض( ضث٢ إٔ بعهِٗ َٔ قٓافث٘ بسييثٗا قس ْؿد٢ ايٓساغد١ فدٔ زّ ايػدُو     
و َاسػد ألْ٘ يٝؼ بسّ َػؿٛح ضثد٢ ٜهدٕٛ َْ   وُا ي ْؿؼ ي٘ غا١ً٥ بايسّدٚمٛٙ َ

ْٕ        غٖٚٛ قٛي٘ تعاىل:  ٘  ٔإٖي َأ ُ د ِٕ َِٜطَع ًَد٢ َطداِف َ َططََّدّا َف  َّٞ َٞ ٔإَيد ََدا ُأِٚضد ٌْ ي َأِزس  ِؾٞ  ُق
َٕ ََْػُؿٛضّا َُٜهٛ ْٚ َزَّا  َْٝث١ّ َأ   ايعطٚم ٚايصٟ جيدطٟ   نايسّ َاَكاٛب ٜعي غا٥َا ظََ

ٌ َددٔ فددطٚم اؿٝددٛإ املددصبٛحو   قادداٍ ايددسّ اؾاَددس نايهاددس  ٜٚٓكددب ٜٚػددٝ
 ٟ ٘     غي ٜػدٌٝ ندسّ ايػدُو ٚاؿؿدطاح     ٚايططاٍ ٚايسّ ايدص َِ ِخٓٔعٜدٕط َؾٔإَّْد ْٚ َيْطد َأ

و ٚي ظٔضْزدؼ  ٚايدسّ املػدؿٛح ٚؿدِ اـٓعٜدطغ     ٖصا املصنٛض نً٘: املٝثد١  ظٔضْزؼ 
َِ ِخٓٔعٜددٕط ع يثدكٝكدد٘ غكددٛم األخددري:غَٛزددب أٚ ي َكددط  ْٚ َيْطدد ؾددإٕ  ظَأ

ُٝ  ٕ ضسٜذ اآل١ٜ فٔ اؾايطزؼ ٚقـ يًسُٝ و أل ظاٖط ايٓل ايكطآْٞ إٔ
٘  ٔضْزدؼ   غ: ٚٚقؿٗا يًسُٝ و خِ قاٍ تعاىل َ     ظَؾٔإَّ ذو دا د أٟ ٖدٛ قدصض خاٝدذ 

 عاؾدد٘ ايطادداع اياؿددط١ٜ  ٖددٛ ايؿدد٤ٞ ايددصٟ تَ ٚ -ُعٓاٙ ايعددط دبدد -ٚاـاٝددذ ايكددصض
ُا تعاؾد٘  دٓعٙ فٓد٘و ٚايكدصض اـاٝدذ أفدِ َدٔ ايدٓسؼ ٚغدريٙ َد        دثدؿط َٓ٘ ٚتدثدٓٚت

َٓد٘  قدصض تثٓؿدط  ايطاداع اياؿدط١ٜ      ؾإٕ بع  ايطاٖط غدري ايدٓسؼ خاٝدذ     وايطااع
ٞ    . ْ٘ طاٖط نايكاشٚضاحٚتثٓعٙ فٓ٘ َ  أ  (51)يهٓ٘ قس قاٍ ؾٝذ ايطا٥ؿد١ ايطٛغد

ْٔ      غ: 13ف٢ً آ١ٜ املا٥س٠:  َاتعكٝا َِد ّ  ٔضْزدؼ   َٚاأَلْظي َٚاأَلَْكداة   ِْٝػدط   َُ َٚاِي ُْدط   َُا اِيَد ٔإَّ
ٕٔ َْٝطا ٌٔ ايؿَّ َُ اف( ٚظداٖطٙ ْؿدٞ   قاٍ )قسٙ(: )ٚايطزؼ ٖدٛ ايدٓسؼ بدا خد    ظ َف

اـاف ب، ؾكٗدا٤ ايَاَٝد١ )ضض(   ؾٗدِ ايدٓسؼ َدٔ يؿعد١ ايدطزؼ   آٜد١         
 . املا٥س٠ بٌ ٚآ١ٜ األْعاّ

يًؿاضع األقسؽ َٔ يؿغ ايطزؼ  َاَطاز ٢ًإي أْ٘ ٜؿهٌ ؾِٗ )ايٓسؼ( َعٓ
( تأب٢ ٖدصا ايثؿػدريو ألٕ ايدطزؼ    ٜث، َٔ ز١ٗ إٔ آ١ٜ )املا٥س٠املٓكٛم   اآل
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٢ ايددٓسؼ ؾددإٕ يؿعدد١ ايددٓسؼ ٚقددـ يًعدد، املازٜدد١ ٚايددصاح      ُعٓدإشا نددإ بدد 
ِْٝػددط    غ يًؿعددٌ ٚقددس قدداٍ تعدداىل:    َااـاضزٝدد١و ٚيٝػددج ٚقددؿ   َُ َٚاِي ُْددط   َُددا اِيَد ٔإَّ

   ٕٔ َْٝطا ٌٔ ايؿَّد َُد ْٔ َف َِد ّ  ٔضْزؼ   َٚاأَلْظي ٖٚدٛ   -ٚاملٝػدط ٖدٛ فُدٌ ايكُداض    ظَٚاأَلَْكاة  
ٝثدد١ ٚايددسّ ٚؿددِ ٚي َعٓدد٢ يٓساغدد١ ايؿعددٌو ؾٝهددٕٛ ٚقددـ امل -ؾعددٌ خدداضزٞ

٘ ٜ د  ظ   آ١ٜ األْعداّو ٔضْزؼ غاـٓعٜط بأْ٘ ايكدصض املعٓدٟٛ ٚايؿعدٌ ايدسْٞ      :طاز َٓد
املٓطال ف٢ً أندٌ املٝثد١ أٚ ايدسّ أٚ ؾدطة اـُدطو َٚٓد٘ ٜثهدع إَهدإ ٚقدـ          
ايع، اـاضز١ٝ بايطزؼ ايكدصض نُدا ميهدٔ ٚقدـ ايؿعدٌ اـداضزٞ بدايطزؼ        

ضزددؼ غب ٚاـٓعٜددط بأْدد٘ شاح ايهًدد (13)ايكددصضو ٚقددس ٚقددـ بعدد  األخادداض 
طثُدٌ إضاز٠ ؾعدٌ ؾدطب٘و    ٚإٕ نإ ٜ  (11)ظٔضْزؼ غأْ٘ بٚٚقؿج اـُط  ظلؼ

  ٍ : نددٕٛ ايددطزؼ مبعٓدد٢ )ايكددصض    ٚي زيٝددٌ فًدد٢ إضاز٠ املعٓدد٢ ايٛقددؿٞ األٚ
ايدٓسؼ   ِ عاؾد٘ طاداع اياؿدط ٜٚعد    ايٓسؼ( بٌ ٖدٛ َعٓد٢ ايكدصض اـاٝدذ ايدصٟ تَ     

قصاضت٘  اغ١ ايسّو ٚإْدُا تسٍ ف٢ًل ؾا تسٍ اآل١ٜ ف٢ً وٙ َٔ ايكاشٚضاحٚفري
 . ٞ أفِ َٔ ايٓساغ١ٖٚ

ٖصا ٖٛ إؾهايٓا ف٢ً ايغثسيٍ بآ١ٜ غٛض٠ األْعاّ ف٢ً لاغ١ ايسّو ٖٚدٛ  
٘  ٔضْزؼ بإٔ نُريغ   زييثٗا َاخاْٝ (13)ٓاقـايصٟ ْطتهٝ٘و ٚقس ٜ  ٜعدٛز إىل  ظَؾٔإَّ

َِ ِخٓٔعٜٕطغ   . يخثكامٕ ايكطة ٖٛ قط١ٜٓ اٚا َاطب٘ يؿعخاق١و يُكظَيْط

 ََ  : سٗث،ديو طً٘ فٓس ايثأٌَ   أيؿاظ اآل١ٜ يهٓ٘ ْكاف   غري 
ٌ  ٚفدا   قدسز بٝدإ أَدٛض خاخد١      َ   واألٚىل: إٕ املٛىل ز ططَد١ فًد٢   ٖدٞ 

٘  ٔضْزؼ غي ٜطٜس ايؿاضع إطعاَِٗ َٓٗاو خِ زا٤ ايٛقـ  اـًل َٚكثه٢  ظَؾٔإَّ
 ث١ ٚايسّ دُٝد: اي ١دإ ايداخدٝدٔ األفهُري إىل نٌ ٚاضس َداي ٛز دٝؼ فدط اياًدايثعاٝ

                                                           

 .3: َٓٗا :ح12+ ة3َٔ أبٛاة ايٓساغاح: ح 13: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص13)
 .2َٔ أبٛاة ايٓساغاح: ح 23: ة3( ايٛغا٥ٌ: ص11)
 .15: 2+ َساضى ايعط٠ٚ ايٛخك٢ :ص5:  3( ضاز : ايثٓكٝع   ؾطح ايعط٠ٚ ايٛخك٢ : ص13)



 (237)زيٌٝ لاغ١ ايسّ............................................................
  

 نُدا ٖدٛ ايٛاقد     -َاقدصض  َااملػؿٛح ٚؿِ اـٓعٜطو ٚنٕٛ ندٌ ٚاضدس َٓٗدا ضزػد    
ُٗا دططٜد بػد  ايٓعدط فدٔ تَ    -ؾإٕ ْؿدٛؽ ايعكدا٤ بطاعٗدا ٚؾططتٗدا      -اـاضزٞ

غددثكصاض دددثل  اإلتػددثكصض املٝثد١ ٚايددسّ املػدؿٛح ٚؿددِ اـٓعٜدطو ٚي َٜ    -َاؾدطف 
ٌ  بٌ اغثكصاض ايعدطف يًُٝثد١ ٚايدسّ املػدؿٛح ٚتٓدع       بًطِ اـٓعٜطو  ِٖٗ فدٔ أند

غدثكصاضِٖ  ٚأٚندع َدٔ إ   أؾدس   -ٚيٛ فٓدس بعد  ايعكدا٤     -ٚتٓاٍٚ ايسّ  املٝث١
 . ؿِ اـٓعٜط ضث٢ قٌٝ: إٕ ؿِ اـٓعٜط يصٜص طٝ ب يٛي َٓ  ايؿاضع فٓ٘

ْٚ ِؾظ:غٔضْزؼ بكٛي٘: غ َثكَا َاايدا١ْٝ: بًطاظ  قٛي٘ غاطاْ٘ يضك َّ  َأ ِٖد ْػكّا ُأ
ِ٘ ِ٘ ِب ًٖ ْٝٔط اي ٖٚدصا ٜٓطادل فًد٢ املٝثد١      أٌٖ يػري اهلل ب٘( َاأٚ ٜهٕٛ ؾػك)ُع٢ٓ: دبظِيَػ

بأمجعٗدا ؾػدل فدٔ     ْدج او ٚإٕ نٚايسّ بأٚنع َٔ اْطااقٗا فًد٢ ؿدِ اـٓعٜدط   
 . ٙ غاطاْ٘طاز بٗا ضناي ٜ ٚ بٗا غري اهلل س كَكطافث٘ ٜٚ خطٚص فٔ أَط اهلل ٚ

داثٗا َدٔ  داآلٜد١ املااضند١ فًد٢ لاغد١ ايدسّو ٚمدٔ ْ د        ٚاؿاقٌ قكٛض زييد١ 
زفدٞ ايمجداع ٚايثػدامل    ب، ؾكٗا٥ٓداو بدٌ إ   َاآخط ٖٛ فسّ اـاف ظاٖط ططٜٕل

طقدد١   املددٛاضز اـاقدد١   ثؿَ (12)بايٓكددٛمو ٖٚددٞ ْكددٛم   َافًٝٗددا َعثهددس 
املدثًؿ١ نايسّ اـاضص َٔ اإلْػدإ َدٔ أْؿد٘ أٚ اـداضص فٓدس اؿساَد١ أٚ فٓدس        

ؿِ زطض٘ أٚ فٓس ضٓو زًسٙ أٚ فٓس قً  نطغ٘ أٚ فٓدس ايطفداف   ْثـ بع  
أٚ ضاٍ ايثكٝؤ أٚ اـاضص َٔ زطٚض٘ أٚ قطٚض٘ أٚ زَاًَٝ٘ أٚ َدٔ زّ اؿدٝ    

أٚ  َاأٚ اـداضص َدٔ ايؿدا٠ املصبٛضد١ ايٛاقعدد١   ب٦دط َدا٤ ٚأٚزازٗدا تؿددب زَدد        
اـاضص َٔ ززازد١ أٚ طدري َدصبٛح ٚقدس ٚقد  بسَد٘   ايا٦دطو ٖٚدصٙ َكدازٜل          

 َ   دثًؿ١ يًسّ .زع١ٝ٥ 

 ٌ  يثثأندس بد٘ زفدا٣ٚ    ساغ١ َطًل ايسّوَطًل ٜػثؿاز َٓ٘ َْ ٌٖٚ ٜٛزس زيٝ
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ٖددصا َددا ٚقدد  ؾٝدد٘ ايهدداّ بدد، ايؿكٗددا٤   فددسّ اـدداف أٚ ايمجدداع ٚايثػددامل .
ٙ عٝدذ اغدثؿازٚا َٓد٘ إٔ )األقدٌ       َِٓٗ ٚزَٛز املثأخطٜٔو ٚقس افثكس مج  

ََايسّ ايٓساغ١( إي َا خطص بسيٌٝ خا ي ٜؿػس املدا٤ إي  غدكٛم: م ْٚل  
ُا مل دطدٛٙ َد  نسّ ايرباغٝذ ٚاألمسداى ٚايادل َْٚ   (12)ظَا ناْج ي٘ ْؿؼ غا١ً٥

ٜادسٚ يٓدا   تهٔ  ا ْؿؼ غا١ً٥ ٚفطم ٜؿدب ايسّ بسؾ  ٚق٠ٛو ٖٚدصا ايفثكداز   
 : داثإ ايعُّٛو ُٖٚاديٛزٗ، ٜثعانسإ ٜٚ ؾطفّاو قطٜب  أَط أْ٘ 

يسّ(   بعد  ايطٚاٜداح املعثدرب٠ ايسايد١ فًد٢      ايٛز٘ األٍٚ: إطام يؿغ )ا
فُدداض ايدد  ضٚاٖددا ايؿددٝذ ايطٛغددٞ   تٗصٜادد٘ بػددٓس  (15)ساغددث٘ ٖٚددٞ َعثددرب٠َْ

( فدٔ املدا٤ ايدصٟ تؿدطة     فٓسْاو ٚقس غأٍ فُاض َٔ ايكازم ) َاَعثرب زعَ
ُ ديد  ٌَندٌ َدا أِند   َٓ٘ اؿُا١َو ؾكاٍ:غ  ٚغدأٍ   ظ٘ ؾثٛندأ َدٔ غدؤضٙ ٚاؾدطة    ط

ثٛندأ  ندٌ ؾد٤ٞ َدٔ ايطدري ٜ     غأٚ قكط أٚ فكاةو ؾكاٍ: ؾطة َٓ٘ باظ  فٔ َا٤ 
ؾددا  َا  َٓكدداضٙ زَدد و ؾددإٕ ضأٜددَجَاإي إٔ تددط٣   َٓكدداضٙ زَدد وُا ٜؿددطة َٓدد٘دَدد

( أطًدل ايدسّ   اـدرب ايؿدطٜـ ٚقدس ضت دب       ؾإْد٘ )  تثٛنأ َٓد٘ ٚي تؿدطةظ  
(  فًٝدد٘ فددسّ ايثٛنددٞ ٚفددسّ ايؿددطة َددٔ املدد )  ا٤ ايددصٟ ؾددطة َٓدد٘ ايطددري

ِ  ايدددسّ اـددداضص    ٚ قددكط أٚ فكددداةو : بددداظ أ املؿددرتؽ   ٖٚدددصا ايددسّ َطًدددل ٜعدد
ٕٕ اؾرت  َ غد٘ ٚايدسّ ايدصٟ ضآٙ   األضض ٚؾدطة     ٔ اإلْػإ ٚاـاضص َدٔ ضٝدٛا

 ساغددث٘ ؽو ٚأخددط ََْٓدد٘و ؾددإٕ ايطددري املؿددرتؽ طعاَدد٘ ايددسّ ٚؿددِ اؿٝددٛإ املؿددرتَ 
بٝددإ :  طسٜد٘دبدد( ٖددٛ فددسّ ايثٛنددٞ َٓدد٘ ٚفددسّ ؾددطب٘و ٚقددس أؾدداز ايَدداّ )

ّ   َاايؿطفٝ،و ٖٚٛ ٜسٍ ٚانط اياظَ، ساغد١ ايدسّ   ٖٚدٛ َْ  وف٢ً خادٛح املًدعٚ
 . املٛزٛز ف٢ً َٓكاض ايطري ايصٟ ؾطة ب٘ املا٤

ُطثٌُ ٚزٛزٖدا  دٚظاٖط ايطٚا١ٜ إطام )ايسّ( ٚفُّٛ أقٓاؾ٘ ٚأؾدطازٙ ايد  
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فًدد٢ َٓكدداض ايطددري اؾدداضح نايادداظ ٚايكددكط ٚايعكدداة ٚايددٛاضز شنطٖددا   اـددرب 
اؾٝؿ١ ايػداقط١ فًد٢   )ف٢ اْكطاؾ٘ إىل خكٛم زّ املٝث١ س ايؿطٜـو يهٓ٘ قس ٜ 

  ويفثٝازٖددا أنددٌ اؾٝددـ ٚتًددٛر َٓكدداض ايطددري اؾدداضح بددسَٗا  (قاضفدد١ ايططٜددل
 . ثُػو ب٘ٚي إطام يًؿع١ ايسّ   ٖصا اـرب ضث٢ ٜ 

ٚي  وَا٧ َددٔ غًادد١ ايٛزددٛز خاضزدداْكددطاف ْاؾدداغددثعٗاض نددعٝـ ٚيهٓدد٘ 
و ٚي ٜكدًع  ظَازَد غٛاضز   ايٓل ايؿدطٜـ  إلطام ايسّ اي َاٜكًع ٖصا َكٝ س

ٛ ر َٓكداض ايطدا٥ط اؾداضح بٗدا      دفٔ فَُٛد٘ يألؾدطاز ايٓدازض٠ ايد     َاَاْع ُطثٌُ تًد
ف٢ً  كطٚغ إْػإ ْعف أٚ زّ أٚ شبٝط١ّ َامسه ايطري املؿرتؽ يضثُاٍ ٚزسإ

ٛ ر َٓكداضٙ بدسَٗاو ؾدٝعِ      ٚايؾدرتاؽ غعٝ٘ يألندٌ  طٖٛا ض، األضض أٚ َْ ٚتًد
 .دطص َدُا ي ْؿؼ غا١ً٥ ي٘ َٜ: نٌ زّ    َعثرب٠ فُاض ٛمٓكايسّ امل

ٚاؿاقددٌ ٚنددٛح إطددام ايددٓل  املعثددرب ٚمشٛيدد٘ ملطًددل ايددسّو ٜٚؤٜددسٙ:    
اضتهاظ لاغ١ ايدسّ فًد٢ اإلطدام   أشٖدإ املثدسٜٓ، ضثد٢   فكدٛض األ٥ُد١         

(Œضػاُا ٜاسٚ َٔ بع  األخااض )(11). 

ٚاقعدّا  ز بٝدإ لاغد١ ايدسّ    ف٢ً زييثٗا بأْٗا يٝػج بكدس  (17)ْعِ قس ٜؿهٌ
ثُػددو بإطاقٗدداو بددٌ ٖددٞ ٚاضز٠   َكدداّ زعددٌ اؿهددِ       ٚتؿددطٜعٗا ضثدد٢ ٜ  

فًد٢   -ٔ لاغدث٘   اؾًُد١  املؿدطٚؽ فد   -ايعاٖطٟ فٓدس ايؿدو   ٚزدٛز ايدسّ     
طهِ فًد٢  ؾدٝ   وَٓكاض ايطريو ٚإفطا٤ نابط١ ن١ًٝ تا، ضهِ ايؿو   ايٓساغد١ 

طاٍ دإي إٔ ٜ عًدِ بٛزدٛز ايدسّ فًٝد٘ بد      وُٓكاض ايطدا٥ط بايطٗداض٠  دُاقٞ يداملا٤ اي
 . ؾطب٘ َٔ املا٤

ٍ  يهٔ ََ    اإلؾدها سُدٛع ايدٓل  تٛزدب ايٛخدٛم بعدسّ      ٜٓدسؾ  بدإٔ َاضعد١ 
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تكس ٜ٘ يكٛض٠ اؾٌٗ ٚايؿو   ٚزٛز ايسّ ف٢ً َٓكاض ايطري ايصٟ ؾطة َٔ 
نٞ تهٕٛ ايطٚا١ٜ ٚاضز٠ ياٝإ اؿهِ ايعاٖطٟو  َاإش ي ؾاٖس فًٝ٘ ٚانط واملا٤

( ب، ؾطن،: ب، ؾدطض ضيٜد١ ايدسّ فًد٢ َٓكداض ايطدري       ؾك ٌ اإلَاّ ) ٚإمنا
:   ؾطض ضي١ٜ ايسّ ف٢ً َٓكاضٙ إٔ ي  ٚب، ؾطض فسّ ضيٜث٘و َٚؿاز ايطٚا١ٜ

ٜ ثٛنددأ َددٔ غددؤضٙ ٚي ٜ ؿددطة َٓدد٘و ٚ  ؾددطض فددسّ ضيٜدد١ ايددسّ فًدد٢ َٓكدداضٙ  
    ٚ يٝػدا  ٜ ثٛنأ َٔ غؤضٙ ٜٚ ؿطةو ٖٚصإ ضهُدإ ٚاقعٝدإ يؿطند، ابدثا٤ٜ، 

ُا دندٌ ؾد٤ٞ َدٔ ايطدري ٜ ثٛندأ َد      غ(:عهِ ظداٖطٟ ضٝدذ ٜكدٍٛ اإلَداّ )    
ِ  ندٌ ْدٛع      يؿدغْ  ٖٚدصا  (13)ظَاط٣   َٓكداضٙ زَد  ؿطة َٓد٘و إي إٔ َتد  ٜ  َطًدل بعد

 َاؾإٕ ضأٜدج    َٓكداضٙ زَد   (:غو خِ قاٍ )َاٚقٓـ َٔ ايسّ املٛزٛز خاضز
ٚتطتٝدب آخداض    َاٖٚصإ ُٖا يظّ لاغد١ ايدسّ َطًكد    ظؾا تثٛنأ َٓ٘ ٚي تؿطة

لاغ١ ايسّ ف٢ً املا٤ املاقٞ ملٓكاض ايطري ايدصٟ فًٝد٘ زّو ٚايعداٖط َدٔ ايطٚاٜد١      
ٖٛ بٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ املطتاط بػؤض ايطٝٛض ٚاملػدثًعّ يثدٓسؼ َاقدٞ املٓكداض     

ط٣ فًٝد٘ زّو ٚي ٜادسٚ َٓٗدا تكدس ٜٗا ياٝدإ اؿهدِ ايعداٖطٟ املددثل         ايصٟ ٜ د 
ّ أٚ فسّ ٚزٛزٙو إش ي أخط ظاٖط  صٙ اؾ١ٗ عاٍ اؾٌٗ ٚايؿو   ٚزٛز ايس

 ٛض.اظ ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١ ٚي ؾاٖس ٚانع فًٝ٘ ضث٢ ٜكع اإلؾهاٍ املصن  أيؿ

 ظؾا تثٛنأ ٚي تؿطة َاؾإٕ ضأٜج   َٓكاضٙ زَيؿططٗا:غ -ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ 
 ُهدٔ  ؾثٛندأ ٚاؾدطة( ٖٚدصا املؿٗدّٛ ٜ      َاَؿّٗٛ: )إٕ مل َتَط   َٓكداض ايطدري زَد   

٘ إٔ ٜددطا  ضٝددذ إٔ  وز َٓدد٘ طٗدداض٠ بددسٕ اؿٝددٛإ مبسددطز ظٚاٍ فدد، ايددٓسؼ فٓدد
بؿعدٌ افثٝدازٙ ايؾدرتاؽ ٚأندٌ ايًطدِ       َآَكاض ايطري ايدٛضـ ٜعًدٛٙ ايدسّ غاياد    

 ٚايددسّ َددٔ ؾطٜػددث٘و ؾددإشا ظايددج فدد، ايددٓسؼ َددٔ بسْدد٘ أٚ َٓكدداضٙ ظايددج           
 ي ٜدٓسؼ َدا ٜاقٝد٘ َدٔ َدا٤ ٚغدريٙو ٖٚدصا اؿهدِ          َافٓ٘ ايٓساغ١ ٚقاض طاٖط

 ٖٛ املعطٚف ٚاملؿٗٛض ب، ؾكٗا٥ٓا )ضض(.
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ُهٔ إٔ ٜ دطاز َدٔ املؿٗدّٛ )إٕ مل َتدَط   َٓكداض ايطدري ؾثٛندأ ٚاؾدطة(:         ٜٚ 
ػد٘ مباقدا٠ ايدسّ أٚ مدٛٙ َدٔ األفٝدإ ايٓسػد١        طٗاض٠ بسٕ اؿٝدٛإ ٚفدسّ تٓس   

 ٚفًدد٢  وضثُدداٍ األٍٚاياضثُدداٍو ٚيهددٔ ايضثُدداٍ األقدد٣ٛ ٖددٛ فددطز ٖٚددصا 
ٍ ايطٚاٜدد١ فًدد٢ لاغدد١ ايددسّ فًدد٢ اإلطددام زييدد١ ايثعاَٝدد١ تددس  نددا ايثكددسٜطٜٔ

 . ٖا أٚ إْهاض إطاقٗاإلْهاضٚانط١ غري قاب١ً 

ايٛز٘ ايداْٞ: ايضتهداظ املثؿدطفٞ ايعداّ فًد٢ لاغد١ ايدسّ فًد٢ اإلطدام         
طكل َٚٔ أٟ َكسض ْا و ٖٚصا ايضتهاظ ًَطدٛظ فًد٢ َثؿدطف١ ظَآْدا     أُٜٓا َت

 تطاِٖ   األخااض ايهدري٠ املؿاض ( ضٝذ١ُŒ )ٚف٢ً املثؿطف١ املعاقطٜٔ يأل٥
 َؿطٚغٝدد١ لاغدد١ َددا ٜؤنددس إيٝٗددا قددس اضتهددع   أشٖدداِْٗ ٚظٗددط فًدد٢ أيػددٓثِٗ   
ُا ٜهؿدـ فدٔ   دَد ٢ً بٗداو  طاٝعٞ ايسّو ؾػأيٛا فٔ املٛاضز اؾع١ٝ٥ اـاق١ املاث

ُس١ًُ   أشٖدداِْٗ د١ًُُٗ ايدددبٓطددٛ ايكهدد١ٝ ايدد  َااضتهدداظ )لاغدد١ ايددسّ( ؾددطف  
 . نأْٗا قه١ٝ َػ١ًُ َؿطٚؽ فٓٗاٚفكٛ ِ ٚ

(   ْؿددٛؽ Œ: إٔ ٖددصا ايضتهدداظ قددس غطغدد٘ األ٥ُدد١ )َاَٚددٔ ايكطٜددب زددس
ُا اضتهعح لاغ١ ايسّ   أشٖاِْٗ دأضازٜذ ندري٠و خِ ي َطدْادأتاافِٗ املثؿطف١ ِف

ٚاألضهداّ اياضكد١   اؾع٥ٝد١  داق١ د( فٔ املدٛاضز ايد  Œتكس ٚا يًػؤاٍ َِٓٗ )
 : َثعسز٠ ًج إيٝٓا أخااضؾكسضح َِٓٗ األزٛب١ ٚٚق

فٔ ايا٦ط تهٕٛ   املٓعٍ يًٛن٤ٛ ؾثكطدط ؾٝٗدا    ابٔ بعٜ  غا٥َا َٓٗا: قطٝع
ايدصٟ    اقططاح َٔ بٍٛ أٚ زّ أٚ ٜػكط ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ فصض٠ ناياعط٠ ٚمٖٛدا َد  

ٗ طٖا ضث٢ َٜ  (11)ظٜٓدعح زي٤ َٓٗدا  (:غطٌ ايٛن٤ٛ َٓٗا يًكا٠  ؾٛق  )ٜط
فٔ أخط ؾطفٞ  َاغثطااة إي أْ٘ ناؾـ ايثعاَٖٚصا ايٓعح ٚإٕ  ًٓاٙ ف٢ً اي

ٖٛ تٓسؼ َا٤ ايا٦ط بايسّ ايػاقط   ايا٦طو ٚيعدٌ ٖدصا اـدرب ٚغدريٙ َدٔ       ويظّ
 . ف٢ً اإلطام  َطتهعاح اقطابِٗ ٚ( يٓساغ١ ايسّ Œغطغِٗ )أزٚاح 
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 -٦َد١ ضطدٌ َدٔ َدا٤      تػد   -فٔ اؾدط ٠   َعثرب٠ غعٝس األفطص غا٥َا :َٚٓٗا
ٖٚددصا  (73)ظيغ(:   قدداٍ ) أؾددطة َٓدد٘ ٚأتٛنددأ ؤ زَّدد تكدد  ؾٝٗددا أٚقٝدد١

درب َدٔ  د٠ املدا٤و ٚيعدٌ ايد   ساغ١ ايسّ ايٛقد    زدط   : َْ ناؾـ قطعٞ فٔ يظَ٘
 . يٓساغ١ ايسّ ٚتطتٝب آخاض ايٓساغ١ اياضك١ (Œ)غطغِٗ

فٔ ايطزٌ ٜط٣   خٛب٘ ايدسّ ؾٝٓػد٢ إٔ ٜػػدً٘     َٚٓٗا َعثرب٠ مساف١ غا٥َا
ِ  بايؿد٤ٞ إشا ندإ   خٛبد٘و       ٜعٝد غ(: ضث٢ ٜكًٞ  قداٍ )  س قدات٘ ندٞ ٜٗدث

ّ      (71)ظفكٛب١ّ يٓػٝاْ٘ ٍ  فًد٢ ايضتهداظ املعفدٛ بدٌ ٜدسٍ فًد٢ ايػدطؽ      وؾإْد٘ ٜدس
ؿطٚغ١ٝ َدٔ لاغدد١ ايددسّ َٚدٔ ايثسٓددب فٓدد٘   دطس  ايدددُيٛاقدٌ يدد يدصٟ ْس فٝدد٘ ٚا ا

َ دػٌ َٓ٘ عٝذ ٜػثطل ايٚايَػ  . طُ٘ثػاَع ؾٝ٘ فكٛب١ّ ف٢ً تػا

هاظ املػثسٍ ب٘ ف٢ً لاغد١ ايدسّ َٚػطٚغدٝثٗا      ٖٚصٙ األخااض تؤنس ايضت
ُهدٔ إٔ ٜؿٗدِ َٓٗدا إَهدا٤ األ٥ُد١      ( نُدا ٜ  Œأشٖإ املثؿدطف١   فكدٛضِٖ )  

(Œ  ( ِٗصا ايضتهاظ ايعَُٛٞ َدٔ أزدٛبث  )Œ      ضٝدذ مل ٜؿك دًٛا ؾٝٗدا )
ََضهِ ايسّ ٚمل ٜٓؿٛا لاغث٘ ٚمل َٜ  . أٚ قٓـ دكٛق١ عاي١ سعًٖٛا 

ٖٚدٞ ظداٖط٠      -ٚؾٝٗا َا ٖٛ قدطٝع ايػدٓس    -حٚاٜاْعِ تٛزس بع  ايط
فسّ اياأؽ   زّ َا ي ْؿؼ غا١ً٥ ي٘ نسّ ايرباغٝدذ ٚايادل ٚايػدُوو ٚيظّ    

َٛزدٛزّا   بدسٕ املهًدـ أٚ    فسّ اياأؽ فسّ ايٓساغ١ ٚفدسّ املداْ  فدٔ نْٛد٘     
 .خٛب٘ ايصٟ ٜكًٞ ؾٝ٘ 

ا ناْج ي٘ ْؿدؼ  ي ٜؿػس املا٤ إي َغٜٚؤنسٙ: اـرب املعثرب غٓسٙ ايٓاطل بأْ٘ 
ايٓاؾٝدد١  (72)َؿداز تًهدِ ايطٚاٜداح    -ُهُْٛ٘دبدد -ٖٚدصا اـدرب ٜؤندس    (73)ظغدا١ً٥ 
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ُا يٝؼ ي٘ زّ غدا٥ٌو َٚدٔ   ديًاأؽ فٔ زّ ايرباغٝذ ٚايػُٛى ٚايال ٚمٖٛا َ
تدج   َدا٤ ايا٦دط أٚ مدٛٙ َدٔ      ايٛانع إٔ بع  ٖصٙ اؿٝٛاْاح  دا زّ ٚإشا َا 

  : َدا٤ ايا٦دط أٚ ايػدُٔ أٚ مُٖٛداو    ا٥عاح غٛف تثؿػذ ٜٚٓثؿط زَٗا   املاملا٥
  -بٗددصٙ ايٓكددٛم  َاخابددج قطعدد  -بدد٘ ٚي ٜؿػددس املددا٥ و ٖٚددصا املؿدداز   ٚي بددأؽ 

فدٔ َطتهدع    ٚقد٠ٛ  ددطص َدٔ قداضا٘ بدسؾ       ٜسٍ ف٢ً اغدثدٓا٤ ايدسّ ايدصٟ ي َٜ   ٚ
و ٚايغددثدٓا٤ ٜؤنددس َاساغدد١ طاٝعددٞ ايددسّ ؾددطفايكددا٥ِ فًدد٢ َْٚايددطٚا٠ املثؿددطف١ 

 . ( ٜٚكٜٛ ٗا أٚ ٜداثٗاَاكسؼ َطًايكافس٠ )ايسّ َْ

: ايط٦ُٓدإ بٓساغد١ ايدسّو إي أْد٘ قددس      ٌ َدٔ فدطض ايددٛزٗ،  طك د ٚقدس تَ 
إىل  َاس ف٢ طٗدداض٠ ايددسّ   اؾًُدد١ ٚبًطدداظ بعدد  أقددٓاؾ٘ َٚددٛاضزٙو َػددثٓس  ٜ دد

و   )ايٛغا٥ٌ( ٚاضز٠   أبٛاة ْٛاق  ايٛن٤ٛ ٚأبٛاة ايٓساغاح (72)أخااض
   -فٓدس ايثأَدٌ   َهدُْٛٗا     -َٚ  غ  ايططف فدٔ غدٓسٖا ؾٗدٞ ٚاندط١     

٘ أْٗددا يٝػددج بكددسز بٝددإ لاغددث٘ أ   و ألْٗددا ٚ طٗاضتدد٘ أٚ ي ٜعٗددط َٓٗددا طٗاضتدد
     ّ : زّ ايطفداف أٚ زّ اؿساَد١ أٚ    تثعطض يعدسّ اْثكداض ايٛند٤ٛ بٓدعٍٚ ايدس

زطح األْـو ؾٗٞ أزٓا١ٝ فٔ باة ايٓساغد١ ٚايطٗداض٠ ٚي ٜكدع ؾُٗٗدا َٓٗداو      
يٛند٤ٛ بايطفداف أٚ باؿساَد١ أٚ غدطٚص     ٚإمنا ٖٞ بكسز بٝإ فدسّ اْثكداض ا  

( ؾُدد٘ َددٔ ايددسّو قدداٍ ايددسّ ي غددُٝا ٚإٔ بعهددٗا قددطٜع   تٓكٝدد١ اإلَدداّ )
( :َعثرب٠ ايٛؾدا٤   )ٚايثٓكٝد١ ٖدٞ ايدثطٗري     (75)ظٜٓكٝ د٘ ٚي ٜعٝدس ايٛند٤ٛ   غ

 . : األْـ   َؿطٚض ايطٚا١ٜ ُثطكل بػػٌ َٛنٛع ايسّدٚايثٓعٝـ اي

ََ ٌٚاؿاق ايط٦ُٓدإ أٚ ايكطد  بٓساغد١ ايدسّ فًد٢       سُدٛع َدا تكدسّ:   َٔ 
اإلطامو ٚي ْطؾ  ايٝس فٔ اإلطام إي َ  قٝاّ زيٌٝ خام ف٢ً طٗاض٠ ْدٛع  
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ََ يدٝؼ يد٘   ايدصٟ  ٝدٛإ  اؿدكٛمو نُا قاّ   ايسّ اـاضص َدٔ  زّ أٚ قٓـ 
    .  ْؿؼ غا١ً٥

ساغددث٘ فٓددس املثؿددطف١ ُطتهع٠ َْدايدد -ْعددِ ايعدداٖط اخثكددام ايددسّ ايددٓسؼ
ايسّ اـاضص َٔ بسٕ اإلْػإ أٚ اـاضص ب  -ٔ ايطٚاٜاح ايكطٝط١ٛز َٚاملكك

ٚ  َٔ بسٕ اؿٝٛإ ا ٛ ر ايطٝٛض اؾدٛاضح بد٘و  ِ  ايدسّ اؾداضٟ      يػايب تً ي ٜعد
 . دطص َٔ ايااطٔ إىل ايعاٖطمل َٜ ٛاطٔ اإلْػإ أٚ اؿٝٛإ اشاعطٚم ٚباي

    ٚ ايددٓل  ٚي ؾددطم بدد، قًٝددٌ ايددسّ ٚبدد، ندددريٙو ؾددإٕ ايضتهدداظ املثؿددطفٞ 
 واؿسٜدٞ ٜػثٟٛ ؾُٝٗدا ايدسّ ايكًٝدٌ ٚايدسّ ايهددري   اغدثعٗاض لاغدث٘ َُٓٗدا        

 .  يسييثُٗا ف٢ً لاغ١ ايسّ ف٢ً اإلطام

 : إي أْ٘ قس ْ ػب اـاف   ايسّ ايكًٌٝ إىل أفاّ أزا٤

ايدصٟ أؾثدد٢ بعدسّ لاغدد١ ايدسّ زٕٚ اؿُكدد١و     (71)كددسٚمؿدٝذ اي إىل اي -أ
( ططظ قسٚضٙ فدٔ املعكدّٛ )  ايطنٟٛ( ايصٟ ي ٜ ٚيعً٘ َػثٓس إىل )ايؿك٘ 

 غددا٥َا: إْددٞ ضههددج زًددسٟ ؾدددطص  (أٚ إىل َعثددرب٠ َدٓدد٢ فددٔ ايكددازم )
 ٚقددس (77)ظإٕ ازثُدد  قددسض  كدد١ ؾاغػددً٘و ٚإي ؾددا غ(:َٓدد٘ زّ  قدداٍ )

ََ (73) ـ ايغددثاشنددع  َدٓدد٢ بددٔ فاددس ) :ٗددااٜٚطددد٘ ألزددٌ ضسًددؼ َبايطٚاٜدد١   
ْد٘ )ي بدأؽ بد٘(    فٔ فًدٞ بدٔ اؿػدٔ قٛيد٘: إ     ض٣ٚ (71)َ  إٔ ايهؿٞ (ايػاّ

ؾثهٕٛ ايطٚا١ٜ ضػ١ٓ َعثدرب٠و يهدٔ زييثٗدا فًد٢ ايٓساغد١ بكدسض اؿُكد١ غدري         
َددا زٕٚ  -ايعؿددٛ فددٔ ايددسّ ايكًٝددٌ   ايكددا٠    ٚانددط١ زددسَا يضثُدداٍ إضاز٠ 

 . ُهٔ ايطنٕٛ إيٝٗا   اؿهِ بطٗاض٠ ايسّ ايكًٌٝو ؾا ٜ -اؿُك١ 
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ٟ ْ ػددب إيٝدد٘ ايؿثدد٣ٛ بعددسّ لاغدد١ ايددسّ زٕٚ     ٚإىل ابددٔ اؾٓٝددس ايددص   -ة
ايسضِٖ إي زّ اؿٝ و ٚيعً٘ افثُس   ؾثٛاٙ ف٢ً األخااض ايسايد١ فًد٢ ايعؿدٛ    
فٔ ايسّ بكسض ايسضِٖ أٚ زْٚ٘   ايكا٠و ٚاغدثد٢ٓ زّ اؿدٝ  ألْد٘ ي ٜ عؿد٢     
فٓ٘   ايكا٠و ٚإي يٛ مل ٜطز ٖصا ايعؿٛ   ايكا٠ ؾا زيٌٝ ف٢ً َا شندط َدٔ   

 . ٗاض٠ أٚ فسّ ايٓساغ١ أقَاايط

ٚإىل ايؿٝذ ايطٛغٞ ايصٟ أؾث٢ بدإٔ ايدسّ ايهد٦ٌٝ بكدسض ضأؽ ايبدط٠       -زد
ٛ ؼ  ٚي ٜ سَضَطايصٟ ي ٜ  فٓ٘ ٚي بأؽ ب٘و َػثٓسَا إىل قطٝط١ فًدٞ بدٔ    ى َعؿ

( فٔ ضزٌ ضفدـ ؾداَثدط ؾكداض بعد  شيدو      غا٥َا َٔ أخٝ٘ ) (33)زعؿط
إٕ (:غٜكًع ي٘ ايٛند٤ٛ َٓد٘  قداٍ )    ايسّ قطعَا قػاضَا ؾأقاة إْا٤ٙو ٌٖ

 ٘ ٚي  .ظ مل ٜهٔ ؾ٦َٝا ٜػثا،   املا٤ ؾا بأؽو ٚإٕ نإ ؾ٦َٝا بٝ َٓا ؾا تثٛنأ َٓد
)قسٙ( َدٔ  ايطٛغٞزيي١ ٚانط١ ف٢ً َا أؾاز ايؿٝذ  يكطٝط١:اصٙ ٖ ٜاسٚ َٔ

( َٔ فسّ ايغثاا١ْ: طٗاض٠ َاي ٜسضن٘ ايططف َٔ ايسّو يضثُاٍ إضازت٘ )
فدسّ ضكدٍٛ ايعًدِ بد٘ ٚيعًد٘ أقداة أطدطاف        ٚٚقدٛع ايدسّ   املدا٤     فسّ تا،

  ايْا٤ ٚمل ٜك    املا٤ شاتد٘ املٛزدٛز زاخدٌ ايْدا٤و ؾثسدطٟ قافدس٠ ايطٗداض٠        
 . ضكٍٛ ايؿو ٚفسّ ايٝك، بٛقٛع ايسّ   أزعا٤ املا٤ ٓسفاملا٤ 

طهِ داؿاقٌ فسّ ايسيٌٝ ايٛانع فًد٢ ضؾد  ايٝدس فدٔ إطدام زيٝدٌ ايد       ٚ
 : زّ  دددطص َددٔ ايددسّ ايددٓسؼ  و ْعددِ َٜ -َانددإ أّ ندددري  قًددَٝا - ايددسّبٓساغدد١ 

ٖٚٛ ايصٟ ي ؿِ ي٘ أٚ ي فدطم فٓدسٙ ٜؿددب     وطٝٛإ ايصٟ ي زّ غا٥ٌ ي٘داي
 ػثؿٝهد١  دطص ي٘: ايٓكٛم املُ دنايصباة ٚايٛظؽو ٚاي َ ِطبسؾ  ٚق٠ٛ إشا ُق َازَ

َٜ َاإٕ فًٝغ:(31)نُعثرب٠ ايػهْٛٞ ا مل ٜدصٓى ٜهدٕٛ     بسّ َ َاط٣ بأغنإ ي 
ٜعي زّ ايػُو( ٚفسّ اياأؽ ٜعدي فدسّ املداْ     ) ظايدٛة ؾٝكًٞ ؾٝ٘ ايطزٌ
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 ساغددث٘و فدٔ قددط١ ايكددا٠ ؾٝدد٘و ٖٚددٛ ناؾددـ بدداييثعاّ فددٔ طٗاضتدد٘ ٚفددسّ َْ 
ََ ٘  ٚي  و ٖٚددصا (33)سدداٍ يًثؿددهٝو بعٗٛضٖددا ٚزفدد٣ٛ زييثٗددا فًدد٢ ايعؿددٛ فٓدد

  َ ي ٜؿػدس  :غعثدرب٠ ضؿدل  اغثعٗاض غطٜب ي ٜػافس ايؿِٗ املثؿدطفٞ ايعداّو ٚ
ٚقس غال تكطٜب ايغثسيٍ ٚي ْعٝسو   . (32)ظاملا٤ إي َا ناْج ي٘ ْؿؼ غا١ً٥

ري َٚكثه٢ إطام املعثرب٠ فسّ ايؿطم ب، ايهاري نايػدُو ٚاؿٝد١ ٚبد، ايكدػ    
ُا ي ْؿؼ دزفٞ ايمجاع ف٢ً طٗاض٠ ايسّ َنايصباة ٚايال ٚايربغٛرو ٚقس إ

 اياطذ األٍٚ: و ْاسأ َٓٗا ب َاتااف طٛر ْعطنٗاد. ٖٚٓا ب غا١ً٥ ي٘

 الذم الـمتخمف يف الذبيحة :
ًددـ   ايصبٝطدد١  املثداملعددطٚف ٚاملؿددٗٛض بدد، أقددطابٓا )ضض( إٔ ايددسّ    

املصنا٠ بثصن١ٝ ؾطف١ٝ بعس خدطٚص ايكدسض املثعداضف املعثداز خطٚزد٘ َٓٗدا ٜهدٕٛ        
اف زفدٞ فدسّ اـد   طّ تٓاٚي٘ نُٔ ايًطِ ٚايؿطِو بٌ إطي َٜ ٚضاَي َاطاٖط

  ٔ ـ  ٚزٕٚ ؾدطم بد، املثدًدـ   ايعدطٚم      أٚ ايمجاع فًٝٗداو َد    بد، املثدًد
  ايهاسو َا مل ٜطز  زّ املصبع  ب، املثدًـٚ  ايكًب  ب، املثدًـٚايًطِ 

إىل اؾددٛف يددطز  ايددٓؿؼ ٚزصبدد٘ ايددسّ اـدداضص إىل ايادداطٔو أٚ يهددٕٛ ضأؽ        
ٛ  فٔ قسضٖا ٚضزًٝٗا  . سؼؾإْ٘ بأمجع٘ زّ َْ وايصبٝط١   فً

ٚي إؾددهاٍ فٓددسْا   لاغدد١ ايددسّ ايطازدد  إىل ايادداطٔ بعددس خطٚزدد٘ َددٔ     
املٓططو إلطام زيٌٝ لاغ١ ايسّو ٚيظَ٘ تٓس ؼ اؾع٤ اؿٝٛاْٞ ايدصٟ أقداب٘   

 . أّ غريٖا َاأّ فطق َاأّ زَ َاغٛا٤ نإ ؿُ وايسّ ايطاز 

غد١ خاضزٝد١ ندإٔ ٜاقدٞ زّ     اًدـ بٓس ثدنُا ي إؾدهاٍ   تدٓسؼ ايدسّ امل   
ٛ ر بايدسّ اـداضص     وَاسؼ قطعبع ب٘و ؾإٕ زّ ايػه، َْيػه، اي  ش ا ألْ٘ َثًد

 . ض، شبع اؿٝٛإ
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و ٖٚصا ٜٓؿدأ َدٔ   : فسّ خطٚص ايسّ َٔ ايصبٝط١ أقَا َاٚقس ٜكازف أضٝاْ
فاضض نإٔ ٜعطض ف٢ً اؿٝٛإ خٛف ؾسٜس ٜٛزدب الُداز زَد٘ أٚ َدطض     

ف٢ً ٜسٙ أٚ قسَ٘ ه  أضس  َعَٔ ٚؾًٌ   اؿطن١ ٚإؾطاف ف٢ً املٛحو ٚقس ٜ
اة ايسّو ٚقس ٜٛن  ف٢ً املصبع ْاض ؾسٜس٠ اططٜل إْك املٓطط أٚ املصبع ؾٝػس 

 أٚ نا١ٜٚ نٗطبا١ٝ٥ تػس  املٓؿص ايصٟ ٜٓكب  َٓ٘ ايسّ ٚميٓ  خطٚز٘ َٔ املٓطط.
ؾٗٞ َٝث١ ضطاّ يثدًدـ أضدس    دطص ايسّ َٔ ايصبٝط١ أقَاٚض٦ٓٝص إشا مل َٜ

ف٢ً اؾدرتاط   ًصبٝط١و ؾإْ٘ قس ٚضز ايٓل  ايكطٝع زاَيؾطٚط ايثصن١ٝ احمل١ًً ي
ًٓٝثٗداو ٖٚدٛ َدا ضٚاٙ ايؿدٝدإ            خطٚص ايسّ َدٔ ايصبٝطد١ يثطكدل شناتٗدا ٚض

َٔ ايَاّ ايكازم  اّ غا٥َا)ايها ( ٚ)ايثٗصٜا،( بػٓس قطٝع إىل ظٜس ايؿط 
(فُٔ مل ٜهٔ عهطت٘ غه، أٜصبع بكك )ا( ٍ١  قا:)اشبع بداؿسط  غ

اؿسٜس٠و إشا قط  اؿًكّٛ ٚخطص ايسّ  ْبِكِ ٚبايككا١ ٚايعٛز إشا مل ت ٚبايعع
 . ؾإٕ َؿَٗٛ٘ أْ٘ )إشا مل خيطص ايسّ ؾؿٝ٘ بأؽ َٚٓ ( (32)ظؾا بأؽ

ٛ ّ ايثصنٝدد١      ٕٕ: ايطٚاٜدد١ َعثددرب٠ ايػددٓس ٚانددط١ ايسييدد١ فًدد٢ تكدد ٚبثعدداري خددا
شا مل خيدطص  ُاّ ايدصبع ٚقطد  اؿًكدّٛو ٚإ   ُط١ًً يًصبٝط١ غطٚص ايسّ بعس َتداي

 ايسّ َٔ ايصبٝط١ مل تثطكل ايثصن١ٝ ٚنإ   ايصبٝط١ بأؽ َٚٓ .

ٚنٝـ نإ: َ  ؼكٝل ايثصن١ٝ ٚخطٚص ايسّ َٔ ايصبٝطد١ بايكدسض املثعداضف    
و َابكددا٤ بعدد  زّ اؿٝددٛإ   باطٓدد٘ ٜهددٕٛ ايددسّ املثاكددٞ طدداٖط فٓددس خطٚزدد٘ ٚ

اص إىل َددسضى  طثددٚإمنددا َْ . ًـيًددثهًِ   َددسضى طٗدداض٠ ايددسّ ايدددُثد  طثدداصَْٚ
     ّ ٚقدس   ويطٗاض٠ ايسّ املثدًـ بٓا٤ً ف٢ً َا اخرتْاٙ َدٔ خادٛح لاغد١ َطًدل ايدس

 .-املثكسّ بٝاُْٗا-ضتهاظ املثؿطفٞ َٚٔ َعثرب٠ فُاضاغثكطبٓاٙ ٚاغثكٝٓاٙ َٔ اي
ؾايكسض املثٝكٔ ٖٛ ايدسّ   َاططظٙ ٜكٝٓبٛزٛز إطام أٚ مل ْ  ٚأَا إشا مل ْصفٔ

اؿٝدٛإ  أٚ َدصبع  ُطام ايػا٥ٌ َٔ َٓطدط  دٛة ايُكادييسّ اٜعي ا وُػؿٛحداي
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ضازدد١ إىل ي و ٚيددصا َاَكدداٛب َااـدداضص بكدد٠ٛو ٚيددٝؼ ايددسّ املثدًددـ َػددؿٛض ٚ
ايعاَد١  ؾإٕ ايطٗاض٠ فًد٢ ٚؾدل ايكافدس٠     وايغثسيٍ ف٢ً طٗاض٠ ايسّ املثدًـ

 . ملثدًـيسّ اٚي  ثاص اؿهِ بٗا إىل زيٌٝ خام با
بدس َدٔ إقاَد١      زيٝدٌ لاغد١ ايدسّو ي   زٛز اإلطدام  َٓا بٛيهٔ ضٝذ ايثع

 : ػثسٍ  ا بٛز٠ٙٛ ايسّ املثدًـ   ايصبٝط١و ٜٚ ُهٔ إٔ ٜ زيٌٝ ف٢ً طٗاض

 .  األٍٚ: ايمجاع ايصٟ ازفاٙ غري ٚاضس ف٢ً طٗاضت٘
إي إٔ ٖصا ايمجاع ضغِ تهطض َس فٝ٘ ٚفسّ َعطؾ١ املددايـ ؾٝد٘ مل ْ طدطظ    

( َٚٛاؾكثدد٘و يضثُدداٍ  عكددّٛ )فددٔ ضأٟ امل َاناؾددؿ َاتعاددسٜ َانْٛدد٘ امجافدد 
 . إىل بع  ايٛزٛٙ األخط٣ ُع،اغثٓاز اجمل

ٍ  فًد٢ ِضد   ايصبٝطد١ بعدس تدصنٝثٗا ضٝدذ      ٌ ايداْٞ: ايغثسيٍ يًطٗاض٠ مبا ٜس
خدطص   اطٌ ؾُٝ  أزدعا٤ ايصبٝطد١ إي َد   دطٌ فُّٛ ايدٜعٗط َٔ إطام زيٌٝ اي

بدس  ٔ ايسّو ٚي١ َؿث١ًُ ف٢ً َكساض َبسيٌٝ خامو َٚٔ املعًّٛ إٔ نٌ شبٝط
 طٌ أنً٘.فٔ طٗاض٠ احملًٌ إش ايٓسؼ ي َٜ َأَ نٕٛ ايثطًٌٝ املٓكٛم ناؾؿ

إي إٔ ٖصا ناؾـ فٔ طٗاض٠ ايًطِ ٚايؿطِ َٚا ًٜثكل بُٗا َدٔ أزدعا٤   
ططظ فَُٛ٘ يهٌ زّ َثدًـ ؾٝٗا و ٚي ٜعِ أٚ ي ٜ (ايسّ املثدًـ   ايصبٝط١)

ايكًب أٚ  َ ِطزٛؾٗا ُٚق ٝذ إشا ؾ ل ضث٢ املٛزٛز   بطٓٗا أٚ قًاٗا أٚ ناسٖا ع
ٍَ سّو ؾإٕ زيٌٝ ضٌ ايصبٝط١ املصنا٠ ي ٜهؿـ ايَٓ٘  ايهاس أٚ غا٥ط اؾٛف يػا

 . فٔ طٗاض٠ ايزعا٤ ايس١َٜٛ املػثك١ً غري املًثكك١ بايًطِ

َ َططََّدّا        غ125ذ: ايغثسيٍ بآ١ٜ األْعاّ: ايداي  َّٞ َٞ ٔإَيد ََدا ُأِٚضد ٌْ ي َأِزدس  ِؾدٞ  ُقد
ًَدد٢  ََٕف ْٕ َُٜهددٛ ٘  ٔإٖي َأ ُ دد ِٕ َِٜطَع ََْػددُؿٛضّا َطدداِف ْٚ َزَددّا  َْٝثدد١ّ َأ سٍ بٗددا بعدد  ظضٝددذ اغددثََ

ايفاّ ٚخك ٛا ايسّ ايٓسؼ باملػؿٛح املكاٛة َٔ فطٚم اؿٝٛإ املدصبٛحو  
ضداٍ   َاَكداٛب  َاي ٜهٕٛ َػدؿٛض  (ايسّ املثدًـ   ايصبٝط١)َٚٔ ايٛانع إٔ 

 . ايصبع
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ايخثكام بإطعاّ ايدسّ املػدؿٛح ٚتدسٍ فًد٢      يهٔ اآل١ٜ املااضن١ ٚانط١
 ساغددث٘ إشا ايثطددطِٜ قددس ي   ضطَدد١ تٓاٚيدد٘و ٚي زييدد١ ؾٝٗددا فًدد٢ طٗاضتدد٘ أٚ َْ     

 َاػدثؿاز طٗاضتد٘ فٓدس اْثؿدا٤ ٚقدـ نْٛد٘ َػدؿٛض       ساغدث٘ ضثد٢ ت   ٜهٕٛ ألزٌ َْ
ٍ  ايدٓل ايد   ُططّ يًدسّ املػدؿٛح   دٚنِ َٔ ضطاّ ٖٛ طاٖط يٝؼ بٓسؼ  ٚيٛ ز

  ٍ يعدسّ تكدسٟ اآلٜد١ ياٝدإ      وف٢ً طٗاض٠ ايسّ غري املػدؿٛح ف٢ً لاغث٘ مل ٜس
 . ايطٗاض٠ أٚ ايٓساغ١

١ املُثس٠ إىل ظَٔ املعكَٛ، : ايثُػو بػري٠ املثؿطف -ٖٚٛ املعثُس-ايطاب 
(Œ   ف٢ً فسّ ازثٓاة ايسّ املثدًدـ   ايصبٝطد١ َطًكد )َاٚإٕ مل ٜهدٔ تابعد   َا 

و ٚمل ٜدطز بد٘ غدؤاٍ َدٔ     َاب٘و ٚقس نإ ابدثايِٖ بايدصبا٥ع نددري    َايًطِ ًَثكك
ُاضغدٕٛ تطٗدري   عدطف أْٗدِ نداْٛا ٜ    فٔ ضهُد٘ ٚمل ٜ   (Œ)ايطٚا٠ يًُعكَٛ،

 . فًِٝٗ (Œ)ايسّ َ  فسّ ْهري أضس َٔ األ١ُ٥ دًـ ؾٝ٘ َٔ ُا َتدايااطٔ َ
ُهددٔ فددٛز ايغددثسيٍ بايػددري٠ إىل )ايمجدداع ايعًُددٞ( بدد، ايؿكٗددا٤        ٜٚ 

ّ   ًـ َعاًَد ثدٚاملثؿطف١ ف٢ً َعا١ًَ ايسّ امل ايدٓهري ضثد٢ َدٔ     ١ ايطداٖطو ٚفدس
ـ  وَ  ندط٠ ايبثا٤ (Œ)األ١ُ٥   .َٛاؾكثِٗ ف٢ً ايطٗاض٠ فٔ  ناؾ

و ٖٚدٞ زيٝدٌ   ١ ايكطعٝد١ خِ إٕ َسضى طٗاض٠ ايسّ املثدًـ ٖٛ غري٠ املثؿطف
ملثدٝكٔ ٖدٛ اؿهدِ    يكدسض ا ف٢ً ايكسض املثٝكٔ   َٛاضز ايؿوو ٚا يا ٞ ٜكثكط َٓ٘

ض املعثاز خطٚز٘و َٚ  ايؿو   خطٚص ايكسض بايطٗاض٠ بعس إضطاظ خطٚص ايكس
 . ُهٔ اؿهِ بطٗاض٠ ايسّ املثدًـاملعثاز ي ٜ 

ُصنا٠ بعدس خدطٚص   دٚاؿاقٌ ايٛخٛم بطٗاض٠ ايسّ املثدًدـ   ايصبٝطد١ ايد   
ٌ ايكدددسض املعثددداز خطٚزددد٘و يهدددٔ ي َٜ يًؿدددٝذ  خاؾدددّا وتٓاٚيددد٘ ٚاغدددثطعاَ٘ طددد

ًٓفددسّ اـدداف    )قددسٙ( ايددصٟ إزفدد٢ (35)اياططاْددٞ  إىل ٚزددٛٙ  َاَػددثٓس وٝثدد٘ض
 : ْٚٓاقؿٗا َآٗا ٚانطو ْاٝ  َٔ األزي١
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 .  تؿام األقطاة ف٢ً ايطٗاض٠ ٚاؿ١ًٝ َٔ غري خاف ٜٓكٌإ -أ
مل ٜثطكل ايمجاع ف٢ً اؿٌو ٚ  ايػايب ضهُٛا بايطٗاض٠ خاق١و يهٔ 

بدس إٔ ْاضدغ املدسضى اآلخدط     و بٌ ٖٛ َسضنٞ يططظ نْٛ٘ امجاًفَا تعاسَٜاٜ  يٚ
   طٗاض٠ ايسّ املثدًـ. ٙايسّ املثدًـ   ايصبٝط١ نُا يضعٓا ٌ ِطدي

ْٕ  غقٛي٘ تعاىل: -ة ٘  ٔإٖي َأ ُ د ِٕ َِٜطَع ٢ًَ َطاِف َ َططََّّا َف  َّ َٞ ٔإَي ََا ُأِٚض ٌْ ي َأِزس  ِؾٞ  ُق
َٕ ََْػدُؿٛضاّ    َُٜهٛ ْٚ َزَدّا  َْٝثد١ّ َأ ايدسّ  )ّ   اططو ٜدسٍ فًد٢ ضكدط ايدد    125األْعداّ:  ظََ

ؾثدسٍ اآلٜد١ فًد٢     (وملثدًدـ   ايصبٝطد١  يدسّ ا ا)ايصٟ ي ٜٓطال ف٢ً  (حاملػؿٛ
. ٘ اآل١ٜطط َت  ضث٢ فسّ ضطَث٘و ٚايسّ املثدًـ يٝؼ بسّ َػؿٛح َكاٛة

 :  ٚ  ايسيي١ إؾهاٍ بٌ َٓ 
س ايغثسيٍ عكط احملطَاح   املٝثد١ ٚايدسّ املػدؿٛحو ؾؿٝد٘: إٕ     ا إشا أضٜأَ

ٌ  ندٌ زّ غدري َػدؿٛح ٚي     َاؾدطف  اؿكط َكطٛع بعسّ إضازت٘ ضكٝكد١  و ٚإي ضد
 . ُٓٛع مل ٜكٌ ب٘ أضسددثل باملثدًـ   ايصبٝط١و ٖٚصا ََٜ

ٜهاف إيٝ٘: فسّ إَهإ ايثػًِٝ عكدط احملطَداح   املٝثد١ ٚايدسّ املػدؿٛح      
 ؾا ميهٔ اييثعاّ بأْد٘ ضكدط    وٚؿِ اـٓعٜطو يًٝك، بهدط٠ احملط َاح غري ايداخ١

نُدا   -ظَدإ ْدعٍٚ اآلٜد١    ٢ً اؿكدط ايندا  أٚ فًد٢    ضكٝكٞو ٚميهٔ  ً٘ ف
 . دؿ٢ٚقس ضكٌ بٝإ األضهاّ بايثسضٜش ٚيٝؼ زؾع١ ٚاضس٠ نُا ي َٜ -قٌٝ

ََْػُؿٛضّاغس ايثُػو مبؿّٗٛ ٚقـ ٚإٕ أضٜ ًٓٝد١    ظَزَّا  ٚظفِ زييث٘ فًد٢ ض
: إٕ اؿهِ   اآل١ٜ مل ٜرتتب ف٢ً طاٝعدٞ املٛندٛع    و ؾريز ٙ ايسّ غري املػؿٛح

ُا غط٣و ْعِ ايٛقـ ٜسٍ ف٢ً إٔ اؿط١َ   اآل١ٜ مل ترتتدب فًد٢ طاٝعدٞ    أٜٓ
بٌ تطتاج اؿطَد١ فًد٢ ايدسّ املٛقدٛف باملػدؿٛحو ٚي زييد١  دا فًد٢          وايسّ

ـ    إٔ ؾاقدس ٚقددـ   ْدد٘ ي زييد١ فًدد٢ دُع٢ٓ ابد  وفدسّ اؿطَد١ فٓددس اْثؿدا٤ ايٛقدد
ََ -ناملثدًـ -املػؿٛح  . طهّٛ باؿط١َ َٔ ز١ٗ أخط٣ ٚيسيٌٝ آخطغري 

ٌ  تٓاٍٚ ايسّ ايدٚاي  . ُثدًـدطاقٌ قكٛض اآل١ٜ فٔ ايسيي١ ف٢ً ض
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َ  -زد صنط َٔ بٝٓٗا: ايسّ املثدًـ ططَاح ايصبٝط١و ٚمل ٜ ايثُػو بأخااض 
: ٖٚصا نعٝـ أٜهَا   .   ايصبٝط١ يٝططّ تٓاٚي٘

َ  ب: ألٕ أَٚي ُ ٔ ؼددطِٜ ايددسّ َددٔ     عدد  أخادداض  ططَدداح ايصبٝطدد١ قددس تهدد
َ ايصبٝط١ ٚف٢ً اإلطا  .(31)ططَاح ايصبٝط١و ؾطاز م َ  غريٙ َٔ 

: َ  تػًِٝ فدسّ شندط ايدسّ   قطَداح ايصبٝطد١و ؾدإٕ ٖدصٙ األخاداض         َاٚخاْٝ
ٚيٝػدج ٚاضز٠ ياٝدإ امكداض     وٚاضز٠ ياٝإ ضط١َ تٓاٍٚ األزعا٤ املصنٛض٠ ؾٝٗدا 

قطَاح ايصبٝط١ ؾُٝا شنط ؾٝٗاو ندٞ تدسٍ فًد٢ ضًٝد١ أزدعا٤ ايصبٝطد١ ايد  مل        
و نٝدـ   َانايسّ املثدًـ ايصٟ ٜهٕٛ زع٤ً َٔ ايصبٝطد١ احملًًد١ ؾدطف    ت صنط ؾٝٗا

ّ غ2:  ٚآ١ٜ املا٥س٠ َٚايسَّ َْٝث١ُ  َُ ِْ اِي ُْٝه ًَ ََْج َف  . قط ١   ضط١َ ايسّظ ض طِّ
بدايًطِ أٚ ايهادس أٚ    َاْعِ ايسّ غدري املػدؿٛح َدٔ ايصبٝطد١ إشا ندإ ًَثكدك      

َ ألضسٖا ٜٚ  َاايكًب ٚتابع يٌٝ ْؿٞ اؿدطصو  ألزٌ ز َاططَعس  زع٤ً َٓ٘ ي ٜهٕٛ 
غدري٠  ايعكا٤ فاز٠ّو ٚألزدٌ  طص  َٚؿك١ ي ٜثطًُٗا َٓ٘ ضٚايثطص ض ؾإٕ ايثٛٓقٞ 

َا ٖٛ تداب    املثؿطف١ املُثس٠ طٛاٍ ايعكٛض املان١ٝ ف٢ً فسّ ايثٛقٞ َٔ تٓاٍٚ
 . يًهاس أٚ يًكًب أٚ   تهافٝـ ايًطِ

ٜعي ايسّ اياداقٞ   ٘وثدًـ   ايصبٝط١ ايدُطهّٛ بطٗاضتٚضٝذ إٔ ايسّ امل
ِ    طٚص ايكسض املعثاز خطٚز٘ بايصبعو  ايصبٝط١ بعس خ زيٝدٌ طٗداض٠    يدصا ي ٜعد

اؾددٓ، ايددصٟ خيددطص َددٔ بطددٔ أَدد٘ املصبٛضدد١  ايددسّ املثدًددـ: ايددسّ املٛزددٛز  
ٚايصٟ تهٕٛ شنات٘ بصنا٠ أَ٘و ألْد٘ مل خيدطص َدٔ اؾدٓ، ؾد٤ٞ َدٔ ايدسّ بعدس         

    ٘ َدسضى طٗداض٠ ايدسّ املثدًدـو ٚايدصٟ ٖدٛ        شع٘ أٚ شبع أَد٘و ؾدا ٜٓطادل فًٝد
)ايمجاع ايعًُٞ( املػثكط ف٢ً َعا١ًَ ايسّ املثدًـ بعس خطٚص ايكسض املعثداز  
ٍ  فًدد٢ لاغدد١ زّ اؿٝددٛإ     ُ دد٘ َددا ز خطٚزدد٘ َعاًَدد١ ايطدداٖطو بددٌ ٜؿددًُ٘ ٚبع

ٍ  ف٢ً ضط١َ زّ اؿٝٛإ اـاضص  واـاضص َٓ٘ بايصبع أٚ بايكط  نُا ٜعُ٘ َا ز
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 . ٚ بايكط  أٚ مُٖٛآَ٘ بايصبع أ
بد٘   سخدطص َٓد٘ زّ َعثد   ، بعس شبع أَ٘ ٚإخطاز٘ َٓٗدا خدِ   ْعِ إشا شبع اؾٓ

 .َاطكل خاضزٚبكٞ   بطٓ٘ زّ ؾٗٛ طاٖط ٚضاٍو ٖٚصا ؾطض قطٝع يٛ َت

 . البحث الثاني: حكم الذم املشكوك
بعس إٔ تاٝ ٔ لاغ١ ايسّ ف٢ً اإلطام ٚاغثدٓا٤ زّ اؿٝٛإ ايدصٟ ي ْؿدؼ   

غدري لدؼو ٜكد  ايهداّ   قدٛض ايؿدو   ٚزدٛز زّ         َاي٘ ؾٝهٕٛ طاٖط غا١ً٥
ف٢ً بسْ٘ أٚ خٛب٘ ٚؾدو   نْٛد٘    َازَأضس  لؼ أٚ فسّ ٚزٛزٙو نُا يٛ ٚزس 

نسّ ايسزاز١ اي  شعٗا أٚ يٝؼ يصٟ ْؿؼ غا١ً٥ نسّ ايادل  غا١ً٥ يصٟ ْؿؼ 
يددوو ٚؾددو ؾٝدد٘ أٚ مددٛ ش َاأٚ ٚزددس َدداز٠ّ  ددطا٤ اضثُددٌ نْٛٗددا زَدد وأٚ مددٛٙ

 : ٚقٛض ايؿو مخػ١
أّ يٝػددج بددسّ أٚ  َا ددطا٤ زَدد : َددا إشا ؾددو   نددٕٛ َدداز٠ ايكددٛض٠ األٚىل

ٕ ٌُٝ يًطُدط٠ أٚ خدطص غدا٥ٌ َدٔ زَاًَٝد٘ ي ٜدسضٟ أ      خطص َٓ٘ ؾ٤ٞ أقؿط َٜ
ٛ    ٖصا اـاضص زّ أٚ أْ٘ يٝؼ بسّو ٖٚهصا إشا خطص َٓ٘ ؾ٤ٞ ٚؾو يع١ًُ اؾد

ٚاضثُدٌ   َاٚاضثُدٌ نْٛٗدا زَد   ضطٛب١  جأٚ ضٓو زػُ٘ ؾدطز وأْ٘ زّ أٚ قٝع
ََ نْٛٗا َا٤ً أقؿطو سب فًٝ٘ اغثعاّ طه١َٛ بايطٗاض٠ ٚي َٜؾٗصٙ املٛاضز نًٗا 

ضاي٘ ٚايثؿطل ٚايثطكل فٔ اؿكٝك١ ٌٖ ٖٛ زّ ضٝٛإ أّ يٝؼ نصيوو يعسّ 
 . َاضث٢ إشا نإ ايؿطل َٝػٛض ٚزٛة ايؿطل   ايؿا١ٗ املٛنٛف١ٝ أقَا

( ٗا بٓا٤ً ف٢ً فُّٛ َسضنٗا املثُدٌ بكٛي٘ )طهِ بايطٗاض٠ يكافستٚإمنا ٜ 
 .(37)ظنٌ ؾ٤ٞ ْعٝـ ضث٢ تعًِ أْ٘ قصضغ  َعثرب٠ فُاض: 

بًطاظ أْد٘ مل ٜهدٔ َداز٠     أظَي َاُهٔ ايثُػو باغثكطاة فسّ نْٛ٘ زَٜٚ 
ٚ  وٚمل ٜهٔ َاز٠ ز١َٝ ؾاألقدٌ فدسّ    َاعًدِ ٚزٛزٖدا زَد   املداز٠ ٚمل َْ  ْحَسِزخِ 

ص األظٍو ٚي ٜعاضن٘ اغثكطاة فدسّ ندٕٛ املداز٠    ي٘ َٓ َااغثكطاب َانْٛٗا زَ
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 . سطٟيعسّ تطت ب أخط ؾطفٞ فًٝ٘ ضث٢ َٜ وَا٤ً أٚ غصا٤ أٚ مُٖٛا

  َاألٕ َداز٠ املدا٥  األ دط مل تهدٔ زَد      وُهٔ اغثكدطاة ايعدسّ ايدٓع    ٜٚ 
 ؾٓػثكددطب فددسّ نْٛدد٘ و اضثُدداَي َاخددِ قدداض زَدد و  ظَددإ نْٛدد٘ َددا٤ً ٚغددصا٤ً 

   زطٜاْدد٘ يدداع  املٛاْدد  احملثًُدد١ بايعددسّو ٚيددٛ ؾددو   ظَددإ ايددٝك،  َٔدد َازَدد
أَهٓٓددا اغثكددطاة طٗدداض٠ املددا٥  املددطزز يًددٝك، بطٗاضتدد٘ ضدداٍ نْٛدد٘   بدداطٔ  

 أّ خددطص  َاٖددٌ خددطص زَدد  : اإلْػددإ أٚ اؿٝددٛإ ْٚؿددو فٓددس خطٚزدد٘ َُٓٗددا   
 . َاؾٓػثكطب فسّ خطٚز٘ زَ وآخط َاأَط

ٌ ٖددٛ زّ ضٝددٛإ أّ غددري ٖدد َاايكددٛض٠ ايداْٝدد١: َددا إشا ؾددو ؾُٝددا ٜعًُدد٘ زَدد 
 اؿٝٛإ يضثُداٍ نْٛد٘ آٜد١ّ ْاظيد١ّ َدٔ ايػدُا٤ أٚ َدٔ املٛزدٛز ؼدج األضسداض           

ََ فٓس قثٌ غٝس ايؿٗسا٤ )  دًٛقداح اهلل غداطاْ٘   ( أٚ َٔ اـاضص َٔ بعد  
ّٜٛ فاؾٛضا٤ أٚ َٔ ايسّ املكٓٛع   املدثرباح ايهُٝٝا١ٝ٥و ؾإٕ ٖصٙ أْٛاع َدٔ  

و ألٕ طهِ بٓساغدثٗا دُهدٔ ايد  ٚي ٜ  -أٚ بايددُعسع٠  َاُكٓٛع نُٝٝاٜٚد دايد  -ايسّ 
 -ٜؿٝدس فُدّٛ لاغد١ ايدسّو ٖٚدٛ قطٜدب      فًد٢ ايكدٍٛ بٛزدٛز إطدام       -ايٓسؼ

ٕٕ فطؾ  . و ٚي ٜأتٞ اإلطام   غريَٙآٜطال ف٢ً َا ٖٛ زّ ضٝٛا

      ََ طهدّٛ بايطٗداض٠   ٚفٓس٥ص ؾايسّ املؿدثا٘ املدطزز بد، زّ ضٝدٛإ ٚبد، غدريٙ 
ِ  ايسّ ايصٟ يكافستٗا بٓا٤ً ف٢ً فُٛ ّ َسضنٗاو ٚإطام زيٌٝ لاغ١ ايسّ ي ٜع

ي ٜ ططظ نْٛ٘ )زّ ضٝٛإ يد٘ ْؿدؼ غدا١ً٥( نُدا ٖدٛ ضداٍ ٖدصا ايدسّ ضٝدذ مل          
 . ططظ نْٛ٘ زّ ضٝٛإٜ 

ُع٢ٓ دُهٔ ايثُػو باغثكطاة فسّ نْٛد٘ زّ ضٝدٛإ َٓدص األظٍ بد    نُا ٜ 
اضزٞو ٖٚدٛ  ف٢ً ايسّ بٛزٛزٙ اـد  -  األخااض -إٔ اؿهِ بايٓساغ١ َرتتب 

ٖٚددصا ايٛزددٛز مل ٜهددٔ بصاتدد٘  واملعٗددٛز خطٚزدد٘ َددٔ اإلْػددإ أٚ َددٔ اؿٝددٛإ
يًدسّ   َاؾٝػثكطب فسّ نْٛ٘ ٚزٛز ويًسّ َا  األظٍ ٚمل ٜهٔ ٚزٛز َاَٛزٛز

 . إىل اآلٕٚاألظٍ َٓص 
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ٛإ َعد، يهٓد٘ ؾدو   إٔ    ايكٛض٠ ايدايد١: َدا إشا فًدِ نْٛد٘ ايدسّ زّ ضٝد     
أٚ يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ ناع  أْٛاع اؿٝاحو ٖٚدصا  غا١ً٥  ّاْؿػ املع،ًطٝٛإ ي

ََ ُهٔ اغثكطاة فسّ نٕٛ اؿٝٛإ اـاضص طهّٛ بايطٗاض٠ يكافست٘و ٜٚ ايسّ 
بكد٠ٛو ؾٝٓطادل    َآَ٘ ايسّ َٔ اؿٝٛاْاح اي   ا ْؿؼ غا١ً٥ ٚفطم ٜؿددب زَد  

فًٝدد٘ ايغددثدٓا٤ املٓكددٛم   بعدد  األخادداض املثكسَدد١ ٚاؿاقددٌ َددٔ َاضعدد١ 
 خااض ٖٛ: )نٌ زّ لؼ إي زّ ضٝٛإ يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥(.سُٛع األََ

ٚي ٜعاضن٘ اغثكطاة فسّ نٕٛ ايسّ زّ ضٝٛإ يٝػج ي٘ ْؿدؼ غدا١ً٥و   
: نٕٛ اؿٝٛإ اـاضص َٓ٘ ايسّ شا ْؿؼ غدا١ً٥ ندٞ    داج يظَ٘ ايعازٟألْ٘ ي ٜ 

 ٜٓطال فًٝ٘ املػثد٢ٓ َٓ٘ )نٌ زّ َٔ ضٝٛإ شٟ ْؿؼ غا١ً٥ لؼ(.
  ايسّ املط٥ٞ   ايدٛة ٌٖ َٖٛٔ بسْ٘ أّ ٖٛ َٔ ايادل أٚ  ٖٚهصا يٛ ؾو 

ج سطٟ قافدس٠ ايطٗداض٠ ٚتداد   مٛٙ َٔ اؿٝٛاْاح اي  ي ْؿؼ غا١ً٥  ا  ؾإْ٘ َت
سطٟ اغثكطاة فسّ نٕٛ ايسّ َدٔ بدسٕ اإلْػدإ أٚ اؿٝدٛإ     طٗاضت٘و نُا َٜ

زّ طكل َٔ األزي١ إٔ َٛنٛع اؿهدِ بايٓساغد١: )  ايصٟ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥و ٚقس َت
 .املثكس١َ  ظٗط َٔ بع  األخااضاؿٝٛإ ايصٟ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥( نُا 

ّ       ٚقس ٜكاٍ: ضٝذ أْد   ٘   ايكدٛض٠ ايدايدد١ ٜ عًدِ ندٕٛ ايدسّ زّ ضٝدٛإ ؾًٝدع
-  َ ّ  دثاضنِ َف٢ً  بٓساغد١  طهُدٛا  إٔ َت -ٔ خاٛح إطام   زيٌٝ لاغد١ ايدس

َٓكداضٙ     ؾدإٕ ضأٜدجَ  ايثطٗط َٓ٘و إلطام َٛخك١ فُاض:غايسّ ٚيعّٚ ازثٓاب٘ ٚ
املط٥ٞ ف٢ً ؾإْ٘   ايػايب جيٌٗ ضاٍ ايسّ  (33)ظؾا ٜثٛنأ َٓ٘ ٚي تؿطة َازَ

ِ  ايكٛض ٜٚثطكدل يدسٜٓا   ٠ ايدايد١ املؿثا٘ ؾٝٗدا ْدٛع ايدسّ    َٓكاض ايطري اؾاضحو ؾٝع
   .َاٚاقعاملؿهٛى احملثٌُ نْٛ٘ َٔ ايسّ ايطاٖط أقٌ فاّ ٖٛ لاغ١ ايسّ 

 :  زييث، ُٛخك١ فُاضدٚيهٔ ايثطكٝل إٔ ي
َٔ يظّ قٛيد٘   َا)نٌ زّ لؼ( َػثؿاز: زييثٗا ف٢ً اؿهِ ايٛاقعٞاألٚىل
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(غ:)َظؾا تثٛنأ َٓ٘ ٚي تؿدطة  -ٖٚصا َطًل  - َاؾإٕ ضأٜج   َٓكاضٙ ز 
ُهدٔ ايثُػدو ايعداّ      ٚيظَ٘ لاغ١ ندٌ زّو ٖٚدصا ضهدِ ٚاقعدٞ فداّ ٚي ٜ      

ايثُػدو بايعداّ أٚ املطًدل     املؿثا٘ املكساقٞ َٚٛضز ايؿو َٔ ايسّو يًُٓ  فٔ
ل بايدسّ ايدصٟ   دك د و ضٝدذ إٔ ٖدصا ايعُدّٛ ايدٛاقعٞ قدس تَ     َا  املؿثا٘ َكساق

 . طٝٛاْ٘ زّ غا٥ٌ ٚباملثدًـ   ايصبٝط١ديٝؼ ي
ايسيي١ ايدا١ْٝ: زيي١ اـرب املعثرب ف٢ً اؿهِ ايعاٖطٟ املثكّٛ بايؿو ٖٚٞ 

ٓداة فدٔ َاقٝد٘و ؾدإشا     زييث٘ ف٢ً )لاغ١ ايسّ املؿهٛى ؾٝد٘( ٚٚزدٛة ايزث  
ؾددههٓا   ايددسّ املٛزددٛز فًدد٢ َٓكدداض ايادداظ أٚ ايكددكط أٚ ايعكدداة ٖددٌ ٖددٛ زّ  

َددٔ اؿٝٛاْدداح شاح ٚايػايددب أنًددٗا َددٔ ؾطٜػددثٗا:   -ضٝددٛإ شٟ ْؿددؼ غددا١ً٥
طهدِ  ريزدع ايػايدب فًد٢ األقدٌ ٜٚ     ؾ وأٚ َدٔ املٝثد١ ٚاؾٝؿد١    -ايٓؿؼ ايػدا١ً٥ 

ََو ٖٚصبٓساغ١ ايسّ ف٢ً َٓكاض ايطا٥ط اؾاضح : ايسّ  دكٛم مبٛضز ايطٚا١ٜا 
ِ  ندٌ زّ َؿدهٛى    وايها٥ٔ ف٢ً َٓكاض ايطري اؾاضح املؿهٛى   لاغث٘ ٚي ٜع

 سطٟ قافس٠ ايطٗاض٠ يعُٛز زيًٝٗا.طز  إيٝ٘ قاضب املكاٍ املثكسّو بٌ َتيَٝ

ٕٕ ٖٚدٛ َدطز ز بد، نْٛد٘ مسهد        َاايكٛض٠ ايطابع١: َا إشا فًِ بهْٛ٘ زّ ضٝٛا
ُا ي٘ ْؿؼ ٚفطم ٜؿدب دٖٚٛ َ َاٚب، نْٛ٘ ززازا١ً٥ ي٘ ٖٚٛ َدُا ي ْؿؼ غ

َََازَ طهّٛ بايطٗاض٠ يكافست٘و ٚيغثكطاة فدسّ نْٛد٘ اؿٝدٛإ    و ٖٚصا ايسّ 
ٚقدس ضٓككٓدا ايدسيٌٝ فًد٢ إٔ      واـاضص َٓ٘ ايسّ ٖٛ ايسزاص شٚ ايدٓؿؼ ايػدا١ً٥  

إي ؿػس املا٤ ي ٜ غَٛنٛع اؿهِ بايٓساغ١ ٖٛ زّ اؿٝٛإ ايصٟ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥
َ  (31)ظَا ناْج ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ دطص يسّ اؿٝٛإ ايدصٟ يدٝؼ   ؾإْ٘ ْل  قطٝع 

 ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ فٔ ضهِ ايٓساغ١ ٚاإلؾػاز َٚداج ملٛنٛع ايٓساغ١ املصنٛض.

صٟ يد٘ ْؿدؼ غدا١ً٥    ايكٛض٠ اـاَػ١: إٔ ٜعًِ بهدٕٛ ايدسّ َدٔ اؿٝدٛإ ايد     
ٝطد١ أّ ٖدٛ َدٔ    يسّ ايطداٖط املثدًدـ   ايصب  اؿٓو   أْ٘ َٔ ناـطٚفو يهٓ٘ ٜ
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ايسّ ايٓسؼ نايدسّ اـداضص َدٔ اـدطٚف ضداٍ ايٓدععو ٖٚدصٙ ؾدا١ٗ َكدساق١ٝ          
ُهدٔ ايثُػدو بدإطام    مل ٜ ػدؿٛح ايدٓسؼو   يًسّ املثدًـ ايطداٖط أٚ يًدسّ امل  

و ٚشيدو  (لاغد١ ندٌ زّ إي َدا خدطص بدسيٌٝ خدام      )َٛخك١ فُاض ايساي١ فًد٢  
دام دُهٔ ايثُػو باييًُٓ  فٔ ايثُػو باملطًل   ايؿا١ٗ املكساق١ٝو ٚمل ٜ 

ٍ  ف٢ً  اياأؽ   زّ ضٝٛإ ي ْؿؼ غا١ً٥ ي٘ يًُٓ  فٔ ايثُػو فسّ نايصٟ ز
 . ٘ غري املعًّٛ َكساقٝث٘ يًدام نُا ؾُٝا مٔ ؾٝ٘باـام   املؿثا٘ َكساُق

فًد٢ قافدس٠ ايطٗداض٠     َاُهٔ اؿهِ بطٗاض٠ ايسّ املؿدهٛى افثُداز  ٚفٓس٥ص ٜ 
و ٖصا إشا فًُٓا غدطٚص  (13)ظأْ٘ قصض نٌ ؾ٤ٞ ْعٝـ ضث٢ تعًِ(:غيكٛي٘ )

 ايكسض املعثاز خطٚزد٘ َدٔ ايصبٝطد١ خدِ ؾدههٓا   زّ أْد٘ َدٔ اـداضص ايدٓسؼ          
 ؾٓدداي فًدد٢ طٗاضتدد٘ يكافددس٠ ايطٗدداض٠و ٚأَددا إشا مل    وًددـ ايطدداٖطثدأّ َددٔ امل

 بددس َددٔ اؿهددِ بٓساغدد١ اض املعثدداز خطٚزدد٘ َددٔ ايصبٝطدد١ ؾاْثدٝكٔ خددطٚص املكددس 
ٖٚدٞ   و١ ايكطعٝد١ ضى طٗاض٠ املثدًـ ٖدٛ غدري٠ املثؿدطف   و ألٕ َسايسّ املؿهٛى

طهِ دكثكط َٓ٘ ف٢ً ايكسض املثٝكٔ   َٛاضز ايؿوو ٚاملثدٝكٔ ٖدٛ ايد   ٞ ٜ زيٌٝ يا 
 بايطٗدداض٠ بعددس إضددطاظ خددطٚص ايكددسض املعثدداز خطٚزدد٘و َٚدد  ايؿددو   خددطٚص   

سطٟ اغثكطاة فسّ خطٚص ايكسض املثعاضف َدٔ زّ ايصبٝطد١و   ايكسض املعثاز َٜ
طهددِ بٓساغدد١ ايددسّ  ُهددٔ اؿهددِ بطٗدداض٠ ايددسّ املثدًددـ فٓس٥ددصو بددٌ ٜ    ٚي ٜ 

َا زاّ  -ايطاٖطَٔ املثدًـ  ب، نْٛ٘ٚاملطزز ب، نْٛ٘ َٔ املػؿٛح  -املؿهٛى
 . ططظ خطٚص ايكسض املثعاضف َٔ ايصبٝط١ املصنا٠مل ٜ 

ََ سُٛع ايكٛض املثكس١َ ٖٛ إَهإ اؿهِ بايطٗاض٠   مجٝ  ٚاؿاقٌ َٔ 
سؼ أّ ٖٛ طاٖط  ٌٖٚ ًعّ ايثطكل ٚايؿطل فٔ ايسّ ٌٖ ٖٛ َْايكٛض ٚي ٜ

ََ ُا َتدٖٛ َدٔ ضٝدٛإ شٟ ْؿدؼ غدا١ً٥ أٚ يدٝؼ َٓد٘و يد        طًد٘ َدٔ فدسّ    طكدل   
ٚزددٛة ايؿطددل ٚايثطكددل   َددٛاضز ايؿدداٗاح املٛنددٛف١ٝ ٚإَهددإ إزددطا٤      
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ٖٚهصا ي جيب ايػؤاٍ ٚايغثعاّ فدٔ ضكٝكد١ ايدسّ     ؾٝٗاو األقٌ ايرتخٝكٞ
يعداضف عكٝكد١ ايدسّ اإلزابد١ فًد٢ غدؤاٍ املاثًدٞ ٚي اإلفداّ         ٚي جيب فًد٢ ا 

فداّ   األَدٛض ايد     يعسّ ايسيٌٝ فًد٢ ٚزدٛة اإل   وغؤاٍ بػري َاعكٝكث٘ تربف
 .ٓسؼ ؾٝسب ايثٛقٞ َٓ٘ ًعّ بٗا إي فٓس ايعًِ بايتػاَع ايؿاضع ؾٝٗا ٚمل ٜ 

 . البحث الثالث: دم العمقة ودم البيضة
ايعًكدد١ املػددثط١ًٝ إىل زّ   ايددطضِ اياؿددطٟ أٚ  املعددطٚف ٚاملؿددٗٛض لاغدد١ 

ٕو ٖٚهدصا ضهُدٛا بٓساغد١    إ أٚ َدي اؿٝدٛا  ْػاؿٝٛاْٞ ٚايٓاؾ١٦ َٔ َي اإل
ز بعهددِٗ ٚتدطز  ٚضثد٢ ْكطدد١ ايدسّ املٛزدٛز٠ ؾٝٗداو     اياٝهد١و  ايعًكد١ املثهْٛد١    

فًدد٢ اخدثاف    تعٝٝٓد٘ بدد،    َاأٚ اغدثطااب  َاٚزٛبد  ٚاضثداطٛا بايزثٓداة فٓٗددا:  
ايؿكٝ٘ بايؿثٝا خط ايصٜٔ ؾاع بِٝٓٗ ٖصإ ايعٓٛاْإ ايٓاؾ٦إ َٔ فسّ قٓاف١ األٚا

  . َاأٚ اغثطااب َاٚزٛب و ؾاقثه٢ ايضثٝاطَاق٠ّٛ أٚ نعؿ َ  اضثُاٍ قطثٗا:
طثاص إىل زيٌٝ َطًلو ٚقس َٜ -بأقػاَ٘ ايداخ١ -ِ بٓساغ١ ايسّطهٚايصٟ َٜ

سّ إضطاظ اْعكدازٙ ٚفدسّ   يع وَايهٓ٘ اغثسيٍ نعٝـ زس . ٜػثسٍ ي٘ باإلمجاع
 (.إضطاظ نؿؿ٘ فٔ َٛاؾك١ املعكّٛ )

ٔ َؾسٜس ٜهٕٛ   فػط  ٚزٛز ايسيٌٝ املطًل )نٌ زّ لؼ( ٚايصٟ ٜٓهط 
 دددثل ايددسّ ايددٓسؼ باملػددؿٛح   و ؾإْدد٘ َٜ -اؿهددِ املؿددٗٛض  -إخادداح ايٓساغدد١  

 . ٓطال ف٢ً األْٛاع ايداخ١ املاطٛخ١ٚي ٜ
ٔ    يهٓ دا ضٝدذ أخاثٓدا ٚزدٛز ايدسيٌٝ اي       عدداّ املدادج يٓساغد١ ندٌ زّ خداضص َدد

كدس  ؾ -ايضتهاظ املثؿطفٞ َٚعثدرب٠ فُداض   ٖٚصا َا أٚنطٓاٙ بٛزٗ، : -ضٝٛإ
طككددج ايكددػط٣ َدد  ايهددرب٣و ِ  َٚتديددٛ َتددع، فًٝٓددا اؿهددِ بٓساغدد١ ايداخدد١ ٜددث

ؾٝهدٕٛ ندٌ    َاباإلمجاع املسف٢ ف٢ً ايٓساغ١و أٟ إشا قسم ايسّ فطؾد  َاَسفَٛ
٘  إلطدا  َاقػِ َٓٗا لػد    زدٛف ضٝدٛإ أٚ      : َدا ندإ فًكد١ّ    م زيٝدٌ لاغدث

 . َاسػبٝه١ أٚ ْكط١ زّ   بٝه١ ٖٛ َكسام ايسّ ؾٝهٕٛ َْ
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 ٜ طدطظ قدسم فٓدٛإ )ايدسّ( اؿٝدٛاْٞ      إي إٔ ايؾهاٍ   ايكػط٣ ؾإْ٘ ي 
طهدٞ ضيٜد١ زّ   َٛخك١ فُاض اي  َتَٔ املػثؿاز لاغث٘ َٔ ايضتهاظ املثؿطفٞ ٚ

( بعدسّ  ٚقدس ضهدِ )  : ايااظ أٚ ايكدكط أٚ ايعكداةو    اضح  َٓكاض ايطا٥ط اؾ
و ٖٚصا َػثًعّ يٓساغث٘و ؾإٕ ايسّ املطًل َٓ٘ ايٛن٤ٛ َٔ غؤضٙ ٚفسّ ايؿطة

اـداضص َدٔ اؿٝدٛإ أٚ َدٔ      طاز َٓ٘ إي ايسّايصٟ ميهٔ ضيٜث٘ ف٢ً َٓكاضٙ ي ٜ 
 . ؿٝات٘ َااإلْػإ ٚايصٟ ٜعس ٙ ايعطف زع٤ً َٔ ٚزٛزٙ ٚنٝاْ٘ َٚكَٛ

طثٌُ أٚ ي ٜثِٖٛ ضي١ٜ زّ ايعًكد١ أٚ زّ اياٝهد١ أٚ ْكطد١    ْ٘ ي ٜ : ا ؤنسٜٙٚ
: اضتهداظ   ايسّ   اياٝه١ فًد٢ َٓكداض اياداظ أٚ ايكدكط أٚ ايعكداةو نُدا ٜؤندسٙ       

    َ ٕ   َادثكد لاغ١ ايسّ فٓس املثؿدطف١ ٚ  أشٖدإ املػدًُ،  و ٖٚهدصا  بدسّ اؿٝدٛا
ْػإ ٛ ايسّ اـاضص َٔ اإلَٛضزٙ ٖ وايسّ ايصٟ ٜ ط٣ ف٢ً َٓكاض ايطا٥ط اؾاضح

تعًل ايطدري اؾداضح بسَد٘و     -َانعٝؿ ٚيٛ اضثُاَي -أٚ َٔ اؿٝٛإ ٚايصٟ ٜثٛق 
أٚ بداملعسع٠ أٚ   َافُدّٛ ايدسّ يًدسّ املكدٓٛع نُٝٝاٜٚد      -َاٚيٛ ندعٝؿ  -طثٌُٚي ٜ 

 . املٛزٛز   ايعًك١ أٚ   اياٝه١ أٚ ٜعِ قطط٠ ايسّ   اياٝه١

   ٛ  إي  وَااع ٚإٕ قددسم فًٝٗددا ايددسّ فطؾدد  ٚبعادداض٠ أخددط٣: بعدد  ٖددصٙ األْدد
 ُ ُ دإ غدري )ايدسّ       إٔ ايٛانع َٔ ايسيًٝ، ايدد ؤغػ، يعُدّٛ لاغد١ ايدسّ ي ٜع

طدطظ اإلطدام   اـاضص َٔ اإلْػإ أٚ َٔ اؿٝٛإ( ايصٟ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥و ؾدا ْ  
 . ملاطٛخ١يداخ١ اعٝذ ٜؿٌُ ايسَا٤ ا َاٚاملككٛز يًؿاضع ٚاقع َااملطاز زس

إٔ ْكددٍٛ بعُددّٛ ٚإطددام زيٝددٌ لاغدد١ ايددسّ َػددثك٢ً َددٔ       إشٕ ايثطكٝددل 
طدطظ اإلطدام   ايضتهاظ املثؿطفٞ َٚدٔ إطدام خدرب فُداض املٛخدلو ٚيهٓد٘ ي ْ       

اإلْػددإ أٚ اؿٝددٛإ  سٓددٛإ املػددثط١ًٝ َددٔ املددي املثهددٕٛ فايؿدداٌَ يعًكدد١ اؿٝدد
ٛ   ايؿاٌَ يٚاملكصٚف   ايْد٢ ٚ ًدسّ  ٤ ايؿدطر ٚي عًك١ اياٝه١ اي  ٖدٞ َادسأ ْؿد

ُا يٝؼ بعًك١ ٚي ٖٛ َادسأ ْؿد٤ٛ ضٝدٛإو ٚايكدسض املثدٝكٔ      داملٛزٛز   اياٝه١ َ
َٔ اإلطام ٖٛ ايسّ اـاضص َٔ اإلْػإ أٚ َٔ اؿٝٛإ ايصٟ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥و 
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 . ٖٚصا ؽكٝل َٓؿكٌ آح  َٔ بع  األزي١
سدطٟ قافدس٠ ايطٗداض٠ ٜٚٓطادل     ٚفٓس فسّ إضطاظ اإلطام ايؿاٌَ يًداخد١ تَ 

 .(11)ظنٌ ؾ٤ٞ ْعٝـ ضث٢ تعًِ أْ٘ قصض:غ () قٛي٘فًٝٗا: 
ٚىل َعاًَد١ ايعًكد١ املػدثط١ًٝ َدٔ ايٓطؿد١ أٚ      ضٛط األْعِ ي ضٜب   إٔ األ

إٕ نإ ٚ واملٛزٛز٠   اياٝه١ ٚقطط٠ ايسّ   اياٝه١ َعا١ًَ ايٓسؼ   املااؾط٠
يعسّ ايسيٌٝ ايٛانع َٓٗا ازثٓاة األنٌ  َااألضٛط ٚزٛبو ٚ األقطة طٗاضتٗا

ف٢ً زدٛاظ األندٌ    زٛاظ األنٌ ٚايثٓاٍٚو ٚخاٛح ايطٗاض٠ ي ٜكًع زيَٝاف٢ً 
ْعددِ ميهددٔ غددطب ْكطدد١ ايددسّ أٚ ْكدداط ايددسّ َددٔ قددؿاض   ا. ُددإلَهددإ اْؿهانٗ

َ  َازعَ َااياٝ  أٚ بٝان٘ ٜٚهٕٛ املثاكٞ طاٖط ظًس٠ َاْع١ َٔ غطا١ٜ  طاْطألْ٘ 
ُطاط باؾًدس٠  دايد  ايٓساغ١ إىل اياٝاض أٚ ايكؿاضو ٚيصا ي ٜٓسؼ َاقٞ ايسّ

 . طٌ أنٌ املثاكٞايطقٝك١و َٜٚ
ددطص بعدس اؿًدبو ْثٝسد١     ْعِ ايسّ ايصٟ ٜٛزس   ايًدل فٓدس اؿًدب أٚ َٜ   

نػط اؿًب ف٢ً ايدسٟ َ  نعـ اؿٝٛإ أٚ فٓس ٚزدٛز زدطح   باطٓد٘ أٚ    
ٖٚدٛ آح    َافطؾد  -َكداٛة َٚدطام   -ااةو ٖدصا زّ َػدؿٛح   يػري شيو َٔ األغ

و َازعَد  َا١ نداياكط٠ ٚايػدد١ًو ٚيدصا ٜهدٕٛ ايدسّ لػد      َٔ ضٝٛإ شٟ ْؿؼ غا٥ً
سدب ازثٓابد٘   يًدل َٜٚ  َاػَ  ايًل نإ ايسّ َٓس  ٘ َٚاقات٘خثاطٚإشا ضكٌ ا

ٜكثهدٞ فُدّٛ ضطَد١ ايدسّ      تٓاٚي٘و ٚي ؾطم بد، ايكدٍٛ بٛزدٛز إطدامٕ      طّٚ
 . سؼ ٚضطاّ بايتؿامؾإٕ ايسّ املػؿٛح َْ وٚب، ايكٍٛ بعسّ ٚزٛزٙ

 . بع: غرز شيء يف باطو اإلنساىالبحث الرا
إشا غطظ اإلْػإ ابط٠ تعضٜل ايسٚا٤   زخدٌ بسْد٘ أٚ بدسٕ ضٝدٛإ أٚ غدطظ      

َ ٘ أٚ مٖٛدا     َاأٚ أزخدٌ غدهٝٓ   -  ايدسبط أٚ مدٛٙ    -دطك١ٓ   زع٤  َٔ زػدُ
ٍٕ َٔ ايسّ أٚ ايػدا٥ط أٚ   -و خِ أخطص َا أزخً٘بسْ٘ أٚ بسٕ ضٝٛإ أٟ ٖٚٛ خا
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 : َٔ قٛضت، اؿاٍدًٛ   ٚي َٜ ٗاض٠ اـاضصؾٌٗ ٜاي ف٢ً ط -سؼَْ

إٔ ي ٜعًِ َاقات٘ يًٓسؼ ضاٍ زخٍٛ ايؿد٤ٞ   اياداطٔ ؾدٝطهِ    األٚىل :
ايساخٌ َ  ايسّ أٚ ايادٍٛ  ة فسّ َاقا٠ اغثكططٟ ابطٗاضت٘و َٚ  ايؿو جي

ٞ  -أٚ ايػددا٥ط أٚ مٖٛددا   طدداٖطَاو  ٘نْٛددداددج ٜٚ -ٖٚددصا اغثكددطاة َٛنددٛف
ايطٗاض٠ َثٝك١ٓ قادٌ اإلزخداٍ نُدا    ت٘ إشا ناْج ُهٔ اغثكطاة ضهِ طٗاضٜٚ 

 . ُهٔ ايطزٛع إىل أقٌ ايطٗاض٠ ٚقافستٜ٘ 

 -ايدسّ أٚ ايادٍٛ أٚ مُٖٛدا    -ايدا١ْٝ : إٔ ٜعًِ مباقا٠ ايدساخٌ َد  ايدٓسؼ   
 ٛ ريو ػ٘ ٚيعّٚ ازثٓاب٘ قاٌ ايثطٗظع٤ ايٓسؼ ؾا إؾهاٍ   تٓس  ّاخٚقس خطص ًَ

ٙ   ٜعي: خطص غري ًَ -ٕ خطص ْعٝؿَاٚإ ؾٗدٛ َكدسام    -ٛر بدايٓسؼ ايدصٟ يقدا
ٌ  َاقٞ طهدِ فًٝد٘   ٜ ا خطٚزد٘ ؾد   ايؿ٤ٞ اـاضزٞ يًسّ أٚ يًاٍٛ ايساخًٞ قاد

يعسّ ايسيٌٝ ف٢ً لاغد١ ايدسّ أٚ    وػَا إؾهاٍ بٌ َٓ بايٓساغ١و ٚ  نْٛ٘ َٓس 
بٌ ايعاٖط طٗاضتد٘ ٚيدصا تػداملٛا فًد٢      اياٍٛ أٚ ايػا٥ط ٖٚٛ   باطٔ اإلْػإو

يسٚز ٚمُٖٛا إشا خطزج َٔ ايسبط ٖٚدٞ غدري َثًٛخد١ بدأزعا٤     طٗاض٠ ايٓٛا٠ ٚا
َٚد  اغدثطهاّ ايؿدو   ايدٓؿؼ ٚبكدا٤ اضثُداٍ تدٓسؼ          . َٔ ايػا٥ط أٚ ايسّ

حو بدٌ  املاقٞ   اياداطٔ ؾٓسدطٟ أقدٌ ايطٗداض٠ ٚقافستد٘ اؾاضٜد١   املؿدثاٗا       
ٚإشا ناْج  -ُطك١ٓ أٚ ايػه، دايبط٠ أٚ اي -جيطٟ اغثكطاة طٗاض٠ ايساخٌ

 . ؿاي١ ايػابك١ َثٝك١ٓ ايطٗاض٠ا
ٚبعهِٗ أؾث٢ بًعّٚ ايزثٓداة فدٔ ايدساخٌو     َايهٓ٘ اضثاط بعهِٗ ٚزٛب

ايؾثدا٤ بد٘ أٚ    -ضداٍ ايعًدِ مباقاتد٘ يًدٓسؼو ٖٚدصا      ٖٚصا ٜعي تٓس ؼ ايؿد٤ٞ 
ٜاثي ف٢ً خاٛح أَطٜٔ: لاغد١ ايدسّ أٚ ايادٍٛ أٚ ايػدا٥ط      -ايٛزٛبٞايضثٝاط 

ََ  بدداطٔ اإلْػددإو ٚتددأخري ا طددٌ ملاقددا٠   ايادداطٔ تددٓس ؼ املاقددٞو ٚناُٖددا 
 -ٖٚٛ   باطٔ اإلْػإ -إؾهاٍ بٌ َٓ و ؾإٕ ايسّ أٚ اياٍٛ أٚ ايػا٥ط أٚ املي

ػددٗا يًؿدد٤ٞ املاقددٞ  ددا   ٝٚي زيٝددٌ فًدد٢ تٓس َاي زيٝددٌ فًدد٢ لاغددثٗا ؾددطف



 (221)ضهِ غطظ ؾ٤ٞ   باطٔ ايْػإ.............................................
  

ٞ  -ايااطٔو يككٛض األخااض املداث١ يٓساغ١ ٖصٙ األَٛض فٔ إخاداح لاغدثٗا    ٖٚد
    ََ ٕ    زاخٌ اؾػدِ قادٌ خطٚزٗدا فدٔ  ؾدإٕ   -طًدٗا املدكدٛم ٚظٗٛضٖدا يًعٝدا

اغدثؿٝسح َدٔ األَدط     (13)لاغ١ اياٍٛ ٚايػا٥ط ٚايسّ ٚاملي   أزيثٗا ٚأخااضٖا
 بػػًٗا فٓس َاقاتٗا   اـاضص ياسٕ املهًـ أٚ خٛب٘و ٚي ٜٛزدس ْدل  ضدسٜذ    

صا َعٓد٢ قٛيٓدا: ي   ٜسٍ ف٢ً يعّٚ غػٌ َاقٝٗا   ايااطٔو ٖٚ - َاٚيٛ نعٝؿ -
 . أٚ ف٢ً تٓسٝػٗا ملاقٝٗا   باطٔ اإلْػإ َازيٌٝ ف٢ً لاغثٗا ؾطف

  وُهدٔ ايؿثٝدا بطٗداض٠ املاقددٞ   اياداطٔ يسييد١ بعد  األخاداض فًٝٗددا       بدٌ ٜ  
َاقدا٠   َاُطثٌُ قٜٛد دَٚدٔ ايد   وايساي١ ف٢ً طٗاض٠ ايك٧ٝ (12)ْعري ايطٚا١ٜ املعثرب٠

 دددطص َدد  ايكٝدد٧ زّ     ايادداطٔو بددٌ قددس َٜ ُثكٝأ يًددسّداملددأنٍٛ ٚاملؿددطٚة ايدد
 ّ ايادأؽ بد٘و  ُطن١ٝو َٚ  شيو أطًكدج ايطٚاٜد١ املعثدرب٠ فدس    دبع  اؿايح اي

 . ُثكٝأ ٚفسّ تٓس ؼ ايدٛة املاقٞ يًك٧ٝدُا ٜهؿـ فٔ طٗاض٠ ايدَ

ٚفًٝ٘: إشا خطص زّ َٔ بد، األغدٓإ خدِ اخدثًط   ايطٜدل َدٔ زٕٚ فًُد٘        
 ًو   ضٜددل ايؿددِ ؾددا نددري فًٝدد٘   بًعدد٘و بددٌ ٚتٛزٗدد٘ ـددطٚص ايددسّ خددِ اغددثٗ

 ُهددٔ فددس ُٖا َددٔ ٜاكدد٢ ؾُدد٘ ٚضٜكدد٘ فًدد٢ ايطٗدداض٠و ؾددإٕ ايطٜددل ٚبدداطٔ ايؿددِ ٜ  
يسّ ؾٝ٘ ٚي ف٢ً تٓسٝػد٘ يطٜكد٘و ؾدإٕ ظداٖط     ايااطٔ ايصٟ ي زيٌٝ ف٢ً لاغ١ ا

ٖددٛ اخثكددام )ايددٓسؼ(  -إيٝٗددا   ٖددصا اياطددذ  املؿدداض -األخادداض املثكسَدد١ 
َددا ي  - ٚظٗددطح يًطددٛاؽ   اـدداضص اقددا٠( مبددا إشا ضكددًج )ايثددٓس ؼ باملٚ

و ٚي زيٌٝ ف٢ً لاغ١ ايسّ   اياداطٔ قادٌ خطٚزد٘ َٓد٘      -  ايااطٔ ضكًج 
ؾددا َدداْ  َددٔ بًدد  ايطٜددل   َاٚي َٓسػدد َاٚظٗددٛضٙ يًطددٛاؽو ٚإشا مل ٜهددٔ لػدد

 . املدثًط بايسّ ايساخًٞ يعسّ ايثٓسؼ ٚفسّ ايسيٌٝ ف٢ً اؿط١َ
ْا: بع  ايطٚاٜاح ْعري َعثرب٠ اؿػدٔ بدٔ َٛغد٢ )اؿٓداط     ٜٚؤنس َا شنط 
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( فدٔ  َدٔ ايَداّ ايكدازم )    أٚ اـٝاط فًد٢ اخدثاف ْػدذ امسد٘( غدا٥اَ     
ٚايػدٓس   ظي بأؽغقاٍ:  و٘ َٔ ؾٝ٘ ؾٝكٝب خٛبُٞس ايطزٌ ٜؿطة اـُط خِ َٜ

٘     َاؾإٕ ي٘ نثابد  وقطٝع ضث٢ اؿػٔ و ٖٚدصا ايطزدٌ ي   ضٚاٙ ابدٔ أبدٞ فُدري فٓد
ْٚعري ضٚاٜد١  ٖصا َٔ ؾٗطت٘ فٓ٘ َٚعطؾث٘ ب٘و ٘ فٔ خك١ نُا فًُٓا ضايٜطٟٚ إي 

( فدٔ ضزدٌ ٜؿدطة اـُدط ؾٝاكدل      َٔ اإلَاّ ايكازم ) فاس اؿُٝس غا٥َا
ٖٚدصا اـدرب ندعٝـ يثهدعٝـ      ظيٝؼ بؿد٤ٞ غؾأقاة خٛبٞ َٔ بكاق٘  قاٍ: 

   (12)فاس اؿُٝس بدٔ أبدٞ ايدسًِٜ ضػداُا ْكدٌ ايعاَد١       اٜٚ٘:ابٔ ايػها٥طٟ يط
ٍ    َاَؤٜدس  اـددرب ٖددصا خاقدث٘ ايطزايٝدد١و ؾٝهدٕٛ    يًدددرب ايػدابل املعثددربو ٚقددس ز

ٔ فًدد٢ طٗدداض٠ ب (15)اـددربإ  ايؿددِ -كددام ؾدداضة اـُددط ٚفددسّ تددٓسؼ ايادداط
سدؼ َٚدٔ خداضص    ُاقا٠ اـُدط املؿدطٚة َد  إٔ اـُدط املؿدطٚة َْ     دب -ٚايطٜل

ََ اى طػٛؽ يًطٛاؽ ٚظاٖط يًعٝإو ٚيعٌ فسّ اياأؽ َٔ ز١ٗ اغثٗايؿِ ٚ
 اـُط املؿطٚة َ  ايطٜل ٚغٛا٥ٌ ايااطٔ املًثكٞ بٗا.

 ّ أٚ مٛٙ َدٔ خاضزد٘ خدِ اخدثًط ٚاغدثًٗو   ضٜدل        يهٓ٘ إشا زخٌ ايؿِ ز
  بداطٔ ايؿدِ َٚاقاتد٘    ايؿِ ؾا ضٜب   لاغ١ ايدسّ اـداضزٞ ٚبعدس زخٛيد٘     

 َٓ٘ باملهُه١ أٚ مٖٛا ٘ٚيعّٚ غػً ُهٔ إٔ ٜكاٍ بثٓسٝػ٘ يًؿِٜ يطٜل ايؿِو ٚ
بس َٔ إيكا٤ ايطٜل املػدثًٗو ؾٝد٘ ايدسّ اـداضزٞ ايدساخٌ ؾٝد٘ خدِ        و ٚيَااضثٝاط

 . َاغػٌ ايؿِ َٓ٘ اضثٝاط

٘ ٜٚضأ -إىل ايؿدؿ١ ٚغريٖدا   -ٖٚهصا يٛ خطص ايدسّ َدٔ ايؿدِ إىل خاضزد٘       ثد
 َاػَٚٓس  َا٘   املطآ٠ أٚ مٖٛا ؾإْ٘ ٜهٕٛ لػإيٝ٘ ْٚعطَح ي باؿٛاؽ أٚ تٛز َٗج

ُهددٔ إٔ ٜكدداٍ باكددا٤ لاغددث٘ ىل ايؿددِ بعددس خطٚزدد٘ فٓدد٘ ٜ و بددٌ إشا فدداز إَازعَدد
 ضث٢ إشا اخثًط بايطٜل  َاباطٔ ايؿِ ٚضط١َ بًع٘ اضثٝاط  ُاقٝ٘ دَٚٓس ػٝث٘ ي
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ٚال جيهٛص لًها ايهٓذع اٚ اجتهٓذع      ،ٚاطتًٗو ؾٝ٘ ألْه٘ جنهع َٚهٓٓذع يًشٜهل    
 :ايٓٛع ايظادغ ٚايظالا  ذاط١ثِ ْٓتكٌ يبشح ّْ .  األٍٚ

 ـخنزير :الكلب وال َنجاسة
عًه٢   َادعهٞ االاهاع َظتؿٝ ه   ف ٚاجؼٗٛس لني ؾكٗا٥ٓا )سض( لهٌ   اجعشٚ

ٚعهذّ   ا٣ٚتظها  ايؿته  : جناط١ ايهًب ٚاخلٓضٜش ٚادضا٥ُٗها، لهٌ ٜبهذٚ يًُتتبها    
 : ٖٚٓا عٛخ ْبذا لبشح . َعشؾ١ اخلالف ؾٝٗا اصاَل

 : جاسة الكلبَن
اجظتؿٝ هه١  (1)ذاطههت٘: األابههاسذاطهه١ ايهًههب، ٜٚههذيٓا عًهه٢ َْ ال سٜههب ن َْ

ػظهٌ األْها٤ ايؼهاس     ٚطؤسٙ ُٜٚ صذع ال ٜتٛضأ لؿ ً٘سدع َْطايٓاطك١ لأْ٘ 
ايهًب َٔ َا٤ٕ ؾًٝضّ صٓب٘ ٚ ٖشاقه٘  ػظٌ ايؿِ  را ػش  َٓ٘ ٚاْ٘  را ٚيؼ َٓ٘ ُٜٚ

 . ٚجيب غظٌ ايٝذ اييت َٓظت ايهًب ؾشادا
ْعِ ٜبذٚ االف ريو َٔ لعض األاباس سٝح تهذٍ عًه٢ طٗهاس٠ ايهًهب،     

ُا ٚيؼ ايهًب ؾٝ٘ ٚايظٓٓٛس هعٔ ايٛض٤ٛ َ طا٥اَل (2)ٗا سٚا١ٜ الٔ َظهإٚعُذُت
ْعِ،  ال طاٚ ػش  َٓ٘ اٌ اٚ دال١ اٚ غري ريو اٜتٛضأ َٓ٘ اٚ ٜػتظٌ؟ قاٍ: 

ُا ٚيؼ ايهًب ؾٝ٘ ٖٛ هؾإٕ ظاٖش ايشاص١ لايتٛضٞ َ صٙ عٓ٘غريٙ ؾتٓٓض ذَذإ َت
 ظ٘ لٛيٛغ٘.طٗاس٠ اجا٤ ايزٟ ٚيؼ ايهًب ؾٝ٘ ٚعذّ تٓٓذ

اَهها ايظههٓذ ؾكههذ سٚاٖهها  : ذاليهه١يشٚاٜهه١ قاصههش٠ َههٔ سٝههح ايظههٓذ ٚايا ال إ 
ايؼٝخ ايطٛطٞ )قذ( ن تٗزٜب٘ لظٓذٙ ايصشٝض  ىل احلظني لٔ طهعٝذ عهٔ الهٔ    

)قهذٙ(  (3)ُشكلهشح اطهتارْا ايه  طٓإ عٔ الٔ َظهإ ٚقذ عٓبش عٓٗا ن تكشٜش َل
نْٛٗا ضعٝؿ١ ايظٓذ ألٕ )الهٔ طهٓإ( ايٛاقها ن     َالايصشٝش١، يهٔ ايظاٖش دًٝ
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ايعههاسف لطبكههات الههس طههٓإ، ٚشُذ( ه( ٚلههني )َههطههٓذٖا َههشدد لههٔ )عبههذ اه
 )ذلُذ لٔ طٓإ( ٔ طٓإ( ايشاٟٚ عٔ )الٔ َظهإ( له)التعٝٓٔ ايشداٍ ٜعشف 

ٖٚههزا    ٘،يتعاسض ايتٛثٝهل ٚايت هعٝـ ؾٝه    ٖٚٛ َهُٔ ال ُُٜهٔ اعتُاد سٚاٜت٘
 ايعاسف عاٍ ايشٚا٠ ٜعشف إ )الٔ َظهإ ( ٜشٟٚ عهٔ )عبهذ اه لهٔ طهٓإ(     

غالف )ذلُذ لٔ طٓإ( ؾإْه٘ س٣ٚ  ، )الٔ َظهإ( عٔ (عبذ اه)ال إ ٜشٟٚ 
 .عٔ )الٔ َظهإ( َا ٜكش  َٔ َأتٞ سٚا١ٜ، ؾايظاٖش ضعـ طٓذ ايشٚا١ٜ 

ِ  -هإ تكٝٝذ ايشٚا١ٜ لاجا٤ ايهجريٚاَا ايذالي١ ؾكصٛسٖا ألدٌ  َ ، -اجعتصه
ٍٓ ع٢ً اْؿعاٍ اجا٤ ايكًٌٝ مبالقا َٚٓؼأ ايتكٝٝذ ْظري َعتهة٠ الهٞ    ،٠ ايهًب: َا د

ٚؾٝٗها ٜكهٍٛ ااَهاّ ايصهادم      )ايتٗهزٜبني( لصري اييت سٚاٖا ايؼٝخ ايطٛطٞ ن 
(ط:)(4)صظتك٢ َُٜٓ٘ َانبري َاٚال ُٜؼش  َٔ طؤس ايهًب  ال إ ٜهٕٛ سٛض 

لٛضٛح ع٢ً عذّ دٛاص ايؼش  َٔ طؤس ايهًهب  تذٍ ؾإٕ ا١ً اجظتج٢ٓ َٓ٘ 
ٚتذٍ ا١ً االطتجٓا٤ ع٢ً ػشع١ٝ ايؼش  َٔ  را   ٜهٔ اجا٤ ن سٛض نبري، 

طؤس ايهًب  را نإ اجا٤ ن سٛض نبري ُٜظتك٢ َٓه٘، َٚهٔ ايٛاضهض صهالس١ٝ     
ؾتكٝٓذ  طالم سٚا١ٜ الٔ َظهإ ايهيت ديهت عًه٢     ،ايتكٝٝذ ن ا١ً اجظتج٢ٓ َٓ٘

نهإ   قًهٝالَ  -طٗاس٠ اجا٤ ايزٟ ٚيؼ ايهًب ؾٝ٘ ٚع٢ً ااطالم ايؼاٌَ يهٌ َا٤
ُالقا٠ هشٖٛا دٓيت ع٢ً اْؿعاٍ اجا٤ ايكًٌٝ ل، ٚصشٝش١ الٞ لصري َْٚ -َااّ نجري

َٚكت ه٢ قهإْٛ   ،  -َانبري َاسٛض -اجا٤ ٚاعتصاّ اجا٤ ايهجريايهًب ٚػشل٘ َٔ 
شٌُ اخلة اجطًل ا ن احلهِ اجبٝٓٔ ٖٛ ايتكٝٝذ، ؾُُٝااطالم ٚايتكٝٝذ عٓذ تٓاؾٝٗ

 َالايػه  َاع٢ً َا  را نإ اجها٤ نهجري   ،ٝ٘ايذاٍ ع٢ً طٗاس٠ اجا٤ ايزٟ ٚيؼ ايهًب ؾ
عٓذ ايعهشف ٚن   -ن اخلطالات احملاٚس١ٜ  َاَتعاسؾ َاداليٝ َاعشؾٝ َاسٓذ ايهٓش، اع
ؾإْه٘ َهٔ ايكشٜهب     ،، ٖٚزا احلٌُ اَهش ٚاقعهٞ لًشهاظ اخلهاسز    -لٝاْات ايؼاسع 

ايهيت   عشلٝه١ ضٜهش٠ اي اساضهٞ ا  عٔ اجٝاٙ ايههجري٠ اجتهٛؾش٠ ن   طؤاٍ ايشاٟٚ  َادذ
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ُا ٜؼههش  َٓهه٘ ايهًههب هشُٖٛهها َههغههذٜش اٚ لشنهه١ اٚ َْاجهها٤ ايهههجري :  ٜهجههش ؾٝٗهها
 ُ ، ٖٚههزٙ قشٜٓهه١ ااسدٝهه١ َؤنههذ٠ َاٚا ُههٌ ٚايههذٚا  ٜٚهههٕٛ اجهها٤ ؾٝٗهها َعتصهه

 . يصش١ احلٌُ ايزٟ ٜكت ٝٗا ا ُا ايعشن لني اجطًل ٚلني اجكٝٓذ
اليتٗها  َٔ د١ٗ ضعـ طهٓذٖا ٚقصهٛس د  الٔ َظهإ سٚا١ٜ ٚلااتصاس:  ٕ 

ًشٚاٜات اجظتؿٝ ١ ايذاي١ ٚتهٕٛ َعاسض١ يع٢ً طٗاس٠ ايهًب  ال تصًض ديٝاَل
ايظها٥ٌ َهٔ    (5)ذاطت٘ لًظهإ دًهٞ ٚاضهض َٚؤنهذ ْظهري َعتهة٠ َعاٜٚه١       ع٢ً َْ

(: ؼهش  َٓه٘ اٚ ٜتٛضهأ؟ قهاٍ )    ( عهٔ طهؤس ايهًهب ُٜ   االَاّ ايصهادم ) 
 .ص ذعٚاه  ْ٘ َْذع، ال ال ٚاه  ْ٘ َْطؾظأٍ: ايٝع ٖٛ طبا؟ قاٍ: صالط

َهٔ األابهاس اجظتؿٝ ه١، ٚظهاٖش      َاٚاحلاصٌ ٚضٛح جناط١ ايهًب َظتؿاد
 طالقٗهها اطههتٛا٤ ايهًههب لأْٛاعهه٘ ستهه٢ نًههب ايصههٝذ، ٚ ٕ ُْظههب  ىل ايؼههٝخ     
ايصذٚم )قذٙ( ايكٍٛ لطٗاس٠ نًب ايصٝذ ٚعذّ يهضّٚ غظهٌ َالقٝه٘، ٚ ههٔ     

ًُههَٛؾط4الم قٛيهه٘ تعههاىل ن طههٛس٠ اجا٥ههذ٠: تٛدٝٗهه٘ لظٗههٛس  طهه  َٔ  اُه ََِظههِه ُٖهها َا َٔ
ِِ ُِٝه ًَ ظٌ، ٖٚهزا ٜهذٍ لهااليتضاّ عًه٢     ُا اَظهٔ لذٕٚ َغهن دٛاص األنٌ َ صَع

طٗاس٠ ؾشٜظ١ ايهًب اجعًِٓ ع٢ً ايصٝذ، َٚٓ٘ طٗهاس٠ َٛضها ايع ه١ ن دظهِ     
عهاسض  طهالم اةٜه١ ايظهاٖش ن طٗهاس٠      احلٝٛإ ايزٟ اؾرتط٘ ايهًب اجعًِ، ؾُٝ

ٚ  ايهًب َا  طهالم اابها  دظِ   طهالم اةٜه١   ال سٜهب ن إ  س جناطه١ ايهًهب، 
ايههيت ٖههٞ ديٝههٌ َههٔ ايظهه١ٓ ايكطعٝهه١،  ر   اجباسنهه١ َكههٓذّ عًهه٢  طههالم األابههاس  

 . ٜشدض ع٢ً  طالم األاباس -ااطالّايزٟ ٖٛ دطتٛس  -ااطالم ايكشآْٞ

: ٚضٛح عذّ نٕٛ اة١ٜ ايؼشٜؿ١ ن َكاّ لٝإ طٗاس٠ ايهًهب،  ٜٚشٓدٙ: اٚاَل
ٌٖ  هُٔ قهشا اةٜه١ اجباسنه١ لتُاَٗها:ط    لإطالقٗا، ٖٚزا ٚاضهض يه  تُظو ست٢ ُٜ ُأسه

ًُهٛا   ُ٘ َؾُه ًٖه ِِ اي َُُه ًٖ ُٖا َع َٔ  ٖٔ ُٗ َُُْٛ ِّ ِّٔبنَي ُتَع ََُه َٛأسٔح  ِٔ اِيَذ َٔ  ِِ ُُِت ًٖ ََا َع َٚ ِِ ايٖطَِّباُت  ُٖها   َيُه َٔ
َٚاٖتُكه     ٔ٘ ِٝه ًَ ٘ٔ َع ًٖه َِ اي َٚاِرُنُشٚا اِط  ِِ ُِٝه ًَ َٔ َع ََِظِه َ٘ َا ًٖه تعهٓشض يطٗهاس٠    ص ٚيهٝع ؾٝٗها  ٛا اي
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ايهًهب   صهٝذ غهري َها ٜ  انهٌ  ، لٌ ٖٞ ن َكهاّ لٝهإ سشَه١    َالقٞ دظِ ايهًب
ن  طهالم ديٝهٌ    ٓوسهٌ األنهٌ، ٚ را ُػه   اجعًِ ؾهإرا اَظهو ايؿشٜظه١ ٚصهادٖا     

عًهِ  سهٌ انهٌ ؾشٜظه١ ايهًهب اج    َجهٌ   -ٟ لعذ ايٝكني لإطالقه٘ َهٔ دٗه١ٕ   ادتٗاد
عهذّ جناطه١    ثاْٝه١ٕ: ٚاستُهٌ  طالقه٘ َهٔ دٗه١ٕ      -٘ع٢ً ايصٝذ َا رنهش اه عًٝه  

َٔ ا ١ٗ ايجا١ْٝ  َاششص نٕٛ ايٓص َطًكُٜ يؿشٜظ١ اجأنٛي١ َٔ ايهًب اجعًِ،  ا
 . شكل ن ايبشٛخ األصٛي١ٝاجؼهٛن١ ٚال ٜعتٓذ ل٘ دظُا َت

ٌ     اؾٝه ٓ)قهذٙ( ٜ  :  ٕ قٍٛ ايصذٚمَاٚثاْٝ  ٘  طهالم اديه١ جناطه١ ايهًهب ايؼهاَ
ظهًٛقٞ ٚايهزٟ   يهًب ايصٝذ ٚغريٙ، نُا ٜٓاؾٝ٘ اخلة اخلها  لهًهب ايصهٝذ اي   

َٔ ااَاّ ايصادم  شُذ لٔ َظًِ طا٥اَلهلظٓذ َعتة  ىل َسٚاٙ ايؼٝخ ايهًٝس 
ٖٚٞ ٚاضش١  (6)ص را َظظت٘ ؾاغظٌ ٜذىط(: عٔ ايهًب ايظًٛقٞ ؾكاٍ )

ُتٓهها ٛس٘ َٜذاطهه١ نًههب ايصههٝذ ايظههًٛقٞ، ٚيٛضههعًهه٢ َْ -لههااليتضاّ -ايذاليهه١ 
ًُٓٓاٙ ؾٓكٝٓههذٙ      ،ا عههٔ اْعكهادٙ َُٓهيهٛ   ْه  األاهز لهإطالم اةٜه١،     لهٌ سته٢ يهٛ طه

 :  َاثاْٝ.  ٖزا نً٘ ن َْذاط١ ايهًب .  ثِ ْبشح لاجعتة٠ 

 : خنزيرـجاسة الَن
االف ؾٝٗا، ٜٚذيٓا عًٝٗها األابهاس اجظتؿٝ ه١     ال سٜب عٓذْا ن جناطت٘ ٚال

ع اجههذع٢ ٚايتظهها  ايظههاٖش َههٔ نًُههات ايؿكٗهها٤ َٚههٔ دعهها٣ٚ     العههذ االاهه 
ٚلع ههٗا صههشٝض ايظههٓذ  -عذٜههذ٠  (7)االاههاع اجظتؿٝ هه١، ؾإْهه٘ ٚسدت اابههاس

 ع٢ً لٔ دعؿش طها٥الَ  ْظري صشٝض -، ٖٚٞ ايعُذ٠ ٚاضض ايذالي١ ع٢ً جناطت٘
ٖٚٛ ن صالت٘ ( عٔ ايشدٌ ٜصٝب ثٛل٘ آضٜش ؾًِ ٜػظً٘ ؾزنش َٔ ااٝ٘ )

ؾإٕ   ٜههٔ داهٌ    ، ٕ نإ داٌ ن صالت٘ ؾًُٝضنٝـ ٜصٓا ل٘ ؟، قاٍ: ط
٘  ن صالت٘ ؾًٝٓ ض َا اصا  َٔ ثٛل٘،  ال إ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اثهشْ  ثهِ طهأٍ    صؾٝػظهً

                                                           

 .9: ح َٔ الٛا  ايٓذاطات 12:  2( ايٛطا٥ٌ: ز6)
 . َٔ الٛا  ايٓذاطات 13:  2ايٛطا٥ٌ: زسادا : ( 7)



 (437)عٛخ جناط١ اخلٓضٜش ٚادضا٤ٙ...............................................
  

 

 ٘  صٜػظهٌ طهبا َهشات   (:ط؟ قهاٍ)  عٔ آضٜش ٜؼش  َٔ  ْا٤ نٝـ ٜصٓا له
لٛصهؿ٘ لأْه٘    َاَؤٜهذ  ، ايصشٝض ٚاضض ايذاليه١ عًه٢ جناطه١ اخلٓضٜهش    ٖٚزا اخلة

ٍٓ ع٢ً األَش لػظٌ ايٝذ َٔ َع حلُ٘ اٚ ػعشٙهٚل صسدعط  . ُا د
: نٕٛ األَش َاٚنٝـ نإ: ايعُذ٠ صشٝض ع٢ً لٔ دعؿش، َٚٔ ايكشٜب دذ

٘    -اجالقا٠  لاج ٞ ن صالت٘ ن ا ١ًُ األٚىل َٓ٘ يتشكٝل  - صهال١ اخلٓضٜهش يجٛله
  ال إ ٜههٕٛ ؾٝه٘ اثهشْ   ط( ن آاشٖها: دٕٚ سطٛل١ َظهش١ٜ، لكشٜٓه١ قٛيه٘ )    َٔ

ىل هُظش١ٜ ألثش اخلٓضٜش ايٓذع  ش ؾٝ٘ ْتٝذ١ ايشطٛل١ ايهٜعس اصال٘ ٚآث صؾٝػظً٘
باس ايذايه١ عًه٢ جناطه١ اخلٓضٜهش،     عُذ٠ األا ا ايصشٝضٖٚز . ثٛل٘ ايزٟ اصال٘

ايذاي١ عًه٢ جناطه١ ػهعش اخلٓضٜهش ٚدًهذٙ، َٓٗها َعتهة٠        اباس اةت١ٝ األ ٜٚع ذٙ
 ٚ ٕ ٚقها ن ايظهٓذ )طهٝـ ايتُهاس( ؾإْه٘ َٛثهٛم عٓهذْا        -ع٢ً األق٣ٛ -صساس٠ 

ن جناطه١   -لايذاليه١ االيتضاَٝه١   -يشٚا١ٜ صؿٛإ عٓ٘ ن ٖهزا اخلهة، ٖٚهٛ ظهاٖش    
( عههٔ عُههٌ احلُاٜههٌ لؼههعش  )اخلٓضٜههش، ٚقههذ طهه٦ٌ ؾٝهه٘ االَههاّ ايبههاقش   ػههعش
ٖهٛ عالقه١ ايظهٝـ ٚتايته٘،     حلًُٝه١ ٚاحملُهٌ ايهزٟ    ٚاحلُاٌٜ اا ا ،اخلٓضٜش
ؾإٕ األَش لػظٌ ٜذٙ ٜذٍ لااليتضاّ ع٢ً  (8)ص را ؾشؽ ؾًٝػظٌ ٜذٙ:ط()ؾكاٍ

 ٖزا. .جناط١ ايٝذ اجالق١ٝ يؼعش اخلٓضٜش ؾإْ٘ ٜعٌُ احلُاٌٜ لٝذٙ َٔ ػعش اخلٓضٜش
ٚ    ٚقذ اؾت٢ اْا ايٛصغه١ ٚاُْٗها   َٔ قذَا٤ ؾكٗا٥ٓها )سض( لٓذاطه١ ايؿهأس٠ 

لٓذاط١ اجظٛخ ٚايجعًهب ٚاألسْهب،    َجٌ ايهًب ٚاخلٓضٜش، ٖٚهزا اؾت٢ اْا
، (9)ٚديًٝٓهها عًٝهه٘ صههشٝض ايؿ ههٌ الههٞ ايعبههاغ ،ُٓهها ايٓذاطهه١ ايزاتٝهه١ا َْٚيهٓٓهه

 . ؾشادا َا طبل ٚال َٛدب يإلعاد٠، ٚاألَش طٌٗ

ايبشح ايجايح: ايظاٖش ااتصا  ايٓذاط١ لايهًهب ٚاخلٓضٜهش اجتٛادهذٜٔ    
ن ايههةاسٟ ٚايصههشاسٟ ٚلعههض ايبًههذإ، ٚعههذّ عَُٛٗهها يًهًههب ٚاخلٓضٜههش     

                                                           

 .1َٔ الٛا  َا ٜهتظب ل٘: ح 58:  12( ايٛطا٥ٌ: ز8)
 .4َٔ الٛا  األطآس: ح 1:  1( ايٛطا٥ٌ: ز9)
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اجتٛادذٜٔ ن اجٝاٙ ٚايبشاس، ٚقذ رٖب َؼٗٛس ؾكٗا٥ٓها )سض(  ىل طٗاستُٗها   
     ٗ ُا ٚعذّ جناطتُٗا، ٚاايـ الٔ  دسٜهع احلًهٞ )سته٘ اه( ٚاؾته٢ لٓذاطهت

ُٓٗا  طالم ادي١ جناطتُٗا ٚااباسُٖا، يصذم االطِ عًُٝٗا   . ؾٝع
 : ٜٚذيٓا ع٢ً َا رٖب  يٝ٘ اجؼٗٛس 

َٚٓها  َُٓٗها  َا ظٗٛس ااتصاصٗا لايةٜني اجاض١ٝ :  طالم ايٓصٛ  اٚاَل
يالطِ :  َاسكٝكٝ َإ ايبششٜني يٝظا َصذاقبام ايعٓٛاْني ع٢ً ايبششٜني، لٌ  اْط

ُٓٝا لاطِ ايهًب ايبششٟ اٚ اخلٓضٜش ايبشهشٟ ألدهٌ   ٚ ايهًب اٚ اخلٓضٜش، قذ ُط
ٕ٘ ن ايصٛس٠ ٚاخلًك١، ق اٍ ن )اجٓذهذ(: )نًهب اجها٤ اٚ    اجؼال١ٗ ن ا ١ًُ يتؼال

نًب ايبشش: مسو لٝٓ٘ ٚلني ايهًب لعهض ايؼهب٘، ٖٚهٛ طٜٛهٌ ايهزْب قصهري       
ٕ ايكٛا٥ِ ٚاألرْني، يْٛه٘ اتهش قهاو( ٚقهاٍ: )آضٜهش ايبشهش دهٓع َهٔ احلٝتها         

ٚعشضُٗا  ىل دٓهب نًهب ايهة    ن )اجٓذذ( اصػش َٔ ايذيؿني( ٚقذ صٛسُٖا 
 . ُا ايتظ١ُٝٗ، يهٓ٘ قذ اػتٗشت ؾَٝاٚآضٜش اية، ٚايتؼال٘ لُٝٓٗا ض٦ٌٝ دذ

ٚاحلاصٌ اُْٗا َٔ سٝٛاْات ايبشش َٚٔ امسان٘ ٚسٝتاْه٘، ٜٚكهاٍ عُٓٗها:    
َُ َصهادٜل احلٝهٛاْني   ن ااطهالم ٚيٝظها ن احلكٝكه١ َهٔ      َاشنًب اٚ آضٜش تظا
سٝهح إ ايههةٜني َههٔ   ،اخلًكهه١ٚيتػاٜشُٖهها ن ايطبٝعه١ لههٌ   ،اجتٛادهذٜٔ ن ايههةٓ 

لهٌ   احلٝٛاْات اجؿرتط١ يػريٖا، ٚيٝع ن ايبششٜني طبٝعه١ االؾهرتاغ ٚايظهبع١ٝ.   
ٖٚهٛ ْظهري ايبكهش ن ضه ا١َ ا جه١       ،ُٖا ْظري لكش ايبشش ايزٟ ٖٛ َٔ األمساى

ُٓٞ لكههش ايبشههش،  : ال َٛدههب  ٚعًٝهه٘ . ن احلكٝكهه١ َاٚيههٝع لكههش ٚنههة ساطهه٘ ؾظهه
ايؼههو ٚعههذّ  ٓهها:يتعُههِٝ سهههِ ايٓذاطهه١ يًبشههشٜني َهها اْتؿهها٤ احلكٝكهه١، ٜٚهؿٝ 

ُُٓٗا ديٌٝ جناط١ ايعٓٛاْني ، سشاص صذم االطِ ٚايعٓٛإ سكٝك١ّ  . ؾال ٜع

: َهها ايتٓههضٍ ٚتظههًِٝ نههٕٛ ايبشههشٜني َههٔ طبٝعهه١ ايههةٜني ٚاػههرتاى      َاٚثاْٝهه
 ز ايبشهشٜني َهٔ سههِ ايٓذاطه١ يصهشٝض      هش يهٓٓا ُْ -َااٚ َعٜٓٛ َايؿظٝ -ُاامسٗ

( عٔ دًٛد عبذ ايشتٔ لٔ احلذاز ٚقذ طأٍ سدٌ َٔ االَاّ ايصادم )
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ثِ طأٍ:  ْٗا عالدٞ ن لالدٟ، ٚ منا ٖهٞ   صيٝع لٗا لأغ(:طاخلٓض ؾكاٍ )
 را اشدههت َههٔ اجهها٤ تعههٝؽ  ط(: ههشز َههٔ اجهها٤؟ ؾكههاٍ االَههاّ )  َت نههالْ 

ٖٚههزا (12)صيههٝع له٘ لههأغ ط(:ؾكههاٍ ايشدههٌ: ال ، قهاٍ )  صاجها٤ ااسده١ َههٔ  
ايذالي١ ع٢ً ْؿٞ ايبأغ عٔ دًٛد نال  اجا٤، ٚالصّ عذّ ايبأغ عهذّ  ٚاضض 

ٞ   نٕٛ ا ًٛد جنظ١، ٚ ال نإ ؾٝٗا لأْغ َٓٗها ٚايهتطٗري َهٔ     َٚٓا ألدهٌ ايتهٛق
َُ تصاخل َالقاتٗا، ٖٚزا يذالي١  ىل آضٜش اجا٤  لايهًب ٚ هٔ ايتعذٟ َٓ٘ ة 

تعًٌٝ ايطٗاس٠ ٚعذّ ايبأغ لعذّ عٝؽ ايهال  ااسز اجا٤، ٚاخلٓضٜش ايبششٟ 
 . ؾُٗا طاٖشإ َا داَا ال ٜعٝؼإ ااسز اجا٤ ،نزيو ال ٜعٝؽ ااسز اجا٤

ايبشههح ايشالهها: اجؼههٗٛس ٚاجعههشٚف لههني اصههشالٓا )سض( جناطهه١ ايهًههب   
ًههٗا احلٝهها٠ نايؼههعش شٚاخلٓضٜههش ايههةٜني لتُههاّ ادضا٤ُٖهها ستهه٢ األدههضا٤ ايههيت تَ 

يًُؼٗٛس، ؾإٕ اابهاس جناطه١ ايهًهب َطًكه١ ٚال      َاٖٚٛ ايصشٝض ٚؾاق ،ٚايعظِ
، ٖٚٛ ذ اطالم ااباس جناطت٘، ْعِ اخلٓضٜش ٜٛدذ ؾٝ٘ َكٜٝٓٛدذ هلا َكٝٓذ اصاَل

ٚ    َٔ دالي١ٕلعض األاباس  ن َا ٚسد ن لعهٕض آاهش:   ع٢ً طٗهاس٠ ػهعش اخلٓضٜهش 
عًهه٢ طٗههاس٠ دًههذٙ، ٚيعههٌ هلههزٙ األابههاس اؾتهه٢ ايظههٝذ اجشت هه٢ ٚدههٓذٙ    داليهه١

ايٓاصش ٚايعال١َ اجملًظٞ )سض( لطٗاس٠ َها ال لًٓه٘ احلٝها٠ َهٔ ادضا٥ُٗها، لهٌ       
سهٞ عٔ ايظهٝذ اجشت ه٢ )سض( دعهٛاٙ االاهاع عًه٢ ايطٗهاس٠ ٚإ ايؼهعش        

 . ٕلاحلٝٛا ٚايصٛف ال ٜهْٛإ َٔ ادضا٤ اخلٓضٜش ٚايهًب ٚ ٕ نإ َتصاَل
 . ٕ االااع َٓعكذ ع٢ً ايٓذاط١ ال ع٢ً ايطٗاس٠: ألُٓٛع: اٚاَلهٖٚزا َ
ٕ ْؿٞ ا ض١ٝ٥ عٔ ايؼعش ٚايصهٛف َهٔ ايهًهب ٚاخلٓضٜهش دعه٣ٛ      : ألَاٚثاْٝ

ٍٓ ُٓعٗا ايٛدذإ لإقشاس عشف ايعكال٤ ٚاستهاص ايؿكٗا٤، ٚعٓذ٥ز ؾ١ُ َٜش ََ ا د
ٛ َتعًهه٢ جناطههتُٗا ٜعههِ لإطالقهه٘   ُههاّ ُٝٗهها عًهه٢ َتاُْههاّ ادضا٤ُٖهها يصههذم عٓ

 . ادضا٤ُٖا ست٢ َا ال لًٓ٘ احلٝا٠ نايؼعش ٚحنٛٙ مما ٖٛ َتصٌ ظظِ احلٝٛإ
                                                           

 .1َٔ الٛا  يباغ اجصًٞ: ح 12:  3( ايٛطا٥ٌ: ز12)
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  ٓضٜش هشًٓٗا احلٝا٠ َهٔ ايهًهب ٚايه   اْ٘ ال ٜصض قٝاغ األدضا٤ اييت ال َت انُ
 ،شًٓ٘ احلٝا٠ َهٔ ادهضا٤ اجٝته١   ع٢ً َا ال َت -ذظإ ساٍ احلٝا٠ ُٖٚا لزاتُٗا َْ -

ٍٓ         ؾإٕ ادضا٥ٗا ساٍ سٝا٠ احلٝهٛإ طهاٖش٠ ثهِ تعشضهٗا ايٓذاطه١ لهاجٛت ٚقهذ د
  ٚ قٝههاغ ال ٜصههض ايههذيٌٝ عًهه٢ عههذّ جناطهه١ َهها ال لًهه٘ احلٝهها٠ َههٔ ادضا٥ُٗهها، 
قٝهاغ   ، ؾإْه٘  ايهًب ٚاخلٓضٜش ع٢ً اجٝت١ ن طٗاس٠ األدضا٤ اييت ال لًٗا احلٝا٠

طه١  لٌ ٖٛ قٝاغ َا ايؿاسم ألٕ جناط١ ايهًهب ٚاخلٓضٜهش جنا   ،لاطٌ ال ًْتضّ ل٘
ُاتُٗا، غهالف اجٝته١ ؾهإٕ جناطهتٗا     هرات١ٝ ثالت١ يًشٝٛاْني ساٍ سٝاتُٗا ٚلعهذ َه  

 . -ٖٚٞ سٝٛاْات طاٖش٠ ن راتٗا ٚساٍ سٝاتٗا -عاسض١ لعذ اجٛت
ٚقذ ٜظتذٍ لأاباس ٜبذٚ َٓٗها طٗهاس٠ ادهضا٤ َها ال لًه٘ احلٝها٠ َهٔ ايهًهب         

 : ٚاخلٓضٜش، اٟ اصٛ  ايؼعش ٚا ًذ َٔ اخلٓضٜش، ٖٚٞ
٘ عهٔ احلبهٌ   َٓه  ( طها٥الَ عهٔ ايصهادم )   (11)األٍٚ: صهشٝض صساس٠  اخلة

ٔ ريو اجا٤؟ قاٍ: َظتك٢ ل٘ اجا٤ َٔ ايب٦ش ٌٖ ٜتٛضأ ُٜٜهٕٛ َٔ ػعش اخلٓضٜش، 
ٍٓ عًه٢ عهذّ ايبهأغ ن         صال لأغط ٖٚزا اخلة ْهاظش  ىل سههِ َها٤ ايب٦هش، ٚدا

 . ايتٛضٞ َٔ َا٤ٖا، ٜٚذٍ لااليتضاّ ع٢ً طٗاس٠ ػعش اخلٓضٜش
 :  دالي١ اخلة ع٢ً طٗاس٠ ػعش اخلٓضٜش  ػهاٍ َٔٚن 
دٗهه١ استُههاٍ لٝاْٗهها  ههٛاص االْتؿههاع لؼههعش اخلٓضٜههش ن اَههش عبههادٟ ٖههٛ    -ا

َها استُهاٍ    ،ايتٛضؤ َٔ َا٤ ايب٦هش ايهزٟ اطهتكٞ َٓه٘ عبهٌ َهٔ ػهعش اخلٓضٜهش        
يٛ ايطهاٖشٜٔ عبهٌ َهٔ    اتصاٍ ايذيٛ عبٌ طهاٖش ٚيهٓه٘ قهذ ٚصهٌ احلبهٌ ٚايهذ      

شتٌُ عهذّ داليتٗها عًه٢ عهذّ تهٓذع      ، ٚيزا ُٜ-ٚيٛ يعُل ايب٦ش -ػعش اخلٓضٜش
ٍ ٖهزا  اجا٤ يٛ الق٢ ػعش اخلٓضٜهش ؾإْه٘ عًه٢     ال ٜههٕٛ احلبهٌ َهٔ ػهعش      االستُها

صاَل  ىل َا٤ ايب٦ش ست٢ ٜتكاطش َٓ٘ اجا٤ ع٢ً ايذيٛ عٓذ سؾع٘ َٔ ايب٦ش اخلٓضٜش ٚا
 .  ىل األع٢ً

                                                           

 .2َٔ الٛا  اجا٤ اجطًل: ح 14:  1( ايٛطا٥ٌ: ز11)
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 اْؿعهاٍ اجها٤ ايكًٝهٌ    د لٝهإ عهذّ   َٚٔ دٗه١ استُهاٍ نهٕٛ اخلهة لصهذ      - 
ُالقا٠ ػههعش اخلٓضٜههش ايههٓذع، ٖٚههزا استُههاٍ ًٜتهه٦ِ اٚ هلهه -اجٛدههٛد ن ايههذيٛ-

 . ٜؤنذ جناط١ ػعش اخلٓضٜش ٚال ٜذٍ ع٢ً طٗاست٘

تكهها اجعاسضهه١ لههني  ،رعههإ لأسههذ االستُههايني اجاضههٝنيَٚهها عههذّ اا -دههه
ٕ ايؼههعش َهها اابههاس طٗههاس٠ ايؼههعش َههٔ اخلٓضٜههش، ٜٚظههكطا       (12)اابههاس جناطهه١ 

لاجعاسض١ ْٚشدا  ىل ايعُّٛ ايؿٛم ايذاٍ ع٢ً جناطه١ اخلٓضٜهش عًه٢ ااطهالم     
 : ْشٓد ع٢ً  ٚلٗزا ايشٓد . ايؼاٌَ يؼعش  اخلٓضٜش

يظهؤاٍ الٝه٘ َهٔ ااَهاّ      َاسانٝه  (13): صشٝض احلظني لهٔ صساس٠  اخلة ايجاْٞ
 ظتك٢ ل٘ َٔ ايب٦ش اييت ُٜؼش  َٓٗاُٜ ذعٌ سباَلؾؼعش اخلٓضٜش ُٜ : (ايصادم)

ال  ىل احلبٌ لكشٜٓه١   ،ٚايظاٖش عٛد اي ُرئٜ )َٓٗا(  ىل ايب٦ش -تٛضأ َٓٗا اٚ ُٜ
ٚال سٜههب عٓههذْا ن صههش١  صال لههأغ لهه٘ط(:ٚقههذ ادالهه٘ ) -تأْٝههح اي ههُري

ُٔ ُعهشف لأْه٘ ال   هايظٓذ ٚٚثاق١ احلظني لهٔ صساس٠ يشٚاٜه١ صهؿٛإ عٓه٘ ٖٚهٛ َه      
تٛضههأ َٓٗهها ايظههؤاٍ عههٔ ايب٦ههش ايههيت ُٜ ة ظههاٖشٙاخلهه اٜههشٟٚ  ال عههٔ ثكهه١، ٖٚههز

ؼش  َٓٗا ٌٖ جيٛص االطتكا٤ َٓٗا عبٌ َٔ ػعش اخلٓضٜش، ٚقذ ادا  ااَاّ ُٜٚ
(لعههذّ ايبههأغ، َٚههٔ ايكشٜههب دههذ )نههٕٛ ايظههؤاٍ عههٔ ػههشع١ٝ االطههتكا٤  َا

٤ ايب٦ههش لٛصههٍٛ احلبههٌ ايًؼههش  ٚايٛضهه٤ٛ ٚا ههٛا  لعههذّ سصههٍٛ اْؿعههاٍ َهه 
ؾإٕ َا٤ ايب٦ش َعتصِ ن ْؿظ٘ ألٕ  ،اٍ االطتكا٤اجصٓٛع َٔ ػعش اخلٓضٜش  يٝ٘ س
عهٔ لٝهإ طٗهاس٠ ػهعش اخلٓضٜهش، ال اقهٌ َهٔ         َاي٘ َاد٠، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ اخلة ادٓبٝ

يعهذّ اْؿعهاٍ    َاالستُاٍ نْٛه٘ لٝاْه   ،عذّ ايٝكني لإساد٠ لٝإ طٗاس٠ ػعش اخلٓضٜش
ٚعًه٢   . س٠ ػعش اخلٓضٜشاَا٤ ايب٦ش، ٚألدً٘ ال ٜصض االطتذالٍ لاخلة ع٢ً طٗ

عًهه٢ طٗههاس٠ ػههعش اخلٓضٜههش ؾٝعاسضهه٘ اابههاس جناطههت٘ ٜٚظههكطإ    ؾههشض داليتهه٘ 
                                                           

 .2ح +1 َٓٗا: ح:  58   +3الٛا  ايٓذاطات: ح َٔ 3:  2( ايٛطا٥ٌ: ز12)
 .4َٔ الٛا  األطع١ُ احملش١َ: ح 33:  16( ايٛطا٥ٌ: ز13)
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 . لاجعاسض١ ْٚشدا  ىل  طالم َا دٍ ع٢ً جناط١ اخلٓضٜش لتُاّ ادضا٤ٙ
( َهٔ ااَهاّ ايصهادم )    اةاهش طها٥الَ   (14): صهشٝض صساس٠  اخلة ايجايح
ٍ   هُُٜ َاذعٌ ديٛدًذ اخلٓضٜش ُٜ ٚطهٓذ اخلهة َعتهة     صال لهأغ :طظتك٢ له٘ اجها٤، قها

ٚ ٕ ٚقا ؾٝه٘ )الهٛ صٜهاد ايٓٗهذٟ( ؾإْه٘ قهذ س٣ٚ عٓه٘ )الهٔ الهٞ عُهري( ن ٖهزا            
  . ُٔ ُعشف اْ٘ ال ٜشٟٚ  ال عٔ ثك١هاخلة ٖٚٛ َ

ُٜه      شاّ َٓٗها، ؾهإٕ ظاٖشٖها ٖهٛ ايظهؤاٍ عهٔ       يهٔ ايذالي١ غهري تاَه١ عًه٢ َها 
ا٤ ظًذ اخلٓضٜش ٚقذ سٓاص ااَاّ ن االطتك ،االْتؿاع ظًذ اخلٓضٜش ن االطتكا٤

ُٜٚظتك٢ ل٘ اجا٤ ْٚؿ٢ عٓ٘ ايبأغ ٚاجٓا ٚايتششِٜ، ؾٝذٍ ع٢ً دٛاص  َاُٜذعٌ ديٛ
ا، ٚال االطتكا٤ ظًذ اخلٓضٜش يًُٓاؾا احملًًه١ نظهكٞ ايهذٚا  ٚاألػهذاس ٚحنٖٛه     

ٚ  جيههٛص ايؼههش  َٓهه٘ ٚال ايتٛضههؤ  ٕ ُٖهها ال  جيههٛصآَهه٘ يٓذاطهه١ دًههذ اخلٓضٜههش 
 . ًّٛ َٔ ااسز ٖزا اخلةلايٓذع عظب ايذيٌٝ اخلا  اجع

يًظهها٥ٌ  َاٚال قشٜٓهه١ ٚاضههش١ ٚال ػههاٖذ عًهه٢ نههٕٛ ايظههؤاٍ ٚا ههٛا  ًَشٛظهه 
 ىل اْؿعاٍ اجا٤ اجظتك٢، ٚع٢ً ؾشض  َا( مبا ٖٛ اْتؿاع ٜهٕٛ طشٜكٚاالَاّ )

ٚ  استُايهه٘ ٜصههري اخلههة ديههٝالَ  عههذّ اْؿعههاٍ اجهها٤ ايكًٝههٌ  عًهه٢ عههذّ ايبههأغ ؾٝهه٘ 
 .لايٓذع: دًذ اخلٓضٜش 

)ايؿكٝه٘(   ن )عًهٌ ايؼهشاٜا( َٚشطهًت٘ ن    (15)ايشالا: َعتة٠ ايصذٚم اخلة
ٜصهٝبٗا   َا(:  ْٓها ْؼهرتٟ ثٝاله   ٚايصهادم )  ()سان١ٝ يظؤاٍ ااَاَني ايباقش

صًٞ ؾٝٗا قبٌ إ ْػظًٗا، عٓذ سانتٗا، اُْ -ٜعس ػشُ٘ -اخلُش ٚٚدى اخلٓضٜش
اخلُهش ٚػهشِ   لجٝا  اصهالٗا  ٖٚزا تشاٝص ن ايصال٠  ص،ْعِ ال لأغطؾكاال:
٘   -اخلٓضٜش ٍٓ عًه٢       ،  -ٖٚٛ َهُا ال ٜؤنهٌ حلُه ٖٚهزا ٜصهطذّ ٜٚتٓهاؾ٢ َها َها د

ٍٓ عًه٢ عهذّ دهٛاص ايصهال٠ ن ايهٓذع ٚؾُٝها ال ٜؤنهٌ         جناط١ اخلُش َٚا َا د
                                                           

 .16َٔ الٛا  اجا٤ اجطًل: ح 14:  1( ايٛطا٥ٌ: ز14)
 .12َٔ الٛا  ايٓذاطات: ح 38:  2( ايٛطا٥ٌ: ز15)
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ّ يبظه٘ َٚٓظه٘   شهشٓ ّ انًه٘ ٚػهشل٘ ٚ  ُٜ  سهشٓ  ْهُا  ٕ اه :طَاحلُ٘، ثِ قاٍ َؤنذ
ٍٓ ع٢ً جناط١ دًذ اخلٓضٜهش ٚسشَه١ يبظه٘     صٚايصال٠ ؾٝ٘ ٖٚزا ٜصطذّ َا َا د

ٍٓ عًهه٢ لهشِٜ ايصههال٠ ن ػهشِ اخلٓضٜههش     ٚاطهتًضاّ َٓظهه٘ يٓذاطه١ اجههاغٓ   َٚها د
    ٘ ٚ ٚلااتصهاس: ٜ  . ٚدًهذٙ ٚايٓٗهٞ عٓٗها ؾٝه  تهذاؾا َ هُٕٛ اخلهة َهها    ٜتعهاسض 

، ؾتظههكا ايشٚاٜهه١ عههٔ  -نُهها ؾٓصههًٓا ايكههٍٛ -اَههٛس ُعًههِ َههٔ ايؼههاسع االؾٗهها 
  َعاسضتٗا ألَٛس ػشع١ٝ َع١ًَٛ اج ايؿ١ َا َ ُٕٛ اخلة. لؿعٌعتباس اال
ٜ اف  يٝ٘: صشاس١ ٖزٙ ايشٚاٜه١ ن طٗهاس٠ ػهشِ اخلٓضٜهش، ٖٚهٞ تتٓهاؾ٢        

ايذايهه١ عًهه٢ جناطهه١ اخلٓضٜههش لأدضا٥هه٘، ٚايشدشههإ       ابههاسٚتتعههاسض َهها األ 
 . يًُؼٗٛس اجعت ذ لايعٌُ ٚايؿتٝا اجظتُش٠ اجظتكش٠

ََٚاحلاصٌ َٔ َالس ذُٛع ايشٚاٜات ٚضٛح داليتٗا ع٢ً جناط١ ادضا٤ ظ١ 
َا عذّ ايذيٌٝ ايٛاضض ع٢ً طٗاس٠ ػعش اخلٓضٜش اٚ دًذٙ اٚ  ،اخلٓضٜش ٚػعشٙ

 :تذٍ ع٢ً جناط١ ػعش اخلٓضٜش  (16)ػشُ٘، يهٔ ن قباهلا سٚاٜات 
َعتههة٠ صساس٠ اجتكذَهه١ اجت هه١ُٓ يظههؤاي٘ عههٔ عُههٌ احلُاٜههٌ لؼههعش     ْظههري 

ٚالصّ األَش لػظٌ ايٝذ َٔ ايعُهٌ   ص را ؾشؽ ؾٝػظٌ ٜذٙدال٘:طاخلٓضٜش، ٚقذ ا
  . لؼعش اخلٓضٜش ٖٛ جناطت٘

عهٔ ػهعش اخلٓضٜهش     ( طها٥الَ عهٔ ايصهادم )   َعتة٠ لشد األطههاف ْظري ٚ
ٛا ل٘ ٚاغظًٛا اٜذٜهِ َٓ٘ .. ٚاغظٌ ًُ... َٚا   ٜهٔ ي٘ دطِ ؾاعطعٌُ ل٘ ُٜ

ّ ٚقهذ سٚاٖها صهؿٛإ عهٔ لهشد      ٚطٓذ اخلة عٓذْا َعتهة تها   صٜذى  را َظظت٘..
األطهاف، ٚنٌ سداٍ ايظٓذ َكبٛيٕٛ، ٚداليتٗا تا١َ ؾإٕ األَش لػظٌ األٜذٟ 

  ايٛاضض . ايبٝٓٔ َٓ٘ َالصّ يٓذاطت٘ ٚناػـ عٓٗا لااليتضاّ
( عههٔ ايعُههٌ لؼههعش  َههٔ ااَههاّ ايصههادم )  سٚاٜهه١ لههشد طهها٥الَ ْظههري ٚ
ال ٜٓبػهٞ يه٘ إ   طُا ْظٞ ايشدٌ ؾص٢ً ٚن ٜذٙ ػ٤ٞ َٓه٘، قهاٍ:   هٚسل ،اخلٓضٜش

                                                           

 . 2+ ح 1َٔ الٛا  َا ٜهتظب ل٘: ح 58:  12ايٛطا٥ٌ: زسادا : ( 16)
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   ٘ اهزٚٙ ؾاغظهًٛٙ، ؾُها نهإ يه٘ دطهِ ؾهال        طٚقهاٍ:   صٜصًٞ ٚن ٜهذٙ ػه٤ٞ َٓه
        ٘ ؾهإٕ   (17)صتعًُٛا ل٘، َٚا   ٜههٔ يه٘ دطهِ ؾهاعًُٛا له٘ ٚاغظهًٛا اٜهذٜهِ َٓه

األَش لػظٌ األٜذٟ َٔ ػعش اخلٓضٜش ناػـ لهااليتضاّ ايبهٝٓٔ عهٔ جناطهت٘، ٚال     
٘     :طالي١ ن ا ١ًُ ايظهالك١  د ؾإْه٘ يكه٠ٛ    صال ٜٓبػهٞ إ ٜصهًٞ ٚن ٜهذٙ ػه٤ٞ َٓه

ٖههزٙ ُا ال ٜؤنههٌ حلُهه٘، ٚطههٓذ هاستُههاٍ اجٓهها عههٔ ايصههال٠ ؾٝهه٘ ألدههٌ نْٛهه٘ َهه 
ََ   َاايشٚا١ٜ صشٝض دضَه  ٘    ال لهشد ؾإْه٘  ؾهإٕ نهإ لهشد     ،ذٗهٍٛ   ٜتعهٝٓٔ ػ صه

      ٕ نهإ )لهشد    األطهاف ؾ ةٙ َكبٍٛ يشٚاٜه١ الهٔ الهٞ عُهري ٚصهؿٛإ عٓه٘، ٚ 
ََ ُٜههاخلٝهها ( ؾٗههٛ  ٚحيتُههٌ نْٛهه٘ )لههشد لههٔ  ،ٚال تٛثٝههل ش ؾٝهه٘ َههذْحؤَثذٗههٍٛ   

( نُا ن سدهاٍ  صا٥ذ٠( ٚ )لشد لٔ الٞ صٜاد( ُٖٚا َٔ اصشا  ايصادم )
 (18)ايؼٝخ ايطٛطهٞ )قهذٙ( يههٔ ال ٜبعهذ نْٛه٘ األطههاف لكشٜٓه١ سٚاٜه١ ااهش٣         

 ال لؼعش اخلٓضٜش ؾشادا،  ال ٜظتكِٝ عًُ٘ٚ َانٕٛ عًُ٘ اشاص َاٜبذٚ َٓٗا ٚاضش
 ٚداليتٗا تا١َ ع٢ً جناط١ ػعش اخلٓضٜش. ،صبض ايشٚا١ٜ صشٝش١ ع٢ً األقش ؾُت

 شص له٘،  ٚؾٝٗا طؤاٍ عٔ ػعش اخلٓضٜش ُٜ (19)سٚا١ٜ طًُٝإ األطهافْظري ٚ
ٞ    :طقاٍ ٚن ايظهٓذ  ػههاٍ    ص.ال لأغ ل٘، ٚيههٔ ٜػظهٌ ٜهذٙ  را اساد إ ٜصهً

    ٞ ٍٓ عًه٢ دهٛاص االْتؿهاع لؼهعش اخلٓضٜهش         ٗاي١ طهًُٝإ ٚعهذّ تٛثٝكه٘، ٖٚه  تهذ
ٍٓ لهااليتضاّ ايبهٝٓٔ عًه٢    اجؿهاد  ٖٚهزا   ،َا يهضّٚ غظهٌ ايٝهذ َٓه٘ قبهٌ ايصهال٠        دا

 . ُا تكذّهي َاذاط١ ػعش اخلٓضٜش، ؾٝصًض اخلة َؤٜذَْ

يت ال  ػهاٍ يٚتٓ ِ ٖزٙ ايشٚاٜات  ىل صشٝش١ عًٞ لٔ دعؿش اجتكذ١َ ٚا
ُذُٛعٗا احلهِ لٓذاط١ اخلٓضٜش هٜٚٛدذ غريٖا، ٜٚتأنذ ل ،ن طٓذٖا ٚداليتٗا

 : ايٓٛع ايجأَ َٔ ايٓذعثِ ٜكا ايبشح ن  . ٚادضا٥٘ ست٢ ػعشٙ ٚدًذٙ
                                                           

 .2َٔ الٛا  األطع١ُ احملش١َ: ح 65:  16ايٛطا٥ٌ: ز( 17)
 .1َٔ الٛا  األطع١ُ احملش١َ: ح 65:  16( ايٛطا٥ٌ: ز18)
 .3َٔ الٛا  ايٓذاطات: ح 13:  2( ايٛطا٥ٌ: ز19)
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 باألصل : الـخمر والـمشكر الـمائع
دعٞ ااااع عًٝٗا َهٔ  ، ٚقذ  اجعشٚف ٚاجؼٗٛس لني ؾكٗا٥ٓا جناط١ اخلُش

ؾكٗا٤ ادال٤ َٔ اجتكذَني َٚٔ اجتهأاشٜٔ، يهٓه٘ َكطهٛع لعهذّ اْعكهادٙ، نٝهـ       
ٔ  ال؟ ٚقههذ اههايـ اههاْ  ٔ  قًٝههٌ َهه نايصههذٚم  -ؾكٗا٥ٓهها اجتكههذَني ٚاجتههأاشٜ

ٔ   -ٚاالسدلًٝههٞ ٗههاس٠ اخلُههش، َٚٓؼههأ   ايكههٍٛ لط :ٗههِنالَ ٚرٖبههٛا اٚ ظٗههش َهه
 ااتالف ايؿتا٣ٚ ٖٛ ااتالف َؿاد األاباس ايٛاسد٠ ن سههِ اخلُهش ٚايظهاٖش٠    

 : ن طٗاس٠ اخلُش اٚ جناطت٘، ٖٚٞ طا٥ؿتإ -ٚيٛ لااليتضاّ  -
ٚؾٝٗا  ،َاتكش  َٔ عؼشٜٔ سذٜج١ األٚىل: ٖٚٞ ااباس َظتؿٝ ١ دذّا ايطا٥ؿ

لهٌ ٜظٗهش َهٔ لع هٗا      ،َا ٖٛ صشٝض ايظٓذ ٚاضض ايذالي١ ع٢ً جناطه١ اخلُهش  
استهاص ايٓذاطه١ ن ارٖهإ لعهض ايهشٚا٠ نصهشٝش١ عبهذ اه لهٔ طهٓإ ايذايه١          

عاس يًزَٞ اجعًهّٛ ػهشل٘ يً ُهش٠ ٚاحملتُهٌ     ُُهع٢ً اطتصشا  طٗاس٠ ايجٛ  اي
تظههتٝكٔ اْهه٘ ؾههال لههأغ إ تصههًٞ ؾٝهه٘ ستهه٢   طَالقهها٠ ايجههٛ  هلهها سٝههح قههاٍ:   

لهٌ قهذ ٓصهشح ن    جناطهتٗا   َها ٜؿٝهذ  ، ٖٚهزا ٚسد ن لعهض األابهاس   (22)صظ٘ٓهجن
، ٚن لع هٗا  َاسٖها ثالثه  ٜهٓش صَهٔ َها٤   َإ َا ُٜبٌ اجٌٝ ٜٓٓذع سبلع ٗا ل٘ ٚطا

لٓضح ايب٦ش عٓذ ٚقٛع اخلُش ؾٝ٘، ٚٚسد ن لع ٗا األَش لػظٌ ايجٛ  ايهزٟ   اَْش
ع هٗا ايٓٗهٞ عهٔ ايصهال٠ ن ثهٛ  اصهال٘       اصال٘ اخلُش قبٌ ايصهال٠ ؾٝه٘، ٚن ل  

ػظً٘ ٚتأَش لإعادتٗا  را ص٢ً ؾٝ٘، ٚن لع هٗا ايٓٗهٞ عهٔ األنهٌ     اخلُش ست٢ َٜ
ن آ١ْٝ اٌٖ ايز١َ ٚاجملٛغ اييت ٜؼشلٕٛ ؾٝٗا اخلُش، ٚن لع هٗا تٓضٜهٌ اخلُهش    

مبٓضيه١ اجٝته١، ٚن لع هٗا اَهش لػظهٌ       ابٝهحْ ٚاْه٘  مبٓضي١ ػشِ اخلٓضٜش اٚ حلُه٘  
ااْا٤ ايزٟ ُٜؼش  ؾٝ٘ اخلُش ثالخ َشات اٚ طبا َشات، ٚن لع ٗا  ايكذح اٚ

ش٠ مخهش اٚ ْبٝهز، ٚن لع هٗا    ٚقعت ؾٝ٘ قطه  لإساق١ قذس ؾٝ٘ َشم ٚحلِ نجري اَْش
  اجا٤ ست٢ رٖبت عادٜت٘ ٚرٖب طهشٙ .ٖشام قذح َظهش ُصٓب عًٝ٘ اَش لإ
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َٔ َٓظٗا َٚالقاتٗا   سػاد  ىل جناط١ اخلُش ٚيضّٚ ايتٛقٞ (21)ٖٚزٙ األٚاَش
 . يًجٛ  ايزٟ ٜصًٞ ؾٝ٘ ٚيضّٚ غظٌ اجالقٞ ي٘

 َاتكهش  َهٔ عؼهشٜٔ سهذٜج     َاَظتؿٝ ه١ دهذ   (22): ٖٚٞ اابهاس  ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ
ٚؾٝٗا َا ٖٛ صشٝض ايظٓذ ٚاضض ايذالي١ عًه٢ طٗهاس٠ اخلُهش، ٚسد ن لع هٗا     

     َُ  ايطهه١ ايٝٗهههٛد  طههؤاٍ عههٔ  صهههال١ اجظهههش ٚايٓبٝهههز يًجههٛ  اٚ طههؤاٍ عهههٔ 
: ُٓش طاقِٝٗ ٜٚصٓب اخلُش عًه٢ ثٝهالِٗ، ٚقهاٍ ؾٝٗها     ُذٛغ َٜٚهايٓصاس٣ ٚايٚ
( ، ٚن لع ٗا  صال١ اخلُش ٚايٓبٝز اجظهش يًجهٛ  ٚقهذ ادهاص )   صال لأغط

شهشّ يبظه٘   ٚ  ُٜ -ٜعهس اخلُهش   -اىل  منها سهٓشّ ػهشل٘     ٕ اه تعه ايصال٠ ؾٝه٘ ٚط 
ٚ ٜعس   ُٜ ص٘ ٚايصال٠ ؾَٝ٘ٚٓظ ٘  ُٜشهشّ ا   شٓشّ َٓظٗا يًجهٛ   ٚن  ،يصهال٠ ؾٝه

٘ ُٓذه ٚن لع ٗا: ايشدهٌ ٜؼهش  اخلُهش ثهِ َٜ     صايجٛ  ال ٜظهشطلع ٗا تعًٌٝ
 ( ايبهأغ، ْٚؿهٞ ايبهأغ عُها  را اْصهبٓ     َٔ ؾٝ٘ ؾٝصٝب ثٛل٘ ْٚؿ٢ ااَاّ )

 . غ٢ً ايجٛ  اخلُش، ْٚؿٞ ايبأغ ديٌٝ ٚاضض ع٢ً ايطٗاس٠ ٚعذّ ايٓذاط١

ع ههٗا َههٔ نًتهها ايطهها٥ؿتني، ٖٚاتههإ طا٥ؿتههإ َههٔ األابههاس ْعًههِ لصههذٚس ل 
عًه٢  عًه٢ ايطٗهاس٠ اٚ    ايٛاضهض داليه١ّ  َٓٗها   َان ايصشٝض طٓذٚاحلذ١ ٚايعة٠ 

ؾٝكا ايتعاسض لني ايطا٥ؿتني ن اجؿهاد ٚاجهؤد٣    ،ايٓذاط١، ٚؾٝٗا َا ٖٛ نزيو
اٚ  َاشه ٝاٚ تشد َااعه  -سٝح طٗاس٠ اخلُش اٚ جناطهت٘، ٚاللهذ َهٔ ايعهالز      َٔ
  : َاُشتُالت َتعذد٠ ْعشضٗا تباعهٚاي ؟ ، ؾُا ٖٛ ايعالز-َاطشس

لؿعٌ َٛاؾكتٗها   -لعذ ايتعاسض -دٝض ااباس ايٓذاط١ ُشتٌُ األٍٚ: تشهاي

                                                           

َٔ الٛا   74  + 51  + 38:   2ز + َٔ الٛا  اجا٤ اجطًل 16  + 15:   1: ز ( ايٛطا21ٌ٥)
 21   + 22  + 18:  17ز + َٔ الٛا  األطع١ُ احملش١َ 62  +54  +32:  16ز ايٓذاطات+

 َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ. 32  +35  +
َٔ   51  + 39  + 38  +37 : 2+  ز 2َٔ الٛا  اجا٤ اجطًل : ح 6:   1( ايٛطا٥ٌ : ز22)

 . الٛا  ايٓذاطات
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ُّ      طيًهتا  ايعضٜض، سٝح قهاٍ طهبشاْ٘:   َٚاأَلِصال َٚاأَلَْصهاُ   ِٝٔظهُش  َُ َٚاِي ُِهُش  َُها اِيَ  ْٖ ٔ
ٕٔ َِٝطا ٌٔ ايٖؼهه َُهه ِٔ َع َٔهه سظههب سهاٜهه١ ، ٚايههشدع ٖههٛ ايههٓذع 92اجا٥ههذ٠: صٔسِدههْع 

ٖٚهزا َؼههٌ ؾهإٕ    . : )ٚايشدع ٖٛ ايهٓذع لهال اهالف(    (23)ػٝ ٓا ايطٛطٞ
ُٝظش ٖٛ عُهٌ ايكُهاس ٚال َعٓه٢ يٓذاطه١     هايٓذع ٚصـ يًعني اخلاسد١ٝ، ٚاي
له٘ ٖهزٙ   ٚايصشٝض نهٕٛ ايهشدع اجٛصهٛف     .ايؿعٌ ٚٚصؿ٘ لايشدع ايٓذع

اجعٓهٟٛ(   ٜشاد ل٘ )ايكهزس  -لع ٗا عني ٚلع ٗا ؾعٌ -األَٛس اجزنٛس٠ ن اة١ٜ
ٓٞ صـ ايؿعهٌ له٘، ٚلٗهزا    ايزٟ ٜصض ٚصـ ايعني ل٘ نُا ٜصض ٚ ٚايؿعٌ ايذْ
ٚ ههٔ اْطباقه٘ عًه٢ ؾعهٌ انهٌ اجٝته١ ٚيعهب ايكُهاس         اةٜه١  ٚصهـ  اجع٢ٓ ٜصض 

ٚصـ عني ايهًب ن لعض  صٓض -ٚهلزا ايتؿظري ٚايؿِٗ -ٓاٚحنُٖٛا، َٚٔ ٖ
عٌ اخلاسدٞ: ٚصـ ايؿ ُع٢ٓ ايكزس، ٚصٓضهل صسدع جنعطلأْ٘ (24)األاباس

 .ص سدعطلأْ٘  (25)لعض األاباسن ػش  اخلُش ن اة١ٜ اجزنٛس٠ ٚ

 صٔسِدْعطْ٘   ٜتشكل  ساد٠ اه طبشاْ٘ َٔ ٚصـ اخلُش لأْ٘ ٚاحلاصٌ ا
شكٝكٗهها، نُهها   ٜتشكههل   شجٗهها َٚتٜعههس ايٓذاطهه١ ايعٝٓٝهه١ ايههيت حنههٔ لصههذد لَ   

ٚال  ،يٓذعًههشدع لههايؼههٝخ ايطٛطههٞ ياااههاع اٚ عههذّ اخلههالف ن تؿظههري ا
( ٚسضههاٙ لٗههزا ايتؿظههري ستهه٢ ٜصههٓض   ناػههؿ١ٝ ؾٝهه٘ عههٔ َٛاؾكهه١ اجعصههّٛ )  

االطتذالٍ لاة١ٜ ع٢ً جناط١ اخلُهش ٚعًه٢ تهشدٝض اابهاس جناطهت٘ لٗهزٙ اةٜه١،        
 . ٜٚتٓر َٔ ٖزا: عذّ َشٓدش١ٝ ايهتا  ايعضٜض ألاباس جناط١ اخلُش

 عًهه٢ اابههاس ايطٗههاس٠ ٚتكههذ ٗا ُشتٌُ ايجههاْٞ: تههشدٝض اابههاس ايٓذاطهه١ هايهه
ايههزٜٔ ناْههت  ايؿتٗا يًعاَهه١ ٚيعُههٌ طههالطني ا ههٛس ُ هلهه -لعههذ تعاسضههُٗا -

يؿته٣ٛ اها َهٔ     َااخلُش٠ َؼشٚلِٗ ايًزٜز ٚايؼا٥ا ن يٝايِٝٗ احلُشا٤، َ اؾ
                                                           

 .278: 1ايتٗزٜب: زسادا : ( 23)
 .2: ح َٓٗا 13  +2َٔ الٛا  ايٓذاطات: ح 12:  2: ز ( ايٛطا24ٌ٥)
 .4: ح َٔ الٛا  ايٓذاطات 38:  2: ز ( ايٛطا25ٌ٥)
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عًُهها٥ِٗ لايطٗههاس٠ َجههٌ سلٝعهه١ ايههشاٟ ايههزٟ ٖههٛ اسههذ ايؿكٗهها٤ ٚايك هها٠ َٚههٔ   
داٚد ٚيٝح لٔ طعذ، ٚقذ ٜٛدذ  ايؿكٝٗنين( ٚاجعاصشٜٔ يإلَاّ ايصادم )

ُٝهٔ صهذٚس  عاصشٟ االَاَني ايباقش ٚايصهادم، ؾه  ُٔ طبكُٗا َٔ َهغريُٖا َ
ٔ       ااباس ايطٗاس٠ تكٝه١ّ  ؾته٣ٛ لعهض    َهٔ احلههاّ ٚايظهالطني ٚطه٤ٛ عًُهِٗ َٚه

ٚهلِ  شْ ِجألعُاهلِ ِٖٚ ُن َاَٚٔ ٖٛ ن طًو احلهاّ ٜٚؿتٕٛ تصشٝش عًُا٥ِٗ
 . ٢ َٔ قشا ايتاسٜخايٓؿٛر ٚايظط٠ٛ نُا ال خيؿ٢ عً

ٚ   هض ال ٜصض ايُشٓدهيهٔ ٖزا اي   ْتؿها٤ ُصري  يٝ٘ قبهٌ اطهتشهاّ ايتعهاسض 
ْصٛ   ن عًٝ٘، ٚايظاٖش  ٚدٛدٙ ا ُا ٝتكذّ ؾ ، ٚ ال ذاليٞايعشن ايُا ا 

ٚعًهه٢ ؾههشض اطههتشهاّ ايتعههاسض   . -نُهها طههٓبني  -(Œ)اابههاس اجعصههَٛني
ؾهال ٜظهعٓا قبهٍٛ ٖهزا ايرتدهٝض،       َاٚاجصري  ىل ايتُاغ اجشٓدض اجٓصٛ  ػهشع 

 . ٚاِٖ ٖٛ ايٓذاط١ ال ايطٗاس٠األٕ اجؼٗٛس لني ؾكٗا٤ ايعا١َ ن ؾت
يؼاؾعٞ اجتأاش٠ ٚالدت٘ ألسذ قٛيٞ ا ايكٍٛ لايطٗاس٠ َٓظْٛ إ  ىل  َاَ اؾ

( ٚايؿكٝٗهإ داٚد ٚيٝهح َتهأاشإ عهٔ صَهٔ      عٔ ػٗاد٠ ااَهاّ ايصهادم )  
ٜٚبعهذ االتكها٤    ،ٚاالَاَإ ن اجذ١ٜٓ اجٓٛس٠ٚيٝح ن َصش  ،() االَاّ ايباقش

٘ هٓتهُٜ َاَؼٗٛس َآَ٘، ٚسلٝع١ ايشاٟ   ٜهٔ ؾكٝٗ تٛقها اٚ  ٚلااتصهاس: ال ُٜ  . ك٢ َٓه
يهٛ  ٖٚههزا   هلؤال٤ ايؿكٗا٤. ٜبعذ االتكا٤ لأاباس نجري٠ تؿٝذ طٗاس٠ اخلُش َشاعا٠ّ

يإلؾتها٤ لايطٗهاس٠    َايالتكا٤ ن ايؿتٝها يههإ داعٝه    َانإ عٌُ طالطني ا ٛس داعٝ
، ؾإٕ طالطني ا ٛس ناْٛا َٛيعني لٗا َظتشًني يؼشلٗا ٚيعًهِٗ ال  َاشٌ َعهٚاي

ًُٓٓا    استٗا اٚ جناطتٗا، ٚهلزٜؿهشٕٚ ن طٗ ا ال ْجل لاجشدض ا ٗيت سته٢ يهٛ طه
 اطتشهاّ ايتعاسض لني األاباس ٚعذّ ٚدٛد ا ُا ايعشن ايشاؾا يًتعاسض.

ؼههٗش٠ اابههاس ايطٗههاس٠ ل س ايٓذاطهه١ عًهه٢ُشتٌُ ايجايههح: تههشدٝض اابهها هايهه
، اٚ لإعشاض اجؼٗٛس عٔ ايعٌُ لأاباس ايطٗاس٠، ٚقذ ٚسدْا ايٓذاط١ل ايؿت٣ٛ

لاألاهز لاجؼهٗٛس لهني األصهشا       اة صشٝض ٖٛ َعتة عُهش لهٔ سٓظًه١ آَهشاّ    
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ُذُا عًٝهه٘ عٓههذ  ها ن ريههو ايههزٟ سهُهها لهه٘ ايهه  نههإ َههٔ سٚاٜتُٗهها عٓٓهه   طَهها
ُؼٗٛس عٓههذ هرتى ايؼههار ايههزٟ يههٝع لهه ُٜٚهه اصههشالو ؾٝؤاههز لهه٘ َههٔ سهُٓهها،  

٘ هاصههشالو، ؾههإٕ ايهه  ٖٚههزا ٜٓطبههل عًهه٢ اابههاس   (26)صُذُا عًٝهه٘ ال سٜههب ؾٝهه
ِ  هايٓذاط١ اجؼتٗش ؾتٝا األصشا  لٗا ٚاي ؾٝؤاهز لٗها َهٔ     ،ُذُا عًٝٗها عٓهذٖ

ت  يٝظه ٠ ايهيت ايطٗاس٠ ايؼهار ُِٗ ايٛاسد ن طا٥ؿيت األاباس، ُٚترتى ااباس سه
 . عٓذ األصشا  ٠َؼٗٛس
ٙ: َا سككٓاٙ ن عٛخ األصٍٛ َٔ عذّ ايتظًِٝ لهة٣ نظش  عشاض ٜٚشٓد

اجؼٗٛس يصش١ اخلة ٚطال١َ طٓذٙ، َٚٔ نٕٛ اجهشاد َهٔ َعتهة٠ الهٔ سٓظًه١:      
اجعتة٠ ، ؾال تٓطبل ايشٚا١ٜ (ايؼٗش٠ ايؿتٛا١ٝ٥)دٕٚ  (ايؼٗش٠ ايع١ًُٝ االطتٓاد١ٜ)

 . ع٢ً َا حنٔ ؾٝ٘
ايٓذاط١ َا ااباس ايطٗاس٠ َا عهذّ ٚدهٛد   احملتٌُ ايشالا: تعاسض ااباس 

 . َشدض صذٚسٟ اٚ دٗيت، ؾٝتظاقطإ ْٚشدا  ىل اصٌ ايطٗاس٠
ٕٕ ٖههٛ إ اابههاس ايطٗههاس٠   هٚقههذ ٜؤنههذ ٖههزا ايهه   ُشتٌُ لتٛدٝهه٘ ٚتكشٜههب ثهها

ايبههأغ ن  ّلعههذ َاتهههاد تهههٕٛ صههشحي١ ن ؾتٝهها طٗههاس٠ اخلُههش، يتصههشحيٗا َهههشس
 ٘ ُههٔ تهٌ اابهاس ايٓذاطه١ عًه٢      ُٜ : َالقاتٗا ثٛ  ايصال٠ ٚحنٛ ريو، ٚعًٝه

عات ٚاطتشبا  با   ٖشام َا الق٢ اخلُش َٔ اجا٥: اطتش االطتشبا  ٚايتٓضٜ٘
ال ٜهٕٛ ايتعاسض لني ٚعٓذ٥ز :  . ُالقٞ ي٘، ٚسظٔ ايتٓضٙ عٓ٘هغظٌ ايجٛ  اي

  ُ :  َها يٛدهٛد اها عهشن داليهٞ لُٝٓٗها َهٔ لها           َاطا٥ؿيت األابهاس َظهتشه
ايشدهٛع  ٚ، اٚ يتظهاقا اجتعاسضهني   ( ٗهش عًه٢ ايظهاٖش   تكذِٜ ايصشٜض اٚ األظ)

 . ن ايؼب١ٗ احله١ُٝ (اصٌ ايطٗاس٠) ىل 
ََهُشتٌُ ٚدٝ٘ يٖٛٚزا اي ٛصهني ٚسهانُني    صال ٚدٛد اةٜٔ عالدٝني 

 : ، ُٖٚااد طٗاس٠ اخلُش َٚا اؾاد جناطت٘ َا اؾع٢ً عُّٛ األاباس : 
                                                           

 .1: ح َٔ الٛا  صؿات ايكاضٞ 9:  18: ز ايٛطا٥ٌ + 12: ح67:  1: ز ( ايهان26)
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طها٥ؿيت األابهاس،   اخلة األٍٚ: ٖٚهٛ ايعُهذ٠ ٚظهاٖشٙ احلهَٛه١ عًه٢ نًتها       
سٚاٙ ايؼههٝ إ ن )ايهههان( ٚ )ايتٗههزٜبني( لظههٓذ َتصههٌ  ىل عًههٞ لههٔ  اٖٚههٛ َهه
ٚؾٝ٘ سها١ٜ ايهشاٟٚ   -ٚايطشم َتعذد٠ ٚؾٝٗا ايصشٝض ٚل٘ ايهؿا١ٜ  ،(27)َٗضٜاس

: دعًت ؾهذاى س٣ٚ   (يكشا٤ت٘ ن نتا  عبذ اه لٔ ذلُذ  ىل الٞ احلظٔ )
( ن اخلُش ٜصٝب ثٛ  ايشدٌ ٚالٞ عبذ اه ) ()صساس٠ عٔ الٞ دعؿش

، ٚسٟٚ عهٔ )غهري(   صٓشّ ػهشلٗا ُا ُسه هال لأغ لإٔ تصهًٞ ؾٝه٘،  ْه   طاُْٗا قاال: 
  را اصهها  ثٛلههو مخههش اٚ ْبٝههزط:  ( اْهه٘ قههاٍصساس٠، عههٔ الههٞ عبههذ اه )

ؾاغظهً٘  ٕ عشؾهت َٛضهع٘، ٚ ٕ   تعهشف َٛضهع٘ ؾاغظهً٘        -ٜعس اجظههش  -
٘ ( غٓطه ؾأعًُس َها آاهز له٘؟ ؾٛٓقها )     صنً٘، ٚ ٕ صًٝت ؾٝ٘ ؾأعذ صالتو

ايكٍٛ األاري اجٓؿشد ايزٟ ااهتٓص   ( ٜعساز لكٍٛ الٞ عبذ اه ٚقشات٘:ط
ا ٖٚهز  . ىل ااَهاَني ايبهاقش ٚايصهادم     اجٓظهٛل١  األٚىل ايؿتٝها لايٓكٌ عٓ٘، قباٍ 

ايذالي١ ع٢ً سدشإ اة ٚؾتٝا جناط١ اخلُهش ٚعهذّ    اة صشٝض ايظٓذ ٚاضض
شككهت  ن ايجٛ  ايزٟ اصال٘ اخلُهش ٚيهضّٚ  عهاد٠ ايصهال٠  را تَ     دٛاص ايصال٠

 . ااصال١ ن راى ايجٛ ، ع٢ً سه١َٛ ٖزا اخلة ع٢ً ااباس طٗاس٠ اخلُش

 ٞ ٚ اخلههة ايجههاْ )ايتٗههزٜبني( ٚن طههٓذُٖا  : َهها سٚاٙ ايؼههٝ إ ن )ايهههان( 
: عهٔ  يًصشٝض األٍٚ، ٖٚٛ َهاتب١ ت ُٓت طهؤاالَ  َاضعـ ؾٝصًض اخلة َؤٜذ

ايجٛ  ٜصٝب٘ اخلُش ٚحلِ اخلٓضٜش اٜصًٞ ؾٝ٘ اّ ال؟ ؾهإٕ اصهشالٓا قهذ ااتًؿهٛا     
ٌٓ ؾٝ٘ ؾإٕ اه  ْ ُا سٓشّ ػشلٗا، ٚقاٍ لع هِٗ: ال تصهٌ   هؾٝ٘، ؾكاٍ لع ِٗ: ص

 (، Œشهههٞ ااههتالف ؾتهها٣ٚ عًُهها٤ ايؼههٝع١ اتبههاع األ٥ُهه١ )ؾٝهه٘، ٖٚههزا اخلههة َٜ
ايٛاصه١ً  يهِٝٗ، ٚقهذ    لذ َٔ ْؼ٤ٛ ااتالف ؾتهاٚاِٖ َهٔ ااهتالف األابهاس     ٚال

ٌٓ ؾٝ٘ ؾإْ٘ سدْعال ُتط: يٝ٘ ١لانت ( ن)اّادال٘ ااَ ٖٚزٙ اجهاتبه١  . (28)صص
                                                           

 .2َٔ الٛا  ايٓذاطات: ح 38:  2( ايٛطا٥ٌ: ز27)
 .4ٓذاطات: حَٔ الٛا  اي 38:  2( ايٛطا٥ٌ: ز28)
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از لكٍٛ الهٞ عبهذ اه   طًصشٝش١ َؤٜذ٠ ي -ي عـ طٓذٖا ٚقصٛس داليتٗا -
ن تشدٝض اة جناط١ اخلُش ٚعذّ صش١ ايصال٠ ن ثٛ  اصال٘ اخلُش. ص   

٘   : اٚضش١ٝ عٞ اسذُهٔ إ ٜٓذُٜلٌ  اخلهة ايصهشٝض    :ٖزا اخلة َهٔ طهالك
 ٞ ٌٓ ؾٝهه٘ ؾإْهه٘ سٔ ال ُت:ط ن لٝههإ احلهههِ ايههٛاقع   َاٚاضههش َالٝاْههيهْٛهه٘  صْعِدههصهه

 . ُا٤ ٚال  ػاس٠ ٚال غُٛضهال  ااٍ ؾٝ٘ ٚال  ٜ
ٛ  ( ْٛسŒٚسٝح اِْٗ ) ( عٓهذَا  )ٚاسذ ٜٚأازٕٚ َٔ َٓبا ؾاسد، ٖٚه

)اههز ص ن اخلههة ايصههشٝض نأْهه٘ صههٓشح يٓهها قاٍ:طاههز لكههٍٛ الههٞ عبههذ اه
ٚال تأاهز لهالَٓها األٍٚ    ،ااصه١  لهالَٓا ايجاْٞ ايصادس َٔ الٞ عبهذ اه  
ٟٓ ايصههادم ٚايبههاقش   ش ٚػههاسح يًشهههِ ( ؾٗههٛ نههالّ َؿٓظهه ايصههادس َههٔ الههٛ

 . ؾْٛٓا ل٘، ٖٚزا َشادْا َٔ احله١َٛ( ٜٚعٓشŒشهْٛ٘ )ايٛاقعٞ ايزٟ َٜ
ََ  . ذاط١ اخلُش: سدشإ ؾتٝا َْ ذُٛع َا تكذّٚاحلاصٌ َٔ 

ن لهه٘ شام هًْٚشههل لههاخلُش: اجظهههش اجهها٥ا لاألصههاي١ ظُٝهها اقظههاَ٘، ٚاايهه
ٔ ٚتههذٍ عًٝهه٘  شام ن سشَهه١ ايتٓههاٍٚ ؾٗههٛ َتههٝكٓ   هٚاَهها االيهه  ،سهههِ ايٓذاطهه١ 

( قهاٍ :  ١ نصشٝض الٔ ٜكطني عهٔ االَهاّ ايههاظِ )   اجظتؿٝ  (29)ايٓصٛ 
ٌٓ   ُٜط المسٗا، ٚيههٔ سٓشَٗها يعاقبتٗها، ؾُها نهإ      ّ اخلُش شٓش ٕ اه عٓض ٚد

 ٌَِعه ٔؾ ٌََعه َٚها ؾَ طٜعس َٓٓضٍ َٓضيت٘ ن ايتششِٜ  صعاقبت٘ عاقب١ اخلُش ؾٗٛ سشاّ
 .صسٓشّ اه اخلُش يؿعًٗا ٚؾظادٖا ط..ٚاة اجؿ ٌ لٔ عُشصاخلُش ؾٗٛ مخش
شام اجظهههش هٚ يهه ،ُشتٌُ ساصههٌ ن ثبههٛت سهههِ ايٓذاطهه١ هٚاخلههالف ايهه

ع٢ عًٝه٘ االاهاع، يهههٔ   ؾٝه٘ ٖهٛ اجؼهٗٛس لههني األصهشا  ٚاجهذٓ     لهاخلُش  اجها٥ا  
ُههٔ ايشنهٕٛ  يٝه٘ يعهذّ     االطتذالٍ لاااهاع اجٓكهٍٛ ن لعهض ايهًُهات ال ُٜ    

ٌ  سشاص اْعكادٙ  ٚعًه٢ ؾهشض    ،-اخلُهش  -َا ٚدٛد االاتالف ن جناط١ األصه
 ( عًٝهه٘، شههشص نؼههؿ٘ عههٔ َٛاؾكهه١ ااَههاّ اجعصههّٛ )   اْعكههاد االاههاع   ُْ 
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ُظهش لعذد َهٔ األابهاس، ٖٚهٞ ايعُهذ٠ ن َكهاّ      هذ اطتذٍ ع٢ً جناط١ ايْعِ ق
 تباعّا :ت ع٢ً ايطٗاس٠، ؾٓعشضٗا ض١ لأاباس دٓياالطتذالٍ، ٖٚٞ َعاَس

ٍٓ ع٢ً جناطه١ اجظههش ْظه    ري َعتهة٠ عُهاس ايهيت سٚاٖها     ايطا٥ؿ١ األٚىل: َا د
ٌٓ ن ( قاٍ:طايطٛطٞ ن )ايتٗزٜبني( عٔ ااَاّ ايصادم ) لٝهت ؾٝه٘   ال تص
ٌٓمخش ٚال َظهش، ألٕ اجال٥ه١ ال تذاً٘، ٚال ُت ن ثٕٛ  قذ اصهال٘ مخهش اٚ    ص

ٖٚزا ايٓص َعتة ايظٓذ ٚاضض ايذالي١ عًه٢ اجٓها َهٔ    (32)صَظهش ست٢ تػظً٘
ْٞ   قهذ اصهال٘ مخهشْ    ايصهال٠ ن ثهٛ ٕ    سػهادٟ ناػهـ عههٔ    اٚ َظهههش، ٖٚهٛ ْٗه

 عٔ جناط١ اجظهش.ناػـ  صست٢ تػظً٘اط١ اجظهش ناخلُش، ٖٚهزا قٛي٘:طجن

(: َها تهش٣ ن   َٔ ااَاّ ايصهادم )  ْٚظري َعتة٠ عُش لٔ سٓظ١ً طا٥اَل
َٔ َظهش ٜصهٓب عًٝه٘ اجها٤ سته٢ تهزٖب عادٜته٘ ٜٚهزٖب طههشٙ، ؾكهاٍ          قذحٕ 
( :)ٚاخلهة   (31)ص ال اٖشٜل ريو احلهب  ٓبال ٚاه ٚال قطش٠ قطش  ن ٔسط

ٍ اك٘ عًُها٤ ايشده  هٜٛٓثه طٓذٙ صشٝض سغِ سٚاٜت٘ َٔ عُش لٔ سٓظًه١ ايهزٟ     
، ٚريو ألْ٘ َٛثٛم غةٙ عٓهذْا عًه٢ األظٗهش يشٚاٜه١ الهٔ الهٞ       َاايكذا٢َ صشحي

( ٚقهذ  Œعًهِٝٗ )  ...صال ٜههز  ط( يه٘ لأْه٘   ٚيؼٗاد٠ ااَاّ ) ،عُري عٓ٘
 َعتههة٠ يٝضٜههذ لههٔ اًٝؿهه١ ن اابههاس َٛاقٝههت ايصههال٠ ٖٚههٛ   (32)ن سٚاٜهه١ٚسدت 

شجٓا يشٚا١ٜ صؿٛإ عٓ٘، ٚايتؿصٌٝ عشضٓاٙ ن َلَٛٓثل عٓذْا  -ٜضٜذ لٔ اًٝؿ١ -
 .(33)شٛخ تعاسض األاباسهاألصٛيٞ عٔ َكبٛي١ عُش لٔ سٓظ١ً ن ل

 ،ٓب اجؼهتٌُ عًه٢ اجظههش   ٔشهٖٚزا اخلة ايصشٝض ت ُٔ األَش لهإٖشام ايه  
 ٚيزا اٚدب  ٖشام اجا٥ا اخلًٝا لاجظهش. َاٖٚٛ  سػاد  ىل جناط١ اجظهش َطًك
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ٜعهس   -اٚ ْبٝهز   را اصها  ثٛلهو مخهشْ   ْٚظري صشٝش١ عًهٞ لهٔ َٗضٜهاس:ط   
ؾاغظً٘  ٕ عشؾت َٛضع٘، ٚ ٕ   تعشف َٛضهع٘ ؾاغظهً٘ نًه٘، ٚ ٕ     -اجظهش

ٖٚزا اة صهشٝض ايظهٓذ ٚاضهض ايذاليه١ عًه٢       (34)صصًٓٝت ؾٝ٘ ؾأعذ صالتو
ٖا جناط١ ايٓبٝز اجظهش ٚيضّٚ ايػظٌ َٔ َالقات٘ ٚيضّٚ  عاد٠ ايصال٠ اييت صال

 . اجهًـ َا ثٛ  اصال٘ اخلُش اٚ ايٓبٝز اجظهش

ٍٓ عًه٢ طٗهاس٠ اجظههش َطًكه     ْظهري اخلهة اجعتهة اللهٔ      :َاايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ: َا د
لهري ٚقذ سٚاٙ ايطٛطٞ ن )ايتٗزٜب( ٚاحلُريٟ ن )قش  االطٓاد( ٚطٓذُٖا 

( عهٔ اجظههش   َٔ ااَاّ ايصادم ) صشٝض َعتة، ٚقذ ت ُٔ اخلة طؤااَل
ٖٚهٛ ٚاضهض ايذاليه١ عًه٢      (35)صال لهأغ ط(:يٓبٝز ٜصٝب ايجهٛ  ؾكهاٍ )  ٚا

 . طٗاس٠ اجظهش ٚعذّ ايبأغ لإصالت٘ يًجٛ 
( عهٔ اخلُهش   َهٔ ااَهاّ ايصهادم )    ْٚظري َعتة٠ عًٞ لٔ س٥ا  طها٥الَ 

ٌٓ ؾٝه٘،  ال   (:طغظً٘ اٚ اصًٞ ؾٝ٘، قهاٍ ) ب ثٛلٞ ؾأٚايٓبٝز اجظهش ٜصٝ صه
 .(36)صُا سٓشّ ػشلٗاهاألثش،  ٕ اه تعاىل  ْإ تكزسٙ ؾتػظٌ َٓ٘ َٛضا 

اجظههش َهٔ سٝهح    ٚتتعاسض ٖاتإ ايطا٥ؿتإ َهٔ اابهاس اجظههش اٚ ايٓبٝهز     
ُٚدههذ عههالْز َكبههٍٛ عشؾهه     طٗاستهه٘ اٚ جناطههت٘،   هلههزا ايتعههاسض ؾٗههٛ،    َاؾههإٕ 

س٠ ن اجظههش اجها٥ا غهري اخلُهش،     ٚ ال تعاسضا ٚتظاقطا ٚسدعٓا  ىل قاعذ٠ ايطٗا
 ؟. اٚ جناطت٘ اجظهش يتعاسض األاباس ن طٗاس٠ ٌ ٜٛدذ عالْزٖٖٚٓا ْظأٍ: 

اييت اَشت لاألاز لكٍٛ الٞ  (37)قذ ٜكاٍ: َكت ٢ صشٝش١ الٔ َٗضٜاس -ا
ٍٓ عًهه٢ َْ  عبههذ اه ايصههادم )  شه١َٛ هذاطهه١ اجظهههش، يهه ( ٖههٛ تكههذِٜ َهها د

. ايصشٝش١ ع٢ً طا٥ش األاباس اجتعاسض١ نُا تكذّ لٝاْ٘
يهٔ ٜكاٍ:  ٕ صشٝش١ الٔ َٗضٜاس دٓيت ع٢ً عهالز اجتعاسضهني ن اابهاس    
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ذاطه١  ذاط١ اخلُش ٚااباس طٗاس٠ اخلُش، ٚاَا لًشاظ اجظهش ؾكذ دٓيت ع٢ً ََْْ
ااصهه١، ٚال دلههاٍ يًتعههذٟ َٓهه٘ اىل َطًههل اجظهههش نههايهشٍٛ  اجظهههش(  ايٓبٝههز)

   اجصٓٛع١ َٔ االاؼا  ٚحنٖٛا َهُا   ٜتعاسف ػشل٘ .

ُِ (اخلُش):  ٕ (38)ٚقذ ٜكاٍ -  ٖٛ سكٝك١ ػشع١ٝ  جناطت٘ ايزٟ سدض سه
ُُِش  ،ط92( يهُا ٚسد ن تؿظري آ١ٜ اجا٥ذ٠:اجظهش)ن َطًل  َُا اِيَ  ْٖ ٔ...   ِٔ َٔه ٔسِدْع 

ٕٔ َِٝطا ٌٔ ايٖؼ َُ َا اخلُش ؾهٌ َظهش َٔ ايؼشا  ارا (:طا)يباقشالَاّ اعٔ اصَع
 لٌ ٖٛ سكٝك١ يػٜٛه١ اٜ هاّ   (39)صَٚا اطهش نجريٙ ؾكًًٝ٘ سشاّ ،امخش ؾٗٛ مخش

ُٓن نٌ َا ُٜ ِٓ ٙ،ش ايعكٌ ٜٚظرت   .اٝا اجظهشات  ٖٚزا ٜع

ٍْ ِٔ   طٕ اخلُهش : اٚاّل:  ٕ اة١ٜ اجباسن١ تذٍ ع٢ً اَؼهٌ ٖٚزا َكا َٔه ٔسِدهْع 
ٕٔ َِٝطا ٌٔ ايٖؼ َُ اٚيه٘  ٕ نٌ َظههش حيهشّ تٓ  ِ لأشهٖٚزا ًْتضَ٘ َْٚ ،ًٜضّ ادتٓال٘ صَع
اىل نهٌ  َٓٗها  ١ٜ ال تذٍ ع٢ً جناط١ اخلُش ست٢ ْتعهذ٣  ، يهٔ اةٚجيب ادتٓال٘

ص ٔسِدهعْ لأْه٘ط َهٔ ٚصهؿ٘ تعهاىل     ايٓذاطه١َ  سهذْ . ٚيٛ ؾٗهِ ا  َظهش ؾٝهٕٛ جنظّا
 (ايهشدع )ٕ :  ٕ ايتشكٝل قاضٕ لهأ ي٘  .  قًٓا -نُا قٌٝ -ٚايشدع ٖٛ ايٓذع

 .االعِ َٔ ايٓذاط١  (ايكزاس٠)ٜعس 
ُٓه ٕ نإ ن ايًػه١ ٖهٛ َها ُٜ   اخلُش ٚ :  ٕ ٚثاّْٝا ، ٚنهٌ َها   ش ايعكهٌ ٜٚظهرتٙ   

ّ ط اَش ايعكٌ ؾٗٛ سشاّ ايتٓاٍٚ ُٜٚ ْٜ٘صذم عًٝ٘ ا ٚؾٝه٘   (42)صنٌ َظهش سهشا
ٕ نٌ َا خياَش ايعكٌ ٜٚظرتٙ ٖٛ مخش ٢ اال اْ٘ ال ديٌٝ عٓذْا عًااباس نجري٠،  

: اْه٘ مخهش     هاَش ايعكهٌ ٜٚظهرتٙ يههٔ ال ٜصهذم عًٝه٘ عشؾهاّ       ؾإ ايبٓر ُٜ ،جنع
٘ ست٢ حيهِ ل َهٔ تؿظهري    (41)ُه١ ايًػه١  هكٌ عهٔ لعهض ا٥  َها ُْه   :ٜٚؤنهذٙ  . ٓذاطهت
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(، ؾًِ تتؿل ن١ًُ ايًػٜٛني ع٢ً اجظهش اجت ز َٔ عصري ايعٓبه)سكٝك١ اخلُش ل
: عطـ نُا ٜؤنذٙ  ،ّ َٔ غريٙٔ ايعٓب آا َطهش طٛا٤ ُصإ اخلُش نٌ َا ا

ٕ اه ايصهشٝش١ ايذايه١ عًه٢ ا    سابها اجظهش اٚ ايٓبٝز عًه٢ اخلُهش ن لعهض األ   
ّ غري اخلُهش َهٔ اجظههشات    سٓش (S)ّ ن نتال٘ اخلُش ٚسطٍٛ اهطبشاْ٘ سٓش
 صداص اه يه٘ ريهو  ص ٚاه اَ ٢ َتششٜهُ٘طؾأنٌ َظهش سشاّ:طS سني قاٍ

ٌٓص سشَ٘ اه S َ٘ سطٍٛ اهَٚا سٓشط صا  : ؾاستُاٍ اات ٚعًٝ٘ .عٓض ٚد
، جناطه١ اخلُهش  لأابهاس  ُٓها َهٔ االطهتذالٍ    َٜ ع َٔ ايعٓب ااص١ٓٛاخلُش لاجص

ـ   ،م عٓٛاْه٘ عًه٢ نهٌ َظههش    طبها سشاص اْيعذّ   ن لعهض األابهاس    ؾهإ ايعطه
ٍٓ ايصشٝش١ لٌ قذ ٜذٍ ع٢ً ااتصا  اخلُهش لاجت هز َهٔ     ،ع٢ً تػاٜشُٖا ٜذ

ٍ   َهاْاْ  االستُاٍ ؾإْٜ٘ٚهؿٞ  ،ايعٓب ٚعُّٛ ايٓبٝز يػريٙ ٚيهزا   ،عهٔ االطهتذال
، ٚال َْهتٝكٔ مخش١ٜ ٜكّٝٓا ألْ٘ مخْش ْكتصش ع٢ً جناط١ اخلُش اجصٓٛع َٔ ايعٓب

 .ُكت ٢ َا تكذّ هلشهِ لٓذاطت٘ ٕ صٓا َٔ غري ايعٓب ست٢ َْنٌ َظهش ٚ 

 (42)اباسذاط١ اخلُش اىل نٌ َظهش لاألٚقذ ٜكاٍ لإَهإ ايتعذٟ َٔ َْ -ده
٘  ٠ٚايظاٖش)ايٓبٝز اجظهش( ع٢ً )اخلُش( اييت عطؿت   (43)لاألابهاس ٚ ،ن جناطهت

مبها اتهز َهٔ    اخلُهش٠  ٚ طهت١ ٚال تهتص   مخظه١ ا  قظهاَاّ ايذاي١ ع٢ً إ يً ُهش ا 
اخلُهش  :ط S ْظري صشٝض الٔ احلذاز احلانٞ يكٍٛ سطٍٛ اه ،ايعٓب ااص١
ٚاجهضس   ،ٚايبتا َٔ ايعظٌ ،ٚايٓكٝا َٔ ايضلٝب ،ايعصري َٔ ايهشّ :َٔ مخظ١
طهتٛا٤ اخلُهش اجصهٓٛع َهٔ     ٖٚهزا ٜهذٍ عًه٢ ا    صٚايٓبٝهز َهٔ ايتُهش    ،َٔ ايؼعري
ٚقهذ ٜؤنهذ    .اجصهٓٛع َهٔ غهري ايعٓهب ن احلههِ ن ايٓذاطه١      اجظهش  ايعٓب َا
 . (44)ٚنٌ َظهش مخشص لإٔطنٌ َظهش سشاّ، ة عطا٤ ايٓاطل هريو ل
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)ايٓبٝهز اجظههش( عًه٢ )اخلُهش( ن     ٕ عطـ  :اٚاّل : يهٔ االطتؿاد٠ َؼهه١ً 
ٍٓابههاس ا لههذ عًهه٢ تػههاٜش سكٝكتُٗهها ٚ ٕ    قٜٛههّا ٚ ظٓههّاا ٜكٝٓههّا جناطهه١ اخلُههش تههذ

يظٗٛس ايعطـ  ،ٚال دالي١ ؾٝٗا ع٢ً الاد احلكٝك١ -ايٓذاط١ ٚاحلش١َ -سهُُٗا
٘  . ن تػاٜش سكٝك١ اجعطٛف َا اجعطٛف عًٝ٘  (ايٓبٝهز اجظههش  )ال ٜههٕٛ   :ٚعًٝه

  ٢ جناط١ نٌ َظهش .جناط١ اخلُش عً اباسظتذٍ لأست٢ ُٜ سكٝك١ّ، مخشّا

  ،جناطه١ نهٌ َظههش   اقظاّ اخلُش ال داليه١ ؾٝٗها عًه٢     اباس تعذد:  ٕ اٚثاّْٝا
 ،ٚعهذّ احنصهاسٖا لاجصهٓٛع َهٔ ايعٓهب     اخلُهش  لٌ تهذٍ عًه٢ تعهذد َصهادٜل     

ااتصا   : ٚ صشٜض لعض ا١ُ٥ ايًػ١، ٚ ال ؾظاٖش اُ٘ هلزٙ االاباسظًٖٓٚزا ُْ
ٟ   ، ٜٚؤنهذٙ:   ز َٔ ايعٓهب ٓتهُا ُٜهاخلُش ل  ن تؿظهري ايكُهٞ:   (45)َها قٝهٌ لهٌ سٚ

شطههٍٛ ايٕ اخلُههش َههٔ ايعٓههب   ٜهههٔ يهه٘ ٚدههٛد ن اجذٜٓهه١ اجٓههٛس٠ عصههش         
ْعهِ ْظهتؿٝذ َهٔ صهشٝض      ،١ٜ اخلُش ن طهٛس٠ اجا٥هذ٠  ( ٚصَٔ ْضٍٚ آSنشّ)األ

ٕ صهٓا َهٔ غهري    ذهع ٚ  ٕ نٌ َا ٜصهذم عًٝه٘ اخلُهش ٖهٛ َْ    )ا (46)الٔ احلذاز
 ص. ٞ عبذ اهلطاز لكٍٛ ا(47)ُكت ٢ صشٝض عًٞ لٔ َٗضٜاسهل (ايعٓب

ٖههٛ سشَهه١ ٚجناطهه١ اخلُههش ٚايٓبٝههز  اجههزنٛس٠  سٚلااتصههاس: َههذيٍٛ االابهها 
ٓهٛإ  ٕ   ٜصهذم عًٝه٘ ع  ٢ً جناطه١ نهٌ َظههش ٚ    ٚيٝع ؾٝٗا دالي١ ع ،اجظهش

 . ٚااسدّا )ايه ُش( اٚ عٓٛإ )ايٓبٝز اجظهش(  سكٝك١ّ
٘  هعطها٤ لهٔ ٜظهاس ضهعٝـ ايظهٓذ يه       (48)إ اهة  :ٚثايجّا  ،ذٗاي١ لعهض سدايه

٘  ٚقاصش ايذالي١ ع٢ً جناطه١ نُهٌ َظههش    ظٗهٛس ن تٓضٜهٌ نهٌ َظههش      ، ْعهِ يه
ٚيٝظهت   ،ايتٓاٍٚ ؾإْ٘ األثش ايظاٖش اجعٗٛدسش١َ لًشاظ  ٚايتٓضٌٜ ،َٓضي١ اخلُش
يً ُههش٠، ٚال ػههاٖذ عًهه٢ نههٕٛ ايتٓضٜههٌ لًشههاظ  َاَعٗههٛد َاظههاٖش َاايٓذاطهه١ اثههش
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نهٌ  طثاس ٚاألسهاّ ايالسكه١ يً ُهش، ٖٚهزا َها ٜظهاعذٙ اخلهة ْؿظه٘        اٝا اة
  ط: األابهاس ايٓاطكه١ لهإٔ اه     ٜٚؤنهذٙ . (49)صَظهش سشاّ ٚنٌ َظهش مخش

ٚيهٔ سٓشَٗا يعاقبتٗا، ؾُا نإ عاقبت٘ عاقب١ اخلُش ؾٗهٛ   ،المسٗاشٓشّ اخلُش٠ ُٜ
 .(52)صسٓشَٗا يؿعًٗا ٚؾظادٖاصط..اخلُش ؾٗٛ مخش ٌَِعٔؾ ٌََع.. ؾُا َؾصطمخش

ٚاحلاصٌ عذّ ٚضٛح مخشٜه١ نهٌ َظههش ٚعهذّ ٚضهٛح ديٝهٌ تهاّ عًه٢         
    ُ عهٔ   َاجناط١ نٌ َظهش ست٢ ايزٟ ال ٜصذم عًٝ٘ )اخلُهش( عٝهح ٜههٕٛ طهًٝ

، ٚاألابههاس اجُهههٔ االطههتذالٍ لٗهها عًهه٢ جناطههت٘ َعاسضهه١ لأابههاس     ااػهههاٍ
طٗاستهه٘، ٜٚظههكطإ لاجعاسضهه١ ْٚشدهها لعههذٙ  ىل قاعههذ٠ ايطٗههاس٠، ؾُكت هه٢      
صههٓاع١ االطههتذالٍ ٚاالطههتٓبا  ٖههٛ طٗههاس٠ اجظهههش ايههزٟ ال ٜهههٕٛ َصههذام     

ُٓعٓهها عههٔ ايؿتٝهها لايطٗههاس٠، ٚألدًههٗا َت ٣ لايٓذاطهه١ػههٗش٠ ايؿتههٛٔ اخلُههش٠، يههه
ٚ  لايتٛقٞ َٓٗا ٚايَػ َاشتا  ٚدٛلَْ حنُٖٛها.   ظٌ عٓذ  صالتٗا يًبهذٕ اٚ يًجهٛ  ا

 : َاشٛخ ْعشضٗا تباعهٖٚٓا ل . ا لاألصٌٖزا نً٘ ن اجظهش اجا٥

حيهشّ   ٔ: اجظهش ا اَذ ن األصٌ ناحلؼٝؼ١ ٖٛ طهاٖش، يهه   ايبشح األٍٚ
ش )سض(: )ايظههاٖ(51)، قههاٍ ايؼههٝخ ايبششاْههٞصنههٌ َظهههش سههشاّألٕ طتٓاٚيهه٘ 

 تؿام ن١ًُ األصهشا  سضهٛإ اه عًهِٝٗ عًه٢ تصهٝص سههِ ايٓذاطه١ ن        
ذ لاألصهاي١  اي١ ٚ ٕ عشض يه٘ ا ُهٛد، دٕٚ ا اَه   لاألص َاُا نإ َا٥عهاجظهش ل

ناحلؼٝؼ١ ٚ ٕ عشض ي٘ اجٝعإ(. ٚ هٔ االطتذالٍ ع٢ً طٗاس٠ اجظهش ا اَذ 
لاااهاع   -هش اجها٥ا ٓا٤ ع٢ً جناط١ اخلُش اجظه لعذ ايب -ٚعذّ جناطت٘ ن اصً٘

اجذع٢ عًٝٗا ٚظٗٛس ااباس جناط١ اجظهش اٚ ايٓبٝز اجظهش لاألػشل١ اجا٥ع١ دٕٚ 
اٖشٜهل   ال ٚال قطش٠ قطهشت ن سهٓب   طا اَذ َٔ اجظهش، نُعتة٠ الٔ سٓظ١ً:
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 . ٚاة  صال١ اخلُش ٚاجظهش ايجٛ  (52)صريو احلب
ٛ ايٓٓص ايٓبٝز اجظهش ٖٕ عُذ٠ ايذيٌٝ ع٢ً جناط١ اجظهش اٚ ف  يٝ٘:  ٜ ا

ٖهٛ اجظههش اجها٥ا     -عظب ايؿِٗ ايعهشن يًؿظهتني   -اٚ ااااع، ٚظاٖش ايٓٓص
َُ ٚقذ ْكًٓا سها١ٜ )احلذا٥ل( االتؿهام   ،َا تص لاجا٥ا اٜ لاألصٌ، ٚاالااع 

 . لاألصٌا٥ا اجاجظهش لُا نإ هع٢ً ااتصا  ايٓذاط١ ل
اخلُهش َها صعهِ صهذق٘ عًه٢       : ديٌٝ جناط١ اجظهش ٖٛ ديٌٝ سش١َ اٚ ٜكاٍ

َُاجظهش، ٚايصذم يٛ طًٓ  تص لاجؼشٚ  اجظهش اجا٥ا، ٚألٕ اخلُهش  ُٓاٙ ؾٗٛ 
شتٌُ ناخلُش، ٚال ُٜ َاعَا٥ َالذ َٔ نْٛ٘ َؼشٚلهًُشل ل٘ الَؼشٚ  َظهش، ٚاي

صههذم اخلُههش عًهه٢ اجظهههش ا اَههذ لاألصههٌ نههايبٓر ستهه٢  را    إ ٜههذعٞ اسههْذ
 . ضعشض٘ اجٝعإ يعاسض َٔ ايعٛاس
 ٖهٛ جناطه١ َطًهل اجظههش      صنٌ َظههش مخهش  طاٚ ٜٓذع٢ إ َكت ٢ تٓضٌٜ 

َهٔ   عهذد ٗاي١ ٓٗا دع٣ٛ َشؾٛض١ ي عـ طٓذ اخلة ظ. ٚيه -اا اَذ ٚاجا٥ -
نٌ ااتصا  ايتٓضٌٜ:ط َاُشتٌُ قٜٛهسٚات٘، ٚع٢ً ؾشض صش١ ايظٓذ ؾُٔ اي

ٚااتصها    ،لاجظههش اجها٥ا ايهزٟ ٖهٛ َؼهشٚ  َها٥ا نهاخلُش        صَظهش مخهش 
ايتٓضٌٜ لرتتب األثش ايظاٖش ٚاحلهِ اجتبادس  يٝ٘ ايزٖٔ ٖٚٛ سش١َ ايتٓاٍٚ، ؾال 

ايؼشع١ٝ احملت١ًُ، مشٍٛ نٌ اثش َٔ األثاس  -كني ٚال ظٗٛس يًتٓضٌٜ ن ايعُّٛ ٜ
 . ٚمشٍٛ نٌ َظهش ست٢ ا اَذ ن األصٌ -َٚٓٗا ايٓذاط١

لاجظهههش  -َاٝاطههؾتهه٣ّٛ ناْههت اّ است -جناطهه١ اجظهههش ٚاحلاصههٌ ااتصهها 
اخلُش ؾإْه٘ َها٥ا ن اصهً٘ ٖٚهٛ     لهايعشض، نه   َااجا٥ا ن األصٌ ٚ ٕ صاس داَهذ 

ٕ عشض نإٔ ُٜذعٌ ن دٗاص ايتذُٝذ ؾإست٢  را اذ لاي َآذع، ٜٚبك٢ جنظاي
ٗٓه    ـٓ اخلُهش اٚ      ،شات ايهٓذع اٚ اجتهٓذع  ا ُٛد يهٝع َهٔ َط نُها اْه٘  را ده

جنهع ٚااْها٤ احلهاٟٚ هلُها ٜبكه٢      اجظهش عٝح صاٍ نً٘ اٚ لع ه٘ ؾايبهاقٞ َٓه٘    
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ٕ دؿهاف ايهٓذع ٚاْعذاَه٘ يهٝع َهٔ      ، ألحيتاز االْتؿاع له٘  ىل تطٗهري   َاَتٓذظ
ٓٗ لهذ َهٔ غظهٌ ااْها٤ اجتهٓذع لهاخلُش       شات اجتٓذع له٘ نُها ال خيؿه٢، ٚال   َط

 نايهش ٚا اسٟ ٚايب٦ش. َاثالخ َشات لاجا٤ نُا ٜأتٞ ست٢  را نإ اجا٤ َعتصُ

ٕ اجظهههش ا اَههذ ن األصههٌ نههايبٓر هُا تكههذّ ابههٝٓٔ َههايبشههح ايجههاْٞ: قههذ ت
ٚاحلؼٝؼ١ طاٖش ٚ ٕ سشّ تٓاٚيه٘ َهٔ طشٜهل ايؿهِ، َها دهٛاص االْتؿهاع َٓه٘ ن         

سته٢  را غهال    َاٜٚبكه٢ طهاٖش   . َكاَات ايتذاٟٚ ٚايعهالز ايطهك نُها ال خيؿه٢    
تظا  ايؿتها٣ٚ   دعٞهش، ٚقذ  يهٓ٘ حيشّ تٓاٍٚ نٌ َظ ،لايعشض َاعٚصاس َا٥

ُٓههعًهه٢ ايطٗههاس٠، ؾههإٕ َت ذ اجظهههش اجهها٥ا اٚ َٝٛعهه١ اجظهههش ا اَههذ يههٝع َههٔ  ذ
ٗٓهاي ع اجظهش ا اَذ ن ظات، َٚا ايؼو ٚاستُاٍ تٓٓذُٓٓذهشات ٚال َٔ ايُط

 .ص نٌ ػ٤ٞ ْظٝـطاصً٘  را َاع ٚرا  ؾاألصٌ ايطٗاس٠ 
ُا ال ها٥ع١، ََٚاد٠ )االطبريتٛ( اٚ )اةيهٌ( ٖٚٞ َٔ اجظهشات اج ٕنُا ا

تعاسف ػشل٘ ٚتٓاٚي٘ يإلطهاس، ٖٚٞ َاد٠ نشٛيٝه١ َت هز٠ َهٔ األاؼها  اٚ     ُٜ
 َاُهٔ احلهِ لٓذاطتٗا يعهذّ نهٕٛ اصهًٗا َا٥عه    ٚيزا ال ُٜ ،حنٖٛا َٔ ا اَذات

 . لاألصٌ َاداَذ َالٌ ٜك٣ٛ استُاٍ نْٛ٘ َظهش
٘، ٚلااتصاس: ال  ػهاٍ ن َظهش١ٜ االطبريتٛ، يهٓ٘ َظهش داَهذ ن اصهً  

ٚقذ تظا  ايؿكٗا٤ ع٢ً طٗاس٠ اجظهش ا اَذ لاألصٌ، نُها اْه٘ ال ديٝهٌ عًه٢     
عًِ نٕٛ اصً٘ ، نُا ال ُٜ(اخلُش)َا   ٜصذم عًٝ٘ عٓٛإ  (جناط١ نٌ َظهش)

 . ؾال ٜهٕٛ َصذام )اجظهش اجا٥ا لاألصٌ( ايزٟ حنتا  لٓذاطت٘ َاَا٥ع

عهاسف ػهشل٘   ٜٚؤنذ طٗاسته٘: عهذّ صهذم عٓهٛإ )اخلُهش( عًٝه٘، ٚعهذّ ت       
إ اخلُش ٚايٓبٝهز اجظههش ٖهٛ َها ُْبهز ؾٝه٘        :ٚتٓاٚي٘ يإلطهاس، نُا ٜؤنذ طٗاست٘

ظاٖش اٚ َٓصهشف   -احلشاّ ايٓذع -ايؿ ٝخ ن اجا٤، ؾاخلُش ٚايٓبٝزايعٓب اٚ 
جا ٖٛ َؼشٚ  َها٥ا، ٚيهٝع )االطهبريتٛ( َصهذام ايٓبٝهز       َاَٚتبادس رٖٓٝ َاقطعٝ

، لهٌ ٖهٛ   َااجعهٓذ يإلطههاس ااسده    ٚال ٖٛ َصذام اجؼشٚ  اجظهش اجا٥ا اصهالَ 
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ظهت شز َٓٗها اجهاد٠ ايهشٛيٝه١     : اييت ُٜ َؼتل َٚظتؿاد َٔ لعض اجٛاد ا اَذ٠
 . اجظُا٠ لاالطبريتٛ ٚاجظتع١ًُ ن اجملاٍ ايطك ٚايذٚا٥ٞ

)دهٖٛش   ااد٠ اجت ز٠ َٔ اخلُش لتب ريٖا ٚااز عشقٗا ٜٚعهة عٓٗه  ٖٚهزا اج
ُهٔ احلهِ لٓذاطت٘، ألٕ تب ري اخلُش  ىل عهشم )دهٖٛش اخلُهش(    اخلُش( ؾال ُٜ

ٗٓش٠ نُا ٖٛ احلاٍ ن  ٜٛدب اطتشاي١ اخلُش  ىل سكٝك١ٕ ااش٣، ٚاالطتشاي١ َط
ٚتتصههاعذ تههب ري ايبههٍٛ ٚحنههٛٙ َههٔ األعٝههإ اجاٜعهه١ ايٓذظهه١ سٝههح تتب ههش َٓهه٘   

األدضا٤ اجا١ٝ٥ ٚتٓؿصٌ عٔ لك١ٝ األدضا٤، ٚال ٜصذم َع٘ عٓٛإ )اخلُش( ع٢ً 
 ٘ نُهها ال ٜصههذم عٓههٛإ )ايبههٍٛ( عًهه٢ تًهههِ    ،دههٖٛشٙ يؿههشض اطههتشايت٘ عٓهه

األدضا٤ اجا١ٝ٥ اجٓؿص١ً لعذ االطتشاي١ عٓ٘، اٟ ال تٓطبل سكٝك١ اخلُش اٚ ايبٍٛ 
 . احلكٝك١ع٢ً األدضا٤ اجتبك١ٝ  را اطتشايت ٚتػريت 

ُا هشٖٛها َه  ُعًب١ َْٚهُطعَٛات ايهُا تكذّ ٜتبني إ ايعطٛس ٚاألد١ٜٚ ٚايهَٚ
 ًا ٚاالاتال  َعٗا هذعٌ ؾٝٗا لايتشًٌٝ ؾٝٗا اٚ لايتالقٝٗا اجٛاد ايهشٛي١ٝ ُٚت

ُا ُٜ ؼه٢ عًه٢   هشهٛٙ َه  ٚيبعض األغشاض نهاحلؿ  ٚايظهال١َ َهٔ ايهتعٓؿٔ اٚ َْ    
   ََ شهَٛهه١ لايطٗهاس٠ ٚعههذّ ايتهٓذع، ألٕ اجههٛاد   ايطعهاّ اٚ ايهذٚا٤، ٖههزٙ نًهٗا 
ٚلٓظب١ ض١ًٝ٦ يًػاٜه١ ٚتههٕٛ َظهتًٗه١ ؾٝٗها      َاايهشٛي١ٝ اجٛدٛد٠ ؾٝٗا ق١ًًٝ دذ

 . ٚال تبك٢ عٝٓٗا نذض٤ٕ َظتكٌ لاسص ظاٖش األثش عٓذ اٌٖ اخلة٠ ٚاالاتباس

 . : العصري العنيب البحث الثالث

 ٘  : اجهها٤ اجظههت شز َهٔ ايعٓههب لعصههشٙ، ٚال اههالف ٚال  ػهههاٍ   ٚاجهشاد َٓهه
ن اْهه٘  را غههال سههشّ تٓاٚيهه٘ ستهه٢ ٜههزٖب ثًجههاٙ،   -ٓصههٛ  لهه٘ َظتؿٝ هه١ٚاي -

ٌٓ ايعصري قبٌ غًٝاْه٘ ٚال لعهذ غًٝاْه٘ لايٓهاس      ٖٚهزا ال  ػهاٍ ٚال االف ن س
  ،َا ر ال  طهههاس قبههٌ ايػًٝههإ ٚال لعههذ رٖهها  ايجًههجني َٓهه٘ ٜكٝٓهه    ،ٚرٖهها  ثًجٝهه٘

 . ٚال َٛدب الستُاٍ ايٓذاط١ ٚال يًشش١َ اصاَل
دٕٚ طههبخ ٚغًٝههإ َههٔ ن سههشاس٠ ا ههٛ  َاْعههِ  را ُعصههش ايعٓههب ُٚتههشى اٜاَهه



 (461)سهِ ايعصري ايعٓك.........................................................
  

 

ّ   طألٕ  ،َانهإ سشاَه   َاٚصاس َظهش سته٢  را نهإ  طههاسٙ     صنهٌ َظههش سهشا
ّ  َاَا اطهش نجريطؾإٕ  َاضعٝؿ َٚهٔ اجظٓهٕٛ صهريٚس٠ ايعصهري      (53)صؾكًًٝ٘ سهشا

ؾإْه٘ طهٛف ٜػًهٞ     ،قبٌ طب ٘ ٚنإ ن َهإ سهاس  َا را تشى اٜاَ َاايعٓك َظهش
 ٚقهذ قٝهٌ:  ٕ ايتذشله١ ايعًُٝه١ تؼهٗذ لهإٔ ايهشهٍٛ         ،لٓؿظ٘ ٜٚٓؼأ ؾٝ٘ ااطهاس

يذسدهه١  ذٞ لطهه٤ٕٞهشههذخ اههالٍ تصههاعذ تذسٜههَت -َههاد٠ ااطهههاسايههيت ٖههٞ  -
: ظٗههٛس لعههض  ٜٚؤنههذٙ . ذٛهششاس٠ ايهههايعصههري لٓؿظهه٘ يهه سههشاس٠ ا ههٛ، ؾٝههٓٓؽ

( ن إ ايػًٝهإ لهٓؿع ايعصهري    Œاجأثٛس٠ عٔ اٌٖ لٝت ايعص١ُ ) (54)األاباس
 . ششّ ألدًٜ٘ٛدب ااطهاس َٜٚٔ دٕٚ ْاس، ٚايٓبز ن اجا٤ َ

قًًٝهه٘ ٚال  ال  -َاشههشص نْٛهه٘ َظهههشايعصههري ايعههٓك  را   ُٜٚايهههالّ ٖٓهها ن 
شكهل  طههاسٙ   َٚت َا، ٚاَا  را نإ َظهشَااّ ٜهٕٛ جنظ َاٌٖ ٜهٕٛ طاٖش -نجريٙ
ٚ  ٜتشكههل عٓهذْا جناطهه١ نهٌ َظهههش، ٚايبشههح ن    ،ذههع عٓهذ اجؼههٗٛس ؾٗهٛ َْ 

 .ال، ٌٖ ٖٛ طاٖش اّ َاايعصري ايعٓك اجػًٞ قبٌ رٖا  ثًجٝ٘ ٚ  ٜهٔ َظهش

؟ اٟ ٖهٌ  شذخ عٓذ ايػًٝإ اٚ عٓذ ايهٓؽٓ ٚن االلتذا٤ ْظأٍ: ٌٖ احلش١َ َت
اٚ تبذا سني سصٍٛ ايٓؼٝؽ  ؟ػًٝإ ٖٚٝذإ ادضا٤ ايعصرياياحلش١َ تبذا عٓذ 

؟  -ايصههٛت اخلههاسز َههٔ ايعصههري اجطبههٛخ ٚايظههالل ن ٚدههٛدٙ عًهه٢ ايػًٝههإ-
 . ٖزإ استُاالٕ ن اجظأي١

َٔ نتهب اعهاظِ    َاااتالف َع٢ٓ ايًؿظتني نُا ؾٓظشْاُٖا ااز ٚال سٜب ن
ايًػٜٛني نأصشا  ايكاَٛغ ٚتهاز ايعهشٚغ ٚيظهإ ايعهش  ٚايصهشاح ٚؾكه٘       

 ة ه: ظٗٛس اي ايًػ١ يًجعايك، ٖٚؤال٤ اسلا  ايؿٔ ٚايتعشٜـ ايًػٟٛ، ٜٚؤنذٙ
ّ ط  ن تػههاٜش اجعطههٛف َهها اجعطههٛف عًٝهه٘،   (55)ص را ْههٓؽ ايعصههري اٚ غههال سههش

                                                           

   َٔ األػشل١ احملش١َ . 17:  17زسادا : ايٛطا٥ٌ:  (53)
 .َٓٗا  17  +ٚغريٙ  5الٛا  األػشل١ احملش١َ : حَٔ  22:  17ز( ايٛطا٥ٌ:54)
 . 4َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ: ح 3:  17( ايٛطا٥ٌ: ز55)
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 َتههأاش ٖٚههٛ  -صههاسب اقههش  اجههٛاسد  -عهه٘ ال عههة٠ لكههٍٛ اسههذ ايًػههٜٛني   َٚ
عتٓه٢ لتؿظهريٙ ايٓؼهٝؽ    ال ُٜيهزا  ٚ ،ٚاةاز َِٓٗ -ايًػٜٛنياعاظِ  -عٔ ٖؤال٤ 

لكٛي٘ قبهاٍ   عتٓذلايًػ١ ٚال ُٜ َا: غ٢ً(، ؾإْ٘ ال ُٜعذ ابري لايػًٝإ قاٍ: )ْٓؽ ايٓبٝز
 . االلاد ايزٟ صعُ٘اٚي٦و األعاظِ ٚال ػاٖذ عٓذٙ ع٢ً تؿظري 

ٚنٝـ نإ قذ ٜكاٍ عذٚخ احلشَه١ عٓهذ ايػًٝهإ، ٚتؤدٜه٘ لعهض األابهاس       
عهٔ   َٚعتةته٘ األاهش٣ طها٥الَ    ششّ ايعصري ست٢ ٜػًٞصال َٜطنصشٝض تاد:
ٌٔػش  ايعصري:ط ثِ طأٍ عهٔ ايػًٝهإ    ص، ؾإرا غال ؾال تؼشل٘تؼش  َا   ٜػ

ري اجػًهٞ ٚاْكهال    يعصه اٜعهس ٖٝذهإ    صايكًهب ط(:اٟ ػ٤ٞ ٖٛ؟ ؾكهاٍ ) 
عههذّ ثبههٛت احلشَهه١ قبههٌ  (56)األطههؿٌ  ىل األعًهه٢ ٚلههايعهع، ٚظههاٖش اخلههةٜٔ

 . -اٟ ساٍ ايٓؼٝؽ -شكل ايػًٝإَت
ٓؽ ٚ ٕ   ٜصههٌ سههٓذ ايػًٝههإ، يظٗههٛس  ٓٚايظههاٖش سههذٚخ احلشَهه١ عٓههذ ايهه 
ّ   (:طَعتهة٠ رسٜهض ؾٝه٘ عههٔ ايصهادم )     ؾإْهه٘  ص را ْهٓؽ ايعصههري اٚ غهال سهش
ٖٚٓها عًه٢ ايعصهري ايعهه   هظهاٖش ن االنتؿها٤ لأسهذُٖا يه     ٓك، شذٚخ احلشَهه١ ٚطش
)ايتٗزٜب( ٚنهجري  يٛان( ٚ )اص ن )ايٛطا٥ٌ( ٚ اٚلًشاظ إ اخلة ٚسد لًؿ ط

َٔ ْظخ )ايهان(، يهٓٗا ن لعض ْظخ )ايهان( ايعطـ لايٛاٚ، ؾٝتػري اجعٓه٢  
ٜٚٓتؿههٞ ايظٗههٛس اجتكههذّ،   َا ىل إ ايتشههشِٜ َرتتههب عًهه٢ ايههٓٓؽ ٚايػًٝههإ َعهه   

هان( يهٓ٘ يٛ طًُٓا تعاسض ْظخ )اي . نيةٜٔ ايظالكَا اخل ةاخل ٜتٛاؾل ٖزاٚ
ؾٝؤاز ل٘  صاٚطًهتب ايجالث١ ٖٚٞ َتٛاؾك١ َٚتؿك١ ع٢ً ٚتظاقطٗا، ؾاالعتباس ي

 . ٜٚجبت ايظٗٛس ٚؾتٝا سذٚخ احلش١َ عٓذ ايٓؽ ٚ ٕ   ٜصٌ سذ ايػًٝإ
تههة٠ رسٜههض احلهَٛهه١ عًهه٢ اابههاس ايػًٝههإ ٚإ َع ُهههٔ إ ٜكههاٍ: ظههاٖشُٜٚ

ًٓ اجههشاد ا ههذٟ َٓهه٘ ٖههٛ األعههِ َههٔ ايػًٝههإ َٚههٔ ايههٓٓؽ، ٚيههٛ تٓضٓ      ُٓا يٓهها ٚطهه
ايعصري اٚ   را ْٓؽ:طيػًٝإ ٚلني َعتة٠ رسٜض اطتشهاّ ايتعاسض لني ااباس ا
                                                           

 .3ح + 1: ح َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ 3:  17: ز ( ايٛطا56ٌ٥)
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 ّ نٌ عصههري إ ْٚشدهها  ىل عُههّٛ صههشٝض الههٔ طههٓإ:ط  ؾٝتظههاقط صغههال سههش
شهشِٜ ايعصهري عٓهذ    ٖٚٛ عُهّٛ ؾهٛم ٜهذٍ عًه٢ تَ     (57)صسشاّاصالت٘ ايٓاس ؾٗٛ 

 ٌٔ  .  صال١ ايٓاس ي٘ ٚيٛ   ٜػ
يتٓهاٍٚ لهني غًٝه٘ لايٓهاس اٚ     ٚايظاٖش اطتٛا٤ ايعصري ايعٓك ن سهِ سشَه١ ا 

شش١َ هاٚ لٓؿظ٘ حلشاس٠ ا ٛ، اطالم ايٓصٛ  ايذاي١ ع٢ً تشتهب ايه   لايؼُع
 َُ طالقٗهها، ٚايظههاٖش صههش١  ذ ا صههص ٚال َكٝٓهه عًهه٢ ايػًٝههإ اٚ ايههٓٓؽ، ٚال 

 . َاُاَ٘ ْٚأاز ل٘، ٚ ٕ عشض ؾٝ٘ تؿصٌٝ طٛف ْتعشض ي٘ قشٜبااطالم َٚت
 :  ْٚكٍٛ ،ذاطت٘طٗاس٠ ايعصري اٚ َْعٔ  ذٝب طؤااّلثِ ُْ

٘    قذ ااتًؿت نًُات األصهشا  ؾهزٖب اهاْ     ،َهٔ اجتهأاشٜٔ  ىل طٗاسته
٘   ٚرٖههب اههاْ  يؿكٗهها٤ َههزٖب ا َاٚ  ٜعًههِ ٚاضههش  ،آاههش َههِٓٗ  ىل جناطههت

اهاع ن اجظهأي١     ظهب  يهِٝٗ ايٓذاطه١، ؾهال    جتكذَني ع٢ً احملكل احلًهٞ ٚ ٕ ُْ ا
، ٚايعُذ٠ َا ٜؤٓدٜ٘ ايذيٌٝ ٚايةٖإ ايصشٝض، ؾٌٗ ٜٛدهذ َها ٜهذٍ عًه٢     َاقطع
 ؟. ُارا ٜظتذٍ عًٝٗاه؟ ٚل  ُش ن ايٓذاط١هشام ايعصري ايعٓك لايه ي

، يهٓٗها  ايهًُهات ض لعه ُذع٢ ن هقهذ ٜظهتذٍ عًه٢ ايٓذاطه١ لاااهاع ايه      
دع٣ٛ ااط١٦ يعذّ اْعكادٙ قطعَا ٚيعذّ نْٛ٘  ااعهَا تعبهذَٜا ناػهؿَا عهٔ ساٟ     

 . (اجعصّٛ )
ُٓٛع، ؾإْه٘    هظتذٍ ع٢ً ايٓذاط١ لأاباس جناط١ اجظهشات، يهٓه٘ َه  ٚقذ ُٜ

لٌ قطا لعهض ايعهاسؾني    ،ٜتشكل نٕٛ غًٝإ ايعصري ايعٓك َظتًضََا يإلطهاس
 ٍ :  لعذّ  طهاسٙ ست٢ لعذ غًٝ٘ ٚاػتذادٙ ٚقبٌ رٖا  ثًجٝ٘، ٚع٢ً ؾشض٘ ْكهٛ

 . -غري اخلُش -ذاط١ اجظهشُاّ ديٌٝ ع٢ً َْطبل عذّ َت
 -ٖٚههزا ٖههٛ ايعُههذ٠   -عًهه٢ جناطهه١ ايعصههري ايعههٓك  را غههال  ظههتذٍ ٚقههذ ُٜ

تٗهزٜب( طها٥اَل   )ايلصشٝض َعا١ٜٚ لٔ عُاس ايزٟ سٚاٙ ايؼٝ إ ن )ايهان( ٚ
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ٖٚهٛ   -َٔ ااَهاّ ايصهادم عهٔ سدهٌ َهٔ اٖهٌ اجعشؾه١ لهاحلل ٜهأتٞ لهايب تر           
ُٓشُهُطبٛخ ايهايعصري ايعٓك اي ع٢ً ايجًهح ٚاْها اعهشف     َخهٔب: قذ ُط ٜٚكٍٛ -ت 

(: اؾأػشل٘ لكٛي٘ ٖٚٛ ٜؼشل٘ ع٢ً ايٓصـ؟ ؾكاٍ ) ،اْ٘ ٜؼشل٘ ع٢ً ايٓصـ
ٚ    صال تؼشل٘ط ٜب( نُها  ن لعهض ْظهخ )ايتٗهز   ٖههزا سٟٚ اخلهة ن )ايههان( 

. )ايٛان( عُٓٗاسٟٚ ٖهزا ن )ايٛطا٥ٌ( ٚ

٘ ايشٚا١ٜ ن لعض ْظخ )ايتٗهزٜب(:ط  يهٔ ٖٚهزٙ ايٓظه ١   صمخش، ال تؼهشل
ََ ايعصههري  صايب ههترط( شههٌ ايؼههاٖذ، ٚقههذ ْههٓضٍ ااَههاّ )َهها ايضٜههاد٠ ٖههٞ 

ِ ايعٓك اجػًٞ َٓضي١ اخلُش، ٚال ُٜ لعهذّ   شتٌُ  ساد٠ ٚصؿ٘ لاخلُش سكٝك١ّ يًعًه
ٍٓ ع٢ً نٕٛ ايٛصـ تٓضًٜٝ َانْٛ٘ مخش ، َٚكت ٢  طالق٘ َان احلكٝك١، ٖٚزا ٜذ

٘ عُّٛ ايتٓضٌٜ ٚثبٛت اسهاّ اخلُهش نًه   ٘   -ٗا عًٝه ٚيهزا  طهتذٍ    -َٚٓٗها جناطهت
َٔ ايؿكٗا٤ األٚااهش عًه٢ جناطه١ ايعصهري ايعهٓك لعهذ غًٝاْه٘         لايصشٝش١ اْا

ٕ قبهٍٛ قهٍٛ رٟ ايٝهذ عًه٢     اقبٌ رٖا  ثًجٝ٘، لتكشٜب:  ٕ ايشٚا١ٜ دٓيهت عًه٢   
لعًُه٘ َها اعتكهادٙ ايؿكٗهٞ دٕٚ االعتكهاد ٚسهذٙ،        اباسٙ عٓ٘ َٓهٛ ْ ايعصري ٚ 

ًُه   ٌَ اهةٙ ٚصهٓض      ٘ عًه٢ طبهل اعتكهادٙ لهإٔ ٜؼهشلَ     ؾإرا نهإ عُ ٘ عًه٢ ايجًهح ُقٔبه
ٌُ ايؼشا٤ُ ع٢ً  اباسٙ لأْ٘ َطبهٛخ عًه٢ ايجًهح ٖٚهٛ طهاٖش ٚسهالٍ،        َٓ٘ ٚايعُ
صري لعذ غًٝاْ٘ َٓضي١ اخلُهش )ٖهٛ مخهش( ؾترتتهب     ت ايشٚا١ٜ ع٢ً تٓضٌٜ ايعٚدٓي

 .ايٛاقعٞ اخلُش ع٢ً نُا ترتتبإ احلش١َ ٚايٓذاط١ ايجالتتني ع٢ً اخلُش ايتٓضًٜٞ

 :  ٚسد ع٢ً ٖزا االطتذالٍ  ػهاالت ثالث١اٚقذ   

:  ٕ َذيٍٛ اخلة اآص َٔ اجذع٢، ؾإٕ ٖهزا االطهتذالٍ    ااػهاٍ األٍٚ
ايب تر( ٖٛ َطًل ايعصري اجطبٛخ، ٚيهٔ اجهشاد َٓه٘   ٜبتس ع٢ً إ اجشاد َٔ )
 َاعٓبش عٓه٘ )ايهشٓ ( ٜٚتٛقها صهريٚست٘ لايػًٝهإ َظههش      عصري َطبٛخ اا  قذ ُٜ

طبخ ٚحيتُهٌ  ُٝهؾ َاَعٝٓ َاٜٚبًؼ سذ َاؾاسؼ َاست٢ ٜتػٝٓش تػري َالإٔ ُٜرتى ايعصري اٜاَ
١ اخلُههش ٓٓضيه٘ َٓضيه  قبهٌ اطهتهُاٍ طب ه٘، ٖٚهزٙ ايصهشٝش١ تُ      َاصهريٚست٘ َظههش  
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ِٓ(ذههعنههٌ َظهههش َْ)ذاَا االطهههاس، ٚهيهه ايههزٟ َٛضههٛع٘  - ة هايهه ، ٚال ٜعهه
 ، ٚيههزا ال داليهه١ َاَطًههل ايعصههري ايعههٓك اجطبههٛخ ٚ ٕ   ٜهههٔ َظهههش -ايب ههتر

 . َان اخلة ع٢ً جناط١ ايعصري ايعٓك اجطبٛخ ٚ ٕ   ٜهٔ َظهش
ُت ُٔ هُالسظ١ ايٓصههـ ايجههاْٞ َههٔ ايصههشٝش١ ٚايهه  هٜٚٓههذؾا االػهههاٍ لهه 
 تر قذ رٖب ثًجهاٙ   ة لإٔ عٓذٙ ُل تر ع٢ً ايجًح ُٜٚيًظؤاٍ عُٔ ٜؼش  ايُب

ِ (: طٚلكٞ ثًجه٘ ٖهٌ ٜؼهش  َٓه٘؟ ٚادها  )      ذهٜٛض ػهش    َت -ص، ٖٚهزا ْعه
ٜصهطذّ لتؿظهري ايب هتر     -هُٔ ٜؼشل٘ ع٢ً ايجًهح ايب تر اجطبٛخ ع٢ً ايجًح َ

 ، اٟ اهالَ  ُها اْكاللٗال ل  إاجظهش ال ٜطٗهش ٚاجزنٛس، ؾإٕ اجكطٛع ل٘ إ اخلُش 
 ، ٖٚهههزٙ قشٜٓههه١ َاث ٝٓههه َاُسٓلههه ُاٚصهههريٚستٗ ُهههاال ٜطٗهههشإ لهههزٖا  ايجًهههجني َٓٗ

َهٔ ايب هتر    (ايهش  ايعصهري اجطبهٛخ اجتٛقها  طههاسٙ     )قطع١ٝ ع٢ً عهذّ  ساد٠  
 . اجظؤٍٚ عٓ٘ ن ايصشٝش١، ؾال ٜتِ االػهاٍ األٍٚ

ًِٓ عُهّٛ ايتٓضٜهٌ     صمخشطُٓا ثبٛت ايضٜاد٠ ااػهاٍ ايجاْٞ: يٛ طًٓ   ْظه
ا٤ ايذاي١ ع٢ً ص يهاْت ايؿمخش ؾال تؼشل٘ٚريو ألْ٘ يٛ نإ اخلة:طٚايتؼبٝ٘، 

َٚٓٗها   -خلُهش ايتؿشٜا ٚايرتتٝب داي١ّ ع٢ً عُهّٛ ايتٓضٜهٌ ٚمشٛيه٘ يتُهاّ آثهاس ا     
ََ صٛصهاّ     يٓذاطه١، اٟ ٜرتتهب   ا:، َٚهٔ آثهاسٙ   -عذّ دٛاص ػهشل٘ اجصهشح له٘ 

 . -َٚٓٗا ايٓذاط١ -ُٓٓضٍ عًٝ٘هاي ١ اخلُش َتُاّ آثاسَٓضي ُٓٓضٍهاي ع٢ً )ايب تر(

٘  طيهٔ ايهٛاسد   ٚتشتٝهب، َٚعه٘ ال ٜههٕٛ     ص َهٔ دٕٚ تؿشٜها  مخهش ال تؼهشل
ؾٝؤاهز لايكهذس اجتهٝكٔ َهٔ اةثهاس      يتُاّ آثاس اجٓهضٍ عًٝه٘،    َاٚعاَ َاايتٓضٌٜ َطًك

ٖٚٛ سشَه١ ايؼهش ، ٚال ػهاٖذ عًه٢  ساد٠      صال تؼشل٘طٖٚٛ األثش اجٓصٛ  
ُا ٜصًض يًكش١ٜٝٓ هل صمخشطآثاس اجٓضٍ عًٝ٘، ال اقٌ َٔ استؿاف ايتٓضٌٜ عُّٛ

 . . ٖٚزا  ػهاٍ تاّص ال تؼشل٘ط: ع٢ً  ساد٠ اصٛ  األثش اجٓصٛ 

ايعُذ٠، ٜٚتً ص ن عذّ ثبٛت ايتٓضٜهٌ  ػهاٍ االػهاٍ ايجايح: ٖٚزا اال
ال قٛي٘:ط َان ٖزا احلذٜح، ٚايجالت ٜكٝٓ ()َٔ ااَاّ َاصادس صٖٛ مخشط
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ٚال داليه١ يه٘ عًه٢ جناطه١ ايعصهري       ، ة عًه٢ سشَه١ ايؼهش    هؾٝهذٍ ايه   صتؼشل٘
ض ْظهخ )ايتٗهزٜب(دٕٚ   ٚاسد٠ ن لعه  (58)صمخهش طايعٓك، ٚريهو ألٕ نًُه١   

نُا تؼٗذ ل٘ سها١ٜ احلٓش ن ٚطا٥ً٘ ٚايهاػاْٞ ن ٚاؾٝ٘ ٚاجملًظهٞ   -آاشلعض 
ٚعٓذِٖ ْظخ عذٜذ٠ َٔ )ايتٗزٜب( ْٚكًٛا ايشٚا١ٜ َٓٗا ٚ  ٜزنشٚا  -ن عاسٙ

 ِٖ .ُا ٜهؼـ عٔ عذّ ٚدٛدٖا ن ْظخ ايتٗزٜب اييت عٓذهايه١ًُ )مخش( َ

طبٛع١ سذٜجّا اٚ ن ْظه ١ ايتٗهزٜب   اجٚٚدٛد ايه١ًُ ن ْظ ١ )ايتٗزٜب( 
ٓظهخ،  ال ٜظهتًضّ ثبٛتٗها ن نهٌ اي    اييت عٓذ ايؼٝخ ايبششاْٞ صاسب احلهذا٥ل  

 -ٚيعًه٘ لايعؼهشات   -ْظخ عذٜذ٠ عٓذٙ ٚاجأثٛس عٔ ايؼٝخ ايؿٝض تٛؾش  ؟نٝـ
ُا ٜؤنذ استُاٍ عذّ ٚدهٛد ايضٜهاد٠ ن غايهب    ه)ايٛان( َ َٓٗا ن نتال٘: َاٜاٚس

)قهذٙ( اػهتُاٍ ْظه ١     (59)يهٓه٘ قهذ اطهتظٗش اطهتارْا احملكهل      . ْظخ )ايتٗزٜب(
ب ايؼهٝخ ايطٛطهٞ )قهذٙ(    )ايتٗزٜب( ع٢ً ن١ًُ )مخش( يهجش٠ ْكًٗا عٔ تٗزٜ

ٚتهؼـ ايهجش٠ عٔ اػتُاٍ انجش ْظخ )ايتٗهزٜب(   ،ن نتب ايؿك٘ االطتذاليٞ
 . عًٝٗا، ٚعًٝ٘ ٜٓذسز اجكاّ لت نة٣ )تعاسض اخلةٜٔ(

 :  َالعٝذ دذايزٟ اؾادٙ)قذٙ( ٖٚزا 
غهري َٛدهٛد ن نتهب اجتكهذَني      صمخهش ط:  ٕ ْكٌ ايشٚاٜه١ َها صٜهاد٠    اٚاَل

ؾك٘ األٚااش  ن نتب صمخشطٚاجتأاشٜٔ، ْعِ قذ ٜكاٍ لهجش٠ سٚاٜتٗا َا ن١ًُ
َٔ ايؼٝخ األَني االطرتالادٟ )قذٙ( اييت ْكًٗا ن لذّٚا  -َتأاشٟ اجتأاشٜٔ -

نُها سههاٙ    -رنش اطأ اْٗا سٚا١ٜ ذلُهذ لهٔ عُهاس   سٝح  ،تعًٝكات٘ ع٢ً اجذاسى
عٓ٘، ٚال ٜٛدذ ن نتب اصشالٓا ايظالكني عًٝ٘ االطتذالٍ  (62)ايؼٝخ ايبششاْٞ

                                                           

: 9+ ايٛان : نتا  االػشل١ : الٛا  االْبز٠ + ايتٗزٜب : ز 421: 6( سادا : ايهان: ز58)
  .  4َٔ الٛا  االػشل١ احملش١َ : ح 7:  17+ ايٛطا٥ٌ : ز261ح
 .181: 3+ ؾك٘ ايؼٝع١: ز 125: 2(ايتٓكٝض ن ػشح ايعش٠ٚ ايٛثك٢ : ز59)
 . 123: 5( احلذا٥ل ايٓاضش٠ : ز 62)
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ح ن ايشٚا١ٜ، لٌ صهشٓ  صمخشطلايشٚا١ٜ ع٢ً ايٓذاط١ ع٢ً اطاغ ثبٛت ن١ًُ 
َٔ ايٓصٛ  ع٢ً جناط١ ايعصري ايعهٓك، ٚلعهذ    ايؼٗٝذ األٍٚ لأْ٘   ََٜش ديٝاَل

   ّ (، ) (61)ططشٜٔ رنش إ ايؿكاع جنع ألْ٘ اطًل عًٝ٘ اخلُهش ن نهالّ ااَها
ههإ ٜؼهري  ىل  َههإ اطهتؿاد٠     ـ ايؼٗٝذ ع٢ً نًُه١ )مخهش( ن اخلهة ي   ؾًٛ ٚق

 . يًضٜاد٠ اجضع١َٛ . ٚلٗزا ٜتأنذ إ ساٟٚ ايٓكٝ ١ ْإف جناط١ ايعصري َٓٗا
عهٔ تٗهزٜب ايؼهٝخ ايطٛطهٞ      صمخهش ط: يٛ طًُٓا نجش٠ ْكهٌ ايضٜهاد٠   َاٚثاْٝ

ؾٗههٞ ال تهؼههـ عههٔ غًبهه١ ٚدههٛد ايضٜههاد٠ ن ْظههخ )ايتٗههزٜب( ؾههإٕ األعههالّ     
ُذًظٞ( َعشٚؾههٕٛ لايذقهه١ ن ايٓكههٌ  هاحملههذثني ايجالثهه١ )ايهًههٝس ٚايؿههٝض ٚايهه  

كهاٍ: نهإ عٓهذٙ عؼهشات     ٚايشٚا١ٜ، ال طُٝا ايؿٝض صهاسب )ايهٛان( ايهزٟ ُٜ   
اٚ  َاشتٌُ اػتباِٖٗ اٝعه ن(، ٚال َْايٓظخ َٔ ايهتب األسلع١ عٓذ نتال١ )ايٛا

ؾًِ ٜٓكًٖٛها، نُها ال ْتٛقها غهشٚسِٖ      صمخشطعٔ ٖزٙ ايه١ًُ َاغؿًتِٗ اٝع
 لشٚا١ٜ ايهًٝس ن )ايهان( ٚعذّ َالسظتِٗ ايضٜاد٠ ن )ايتٗزٜب(. َااٝع

ٚايطٛطهٞ   :  ٕ صاسك )ايٛان( ٚ)ايبشاس( ْكال ايشٚا١ٜ عٔ ايهًٝسَاٚثايج
 َان عشض ٚاسهذ، ؾٝههٕٛ احلُهٌ عًه٢ غؿًتُٗها عهٔ ْظه ١ )ايتٗهزٜب( لعٝهذ         

صٓذم ْٚكبٌ استُهاٍ غؿًه١ ايؼهٝخ احلهش ايعهاًَٞ عهٔ ااهتالف        ، ْعِ قذ َُْادذ
ألْ٘ ْكًٗا عٔ ايؼٝخ ايهًٝس ثِ اػاس  ىل سٚا١ٜ ايؼٝخ ايطٛطهٞ   ،ْظخ ايشٚا١ٜ

ٖٚزا استُهاٍ  ص، مخشط٠ هلا، ؾًعً٘   ٜطالل ايٓظ تني لذق١ ٚغؿٌ عٔ صٜاد
 . ُذًظٞه، يهٔ ٖزا االستُاٍ ال ٜتٛقا ن ايؼٝ ني ايؿٝض ٚايَاضعٝـ دذ

ن اة )ايتٗزٜب(،  صمخشحلاصٌ عذّ ايٛثٛم لٛدٛد ايضٜاد٠ : ن١ًُطٚا
ٚعذّ اْذسادٗا لت نة٣ )تعاسض اخلةٜٔ(، لٌ ٜٛدذ عٓذْا ٚثٛم لعذَٗا 

، اخلهة ؾًِ ٜجبهت صهذٚسٖا ٚٚدٛدٖها ن    َٓٗا،  َان )ايهان( اًٛيٛسٚد اخلة 
َههٔ َصههادٜل )تعههاسض  تأنههذ عههذّ نههٕٛ ااههتالف ْظههخ ايتٗههزٜب   ٚعٓذ٥ههز ٜ

                                                           

 َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ. 28+   27 :  17(ايٛطا٥ٌ: ز61)
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اخلةٜٔ( لٌ ٖٛ َٔ َصهادٜل )اػهتباٙ احلذه١ لػهري احلذه١( ًٜٚهضّ َٓه٘ طهكٛ          
سٚا١ٜ ايضٜاد٠ عٔ دسد١ االعتبهاس ٚاحلذٝه١، يعهذّ ايعًهِ لهإٔ ايؼهٝخ ايطٛطهٞ        

ض إ احلذ١ٝ تجبهت يً هة لعهذ ثبهٛت ْكهٌ      )قذٙ( قذ س٣ٚ ايضٜاد٠، َٚٔ ايٛاض
 ٚسٚاٜت٘ هلا . صمخشط :ايضٜاد٠
َها سٚاٜه١    -صمخشطاخلًٛ َٔ ن١ًُ  -ٚعًٝ٘: تهٕٛ سٚا١ٜ ايؼٝخ ايهًٝس 

ُهٓٓها إ  ١ َهٔ دٕٚ َعهاسض هلها، لهٌ ُٜ    ه ًٛ َٓٗا ٖٞ احلذه ايؼٝخ ايطٛطٞ اي
ٚ  ألضهبط١ٝ  ص، مخهش طْذعٞ االط٦ُٓإ لعذّ صهذٚس نًُه١    اٜه١  ايهًهٝس ن ايش

ٚيػًب١ ْظخ )ايتٗزٜب( اخلايٝه١ َهٔ ايهًُه١ ايهيت      ،سظبُا ٜظٗش َٔ تتبا ْتاد٘
، َٚهها ايتٓههضٍ ْكههٍٛ:  را تعاسضههت ة ايصههشٝضٜتٛقههـ عًٝٗهها االطههتذالٍ لههاخل

 ص .مخشطايٓظ تإ سدض األٚثل سٚا١ّٜ ٖٚٞ اخلاي١ٝ َٔ ن١ًُ 

ٚلني  صمخشطذع٢: اْ٘ حيصٌ ايتعاسض لني ايٓظخ اججبت١ يه١ًُ يهٓ٘ قذ ُٜ
ْظخ ايشٚا١ٜ اخلًٛ َٓٗا، ٖٚٛ تعاسض لني اصاي١ عذّ ايضٜاد٠ ٚلني اصاي١ عذّ 

، ؾإْه٘  َاب٢ٓ ع٢ً سدشإ األٚىل ع٢ً ايجا١ْٝ لضعِ سدشاْٗا عكال٥ٝه هؾُٝ ،ايٓكٝص١
عٌُ لايضٜاد٠ يػًب١ سصٍٛ ايهٓكص َهٔ قًهِ    ن دا٥ش٠ ايتؿاِٖ ايعشن ايعكال٥ٞ ُٜ
ّ اصاي١ عذّ ايػؿ١ً ن طشف ايضٜاد٠ ع٢ً ايهاتب اٚ اجتهًِ اٚ ايشاٟٚ، ؾتتكذ

اصاي١ عذّ ايػؿ١ً ن طشف ايٓكٝصه١، ألٕ ااْظهإ قهذ ٜٓظه٢ نًُه١ اٚ نًُهتني       
٘     عٓذ ايشٚاٜه١، يههٔ ٜبعهذ    ، نيٝضٜهذ نًُه١ اٚ نًُهت   ؾ ْظهٝإ ايجكه١ اجهؤؤ ٚغؿًته

 .صمخشطٖٚزا نً٘ ٜكت ٞ تكذِٜ سٚا١ٜ )ايتٗزٜب( اجتٛؾش٠ ع٢ً صٜاد٠ 

 : َاض١ ٖٓا دضَٖٚزٙ ايذع٣ٛ َشؾٛ
ألٕ ايٛدههذإ ٚتتٓبهها ْتههاز ايؼههٝخ ايهًههٝس    ،شكههل ايصههػش٣ ُٓهها َت: َْاٚاَل

ٚسٚاٜات٘ ٜؼٗذ لأضبطٝت٘ ن ْكٌ ايشٚا١ٜ ٚسها١ٜ ايؿاظٗها َهٔ ْكهٌ )ايتٗهزٜب(     
ُهههٔ قبههٍٛ َٚعهه٘ ال ُٜ -َاَٚتٓهه َاأليؿههاظ ايشٚاٜهه١: طههٓذايطٛطههٞ سهاٜه١ ايؼههٝخ  ٚ

  .َتكذّكشٜب تاجٛدٛد٠ ن)ايتٗزٜب( ليضٜاد٠ ايذع٣ٛ ٚتكذِٜ استُاٍ ثبٛت ا
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ْهذؾا دعه٣ٛ    -سظبُا ٜظٗش َٔ ْتهاز )ايههان(   -يهًٝسيؼٝخ اٚلأضبط١ٝ ا
ن سٚاٜهه١  صمخههشطايتعههاسض ٚايرتدههٝض، ٚعٓذ٥ههز ٜتعههزس االطههتذالٍ لهًُهه١   

 . )ايتٗزٜب( ن لعض ْظ ٗا

ُهههٔ إ ٜكههاٍ عٓههذ تعههاسض اصههٌ عههذّ ايضٜههاد٠ َهها اصههٌ عههذّ  : َُٜاٚثاْٝهه
 (اصٌ عذّ ايضٜهاد٠ )ال ديٌٝ تاّ ٚال سذ١ قاطع١ تذٍ ع٢ً سدشإ : ايٓكٝص١ 

ٖٔ  ٔ  ظٔ ايتكذِٜ ٚايرتدهٝض ٚط ، ْعِ ُٜ(اصٌ عذّ ايٓكٝص١)ٚتكذ ٗا ع٢ً  ٕٖ ايٖظه
٦ِّٝا ِٔ اِيَشلِّ َػ َٔ  . ٚال ٜجبت احلذ١ٝ اصاَل صال ُِٜػٓٔٞ 

 ،ايٓكٝصه١ ُٓا ايهة٣: تكذّ اصاي١ عذّ ايضٜاد٠ ع٢ً اصهاي١ عهذّ   : ََْاثايجٚ
ٚعٓذ٥هز ٜؤاهز    ،ألْٗا تتٛقـ ع٢ً إ ٜهٕٛ ساٟٚ ايٓكٝصه١ غهري ْهإف يًضٜهاد٠    

ضٜهاد٠ ؾتكها اجعاسضه١    يً َاٚاَا  را نإ ساٟٚ ايٓكٝص١ ْاؾٝه  . عٌُ لٗالايضٜاد٠ ُٜٚ
هلهها ٚساٟٚ ايٓكٝصهه١ ٜٓؿههٞ  نُهها ٖٓهها، ؾههإٕ ساٟٚ ايضٜههاد٠ َجبههتْ  -لههني ايههٓكًني 

ال ٚده٘ َهشدض ٚال    :ٚعٓذ٥هز  -صشمخه طٚدٛدٖا ٚاػتُاٍ ايشٚا١ٜ ع٢ً صٜاد٠
ُجبت عًه٢ ايٓهان، لهٌ ٜتعهاسض ااثبهات      هشاٚسٟ يتكذِٜ ايهَٛدب عكال٥ٞ َ

ٚايٓؿٞ ٜٚتظاقطإ، ٚال ديٌٝ س٦ٓٝز ع٢ً جناط١ ايعصري ايعٓك اٚ ع٢ً مخشٜت٘ 
 ايعصري ايعٓك اجػًٞ . اصٌ ايطٗاس٠ ن اجؼتب٘ احلهُٞ : ، ؾٓشدا  ىلتٓضٜاَل

لطٗهاس٠ ايعصهري ايعهٓك اجػًهٞ قبهٌ رٖها  ثًجٝه٘ لعهذ          ٚاحلاصٌ ق٠ٛ ايكٍٛ
عههذّ ثبههٛت ديٝههٌ َعتههة عًهه٢ ايٓذاطهه١، َههٔ دٕٚ ؾههشم لههني غًٝاْهه٘ لايٓههاس اٚ    

 . لايؼُع اٚ لٓؿظ٘ َٔ سشاس٠ ا ٛ نُا ٖٛ اجؼٗٛس

ٞ  ن ايعصري ايعٓك)سض(  يهٓ٘ قذ ؾٓصٌ لعض األدال٤ ن سطهايت٘   -اجػًه
لني اطتٓاد غًٝاْ٘  ىل ايٓاس ؾٝششّ ػشل٘ ٚتٓاٚي٘ ؾكها ٜٚههٕٛ    -) ؾاض١ ايكذٜش(

َُ ٛٓ ايها٥ٔ شًاَلرٖا  ايجًجني َٓ٘  ، ٚلني اطتٓاد غًٝاْ٘  ىل ْؿظ٘ َٚٔ سشاس٠ ا 
 . ٚسالاَل َاصاس طاٖشَٓ٘ ذع ٚسشاّ ٚ را رٖب ايجًجإ ؾٝٗا ايعصري ؾٗٛ َْ

ٚاصٌ ايتؿصٌٝ اللهٔ تهض٠ ن نتاله٘ )ايٛطه١ًٝ( ٚاجهأثٛس َهٔ عباسته٘ ٖهٛ         
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ؾٝطٗهش   ايتؿصٌٝ لني َا غهال لٓؿظه٘ ؾشههِ لٓذاطهت٘ ٚسشَته٘ سته٢ ٜصهري اهالَ        
شههِ  شٌ، ٚلني َا غال لايٓاس ؾشهِ عشَت٘ ست٢ ٜهزٖب ثًجهاٙ ؾٝشهٌ ٚ  َٜ   َٜٚ

  ٜههٔ   لٓذاطت٘، ٜٚبذٚ َٔ عباست٘ )سض( إ َٛضٛع نالَ٘ ٚتؿصًٝ٘ َا  را
 . ٚ  ٜكا ؾٝ٘ َظهش َاايعصري َظهش

 -دٕٚ جناطههت٘ -ًُههني ن غاٜه١ سشَه١ ايعصههري ايعهٓك   ٚايظهاٖش ااهتالف ايع  
 ىل إ غاٜتٗهها رٖهها  ايجًههجني   -َٚههِٓٗ ػههٝخ  ايؼههشٜع١  -)سض(ؾههزٖب اهها

)سض( رٖبهٛا  ىل ايتؿصهٌٝ لهني    ، لُٝٓا الٔ تض٠ ٚٚاؾك٘ لعض األٚااشَاَطًك
 . ٚلني َا غ٢ً لايٓاس ؾػاٜتٗا رٖا  ايجًجني كالل٘ ااَلَا غال لٓؿظ٘ ؾػاٜتٗا اْ

 -َها ايؼهُع اٚ َهٔ دْٚٗها     - ايعصري ايعٓك لايٓاس اٚ لٓؿظ٘اقٍٛ:  را غال
ؾال  ػهاٍ ن سشَت٘ لٌ ٚجناطت٘ ع٢ً اجؼٗٛس، ٖٚٛ األسهٛ    َاثِ صاس َظهش

ٚاألقه٣ٛ  ظهش ايعصري ايعٓك اجطبهٛخ،  عٓذْا نُا تكذّ، ٚايبشح ؾُٝا  را   ُٜ
 . عٓذْا طٗاست٘ يكاعذتٗا لعذ عذّ ثبٛت ديٌٝ ع٢ً جناطت٘ نُا تكذّ تؿصًٝ٘

ًُيهٔ قذ ٜكاٍ:  ٕ ايعصري ايعٓك  را َْ ٘ ٓؽ ٚظٗش صٛت٘ ثِ غ٢ً ٚصاس اطؿ
٘      هٚيٛ له  -اعالٙ  َاٜصهري َظههش   -ُع١ْٛ ايؼهُع ٚسهشاس٠ ا هٛ َٚ هٞ َهذ٠ عًٝه

 . َاُشهّٛ لٓذاطت٘ ػشعهيً ُش اي َاسكٝك١ّ َٚصذاق
ٖٚزٙ دع٣ٛ نبري٠ َٔ دٕٚ لشٖإ، ٚعٗذتٗا عًه٢ َهٓذعٝٗا، ٖٚهٞ دعه٣ٛ     

عشؾ٘  ال اٌٖ اةته٘، ٚيهٝع ايؿكٗها٤ لهٌ ٚال     ن صػش٣ َٚٛضٛع ااسدٞ ال َٜ
َٔ اٌٖ اخلة٠ ل٘، ٚنٝـ ٜتظ٢ٓ هلِ َعشؾه١ ايعصهري   ٜهٕٛ ايصًشا٤ اسذّا َٔ 

 ؟!. َامخش : اْ٘ صاسايعٓك اجػًٞ َٔ قبٌ ْؿظ٘

ٔ اٌٖ اخلة٠ لاجظهش اٚ لاخلُش لٓشٛ ايٝكني ٚاْه٘ ٜصهري   ْعِ يٛ لكل ٖزا َ
ْٚظهًِ مخشٜه١   لٗهزا،  ااهزْا لٝكٝهِٓٗ ألْٗهِ اٖهٌ اهة٠ ااصه١ َٚعشؾه١         َامخش

 .ٚجناط١ ايعصري ايزٟ غ٢ً لٓؿظ٘، يهٓ٘   ٜتشكل ٖزا َٔ اٌٖ اخلة٠ اصاَل
َٚهٔ ْاسٝه١ نةٜٚه١: داليه١ اابهاس ايعصهري عًه٢ اؾهرتام          -َاثاْٝ -ٚقذ ٜٓذع٢
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ٚايطهبخ عًٝٗها، ؾهإٕ اابهاس      (ايعصري اجػًٞ لايٓهاس )عٔ  (يعصري اجػًٞ لٓؿظ٘ا)
 : ايػًٝإ طا٥ؿتإ

َُ -ا  تصهه١ طا٥ؿهه١ تبههٝٓٔ غاٜهه١ احلشَهه١ ٖٚههٞ رٖهها  ايجًههجني، ٖٚههٞ لتُاَٗهها 
 اجطبٛخ لايٓاس، ؾتهؼـ عٔ ااتصها  غاٜه١ رٖها  ايجًهجني     رييػًٝإ ٚايعصال

َُ ؾُها رٖهب عٓه٘ ثًجهاٙ ٚلكهٞ ثًجه٘        : لايٓهاس ُا  را طهبخ  هشًًٝت٘ ي٘ لَٔ ايعصري ٚ
ٌٓ، َٚا   ٜزٖب عٓ٘ ثًجاٙ ٜبك٢ ع٢ً احلش١َ  . س

ٚطا٥ؿ١ َٔ ااباس ايػًٝهإ اطًكهت سشَه١ ايعصهري لايػًٝهإ ٚ  تتكٝٓهذ        - 
٘  صطال حيشّ ايعصري ست٢ ٜػًٞطلايطبخ لايٓاس  ٚيهٝع   (62)ص را غ٢ً ؾهال تؼهشل

      َ كت ه٢  طالقٗها لكها٤ احلشَه١     ؾٝٗا لذٜهذ يًٓٗهٞ عهٔ ػهشل٘ لهزٖا  ايجًهجني، ٚ
ٚايٓٗٞ عهٔ ػهش  ايعصهري اجػًهٞ سته٢ لعهذ رٖها  ايجًهجني َٓه٘، ٖٚهزا األثهش            

ؼُع اٚ سشاس٠ اهلهٛا٤  ٚيٛ مبع١ْٛ اي (ايعصري ايزٟ غ٢ً لٓؿظ٘)ٜهٕٛ ااص١ٝ 
َُ :ذا٤ ؾٝ٘ احلٓذهألْ٘ يٛ نإ َػًَٝا لايٓاس ي ٚطٍٛ اجذ٠، شًٌ ي٘( )رٖا  ايجًجني 

  ،لايٓههاس ؾههال ٜههأتٞ احلههٓذ، ٚيههزا حيههشّ ػههشل٘ ٜٚههٓذع    ٚسٝههح   ٜهههٔ غًٝاْهه٘  
نُها ٖهٛ احلهاٍ ن     -ٚيهٛ لعهالز   - ال لاْكالل٘ اهالَ إ عٓ٘ ٖزإ االثش ٚال ٜضٍٚ

. ال ٜضٚالٕ عٓ٘  ال لاْكالل٘ ااَل سٝح احلشاّ ايٓذع (اخلُش)
ٕٕ: ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ايٓاطك١  ٘  طٚلتكشٜب ثا ٚايهيت   ص را غال ايعصري ؾهال تؼهشل

ٖهٞ ظههاٖش٠ ن ايػًٝهإ اجظهتٓذ  ىل ْؿهع ايعصههري، ألٕ      ،ؾٝٗها ايظهبب   زنش  ُٜه 
 ىل ْؿههع  َازنش يهه٘ طههبب ٜهههٕٛ َظههتٓذايظههاٖش إ ايٛصههـ نايػًٝههإ  را   ُٜهه

ايؼ٤ٞ مبادت٘، ؾتهٕٛ ااباس سشَه١ ايعصهري  را غًه٢ ظهاٖش٠ ن غًٝاْه٘ لٓؿظه٘،       
 . ٖٚٞ سش١َ ال تشتؿا لزٖا  ايجًجني

ايظبب ن لعهض اابهاس ايػًٝهإ ال ظٗهٛس يه٘ ن      :  ٕ عذّ رنش ٜٚشٓدٙ: اٚاَل
َههٔ سههشاس٠ ا ههٛ َهها طههٍٛ اجههذ٠   َا ىل ايعصههري ْؿظهه٘ آتٝهه َانههٕٛ ايػًٝههإ َظههتٓذ
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ٚعشٚض ايؼُع عًٝٗا ٚال ٜٛدذ ؾٝٗا تكٝٝذ ٚال َكٝٓذ ألاباس ايػًٝإ اجطًكه١،  
 . ٚايتكٝٝذ اجضعّٛ دع٣ٛ ال ٜظاعذٖا ػاٖذ ٚال قش١ٜٓ عًٝٗا

ٞ    طلٌ  ٕ عذّ رنش ايظبب ن ااباس ايػًٝهإ    صال حيهشّ ايعصهري سته٢ ٜػًه
٘   ط ػهاٖذ ااطهالم ايظهع١ ٚمشهٍٛ اطهبا        (63)صؾإرا غ٢ً ايعصهري ؾهال تؼهشل

: َٔ ايطبخ لايٓاس اٚ لايؼهُع اٚ لٓؿظه٘، ٖٚهزا ْظهري قٛيهو ) را       ايػًٝإ نًٗا
َٛته٘   ساد٠ َات األ  ٚسث٘ االلٔ( ؾإٕ عذّ رنش طبب اجهٛت ال ظٗهٛس يه٘ ن    

ُٛت٘ ستـ اْؿه٘، لهٌ ٜعهِ غهريٙ     هال َٛدب يتكٝٝذٙ للاخلصٛ ،  ر ستـ اْؿ٘ 
 ا.ُنُا  را َات لايكتٌ اٚ لايظِ اٚ حنٖٛ

تعِ لإطالقٗها   -ُشٓذد٠ لػا١ٜ رٖا  ايجًجني ه:  ٕ ااباس ايػًٝإ غري ايَاٚثاْٝ
كٝٓذ٠ لػا١ٜ اطبا  ايػًٝإ ٚتؼٌُ ايػًٝإ لٓؿظ٘ ٚايػًٝإ لايٓاس. ْعِ األاباس اج

َُ ُا  را طبخ لايٓاس، ٚال َٓاؾا٠ لني ايطا٥ؿتني ه تص١ لرٖا  ايجًجني َٔ ايعصري 
٘ طيهُْٛٗا َجبتني، ٚيزا ال َٛدب يتكٝٝذ َطًكات ايػًٝإ  ص را غ٢ً ؾال تؼهشل

 . ايعصري ا  ثًجًُٞٗا ع٢ً اجكٝٓذ لاخلصٛ  يٝٓتر لذٜذ احلش١َ لزٖال حلٚ
يهٓه٘ ال ديٝهٌ    ص را غ٢ً ؾال تؼشل٘طيػًٝإ ٚيٛ قٌٝ: طًُٓا  طالم ااباس ا

 ُا تكههذّ هعًهه٢ غا٥ٝهه١ رٖهها  ايجًههجني ن غههري )َهها طههبخ لايٓههاس( َههٔ ايعصههري، يهه  
َٔ ااتصا  ااباس ايػاٜه١ لايعصهري اجطبهٛخ لايٓهاس، ٚ  ٜشدْها ْهٓص سهذٜح        
 ْههاطل لههإٔ )ايعصههري  را غههال سههشّ ستهه٢ ٜههزٖب ثًجههاٙ( يههٝعِ َهها  را غههال لػههري   
 ايٓاس: َا  را غهال لٓؿظه٘ اٚ َها سهشاس٠ ايؼهُع ٚحنٖٛها، نُها ال تٓؿها دعه٣ٛ          

 ٚعههذّ ايكهٍٛ لايؿصهٌ لههني َها غًه٢ لايٓههاس ٚلهني َها غًهه٢        (اااهاع اجشنهب  )
لٓؿظ٘ ن استؿاع احلش١َ لزٖا  ايجًجني، يعذّ  سشاص االتؿام ٚاالااع اجشنب 

 . ست٢ ٜظتذٍ ع٢ً عُّٛ ايػا١ٜ
ِٓ    -الهٔ طهٓإ عًه٢ تعُهِٝ ايػاٜه١       لصشٝض قًٓا: ُُٜهٔ االطتذالٍ لعهذ ضه
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(: ٖٚٞ َا سٚاٙ ايؼٝخ ايهًٝس لظٓذٙ  ىل االَاّ ايصادم ) -قش١ٜٓ ااسد١ٝ
٘        ط ٚ را  (64)صنٌ عصري اصالت٘ ايٓهاس ؾٗهٛ سهشاّ سته٢ ٜهزٖب ثًجهاٙ ٜٚبكه٢ ثًجه

٘  -نإ  ٓؼ٘ قبٌ طب ٘ لايٓاس سٝح هعشؾٓا غًب١ غًٝإ ايعصري اٚ ْ -صَٔ ػهٝٛع
ست٢ جيتُا عٓذِٖ قذس َعتهذ   َااٚ اٜاَ َان دنانِٝٓٗ َٜٛايعاًَني ي٘   ٜبك٢ عٓذ

ن احلذهاص اٚ   (:Œلًهذاِْٗ) ن  َاٚا ٛ ساس دهذ  -طبخ لايٓاسل٘ َٔ ايعصري يُٝ
، ؾٝههٓٓؽ ٜٚػًههٞ، ٚعٓذ٥ههز ْعًههِ إ عههِٓٗ صههذٚس األابههاسٚن صَههٔ  ن ايهٛؾهه١

ِٓ َها  را غًه٢ ايعصهري      صنٌ عصري..ط طالم احلذٜح ايصشٝض اٚ عَُٛ٘  ٜعه
سته٢ ٜهزٖب ثًجهاٙ،     َاايعٓك لٓؿظ٘ ْٚٓؽ قبٌ طب ٘ ثِ طبخ لايٓاس ؾٝصري سشاَ

َا غ٢ً لٓؿظ٘ َٚا غ٢ً لايٓهاس   -: اطتٛا٤ ايعصري ٜٚتشصٌ َٔ  طالم احلذٜح
 . ٖزا. ي٘  شًاَلَُ -ن ثبٛت ايػا١ٜ: رٖا  ايجًجني  -َٚا ع٢ً لُٗا

 ستؿهاع احلشَه١    -ٕ ع٢ً اْتؿها٤ ايػاٜه١   الٔ طٓا هُؿّٗٛ صشٝضٚقذ ٜظتذٍ ل
 :  عٔ ايعصري اجػًٞ لٓؿظ٘، لتكشٜب -عٓذ رٖا  ايجًجني

 ٕ احلذٜح ايصشٝض سٓتب غا١ٜ رٖا  ايجًجني يتشًٌٝ ايعصري ع٢ً ٚصـ 
د٠ غريٙ شٌُ ع٢ً  سا، ٚاألصٌ ن ايكٝٛد االسرتاص ٚال ُٜصاصالت٘ ايٓاسطٚقٝذ 
 ال لكشٜٓهه١ ٚاضههش١ ٚال قشٜٓهه١، َٚكت هه٢ اسرتاصٜهه١ قٝههذ    -ايتٛضههٝض اٚ حنههٛٙ -
َُ صاصالت٘ ايٓاسط ش١ًًٝ رٖا  ايجًجني يًعصري ايزٟ اصالت٘ ايٓاس، دٕٚ  سشاص 

َُ  . ش١ًًٝ رٖا  ثًجٝ٘ ي٘ايعصري اجػًٞ لٓؿظ٘ ؾال ُتششص 
ُؿّٗٛ ايكٝهذ ن األصهٍٛ، يههٔ يهٝع     هَٓا له ٜٚشد عًٝ٘:  ْ٘ ٚ ٕ طًُٓٓا ٚ يتض

: غري )اجػًٞ لايٓاس( ن اججاٍ،  ش١ًًٝ عٔ غري اجٛصٛفُُها٤ سهِ اي: اْتؿ َعٓاٙ
هُا ٖهٞ،  ش١ًًٝ يطبٝعه١ ايٛصهـ له   ُُهلٌ َع٢ٓ َؿّٗٛ ايكٝذ عذّ ثبهٛت سههِ ايه   

سصه١  ٚ منا اجكت هٞ هلها    ،ش١ًًُُٝهٕ ايطبٝع١ ع٢ً  طالقٗا ال تكت ٞ سهِ ايٚا
ُؿّٗٛ ال هٖهزا ايه  يههٔ   -ت٘ ايٓهاس ٖٞ َا اصهال  -ااص١ َٔ طبٝع١ ايعصري ايعٓك
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ألْ٘ ال ٜهٕٛ ايٛصـ اٚ  ،ُٓا ٚال ٜٓان ثبٛت احلهِ حلص١ٕ ااش٣ َٔ ايطبٝع١َٜ
ٍٓ له َاعاجه  َٓشصش٠ يًشههِ، ؾًهٛ قهاٍ اجهٛىل )انهشّ سدهالَ       ايكٝذ ع١ًّ ُؿّٗٛ ه( د

ايكٝههذ عًهه٢ إ طبٝعهه١ ايشدههٌ ال تهههٕٛ َٛضههٛع ٚدههٛ  االنههشاّ، ٚ ال نههإ    
ٛ َاٚصـ )عاج شص١ ااهش٣ نهإٔ   هثبهٛت احلههِ )انهشّ( يه    ، يهٓه٘ ال ٜٓهان   َا( يػه

 (.عاداَل ٜكٍٛ: )انشّ سداَل

استؿاع احلشَه١ لهزٖا     -١ ٖٚهزا صشٝش١ الٔ طٓإ ال تذٍ ع٢ً إ ايػاٜ
 ، ٚ ال نهإ ايكٝهذ ط اصهالت٘ ايٓهاسص    َرتتب١ّ ع٢ً طبٝعٞ ايعصري ايعهٓك  -ايجًجني
بٗها عًه٢   تشٓتٚال تٓهان  ٢ً تشتب ايػا١ٜ ع٢ً سص١ ااص١ َٓه٘،  ، لٌ تذٍ عَايػٛ

ؾهإٕ ايكٝهذ ال ظٗهٛس يه٘ ن      اجػًٞ لٓؿظ٘ اٚ لايؼُع اٚ لُٗا،ن احلص١ األاش٣
: دالي١ صشٝش١ الٔ طٓإ ع٢ً اْتؿها٤ ايػاٜه١    ُٓشصش٠، ٜٚتشصٌ َٓ٘هايع١ًٝ اي

، ٚقههذ طههبل عٓههذ عههذّ ايكٝههذط اصههالت٘ ايٓههاسص  -لههزٖا  ايجًههجني ُش١ًًٝهايهه -
ُش١ًًٝ لهزٖا   هايه  تعُهِٝ ايػاٜه١:  غايب١ عًه٢   تكشٜب دالي١ ايصشٝش١ َا قش١ٜٓ

( قهاٍ: )نهٌ   ؾهأْه٘ )  ٢ ايعصري لٓؿظ٘ قبهٌ طب ه٘ لايٓهاس،   ُا  را غًهايجًجني ي
  را اصالت٘ ايٓاس ؾٗٛ سشاّ ست٢ ٜزٖب ثًجاٙ(. -ست٢  را غ٢ً لزات٘ -عصري

ُؿَٗٛٗا عًه٢  ساد٠ ااتصها  ايػاٜه١    هَٚا ايتٓضٍ ٚتظًِٝ دالي١ ايشٚا١ٜ له 
ن اصهٛ  ايعصهري اجػًهٞ لايٓهاس دٕٚ َها غهال لٓؿظه٘،        احمل١ًً لزٖا  ايجًجني 
 را غال ؾال طؿٓصٌ ن ايػا١ٜ ن سهِ سش١َ تٓاٍٚ ايعصري ؾٗٛ سذٜح صشٝض ُٜ

ٚال ٜتعشض يٓذاط١ ايعصري اجػًهٞ ٚال   صال حيشّ ايعصري ست٢ ٜػًٞصطتؼشل٘
ٗهش لهزٖا    ٝطٜذٍ ع٢ً ايتؿصٌٝ اجضعّٛ ن جناط١ ايعصهري لهني غًٝاْه٘ لايٓهاس ؾ    

شهٌ،  ال ٜطٗش لهزٖا  ايجًهجني لهٌ لايت ًٝهٌ ٜطٗهش َٜٚ     ؾٝ٘، ٚلني غًٝاْ٘ لٓؿظ٘ ثًج
ؾٗزا ايتؿصٌٝ اجأثٛس عٔ الٔ تض٠ ن )ايٛط١ًٝ(: )ٚ ٕ غهال.. َهٔ قبهٌ ْؿظه٘     

َّ َْٚذع( الست٢  ًُ٘ اعالٙ َسُش  . عًِ َظتٓذُٜٙ ٜعٛد اطؿ

ٚقذ ٜظتذٍ ع٢ً ايتؿصهٌٝ اجضعهّٛ لشٚاٜه١ عُهاس ايهيت ٜصهـ ؾٝٗها ااَهاّ         
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كٝٓ٘ ثههِ هٓهههَههٔ صلٝههب ُٚت َاتأاههز سلعههط( ايعصههري اجطبههٛخ احلههالٍ:ايصههادم )
َهٔ اجها٤ ثهِ تٓكعه٘ يًٝه١، ؾهإرا نهإ اٜهاّ ايصهٝـ           عًٝ٘ اث٢ٓ عؼهش سطهالَ   تصٓب

ست٢ ال ٜهٓٓؽ،   قًٝاَل -َظذٛس، ْظ ١ -ٚاؼٝت إ ٜٓٓؽ دعًت٘ ن تٓٛس ط ٔ
ثِ تٓضع اجا٤ َٓ٘ نً٘  را اصبشت، ثِ تصٓب عًٝ٘ َٔ اجا٤ لكذس َها ٜػُهشٙ، ثهِ    
تػًٝهه٘ ستهه٢ تههزٖب سالٚتهه٘... ؾههال تههضاٍ تػًٝهه٘ ستهه٢ ٜههزٖب ايجًجههإ ٜٚبكهه٢      

ظههاٖش ن إ  صٚاؼههٝت إ ٜههٓٓؽ دعًتهه٘.. طلتكشٜههب:  ٕ قٛيهه٘ (65)صايجًههح..
،  ر يٛ نإ ايتشؿ  َاساط ْؼٝؽ ايعصري لٓؿظ٘ ٜٛدب طكٛط٘ ع٢ً االْتؿاع ل٘

ٖها  ايجًهجني َٓه٘    األَش لإر: يًشش١َ ألغ٢ٓ عٓ٘  َاع٢ً ايعصري َٔ ايٓؼٝؽ دؾع
 لهذ ٚإ ٜههٕٛ ايت هٛف َهٔ ايٓؼهٝؽ ألدهٌ ايٓذاطه١ ايهيت ال        لعذ غًٝاْه٘، ؾال 

 . لذ الستؿاع ايٓذاط١ َٔ اْكالل٘ ااَلتشتؿا لايػًٞ ٚرٖا  ايجًجني ٚال
لعض سداي٘ )عهٔ عًهٞ لهٔ احلظهٔ اٚ      ٖٚزا احلذٜح طٓذٙ ضعٝـ  ٗاي١

، ٚداليته٘ عًه٢   (66)عٔ سدٌ( ٚال ٜصض ٚصؿ٘ لاجٛثك١ نُا ن لعض ايهًُهات 
ؾهإرا نهإ اٜهاّ    طَا اسٜذ قاصش٠، ٚتٛضٝض ايكصٛس:  ٕ سهذٜح عُهاس ت هُٔ    

ٚؾٝه٘ َع ه١ً  را دعًه٘     صايصٝـ ٚاؼٝت إ ٜٓٓؽ دعًت٘ ن تٓٛس ط ٔ قًٝاَل
٘   -ااههتالف ايٓظههخ سظهب  -ٔ اٚ اجظههذٛسن ايتٓهٛس ايظهه   عههٓذ َٚكههتٕض َُ ؾإْه

يٓؼٝؼ٘، ال اْ٘ َاْا عٓ٘، ٚقذ ٜعتزس عٓ٘ لإٔ اجشاد َٔ دعً٘ ن ايتٓهٛس ايتشهٓزس   
 . -ايتٓٛس ايظ ٔ اجظذٛس -٘ لايٓاسَٔ ْؼٝؼ٘ اٚ غًٝ٘ لٓؿظ٘، ؾأَشٙ لإٔ ٜػًٝ

(  ساد٠ ايههتشؿ  عًهه٢  ٘ )٘ اعتههزاس غههري َكبههٍٛ ألٕ ظههاٖش سذٜجهه    يهٓهه
٘     ؼهاٙ، ٚال يهزٟ َٜ اايعصري َٔ ايٓؼٝؽ  ظعًه٘ ن   ٙ: اَهش  . ٜٚؤنهذٙ  ُٜهشاد غًٝه

إ اجهشاد غًٝاْه٘ لايٓهاس    َٔ ايٛقت، ٖٚزا ال ٜٛدب غًٝاْه٘، ٚيهٛ نه    ايتٓٛس قًٝاَل
 ى ايتعبري اجطٍٛ.را ٜٚكٍٛ:)ؾأغً٘ لايٓاس(، الااصش مبا ٖٛ اٚضض ٚش يهإ ٜعٓب
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 ( ظعههٌ ايعصههري ن ايٓههاس قًههٝالَ إ اَههش ااَههاّ ) َاُشتٌُ قٜٛهههَههٔ ايههٚ
س َٔ عهشٚض احلُٛضه١ ٚايؿظهاد عًٝه٘، ؾإْه٘  را        عًٝ٘ ٚايتشٓزيػشض ايتشٓؿ

  تطههشا عًٝهه٘ احلُٛضهه١ ٚايؿظههاد   ٘ ايعصههرَيايتٓههٛس ٚطهه ُْٛت اصههالت سههشاس٠ُ
 . َاذعً٘ ساَ ؿظذٙ َٚتٚقتًت ا شاثِٝ اييت ُت

عًهه٢  َاال ٜههذٍ ٚاضههشصٜههٓٓؽٚاؼههٝت إ ط(:ٚنٝههـ نههإ،  ٕ قٛيهه٘ )
ٚال تهضٍٚ سشَته٘ لهزٖا      َااٚ ايػًٝإ َهٔ ْؿظه٘ سشاَه    صريٚس٠ ايعصري لايٓٓؽ

احلُٛضه١ ٚايؿظهاد عًه٢     عٌ اخلؼ١ٝ َٔ ايٓؼٝؽ الستُهاٍ عهشٚض  ثًجٝ٘، لٌ ي
 . ٚلايصٛس٠ ايٓاؾع١ اجطًٛل١ يًعالز ٚايتذاٟٚ ٓتؿا َٓ٘ سالاَلهايعصري ٚال ُٜ

ثاْٝه١ تههاد تههٕٛ عهني ٖهزٙ ايشٚاٜه١        (67)ٜه١ّ ٜ اف جها تكهذّ:  ٕ يعُهاس سٚا   
ُهاّ  ، ٖٚهزا نًه٘ ٜؤنهذ عهذّ تَ    صٚاؼهٝت إ ٜهٓٓؽ..  طٚيٝع ؾٝه٘ ٖهزٙ ا ًُه١    

 عًهه٢ إ ْؼههٝؽ ايعصههري اٚ غًٝاْهه٘ لٓؿظهه٘ َٛدههبْ     طههتذالٍ لشٚاٜتهه٘ تًههو  اال
 يعذّ استؿاع احلش١َ لزٖا  ايجًجني. ،َاششَت٘ ٚعذّ االْتؿاع لايعصري ساطهي

تكهذّ: صهش١ َها رٖهب  يٝه٘ اجؼهٗٛس َهٔ طٗهاس٠         ٜٚتشصٌ َهٔ دلُهٛع َها    
ايعصري ايعٓك اجػًٞ ٚسشَت٘ َٔ دٕٚ ؾشم لني غًٝاْ٘ لايٓاس ٚلهني غًٝاْه٘ لػهري    

 . ايٓاس، َا لكا٤ احلش١َ ست٢ ٜزٖب ثًجاٙ ٜٚبك٢ ثًج٘ ؾٝصري سالاَل

ٚلهأٟ طهبب سصهٌ     َاش١ًٝ ايعصري َطًكهي َاٌٖٚ ٜهٕٛ رٖا  ايجًجني َٛدب
َُاّ َت  ؟. ُا  را غال لايٓاس ٚرٖب ثًجاٙهرٖا  ايجًجني لش١ًًٝ  تص 

اطههتٛا٤ اطههبا  رٖهها  ايجًههجني ن احلهههِ    (68)رنههش طههٝذْا احلهههِٝ )قههذٙ( 
ش١ًًٝ اطههالم األديهه١، ٚ  ٜت ههض َههشادٙ، ٚاْهه٘ ٜكصههذ اٟ  طههالم ٜؿٝههذ  ُُهلايهه

ُشذد٠ يًشش١َ لػا١ٜ رٖا  ايجًجني ٖٞ ٚاسد٠ ن هُاّ األاباس ايريو، َا إ َت
يػري ايطهبخ لايٓهاس،    ػاَاَل َاذذ ن األاباس  طالقخ لايٓاس، ٚ  َْاصٛ  ايطب
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ٌٓ  .ايٓاس: لايؼُع ٚسشاس٠ ا ٛ ايعصري  را رٖب ثًجاٙ لػري  ٚال ديٌٝ ع٢ً س

ُهههٔ إ ٜظههتؿاد ااطههالم َههٔ صههشٝض الههٔ طههٓإ عههٔ    يهههٔ قههذ ٜكههاٍ: ُٜ 
نٌ عصري اصالت٘ ايٓاس ؾٗهٛ سهشاّ سته٢ ٜهزٖب ثًجهاٙ ٜٚبكه٢       (:ط)ايصادم

ِٓ َا يٛ رٖب ايجًجهإ لايٓهاس اٚ رٖهب لػريٖها اٚ لُٗها      (69)صثًج٘ يعهذّ   ،ؾإْٗا تع
ِٓ نٌ رٖا . صٜزٖب ثًجاٙطٚسٚد ايتكٝٝذ )ٜزٖب لايٓاس ثًجاٙ( لٌ ايٛاسد   ؾٝع

داٝهٌ ن   ، ؾإٕ ااصال١ لايٓهاس دهض٤ْ  َايهٓ٘ َكاٍ َشؾٛض ٚؾِٗ غشٜب دذ
ٖهٛ   صت٢ ٜهزٖب.. سطَٛضٛع احلهِ )نٌ عصري اصالت٘ ايٓاس( ؾٝهٕٛ ظاٖش 

ظهبل ااصهال١ لايٓهاس سهشاس٠     دااي١  صال١ ايٓاس يًعصري ن ايهزٖا ، ْعهِ قهذ َٜ   
اٚ انجهش ؾٝهٓٓؽ    َاَٜٛه  َالإٔ ٜعصش ايعٓب ٜٚبك٢ َعصٛس ،ايؼُع ٚاهلٛا٤ ٚا ٛ

َهٔ ايٓهاس    ٘عكٝب سؾعايعصري ْكصإ ، نُا اْ٘ قذ ٜتأاش لعض َااٚ ٜػًٞ َكذاس
شٙ اصال١ ايٓهاس ٚقًٝهٌ َٓه٘ حلهشاس٠ اهلهٛا٤      ست٢ ٜةد، ؾٝهٕٛ رٖا  ايجًجني انج

ٚلكا٤ ايظ ١ْٛ ٚاقت ا٤ ايةٚد٠، ؾإٕ ايكهذس اجطبهٛخ ؾٝه٘ ايعصهري  را سؾها َهٔ       
ايٓاس ست٢ ٜةد طٛف تضٍٚ َهٔ ايعصهري ن ؾهرت٠ االهشاد نُٝهات َهٔ األدهضا٤        
اجا١ٝ٥ ٜٚهج ٔ انجهش ٚتهٓكص نُٝته٘ اصٜهذ، ٖٚهزا غايهب ايتشكهل ؾٗهٛ اجصهذام           

ٜبذٚ َٓ٘ ايعُهّٛ   ل ل٘ رٖا  ايجًجني ٜٚٓطبل اخلة ايصشٝض، ٚالايػايب ٜٚتشك
 . ؾال ديٌٝ عٌ ايعُّٛ -ه ١ٚيٛ َٔ دٕٚ ْاس طال -يهٌ رٖا  ثًجني

َهٔ سٚاٜهات    َاَظهتؿاد  ،لٌ قهذ ٜٛدهذ ديٝهٌ عًه٢ عهذّ ايعُهّٛ يػهري ايٓهاس        
ظاٖش٠ ن إ ايجًح ايباقٞ لهاالسرتام لايٓهاس سهالٍ، ٚظاٖشٖها ثبهٛت اجؿٗهّٛ:       

ؾشادها َعتةتهٞ طهعٝذ لهٔ      ،عذّ احل١ًٝ  را رٖب ايجًجإ لػري االسهشام لايٓهاس  
ّ     (72)ٜظاس ٚالٞ ايشلٝا ايؼاَٞ ْهٛح  َها  ٚ ()احلهانٝتني يٓهضاع  لًهٝع َها آد

(    ن ايعصري ايزٟ طهبخ لايٓهاس ٚاسهشم لٗه )    ٘يجًجهإ،  اا ايعصهري ٚرٖهب َٓه
                                                           

 .1َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ: ح 2:  17( ايٛطا٥ٌ: ز69)
 .5+ح2َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ: ح 2:  17( ايٛطا٥ٌ: ز72)
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ؾإْٗا تهذٍ   صَا اسشقت ايٓاس ؾٗٛ ْصٝب٘، َٚا لكٞ ؾٗٛ يو ٜا ْٛح سالٍطقاٍ:
، ٚتذٍ لهاجؿّٗٛ عًه٢ إ   لاجٓطٛم ع٢ً إ ايباقٞ لااسشام لايٓاس ٜهٕٛ سالاَل

 . ايباقٞ لػري ايطبخ لايٓاس ال ٜهٕٛ سالاَل

 عهٔ الهٞ لصهري ٚقهذ طه٦ٌ ااَهاّ عهٔ ايطهال         (71)سٚا١ٜ ايبطها٥س ْظريُٖا: ٚ
 ٕ طهبخ سته٢ ٜهزٖب َٓه٘ اثٓهإ ٜٚبكه٢       طؾكهاٍ:  -ٖٚٛ ايعصري ايعٓك اجػًٞ -

ٚقههذ ٜههذٍ ايصههذس  صٚاسههذ ؾٗههٛ سههالٍ، َٚهها نههإ دٕٚ ريههو ؾًههٝع ؾٝهه٘ اههري 
 . شٌلاجؿّٗٛ ع٢ً اْ٘  را   ٜطبخ لايٓاس ست٢ ٜزٖب ثًجا ايعصري   َٜ

ٚلااتصاس: ال ديٌٝ ع٢ً نؿاٜه١ رٖها  ايجًهجني َهٔ ايعصهري ايعهٓك  را          
  .   ٜهٔ رٖالُٗا لايٓاس، ٚيعً٘ ٜٛدذ ديٌٝ ع٢ً عذّ ايهؿا١ٜ

                                                           

 .6َٔ الٛا  األػشل١ احملش١َ: ح 2:  ٥17ٌ: ز( ايٛطا71)
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 355 ...............................................دضا٤ املبا١ْ َٔ املٝت١ سهِ األ

 362 ....................... ٠اجلًذ املظتدشد١ َٔ املٝت١ ارا مل تهتع ١ط١ ايبٝطدما
  364 ...........................................سهِ االْفش١ املظتدشد١ َٔ املٝت١ 

 366 ...................................................سهِ ايًنب يف ضشع املٝت١ 
 369 .......................................سهِ ادضا٤ َٝت١ احلٝٛإ ايٓذظ١ ع١ٓٝ 
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  381 .............................االْتفاع باملٝت١ ايٓذظ١ فُٝا ال تؼرتط فٝ٘ ايطٗاس٠ 
 394 ....................االْتفاع باملٝت١ ايطاٖش٠ َٔ احلٝٛإ ايزٟ ال ْفع طا٥ٌ ي٘ 
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