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منهاج الصاحلني
العبادات
فتاوى
آيــة اهلل العـظنـى
العامل الرباني

الشيخ حمند أمني الـنامـقاني
اجلزء األول

احلمد هلل ًسالم على عبادي الذٍن إصطفى حممد ًآلى الطَبني الطاهزٍن .
هذا هٌ اجلزء اوً نزن نناوزال اليزاحلني ) ًهزُ ـاززاًر نزةبطزل عالززتبادا ،
التمل عوا نربِ للذنل ًالتانل نأجٌر إن شا اهلل  ،أسزألى سزبااهى أن ٍافز عوزا
إخٌاهاا ًأعاائاا الزمؤناني ًالزمؤناا إهى مسَ جمَب .

احلمد هلل رب العالـمني الزمحو الزحّم مالك ُِم الدِو .
َالصالة َالسالم على عبادٍ الذِو اصطفايم حممد َآلٌ الطايزِو
َعلى مو تبع بإحساى إىل ُِم الدِو .

ٚبعد  :فكد بعث ايــً٘ ضـحانْ٘ ايــاحٝب ايــُطفى )7 ٢زضـ ًٛىل
األَ ١غنٖدا عًَٚ ِٗٝحػّسا ٖٚندٜن يـُن ف ٘ٝصالح أفسادٖن ٚىلْتعنّ ىلجتُنعِٗ
قنٍ تعن َٜ[:ن أََُّٜٗن اي َّٓحِِ ُّٞىلَّْن أَزِضًََْٓنىَ غَنِٖدّا َ َُ َٚحػِّسّا ََْٚرِٜسّا] َسغدا َــارزا
عُن ف ٘ٝفطند أفساد األَ ١أ ٚتدٖٛز اجتُنعِٗ ٖٚ ،را يفف َـٔ ز

ايعحـند

ٚزمح َٔ ١خنيل األْنّ أزاد ب٘ ضـحانْ٘ تهُٝـٌ عحـندٚ ٙىلزتكـن ِٖ٤ىل

أقـس

دزجــنا ايهُــنٍ ٚأمٗــس َساتــب اًزتكــنٚ ٤اًقــاا

َــٔ ضــن  ١ايهُــنٍ

ايـُفًل  ٖٛٚ ،غين عٔ منعتِٗ ً تضسَّ ٙعط َٔ ١ٝعطـن ًٚ ٙتٓىعـ٘ منعـ١
َٔ أمنع٘ٚ ،اْـُن ايــُٓتى ٚايــُتضسز ٖـ ٛايعحـد ايــُدًٛم

ضـحانْ٘ ٚقـد

بعث أٚيٝن ٙ٤يحـٝنٕ ايػسٜع ١اًضـالَ ١ٝايػـسا ٤ايــُتضُٓ ١يــُن فٝـ٘ ْــى ايعحـند
ٚتـدًٝطِٗ َـُن ٜضسِّٖ أٜ ٚىطد اجتُنعِٗ  ٖٛٚايعً ِٝايــُاٚ ٝايــاهِٝ
ايس  ِٝبعحندَٚ ٙـدًٛقـنتــ٘ .
ٚقد تضُّٓت ٖر ٙايػسٜع ١ايـُكدضٚ ١اجحنا َٚـُٓٛعنا َٚسخٛصنا
ً ٜتــىت ٢أل ـدر َعسفتٗــن َــٔ د ٕٚتكًٝــد ايـــُ تٗد ايعــدٍ ايــر ٟىلزتضــن ٙا
ضحانْ٘ ْن٥حن عٔ اًَنّ ايػن٥ب ْ ، )عِ ثـُ ١مسٜكنٕ غسٜىنٕ آخسإ غري
ايتكًٝد َٚتنبع ١فت ٣ٛايـُ تٗد ايـ نَ يػسا ٥صا ١ايتكًٝدُٖٚ ،ن :
األ : ٍٚاًجتٗند َٚن أصعح٘ َٔ مسٜل َٚـن أزقـَ ٢كنَـ٘ يـ ٛأعِفـ ٞكـ٘
َٔ ايٛزع ٚايتكٜ ًٚ ، ٣ٛتٝطس ٖرا ايػسف أل در ىلً بعد جٗند مٚ ٌٜٛعٓن٤

نحري َ تٛجّ٘ عٓن ١ٜا

ْـا ٙٛيحًٛغ ايدزج ١ايطنَ. ١ٝ

ٚايثنْ : ٞاً تٝنط ٜ ٖٛٚعين ايعٌُ ايـرٜ ٟتـٝكٔ َعـ٘ ايــُهًف َـٔ أدا٤
ايٛاجب ايٛاقعٜٚ ٞـاسش ب٘ بسا ٠٤ذَت٘ ٚضالََٛ ١قى٘ َـٔ ايــاالٍ ٚايــاساّ
ايٛاقع ٖٛٚ ،ٞصعب ايـُٓنٍ بٌ ٖ ٛيف بعض ايـُٛازد ٜهند ًٜاـل بنيــُانٍ
ايـُُتٓ عـندً ٠ضـُٝن يـ ٛأزٜـد ضـًٛن٘ يف وٝـ ْـٛا  ٞايــاٝنَٚ ٠ـن ٜتفًحـ٘
ايتػسٖٚ ، ٜرا ٚاضح يـُٔ ي٘ خـةٚ ٠ىلمـالع عًـَ ٢ـن ٜتفًحـ٘ اً تٝـنط َـٔ
األعُنٍ  َٔٚايتهساز ي ٛتىتّ ٢أل در َعسفت٘ ٚضًٛن٘  َ ،أْ٘ ً تتىتَ ٢عسفتـ٘
يػري ايعنمل بنيىك٘ َٚـاتُالت٘ َٚن ٜتفًح٘ اً تٝـنط عٓـد اًغـتحن ٙأ ٚتعـنز
اً تُنًا ٚتدافعٗن فال ْٓطح بطًٛن٘ ْ ًٚـى نحري يف تىطٖ ٌٝرا األَس.
ٚايفسٜل ايطنيو ٚايطح ٌٝغري ايػن٥و ٖ ٛايتكًٝد ايـُتاكل أ ٚايــُتٛقف
عً ٢أخر ايسضني ١ايعًُٚ ١ٝايعٌُ عًـ ٢محـل َضـنَٗٓٝن ٚاًضـتٓند يىتنٚاٖـن،
ٚقد ىلعتند ايىكٗـن ٤رضـْ اهلل عـهًم) َـٔ بـداٜنا ايػٝحـ - ١قطّـسٖن ا

ٚع ـٌ

ىلْـكضنٗ٥ن  -نتنب ١ايسضني ١ايعًُْٚ ١ٝػسٖن ْني ايـُؤَٓني .
ٖٚر ٙاإلمس ٚـَٗٓ - ١ـن ايطنيــاني  -زضـني ١عًُٝـَ ١ىطّـً ١تػـتٌُ
عً ٢أ هنّ ايعحنداا ٚايـُعنَالا ٚغريُٖن َٔ ٚظن٥ف ايعحند فـ ٞتػسٜعنا
اإلضــالّ  -أزجــ ٛإٔ ٜٓتـــى َٓٗــن ىلخٛآْــن ٚأبٓنؤْــن ايـــُؤَٓ ٕٛبــن
ٚايـًُتصَ ٕٛبى هنّ غسٜع ١زض ٍٛا

جـ و َعــال)

ٚخنتـِ ايـُسضًني . )7

ٖر ٙايسضني - ١طب عٓٛاْٗن َٗٓ :ن ايطنيــاني  -تــطري  -يف أصـًٗن
ٚ -فل مسٜك ١ايـُٓٗن ) ايـُعسٚف اير ٟأيىـ٘ ضـٝدْن ايىكٝـ٘ آٜـ ١ا

ايععُـ٢

ايطٝد َـاطٔ ايفحنمحن ٞ٥ايـاه - ِٝقدع ضس ٙايػسٜف ٚ -قد تعكّحٗن ضـٝدْن
اًضــتنذ ايـــُاكل آٜــ ١ا

ايععُــ ٢ايطــٝد أبــ ٛايكنضــِ ايـــُٛض ٟٛايـــدٞ٥ٛ

 قدّع ضس ٙايػسٜف  ًٚ -غ ىلختالف فتنٚا ٙفىٚزد عًٗٝـن ايتػـٝري بــاطبايىتن ٣ٚايـُدتنز ٠ي٘ قدٚ )ٙشاد بعض ايتـىسٜعنا اًبتالٚ ١ٝ٥بعض اًصالح

ايىــين عًــ ٢ايعحــنزٚ ٠ايػــكٛم ْٚعــِ ايىــسٚع ف ــن٤ا زضــني ١عًُٝــ ١ىلقتضــت
ضٝندتٗن ٚغٝنعٗن بني ايـُؤَٓني ايـًُتصَني ،
ٚقد أٚزدْن عًٖ ٢ر ٙايسضـني ١بعـض ايتػـٝرياا ايــُعٓ ١ٜٛتـ ٢تٛافـل
ايىتــ ٣ٛايـــُطتٓحفٚ ١بعــض ايتػــٝرياا ايًىعٝــ ١ايــا تٓاــَٓ ٛاــ ٢ايتٛضــٝح
ٚايضح ٚتكسٜب ايىتٝن ايطاٝا ١ىل

األفٗنّ نُن أضىٓن عًٗٝن بعـض ايىـسٚع

اإلبتالٚ ١ٝ٥بعض ايـُطت داا ٚايـُطتادثنا َـُن ٜٓى فـ ٞعطٛزْن ُٜٚـحتً٢
ب٘ يف ايػنيـب ،بـٌ تٛضّـعٓن يف ايىـسٚع اإلبتالٝ٥ـ ١قـدز اًَهـنٕ ٚأًُٖٓـن َـن ً
ٜـاتن اي ٘ٝىلً ْندزا أٜ ً ٚحتً ٢ب٘ خنزجن ْ ،عري ا هـنّ اإلَـنٚ ٤ايعحٝـد فًـِ
ْتعس

هلـن يعـدّ اًبـتال ٤بٗـن يف عطـٛزْن ٚ ،بٗـر ٙايــدطٛصٝنا صـنزا

زضــنيتٓن ٖ -ــر -ٙايطــٓند ايـــُعتُد يف ايعُــٌ يف ايــدْٝن ٚايـــُطؤ ٍٚعٓٗــن يف
اآلخسٜ ، ٠طّس ا

عًٓٝن ايـاطن

بػىنعَ ١ـاُد ٚآي٘  )7األمٝن

.

ىلذٕ ٖر ٙايسضني ١فـ ٞتـىسٜعنتٗن تطري ٚفـل ايىتـن ٣ٚايــُكحٛي ١ايــُٛافك١
يـُحنْٚ ٞقٓنعنا ايعحد ايـُتٛاض

ايساغب فـ ٞعىٚ ٙٛزضٛاْ٘ ٚفـ ٞخدَ١

د ٜ٘ٓايـآٝف ٚزعن ١ٜأبٓن ٘٥ايطنيـاني ْٚـىعِٗ ٚفن٥ـدتِٗ ب عفـن ِٖ٤عطـنز٠
جٗــند مٜٛــٌ مٜٛــت فٝــ٘ َُــ َت ايــدْٝن  ٚفنَٗــن ٚعطــسا فٝــ٘ أٖــٛا ٤ايــٓىظ
ٚزغحنتٗن ،فهنْت ايٓت ١ ٝايا أزج ٛبٗن يف ايدْٝن ْـى ايـُؤَٓني ٚايــُؤَٓنا
 ايـــُتكني َــِٓٗ ٚ -فـــ ٞاآلخــس ٠زضــٛإ ايــسايـُفٗسٚ ، ٜٔآخس دعٛاْن إٔ ايـاُد

ز

ايــس ٚ ِٝصــاح ١األٚيٝــن٤

ايعنيـُني ٚايطالّ ٚايطال ٠عً٢

ضٝد ايـُسضًني ٚآي٘ ايـُٝنَني  َٔٚتــح ب طنٕ ىل

 ّٜٛايدٜـٔ .

الشّخ حمـمد األمني الـمامقانـْ
عفـْ عهٌ
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اإلجتّاد ٔالتكمٗد ٔاإلحتٗاط ٔالعدالٛ
( )1تتقجؿ أذخاظ اروــ ارــضبري إزي اإلعلـاؼ ارااةـس اربـارر هــ ا  ،فـذؽا لزـر
ارختـاو فارلـغو ارــضطؾـكػ،

اةال ًاؿ صخزفا لذصتثاش االذخاظ اروـ لو ارـقاؿػه

فاللــؼ رــؿ صــػ صاـفتؾــا لأذــؼ قـــج ال ــو تلــو  -صتؼصــو رزاضــس فارلــزقذ ارــؼك
ارـضتبقش هلل كبراعؿ ارـضـُم رؿ . -
فارااةس ؽق االعلاؼ ارقاجؼ رزتقه ارـضفخّـه ارـضرلقكو فجؼاعا غؼ حس اةـس
فلؾا تؼؿذ األصقؿ فارـرتاٌث ،ف ةبارؿ ارـضحغقؼ ارؾن ةؼ اؿتفع غـؿ ةزـط ارتوــكع
فؽق ارؾن كرت ارـضـض تزؿ فاطتس فخـــ فأفجـ
تاطّ ـس ارتــقه ارـــضفخّـه غــؼـ فرؾـــ

اخلزـس فتـؼاؼ ارتـقه ارااةزـو أف

اؿؽــا زــى كــزقحؿ  .فارتضللــق لــري ارااةــس

فارـضحغقؼ كترتث لارفؾط اراـ ارؼةلث ،فصغؿ ارتتـكـ ارطيب ارـضطضٍػ لـضازقصاتؿ .
فاربزقغ ؽق ارقًقش ازي صـذزو االػؿاذ ارفخـن فارغِـقد ارــحغلم فاهـتؼاػ
ارتقه اروؾقكو غؼ االعلاؼ  ،فرزبزقغ الصا

:

كُاـــب لزــقغ االعثــى هـــ ا لاحضــاش تلــع كــغري ةضـكــو صــػ ذــري ارــقالػه ،فــذؽا
ػطزــ

أفش ارلــغو ارااهـــه تقجؾــ

ارلؾــا تخــارلا ارٌــاله فارٌــلاظ فارـــظضم

فارقحاه فارـرخ فاألصـ لارـضاـفب فعـرقؽا فتـضاظ ارـضرـصا
فحتب

هلا ارـرلغا

فكُحز

زلؾا ارللٍا

 ،فؽؽ

غؾا ارلـتط

.

فارظاؽـ أؼ تـرلِؾا حاها ػ لزقغؾا هـ ا ،رخػ رق تغافر

ػفاًً وبلا أف

حلضلاٌلا فطـأ زلؾا ارـرلض ةبس إحضاش ارتاكاو صػ ضـؽا مل كـرخط لبزقغؾـا ،فإؼ
جاف تؼ ارغخاض زلؾا لـاؽؼ أللؾـا أف جـؼؽا اؽا فجـؼ صٌـزرو
كـحقف ارؼطقش لؾا ةبس إحضاهلا ارتاكاو صػ ضـؽا فػطقهلا

تقفكــحؾا رخـػ ال
ارااهـه .

فكاـب لزـقغ ارـؾحـ هــ ا لـأصقؿ إؽا تــرتث اذـؼؽا جــي زلـؿ ةزـط ارتوــكع
فحتب

رؿ ارـرلغا

فكُحز

زلؿ ارللٍا

 ،فؽم :

األفش  :طـفد ارـضاػه ارـضغقكو صػ ارـضقُع ارـضاـفب

عقظ أف كتظو .

اذخاظ اإلجتؾاػ فارتتزلؼ فاالذتلاط )9( ................................................

ارثاعم  :عبا

ارواـ ارـظوػ  -ػفؼ ارغا ط  -زى ارااعـو أف ارقجـؿ طاًـو عباتـا

قبلالــا صــػ غــأ ــالد أف ػفاً  .فرــق تغــافش ػفاًً أف الجــا أفج ـ
طـفد ارـض

فجؾؿ أف اعتؿ أف أفج

طوــقعو هــاـ

صػ رتؿ تـرتث صغؿ اربزـقغ اروــ م ففجـ

زلؿ  -إذتلاقا  -االرتقاظ لارتخارلا ارقجقللو فتـذ ارـضرـصا

اروـ لو .

ارثارث  :إحضاش مخم وـه كغو ةضـكو صـػ ذـري ارـقالػه  ،فـذؽا ػطـس
االفش صــػ اراــاظ ارلــاػن وـــ جـــي زلــؿ ةزــط ارتوـــكع فحتبـ
فػفع

هلط ارـرلغا

ارلـقظ

زــلؾط ارلــلٍا

.

فرٔع اإلجتّاد :
( )2رـضاـفو االذخاظ اروـ لو قـج ال و  :االجتؾاػ ،ارتتزلؼ ،االذتلاط .
فاالجتؾاػ  :ؽـق إكـتفـاغ ارقكـع فإ ضـاش ارغظــ ارـؼةلث رترٌـلس ارــرحو زـى
ارـرخط اروـ م ارقاةام أف رتالري ارقرلفو اروـ لو اراضزلو .
فتــرٌلس االجتؾــاػ  -لــارطـكث ارـــضتااؿب كــزقحؿ رزفتؾــاً قلزــو ٌــقؿ ارغلبــو
حــس اهلل إعتِــاًؽا  -ؽــق فاجـ

حفــاٌم فضــػ فجــؼ

عفلــؿ اروــاقؿ لارـــضلؤرلو

فةؼؿا فاٌتا صػ ارؾحاً فصػ ارقجؼاؼ االكــضاعم ارــضلتتـ فصـػ ارتالزلـو زـى ارٌـ
فتـرـضس ارـضخاؿـ  -صػ ارتـك

فصػ اربالؼ  -تاري زلـؿ ارتٌـؼن رترٌـلس ارازـقظ

ارؼكغلو ارـضؤػكو ازي تـرٌلس صزخو االجتؾاػ

لاقغؿ ،فصػ اهلل ارتقفلث فارتلؼكؼ.

( )3االجتؾاػ عق اؼ :
أ -االجتؾاػ ارـضطزث  :فؽق االةتؼاؿ ارتاظ زى اكترٌاش ارــرحخ ارــضلتخوا
صغؾا االذخاظ اروـ لو أف ارقراٌا اراضزلو .
و -االجتؾاػ ارـضتحقنً  :فؽق االةتؼاؿ ارغاةٍ زـى اكترٌـاش ارــرحخ  ،أف
ارتؼؿه ارـضرؼفػه زى اكتظـاد لاض االذخاظ فارقراٌا صػ أػرتؾا ارتفٌلزلو .
ــط إؼ ارـــضحتؾؼ  -ارـــضطزث فارـــضتحقنً  -ةــؼ كلــتغبل لارفاــس صــا كتــؼؿ زــى
إكتغباقؿ فإكتظـاجؿ  ،فةؼ ال كلتغبل لارفاس فكخقؼ اجتؾاػـ لارتقه فارـضزخو ارـ
ذٌس زلؾا صػ ػفؼ إكتظـاد ؼػ صاتؼ لؿ صػ االذخاظ فارقراٌا .
فارظاؽـ أؼ ارـضتحقنً

إجتؾاػـ أف ارؾن مل كلـتـغبل لارفاس تـضاظ ارفـتافي
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اروـ لو فةؼ اكتغبل لاِؾا كتاري زلؿ اراضس لفتقاـ إؼ مل كلزد قـكث االذتلـاط،
لس إؽا ـب صتؼاؿا صاتؼا لؿ صػ االأذخاظ فحاؼ ؼال تــتلا جاصاـا روــاٌل ارتتزلـؼ
جاف رغأـ اراضس لفتقاـ إؽا أذــف صـػ أؽـس ارــظ ه ؼارتـؿ ففؿ ـؿ فإجتؾـاػـ ،فاؽا
ـب ةؼؿا صاتؼا لؿ صػ أذخاظ ارتِاً ارـرث جاف رؿ ارتِاً لاؼ اررتافع ارلـؿ فكغفـؾ
ةِاؤـ فرق صع فجقػ ارـضحتؾؼ اال زط صغؿ لوـط أؼ كخقؼ ةِاؤـ ذتا أعقرـؿ اهلل
حتالؿ اراقكق أف ًـؼؿ ـػ ؿكـقرؿ ارخــكط ( ، )ال أؼ كتِـم لــرل
تازّضؿ صػ أةِلو اراواٌـ أف ارؼفاٌـ ارولطاعلو ار

ؽـقاـ فصـا

صا أعقش اهلل لؾـا صـػ كـزطاؼ فـاؼ

صٌأـ إزي جؾغط فلٍم ارـضٌأ .
( )4ةِــاً ارـــضحتؾؼ اراــؼش ارغقكــؿ صــاض عافــؾ ال جيــقف ألذــؼ عتِــؿ أف ؿػـ أف
االكتظفاب لؿ ،إال إؽا زط لـضظارفتؿ رزقاةع املغٌقَ

ارختاو أفارلـغو ارتطالـو

لغرق تخقؼ ارـضظارفو فاُرو فُقض اروضم فـم ارغؾاؿ فال كغفؾ ةِاؤـ غؼٌؾ.
فغــأ ارـــضحتؾؼ إؽا تازّ ـط أذخــاظ ارتِــاً ارـــرث ذل ـ

فتــافي ص ــحتؾؼ ــؼش

فتـؼؿو زـى أًــقش ارتِـاً فأكـارلبؿ فتطبلتاتــؿ اراضزلـو فتاــب زـى حلفلـو ذــس
ارـضغاف ا  -جاف رؿ ارتٌـؼن رزتِـاً لوــط إؽؼ ارفتلـؿ اراـؼش رـؿ فلوــط ؼارتـؿ
فعقاؽتؿ صـع ُـبطؿ ألذخـاظ فأكـارل

ارتِـاً ارــرث ذلـ

فتـافي صــحتؾؼ ـؼش

ًارـس رزتتزلؼ فاإلتبا  ،فلخقؼ ةِاؤـ ذتا .
فارتِاً ذخط راؽـن ةؼ كطالث ارقاةع فةؼ كـظارفؿ فـال كغلــ ارقاةـع لـس كبتـى
زى ذارؿ ،فزق ةِى ارـضحتؾؼ لاؼ ارغظـ
ارخؾاٌم رقكـؼ لــرل

ارؼ قي فطٌقًلاتؾا فذخط لارــضاش

ةقا ـؼ ارتِـاً ارــرث فحـاؼ فكـؼ كازـط ـؼظ حقعـؿ صزخـا رـؿ

فاةاــا ذـــظ زلــؿ ارـــضاش فحــاؼ ةطاــو صــػ عــاؿ ال ك ــحقف رــؿ ت ــضزخؿ أف تـتل ـ
ارـضزخلو رؿ ،فارتاُم صاؾفؿ إؽا تـرـي ارـرث فمل كتٌـ
( )5ارـــضحتؾؼ اراــؼش ؽــق ارـــراحط اروـــ م ارـــضغٌقو
فرزتِاً ،فرؿ ارقالكـو

صتؼصا

ــاؿ

ةِاٌؿ .

ٌـــ ارغلبــو رزفتلــا

االصـقؿ ارــرلبلو  -فؽـم حـس صاــفب زـط إؿاػه اروـاؿ

إك ــحاػـ طاؿجــا ف ــؼظ ؿُــاـ لرتحــؿ صؾضــال صــػ ػفؼ أؼ كـلطــؿ لوــظٍ صاــري أف
لٌغا صاري صػ اربوـ فإذتضس ػطارو عظـ ارفتلؿ فإهـافؿ
فطٌقًـلا

ًرتؿ  -فرؿ صٌاػكث

كاـفؾا ارـضحتؾؼفؼ طاًو  ،فضػ مل كخػ (صـحـتؾؼا ؼال) فاةـاا
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كـرـظ زلؿ ارتٌؼن رزضـجالو ارؼكغلو أف رألصقؿ ارـرلبلو  ،حضا كــرـظ زلـؿ اإلفتـاً
لتٌؼ ضس غأـ لؾا ،إال إؼ كخقؼ عـاةال رفتـقي صــحتؾؼ ـؼش فكٌــض لأعؾـا فتـقي
ارـضحتؾؼ ارفالعم فلؤجَـُ زى تازلط غأـ ارفتقي ارغافاو .
حضا أؼ صػ مل كخـػ (صــحتؾؼا ـؼال) كــرـظ زلـؿ ارتِـاً فال كغفـؾ ةِـاؤـ ،فال
كـحقف رغأـ اررتافع رؼكـؿ فال ارــوؾاػه غــؼـ صتـؼصــو رزتــِاً إال أؼ كــرـف ةــِاًـ
لاراؼش ذل

فـتافي صـحتؾؼ ؼش صلتغبل ألذخاظ ارتِاً فذلط ارـضغاف ا

.

فارـضاش ارـضأطقؽ لتِاً غأ ارـضحتؾؼ اراؼش فغأ ارـضتازط ارـؾن كتِـم قبـث
فتافي ارـضحتؾؼ اراؼش -ؽق صاش كر

ذـاظ فإؼ حـاؼ اخطـؾ صلـترتا رـؿ إؽا حـاؼ

ارـضؼ ى لؿ حزلا حأرا ػكغاؿ ـاةم أف صٍو ػفالؿ.
عاط إؽا تاؾؿ اررتافع غؼ ارــراحط اروــ م أف صـػ كتِـم قبـث فتـافاـ فإعــرٌـ
تتِـم لارتـاعقؼ

إكتغتاؽ ارـرث ارــضازقظ فاةاـا لـاررتافع ازي ارــضراحط اراـفلـو ارـ
ارقُام -ذس اررتافع غؼؽا فإكتغتاؽ ذتؿ لقاكطتؾا إُطـاؿا .
فرـق حــاؼ ارـــضاش ارـــضؼ ى لــؿ هظٌــلا حضــا رــق غٌــب

ػاؿـ أف ـلتــؿ ارـــضالغو

فتـافع إزي صػ كتِم قبث ارتاعقؼ ارقُام جاف أطؾؽا ألعؾا صزخـؿ فإؼ ذــظ زلـؿ
اررتافع ازي غأ ؽن االؽزلو ،فلأ ط رق مل كغرٌـ إكتغتاؽ ذتؿ
( :)6رزضحتؾــؼ اراــؼش -ل ــرل

اررتافع إرلؿ .

فالكــو ارـــرِلبو ارثالتــو رــؿً -ــالذلو عٌ ـ

ارـضاتضؼ فرلا أف ةلضا زى صاــفب أف جاـس ارقحلـس رـ اكـو األصـقؿ ارــرِلبلو لغرـق
اراضقظ أف لغرق ارـظٌقَ
أذؼا

أصـ ذِليب صاـلػ ،فرـؿ أؼ كـأؽؼ لارتٌــب أف كقحّـس

تٌـب صـظٌقَ لغرق صلتضـ أف صؤة

قبث ارـضٌزرو لـرل

فالكتؿ.

فارـضاـفب ؽـق ارــظأ ارـؾن كـكـؼ ارــضقزي ارــضوـ أؼ كُفاـس فال كُؾضـس حـذػاؿه
االفةاب ار

ال فرم رـؾا فؿ اكو ارتاًـكػ ارؾكػ ال ةلط زلؾط صغٌـقلا صـػ أللـؿ أف

جؼـ فلأؽؼ ارـضحتؾؼ أف كغٌ

صػ كتـقرّى فكباهــ صٌـزرتؾط لارفاـس فعــرق ؽرـد،

فتتتلؼ ًالذلتؿ لـرؼفػ االؽؼ أف ارـحاس صـػ ذلـث ارلـاو أف ارِـلث ذتـى كٌـؼؿ
صػ ارـضحتؾؼ قرؿ أف كطـأ ارـضق

زى ارــضحتؾؼ ،فـذؽا صـا

إعاـقش ارــضأؽفؼ صغـؿ

فرلا أف ةلضا أف فحلال صاتضؼا ،فاللؼ صػ تــحؼػ ارقالكـو أف ارتلضقصـو أف ارقحارـو صـػ
(صـحتؾؼ ؼش ذم) فال تورتط أ زضلتؿ  ،فارـضؾط فاجؼكتؿ رزٌفا

ارثال و .
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فؽخؾا كغاقش ضقظ ارقحالً لـضق

ارـضحتؾؼ  -فصغؾط ارقحالً

فةبض ارـرتقج فتقفكاؾا فعــرقؽا صـػ ارتٌــفا
إزي فحالٌؾط فأ قاعؾط
( :)7كثب ـ

ارـضاـفب فارـظأا

ارـ

عوـ ارفتافي

كقحـس ارــضحتؾؼفؼ أصـؽـا

فارتـلا

.

إجتؾــاػ ارـــضـجع أف أ زضلتــؿ  :لــارازط ارتــاقع أف االقضٍغــاؼ ارقا ــث

فارـراًس رؼي أؽس ارـظ ه فارتضللق عاهـٍا صـػ إطتبـاؿ ارتـاػؿ زـى ارتضللـق أف صـػ
االقال

زى لـرق ؿ فحتالاتؿ أف كُلضع صػ أؽس ارـظ ه فارتضللق ،أف كَوـلع للـغؾط إؽا

أفاػ ارلتري أف االقضٍغاؼ لاجتؾاػـ أف لأ زضلتؿ ،أف تتقظ اربلغو زـى أذـؼؽضا فؽـم
كوؾؼ فلؾا صـظ اؼ ؼالؼ صػ أؽـس ارــظ ه فارتضللـق صـػ ػفؼ صااؿُـتؾا لبلغـو

ار

أطـي صػ أؽس ارـظ ه  ،فإال تلاةطتا إؽا مل تخػ إذؼاؽضا هـؾاػه ؿاجرـو تقجـ
اإلقضٍغاؼ لأؿجرلتؾا غؼ أؽس ارفِس فارازط فتـفلؼ ارق قج لتـلؾا إزي ارقاةع .
( :)8صــػ تاضــؼ ارفتلــا لـــظالب ارقاةــع  -كــقاً ارـــضحتؾؼ إؽا ةٌـــ

أػفا

االكتغباط ،فغأ ارـضحتؾؼ إؽا أفتى توؾلا صـػ ػفؼ زـط فكتـري لٌـرتؾا فصطالتتؾـا
رفتقي صـحتؾؼ ؼش -فؾق ط فطاٌػ غؼ اهلل ،ف زلؿ ففؿ صػ ضس لفتلاـ .
فاؽا أططأ ارـضحتؾؼ فـم للاؼ فتقاـ أف أططأ ارغاةس رفتقي ارـضحتؾؼ -فج
إ الظ كاصاؿ لارفتقي ارٌـرلرو إؽا حاعـ

إرقاصلـو  :فجـقو أف تــرـكط أف ُـضاؼ

أف عـرقؽا ،لـرلث كزقظ صػ جؾس ارـضخزا لؾا فـقا
ارفتقي ارٌرلرو إرقاصلو أف مل كرتت

ارقاةـع ارــضؾط ،فإؽا مل تخـػ

أ ـ صؾط زلؾا كلترلػ اإل الظ فال كـح .

فاؽا تبــؼش ؿأن ارـــضحتؾؼ أف عتــس أذــؼ فتلــاـ إزي غــأـ فتبــؼر
ارـضتزؼ أف ارلاصع لارفتلا ارـرؼكثو إؽا حاع
لــضفطـكو ارغبــاؿ أف ارــؼطاؼ
كـح

إ الصؿ لـظٌقًؿ صطزتا  ،عاط كـح

مل كـــح

إ ــالظ

ارتؼكـضو صقافتو رالذتلـاط حضـا رـق أفتـى

ارٌــلاظ ــط تبــؼر

صػ فكاٌس اإل الظ ارـضتااؿفو رتخقؼ

زلـؿ

فتلــاـ ازي ــؼظ ارـــضفطـكو ،لــس ال

ـُؾا

ارـكـارو اراضزلـو أف عــرقؽا

صاـض ارقًقش إزي ضقظ ارـضتزؼكػ .

فرٔع التكمٗد ٔاإلحتٗاط :
(:)9كـح

زى حس صخزا مل كبزر ؿتبو االجتؾاػ  :تتزلؼ صـحتؾؼ ؼش ذـم

مجلع باػاتؿ فصااصالتؿ لس فكاٌـ أفاارؿ فتـفحؿ ار

حيتضس فجقػ تخزلا إرقاصم
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فلؾا ،أف كخقؼ صـرتاقا اؽا أصخغؿ صاـفو حلفلو االذتلاط فرق صػ امل اػش .
عاط ةؼ كـرٌس رـؿ ارـلتري لارــرخط اروــ م رخقعـؿ صـػ ُــفؿا
ارـــرث  -حضــا

لاــض ارقاجبــا

فارـــضلتربا

ارـؼكػ أف صـػ
فحــثأ صــػ

ُـــفؿا

ارـــضؾؽ

ارـــضباذا

 -فلختفــم لــؿ إؽ ارــلتري ذحــو ظلضــو رخــػ اللــؼ صــػ ذٌــقرؿ صــػ صغوــأ

تالٌم حذطباؿ فتلؿ ؼش أف صـاؽث رالجتؾاػ لأعؿ ذخط ُـفؿن فال كغفـع ذٌـقرؿ
زط أف صػ صغوأ غـك

صػ حس قار

حارفأش أف ارـظأه أف ارِـو لارـصس .

( :)10االةقي جقاف تـذ ارتتزلؼ فاراضس لاالذتلـاط ارـؾن كتـلتػ صاـؿ صـػ إػؿاذ
ارقاةع فلـاًه ارؾصو صػ ؾؼه ارتوـكع ،كقاً إةتِى االذتلاط تخــاؿ اراضـس -حضـا
إؽا تـػػ

ارٌاله لري ارـتٌـ فلري ارـتضاظ  -أف مل كـلتـقجـبـؿ  -حضا إؽا اذـتضس

فجقو االةاصو
فتاللغؿ

ارٌاله فارتقظ إتلاعؾـا اذتلاقـا  . -إال إؼ صاـفـو صـقاؿػ االذتلـاط

حثأ صـػ األذـقاش -صتاـؾؿه زـى اراـاصم أذلاعـا فصتالــه غاربـا ،لـس ةـؼ

كتــع ارـــضرتاط فلضــا كغــا االذتلــاط ،فال كؾتــؼن رٌــرلرؿ إال لتاـك ـا ارـــضحتؾؼ
إكـاـ لاـؼ أؼ كطزاــؿ زـى ذارـؿ فكلــأش غـؿ  .فلذطتٌـاؿ  :ال كغفــع االذتلـاط غاربــا
قـكتا صـرٌال ر قا و أف صؤصغا صػ اراتاو ارـضرتضس .
( :)11ارتتزلؼ ؽق اراضس إ تضاػا زى فتقي ارـضحتؾؼ ،فال كترتـث لــضحـػ أطـؾ
ؿكارتؿ اراضزلو أف تازّط فتافاـ أف االرتقاظ ارباق
( :)12كورتط
فاالكـضاؼ لاال تتاػا

لؾا صػ ػفؼ إكتغاػ ضزؿ ارلؾا .

ًرو تتزلؼ ارـضـجع  :االجتؾاػ ،فاراؼارو ،فاربزـقغ ،فاراتـس،
األكاكلو ارـرتو  -فصغؾـا فالكـو اراـرته ارطـاؽـه  ، -فقؾـاؿه

ارـــضقرؼ ،فارـــرلاه ،فأؼ كخــقؼ ُــبطؿ فإكــتؾحاؿـ لتــؼؿ صتاــاؿب ذــاش إكــتغباقؿ
رفتافاـ صػ أػرتؾا فصؼاؿحؾا ارـضتااؿفو ف غؼ تؼفكغؿ فتافاـ
( :)13ارـرلاه هـط
ارـضل

ؿكارتؿ اراضزلو .

ًرو تتزلؼ ارـضحتؾؼ اراـؼش فـال كــحقف تتزلـؼ ارــضحتؾؼ

إلتؼاًً فاؼ حاؼ أ زط صػ االذلاً  ،فأصا اربتاً زى تتزلـؼ ارــضحتؾؼ ارــحاصع

رزوـاٌل ففلؿ طالب فتفٌلس ،ففـم ارغفم إهخاش ظلط فلؿ فاالذقط فجقلا تـحؿ
لس ؽق األةقي فلزقظ ارـضخزا غؼ ففاه صـجاؿ  :تتزلؼ صـحتؾؼ ؼش ذم .
( :)14ضس صػ مل كخػ صـحتؾؼا صػ ػفؼ تتزلؼ أف اذتلـاط لاقـس ،لــضاغى ـؼظ
ًرو االحتـفاً لـاضزؿ صػ ػفؼ تـتزـلؼ أف اذتـلاط  ،اال أؼ كـتلـتػ صقافـتتؿ رزقاةع
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ارـضرـفقر

ٌقؿ ارغلبـو صــراش ارترــتث ـاػه ،فكخفـم صقافــتو

ارزقض فؽؾا

ضزؿ رـفتقي صػ كتاري زلؿ تتزلؼـ فصػ اإلؽتؼاً فصباهـه ارتتزلؼ ،ال فصػ اراضس.
فؽخؾا إؽا ةزّؼ صػ رلم أؽـال رزفتلـا راـؼظ إجتؾـاػـ ،أف ةزّـؼ صـػ مل كخـػ جاصاـا
روـاٌل ًرو ارتتزلؼ -حاع

أ ضارؿ ارلالتو قبـث فتـافي صـػ مل كخـػ فتلؾـا جاصاـا

روـــاٌل ًــرو ارتتزلــؼ عظــأ أ ضــاش صــػ مل كخــػ صتزّـؼا ،ف غــؼصا كزتفـ
كـح

إزي ططــأـ

زلؿ اراؼفش إزي صػ ؽق أؽس رزتتزلؼ صـضػ كتلتّػ ؼارتـؿ ارقاةالـو ارتـكبـو صـػ

اراٌــضو لـــرلث تبــؼف زلــؿ ــاؿ اراؼارــو اراارلــو  -رــاؽـا فلاقغــا -ذتــى كٌــزس أؼ
كخقؼ صـضثال ذتلتلا ر صاظ ارـضاٌقظً(. )
( :)15إؽا ةزــؼ صــحتؾؼا ف ضــس قبــث فتــافاـ ــط هــد
فتؼـ لاض هـفط ًرو ارتتزلؼ -فج
فلــؿ اراقاقــا فاالؽــقاً فال تأطــؾـ

ًــرو تتزلــؼـ إلذتضــاش

زلؿ ارفرٍ فارترتث ،فكغبغم أؼ ال تق ـ
ػكــػ اهلل رقصــو الٌــط أف طــؼا أؽــس ارــؼعلا

فارـضٌارـس ،فلاؼٌؾ فاؼ تبلػ رـؿ أعــؿ حـاؼ جاصاـا رزوــفط فلاةلـا زلؾـا لتـم زـى
ش إزي صـػ كطضـٍػ ةزبـؿ لخقعـؿ
ؼَ
تتزلؼـ  ،فإؼ تبلػ أعؿ فاةـؼ أف مل كتـبري رـؿ هـمً َ -ـ َ
جاصاا رزوـفط لقاكطو هؾاػا

أؽس ارـظ ه فاراؼارو رتٌرلس أ ضارؿ ارالذتو .
االجتقاً لؾا إزي فتـافي

فأصا باػاتؿ ارلالتو  :فاؼ ـب أف تؾحـ حلفلتؾا ؿجع

ارـضحتؾؼ ارـحاصع رزوــفط فارـؾن ةزـؼـ الذتـا  :فـاؼ تطـالث ضزـؿ صـع فتلـاـ إجتـقأ
لاضزؿ ،فاؼ مل كطالث فتلاـ فحاؼ ضزؿ صـرافظا زى األؿحاؼ ارــضغٌقًو
حـــارـحق فارلـــحقػ ارٌـــرلرري
ارٌـلاظ ،أن حـاؼ االطـالش

ارتــ ؼ

ارٌـــاله فتــــذ األحـــس فاروــــو فارغخـــاض

غـأ األؿحـاؼ -فـال كخزـا لاال ـاػه أف لارتِـاً فؽـق

صاؾفؿ رتتزلؼـ صـحتؾؼا كالتا فإؼ حاؼ غؼـ عق ةٌقؿ أف ةزلس صػ تتٌأ .
فأصــا إؽا علــم حلفلــو باػات ـؿ ارلــالتو فة ـؼ لتــم فة ـ

اراضــس فــاالذقط فجقلــا

إ اػتؾا ًرلرو زى قبث فتلا صتزؼـ الذتا  ،فإؼ صِى فة
كــب

اراضس فال ةِـاً لـس

زــى ًــرو صــا ًــغع فك ــحتقنً ل ــضا ًــؼؿ غــؿ صــػ ضــس تتزلــؼا ر ــضحتؾؼـ

ارلالث ،فأصــ إزي اهلل ارزطلا لاباػـ ارـذلط لـظزتؿ .
( :)16إؽا لتـــم زـــى تتزلـــؼ ارــــضل
ارـضحتؾؼ ارـرم ارؾن كف

 -غفزـــو أف صلاصـــرو  -صـــػ ػفؼ أؼ كتزّـ ـؼ

لـحقاف اربتاً زى تتزلؼ ارـضل

حاؼ حضػ ضس صػ غأ

اذخاظ اإلجتؾاػ فارتتزلؼ فاالذتلاط )15( ................................................

تتزلؼ ،ف زلؿ ارـجق إزي ارـضحتؾؼ ارـرم ارـحاصع رزوـاٌل فقؿ االرتفا  ،فكأتم
صا صِى صػ ارتفٌلس

أ ضارؿ ارلالتو .

( :)17إؽا ةزؼ صـحتؾؼا ال كـحلق اربتاً زى تتزلؼ ارـضحتؾؼ ارــضل

فضـا

ارفرٍ ػ ارــضحتؾؼ ارــرم ارــحاصع رزوــاٌل  ،فـذؽا ةزـؼـ فؽـق كفـ
فجقو اربتاً زى تتزلؼ ارـضل

فجـ

لــحقاف أف

لتم زى تتزلؼ األفش كقي فتلاـ لـضغع اربتـاً زـى

تتزلؼ ارـضل  ،فاؽا أفتى لـرـصو اربتاً إرتقظ لاراضس زى قبث فتافي ارـرم .
للغضا اؽا ةزؼ صـحتؾؼا كــحلق اربتـاً زـى تتزلـؼ ارــضل
زلؿ إ تضاػا زى فتلاـ رلتققؾا لارـضق  ،ففج

فضـا

مل كــحق رـؿ اربتـاً

زلؿ ارفرٍ ـػ ارفتلـؿ اراـؼش

ارـرـم فارـجق إرلؿ فاألطؾ لفتقاـ :جقاف اربتاً أف فجقو اراؼفش ازي فتافاـ.
فؽخؾا إؽا صا

ارـضحتؾؼ ارثاعم فتزّؼ صـحتؾؼا ارثـا صـػ األذلـاً جاصاـا روــفط

ًرو ارتتزلؼ لاؼ ارفرـٍ غـؿ :فـاؼ حـاؼ كــضغع صـػ اربتـاً أفكــحلقـ -إطتـاؿ تتزلـؼ
ارـضحتؾؼ ارـرم فإرتقاظ فتـافاـ ،فاؼ حـاؼ كفـ
ارـضلـ

ارــرم لقجـقو اربتـاً زـى تـتــزلؼ

إطـتاؿ أذؼ ارـضحـتؾؼكػ ارـضلـتـلـػ فلـتم زى فتافاـ ،أف ةلؼ ارفتلؿ ارـرم

فجقو اربتاً لـضا اؽا حاؼ أ زط فحاؼ ارـضل
(:)18كـح

أ زط فج

اربتاً زى فتافاـ .

زى حس صؤصػ فصؤصغو تازّط ارــضلاٌس اروــ لو ارـ

أف كـرتضس ةقكا فةق ؾا

صاـض إلتالٌؿ رٍال كتع

صــظارفو ذخـط هــ م فاةاـم

ذري االلتالً فذاش االصتثاش ،عظأ أذخاظ ارود فارلـؾق

ارٌـاله ارلقصلـو ،فعظـأ

أذخاظ ارـضقتى رـضػ كـضتؾػ تــحؾلقؽط ،فعظـأ أذخـاظ ارتحـاؿه ارـ
لؾــا أف كوــتبؿ ةقكــا ؿلقكتؾــا أف ذـصتؾــا ذتــى ال كتــع
فعظأ تازط أجقاً ارابـاػا

كطضـأؼ ـاػه

كتقةّـع الـتالًـ

ارـلـا أف عـــرقـ صــػ ارـــرـاظ،

ارقاجبـو  -ارٌـاله فارٌـلاظ فارــرخ  -فهــاٌطؾا غـؼ

االلــتالً لؾــا  ،فكخفــم أؼ كازــط إمجــاال  -أؼ باػتــؿ أف صااصزتــؿ جاصاــو ر ــضا كات ـ
هـ ا فلؾا صػ اإلجقاً فاروـاٌل  ،فال كزقظ ارازط  -تفٌلال  -لؾرد .
فكلتر
اراباػا

 -صؤحؼا  -ارتفتؿ

ارؼكػ فتازط ضقظ اذخاصؿ  :صا حـاؼ صـػ أذخـاظ

فصا حاؼ صػ أذخاظ ارتااصال

أف غأؽا ،صـضا كـرتضس االلـتالً لـؿ فكتقةـع

االذتلــاد إرلــؿ لــس ذتــى صــا ال كتقةــع االلــتالً لــؿ  ،رغـــض تـــازلضؾا رـــضػ كـــرتاجؾا
فكبتزم لؿ صغؾا فلخقؼ صـا لارـضاـفب فعاؽلا ػ ارـضغخـ ،فؽؾا صتاظ ظلط .
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( :)19تاـب فتافي ارــضحتؾؼ لأذـؼ قــكتري  :األطـؾ صغـؿ صباهــه لغرـق ارلـضا
صغؿ هفاؽا أف صلحال لٌقتؿ

هـكل أف ًـفرو إ الصلـو أف لتــاًه فتلـاـ

ؿكـارتؿ

اراضزلو لوـط اإلقضٍغاؼ لٌرو علبتؾا ارلؿ فاألصػ صاؾا صػ ارتقفكـ فصػ ارغزـل ،أف
تـاـب لاإلطـباؿ صػ ارااؿفري لـفتافاـ صـباهـه أف لـطـكث إ الصم صأصـقؼ ،فكخـفم
إطباؿ ؼرري أف ـتو ًاػج طبأ لفتافاـ اؿب صطزع زلؾا .
فكـغـبغم أؼ ال كغـظؼ ارـضؤصغقؼ لخس صػ كؼ م ارازط أف ارقحارو صػ صـحتؾؼ
ؼش أف كظؾـ لـضظؾـ أؽس ارازط فأؼ ال كاتضؼفا أذؼا ذتى كترتتقا صػ زضؿ فصـػ
ت ــتقاـ فًــؼةؿ فلاتضؼفع ـؿ

ارتاـــب زــى فتــافي ارـــضحتؾؼ ارـــضتزؼ رـــؾط ،فلاــؼ

ارترتث إؽا ـفـقا ًـالذؿ فتأحـؼفا صـػ زضـؿ أحـصـقـ فإذرتصـقـ ذتـى كأطـؾ ذتـؿ
فصقةاؿ االجتضا م  ،ف غؼ ارود أف صاـفو طؼا أذؼ أف تقفكــ
صاـفـــو طلاعتـــؿ

عتس ارفتـقي أف

ارــــرتقج اروــــ لو  -كتالزقعـ ـؿ لارـ ــحفاً فارتطلاـــو فكـ ــرؾؿفؼ

ارـضؤصغري صػ صفاكؼـ فاعؿ كـحقف للاعؾا ذؾؿا صػ إفلاػـ ػكػ ارغان .
( :)20إؽا إطتزــا ارغــاةالؼ

صــؤػي ارفتــقي ارـــضغتقرو ــػ ص ــحتؾؼ  -لــأؼ عتــس

أذؼؽضا فتلـاـ لطؾـاؿه ارختـالم فعتـس اخطــ فتلـاـ لغحاكـتؿ  :فـذؼ حـاؼ أذـؼؽضا تـو
اؿفا لاألذخاظ ؿجس ط ارثتو زى غأـ ،فإؼ حـاؼ حالؽضـا تـتري ـاؿفري ةطاـا :
فج

زى ارـضخزا اإلتٌاش لارفتلؿ إؼ أصخػ أف لارـضخت

كقج

ط ـ ارلتري أف ارق قج فاإلقضٍغاؼ لخقعؾا فتلاـ ط كاضس زلـؿ ،فإال تفرـٍ

ةبس اراضس لارفتلا ػ هقاؽؼ فةـاٌػ تقج

ارــضاتضؼ رؼكـؿ لــرلث

ارتطع أفاالقضٍغاؼ لٌـرو ؽـؾا ارغتـس

أف ؽاذ فلأطؾ لؿ ،حأؼ كخقؼ أذؼؽضا صـػ أؽـس ارازـط فارــفِلزو فةـكــبا صـػ ذـقفه
ارـضـجع أف كـرتضس ةقكا إقال ؿ زى عظـ ارفتلؿ ففتلاـ لأةقي صػ إقال اخطـ.
فاؼ مل كتللـــ ؽاذ فال ؽــؾا فأصخــػ تــأطأ اراضــس ر ــرري االقــال ارلتــل
االقضٍغاعم زى فتقي صـحتؾؼـ فج

أف

 ،فإال ؿجع إزي صـحتؾؼ ؼش طــ إؽا تللــ،

فإال ضــس زــى أف ــث االذتضــارري ــط ر ــضا كازــط لقاةــع فتلــا ص ــحتؾؼـ فمل ك ــحؼؽا
صطالتو رـضا إطتاؿـ ضال صػ االذتضارري تؼاؿذ اراضس لا اػه أف ةِاً أف ذمقؽضا.
فؽؾا اررتتل

ارٌرلس

فكاٌس اإل ـالظ ارــضتااؿُو عظـأ هـؾاػه اراـؼش

أف اراؼرري أف االكتفتاً ارـظطم أف ارـكارو اراضزلو ارـضتاؼػه ارطباـا

أف إطبـاؿا
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ارــقحالً إؽا تااؿُــ  ،صــػ ػفؼ فـــج لــري حــقؼ ارـــضتااؿُري صــػ كــغع فاذــؼ
حتااؿض ارفتقي فـم ؿكارتري فلري حقعؾضا صػ كـغظري حتاـاؿض ارفتـقي ارــضغتقرو
إكتفتاً صـظتقظ .

فـم ارـكارو فللغؾا

( :)21إؽا اطـتـــزا ارـــضحتؾؼفؼ فـــم ارفتــقي فــاألفزي ارـجــق إزي اال زــط إؽا
فلــؿ هـــفط ًــرو ارتتزلــؼ فأؽضؾــا اراؼارــو ارقاةالــو ارتـكبــو صــػ اراٌــضو،

أُذـــف

فؽؾا ؽق األصـ األؽط
فتظؾـ اراؼارو

ًرو ارتتزلؼ صػ األ زضلـو

اراالةا

عظــ األٌضـو( )فكـأتؾط،

االجتضا لو ف تقفكع األصقاش ،فاؽا مل كفـج ارفتلؿ لـري

اراالةو فاؽا مل كفتـ ارــضتؼكػ فقارـ

ارازـط ارتتـم ارــضرٌس

ارغ

فلري ارفتأ

فكغ

ارـضتضزث فال كتحافف ذؼفػ اهلل تاازي لاكـط ارـؼكػ فارــضؾؽ

فعلالـو اإلصـاظ

احلحو( حس) فال كلضس إللغؿ أف ًؾــ أف ارـضتقرفري ارفاكـتري لتحـافف ذـؼفػ اهلل
تاازي فتوـكااتؿ
ط اعؿ إؽا تـػػ

إػاؿه صختبؿ فجـن أ ضارؿ فتقفكع األصقاش -حاؼ ؼال .
اال زضلو لري ا غري أف أحثـ إطتاؿ ارـضخزا أفؿ ؾط فأفؽـؼؽط

فـم ذطاظ ارؼعـلا فذعؿ ارـضؾحّـ لاإلصاظ ارـضغقو غؿ فاألًزس رزغـلالـو غؿ( حس).
فاؽا زط ارـضخزا أؼ أذؼ ارـضحتؾؼكػ أ زط صػ غأـ  :فاؼ مل كازط اإلطتالب
ارفتقي للغؾضا تـظلـ

ارتتزلؼ للغؾضا فؽؾا عاػؿ ارترتـث ،فإؼ زـط االطـتالب

ارفتــقي للغؾضــا  -فــاألةقي حفاكــو اراضــس لفتــقي ارـــضحتؾؼ ارـــرم اراــؼش ،فاألفزي
ارفرٍ ػ اال زط ذتى كتزّؼـ لاؼ صاـفتؿ اؽا أذـف ؼارتؿ ذلبضا للغاؽا .
فاؼ حق ػ صاـفو األ زط حفاـ اراضس لفتافي ارـضحتؾؼ ارــرم اراـؼش فإؼ مل
كـــرـف أ زضلتــؿ ،فكغبغــم تــرـن االفؿ االفؽــؼ

ذطـاظ ارــؼعلا ألعــؿ كـــضثس اإلصــاظ

ارـضاٌقظ ( ،)فإؼ حاؼ األطؾ لأذقط ارتقرري صع اإلصخاؼ أذقط إكتربالا .
فارـــضـاػ صــػ اال زــط  :ؽــق االجــقػ
إكتظؾاؿ ارـضـاػ ارـحؼن صغؾا فاألػج عظـا

فؾــط ارتـــ ؼ فارلــغو ارـــضاٌقصلو ف
إكتغباط االذخاظ صـػ أػرتؾـا اروــ لو

ف اكـــتظـاد ارقرـــاٌا صـــػ األًـــقش اراضزلـــو فاألفِـــس
فارخ كـا

صاـفـــو ارتقا ـــؼ

اروـــ لو ف تطبلتؾــا زــى ًــغـكاتؾا فتفـكااتؾــا  ،فال كزــقظ فلــؿ إذـــاف

حقؼ فتافاـ أةـو إزي صطالتو ارقاةع  -رق أصخػ صاـفتؿ ،فؽق صـراش اػه . -
فؽؾـ ارٌفو ال كاـفؾا إال أؽس طـ تـؾا صػ صـاؽتم االجتؾاػ  ،ال ارـضؼ ري
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ففؿا فلؾتاعـــا ارــــضاٌزري فؿاً اراقاقـــا فاالؽـــقاً فاالصـــقاش فكـــاٌـ ارــــضغافع ،
فزلرؾؿفا غِـ

اهلل تاـازي فكـقً ارااةبـو أ ـ

صـػ حـاؼ رـؿ ةـؼؿ صـػ ارازتـو لـاهلل

فةزلس صػ صـربتؿ فصـظافتؿ ،ففث اهلل ارااؿفري رٌؼج اروؾاػه .
( :)22إؽا ةزؼ صـحتؾؼا ؼال ف ضس زى ؿأكؿ ففتافاـ ط صا
فاــؼش إزي ارـــضحتؾؼ ارـــرم -رقصــؿ اراضــس زــى قبــث فتــافاـ
زلؿ إ اػه اال ضاش ارـضاُلو فإؼ حاع

كـح

ارقصــاؼ ارالذــث فال

زى طالب فتافي ارــضحتؾؼ ارــرم

ارـــضتزؼ الذتــا لوـــط إع ــرفار األؿحــاؼ ارـــضغٌقًو
غأ األؿحاؼ حاؼ صاـؾفؿا فلـؿ رتـقفّـ االؿحـاؼ
 -ال ػ تتٌأ -حضػ تـذ ارلقؿه

ارــضحتؾؼ ارــضتزؼ

ارتـــ ؼ ،فــاؽا حــاؼ ار ــظزس

ضزـؿ فرخـقؼ جؾزـؿ ـػ ةٌـقؿ

ًالتؿ إ تضاػا زـى فتـقي صتزـؼـ ارلـالث ـط

ةزــؼ صــػ كتــقش لقجقلؾــا ،فأصــا ار ــحاؽس ارـــضتٌـ -حضــػ كاضــس صــػ غــأ تتزلــؼ -
فلراك

كقظ ارتلاصو زى تتٌأـ

تازط ػكغؿ فال تـحقكؿ أ ضارؿ ارــضظارفو رزقاةـع

ارـضغخوا صػ فتافي ارـضحتؾؼ ارـرم ارـحاصع رزوـاٌل ارقاج
( :)23إؽا ةزؼ صـحتؾؼا جاصاا رزوـاٌل ارـضات ه

زلؿ تتزلؼـ .

ارـضـجع ط هـد

تبؼش ؿأكؿ أف ـفض جغقؼ زلؿ أف فلث أف عــرق ؽرـد صــضا كقجـ
جاف رؿ اربتاً زى تتزلؼـ إزي أؼ كتبري رؿ ارـراش ،فال كـح
رخػ إؽا اعخوا رؿ فتـرتث كتلغا ـفض صا كقج
ارــضحتؾؼ -فجـ

صقتـؿ أف

لطـالؼ تتزلـؼـ

ارفرٍ فارترتث.

لطـالؼ ارتتزلـؼ -فصغـؿ صـق

اراـؼفش إزي غـأـ صــضػ كــحضع هــاٌل ًـرو ارتتزلـؼ أف تــرتث

رؼكؿ كتلغا تبؼش فتلاـ فلح

اراضس زى قبتؾا فاإل ـاض ضا كبتؾا .

( :)24ال كـحقف اراؼفش صػ ارـضحتؾؼ ارـرم إزي ارـضل

ارؾن ةزـؼـ أفال ،حضـا ال

كـحقف اراؼفش صػ ارـرم إزي ارــرم ارــحاصع روــفط ًـرو ارتتزلـؼ ،إال إؽا تــرتث
غــؼـ إعتفــاً ؼارــو األفش أف تـــرتث رؼكــؿ  :أعــؿ مل كخــػ تتزلــؼـ االفش زــى قبــث
ارـضقافكػ اروـ لو ار

تتِم لارتفرٍ صػ أؽس ارـظ ه ضـػ ؽـق صــحتؾؼ جـاصع

روـاٌل ًرو ارتتزلؼ ،فلتـفرٍ الذتا فكتزّؼ ارفتلؿ ارـحاصع رزوـاٌل .
(:)25ال كٌس -إذتلاقا  -تبالض ارتتزلؼ
حارٌاله أف تؼ ارغخاض لأؼ كتزؼ صـحتؾؼا

اراضس ارقاذؼ ارـضـح

اإلؿتباقم

لاض أجقاً اراضس فكتزؼ صـحتؾؼاَ
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طـ

ارباض اخطـ صػ أجقاٌؿ لــرلث كزـقظ صـػ ارتباـلض لطـالؼ اراضـس ارقاذـؼ

زى ؿأن حس صغؾضا ،حأؼ كتزؼ أذؼؽضا
فال كتزــؼـ

فجــقو تـــثزلث ارتلــبلرا

حفاكو تلبلرو حبأه فاذؼه فال كتزؼـ
فأصا تبالض ارتتزلؼ

األطأتــري ،فكتزــؼ اعلؾضــا

ارخــبأه

فجقو ةـاًه ارلقؿه .

اال ضاش ارـضتاؼػه فارقةاٌع ارـضتباكغو لري اراارــضري أف لـري

اراــامل فاأل زــط ارـــضتظارفري
فكتزــؼ ارثــاعم

ؼظ فجـقو ةــاًه ارلـقؿه

األفرلـتري

ارفتــافي فــاألةقي جــقافـ لــأؼ كتزّــؼ فتلؾــا

صلــأرو

صلــأرو أطـــي ،عاــط األفزي تـحــؿ فإطتلــاؿ فتلــؿ ــؼش ذــم فصتالاــو

فتافاـ لتضاصؾا حضا جـ
( :)26اؽا ـُ

زلؿ كأه ارـضتوـ و قلزو ٌقؿ ارغلبو ةٌـؽا اهلل زلغا.
رزضخزا ا غـاً ارــضااصزو أف ارابـاػه هـبؾو

صلـأرو ال كاــب

ذخضؾــا ،فــاؼ أصخغــؿ ةطــع اراضــس فتــأطأـ رـــرري صاـفــو ذخضــؿ فإكتا ــؿ ًــرلرا
فج ـ  ،فإال جــاف رــؿ اراضــس زــى لاــض االذتضــاال
كترتث غؿ لاؼ ارفـاغ  ،فذؼ تـبـلـغ

فكـــظتاؿ األةــقي صغؾــا ،ــط

رؿ ًرو صا فاـس إجتـقأ لـؿ ،فاؼ تبلــػ ارـبطالؼ

أ اػـ أف أًزرؿ .
ضس هـ م حذجـاً تـؼ عخـاض أف قـالج أف هــاً أف إجـاؿه

( :)27ارقحلس

أف ةِاً باػه أف أػاً فحاه أف مخم أف حفاؿه أف عــرقؽا -اللـؼ أؼ كأتــلؿ ًـرلرا
زى ففث تــتزلؼ ارــضقحس ،صـا مل تتـط ةـكغـو فاُـرو زـى إكخـاش األصــ إرلـؿ صطزتـا
ذتــى صــػ ذلــث ارتتزلــؼ حــأؼ كخــقؼ ارـــضقحس صتلاص ــرا غــأ صتزــؼ فإطتــاؿ فحلزــؿ
رؼكاعـتؿ ،فلاضس ارقحلس قبث تتزلؼـ  .فؽخؾا ارقًم ـػ ارــضل

الكـتلحاؿ بـاػه

غـؿ أف تــحؾلقـ أف تتلـلط تـحتــؿ أف عــرقؽا صـػ ارقًـاكا -اللــؼ صـػ ضزـؿ ًــرلرا
ذل

تتزلؼ ارـضقًم ،إال أؼ كورتط زلؿ طالفؿ أف تـتقظ ةـكغو أطـي .

رخــػ ارـــضت

لاضــس ار ــظأ ــػ غــأـ أف االلــػ إؽا أؿاػ تفـكــر ؽصــو أللــؿ أف أصــؿ

كاضس زى قبث تتزلؼـ فصا كاتتؼـ ًرلرا صفـغا رزؾصو صػ ًاله أف ًـلاظ أف ذـخ
أف عـــرقؽا  .فؽخــؾا األجــأ
ارـضغقو غـؿ لــرل

بــاػه ــػ ارـــضل

إ تتـاػـ فتتزلـؼـ -أ ـ

كــأتم لارٌــرلس ارـــضفـغ رؾصــو

األجـأ -صـا مل تُوـرتط زلـؿ قـكتـو

طاًو أف تتزلؼ صـحتؾؼ صاري فلزقصؿ اروـط .
( :)28كلتر

رخس صؤصػ فصؤصغو أؼ كتازط ةـ عؿ  -تالفه فتفلأا  -فأؼ كتازط
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أذخاظ ػكغؿ ،فكـح

حفاكو تٌـؼن مجـع صـػ ارــضؤصغري فارــضؤصغا

اروـ ارـضبري ط لاؼ ارتازط كـح

رـتازّط أذخـاظ

زلؾط تبزلر األذخاظ اروـ لو ،فارقجقو الـ

زى صػ ـفؾا فةؼؿ زى تبزلغؾا صػ ػفؼ صِـه صاتؼ لؾـا ،فارــضؾط للـاؼ األذخـاظ
اإلرقاصلو صػ فجقو فتـرـكط فُضاؼ فعـرقؽا صـضا رؿ أ ـ ضزم هـ م .
فعغٌــس ارـــضتٌؼكػ رزــتازّط فارتازــلط أف ارتبزلــر  :تـــفكض أعـــفلؾط زــى أػاً
ارقاجبا

لغرق ًرلس اش ف زى تـذ ارـضرـصا

ال كلضا صا كتلاصس ارغـان فلؾـا

حارغلبو فارخؾو فارغغاً فارظزط فارـظؼا فارغضلضـو فعــرقؽا ،ـط ارترزـم لــضخاؿظ
االطالج ارـقاؿػه ـػ أؽـس للـ
ػفؿا حبأا

صــرضؼ ( )فـاؼ رالرتـقاظ لارغٌـلرو ارــضؾحقؿه

ارتأ أ فاإلًـالض ارــضغوقػ رزضـتتري ارــضظزٌري رـؼكػ صــرضؼ ()

ففــث اهلل ارـــضوتغزري ارـــضرٌزري رزتظزّ ـم ــػ صلــافن األ ضــاش ف ــػ ارتتٌــأ
ارقاجبا

فارـضرـصا

.

فرزترزم لـضخاؿظ االطالج إعـؿ مسلع صـحل

فرٔع العدال ٛالـىعترب ٚيف الفكْٗ :
( :)29اراؼارــو ارـــضات ه ف ــم صـجــع ارتتزلــؼ فإصــاظ مجا ــو ارٌــاله فارتاُــم
اروـ م -تاـ

االكـتتاصو

اال تتـاػ ف ارلـزقذ زـى ففـث اروــكاو ارــضتؼكو،

لأؼ تـرٌس فتغوأ صػ ضلث صـربو اهلل فصـظافتؿ

ارطا ـو

ارغفم ارــضقجبو رــر

َاتبِعٌُِٕ٘ ُٖ ِحبِـ ِبُُيِ المَّـُْز فتـغاخم زـى كـزقحؿ
المَْ ف َّ
فطقب ارـضاٌلو شقُنِ إُِِ كٍُِتُيِ تُحِبَُُّٕ َّ
لاالكتتاصو زى جاػه اروـ فإرتقاظ أػاً ارقاجبا

فإجتغاو ارـضرـصا

فتغتفم اراؼارـو لا تتـاػ لاقـس كظؾــ صـػ ارــضخزا أف لتتٌـأ
لذؿتخاو ذـاظ ،صػ ػفؼ فـج

.

أػاً فاجـ

أف

تـرتث ارـضاٌلو فارتحافف زى ذؼفػ اروـ لـري

ارـضاٌلو ارٌغأه فلري ارــضاٌلو ارخـبأه ،فـاؼ شكـن نٌـع يمـٗيز فحـبأ إؽا الذظغـا
جؾو ارـحـأه زى اهلل فصـظارفتؿ  ،فةاش ؿكقش اهلل ( : )شالتٍمـرٔا ا غـػا الـ ٌع
ٔلَُ اٌمرٔا ا وَ إجرتأمتز فةاش(:)شال ٌٕب كمّا طدٖدٚز حبأه  ،عاط لاض ارـؾعقو
عظأ تتبلس االجغبلـو  -إؽا أُـلف

إزي غأؽـا حـارغظـ إزي االجغبلـو حاعـ

لاالُافو إزي صا ؽق أةس صغؾا إ ـضا فصفلؼه ،فحاع
صغؾا إ ـضا فصفلؼه حارقعا لاالجغبلو .

حـبأه ،أن

ًغأه لارغلبو إزي صا ؽـق أ ظـط
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فاللؼ صػ حقؼ اراؼارو
ضا ذـظ اهلل ،فتـتـطز

(صـجع ارتتزلؼ) لؼؿجو ارلـو صـػ االكـتتاصو فارتـقؿ

ارـبُاؼ ـػ ذطـاظ ارؼعـلــا ففطــفــؾا فذــاصــؾا صـػ ارــضاش

فارـحاـ فارـضتا ف ؼظ االعٌلا رـغبا

ارـضتـلري فرزغفم األصاؿه لارلقً ،فاللؼ

رزضحتؾؼ صػ صـاةبتؾا فصـراكبتؾا رلس عؾاؿ لــرلث كٌـؼج فازـؿ ةقرـؿ فتـؾحّـ ؿؤكتـؿ
فكأتؿ للأه ارـكقش األ ظط( )فاألٌضـو األقؾـاؿ( ، )فرـلازط أعـؿ إؽا فجـؼ
اهلل كبراعؿ ؽرد صغؿ -تزطّا زلؿ لارتبقش فارتـو فارـُقاؼ فارتلؼكؼ .
ف زلؿ اللؼ صػ تقفـ اراؼارو
اراٌــضو -ألعــؿ عاٌـ

ارـضتٌؼن رزضـجالـو لقجـقػ فاةاـم كتــو صـػ

اإلصــاظ ارـــضاٌقظ (يجــن) فصـــضثزؿ -لــرلث كغـؼُؿُ صغــؿ تــحافف

ارـرؼفػ اروـ لو ،فرق فـض تـرتتؿ  -المسس اهلل  -أكـ ازي ارغؼاصو فارـتقلـو
فصػ اهلل ارتقفلث فاراٌضو .
( :)30تثب

ؼارو صـجع ارتتزلؼ لأصقؿ :

األفش :ارازط ارقجؼاعم أف االقضٍغاؼ اروظٌم ارـراًس لاالطتباؿ أف ارـضااهـه
فارـضتالاو ارطقكزو

األ قاظ أف لغأؽضا صػ ارطـج اراتالٌلو ارـضتااؿفو .

ارثاعم  :هـؾاػه اػرري لؾا ،فال كـباؼ ـبقتؾا لـوؾاػه ارـاؼش ارـقاذؼ لس لـوؾاػه
ارثتو ارـضطزع فارـضاـفب لٌؼج اروؾاػه إؽا مل تااؿُؾا هؾاػه صِاػه .
فكورتط

ةبقش اروؾاػه :إقال ارواؽؼ فصااهـتؿ رزضوؾقػ رـؿ لاراؼارـو حبلـث

ؿ ـ صلتضـا زى فاس ارقاجبا

فارترـف ػ ارـضرـصا

كلضا صاكتلاصس فلؾـا ارغـان

حارغلبو فارخؾو فإكترالش االصقاش فارـرتقج فعـرقؽا ،فؾؾا تُتبس هؾاػتؿ .
ارثارــث  :ذلــػ ارظــاؽـ  ،فارـــضـاػ لــؿ ذلــػ ارـــضااهـه صــع ارغــان فإكــتتاصو
كزقحؿ ارؼك

ارظـاؽـ راضـقظ ارــضؤصغري ،لــرلث رـق كُـٍس ـػ ذارـؿ رتـاش ـاؿفقـ

فصااهـفـ (:مل عَـَ صغؿ إال طأا) لـرلث كـرٌس صغؾط االقضٍغاؼ لاؼارتؿ .
( :)31كــرلػ لغــا إكــتاـاض لاــض ارــؾعقو ارـــضاؼفػه

لاــض األطبــاؿ صــػ

ارـضااًم ارخبأه ،فغتقش :
صػ أ ظـط ارخبـاٌـ :اروــذ لـاهلل اراظـلط جـس ف ـال -فؽـق اال تتـاػ لقجـقػ صـػ
كوــاؿذ اهلل كــبراعؿ

ارـلقللــو فاالرقؽلــو فارـــظزث  ،فصــػ صٌــاػكتؿ  :ارتغحــلط

ارـضرـظ فؽق اإلطباؿ ػ ارـرقاػث حارلزط فارـرـو فارـطٍ فارغـالً فعــرقؽا
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إكتغاػا إزي ارــر ـحا

ارفزخلـو فارطـقاؿيً ارااؿُـو زـى ارخقاحـ

صـػ االتٌـاش

فلضا للغؾا أف االعفٌاش أف االةرتاؼ أف عـرقؽا ،صع إ تتاػ تـأ أ ؽـؾـ اراـقاؿض زـى
ذـحــو ارخــقؼ لغرــق كقجــ
فصؤ ـكتؿ ارتاصو

اروـــذ لــاهلل أف لغرــق كغــا اال تتــاػ لقذؼاعلــو اهلل

ارــرقاػث صـػ غـأ هــكد  ،حضـا كــرـظ اإلطبـاؿ ارــحقصم ـػ

ؽؾـ ارـرقاػث -فرق صـػ ػفؼ إ تتـاػ تأ أؽـا

ارــرؼفث . -عاـط كــحقف اإلطبـاؿ

الم ُْ وَا َٖظَا ُِ ُٖ َٔ ٞث ِبتُ َٔيٍِِدَ ُٓ أًُُّ ا ِلُِتَابِز.
غأ ارتطام فصػ ػفؼ جقظ لارقةق فاعؿشَٖىِحُٕ َّ
فكـحقف تازّط ذلالاتؾط فتازلضؾا فارغظـ فلؾا الكترٌاش عتاٌحؾا  -صـع ارـترفّظ
زى اراتلؼه ارـرتّو أ

طارتلـو اهلل كـبراعؿ فصؤ ـكتـؿ رخـس ارــرقاػث  -فكــحقف

رـؾط اإلطباؿ ػ عتـاٌخ عــظـؽط فــم ارخقاحـ
كرتت

فارغحـقظ ف قاؿُـؾا فذـحاتؾـا فصـا

زلؾا طٌقًا صثس اإلطباؿ ػ ارـظلقب فارخلقب فلقفغ ارـؾالش لوــط

االطبــاؿ اإلذتضــارم إرتفاتــا إزي إذتضــاش االهــتباـ فاذتضــاش ار ــظطأ

ذلــالؾط أف

الم ُْ وَا َٖظَا ُِ ُٖ َٔ ٞث ِبتُ َٔيٍِِدَ ُٓ أًُُّ ا ِلُِتَابِز .
اذتضاش تغلأ ارتؼؿ شَٖىِحُٕ َّ
فصػ ارخباٌـ :ارلأن صػ ؿفض اهلل تاازي فؿمحتؿ  ،فاألصػ صػ صخــ اهلل كـبراعؿ،
فةتس ارغفم ارـضررتصو رزضا ف ؼفاعا فصػ غأ ؿطٌـو هــ لو  ،فارقعـا لاالجغبلـو ،
فارزــقاط  ،فهـــو ارــظضـ  ،فأحــس ارـلــا  ،فؽــؾـ صــػ أ ظــط ارخبــاٌـ فؽــم صقُــع
إؽتضـاظ اروــاؿ ارـــضتؼن فارـ

ُزــط صـػ صــؾاج اروـــ االةــؼن إؿاػه إ ــؼاصؾا

ارـــضحتضع ارـــضلزط فرــق صــػ ارٌــبلاؼ ارـــضـفق
االفرلاً:اخلاً فاالصؾا

ــغؾط ةزــط ارتوـــكع  ،فلغبغــم تقجــؿ

فاال ضاظ فاالطقاش رـضغع ارٌغاؿ فتأػكبؾط زى تـحؾا.

فصػ ارخباٌـ  :تقج ارقارؼكػ أف اذؼؽضا  ،فاراتقج ؽق اإلكـاًه إزي أذـؼؽضا،
ذتى اإلكاًه ارٌغأه حارلباو أف ارتأفّا فِـال ـػ اإلكـاًه ارخـبأه حارِــو أف
ارـحـض أف ارطـػ صػ اربل

أف ؼظ اإلعفاج زلؾضا أف زى أذؼؽضا .

ف ةبارـؿ  :ذلـػ ارـ لـااللقكػ -لــكػ حاعـا أظ فـاجـكػ -فؽـق االذلـاؼ ارلؾضــا
شَٔقَضَ ٜرَبُّـََ أَالَّ تَ ِعبُـدُٔا إِالَّ إَِّٖـآُ َٔبِا ِلَٕالِـدََِِٖ إِحِشَـاٌّاز فةـؼ لاـث اهلل كـبراعؿ صــرضؼا()
لارـمحو فاالذلاؼ ال لاراتقج فاراٌلاؼ .
فصػ االكاًه فاراتقج  :تـذ االلقكػ أفأذؼؽضا صػ ػفؼ عـفتو أف ؿ اكو أفقبالو
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أفعـرقؽا صـضا كَرتاجاؼ إرلؿ فكالـ أف كتاؾؿ زلؾضا أف زى اذؼؽضا إػؿاحؿ .
فصػ االكاًه أكِا :صااهـتؾضا لغأ ارـضاـفب أف صػ ػفؼ إذرتاظ حـأؼ كغؾـؽضـا
فجؾؾضا أف أذؼؽضا أف كـفع ًقتؿ أف كـرؼ عظـــ أف كلـمً روظٌـؾضا

أف كٌلس

ذتــى إؽا ُــاكتؿ أف أف حــؿ أذــؼؽضا حــأؼ ػ ــاـ ألــقـ أف أصــؿ إزي إكــؾاً ففجتــؿ أف
صـظارفو اروـ صثال  ،فكخفلؿ أؼ كغخـ

ةزبؿ ارــرـاظ أف تــذ ارقاجـ

صـػ ػفؼ أؼ

كظؾــــ زــى فجؾــؿ أصــاظ اذــؼؽضا ذــؾؿا صــػ تأؽكؾضــا صغــؿ ،فةــؼ كلــمً االلــػ إزي
أذؼؽضا لخزضو (أب) أف لؼفعؾا حأؼ كُلـمً أطالةـؿ صاؾضـا أف كــظارا ؿغباتؾضـا
أف طاؿجــؿ لغرــق كتأؽكــاؼ صغــؿ أف كتــس إذرتاصــؿ ر ــؾضا لغرــق كاــؼـ ارـــضتوـ و

اربل ـ
لــرل

تااؿفــاتؾط صلــلٍا غــأ صــرلػ إزي أللــؿ أف اصــؿ  ،فاعــؿ كزقصــؿ ارغــؼظ ــط ارـ

فاالذلــــاؼ إرلؾضــــا ػاٌضــــا  :لــ ـأؼ كــ ــرلػ ًــــربتؾضا فأؼ كااهـــــؽضا لاال اعــ ـو
فارـضاـفب،حضا كزقصؿ االلتااػ ػ حس فاس كقج
عاــط ال ت ــح
رـــضظزقج

إقا تؾضــا

حــس هــمً ال كــلضا فلضــا ال كـُــاـ اهلل إؽ ال قا ــو

صاٌــلو ارـــظارث فــال كزــقظ فال تٌــس إقا تؾضــا أف أذــؼؽضا

فاــس

إقا تؾضـا أف أذـؼؽضا

تــذ

ارـرـاظ ارؾن كطزباعؿ صـػ االلـػ أف اربغـ
ارقاجبــا

اإلكؾاً فاالكاًه إزي اذؼؽضا.

فال تــح

حــارفـاٌض ارلقصلــو فًــلاظ هــؾـ ؿصِــاؼ فعـــرقؽضا صــػ اإلرتقاصــا

اروـ لو األكاكلو ،فاللؼ رؿ صػ أػاً ارقاجبا  -فرق لارـظفاً صغؾضا. -
حضا ال تـح

إقا و ألقكؿ أف أذؼؽضا

إكـؾاً ففجتـؿ أف قالةؾـا أف عــرقؽضا،

حضا كزقصؿ حاً أؽي ففجتؿ غؾضا ،فكغبغم أؼ كـُظفم غؾا إذلـاعؿ إرلؾضـا إؽا حاعـ
تترلـم صـػ ؽرــد فاعـؿ مجـع لــري كـالصو ذلاتــؿ ارقفجلـو فلـري ارـ لألقكـؿ رتطلـ
عـفلؾضا فــم صااهــتؿ صاؾضـا ،فـذؽا حاعـا أف أذـؼؽضا حـاؿؽري رقفجتـؿ أف أقفارـؿ أف
لاــض أةـلاٌــؿ فأؿاػا صغــؿ صــا ال كـُــاـ اهلل حتطزلــث ففجتــؿ أف ُـــلؾا أف ُـــو
أقفارـــؾا أفذـصـــاعؾط صـــػ ارغفتـــو أف ارــــضااهـه لارــــضاـفب أف أؿاػا صغـــؿ صتاقاـــو
أؿذاصؿ فأةـلـاًـ -مل كزقصـؿ إقا تؾضـا فلـؿ فكلترلـػ ارتظفـم لذذلـاعؿ إزي ففجتـؿ
فذلػ صااهـتؿ صع لارؿ أف لٌزتؿ ألؿذاصؿ ،فاللؼ صػ أؼ كاطم حس ؽن ذث ذتـؿ
صـــػ ػفؼ أؼ كُلـــمً أللقكـــؿ أف رقفجتـــؿ أف ألقفارـ ــؿ أف ألؿذاصـــؿ ارــــضطزقو صغـــؿ
اإلذلاؼ ارلؾط ،فاهلل ارـضقفث .
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ارـــضباذا

صقافتــو ألقكــؿ ةــؼؿ االصخــاؼ فرــق تظــاؽـا أصاصؾضــا

فكلترلــػ

فكــظفم غؾضــا اال ضــاش ارـ

ال كقافتــاؼ زلؾــا ذتــى ال كتأؽكــاؼ صغــؿ ال كــلضا فاــس

 -حٌاله ارزلـس فصاـقعــو ارــفتـاً فعــرقؽضا صـػ ارٌارــرا

ارـضلـتـربا

ارـ

ال

كـُلاؼ لـفازؾا -فاعؿ لاطـفاٌؾا ـغؾضا كـغاش أجــكػ  :أجــ اراضـس ارٌارــس لذتــلاعؿ،
فأجـ ار فاالذلاؼ أف ؼظ اراتقج فؽرد لاطفاً صا كؤؽكؾضا أف كؤؽن أذؼؽضا.
فصــػ ارخبــاٌـ  :ةطلاــو ارـــذط  -ل ــضاغى تـــذ اإلذلــاؼ ارــلؾط صــػ حــس فجــؿ
ارـضتاصا

ار

كتااؿب اراتالً أف ارـضتوـ و اإلذلاؼ فلؾا ارلؾط اػه . -

فصػ ارخباٌـ :تـذ صا فـُؿ اهلل صتاضؼا حارٌاله ارلقصلو أف ًلاظ هؾـ ؿصِاؼ
أف ذــخ للــ

اهلل صــع إكــتطا تؿ زلــؿ أف صغــع ارـــظضم أف ارقحــاه أفعـــرقؽا صــػ

ارفـاٌض ،فؽخؾا االكتظفاب لارـرخ  -لأؼ كرتحؿ أف كؤجزؿ صع إكتطا تؿ زلؿ صـػ
ػفؼ ؾؿ صوـف . -
فصػ ارخباٌـ:ارـكاً

باػتؿ فؽق أؼ كتٌؼ ؿؤكو غأ اهلل فكطز

ؿُاـ حبلث

كُـكؿ باػتؿ أف ضزؿ ارٌارـس فكخقؼ رـؤكتؿ فؿُاـ ػطارو فـم تـرـحؿ عــرق إكــحاػ
باػتؿ ،فاللؼ أؼ كؼ ق ارـضؤصػ راباػه اهلل فكــرـحؿ :قزـ
كبراعؿ راباػتؿ لاري ارتبقش ،ػفؼ أؼ كـرـحؿ رـؾا :قز

ؿُـا اهلل فؿجـاً عظـــ

ؿُا لاض صـظزقةاتؿ.

فصػ ارخباٌـ :ارتاـو لاؼ ارـؾحـه فؽق االعتتـاش إزي ارـبالػ ارـ
لؾا ػكغؿ أف ػكػ أفـاػ اٌزتؿ،أف كـحؼ ارغتٌاؼ

كتقةـع أؼ كـغتٍ

ػكغؿ لاؼ االعتتاش ارلؾا فاالكـتتـاؿ

فلؾا ،أف ال كـتضخػ فلؾـا صـػ إةاصـو هـااٌـ ػكغـؿ ً -ـالتؿ فًـلاصؿ فعــرقؽضا  -أف ال
كتضخػ فلؾا صػ ذفظ هـفؿ ف ـُؿ فعـرق ؽرد صػ ارـضؾضا

.

فصــػ ارخبــاٌـ  :ارتلــاػه فؽــم ارلــام لــري إ ــغري رزتقفلــث للغؾضــا زــى ارتالةــم
ارـحغلم ارـضرـظ ،كقاً حاؼ ارلام رزحضع لري ؽحــ فأعثـى أف رزحضـع لـري ؽحــكػ
أف رزحضع لري أعثلري .
فصــػ ارخبــاٌـ :ارؼكا ــو فؽــم ــؼظ ارغــأه زــى األؽــس لــأؼ كطزــع االعلــاؼ زــى
ػطقش االجغيب للـتؿ فػطقرؿ زى أؽزؿ أف لغتؿ فؽق ال كغخـ .
فصػ ارخباٌـ :ةؾب ارـضرٌػ ارـضلزط أف ارـضرٌغو ارـضلزضو لأؼ كـصلؿ لارقعا
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أف لارزقاط أف لارلرث فإؼ رؾـ رؿ اؿتخالؿ ارقعا أف عـرقـ صػ ارـضفاكؼ فاعؿ ال كخفم
االهتباـ أف االذتضاش أف اإلقال صـحقفا رزتؾب ،فاللؼ صػ ارلرت .
فصــػ ارخبــاٌـ :صـــراؿلو أفرلــاً اهلل تاــازي -فؽــط ارـــضؤصغقؼ االتــتلاً  ،-فإؽاعــو
ارـــضلزط فإؽالرــؿ فإذتتــاؿـ  ،فصغؾــا ؽتــد ارـــضلزط رغفلــؿ فإؽالرــؿ إكاؽــا لفاــس مل
كقجبؿ زلؿ ػكغؿ حزبم قو كقج

هؾـتؿ لـري ارغـان فإكـتظفافؾط لـؿ إلكـتتباذؿ

ف ؼظ تااؿفؿ ،فعظـأ توـبؿ ارغلـاً لارـجـاش أف اراخـم

ارــضزبم فغـأـ ،فصـالذ

تـرتّتؿ ارٌؼج اراـفـم رزتوـبؿ لفاـس صـا تظؾــ لـؿ ارــضـأه صتوـبؾو لارـجـس أف لفاـس
ارـجس صتوبؾا لاألعثى حارتظاؽـ لارطبع ارغـكقن -ارــضفاقرلو أف ارفا زلـو -أف لـارقن
فارـضزبم ارـضظتٍ لأذؼؽضا أف لارـرارو فارفاـس ارــضظتٍ لـاخطـ غـأ ارــضورتذ
للغؾضا ،فذؽا فاش االطتٌاَ لأذؼؽضا فار

ارـرـصو .

فصػ ارخباٌـ :أحس صاش ارلتلط رزضا ف ؼفاعا  ،فارفــاؿ صـػ ارقذـا  ،فارلـرـ،
فارلضري ارغضقن ارفاجـه  -فؽم ارـرزا لاهلل تاازي حؾلا زى فةـق أصــ ،أف زـى
ذث إصـيً  ،أف صغع ذتّؿ طاًو  -حضا ةؼ كظؾـ صػ لاض ارغٌقَ .
فصػ ارخباٌـ  :هؾاػه ارقفؿ  ،فحتضاؼ اروؾاػه لـرلث كقج

فقا

ذث هـ م

اظ أف طاَ لـضلزط  ،فعـتض اراؾؼ .
فصػ ارخباٌـ :ارفتلا صػ ػفؼ زط فكتري لٌرو ارفتلا ،فإعخاؿ صا أعقش اهلل تاازي،
فارخؾو زى اهلل أف زى ؿكقرؿ( )أف زى االفًلاً( )لس حس حؾو.
فصػ ارخباٌـ :غى ارـضلزط ،فأحس ارــضلتو فارـؼظ فرــرط ارــظغقكـ فصـا أؽـس لـؿ
رغأ اهلل أف صا ؽلس زى طالب ارطـكتو اروـ لو  ،فراـ
أػفاتؿ الكلضا األػفا

ارـرؼكثو ار

ارتضـاؿ لأرقاعـؿ فصــظتزا

تـفغػ ارٌاعاقؼ لذطرتا ؾا .

فصػ ارخباٌـ  :ارخؾاعو فارلـةو فأحس ارلر
أجــ ارخــاؽػ -فؽــق ارــضظ ةطالــا ــػ ارـــضغلبا

فؽق ارـضاش ارـظبلث ارــرـاظ عظـأ
إكـتضؼاػا صــػ لاــض ارــحاؼ أف

اروــلاقري  ،-فعظــأ ــضػ ارـــضلتو أف ار ــظضـ أف ارـــضلخـ أف أجـــ ارقاعلــو ،أف ــضػ
ارـظغقكـ أف ارخز
فصا أًل

ارـؾن ال كٌـطاػ  ،أف ارـهـقه زـى ارتِـاً فإؼ ةِـى لارــرث،

صػ أ ضاش ارقاله ارظزضو صـػ أصـقاش فؽـؼاكا  ،ف ــضػ ارــحاؿكو ارــضغغلو،
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فأجـــ ارـــرـ أف ارـــرـه ارـــضغغلو  ،ف ــضػ اروــطـعخ فأؿلــاض ارتضــاؿ فحلــبؿ  ،فــاؼ
مجلاؾا أصقاش كر

ذـاظ .
رزضؾط فأؽاؽط رزغان  ،لس إؼ صاقعتؾط

فصػ ارخباٌـ  :صاقعو ارظارـضري

حـس

ص ــرـظ كٌــؼؿ ــغؾط ؽــق صاٌــلو حــبأه  ،فؽخــؾا تــقرم اال ضــاش ارـــضرـصو رـــؾط
فارتلزل زى ارغان فارلام إلػاصو صزخؾط حزؿ صاٌلو حبأه .
فصػ ارخباٌـ :ارغـتٍ فـم ارـضخلاش أف

ارؾؿ  ،فلـظم ارـرتقج

ارـضلقاؼ أف

زـــى فجـــؿ ارــــظلاعو فارظزـــط  ،ةـــاش كـــبراعؿ :شفَـ ـ َِْٔفُٕا ا ِلَُِٗـ ـ َن َٔالــــىٗزَا َُ َٔ َال َت ِبخَشُـــٕا
ض أَطَِٗاَُِٞيِز ار
الٍَّا َ

كلترتقعؾا هـ ا .

فصػ ارخباٌـ :ذبم ذتقج ارفتــاً صـػ ارــظضم فارقحـاه أف صغـع ػكـقؼ ارغـان
صػ غأ لـ فذـد هؼكؼ ،فارخ فؽق ارتاارم زـى ارغـأ فارلـام عــرق ارازـق
االؿض لـرلث كـي عـفلؿ أح صـػ أؼ كابـؼ ؿلـؿ أف أ ظـط صـػ غـأـ صـػ اربوــ فـال
كتقاُع ألطلؿ ارـضؤصػ فكتاازي زلؿ
فصػ ارخباٌـ :اإلكـاب

ارـضحتضع فأصاظ ارغان .

ارٌـب فارتبـؾكـ

االصـقاش ،فاالهـتــغاش لارــضالؽم

ارـضتـؼافرو لري أؽس ارفلقج فارـضحقؼ عـظـأ ارتزؾم لارـةٍ ارـحضا م ارـضظتزل،
أف لارٌق

ارغغاٌم ارـضتوخس لخلفلو رـؾقكو كلتاؾلؾا ارفلاج ،أف لِـو األفتاؿ

ارزؾقكــو ارـــؾن كتااقـــاـ أؽـــس ارفلـــقج فارغغـــاً ،فكزـــقظ ارــــضؤصغري تغقكـــؿ اروـــااٌـ
ارـرللغلو صػ األرـراؼ ارغغاٌلو فاألققاؿ ارزؾقكو حم ال كقفش أجـؽا غؾط .
فصػ ارخباٌـ  :ارتوبؿ لارخفاؿ
ارلؾط :

األصقؿ ارـضظتٌو لؾط ارـ

ربم أف صطاط أف صوـو أف اػه صػ ارااػا

كاـفـقؼ لؾـا فتغلـ

ارـضظتٌو لؾـط لــرلث مل

كوـحؾط ارـضلزضقؼ لؾا  ،فتقفش ارــرـصو غـؼ ففاش االطتٌـاَ لؾـط فًـأفؿتؾا
اػه صورتحو لري ارـضلزضري فارخافـكػ .
فصـــػ ارخباٌـ:ارــــضضاؿاه فارــــضحاػرو

أصــــ ػكـ ـ

أف ػعلـــقن إلرؾـــاؿ ارغزبـــو

أفارفِــلزو ارازضلــو فؽــق ضــس ةبــلس ف ٌــلاؼ حــبأ  ،فــم ةبــاش صــارق ةٌــؼ إذتــاج
ارـرث فإلطاش ارباقس فاعؿ صػ أفِس ارطا ـا

فارتـلـا

فاخ اؿ ،فاهلل ارـضطزع زى ارلـاٌـ فارـضتاًؼ ارقاةالو .

 ،فارفــج للغؾضـا لارتٌـؼ
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فصــػ ارخبــاٌـ  :ارغضلضــو لــري ارـــضؤصغري لـــضا كقجــ

ارفـةــو أف ذٌــقش اروـــ

فارفلاػ للغؾط  ،فارـحغو صـرـصو زى ارـضواٌري لارغضلضو .
فصػ ارخباٌـ  :ارغلبو فؽم أؼ كؾحـ أطاـ ارـضؤصػ لال

صلـتقؿ

غلالـؿ ،كـقاً

حاؼ لتٌؼ االعتتاَ أظ مل كخػ ،فصع ةٌؼـ كتِا ا اراتاو  ،كقاً حـاؼ ارالـ
لؼعــؿ أظ
ػعلاـ أظ

علــبؿ أظ

ـُــؿ أظ

طزتــؿ أظ

فازــؿ أظ

ةقرــؿ أظ

غأ ؽرد صـضا كخقؼ لبا صلتقؿا ـػ ارغـان  .فأصـا ؽحــ ارالـ

ػكغــؿ أظ
ارظـاؽـ

رزغان  -ارـرؼه أف اراحزو أفارـرقش أف اراـد  -فال كخقؼ غلبو فال كــرـظ ؽحـــ إال
إؽا تأؽي صغؿ ارـضؤصػ أف ةٌؼ لؿ إؽاعو ارـضؤصػ أف حاؼ صٌؼاج اإلؽاعو ـفا .
فكــاٌس اإل ــالظ فارــؾحـ ارلــقً لــري أؼ كخــقؼ لــارتقش ارقاُــس أف

فال فـــج

لارتاـكض ارخغاٌم حأؼ كتقش (ارـرضؼ هلل ارؾن صا إلتالعـم لخـؾا) أف كترتـث لارفاـس
ارتضثلزم ارـراحم ػ فجقػ ارال

ارـضؤصػ ارـضاري .

فارظاؽـ إطتٌاَ ارغلبو لٌقؿه فجـقػ كـاصع كتٌـؼ إفؾاصـؿ فإ الصـؿ ،حضـا أؼ
ارظاؽـ أعؿ اللؼ صػ تالري ارــضغتاو فصاـففلتـؿ رـؼي ارلـاصع فزـق ةـاش ( :فاذـؼ صـػ
اؽس اربزؼ جباؼ) أف ةاش ( :أذؼ أفالػ فكؼ جباؼ) فؽط حثـ  :وـه صـثال  -مل تخـػ
غلبو ،عاط ةؼ كـرـظ ؽرد صػ جؾو رقفظ االؽاعو فاالعتتاَ ،ال صػ جؾو ارغلبو .
غؼ فةق ارغلبو ارتقلو فارغؼظ ارتزيب فصااؽؼه اهلل زى أؼ ال كاقػ إزي

فكـح

ارـظطلٍو ،فاالذقط  -إكتربالا  -االكترالش صػ اروـظٍ ارــضغتاو إؽا مل كرتتـ
زى ؽرد صفلؼه  ،فإال فأجس االكتغفاؿ رـضػ إغـتالـؿ فرزضؿ .
فجي

زى كاصع ارغلبو أؼ كغخـؽا

كىَ أتآز ،فكـح

أؼ كـػَّّ زى ارـضلتغل

ةزبؿ فال كـُى لؾا فاؼشوـَ ريـ٘ طـٗ٠اّ كــاُ
صع ارتؼؿه ف ؼظ ارِــؿ فاعـؿ كظؾــ صـػ

أذاػكــــث ارــغيب( )فاألٌــضو ( :)اعــؿ كـحــ

زــى كاصــع ارـغلــبو أؼ كـغــٌـ

ارـضغتاو فكؼافع غؿ،فإؽا مل كـػ فؽق كـتـؼؿ زى ارـؼفا
فتـحقف ارغلبو

صقاؿػ ةزلزو تـرتاد إزي تثب

غؿ طـفـِؿ اهلل فأؽرؿ .

فتأحؼ ،فإال فاألًس ذـصتؾا:

أ :ارـضتحاؽـ لارفلث فلحقف إغتلالؿ فلضا تــحاؽـ لـؿ فال كــحقف -زـى االذـقط-
إغتلالؿ لارال

ارـضتلتـ لؿ .
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و :ارظارـــط رغــأـ  ،فلحــقف رزضظزــقظ غلبــو رارـــضؿ لبلــاؼ رالصتــؿ صغــؿ صطزتــا،
فاالذقط  -إكتربالا  -االةتٌاؿ

غلبتؿ غؼ صػ كغتٌـ رؿ فكتؼؿ زى محاكتؿ صغؿ

فصغع ػفاظ رزضؿ إكاـ .
جـــ :عٌــس ارـــضؤصػ فتحــقف ارغلبــو لتٌــؼ ارغٌــس حضــا رــق إكتوــاؿـ هــظٍ
تـحاؿه فلحقف عٌـرؿ فرـق إكـتزقظ إرؾـاؿ لبؾـا حلـقً

تقفكخ إصـأه أف صواؿحتؾا

طزتؾا أف طلاعتؾا  ،لس ال كباؼ جقاف ارغٌـس إلتـؼا ًً لـؼفؼ إكتوـاؿه إؽا زـط لرتتـ
(صفلؼه ظلضو) زى تـذ ارغٌلرو .
ػ :أؼ كتقةّع إؿتؼا ارفاكث لغلبتؿ ػ املغخـاراظلط إؽا إذمٌـ قـكث ؿػ ؿ لؾا.
ؽـ :صا رق طـلـا زى ارؼكػ أف ارـضؾؽـ

صػ ُــؿ مجا ـو أف هـظٍ صالـػ

فتحقف غلبتؿ  ،لس كـحقف لؾتؿ فإتؾاصؿ فحس صا كـضغع إعتواؿ لؼ تـؿ أف ارِــؿ ارـؼك
ارـضتقةع صغؿ.
األصقؿ اروـ لو رغـض إذتاج ارـرث فصغع ارباقس فارظزط.

ف:جـض اروؾقػ

ذـ  :صا رق طلا زى ارـضغتاو ارقةق

ارِـؿ ارالفظ ذفظـؿ ـػ ارقةـق فلـؿ،

فتحقف غلبتؿ لس فاالفرتاً زلؿ إؽا إذتضس إعؼفا ارِـؿ غؿ لؾضا أف لأذؼؽضا.
ذ  :ارتــؼض

ارباقزــو كتلغــا فإؼ أػي ارتــؼض أف االغتلــاو إزي ع ــتٍ

ارـــضتاال

ةاٌزؾا ،فكغبغم ارتغقـ ػ صثزؿ فإ ؼ ًـؼؿ صـػ مجا ـو حـثأه صـػ ارازضـاً ارتـؼض فــم
ارتاٌس لتزو ارتؼلـ فارتأصس فكقً ارفؾط فعـرق ؽرد ،فحـأؼ ًـؼفؿ ؽرـد صـغؾط رـٍال
كــرٌس ارتؾــافؼ

تــرتلث ارـــرتاٌث ٌــضغا اهلل تاــازي صــػ ارقرــس ،فففتغــا رزازــط

فاراضس ارٌارـس طارٌا رقجؿ اهلل كبراعؿ .
فصػ ارخباٌـ  :اربؾتاؼ فاالفرتاً زـى ارــضؤصػ -فؽـق ؽحـــ لالـ
رلم صقجقػا فلؿ ،فك

فإتؾاصـؿ للـقً

ارـضؤصػ فهتضؿ أف إؽاعتؿ أف إؽالرؿ لفاس أف ةقش أف إهـاؿه

تخوا ػ إكغاػ عـتٍ ففًا ل
فارتالأ لارغتاٌٍ فارالقو

إزي ارـضلزط إؽاعـو رـؿ ،فصـػ أرقاعـؿ :ارــؾحاً

هاـ أف عـثـ ،فارـرـصو أ ط صـػ ؽحـــ ذـاش ذِـقؿـ

أف ذاش غلالؿ ،فأ ط صػ ةٌؼ االؽاعو أف ـؼظ ةٌـؼؽا  ،فكــحقف ارــػ لارــضثس صـػ
ػفؼ أؼ كقكــؼ  ،فك ــحقف ك ـ

ارـــضظزقظ رارـــضؿ ،فك ــحقف ؽحــاً اراــاؿب لارـــرث

اذخاظ اراؼارو فللاؼ ارخباٌـ)29( ......................................................

ارــؼكػ ،لــس ةــؼ ك ــح

ارـــضااعؼ صاــؿ ،فأًــراو اربــؼ

ؽحــاً ارـــضبتؼ فلؾتــؿ

فاإلفرتاً زلؿ صتؼصو رتغـفأ ارغان غؿ فإلااػؽط ػ لؼ تؿ .
فصػ ارخباٌـ  :ارــؾُحـ فارفُرـى  -لِـط أفهلضـا  -فؽـق ارزفـظ ارفـاذى اربـؾنً
ارؾن كـلتــتبس ارــتٌـكس لـؿ ،إال صـع ارقفجـو فـال كــرـظ فال كـتــبس صغـــؾضا لــوـط
إطتٌاَ ارتزفظ لؾضا ،فذؽا إؿتبل ارزفظ ارـضلتتبس لغأؽضا ذـظ زلؾضا .
فصــػ ارخبــاٌـ  :ارغــدي

ارـــأن فؽــق ارتراكــس فارـــضظاػ و فًـــب ارغــان صــػ

اال تتـــاػ ارــــرث أف صـــػ ارــــأن ارٌـــرلس إزي ارباقـــس لارؾـــاؿـ ذتـــا

ارقكـــاٌس

اإل الصلـــو فارطـــــج ارتثــــتلفلو ال كــــلضا ارقكــــاٌس اإل الصلــــو ارـــــرؼكثو ارـــــضـٌلو
فارـضلضق و ف ارٌرا فارـضحال
فصــػ ارخبــاٌـ :ارـظلاعـــو

.

ارـــضوقؿه غــؼصا كلتـوـــأ صــؤصػ أطــاـ

ففاد أف

صااصزــو أف عـــرقؽضا ــط كوــأ زلــؿ لـــضا كـــظارا ارقاةــع فــاؼ ارـــضلتوأ كطزــ
صغؿ ارـضوقؿه لارـرث فارٌؼج فارغافع ارٌارـس فلح
فصػ ارخباٌـ  :إكترتاؿ ارؾع

زلؿ اربلاؼ ارٌاػج .

فاؼ أهؼ ارؾعقو صا إكتؾاؼ لؿ ًاذبؿ .

فصػ ارخباٌـ  :االًـاؿ فارؼفاظ زى ارؾع

ارؾن ذـصؿ اهلل صؾضا حاؼ ارؾع

صـا

مل كخػ رؿ ؾؿ أف إُطـاؿ إرلؿ .
ف ـضو أذخاظ تـتبل لباض ارـضرـصا
فصغؾــا فتــؿ ارـــضخاك

ارـــضرـصو

فارخباٌـ تأتم فـم ارفـف ارفتؾلو ارالذتـو

ارــحقً ارثــاعم صــػ صغؾاجغــا ،فكــرلػ صـاجاـو

حتاو (أطالةغا) ففث اهلل ارـضؤصغري رزترزم لـضخاؿظ األطالج فصـراكػ ارفااش .
( :)30تـتفع اراؼارو غؼ إؿتخاو ارـضاٌلو صػ ػفؼ فـج لري ارـضااًم :صا كُاـؼ
ًــغأه فصــا كُاــؼ حــبأه ،فــاؼ ارـــضاٌلو لزرــار ارــحـأه زــى اراظــلط كــبراعؿ حــبأه
فشكن ال ٌٕب طدٖدٚز .
فكـضخػ أؼ تاقػ اراؼارـو لارتقلـو ارٌـاػةو ارــضتتقصو لارغـؼظ ارتزـيب ـػ ططلٍتـؿ
فلـــضااؽؼه اهلل زــى أؼ ال كاــقػ راٌــلاعؿ ،فاللــؼ -لاالُــافو إزي ارتقلــو  -صــػ أػاً
ذتقج ارغان ارفاٌتو لاراٌـلاؼ  -ارــرتقج ارــضارلو فاال تباؿكـو ارـ
ارااًم ،فإال مل تغفع صتقرو ( :أكتغفـ اهلل فأتقو إرلؿ) .

تــحافف زلؾـا
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( :)31االذتلاط ارـضؾحقؿ فـم صلاٌس ؽؾـ ارـكارو ةلضاؼ :
ارتلط االفش  :االذتلاط االكترــبالم فؽق صا حاؼ صـلبقةا لارفـتـقي أف صزرـقةا
لؾا ،فؽؾا كـرلػ اراضس لؿ فكـحقف تـحؿ .
ارتلط ارثاعم  :االذتلاط ارقجقلم فؽق إذتلـاط غـأ صلـبقج لفتلـا فغـأ صزرـقج
لؾا ،ففلؿ كتظأ ارـضخزا لري اراضس لؿ فلري ارـجق إزي صـحتؾؼ ؼش طـ .
ف صقاؿػ االهخاش فارتأصس  :ةؼ عـتقش (كــحقف زـى إهـخاش) أف (كــحقف زـى
تأصس) فؽؾـ فتقي لاررتطلٍ فارـرس فكخقؼ االذتلاط

صثزؾا إكترباللا .

فةؼ عتقش (:ارـضوؾقؿ حؾا) أف (ةلس حؾا) أف (فلؿ تأصس) أف (فلؿ اهخاش) فعـرق
ؽرــد ص ــضا كاب ــ ــػ ارــرتػػ لــري إذتضــارري فؾــؾا إذتلــاط فجــقلم فؽــقعظأ ةقرغــا:
(األذقط فجقلا) فذصا أؼ كاضس لؿ أف كـجع إزي صـحتؾؼ ؼش طـ كف

لارـطٌو .

ف ـضو فتافي إرقاصلو إذتلاقلـو كزـقظ إتبا ؾـا فال كــحقف فلؾـا تــتزلؼ ارغـأ ،فؽـم
حأؼ عـتقش ( :كـح

زى االذقط) أف ( زى إهخاش فلؿ) أف (كـرـظ زـى االذـقط)

أف ( زى تأصس فلؿ) فؽـؾـ فتـافي هــ لو كـتاري ضـس ارــضخزا ارــضتزؼ لؾـا ،فؽـؾـ
االُافو  -االذتلاط أف االهخاش  -تخوا ػ عختـو اكـتغباقلو كاـفؾـا أؽـس ط تؾـا
لاؼ ارتأصس

ارـضؼاؿذ ارـضرتضزو فارـضالذظو هلا .

( :)32إؼ حثأا صـػ ارفــف ارــضؾحقؿه فــم ارختـاو لاغـقاؼ (كلـتر
(كخــ حؾا) أ بتغاؽا صقافتو رزضوؾقؿ لري ارفتؾـاً ،أف
فكبت

إكـتربالؾا-

غــؼعا ارتاــؼن إزي ارـــضخـفؽا

ارـضلتربا

األةـس رفتلـا لاـض ارفتؾـاً،

ارغارـ  -زـى ارتا ـؼه ارــضاـففو لاغـقاؼ (ارتلـاصس

ارلغػ) أف (اكترباو صا لزر فلؿ قاو) ،رخغؿ مل تثب
كثب ـ

حـؾا) أف
أػرـو

غؼعا ؽؾـ ارتا ـؼه ،حضـا مل

 .فصــػ ؽغــا كزــقظ ار ــضخزا -

فارـضخـفؽا  -فكـتاري زلـؿ أؼ ال كتٌـؼ ارـقؿفػ فارثبـق

صتــاظ فاــس
اروــ م،

أن كــتاري زلــؿ اإلتلــاؼ لاألفاــاش ارـــضلتربو لأصــس صطزقللتؾــا صغــؿ كــبراعؿ فاذتضــاش
صـربقللتؾا هـ ا ف األفااش ارـضخـفؽو كتاري تـحؾا لأصس صطزقللو تـحؾا صغـؿ هــ ا
فعتضغى صػ ارـضؤصغري االرتفا
اال ضاج لـرؼ كزتف

إزي ؽؾـ ارـحؾو فتـكلظؾا فـم ارؾؽػ ذتى تـتخـق

إرلؾا كـكاا غؼ كؤارؿ غؾا .

فكْ الطّارٚ
ٔالطّٕر
بشي اهلل الرمحَ الرحٗي
ةـــاش اهلل كـــبراعؿ فتاـــازي :شإُ اهلل حيـــع التـــٕاب ٔحيـــع الــــىتطّرَٖز فةـــاش

الشىَا ِٞوَا ّٞطَُّٕرّاز فةـاش كـبراعؿ  :ش ٍََُٖٔـزلهُ يَمَـ ِٗ ُُيِ وِـَِ الشَّـىَا ِٞوَـا ّٞ
كبراعؿ:ش َٔأٌَزَلٍَِا وَِِ َّ
َ َفطَّلــ ِر َٔالرُّجِــ َز
ي رِجِــزَ الظَّــ ِٗطَاُِز فةــاش كــبراعؿ :شَٔثَِٗابَــ َ
ي بِــ ِْ َُٖٔــ ِِِعَ يَــٍ ُُ ِ
لِ ُٗطَّلــ َر ُك ِ
فَاِِجُرِزفةاش ؿكقش اهلل ( : )شاليظافة مً االي ناٌز فةــاش (:)شالـىــا ٞكمـْ
جعم ــت لــ٘ االر وشــجدّا ٔطّــٕراّز .فةــاش
طــاِر حتــ ٜتعمــي أٌــْ ق ـ رز فةــاش ( : )ش ُ

( :)شإنا اٌُظف احدكـي لبٕهٍ أٔ غا نلَ فمٗكـن  :بشـي اهلل ،فـاُ الظـٗطاُ ٖػـص ب ـرٓ ،
ٔانا فـــر قــــاه  :الــــحىد هلل الــ  ٙيافــاٌ٘ وـــَ الـــب ٔ ٞأوـــاط يــ االنٔ ، ٝانا تٕيــْ أٔ
اغتشــن وــَ جٍابــ ٛقــاه  :أطــّد أُ ال الـــْ إال اهلل  ،الـــمّي اجـعمـــ وــَ التــــٕاب ٔاجـــعم
وَ الـىتـطّرَٖ ٔالـحـىد هلل رب الــعا لـى ز.
ففــم فتــؿ ارطؾــاؿه فارطؾــقؿ أذخــاظ حــثأه ففـــف
ُضـػ صباذث ففٌقش :

ؼكــؼه عاـــض رـضؾــضاتؾا

( ...................................................................)32صغؾاد ارٌارـرري/د1

الـىبحث األٔه  :الـىٗآ ٔأحُاوّا
ٔفـٗـْ فـ ـٕه
الف ن األٔه  :أقشاً الـىاٟع
ارـــضاً ؽــق جلــط صــاكع لــاؿػ لطباــؿ ال ك ــرتاد إزي تاـكــا رقُــقذؿ  ،فرزحلــط
ارـضاكع صٌاػكث كٌس كز

إكـط ارــضاً غؾـا فلتـاش (ؽـؾا عفـل أف ػؽـػ أف ذزلـ

رلم لـضاً) فاألًس فلؿ ارطؾاؿه رخػ ال تزرتؿ أذخاظ ارـضاً .
فةـؼ كخـقؼ اجللــط ارلـاٌس ارــضاٌع صــضا كٌـس أؼ كطزـث زلــؿ اكـط (ارــضاً) ـفــا
فؽؾا ؽق ارـضتٌقػ ؽغا  ،فكغتلط إزي ةلضري :
األفش  :ارـضاً ارـضطزث،فؽق صا كٌس إقـالج رفـظ ارــضاً زلـؿ  -لـال صِـاب إرلـؿ-
حارـــضاً ارــؾن كخــقؼ

اربرـــ أف ارغؾـــ أف اربٍـــ أف غــأ ؽرــد فاعــؿ كٌــس أؼ كتــاش

رــؿ (صــاً) لــال اُــافو  ،فرــق أُــلا إزي هــمً (صــاً اربرـــ  ،صــاً ارـــرغفلو) حاعــ
االُافو رزتقُلس أف رزتضللق  ،فرلل
ف غــقاؼ ارـــضاً فاُــس
اربرـــاؿ فارــــضرلطا

ألجس تٌرلس االكتاضاش .

عظـــ اراـــب فةــؼ كوــتبؿ عظــأ ارـــضاً ارـضارـــس ارـــضقجقػ
فارــــضاً ارــــضتزقؼ لارــــرضـه اكـــاظ فلِـــاؼ االعؾـــاؿ فتأ ـ ـــ

ارـضاً لارطري فارقذس ارـضٌاذ

رؿ ،فارا ه لٌؼج اكـط (ارــضاً) زلـؿ ـفـا لغرـق

صطزــث صــػ ػفؼ إُــافتؿ إزي هــمً ،فــاؽا ًــؼج زلــؿ (ارـــضاً) ر ــرتؿ أذخــاظ ارـــضاً
ارـضطزث .
ارثاعم  :ارـضاً ارــضِاب  ،فؽـق صـا ال كٌـس إكـتاضاش رفـظ ارــضاً فلـؿ لـال اُـافو
 صِاب إرلؿ -حضاً ارـصاؼ فصاً ارقؿػ ،فاعؿ ال كطزـث زلـؿ (صـاً) إال صــحافا فلاغاكـوفةـكغو فرؾا كٌس كز

ارـضاً غؿ فلتاش (ؽؾا رلم لـضاً،لس ؽق صاً غ ).
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الفصل الثاني  :الـماء الـمطلق
ةؼ جاس اهلل ارـضاً ارــضطزث قؾـقؿا كتقُـأ صغـؿ فكغتلـس لـؿ حضـا جازـؿ قـاؽـا ال
كغفاس لارغحاكو ارطاؿٌو زلؿ إال لغرق صػ ارـضالةاه أف ارتغأ لارغحم .
فتقُلرؿ  :إؼ ارـضاً ارـضطزث ال خيزق إصا أؼ ال تخقؼ رؿ صاػه أف تخقؼ رؿ صاػه،
فارـضـاػ صػ ارـضاػه أؼ كخقؼ رزضاً ارـضطزث أًس صتٌس لؿ كـضؼـ فكفـلض زلـؿ حزضـا
أطؾ صغؿ فعتٍ صتؼاؿـ  ،فارـضاً ارـضطزث ةلضاؼ  :صاتٌط فصغفاس .
ارتلط األفش :ؽق ارـضاً ارـضطزث ارؾن رؿ صـاػه فال كتـغحم لــضالةاه ارغحاكـو  ،إال
إؽا تغلـ أذؼ أفًافؿ ارثال و  ،صػ ػفؼ فـج لـري صـاً االعؾـاؿ فصـاً اربرـاؿ فصـاً اربٍــ
فصــاً ارالــقؼ فغأؽــا ص ــضا حــاؼ رــؿ صــاػه  ،فصغــؿ صــاً اإلكــارو ار ــحاؿن
ارـضتااؿفو
فاللؼ
ارـرلاض

األعالل ـ

اراٌقؿ االطأه .
ارـضاػه ؽغا أؼ تبزر ارخـ فرق لِضلضو صا رؿ ارـضاػه ارلؾا  ،فذؽا لزـر صـا
ارـرضاظ صـع صاػتـؿ -األًـس ارـؾن كــضؼـ لارــضاً -حــا حـاؼ صاتٌـضا مل

كتغحم لـضالةاه ارغحم  -زى االرؾـ  -إال لتغأ رقعؿ أف قاضؿ أف ؿكـرؿ ،فعاـ

ـػ

ؽؾا ارتلط صػ ارـضاً ارـضطزث لتابأ(ارـضاً ارـضاتٌط) .
فارتلــط ارثــاعم  :فؽــق ارـــضاً ارـــضطزث ارــؾن ال صــاػه رــؿ  :ةــؼ كخــقؼ ةزــلال ةــالال
رالعفااش فؽق ارؾن ال كبزر صتؼاؿـ ارخـ  ،أف كخقؼ حثأا كبزر صتؼاؿـ ارخـ :
فارتزلــس ؽــق (صــاً صغفاــس) غــأ صاتٌــط أن كغفاــس لــضالةاه ارــغحم أف طٌــقَ
ارـــضتغحم األفش زــى االة ـقي  ،اال إؽا حــاؼ صتــؼافاا لتــقه فارغحاكــو صــتٍ ذلغٍــؾ
لـضقُع ارــضالةاه فال تلــن إزي غـأـ  ،كـقاً أحـاؼ جاؿكـا صـػ اال زـى إزي االكـفس
 -حارـضاً ارـضغٌ

صـػ ارــضلقاو إزي ارــضقُع ارــضتغحم  ،فاعـؿ ال تلــن ارغحاكـو

إزي أجــقاً اراضــقػ ارـــضغٌ

فِــال ــػ ارـــضتؼاؿ ار ــحاؿن زــى ارلــطس  -أظ حــاؼ

صتــؼافاا صــػ االكــفس إزي اال زــى  -حارـــضاً ار ــظاؿد صــػ ارفــقاؿه ارـــضالةم رزل ـتا
ارغحم  ،فاعؿ ال تلـن ارغحاكـو ازي اراضـقػ،فال إزي صـا

ػاطـس ارفـقاؿه  ،فؽخـؾا

إؽا حــاؼ صتــؼافاا صــػ أذــؼ اجلــاعبري إزي اخطـــ  ،فاجلــاصع أؼ حيلــ

اراـــب حــقؼ

ارـضالةم فغأـ فجقػكػ صتاؼػكػ ال كتأ ـ أذؼؽضا لـضا كتأ ـ لؿ اخطـ فحأعؾضا غأ
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صتٌزري فلظتٍ ارتغحم لـضقُع صالةاه ارغحم أف صالةاه ارـضتغحم األفش .
فأصا ارخثأ ارؾن ال صاػه رؿ ارؾن كبزر ارخـ فؾق (صاً صاتٌط) هـ ا

عفلؿ رـقال

ارطــاؿنً ،أن ال كغفاــس لـارغحم،إال إؽا اكــتقزي رــقؼ ارغحاكــو أف قاضؾــا أف ؿكــرؾا
فغز

زى ارـضاً فتغلـ لؿ تغأا صـرلقكا ـفا  ،فال كِـ ارتغأ ارتتـؼكـن لـارغحم

حضا ال كِـ ارتغأ ارـضرلقن لقًا ارـضتغحم إال أؼ كٌأ صاًً صِافا .
فعاب ــ ــػ ؽــؾا ارتلــط صــػ ارـــضاً ارـــضطزث إؽا حــاؼ حــثأا ؿاحــؼا لتاــبأ (ارـــضاً
ارـضاتٌط) هـ ا فـم عـفلؿ رقال ارطاؿيً  ،فؽؾا لـظالفؿ إؽا حـاؼ ةزـلال ؿاحـؼا فغابــ
غـؿ (ارـــضاً ارـــضغفاس) فــم عــفلؿ أف(ارـال صاتٌــط) ،فصغــؿ كتــبري أؼ ارتتلــلط األًــس
غؼعا ؽق تتللط ارـضاً إزي (ارـضاتٌط) فـم عـفلؿ فازي (ارـضغفاس) فاهلل اراارـط .
( )1رــق فةــع

ارخــثأ ارخـــ صتــغحم ك ــرضس أفًــاب ارــغحم أف لاــض اجقاٌــؿ

فتغلـ ارـضاً لقًا ارغحم تغحم ،فؽق حارـضاً ارـضتغلـ لارـؼظ أف لـاربقش فلتـع زـى
ارخـ فكغلـ رقعؿ إزي ًفـه ؽم عاهٍو صػ رقؼ ارغحم فاعؿ كتغحم ارخـ .
فكخفم

ارتغحم فارتأ ـ لارغحاكو  :ارتغأ لقًا ارـغحم فلتـأ أـ فإؼ مل كخـػ

صترؼا صع فًا ارغحم ةبس ارـضالةاه حضا إؽا إًفـ ارـضاً لـضالةاه ارؼظ األمحـ فذعـؿ
كتغحم ارـضاً لفاس تأ أ ارؼظ زى رقعؿ .
( :)2ارتغأ ارتتؼكـن ال كِـ ،رخػ رقحاؼ فًا ارغحاكو صقافـتا رقًا ارــضاً -
لطـبــاؿ األفرـم أف لــرارؿ ارــراُـ  -فـاؼ ارـــضاً ارــضطزث كتـغحم لقةق ؾـا فلـؿ زــى
االذقط إؽا حاؼ لـضتؼاؿ رق حاؼ زى طالب فًا ارـضاً رغلــ فأ ـ فلؿ  ،فؽؾا تغلــ
تتؼكـن غأ صـرلقن رخغؿ صزرث ذخضا لارتغلـ ارـضرلقن اذتلاقا .
( :)3إؽا تغــأ ارـــضاً لــار فػه أف لارـــرـاؿه أف لارـــظفو أف لارثتــس أف لارثظاعــو أف
ذمقؽا صػ االفًاب ارااؿُو زى ارـضاً لـضالةاه ارغحم مل كتـغحم ارــضاً صـاػاظ مل
كتغلـ قاضؿ أف ؿكـرؿ أف رقعؿ لـضالةاه ارغحم  .فرقتغأ رقؼ ارـضاً أف قاضـؿ أف ؿكــرؿ
لـضحافؿه ارغحاكـو مل كتـغحم ارــضاً أكِـا  ،إال إؽا فةـع فلـؿ جـقً صـػ ارــضلتو فتغلــ
ارـضاً لفاس صالةاه ارـضحضق  -صػ ارؼاطس فارـظاؿد ػ ارـضاً  -فلتغحم .
( :)4ارـضاً ارـضتغأ لقًا ارغحم اؽا إتٌس لؿ صاً صاتٌط  -حـ أف صاً صطــ
صثال -ففاش تغلــ لؿ قؾـ ،فرق فاش تغلــ صػ ػفؼ إتٌارؿ لـضاً صاتٌط مل كطؾـ .
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( :)5ارـضاً ارـحاؿن

األؿض ؽق ارـؾن رـؿ أًـس كــضؼـ فكفـلض زلـؿ فؽـق صـاً

صاتٌط صا ػاظ صتٌال لارـضاػه ذمق إتٌاش  ،فزق حاعـ

ارــضاػه ترتهـس فتغـق صـػ تـ

أجقاً االؿض حاؼ صٌؼاج اإلتٌاش لارــضاػه حضـا

اربٍــ فعقكـق االعؾـاؿ،فرق إعتطـع

اإلتٌاش رـراج

افش أفحاع

ارـضاػه صػ فقج ترتهـس لتتطــ فحـاؼ ارــضاً ارترـ

ػفؼ ارخـ فاعؿ كـغـفـاس لـضالةـاه ارـغـحم فإؼ مل كتـغـلــ لأفًافـؿ فال كخقؼ ارــهـس
اًضا فإؼ إتٌز

ارتطـا

( )6لقؼ ارـضاً ار
ػفؼ فةـ

راؼظ ًؼج االتٌاش لارـضاػه األًس .

كغبع صاؤؽا

لاض فٌقش ارلغو تخقؼ صاتٌـضو ذـاش عباؾـا

إعتطـا صاٌؾــا  .فارـاحـؼ ارـــضتٌس لارــحاؿن حارــحاؿن فــم ـؼظ اعــفاارؿ

لـضالةاه ارغحم أفارـضتغحم ،فارـرقض ارـضتٌس لارغؾـ للاةلو ال كتـغحم لارــضالةاه
فحؾا أقـاب االعؾاؿ فإؼ حاؼ صاؤؽا ؿاحؼا .
فاجلاصع ؽق إ تٌاظ ارـضتٌس لارـضاػه لـرلث إؽا أطؾ صغؿ أف عتٍ جاً لؼكزـؿ صـػ
االًس  ،فال كِـ ذلغٍؾ ؼظ إ تباؿ اراـب ارـرقض جقًً صػ ارغؾـ .
( :)7إؽا تغــأ لاــض اجلــاؿن ػفؼ لاِــؿ اخطـــ فــارطـب ارـــضتٌس لارـــضاػه ال
كتغحم لارـضالةاه فاؼ حاؼ ةزلال  ،فارطـب اخطـ ذخضؿ ذخط ارـاحـؼ إؽا تغـأ تــضاظ
ةطـ ؽرد ارباض،فإال فارـضتغحم ؽق ارـضتؼاؿارـضتغأ ػفؼ صا ؼاـ التٌارؿ لاملاػه.
( :)8ارـاحؼ غأ ارـضتٌس لارـضاػه اؽا حـاؼ لتـؼؿ ارخــ حـاؼ صاتٌـضا ال كتـغحم
إال صع تغلــ لقًا ارغحم  ،فاؽا حاؼ ػفؼ ارخـ فؾق صغفاس كتغحم لــضحـػ صالةـاه
ارغحم  -ذتى ارللأ -أف صالةاه ارـضتغحم األفش .
فصتؼاؿ ارخـ لـرل

ارـضلاذو ؽق صا لزر صخابـؿ كـتو ف ال ـري هـ ا ،فاالذـقط

لزقغؿ ال و فأؿلاري ه ا إال ـضػ ه .
( :)9ال فـــج

إ تٌــاظ ارخـــ لــري تلــافن كــطقذؿ فإطتالفؾــا فال لــري فةــقب

ارـــضاً فؿح ـقػـ فلــري جـكاعــؿ  .عاــط إؽا حــاؼ ارـــضاً صتــؼافاا لتــقه فتــغحم لاِــؿ :
ارـضغؼفع ارتزلـس فذعـؿ كتـغحم ،فال تخفـم حـكـو ارــضحضق إل تٌـاصؿ  ،حضـا ال تخفـم
حـكو ارـضتؼافع إرلؿ

ا تٌاظ ارـضتؼافع صغؿ ذتى كتٌس لؿ  -فؽق حـ  -فلقفش تغحلـؿ

اؽا مل تخػ اجقاً ارغحم صقجقػه راؽـه .
( :)10ارـضاً ارـضقجقػ فـم طقاؼ صاً اربل

إؽا حاؼ ةؼؿـ ػفؼ ارخـ حاؼ صغفاال
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فإال اؽا حــاؼ لتــؼؿ ارخـــ حــاؼ صــاًً صاتٌــضا ،فؽخــؾا ارـــضاً ارـــضقجقػ

االعالل ـ

فارقاؿػ إرلغا صـػ صوــف إكـارو ارــضلاـ  -ؽضـا لــضغقرو صـاً رـؿ صـاػه فذخضؾضـا ذخـط
ارـضاً ارـضاتٌط  .ف زلؿ :إؽا حاؼ ارـضاً ارـضقُـق

رـب عـحلا فجــي زلـؿ صـاً

ارـظقاؼ أف صاً اعبقو االكارو قؾـ ،لس كخقؼ ارـضاً ارتزلـس صاتٌـضا صـا ػاظ االعبـقو
أف صـاً ارـظـقاؼ جـاؿكـا ـزلؿ فكـحـن زـلؿ ذخط صاً ارخــ
ارـراش

حس صاً صتغحم إؽا إتٌس لارخـ ففار

( :)11إؽا هد

إ تٌاظ ارـضاً حأؼ هد

حزضا عتٍ ،أظ رلم رؿ صاػه ؟ أف هد
زلؿ لتغحم ؽؾا ارـضاً فؽاذ لـلب

ارـتطؾـأ لؿ  ،فؽخؾا

أجقاً ارغحاكو غؿ فذعؿ كطؾـ .
صاً ةزلس ؽس رؿ أًـس كــضؼـ فكــضقعؿ

صاً ؽـس كبزـر ةـؼؿ ارخــ أظ ال كبزغـؿ ؟ذُخـط

صالةاه ارغحم فإؼ مل كتغأ لقًفؿ .
ارـ

(:)12صاً ارـضطـذاش تتاقــ ذتى ارتزلس ؽق صاً صاتٌط  :كطؾــ ارــضتغحلا
كٌلبؾا فال كتغحم لـضالةاه ارغحاكو ذاش عقفرؿ إال صا تغلـ صغؿ لقًا ارغحم .
( :)13كات

اًضلو صاً ارـضطـ فصطؾـكتؿ  :إًالتؿ رزـضتغحم فإذاقتؿ لؿ ،حضـا

كورتط ًؼج ( صاً ارـضطـ) زلـؿ ـفـا فإؼ حـاؼ ارــضتؼاؿ ارغـافش ةزـلال فحـاؼ ارقاةـع
زى ارغحم صغؿ ةطـا

 .عاط إؽا حاؼ صــحضق صـا عـقش صـػ ارلـضاً ةطــا

ةزلزـو ال

كٌؼج زلؾا ـفا أعؾا (صاً صطـ)مل كخػ صطؾـا لس كغفاس لـضالةاه ارغحم .
( :)14إؽا إجتضع صاً ارـضطـ

صخاؼ  -فحاؼ ةزلال  -فاؼ حاؼ كتتـاقـ زلـؿ ارــضطـ

فؾق صاتٌط غأ صغفاس فؽق صطؾـ رغأـ،فإؼ اعتطـع غـؿ ارتتـاقـ حـاؼ حبخـط ارـاحـؼ:
صطؾـ رغأـ فكغفاس لـضالةاه ارغحم أف ارـضتغحم األفش .
( :)15االؿض املتغحلو تطؾـ لقًقش صاً املطـ إرلؾا صػ ارلـضاً فرـق لا اعـو ارــكس
فأصا رق فًس ارـضطـ إرلؾا لاؼ ارقةق

زى صـرس طـحأؼ تـهس  -لاـؼ ارقةـق

زـى

صخاؼ -فقًس صخاعا صتغحلا جـي زلؿ ذخط (ارـضاً ارتزلس) ال (صاً ارـضطـ).
عاط رق فةع ارـضطـ زى ذاٌل أف فؿج هـحـ أف رؾـطلضـو أف ذمقؽـا ـط كـتل صغـؿ
زى ارغحم تغحم ،إال أؼ كخقؼ فةق ؿ أفال زى صا ؽق صـضـ رؿ ط كغتتس غـؿ روـؼه
ارـضطـ أف رتتالاؿ فال كتغحم  .فرق جـي ارـضطـ زى فجـؿ االؿض فقًـس إزي صخـاؼ
صلتّا قؾـ إؽا مل تخػ صاؿ ري ارغحم فحاؼ جـكؿ صتٌال لـضطـ ارلضاً .
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( :)16ارـثـقو أف ارفـاي ارـضتـغـحم إؽا تـتاقـ زلؿ ارـضطـ فعـفؾ فـلؿ قؾـ فال
حيتاد رزاٌـ فال رزتاؼػ ،فرق فًس رباـِؿ ػفؼ لاض قــؾـ صـا فًـس إرلـؿ طاًـو،
ؽؾا إؽا مل كخػ فلؿ دماكو ،فإال مل كـطـؾـ إال إؽا تتاقـ زلؿ لاؼ ففاش لغؾا .
( :)17ارـضاً ارـضتغحم إؽا فةع زلؿ صاً ارـضطـ  -لـضتؼاؿ صاتؼ لؿ  -قؾـ  ،فحؾا
كطؾـ رـفؿ حاالعاً فارخقف فعـرقؽضا صـضا أًالؿ صاً ارـضطـ ذاش عقفرؿ لوـط ؼظ
لتاً ري ارغحم
لاؼ فرقغ ارخز

ارـضاً أف
فلؿ ،فال جي

رـفؿ ،فاللؼ صػ تافأ اإلعاً لاررتاو صع صاً ارـضطـ
صباهـه ٌـ ارثلاو فال تاؼػ ارغلس فلضا كطزـ

ؽرد حاعاً ارـظضـ أف ارؾن هـو صغؿ ارخز

فلـؿ

أفارـظغقكـ  ،فإؼ حاؼ أذقط .

( :)18إؽا تتاقـارـضطـ زى ارغحم ط تـهس صغؿ زى هـمً طــ مل كتـغحم صـا
ػاظ ارـضطـصتٌال ،إال أؼ كتغأ صاؤـ لقًا ارغحم أفكغتتس جقً صػ ارغحم إرلؿ .
( :)19ال فـج لري صاً ارـرضاظ فلري غـأـ
إؽا حــاؼ صتٌــال لارـــضاػه :ار ــظقاعو فحاع ـ

األذخـاظ  ،فضـا
فذــؼؽا حـــا أف حاع ـ

ارــرلاض ارٌـغأه
لِــضلضو صــا ف ــم

ارـرلاض ارلؾا حـا  -حاؼ ارــضاً صاتٌـضا  .فأصـا إؽا مل كخـػ صتٌـال لارــضاػه  ،أف مل
تخػ ارــضاػه  -فرـق لِـضلضو صـا فــم ارــرلاض إرلؾـا  -ةـؼؿ حــ مل كخـػ صاتٌـضا لـس
كغفاس لـضالةاه ارغحم أف ارـضتغحم األفش طاًو.

الف ن الثالث  :الـىا ٞالكمٗن الـىشتعىن يف الطّارٚ
ارـضاً ارتزلس إؽا إكـتاضس

ؿفـع ارــرؼث األًـغـ  -ارقُـقً  -أف

االغلـاش

ارـضغؼفلو فؾق قاؽـ فصطؾـ صػ ارـرؼث فارـظبث  :ارغحم .
ؿفع ارـرؼث االح فؾققاؽـ فصطؾـ صػ ارــظبث فصـػ ارــرؼث،

فاؽا إكتاضس

فاالذقط األفزي تـذ إكتاضارؿ

ؿفع ارــرؼث إؽا تــضخػ صـػ صـاً طــ ،فإال مجـع

لري ارتلضط فلري ارغلس أف ارقُقً لؿ ذل
صػ ارغحم حارـض

فارؼظ،فإؽا حاؼ صتغحلا مل كطؾــ صـػ ارــرؼث فال صـػ ارــظبث.

عاط ال لأن لارتطـا
فرق إكتاضس

فرلفتـؿ  .ؽـؾا حزـؿ إؽا حـاؼ ارــضاً طزـقا

ارـضغتِرو صػ لؼؼ ارـضغتلس إزي ارـضاً ارؾن كغتلس صغؿ .

ارتطؾأ صػ ارغحم أف ارـضتغحم األفش فاملاً صتـغحم رخقعـؿ ةزـلال

الةى دملا فلغفاس فإؼ مل كـضتقد لؿ ارغحم فمل تظؾـ أجقاؤـ فلؿ ،عاط كلتثغى صغؿ:
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ارغلارو ار

كتاتبؾا قؾاؿه ارـضرس إؽا طال صاؤؽا صػ أجقاً ارغحم فؾم قاؽـه .

( :)20صــاً االكــتغحاً صـػ اربــقش أف صــػ ارغــاٌل ال لــأن لــؿ  ،فال كتــغحم صالةلــؿ
لوـــط أؼ ال كــتغأ صالةلــؿ لارغحاكــو  ،فمل تتحــافف دماكــو ارـــضقُع صــػ ارـــضرس
ارـضاتاػ  ،فمل تٌر

صاً االكـتغحاً عــحاكو صـػ ارــظاؿد أف صـػ ارـؼاطس حـأجقاً

صتضلقه صػ اربقش أفارغـاٌل  ،فـذؽا إجتضاـ

ؽـؾـ اروــفط حـاؼ ارــضالةم قـاؽـا غـأ

صتغحم  ،رخػ صاً االكـتغحاً ال كــحقف ارقُـقً لـؿ فال االغتلـاش لـؿ فال ارـتطؾأ لـؿ
صػ ارغحم فال إكتاضارؿ

ارـضطاط أف ارـضوـو .

الفصل الرابع  :إشتباه ال ناء
ارـــضاً ارـــضوخقذ

قؾاؿتــؿ فارـــضرتضس تغحلــؿ ص ــرخقظ لطؾاؿتــؿ صــا مل كازــط

تغحلؿ كالتا فللتٌر  ،فإؽا زط  -إمجاال  -لغحاكو صاً أذـؼ إعـاًكػ مل كــحق رـؿ
أؼ كـفع لأذؼؽضا ارـظبث فال ارــرؼث  ،عاـط ال كــرخط لغحاكـو صالةـم أذـؼؽضا إال
إؽا حاع

ارـرارو ارلالتو فلـؿ ارغحاكـو أف ذٌـز

ارــضالةاه صـع حـال االعـاٌري فـلرخط

لغحاكو ارـضالةم  .فاؽا إهتبؿ ارغحم لارطاؽـ فج
فارـضاً ارـضوخقذ إقالةؿ ارـضرتضس إُافتؿ فحاعـ

اإلجتغاو غؾضا .
رـؿ ذارـو كـالتو صازقصـو أطـؾ

ارـضخزا لؾا فلغى ضال زى قبث ارـرارو ارـضتلتغو  ،فإؼ مل تخـػ رـؿ ذارـو كـالتو مل
كٌزس رـفع ارـرؼث أف ارـظبث .
فإؽا إهتبؿ ارـضطزث لارــضِاب جـاف ؿفـع ارــظبث لارغلـس لخـس صغؾضـا رلرٌـس
ارلتري لتطؾأـ صػ ارغحم ،فجـاف ؿفـع ارــرؼث لارتقُـم أف لاالغتلـاش لؾـؾا ارــضاً
تاؿه فلؾاذ أطـي رلتطع لطؾقؿـ صػ ارـضاً ارـضطزث .
فارــضاً ارـــضوخقذ إلاذتـؿ ارـــضرتضس غٌــبؿ  -ذـالش إال صــع كـبث صزــد ارغــأ أف
حقعؿ

كؼ ارغأ فلرـظ ارتٌـب فلؿ إال لذؽؼ ارغأ.

فإؽا إهــتبؿ ارـــضاً ارـــضباض لارـــضغٌقو ذـــظ ارتٌـــب لخــس صغؾضــا ،فرــق إجــرتأ
فغلــس ارـــضتغحم لأذــؼؽضا قؾـــ،رخػ ال كٌــس ؿفــع ارـــرؼث لأذــؼؽضا ،عاــط إؽا
حاع

أقـاب اروبؾو غأ حمٌقؿه جاف إكتاضاش لاض االقـاب صػ غأ إكتلااو.
فُالل اروبؾو غأ ارـضرٌقؿه أؼ تـبـزر حـثـه االقــاب ذـؼا كـقج

طـفد
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لاِؾا ػ صـقؿػ ارتخزلـا لـأؼ كــتالـ أف كـتــاؾؿ زلـؿ إؿتخـاو لاـض األقــاب أف
كـظـد إؿتخاو لاِؾا ػ ػاٌـه ةؼؿتؿ أف إلتالٌؿ أف كِطـ إزي إؿتخاو لاِؾا.
فرق هد

حقؼ اروبؾو صـرٌقؿه أف غـأ صــرٌقؿه فـاألذقط فجقلـا  -إجــاً

ذخط ارـضرٌقؿه لاؼظ إكتاضاش االقـاب أف لاِؾا

اروـو أف ارتطؾأ .

الف ن اخلاوص  :أحُاً الـىا ٞالـىضاف
ارـضاً ارـضِاب  :ؽق ارـضاتٌـ صػ جلـط حضـاً ار تتـاش أفاراغـ  ،أف ارــضضتقد
لغأـ حضاً ارقؿػ  -فارـحاصع ؽق صا ال كٌس إقالج ارـضاً زلؿ إال صع إُافتؿ إزي
حارـرزل

همً  ،فذخضؿ ذخط كاٌـ ارـضاكاا

فارغفل ؽق قاؽـ

عفلؿ .

(:)21ارـضاً ارـضِاب فحس صاٌع -غـأ ارــضاً ارــضطزث -ال كٌـزس رـفـع ارــظبث:
ذاال

ارغحم ،فال كٌزس إلفارو ارـرؼث

اإلطتلاؿ فال

ذاال

اإلُطـاؿ.

فكتغحم ارـضاً ارـضِاب فحس صـاٌع لــضحـػ صالةـاه ارغحاكـو :ارتزلـس صغؾضـا لـس
ذتى ارخثأ لتؼؿ ارخـ  -زـى االذـقط فجقلـا  . -عاـط إال إؽا حـاؼ أذـؼؽضا صتـؼافاا
زى ارغحاكو لتقه حارـحاؿن صػ اراـارم فارــظاؿد صـػ ارفـقاؿه فعــرقؽضا صــضا كاـؼ
اراـــب حــقؼ ارـــضالةم فارـــضالةى فجــقػكػ صتاــؼػكػ فحأعؾضــا صغفٌزلـــػ فتظــتٍ
ارغحاكو  -ذلغٍؾ  -لارـحقً ارـضالةم رزغحاكو طاًو .
فارـضاً ارـضوخقذ إقالةؿ ارــضرتضس إُـافتؿ إؽا إذتضـس حقعـؿ صطزتـا حـثأا لتـؼؿ
ارخـ -ال كتغحم صالةلؿ فكـضخػ إكتٌراو قؾاؿه ارـضالةى ذلغٍؾ .
فإؽا تغحم املاً ارـضِاب أف ارـضاٌع مل كطؾـ أًال فاؼ إتٌس لارــضاً ارــضاتٌط
حضاً ارـضطـ أف ارخـ ،عاط إؽا إكتؾزد
ففار

ارــضاً ارــضاتٌط حـارخـ حبلـث ؽؽبـ

لغـؿ

طٌقًلتؿ حاؼ ارـضحضق قاؽـا إؽا مل كتغأ لأفًاب ارغحم ارقاةع

املـاً

ارـضِاب أف ارـضاٌع،فال كِـتأ ـ ارـضحضق لأفًاب ارـضِاب أف ارـضاٌع املتغحم .
( :)22ارلـــؤؿ ؽـــق فِـــزو هــــاو أف قاـــاظ ارغـــأ  -إعلـــاعا حـــاؼ أف ذلقاعـــا ، -
فاالكـٍاؿ حزــؾا قــاؽـه إال كــؤؿ ارخزـ

فاخلغقكـــ فارخــافـ غــأ ارختــالم  ،عاــط كخــــ

كؤؿ ارختالم  -ارلؾقػن فارغٌـاعم  -فكؤؿ غأ صأحقش ارزرـط ـؼي ارــؾـه  ،فأصـا
ارــــضؤصػ فـــاؼ كـــؤؿـ هـــفاً لـــس

لاـــض ارـفاكـــا

أعـــؿ هـــفاً صـــػ كـــباري ػاً .
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ال نبخث الثاىٌ  :أحكاو اخللىة
وفًه فصىل
الفصل األول  :أحكاو التخلٌ
كـح

ذاش ارتظزم لس

كاٌـ االذقاش كرت لوـه اراقؿه  -فؽـم ارتبـس فارـؼلـ

فاربلِتاؼ  -ـػ حـس عـارـ صــضلق ،لغرـق كٌـؼج ارلـرت ذتلتـو ف ـؼظ حوـا اراـقؿه
ـفا ،حضا حيـظ ارغظـ ارلؾا صػ ػفؼ فــج لـري ارــضضا س فلـري ارــضظارا  ،فصـػ ػفؼ
فــج لـري ـقؿه ارــضلزط فلــري ـقؿه ارخـافـ زـى االذــقط ،فكلترلـػ كـرت صـا لــري
ارلـه فارـحبو فكلترلػ تـذ ارغظـ إرلؿ .
عاط كلتثغى صػ كلترث هـ ا االكتضتا لؾا عظأ ارقفد فارقفجو فاعؿ كـحقف رخـس
صغؾضا أؼ كخوا قؿتؿ رآلطـ حضا كـحقف رؿ أؼ كغظـ إزي قؿه اخطـ.
( :)22ال ك ــحقف ارغظـــ إزي ــقؿه غــأـ فرــق لقاكــطو كٌــؼج ـفــا حقعــؿ عظـــا إزي
اراقؿه حارغظـ إرلؾا صػ فؿاً ارقجاجو أف فـم ارـضـ ه أف

ارـضاً ارٌافـم .

( : )23كـرـظ  -زى االذقط  -إكتتباش ارتبزو فإكتؼلاؿؽا لبقرؿ أف لــحلؼـ ذـاش
ارتبقش أف ارتغقط  ،فال كـرـظ ذاش اإلكت اً أف االكتغحاً  ،فرق إُـطـ إزي أذـؼؽضا
فاالةقي صلــ للغؾضا فاالذقط إجتغاو اإلكتتباش فإطتلـاؿ اإلكـتؼلاؿ .فرـق ػاؿ أصـــ
لري اإلكتتباش أفاإلكتؼلاؿ فلري تخوا اراقؿه صع فجـقػ ارغـارـ ارــضضلق تاـلػ زلـؿ
ارتلرت ف ؼظ حوا اراقؿه صع إطتلاؿ اإلكتؼلاؿ أف اإلكتتباش لاقؿتؿ إزي ارتبزو .
( :)24رق إهتبؾ

ارتبزو كـرلػ ارتفرٍ غؾا فمل كـحق رؿ ارتظزم رـرري ارتاــب

زى جؾو ال تلتتبس ارخابو ارـضوـفو فال تلتؼلـؽا أف كـرٌس رـؿ ارلـأن صـػ صاـفتؾـا
أف كتِـؿ أف كترـد صػ اإلعتظاؿ فتأطـ ارتظزّم .
( :)25ال كـحقف ارتظزم

صزد غأـ إال لذؽعؿ ًـحيا أف لواؽؼ ذارـؿ أف لـارفرقي

فاجلاصع إذـاف ؿُـا ارــضارد لتٌــفؿ  .حضـا ال كــحقف ارتظزـم
ارـظأكو  -حارـضؼاؿن فارـضقاؿ فارـضتالـ فارـرللغلا

األفةـاب فارـؼفاٌـ

 -إال أؼ كازط لاضقظ فةفلتؾـا

فتلبلس صغفاتؾا رزاضقظ أف رـظٌقَ غقاؼ فؽق كغطبث زلؿ .

اذخاظ اخلزقه فارتظزم )41( ............................................................

فرق أط ارـضتـقرم أف لاض أؽس ارـضؼؿكو لؾرد حـفى إؽا ذـٌس اإلقضـٍغـاؼ
إطباؿـ أف حاؼ ًاذ

لٌؼةؿ
فاإلعتفا ا

كؼ فكـزطغو زلؾـا .فؽخـؾا ذخـط كـاٌـ ارتٌــفا

فـم ارـضؼاؿن فارؼفاٌـ ارـظأكو .

الفصل الثاىٌ  :غسل مىضع البىل والغائط
كـح

تطؾأ صقُع اربقش فارغاٌل صتؼصو رزٌاله فارطقاب فذمقؽضا صـضا كاتـ

فـلؿ قؾاؿه اربؼؼ  ،فاللؼ صػ غلس صقُع اربقش لارـضاً ارتزلس صـتري  -زى االذـقط
فجقلا  -ف ارغلس لارـضاً ارــضاتٌط جيـقن صــه فاذـؼه زـى االرؾــ  ،فال كــحقن
غأ ارـضاً صطؾـا .
فأصـا صقُــع ارغـاٌل فــاؼ تاــؼي ارــضظـد فلزــر اإلرلــتري أف ارفظـؾكػ تاــلػ غلــزؿ
لارـضاً ارطاؽـ حغأـ صػ ارـضتغحلا  ،فإؼ مل كتاـؼ ارــضظـد صلــ لـري غلـزؿ لارــضاً
ذتــى كغتــى فلــري صلــرؿ لاالذحــاؿ أف ارــظـج أف ارتطــػ أف ارتـقــان أف ذمقؽــا صــػ
االجلاظ ارتاراو رزغحاكو لوـط قؾاؿتؾا ،فارـضاً أفِس ،فاجلضع أحضس .
( :)26االذــقط فجقلــا إ تباؿارـــضلس لثال ــو أذحــاؿ أف ع ــرقؽا إؽا ذٌــس ارغتــاً
لاألةــس  ،فأصــا إؽا مل ك ــرٌس ع ــتاً ارـــضرس لــارثالث فاللــؼ صــػ ارقكــاػه ذتــى كغتــى
ارـضرس صػ ارـظبث ارـضاري .
( :)29كـــرـظ االكــتغحاً لاالجلــاظ ارـــضررتصو هـــ ا حــارتـ ؼ فارـــظبق فاررتلــو
ارـرللغلو ،فكـرـظ االكتغحاً  -زى األذقط -لـاراظط فارــفث  ،ـط كطؾــ ارــضرس
لؿ زى االةقي إؽا تـتـ
( :)30كـح
فال تـح
تـح

زلؿ عـتاً ارـضقُع صػ طبث ارغاٌل .

ارغلس لارـضاً إفارـو أجـقاً ارغـاٌل لتضاصـؿ ذتـى األجـقاً ارٌـغاؿ

إفارو ارزقؼ فارـاٌرو ،فؽخؾا

إفارو األجقاً ارٌغاؿ ار

ارــضلس لاالذحـاؿ زى األذـقط ،عاـط ال

ال تقفش اػه لارـضلس لاالذحاؿ فعـرقؽا .

( :)31إؽا زط لـظـفد عـ حاكو أطــي حارـؼظ صـع ارغـاٌل أف ةبزـؿ أف لاـؼـ فالةـ
ارـضرس فال كـحقنً

تطؾأـ إال ارـضاً،عاط ال كِـ

ارغلاً تغحلؿ لاربقش راؽـا.
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الفصل الثالث  :مستخبات التخلٌ ومكروٍاته
كلتر

رزضتظزم  -زى صا ؽحــ ارازضـاً ؿُـقاؼ اهلل زـلؾط  -أؼ كخـقؼ لــرلث

ال كـاـ ارغارـ لااللـتااػ غؿ أف لؼطقش لل

ارـظالً صغزتا  ،حضا كلتر

رؿ تغطلو

ارـأن،فارتتغع جيقنً غؾا ،فارتلضلو غؼ حوا اراـقؿه فارـؼ اً لارــضأ قؿ فتتـؼكط
ارـجس ارللـي غؼ ارؼطقش ،فارلضغى غؼ اخلــفد،فأؼ كتخـىً ذـاش اجلزـقن زـى
ؿجزؿ ارللـي فكفـد ارلضغى ،فأؼ كلت أ لارلـؼ ارللــي إؽا مل كخـػ فلؾـا طاتــط زلـؿ
إكط اهلل أف حالصؿ أف ذمقؽضا ،فإال فلرـظ ؽتد ارـضتؼكا
كؼـ فجي

أف تغحللـؾا فحيــظ لتـاؤـ

عق ؿ إؽا إذتضس تزق ؿ لارغحاكو،لس االذلػ عق ؾا ةبس ارتظزم.

فكخـــ ارــحزقن

اروـقاؿ  ،فارــضواؿ  ،فصلـاةل ارثضـاؿ  ،فصقاُـع ارزاــػ :

حألقاو ارؼفؿ فعـرقؽا صػ ارـضقاُع ار

كخقؼ ارـضتظزم ـُـو رزاـػ ارغـان ،ف

ارـــضقاُع ارـــضاؼه رغــقفش ارتقافــس  ،فإكــتتباش ةـــَ اروــضم أف ارتضـــ لفـجــؿ،
فإكـــتتباش ارــــكس لـــاربقش  ،فاربـــقش

االؿض ارٌـــزبو  ،ففـ ــم تـــقو ارــــروـا

فأعـفاةؾا ،ف ارــضاً طٌقًـا ارـاحـؼ  ،فاألحـس فاروــو ذـاش ارــحزقن رزتظزـم،
فارخالظ لغأ ؽحـ اهلل  ،فكخـــ ذـبم اربـقش أف ارغـاٌل فتوـتؼ ارخـاؽـو غـؼ إذتضـاش
ارتِـؿ ،لس ةؼ كـرـظ غؼ تقةع ارِـؿ اروؼكؼ .
فكخــ االكـتغحاً فاالكـت اً لارلـؼ ارلضغـى ،فارتظزـم زـى ةبـقؿ ارــضؤصغري إؽا مل
كخػ فلؿ ؽتد ،فإال -إؽا حاؼ كزقظ صغؿ ؽتد ارـضؤصػ ارـضل
حضا جي

 -ذـظ فا ط لفازؿ .

عق اخلاتـط صـػ ارلـؼ ارــضلتغحى لؾـا إؽا حـاؼ صــرزّى لامسـؿ كـبراعؿ أف

لخالصؿ أف لأمساً ارـضاٌقصري (”) أف ارترفظ زلؿ صػ ارتزقث فارتغحم.

الفصل الرابع  :كًفًة اإلسترباء
أفِس حلفلو رالكت اً صـػ اربـقش  :أؼ كٌـ ذتـى تغتطـع ػؿكــه لقرـؿ ـط كــضلس
لتقه صػ ارـضتاؼه إزي أًس ارتِل
أن كـحؾلؾا لوؼه الث صـا

ال ا ،ط صغؿ إزي ؿأن ارــروفو ال ـا ،ـط كغرتؽـا

 ،فؽؾـ طـقا

تلاو ارغـض صغؾا تغتلو ارـضحـي صػ

اربقش ،ففاٌؼتؾا قؾاؿه اربزس اخلاؿد لاؼـ إؽا اذتضس أعؿ لقش فال جي

ارقُقً صغؿ.

اذخاظ اخلزقه فارتظزم )43( ............................................................

للغضا رق طــد اربزـس ارــضوتبؿ لـاربقش ةبـس االكـت اً أف صـػ ػفؼ فازـؿ -لغـى زـى
حقعؿ لقال كـتطؾـ صغؿ فكتـقُأ رؿ ذتى إؽا حاؼ تـذ االكـتبــاً راؾؿ حاؼظ ارتـضخػ صغـؿ
أف اإلُطـاؿ ارلؿ أفتـرـجؿ صغؿ .
ففاٌؼه االكت اً ترتت

زلؿ فإؼ تـرتث لفاس غـأـ حقفجتـؿ  ،فكزرـث لاالكـت اً

ارفاٌؼه ارـضؾحقؿه  :ققش ارـضؼه زى فجؿ كتطع لاؼظ لتاً همً

ارـضحـي .

( :)32اؽا لــاش ــط طـــد صغــؿ لزـس صوــتبؿ صـــػػ لــري اربــقش فلــري ارـــض
صلت ٌا صػ اربقش  -لغى زى حقعؿ لقال فلحـ
ارـرخط رق لاش ط إكت أ صغؿ لاخلـقا

فمل كخــػ

زلـؿ ارـتطؾأ صغـؿ فارقُـقً  ،فؽخـؾا

ط تقُأ ط طــد صغـؿ لزـس صوـتبؿ صــػػ لـري

حقعؿ لقال فلري حقعؿ صغلا فحاؼ ؽرد ةبس أؼ كتقُأ .
فأصا إؽا لاش ط إكت أ صغؿ لاخلـقا
اربقش فلري ارـض

فج

ط تقُأ ط طـد صغـؿ لزـس صوـتبؿ صــػػ لـري

االذتلاط لاجلضع لري ارقُقً فلري ارغلس .

( :)33ال إكت اً زى ارغلاً  ،فاربزس ارـضوتبؿ ارـظاؿد صـغؾػ قـاؽـ ال كــح

رـؿ

ارقُقً ،عاط االفزي رزضـأه لاؼ ارتبقش أؼ تٌ ةزلال فتتغرغس فتاٌـ فـجؾـا ـُـا
ط تغلزؿ لارـضاً ارـضاتٌط صـه فاذؼه فلارـضاً ارتزلس صـتري زى االذقط فجقلا .
( :)34إؽا زط أعــؿ إكـت أ أف إ كـتغحى فهـد

حقعـؿ زـى ارقجـؿ ارٌـرلس لغـى

زى ارٌرو .
فإؽا هـد

االكــت اً صـػ اربــقش أف

زى ؼصؿ فاؼ حاؼ صػ اػتؿ فازؿ
فرق هـد

االكـتغحاً صــػ ارغـاٌل أف صــػ اربـقش لغــى

صـرزؿ ارؾن تـظزّى فلؿ .

إكـتغحاٌؿ لاـؼ تــضاظ ًـالتؿ ًـر

ًـالتؿ ،رخـػ زلـؿ اإلكـتغحاً

فتطؾأ صقُع اربقش أفارغاٌل صتؼصو رزٌاله ارـضتبزو.
فاؽا إذتضس صػ مل كلت يً أف رػ طـفد ؿققلو صوتبؾو لغى زى ؼصؾا .
( :)35ارـضؾن ؽق ؿققلـو تــظـد غـؼ ارــضال بو صـع األعثـى ،فرـق زـط لــظـفجؿ
صغــؿ فمل كازــط اكتٌــرالؿ رــحقً صــػ اربــقش أف ارـــض
مل كلت أ صػ لقرؿ .

 -لغــى زــى قؾاؿتــؿ فإؼ حــاؼ
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ال نبخث الثالث  :الىضىء
وفًه فصىل
الفصل األول  :ىىاقض الىضىء
كـرٌس ارـرؼث االًغـ ارـضقج

رزقُقً لأصقؿ :

االفش فارثاعم  :طـفد اربقش أفارغاٌل كقاً أطـد صػ ارـضقُع ارـضاتاػ لاألًـس
أظ لارااؿض أظ حاؼ صػ غأ ارـضاتاػ زى االذقط لس االةـقي إؽا ًـؼج زلـؿ ـفـا:
اربقش أف ارغاٌل  ،فاربزس ارـضوتبؿ ارـظاؿد ةبس االكت اً لـرخط اربقش راؽـا .
ارثارث  :طـفد ارـكس صػ ارؼلـ أف صػ غأـ إؽا ًاؿ صـظـجا رزغاٌل فًـؼج زلـؿ
أذؼ االمسري ارـضاـففري -أؼ تلضع ًقتؾا أف تـحؼ ؿكـرؾا ، -فال ـ ه لــضا كــظـد
صػ ارتبس فرق صع اال تلاػ .
زـى اراتـس فارلـضع فاربٌــ ،كـقاً عـاظ ةاٌضـا أظ ةا ـؼا أظ

ارـالع  :ارغقظ ارغار

صِطحاا  ،فال تغتض ارـظفتو فارـظفتتاؼ ارقُقً .
اخلاصم  :حس صا غز

زى اراتس صػ جغقؼ أف إغضاً أف كخـ أف غأ ؽرد .

ارـلاػن  :االكتراُو زى تفٌلس كأتم إؼ هاً اهلل تاازي .
( :)36إؽا هــد

قـــف أذــؼ ارغــقاةض لغــى زــى اراــؼظ  ،فحــؾا إؽا هــد

ارـظاؿد لقش أف صؾن فاعؿ كـب

أؼ

زـى ـؼظ حقعـؿ لـقال  ،إال أؼ كــظـد اربزـس ارــضوتبؿ

لاؼ اربقش صـػ ػفؼ إ كـت اً فـلرخط لأعـؿ لـقش كتـغحم صالةلـؿ فكـغتض فُـقًـ ارـؾن
أذؼ ؿ لاؼ ارتبقش فارتطؾـ صػ ػفؼ إكت اً .
(:)37إؽا طـد صاً االذتتاؼ فمل كخػ صاؿ همً صػ ارغاٌل مل كغـتتض ارقُـقً،
طـفد همً صػ ارغاٌل صاؿ فمل كتلتػ لؿ .

فحؾا رق هد

( :)38ال كغــتتض ارقُــقً لـــظـفد ارـــضؾن أف ارــقػن أف ارــقؽن ،فاألفش :صــا
كـظـد لاؼ ارـضال بو  ،فارثاعم صا كـظـد لاؼ طـفد اربقش  ،فارثارـث صـا كــظـد لاـؼ
طـفد ارـض

.

ارقُقً فاذخاصؿ)45( .............................................................. .......

الفصل الثاىٌ  :كًفًة الىضىء وأحكامه
ارقُقً أجقاً فاجبو فصلتربو .
فارقاج
ارقاج

غلس ارقجؿ فارلؼكػ فصلس ارـأن فارـجزري :
األفش  :غلس ارقجؿ صا لري ةٌاَ ارواـ إزي قــب ارـؾةػ قـقال  ،فصـا

إهتضز

زلؿ االًبع ارقكطى فااللؾاظ ـُا  ،فارـظاؿد ػ ؽرد رلم صػ ارقجـؿ

ارقاج

إػطـاش هـمً صـػ أقــاب ارقجـؿ رلرٌـس ارازـط لغلـس

غلزؿ  ،عاط كـح

ارتؼؿ ارقاج

.

( :)39ال كـح
ارقاج
كـح

غلس لاقػ اراري فارفط فاالعا فصطبث اروفتري فارالـغري ،فإعــضا

غلس صا رؾـ صـػ ارقجـؿ  .فارثتبـو

االعـا صقُـع ارــرزتو أف ارــظقاصو ال

غلس لاقغؾا لس كخفم غلس راؽـؽا  ،كقاً أحاع

(:)40ارغلس ارقاج

ؽق ً

فلؾا ذزتو أظ ال .

ارـضاً زى ارقجؿ فإكتلاالؿ رؿ  -فرق لا اعـو ارلـؼ-
االلتــؼاً لــأ زى ارقجــؿ عــافال إزي

فال كزــقظ اؼ كغفٌــس ارـــضاً ــػ ارقجــؿ ،فجيــ

االكفس ،فكخفم ارٌؼج اراــ فكترتـث لـاجـاً ارــضاً صـػ اال زـى إزي االكـفس فال
كِـــ إجـــاؤـ لغرــق ارــظل ارـــضغر ،فال جيـ

ارتــؼةلث.فال كٌـس ارــغخم

غلــس

ارقجؿ،عاط رق ؿػ ارـضاً صغخقكا فعقي ارقُقً لا اػتؿ إزي االكفس ًس فُقؤـ .
( :)41غــأ صلــتقن اخلزتــو صــػ جؾــو ارترؼكــؼ ارطــقرم :فــم قـــب ارــؾةػ كختفــم
لؾةػ عفلؿ فكغلـس إرلـؿ ،ف ارطــب اال زـى  -صغبـ
عب

اروـاـ ،حضـا رـق حـاؼ أغـط ةـؼ

ارواـ زى جبؾتـؿ ،أف حـاؼ أًـزع ةـؼ إعــرلـ اروـاـ ـػ صتـؼظ ؿأكـؿ  -كغلـس

فجؾؿ صع االذتلاط لقكاػه كلأه صػ جؾو صغب

ارواـ رلطضٍػ لغلس تـضاظ فجؾؿ .

فغأ صلتقن ارـظزتو صػ جؾو ارترؼكـؼ اراـُـم  -رخـ فجؾـؿ فكـاتؿ أف رٌـغــ
فُــلتؿ أف رطــقش إً ـبالؿ أف ةٌـــؽضا -جي ـ

زلــؿ غلــس صــا ػاؿ

زلــؿ ارقكــطى

فااللؾاظ ارـضتغاكبتاؼ صع فجؾؿ زى االذقط فإؼ حاؼ االةقي حفاكـو غلـس صـا ػاؿ
زلؿ فكطاـ فإلؾاصؿ إؽا حاعتا تاص
( :)42ارواـ ارغال

ارـظزتو غأ عاةٌو .

فلضا ػطس ذؼ ارقجؿ كـح

غلس راؽــ ،فال كـح

إكٌاش
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ارـضاً إزي ارواـ ارـضلتقؿ فِال ػ اربوـه ارـضلتقؿه  ،عاط صػ حاؼ هاؿلؿ ققكال
كاتـا رغأ صغبتؿ أف حاؼ هاـ ؿأكؿ صتؼرلا زى جبؾتؿ كزقصؿ غلـس اربوــه ارــضلتقؿه
لؾضــا ،فحــؾا اروــاـ ارـةلــث ارغال ـ
ارغزلظو ار

ال تلرت اربوـه زى االذقط فجقلا .

( :)43اروـاـ ارغالـ
جي

اربوـــه كغلــزؿ صــع اربوـــه  ،فصثزــؿ اروــاـا

غلـزؿ لـس جيـ

ارــأن طاؿجـا ـػ ذــؼ ارقجـؿ إؽا تــؼرّى زـى ػاطزـؿ ال
تغرلتـؿ رغلـس لوــه ارقجـؿ ارـ

غطّاؽـا ،فحـؾا ال جيـ

غلـس

ارـواـ اخلاؿد ػ ذؼ ارقجؿ فإؼ حاؼ عالتا ػاطس ارـرؼ حضلرتكس ارزرلو .
ارقاجــ

ارثــاعم  :غلــس ارلــؼكػ صــػ ارـــضـفتري إزي أقـــاب االًــالع ،فكـــح

االلتؼاً لارـلضغى ةبس ارللـي :كبـؼأ لغلـس ارــضـفث ارـؾن ؽـق صــحضع ظضـم ارـؾؿا
فاراِؼ ،ط كغلس االكفس صغؿ فاألكفس ـفا إزي أقـاب االًالع ،فاللؼ صـػ غلـس
ارلؼكػ صع اربوـه ذتى ارغزلظ صغؿ زى االذقط فجقلا.

ارواـ ارغال

(:)44ارـضتطق لاض كؼـ كغلس صا لتم صغؾا ذتى إؽا لتم ظط ارـضـفث أفلاِـؿ،
فرق ةطا

صػ فقج ارـضـفث كتل فجقو غلزؾا .

(:)45رــق حــاؼ رــؿ ؽؿا ــاؼ ػفؼ ارـــضـفث فج ـ

غلــزؾضاحضا ك ــح

غلــس ارزرــط

ارقاٌؼ فاإلًبع ارقاٌؼه  .فرق حاؼ رؿ كؼ فاٌؼه فقج ارــضـفث حبلـث كطزـث اراــب ارلـؼ
زــى االًــزلو ارـــضلتتلضو ػفؼ ؽــؾـ  -فجـ

غلــس االًــزلوػفؼ ارقاٌــؼه فاالذــقط

غلــزؾا أكِــا ،فرــق حاعتــا أًــزلتري غلــزؾضا فصلــس لاذــؼاؽضا ؿأكــؿ فؿجزــؿ  ،فرــق
إهتبؾ

ارقاٌؼه لاالًزلو غلزؾضا فصلس ارـأن فارـجزري لؾضا صاا زى االذقط.

( :)46إؽا ػطزــ
كـح

هــقحو

ارلــؼ أف عـــرقؽا صــػ صقاُــع ارقُــقً أف ارغلــس مل

إطـاجؾا إال إؽا حاؼ صا تـرتؾا صـرلقلا صػ ارظاؽـ  ،فلحـ

غلـزؿ  -ذلغٍـؾ -

فرق لاطـاجؾا إؼ مل كخػ ذـجلا أف ُـؿكا فإال حفاـ غلس صا ذقرـؾا .
( :)47كلتر

غلس ارخفري ةبس اروـف

ارقُـقً  ،ـط إؽا أؿاػ غلـس ارلـؼكػ

جقًً صػ ارقُـقً اللـؼ صـػ غلـزؾضا لتضاصؾضـا إزي أًـقش االًـالع ،فال كغـ
ارخفري ارـضلتر

ػ غلزؾضا ارقاج

( :)48إؽا حاؼ ارقكع تـر

غلـس

.

أرفاؿ ارـلؼكػ أف ارـــجزلــػ كلـأا صتااؿب ارقجقػ

ارقُقً فاذخاصؿ)47( .............................................................. .......

زى صـكؼ ارقُقً أف ارغلس إفارتؿ ،عاط اؽا حاؼ صاعاا ػ

غؼ عق ارغان مل جي

فًقش ارـضاً إزي اربوـه فحاؼ صاؼفػا صػ راؽـ اربؼؼ فجب
أرافــ فٌاؿ صا تـرتؾا راؽـا فج

غلزؿ ححقً صػ كؼكؿ لاؼ إفارو ارقكع غؿ .

(:)49إؽا إعـتطع رـرط صػ ارلؼكػ أف صػ ارقجؿ فجـ
فجي

إفارتؿ ،ط إؽا ةٍ

غلـس صـا رؾــ لاـؼ ارتطـع،

غلـس ؽرـد ارزرـط إؽا مل كغفٌـس فإؼ حـاؼ إتٌـارؿ لزـؼه ؿةلتـو  ،فال كــح

ةطاؿ رلغلس صا حاؼ تـر

ارـحزؼه  ،عاط االذقط فجقلا ةطع ؽرد ارزرـط إؽا ذلـبؿ

اراـب هلٍا طاؿجا ػ أجقاً ارلؼ أف ػ أجقاً ارقجؿ .
( :)50اروتقج ار

تؼث زى رؾـ ارخا أف ارقجؿ  -صػ جؾو ار ػ  -إؼ حاعـ

فكلاو لـرلث كاؼ جقفؾا صـػ راؽـارقجؿ أفارلؼ فج
فصع ارود

إكٌاش ارــضاً ارلؾـا فإال فـال،

حقعؾا صٌؼاج (صا رؾـ) فاالذقط اكتربالا اإلكٌاش .

( :)51صا كغحضؼ زى اجلـض  -غؼ ار ً  -فكٌأ جزؼه طفلفو ال كــح

ؿفاـؿ فإؼ

ذٌس ار ً  ،فكـحقنً غلس راؽــ فإؼ حاؼ ؿفاؿ كؾال غأ صِـ.
( :)52كٌس ارقُقً لـصم اراِق

ارـضاً صػ أ زى ارقجـؿ أف صـػ ارــضـفث صـع

صـا اه غلس األ زى فاأل زى،رخػ ال كٌس صغؿ أؼ كغقن غلس ارلؼ ارلضغى أفارللــي
غؼ إػطارـؾا

ارـضاً صػ ارـضـفث ألعؿ كزـقظ تاـؾؿ ارــضلس لــضاً ارقُـقً فلزّتـؿ،فأصا

ةٌؼ ارغلس غؼ إطـاد اراِق صػ ارـضاً تؼؿكـحا فال كـحقف صطزتا زى االذقط.
فكتظزٍ صػ ارــضرؾفؿإؽا ألتـى ةـؼؿارخا صـػ كـؼـ ارلضغـى أف ارللــي صـػ ػفؼ
غلــس فلظـــد حــال صغؾضــا فكغلــزؿ ــط كــضلس لبزــو حفّـؿ ارلضغــى ؿأكــؿ فؿجزـؿ ارلضغــى
فكـضلس لبزو حفّؿ ارللـي ؿجزؿ ارللـي ،فاالفزي إطتلاؿ ارقُقً اررتتليب.
( :)53كـحقف ارقُقً لـضاً ارـضطـ فػفي ارـرضاظ إؽا ةـاظ تــرتؿ فةٌـؼ صـػ لـؼف
األصـارتقُم لـحـكاعؿ زى فجؾؿ فكؼكؿ حبلث كغلـس فجؾـؿ صـا لـا األ زـى فـاأل زى
فكغلس كؼكؿ حؾرد ،فاللؼ

ارـضلس صـػ كبقكـو صقاُـع ارــضلس أف تــحفلفؾا ذتـى

كترتث ارـضلس زلؾا لبزّو فُقٌؿ فكظؾـ أ ـ ارـضلس زلؾا .
( :)54إؽا هد

همً أعـــؿ صٌـؼاج رـاؽـ ارقجـؿ أف ارلـؼ ذتـى كــح

غلـزؿ أف

صٌــؼاج اربــاقػ فــاالذقط -اكــتربالا  -غـــلزؿ فاألةــ ــقي ـــؼظ ارـقجـــقو ،إال إؽا
حـاؼ ةـبس ؽرـد صػ ارظاؽـ ط إهتبؿ ذارؿ فارقرلفو تالػ غلزؿ .
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ارقاج

ارثارث  :أؼ كـضلس لبزّو فُقًـ ارـضتبتلو

كؼـ صتؼظ ؿأكؿ طاًو فؽق

صا كتاؿو ؿلاؿ صـضا كزم ارـحبؾو ،فكخفم فلـؿ ارــضلضى قـقال ف ـُـا  -ةـؼؿ إًـبع-
فاألذقط إكـتربالا أؼ كخـقؼ لتـؼؿ ـالث أًـالع ـُـا فقـقال فأؼ كخـقؼ ارــضلس
صــػ األ زــى إزي األكــفس فرــق ل ــظل صغرـــب  ،فاألذــقط فجقلــا أؼ كخــقؼ صلــرؿ
لباقػ ارخا ارلضغى ذاش االصخـاؼ ف ـؼظ ارتِــؿ فارترــد  ،فإال  -حضـا رـق حـاؼ
لاقغؾا ةـذو صاعاو ػ ارـضلس لارباقػ  -حاع

فرلفتؿ ارـضلس لـضا أصخـػ صـػ رـاؽـ

ارخا فإال صلس لباقػ حفّؿ ارللـي ،فإال صلس لباقػ ارؾؿا .
( :)55كخفـم ارــضلس زـى اروـاـ ارــضظتٍ لارــضتؼظ لوــط أؼ ال كــظـد لــضؼـ
ػ ذؼ صتؼظ ارـأن ،فزق تـحافف صتؼظ ارـأن فحضع فجاـس زـى ارغاًـلو مل كــحق
ارـضلس زلؿ فتالػ ارـضلس زى أًس ارواـ ارغال
( :)56ارقاج

زى ارـضتؼظ أف زى لوـتؿ.

ارقُقً ؽق صلس ارـأن فارــجزري  ،فارــضلس كترتـث لـذصـاؿ

اراِق ارـضاكس  -ارلؼ ارـضبزّزو  -زى اراِق ارـضضلقض  :ارـأن فارـجزري .
فاللــؼ صــػ كــخقؼ ارـــضضلقض رلترتــث ارـــضلس  ،فال تِـــ ارـــرـحو ارللــأه
ارـضضلقض إؽا ًؼج ارـضلس فإصـاؿ ارـضاكس زى ارـضضلقض  ،حضا اللـؼ صـػ جفـاب
اراِق أف عؼافتؿ عؼافه طفلفو ذتى كظؾـ أ ــ ارــضلس ارقُـقٌم زـى ارــأن ف زـى
ارتؼصري ط كتبلػ رزـاٌـم  ،فزـق حـاؼ زـى اراِـق ارــضضلقض لزـس رـاؽـ إطـتزل لبزـس
ارلـؼ ارـــضاكرو غــؼ ارــضضاكو فجـ

ارتحفلــا ةبــس ارـــضلس صتؼصــو رترتـث ارـــضلس

صغؿ  ،عاط ال تِـ ارغؼافه ارـظفلفو إؽا رؾـ أ ـ ارـضلس أف غز

زلؾا .

فصــع ت ــرتث ارـــضلس ارٌــرلس ال تِـــ حثـــه لزــس ارـــضاكس فإؼ أفجب ـ

جـكــاؼ

ارـضاً زى اراِق ارـضضلقض أفتـرتث ارغلس لاؼ ارـضلس .
(:)57كــح

صلـس ارــأن فارـــجزري لبزــو ارقُـقً ارـــضتبتلو

إطتزل لزس ارلؼ لبزس أ ِاً ارقُقً فإصتقج

ارلـؼ طاًــو ،فزــق

ارـققلتـاؼ مل كــحق ارــضلس لـؿ زـى

ارظــاؽـ ،عاــط ال لــأن لــاطتالط لزــس ارلــؼ ارلضغــى لبز ـس ارلــؼ ارللـــي ارغاهــمً صــػ
االكتضـاؿ

غلس ارللـي لاؼ اإلعتؾاً صػ غلزؾا  :إصا إلذتلاقؿ،فإصا إل تلاػـ .

(:)59رق جا صا زى ارلؼ صػ اربزس راؾؿ  -حغللاؼ ارـضلس أف ذـاؿه ارـحق -ط

ارقُقً فاذخاصؿ)49( .............................................................. .......

أؿاػ ارـضلس أصخغـؿ ارــضلس لظـاؽـ حفـؿ ارلضغـى ،فرـق جـا راؽـؽـا فحـاؼ
ارؼاطزو

رــرلتؿ

ذؼ ارقجؿ لزس حاب رـضلس ؿأكؿ فؿجزلؿ أطؾ صغؿ فصلس لؿ ،فإال أ اػ

ارقُقً ،فاألذقط فجقلا ؼظ األطؾ صػ صلرتكس ارزرلو .
( :)60رــق مل كـــضخػ ذفــظ ارـققلــو

ارـــضاكس رـــرـ هــؼكؼ أف ذـــاؿه اربــؼؼ

فاالذقط فجقلا اجلضع لري ارـضلس لارلؼ اجلافو ط ارـضلس لارـضاً اجلؼكؼ صع ارتلضط .
( :)61ال كغفع ارـضلس زى اراضو أف ارتغا أف اخلا أف غأؽا صـضا حيقش صاعاـا ـػ
صـضاكو ارـأن أف ارـجس كقاً حاؼ ظلغا أظ حاؼ ؿةلتا ال كــضغع صـػ فًـقش ارـققلـو
رزبوـه ،عاط

ذاال

طقب ارتِـؿ صػ عق ارـراٌس أف غؼ إُطـاؿـ تتلـو رزــضلس

زلؿ كتـو اإلجتقاً لارـضلس زى ذاٌس تتتِلؿ ارِـفؿه،فاالفزي ُطً ارتلضط إرلؿ.
ارـــقاج

ارـالـع  :صــلس راؽـارتــؼصري لطقهلضـا صـا لـري أقــاب االًــالع فلـري

ارـضفٌزري صـفؿا لتبو ارتؼظ  ،فكـحقنً صلضى ارـضلس ـُا فكفِس ارـضلس لتضـاظ
ارخا ،فاالةقي فجقو صلس ارلضغى لارلضغى أفال ،ط ارللـي لارللـي اعلا.
( :)62كـــحقف

صلــس ارـــجزري أؼ كِــع كــؼـ زــى األًــالع فكـــضلس تؼؿكـــحا

إزي ارـضفٌس صاؿا لتبو ارتـؼظ ،فكٌـس صغـؿ أؼ كِـع كـؼـ زـى ارــضفٌزري ـط كــضلس
تؼؿكـــحا صــاؿا لتبــو ارتــؼظ إزي أقـــاب األًــالع ،فؽــس كٌــس أؼ كِــع تـــضاظ حفّــؿ
زى تـضاظ رؾـ ارتؼظ صػ قـب ارطـقش إزي ارــضفٌس فكــحـؽا ةزـلال لــضتؼاؿ كترتـث
لؿ صلس ارـجس ػفاو فاذؼه ؟ فلؿ إهخاش ،األذقط فجقلا تـحؿ .
(:)63اللــؼ صــػ ارـــضلس لبزــو ارقُــقً فؿققلتــؿ ارـــضتبتلو زــى ارخــا صــػ ػفؼ
إكتاضاش صاً جؼكؼ ،فاللؼ صػ ؼظ إطتالط لزس ارلؼ لبزس أ ِاً ارقُـقً األطــي،
فاؽا قـــأ جفــاب زــى ارلــؼ ارـــضاكرو حاع ـ
االًزلو ارؼاطزو

ارقرلفــو ؽــم األطــؾ صــػ لزــس ر ــرلتؿ

ذؼ ارقجؿ فكـضلس لؾا ،ػفؼ لزس صلرتكس ارزرلو .

(:)64هــاـ ارتــؼظ إؽا حــاؼ طفلفــا أف ظلغــا لتــؼؿ صتاــاؿب صــأرقب غــؼ غارــ
ارغــان حفــى ارـــضلس زــى اربوـــه لـــضا زلؾــا صــػ اروــاـ ،فإؽا حــاؼ اروــاـ حــثأا
فاٌــؼا ــػ ارـــضتااؿب فجــ

ارـــضلس زــى اربوـــه فرــق لتظزــس اروــاـ فال كخفــم

ارـضلس زى ارواـ فذؼـ .
( :)65ذخط ارـحقً ارـضتطق صػ اراِق ارـضضلقض ؽق أؼ كـضلس زى ارـضتبتم
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صغؿ ،فكلتل فجقو ارـضلس غؼ ةطع تـضاصؿ  .فارقاٌؼ صػ ارـجس فارـأن

صقُـع

ارـضلس اللؼ صػ ارـضلس زلؿ إال أؼ كترتث ـفا ؼظ إقالج إكط اراِق زلؿ .
( :)66اللؼ صػ إفارو صا كـرقش لري ارــضاكس فارــضضلقض صـػ ارتـؼظ ذتـى اروـمً
ارـةلــث حارـــحقؿو ارـــظفلا ارــؾن ال كـــضغع صــػ فًــقش ارـققلــو إزي ارـــضضلقض،
فال كـحقنً ارـضلس زـى ذاٌـس

ذـاال

اإلطتلـاؿ ةبـاش ذـاال

اإلُـطـاؿ فصغؾـا

ذارــو ارتتلــو  ،ف جــقاف ارـــضلس زــى ارـــراٌس ذــاش ارِـــفؿه ف االجتــقاً لــؿ
صع ارتتلو إهخاش فاالةـو جقافـ فإجقاؤـ ذاش ارِـفؿه ر ػ ف زـخ خيـاب ارــضخزا
صاؿ زى ؿجزلؿ صػ عق ارـراٌس  ،أف رتتلو  ،فاالفزي ُطً ارتلضط إرلؿ .
صخـاؼ ارتتلـو ففصاعؾـا ف ـؼظ ارــضظزٍ

( :)67األةقي إ تباؿارِــفؿه ارفازلـو

صغؾــا فرــق أصخغــؿ تـــذ ارتتلــو فإؿاًه صــػ كـــظافؿ  :ــؼظ ارـــضظارفو مل توـــ ارتتلــو،
حضــا كــح

لــؾش ارـــضاش رـفــع ارتتلــو،إال أؼ كخـقؼ صِـــا لــرارؿ أفصــرـجا رــؿ -فرــق

رـظقب إعخواب ذارؿ صلتتبال  -فال كـح

اربؾش.

فرق ػاؿ أصـ ارتتلو لري ارـضلس زى ارــظا فلـري غلـس ارــجزري إطتـاؿ غلـزؾضا
إذتلاقا ،لس رق أصخغؿ ارـضلس زى ؿجزلؿ ةبس غلزؾضا تتلو  -تالػ زلؿ .
فؽخؾا كات

لاةم صقاؿػ اإلُطـاؿ :ؼظ ارـضغؼفذو فارـضظزٍ صطزتا لــرلث

ال فصـاؼ فال صخــاؼ كــضخغؿ ارـــضلس فلــؿ زـى لوـــه ارتــؼصري ،فاؽا أصخغـؿ لــؾش ارـــضاش
رـفع ارِـفؿه فج  ،إال أؼ كخقؼ اربؾش صِـا لـرارؿ أف صـرـجا رؿ فال كـح
( :)68ارلب

ارـضلقغ رزقُـقً اراـؾؿن -رتتلـو أف رِــفؿه  -إؽا فاش لاـؼ تــضاظ

ارقُــقً فــاالةقي رــقفظ اال ــاػه إؽا لتــم فةـ
أ غاً ارقُقً فج

.

رزٌــاله فارقُــقً ،فإؽا فاش ارلــب

إحضاش ارقُقً زى ارغرق ارٌرلس ارقاةام .

فرـق تقُــأ زــى قبـث األصـــ ارـقاةام األفرـم فطالفـا رــضا تتتِـلؿ ارتتلــو فــاالرؾـ
اإلجقاً ف ؼظ فجقو اال اػه فإؼ حاؼ صأ قصا رـضظارفتؿ ارتتلو .
( :)69إؽا لتــم زــى أذــؼ أ ِــاً فُــقًـ جــقً مل كُغلــس أف مل ك ــُضلس لارتــؼؿ
ارقاج

غلزؿ أف صلرؿ فرـق حـاؼ كلـأا لتـؼؿ ؿأن ألــه  -مل كٌـس فُـقًـ ،فزـؾا

كـح

زى ارـضتقُم ةبس ارقُقً أؼ كالذظ صـاج فأقــاب لغلـؿ فكقكـس صـا زلؾـا
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صػ ارتلس أف ارخرـس أف عــرقؽضا صـػ ارــضقاعع ـػ فًـقش ارــضاً إزي اربوــه ،فحـؾا
كالذــظ ذاجبـؿ فأرفــاؿـ أفعــرقؽضا أؼ ال كخــقؼ زلــؿ هــمً صــػ ارقكــع ارـــضاتؼ لــؿ
ارـضاعع ػ فًقش ارـضاً إزي ارـراج

أف ارظفـ أف عـرقؽضا ،فأؼ تالذـظ ارــضـأه أؼ

ال كخقؼ زى أ ِاً فُقًؽا فمسـو أف ططـاط أف أًـباغ أف ػؽـقؼ أف عــرقؽا صــضا
كتااؿب تـقكغؾػ لـؿ فكخـقؼ رـؿ جــظ صـاعع ،فؽخـؾا ارـؾن كاضـس ضالكقجـ

إصتـقاد

أ ِاً فُقًـ لارٌبر أف لارؼؽػ أف لارـر ارـحاب أف لارــضقاػ االعوـاٌلو أف عــرقؽا
صـضا كخقؼ رؿ جــظ كزتٌـث فكــضغع ـػ فًـقش صـاً ارقُـقً إزي اربوــه فاعـؿ كزـقصؾط
ةبس ارقُقً  :ارترـن فارفرٍ صتؼصو إلفارـو تــضاظ ارــضقاعع ،فؽخـؾا ارقكـع زـى
تـضاظ أ ِاً ارقُقً إؼ حاؼ رؿ جـظ فجلضلو فحاؼ صاؼفػا صـػ رـاؽـ اربـؼؼ أجغبلـا
إفارتـؿ رلٌـس صـاً ارقُـقً إزي اربوــه ،عاـط إؽا حـاؼ صاـؼفػا

ػ اربوــه فاعـؿ تــح

جــقًً صــػ اربوـــه روــؼه إرتٌــاةؿ حــارزقؼ ارــظارم صــػ ارــحـظ فارـــضتبتم صــػ ارـــضقاػ
اإلعواٌلو أف حاؼ

إفارتؿ .

اربقاقػ حارـضقجقػ ػاطس االعا أفعـرقـ مل تـح

فاجلاصع ؽق رقفظ ارترـن ػ فجقػ ارـضاعع ػ فًـقش صـاً ارقُـقً إزي ارــظزتو
االًزلو صػ لوـه أف هاـ صتؼصو إلفارتؿ ةبس غلزؿ ارقُقٌم أف صلرؿ .
فؽخؾا إؽا حاؼ

أ ِاً ارقُقً طاتـط أف ذزتـو أف عــرقؽضا صــضا كــضغع فًـقش

ارـــضاً إزي اربوـــه كـــح

عق ــؿ أف تـــرـكخؿ لغرــق كازــط كقًــقش ارـــضاً إزي اربوـــه

ارـضغلقرو أف ارـضضلقذو .
فإؽا تلتػ فجقػ صـا كوـد

صاعالتـؿ ـػ ارغلـس أف ارــضلس جيـ

لقفارؿ أف اإلقضٍغاؼ لقًقش ارـضاً إزي اربوـه صػ غأ ذاج
فرق هد

أًس فجقػ ارـضاعع فج

تٌـلس ارـلتري

غؾا .

ارفرٍ غـؿ ةبـس ارقُـقً ذتـى كــرٌس

االقضٍغاؼ لاؼصؿ أف لقًقش صاً ارقُقً إزي اربوـه صػ غأ ذاجق صاعع.

الفصل الثالث  :إستخباب الىضىء وغاياته
ال كـح

ارقُقً رغفلؿ لس ؽق صلـتر  ،فتتقةـا ًـرو ارٌـاله  -فاجبـو حاعـ

أف صغؼفلــو  -زلــؿ ،فحــؾا ًــاله االذتلــاط فارلــحؼه فارتوــؾؼ ارـــضغللري ،فاألذــقط
إكتربالا ارتقُم رلحؼتم ارلؾق  .فصثس ارٌاله :ارطقاب ارقاج

ارؾن ؽق جقً
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ذخ أف ضـه ،ػفؼ ارطقاب ارـضغؼفو فإؼ فج
( :)70ارقُقً صلتر

ارتقُم رؿ .

لارغؾؿ،عاط كلتر

رغفلؿ لـضاغى إكـترباو ارتطؾــ ػاٌضـا  ،فكخفـم ارقُـقً

لتٌؼ ارخقؼ زى قؾاؿه فكـتفع لؿ ارـرؼث فال كتاري ةٌـؼ غاكـو طاًـو  ،فإؼ حـاؼ
كلترلػ اإلتلاؼ لارقُقً رغاكو صػ ارغاكـا
ألجزؾا ،فلخقؼ فاجبا إؼ فجب

ارــضأصقؿ لؾـا صتلـؼا لؾـا فلـأتم لارقُـقً

ارغاكـو  ،فصلـتربا إؼ إكـترب  ،كـقاً تقةـا زلـؿ

ًرو ارفاس حارٌاله أف حضارؿ حتـاًه ارتـ ؼ .
( :)71كـح

ارقُقً إؽا فجب

إذؼي ارغاكا  ،فكلتر

لارغؾؿ أفاراؾؼ أفارلضري كقاً تازث لؾا
فكلــتر

إؽا اكـترب  ،فجيـ

ارقُقً أظ لارخقؼ زى قؾاؿه .

ارقُــقً رزطــقاب ارـــضغؼفو  ،فرل ـاٌـ افاــاش ارـــرخ  ،فرزــؼ اً قزـــبا

رزـــــراجو ،فرــــرضس ارـــــضٌرا ،فرٌــــاله ارــــحغاٌق ،فرــــتالفه ارتـ ؼ،فرــ ـؼطقش
ارـضلحؼ،فةبس ارغقظ،فكلتر
( :)72إؽا ػطس فة
ػطقش فة

ارخقؼ زى قؾاؿه تـضاظ ارقة

صا ػاظ صلتلتظا .

ارفـكِو كـحقف االتلاؼ لارقُقً لتٌؼ فاس ارفـكِو ،فةبـس

ارفـكِو كـحقف االتلاؼ لؿ لتٌؼ ارخقؼ زـى قؾـاؿه حضـا كــحقف االتلـاؼ

لؿ لتٌؼ لاض ارغاكا

عظأ تالفه ارتـ ؼ  -كـقؿه ارتقذلـؼ صـثال -لـس ال كباـؼ ًـرو

ارتقُم ةبس ػطقش ارقة

لتزلس تؾلؤا ألػاً ارفـكِو ارلقصلو .

(:)73ال كـحقف رزضرؼث لارـرؼث االًغـ أف االح صـم حتالـو ارتــ ؼ  -حزـؿ أف
لاِؿ ذتى ارتزلس صغؿ فارـضؼ فارتوؼكؼ  -فال كـحقف رزضرؼث  -زى األذقط -صـم
إكــط (اهلل) فلــأن رغــو حــاؼ  ،فاالفزي إرـــراج كــاٌـ أمساٌــؿ فًــفاتؿ تاــازي فأمســاً
االعبلاً فاالفًلاً فكلؼه ارغلاً ً -زقا

اهلل فكالصؿ زلؾط أمجاري  -لؿ .

فاالذقط فجقلا أؼ ال كـضم ارـضرؼث لاالًغـ أف لاالح  -حاجلغ

فاحلاٌض-

االفؿاج ارغتؼكو فارـحـاٌؼ فعـرقؽا صـضا زلؿ إكط اهلل أف همً صـػ ارتــ ؼ ،فال ُـأ
زى صػ صم فؽق غافس أف جاؽس لقجقػ أذؼؽضا .
( :)74ذـصو صم ارتـ ؼ صـظتٌو لارتـاؼ ارـضختقو لاراـللو ار
صػ ػفؼ فــج

عقش ارتـ ؼ لؾـا

جـكـاؼ ارــرخط لـري أعـقا ارــظطقط ارــضختقو لؾـا ارتــاؼ اراـلـم

ذتى ارـضؾحقؿ صغؾـا حارــظل ارخق ،حضـا ال فــج لـري ارختالـو  -لارــر أف لارــرفـ-
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فلــري ارتطـكــق فغأؽضــا ،حضــا ال فـــج

ارـــضان لــري صــا تــرزّؿ ارـــرلاه حارلــؼ فغــأـ

حارظفـ فارواـ ارتالع رزبوـه  ،فارـحاصع ؽق ًؼج (صـم ارتــ ؼ) ـفـا ،فـال كــحـن
ارـرخط

ارـضم لاروـاـ إؽا إكرتكـس ققكال،حضـا ال كــحـن

صـم تـمجـو ارتــاؼ

لغأ اراـللو .
فاالرفار ارـضورتحو لري ارتـ ؼ فغأـ ال كــرـظ صلؾا صا مل كـرـف ةٌؼ ارخات
ةـ علو االرفار أفتٌؼج ـفا زلؾا -فرق لزرار ارـضحضق فارللاج  -فلرـظ صلؾا .
( :)75ال كـــحقف إؽاعــو اخكــا
ع ــرقؽا صــػ ارـــضتؼكا

ارتـ علــو أف أمســاً اهلل أفاألعبلــاً أفاألفًــلاً أف

لــأن ع ــرق كترت ـث صاــؿ صؾاعتؾــا  -حذذـاةؾــا أف ؿصلؾــا زــى

االؿض أف

ارغفاكــا

تـــحضلاؾا

حــلم أفعـــرقـ غــؼ االكــتغغاً غؾــا ــط ؿصلؾــا

لاــؼ تثتلزــؾا،أف ػفغؾــا

أف ارتــؾاؿا

 ذــؾؿا صــػ صؾاعتؾــا أف تغحلــؾا ،لــس كغبغــمارـــضاً  :لٍـــ أف عؾـــ

أؿض عظلفــو ذــؾؿا زلؾــا صــػ ارـــضؾاعو ،فال لــأن لافارــو

ارختالو لباض ارـضقاػ ارخلضلاٌلو .
( :)76كلـــتر

ارقُـــقً  :فُـــع اإلعـــاً ارـــؾن كغـــرتب صغـــؿ زـــى ارـــلضري،

فاإلكـتلاذ  ،فارتلــضلو  ،فارـؼ اً لارـــضأ قؿ ةبـس صــم ارلــؼ ارــضاً  :شبشــي اهلل ٔبـاهلل
المــّي إجعم ـ وــَ التــٕاب ٔإجعم ـ
إػطارـؾضا

وــَ الـــىتطّرَٖزفغلــس ارلــؼكػ صــػ ارقعــؼكػ ةبــس

االعاً ارؾن كغرتب صغؿ :كغلـزؾضا رــرؼث ارغـقظ أف اربـقش صــه فرزغـاٌل

صــــتري ،فارــــضِضِو  ،فاإلكتغوـــاج ،فتثزلثؾضـــا ،فتتـــؼكط ارــــضِضِو ،فارـــؼ اً
لارـضأ قؿ غؼؽضا ف غؼ غلس ارقجؿ فارلؼكػ فصلس ارـأن فارــجزري ،فلـؼف ارـجـس
لظاؽـ ؽؿا لؿ

غلس كؼكؿ ،فلؼف ارـضـأه لارباقػ فلؾضا.

فال كخــ ارتضغؼش لاؼ ارقُقً ،فإعـضا كخــ اإلكتااعو لارغأ

ارـضتؼصا

ارتـكبـو

رزقُقً ،فاالفزي ؼظ تثغلو غلس ارقجؿ فارلـؼكػ الذتضـاش ـؼظ هــ لتؾا فإذتلاقـا
رـضلس ؿأكؿ فؿجزلؿ لبزو فُقً صتطق لٌؼج غقاؼ شلزّو فُقٌؿز زلؾا .

الفصل الرابع  :شرائط صخة الىضىء
كورتط

ًرو ارقُقً  :إقـالج ارــضاً ،فقؾاؿتـؿ ،ف ـؼظ فجـقػ ذاٌـس كــضغع

فًقش ارـضاً إزي اربوـه غؼ ارغلس أف ارـضلس،فال كِـ ارؼؽػ ارـظفلا فذمقـ صــضا
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ال كـضغع صػ تبزّس اراِق ارقُقٌم ،فـال كٌـس ارقُـقً لارــضاً ارــضِاب فال لارــضاً
ارـــضتغحم فال صــع ارـــراٌس صــػ ػفؼ فـــج لــري ًــقؿ ارازــط صــع ارتاضــؼ فارغلــلاؼ
فارـحؾس.
ارتطؾأ صػ ارغحم أف ارـضتغحم .

حضا كورتط ؼظ حقؼ ارـضاً صلتاضال

فكورتط قؾاؿه أ ِاً ارقُقً فال كٌس ارقُقً إال لاؼ تـطؾـأ ِق ارقُقً
ارقاج

غلزؿ أف صلرؿ ،فكخفم قؾاؿه حس ِق ذري غلزؿ ،فال كزقظ تطؾـأ تــضاظ

اال ِاً ةبس اروـف

صتغحلـو فطؾــ حـس ِـق ةبـس غلـزؿ أف

ارقُقً ،فزق حاع

صلرؿ حفى،فرق قؾــ لغلس ارقُقً لأؼ ًـ

ارــضاً صطؾــا لــحقًـ االفش فلتٌـؼ

ارطؾقؿ لـحقٌؿ ارثاعم حفى ،فال كِـ تـغحم اراِـق ارقُـقٌم لاـؼ غلـزؿ أف صلـرؿ
فإؼ مل كتط ارقُقً،عاط جي
(:)77كورتط

تطؾأـ الذتا صتؼصو رزؼطقش

ارٌاله أفارطقاب .

ًرو ارقُقً :إلاذو صاً ارقُقً ف ؼظ غٌـبلتؿ،فإلاذو صخـاؼ

ارقُقً فارفِاً ارؾن كتع فلؿ ارقُقً .
فارظاؽـ ـؼظ إهـرتاط إلاذـو صٌـ

صـاً ارقُـقً اؽا حـاؼ غلـس اراِـق صتؼصـو

رقًقرؿ ارلؿ ،ف ؼظ إهرتاط إلاذو االعاً ارؾن كتقُأ صغؿ صع ـؼظ إعــرٌاؿ ارــضاً
ؽاذ االعــاً ،لــس صــع إع ــرٌاؿـ فإؼ حاع ـ

فرلفتــؿ غؼٌــؾ ارتــلضط  ،رخغــؿ رــق طــارا

فتقُـأ لــضاً صبـاض صـػ إعـاً صغٌـقو أ ـط رــرـصو ارتٌــب

ارــضغٌقو تخزلفـا ،

رخػ كٌس فُقًـ إؽا حاؼ ارــضاً صباذـا فحـاؼ أطـؾـ صـػ االعـاً لغرـق االغـرتاب صغـؿ
ػفاــو أف تؼؿكــحا ،عاــط ال كٌــس ارقُــقً

االعــاً ارـــضغٌقو لغرــق ارٌـ

صغــؿ أف

لغرق االؿتـضان فلؿ ألؼ حال صغؾضا عـرق تٌـب غٌيب صـرـظ .
( :)78كوــرتط

ًــرو ارقُــقً  :ــؼظ ارـــضاعع صــػ إكــتاضاش ارـــضاً ر ــضـض أف

طى كـظاب صغؿ زى عـفلؿ أف زى عـفم صــررتصو ،فصـع فجـقػ ارــضاعع ؽـق صـأصقؿ
لارتلضط ،عاط

فــض اراطـى ارظـاؽـ أعـؿ كـأ ط رقطـارا فتقُـأ أف إغتلـس فكٌـس

صغؿ ،فؽخؾا كٌس

صقاؿػ ارِـؿ ارللأ صػ اكتاضاش ارـضاً

فإؽا تقُـأ أف إغتلـس صـػ إعـاً ارــؾؽ

فُقً أف غلس.

أف ارفِـو لـاالغرتاب صغـؿ ػفاـو أف تؼؿكـــحا

فحــاؼ ارـضاً صباذا رؿ فاألةــو ًرـو فُقًـ صػ ػفؼ فـج لري ًقؿه االعـرٌاؿ
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ف ؼصؿ ،عاط اللؼ صػ تـذ ارتقُم لارٌ
( :)79إؽا تقُأ ذاش ُلث ارقة

صغؾا أف لاالؿتـضان فلؾا .

ػ ارقُـقً  :فـاؼ ةٌـؼ أصــ ارٌـاله األػاٌـم

فحاؼ ارـضا لارِلث لطـس ،فإؼ حـاؼ جـاؽال لـؿ ًـس  ،فإؼ ةٌـؼ غاكـو أطــي :عظـأ
تالفه ارتـ ؼ أفارخقؼ زى ارطؾاؿه ً -س فُقًـ فإؼ زط لِلث ارقة
( :)80اؽا حاؼ اكـتـاضاش ارـضاً

.

فُـقً أف غـلس صـِــا فاةـاا فحاؼ جـاؽـال

لِـؿكتؿ ط اعخوا رؿ لاؼ ارفـاغ :
فــاؼ حــاؼ ارِـــؿ ارـــضرتت

ذـاصــا:فؽــاج ؿفض أف هــزس ِــق أفع ــرقؽضا حــاؼ

ارقُقً أف ارغلس لاقال .
فاؼ مل كخػ ارِـؿ ارـضرتت

ذـاصا فارقُقً فارغلس ًرلس .

فإؽا حــاؼ ارـــضاً ارـــضتقُمً أفارـــضغتلس لــؿ أف ارفِــاً أف ارـــضخاؼ صغٌــقلا فاعــؿ
كـرخط لبطالؼ ارطؾقؿ غؼ ارازط فاراضؼ ف غؼ اجلؾس أف ارغلـلاؼ ـػ تتٌـأ،رخػ رـق
تقُــأ أف إغتلــس ل ــضاً أف صخــاؼ صغٌــقو علــلاعا أف جؾــال ــػ ةٌــقؿً -ــس صــػ
غــأ ارغاً ـ

الكــلضا صــع إ تتــاػـ ــؼظ ارغٌ ـ  ،فأصــا غاً ـ

ارـــضاً أفارفِــاً

أفارـضخاؼ فال كٌس صغؿ ارقُقً فال ارغلس ذتى صع عللاؼ غٌبؿ زى االذقط .
( :)81إؽا عـلم غأ ارغاًـ

فتقُـأ لارــضاً أف ارــضخاؼ ارــضغٌقو فإرتفـ

ارغٌبلو أ غاً ارقُقً ًس صا صِى صػ أجقاٌؿ،فجي
إؽا إرتفـ

إزي ارغٌــبلو لاــؼ ارغلــال

إزي

تٌلس ارــضباض رزبـاةم،فرخػ

ارثال ــو رزقجــؿ فارلــؼكػ فةبــس ارـــضلس فحــقاف

ارـضلس لـضا لتم صػ ارـققلو ال خيزق صػ ةقه فاؼ حاؼ االذقط إ اػه ارقُقً .
( :)82صــع اروــد

ؿُــا ارـــضارد ال ك ــحقف ارتٌـــب

ارـــضاً فال ارتقُــؤ لــؿ

فكخــقؼ ل ــرخط ارـــضغٌقو ،فاللــؼ صــػ ارازــط أفاالقضٍغــاؼ لــاؽؼ ارـــضارد فؿُــاـ
فكخفم هؾاػه ذارؿ لارـُا أف كبث إ طاً ارـطٌـو لارتٌــب
صـضا كقج

ارخوا االقضٍغاعم ػ قل

صـاًـ أف عــرق ؽرـد

عـفم ارـضارد لارتٌـب .

( :)83كـــحقف ارقُــقً فاإلغتلــاش فاروـــو صــػ االعؾــاؿ فارتغــقا

ارطـــج

فإؼ حاعــ ـ

صــ ــضزقحو هـــــ ا ألهــــظاَ صالــــغري أف مجا ــــو فال كازــــط ؿُــــاؽط

لارتٌــــب

صـــاٌؾط ،فؽخـــؾا االؿاُـــم ارقكـــلاو جـــؼا فاربلـــاتري ارخـــبأه جـــؼا

ارــ

رــلم هلــا كــقؿ فال ذحــاو -فذعــؿ كـــحقف االعتفــا صغؾــا لارغلــس فاالغتلــاش
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فارقُـــقً فارـ ــحزقن فارغـــقظ فعـ ــرقؽا صـــػ االعتفا ـــا

ارــــضتااؿب فازـــؾا فلؾـــا،

إال أؼ كترتــث غــؼ ارـــضخزا عؾــم ارـــضارد أف ةٌــقؿـ  -رٌــغـ أف جغــقؼ  -أف كظــػ
حـاؽو ارـضارد فلرـظ ارتٌـب هـ ا .
( :)84ارـرلاض ارقاةاو

ارـضلاجؼ فارــضؼاؿن  -إؽا مل كازـط حلفلـو فةفؾـا صـػ

ضقصؾا أف إطتٌاًؾا لـضػ كٌزم فلؾا أف لارلاحغري فلؾا -ال كـحقف رغأؽـط ارقُـقً
صغؾا فال االغتلاش فلؾا فال ارتظزـم إال صـع إطبـاؿ ارـقرم اروــ م لاضـقظ ارـطٌـو أف
غؼ جـكاؼ ارااػه لري ارـضتوـ و لقُقً حس صػ كـكؼ صـػ ػفؼ صغـع أذـؼ فاعـؿ كــحقف
ارتظزــم فلؾــا فارقُــقً أف اإلغتلــاش صغؾــا إؽا حوــف

اراــاػه أف إطبــاؿ ارــقرم ــػ

ضقظ االؽؼ حوفا ةطالا أف إقضٍغاعلا حبلث مل حيتضس ةقكا تلاصـرؾط فـم ؽرد .
األعالل

ارـضتااؿفو-

(:)85إؽا زط أف إذتضس أؼ صاً ارـضلحؼ-

ارـرقض أف

فةا زى ارـضٌزري فلؿ طاًو مل كـحق ارقُقً صغؿ رـضػ كـكؼ ارٌاله

صخاؼ طــ،

فرق تقُأ لتٌؼ ارٌاله فلؿ فحاؼ افصا زى تغفلؾ ةٌؼـ ط قـأ اؿض فبؼا رـؿ أؼ
كٌزم

صخاؼ طـ فارظاؽـًرو فُقٌؿ .

فإؽا تقُأ لتٌـؼ ارٌـاله

ارــضلحؼ فحـاؼ ةاقاـا لـارتضخػ صغؾـا فلـؿ أف حمـتضال

رتضخغؿ فراؼصؿ ط إعخوا ؼظ ارتضخػ صػ ارٌاله فلؿ فاةاا فارظاؽـًرو فُقٌؿ.
عاط رق ةطع لاؼظ ارـتضخػ صـػ ارٌـاله

ارــضلحؼ لطـس فُـقؤـ ذلغٍـؾ  .فؽـس

كٌس صغـؿ رـق تقُـأ غفزـو أف لا تتـاػ ـؼظ إطتٌـاَ صاٌـؿ لارــضٌزّري فلـؿ ؟ ارظـاؽـ
ًرو فُقٌؿ فاالذقط أؼ كٌزم ؿحاتري فلؿ غؼ االرتفا .
فؽخــؾا ذخــط ارقُــقً فارغلــس صــػ صــاً ارـــضؼؿكو ارؼكغلــو رغــأ ق ـالو ارازــط
ارلاحغري فلؾا اؽا إذتضس إطتٌاَ فةا صاًؽا لؾط .
( :)86إؽا ػطس ارـضخاؼ ارغٌيب  -غفزو  -فجـ

اخلــفد فقؿا،فرـق تقُـأ ذـاش

اخلـفد لـضاً صباض حبلث ال كغافـم فُقؤـ فقؿكو طـفجؿ فارظاؽـ ًرو فُقٌؿ.
فإؽا ػطــس ارـــضغٌقو ٌــلاعا فطـــد فتقُــأ ذــاش طـفجــؿ لـــضاً صبــاض صــع
صـرافظتؿ زى فقؿكو ارـظـفد فاالةـو ًرو فُقٌؿ أكِا .
فصػ هـاٌل ًرو ارقُقً  :ارغلو ،فؽم أؼ كتٌؼ ارفاس ارـضظٌقَ فأؼ كـكؼ
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لــؿ فجــؿ اهلل فؿُــاـ كــبراعؿ لـــضاغى حــقؼ صـــرـحؿ فلا ثــؿ إزي ارقُــقً :أصـــ اهلل
فإؿاػتؿ كبراعؿ ،كأتلؿ إرؾاؿا رابقػكتؿ فتـؾرال رـلقللتـؿ فتــظِاا الرقؽلتـؿ ،صـػ ػفؼ
فـــج لــري أؼ كخــقؼ تــرـحؿ لــؼا م ذـ

اهلل فإ تتــاػ حقعــؿ أؽــال رزابــاػه فارتظِـع

فارتؾرّس رـحالرتؿ كبراعؿ،فلري أؼ كخقؼ لـجاً قالؿ ،فلري أؼ كخقؼ رـظقب تالؿ .
فكخفم

ارغلو :ارؼا م ارباق  ،أ

ارـضـتخق

ارباقػ فارؾن كــظؾـ فلـضــا إؽا

كُـٍس  :صاؽا تفاس ؟ فأجاو  :أتقُـأ رزخـقؼ زـى قؾـاؿه ةـلـو إزي اهلل ،فؽخـؾا فــم
كاٌـ اراباػا

كخفم ارؼا م االؿتخافن ارظاؽـ لارلؤاش فارـحقاو .

(:)87اللـؼ صـػ إكـتضـاؿ ارغلـو لــضاغى ًـؼفؿ تــضاظ األجـقاً ـػ إؿاػه إؿتخافكــو
رزاضـس فارؼا قكـو ارتـللـو صـػ ػفؼ ــقظ زـى ارــظالب أف تــػػ
ذٌس غؼـ تـػػ فلؿ أف قـأ
فة

تـظتس لؿ ارـضقااله ارـضات ه
حضا كات

اإلكـتضـاؿ ،فزــق

زلؿ علـو خمارفو حتٌؼ ارت ػ ػفؼ ارقُقً ةبـس صِـم
ارقُقً أ اػ ارغلو فأ اػ صا أتى لؿ صػ غأ علو .

عـلو ارقُقً فحس باػه :اإلطالَ لـضاغى أؼ كـكؼ لقُقٌؿ أف باػتـؿ

فجــؿ اهلل كــبراعؿ فؿُــاـ،فال كـكــؼ ؿُــا أذــؼ صــػ ارغــان فال إؿاًتؾ ـط راباػتــؿ حــم
كتقرقا غؿ  :ؽؾا طلـ صتؼكػ .
أصا إؽا أتى لقُقٌؿ أف باػتؿ صـكؼا لؾا غأ اهلل لـاؿاًتؾط أفقزبـا رزــحاـ فارلـضاو

فتؼ ذبل ضزؿ فلطس فُقؤـ أف تابؼـ فعقػن زلؿ كقظ ارتلاصـو:شٖـا كـافر ٖـا فـاجر ٖـا
غادر ٖا خاسر،إلتىص أجرك ممَ كٍت تعىن لْز .عاط ال كِــ لاباػتـؿ :رؾقؿؽـا رزغـان
اؽا رـط كٌغاؾا رـؤكتؾط لس ضزؾا تتـلا هلل طارٌا .
فاراُح

لاراباػه  -فؽق إكتاظاظ ًؼفؿ اراضس ارابـاػن غـؿ  -ال كقجـ

ارقُقً اؽا ػطزؿ اراح

صتأطـا ـػ أفش فُـقٌؿ فإؼ أفجـ

ةبقش ضزؿ ،فاألذقط فجقلا إ اػه فُقٌؿ رق ػطزؿ اراح

لطـالؼ

ذـبل ارثـقاو ف ـؼظ
لؼف فُقٌؿ .

فرق ُط إزي علو ارقُقً لاض ارِضاٌط ارـاجرو حـارتغظلا صـػ ارقكـع أف تازـلط
اراباػه رـضػ ال كاـفؾا،أف لاـض ارِـضاٌط ارــضباذو حارت كـؼ  :فـاؼ ةٌـؼ ارتتــو ازي
اهلل تاــازي لارقُــقً ةٌــؼا تاصــا فصــرـحا حــاصال فحاعـ

ارِــضلضو تالاــو

فارترـكد مل تتؼض ارِضلضو ،ف غأ ؽؾـ ارـرارو تتؼض ارِضلضو .

ارؼا قكــو
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( :)88ال كات ـ

ًــرو ارقُــقً :ةٌــؼ ارقجــقو فال ارغــؼو فال غأؽضــا صــػ

فارغاكـا

صقُـع ارغـؼو أف اراخـم  -إهـتباؽا أف

ارٌفا

 ،فرـق عـقي ارقجـقو

جؾــال أف علــلاعا ً -ــس ضزــؿ ،فؽخــؾا إؽا عــقي تـــحؼكؼ فُــقٌؿ فؽــق صـــرؼث أف
عقي ؿفع ذؼ ؿ فؽق صتطؾـ صػ ػفؼ تاضؼ ةٌؼ ارـظالب ً -س فُقًـ .
صتاـؼػه رزقُـقً حفـاـ فُــقً فاذـؼ كتٌـؼ لـؿ

( :)89رـق إجتضـع أكـباو فغاكــا

تـضاظ ارغاكا  ،فكخفلؿ أؼ كتٌؼ فاذؼا صغؾا أف ارخقؼ زى قؾاؿه صػ ارـرؼث .
فصػ هـاٌل ًرو ارقُقً :صباهـه ارـضتقُمً رغلس فجؾؿ فكؼكؿ فصلس ؿأكؿ
فةؼصلؿ  ،فزق فُأـ غأـ  -زى عـرق كلغؼ ارفاس ـفا إزي غأ ارـضتقُمً  -لطس
فُقؤـ إال صع االُطـاؿ فإصتغا ارـضباهـه زلـؿ لــضـض فعــرقـ فلقُـؤـ غـأـ لـأؼ
كغلـس فكــضلس أ ِــاٌؿ للــؼـ  -للــؼ ارـــضتقُمً  -إؼ أصخــػ  ،فإال غلـزؿ ارغــأ للــؼـ
فصلس للؼ ارـضتقُمً لاربزّس ارـضتبتم فلؾا ،فكتـقزي ارــضتقُمً لغفلـؿ ارغلـو .فاألفزي
تـذ االكتااعو لارغأ

ارـضتؼصا

ارتـكبو رزقُقً إال صع ارتالـ فارترـد .

فصـػ هـــاٌل ًــرو ارقُــقً :ارـــضقااله  ،فؽــم ارتتــالع
كٌــؼج ـفــا أعــؿ صتتــالع

ارغلــس فارـــضلس لغرــق

أفاــاش فُــقٌؿ صــػ غــأ فاًــس صاتــؼ لــؿ  ،فصاــؿ ال كتــؼض

جفاب لاـض أ ِـاً ارقُـقً ألجـس ذــاؿه ارــؾقاً أف رزــكس ارــضحففو أف رــرـاؿه
اربؼؼ لوـط أؼ كٌؼج ـفا أعـؿ تتالع

أفااش فُقٌؿ صػ ػفؼ إعتطا .

(:)90لتاً ارـققلو ف ؼظ جفاب أ ِاً ارقُقً ةؼ كخوا ػ ارتتـالع ارــضات
ارقُقً،فذؽا ـُ

ذاجو ًاؿفو أفجب

ارفٌـس ارقصغــم فحفّـ

رقصؿ أ اػه فُقٌؿ  .فؽس كاتؼ لبتـاً ارـققلـو

أ ِـاً فُـقٌؿ

صلرتكـس ارزرلـو ارــظاؿد ـػ ذـؼ

ارقجؿ ؟ االذقط فجقلا ؼظ اال تؼاػ ،فارـضالذ ارـضاتضؼ ؽق ًؼج ارتتالع ـفا.
فصػ هـاٌل ًرو ارقُقً  :اررتتل

لري األ ِـاً لتتـؼكط ارقجـؿ ـط ارلـؼ ارلضغـى

ط ارللـي ط صلـس ارـأن،فاالةـقي رـقفظ تتـؼكط صلـس ارـجـس ارلضغـى زـى صلـس
ارـجـس ارللـــي ،فال كــح

اررتتلـ

أجـقاً حــس ِــق رخـػ اللــؼ صـػ غلــس حــس

ِــق صغؾــا :األ زــى فــاأل زى  ،فرــق خــم اررتتل ـ

ارـــضقلقؿ -جؾــال أف كــؾقا أف

صع ؼظ فقا

ارـضقااله  ،فإؼ ذٌـس فاًـس

ضؼا -أ اػ زى صا كـرٌس لؿ اررتتل
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أفج

فقا

طالب اررتتل

ارـضقااله إكتأعا فُـقٌؿ  .عاـط إؽا أتـى لافاـاش ارقُـقً صوقهـو زـى
اروـ م لري أ ِاًـ ففاةا رـؾقي عفلؿ إكتأعفؿ جقصا .

الفصل اخلامس  :وضىء اجلبرية
صػ حـاؼ زـى فجؾـؿ أف كـؼـ جـبأه  -رخلــ أف جــض أف ةــض  -فـاؼ تــضخػ صـػ
غلس صا تـرتؾا لغق ؾا صع إصخاؼ ارغلس صػ اال زـى إزي االكـفس صـػ ػفؼ أؼ كتِــؿ
أف كتأؽي -فجـ  ،فإؼ مل كـتضخػ صـػ غلـس اربوــه رتأؽكـؿ أف تغحلـؾا فكــظاب صـػ
حوفؾا أف صػ تطؾأؽا فكـظوى ارِـؿ أف ارـرـد :ارـضوتو اراظلضو -إجتـقأ لارــضلس
زى ارـحبأه لؼش غلس ارـضقُع فال كـحقن غلزؾا ػ صلرؾا زى االةقي ،فاللـؼ
صػ إكتلاالؾا لارـضلس ،إال صا كتالـ إكتلاالؿ لارـضلس اػه حارـظُزس ارـ

تخـقؼ لـري

ارـظلقط فذمقؽا .فؽخؾا صػ حاؼ زى ؿأكؿ أف ةؼصلؿ جبأه صلتق بو رزاِـق لــرلث
مل كبث همً صغؿ فاؼ فرلفتؿ ذلغٍـؾ أؼ كــضلس زـى ارــحبأه إؼ مل كـتضخػ صـػ صلـس
اربوـه ذتى لـضتؼاؿ إًبع ـُا .
( :)91إؽا حاع ـ

ار ــحـفض أف ارتـــفض صخوــقفو فمل تخــػ صاٌــبو فحــاؼ

صقاُــع ارغلــس ارقُــقٌم فجـ

لاــض

زلــؿ أؼ كغلــس صــا ذقرــؾا  ،فاالذــقط فجقلــا أؼ

كزفّؾا لـظـةو قاؽـه فكـضلرؾا أف كــضلس ارــضقُع لؾاتـؿ صـػ غـأ طـةـو إؽا مل كخـػ
ارـضاً صؤؽكا فصِـا لؿ فحاؼ قاؽـا طزقا صػ ارؼظ فعـرقـ صػ ارـغحم أف ارــضاعع ـػ
فًقش ارـضاً إزي اربوـه ارـضحـفذو أف ارـضتـفذو .
فإؽا حاؼ ارـحـض أف ارتـض

لاض صقاُع ارـضلس ارقُقٌم :فاؼ أصخغؿ ارــضلس

زلؿ فؽق قاؽـ رقصؿ ؽرد،فإؼ مل كـضخغؿ  -رغحاكو أف تِـؿ أف ذمقؽضـا  -فـاالذقط
فجقلا أؼ كزا ارـضقُع لـظـةو قاؽـه فكـضلس زلؾا .
فإؽا حــاؼ ارخلـــ صخوــقفا فمل كتحبـــ اراِــق ارـــضخلقؿ لـــظـةو أف عـــرقؽا فمل
كتِـؿ ارـضقُع صػ ارـضاً فحاؼ قاؽـا غلزؿ أف صلرؿ ذل
حاؼ ارـضقُع كتِـؿ صػ فًقش ارـضاً إرلـؿ فارقاجـ

ارقرلفو االفرلو  ،فإؼ

إذتلاقـا ارــضلس زـى صقُـع

ارخلـ إؼ أصخػ صػ ػفؼ صِـه ،فإال را ارـضقُع لـظـةو قاؽـه فصلس زلؾا .
( :)92إؽا حاؼ

ِق جباٌـ صتاؼػه كـح

ارغلس أفارـضلس فـم فقاًزؾا ذل
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ارقرلفو األفرلو فكاضس لقرلفو ارـحباٌـ ذلبـضا تتؼظ .
( :)93ارزطقغ ارـضطزم لؾـا اراِـق رزتـؼافن ارطـيب صـػ أرــط أف صــض جزـؼن أف
ع ــرقؽضا ك ــحـن زلؾــا ذخــط ار ــحبأه فلحقكــؿ أؼ ك ــضلس زلؾــا  -فإؼ مل كخــػ
ارالًـث  -ال رزتـؼافن -

اراِق ارقُـقٌم ةــض أف جــض أف حلــ  .فأصـا ارــراج

حارتأ أفارٌبر أ فذمقؽضـا فـاؼ أصخـػ ؿفاـؿ صـػ ػفؼ تِــؿ أف تــرـد فجـ
ارتــلضط إؼ مل كخـػ ارـــراج

رزقُـقً أف رزغلــس ارٌـرلس  ،فإال فجـ

صتؼصـو
صقاُــع

ارتلضط  ،فإال مجع لري ارقُقً ارـحبأن فارتلضط لارـضلس زلؿ صاًً فتـالا .
( :)94كـظتٍ ذخط ارـحبـلــه لارـضقُق و زى ارـضقُع ارـضحــفض أف ارـضتـفض
أف ارـضخلقؿ أف صا زلؿ ػفاً .
فأصا صع إعتفاً ارـراال
إكتاضارؿ أف حاعـ

االؿلاـو فحـاؼ كتِـؿ ِـقـ صـػ ارــضاً أف كتــرـد صـــػ

ٌـالو صقُـق و زـى اراِـق ألرــط أف فؿظ أف صــض جزـؼن أف

ع ــرقؽا فــال ك ــحقن ارـــضلس زــى اراٌــالو ،لــس ك ــح
ارـضرس أف صلرؿ ذل

ارتــلضط إؼ مل ك ــضخػ غلــس

ارقرلفو االفرلو .

فكــظتٍ ذخــط ارــحبأه أكِــا لغــأ ارـــضلتق بو رتضــاظ أ ِــاً ارقُــقً فاعــؿ صــع
اكــتلاالؾا رتضــاظ أ ِــاًـ  -ارـــضغلقرو فارـــضضلقذو  -أف رـــضاظضؾا فارظــاؽـ إعـتــتاش
ارقرلفو إزي ارتلضط  .فأصا إؽا حاع

ارــحبأه صلـتق بو راِـق صـػ أ ِـاً ارقُـقً أف

ِــقكػ أف أةــس فـال كباــؼ حفاكــو ارـــضلس زــى جبأتــؿ أف جبــاٌــ فكٌــزم فاالذــقط
ارـحضع لري ارقُقً ارـحبأن فلري ارتلضط .
( :)95رقحـاؼ راؽـارــحبأه قـاؽـا ًمل كِـــ تـغحم لاقغؾـا فمل كــضغع صـػ ًـرو
ارقُقً ،فأصا ارـحبأه ارـضتغحلو ار

ال تٌـزس رزــضلس زلؾـا :فـاؼ أصخـػ تطؾأؽـا

أف فُع طـةو قاؽـه زلؾا لؼش ارـضتغحلو أف فقةؾا -فج
مل كـضخغؿ  -فرق رتِـؿـ أف تـرـجؿ صػ ؽرد -فحاع

ـط كــضلس زلؾـا  ،فإؼ

ارـحبأه لتـؼؿ كتتِـلؿ ارــحـض

أف لتؼؿ صتااؿب قبلا -أجقأـ غلس صا ذقش ارـحبأه ط كـرتاط لقُـع طـةـو قـاؽـه
زى ارـحبأه فكـضلس زلؾا  .فإؼ حاع

أفكؼ صـضا كتتِلؿ ارـحـض لتؼؿ غـأ صتاـاؿب

أف غــأ الفظ قبلــا  :فــاؼ أصخغــؿ ؿفــع ارقاٌــؼ فجـ

زلــؿ ــط كغلــس صــا ذــقش ارــحبأه
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فكـــضلس زلؾــا،فإؼ مل ك ــضخػ ؿفــع ارقاٌــؼ تاــلػ زلــؿ ارتــلضط ر ـاؽـا إال إؽا حاع ـ
ارـحبأه

صقاُع ارتلضط مجع إذتلاقا لري ارقُقً فارتلضط صاكرا زى ارـحبأه.

( :)96كـحـن ذخط ارـحبأه

االغلاش -غأ غلس ارـضل

 -حضا حـاؼ كــحـن

ارقُقً ،فرخغؿ كـظتزا غؿ :لأؼ ارـضاعع ػ ارغلس إؽا حاؼ ةـذا أف جـذا صــحبقؿا
حــاؼ أظ صخوــقفا -تــظلـ ارـــضخزا لــري ارتــلضط فلــري ارغلــس اررتتــليب ربؼعــؿ فكــرتاط
صاؿ لقُع طـةو قاؽـه زى صقُع ارتـض أف ارـحـض فكـضلس زلؾا لؼش غلزؿ .
فأصا إؽا حاؼ ارــضاعع حلــا فـاؼ حـاؼ صــرس ارخلــ صــحبقؿا تاـلػ زلـؿ االغتلـاش
اررتتليب صع ارـضلس زى ارـحبأه،فأصا إؽا حاؼ ارـضرس صخوقفا فلتالػ زلؿ ارتلضط .
فحؾا جيـن
( :)97رق حاع

ارتلضط ذخط اجلبأه كقاً حاع

زى ارـضاكس أظ زى ارـضضلقض .

ارـحبأه زى اراِق ارـضاكس صلس لبزّتؾا ارـراًزو صػ ارـضلس

زلؾا  ،فرق مل تلتق

ارـحبأه اراِق ارـضاكس فاالذقط فجقلا ارــضلس لارلـؼ صـػ

ارـضقُع ارطبلام ارـظارم صػ ارـحبأه .
(:)98األؿصؼ فعـرقـ صػ صـُى ارقجؿ إؼ ُــ إكتاضاش ارـضاً تلضط ،عاـط إؼ حـاؼ
ِقـ صلتقؿا لارؼفاً أف صغطّى لارـحبأه صع ارؼفاً حاع

فرلفتؿ أؼ كغلس صـا ذـقش

اراِق فكـضلــس زى ارـحبأه أف ارؼفاً صع ارغلس صػ اال زى ازي االكفس .
( :)99إؽا حــاؼ لاــض االقـــاب -ارٌــرلس صغؾــا -تـــر
لارـضتؼاؿ ارــضتااؿب قبلـا ف ارــراال

ارـــحبأه :فــاؼ حــاؼ

اراالجلـو إجتـقأ لارــضلس زلؾـا ،فاؼ حـاؼ

أفكؼ صػ ارـضتؼاؿ ارـضتااؿب :فاؼ أصخـػ ؿفـع ارقاٌـؼ ؿفاـؿ فغلـس ارتـؼؿ ارلـزلط إؼ
حــاؼ كغلــس أف صلــرؿ إؼ حــاؼ كـــضلس -إؽا مل كتِـــؿ ارـــضقُع ارـــضٌاو لخوــا
ارقاٌؼ زلـؿ رغلـزؿ أف صلـرؿ ،فإؼ مل كــضخغؿ ؿفـع ارقاٌـؼ فجـ
تخػ ارـحبأه

زلـؿ ارتـلضط إؼ مل

صقاُع ارتلضط ،فإال مجع لري ارقُقً ارـحبأن فلري ارتلضط .

( :)100ارـحـض أفارتـض ارـضخوقب إؽا أؿاػ االذتلاط لقُع قاؽـ زلؿ فصلرؿ
ك ــح

لــؼفا أؼ كغلــس صــا ك ــضخػ صــػ أقـافــؿ صـــضا ال كتِـــؿ صغؾــا ــط كِــاؿ زلــؿ

فكـضلرؿ.
( :)101إؽا أُـ ارــضاً لـأقـاب ارــحـض أف ارتــض أف ارخلــ لارــضتؼاؿ ارــضتااؿب
 -حضا رق حاؼ أذؼؽا

حفّؿ فحاؼ ارقعؼ صتِـؿا صػ إ كٌاش ارـضاً إرلؿ للـب

اجلــض
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االقــاب ارــضتِـؿه صـػ ارــضاً لتـؼؿ

صثال -كخفلؿ ارـضـلس زى ارـحبأه ،فاؽا حاع

حثأ أفكؼ صػ ارـضتااؿب اػه فاالذقط فجقلا ُط ارتلضط إزي ارقُقً اجلبأن .
( :)102إؽا حـاؼ ارـحـض أف عـرقـ
لـرلث كِــ إكتاضاش ارـضاً
( :)103ال فـج

صخاؼ طــ غأ صقاُـع ارقُقً  ،رخــػ حــاؼ

صقاُاؿ فارـضتالػ ارتلضط .

ذخـط ارــحبأه لـري أؼ كخـقؼ ارــحـض أف عــرقـ ذاػ ـا لذطتلـاؿـ

زى فجؿ اراٌلاؼ أف ذؼث صغؿ ذالال أف ذؼث صػ غأ إطتلاؿـ .
( :)104صـرس ارفٌؼ ػاطس
ارـحبأه ار

اجلـفض  ،فزق حاؼ غلزؿ صِـا كخفم ارــضلس زـى

زلؿ إؼ مل تخػ أفكؼ صػ ارتؼؿ ارـضتااؿب

صثزؿ ،فإال ذزّؾا فغلس

ارـضتؼاؿ ارقاٌؼ ط هؼؽا فصلس زلؿ  .فأصا إؽا مل كـضخػ غلس ارـضرس -ال صػ جؾو
ارِـؿ لس ألصـ طـ حاكتضـاؿ كلالؼ ارؼظ -رقصؿ ارتلضط فال كـأتم ذخط ارـحبأه.
(:)105إؽا حاؼ صا زى اجلـض صػ اجلبأه صغٌقلا مل كـحق ارـضلس زلـؿ فمل كٌـس
صغؿ،لس كـح

إكرتُاً ارـضارد أف ؿفع ارـضغٌقو فتبؼكزؿ لـحبأه قاؽـه صباذو.

فإؼ حــاؼ راؽـؽ ـا صباذــا فلاقغؾــا صغٌــقلا فــاؼ مل كاــؼ صلــس ارظــاؽـ تٌـــفا
ارـــضغٌقو ـفــا ًــس فمل كِـــ ،فإال لطــس صلــرؿ فُــقًً فرقصــؿ إكرتُــاً صارخــؿ
لتاقكِؿ أف لالـاًـ صغؾا  .فإؼ تاؾؿ زلؿ

فة

ارفـكِو إكرتُاً ارـضارد أف تبؼكس

اجلبأه لارـرالش فاالذقط اجلضع لري ارقُقً فغلس صا ذقش اجلبأه فلري ارتلضط .
( :)106ال كورتط

ارـحبأه أؼ تخقؼ صــضا تٌـس ارٌـاله فلـؿ فزـق حاعـ

ذـكــا أف

ؽؽبا أف جقً ذلقاؼ غـأ صـأحقش ارزرـط مل كِــ لقُـقٌؿ  ،فارـؾن كِــ ؽـق عــحاكو
راؽـؽا أف غٌبلتؾا .
(:)107إؽا أصخــػ ؿفــع ار ــحبأه فغلــس ارـــضرس رخــػ حــاؼ صقجبــا رفــقا
ارفـكِو فاألرؾـ اراؼفش إزي ارتلضط ذفارا زى فة
( :)108ارؼفاً ارـضقُق

فة ـ

ارفـكِو .

زى ارـحـض فعـرقـ إؽا إطتزل صع ارـؼظ فًـاؿ حاروـمً

ارقاذؼ فمل كـضخػ ؿفاؿ لاؼ ار ً لأؼ حاؼ صلتزقصا رـحـض ارـضرس فطـفد ارـؼظ فـال
كـحـن زلؿ ذخط ارـحبأه  ،لس تغتتس ارقرلفو إزي ارتلضط .
( :)109إؽا حاؼ اراِق ارقُقٌم صتغحلا رخغؿ ًرلس طاش صػ ارخلـ أف ارـحـض

ارقُقً فاذخاصؿ)63( .............................................................. .......

أف ارتـض فمل كـضخػ تطؾأـ تالػ ارتلضط زلؿ فال كغفاؿ ارقُقً ارـحبأن .
تتزلس صا زى ارـحـض أف ارخلـ صػ رفاٌا اجلبأه إؼ حاعـ

( :)110ال كـح

لتـؼؿ

صتااؿب كتطزبؿ اراالد ارطيب،حضا ال كـحقف فُع همً طـ زـلؾا صـع ـؼظ ارــراجو
إال أؼ كـرل

جقًً صػ ارـحبأه لاؼ فُاؿ فلٌس ارـضلس زلؾا رقُقٌؿ أف رغلزؿ.

( :)111ارقُقً صع ارـحبأه فُقً ـؾؿن فؽـق ؿافـع رزرـؼث االًـغـ  ،فحـؾرد
ارغلس ؽق ؿافع رزرؼث األًغـ فاألح ،فكـحقف رٌاذ
فرزٌاله أفش ارقةـ
إؿتفا اراؾؿ

ارقة

اجلبأه ارــضباػؿه رزقُـقً

إؽا إذــتضس إكــتضـاؿ اراـؾؿ ،فـذؽا تـطــؾـ فًـزّى ـط إعـخوــا
زلؿ إ اػه ارقُقً فارٌاله زى ارظاؽـ .

ال كـح

( :)112صا ػاظ طقب ارِـؿ لاةلا كـحـن ذخط ارـحبأه فإؼ إذتضس اربُـً ،فإؽا
رػ اربُـً ففاش طقب ارتِـؿ فج
(:)113إؽا لـنً ؽف ارـحبأه

ؿفاؾا .

ُلث ارقة

أجقأـ فُقؤـ فًالتؿ كقاً لـنً

أ غاً ارقُقً أظ لاؼـ  ،ةبس ارٌاله أظ أ غاٌؾا أظ لاؼؽا فال تـح
ال كـح

زلؿ إ اػه ارقُقً رغأ ؽا

فأصا رـق لــنً ؽف ارــحبأه

ارقة

كـاو ارقةـ

صػ ارٌزقا

زلـؿ إ اػتؾـا ،حضـا

.

فـاالذقط فجقلـا إ ـاػه فُـقٌؿ إؽا مل

كخضــس ًــالتؿ  ،فال كالــؼ ارٌــاله إؽا لـــنً لاــؼ إتـــضاصؾا زــى ارظــاؽـ  ،فكـــحؼػ
فُقٌؿ ارتاظ رزٌزقا

ارالذتو .

(:)114إؽا إ تتؼ تِـؿـ صػ غلس اربوـه  -إل تتاػـ ارخلـ فلؾا صثال -فاضس زلؾـا
جبأه فصلس زلؾا ط تبلػ ؼظ ارخلـ

ارقاةع مل كٌس فُقؤـ أفغلزؿ اجلبأن.

فأصا إؽا تـرتث ارخلــ فحبـــ فإ تتـؼ تِــؿـ صـػ غلـس اراِـق ارــضخلقؿ ارـؾن
جبــ فضلس زى ارـحبأه ط تبري ؼظ ارِـؿ فاةاا فارظاؽـ ًرو فُقٌؿ فغلزؿ.
فإؽا إ تتؼ ـؼظ ارتِــؿ فغلـس أف صلـس فُـقًً أف غلـال تاصـا ـط تبـلػ أؼ ارــضاً
صِـ لخلـــ أف جـذـؿ أف ةـذـؿ فأؼ فرلفتـؿ ارــحبأه ًـس فُـقؤـ فغلـزؿ ،إال إؽا
حاؼ ارِـؿ اربؼعم ُـؿا هؼكؼا فحاؼ تـرضزّؿ ذـاصا فلبطس فُقؤـ فغلزؿ ذلغٍؾ .
فرق إ تتؼ ؼظ ارتِـؿ فغلس أف صلس ًـرلرا ـط تـبري ُــؿكو ارــضاً فاةاـا ،أف
إ تتؼ ارتِـؿرخغؿ تـذ ارـحبأه فتقُأ أف إغتلس ًرلرا ـط تبـلػ ـؼظ ارِــؿ فأؼ
فرلفتؿ غلس اربوـه فارظاؽـ لطالؼ ارقُقً أف ارغلس

ؽاتري ارٌقؿتري رتقةفؾضا
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زى إصخاؼ تأتم ةٌؼ ارتـلو صغؿ فؽق صتاؾؿ صغؿ اػه .
( :)115حس صقؿػ كازط ارـضخزا إمجاال أؼ فرلفتؿ ارقُقً ارـحبأن أف ارتلضط
فال كتللـ رؿ تاللغؾا لأصاؿه أف لأًس حاالكتٌراو -كزقصؿ ارـحضع للغؾضا .
ج

الفصل السادس  :دائه ال خدث االصغر
صػ كلتضـ لؿ ارـرؼث فكغز
ارطؾاؿه ارـضات ه
زى ارٌ

زلؿ صػ ػفؼ إؿاػتؿ فإطتلاؿـ ؽق صاؾفؿ صػ ذلـث

ارٌاله فعــرقؽا ،فؽـؾا لـالً إلـتالـ اهلل لـؿ فرـؿ ارثـقاو ارــحقكس

زلـؿ ،كـقاً حـاؼ إلـتالؤـ كـزم اربـقش -ارــضلزقن -أفكـزم ارــكس أف

كزم ارغاٌل  -ارـضبطقؼ -أف كزم ارغقظ ،فذؽا مل كتؼؿ زى ذبلؿ فإصلاحؿ فاهلل
أفزي لاؾؿـ  .فتفٌلزؿ  :إؼ ذاال

ػاٌط ارـرؼث ال و :

األفزي  :أؼ تخقؼ رؿ فـرته تـلع ارقُـقً فارٌاله اإلطـتـلاؿكـو  ،فذخضؿ فجـقو
إعتظاؿ ارفرته إلكـحاػ ارقُقً فارٌـاله االطتلـاؿكري فلؾـا  -فرـق لغرـق االةتٌـاؿ زـى
ارقاجبا

صع تــذ ارــضلتربا  -فؽـؾـ فرلفـو صـػ إكـتضـ لـؿ ارــرؼث االحـ أكِـا

حضػ إلتزم لتـتاقـ ارـضاػه ارـضغقكو فة
فرق فـض صـظارفتؿ ارقاج
ارالذث إكـحاػ ارطــؾقؿ ذل

ارٌاله  -زى فـض تـرتتؿ . -

لرتحؿ فـم ارفـرته ارــضقلقؿه فاعـؿ كـأ ط فكزقصـؿ

ارـقصػ

ذارتؿ صتؼصو رزٌاله فتٌس صغؿ .

ارثاعلو :أؼ كلتضـ ذؼ ؿ فال تخقؼ رؿ فـرته أف تخـقؼ كلـأه ال تلـع ارطؾـاؿه فلاـض
ارٌــاله ،فذخضــؿ أؼ كتقُــأ أف كغتلــس أف كت ـلضط ذل ـ

تخزلفــؿ ارفازــم ،فك ــرلػ

ارـضباػؿه رٌالتؿ فارـحضع لـري ًـالتم ارظؾــكػ أف اراوـاٌري أف كتقُـأ رخـس ًـاله،
فال كات

لـضا كــظـد صغـؿ صـػ ارــرؼث ارــضبتزى لـؿ فال كــح

زلـؿ ارقُـقً رٌـاله

أطـي  ،إال أؼ كٌؼؿ صغؿ ذؼث غأ صا إلتالـ اهلل لؿ فلحؼػ ارقُقً ةبس ارٌاله.
ارثارثــــو  :أؼ تخــــقؼ رــــؿ فــــرته تلــــع ارطؾــــاؿه فلاــــض ارٌــــاله كــــقاً تــ ــرـد
غؼ قـف ارـرؼث صػ تـحؼكؼ ارقُقً أ غاً ارٌاله صـه أف صـا
فذخضؿ أؼ كتقُأ
رزٌـــاله

تزخط ارفرته أف كغتلس أف كتلضط ذل

ارفـــرته ال كتبـــاقمً ـــػ إةاصتؾـــا ،فال جيـــ

أف مل كترـد .
تخزلفؿ ارفازم فكبـاػؿ

زلـــؿ ا ـــاػه ارقُـــقً إؽا

فاجــأـ ارـــرؼث ارـــضبتزى لــؿ أ غــاً ارٌــاله ،إال أؼ كٌــؼؿ صغــؿ ذــؼث غــأ ارـــضبتزى لــؿ
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فلزقصؿ ةطـع ًـالتؿ فتــحؼكؼ ارقُـقً ،فاللـؼ صـػ أؼ كتقُـأ رخـس ًـاله ةـؼ أذـؼث
ةبزؾا لارـرؼث ارـضبتزى لؿ ،فاالذقط االفزي أؼ كـحؼػ ارقُقً حزضـا فاجـأـ ارــرؼث
أ غاً ًالتؿ إؽا مل كترـد صػ تـحؼكؼـ ط كب
(:)116ك ــح

زى ًالتؿ ص

زــى ارـــضلزقن فارـــضبطقؼ ارــترفظ صــػ تا ـؼن ارغحاكــو إزي لؼعــؿ

ف قلؿ صؾضا أصخػ ،فؽرد لقُع حلم فلؿ ةطػ أف ةضـاي صـاعع ـػ تاـؼن ارغحاكـو،
فال كـح

تغلأـ رخس ًاله إال صع تقةّع ارتاؼن إلصتالً ارخلم أف ـتبؿ .

(:)117االذقط اكتربالا رـضلتضـ ارـرؼث االجتغاو ضا كـرـظ زى ارـضرؼث
فـا ــزؿ عـظ ــأ ص ــم حــالظ اهلل كــبراعؿ فإؼ حــاؼ األرؾـــ ــؼظ فج ــقلؿ فلضــا إؽا ج ــاف
ارـراال

هلارٌاله فأتى لارقرلفو ارـضتـؿه ذل

ارـضتتؼصو .

الفصل السابع  :أحكاو اخللل .
(:)118صػ تلتػ ارـرؼث فهدّ
فرق تلتّػ ارطؾاؿه فهد

قؾاؿتؿ صػ ارـرؼث فمل كتلتغؾا تطؾـ .

ارـرؼث أف رغؿ رغا اػكا غأ صات هــ ا -لغـى زـى

ارطؾـاؿه فمل كاــذي لوــخؿ ،إال اؽا عوــأ هــخؿ صــػ طـــفد لزــس صوــتبؿ لــاربقش فمل كخــػ
صلت ٌا صػ لقرؿ.
( :)119إؽا تــلتػ ارـــرؼث فارطؾــاؿه فهــد

ارـــضتتؼظ صغؾضــا فارـــضتأطـ -تطؾـــ

كقاً زط تأؿكع ارطؾاؿه أف زط تأؿكع ارـرؼث أف جؾس تأؿكـظؾضا مجلاا .
( :)120إؽا هــد

ارطؾــاؿه لاــؼ ارفـــاغ صــػ ارٌــاله أف ارطــقاب أف ذمقؽضــا صــضا

كات فلؿ ارطؾاؿه لغـى زـى ًـرو اراضـس فحـاؼ صــرخقصا لبتـاً ذؼ ـؿ رـاؽـا فلزقصـؿ
ارتطؾـ رأل ضـاش ارالذتـو صــضا كاتـ فلـؿ ارطؾـاؿه  ،ذتـى إؽا تتـؼظ صغوـأ اروـد زـى
اراضس لـرلث رق إرتف
هد لاؼ ارفـاغ
( :)121إؽا هد

ارلؿ ةبس اراضس رود حضا إؽا أذـؼث ـط غـفــس ـط ًـزى ـط

إكـحاػ ارقُقً ةبس ارٌاله فصػ ارغفزو .
ارطـؾاؿه أ ــغاً ارـٌــاله أف أ ــغاً ارطــقاب ةـطــع ــضزؿ فتطؾــ

فإكتأعا ارٌاله أف ارطقاب .
( :)122رق تلتػ اإلطالش لغلس ِـق أف صلـرؿ أف هـد
ارقُقً أتى لؿ فلـضا لاؼـ صـا لا رزرتتل

إتلاعـؿ ةبـس ارفــاغ صـػ

فغأـ صػ اروـاٌل فصغؾا إعـرفار ارـضقااله
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أفااش ارقُقً لـرل

ارٌؼج اراـ .
إال إؽا حـاؼ هـخّؿ

فأصا رق هد لاؼ ارفــاغ مل كزتــف

إتلـاؼ ارــحقً االطـأ ففلـؿ

تفٌلس  :فاؽا هدّ لاؼ تـرتث ارفـاغ فصِم ارــقُقً ـفـا -حـأؼ هـد لاـؼ ػطقرـؿ
ًــاله أفعـــرقؽا صـــضا كتقةــا زــى ارطؾــقؿ ،أف هــد لاــؼ صِــم فصــاؼ تفــق
صاــؿ ارـــضقااله -لغــى زــى ًــرو فُــقٌؿ فمل كزتف ـ
تـرتث ارفـاغ ـفا -فج

االرتفا

إزي هــخؿ ،فإال اؽا هــد ةبــس

فإتلاؼ صلس ارـجس ارللـي .

( :)123صا ؽحـعاـ عفا صػ رقفظ اإل تغاً لارود فلضا إؽا حاؼ اروـد ا غـاً ارقُـقً
ال كفـج فلؿ لري أؼ كخقؼ ارود لاؼ ارؼطقش

ارـحقً ارـضرتت

أف ةبزؿ،فرخػ ؽؾا

كـظتٍ لغـأ ارقكقاكم ارؾن ؽق صػ ال كخقؼ رـوخؿ ارخثـأ صـغوأ ـتالٌم ،فرؾا
كخقؼ هخؿ غأ صزتف

إرلؿ غؼ اراتالً  -فقرلفو صثزؿ أؼ ال كات

لوخؿ صطزتا .

(:)124إؽا حاؼ صأصقؿا هـ ا لاذؼاث ارقُقً ألجس ارود فلؿ لاؼ كتـري ارــرؼث
إؽا غفس ػ هخؿ فًزى فال إهـخاش
اإل اػه إؼ تؾحـ

ارقة

لطـالؼ ًـالتؿ لــرل

ارظـاؽـ فتحـ

زلـؿ

 ،فارتِاً إؼ تؾحـ لاؼـ .

( :)125إؽا تقُــأ رـفــع ارـــرؼث ــط تقُــأ رزتحـــؼكؼ ــط ًــزى لاــؼ ارقُــقٌري
ط تلـتػ لطالؼ أذؼ ارقُقًكػ رفتؼ جقً أف هـط  -ال صـػ جؾـو إعتتاُـؿ لــرؼث -
فمل كتضلــق غــؼـ أن ارقُــقٌري لاقــس فــال إهــخاش
ا اػه ارقُقً رزٌزقا

اختلو أف رـفاس صا كات

رق ًزى لاـؼ حـس فُـقً صغؾضـا حاعـ

ًــرو ًــالتؿ فال ت ــح

زلــؿ

ًرتؿ ارطؾـقؿ .ف ؽـؾا ارفــض

ارٌـاله ارثاعلـو ًـرلرو جقصـا فكتــو ًـرو

األفزي أكِا .
( :)126إؽا تقُأ فُقٌري فًزّى لاؼؽضا ط زط لٌؼفؿذؼث غؿ لاـؼ اذـؼؽضا
حاعـ

ًــالتؿ ارـــضأتم لؾــا صــرخقصو لارٌــرو رتا ــؼه ارفـــاغ ففجـ

رزٌــزقا
رزود

زلــؿ ارقُــقً

اختلــو ،ألؼ ارقُــقً االفش صازــقظ االعتتــاض فارثــاعم غــأ صــرخقظ لبتاٌــؿ
تأطــ فتتؼصؿ زى ارـرؼث .

فاؽا تقُأ صـتري فةؼ ًزى لاؼ حس فُقً ًاله ف زـط لٌـؼفؿ ارــرؼث غـؿ لاـؼ
أذؼؽضا أ اػ ارقُقً رزٌزقا

االتلو رـضا تتؼظ فأ اػ ارٌاله ارثاعلـو  ،فأصـا ارٌـاله

ارقُقً فاذخاصؿ)67( .............................................................. .......

االفزي فـلرخط لٌـرــتؾا إلكتٌـراو ارطؾـقؿ رــرري تــضاظ ارٌـاله األفزي صـػ ػفؼ
ؽؾـ ارٌقؿه  -إ اػتؾا اكِا .

صااؿض فاالذقط اكتربالا -

( :)127إؽا تلتػ لاؼ ارفـاغ صـػ ارقُـقً أعـؿ تــذ جـق ًً صغـؿ فال كـؼؿن أعـؿ ارــحقً
ارقاج

أف ارـضلتر

فارظاؽـ ارـرخط لٌرو فُقًـ .

( :)128إؽا زط لاؼ ارفـاغ صػ ارقُقً أعؿ صلس زى ارـراٌس أف صلـس
صقُع ارـضلس ،فرخغؿ هد

ارغلس أف غلس

صقُـع

اعؿ ؽس حاؼ غؼـ صلقغ رؾرد صـػ

جبأه أف ُـفؿه أف تتلو  ،أف أعؿ فازؿ زى غأ ارقجؿ اروـ م -فارظـاؽـ ؽـق اربغـاً
زى ًرو فُقٌؿ رتا ؼه ارفـاغ .
( :)129إؽا تلتّػ اعؿ ػطس

ارقُقً فأتى لباض أفاارؿ فرخغؿ هد

أعؿ أتـضؿ

زى ارقجؿ ارٌرـلس أظ أعؿ ؼش غؿ  -إطتلاؿا أف إُطـاؿا  -فارظاؽـ ؽق ارـبغاً
زى ًرو فُقٌؿ إؽا حاؼ هخؿ لاؼ ًؼج ارفـاغ ـفـا حضـا رـق حـاؼ صــرـفا إلتلـاؼ
صلضى ارقُقً صع صِم فاًس فصـ
فعـرقؽا صـضا كات ارطؾقؿ

تــفق

ًرتؿ هـ ا .

( :)130كبث أعؿ اؽا إذتضس فجقػ ذاج
أف ارـضضلقذو فج

صاـؿ ارــضقااله أف صـع ػطقرـؿ

ًـاله

ػ فًقش ارـضاً ازي اربوـه ارــضغلقرو

زلؿ ارفرٍ غؿ ذتى كطضأؼ لاؼصـؿ أف كطضـأؼ لقًـقش ارــضاً

ازي اربوـه صـػ غـأ ذـاجق  .ف زلـؿ إؽا هـد لاـؼ تتـث فـاغـؿ صـػ ارقُـقً فاذتضـس
فجقػ ارـراج

أف هد

ذاجبلتؿ حارـظاتـط أف زـط لقجـقػـ فرخـػ هـد لاـؼـ

أعؿ أفارؿ أف أعـؿ فًــس ارـضاً تتـؿ إتفاةـا  -لغـى زـى ًـرو فُـقًـ رتا ـؼه ارفــاغ .
فؽخـؾا ارـــرخط إؽا زــط لقجــقػ ارـــراج

فهــد

أؼ ارقُــقً حــاؼ ةبــس ذؼف ــؿ

أفحاؼ لاؼـ لغى زى ارٌرو رتا ؼه ارفـاغ .
( :)131إؽا حاع

أ ِاً فُقٌؿ أف لاِؾا صتغحلا فتقُـأ فهـد  -لاـؼـ -

قؾـؽــا ةبــس ارتقُــم اظ ال  -لغــى زــى لتــاً ارغحاكــو فلح ـ

اعـؿ

غلــزؿ ر ــضا كــأتم صــػ

اال ضاش  ،فأصا ارقُقً فضرخقظ لارٌرو  .فحؾرد رـق حـاؼ ارــضاً ارـؾن تقُـأ صغـؿ
صتغحلا ط هد  -لاؼ ارقُقً -
فلتاً ارـضاً صتغحلا فلح

أعـؿ قؾـــ ةبزـؿ اظ ال فاعـؿ كــرخط لٌـرو فُـقٌؿ

زلؿ تطؾأ صا الةاـ صػ قلؿ فلؼعؿ .
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الـىبحث الرابع  :الػشن
ٔفْٗ وكاغد
ارقاجـ
فصم األصقا

صــػ ارغلــس رغــأـ  :غلــس ار ــحغالو فارـــرلض فاالكتراُــو فارغفــان
رغفلؿ  :غلس األصقا

 ،فارقاج

 ،عبرثؾا

صتاًؼ :

الـىك د األٔه :غشن اجلٍابٛ
ٔفْٗ ف ٕه

الف ن األٔه  :وا تتحكل بْ اجلٍابٛ
رزحغالو ارـضقجبو ر غتلاش كبباؼ تترتث لؾضا أف لأذؼؽضا،فؽضا :
األفش  :طـــفد ارـــض

لاالطتلــاؿ أف لؼفعــؿ حرــاش ارغــقظ أف االُــطـاؿ ،كــقاً

طـد صـػ ارــضقُع ارــضاتاػ أف صـػ غـأـ فإؼ حـاؼ االذـقط اكـتربالا غؼطـفجـؿ
صــػ غــأ ارـض ــاتاػ  :اجلضــع لــري ارطؾــاؿتري رــق حــاؼ ص ــرؼ ا لاالًغـ،فكــقاً حــاؼ
طـفجؿ صػ ارـجس صع اروؾقه أف لؼفعؾا .
فارـضـأه اؽا طـد صغؾا ص

ارـجس مل كـح

زلؾا غلس ألجزؿ ،رخـػ رـق طــد

صــػ ةُبزــؾا كــاٌس ذــاش ارتظلــس أف ارـــضال بو أف االذــتالظ فحــاؼ صٌــرقلا لاروــؾقه
فارزؾه فاألذقط فجقلا إغتلاهلا ،فتِط ارلؿ ارقُقً إؽا حاع

صـرؼ و لاالًغـ.

فاؽا طـد ارلاٌس صغؾا لغأ هؾقه فاالذقط إكتربالا مجاؾـا لـري ارطؾـاؿتري إؽا
صـرؼ و لاالًغـ فإؼ حاؼ األةقي حفاكو فُقًؽا رـفع ارـرؼث االًغـ .

حاع

( :)132إؼ ـب ارـجس ارـض

لاـؼ إذــاف طـفجـؿ صغـؿ فـال إهـخاش

فجـقو

ارغلس زلؿ ،فإؼ مل كاـفؿ فاروؾقه ارــحغللو فارـؼفث ففتـقؿ ارــحلط  -إؿتــظاؤـ -
لـضحضق ؾا أصاؿه زلؿ  ،فصـع إعتفـاً فاذـؼ صغؾـا ال كــرخط لخـقؼ ارــظاؿد صغلـا فال
كـح

زلؿ ارغلس  .فأصـا ارــضـكض فارــضـأه فأجاـاؼ إزي اروـؾقه  :فـاؼ ًـاذب

كلالؼ ارـضاً صغؾضا فج

ارغلس زلؾضا  ،فاإل فال .

أذخاظ ارغلس صػ اجلغالو )69( .........................................................

( : )133صػ فجؼ صغـلا زى لؼعـؿ أف ـقلـؿ ف زط أعـؿ صغؿ لـحغالو مل كغـتلس صغؾا
زلؿ ارغلس فكالؼ حس ًاله كتطع لتأطـؽا فصاعا ػ ارـحغالو ارـضؾحقؿه،

فج

ػفؼ صــا كــرتضس كــبتؾا زلؾــا فإؼ زــط تــأؿكع ارــحغالو فجؾــس تــأؿكع ارٌــاله فإؼ
اإل اػه هلا أذقط إكتربالا .

حاع

فأصا إؽا مل كازط أؼ ارـض
فرــق زــط أؼ ارـــض
تل

صغؿ  -مل كـح

صغــؿ فهــد

االغتلـاش صـػ االفش -فجـ

لاالًغـ فج
(:)134رقػاؿ

زلؿ غلس ارـحغالو .

ففاش أ ــــ لاالغتلــاش أف حقعــؿ إجغالــا اعلــا
زلـؿ االغتلـاش إذتلاقـا ،لـس رـق حـاؼ صــرؼ ا

زلؿ ُط ارقُقً ارلؿ .
اجلغالو لري ا غري كازط حس صغؾضا أعؾا صػ أذؼؽضا ففلؿ ًقؿتاؼ:

ارٌقؿه األفزي  :أؼ تخقؼ جغالو اخطـ صقُـق ا رــرخط هــ م إرقاصـم لارغلـبو
إزي اراارـط لارـحغالو إمجاال  ،فؽرد حاـؼظ جـقاف االةتـؼاً لـاخطـ

ًـاله فـكِـو

اؽا حــاؼ صـــضػ كتتــؼي لــؿ رــقال ؽرــد ،ف ــؼظ جقافإكــتلحاؿـ رــؼطقش ارـــضلحؼ
فحغلــؿ ،أف رزغلالــو فـــم ارٌــاله أف ارٌــلاظ ــػ صلــ
كـ ــح

زـــى اراارــــط لاإلمجـــاش تـتلـ ـ

صــثال  .ف ؽــؾـ ارٌــقؿه

ـــاؿ زضـ ـؿ فلحـ ـ

زـــى عفلـــؿ ارغلـــس

إذتلاقــا صــع ُــط ارقُــقً رــق حــاؼ صــرؼ ا لاالًــغـ تــرٌلال رــلتري ارطؾــقؿ ،فال
كــحقف رــؿ االةتــؼاً لــاخطـ أف إكــتلحاؿـ رخــغم ارـــضلحؼ أف رزغلالــو
ارـضل

ارٌــاله ــػ

صارـط كغتلال صاا فاللؼ صػ تقُلؾضا تـرٌلال رزطؾاؿه رـضا كتقةا زلؾا .

ارٌــقؿه ارثاعلــو  :أؼ ال تخــقؼ جغالــو اخطـــ صقُــق ا ر ــرخط إرقاص ـم لاالُــافو
إزي اراارـــط لارـــحغالو إمجــاال ،ففلؾــا ال كـــح

ارغُلــس زــى أذــؼؽضا فإؼ َزضــا

إمجــاال ل ــحغالو أذــؼؽضا  .فأصــا غأؽضــا -اراارـــط إمجــاال ل ــحغالو أذــؼؽضا  -فــال
كـحقف رؿ االٌتضاظ لأذؼؽضا إؽا حاؼ حس صغؾضا صـقؿػا إللـتالًـ  ،فِـال ـػ االٌتضـاظ
لخزلؾضــا  ،حضــا ال ك ــحقف رغأؽضــا إكــتغالو أذــؼؽضا

ً ـاله أف غأؽ ـا ص ــضا كات ـ

فلؿ ارطؾاؿه ارقاةالو .
ارغلس اؽا زط لخقعؿ صغلا.

(: )135رقطـد ارـض

لزقؼ ارؼظ فصـضتقجا لؿ فج

(:)136رقتـذ ارـض

صػ حمزّؿ لاذتالظ فمل خيـد رزظاؿد مل كـح

ارغلس.
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ارلـب

ارتـبس أف

ارثاعم :ارـحضا فإؼ مل كغقش ،فكـترتث لؼطقش ارـروـفو

ارؼلـ صػ ارـضـأه ،فأصا فـم غأؽا  -ارغالظ فاربؾلضو  -فاالذقط رقفصا ارـحضع للـػ
ارغلس فارقُقً لـجاً صطزقللتؾضا صػ ارقاقمً فارــضقققً فلضـا إؽا حاعـا صــرؼ ري
لارـرؼث االًغـ  ،فإال كختفم لارغلس فتل .
فكخفم

صتطق ارـرـوفو  :صلضى ارؼطقش -فرق لأةس صػ ةؼؿ ارـروفو.-

( :)137إؽا تـرتث ارـحضا تـرتت

ارـحغالو رزفا س فارـضفاقش لؿ ،صػ غأ فـج

لري ارٌغأ فارخبأ فارااةس فارـضحغقؼ فارتاًؼ فغأـ ،لس ارظاؽـ بـق
رزرم فرزـضل

ارــحغالو

.

( :)138إؽا هد

اعؿ ؽس ذٌـس صغـؿ ػطـقش صقجـ ُ رزحغالـو  ،أف هـد

ارـضؼطقش فلؿ فـد أف ػلـ أف لري االرلتري أفذمقؽا  -مل كـح
( :)139فقمً ػلـ ارـظغثى صقج

رزحغالو فلح

أؼ

زلؿ ارغلس .

ارـحضع لري ارغلـس فارقُـقً

إؽا حاؼ ارقاقمً أفارـضقققً صـرؼ ا لاالًغـ ،فؽخـؾا فقـمً ةبزـؾا زـى األذـقط
رقفصا،لس صع إعقارؿ تــرٌس غـؼـ ارــحغالو جقصـا فكــح
ارقُقً ،فرق أعقر
فرق أػطز

ارـظغثى كاٌال لوؾقه فج
ارـجـس أف

اخلغثـى رتؾـا

زلـؿ ارغلـس فكغغلـؿ ـػ

زلؾا ارغلس فارقُقً إذتلاقا .

األعثـى صـع إعـقاش ارــض

غلــس ارـــحغالو جقصــا ،فصــع ــؼظ االعــقاش جيــ

فجـ

زلؾـا

ارغلــس إذتلاقــا زــى ارــقاقمً

فارـضقققً صع ُط ارقُقً صػ ارــضرؼث لاالًـغـ  .فاؽا أػطـس ارـجـس لارــظغثى
فؽؾـ ارـظغثى أػطز

رتؾا لأعثى فجـ

صغؾا -فا ال أف صفاقال لؾا -فجي

ارغلـس زـى ارــظغثى كتلغـا رترتـث ارـققم

ارغلس فارقُقً إذتلاقا زى ارـجس فاألعثى .

( :)140كـحقف رزـضخزا إجغاو عفلؿ ةبس فةـ

ارفـكِـو ،لـس لاـؼ ػطـقش فةتؾـا

فةبـــس أؼ كٌــزّم جيـــقف رـــؿ االجغـــاو إطتلـــاؿاّ لـــضتاؿلو ففجتـــؿ فإؼ مل كتـــؼؿ زى
اإلغتلاش رٌالتؿ فلتلضط فكٌزم،عاط ؽؾا فاس صخـفـ إال أؼ كـظاب زى عفلـؿ صـػ
تـحؿ فلٌأ صـربقلا هـ ا،رخغؿ رق مل كتضخػ صػ ارتلضط فارغلس صاا فؾق ذـاظ .
عاط رق أجغ

ةبس ارقة

أف لاؼ ػطقرؿ فحاؼ فاجؼا رـضاً كتضخػ صـػ االغتلـاش

لؿ ذـظ إؽـاةؿ إؽا مل كتضخػ صػ تـرٌلس صاً حاب ر غتلاش ةبس إعتؾاً ارقة

.
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زلؿ ذفظ فُقٌؿ فحيـظ

(:)141ارـضتقُم -رق زط حقـ ػ ارتقُم -جي

إذتلاقا زلؿ إلطارؿ  -لغقظ أف عـرقـ -أف أؼ كؾـج صاً فُقٌؿ لاؼ ػطقش ارقة

.

الف ن الثاٌ٘  :وا ٖتٕقف يم ٜغشن اجلٍابٛ
ـضو أصقؿ كتقةا جقافؽا أف ًرتؾا زى غلس ارـحغالو ،فؽم:
األفش  :ضقظ ارٌزقا

 -غأ ًاله ارــحغاٌق -فحـؾا أجقاؤؽـا ارــضغللو فًـاله

االذتلاط ،فاالذقط االفزي إتلاؼ كحقػ ارلؾق فارتالفه فاروخـ لاؼ اإلغتلاش .
ارثاعم  :ارطقاب ارقاج

لاالذـاظ صطزتا حضا تـتؼظ

ارقُقً .

ارثارث :ارٌقظ ،لـضاغى أعؿ رـق تاضـؼ اربتـاً زـى ارــحغالو
ةِاٌؿ ذتى قزع ارفحـ لطس ًقصؿ ،فحؾا ًقظ عاكم ارغلس
تفٌلس كأتم

هـؾـ ؿصِـاؼ أف
هؾـ ؿصِاؼ زى

صـرزؿ  :فتؿ ارٌلاظ إؼ هاً اهلل تاازي .

ارـالع :صم حتالو ارتـ ؼ اروـكا ،فصم إكط اهلل تاازي ،فاعؿ حيـظ زى اجلغـ
صم حالظ اهلل أف إكط اجلالرو،ذتى ارـضختقو

ارغتقػ فاجلـاٌؼ فذمقؽضـا إذتلاقـا

فجقللا ،فاالذقط االفزي تـحؿ صم كاٌـ أمساٌؿ فأمساً االعبلاً فأفًلاًـ(.)
ارـظاصم  :ارزبث

ارـضلاجؼ -جزقكا أف عقصا أف عـرقؽضا -لس صطزث ارـؼطقش

فإؼ حاؼ رقُـع هـمً فلؾـا  ،لـس ال كــحقف فُـع هـمً فلؾـا ذـاش اإلجتلـاف أف صـػ
طاؿجؾــا  ،حضــا ال كــحقف ارــؼطقش ألطــؾ هــمً صغؾــا  ،عاــط كــحقف أطــؾ هــمً صــػ
ارـضلحؼ صػ غأ ػطقش .
فكـحقف ارابقؿ فاإلجتلاف صػ ارـضلاجؼ  :لأؼ كؼطس صػ لاو فكــظـد صـػ لـاو
أطـي تتالزؾا إال ارـضلحؼكػ اروـكفري :ارــضلحؼ ارــرـاظ ،فصلـحؼ ارـغيب (-)
فاعؿ كـرـظ ػطقرـؾضا صطزتا ذتى ارـضـفؿ صغؾضا .
فاالذقط فجقلا إرـراج ارـرـظ ارـضرلل لتـ ارــضاٌقظ( )لارــضلحؼكػ
االذخاظ ارـضؾحقؿه فصغؾا تـذ ارـضـفؿ صغؿ،فاألفزي ارتحغ
ارـفاج فارٌرػ إذرتاصا فتتؼكلا فتاظلضا رٌاذ

صػ اربتـاً فارــضخث

ارـضـةؼ (. )

ارلاػن  :ةـاًه كو ارلحؼه صػ كقؿ اراقاٌط فؽم (ارـط ارلحؼه فذط ارلحؼه
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فارــغحط فارازــث) فاالذــقط إكــتربالا تـــذ ةـــاًه كــقؿاراقاٌط أف ألااُــؾا ذتــى
اربلضزو اؽا ةٌؼ ارـحغ
(:)142ال فـج

لتـاٌتؾا  :جقٌـلتـؾا صػ كقؿه اراقكـضو .

ذـصو ػطقش ارـحغ

فإؼ مل كٌس فلؿ أذؼ فؽؽب

ارـضلحؼ لري ارـضاضقؿ صغؾا فارــظـاو

اؿ اراضاؿه فارـضلحؼكو صـا ػاظ كٌـؼج زلـؿ غـقاؼ

(ارـضلحؼ) ـفا لأؼ كتاش غـؿ (:ؽـؾا صلـحؼ طــاو) ،حضـا ال فــج لـري ارــضلحؼ
ارـضغوأ

األؿض ارـضفتقذو غقه فلري ارـضغوأ

عاط فـم ارـضقاؿػ ار

كقفش غؿ غقاؼ (ارـضلحؼ) فال كطزث زلؿ :ـفـا غـقاؼ

(ارـضلحؼ) تغتفم ارــرـصو فإؼ لتلـ
فـم (صلترؼ ا

غأؽا .

فةفلتـؿ هــ ا ذلـ

ارتــفٌلس ارـؾن ؽحـعـاـ

ارـضلاٌس) .

( :)143صا كود

حقعؿ جقًا صػ امللحؼ صػ ًرغؿ فؿفاةؿ فذحـاتؿ فذلطاعـؿ

فذمقؽا -ال جتـن زلؿ أذخاظ ارـضلحؼكو ،إال أؼ كااصزؿ امللزضقؼ صااصزـو ارــضلحؼ
أف كوؾؼ ارقرم ارـضتغفّؾ لـضلحؼكتؿ فتحـن زلؿ أذخاظ ارـضلحؼكو زى االذقط .
( :)144ال كـحقف أؼ كُلتأجـ ارـحُغُ ُ أف ارـراٌض أف ارغفلاً رزاضـس

ارــضلحؼ

ذاش ارــحغالو أف ذمقؽـا  -حغلـا أف لغـاًً أف إًـالض أ ا ـؿ أف أجؾقتـؿ أف عــرقؽا -لـس
االجــاؿه فاكــؼه فال كلــترث االجـــه ارـــضلضاه فإؼ حــاؼ كلــترث أجـــه ارـــضثس لاــؼ
إعتؾاً ضزؿ ،ؽؾا إؽا زط االجأ لـحغالتؿ أف تـرلِؾا .
فأصــا إؽا جؾــس لـــحغالتؿ أف علــلؾا فمل كخــػ االكــتلحاؿ صتلـؼا لاراضــس فلــؿ ذــاش
ارـحغالو أف ارـرلض فاألرؾـ جقاف إكتلحاؿـ فإكترتاةؿ األجـه ارـضلضاه  ،فؽخـؾا
ذخط ارـضحغقؼ ارـحغ

فارٌيب اؽا أجغ

لارـضقاةاو

فـد أعثى .

( :)145إؽا زط إمجـاال جغالـو أذـؼ هظٌـري مل كــحق إكـتٍحاؿؽضا أف أذـؼؽضا
راضس ؽقذـاظ زى ارـحغ
( :)146اؽاهدّ
إال إؽا حاع

حؼطقش ارـضلحؼ ،إال ذاش جؾس ارـحغ

جغالتؿ مل حيـظ زلؿ هـمً صـػ صــرـصا

أف

ارــحغالو ارــضتتؼصو،

ذارتؿ ارلالتو ؽم ارـحغالو فللتٌربؾا فحيـظ زلؿ صـرـصا

( :)147ؽحـ ارفتؾاً (رض) أعؿ كخــ رزحغ

لـحغالتؿ .
ارـحغالو.

 :األحس أفاروـو إال لاـؼ ارقُـقً،

االةس  :كغلس كؼكؿ ط كتضِضض ،فتخـــ ةـاًتـؿ صـا فاػ زـى كـبع كـا

صـػ
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غأ كقؿاراقاٌط ،فكخــ رـؿ أكِـا  :صـم صـا ـؼي ارختالـو صـػ ارــضٌرا ،فارغـقظ
جغبــا إال أؼ كتقُــأ أف كتــلضط لــؼش ارغلــس  .فال ُــأ زــى ارـــحغ

رــق ضــس

ارـظِاو اف ارـرحاصو أف ارتغقؿ ارـضقكس رزواـ ذاش ارـحغالو .

الفصل الثالث  :كًفًة غسل اجليابة
عفلؿ  ،فتـح

غلس ارـحغالو صلتر

فلؿ ارغلو  :ةٌـؼ ارفاـس صـع ارتتــو لـؿ

إزي اهلل كبراعؿ رزخقؼ زى قؾاؿه أف رغاكو صػ ارغاكا

ارـاجرو هـ ا ،فاللـؼ صـػ

ارؼفاظ زى علتؿ -فرق إؿتخافا  -إزي طـ ارغلس صػ ػفؼ عـتِؾا أف ةٌؼ طالفؾا .
( :)148كترتث االغتلاش لغلس راؽـ اربوـه زى فجؿ كترتث لؿ صلـضاـ ،فاللـؼ
صـػ إكــتغـاج ارـــضاً ارــحلؼ فإكــتلااو أجقاٌـؿ لارغلــس ،فاللــؼ صــػ تــظزلس صــا ال
كٌس ارـضاً إزي اربوـه إال لارتظزلس ،فاللؼ صػ تأحّؼـ صػ غلس صـا غطّـاـ اروـاـ صـػ
اربؼؼ ،حضا اللؼ صػ إفارو حس صا كـضغع فًقش ارــضاً إزي اربوــه ،فكــح
حاؼ صػ تقالع اربؼؼ حارواـ ارـةلث فارٌغأ ،فال كـح
حاؼ أذقط اكتربالا حضا ال كـح

غلـس صـا

غلـس اروـاـ ارطقكـس فإؼ

غلس ارباقػ صػ اراري فاالعا فاالؽؼ فذمقؽا.

فاللؼ صػ غلس صا كود فـم أعؿ صػ ارباقػ أف صػ ارظاؽـ ،ذتى صا زط كـالتا
حقعؿ صػ ارباقػ ط هد

تبؼرؿ فًأفؿتؿ صػ ارظاؽـ زى االذقط .

فكــــضخػ االتلـــاؼ لارغلـــس لذذـــؼي حلفلـــتري  :اررتتلـــ
ارـضاً  ،فارغلس اررتتليب أًس

،أف غضـــم اربـــؼؼ

ارغلس فؽق أفِس صػ ارغلـس االؿتــضاكم ارـؾن

ؽق ؿطٌو فتلؾلس فإجقاً .
فاألفش صغؾضا كتطز

اررتتل

لري ِقن االغتلاش زـى االذـقط  :لـأؼ كغلـس

أفال تـضاظ ارـأن فصاؿ اراغث  ،ط كغلس لتلـو اربـؼؼ  ،فاالذـقط األفزي لاـؼ غلـس
ؿأكؿ أؼ كغلس أفال تـضاظ ارغٌا االكـضػ ط تـضاظ ارغٌا االكلـ  ،فاللؼ

غلس

حــس ِــق صــػ إػطـاش هــمً صــضا كتٌــس لــؿ صــػ اراِــق اخطـــ صــػ لــاو ارـــضتؼصو
ارازضلو،فال تـتل

ؽغا لري أجقاً حس ِق فزؿ أؼ كغلس أكفس اراِق ةبس أ الـ .

فال حلفلو صـظٌقًو رزغلس ؽغا ،فارقاج

غلس تـضاظ اربؼؼ فإكتلاالؿ فكخفـم

صلضى ارغلس لأن عـرق كـرتث اإلكتلااو  :فلحقن ارٌـ

زـى حـس ِـق  ،حضـا
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كـحقن ؿصم ارــأن لارــضاً أفال ـط ارــحاع
كخفم ؿصم ارباض فارٌ

االكــضػ ـط ارــحاع

االكلــ  ،حضـا

زى اخطـ،حضا كـضخػ ارقةـقب تـر

ارـضطـ فغلس

اراِقكػ -ارـأن فلاةم ارـحلؼ  -لرتتل
فال تات ارـضقااله فارـضتالاو

فإكتلااو .

غلس أ ِاً اربؼؼ تـتـلـبا فلضخػ غـلس ارـأن

ًبرا فغلس لتلو اربؼؼ ٌـا ،عاط جت

صتالاو ارغلـس فارــضباػؿه رزٌـاله تخزلفـا

زى ارـضلتراُو فارـضلزقن فارـضبطقؼ ذؾؿا صػ طـفد ارـرؼث غؼ ارفٌس .
فارثاعم :ارغلس اإلؿتـضاكم ،فكترتث ةطالا لتغطلو اربؼؼ
لغرق كـرٌس

ارـضاً تغطلـو فاذـؼه

رـرظو فاذؼه ـفلو :إعغضان تـضاظ اربؼؼ لتٌـؼ غلـزؿ ،فاللـؼ أؼ

كـفع ارـضـتـضم ةؼصلؿ ػ االؿض رـرظو اإلغتلاش رلٌـس ارــضاً إزي لاقغؾضـا فأؼ
كــظزّس هــاــ ارخثلــا أف كفخّـؿ إؼ تقةــا زلــؿ فًــقش ارـــضاً رزبوـــه ارـ

تــرتؿ .

فكات فلؿ -زى االذـقط -طــفد اربـؼؼ صـػ ارــضاً فرـق لاِـا صغـؿ حـأكـؿ فؿةبتـؿ
ط كـتــضم تــضاصؿ لتٌـؼ ارغلـس  .فرـق إؿتــضم

ارــضاً رغــض -حارلـباذو أف

ارت ػ  -فعقي ارغلس لاؼ االؿتـضان مل كخفِؿ فإؼ ذـذ لؼعؿ تـر
(:)149اللؼ صػ ارغلو ارتـللو

ارـضاً .

ارغلس لـضاغى ةٌؼ ارغلس صػ اجلغالو ،فاللـؼ أؼ

تخقؼ صتاؿعو رغلـس تــضاظ اربـؼؼ أف رـصلـؿ

ارــضاً ،فكــحقكؿ ارتٌـؼ ارــضـتخق

س
ارباقػ ةبس االغتلاش صع إكتضـاؿـ صػ ػفؼ تغلأ ذتى كتط إغتلارؿ لـرلث رق كُـ ٍِ َ
ػ فازؿ ألجاو صػ ػفؼ تـػػ  :أغتلس رزتطؾـ صػ ارـحغالو ةـلو ازي اهلل تاازي .
فإؽا طـد ارـحغ

صػ للتؿ أف غـفتـؿ لتٌـؼ ارغلـس

فمل كلترِـ ارغلو تفٌلال -حفى ؽرد

ارــرضاظ فؼطزـؿ فإغتلـس

علـو ارغلـس إؽا حـاؼ حبلـث رـق كـٍس :صـاؽا

تفاس؟ ألجاو لأعؿ (كغتلس صػ ارــحغالو رزخـقؼ زـى قؾـاؿه ةـلـو إزي اهلل تاـازي) ،
أصا رق حاؼ كترأ
( :)150كوــرتط

ارـحقاو إعخوا رؿ إعتفاً ارغلو صغؿ فلبطس غلزؿ .
ًــرو ارغلــس  :صباهـــه االغتلــاش ذــاش اإلطتلــاؿ ف ــؼظ

ارـضاعع صػ إكتاضاش ارـضاً صػ صـض أف عـرقـ ،حضا كورتط إقـالج ارــضاً فقؾاؿتـؿ
فإلاذتــؿ  .فكزــقظ ارـــحغ

ةبــس االغتلــاش أؼ كـفــع ارـــراٌس حاالًــباغ فارــؼؽقؼ

فلتاكــا صــقاػ اربغــاً فع ــرقؽا ص ــضا كخــقؼ ذاجبــا صاعاــا ــػ فًــقش صــاً ارغلــس إزي
اربوـه ذتى إؽا تقةّا زى تـفخلد ارواـ رقصؿ.
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فــــف ارقُـــقً:ذخط ارـ ــحبأه فارــــراٌس فغأؽضـــا صـــػ أفــــاػ

فةـــؼ تتـــؼظ

ارِـــفؿه فذخــط اروــد فارغلــلاؼ فإؿتفــا ارلــب
اال غاً فلاؼ ارفـاغ صغؾا ،فاؼ ارغلس حارقُقً
غــؿ

جــقاف ارـــضِم

غـلس اال ـِاً  ،ف

ارـــضلقغ رزقُــقً ارغــاةٍ

مجلـع ؽرـد  ،عاـط كفـرتج ارغلـس

ارغــلس صــع ارــود لاــؼ تــحافف ارـــضرس فإؼ حــاؼ أ ــغاً
ـؼظ إ تبـاؿ ارــضقااله

ارغلـس اررتتـليب ،لــظالب ارقُـقً

ذلث تتؼظ إ تباؿؽا فلؿ .
( :)151كورتط  -إذتلاقا -قؾاؿه حس ِق ةبـس غلـزؿ ،فال كزـقظ قؾـاؿه اربـؼؼ
االغتلاش فاؼ حاؼ أذقط .

حزؿ ةبس اروـف

( : )152كـحقف اراؼفش صػ ارغلس اررتتليب إزي االؿتـضاكم .
( :)153كـحقف اإلغتلاش اإلؿتـضاكم أف اررتتليب ػاطس ارــضاً ارتزلـس ارـؾن ؽـق
صا ػفؼ ارخـ ةؼؿا  ،ط لاؼ تـضاظ ارغلس كــحقف ارتقُـم صغـؿ أفاإلغتلـاش فلـؿ اعلـو
فإؼ حاؼ االذقط االفزي تـحؾضا .
( :)154إؽا إغتلس لا تتاػ كاو ارقة

فتبلػ ُلتؿ فغلزؿ ًرلس .

( :)155األةقي أؼ صاً تغظلا ارقفجو لؼعؾا فصـاً غلـس ارــضـأه صـػ ارــحغالو أف
ارـــرلض أف االكتراُــو أف ارغفــان فصٌـــب تلــظلغؾضا فأػفا

ارتغظلــا فع ــرق

ؽرد  -ؽم زى ارقفد فؽق جقً صػ ارغفتو ارقاجبو هـ ا .
( :)156إؽا حاؼ ةاًؼا ؼظ إ طاً اراقض رزرضاصم أف حـاؼ لغـاؤـ زـى إ طـاً
االصقاش ارـضرـصو أف زى تأجلس اراـقض صـػ ػفؼ إذــاف ؿُـا ارــرضاصم لتأجلزـؿ
فحاؼ اربغـاً اراـاظ زـى حـقؼ اإلكـترضاظ صـػ ةبلـس إلاذـو ارتٌــب لاـقض عــتؼن
صاحس لطس غلـزؿ

ؽـؾـ ارٌـقؿه ،فال كــحؼكؿ إكرتُـاؤـ لاـؼ ؽرـد صـا ػاظ أذـؼ

ارتٌقػ ارـضـقلقؿه صتاؿعو رؼطقرؿ ارـرضاظ فاإلعتفا صػ صاًـ .
(:)157إؽا ؽؽـ

إزي ارـــرضاظ رلغتلــس فلاــؼ ارــظـفد صــػ ارـــرضاظ هـدّ

اغتلس أظ ال -لغى زى اراؼظ  ،فرق زط أعؿ إغتلس رخغـؿ هـدّ

أعــؿ

أعـؿ إغتلـس زـى

ارقجؿ ارٌرلس أظ ال  -لغى زى ارٌرو .
ػ لــضا ؽــق صلـــفج أف صغٌــقو
( :)158إؽا حــاؼ صــاً ارـــرضاظ صباذــا رخغــؿ كُـظ َ
 -عـفل أف ذط

أف حؾـلاً أف عـرقؽا  -ال صاعع صػ ارغلس فلؿ فإؼ حاؼ ارغاً
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ـضا فُاصغا راقض ؽرد .
ذـقض ارــضؼؿكو ذتـى رطاللؾـا إال إؽا زـط لاضـقظ

( :)159ال كـحقف ارغلـس

ارقةفلــو أف زــط لاإللاذــو ارااصــو أف ارـــظاًو لاغــقاؼ كغطبــث زلــؿ ،عاــط إؽا حــاؼ
إغتلاش قاللؾا

ارــرقض أف ارــرضاظ فصـػ ارــضاً ارــضلظػ تٌــفا صتااؿفـا غـأ

صغخـ صػ قاللؾا األتتلاً أف صػ صتقرّلؾا  -جاف فًس ارغلس .
( :)160ارـضاً ارؾن كلبزقعؿ  -كبؾرقعؿ رزوـو  -ال كـحقف ارتطؾـ لؿ صـػ ارغحاكـو
فال ارقُقً صغؿ فال ارغلس صغؿ إال صع ارازط لاضقظ اإلؽؼ .
( :)161اؽا اغتلس فربم ارـضٍقؿ املغٌقو مل كبطس غلزؿ فإؼ أ ط .

الف ن الرابع  :أحُاً غشن اجلٍابٛ
كلــــتر

غلــــس ارلــــؼكػ ال ــــا ةبــــس ارغُلــــس صــــػ ارـــــضـفتري ازي االًــــالع

ط ارــضِضِو فاالكتغوـاج  ،فإصــاؿ ارلـؼ زـى صـا تغارـؿ صـػ ارــحلؼ طٌقًـا
ارغلــس اررتتــليب ،لــس كغبغــم ارتأحــؼ صغــؿ لــؼرد أف ع ــرقـ فلت ــظزلس صــا ك ــرتاد إزي
ارتظزلس فعق ارـظاتـط فعـرقـ رلرٌس غؼـ ارق قج لبزقغ ارـضاً ازي مجلع جلؼـ.
(:)162كلتر

رزـضحغ

ةبس ارغلس:اإلكت اً لاربقش رلطضٍػ صػ عتاً ارــضحـي

رخــػ رــلم إكــت اً ارـجــس لــاربقش هـــقا

ًــرو إغتلــارؿ صــػ ارـــحغالو ،عاــط إؽا

تـحــؿ فإغتلــس ــط طـــد صغــؿ لزــس صوــتبؿ لارـــض
فلح

زلؿ ارغلس ذتى اؽا إكت أ لارـظـقا

جـــي زلــؿ ذخــط ارـــض

رتاؾؿ اربقش زلـؿ  ،عاـط إؽا زـط أف

إقضأؼ لطـكث تالٌم  :ؼظ لتاً همً صػ ارـض

ارـضحـي مل جي

( :)163إؽا لاش لاؼ ارغلـس فمل كخـػ ةـؼ لـاش ةبزـؿ مل تــح
إذتضس طـفد همً صػ ارـض

ارغلس .

إ ـاػه ارغلـس فإؼ

صع اربقش  ،فرلم ؽؾا صػ صقاؿػ اإلهـتباـ ارــضتـفؼ

لارازط االمجارم لــظـفد ارــض
فإذتضاش طـفد ارـض

رــاؽـا

أف اربـقش  ،لـس ؽـق زـط تفٌـلزم لــظـفد اربـقش

صاؿ .

( :)164إؽا أعــقش ــط إكــت أ لــاربقش فار ــظـقا
صوتبؿ لري اربـقش فلـري ارــض

ــط إغتلــس ــط طـــد صغــؿ لزــس

فذٌـس غـؼـ زـط إمجـارم لــظـفد أذـؼؽضا صغـؿ :

فــاؼ حــاؼ ةبــس طـــفد اربزــس ارـــضوتبؿ صتطؾـــا صــػ ارـــرؼ ري -فج ـ

زلــؿ ارغلــس
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فارقُقً صاا  ،فإؼ حاؼ صـرؼ ا لاالًـغـ حـأؼ عـاظ أف لـاش لاـؼ اإلغتلـاش -فجـ
زلؿ ارقُقً فتل .
( :)165إؽا طــد لزس صـوـتـبـؿ لارـض
لاربقش أظ ال  -لغى زى ؼصؿ فلح
( :)166ال فـج

طاًو لاؼ ارـغُلس فهد فـم أعـؿ إكـتبــأ
زلؿ ارغلس .

جـكاؼ ذخـط اربزـس ارــضوتبؿ لـري حـقؼ االهـتباـ لاـؼ ارفرـٍ

فاإلطتباؿ فلري ؼظ اإلطتباؿ رتاؾؿـ زلؿ راضاـ أف رظزضو أف عـرقؽضا .
( :)167كـحقن غلس ارـحغالو ػ ارقُقً رخس صا كورتط لؿ .
( :)168رق أذـؼث لاالًـغـ أ غـاً ارغلـس صـػ ارــحغالو إكـتأعا ارغلـس إذتلاقـا
لتٌؼ صا زلؿ فاةاا أ ط صػ ارتضاظ فصػ اإلتــضاظ فاإلحضـاش فأ ـط صـػ غلـزؿ تـتلبـا
فصػ غلزؿ إؿتـضاكا ،فاألذقط إكتربالا ُط ارقُقً إرلؿ لـجاً صطزقللتؿ .
( :)169إؽا أذــؼث لاألًــغـ أ غــاً ارغلــس -غــأ غلــس ار ــحغالو -أت ــضؿ فتقُــأ
لـجاً صطزقللتؿ ،فرخغؿ إؽا ؼش ػ غلزؿ اررتتليب إزي غلـس إؿتــضاكم فـال ذاجـو
إزي ارقُقً إال

االكتراُو ارـضتقكطو فاعؾا تـرتاد إزي ارقُقً.

( :)170إؽا أذــؼث لــاألح أ غــاً ارغلــس  :فــذؼ حــاؼ صـــضا ال رزرــؼث ارلــالث
حارـحغالو أ غاً غلزؾا أف ارـضم أ غاً غلزؿ فال إهخاش

فجقو اإلكتٍغاب .

فإؼ حـــاؼ صـ ــظارفا رـــؿ فـــاألةقي ـــؼظ لطالعـــؿ فلتضـ ـؿ فكـــأتم لـــاخطـ ،فكـ ــحقف
االكتٍغاب لغلس فاذؼ رـؾضا  -إؿتـضاكا أف تـتلبـا  -لتٌـؼ ؿفـع ارــرؼث ارــضتزبم
لــؿ ف زــى ارغرــق ارـــضأصقؿ لــؿ فاةاــا فال ك ــح

ارقُــقً لاــؼـ

غــأ االكتراُــو

ارـضتقكطو فاعؾا اللؼ فلؾا صػ ُط ارقُقً إزي غلزؾا .
( :)171إؽا اجتضــع زلــؿ أكــباو صتاــؼػه رزغلــس فخــاؼ زلــؿ أغلــاش صـــظتزفو:
حزـــؾا فاجبـــو ،أف حزـــؾا صلـــتربو ،أف لاِـــؾا فاجـ ـ

فلاِـــؾا صلـــتر

حغلـــس

ارـحغالو فارـحضاو -أجقأـ غلس فاذؼ لتٌؼ ارـحضلع تفٌلال ،أف لتٌـؼ إمجـارم :
ضا زلؿ صػ االغلاش ،أف لتٌؼ غلس ارــحغالو -رـق حـاؼ جغبـا فاةاـا -فاعـؿ كــحقكؿ
ــػ تــضاظ صــا زلــؿ صــػ األغلــاش ،لــس االةــقي ارخفاكــو إؽا ةٌــؼ صغؾــا غلــال صالغ ـا
غأ ارـحغالو أغـغاـ ـضا زلـؿ صػ األغـلاش ذـتى غـلس ارـحـغالـو ،فاألفزي ةـٌؼ
ارـحضلع تـفٌلال أف ةٌؼ تـضاظ صا زلؿ صػ األغلاش إمجاال .
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فرق ةـٌؼ ارغـلس ةــلـو إزي اهلل كبراعؿ صػ ػفؼ عـلو ارـحضـلع تـفٌـلال فصػ غأ
ةٌؼ فاذؼ صاري صغؾا  -فارظاؽـ ؼظ حفاكتؿ ،إال أؼ كـجع ؽرد إزي علو ارـحضلع
لاقغؿ فلخفم فكٌس صغؿ ارغلس .

إؿتخافـ فةٌؼؽا إمجاال

( :)172إؽا حــاؼ كازــط  -إمجــاال  -أؼ زلــؿ أغلــاال رخغــؿ ال كازــط لاِــؾا لالغــؿ
كخفلؿ أؼ كتٌؼ مجلع صا زلؿ  .فإؽا ةٌؼ ارباض ارــضاري حــفى ـػ غـأ ارــضاري،
فإؽا زط أؼ

مجزتؾا غلس ارـحغالو فةٌؼـ

مجزتؾا أف ةٌؼـ لالغؿ صــظٌقًا

مل كـرتخ إزي ارقُقً ،لس االرؾــ ـؼظ ارــراجو إزي ارقُـقً صطزتـا

غـأ غلـس

االكتراُو ارـضتقكطو فاعؾا تـرتاد إزي ارقُقً جقصا .
(:)173إؽا إكتلتػ أعؿ تـذ غلس لاض لؼعؿ غفزو غؿ فجـ
صؼه -فإؽا حاؼ ارـضرتفذ
فاؽا هـد

ارـأن فج

غلـزؿ  -فرـق لاـؼ

غلس ارـضرتفذ صع لاةم اربؼؼ .

إتلـاؼ غلـس ارـــحغالو  -صـػ أًــزؿ -لغــى زـى ــؼظ إتلاعـؿ فاللــؼ رــؿ

صــػ إتلاعــؿ ةبــس ارٌــاله  .للغضــا إؽا هــد
اررتتليب  :فاؼ حاؼ هخؿ ةبس ارؼطقش
فإؼ حاؼ لاؼ ارؼطقش

ارغلــس

إتل ـاؼ غلــس ارـــأن فارـةبــو

غلس اربؼؼ ؿجع فأتى لؿ.

غلس اربؼؼ مل كاذي لوخؿ فكب

زى إتلاؼ ارــضوخقذ

زى االةقي فإؼ حاؼ االذقط إتلاعؿ .
فإؽا هد

غلزؿ رزطـب االكـضػ فارالفظ اال تغاً لؿ ذتى صع ارؼطقش

ارطـب االكلـ .عاط اؽا أذـف غلس ؿأكؿ فوـد
ًالتؿ مل كاذي ِ لوخؿ،فرق مل كؼطس
( :)174إؽا غلس ارـأن ط هد
أف

هـط فارظـاؽـ أعــؿ ال كاـت

كقاً حاؼ ارود لاؼ ػطقرؿ
غلس لؼعؿ ط هد

غلـس لاـض جلـؼـ فةـؼ ػطـس

ًاله إ تغى لوخؿ فغلس ارـضوخقذ .
ًـرتؿ أف فلـاػـ الذتضارـؿ ارــظزس

غلس اراِق اخطـ أظ حاؼ ةبزؿ،فؽخؾا إؽا فـغ صـػ

ًرتؿ أف فلاػـ فال كات

زلؿ أؼ كغتلـس رزٌـزقا

لاؼ ارٌاله  ،فإال فج
صؤةتو فج

جـقً

لوـخؿ صـا ػاظ ةـؼ فــغ صـػ غلـس ارــأن فارـةبـو
لوخؿ صاػاظ ةؼ فـغ صػ غلزؿ .

( :)175إؽا هـد فـم إتـلاؼ غـلس ارـحـغالـو لاؼ ارـفـاغ صػ ًالتؿ ًر
رخػ كـح

غلـس

اختلـو ،ؽـؾا إؽا مل كٌـؼؿ صغـؿ ذـؼث اًـغـ

زلؿ ارــحضع لـري ارقُـقً فارغلـس لـس رـق حاعـ

إ اػتؾا إؽا حاؼ ارود

ؽم

ارقة  ،فأصا لاؼ صِلؿ فال تـح

ارٌـاله
إ اػتؾا .
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الـمقصد الثاني  :غسل الـحيض
الطبب الـىٕجب لغطن الـرٗض ِٕ خسٔد دً ٍخمقْ اهلل عٍد الٍطا ٞلـىؿمــرٛ
ععٗى ِ٘ ٛتسبٗ ٛالـحٍني الر ِٕ ٙبداٖ ٛخمق آدو٘ ٖدًٔ بْ التٍاضن ٖ ،طـٗن وـس ٚيف
كــن غــّس تقسٖبــأ ،يف الغالــب ٖ ــخسد طسٖــا بــدقو ٔ ــٍٕٚ

ــس المــُٕ ٔلــْ ذــسازٚ

ٔذس ٔ ،ٛلْ ذكاً وـخؿٕؾ ٛلٕ تـرقق كٌْٕ ذٗكا .
( :)176ــن الـــرٗض وــا ٖـــطتىس ا ــ ٛاٖـاً ٔ -لــٕ يف باطـــَ ال ـــسد بـــرٗل لــٕ
دخمت ــنٍ ٛلــخسجت وــمٕ ٔ - ٛلــٗم ٛالٗـــًٕ الٔه كمــٗم ٛالــساب  ٛخـازجـــتاُ ،
الٗـًٕ

ٔالمٗمتاُ الـىتٕضنتاُ داخمتاُ ٖٔ ،ك ٘ لترقق الثا  : ٛالتم ٗق وـَ ب ـا

الٔه ٔالسابو ٔ ،ال ٖك ٘ ٔجٕدٓ يف ب ض كـن ٖـًٕ وـَ الثا ـٔ ٛال وـو إٌقناعـْ يف
المٗال٘ الـىتٕضن ٌ ، ٛي ال ٖكـس االٌقنـا الٗطـا الــىت ازف عٍـدَِ بٍرـٕ ٖؿـد
عسقا إضتىسازٓ ذطب الـىت ازف بٍَّٗ .
ٔ كثــس الـــرٗض عػــس ٚاٖــاً ٔكــرلر ــن النّــسٖٔ ،ك ــ٘ يف ِــرٓ التردٖــدا
الؿد ال سيف بٍَّٗ ٔبـرطب وت ازقَّ ٔ ذٕاهلَ ٔ ،عمٗـْ :قكـن دً تـسآ الــىس ٚ
ٌا ؿا عَ ا ٖ ٛاً بقدز و تد بْ بـرطب الـىت ازف عٍدَِ ٔ شاٟدا عمـ ٜال ػـسٚ
ٔ بن وك٘ عػسٖ ٚاً وَ الـرٗض الٔه قمٗظ بـرٗض .
ٔال وــاٌو غــسعا وــَ الـى ال ــح ٛالنبٗــٔ ٛتٍــأه الــدٔا ٞالـــىٕؾٕف طبٗــا لجــن
وٍو ٌصٔه الدً الـىركٕز لغس

عقاٌ : ٟ٘عا إضتىساز ؾٕوّا ؾـرٗرا ٔ ،لداٞ

وٍاضــر ذحّــا ٔ ،لجـــن إضـــتقساز ٔ ــت ٔ عــدد ٖــاً عــادتـــّا ٔ ،لجــن عــدً
الطٗاُ النٕٖن ٔ الـىتحأش عَ عػسٖ ٚاًٌ ٔ ،ـرٕ ذلر وَ االغسا

.

(:)177إذا إٌؿب الدً وَ السذي إىل باطَ ال سد ٔ ذطت بـْ لكٍـْ مل ٖــخسد
وٍْ قالعاِس عدً تـرٗض الـىس  ٚذتـٖ ٜطـٗن ٖٔــخسد وـَ الــىخسد الــى تادٔ -إُ
خسد مٗا ٔ خسجتْ بقنٍٔ . -ٛب د ضٗاُ الـرٗض ٔتـرقّق ذد ْ عٍد الــىس  ٚال
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إغكاه يف بقا ٞالـردث واداً الدً با ٗـا يف بـاطَ ال ـسد ذتـ ٜتترقـق وـَ إٌقناعـْ
بــال رـ بقنٍــٔ ٛإخساجّــا خالٗــ ٛوــَ الــدً ٔ .إذا خــسد دً الـــرٗض وــَ غــا
الـىخسد الـى تاد ل از

واٌو عَ خسٔجْ وٍْ ٔتـرقّق كٌْٕ ذٗكا  -بالؿ ا

مل تكَ هلا عاد ٔ ٚتٗٔ ،ٛإال بالٕ ت ٔالؿ ا

إُ

 -عٕون و اوم ٛالـرٗض .

(:)178كن دً تـسآ الؿـبٗ ٛبـن بمٕغّـا بإكىـاه تطـو ضـٍني -ال ٖمصوّـا تستٗـب
اذكاً الـرٗض عمْٗ ٔإُ كاُ بأٔؾاقْٔ ،كـرا وـا تـسآ الــىس  ٚب ـد الٗـأع ٔإكىـاه
الطتني ،بن إذا مل ٖترقق كٌّٕا إوس  ٚوَ سٖؼ ال ٖـركي عم ٜالدً الر ٙتـسآ ب ـد
الـخىطني بأذكاً الـرٗض ذت ٜإذا كاُ بأٔؾاقـْ  ،بن ت اومْ و اوم ٛاإلضــتراقٛ
ٔتأت٘ بٕظٗ تّـا الــخاؾٔ . ٛاذا غـكّت يف إكىالــّا التطـو بٍـت عمـ ٜعـدً البمـٕ،،
ٔاذا غكت يف بمٕغّا الٗأع بٍت عم ٜعدً بمٕغْ .
( :)179اال ــٕ ٝتـــرٗض الـــراون كالـــراٟن ،قــاذا ز
عادتّا ٔ بمّا بقمٗن ٔ ز تْ ب ـدِا ٔكـاُ بؿـ ا

الـــراون الــدً يف ٔ ــت

الــرٗض قّـٕ ذـٗض ،إال ذا

ال اد ٚالٕ تٗ ٛإذا ز تْ ب د وك٘ عػسَٖ ٖٕوا وَ بـدٔ عادتّـا كـاُ الـدً إضتراقـٛ
ت ىن عىمّا ٔتت بد ذطب دزجتّا ٕٔ ٚق ا ٔاالٔىل قي تسٔك الـراٟض الّٗا.
( :)180إذا غــكت يف خــسٔد دً ٍ وٍّــا  ٔ ،عمىــت بـــخسٔد دً وٍّــا ٔغــكت يف
كٌٕــْ دً ذــٗض ٔإذتىمــت كٌٕــْ دً جــس  -مل ٖمصوّــا إجــسا ٞذكــاً الـــرٗض يف
الـرالتني ذت ٜتتٗقَ وَ ذٗكٗتْ .
ٔاذا تأكّد

خسٔد دً وٍّا ِٔ٘ بكسٌ د تصٔجت قإقــتكّا ٔضـاه وٍّـا دً كـثا

ٔغكت يف ٌْ وَ دً الـرٗض ٔ وَ ال ُرز ٔ ٚوٍّىا -دخمت نٍـٔ ٛتسكتّـا شوٍـا
كاقٗــا لٍ ــٕذ الــدً ــي خسجتّــا إخساج ـا زقٗقــا  :قــإُ كاٌــت ونٕ ــ ٛبالــدً قّــٕ وــَ
ال ُرزٔ ،ٚإُ كاٌت وطتـٍق  ٛبْ قّٕ وَ الـرٗض إذا كاُ بأٔؾاقْ ٔ يف ٔ تْ .
ٔاالخـتـباز ٔاجب طسٖـقا إلضـتكـػاف ذالـّأ ،وَ دٌٔـْ ال ٖؿس وٍّا الت بد
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بقؿــد إوتثــاه االوــس الـــحصو٘ ٌ ،ــي ٖـــىكٍّا وــَ دٌٔــْ :التنّــس ٔالت بــد بسجــاٞ
الـىنمٕبٗ. ٛ
( :)181إذا ت رز االختباز ٔ -لٕ ل دً تٕقّس القنـَ ٔ ٌــرٕٓ  -قـال ٕ ٝاإلعتبـاز
بـراهلا الطابق ٛوَ الـرٗض ٔ عدوْ .
ٔاذا جّمــت الــــرال ٛالطــابق ٛقـــالظّس جــٕاش البٍـــا ٞعمــ ٜالنّـــازٔ ،ٚإُ كـــاُ
الذٕط اضتربابا مج ّا بني عىن الـراٟض ٔالناِس. ٚ
( :)182تؿا الـىس  ٚذا

عاد ٚبتكسز الـرٗض وـستني وتـٕالٗتني ٔ ـاث وـسا

وَ غا قؿن ٍبٍّٗا بـرٗك ٛوـخال  : ٛقاُ إتـ قا يف الصواُ ٔال دد -بـأُ ز

يف ٔه

كن وَ الػّسَٖ الـىتٕالٗني ٔ آخسٓ ضب ٖ ٛاً وثا  -قـ (ال اد ٔ ٚتٗٔ ٛعددٖ. )ٛ
ٔإُ إتــ قا يف الصوــاُ خاؾــ ٛدُٔ ال ــدد  -بــأُ ز

يف ٔه الػــّس الٔه ضــب ٛ

ٔيف ٔه الثاٌ٘ مخط - ٛقـ (ال اد ٔ ٚتٗ )ٛخاؾ. ٛ
ٔإُ إتــ قا يف ال ــدد ققـ  -بــأُ ز

مخطــٖ ٛــاً ٔه الػــّس الٔه ٔكــرلر يف

ٔض الػّس الثاٌ٘ وثا  -قـ (ال اد ٚعددٖ )ٛقق .
ٔال ٖكس بالتٕاقق ال دد ٔ ٙالٕ يت  :االختاف الٗطا -ضاع ٔ ٛضاعا ٙ -
ال تكس الصٖادٔ ٚالٍقـ الٗطا الـى تاد واذعتَّ إٖآٔ -لٕ يف ب ض الٍطا.- ٞ
ــي إذا ز

ذا ُ ال ــاد ٚالـــرٗضَ وــستني وتىــا متني وتــٕالٗتني ٔ ــاث وــسا

بــــخاف ال ـــاد ٚالطـــابق ٛوـــو ت ـــأ

و تـــد بـ ـْ وـــَ ذٗـــل الٕ ـــت ٔ ال ـــدد-

إٌـقمبت عادتّا ٔ ٖاوّا إىل الـرال ٛالثاٌٗ ٛالـىطتقس. ٚ
ٔإُ مل تكَ الـرٗكتاُ ٔ الثا  ٛالـىختم  ٛعَ ضابقاتّا وتىا م ٛقٗىـا بــٍّٗا ٔمل
تكَ وتٕاقق ٛبٍرٕ وتقازب ققد ؾاز
( :)183ذا

الـىس ( ٚوكنسب.)ٛ

ال اد ٚالٕ تٗ - ٛضٕا ٞكاٌت عددٖ ً ٛال  -تترٗض بـىحسد زؤٖـٛ

الدً يف ٖاوّا الـى تادٔ ٔ ٚضـنّا ٔ عٍـد زؤٖتـْ بمـّا بٗـًٕ ٔ ٖـٕوني ٔإُ مل ٖكـَ
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بؿ ا

الـرٗض قترتك ال بادٔ ٚت ىن عىن الـراٟض يف مجٗو االذكـاً ٌ ،ــ ي إذا

إٌكػــأ ٌــْ لــٗظ بـــرٗض إلٌقناعــْ بــن الثا ــ ٛوــثا ٔجــب عمّٗــا كــا ٞالؿــاٚ
ٔالؿٗاً و ا ٔ .إذا اضتىس بّا الطـٗاُ شاٟـدا عمـ ٜاٖاوّـا الــى تادٔ ٚكـاُ بؿـ ا
الـرٗض وَ دُٔ تـحأش وـحىٕعْ عػـسٖ ٚـاً -ذطـبتْ بأمج ـْ ذٗكـأ ،اذا كـاُ
الدً بؿ ا

اإلضتراق -ٛعىمت ب د ٖاً ال اد ٚعىن الـىطتراق. ٛ

ٔإذا تقــدً الــدً عمــٖ ٜــاً ال ــاد ٚالٕ تٗــ ٛبأشٖــد وـَ ٖــٕوني ٔ تــأخس ٔضــاه ب ــد
إٌقكاٖ ٞاوّا بٕٗوني ٔكاُ الدً بؿ ا

الـرٗض ٔإضتىس ا ـٖ ٛـاً تــرٗكت بـْ،

ٔلٕ إٌقنو بن تـىاً الثا  ٔ ٛمل ٖكَ بؿ ا
ٌ ي لٕ ضاه الدً-
(:)184غا ذا
ذا

اسبٗض عىمـت عىـن الــىطتراق،ٛ

س ٔ ؾ س -بن وك٘ ٖٕوني عمٖ ٜاً ذٗكّا ذبٗكت بْ.
ال اد ٚالٕ تٗ - ٛضٕا ٞكاٌت ذا

عاد ٚعددٖ ٛققـ

ً مل تكـَ

عاد ٚؾا كالـىكنسبٔ ٛالـىبتد ٟٛبسؤٖ ٛالـرٗض ٔمل تـَـسَٓ وـَ بـن -إذا ز

دوا ٔمل ٖكَ ٔاجدا لؿ ا
ٌ ــي إذا ز

الـرٗض قا تـرطبْ ذٗكا ٔال تستب عمْٗ ذكاوْ.

الــدً جاو ــا لمـــؿ ا  :الـرـــسازٔ ٚالـرـــىسٔ ٚالـخــسٔد وـٍدقـ ــا

ب ــرس  - ٛكاٌــت ٔظٗ تّــا ُ تترــٗض ب ــىحسد السؤٖــ ٌ ،ٛــي إذا إٌكػــأ ٌــْ لــٗظ
بـرٗض إل ٌـقناعْ بن الثا ٖ ٛاً وثأ -جب عمّٗا كا ٞالؿأ ٚالؿٗاً .
( :)185اال ٕ ٝعدً بٕ

ال اد ٚبالتىٗٗص  ،قاليت مل تطتقس لـّا عـاد ٚكالــىبتدٟٛ

ٔالــىكنسب ٛإذا تــحأش دوّـا ال ػــسٖ ٚـاً تسجــو إىل الؿـ ا
ٖطٗن عمّٗا الدً تـرتك ال باد ٚعٍد زؤٖـتـْ بـؿ ا

ونمقــا :يف كـن وـسٚ

الـرـٗض ،ذت ٜتطتقس لــّا عـادٚ

بتكسز الـرٗض وستني وتٕالٗتني وَ غا قؿن بٍّٗىا بـرٗك ٛوـخال . ٛ
( :)186ال ٖب د تـرقق ال اد ٚالػسعٗ ٛالـىسكب ٛكىا لٕ ز
الـــرٗض غــّسا ب ــدد ٔغــّسا ب ــدد وغــاٖس وتكــسزا  :كــأُ ز
ٔيف غّس الذق ضتٖ ٛاً ي يف الػّس الثالـل ز

الــىس  ٚدوـا بؿـ ا
يف غــّس زب ــٖ ٛــاً

الـدً بؿـ  ٛالــرٗض زب ـٖ ٛـاً
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ي يف السابو ز تْ ضتٖ ٛأًِ ،كرا ذتـٖ ٜؿـد عسقـا بـني الٍطـا ُ ٞعادتّـا ٔ ٖـاً
تــرٗكّا تمــر الـــرال ٛالـــىسكب ٛقت ىــن عمّٗــا ٔتستـب آ ــاز الـــرٗكٗ ٛعمــ ٜطبقّــا،
ٔ بن اإلضتقساز الـراؾن بتكـسز السؤٖـ ٛوـسازا -البـد ُ ت ىـن بٕظٗ ـ ٛالــىكنسبٛ
 ٔ الـىبتد ٟٛإذا كاُ ٔه زؤٖتّا لمدً ٔ -ضٗأت٘ ذكىّىا قـ٘ بٗاٌا(:)187اذا ز

الذق. ٛ

الدً ا ٖ ٛـاً ٔ شٖـد ٔإٌقنـو ـي ز تـْ ا ـ ٛخـس ٔ ٝشٖـد:

قــاُ مل ٖــصد و ــحىٕ الــدوني ٔالٍقــا ٞعمــ ٜعػــسٖ ٚــاً كــاُ الكــن ذٗكــا ٔاذــدا،
ٔكاُ الٍقا ٞالـىتخمن بـركي الدوني عم ٜاال ٕ. ٝ
ٔإُ تـحأش الـىحىٕ عم ٜال ػسٔ ٚمل ٖ ؿن بٍّٗىا ٌقا ٞن النّس :
قاُ كاُ ذـدِىا يف ٖـاً ال ـاد ٚدُٔ اآلخـس كـاُ وـا يف ٖـاً ال ـاد ٚذٗكـا ٔإُ
كاُ بؿ ا

االضتراقٔ ، ٛاآلخس إضتراق. ٛ

ٔ وا إذا مل ٖؿادف غ٘ ٌٞوٍّىا ٖاً ال ادٔ - ٚلـٕ ل ـدً كٌّٕـا ذا
كــاُ ذــدِىا ٔاجــدا لؿ ـ ا

عـاد -ٚقـاُ

الـــرٗض ج مــت ٔاجــدِا ذٗكــا ٔج مــت قا ــدِا

إضتراقــٔ . ٛإُ تطــأٖا ؾ ـ  : ٛقــاُ كــاُ كــن وٍّىــا ٔاجــدا لؿ ـ ا

الـــرٗض

تـرٗكت بالٔه عم ٜال ٕٔ ،ٝاالٔىل ُ ذبتاط يف كن وَ الدوني .
ٔإُ مل ٖكَ غ٘ ٞوٍّىا ٔاجـدا لـؿ اتْ عىـمت عىن الـىطتراق ٛقـ٘ كمّٗىا.
( :)188إذا تـخمن بني الدوني ن النّس كاُ كـن وٍّىـا ذٗكـا وطـتقا إذا كـاُ
كن وٍـّىا قـ٘ ٖـاً ال ـادٔ ٔ ٚاجـدا لمـؿ ا
ٔاجدا لمؿ ا

ٔ كاُ ذدِىا يف ال ادٔ ٚاآلخس

 ٔ ،وا الدً ال ا د لـّا يف غا ٖاً ال اد ٚقّٕ إضتراق. ٛ

( :)189إذا إٌقنــو دً الـــرٗض لــدُٔ ال ػــس :ٚقــإُ عمىــت ٌقــا ٞباطٍّــا وٍـــْ
إغتطمت ٔؾمّتٔ ،إُ إذتىمت بقا ٓٞيف السذي إضترب

بإدخاه القنٍ ٛبأٌ ٙــرٕ،

ٔالٔىل إلؿا بنٍّا بـرا ٟزاق ـ ٛإذـد ٝزجمّٗـا ـي تـدخن نٍـٔ ٛتؿـرب لٕ ـتٍ
ٖت ازف ضٗاُ الدً قّٗا لٕ كاٌت ذاٟكا ي ربسجّا :قاُ ٔجدتّا ومٕ  ٛبدً

س
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بقٗت عم ٜالترٗض عم ٜت ؿٗن آ ٍٔ ،إُ خسجت ٌقٗ ٛإغتطمت ٔؾـمت ٔؾـاوت
ٔال ٖـحٕش لـّا تسك ال باد ٚإضتعّازا ذت ٜوو ظـَ عـٕد الـدً إال وـو إعتٗـاد تــخمن
الٍقا ٞعمٔ ٜجٍْ ت مي ٔ تنى َ٠ب ٕدٓٔ ،ذٍٗ٠ر عمّٗا تستٗب آ از الـرٗض إذتٗاطا.
ٔإذا تسكــت اإلضــتربا ٞل ــرز -وــَ ٌطــٗاُ ٔ ٌ ــرٕٓ ٔ -إغتطــمت ــي ؾــادف بــساٚٞ
السذي وَ الدً ٔا ا ؾس غطـمّا ٔ ،إُ تسكتـْ  -ال ل ـرز  -ق ـ٘ ؾـر ٛغطـمّا إذا
ؾادف بسا ٚٞالسذي ٔجّاُ ٕ :اِىا ؾر ٛغطمّا .
ٔإُ مل تتىكَ وَ اإلضتربا ٞلعمى ٔ ٛعىٌ ٔ ٜـرِٕىا قاالذٕط ٔجٕبـا لــّا ُ
تؿًٕ ٔتؿم٘ ب ـد اإلغتطـا ه يف كـن ٔ ـت تــرتىن قٗـْ ٌقاِٞـا وـَ الــرٗض ذتـٜ
تـتـٗقٍّْ قت ٗد الغطن ٔتقك٘ الؿًٕ .
( :)190إذا إضترب

قخسجت القنٍ ٛومٕ  : ٛقـاُ كاٌـت وبتدٟـ ٔ ٛمل تطـتقس لــّا

عاد ٔ ٚكاٌت عادتّا عػس ٚبقٗت عم ٜالترـٗض إىل تــىاً ال ػـسٖ ٔ ٚــرؿن لــّا
ال مي بالٍقا ٞبمّأ ،وو إذتىاه الٍقا ٞتُ ٗد االضتربا. ٞ
ٔإُ كاٌــت ذا

عــاد ٚدُٔ ال ػــس :ٚقــاُ كــاُ ذلــر االضــتربأ ٞالتمــٕث يف ٖــاً

ال ــاد ٚقــا إغــكاه يف بقاّٟــا عمــ ٜالترــٗض ذتــ ٜتنىــ َ٠بالٍقــا ٔ ٞتٍقكــ٘ عػــسٚ
ٖاً ٔ ،إُ كاُ ب د إٌـقكا ٞال اد ٚبقٗـت عمـ ٜالترـٗض ٔتسكـت ال بـاد ٚإضـتعّازا
ٖٕوا ٔاذدا ٔتـخٗس

إىل تـىاً ال ػس ٚبني االضتعّاز بـرتك ال بـادٔ ٚالـتىكني ٔبـني

عدوْ باالغتطاه وَ الـرٗض ٔإتٗاُ اعىاه الـىطتراق ٛذتٖ ٜعّس لــّا ذـاه الـدً
ٔ ٌـْ ٍٖقنو عم ٜال ػسٖ ٔ ٚطـتىس إىل وـا ب ـد ال ػـس : ٚقـاُ إتكـس لــّا بـن تــىاً
ال ػس: ٚاإلضتىساز لـىا ب د ال ػس -ٚإغتطمت ٔعىمت عىـن الــىطتراقٔ ،ٛإُ مل
ٖتكس لـّا االضتىساز جـاش لــّا اإلضـتعّاز بـرتك ال بـاد ٚذتـ ٜال اغـس وـا داً الـدً
ٖطٗن عمّٗا بؿ ا

الـرٗض .

( :)191إذا تـحأش الدً يف ضـٗاٌـْ عم ٜعـػسٖ ٚاً ٔكاٌـت ذا

عاد ٔ ٚـتـٗٛ
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ٔعددٖ ٛتـح ن وا قـ٘ ال اد ٚذٗكا ٔإُ كاُ قا دا لمؿ ا ٔ ،تــح ن الصاٟـد عمّٗـا
إضتراقٔ ٛإُ كاُ ٔاجداَ لـّاِ ،را قٗىا إذا مل ٖـىكَ ج ن ٔاجد الؿ ا

ذٗكـا

ال وٍكىا ٔال وطتقا .
ٔ وــا إذا وكــَ ذلــر  -كى ـا إذا كاٌــت عادتّــا ا ــٖ ٛــاً ــي إٌقنــو الــدً ــي
عــاد بؿ ـ ا

الــدً الؾ ـ س قتح ـأش ال ػــس -ٚقالعــاِس يف وثمــْ

الـــرٗض ــي ز

ج ــن الــدً الٕاجــد لمؿ ـ ا
ٔكرلر إذا ز

وــو وــا يف ال ــادٔ ٚالٍ ــقا ٞالـــىتخمن بٍّٗىــا ذٗكــا.

الدً الؾـ س ب ـد ٖـاً عادتّـا ٔتــحأش ال ػـسٔ ٚب ـد ذلـر ز

الدً الٕاجد لمؿ ا

ٔكاُ ال ؿن بٍْٗ ٔبـني ٖـاً ال ـاد ٚعػـسٖ ٚـاً ٔ كثـس قإٌّـا

تـح ن الدً الثاٌ٘ ذٗكاًً وطتقا .
( :)192الـىبتد  ِ٘ٔ ٚالـىس  ٚاليت تس ٝالدً لٔه وـس - ٚتترـٗض إذا ز
ب د إكىالـّا التاض  ٛوَ عىسِا إذا ز تْ بؿ ا

الـدً

الـرٗض ،ـي إُ إضـتىس ا ـٖ ٛـاً

يف الطٗاُ كاُ ذٗكأ ،إُ مل ٖطتىس ذطبتْ إضتراق ٔ ٛكت عبادتّا .
ٔالـىكنسب ِ٘ٔ -ٛاليت إختمنت ٖاً الدً عمّٗا ٔمل تطتقس لـّا عـاد -ٚإذا ز
الدً بؿ ا

الـرٗض ذطبتْ ذٗكا .

ٔلٕ إضتىس ضٗاُ الدً عم ٜالـىكنسب ٔ ٛالـىبتد ٔ ٚتـحأش عػسٖ ٚـاً زج ـت
كاِىا إىل التىٗٗص بالؿـ ا

بــى ٍ ٜكـُٕ الـدً الــىطتىس ب كـْ بؿـ ا

ٔب كْ قا د لـّأ -جب عمّٗا الترٗض بالدً الٕاجد لمؿـ ا
عَ ا ـٖ ٛـاً ٔعـدً شٖادتـْ عمـ ٜال ػـسٔ . ٚإُ مل تكٌٕـا ذا
الكن قا دا لمؿ ا

الــرٗض

بػـسط عـدً ٌــقؿْ
تــىٗٗص  :قـاُ كـاُ

ٔ كاُ الٕاجد ن وَ ا ٖ ٛاً كاُ الـحىٗو إضتراق. ٛ

ٔإُ كاُ الكن ٔاجدا لمؿ ا

ٔكاُ عمـ ٜلـُٕ ٔاذـد ٔ كـاُ الــىتىٗص ـن وـَ

ا  ٔ ٛكثس وَ عػسٖ ٚاً قالـىبتدٔ ٟٛالـىكنسب ٛتسجـو إذتٗاطـا إىل عـاد ٚازبّـا
عددا ٔ ،إُ إخـتم َ يف ال دد قالظّس ٌّىا ٖػس لـّىا يف كن غّس ٍ ُ تـترٗكا
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ضب ٖ ٛأً ،قٗىا ضٕاِا تكُٕ وطتراق ٛتت بد ٔتتنّس ذطب ٔظٗ تّا ٔدزجتّا .
( :)193إذا كاٌت ذا

الدً بــؿ ا

عاد ٚعددٖ ٛقـق ٌٔـطٗـت عادتّا ي ز

الـرٗض ا ٖ ٛـاً ٔ كثـس ٔمل ٖتحـأش ال ػـس ٚكـاُ مجٗ ـْ ذٗــكأ ،إُ تـحــأش
ال ػس ٚتـرٗكت ضب ٖ ٛاً ٔعىمت يف با ٘ الٖاً عم ٜكُٕ الدً إضتراق. ٛ
( :)194إذا كاٌت ذا

عاد ٔ ٚـتـٗ ٛقـق ٌٔطـٗـتّا ي ز

الدً بؿ ا

الـرٗض

ا ٖ ٛاً ٔ كثس ٔمل ٖتحأش ال ػس ٚكاُ مجٗ ْ ذٗكا ٔ ،إذا تـحأش الدً ال ػـسٚ
ٔكاُ الدً وـختم ا وـَ جّـ ٛالؿـ ا

 :ج مـت وـا بؿـ  ٛالــرٗض ذٗكـا  -إذا مل

ٖقن عَ ا ٔ ٛمل ٖصد عَ عػسٖ ٚاً ٔ -وا بؿ  ٛاالضتراقـ ٛإضتراقـٔ ، ٛاُ مل
ٖـختمأ الدً يف الؿ ٔ ٛكاُ مجٗ ْ بؿ  ٛالـرٗض ٔ كاُ وا بؿـ  ٛالــرٗض كثـس
وَ عػسٖ ٚاً ج مت ضب ٖ ٛاً وَ ٔاجد الؿ ا
( :)195إذا كاٌت ذا

ذٗكا ٔالبا ٘ إضتراق. ٛ

عاد ٚعددٖ ٔٔ ٛتٗ ٛقٍطٗتّا  -ق ّٗا ؾٕز:

الٔىل ُ :تكُٕ ٌاضٗ ٛلمٕ ت وو ذ غ ال ددٔ ،الـركي قٗىا إذا مل ٖـصد ضـٗاُ
دوّا عػسٖ ٚاً ٔكاُ بؿـ ا

الــرٗض قحىٗ ـْ ذـٗضٌ ذتـ ٜوـا شاد عمـ ٜعـددِا

عم ٜالذٕط ٔجٕبأ ،إذا دبأش ال ػسٔ ٚمل ٖكَ تـىاوْ بؿ ا

الـرٗض ذبٗكـت

ب دد ٖاوّا يف االٖاً الٕاجد ٚلؿ  ٛالـرٗض ٔ كىمت ال دد وَ غا الٕاجد .
الثاٌٗ ُ : ٛتكُٕ ذاقع ٛلمٕ ت ٌٔاضٗ ٛلم ـدد  ،ق ـ٘ ِـرٓ الؿـٕز ٚكـاُ وـا تـسآ
وَ الدً يف ٔ تّـا الــى تاد  -بؿـ  ٛالــرٗض ٔ بـدٌّٔا  -ذٗكـا  ،قـاُ كـاُ الصاٟـد
عمْٗ بؿ  ٛالـرٗض ٔمل ٖتحأش ال ػس ٚقحىٗ ـْ ذـٗضٔ ،إُ تــحأشِا تــرٗكت
ضب ٖ ٛاً وَ ٔ تّا ٔعادتّا ٔج مت البا ٘ إضتراق. ٛ
الثالث ُ :ٛتكُٕ ٌاضٗ ٛلمٕ ت ٔال دد و أ ،ذكىّا ٖتحم ٜبركس ؾٕزِا :
 -إذا ز

الدً بؿ  ٛالـرٗض ٖاوا  -ال تقن عَ ا ٔ ٛال تصٖد عم ٜعػس- ٚ

كاُ مجٗ ْ ذٗكا .
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ب  -إذا ز

الدً بؿ ا

الـرٗض ٖاوا ال تقن عَ ا ٔ ٛال تصٖد عم ٜعػسٚ

ٔز تْ ٖاوا بؿ  ٛاإلضتراقٔ ٛتـحأش وـحىٕعْ عػسٖ ٚاً ٔمل ت مي بــىؿادق ٛوـا
ز تــْ وــَ الــدً لٖــاً عادتّــا -ج مــت وــا بؿــ  ٛالـــرٗض ذٗكــا ٔ ،وــا بؿــ ٛ
اإلضتراق ٛإضتراق. ٛ
جــ  -إذا ز

الــدً

ـس بؿـ ا

الــرٗض ٔضــاه عمّٗـا شٖــد وـَ عػــسٖ ٚــاً

ٔمل ت مي بـىؿادقتْ ٖاً عادتّا ٔمل ٖـىكَ التىٗٗص بالؿ ا  -تـرٗكت ضـب ٖ ٛـاً
ٔعىمت عىن الـىطتراق ٛب دِا .

أحكاو دو الـحيض :
(ٖ :)196ـرسً عم ٜالـراٟض الت بد ٔال ٖؿس وٍّا مجٗو وا ٖػرتط قٗـْ النّـازٚ
وَ ال بادا

كالؿأ ٚالؿٗاً ٔالنٕاف ٔاإلعتكاف ٔ سا ٚٞآٖـ ٛالطـحد ٚالٕاجبـ،ٛ

كىــا ٖـــرسً عمّٗــا وــظ كتابــ ٛالقــسآُ ٔ اــا ٞاهلل ضــبرأٌْ ،المبــل يف الـــىطاجد،
ٔالــدخٕه قّٗــا إال بٍرــٕ اإلجتٗــاش ٔال بــٕزٖٔ ،مرــق بّــا الـــىػاِد الـــىػسق ٛعمــٜ
االذٕط ٔجٕبا كىا ضبق يف ذكاً الـحٍاب. ٛ
( ٖ :)197ــرسً وقازبتّــا يف القبــن عمــ ٜال اعــن ٖٔ ــرسً عمّٗــا الــتىكنئِ ،ــ٘
و ؿٗ ٛكبأ ،ٚاالذٕط ٔجٕبا تسك إدخاه ب ض الـرػ . ٛ
ٔ وا وقازبتّا يف الدبس قاالذٕط ٔجٕبا تسكْ ذاه النّس ٔالٍقا ٞوَ الــرٗض إال
وو زقاِا ٔطٗب ٌـ طّأِ ،كرا عٍـد الترـٗض ال ٖــحٕش وقازبتّـا إال وـو زقـاِا
ٔإُ كــاُ االذــٕط إضــتربابا تسكــْ عٍدٟــر ونمقــا ٔ ،ال بــأع باالضــتىتا بالـــراٟض
بغا وقازبتّا ٔإُ كسٓ بـىا تـرت الـى٠صز وـىا بني الطسٔ ٚالسكب. ٛ
ٔاذا ٌـقت وَ الدً جاش وقازبتّا بن اإلغتطاه ب د ُ ٖأوسِا ُ تغطـن قسجّـا
بن وقازبتّأ ،االذٕط الٔىل تسكْ ٔتأجٗمْ لـىا ب د اإلغتطاهٔ ،إُ كاُ هلا عرز
غسع٘ عَ االغتطاه تٗىىت بدال عَ الغطن ٔشاه الـىررٔز.
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( :)198االذٕط االٔىل لمصٔد خاؾ : ٛالتك ا عَ الـىقازب ٛيف ٔه الـرٗض
بدٍٖاز ٔيف ٔضنْ بٍؿأ دٍٖـاز ٔيف آخـسٓ بسبـو دٍٖـازٔ ،الـدٍٖاز)18( :

ؿـ ٛوـَ

الــرِب الـــىطكٕكٖٔ ،ـىكٍـــْ دقــو ٗىتــْ ٔ ــت الــدقؤ ،ال غــ٘ ٞعمــ ٜالطــاِ٘
ٔالٍاض٘ ٔالؿيب ٔالـىحٍُٕ ٔالـحاِن بالـىٕقٕ

ٔ بالـركي ذت ٜالـىقؿس.

( :)199ال ٖؿس طا الـراٟض ٔظّازِـا إذا كاٌـت وـدخٕال بّـا ٔ -لـٕ دبـسا -
ٔكــاُ شٔجّــا ذاقــسا ٔ يف ذكىــْ إال ُ تكــُٕ ذــاوا قــا بــأع بــْ ذٍٗ٠ــرٔ ،اذا
طمّقّا عمٌّ ٜا ذاٟض قباٌت طاِس ٚؾس النا ٔ ،إُ عكظ االوس قطد .
(:)200ب د إٌـقنا دً الـرٗض ٖـحب عمّٗا الغطن وَ ذد ْ لكن عىن وػـسٔط
بالنّاز ٚوَ الـردث الكربٖٔ ،طـترب لمكـُٕ عمـ ٜالنّـازٔ ،ٚكٗ ٗتـْ وثـن غطـن
الـحٍاب ٛإزتـىاضا ٔ تـستـٗـبأ ،العاِس ٌـْ ٖـحـص ٞٙعَ الـٕقــٕٔ ٞاالذــٕط الٔىل
قي الٕقٕ ٞإلْٗ بن االغتـطاه وَ ذدث الـرٗض .
ٔاذا ت رز عمّٗا الغطن -تٗىىت وس ٚبدال عَ الٕقـٕ ٔ ٞاٌٗـ ٛبـدال عـَ الغطـن،
ٔلٕ تٗطس هلا وا ٌٞبقدز ٖك ْٗ لذدِىا ت َٗ عمّٗا إختٗاز الغطن بْ ٔؾمّت .
(ٖ :)201ـحب عم ٜالـراٟض كا ٞوا قاتّا وَ ؾًٕ غّس زوكاُ ،بن ٔالؿـًٕ
الـــىٍرٔز يف ٔ ــت و ــني عمــ ٜاال ــٕٔ ،ٝال ٖـــحب عمّٗــا كــا ٞالؿــا ٚالٕٗوٗــٛ
ٔال ؾـــا ٚاآلٖـــا

ٔال الــــىٍرٔز ٚيف ٔ ـــت و ـــني  ٌ .ـــي إذا ذاقـــت ٔ ـــد وكـــٜ

ٔ ــت ٖطــو النّــٕز ٔالؿــأ ٚجــب عمّٗــا كــاؤِا ب ــد طّسِــا ٔإغتطال ــّا ،بــن
لــٕ ذطــت بقــسب ضــٗاٌْ عمّٗــا بــن دخــٕه الٕ ــت ٔ ب ــدٓ ٔجــب وبادزتّــا
اىل الؿا ٚب د تـرؿٗن النّٕز ٔالنّاز ٚلداّٟا بن ضٗاٌْ عمّٗا .
ٔإذا ٌ ــقت وٍــْ ٔ ــد بق ـ٘ ٔ ــت َٖطَ ـوُ اإلغتطــاه ٔالؿــأ ٚتٕاٌــت ٔ إٌتعــس
ق اتت وٍّا ٔجب عمّا كا ٞوا قاتّا وَ الؿا ٚالٕٗوٗٔ ٛاآلٖا

ٔغاِىا .

( :)202العاِس ُ الـراٟض تؿس طّازتّا وَ الـردث االكرب غا الـرٗض قاذا
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كاٌت جٍبا ٔإغتطمت عَ الـحٍاب ٛؾس وٍّا  ،كىا ٖؿس وٍّا الٕقٕٔ ٞاالغطاه
الـىٍدٔب ٛكغطن االذـساً ٔدخـٕه وكـٔ ٛغاِىـا بـن ٔغطـن الــحى  ٛتأتٗـْ بسجـاٞ
الـىػسٔعٗ ٔ ٛون الـىنمٕبٗ ،ٛلكٍْ ال ٖٕجب النّس ٔزقو الـردث عٍّا .
(ٖ :)203طترب لـمرا ٟض الترػ٘ بـى ٍ ٜالتر غ وَ ضـساٖ ٛالـدً اىل جـصاٞ
وــَ بــدٌّا ٔ ٕبّــا ٔ ،الٕقــٕ ٞيف ٔ ــت كــن ؾــأ ٚاجبــٔ ،ٛالـــحمٕع يف وكــاُ
طاِس وطتقبم ٛلمقبم ٛذاكس ٚهلل ت اىلٔ ،االٔىل لـّا إختٗاز التطبٗرا
ٖٔكــسٓ لــّا الـــخكاب بالـــرٍا ٔ ٞغاِــأ ،
ِاوػْ ٔوا بني ضنٕزٓ .

االزبو .

ــن الـــىؿرأ ٔت مٗقــْ ٔلــىظ
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الـنقصد الجالح  :غشل اإلستحاضة
( :)204دً االضتراق ٛيف الغالب ؾـ س ز ٗـق بـازد ـسد بـا لـر ٔال ذس ـ،ٛ
عكــظ دً الـــرٗضٔ ،زب ــىا ضــاه بؿ ـ اتْ ٔ ،الذ ـد لكــثآ ٔال لقمٗمــْ ٔال لمنّــس
الـــىتخمن بــني ق ـسادٓ  ٔ ،ــد ٖترقــق ب ــد الٗ ـأع قــالذٕط ٔجٕبــا إجــسأ ٞظٗ ــٛ
الـىطتراق ٛذٍٗ٠رٔ ،كن دً ٖـخسد وَ الـىٕقو الـىخؿٕف ٔمل ٖكـَ وـَ ـس
ٔ جـــس

ٔ ٌ ـــاع ٔمل ٖــــركي غـــسعا بــــرٗكٗتْ ِـــٕ وــــركًٕ غـــسعا بكٌٕـــْ دً

إضتراقــ ٙ ، ٛوــو الػــر قٗــْ ٔعــدً تـــرقق كٌٕــْ وــَ ال طــاً الزب ــ ٛالـــىاقٗٛ
ُٖ اون و اوم ٛاالضتراق ٛعم ٜالذٕط بن ِٕ ال ٕ. ٝ
ٔدً االضتراقٌ ٛا ض لمنّاز ٚبـخسٔجْ ٔ -لٕ كاُ خسٔجـْ بــى ٌٕ ٛالقنٍـ-ٛ
وَ الــىرن الــى تاد بالؾـن ٔ بال ـاز

إذا ؾـد عمٗـْ عسقـا إضـي الـدً ٔكـاُ

بؿ اتْ ٔ ،العاِس عدً ك أٖ ٛجٕد الدً يف باطَ ال سد إلٌتـقا

النّاز ٚبْ ٌ ،ي

إذا خسد تـرقّق الٍا ض ٔالـردث ٖٔ ،ك ٘ يف بقا ٞذد ٗتْ  :بقـاؤٓ يف بـاطَ ال ـسد
بـرٗل ٖـىكَ إخساجْ بالقنٌٍٔ ٛـرِٕا .
( :)205االضتراق ٛب د الت رـ ٔاالختباز عم ٜطاً :
الٔىل  :االضتراقــ ٛالقمٗمــِٔ ٛــ٘ وــا ٖكــُٕ الــدً قّٗــا مــٗا بــرٗل تتمــٕث بــْ
القنٍ ٛوَ دُٔ ُ ٖغىطّا .
ٔالثاٌٗ : ٛاالضتراق ٛالـىتٕضنٖ ُ ِ٘ٔ ٛغىـظ الـدً القنٍـٔ ٛال ٖطـٗن وٍّـا ٔ
ال ٖتحأشِا إىل وا ٖتؿن بّا وَ خس ٕ ٔ ٍٛب .
ٔالثالث : ٛاالضتراق ٛالكثاٖ ُ ِ٘ٔ ٚغىطّا الدً ٖٔطٗن وٍّا ٔ ٖتحأشِـا إىل
الـخس  ٛالـىتؿم ٛبالقنٍ ٛقٗمٕ ّا .
(ٖ :)206ــحب عمــ ٜالـــىطتراق : ٛإختبــاز ذاهلــا  -بــن إتٗــاُ الؿــاٖ ٚطــاا -
بإدخاه القنٍ ٛيف الـىٕقو الـى ني ٔالؿرب عمّٗا مٗا ـي تــخسجّا لتت ـسف ذاهلـا
ٔٔظٗ تّــا الػــسعٗ ، ٛقــإذا تسكتــْ  -عىــدا ٔ ضــّٕا ٔ -ؾ ـمّت  :قــإُ طــابق عىم ـّا
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الٕظٗ  ٛالاشو ٛبـرطب ٔا و ذاهلـا ؾـس ٔ،إال بنـن ت بـدِا ٔ .لـٕ كـاُ هلـا عـرز
عــَ اإلختبــازٔ -لــٕ لبكازتّــا -ك اِــا ال ىــن بٕظٗ ــ ٛالـــىطتراق ٛالقمٗمــ ،ٛإال ُ
تكُٕ هلا ذال ٛضابق ٛوَ الـىتٕضن ٔ ٛالكبا ٚقت ىن بٕظٗ تّا .
( : )207الذٕط الٔىل لمىطتراق ٛالقمٗم ٛتبدٖن القنٍ ٔ ٛتنّاِـا وـو تنّـا
ظــاِس ال ــسد ٔوــا ذٕلــْ وـــىا ؾــابْ الــدًٔ ،ال وٕجــب لتكــسازٓ عٍــد الــحىو بــني
ؾــاتني ٔ .الٕاج ـب عمّٗــا الٕقــٕ ٞلكــن ؾــا - ٚقسٖكــ ٛكاٌــت ٔ ٌاقمــ - ٛدُٔ
الجــصا ٞالـــىٍطٗٔ ٛؾــا ٚاإلذتٗــاط ٔضــحٕد الطــّٕ الـــىتؿن بالؿــا ٚقإٌّــا ال
تـرتاد إىل تـحدٖد الٕقٕ ٔ ٞتبدٖن القنٍ. ٛ
(ٔ :)208ظٗ  ٛالـىطتراق ٛالـىتٕضن: ٛتـحدٖد القنٍ ٔ ٛتنّاِا عم ٜاالذـٕط
إضتربابا ًًٔ ،البـد وـَ الٕقـٕ ٞلكـن ؾـا ٚوـو غطـن ٔاذـد ٍٖكـي إىل الٕقـٕ ٞـي
تؿم٘ ال سٖك ٛوتؿا بّىا وـَ دُٔ قاؾـن شوـاٌ٘ ـدز اإلوكـاُ ٔ ،االٔىل تقـدٖي
الٕقٕ ٞعم ٜالغطن ٔاالذٕط االٔىل إختٗاز الغطن ٔاٖقاعْ بـن ؾـا ٚالؿـبس إذا
مل ٖكَ قازا بّأٖ ،ـىكٍّا اٖقاعْ إختٗازا بن ؾا ٚالعّسَٖ ٔ ال ػا. َٖٞ
ٔإذا ذد ت الـىتٕضن ٛب د ؾا ٚالؿبس ٔجب الغطـن لمعّـسَٖٔ ،اذا ذـد ت
ب دِىا ٔجب الغطن لم ػأ ،َٖٞاذا ذد ت بني العّسَٖ ٔ بني ال ػأ َٖٞجـب
الغطن لمىتأخس ٚوٍّأ .اذا ذد ت بن ؾا ٚالؿبس ٔمل تغتطن هلا عىدا ٔ ضّٕا
ٔ إغتطمت ٔظّـس بناٌـْٔ -جـب الغطـن لمعّـسَٖ ٔاالذـٕط االٔىل إعـاد ٚؾـاٚ
الؿبسٔ ،كرا إذا ذد ت ٍا ٞالؿأ ٚجب إضتٍ٠اقّا ب د الغطن ٔالٕقٕ. ٞ
(ٔ:)209ظٗ ـــ ٛالــــىطتراق ٛالكـــثا ٚتـ ــحدٖد القنٍـــٔ ٛالـ ــخس  ٛالــــىتؿمٔ ٛ
تنّاِىا وو ظاِس ال سد عم ٜاالذٕط إضتربابا ٔ ،البد وَ غطـاه ا ـ : ٛغطـنٌ
لمؿــبس ٔغطـنٌ ــاُ لمعّــسَٖ تبــادز إىل ؾــاتّىا وتؿــم ٛبالغطــن تــحىو بٍّٗىــا ،
ٔغطنٌ الل لم ػـا َٖٞكـرلر ٔ ،لـٕ مل تــحىو بـني الؿـاتني  -ل ـرز ٔ بدٌٔـْ -
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لصوّــا الغطــن اٌٗــا لمؿــا ٚالخــسٔ ، ٝإ كت ــت بغطــمّا ٔاالذــٕط الٔىل قــي
التٕق٘ اىل االغتطاه بمْ ٔ .ال ٖـحب تـحدٖد الٕقٕٔ ٞال تبدٖن القنٍـٔ ٛالــخس ٛ
لألجصا ٞالـىٍطٗٔ ٛؾا ٚاالذتٗاط ٔضحٕد الطّٕ الــىأت٘ بـْ وتؿـا بالؿـا ٚالـيت
إغتطمت لـّا ٔ .ال ٖـحٕش هلا الـحىو بني كثس وَ ؾاتني بغطن ٔاذد  ٌ ،ي ٖك ٘
لمٍٕاقن غطاه ال ساٟض لكَ ٖـحب الٕقٕ ٞلكن ؾا ٚوٍّا .
( :)210لــٕ ذــد ت االضتراقــ ٛالكــرب ٝب ــد ؾــا ٚالؿــبس ٔجــب عمّٗــا غطــن
لمعّــسَٖ ٔآخــس لم ػــاٖ ٞــَٔ ،لــٕ ذــد ت ب ــد ؾــا ٚالعّــسَٖ ٔجــب عمّٗــا غطـنٌ
لم ػأ ،َٖٞلٕ ذد ت بني ؾاتني ٔجب الغطن لمؿا ٚالـىتأخس ٚوٍّىا .
(ٖ :)211ــحب عمــ ٜالـــىطتراق ٛالـــىبادز ٚإىل الؿــا ٚب ــد الٕقــٕ ٔ ٞالغطــن
ٔال ٍٖاقّٗا االتٗاُ بالذاُ ٔاال اؤ ٛاالدعٗ ٛالـىأ ٕزٔ ٚوا تـحس ٙعادتّا بـ مْ بـن
الؿاٖ ٔ ٚتٕ أ ق ـن الؿـا ٚعمـ ٜق مـْ ٔلـٕ وـَ جّـ ٛلـصًٔ الــىػق ٛبدٌٔـْ وثـن
الرِاب وَ الـرىاً إىل الـىؿمّٔ ٜتّٕٗ ٛ٠ب الؿأ ٚوطحد الـحبّٔ ٛحنـٕ ذلـر،
ٔكرلر ٖـحٕش هلا إتٗاُ الـىطتربا

الـىت ازف إتٗاٌّا قىَ الؿا. ٚ

ِٔكرا ٖـحب عم ٜالـىطتراق ٛالـتر غ وـَ خـسٔد الـدً بــرػٕ ال ـسد بقنٍـٛ
ٔغــدٓ ب ــخس  ٌٔ ٛــرِٕا و ــىا ٖٕجــب ذــبظ الــدً وــَ اإلٌتػــاز ٔالتمٕٖــل  ،قــإذا
ؿس

ٔخسد الدً  -عاد

الؿا ٚوكت ٗـ ٛبغطـمّا إذا مل ٖــرؿن قاؾـنٌ شوـاٌ٘

بٍْٗ ٔبني الؿا ٚالـى اد ٚبٍرٕ تـختن الـىبادز ٚلمؿا ٚب د الغطنٔ ،إال اذا ذؿـن
قاؾنٌ شواٌ٘ بٍّٗىا -عاد

الغطن ٔالؿا. ٚ

(:)212الـــىطتراق ٛتـــحب عمّٗــا ؾــا ٚاآلٖــا

كىــا ٖـــحب عمّٗــا ؾــٗاً غــّس

زوكاُ ٔ ،ال سب تـٕ ّـأ ؾـر ٛؾـًٕ الـىطتــراق ٛالكـثا ٚعمـ ٜق ـن االغطـاه
الٍّازٖ : ٛلؿا ٚال حس ٔؾا ٚالعّسَٖٔ ،االذٕط الٔىل تٕ ّا عم ٜغطن المٗمٛ
الـىاقٗٔ ٛالاذقٔ ٛتٕ ّـ ّا يف االضتراق ٛالـىتٕضن ٛعم ٜالغطن الٕاجب عمّٗا.
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ٔاالذــٕط ٔجٕبــا تٕ ـــأ جــٕاش ٔطـــ ١الـــىطتراق ٛالكــثا ٚعمــ ٜالغطــن ٔ
الٕقٕ ٞالـىنمٕب وٍّا لؿر ٛؾاتّا  ٔ .وا دخٕهلـا الــىطاجد ٔ ساٞتّـا ال ـصاٟي
قالعاِس جٕاشِىا ونمقا إذا مل ٖٕجب تمٕٖل الــىطحد ٔ وـظ القـسآُٔ ،لـٕ د
ٔظٗ تّــا لمؿــا ٚــي دخمــت الـــىطحد الـــرساً ٔ زاد

النــٕاف ذــٕه الك بــٛ

 الـىٍدٔب ٔ الٕاجب  -لصوّا إذتٗاطا ٔ :قٕ ٞلمنٕاف ٔآخس لؿاتْ .ٔال ٖـحٕش لمـىطتراق ٛوظ كاً اهلل ٔااْ ضبراٌْ بن الغطن ٔالٕقٕ ،ٞبـن
االذٕط ٔجٕبا تسك الـىظ ب دِىا الضٗىا وو ال ؿن الصواٌ٘ الـى تد بْ .
( :)213إذا إٌقنـــو دً االضتراقـــ( ٛإٌقنـــا بُـ ـس )ٍٞبـــن غـــسٔعّا يف الٕقـــٕٞ
ٔالغطن ٔالؿأ ٚجبت تمر االعىاه ٔال إغكاه ٔ ،إُ كاُ االٌقنا ب د الػـسٔ
يف العىاه  -بن ال سا ،وَ الؿا - ٚإضتأٌـ ت العىاه بن إضتأٌ ت و ّا الؿـاٚ
إُ كاُ اإلٌـقنا

ـٍاِٞا ٔ .إُ كاُ االٌـقـنا بـ د تـىاً الؿا ٚقال ـسب عـدً

ٔجــٕب إعادتّــا إال وــو ال مــي الـــىطبق باإلٌقنــا ٔ ــد بــادز

ل ــّا بمــِْٔ .كــرا

طوُ النّازٔ ٚالؿأ ٚلٕ مل تؿـن
اسبكي ٔالت ؿٗن لٕ ذؿن عٍدِا(إٌقنا قرتَ )ٍٚت َ
لصوتّا الؿأ ٚالنّاز ٚالتاؤ ،ٛإذا كاٌـت ال ـرت ٚتطـو النّـازٔ ٚب ـض الؿـأ ٚ
إذتىمت ٌّا تطو النّازٔ ٚتـىاً الؿا ٔ ٚب كّا ٔ غـكّت ُ اإلٌقنـا لـربٔ ٍٞ
طوُ النّازٔ ٚب ض الؿا -ٚلصوتّا الؿأ ٚالنّاز ٚالتاؤ ،ٛلـٕ ؾـمت بـن
ل رت ٚتَ َ
اإلٌقنا

ي إٌقنو دوّا ٔا ا مل تـحب عمّٗا إعادتّا وا داوت مل ت مي باإلٌقنا .

(:)214إذا إذتىمت الـىطتراق ٛإٌقنا الدً عٍّا ال ٖـحب عمّٗا تأخا طّازتّـا
ٔؾاتّا بن ٖـحٕش لـّا البداز إىل الؿا ٚوو النّاز ٚذطب ٔظٗ تّا ٔتؿـس وٍّـا،
ٔ وــا إذا عمىــت ٔ إعتــاد

إٌقنــا دوّــا ٔلــٕ و تــا بقـدز َٖطَ ـوُ النّــازٔ ٚالؿــاٚ

ٔجب تأخا الؿا ٚالّٗا ٔ ،إذا ؾمت بمّا بنمت ؾاتّا ٔلٕ كاٌت وو الٕقٕٞ
ٔالغطن ٖٔمصوّا إعادتّا لٕ تـرققت الـ رتٔ ٚا أ ،لٕ كاٌت قـرت ٚاالٌـقنـا

ٔه
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الٕ ت قأخس

الؿا ٚعٍْ عىدا ٔ غ م ٛلصوتّا النّازٔ ٚالؿا ٚذطب ٔظٗ تّا .

( :)215إذا إٌقنو الدً إٌقنا بس ٍٞلصوّا التنّس ٔاالغتطاه ٔ الٕقٕ ٞذطب
ذاهلا بن االٌقنا ي ال تـحب الـىبادز ٚإىل ق ـن الؿـا ،ٚبـن ذكىّـا  -ذٍٗ٠ـر -
ذكي الناِس ٚيف جٕاش تأخا الؿأ ٚقؿمّا شواٌا عَ الغطن ٔالٕقٕ. ٞ
( :)216ال بــد وــَ واذعــ ٛالـــىطتراق ٛذاهلــا عٍــد إزاد ٚالؿــا ٚكــ٘ ت ــَٗ
ٔظٗ تّــا ٔت ىــن بّــا ٔ ،إذا تغٗــس

عٍــدِا اإلضتراقــ ٛوــَ االدٌــ ٜإىل االعمــٜ

كالقمٗم ٛإلـ ٜالـىتٕضن ٔ ٛإىل الكثأ ٚكالـىتٕضن ٛإىل الكثا: ٚ
قإُ كاُ التغا بن الػسٔ يف االعىاه قـا إغـكاه يف ٌّـا ت ىـن عىـن العمـٜ
لمؿا ٚاآلتٗ ، ٛوا الؿا ٚاليت ق متّا بن التغٗس قا إغكاه يف عدً لصًٔ إعادتّا .
ٔإُ كاُ التغٗس ب د الػسٔ يف االعىـاه ق مّٗـا االضـتٍ٠اف بإتٗـاُ االعىـاه الـيت
ِ٘ ٔظٗ  ٛاالعم ٜكمّا ٔ ،كرا إذا كـاُ التغٗـس ٍـا ٞالؿـا ٚقت ىـن عىـاه االعمـٜ
ٔتطتأٌأ الؿا ،ٚبن ٖــحب االضـتٍ٠اف ذتـ ٜإذا كـاُ اإلٌتقـاه وـَ الــىتٕضن ٛإىل
الكثا ٚقٗىا إذا كاٌت الـىتٕضن ٛوـرتاج ٛإىل الغطن ٔ تت بْ  ،قإذا إغتطـمت ذا
الـــىتٕضن ٛلمؿــبس ــي ذؿــن االٌتقــاه عــاد

الغطــن ذتــ ٜإذا كــاُ ا ٍــا ٞؾــاٚ

الؿبس ٔعمىت بْ قت ٗـد الغطـن ٔتطـتأٌأ ؾـا ٚالؿـبس ٔ ،إذا قـا الٕ ـت عـَ
الغطــن تٗىىــت بــده الغطــن ٔؾ ـمّت ٔ ،اذا قــا الٕ ــت عــَ التــٗىي  -اٖكــا -
قالذٕط ٔجٕبا االضتىساز عم ٜعىمّا ي القكا. ٞ
( :)217إذا تغٗ ـس

االضتراقــ ٛوــَ االعمــ ٜإىل االدٌــ ٜإضــتىس

عمــ ٜعىمــّا

لاعم ٜبالٍطب ٛإىل الؿا ٚاالٔىل ٔت ىن عىن االدٌـ ٜبالٍطـب ٛإىل الؿـا ٚالاذقـٛ
قــإذا اٌتقمــت الكــثا ٚإىل الـــىتٕضن ٔ ٛالقمٗمــ ٛإغتطــمت لمعّــس ٔإ تؿــس
الٕقٕ ٞبالٍطب ٛإىل ال ؿس ٔال ػا. َٖٞ

عمــٜ
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الـنقصد الرابع  :غشل اليفاض
(:)218دً الٍ ـاع ِـٕ دًٌ ٖقرقـْ الـسذي بـالٕالد ٚو ّـا ٔ ب ـدِا ضـٕا ٞكاٌـت
الٕالد ٚتاو ٛالـخمقٌ ً ٛا ؿ ،ٛد ٔلـحتّا السٔ

ً مل تمحّا ،ضٕا ٞخـسد الــحٍني

وٗتا ً خسد ذٗأ ،الـىّي يف تـرقق دً الٍ اع ُ ٖؿد عمْٗ (دً الـٕالد )ٚعسقـا
ٔبٍرٕ ت مي ِـ٘ ٔ ٖػـّد لــّا الــخباا

باضـتٍاد خـسٔد الـدً إىل الـٕالدٔ ، ٚوـو

الػر يف ذلر ال ٖـركي عم ٜالدً بالٍ اع ،بن ٖ اون و اوم ٛدً االضتراق. ٛ
( :)219الــدً الــخازد ذــاه النمــق ٔٔجــو الـــىخا

بــن ظّــٕز الٕلٗــد ٔ -لــٕ

ب كْ -ال ٖـركي عمْٗ غسعا بأٌْ دً ٌـ اع ٔ دً ذٗض ٌ ،ي بن ٔجو النمـق إذا
ز

دوا وٍ ؿا شواٌا عَ الـٕالدٔ ٚالنمـق ب ػـسٖ ٚـاً ٌــقا ٞقّـٕ ذـٗض وـو تـٕقّس

ٔؾاقْ ٔغسٔطْٔ .العاِس ٌـْ ال ٖ ترب قؿن ن النّس بني الـرٗض الـىتقدً ٔبـني
الٍ اع الـىتأخس ،قإذا ضاه وٍّا دًٌ وتؿن بـالٕالد ٔ ٚوٍ ؿـن عٍّـا وتقـدوا عمّٗـا
بأ ن وَ عػسٖ ٚاً ٌـقا ٞقالظّس ٌــْ ٖ اوـن و اومـ ٛالــرٗض ٔتــحس ٙذكاوـْ إذا
إضتىس ا ٖ ٛاً ٔكاُ يف ٖاً عادتّا ٔ كاُ بػسا ٟالـرٗض وـو ٔاجدٖتـْ لؿـ اتْ
ٔإال قّٕ وـركًٕ بكٌْٕ إضتراق ٛذت ٜسد ازبٍني ٔ ب كْ قٗكُٕ دوّا ٌـ اضا.
( :)220ال ذــد لقمٗــن دً الٍ ــاع قــٗىكَ ُ ٖطــٗن ل ــرع ٔ ٛد ٗقــ ٔ ٛضــاع،ٛ
ٖٔـىكَ ُ ٖطتىس ٖاوا كثسِـا عػـسٖ ٚـأً ،االذـٕط إضـتربابا لمىطـتىس دوّـا ُ
دبىو بني تسٔك الٍ طأٔ ٞظاٟأ الـىطتراق ٛلثـىاٌٗ ٛعػس ٖٕوا وَ ذني الٕالد.ٚ
ٔوبــد ذطــاب الٍ ــاع وــَ زؤٖتّــا الــدً وــو الــٕالد ، ٚقــاذا غــسعت ب ـالٕالدٚ
ٔظّس ب ض الـحٍني كس ضْ ٔ ٔلد

بغا دً ي ٌصه الدً عمّٗـا ب ـد ضـاعٖ ٔ ٛـًٕ

ٔ كثس ٔ ن ققد تٍ ّطت ٔوٍّا ٖبد ذطـاب ٌ اضـّا ٔ .إذا ذـد ت الـٕالدٌّ ٚـازا
ٔ لٗا ذطبت كثس ٌـ اضّا وَ بدٔ التٕلد ٌٔصٔه الدً وم ّقـا إىل عػـسٖ ٚـاً ٔ إىل
ـىاٌٗ ٛعػس ٖٕوا عم ٜالذٕط االٔىلٔ .ال ٖ ترب قؿن ن النّس -عػسٖ ٚـاً -بـني
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الٍ اضني يف الٕالد ٚالـىت دد ٚكىا إذا ٔلد

تٕ وني ٔ د ز

الـدً عٍـد كـن وٍّىـا

ٖٔكــُٕ الٍقــا ٞالـــىتخمن بٍّٗىــا طّــسا ٔإُ كــاُ ل ــرع ،ٛبــن ال ٖ تــرب ال ؿــن بــني
الٍ اضني ؾا كأُ ُٖـ رت
ز ع ال ػسٔ ٚز

ٌّا ٔلد

الدً إىل عػـس ٚـي ٔلـد

ٔز

آخـس عمـٜ

الدً إىل عػس ٚخس ٝقالدواُ مجٗ ا ٌـ اضاُ وتٕالٗاُ.

ٔإذا مل تًًــسًً الٕالد ٚدوا يف تــىاً ال ػـس ٚمل ٖكـَ لــّا ٌــ اع ؾـا ٔ ،اذا ز تـْ
ب د الـٕالد ٚب اؾـن كبـا :ـىاٌٖٗ ٛاً ٔ عػس -ٚال ٖــرطب ٌــ اضا وـا داً مل ٖكـَ
وتؿا ٔ سٖبا وَ ذــني الٕالدٔ ،ٚإذا ز تْ ب د تـىاً ال ػـس ٚوـَ ٔالدتّـا ٔمل تَــ َسٓ
با مل ٖكَ ٌــ اضا جصوـا بـن ِـٕ ذـٗض إذا كـاُ بؿـ اتْ ٔٔاجـدا لػـسٔطْ ٔ ،إال
قّٕ إضتراقٔ . ٛاذا ز تْ وتؿـا بـالٕالد ٔ ٚسٖبـا وٍّـا ـي إٌــقنو ـي ز تــْ ـبــن
ال ػسٔ ٚإٌـقنو عمّٗا قالدواُ ٔالٍـقا ٞالٗطـا الــىت ازف بٍّٗىـا كمـْ ٌــ اع ٔاذـد،
ٔإُ كاُ الٍقا ٞبني الدوني و تدا بْ غا وت ازف بٍَّٗ قاالذٕط ٔجٕبا الــحىو بـني
عىن الناِس ٚكالت بد بالؿأ ٚالؿٗاً ب د الغطن ٔبني تسٔك الٍ طا ٞكالتىكني .
( :)221الٍ طا ٞاليت تس ٝدوا وتؿن الطٗاُ عم ٜطاً :
 ُ -1ال ٖتحأش دوّا ال ػس ٚوَ ذني الٕالد ٚقحىٗو الدً ٌــ اع .
ٖ ُ -2تحأش دوّا ال ػسٔ ٚتكُٕ ذا

عاد ٚعددٖ ٛيف الـرٗض ِٔ٘ ت سف

عدد ٖاوّا ج مت ٌـ اضّا بـىقداز عادتّا ٔالبا ٘ إضتراق. ٛ
ٖ ُ -3تحــأش دوّــا ال ػــسٔ ٚال تكــُٕ ذا

عــاد ٚعددٖــ ٛيف الـــرٗض ،قتح ــن

ٌـ اضّا بقدز عادتّا يف ٔالداتّا إُ إت قتٔ ،إال بقدز ٖاً وّـا ٔ خالتّـا ٔ ختّـا
يف الـــرٗض ٔ يف الٍ ــاع إذا كاٌــت وت قــٔ ،ٛإُ اختم ــت ج مــت ٌـــ اضّا عػــسٚ
ٔالبا ٘ إضتراقٔ ٛاالذـٕط إضـتربابا ُ تــحىو بـني تـسٔك الٍ طـأ ٞبـني ٔظـاٟأ
الـىطتراق ٛإىل ـىاٌٗ ٛعػس ٖٕوا وَ ٔالدتّا .
( :)222الٍـ طا ٞاليت تس ٝدوا وتقنّو الطٗاُ كأُ تس ٝالدً يف بدٔ الٕالد ٚي
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ٍٖقنو ي ٖ ٕد بن تـىاً الًٕٗ ال اغس وَ الٕالدٔ ،ٚقْٗ ؾٕزتاُ :
الٔىل  ُ :ال ٖتحأش ضٗاُُ الدً الثاٌ٘ الٗـًَٕ ال اغـس وـَ ذـني الـٕالدٌٔ ٚـصٔه
الدًٔ ،يف ِرٓ الؿٕز ٚتـح ن الدً الٔه ٔالثاٌ٘ كاِىا ٌـ اضا ٔ ،االظّـس جسٖـاُ
ذكي الٍ اع عم ٜالٍــقا ٞالــىتخمن الٗطـا الــىت ازف بٗـٍَّ كٗـًٕ ٔ ٖـٕونئ ،إذا
كاُ الٍـقا ٞبقدز غا وت ازف بٍَّٗ كطتٖ ٛاً قاالذٕط ٔجٕبـا الــحىو بـني عىـاه
الناِس: ٚالت بد بالؿأ ٚالؿٗاً ب د الغُطنٔ -بني تسٔك الٍ طا ٞكالتىكني .
الثاٌٖٗ ُ :ٛتحأش ضٗاُُ الدً الثاٌ٘ عاغسَ الٕالدٌٔ ٚصٔه الدًِٔ ،را طاً:
 ُ -1تكُٕ الٕالد ٚذا

عـاد ٚعددٖـ ٛيف ذٗكـّا ٔتـس ٝالـدً بـدٔا وـو الـٕالدٚ

ٔ ب ـد تــىاوّا ٖطــاا ــي ٍٖقنــو ــي تــس ٝالــدً الثــاٌ٘ يف شوــاُ عادتّــا  ،ق ــ٘ ِــرٓ
الؿٕز ٚتـح ن الدً الٔه ٔوا ز تْ يف ٖاً ال ادٔ ٚالٍقا ٞالٗطا الــىتخمن ٌـــ اضا،
 دُٔ الٍقا ٞالصاٟد عَ القدز الـىت ازف ٔ -وا شاد عم ٜال اد ٚإضتراق. ٛوثا  :إذا كاٌـت عادتّـا يف الــرٗض ضـب ٖ ٛـاً قـس

الـدً عٍـد ٔالدتّـا ٖـٕوني

ٔإٌقنـو ـي ز تـْ يف الٗـًٕ الطـادع ٔإضـتىس إىل ُ تــحأش الٗـًٕ ال اغـس وـَ ذــني
الٕالد ٚكاُ شواُ ٌـ اضّا الٕٗوني الٔلـني ٔالٗـًٕ الطـادع ٔالطـابو ٔ ،كـاُ الٍقـاٞ
الـىتخمن بٍّٗىا ا ٖ ٛاً وٕزدا لاذتٗـاط الٕجـٕب٘ بالــحىو بـني عىـاه النـاِسٚ
ٔتسٔك الٍـ طأ ،ٞوا شاد عم ٜالًٕٗ الطابو قّٕ إضتراق. ٛ
 ُ -2تكــُٕ الٕالــد ٚذا

عــادٔ ٚز

الــدً بــدٔا وــو الــٕالد ٔ ٚب ــدِا ٖطــاا

ٔلكٍّــا مل تَ ــسَ الــدً الثــاٌ٘ ذتــ ٜإٌقكــت وــد ٚعادتّــا قــس

الــدً ٔت ــحأش الٗــًٕ

ال اغس ،ق ٘ ِـرٓ الؿـٕز ٚتــح ن ٌــ اضّا الـدً الٔه ٔت ىـن يف الٍــقا ٞالــىتخمن
عىن الناِس ٚالٍقٗٔ ٛت اون الدً الثاٌ٘ ب د ٖاً عادتّا و اوم ٛاإلضتراق. ٛ
 ُ -3ال تكــُٕ الـــىس  ٚذا
ـي ز

عــاد ٚيف ذٗكــّا ٔ ــد ز

الــدً بــدٔا ــي إٌقنــو

الــدً الثــاٌ٘ بــن وكــ٘ عــاد ٚازبّـا ــي ٖطــتىس ٖٔتحــأش الٗــًٕ ال اغــس،
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ق ــ٘ ِــرٓ الؿــٕز ٚتـــح ن ٌـــ اضّا الــدً الطــاٟن ٖــاً عــاد ٚازبّــا ٔ ،تـــح ن
الٍقا ٞالـىتخمن وٕقو االذتٗاط الٕجٕب٘ بالـحىو بني عىاه النـاِسٔ ٚبـني تـسٔك
الٍـ طا ٞي تـح ن ٌ طّا وطتراق ٛقٗىا ب د ٖاً عاد ٚازبّا.
 ُ -4ال تكــُٕ الـــىس  ٚذا

عــاد ٚيف ذٗكــّا ٔ ــد ز

الــدً بــدٔا ــي إٌقنــو

ــي ز تــْ ب ــد وكــ٘ عــاد ٚازبّــا ٔ ــد تــحأش ضــٗاٌْ الٗــًٕ ال اغــس وــَ ٔالدتّــا،
ق ٘ ِرٓ الؿٕز ٚتـح ن ٌـ اضّا الدً الٔه ٔتـرتاط ٖـاً الٍقـاٖ ٔ ٞـاً الـدً الثـاٌ٘
إىل تــىاً الٗــًٕ ال اغــس وــَ الــٕالد ٚبالــحىو بــني عىــاه النــاِسٔ ٚتــسٔك الٍــ طاٞ
ي ت اون الدً الطاٟن ب د الًٕٗ ال اغس و اوم ٛاإلضتراق. ٛ
ي إُ وا ذكسٌآ يف الدً الثاٌ٘ ٖـحس ٙيف الدً الثالل ٔالسابـو ِٔكـرا  .وـثا :إذا
الــدً يف الٗــًٕ الٔه ٔالسابــو ٔالطــادع ٔمل ٖتحــأش الٗــًٕ ال اغــس ج مــت

ز

مجٗــو ِــرٓ الــدوا ٌ ٞــ اضا ٔت ــرتاط ٔجٕبــا يف الٍقــا ٞالـــىتخمن بٍّٗــا بال ــحىو بــني
عىاه النـاِسٔ ٚتـسٔك الٍ طـأ . ٞإذا تــحأش الـدً الٗـًٕ ال اغـس يف ِـرٓ الؿـٕزٚ
ٔكاٌت عادتّا يف الـرٗض تط ٖ ٛاً كاُ ٌـ اضّا إىل الٗـًٕ التاضـو ٔتــرتاط لصٔوـا
يف ٖاً الٍقأ ٞتأت٘ قٗىـا شاد عمـ ٜعادتّـا بٕظٗ ـ ٛالــىطتراقٔ ، ٛإذا كـاُ عادتّـا
مخطٖ ٛاً كاُ ٌ اضّا الًٕٗ الٔه ٔالسابو ٔتـرتاط ٔجٕبا يف الًٕٗ الثاٌ٘ ٔالثالل
ي ِ٘ وطتراق ٛيف ٖاً زؤٖ ٛالدً ِٔ٘ طاِس ٚيف ٖاً الٍقا. ٞ
(:)223العــاِس إعتبــاز ــن النّــس -عػــسٖ ٚــاً  -بــني دً الٍ ــاع ٔبــني دً
الــرٗض الاذـق ،قىـا تـسآ الٍ طـا ٞوـَ الـدً إىل عػـسٖ ٚـاً  -ب ـد تــىاً ٌـــ اضّا
الر ِٕ ٙبقدز عادتّا ٔ عػسٖ ٚاً وَ الٕالد - ٚقّـٕ اضتراقـ ٛضـٕا ٞكـاُ الـدً
بؿ ا

الـرٗض ً مل ٖكَ بؿ اتْٔ ،ضٕا ٞكاُ الدً يف ٖاً عادتّا ً مل ٖكَ.

ٔإُ إضتىس الـدً بّـا ل ػـس ٍٚالثـ ٙ ٛإضـتىس إىل وـا ب ـد عػـس ٚاالضتراقـٔ ٛ
إٌقنــو يف ال ػــس ٚالثاٌٗــٔ ٛعــاد ب ــدِا  ٙيف ال ػــس ٚالثالثــ : ٛقىــا كــاُ وٍــْ يف ٖــاً
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ال اد ٚالٕ تٗ ٛلــرٗكّا ٔ كـاُ ٔاجـدا لؿـ ا
ٖقن عَ ا ٖ ٛأً ،وـا مل ٖكـَ ٔاجـدا لمؿـ ا

الــرٗض قّـٕ ذـٗض بػـسط ُ ال
ٔمل ٖكـَ يف ٖـاً ال ـاد ٚالٕ تٗـٛ

قّٕ إضتراق. ٛ
( :)224الٍ طأ ٞالـراٟض تػرتكاُ يف اإلوتٍا عَ ال باد ٚي تقك٘ الؿًٕ ٔال
تقكـ٘ الؿــا ٚال اٟتـٖ ٛــاً ٌ اضــّا خاؾـٔ ،ٛيف لــصًٔ االختبــاز عٍـد ظّــٕز إٌقنــا
الدًٔ ،يف وـربٕبٗ ٛاإلضتعّاز عٍد إضتىساز ضٗاُ الدً ٔعـدً إٌقناعـْ ٖٔ ،ترقـق
اإلضتعّاز برتك ال بـادٕٖ ٚوـا ٔ ٖـٕوني ٔ إىل عػـسٖ ٚـاً وـَ الـٕالد ٚعٍـد تــحأش
الدً ٖاً ال اد ٚي ت ىن ب د عاغس اإلضتعّاز عىن الــىطتراقٔ ،ٛال ٖــحٕش لــّا
وظ كاً اهللٔ ،ال ٖؿس طا ّأٖ ،ـرسً ٔط ِا ذتٍٖ ٜقنو دوّا ٔ ٍٖتّـ٘ عاغـس
ٔالدتّأ ،اذا إٌتّ ٌ ٜاضّا مل جيص عم ٜاالذٕط وقازبتّا بن إغتطاهلا وَ ٌ اضّا.
ٔالـىػّٕز ُ با ٘ ذكاً الـراٟض وَ الٕاجبـا
ٔالـىكسِٔا

ٔالــىرسوا

ٔالــىطتربا

تثبت لمٍ طاٖ ٞكأ ،لكَ مجم ٛوـَ ق ـاه وــرسو ٛعمـ ٜالــراٟض

تػكن ذسوتّا عم ٜالٍ طا ،ٞقاالذٕط لصٔوا هلا إجتٍابّأِ ،رٓ الق اه :
 -1وظ ل غ الـحالٔ ٛونمق اا ٓٞجن ٔعا.
 -2سا ٚٞاآلٖا

اليت تـحب قّٗا الطحد. ٚ

 -3الدخٕه يف الـىطاجد لغا ال بٕز ٔاالجتٗاش.
 - 5 + 4الـىكل يف الـىطاجد ٔ +قو غ٘ ٞقّٗا .
 -6دخٕه الـىطحد الـرساً ٔوطحد الٍيب (ٔ )لٕ كاُ بٍرٕ ال بٕز.
ي ب د إٌقنا دً الٍ اع ٖـحب عمّٗا اإلغتطاه وَ ذدث الٍ ـاع لكـن عىـن
وػــسٔط بالنّــاز ٚوــَ الـــردث الكــربٖٔ ،طــترب لـــّا اإلغتطــاه لمكــُٕ عمــٜ
النّــازٔ ،ٚكــــٗ ٗتْ تػــابْ كٗ ٗ ـ ٛغطــن ال ــحٍابٔ ٛالـــرٗضٔ ،العــاِس إجــصاؤٓ عــَ
الٕقٕٔ ٞاالذٕط إضتربابا إتٗاٌّا لمٕقٕ ٞبن االغتطاه .
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الـنقصد اخلامص  :أحكاو االموات

ِال مَتَا ُع الْ ُػرُورِز .
اه اهلل ضبراٌْ شوَمَا الـحيَا ُة الدُّىِيَا إ َّ
الـىٕ

ز

 ٛاهلل عم ٜعىًٕ وـخمٕ اتْٔ -وٍّـا اإلٌطـاٍُٖ -تقـن بـْ وـَ عالــي

الدٌـ ٜإىل عالـــي الـربش ٔالعمــ ٜقٗــٍ ي التقٗـا ٞبــرطَ ق الــّي ٖٔػـق ٜال طــا
ٔالك ــاز الت طــا ٞبطــٕ ٞإعتقــادِي ٔق ال ــّي ٔ،عمــ ٜكــن إوــس ٞٝآوــَ بــاهلل ت ــاىل
ٔزضــٕلْ (ٖ ُ )طــت د آلخستــْ ٖٔؿــمس عىمــْ يف دٌٗــآ ٔ ،خــا و ــني ُ ٖتــركس
عالـي وا ب د الـىٕ

ٔوا ٖـحس ٙقْٗ وَ اسبطاب ٔالترقٗق البدٔ ٙقمٗ ىـن ؾالــرا

يف ذٗاتْ الدٌٗا ٖٔط ٖ ُ ٜكُٕ ربٓ زٔق ٛوَ زٖا

الــحٍٖٔ ،ٛــررز وـَ ال ىـن

الطٕ ٞالـرساً ذت ٜال ٖكُٕ ربٓ ذ س ٚوَ ذ س الٍااُ ،عاذٌـا اهلل ت ـاىل وـَ ِـرا
الـىؿا الت ٗظ ٔزش ٍا وساقق ٛالبساز ٔالػّدأ ٞالؿمرا ٞيف الدٌٗا ٔالخس.ٝ
ٔ ٔه ٔاجب ٔ ِىْ غـسعا ِـٕ التٕبـ ٛوـَ الــى اؾ٘ الــىترقق ٛبالٍداوـ ٛالقمبٗـٛ
ٔال ــصً عمــ ٜعــدً ال ــٕد ٚلمى ؿــٗ ٛوــو زد ذقــٕ الٍــاع الـــىغتؿبٔ ٛالـــىٍّٕبٛ
لـىطترقّٗا قٕزا با تـأخأ ،اذا ظّـس

وـازا

الــىٕ

ٖـسد الواٌـا

لِمـّا ٔ

ٖٕؾ٘ ٔؾٗ ٛوـركى ٛلـىَ ٖثق بإٖؿاهلا لِمّا وو اإلغّاد عم ٜالٕؾٗ. ٛ

الفصل األول  :أحكاو اإلحتضار .
ٖـحب تٕجْٗ الـىطمي الـىرتكس إىل القبم ٛبأُ ُٖمق ٜعم ٜظّسٓ ٖٔــُح ن ٔجّـْ
ٔباطَ دوْٗ إلّٗا بـرٗل ٖكُٕ ٔجّْ إلّٗا إذا جمظ ٔ جمظ ،بن االذٕط لصٔوا
ٔجٕب ِرا عم ٜالـىرتكس إُ تٕجْ لألوس الػسع٘ بإضتقباه القبم ٔ ٛوكٍْ ق مْ.
ٖٔ ترب -عم ٜالذٕط -يف تٕجْٗ غا الٕل٘ :زقا الــىرتكس ٔ إذُ الـٕل٘ وـو
اإلوك ـاُ ٔعــدً الـــرسد ٖٔ .كــسٓ ُ ٖ ــركسٓ جٍُ ـبٌ ٔ ذــاٟض ٔ ُ ُٖ ــ َىظ ذــاه
الٍـص ٖٔ ،طترب ٌـقمْ إىل وؿآ إُ إغتد عمٗـْ الٍـص ٔتمقٍٗـْ الػـّادتني ٔاإل ـساز
بٕالٖ ٛالٟىـٔ )( ٛتمقٍٗـْ ضـاٟس االعتقـادا

الــرقّٔ ٛكمىـا

ال ـسد:شال إلـْ إال

ذكاً االوٕا
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اهلل الـرمٗي الكسٖي ال الـْ اال اهلل ال مـ٘ ال عـٗي ضـبراُ اهلل زب الطـىأا

الطـبو

ٔزب االزقــني الطــبو ٔوــا قــَّٗ ٔوــا بٗــٍَّ ٔوــا تـــرتَّ ٔزب ال ــسؽ ال عــٗي
ٔالـــرىد هلل زب ال ــا نيز .

ٔب ــد وٕتــْ ٖطــترب ُ تُغىــض عٍٗــآ ُٖٔنبــق قــٕٓ

ُٖٔػد لـرٗآ ٔتُـىد ٖدآ إىل جاٌبْٗ ٔضــا آ ٖٔــُغنّ ٜبــثٕب ٔ ُ ُٖـقــس عٍـدٓ الــقسآُ
ُٖٔطــسد يف الـــىكاُ الــر ٙوــا

قٗــْ إُ وــا

يف المٗــن ٔإعــاً الـــى وٍني بـــىٕتْ

لٗركسٔا جٍاشتْ ُٖٔ حن تـحّٗصٓ ،إال إذا غر يف وٕتْ قُٗـٍتعس بْ ذتٖ ٜترقـق وٕتـْ
ن ٗأٖ ،كسٓ ُ تُـثـقّن بنٍْ بـردٖد ٔ غآ ٔ ُ ُٖـرتك ٔذدٓ .
(ٖ :)225ـحب تـحّٗص الـىٗت الـىطمي ٔ وـرتىن االضـاً  -دُٔ الكـاقسِٔ -ـٕ
التغطٗن ٔالتك ني ٔالترٍٗ ٔالؿأ ٚالدقَِٔ ،را ٔاجب ك ـا ٟ٘إذا ـاً بـْ ذـد
الـىكم ني القادزَٖ ضق الٕجٕب عَ البا نئ ،لٕ تسكْ الـحىٗو ي كـن وـَ عمـي
بالـىٕ

ٔ تـقاعظ عَ التحّٗص الٕاجب .

( :)226إذا ُٔجد جطد وٗت يف ز

اإلضاً ٔجب تـحّٗصٓ وا مل ٖــُتٗقَ كٌٕـْ

كــاقسا قــا ٖـــحب ٔ .إذا ٔجــد و عــي الـــحطد ٔ كــاُ بـــىقداز ٍٖؿــد عمٗ ـْ عسقــا
(جطد وٗت) كىا لٕ كاُ ٌـا ـ الـس ع ٔالٗـدَٖ ٔالقـدوني ٔ كـاُ وـأكٕه المرـي
ٔبقٗت ععاً ز ضْ ٔؾدزٓ ٔزجمْٗ ٖٔدْٖ ٔجب تـحّٗصٓ تـىاوا ِٔ ،كرا لـٕ ٔجـد
الـىٗت وٍؿ ا ٔعُثس عم ٜالٍؿأ الر ٙقْٗ مبـْ جّـص ٔؾـمّ٘ عمٗـْ  ٔ .وـا إذا ٔجـد
وٍْ ب ض ازبطد وَ دُٔ ؾد عٍٕاُ (جطد الـىٗت) عسقا كىا لٕ ٔجـد ز ضـْ ٔ
زجمْ ٔ ؾدزٓ وو المري ٔ بدٌْٔٔ -جـب دقٍـْ  ،بـن االذـٕط ٔجٕبـا ُ ٖمــ ّْ يف
ٕب ٖٔؿـم٘ عمٗـْ بـن ُ ٖدقٍـْ ٔ .إذا ٔجـد يف ز

اإلضـاً ن ـ ٛلــري آدوـ٘

قّٗا ععي ٔجب دقٍّأ ،الذٕط الٔىل ُ ٖم ّّا يف خس  ٛبن دقٍّا .
( :)227إذا دُقَ الـىٗت وَ غا ؾا ٚعمْٗ ذسً ٌبػْ ٔؾمّ٘ عم ٜـربٓ ٔ ،إذا
دُقَ با تك ني ٔ با تغطٗن  -عىدا ٔ خنأ  -جاش ٌبػْ  -عم ٜإغكاه يف الٍـ ظ
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وٍْ -لغس

تك ٍْٗ ٔ تغطٗمْٔ ،لٕ كاُ وٗىىا قاالذٕط ٔجٕبا تسك ٌبؼ القرب .

ٔإذا تسك ب ض الك اُ ٔ ب ض الغطـاه ٔلـٕ ضـّٕا ٔ تبـَٗ ب دٟـر بناٌّـا
ٔ بنــاُ ب كــّا ٔ إذتىــن الــبناُ  -غــكن الٍــبؼ لجــن التغطــٗن التــاً ٔ
الــتك ني التــاً ،بــن لــٕ لــصً وٍــْ ِتكــْ ِٔ -تــر الـــىطمي ذــساً ٔ -لــصً االقــساز
بـحثتْ ٔ تـقنّو عكا - ْٟذسً الٍبؼ جصوا .
( :)228ال ٖـحٕش -عم ٜاالذٕط -خر الجس ٚعمـ ٜتغطـٗن الــىٗت ٔ تــرٍٗنْ
ٔ تك ٍْٗ ٔ الؿا ٚعمْٗ ٔ دقٍْ ٌ ،ي ٖـحٕش خر ال ٕ

عم ٜوطتربا

التحّٗـص

ٔوقدواتْ اليت ال دبب وـحاٌا كبره الك َ ٔا أ ٞاشبمٗنني ٔذ س القرب ٔحنِٕا.
(ٖ :)229تٕىل التحّٗـص ٔىل الٍـاع بالــىٗت ٔ ـسبّي الٗـْ ٔ وـَ ٖـأذُ لـْ ب مـْ
الضــٗىا تغطــٗن الـــىٗت ٔالؿــا ٚعمٗــْٔ .إذا تؿــد ٝالــٕل٘ لمتغطــٗن ٌٔ ــرٕٓ وــَ
ذكاً االوٕا

مل ٖـحص لذدٍ وصا

تْ ،لكَ وـو عـدً تؿـدْٖ ٖت ـَٗ عمـ ٜالقـادز

اإلضت٠راُ وـَ الـٕل٘ بتغطـٗن الــىٗت ٔالؿـا ٚعمٗـْ وـو اإلوكـاُ ٔ ُٖــرسش زقـآ
بنسٖق عقاٖ ٟ٘قٗينِٔ ،كرا با ٘ ٌـرا ٞالتحّٗص عم ٜاالذٕط ٔجٕبا .
ٔالــٕل٘ ِــٕ ال ــسب ز

ــا الـــىتؿد ٙلتحّٗــص الـــىٗت ٔت ــقبن الت ــاشِٔ ٙــٕ

الصٔد بالٍطب ٛاىل الصٔج ، ٛي النبق ٛالٔىل يف الـىااث ِٔي االبـٕاُ ٔاالٔالد ـي
الثاٌِٗٔ ٛـي االجـداد ٔاالخـٕ ، ٚـي الثالثـِٔ ٛـي العىـاً ٔاالخـٕاه  ،ـي الــراكي
الػسع٘ عم ٜاالذٕط ٔجٕبا ٔ وٍؿـٕبْ لألوـٕز الــرطبٗ ٛقٗىـا لـٕ وكـَ وـَ غـا
ذــسد ٔ ،إال قٗحــٕش لغــا الــٕل٘ التــرب ٔالتؿــد ٙلمتحّٗــص ٔ -وٍــْ التغطــٗن  -قاٌــْ
ٔاجبٌ عم ٜالـحىٗو ٔوػسٔطٌ باضت٠راُ الٕل٘ وو اإلوكاُ ٔعدً الترسد .
ٔإذا ت رز إضت٠راُ الٕل٘ ل دً ذكٕزٓ وـثا ٔ إوتٍـو عـَ االذُ ٔعـَ وباغـسٚ
التغطٗن و أ -جب تغطٗمْ ٔتـحّٗصٓ تـىاوا عم ٜضاٟس الـىكم ني با إذُ .
(:)230البالغُٕ يف كن طبق ٛوقدوُٕ عم ٜغاِي بـى ٌٍ ٜـْ إذا كاُ ال سب
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ؾغاا ٔ وـحٌٍٕا مل تكَ لْ ٔالٖٔ ٛكاُ الٔىل ِـٕ ال ـسب إىل الــىٗت ز

ـا ٔإُ

كــاُ ب ــد وٍّىــأ ،الــركٕز وقــدوُٕ عمــ ٜاإلٌــاث قــإذا مل ٖكــَ ذكــٕزٌ ــسب إىل
الـىـٗت ز

ا قالـىس  ٚال ـسب ٔالٔىل كالً ٔالبٍت ٔالخـتٖٔ ،قسب تـقدٖي

الب عم ٜاالبَ ٔالـحد عم ٜال  ،لكَ يف تقدٖي ال وَ البـَٕٖ عمـ ٜال وـَ
ذــدِىا ٔال وــَ الب عمــ ٜال وــَ الً ٔتقــدٖي ال ــي عمــ ٜالـــخاه إغــكاه
االذٕط ٔ -جٕبا  -اإلضت٠راُ وَ النسقني .
( :)231إذا ٔؾٖ ُ ٜباغس تـحّٗصٓ غخـٌ و ني مل ٖـحب عمٗـْ القبـٕه لكـَ
إذا بن مل ٖـرتخ إىل إذُ الٕل٘ ٔ ،إذا ٔؾٖ ُ ٜتٕىل تـحّٗصٓ غـخـٌ و ـني جـاش
لْ السد يف ذٗا ٚالـىٕؾ٘ ٍٖٔبغ٘ عدً السد ب د ذلر بن ِـٕ االذـٕط إضـتربابا ٔإُ
كـاُ االظّــس جــٕاشٓ ،لكٍــْ إذا مل ٖــسد ٔجــب عمــ ٜالـــىتؿدٔ ٙالـــىباغس لتحّٗــصٓ
اإلضتٗراُ وٍْ لٌْ الٔىل بالـىٗت ٔبتحّٗصٓ ب ن الٕؾٗ. ٛ

الفصل الجاىي  :تػشيل الـنيت .
ٖـحب تنّا بدُ الـىٗت إذا كاُ وتٍحطا ٔ كاٌت عمٗـْ ٌــحاضٔ ، ٛإُ إ تكـٜ
تطخني الـىا ٞجاش ٔال كسأِ ، ٛاالذٕط ُ ٖكُٕ التنّا بن الػـسٔ يف التغطـٗن
ٔإُ كاُ اال ٕ ٝك اٖ ٛإشالتّا عَ كن عكٕ بن الػسٔ قـ٘ تغطٗمْ الٔه .
ي ٖطترب ُ ٖٕقـ ٜٞالــىٗت ـي ُٖغطـن ٔجٕبـا بثا ـ ٛغطـاه  :الٔه بــىاٞ
ٔضدزٔ ،الثاٌ٘ بـىأ ٞكاقٕزٔ ،الثالـل بــىا ٞالقـسا ٖ ،ـت ني ُ ٖـ ت ٜبكـن ٔاذـدٍ
وــَ الغطــاه الثا ــ ٛتستٗبٗـا بــأُ ٖغطــن ز ضــْ ٔز بتــْ ــي ٖغطــن طسقــْ االٖــىَ ــي
طسقْ الٖطسٔ .البد وَ ٌـٗ ٛالتـقسب بْ عم ٜالٍّخ الرٔ ٙقرٍآ يف الٕقٕ.ٞ
ٔال قــس يف ٔجــٕب التغطــٗن بــني الكــبا ٔبــني الؿــغا ذتــ ٜالطــق إذا كــاُ
وطتٕ ٙالـخمقٔ ٛاقس الؿٕزٔ ٚإُ مل ٖتي لْ زب  ٛغّس يف بنَ وْ عم ٜاالذٕط
ٔجـٕبا ًً ،كىا ٖـحب تـرٍٗنْ ٔتك ٍْٗ عم ٜالٍرٕ الـىت ازف بن دقـٍْ ٔ ،وا بن
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إضتٕا ٞخمقتْ قُٗـدقَ ٔاالذٕط ٔجٕبا ل ّْ يف خس  ٍٛبن دقٍْ .
(ٖ :)232ػـــرتط يف ؾـــر ٛالتغطـــٗن تنّـــا بـــدُ الــــىٗتٔ ،إشالـــ ٛالــــرٕاجب
الـىاٌـــ  ٛوــَ ٔؾــٕه الـــىا ٞإىل بػــستْٔ ،طّــاز ٚالـــىأ ٞإطا ــْ ٔإباذتــْ ٔعــدً
إضــت ىالْ يف زقــو الـــخبل ٔ زقــو الـــردث الكــرب كتغطــٗن وٗــت بــْ ــبا عمــٜ
الذٕطٔ ،إباذ ٛالطدز ٔالكاقٕزٔ ،إباذ ٛالز

ٔال كا ٞالرٖ ٙػغمْ التغطـٗن،

ٔإباذ ٛظسف الـىأ ٞوـحس ٝالغُطالٔ ٛالطد ٚاليت ٖغطن عمّٗـا ٌ ،ـي ٖؿـس الغطـن
عمّٗــا ٔبّــا لــٕ وكٍــْ التغطــٗن يف وكــاُ ٔظــسف وبــا و ـَ دُٔ إٌ ــرؿازٔ ،وــو
اإلٌـرؿاز قْٗ ٖطق الغطن لٕمل ٖـىكَ إجسا ٞالتغطٗن عم ٜضدٔ ٚوـحسٔ ٝظسف
وبا قٗٗىي الـىٗت ،لكَ لٕ عؿٔ ٜغُطن -ذٍٗ٠رٔ -الـىا ٍٞوبا ؾس الغطن.
(ٖ :)233ـحص ٙتغطٗن الـىٗت بن بسدٖٓٔ ،ـرسً الٍعس إىل عٕز ٚالـىٗت لكٍـْ
لٕ ٌعس ي ٔمل ٖبنن التغطٗن ٔالٔىل تغطٗن الـىٗت وطتٕزا وَ ٔزا ٞالثٗاب .
(ٖ :)234ـح ن يف الـىا ٞغ٘ ٞوَ الطدز ٔالكاقٕز يف الغطمتني الٔلٗـتني بٍرـٕ
ٖؿــد

ٌّىــا خمٗنــاُ بالـــىا ٞقٗػــرتط قّٗىــا ُ ال ٖكــُٕ ــدزِىا كــثاا ٖٕجــب

خــسٔد الـــىا ٞعــَ اإلطــا إىل االقــاقٔ ،ٛال مــٗا جــدا بـــرٗل ال ٖؿــد

ٌــْ

وـخمٕط بالطدز ٔالكاقٕز وَ دُٔ قس يف الطدز بني االخكس ٔالٗـابظ الــىنرُٕ
ٔغا الـىنرُٕ ٖٔ .ترب يف الـىا ٞالقـسا

ُ ٖؿـد خمٕؾـْ وٍّىـا ٔال بـأع يف ُ

ٖكُٕ قْٗ غ٘ ٞمٗن جدا وٍّىا إذا مل ٖؿد الـخم ٔالـىصد .
( :)235إذا ت رز الـىا ٔ ٞخٗأ تٍا س لــري الــىٗت بالتغطـٗنُٖ -ــٗىي الــىٗت
اث وـسا

ٖـأت٘ بأذـدِا عىـا يف الروـ ٛإذتٗاطـأٖ ،ػـرتط يف االٌتقـاه إىل التـٗىي

االٌتعاز ٖٕوا ٔ ٖٕوني ٔ ا  ٛقٗىا لٕ إذتىـن تٗطــس الــىا ٞالــىنمٕب يف التغطـٗن
قإذا ذؿن الٗأع جـاش التـٗىي ٔ .عٍـد ت ـرز تغطـٗن الــىٗت ٖــٗىي بٗـدٓ إذا وكـَ
ٔاالذٕط الٔىل قـي التـٗىي بٗـد الــر٘ ٖكـا ٔ ،إذا ت ـرز التـٗىي بٗـد الــىٗت ٔ
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كاُ ـى ٛعرزٌ آخس ت َٗ ُ ٖٗىي الـىٗت بٗد الـر٘ خاؾٔ ، ٛتك ـ٘ قـسبٔ ٛاذـدٚ
لمٕجْ ٔالٗدَٖ لكن تٗىي بدٖن عَ الغطن .
(:)236إذا مل ٖٕجد الـىا ٞبقدز ا ـ ٛغــطاه ٔجــب الــىٗطٕز وٍـْ بـأُ ٖـأت٘
بغطمني وو ِرا الـخمٗ ٔذاك ٔ ٖأت٘ بغطن ٔاذـد وـو الــخمٗ الــىتٗطس ٔ بدٌٔـْ
وو الت رزُٖٔ ،ـكي إلْٗ التٗىي ٍٖٕٖـْ بدال عَ الغطن الـىت رز.
(:)237إذا ت ــرز الطــدز ٔالكــاقٕز ٔتٕقّـــس الـــىأ ٞالــرتاب قــاالذٕط ٔجٕبــا
ازبىو بني تغطٗمْ اث وسا

بالـى ا ٞالقـسا ٔبـني التـٗىي ٍٖٕٖـْ بـدال عـَ الغطـمني

الـىت رزَٖ ٔ .اذا ت رز ذد الـخمٗنني مجو -عم ٜاالذٕط -بني التٗىي ٍْٖٕٖ بـدال
عَ الـىت رز ٔبني الغطن بالـىا ٞالقسا وو إتـٗاُ غـطمني :غطن بالـخمٗ الـىتٗــطس
ٔغطن بالـىا ٞالـقسا ٔالبد وَ وساعا ٚالرتتٗب بني االغطاه ٔالتٗىي البدٖن .
( :)238إذا إتـ ق ب د التٗىىي تٗطس الــىا ٞبـن تــىاً الـدقَ ٔجـب التــغطٗن،
ٔإذا تـــٗطس الـى ــا ٞب ـــد الــــدقَ مل ٖـــحص الٍــبؼ لجــن التغطــٗن ضـٕا ٞخٗــأ عمــٜ
الـىٗت وَ التكسز ٔ الـّتر  -كىا ِٕ الغالب ٔ -مل ٖمصً التكسز ٌ .ـي لـٕ خـسد
البدُ بطٗن ٔ ٌـرٕٓ لصً تغطٗمْ ضسٖ ا ٔدقٍْ قٕزأِ .كرا الــركي قٗىـا إذا ت ـرز
الطدز ٔ الكاقٕز دُٔ الـىا ٞي تـٗطسا بن تـىاً الدقَ .
( :)239إذا تٍحظ بدُ الـىٗت ٔ ك ٍْ ب د الغطـن ٔ ٍـا ٓٞبٍحاضـ ٛخازجٗـٛ
ٔ خسد وَ باطَ الـىٗت البٕه ٔ الغـاٟ

ٔ الـدً ٔ الــىين مل ٖ ـد تغطـٗمْ ٌ ،ـي

ٖـحب -وو اإلوكاُ وَ غا ِتـر  -تنّاِىـا ٔلـٕ ب ـد ٔقـ ْ قــ٘ الــقرب  ،وـا مل
ٖترقق التٍحظ ب د الدقَ ٔ ٖ مي بْ ب د تـىاً الدقَ قا ٖـحب .
( :)240ال ٖـحص -ٙعم ٜاالذٕط ٔجٕبا -تغطـٗن الــىحٍُٕ ٔا ـا ٔ غـا البـال
ٔإُ ؾدز وٍْ التغطٗن عم ٜالٕجْ الؿرٗس .
(ٖ :)241ـحب يف الـىغطن ُ ٖكُٕ وـىا ـا لمىـٗت يف الركٕزٔ ٚاالٌـٕ ـ ٛوو
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التررز عَ الٍعس إىل ال ـٕزٖٔ ،ٚقـدً الــىىا ن وـَ ِـن الكتـاب كىـا ضـٗأت٘ عمـٜ
غا الـىىا ن وَ الـىطمىني قا ٖــحٕش تغطـٗن الـركس لألٌثـ ٜذتـ ٜوـَ ٔزا ٞالثـٕب
ٔال تغطـٗن الٌثــ ٜلمــركس ،بـن ٖطــق ٔجــٕب الغطــن وـو عــدً الـــىىا نُٖٔ ،ــك َّ
بثٗابْ وَ غا لـىظ جطدٓ ي ُٖـدقَ  ٌ .ي ٖطتثٍ ٜوَ غسط الـىىا ن ؾٕز :
الٔىلٖ ُ :كــُٕ الـــىٗت ط ــا مل ٖكىــن ــاث ضــٍني عمــ ٜاالذــٕط ٔجٕبــا
قٗحٕش لـىخال ْ تغطٗمْ ٔلٕ وـحسدا عَ الثٗاب ضٕأ ٞجد الـىىا ن لـْ ً مل ٖٕجـد
ٔاالذــٕط الٔىل اإل تؿــاز عمــ ٜققــداُ الـــىىا ن ٔ ُ ٖغط ـمْ الـــىخالأ وــَ ٔزاٞ
الثٗاب ٔ .لٕ وا

ؾـيب غـا وــىٗص  -قـٕ الـثاث ضـٍٕا

ٔ -مل ٖتٗطـس الــىرسً

ٔالـــىىا ن لتغطــٗمْ جــاش -عمــ ٜال ــٕ -ٝتغطــٗن وـــخال ْ يف الــركٕزٔ ٚالٌٕ ــٛ
ٔالذٕط ُ ٖكُٕ وطتٕز ال ٕزٔ ٚلٕ بـخس . ٛ
الثاٌٗــ : ٛالــصٔد ٔالصٔجــ ٛقاٌــْ ٖـــحٕش لكــن وٍّىــا تغطــٗن اآلخــس ضــٕأ ٞجــد
الـىىا ن ً مل ٖٕجـدٔ ،االٔىل التغطـٗن وـَ ٔزا ٞالثٗـاب ٔإُ كـاُ اال ـٕ ٝجـٕاشٓ
وو التحـسدٔ ،االذـٕط تـسك الٍعـس إىل ال ـٕز ٔ ٚإلقـا ٞخس ـ ٍٛعمّٗـا ٔ ،ال قـس بـني
الصٔج ٛالداٟىـٔ ٛالــىٍقن  ٛبـن ٔالــىنمق ٛزج ٗـا إذا كـاُ الــىٕ

ٔالتغطـٗن ٍـاٞ

ال د ، ٚال ب د إٌـقكاّٟا ٔال الـىنمق ٛالباٟـٍ. ٛ
الثالث :ٛالـىرازً بٍطب ٔ بسقـا

ٔ بــىؿاِسٔ، ٚاالذـٕط ٔجٕبـا إعتبـاز ققـد

الـىىا ن ٔالصٔد ٔ الصٔجٔ ،ٛاالذٕط االٔىل تغطٗمْ وَ ٔزا ٞالثٗاب .
( :)242إذا إغتبْ وٗت ٔ عكٕ وٗت ٖـحب تغطٗمْ بني كٌْٕ لـركس ٔ لٌثـٔ ٜمل
ٖ ــىكَ ت ٍٗٗــْ بنسٖــق عقاٟــ٘ وػــسٔ  -ت ــَٗ تغطــٗن ذــد و ــرازوْ لــْ لــٕ عــسف
الـىٗتٔ ،إال غطمْ ذكس ٔ ٌثٔ ،ٜالذٕط الٔىل تغطٗمْ وَ ٔزا ٞالثٗاب.
( :)243إذا تٗطس الـىغطن الـى وَ ٔجب إختٗازٓٔ ،إذا مل ٖتٗطس ٔ وكَ تغطٗن
الـىخالأ يف الـىرِب ت ني إختٗازٓ ،ي إذا مل ٖتٗطس ٔإٌـرؿس الـىىا ن بالكتاب٘
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وسٓ الـىطميُ ُ ٖغتطن ٔال ي ٖغطـن الــىٗتٔ ،اآلوـس ِـٕ الـرٖ ٙتـٕىل الٍٗـ ٛعمـٜ
االذٕط االٔىلٔ ،إذا وكَ ُ ٖغطمْ الكتاب٘ بالـىا ٞالـى تؿي -كالكس ٔالــحاز-ٙ
ٔ وكـــَ ُ ال ٖـ ــىظ الــــىأ ٞال بـــدُ الــــىٗت كـــاُ ٔىلٔ ،إذا وكـــَ الــــىطمي
الـىىا ن تغطٗمْ ب دٟر لصً االذتٗاط بإعاد ٚالتغطٗن وا مل ُٖدقَ قٗرسً الٍبؼ .
(:)244إذا كــاُ الـــىٗت وُــرسوا ال ٖــح ن الكــاقٕز يف وــا ٞغطــمْ الثــاٌ٘ ،إال ُ
ٖكــُٕ وٕتــْ ب ــد تـــىاً الطــ ٘ يف ذــخ التىتــو ٔ ب ــد تـــىاً ال ىــس ٚبالـــرمق ٔ
بالتقؿـــأ ،كـــرلر ال ُٖـ ــرٍ الــــىُرسً بالكـــاقٕز بـــن ال ٖقـــسب إلٗـــْ  ٙطٗـــب،
ٔال ٖمرق بالـىرسً الــى تد ٚلمٕقـأ ٚالــى تكأ يف الــىطحد ٔ .إذا وـا

الــىطمي

وـرد ا بالكرب :ازبٍاب ٔ ٛاسبٗـض ٔ الٍ اع -مل ٖـحب إال تغطٗمْ بغطن الـىٗت.
( :)245جيــب تغطــٗن كــن وطــمي ٖػــّد بٕذداٌٗــ ٛاهلل ٔبسضــال ٛو ــرىد ()
ضٕ ٝؾٍـ ني ال ٖـحب تغطٗمّىأِ ،ىا :
الٔه :وَ ٔجب تمْ بـسجي ٔ ؿاف قاٌْ ٖغتطـن غطـن الــىٗت  -الــىتقدً
ت ؿٗمْ ٖٔ -ترٍ ٖٔك َّ ٌـ طْ كـتك ني الــىٗت ـي ُٖــقتن قُٗؿـمّ ٜعمٗـْ ُٖٔـدقَ بـا
تغطٗن جدٖد ٔال غطن كـ ٍْ وَ الدً .
الثاٌ٘ :الػّٗد الـىقتٕه يف و سك ٛالـرق وو الباطن بـإوس ٚاإلوـاً(ٌ ٔ )اٟبـْ
الـخاف ٔ يف ذ ـغ بٗكـ ٛاالضـاً ٖٔ ،ػـرتط يف إٌت ـأ ٞجـٕب تغطـٗمْ ُ ٖكـُٕ
خسٔد زٔذْ يف الـى سك ٛحبٗل مل ٖدزكـْ الــىطمىُٕ ٔبـْ زوـق ذٗـا ٚقُٗـدقَ بثٗابـْ
ٔدوا ْٟب د الؿا ٚعمْٗ ٔال ٖـُرٍ ٔال ُٖغطن  ،لكَ لٕ دزكْ الـىطمىُٕ ٔبـْ زوـق
ذٗا ٚي وا

غُطن ٔذٍُ ٔكُ َّ ٔؾم٘ عمْٗ ٔدُقَ كطاٟس الـىطمىني .

(:)246إذا ٔجد وطمي ٔكاقس ٔإغتبْ ذدِىا بـاآلخس ٔجـب االذتٗـاط بتغطـٗن
كن وٍّىا ٔتك ٍْٗ ٔدقٍْ  -ضٕأ ٞجدا يف الـى سكٔ ً ٛجدا يف غاِأ . -اذا ٔجـد
وٗت مل ٖ مي كٌْٕ وطمىا ٔ كاقسا ٔجب تغطٗمْ ٔدبّٗصٓ تـىاوا إلذتىاه إضاوْ .
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( :)247د ذكسٔا لمتغطٗن ضٍٍا ب كّا ٖطـترب ق مـْ وثـن ُ ٖٕقـو الــىٗت
يف ذــاه التغطــٗن عمــ ٜوست ــوٖ ُ ٔ ،كــُٕ ت ــرت العــاه ُٕٖ ُ ٔ ،ج ـْ إىل القبمــٛ
كرالــ ٛاالذتكــازُٖ ُ ٔ ،سقــق الغاضــن بــْ ٔال ٖ ؿــسٓ ٔال ٖغىــص جطــدٓ ٍٖ ُ ٔ ،ــص
ىٗؿْ وَ طسف زجمْٗ ٔإُ إضتمصً قتـقْ بػسط إذُ الٕلـد االكـرب وطـترق الــربٕٚ
 ٗاب بدُ الـىٗت ٔ ، -االٔىل ُ ٖـح ن ضاتسا ل ٕزتـْ  ُ ٔ ،تمـني ؾـاب ْ بسقـقٔكرا مجٗو و اؾمْ ٔ ،إُ ٖغطن ز ضْ بسغٕ ٚالطدز ٔقسجْ بالغـٍاُ ٖٔ،ــح ن يف
وق دتْ نَ الضـٗىا الــىسٖض باإلضـّاهٖ ُ ٔ ،بـد بغطـن ٖدٖـْ إىل ٌؿـأ الـرزا
يف كـن غطـن ا ــ ٛوـسا

ـي بػــق ز ضـْ الٖــىَ ـي الٖطـس ٖٔ ،غطــن كـن عكــٕ

ا ا يف كن غطن ٖٔـُىطس بنٍـْ يف االٔلـني إال الــراون الـيت وـا

ٔلـدِا يف بنٍّـا

قٗكــسٓ ذلــر ٖ ُ ٔ ،قــأ الغاضــن عمــ ٜالــحاٌب الٖ ــىَ لمىٗــت ٔ ُ ُٖ ــر س لمىــاٞ
ذـ اٍٖ ُ ٔ ٚػأ بدٌْ بثٕب ٌعٗأ ٔ ٌـرٕٓ .
ٔب ض الطٍَ ٖكسٓ ق مْ ٌعا إ اد الـىٗت ذاه الغطـنٔ ،ج مـْ بـني زجمـ٘
الغاضــنٔ ،إزضــاه الـــىا ٞيف الكٍٗــأ ٔ ،ذمــق ز ضــْ ٔ عاٌتــْ  ٔ ،ـــ غــازبْ ،
ٔتـخمٗن ظ ـسٓٔ ،غطـمْ بالــىا ٞالطـاخَ بالٍـاز ٔ ونمقـا إال وـو االقـنساز لـتنّا
بدٌْ ٔحنٕٓٔ ،التخن٘ عمْٗ ذني التغطٗنٔ ،تسجٗـن غـ سٓ ٔ ؿـْ ٔ ــ ظـاقسٓ ،
قإُ ـ وٍْ غ سٓ ٔ ظ سٓ ج مْ يف ك ٍْ ٔ دقٍْ و ْ .

الفصل الجالح  :يف التحييط
(ٖ:)248ـحب إوطاع وطاجد الـىٗت الطـب  ٛبالكـاقٕزٔ ،االذـٕطٔ -جٕبـا-
ُ ٖكـو الكــاقٕز الـــىطرٕ الـــىرت غ بساٟرتـْ عمــ ٜوطــاجدٓ ــي ٖــىطرْ بٗــدٓ،
ٖٔك ٘ الـىطى ٜوٍْ ٔإُ ن ٔ .وـرن الترٍٗ ب د التغطٗن ٔ التٗىي ،بن التك ني
ٔ ا ٍاٟــْ ٔ ب ــد تــىاوْ بــن غــد طسقٗــْ ٖٔ .طـق ٔجــٕب الترٍــٗ إذا وــا

ذــاه

االذساً إال إذا كاُ ب د االذاه وَ إذساً ال ىس ٔ ٚكـاُ وٕتـْ ب ـد تــىاً الطـ ٘
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يف الـرخ ٖٔ .ػرتط يف الكاقٕز ُ ٖكُٕ طاِسا وباذا وطرٕ ا لْ زاٟرٔ ،ٛال ٖ تـرب
قْٗ ؿد التقسبٔ ،إذا ت رز الــرؿٕه عمٗـْ ضـق ٔجـٕب الترٍـٗ ٔال ٖقـًٕ غـا
الكاقٕز وقاوْ ،بن ٖكسٓ وطس الــىٗت بغـا الكـاقٕز وـَ ٌـٕا النٗـب  ،كىـا ٖكـسٓ
إدخاه الكاقٕز يف عني الـىٗت ٔ ٌـ ْ ٔ ذٌـْ ٔعمٔ ٜجّْ .

الفصل اخلامص  :يف اجلريدتني
(ٖ :)249طــترب ُ ٖ ــح ن وــو الـــىٗت جسٖــدتاُ زطبتــاُ قاٌــْ ٖتحــاق ٜعٍــْ
ال راب وا داوتـا زطبتني :إذداِىا وَ الـحاٌب االٖـىَ عٍد الرت ـٕ ٚومؿـق ٛببدٌـْ،
ٔاالخس ٝوَ ازباٌب الٖطس عٍـد الرت ـٕ ٚبـني القىـٗـ ٔاالشازٔ ،االٔىل ُ تكٌٕــا
وَ الٍخٗن ،قاُ مل ٖتٗطس قىـَ الطـدز ،قـاُ مل ٖتٗطـس قىـَ السوـأُ ،إال قىـَ كـن
عــٕد زطــب ٔ .الٔىل ُ ٖكتــب عمّٗىــا وــا ٖكتــب عمــ ٜذٕاغــ٘ الك ــَ ٖٔ ،مــصً
التر غ عَ تمٕ ّىا بـىا ٖٕجب وّاٌتّا ٔلٕ بم ّّىا بـىا ٖـىٍ ّىا عَ التمٕث.
( :)250إذا تسكــت الـــحسٖدتاُ لٍطــٗاُ ٔ ٌـــرٕٓ قــالٔىل ج مــّىا قــٕ القــرب:
ٔاذد ٚعٍد ز ضْ ٔالخس ٝعٍد زجمْٗ.

الفصل الـخامص  :يف التكفني
(ٖ :)251ـحب تك ني الـىٗت بثا ٕ ٛاب ورتتب: ٛ
الٔه :القىٗـ ٖٔـحب ُ ٖكـُٕ ضـاتسا لــىا بـني الــىٍكبني إىل ٌؿـأ الطـا
ٖٔ كن بمٕغْ إىل القدوني  .ي :
الثاٌ٘  :الـى٠صز ٖٔـحب ُ ٖكُٕ ضاتسا لـىا بني الطسٔ ٚالسكبـ ٖٔ ، ٛكـن كٌٕـْ
وَ الؿدز إىل القدً  .ي :
الثالل  :اإلشاز ٖٔـحب ُ ٖغنـ٘ تــىاً البـدُ  ُٖٔ،كـن ُ ٖكـُٕ طٕلـْ بٍرـٕ
ٖـىكَ غد طسقْٗ العمٔ ٜالض ن ٖٔكُٕ عسقْ بٍرٕ ٍٖٕقو جاٌب عم ٜجاٌب.
ٔاالذٕط اضتربابا يف كن ٔاذد وَ الثٗاب ُ ٖكُٕ ضاتسا لـىا تـرتْ غا ذاكٍ
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عٍْ ٔإُ كاُ اال ٕ ٝك اٖ ٛذؿٕه ضرت الـىٗت ٔوٕازا ٚجطدٓ بـىحىٕ الك َ.
ٔال ٖ ترب يف الـتك ني ٌ :ــٗ ٛالقسبـٔ ،ٛالبـد وـَ تؿـد ٙالـٕل٘ لمـتك ني ٔوـو عـدً
تؿدْٖ لـىباغس ٚالتك ني البد لمىتؿد ٙوَ تـرؿٗن إذُ الٕل٘ وو اإلوكاُ .
( :)252إذا ت ــرز

القن ــا

الثا ــ ٛبتىاوّــا ك ــ ٜالـــىٗطٕز وٍّــا  ،قــإذا داز

االوس بٍّٗا ٖقدً اإلشازٔ ،عٍد الدٔزاُ بـني الــى٠صز ٔالقىـٗـ ٖقـدً القىـٗـٔ ،إُ
مل ٖكَ إال وقـداز وـا ٖطـرت ال ـٕز ٚت ـَٗ الطـرت بـْ ٔ ،إذا داز االوـس بـني ضـرت القبـن
ٔالدبس ت َٗ ضرت القبن .
( :)253ال ٖـحٕش إختٗازا تك ـني الــىٕت ٜبـالٍحظ كحمـد الــىٗت ٔ ٛبالــىتٍحظ
ذتــ ٜإذا كاٌــت ٌــحاضتْ و ــٕا عٍّــا عمــ ٜالذــٕطٔ ،ال بالـــرسٖس الــخالـ ٌ ،ــي
ٖـحٕش الـتك ني بالــرسٖس الؿـٍاع٘ الــىتدأه يف عؿـٕزٌا  ،بـن ٔبالــرسٖس النبٗ ـ٘
الـىىصٔد إذا كاُ الـخمٗ

شٖد وـَ الــرسٖس بقـدز و تـد بـْ ٔ .يف ذـاه اإلقـنساز

جيٕش التك ني بـىا ٖتٗطس ٖٔساع ٜعٍد الت دد وا ِٕ ن وصجا باسبسٖس ٔ ن تٍحطا.
( :)254ال ٖـحٕش التك ني بالـىغؿٕبٔ ،وو االٌـرؿاز قْٗ ُٖدقَ عازٖا ٔ بثٗابـْ
اليت ِٕ عمّٗا إُ مل ٖٕجد وترب بالك َ ٔلٕ وَ واه الصكا ٔ ٚالـخىظ.
( :)255إذا تٍحظ الك َ بٍحاض ٛوَ الـىٗت ٔ وـَ غـآ ٔجـب إشالتّـا ٔ -لـٕ
ب د الٕقو يف القـرب -بغطـن الــىٕقو ٔ بقسقـْ إذا كـاُ ٖطـاا ٔ ،إُ ت ـرز إشالـٛ
الٍحاض ٛعَ الك َ بغطن ٔ س

ٔ -جب تبدٖمْ وو اإلوكاُ .

( :)256الك َ الٕاجب ٖـخسد وَ ؾن الرتك ٛبن الدَٖ ٔالٕؾِٗٔ ،ٛكـرا وـا
ٔجب وَ و ٌ ٛتـحّٗصٓ وَ الطدز ٔالكاقٕز ٔوا ٞالغطن ٔ ٗى ٛاالز
العالـي وَ الدقَ يف االز

ٔوـا ٖأخـرٓ

الـىباذ ٔ ٛجس ٚالـرىن ٔالـر س ٌٔـرِٕا .

( :)257وؿــازف التحّٗــص الـــىت ازق ٛعىٕوــا ٔ الاٟــق بـــراه الـــىٗتٖ -قــسب
خسٔجّا وَ ؾن الرتكـ ،ٛال خؿـٕف الٕاجـب وـَ وؿـازف التحّٗـصٔ ،الـصاٟــد

ذكاً ؾا ٚالوٕا

)111( ..........................................................

عمــ ٜذاك الـــىقداز وــَ الك ــ َ ٔضــاٟس و ـ ُ التحّٗــص و ــىا ال ٖت ـازف ؾــسقّا -ال
ٖـحٕش إخساجْ وَ ؾن الرتك ٛإال وو زقـا الٕز ـٔ ، ٛإذا كـاُ قـّٗي ؾـغا ٔ غـا
زغـٗد ال ٖـحٕش لٕلْٗ اإلجاش ٚيف ذلـر ،قٗـت ني ذٍٗ٠ـر إخساجـْ وـَ ذؿـ ٛالكـاومني
بسقــاِي ٔ ،كــرا الـــراه يف ٗىــ ٛالقــدز الـــىت ازف وــَ و ـ ُ التحّٗــص قــاُ الــرٙ
ٖـخسد وَ ؾن الرتك ٛوا ِٕ ن ٗى ٛب د التطأً ٔاالٌـقاف ٔ ،ال ٖــحٕش إعنـاٞ
الكثس ٔإخساجْ وَ ؾن الرتك ٛإال وو زقـا الٕز ـ ٛالكـاومني  ،قمـٕ كـاُ الـدقَ يف
ب ــض الـــىٕاقو ال ٖــرتاد إىل بــره وــاه ٔالــدقَ يف غــآ ٖــرتاد إىل الـــىاه ــدً
الـىٕقو االٔه  ،اال ُ ٖطـتدع٘ غـسف الــىٗت دقٍـْ يف الــىٕقو الــىرتاد لبـره
الـىاه أ ُ ٖترب الٕز  ٛالكاومُٕ  -البـالغُٕ ال ـا مُٕ وـٍّي  ٔ -غاِـي بالــىاه
قُٗدقَ قْٗ ب د برلـْ  ٔ ،تكـُٕ لمىٗـت ٔؾـٗ ٌٛبالــخاا

عىٕوـا ٔ بدقٍـْ يف وكـاُ

ٖـرتاد لبره الـىاه قٗبره وَ مثْ ٖٔدقَ قْٗ .
( :)258ك َ الـىس  ٚعم ٜشٔجّا ٔإُ كاٌت ؾـغا ٔ ٚوــحٌٍٕ ٔ ٛغـا وـدخٕه
بّا ٔ ونمقـ ٛزج ٗـا ٔالذـٕط ٔجٕبـا برلـْ لمٍاغـصٔ ٚالــىٍقن ِٔ ،ٛكـرا االذـٕط
ٔجٕبا ت ىٗي ٔجٕب برلْ عم ٜكـن شٔد ذتـ ٜالؿـغا ٔالــىحٍُٕ قٗقتن ـْ الـٕل٘
الػسع٘ وَ والــّىا إذا مل ٖبـادز وتـرب بـْ غاِىـأ .االذـٕط ٔجٕبـا بـره الـصٔد
ضاٟس و ُ التحّٗص وَ الطدز ٔالكاقٕز ٔغاِىا وـىا ٖتنمبْ تـحّٗص إوس تْ عاد. ٚ
(:)259إٌـىا ٖثبت ك َ الـىس  ٚعم ٜشٔجّا إذا كاُ ذٗا ب د ٔقاتّا  ٙ -مل ٖطـبق
وٕتْ ٔمل ٖتقـازُ وٕتّىـأ -مل ٖبـادز وتـرب بــْ ٔمل تـٕف بإخساجـْ وـَ واهلـا ـي
تٍ ــر ٔؾــٗتّا ٔإال ٔجــب عمــ ٜالــصٔد بــرهلا ،كىــا ٖػــرتط يف ٔجــٕب ك ٍّــا عمٗــْ:
ٔاجدٖتـــْ لـــىا ٖصٖـــد عـــَ وطـــتثٍٗا

الـــدَٖ ٔقـــسٔزا

الــــى اؽ ُ ٔ ،ال ٖكـــُٕ

وــرحٕزا عمٗــْ بــن وٕتّــا ب مــظ ُ ٔ ،ال ٖت مــق بـــىالْ ذــق غــآ بــسَِ ٔ غــآ،
ٔاالذٕط ٔجٕبا قـ٘ وٕازد عدً ٖطاز الصٔد ٔ وـرحٕزٖتْ بال مظ ٔ ت مق ذق
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الغا بـىالْ -تؿد ٙالصٔد لإلضتقسا

ٔبره ك ٍّا إُ وكٍْ ٔمل ٖترسد وٍْ.

( :)260كـ ـَ ٔاجب الٍـ ــق ٛوـَ ال ـازب يف والـْ  ،ال عمــ ٜوــَ تــحب عمٗـْ
ٌــ ـقـتْ ذاه ذٗاتْ ٔإُ كاُ االجدز بالخا بره ك ٍْ ٔضاٟس و ُ التحّٗص .
( :)261إذا مل ٖكَ لمىٗت تسك ٛبـىقداز الك َٔ -جب إذتٗاطا عم ٜكن وطـمي
ادز بره ك ٍْٖٔ ،تأكد الٕجٕب عم ٜوَ تـحب ٌ قتـْ عمٗـْٔ ،وـو ققـسٓ ٔ إوتٍاعـْ
ٔعدً الـىترب وَ الـىطمىنيٖ -طترطَ وــىَ بٗـدٓ الــرقٕ الػـسعٌٗ ٛعـا الصكـاٚ
ٔالـخىظ :بـره الك ـَ ٔوـ ُ التحّٗـص وٍّـأ ،االٔىل إعنـا ٞالــرق لِـن الــىٗت
ذتٖ ٜتؿدٔا ِي لتحّٗصٓ ؤٍْ ،وو إٌ داً ذلر كمْ ٖدقَ عـازٖا .
(ٖ :)262طترب لكـن وكمـأ ُ ّٖٗـ٘ ٞك ٍـْ بـن وٕتـْٖ ُ ٔ ،كـسز ٌعـسٓ إلٗـْ
ٖٔتركس ال الـي اآلخس ٔذطاب القرب ٔ ِٕالْ ٔ ِٕاه ًٖٕ القٗاوـ ،ٛقـاُ لمتـركس ــسا
ععٗىا يف ؾا ال ىن ٔالطمٕك يف عالـي الدٌـٗا ٔقـ٘ القسب إىل اهلل ضبراٌْ .
ٖٔطترب إجاد ٚالك َ ٔ ،شٖاد ٚال ىاو ٛلمسجن ٖٔك ٘ قّٗا الــىطىٔ ٜاالٔىل
ُ تداز عم ٜز ضْ ٖٔـح ن طسقاِا تـرت ذٍكْ عم ٜؾدزٓ  :االٖـىَ عمـ ٜاالٖطـس
ٔاالٖطس عمـ ٜاالٖــىَ ٔ ،تطـترب الــىقٍ  ٛلمىـس ٖٔ ٚك ـ٘ قّٗـا الــىطىٔ ، ٜل اقـٛ
لثدّٖٗا ٖػداُ بّا إىل ظّسِا ٔ ،تطترب خس  ٖ ٛؿب بّا ٔض الـىٗت ذكـسا كـاُ
ٔ إٌثٔ ،ٜخس  ٛخس ٝلم خرَٖ تمأ عمّٗىـا ٔ ،ل اقـ ٛقـٕ االشاز ٖمـأ بّـا تــىاً
بدُ الـىٗت ٔاالٔىل كٌّٕا بُسدا ٖـىاٌٗا ٖ ُ ٔ ،ـح ن القنَ ٔ ٌـرٕٓ عٍد ت رزٓ بـني
زجمْٗ ٖطرت بْ ال ٕزتاُ ٖٕٔقو عمْٗ غ٘ ٞوَ الـرٍٕط ٖ ُ ٔ ،ـرػ ٜبالقنَ دبـسٓ
ٔوٍخسآ ٔ بن الـىس  ٚإذا خٗأ خسٔد غ٘ ٞوٍّا .
ٖٔطترب و كدا ُ ٖكُٕ الك َ وـَ القنـَ ٖ ُ ٔ ،كـُٕ بـٗض ٖ ُ ٔ ،كـُٕ
وَ خـالـ الــىاه ٔطـاِسٓ ُٖٔ ،ــتررز كٌٕـْ وـَ الوـٕاه الــىرسو ٔ ٛالــىػتبّ،ٛ
ٔ ُ ٖكُٕ ٕبا د ذسً ٔ ؾم ٜقْٗ ٖ ُ ٔ ،مق ٜعمْٗ الكاقٕز ٔالرزٖس ِ٘ٔ ٚذبٛ

ذكاً ؾا ٚالوٕا
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لـّا زٖس طٗب إذا د ت تطى ( ٜىر ُ ٔ ،)ٛاط خبٕٗطْ إذا إذتاد إىل اشبٗاط.ٛ
ٖٔطترب ُ ٖكتب عم ٜذاغٗ ٛالك َ وَ جّ ٛال مٕ ( :قـاُ بـَ قـاُ ٖػـّد
ُ ال إلْ إال اهلل ٔذدٓ ال غسٖر لْ ٔ ُ وـرىدا زضٕه اهلل) ي ٖـركس االٟىـ)( ٛ
ٔاذدا ب د ٔاذد ٔ ٌّي ٔلٗا ٞاهلل ٔ ٔؾٗا ٞزضٕلْ  ُ ٔ ،الب ل ٔالثٕاب ٔال قـاب
ذــقٖ ُ ٔ ،كتــب عمــ ٜالك ــَ دعــا ٞال ــحٕغَ الؿــغا ٔالكــبأٖ ،مــصً ُ تكــُٕ
الكتاب ٛيف وٕقـو عـاه وـَ الك ـَ يف ذاغـٗ ٛاإلشاز وـَ طـسف ز ع الــىٗت ذتـٜ
ٖ وَ عمْٗ وَ القرازٔ ٚوَ الٍحاض. ٛ
(ٖ :)263طترب بره الك َ لـىَ وـا ٔ ،إعـدادٓ بـن الــىٕ

ٔتكـساز الٍعـس

الْٗ قٗثاب لكن ٌعـسٔ ٚال ٖكـُٕ وـَ الغـاقمنئٖ ،طـترب يف الـتك ني ج ـن النـسف
االٖـىَ وَ الم اق ٛعمٖ ٜطس الـىٗت ٔاالٖطس عمٖ ٜـىٍْ ٖ ُ ٔ ،باغس الـتك ني عمـٜ
طّــاز ٚوــَ الـــردثٔ ،إُ باغــسٓ الـــىغطن غطــن ٖدٖــْ وــَ الـــىٍكبني ــاث وــسا
ٔغطن زجمْٗ إىل السكبتني ٔغطن كن وٕقو تٍحظ وَ بدٌْ ٖ ُ ٔ ،ـُح ن الــىٗت
ذاه التك ني وطتقبن القبمٔ ، ٛاالٔىل ُ ٖكُٕ كراه الؿا ٚعمْٗ .
ٖٔكسٓ نو الك َ بالـردٖد ٔ ،عىن الكىاً ٔالصزٔز لْ ٔ ،لـٕ ك ّـَ يف ىٗؿـْ
نو شزازٓ ٖٔ ،كسٓ بن الـخٕٗط اليت ٖـخاط الك ـَ بّـا بسٖقـْٔ ،تـبخآ ٔ ،تنٗٗبـْ
بغا الكاقٕز ٔالرزٖسٖ ُ ٔ ، ٚكُٕ الك َ ضٕد بـن ونمـق الــىؿبٕٖ ُ ٔ ، ،كتـب
عمْٗ بالطٕاد ٖ ُ ٔ ،كُٕ وَ الكتاُ ٖ ُ ٔ ،كُٕ وــىصٔجا بابسٖطـي ٔ ،الــىىاكطٛ
يف غسأ ،ْٟج ن ال ىاو ٛبا ذٍر ٔ ،كٌْٕ ٔضخا ٔ ،كٌْٕ وـخٗنا .

الفصل الشادض  :الصالة على الـنيت
(:)264تـحب الؿأ ٚجٕبا ك اٟٗا عم ٜكن وٗت وطمي مل ٖـركي بك سٓ ذكـسا
كاُ ً ٌث ،ٜذسا ً عبدا  ،و وٍا ً وـخال ا ،عـادال ً قاضـقا ،ذتـ ٜالقاتـن ٌ طـْ
ٔودوَ الـخىـس ٔ .كن وَ ٔجد وـٗتا يف باد االضاً قـّٕ وطمي ظاِسا تـحـب

( ................................................................. )114وٍّاد الؿاسبني/د1

الؿا ٚعمْٗ ٔضاٟس التحّٗصا

ٔ ،كرا لقٗ داز اإلضاً ،بن داز الك س إذا إذتىن

ٕٖا ٔ ظَ كٌْٕ وطمىا عم ٜالذٕط ٔجٕبا .
ٔال تـحب ؾا ٚازبٍـاش ٚعمـ ٜط ـاه الــىطمىني إال إذا كـاُ الؿـيب إبـَ ضـت
ضٍني ٔ كاُ د عقن الؿا ٚذاه ذٗاتـْٔ ،يف اضـتربابّا عمـ ٜوـَ مل ٖبمـ الطـت
ضٍٕا

ٔمل ٖ ـقن الؿا ٚإغـكاه ٔاالذتٗاط ٖقك٘ بإتٗاٌّا بسجا ٞالـىػسٔعٗ.ٛ

( :)265ؾــا ٚازبٍــاش ٚمخــظ تكــباا

ٔ زبــو دعــٕا

لــٗظ قّٗــا ــسأ ٚٞال

تطمٗئِ ،ن تـحٕش الصٖاد ٚعم ٜمخظ تكباا ؟ الذٕط ٔجٕبا تسكْ .
ٔالعاِس جٕاش تكساز الؿا ٚعم ٜالـىٗت الٕاذد ٍٔ ،الذـٕط تسكـْ إال إذا كـاُ
الـىٗت وَ ِن الؿا ٔالػسف يف الدَٖ قا كساِ ٛيف تكسازِا .
ٔالذــٕط ٔجٕبــا ًًيف كٗ ٗتّــا ُ ٖكب ـس ٔال ٖٔتػــّد الػــّادتني ،ــي ٖكب ـس اٌٗــا
ٖٔؿم٘ عم ٜالـٍيب ٔآلـْ ( ، )ـي ٖكبـس الثـا ٖٔـدعٕ لمىـ وٍني ٔالــى وٍا  ،ـي
ٖكبس زاب ا ٖٔدعٕ لمىٗت  ،ي ٖكبس خاوطا ٍٖٔؿسف ٔ .الذٕط إضـتربابا الــحىو
بــني الدعٗــ ٛالـــىأ ٕز ٚب ــد كــن تكــبا ٔ ، ٚــن وــا ٖ ــحص ٙوــَ الؿــاٖ ُ ٚقــٕه
الــىؿم٘  :شاهلل كـرب غـّد ُ ال إلــْ إال اهلل ٔ غـّد ُ حمىـدا زضــٕه اهلل ز،
ي ٖقٕه  :شاهلل كرب المّي ؾن عم ٜحمىد ٔآه حمىدز ي ٖقٕه  :شاهلل كـرب المـّي
إغ س لمى وٍني ٔالـى وٍا ز ـي ٖقـٕه  :شاهلل كـرب المـّي إغــ س لــّرا الــىطحٜز
ٖٔػا لمـىٗت ،ي ٖقٕه :شاهلل كربزٔ ،لـٕ كـاُ ط ـا ٖــرطَ بالــىؿم٘ ُ ٖقـٕه
ب د التكبا السابو:شالمّي اج مْ لبْٕٖ ٔلٍا ضم ا ٔقسطا ٔ جساز.
ٖٔـػرتط يف ؾر ٛالؿا ٚعم ٜالـىٗت وٕز :
 -1ؿد التقسب إىل اهلل بالؿا ٚعم ٜالـىٗت عمٌ ٜـرٕ وا تقدً يف الٕقٕ. ٞ
 -2ذكٕز الـىٗت قا ٖؿمّ ٜعم ٜالغاٟب.
 -3ت ٗني الـىٗت ٔلٕ بقؿد الؿا ٚعم ٜالـىٗت الـراقس بني ٖدْٖ.

ذكاً ؾا ٚالوٕا
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 -4إضتقباه الـىؿم٘ القبم ٛوو اإلوكاُ ،قا ٖـحٕش إضتدبازِا ٍا ٞالؿأ ،ٚلـٕ
مل ٖ سف ٔجْ القبم ٛلصوْ الت رـ ٔجيصْٖ الؿا ٚلمـحّ ٛالساجس كٌّٕا القبم. ٛ
ٖ ُ -5كُٕ ز ع الـىٗت إىل جّٖ ٛـىني الـىؿم٘ٔ ،زجآ إىل جّٖ ٛطازٓ.
ٖ ُ -6كُٕ وطتمقٗا عم ٜآ.
 ٔ -7ــٕف الـــىؿم٘ خم ــْ و ــراذٖا لب كــْ ،إال ُ ٖكــُٕ وأوٕوــا ٔ ــد إضــتناه
الؿأ ذت ٜخسد عَ الـىراذا. ٚ
 ُ -8ال ٖكُٕ الـىؿم٘ ب ٗدا عَ الـىٗت عمٌ ٜـرٕ ٍال ٖؿد الٕ ٕف عٍدٓ
إال وو إتؿاه الؿ ٕف يف الؿا ٚعمْٗ مجاع. ٛ
 ُ -9ال ٖكُٕ بٍّٗىا ذاٟن كحدازٔ ،ال ٖكس الطرت بـىثن التابٕ

ٔحنٕٓ.

ٖ ُ -10كُٕ الـىؿم٘ اٟىا قا تؿس ؾا ٚغا القـاٟي ،إال وـو ت ـرز ٔجـداُ
وَ ٖؿم٘ عم ٜالـىٗت اٟىا .
 -11الـىٕاال ٚبني التكباا

ٔالدعٗ ٛبٍرٕ تٍر غ ؾٕز ٚالؿا. ٚ

 ُ -12تكُٕ الؿا ٚب د التغطٗن ٔالترٍٗ ٔالتك ني ٔ بن الدقَ.
ٖ ُ -13كُٕ الـىٗت وطتٕز ال ٕزٔ ٚلٕ بالـرحس ٔ المنب إُ ت رز الك َ.
 -14إذُ الٕل٘ إال إذا ٔؾ ٜالـىٗت بأُ ٖؿـم٘ عمٗـْ غـخـ و ـني قـا جتـاد
لاذُٔ ،لٕ إوتٍو الٕل٘ عَ وباغس ٚالؿأ ٚعَ االذُ لغآ ضق إعتباز إذٌـْ.
( :)266ال ٖ ترب يف الؿا ٚعمـ ٜالــىٗت  :تـسك الـتكمي ٔالكـرر ٍـا ٞالؿـاٚ
ٔال طّاز ٚالـىؿم٘ وـَ الــردث ٔالــخبلٔ ،ال إباذـ ٛالمبـاعٔ ،ال ضـرت ال ـٕز،ٚ
ٔال إباذ ٛوكاُ الـىؿم٘ ٔجث ٛالـىٗتٔ ،إُ كاُ الذٕط تـرؿٗمّا بتىاوّا .
( :)267إذا غر يف ٌـْ ؾمّ ٜذدٌ عم ٜالــحٍاش ً ٚال  -بـين عمـ ٜال ـدًٔ ،إذا
ؾمّ ٜعمّٗا ذـدٌ ٔغـر غـآ يف ؾـر ٛؾـاتْ ٔ قطـادِا بٍـ ٜعمـ ٜالؿـر ٛوـا مل
ٖتـرـقق بناٌّا ٖقٍٗا قتحب إعادتّا عم ٜالٕجْ الؿرٗسٔ ،كرا تـحب اإلعادٚ
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عمْٗ لٕ د ٝإجتّادٓ ٔ تقمٗدٓ إىل بناٌّا جصوا  -ال إذتٗاطا . -
( :)268لٕ دقَ الـىٗت با ؾا ٚؾرٗر ٛؾُمّ٘ عمـ ٜـربٓ بسجـا ٞالــىػسٔعٗٛ
وا مل ٖتاؽَ بدٌْ .
( :)269لٕ إجتى ت جٍاٟص وت دد ٚجاش تػسٖكّا بؿأ ٚاذد ٚقتٕقو ازبىٗـو
واً الـىؿم٘ وو الـىراذا ٚبٍّٗا ٔ ،الٔىل وو إجتىـا السجـن ٔالــىس  ُ : ٚجي ـن
السجن سب إىل الـىؿمٖ٘ٔ ،ـح ن ؾدزِا وـراذٖا لٕض السجنٖٔ ،ـحٕش ج ـن
الــحٍاٟص ؾـ ّا ٔاذــدا قُٗح ـن ز ع كــن ٔاذـد عٍـد إلٗــ ٛاآلخـس غــبْ الـدزد ٖٔقــأ
الـــىؿم٘ ٔضــ الؿــأٔ ،البــد ُ ٖساعــ٘ يف الــدعا ٞب ــد التكــبا السابــو  :تثٍٗــٛ
الكــىا ٔ مج ــْ :شالمــّي اغ ــس لـــّرَٖ الـــىٗتني ٔ ،ل ــّ ال ٞالـــىٕت ٜالــرَٖ ِــي
داو٘ز كىا البد لمىؿم٘ وَ وساعا ٚالتركا ٔ التأٌٗل ذطب ذاه الـىٗت .
(ٖ :)270طترب يف ؾا ٚازبٍاش ٚإتـٗاٌّا مجاع ٛوَ دُٔ ُ ٖترىن اإلوـاً غـٗ٠ا
عـــَ الــــىأوٕوني  ٖٔ .تـــرب يف إوـــاً الـ ــحىاع ٛيف ؾـــا ٚازبٍـــاش : ٚالبمـــٕٔ ،ال قـــن
ٔاالٖـىاُ ،كىا ٖ ترب قْٗ ال دال ٛعم ٜالذـٕط اضـتربابا ٖٔ ،تـرب قّٗـا وـا ٖترقـق بـْ
اإلٟتىاً ٔاإل تداٌ ٞعا تقدً اإلواً عم ٜالـىأوٕوني ٔإٌـتـ ا ٞالب د ٔالـراٟن .
( :)271إذا ذكس غخـ ٍا ٞؾا ٚاالواً كبس وو اإلواً ٔج مْ ٔه ؾاتْ
ٔتػّد الػّادتني ب دٓ ِٔ ،كرا ٖكرب وو االواً ٖٔأت٘ بــىا ِـٕ ٔظٗ ـٌ ٛــ طْ ،قـإذا
قس ،االواً ت ٜببقٗ ٛالتكباا

وتتاب أ ،الٔىل قي الدعا ٞإلْٗ وـخ ّ ا.

( :)272لٕ ؾم ٜالؿيب الـىىٗص عمـ ٜالــىٗت كاٌـت ؾـاتْ ؾـرٗر ،ٛلكٍّـا ال
تـحصٔ ٙال ٖطق بّا عَ البالغني ٔجٕب الؿا ٚعم ٜالـىٗت.
( :)273إذا كاُ ٔل٘ الـىٗت إوس ٔ ٚمل ٖكَ زجن ٔىل وٍّا جاش لـّا وباغسٚ
الؿا ٚعم ٜالـىٗت ٔجاش هلا ُ ت ً الٍطا: ٞتقًٕ يف ٔض ؾ َّّ قتكبـس ٖٔكبـسُ،
كىا جاش لـّا ُ تأذُ بالؿا ٚعم ٜالـىٗت لغاِا  :زجا ً إوس . ٚ

ذكاً ؾا ٚالوٕا

( :)274د ذكس
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لمؿا ٚعم ٜالـىٗت عد ٚوَ الطٍَ ٔاآلداب :

 -1اُ ٖكُٕ الـىؿم٘ عم ٜطّازٖٔ، ٚـحٕش التٗىي وو ٔجداُ الـىا ٞإذا خاف
قٕ

الؿا ٚإُ إغتطن .
 -2زقو الٗدَٖ عٍد التكبا .
ٖ ُ -3سقو اإلواً ؾٕتْ بالتكبا ٔاالدعٗ. ٛ
 -4إختٗاز الـىٕاقو اليت ٖكثس قّٗا االجتىا .
 ُ -5تكُٕ الؿا ٚمجاع.ٛ
ٖ ُ -6قأ الـىأوًٕ خمأ اإلواً ٔإُ كاُ ٔاذدا.
 -7االجتّاد يف الدعا ٞلمىٗت ٔلمى وٍني .
ٖ ُ -8قأ االواً ٔ الـىٍ سد عٍد ٔض السجن ٔ عٍد ؾدز الـىس . ٚ

الفصل الشابع  :تظييع الـنيت
ٖطترب إعـاً الــى وٍني بــىٕ

الــى وَ لٗػـٗ ٕٓ ٖٔ ،طـترب لــّي تػـٗٗ ْ،

ٔ ــد ٔزد يف قكــمْ خبــاز كــثا ، ٚق ــ٘ ب كــّا شمــً تبــع جيــا ة أعطــي يــوو القيامــة
أربـــع طـــفاعات ومل يقـــل طـــي اً إال وقـــال الــــنل  :ولــ مجـــل ذلــ ز ٔيف ب كـــّا  :إُ
شأول مــــا يُ تحــ ـ بــــن الـــــن مً يف قــــتب أٌ يػفــــر لـــــنً تبــــع جيا تــــنز ٔلــــْ آداب
كثا ٚوركٕز ٚيف الكتب الـىبطٕط ، ٛوثن ُ ٖكُٕ الـىػٗو واغٗا خمأ الــحٍاش،ٚ

خاغــ ا وت كـــسا  ،ذـــاوا لمحٍـــاش ٚعمـــ ٜالكتـــأ  ،ـــاٟا ذـــني الــــرىن  :شبشـــه
اهلل وباهلل وصلى على حمند وآل حمند  ،اللهه اغفر للن ميني والـن مياتز .
ٖٔكــسٓ الكــرر ٔالم ــب ٔ ،المــّٕ ٔاإلضــسا يف الـــىػ٘ ٔ ُ ٖقــٕه  :إزققــٕا بــْ
ٔاضتغ سٔا لـْ ٔ ،السكـٕب ٔالــىػ٘ ـداً الــحٍاشٔ ، ٚالكـاً بغـا ذكـس اهلل ت ـاىل
ٔالــدعأ ٞاالضــتغ از ٖٔ ،كــسٓ ٔقــو الــسدا ، ٞإال وــَ ؾــاذب الـــىؿٗب ٛقـإٌـــْ
ٖطترب لْ ٔقو زداٖ ُ ٔ ْٟـىػ٘ ذاقٗا .
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الفصل الجامً  :د فً الـنيت
تـحب  -ك اٖ - ٛوٕازا ٚالـىٗت يف باطَ االز

بـرٗل ٖ وَ عم ٜجطـدٓ وـَ

الطبا ٔاٖرا ٞزاٟرتْ لمٍـاعِٔ ،ـرا الٕؾـأ ٖترقـق بـرــ س وـرت إىل ورتٖـَ تــرت
االز

ذطب ؾابتّا ٔزخأتّا ٔ ،ال ٖك ٘ ٔقو الـىٗت يف بٍا ٔ ٞتـابٕ

الز

ٔإُ ذؿــن قٗــْ االوــساُ ،إال ُ ٖت ــرز وٕازاتــْ يف بــاطَ االز

قـٕ
قٗحــٕش

دقٍْ يف بٍاٖ ٍٞـرسضْ وَ الطبا ٍٖٔ ٘ زاٟرتْ عـَ الٍـاعِٔ .ـرا ٔ -جـٕب الـدقَ-
ذكي الـىطمي ٔوَ ِٕ بـركىْ ذت ٜالــىتٕلّد وـَ ٔطـ٘ ٞغـبّ ٔ ٛوـَ شٌـأٖ ،مـصً
إذكاً القرب يف الـىٕاقو اليت ٖـخاف قّٗا ق ا وَ ٌبؼ الطبا .
ٔال ٖ ترب يف الدقَ ؿد التقسب  ٌ ،ي االٔىل الت بد بْ ٔالتقسب إىل اهلل ب مْ .
ٖٔـحب ٔقو الـىٗت بتىاوْ وكنح ا عمـ ٜالــحاٌب االٖــىَ وٕجّـا ٔجّـْ إىل
القبمٔ ،ٛاذا ضق وَ الــىٗت غـ٘ ٌٞوـَ جطـدٓ ٔ غـ سٓ ٔ ظ ـسٓ ٔ حنِٕـا ٔجـب
دقٍْ يف ك ٍْٔ ،إُ عُثس عمْٗ ب د الدقَ دقَ خازد الك َ .
ٔإذا إغتبّت القبم ٛلـصً الـت رـ عٍّـا ٖٔ ،ــحصْٖ وـا ٖـسجس كٌٕـْ جّـ ٛالقبمـ،ٛ
ٔوو عدً زجراُ جّ ٛالقبمٔ ٛلٕ بــرد اإلذتىـاه ٖطـق ٔجـٕب االضـتقباه إال ُ
ٖ د ٙتأخا الدقَ ٖٕوا ٔ كثس اىل الت سف عم ٜجّ ٛالقبم ٛقٗحب تأخآ .
ٔإذا وا

ذدٌ يف الـىا ٞيف ض ٌٍٗ ٔ ٛـرِٕا ٔت رز دقٍْ ٔ -لـٕ يف الػـاط٘ٔ - ٞ

تأخآ بأون تٗطس دقٍْ  -غُطن ٔذٍُ ٔك َ ٔؾُمّ٘ عمْٗ ي ُٖـٕقو يف ٔعا ٞوـركي
ُٖٔػد ز ضْ ٕٖا ُٖٔمق ٜيف ا أ ،ٞاذا مل ٖتٗطس الٕعأ ٞجـب ُ ٖثــقّن  :بػـد ذحـس
ٔ ذدٖد ٔ ٌـرِٕىا بسجمْٗ ي ُٖمق ٜيف ا أِ ،ٞكرا اسبكي لٕخٗأ عمـ ٜا ٗـت يف
الرب وَ ٌبؼ العالـي لقربٓ ٔتـىثٗمْ ُٖمق ٜيف ا ا ٞب د دبّٗصٓ ٔتثقٗمْ حبدٖد ٔ حنٕٓ.
( :)275ال ٖ ــحٕش د قــَ الـــىطمي يف وقــرب ٚالكــاقسَٖ ٔ ،ال ٖ ــحٕش دقــَ الكــاقس
قـ٘ وقرب ٚالـىطمىنئ ،إذا إغـتـبـْ الـىطمي بالكاقـس ٔ وكَ دقـٍـّىا خازد وقـابس
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الـىطمىني ٔالكاقسَٖ ت َٗٔ ،إال جاش دقٍّىا يف وقابس الـىطمىني.
ٔاذا وا

الـىطمي يف بمد الكاقسَٖ قٕجد

وقرب ٚوـخؿٕؾ ٛبـىٕت ٜالــىطمىني

ت ــَٗ دقــَ الـــىطمي قّٗــا وــا لـــي ٖتكــسز ِمـْ ٔ ٖــدقَ يف جّــ ٛوـٍــ صل ٛعــَ وقــربٚ
الكاقسَٖ ،يف  ٙوٕقـو لـٗظ قٗـْ ِتـر ٔوّاٌـ ٛلمىطـمي الــىدقُٕ  ٌ .ـي إذا ت ـرز
ذلــر ٔإٌ ــرؿس االوــس بــدقَ الـــىطمي يف وقــرب ٚالكــاقسَٖ جــاش وــَ بــاب الكــسٔزٚ
ٖٔطترطَ إختٗاز وكاُ وتنسف داخن داٟس ٚالـىقرب ٚالـى د ٚلمدقَ .
ٔإذا واتــت الكــاقس ٚالـــراون وــَ وطــمي  -ذــاال ٔ ذساوــا  -دُقٍــت يف وقــربٚ
الـــىطمىني عمــ ٜجاٌبّــا الٖطــس وطــتدبس ٚلمقبمــ ٖٔ ، ٛــي الـــركي الــحٍني الــر ٙمل
تمحْ السٔ ٔالر ٙمل ٖبم االزب  ٛاغّس يف بنَ وْ .
( :)276إذا عمي وٕ

ٔلد الـراون دٌّٔا  :قاُ وكَ إخساجْ ؾـرٗرا  -بنمـق

ٔ ب اد طيبٔ -جبٔ ،إال جاش تقنٗ ْ ٖٔترس ٝاالخساد الزقق بّىا قالزقق.
ٔلٕ عمي وٕتّـا دٌٔـْ غُـق بنٍّـا وـَ الــحاٌب الٖطـس إذا إذتىـن دخمـْ يف ذٗـاٚ
ازبٍني ٔ ،إال خسد وَ ازباٌب الر ٙتسجرْ النبٗب ٛال ازق ٛي ٖـُخاط بنٍّـا ٔدبّـص
ٔتُـدقَٖٔ ،تؿـد ٝالـصٔد لإلخـساد ٔ الػـق وـو القـدزٔ ٚالــى سقٔ ،ٛإال قتتؿـدٝ
الـىس  ٚال ازقٔ ،ٛإُ مل تتٗطس قالسجن ال ازف ٖتؿد ٝلْ ذ عا لٍ طّا الـىررتو. ٛ
( :)277ال ٖـ ــحٕش دقـــَ الــــىطمي يف وكـــاُ ٖٕجـــب ِتـــر ذسوتـــْ كالــــىصبمٛ
ٔالبالٕعٔ ،ٛال يف الـىكاُ الـىىمٕك بغا إذُ والكْ.
(ٖ :)278ــكسٓ

ــن جثىــاُ زجــن ٔإوــس  ٚعمــ ٜضــسٖس ٔاذــدٖٔ ،كــسٓ دقٍّىــا

ابتدا ًًٞيف رب ٔاذدٔ ،تست و الكساِ ٛعٍد الكسٔز ٔ ٚالت طـس لكثـس ٚالــىٕت ،ٜلكـَ
ال ٖـحٕش ذ س االز

لدقَ وٗت يف رب وٗت بن إذساش إٌدزاع جـثــتْ ٔؾـأزتْ

تسابأ ،لٕ إجرت ٔذ س ٔإٌكػأ بقا ٞب ض ععاوْ ٔجب ضرتٓ برتاب ٔ ٌـرٕٓ .
ٌ ي إذا إعتقد كٌّٕا زقا جسدأ ٞمل ٖ مي كٌْٕ رب وطمي قر سِا ٔ ٔجد القرب
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وٍبٕغا ٔمل ٖكَ ومر وطمي وـختؿا بـْ جـاش الـدقَ قٗـْ عمـ ٜال ـٕٔ ، ٝالذـٕط
الٔىل تـغـنـٗ ٛالـحث ٛالطابق ٛبنبق ٛتساب ٔ ٌـرٕٓ بن دقَ الـحث ٛالاذق. ٛ
( :)279ال جيٕش الدقَ يف الز

الـىٕ ٕق ٛلـىٍ  ٛغسعٗ ِ٘ ٛغا دقـَ ا ـٕتٜ

كالـىطحد ٔالـىدزضٔ ٛالـىػ ٔ ٜاسبطٍٗٗٔ ٛاشباُ الـىٕ ٕف الضـرتاذ ٛا طـاقسَٖ،
ٔال ٍٖ و إذُ الٕل٘ بالدقَ قّٗـا ،إال ُ ٖػـرتط الٕا ـأ  -يف ؾـٗغ ٔ ٛـْ  -دقٍـْ ٔ
دقَ غآ قٗحٕش ،إال ٔ أ الـىطحد قا ٖؿس غسط الدقَ قْٗ ٔال ٖـحٕش غسعا.
( :)280إذا ٔقو الـىٗت يف ضسداب ٖت ني دقٍْ يف لـردِ ٔإغا ْ ذت ٜال تعّس
د  ،ي ٖـحٕش إٌصاه وٗـت آخـس يف داخـن الطـسداب لدقٍـْ
جثتْ اذا ٌصه لمطسداب ذ ٌ
يف لـرد اُ ٖغمق عمْٗ بالبٍاٖ ٞكأِ ،كرا .
( :)281ال ٖـحٕش تأخا الدقَ اكثس وَ الٕ ت الٗطا الـىت ازف إال لكسٔز،ٚ
قٗرسً -إذتٗاطأ -ق ْ يف بساد ٔل رت ٚكثا ٔ ٚتٕدٖو الـىٗت بٕق ْ يف وـرن وـو
البٍا ٞعمْٗ تـىّٗدا لٍقمْ لمىػاِد الـىػسقٔ ،ٛلٕ ٔؾ ٜبإٖدا جثتْ واٌ ٛيف تـابٕ
ٔ يف بٍا ٔ ٍٞيف رب ٍٖبؼ ب د قرت ٍٚي ٍٖقن إىل ب ض الـىػاِد الــىػسق ٛكـالغسٔ ٙ
الـراٟس مل تٍ ر ٔؾٗ ٛالـىٗت برلر  ،الضٗىا إذا إضـتمصً إٖؿـاؤٓ تـأخا الـدقَ عـَ
القدز الـىت ازف تأخآ ٔ لصً قطاد الـحث ٛخازد القرب .
(ٖ :)282كــسٓ ٌقــن الـــىٗت وــَ بمــد وٕتــْ إىل بمــدٍ آخــس ،إال وــدقٍا سٖبــا وــَ
الــىػاِد الــىػسق ٛقـإُ الٍقـن الّٗـا وطـترب الضـٗىا الغـسٔ ٙالــراٟسٔ ،يف ب ــض
الخباز :وَ خٕاف الدقَ يف الغس ٙإضقاط عراب القرب ٔذطاب وٍكس ٌٔكا.
ٔالذٕط بن ال ٕ ٝذسو ٛالٍقن ونمقا إذا خٗأ داؤٓ إىل قطاد الـحثٔ ٛظّـٕز
ال َ ،قاٌْ ِتـر ٔتـِٕني لمىطـمي ٔ ،لـٕ ٌــُقمت ازبثـٔ ٛخٗـأ ال طـاد عمّٗـا ت ـَٗ
دقٍّا يف سب وقرب ٚبن تـرقق ال طاد ٔظّٕزٓ .
( :)283يف جـٕاش الٍـقن ب د تـرـقق الدقَ اغكاه عىٗق يف الٍ ظ ال ٖـصٔه
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بٕؾٗ ٛالـىٗت بْ ٔ إذُ الٕل٘ ٔ ؿد الٍقن إىل الـىػاِد الـىػسق.ٛ
ٔعمْٗ  :اذا اضتمصً الٍقن ٌبؼ القرب قٗرسً جصوا  ،لكـَ لـٕ إت ـق خـسٔد الــحثٛ
ٔ اٌكػاف القرب لطٗن ٍ ٔ شلصاه ٔ ب ن ظامل قالذٕط ٔجٕبا تسك الٍقن ،إال اذا
زٖد ٌقمْ ٔدقٍْ سٖبا وَ ال تبا

الـىقدض ٛقحاٟصٌ ٔإُ كاُ الذٕط تسكْ ٖكا  ،وـا

مل ٖمصً ِتر ذسو ٛالـىٗت ٔإٌكػاف قطادٓ ٔع ٌٕتْ قٗرسً ٔجيب دقٍْ ضسٖ ا.
(ٖ :)284طترب ذ س القرب دز ا و ٔ ٛإىل الرت ٕٖ ُ ٔ ،ٚـح ن لـْ لــردا وــىا
ٖم٘ الـقبم ٛقــ٘ االز

الؿـمب ٛبقـدز وـا ٖــىكَ قٗـْ الــحمٕع ٔ ،يف السخـٕٖ ٚــػق

ٔض القرب غبْ الٍّس ٖٔـح ن قْٗ الـىٗت ٖٔطقّأ عمْٗ ي ُّٖـاه عمٗـْ الـرتاب ُ ٔ ،
ٖغن٘ القرب بثٕب عٍد إدخاه الــىس  ٔ ، ٚـسا ٚٞالذكـاز عٍـد تٍـأه الــىٗت ٔ ،عٍـد
ٔقـ ْ يف المرــدٔ ،التر ــ٘ٔ ،ذــن الشزازٔ ،كػــأ الــس ع لــىباغس ذلــر ُ ٔ ،
تـرن عقد الك ـَ ب ـد الٕقـو يف القـرب وـَ طـسف الـس عٖ ُ ٔ ،ــرطس عـَ ٔجّـْ
ٖٔـح ن خدٓ عم ٜاالز

ُٖٔ ىن لْ ٔضاد ٚوَ تسابٕٖ ُ ٔ ،قـو غـ٘ ٞوـَ تسبـٛ

الـرطني ( )و ـْٔ ،تمقٍٗـْ الػـّادتني ٔاإل ـساز بالٟىـُٖ ُ ٔ ،)( ٛطـد المرـد
بالمنبٔ ،اُ ٖـخسد الـىباغس وَ طسف الـسجمنيُّٖٗ ُ ٔ ،ـن الــراقسُٔ  -غـا ذٙ
السذي  -الرتاب بعّٕز الكأٔ ،طي القرب ٔتسبٗ ْ  -ال وثمثـا ٔال وــخىطا ٔال غـا
ذلر ٔ ، -زؽ الـىا ٞعمْٗ دٔزا وطتقبن القبمٖٔ ، ٛبتد وـَ عٍـد الـس ع قـاُ قكـن
غ٘ ٌٞؾب عمٔ ٜضنْ ٔٔ ،قو الـراقسُٔ ٖدّٖي عمْٗ غىصا ب ـد الـسؽ الضـٗىا
إذا كــاُ الـــىٗت ِامشٗــا ٔ اذا مل ٖـــركس الؿــا ٚعمٗــْ ٔ ،الرتذــي عمٗــْ بـــىثن

شاللـــهه جـــا األرض عـــً جيبيـــن وصـ ـ د روحـــن إىل أرواح الــــن ميني يف علّـــيني والــــحقن
بالصالـحنيزٖ ُ ٔ ،مقٍّْ الٕل٘ ب د إٌؿساف الٍاع زاق ا ؾٕتْ ٖ ُ ٔ ،كتب إضي
الـىٗت عم ٜالقرب ٔ ،عم ٜلٕ

ٔ ذحس ٍٖٔؿب عم ٜالقرب.

ٖٔطترطَ اُ ٖؿم٘ زك تني لمقسٖب بن لكن و وَ لٗم ٛدقٍْ الٔىل ِدٖ ٛلْ،
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ِٔ٘ زك تاُ ٖقس يف االٔىل ال اذبٔ ٛآٖ ٛالكسض٘ ٔيف الثاٌٗ ٛال اذب ٛي القدز عػسا
ي ب د التطمٗي  :شاللهه صل على حمند وآل حمند وإب ح ثوابها إىل قت ..ز .
ٖٔكسٓ

ن جثىاُ زجن ٔاوـس  ٚعمـ ٜضـسٖس ٔاذـدٖٔ ،كـسٓ دقـَ إ ـٍني يف ـرب

ٔاذدٔ ،جيٕش ِرا عٍد الكسٔز ٔ ٚالت طس لكثـس ٚالــىٕت ،ٜكىـا ٖكـسٓ ٌــصٔه االب
يف ـرب ٔلدٓ ٌٔ ،صٔه غـا الــىرسً يف ـرب الــىس ٔ ، ٚإِالـ ٛالـسذي الـرتابٔ ،قـسؽ
القــرب بالطــاد وــَ غــا ذاجــٔ ، ٛتـحـــؿٗؿْ ٔتنٍٗٗــْ ٔتطــٍٗىْ ٔ ،الـــىػ٘ عمٗــْ
ٔالـحمٕع ٔاإلتكـأ ، ٞكـرا ٖكـسٓ البٍـا ٞعمٗـْ ٔتــحدٖدٓ ب ـد إٌّداوـْ إال ُ ٖكـُٕ
الـىٗت وَ ِن الػسف ٔالدَٖ .
(ٖ :)285ـــرسً ٌــبؼ ــرب الـــىطمي عىٕوــا بٍرــٕ ٖعّــس جطــدٓ  ،إال وــو ال مــي
الـحاشً ٔ االطىٍ٠اُ الٕا ق بإٌدزاضـْ ٔؾـأزتْ تسابـا وـَ دُٔ قـس بـني الؿـغا
ٔالكبا ٔال ا ن ٔالـىحٍُٕ ٔ .وَ ٍِا ال ٖـحٕش التؿـد ٙلمٍـبؼ إال وـو اإلقـنساز
ٔإٌـرؿاز ال اد قْٗ .
ٔلٕ ظّس ب ض جـطد الـىـٗت ٔ تـىاوْ ب د دقٍْ لـطٗن ٔقـٗـكاُ ٔ شلصلٔ ٛ
بسكــاُ ٔ عؿــٗاُ ٔجــب دقٍــْ ضــسٖ ا ٔإِالــ ٛالــرتاب عمٗــْ بٍرــٕ ٖــترسش عمٗــْ وــَ
الطبا

ٔ العامل  -ببٍا ٞوـركي ٔ ٔقو ذحس قٗن ٔ ٌـرِٕىا .

ٖٔطتثٍ ٜوَ ذسو ٛالٍبؼ وٕازد مٗم: ِ٘ٔ ،ٛ

الٔه :وا إذا كاُ الٍبؼ لـىؿمر ٛالـىٗت الـىطمي غسعا كىا لٕ دقَ يف وٕقـو ٍ
ٖٕجب وّاٌتْ كىصبم ٔ ٛبالٕعٌَ ٔ ٛرِٕىا ٔ ،يف وٕقو ٖتخٕف قْٗ عم ٜبدٌْ وـَ
ضٗن ٔ ضبو ٔ عدٔٔ .الذٕط عدً الٍبؼ وو اوكـاُ التـدازك ٔالـتايف بـأُ تُـصاه
الـىّاٌ ٛبسدً البالٕع ٔ ٛبإذكاً بٍا ٞالقرب بٍرٕ ٖت رز وا ُٖخاف عم ٜالـحث. ٛ
الثاٌ٘  :وا لٕ شاذي وـ طد ٚالٍـبؼ و ٌس زاجسٌ ِي كىا إذا تٕ أ دقو و طدٚ
ععٗى ٛعم ٜالٍبؼ ٔكػأ الـحث ٛكتـّى ٛوطمي بقتمْ ٔإذـتـٗخ إىل زؤٖ ٛالنـبٗب
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عسقـ٘ عـَ وطـمي
الـىختـ لـحطدٓ ٔقرـ ضبب وٕتْ ٔ ،إٌـدقو بـالٍبؼ قـسز ِ
ٔ قسز وال٘ ععٗي  -كىا إذا دقـَ و ـْ وـاه وطـمي بقـدز و تـد بـْ ٔمل ٖتـرب

ذـد

بـىثمْ  -قٗحٕش الٍبؼ عٍدٟر لدقو تّى ٛالـىطمي ٔ تكسزٓ ال سق٘ ٔ الـىال٘.
(الثالــل):لٕ دقــَ الـــىٗت يف ومــر الغــا وــَ دُٔ إذٌـٍْٖ -بغــ٘ ذبؿــٗن إجاشتــْ
الذقا ٔلٕ بدقو واه ت ٕٖكا عَ زقـْ الــىػغٕل ٛبالــحث ،ٛقـإُ إوتٍـو جـاش الٍـبؼ
ٔالٍقن لـىدقَ آخس ِٔ .كرا اذا دقَ الـىٗت وَ دُٔ تغطٗن ؾـرٗس غـسعا ٔ وـَ
دُٔ تك ني ؾرٗس  ،قٗحٕش الٍبؼ ٔتدازك التغطٗن ٔالتك ني وا مل ٖتاؽ البدُ .
( :) 286لٕ دقَ الــىٗت الــىطمي يف ومـر وطـمي بإذٌـْ ب ـٕ

ٔ وـَ دٌٔـْ ـي

دقَ -مل ٖـحص لْ السجٕ عَ إذٌْ ٖٔـرسً عمْٗ ٌبؼ القرب إلخساد الـحث.ٛ

(ٖ :)287ـحٕش البكا ٞعم ٜالـىٗت شتدمع ال ني وحيزٌ القلب وال ىقول ما يشخط
الربزكىا ٖـحٕش عٍد الـىؿٗب -ٛعم ٜكساِـ -ٍٛالؿـسا ٔالــٍٕ بغــا كـرب ٌــعىا
ٌٔـثسأٖ ،ـحٕش غـق الثـٕب عمـ ٜالقسٖـب ٔال صٖـص ٔلنـي الٕجـْ ٔالــحطد ٔخدغـْ
ٔجص الػ س ٌٔت ْ ٔال ك از ٚيف ذلر  ٌ ،ي اذا إ رتُ ذلـر -كمـْ ٔ ب كـْ -بالــحص
ٔإٌكاز كا ٞاهلل ضبراٌْ ذسً ٔ ي ؾاذبْٔ ،وَ دٌْٔ قّٕ وكسٔٓ ٔ ،الؿرب زقـًًٜ
بقكا ٞاهلل ضبراٌْ خاٌ ٔ مجن .
(ٍٖ :)288بغـ٘ لمىـ وَ ٔلمى وٍـ ٛإعـداد ــرب لٍ طـْ ضـٕا ٞالؿـرٗس ٔالـــىسٖض
الـــىبتمٖٔ ٜــسجس دخــٕه ــربٓ ٔتــأ ٚالقــسآُ قٗــْ كىــا ق مــت الطــٗد ٚازبمٗمــٗ ٌ ٛطــٛ
ذ ٗد ٚاالواً اسبطَ(ٔ )شٔج ٛإضرا بَ االواً الؿاد ( ،)كىا ٖطـترب
َ كاٌت عٍدٓ ز

ٌ :بره دز وٍّا لدقَ ا وَ ٔ ا ؤٍٖ ،ٛطترب

ٔتطــترب شٖــاز ٚالقبــٕز كــن ٖــًٕ الضــٗىا ٖــٕو٘ اال ــٍني ٔال ــخىٗظ  ٔ ،ــساٚٞ
القسآُ لمىٗت ٔالؿا ٚعٍدٓ ٔ ،ؾٍو الن اً ٔالػـساب لم قـسأٌ ، ٞــرٕ ذلـر وـَ
الؿد ا

ٔالقسبا

 ،وو إِدإ ٞابّا لمىٗت .
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الـنقصد الشادض  :غشل مص الـنيت
(ٖ:)289ـحب الغطن بـىظ الـىٗت اآلدو٘ ب ـد بـسدٓ ٔ بـن إتــىاً غطـمْٔ ،لـٕ
غطمْ الكتاب٘ ل قد الـىطمي الـىىا ن ٔ غُطن بالقسا

ا ا ل قـد الــخمٗ  -الطـدز

ٔالكاقٕز -قال ٕ ٝعـدً ٔجـٕب الغطـن بــىطْ ب ـد تــىاً تغطـٗمْ  ٌ ،ـي إذا ُٖــىي
الـىٗت لم حص عَ تغطٗمْ بالـىا ٞقالعاِس ٔجٕب الغطن بـىطْ .
ٔإذا وـــظ الــــىٗت ب ـــد تـــىاً تغطـــٗمْ مل ٖـــحب الغطـــن بـــىطْ لكٍـــْ ذـــٕط
اضتربابأ ،إذا وظ الـىٗت ذاه ذسازتْ بـن بـسدٓ بتىـاً جطـدٓ مل ٖــحب الغطـن
بــىطْ ٔإُ بــسد ب ــض جطــدٓ ٌ ،ــ ي ٖتــٍحظ ال كــٕ الـــىاع لمىٗــت وــو السطٕبــٛ
الـىطسٖ ٛيف ذدِىا  ،بن الذٕط اضتربابا الغطن بـىظ ال كـٕ البـازد وـَ جطـد
الـىٗت ٔإُ مل ٖربد جطدٓ بتىاوْ .
ٔإٌـىا ٖـحب الغطن بـىظ بدُ الـر٘ ٔوباغستْ لـحص ٞوَ بدُ الـىٗت قمٕ كـاُ
بني الـحطدَٖ ٕب عاشه ٔ كأ باضتٗك٘ قاؾن مل ٖـحب الغطن إال وـو تــرقق
الـىظ الـىباغس ،وَ دُٔ قس يف الـىاع ٔالـىىطٕع وو الــىباغس ٚبـني ُ ٖكـُٕ
وَ العاِس ٔالباطَ ،كىا ال قس بني كُٕ الـىاع ٔالــىىطٕع وــىا تــرمّْ الــرٗاٚ
ٔعدؤْ ،يف ٔجٕب الغطن بالـىظ بالػ س ٔ بـىطْ إغـكاه ٔال ىـدِ ٚـٕ الؿـد
ال ــسيف  :ققــد ٖؿــد عسقــا (وــظ الـــىٗت) ب ــىظ غ ـ سٓ ال ــخ ٗأ ٔ وط ـْ بػ ـ س
خـ ٗأ واؾق لمبػس ٔ ، ٚد ال ٖؿد بـىظ الػـ س ٔ لــىظ الػـ س كىـا إذا كـاُ
الػ س طٕٖا ب ٗدا عَ البػس. ٚ
ٔال قس يف ٔجٕب الغطن بـىظ الــىٗت بـني الــىظ االختٗـازٔ ٙاالقـنسازٙ
ٔال بني وظ الـىٗت ال ا ن ٔالـىحٍُٕٔ ،الؿغا ٔالكبأ ،الـىطمي ٔالكاقس ،ذتٜ
الٕلٗد ٔالطق إذا ٔلـحتْ السٔ ٔلٕ مل ٖتي لْ زب  ٛغّس.
( :)290وظ الـىٗت الٍا ـ اذا ؾـد عمْٗ ( :وظ الـىٗـت) عسقا كـىقنٕ
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الس ع ٔالٗدَٖ ٔالسجمني ٖٕجب غطن الـىظٔ ،إُ مل ٖؿد ال ٍٕاُ مل ٖــحب،
ٌ ي االذٕط اضتربابا االغتطاه عٍد وظ ن  ٛوباٌـ ٛوـَ الــر٘ ٔ وـَ الــىٗت إذا
تٕقّس

عم ٜال عي ٔالمري ٔ .إذا مـو الطـَ وـَ الــر٘ ٔكـاُ و ـْ لــري ٖطـا مل

ٖـحب الغطن بـىطْ .
(ٖ :)291ـحٕش لـىَ عمْٗ غطن الــىظ :دخـٕه الــىطاجد ٔالــىػاِد ٔالــىكل
قّٗا ٔ ـسا ٚٞال ـصاٟي  ٌ ،ـي ال ٖــحٕش لـْ وـظ كتابـ ٛالقـسآُ ٌٔــرِٕا وــىا ال ٖــحٕش
لمىردث وطْ ٔ ،ال ٖؿـس وٍـْ كـن عىـن وػـسٔط بالنّـاز ٚكالؿـا ٚإال بالغطـن،
ٔالذــٕط لــىَ كــاُ وــرد ا بالؾــغس بــن الـــىظ ُ ٖتٕقــأ بــن االغتطــاه لكــَ
الظّس عدً ٔجٕبْ .
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الـنقصد الشابع  :األغشال الـنيدوبة
االغطــاه الـــىطترب ٛب كــّا شوــاٌ٘ ٖنمــب إٖـــحادٓ يف شوــاُ و ــني ٔ ،ب كــّا
وكاٌ٘ ٖنمب إٖـحادٓ يف وكاُ وـخؿٕف ٔب كّا ق مـ٘ ٖنمـب إٖــحادٓ عٍـد إزادٚ
ق ن غسع٘ وـخؿٕف ٔ ،لكن طي قسادٌ وت دد ِ٘ٔ ، ٚكثا ٚجـدا ٌـركس الــىّي
وٍّا ٌٔ كد عم ٜالثابت غسعا بدلٗن و ترب  ،قال طاً ا : ٛ
القطي الٔه  :االغطاه الصواٌٗٔ ٛلـّا قسادٔ ،الـىّي الثابت غسعا وٍّا ِ٘ :
 -1غطن الـحى ِ ِٕٔ ،ٛىّا ذتٗ ٜن بٕجٕبْ لكٍْ ق ٗأ.
ٔٔ تــْ وــَ طمــٕ ال حــس الث ـاٌ٘ ٖــًٕ ازبى ــ ٛإىل غــسٔب الػــىظ ٔ قكــمْ بٗــن
الصٔاه ٔ ،الذٕط الٔىل ُ ٍٖـٕ ٙقٗىـا بـني الـصٔاه إىل الغـسٔب القسبـ ٛالــىنمقٛ
 غــا وقٗـد ٚبــالدا ٔ ٞبالقكــأ ، - ٞإذا قاتــْ إىل الغــسٔب كــآ ٌّــاز الطــبت إىلالغسٔب ٖٔ ،ؿس غطـن الــحى  ٛوـَ ازبٍـب ٔالــراٟض ٔالٍ طـأ ٞالــىطتراق،ٛ
ٖٔـــحص ٙعــَ غطــن الـــحٍابِٔ ٛكــرا ٖـــحص ٙعــَ غطــن الـــرٗض ٔالٍ ــاع إذا
إغتطمت ب د الٍقا ٞعم ٜال ٕٔ ، ٝالذٕط ؿد ازبىٗو ذاه االغتطاه .
 -2غطن لٗم ٛعٗد ال نس ب د غسٔب الػىظ ٖ ،ت ٜبْ ٔه المٗن.
 - 3غطن ًٖٕ ال ٗدَٖ ٔٔ تْ وَ ال حس إىل غسٔب الػىظٔ ،الٔىل اإلتٗاُ بْ
بن الؿا.ٚ
 -4غطن ًٖٕ عسقٔ ،ٛاالٔىل االتٗاُ بْ عٍد الصٔاه .
 -5غطن ًٖٕ الرتٖٔ ِٕٔ ٛالثاوَ وَ ذ ٙالـرح. ٛ
 -6غطــن المٗمــ ٛالٔىل ٔالطــاب  ٛعػــس ٔالساب ــٔ ٛال ػــسَٖ وــَ غــّس زوكــاُ
الـىبازك ٔلٗال٘ القدز الثا .ٛ
 -7الغطن عٍد إذرتا

سف الػىظ ٔ د قاتتْ ؾا ٚالكطٕف ٔلٕ لغا عرز.

( :)292مجٗو االغطاه الصواٌٖٗ ٛك ٘ االتـٗاُ بّا يف ٔ ـتـّا وسٔ ٚاذدٔ ، ٚال
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ذاج ٛإىل إعادتّا ذت ٜإذا ؾدز وَ الــىكمأ الــردث االكـرب ٔ االؾـغس ب ـدِا،
ٖٔتخا يف االتٗاُ بّا بني ضاعا

ٔ تّا .

القطي الثاٌ٘  :الغطاه الـىكاٌٗٔ ، ٛلــّا قـساد وت ـددٔ ، ٚالثابـت غـسعا وٍّـا :
الغطــن لــدخٕه الـــرسً الـــىك٘ ٔ ،لــدخٕه وكــ ٛالـــىكسؤ ،ٛلــدخٕه الـــىطحد
اسبــسأً ،لــدخٕه الك بــ ٛالـــىػسقٔ ،ٛلــدخٕه ذــسً الـــىدٍٖ ٛالـــىٍٕزٔ ،ٚلــدخٕه
الـــىدٍٖٔ ،ٛدخــٕه وطــحد السضــٕه (ٔ ،)العــاِس كــُٕ الــدخٕه وقدوــ ٛلمت بــد
بأدا ٞالنٕاف ٔالؿا ٚلـرخ ٔ ل ىس ٔ ٚوطتقا ٔ لمصٖازٌ ٔ ٚـرِٕا .
( ٔ :)293ت الغطن يف ِرا القطي بن الدخٕه يف ِرٓ االوكٍـ ٛسٖبـا وٍـْ لــىَ
زادِا ٔ ؿدِا  ٔ ،ال ٍٖ و ب د الدخٕه ٔ .العاِس إٌتقا

الغطن بالـردث بٍْٗ

ٔبني دخٕه الـىكاُ الر ٙإغتطن لجمْ .
القطي الثالل  :االغطاه ال مٌٕٗ ِ٘ٔ ٛعاُ :
الٍٕ الٔه  :وا ٖطترب لجن إٖـحاد ق ن وطتقبا كالغطـن لإلذـساً ٔ لصٖـازٚ
البٗت ٔطٕاقْٔ ،الغطن لمربس ٔ لمٍرس ٔ،الـرمقٔ ،الغطن لٕدا

رب الـٍيب(،)

ٔالغطـــن لصٖـــاز ٚاسبطـــني( )عمـــ ٜغـــاط ١ال ـــسا ٔ ،الغطـــن لاضـــتخازٔ ، ٚ
لاضتطقا ٔ ، ٞلمـىباِم ٛوو الـخؿي إلذقا ذق ٔإبناه دعٕ ٝباطم. ٛ
الٍــٕ الثــاٌ٘  :وــا ٖطــترب ب ــد إٖ ــحاد ق ــن وٍــْ كالغطــن ل ــىظ الـــىٗت ب ــد
تغطٗمْٔ ،غطن التٕب ٛوَ و ؿٗ ٛإضتىا الغٍا ٞاليت كاُ وقٗىا عمّٗا .
( :)294يف الٍــٕ االٔه وــَ ِــرا القطــي ٖطتـــرطَ اإلغتـــطاه بـٗـــن الــدخٕه
يف ال نٖ ٔ ،غتطن وتؿا بال ن لمٍٕ الثاٌ٘.
ٔال ٖكــس يف الٍــٕعني ال ؿــن الصوــاٌ٘ الـــىتطاوس قٗــْ عــاد ،ٚبــن العــاِس إجــصاٞ
غطن ٔه الٍّاز لٕٗؤْ ٔ ،ه المٗن لمٗمتْ .
ٔالعاِس إٌتقا

الغطن بالـردث بٍْٗ ٔبني ال ن الر ٙإغتطن لجمْ .
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( :)295االغطاه الـىتقدو ٛد بت إضتربابّا بدلٗن و ـتربٔ ،العاِس ٌّـا تـغــين
عَ الٕقٕٖٔ ، ٞقًٕ التٗىي وقاوّا عٍد ال حص عٍّا  ،لكَ ال ٖغين التٗىي بـدال عـَ
الغطن الـىطترب ٔال ٖك ٘ عَ الٕقٕ. ٞ
ٍِٔــاك غطــاه خــس ذكسِــا ال قّــا ٞيف ت ــداد االغطــاه الـــىطتربٔ ، ٛلكٍــْ مل
ٖثبـــت إضـــتربابّا بـــدلٗن و تـــرب ٔال بـــأع باإلتٗـــاُ بّـــا بسجـــا ٞغـــسعٗتّا ٔبأوـــن
وـربٕبٗتّا ٔا ا  ِ٘ٔ ،كثاٌ ٚركس مجم ٛوٍّا :
 -1الغطــن يف المٗــال٘ ال ــسد وــَ غــّس زوكــاُ الـــىبازك ٔمجٗــو لٗــال٘ ال ػــسٚ
الخا ٚوٍْ ٔ ٔه ًٖٕ وٍْ.
 -2غطن آخس يف المٗم ٛالثالثٔ ٛال ػسَٖ وَ غّس زوكاُ الـىبازك بٗن ال حس.
 -3الغطن يف ًٖٕ الغدٖس ِٕٔ الثـاوَ عػـس وـَ غـّس ذ ٙالــرح ٛالــرساً ٔ ،يف
ًٖٕ الـىباِم ِٕٔ ٛالًٕٗ السابو ٔال ػسَٖ وَ ذ ٙالـرح. ٛ
 -4الغطن ًٖٕ الـٍأش ٔ ٔ ،ه زجـب ٔ ،آخـسٓ ٌٔ ،ؿـ ْ ٖٔ ،ـًٕ الــىب ل ِٔـٕ
الطابو ٔال ػسُٔ وٍْ .
 -5الغطن يف الًٕٗ الٍؿأ وَ غ باُ .
 -6الغطن يف الًٕٗ التاضؤ ،الطابو عػس وَ زبٗو الٔه.
 -7الغطن يف الًٕٗ الـخاوظ ٔال ػسَٖ وَ ذ ٙالق د.ٚ
 -8الغطن لصٖاز ٚكن و ؿًٕ وَ سٖب ٔ ب ٗد .
 -9الغطن لقتن الٕش. ،
ِٔرٓ االغطـاه ال ٖغـين غـ٘ ٌٞوٍّـا عـَ الٕقـٕٖٔ ، ٞطترطـَ إتـٗــاُ الٕقـٕٞ
بن ِرٓ الغطاه .
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الـنبحح اخلامص  :التينه
وفين فصول

الفصل األول  :مشوغاتن
جاو ّا  :ال رز الـىطق لٕجٕب النّاز ٚالـىأٖ ، ٟٛٗترقق بأوٕز :
الٔه  :عدً ٔجداُ وا ٖك ْٗ وَ الـىا ٞلٕقٕ ٔ ْٟغطمْ :
( :)296الـراقس إُ مل ٖكَ عٍدٓ الـىا ٞلمٕقٕ ٔ ٞالغطـن ٖمصوـْ ال رــ عٍـْ
يف الوــاكَ الـــىتٕ  ٛذتــ ٖ ٜــرؿن الٗــأع وــَ بمٕغــْ ٔ ،الـــىطاقس كــرلر  :قــاُ
إذتىن ٔجٕد الـىا ٞيف زذمْ ٔ يف القاقم ٔ ٛيف النسٖق ٔجب عمْٗ ال رــ إىل ُ
ٖـرؿن ال مي ٔ االطىٍ٠اُ ب دوْ  ٌ ،ي ال ٖب د عدً ٔجٕب ال رـ قٗىا إذا عمـي
ب دً ٔجٕد الـىا ٞبن ذلر ٔإذتىن ذدٔ ْ .
(:)297إذا كاُ الـىطاقس يف ال أ ٚمل ٖـخؼَ الكسز وَ لـ ٔ ضـبو ٔ ربمـأ
عَ السققٌ ٔ ٛـرِٕا ٔجب عمْٗ النمب قّٗـا بــقدز زوٗـ ٛضـّي  220 -وـرت تقسٖبـا -
يف االز
ازبّــا

الـرصٌ : ٛالٕعسٔ ،ٚزوٗ ٛضـّىني  ً 440-تقسٖبـا  -يف االز

الطـّمٔ ٛيف

الــيت ٖـــرتىن ٔجــٕد الـــىا ٞقّٗــأ .الـــىٍاط يف الطــّي ٔالسوــ٘ ٔالقــٕع

ٔالـّٕأ ٞالساو٘ ِٕ الـىت ازف الـى تده الٕضـ

ـٕٔ ٚقـ أ ،إذا كاٌـت االز

يف ب ض ازبٕاٌب ذصٌٔ ٛيف ب كّا ضّمٖ ٛمرق كا ذكىْ وَ السوٗٔ ٛالسوٗتني .
ٔإُ عمي ٔجٕد الـىا ٞيف جّ ٍٛقٕ الـىقداز الـىتقدًٔ -لٕ بإخباز الثق ٛال ـازف
بــالز

ٔ -جــب النمــب وــو بقــا ٞالٕ ــت وــا مل ٖتكــسز ٔ ٖترــسدٖ :قــو يف وػــقٛ

ععٗى - ٛقٍٗت ٘ الٕجٕب ذٍٗ٠ر ٔإُ ذؿن لْ ال مي ٔ االطىٍ٠اُ ب دً الــىاٍ ٞـاٞ
قرؿْ يف جّ ٍٛب ن إخباز ال ازف بالز

مل ٖـحب عمْٗ النمب قّٗا .

ٔإُ مل ٖـرتىن ٔجٕدٓ إال يف جّ ٛو ٍٗ ٔ ٛجّتني ٔجب عمْٗ النمب قّٗـا ٔلـٕ
بأكـثـس وَ الـىقـداز ٔال ٖـحـب النـمب قـ٘ غـاِــأ ،إذا غـّد الـخبـا ال ـازف
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بالـنـسٖق  :الـ ـده ٔ الثـق ٔ ٛالـىٕ ٕ بـخربٓ  ٔ -خرب ب دً ٔجٕد الــىا ٞيف جّـٛ
و ٍٗ ٔ ٛكثس مل ٖـحب النمب قّٗأ ،كاٌت الػّادٍِ ٚا بـىٍصل ٛال مي .
ٔدبٕش االضتٍاب ٛيف النمب ٖٔقبن الـخرب بٕجٕد الـىا ٔ ٞعدوـْ إذا كـاُ الٍاٟـب
ٔ الـىخرب ق ٔ ٛذؿن الٕ ٕ بـخربٓ عم ٜاالظّـس  ،قكـا عىـا إذا ذؿـن ال مـي
ٔ االطىٍ٠اُ بؿد إخبازٓ .
( :)298إذا خـن بالنمب ٔتـٗـىي ؾس تـٗـىـىْ إذا ؾادف عدً ٔجـٕد الـىاٞ
ٔ ذسشٓ بإخباز الثق ٛال ازف بالنسٖق ٔ بـىباغس ٚال رـ ب دٓٔ ،إال بنن تٗىىْ.
( :)299إذا طمــب الـــىا ٞبــن دخــٕه الٕ ــت قــاُ مل ٖـــحدٓ مل تـــحب إعــادٚ
النمب ب د دخٕه الٕ ت ٔإُ إذتىن ال ثٕز عم ٜالـىا ٞلـٕ عـاد النمـب إلذتىـاه
ت ــحدد ٔجــٕدٓ قٗتــٗىي لمؿــا ٚالـــراقسٖٔ ٚتــٗىي لمؿــمٕا

الـــىقبا

وــَ دُٔ

قرـ وا داً يف الــىكاُ ٔمل ٖــرؿن لـْ عمـي بٕجداٌـْ يف جّـٔ ٍٛلـٕ بإخبـاز الثقـٛ
ال ــازف بالـــىكاُ  ،قــإذا إٌتقــن عــَ ذاك الـــىكاُ ٔجــب ال رـــ عــَ الـــىا ٞيف
وٕاقو اذتىاه ٔجٕدٓ .
( :)300إذا طمب الـىا ٞذتـٖ ٜـأع وـَ ٔجـٕدٓ ٔ قرــ يف القـدز الــى ني ٔمل
ٖ ــحدٓ قتــٗىي ٔؾ ـمّٔ ٜض ـ الٕ ــت وــَ دُٔ إٌتعــاز آخــسٓ ــي تبــَٗ داخــن الٕ ــت
ٔجٕدٓ يف وـرن النمب وَ السوٗ ٔ ٛالسوٗتني ٔ السذن ٔ القاقم ٛقالذٕط ٔجٕبا
اإلعاد ٔ ٚالقكأ ، ٞإذا كاُ التبَٗ خازد الٕ ت مل ٖـحب القكا. ٞ
(ٖ : )301طــق ٔجــٕب النمــب يف قــٗق الٕ ــت ،كىــا ٖطــق ٔجٕبــْ إذا خــاف
الكسز عمٌ ٜـ طْ ٔ والْ ٔ عسقْ وَ لـ ٔ ضبو ٔ ٌـرٕ ذلرٔ ،كرا إذا كاُ
قـ٘ طمبْ ذسدٌ ٔوػق ٛال تـُرتىن عاد.ٚ
(:)302إذا تسك النمب وو إذتىاه ٔجداُ الـىا ٞذت ٜقا الٕ ت عؿ ،ٜي
لٕ تٗىي ٔؾمّ ٜقال ٕ ٝؾر ٛؾاتْ ٔإُ كاُ الذٕط اضتربابا القكا ٞخؿٕؾا
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يف قس

ال مي بأٌْ لٕ طمب الـىا ٞل ثس عمْٗ ي عثس عمْٗ الذقا.

( :)303إذا تــسك النمــب ٔؾ ـمّ ٜيف ض ـ  ٛالٕ ــت بنمــت ؾــاتْ ٔإُ تبــَٗ عــدً
ٔجــٕد الـــىا ٌ .ٞــي لــٕ تــأت ٜوٍــْ ؿــد القسبــ ٛبــأُ ٌــٕ ٝالتــٗىي ٔالؿــا ٚبسجــاٞ
الـىػسٔعٗ ٔ ٛبٕ

االوس ٔا ا ي تبَٗ عدً الـىا - ٞبـىباغستْ طمب ا ا ٔ ٞبإخبـاز

الثق ٛب د قرؿْ عٍْ ٔ لكٌْٕ عازقا بالز

 -قال ٕ ٝؾـرتّأ ،إذا تـسك النمـب

باعتقاد عدً الع س بالـىاٌ ٔ ٞط٘ ٔجٕدٓ يف جّ ٍٛـي تبـَٗ يف الٕ ـت ٔجـٕد الــىاٞ
ٔ ٌْ لٕ طمبْ لع س بْ ٔجبت إعاد ٚالنّازٔ ٚالؿأ ،ٚإُ قاتتْ ٔجب القكا. ٞ
( :)304ال ٖـحٕش الط س إىل ز

لٗظ قّٗا واٖ ٞتٕقأ وٍْ ٔ ٖغتطـن بـْ لؿـاتْ

ٔلـــٕ كـــاُ عٍـــدٓ وقـــدازٌ وـــَ الــــىاٖ ٞك ـــ٘ لٕقـــٕ ٔ ْٟغطـــمْ مل ٖــــحص إِسا ـــْ
ب د دخٕه الٕ ت ٔتٕجْ ٔجـٕب الؿـا ٚإلٗـْ ،بـن ذتـ ٜبـن الٕ ـت إذا عمـي ٌـْ
ال ٖـحد الـىا ٞب د دخٕه الٕ ت ٔلٕ عمىا ت بدٖا كالبٍٗ ٔ ٛإخباز ق ٛعازف .
ٔلٕ كاُ عمٔ ٜقٕ ٔ ٍٞغطن ٔعمي ٌْ ال ٖـحد الـىا ٞقالذٕط ٔجٕبا الـتر غ
عم ٜطّٕزٓ ٔعدً إبناه ٔقٕٔ ْٟلـٕ بـن دخـٕه الٕ ـت وـا مل ٖتكـسز ٔ ٖترـسد
وَ ذ عْ ،قإذا ذبسد ق ا ٔ ٙ -و يف وػـق ٛععٗىـ ٛال ٖترىمـّا ال قـا ٞعـادٔ -ٚ
تٕ ّو التكسز ق ا يف الـىطتقبن القسٖب إٌت  ٜعٍْ ٔجٕب التر ّغ عمٔ ٜقٕ. ْٟ
ِٔن ٖـحب التر غ عم ٜغطن ازبٍاب ٛ؟ العاِس عدً الٕجٕب قاخـ لْ إبنـاه
النّــٕز إلٖقــا ال ــحىا وــو ِمــْ ِٔــٕ قا ــد لمىــأ ٞإُ كــاُ ذلــر لجــن التمــرذ
ٔالػّٕٖٔ، ٚـحصْٖ التٗىي لؿاتْ ٔ طٕاقْٔ ،الذٕط اضـتربابا تأجٗمـْ ٔ تـا ٖطـاا
برتكْ ب د دخٕه ٔ ت الؿا ٚقٗأتّٗا إذا ٔجد الـىا ٞالكايف لمٕقٕ ٞي ٖٕا ّا.
الـىطٕ ،الثاٌ٘  :عدً ُٖـطس الٕؾـٕه إىل الــىا ٞالــىٕجٕد ل حـص عـَ النّـٕز بـْ
عحـصا تكٍٕٖٗـا بـدٌٗا ٔ غـسعٗا ٌاغـ٠ا وـَ عـرز وػـسٔ كـأُ ٖٕجـد الــىا ٞيف وــرن
وغؿٕب ٔ ،لـخٕقْ وـَ قـسز و تـد بـْ عمـ ٌ ٜطـْ ٔ عسقـْ ٔ والـْ وـَ ضـبو ٔ
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عدٔ ٔ لـ ٔ قٗا

ٔ غا ذلرٔ ،لٕ خاف عمـ ٜوـاه مٗـن ال ٖ ـتين ال قـا ٞبـْ

ٔال ٖكس بـرالْ لصوْ تـرؿٗن الـىأ ٞالنّٕز بْ ٔإُ خاف قٗا والْ ٔ تم ْ .
ٔلٕ إضتدع ٜالٕؾٕه إىل وا ٞالنّٕز غـسأ -ٓٞجـب ٔإُ كـاُ بأقـ اف ٗىتـْ
الـــىت ازق ٛإذا مل ٖك ـس ب ــرالْٔ ،إال إذا قــس ب ــرالْ ٔ ٔ ــْ يف الـــرسد ٔالكــٗق
الر ٙال ٖـترىن عقاٟٗا -تٗىي ٔؾم. ٜ
الثالــل  :تـــخٕف الكــسز وــَ إضــت ىاه الـــىا ٞبـــردٔث وــس

ٔ شٖادتــْ ٔ

إضتىسازٓ ٔ برت عكٕ ٔ تـخٕقْ وَ اضت ىاه الــىا ٞتكـسز الـٍ ظ ٔ ب ـض البـدُ
 ٔوٍْ السود الـىاٌو وَ إضـت ىاه الــىأ ، ٞوٍـْ خـٕف الػـني الـر ٖ ٙطـس تــرىمِْٕٔ الـخػٌٕ ٛالـىػِٕ ٛلمخمقٔ ٛالــى دٖ ٛيف ب ـض االبـداُ إىل تػـقّق الــحمد ، -
ٔلــٕ وكــَ دقــو قــسز الـــىا ٞبتطــخٍْٗ ٔجــب ٔمل ٍٖتقــن إىل التــٗىئٖ ،ك ــ٘ يف
الـخٕف  :اإلذتىاه الـى تد بْ الـى د ٙلترقق ذال ٛاشبٕف يف الٍ ظ ضٕا ٞذؿـن
وَ دبسبتْ ٔ وَ خبا ٔ ٌـرٕٓ وَ الـىٍاغ٘ ٞال قا ٟٛٗدُٔ الِٕىٗ ٛالـخٗالٗ.ٛ
( :)305إذا تـــرىن الكـــسز ٔكـــاُ الكـــسز يف وقـــدوا

الٕقـــٕ ٔ ٞاالغتطـــاه

كتكـــسزٓ وـــَ تـ ــرؿٗن الــــىا ٔ ٞتطـــخٍْٗٔ -جـــب الٕقـــٕ ٔ ٞاالغتطـــاه ب ـــد
الـرؿٕه عم ٜالـىأ ٞؾس طّٕزٓ .
ٔإُ كاُ الكسز الـىتٕ ّو ٌاغ٠ا وـَ إضـت ىاه الــىا ٞيف الٕقـٕ ٔ ٞالغطـن ٔكـاُ
قسزا ععٗىا ِ -اك ٌ ظ ٔ تمأ عكٕ ق اه ٔ جّاش وّي  -ذسً ٔبنن .
بٍٗىا إذا كاُ الكسز الـىتٕ ّو ٖطاا ٖترىمْ ال قا ٞعـاد- ٚكرىـٖ ٜـًٕ ٔ ٔجـو
قسع ٖٕوني -قال سب ؾر ٛالٕقٕٔ ٞالغطنٔ ،الذٕط قي التٗىي إلْٗ .
ٔإُ مل ٖكــَ التٕقــ

ٔ االغتطــاه وكــسا بــْ بــن كــاُ وـــرسجا ٔوٕ ــا لــْ يف

الـىػق ٛال عـٗى ٛاليت ال ٖـترىمّا ال قا ٞعادٌ ٚعا تـرىن لـي الربد عٍد ؾب
الـىا ٞعم ٜبدٌـْ إذا قس

عدً إقسازٓ قـٗؿس وٍْ الـتـٗـىي بدال عَ الٕقٕٔ ٞ
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عَ الغطنٔ ،لٕ تـرىن الكسز ٔتٕقأ ٔ إغتطن ذطب ٌٕ ذد ْ قال سب ؾرٛ
ٔقٕ ٔ ْٟغطمْ ٔ ،االذتٗاط بكي التٗىي إلْٗ ذطَ جصوا .
السابو ٖ ُ :ـخاف عمٌ ٜـ طْ ٔ عم ٜوَ ّٖىْ وـسٓ ٖٔ ـٍْٗ غـأٌْ  -بػـسا ك ٗالـْ
ٔ قـــٗ ْ ٔ ذٕٗاٌـــا كدابتـــْٖٔ -ــــررز الــــ نؼ الــــى د ٙلمتمـــأ ٔ الــــىس
الـىٕجب لترسجْ ٔ تكسزٓ قسزا و تدا بـْٔ ،يف وثمـْ لـٕ كـاُ وـاؤٓ مـٗا ٔخـاف
ال نؼ تٗىي بدال عَ الٕقٕ ٔ ٞالغطن ٔ بق ٜوا ٓٞلمػسب تـر عا وَ ال نؼ .
الــخاوظ  :إضــتمصاً الـــرسد ٔالـــىػق ٛبــرد ٖؿـ ب عمٗــْ تــرىمْ كــأُ ٖتٕ ــأ
تـرؿٗن الـىا ٞعم ٜاإلضتّٗاب الــىٕجب لرلّـْ ِٕٔاٌـْ ٖ ٔ ،طـتدع٘ غـساؤٓ ــىٍا
ٖكـس بــرالْ  ٔ ،كــاُ الــىا ٞغـدٖد الــربٔد ٔ ٚال ٌٕـٌ ٔ ٛــرٕ ذلــر وــىا ٖٕجــب
تـرسجْ دُٔ تكسز .
الطادعٖ ُ :كُٕ وبتم ٜبٕاجب ٖت ني ؾسف الـىا ٞالـىٕجٕد قْٗ عمٌ ٜــرٕ ال
ٖقًٕ غا الـىا ٞوقاوْ وثن إشال ٛالـخبل عَ الـىطحد قٗحب التـٗىي ٔؾـسف الــىاٞ
يف تنّا الـىطحد  ٔ ،وا إذا داز الوس بني إشال ٛالـردث ٔإشال ٛالــخبل عـَ لباضـْ
ٔ بدٌْ قالذٕط ٔجٕبا ُ ٖؿسف الـىأ ٞال يف إشال ٛالـخبل ي ٖتٗىي ب د ذلر .
الطــابو  :قــٗق الٕ ــت عــَ تـــرؿٗن الـــىا ٔ ٞعــَ التٕقــ٘ ٔ االغتطــاه بــْ
الٕ ــت ٔٔ ــٕ ال سٖكــ ٛخــازد الٕ ــت قٕظٗ تــْ ُ ٖتــٗىي

بـــرٗل ٖـــخاف قــٕ

ٖٔؿم٘ يف الٕ ت ٔال ٖطتبٗس بتٗىىْ غا إٖقا الؿا ٚاليت قا ٔ تّا .
ٔإذا غــر ٔ إذتىــن قــٗق الٕ ــت عــَ إدزاك الؿــا ٚوــو النّــاز ٚالـــىاٟٛٗ
 ٔقٕ ٞأ غطن  -قالذٕط ال رـ  -يف الطىا ٔ ٞيف الطاع ٛوثا . -ٔإذا خاف قٕ

الٕ ت جـاش لـْ التـٗىي ٔالؿـأ ٚؾـس وٍـْ  ،وـا مل ٍٖكػـأ

ض  ٛالٕ ت لُ ٖتٕقأ ٔ ٖغتطن ٔ ٖؿم٘ قتمصً االعاد ٔ ٚالقكا. ٞ
( :)306اذا خاف قٕ

ٔ ت ال سٖكٔ ٛكاٌت ٔظٗ تْ التٗىي قخالأ ٔتٕقأ ٔ
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إغتطن ذطب ذالْ بقؿد الكُٕ عم ٜالنّاز ٚالــىربٕب ٌ ٛطـٗا ؾـس وٍـْ الٕقـٕٞ
ٔ الغطــن ضــٕا ٞعمــي بكــٗق الٕ ــت ٔ جّمــْٔ ،إُ ؿــد النّــٕز لجــن الؿــاٚ
الـىتكٗق ٔ تّا بنن طّٕزٓ اذا عمي بكٗق الٕ ت بن ذت ٜاذا جّـن بكـٗق الٕ ـت
عم ٜالذٕط .
(:)307إذا خالأ الـىكمأ عىدا قتٕقأ ٔ إغتطن يف وٕزدٍ ٖكُٕ الٕقـٕ ٞقٗـْ
و ــرسوا عمٗــْ  -كىــا لــٕ كــاُ الـــىا ٞوغؿــٕبا وــو عمىــْ بغؿــبْ ٔ خٗــأ ال ــّاك
وــَ اضــت ىالْ ٔ خٗــأ تمــأ ب ــض عكــا ٔ ْٟجّصتــْ الـــىّى - ٛبنــن ٔقــٕؤٓ ٔ
غطمْ ٔ .إذا خالأ يف وٕزدٍ ٖـحب قْٗ ذ غ الـىا - ٞكأُ خاف ال نؼ عمٌ ٜــ طْ
ٔ وــَ ّٖىـْ وـسٓ  -قالعــاِس ؾــرٔ ٛقــٕٔ ْٟإُ ــي ٖٔ ،طترطــَ ُ ٖسٖقــْ عمــٜ
الٕجْ ي ٖسدٓ وَ الض ن اىل العم ٜي إذا ؾ د الـىا ٞعم ٜالٕجْ ٌـٕ ٝالٕقـٕٞ
بغطمْ وَ العم ٜاىل الض نِٔ ،كـرا ٖؿـٍو يف غطـن الٗـدَِٖٔ .كـرا لـٕ خـالأ
عىدا قتٕقأ ٔ إغتطن يف وٕزد تـرسجْ وَ الـىا ٞكالتنّس وو غد ٚالربد .
( :)308إذا خـالأ ٔظٗ ـ ٛالتـٗىي قتنّـس بالــىا ٞل ـرز وــَ ٌطـٗاُ ٔ غ مـ ٛؾــس
ٔقٕ ٓٞيف مجٗو الـىٕازد الـىركٕز ،ٚإال عٍد قٗق الٕ ـت لـٕ تنّـس بالــىا ٞلجـن
الؿا ٚالـىتكٗق ٔ تّا ٔ ،كرلر الـركي وو الــحّن قٗىـا اذا كـاُ الٕقـٕ ٞوباذـا
غــا و ــرسً يف الٕا ــو  ٔ ،وــا التٕقــ٘ ٔ االغتطــاه بالـــىا ٞالـــىغؿٕب اذا ؾــدز
ٌطٗاٌا أ جّا وـَ غـا الغاؾـب ؾـس وٍـْ ٔ ،إذا ؾـدز وـَ غـخـ الغاؾـب مل
ٖؿس ٔإُ كاُ ٌاضٗا لغؿبْ اٖآ .
ــاه وــا الـــى وٍني(:)شال ٍٖــاً الـــىطمي ِٔــٕ جٍــبٔ ،ال ٍٖــاً إال عمــٜ
طّٕززٔإذا تنّس ي آٔ ٝاىل قساغـْ بـا

ٔقساغـْ كىطـحدٓٔ ،اذا تـركس ٌـْ لـٗظ

عمٔ ٜقـٕٔ ٞكـاُ و ـرٔزا وـَ اضـت ىاه ا ـا ٞتـٗىي بـدال عٍـْ ،كىـا ٖــحٕش التـٗىي
لؿا ٚالـحٍاش ٚإذا خاف قٕ

الؿا ٚعمْٗ إُ ذِب لٗتٕقأ ٔ ٖغتطن .
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الفصل الجاىي  :ما يصح التينه بن .
ال ٕ ٝجٕاش التٗىي بــىا ٖطـى ٜزقـا  ،ضـٕا ٞكـاُ تسابـا ً زوـا اً وـدزا ً
ذؿ ً ٜؾخسأ ،وٍْ ز

الـحـ ٔالٍٕز ٚبن اإلذسا

بن ب د اإلذسا عمـٜ

ال ٕٔ ٝوثمّىا الـخصف ٔاآلجـس ب ـد االذـسا ٔإُ كـاُ الذـٕط اضـتربابا تسكّـا
ٔإختٗاز وا لْ عمٕ بالٗد بـن اال تؿـاز عمـ ٜالـرتاب وـو االوكـأُ ،ال ٖكـس كـُٕ
االز

وبتمّ ٛزطب ٛقٗختاز جأ وٕقو وٍّا ٖتٗىي بْ ٔال ٍٖتقن اىل غا االز

( :)309ال ٖــحٕش التــٗىي بــىا ال ٖؿــد عمٗــْ اضــي االز
كالسواد ٔالٍبا

.

ٔإُ كــاُ ؾــمْ وٍّــا

ٔالـى ادُ ٌعا الرِب ٔال كٔ ٛالــىمس ٔ ،وـا ال قٗـق ٔال ـأشد

ٌٔـرِٕىا وَ الذحاز الكسٖــى ٛقـالذٕط لصٔوـا ُ ال ٖتـٗىي بّـا ذـاه االختٗـاز،
ٔوو االٌـرؿاز ٖـحص ٙالتٗىي بّا ٔالذٕط االٔىل قي التٗىي بالغباز وو تٗـطسٓ .
( :)310إذا عحص عَ التٗىي بالز

قاُ وكٍْ مجو الغباز الـىحتىو عٍدٓ بــرد

ٖؿــد (الــرتاب) عمــ ٜو ــحىٕعْ ت ــَٗ ال ــحىو ٔالتــٗىي بــْ ٔ ،إال ٖتــٗىي بالغبــاز
الناِس الـىحتىو عمٕ ٜبْ ٔ عسف دابتْ ٔ ٌــرِٕىا اذا كـاُ غبـاز االز

 ،دُٔ

غآ كغباز الد ٗق الـىن ًٕ ٌٔـرٕٓ ٔ ،الذٕط االٔىل إختٗاز وا غبازٓ كثـس ـدزا،
ٔإال تٗىي بالػ٘ ٞالـىغبس ِٕٔ -الرٖ ٙكُٕ الغباز قْٗ مٗا وطترتا . -
ي إذا ت رز عمْٗ التٗىي بالغباز تٗىي بالٕذن ِٕٔ النني الـىمتؿق بالٗـد ٖٔــىكٍْ
إشال ٛالنني الصاٟد ذتٖ ٜترقق الـىطس بالٗـد ٔوـا عمـق بّـا وـَ جـصا ٞطٍٗٗـ ٛمٗمـ،ٛ
ٔإذا وكَ تـح ٗ ْ ٔالتٗىي بْ بن إٌتّا ٔ ٞت ال سٖك ٛت َٗ ٔتقدً عم ٜالغباز .
( :)311إذا تــٕقس الــثمخ يف وٕقــ ْ ٔ وقاوــْ ٔ وكٍــْ إذابتــْ ــي الٕقــٕ ٞبــْ ٔ
االغتطاه ذطب ٔظٗ تْ ت َٗ عمْٗ ٔمل ٍٖتقن اىل التٗىي ٔ ،لٕ ت ـرز

عمٗـْ إذابتـْ

ٔ وكٍــْ بــن عكــا ٞالٕقــٕ ٞبــدلكّا بــالثمخ بٍرــٕ ٖترقــق إضــتٗا ٞالـــىا ٞعمّٗــا
ٔاضتٗ ابْ لٕجّْ ٖٔدْٖ ٖٔؿد وطى ٜغَطمّا ٔجب ٔت َٗ عمْٗ ـي ٖــىطس ز ضـْ
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ٔزجمْٗ بٍدأٖ ٚدْٖ ِٔ ،كرا يف الغُطن ٖـحصْٖ ُ ٖبن ز ضْ ٔعٍقْ ـي بقٗـ ٛجطـدٓ
بــن ٖــت ني عمٗــْ إُ وكٍــْ وــَ دُٔ تكــسز ٔ تـــرسد ٔ .لــٕ مل ٖترقــق وٍــْ وطــىٜ
الٕقٕ ٔ ٞالغطن كرلر ت ـني عمٗـْ دلـر جطـدٓ لإلغتطـاه ٔ دلـر ٔجّـْ ٖٔدٖـْ
لمٕقٕ ٞإُ وكٍْ وَ دُٔ تكسز ٔ تـرسدٔ ،الذٕط الٔىل قي التٗىي بـالز
ٔ بالغباز الْٗ وو الؿا ٚيف الٕ ت .
( : )312اذا عحص عَ التٗىي بالـىأ ٞبالز

ٔ الغباز ٔ الٕذـن  -لــربطْ يف

وٕقو ٌٍـحظ ٔ ٌـرٕٓ -كاُ قا دا لمنّٕزٔ ،الذٕط ٔجٕبا عمْٗ إتٗاُ الؿا ٚبـا
طّٕز يف الٕ ت ٔالقكا ٞوو النّٕز خازد الٕ ت .
(ٖ :)313ػــرتط طّــاز ٚوــا ٖتــٗىي بــْ ٔإباذتــْ ،قــا ٖؿــس التــٗىي بــالٍحظ ٔال
بالـــىغؿٕب ٔ ،وــا ٖػـرّ يف ٌ ــحاضتْ ٖؿــس التــٗىي بــْ وــا مل تكــَ ذالتــْ الطــابقٛ
الٍحاضــ ٛقــا ٖؿــسِٔ ،كــرا ال ٖؿــس التــٗىي بالـــىىتصد بـــىا ٖـــخسجْ عــَ إضــي
االز

 ٌ ،ــي ال ٖكــس اذا كــاُ ال ــخمٗ وطــتّمكا قٗــْ عسقــأ ،الذــٕط ٔجٕبــا ُ

ٖكُٕ وا ٖتٗىي بْ ٌعٗ ا عسقا ٖـرسش كٌْٕ خمٕا وَ الٕضخ العاِس لم ٗاُ .
( :)314لٕ كسٓ عم ٜالـىكل يف الـىكاُ الــىغؿٕب كالــىربٕع قٗـْ وـو عـدً
ٔجداٌْ الـىا ٞالـىبا قالظّس جٕاش التٗىي قْٗ ٔؾرتْ بن ٔؾر ٛالتٗىي وـَ تسابـْ
وو ٌ ض الٗد وـىا عمق وٍْ ٔ ،ال ٖـأت٘ الــحٕاش يف الٕقـٕ ٞوـَ الــىا ٞالــىغؿٕب
لمىربـٕع قٗـْٖٔ ،ـأت٘ قٗـْ جــٕاش الؿـأ ٚالٍـًٕ ٔالتخمـ٘ يف الــىكاُ الـــىغؿٕب
هلرا الـىربٕع اذا مل ٖتنمب تؿسقا عـدٔاٌٗا شاٟـدا عمـ ٜكٌٕـْ قٗـْ وكسِـا عمٗـْ ٔ
مل ٖ د ًٌٕ الـىربٕع ٔ ؾاتْ ٔ تـخمّْٗ تؿسقا شاٟدا ٔ عدٔاٌا وٍْ .
( :)315إذا اغتبْ الرتاب الــىغؿٕب بالــىبا ٔجـب االجتٍـاب عٍّىـا مجٗ ـا،
ٔاذا إٌـرؿس النّٕز بّىا تـٗىي بأذدِىا  :وا ٖعَ ٔ ٖـرتىن ٕٖا كٌْٕ وباذا -
ٔؾمٔ ، ٜالذٕط ٔجٕبا كاؤِا عٍد تٗطس النّٕز الـىبا ٖقٍٗا .
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ٔاذا إغتبْ الناِس بالٍحظ تٗىي بكن ٔاذد وٍّىا ؾسِٔ ،كرا لٕ إغتبْ الـرتاب
بالسواد  ،بن ٖـحب ذلر وو االٌـرؿاز .
(ٖ :)316طـــترب التـــٗىي وـــَ زُبـ ـ ٜاالز
وّابنّا ٔ ٖكُٕ وَ تساب النسٖق لكٌْٕ و س

ٔعٕالّٗـــا ٖٔ ،كـــسٓ ُ ٖتـــٗىي وـــَ
الٕضخ ٔالٍحظ .

الفصل الجالح  :كيفية التينه
ِــ٘ ُ ٖكــسب بٗدٖــْ ٔالكــسب ِــٕ ٔقــو الٗــدَٖ و ــا بــدقو ٔإعتىــادٍ عمــٜ
االز

ٔ ،ال ٖــحص ٙعمــ ٜالذــٕط و ــحسد ٔقــو الٗــدَٖ إال يف ذــاال

الت ــرز ٔ

الت طــسٖ ُ ٔ ،كــُٕ قــسب الٗــدَٖ بباطٍّىــا دق ــٔ ٛاذــد ٚوــَ دُٔ ت ا ــب عمــٜ
الذــٕطٖٔ ،طــترب ٌ ــض الٗــدَٖ ب ــد الكــسب عمــ ٜالز

 ،ــي ٖــىطس بتىــاً

باطٍّٗىا تـىاً جبّتْ ٔجبٍْٗٗ وَ ؿـاف الػـ س اىل الــراجبني ٔاىل طـسف االٌـأ
االعم ٜالـىتؿن بالـحبّ ، ٛي وطس تـىاً ظاِس الكأ الٗىٍ ٜوَ الصٌد اىل طـساف
الؾابو بباطَ الٗطس ، ٝي وطس تـىاً ظاِس الكأ الٗطس ٝكـرلر ببـاطَ الكـأ
الٗىٍٔ ،ٜاالعتباز بؿد الكٗ ٗ ٛالــىٕؾٕق ٛعسقـا ٔال ٖمـصً الت ىٗـق ٔالتـد ٗق قاٌـْ
وسغٕب عٍْ غسعا ٖٔ ،طترطَ وطس الصاٟـد عـَ الــرد لٗرـسش الــىتٗىي إضـتٗ اب
وطرْ لمٕجْ ٔالٗدَٖ بأُ ٖـىطس الـراجبني ٔالعم ٜاالٌأ ٔقٕ الصٌد .
( :)317ال ٖـحب الـىطس بتىاً كـن وـَ الك ـني ،بـن ٖك ـ٘ الــىطس بـب ض كـن
وٍّىا عمٌ ٜـرٕ ٖطتٕعب وطس الـحبّٔ ٛالـحبٍٗني ٔالك ني حبٗـل ٖؿـد عسقـا ٌـْ
وطرّأ ،البـد وـَ تــرسٖر الكـأ الــىاضرٔ ٛإوسازِـا عمـ ٜالــىىطٕ  -الٕجـْ
ٔالك ني  -لٗؿد الـىطس قا ٖك ٘ جس الـىىطٕ تـرت الكأ الـىاضر. ٛ
( :)318الـىساد وَ الــحبّ ٛالــىٕقو الــىطتٕٔ ، ٙالــىساد وـَ الــحبني وـا بٍٗـْ
ٔبني طسف الـراجب اىل ؿاف الػ س .
( :)319االظـّس كـ اٖ ٛقسبـٔ ٛاذـد ٚيف التـٗىي بدال عَ الغـطن ٔ الٕقـٕ،ٞ
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ٖٔـرطَ االذتٗاط بأُ ٖكسب الز

بٗدْٖ ي ٖـىطس الٕجـْ ٔالك ـني ـي ٖكـسب

قسب ٛاٌٗ ٛقٗىطس بك ّْٗٔ ،البد وَ ٌص اسباٟن كالـخاتـي عَ الك ني ٔالٕجْ.
( :)320إذا تـ ـرز الكـسب ٔالـىـطس بـبـاطَ كـ ّـْٗ ٔ ذـدِىا ٔ كاُ الباطَ
وتٍحطا بٍحاض ٛوت دٖ ٛاىل الـىتٗىي بْ ٔمل ٖـىكَ التح ٗأ ٔ التنّا إٌتقن اىل
الكــسب بالعــاِس ٔ ،وــا إذا مل تكــَ الٍحاضــ ٛوت دٖــ ٛقــسب بالبــاطَ الـــىتٍحظ
ٔوطــس  ،بــن العــاِس عــدً إعتبــاز النّــاز ٚيف الـــىاضس ٔالـــىىطٕ ونمقــا قــإذا
كاُ عم ٜالعاِس الـىىطٕ ذاٟـن  -ـا ٔ جـبأ - ٚمل تتٗطـس إشالتـْ وطـس عمٗـْ،
ٔاوا الـراٟن أ الٍحظ الطاز ٙاىل وا ٖتٗىي بْ ٔالكـا َٟعمـ ٜالبـاطَ إذا مل تتٗطـس
إشالتْ ٔ تنّآ ٔكاُ العاِس ضمٗىا طاِسا قسب بْ االز

ٔوطس ٔجّـْ ٔك ٗـْ،

ٔإُ مل ٖـــكَ العــاِس طــاِسا خمــٕا وــَ الٍحاضــ ٛالـــىت دٖ ٛلمىتــٗىي بــْ ٔخمــٕا وــَ
اسباٟن قالذٕط ٔجٕبا ازبىو بني الكسب ٔالـىطس بالعاِس وسٔ ٚبالباطَ اٌٗ.ٛ

الفصل الرابع  :طروط التينه
ٖػرتط يف ؾر ٛالتٗىي  :الٍٗ ِ٘ٔ -ٛؿـد التقـسب اىل اهلل بـالتٗىي لمكـُٕ عمـٜ
طّـاز ٔ ٚلغاٖـ ٍٛغـسعٗ - ٛوقازٌــا بّـا لمكـسب عمــ ٜاالز

عمـ ٜالظّـس ٖٔ ،ــدًٔ

عمّٗأ -لٕ إزتكاشا -ذتٍٖ ٜتّ٘ وَ الـىطس وَ غا ٌقكّا ٔ ؿد خاقّا .
ٖٔك ــ٘ ؿــد اوتثــاه االوــس بــالتٗىي الـــىتٕجْ إلٗــْ ٔال جي ـب ؿــد البدلٗــ ٛعــَ
الٕقٕ ٔ ٞالغطن ٌ .ـي يف وـٕازد لـصًٔ تـٗىىني بـدال عـَ الغطـن ٔالٕقـٕٔ - ٞإُ
كاُ اذتٗاطا -البد وَ التىٗـٗص بٍّٗىا بقؿد البده عَ الغطن ٔ عَ الٕقٕ. ٞ
( :)321الـــىردث ضــٕا ٞعمــي بٍــٕ ذد ــْ ً جّمــْ ٖك ٗــْ التــٗىي بقؿــد وــا يف
الروـــٔ ،ٛلـــٕ عمـــي ٌـــٕ ذد ـــْ ٔ زاد الت ـــٗني قالــــىردث بالؾـ ـغس ٖتـــٗىي بـــدال
عَ الٕقٕٔ ،ٞالـحٍب ٖتٗىي بـدال عـَ الغطـن ٔ .الــىردث بـالكرب غـا الــحٍابٛ
ٖـتٗـىي بدال عَ الغـطنٔ ،إذا كاُ ِرا وـرـد ـا بالؾغـس ٖـكا ٔ كاُ الـرـدث
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إضتراق ٛوتٕضنٔ ٛجب عمّٗا ُ تتٗىي اٌٗا بدال عَ الٕقٕ . ٞي اذا تـىكَ وـَ
الٕقٕ ٞدُٔ الغطن ت ٜبْ ٔتٗىي بدال عَ الغطنٔ ،اذا تـىكَ وَ الغطـن تـ ٜبـْ
ِٕٔ ٖغين عَ الٕقٕ ، ٞإال يف اإلضتراق ٛالـىتٕضن ٛقابد قّٗـا وـَ الٕقـٕ ٞوـو
الغطن وس :ٚقاُ مل تتىكَ وٍّىا ٔ وَ ذدِىا ل رز تٗىىت بدال عىا ت رز .
( :)322اال ٕ ُ ٝالتٗىي طّاز ٌٚو تٔ ٛزاقوٌ لمردث ذـاه االقـنساز ٔوـا داً
و رٔزا وَ النّٕز بالـىأ ، ٞال تـحب قْٗ ٌٗ ٛالسقو ٔال ٌٗ ٛاالضتباذ. ٛ
( :)323تػرتط الـىباغس ٚيف ؾر ٛالتٗىي بـأُ ٖتؿـد ٝبٍ طـْ لمتـٗىي ٔال ٖؿـس
تؿــد ٙغــآ لتٗىىــْ إال وــو االقــنساز ٔال حــص عــَ الـــىباغس ،ٚقٗــٗىىْ غــآ بــأُ
ٖكـسب بٗـد ٙال ـاجص ٖٔــىطس بّىــا وــو االوكـاُ ٔ ،وـو ال حـص ٖكـسب الـــىتٕل٘
بٗدْٖ ٖٔـىطس بّىا ٔجْ ال اجص ٔكـ ّْٗٔ ،الٍٗ ٛوَ ال اجص عم ٜكن تقدٖس .
(ٖ : )324ػرتط يف التٗىي الـىٕاال ٚذت ٜقٗىا كاُ بدال عـَ الغطـنِٔ ،ـ٘ ت ـين
تتابو الكسب ٔالـىطس وَ دُٔ قاؾن وٕجب لـىرٕ ؾٕز ٚالتٗىي بـالٍعس ال ـسيف.
كىا ٖػرتط يف التٗىي الرتتٗب بني ق الْ عم ٜالٍرـٕ الــىتقدًٔ ،اذا خـالأ الرتتٗـب
ٔإُ كاُ عَ جّن ٔ ٌطٗاُ  -بنن تٗىىْ وـو ذؿـٕه ال ؿـن الــى تد بـْٔ .اذا مل
تـ ت الـىٕاال ٚؾس تٗىىْ إذا عاد عمٌ ٜـرٕ ٖـرؿن بْ الرتتٗب . .
(ٖ :)325ػـــرتط يف التـ ـٗىي :البـــد  ٚوـــَ االعمـــٔ ٜالــــىطس وٍـ ـْ اىل الضـ ـ ن،
ٔؾاذب المري الصاٟد يف ٔجّْ ٔ ٖدْٖ ٔ الكأ ٔ االؾبو الصاٟدٖ ٚـىطس عمْٗ.
(ٖ :)326ػرتط يف التٗىي  :عدً الـراٟن قكن وـا ٖــرٕه بـني الــىاضس ٔالبػـسٚ
الـىىطٕذ ٛكالـخاتـي ٔالقا ٔالؿب  -تـحب إشالتْ ذـاه التـٗىئ ،الػـ س الــىتدل٘
عم ٜالـحبّٖ ٛـحب زق ْ ٔوطس البػس ٚتـرتْ ٔ ،وا الس ٗـق الٍابـت يف الــحبّ ٔ ٛيف
الك ني قالعاِس اإلجتصا ٞبالـىطس عم ٜالبػس ٚو ـْ ٔ .ذٔ الــحباٖ ٚــىطس عمّٗـا إُ
خاف الكسز وَ كػأ ٔجّْ أ ٖدْٖ ٔ ٖـىطس عم ٜطم٘ الدٔا ٞإذا كاُ عمّٗا
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دٔاٌ ٔ ٞـحظ ال ٖتٗطس كػ ّا لجمْ .
(ٖ :)327ػــرتط يف التــٗىي :إباذــ ٛاالٌــأ ٞال كــا ٞالــرٖ ٙقــو قٗ ـْ التــٗىي قــسبا
ٔوطــرا ،قــاذا ٔجــب الكــسب عمــ ٜالؿـ ٗد ؾــد التؿــسف يف ال كــا ٔ ٞاالٌــاٞ
ا غؿـٕب مل ٖؿـس الكـسب وقدوـ ٛلــىطس الٕجـْ ٔالك ـني ٌ ،ـي ٖؿـس تٗىىـْ اذا
كاُ ا تٗىي بْ يف إٌا ٞوغؿٕب ٔ يف ٕب وغؿٕب ِٕٔ كباٌ جدا حبٗل مل ٖٕجـب
الكسب عم ٜالؿ ٗد الر ٙقْٗ :تؿسقا يف االٌا ٔ ٞيف الثٕب ا غؿٕبٔ ،ال ٖػـرتط
إباذ ٛوٕ أ ا تٗىي ٔال ال كا ٞالرٖ ٙػغمْ ذاه التٗىي .
( :)328وــو اإلقــنساز ٖطــق الـــى طٕز ٖٔـــحب الـــىٗطٕز :قىقنــٕ ب ــض
الكأ ٖكسب ٖٔـىطس بالـىتبق٘ وَ كـ ّْٔ ،وقنٕ تـىاً الكأ الذٕط ٔجٕبـا لـْ
ُ ٖكــسب الكــأ الطــمٗى ٛوــو بــاطَ ذزا الخــس ٝبــالز

ٖٔ ــىطس بالطــمٗىٛ

جبّتْ ٔجبٍْٗٗ ي ٖـىطس ظّسِـا ببـاطَ ذزا الكـأ الــىقنٕع ٛكىـا ٖــىطس ظـاِس
الكأ الطمٗى ٛببنَ الرزا  ٔ .وا وقنٕ الك ّني قالذٕط ٔجٕبـا ُ ميطـس جبّتـْ
بالز

بقؿـد التـٗىي ٔالذـٕط ٔجٕبـا إُ مل ٖكـَ ذزاعـآ وقنـٕعني ُ ٖكـسب

بباطٍّىا الز

ٖٔـىطس بباطٍّىـا جبّتـْ ٔجبٍٗٗـْ ـي ميطـس ظـاِس كـن ٔاذـدٍ وـَ

الــرزاعني ببــاطَ اآلخــسٔ ،وــَ غُ ـمّت ٖ ــىٍْٗ ٔ ٖطــازٓ ٔ ُٗــد

بقٗ ـدٍ ٔت ــرز عمٗــْ

الـىطس بّىا ٔ بإذداِىا  -جس ٝعمْٗ ذكي وقنٕ الكأ ٔ الك ني .
( :)329إذا غر يف جص ٍٞوَ التٗىي  -غا ازبص ٞالخأ -كاُ غكْ ب ـد ال ـسا،
وَ التٗىي مل ٖمت ت ٔ ،إذا غر يف وطس الٗد الٗطـسٔ -ٝمل ت ـت الــىٕاال ٚبـأُ مل
جؿن ال ؿن الصوـاٌ٘ الــىاذ٘ لؿـٕز ٚالتـٗىي عٍـد الــىتػسعٔ ٛمل ٖـدخن يف وـس
وستب عمْٗ :ؾا ٔ ٚحنِٕا قالذٕط الت اتْ لػكْ ،لكٍْ لٕ دخن يف ؾا ٔ ٍٚحنِٕـا
مل ٖمت ت  ٔ .وا لٕ غر يف جص ٍٞوٍْ ب د دبأش حممْ ٔالـدخٕه يف غـآ قـا ٖمت ـت،
ٔالتدازك ذٕط ٔ .اذا غرّ يف جص ِٕٔ ٍٞمل ٖتحأش وـرمْٔ -جب االلت ا

.
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الفصل اخلامص  :أحكاو التينه
ال إغكاه يف وػـسٔعٗ ٛالتـٗى ي ٔزاق ٗتـْ لمرـدث قٗىـا لـٕ كاٌـت النّـاز ٚونمٕبـٛ
لمػاز

بن الٕ تٌ ،عـا الــحٍب ٔالــراٟض ٔالٍ طـا ٞالــىت رز عمـّٗي االغتطـاه

بن قحـس الٗـًٕ الــىت ني عمـّٗي ؾـٕوْ ،قٗػـس هلـي التـٗىي بـن الٕ ـت لــىنمٕبٗٛ
النّاز ٚوٍّي .
ٔاذا مل تكَ النّاز ٚونمٕب ٛوَ الـىكمأ قالــعاِس عــدً ؾــر ٛالتـٗىــي لؿـاٚ
و ت ٛبن ذمٕه ٔ تّـا ٌ ،ـي ٖػـس التـٗىي بـن الٕ ـت بقؿـد الكـُٕ عمـ ٜطّـازٚ
ذت ٜاذا ذن الٕ ت ؾم ٜبراك التٗىي وا مل جدث ٔ ٖتىكَ وَ اضت ىاه الـىا. ٞ
ٔالعاِس جٕاش التٗىي ٔه الٕ ت ٔ ٔضنْ عٍد الٗأع وَ القدز ٚعم ٜاضـت ىاه
الـىا ٞطّٕزا ٔ ،عدً جٕاش البداز لمتٗىي ب د دخـٕه الٕ ـت قٗىـا إذا إذتىـن شٔاه
ال رز ٔالتىكَ وَ اضت ىاه الـىا ٞطّٕزا ٍا ٞالٕ ت إذتىاال و تدا بْ.
ٔاال سب جٕاش التٗىي بن دخٕه ٔ ت ال سٖك ٛاذا ٖ٠ظ وَ التىكَ وَ الــىاٞ
طٗم ٔ ٛتّا ،قاذا إطىأُ باضتىساز عحـصٓ عـَ النّـٕز بالــىا ٞطٗمـ ٔ ٛـت الؿـا- ٚ
تٗىي بقؿد غاٖ ٍٛق مٗ ٛكأُ ٖقؿد الكُٕ عم ٜطّازٖ ٔ ٚقؿد كـا ٞؾـا ٚقسٖكـٛ
ٔ ٌاقم ٛابت ٛيف ذوتْ  ،ي لٕ ات ق التىكَ وَ الـىا ٞب د إٖقا الؿا ٚؾـرٗر -ٛمل
تـحب اإلعاد ٚعمْٗ ٔال القكا. ٞ
( :)330إذا تــٗىي لؿــا ٚقسٖكــٌ ٔ ٛاقمــ ٛل ــرز قؿــاِا ــي دخــن ٔ ــت ؾــاٚ
خس ٝجاش لْ الـىبادز ٚلمؿا ٚيف ض  ٔ ٛتّا ضٕا٠ٖ ٞظ وـَ شٔاه ال ـرز ٔالـتىكَ
وــَ النّــاز ٚالـــىا ٟٛٗاً مل ٖٗــأع وٍــْ ٌ ،ــي اذا ازت ــو ال ــرز ٍــا ٞالٕ ــت ٔجبــت
االعاد ٚيف قس

وطألتٍا .

( :)331اذا دخن يف ؾـا ٚقسٖكـٌ ٔ ٛاقمـ ٛقٕجـد الــىا ٞب ـد الـدخٕه يف زكـٕ
السك  ٛاالٔىل وك ٜيف ؾاتْ ٔؾرت عم ٜاال ٕٔ ،ٝلٕ ٔجد الـىا ٞبن السكٕ
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ٔ بن الدخٕه يف الؿا ٚت َٗ عمْٗ اإلٌـؿساف إلٖـحاد النّاز ٚالـىاٟـٗ ٛوقدوٛ
لمدخـٕه يف الؿا ٚاذا ٔضو الـٕ ت ٔلٕ إلدزاك زك  ٛوَ ؾاتْ الـى سٔق. ٛ
( :)332إذا تٗىي الـىردث بالكرب بدال عَ غطن الــحٍاب ٔ ٛالــرٗض ٔ وـظ
الـىٗت ٔ ٌـرِٕا ي ذدث بالؾغس مل ٍٖتقض تٗىىـْ بـده غطـمْ ٔلصوـْ الٕقـٕٞ
إُ وكٍْ ٔإال تٗىي بده الٕقٕٔ ٞالذٕط اضترباباُ ُ ٖقؿد بتٗىىْ وا يف ذوتْ .
ي إذا ٔجد الـىا ٞالؿالـس لاغتطاه إٌتقض تٗىىْ بده الغطن ٔٔجب عمْٗ
اإلغتطاه وَ الـردث االكرب .
( :)333ال تـحٕش إزا  ٛالـىا ٞالكايف لمٕقٕ ٔ ٞالـغطن ب ـد دخـٕه الٕ ـت بـن
بمْ اذا عمي ب دً ذؿٕلْ عم ٜالـىا ٞب د دخٕه الـٕ ت ٔ ،إذا ت ـىد إزا ــ ٛالــىاٞ
ـي ٔٔجــب عمٗـْ التــٗىي وـو الٗــأع وـَ ٔجــداُ الــىا ٔ ٞجــص ٓ ٔ ،لـٕ ٔجــدٓ ب ــد
الؿــا ٚيف ٔ تّــا قــالذٕط اضــتربابا عمٗــْ اإلعــادٔ ٚال ٖـــحب القكــا ٞإذا كــاُ
الٕجداُ خازد الٕ ت ٔ .لٕ كـاُ عمـٔ ٜقـٕ ٔ ٍٞغطـن ٔ ـد دخـن ٔ ـت الؿـاٚ
قالذٕط ٔجٕبا التر ّغ عم ٜطّٕزٓ إذا عمي ب دً ٔجداُ الـىا٠ٖ ٔ ٞظ ؤٍْ ،لـٕ
بنمْ ٔالـراه ِـرٓ ٔجـب عمٗـْ التـٗىي ٔ جـص ٓ إذا مل ٖــحد الــىا ٞاال ب ـد خـسٔد
الٕ تٔ ،الذٕط اضتربابا عمْٗ اإلعاد ٚلٕ ٔجد الـىا ٞب د الؿا ٚيف ٔ تّا .
(ٖ :)334ػس التٗىي لكن وػسٔط بالنّـاز ٚوـَ ال ـساٟض ٔالٍٕاقـنٔ ،كـرا كـن
وا ٖتٕ أ كىالْ عم ٜالنّاز ٚإذا كاُ وأوٕزا بْ عم ٜالٕجْ الكاون كقسا ٚٞالقـسآُ،
بن ال ٖب د وػسٔعٗتْ لمكُٕ عم ٜطّازٔ ،ٚاالٔىل إتٗاٌْ بسجا ٞالـىنمٕبٗٔ ،ٛالعـاِس
جٕاش التـٗىي لجـن وـا ٖــرسً عمـ ٜالــىردث وـَ ق ـن ٔاجـب ٌعـا وـظ القـسآُ
ٔوظ إضي اهلل ت اىل اذا كاُ وٍرٔزا ٔ حممٕقـا عمٗـْ ٔ و اِـدا هلل عمٗـْ ،بـن ذتـٜ
اذا مل ٖكَ وأوٕزا بْٔ ،االٔىل تسك الـىظ ذت ٜتتٗطس النّاز ٚالـىا. ٟٛٗ
( :)335اذا تٗىي الـىردث لغاٖ ٍٛجاش

لْ كن غأٖ ٛؾرت وٍْ ٔ ،اذا تٗىي
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لؿا ٚؾرت وٍْ الؿأ ٚجـاش لـْ دخـٕه الــىطاجد ٔالــىػاِد ٔغـا ذلـر وــىا
ٖتٕ أ ؾرتْ ٔ كىالْ ٔ جٕاشٓ عم ٜالنّاز ٚالـىا ٌ ، ٟٛٗـي إذا تـٗىي لكـٗق ٔ ـت
ال سٖك ٛمل ٖـحص لْ إال الغاٖ ٛالـخاؾ : ٛالدخٕه يف الؿا ٚاليت قا ٔ تّا ٔتـٗىي
هلــا ِٔ ،كــرا لــٕ تــٗىي لمخــسٔد وــَ الـــىطحدَٖ ٔ تــٗىي لمٍــًٕ وــو دزتــْ عمــٜ
الٕقٕ ٔ ٞتٗىي لؿا ٚالـحٍاش ٚوو دزتْ عم ٜالٕقٕ ٔ ٞالغطن .
(ٍٖ :)336ــتقض التــٗىي بكــن ذــدثٍ ٍٖــتقض بــْ الٕقــٕ ٔ ٞالغطــن ٍٖٔ،ــتقض
بٕجـداُ الـــىا ٞالــرٖ ٙـتىكَ بــْ وــَ النّـاز ٚالـــىا ٟٛٗالـــىنمٕب ٛوٍـْ ذتــ ٜإذا قــقد
الـىأ ٞت رز

عمْٗ النّـاز ٚب ـد تــىكٍّْ قإٌـْ البـد وـَ تــحدٖد التـٗىي وـا مل ٖكـَ

تـىكٍْ وٍّا ب د دخٕلْ يف الؿا ٔ ٚد زكو قّٗا .
ٔوَ تٗىي تٗىىني ٔ -لٕ إذتٗاطا كالـراٟض ٔواع الـىٗت  -إذا ٔجـد وـَ الــىاٞ
دزا ٖكـ ْٗ لٕقٕ ْٟاٌتقض تٗىىْ الر ِٕ ٙبدهٌ عٍـْ ٔ .اذا ٔجـد وـا ٖك ٗـْ لمغطـن
إٌتقض وا ِٕ بده عٍْ خاؾٔ ٛإُ وكٍْ الٕقٕ ٞبْ  ،قمٕ ققد الـىا ٞب د ذلر عاد
التٗىي بدال عَ الغطن خاؾ. ٛ
( :)337اذا ٔجد مجاع ٛوتٗىىُٕ وا ًًٞوباذا هلي ٔ وـىمٕكا باذْ الـىالر لـّي
مجٗ ا ِٕٔ ال ٖك ٘ إال لذدِي  :قاُ قا الٕ ت عـَ إٖــحاد النّـٕز بالــىأ ٞ
ٔضو الٕ ـت ٔتطـابقٕا إلٗـْ مجٗ ـا ٔضـبق الــحىٗو الٗـْ -مل ٖبنـن تـٗىىّي يف ِـرٓ
الؿٕزٔ ،اُ غمب ٔاذد وٍّي ؾرابْ ٔضـبق اىل الــىا ٞبنـن تٗىىـْ خاؾـٔ ، ٛإُ
مل ٖتطابقٕا إلْٗ بنن تٗىي الـحىٗو  ٔ ،وـا لـٕ باذـْ الــىالر لذـدِي بنـن تٗىىـْ
خاؾ. ٛ
( :)338اذا كاُ عٍد الـىكمأ ضباب وت دد ٚلمغطن ٔكاُ وَ مجمتّـا الــحٍابٛ
ك آ تٗىي ٔاذد عـَ مجٗـو الضـباب ٔ جـص ٓ ٔ ،مل ٖــرتخ اىل الٕقـٕ ٔ ٞالتـٗىي
بدال عٍـْ ٔ ،إال  -اذا مل تكـَ عمٗـْ جٍابـٔ - ٌٛجـب عمـ ٜالذـٕط قـي ٔقـٕٔ ٍ ٞ
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تــٗىي آخــس بــدال عٍــْ إذا كــاُ و ــرد ا بالؾــغس وــو إذدا ــْ بــالكرب  ٔ ،كــاُ وــَ
مجمتّا غـطن االضـتراقـ ٛالـىتٕضنـ ٛقـٗحب عمٗـّا قي الـٕقٕ ٞاىل غـطمّا ٔإُ
ي اُ .
كاُ و رٔزا عَ الـىا ٞجص ِا تٗى ٌ
( :)339اذا إجتىو جٍب ٔوـردث بالؾغس ٔوٗت ٔكاُ ٍِـاك وـا ٞال ٖك ـ٘ إال
لذدِي  :قاُ كاُ وـىمٕكا لذـدِي ٔ وباذـا لـْ  -إخـتـ بـْ ٔت ـَٗ عمٗـْ ؾـسقْ
يف ٔظٗ تـــْٔ ،إُ كـــاُ وباذـــا ٔ وـــىمٕكا هلـــي قالــــىػّٕز ٌ :ـــْ ٖغتطـــن الـ ــحٍب
ٖٔٗــىي الـــىٗت ٖٔتــٗىي الـــىردث بالؾــغسٔ ،العــاِس إوكـاُ ُ ٖتٕقــأ الـــىردث
بالؾغس وو التر غ عم ٜوأ ٞقٕ ْٟـي ٖغتطـن الــحٍب وــرت عا بــىا ٞغطـمْ ـي
ٖغطن بْ الـىٗت ٖٔٗىي  -إذتٗاطا . -
( :)340اذا إطىــأُ بٕجــٕد الـــراجب يف ب ــض وٕاقــو التــٗىي كػــ س الــس ع
الـىتدل٘ عمـ ٜالــحبّ ٔ ٛالـخاتــي يف الٗـد ٔجـب زق ـْ بـن التـٗىي ٔ ،إذا غـر يف
ٔجـٕد الــراجب ٔجـب ال رــ عٍـْ ذتـ ٜجؿـن الـٗقني أ االطىٍ٠ـاُ ب دوـْ ٔ
ٖ ثس عم ٜالـراجب قٗحب إشالتْ بن التٗىي بٍرٕ ٖقنو ٔ ٖنى َ٠بصٔالْ .
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ايـُبحح ايصادط  :ايطٗار ٠اخلبج١ٝ
ٚف ٘ٝفؽٍٛ
ايفؽٌ اال : ٍٚاْٛاع ايٓجض
دعَ
قاااٍ ات اىلااا :ط َٚثَِٝابَ اوف فؾطفٗ اطْصَٔ ايتًااٛخ بايٓذاغااٚ ١ايكاااشٚض٠طَٚايطُّ ْ

ذطْصٚإبتىلس عٔ ايطدع ايص ٖٛ ٟايىلصابٚ ،االبتىلاز عٓ٘ ٜتشكل باالبتىلااز
ؾفااْٖ ر
عٔ اياُىلاقٖٚ ٞذط أغبابٗاَٗٓٚ ،ا ايٓذاغ ١ايادبج ٖٞٚ ، ١ٝأْٛاع :
األٚ ٍٚايجاْ : ٞايبٚ ٍٛايػا٥ط َٔ االْػإ  َٔٚسٛٝإٍ يا٘ زّ غاا ٌ٥عٓاس شبااش٘
إشا نإ َاشطّ األنٌ باألقٌ ا ٚبايىلاضض ناياذالٍ َٛٚط ٤ٛاالْػإ َٔ ايبٗاا،ِ٥
أَا َا ال زّ ي٘ غا َٔ ٌ٥اياشٛٝاْات أ ٚنإ َاشًٌ االنٌ ؾبٛي٘ ٚخطؤ ٙطاٖطإ .
( :)341ب ٍٛايطري ٚشضق٘ طاٖطإ ٚإٕ نإ غري َأ ن ٍٛايًشِ نايادؿاف.
(َ :)342ااا ٜرؿااوّ يف إٔ ياا٘ زَااائ غااا٥الئ ٚعطقااائ ٜػاا ٌٝزَاا٘ بكاا ٠ٛاشا قطاا ٖ -ااٛ
َاشه ّٛبطٗاض ٠بٛي٘ ٚخطٖٚ ،٘٥هصا سهِ َا ٜرؿوّ أْ٘ َاشًٌّ األنٌ أَ ٚاشطَّ٘ .
ايجايحَ :ين االْػإ َٚين نٌ سٛٝإ َاشطّّ االناٌ ٚيا٘ ز ّ غاا ٌ٥عٓاس شبااش٘،
بٌ األسٛط ٚدٛباائ إدتٓابا٘ َأ ايااشٛٝإ اياصٜ ٟااشٌ أناٌ يااشُ٘ نُاين ايػآِ أٚ
ايبكطٚ ،أَا َين َا ال زّ ي٘ غا ٌ٥ؾطاٖط دعَائ غٛا ٤سٌ أنٌ ياشُ٘ اّ سطّ .
ايطاب  :اياُٝت َٔ ١االْػاإ َٚأ ايااشٛٝإ ش ٟاياسّ ايػاا ٌ٥غاٛا ٤ناإ َااشًٌّ
االنٌ أّ نإ َاشطَّ٘ٚ ،نصا أدعاؤٖاا اياآُكطىلَٗٓ ١اا إشا ناْا

قباٌ ايااُٛت َااُا

اًذٗا ايطٚح ٚااشٌّ ؾٗٝا اياشٝا ٠ست ٢إشا نإ اياذع ٤قػريائ ناصإقب .
(:)343اياُطاز َٔ ايااُٝت : ١ايااشٛٝإ ايااُػتٓس َٛاا٘ ا

ظٖاام ضٚسا٘ َأ زٕٚ

اصن ١ٝؾطعٚ ،١ٝاياذع ٤اياُكطٛع َٔ اياش - ٞقػريائ أ ٚنبريائ ٖ -ا ٛباآُعي ١ايااُٝت،١
ٜٚػتجٓ :َ٘ٓ ٢األدعا ٤ايكػري ٠ايآُؿكً ١بٝػاط ناايجؤيٚ ٍٛايبجاٛض َٚاا ٜىلًا ٛايؿاؿ١
ٚايكاطٚح ْٚااشٖٛا عٓاس ايا ٚ ،٤قؿاٛض ايااذطب ْٚااش ٙٛاياااُتكٌ بااُا ٜٓؿكاٌ َاأ
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ؾىلطَٚ ،ٙا ٜٓؿكٌ بايااشوّ أْ ٚااشَ ٙٛأ بىلاا األباسإ ،ؾاإ شياو نًا٘ طااٖط اشا
إْؿكٌ َٔ االْػإ اياش. ٞ
( :)344أدااعا ٤اياُٝات اا ١اياال ال ضٚح ؾا ٝااٗا ٚال ااش ااًّٗا اياش ااٝا ٠طااٖ ااطٖٚ ، ٠ااٞ
ايكاٛف ٚايااؿىلط ٚايااٛبط ٚايىلعااِ ٚايااكطٕ ٚايآُااكاض ٚايعااؿط ٚاياااُدًب ٚايطٜااـ
ٚايعًااـ ٚايػاأ ٚايب ااٝه ١إشا إنات ااػ

ايكؿااط االعًاا ٢ايػًااٝغ ،غ اٛا ٤أنااإ شيااو

َأخٛشائ َٔ اياشٛٝإ احلالٍ أّ َٔ احلطاّٚ ،غٛا ٤أخص بااذعّ أّ بٓتاـ أّ بػريُٖاا،
ْىلِ ٜاذب غػٌ ايآُتٛف َٔ ضطٛبات ايااُٝتًٜٚ . ١شال بايااُصنٛضات يف ايااشهِ
بايطٗاض : ٠اصإْؿشَ ١ااُا ٜااشٌ أناٌ يااشُٖ٘ٚ ،ا ٞايًا
ايطان ا قبااٌ إٔ ٜأنااٌٚ ،نااصيو ايً ا

ايااُتذبّٔ يف بطأ ايااذسٟ

يف ايهااطع اشا نااإ َ ااُا ٜؤنااٌ ي ااشُ٘ ٚال

ٜٓذؼ باُالقا ٠ايهطع ايٓذؼٚ ،األساٛط األٚ

إستٓابا٘ ٖ .اصا نًا٘ يف َٝتا ١طااٖط

ايىلنيٚ ،أَا َٝتْ ١اذؼ ايىلني  :ايهًب ٚايادٓعٜط -ؾال ٜػتجَٓٗٓ ٢ا ؾ. ٤ٞ
( :)345ؾأض ٠اياُػو طاٖط ٠إشا إْؿكً
إْؿكً

َٔ اياُٝ

َٔ ايعيب اياُصنّ ٢أ ٚاياشٚ ،ٞأَا إشا

ؾؿٗٝا إؾهاٍ  َٚ ،ايؿو يف ساٍ ايؿأضٜ ٠راابٓ ٢عًا ٢طٗاضاٗاا.

ٚاملػو طاٖط إال إٔ ٜىلًِ بططٛبت٘ اياُتىلس ١ٜساٍ َٛت اياعيب باال اصنٝا ١ؾااألسٛط
يع َٚئا ادتٓاب٘ ساٍ ايكال ٠أ ٚايطٛاف أٜ ٚػػٌ َٛن َالقاا٘ يبسْ٘ أ ٚثٛب٘ .
(َٝ :)346تَ ١ا ال ْؿؼ ي٘ طاٖط ٠نايٛظؽ ٚايىلكطب ٚايػُو ٚايادؿافَٝٚ ،تا١
َا ٜؿو يف إٔ ي٘ ْاؿػ ئا غا ١ً٥نبىلا أْٛاع اياشٝات َاشه ١َٛبايطٗاض ،٠ستاٜ ٢ىلًاِ
إٔ يًُٝتَٗٓ ١ا زَائ غا٥الئ ٜؿدب بسؾ ٚق ٠ٛعٓس شباشٗا ؾٝربٓ ٢عًْ ٢اذاغتٗا .
( :)347اياُٝات ١أ ٚأدعاؤٖا ايل ؾٗٝا ضٚح ساٍ اياشٝاٚ ٠قبٌ اياُاُات ال ٜااذٛظ
االْتؿاع بٗا يف األنٌ أ ٚايؿطب األزَٚ ٞال ٜكض االْتؿاع بٗا ؾُٝا ااؿتااطط ايطٗااض٠
ؾا ٞقشتٗا نايكالٚ ٠ايطاٛافٜٚ ،اذٛظ عً ٢نطاٖ ١االْتؿاع بايااُٝت ١ايٓذػاَٝ :١تا١
َااا ياا٘ ْ ااؿؼ غااا -١ً٥يف غااري شيااو ناصإْتؿاااع باياااُٝت ١أ ٚبأدعاٗ٥ااا يف اػااُٝس اي اعضع

اسهاّ ايطٗاض َٔ ٠اخلبح )147( ...........................................................

ٚإطىلاّ اياشٛٝاْات األيٝؿا ١أ ٚايااذٛاضح ٚيف ايًابؼ ٚايااذًٛؽ ٚايتاسثّط ْٚااشٖٛا،
ٚالباااس َااأ ايتشا اصّض عااأ ايتااآذؼ بٗاااا عٓاااس ٚداااٛز ايططٛبااا ١ايااااُػط ١ٜيف أساااس
اياُاتالقٝٝأ ،ؾاشا أضاز ايكالٚ ٠دب ايتطّٗط َٔٚ ،ز ٕٚايططٛب ١ال آذّؼ .
( :)348ايًشٚ ّٛايؿشٚ ّٛايااذًٛز اشا ناْا

َاأخٛش ٠أَ ٚػاتٛضزَ ٠أ غاٛم

اياُػًُني  ٖٞٚ -ايػٛم ايتذاض ١ٜايل ٜػًب ؾٗٝا اياُػًُ ٕٛعً ٢غريِٖ  -اشا مل
ٜرىلًااِ أخااصٖا َاأ ٜااس ايهاااؾط ،أ ٚناْ ا

َااأخٛشَ ٠اأ ٜااس اياااُػًِ اياااُتكطف ؾٗٝااا

اكطف اياُصنّ ٢نىلطن٘ يًبٝا ٚطبدا٘ ٚقآىل٘ ساصا٤ن ْٚااش ٛشياوٖ -اَ ٞااشه١َٛ
ظاٖطائ بايطٗاضٚ ٠اياشًٚ ١ٝإٕ ؾو يف اصن ١ٝسٛٝاْٗا َػتُطائ ستٜ ٢راىلًِ عاسّ اصنٝا١
اياشٛٝإ ٚ ،ال ٜبىلس ثباٛت ايااشهُني  -ايطٗااضٚ ٠ايااشً - ١ٝستا ٢يا ٛعًاِ غابل ٜاس
ايهاؾط عًٗٝا إشا إستٌُ إٔ ايااُػًِ ايااُأخٛشَٓ ٠ا٘ ؾىلاالئ قاس اكاسّ ٣صإساطاظ اصنٝا١
ايااشٛٝإ عٓاس أخاصَ ٙأ ايهااؾط ٚإغااتريازَٓ ٙا٘ ٖٚ .هاصا ٜجبا

ايااشهُإ ظاااٖطائ

ؾُٝااا ٜكاآ َٓٗااا يف أضض االغااالّ  -إشا نااإ اياااُػًُٖ ٕٛااِ ايىلااسز ايػايااب عًاا٢
غااانٓٗٝاٖٚ ، -هااصا سهااِ َااا ٜٛدااس َططٚساائ يف أضض اياُػًُ ٝاأ أ ٚطااطٜكِٗ إشا
نإ عً ٘ٝأثط اكطّف ايبؿط ؾٝا٘ ناايطبذ أ ٚأثاط إغاتىلُامِ يا٘ ايهاؾاـ عأ اااشكل
اصنٝت٘ َجٌ أ نًِٗ إٜاٚ ٙؾطؾِٗ ي٘ يف األَا نٔ اياُىلسّ ٠يًكاالَٚ ٠جاٌ ظاطٚف ايااُا٤
ٚايػُٔ ٚايً

 ،ال َجٌ ظطٚف ايىلصضات ٚايٓذاغات .

( :)349ايًشاااٚ ّٛايااااذًٛز ٚايؿاااش ّٛايااااُكٓٛع ١أ ٚايااااُأخٛشَ ٠ااأ أٜاااسٟ
ايهاؾط ٜٔاشا إستُاٌ نْٗٛاا َاأخٛشَ ٠أ ايااشٛٝإ ايااُصنّٚ ٢ياَ ٛأ دٗا ١إستُااٍ
إغتريازٖا َأ باالز ايااُػًُني أ ٚغابل ٜاس ايااُػًِ عًٗٝاا ٖاَ ٞااشه ١َٛبايطٗااض٠
ٚسٌّ االْتؿاع بػري األنٌ ٚايؿطب اآلزَ ٞنايًبؼ ياٗا أ ٚاياذًٛؽ عًٗٝا أ ٚايتاسثط
بٗا أ ٚبصما يًشٛٝإ  ،يهٔ ال ٜاشٌ يٓا أنًٗا أ ٚؾطبٗا ٚال اكض ايكال ٠ؾٗٝا َاا مل
ٜاشطظ أخصٖا َٔ اياشٛٝإ اياُصنٚ ٢ي َٔ ٛدٗ ١ايىلًِ بػبل ٜس اياُػًِ عًٗٝا ناإٔ
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ٜتشكاال َاأ ٚثااا٥ل أ ٚؾااٗازَ ٠ىلت ا  : ٠ا ااشكل ايااصبض يف أضض االغااالّ أ ٚبأٜااسٟ
اياُػًُني قباٌ اكاسٜطٖا ا

َكااْ ايهااؾطٚ، ٜٔايااُِٗ ٖا ٛاالساطاظ ٚاالطُٓ٦اإ

بايتصن َٔٚ ،١ٝز ٕٚاصإسطاظ ٜاشطّ االنٌ ٚايًبؼ يف ايكالَٚ ، ٠ا االساطاظ ٜااشٌّ
ٜٚهؿ ٞاالسطاظ َٔ أَاضَ ٠ىلت  ٠نػٛم اياُػًُني أٜ ٚس ايااُػًِ ايااُكرتْ ١بتكاطؾ٘
ايهاؾـ عٔ ايتصن ١ٝنطبد٘ أ ٚعطن٘ يًب ٝأ ٚؾطؾ٘ يًكال ٠عً ٘ٝأْ ٚاشٖٛا .
( :)350ايػاكط قبااٌ ٚيااٛز ايااطٚح أ ٚايؿااطر يف ايبااٝا ٜىلاااَالٕ َىلاًَاا ١اياآذؼ
عً ٢األسٛط ٚدٛبائ .
اياداَؼ  :ايسّ َٔ االْػإ أ ٚاياشٛٝإ ش ٟايٓؿؼ ايػا ،١ً٥أَاا زّ َاا ال ْااؿؼ
ي٘ غا ١ً٥نسّ ايػُو ٚاياشٚ ١ٝاي غٛخ ٚايكٌُّ ٚايبل ْٚاشٖٛا ؾاْ٘ طاٖط .
( :)351ايسّ اياُتدًـ يف ايصبٝش ١بىلس خطٚز َا ٜىلتاز خطٚد٘ َٓٗا بايصبض ٖٛ
طاٖط ،يهٔ ال ٜاشٌ آاٚي٘ إال َا نإ اب ايىله ٛاياُأن ٍٛنايًشِ ٚايهباس ٚايكًاب
ْىلِ قس ٜتٓذؼ ايسّ اياُتدًـ بٓذاغ ١خاضدٝا ١ناإٔ ٜالقا ٞزّ ايػاهني ايال شرباض
بٗا أٜ ٚطد زّ اياُصبض يطزّ اياشٛٝإ َْاؿفػ٘ أ ٚيىلً ّٛضأغ٘ .
(:)352اشا ؾو اياُهًـ يف زّ ٚدس ٙيف ثٛب٘ أ ٚعً ٢بسْا٘  :أْا٘ َااُا يا٘ ْؿاؼ
غا -١ً٥نإٔ ٜه ٕٛزَ٘  -أ ٚأْ٘ َاُا يٝؼ يا٘ ْؿاؼ غاا - ١ً٥ناإٔ ٜها ٕٛزّ ايبال، -
ٚاشا خطز ؾآَ ٤ٞا٘ أَ ٚأ دطسا٘ أ ٚزَاًَٝا٘ ال ٜاسض ٟأْا٘ زّ أ ٚياٝؼ باسّٚ ،اشا
ؾو َٔ دٗ ١ايعًُ ١أْ٘ زّ أ ٚقٝض أ ٚاشا ساوّ دػاُ٘ ؾدطدا

ضطٛبا ١ؾاو أْٗاا

زّ أَ ٚا ٤أقؿطٚ ،اشا عًِ ن ٕٛايسّ َأ شْ ٟؿا ٞغاا ١ً٥ناياادطٚف ٚؾاو يف أْا٘
َٔ ايسّ اياُتدًـ ايطاٖط أ ٚأْ٘ َٔ ايسّ ايٓذؼ اياداضز ساٍ ايٓعع ،ؾاْ٘ يف ٖاصٙ
اياااُٛاضز نًااٗا ٜاابين عًاا ٢طٗاااض ٠اياااُؿهٛى ستااٜ ٢تااٝكٔ أٜ ٚطُ اإٔ بٓذاغاات٘ٚ ،ال
ٜاذب عً ٘ٝايتشكل ٚايؿشل ٚال ايػؤاٍ ٚاالغتىلالّ ٚال اصإدابٚ ١اصإعالّ .
ْىلِ ال ٜاذٛظ اصإخباض عٔ ايٓذؼ بأْ٘ طاٖط ؾاْ٘ نصب سطاّ .
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( :)353األظٗط عسّ ْاذاغ ١زّ ايىلًك ١اياُػتشَ ١ًٝأ ايٓطؿاٚ ،١اياسّ ايااُتهٕٛ
يف ايبٝهٚ ،١األسٛط ٚدٛبائ ادتٓاب األنٌ ٜٚااُهٔ غاشب ْكطا ١اياسّ َأ ايبٝها١
ٚاياُتبك ٞطاٖط دعَائ ٜٚاشٌ أنً٘ ٚال ٜتٓذّؼ َالق. ٘ٝ
( :)354ايسّ ايااُىلًَ ّٛالقااا٘ يًا

عٓاس ايااشًب أ ٚبىلاسْ ٙااذؼ َٚآذّؼ يا٘،

ٚاياذٓني اخلاضز َٔ بطٔ أَ٘ اياُصبٛسٚ ١اه ٕٛشناا٘ باصنا ٠أَا٘ األساٛط ادتٓااب
زَ٘ ،إال إٔ ٜرصبض اجلٓني بىلس إخطاد٘ ٚخيطز َٓ٘ زّ بكسضٍ َىلتس ب٘ ؾٝه ٕٛطاٖطائ.
(:)355ياا ٛغااطظ االبااط ٠أ ٚاياااُشكٓ ١يف زاخااٌ بااسٕ إْػااإ أ ٚسٝااٛإ ٚأخطدا
خاي١ٝئ َٔ ايسّ أْ ٚااشَ ٙٛأ ايٓذاغا ١ؾٗاَ ٞااشه ١َٛبايطٗااضٚ ،٠اشا خاطز زّ َأ
بني االغٓإ ٚاغتًٗو يف ضٜل ايؿِ ؾايعاٖط طٗاض ٠اياُذُٛع ٚدٛاظ ايبًا  ،غاالف
َا إشا خطز ايسّ َٔ ايؿِ ا

خاضد٘ ثِ ضد ؾايعاٖط ْاذاغت٘ ٚسطَ ١بًىل٘ .

ايػااازؽ ٚايػاااب  :ايهًااب ٚايااادٓعٜط اي ّٜااإ باااذُ ٝأدعاُٗ٥ااا ٚؾهااالاُٗا
ٚضطٛبتُٗا ز ٕٚايبشطٜٝأ .
ايجأَ  :ايادُطًٜٚ ،شل با٘ -عًا ٢األساٛط ٚدٛباائ  -ايااُػهط ايااُا ٥باألقااي١
باذُ ٝأقػاَ٘ٚ ،أَا اياُػهط اياذاَس يف أقً٘ ناحلؿٝؿٚ ١ايبآرٚ -إٕ غاال ٚقااض
َا٥ىلائ بايىلاضض -ؾٗ ٛطاٖط يهٔ ٜاشطّ آاٚي٘ٚ ،أَا ايػبريا ٛاياُتّدص َٔ األخؿاب
أ َٔ ٚاألدػاّ األخط ٣ؾايعاٖط طٗاضا٘ باذُ ٝأقػاَٖ٘ٚ ،هصا ايىلطاٛض ٚاألزٜٚا١
ٚاياُطىلَٛات اياُىلًّب ١اياُالق ١ٝيًُٛاز ايهشٛي : ١ٝبتشًًٗٝا ؾٗٝاا أ ٚإختالطٗاا َىلٗاا
َٖ ٞااشه ١َٛبايطٗااضٚ ، ٠سًّٝتٗاا َٓٛطا ١بكًا ١ايااُٛاز ايهشٛيٝاٚ ١إغاتٗالنٗا ؾٗٝاا
ٚعسّ بكاٗ٥ا بىلٗٓٝا نذع ٤باضظ ظاٖط األثط عٓس أٌٖ اياد . ٠
( :)356ايىلكري ايىلٓيب إشا غال بايٓاض أ ٚبايؿُؼ أ ٚبػريُٖا ايعاٖط بكااؤ ٙعًا٢
ايطٗاضٚ ٠إٕ قاض ؾطب٘ سطاَائ  ،ؾاشا شٖب ثًجا ٙبايٓااض قااض ساالالئٚ ،ايعااٖط عاسّ
نؿا ١ٜشٖاب ايجًجني بػري ايٓاض يف اياشً ١ٝنُا اشا غال بٓؿػ٘ بؿىلٌ سطاض ٠اياذ ٛأٚ
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َ ؾطٚم ايؿُؼ عًٚ ،٘ٝس٦ٓٝص ال ٜاشٌ إال بكريٚضا٘ خالئٚ -ي ٛبىلالز. -
ٚأَا ايىلكري ايعبٝيب ٚايتُط ٖٛٚ -ٟاياُا ٤ايص ٟقااض سًا ٛئا بؿىلاٌ آكٝا ايعبٝاب
أ ٚاياتُط ؾا ٘ٝاشا غال بايٓااض ال بٓاؿػ٘  -ؾال ٜٓذااؼ ٚال ٜااشطّ  ،إال اشا ااشااكل َأ
أٌٖ اياد  : ٠قريٚضا٘ َػهطائ ٚالبس َٔ ااادً ً٘ٝستاٜ ٢طٗاط ٜٚااشٌٚ ،اشا إستُاٌ
إغهاض ٙؾُٝا ي ٛغال بٓؿػ٘ يعّ -إستٝاطائ -إشٖاب ثًج ٘ٝبطبد٘ بايٓاض أ ٚاادً. ً٘ٝ
ٜٚاشٌ آك ٝايعبٝب يف اياُا َٔ ٤ز ٕٚغًٝإ يٝكري َاا٤ن سًاٛائ  -ؾاطب

ظبٝاب -

ٜٚاذٛظ ٚن ايتُاط ٚايعبٝاب ٚايهؿاُـ يف ايااُطبٛخات َجاٌ ايااُطم ٚايااُشؿٞ
ٚايطباٝذ ٚغريٖا ٚ ،نصا ٜاشٌ آا ٍٚزبؼ ايتاُط اياُػُ ٢بسبااؼ ايااسَىلٜٚ ،١ااشٌ
ٚنااىل٘ يف اياااُطم ْٚاااشٚ ٙٛطبداا٘ بايٓاااضَ ،ااا مل ٜتشك ال قااريٚضا٘ َػااهطائ  ،ؾاااشا
ااشكل إغهاض َٔ - ٙأٌٖ اياد  - ٠سطّ ْٚاذؼ .
( :)357ايؿكاع ْاذؼ ٜاشطّ ؾطب٘  ٖٛٚؾطاب َادكٛم ٜركآ َأ ايؿاىلري أٚ
ْاشٜٛ ٙٛدب ايٓؿاٚ ٠ٛؾٝا٘ إغاهاض خؿٝاـ ٜىلطؾا٘ أًٖا٘ َٚباؾاطٚ ،ٙٚياٝؼ َٓا٘ (َاا٤
ايؿىلري) ايصٜ ٟكؿ٘ االطبا ٤نسٚا ٤يبىلا االَطاض ؾاْ٘ ٜاشٌ ؾطب٘  ٖٛٚطاٖط .
ايتاغ  :اياُؿطى بات يف اياادًلًٜٚ ،شال باَ٘ :أ مل ٜٓتشاٌ زٜٓاائ باإٔ ال ٜىلتااكس
بس ٜٔمسا ٟٚأقالئ أ ٚإْتشٌ زٜٓائ غري مسا ٟٚنأاباع األؾهاض االياشاز. ١ٜ
ٚاألسٛط األٚ

إياشام َٔ إْتشٌ االغالّ ٚدشاس َاا ٜرىلًاِ نْٛا٘ َأ َكَّٛاات

ايس َ ٜٔإيتؿاا٘ ا

نطٚضا٘ باشٝح ٜطد إْهاض ٙيىلكٝس ٠ؾطع ١ٝناياُىلاز اجلػاُاْٞ

أ ٚسػاااب اياا ظر أ ٚيٛدااٛب ؾىلااٌ أ ٚإغااتشالي٘ ياااشطَ ١ؾىلااٌ ا

إْهاااض قااش١

ايطغاي ١اياُشُس ،١ٜأ ٚاهصٜب ايطغ َٔ ،)(ٍٛغري قكٛض أ ٚؾبٗ ١ز. ١ٜٝٓ
ٚايعاااٖط إٔ نااٌ َاأ إعاارتف بٛدااٛز ات ٚٚسساْٝتاا٘ ٚأق اطّ بٓباا َ ٠ٛااشُس ()
 ٚي ٛبططف يػاَْ٘ ٖٛ -ػًِ َااشك ٕٛاياسّ ٚايىلاطض ٚايااُاٍٜٚ ،هؿٝا٘ إٔ ٜؿاٗسايؿٗازاني ٚإٕ أْهط نطٚض ٜئا َٔ باسٜٗاات اصإغاالّ َٚىلتكساااٖ٘ٚ ،ا ٛأخا ٛايااُػًِ
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اآلخط ضغِ اختالؾُٗا يف اياُصٖب ٚ ،ال ٜهطّ بإغالَ٘ ايادالؾات ايؿطعٚ ١ٝايىلًُٝا١
نُا ال ٜكري نا ؾطائ باُذطز عسّ إظٗاض اصإعتكاز اياشلّ أ ٚأظٗط إْهاض. ٙ
ٚأَا ايهااي ٕٛاياآُتػب ٕٛيإلغاالّ ظااٖطائ ؾاال ٜااشهِ بٓذاغاتِٗ إال َا اااشكل
ن َٔ ْ٘ٛايٓٛاقب نايادٛاضز ْٚاشَ ِٖٛأُ ٜىلًٔ بػا أَري اياُؤَٓني أ ٚبػاا
أسس اياُىلكَٛني (ْٚ ،)عري ايػال ٠ايصٜٓ ٜٔػب ٕٛااليٖٝٛا ١بااذُ ٝؾاؤْٗٚا ا
بىلا ايبؿط اياُدًٛقني -ز ٕٚغا٥ط ايػاال ٠اياص ٜٔزخًاتِٗ ايؿابٗٚ ١اُّٖٛاٛا بىلاا
قؿات األي ١ٖٝٛيبىلا أعاظِ ايبؿطٚ . -عً :٘ٝاشا مل ٜتشكل ؾاطى االْػاإ ياطب
ايىلباز أ ٟمل ٜراشطظ ؾ ٘ٝقطىلٝائ ٚي ٛيسخ ٍٛؾابٗ ١يف شٖٓا٘  -ال ٜااشهِ بٓذاغات٘ ،باٌ
ٜاشهِ بإغالَ٘ إشا أظٗط ايؿٗاز ٠بٛسساْ ١ٝات اىلا

ٚبطغايَ ١اشُس(.)

ٚأَااا ايهتااابٖ -ٞااَ ٛاأ ٜىلتكااس بااس ٜٔمساااْ ٟٚااعٍ ؾٝاا٘ نتاااب عًااْ ٢اايب ات،
نايٛٗٝزٚ ٟايٓكطاْٚ ٞاياُذٛغٚ ٞايكاب ٞ٦اياُٛسّس ت اىلا ٖ -صا طااٖط يف شااا٘
ؼ ناايب ٍٛأٚ
ناياُػًِ َا مل اىلطض عًٝا٘ َباؾاط ٠ايآذؼ نأْا٘ اىلًاِ َالقااا٘ يآذ ٍ
ايادُط أ ٚايسّ أ ٚايادٓعٜط أ ٚاياُٝت ١ؾإْ٘ ٜتٓذؼ ٜٓٚذؼ َالق َ ٘ٝايططٛب. ١
ْىلااِ َاا ؾتٝاْااا بطٗاضااا٘ ْػتشػاأ ايتٓااعّ ٙعاأ َباؾااطا٘ َٚىلاؾااطا٘ يف اياااُأنٌ
ٚاياُؿطب بٓش ٛال ٜٛدب عً ٢اياُػًِ َهطّ ٠أ ٚعً ٢زَ ٜ٘ٓؿػس ٠أ ٚعًا ٢إخٛاْا٘
اياُػًُني ٜٚ .اشػٔ بىلس اياُالقا ٠س٦ٓٝاص  :غػاٌ ايٝاس ٜٔال غاُٝا قباٌ ايكاال ٠أٚ
َا ٜؿرتط ؾ ٘ٝايطٗاض ، ٠نُا ْػتشػٔ إعالَ٘  -عٓس إطالع٘ عًا ٢آاعّ ٙايااُػًِ َٓا٘
 ٚإخب ااض ٙبااإٔ عااسّ َباؾااطا٘ أ ٚغػااٌ ايٝااسَ ٜٔاأ َالقاااا٘ ْ ااشَ ٛاأ ايتٓااع ٙعاأايٓذاغ ١ايىلطنْٚ ١ٝاش َٔ ٛايتٓعّـ ايص ٖٛ ٟأَط سػأ ٜػااعس ٙاياصٚم ٚايؿاطع .
ٖٚهصا ٜػتشػٔ باياُػًِ ايصٜ ٟاشتاز ايهتابٜٚ ٞػاتأدط ٙياادسَ ١أ ٚعُاٌ ٚناإ
َأُ ال ٜتٓع ٙعٔ َباؾط ٠أْٛاع ايٓذاغٜٚ ١اشػٔ َٓ٘ إٔ ٜأَط ايهتاب ٞاألداري بػػاٌ
ٜسٚ ٜ٘اطى أْٛاع ايٓذاغ ١عٓس ايىلٌُ ٚايادسَ. ١
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ايىلاؾط :عطم االبٌ اياذالي ١بٌ عطم ناٌ سٝاٛإ داالٍ عًا ٢األساٛط ٚدٛباائ،
ٚال اكااضّ ايكااالَ ٠اا ٚدااٛز عااطم اياااذالٍ يف ايجااٛب أ ٚايبااسٕٚ ،اياااذالٍ ٖااٛ
اياشٛٝإ ايصٜ ٟىلتاز ايتػصّ ٟبىلصض ٠االْػإ .
( :)358عطم اياذٓب َٔ اياشطاّ طاٖطٚ ،األٚ

إٔ ال ٜكاً ٞؾااا ٘ٝغاٛا ٤ناإ

ايتشط ِٜشااٝاائ ثابتاائ يااُٛدب ايااذٓاب ١نايعْاا ٚايًاٛاط ٚاصإغاتُٓا ٤أّ ناإ ااشطٜااُائ
عطنٝائ ناياذٓاب ١ايٓاؾٚ َٔ ١٦ط ٤ٞاياشا٥ا َ عًِ ايعٚز بتشّٝهٗا .
( :)359نااٌ َااا ؾ اوّ يف طٗاضااا٘ ٚإستُااٌ آذّػاا٘ أ ٚنْٛاا٘ ْاااذػائٜ -ربٓاا ٢عًاا٢
طٗاضا٘ٚ ،ال َٛدب يًؿشل ٚايتشكل بٌ يىلً٘ َطغاٛب عٓا٘ ساصضائ َأ ايٛقاٛع يف
ايٛغٛاؽ اياُبػٛض ؾاطعائْ ،ىلاِ إال إٔ ٜهاَ ٕٛتاٝكٔ ايتآذّؼ غاابك ئا ،أٜ ٚرىلًاِ أٚ
ٜرطُإٔ بتٓذّػ٘ السكائ أٜ ٚجب

آذّػ٘ بططٜل إثبات َىلت ؾطعائ .

(َ :)360ا ٜؤخص َٔ أٜس ٟايااُؿطنني َٚأ ٜرًشال بٗاِ َأ خباع ظٜا

ٚعػاٌ

 ْٚااشٖٛا َاأ اياااُا٥ىلات ٚاي ااذاَساتٖٚ ،هااصا أَتىلااتِٗ ٚثٝااابِٗ ٚأٚاْاا -ِٗٝنًااٗا
طاٖط ٠إال إٔ ارىلًِ َباؾطاِٗ ما بايططٛب ١ايااُتىلسٚ ،١ٜايعأ بايٓذاغا ١ال ٜىلتاس با٘،
ٚقس ٜرػتشػٔ َادايؿت٘ سصضائ َأ ايٛقاٛع ؾاا ٞايٛغاٛاؽ ٖٚ .هاصا َاا ٜرؤخاص َأ
أٜس ٟأْاؽ ٜرىلًِ اػاَااشِٗ يف طٗااضَٓ ٠تذاااِٗ ٚأَتىلاتِٗ ٜٚرىلًاِ قًا ١ايااُٝا ٙعٓاس
بىلهااِٗ ْعاااري األيباااإ ٚاألدااابإ ٚاياااسٖٚ ٕٛايكاااٛف ٚاياذاااًٛز ٚاياُػاااعٚالت
ْٚاشاٖٛا نًٗا َاشهَٛا ١بايطٗاضَ ٠ا مل ٜىلًِ آذّػٗا بططٜل إثبااَ ٞىلت ؾطعائ.
( : )361ططٜال إثبااات ايٓذاغاا ١أ ٚايتاآذّؼ ٖاا ٛايىلًااِ ايٛدااساْ ٞأ ٚاالطُٓ٦ااإ
بتشكل أسسٖا ،ؾإْ٘ ٜجب
نُا ٜجب
ؾُٝا ااش
ٜجب

عٓس٥ص ايتٓذّؼ أ ٚايٓذاغ ١نُا اااجب

أسسٖا بؿٗاز ٠ايىلسينيٜٚ ،جب

ايطٗااضٚ ٠اياتطٗري،

بإخبااض ش ٟايٝاس ٚسهاٜتا٘ يتشكال أساسٖا

ٜاسٚ ٙغاًطٓت٘ َاا مل ٜرااتِّٗ بايهاصب أ ٚايتػااَض ؾاال ٜكباٌ إخبااض ،ٙنُاا

إسساٖا بإخباض َطًل ايجاك ١غٛا٤ن نإ عسالئ أّ مل ٜهٔ عسالئ .
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ايفؽٌ ايجاْ : ٞشرا ١ٜايٓجاش ١اىل ايـُالقٞ
( :)362ايا ااذػِ ايطااااٖط اشا القااا ٢ايا ااذػِ ايااآذؼ أ ٚايااااُتٓذؼ ال اػا اطٟ
ايٓذاغاا ١ايٝاا٘ إال إشا نااإ يف أسااسُٖا ضطٛباا ١اػااطٚ ٟاتىلااس ٣باياااُالقاَ ٠اأ أسااس
اياذػُني ا

اآلخط ٚاؤثّط ؾٚ ٘ٝاتىلس ٣اي ٘ٝبؿىلٌ َالقاا٘ أدعا٤ن َٔ ايآذؼٚ ،عًٝا٘

إشا ناْا ٜابػني أ ٚناْا داؾّني َا ْاسا ٠ٚال اػاط ٟا

ايااُالق ٞمل ااؤثط ايااُالقا ٠يف

إْتكاٍ ايٓذاغٚ ١مل ٜتٓذؼ ايطاٖط.
ٚاشا ؾااو يف ا ااشكل ايػااطاْ ١ٜاؾاا٦ائ َاأ ايؿااو يف ااااشكل ايططٛباا ١اياااُػطٚ ١ٜمل
ٜاشكٌ االطُٓ٦إ بٗا  -بين عً ٢طٗاض ٠اياُالقٚ ٞعسّ آذّػ٘ .
(:)363ال ٜهؿ ٞاياُٝىلإ ياشك ٍٛايتٓذّؼ َا مل اتشكل َىلا٘ ايططٛبا ١ايااُػط١ٜ
يف أسااس اياااُتالقٝني يتٓتكااٌ ايٓذاغاا ،١ؾااايع٥بل اياااُا ٥يف أقااٌ اهْٛاا٘ ٚايااصٖب
ٚايؿه ١ي ٛأشٜبا بايٓااض ٚقااضا َاا٥ىلني يف ظاطف َتآذّؼ ٜاابؼ مل ٜتآذّؼ اياصٖب
ٚايؿهٚ ١ايع٥بل ْٚاشٖٛا َٔ ايؿًعات اياُا٥ىل ١أ ٚاياُصاب. ١
نُاا ٜؿارتط يف غاطا ١ٜايٓذاغا ١يف عُا ّٛايااُا٥ىلات  :إٔ ال ٜها ٕٛايااُا ٥غًٝعاائ
ٚإال إخااتل ايتاآذّؼ ب ااُٛن اياااُالقا ٠خاقاا ،١ؾايااسبؼ ايػًااٝغ ٚايً ا
ٚايسٖٔ اياذاَس إشا أقابت٘ ْاذاغ ١مل اػاط ِايٓذاغا ١ا

ايػًااٝغ

اااُاّ أداعا ٙ٤باٌ ٜتآذؼ

َٛن االاكاٍ خاقْ ، ١ىلِ اشا نإ اياُا ٥ضقٝكائ غطت ايٓذاغ ١ا

ااُاّ أدعاٙ٤

نايػاأُ ٚايىلػااٌ ٚايااسبؼ يف أٜاااّ ايكااٝـ باادالف اٜاااّ ايا ز ؾاْاا٘ ااااذُس بىلااا
اياُا٥ىلاتٚ ،اياذُٛز ٚايػًعَ ١اْىل َٔ ١غطا ١ٜايٓذاغ ١ا

ااُاّ األدعا. ٤

ٚايؿاضم ايؿطع ٞبني ايػًعٚ ١ايطق ٖٛ : ١إٔ اياُا ٥اشا نإ باشٝح ي ٛأخاص َٓا٘
ؾاا ٤ٞبكااَ ٞهاْاا٘ خايٝاائ سااني األخاص ؾٗاا ٛغًااٝغ ٚإٕ إَااتم بىلااس َهااٚ ٞقا

ٚ ،إشا

إَتم َهاْ٘ باُذطز األخص ٚبػطع ١ؾٗ ٛضقٝل .
( :)364اياُتآذاؼ باُالقا ٠ايآذاغ ١بىلس ظٚاٍ عاٝآٗا أ ٚأداعاٖ٤ا عٓ٘ ٖٛ -
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ناااايٓذؼ ٜ :ااآذّؼ َاااا ٜالقٝااا٘ َا ا ايططٛبااا ١ايااااُػط ١ٜيف أساااسُٖاٚ ،ال ٜااآذّؼ
اياُتٓذؼ ايجاَْ ٞالقْ ، ٘ٝىلِ يف ؾطض ٚدٛز أثط ايٓذاغ - ١عٗٓٝا ٚدعٖ٤اا ٜ -بكا٢
َٓذّػائ ياُالق َ ٘ٝايططٛب ١اياُػط ١ٜست ٢اع ٍٚااُاّ أدعاٖ٤ا .

ايفؽٌ ايجايح  :أحهاّ ايٓجاش١
(ٜ :)365ؿاارتط يف قااش ١ايطااٛاف ٚايكااال - ٠ايٛادااب َُٓٗااا ٚايااآُسٚبٚ -يف
أدعا ٤ايكال ٠ايآُػ ١ٝايػذسٚ ٠ايتؿٗس ٚيف قال ٠االستٝاط :طٗاض ٠باسٕ ايااُكًٞ
ٚاٛابىل٘ َٔ ؾىلطٚ ٙظؿطٚ ٙذمُٖٛاٚ ،طٗاض ٠ثٝاب٘ َٔ غري ؾطم بني ايػااط ٚغري.ٙ
(َ :)366ا ٜتػط ٢ب٘ اياُكً ٞإٜاُا٤ن إٕ نإ ًَتؿّائ ب٘ باشٝح ٜكسم أْ٘ قاً ٢ؾٝا٘
ٚدب إٔ ٜه ٕٛطاٖطائٚ ،إٕ أيكا ٙعً ٢ظٗطٚ ٙمل ًٜتاـّ با٘ ٚمل ٜااشػب٘ ايىلاطف أْا٘
قًّ ٢ؾ ٘ٝؾال ٜهطّ آذّػ٘ يف قش ١قالا٘.
(ٜ :)367ؿرتط يف قش ١ايكال : ٠طٗاضَٛ ٠ن غذٛز ايااذبٗٚ ١عاسّ آذّػا٘،
ٜٚهؿ ٞطٗاضَ ٠ا ٜااشكٌ با٘ َػاُٚ( ٢نا ايااذبٗ )١زَ ٕٚاا ظاز ٚز ٕٚغاريَ ٙأ
َٛانا ايػااذٛز ؾااال ٜهاطّ آذّػاا٘ َاأ ز ٕٚغااطا ١ٜعًاا ٢االقااٚ ٣ٛإٕ نااإ إعتباااض
ايطٗاااض ٠ؾٗٝااا اٚ

ٚ .عًٝاا٘ اشا ٚن ا دبٗتاا٘ عًاا ٢أضضٍ ٚبىلااا اطابٗااا َتآذ ااؼ

دافّ ال ااػط ٟايٓذاغآَ ١ا٘ يًذبٗاٚ ١بىلها٘ طااٖط ٚيا ٛبكاسض زضٖاِٚ ،ايااُِٗ إٔ
ٜكسم عًٚ: ٘ٝن اجلبٗ ١عً ٢طاٖط ٜٚتشكل ب٘ َػُّ ٢ايػذٛز ؾٝهؿٜٚ ٞكض.
( :)368نٌ ٚاسس َٔ أططاف ايؿبٗ ١اياُشكٛض ٠باشهِ ايٓذؼ ال ٜاذٛظ يبػا٘
يف ايكالٚ ٠ال ايػذٛز عً ٘ٝأٜ ٚهطض ايكال ٠يف أططاؾٗا ،غالف َا ٖاَ ٛأ أطاطاف
ايؿبٗ ١غاري ايااُشكٛض ٠ؾاْا٘ تتاعأ بايكاال ٠أ ٚايػاذٛز عًاٚ ٢اساس َأ األطاطاف
اياُىلً ّٛإمجاالئ آذؼ أسسٖا.
( :)369ابطٌ ايكال َ ٠آاذؼ بسْ٘ أ ٚثٛبا٘ أَ ٚػاذس دبٗتا٘ ٚاااذب االعااز٠
أ ٚايكها َٔ ٤ز ٕٚؾطم بني ايىلاياِ بإؾارتاط ايطٗااض ٠يف ايكاال ٠أ ٚبٛنا ايؿااضع
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دماغ ١ايب ٍٛأْ ٚاشٚ ٙٛبني اياذاٌٖ بُٗا اشا نإ دًٗا٘ عأ اااككري يف ايااؿشل أٚ
ايػااؤاٍ  ،ز ٕٚاي ااذاٌٖ باااحلهِ ٖٚاا ٛقاقااط نُىلات ااكس طٗاااض ٠ؾ ااهالت اي اادؿاف
 إدتٗازائ ا ٚاكًٝسائ ٚ -قس قاً ٢ؾٝا٘ ؾارت ٠ثاِ ٜٓهؿاـ يا٘ ْااذاغت٘  -بتباسٍ ضأٜا٘ أٚاكًٝس -ٙؾاْ٘ ال إعاز ٠عًٚ ٘ٝال قها. ٤
( :)370ي ٛمل ٜىلًِ باُٛنٛع ايااشهِ ٚ :داٛز ايٓذاغا ١يف ثٛبا٘ أ ٚبسْا٘  -ستا٢
ؾطؽ َٔ قالا٘ ثِ عًِ بٗا مل ااذب عً ٘ٝاصإعازٚ ٠ال ايكها. ٤
( :)371ي ٛعًِ أثٓا ٤ايكال ٠بتآذّؼ ثٛبا٘ أ ٚبسْا٘ قباٌ ايؿاطٚع يف قاالا٘  :ؾاإٕ
نإ ايٛق

ٚاغاىلائ أبطًاٗا ٚطّٗاط ايااُتٓذؼ ٚإغاتأْـ ايكاالٚ ، ٠إٕ ناإ ايٛقا

نّٝكائ ست ٢عٔ إزضاى ضنىل ١ؾ ٘ٝبجٛب ٚبسٍٕ طاٖط  :ؾإ أَهٓ٘ ايتبس ٌٜأ ٚايتطٗري أٚ
ْعع اياُتٓذؼ َ بكا ٤ايتػرت  َٔٚزَٓ ٕٚاايف ايكاال ٠ناصإغاتسباض ٚاياتهًِ -اىلأّٝ
عًٚ ٘ٝأااِّ قالا٘ٚ ،إال قً ٢يف ايٓذؼ ٚإدتعأ بٗا .
( :)372ي ٛعًِ بتٓذؼ بسْا٘ أ ٚثٛبا٘ أثٓاا ٤ايكاالٚ ٠اٛقا ساسٚثٗا بىلاس ايؿاطٚع
ؾٗٝا :ؾإ أَهٔ ْعع ايجٛب َ ٚدٛز غااط غاري ٙأ ٚأَهٓا٘ اياتطٗري أ ٚايتباس ٌٜبٓشاٍٛ
ال ٜتشكل َىل٘ َٓايف ايكال -٠اىل ّٔٝعًٚ ٘ٝأااِّ قالا٘ ٚال إعاز ٠عًٚ ،٘ٝإشا مل ٜااُهٓ٘
شيو  :ؾإٕ نإ ايٛق

ٚاغىلائ ْكا قالا٘ ٚاطّٗط َٔ ايادبح ثِ إغاتاْـ ايكاال،٠

ٚإٕ نإ نّٝكائ َ اىلصض ايتطٗري أ ٚايتبس ٌٜا ٚايٓعع ي ز أ ٚيىلاسّ األَأ َأ ايٓااظط
أ ٚذمُٖٛا  -أااِّ قالا٘ ٚإدتعأ بٗا ٚال ؾ ٤ٞعًٝا٘ٚ ،يا ٛأَهٓا٘ ايٓاعع ٚال غاااط يا٘
غري اياُتٓذّؼ ؾاألظٗط ٚدٛب اياُه ٞيف قالا٘ َ اياُتٓذّؼ ٜٚاذتعأ بٗا .
ذؼ ٚقًّ ٢ؾٝا٘ ناْا
( :)373إشا ْػ ٞإٔ ثٛب٘ ا ٚبسْ٘ َتٓ ّ

عًٝا٘ عكٛبا ١يتهاٝٝ

ايتطٗري ٚعسّ إٖتُاَ٘ ب٘ٚ ٖٞ ،دٛب االعاز ٠عً ٘ٝإٕ اصنط يف ايٛقا
اصنط بىلس خطٚز ايٛق

ٚايكهاا ٤إٕ

ٚ ،ال ؾطم بني ايتاصنط -عًا ٢األساٛط ٚدٛباائ -بىلاس اااُاّ

ايكالٚ ٠بني ايتصنط أثٓاٖ٤ا  ،أَهٓ٘ ايتبس ٌٜأ ٚايتطٗري أّ مل ٜاُهٓ٘ .
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( :)374إشا طّٗط ثٛب٘ أ ٚبسْ٘ اياُتٓذؼ ٚقًّ ٢ؾ ٘ٝثِ اب ّٔٝإٔ ايٓذاغا ١باقٝا ١ؾٝا٘
مل ااااذب االعااازٚ ٠ال ايكهااا ٤ألْاا٘ نااإ داااٖالئ بايٓذاغااٖٚ ، ١هااصا ياا ٛؾااو يف
آاذؼ ثٛب٘ أ ٚبسْ٘ ٚمل ٜاتاٝاكٔ ؾآعط ٚمل ٜطٖا ثِ قًّ ٢ؾٗٝا ثاِ اباٚ ّٔٝدٛزٖاا ؾٝا٘
ؾاْ٘ ٜػػً٘ يًكًٛات اياُكبًٚ ١ال إعاز ٠ياُا قال. ٙ
( :)375إشا مل ٜااذس طًٝااٚ ١قا

ايكااال ٠إال ثٛباائ َتٓذّػاائ مل ٜااُهٓ٘ اطٗااريٚ ٙال

ْاعع٘ ي ز أ ٚيٛدٛز َاادايؿ٘ يف اياصنٛضٚ ٠االْٛثا ١أْ ٚااشُٖٛا -قاً ٢ؾٝا٘ ٚإدتاعأ
بٗاٚ ،إٕ أَهٓ٘ ْعع٘ ؾايعااٖط ٚداٛب ايكاال ٠يف ثٛبا٘ ايااُتٓذؼ ٚاألساٛط األٚ
إٔ ٜهِّ ايٗٝا ايكال ٠عاضٜائ ٜادؿ ٞعٛضا٘  ٤َٜٞٛٚيف ضنٛع٘ ٚغذٛز. ٙ
( :)376اشا نإ عٓس ٙثٛبإ ٜىلًِ إمجاالئ بتٓذّؼ أسسُٖا َأ ز ٕٚاااُٝٝعَٚ ٙأ
ز ٕٚقسض ٠عً ٢اطٗري أسسُٖا ٚدب

ايكال ٠يف ناٌٍ َُٓٗاا يٝشاطظ قاالا٘ يف ثاٛب

طاااٖطٚ ،اشا مل  ٜااُهٓ٘ إال قااالٚ ٠اسااس ٠يهااٝل ايٛق ا

أ ْ ٚااشٚ ٙٛدب ا

ايكااال٠

يف أسسُٖاٚ ،ي ٛناإ عٓاس ٙثاٛب ثاياح ٜىلًاِ بطٗاضاا٘ ؾااألق ٣ٛااادّٝط ٙباني اااهطاض
ايكاال ٠يف ايجٛبني اياُؿتبٗني ٚبني إٜكاع ايكال ٠ؾٚ ،٘ٝاألسٛط إختٝاض ايجاْ. ٞ
( :)377اشا آذّؼ َٛن َٔ بسْ٘ َٛٚن َٔ ثٛب٘  ،أَٛ ٚنىلإ َٔ بسْا٘ ،أٚ
َٛنىلإ َٔ ثٛب٘ ٚ ،مل ٜهٔ عٓس َٔ ٙاياُا ٤إال قسضائ ٜهؿ ٞيتطٗري ٙأسسُٖا ٚداب
اطٗري أسسُٖا َادريائٚ ،األسٛط يعَٚائ اكس ِٜاطٗري ايبسٕ عً ٢اطٗاري ايجاٛب عٓاس
اعامحُٗاٚ .يٚ ٛدس اؿاٚت بني اياُتٓذّػني اىل ّٔٝعً ٘ٝعٓاس عذاع ٙعأ اطٗريُٖاا
َ قسضا٘ عً ٢اطٗري أسسُٖا إٔ ٜادتاض األؾس ناياُتٓذّؼ بايب ٍٛأ ٚاألنجاط اًّٛثاائ،
ٚاشا مل ٜاُهٓ٘ ايتطٗري أقالئ ٚأَهٓ٘ إظاي ١عني ايٓذؼ بؿطى أ ٚباُاٚ - ٤دب .
( :)378اشا نإ عٓس ٙقسض َٔ اياُا ٤ال ٜهؿ ٞإال يطؾ ايااشسخ أ ٚيطؾا اياادبح
َٔ ثٛب٘ أ ٚبسْ٘ اىل ّٔٝعً -٘ٝإستٝاطائ -ضؾ ايادبح با٘ باس ٚئا ثاِ ٜتا ُِّٝباسٍ ايٛنا٤ٛ
أ ٚبسٍ ايػػٌ سػب ٚظٝؿت٘ ْٛٚع سسث٘ .
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(ٜ:)379اشطّ أنٌ ايٓذؼ ٚؾطب٘ ،بٌ ٜاذب ايتطٗري َٔ ايٓذاؼ ياُاا ٜطاز أنً٘
أ ٚؾطبٜ٘ٚ ،ااذٛظ االْتؿااع باايٓذؼ ٚايااُتٓذؼ ؾُٝاا ال ٜؿارتط ؾٝا٘ ايطٗااضْ ،٠ىلاِ
ال ضٜب يف سطَ ١غاك ٞايااُػهطات ٚايااُدسّضات يًكابٝإ باٌ ٜااشطّ إطىلااَِٗ أٚ
غك ِٗٝغا٥ط ايٓذاغات ٚاياُتٓذػات إشا ناْ

َهطّ ٠ياِٗ نطضائ َىلتاسّائ با٘ ٚإٕ مل

ٜهٔ نطضائ ععُٝائ .
( :)380ال ٜاذٛظ ب ٝاياُٝتٚ ١ايادُط ٚايادٓعٜط ٚايهًب غري ايكاٛٝز ٚ ،ال باأؽ
بب ٝغريٖا َٔ األعٝاإ ايٓذػاٚ ١ايااُتٓذػ ١إشا ناْا

يااٗا َٓؿىلاَ ١ااشًًَ ١ىلتاسّ بٗاا

عٓس ايىلكال ٤عًْ ٢اشٜ ٍٛبصي ٕٛاياُاٍ باظاٖ٤اٚ ،إال ؾال ٜااذٛظ بٝىلٗاا ٚإٕ ناْا

يااٗا

َٓؿىلَ ١اشًً ١دع ١ٝ٥عً ٢األسٛط ٚدٛبائ .
( :)381اياُػادس بٝاٛت ات يف األضض أعاسّت يًكاالٚ ٠ايتىلبّاس ؾٗٝاا  -يًكااُ٥ني
ٚايىلانؿني ٚايطن ايػذٛز -ؾًٝعّ ايتشؿغ عً ٢دالياتٗا ٚطٗاضاٗا ٜٚاشطّ إزخااٍ
عني ايٓذؼ ؾٗٝا ست ٢غري ايااُتىلسّٚ ٟغاري ايااًُّٛخ يااٗا ٚستا ٢ايااُتٓذؼ إشا ياعّ
َاأ اصإزخاااٍ ٖتااو سطَتٗااا َجااٌ ٚن ا ايىلااصضات ٚاياااُٝتات ؾ ٗٝاا ْ .ىلااِ ال بااأؽ
بإزخاٍ ايٓذؼ أ ٚاياُتٓذؼ إشا مل ًٜعّ َٓا٘ اًٜٛاح ايااُػذس ٖٚتاو سطَتا٘ ناإٔ
ٜسخٌ إي ٘ٝيًكال ٠أْ ٚاشٖٛا ٜٚه قاضٚض ٠زّ َػًك ١يف دٝبا٘ ،أٜ ٚها ٕٛعًا ٢ثٛبا٘
أ ٚبسْ٘ زّ ياذطحٍ أ ٚقطحٍ أْ ٚاش ٛشيو َاُا ال ٜٛداب آذاٝؼ ايااُػذس ٚال ٖتاو
سطَت٘ٚ ،األسٛط إغتشبابائ عسّ آذٝؼ ظاٖط دساض اياُػذس َٔ اياداضز .
ٜ ٌٖٚااذٛظ زخا ٍٛايهؿااض ايااُػادس؟ ال ضٜاب يف عاسّ داٛاظ زخا ٍٛايااُؿطى
اياُػذس اياشطاّ بايادكٛم ،نُا ال ٜاذٛظ زخٛي٘ باٌ زخا ٍٛأ ٟنااؾط يف َطًال
اياااُػادس إشا أٚدااب زخٛياا٘ اًٜٛااح اياااُػذس ٚآذٝػاا٘ ،أ ٚيااعّ ٖتااو سطَتاا٘ أٚ
سطَ ١زٜاْ ١اصإغالّ أ ٚنطاَ ١اياُػًُني نإٔ ٜككس االغاتؿعاظ ٚاااشس ٟايااُػًُني
بسخٛي٘  ٖٛٚناؾط أٜ ٚككس اصإغاٚ ٠٤اصإغتٗاْ ١باياُكسغات ٚاياُػذس َٔ أُّٖٗا.
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 َٚإْتؿا ٤ايتًٜٛح ٚامتو ٜ -ؿهٌ ايااشهِ بااشطَ ١اياسخ ،ٍٛباٌ ٜهااز ٜطُأ٦
ايكًب باذٛاظ زخ ٍٛاياُؿطى أ ٚايهاؾط َٔ -ايٓكاض ٣أ ٚايٛٗٝز أْ ٚاشُٖٛا -إ
بىلا اياُػادس اشا نإ ٜرتٛقّ َٔ زخٛي٘ يف اياُػذس ٖساٜت٘ إ

ايسٜاْا ١اصإغاالَ١ٝ

بؿىلٌ مساع٘ اياُشانط ٠ايىلًُ ١ٝايىلكا٥س ١ٜأ ٚايٓكا٥ض ايس ١ٜٝٓأٜ ٚرطداَ ٢أ زخٛيا٘
عً ّٛؾإٔ اصإغالّ بني اياًٌُ ايهاؾط ٠أَ ٚا ؾانًٗا َٔ اياُكاقس ايىلاي. ١ٝ
( :)382ا ااذب اياااُبازض ٠إ

اطٗااري اياااُػذس ٚإظاياا ١ايٓذاغاا ١عٓاا٘ عٓااس ايىلً اِ

بتًّٛث٘ ٚآذّػ٘ ،ست ٢اشا زخً٘ يٝكً ٞؾٝا٘ ؾٛداس ؾٝا٘ ْااذاغٚ ١دبا
إظايتٗااا َكاسَّائ يااٗا عًاا ٢ايكااال ٠ايٛادبااَ ١ا غااىل ١ايٛقا
اصإظاي ١عكٚ ٢قش

ايكالٚ .٠أَا يف نٝل ايٛقا

ايااُبازض ٠ا

 ،يهاأ ياا ٛقاًّٚ ٢اااطى

ؾتذاب ايااُبازض ٠يًكاال ٠أٚالئ

ثِ ٜبازض صإظاي ١ايٓذاغ ١عٔ اياُػذس  ،نُا أْ٘ َ إؾتػاٍ َٔ با٘ ايهؿاٜاٚ ١اكّاسٜ٘
يتطٗري اياُػذس ااذب عً ٘ٝاياُبازض ٠يكالا٘ ٚيا ٛقباٌ اااشكل اياتطٗري ٚاااُاَ٘ َأ
اآلخطٖ .صا نً٘ َ إسطاظ اياُػذس ١ٜيف ٚقـ ايىلُاضٚ ،٠أَا ايااُهإ ايااُٛقٛف أٚ
اياااُذىلَ( ٍٛكاًّ )٢يًٓاااؽ عَُٛاائ أ ٚخكااٛم طا٥ؿاا ١أ ٚعؿااري ٠أَ ٚهااٝـ َاأ
ز ٕٚإعتباضَ ٙػذسائ َىلبسائ ت غبشاْ٘ ؾال اًشاك٘ أسهاّ اياُػذس ١ٜدعَائ .
( :)383إشا اٛقـ اطٗري اياُػذس عً ٢سؿط أضن٘ أ ٚاادطٜب٘ ٚداب اطٗاري ٙإشا
نإ ايتدطٜب ٜػريائ غري َىلتسّ ب٘ أ ٚإشا نإ َكسَ١ئ يىلُاض ٠أسػٔ بىلس اطٗاريٚ ،ٙأَاا
إشا نإ ايتدطٜب ععُٝائ َهطّائ بايىلُاض ٠اياُػذس ١ٜأ ٚبايٛقـ ؾٝؿهٌْ ،ىلاِ ٜااذٛظ
بأقٌ قاسض ٜطاؿا َىلا٘ ايتًٜٛاح ٚايااُٗاْٚ ١ايااٗتو ٚ ،الباس ؾٝا٘ َأ اااشه ِٝايىلكاال٤
ٚاخل ا ٤بايىلُاضٜٚ ،٠ك ٣ٛاياذٛاظ إشا اٝاػّط باشٍ يتىلُري ٙأ ٚصإظاي ١ايادطاب ٚطِّ
اياشؿط ٚإقالح ايىلُاضٚ ٠ي ٛبكسض َادتكط ناف.
( :)384إشا اٛقّـ اطٗري اياُػذس عً ٢باصٍ َااٍ ٚداب بصيا٘ عًاَ ٢أ ْااذّػ٘،
ٚإٕ مل ٜبصياا٘ ٚنااإ يًُػااذس َاااٍ ٚدااب بصياا٘ َاأ ٚاضز اياااُػذسٚ ،إٕ مل ٜهاأ
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يًُػذس َاٍ ٚداب عًا ٢ايكاازض ٜٔايااُٝػٛضَ ٜٔأ ايااُؤَٓني ٚ -يا ٛبٓشا ٛمجا
ايت عات  :نٌّ باشػب قسضا٘ ٚنطَ٘ ٜٚ ، -هُٔ ايادطاب َٔ قاض غببائ يًتٓذٝؼ
نُا ٜهَ ٕٛأثَٛائ ي ٛنإ ايتٓذٝؼ باختٝااضٚ ٙاىلُّاسٜٚ ،ٙتأناس عًٝا٘ ٚداٛب اياتطٗري
ٚإٕ نإ ٚدٛب٘ َتٛدّٗائ إ

اياذُ ٝنؿا١ٜئ .

( : )385إشا اٛقاااـ اطٗاااري ايااااُػذس عًااا ٢آذاااٝؼ َٛناا قًٝاااٌ َااأ طااااٖطٙ
ٚ -يٛق

قً - ٌٍٝداظ بٌ ٚدب إشا نإ ٜطٗط مجٝىل٘ بىلس٥ص .

( :)386إشا مل ٜتُهٔ اصإْػإ َٔ اطٗري اياُػذس ٚدب عً ٘ٝإعالّ غاريَ ٙاأُ
ٜتٛقّ اكسّ ٜ٘يًتطٗري عٓس إعالَ٘ ٚ -ي ٛبٛاغط ١خازَ٘ َجالئ. -
( :)387إشا آذؼ سكري اياُػذس أ ٚؾطاؾ٘ أ ٚبىلاا آالاا٘ ٚأدٗعاا٘ ٚ -داب
عًاا ٢األسااٛط إظاياا ١ايٓذاغااٚ ١اطٗااري ٙباياااُا ٤أ ٚبكطا اياااُٛن أ ٚابسًٜاا٘ بكطىلاا١
أخط ٣أْ ٚااشٖٛا َااُا ؾٝا٘ قاالس٘ٚ ،أَاا َا إغاتًعاّ ايؿػااز ؾالباس َأ إغتؿااض٠
ايىلاضف ايادبري عٔ أقٌّ ايهطضٚ ،إشا اطاّب عً ٢اطٗري ٙايهطض أ ٚايؿػااز ايىلعا: ِٝ
ايتًـ ايتاّ أ ٚايٓاقل  -أَهٔ بٝىل٘ ٚابس ًٜ٘باُا ٜٓؿ اياُػذس .
( :)388ال ٜاذٛظ آذٝؼ اياُػذس ايص ٟقاض خطابائ ٜٚااذب اطٗاري ٙإشا اآذّؼ
َا زاّ ٜطًل عً ٘ٝعطؾائ :عٓٛإ اياُػذس ٚإٕ نإ ال ٜكً ٞؾ ٘ٝأسس.
( :)389إشا عًِ إمجاالئ بٓذاغ ١أسس اياُػذس ٜٔأ ٚأساس ايااُهاْني َأ َػاذس
ٚدب اطٗريُٖا َىلائ َكسَ١ئ صإسطاظ طٗاض ٠اياُتٓذّؼ َُٓٗا .
( :)390إشا غُكب اياُػذس ٚدرىلٌ ططٜكائ  -ضقٝؿائ أ ٚؾااضعائ -أ ٚزناْاائ أ ٚخاْاائ
أْ ٚاش ٛشيو باشٝح ظاي

عُاضا٘ ٚبطٌ ضمسا٘ ٚخاضطتا٘ ايااُػذس ١ٜؾؿا ٞسطَا١

آذٝػااا٘ ٚٚداااٛب اطٗاااري ٙإؾاااهاٍ ٚخاااالف  ،األٚ

ااااطى آذٝػااا٘ عٓاااس ايكاااسض٠

ٚاصإيتؿات ٚاالق ٣ٛعسّ ٚدٛب اطٗري َٔ ٙايٓذاغ ١ايطاض ١٥عً ٘ٝبىلس ايادطاب .
ٚال ٜاشاطّ اآذاٝاؼ َىلاباس ايهؿاض ٚال ااذاب إظاي ١ايٓاذااغا ١عٓٗاْ ،اىلِ إشا
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إاااادصت َػااذس ئا بااإٔ إَتًهٗااا ٚياا ٞاالَااط ثااِ دىلًااٗا َػااذسائ ٚدااطت ؾٗٝاا َطاغااِ
اياُػذس ١ٜبؿتض بابٗا يًكالٚ ٠أْٛاع ايتىلبّس دط ٣عًٗٝا مج ٝأسهاّ اياُػذس .
(:)391اىلع ِٝايهتاب ٚايىلرت ٠ايطاٖطٚ ٜٔادب َكسّؽ عًا ٢مجٝا ايااُػًُني،
ؾًصا ًٜشال بايااُػادس يف ٚداٛب ايتىلعاٚ ِٝسطَا ١ايتاٖٛني  :ايااُكشـ ايؿاطٜـ
ايص ٖٛ ٟايٛضم اياُطبٛع ؾ ٘ٝأ ٚاياُدطٛط عً ٘ٝنالّ ات  -نالئ أ ٚبىلهاائ -باٌ ناٌ
َٛن ا عًٝاا٘ نااالّ ات غاابشاْ٘ٚ ،اًشاال اياااُؿاٖس اياااُؿطؾ ١بطؾااات اياااُىلكَٛني
( )أ ٚبأٚيٝا ِٖ٤اياُكطبني  :أعين أنطستِٗ اياُكسغ ١ايكطٜبَ ١أ َطقاسِٖ َٚاا
عًٗٝا َٔ ثٝاب ْٚااشٖٛاٚ ،اًشال ايرتبا ١ايااشػ ١ٝٓٝباٌ اطبا ١ايطغاٚ )(ٍٛغاا٥ط
االُ٥اا )(١اياااُأخٛش ٠يًت ا ّى َاأ قبااٛضِٖ أ ٚقطٜب اائ َٓٗااا دااسائ ب ااشٝح  ٜااشػبٗا
اياُت ااؿطع ١اطبتااااِٗ( ،)ؾٝشااطّ اكطٜااب اياآذؼ َٓٗااا أ ٚآذٝػااٗا ألْ ا٘ ٜٛدااب
َٗاْتٗا نُا تب اطٗريٖا إشا آذػ

ٚ -ي َٔ ٛز ٕٚإختٝاضٚ -إظايْ ١اذاغتٗا.

ايفؽٌ ايرابع  :األَٛر ايـُعف ّ ٛعٓٗا يف ايؽال. ٠
األَاااط األ :ٍٚزّ ايا ااذطٚح أ ٚايكاااطٚح ايا ال اىلاااطض يف ايباااسٕ ٜٚهااا ٕٛيا ااٗا
إغااتُطاض يف ايٓااعف ٜٚتىلااس ٣زَٗااا إ

ايجااٛب ٖٚ ،ااَ ٞىلؿ ا ّٛعٓٗااا يف ايكااال ٠عٓااس

سسٚثٗا َػاتُطائ ستا ٢اا أ باْكطااع اياسّ إْكطااع براطَٓٚ ،٤ا٘ زّ ايبٛاغاري إشا ناْا
ظاٖط ٠بٌ ايباطٓ ١نصيو عً ٢االظٗطٚ ،نصا نٌ دطح أ ٚقطح باطين خطز زَا٘ إ
ايعاااٖطٚ ،األسااٛط األٚ

إعتباااض اياااُؿك ١ايٓٛعٝاا ١أ ٚايؿدكااَ ١ٝاأ ايتكااس ٟإ

اصإظايٚ ١ايتطٗري أ ٚاباس ٌٜايجاٛب ٚ ،الباس َأ نا ٕٛايااشطز َىلتاسّ ئا با٘ عكالٝ٥اائ باإٔ
ٜه ٕٛي٘ ثبات ٚاغتكطاض ،ؾاشا نإ دطسائ دعٝ٥ائ غري َىلتسّ ب٘ ؾال عؿ ٛعٔ زَ٘ .
(ٜ :)392رىلؿ ٢عٔ ايسّ ٚإٕ اىلسّ ٣عٔ َٛنىل٘ بكسضٍ َتىلاضفٜٚ ،رىلؿ ٢أٜهائ عأ
ايكااٝض اياااُتٓذؼ باا٘ ٚايااسٚا ٤اياااُٛنٛع عًٝاا٘ ٚايىلااطم اياااُتكٌ باا٘ ٚاألسااٛط
 -اغتشبابائ  -ؾسّ ٙإشا نإ يف َٛن ٍ ٜتٝػط ؾسّ ٙأ ٚاىلكٝب٘ .
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( :)393إشا ناْ

اياذطٚح أ ٚايكطٚح اياُتىلسزَ ٠تكاضب ١باشٝح ارىلسّ دطسائ

ٚاسسائ عطؾائ دط ٣عً ٘ٝسهِ ايٛاسس ،ؾً ٛبطأ بىلهٗا مل ٜاذب غػً٘ بٌ َٖ ٛىلؿّٛ
عٓ٘ ست ٜ ٢أ اياذُٚ ، ٝإٕ ناْ

َتباعاس ٠أَٓ ٚؿكاًٚ ١باطأ بىلهاٗا ٚداب اطٗاريٙ

عً ٢االسٛط ٚإٕ مل  ٜأ اياذُ. ٝ
( :)394إشا ؾااو يف زٍّ أْاا٘ زّ دااطح أ ٚقااطح أّ ال  -ؾايعاااٖط عااسّ ايىلؿاا ٛعٓاا٘
ٚالبس َٔ إظايت٘ ٚاطٗري اياُٛن قبٌ ايكال. ٠
األَط ايجاْ :ٞايسّ يف ايبسٕ ٚايًباؽ إشا ناْ

غاىلت٘ أقاٌ َأ اياسضِٖ ٚمل ٜهأ

َٔ زّ اياشٝا ٚمل ٜهٔ َٔ زّ ْااذؼ ايىلاني  :ايهًاب ٚاياادٓعٜط ٚايااُؿطىٚ -ال
َاأ زّ اياااُٝتٚ ١ال َاأ زّ غااري َااأن ٍٛايًشااِ غااري االْػااإ ؾاْاا٘ ال ٜىلؿاا ٢عاأ ٖاصٙ
ايسَا ٤عً ٢االظٗطٚ ،األسٛط األٚ

عسّ ايىلؿ ٛعٔ زّ ايٓؿاؽ ٚاصإغتشان. ١

( :)395االسٛط يعَٚائ االقتكاض يف ايىلؿ ٛعٔ ايسّ عًَ ٢ا ٜػاا ٟٚعكاس ايػاباب١
َٔ ز ٕٚؾطم بني اياُذتُ ٚبني اياُتؿطم ايصٜ ٟبًؼ َاذُٛع٘ قسض عكس ايػباب.١
(:)396إشا ااؿؿّ ٢ايسّ َٔ داْب ياذاْب آخط ٚنإ َتكاالئ ٚقاس سػاب٘ ايىلاطف
زَائ ٚاسسائ ؾاٝالسغ بًاٛؽ ايااُذُٛع َأ َتؿطّقااا٘ غاىل١ف اياسضِٖ ؾاال عؿا َٛأ ٚعاسّ
بًٛغ٘ ؾٝىلؿ ٢عٓ٘ ٚ .إٕ اؿؿّ َٔ ٢ظاٖط اياًُبٛؽ إ

بطاْت٘ ٚنإ ايجٛب ثاادٓٝائ أٚ

غري َتكٌ االدعا ٤باشٝح سػب ايىلطف ايسّ َتىلاسزائ ٖ :اصا غاري شا -ناإ َتىلاسزائ
ٜالسغ بًٛؽ َاذُٛع َتؿطقاا٘ غىل ١ايسضِٖ ؾال عؿ ٛأ ٚعسّ بًٛغ٘ ؾٝىلؿ ٢عٓ٘ .
( :)397اشا إختًط ايسّ بػري َٔ ٙقٝضٍ أَ ٚا ٤أ ٚغريُٖاا مل ٜىلاـ عٓاٖ٘ٚ ،هاصا
نٌ َتٓذؼ بايسّ ال ٜىلؿ ٢عٓ٘ يف ايكالَ ٠طًكائ عً ٢األسٛط .
( :)398إشا اطزز قسض ايسّ بني ايكسض اياُىلؿ ّٛعٓا٘ ٚباني االنجاط بٓا ٢عًا ٢ايىلؿاٛ
إال إٔ اه ٕٛاالنجطَ ١ٜتٝكٓ ١غاابكائٚ ،إشا ناْا

غاىل ١اياسّ أقاٌ َأ اياسضِٖ ٚؾاو

يف أْ٘ َٔ ايسّ اياُىلاؿ ّٛعٓ٘ أ َٔ ٚغري ٙنسّ اياشٝا بٓ ٢عً ٢ايىلؿٚ ٛمل ٜاذب
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االختباضٚ ،إشا إْهؿـ بىلس ايكال ٠أْ٘ َٔ غري اياُىلؿ ّٛعٓ٘ مل ااذب االعاز. ٠
ايجايح :اياًُبٛؽ ايص ٟال اتِّ ايكال ٠ؾ ٘ٝبٛسس -ٙأ ٟال ٜػرت باُؿطز ٙايىلٛضاني
ناياادـّ ٚايااذٛضب ٚايتهااٚ ١ايكًٓػااٚ ٠ٛايادااااِ ٚاي اادًداٍ ٚايػااٛاض ْٚاااشٖٛا-
ؾاْ٘ َىلؿ ٛعٓا٘ يف ايكاال ٠إشا ناإ َتٓذػاائ بؿاطط إٔ ال ٜها ٕٛؾٝا٘ َأ أداعاَ ٤اا ال
ٜؤنٌ ياشُ٘ ٚال َتدصائ َٔ اياُٝت ١أْ َٔ ٚاذؼ ايىلنيٚ ،إال ؾال ٜىلؿ ٢عٓ٘.
ايطابااا  :ايااااُشُ ٍٛايااآذؼ َااأ غاااري اىلسّٜااا٘ ٚغاااطاٜت٘ إ

ايجاااٛب أ ٚايباااسٕ

ٚاياُشُ ٍٛاياُتٓذؼ َٖ ٛىلؿ ٛعُٓٗاا غاٛا ٤ناإ ايااُتٓذؼ َااُا ااتِّ ؾٝا٘ ايكاال٠
نااايجٛب اياااُشُ ٍٛيف اي ااذٝب أ ٚنااإ َ ااُا ال اااتِّ باا٘ ايكااال ٠نايػاااعٚ ١ايااسضِٖ
ٚايػهني ٚايآُس ٌٜايكػري ْٚااشٖٛاٚ .االساٛط يعَٚاائ عاسّ ايىلؿا ٛعأ ايااُشٍُٛ
ايص ٟاااشًّ٘ ايااشٝاَ ٠أ أداعا ٤ايااُٝتٚ ١عأ ايااُشُ ٍٛايااُتدص َأ ْااذؼ ايىلاني
نايهًب ٚايادٓعٜط ٚعٔ اياُشُ ٍٛاياُتّدص َٔ أدعاَ ٤ا ال ٜؤنٌ ياشُ٘ نايػباع .
اياداَؼٜ :ىلؿ ٢عٔ ايٓذاغ ١يف ايجٛب أ ٚايبسٕ ساٍ اصإنططاض ٚاىلصّض اياتطٗري
طٚ ١ًٝق

ايكال ٠أ ٚعٓس يع ّٚاياشطز ايؿدكٚ ٞاياُؿك ١ايؿسٜس َٔ ٠ايتطٗري.

ايفؽٌ اخلاَض  :أْٛاع ايـُطٗرات .
ايٓاٛع األ: ٍٚايااُاٖٚ ٤ا ٛعُاساٗا ألْا٘ َطّٗاط يػاياب ايااُتٓذّػات إشا غُػِا فً ْ باا٘
بٓاشٜ ٍٛػتٛي ٞاياُا ٤عً ٢اياُتٓذؼ بٌ ٜٚطّٗط ايااُا ٤ايااُتٓذؼ عٓاس إاكااي٘ بااُا٤
َىلتكِ ٚإَتعادُٗا ٚقريٚضاُٗا َاا٤ن ٚاساسائ ،نُاا ٜطٗاط ايااُا ٤ايااُهاف أ ٚغاريٙ
َٔ اياُا٥ىلات اشا اَتعز باياُا ٤اياُىلتكِ ٚاغتًٗو ؾٚ ٘ٝقاضا َاَ ٤طًكائ ٚاسسائ.
(ٜ :)399ىلت يف اياتطٗري بايااُا ٤إٔ ٜها ٕٛقباٌ اياتطٗري با٘ طااٖطائ بااشػب ٚاقا
ايااشاٍ أ ٚيف ظااٖط ايؿاطع بايبّٓٝا ١أ ٚبإخباااض ايجكا ١أْ ٚااشُٖٛاٚ ،الباس َأ إغااتٝال٤
اياااُا ٤عًاا ٢اياااُتٓذؼ ٚإْ ااشالٍ ايٓذاغااٚ ١أدعاٖ٤ااا ؾٝاا٘ٚ ،البااس َاأ ظٚاٍ عااني
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ايٓذاغٚ ١أدعاٖ٤ا ايكػاض َٓٗاا ،ز ٕٚأٚقااؾٗا  :ايًاٚ ٕٛاياطٜض ٚايطىلاِ ؾااشا بكاٞ
ؾااَٗٓ ٤ٞااا مل ٜكااسح يف سكاا ٍٛايطٗاااض ٠إشا عًااِ ظٚاٍ أدااعا ٤اياآذؼ ثااِ ٜىلكباا٘
ايػػٌ باياُاٚ ،٤ي ٛاٛقّاـ ظٚاماا عًا ٢ؾاطى أ ٚزياو أ ٚآكٝا ٚغػاٌٍ ٚداب قباٌ
ايتطٗري باياُا ،٤نُا ٜىلت إطاالم َاا ٤اياتطٗري ٚعاسّ قاريٚضا٘ عٓاس اياتطٗري با٘ َاا٤ن
َهاؾائٜٚ ،ىلت عسّ اػّٝط اياُا ٤عٓس ايتطٗري ب٘ ٚبأٚقاف ايٓذؼ خاق. ١
(ٜ :)400ىلت ا يف اطٗااري اياااُتٓذؼ باياااُا ٤ايكًٝااٌ :إغااتٝال ٤اياااُاٚ ٤اػًّباا٘ عًاا٢
اياُٛن اياُتٓذؼ بٓش ٍٛآشٌّ ايكصاض ٠ؾٚ ٘ٝاتشًّاٌ أداعا ٤ايآذؼ ٚااع ٍٚباايٓعط
ايىلطؾاٜ ،ٞىلكب٘ إْؿكاٍ َا ٤ايػػاي ١عٔ اياُػػ ،ٍٛؾإ اياُتٓذؼ أْٛاع :
أ -قااس ٜهاا ٕٛاياااُتٓذؼ قااًبائ ٜٓؿكااٌ عٓاا٘ َااا ٤ايااتطٗري ٚال ٜٓؿااص إ

أعُاقاا٘

ناياذػس ٚاياشسٜس ٚذمُٖٛا ٜٚ .هؿ ٞيف َجً٘ إغتٝال ٤اياُا ٤عًٚ ٘ٝال ًٜعّ عكط. ٙ
بٚ -قاس ٜها ٕٛايااُتٓذؼ َااُا ٜٓؿاص ؾٝا٘ ايااُا ٤ايااُطٗط ٜٚطغاب يف باطٓاا٘ ٚال
ٜآؿكٌ إال بىلكطَ ٙجٌ ايجٛب ٚايؿطاف ٚاياشكري ؾٝذب عكاط ٙأ ٚغُاع ٙبهؿّا٘ أٚ
ضدً٘ ست ٢آؿكٌ ايػرػاي ١عأ ايااُػػ -ٍٛاااُاَٗا أ ٚأغًبٗااٜٚ . -ااُهٔ االنتؿاا٤
عٔ ايىلكط بتٛاي ٞايكبّ عً ٢اياُتٓذؼ ستٜ ٢ىلًِ باْؿكاٍ ايػػاي ١األٚ

.

داااٚ -قااس ٜهاا ٕٛاياااُتٓذؼ َاااُا ال ٜاااُهٔ عكااطٚ ٙآؿااص يف بٛاطٓاا٘ ايططٛباا١
ٚاطغااب يف ثٓاٜاٖااا َجااٌ ايكااابٚ ٕٛايطااني ٚايااادعف ٚايااادؿب ٚايًاا

ٚاياااذ

ٚبىلا ايؿٛان٘ ٚاياشبٛب ٚايكططااؽ ايػاُٝو (ايااُكْٚ )٣ّٛااشٖٛا ٖٚ .اصا ايٓاٛع
ٜطٗط ظاٖط ٙبإدطا ٤اياُا ٤عًٚ ،٘ٝيف آذؼ باطٓ٘ َٔ ز ٕٚإسطاظ ْؿٛش ايٓذؼ ايٝا٘
إؾهاٍ َٔٚ ،اياُكطٛع ب٘ عسّ اأثري ايٓسا ٠ٚغطا ١ٜايٓذاغ ١يًباطٔ ،يهٔ إشا أساطظ
اياُهًـ بسي ٌٝقطىلا ٞأ ٚسذاَ ١كبٛيا ١عكالٝ٥اائ  :اآذّؼ باطٓا٘ بػاطٜإ أداعاَ ٤أ
ايٓذؼ إي ٘ٝؾٝكطب دسائ سك ٍٛايطٗاض ٠يًباطٔ بٓؿٛش اياُا ٤ايطاٖط ؾ ٘ٝبٓشٜ ٍٛكاٌ
باطٓ٘ ٜٓٚؿص ياُا ٚقٌ إي ٘ٝايٓذؼ ؾٝطٗط ٜٚع ٍٚاصإغتكصاض ايىلطيف باغتٝال ٤أدعا٤
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اياُا ٤ايٓاؾص ٠عً ٢االدعا ٤ايٓذػ ١ايٓاؾص ٠ؾٚ . ٘ٝإشا نإ ايٓاؾص يف باطٓ٘ ايٓسا٠ٚ
اياُهتػبَ َٔ ١القا ٠ايٓذؼ يعاٖط ٙؾال ٜٓذؼ باطٓ٘ بٗا.
(:)401ايبااسٕ اياااُتٓذؼ بااايب -ٍٛالبااس َاأ غػااً٘ َااطاني ب ااشٝح اااعَ ٍٚىلُٗااا
األدااعا ٤ايبٛيٝاا ١اشا طّٗاط بايكًٝااٌ بااٌ ستاا ٢اشا طّٗاط باايهطّ عًاا ٢األسااٛطٜٚ ،هؿااٞ
ال بايااُاز٠
غػًٗا َطٚ ٠اسس ٠يف اياُا ٤ايااذاضٖٚ ٟا ٛاياصٜٓ ٟبا ٜٚػاَ ٌٝااؤَ ٙتكا ئ
ْعري َٝا ٙايىلٚ ٕٛٝاآلباض ٚاالْٗاض ٚايبشاض ٖٚ .هصا سهِ اطٗري ايجٝااب ْٚااشٖٛا إشا
آذّػ

بايبٚ ،ٍٛعً ٢نٌ اكسٜط ًٜعّ ايىلكاط أ ٚاياسيو يف اطٗاري ايجٝااب ْٚااشٖٛا

َاُا ٜكبٌ ايىلكط أ ٚايػُع ستٜ ٢ادطز َا ٤ايػرػاي َٔ ١اياُػػ. ٍٛ
(ٜ :)402هؿ ٞقبّ اياُاَ ٤طٚ ٠اسس ٠يف اطٗري ايجٛب اياُتٓذؼ ببا ٍٛايكايب أٚ
ايكاابَ ١ٝااا زاّ ضنااٝىلائ مل ٜأنااٌ ايطىلاااّ ٚإٕ ا ااذاٚظ عُااط ٙاياشٛي ٝاأ ٚ ،األسااٛط
ٚدٛبائ عكط ٙبىلس قبّ اياُا ٤عً. ٘ٝ
( :)403اياااُتٓذؼ بػااري ايباا ٍٛاشا مل ٜهاأ آْٝاآَٚ - ١اا٘ اياااُتٓذؼ باياااُتٓذؼ
بايبٜ - ٍٛهؿ ٞيف اطٗري ٙغػًٚ ١اسس ٠إشا ظاي
ي ٛأظًٜ

بايػػاٌ أَهأ إستػاابٗا ٚاألٚ

عني ايٓذؼ قبٌ ااُاّ ايػػٌ ،أَاا

عاسّ إستػاابٗا  ،أَاا إشا إغاتُط إداطا٤

اياُا ٤بىلس اصإظايٚ -١يٜ ٛػري ئا -ؾتشػب دعَاائ ٜٚطٗاط ايااُشٌ بٗاا إشا ناإ َتٓذػاائ
بػري ايبٜٚ ،ٍٛاشتاز إ

غػً ١ثاْ ١ٝاشا نإ َتٓذػائ بايب. ٍٛ

( :)404اصإْااٖ ٤ا ٛايعااطف ٚايٛعاا ٤ايااصٜٛ ٟنا ؾٝا٘ ايااُأن ٍٛأ ٚاياااُؿطٚب أٚ
ْ ااشُٖٛاٚ ،إشا ااآذّؼ بؿااطب ايهًااب َ ااُا يف االْاااَ ٤اأ َااا ٤أَ ٚااا ٥أَ ٚااطم أٚ
ْاشٖٛا َاُا ٜكسم َىل٘ أْ٘ (ؾهٌ ؾطب ايهًب) غُػٌ بايااُا ٤ثالثاائ ستا ٢إشا ناإ
ن اطّائ أ ٚداض ٜاائ عًاا ٢األسااٛط ٚدٛب ا ئا  :أٚالٖاأ إٔ ارػػااٌ اآلْٝاا ١باياااُا َ ٤ااُعٚدائ
بايرتاب ٜٚاُػض ب٘ ااُاّ أدعا ٤اصإْا ٤ثِ ٜعاٍ ايرتاب ٜٚػػٌ َطاني باياُا. ٤
ٚاياُا ٤أ ٚاياُا ٥اشا ؾطب َٓ٘ ايهًب ثِ قرابّ يف إْاا ٤آخط ٚداب ااطٗاٝاطٙ
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بايٓش ٛاياُصنٛض  ٖٛٚايػػٌ باياُاٚ ٤ايرتاب َط ٠ثِ ٜػػٌ باياُاَ ٤طاني.
( :)405إشا يط ايهًب اصإْا ٤أ ٚؾطب بال ٚيٛؽ يػاْ٘ يكطىل٘ ؾاألسٛط ٚدٛبائ
أْ٘ باشهِ ايٛيٛؽ يف نٝؿ ١ٝايتطٗريٚ ،ال ااًعّ ؾُٝا اشا عطؼ ٚٚق يىلاب٘ يف االْا٤
أ ٚآذؼ اصإْا ٤بىلطق٘ أ ٚغا٥ط ؾهالا٘ أ ٚباُالقا ٠ؾىلط ٙأ ٚبىلا أعها ٘٥يإلْا.٤
( :)406البس َٔ ايتطٗري باايرتاب َاادكٛقائ ز ٕٚايطَاٌ أ ٚايطَااز أْ ٚااشُٖٛا
َاُا ٜٛدس عً ٢غطض االضضٜٚ ،اذب  -عً ٢األسٛط  -إٔ ٜها ٕٛايارتاب اياصٟ
ٜىلؿّط ب٘ االْا ٤طاٖطائ قبٌ االغتىلُاٍ .
( :)407يف اطٗااري االْااا ٤اياااُتٓذّؼ بؿااطب اي اادٓعٜط َٓاا٘ أ ٚباااُٛت اي ااذرطش ؾٝاا٘
  ٖٛٚايهبري َٔ ايؿأض اي ٜ -ٟاذب غػاً٘ غاب َاطات َأ ز ٕٚؾاطم باني ايػػاٌباياُا ٤ايكً ٌٝأ ٚايهجري أ ٚاياذاض ٟأ ٚبااُا ٤ايااُطط عًا ٢األساٛط ٚ ،اصإْاا ٤اياصٟ
ٜؿااطب ؾٝاا٘ اياادُط أ ٚايٓبٝااص اياااُػهط ؾااتطٗري ٙبػػااً٘ ثااالخ َااطات ستاا ٢إشا غُػااٌ
بايهجري أ ٚباياذاض ٟأ ٚباياُططٚ ،األٚ

إٔ اػػٌ غبىلائ .

(:)408اشا ااآذؼ األْااا ٤بػااري َااا اكااسّٚ -يااٛؽ ايهًااب ،ؾااطب اياادٓعٜطَ ،ااٛت
اياذرطش ؾ ،٘ٝإْا ٤ايادُطٚ -داب يف اطٗاري : ٙغػاً٘ ثاالخ َاطات بايااُا ٤ايكًٝاٌ باٌ
ست ٢باياُا ٤ايهطّ ٚاياذاضٚ ٟاياُطط عًا ٢األساٛط ٚدٛباائٜٚ ،ااذطٖ ٟاصا ايااشهِ
يف اصإْااا ٤اياااُتٓذؼ بااُالقا ٠اياااُتٓذؼ األَٗٓ ٍٚااآَٚ ،اا٘ اياااُتٓذؼ بااُالقا ٠إْااا٤
ايادُط أ ٚبااُالقا ٠إْاا ٤ؾَاطبَ ايهًاب اشا مل ٜهأ ؾٝا٘ ؾهاٌ ؾاطب٘ أ ٚبااُالقا ٠إْاا٤
ؾطب ايادٓعٜط َٓ٘ أَ ٚات اياذرطش ؾ. ٘ٝ
(ٜ :)409تشكاال غػااٌ االْااا ٤باياااُاٜٚ ٤طٗااط بااإٔ ٜكابّ ؾٝاا٘ ؾااَ ٤ٞاأ اياااُا ٤ثااِ
ٜرشطى ؾ ٘ٝا

إٔ ٜػتٛعب ااُاّ أدعا ٙ٤ثِ ٜرطام ثِ ٜركبّ ؾ ٘ٝاياُاٜٚ ٤رشطى ٜٚراطام

ثِ ٜكبّ ؾ ٘ٝاياُاٜٚ ٤رشطى ٜٚرطام ٚقس طٗط س٦ٓٝص إشا نإ ٜطٗط بػػً٘ ثالثائ .
( :)410ايتطٗري باُا ٤اياُطط ٜاشكٌ بإغتٝال ٙ٤عً ٢اياُشٌ اياُتٓذؼ  -ثٛبائ

(َٗٓ ................................................................. )166از ايكاحلني/ز1

نااإ أّ إْااا٤ن أّ غريُٖاااَ -اأ غااري ساداا ١ا

ايىلكااط أ ٚا

ايتىلااسز ْ .ىلااِ ًٜااعّ

 عً ٢األسٛط -عكط ايجٛب ٚاىلسز غػٌ االْا ٤ايص ٟؾطب َٓ٘ اياادٓعٜط أَ ٚااتؾٝاا٘ اي ااذطش أ ٚؾااطب ؾٝاا٘ اي اادُطٜٚ ،هؿاا ٞعطناا٘ ي ااُا ٤اياااُطط َااط٠ئ بىلااس أخااط،٣
ٚاصإْا ٤اياُتٓذؼ بؿطب ايهًب َٓ٘ -ال ٜػكط ؾ ٘ٝايػػٌ بايرتاب اياُُعٚز باياُا٤
ٚاألسٛط ٚدٛبائ عطض اصإْاَ ٤طاني ياُا ٤اياُطط بىلس إظاي ١ايرتاب عٓ٘ .
(:)411ال ٜىلتا ايتااٛاي ٞؾُٝااا ٜىلت ا ؾٝاا٘ اىلااسز ايػػااٌ ؾااال ٜه اطّ سكاا ٍٛايؿاقااٌ
ايعَين بني نٌ غػاً ١يف اااشكل اياتطٗري ،نُاا ال اىلتا ايااُبازض ٠ؾاٛض ئا يًىلكاط ؾُٝاا
ٜىلكطٚ ،اياُِٗ سك ٍٛايىلكط قبٌ إبتسا ٤اياذؿاف يٝتشكل خطٚز ايػػاي.َ٘ٓ ١
( :)412ايجٛب اياُكبٛؽ باياسّ أ ٚبكابؼ َتآذؼ ٜطٗاط بػػاً٘ بايااُا ٤ايااُطًل
اشا ْؿص يًباطٔ ٚإغتٛ

عً ٢مج ٝأدعاٚ ٙ٤اشا عركط ايجٛب ٚؾكً

ايػػااي ١عٓا٘

ٚخطز اياُا ٤األمحط ،أٜ ٟطٗط عٓسَا ٜادطز اياُا ٤قاؾٝائ غري َتً ّٕٛباياشُط. ٠
( :)413إشا غاػٌ ثٛب٘ اياُتآذؼ ثِ ضأ ٣ؾ ٘ٝؾ٦ٝائ َٔ ايطٝاأ أ ٚزقاا٥ل االؾآإ
أ ٚايػسض أ ٚايكاب ٕٛايص ٟنإ َتٓذػائ -مل ٜهطّ بطٗااض ٠ايجاٛب ايااُػػ ٍٛإال َاا
نإ سادبائ عٔ ٚق ٍٛاياُا ٤ا

َٛن إيتكاق٘  ،نُا ٜاشهِ بطٗاض ٠ظااٖط ايطاني

أ ٚاالؾٓإ أ ٚايػسض أ ٚايكاب ٕٛايص ٟضآ ٙؾ ٘ٝصإْػػاي٘ بػػٌ ايجٛب ،باٌ ٜٚااشهِ
بطٗاض ٠باطٓ٘ إشا أسطظ ْؿٛش اياُا ٤ؾ ٘ٝعً ٢ايٛد٘ اياُىلت .
(َ:)414ا ٤ايػػاي ٖٛٚ - ١ايااُا ٤اياآُؿكٌ َأ ايااذػِ ايااُتٓذّؼ ايااُػػ-ٍٛ
إشا اىلكباا٘ طٗاااض ٠اياااُشٌ ٚقاس خااال َاأ عااني اياآذؼ ؾٗاا ٛطاااٖط ،ؾااإشا دااطَ ٣ااا٤
اياتطٗري َأ ايااُٛن ايااُتٓذّؼ  :ايباسٕ أ ٚايجاٛب أ ٚغريُٖاا َأ اياااُتٓذّػات -
مل ٜتٓذّؼ َا إاكٌ ب٘ َٔ اياُٛان ايطاٖطٚ ٠مل ٜاشتر ا

اطٗري .

( :)415األضض ايكًب ١أ ٚاياُؿطٚؾ ١باآلدط أ ٚبايكدط أ ٚبايكري أ ٚبايعؾ

أٚ

ْاشٖٛا ٜاُهٔ اطٗريٖا باياُا ٤ايكً ٌٝإشا أدط ٟعًٗٝا ،يهٔ َاذُ ايػرػايٜ ١بك٢
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َتٓاذّػائٜٚ ،اُهٔ ايتدًل َٓ٘ بإخطاز َا إدتُا بااُػطؾ ١أ ٚقُااف ٜااذصب٘ با٘ ثاِ
ٜكبّ اياُا ٤ايكً ٌٝعً ٢اياُٛن ؾٝطٗط اشا ناْ

غػايٜ ١ىلكبٗا طٗاض ٠اياُشٌ .

( : )416االسٛاض ٚاألٚاْ ٞايهبري ٠اياُجبت ١يف األضض أ ٚايبٓاٜ ٤اُهٔ ااطٗريٙ
بايكً ٌٝبإٔ ٜكبّ اياُا ٤ؾٗٝا ٜٚساض ستٜ ٢ػتٛعب مج ٝأدعاٖ٤ا ،ثِ ٜردطز
س٦ٓٝص َا ٤ايػػاي ١اياُذتُ

يف ٚغطٗا بٓعحٍ أ ٚااذؿٝـ بادطق ١أْ ٚاشُٖٛا،

ٚاأل سٛط ٚدٛبائ اطٗري آي ١االخطاز نٌ َط َٔ ٠ايػػالتٚ ،االسٛط اغتشبابائ
اياُبازض ٠ا

إخطاز ايػػايٚ ،١ال ٜكسح ايؿكٌ بني ايػػالت ي ٛإستاز ايتطٗري ا

ايتىلسزٚ ،ال ٜهطّ ااكاطط َا ٤ايػػاي ١سني اصإخطاز عً ٢اياُا ٤اياُذتُ ْؿػ٘،
ٜٚاُهٔ يف عكٛضْا :اطٗريٖا باياُا ٤اياُىلتكِ بأغط ططٜكَ ١تكً ١باياُاز. ٠
( :)417ايطني اياُتٓذؼ ٜاُهٔ اطٗري ٙباإٔ ٜااذؿّـ ٜٛٚنا يف ايااُا ٤ايااُىلتكِ
ستٜٓ ٢ؿص اياُا ٤ا

أعُاق٘ٚ ،ايطشاني ايااُتٓذؼ ٜىلذأ ٜااُهٔ اطٗاري ٙباإٔ ٜراادبع

ٜٚراذؿـ ٜٚرٛن يف اياُا ٤ايااُىلتكِ بٓااشٜٓ ٍٛؿاص ايااُا ٤ا
ايادبع اياُتٓذؼ ايصْ ٟؿصت ايططٛب ١اياُتٓذػ ١ا

أعُاقاٖ٘ٚ ،هاصا سهاِ

أعُاق٘ .

ٚاياشًٝب اياُتٓذؼ ٜاُهٔ اطٗري ٙبإٔ ٜركٓ دبٓائ ٜٛٚن يف ايهجري ستٜ ٢ااشطظ
ٚق ٍٛاياُا ٤ا

أعُاق٘ٚ ،األٚ

إطىلاَ٘ يًكبٝإ ٚي َٔ ٛز ٕٚاطٗري .

( :)418اياااسٖٔ ايااااُا ٥إشا اااآذؼ ال ٜاااُهٔ اطٗاااري ٙباااذىلً٘ يف ايهااطّ ايااااشاضّ
ٚاػدُٗٓٝا ٚإَتعادُٗا ٚ ،اياُا٥ىلات اياُتٓذػ ١نايسبؼ ٚاياُطم ٚايىلكاري ناصيو
بااٌ ٖاا ٞال اطٗااط إال باصإغااتٗالى ٚااااؿت

األدااعا ٤يف اياااُاٚ ٤قااريٚضَ ٠اااذُٛع

ايادًٝط َاَ ٤طًكائٜٚ ،اُهٔ إعطاٖ ٤ص ٙاألَٛض يًكيب ٚاياُذٓ. ٕٛ
( :)419إشا آذّؼ ايًشاِ أ ٚاألضظ أ ٚايااُاف أْ ٚااشٖٛا ْؿاص ايآذؼ إ

عُكٗاا

ٜكٓٝاائٚ -دااب قبااٌ االنااٌ اطٗريٖااا بٛنااىلٗا يف َاااَ ٤ىلتكااِ ٜرٓتعااط ستااٜ ٢رىلًااِ ْؿااٛش
اياُاٚ ٤اغتٝالؤ ٙعً ٢ايباطٔ اياُتٓذؼ ،أٜ ٚرٛن يف أداْٜٚ ١كبّ اياُا ٤ايكًٌٝ
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عًٗٝا ستٜٓ ٢ؿص اياُا ٤إ

باطٓٗا نُا ْؿصت ايٓذاغ ١إيٚ ،٘ٝي ٛمل آؿص ايٓذاغ ١يف

عُكٗا ٜتشكل اطٗريٖا بٛنىلٗا يف طؿ

أْ ٚاشٜٚ ٙٛكّب اياُا ٤عًٗٝا عًْ ٢اشٍٛ

ٜػتٛي ٞعًٗٝا ثِ ٜرطام اياُاٜٚ ٤ؿطؽ ايطؿ
ايطؿ

َطٚ ٠اسس ٠ؾٝطٗط اياُتٓذؼ ٜٚطٗط

ابىلائٚ .إشا أضٜس اطٗري ايجٛبٚ -رن يف ايطؿ

ٚأُؾااطؽ اياااُاَ ٤ااطٚ ٠اسااس ٠ؾٝطٗااط شيااو ايجااٛب ٚايطؿ ا

ٚقربّ اياُا ٤عً ٘ٝثِ عركاط
ابىل اائٚ ،اشا نااإ ايااتطٗري

َاشتادائ يًتىلسز نايجٛب اياُتٓذؼ بايب ٍٛنؿا ٢ايػػاٌ ثاْٝا ١عًا ٢ايٓشا ٛايااُصنٛض
َٔ ز ٕٚؾطم بني غػٌ اياُتٓذؼ يف ايطؿ

ْٚاش َٔ ٙٛايعاطٚف ،يهأ يا ٛغػاٌ

يف اصإْاَ ٖٛٚ ٤تٓذؼ قبٌ ايتطٗري ؾ -٘ٝاىل ّٔٝغػً٘ ثالثائ يٝطٗط يف ْؿػ٘ .
( :)420ايسغاا ١َٛاياال يف ايًشااِ أ ٚاصإيٝاا ١أ ٚايٝااس أ ٚاصإْااا ٤ال ا اآُ َاأ اطٗ ٝااط
اياُتٓذؼ إال إشا بًػ

نجطاٗا سس اياذطّ اياشا ٌ٥عٔ ٚق ٍٛاياُا ٤يًُتٓذؼ.

( :)421اياشً ٞايصٖبٝاْٚ ١ااشٖٛا ايااُتٓذػ ١ناايل ٜكاٛغٗا َؿاطى أ ٚنااؾط غاري
نتاااب -ٞإشا مل ٜىلًااِ َالقاااا٘ مااا َا ايططٛبااٜ ١ااشهِ بطٗاضاٗااا ٚالبااأؽ بًبػااٗا أٚ
محًٗا يف ايكالٚ ،٠اشا عًِ ايتالقَ ٞا ايآذؼ بططٛباَ ١ػاط -١ٜاآذّؼ ايااُالقٞ
ٜٚاُهٔ اطٗري ايعاٖط َٓٗا باياُاٚ ،٤إشا إغتىلًُٗا َس٠ئ ٚإستٌُ ظٗٛض ايباطٔ باؾاط
بتطٗري َا ظٗطٚ ،ي ٛعًِ آذؼ ايباطٔ مل ٜااُهٓ٘ اطٗاريٚ ٙإٕ ناإ ٜااذٛظ يًكاا٥ؼ
عًُااٗا ٜٚكااض َاأ اياااُطأ ٠يبػااٗا يف ايكااالَ ٠ااا زاّ ال ا ااتِ ايكااال ٠ؾٗٝااا ٚال اػاارت
ايىلٛضاني بٛسسٖا .
( :)422اشا ااآذؼ زاخااٌ ايتٓااٛض ٜاااُهٔ اطاااٗري ٙبكّاااب اياااُا ٤عًاا ٢اياااُٛن
اياُتٓذؼٚ ،ي ٛاآذؼ بايبٚ ٍٛداب اهاطاض ايػػاٌ َاطانيَٚ ،ااذُ َاا ٤ايػػااي١
ٜبك ٢عًاْ ٢ااذاغت٘ إشا ناإ َتٓذّػاائ قباٌ ايكابّ ٚناصا ايػػااي ١األٚ

َأ ايبا،ٍٛ

ٜٚػتشػٔ إخطاد٘ بؿتش ١غؿً ١ٝأ ٚااذؿٝؿ٘ بكُاف َ اطٗري اياُٛن بىلس٥ص .
ايٓٛع ايجاْ : ٞاألضض ؾإْٗا ااطّٗط باطٔ ايكسّ َٚا ٖٚ ٛقاا ٤ياٗا عاز٠ئ نايآىلٌ
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ٚاياادـ ٚاياااشصاْٚ ٤ااشٖٛا -باياااُػض بٗااا أ ٚباياااُؿ ٞعًٗٝااا ،ستاا ٢اااع ٍٚأدااعا٤
ايٓذؼ بُٗا ٜٚصٖب أثطٚ ،ٙي ٛأظًٜ
ااااُاَٗا طٗااطْ ،ىلااِ ياا ٛظاي ا

بىلا ايٓذاغ ١ثِ َؿ ٢عً ٢االضض ؾعاي

ايٓذاغاا ١بتُاَٗااا قبااٌ اياااُؿ ٞعًاا ٢االضض أؾااهٌ

ايتطٗري باُذطز اياُؿ ٞعًٗٝا ٚ ،األسٛط ٚدٛبائ اصإقتكاض يف َطّٗط ١ٜاألضض عًا٢
ايٓذاغ ١اياشاقً ١باياُؿ ٞعًٗٝا أ ٚايٛقٛف بٗا .
( :)423اياُطاز َٔ االضض َطًل َا ٜػُّ ٢أضناائ َأ سذاط أ ٚااطاب ا ٚضَاٌ،
ٚال ٜبىلااس عُاا ّٛاياااُطٗط ١ٜياامضض اياااُؿطٚؾ ١باااآلدط أ ٚباي ااذلّ أ ٚب اايٓٛض ٠أٚ
اياااُطً ٞباايكري أ ٚاياااُؿطٚف بايهاؾاا ٞأْ ٚااشَ ٙٛااُا قاآ َأ أدااعا ٤االضض أٚ
أخص َٓٗا ٚ ،األق ٣ٛإعتباض طٗاضاٗا ٚ ،االسٛط ٚدٛبائ إعتباض دؿاؾٗاا عٓاس اياتطٗري
باياُػض أ ٚباياُؿ ٞعًٗٝاٚ ،ال اهط ْساٚاٗا.
( :)424ال ٜبىلس إيااشام ظااٖط ايكاسّ ٚايٓىلاٌ بباطُٓٗاا بااشل َأ ٜااُؿ ٞعًُٗٝاا
يىلٛمٍ يف قسَ٘ أ ٚصإعٛدادٗا  ،نُا ال ٜبىلس إيااشام سٛاؾا ٞبااطٔ ايكاسّ أ ٚبااطٔ
ايٓىلٌ يف َطّٗط ١ٜاألضض ياُٗا ْ .ىلِ ٜؿهٌ إياشام عٝين اياطنبتني ٚايٝاس ٜٔإشا ناإ
ايااُؿ ٞعًٗٝاااٚ ،ناصيو َااا اراٛقّ ٞبا٘ نأغااؿٌ خؿااب ١األقطا ٚاألعااطزٚ ،االسااٛط
ٚدٛبائ اطٗريُٖا باياُا. ٤
( َٔ :)425ؾو يف طٗاض ٠االضض ٜابين عًا ٢طٗاضاٗاا ؾتهاَ ٕٛطّٗاط ٠س٦ٓٝاص إال
إشا ناْ

اياشاي ١ايػابكْ ١اذااغتٗا .

( :)426ال بس َٔ إسطاظ األضن ١ٝست ٢اطّٗط ايكسّ أ ٚايٛقا ٤ايااُتٓذؼ بٗاا ،ؾًاٛ
نإ أعُ ٢أ ٚيف ظًُٚ ١مل ٜاشطظ إٔ َا ااش

قسَا٘ أضض ٚاستُاٌ نْٛا٘ ؾطؾا ئا أٚ

غريُٖا -مل ٜٓؿ اياُؿ ٞعً ٘ٝيف ايتطٗري .
ايٓااٛع ايجايااح :ايؿااُؼ ،ؾااإ االضض ٚايػااطض ْٚاااشُٖٛا َاأ ايجٛاباا
ايآُكٛيٚ ١ايل ٜكًّ ٢عًٗٝا ٚقس آذّػ

غااري

بباَٚ ٍٛاا ٜاؿبااٗ٘ ؾاإٕ ايؿاُؼ اااطّٗطٖا
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إشا أؾطق

عًٗٝا  ٖٞٚضطب ١ؾذؿّؿتٗاا بااشٝح إغاتٓس ايااذؿاف ا

إؾاطام ايؿاُؼ

عً ٢اياُتٓذؼ ٚإٕ ؾاضنٗا يف ايتذؿٝـ ٖبٛب ايطٜض ٚسطن ١اياٗٛا ٤ؾاْا٘ ال ٜاآُ
َٔ اطٗري ايؿُؼ ما ،إال إشا نإ ياُٗا أثط بكسضٍ َىلتس با٘ يف ايتذؿٝاـ ،ؾااشا غًاب
اأثري ايؿُؼ يف ااذؿٝـ اياُتٓذؼ -طٗطت االضض ٚايػطض .
(:)427إْاُا اطٗط االضض بإؾطام ايؿُؼ اشا مل ابلَ ؾٗٝا أداعاَ ٤أ ايٓذاغا،١
ؾإشا بك ٞؾاَٗٓ ٤ٞاا ؾٗٝاا -مل ٜطٗراط ايااُٛن ٚإٕ قااض داؾاائ ،ؾٝاتىلني قابّ ايااُا٤
صإظاي ١ايٓذؼ ٚاططٝب٘ ثِ ااؿطم ايؿاُؼ ؾتذؿّؿا٘ ؾٝطٗاطٖٚ ،اصا ايططٜال آت اٜهاائ
االضض اياُتٓذػ ١داؾٚ ١قس ظاي

ؾُٝا إشا ناْ

عني ايٓذؼ عٓٗا ٚأضٜاس اطٗريٖاا

ؾٝكبّ عًٗٝا اياُا ٤أ ٚاياُا ٥اياُتٝػط ؾاشا دؿؿتٗا ايؿُؼر طٗرطت .
(:)428إشا آذّػ
ٚال ساد ١ا

األضض بايب ٍٛؾأؾطق

عًٗٝا ايؿاُؼ ستا ٢دؿّا

طٗاطت

قبّ اياُا ٤عًٗٝا  .يهٔ يا ٛناإ ايبا ٍٛأ ٚاياسّ غًٝعاائ يا٘ داطّ  -مل

ٜطٗط دطَ٘ باياذؿاف نُا ال ٜطٗط غطض االضض ايص ٟعً ٘ٝدطّ ايآذؼْ ،ىلاِ ياٛ
أَهٔ اادؿٝـ غًعت٘ باُا ٥أ ٚباُا ٤ثِ ااذؿّؿ٘ ايؿُؼر ٜطٗط اياُٛن .
( :)429اياشكٚ ٢ايرتاب ٚايطني ٚاالسذااض ٚاآلداط ٚايهاؾا ٞاشا عراسّت داع٤ائ
َٔ االضض ٖٞ -باشهِ االضض يف طٗاضاٗاا بايؿاُؼ ٚ ،ال ٜىلاِ اياتطٗري َاا أيكا٢
عً ٢االضض َٓٗا يػطض ايبٓا ٤بٗا أ ٚابًٝط االضض بٗاٚ ،اياُػُاض ايجابا

ْٚااشٙٛ

إشا قاض دع٤ائ َٔ االضض أ ٚايبٓاٜ ٤طٗط بإؾطام ايؿُؼ ٚاااذؿٝؿٗا يٓذاغات٘ يهٓا٘
إشا قً مل ٜاذط عً ٘ٝاياشهِ ٚ ،اشا أعٝس ا

االضض عاز سهُٖ٘ٚ ،هصا .

ايٓٛع ايطاب  :االغتشاي ٖٞٚ ١ابسٍ اياشكٝك ١ايٓٛعٚ ١ٝااشّٛما ا

َٛناٛع َػااٜط

يًشكٝك ١ايااُتٓذػ ١بااشػب ايكاسم ايىلاطيف ،ؾٝطٗاط َاا ناإ ْااذػائ أَ ٚتٓذػاائ ثاِ
أسايت٘ ايٓاض ضَازائ أ ٚزخاْائ أ ٚباداضائٚ ،نصا ٜطٗط َا إغتشاٍ باداضائ بػري ايٓاض.
ٚأَا َا ابسّي

أٚقاؾ٘ ٚااؿطّق

أدعاؤ َ ٙإْاشاؿاظ سكاٝكت٘ ايٓٛعا ١ٝنايكُض
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ٚايؿىلري اياُتٓذػني إشا طُشٓا ٚخربعاٚ ،اياشًٝب اياُتٓذؼ اشا قاض دبٓائ أ ٚقُٝطائ،
ٚايكٛف ٚايكطٔ اياُتٓذػني إشا قاضا عبا ٠٤أ ٚثٛبائ ؾاْا٘ ال اع ٍٚعٓاُٗا ايٓذاغ،١
ٖٚهصا ايطني اياُتٓذؼ اشا أسايتا٘ ايٓااض خعؾاائ أ ٚآداطائ أ ٚدكّاائ أْ ٚاٛض ٠ؾٗا ٛباامٍ
عً ٢ايٓذاغٚ ١نصا ايطني ٚاياشك ٢اشا أسايتُٗا ايٓاض بالط ناؾ ٞأْ ٚاش. ٙٛ
( :)430ياا ٛإغااتشاٍ ايباا ٍٛا ٚاياااُا ٤اياااُتٓذؼ باااداض ئا طٗااط  ،ؾااإشا إغااتشاٍ
ايبداض عطقائ نإ طاٖطائ أٜهائ ْ ،ىلِ إال إشا قسم عً ٢ايىلطم ْؿػا٘  :عٓاٛإ إساس٣
ايٓذاغات نىلطم ايادُط ؾاْ٘ َػهط .
( :)431نااٌ سٝااٛإ اهااَ ّٕٛاأ ْاااذؼ أَ ٚتاآذؼ ٚابااسّي

قااٛضا٘ ايٓٛعٝاا١

باشػب اصإطالم ايىلاطيف ٖا ٛطااٖط ْعاري اياسٚز ايااُػتشَ ٌٝأ ايىلاصض ٠أ ٚايااُٝت،١
ٚالبااس َاأ إسااطاظ اب اسٍّ اياشاااكٝك ١ايٓٛعٝاا ١عطؾ اائ ٚال ٜٓؿ ا  -يف اياااُطٗط - ١ٜايعاأ
باصإغتشاي ١أ ٚإستُاٍ ايتبسٍ يف ايكٛض ٠ايٓٛع. ١ٝ
( :)432اياُا ٤اياُتٓذؼ إشا قااض باٛالئ يااشٛٝإٍ َاأن ٍٛايًشاِ نايؿااٚ ٠ايبكاط٠
أ ٚعطقااائ ياا٘ أ ٚيىلابااائ ؾٗاا ٛطاااٖطٚ ،ايػااصا ٤اياآذؼ أ ٚاياااُتٓذؼ إشا قاااض ضٚثااائ
ياااشٛٝإ َااأن ٍٛايًشااِ أ ٚيبٓااائ أ ٚقاااض دااع٤ائ َاأ ايااادهطٚات أ ٚايٓبااااات أٚ
االؾااذاض أ ٚاالثاااُاض ؾٗاا ٛطاااٖطٖٚ ،هااصا ايااادٓعٜط ٚايهًااب إشا َااااا يف َاااًُش١
ٚإغتشاال ًَشائ ٖٚ ،هصا اياشهِ يف غري شيو َاُا ٜىلّاس ايااُػتشاٍ إيٝا٘ َتٛياسائ َأ
اياُػتشاٍ َٓ٘ ٚناْا َتػاٜط ٜٔيف اياشكٝك ١ايٓٛع. ١ٝ
(َ َٔٚ :)433كازٜل اصإغتشايٚ ١ايتبسٍّ يف اياشكٝك ١ايٓٛعٝاٚ ١اػّٝاط ايااُٛنٛع
اياااُٛدب يتب اسٍّ اياااشهِ ا

ايطٗاااض : ٠إْكااالب اي اادُط أ ٚاياااُػهط ا

اي اادٌّ أٚ

َا ٥سالٍٚ ،اياُِٗ ظٚاٍ ايادُطٚ ١ٜاالغهاض ؾاْا٘ َطّٗاط َأ ايٓذاغا ١غاٛا ٤اػّٝاط
بٓؿػ٘ أ ٚبىلالز بؿطط عسّ ٚدٛز ْاذاغ ١خاضد ١عٔ ايادُط ١ٜعً ٢األسٛط ،ؾًاٛ
آذؼ إْا ٤ايادُط بٓذاغ ١خاضد ١ٝثِ إْكًب ايادُط ؾٗٝا خالئ مل اطٗط اآلْ. ١ٝ
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ايٓٛع اياداَؼ :إْتكاٍ زّ االْػإ أ ٚاياشٛٝإ إ

دٛف سٛٝإ ال ْؿؼ ي٘ :

نايبل ٚايكٌُ -باشٝح ٜىلسّ دع٤ن َٓ٘ٚ .أَا إشا مل ٜىلسّ دع٤ن َٓ٘ أ ٚؾوّ يف قريٚضا٘
دع٤ن َْٓ٘ -عري زّ اصإْػإ ايصٜ ٟاُكّ٘ ايىلًل -ؾٗ ٛبامٍ عً ٢ايٓذاغ.١
ايٓٛع ايػازؽ :إغالّ ايهاؾط ٚإظٗاض ايؿٗازاني َٖ ٛطّٗاط يباسٕ ايهااؾط بااذُٝ
أقػاااَ٘ ستاا ٢اياااُطاس عاأ ؾطااط ٠عًاا ٢االقااٜٚ ، ٣ٛتبىلاا٘ أدااعاؤ ٙنؿااىلطٚ ٙظؿااطٙ
ٚؾهالا٘ َٔ بكاق٘ ْٚاداَت٘ ٚقٚ . ٘٦ٝاياُطاز َٔ ايااُطاس ايؿطاطَ : ٟأ ٚياس عًا٢
االغالّ  -بإٔ نإ أسس أب ٜ٘ٛأ ٚنالُٖا َػًُائ  -ثاِ نؿاط سااٍ بًٛغا٘ ٚخاطز عأ
زا٥ط ٠اصإغالّ بإْهاض َىلتكس أغاغ ٞأ ٚنطٚض ٠ز ١ٜٝٓبٓشٜ ٛػاتًعّ إْهاضٖاا اهاصٜب
ايٓيب ( )يف ؾطٜىلت٘ ٚضغايت٘ ايػُا. ١ٜٚ
ايٓٛع ايػاب  :ايتبىل : ١ٝؾإ ايهااؾط إشا أغاًِ ٜتبىلا٘ قابٝاْ٘ يف ايطٗااض - ٠أباائ ناإ
ايهاااؾط ايااص ٟأغااًِ أّ دااسائ أّ أَاائ أّ دااسٚ . - ٠ايطؿااٌ اياااُػيب يًُػااًِ ٜتبىلاا٘ يف
ايطٗاااض ٠اشا اهؿًّاا٘ إدتُاع ٝاائ ٚمل ٜهاأ َ ا ايطؿااٌ أسااس آبا٥ااٜ٘ٚ .ؿاارتط يف طٗاااض٠
ايطؿٌ يف ٖااني ايكٛضاني إٔ ال ٜعٗط إيتعاَ٘ بىلكا٥س ايهؿاط اشا ناإ َاسضنائ َااُّٝعائ،
ٖٚهصا أٚاْ ٞايادُط ٠ايل إْكًب

خالئ ؾإْٗا اتبىلٗا يف ايطٗاض. ٠

ٜٚس اياُػػٌ يًُٚ ، ٝايػس ٠ايل ٜػػٌّ عًٗٝاٚ ،ايجٝاب ايل ٜػػّاٌ ؾٗٝااَٚ ،اا
ٜرػرت ب٘ عٛضا٘ ٖ ٞاتب اياُٝ

يف ايطٗاض ٠بىلس نُاٍ اطٗاريٚ ٙاػػا ً٘ٝبايااُا ٤ثالثاائ،

ٚأَا بسٕ ايػاغٌ ٚثٝاب٘ ٚغا٥ط اآلت ايتػػ ٌٝؾاألسٛط اطٗريٖا َػتكالئ باياُا. ٤
ايٓٛع ايجأَ  :ظٚاٍ عني ايٓذاغ ١عٔ بٛاطٔ االْػاإ  -عٓٝا٘ أ ٚؾُا٘ أ ٚأْؿا٘ أٚ
أشْ٘ ٚ -ظاٖط دػس اياشٛٝإ  ،ؾٝطٗط َٓكاض ايسداد ١اياًُّٛخ بايىلاصض ،٠نُاا ٜطٗاط
بسٕ ايساب ١اياُذطٚسٚ ،١ؾِ اياٗط ٠اياًُ ّٛخ بايسّٚٚ ،ياس ايااشٛٝإ ايااًُّٛخ باياسّ
عٓااس ايااٛالز ،٠نااٌ ٖااصا بااُذطز ظٚاٍ عااني ايٓذاغااٚ ١دؿاااف ضطٛبتٗااا ْ .ىلااِ قبااٌ
ظٚاٍ عني ايٓذاغ ١اياُط ١ٝ٥عً ٢دػس اياشٛٝإ ٖاَ ٛتآذؼ َٚآذّؼ يااُالقَ ٘ٝأ
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زٚ ٕٚاغط ٖٚ ،١هاصا ٜطٗاط بااطٔ ؾاِ اصإْػاإ إشا أناٌ ْااذػائ أَ ٚتٓذػاائ أ ٚؾاطب٘
باُذطز ظٚاٍ ايىلاني عٓاس ايبًا أ ٚاصإيكااٚ ، ٤ناصا ٜطٗاط بااطٔ عٓٝا٘ عٓاس اصإنتشااٍ
باايٓذؼ أ ٚايااُتٓذؼٚ ،ياا ٛبكال ؾاااضب اياادُط ؾأقااب ثااٛب أساس مل ٜتاآذؼ
ثٛب٘ ٚال ًٜعّ اطٗاري ٙيًكاالٚ ،٠ياْ ٛاعف اياسّ َأ أْاـ أساس أ ٚؾُا٘ أ ٚعٓٝا٘ نؿااٙ
غػٌ َا ظٗط ٜٚطٗط باطٓ٘ بتٛقـ ايٓعف ٚإْاكطاع٘ .
ٜٚبىلس ثبٛت ايٓذاغ ١يبٛاطٔ االْػإ اياُشه - ١غاري اياآُؿتش ١طبٝىلا١ئ ، -نُاا
ٜبىلااس غااطا ١ٜايٓذاغاا ١عاأ اياآذؼ إ

ايطااٖط ستاا ٢عٓااس إسااطاظ االقُٗٝاا يف باااطٔ

اآلزَ ، ٞغٛا ٤اهّْٛا يف ايباطٔ ناياُصٜ ٟالق ٞايب ٍٛيف ايبااطٔ ،أّ اها ّٕٛايآذؼ
يف ايباطٔ ثاِ زخاٌ ايطااٖط إيٝا٘ نُاا ٤ايااُشكٓ ١ؾإْا٘ ال ٜآذؼ بااُالقا ٠ايآذؼ يف
األَىلا ، ٤أّ اه ٕٛايٓذؼ يف اياداضز ناياُا ٤اياُتٓذؼ ايصٜ ٟؿاطب٘ اصإْػاإ ؾاْا٘
ال ٜٓذؼ َا بىلس اياشًلٚ ،أَاا َاا ق بًا٘ ؾاْا٘ ٜآذؼ ٜٚطٗاط باعٚاٍ ايىلانيٚ ،ناصا إشا
ناْا َىلائ َتهّْٛني يف اياداضز ٚزخاال ٚاالقٝاا يف اياساخٌ نُاا إشا إبتًا ؾا٦ٝائ طااٖطائ
ٚؾطب عًَ ٘ٝا٤ن َتٓذػائ ؾاْ٘ إشا خطز شاى ايطاٖط َأ دٛؾا٘ سهاِ عًٝا٘ ايطٗااض،٠
ٚال ٜاذط ٟاياشهِ األخري يف اياُالقا ٠يف باطٔ ايؿِ ؾالبس َٔ اطٗري اياُالق. ٞ
ايٓٛع ايتاغ  :غٝب ١اياُػًِ بىلس آذؼ بسْ٘ أ ٚثٝاب٘ أ ٚؾطاؾا٘ أ ٚآْٝتا٘ أ ٚغريٖاا
َٔ اٛابىلا٘ ؾإْٗاا اهؿاـ عأ طٗاضاٗاا إشا عًاِ قااسبٗا بتٓذّػاٗاٚ ،مل ٜرىلًاِ نْٛا٘
َأُ ال ٜباي ٞبايطٗاضٚ ٠ايٓذاغ ١ثِ ؾاٖٛس إغاتىلُاي٘ إٜاٖاا ؾُٝاا ٜىلتا ؾٝا٘ ايطٗااض٠
نايكال ٠ؾٗٝاٚ ،س٦ٓٝاص ٜااشهِ بطٗااض ٠اًهاِ ايااُتٓذػات بااُذطز إستُااٍ قاسٚض
ايتطٗري َٓ٘ أ ٚعطٚض ايطٗاض ٠ما ٚ -ي ٛإاؿاقائ -إستُاالئ ٜىلتسّ ايىلكال ٤ب٘ .
ايٓٛع ايىلاؾط :إغت ا ٤اياشٛٝإ اجلالٍ ٖٛٚ -ايصٜ ٟىلتاز ايتػصّ ٟبىلصض ٠اصإْػإ
ؾرت٠ئ َٔ ايٛق  -ؾ َٔ ُٓٝايتػصّ ٟبايىلاصضٜٚ ٠ىلًّاـ بػريٖاا َاس٠ئ يٝطٗاط َأ ايااذًٌ
باشٝح ٜع ٍٚعٓ٘ عٓٛإ اياذًٌ عطؾائٚ ،األسٛط يعَٚائ إعتباض االنجط ظَٓائ َٔ ظٚاٍ
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اصإغِ عطؾائ َ َٔٚه ٞاياُس ٠اياُىل ١ٓٝي٘ ؾطعائ  ٖٞٚيف اصإبٌ أضبىلَٜٛ ٕٛائٚ ،يف
ايبكط عؿطٚ ،ٕٚيف ايػِٓ عؿطٚ ،٠يف ايبط مخػٚ ،١ؾا ٞايسداز ثاالثاٚ ،١يف غريٖا
َٔ احلٛٝاْات اجلالّي ١ايل مل اىلَ ّٔٝس ٠إغت اٗ٥ا ؾطعائ ٜهؿ ٞظٚاٍ اصإغِ عطؾائ.
( :)434ايعاااٖط قباا ٍٛنااٌ سٝااٛإ ش ٟدًااس يًتصنٝاا ١عااس ٣احلؿااطات  ْٚااذؼ
ايىلني :ايهًب ٚايادٓعٜط ،ؾااشا شنا ٞايااشٛٝإ اياص ٟال ٜؤناٌ يااشُ٘ نايػاباع دااظ
إغتىلُاٍ دًسٚ ٙغا٥ط أدعا ٘٥يف غري ايكالٚ ٠ايطٛاف َاُا ٜؿرتط ؾ ٘ٝايطٗااضٚ ٠ياٛ
مل ٜسبؼ دًس ٙعً ٢األق. ٣ٛ

ايفؽٌ ايصادط  :أحهاّ األٚاْٞ
(ٜ :)435اشطّ اغتىلُاٍ ايعطٚف اياُكٓٛع َٔ ١دًٛز اياُٝت ١ؾُٝاا ٜؿارتط ؾٝا٘
ايطٗاض ٠ناألنٌ ٚايؿطب ٚايٛنٚ ٤ٛايػػٌ ْٚااشٖٛا ،نُاا ٜااشطّ اغاتىلُاٍ أٚاْاٞ
اياُؿطنني -إشا عًِ َباؾطاِٗ ياٗا َ ضطٛبَ ١تىلس ١ٜأ ٚآذٝػِٗ إٜاٖا َٚ ،عاسّ
ايىلًااِ باااُباؾطاِٗ يااٗا ال بااأؽ يف إغتىلُايااٗا يف األنااٌ ٚايؿااطب ْٚااشُٖٛا اشا مل
اهٔ َكٓٛعَ ١أ ايااذًٛز ايااُؿهٛى اصنٝا ١سٛٝاْااٗااٚ ،األٚ

ايتٓاعّ ٙعأ أٚاْاٞ

أٌٖ ايهتاب ٚغػٌ ايؿِ ٚايٝس ٜٔإشا باؾط األنٌ ٚايؿطب َٓٗا .
( :)436االق ٣ٛداٛاظ ايتاع ّٜٔباأٚاْ ٞاياصٖب ٚايؿهاٜٚ ،١ااشطّ إغاتىلُاما يف
األنٌ ٚايؿطب َٔ ،ز ٕٚإٔ ٜاشطّ ْؿؼ ايااُأن ٍٛأ ٚايااُؿطٚب ايااُذىل ٍٛؾٗٝاا،
نُا ٜاشطّ إغتىلُاياٗا يف ايطٗاض َٔ ٠اياشسخ أ ٚايادبح ٚغريٖا .
ٜٚاااذٛظ إقتٓااا ٤أٚاْاا ٞايااصٖب ٚايؿهااٚ ١بٝىلٗااا ٚؾااطاؤٖا ٚقااٝاغتٗا -ال يػااطض
اغتىلُاما اياشطاّٜٚ -اشٌّ أخص األدط ٠عًٗٝاٚ ،األسٛط اطى ٖص ٙنًٗا .
( :)437سطَ ١األٚاْ ٞاياُصنٛض ٠ثابت ١عً ٢ايطداٍ ٚايٓػا َٔ ٤ز ٕٚؾطم بني
ايكػريٚ ٠ايهبريٚ ٠بني َا نإ عًٖ ٢اٝأ ٠األٚاْ ٞاياُتىلاضف قآىلاٗا َٔ ايٓشاؽ
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ٚاياااشسٜس ٚااليااآُٚ ّٛٝايهااطٚ ّٚبااني َااا مل ٜهاأ نااصيو َٚ ،اأ ز ٕٚؾااطم بااني
ايصٖب ٚايؿه ١ايادايكني ٚبني اياُػؿٛؾني أ ٚاياُُعٚدني بػريُٖا بٓػب ١٦نا١ًٝ٦
باااشٝح ٜاكاااسم عطؾاااائ عاااً ٢اصإْاااا ٤أْاا٘ (إْاااا ٤ايصٖاااب) أ( ٚإْاااا ٤اياؿااهٚ ، )١أَااا
اياُُعٚز بادًٝط َىلتسّ ب٘ بااشٝح ٜىلاطف أْا٘ إْاا ٤خًاٝط َأ اياصٖب ٚغاري ٙأَ ٚأ
ايؿهااٚ ١غريٖااا ؾاااألسٛط اااطى األنااٌ ٚايؿااطب َٓاا٘ ٚاااطى إغااتىلُاي٘ يف ايطٗااٛض
ٚايطٗاض ٠ب٘ .
( :)438ال َااْ َاأ قااآ غااري اآلْاٝاااَ ١اأ اياااصٖب أ ٚاياؿاهااٚ ١ال َاااْ َاأ
اغااتىلُاماٜٚ ،ادات اال ايآُااا ٚايتشااط ِٜايؿااطع ٞباآلْٝااٚ ،١ايعاااٖط اٛقّ اـ قااسم
اآلْ ١ٝعً ٢إْؿكاٍ اياُعطٚف عٔ اصإْا ٤باشٝح ٜراطؾ عٓ٘ ٜٚراٛن ؾٚ ٘ٝعًا ٢نْٗٛاا
َىلسّ ٠ألٕ ٜارشطظ أٜ ٚرىلطض ؾٗٝا اياُأن ٍٛأ ٚاياُؿطٚب أْ ٚاشُٖٛاٚ ،عًٝا٘ :ؾاطأؽ
(ايػطؾاٚ )١ضأؽ (ايؿااطب) ٚقاطاب ايػااٝـ ٚاياادٓذط ٚايػاهني (ٚقاااب) ايػاااع١
اياااُتساٚي ١يف ٖااصا ايىلكااطٜ -ىلااين إطاضٖااا َٚ -ااشٌ ؾ الّ اياداا ااِ ٚب ٝا
ًَٚىلك ١ايؿاٚ ٟأَجاياٗا خاضز عٔ اآلْ ١ٝؾال بأؽ يف إغتىلُايااٗا إشا ناْا

اياااُطآ٠
َكآٛع١

َٔ ايصٖب أ ٚايؿهٚ ،١ال ٜبىلس دٛاظ ٙيف ظطف ايػاي -١ٝايىلططٚ -اياُىلذٚ ٕٛايات
ٚايا

 -ايسيااٚ ١ذمٖٛااا  ، -نُااا ال بااأؽ بااُا ٜاااكٓ باٝاااتائ ياًتاااىلٜٛص َااأ ايااصٖب أٚ

اياؿاهٜ ١اٛنا ؾاٝاٗا ساطظ اصإَاّ اياذٛاز( )أ ٚغري َٔ ٙاألسطاظ أ ٚاألزع. ١ٝ
(ٜ :)439هط ٙإغاتىلُاٍ (ايكاسح ايااُؿها) ٖٚا ٛايكاسح اياص ٟؾٝا٘ قطىلاَ ١أ
ايؿه ١أ ٚأنجطًٜٚ ،عّ ععٍ ايؿِ عٔ َٛن ايؿهاٚ ،١األساٛط األٚ

إٔ ًٜشال با٘

(ايكااسح اياااُصّٖب) ٚإٔ ٜىلااعٍ ايؿااِ عاأ َٛناا ايااصٖب ٚ ،ات غاابشاْ٘ ايىلاياااِ
باشكا٥ل األسهاّ  ٖٛٚسػبآا ْٚاىلِ ايٛن. ٌٝ

فقه الصالة
بصِ اهلل ايرمحٔ ايرحِٝ
ال َ٠نَا ْ ـَل ْعًَــ ٢ايـــُ لَتٓتبْ تنَْابُــا َْٛلق ٛــاص ٚقاااٍ ع اعّ
قاااٍ ات غاابشاْ٘:طإَِّٕ ايؽَّ ـ َ
ت ْٚايؽَّــــــالَ ٠ايُْٛشلــــــطَ٢صٚقاااااااٍ َٛالْااااااا
ٚدااااااٌّ :طحْــــــا تف ٛا ْعًَــــــ ٢ايؽَّــــــًَْٛا ت
ايكااازم ( :)طَــا أعًــِ ظــ٦ٝا بعــف ايـــُعرفٜ - ١ىلااين َىلطؾاا ١ات ٚضغااً٘ ٚأٚيٝا٥اا٘

اياُكطّبني َٚىلطؾ ١ايااُىلاز -أفضٌ َٔ ٖـه ٙايؽـال ،٠أال ـر ٣إٔ ايعبـف ايؽايــي عٝصـ ٢بـٔ
ال تْٚ ٠ايسَّنَــا٠ت َْــا دَُلـَُ حِّْٝــاصٜٓٚ،بػاا ٞإٔ رٜىلًااِ إٔ ٖااصٙ
َــر  ِٜقاااٍ ْٚ :أَٚلؼْــاْت ٞبتايؽَّـ َ
اياااُكاَات َؿااطٚط ١باصإقباااٍ عًاا ٢ايكااالٚ ٠باغااتكاَ ١ايىلُااٌ ْٚعاٖاا ١ايػااًٛى عاأ
اياُىلكٚ ١ٝاياشطاّ ٚ ،ؾكٓا ات صإقالح قًٛاآا ٚاك ِٜٛغًٛنٝاآا .
ٚإعًِ إٔ ايكال ١ّٜٖٛ ٖٞ ٠اياُػًِ ٚإسس ٣ايسعاٚ ِ٥األضنإ ايل بين عًٗٝاا
ز ٜٔاصإغالّ بٌ ٖا ٞأُٖٗاا  -بىلاس اصإعتكااز بايٛالٜا ١يااُشُس ٚآٍ َااشُس (-)

ٜٚككط ايًػإ ٚايبٝإ عٔ عطض ؾهًٗا ٚمسَ ّٛكاَٗا ٚياصا ٚضز  :طإٕ قبًَ قبٌ َا
شٛاٖا ٚإٕ ردّت ردّ َا شٛاٖاص ٚت زضّ ايكا ٌ٥عٓٗا :
آٗ ٢عٔ ايآُهط ٚايؿشؿا٤

ز

أقكط ؾٗصا َٓاتٗ ٢ايجآا٤

ٚؾا ٞؾك٘ ايكال ٠أسهاّ ناجريٚ ٠ؾاطٚع عسٜاس ٠قاس ال اىلاسّ ٚال اااشكٚ ،٢الباس َأ
عكس اياُباسح يىلطض َا ٜاُهٔ بٝاْ٘ َٓٗا َٚاا ٜىلِّ اصإبتال ٤ب٘ نُٔ َكاقس :
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الـنقصد االول :أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها
وفيه فصول :
الفصل األول  :فـي أعدادها

( :)1ايكًٛات ايٛادبا ١يف ظَاإ ايػٝبا - ١قكّاطٖا ات ٚعذّاٌ يٓاا ايؿاطز بااشل
ايعٖطاٚ ٤أبٗٝا ٚبىلًٗا ٚبٓٗٝا  -غات : ١ايؿاطا٥ا ايَٝٛٝا ١اياادُػٚ ،١آاسضز ؾٗٝاا
قال ٠اياذُىل ١ؾإ اياُهًـ يف  ّٜٛاجلُىلَ ١ادّٝط بني إقاَتٗا بؿاطٚطٗا ٚإشا أقُٝا
بؿطا٥طٗا أدعأت عٔ قال ٠ايعٗط باٌ ٖا ٞاألؾهاٌ ،ثاِ قاال ٠ايطاٛاف ايٛاداب،
ٚقال ٠اآلٜاتٚ ،ايكال ٠عً ٢األَٛات َٚ ،ا إيتعَ٘ بٓصضٍ ت أ ٚعٗاس أٜ ٚااُني باات
أ ٚإداض ٠ألسس أ ٚؾطط يف عكس الظّٚ ،قها ٤ايٛيس األن َا ؾات َٔ ٚايس. ٙ
( :)2ايكاااال ٠ايَٝٛٝااا ١ايااااُؿطٚن ١مخاااؼ  :ايكااابض ضنىلتاااإٚ ،ايعٗاااط أضباا ،
ٚايىلكااط أضباا ٚ ،اياااُػطب ثااالخٚ ،ايىلؿااا ٤أضباا ٚ ،يف ايػااؿط ٚايااادٛف اككّااط
ايطباع ١ٝؾته ٕٛضنىلتني ٚ .ايكال ٠ايٛغط ٢ايل اتأناس ايااُشاؾع ١عًٗٝاا ٖا ٞقاال٠
ايعٗط َا بني بني قالا ٞايؿذط ٚايىلكط  ٖٞٚأ ٍٚقال ٠قالٖا ايطغ.)(ٍٛ

( :)3ايكال ٠أؾهٌ األعُاٍٚ ،ايتٓؿٌ بٗا أقطب ايكطباتٜٓٚ ،بػاَ ٞأ ايااُؤَٔ
اياُٛاظبٚ ١اياُسا ١َٚعً ٢ايٓٛاؾٌ -الغُٝا اي ١َٝٛٝاياُطابٚ ،١أعالٖاا قاال ٠ايًٝاٌ-
ٚما ؾٛا٥س أخطٚ ١ٜٚضٚساْٚ ١ٝآثاض ٚنىل ١ٝعً ٢ضٚح ايااُؤَٔ ٚقًبا٘ ٚعًاٚ ٢داٛزٙ
ايااااُازٚ ٟايااااُىلَٓ ٟٛىلاااائٚ ،اآلثااااض ًَُٛغاااَ ١ااااشػٛغٜ ١ىلطؾٗاااا أٖاااٌ خ اٗاااا

 اياُٛاظبني عًٗٝاٜٚ -هؿٓٝا اياشسٜح ايكسغ ٞايص ٟضٚا ٙاصإَاّ ايبااقط (:)طإٕ ٞعبفٌ َٔ عباد ٟبع ٤ٞأحبّ إي ٞمما إفرتضَُ عًٝـ٘ٚ ،إْـ٘
اهلل ج ٌّ جالي٘ ٜكَ : ٍٛا كرّب إي ّ
يَٝكرّب إي ّٞبايٓافً ١حَ ٢أحبّ٘ فاذا أحببَُ٘ نَٓ مسع٘ ايهٜ ٟصُع ب٘ ٚبؽـر ٙايـهٜ ٟبؽـر
ب٘ ٚيصاْ٘ ايهٜٓ ٟطل ب٘ ٜٚف ٙاييت ٜبطغ بٗا :إٕ دعاْ ٞأجبَ٘ ٚإٕ شأيين أعطَ٘ٝص.
(:)4ايٓاٛاؾٌ نجري ٠أُّٖاٗا ايطٚاااب ايا ٖٞٚ : ١َٝٛٝثاُإ يًعاٗط قابًٗاٚ ،ثاُإ
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بىلسٖا قبٌ ايىلكط يًىلكطٚ ،أضب بىلس ؾاطض ايااُػطب يااٗا ٚ ،ضنىلتاإ َأ دًاٛؽ
اىلسّإ بطنىل ١بىلس ؾطض ايىلؿا ٤يااٗاٚ ،ثااُإ قاال ٠ايًٝاٌ ٚ ،بىلاسٖا ضنىلتاا ايؿاؿ ،
ٚبىلسُٖا ضنىل ١ايٛاطٚ ،ضنىلتاا ايؿذاط قباٌ ؾطٜهات٘ ٚ .ؾااْٗ ٞااض ايااذُىلٜ ١ػتشػأ
يًشاناط اكاس ِٜايػا

عؿاط ٠ضنىلاْ ١اؾًاا ١ايعٗاط ٜٔقباٌ اياعٚاٍ ٜٚعٜاس عًٗٝاا أضبا

ضنىلاات ؾتها ٕٛعؿاطٜٚ ،ٜٔااؿهٌ اؿطٜكٗاا غات ١بهاطٚ ٠غاات ١ناشٚ ٠ٛضنىلاتني عٓااس
ايعٚاٍ ٚغات ١بىلاس قاال ٠ايااذُىلٜٚ ،١ااُهٔ اؿطٜكٗاا بتُاَٗاا قباٌ اياعٚاٍٜٚ ،ااُهٔ
مجىلٗا سني ايعٚاٍ أ ٚبىلس ايؿطٜهاٜٚ ،١ااُهٔ ايعٜااز ٠عًٗٝاطَٚاا ظاز ؾٗا ٛخاريص.
ٚيف ايػااؿط اػااكط ْاؾًتااا ايعٗااط ٚايىلكااط :ايػاات ١عؿااط ضنىلااٚ ،١أَااا ْاؾًاا ١ايىلؿااا٤
ؾاألسٛط اطنٗا يف ايػؿط ٜٚاُهٔ إاٝاْٗا بطداَ ٤طًٛبٝتٗا ؾطعائ .
( :)5ايٓٛاؾاااٌ ٜاااؤا ٢بٗاااا ضنىلاااتني ضنىلاااتني َؿكاااٛالئ بُٗٓٝاااا بتػاااًٜٚ ،ِٝا ااذٛظ
اصإقتكاااض عًاا ٢بىلااا ايٓٛاؾااٌ ايطٚااااب نااإٔ ٜكتكااط يف ْٛاؾااٌ ايًٝااٌ عًاا ٢ايؿااؿ
ٚاياٛاط ،أ ٚعًاا ٢ايااٛاط خاقاٚ ،١يف ْاؾًاا ١اياااُػطب عًا ٢ضنىلااتنيٚ ،يف ْاؾًاا ١ايعٗااط
ٚايىلكط عً ٢أقٌ َٔ ثاُاْ ٞضنىلات  -ضنىلتني أ ٚأنجط . -
(ٜ:)6اذٛظ اصإاٝإ بايٓٛاؾٌ دايػائ  -ايطٚااب ٚغريٖا  -ساٍ االختٝاض َأ زٕٚ
َطض أ ٚعصضْ ،ىلِ ٜػتشػأ َهااعؿ ١ايىلاسز ؾٝشتػاب ناٌ ضنىلتٝاأ بطنىلا ،١نُاا
ٜاذٛظ اصإاٝإ بٗا َاؾٝائ أ ٚعً ٢ايساب ١أ ٚيف ايىلطب ١سٝاح اٛدّٗا
إغتكباٍٍ  ٤َٜٞٛٚإٜاُا٤ن إ

با٘ ٚياَ ٛأ غاري

ضنٛع٘ ٚغذٛزٜٚ ٙآدؿا يًػذٛز أنجط َٔ ايطنٛع.

( :)7قااس ٚضز ايتأنٝااس عًاا ٢ايٓٛاؾااٌ ايَٝٛٝاا ١اياااُطاّبٚ ،١أععُٗااا ؾااأْائ ٚأدعياااٗا
ثٛابائ ٚأثطائ ضٚسٝائ  :قال ٠ايًٜٚ ، ٌٝػتشب ايااُسا ١َٚعًٗٝاا يف ايػاؿط ٚيف ايااشهط
يف ايكٝـ ٚيف ايؿتا ٖٞٚ ، ٤أسس عؿط ضنىل : ١نٌ ضنىلتني بتؿٗس ٚاػً. ِٝ
ٚاألٚ

قطا ٠٤ايتٛسٝس ٚاياُىلٛشاني يف ايطنىلات ايجالث -١قال ٠ايؿؿ ٚايٛاط-

ض يَوَ يف ٖـهْا ايًَّٝلٌِ ايـَُْـعْـرِّضُــ، ْٕٛ
ٚإٔ ٜسع ٛبىلس ااُاّ قال ٠ايؿاؿ بسعا:٤طإِيـْٗ ٞعْرّ ْ

اعساز ايؿطا٥ا ْٛٚاؾًٗا َٛٚاقٝتٗا )179( ...............................................

ت ْٚجْـٛا٥ت ُس ْٚعْطاٜـا
و يف ٖهْا ايًّٝل ٌِ ْفَحا ٌ
و َْْٚعلرُٚفَوَ ايطّايتبُْٚ ،ْٕٛيَ َ
ْٚقَؽْفْىَ ايْكاؼتفُْٚ ،ْٕٚأََّ ٌْ فَضلًَ َ
ُٔ بتٗا عًَْْٔ ٢ل ْعاَ ُ٤تٔل عتبادتىَُْ ْٚ ،لْٓعُٗا َْ لٔ يَـِل ْصلـ تب لل يَـُ٘ ايْعتٓاْٜـَ ١تٓلـوَْٖٚ ،ـا أْْـا ذا
َْْٛٚاٖتبُ ُْ ُّ
َ يف ٖ تهٙت ايًَّٝلًَ١ت عًْ ٢أحْ ٍف
و َْْٚعلرُٚفَوَ ،فَاتٕل نٓلَْ ٜا َْٛالْ ْٟفَضًَّْ ْ
عُبْٝلفُىَ ايْفَكريُ إْيٝلوَ ،ايـُ َِّْ ٌُ فَضلًَ َ
َتٔل خًْْكتـوَْٚ ،عُـفلتْ عًَْٝلـ٘ت بتعا٥تـفَْ ٠تـٔل عْطْفتـوَ ،فَؽْـٌِّ عًْـَُ ٢حَُّْـف َُ ٍِ ْٚحَُّْـف ايطَِّّٝـببْ ايطّـاٖترْٜٔ
ِ
و َْْٚعلرُٚفتوَ ٜـا رْبَّ ايْعايــُبْْٚ ،ؼْـًَّ ٢اهلل عًْـَُ ٢حَُّْـف خـا ْ ِ
ا ْيخِّْٝر ْٜٔايْفاضتًبْْٚ ،جُفل عًَْ َّٞتبطَٛيت َ
ب
ت فَاشلَْجت ل
هلل حُْٝفٌ َْجٝفٌ ،اَيًّـَُِّٗ إّْ ٞاَدلعُٛىَ نَُا أَْرل ْ
ب ْ ٚيت٘ت ايطّاٖترْٚ ْٔ ٜشًَِّْْ ْصلًُٝا ،إَّٕ ا َ
ايَّٓبْ ّٝ
ي ٞنَُا ْٚعْفلتْ إَّْوَ ال ُخلًتف ايـُٝعادْص.
ٚاألٚ

يف قااال ٠ايااٛاط قااطا ٠٤اياااشُس ٚايتٛسٝااس ثالث اائ ٚاياااُىلٛشاني ثااِ ٜكٓ ا

ألشلـحْارِ ُٖـِل ْٜصلـَْػلفترُْٕٚصٚاأل ٚإٔ ٜكٓا
طاٜٛالئ ٜٚهجااط اصإغاتػؿاض ؾٗٝااا:طْٚبتا َ

بااسعا:٤

ط ال إي٘ اال اهلل ايـحً ِٝايهر ِٜال إي٘ إال اهلل ايعً ٞايع  ِٝشبحإ اهلل رب ايصُٛات ايصبع ٚرب
االرضٝب ايصبع َٚا فَٚ ٔٗٝا بٝـٓٗٔ َٚـا حتـَٗٔ ٚرب ايعـرػ ايع ـٚ ِٝايــحُف هلل رب ايعايــُب
ٚشالّ عً ٢ايـُرشًب ٚؼً ٢عً ٢حمُف  ٚي٘ ايطاٖرٜٔص ثاِ ٜاسع ٛألضبىلاني َؤَٓاائ ٜػاتػؿط

ات ياِٜٗ ،ىلسّ بٝاس ٙايُٓٝآٜٚ ٢كاب ايٝػاط ٣يًاسعا ،٤ثاِ ٜكا : ٍٛطأشـَػفر اهلل ربـٞ
ٚأ ٛب إي٘ٝص غبىلني َط ،٠ثِ ٜك :ٍٛطٖها َكـاّ ايعا٥ـه بـو َـٔ ايٓـارصغاب َاطاتٚ ،إ
ٜك :ٍٛطايعفٛص ثالثاُاَ ١٥ط ،٠ثِ بىلس ااُاّ ضنىل ١ايٛاط ٜاسع ٛضبا٘ باسعا ٤ايااشع: ٜٔ

َـٌ حْٝـا٥تَْ ،ٞـٛلالٜ ْٟـا
طأْاجتٝوَ ٜا َْٛلجُٛدا فت ٞنٌِّ َْها ٍٕ يَعًَّْوَ ْصلـ ُْ ُع ْتـفا٥ت ،ٞفَكَـفل ْع ـِْ جُرلَـْٚ ٞق َّ
ِ
ت أ لع َـ ُ
ف َْٚا بْعلفْ ايـُٛل ت
ت َيهَف ،٢نَٝل ْ
َْٛلال ْ : ٟأَ َّٟاألٖلٛاٍِ أ ْهْنَّرُ ْٚأَّٜٗا أْلص ٢؟ ْٚيَ لَ ٛيِل ْٜهٔل إِ ّال ايـُـٛل ُ
ْٚأدلٖ ٢؟! َْٛلالٜ ْٟا َْٛلال ،ْٟحَّْْٚ ٢ََْ ٢إِىل ََْ ٢أق ٍُٛيَوَ ايعَُلبَْ ٢رَّ ٠بْعلفْ أخلر ٣ثَُِّ ال ْجتفُ عتٓلـفتٟ
ب عًََّْٞ
و ٜا اهلل َتٔل ْٖ ٣ُ ٛقَفل غًََبْين َْٚتٔل عْفُ ٍّٚقَ لف إشل َْهًَْ ْ
ُِ ْٚا غَٛلثا ُ ٙبت َ
ؼتفلقا ْٚال ْٚفا ُ٤فَٝا غَٛلثْا ُٙث َّ
َ
ِ رْبَِّْٛ ،ٞالٜ ْٟا َْـٛال ْ ، ٟإٕل نٓلـَْ رْ تحُلـ ْ
َ يتَْٚ ٞتٔ ْفْضٍ أََّا ْر ٍ ٠بتايصُّ٤ٛت إِالّ َا رْ تح ْ
َْٚت لٔ دُْلٝا قَفل ْسْ َّْٜٓل
َ قَبتًَْْ َتجلً ٞفَاقْبًْْينٜ ،ا قابتٌْ ايصَّحْ ْر٠ت إقْبًْْينٜ ،ا َْ لٔ َيِل أزْ لٍ أ ْعْرَّفُ َتٓل ُ٘
َتجلًت ٞفَارل ْحُلٓتْٚ ، ٞإٕل نٓل ْ
و بْؽْـرٟ
ِ ؼْباحا َْْٚصـا ُ٤إرل ْحُلـين ْٜـ ل ّْٛتٝـوَ فَـرلدا ظاختؽـا إيَٝلـ َ
ْهْٜين بتايٓت ْع ِ
ايـحصلٜٓ ٢ا َْٔل ُٜػ ِّ
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ْرَأ جُُْ ٝع اخلَ ًْلِ َتِّْٓ ْ ، ٞعِل ْٚأبتـْٚ ٞأَِّـَْْٚ ٞـٔل نـإْ يَـُ٘ نَـفِّْٚ ٟشْـعلٝت ، ٞفَـن لٕ يَـِل
َُكًََّفا ْعًُْت ٞقَفل ْب َّ
ت بت ْعًُْتـٞ
ْرلحُْلٓت ٞفَُْـٔل ْٜرلحُُْٓتـ ٞ؟ َْْٚـٔل ُٜـ لْتضُ فتـ ٞايكَبلـرِ ْٚحلعْـَت ٞ؟ َْْٚـٔ  ُٜلٓطتـ ُل يتصـاْت ٞإذا خًَْـٛل ُ
ِ
و ؟ ْٚإ لٕ قًْـَُ  :يَـ ل
ِ بت٘ َتِّٓ ٞ؟ فَـن لٕ قًْـَُْ :عْـِل ،فَـأٜلْٔ ايــُٗلرْبُ َتـ لٔ عْـفليت َ
َ أعلًَ ُ
ْٚشآًَْْْ٥ت ٞعَُّْا أْل ْ
ى
و ؟ فَعْفْْٛىَ عْفْْٛى ٜا َْٛلال ْ ٟقَبلٌْ شْرابت ٌِ ٝاي َكطترإِ ،عْفْْٛىَ عْفَْ ْٛ
أفْعٌْل ،قًَْْ :ايـِ أنٔل ايعَّاٖت ْف عًَْٝل َ
ِ
ٌْ األٜلفت ٟإِىل األعلٓـامِ ٜـا أرلحْـ ْ
ِ ْٚايِّٓريإِ ،عْفْْٛىَ عْفْْٛىَ ٜا َْٛال ْ ٟقَبل ٌْ إٔل ُػ َّ
ٜا َْٛلال ْٟقَبلٌْ جْٗ َّْٓ ْ
حُتبْ ْٚخْٝلرْ ايػافترْٜٔص ٚقٌّ ايًِٗ عً ٢حمُس ٚآٍ حمُس ٚعذٌ ؾطدِٗ .
ايرَّا ت
(ٜ :)8ػتشػٔ ايتؿهط ؾاَ ٞهاَني ايسعاٚ ٤ناِّ ايبهااٚ ٤اياسَٛع ايال اطااؿ٤ٞ
ايٓريإ -يف قال ٠ايًٚ ٌٝؾا ٞعُ ّٛايكًٛات الغُٝا ايؿطا٥اٚ -ات اياُٛؾل .

الفصل الثاني  :يف مواقيتها .
يهٌ ؾطٜهٚ ١قتإ  :أّٚي٘ أؾهً٘ٚ ٖٛ ،ق
ايٛق

ايؿهٚ ،١ًٝثاْٚ ٘ٝقا

اصإداعاٖٚ ٤اٛ

ايصٜ ٟهؿ ٞاصإاٝإ بايؿطٜه ١ؾٜٚ ٘ٝاذع ٟيف َكاّ إَتجاٍ ايٛادب .

(ٚ :)9ق

قاال ٠ايااذُىل : ١غااع ١ااع ٍٚايؿاُؼ ٜا ّٛاجلُىلاٚٚ ،١قتٗاا َهاّٝل

بكسضٍ َتىلااضف ٜهؿا ٞألشاْٗاا ٚخطبتٗٝاا ٚضنىلتٗٝااٚ ،ايتهاٝٝل ٜىلاين ياع ّٚايااُبازض٠
عطؾائَ إ

إاٝاْٗا عكاب اياعٚاٍ َأ ز ٕٚؾاقاٌ  ،ؾااشا ااأخط إاٝاْٗاا عأ أ ٍٚايٛقا

عطؾائ ؾاألسٛط ٚدٛبائ اطنٗا ٚإاٝإ قال ٠ايعٗط .
ٚٚق

قال ٠ايعٗطَ ٜٔا بني ظٚاٍ ايؿُؼ َٚػٝبٗااٚ ،ااادتلّ استٝاطاائ ؾطٜها١

ايعٗط َٔ أّٚي٘ باُكساض أزاٗ٥ا باشػب سااٍ املهًاـٚ ،ااادتل ؾطٜها ١ايىلكاط َأ
آخط ٙباُكساض أزاٗ٥ا باشػب سايَ٘ٚ ،ا بُٗٓٝا ٚق

َؿتاطى بُٗٓٝا دعَائ .

ٚايعٚاٍ َٖٓ ٛتكـ ايٓٗاضَ :ا بني طًٛع ايؿُؼ ٚبني غطٚبٗا ٚ ،رٜىلاطف بعٜااز٠
ظٌ نٌ ؾاخل َىلتسٍ بىلس بًٛؽ َٓتْٗ ٢ككاْ٘ أ ٚسسٚخ ظً٘ بىلس إْىلساَ٘ .
(ٚ :)10ق

ايىلؿا ٜٔ٤يًُدتاض َٔ ايػطٚب إ

ْكـ ايًٚ ،ٌٝاادتل ؾطٜه١

اياُػطب استاٝاطائ َٔ أّٚي٘ باُكساض أزاٗ٥اٚ ،ااداتل ؾطٜاه ١ايىلؿا ٤استاٝاطائ َٔ
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آخط ٙقسض أزاٗ٥اَٚ ،ا بُٗٓٝا ٚقا
ايكطم ٚب٘ ٜٓتٗٚ ٢ق

َؿارتى بُٗٓٝاا دعَاائٜٚ .رىلاطف ايػاطٚب بػاكٛط

ايعٗطٚ ،ٜٔاألساٛط ٚدٛبا ئا يف َكااّ اصإَتجااٍ ااأخري قاال٠

ايااُػطب ٚإؾطااض ايكاا ِ٥إ

شٖااب ايااشُط ٠ايااُؿطق ١ٝعأ قُا ١اياطأؽ يف عُاّٛ

األسٛاٍ -غ ِٝأ ٚقشٚ -ٛغا٥ط األَانٔ :األضض اياُػتٚ ١ٜٛاجلباٍ ٚاالؾذاض.
ٚأَا اياُهطط -اياُىلصٚض ؾا ٞااأخري ايىلؿاا ٜٔ٤يٓا ّٛأْ ٚػاٝإ أ ٚساٝا أ ٚغريُٖاا
َٔ اياشاالت اصإنططاض ١ٜايطاض - ١٥ؾٝاُتسّ ٚق

ايىلؿاا ٜٔ٤يا٘ إ

ايؿذاط ايكاازم،

ٚا اادتل ايىلؿاااَ ٤اأ آخااط ٙب ااُكساض أزاٗ٥ااا ٚ .األسااٛط ٚدٛب اائ يًىلاَااس يف اااأخري
ايىلؿا : ٜٔ٤اياُبازض ٠إيُٗٝا بىلس ْكـ ايً ٌٝقبٌ طًٛع ايؿذط بككس ايكطب ١اياُطًك١
َٔ زْ ٕٚاٝا ١ايكها ٤أ ٚاألزاْٚ . ٤كـ ايً -ٌٝغا ١ٜايىلؿاَٚ ٜٔ٤بسأ قاال ٠ايًٝاٌ-
َٖٓ ٛتكـ َا بني غطٚب ايؿُؼ ٚطًٛع ايؿذطٜٓٚ ،بػ ٞإٔ ٜاشتاط اياُكً ٞؾُٝاا
بىلس ٖاصا اياآُتكـ إ

ثالثا ١أضبااع ايػااع ١بإاٝاإ ايىلؿااٚ ٜٔ٤قاال ٠ايًٝاٌ بككاس

ايكطب ١اياُطًك َٔ ١ز ٕٚقكس األزا ٤أ ٚايكها. ٤
(ٚ :)11قاا

ؾطٜهاا ١ايكاابض َاأ طًااٛع ايؿذااط ايكااازم إ

طًااٛع ايؿااُؼ،

ٚايؿذط ايكازم ٖ ٛايبٝااض اياُىلتااطض اياآُتؿط يف األؾال ٚاياصٜ ٟتعاٜاس ٚناٛسائ
ٚدال٤نٚ ،قبً٘ ايؿذط ايهااشب ٖٚا ٛايبٝااض ايطؾٝا ايااُػتط ٌٝايكااعس إ

ايػاُا٤

نايىلُٛز ثِ ٜتٓاقل نٝاؤ ٙستآٜ ٢ىلاسّ ٚاعًاِ ايػاُا ،٤ثاِ بىلاسٖا ٜٓؿذاط ايبٝااض
ايكازم ٜٚبسأ ٚق

قال ٠ايؿذط  -ؾطٜهْٚ ١اؾً. - ١

(ٜ :)12اُهٔ اصإعتُاز عً ٢اياُىلًَٛات ايؿًه ١ٝاياشسٜج ١ايسقٝك ١ايااُىل ١ّٓٝيٛقا
ايؿذط ٚؾطٚم ايؿُؼ ٚظٚاياٗا ٚغطٚبٗا يف نٌ بًس ٚيف نٌ  َٔ ّٜٛأٜااّ ايػآ ١إشا
أٚدب

ايٝكني أ ٚاصإطُٓ٦إ بكش ١اااشسٜسٖا َٚطابكا ١ايٛاقا ٜٚ ،ااشػٔ االستٝااط

عٓس إختالف اياُطاقس ٚابا ٜٔايٓتا٥رٜٚ ،تشكل اصإستٝاط بتأخري ايكالٚ ٠اصإؾطاض
ٚاكس ِٜاصإَػاى  َٔٚ ،ات ايتٛؾٝل ٚايكب. ٍٛ
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(ٜ :)13ػااتشب أنٝااس ئا إاٝااإ ايكااال ٠ؾ اا ٞأٚ ٍٚقتٗااا ٚعااسّ اأخريٖااا عاأ ٚق ا
ؾهًٝتٗا ؾاْ٘ إغتبام إ

ايادري ٚايػؿطإٚ ،إشا نإ ي٘ َا ٜؿػً٘ عٓٗا ٜػاتشب يا٘ إٔ

ٜىلذّاٌ بأزاٗ٥ااا يف أٚا٥ااٌ أٚقااٗااا ؾٝؤزّٜٗااا يف ايٛقا

األغاابل ؾاألغاابل  ،ؾااإ عالَاا١

اياُؤَٔ ٚأَاض ٠قالس٘ ٖ ٛاىلذ ٌٝأزا ٤ايؿطٜه ١ايَٝٛٝاٚ ١عاسّ اأخريٖاا عُاسائ َأ

غري ؾػٌ أْ ٚا ّٛأ ٚغاؿط أَ ٚاطض أْ ٚػاٝإ ،قااٍ ضغا ٍٛات ( :)طإّٕ اهلل عـ ّس
ٚجٌّ ٜـحب َٔ ايـخري َا ٜعجٌّص قال ٠أ ٚغريٖا .
ؾه ا ١ًٝؾطٜهاا ١ايعٗااط َاأ ايااعٚاٍ إ

(ٚ :)14ق ا

ايؿاااخل ٚبطٛياا٘ٚٚ ،قا
ايؿاخلٚٚ ،ق

ؾهاا ١ًٝايىلكااط بىلااس أزا ٤ؾااطض ايعٗااط إ

ؾه ١ًٝاياُػطب َٔ بعٚؽ اياشُط ٠ايااُؿطق ١ٝإ

اياشُط ٠اياُػطبٚٚ ،١ٝق
إ

بًااٛؽ ايعااٌ اياااشازخ َجااٌ

ثاًح ايًٚٚ ،ٌٝق

بًٛغاا٘ َجًاٞ

شٖااب ايؿاؿل :

ؾه ١ًٝايىلؿا ٤عكاب أزا ٤ؾاطض ايااُػطب ْٚاؾًتا٘ ٜٚااُتس
ؾها ١ًٝايكابض َأ ايؿذاط إ

إٔ ٜعٗاط ْاٛض ايكابض ٜٓٚتؿاط

نٝاؤ ٙيف ايػُاٜٚ ،٤ؿهٌ ايتػًٝؼ بٗا ٚاىلذًٗٝا َ ايعالّ قبٌ اْكؿاع٘ .
(ٜ:)15ػتشب ايتؿطٜل بني ايعٗطٚ ٜٔبني ايىلؿا ٜٔ٤بإٜكاع نٌ ؾطٜهْ َ ١اؾًتٗاا
يف أٚ ٍٚقاا

ؾهااًٝتٗا ؾٝشكااٌ ايؿكااٌ ايعَاااْ ٞقٗااطائ ،نُااا ٜكااضّ اياااذُ بااني

ايؿطٜهتني بسْ ٕٚاؾً ،١بٌ اياذُ بني ايؿطٜهتني ٚايتكس ِٜأ ٍٚايٛق

أٚ

ٚأضؾال

باشاٍ اياُهًـ َٚؿاغً٘ ٚقس مج ضغا ٍٛات (َ )تهاطضائ بُٗٓٝاا َأ غاري َطاط
أ ٚغؿط أ ٚعصض يهٜ ٞب ّٔٝايٛاق ايتؿطٜىلٜٛٚ ٞغّ عً ٢أَّت٘ ٚال ٜرشطدٗا .
( :)16البس َٔ اكس ِٜؾطٜه ١ايعٗط عًا ٢ايىلكاط ٚاكاس ِٜؾطٜها ١ايااُػطب عًا٢
ايىلؿا ،٤ؾً ٛأا ٢باياُتأخط عُسائ قبٌ اياُتكسّ بطٌ ٖٚصا ٖ ٛاياُطاز َأ إختكاام
ايعٗااط ٚاياااُػطب بااأ ٍٚايٛقا ْ ،ىلااِ إشا قااً ٢ايعٗااط أ ٚاياااُػطب باعتكاااز زخااٍٛ
ايٛق

ثِ إْهؿـ ي٘ عسَ٘ ثِ قبٌ إااُاَٗا زخٌ ايٛق

اياُػطب ٚقضّ َٓ٘ إاٝإ ايىلكط أ ٚايىلؿا ٤أ ٍٚايٛق

ٚاقىلائ قشّ

َٓ٘ ايعٗط أٚ

ٚال ًٜعّ اأخريُٖا عٓ٘ .
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ٚإشا أاا ٢بايااُتأخط ٠غااٗٛائ ٚإيتؿا

أثٓااا ٤ايكاالٚ ٠داب عًٝاا٘ ايىلاس ٍٚبّٓٝتاا٘ إ

ايػابك -١ايعٗط أ ٚاياُػطب -إشا نإ َاُهٓ ئا ثِ ٜأا ٞبايالسك -١ايىلكط أ ٚايىلؿاا.-٤
 َٚاىلصض ايىلس ٍٚيتذاٚظ َاشً٘  -نُا ي ٛزخٌ يف ضنٛع ضابىل ١ايىلؿاا ٤ايااُأا ٞبٗاا
غٗٛائ قبٌ اياُػطب ثِ إيتؿ

ياشاي٘ مل ٜاُهٔ ايىلس ٍٚيؿٛات َاشً٘ ٜٚ -اتىلني عًٝا٘

اصإااُاّ عً ٢األسٛط ثِ ٜأا ٞباياُػطب ٚايىلؿاَ ٤طاّابتاني .
ٚإشا قًّ ٢ايىلكاط بايٛقا

ايااُدتل باايعٗط -غاٗٛائ  -قاشّ

إشا ااصنط بىلاس

ايؿطاؽ َٔ ايىلكط ثِ ٜأا ٞبايعٗط بىلسٖاٚ ،يهأ االساٛط إغاتشبابائ إٔ ٜٓا ٟٛاألٚ
ظٗطائ ثِ ٜأا ٞبأضب ضنىلات بككس َا ؾاا ٞعٗساا٘ َأ ز ٕٚقكاس ايعٗاط أ ٚايىلكاط،
ٖٚهصا ٜكٓ إشا قًّ ٢ايىلكاط يف ايٛقا

ايااُؿرتى قباٌ إاٝاإ ايعٗاط غاٗٛائ ٚااصنط

بىلاااس ايؿاااطاؽ َااأ ايىلكاااط غاااٛا ٤ناااإ ايتاااصنط يف ايٛقاا
اياُدتل بايىلكط ؾإ ٚظٝؿت٘ إٔ ٜىلسٍ بٓٝت٘ َٔ ايىلكاط ا
بككس ايىلكطٚ ،األسٛط األٚ

اياُؿتااااطى أّ يف ايٛقاا
ايعٗاط ثاِ ٜاأا ٞبطباعٝا١

إٔ ٜأاٗٝا بككس َا يف شَت٘ ٚاقىلائ بال اىلٝني .

(ٜ :)17ااذب ايىلااسَ ٍٚاأ ايالسكا ١إ

ايػااابك ١ؾُٝااا إشا قاسّّ ايىلكااط أ ٚايىلؿااا٤

غااٗٛائ ٚشنااط يف األثٓااا ٤ؾإْاا٘ ٜىلااسٍ بّٓٝتاا٘ ٜٚككااس ايعٗااط أ ٚاياااُػطب ٚ ،ال ٜاااذٛظ
ايىلهؼ نُا إشا قً ٢بككس ايعٗط أ ٚاياُػطب ٚيف االثٓا ٤شنط اْ٘ قاس قاالُٖا ؾاْا٘
ال ٜاذٛظ ي٘ ايىلس ٍٚإ

ايىلكط أ ٚايىلؿا ٤بٌ ٜكطىلٗا ٜٚؿطع يف ايالسك. ١

ٚإْاااُا تااٛظ ايىلااسَ ٍٚاأ ايىلؿااا ٤إ
ٚإال بطً

اياااُػطب إشا مل ٜااسخٌ يف ضنااٛع ايطابىلاا،١

ٚاألسٛط ٚدٛبائ إااُاّ َا بٝس َ ٙإغتٓ٦اف اياُػطب ٚايىلؿاَ ٤رتابتني .

(ٚ :)18ق ا

ْاؾًاا ١ايعٗااطَ ٜٔاأ ايااعٚاٍ إ

آخااط ٚق ا

ستٜ ٢بكَ ٢كساض أزاُٗ٥ا باشػب سايا٘ ؾٓٝتٗاٚ ٞقا

إدااعا ٤ايؿطٜهااتني  -أٟ

ايٓاؾًتٝاأْ ،ىلاِ ٜاطدض اكاسِٜ

ؾطٜهاا ١ايعٗااط عًاا ٢ايٓاؾًاا ١بىلااس إٔ ٜبًااؼ ايعاٌ اياااشازخ غرابْ َىل ٞايؿاااخل ٚاكااسِٜ
ؾطٜه ١ايىلكط بىلس إٔ ٜبًؼ ايعٌ اياُصنٛض أضبىلا ١أغاباع ايؿااخلٜٚ ،ااذٛظ اكاسِٜ
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ْاؾًل ايعٗط ٜٔعً ٢ايعٚاٍ  ّٜٛاياذااُىلَ ١اادتاضائ ،نُاا ٜااذٛظ اكاسٜااُُٗا يف بااقٞ
األٜاّ إشا عًِ أْ٘ ٜٓؿىلٌ عُٓٗا بىلس ايعٚاٍ ؾٝذىلًُٗا ؾا ٞقسض ايٓٗاض .
(ٚ :)19قا
ٜتهٝل ٚق

ْاؾًا ١ايااُػطب بىلاس ايؿااطاؽ َٓٗاا إ
ايىلؿاٚ - ٤األٚ

اياُػطبٜٚ ،١ٝاُتس ٚق

آخاط ٚقا

ايؿطٜها - ١قبااٌ إٔ

عسّ ايتىلاطض يامزاٚ ٤ايكهاا ٤بىلاس شٖااب ايااشُط٠
ْاؾًا ١ايؿذاط بىلاس طًاٛع

ْاؾً ١ايىلؿا ٤باَتاساز ٚقتٗااٚٚ ،قا

ايؿذ اط ايكااازم َاااُتسائ ملااا ٜكااطب َاأ بااعٚؽ ايؿااُؼٜٚ ،ااطدض إاٝاْٗااا قبااٌ بااعٚؽ
اياشُط ٠اياُؿطقٜٚ ١ٝاذٛظ إاٝاْٗا يف آخط ايً ٌٝبىلس قٝاَ٘ يٓاؾًت٘ ٚإااُاَٗا .
ٚٚق

ْاؾً ١ايًٜ ٌٝبسأ عٓس إْتكاف ايًٚ ٌٝاػتُط ستاٜ ٢طًا ايؿذاط ايكاازم،

ٜٚؿهااٌ إقاَتٗااا يف ايػااشط :ايجًااح األخااري َاأ ايًٝااٌ ٚنًُااا قااطب إ

ايؿذااط نااإ

أؾهٌٜٚ ،اذٛظ اكسٜااُٗا قباٌ اْتكااف ايًٝاٌ يًُػااؾط َٚأ خااف ؾٛاٗاا َٓا٘ يٓاّٛ
ٚعسّ إْتبا ٙأ ٚياذٓابٜ ١تىلػط عً ٘ٝاصإغتػاٍ َٓٗاا ،أْ ٚااشُٖٛا َأ ايااُىلّٛقات عأ
أزاٖ٤ا يف ٚقتٗا َٔٚ ،ؾاات٘ يف ايً ٌٝأَهٓ٘ قهاٖ٤ا يف ايٓٗاض .
الفصل الثالث  :أحكام االوقات .
( :)20إشا َهااَ ٢اأ أ ٍّٚايٛقاا

َكااساض أزا ٤ايطٗاااضَ ٠اا ايكااال ٠اصإختٝاضٜاا١

باشػب ساي٘ َٔ ايػؿط أ ٚاياشهط أ ٚايطٗٛض باياُا ٤أ ٚايرتاب أ ٚذما ٛشياو ثاِ مل
ٜكٌّ ست ٢ططأ أسس األعصاض اياُاْىل َٔ ١ايتهًٝـ بايكال ٠ناياذٓ ٕٛأ ٚاالغُاا ٤أٚ
اياشٝا أ ٚايٓٚ ّٛدب ايكها ٤عٓس ظٚاٍ ايىلصضٚ ،إال  -إشا إغتٛعب ايىلاصض اااُاّ
ايٛق  -مل تب ايكها ٤إال َ ايٓ ّٛؾاْ٘ تب ايكهاٚ ٤إٕ إغتٛعب ايٓ ّٛايٛق .
 :ؾاااإ ٚغا ا ايٛقا ا

ٚإشا إضاؿا ا ايىلاااصض يف آخاااط ايٛقا ا

ايااااُتبك ٞيًكاااالاني

 نااايعٗطَ - ٜٔا ايطٗاااض ٠اياااُاٚ ١ٝ٥دبتااا مجٝىلا ئا ٚ ،نااصا إشا ٚغا ايٛقامخااؼ ضنىلااات َىلٗااا ٚ ،إٕ ٚغ ا ايٛق ا
أ ٚألسسُٖا َ ايطٗاض ٠ايرتابٚ ١ٝدب

َكااساض

ي ااُٗا ٚ -ياا ٛي اادُؼ ضنىلااات َُٓٗااا-

ٚ ،إٕ نإ ايٛق

ناّٝكائ دسائ اطّٗط ٚأا٢

اعساز ايؿطا٥ا ْٛٚاؾًٗا َٛٚاقٝتٗا )185( ...............................................

بايجاْ ١ٝإشا بكَ ٞا ٜػ ضنىلا َ ١ايطٗاضٚ ،٠إال مل ٜاذب ؾ.٤ٞ
(:)21ال اكض ايكال ٠قبٌ زخ ٍٛايٛق  ،باٌ الباس  -قباٌ اياسخ ٍٛيف ايكاال-٠
َاأ اااشك ٌٝايااٝكني أ ٚاالطُٓ٦ااإ ب ااشً ٍٛايٛقا
عازالٕ عاضؾإ بايٛق

أ ٚاكا ّٛعًٝاا٘ ايبٓٝاا - ١ؾاااٖسإ

ٚ -ال ٜبىلاس اصإدتاعا ٤بإخبااض (ايجااك ١ايىلااضف بايٛقا ) ٚياٛ

بٓش ٛاألشإ اصإعالَٚ ، ٞايىلُس ٖٛ ٠االطُٓ٦إ بكش ١إخباض ٙعأ زخا ٍٛايٛقا ،
ٚال ٜهؿ ٞايعٔ بٌ ٜٓتعط ستٜ ٢تٝكٔ َٔ زخ ٍٛايٛق

.

ْىلِ تٛظ ايىلٌُ بايعٔ اشا اىلصض حتكا ٌٝايىلًاِ بايٛقا

يٛداٛز ايػا ِٝأ ٚايػبااض

أ ٚذمُٖٛا َٔ األعصاض ايىلَُٝٛا ١ايٓٛعٝا ١املاْىلاَ ١أ َىلطؾتا٘ ،ز ٕٚاألعاصاض اجلااع١ٝ٥
ايؿاداك ١ٝنايىلُٚ ٢احلبؼ ؾًٝعّ اأخري ايكال ٠ست ٢صحكٌ ايٝكني بسخ ٍٛايٛق .
( :)22إشا أسطظ زخ ٍٛايٛقا

 -بىلًاِ أ ٚبإطُٓ٦اإ  ،أ ٚبططٜالٍ َىلتا ؾاطع ئا :

ايب ١ّٓٝأ ٚإخباض ايجكا ١ايىلااضف بايٛقا
قبٌ ايٛق
قااش

 -ؾكاًّ ٢ثاِ ابا ّٔٝإٔ قاالا٘ ٚقىلا

يعَ٘ إعازاٗاا ٚ ،إٕ ابا ّٔٝيا٘ ٚقٛعٗاا بتُاَٗاا بىلاس زخا ٍٛايٛقا
قااالا٘ ٚ ،ياا ٛابا ّٔٝياا٘ إٔ ايٛقا

ٚاقىلاائ

قااس زخااٌ ٖٚاا ٛيف ايكااال ٠قبااٌ إٔ ٜػااًِ

ؾايعاٖط إٔ قالا٘ َاذعٚ ١ٜإٕ نإ األسٛط األٚ
( :)23إشا قً ٢غاؾالئ عٔ َطاعا ٠ايٛق

إعازاٗا .

أ َٔ ٚز ٕٚسذَ ١ىلتا  ٠عًا ٢زخٛيا٘

أ ٚقً ٢بطدا ٤زخٛي٘  :ؾإ اب ّٔٝزخ ٍٛايٛق
ايٛق

بتُاَٗاا

بىلاس اااُاّ قاالا٘ يعَا٘ إعازاٗاا يف

ٚ ،إٕ ابا ّٔٝزخٛيا٘ أثٓاا ٤قاالا٘ ؾااألسٛط باٌ األقا ٣ٛياع ّٚإعازاٗاا ٚ ،إٕ

اب ّٔٝزخ ٍٛايٛق

قبٌ ايؿطٚع يف ايكال ٠أدعأت ٚ ،إشا قًٚ ٢ؾطؽ َٓٗاا ؾؿاو يف

زخٛي٘ ساٍ قالا٘ أعازٖا  -إستٝاطائ  -يف ايٛق

إٕ اٝكٔ سًٛي٘ .

(ٜ :)24اااذب ايرتاٝاااب باااني ايعٗاااط ٜٔبتكاااس ِٜايعٗاااط ٚباااني ايىلؿاااا ٜٔ٤بتكاااسِٜ
اياُػطب ٚإشا عهؼ يف ايٛق

ايااُؿرتى عُاسائ أعااز َااشكّكائ يًرتاٝاب بُٗٓٝااٚ ،إشا

نااإ غااٗٛائ مل ٜىلااس سػاابُا اكااسّ ٚ ،إشا نااإ ايتكااسَ ِٜاأ دٗاا ١اي ااذٌٗ باياااشهِ:
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إعتباض ايرتاٝب ؾاألقطب قش ١قالا٘ إشا نإ ايااذاٌٖ قاقاطائ َىلاصٚضائ ٚ ،بطالْٗاا
إشا نإ دًٗ٘ عٔ اككريٍ ٚغري َىلصٚض ؾ. ٘ٝ
( :)25عٓااس اه اّٝل ٚق ا

اصإدااعا ٜ ٤ااذب اصإقتكاااض عًاا ٢أق اٌّ ايٛادااب ٚاااطى

اياُػتشبات ااشؿعائ عً ٢إٜكاع ايكال ٠ايؿطٜه ١يف ٚقتٗاٚ ،إشا خايـ ٚنااز ٜاادطز
ٚقتٗااا ٚأزضى ضنىلااٚ ١اسااسَ ٠اأ قااالا٘ يف ايٛقا

قالااا٘ ٚ ،إٕ مل ٜااسضى

قااش

ضنىل ١ااَ ١بؿىلٌ اأخري قاالا٘ أ ٚبإاٝاإ ايااُػتشبات ؾكاس أثاِ ٚال اكاض قاالا٘ اشا
قكسٖا أزا٤ن .
(ٜ :)26اذٛظ ايبساض يص ٟٚاألعصاض ٜٚكضّ اكسٜاُِٗ يكالاِٗ ايىلصض ١ٜيف أٍٚ
ايٛق

إشا ناْٛا آٜػني َٔ إضاؿاع ايىلصض ااُاّ ايٛق  ،باٌ ٜااذٛظ ايباساض َا ضدا٥ا٘

 إستُاٍ ظٚاٍ ايىلصض  -إال يف ايت ُِٝؾال ٜاذٛظ ايبساض إي َ ٘ٝإستُااٍ ظٚاٍ ايىلاصضقبٌ إْتٗا ٤ايٛق  ،يهأ إشا إضاؿا ايىلاصض يف ايٛقا

ٚدبا

إعااز ٠ايكاالْ ،٠ىلاِ يف

ظطف ايتك ١ٝخاقٜ ١اذٛظ ايبساضٚ -ي َ ٛايىلًاِ باعٚاٍ ايىلاصضٚ -ال اااذب اصإعااز٠
بىلس ظٚاي٘ ؾا ٞايٛق

.

( :)27األقاا ٣ٛدااٛاظ ايتطااٛع بايكااال ٠ايااآُسٚب - ١ايطٚااااب ايَٝٛٝااٚ ١شات
ايػبب ٚاياُبتس - ١٥ياأُ عًٝا٘ ايؿطٜها - ١أزاٝ٥ا ١ناْا
ٚق

أ ٚقهااَ - ١ٝ٥اا مل ٜتهاٝل

ايؿطٜه ١ؾتذب اياُبازض ٠إيٗٝا .
( : )28إشا بًؼ ايكيب أثٓا ٤ايٛق

ٚدب

عً ٘ٝايكاال ٠إشا أزضى َكاساض ضنىلا١

أ ٚأظٜسٚ ،ي ٛقً ٢قبٌ ايبًاٛؽ قاال ٠قاشٝش - ١داَىلا ١ألدعاٗ٥اا ٚؾاطا٥طٗا  -ثاِ
بًؼ يف ايٛق

أثٓا ٤ايكال ٠أ ٚبىلس ااُاَٗا ؾاألق ٣ٛنؿاٜتٗاا ٚعاسّ ٚداٛب إعازاٗاا.

ٜٚاذب عً ٢األب ٜٔٛإٔ ٜتكسّٜا يرتب ١ٝأبٓاٚ ِٗ٥بٓااِٗ ٚاااُط ِٜٗٓعًا ٢ايكاال ٠قباٌ
ايبًٛؽ ٚاىلً ُِٗٝأسهاَٗا ٚأدعاٗ٥ا ٚؾطا٥طٗاٜٚ ،أثِ اياُككط ٜٚؤدط ايااُىلًِ ٜاّٛ
ايكٝاَ ١أدطائ ععُٝائ .

ؾطط ١ٝاالغتكباٍ يف ايكال)187( ...................................................... ٠

ايـُكؽف ايجاْ : ٞايكبً. ١
(ٜ :)29ؿااارتط يف قاااش ١ايكاااال :٠اٛدّا ا٘ ايااااُكً ٞإ
اياُكسغ ١ايٛاق ؾٗٝا ايهىلب ١اياُؿطؾ َٔ ١ااد ّٛأضنٗا إ

ايكبًاااٖٚ - ١ااا ٞايبكىلااا١
عٓإ مساٗ٥ا  -باشٝح

ابطااٌ ايكااال ٠عٓااس اصإخااالٍ عُااسائ باصإغااتكباٍ ٚإٕ مل ٜكااٌ إ

س اسّ اصإغااتسباض،

ٚاصإغتكباٍ ٜىلين َاشاشا ٠ايٛد٘ َٚكااز ِٜايباسٕ ٚاٛدّٗٗاا ؾاطط ايهىلباٚ ١ايااُػذس
اياااشطاّٚ ،البااس يًُكااًَ ٞاأ إغتكباياااٗا سٝااح َااا نااإ ٚؾااا ٞعُاا ّٛايكااًٛات
ايااااُؿطٚنَٗٓٚ - ١اااا ايؿاااطا٥ا ايَّٝٛٝااٚ ١اٛابىلٗاااا َااأ األداااعا ٤اياااآُػٚ ١ٝقاااال٠
اصإستٝاط ،ز ٕٚغذسا ٞايػٗٚ ٛإٕ نإ اصإغتكباٍ عٓسُٖا أسٛط إغتشبابائ .
ٜٚىلت اصإغتكباٍ يف ايٓٛاؾٌ اشا أَهٔ املكًٖٚ ٞاَ ٛػاتكط عًا ٢األضضٚ ،اَاا
إشا قااالٖا ساااٍ اياااُؿ ٞأ ٚايطنااٛب أ ٚيف ايػااؿ ١ٓٝؾااال ٜااذب ؾٗٝااا اصإغااتكباٍ ٚإٕ
ٚدب

يٓصض أ ٚذمٖٚ ،ٙٛهصا إشا قًّ ٢ايؿطٜها ١يف ايػاؿ ١ٓٝأ ٚايىلطبا ١أ ٚايطاا٥ط ٠إشا

إنطط ٚمل ٜتٝػّط ي٘ ظَإ َٔ ٚق

قال ٠ايؿطٜها ١عٝاح ٜااُهٓ٘ إٔ ٜٓاعٍ ؾٝا٘ عًا٢

األضض اياااُػتكطٜٚ ٠ػااتكبٌ ايكبًااٚ ،١إال إشا اٛقاا ٚقتااائٚ -يااَ ٛاأ آخااط -ٙإْتعااطٙ
يتشك ٌٝاصإغتكباٍ ٚاصإغتكطاض -عً ٢األضض أ ٚايىلطب ١أ ٚايػؿ ١ٓٝأْ ٚاشٖٛا.-
( :)30البااس َاأ ايتٛدّاا٘ ؾااطط اياااُػذس اياااشطاّ يف ايكااًٛات ٚعٓااس شبااض
اياشٛٝإ أْ ٚااشٚ ٙٛسااٍ إستهااض ايااُٛاٚ ٢زؾآِٗٚ ،الباس َأ ايتٛدّا٘ إيٝا٘ بٓشاٛ
زقّاا ٞعطؾااا -ٞال عكًاا -ٞباااُىلٓ ٢يااع ّٚايتااسقٝل ؾااا ٞايتٛدّاا٘ يٓاسٝاا ١ايكبًاا ١بٓشااٛ
قطىلاا ّٞأ ٚإطُٓ٦ااااْ ّٞعٓاااس إَتجااااٍ األَاااٛض ايؿاااطع ١ٝايااااُصنٛضٜٚ ،٠هؿااا ٞايكاااسم
ايىلااطيف اياادام بأٖااٌ ايااد ٚ ٠اياااُىلطؾ ١بااذٗ ١ايهىلباا ١اياااُؿطؾَ ١اأ اياااُٗٓسغني
ٚأٌٖ ايطقس ٚاياذػطاؾٝا ٚاياُالّسني ْٚاشَ ِٖٛأُ ٜىلطف دٗ ١ايااُػذس ايااشطاّ
ٚال ٜتاػاَض يف ااشسٜسٖا ،ؾإٕ ٖؤال ٤ايصٜ ٜٔاذٛظ اصإعتُاز عً. ِٗٝ
ٚالبس َٔ ااشك ٌٝايىلًِ أ ٚاصإطُٓ٦إ بايتٛدّ٘ ؾطط اياُػذس َٔ ططٜل أٌٖ
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اياد  ٠باذٗتٜ٘ٚ ،هؿ ٞاصإعتُاز عًا ٢ؾاٗاز ٠ايىلاسيني ايىلااضؾني بااذٗت٘ ،باٌ ٜهؿاٞ
ؾٗاز ٠ايجك َٔ ١أٌٖ اياد  ٠باٗا َٚ .ااىلصض ايػابٌ ٚايٛغا٥اٌ ايااُشكًّ ١يًىلًاِ أٚ
يإلطُا٦آإ ؾالباس يًااُهًـ إٔ ٜاابصٍ دٗاس ٙيف ايتشاطّ ٟعأ ايكبًاٚ ١ايتىلاطّف عًا٢
دٗتٗا ٜٚاذع ٜ٘األخص باُا ٜعٔ سك ٍٛايتٛدّ٘ ب٘ إ

ايهىلب. ١

ٜٚاُهٔ اصإعتُاز عً ٢قبًا ١بًاس ايااُػًُني يف قاًٛااِٗ ٚقباٛضِٖ َٚااشاضٜبِٗ
إشا مل ٜرىلًااِ بٓاؤٖااا عًاا ٢خااالف ايكبًاا ،١نُااا ٜاااُهٔ اصإعتُاااز عًااَ ٢ااا اىلطٝاا٘
(ايبٛقًْٚ )١اشٖٛا َٔ ايٛغا ٌ٥اياُػتشسث ١اياُهبٛط ١اياُىل ١ّٓٝياٛد٘ ايكبًا ،١ناٌ
ٖصا إشا أٚدب اصإطُٓ٦إ أ ٚايعٔ بكش ١ايتشسٜس نُا ٖ ٛساقٌ غايبائ .
 َٚايتشّٝط ٚعٓسَا مل ٜاشكٌ ي٘ ايىلًِ ٚال ايعٔ بااٛد٘ ايكبًاٜ ١ااذع ٜ٘ايكاال٠
إ

دٗااٚ ١اسااس ٠صحتُااٌ ا ااشكّل اصإغااتكباٍ بايتٛداا٘ إيٗٝاااْ ،ىلااِ األسااٛط إغااتشبابائ

إٔ ٜكً ٞإ

أضب دٗات َ غاىل ١ايٛقا

ٚإال قاًّ ٢بكاسض َاا ٚغا ايٛقا ٚ ،إشا

عًِ عسَٗا يف بىلا اجلٗات إدتعأ بايكال ٠إ
( َٔ :)32قًّ ٢إ

اياُشتُالت األخط.

دٗ ١إعتُازائ عً ٢سذ ١اىل ّٔٝيا٘ إاااذا ٙايهىلبا ١أ ٚؾشال

ٚااشطّ ٣ؾاعتكس أْٗاا ايكبًا ١ساني قاالا٘ ؾكاًّ ٢دٗاالئ بااااذاٖٗا اياٛاقىل ٞأ ٚقاًّ٢
ْاغٝائ أ ٚغااؾالئ عأ إاااذا ٙايهىلبا ١ايكاشٝض ثاِ ابا ّٔٝيا٘ اياادطأ  :ؾاإ ناإ َٓشطؾاائ
عٓٗا يااُا باني اياُٝني ٚايؿاُاٍ قاشّ

قاالا٘ٚ ،إشا إيتؿا

غبل َٓٗا ٚإغتكبًٗا يف ايباق َٔ ٞغري ؾطم بني بكا ٤ايٛق

أثٓاا ٤قاالا٘ َهاَ ٢اا
ٚعسَ٘ .

ٚأَا إشا ااذاٚظ إْاشطاؾ٘ عُّا باني اياُٝني ٚايؿاُاٍ أعااز يف ايٛقا

غاٛا ٤ناإ

إيتؿاااا٘ بىلااس ايؿااطاؽ أ ٚأثٓاٖ٤ااا ؾٝكطىلٗااا ٜٚػااتأْـ َػااتكبالئ ياااذٗ ١ايهىلباا ١قااشٝشائ،
ٚإشا إيتؿ

خاضز ايٛق

( :)33إشا قًّ ٢إ

ؾال ٜاذب ايكهاٚ ٤إٕ نإ أسٛط إغتشبابائ .
غري ايكبً ١عٔ دٌٍٗ باياشهِ َ ايتككري يف اىلًِ ؾاطط١ٝ

اصإغتكباٍ أ ٚيع ّٚايتشطّ ٟعٔ ايكبً ،١أ ٚقاًَّ ٢أ ز ٕٚؾشالٍ عأ ايكبًا ١أَ ٚأ
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ز ٕٚسذٚ -١ي ٛظّٓ - ١ٝعً ٢إااذا ٙايهىلب ١نإخباض ثاك ١عاضف بٛد٘ ايكبً ،١ثاِ اابني
خطأ اٛدٗ٘ ؾاألسٛط بٌ األقا ٣ٛياع ّٚاصإعااز ٠يف ايٛقا

ٚايكهاا ٤خاضدا٘ غاٛا٤

نإ َكًّٝائ ياُا بني ٜاُني ايكبًٜٚ ١ػاضٖا أَ ٚتذاٚظائ عٔ شيو أَ ٚػتسبطائ .
ايـُكؽف ايجايح  :ايصرت فـ ٞايؽال. ٠
(ٜ :)34اااذب -سااااٍ اصإخ ااتٝاض -غاارت اياااُهًـ عاااٛضا٘ ساااٍ ايطااٛاف ٚساااٍ
ايكالٚ ،٠عٛض ٠ايطدٌ ؾاا ٞايكاال : ٠ايكهاٝب َا ايبٝهاتني ٚاياسبط َا َاا بُٗٓٝاا
إستٝاطائٚ ،عٛض ٠اياُطأ ٠يف ايكال :٠مج ٝبسْٗا ست ٢ايىلٓل ٚايطأؽ ٚايؿىلط ،عاس٣
ايٛد٘ باياُكساض اياصٜ ٟرػػاٌ يف ايٛناٚ ،٤ٛعاس ٣ايهؿاني -ز ٕٚايعْاسٚ -ٜٔعاس٣
ايكااسَني-ز ٕٚاياااُؿكًني  :ظاٖطُٖااا ٚباطُٓٗاااٜٚ ،-ااذب عًُٗٝااا إستٝاطاائ  :غاارت
ؾَ ٤ٞاُا ٖ ٛخاضز عٔ اياشسٚز اياُصنٛض ٠يٝرشطظا غرت َا ٚدب عًُٗٝا غرت.ٙ
ْٓٚكض ايٓػا ٤بااااداش ايجاٛب ايااُتىلاضف باني ايااُؤَٓات يبػاٗٔ إٜاا ٙيف ايكاال٠
ؾاْ٘ ٜػط ٞبسٕ اياُطأ ٠نًا٘ إال قاطم ايٛدا٘ ؾاْا٘ أساٛط ٚأغارت ٚ،ايااُطأ ٠ايااُؤَٓ١
اطٜس يف قالاٗا إٔ اكـ بني ٜس ٟضبٗا ٚالبس ياٗا َٔ اصإستٝاط بػارت اااُاّ باسْٗا إال
ايٛد٘ اياُىلؿ ٛعٓ٘ ؾا ٞايكالٜ ٠اكٝآائْٓٚ ،كشٗا باااداش أنجط َٔ ثٛب قال ٠يف بٝتٗا
ااشّٛطائ يًشادٚ ١يًهٝـ .
( :)35البس يًطدٌ  ٚاياُطأ َٔ ٠غرت ايىلاٛض ٠بجاٛب أْ ٚااش ٙٛيف ساايل ايكاال٠
ٚايطٛاف بٓشٜ ٍٛكسم عطؾائ  :غرت ايىلٛضَٛٚ ٠اضااٗا بااشٝح ال اباس ٚبؿاطاٗا ٚيْٗٛاا
ٚؾبشٗاٚ ،البس َٔ يبؼ غااط ايىلٛضٚ ٠إٕ مل ٜهٔ ثاُْ ١ااظط أ ٚقاًّ ٢يف ظًُا ١ؾاال
ٜٓؿ ايجٛب ايطقٝل احلان ٞيًىلٛض ٠ساٍ ايكٝاّ ٚذم َٔ ٙٛأذما ٤ايكالٚ ٠ايطٛاف.
( :)36البااس يف ساااٍ ايكاالَ ٠اأ غاارت ايىلااٛض ٠بااًُبٛؽ َاأ غآذ ايجٝاااب ايال
ارًبؼ يف نٌ عكط َٚكط نايكُٝل ٚايطزاٚ ٤اياُ٦عض ٚايػطٚاٍ يًطدااٍٚ ،نايكٓااع
ٚاياادُاض ٚايىلبااا ٠٤يًٓػااا ،٤ؾااال ٜااذع ٟايطااني ٚأٚضام ايؿااذط ْٚااشُٖٛا غااااطائ يف
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ايكال - ٠إال عٓس اصإنططاض ٚ -إٕ أدعأ يف اياشاالت األخاط ٣ايااُطًٛب ؾٗٝاا غارت
ايىلٛض ٠عٔ ايٓاظط اياُشرتّ املتٛق ٚدٛز ٙيف حمٌ اٛادس املهًـ.
(ٜ:)37ىلت ايػرت يف ايكال - ٠ايٛادبٚ ١اياُػتشبٚ - ١اٛابىلٗاا :قهاا ٤األداعا٤
ايااآُػٚ ١ٝقااال ٠االستٝاااطٚ ،ال اكااض ايكااالٚ ٠ال ايطااٛاف َاأ زْٚاا٘ٚ ،األسااٛط
إؾاتاااطاط٘ يف غاااذسا ٞايػااٗٚ ٛايكااال ٠عًاا ٢األَاااٛات ٚغاااذس ٠اياااؿهط

األٚ

ٚغذس ٠ايتالٚ ،٠ٚإٕ نإ ٜاشطّ نؿؿٗا َ ٚدٛز ايٓاظط اياُشرتّ َطًكائ .
(:)38إشا نااإ اياااُكًٚ ٞاقؿ اائ عًاا ٢األضض مل  ٜااذب عًٝاا٘ ايػاارت َاأ دٗاا١
ايتشا  ،إال َا ٚقٛؾاا٘ عًاا ٢دػااِ عااانؼ -ناياااُطآٚ ٠ايااشذط األًَاؼ -بااشٝح
ارط ٣ؾ ٘ٝعٛضا٘ ؾٝذب عً ٢اياُكً ٞغرتٖا َٔ ااش  ،أٜ ٚهاٚ ٕٛاقؿاائ عًا ٢ؾاباى
أ ٚططف غطض باشٝح ي ٛنإ ْاظط ااشت٘ يطأ ٣عٛضا٘ ؾٝذب غرتٖا َٔ ااش .
( :)39إشا بست ايىلٛض ٠يطٜض أ ٚغؿً ١أ ٚناْ
ْاػ ٞغرتٖا ست ٢ؾطؽ َٔ قالا٘ قشّ

باز َٔ ١ٜاأل ٖٛٚ ٍٚال ٜىلًِ أٚ

ٚال اعااز ٠عًٝا٘ٚ ،إشا إيتؿا

إ

إْهؿااف

عٛضا٘ أ ثٓا ٤قاالا٘ ٚداب عًٝا٘ ايػارت ؾاٛض ئا  :ؾاإ غارتٖا غاطٜىل ئا بااُذطز اصإيتؿاات
قشّ

قالا٘ٚ ،إٕ سكٌ ؾكٌ ظَاْ ٞؾاألسٛط ٚدٛبائ إااُاَٗا ٚإغتٓ٦اؾٗا .

ظرا٥ط يباط املؽً: ٞ
ٜؿرتط يف يباؽ اياُكً ٞإدتُاع أَٛض ال اكضّ ايكال َٔ ٠زْٗٚا: ٖٞٚ ،
األ : ٍٚايطٗاض ٠إال يف اياُٛاضز ايل رٜىلؿا ٢عٓٗاا يف ايكاالٚ ،٠قاس غابل عطناٗا
َؿكالئ ؾا ٞؾطٚع أسهاّ ايٓذاغات .
ايجاْ :ٞاصإباس ١عً ٢األسٛط ٚدٛبائ ،ؾال اكضّ ايكال ٠ؾُٝاا ٜها ٕٛغاااط ايىلاٛض٠
بايؿىلٌ َػكٛبائ َ عًِ املكً ٞبايػكبٚ ١ٝإيتؿاا٘ إيٗٝاا ،ؾااشا ناإ دااٖالئ بايػكاب١ٝ
أْ ٚاغٝائ ياٗا ٚمل ٜهٔ ٖ ٛايػاقب أ ٚداٖالئ باشطَت٘ دٗالئ ٜرىلاصض ؾٝا٘ يككاٛض ٙعأ
اياتىلًِ أ ٚنإ ْاغٝائ يًشطَ ١ؾال بأؽ عًٚ ٘ٝااكضّ قالا٘ ؾٖٚ ،٘ٝهصا اياُهطط
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يًبػ٘ اشا مل ٜهٔ ٖ ٛايػاقب َ ععَا٘ عًا ٢إضداعا٘ ملايها٘ يف أقاطب ٚقا  ،نُاا
اكضّ قالا٘ يا ٛأشٕ ايااُايو ايااُػكٛب َٓا٘ غاٛا ٤أشٕ يًػاقاب أّ يػاريَٚ ،ٙأ
ز ٕٚاصإشٕ ال اكضّ ايكال ٠يف اياُػكٛب .
ٚي ٛعًِ أ ٚإيتؿ

يًػكاب ١ٝأثٓاا ٤ايكاالٚ ٠أَهٓا٘ ْععا٘ ؾاٛضائ َأ ز ٕٚإْهؿااف

عٛضا٘ أ َ ٚغرتٖا غطٜىلائ ٚدب عً ٢األسٛط ٚقشّ

قالا٘ٚ ،إٕ مل ٜاُهٓ٘ إال

َ ؾاقٌٍ ظَين اادتٌّ ب٘ اياُٛاال ٠ؾاصإستٝاط قاضٍ بإااُاّ قالا٘ ٚإعازاٗا .
( :)40ال ؾااطم يف َاْىلٝاا ١ايػكاب عاأ قااش ١ايكااال ٠بااني إٔ ٜهاا ٕٛاياااُػكٛب
عااني اياااُاٍ أَٓ ٚؿىلتاا٘ أ ٚنااإ َتىلًك اائ ياااشلّ َٛدااب يىلااسّ دااٛاظ اكااطف غااري شٟ
اياشلّ ؾ ،٘ٝبٌ إشا إؾرت ٣ثٛبائ بىلني َاٍٍ ؾ ٘ٝايادُؼ أ ٚايعنا َ ٠عسّ أزاُٗ٥اا َأ
َاٍٍ آخط نإ سهُ٘ سهِ ايااُػكٛب  :إشا قاًّ ٢ؾٝا٘ ؾكاس أثاِ ٚمل اكاضّ قاالا٘،
ٚنصا إشا َات َ ٖٛٚؿػ ٍٛايصَ ١باياشكٛم ايااُايَ ١ٝأ اياادُؼ ٚايعنااَٚ ٠عايااِ
ايىلباااز ٚغريٖااا ب ااُكساضٍ ٜػااتٛعب اطنتاا٘ ،ؾااإ أَٛاي ا٘ ال آتكااٌ إ

ايٛضثااٚ ١اهاإٛ

عًاا ِٗٝب اآُعي ١اياااُػكٛب ال تااٛظ ياااِٗ ايتكااطف ؾٗٝاااٚ -ياا ٛبايكااال ٠يف زاض ٙأٚ
بػااتاْ٘  -إال بااإشٕ ايؿكٝاا٘ ايىلااسٍٚ ،نااصا إشا َااات ٚياا٘ ٚاضخ قاقااط ؾاْ ا٘ ال  ٜااذٛظ
يًهباض ايتكطف يف اطناات٘ٚ -يا ٛبايكاال ٠يف زاض ٙأ ٚبػاتاْ٘ -إال باإشٕ ٚيا ٞايكاقاط
ؾطعائ :األب أ ٚاياذسّ يمب ثِ ايك ِّٝايآُكٛب َٔ أب ٘ٝأَ ٚأ داسّٚ ،ٙإال ؾريادا
احلانِ ايؿطعٜٚ ٞػتأشْ٘ .
ٚأَااا إشا إؾاارت ٣ثااٛب ايكااال ٠بااجٍُٔ نًاا ٞيف ايصَاا ١ثااِ أٚؾاااَ ٙاأ َاااٍٍ اىلًاال باا٘
ايادُؼ أ ٚايعنا ٠أْ ٚاشُٖٛا َأ ايااشكٛم ايؿاطع ١ٝايااُُتٓ عأ أزاٗ٥اا مل ٜهاطّ
يبػ٘ بكاشّ ١قاالاْ٘ ،ىلاِ إشا َاات ٚيف شَتا٘ ايااشكٛم ايؿاطع ١ٝأ ٚاياس ٕٜٛايبؿاط١ٜ
بكسضٍ ال ٜػتٛعب اطنت٘ دااظ يٛضثاتاا٘ ايتكاطف ٚاصإشٕ يػريٖاِ بايتكاطف َأ زٕٚ
ااذاٚظٍ عً ٢قسض اياشلّ ايؿطع ٞأ ٚايس ٜٔايجاب

يف عٗسَٛ ٠ضّثاِٗ .
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( :)41تااٛظ محااٌ اياااُػكٛب يف ايكااال- ٠حتااطى ب ااشطنات اياااُكً ٞناي ااٟٗٛ
ٚايكٝاّ أّ مل ٜتشطى بٗا -إال اشا قسم عً ٢محً٘ عطؾائ :ايتكطف يف املػكٛب.
ايجايح :إٔ ٜه ٕٛاياًُبٛؽ يف ايكالَ ٠أ ايااُصنّ ،٢ال َأ أداعا ٤ايااُٝت ١ايال
ا ااشًّٗا اياااشٝا ،٠غااٛا ٤نااإ اياااًُبٛؽ َ ااُا ا ااتِ ؾٝاا٘ ايكااال ٠أ َ ٚااُا ال اااتِ عًاا٢
األسٛط ٚدٛباائٚ ،غاٛا ٤ناإ ايااًُبٛؽ َأ سٝاٛإ َااشًٌّ األناٌ نذًاس خاطٚف
َّٝ

أّ نإ َٔ َاشطَّ٘ نذًس غب َٚ ، ٝغٛا ٤أناْ

ي٘ نذًس مسو َّٝ

ي٘ ْؿؼ غاا ١ً٥أّ مل اهأ

عً ٢األسٛط ٚدٛبائٚ ،قاس اكاسّ يف(أسهااّ ايٓذاغاات) بٝاإ

سهِ األدعا ٤اياشٛٝاْ ١ٝايل ٜرؿو يف نْٗٛا َصنّاٚ ٠بٝإ سهِ َاا ال اااشً٘ ايااشٝا٠
َٔ أدعا ٤اياُٝت ١ؾطاد

.

ايطاب  :إٔ ال ٜه ٕٛثٛب اياُكً َٔ ٞأداعا ٤غاب أ ٚسٝااٛإٍ صحاطّ أناٌ يااشُ٘
ناألضْب ٚإٕ نإ َاصن ٢أٜ ٚها ٕٛعًا ٢دػاس ٙؾاَ ٤ٞاآٗا ،ؾاال اكاض ايكاال ٠يف
دًس غري املأن ٍٛياشُ٘ أ ٚؾىلط ٙأ ٚقٛؾ٘ أٚ ٚبط ٙأ ٚضٜؿ٘ أ ٚذمٖٛاا َأ األداعا،٤
بال ؾطم بني ش ٟايآؿؼ -ش ٟاياسّ ايػاا ٌ٥عٓاس شعا٘ نايػاب ٚ -باني غاري ش ٟاياسّ
ايػا ٌ٥إشا نإ ي٘ ياشِ نايػُو اخلاي َٔ ٞايؿًؼ ،زَ ٕٚا يٝؼ ي٘ يااشِ نايكُاٌ
ٚايبل ٚايادٓؿػا َٔٚ ، ٤ز ٕٚؾطم بني َا ااشاًّ٘ ايااشٝاَ ٠أ أدعا٥ا٘ ناجلًاس ٚاياٛبط
ٚبني َا ال ااشً٘ اياشٝا ٠ست ٢ايً

ٚايىلطم ٚايؿهالت إشا اًطّاذ با٘ ثٛبا٘ أ ٚدػاسٙ

ؾاْ٘ ٜآُ عٔ قش ١ايكال ،٠بٌ ست ٢ايؿىلط َٔ ٠ايااٗط ٠أْ ٚاشااٖٛا إشا ناْا

عًا٢

ايجٛب أ ٚاياذػس ؾإ اصإستٝاط ٜكته ٞاالَتٓاع عٓٗا ٚيا ٛناإ ؾاىلط ،٠باٌ ٚعُاا ال
ااتِ ايكال ٠ؾٗٝا ناياشعاّ ٚايكًٓػ ٠ٛاياُتدصَ ٠أ دًاس ايػاب باٌ األساٛط ٚدٛباائ
اىلُ ِٝايآُ يًذع ٤اياشٛٝاْ ٞغري اياُأن ٍٛياشُ٘ إشا محً٘ يف دٝاب٘ َجالئ.
( :)42ال بااأؽ بايكااال ٠يف ايكااسف اياااُأخٛش َاأ ايبشااط ٚال بااأؽ يف ايؿااُ أٚ
ايىلػٌ ٚال يف ايبل ٚايكٌُ ٚاي غٛخ ٚايٓشٌ ٚاخلٓؿػاٚ ٤ذمٖٛا َٔ اياشٛٝاْات
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ايل ال ياشِ ياٗا إشا قً ٢ببسْٗا أ ٚبسَٗا أ ٚبٓش َٔ ٙٛؾهالاٗا.
ٚال بااأؽ بايكااالَ ٠ا ؾهااالت االْػااإ ايطاااٖط ٠نؿااىلطٚ ٙضٜكاا٘ ٚظؿااطٚ ٙعطقاا٘
ٚيبٓ٘ ٚذمٖٛا اشا ٚقىل

عً ٢ثٛب اياُكً ٞأ ٚبسْا٘ غاٛا ٤ناْا

َٓا٘ أَ ٚأ غاري،ٙ

نُا ال بأؽ بايؿىلط املأخٛش َٔ غري -ٙضدالئ أ ٚإَطأ -٠املٛق ٍٛبؿىلط( ٙايباضٚن.)١
( :)43إشا قً ٢يف غري اياُأ ن ٍٛياشُ٘ ْاغٝائ يًُٛنٛع أ ٚغاؾالئ عٓ٘ أ ٚدااٖالئ
ب٘ أْ ٚاغٝائ يًشهِ أ ٚداٖالئ ب٘ عٔ قكٛضٍ ؾكس قش

قالا٘ ٚ ،أَا إشا ناإ دًٗا٘

يًشهِ عٔ اككريٍ ٚاػاَض يف اىلًُّ٘ ؾتاذب عً ٘ٝإعاز ٠قالا٘ عً ٢األق. ٣ٛ
( :)44إشا ؾوّ يف يباؽ قالا٘ أْ٘ َٔ أدعا ٤سٛٝإ أ َٔ ٚغاري ٙنُااز ٠ايٓاإًٜٛ
أ ٚؾوّ يف أْ٘ َٔ أدعا ٤املٝت ١أَ ٚأ غريٖاا ،أ ٚؾاوّ يف ثاٛب قاالا٘ أ ٚؾُٝاا عًٝا٘
 َاأ ضطٛباا ١أ ٚؾ اىلط أ ٚغريُٖااا -يف أْاا٘ َاأ أدااعا ٤سٝااٛإ ٜرؤن اٌ ي ااشُ٘ أَ ٚاأأدااعا ٤سٝااٛإ ال ٜؤنااٌ ي ااشُ٘ ؾااطعائ ،أ ٚؾااو يف إٔ ثٛبا٘ َتّد اص َاأ سٝااٛإ غااري
َأن ٍٛايًشِ أ َٔ ٚسٛٝإ َأن ٍٛايًشِ ،قش

قالا٘ ٚال بأؽ يف ٖصا نً٘.

اياداَؼ :إٔ ال ٜهًَ ٕٛبٛؽ ايطدٌ يف قاالا٘ َكآٛعائ َأ اياصٖب ٚيا ٛناإ
سًٝا ١ال ٜتشكاال بٗاا غاارت ايىلااٛض ٠نايادااااِ ٚايكااالز ،٠ؾاْاا٘ سااطاّ ساااٍ ايكااالٚ ٠يف
غريٖااا َاأ االسااٛاٍ ٚؾاعًاا٘ آ ثااِ ٚابطااٌ قااال ٠ايطدااٌ عٓااس يبػاا٘ٚ ،أَااا إشا نااإ
اياًُبٛؽ -خاااُ ئا أ ٚغريَ - ٙصّٖبائ بايطً ٞايادؿٝـ بٓشٜ ٍٛىلسّ عٓس ايىلطف يْٛاائ  -ال
دطّ ي٘ َىلتسائ ب٘ -ؾال ٜاشطّ يبػ٘ عً ٢ايطدٌ نُا ال ٜاشطّ عًٝا٘ محًا٘ يف ايكاال٠
نايػاعٚ ١ايسْاْري ايصٖب ١ٝإشا مل ٜكسم ايًبؼ عٓسٚ . ٙال ٜبىلس دٛاظ اع ّٜٔايطدٌ
بايصٖب ؾُٝا ال ٜكسم عً( ٘ٝايًابؼ) عطؾاائ َجاٌ دىلاٌ َكاسّ األغآإ َأ اياصٖب
ٚدىلٌ أظضاض ايجٛب َٓ٘ ٚ ،أَا ؾسّ األغٓإ ب٘ أ ٚدىلٌ بىلا األغٓإ ايساخًَٓ ١ٝا٘
 أعين أغٓإ ٜاُني ايؿهني ٜٚػاضُٖا -ؾال بأؽ ب٘ دعَائ.( :)45إشا قً ٢ايطدٌ يف ايصٖب داٖالئر باياُٛنٛع أ ٚباياشهِ عٔ قكٛضٍ أٚ
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ْاغٝائ ألسسُٖا قش

قالا٘ٚ ،ي ٛنإ داٖالئ عٔ اككري ؾكالا٘ باطً.١

( :)46ايصٖب ظ ١ٜٓساالٍ يًٓػااٚ ٤اكاض قاالاٗٔ َىلا٘ٚ ،ايعااٖط داٛاظ اااشً١ٝ
ايٛي-ٞاألب أْ ٚاش -ٙٛقب ّ٘ٝبايصٖبٚ ،االسٛط األٚ

إْعاعِٗ ساٍ ايكال. ٠

ايػازؽ :إٔ ال اه ٕٛقال ٠ايطدٌ يف اياشطٜط ايطبٝىل ٞايادايل بٌ صحاطّ عًٝا٘
يبػا٘ يف ااااُاّ االسااٛاٍٚ ،ابطاٌ قااالا٘ يف احلطٜااط اشا نااإ ايااًُبٛؽ َاااُا اااتِّ ؾٝاا٘
ايكالٚ ،٠االسٛط ٚدٛباائ ؾُٝاا ال ااتِّ ؾٝا٘ ايكاال ٠ااطى يبػا٘ يف ناٌ االساٛاٍٚ ،ال
تٛظ دىلٌ بطاْ ١ايجٛب َٔ اياشطٜط غٛا ٤ناْ

يتُاَ٘ أ ٚأقٌ ست ٢بكاسض ايٓكاـ.

ْىلِ ال بأؽ بًبػ٘ احلطٜط اياُُتعز بػريَ ٙاُا تٛظ يبػ٘ يف ايكال ٠بؿاطط إٔ ٜهإٛ
اخلًط باشٝح ٜادطز اياًُبٛؽ عٔ قسم (احلطٜط اخلايل) ٚإٕ نإ اياادًط بكاسض
ايجًح أ ٚايطب أ ٚاخلُؼْ ،ىلِ ال ٜهؿ ٞايادًط باياُكساض ايٝػري اياُػتًٗو عطؾائ.
(ٜ :)47اشٌ يًٓػا ٤يبؼ احلطٜط اخلايل ساٍ ايكالٚ ٠غريٖا ٚاكاض قاالاٗٔ
ؾ ٘ٝعً ٢األقٚ ٣ٛإٕ نإ األسٛط إٔ آعع٘ ساٍ ايكالٚ ٠اااًبؼ غاري ،ٙنُاا ٜااشٌ
يًااٛي ٞإٔ ٜرًاابؼ قااب ّ٘ٝاياااشطٜط يهٓا٘ ٜرٓععاا٘ ساااٍ ايكااالٜٚ ٠رًبػاا٘ غااري احلطٜااط عًاا٢
األسٛط ٚدٛبائ ،نُا ٜاشٌ يًطدٌ يبؼ احلطٜط ساٍ احلطب ٚعٓس االناططاض -يا ز
أَ ٚطضٍ -ست ٢يف ايكالٚ ٠اكض َٓ٘ إشا إْااشكط ثٛبا٘ يف ايااشطٜط ٚإناطط يًبػا٘،
ٚإال قً ٢يف ثٛب آخط أ ٚعاضٜائٖٚ ،هصا ٜاشٌ يًطدٌ محً٘ ساٍ ايكالٚ ٠غريٖاا،
نُا ال بأؽ ظىلٌ األظضاض ٚايػؿا٥ـ ٚايكٝاطني َٔ اياشطٜط ٚإٕ اىلاسّزت ٚاهجّاطت،
نُا ٜاشٌ يًطدٌ إؾرتاف احلطٜط ٚايتػطا ٞبا٘ ْٚااشُٖٛا َااُا ال ٜىلاسّ يبػاائ يًشطٜاط،
ٚال بأؽ بهـّ ايجٛب باياشطٜط باذىلً٘ يف أططاف ايجٛب ٜٚػتشػٔ إٔ ال ٜعٜس عًا٢
أضب أقاب َهُٚ ،١َٛاألسٛط ٚدٛبائ ْعع٘ ساٍ ايكال. ٠
( :)48إشا ؾو ايطدٌ يف ن ٕٛايًباؽ سطٜطائ أ ٚعاسّ نْٛا٘ سطٜاط ئا ،أ ٚؾاو يف
أْ٘ سطٜط خايل أَ ٚاُتعز  -داظ ي٘ يبؼ اياُؿهٛى ٚقش

قالا٘ ؾ.٘ٝ
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( :)49إشا قً ٢يف احلطٜط  ٖٛٚغاؾٌ أْ ٚاؽٍ أ ٚداٌٍٖ به ْ٘ٛسطٜط ئا أ ٚباشطَت٘
أَ ٚاْىلٝت٘ عٔ قش ١ايكالٚ ٠مل ٜهٔ َككّطائ قشّ

قالا٘ .

(ٜ :)50ااااشطّ ايتؿااابّ٘ بايهؿااااض ٚأعاااسا ٤ات يف ايااااًُبؼ ٚايااااُطىلِ ٚايططٜكااا١
اياااُدتك ١بٗااِ ب ااشٝح ٜكاااٍ عٓٗااا ٖ( :ااص ٙططٜكاا ١األٚضبااٝني أَ ٚالبػااِٗ)  ،ؾ اإشا
ؾاااضنِٗ اياااُػًُ ٕٛؾٗٝااا إْتؿا

اياااشطَٜٚ . ١ااشطّ إٔ ًٜاابؼ أسااس ثٛباائ أًَ ٚبػاائ

ٜؿااٗطٜٚ ٙؿهااش٘  ٜٚااذىلً٘ يف َىلااطض ايتؿاآٚ ٝايتكبااٝض إدتُاع ٝاائ ٜٛٚدااب ٖتهاا٘
ٚإشالي٘ يف ٚغط اياُؤَٓني نإٔ ًٜبؼ ايؿك ٘ٝثٛب ايككاب أَ ٚكًض ايىلطبات .
ٜٚاااشطّ إٔ ٜتؿ ابّ٘ ايطدااٌ ٜٚتُجّ اٌ باياااُطأ ٠أ ٚبااايىلهؼ ًٜٚاابؼ أس اسرُٖا ايااعّٟ
اياُدتل يبػر٘ باآلخط ٚإٔ ٜعٗط بااُعٗطٜٚ ٙتؿاهٌّ بؿاهً٘ يف ًَبػا٘ أ ٚسطنااا٘ أٚ
ظٜٓت٘ أْ ٚاشٖٛا باشٝح ٜاشػب٘ ايٓاظط عً ٢خاالف سكٝكتا٘ ٚٚاقىلا٘ َأ اياصنٛض ٠أٚ
األْٛثْ ،١ىلِ ال َاْ َٔ إٔ ًٜبؼ ايطدٌ قُٝل إَطأا٘ أ ٚثٛبٗاا يف اياادؿاٚ ٤زاخاٌ
ايباٝ

ٚيبىلا اياُكاقس ايىلكال٥اٝا ١بٌ ٚسني ايكال. ٠
ٚسطَاٖ ١ص ٙاياُالباؼ ال اٛدب بطالٕ ايكال ٠إشا ااػتّط بٗا عً ٢األق.٣ٛ
( :)51غاابل أْاا٘ البااس يف ساااٍ ايكااالَ ٠اأ غاارت ايىلااٛض ٠بااًُبٛؽ ٖااَ ٛاأ غاآذ

ايجٝاب اياُأيٛف يبػٗا ،ؾااشا مل ٜااذس ايااُكً ٞثٛباائ غاااطائ يىلٛضاا٘ سااٍ ايكاال: ٠
ؾإ ٚدس غااطائ غري ٙناياشؿٝـ أ ٚايكططاؽ أٚ ٚضم ايؿذط أ ٚايطاني ايااُتُاغو
ٚدب ايتػتّط ب٘ ثِ ٜكً ٞقال ٠ايااُدتاضٚ ،إٕ اىلاصّض عًٝا٘ ايػاااط غاري ايجاٛب ٚمل
ٜاذس : ٙؾإ مل ٜتٛق ضؤٜا ١أساس يىلٛضاا٘ ٚ -يا ٛيعًُا ١ايؿهاا -٤قاًّ ٢قاُ٥اائ َ٦َٛاائ
بطأغ٘ يًطنٛع ٚايػذٛز ٚالبس َٔ ٚن ٜس ٜ٘أٜ ٚسٜٗا عًا ٢ايػاٛأٚ ،٠إٕ مل ٜتٛقا
ضؤ ١ٜأسس يىلٛضا٘ قًّ ٢دايػائ غااطائ يىلٛضا٘ ٚي ٛبني ؾدصٜا٘ ٦ََٛٚا ئا بطأغا٘ يًطناٛع
ٚايػذٛزٚ ،األٚ

إٔ ٜاذىلٌ إٜاُا ٤ايػذٛز أخؿا َٔ إٜاُا ٤ايطنٛع .

( :)52إشا إْاشكط ايػااط باياُػكٛب أ ٚايصٖب أ ٚاياشطٜط أ ٚؾُٝا ال ٜؤنٌ
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ياشُ٘ أ ٚايٓذؼ ٚمل ٜاذس غري : ٙؾإ إناطط اااُاّ ايٛقا
َاشرتّ أ ٚذمُٖٛا قشّ

إ

يبػا٘ يا ز أ ٚيٓااظط

قالا٘ ؾٚ ،٘ٝإٕ مل ٜهطط قًّ ٢عاضٜاائ يف األضبا األ، ٚ

ٚأَا ايجٛب اياُتٓذؼ أ ٚاياُتدص َٔ اياُٝت ١ؾٝكً ٞؾَ ٘ٝاذتع ٥ئا ب٘ ي ٛإذمكاط غاااطٙ
ؾٚ ٘ٝمل ٜاذس غريٚ ٙمل ٜاُهٓ٘ اطٗريٚ ،ٙاألٚ

اجلُ بني ايكاال ٠ؾٝا٘ ٚباني ايكاال٠

عاضٜائ عٓ٘ َ إخؿا ٤عٛضا٘ ٚغرتٖا  ٤َٜٞٛٚبطأغ٘ يطنٛع٘ ٚيػذٛز. ٙ
إشا مل ٜهاأ عٓااس ٙغااااط

( :)53األسااٛط يعَٚااائ اااأخري ايكااال ٠يف أ ٍٚايٛقاا

ٚإستٌُ اٛؾّط ٙيف آخط ايٛق ٚ ،إشا ٦ٜؼ ٚقًّ ٢يف أ ٍٚايٛق
بس ٕٚغااط  :ؾإ إغتُط ايىلاصض إ
قبٌ خطٚز ايٛق

آخاط ايٛقا

قاشّ

قاالا٘ اصإناططاض١ٜ

قاالا٘ٚ ،إٕ إْكطا ايىلاصض

أعازٖا عً ٢األسٛط ٚدٛبائ .

( :)54إشا نإ عٓس ٙثٛبإ ٜىلًِ إمجااالئ إٔ أساسُٖا ساطاّ ايًابؼَ :ػكاٛب أٚ
سطٜط ٚاآلخط َاُا اكضّ ايكال ٠ؾ ٘ٝمل ااشٌّ يا٘ ايكاال ٠يف ٚاساس َُٓٗاا باٌ ٜكاًٞ
عاضٜائٚ ،ي ٛعًِ إٔ أسسُٖا َٔ غري اياُأنٚ ٍٛاآلخط َأ ايااُأن ٍٛأ ٚإٔ أساسُٖا
ْاذؼ ٚاآلخط طاٖط قًّ ٢قالاني :يف نٌ َُٓٗا قاال - ٠يٝشاطظ إَتجااٍ ايٛاداب،
 َٚنٝل ايٛق

ٜادتاض أسس ايجٛبني ٜٚكً ٞؾ ٘ٝثِ ٜتىلكبا٘ بكاال ٠يف ايجاٛب اآلخاط

ٚإٕ خطز ايٛق

يٝشطظ ؾطاؽ شَت٘ َٔ ايٛادب .

الـمقصد الرابع  :مكان الصالة
ٚاياُطاز َٓ٘  -يف ايػايب َ -اذُٛع بكىل ١األضض ايل ٜػتكطّ عًٗٝا ايااُكً ٞيف
قااالا٘ ٚايكااسض َاأ ايؿهااا ٤ايااصٜ ٟؿااػً٘ اياااُكً ٞيف سطناااا٘ ايكااالا :١ٝايكٝاااّ
ٚايكىلااٛز ٚايطنااٛع ٚايػااذٛزٚ ،قااس ٜكااً ٞيف ايطااا٥ط ٠أ ٚيف ايػااؿ ١ٓٝؾٝهااَ ٕٛهاْاا٘
ايكطاض ٚايؿها ٤يف ايطا٥ط ٠أ ٚيف ايػؿ - ١ٓٝز ٕٚاألضض .
( :)55ال ااشٌّ ايكالٚ ٠ال اكضّ -ؾطٜها ١ناْا

أّ ْاؾًا -١يف َهاإٍ َػكاٛب :

قااطاضائ أ ٚؾه اا ن ، ٤ستاا ٢إشا نااإ ضنٛعاا٘ ٚغااذٛز ٙبإ ٜااُاَ ،٤اأ ز ٕٚؾااطم بااني إٔ
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ٜه ٕٛاياُهإ َػكٛبائ بىل ٘ٓٝنُٔ ٜكاً ٞيف زاض غاريَ ٙأ غاري إشْا٘ ٚباني إٔ ٜهإٛ
َػكٛبائ بآُؿىلت٘ نُٔ ٜكً ٞيف ايساض اياُػتأدطَ ٠أ ز ٕٚإشٕ ايااُػتأدط ايااُايو
ياآُؿىلتٗاٚ ،ال ٜٓؿ ا إشٕ َايااو ايااساض بكااالا٘ ؾاْاا٘ بكااالا٘ ؾٗٝااا غاقااب ي اآُؿىلتٗا
اياًُُٛن ١يًُػتأدطٚ ،بني إٔ ٜهَ ٕٛهإ قاالا٘ َػكاٛبائ يتىلًال سالّ ؾٝا٘ ٜٛداب
عسّ دٛاظ اكطف غري ش ٟاياشلّ ؾ َٔ ٘ٝز ٕٚإشٕ ش ٟاياشلّ ؾ ،٘ٝبٌ إشا ناإ قاطاض
األضض َباسائ ٚؾُ ِطف عً ٘ٝؾطاف َػكٛب أ ٚبايىلهؼ بطًا

قاالا٘ ،ألٕ اااشطن٘

ايكالا ٞغكب ٚااذاٚظ عًَ ٢ااٍ ايااُػًِ أ ٚسكّا٘ َأ ز ٕٚإشْا٘ ٚضخكات٘ ٖٚاٛ
سطاّ ٜٓٚايف ايتىلبّس بكالا٘ ٜٚآُ َٔ ايتكطب بٗا إ

ات غبشاْ٘ .

(:)56إْاااُا ابطاااٌ ايكاااال ٠يف ايااااُهإ ايااااُػكٛب إشا ناااإ عايااااُائ بايػكااب١ٝ
ٚاياشطًََٚ ١تؿتائ إيُٗٝاٚ ،أَا إشا نإ داٖالئ باشهِ ايػكب  :اياشطََ ١ا اككاريٙ
يف ايؿشل عٔ اياشهِ ٚاىلًُّ٘ ؾاألق ٣ٛبطالٕ قالا٘ يف اياُهإ اياُػكٛب .
ْىلِ إشا نإ داٖالئ باياشهِ عٔ قكاٛض أ ٚناإ َىلتكاسائ عاسّ ايػكاب ثاِ ابأّٝ
ن ْ٘ٛغكبائ أ ٚنإ ْاغٝائ يػكب٘ قشّ

قال ٠غاري ايػاقاب ز ٕٚقاال ٠ايػاقاب.

ٚنصيو اكضّ ايكال - ٠عًا ٢األظٗاط -يف ايااُهإ ايااًُُٛى أ ٚايااُباح إشا ٚقىلا
ااااش

غااكـ َػكااٛب أ ٚخُٝااَ ١ػكااٛب ،١نُااا اك اضّ يف اياااُهإ ايااص ٜ ٟااشطّ

اياُهح ؾ ٘ٝيتٛقّ ناطضٍ ؾٝا٘ عًا ٢ايآؿؼ أ ٚايباسٕ يااشطّ أ ٚباطز أ ٚياادٛف إْٗاساّ
غكـ أ ٚسا٥ط أْ ٚاش ٛشاٚ ،نصيو اكضّ ايكال ٠يف اياُهإ اياص ٟؾٝا٘ يىلاب قُااض
أْ ٚاش َٔ ٙٛاياُشطَات ايل ٜرىلك ٢ات بٗا يف َهإ اياُكًٚ ٞساٍ قالا٘ .
( :)57إشا غبل أسس إ

َهإٍ َباح اصإْتؿاع نبكىل ١يف قشطا ٤أ ٚيف َػاذس أٚ

يف سػ ١ٝٓٝأْ ٚاشٖٛا َٔ ايآُاؾ ايىلاَ ١سطّ زؾىل٘ عٓا٘ ٜٓٚتعاط ٙاآلخاط ستاٜ ٢رتنا٘
باختٝاض ٙؾٝشٌّ يآلخط اياُكاّ ؾٚ ،٘ٝعٓس٥ص اكضّ قالا٘ ٚاىلبّس ٙؾ ٘ٝدعَائ ،بُٓٝاا اشا
زؾىل٘ عٓ٘ قبٌ إعطان٘ ٚأظاس٘ عٓ٘ قٗطائ أ ٚبإغتٝال ٙ٤عً َ ٘ٝبكا ٤ثٛب٘ أَ ٚتاع٘
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ؾ ٘ٝؾكس ؾىلٌ َاشطَّائ ٚأثِ بػكب سكّ٘ ،ثِ ي ٛقًّ ٢يف اياُهإ ٖٚ -اَ ٛتىلًال سالّ
ش ١قاالا٘ ٚاألقا ٣ٛقاشتٗاْ ،ىلاِ األساٛط
ايػري ؾطعائ ٚعطؾائ -أؾهٌ اياشهِ بكا ّ
إغرتناؤٚ ٙإٕ مل ٜطضَ أعاز قالا٘ يف ايٛق

أ ٚقهاٖا بىلس خطٚز ايٛق

(:)58إشا إعتكس غكب اياُهإ ؾك ًّ ٢ؾ ٘ٝبطً

قالا٘ ٚإٕ إْهؿـ اخلالف،

ٚإشا إعتكس عسّ غكب٘ ياذٌٍٗ قكٛض ٟأ ٚياشذٚ - ١إٕ ناْ
ثِ قًّ ٢ؾاْهؿـ ايادالف ٚاب ّٔٝن ْ٘ٛغكب ئا قشّ

.

ظّٓ ١ٝغري َىلت - ٠

قالا٘.

( :)59ال ٜاذٛظ ألسس ايؿطنا ٤يف أضضٍ أ ٚثٛب أ ٚذمُٖٛا  :ايكاال ٠يف ايجاٛب
أ ٚاياُهإ اياُؿرتى إال بإشٕ بك ١ٝايؿطنا ،٤نُا ال ااذٛظ -عً ٢األساٛط ٚدٛباائ -
ايكال ٠بٌ َطًل ايتكطف يف ايجٛب أ ٚاألضض أَٛ ٚازّ اصإْؿاٚ ٤ايبٓا ٤إشا ناْ
َاذٗٛي ١اياُايو إال بإشٕ اياشانِ ايؿطع - ٞاياُذتٗس ايىلسٍ . -
( :)60ال إؾهاٍ يف سطَ ١ايتكاطف -ايااداضد ٞناايًبؼ ٚاألناٌٚ ،اصإعتبااضٟ
نايبٚ ٝايؿطا - ٤يف عني َاٍٍ َتىلًل يًدُؼ أ ٚيًعنا ٠قبٌ أزاُٗ٥اا ٚ -ياَ ٛأ َااٍٍ
آخط ٜاًُه٘  ، -يهٓ٘ ي ٛعكٚ ٢إدرتأ ٚإؾرت ٣زاضائ أ ٚبػتاْائ أْ ٚاشُٖٛا بىلاني َااٍٍ
ؾ ٘ٝايادُؼ أ ٚايعنا ٠قبٌ أزاُٗ٥ا ٚ -يَ َٔ ٛااٍٍ آخاط ٜااًُه٘  -ناإ ايبٝا ؾهاٛيٝائ
ٚنإ ايتكطف ؾ ٘ٝبكال ٠أ ٚغريٖاا بااشهِ ايتكاطف يف ايااُػكٛب ٚال ٜٓؿاص ايبٝا
ٚال ٜاااشٌّ ايتكااطف إال بإداااظ ٠ايؿكٝاا٘ ايىلااسٍ  -ايااٛي ٞايؿااطع ٞعًاا ٢األمخاااؽ
ٚايعنٛات سِػب١ئ -أ ٚبأزا ٤اياشلّ ايؿاطعَ ٞأ َااٍٍ آخاط ٜااًُه٘ بٓشاٜ ٍٛككاس زؾا
اياُاٍ مخػائ أ ٚظنا ٠عٛض اياُاٍ األقٌ ايااُتىلًل با٘ ايااشلّْ .ىلاِ خكاٛم َاا
ؾ ٘ٝاياادُؼ إشا ناإ اصإْتكااٍ ببٝا أ ٚؾاطا ٤أْ ٚااشُٖٛا يكايااض َاؤٍَٔ َاٛاٍٍ آلٍ
َاشُس (ٜ -)ك ٣ٛقش ١اياُىلاًَٜٚ ١اًُو اياُؤَٔر اياُاٍَ َٔ قاسب٘ ٜٓٚتكٌ
ايادُؼ َٔ عني اياُاٍ إ

شَ ١اياُتكطف ؾ ٘ٝاياُُتٓ عٔ زؾىل٘ إ

َػتشك.٘ٝ

( :)61إشا زخٌ اياُهإ اياُػكٛب دٗالئ أْ ٚػٝاْائ أ ٚبتد ٌّٝاصإشٕ ثِ إيتؿ
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ٚاب ّٔٝايادالف اىل ّٔٝعً ٘ٝعكالئ  :ايادطٚز َٓا٘ غاايهائ أقاطب ايطاطم ايااُُهٓ ،١باٌ
ال ٜاذٛظ ي٘ ايتؿاغٌ بايكال َ ٠غىلٚ ١قتٗا بٌ إٕ ؾطع ؾٗٝا يعَ٘ قطىلٗاٚ ،يف ناٝل
ايٛق

ٜاذب اصإؾتػاٍ بٗا ساٍ ايادطٚز َبازضائ إيٗٝا غايهائ أقطب ايططم اياُُهٓ١

َطاعٝائ يإلغتكباٍ قسض اصإَهإ  َٜٞٛٚيًطنٛع ٚيًػاذٛز ٚاكاضّ قاالا٘ ٚال ٜااذب
عً ٘ٝايكهاٚ ،٤اياُطاز بايهٝل إٔ ال ٜتُهٔ َٔ إزضاى ضنىلا ١يف ايٛقا
اأخري ايكال ٠إ

َا بىلس خطٚد٘ َٔ اياُػكٛب إ

عًا ٢اكاسٜط

اياُهإ اياُباح .

( :)62اك اضّ قااالَ ٠اأ نااإ َهطٖ اائ َاااذبٛضائ عًاا ٢ايتكااطف يف اياااُػكٛب
ناياُشبٛؽ بػاري سالّ يف ايااُهإ ايااُػكٛبٚ .إشا إناطط إ

ايكاال ٠يف ايااُهإ

اياُػكٛب َٔ ز ٕٚغابل إختٝااضٚ ٙإضازاا٘ نُأ إناطط صإْااكاش غطٜالٍ إ
بأضض ايػري َٔ ز ٕٚإشْ٘ قشّ
خاضز اياُػكٛب يهٝل ايٛق

ايااُطٚض

قاالا٘ يف ايااُػكٛب إشا مل ٜاتُهٔ َأ ايكاال٠
أْ ٚااشٚ . ٙٛأَاا إشا إناطط إ

ايكاال ٠يف ايااُهإ

اياُػكٛب َػبٛقائ بػ ٤ٛإختٝاضٚ ٙإضازا٘ نُأ زخاٌ االضض ايااُػكٛب ١بإختٝااضٙ
ٚياُّا اٛغّطٗا ااب ٚأضاز ايادطٚز ؾكاض َهطط ئا إ

ايػكب ايادطٚد ٞاىل ّٔٝعًٝا٘

ايادطٚز  -عكالئ  -ألْ٘ غكب أخـّ قبشائ َٔ ايبكاٚ ٤اياُهح ٚاكضّ قالا٘ إشا مل
ٜتُهٔ َٔ إاٝاْٗاا خااضز ايااُػكٛب يهاٝل ايٛقا
َاؾٝائ ساٍ خطٚد٘ َٔ اياُػكٛب ََٝٛٚائ إ

أْ ٚااشَ ٙٛأ األعاصاض ؾٝكاًٞ

ايطنٛع ٚايػذٛز ٚاكض َٓ٘ .

( :)63ال ااذٛظ ايكالٚ ٠ال ٜاشٌّ أ ٟاكطف يف ًَاو ايػاري أَ ٚتىلًال سكّا٘ إال
بإشٕ ايااُايو ايؿاطع ٞأ ٚايااُػتشل أ ٚاياٛي ٞايؿاطع ٞبٓشا ٍٛاها ٕٛاصإشٕ ناؾاؿ١
عٔ طٝب ْؿؼ اياُايو بتكطف اياُأش ٕٚي٘ أ ٚبكاالا٘ يف ايااُهإ أ ٚاهؿاـ عأ
ضن ٢اياُػتشل ٚآاظي٘ عأ سكّا٘ٚ ،ال ؾاطم يف اصإشٕ ايااُػّٛغ ١يًكاال ٠أ ٚغريٖاا
َٔ ايتكطؾات بني إٔ اه ٕٛإشْائ ؾىلً١ٝئ بإٔ نإ اياُايو ًَتؿتائ إ

ايكال ٠أْ ٚااشٖٛا

َٔ ايتكاطؾات ٜٚاأشٕ ؾٗٝاا ٚباني إٔ اها ٕٛإشْا ئا اكسٜطٜا ١باإٔ ٜرىلًاِ َأ سايا٘ أْا٘ ياٛ

(َٗٓ ................................................................)200از ايكاحلني/ز1

إيتؿ

إ

ايتكطف ألشٕ ؾ ٘ٝؾتذٛظ ايكاال ٠يف ًَاو غاريَ -ٙا غؿًتا٘ أَْٛ ٚا٘ أٚ

غٝبت٘ -إشا عًِ أ ٚإطُإ َٔ ساٍ اياُايو أْ٘ ي ٛإيتؿ

ألشٕ ٚ ،ال ٜهؿ ٞايعٔ.

 ٞباياتاكطف
( :)64قس اه ٕٛاصإشٕ بايتكطف عاَّ ١نإٔ ٜاأشٕ اياُاياو أ ٚاياٛي ّ
 قاال ٠أ ٚغريٖاا  -يىلُا ّٛاياطاغبنيٚ ،قااس اها ٕٛاصإشٕ خاقا ١ناإٔ ٜاأشٕ يطااالبايىلًِ أ ٚيادكٛم ظٜس باُطًل ايتكطف أٜ ٚأشٕ باادكٛم اكاطف ايكاال ٠زٕٚ
غري َٔ ٙايتكطؾاتَٚ ،أ ٖٓاا اكاضّ ايكاال ٠يف ايااُهإ أ ٚايجاٛب ايااُػكٛب إشا
قااسضت اصإشٕ اياااداق ١بايكااالَ ٠اأ اياااُايو َ -ايااو ايىلااني اياااُاي ١ٝأَ ٚايااو
ايآُؿىل -١خلكٛم ظٜس اياُكًٚ ٞإٕ مل ٜأشٕ يػري ٙأ ٚمل ٜأشٕ يعٜس بػري ايكال. ٠
( :)65اىلطف اصإشٕ يف ايكاال :٠إَاا باايك ٍٛايٛاناض ايهاؾاـ عأ ضناا َاياو
ايىلااني أ ٚايااآُؿىل ،١نااإٔ ٜكاا( :ٍٛق اٌّ ؾ اا ٞبااٝل) ،أ ٚبايؿىلااٌ ايهاؾااـ عاأ ضنااا
اياُايو نإٔ ٜؿطف ي٘ غذاز ٠بااااذا ٙايكبًا ،١أ ٚبؿااٖس سااٍ ايااُايو أ ٚايااُتٛيٞ
ٚزاليتاا٘  -قطىلٝاائ أ ٚإطُٓ٦اْٝاائ  -عًاا ٢ايطنااا ٚطٝااب اياآؿؼ بايتكااطف  -قااال ٠أٚ
غريٖا  -نُا يف اياُهاٜـ اياُؿتٛس ١أبٛابٗا يًهٛٝف ْٚاشٖٛا .
ٚاشا مل ٜاااشكٌ عٓااس اياااُهًـ ايىلًااِ أ ٚاصإطُٓ٦ااإ بطٝااب اياآؿؼ ال  ٜااشٌّ
ايتكطف ٚال ايكالٚ ٠ال ايٛنٚ ٤ٛال ايػػٌ ٚال غريٖا َأ ايتكاطفٚ ،ياصا ٜؿاهٌ
يف بىلااا اياااُذايؼ اياااُىلسّ ٠يكااطا ٠٤ايتىلعٜاا ١اياااشػ : ١ٝٓٝزخاا ٍٛبٝاا

ايااادال ٤أٚ

ايٛن ٤ٛبال إشٍٕ خاق ١الغُٝا إشا اٛقـ ٖصا عً ٢اػّٝط بىلا أٚناع اياُذًؼ َٔ
ضؾا غارتٍ أ ٚطاا ٞبىلااا ؾااطاف اياااُذًؼ أْ ٚااش ٛشيااو َااُا ٜجكااٌ عًاا ٢قاااسب
اياُذًؼ ،ؾالبس يًاُؤَٔ ايتكاَ ٞأ ايتشاصّض ٚإاّااكا ٤إٜاصا ٤ايااُػًِ ٚايتاصنط يكاٍٛ
ضغ ٍٛات(:)طال حيٌّ َاٍ إَرَ ٤ٟصًِ إال بطٝب ْفض َٓ٘صَٚ ،جًا٘ يف اصإؾاهاٍ:
نجااط ٠ايبكااام عًاا ٢األَااانٔ اياااُىلتٓ ٢بٓعاؾتٗااا ٚمجاياااٗا ٚبطٜكٗااا ،أ ٚاياااذًٛؽ يف
بىلا َٛان اياُذًؼ ايااُىلسّ ٠يػاري َجاٌ ايااذايؼ يااُا ؾٗٝاا َأ َعااٖط ايهطاَا١
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اياُىلسّ ٠ألٌٖ ايؿطف يف ايسَ ٜٔجالئ أ ٚيىلسّ نْٗٛا َىلسّ ٠يًذًٛؽ ؾٗٝاا َجاٌ ايػطاا٤
ايصٜ ٟه ٕٛعً ٢اياشٛض اياُىلُ ٍٛيف ٚغط اياساض ،أ ٚعًا ٢زضز ايػاطض أ ٚؾاتض
بىلااا ايػااطف ٚايااسخ ٍٛؾٗٝااا ،ؾالبااس َاأ ايتشااصّض ٚايتذّٓااب عاأ ايتذاااٚظات،
يًشسٜح ايٓب ٟٛايكشٝض :طال حيٌّ َاٍ إَرَ ٤ٟصًِ إال بطٝب ْفض َٓ٘ص.
ٚبإختكااااض  :الباااس َااأ إساااطاظ ضناااا ايااااُايو  -أَ ٟاياااوَٓٚ ،ااا٘ قااااسب
اياااُذًؼ -يف نٝؿٝاا ١ايتكااطف َٚكااساضَٛٚ ٙن ا اياااذًٛؽ  َٚ .ااذطز ؾااتض باااب
اياُذًؼ يًسخ ٍٛؾ ٘ٝال ٜسٍ عً ٢ايطنا بهٌ اكطف ٜؿا ٙ٤ايساخٌ .
( :)66اياااشُاَات اياااُؿتٛس ١أ ٚاياااداْات أ ٚايؿٓااازم أ ٚاياااُشالت ايتذاضٜاا١
 ايكػريٚ ٠ايهبريْٚ - ٠اشٖٛا ال ٜاذٛظ ايسخ ٍٛؾٗٝا يػاري اصإْتؿااع ايااُككٛز َٓٗاا -ايػػاٌ أ ٚاياااُبٝ

أ ٚايتػاّٛم  -إال باااصإشٕ ايهاؾاـ عاأ ايطناا ٚطٝااب اياآؿؼ

بايتكطف اآلخاط ،ؾاال ٜكاضّ ايٛناَ ٤ٛأ َاٗ٥اا ٚايكاال ٠ؾٗٝاا إال باإشٕ ايااُايو أٚ
ٚنًٝااَ٘ٚ ،اااذطز ؾااتض أبٛابٗااا ال ٜااسٍ عًاا ٢اصإشٕ ايىلاَااٚ ١يٝػ ا

ٖاا ٞناياااُها٥ـ

اياُػبًّ ١يإلْتؿاع بٗا ،بٌ ٖص ٙاياُٛان ْٚاشٖٛا َاُا َٖ ٛىلاسّ صإْتؿااع َاادكٛم
البس َٔ ااشك ٌٝاصإشٕ ايٛانش ١عً ٢ايتكطف اآلخط ٚالبس َٔ إسطاظٖا .
( :)67ااذٛظ ايكال ٠يف األضان ٞاياُتّػىلٚ ١ايٛن ٤ٛأ ٚاصإغتػاٍ َٔ َاٗ٥اا أٚ
َااأ َاااا ٤األْٗااااض ايهااابريَ ٠ااأ ز ٕٚاٛقّا اـ عًااا ٢إساااطاظ إشٕ ايااااُايو بؿاااطط إٔ
ال ٜرىلًااِ ناا ٕٛاياااُايو ياااٗا قااػريائ أَ ٚاااذْٓٛائ ٚإٔ ال ار ااىلًِ نطاٖاا ١اياااُايو ايبااايؼ
ايىلاقٌٖٚ ،هصا األضان ٞغاري ايااُشذّب ١نايبػاااني ايال ال غاٛض ياااٗا ٚال سذااب
ؾاْ٘ ٜاذٛظ ايسخ ٍٛؾٗٝا ٚايتٛنَ َٔ ٞاٗ٥اا ٚايكاال ٠عًا ٢أضناٗا َأ ز ٕٚسادا١
إ

إسطاظ إشٕ اياُايو بؿاطط إٔ ال ارىلًاِ نطاٖتا٘ٚ ،إال ؾًٝاعّ ايتذّٓاب باٌ إشا ظأ

نطاٖت٘ ؾاألسٛط يعَٚائ اصإدتٓاب ستٜ ٢اشكٌ عً ٢اصإشٕ ٜٚرشطظٖا.
( :)68ال اكض قال ٠ايطدٌ ٚاياُطأ ٠يف َهإٍ ٚاسس َ اكسّّ اياُطأ ٠أ ٚنْٗٛا
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باشصا ٤ايطدٌ َٔ ز ٕٚؾكٌٍٚ -ياٜ ٛػاريائ بااُكساض ؾا ٚ ، -األقا ٣ٛقاشّ ١قاال٠
نٌ َٔ ايطدٌ ٚاياُطأ ٠اياُتشاشٜني ساٍ ايكالٚ ٠ناإ ايؿكاٌ بُٗٓٝاا َكاساض ؾا ٍ
أ ٚأنجطٚ ،ابطٌ قالاُٗا َ عسّ ايؿكٌ اياُصنٛضٚ .األسٛط إغاتشبابائ إٔ ٜتكاسّّ
ايطدٌ بااُٛقؿ٘ عًاَ ٢ػاذس دبٗا ١ايااُطأ ٠أٜ ٚها ٕٛبُٗٓٝاا سا٥اٌ أَ ٚػااؾ ١عؿاط٠
أشضع بصضاع ايٝس ٚ .ال ؾاطم يف ٖاصا ايااشهِ باني ايااُشاضّ ٚغريٖاِ ٚال باني اياعٚز
ٚايعٚدااٚ ١غريُٖااا ،نُااا ال ؾااطم بااني قااال ٠ايٓاؾًااٚ ١بااني ايؿطٜهااْ . ١ىلااِ ٜااادتل
اياشهِ بكٛضٚ ٠سس ٠اياُهإ باشٝح ٜكسم اكسّّ اياُطأ ٠أَ ٚاشاشااٗا يًطداٌ َأ
ز ٕٚؾكٌٍ بُٗٓٝا ،ؾاشا ناْا يف غطؾتني أ ٚنإ أسسُٖا يف َٛنا عًاٚ ٟٛاآلخاط يف
َٛن ا غااؿً ٞعًااٚ ٢داا٘ ال ٜكااسم ايتك اسّّ ٚاياااُشاشا ٠ؾااال بااأؽ ،نُااا ٜااادتل
اياااشهِ ب ااشاٍ اصإختٝاااض ٚ ،أَااا ساااٍ اصإنااططاض -نعساااّ اياااُكًني يف األَااانٔ
اياُكسغ َ ١ناٝل ايٛقا

ٚعاسّ إزضانا٘ ضنىلا ١يف ايٛقا

َا ايؿكاٌ باني ايطداٌ

ٚاملطأ - ٠ؾال َٓ ٚ ،ال ابطٌ ايكال ٠بايتشاش ٟأ ٚبايتكسَّٚ ،ا غاىل ١ايٛقا

ٜؤدّاٌ

أسسُٖا قالا٘ يٝسضى قالا٘ َ ايؿكٌ .
(ٜ :)69اااشطّ ايتك اسّّ يف ايكااال ٠عًاا ٢ق ا اياااُىلك )( ّٛإشا ن اإ َػااتًعَائ
يًٗتو ٚايتٖٛني ٚإغاا ٠٤األزبٚ ،ال باأؽ با٘ َا ايبرىلاس ايااُؿطط أَ ٚا ايااشادب
اياُاْ ايطاؾا يػا ٤ٛاألزبٚ ،ال ٜهؿا ٞيف ايااشا : ٌ٥ايؿاباى ٚايكآسٚم ٚايػطاا،٤
ٚال بأؽ بايكال ٠عٔ ٜاُني ايك ٜٚػاض َٔٚ ٙخًؿ٘ .
( :)70ايكال ٠يف ايططٜل اياُػًٛن ١يًُااضّ ٠أ ٚايااُػاؾطَ ٜٔهطٖٚا ١داسائ ٜٓبػاٞ
إعتعاياااٗا ٚإٜكاااع ايكااال - ٠ؾطٜهاا ١أْ ٚاؾًاا - ١ز ٕٚاياااذازٚ ٠بىلٝااسائ عاأ َعامحاا١
اياُػتططقني ،بٌ إشا ناْ

ايططٜال َىلاسّ ٠يإلغاتططام خاقاْ ١عاري ايطاطم ايااُىلبّس٠

زاخٌ ايبًسإ ٚخاضدٗا ٚظامح
سطَ

قاالا٘ ايااُػتططقني أ ٚخايؿا

قاٛاْني ايااُطٚض

قالا٘ ٚبطً ٚ ،إٕ مل اعاسِ ؾٗ ٞقشٝش ١يهٓٗا َهط ١ٖٚدسائ .
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( :)71ااذٛظ ايكالٚ ٠ايتٛن ٞيف بٛٝت َأ اهآُ
َاأ ز ٕٚساداا ١إ
ٚاألّ ٚاألر ٚاألخا ا

اآلٜا ١داٛاظ األناٌ َٓٗاا

إسااطاظ ايطنااا أ ٚااااشك ٌٝاصإشٕ ايكااطٜضٖٚ ،اا ٞبٝااٛت األب
ٚايىلا اِّ ٚايىلُّاااٚ ١ايااااداٍ ٚاياااادايٚ ١ايكاااسٜل َٚااأ ًَاااو

ايؿدل َؿتاح زاضٍ ٚاػاًّط عًٗٝاا ٚناإ َؿتاسٗاا يف ٜاسْ ،ٙىلاِ َا ايىلًاِ أ ٚايعأ
بهطاٖ ١قاسب ايساض مل ٜاذع ايتٛنآَ ٞا٘ ٚايكاال ٠ؾٝا٘ إال بىلاس اااشك ٌٝضخكا١
ٚانش : ١ق ٍٍٛأ ٚؾىلٌٍ ناؾـ عٔ طٝب ايٓؿؼ بطٗٛضٚ ٙقالا٘ يف بٝت٘.
( :)72البس َٔ إغتكطاض اياُكًَ -٢هإٍ ايكاال - ٠ستاٜ ٢طُاإّٔ باسٕر ايااُكًٞ
ض ايكاال ٠ايااُؿطٚن ١عًا ٢نَٛا ١ايطَاٌ ٚبٝاسض ايات
ؾال اكا ّ

ٚاصإضدٛساٚ ١ايسابا١

ٚايىلطبا ١ايػااا٥طٚ ٠ايطااا٥طٚ ٠ايػاؿٚ ١ٓٝايكطاااض ْٚاااشٖٛا َااُا ٜؿاٛت َىلٗااا اصإطُٓ٦ااإ
اياذػس ،ٟؾإشا ناْ

َتشطنَٛ ١دب ١صإنططاب دػس اياُكً ٞساٍ ايكال ٠بااشسّ

ال ٜتُهٔ َٔ إٜكاعٗا َ طُأْ ١ٓٝدػس ٙمل اكض قالا٘.
ْىلااِ اك اضّ ايكااال ٠اياااُؿطٚن ١عٓااس اصإنااططاض صإْاااشكاض ايكااسض ٠عًاا ٢إاٝااإ
ايؿطٜه ١ؾٗٝا ٚعسّ ايتُهٔ َٔ ايادطٚز عٓٗاا إ

األضض ايااُػتكطٚ ٠عاسّ اٛقاـ

سطنتٗا ستٜ ٢تاأآَّ ٢ا٘ اصإغاتكطاض سااٍ ايكاال ٠ثاِ ٜتهاّٝل ايٛقا  ،ؾًا ٛمل ٜتىلاصض
عً ٘ٝإزضاى ايكال ٠ايتاَ ١يف ايٛق

عً ٢األضض اياُػتكط ٠أ ٚعًاَ ٢ااُطّ ايىلطبا ١أٚ

ايػؿ ١ٓٝعٓس ايتٛقـ ٚايتُهٔ َٔ ااشك ٌٝأدعا ٤ايكالٚ ٠ؾطا٥طٗا ٚدب اصإْتعااض
صإٜكاع ايكال ٠ايتاَٚ ،١إال ؾالبس َٔ َطاعا ٠اصإغتكباٍ ٚاصإطُٓ٦إ ٚايكٝاّ ْٚااشٖٛا
قسض اصإَهإ بإٔ ٜٛقىلٗا يف َاُطّ ايىلطب ١أ ٚايكطاض ٜٓٚشاطف عٓاس اػاري إاااذا ٙايىلطبا١
أ ٚايطا٥ط ٠أ ٚايكطاض يٝػتكبٌ ايهىلب ١اياُؿطؾ ،١ال أقٌ َأ اااشك ٌٝاصإغاتكباٍ عٓاس
اهبري ٠اصإسطاّ َ اصإَهاإٜٚ ،ااُهٓ٘ اصإغاتىلاْ ١بايبٛقاًٚ ١قا٥اس ايطاا٥طٚ ٠ايػاؿ١ٓٝ
ياُىلطؾ ١إااذا ٙاياُػذس احلطاّ َ :ه ١اياُهطَٚ ، ١ايااُِٗ َطاقبا ١ايٛقا

ٚاااشكٌٝ

ايكال ٠اياُؿطٚن ١قابٌ خاطٚدا٘ َ أقك ٢قسضٍ َٔ األدعاٚ ٤ايؿطا٥ط اياُُهٓ. ١
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( َٔ:)73أضاز ايػؿط بايىلطبات ايااُتشطن ١ايااشسٜجٚ ١قاس زخاٌ ٚقا
اياُؿطٚنٚ ١دب عً ٘ٝاياُبازض ٠إ
نإ غؿط ٙقبٌ ايٛق

ايكاال٠

إَتجاياٗا قبٌ ايطنٛب يف ايىلطب ١أْ ٚاشٖٛاٚ ،يٛ

ال َاْ َٔ ضنٛبٗا ٚإٕ اٝكّٔ اىلصّض إاٝاإ ايؿطٜها ١عًٝا٘ ٖٚاٞ

داَىل ١ألدعاٗ٥ا ٚؾطا٥طٗا يتٝكّٓ٘ ؾٛات اصإغاتكطاض ٚايطُأْٓٝا ١أ ٚؾاٛات اصإغاتكباٍ،
ًٜٚعَ٘ ااشطّ ٟايعَإ ايصٜ ٟكسض ؾ ٘ٝعًاَ ٢طاعاا ٠اصإغاتكطاض ٚاصإغاتكباٍ ٚغريُٖاا
َأ ؾاطا٥ط ايكاالٚ ٠أدعاٗ٥اا ،نُاا ٜٓبػاا ٞيا٘ إقاطشاب ايبٛقاً ١ايال اسيّا٘ عًاا٢
إااذا ٙايهىلب ١اياُؿطؾ ،١ؾإ إنطط إ

أزا ٤ايكال ٠يف ايٛق

ؾاقس٠ئ يابىلا َاا ٜىلتا

ؾٗٝا داظ ٚعٌُ بٛظٝؿت٘ ٚأدعأا٘ .
(:)74البااس إٔ ال اهاا ٕٛيف َهااإ اياااُكًْ ٞاااذاغَ ١تىلسّٜاا ١غااري َىلؿا ّٛعٓٗااا يف
ايكال ، ٠ؾاشا ناْ

ؾْ ٘ٝاذاغَ ١تىلس ١ٜيًجٛب أ ٚيًبسٕ مل اكضّ ايكال ٠صإؾارتاطٗا

بطٗاض ٠ايبسٕ ٚايجٛبْ ،ىلِ ال بأؽ يف إٔ ٜكً ٞيف َهإٍ ؾْ ٘ٝاذاغ ١غاري َتىلسٜا ١أٚ
َىلؿ ّٛعٓٗا يف ايكال ٠ؾاْ٘ ٜتٓذؼ اياُهإ َٔ ز ٕٚغطاٚ ١ٜال ٜهطّ بكشّ ١ايكال. ٠
( :)75البس إٔ ٜهَ ٕٛػذس اجلبٗ ١طاٖطائ ؾال اكضّ ايكالْ َ ٠اذاغَ ١ػذَس
ايااذبٗٚ - ١إٕ مل اهاأ ْاااذاغَ ١تىلسٜاا - ١نُااا ٜؿاارتط يف َػااذس اياااذبٗ ١إٔ ٜهاإٛ
َٔ االضض أْ َٔ ٚبااٗا أ َٔ ٚايكططاؽٚ ،األؾهٌ ايػذٛز عً ٢ايرتبا ١ايااشػ١ٝٓٝ
 عًااَ ٢ؿ اطّؾٗا أؾهااٌ ايكااالٚ ٠ايتشٝاا -١ؾكااس ٚضز ؾٗٝااا ؾهااٌ ععااٚ . ِٝال ٜاااذٛظايػذٛز عًَ ٢ا أُخطز َٔ األضض ثِ ال ٜهَ ٕٛكاسام األضض نايعدااز ٚبىلاا
اياُىلازٕ نايصٖب ٚايؿهٚ ١ايكاري ٚايعؾا  ،نُاا ال ٜااذٛظ ايػاذٛز عًاَ ٢اا خاطز
عٔ إغِ ايٓبات نايطَاز ٚايؿشاِٜٚ ،ااذٛظ ايػاذٛز عًاَ ٢اا ٖا ٛأضض ناألسذااض
ايهطٜاااُْ -١عااري ايىلكٝاال ٚايؿااريٚظزٚ -أضض ايااادعف ٚايٓااٛضٚ ٠اآلدااط ٚاياااذل
ٚاالمسٓ

قبٌ طبدٗاٚ ،أَا بىلس طبدٗا ؾٝؿهٌ ايػذٛز عًٗٝا ساٍ اصإختٝاض.

(ٜ :)76اىلاتباط يف داٛاظ ايػذاٛز عً ٢ايآبات  :إٔ ال ٜهَ ٕٛأناٛالئ ناياشٓط١
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ٚايؿىلري ٚايبكٚ ٍٛايؿٛان٘ ٚذمٖٛا َٔ اياُأنٚ ٍٛيا ٛقباٌ ٚقاٛما ا
عً ٢األسٛط أ ٚإستٝر يف أنًٗا ا

ظَاإ األناٌ

عٌٍُ  -طبذ أْ ٚاشْ ، - ٙٛىلِ ٜااذٛظ ايػاذٛز

عً ٢قؿٛضٖا إشا مل اؤنٌ ٚعًْٛ ٢اٖا ٚعً ٢ايت

ٚايككٚ ٌٝاياذ

ْٚاشٖٛا.

ٚاياُطاز َٔ ايااُأنَ : ٍٛاا يا٘ قاالس ١ٝأناٌ ايبؿاط يا٘ ٚإٕ إستااز ا

عاالز أٚ

طاابذ بااشٝح ٜىلاسّ (َااأناا ٍٛايبؿااط) عطؾاائ ٚياا ٛيف بىلااا ايبًااسإ ٚاألظَااإ ٚ .عًٝاا٘
ٜؿهٌ ايػذٛز عًاَ ٢اا مل ٜتىلااضف أنًا٘ َا قاالسٝت٘ يمناٌ يااُا ؾٝا٘ َأ سػأ
ايطىلِ اياُػتٛدب صإقباٍ ايٓؿؼ عً ٢أنً٘ ٚ ،األسٛط ٚدٛباائ ااطى ايػاذٛز عًٝا٘
ٚعً ٢ايىلكاقري ٚاألز ١ٜٚايىلؿب ١ٝنايادٛبٚٚ ١ضز يػإ ايجٛض ٚعٓب ايجىلًب ْٚااشٖٛا
َاُا يا٘ طىلاِ ٚشٚم سػأ ٚ ،أَاا َاا ياٝؼ يا٘ شياو ايٛقاـ ؾاال إؾاهاٍ يف داٛاظ
ايػذٛز عًٚ ٘ٝإٕ إغتىلٌُ يًتاسا ٟٚبا٘  ،نُاا ٜااذٛظ ايػاذٛز عًاَ ٢اا ٜؤناٌ عٓاس
ايهطٚض ٠أ ٚساٍ اياُذاعٚ ١اياُدُك ١أ ٚعٓاس بىلاا ايٓااؽ ْاازضائ بااشٝح ال ٜرىلاسّ
َأنٛالئ يًبؿط َتىلاضؾائ ب ِٗٓٝيف اياشاالت ايىلاز. ١ٜ
(ٜ :)78ىلت يف دٛاظ ايػذٛز عً ٢ايٓبات  :إٔ ال ٜهًَ ٕٛبٛغ ئا ٚ ،ايااُطاز َأ
اياًُبٛؽ َا ؾٝا٘ قاالس ١ٝيابؼ ايبؿاط يا٘ ٚإٕ إستااز ا

عاالز  -غاعٍ أْ ٚػار أٚ

خٝاط - ١ؾال ٜكض ايػذٛز إختٝاضائ عً ٢ايكطأ أ ٚايهتاإ أ ٚايكّٓاب قباٌ ايػاعٍ أٚ
ايٓػر أ ٚايادٝاط ١أ ٚبىلاسٖا ْ ،ىلاِ ال باأؽ بايػاذٛز عًا ٢خؿابٗا أٚ ٚضقٗاا ٚناصا
اياادٛم ٚايًٝااـ ْٚاااشُٖٛا َاااُا ال قااالس ١ٝؾٝاا٘ يكااريٚضا٘ ًَبااٛؽ ايبؿااط عاااز٠
ٚإٕ يبػ٘ يهطٚض ٠أ ٚؾبٗٗا أ ٚعٓس بىلا ايٓاؽ ْازضائ باشٝح ال ٜرىلسّ ًَباٛؽ ايبؿاط
عطؾائ َٚتىلاضؾائ ب ِٗٓٝيف اياشاالت ايىلاز. ١ٜ
( :)79األظٗط دٛاظ ايػاذٛز عًا ٢ايكططااؽ َطًكاائ ٚإٕ إااادص ٚقآ َااُا ال
ٜكض ايػذٛز عً ٘ٝناياُتدص َٔ اياشطٜط أ َٔ ٚايكطٔ أ َٔ ٚايهتإ .
(ٜ:)80اذٛظ -عً ٢نطاٖ -١ايػذٛز عً ٢ايكططاؽ اياُهتٛب إشا ناْ

ايهتاب١

(َٗٓ ............................................................... )206از ايكاحلني/ز1

دطَائ سا٥الئ بني بؿط ٠اجلبٗٚ ١باني شات ايكططااؽ

َىلسٚز ٠قبػائ ،زَ ٕٚا إشا ناْ

ؾال ٜكض ايػذٛز عً ٘ٝاشا إغتٛعب

ايهتاب ١اجلطَ ١ٝايكططاؽ .

( :)81إشا مل ٜاتاُهٔ َٔ اياػذٛز عًَ ٢ا ٜاكض اياػذٛز عً ٘ٝياتك ١ٝداظ ي٘
ايػذٛز عًَ ٢ا اكته ٘ٝايتك َٔ ١ٝز ٕٚإْتعااض ظٚاٍ َٛداب ايتكٝا ١أ ٚاالْتكااٍ ا
َٛن

ٜادًَٗٓ ٛا ٚ ،أَا إشا مل ٜتُهٔ َٔ اياُػذس اصإختٝاض : ٟعًا ٢األضض أٚ

ْبااٗا أ ٚايكططاؽ يؿكس ٙأ ٚياُاْ

َٔ ساط أ ٚباطز ؾااألظٗط ٚداٛب ايػاذٛز عًا٢

بىلا ثٛب٘ ٚإٕ نإ َٔ ايكطٔ أ ٚايهتإ  ،ؾإٕ مل ٜاُهٓ٘ ايػذٛز عًا ٢ثٛبا٘ غاذس
عًاا ٢ظٗااط نؿّاا٘ عًاا ٢األسااٛط ،ثااِ َااا ٜتٝػّااط َاأ ايكااري أ ٚايعؾ ا

أ ٚاالمسٓ ا

أٚ

ايؿطف ايكطين أْ ٚاش ٛشيو َاُا ال ٜكض ايػذٛز عً ٘ٝساٍ اصإختٝاض .
( :)82ال ٜكض ايػذٛز عً ٢ايطني ايٛسٌ ا ٚايرتاب ايطخ ٛايص ٟاػٛض ايااذبٗ١
ؾٚ ٘ٝال اجب
ايتجبّ

ٚال اػتكط عً ٘ٝساٍ ايػذٛز  ،ؾإ مل ٜاذس إال ايطاني اياص ٟال ٜااُهٔ

عًٚ - ٘ٝي َٔ ٛز ٕٚإعتُاز ٚااجاك ٌٝاياذبٗ ١عً - ٘ٝقًٚ ٢غذس ََٝٛائ ٖٚاٛ

قا ، ِ٥يهٔ ي ٛإستٌُ إَهإ ايتجبّ
ؾإ ٚدس َٛنىلائ ٜاُهٓ٘ ايتجبّ

يف بىلا َٛانىل٘ يعَا٘ إستٝاطاائ :ايؿشال عٓا٘

ؾٝا٘ باا شٝح ٜها دبٗتا٘ عًٝا٘ ٚياَ ٛأ غاري إعتُااز

قضّ غذٛز ٙعًٚ ، ٘ٝإٕ يكال بااذبٗت٘ ؾآَ ٤ٞا٘ أظايا٘ يًػاذس ٠ايجاْٝا ١نا ٞاباؾاط
اياذبٗ ١ياُػذسٖا .
( :)83إشا نإ اياُهًـ يف أضض طني أ ٚاطاب ْاعِ باشٝح ٜتاًّطااذ بسْاا٘ أٚ
ثاٝاابا٘ إشا قًّ ٢ؾٗٝا قال ٠اياُدتاض ٚنإ شاى ايتًطّذ سطدٝائ عً ٘ٝقاًّٖٚ ٢ا ٛقااِ٥
 َٜٞٛيًػذٛز ٜٚتؿٗس ٜٚػًِ ٚال ٜاذب عً ٘ٝاياذًٛؽ عٓس٥ص .
( :) 84إشا إؾتػٌ يف ايكالٚ ٠يف أثٓاٗ٥ا ؾكس َا ٜكضّ ايػذٛز عً : ٘ٝؾإ أَهٓا٘
ااشكَ ٌٝا ٜػذس عً ٘ٝباؾاض ٠أ ٚبادطٛات خيطٖٛا  َٔٚز ٕٚإخالٍ بٗٝأ ٠ايكاال٠
ٚإغتكباٍ ايهىلب ١يعَ٘ شيوٚ ،إال قطىلٗا يف غىل ١ايٛق

ٚإغتأْـ قاالا٘ بىلاس اٗ٦ٝتا٘
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َا ٜكضّ ايػذٛز عًٚ ،٘ٝيف نٝل ايٛق

عٔ إزضاى ضنىلا ١اتاٛؾط عًا ٢غاذٛز عًا٢

َا ٜكضّ ايػذٛز عً ٘ٝإختٝاضائ ٜٓتكٌ إ

ايبسٍ  :ايجٛبٚ ،إال غاذس عًا ٢ظٗاط نؿّا٘

عًاا ٢األسااٛطٚ ،إال غااذس عًااَ ٢ااا ٜتٝػّااط ياا٘ َاااُا ال ٜكاضّ ايػاذٛز عًٝاا٘ إختٝاااضائ
نايكري أ ٚاالمسٓ

أْ ٚاشُٖٛا.

( :)85إشا غذس عًَ ٢اا ال ٜكاضّ ايػاذٛز عًٝا٘ َتىلُّاس ئا بطاٌ غاذٛزٚ ٙيعَا٘
إغتٓ٦اف قالا٘ٚ ،إٕ ؾىلً٘ غٗٛائ أ ٚغؿً١ئ أ ٚصإعتكاز ٙأْ٘ َاُا ٜكضّ ايػاذٛز عًٝا٘ :
ؾااإ إيتؿ ا

بىلااس ضؾ ا ايااطأؽ َٓاا٘ أ ٚبىلااس ااااُاّ ايااصنط ايٛادااب َهاا ٢يف قااالا٘

ٚاألسٛط إغتشبابائ إعاز ٠قالا٘ٚ ،إٕ إيتؿا

أثٓاا ٤ايػاذٛز قباٌ اااُاّ اياصنط ضؾا

ضأغ٘ إستٝاطائ ثِ ٚن دبٗت٘ عًاَ ٢اا ٜكاضّ ايػاذٛز عًٝا٘ َا اياتُهٔ ٚاألساٛط
االٚ

إعاز ٠قالا٘ أ ٚقهاؤٖا .
( :)86اػتشب ايكال ٠يف اياُػادسٚ ،أؾهًٗا اياُػذس اياشطاّ ٚايكاال ٠ؾٝا٘

اىلااسٍ أيااـ أيااـ قااال ،٠ثااِ َػااذس اياآيب (ٚ )ايكااال ٠ؾٝاا٘ اىلااسٍ عؿااط ٠آالف
قال ،٠ثِ َػذس ايهٛؾٚ ١األقكٚ ٢ايكال ٠ؾُٗٝا اىلاسٍ أياـ قاال ،٠ثاِ ايااُػذس
اياذاَ ألٌٖ بًسٚ ٙايكال ٠ؾ ٘ٝبااُ ١٦قاال ،٠ثاِ َػاذس ايكبًٝاٚ ١ؾٝا٘ اىلاسٍ مخػاائ
ٚعؿط ،ٜٔثِ َػذس ايػٛم ٚايكال ٠ؾ ٘ٝاىلسٍ إثٓل عؿط ٠قال. ٠
(ٜ :)87ػااتشب إٔ ٜتّدااص اصإْػااإ َكااًّ ٢يف بٝتاا٘ أٜ ٟاااذىلٌ يف زاضَ ٙاااشالئ
َادككائ يكالا٘ ٚقال ٠عٝاي٘ ٚنٛٝؾ٘ٚ ،أؾهٌ َٓ٘ ايكال ٠يف ايااُػادس َأ زٕٚ
ؾطم بني ايطداٍ ٚبني ايٓػا ٤إشا سؿعٔ غرتٖٔ ،بٌ نًُا نإ َكالٖا أغارت ناْا
قااالاٗا أؾهااٌ ؾااإ قااال ٠اياااُطأ ٠يف َااادسعٗا أؾهااٌ َاأ قااالاٗا يف بٝتٗااا  -أٟ
غطؾتٗا ٚ -قالاٗا يف بٝتٗا أؾهٌ َٔ قالاٗا ؾا ٞايساض  -أ ٟغاستٗا . -
( :)88اػتشب ايكال ٠يف َؿاٖس االٚ )( ١ُ٥قس ٚضز إٔ ايكال ٠عٓس عًاٞ
( )باُ٦ل أيـ قالٖٚ ، ٠هصا ٜتهاعـ األدط يف باقَ ٞؿاٖسِٖ .
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(ٜ:)89هط ٙاىلط ٌٝاياُػذس ٚايىلامل ٚاياُكشـ ،ؾؿ ٞاياد :طثالثٜ ١عـهٕٛ
إىل اهلل عاىل َ :صجف خراب ال ٜؽً ٞف ٘ٝأحف ٚ ،عايـِ بب جّٗاٍ َٚ ،ؽحف َعًّل قف ٚقـع
عً ٘ٝايػبار ال ٜكرأ ف٘ٝص.

(ٜ :)90ػااتشب اياارتزّز إ اياااُػادس يًتىلبااس ؾٗٝااا ؾؿاا ٞاياااد :طَــٔ َعــ ٢إىل
َصجف َٔ َصاجف اهلل فً٘ بهٌ خط ٠ٛخطاٖا حَـٜ ٢رجـع إىل َٓسيـ٘ ععـر حصـٓات َٚــحٞ
عٓ٘ ععر ش٦ٝات ٚرفع ي٘ ععر درجاتصٜٓٚ ،بػ ٞيًُرتزّز ٜٔإ

اياُػادس إٔ ٜىلُّطٖٚا

بايىلبازٚ ٠ايطاعٚ ١اياُشانطات ايتٛد ١ّٝٗٝايٓاؾىل ١زٜٝٓائ ٚقس غأٍ أبا ٛشض ضغا ٍٛات

( )عاأ نٝؿٝاا ١اىلُااري اياااُػادس ؾكاااٍ ( :)طال رفــع األؼــٛات فٗٝــا ٚال ٜـــخاض
فٗٝــا بايبا ــٌ ٚال ٜعــرت ٣فٗٝــا ٚال ٜبــاعصٜٚ ،هااط ٙياااذاض اياااُػذس إٔ ٜكااً ٞيف غااري
اياُػذس إال َٔ عًّ ١ناياُططٚ ،يف اياد :طال ؼال ٠يـجار ايـُصجف إال يف َصجفٙص.

(ٜ :)91ػتشب بٓا ٤اياُػذس ٚضز يف اخل اْ٘ طَٔ بَٓ ٢صجفا بٓـ ٢اهلل يـ٘ بَٝـا
يف اجلٓـــ١صٜٓٚ ،بػااا ٞإختٝااااض َٛقىلااا٘ يف َااااشٌ ٜٓتؿاا َٓااا٘ ايااااُػًُ ٕٛيكاااًٛااِٗ
ٚزٜاْتِٗ ٚاىلًِ قطآِْٗ ٚأسهاّ ز ِٜٗٓستٜ ٢اؤز ٟايااُػذس ٚظٝؿتا٘ ايىلًٝاا ايااُىلسّ٠
يٜ٘ٚ ،ػتشب اطَُٝا٘ عٓاس سكا ٍٛخًاٌ يف أداعا ٤بٓا٥ا٘ نُاا ٜػاتشب اىلُاري ٙعٓاس
إؾطاؾ٘ عً ٢اصإْٗساّ .
ٜٓٚبػ ٞايىلٓا ١ٜببٓا ٤اياُػذس عً ٢ايٓػل اياُطغّب صإقبااٍ ايٓااؽ عًا ٢إضاٝاازٙ
ٚعُاضا٘ باصإْتؿاع َٔ خرياا٘ َٚاشانطات ايادطبا ٤أ ٚايىلًُاا ٤ؾٝا٘ ٚأزا ٤ايىلباازات
ؾٝااٜ٘ٚ ،ػتشػاأ اااطى اعٜٓٝاا٘ بايااصٖب ٚايؿهااٚ ١اااطى ْؿااط ايكااٛض ؾٝاا٘ أ ٚاكااٜٛط
ايتُاث ٌٝيص ٟاألضٚاح عًٚ ٘ٝعً ٢دسضاْ٘ .
(:)92ال ٜاذٛظ ب ٝاياُػذس أٖ ٚبات٘ أ ٚاياتىلاٚض عً ٘ٝأ ٚعً ٢أدعا ٤بآا٥ا٘
ٚآالا٘ ،نُا صحطّ آذٝػ٘ ٚقس غبل بٝإ ؾطٚع٘ يف أسهاّ ايٓذاغٜٚ ١أا ٞيف ايب. ٝ
(ٜ : )93ػتشب يًُكً ٞإٔ ٜاذىلٌ بني ٜس ٜ٘سا٥الئ إشا نإ يف َىلطض َطٚض
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أسس قساَٜ٘ٚ ،هؿا ٞيف ايااشا ٌ٥عاٛز أ ٚسباٌ أ ٚنَٛا ١ااطابٜٚ ،هاط ٙيا٘ إٔ ٜهإٛ
قسّاَ٘ إَطأ ٠أ ٚضدٌ أ ٚقػري أ ٚأ ٟؾٜ ٤ٞؿػً٘ عٔ اصإْكطاع يف قالا٘ إ
غبشاْ٘ أٜ ٚكطؾ٘ َٔ ايتؿهط يف قالا٘ ٚأشناض ٙإ

ات

ؾٛاغٌ ايسْاٝا .

( :)94قاااس شناااطٚا أْااا٘ اهاااط ٙايكاااال ٠يف ايااااشُاّٚ ،ايااااُعبًٚ ،١ايااااُذعض،٠
ٚاياُٛن اياُىلسّ يًتدًّاٚ ،ٞبٝا

ايااُػهطَٚ ،ىلااطٔ اصإباٌ َٛ -انا إغارتاستٗا

ٚؾااطبٗا َٚ ،-ااطابط ايااادٚ ٌٝايبػاااٍ ٚاياااشُري ٚايػاآِ ،بااٌ يف نااٌ َهااإ قااصض ٚيف
َاااذاض ٟاياااُٝاٚ ٙاألضض ايػاابدٚ ،١ب ٝا

ايٓاااض ناياااُطبذٚ ،إٔ ٜهاا ٕٛأَاَاا٘ ْاااض

َهطَٚ ١ي ٛغطادائ ،أَ ٚكشـ َؿتٛح ،أ ٚنتاب َؿتٛح ،أٜ ٚكً ٞيف َٛنا ؾٝا٘
ااااُجاٍ ش ٟضٚح َاأ ز ٕٚإٔ ٜػطّٝاا٘ٚ ،ايكااال ٠عًاا ٢ايكا أ ٚيف اياااُك  ،٠أ ٚأَاَاا٘
ق ا  ،أ ٚبااني ق ا ٚ ،ٜٔإشا نااإ يف االخريٜاأ سا٥ااٌ أ ٚبىلااس عؿااط أشضع ؾااال نطاٖاا،١
ٖٓٚاى َٛاضز أخط ٣يًهطاَٖ ١صنٛض ٠ؾااَ ٞاشايّااٗا ٖ .اصا اااُاّ َاا أضزْاا بٝاْا٘ َأ
َكسَات ايكالٚ ٠ؾطا٥طٗا ثِ ْسخٌ يف بٝإ أؾىلاٍ ايكالٚ ،٠عٓسْا قبً٘ بٝإ :
تنبيه وإيقاظ :
ٜٓبػ ٞيًُؤَٔ إٔ ٜتكسّ ٣يتىلًِ أسهاّ قالا٘ ٚأدعاٗ٥ا ٚؾطا٥طٗا ؾإْٗا عُٛز
ايسٚ ٜٔياٗا آالف األسهاّ ٚاياشسٚزٖٚ ،صا ايتىلًِ َكسَ ١صإَتجاٍ أَط باضٚ ٘٥خايكا٘
بإقاَ ١ايكالٚ ٠البس َٔ إاٝاْٗا نُاا ٜطٜاس املىلباٛز داٌّ ٚعاال -بؿاطٚطٗا ٚأدعاٗ٥اا-
يته ٕٛقالا٘ قشٝش ١ؾٓٝذ َٔ ٛعكاب (ااضى ايكال )٠ؾإ إاٝاإ ايكاال ٠قاشٝش١ئ
ااشكٌ بٗا ايٓذا َٔ ٠عصاب (ااضى ايكال )٠ؾا ٞايك  ّٜٛٚاياكٝاَ. ١
ثااِ ٜٓبػاا ٞيًُااؤَٔ إٔ ٜٗااتِّ ٜٚتك اسّ ٣يتشكاا ٌٝؾااطا٥ط قباا ٍٛايىلُااٌ عُ َٛاائ
ٚايكال ٠خمكٛقائ ألْٗا عُٛز ز ،ٜ٘ٓبىلس ااشكَ ً٘ٝا ٜٛدب قش ١عًُا٘ ٚإداعا،ٙ٤
ؾإ إدعاٚ ٙ٤قشت٘ ٜػتًعّ إْتؿا ٤ايىلكااب ،يهأ قاش ١ايىلُاٌ ٜػااٜط قبٛيا٘ ٚضنا٢
اياُٛ

اياُىلبٛز ب٘ ،ؾًصا ٜٓبػ ٞايتكسّ ٟيتشك ٌٝؾطا٥ط ايكبٚ ،ٍٛأُّٖٗا إثٓإ :
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األ :ٍٚااك ٣ٛات ٚايٛضع عٔ َاشاضّ ات اىلا  ،بااُىلٓ ٢ااطى َاا سطَّا٘ ٚؾىلاٌ
َا أٚدب٘ عً ٢عباز ،ٙقفاٍَ غبشاْ٘:طإَُِّْْا َْْٜكَبٌَُّ ايًَّـُ٘ َتـٔل ايــََُّكتبْص ٚايكباٜ ٍٛتطًاب
بسٚائ عً ٢إاٝإ ايىلٌُ ايكاياض قشٝشاف ؾطعاف ،ثِ ٜتطًب األَط :
ايجاْ :ٞخؿٛع ايكًاب ٚسهاٛض ٙسااٍ ايكاالٚ ٠اٛدّٗا٘ ٚإقبايا٘ عًا ٢ايااُىلبٛز

ِ
ٚعً ٢قالا٘ يف أشناضٖا ٚسطنااٗا ،قاٍ ات ععّ ٚدٌّ:ط َق لف أَ ْفًَيْ ايـُ لَتُٓ ْٕٛايَّهتُٖ ْٜٔـ ل
ظعُْٕٛصٜٓٚ ،بػ ٞإيتؿات املكًٚ ٞاصنّط ٙيه ْ٘ٛبني ٜس ٟخايكا٘ ايىلعاِٝ
ؼالَ ت ِِٗل خْا ت
فتْ ٞ
ؾااإٕ ٖاصا ايتؿهااط ٜٛدااب خؿااٛع قًباا٘ ٖٝٚبتاا٘ َاأ َىلبااٛزٚ ،ٙقااس قااسع اياآيب()
ٚاأل )( ١ُ٥بإقباٍ قًٛبِٗ قبٌ اٛدٝا٘ ايااُؤَٓني -يف أخبااضٍ ناجريْ -٠ااش ٛاصإقبااٍ
عً ٢ايكالٚ ٠ايتؿهط يف أشناض عباازاِٗ ٚسطناات قاالاِٗ ٚااٛد ِٗٗٝذما ٛخؿاٛع
ايكًااب ٚإقباااٍ عًااَ ٢ىلبااٛزٚ ٙاااصنّط ععُتاا٘ ٚيطؿاا٘ ٚسهُتاا٘ ،ؾكااس ٚضز يف اياااُأثٛض

عِٓٗ أْا٘ :طال ُٜـحصب يًعبف َٔ ؼال ٘ إال َا ُٜكبٌ عًَٗٓ ٘ٝـاص ٚأْا٘ طال ُٜكْـ تفَ ّٔ أحـفُنِ
عً ٢ايؽالََ ٠هاشال ٚال ْعصاْا ٚال ٜفهرّٕ يف ْفص٘ ٜٚكبٌ عً ٢ربّ٘ ٚال ٜعػً٘ بأَر ايـفْٝاص
ٚإٔ طايؽالٚ ٠فاد ٠عً ٢اهلل عاىلص ٚإٔ طايعبف قا ِ٥فٗٝا بب ٜف ٟاهلل عاىلص.
ٖٓ َٔٚاا ٜٓبػا ٞإٔ ٜها ٕٛايااُكًًَ ٞتؿتاائ زاُ٥اائ إ

أْا٘ قاا ِ٥باني ٜاسَ ٟاٛالٙ

َٚىلبااٛزٜٚ ،ٙهاا ٕٛقا ُ٥اائ ساااٍ قااالا٘ َكاااّ ايىلبااس ايااصي -ٌٝبااني ٜااس ٟات اىلااا -
ايطاغاااب ايطاٖاااب ايا اادا٥ـ ايطادااا ٞايااااُػهني ايااااُتهطعَ ،تأغااا ٝئا هاااٛال ٙأَاااري
املااؤَٓني(عًٝاا٘ أؾهااٌ ايكااالٚ ٠ايػااالّ) سٝااح نااإ ٜتذاطّز عاأ عاياااِ ايااسْٝا ٚعاأ
دػس ٙساٍ قالا٘ ست ٢إشا أخطز ايػِٗ َٔ بسْ٘ ايؿطٜـ ال ٜاشؼّ ب٘ يؿس ٠إقبايا٘
عً ٢ات ساٍ ايكالٚ ،٠نإ عً ٞبٔ ايااشػني ( )إشا قااّ يف ايكاالٜ ٠راط ٣نأْا٘
غام ؾذط ٠ال ٜتشطى َٓا٘ إال َاا سطّنا

اياطٜض َٓا٘ٚ ،قاس غاكط إبٓا٘ يف ايب٦اط ٖٚاٛ

َؿػ ٍٛبكالا٘ ؾًِ ٜتٛد٘ ٚمل صحؼّ ب٘ٚ ،ناإ أبا ٛدىلؿاط ٚأبا ٛعباس ات ( )إشا
قاَا إ

ايكال ٠اػّٝاطت أيٛاْاُٗاَ :ط ٠محطَٚ ،٠ط ٠قؿطٚ ٠نأْاُٗا ٜٓادٝإ ؾٝا٦ائ
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َٜاطٜاْ٘ ،ؾٝآبػ ٞإٔ ٜه ٕٛاياُؤَٔ ساٍ ايكاالًَ ٠تؿتاائ يااُا ٜكاٜٚ ٍٛؿىلاٌ َأ أشنااض
ٚسطنات َتؿُٗائ ياُا ٜرطاز ؾطعائ َٓٗاٚ ،قاس أٚناشٓا اؿكاَ ٌٝىلااْ ٞأشنااض ايكاال٠
ٚسطنااٗا يف( أخالقٓاَ ،هاضّ االخالم).
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜه ٕٛاملكً ٞقازقائ يف َٓاداا٘ عَُٛائ ٚيف قطا ٠٤قالا٘ َاادكٛقائ
ى ْصلـ َْعتبُص ؾاال ٜها ٕٛعاباسائ يااٗٛاٚ ٙال َػاتىل ٓٝئا بػاري َاٛال ،ٙنُاا
طإَِّٜاىَ ْ لعبُـ ُف ْٚإَِّٜـا َ
ٜٓبػ ٞيًُؤَٔ يف نٌ ساٍ الغُٝا ساٍ ايكال :٠ايتؿهط بأْ٘ خمًٛم ت اىلا

ناىلٝـ

َٚؿتكط اي ٘ٝيف مج ٝؾؤ ٕٚسٝاا٘ يٝه ٕٛاؿهطٚ ٙاععائ يتكٛاٚٚ ٙاظعائ عٔ َىلكٝت٘.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜكً ٞاملؤَٔ قالَٛ ٠زّع يًسْٝا ٜط ٣أْ٘ ال ٜىلٛز إيٗٝاا أباسائ ،ؾٝذاسّز
اٛبت٘ ٜٚػتػؿط ضبّ٘ َٔ قُ ِٝقًب٘ ٜٓٚاسّ عًاَ ٢اا ؾاطّط يف دٓاب ات ٜٚىلاٖاس ٙعًا٢
عااسّ ايىلااٛز ٠ياااُىلكٝت٘ٚ ،اهااٖ ٕٛااص ٙايٓساَااٚ ١ايتااصنط ٠زاؾىل اائ صإيت اعاّ ايٛادبااات
بأمجىلٗا ٚاطى اياُشطَات بتُاَٗا ،ثِ ٜتكسّ ٣ياُٗا بػىل ٞأنٝس ٜٚتالؾاَ ٢اا ؾاطّط
َٓٗا  :ؾُٔ نإ سابػائ ياشكٛم ايؿكطاٜ ٤تكسّ ٣ياسؾ َاا اىلًال بىلٗساا٘ َأ ظناا ٠أٚ
مخؼ أَ ٚعاياِ أْ ٚااشٖٛاَٚ ،أ زخًا٘ ايها عًا ٢ايٓااؽ أ ٚايىلذاب بىلبازاا٘ أٚ
ايطٜا ٤يف عبازاا٘ ٜتاشصّض ٜٚتباعس عُا ساطّّ ات اىلاا  ،ؾاإ سابؼ ايااشكٛم ٚايها
ٚايىلذااب ٚايطٜاااَ ٤اأ أععااِ َٛاْا قباا ٍٛايىلبااازٖٚ ،٠هااصا غريٖااا َاأ اياااُشطَات
ٜتكسّ ٣يًتٛقَٗٓ ٞا نٜ ٞؿٛظ بكب ٍٛايطاعات ،يٝه ٕٛبصيو نً٘ َ :ىلسٚز ئا عٓاس ات

َٚال٥هت٘ اياُٛنًني بىلًُ٘ يف عساز ايااُتّكني اياص ٜٔقااٍ ات اىلاا يف سكّٗاِ :طإَُِّْْـا
ٔ ايـََُّكتبْص.
َْْٜكَبٌَُّ ايًَُّ٘ َت ل
ٚقااس أٚنااشٓا يف نتابٓااا (أخالقٓااا َ :هاااضّ األخااالم) اؿكااَ ٌٝىلاااْ ٞأؾىلاااٍ
ايكال : ٠أشناضٖا ٚسطنااٗاَٚ ،ا اٛؾٝك ٞإال باات عًٝا٘ اٛنًا

ٚإيٝا٘ أْبا

نًٗا ٖٛٚ ،سػيب ْٚىلِ ايٛنٚ ٌٝال سٚ ٍٛال ق ٠ٛإال بات ايىلً ٞايىلع. ِٝ

أَاٛضٟ
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الـنقصد اخلامس  :أفعال الصالة
ل ِبب٘ :الٍٗبب ٔ ٛبب ٚ
( :)95الٕاىببيف ا الصببل ٚالبببىأسٔ  ٛرٍببال ػببس لنبب ّ
اإلٍساً ٔالقٗاً ٔالقبسأ ٚٞالبر،س ٔالس،بٕع ٔالطبئٕ ،الشػبّال ٔالشطبمٗي
ٔالرت ٗببيف ٔالبببىٕا ٔ .ٚاألز،بباُ الببط لببن الصببلٍ ٚقٗصببشّا ىببالاّ رٔ ضببّٕاّ
مخط :ٛالٍٗٔ ٛالش

ٔالقٗباً الس،بٕع ٔالطبئٕ ،ال قٗب ٛرىبصا ٞنب زٍٗ،بٛ

لن الصلٍ ٚقصّا ضّٕاّ ٔا للٌّا الصٖا ٚ،أصٗن ٖأ ٘ إُ غا ٞاهلل ناىل.
ٔ ال وَ نمٓي رلنباه الصبلٔ ٚرٍ اوّبا ٔلسٔ ّبا  -خصٕصباّ اإل شلٟٗب ٛوٍّبا -
لاُ وَ

ٖشنمي رٍ اً صبل ْ ٔ ا،ا بْ األخبس ٝوبم ببى ٍْٓ وبَ البشنمٓي ٖببَاضيف

ًٖٕ القٗاوٍ ٛطا اّ ط اّ ٔ ّ:هٍَ ملِ تتعوٍُّ لمرا ٖقبم ال بلً أصبٗلّ ا ٗباُ رىبصاٞ
الصلٔ ٚغساٟط صَشّا ٔ قٗ ٛرٍ اوّا .
ٍٖٔ غ٘ بىّٗال رٍ اً صمٕا ْ الٕٗوٗ ٛالط ِ٘ ز،بَ اإلضبلً ٔ ىباٗ - ٓ،باُ
األذاُ ٔاإلقاوببٍٗ ٛببه قبباه (ّ : )ال ص ال  ٝال ذ ال وإْ ٗ ًالالٔ ُٞألُ الػببسٔع ا

اإلقاو ٛغسٔع ا الصل ٚم ٜوا ٖظّس وَ نض السٔاٖات ّ :وإ أخال
إهص  ُٝلمرا ٍٖ غ٘ ٍِ -ا  -بقالٖي بس

رٍ اوّىبا

إق ًال ٞؤال٘

بىَ رلنباه الصبلُٔ، ٚ

وقالوا ْ ِٔ .بٍبا لصٕه وَ ال َه :

الفصل األول  :األذان واإلقامة

:

( :)96األذاُ ٔاإلقباو ٛوبطبشبَيفٍ وؤٓ،الاّ لب٘ الأساٟض الٕٗوٗ ٛالببمىط : ٛر،اًٞ
ٔقضا ًٞمجا ٔ ٛلساٍ ٝ،ضساّ ٔضأساّ ا الصبَٔ ٛالببىس

لمسىبن ٔالببىسرٚ

ٖٔشأ،الاُ ا صبل ٚالببيىا  ٛمببي لبب٘ الأبسا ٝ،األ،اٟٗب ٛضبٗىا الببىغس

ٔالأيبس

ٔاإلقاوبب ٛرغ بالٍ أ ٗ،بالاّ وببَ األذاُ خصٕص باّ لمسىبباه ببن األٍببٕا إضببشَ ا اّ لبببّي
اإل ٗبباُ ّببا ٔ ببالً سّ،ببا إ لنببرزٕ ٔ ٖػببسع األذاُ ٔاإلقاوبب ٛا الٍٕالببن ٔ ا
الأساٟض ضٕ ٝالأساٟض الٕٗوٗ ٛاخلىطٌ ٛني ٔز ،ا صل ٚالنٗالَٖ مجا  ٛرُ
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ٍٖا ٝ،ملماّ( :الصل )ٚإل لً الٍاع ٔإىشىا ّي ٔ .األذاُ قطىاُ :
 -1رذاُ إ ببلً ُ ٔقببال غببسٍع لغببس

اإل ببلً ببالخٕه ٔقببي الصببل ٚالٕٗوٗببٛ

ٔ ٖنشرب لْٗ إ إٍساش ،خٕه الٕقي.
 -2رذاُ الصلٔ ٚوبَمْٓ ق ن ر،ا ٞالصلٔ ٚاإلقاوب ٛلببّا ِٔبٕ وػبسٔا قصبال

الشقس إلْٗ ناىلًّّٗ صوّ ٟذ وإٍْ ٗ ً ٕٞصالوّ ٟخوهالٕ صال ّه ْ ًالّ إهالالٌ ٢لًٗ ،ٞالّ صالوّٟ
ف ٗإحد ًّ إمل ٢ل، ُٞىا ٔز ،لب٘ رخ ازِي (.)
ذإ ً ٞذػري أوإْ صو ٟخوهٕ ص ٓ
(ٖ :)97طقط األذاُ ٍٔالٓ لصل ٚالنصس صٖبىٖ - ّٛبًٕ سلب ٛلّٗبا إذا ى َىنبيْ
وببم الظّببس ٔلمنػببا ٞلٗمبب ٛالبببىص،لأ ٛلّٗببا إذا ىىَن بيْ وببم البببىغس

بببىنٍ ٜببالً

وػسٔ ٗ ٛاألذاُ لمنصس ٔالنػاٍ ٞال إىشىاع القٕٗ. ،
( :)98وَ رزا ،الشصالٍ ٙلقضا ٞلساٟض وشنال ٚ،لاٟبش ٛوٍْ رٔ وبَ وٗبي بربٍع لبْ
رٔ إضشؤىس م ٜالصلٌٗ ٚا ٍ ّٛبْ  ٖ -أٗبْ رُ ٖبؤذٍُ لمبط ٖ بالر قضباّٟا ٖٔقبٗي لببّا
ٖٔصم٘ مي ٖقٗي ل ن صل ٚوَ  ُٔ،رذاُ وا ،اً وػغٕ ّ القضأ ٞا حممْ ٔوٕقأْ.
(ٖ :)99طقط األذاُ ٔاإلقاو ٛمجٗناّ ا وبٕاز ،األٍبٕا ٔىٕ باّ بالً إ ٗاٌّىبا
ا ِرٓ البىٕاز ،رٔ ٖؤ ّ ٜىا رٔ اإلقاو ٛسىا ٞالبىػسٔ ٗ: ِ٘ٔ ٛ
املٕز ،األٔه  :الالاخن ا صل ٚالبيىا  - ٛوأوٕواّ ،اُ اً إواوبأّ -البط رذٌبٕا
لبّا ٔرقاوٕا ٔإُ مل ٖطىنّىا رٔ مل ٖبَضسِىا .
املببٕز ،النبباٌ٘ :الببالاخن لغببس

الصببل ٚا البببىطيال نببال لببساب البببيىا  ٛق ببن

أ بسٍص صببإٔـ البببىصمٓني ضببٕا ٞرزا ،رُ ٖصببم٘ وٍأببس،اّ رً رزا ،رُ ٖصببم٘ مجا بب:ٛ
إواواّ رً وأوٕواّ ٔضقٕطّىا وػسٔا أوٕز :
ر -إ بَا ،البى اُ سلاّ ٔوم ال نال الببىأسا ال بن
حمن صل ٚالالاخن رٔ  ُٕ،صل ٚمجا  ٛا األز

بني وٕ بم اةىا ب ٔ ٛبني

ٔرزا ،الصبل ٚلبس،اّ رٔ مجا بّٛ

م ٜضلِ املطيال ٖػ ن الطقٕا ٔحيطَ اإل ٗاُ ّىا رٔ اإلقاو ٛسىا ٞامللمٕ ٗ.ٛ
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 رُ ببقاً البيىا ب ٛالبطا بقب ٛبأذاُ ٔإقباوب ٛلبمٕ ،اٌبٕا بازٗ،بَ لبّىا ٔلبٕإلىشصاِٞي أذاُ مجا  ٛضا ق ٛمّٗا ٔإقاوشّا لل ضقٕا .
ىب  -رُ

ُٕ صل ّي صََٗٔ ٛإُ ،اٌي مجا ب ٛاملمبالأني نب الٍٕاصبيف

ل َ لٕ ،اُ اإلواً لاضقاّ  -ىلّ ٔضمٕ،اّ -وم مي البىأوٕوني ْ لل ضقٕا .
 -،رُ

ببُٕ الصببل اُ ر،اٟٗببشني وببم إغببرتاّ،ىا ا الٕقببي لمببٕ ،اٌببي صببل ْ

قضأ ٞالبيىا  ٛر،اٟٗب ٛرٔ ،اٌبي الببيىا  ٛصبل ٚصبس ٔرزا ،رُ ٖصبم٘ الببىغس
رغ ن ضقٕا األذاُ ٔاإلقاو٠ٍٍٗ ٛر ٔاألٍٕا لصٔو ّا إ ٗاٌّىا سىا ٞولمٕ بٗشْ بن
الظاِس ىٕاش إ ٗاٌّىا لب٘ مجٗم الصٕز سىا ٞولمٕ بٗشْ .
املٕز ،الناله :لٗىا لٕ رقٗىي الصل ٚمجا ٔ ٛقال مسم اإلوباً األذاُ ٔاإلقاوبٛ
وَ رٍالُ خازٌ مجا شْ ضقلا َ الطباوم ولمقباّ ػبسا مسباع ببىاً الأصبٕه رٔ
ر،نسِا ِٔ را احل ي إذا مسم غمصٌ ن ٓ ٖؤذٍُ ٖٔقٗي لمصل ٚضبٕا، ٞباُ اي ب٘
ّىا رٔ أٍالِىا :إواوباّ رً وأوٕوباّ رً وٍأبس،اّ ٔإُ مسبم األذاُ ٍٔبالٓ رىبصرٓ ٍبْ
ٖٔطشَيف وٍْ اإلقاؤ ٛالظاِس ىٕاش إ ٗاٌّىا رٔ خصٕص اإلقاو ٛزىا ٞامللمٕ بٗ.ٛ

( :)100لصٕه األذاُ مبىاٌٗ ٛػبس ّ :إهلل أكال ُ رز بم وبسات مبي ّأطالٔد أْ ال
هٕ إال إهللُ مي ّأطٔد أْ حمٌدإّ رسال٘ي إهللُ مبي ّحال ٖ ٛلوال ٟإهصال  ُٝمبي ّحال ٖ ٛلوالٟ
 ٛلو ٟخري إهعٌالىُ مبي ّإهلل أكال ُ مبي ّال هالٕ ال إهللُ ،بن لصبنٕ
إهه حُ مبي ّح ٖ
وٍّا وسٍ باُ لش بُٕ لصٕلببْ مببىاٌٗ ٛػبس ،ٔ .برل

اإلقاوب ٛإ رُ لصٕلببّا رمجبم

ونٍ ٜونٍ ٜإ الشّمٗن ا آخسِا لىسٍٖٔ ٚصا ،لّٗا نال البٍَٗنلت ق ن الش ب  ّ : ٚالد
ًت إهص  ُٝوس ني لش ُٕ لصٕلبّا ض ن ٛػس .
ٖٔطشَيف ا األذاُ ٔاإلقاو ٛالصل ٚم ٜوببَىال ٔآه وببَىال ٍبال ذ،بس إمسبْ
الػسٖف امل ازك ولمقاّ ٖٔطشَيف إ،ىاه الػّا ،ني الػبّا ٚ،لنمب٘ ( )الٕ ٖبٛ
ٔإوس ٚالبىؤوٍني وَ  ُٔ،رُ ٖقصال ٌّٕ،ا ىص ًٞرصمٗاّ وَ األذاُ رٔ وَ اإلقاو. ٛ
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( : )101وببَ مسببم البببىؤذُ رٔ البببىقٗي ٖطببشَيف لببْ رُ َٖ بب٘ وببا ِببٕ ذ،ببس اهلل
،الش

ٔالػّا ،ني بىنٍ ٜرُ ٖقٕه وا ٖقٕلْ وَ األذ،باز، .ىبا ٖطبشَيف لبْ ٍبالوا

ٖطىم قٕه املقٗي ّ:د ًت إهص  ُٝرُ ٖقٕهّ:إهوالٍٔ أ ٌٔال ٗأهًٔال ٗإجعوِال ًالّ خالري
ص هالخ ٛأٓؤ لٌ ّ) مي ٖبيشص ٞٙطىا ّا ٔ ببَ اٖشّا ٍبالوا ٖقبًٕ مب ٜوصبلٓ لبل
ٖؤذٍُ ٔ ٖقٗي إ رُ ٖبَصن الأصن الصواٌ٘ البىنشالٍ ْ ني ٍ اٖشْ ٔ ني صل ْ.
(ٖ :)102طشَطَ اةّس األذاُ ٔاإلقاؤ ٛإظّازِىا صٕتُ ٍطَ وم إ بسا
رلأاظّىا ٔإ ساش ٍس،ا ّىا صََٖٗٔ ّٛبيٕش الرتىٗبم ٔوبالٍ الصبٕت ٍَبٕٕ

ٖصبن

إىل ٍببالٍ الببشغـ البببىشنازـ ببني رِببن الأطبب ٔالبببىيُٕ ٖٔ .طببشَيف ا األذاُ :
اللّاز ٚوَ البَالو ٔالقٗاً ن ِىا ا اإلقاو ٛغسا ا صَشّا ، .ىبا ٖطبشَيف ا
األذاُ ٔاإلقاو : ٛاإلضشقساز ٔاإلضبشق اه ٔ بسك ال بلً رمٍاِٞىبا ٖٔشأ،بال ا اإلقاوبٛ

ٍش ٜرٌْ ٖطشَيف إ اّ ،ا ٍال الش مي رمٍاِٞا ٖٔشأ،بال ر،نبس ٍبال قبٕه الببىقٗي  ّ :الد
ًالالت إهصالال  ُٝإ لٗىببا ٖشنمبب

الصببل، ٚببالش مي لشقببالٖي إوبباً مجا بب ُٛرٔ لشطببٕٖٛ

صإٔـ البب يىا  ٛرٔ ٌببَِٕىأٖ .طبشَيف لّٗىبا الشطب ني ا رٔاخبس لصٕلببّىا وبم
الشأٌ٘ ا األذاُ ٔالبَالز -اإلضبساع -ا اإلقاوبٔ ٛإلصبا األلبف ٔالببّا ٞوبَ لأب
الببيلل ٔٔ ٛببم ا صب نني ا األذٌببني ٍببال األذاُ ٔالأصببن ببني األذاُ ٔاإلقاوببٛ
س،نشني رٔ بيمٕع رٔ شط ِٗ رٔ حتىٗال ٔن ذل
ٖٔطشَيف رُ ٖقٕه نال بىاً اإلقاو ٛق ن

وبىا ذ،س ا البىأصلت.
 ٚاإللششا  -م ٜوا زٔ ٝالطبٗال

ا ببَ طببأٔع ا(لببل الطبباٟن)ّ: -إهوالالٍٔ ر ٓ ال ٖ إهالالدل٘ ٝإهت ًالالٗ ٞإهصال  ٝإه ٌ٢الالٞ
ذوّالالؼ ً الالخٌدّإ صالالو ٟإهلل لوٚالالٕ ٗجهالالٕ إهدرجالالٗ ٞإه٘سالالٚوٗ ٞإههاالالى ٗإههاالالٚو ،ٞذ ال هلل أسالالتهت
ٗذ هلل أستِج ٗذالٌخٌد رس٘ي إهلل صو ٟإهلل لوٚالٕ ٗجهالٕ أت٘جالٕ ،إهوالٍٔ صالىٓ لوالً ٟالالخٌد
ٗجي ًالخٌد ٗ جعوين ذٍٔ لِدن ٗجّ ٔٚ
(:)103

إهدُٗ ٚإآلخر ًّٗ ٝإمل رذنيُ .

ال وَ ٕلس روٕز ِ٘ غسٔا لصَ ٛاألذاُ ٔاإلقاو:ٛ
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األٔه  ٌٍٛٗ :الشقسٍ
رٙ

اىل اهلل ناىل ا رذاُ الصلٔ ٚإقاوشّبا -إ شبالا ًٔ ٞإضبشالاو-ٛ

ال وَ قصال األذاُ رٔ اإلقاو ٛوم قصال الشقسٍ

 -بىنٍ ٜالً ٌقضّا ٔ غٗ ِاٍ -ش ٖ ٜىمّىا ،ىا

إلْٗ ض َاٌْ ٔ ال وَ إ،اوشّبا
ال وَ نٗني الصل ٚالببىؤذُ

رٔ البىقٗي لبّا إذا س ، ٍ،قصبالٓ بني إٖببيا ،الصبل ٚاأل،اٟٗب ٛرٔ القضبا ٟٛٗالبط مٗبْ
ٔ أ٘ الٍبٍٗ ٛاإلز اشٖ ٛبَٗه لٕ ض٠ن ألىا

مبا ِٕ قصالٓ وَ  ُٔ،س. ،،

الناٌب٘ ٔالبناله  :النببقن ٔاإلٖببىاُ ٔاألٍبٕا ٔىٕ باّ بالً اإلىبشببصا ٞببأذاُ
الص ب٘ البىىٍٗبص ٔإقاوشْ إذا مسنّىا وٍْ رٍالٌ لٗأ ٘ ّىا سىا ٞولمٕ ٗشّىا وٍْ.
السا م  :الرٕ،ز ٚونشرب ٚا رذاُ اإل لً ن ِ٘ غسا لمبرٕ،ز ا رذاُ الصبلٚ
رٖضاّ لل ٖنشالٍ السىاه أذاُ الٍطأ ٞإقاوشَّ ٍش ٜوبَازوَّ م ٜاألٍٕا ٔىٕ باّ.
ٌني ٖبيشصر ّىا لبَّ لاذا روٍي البىسر ٚالٍطا ٞلأذٌي ٔرقاوي ،أ ٜلبَّ .
البماوظ  :الرت ٗيف شقالٖي األذاُ م ٜاإلقاو،ٔ ٛبرا بني لصبٕه ،بنٍ وٍّىبا
لبباذا ق بالًٍ اإلقاوبب ٛر اِ،ببا نببال األذاُ ٔإذا خببالف ببني الأصببٕه ر ببا ،مبب ٌ ٜببَٕٕ
ٖبَصن الرت ٗيف ٔرىصرٓ إ رُ إٔت البىٕا  ٚلٗنٗال وَ األٔه .
ٖٔبيٕش اإلقشصاز م ٜاإلقاو ٛألِىٗشّا لٗنشرب الرت ٗيف بني لصٕلببّا ٔ ٖنشبرب
الرت ٗيف ٔ بقالًٍ األذاُ مّٗا إذا مل ٖبس ،إ بٗاٌبْ .
الطا،ع  :البىٕا ٍّٗ ٚىا ٔ ني لصٕه ،ن وٍّىا ٔ ٍّٗىبا ٔ بني الصبل ٚلباذا
رخنٍ ّا  -لبَصٕه الأصن اللٕٖن البىاٍ٘ لمصٕز ٚالبىشنازل - ٛر ا. ،
الطا م  :النس ٗ ٔ ٛسك المََ البىغٍٗس لصٕز ٚالمأ رٔ ونٍآ .
الناوَ ، :خٕه الٕقي لل ٖصَاُ ق مْ .
الشاضم ٖ :نشرب ا اإلقاو ٛخاص : ٛالقٗاً ٔاللّاز ٚوَ البَالو .
( :)104وَ سك األذاُ ٔاإلقاو ٛرٔ رٍالِىا ىالاّ ٍش ٜرٍبسً لمصبل ٚمل ٖببيص
لْ قلنّا ٔإضشٍ٠الّا م ٜاألٍٕا لصٔو ّا ٔإذا سّ،ىا ٌطٗاٌاّ ىاش البىضٍ٘ ا صبل ْ
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ولمقاّ ل ٍْ إذا مل ٖ مغ السٕ،ع األٔه ٖطشَيف لْ قلنّا لشالازّ،ىا ٔإلشبشا الصبلٚ
وَ ىالٖال ٔإذا ٌطب٘ اإلقاوبٍٔ ٛبالِا لالظباِس إضبشَ ا
نال الش

القلبم لشبالازّ،ا إذا ذ،بس

ق ن الالخٕه لب٘ القسا. ٚٞ

(ٖ :)105بببَسً رخببر األىببس مبب ٜرذاُ اإل ببلً ببن ٔرذاُ الصببل - ٚلٍأطببْ رٔ
لصل ٚالبيىا  - ٛم ٜاألٍبٕا ٔىٕ باّ ٌنبي بٕش لببى اغس رذاُ اإل بلً ٍ -شبٜ
ن لبْ رخببر البسشص وبَ ٗبي وبباه الببىطمىني البرٖ ٙػبسـ مٗببْ
إذا ،باُ نٍٗباّ ٔ -حيب ٍ
الأقْٗ الناله مَاظ رٌْ ٖقًٕ بىصمَ ٛإ لً البىطمىني الخٕه ٔقي الصل.ٚ

إهالهالصى إهالث ُ : ٛوال ٛإهِالٚالٞ
(ٖ :)106بػشبسا ا صَ ٛالصل : ٚالٍبٍٗ ٛبىنٍ ٜالقصال القميب إلٖبياِ،ا ٍَٕٕ
ٖ ُٕ ال ا ه إلّٗا روس اهلل ناىل وطشىساّ وَ إ شبالا ٞالصبلٍ ٚشب ٜوٍشّاِبا وبم ٔ،اً
القصال ٔالنصً وَ ٌ ُٔ،بقضْ ٔ غبٗ ٓ ٔ ٖنشبرب البشمأ
النىن أصٗلّ ٍال القصال الّٗا ٔ ٌٗ ٛالٕىٕ
وببَ األىببصا ٞببَ وطببشَ ا ّا ٔ ن ب ذل ب

ٔ الٍبال

الٍٍٗب ٔ ٛإخلباز صبٕزٚ
ٔ

ببىٗٗص الٕاى بات

وببَ الصببأات ٔالغاٖببات ببن

أبب٘

اإلزا ٚ،اإلمجالٗببٔ ٛالٍٗبب ٛالبببىس ص ٚا ال بباطَ ٔالبببىٍ نن ٛببَ روببس اهلل نبباىل (رُ
ٖصم٘ هلل)إوشنا ّ ألوسٓ ّ:لَصنِّ لَس ِّ َُ بَٗه لٕ ض٠ن رمٍا ٞالصبل ٚىٍبا ٖأنبن مل
ٖشَ

ن ٖبيٗيف -لٕ رو ٍْ ال لً غس اّ ِٔبٕ ا الصبلٖٔ -ٚن ٍبس بَ ٌبٍٗببشْ ببىاواّ

ِٔبرا ،بباـُ لببصالٔز الأنببن الن باٍ ٙ،ببْ ،طباٟس األلنبباه اإلخشٗازٖب ٛالصببا،ز ٚببَ
الأا ن البىمشاز -البىقا ن لمطاِ٘ ٔالغالبن -لباٍُ قصبال الأنبن اإلخشٗبازٖ -ٙنبـ
ي إلْٗ :قصال الشقسٍ
الشَسٍك إلٖبياٍ ٔ -ٓ،
ولمٕ ٌ ا ٌٍٗ ٛالصل ٚن ا ،ن

إىل اهلل ض َاٌْ إوشناه روبسٓ ّبا ِٔبرا

با ٚ،لالٍٍٗب ٛروبسٌ طبٗط وٗطبٕز ىبالاّ ٔ وببياه

لمٕضٕاع ٔالرت ،،وَ البى مأني .
(ٖ :)107نشرب ا ٌبٗبٍ ٛالصلٔ ٚضاٟس الن ا،ات إخلص الن ا ٚ،هلل ض َاٌْ لاذا
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إٌبضيٍ السٖا ٞإىل قصال الشبقس

ٔإوشبناه روس اهلل نباىل رمبي ٔ لمبي صبل ْ ِٔ برا

ىًٕ الن ا،ات الٕاى ٔ ٛالبىطشَ ٔ ٛالسٖبا ٞرُ ٖبسٙ

ا ،بْ لغب الببىن ٕ ،الببَ ٍ

ىنٍ ٔ ل ٖٔبظّسِا لب نض ال ػس طم باّ لس باِي ٔ ببَصٗن الببىٍصلٍ ٛبالِي قباه

وٕ ٌا اإلواً ال اقس ( )ا البمرب البىأمٕز ٍّْ :ه٘ أْ لبدإّ لٌى لٌ ّ ٙطوال ذالٕ ٗجالٕ
إهلل ٗإهدإر إآلخرٗ ٝأهخى و ٕٚرض ٟأحدٕ ًّ إهِ ض ك ْ ًظرك ُّ ٖنبـ (الػبسك ا الن با)ٚ،
(الػسك ا الس ٕ ٗ )ٛضٕا، ٞاُ السٖا ٞا اإل شبالا ٞرً ا األمٍبأ ٞضبٕا ٞحتقب السٖباٞ
ا بببىاً األىببصا ٞرً حتقبب ا نضببّا الٕاى بب ٛوٍّببا ٔالبببىطشَ  ٛمبب ٜاألٍببٕا
ٔضٕا ٞبَق ا ذات الأنن رً ا نض قٕٗ ٓ،بَٗه ٖطس ٙالسٖبا ٞلٗبْ إىل الن باٚ،
ٖٔصالص رٌْ زا ٜٟا

أِ ْ ،را ،بأُ ٖساٟب٘ ا صبل ْ مجا ب ّٛرٔ ا الببىطيال رٔ

ا الصفٍ األٔه رٔ خمف اإلواً الألٌ٘ رٔ رٔه الٕقي رٔ ٌبَٕ ذل

.

ٔالظاِس الً للُ الن ا ٚ،السٖا ٞبىا ِٕ خازٌ بَ الصبلٖ ٔ ٚشٍَبال ونّبا
ٔ ٖطس ٙإلّٗا ،أُ ٖسا ٟ٘إشال ٛالبم ه ق ن الصل ٚرٔ الشصالص رمٍاِٞا .
ٔلببٗظ وببَ السٖببا ٞالبببى لن لمن ببا : ٚ،وببا لببٕ ر بب ٜالنىببن خالصباّ هلل ل ببَ ،بباُ
ٖني ببْ ٖٔط بسٍٓ رُ ٖببسآ الٍ باع ،ىببا رُ البببملٕز القمببيب لمىببساٞاٚ

ٖ لببن الصببلٚ

خصٕصاّ اذا ،اُ ٖشأذّ ٝرا البملٕز ٔلٕ ،باُ وقصبٕ ٓ،وبَ الن با ٚ،روباً الٍباع
زلم الرًٍ َ ٌبأطْ رٔ إشالٛ

سزٕ آخس مل ٖ َ زٖا ٔ ًٞوأطالاّ .

ٔإٌبىا لن الن ا ٚ،السٖا ٞالبىقازُ لأنمّا  ُٔ،البىشأخس ٍّا نال الأساب وٍّا
لمٕ ،اُ قاصالاّ لمشقسٍ

ن ا ْ ،وم اإلخلص مي نال إ بىاوْ النىن الا لْ رُ ٖظّس

ىمببْ لمٍبباع ٖٔببسّٖي رٌببْ قببسٍ

إىل اهلل نىمببْ مل لببن ا ،ببْ ٔ،ببرا النيببيف

 ِٔببٕ إضببشنظاً النىببن الن ببا ٙ،الصببا،ز وٍببْ -لاٌببْوشبأخساُ ٌني ِٕ و غبٕ

غس اّ ٖٔبَ ط النٕا

لببن ببْ الن ببا ٚ،اذا ،بباُ

ٖٔبىٍم ق ٕلْ وَ البىنييف نىمْ

ل َ ىمْ صَِٗ إ اذا ،خمْ النييف الٔ صل ْ لاألٍٕا إ اّ ،ا رٔ قضاؤِا.
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( :)108الضىاٟي األخس -نب السٖبا - ٞإُ ،اٌبي خازىب ّٛبَ النىبن الن باٙ،
وقازٌب ّٛلببْ نب وشٍَببال ٚونببْ لببل

ب لّٗببا وّىببا ،اٌببي إذا ببأ ٍ ٜوٍببْ قصببال الشقببس

النىن ٔإُ ،اٌي الضىٗى ٛوشٍَال ٚوم النىن الن با،ٔ ٙ،اٌبي حمسوب ٛلّب٘ وٕى بٛ
لبببَسو ٛالن ببا ٔ ٚ،للٌّببا ٔإُ ،اٌببي الضببىٗى ٛزاىَبب ّٛرٔ و اٍببٌ ّٛظبب الشٕ بب٘
ٔالصل ٚقصال إوشناه روس اهلل ض َاٌْ وم قصبال نمبٗي الغب لببّىا رٔ

بىٗى ٛقصبال

الشربٍ ،وَ الشٕ ٘ لالظاِس صَ ٛالن ا ٚ،إذا ،اُ ،ا ٘ القس  ٛقاٟىاّ ال اطَ وطبشقلّ
ا الشَسٖ
مل

ٔالاللم ٌبَٕ الأنن الن ا ٙ،بَٗه ٖأنمْ إوشنا ّ لألوس اإللبّ٘ ٍشب ٜلبٕ

َ ٍالٓ م

الضىٗىٔ ٛإُ مل ٖ َ ،ا ٘ القس  ٛوطشقلّ لالظاِس ال للُ.

(ٖ :)109نشببرب ا صببَ ٛالصببلٍٔ ٚبباه الٍٗبب :ٛنببٗني ٌٕ ّببا الببرٖ ٙسٖببال إ ٗاٌّببا
،أسٖض ٛالأيس رٔ ٌالمشْ رٔ القضا ٞرٔ ايٖات رٔ صل ٚالمٗن ن ٍش ٜإذا ،اُ مٗبْ
صببلٔ ٚاٍببال، ٚصببل ٚالظّببس رٔ ايٖببٌ ٛنببي

ٖنشببرب نببٗني ال ببمصٕصٗ ٛالبببىىٍٗصٚ

لمصل ٚالبط ٖسٖبال اإل ٗباُ ّبا إ إذا ،اٌبي صالببَ ٛألُ

بُٕ مب ٜرٍبال ٔىّبني

وشىٗصَٖ ،ىا لٕ لا ي وٍْ لسٖض ٛالأيس ٌٔالمشْ ٔرزا ،قضاّٟىا لاٌْ
ٍشٖ ٜبىشاش البىأ ٘ ْ ٔإ لىَ ٌْٔ،

ال وبَ الشنبٗني

إوشٗاش ني لنمّٗىا لاذا صبمٓ ٜز،نبشني ٔمل

ٖنني ٌّٕ،ا لسٖض ٛرٔ ٌالم ٛمل صٍِ َ رٍالِىا ونٍٗاّ ٖٔ .يص ٙنبٗني اخلصٕصبٗٛ
أصٗلّ -القٖٔ - ٕ ٔٔ ُٛيبص ٙوببمشصساّ ٔإمجبا ّ ونبن ٍبٕاُ (وبا إغبشغمي بْ
الرو )ٛإذا ،اُ وشَالاّ رٔ (وا إغشغمي ْ الرو ٛرٔ ّ) إذا ،اُ وشنال،اّ رٔ حنِٕا.
ٌني إذا مل صمِ ألُ

ُٕ مب ٜرٍبال ٔىّبني وشىٗبصَٖ، -ىبا إذا ٌبرز ٌبالمشني

أُ ٖصم٘ ز،نشني و سزاّ -مل يف الشنٗني لنالً بىٍٗص إٍالاِىا وقا ن األخس.ٝ
(:)110

بييف ٌبٍٗ ٛالقصس ٔ الشىباً ٔ ٌٍٗب ٛالقضبا ٔ ٞاأل،ا ٞالببمصٕص

وم ٍٔبال ٚالصبل ٚالببىػشغمّ ٛبا ذوشبْ لباذا مبي رٌبْ وػبغٕه الروب ٛصبل ٚالظّبس
ٔ ٖنمي رٌّا ر،ا ٞرٔ قضا ٞصٍَي إذا قصال اإل ٗاُ ( بىا إغشغمي بْ الروب ٛلنبلّ)
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ٔإذا إ شقال رٌّا ر،ا ٌٞلٍٕاِا ر،ا ًٞصٍَي وٍْ إذا قصال إوشناه األوس الببىشٕىٍْ إلٗبْ ٔإُ
،اٌي ا الٕاقم قضا،ٔ ًٞرا البَ ي ا الن بظ ٌ .نبي وبم نبالٍ ،الصبمٕات  -وٍّبا
ر،أ ٟٛٗوٍّا لاٟبش ٛقض -ٜرٔ وم إخشلـ خصٕصٗشّا الٍٕ ٗٛ

ال وبَ نبٗني الٍبٕع

ٔوَ ٌبٍٗ ٛالقضا ٞرٔ األ،ا ٞلشىٗٗص صل ْ البط ٖسٖبال إٖقا ّبا ِٔ برا وبَ ٍٖبٕ
ن ٓ :رب اّ رٔ إىازٚ

ال وَ قصالٓ القضاٌٗ ٞا  َ ّٛالغ وم نٗني املٍٕ

بَ
ٍْ.

( :)111صِ ٌٗ ٛالن ا ٚ،وم إغبش آ نبض رلنا،با لمبٕ صبمٓ ٜا مبٕ ُ وَشىبن
الٍياض ٛإلٍشىاه طّاز ْ ٔ نال الأبساب ٍٍٗبي طّاز بْ صبٍَي صبل ْ لٗبْ ٔإُ ،باُ
ٍالٓ مبٕ ٌ ونمبًٕ اللّباز ٚأصبٗلّ ِٔ برا إذا صبمٓ ٜا وٕ بم الصٍباً إلٍشىباه
الببشى َ وببَ إ بببىاً صببل ْ صببََٗ ٛلببا أ

بببى ٍْ وٍببْ ص بٍَي ٔإُ ،بباُ ٖبببى ٍْ

البمسٌٔ وَ وٕ م الصٍاً ٔإٖقاع الصل ٚلب٘ ن وٕ م الصٍاً .
(:)112
،ىببا

ال وَ إضشالاو ٛالٍٍٗٔ ٛإضشىساز النبصً ٍشب ٜإٌشّبا ٞالصبل ٚببىنٍ ٜرٌبْ

ٖبببييفٍ -ببني ببالٔ الصببل - ٚنم ب القصببال الشأص بٗم٘ بببىا ٖسٖببال إ ٗاٌببْ وببَ

الصلٔ ٚرٌْ ٖ أ٘ نم القصال اإلمجال٘ اإلز باش ٙببىا ٖسٖبال ق بن الػبسٔع لّٗبا
،ببرل

ٖبببييف إ قببا ٞذاك القصببال البببىس ص ا ال بباطَ إمجببا ّ وببَ ٌ ُٔ،قضببْ ٍٍٗببٛ

خللْ بَٗه ٖطشٕىيف صالٔز الصل ٍْ ٚوَ رٔلبّا إىل آخسِبا بَ ،ا ب٘ األوبس
بَٗه لٕ إلشأي إىل ٌأطْ لسر ٝرٌْ ٖصم٘ وٍ ننباّ بَ قصبال إوشنباه األوبس ٔإذا ضب٠ن
إىا

رل

ٔمل ٖشٍَٗس وَ  ُٔ،لسص ني رٔه الصلٔٔ ٚضلّا ٔآخسِا.

( :)113إذا س ،ٍ،البىصم٘ ا قلم صل ْ ٔالببمسٌٔ ٍّبا وبَ  ُٔ،ىبصً بْ رٔ
ٌٕ ٝىصواّ رمٍبا ٞالصبل ٚقلن ّبا رٔ ٌبٕ ٝاإل ٗباُ القباطم شوبَ الٍٗب ٛرٔ نبالٓ ِٔبٕ
ومشأي لقاطنٗشْ ،الضَ

رٔ البَالو :لاُ ا ،إىل ٌٗشْ األٔىل ٔ صوبْ مب ٜإ ببىاً

صل ْ ق ن إ ٗاٌْ ػ٘ ٞوَ رىصاّٟا ورت،،اّ رٔ وم القاطم لقال صٍَي وٍْ ٔر،ىمّا.
ل ٍْ لٕ ر بيٍ صل ْ مِ ٜرٓ الٍٍٗ ٛرٔ الرت ،،رٔ ر  ٜنض األىصا ٞورت،ٍ،اّ رٔ
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ٌأٖاّ لمقلم رٔ لمقاطم مي ا ،لمٍٍٗ ٛاألٔىل لقال لمي صل ْ ٔمل ٍٖأبم بالازك م بي
األىصا ٞإُ رو َ الشالازك غس اّ م ٜاألٍٕا ٔىٕ اّ ٖٔمصوْ إضشٍ٠اـ الصل. ٚ
( :) 114إذا زرٌ ٝأطْ لنلّ ا صل ٚونٍٗب، ٛالنصبس ٔغب

ا رٌبْ ٌٕاِبا صبساّ

ٍال إلششا صل ْ رٔ رٌْ ٌٕاِا ظّساّ لاٌْ حي ي صَشّا ألُ غ ْ نال بيأش وببَن
الٍٍٗٔ ٛونمْ

ٖنشٍ٠ٍٍٗٔ .ْ ٜر  :إذا لُس

رٌبْ

إ ٗاٌْ الظّس ر بىٍّا صس ّا ٔإذا لُس

مل ٖأت الظّسٖ -قٍٗاّ رٔ إٍشىا ّ -رو ٍْ النالٔه إىل الظّس ٔإ بىاوّا ٔ إغ اه.
ٔإذا غ
ق ن ذل

رٔ غ

ا الصل ٚالط ٗالٓ رٌْ ٍٍّٗبا ظّبساّ رٔ صبساّ  :لباُ مل ٖبأت بالظّس
ا إ ٗاٌّا ٌٕ -اِا ظّساّ ٔر بىٍّا ٔإُ ،اُ آ ٗاّ الظّس ىصوب ّا لمبي

ٖٔمصوْ إضشٍ٠الّا صساّ .
ٔإذا غ
البببىغس

ا الصل ٚالط ٗالٓ رٌبْ ٍٍّٗبا وغس ب ّا رٔ ػبا :ًٞلباُ مبي بالً إ ٗاٌبْ

رٔ إٍشىمببْ ٌٕاِببا وغس باّ ٔوضبب ٜلّٗببا ٔر بببىٍّا وببا ،اً مل ٖببالخن ا ز،ببٕع

الس،ن ٛالسا ن : ٛلاُ قاً لمسا نٔ ٛمل ٖس،م ىمبظ -نبال النبالٔه إىل ٌٗب ٛالببىغس

-

ٔ ػّال ٔضمي ٔضيال ضيال ٘ الطّٕ ٔإُ ،خن ا زٕ،ع السا ن ٛرٔ مبي ٍالبْ رٌبْ
قال ر  ٜصل ٚالبىغس

لمي ٔلصوْ إضبشٍ٠اـ صبل ٚالنػباِ .ٞبرا إذا غب

ني لسٖضبشني ورت ٍ بشني ٔروبا ن ِىبا ، -بأُ ٖػب

ٔ بس،،

ا صبلٗ ُٚبالٓ رٌبْ ٌٕاِبا لسٖضبٛ

الأيس رٔ ٌالمشْ رٔ ٌٕاِا ر،ا ٞالظّس رٔ قضاّٟا -لمي ٔلصوْ إضشٍ٠اـ الصل.ٚ
( :) 115إذا إلششِ صل ْ قصال لسٖض ٛالص ِ رٔ ٌبَِٕا مي ضّٔ ٜنأن َ ٌببٍٗشْ
ٔ بمٍٗن رمٍا ٞصل ْ رٌّا ٌالم ٛالص ِ ونلّ صٍَي وٍْ لسٖضشْ ٍطبيف وبا إلشبشِ ّبا
صل ْ وَ  ُٔ،لسص ني اإللشأات إىل ٍالْ نال الأساب وبَ الصبل ٔ ٚبني اإللشأبات
رمٍاِٞا لٗناله إىل البٍببٍٗ ٛاألٔىل البط إلشبشِ ّبا صبل ْ  -لسٖضب ٛالأيبس ا الببىناه-
ٖٔشىٍّا ٔا صٕز ٚالن ظ صٍِ وٍْ الٍالم ٛالط إلششِ ٍبٍٗشْ صل ْ .
( :)116إذا قاً لصل، ُٚالظّس رٔ املغس

مي لبىا ،خن ا الصل ٚغ

ا رٌْ ٌٕٝ
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وا قاً إلّٗا رٔ ٌٕ ٝن ِبا ،النصبس رٔ النػبا ٞلباللشً ِبٕ النبالٔه الٍٍٗب ٛلببىا ِبٕ
وشقالً ،صل ٚالظّس رٔ املغس

وم إو اُ النالٔه غس اّ ،ىا ا الببىناه ٔإ إذا مل

مي ببَ النببالٔه ،ىببا لببٕ ٍصببن الػب

ٔقببال ،خببن ا ز،ببٕع زا نبب ٛالنػببا ٞلبباألٍٕا

لصٔواّ اإل ببىاً مبي اإل باٍٗ . ٚ،ىبا إذا قباً لصبل ُٚقبال ٌٕاِبا ا اطٍبْٔ -لبٕ إز باشاّ
ٔا َاّ  -ل َ ض

لطاٌْ ٔخلٕز ذٍِْ إىل ن ِا صٍَي وٍْ الصل ٚالط ٌٕاِا ا

وس صٓ ال اطـ ٔ رمبس لط

لطاٌْ رٔ خٗالْ .

( :)117النالٔه الٍٗ ٛوَ صل ٚإىل رخس ٝبَٗه قم لمناٌٗ ٛالبىنالٔه إلّٗبا نب
ىبباٟص لببإذا ،خببن ا صببل ْ ٍٍٗبب ٛالظّببس وببنلّ نأم ب ّٛببَ إ ٗاٌّ با مببي إلشأببي رمٍاِٞببا
مل ٖبصِ الٔلْ إىل اللٍق :ٛصل ٚالنصس ٌ .ني ٖبيٕش النالٔه لب٘ وٕاز: ،
األٔه  :وا إذا ،اٌي الصل اُ ر،اٟٗشني ورت ٍ شني ،الظّسَٖ ٔالنػبأ َٖٞقبال ،خبن
ا الناٌٗ ٛوٍّىا ق ن األٔىل  -ضّٕاّ

ىالاّ  -لاٌْ ٖبييف رُ ٖنباله ٍٗشبْ إىل األٔىل

وٍّىببا إذا ببر،س رمٍاِٞىببا بببَصٗلّ لمرت ٗببيف البببىنشرب غببس اّ ِ .ببرا إذا قبب٘ وبببَن
النالٔه لباُ مل ٖ ب  ، -ىبا لبٕ برٓ،س بالً إ ٗباُ الببىغس
السٕ،ع لاألٍٕا ٔىٕ اّ إ بىاوّا ٔإضشٍ٠اـ البىغس

ٔإلشأبي ا السا نب ٛنبال

ٔالنػا ٞورت ٍ شني .

الناٌ٘ :إذا ،اٌي الصل اُ قضاٟٗشني َ ٌأطْ رٔ َ ن ٓ لالخن ا اللٍقب ٛمبي
بببر،س رُ مٗبببْ ضبببا ق ٛلاٌبببْ ٖببببيٕش لبببْ النبببالٔه إىل الطبببا ق ٛا نب ب الببببىرت شني
 ،قضا ٞالظّس ق ن الص ِ لٗبًٕ ُٔاٍبال ِٔ -بٕ ٔاىبيف ا الببىرت شني ،بالظّسَٖ رٔالنػا َٖٞوم قا ٞوبَن النالٔه .
النالببه  :وببا إذا ،خببن ا الببَا س، ٚببالظّس لشببر،س رُ مٗببْ لاٟبببش، ٛالصب ِ لاٌببْ
ٖبيٕش لْ النالٔه إىل الأاٟش ٛإذا ٔضم الٕقي لقضاِٞا ٔر،ا ٞالبَا س ٚا ٔقشّا .
ٔإٌبىا ٖبيٕش النالٔه ا البىٕاز ،النلم ٛإذا رٓ،س ق ن رُ ٖشيأش وبَمْ ٔروبا إذا
بر،س ٔقال ،خن ا زٕ،ع زا بن ٛالنػا ٞرٌْ مل ٖصنٍ البىغس

لل ٖبى َ النالٔه

اٍ اً الٍٗ ٛا الصل)223( ................................................................ ٚ

ٔاألٍٕا ٔىٕ اّ إ بىاوّا ٔإضشٍ٠اـ وغس ُ ٔ ػا ٞورت شني .
السا م  :وا إذا ٌبط٘ لبقسر ضٕز ٚالشبٍٕبٗال ا الس،ن ٛاألٔىل وَ صل ٚالبيىنٛ
رٔ الظّس ٔ ر،س رمٍا ٞقساّ ٞا رٔ نال الأساب وٍّا لاٌْ ٖطشَيف لْ النالٔه إىل الٍالمبٛ
مي ٖطشأٌف الأسٖضٖٔ ٛقسر ضٕز ّا ،ىا مي ٍْ قلم قسأ ْ ٞقسا ٚٞضٕز ٚاةىن.ٛ
الببماوظ :وببا إذا ،خببن ا لسٖضب ُٛوٍأببسّ ،ا مببي رقٗىببي الببيىا  ٛلاٌببْ ٖطببشَيف لببْ
النالٔه ٍٗ ٛصبل ْ إىل الٍالمب ٛوبم قبا ٞوببَمْ  -ق بن ،خٕلبْ ا ز،بٕع النالنب - ٛمبي
ٖشىٍّا ٖٔالخن ا البيىا ٔ ٛلٕ لات وبَن النالٔه رٔ خاـ لبٕت الببيىا  ٔ ٛبالً
إ،زاّ،ا إذا ر بىٍّا اله ّا لمٍالم ٛمي بٕش لبْ قلنّبا ٔاإللشَباص صبل ٚالببيىا ٛ
ن ٖبيٕش القلم إل،زاك البيىا ٍ ٛش ٜوم الً خٕلْ لٕت اةىا  ٛم ٜاألقٕ.ٝ
الطا،ع :وا إذا ،خن ا القصس مي ٌٕ ٝاإلقاوب ٛق بن الشطبمٗي لاٌبْ ٖنباله ّبا اىل
الشىاً ٔاذا ،خن البىقٗي ا الشىاً لناله َ اإلقاو ٛق ن زٕ،ع الس،ن ٛالنالن ٛباله
إىل القصس ٔإذا ،اُ زىٕ ْ َ اإلقاو ٛػساّ نال ز ْ ٕ،لمنالن ٛلمي صل ْ.
( :)118ا ظّس ىٕاش ساو٘ النالٔه لإذا ،اُ ا قضا ٞصل ٚليسٕ لشر،س رُ مٗبْ
لاٟبش ٛضا ق ٛمّٗا اله إلّٗا لإذا ر،س رُ مٗبْ لاٟببشْ مالنب ٛضبا ق ٛمّٗبا باله إلّٗبا
رٖضاّ ٔصٍِ النالٔه .
( :)119إذا بباله ا ن ب وبببَن النببالٔه، -ىببا إذا ،خببن ا صببل ْ ٍٗبب ٛالنصببس
ٔ اله رمبٍاِٞا إىل الظّس مي بَق رٌبْ قبال صبلِا لسىبم ٍٗشبْ إىل النصبس  :لباُ مل
ٖأنن غٗ٠اّ وَ رىصا ٞالصبل ٚىباش لبْ النبٕ ،اىل وبا ٌبٕآ رٔ ّ ٔإُ لنبن غبٗ٠اّ ٔر بٜ
ب نض األىببصا ٞقٗببيف النببالٔه إىل الظّببس ا البببىناه  :لبباُ ،بباُ اوببالاّ ا الٔلببْ
البىص ٕز لمي الصلٚ

مشا الٍٗشني ٔإُ ،اُ ن وشنىالَُ ، -الغالن َ ٔاقم ٍالبْ

مي إلشأي  -ر بيٍ صل ْ ٍٍٗشْ األٔىل الط زىم إلّٗا ٔ ال وَ الازك وا ر  ْ ٜالٍٍٗبٛ
الناٌٗ٠ٍٍٗٔ ٛرُ إذا اله رمٍا ٞالقسا ٚٞمي زىم َ ٌٍٗشْ ٔ الازّ،ا صبَي صبل ْ اذا
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مل ٖص ،لّٗا زٍ،اّ ،السٕ،ع ٔإُ زىم نال الالخٕه ا الس،بٕع ،باُ الشبالازك وٕى باّ
لصٖا ٚ،ز - َٕ،زٕ،ع ُرٔ ضيال ني  -لش لن صل ْ قّساّ .

إههصى إهث هث  :تلبري ٝإألحرإَ
 ٚاإللششببا ) ألٌّببا ٖأشبببشِ ّببا الصبلٔ ٚإذا ىبباّ ٞببا اوب ّٛصببََٗٛ

ٔ طبىٍ(ٜ

بَسً مْٗ بىاً (وٍالٗات الصلٔ )ٚصبٕز ّا ّ :إهلل أك ُ وبَ ٌ ُٔ،قصباُ ٔ
شٖبببأ ٚ،

غبببٗ ٔ

سمجشّا مغ ٛنب

بببالٖن ٔ ٖببببيص ٙوسا،لّبببا النس ٗببب( ٛالبببمال ر ظبببي) ٔ
س ٗب ٔ ٛببييف الببىٕا  ٚبني ٍسٔلّبا ٔالببىشا ن ٛبني ،مىشّٗبا

ٖٔبببييف إخببساٌ ٍسٔلّببا وببَ وبببمازىّا رٔ إ ٗاٌّببا مبب ٜالببًٍّ النس بب٘ الأصببِٗ
 ٚسل ّا ٔ ني البىشػس  ٛالنازلني النس ٗٔ ٛاألٍٕا ٔىٕ باّ رُ

ٖٔ أ٘ صالص الش

ٖنقٓيف اضي البيلل ٛػ٘ ٞوَ صأات البيله رٔ صأات البيىاه ٍٖٔ غب٘ بالً
ٔصمّا بىا ق مّا وَ ال لً  ، -ا، ًٞباُ رٔ نب ٓ ٔ -

ببىا نبالِا وبَ إضبشناذ ٚرٔ

طىم ٛرٔ ن ِىا ٖٔطشَطَ أمٗي اللً وَ لأ الببيللٔ ٛالبسا ٞوبَ (ر،برب) وبَ
 ُٔ،ػالٖال ٔ
(:)120

أع سلم الصٕت ّا ن ٖطشَطَ وَ اإلواً ا صل ٚاةىا . ٛ

ال ا

 ٚاإلٍساً ٌٔبَِٕا وَ الٕاى ات المأظٗ، ٛبالقسأ ٚٞاألذ،باز

ا الصل ٚوَ صالص الشمأ

ّا سل ّا ٔظّٕز الصٕت وَ لطاٌْ ّا ىصوباّ ٔلبٕ قبالزٕ

ٖطىم ٌأطْ لل ٖ أ٘ قسا ٚٞالقميف  -بَسٖ

الػأشٗبَ وبَ  ُٔ،صبٕٖي المطباُ

ٔلببٕ إ،شأبب ٜببْ ىببالاّ لببن ٔمل صببِ صببل ْ ٔ

لببن

ببْ ٔ صببل ْ وببم

البيّن رٔ الٍطٗاُ .
( :)121ال ببياِن ببالش

 ٚالببرٙ

ٖنببسـ إ ٗاٌّببا المغبب ٛالنس ٗبب ٛصببََٖٗ ّٛمقٍٓببْ

النازـ ّا رٔ ٖشنمىّا وٍْ لاُ مل ٖبى ٍْ  -لشضٍٗ الٕقي رٔ لشنطٍبسٓ مب ٜلطباٌْ-
إىشصر وٍّا البىى َ ٔإُ ،اُ وغمٕطاّ إذا إٌببَأ ونٍب ٜالش ب  ٚرٔ ىبا ٞببىسا،لّا
النس ٗٔ ٛإُ يص ر  ٜرتمجشّا مغٖ ُٛنسلّا ٖٔبيشصّ ٙا

 ّٚإلٍساً صل ْ.

 ٚا ٍساً ا الصل)225( ........................................................... ٚ

( :)122وَ ،اُ ا لطاٌْ آل، - ٛاأللنغ ٔالشىشاً ٔالأألأ ٞاأللٗغ ٖ -بأ ٘ بالش

ٚ

قالز وا ٖطشلٗم ٖٔبيصْٖ ٔاألخسع ٔوَ مبقن لطاٌْ رٔ طس ٌلقْ ٖبأ ٘ ّبا قبالز وبا
ٖبى ٍْٔ -لٕ وغمٕطاّ  -إذا إٌبَبأ ونٍ ٜالش
بَسٖ

 ٚلباُ يبص بَ الٍلب ،مٍٗب، ّٛأبآ

لطاٌْ قصال الش ب  ٚوبم إغباز ٚإصب نْ ٍَب ٕٕ ٍٖاضبيف ببىنٗن لأظّبا ،ىبا
ا قسا ٚٞالقسآُ ٔالشػّال ٌٔبَِٕىا ا صل ْ ٔا م ٗ ٛإٍساوبْ

ُٕ الٕظٗأ، ٛرل
ا ٍيٍْ رٔ ىس ْ .

(ِ:)123ببرٓ الش بب  ٚز،ببٌَ ا الصببل ٚلببن ٍقصببّا ىببالاّ رٔ ضببّٕاّ ٔ لببن
صٖاّ ،ا ىالاّ لإذا ىباّ ٞبا ماٌٗب ّٛلمبي الصبل ٚلَٗشباٌ اىل

ب  ٚمالنب ٛلباُ ىباٞ

البسا بببن ٛبلبببمي رٖضبباّ ٔإٍبببشاٌ إىل خباوبببط ِٔ ٛببرا لبببن البػبببأم ٔ بببصٍِ
الٕ بببس ٔالظبباِس ببالً لببلُ الصببل ٚصٖاّ ،ببا ضببّٕاّ ٔإُ ،بباُ األٍببٕا األٔىل
إ لا،ا اضشال ازٕ رٔ ،لً آ،و٘ مي ٖطشأٌأّا .
(ٖ :)124بببييف ا الش ب  :ٚالقٗبباً الشبباً لبباذا س،ببْ -ىببالاّ رٔ ضببّٕاّ  -لمببي
ٔلصوْ قلم صل ْ ٔإضشٍ٠الّا ش

ٍُ ٚاه القٗباً وبَ نب لبسص بني الببىصمني ٍشبٜ

البىأوًٕ الر ٙر،زك اإلواً زا،ناّ ٔرزا ،المَٕص البيىا  ٛن ٖبييف القٗاً ٖطب اّ
ق ن الش

 ٔ ٚنالِا ٍشٖ ٜنمي ٕقٕع

ْ شىاوّا قاٟىاّ .

،ىببا ٖبببييف اإلضببشقساز ا القٗبباً البببىلمٕ

ٍبباه الش ب  :بببىنٍ ٜالطبب ُٕ ا

البببىٕ م ٔ ببالً البببىػ٘ رٔ الشىاٖببن وببَ ىاٌبيفُ يخببس ِٔببرا ٔاىببيف ىصوباّ ،ىببا
ٖييف إٍشٗاطاّ :طىأٌٍٗ ٛالبيطال ٔ الً إ لسا ْ ٍاه الش
سك ِرَٖ رٔ رٍالِىا ضّٕاّ ٔنأم- ٛ
( :) 125إذا ٍ ،س مي غب

الصَٔ ٛإُ غ

َ نىٍال  -مل لن صل ْ .

ِٔبٕ قباٟي ا رٌّبا

األٔىل لٗأ ٘ بالقسأٖ ٚٞطبشىس ٔإُ غب

قاٟىاّ ٔالظباِس رٌبْ إذا

ب  ٚاإلٍبساً رٔ لمس،بٕع ٍب ٜمبٜ

ا صبَشّا نبال إ ٗاٌّبا شىاوّبا ٍب ٜمبٜ

ا إ ٗاٌّا ٔقال غسع ا اإلضبشناذ ٚرٔ ا القبساٍ ٚٞب ٜمب ٜإ ٗاٌّبا
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ٔإُ غب

ا إ ٗاٌّببا ق ببن الببالخٕه ا ن ِببا لصوببْ إ ٗاٌّببا ٔاألٔىل ٍالٟببر إضببشال از

الق م ٛرٔ الش مي

لً آ،و٘ ق ن إ ٗاٌّا.
ب ات وشٕالٗبب ٛاإل ببال ٛإىل

(ٖ :)126طببشَيف اإل ٗبباُ طببي

ب  ٚاإلٍببساً

لٗ ُٕ البىيىٕع ض ناّ ٖٔبيٕش اإلقشصاز مب ٜالببمىظ ٔ مب ٜالبنلو ٔاألٔىل
رُ ٖقصال األخ ٚ
ٖٔطشَيف ٍاه الش

 ٚا ٍساً ٔاذا ،اُ إواواّ ىّس ّا خاصٔ ٛرضسٍ ال قٗ.ٛ
رُ ٖسلم ٖالْٖ إىل رذٌْٗ رٔ ٍٗاه ٔىّْ رٔ رضأن وٍبْ قمبٗلّ

وطشق لّ اطٍّىا الق مٔ .ٛحيطَ اإل ٗاُ الش

ات الط ن، ًٞ ٔ ٛىا ٖبيٕش الشأسٖب

ٔاأللضببن رُ ٖببأ ٘ ببنلو وٍّببا مببي ٖقببٕه ّ:إهوالالٍٔ أُالالت إهالالٌوم إهالالخهٓ ،ال هالالٕ ال أُالالت
سبخ ُم ُ ٛظوٌت ُهش ،ٛو غهر ه ٛوُيب ُٕ ،ال ٙػهر إه ُ٘ ال أُتُ مي ٖأ ٘ بامٍشني

ٖٔقٕهّ:هبٓٚم ٗسعدٙم ٗإخلري ٙدٙم ٗإهظر هالٚص هٚالم ٗإهالالٌٔدً ٜٓالّ ٓالدٙت ،ال ًوجال
ًِم ال هٚم ،سبخ ُم ٗحِ ُٚم ،تب ركت ٗتع هٚت ،سبخ ُم ر ٓ إهبٚتُ مي ٖأ ٘ امٍشني

ٖٔقٕهّٗ:جٓٔت ٗجٔ ٛهو  ٜوطر إهشٌ ٗإت ٗإألرض ،ل هالٍ إهػٚال ٗإهظالٔ ه ٝحِٚهال ّ ًشالوٌ ّ
ًٗ أُ ًّ إهالٌظركني ْ ،ص تُٗ ٛشلًٗ ٛالخًٗ ٜ ٚالٌ ت ٛهلل ر إهع هالٌني ،ال طرٙم هالٕ،
ٗذ هم أًرت ٗأُ ًّ إهالٌشوٌنيُمي ٖطشنٗر وَ الػٗلاُ السىٗي ٖٔقسر ضٕز ٚالبَىال.

الفصل الرابع  :يف القيام

.

ِٕٔ ٔاىيف ا الصل ٚم ٜالقا،ز ن ِٕ ٍاه

ب  ٚاإلٍبساً ز،بٌَ لباذا ٍ ،بس

ىالطاّ رٔ ٍاه ٌّٕ ْ  -ىالاّ رٔ ضّٕاّ  -لن ٔقاً ٔإلششِ صل ْ ش ب  ِٔ ٚبرا
ِٕ ٍال السٕ،ع ز،بَ  -ر بـ القٗباً الببىشصن بالسٕ،ع ببأُ ٖس،بم بَ قٗباً ُ -لباذا
ز،م َ ىمٕع  -ىالاّ رٔ ضبّٕاّ  -لبن ٔإُ ٌّبض وشقٍٕضب ّا إىل الس،بٕع وبَ ُٔ،
إٌشصا

ٔقٗاً وشصن السٕ،ع ٔا ن ِرَٖ الببىٕز ٖ َٖ،بُٕ القٗباً ٔاى باّ لبٗظ

س، َ،القٗاً ٍاه القسا ٚٞرٔ الشط ِٗ ٔالقٗباً نبال الس،بٕع لباذا قبسر رٔ ضب ٍِ ِٔبٕ
ىبالظ ضّبٕاّ ٔنبأمٔ َ ٛىبٕ

القٗاً مي إلبشبأي ٔقاً ٔز،بم صٍَي صل بْ
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ِٔ را لٕ ٌط٘ القٗاً نال السٕ،ع ٍش ٜضيال.
( :)127القٗبباً ٔاىببيف ا الصبببل ٚالبببىأسٔ ٍ ٛببال الش بب ٍ ٔ ٚببال القبببسا ٚٞرٔ
الشط ِٗ ٔوشصلّ السٕ،ع ٔ ٍال زلم السرع وٍْ ٔ ٖبييف القٗاً ا الٍالمب ٛلٗيبٕش
سٔ ْ،ر،اؤِا وَ ىمٕع ٍباه ا خبشبٗاز لضلّ َ ٍاه النرز ٌني الصل ٚقاٟببىاّ
رلضن وَ الصل ٚقا الاّ ٖٔبَطَ ْ رُ ٖبَشطيف ،ن ز،نشني س،ن. ٛ
(ٖ :)128بييف م ٜالبىشى َ القا،ز  :اإل شالاه ا القٗباً ٔاإلٌشصبا
إٌبٍَا ٞرٔ وٗلُ إىل رٍال البياٌ ني رٔ بأسًٖ ني السىمني قبالز ،بن
سلاّ رٌْ رقاً صم ْ رٔ إ شاله قٗاوْ ٌنبي

وبَ نب

ٖصبالص ونبْ

بأع بإطساص البسرع إذا إٌشصبيف ظّبسٓ

ٔإ شبباله قٗاوببْ ، .ىببا ببيف اٍشٗاط باّ :إطىٍ٠بباُ ال ببيطال ٔإضببشقسازٓ ا القٗبباً ٍبباه
ٍٔاه القساٍ ٔ ٚٞال إزا ٚ،السٕ،ع ببىنٍ ٜبالً الببىػ٘ ٔ بالً اإل بلسا

الش

ن األٍٕا ٔىٕ اّ الٕقٕـ م ٜالقالوني مجٗنباّ لبل ٖقبف مب ٜرٍبالِىا ٔ
رصا نّىا لقط ٔ

مبٜ

م ٜرصن القبالوني لقبط ٔإُ ،باُ ونشباله القٗباً ٍٍٗ٠بر ٌنبي

أع ا إ شىأ ٓ،إلقا ٞمقمْ م ٜإٍال ٝالسىمني ر،نس وَ األخس. ٝ
ٔ ٖ نال الً إ ش از اإلضشقله بىنٍ ٜىبٕاش اإل شىبا ،مب ٜغبٍ٘ ُٞباه القٗباً
ٔىٕاش اإلوطاك ػٍ٘ ُٞاه الٍّٕ

م، ٜساِب ُٛبن األٍبٕا األٔىل سّ،ىبا وبم

القببالزٌ ٚنببي وببم النيببص رٔ النطببس الببرٙ
ٌبَٕٓ-

ٖشَىمببْ النقببل ٞببا - ٚ،لبببىس

ٕ رٔ

ٖنشرب اإلضشقله ٔ اإلضشقساز ٔ القٗاً ىصواّ .

( :)129إذا قالز م ٜوا ٖصالص مْٗ القٗاً سلاّ  -أُ قٕ ٙمْٗ ٔرطباقْ ٔلبٕ
وٍٍَٗاّ رٔ وٍأسٌ البسىمني رٔ ونشىبالاّ مب ٜغب٘، ٞمػب  ٛوقلبٕع السىبن ٔ -ىبيف
مٗببْ رُ ٖصببم٘ قاٟى ب ّا ٔإُ يببص ٍ -شبب ٜببَ القٗبباً ونشىببالاّ مبب ٜغببٗ -ٜٞص بمٜٓ
ىالطاّ ٖٔبييف مْٗ  -اٍشٗاطاّ -إٌشصا

ظّسٓ وم اإلضشقساز ٔاللىأٌٍٗب ٛا ىمٕضبْ

ٍطيف قالز ْ ٔاإلٌطاُ مٌ ٜأطْ صب ِٔ ٚبٕ ر بسـ ببىا ٖلٗقبْ ٔوبا ٖنيبص ٍبْ
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ٔ،ن إٌطاُ و مف بىا ٖلٗ ٖٔقٕ ٝمْٗ ٌني لٕ ٕقم الشضسٍز وبَ القٗباً رٔ ٕقٓبم
الشَسٌٍ ٔالٕقبٕع ا الببىػق ٛالنظٗىب ٛوٍبْ ل ٍبْ قبٕ ٚإٖببىاٌْ قباً ا صبل ْ وبشَىلّ
لمضسز رٔ لمَسٌ -صٍِ قٗاوْ ٔصل ْ ِ .را ،مْ ا صل ٚالأسٖض ٛخاص. ٛ
لاُ نرٍز مْٗ البيمٕع اإلخشٗاز ٙإٌبشقن إىل البيمٕع اإل لبسازٍ ٙط ىا
ٖبى ٍْ ٔإُ خل وَ إٌشصا

الظّس ٔوَ اللىأٌٍٗٔ ٛاإلضشقساز لإُ نرٍز مْٗ ٍشبٜ

البيمٕع اإل لساز ٙإٌشقن إىل الصل ٚوضليناّ م ٜىاٌ ْ األٖببىَ وٕلٍٍٓٗباّ ٔىّبْ
إىل الق م - ٛغلس البىطيال البَساً ّٗ، -أ ٚالبىاللُٕ لب٘ القرب ٔوم نبرٍزٓ لٗصبمٓ٘
ل ٕىّْ إىل الق مٔ ٛإُ نرز مٗبْ اإل بلياع
وضليناّ م ٜىاٌ ْ األٖطس وطشق ّ
صمٓ ٜوطشمقٗاّ م ٜظّسٓ ٔزىبلٓ ا ببيآ الق مب - ٛغبلس الببىطيال الببَساً ّٗ، -بأٚ
البىَشضس ٔ ٖ مٓف اهلل ض َاٌْ ا ٓ،إ وا آ اِي وَ ٍٕهٕ ٔقٕ. ٚ
ٔا الس،ببٕع ٔالطببيٕٖ ،نشببرب قصببالِىا إمجببا ّ ا إز بباشٓ ال بباطـ ،ىببا ٖنشببرب
ر،اؤِىبا ببالٍَٕ الببىشنازـ وّىببا رو بَٔ -لببٕ باٌقل

البببىضليم

مبٔ ٜىّببْ-

لٗطيال وطشق لّ لم ن  ٛرٔ ٍَٖـ وبمشصساّ قصال الطبيٕ ٔ ،قبالز و ٍشبْ لباُ مل
ٖبى ٍْ لاألٍٕا ٔىٕ ب ّا رُ ٖبٕو٘ ٞسرضبْ لمس،بٕع ٖٔسلبم وطبيال ى ّشبْ ٍبال إزاٚ،
الطبيٕ ،مببي إُ مل ٖقبالز ٖببٕو٘ ٞسرضبْ لس ٕ،ببْ ٔضبيٕ ٓ،إ بببيآ ال ن ب ٛلبباُ مل
ٖقالز رٔوأ نٍْٗٗ غىضّىا ٔاألٍٕا األٔىل رُ ٖبينن إٖببىا ٞالطبيٕ - ،سرضبْ رٔ
نٍْٗٗ  -رخأض ٔرغالٍ وَ إٖبىا ٞالسٕ،ع ٍٖٔ غ٘ ن ٖشنني اٍشٗاطب ّا  :رُ ٖضبم مبٜ
ى ّشْ  :وا ٖصِ الطيٕ ،مْٗ إُ رو َ البىضليم رٔ البىطشمق٘ ٔقالز مْٗ .
ٔوساٌ،ا وَ النيص ٔ الً القبالز : ٚوبا ٖنبيٍ الشنبرٍز الشباً ٔوبا ٖمبصً وٍبْ الضبسز رٔ
النطس ٔالبىػق ٛالط

ٖشَىمّا رونالْ وَ النقل ٞا. ٚ،

(:)130إذا بى َٓ وَ القٗاً ٔمل ٖشى َٓ وَ السٕ،ع قاٟىاّ ٔ،اٌي ٔظٗأشْ الصلٚ
قاٟىاّ  -صمٓ ٜقاٟىاّ ٔرٔوأ لمسٕ،ع ٔاألٍٕا إضشَ ا اّ رُ ٖنٗال صل ْ وم السٕ،ع
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ىالطاّ ٔإُ مل ٖشى َ وَ الطيٕ ،صمٓ ٜقاٟىاّ ٔرٔوأ لمطيٕ ،رٖضاّ .
( :)131إذا ،اٌي ٔظٗأشْ الصل ٚىالطاّ ٔرو ٍبْ القٗباً ٔلبٕ لببَظ ّٛصبمٓ ٜىالطباّ
ٔقاً ل ،م َ قٗاً ٔإذا قالز م ٜالقٗاً ا الصل ٚر،نس وَ ذلب
ظ ببالنيص رٔ البببىػق ٛالببط
إىل رُ ٖبببَ ٍ

ٔىبيف رُ ٖقبًٕ

ٖشَىمببّا النقببل ٞببا ٚ،لببٗيمظ مببي إذا

رٍظٍ القالز َ ٚقٗاً قاً ِٔ را ٔ ٖبييف مْٗ إضشٍ٠اـ وا لنمْ ٍاه اةمبٕع
لمٕ قسر ىالطاّ مي بيال،ت ٍالٓ القالز ٚم ٜالقٗاً  -ق ن السٕ،ع نبال القبسا، ٚٞمبّا
رٔ نضّا  -قاً ٔر بيٍ قسأ ْ ٞز،م َ قٗاً وَ  ُٔ،إ ا ٚ،وا قسرٓ ىالطاّ .
ِٔ را لٕ رٍظٍ البىضليم رٔ البىطشمق٘ القالز ٚمب ٜالقٗباً رٔ الببيمٕع قباً
ا صل ْ رٔ ىمظ ٔ سك القسأ ٚٞالر،س ٍشبٖ ٜطبشق ٍس ٔ ٖنٗبال وبا وضب ٜوٍبْ ٔ بال
وَ وسا ا ٚاإلضشق اه ا بىاً األٍبٕاه ِٔ برا لبٕ طبسر النيبص بَ القٗباً رٔ بَ
الببيمٕع نببال القببالزٔ ٚالػببسٔع ا صببل ْ إٌشقببن إىل وببا ٖقببالز مٗببْ ٔ ٖ مببف اهلل
رٍالاّ إ وا ٖلٗقْ ٖٔقالز مْٗ ٔاإلٌطاُ مٌ ٜأطْ ص  ِٕٔ ٚر مي بىا ٖلٗقْ.
( :)132اذا ،از األوس ني القٗاً ا البيص ٞالطا
لببالرتىِٗ لمطببا

ٔ ني القٗاً ا الببيص ٞاللٍب

ٍشبب ٜلٗىببا اذا مل ٖ ببَ القٗبباً ا البببيص ٞالطببا

ز ٍ،باّ ٔ،بباُ ا

البيص ٞاللٍب زٍ،ب ّا ببىنٍ ٜالػبسٔع ا الصبل ٚوبم القٗباً الٕاىبيف رٔ ٍبني ٖقبالز
مْٗ ٍشٖ ٜلسر النرز رٔ النيص ٍْ لٗيمظ رٔ ٖصبم٘ ٍطبيف قالز بْ ٌنبي إذا مبي
إٌبَصاز قالز ْ م ٜالقٗاً ا ٔقي ٖط  :إوا رُ ٖقسر لْٗ الأا بَ ٛرٔ نضّا ٔإوا
رُ ٖقًٕ وشصلّ السٕ،ع  -قالًٍ القٗاً البىشصن السٕ،ع ألٌْ ز. َ،
( :)133الصببل ٚالٍاقصبب -ٛبببيمٕعٕ رٔ ا ببلياع-

ػببسع البببى ا،ز ٚإلّٗببا

إ إذا مي اضشىساز النرز طٕه الٕقبي ٍٖٔ غب٘ اإلٌشظباز وبم ٕقبم شٔاه النبرز
لاذا ا،ز إىل الصل ٚالٍاقص، ٛاٌبي صبٍَشّا وٍٕطب ٛقصبال إ ٗاٌّبا سىبا ٞولمٕ ٗشّبا
ٔ اضشىساز النرز خازىاّ ٔإ اذا شاه النرز رمٍا ٞالٕقي لصوْ إ ا ٚ،صل، ٚاوم.ٛ
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(ٖ :)134طبببشَيف لمىصبببم٘ ا القٗببباً  :إضبببالاه الببببىٍ ني ٔإزضببباه الٗبببالَٖ
ٔٔ م ال أٓبني مب ٜالأمبرَٖ ق باه البس ،شني  :الٗىٍب ٜمب ٜالٗىٍبٔ ٜالٗطبس ٝمبٜ
الٗطس ٔ ٝيٍ رصا م ال أني ٔرُ ٖ ُٕ ٌظسٓ اىل وٕ بم ضبئٕ ٓ،رُ ٖصبفٍ
قالوْٗ وشَاذٖشني وطشبق لّ ّىا ٔ يىم البىسرٍّٗ ٚىا ٖٔ ا ال السىن ٍّٗىا بنلو
رصا م وأسٍىات رٔ رشٖبال اىل غبرب

ٖصٖبال مٗبْ إٍشٗاطباّ إ لببىس

رٔ ٌَبٕٓ ٔرُ

ٖطأٍّٗ ٙىا ا اإل شىبا ،مّٗىبا ٔإلقبا ٞمقبن ىطبالٓ مب، ٜبن وٍّىبا ٔرُ ٖ بُٕ
قٗاوْ وم خػٕع ٔخضٕع هلل ناىل ،قٗاً

الُ ذلٗن ني ٖال ٙوٕ ٓ ىنٍ ٔ ل .

إههصى إخل ًص  :إه رإٗ ٝ١إه كر
(ٖ :)135نشرب ا الس،ن ٛا ٔىل ٔالناٌٗ ٛوبَ ،بن ز،نب ٛصبل - ٚلسٖضب ٛرٔ ٌالمب- ٛ
قببسا ٚٞلا بببَ ٛال شببا

ٖٔطببشَيف قببسا ٚٞضببٕز ٚنببالِا ا صببل ٚالٍالمببٖٔ ٛبببيٕش

نٗضّا ٔا صل ٚالأسٖض ٛبييف -إٍشٗاطاّ  -قسا ٚٞضٕز، ٚاوم ٛقٗبيف الأا ببَٛ
ٔ بييف الطٕز ٚا الأسٖضٔ ٛإُ صبازت ٌالمب، ٛالببىنأ ٚ،

ببييف ا الٍالمبٔ ٛإُ

صببازت ٔاى بب ٛالٍببرز ٌٔبببَٕٓ مبب ٜاألقببٌٕ ٝنببي الٍٕالببن الببط ٔز،ت ا ٗ،أٗشّببا
ضٕز وبمصٕص، -ٛصل ٚلاطىٔ ٛصل ٚرٔه الػّس -ببييف قبسا ٚٞمب

الطبٕز ٚرٔ

الطٕز لّٗا لل ػسع الٌّٔا إ إذا ،اٌبي الطبٕز ٚغبسطاّ ل ىالببّا ،صبل ٚىنأبس
-

غسطاّ ألصن وػسٔ ٗشّا . -
( :)136إذا قالًٍ الطٕز ٚم ٜالأا ََ ٛىالاّ لمبي صبل ْ ٔإضبشأٌأّا ٔإذا قبالًٍ

الطٕز ٚرٔ نضبّا ضبّٕ ّا ٔ بر،س ق بن الس،بٕع قبسر الأا ببَٔ ٛضبٕز ٚمبي ٖس،بم ٔإُ
ر،س نال السٕ،ع وضب ٜا صبل ْ ِٔ برا ٍ بي وبَ ٌطبّٗىا رٔ ٌطب٘ إٍبالاِىا :
لاُ ر،س ق ن السٕ،ع الازك وا ٌط٘ ٔإُ ر،س نال السٕ،ع وض ٜا صل ْ .
(ٖ :)137طقط ٔىٕ

الطٕز ٚا الأسٖض َ ٛالبىسٖض ٔالببىطشنين ٔاخلباٟف

ٔإُ مل ٖػ ٍ مّٗي قساّ ٞا ٔ َ البىأوًٕ اذا خاـ الً إ،زاك اإلواً ا زْ ٕ،
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لٕ قسرِا ٔ َ ا
(:)138وم

يى٘ اذا خاـ لٕت ٔقي الأسٖض ٛلشنطٍس نمىّا مْٗ ٔقساٟشّا.
ٗ الٕقي ٖقشصس م ٜالأا بَٔ ٛضٕز ُٚقص ٔ ٚ

بيٕش قساٚٞ

ضٕزٖ ُٚإٔت الٕقي قساّ ٞا لاُ قسرِا  -اوالاّ  -لمي الصلٔ ٚإُ قسرِا ناللّ
بَ لببٕات الٕقبي قساّ ٞببا ٔإلشأبي رمٍاِٞببا قلنّبا ٔز،ببم ٔ صبٍِ صببل ْ إذا ر،زك
ز،ن ب ّٛوٍّببا ا الٕقببي ٔروببا إذا مل ٖببالزك ز،ن ب ّٛا الٕقببي لببَٗ ي ب للُ صببل ْ
ٖٔمصوْ القضا - ٞم ٜا ٍٕا . -
(:)139الببببىػّٕز رُ ضبببٕز ٘ ّالأٗنُّٔاإلٖلـُٔاٍبببال،ٔ ٚبببرا ضبببٕز ا
ّالضَّٔ ُٜالبي ٌػس ُ ٔا ٍٕا ٔىٕ اّ الً اإلىشصا ٞلب٘ الصل ٚبقساٚٞ
إٍالاِا لٗيىم ٍّٗىا وس ٍ ّٛوم ال طىم ٛالٕاقنبٍّٗ ٛىبا ٔا نب ِبرَٖ الببىٕزَٖ،
ِببن ٖبببيٕش القَ بساُ ببني ضببٕز ني ، -ببأُ ٖقببسر الشٍٕٗببال ٔالقببالز ا ز،نببٔ ٛاٍببالٚ
إغ اه ا ىٕاشٓ ا الٍالمٔ ٛروا ا الأسٖض ٛلّٕ ىاٟص م، ٜساِ. ٛ
( :)140بييف قسا ٚٞال طبىم ٛرٔه الأا ببَ، ٛىبا ٖببييف -مب ٜا ٍبٕا  -قساّ ٞبا
وم ،ن ضٕز ٚال ٝضٕز ٚسأ ٚٞاألٍٕا ٔىٕ اّ الً اإل،شأاّ ٞا قٗيف الأا ببَٛ
ا صل ٚايٖات إذا رزا ،بيص ٟٛضٕز ٔ ٚأسٖقّا .
( :)141ا ٍ بٕا ٔىٕ باّ نببٗني ال طببىم ٛق ببن قساّ ٞببا ٔقصببالِا ٔ -لببٕ إمجببا ّ-
لطٕز ُٚونٍٖٗ ٛسٖال قساّ ٞا نبال الأا ببَٔ ٛاألٍبٕا إ با ٚ،ال طبىم ٛإذا ٍٍّٗبا لطبٕزٚ
،القالز مي رزا ،قسا ٚٞن ِا ،الشٍٕٗبال ٔ .إذا قبسر ال طبىم ٛوبَ  ُٔ،نبٗني ضبٕز ُٚرٔ
ٍٍّٗا لطٕز ٌُٔ ٚطّٗا لمبي ٖبالز وبا بٍَٗ رٔ ،باُ وبرتّ ،ٍ،ا بني الطبٕز لباألٍٕا ٔىٕ ب ّا
إ ا ٚ،ال طىم ٛنال نٍّٗٗا ٔقصالِا لطبٕز ُٚوببمصٕص ٛق بن قساّ ٞبا ٖٔ أب٘ القصبال
اإلمجال٘ ٔا غاز ٚالبىمشصس ٚا ال اطَ ٍاه الػسٔع ا قسا ٚٞالطٕز. ٚ
( :)142إذا ،اُ اشواّ وَ رٔه الصل ٚم ٜقبسا ٚٞضبٕز ُٚونٍٗب، ٛالشٍٕٗبال رٔ ،باُ
وَ ا ْ ،قساّ ٞا لقسر ن ِا ،أٔ ٜمل بييف إ ا ٚ،الطٕز. ٚ
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( :)143إذا غببسع ا قببساّ ٚٞالشٍٕٗببالُ رّٔالببيَال  :قُبنْ ٖببا رَّّٖببا الِ َببالَسُُٔمل
ٖببيص النبالٔه ٍّىبا إخشٗبازاّ ٍشبب ٜوبَ إٍبالاِىا إىل األخبسٔ ٝإذا غبسع ا قببساٚٞ
ن ِىا ىاش لْ النبالٔه وٍّبا إخشٗبازاّ إىل ضبٕز ٚرخبس ٝإ رُ ٖ مبغ ممنّٗبا لىبا شا،
لٗىشٍم غس اّ :مٗبْ النبالٔه ٍٍٗ٠بر ٌ .نبي النبالٔه وبَ ضباٟس الطبٕز ٍشب ٜالشٍٕٗبال
ٔالبيَال لٗىا لٕ ،اٌي الصلٌ ٚالم ٛىاٟص إخشٗازاّ ِٔ را ٖيٕش النالٔه ا الأسٖضبٛ
ٍال اإل لساز ٔالنرز ٍ،طٗاُ نض الطٕز ٚرٔ

ٗ الٕقي َ إ بىاوّا.

( :)144ا ًٖٕ اةىنٖ ٛطشَيف قسا ٚٞضبٕز( ٚالببيىن )ٛا الس،نب ٛاألٔىل ٔضبٕزٚ
(البىٍالقني) ا الس،ن ٛالناٌٗب، ٛباُ ا صبل ٚالببيىن ٛرٔ ا صبل ٚالظّبس لىبَ رزا،
ِرا البىطشَيف ل ٍْ غسع -ضبّٕاّ رٔ ىبالاّ -ا قبسا ٚٞن ِىبا  -ر ٍٙضبٕز، ٚاٌبي-
إضشَيف لْ النالٔه إىل الطبٕز ني وبا ،اً مل ٖ ىبن قبسا ٚٞالطبٕز ٚالبط غبسع لّٗبا
ٔإذا غسع ا (البيىن(ٔ )ٛالبىٍالقُٕ) ًٖٕ الببيىن ٛلباألٍٕا األٔىل بالً النبالٔه
َ إٍالاِىا ٍش ٜإىل ضٕز ٘ (الشٍٕٗال) ٔ (البيَال) إ
(:)145

ٍال اإل لساز .

بيٕش قسا ٚٞإٍال ٝضٕز النبصاٟي ا الصبل ٚالببىأسٔ ِٔ ٛب٘ رز نب:ٛ

البي الطيالٍ ٚي الطيال ٚالٍيي إقسر اضي ز

ٔ .إذا قسر إٍالاِا ىالاّ ٔىبيف

مٗببْ الطببيٕ ،لمببشلٔ :ٚلبباُ ضببيال لمببي صببل ْ ٔإُ بسك الطببيٕ ،لبباألٍٕا
ٔىٕ اّ  -اإل بىاً ٔاإل بأ ٚ،إذا قسرِبا ٌ -طبٗاٌاّ ٔ -إلشأبي ق بن آٖب ٛالطبيال ٚلصوبْ
قلم قساّ ٞا ٔالنالٔه إىل ن ِا ٔإذا ر،س نالِا  :لإُ ضبيال ومشأشباّ رمٍبا ٞالصبلٚ
لمي ٔإُ ضيال ٌ -طٗاٌاّ  -ر بىٍّا ٔصَي صل ْ ٔإُ إلشأي ق ن الطيٕ ،رٔوبأ
إلْٗ ٔر بيٍ صل ْ ٔضيال نالِا لٕزاّ م ٜاألٍٕا لصٔواّ .
( :)146إذا إضشىم إىل آٖ ٛالطيال ِٕٔ ٚا الصل ٚرٔوأ سرضْ إىل الطبئٕ ،ر ببيٍ
صل ْ ٔاألٍٕا ٔ -ىٕ باّ  -الطيببٕ ،ماٌبٗبباّ نبال الأبساب ٔالظبباِس بالً ٔىبٕ
الطيٕ ،الطىاع وَ ن إٌصات .
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( :)147بيٕش قسا ٚٞضٕز النصاٟي ا الٍالم ٛوٍأس ٚ،رٔ وٍضى ٛاىل ضبٕز ٚرخبسٝ
ٖٔطيال ٍال قسا ٚٞآٖ ٛالطيالٖٔ ٚنٕ ،اىل صل ْ لٗشىٍّا ٔ،برا الببَ ي لبٕ قبسر ا
الٍالم ٛآٖ ٛالطيالٍٔ ٚالِا .
( :)148ال وَ إ ٗاُ الصل ٚالنس ٗ ٛلل يص ٙالرتمجٔ ٛإُ مل ٖ َ الببىصم٘
س ٗاّ رٔ ازلاّ النس ٗ ٛن ٖبييف مْٗ الشنمٓي ٔالشىسٍُ م ٜالصل ٚالنس ٗ.ٛ
( :)149ن النازـ النس ٖٗ ٛببييف نمٗىبْ الأا ببَٔ ٛإلّاوبْ ببَطيف وقبالٔزٓ
،ىا ٖبييف مْٗ نمي ضٕز ٚالأاحتٔ ٛاألذ،از الٕاى  ٔ ٛبىسَٖ لطاٌْ مب ٜصبََّٗا
ٔا لببرت ٚالببشنمي ٖبببى ٍْ الصببل ٚقببسأ ٚٞرذ،بباز ورتمجبب ٛالمغبب ٛالببط ٖنسلّببا ٍشببٜ
ٖشنمىّا النس ٖٗٔ ٛشىسُ لطاٌْ مٌ ٜلقّا مي ،مىا ٖشنمي ن النازـ النس ٗ ٛغبٗ٠اّ
وَ قسا ٚٞالقسآُ رٔ وَ األذ،از ٖمصوْ قسا ٚٞوبا نمىبْ ٔقبالز مٗبْ ٖٔببيصْٖ ٔإُ ،باُ
ومٌَٕاّ رٔ وغمٕطاّ ٍَٖأ لْٗ البىنٍٖ ٔ ٜمصوْ إ ٗاُ صمٕا ْ وأوٕواّ ٌني إذا قبالز
م ٜالشنمي ٔ س ْ،قص اّ ٖبييف مْٗ  -اٍشٗاطاّ  -رُ ٖصم٘ وأوٕواّ وّىا رو بَ مبي
ٖشصال ٝلمشنمي ٔالشىسٍُ  .مبي إذا نمبي نبض الأا ببَ ٛقبسرٓ ا صبمٕا ْ ٍشبٖ ٜبشنمي
بىاوّا ٔق مْ ٖبيصْٖ وا ٗطٍس لْ نمىبْ وبَ الأا ببَٔ ٛاألٍبٕا ٔىٕ باّ رُ ٖقبسر وبَ
القسآُ رٔ الشط ِٗ وبىا ٖنسلْ ٔ قالز وا لا ْ وَ الأا بَ ٛوبىا مل ٖشنمىْ .
ٔوَ مل ٖشنمي غٗ٠اّ وَ الأا بب َٖ ٛقبسر وبا نمىبْ وبَ القبسآُ قبالز ضبٕز ٚالأا ببَٛ
 ،مىا ّببا ٍٔسٔلّببا -مبب ٜاألٍببٕا لبباُ مل ٖنببسـ غببٗ٠اّ وببَ القببسآُ ٔ يببص ببَالشنمي رٔ
ٔىٕ

اص الٕقي ٍ ،س اهلل ٔض ٍَْ قالز الأا بَ ٛم ٜاألٍٕا ٔالظاِس ضبقٕا

الطٕز َ ٚالبياِن ّا ٍشٖ ٜشنمىّا ٔ نمي الأا بَٔ ٛقساّ ٞا رِيٍ .

( :)150وببَ ،بباُ ا لطبباٌْ آلبب، ٛالشىشبباً ٔالأألببأ ٞاأللنببغ ٔاأللٗببغ ٔرزا ،الصببلٚ
ٖبيصْٖ رُ ٖقسر الأا بَٔ ٛالطٕزٔ ٚالشط َٗات ٔالشػّال قبالز وبا ٖطبشلٗم ٖٔشٗطٍبس لبْ
ٔ ٖبييف مْٗ اإلٟشىاً ٍش ٜوم بى ٍْ مْٗ .
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( :) 151األخسع ٔوَ مقن لطاٌْ رٔ طس ٌلقبْ ٖبأ ٘ ببىا ٖقبالز مٗبْ وبَ القبساٚٞ
ٔاألذ،از ٔوا ٖبى ٍْ وٍّا ٔإُ ،اُ ومٌَٕاّ رٔ وغمٕطاّ اذا إٌببَأ لٗبْ ونٍب ٜايٖب ٛرٔ
الر،س ٖٔبيصْٖ وا قبالز مٗبْ ٔ ٖببييف مٗبْ ا ٟشىباً ا صبمٕا ْ ٍشب ٜوبم ببى ٍْ
مْٗ ٌني ٖطشَيف لْ ا ٟشىاً ،غ ٓ وَ البى مأني .
لبباُ يببص بببىاواّ ببَ الٍل ب ،أببآ بببَسٖ

لطبباٌْ قصببال القببسا ٚٞرٔ الببر،س وببم

اإلغاز ُٚإص نْ ٍَٕٕ ٍٖاضيف بىنٗن األلأاظ بَطيف قالز ْ ٔ أ ْ ،وٗطٕزٓ .
(ٖ :)152يببٕش لمىصببم٘ -إخشٗببازاّ  -قببسا ٚٞالقببسآُ البببىأوٕز ببْ ا البببىصَف
الػسٖف ٔ الشمقني ل َ األٍبٕا  -إضبشَ ا اّ  -قصبس ذلب

مبٍ ٜباه اإل بلساز

رٔ ٍال وػق ٛالقسا َ ٚٞظّس قميف وم طس اإلٟشىاً ا ،ن صل. ٚ
(ٖ :)153بببييف إٖقبباع الصببل ٚالمغبب ٛالنس ٗبب ٛالصببََٗ -ٛا

ب  ٚاإلٍببساً ٔا

قبببسا ٚٞالأا ب ببَٔ ٛالطبببٕزٔ ٚا الشطب ب َٗات ٔرذ،ببباز الس،بببٕع ٔالطبببئٕ ،الشػبببّال
ٔالشطببمٗئٖ -شَق ب ِببرا ببأ،ا ٞالبببَسٔـ ٔإخساىّببا ٍَ بٕٕ وشنببازـ ببني النببس
ٔ مصً القسا ٚٞالصٍََٗ ٛال النازلني المغ ٛالنس ٗٔ ٛقٕا الِا ٌٔلقّا الصَِٗ
ٔ ٖييف نمبي ومبازٌ الببَسٔـ ٔالشبالقٗ ا إخساىّبا رٙ

ٖمبصً إخساىّبا وبَ

ومازىّا اذا ،اُ الببىصم٘ ٖنبسـ القبسا ٚٞالصبََٗٔ ٛلبرا

ٖمبصً ا قبسأّٚٞ

الضِالِّنيُرُ ٖينن طسـ لطاٌْ وَ الببياٌيف األٖببىَ خمبف ا
ٖ أ٘ الشالز

بساع النمٗبا بن

ٍبال بازـ ّبا إلخبساٌ الضبا ،صبََٗ ٛوأمٍىب ٛق باه الظبا ٞالبط

مسٌ ٌا ى ٛوٗطٍس ِٔ ٚرا الالاه ٔاللا ٞقال ٖػش ّاُ ٖٔشى َ البىصم٘ وَ

ب لّا

ٍال ازـ ٍلقّا صََٗ. ٛ
ٔاةاوم لصًٔ إخساٌ القسأ ٚٞا ذ،از صََٗني بًٍّ س ب٘ ٖٔ أب٘ صبالٖ
النس

األصَا ٞصَ ٛالقسأ ٚٞالر،س وَ  ُٔ،القٗ .

،ىا ٖييف رُ

ُٕ ِٗأ ٚال مى ٛالبىقسٔ ٚٞوٕالق ّٛللضمٕ

النس ٘ وَ ٍسٛ،
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ال ٍٗٔ ٛض ٌّٕا ٍٔس،ات اإل سا

ن بالقسا ٚٞالصبََٗٛ
ٔال ٍأ ٞض ٍا ّا لباُ رخب ٍ

ٔإظّبباز البببَسٔـ ببًٍّ ُ وشنببازـ ببني النببس

األصببَا ٞلمببي قسا ٞببْ ٖٔبببييف

الشالازك م ٜوَ ٖقالز م ٜالٍل النس ٘ ٔالقسا ٚٞالصََٖٗٔ ٛبييف البشنمي مبٜ
ٖنسـ القسا ٚٞالصََٗ ٛقالز وا ٖبَشاىْ ا صل ْ .

وَ

(:)154األقٕ ٝصَ ٛالقسا ٚٞببيىٗم القبساٞات الببىشالأل ٛا شوباُ ا ٟىب)(ٛ
ٔاألٔىل القسا ٚٞط

القسا ٚٞالبىنىٕه ّا ا البىصاٍف البىشالأل ٛا صٕزٌا.

(ٖ :)155بببييف ٍببرـ ِىببص ٚالٕصببن ٍببال البالزٌ ٔالٕصببن ونببن ِىببصّ:ٚالمٖببُْ
ّال ِسٍْىأُُّال ِسٍَٗئ ُّ اِْالٌَأٌُبَِٕا لاذا رم شّبا لمبي قسا ٞبْ، .ىبا ٖببييف
إظّاز ِىص ٚالقلم ٍاه الٕصن ني ،مىشني وننّ:إِٖٔاكَُّرٌَْنىْيُّ َرغْبّالُ لباذا
ٍرلّا ٍال الٕصن لمي قسأٔ ْ ٞىيف الشالازك ٔوم نىال الرتك لن الصل.ٚ
(:)56
ٌني

ٖ نال ىٕاش الٕقٕـ الببَسٔ ٛ،الٕصبن الطب ُٕ ٌنبي سّ،ىبا رٍبٕا

ال وَ الشَأ

م، ٜن ٍسٔ ٛ،ض ُٕ ٍطيف الًٍّ النس ٘ الصَِٗ .

(ٖ :)157طشَطَ البىالٍ ٔ -لٕ ٖط اًَ  -ا ال مى ٛالٕاٍال ٚالببىػشىم ٛمب ٜالبٕأ
البىضىًٕ وا ق مّا رٔ الٗا ٞالبى طٕز وا ق مّا رٔ األلف البىأشٕ وا ق مّا إذا ،باُ
نالِا ض ُٕ شً ونن ّ النيُ رٔ ،اُ نالِا ِىبصّ ٚىءُّٞىُّ٘ٞضبٕ.ُٞ
ٌنببي

ببال وببَ ر،ا ٞال مىبب ٛصببََٗ ّٛبببىنٍ ٜظّببٕز ٍسٔلّببا ىمٍٗ ب ّا ببالًٍّ النس بب٘

الصَِٗ ٌظب ،مىبّ ٛالضِبالِّنيُ البط ٖببَشاٌ ر،اؤِبا ٔظّبٕز ٍسٔلّبا إىل إظّباز
األلف وم ػالٖال اللً ٖٔبشٗطٍس ِرا البىالٍ الٗط ،ىا

ٖبمأ ٜم ٜالنازـ .

(ٖ :)158بييف إ،ناً ً الشنسٖبف إذا ،خمبي مب ٜالببَسٔـ الػىطبٗ : ٛالشباٞ
ٔالنبأ ٞالبالاه ٔالببراه ٔالبسأ ٞالببصأ ٙالطبني ٔالػببني ٔالصبأ ،الضببا،
ٔاللأ ٞالظأ ٞاللً ٔالٍُٕ ٖٔبييف إظّازِبا ا الببَسٔـ القىسٖبِٔ ٛب٘ نب
م ي البَسٔـ لشٍل  ّ:المُْٖ ّال ِسٍْىأُُ ّال ِسٍَٗئُ ّالصِّسااَُ ّالضِالِّنيُ
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اإل،ناً ٔ ٍل لبّ٘الَِىْالُّ الِنالَىَنيُّالِىطْشقَٗيُ اإلظّاز.
( :)159إذا إىشىم ٍسلباُ وشىباملُ رصبمٍٗاُ ا ،مىبٔ ٛاٍبالٖ ٚبيببيف إ،نباوببّىا
ونن ّوالٍُّز ٍُّ،يُِ ٔ ٖبييف لٗىا إىشىم الببىنلُ ا ،مىبشني ٔ،باُ األٔه
ضاٍ،اًَ ونن ّاذِْيف َ َشا َُ٘ ٔإُ ،اُ ا ،ناً رٔىل .
(:)160

ٖبييف اإللشبصاً قٕا بال الشيٕٖبال ٔوببَطٍٍات البشلٌٔ ٚنبي ِبٕ رلضبن

ٔرمجن إذا مل ٖٕىيف غٍٗس نض البَسٔـ رٔ ٍرـ نضبّا لاٌبْ ٖببييف إظّازِبا
الًٍّ النس ٘ البىشنازـ ٔوَ ٍِا

ٖبييف اإل،ناً إذا ،اُ نال الٍبُٕ الطبا ٍٛ،رٔ

الشٍَٕٖ ٍبسـٌ وبَ ٍبسٔـ ّٖسومبُُٕ ٌظب إ،نباً الشٍبَٕٖ ا قٕلب

ن مبٜ
ّصب ٍ

وبَىالُُ ا الٕأ ّٔآه وبَىالُ ٌني ِٕ رٍٕا ٔرٔىل ٔرمجن .
( :)161ببببيٕش قساّٚٞوالَب ب َ ٖب ب ًْٕٔ الب بالَُِّّٖٔٔوم

ٖبببًٕ البببالَُٖ ٖٔببببيٕش ا

ّالصِّسااَُ الصأ ،الطني ٖٔبيٕش ا ُّ،أُبًٕاُ رُ ٖقبسر ضبيٍ الأبا ٞوبم الببّىصٚ
ٔ ط ٌّٕا وم البّىص ٔ ٚضىّا وم الٕأ ٔاألٍٕا األٔىل اخشٗاز رٔىل النلم.ٛ
ن ِببٕ المٖببْ رٍَببالٌُ ٔٔصببمْ بببّالمْٖ
( :)162إذا مل ٖقببف مببّ ٜرٍَببالٌُ ا ّقُبب ْ
الصِىالُ لاألٍٕا لصٔواّ رُ ٖقٕه ّرٍالُٔ المْٖ الصِىالُ ضيٍ الالاه ٔ،طس الٍُٕ.
( :)163إذا إ شقببال ،ببُٕ ال مىبب ٛمببٔ ٜىببُْ خبباص وببَ اإل ببسا
وبببمسٌ البببَسـ لص بمٓ ٜوببال ّٚمبب ٜذل ب

رٔ ال ٍببا ٞرٔ

الٕىببْ مببي بٍَٗ رٌببْ نمببط لالظبباِس صببَٛ

الصلٔ ٚإُ ،اُ ا ٍٕا إضشَ ا اًَ اإل ا. ٚ،
(:)164إذا غ

ا ٍس، ٛ،مى ُٛرٔ وبمسٌ ٍسٔلّا ٔٗ،أٌٗ ٛلقّا لصوبْ البشنمي ٔ

ٖبيٕش لْ قساّ ٞبا بالٕىّني رٔ بالٕىٕٓ الببىَشىمٍ ٛبالٓ إ رُ ٖصبالص مٗبْ  :رٌبْ
قسآُ رٔ ذ،س اهلل ٔ -لٕ نملأّ -لٕ إخشاز ٍاه الصل ٚرٍبال الٕىبٕٓ ىباشت القبساٚٞ
مْٗ سىا ٞصَشْ مي ٖشَق وَ وسىم قمٗالٓ  :لاذا إٌ ػبف رٌّبا صبََٗ ٛولا قبٛ
لمٕاقم رٔ رلشآ اإلىصا ٞمل ٖ َنالْ الصلٔ ٚإ ر اِ،ا .

ٔاىيف القسأ ٚٞالر،س ا الصل)237( .................................................... ٚ

(ٖ :)165بببييف مبب ٜالسىببن رُ ٖبببيّس قسا ٞببْ  -إذا صبمٓ ٜوٍأببس،اّ رٔ ،بباُ إوبباً
ٔالنػا ٔ ٞال وَ البيّس ا

مجا  ُٛا لسٖض ٛالص ِ ٔا األٔلٗشني وَ البىغس

بىاً ال مىات ٔمجٗم البَسٔـ ٖٔشنني م ٜالبىأوًٕ اإلخأات لّٗبا ،ىبا ٖببييف
اإلخأات  -م، ٜن زىن ُ:وٍأس،اّ رٔ إواواّ رٔ وأوٕواّ  -ا مالن ٛالببىغس

ٔرخ ب٘

النػأ ٞا بىاً ز،نات الظّس ٔالنصس إ ا ًٖٕ اةىن ٛل ىِ اإلىّاز ا صبلٚ
اةىنبب ٛببن ِببٕ األٍببٕا ٔىٕ باّ لّٗببا ٖٔطببشَيف اإلىّبباز ا رٔلببٗط صببل ٚالظّببس
 قصساّ صلِا رً بىاواّ، -ىا ٖطشَيف اةّس ال طىم ٛىٕوباّ إ الببىأوًٕ لٗمأبيم ٜاألٍٕا ٔىٕ اّ إذا ٔى ي مْٗ القسا ٚٞإل،زا ْ،اإلواً ا األخ ني .
ٔروا قٗ ٛاألذ،از  -لب٘ السٕ،ع ٔالطبئٕ ،الشػبّال ٔالش ب

 -لالببىصم٘ وببمٍٗس

لّٗبا بني الببيّس ٔاإلخأبات ٌنبي ٖطبشَيف الببيّس اإلضبشناذٔ ٚا القٍبٕت ىٕوباّ
ٔلبمصٕص اإلواً ا صل ٚالبيىا  ٛا ولم األذ،از لٗطىنْ وَ خمأْ .
( :)166إذا خبببالف ٔىّبببس ا وٕ بببم ٔىبببٕ
ٔىٕ

اإلخأبببات رٔ رخأبببي ا وٕ بببم

البيّس  -ومشأشاّ اوالاّ  -لمي صل ْ ٔإذا خالف ٌاضٗاّ رٔ ىباِلّ ببَ ي

البيّس ٔاإلخأات وبَ رصبمْ رٔ ىّبن ونٍاِىبا  -صبٍَي صبل ْ ٔ ٖنٗبالِا ٔإذا
رٓ،س الٍاض٘ رٔ مي البياِن رمٍا ٞالقسا ٚٞوض ٜا القسا ٚٞاللٍقبٍ ٛطبيف ٔظٗأشبْ
ىّساّ رٔ إخأا اّ ٔمل بييف مْٗ إ ا ٚ،وا قسرٓ م ٜخلـ البىلمٕ

غس اّ.

(ٖ :)167بييف البيّس م ٜالٍطا ٞن األٍبٕا إخأا ّبا ا الصبمٕات الببيّسٖٛ
إذا ،اُ مبى ٛزىنٌ رىٍيبٍ مػ ًٍّٗ ٜغبّٕ ْ لَٗبسً مّٗبا إمسا بْ صبٕ ّا ٔوبم
الوْ شم

بني اإلىّباز ٔ بني اإلخأبات ا الصبمٕات الببيّسٖ ٛإ رُ بؤًٍ الٍطباٞ

ل ىِ لببّا الببيّس قبالز وبا طْب َىم قساّ ٞبا ٔ

ّبا ٖٔيبيف مّٗبا اإلخأبات ا

الصمٕات اإلخأا ٗ ٔ ٛنرز ٍال الٍطٗاُ رٔ البيّن ،ىا ٖنرز السىن لّٗىا .
(:)168

ال وَ صالص القسأ ٚٞالشمأ

سلاّ لل

أ٘ (قسا ٚٞالقميف) ٍٔسٛ،
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الػأ ٛوَ ٍ ُٔ،س ٛ،المطاُ ونّبا بن

بال وبَ إخبساٌ الصبٕت ىّبس ّا رٔ إخأا ب ّا

ٍطيف الٕظٗأ ٛالػس ٗ - ٛا القسا ٔ ٚٞبىاً رذ،از الصل. - ٚ
ٔالبيّس ِٕ إظّاز الصٕت ٔإ لٌْ ٔاإلخأات ِٕ إضبسازٓ ٔ ٖضبسٍٓ رُ طبىم
ِىّىشببْ بببَقٗقاّ ،صببَِٗ األذُ رٔ قببالٖس ّا ،ىببا إذا ،بباُ رصببيٍ رٔ طببسر وبباٌم وببَ
الطىاع ،الضٕ ا ٞالػالٖال ٚا وٕ م صل ْ .
ٔالبىٍاا ا بَق البيّس ٔاإلخأات ِٕ الصالص النبسا ٔ ٖببيٕش اإللبساا ا
البيّس ،الصٗا النال٘ لب٘ القساٍ ٚٞاه الصل ٚلاُ لنن لمي صل ْ .
(ٖ :)169شم البىصم٘ ا مالن ٛالبىغس
الشطب ِٗ ال ب

ٔرخ ٘ الس ا ٗبات بني الأا ببَ ٔ ٛبني

ٔصبٕز ْ الببىشٗقَ إىصاؤِباّ:سالبخ ْ إهلل ٗإهالالخٌد إهلل ٗال هالٕ ال إهلل

ٗإهلل أك ال ُ وببسٔ ٚاٍببالٔ ٚا ٍببٕا  -اضببشَ ا اّ  -الش ببساز ملم باّ ٔاأللضببن إ ببالٛ
اإلضشغأاز إلْٗ ٔ بييف البىَالظ ٛم ٜقٕا ال الٍل النس ب٘ ،ىبا ٖببييف اإلخأبات
ٍِا ا الشط ِٗ رٔ القساٍ ٚٞش ٜال طىم - ٛم ٜاألٍٕا ٔىٕ اّ . -
(:)170

ٖمصً إ بَا ،الس،نشني األخ ني ا القبسا ٚٞرٔ الشطب ِٗ بن لبْ القبساٚٞ

ا إٍالاِىا ٔالشط ِٗ ا األخسٔ ٝإذا قصال رٍبالِىا لطب

لطباٌْ لآلخبس لالظباِس

ل ٔر ب ٜبْ قصبال
الً اإلىشصا ٞبْ ٔ مٗبْ اإلضبشٍ٠اـ لبْ رٔ ل الٖمبْٔ .إذا ،باُ نبال ّ
الصل ٚإىشصر ْ ٔإُ ،اُ خلـ ا ْ ،رٔ ،اُ اشواّ ا رٔه الصل ٚم ٜن ٓ .
(ٔ :)171إذا قسر البَىال شمٗن رٌبْ ا األٔلٗبشني لبر،س رٌبْ ا النالنب ٛرٔ ا السا نبٛ
إىشببصر ّببا ٔإذا قببسر البببَىال شمٗببن رٌببْ ا األخ ببني لالشأببي إىل رٌببْ ا األٔلٗببشني
ل شمٗبن رٌبْ ا الس،نب ٛاألٔىل لبر،س رٌببْ ا
إىشبصر ّبا ٔإذا قبسر ضبٕز ٚالشٍٕٗبال وببن ّ
الس،ن ٛالناٌٗ ٛإىشصر ّا ٔإذا ض ٍِ اهلل شمٗبن ٌٕ،بْ ا النالنب ٛلشب ني لبْ ق بن الس،بٕع
رٌْ ا األٔىل رٔ ا الناٌٗٔ ٛىيف مْٗ قسا ٚٞالبَىال ٔالطٕز. ٚ
( :)172إذا ٌط٘ القسا ٚٞرٔ الشط ِٗ ٔ ر،س نال الٕصٕه إىل ٍالٍ السٕ،ع صَي
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الصلٔ ٚإذا ر،س ق ن السٕ،ع ٔ -لٕ ٍاه البّٕ ٙلْ -زىم ٔ الازك وا ٌطب٘ ٔإذا
غ

ا قسا ٞبْ رٔ طب َٗشْ نبال ،خٕلبْ ا الس،بٕع رٔ القٍبٕت وضب ٜا صبل ْ ٔ

ٖنشـ ػ ْ ٔلٕ غ

ا إٍالاِىا نال الالخٕه ا اإلضشغأاز الازك م ٜاألٍبٕا

ٔ قصال القس  ٛالبىلمق،ٔ ٛرا لٕ غ

ا إٍالاِىا ق ن القٍٕت رٔ ٍباه الببّٕ ٙإىل

السٕ،ع ق ن مٕب ٍالٍٓ لاٌْ ٖمصوْ الازك وا غ

ا إ ٗاٌْ .

(ٖ :)173ببببييف الرت ٗبببيف بببني ايٖبببات ٔالشطبب َٗات  -ال مىبببات ٔالببببَسٔـ -
ٍطيف الًٍّ البىشنازـ البىالٍُٔ ا القسآُ ٔاألذ،از البىأمٕز ٚلاذا رخبنٍ الببىصم٘
شقالٖي ُ رٔ أخ ُخلـ الًٍّ الصَِٗ الببىأمٕز لمبي قسا ٞبْ ٔلصوبْ النبٕ ،إذا مل
ٖشيأش وبَمّا لاذا بيأش ٔز،م ٔقال رخنٍ الشبس بٗيف ضّبٕاّ مل ٖضسٍٓ ٔوض ٜا
صل ْ ٔلٕ رخنٍ ىالاّ ومشأشاّ لمي صل ْ.
( :)174ييف البىٕا  ٚني ٍبسٔـ ال مىب ٛالببىقالاز البرٖ ٙشٕقبف مٗبْ صبالص
ال مى ٛببىنٍ ٜالببىشا نٔ ٛإ صباه القبسا ٚٞوبَ  ُٔ،لاصبن  :ضب ٕت رٔ نب ٓ ٍَبٕٕ
ٖٕىيف غٍٗس ِٗبأ ٚال لً البىشنازلٖٔ ٛنٍال نملاّ ا الٍل ٔالقسا ٚٞسلاّ .
ِٔ ببرا بببييف البببىٕا  ٚببني ال ببياز ٔالبببىيسٔز ٍٔببسـ الشنسٖببف ٔوالخٕلببْ
ٔحنٕ ذل

وبىا ٖنالٍ ىص ٞال مى ٔ ٛبييف البىٕا  ٚني البىضاـ ٔالببىضاـ إلٗبْ

ٔالبببى شالر ٔخببربٓ ٔالأنببن ٔلا مببْ ٔالػببسا ٔىببصأ ٓٞالبببىٕصٕـ ٔصببأشْ
ٔالبىيسٔز ٔوشنمقْ ٌٔبَٕ ذل

وَ األلأاظ البىرتا ل ٛالبىنٍٍَ ٍَٕٕ ٜأ القبساٚٞ

ٔالر،س ٍل صَِٗ ٍال النس

ن ييف الببىٕا  ٚبني الببيىن ٔايٖبات ِٔب٘

لّٗا رٔضم وٍّا ا البَسٔـ ٔال مىات البىرتا لات ٔالببىّي إٌببَأاظ ِٗبأ ٚالٍلب
ٔاضمٕ

القسا ٚٞالصََٖٗ ٔ ٛضسٍ بممٓن الأاصن الٗط وم ِرا اإلٌبَأاظ.

ٔإذا لا ي وٍْ (البىٕا  )ٚبَٗه إخشمٓي صٕز( ٚقسا ٚٞالأا بَ ٛرٔ الطٕز )ٚرٔ
(الشط بَٗات) ٔمل لا

الًٍّ النس ٘ البىشنازـ  :لإذا صالز وٍْ ىالاّ لمي
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صل ْ ٔلصوْ اإلضشٍ٠اـ ٔإُ لا بشْ ضّببٕاّ رٔ وبَ  ُٔ،إخبشٗبباز ،ببنسٔ

ضبناه

رٔ لاع  -لمي قساٞبشْ رٔ ذ،سٓ الر ٙإخشنٍ ٔلصوشْ اإل ا. ٚ،
(:)175

ببال وببَ ض ب ُٕ ال ببيطال ٔإضببشقسازٓ ٍببال القببسا ٚٞلبباذا رزا ،البببىصم٘

ف
رُ ٖشقببالًٍ بيبببطىْ رٔ ٖشببأخٍس ببَ وٕ ببنْ رٔ ٖببٍَـ رمٍببا ٞالقببساٖ ٚٞمصوببْ ال بب ٍ
ٍّببا ٍببالوا ٖشَببسك وببم الببشَأٓ

مبب ٜإضببشق الْ لببيّ ٛال ن بب ٛمببي نببال اإلضببشقساز

ٖشيٍ قسا ْ ٞوَ ٍٗه ٔقف ٔ ٖضسٍ قساٞبشْ  :بَسٖ
رصا م السىمني وا،اً البيطال وطشقساّ م ٜا ز

الٗبال رٔ البسرع لاغباز ٚرٔ

.

( :)176اذا ب ببَسك ٍببباه القبببسا ٚٞقّبببساّ  -وبببَ  ُٔ،إخشٗبببازٕٓ  :لبببسِٖ ُرٔ شٍببباً
البَيًٗ رٔ البىصمني رٔ الصاٟسَٖ رٔ ٌبَٕ ذل

 -بَٗه لا ي اللىأٌٍٗبٔ ٛإضبشقساز

البيطال لاألٍٕا  -إضشَ ا اّ  -إ ا ٚ،وا قسر ٍال بَسٍ ْ،قّساّ مْٗ .
(:)177

ببال وببَ قبببصال قببسا ٚٞالقببسآُ ٍببال قببسا ٚٞالأا ببَٔ ٛالطببٕز ٚبببىنٍٜ

ٍ اٖ ٛالقسآُ م ٜلطاٌْ ،ىا ٌصه م ٜصالز وبَىال ( ٔ )واٌم وبَ رُ ٖضبيٍ
اىل قصال القسآٌٗ : ٛإٌػبا ٞالببملا

ٔالببىٍاىا ٚوبم اهلل ضب َاٌْ ٍبال قبساّ : ٚٞإِٖٔباكَ

ٌنْ ال ٔإِٖٔاكَ ٌطْشنَنيُ رٔ إٌػا ٞالببَىال ٍبال قبسا ّ: ٚٞالَِىْبال لَمٖبَْ ز ِّ الِنبالَىَنيُ رٔ
إٌػا ٞالبىال

ٍال قساّ : ٚٞال ِسٍْىأُ ال ِسٍَٗئُ رٔ إٌػا ٞالال اٍ ٞال قبساّ : ٚٞاِْبالٌَا

الصِّببسااَ الِىطْببشقَٗيُ ٔالبببىّي رُ ٖقصببال ونببْ قسآٌٗبب ٛالبببىلمٕ

قسا ٞببْ ا صببل ْ

 ٔلببٕ قصببالاّ إمجالٗ ب ّا إز اشٖ باّ ِٔ -ببرٓ القصببٕ ،البببىٍضى ٛلقصببال القسآٌٗبب، ٛىبباهٌلمقسا ٚٞالقسآٌٌٗ ِٕٔ ٛبَٕ ال س ٍٔضٕز قميف ِٕٔ وبَ ٕ
(ٖ :)178بيٕش

غس اّ .

ساز ايٖ ٛالٕاٍالٖٔ ٚطشَيف ال ا ٞخػٗ ّٛوبَ اهلل ضب َاٌْ رٔ

وَ را ْ ٔ بيٕش قسا ٚٞالبىنٕذ ني ا الصلِٔ ٚىا وَ القسآُ .
( :)179طبببشَيف اإلضبببشناذ ٚق بببن الػبببسٔع ا القبببسا ٚٞا الس،نببب ٛا ٔىل بببأُ
ٖقٕهّ:أل٘و ذ هلل ًّ إهظٚط ْ إهرجٍُٔٚاألٔىل اإلىّاز ّا

ضٗىا لس

املغبس

ٔاىيف السٕ،ع ا الصل)241( ............................................................ ٚ

ٔالبيّس ال طبىم ٛا رٔلبٗط الظّبسَٖ ٔالرت ٗبن ا القبسا ٚٞببىنٍ ٜالشبأٌٍ٘ ٔإظّباز
البَسٔـ ٔالبَس،ات ٔ بَطني الصٕت ل نٍأ ٞالٕقٕـ م ٜلٕاصن ايٖبات
ٔالط ش ٛبني الببَىال ٔالطبٕز ٔ ٚبني الطبٕز ٔ ٚبني

ب  ٚالس،بٕع رٔ القٍبٕت ٔرُ

ٖقٕه نال قسا ٚٞالشٍٕٗالّ:ك هم إهلل رذُٖٔٛقبٕه نبال الأبساب وبَ الأاحتبّ:ٛالَِىْبال
لَمٖبَْ ز ِّ الِنالَىَنئُالبببىأوًٕ ٖقٕ،ببا نبال لببساب ا وبباً ٔ ٖببيٕش قببٕه (آوببني) نببال
بىاً قسا ٚٞضٕز ٚالأا بَ ٛلإُ زضٕه اهلل( ٔ )Sرت ْ( )Œمل ٖقٕلِٕا .
ٖٔطشَيف قسا ٚٞنض الطٕز ا نبض الصبمٕات ،قبسا ( : ٚٞبيٍ) ٔ(ِبن ر ب)ٜ
ٔ(ِن ر اك) ٔ( رقطي ًٕٗ القٗاو )ٛا صل ٚالص ِ ٔضٕز ٚاأل مٔ ٜالػبىظ
ا الظّس ٔالنػأ ٞضٕز ٚالٍصس ٔالش بامس ا النصبس ٔالببىغس
ا الس،نبب ٛا ٔىل ٔضببٕز ٚا

ٔضبٕز ٚاةىنبٛ

مبب ٜا الناٌٗبب ٛوببَ النػببا َٖٞلٗمبب ٛاةىنببٔ ٛضببٕزٚ

اةىنببب ٛا ا ٔىل ٔالشٍٕٗبببال ا الناٌٗببب ٛوبببَ صببب َّا ٔضبببٕز ٚاةىنببب ٛا ا ٔىل
ٔالبببىٍالقُٕ ا الناٌٗبب ٛوببَ ظّسّٖببا ٔضببٕزِ( ٚببن ا بب )ٜا األٔىل ٔ(ِببن ر بباك) ا
الناٌٗ ٛا ص ِ البمىٗظ ٔا مٍني ٖٔطشَيف ا ،ن صبل : ُٚقبسا ٚٞالقبالز ا ا ٔىل
ٔالشٍٕٗال ا الناٌٗٛ

ن البىصم٘ ٍال قسا ْ ٞن ِىا اذا اله إلّٗىا لببىا لّٗىبا وبَ

الأضن  -ر ل٘ رىس الطٕز ٚالط اله ٍّا وضالاّ اىل رىسِىا .
( ٖ :)180سٓ سك ضٕز ٚالشٍٕٗال ا مجٗم الأساٟض الب مخطب ٖٔ ٛبسٓ قساّ ٞبا
ظ ٔاٍال ٔقسا ٚٞضبٕزٔ ٚاٍبال ٚا ،مشبا البس،نشني األٔلٗبشني إ ضبٕز ٚالشٍٕٗبال
ٍأ ٕ
لاٌْ

أع قساّ ٞا ا ،نٍ وَ الس،ن ٛاألٔىل ٔالناٌٗ. ٛ
الفصل السادس  :يف الركوع .
( :)181السٕ،ع ِٕ إٌبٍَا ٌٞلمسرع ٔالصالز قصال الشمضم ٔالشرلن هلل نباىل

ِٕٔ ٔاىيف ا ،ن ز،ن ٛوس - ٚلسٖض، ٛاٌي رٔ ٌالم - ٛال ٝصل ٚايٖات لأ٘ ،بن
ز،ن ٛمخظ ز ٕ،ات ِٕٔ ز َ،لن الصل ٚصٖا ْ ،رٔ ٌقٗصشْ ىالاّ رٔ ضّٕاّ
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ال ٝصبل ٚالببيىا  ٛلبل لبن صٖا ،بْ لمىشا ببن، ٛىبا ضبٗأ ٘ ٔ بال ٝالٍالمب ٛلبل
ب لن صٖا ،بْ ضّٕاّ لّٗأٖ .بييف لْٗ روٕز :
الٕاىيف األٔه  :إٌبٍَا ٞالسرع ٔالظّس قصبال الببمضٕع هلل قبالز إو باُ ٔصبٕه
رطساـ األصا م إىل الس ،شني وَ  ُٔ،لصًٔ ٔ بنّىا مّٗىبا ٔ بال وبَ اإلٌببٍَاٞ
البىطشقٗي البىشنازـ لل ٖصٍِ اإلٌبٍَا ٞوَ رٍبال الببياٌ ني ٌٔببَٕٓ ٔ .نب وطبشٕٙ
البببممق -ٛللببٕه الٗببالَٖ رٔ قصببسِىا شاٟببالاّ ببَ البببىشنازـٖ -ببٍَـ ونببن إٌبببٍَاٞ
وطشٕ ٙالبممقٖ ُ ٍَٕ ٛصالص سلباّ ا ٍقٓبْ رٌبْ ز،بم ٌنبي

بأع باخشلـ رلبسا،

وطشٕ ٙالبممق -ٛإخشللاّ ٖط اّ ا طٕه الٗال ٔقصسِا -لاُ ل نٍ وٍّي ٍ ي ٌأطْ.
( :)182إذا ،اُ قا،زاّ م ٜالقٗاً ا صل ْ ل ٍْ يص َ اإلٌبٍَا ٞالشاً ٍأطْ
مل ٍٖشقن إىل الببيمٕع بن ٖس،بم بَ قٗباً ٖٔبٍَـ القبالز الببىى َٔ -لبٕ ٖطب اّ-
ونشىببالاّ مبب ٜوببا ٖنٍٗببْ مٗببْ وببَ صببا رٔ ٌبببَِٕا مببي ٖببر،س اهلل ٔإذا ،از روببسٓ ببني
السٕ،ع ىالطاّ وٍٍَٗاّ قالز وبى َ ٔ ني اإلٖبىا ٞإلْٗ قاٟىاّ  -نٍَٗ الناٌ٘ وبم اإلٖببىاٞ
لمسٕ،ع سرضْ إُ رو ٍْ ٔإ ل النٍٗني غىٗض ّا بقصال السٕ،ع ٔلشَاّ لمسلم وٍْ .
(ٍ:)183ببالٍ ز،ببٕع البببيالظ رُ ٖببٍَـ قببالز ُ ٖصببالص وطببىآ سلبباّ ٖٔشَقبب
بببىسا يف وٍّببا رُ ٖطببأٔ ٙىّ بْ ز ،شٗببْ ٔرلضببمّا شٖببا ٚ،اإلٌبببٍَا ٞإىل رُ ٖطببشٕٙ
ظّسٓ ٔ .إذا مل ٖشى َ وَ السٕ،ع البيمٕض٘ شىاً وسا ْ إٌشقن إىل اإلٖبىا ٞسرضبْ
مي نٍْٗٗ ٖ :غىضّىا قصال السٕ،ع مي ٖر،س اهلل شط َٗ ٛالسٕ،ع مي ٖأشَّىا.
(ٖ:)184ببببييف رُ ٖ بببُٕ اإلٌببببٍَا ٞقصبببال ببباطـ لمس،بببٕع ٖٔ أببب٘ إز ببباشٓ
وبمشصساّ لاذا إٌبٍَ ٜلغ السٕ،ع ، -قصال زلم غ٘ ٞوَ األز
رٔ قشن قس

رٔ ٔ بنْ مّٗبا

رٔ ٌبَٕ ِرا  -مبي ٌبٕ ٝالس،بٕع ٍباه إٌببٍَا ْٟمل ٖببيصٓ لنبالً ،بُٕ

ز َ ْ ٕ،قٗاً وشصن ْ ٖٔمصوْ اإلٌشصا

ٔالسٕ،ع َ قٗاً قصال السٕ،ع .

الٕاىيف الناٌ٘ :الر،س ٔالبىشٗقَ إىصاؤٓ وٍّْسبخ ْ رذ ٛإهعظٗ ٍٚحبٌدُٖ رٔ

ٔاىيف السٕ،ع ا الصل)243( ............................................................ ٚ

ّسبخ ْ إهللُ ملماّ ٌني األقٕ ٝإىصا ٞولم البر،س قبالز البنلو الصبغسٖات وبَ
بَىٗال ٔ

ٔ ّمٗن ٔن ِا ٖٔطشَيف إطال ٛالسٕ،ع ٔ ساز الر،س ٔاإل،نباز وٍبْ

،أُ ٖبيىم ني الشط َٗ ٛال ربٔ ٝالنلو الصغسٖات رٔ وم ن ِىا وَ األذ،از.
ٖٔػببرتا ا الببر،س :ر،اؤٓ مبب ٜالببًٍّ النس بب٘ الصببَِٗ وببم البببىٕا  - ٚشببا م
ال مىات ٔالبَسٔـ ٔ -إظّازِا صََٗٔ ٛإ ساش ٍس،ا ّا اإل سا ٗٔ ٛال ٍاٍَ ٟٛٗبٕ ُ
ٖنالٍٓ النازلُٕ النس ٗ ٛصََٗاّ ن وغمٕا .
( : )185البىضلس لبىس

ُرٔ

بٗ ٔقبيُ رٔ وبَ ٖػب

مٗبْ اإلطالب ٛا الس،بٕع

ٖبيٕش لْ اإلقشصاز -ا ذ،س السٕ،ع -مّٜسبخ ْ إهللُ وسٔ ٚاٍال. ٚ
الٕاىيف الناله  :طىأٌٍٗ ٛالبيطال ٔإضبشقسازٓ ٍبال الس،بٕع ٔ -لبٕ لببَظِٔ -ٛبرا
الس،ببٕع ولىٍ٠بب ّا ِببٕ الببس َ،الببر ٙلببن الصببل ٚرت،ببْ ىببال ّا رٔ ضببّٕ ّا ٔ بببييف
اللىأٌٍٍٗ ٛاه الر،س الٕاىيف شىاوْ لل ٖبيٕش الػسٔع ا البر،س ق بن الٕصبٕه إىل
ٍالٍ السٕ،ع ٔ ال وَ إ،ىالبْ ِٔبٕ مبِٗ ٜبأ ٚالس،بٕع ولىب َ٠الببيطال ٔاألٍبٕا
ٔىٕ ّا إطىٍ٠اٌبْ ٍبال البر،س الببىٍالٔ

إذا ىبا ٞبْ قصبال ذ،بس الس،بٕع ٔ

ببييف

اللىأٌٍٗ ٛإذا ر  ْ ٜقصال الر،س البىلم .
(:)186لٕ سك اللىأٌٍٗ ٛا السٕ،ع رصلّ أُ مل ٖ

ولىٍ٠اّ ا ٍبالٍٓ ٔلبٕ لببَظٛ

ن زلم زرضْ بىيس ،الٕصٕه إلْٗ ضّٕ ّا مبي بر،س نبال زلبم البسرع بالً اطىٍ٠اٌبْ
ٍال ز :ْ ٕ،لاألٍٕا لصٔواّ إ بىاً الصل ٚمي إ اّ ،ا ٔلٕ نىالٓ ر اِ،ا ىصواّ.
الٕاىيف السا م :زلم السرع وَ السٕ،ع ٍشٍٖ ٜشصيف قاٟىاّ ولىٍ٠أّ -لٕ لببَظ-ٛ
لمٕ ضيال وَ  ُٔ،ذل

ىالاّ لمي صل ْ ٔ ٖضسٍٓ لٕ ٍصن ضّٕاّ ٔنأم.ّٛ

الٕاىيف الببماوظ :اللىأٌٍٗبٍ ٛباه القٗباً وبَ الس،بٕع ٔلبٕ لببَظٔ ٛوبَ سّ،با
ىالاّ لمي صل ْ م ٜاألٍٕا ٌني إذا مل ٖشى َ لبىس
(:)187

رٔ ن ٓ ضقلي .

ضسٍ البَس ٛ،الٗط َ، ٚس ٛ،الٗال رٔ األصا م إذا ،اُ ال الُ وطشقساّ
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ل بَ إذا ٍبسٍك الٌبْ ٍباه الس،بٕع وشنىببال ّا لمبي صبل ْ ٔإذا ببَسٍك الٌبْ طب يف
قّببس ٙخببازٌ ببَ إخشٗببازٓ وببم إٌبببَأاظ ٍببالط الس،ببٕع ٔا ضببشق اه ٔىببيف مٗببْ
الط ٕت لٕزاّ ٔالط ُٕ قيف البَسٔ ٛ،إ ا ٚ،البر،س الٕاىبيف ولىٍ٠ب ّا ٔإُ صبالز
ٍْ الر،س ٍاه ٍس،شْ القّسٖ ٛضاِٗاّ مل ٖضسٍ صبل ْ ٍٗىبا لبٕ إضبشىس مب ٜالبر،س
الٕاىيف ىالاّ ِٕٔ ومشأي إىل إخشله اللىأٌٍٗ ِٕٔ ٛزا،م لمي صل ْ.
( :)188وببَ ،اٌببي ٔظٗأشببْ الصببل ٚقاٟى باّ ٔ،بباُ وببٍَـ الظّببس ،ببالسا،م خمقببٛ
رٔ لناز

ُ :لاُ رو ٍْ اإلٌشصا

الشاًٍ لمقسأ ٚٞلمّٕ ٙلمسٕ،ع ٔىيف ٔلبٕ وطبشنٍٗاّ

نصا رٔ ٌبَِٕا ٔإُ بى َ وَ اإلٌشصا

الٗط لمقسا ٚٞرٔ وقالوب ٛلمس،بٕع ٍٔبالٓ

ٔلٕ وطشنٍٗاّ نصا رٔ ٌبَِٕا بَٗه ٖصالص السٕ،ع سلاّ م ٜإٌببٍَأ ْٟىبيف ذلب
مٗببْ قاصببال ّا ببْ الس،ببٕع بببمضٍناّ هلل ِٔ ببرا لببٕ بببى َ وببَ زلببم الٌببْ مببي ٖببٍَـ
بىقالاز ٖصالص مٗبْ الس،بٕع ا ٍقٓبْ سلباّ ٖمصوبْ ذلب

ٔإ

رٔوبأ سرضبْ ٔإُ مل

ٖبى ٍْ رٔوأ نٍْٗٗ ٖغىضّىا قصال السٕ،ع ٖٔأشَّىا قصال زلم السرع وٍْ .
ِٔرٓ البىسا يف بيس ٙا ٍ ٍ وٍَـ الظّس ،بالسا،م مَباظ ٔاىبيف القٗباً ٍبال
 ٚاإلٍساً ٔالقسا ٔ ٚٞنال الس،بٕع ٔإذا ،از األوبس بني القٗباً ٔاإلٌشصبا

ق بن

الس،ببٕع ٔ ببني ن ب ٓ وببَ القٗبباً الٕاىببيف ا البببىٕاز ،النلمبب ٛق بالًٍ اإلٌشصببا

ق ببن

السٕ،ع مي القٗاً ٍاه
( :)189إذا غ

 ٚاإلٍساً .

ا إ ٗاُ السٕ،ع ٔقال رِٕ ٝإىل الطبيٕ ،رٔ مبغ الطبيٕ ،وضبٜ

ا صل ْ ٔ ٖنشـ ػ ْ ٔإذا ٌط٘ السٕ،ع لّبٕ ٝإىل الطبيٕ ٔ ،برٓ،س س،بْ ٖقٍٗباّ
ق ببن ٔ ببم ى ّشببْ مبب ٜاألز

ببأ ،إٌشصببيف قاٟىبب ّا ل ،ببم ببَ قٗبباً ٔ،ببرل

 م ٜاألظّس -إُ بر،سٓ نالٟبر وبا مل ٖبالخن ا الطبيال ٚالناٌٗبٔ ٛاألٍبٕا ا ٔىلرُ ٖطببيال ضببيال ٘ الطببّٕ لصٖببا ٚ،الطببيالٔ ٚإُ ببر،سٓ نببال الببالخٕه ا الطببيالٚ
الناٌٗ ٛلمي صل ْ ٔإضشأٌف .
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( :)190إذا ِٕ ٝإىل (زٕ،ع ُ َ قٗاً) ٔا رمٍا ٞالبّٕ ٙنأن ٔإ بيْ لمطيٕ،
ال الس،بٕع رٔ قسٖ ب ّا وٍببْ ٔىبيف مٗبْ إصبل ز ٕ،بْ ٔإ ٗباُ ذ،ببسٓ
ٔإلشأبي ِٔبٕ ببَ ٍ
ٔإ،ىاه صل ْ ٔإُ إلشأي قسٖ اّ وَ الطيٕ ،قاً وٍشصب اّ مبي ز،بم ٔر،ىبن صبل ْ
ٔإُ إضشىست نأمشْ ٔمل ٖمشأبي ٍشب ٔ ٜبم ى ّشبْ مب ٜاألز

 :لباُ ببَ ٓق وٍبْ

وطىٍ ٜالسٕ،ع أُ م ي ا ٍالٍ السٕ،ع ٔلٕ لبَظ ٛوطشقساّ صٍِ زٔ ْ ٕ،إُ لات وٍبْ
الر،س الٕاىيف لغأمشْ ِرا إذا إلشأي إىل ٍالْ ٔقال ضبيال ضبيال ٚرٔ ضبيال ني لإٌبْ
ٖبىض٘ ا صل ْ ٔإذا إضشىست وٍْ الغأمٔ ٛإ صن البّٕ ٙوبَ  ُٔ،ببَقٓ وطبىٍٜ
السٕ،ع وٍْ ا ،إىل القٗاً وٍشص اّ مي ِبٕ ٝإىل الس،بٕع ٔوضبٔ ٜصبٍَي صبل ْ وبا
مل ٖالخن ا الطيال ٚالناٌٗ ٛلاألٍٕا ٔىٕ اّ إ بىاً صل ْ ٖٔمصوْ إ اّ ،ا .
(:)191

لسص ني الأسٖضٔ ٛالٍالم ٛا رٍ اً السٕ،ع ٔوٍّبا لبلُ الٍالمبٍ ٛبال

ٌبقص زٕ،ع ىالاّ رٔ ضّٕاّ رٔ شٖا ْ ،ىالاّ ٖٔقس
(ٖ:)192طشَيف الش

لمسٕ،ع ق مبْ ِٔبٕ قباٟي وٍشصبيف لباُ ٍ ،بس ٍباه الببٍّٕٙ

إىل السٕ،ع لاأللضن رُ ٖقصال ش
الٕىْ ٍاه الش

صَشّا صٖا ْ ،ضّٕاّ .

ْ الر،س البىلم

ٖٔطشَيف زلم الٗالَٖ ٍٗباه

ٔٔ بم ال أٓبني مب ٜالبس ،شني  :الٗىٍب ٜمب ٜالٗىٍبٔ ٜالٗطبسٝ

م ٜالٗطس ٝوبى ٍٓاّ ،بأْٓٗ وَ ٍّٗٗىا ٔز ٍ،الس ،شني إىل الببممف ٔ طبٕٖ ٛالظّبس
ٔوالٍ النٍ وٕاشٖاّ لمظّس ٔرُ ٖغىض ٍْٗٗ رٔ ٖبينن ٌظبسٓ بني قالوٗبْ ٔرُ ٖببيٍٍِ
وسلقْٗ ٔرُ ٖضم ال ف الٗىٍ ٜم ٜالس ٛ ،ق بن الٗطبسٔ ٝرُ ضبم الببىسر، ٚأّٓٗبا
م ٜلمرّٖا ٔ ساز الشطب ِٗ ملمباّ رٔ مخطباّ رٔ ضب ناّ رٔ ر،نبس ٔرُ ٖ بُٕ البر،س

ٔ ساّ ٔرُ ٖقٕه ق ن الشط ِٗ ّ :إهؤٍ هم ركعت ٗهم أسوٌت ٗلوٚم ت٘كوت ٗأُت رذ ، ٛخظع
هم ويب ٗمسعٗ ٛذصرٗ ٜطعرٗ ٜذظرٗ ٜهالخٌٗ ٛهًًٗ ٛالدٓٗ ٛلصيب ٗلظ ً ًٗ ٛأ وتٕٓ الدً ٜ
غالالري ًشالالتِلفٕ ٗال ًشالالتل ٗال ًشتخشالالرُ ٔرُ ٖصببم٘ مبب ٜالببٍيب ٔآلببْ ٔرُ ٖقببٕه
لاٌبشبصا

بنال السٕ،ع ّ :سالٌع إهلل هالٌّ محدُٖ ٔرُ ٖضيٍ إلْٗ ّ :إهالخٌد هلل ر
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إهع هالٌنيُ ٔرُ ٖسلم ٖالْٖ إىل اإلٌشصا
ٖٔ سٓ ا السٕ،ع  -بىنٍ ٜقم ٛالنٕا

البىرٕ،ز .
 : -رُ ٖلأط ١زرضْ رٔ ٖسلنبْ إىل لبٕص

ي إٍبال ٝال أٓبني مب ٜاألخبسٖٔ ٝالخمبّىا بني
ي ٖالٖبْ إىل ىٍ ٗبْ ٔرُ ٖضب ٍ
ٔرُ ٖض ٍ
ز ،شْٗ ٔرُ ٖقسر القسآُ لْٗ ٔرُ ٖبينن ٖالْٖ بَي مٗا ْ ولصق ٛلبيطالٓ .

إههصى إهش ذع  :إهشج٘ه
نظٗىباّ هلل ٔ ببر ٓللّ لطباٍ ٛز ٕ ٍٗشبْ

الطيٕٖ ،شقًٕ ٕ بم الببي ّ ٛمب ٜاألز

ىنٍ ٔ ل ٔ ال وَ الشن ي ٔاضشقساز البي ٍّ ٛال ٔ نّا مب ٜاألز
وبيس ،البىىاض، ٛا ن

ال وَ ا

ٔ ٖ أب٘

شىأ ،إلقا ٞمقن ال الُ قالزٕ وا م ٜا ز

.

ٔالٕاىيف وٍْ ا ،ن ز،ن ٛضيال اُ ِٔىبا ونباّ ز،بٌَ لبن الصبلٍ ٚقصباٌّىا
وناّ رٔ صٖاّ ،ىا وناّ -ىالاّ رٔ ضّٕأّ -

لن صٖأ ٚ،اٍال ٚرٔ ٍقصّا ضبّٕاّ

ىالاّ ٔ .البىالاز ا بَق الطبيال ٚمب ٔ ٜبم الببي ّ ٛرٔ وبا ٖقبًٕ وقاوّبا قصبال
الشرلٓن ٔاخلضٕع هلل ض َاٌْ ِٔرا البىنٍ ِٕ ٜاألضاع ا َق الطبيٕ ٔ ،مٗبْ
الٔز الصٖأ ٚ،الٍقٗص ٛالبى لم ٛلمصل ُٔ، ٚقٗٔ ٛاى ات الطيٕ ِ٘ٔ ،روٕز:
األٔه :لصًٔ طّاز ٚوطيال البي ّٔ ٛقال ض

ٗاٌْ ا لسٔع (و اُ البىصم٘).

النبباٌ٘ :لببصًٔ وبببىاضٍ ٛالبببي ّ ٛلبببىا ٖص بٍِ الطببيٕ ،مٗببْ وببَ رز

ٕ رٔ وببا ٖقببًٕ

وقاوّا لٗمصً إشال ٛالػنس ٔالنىاؤ ٛالقمٍطٌٕٔ ٚبَِٕا َ الببي ّ ٛلش اغبس األز
ببل ٍاىببيف ٔ

نشببرب وبببىاضٍ ٛا ز

ٔ بببم الببببي ّٔ ٛالببببىطاىال مببب ٜاألز

ا البببىطاىال الطببش ٔ ٛببال لمىمشبباز وببَ
مببب٠ِٗ ٜببب ٛوشقٍٕضببب ٛونّبببٕ ٚ،بببالٍَٕ

البىشنازـ وَ اإل شىأ ،إلقا ٞمبقن ال الُ م ٜاألز

وَ ن شٖا ٚ،رٔ و الغ. ٛ

النالببه :الطببيٕ ،مبب ٜضببش ٛر ضببا : ٞال أٓببني ٔالببس ،شني ٔإ ّبباو٘ الببسىمني
ٖٔبييف  -م ٜاألٍٕا  -طط اطَ ال أني  -السأٍ ٛاألصا م ٔ -ا الضبسٔزٚ
ٍٖبشبقن إىل ظاِسِىا مي ٍٖشبقن -م ٜا ٍٕا  -لبىا ٖبشٗبطس :األقس

لم ف وَ
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رىبببصا ٞالٗبببالَٖ لببباألقس
األصا م ٔ وا إذا

ٔ ٖببببيصٍ - ٙببباه اإلخشٗببباز -الطبببيٕ ،مببب ٜزؤٔع
يٍ رصا نْ إىل زاٍشْ ٔضيال م ٜظاِسِا رٔ اطٍّا .

ٖٔبببيص ٙا الببس ،شني :البببىطىٔ ٜا اإل ّبباوني ٔ :ببم ظاِسِىببا رٔ اطٍّىببا
ٔإُ ،بباُ األٍببٕا األٔىل إخشٗبباز ٔ ببم طسلّىببا ِ .ببرا ٍبباه البببىمشاز ٔٔظٗأببٛ
البىضلس ِٕ الطيٕ ،م ٜوا رو ٍْ وبىا قب ٜوبَ البس ،شني رٔ اإل ّباوني ٔإ لىبا
ِٕ األقس

لاألقس

م ٜاألٍٕا .

( :)193البي ِّ ٛب٘ الببىٍلق ٛالببىشٕضل ٛبني الببي ٍٗني س ب ّا ٔوبا بني قصباص
الػببنس ٔ بني البببَاى ني  -طببسـ األٌببف األ مبب -ٜطببٕ ّ ٔ ٖبببييف إضببشٗنا ّا ا
الطيٕ ،ن ٖ أ٘ الببىطى -ٜقبالز ،زِبي رٔ طبسـ األٌببىم ٛا األقبنٖ ٔ -مبصً
رُ ٖ ُٕ القالز وبيشىن ّا ن ٖ أ٘ البىشأسٍص ،أُ ٖطيال م ٜالببَص ٜالببىشقاز
م ٜالبطب َب ٛالبىشبمر ٚوَ رىصا ٞاألز

بػسا بقاز

رٔ

رىصاٟبّا  -خسشِبا  -وبم

مٕب وبيىٕع وا ٔقني البي ّ ٛمْٗ وقالاز وطىٍ ٜالطيٕ ،سلاّ .
الٕاىبببيف السا بببم :البببر،س ٔالببببىشٗقَ إىبببصاؤٓ ّسالالالبخ ْ رذالالال ٛإأللوالالالٗ ٟذال الالخٌدُٖ
رّٔسبخ ْ إهللُ ملماّ ٔالظاِس إىصا ٞولم الر،س مٌ ٜبَٕ وا قالً ا السٕ،ع.
اخلاوظ :طىأٌٍٗ ٛالبيطال ٔض ٌْٕ ٍاه الطيٕ، ،ىا ض

أصٗمْ ا السٕ،ع.

الطببا،ع، :ببُٕ البببىطاىال الطببش -ٛنب ال ببي ّ -ٛا وبَالٓبببّا ٍبباه الببر،س ٔإذا
رزا ،زلم غ٘ ٞوٍّا -لببَ ٓ ىطبالٓ رٔ وبَ  ُٔ،نبس

 -ضب ي بَ البر،س إىل رُ

ٖضبنْ ا وببَمْٓ ٖٔطب َ ىطبالٓ ل ىببم إىل البر،س ٔروبا زلببم الببي ّ ٛوببَ األز
ٍاه الر،س لل ٖبيٕش ٔإُ زلنْ ىالاّ ق ن بىاً البر،س لبن البر،س ٔالصبلٔ ٚإُ
زلنْ ضّٕاّ صٍَي صل ْ ٍٔط ي لْ ضيالٔ ٚإُ لا ْ الر،س الٕاىيف .
( :)194إذا إز أني ى ّشبْ قّبساّ مٗبْ نبال رُ إضبشقسٍت مب ٜوطبيالِا ٔضب ٍي
ٔلٕ ٖط اّ إٍشط ي لْ ضيال ٚضٕا ٞإز أني البي ّ ٛق بن البر،س رٔ نبالٓ مبي ٖمصوبْ
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اإلٌش آ ٔالشصالٍ ٙلض لّا ٍٔأظّا َ النٕ ٚ،إىل الببىطيال ماٌٗباّ ٖٔمصوبْ الببيمٕع
ونشال ّ لٕ ،اٌي ضيال ْ األٔىل مي ٖبىض٘ ا صل ْ ٔإُ ا،ت إىل البىطيال ماٌٗبٛ
قّببساّ مل بببَطيف لببْ ضببيال ٚل لببم زرضببْ ٖٔطببيال ماٌٗ ب ّ ٛإُ مل ٖطببيالِا ٔ .روببا إذا
إز أني ى ّشْ قّساّ وَ  ُٔ،إضشقساز ٔض ُٕ ٖط حبٗه ٖصالص سلاّ رٌْ قال ضيال
لل بَشطيف ضيال ٔ ٚال وَ الشَبأٓ ٔ

ط البيطي ٔضيٕ ،اة ّ ٛصََٗاّ.

الٕاىيف الطا م :زلم السرع وبَ الطبيال ٚاألٔىل إىل رُ ٍٖشصبيف ىالطباّ ولىٍ٠باّ
 ٔلٕ لبَظ -ّٛمي ّٖٕ ٙإىل الطيال ٚالناٌٗ ٔ ٛنال بىاوّا ٖسلم زرضْ وٍّا .( :)195األٍٕا ٔىٕ اّ اإل ٗاُ بيمط ٛاإلضرتأٍِ ٛب٘ الببيمٕع نبال الطبيالٚ
الناٌٗ ٛا الس،ن ٛالط

ػّال لّٗا ٔلٕ ٌطّٗا لقاً مل ٖسىم إلّٗا ٔإُ مل ٖشي قٗاوْ.

الٕاىيف الناوَ :طأ ٙوطيال ى ّشْ وم وٕ م قٗاوْ ن وم ز ،شْٗ ٖٔالْٖ مبٜ
األٍٕا ٔ الً مٕٓ رٍالِا م ٜايخس وبَ  ُٔ،لبسص بني اإلٌببَالاز ٔالشطبٍٗي ٔ
ٖضسٍ النمٍٕ الٗط الرٙ

ٖصٖال َ قالز ل ٍ - ٛرز ن ٛرصا م وضىٕو. - ٛ

( :)196إذا ٔ ببم ى ّشببْ مبب ٜالبببىٕ م البببىس أم رٔ البببىٍمأض وبببىا ِببٕ رشٖببال
وَ قالز رز م رصا م ٔ،اُ اوال ّا لمي صل ْ ٔإُ ،اُ نباللّ ضباِٗ ّا  :لباُ خبسٌ
ببَ ِٗببأ ٚالطبباىال ٔمل ٖصببالص ونببْ الطببيٕ ،سل باّ زلنّببا مببي ضببيال مبب ٜاألز
البىطشٕٖٔ ٛإُ صالص ونبْ الطبيٕ ،لالظباِس لبصًٔ ىبسٍ الببي ّ ٛلمى باُ الببىطشٕٙ
ٔإ ٗبباُ الببر،س لبباُ ن برٍز ال ببيسٍ مٗببْ إىشببصر الببر،س ا وٕ ببنْ ٔوضبب ٜا إ،ىبباه
صل ْ ٔاألٍٕا ٔىٕ اّ اضشٍ٠اـ صل ْ .
( :)197إذا ٔ ببم ى ّشببْ مبب ٜوببا

ٖص بٍِ الطببيٕ ،مٗببْ ضببّٕاّ لالظبباِس لببصًٔ

زلنّا ٔٔ نّا م ٜوا ٖصٍِ الطيٕ ،مْٗ ٔإُ ٔ نّا م ٜوبا

ٖصبٍِ الطبيٕ،

مْٗ غس اّ بَ ىبالُ ٔقصبال ُ لمبي صبل ْ ٔإذا ٔ بنّا مب ٜوبا ٖصبِ الطبيٕ،
مْٗ مل ٖبيص زلم ى ّشْ ٔلصمّا َ وطيالِا ق ن بىاً الر،س ٌني ٕش لْ ىسٍِا
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لأللضن رٔ األضّن ٔاألٔىل س ْ،بَأظاّ م ٜإضشقسازٓ ٔض ٌْٕ ٍاه ضيٕ.ٓ،
( :)198إذا ،اُ بي ّشْ ىس ٌ رٔ قس ٌ رٔ ٌببَِٕىا وببىا ٖببىٍنْ رٔ ٖضبسٍٓ ٔ بنّا
م ٜالبىطيال :لاُ رو ٍْ الطبيٕ ،مب ٜالببىٕ م الطبمٗي وبَ ى ّشبْ رٔ وبا قاز ّبا
ٔىيف ٖٔ أ٘ قالز طسـ رٌبىم ٛأٌ ٍٙبَٕ رو َ ،أُ ٖبَأس ٍببأ  ٚلمقسٍب، ٛب٘ ٖقبم
الطمٗي وَ ى ّشْ مب ٜاألز

الببىاٌم الببي ّ ٛرٔ مل

ٔإُ مل ٖببى ٍْ  -إلضبشٗنا

ٍأنبْ البببَأ  -ٚضبيال مببٔ ٜىّبْ :ذقٍببْ ٔرٌببأْ مبب ٜاألٍبٕا -لبباُ نبرٍز مٗببْ
الطيٕ ،البىشنازـ ٔ -لٕ م ٜذقٍْ  -رٔ نطٍس مْٗ رٔوأ إىل الطيٕ ،سرضبْ إ ببيآ
ال ن ٔ ٛوم الشنرز رٔ الشنطٍس ٖٕو ١غىض ٍْٗٗ ٍط ىا قالً ا (قٗاً الصل.)ٚ
( :) 199اذا يص َ الطبيٕ ،الشباً إٌببٍَ ٜالببىقالاز الببىى َ ٔزلبم الببىطيال
إىل ى ّشْ ٔٔ بنّا مٗبْ ٔىنبن ضباٟس الببىطاىال ا وبَالببٍّا ٍطبيف اإلو باُ ٔمل
ٍٖشقن إىل اإلٖبىأ ٞإُ مل ٖبى ٍْ اإلٌببٍَا ٞرصبلّ رٔ رو ٍبْ ببىػق ٛغبالٖال ٚرٔ ،باُ
قالز ُ ٖصالص ونْ الطيٕ ،سلاّ رٔوأ سرضْ لاُ مل ٖبى ٍْ سرضْ لٗغىض ٍٗٗبْ
ٔإُ مل ٖبى َ لٍٕٗ ٙقم ْ ٖٔ أْٗ .
(ٖ :)200بيٕش ٍ -اه الشقٗ ٛاإل لسازٖ - ٛالطيٕ ،مب ٜالأبسو ٌٔببَٕٓ وببىا
ِ الطبيٕ ،مٗبْ ٔ ٖببييف البشممص وٍّببا البرِا
ٖصب ٍ

ُ آخبس ٌنبي لببٕ
إىل و با ٕ

ٗطٍست  -ا وٕ نْ ٔ -ضٗم ْٛلرتك وقشض ٜالشقٗ ٛأُ ٖصم٘ م ٜقسطباع رٔ ٍيبس
رز ٘ رٔ ازٖ ٛرٔ ٌبَِٕا وبىا ٖصٍِ الطيٕ ،مْٗ ٔىيف إخشٗازِا.
( :)201إذا غ

ا رٌبْ ضيال ضيال ٚرٔ ضيال ني ٍ ٜم ٜاألقن إ إذا ،خن

ا الشػّال رٔ القٗاً لٗىض٘ ٔ ٖنشـ ػ ْ ٔإذا غ

ا ضبيٕ ٓ،ق بن ىباً قٗاوبْ

رٔ ق ببن غببسٔ ْ ا الشػببّال ٔىببيف مٗببْ الطببئٕ ،إذا غ ب

نببال زلببم زرضببْ وببَ

الطيال ٚرٌبْ ر  ٜالر،س الٕاىيف رً مل ٖأ َبْ وض ٜا صل ْ .
ٔإذا ٌط٘ الطيال ني ٔ ر،س ق ن الالخٕه ا ز -ُ َ،زٕ،ع اللٍقِ - ٛالً قٗاوْ
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ٔىمظ لشالازّ،ىا ٔإُ بر،سِىا ِٔبٕ زا،بم رٔ نبالٓ لمبي صبل ْ ٔإذا ٌطبّٗىا
وبَ الس،نبب ٛاألخب ٍ ٚشبب ٜضبمٓي  :لبإُ صببالز ٍببْ البىٍالبب٘  -إضببشال از رٔ ٍببالو رٔ
لصن وبمنٍ ّٗأ ٚالصل -ٚلمي صل ْ ٔ بال وبَ إ اّ ،با ٔإُ مل ٖبأت الببىٍاا
الازّ،ىا ٔ ػّال ٔضمٓي ٔاألٍٕا ٔىٕ اّ إ ٗاٌْ ضيال ٘ الطّٕ لصٖا ٚ،الطلً .
ٔإُ ٌط٘ ضيالٔ ّٚاٍالٍ ٚش ٜقاً ٔ ر،س ق ن السٕ،ع ِالً قٗاوْ ٔضيال الناٌٗٛ
ٔإُ ر،سِا زا،ناّ وضٔ ٜقضاِا نال الطلً ٔإُ ر،سِا وَ الس،ن ٛاألخب ٔ ٚقبال
ػٍّال ضيال ٔ ػّال ٔضمي ٔإُ ر،سِا ٔقال ضمٓي وَ  ُٔ،صالٔز البىٍاا ٍْ لاٌبْ
ٖطيال ٖٔشػّال ٖٔطمٓي ٖٔطيال -م ٜاألٍٕا -ضيال ٘ الطّٕ لصٖا ٚ،الطبلً ٔإُ
ر،سِا نال صالٔز البىٍاا ٍْ قيف الشطمٗي قضاِا ٔ إ ا ٚ،مْٗ .
(ٖ :)202طشَيف لب٘ الطيٕ ،الش
ٍالْ ٔالط

الٗالَٖ إىل األز

ٍاه اإلٌشصا
ٔإضشٗنا

نال الس،بٕع ٔزلبم الٗبالَٖ

الببي ّ ٛا الطبيٕ ،مّٗبا ٔإزنباً

األٌبف ٔ -ببنْ مبب ٜوببا ٖصبٍِ الطببيٕ ،مٗببْ ببرلٓلّ هلل ضب َاٌْ  ٔ -طببط ال أٓببني
وضببىٕوط األصببا م ٍشبب ٜاإل ّبباً ٍببرا ٞاألذٌببني وشٕىّب ّا ّىببا إىل الق مببٕ ٔ ٛىٍبْ
ال صببس إىل طببسـ األٌببف ٍبباه الطببئٕ ،الببال ا ٞق ببن الػببسٔع ا الببر،س الٕاىببيف

لٗقٕهّ:إهؤٍ هم سجدتٗ ،ذم جًِتٗ ،هم أسوٌتٗ ،لوٚم ت٘كوتٗ ،إُت رذ ،ٛسجد ٗجٔ ٛهو ٜ
خو الالٕ ٗط ال ٓه مسعالالٕ ٗذصالالرٖ ،إه الالخٌد هلل ر إهع ه الالٌني تب ال رن إهلل أحشالالّ إه الالد ه نيُ ٔ ببساز
الببر،س ٔالبببمشي مبب ٜالببٕ س ٔإخشٗبباز الشط ب َٗ ٛال ببرب ٝوٍببْ ٔ نمٗنّببا ٔاأللضببن
بمىٗطّا ٔاأللضن ط ٗنّا ٔرُ ٖطيال م ٜاألز

ن مب ٜالبرتا

ٔوطبأاٚ

وٕ م البي ّ ٛلمىٕقف ن وطأا ٚالبىطاىال األخس ٝلبّىا .
ٖٔطشَيف الال ا ٞلب٘ الطبيٕ ،ببىا ٖسٖبال وبَ ٍبٕا ًٟالبالٌٗا ٔايخبس ٚخصٕصب ّا

السشص لٗقٕه ّٙ :خري إهالٌشؤٗهني ٙٗ ،خري إهالٌعطني رق ين ٗ رقق لٚال هً ٛالّ واالوم ،و ُالم
وٗ إههاى إهعظٔ ٍُٚالشٕزك ا البيمٕع ني الطيال ني ٔ نالِىا بأُ ٖببيمظ مبٜ
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لمرٓ الٗطس ٝىا لّ ظّس قالوْ الٗىٍ ٜم ٜاطَ الٗطسٔ ٝرُ ٖقبٕه ا الببيمٕع
ني الطيال نيّ :أستػهر هلل رذٗ ٛأت٘ هٔ ُٕٚرُ ٖ ٍس نال زلم السرع وَ الطبيالٚ
األٔىل نال البيمٕع ولىٍ٠اّ ٖٔ ٍس لمطيال ٚالناٌٗ ِٕٔ ٛىبالظ ٖٔ ٍبس نبال السلبم
وَ الناٌٗ، ٛرل

ات ٕ م الٗبالَٖ مب ٜالأمبرَٖ ٍباه

ٖٔسلم الٗالَٖ ٍاه الش

الببيمٕع  :الٗىٍبب ٜمبب ٜالٗىٍببٔ ٜالٗطببس ٝمبب ٜالٗطببسٔ ٝالشيبباا ٍبباه الطببيٕ،
بىنٍ ٜزلم الب لَ بَ األز

ٔالشيبٍٍِ ببىنٍ ٜرُ ٖ ا بال بني ضبالْٖ بَ ىٍ ٗبْ

ٖٔالٖبببْ بببَ الٌبببْ ٔرُ ٖصبببم٘ مببب ٜالبببٍيب ٔآلبببْ ا الطبببيال ني ٔرُ ٖقبببٕه بببني

الطيال نيّ :إهؤٍ أغهر ه ٗ ،ٛرمحينٗ ،أجرُ ٗ ٛهوع لين ُٛ ،هالٌ أُزهت ه ًّ ٓٛخري و ري،
تب رن إهلل ر إهع هالٌنيُ ٔإُ ٖقًٕ زالناّ ز ،شْٗ ق ن ٖالْٖ ٖٔقبٕه ّ:ذالالخ٘ي إهلل ٗ ٘تالٕ
أ َ٘ ٗأ عد ٗأركع ٗأسجدُ ٔرُ ٖ طط ٖالْٖ م ٜاألز

ونشىالاّ مّٗا لمٍّبٕ

ٖلٗببن الطببيٕ ٖٔ ،نببس لٗببْ وببَ الببر،س ٔالشط ب ِٗ ٖٔ اغببس األز

ٔرُ

أٓٗببْ ٔشٖبباٚ،

بى ني البي ّ ٖٔ . ٛبسٓ اإلقنبا ٞا الببيمٕع بني الطبيال ني بن نبالِىا ِٔبٕ رُ
ٖنشىال صالز قالوْٗ م ٜاألز

ٖٔبيمظ م ٜق ْٗ ٖٔ سٓ ٌبأخ وٕ بم الطبيٕ،

إذا مل ٖشٕلبببال وٍبببْ ٍسلببباُ ٔإ مل ٖببببيص ٔرُ

ٖسلبببم ٗالٖبببْ بببَ ا ز

بببني

الطيال ني ٔرُ ٖقسر القسآُ ا الطيٕ. ،
ٖٔطببشَيف لمىببسر ٔ ٚببم الٗببالَٖ نببال الببس ،شني ٍببال البببّٕ ٙإىل الطببيٕ ٔ ،ببالً
بيالّٗىا بن ببأسو ذز ا ّٗبا ٔ مصب
يٗص ّا ٍاه الٍّٕ

لٍّبا باألز

ي ر ضباّٟا ٔ
ٔ ضب ٍ

سلبم

لمقٗاً ن ٍّض ونشالل. ٛ

(ٖ :)203بببييف الطببيٕ ،لببٕزاّ ٍببال ببلٔ ٚآٖا ببْ األز نبب ٛا الطببٕز األز نببِٔ ٛبب٘
ّامل ٍصٖٔنُ ٍال قٕلْ ناىل ِّٔ :يْ َ ٖطْبش ِ َسُُٔ ٔضبٕزٍّٚي لصبميُ ٍبال
قٕلْ ّ:إِٖٔآ نْ الُُٔ ٔضٕزّٚالٍييُ ٔضٕزّ ٚالنم ُ ا آخسِىا ٔ،برا ٖببييف
الطيٕ ،م ٜالبىطشىم البىٍصي لقازّٟا و اغس ّٚرٔ لشطيٗمّا ٔإذا مل ٖ َ وٍصشاّ
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وطشىناّ لقازّٟا لل ٖبييف مْٗ الطيٕ ،ن ٖطشَيف.
ٔإُ ،اُ القاز ٞٙرٔ البىطشىم ا صلٌ ٚالم ُٛضبيال لبٕزاّ ٔر ببيٍ ٌالمشبْ ٔإُ ،باُ
ا صل ٚلسٖض ُٛرٔوأ إىل الطبيٕ ،مبي ضبيال نبال الصبل ٚمب ٜاألٍبٕا اضبشَ ا اّ
ٔلٕ ٌطّٗا رٔ سّ،ا صٗاٌاّ ٔىيف اإل ٗاُ ّا لٕزاّ ٍال الشر،س رٔ نال الشٕ . ٛ
( :)204ضيبٕ ،البشلٔٔ ٚاىبيف لبٕزٖ ٙبمصوْ البىب ا،ز ٚإلْٗ ٔإُ مل ٖ َ مٜ
طّاز ُٚوبَ الببَالو رٔ وبَ الببم ه ٔ ٖػبرتا لٗبْ اإلضبشق اه ٔ طّباز ٚوببَن
الطيٕ ٔ ،الطرت ٔ صأات الطا س .
ٌني

بال وبَ ٌٍٗب ٛالطبئٕ ،الشقبس

إىل اهلل ضب َاٌْ ٔ بال وبَ إ اٍب ٛالببى اُ

ٖٔ أ٘ لْٗ إٖقاع وطىٍ ٜالطئٕ ،الشمضٍم برلٓلّ هلل ضب َاٌْ ٔإُ مل ٖ بَ وصبالاص
الطببيٕ ،الػببس ٘ ٌنببي األٍببٕا ٔىٕ باّ ضببيٕ ٓ،مبب ٜاأل ضببا ٞالطب ن ٔٔ ٛببم
الب ي ّ ٛمب ٜاألز

رٔ وبا ٖقبًٕ وقاوّبا إُ رو بَ ٔ بالً إخبشلـ الببىطيال بَ

البىٕقف ا النمٍٕ ٔاإلٌبمأا

بىا ٖصٖال َ قالز رز ن ٛرصا م ٖٔطبشَيف لٗبْ ذ،بس

الطيٕ ،الٕاىيف ا ا لصل، ٚىبا ٖطبشَيف الش ب

لسلبم زرضبْ وٍبْ ٔ ٖ ٍبس ق بن

ضيٕ ،الشلٖٔ ٔ ٚشػّال ٔ ٖطمي ٍال إٌشّا ٓٞوٍْ .
(ٖ :)205ش سز الطيٕ ،ش بساز الطب يف  -البشلٔ ٚرٔ اإلضبشىاع ٔ -إذا غب

ا

ال ،الط يف ٔ س ،ٍ،ني األقن ٔا ،نس ىاش اإلقشصاز م ٜاألقن ٖٔ أ٘ ا الشنبالٍ:،
زلم البي ّ ٛمي ٔ نّا ٔإُ مل ٖسلم ضا س البىطاىال ٔمل ٖبيمظ ونشال ّ .
(ٖ :) 206طشَيف الطبيٍٕ ،بال بلٔ، ٚبن آٖب ُ ٛرٔ لقبس ٚوبَ القبسآُ ٔز ،لّٗبا ذ،بس

الطببيٕ ،رٔ البببمػٕع هلل ضبب َاٌٌْ :ظبب قٕلبببْ نبباىل ا ضبببٕز ٚاأل ببساـَّٗ :هَالالُٕ
َٙشِجُدَُُْٗ ٔا الس ال ٍال قٕلْ ناىلَّٗ :ظٔ َهُ ٍُِٔ ٔذ هِػُالدُٗ َٗإآلصَال يُ ٔا الٍَبن ٍبال
قٕلْ ناىلََٙٗ ّ :هِعَوَُْ٘ ًَ ِ ُٙؤًَرَُُْٗ ٔا ـ إضبساٟٗنََٙٗ ّ :زٙالدُ ٍُِٓ خُظُال٘لّ ُ ٔا وبسٖي

ٍال قٕلْ ناىلّ :خَرٗٗإ سُجٖدّإ َٗ ُذلٔٔ ُ ٘ٚا ضٕز ٚالبًَ ا وٕ بنني ٍبال قٕلبْ ْٖ ّ :
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ٍ
إهوََّٕ َٙهِعَىُ ًَ َٙظَ ٍ ٔ ُُ١ال قٕلْ ّ :هَعََّولُالٍِ تُهِؤخُالَُْ٘ ٔا الأسقباُ ٍبال قٕلبَّْٗ :قَإهَُٓال ِ
ُهُ٘رّإُ ٔا الٍىبن ٍبال قٕلبّْ :رَ ٗ إهِعَالرِِ إهِ َعظٔالٔ ٍُٚا ضبٕز( ٚص) ٍبال قٕلبْ :
َّٗخَ ٖر رَإكٔعّ َٗأََُ َُ ٔا اإلٌػقاص ٍال قٕلْ ّ :الَ َٙشِجُدَُُْٗ.
(ٖ :)207طشَيف الطيٕ - ،غ ساّ هلل ناىل ٍ -ال بيال، ،ن ٌنى،ٔ ٛلم ،ن
ٔالشٕلٗ أل،ا، ٞنٍ لسٖضٌٔ ُٛالم ُٛن ،نٍ لنن خب ٔ -وٍبْ

ٌقىٍ ٔ ٛال ر،س ذل

إصل ذات ال ني ٖٔ -أ٘ ضيالٔ ٚاٍالٔ ٚاأللضن ضيال اُ ٖأصن ٍّٗىبا بشنأ
البمالٍَٖ رٔ البي ٍٗني رٔ البيىٗم وقالٍواّ األٖبىَ م ٜاألٖطس مي ٖضم البي ّ ٛالناٌٗبٛ
ٖٔطبشَيف لٗببْ إلبرتاو الببرزا ني ٔإلصباص الصببالز ٔالب لَ بباألز

ٔرُ ٖبببىطِ

وٕ م ضيٕٗ ٓ،الٓ مي ٖبىسٍِا مٔ ٜىّْ ٔوقاٖ،ي الٌْ ٔرُ ٖقبٕه لٗبّْ :طاللرّإ هلل
طلرإّ هللُ رٔ ٖقبٕه واٟب ٛوبسّ ٚطاللرّإ طاللرإُّ رٔ واٟب ٛوبسّ ٚلهال٘إّ لهال٘إُّ رٔ واٟب ٛوبسٚ

ّإهالخٌد هلل طلرإُّ ٔ،مىا قاه ػس ٚوسات قاه ّ:طلرإّ هالٌج ُ ٚمبي ٖقبٕه ّٙ :ال وإ
إهالٌّٓ إه  ٜال  ِٙطع أذدإّٗ ،ال ٙالخص ٕٚغريٖ لدهإّ ٙ ٗ ،وإ إهالٌعرٗف إه  ٜال ِٙه إذدإّ ٙ ،كالرٙ ٍٙال
كالالرٙ ٍٙالال كالالر ُ ٍٙمببي ٖببال ٕ ٖٔشضببسع ٍاىشببْ ٖٔببر،س ٍاىشببْ ٔقببال ٔز ،ا نببض
السٔاٖات ن ذل

ٔاألٍٕا لْٗ الطيٕ ،م ٜوا ٖصٍِ الطبيٕ ،مٗبْ ٔالطبيٕ،

م ٜالبىطاىال الط ن. ٛ
(ٖ :)208طشَيف الطيٕ ،قصال الشبرلن هلل نباىل بن ِبٕ وبَ ر ظبي الن با،ات

لقال ٔز ،رُّ:ط٘ي إهشج٘ه ًّ سِّ إألٗٓإذنيُ ّٔأْ إهعبد وإ سجد و ط ي إهشج٘ه ُ ه ٠ذوٚص
ٙٗ ٙ :و ٛأط ل٘إ ٗلصٚت ٗسجدٗإ ٗأذٚتُ .
(ٖ :)209بببَسً الطببيٕ ،لغ ب اهلل نبباىل وببَ  ُٔ،لببسص ببني البببىنصٕوني()
ٔن ِببي ٔمل ٖ ببَ ضببيٕ ،البببىل ٛ ٟي، )( ً،ىببا مل ٖ ببَ ضببيٕٖ ،نقببٕ
ٔرٔ  ٓ،لٕٗضف ن ِٕ ضيٕ ،هلل ضيٕ ،غ س ٔإوشناهٕ ٔ بمضم هلل ضب َاٌْ ٔ،باُ
إٖٓٔ ً،ضف ق م ّٛلبّي أوس اهلل ض َاٌْ.
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ِٔ را وا ٖأنمْ الػٗن ٛا وػاِال األٟى)( ٛ

بال رُ ٖ بُٕ ضبيٕ ،غب س ُهلل

ناىل مٕ ٜلٗقْ إٖاِي لصٖاز ّي ٍٔضٕز وػاِالِي ،ىا رُ ق ٗن غ اك ق بٕزِي
ٔ ش  ٛر ٕا ّي ِٕ ن

َ وبَ شّي البىأسٔ  ٛمبّٗي مجنٍبا اهلل نباىل ونّبي ا

الالٌٗا ٔايخس ٚإٌْ مسٗم وبيٗيف .

إههصى إهث ًّ  :إهتظٔد
الشػببّال ِببٕ الػببّا ٚ،هلل الٍٕالاٌٗببٔ ٛلبببىَىال ( )السضببالِٔ ٛببٕ ٔاىببيف ا
الصل ٚالنٍاٟٗب ٛوبس ٚنبال زلبم البسرع وبَ الطبيال ٚاألخب  ٚوبَ الس،نب ٛالناٌٗبٔ ٛا
الصل ٚالنلمٗٔ ٛالس ا ٗ ٛوسٍ ني  :األٔىل ا الس،ن ٛالناٌٗ، ٛىا ذ،س ٔالناٌٗ ٛنال زلبم
السرع وَ الطيال ٚاألخ  ٚوَ الس،ن ٛاألخ ٔ ِٕٔ ٚاىيف ن ز َ،لباذا س،بْ
 -ىالاّ  -لمي الصلٔ ٚاذا س - ْ،ضّٕاّ -ر ب ٜبْ وبا مل ٖس،بم ٔإ

قضبآ نبال

الصل ٚم ٜاألٍٕا لصٔواّ ٔٗ،أٍٗشْ مب ٜاألٍبٕا ٔىٕ باّ ّ:أطالٔد أْ ال هالٕ ال إهلل،
ٗحدٖ ال طرٙم هٕٗ ،أطٔد أْ ًالخٌدّإ لبدٖ ٗرس٘هٕ ،إهؤٍ صىٓ لوً ٟالخٌد ٗجي ًالخٌدُ.
ٖٔبييف ا الشػّال :البيمٕع ٔاللىأٌٍٗٔ ٛرُ ٖ ُٕ م ٜالًٍّ النس ٘ الصبَِٗ
ٔلبٕ ببأُ ٖش بم نب ٓ لٗمقٍٓبْٖٔ -بببييف لٗبْ الرت ٗببيف ٔالببىٕا  ٚببني لقسا بْ ٔ،مىا ببْٔ ال وَ نمٓي الشػّال ٔإ ٗاٌْ صََٗاّ ٔالر ٙنمٓي البىمَُٕ ٔىيف مْٗ إ ٗباُ وبا
ر قٍْ ٔ نمىبْ ٔإُ ،باُ وغمٕطب ّا رٔ ومٌَٕب ّا إذا إٌببَأ ونٍب ٜالشػبّال ٖٔمصوبْ نمبي
الصَِٗ وَ ن لبََ ٔوَ ،اُ اىصاّ بَ البشنمي ٔ -لبٕ لضبٗ الٕقبي  -إذا مل

ٖبيال وَ ٖمقٍْٓ ٖأ ٘ بىا رو ٍْ إُ صالص مْٗ الػّا ٚ،سلاّ ٔلٕ أُ ٖقبٕهّ:أطالٔد أْ
ال هالالٕ ال إهللٗ ،حالالدٖ ال طالالرٙم هالالٕٗ ،أطالالٔد أْ حمٌالالدإّ لبالالدٖ ٗرسالال٘هُٕ ٔإُ يببص لبباألٍٕا
ٔىٕ اّ إ ٗاُ سمجشْ ٔإذا يص ٍّا ر ب ٜطباٟس األذ،باز الببىى ٍ، ٛالشَىٗبال قبالز
الشػّال ٔوم نرز البيىٗم مظ قالزٓ ٖٔبملس الْ وا رو ٍْ وَ ونٍ ٜالشػّال.
(:)211إذا ٌط٘ الشػّال األٔه ٔ رٓ،سٓ ق ن الالخٕه ا الس -َ،زٕ،ع اللٍق-ٛ
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لصوْ السىٕع لشالازٔ ْ،لٕ ر،سٓ نال الالخٕه ا ز َٕ،لٗشيٍ صل ْ مي ٖمصوْ رُ
ٖطيال ضيال ٘ الطّٕ ٔاألٍٕا األٔىل رُ ٖقض٘ الشػّال ق ن الطيال ني .
ٔإذا ٌط٘ الشػّال األخ

ٔ ر،سٓ ق ن اإل ٗاُ بىا ٍٖاا الصل ٚزىم ٔ ػّال

ٔضمٓي ٔضيال ضيال ٘ الطّٕ لمطلً الصاٟال ٔإذا بر،سٓ نال اإل بٗاُ بىا ٖبٍالب٘
الصل ٚلاألٍٕا رُ ٖقضْٗ ٖٔطيال ضيال ٘ الطّٕ .
( ٖ :)212سٓ اإلقناٍ ٞاه الشػّال ن ٖطشَيف لْٗ البيمٕع وشٕز،اّ ،ىا قالً
لٗىا ني الطيال ني ٔرُ ٖقٕه ق ن الػسٔع ا الر،سّ:إهالخٌد هللُ رٔ ٖقٕه :
ّذشٍ إهلل ٗذ هللٗ ،إهالخٌد هللٗ ،خري إالمس  ١هللُرٔ ّإألمس  ١إهالخشِ ٟكؤ هللُ ٔرُ
ٖب ينن ٖالْٖ م ٜلمرْٖ وٍضى ٛاألصا م ٔرُ ٖ ُٕ ٌظسٓ إىل ٍيسٓ ٔرُ ٖقٕه

نال الصل ٚم ٜالٍيب(ّٗ :)ت بى طه لتٕ

أًتٕ ٗأروع هرجتُٕ ا الشػّال

األٔه ٔرُ ٖقٕه ّ :سبخ ْ إهللُ ض ن ّا نال الشػّال األٔه مي ٖقًٕ ٔرُ ٖقٕه ٍاه
الٍّٕ

ٍْ ّ:ذالخ٘ي إهلل ٗ ٘تٕ أ الَ٘ ٗأ العد ٗأركع ٗأسالجدُ ٔرُ بضيٍ البىسرٚ

لمرٖبّا إىل ٌبأطّا ٔ سلم ز ،شّٗا َ األز

ٍاه الشػّال .

الفصل التاسع  :فـي التسليم
( :)213الشطمٗي ٔاىيف ا ،ن صل - ٚلسٖض ٛرً ٌالم ِٕٔ - ٛآخس رىصاّٟا ٔ ْ
ٖبمسٌ البىصم٘ ٍّا ٔ بَنٍ لْ وٍالٗا ّا -وٕاٌم صَشّأ -لْ صٗغشاُ  :األٔىل :

ّإهش َ لوٗ ِٚلو ٟلب ه إهلل إهص هالخنيُ ٔالناٌّٗ : ٛإهش َ لوٚلٍُ إ الّٗ ٛرمحٞ
إهلل ٗذرك تُٕ م ٜاألٍٕا ٔإُ ،اُ ا ظّس الً ٔىٕ ّا ٔ أ ٙالصٗغشني ر  ٜلقال
خسٌ َ الصلٔ ٚإذا الر األٔىل إضشَ ي لْ الناٌٗ ٛبملـ الن ظ ٔروا قٕه
ّإهش َ لوٚم أ ٔٓٙإهِيب ٗرمح ٞإهلل ٗذرك تُٕ لمٗظ وَ صٗغ ٛالطلً الٕاىيف ٔ
ٖبمسٌ ْ َ الصل ٚن ِٕ لنن وطشَيف ق ن الشطمٗي .
(ٖ :)214بييف اإل ٗاُ الشطمٗي م ٜالًٍّ النس ٘ ٔ -لٕ أُ ٖشٍ م ن ٓ لٗمقٍْٓ-
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،ىا ٖبييف لْٗ البيمٕع ٔاللىأٌٍٍٗ ٛالْ ٖٔبييف نمي صٗغشْ الٕاى ٔ ٛالناىص
ٍْ ،الناىص َ الشػّال ا البَ ي البىرت يف البىشقالً.
( :) 215إذا رٍالو رٔ ر  ٜبىا ٍٖاا الصلٖٔ ٚقلنّا ق ن إ ٗاُ الشطمٗي لمي
الصلٔ ٚإذا ٌط٘ الشطمٗي ٍش ٜصالز ٍْ البىٍاا ولمقاّ ،البَالو لالظاِس صٍَٛ
صل ْ ٔلٕ صالز وٍْ البىٍاا ٍاه النىال ٌ -ظ ،لً اي،و٘ٔ -ىيف مْٗ الازك
الطلً ٔ صٍِ صل ْ ٖٔطيال ضيال ٘ الطّٕ ٔإذا ٌط٘ الشطمٗي ٔ،خن ا الشنقٗيف
ٔ،اُ ا وبَمْ مل ٖصالز وٍْ وا ٍٖاا الصل ٚالازٔ ْ،ضمي ٔخسٌ وَ صل ْ .
(ٖ :)216طشَيف لْٗ الشٕزٍك ا اةمٕع ٍالْ ٔٔ م الٗالَٖ م ٜالأمرَٖ
ٖٔ سٓ اإلقنا، ٞىا ض

ذل

،مْ لب٘ الشػّال .

إههصى إهع طر  :وال ٛإهرتتٚ

ٗإهالٌ٘إال. ٝ

(ٖ :) 217بييف الرت ٗيف ني رلناه الصل ٚن ٌبَٕ وا سلي لاذا

ظ

الرت ٗيف لقالًٍ وؤخٍساّ رٔ رخٍس وقالٍواّ بَطيف الرت ٗيف الػس ٘ البىشقالً  :لاُ صالز
ٍْ ىالاّ لمي الصلٔ ٚإُ صالز ٍْ ضّٕاّ رٔ َ ىّن البَ ي وَ ن

قص

لاُ قالًٍ زٍ،اّ م ٜز، - َٕ،ىا إذا قالًٍ الطيال ني وناّ م ٜالسٕ،ع  -لمي صل ْ
ٔإُ قالًٍ زٍ،اّ م ٜن ٓ ، -ىا إذا ز،م ق ن القسا - ٚٞوض ٜا صل ْ ٔلات وبَن
البىرتٔك ٌطٗاٌاّ رٔ ىّلّ ٕىٕ ْ قاصساّ

وقصٍسأّ .لٕ قالً ن الس َ،مْٗ ، -ىا

إذا قالًٍ الشػّال م ٜالطيال ني وناّ  -رٔ قالًٍ ن األز،اُ نضّا م ٜنض، -ىا
لٕ قالً الطٕز ٚم ٜالأا بَ -ٛالازك مٔ ٜىُْ ٖبَصن ْ الرت ٗيف الػس ٘ ٔ
ضسٍ ا صَ ٛصل ْ الصٖا ٚ،ضّٕٕاّ رٔ َ ىّن احل ي َ قصٕز

َ قص .

(:)218البىٕا ٔ ٚاى  ٛا رلناه الصل ٚبىنٍ ٜالً ىٕاش الأصن ٍّٗا مٜ
ٔىُْ ٖٕىيف وبَٕ صٕز ٚالصل ٚا ٌظس البىشػس ّ ِ٘ٔ ٛرا البىنٍ ٜلن
الصل ٚإٔا ّا ىالاّ رٔ ضّٕاّ ٔ ٖض ٍس لّٗا لٕٖن السٕ،ع ٔالطئٕ ،الال ٕات

القٍٕت ا الصل)257( ................................................................... ٚ

ٔاألذ،از البىأمٕزٔ ٚقسا ٚٞالطٕز اللٕاهٔ .روا البىٕا  -ٚبىنٍ ٜششا م األىصا ٞل
لصن وم إٌبَأاظ صٕز ٚالصل ٔ ٚالً وَِٕا ٍظس البىشػس  -ٛلالظاِس الً
ٔىٕ ّا وَ  ُٔ،لسص ني النىال ٔالطّٕ ٔاألٍٕا إضشَ ا اّ وسا ا ّاٌ .ني لٕ
رٔىيف الأصن وبَٕ صٕز ٚالصلٍ ٚظس البىشػس  ٛلمي صل ْ ىصواّ.

الفصل الـحادي عشر  :يف القنوت

.

( :)219القٍٕت ِٕ زلم الٗالَٖ ا وبَن وبمصٕص ا الصل ٚإظّازاّ لمشمضٍم
هلل ٔالشرلٓن ٔالبمػٕع قاه اهلل ناىلًُُ٘٘ َّٗ:إ هٔؤَّٕ َ ُٔتٔنيَُ ِٕٔ وطشَيف وؤٓ،ال ا
مجٗم الصمٕات  -لسٖض، ٛاٌي رً ٌالم-ٛ
البيّسٖ - ٛالص ِ ٔالبيىنٔ ٛالبىغس

ٖٔشأ،ال إضشَ ا ْ ا الأساٟض الٕٗوٗٛ

ٔالنػأ - ٞا الٕ س وَ الٍٕالن ٌني لب٘

قٍٕت الػأم إغ اهٕ األٍٕا اإل ٗاُ ْ لّٗا سىا ٞالبىلمٕ ٗ. ٛ
ٔالبىطشَيف وَ القٍٕت وسٔ ٚاٍال ٚنال القسا ٚٞق ن السٕ،ع ا الس،ن ٛالناٌٗٛ
إ ا صل ٚاةىن ٛلأّٗا قٍٕ اُ ق ن السٕ،ع ا األٔىل ٔ نالٓ ا الناٌٗٔ ٛإ ا
صل ٚالنٗالَٖ لأّٗىا مخط ٛقٍٕ ات ا الس،ن ٛا ٔىل ٔرز ن ٛا الناٌٗٔ ٛإ ا
ايٖات لأّٗا قٍٕ اُ ق ن السٕ،ع البماوظ وَ الس،ن ٛاألٔىل ٔق مْ ا الناٌٗٛ

ن

مخط ٛقٍٕ ات ق ن ،ن زٕ،ع شٌٔ ،ىا ضٗأ ٘ إُ غا ٞاهلل ناىل .
(:)220

ٖػرتا ا القٍٕت قٕه وبمصٕص ن ٖ أ٘ لْٗ وا ٖشٗطٍس وَ ذ،سٕ رٔ

 ،ا ُٞرٔ محالُ رٔ مٍا ُٞن ٖبيصّ ٙسبخ

ْ إهللُ مخطاّ رٔ ملماّ رٔ وسٖٔ ٚبيصٙ

إ ٗاٌّا النس ٗ ٛالبىمَبٌٕب ٛرٔ وبشبسىبى ٛبمغ ٛالبىصم٘ إذا إٌبَبأظي البىبناٌب٘ ٌني
األٔىل قسا ٚٞالبىأمٕز َ البىنصٕوني ( )المغ ٛالنس ٗ. ٛ
(ٖ : )221طشَيف إطال ٛالقٍٕت ٔإ،ناز الال ا ٞلْٗ ضٗىا ا صل ٚالٕ س ،ىا
ٖطشَيف الش

ق ن القٍٕت ٔزلم الٗالَٖ ٍاه الش

ٔٔ نّىا مي زلنّىا

ٍٗاه الٕىْ قٗن ٔ :طلّىا ىا لّ اطٍّىا ٌبَٕ الطىأ ٞظاِسِىا ٌبَٕ األز
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ٔرُ

ٌٕا وٍضىشني وضىٕوط األصا م إ اإل ّاوني ٔرُ ٖ ُٕ ٌظسٓ إىل ،أْٓٗ.

(ٖ :)222طشَيف ا صل ٚالٕ س القٍٕتٌ نال السٕ،ع أُ ٖال ٕ بىا  ،ا ْ ر ٕ

البَطَ وٕض ّٓ:ِٕٔ )(ٜإ ً َ ًّ حشِ تٕ ُعًٌِ ٞمٗ ،طلرٖ ضعٚفٗ ،وُبٕ
لظٗ ،ٍٚهٚص ه هم ال رو م ٗرمحتم و ُم وت

كت ذم إهالٌِزي لوُ ٟبٚم إهالٌرسى صوٟ

إهلل لوٗ ٕٚجهٕ  :ك ُ٘إ و ًّ ّ ٚإهوٚى ً ٔٙجعْ٘ٗ ،ذ ألسخ ر ٍٓ ٙشتػهرْٗ ،ط ي
ٗإهلل ٓج٘ل ٗ ،ٛىٓ  ٓٗ ،ًٛ ٚإ إهشخر ٗأُ أستػهرن ه ُ٘ذ ٛستػه ر ًّ ال ٙالٌوم هِهشٕ
ض ٓرّإ ٗال ُهع ّ ٗال ً٘ت ّ ٗال حٗ ّٝ ٚال ُظ٘رإُّ.

،ىا ٖطشَيف رُ ٖال ٕ ا القٍٕت ق ن السٕ،ع ا الٕ س ال ا ٞالأسٌ ِٕٔ ّ:ال هٕ
ال إهلل إهالخو ٍٚإهلر ٍٙال هٕ ال إهلل إهعو ٛإهعظ ،ٍٚسبخ ْ إهلل ر إهشٌ ٗإت إهشبع ٗر
إالرضني إهشبع ًٗ و ًٗ ّٔٚذ ًٗ ِّٔٚحتتّٔٗ ،ر إهعرِ إهعظٗ ٍٚإهالخٌد هلل ر إهع هالٌني
ٗس َ لو ٟإهالٌرسوني ٗصو ٟإهلل لوً ٟالخٌد ٗجهٕ إهط ٓرٔ ُّٙرُ ٖطشغأس ألز نني وؤوٍاّ

روٕا اّ ٔرٍٗأ ًٞرُ ٖقٕه ض نني وسّ : ٚأستػهر إهلل رذٗ ٛأت٘

ه ُٕٚمي

ٖقٕهّ:أستػهر إهلل إه  ٜال هٕ ال ٓ٘ إهالخ ٛإه  َ٘ٚوٗ إجل ي ٗإالكرإَ جلٌٚع ظوٌٛ
ٗجرً ٗ ٛسرإ لوُ ٟهشٗ ٛأت٘ ه ُٕٚض م وسات ٖٔقٕه ض م وسات ّٓ:إ ً َ
إهع  ٢ذم ًّ إهِ رُ مي ٖقٕه ّ :ر ٓ أس تٗ ،ظوٌت ُهشٗ ،ٛذ٣ص ً صِعتٙ ٜ ٓٗ ،دٜٓ
جزإ ١ذالٌ كشبت ٜ ٓٗ ،ر بيت خ ضع ٞهالٌ أتٚت ٓٗ ،أُ وإ ذني ٙدٙم ،ود هِهشم ًّ
ُهش ٛإهرض حت ٟترض ٟهم إهعتب ٟال أل٘هُ مي ٖقٕهّ :إهعهُ٘ ملو و ٛ٠وسٚ
ُ ٛم أُت إهت٘ٓإ إهرح.ٍُٚ
ٖٔقٕهّ :ر غهر ه ٗ ،ٛرمحين ٗت لو ٓ
(ٖ :) 223طشَيف البيّس القٍٕت لاواً ٔالبىٍأسٔ ،البىأوًٕ

ٔل َ ٖ سٓ

لمىأوًٕ رُ ٖطىم اإلواً صٕ ْ .
( :)224إذا ٌط٘ القٍٕت ِٕٔ :ٝلاُ ر،س ق ن الٕصٕه إىل ٍالٍ السٕ،ع
 -ر ٙقب بن ٔ بم ٖبالٖبْ م ٜز ،بشبْٗ  -قاً ٔر  ٜالقبٍبٕت ٔإُ ،اُ بر،سٓ بنال
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نال السٕ،ع

الٕصٕه إلْٗ قضآ ٍني اإلٌشصا

ٔإذا ر،سٓ نال الالخٕه

ا الطيٕ ،قضآ نال بىاً الصل ٚىالطاّ وطشق لّ ٔاألٍٕا لصٔو ّا قضاؤٓ لٗىا
إذا ر،سٓ نال البّٕ ٙإىل الطيٕ ،ق ن ٔ م البي ّٔ ٛاذا س ْ،ىالاّ ا وبَمْٓ
رٔ نال وا ذ،سٓ نال السٕ،ع لل قضا ٞلْ .

إههصى إهث ُ ٛلظر  :وال ٛإهتع ٚ

.

ا خرب صَِٗ َ اإلواً ال اقس(ّ:)الال ا ٞنال الأسٖض ٛرلضن وَ الصلٚ
ٍألُّ ٔلرا ٖطشَيف وؤ،الاّ  :البى ه ا وٕ م الصلٔ ٚاإلغشغاه نال الأساب
وٍّا الر،س ٔالال أ ٞرلضن الشنقٗيف ط ِٗ الصِسا ِٕٔ )£(ٞالش

رز ناّ

ٔملمني مي البَىال ملم ّا ٔملمني مي الشط ِٗ ملم ّا ٔملمني .
(:)225وَ الشنقٗيف :رُ ٖ ٍس ملماّ نال الشطمٗي زالناّ ٖالْٖ إىل غَىط رذٌْٗ
إهوُٕ َأُُٖٕ الَ هََٕ الَّ َُٓ٘ َٗإهٌَِ َ ٔ٢لَُٞ
ٔوٍْ :قسا ٚٞالبَىال ٔآٖ ٛال سض٘ ٔقٕلْ ناىلّ:طَٔدَ َّ
ف
إهؤٕ إقسِ ََُ َٗ ًَ إخِتَوَ َ
َُٗأِٗهُ٘إ إهِعٔوٍِ َ ٔ ٌّ ٔ٢ذ هِ ٔشِطٔ الَ َهَٕ الَّ َُٓ٘ إهِعَزٙزُ إهِ َخلٔ ْٖ ٍُٚإهد َّٙلِِٔدَ َّ
إهو َٕ
إهؤٕ وَإْٖ َّ
ت َّ
َّإه ٔ َّٙأُٗتُ٘إ إ ِهلٔ َت َ الَّ ًِّٔ ذَعِدٔ ًَ َج  ٍَُِٓ١إهِعٔوٍُِ ذَػِ ّٚذََٙ ًََِّٗ ٍَُِِِٔٚلِهُرِ ذٔآ َٔ ٙ
م
سَرٙعُ إهِخٔ َش ُٔٔقٕلْ ناىل ُ ّ:ىِ إهؤٍَُّٖ ًَ هٔمَ إهٌُِوِمٔ تُؤِتٔ ٛإهٌُِوِمَ ًَِّ تَظَ َٗ ُ١تَِِزعُ إهٌُِوِ َ
ًٌِّٖٔ تَ َظ َٗ ُ١تُعٔزٗ ًَِّ تَظَ ُ َٗ ُ١ت ٔيٗ ًَِّ تَ َظ  ُ١ذٔٔ َٚدنَ إ ِهدَِٚرُ ُٖمَ لَوَ ٟكُى طََ ٕ١ِٛدٔٙرْ تُ٘هٔجُ إهوَِّٚىَ ؤ ٛإهِٖ َٔ ر
َٗتُ٘هٔجُ إهِٖ َٔ رَ ؤ ٛإهوَِّٚى َٗ ُتدِرجُ إهِخَ ًِّٔ ٖٛإهٌَِٚتٔ َٗ ُتدِرجُ إهٌَِٚتَ ًِّٔ إهِخََٗ ٛتَرِقُقُ ًَِّ تَظَ  ُ١ذٔػَِٚر
حٔ َش ُٕ ٔن ِا وبىا ِٕ نقٗيف ورٕ،ز ا ال شيف البىنالٍ ٚلمشنقٗ ات البىأمٕزَ ٚ
زضٕه اهلل(ٔ )رِن ٗشْ ال ساً(. )
(ٖ :)226طشَيف وؤ،الاّ ٍال ذ،س الٍيب  :الصل ٚمْٗ ٔ م ٜآلْ ٔا األٍٕاه
،مّا ٍٔاه الصل :ٚا القٍٕت ٔالسٕ،ع ٔالطئٕ ،حنِٕا ٔا نقٗ ّا ن ٖطشَيف
اإل،ناز وَ الصل ٚمْٗ ٔآلْ ٖٔطشَيف زلم الصٕت ّا لإٌّا رِيف الٍأاص ،ىا ا
البمرب الصَِٗ ،ىا ٖطشَيف الصل ٚم ٜاألٌ ٗا ٞالطا قني ٔالطلً مّٗي .
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الفصل الثالث عشر  :منافيات الصالة
ٖٓاى أَٛز ٜـُٓع ٚدٛدٖا ؾـ ٞايصال َٔ ٠صشتٗا ،أٚيٍـٗا إْتؿا ٤غسط َٔ
غسٚط صش ١ايصالٚ ٠قد ضبل تـؿص ٌٝأسهاَٗاٚ ،ثـَُٓ ١اؾٝات أخس: ٖٞ ٣
األ : ٍٚايـشدخ ضٛا ٤أنإ أصػس أّ أنرب ؾاْ٘ َبطٌ يًصال ٠إذا صدز َٓ٘ أثٓاٖ٤ا
عُداً أ ٚضٗٛاً أ ٚإضطسازاًْ ،عِ إذا صدز َٓ٘ قبٌ ايطالّ ضٗٛاً ؾايعاٖس صش١
صالت٘ٚ ،قد ضبل تؿص ٌٝأسهاّ ايـُطًٛع ٚايـُبطٚ ٕٛحنُٖٛا ٚايـُطتشاض.١
ايجاْ : ٞاإليتؿات بتُاّ ايبدٕ عٔ ايكبً ١عُداً أ ٚضٗٛاً أ ٚقٗساً َٔ دؾع إْطإُ
ي٘ أ ٚزٜض أْ ٚـشُٖٛا ٚ ، -ايطاٖ ٞإذا مل ٜبًؼ إْـشساؾ٘ إسدْ ٣كطيت ايُٝني
ٚايٝطاز ؾال إعاد ٠عً ٘ٝيف ايٛقت ٚال قطا ٤خازد٘ٚ ،إٕ بًؼ إسد ٣ايٓكطتني أٚ
أشٜد ثِ ترنس يف ايٛقت إْـشسافَ بدْ٘ عٔ ايكبً ١أعاد صالت٘ٚ ،إٕ ترنس ٙبعد
خسٚز ايٛقت مل ٜـذب عً ٘ٝايكطاٚ . ٤أَا اإليتؿات بايٛد٘ خاصَ ١ع بكا ٤ايبدٕ
عً ٢إضتكباي٘ ؾَٗ ٛبطٌْ يًصال ٠عٓد ايتعُد إذا نإ اإليتؿات ؾاسػاً بـشٝح ٜسَ ٣ا
ٚزا ٙ٤أٜ ٚـُني ايكبً ١أٜ ٚطازٖاٚ ،ال ٜـذب ايكطاَ ٤ع ايطٗ ٛإذا نإ ايترنس
خازز ايٛقتٚ ،تـذب اإلعاد ٠إذا ترنس يف ايٛقت ٚقد بًؼ إْـشساف ٚدٗ٘ ضًٗ ٛا
ْـكطيت ايُٝني أ ٚايٝطاز أ ٚأشٜدٚ ،أَا إذا نإ اإليتؿات بايٛد٘ ٜطرياً د ٕٚايُٝني
أ ٚايٝطاز بـشٝح ٜصدم عسؾاً نَ ْ٘ٛطتكبالً ؾال تبطٌ صالت٘ ٚإٕ نإ َتعُداًْ ،عِ
َٖ ٛهسًٜٚ ، ٙٚصَ٘ ايتٛد٘ إىل ايكبً ١ؾٛزاً يـشع ١ايتٓب٘ يـشاي٘ .
ايجايح :ايتهًِ َتعُد ًا بـشسؾني أ ٚبـشسفٕ ٚاسد َؿِٗ يـُعَٓ ٢جٌ (مَ) أ(ٚع)
ٖٚرإ ؾعال أَسُ َٔ ايٛقا ١ٜأ ٚايٛع -ٞإذا تهًِ ب٘ َٔ ٜؿِٗ َعٓا - ٙبطًت صالت٘
دصَاًٚ ،األسٛط ٚدٛباً قدح ايـشسف ايٛاسد غري ايـُؿِٗ َجٌ سسٚف ايـُباْ ٞاييت
تتأيـ َٓٗا ايهًُ ١أ ٚسسٚف ايـُعاَْ ٞجٌ ُٖص ٠اإلضتؿٗاّ ٚالّ اإلختصاص .
(:)227ال ؾسم يف ايهالّ ايـُبطٌ عُداً بني إٔ ٜهَ ٕٛع َـداطبٕ أ َٔ ٚد،ْ٘ٚ

َٓاؾٝات ايصال)261( ..................................................................... ٠

ٚال بني إٔ ٜه ٕٛخمتازاً ؾ ٘ٝأَ ٚططساً إي ٘ٝأَ ٚهسٖاً عً ٘ٝؾاذا إضطس ايـُصً ٞأٚ
أنس ٙعً ٢ايتهًِ يف صالت٘ يدؾع ايطسز أ ٚايـُهس ٙٚعٔ ْؿط٘ أ ٚعٔ َطًِ تهًِ
ٚبطًت صالتْ٘ ،عِ ال بأع بايتهًِ ضٗٛاً ٚ -ي ٛإلعتكاد ايؿساؽ َٔ ايصال. -٠
( :)228ال تبطٌ ايصال ٠بايتٓشٓض ٚايٓؿذ إذا نإ صٛتاً ال ٜبًؼ سدٓ ايًؿغ ؾاذا
بًػ٘ بطًت صالت٘ ْعري (ا( )ٙٚاح)ٚ ،األسٛط ٚدٛباً تسى األْني يف ايصالَ ٠طًكاً،
ٚإذا قاٍ ايـُصً( :ٞآ َٔ ٙذْٛب )ٞأ( ٚآْ َٔ ٙاز دِٗٓ) ؾإ قصد َٓادا ٠اهلل عصٓ
ٚدٌٓ ٚايػها ١ٜإي ٘ٝمل تبطٌ صالت٘ٚ ،إال بطًت .
( :)229ال بأع -ساٍ ايصال - ٠يف قسا ٠٤ايكسإٓ بكصد قسا ٠٤ايكسإٓ ايٓاشٍ عً٢
صدز ايٓيب ايـُصطؿ ،)( ٢نُا ال بأع برنس اهلل ضبشاْ٘ ٚايدعا ٤ساٍ ايصال٠
ٚال ٜـذٛش ايدعا ٤بايـُشسّ عًَ ٢ؤَُٔ نايدعا ٤عً ٘ٝظًـُاً ٚنساٖ ً١ي٘ ٚ ،ايعاٖس
عدّ بطالٕ صالت٘ ب٘ ٚاإلعاد ٠أسٛط .
(ٜ :)230ـذٛش ساٍ ايصال ٠تٓب ٘ٝايػري عً ٢أَسُ ٜـشتاد٘ بإغازٜ ٠دٕ أ ٚسسن١
ع أْ ٚـشُٖٛاٚ ،إذا ذنس اهلل تعاىل يف ايصال ٠أ ٚدعا أ ٚقسأ ايكسإٓ ٚنإ
زأ ُ
ايـُشسٓى ي٘ تٓب ٘ٝايػري عً ٢أَسُ ٜـشتاد٘ َٔ د ٕٚقصد ايتكسٓب ٚايتعبٓد بٗا داش ٚمل
تبطٌ صالتْ٘ ،عِ ي ٛمل ٜكصد ايرنس ٚال ايدعاٚ ٤ال ايكسإٓ ٚإْـُا دس ٣عً ٢يطاْ٘
َـذسد ايتًؿغ بطًت .
( :)231ايدعا ٤ايـُطُٛح ب٘ يف ايصالَ ٠ا نإ َٓادا ً٠هلل عصٓ ٚدٌٓ َٚـداطب ً١ي٘
ْعري (:ايًِٗ إزسِ ؾالْ ًا) أ( ٚايًِٗ إغؿس يؿالْٚ ،)١أَا إذا نإ ايـُداطب بايدعا٤
غري اهلل تعاىل ،نإٔ ٜك ٍٛيػدص  ٖٛٚيف ايصال( :٠غؿس اهلل يو) أُٜ ٚطُٓت
ايعاطظٜ( :سمحو اهلل) ؾاألق ٣ٛعدّ دٛاش ٙبٌ تبطٌ ب٘ ايصال ٠عً ٢األظٗس.
(ٜ :)232طتشب يًعاطظ ٜ َٔٚطُع ايعـطـطـ ١إٔ ٜـشُد اهلل ضبشاْ٘ ٜٚـصًٞ
عًْ ٢بٚ ٘ٓٝآي٘ ٚإٕ نإ يف صالٚ ،ٕ٠إٔ ٜطع ايعاطظ ٜد ٙعً ٢أْـؿ٘ ٜٚطتشب يػريٙ
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تطُٝت٘  -يف غري ساٍ ايصال - ٠بإٔ ٜك ٍٛيٜ٘( :سمحو اهلل) ٜٚطتشب يًعاطظ
دٛابٜ٘( :ػؿس اهلل يو).
( :)233ال ٜـذٛش يًُصً ٞإبتدا ٤ايطالّ ٚال غري َٔ ٙأْٛاع ايتشٜٚ ،١ٝهسٙ
ايطالّ عً ٢ايـُصً ٞبـدصٛص٘ ؾاذا ضًِ عً ٘ٝأسدْ يصَ٘ زدٓ ضالَ٘ ضسٜعاً بـُجٌ
َا ضًٍِ عًٚ - ٘ٝضٝأت ٞايتؿص -ٌٝؾإذا مل ٜسدٓ أثِ ٚصشت صالت٘ .
(ٜ :)234ـذب إٔ ٜه ٕٛزدٓ ايـُصً ٞايطالّ أثٓا ٤صـالت٘ بــُجٌ َـا ضـًٍِ عًٝـ٘ :
ؾإ قاٍ ايـُطًٍِ ( :ضالّ عًـٝهِ) مل ٜــذب٘ (عًـٝهِ ايطـالّ) بـٌ ٜــذٝب٘ نُـا ضـًٍِ
عً( : ٘ٝضالّ عًٝهِ) ،بٌ األسٛط ٚدٛباً ايــُُاثً ١يف ايتعسٜــ ٚايتـٓهري ٚاإلؾـساد
ٚايـذُعٚ ،األٚىل يًُصً ٞإٔ ٜـذٝب٘ بصٛت خؿ َٔ ٞد ٕٚزؾع٘ عايٝـاًٚ ،إذا ضـًٍِ
أسدْ عً ٢ايـُصً ٞبصٝػ ١ايـذٛاب بإٔ قاٍ (:عًٝو ايطالّ) داش ي٘ ايسدٓ بـُجٌ َـا
ضًٍِ عً ،٘ٝنُا ٜـذٛش ي٘ إٔ ٜسدٓ عً( :٘ٝضالّْ عًٝهِ) بكصد سها ٕ١ٜقسآْ. ١ٝ
(:)235ي ٛضًٍِ بايـًُش ٕٛعً ٢ايـُصً ٞأ ٚغريٚ ٙدـب ايـسدٓ ٚاالسـٛط ٚدٛبـاً
إدابت٘ صشٝشاً أ ٚبصٝاغ ١ط َسالَمٌعَََمالَُم ُعص بكصـد تـال ٠ٚايكـسإٓٚ ،إذا نـإ ايــُطًٍِ
عً ٢ايـُصً ٞصبٝاً َـُٝصاً أ ٚاَسأ ٠ؾايعاٖس ٚدٛب ايسٓد بـُجٌ ضالَ٘ أ ٚضالَٗا.
( :)236اإلبتــدا ٤بايطــالّ خــازز ايصــالَ ٠طــتشب َؤنــدٚ ،زدٓ ايطــالّ ٚادــب
د بـ٘ أثـِ ٚال
ؾٛز َٔ ٟد ٕٚؾصٌُ َعتدٓ ب٘ ،ؾاذا تأخس دٛاب٘ ٚسصٌ ايؿصـٌ ايــُعت ٓ
ٜـذٛش يًُصـً ٞاوـٛاب بعـد ايؿصـٌ .نُـا ٜــذب إلاعـ٘ ايـس ٓد إال إذا نـإ أصـِ
ؾٝذٝبـ٘ َـع اإلغـاز ،٠أٜ ٚــُػ ٞايــُُطًٍِ ضـسٜعاً ٜٚبتعــد ؾٝهؿـ ٞايــذٛاب بايصــٛت
ايـــُتعازف يف ايــسدٜٓٚ ،طــتشب ايــس ٓد باألسطــٔ ؾٝكــ ٍٛيف دــٛاب (ضــالّ عًــٝهِ) :
(عًٝهِ ايطالّ ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘) .
( :)237إذا ضـًٍِ ٚاســد عًــ ٢فاعــ ١نؿــ ٢زدٓ ٚاســد َـِٓٗ ٜٚهــ ٕٛزدٓ ايبــاقني
َطتشباً ٚ ،اذا ضًٍِ ٚاسد عً ٢فاع َِٗٓٚ -١ايـُصً -ٞؾسدٓ ٚاسدْ َِٓٗ مل ٜــذص
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يًُصً ٞايسدٓ ست ٢إذا نـإ ايـسادٓ صـب ٓٝاً َــُٓٝص ًاٚ ،اذا غـو ايــُصً ٞيف إٔ ايــُطًٍِ
قصدَ ٙع ايـذُاع ١مل ٜـذص ايسدٓ ست ٢إذا مل ٜسدٓ ٚاسد َِٓٗ .
( :)238إذا ضًٍِ َسات َتعدد ٠نؿ ٢يف ايـذٛاب َسٚ ،٠إذا ضًٍِ بعد ايـذٛاب
يصَ٘ ايـذٛاب ثاْٝاً َٔ ،د ٕٚؾسم بني ايــُصًٚ ٞغـريٚ ،ٙإذا ضـًٍِ أسـدْ ضـدس ً١ٜأٚ
َصاساً أ ٚنسٓز ايطالّ ضدس ً١ٜؾايعاٖس عدّ ٚدٛب ايسدٓ عً ٢ايطاَع.
ص ٚتـسدٓد بـني غدصـني أ ٚأنجـس مل ٜــعًِ َـساد ٙمل
( :)239إذا ضًٍِ عً ٢غـد ُ
ٜـــذب ايــسدٓ عًــٚ ٢اسـدٕ َــِٓٗ ْ ،عــِ األســٛط إضــتشباباً زدُٖٓــا  ،يهــٔ يف ايصــال٠
ال ٜـذٛش يًُصً ٞايسدٓ ٚ .إذا تـكازٕ غدصإ يف ايطـالّ ؾـال ٜبعـد نؿاٜـ ١تَشٝـ ١نـٌ
َُٓٗا اآلخسٚ ،األسٛط األٚىل إٔ ٜسدٓ نٌ ٚاسد َُٓٗا عً ٢اآلخس .
( :)240إذا صــدز ايطــالّ عــرب ايـــُٝهسؾ ٕٛأ ٚايـــٗاتـ أ ٚايـــُرٜاع أ ٚايتًؿــاش أٚ
ْــشٖٛا َـٔ ٚضـا ٌ٥اإلعـالّ ٚاإلتصـاٍ ايــشدٜجٚ ،١دـب ايـسدٓ عًـ ٢ايطـاَع نؿاٜـً١
ال ضابكاً .
بػسط إيكا ٕ٤ايطالّ َباغس ًا ،دَ ٕٚا إذا نإ تطذً ٝ
( :)241إذا قاٍ (:ضالّ) بد( ٕٚعًٝهِ) ؾاألسٛط ٚدٛبـاً إدابتـ٘ٚ ،يًُصـً ٞإٔ
ٜـُذٝب نُا ضًٍِٚ ،األٚىل إٔ ٜـذٝب٘:طسٌََعَََمَُم ُص بكصد تال ٠ٚايكسإٓٚ ،إذا ناْـت
ايتشٝــ ١بػــري ايطــالّ :طصــبٓشو اهلل بايـــدريص ؾــاألسٛط ٚدٛبــاً ايــسدٓ بايـــُجٌ أٚ
باألسطٔٚ ،إذا نإ يف صال ٕ٠ؾاألسٛطٚ -دٛباً -عدّ ايـسدٓ أٜ ٚـس ٓد :ط َسالٌَعَََمالَُم ُعص
بكصد تال ٠ٚايكسإٜٓٚ ،ــُهٓ٘ ايـسدٓ بصـٝػٜ ١ــداطب بٗـا اهلل تعـاىل ٜٓٚاد:٘ٝطايًـِٗ
صبٓش٘ بايـدريصٚ ،ي ٛزدٓ بايـُتعازف ٚدب عً ٢األسٛط إتـُاّ صالت٘ ٚإعادتٗا .
(:)242إذا غو ايـُصً ٞيف إٔ ايطالّ نإ بأ ٟصٝػ ٕ١ؾايعـاٖس دـٛاش ايــذٛاب
بهٌ َٔ ايصٝؼ األزبع ايـُتعازؾٚ ،١األٚىل إٔ ٜسد :طسٌََعَََمَُم ُص بكصد ايكسآْ. ١ٝ
ايسابع  :ايكٗكٗ ٖٞٚ ١ايطشو ايـُػتٌُ عً ٢ايصٛت ٚايرتدٝعٚ ،إْــُا تبطـٌ
ايصال ٠بتعُٓدٖا إختٝازاً أ ٚإضطسازاًٚ ،ال بأع بايتبطِٓ عُداً ٚال بايكٗكٗ ١ضٗٛاً.
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(:) 243ي ٛإَـت دـٛف ايــُصً ٞضـشه ًا ٚإمحـ ٓس ٚدٗـ٘ يهـٔ سـبظ ْــؿط٘ عـٔ
إظٗاز ايصٛت مل تبطٌ صالت٘ٚ ،األسٛط  -إضتشباباً  -اإلتـُاّ ٚاإلعاد. ٠
ايـداَظ  :تعُٓد ايبها ٤عً ٢األسٛط ٚدٛباً ضٛاَ ٤ا إغـتٌُ عًـ ٢ايصـٛت َٚـا
مل ٜػتٌُ عً ٘ٝإذا نإ بهاؤ ٙيٛزٚد َهس ٕٙٚأ ٚؾـٛات ْعُـ ٕ١أْ ٚــشُٖٛا َـٔ َهـازٙ
ايدْٝا ،ضٛا ٤نإ بإختٝاز ٙأ ٚنإ إضطسازاً بإٔ غًبـ٘ ايبهـا ٤ؾًـِ ٜــًُو ْؿطـ٘ٚ ،ال
بأع بايبها ٤ايدْ ٟٛٝأثٓا ٤ايصال ٠اذا صدز ضٗٛاًٚ ،ال بـُا إذا نإ بهاؤ ٙخٛؾاً َـٔ
اهلل تعاىل أ ٚغٛقاً إىل زضٛاْ٘ أ ٚتر ٍيالً هلل تعاىل ٚيـَ ٛكدَـ ً١يطًـب سادـ ١دْٜٛٝـ،١
ٚال بأع بـُا نإ بها ّ٤عًـ ٢ضـٝد ايػـٗدا )( ٤أ ٚأٖـٌ بٝـت َــشُد ( )يــُا
أصابِٗ ٚأصاب ايد َٔ ٜٔايـُطسٓٚ ٠نإ بكصد ايتكسٓب إىل اهلل ضبشاْ٘ .
ايطــادع :ايؿعــٌ ايـــُاس ٞيصــٛز ٠ايصــالٚ ٠ايـــُتٓايف َعٗــا يف ْعــس ايـــُتػسع١
نــايسقص أ ٚايتصــؿٝل  -ايًــٗ ، ٟٛدَ ٕٚــا نــإ يـــشاد - ٕ١أ ٚايٛثبــ ١ايؿاسػــ ١أٚ
د ب٘ ْٚـش ٛذيوَ ،ـٔ د ٕٚؾـسم
اإلغتػاٍ باخلٝاط ١أ ٚايـشٝان ١أ ٚايٓطاد ١بكدزُ َعت ٓ
يف ايبطالٕ بني صٛزت ٞايتعُد ٚايطْٗ ، ٛعِ ال بأع بـُجٌ سسن ١ايٝد ٚاإلغاز ٠بٗا
ٚاإلْـــشٓا ٤يـــتٓا ٍٚغــَ ٕ٤ٞــٔ األزي ٚايـــُػ ٞيـــشاد ٕ١نايػطــٌ َــٔ ْـــذاض ٕ١أٚ
ف َٔ د ٕٚإْــشساف عـٔ دٗـ ١ايهعبـٚ ١قتـٌ ايــشٚ ١ٝايعكـسب ٚزَـ ٞايــشصا٠
زعا ٕ
ٚمحٌ ايطؿٌ ٚإزضاع٘ ْٚـش ٛذيو َـُا ال ٜعدٓ َٓاؾٝاً يًصال ٠عٓد ايـُتػسع. ١
( :)244إذا أتــ ٢بؿع ـٌُ نــجري أ ٚبطــهٛت طٜٛــٌ ٚغــو يف ؾــٛات ايـــُٛاال ٠أ ٚيف
إْـُشا ٤صٛز ٠ايصال ٠قطع ايصالٚ ٠إضتأْـؿٗاٚ ،األٚىل إتـُاَٗا ثِ إعادتٗا .
ايطابع  :األنٌ ٚايػسب ٚإٕ ناْا قًًٝني إذا ناْـا َـاسٝني يصـٛز ٠ايصـال ٠يف ْعـس
ايــُتػسع ١بـٌ ٚإٕ مل ٜهْٛـا َـاسٝني يًصـٛز ٠عًـ ٢األسـٛطْ ،عـِ ال بـأع بــابتالع
َا تبك ٢ؾـ ٞؾُ٘ َٔ ضهس َراب أ ٚسً ٣ٛأ ٚبكاٜا طعاّٚ ،ي ٛأنـٌ أ ٚغـسب ضـٗٛاً
ؾإ إْـُشت صٛز ٠ايصال ٠بريو بطًتٚ ،إال ؾال.
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ال يف صـال ٠ايـٛتس ٚقـد ْـ٣ٛ
(ٜ :)245طتجٓ َٔ ٢ذيو َ :ا إذا ناْـا عطػـاْ ًا َػـػً ٛ
إٔ ٜصٚ ّٛنإ ايؿذس قسٜباً ٜـدػَ ٢ؿادأت٘ ٚايـُا ٤أَاَ٘ أ ٚقسٜباً َٓ٘ قـدز خطـٛتني
أ ٚثالث ،١ؾاْـ٘ ٜــذٛش يـ٘ ايتدطـٚ ٞاإلزتـٛا ٤ثـِ ايسدـٛع إىل َهاْـ٘ َ -تشؿعـاً عًـ٢
إضتكباي٘ ٜٚ -ـتِ صـالت٘ٚ ،ال ٜبعـد ايتعـدَ ٟـٔ ايـٛتس إىل ضـا٥س ايٓٛاؾـٌٚ ،األسـٛط
تسن٘ ،يهٔ ال ٜـذٛش ي٘ ايتعد َٔ ٟايػسب إىل االنٌ .
ايجأَ :ايتهؿري ٚ ٖٛٚ ،ضع إسد ٣ايٝـد ٜٔعًـ ٢األخـس ٣ؾاْـ٘ ؾعـٌ سـساّ قطعـ ًا
َ ٖٛٚبطٌ يًصال ٠عً ٢األسٛط ٚدٛباً ضٛا ٤أت ٢ب٘ بكصد ايـذصَ ١ٝ٥ـٔ ايصـال ٠أٚ
أت ٢ب٘ بكصد ايتعبٓد ٚايتأدٓب ٚايتدطٓع يف ايصـال ٠ؾاْـ٘ مل ٜتشكـل صـٓع زضـ ٍٛاهلل
( )ي٘ ٚقـد أَسْـا  :طصالَوٌ عماالرعيتٍواالٌأُعتصالَوُعصٖ ،ـرا ؾُٝـا اذا صـدز ايـتهؿري َـٔ
ايـُصً ٞعُداً ٚيف ساٍ اإلختٝاز ٚ ،أَا إذا صدز ضٗٛاً أ ٚتكٝـٚ ١إضـطسازاً أ ٚنـإ
قد ٚضع ٜد ٙيػسي سوٍ دطد ٙأْ ٚـش ٙٛؾال بأع ب٘ .
ايتاضع :تعُٓد ق( ٍٛآَني) بعد تـُاّ ايؿاتــش - ١إَاَـاً نـإ أَ ٚأََٛـاً أَٓ ٚؿـسداً،
أخؿــت بٗــا أ ٚدٗــس -ؾاْــ٘ َبطــٌ يصــالت٘ إذا قصــد ايـــذص ١ٝ٥أ ٚمل ٜكصــدٖا ٚقصــد
ايدعا ٤بك( ٍٛآَني)ٚ ،إذا صـدز ايكـ ٍٛضـٗٛاً أ ٚتكٝـ ١ؾـال بـأع بـ٘ٚ ،قـد ٜــذب يف
بعض ساالت ايتك - ١ٝعٓد ايـدٛف ؾعالً عً ٢ايٓؿظ أ ٚعً ٢ايعسي ٚ ، -إذا تسنـ٘
س٦ٓٝر أثِ ٚصشت صالت٘ عً ٢األظٗس .
ايعاغس :إٔ ٜتعُٓد ْـكص صالت٘ أ ٚشٜاد ٠ق ٍٛأ ٚؾعٌ بكصد اوصٝ٥ـ ١ؾٗٝـا ،ؾتبطـٌ
صالت٘ نُا تبطٌ بصٜاد ٠زنٛع أ ٚضذدتني َعـاً ٚيـ ٛضـٗٛاً بـٌ ٚإٕ مل ٜكصـد بؿعًـ٘
ايـذص ١ٝ٥يف ايصال ،٠نُا تبطٌ صالت٘ بصٜاد ٠زنع ١تاَٚ ١إٕ نإ ضٗٛاً .
( :)246إذا غـو بـعد ايـطالّ يف أْ٘ أسـدخ أثـٓـا ٤صالتـ٘ أ ٚؾـعٌ َا ٜـٛدب
بطالْٗا-أ ٟإستًُ٘ ٚمل ٜتٝكٓ٘ -بٓ ٢عً ٢عدّ صدٚزٚ َ٘ٓ ٙعً ٢صش ١صالت٘.
( :)247إذا عًِ أْ٘ ْـاّ إختٝازاً ٚغو يف أْـ٘ أتـِٓ ايصال ٠ثِ ْاّ أْ ٚاّ أثٓاٖ٤ا
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غؿً ً١عٔ ن ْ٘ٛيف ايصال -٠بٓ ٢عً ٢صش ١ايصال ٠اذا نإ َستهصاً يف ذٖٓـ٘ :اْـ٘ ؾـسؽ
َٔ صالت٘ قبٌ ْٚ َ٘ٛإال ؾٝعٝد صالت٘ ٚ .إذا عًِ أْـ٘ غًبـ٘ ايٓـ ّٛقٗـساً ٚغـو يف أْـ٘
نإ ْ َ٘ٛأثٓا ٤ايصال ٠أ ٚبعد تَُاَٗا ؾايعـاٖس ٚدـٛب اإلعـاد ٠نُـا إذا إضـتٝكغ َـٔ
ْ ٖٛٚ َ٘ٛضادد ٚغو يف أْ٘ ضذٛد ايصال ٠أ ٚضذٛد ايػهس بعدٖا.
( :) 248ال ٜــذٛش قطـع ايؿسٜطـ ١إختٝـاز ًا عًـ ٢األسـٛط ٚدٛبـاًٜٚ ،ــذٛش قطعٗــا
يطسٚز ٕ٠دٜٝٓـ ١أ ٚدْٜٛٝـ : ١يــشؿغ َـاٍُ ،أَٓ ٚـع دابــَ ٕ١ـٔ ايؿـساز ٚايطـٝاع ،أَٓ ٚـع
غس َٔ ِٜايؿساز عٓ٘ ،أَٓ ٚع عسب ١عـٔ ايطـسق ،١أْ ٚــش ٛذيـو ،بـٌ ال ٜبعـد دـٛاشٙ
أل ٟغسيُ ُٜٗتِٓ ب٘  -دٜٝٓاً نإ أ ٚدْٜٛٝاً ٚ -إٕ مل ٜـًصّ َٔ ؾٛات٘ ضسز ،ؾاذا صـًٍ٢
يف ايـُطذد ٚيف أثٓاٖ٤ا عًِ إٔ ؾْ ٘ٝـذاض ً١داش ايكطع إلشاي ١ايٓذاض. ١
ٜٚـذٛش قطـع ايٓاؾًـَ ١طًكـ ًا ٚإٕ صـازت ٚادبـ ١يٓـرزٖاْ ،عـِ األسـٛط إضـتشباب ًا
تسى قطع ايٓاؾً ١ايـُٓرٚز ٠بٌ َطًكٗا ،إال ؾـَٛ ٞازد دٛاش قطع ايؿسٜط. ١
( :)249إذا ٚدب ايـكطع ؾرتن٘ ٚبكَ ٞػتػالً بصالت٘ صشٓت صالت٘.
(ٜ :)250هس ٙؾـ ٞايصال : ٠ايـػـؿــً ١أ ٚايـتػاؾــٌ عـٔ ايــصالٚ ٠اإلْــػـػــاٍ عـٓــٗا
ٚتـشدٜح ايـٓؿظ بػريٖـا ،بـٌ ٜهـس ٙؾٗٝـا نـٌ َـا ٜٓـايف ايــدػٛع ٚاإلقبـاٍ عًـ ٢اهلل
ٚايتؿهس يف َعاْ ٞصالت٘ ،قاٍ َٛالْا ايباقس ( : )طإذ عقاال عإ ع صالالَفعليََالاعقراق الر ع
ََىعصَتاعلرنعمرعصاعمنورعمرعتق َ عَََىصٜٚ ،هس ٙإٔ ٜك ّٛإىل ايصالَ ٠تهاضـالً أْ ٚعطـاْاً
أَ ٚتجاقالً ؾإْٗا َٔ صـؿات ايــُٓاؾكني ط إِذَ عقمالرموٌ عإِصمالىع صالَالَمفَعقمالرموٌ عمََالرصمىعٍوالنَ اوًنَع صنَالر َعًَ مع
ٍَذُمنوًنَع َّصَىَعإِ َّعقمًََََصنُا ٚصؿِٗ اهلل ضبشاْ٘ .
ٜٚهس ٙساٍ ايصال ٠اإليتؿات بايٛد٘ قًٝالً أ ٚبايعنيٚ ،ايعبح بايٝـد أ ٚبايًشٝـ ١أٚ
بايسأع أ ٚباألصابعٚ ،ايكسإ بني ضـٛزتني بعـد ايؿاتــشْٚ ،١ؿـذ َٛضـع ايطـذٛد،
ٚايبصامٚ ،ؾسقع ١األصابع  -أْ ٟكطٗا ٚ ،-ايتُطٚ ،ٞايتجاؤبَٚ ،داؾع ١ايبـ ٍٛأٚ
ايػا٥ط أ ٚايسٜضٚ ،اإلَتداطٚ ،إيتصام إسد ٣ايكدَني باألخس ٣بال ؾصـٌ بُٗٓٝـا،
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ٜٓٚبػ ٞؾصًُٗا بـُا ال ٜصٜد عً ٢قدز غربٜٚ ،هس ٙتػـبٝو األصـابعٚ ،يـبظ ايــدـ
أ ٚايـذٛزب ايطٝلٚ ،ايٓعس إىل ْــكؼ ايـداتــِ أ ٚايــُصشـ أ ٚايهتـابٚٚ ،ضـع
ايٝد عً ٢ايٛزى َتعُٓداً ،ؾإ ٖر ٙاألؾعاٍ تٛدب ْـكصإ صالت٘.
(ختاّ)  :تطتشب ايصـال ٠عًـ ٢ايـٓيب ( )يــُٔ ذنـس ٙأ ٚذنـس عٓـدٚ ٙيـ ٛنـإ
أثٓا ٤ايصال َٔ ،٠د ٕٚؾسم بني ذنس ٙبال٘ ايػسٜـ أ ٚيكب٘ أ ٚنٓٝت٘ أ ٚبايطُري.
( :)251إذا ذنس ال٘ َهسزاً إضتشب تهسازٖاٚ ،إٕ نإ أثٓا ٤ايتػٗد مل ٜهتـ
بايصال ٠اييت ٖ ٞدص َ٘ٓ ْ٤بٌ ٜهسٓزٖا.
( :)252ايعاٖس ن ٕٛاإلضتشباب عً ٢ايؿـٛزٚ ،ال ٜعتـرب ؾٗٝـا نٝؿٝـ ١خاصـْ ،١عـِ
البد َٔ ضِٓ آي٘ إي ٘ٝيف ايصال ٠عً. )( ٘ٝ
الـمقصد السادس  :صالة اآليات .
( :) 253تـذب ٖر ٙايصـال ٠عًـ ٢نـٌ َهًــ عٓـد نطـٛف ايػـُظ أ ٚخطـٛف
ايكُسٚ -ي ٛبعطُٗاٚ -تـذب عً ٢األسٛط عٓـد ايصيصيـٚ ،١األسـٛط ٚدٛبـاً إتٝاْٗـا
عٓــد نــٌ َـــدٛف  :لــا ٟٚنــايسٜض ايطــٛدا ٤أ ٚايـــشُسا ٤أ ٚايصــؿسا ٤أ ٚايعًُــ١
ايػدٜد ٠غري ايـُعتاد ٠أ ٚايصاعك ١أ ٚايصـٝش ١أْ ٚـاز تعٗـس يف ايطـُا ،٤أَ ٚــدٛف
أزض ٞنايـٗد ٠أ ٚايـدطـ ،أْ ٚـشٖٛا َـُا ٜٛدب خٛف غايب ايٓاع .
(:)254ال ٜعترب ايـدٛف غدصٝاً يف ٚدٛب ايصال ٠يًهطٛف ٚايـدطٛفٚ ،نـرا
ايصيصيــ ١عًــ ٢األقــْ ،٣ٛعــِ ٜػــرتط يف ٚدٛبٗــا يًُدــٛف -غــري اآلٜــات ايجالثــ:-١
سص ٍٛايـدٛف َٓ٘ يػايب ايٓاع ؾال عرب ٠بػري ايـُدٛف ٚال بايـُدٛف ايٓادز.
ٚايـــُعترب ٖــ ٛخــٛف غايــب ايٓــاع بـــشطب طــبعِٗ األٚيــ ٞؾًــ ٛمل ٜـــشصٌ
ايـدٛف يـُذُٛع َٔ ٕ١ايبػس بطـبب غـذاع ١ايـٓؿظ أ ٚعـدّ ايـُبــاال ٠أ ٚيإلطـالع
عً ٢ايتـؿطريات ايعًُٝـ ١ايـشدٜــج ١يٓــػ ٤ٛاآلٜـات مل ٜــُٓع َـٔ ٚدٛبٗـا إذا سصـٌ
ايـدٛف عٓد ْٛع ايٓاع اآلخسٚ ٜٔغايبِٗ .
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( َٔ :)255ناْت سا٥ـط ًا أْ ٚـؿطا ٤طـٚ ١ًٝقـت ايهطٛؾٝــٔ أ ٚاآلٜـات مل تــذب
عًٝـــٗا صــال ٠اآلٜــات ،بــٌ ال قطــا ٤عًٗٝــا عًــ ٢األظٗــسْ ،عــِ إذا أدزنــت َــٔ أٍٚ
ايٛقت أ ٚآخس ٙقبٌ اإلْـذال ٤أ ٚضه ٕٛاآلٚ ١ٜقتاً تتُهٔ ؾ َٔ ٘ٝإتٝـإ ايصـالٚ ٠مل
تصٌٓ ٚدب  -عً ٢األسٛط  -ايكطا ٖٞٚ ٤طاٖس ،٠أ ٟبعد ْكاٖ٤ا َٔ ايدّ .
(ٜ :)256ـــدتص ٚدــٛب صــال ٠ايهطــٛؾني بايبًــد ايـــُس ٞ٥ؾٝــ٘ أســدُٖا ،نُــا
ٜـدتص ٚدٛب صال ٠اآلٜات بـُٔ يف بًد اآلَٚ ١ٜا سٛي٘ ٜٚكسب َٓ٘ بـشٝح ٜػـرتى
َع٘ يف ايتشطٓظ باآلْٛ ١ٜعـاًٚ ،ال ٜطـ ٓس ايؿصـٌ بـايٓٗس نددًـٚ ١ايؿـساتٚ ،إذا نـإ
ايبًد نبري ايـُطاس ١دد ًا بٓش ٛمل تـشصٌ ايسؤ ١ٜأ ٚايتشطٓـظ يطـسفٕ أَ ٚــشًَٓ ٕ١ـ٘
عٓد ٚقٛع اآل ١ٜيف ايطسف اآلخس إختص ايـشهِ بطسف اآلَٚ ١ٜـشٌ زؤٜتٗا .
(ٚ :)257قت صال ٠ايهطٛؾني َٔ بد ٚاإلْهطـاف إىل تــُاّ اإلْــذالٜٓٚ ،٤بػـٞ
ايـُبادز ٠إىل ايصال ٠بٌ األسٛط إضتشباباً إتٝاْٗا قبٌ ايػسٚع يف اإلْــذالٚ ،٤إذا مل
ٌ َـٔ ذيـو
ٜدزى ايـُصً َٔ ٞايٛقـت إال َكـداز زنعـ ١صـالٖا أداٚ ،ّ٤إٕ أدزى أقـ ٓ
صالٖا َٔ د ٕٚتعسيُ ي داٚ ٤ايكطاٖ ، ٤را ؾُٝا إذا نإ ايٛقت يف ْـؿط٘ ٚاضـعاً،
ال يف ْــؿط٘ ٚال ٜطـع َكـداز ايصـال٠
ٚأَا إذا نـإ شَـإ ايهطـٛف أ ٚايــدطٛف قًـً ٝ
ؾاإلستٝاط إٔ ٜبادز إلتٝاْٗا بسداَ ٤طًٛبٝتٗا َٔ د ٕٚقصد ايكطا ٤أ ٚاألدا. ٤
ٚأَـــا ضـــا٥س اآلٜـــات نايصيصيـــْٚ ١ــــشٖٛا ؾتذـــب ايــــُبادز ٠إىل ايصـــال ٠بــــُذسد
سصٛيـٗا إىل إٔ تطهٔٚ ،اذا عصٚ ٢أخٓس ست ٢إْـكطت اآل ١ٜؾًٝصَ٘ عًـ ٢األسـٛط
إتٝاْٗا َد ٣ايعُس قطا. ّ٤
(:) 258إذا مل ٜعًِ بايهطٛف أ ٚايـدطٛف ست ٢تـِٓ اإلْـذالٚ ٤مل ٜهٔ ايكسص
َـشـرتقــاً بتُاَــ٘ مل ٜـــذب ايــكطاٚ ،٤إٕ نــإ تـــُاّ ايكــسص َـشــرتق ًا -بـإٔ ذٖــب
ض ٤ٛايكُس أ ٚايػُظ ٚإْعدّ بـشٝح مل ُٜـسَ َٓ٘ إال دسَ٘ٚ -دب ايكطا. ٤
ٚإذا عًِ بايهطٛف أ ٚايـدطٛف ٚأٌُٖ عصٝاْاً أْ ٚطٝاْاً ست ٢تـِٓ اإلْـذال٤
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ؾكد ٚدب عًٝـ٘ ايكطـاَ ٤ـٔ د ٕٚؾـسم بـني اإلسـرتام ايهًـ ٞايــُطتٛعب يًكـسص
ٚبني اإلسرتام ايـذصٖٚ ،ٞ٥هرا إذا صًٍ ٢صال ٠ايهطٛف يف ٚقتٗا ؾاضد. ٠
( :)259غــري ايهطــٛؾني َــٔ اآلٜــات يــ ٛعًــِ بــ٘ ٚتعُٓــد تــأخري صــالتٗا عصــ٢
ٚٚدـب  -عًــ ٢األسـٛط  -اإلتٝــإ بٗـا َــا داّ ايعُـسٚ ،نــرا يـ ٛعًــِ باآلٜـْٚ ١طــٞ
ؾعًٗاٚ ،إَا إذا مل ٜعًِ بٗا ستَ ٢ط ٢ايٛقت أ ٚايصَإ ايــُتصٌ بٗـا ؾـاألسٛط يـ٘
ايكطاَ ٤ا داّ ايعُس .
( :)260إذا سصــًت اآلٜــ ١يف ٚقــت ْاؾًــ ٕ١نصــال ٠ايًٝــٌ ٚدــب تكــد ِٜايصــال٠
ايـُؿسٚض ١ثِ ٜأت ٞبصال ٠ايًٚ ٌٝي ٛقطا ّ٤بعد بصٚؽ ايؿذـسٚ ،إذا سصـٌ ايهطـٛف
أ ٚايـدطٛف يف ٚقت ؾسٜط َٕٜٝٛ ١ـٚ ١إتٓطـع ٚقتٗـا تــدٓٝس يف تكـد ِٜأُٜٗٓـا غـاٚ ، ٤إٕ
ضام ٚقت إسداُٖا د ٕٚاألخس ٣قدَٓٗاٚ ،إٕ ضام ٚقتُٗا قدّٓ اي. ١َٝٛٝ
ٚإذا غسع يف إسداُٖا ؾتب ٔٓٝضٝل ٚقـت األخـس ٣عًـٚ ٢دـ ٕ٘ ٜــداف ؾٛتٗـا عًـ٢
تكدٜس إتـُاَٗا قطعٗا ٚصًٍ ٢األخس ،٣يهٔ إذا غسع يف صال ٠اآل ١ٜؾتب ٔٓٝضٝل ٚقـت
اي ١َٝٛٝؾبعد ايكطع ٚأدا ٤ايٜ ١َٝٛٝعٛد إىل صال ٠اآلََ َٔ ١ٜشٌ ايكطـع إذا مل ٜصـدز
عٓ٘ َا ٜٓايف ايصالٜٚ ٠كطعٗا -غري ايؿصٌ باي -١َٝٛٝناإليتؿات عٔ ايكبً ١أ ٚايتهًِ.
( :)261صال ٠اآلٜات زنعتإ ،يف نٌ ٚاسد ٠مخط ١زنٛعات ٜٓتصب بعد نٌ
ٚاسدٕ َٓٗاٚ ،ضذدتإ بعد اإلْتصاب َٔ ايسنٛع اخلاَظ ٜٚتػٗد بعدُٖا ثِ ٜطًٍِ.
ٚتؿصًٗٝا  :إٔ ُٜـشسّ بتهبريَ ٕ٠كازْ ١يـٓـٝـ ١ايصـال - ٠نطـا٥س ايصـًٛات  -ثـِ ٜكـسأ
ايـشُد ٚضٛز ،٠ثِ ٜسنع ،ثِ ٜسؾع زأض٘ َٓتصـباً ؾٝكـسأ ايــشُد ٚضـٛز ،٠ثـِ ٜسنـع،

ٖٚهرا ستٜ ٢تِٓ مخط ١زنٛعات ،ثِ ٜٓتصب بعد ايسنٛع ايــداَظ ٜٚكـ:ٍٛطمسال ع
هللعصالالا عدال يعص ٜٗــ ٟٛإىل ايطــذٛد ؾٝطــذد ضــذدتني ثــِ ٜكــٜٚ ّٛصــٓع نُــا صــٓع
أٚالً ،ثِ ٜتػـٗد ٜٚطـًِ ٚ .ال ؾـسم بـني تهـساز ضـٛزٚ ٠اسـد ٠يف تــُاّ ايصـالٚ ٠بـني
قسا ٠٤ضٛزَ ٠ػاٜس ٠نٌٓ َس. ٠
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ٜٚـذٛش ي٘ إٔ ُٜؿسٓم ضٛزٚ ً٠اسد ٠عً ٢ايسنٛعات ايـدُط ،١ؾٝكسأ بعد ايؿاتـش١
يف ايكٝاّ األ ٍٚبعطاً َـٔ ضـٛزُٜٚ ،٠طتشطـٔ إٔ تهـ ٕٛآٜـ ١تاَـ ١أ ٚفًـ ١تاَـَ ١ـٔ
بد ٚايطٛز ،٠ثِ ٜسنع ،ثِ ٜسؾع زأض٘ ٜٚكسأ بعطاً َٔ ْؿظ ايطـٛزَ ٠ـٔ سٝـح قطـع
أٚالً ،ثِ ٜسنع ،ثِ ٜسؾع زأض٘ ٜٚكسأ بعط ًا آخـس َـٔ سٝـح قطـع ثـِ ٜسنـعٖٚ ،هـرا
ٜصٓع يف ايكٝاّ ايسابع ٚايـداَظ ستٜ ٢تِٓ ضٛز ٠ناًََ ١ؿسٓق ،١ثِ ٜطذد ضـذدتني،
ثـِ ٜكـٜٚ ّٛصــٓع نُـا صــٓع يف ايسنعـ ١األٚىل ،ؾٝهـ ٕٛقــد قـسأ يف نــٌ زنعـ ١ؾاتـــش١
ٚاسدٚ ٠ضٛز ٠تاَٚ ١اسدَٛ ٠شٓع ١عً ٢ايسنٛعات ايـدُط. ١
ٜٚـذٛش ي٘ إٔ ٜأت ٞبايسنع ١األٚىل عً ٢ايٓش ٛاألٚ ٍٚبايجاْ ١ٝعً ٢ايٓشـ ٛايجـاْ،ٞ
ٜٚـذٛش ايعهظ ،نُا أْ٘ ٜــذٛش يـ٘ تؿسٜـل ايطـٛز ٠عًـ ٢أقـٌ َـٔ مخطـ ١زنٛعـات
يهٔ ٜـذب عً ٘ٝيف ايكٝاّ ايالسل إلْتٗا ٤ايطـٛزًٜٚ ٠صَـ٘ اإلبتـدا ٤بايؿاتــشٚ ١قـسا٠٤
ضــٛز ٠تاَــ ١أ ٚبعــض ضــٛزٚ ،٠إذا مل ٜــتِٓ ايطــٛز ٠يف ايكٝــاّ ايطــابل مل تػــسع يــ٘
ايؿاتـش ١يف ايكٝاّ ايالسل عً ٢األسٛط  ،بٌ ٜكتصـس عًـ ٢قـسا ٠٤بعـض ايطـٛزَ ٠ـٔ
سٝــح قطعٗــاٚ ،األســٛط يصَٚــ ًا إتـــُاّ ايطــٛز ٠ايـــُكطٍع ١قبــٌ ايسنــٛع ايـــداَظ
ٚايعاغسٚ ،البد َٔ قسا ٠٤ايؿاتـش ١بعد ايكٝاّ يًسنع ١ايجاْ ١ٝعً ٢نٌ تكدٜس .
( :)262زنٛعــات ٖــر ٙايصــال ٠نسنــٛع ايَٝٛٝــٖ - ١ــ ٞأزنــإ تبطــٌ ايصـــال٠
بصٜادتٗا أْ ٚكصٗا ،عُداً أ ٚضٗٛاًٜٚ ،عترب ؾٗٝا َا ٜعترب يف ايصال ٠اي َٔ ١َٝٛٝأدصا٤
ٚغسا٥ط ٚأذنازٚ -ادبَٓٚ ١دٚبٚ - ١غري ذيو .
(َٜ : )263ذس ٟيف صال ٠اآلٜات أسهاّ ايطٗٚ ٛايػو يف ايـُشٌ أ ٚبعد ايتذاٚش
أ ٚبعــد ايؿــساؽ ،ؾــاذا غــو يف عــدد زنعاتٗــاٖ :ــٌ ٖــ ٛيف ايسنعــ ١األٚىل أّ ٖــ ٛيف
ايسنع ١ايجاْ ١ٝبطًت صـالت٘ٚ ،يـ ٛزدـض عٓـد ٙأسـد طـسيف ايػـو ؾعـٔ أْٗـا ايسنعـ١
األٚىل أ ٚايجاْ ١ٝعٌُ ب٘ ٚنإ ظٓ٘ سذـ ١عًٝـ٘ ٚ .إذا غـو يف عـدد ايسنٛعـات ٖـٌ
ٖ ٛايجايح أ ٚايسابع َجالً  :ؾـإ تــذاٚش ايــُشٌ -نـإٔ دخـٌ يف ايطـذٛد -مل ٜعـَِ
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بػهٍ٘ٚ ،إٕ نإ يف ايـُشٌ بٓ ٢عً ٢األقٌ ٚأتـ ٢بايــُػهٛى ؾٝـ٘ ،إال إٔ ٜسدـع إىل
ايػو يف ايسنعات -نُا إذا غو يف أْ٘ ايـداَظ أ ٚايطادع -ؾتبطٌ صالت٘ .
(ٜ:)264طتشب يف صال ٠اآلٜات  :ا يكٓـٛت بعـد ايكـسا ٠٤قبـٌ ايسنـٛع يف نـٌ قٝـاّ
شٚزٜٚ ،ـــذٛش اإلقتصــاز عًــ ٢ايكٓــٛت ؾـــ ٞايكٝــاّ األخــري قبــٌ ايسنــٛع ايعاغــس،
ٜٚطتشب ايتهبري عٓد ايــٗ ٟٛإىل ايسنـٛع ٚعٓـد زؾـع ايـسأع عٓـ٘ ،إال يف ايــداَظ
ٚايعاغس ؾٝك ٍٛعٓد زؾع ايسأع َُٓٗا :طمس ع هللعصالا عد يص.
(ٜ :)265ـطتشب إتـٝاْٗا فاع - ١أدا ّ٤نإ أ ٚقطاَ ، ّ٤ع إسرتام ايكسص أٚ
عدَ٘ ٜٚ ، -تشٌُ اإلَاّ ؾٗٝا ايكـسا ٠٤عـٔ ايــُأَ ّٛنايَٝٛٝـٚ ،١تـدزى بـادزاى إَـاّ
ايـــذُاع ١قبــٌ ايسنــٛع األ ٍٚأ ٚيف ايسنــٛع األ ٍٚيًسنعــ ١األٚىل أ ٚايجاْٝــٚ ،١ؾـــٞ
غري ٙال تٓعكد ايـذُاع. ١
(ٜ:)266طتشب ايتطٜٛـٌ يف صـال ٠ايهطـٛف أ ٚايــدطٛف إىل تــُاّ اإلْــذال،٤
ؾإ ؾسؽ قبً٘ دًظ يف َصالَ ٙػتػالً بايـدعا ٤أٜ ٚعٝـد ايصـالْ ، ٠عـِ إذا نـإ إَاَـاً
ٜػلٓ عً َٔ ٢خًؿ٘ ايتط ٌٜٛخؿٍـٜٚ ،طتشب قسا ٠٤ايطٛز ايطـٛاٍ نٝاضـني ٚايٓـٛز
ٚايهٗـ ٚايـشذسٚ ،إنُاٍ ايطٛز ٠يف نٌ قٝاّ ٕٚ ،إٔ ٜه ٕٛنـٌ ٚاسـد َـٔ زنٛعـ٘
ٚضذٛد ٙبكدز ايكسا ٠٤يف ايتطٚ ،ٌٜٛايـذٗس بـايكسا ٠٤يـٝالً أْٗ ٚـازاً ستـ ٢يف نطـٛف
ايػُظ عً ٢األصضٚ ،نْٗٛا تـشت ايطُاٚ ،٤نْٗٛا يف ايـُطذد .
(ٜ :)267جبت ايهطٛف ٚايـدطٛف ٚضا٥س اآلٜات  :بـايعًِ ايٓاغـ ٤٢عـٔ ايسؤٜـ١
أَْ ٚشٖٛاٚ ،بػٗاد ٠ايعـديني ،بـٌ بــػٗاد ٠ايجــك ١ايٛاسـد عًـ ٢األظٗـسٚ ،ال ٜـجــبت
بإخباز ايسصد ٟأَْ ٚش ،ٙٛإال إٔ ٜٛدب ايعًَِ ايكاطع إلستُاٍ ايـدالف أُٜٛ ٚيٍد
اإلطُٓ٦إ بـُٛاؾك ١إخباز ٙيًٛاقع ،ؾهٌٓ َُٓٗا سذَ ٌ١جبت ٌ١يٛدٛب ايصال. ٠
( :)268إذا تعــدد ايطــبب  -دؾعــ ١أ ٚتدزٜـــذاً  -تعــدد ايٛادــبٚ ،ال ٜـــذب
ايتعٝني يف قصدَ ٙع إختالف ْٛع ايطبب نايهطٛف ٚايصيصيٚ ١إٕ نإ أسٛط .
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( :)269إذا تعـــدد ايطـــبب  -دؾعـــ ١أ ٚتدزٜــــذاً  -تعـــدد ايٛادـــبٚ ،ال ٜــــذب
ايتعٝني يف قصدَ ٙع إختالف ْٛع ايطبب نايهطٛف ٚايصيصيٚ ١إٕ نإ أسٛط .
الـمقصد السابع  :صالة القضاء.
(ٜ :)270ـــذب قطــا ٤ايصــال ٠ايَٝٛٝــ ١ايــيت ؾاتــت يف ٚقتٗــا عُــداً ،أ ٚضــٗٛاً ،أٚ
ط
دٗالً ،أ ٚألدٌ ايٓ ّٛايــُطتٛعب يًٛقـت ،أ ٚإلتٝاْٗـا ؾاضـد ٠يؿكـد دـص ٕ ٤أ ٚغـس ٕ
ٜٛدبُ ؾكدُ ٙبطالَٕ ايصال -٠يرتن٘ َتعُـداً أ ٚإلخاليـ٘ بـسنٔ صـالتٚ . -ٞال ٜــذب
قطاَ ٤ا تسن٘ ايهاؾس األصً ٞساٍ نؿسْ ،ٙعِ ايـُستد ٜـذب عً ٘ٝقطاَ ٤ا ؾات٘ سـاٍ
اإلزتداد بعد تـٛبـتـ٘ٚ ،تـصضٓ َٓ٘ ايـتـٛبـٚ ١إٕ نإ إزتداد ٙعٔ ؾطس ٠عً ٢األق.٣ٛ
( :)271ايـــُدايـ إذا إضتبصــس ال ٜكطــَ ٞــا صـالٍ ٙصــشٝش ًا بـــشطب َرٖبــ٘ أٚ
َرٖبٓا إذا تـأتٓ َ٘ٓ ٢قـصد ايكسب ١بصـالت٘ٚ ،إْــُا ٜكطـ -ٞنػـريَ - ٙـا ؾاتــ٘ َــُا مل
ُٜصًٍ٘ أ ٚصال ٙؾاضداً .
( :)272إذا بًؼ ايصيب أ ٚأؾام ايــُذٓ ٕٛأ ٚايــُػُ ٢عًٝـ٘ أثٓـا ٤ايٛقـت ٚدـب
عًــ ِٗٝأدا ٤صــال ٠ايٛقــت إذا أدزنــٛا َكــداز زنعــَ ٕ١ــع ايػــسا٥ط نــايطٗٛزٚ -يــٛ
ايرتاب -َ٘ٓ ١ٝؾاذا تسنٛا ٚدب قطاؤْ . ٙعـِ ال َٜذـب عًـ ِٗٝقطـاَ ٤ـا تسنـ ٙٛسـاٍ
ايصب ٢أ ٚساٍ ايـذٓ ٕٛأ ٚساٍ اإلغُا ٤اذا نإ ايعرز َطتٛعباً يٛقت ايصال. ٠
(ٜ :)273طتشب يًُػُ ٢عًٚ - ٘ٝال ٜـذب  -قطـاَ ٤ـا تسنـ٘ َـٔ ايصـًٛات إذا
نــإ إغُــاؤَ ٙطــتٛعب ًا يٛقــت ايؿسٜطــٚ ١نــإ بػًبــ ١اهلل ٚقٗــسَٚ ٙــٔ د ٕٚإختٝــاز،ٙ
ٚاألسٛط إضتشباباً قطاَ ٤ا ؾات٘ إذا نـإ إغُـاؤ ٙباختٝـازٚ ٙؾعًـ٘ نُـٔ غـسب دٚاّ٤
ب بسضاَُ ٙدتازاً أ ٚتٓاَُ ٍٚددزاً ؾأغُ ٞعً. ٘ٝ
عازؾاً بـُؿعٛي٘ أ ٚأغِ َس َ
ٚأَا إذا مل ٜهٔ إغُاؤَ ٙطتٛعباً يًٛقت بإٔ مل ٜهٔ َػُ ّ٢عً ٘ٝأ ٍٚايٛقت أٚ
ف يًطٗٛز ٚايصال ٠ثِ
أغُ ٞعً ٘ٝقبٌ ايٛقت ثِ أؾام آخس ٚقت ايؿسٜط ١بكدزُ نا ٕ
تطاَض أْ ٚاّ أ ٚغؿٌ عٔ صالت٘ ست ٢خسز ايٛقت ٚدب عً ٘ٝقطاؤٖا دصَاً.
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( :)274ال َٜذــب عًــ ٢ايـــشا٥ض أ ٚايٓؿطــا ٤قطــا ٤ايصــال ٠ايؿا٥تــَُٗٓ ١ــا اذا
اضتٛعب ايعرزُ تَُاَّ ٚقت ايصالٚ ،٠إال إذا طٗست أثٓا ٤ايٛقت بـُعٓ ٢أْٗا تأنـدت
َٔ طٗسٖا بعد ايؿشص  :ؾـإ تــُهٓت َـٔ ايصـالٚ ٠ايطٗـٛز ايــُا : ٞ٥ايٛضـ ٤ٛأٚ
اإلغتطاٍ ٚدب عًٗٝا أدا ٤صال ٠ايٛقت ،ؾإ ؾاتت َٓٗا ٚدـب قطـاؤٖاٚ ،نـريو
ايـشهِ إٕ مل تتُهٔ َٔ ايطٗاز ٠ايــُا ١ٝ٥يــُسيُ أْ ٚــشٚ ٙٛتــُهٓت َـٔ ايطٗـاز٠
ايرتابٝــٚ ،١إذا مل تــتُهٔ َــٔ ايطٗــاز ٠ايـــُا ١ٝ٥يطــٝل ايٛقــت ؾــاألسٛط إٔ تــأتٞ
بايصالَ ٠ع ايت ُِٓٝثِ تكطٗٝا بعد٥ر بسدا ٤ايـُطًٛب ١ٝأ ٚتٜٓٗٛا عُٓا برَتٗا .
ٜٚعتــرب يف ٚدــٛب ايكطــا ٤عًٗٝــا ؾُٝــا إذا طــسأ ايـــشٝض أ ٚايٓؿــاع بعــد دخــٍٛ
َ ٞكدا ُز ٜطـع ايصـالٚ ٠ايطٗـازَ ٠ـٔ ايــشدخ ،ؾـإ تطاَــشت
ٚقت ايؿسٜطَ : ١ط ٓ
ٚأخٓست صالتٗا ست ٢ساضت أْ ٚـؿطت ٚدب عًٗٝا ايكطاٚ ،٤إال ؾال .
(ٜ :)275ـذب ايكطا ٤عً ٢ايطهسإ َٔ د ٕٚؾسم بني ايطـهس اإلختٝـازٚ ٟغـري
اإلختٝاز ٟإلنسا ٕٙأ ٚدٌُٗ أْ ٚـشُٖٛا .
(ٜ :)276ـذب قطا ٤غري اي َٔ ١َٝٛٝايؿسا٥ض اييت ؾاتتـ٘ ستـ ٢ايٓاؾًـ ١ايــُٓرٚز٠
يف ٚقت َعني عً ٢األظٗس .
(ٜ :)277صـضٓ ايكطــا ٤يف نــٌ ٚقــت َــٔ ايًٝــٌ ٚايٓٗــازٚ ،يف ايـــشطس ٚايطــؿس،
ٚالبد إٔ ٜكطَ ٞا ؾات٘ نُا ؾات٘  :إٕ ؾاتـ٘ قصـساً قطـ ٢قصـساً ٚيـ ٛيف ايــشطسٚ ،إٕ
ؾات٘ تـُاَاً قط ٢تـُاَاً ٚي ٛيف ضؿس. ٙ
( :) 278إذا نإ يف بعض ايٛقت ساضساً ٚيف بعط٘ َطـاؾساً قطـ ٢بـايٓش ٛايـرٟ
ٚدب عً ٘ٝآخس ايٛقتٚ ،األسٛط إضتشباباً ٖـ ٛايــذُع بـني ايتُـاّ ٚايكصـسٚ ،إذا
نإ ايؿا٥ت َـُا ٜـذب ؾ ٘ٝايـذُع بني ايكصس ٚايتُاّ إستٝاطاً ؾايكطا ٤نريو .
(ٜ :)279طـتشب َؤنـداً قطـا ٤ايٓٛاؾـٌ ايسٚاتـبٜٚ ،طتشطـٔ قطـا ٤غريٖـا َـٔ
ايـُؤقتات بإتٝاْٗا بسداَ ٤طًٛبٝتٗاٚ ،ال ٜتأنـد اضـتشباب قطـاَ ٤ـا ؾـات َٓٗـا سـاٍ
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ايـُسيٚ ،إذا عذص عٔ قطا ٤ايسٚاتب إضتشب يـ٘ ايصـدق ١عـٔ نـٌ زنعـتني بــُدٓ
طعاّ ٕٚ ،إٕ مل ٜتُهٔ نؿاَ ٙدٓ طعاّ ٕيصال ٠ايًَٚ ٌٝدٓ طعاّ ٕ آخس يصال ٠ايٓٗاز.
( :)280ايؿا٥تات ايٜ ١َٝٛٝـذب ايرتتٝـب بٗٓٝـا ؾُٝـا ناْـت َرتتبـ ١باألصـٌ :أعـ
ايعٗسٚ ٜٔايعػاٚ ّٜٛ َٔ ٜٔ٤اسدٚ ،اييت مل تهٔ َرتتب ً١باألصـٌ -نؿـٛات ايعصـس
ٚايـُػسب َٓ٘ -ؾاألظٗس عدّ إعتبـاز ايرتتٝـب بٗٓٝـا يف ايكطـا ٤عًـْ ٢ــش ٛتستٝبٗـا يف
األدا ٤أ ٚيف ايؿٛات ،بـُعٓ ٢عدّ ٚدٛب قطا ٤األضـبل ؾٛاتـاً ؾاألضـبل ،بـال ؾـسم
بني ايعًِ ب٘ ٚبني ايـذٌٖٗٚ ،هرا ال ٜعتـرب ايرتتٝـب يف قطـا ٤ايصـًٛات ايؿا٥تـ ١غـري
اي ١َٝٛٝناآلٜات أَ ٖٞ ٚع اي - ١َٝٛٝال بعطٗا َع بعض ٚال َٖ ٞع اي. -١َٝٛٝ
( :)281إذا عًــِ إٔ عـــً ٘ٝإســد ٣ايصــًٛات ايـَٝٛٝـــ ١ايـــدُطٜ ١ـهـؿـٝـــ٘ صـبـــضْ
َٚػسب ٚزباع ١ٝبكصد َا يف ايرَـَ ١ـسدٓد ً ٠بـني ايعٗـس ٚايعصـس ٚايعػـاٚ ،٤إذا نـإ
َطاؾساً ٜهؿَ ٘ٝػسب ٚثٓا ١ٝ٥بكصد َا يف ايرََ ١سدد ً٠بني األزبعـٚ ،١إٕ مل ٜعًـِ أْـ٘
نإ َطاؾساً أ ٚساضساً ٜأت ٞبجٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بني األزبعَ ١ع زباعَ ١ٝـسدد ٠بـني ايـجالخ
َع َػسبٜٚ ،تدري يف ايـُسدٓد ٠ؾـ ٞايؿسٚي ايجالث ١بني ايـذٗس ٚاإلخؿات .
( :)282إذا عًـــِ إٔ عًٝـــ٘ إثٓـــتني َـــٔ ايــــدُظ ايَٝٛٝـــَ ١ـــسددتني يف ايــــدُظ
صًٛات َٔ ٕٚ ّٜٛاسد ٚدــب عًٝـ٘ اإلتـٝإ بـأزبع صًٛات ٜ :أت ٞبصبض ٕثِ زباع١ٝ
َسدد ٠بني ايعٗس ٚايعصس ثِ َػسب ثِ زباعَ ١ٝسدد ٠بني ايعصس ٚايعػا.٤
ٚإٕ نإ َطاؾساً ٜهؿ ٘ٝثالخ صًٛات :ثٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بـني ايصـبض ٚايعٗـس ٚايعصـس
َع َػسب َع ثٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بني ايعٗس ٚايعصس ٚايعػا.٤
ت ٜ :ــأت ٞبجٓاٝ٥ــ١
ٚإٕ مل ٜعًــِ أْـــ٘ نــإ َطــاؾساً أ ٚساضــساً أتــ ٢بـــدُظ صــًٛا ٕ
َسدد ٠بني ايصبض ٚايعٗس ٚايعصس ،ثِ ٜأت ٞبسباعَ ١ٝسدد ٠بـني ايعٗـس ٚايعصـس ،ثـِ
ٜأت ٞبـُػسب ،ثِ ٜأت ٞبجٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بني ايعٗس ٚايعصس ٚايعػا ،٤ثِ بسباعٝـَ ١ـسدد٠
بني ايعصس ٚايعػا. ٤
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ٚإذا عًــِ إٔ عًٝــ٘ ثالثــاً َــٔ ايصــًٛات ايـــدُظ ايَٝٛٝــٚ ١دــب عًٝــ٘ اإلتٝــإ
بايـدُظٚ ،إٕ نإ ايؿٛت يف ايطؿس ٜهؿ ٘ٝأزبع صًٛات  :ثٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بـني ايصـبض
ٚايعٗس َع ثٓا ١ٝ٥أخسَ ٣سدد ٠بني ايعٗس ٚايعصس ثِ ٜأت ٞبصال ٠ايــُػسب ثـِ ٜـأتٞ
بجٓاَ ١ٝ٥سدد ٠بني ايعصس ٚايعػا. ٤
ٚإذا عًــِ بؿــٛات أزبــع َــٔ ايـــدُظ ايَٝٛٝــ ١أتــ ٢بايـــدُظ تـــُاَ ًا إذا نــإ يف
ايـشطسٚ ،قصساً إذا نإ يف ايطؿسٜٚ .عًِ ساٍ بك ١ٝايؿسٚي َـُا ذنسْـاٚ ،ايــُداز
يف ايـذُٝع عً ٢سص ٍٛايعًِ بإتٝإ َا إغتػًت ب٘ ايرَٚ ١ي ٛعًٚ ٢د٘ ايرتدٜد.
( :)283إذا غو أ ٚظٔ ؾـٛات ؾسٜطـَٓ ١ـ٘ أ ٚؾـسا٥ض مل ٜــذب عًٝـ٘ ايكطـا،٤
ٚإذا عًِ أ ٚإطُإٔ بايؿٛات ٚتسدد بني األقٌ ٚاألنجس داش ي٘ اإلقتصـاز عًـ ٢األقـٌ
ٚإٕ نإ األسٛط إضتشباباً تهساز ايكطا ٤ستٜ ٢ـشصٌ عٓد ٙعًِ بؿساؽ ذَت٘ .
( :)284ال ٜـــذب ايؿــٛز يف ايكطــا ،٤بــٌ ٜـــذٛش ايتــأخري نُــا ٜـــذٛش اإلغــتػاٍ
بايٓٛاؾٌ َا مل ٜـشصٌ ب٘ ايتٗا ٕٚيف تؿسٜـؼ ايرَـ ١أٜ ٚتٛقـع قـسب أدًـ٘ أ ٚعـسٚي
عذص ٙعٔ قطا ٤ايؿسا٥ض ايؿا٥ـت َ٘ٓ ١ؾًٝصَـ٘ ايــُبادز ٠ؾـٛزاً إيٗٝـا َـٔ د ٕٚإغـتػاٍ
بػ ٤ٞغري ضسٚز. ٟ
( :)285ال ٜـذب تـكد ِٜصال ٠ايكطا ٤عً ٢ايـشاضس ٠ؾٝذٛش اإلتٝـإ بايــشاضس٠
يـُٔ عً ٘ٝايكطاٚ ٤ي ٛنإ ايؿا٥ت يَٛٝـ٘ ،بـٌ ٜطـتشب ذيـو إذا خـاف ؾـٛت ٚقـت
ؾط ١ًٝايـشاضسٚ ٠إال إضتشب تكد ِٜايؿا٥ـت ،١بٌ األسـٛط تكـد ِٜايؿا٥ــت ١خصٛصـاً
يف ؾا٥ـت ١ذيو اي ،ّٛٝبٌ ٜطتشب ايعد ٍٚإيٗٝا َٔ ايـشاضس ٠إذا غؿٌ ٚغسع ؾٗٝا.
(ٜ :)286طتشب اإلتٝإ بايكطا ٤فاع ً١ضٛا ٤أنإ اإلَـاّ قاضـٝاً أّ َؤدٜٓـاً ٚال
ٜـذب إتـٓشاد صال ٠اإلَاّ ٚايـُأَ. ّٛ
(ٜ :)287ـذب عً ٢ذ ٟٚاالعـراز تـأخري ايكطـا ٤إىل شَـإ زؾـع ايعـرز ؾُٝـا إذا
عًـِ بازتؿـاع ايعـرز يف ايٛقـت ايالسـلٜٚ ،ــذٛش ايبـداز إذا عًـِ بعـدّ إزتؿاعــ٘ إىل
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آخس ايعُس ،بٌ إذا إستٌُ بكـا ٤ايعـرز ٚعـدّ إزتؿاعـ٘ أٜطـ ًا يهـٔ إذا قطـٚ ٢إزتؿـع
ايعرز ٚدبت اإلعاد ٠ؾُٝا إذا نـإ ايــدًٌ يف األزنـإ ٚال تــذب اإلعـاد ٠إذا نـإ
ايـــدًٌ يف غريٖــاَ .ــجالً  :إذا مل ٜــتُهٔ َــٔ ايسنــٛع أ ٚايطــذٛد يـــُاْع ٕٚإطُــإٔ
باضــتُساز ايـــُاْع إىل آخــس عُــس ٙأ ٚإستًُــ٘ ؾكطــَ ٢ــا ؾاتــ٘ َــٔ ايصــًٛات إٜـــُاّ٤
يسنٛعــ٘ ٚضــذٛد ٙثــِ إزتؿــع ايعــرز ٚدــب عًٝــ٘ ايكطــا ٤ثاْٝـاًٚ ،إذا مل ٜــتُهٔ َــٔ
ايكــسا ٠٤أ ٚايتػــٗد ايصــشٝشني  -يع ٝـبٕ يف يطــاْ٘ ٚ -إطُــإ باضــتُساز ٙأ ٚإستًُــ٘
ؾكطَ ٢ا ؾات٘ َٔ ايصًٛات ثِ إزتؿع ايعرز مل ٜـذب عً ٘ٝايكطا ٤ثـاْـ. ً١ٝ
( :)288إذا نإ عً ٘ٝؾٛا٥ـت ٚأزاد إٔ ٜكطـٗٝا يف ٚزدٕ ٚاسـد أذٕٓ ٚأقـاّ يـ ٚىل
ٚإقتصس عً ٢اإلقاَ ١يف ايبٛاقٚ ، ٞايعاٖس إٔ ايطكٛط زخص. ١
(ٜ:)289طتشب تـُس ٜٔايطؿٌ عً ٢أدا ٤ايؿسا٥ض ٚايٓٛاؾٌ ٚقطاٖ٤ا ٚعً ٢نـٌ
عٌُ خريٚ ،األقَ ٣ٛػسٚع ١ٝعبادات٘ ،ؾاذا بًؼ أثٓا ٤ايٛقت ٚقد صًٍ ٢أدصأت٘.
(ٜ :)290ـذب عً ٢ايـٛي -ٞايػـسع ٞأ ٚايعسؾــ -ٞسؿـغ ايطؿـٌ عـٔ نـٌ َـا ؾٝـ٘
خطس عً ٢سٝات٘ أ ٚضالَ ١أعطا ٘٥ايــُُٗ ١بـٌ ٚغـري ايــُُٗ ١ألْـ٘ أَاْـ ١عٓـد ،ٙبـٌ
البد َٔ ايتشؿٍغ عً ٘ٝعٔ تـُاّ َـا عًـِ َـٔ ايػـسع َبػٛضـٚ ١ٝدـٛدَ ٙـٔ ايــذُٝع
ستــ ٢ايصــيب نايكتــٌ ٚايصْــا ٚايًــٛاط ٚتٓــا ٍٚايـــدُس ٚايـــُطهسات ٚايـــُددزات
ٚايُٓٚ ١ُٝحنٖٛاٚ ،يف ٚدـٛب سؿعـ٘ عـٔ غـسب ايٓذاضـات ٚايــُتٓذطات ٚأنًـٗا
  َ٘ٓٚأنٌ َػهٛى ايترن َٔ ١ٝايــشٛٝاْات ايــُشًً - ١إذا مل تهـٔ َطـسٓ ٠إغـهاٍٚال ٜبعــد ايـــذٛاش الضــُٝا ايـــُتٓذطات خصٛص ـ ًا إذا ناْــت ايٓذاضــَ ١ــِٓٗ أَ ٚــٔ
َطاٚز ٠بعطِٗ يبعض ،نُا إٔ ايعاٖس دٛاش إيباضِٗ ايـشسٜس ٚايرٖب .
(ٜ :)291ـذب عًٚ ٢ي ٓٞايـُٝت  :ايٛيد ايرنس األنرب ساٍ ايـُٛت ،إٔ ٜكطَ ٞـا
ؾات أبا َٔ ٙايؿسا٥ض ايٚ ١َٝٛٝغريٖا نصال ٠اآلٜاتٚ ،األسٛط األٚىل قطـاؤ ٙيــُا
ؾات أَٓ٘ ٚ .ايـُساد َٔ األنرب َٔ ال ٜٛدد أنرب َٓ٘ ضٓاً سـني َـٛت األب ٚإٕ ٚدـد
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َٔ ٖ ٛأضبل َٓ٘ بًٛغاً أ ٚأضبل إْعكاداً يًٓطؿٚ ،١إذا نإ ايـٛي ٞسـاٍ ا ـٛت صـبٝاً
أَ ٚـذْٓٛاً ٚدب عً ٘ٝايكطا ٤سني ٜبًؼ ٜٚعكـٌٚ ،إْــُا ٜــذب ايكطـا ٤عًـ ٢ايٛيـد
ٌ أبٝـ٘ أ ٚأَٓـ٘ أ ٚنـاؾساً
األنرب إذا نإ ٚازثاً ؾإ نإ َـُٓٛعاً َٔ ايـُرياخ يه ْ٘ٛقاتـ َ
باهلل تعاىل ٚدب ايكطا ٤عً ٢غريَ ٙـُٔ نإ ٚيداً ذنساً ٚازثاً ٖ ٛأنربِٖ ضٓاً.
( :)292األقٚ ٣ٛدٛب قطـاَ ٤ـا ؾـات أبـا ٙيــُسي أْ ٚــ ّٛبـٌ َطًكـ ًا ستـَ ٢ـا
ؾات َٓ٘ عُداً أ ٚأت ٢بٗا صال ً٠ؾاضدْ ،ً٠عِ ٜـدتص ٚدٛب ايكطا ٤بــُا إذا تــُهٔ
أب َٔ ٙٛقطاٚ ٙ٤مل ٜكط٘  -يعرزُ أ َٔ ٚدٚ - ْ٘ٚال ٜعِٓ َـا إذا ؾـات األب َـٔ دٕٚ
إٔ ٜتُهٔ َٔ قطاٚ . ٙ٤ال ٜـذب ايكطا ٤عً ٢غري ايٛيد األنرب سـني َـٛت ايٛايـد،
ْعِ ٜطتشب يػري َٔ ٙايرنٛز ٚاإلْـاخ إٔ ٜكطـٛا عـٔ أبـٚ ِٗٝأَٓٗـِ َـا ؾاتُٗـا َـٔ
ايصالٚ ٠ايصٝاّ  .نُا ٜطكط ايكطـا ٤عـٔ ايٛيـد األنـرب إذا تـربٓع غـدص بكطـاَ ٤ـا
ؾات ايـُٝت ،أ ٚأٚص ٢ايـُٝت بإضتٝذاز ايصـال ٕ٠أ ٚايصـَٕ ّٛـٔ َايـ٘ ،أ ٚإضـتأدسٙ
ايٛيد األنرب َٔ َاي٘ ،يهٔ ايطكٛط -يف ٖر ٙايـُٛازد ايجالثَ -١ػـسٚط بـإٔ ٜكطـٞ
ايـُتربٓع أ ٚاألدري يًصال ٠أ ٚايص ّٛايؿا٥ت عٓ٘ ،أَا إذا مل ٜكضَ مل ٜطكط .
(:)293إذا َــات ايٛيــد األنــرب بعــد َــٛت أبٝــ٘ مل ـب ايكطــا ٤عًــ ٢غــريَ ٙــٔ
ايٛزثْ ١عِ ٖـَ ٛطـتشب يــِٗ ،بـٌ األسـٛط إضـتشباب ًا إلخٛتـ٘  :األنـرب ؾـاألنرب إٔ
ٜكطٛا َا ؾات أباِٖ أ ٚأَِٓٗ ٚمل ٜكطٔ٘ أنربِٖ ٚال ٜـذب إخساد٘ َٔ تسنت٘ .
( :)294إذا مل ٜهـٔ يًُٝـت ٚيــد ذنـس ،أ ٚؾاتــ٘ َـا ال ٜــذب عًــ ٢ايـٛي ٓٞقطــاؤٙ
ْعري َا ٚدب عً ٢أبٝـ٘ قطـاؤ ٙعـٔ أبٝـ٘ أ ٚعـٔ غـري ٙبعكـد إدـاز ،ٕ٠ؾـاألق ٣ٛعـدّ
ٚدٛب قطاَ ٤ا ؾات٘ َٔ صًب َاي٘ ،إال إٔ ٜٛص ٞايـُٝت ؾٝدسز َٔ ثًج٘.
ًٜٚصّ ايـُؤَٔ إٔ ٜٛص ٞبايٛادبات اإليـٗ ١ٝايجابت ١عًٚ -٘ٝي ٛبايعسي -نُا يـٛ
إضتؤدس عً ٢صال ٕ٠أ ٚصٝاّ عٔ َٝت ثِ َسي أ ٚعذص عٔ ايكطا. ٤
( :)295إذا غو يف ؾٛات غ َٔ ٤ٞايـُٝت مل ٜـذب ايكطاٚ ،٤إذا عًِ بؿٛات
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َكداز َٕٓ٘ ٚغو يف َكداز ٙداش ي٘ اإلقتصاز عً ٢ايكدز األقٌ ألْ٘ ايـُتٝكٔ .
( :)296ال ٜـذب ايؿٛز يف ايكطا ٤عٔ ايـُٝت َا يـِ ٜبًؼ سدٓ اإلُٖاٍ.
( :)297يف أدــصا ٤ايصــالٚ ٠غــسا٥طٗا ٚيف ايـــذٗس ٚاإلخؿــات ٚيف أسهــاّ ايػــو
ٚايطٜٗ -ٛساع ٞايـٛي : ٞايٛيـد األنـرب ايكاضـ ٞيًصـال - ٠تهًٝــ ْؿطـ٘ إدتٗـاداً أٚ
تكًٝداً ٜٚعٌُ سطب ٚظٝؿت٘ يتؿسٜؼ ذَ ١ايـُٝت بصالت٘ عٓ٘ .
( :) 298إذا َات أثـٓا ٤ايٛقـت بعـد َطـَ ٞكـداز ايصـال ٠بــشطب سايـ٘ قبـٌ إٔ
ٜصًٚ ٞدـب عًـ ٢ايـٛي ٞقطـاؤٖا ٚإٕ أَهٓـ٘ أداؤٖـا عٓـ٘ يف ايٛقـت قبـٌ خسٚدـ٘
ٚدب عً ٢األسٛط يصَٚاً .

الـمقصد الثامن  :صالة اإلستيجار

.

( :)299تص ـضٓ ايٓٝابــ ١عــٔ األَــٛات يف ايٛادبــات ايػــسعٚ ١ٝايـــُطتشباتٚ ،ال
تصضٓ ايٓٝاب ١عٔ األسٝا ٤يف ايٛادبات ٚيَ ٛع عذـصِٖ عٓٗـا ،إال يف ايــشر إذا نـإ
َطتطٝعاً ٚنإ عادصاً عٔ ايــُباغس ٠ؾٝذـب عًٝـ٘ إٔ ٜــُذٗٓص َـٔ ٜــٓٛب عٓـ٘ يف أدا٤
ايـشر عٓ٘ ْ .عِ تصضٓ ايٓٝاب ١عٔ األسٝا ٤يف عُ ّٛايـُطتشبات ٚايــدريات ايــُاي١ٝ
ٚايعبادٜ ١ٜأت ٞبٗا زداَ َ٤طًٛبٝتٗا ََٚشبٛبٝتٗا غسعاً َجٌ ايـشر ٚايعُس ٠ايــُٓدٚبني
ٚشٜاز ٠قرب ايٓيب(ٚ )قبٛز االٚ )(١ُ٥صال ٠ايصٜاز ٠قسب َساقدِٖ ٚصٜ ّٛـّٛ
ايػدٜس ْٚـش َٔ ٙٛاألٜاّ ايـُشبٛب صٝاَٗا ٚايصـدق ١عًـ ٢ايؿكـري ايــُشتاز ْٚــشٛ
ذيـــو ،نُـــا ٜــــذٛش إٖـــدا ٤ثـــٛاب ايعُـــٌ إىل األسٝـــاٚ ٤األَـــٛات يف ايٛادبـــات
ٚايـُطتشبات نُا ٚزد يف بعض األخبـاز ٚسهـ ٞؾعًـ٘ عـٔ بعـض أدـال ٤أصـشاب
اال )(١ُ٥بإٔ ٜطًب َٔ اهلل ضبشاْ٘ إٔ ٜعط ٞثٛاب عًُ٘ آلخس :س ٓٞأَٓٝ ٚت.
ٜٚـُهٔ أخر األدس ٠عً ٢ايٓٝاب ١يف عُـٌ ايــدري ،بـٌ إذا إنتؿـ ٢صـاسب ايــُاٍ
بإٖــدا ٤ايعُــٌ د ٕٚايٓٝابــ ١عٓــ٘ يف عُــٌ ايـــدري أَهــٔ أخــر األدــس ايـــُاي ٞعًــ٢
اإلٖدا ٤بػسط قصد ايتكسٓب إىل اهلل بإٖدا ٤ايعٌُ إي. ٘ٝ
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(ٜ :)300ـذب عً َٔ ٢عًٝـ٘ ٚادـب َـٔ صـال ٕ٠أ ٚصـٝاّ أْ ٚــشُٖٛا :إٔ ٜبـادز
إىل قطاَ ٤ا عً ٘ٝإذا ظٗـست عًٝـ٘ أَـازات ايــُٛت أ ٚتٛقـع قدَٚـ٘ عًٝـ٘ يعـٛازي
ايصَإٚ ،إذا عذص ٚدب عً ٘ٝايٛص ١ٝبٜ٘ٚ ،ـدسز َٔ ثًج٘ نطا٥س ايٛصاٜا.
ٚإذا أٚصــ ٢األب أ ٚاألّ أ ٚايـــذد أْ ٚـــش ِٖٛبصــال ٕ٠أ ٚصــٝاّ ٚمل ته ـٔ يــ٘
تسن ١أ ٚمل تـٔ بٗا ٚدب عًـ ٢خصٛص ايـٛيـد األنبـس َباغـس ٠قطـاَ ٤ـا ؾـات أبـاٙ
َٔ صالٚ ٕ٠صٝاّٚ ،ال ٜـذب عً ٢ايٛصٚ ٞال ايٛازخ إخسادٗا َٔ َاي٘ ايػدصـٞ
ٚال تـذب عً ٘ٝايـُباغسْ ،٠عِ َٖ ٛطتشب دداً ألْ٘ بسٓ ٚإسطإ باألب أ ٚاألّ.
ٚإذا نإ عً ٘ٝدَ ٜٔاي ٞيًٓاع أ ٚدٜـٔ غـسعَ ٞجٌ ايصنـا ٠أ ٚايـدـُظ ٚزدٓ
ايـُعايـِ ٚدب عً ٘ٝايـُبادز ٠إىل ٚؾاٚ ،٘٥ال ٜـذٛش ي٘ ايتأخري ٚإٕ عًِ ببكا ٘٥سٝـاً،
ٚإذا عذص عٔ ايٛؾاٚ ٤ناْت ي٘ تسنٚ ١دب عً ٘ٝايٛص ١ٝبٗا إىل ثـكَ ٕ١ـأَ ٕٛيٝؤدٜٗـا
بعد َٛتٖ٘ٚ ،ر :ٙد ٕٜٛايٓاع ٚايػسع -تـدسز َٔ أصٌ ايـُاٍ ٚإٕ مل ٜٛصَ بٗا.
(ٜ :)301طتشب يهٌ َؤَُٔ إٔ ٜكط ٞد ٜٔأخ ٘ٝايـُؤَٔ -ايد ٜٔايــُاي ٞيعُـّٛ
ايٓاع ٚايد ٜٔايعباد ٟهلل إذا ؾاتت َٓ٘ عباد ٠تكطـٜٚ ، -٢صـضٓ أخـر األدـس ٠عًـ٢
ض اإلضـتٝذاز يًصـالٚ ٠ايصـٝاّ
قطا ٤ايـد ٜٔايعبـاد ٟعـٔ أخٝـ٘ بعكـد إدـازٜٚ ،٠صـ ٓ
ٚايـشر ٚشٜاز ٠ايــُعصَٛني(ٚ )قـسا ٠٤ايكـسإٓ ْٚــشٖٛا عـٔ األَـٛات َـٔ دٕٚ
ؾسم بني ن ٕٛايـُطتأدس ٚصـٝاً أٚ ٚيٝـاً أٚ ٚازثـاً أ ٚأدٓبٝـاًٚ ،تؿـسؽ ذَـ ١ايــُٝت َـٔ
ايٛادــب بؿع ـٌ األدــري بػــسط قصــد ٙايٓٝابــ ١عًــ ٢ايـــُٝت بؿعًــ٘ٚ ،ال ٜٓؿــع قصــد
اإلٖــدا ٤إيٝــ٘ يف تؿسٜــؼ ذَتــ٘ َــٔ ايٛادــب ٚيف إضــتشكام األدــس ٠ايـــُتؿل عًٗٝــا يف
اإلداز ٠ؾًٝصّ األدري إٔ ٜٓـ ٟٛبعًُـ٘ اإلتٝـإ بــُا يف ذَـ ١ايــُٝت ٚأدا ٤دٜٓـ٘ ايـرٟ
ٖ ٛهلل ضبشاْ٘ بـشٝح ٜه ٕٛإتٝاْ٘ إَتجـاالً ي َـس اإلضـتشباب ٞبايٓٝابـٚ ١ايــُتٛدٓ٘ إىل
ايٓا٥ب ْؿط٘ ثِ ٜٓكًب بعد اإلدـازٜٚ ٠صـري أَـساً ٚدٛبٝـاًٜٚ ،رتتـب عًٝـ٘ ؾـساؽ ذَٓـ١
ايـُٝت ايـُٓٛب عٖٓ٘ٚ ،را ٜػب٘ َا يْ ٛرز أسدْ أ ٚسًـ باهلل أ ٚعاٖد اهلل ضـبشاْ٘
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عًــ ٢ايٓٝابــ ١عــٔ ايـــُٝت يف عُــٌ خ ٝــس ٕسٝــح ٜصــري ٚاد ــباً عًٝــ٘ بايٓــرز أَْ ٚشــٙٛ
ٜٚه ٕٛايٓا٥ب ٖ ٛايـُتكسٓب بايعٌُ ٜٚرتتب عً: ٘ٝؾساؽ ذَٓ ١ايـُٝت ايـُٓٛب عٓ٘.
(ٜ : )302عتــرب يف األدــري :ايبًــٛؽ ٚايعكــٌٚ ،نــرا اإلٜـــُإ استٝاط ـ ًاٚ ،إٔ ٜهــٕٛ
عازؾ ًا بأسهاّ ايعباد ٠ايــُطتأدس عًـ ٢قطـاٗ٥ا بايكـدز ايــُشتاز إيٝـ٘ بــشٝح ٜتٛقـع
صدٚز ايعٌُ ايصشٝض عٓ٘ ٜٚـُهٔ محٌ ؾعً٘ عً ٢ايصش ١عٓد ايػو.
ٜٚـــذٛش إضــتٝذاز نــٌ َــٔ ايسدــٌ ٚايـــُسأ ٠عــٔ ايسدــٌ ٚايـــُسأٚ ،٠يف ايـــذٗس
ٚاإلخؿاف ُٜساع ٢ساٍ األدري  :ؾايسدٌ َٜـذٗس بايـذٗسٚ ١ٜإٕ نإ ْا٥باً عـٔ ايــُسأ،٠
ٚايـُسأ ٠ال دٗس عًٗٝا ؾتصً ٞبإخؿاتٕ تَُاّ صًٛاتٗا ٚإٕ ْابت عٔ ايسدٌ .
( :)303األق ٣ٛعـدّ إعتبـاز عدايـ ١األدـري عًـ ٢ايعبـادَ ٠طًكـاً سـني إضـت٦ذازٙ
ٚسني إخباز ٙبأْ٘ أدَٓ ٣ا إضتـؤدس عًْ ،٘ٝعِ ال ٜصـدٓم يف إخبـاز ٙبايتأدٜـٚ ١ال تـربأ
ذَٓـــ ١ايــــُٓٛب عٓـــ٘ ،إال إذا نـــإ َٛثٛقـ ـ ًا بصـــدق٘ يف إخبـــاز ٙبايتأدٜـــ ١أٜ ٚــــشصٌ
اإلطُٓ٦إ ايػدص ٞبتأد ١ٜايعٌُ ايـُٓٛب عًٚ ٘ٝإٕ مل ٜـدرب ب٘ .
(ٜ :)304ـــذب تعــٝني ايـــُٓٛب عٓــ٘ ٚيــ ٛإفــاالً َ -ـــدتصساً َ -جــٌ إٔ ٜٓــٟٛ
األدري أ ٚايـُتربع بباطٓ٘ َٔ(:قصد ٙايـُطتأدس)أ(ٚصاسب ايـُاٍ)أْ ٚـشُٖٛا.
( :)305ال ٜـــذٛش إضــت٦ذاز ذ ٟٚاألعــراز نايعــادص عــٔ ايكٝــاّ أ ٚعــٔ ايطٗــاز٠
ايـدبج ١ٝأ ٚذ ٟايـذبري ٠أ ٚايـُطًٛع أ ٚايـُت ُِٝإال إذا تعرز األدري خـاي ٞايعـرز،
بٌ األظٗس عدّ دد ٣ٚتـربٓعِٗ عـٔ غريٖـِ َـع تٝطٓـس ايطـًٚ ،ِٝإٕ تــذدٓد ي دـري
ض َٓـ٘ ايعُـٌ ايٓـاقص ايعـرزٚ ٟإْتعـس
ايعذص عٔ بعض األدـصاٚ ٤ايػـسا٥ط مل ٜصـ ٓ
شَإ ايكدز ٠عً ٢ايعٌُ ايتآّ ،ؾإ ٦ٜظ َٔ إزتـؿاع ايعرز دا ٤ايتؿص ٌٝايالسل.
( :)306األدــري عًــ ٢صــال ٕ٠أ ٚصــٝاّ أ ٚســر أْ ٚـــشٖٛا إذا َــات قبــٌ اإلتٝــإ
بايعٌُ ايـُطتأدس عًٚ ٘ٝقد إغرتطت عً ٘ٝايـُباغس : ٠ؾـإ مل ٜــُضَ شَـإ ٜـتُهٔ
األدري َٔ اإلتٝإ بايعٌُ ؾ ٘ٝبطًت اإلدازٚٚ ٠دب عًـٚ ٢زثـ ١األدـري زدٓ األدـس٠
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ايـــُطُٓاَ ٠ــٔ تسنـــت٘ٚ ،إال  -إذا نــإ ايٛقــت ٚضــٝعاً ناؾٝـاً يًعُــٌ ٚمل ٜعُــٌ ستــ٢
َــاتٚ -دــب عًــ ٢ايٛزثــ ١أدا ٤أدــسَ ٠جــٌ ايعُــٌ َــٔ تسنـــت٘ ٚإٕ ناْــت أنجــس َــٔ
األدس ٠ايـُطُٓا ٠ايـُدؾٛع ١يـُٛزٓثِٗٚ ،إٕ مل تػرتط ايـُباغسٚ ٠دـب عًـ ٢ايٛزثـ١
اإلضت٦ذاز َٔ تسنت٘ نطـا٥س ايـد ٕٜٛايــُايٚ ،١ٝإذا مل تهـٔ يـ٘ تسنـ ٌ١مل ٜــذب عًـ٢
ايٛزث ١غٜٚ ْ٤ٞبك ٢ايـُٝت َػػ ٍٛايرَٓ ١بايعٌُْ ،عِ ٜطتشب -يهـٌ َـؤَُٔ ضـُٝا
األقسبا -٤ايتربٓع عٓ٘ بايعٌُ ايـُطتأدس عً ٘ٝأ ٚبـُاٍُ ٜطتأدس ب٘ َٔ ٜعًُ٘ .
(:)307إذا ٚقعت اإلدـاز ٠عًـ ٢تؿسٜـؼ ذَـ ١ايــُٝت ؾتـربٓع عٓـ٘ َتـربٓع ؾؿسغـت
ذَت٘ إْـؿطدت اإلداز ٠إذا نإ عادصاً عٔ ايعٌُ يــشني تــُاّ ايعُـٌ َـٔ ايــُتربٓع
نإٔ َُٜسي ٚمل ٜربأ ست ٢أنُـٌ ايــُتربعُ ايعُـٌَٚ .أَـا إذا نـإ قـادزاً عًـ ٢ايعُـٌ
َٚط ٢شَإ ٜتُهٔ ؾ َٔ ٘ٝإتٝاْ٘ ؾتربٓع غري ٙب٘ يصّ األدري دؾـع أدـس ٠ايــُجٌٚ ،أَـا
إذا ناْت اإلداز ٠عً ٢إتٝإ ايعٌُ عٔ ايـُٝت ؾال تـٓؿطذ إذا نإ ايعُـٌ َػـسٚعاً
بعــد ؾــساؽ ذَتــ٘ ٚ -يــ ٛإلستُــاٍ ؾطــاد عُــٌ ايـــُتربٓع ٚاقع ـاً أ ٚشٜــاد ٠إغــتػاٍ ذَــ١
ايـُٝت عٔ ايكدز ايـُطتأدس عً - ٘ٝؾٝذب عً ٢األدري ايعٌُ عً ٢طبل اإلداز.٠
(ٜ :)308ـذٛش اإلتٝإ بصال ٠االضتـ٦ذاز فاع - ١إَاَاً نإ األدري أّ َأََٛـاً-
يهٔ ٜعترب يف صش ١ايـذُاع - ١اذا نإ اإلَاّ أدرياً  -ايعًِ بإغتػاٍ ذَـ ١ايــُٓٛب
عٓ٘ بايصال ، ٠ؾاذا ناْت إستٝاط ١ٝناْت ايـذُاع ١باطً. ١
( :)309األدري عً ٢صال ٕ٠أ ٚصٝاّ أ ٚسر ٜعٌُ عًـ ٢طبـل تكًٝـدٖٚ ،ٙهـرا يـٛ
سصٌ ي٘ غو أ ٚضٜٗ ْٛعُـٌ بأسهاَُٗـا بــُكتط ٢تكًٝـدٚ ،ٙال ٜــذب عًٝـ٘ إعـاد٠
ايصــالٖ ،٠ــرا َــع إطــالم عكــد اإلدــازٚ ،٠إال يــصّ ايعُــٌ عًــَ ٢كتطــ ٢ايػــسط
ايـُأخٛذ عً ٘ٝيف عكد اإلداز : ٠ؾاذا إضتأدس ٙعًـ ٢إٔ ٜعٝـد صـالت٘ عٓـد ايػـو أٚ
ايطــٗ ٛأ ٚإٔ ٜكــسأ ضــٛز ٠خاصــ ١أًٜ ٚتــصّ بايصــال ٠عًــَ ٢ـــشُد ٚآٍ َـــشُد بعــد
ذنـس ٟايسنــٛع ٚايطــذٛد أًٜ ٚتــصّ بايتطــبٝشات ايهـبري ٠ثالثـاً أْ ٚــش ٛذيــو ٚدــب
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عً ٘ٝايعٌُ عًـ ٢طبــل ايــ ػسط ايــُأخٛذ عًٝـ٘ ضـُٔ عكـد اإلدـازَ ،٠ـا مل ٜتــٝكٔ
بطالٕ ايعباد ٠ايـُطتأدس عًٗٝا بؿعٌ ايػسط ايـُأخٛذ ؾ. ٘ٝ
( :)310إذا آدــس ٙيعبــادْٝ ٕ٠ابٝــٚ ١ناْــت اإلدــاز ٠ظــاٖس ٠يف ايـــُباغس ٠أ ٚأخــرت
غـــسطاً يف عكـــد اإلدـــاز ٠مل ٜــــذص ي دـــري إٔ ٜطـــتأدس غـــري ٙيًعُـــٌ إال َـــع إذٕ
ايـُطتأدسٚ ،مل ٜـذص يػري ٙإٔ ٜتـربع بايعُـٌ عـٔ األدـري ْ .عـِ إذا مل تهـٔ نـريو
داش ي٘ إٔ ٜطتأدس غري ،ٙيهٔ ال ٜـشٌٓ ي٘ إٔ ٜطتأدس ٙبأقٌٓ َـٔ األدـس ٠ايــُطُٓا ٠يف
إدازْ ٠ـؿط٘ إال إذا أت ٢ببعض ايعٌُ أٜ ٚطتأدس ٙبػري دٓظ األدس. ٠
( :)311إذا ع ٔٓٝايـُطتأدس ي دري َدَ ٠ع ١ٓٝؾًِ ٜأت بايعٌُ -نً٘ أ ٚبعط٘-
ؾٗٝا مل ٜـذص اإلتٝإ ب٘ بعدٖا إال بإذٕ ايـُطتأدسٚ ،إذا أت ٢ب٘ بعـدٖا بـد ٕٚإذْـ٘ مل
ٜطتشل األدسٚ ٠إٕ بس٥ت ذَٓ ١ايـُٓٛب عٓ٘ بعًُ٘ إذا ناْت عبادت٘ صشٝش. ً١
( :)312إذا تب ـ ٔٓٝبطــالٕ اإلدــاز ٠بعــد ايعُــٌ أ ٚؾطــدت  -يػ ـ ُ أ ٚغــري - ٙمل
ٜطتشل األدس ٠ايـُطُٓاٚ ،٠إضتشلٓ أدس ٠ايـُجٌ .
( :)313إذا مل تُعــ ـ ٔٓٝنٝؿٝــــ ١ايعُــــٌ ايـــــُطتأدس عًٝــــ٘ َــــٔ سٝــــح اإليتــــصاّ
بايـُطتشبات  -أنجسٖا أ ٚبعطٗاٜ -ـذب اإلتٝإ ب٘ عً ٢ايٓش ٛايـُتعازف .
(:)314إذا ْطــ ٞاألدــري بعــض ايـــُطتشبات ٚنــإ إتٝاْٗــا َــأخٛذاً يف َــِ عكــد
اإلدازْ ٠ـكص َٔ األدس ٠ايـُدؾٛع ١ي٘ بٓطبت٘ َٔ ايعٌُٚ ،االؾطٌ ايتصايـض .
( :)315إذا تسدد ايعٌُ ايـُطتأدس عًٝـ٘ بـني قـد ُز أقـٌ ٚبـني قـد ُز أنجـس َٓـ٘ دـاش
اإلقتصاز عً ٢األقٌ ٚ .إذا تسدد بني َتبآٜني  -ايصبض أ ٚايعٗسٚ -دـب اإلستٝـاط
بايـــذُع بُٗٓٝــاْ ،عــِ اذا أَهــٔ َسادعــ ١ايـــُؤدس ٚدــب يـــُعسؾ ١سكٝكــ ١ايعُــٌ
ايـُطتأدس عًٚ . ٘ٝإذا آدس ْؿط٘ يصال ٠غٗسُ َجالً ؾػو يف إٔ ايـُطتأدس عً ٘ٝصـال٠
ايطؿس أ ٚايـشطس ٚمل ٜـُهٓ٘ اإلضتعالّ َٔ ايـُؤدس ٚدب اإلستٝاط بايـذُع .
( :)316إذا عًِ ايٛي -ٞايٛيد األنرب -أٚ ٚص ٞايـُٝت :إٔ عً ٢ايـُٝت ؾٛا٥ـت
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ٚمل ٜعًِ أْ٘ قطاٖا قبٌ َٛتـ٘ أّ ال ٚدب -إستٝاطاً -إٔ ٜكطٗٝا أَٜ ٚطتأدس عٓ٘.
(:)317إذا شاسِ ؾسٜط َ١ايٛقت يف ٚقتٗا ٚادبْ آخس َاي -ٞنُا إذا آدس ْـؿط٘
يـدٝاط ١ثٛب أ ٚيصال ٠أزبع زنعات َٔ -شٚاٍ َ ّٜٛعني إىل غسٚب٘ ؾأخٓس ست ٢بكٞ
َٔ ايٛقت َكداز ايعٌُ ايـُطتأدس عً -٘ٝخٝاط ١ايجٛب أ ٚصال ٠أزبع زنعات-
 ٖٛٚمل ٜصٌٓ يٓؿط٘ عصس ذيو ايٚ ّٛٝدب اإلتٝإ بصال ٠ايعصس -ؾسٜط ١ايٛقت
ألُٖٓٝتٗاٚ ، -يًُطتأدس س٦ٓٝر ؾطذ عكد اإلدازَٚ ٠طايب ١األدري بإزداع األدس
ايـُطُٚ ،٢ي٘ إٔ ال ٜؿطدٗا ٜٚطايب٘ بأدس ٠ايـُجٌ ٚإٕ شادت عً ٢ايـُطُ. ٢

ععععععععع صالاقال ع صورس
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ععععع صفاللع ألً ع:ععصَفعع جلايةع.ع
( :) 318صال ٠ايـذُعٚ ١ادب ١يف عصٛزْا بٛدٛبٕ تـدٝريٚ ٟإٕ مل تهٔ
ٜد ايؿك ٘ٝآََٓ ١بطٛط ،١بـُعٓ: ٢إ ايـُهًـ عٓد شٚاٍ  ّٜٛايـذُعَ ١ـدٓٝس بني
إقاَتٗا  -إذا إْعكدت داَع ً١يػسٚطٗا ٚ -بني إتٝإ صال ٠ايعٗسٚ ،ايـذُع ١أؾطٌ
ؾسد ٟايتدٝريٚ ،إذا أدٓاٖا َع تـُاّ غسٚطٗا أدصأت عٔ صال ٠ايعٗسٖٞٚ ،
زنعتإ َع خطبتني قبًُٗا ٜ :ؤذٕٓ ايـُؤذٕٓ عٓد شٚاٍ ايػُظ ثِ ٜك ّٛاإلَاّ
يٝطتكبٌ ايٓاعٜٓٚ ،بػ ٞي٘ ايطالّ عً ،ِٗٝثِ ٜبدأ ايـدطب ١األٚىل ؾٝشُد اهلل ٜٚج
عًٜٚ ٘ٝعغ ايٓاع ٜٛٚص ِٗٝبتك ٣ٛاهلل ٜٚكسأ ضٛز ٠صػري َٔ ٠ايهتاب ايعصٜص،
ثِ ٜـذًظ قًٝالً ،ثِ ٜك ّٛيًجاْٜٚ ١ٝـشُد اهلل ٜٚج

عًٜٚ ٘ٝصً ٞعًَ ٢ـشُد()

ٚعً ٢أ ١ُ٥ايـُؤَٓني (ٜٚ )طتػؿس يًُؤَٓني ٚايـُؤَٓات .
ٜٓٚبػ َٔ ٞايـدطٝب زؾع ايصٛت بايـدطبتنيٜٓٚ ،بػ َٔ ٞايـشاضسٜٔ
اإلضتُاع ٚاإلْصات ٚاإلصػا ٤يًدطبتني ٜٓٚ ،بػ ٞعدّ ايتهًِ سُٗٓٝا بٌ االستٝاط
قايُ بايتصاّ ايصُت ٚاإلْصات يـُٗا  .ؾاذا ؾسؽ إَاّ ايـذُع َٔ ١ايـدطبتني أقاّ
ايـُؤذٕٓ ٚصًٍ ٢بايـُذـتُعني زنـعتني ٜـذٗس ؾُٗٝا بكسا٤تٜ٘ٚ ،طتـشب ي٘ إختـٝاز
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ضٛز ٠ايـذُع ١يف األٚىل ٚضٛز ٠ايـُٓاؾكني يف ايجاْ. ١ٝ
(ُٜ :)319عترب  -إستٝاطاً -إيكا ٤ايـدطبتني بايعسب : ١ٝخـصٛص ايكدز ايٛادـب
َُٓٗا ،د ٕٚايصا٥د عًُٗٝا ،ؾٝذٛش إيكاؤ ٙهلُا بايًػ ١اييت ٜؿُٗٗا ايـُذتُعٕٛ
ٚخطٝب ايصال ،٠بٌ إذا نإ بعضُ ايـشاضس ٜٔغريَ عازؾني بايًػ ١ايعسب ١ٝؾاألسٛط
يصَٚاً ٖ ٛايـذُع بني ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝيػ ١ايـشاضس ٜٔبايٓطب ١إىل (ايٛعغ ٚايٛص١ٝ
ع
بتك ٣ٛاهلل)ٜٓٚ ،بػ ٞايتعدٓد إذا تعدٓدت يػات ايـشاضس - ٜٔنُا ي ٛإدتُع ؾسِ ْ
ى يًصال - ٠يٝتشكل ٚعغ فٝعِٗ ٚاقعاً .
ٚتُسِ ٌ
(ٜ :)320عترب يف ٚدٛب صال ٠ايـذُع ١أَٛز :

أ -دخ ٍٛايٛقت ٖٛٚ ،أٍٚ

شٚاٍ ايػُظٚٚ ،قتٗا َطٓٝل تكسٜباً بكدز أذاْٗا ٚخطبتٗٝا ٚزنعتٗٝاٚ ،إذا تأخٓس
ايػسٚع ؾٗٝا عٔ بد ٚايصٚاٍ عسؾاً ؾاألسٛط ٚدٛب ًا إتٝإ صال ٠ايعٗس خاص. ١
ب -إدتُاع مخط ١أغداص أسدِٖ اإلَاّ  ،ؾال تـذب صال ٠ايـذُع ١إذا مل
ٜـذتُعٛا  -مخط ١ؾُا ؾٛم . -
دـٚ -دٛد اإلَاّ اواَع يػسا٥ط اإلَاَ - ١ايعدايٚ ١غريٖا  -عًَ ٢ا ْـرنسٖا
يف صال ٠ايـذُاع - ١غسٚط اإلَاّ . -
(ٜ :)321عترب يف صش ١صال ٠ايـذُع ١أَٛز :
أ -ايـذُاع ،١ؾال تصض صال ٠ايـذُع ١ؾسادٜٚ ٣ـذص ٟؾٗٝا إدزاى اإلَاّ قبٌ
ايػسٚع يف ايسنٛع األ ،ٍٚبٌ يف ايكٝاّ َٔ ايسنع ١ايجاْ ١ٝؾٝأتَ ٞع اإلَاّ بسنع١
ٚبعد ؾساغ٘ ٜأت ٞبسنع ١أخسٚ ،٣أَا إذا أدزن٘ يف زنٛع ايجاْ ١ٝؾكد ؾاتت٘ صال٠
ايـذُعٚ ١البد َٔ إتٝاْ٘ صال ٠ايعٗس .
ب -إٔ ال تـهـ ٕٛايـُطـاؾـ ١بٝـٓٗا ٚبٝـٔ صـال ٠دـُعـ ١أخـس ٣أقـٌ َـٔ ؾـسضذ
 مخط ١نَ ًٛٝرت ْٚصـ  -ؾً ٛأقُٝت فعتإ ؾُٝا د ٕٚؾسضذ بطًتا فٝعاً إذاعًِ إْعكاد ايـذُعتني َٔ د ٕٚؾاصٌ ؾسضذْ ،عِ إذا نإ إسد ٣ايصالتني ؾاقد٠

بعض ايصًٛات ا طتشب)285( .............................................................١

يبعض غسا٥ط ايصش ١مل تـُٓع عٔ إقاَ ١صال ٠فع ١أخسٚ ٣إٕ تأخٓست عٓٗا.
دـ -قسا ٠٤ايـدطبتني قبٌ ايصال ٖٛٚ ٠قاٚ ،ِ٥األسٛط ٚدٛباً إٔ تهْٛا سني
ايصٚاٍ َٔ د ٕٚتأخٓس َعتدٓ ب٘ٚ ،األسٛط ن ٕٛايـدطٝب ٚإَاّ ايصالٚ ٠اسداً .
( :) 321إذا أقُٝت صال ٠ايـذُع ١يف بًدٕ ٚادد ٠يػسا٥ط ايٛدٛب ٚايصش١
ٜطتشطٔ يف عصٛزْا ايـشطٛز يف َـذُعٗا ،يهٔ ٜك ٣ٛعدّ ٚدٛبْ٘ ،عِ ال
إغهاٍ يف ٚدٛب ايـشطٛز َع إقاَ ١اإلَاّ ايـُعص )( ّٛيـٗا أ ٚعٓد أَسٙ
ٚتعٝـ ٘ٓٝغدـصاً ٜـكُٗٝا أ ٚعٓد األَٔ َٔ ايطـسز ٚايـدـٛف ٚإْـبـطاط ٜد ايـؿكـ٘ٝ
ايـُعتكد يًٛال ١ٜايعاَ. ١
(ٜ : ) 322عترب يف ٚدٛب ايطع ٞيـشطٛز صال ٠ايـذُع ١أَٛز  :ايتهًٝـ ؾال
ٜـذب ايـشطٛز عً ٢ايصػري ٚايـُذٓٚ ، ٕٛايرنٛز ٠ؾال ٜـذب ايـشطٛز عً٢
ايٓطاٚ ٤إٕ إضتشب يـٗٔ ايـشطٛز َع ايـشؿاظ عً ٢ايطرت ٚايـشذابٚ ،ايـشطٛز
يف ايٛطٔ ؾال ٜـذب ايـشطٛز عً ٢ايـُطاؾس ضٛا ٤ايـُطاؾس ايرٚ ٟظٝؿت٘ ايكصس
 َٔٚناْت ٚظٝؿت٘ اإلتـُاّ نايك اصد إلقاَ ١عػس ٠أٜاّٚ ،ايطالَ َٔ ١ايـُسي أٚ
ايعُ ٢ؾال ٜـذب عً ٢ايـُسٜض أ ٚاألعُٚ ،٢عدّ ايػٝدٛخ ١ؾال ٜـذب عً٢
ايػٝذ ايهبري ،نُا ٜطكط ٚدٛب ايـشطٛز عُٓٔ بعد عٔ َٛقع صال ٠ايـذُع١
بأشٜد َٔ ؾسضدني  -أسد عػس نَ ًٛٝرتاً ٜٚ -طكط عُٓٔ ٜتشسز َٓ٘ ٜٚػلٓ عً٘ٝ
ست ٢إذا نا ٕ قسٜباً َٔ َٛقع ايـذُعٚ ،١ال ٜبعد عدّ ٚدٛب ايـشطٛز عٓد ايـُطس
ٚإٕ مل ٜهٔ ايـشطٛز سسدٝاً ْ .ـعِ إذا تهًٍـ ٖؤال ٤ايـشطٛز يف َٛقع صال٠
ايـذُعٚ ١أدٖٓٚا داَع ١يػسٚط صشتٓٗا صشٓت َِٓٗ ٚأدصأت عٔ صال ٠ايعٗس.
(ٚ َٔ :) 323دب عً ٘ٝايـشطٛز أ ٚإضتشطٔ ي ٛتسن٘ ٚصًٍ ٢صال ٠ايعٗس
ؾاألظٗس صشٓ ١صالت٘ ،بٌ إٕ َٔ مل تـذب عً ٘ٝصال ٠ايـذُع ١عٓٝاً أ ٚمل ٜـذب
عً ٘ٝايـشطٛز يـٗا أ ٚمل ٜـشطسٖا بايؿعٌ تـذٛش ي٘ ايـُبادز ٠إىل أدا ٤صال ٠ايعٗس
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يف أٚ ٍٚقتٗا ٚال ٜـذب عً ٘ٝايتأخري عٔ أ ٍٚايصٚاٍ ٚتصضٓ َٓ٘ ايصال.٠
(ٜٓ :)324بػ ٞتسى ايـطؿس َـٔ بـًد ٙايـر ٟتـكاّ ؾـ ٘ٝايـذُع ١دـاَع ١يـػسا٥ـط
صشتٗا إذا أٚدب ضؿس ٙؾٛات ايصال َ٘ٓ ٠إال يطسٚزٜ ٕ٠عرز ؾٗٝا غسعاً أ ٚعسؾاً.
(ٜ :)325ـشسّ  -سني ايٓدا ٤يصال ٠اوُع - ١إْػا ٤ايبٝع ٚايػساْٚ ٤ـشُٖٛا َٔ
َٛاْع ايـشطٛز إلقاَ ١صال ٠اوُعٚ ،١األظٗس صش ١ايـُعاًَٚ ١إٕ ناْت حمٍسَ.١
(ٜٓ : )326بػ ٞإلَاّ ايـذُع ١إٔ ٜتعُِٓ ٚإٔ ٜعتُد عً ٢عصا أ ٚضٝـ أٚ
ْـشُٖٛآٜٚ ،بػ ٞيهٌ َؤَُٔ إٔ ٜـُٗٓد يـشطٛز صال ٠ايـذُع ١بإٔ ٜػتطٌ ٜٚكًٍِ
أظؿازٜٚ ٙـدؿٍـ غعس زأض٘ ٚغازب٘ ٜٚتطٓٝب ًٜٚبظ أؾطٌ ثٝاب٘ ٚأطٗسٖا ثِ
ٜـدسز يـشطٛز صال ٠ايـذُع ١بطهٚٚ ٕ١ٓٝقاز.

ععع صفاللع صثرأُع:ععشنََةعصَفعع جلارَةعًتحمرمورع.
( :)327تطتشب ايـذُاع ١يف ايؿسا٥ض ايٚ ١َٝٛٝاآلٜات ٚاألَٛاتٚ ،يــٗا ثـٛاب
ععٚ ،ِٝيف خرب صشٝض :ايصال ٠يف فاعـ ٕ١تعـدٍ مخطـٚ ١عػـس ٜٔصـال ٠ؾـساد،٣
ٚقد ٚزد ايـشحٓ عًٗٝا ٚايرّٓ عً ٢تسنٗا يف أخباز نجري ٠ذات َطـاَني عايٝـ ١مل ٜـسد
َجًٗا ؾــ ٞأنجـس ايــُطتشباتٜٚ ،تأنـد اإلضـتشباب يف ايَٝٛٝـ ١األداٝ٥ـ ١ضـُٓٝا ايصـبض
ٚايعػاٚ ،٤ال تُػسع -إستٝاطاً -صال ٠ايطٛاف فاعٚ ،ً١ال ُٜهتؿ ٢بإتٝاْٗا َؤتـُٓ ًا.
( :)328تـــذب اوُاعــ ١يف اوُعــٚ ١ايعٝــدَ ٜٔــع إدتُــاع غــسا٥ط ايٛدــٛب،
ٚاإل٥تُاّ غسطٌ يف صشتٗاٚ ،ال تـذب باألصٌ يف غري ذيوْ ،عِ قد َٜذب اإل٥تُـاّ
عٓد ضٝل ٚقت ايصال ٠حبٝح ال ُٜدزنٗا يف ٚقتٗا إال باإل٥تُاّٚ ،قد َٜذـب بـايعسي
يٓرزُ أ ٚعٗدٕ أٜ ٚـُنيُ عًٚ ،٘ٝي ٛخايـ صشت صالت٘ٚ ،نإ عًٝـ٘ نؿـاز ٠ايــشٓح،
ٚاألسٛط اإل٥تُاّ يـُٔ مل ٜتعًِ ايكساَ ٠٤ع قدزت٘ عًٚ ٘ٝتكصري ٙيف ايتعًٍِ ي ٛتٝطس .
( :)329ال تػسع ايـذُاع ١يف غَ ٤ٞـٔ ايٓٛاؾـٌ األصـًٚ ١ٝإٕ ٚدبـت بايعـازي
يٓرزُ أ ٚعٗد اَُٜ ٚني أ ٚإداز ٠أ ٚغسط ضُٔ عكد الشّ ،إال يف صال ٠ايعٝدَ ٜٔع
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عدّ إدتُاع غسا٥ط ايٛدٛب ٚصال ٠اإلضتطكا. ٤
(ٜ :)330ـذٛش إقتداٜ َٔ ٤صً ٞإسد ٣ايصًٛات اي ١َٝٛٝبــُٔ ٜصـً ٞاألخـس٣
ٚإٕ إختًؿــا بايـــذٗس ٚاإلخؿــاف أ ٚبــاألداٚ ٤ايكطــا ٤أ ٚبايكصــس ٚايتُــاّٜٚ ،ـــذٛش
إقتداَ ٤صً ٞاآل ١ٜبـُصً ٞاآل ١ٜاألخس. ٣
( :)331ال تػسع اوُاع ١ؾُٝا ي ٛإختًؿت صال ٠اإلَـاّ ٚصـال ٠ايــُأَ ّٛيف ْـٛع
ايؿسٜطــ ١ؾــال ٜـــذٛش إقتــداَ ٤صــً ٞايَٝٛٝــ ١بـــُصً ٞايعٝــد ٜٔأ ٚاآلٜــات أ ٚصــال٠
األَٛات بٌ بصال ٠ايطٛاف عً ٢األسٛط ٚدٛباًٚ ،نرا ايـشهِ بايعهظ .
( :)332ال ٜـذٛش اإلقـتـدا ٤يف صال ٠االستـٝاط ٚي ٛبـُجًٗاٚ ،ال يف ايصًٛات
اإلستٝاطٝــ ١نُــا يف َــٛازد ايعًــِ اإلفــاي ٞبٛدــٛب ايكصــس أ ٚاالتـــُاّ ،إال إذا
ال
إتٓـشدت ايـذٗ ١ايـُٛدب ١إلستٝـاط اإلَـاّ ٚايــُأَ ّٛنـإٔ ٜعًـِ ايػدصـإ إفـا ً
بٛدٛب ايكصس أ ٚايتُاّ عًُٗٝا ؾٝصًٝإ فاع ١قصساً أ ٚتـُاَاً .
( :)333أقــٌ عــدد تٓعكــد بــ٘ ايـــذُاع - ١يف غــري ايـــذُعٚ ١ايعٝــد -ٜٔإثٓــإ
أســدُٖا اإلَــاّ ٚيــ ٛنــإ ايـــُأَ ّٛإَــسأ ٠أ ٚصــبٝاً َـــُٝصاً عًــ ٢األقــٚ ،٣ٛأَــا يف
ايـذُعٚ ١ايعٝد ٜٔؾال تٓعكد إال بـدُط ١أسدِٖ اإلَاّ .
( :)334تٓعكد ايـذُاع ١بٓٓٝـ ١ايــُأَ ّٛيإل٥تُـاّ ،ؾـاذا مل ٜٓـ َٛايــُأَ ّٛمل تٓعكـد
ٚال ٜطسٓ بٗا  :عـدّ نـ ٕٛاإلَـاّ ْاٜٚـ ًا يإلَاَـ ١أ ٚعـدّ َعسؾتـ٘ بـشصٛيــٗاْ ،عـِ يف
صال ٠ايـ ذُعٚ ١ايعٝد ٜٔالبد َٔ ْ ١ٓٝاإلَاّ يإلَاَـ ١بـإٔ ٜٓـ ٟٛايصـال ٠ايـيت ٜــذعً٘
ايـُأَ ّٛؾٗٝا إَاَاًٚ ،نرا إذا ناْت صال ٠اإلَاّ َعاد ٠فاع. ً١
ض اإلقتـدا ٤بــُأَ ّٛإلَـاّ ٕآخـسٚ ،ال
(ًٜ :)335صّ ٚسد ٠إَاّ ايــذُاع ١ؾـال ٜصـ ٓ
بإَاَني ٚإٕ إقرتْا يف األقٛاٍ ٚاألؾعاٍٚ ،ال اإلقتدا ٤بأسد إَاَني عًْ ٢ـش ٛايرتدٜـد
بُٗٓٝا َٔ د ٕٚتعٝنيٚ ،ال تٓعكد ايـذُاع ١بريو ٚ .البد َٔ تعـٝني ايــُأَ ّٛإلَاَـ٘
ٜٚهؿ ٞايتعٝني اإلفاي ٞايـُدتصس َجٌ إٔ  ٟٜٛٓاال٥تُاّ بإَاّ ٖر ٙايـذُاع ١أٚ
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بـُٔ ٜطُع صٛت٘ ٚإٕ تسدد يف ذٖٓ٘ ذيو ايـُعني بني غدصني .
( :)336إذا غو يف أْـ٘ ْ ٣ٛاإل٥تُاّ أّ ال بٓ ٢عً ٢ايعدّ ٚأتـِٓ َٓؿـسداً ،إال إذا
عًِ أْ٘ قاّ بٓ ١ٓٝايـدخ ٍٛيف اوُاعـٚ ١ظٗـست عًٝـ٘ أسـٛاٍ اإل٥تُـاّ َـٔ اإلْصـات
ْٚـشٚ ٙٛإستٌُ أْ٘ مل  َٜٛٓاإل٥تُاّ غؿً ً١ؾال ٜبعد دٛاش إتـُاّ صالت٘ فاع.١
( :)337إذا ْ ٣ٛاإلقتـدا ٤بػـدصُ عًـ ٢أْـ٘ شٜـد ؾبـإ بعـد تــُاّ ايصـال ٠نْٛـ٘
عبٝداً  :ؾإ إعتكد ن ٕٛعبٝدٕ عـدالً صـشت فاعتـ٘ ٚصـالت٘ٚ ،إٕ مل ٜعتكـد ٙعـدالً
بطًت فاعت٘ ٚصشت صالت٘ ٚإٕ تسى ايكسا ،٠٤إال إذا ٚقـع ؾٗٝـا َـا ٜبطـٌ ايصـال٠
عُــداً ٚضــٗٛاً نــإٔ شاد زنٛعــاً أ ٚشاد ضــذدتني ؾتبطــٌ صــالت٘ ٚ .إذا بــإ ذيــو
ايتدايـ أثٓا ٤ايصال ٠إْؿسد يف صالت٘ ،أ ٟعٌُ بٛظٝؿ ١ايـُٓؿسد ٚأتـِٓ صالت٘.
ال َُٓٗـا قـد ْـ ٣ٛإَاَـ ١اآلخـس
( :) 338إذا صًٍ ٢إثٓـإ ٚعًـِ بعـد ايؿـساؽ إٔ نـ ً
صشٓت صالتُٗاٚ ،إذا عًِ إٔ نالً َُٓٗا ْ ٣ٛاال٥تُـاّ بـاآلخس إضـتأْـ نـٌ َُٓٗـا
ايصال ٠إذا ناْت َـدايؿ ١يصال ٠ايـُٓؿسد نإٔ تسى ايكسا. ٠٤
( :)339ال ٜـــذٛش ْكــٌ ْـــ ١ٓٝاال٥تُــاّ َــٔ إَــاّ ٕإىل آخــس إختٝــاز ًا  ،إال إٔ ٜعــسي
يإلَــاّ َــا ٜـــُٓع٘ َــٔ إتـــُاّ صــالت٘ َــٔ َــٛتٕ أ ٚدٓــ ٕٛأ ٚإغُــا ٤أ ٚســدخ أ ٚإذا
ترنٍس سدثاً ضابكاً عً ٢ايصـال ٠ؾٝذـٛش يًُـأََٛني اإلْؿـساد نُـا ٜــذٛش تــكد ِٜإَـاّ
آخس ٚإتـُاّ صالتِٗ َع٘ٚ ،األسٛط إٔ ٜه ٕٛاإلَاّ اآلخس َٔ ايـُأََٛني .
( :)340ال ٜـذٛش يًُٓؿسد ايعـد ٍٚإىل اال٥تُـاّ يف األثٓـا ،٤نُـا ال ٜــذٛش  -عًـ٢
األسٛط  -ايعد ٍٚعٔ اال٥تُاّ إىل اإلْؿساد إختٝازاً يف بـد ٚايصـال ٠أ ٚأثٓاٗ٥ـا ،ؾـإ
ؾعٌ صشت صالت٘ ؾسادٚ ٣يصَ٘ ايتشؿٍغ عًَ ٢تطًباتٗا َـٔ د ٕٚإخـالٍ بكـسا ٕ٠٤أٚ
ْـشٖٛا عً ٢األسٛطٚ .عً :٘ٝي ٣ْٛ ٛاإلْؿساد أثٓا ٤قسا ٠٤اإلَاّ ٚدبت عً ٘ٝايكـسا٠٤
َٔ األٖٚ ،ٍٚهرا إذا ْ ٣ٛاإلْؿساد بعد تـُاّ قسا٤ت٘ قبٌ ايسنٛع عً ٢األسٛط .
ْعِ ٜـذٛش يًُأَ ّٛايتطً ِٝقبٌ اإلَاّ َٚؿازق ١ايـذُاع ١يف ايـشاالت ايعرز١ٜ

اسهاّ صال ٠اوُاع)289( ................................................................١

ايعاد ١ٜنإٔ ٜط ٌٝاإلَاّ ايتػٗد أٜ ٚتدٓٛف ايـُأََ ّٛـٔ سصـس ايبـ ٍٛأ ٚايٛدـع أٚ
ْـشُٖٛا ،نُا ٜـذٛش ايعد ٍٚإىل اإلْؿساد َطًكاً يف ساالت ايطسٚز ٠أ ٚايتطسٓز َـٔ
ايـُتابعٚ ١يف تـُاّ َٛاضع ايصال. ٠
( :) 341إذا ْ ٣ٛاإلْؿـساد صـاز َٓؿـسد ًا ٚال ٜــذٛش يـ٘ ايسدـٛع إىل اال٥تُـاّٚ ،إذا
تسدد يف اإلْؿساد ٚعدَ٘ ثِ عصّ عً ٢عدَ٘ ؾؿ ٞدٛاش بكا ٘٥عًـ ٢اال٥تُـاّ إغـهاٍ،
ٚإذا غو يف أْ٘ عدٍ إىل اإلْؿساد أّ ال بٓ ٢عً ٢عدَ٘ .
( :)342ال ٜعترب يف صش ١ايـذُاع ١قصد ايتكـسب بٗـا  :ال بايٓطـب ١إىل اإلَـاّ ٚال
بايٓطب ١إىل ايــُأَ ،ّٛؾـاذا نـإ قصـد اإلَـاّ أ ٚايــُأَ ّٛغسضـ ًا دْٜٛٝـ ًا َباسـ ًا َجـٌ
ايؿــساز َــٔ ايػــو أ ٚتعــب ايكــسا ٠٤أ ٚغــري ذيــو صــشٓت ٚتستٓبــت عًٗٝــا أسهــاّ
ايـذُاع ،١يهٔ ال ٜرتتب عًٗٝا ثٛاب ايـذُاع ١إال َع قصد ايتكسٓب بٗا .
ال بـــُٔ ٜصــًٍ ٞصــال ً ٠ال إقتــدا ٤ؾٗٝــا
( :)343إذا ْــ ٣ٛاإلقتــدا ٤ضــًٗ ٛا أ ٚدٗــ ً
 نُا إذا ناْت ْاؾًٚ ١تــد ٌٓٝأْـ٘ ٜصـً ٞؾسٜطـ ١ايؿذـس َـجالً  : -ؾـإ تـرنس أ ٚعًـِقبـٌ اإلتٝــإ بـــُا ٜٓاؾــ ٞصــال ٠ايـــُٓؿسد عــدٍ إىل اإلْؿـساد ٚصـشٓت صــالت٘ٚ ،نــرا
تصض إذا ترنس بعد ايؿساؽ ٚمل حيصٌ َٓ٘ َا ٜٛدب بطالٕ صال ٠ايــُٓؿسد عُـداً أٚ
ضٗٛاًٚ ،إال -إذا صدز َٓ٘ َا ٜٛدب بطالٕ صال ٠ايـُٓؿسد عُداً أ ٚضٗٛاً -بطًت.
( :)344تــدزى ايـــذُاع ١بايــدخ ٍٛيف ايصــالَ ٠ــٔ أ ٍٚقٝــاّ اإلَــاّ يًسنعــ ١إىل
َٓتٗ ٢زنٛع٘ ،ؾاذا دخٌ َع اإلَـاّ سـاٍ قٝاَـ٘  -قبـٌ ايكـسا ٠٤أ ٚأثٓاٖ٤ـا أ ٚبعـدٖا
قبـــٌ ايسنـــٛع أ ٚســـاٍ ايسنـ ـٛع  -ؾكـــد أدزى ايسنعـــٚ ،١ال ٜتٛقــــ إدزانٗـــا عًـــ٢
االدتُاع َع٘ يف ايسنٛع ،ؾاذا أدزن٘  ٖٛٚيف زنٛع ؾـٓٚ ٣ٛنبٓس ٚزنـع قبـٌ إٔ ٜسؾـع
االَاّ زأض٘ َٔ زنٛع٘ٚ -ي ٛنإ بعد ؾساغ٘ َـٔ ايـرنس ايٛادـب -ثـِ ؾاتـ٘ ايسنـٛع
َع االَاّ يعرز-ناغتػاي٘ بايكسا ٠٤أ ٚبايتطبٝض -ؾكد أدزى ايسنع ١فاعٚٚ ً١دبـت
د ايسنـٛع
عً ٘ٝايـُتابع ١يف غريٚ ،ٙال ٜتـشكل إدزاى ايسنع ١بٛصـ ٍٛايــُأَ ّٛإىل سـ ٓ
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َػػٛالًَ بايـٗٚ ٟٛاإلَاّ َػـػ ٍٛبسؾـع زأضـ٘ ستـ ٢اذا مل ٜــدسز عـٔ سـدٓ ايسنـٛع
ؾإَــا إٔ ُٜهُــٌ صــالت٘ ؾــساد ٣أٜ ٚكطــع ايصــالٜٚ ٠طتـــأْؿٗاٚ ،االستٝــاط ٜكتطــ ٞإٔ
ٜعدٍ بصالت٘ إىل ايٓاؾًٜٚ ١تُٓٗا ثِ ٜطتأْـ ؾسٜطت٘ ؾساد ٣أ ٚفاع. ١
( :)345ايعــاٖس دــٛاش ايــدخ ٍٛيف صــال ٠اي ــذُاع ١زدــا ّ٤يـــُٔ ٜـــشتٌُ إدزاى
اإلَاّ زانعاً :ؾإ أدزن٘ صشتٚ ،إال بطًت ايصال.٠
( :)346إذا زنع بتد ٌٝإدزاى اإلَـاّ زانعـاً ؾتبـ ٔٓٝعـدّ إدزانـ٘ بطًـت صـالت٘،
ٚنرا إذا غو يف إدزان٘ أ ٚعدَ٘.
( : )347إذا ْٚ ٣ٛنـبٓس ؾسؾع اإلَاّ زأض٘ قبـٌ ٚصٛيــ٘ سٓـد ايسنـٛع تـدــٓٝس بٝــٔ
ايعٌُ بٛظٝؿ ١ايـُٓؿسد ؾٝكسأ ٜٚسنع ٜٚطذد ٜٚـتِ صـالت٘ َٓؿـسد ًا ٚبـني ايعـد ٍٚبٓٝـ١
صالت٘ إىل ايٓاؾً ١تطٛعاً ثِ بعد ثِ تـُاَٗا ًٜتشل بصال ٠اوُاع.١
( :)348إذا أدزى اإلَاّ  ٖٛٚيف ايتػٗد األخري داش ي٘ إٔ ٜٚ ٟٜٛٓهبٓـس يإلسـساّ
ٜٚـذًظ َع٘ بكصد ايـُتابعٜٚ ١ــُهٓ٘ إٔ ٜتػـٗد بكصـد ايـرنس ايــُطًل تكسٓبـاً ،ؾـإذا
ضًٍِ اإلَاّ قاّ يصالت٘ َٔ غـري سادـ ١اىل إضـتٓ٦اف ايتهـبري ٜٚــشصٌ بٗـرا ايعُـٌ
ؾطٌ ايـذُاع َٔ ١د ٕٚإٔ ٜعتدٓ بٗا زنعٚ .١اذا أدزن٘ يف ايطـذد ٠األٚىل أ ٚايجاْٝـ١
َــٔ ايسنعــ ١األخــري ٠ؾإْــ٘ ٜٓــٜٚ ٟٛهبٓ ـس ٜٚطــذد َعــ٘ ايطــذد ٠أ ٚايطــذدتني بكصــد
ايـُتابعٜٚ ١ــُهٓ٘ إٔ ٜتػـٗد بكصـد ايـرنس تــكسٓب ًا ثـِ بعـد تطـً ِٝاإلَـاّ ٜكـ ّٛؾٝهبٓـس
بكصد االعِ َٔ االؾتتاح ٚايرنس ا طًل ٜٚـُط ٞيف صالت٘ ٜٚدزى ؾطٌ اوُاع.١
( :)349إذا سطس ايـُهإ اير ٟؾ ٘ٝفاع ٌ١ؾسأ ٣اإلَـاّ زانعـاً ٚخـاف إٔ ٜسؾـع
اإلَــاّ زأضــ٘ إٕ إيتشــل بايصــٓ ْــٚ ٣ٛنبٓــس يإلســساّ يف َهاْــ٘ ٚزنــع ثــِ َػــ ٢يف
زنٛعــ٘ أ ٚبعــد ٙأ ٚســاٍ ايكٝــاّ يًجاْٝــٚ ١إيتشــل بايصـــ بػــسط إٔ ٜـــُػ ٞباتـــذاٙ
ايكبً ١قدز اإلَهإ ضٛا ٤نإ َػ ٘ٝإىل األَاّ أّ إىل ايــدًـ أّ إىل أسـد ايــذاْبني
بػسط إٔ ال ٜهٖٓ ٕٛاى َاْع غري ايبعد :ساٚ ٌ٥غريٜٚ ، - ٙـذب عً ٢األسٛط :
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تسى اإلغتػاٍ بايكساٚ ٠٤غريٖا َـُا ٜعترب ؾ ٘ٝايطُأْ ١ٓٝساٍ ايـُػ. ٞ

الفصل الثاني  :شروط إنعقاد اجلماعة

.

ٜػرتط يف إْعكاد ايـذُاعٚ ١صش ١اإل٥تُاّ أَٛز :
ايػسط األ : ٍٚإٔ ال ٜهـ ٕٛبـني اإلَـاّ ٚايــُأَ ّٛسا٥ـٌ -ضـتاز ٠أ ٚدـدازٚ -ال
بني بعض ايـُأََٛني َع اآلخس َـُٔ ٜهٚ ٕٛاضـطت٘ يف اإلتصـاٍ باإلَـاَّ ،ـٔ دٕٚ
ؾسمُ بني نـ ٕٛايــشا ٌ٥ضـتازاً أ ٚدـدازاً أ ٚغـذس ٠أ ٚنـإ غـدصَ إْطـإُ ٚاقؿـاً أٚ
ض اإلقتـداَ ٤عـ٘ٚ ،ال بـأع
نإ ثٛباًَ زقٝكاً ُٜـ س ٣ايػـَ ٤ٞـٔ ٚزا ٙ٤ؾاْـ٘ سا٥ـٌ ال ٜصـ ٓ
بايـشا ٌ٥ايٝطري  -إزتـؿاع غرب ْٚـشٖ - ٙٛرا إذا نإ ايـُأَ ّٛزدالً .
ٚإذا نإ ايـُأَ ّٛإَـسأ ٠ؾـال بـأع بايــشا ٌ٥بٗٓٝـا ٚبـني اإلَـاّ أ ٚايــُأََٛني إذا
نإ اإلَاّ زدالًٚ ،أَا إذا نإ اإلَاّ إَسأ ٠ؾايـشهِ نُا يف ايسدٌ .
( :)350ظًُ ١ايـذ ٛأ ٚغربت٘ غري َاْع ١عٔ إْعكاد اوُاع ،١نُا ال ٜـُٓع ايٓٗس
ايسؾٝع ٚايطسٜل إذا مل ٜهٔ ؾُٗٝا ايبعد ايــُاْع عـٔ اإلقتـداَ - ٤ـا ال ٜــُهٔ تــدط٘ٝ
عــادَ :٠ــرت ، -نُــا ال ٜط ـسٓ باْعكــاد اوُاعــَ : ١جــٌ ايصدــاز ٚايػــبابٝو ٚاوــدزإ
ايـُدسَْٓٚ ١ـشٖٛا َٔ ايـشا ٌ٥اير ٟال ٜـُٓع عٔ ايسؤ ١ٜيف فٝع ساالت ايصال.٠
ٚأَا إذا نإ احلا٥ـٌ -ايطـتاز ٠أ ٚايــذداز أ ٚحنُٖٛـا َ -ــُا تتشكـل َعـ٘ ايسؤٜـ١
ٚايـُػاٖد ٠يف بعض أسٛاٍ ايصال - ٠سني ايكٝاّ أ ٚساٍ ايسنٛع خاص ١يجــكبٕ ؾٝـ٘
ٜـُهٔ َع٘ ايسؤ -١ٜؾاألق ٣ٛعدّ إْعكاد ايـذُاعٚ ١عدّ صش ١اإل٥تُاّ .
( :)351ال تكدح سًٛٝي ١بعض ايـُأََٛني عٔ بعطِٗ ٚإٕ مل ٜدخًٛا يف ايصال٠
إذا نــاْٛا َتٗٝــ٦ني يإل٥تُــاّ ٚإؾتتــاح صــالتِٗ بــايتهبريٚ ٠ال ٜطــ ٓس بصــش ١صــالتِٗ
ٚتهبريتِٗ تكدّٓ ايـُأَ ّٛايـُتأخس يف ايتهبري عً ٢ايـُأَ ّٛايـُتكدّ ايـُتصٌ ب٘.
( :)352ال بــأع بايـــشا ٌ٥غــري ايـــُطتكس َ :ــسٚز إْطــإ أ ٚسٝــٛإ أْ ٚـــشُٖٛا.
ْعِ إذا إتصًت ايـُازٓ -٠يف تَُاّ ؾرت ٠اإل٥ـتُاّ أ ٚغايبٗا -بطًت ايـذُاع. ١
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( :)353إذا إْؿسد بعض ايـُأََٛني يعدٚي٘ عٔ اإل٥ـتُاّ ،أ ٚإلْتٗا ٤صالت٘ يهٕٛ
صالت٘ قصساًٚ ،مل ٜهٔ َـذاٚزٜ َٔ :ٙتصٌ بَ٘ -تصالً بػري ٙؾكد إْكطعـت فاعتـ٘
ٚإْؿسد ،إال إذا عاد ايـُٓؿسد يًذُاع ١بال ؾصٌ ؾتبك ٢اوُاع ١عً ٢األقسب.
ال بــ٘ -يعُــ ٢أٚ
( :)354إذا دخــٌ يف ايصــالَ ٠ــع ٚدــٛد ايـــشاٚ ٌ٥نــإ دــاٖ ً
ْـش -ٙٛمل ٜصضٓ إقتداؤٚ ،ٙأَا صالت٘ ؾإ إيتؿت ٚقد ؾعٌ َا ال ٜٓايف صال ٠ايــُٓؿسد
إال عُداً ْ -عري تسى ايكسا ٠٤يتد ٌٓٝصش ١إقتداٚ ٙ٤إ٥تُاَـ٘ -صـشت صـالت٘ٚ ،نـرا
يــ ٛإيتؿــت قبــٌ إٔ ٜعُــٌ َــا ٜٓــايف صــال ٠ايـــُٓؿسد َطًكـاً ٚ -يــ ٛضــٗٛاً  -ؾاْــ٘ ٜتُٓٗــا
َٓؿسداً ٚتصضٓ َٓ٘ٚ ،إال إذا عٌُ َا ٜٓايف صال ٠ايـُـٓـؿسد  -ست ٢ساٍ ايـطْٗ ٛـعـري
شٜاد ٠ايسنٛع يًُتابع - ١بطًت صالت٘.
( :)355إذا نــإ اإلَــاّ يف َ ــشسابٕ داخــٌ دــداز ْٚـــش ٙٛال ٜصـضٓ إ٥ـــتُاّ َــٔ
عًٜ ٢ـُ ٘ٓٝأٜ ٚطاز ٙيٛدٛد ايـشاٚ ، ٌ٥أَـا ايصــ ايٛاقــ خًؿـ٘ ؾتصـضٓ صـالتِٗ
فٝعاً ٚنرا ايصؿٛف ايـُتأخسٚ . ٠إذا إْتٗ ٢ايـُأَ َٕٛٛإىل بابٕ ؾاْـ٘ تصـضٓ صـال٠
تـــُاّ ايصـــ ايٛاقـــ خًـــ ايبــاب إلتصايـــِٗ بـــُٔ ٜصــً ٞيف ايبــاب ٚإٕ نــإ
األســـٛط إضـــتشباب ًا اإلقتصـــاز يف ايصـــش ١عًـــَ ٢ـــٔ ٖـــ ٛبــــشٝاٍ ايبـــاب دَ ٕٚـــٔ
عًـٜ ٢ـــُٜٚ ٘ٓٝطــازَ ٙـٔ أٖــٌ صـؿٍٖ٘ٚ ،هــرا إذا نـإ يف َٛقــع ايــذُاع ١أعُــد ٠أٚ
إضــطٛاْات ٚنــإ ايـــُأََ ّٛتص ـالً َــٔ غــري دٗتٗــا بايـــُأََٛني ايـــُتصًني بإَــاّ
ايـذُاع ١ؾاْ٘ ال ٜـُٓع ٚدٛدٖا عٔ صش ١اإلقتدا. ٤
ايػسط ايجاْ : ٞإٔ ال ٜهَٛ ٕٛقـ اإلَاّ أعًَ ٢ـٔ َٛقــ ايــُأَ ّٛعًـٛاً دؾعٝـاً
ناألبْٓٚ ١ٝــشٖٛا ،أ ٚعًـً ٛا تطسٜــشً ٝا قسٜبـ ًا َـٔ ايتطـٓ ِٝنطـؿض ايــذبٌ ْٚــشَ ٙٛـٔ
ايعً ٛايـُعتدٓ بـ٘ ْ ،عـِ ال بـأع بايتطسٜــش -ٞايتدزٜــذ -ٞايـرٜ ٟصـدم َعـ٘ نـٕٛ
األزي َٓبطط ،١نُا ال بـأع بايـدؾع ٞايٝطـري إذا نـإ د ٕٚايػـربٚ ،ال بـأع أٜطـ ًا
بعًَٛ ٓٛقـ ايـُأََٛ َٔ ّٛقـ اإلَاّ بـُكدازُ ٜصدم َع٘ اإلدتُاع عسؾاً .
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ايػسط ايجايح  :إٔ ٜتصٌ ايـُأَ َٕٛٛبإَاَِٗ َٔ أَاّ أ َٔ ٚأسد ايـذاْبني ٚال
ٜبتعـــد ٕٚعٓـــ٘ ٚال ٜبتعـــد بعـــض ايــــُأََٛني عـــٔ بعـ ـضُ بكـــدزُ ال ُٜـ ــتدط ٢عـــاد٠
 ايـُرت ٚ -ال ٜه ٕٛبني َٛقـ اإلَاّ َٚطذد ايـُأَٖ ّٛرا ايكـدز ٚال بـني َٛقــايـُأَ ّٛايـُتكدّٓ َٚطذد ايـُأَ ّٛايــُتأخس ٚال بـني أٖـٌ ايصــٓ ايٛاسـد بعطـِٗ
َع بعض ،بٌ األؾطٌ عدّ ايؿصٌ بني َٛقـ ايطابل َٚطذد ايالسل .
( :)356ايبعد ايـُرنٛز إْـُا ٜكـدح يف إقتـدا ٤ايــُأَ ّٛإذا نـإ ايبعـد َتشككـاً يف
تـُاّ ايـذٗاتٚ ،ال ٜكدح بعـد ايــُأََ ّٛـٔ دٗـ ٕ١يف صـش ١إقتدا٥ـ٘ إذا نـإ َتصـالً
بايـُأََٛني َٔ دٗ ٕ ١أخـس ٣ؾـاذا نـإ ايصــ ايجـاْ ٞأطـَ ٍٛـٔ األ ٍٚؾـطسؾــ٘ ٚإٕ
نإ بعٝد ًا عـٔ ايصــ األ ٍٚإال أْـ٘ ال ٜكـدح يف صـش ١إ٥تُاَـ٘ إلتصـاي٘ بــُٔ عًـ٢
ٜـُ ٘ٓٝأ ٚعًٜ ٢طاز َٔ ٙأٌٖ صؿٍ٘ٚ ،نرا إذا تباعد أٌٖ ايصـ ايجـاْ ٞبعطـِٗ عـٔ
بعـض -مل ٜكـدح ذيـو يف صـش ١إ٥تُـاَِٗ إلتصـاٍ نـٌ ٚاسـد َـِٓٗ بأٖـٌ ايصــٓ
ايــُتكدّْ ،عــِ ال ٜـأت ٞذيــو يف أٖـٌ ايصـــ األ ٍٚؾـإ ايبعٝــد َـِٓٗ عــٔ ايـــُأَّٛ
اير ٖٛ ٟيف دٗ ١اإلَاّ يـُا مل ٜتصٌ بٛاسد َٔ ايـُأََٛني تبطٌ فاعت٘ .
( :)357يــ ٛتـــذدد ايبعــد يف األثـــٓا ٤بطًــت ايـــذُاعٚ ١صــاز َٓؿــسداً ،ؾــاذا مل
ًٜتؿت إىل ذيو أ ٚدٌٗ يص ّٚاالْؿساد ٚبك ٞعًْٝ ٢ـ ١اإلقتـدا : ٤ؾـإ أتـ ٢بــُا ٜٓـايف
صال ٠ايـُٓؿسد  َٔ -شٜاد ٠زنٛع ٕأ ٚشٜاد ٠ضذدتني َعاً ٚي ٛيًُتابعْٚ ١ـشُٖٛا َــُا
تطسٓ شٜادت٘ ضٗٛاً ٚعُداً  -بطًت صـالت٘ٚ ،إٕ مل ٜـأتٔ بـريو أ ٚأتـ ٢بــُا ال ٜٓـايف
صال ٠ايـُٓؿسد إال يف صٛز ٠ايعُد ْ -عري تسى ايكسا - ٠٤صشٓت صالت٘ .
( :)358ال ٜط ـسٓ ايؿصــٌ بايصــيب ايـــُُٝص إذا نــإ َأَ َٛـاً ؾُٝــا إذا إستُــٌ إٔ
صالت٘ صشٝش ١عٓد. ٙ
ايػــسط ايسابــع  :إٔ ال ٜتك ـدّٓ ايـــُأَ ّٛعًــ ٢اإلَــاّ يف ايـــُٛقـ ،بــٌ األســٛط
ٚدٛباً إٔ ٜتأخٓس عٓ٘ يف ايـُٛقـ ٚال ٜطا ٜ٘ٚإذا نإ ايـُأََ ّٛتعددآًٜٚ ،بػَ - ٞـع

(َٗٓ ................................................................. )294از ايصاحلني/ز1

تـــأخٓس َٛقؿـــ٘ : -إٔ ال ٜتكـــدّ عًٝـــ٘ يف َهـــإ ضـــذٛدٚ ٙزنٛعـــ٘ ٚدًٛضـــ٘ ٚ -يـــٛ
يطـ ٍٛقاَتــ٘ ٚزدًٝـ٘ ٖ ،-ــرا يف إَاَـ ١ايسدــٌٚ ،أَـا يف إَاَــ ١ايــُسأ ٠يف ايصــًٛات
ايـُؿسٚض ١ؾاألسٛط ٚدٛباً إٔ تكـ ايـُسأ ٠اإلَاّ ؾـٚ ٞضطٗٔ ٚال تـتـكدَٓٗٔ .
( :)359ايػــسٚط األزبعــ ١غــسٚط إلْعكــاد ايـــذُاعٚ ١صــش ١اإل٥ـــتُاّ إبتــداّ٤
دّ ايــُأَّٛ
ٚإضتداَ ،ً١ؾـاذا عًـِ بــشدٚخ ايــشا ٌ٥أ ٚايبعـد أ ٚعًـ ٓ ٛاإلَـاّ أ ٚتــك ٓ
أثـٓا ٤ايـذُاع ١بطًت ٚإْؿسد ايـُأَ ، ّٛأ ٟيصَ٘ ايعٌُ بٛظٝؿ ١ايـُٓؿسد .
ٚإذا غو يف سدٚخ أسد األزبع ١بعد ايعًِ بعدَـ٘ بٓـ ٢عًـ ٢ايعـدّٚ ،يـ ٛغـو
َٔ د ٕٚضـبل ايعًِ بايعدّ داش ي٘ اإل٥ـتـُاّ أٜطاًْ ،عِ األٚىل تـشص ٌٝاإلطُٓ٦إ
بايعدّ قبٌ اإل٥ــتُاّٚ ،إذا غـو يف سـدٚخ أسـد ايــُٛاْع األزبعـ ١بعـد ايؿـساؽ َـٔ
ايصال ٠بٓ ٢عً ٢ايصشٚ ١إٕ نإ األسٛط  -إضتشباباً  -اإلعاد.٠
( :)360إذا عًِ بطالٕ إ٥ـتُاّ ايصـٓ ايـُتكدّ أٜ َٔ ٚتصٌ ب٘ إىل اإلَـاّ ألسـد
ايـــُٛاْع األزبعــ ١أ ٚعًــِ بطــالٕ صــالتِٗ  -يـــشدخٕ أْ ٚـــش - ٙٛبطًــت فاعتــ٘
ٔ ايـبطالٕ بٓـ ٢عًـ ٢صـشٓ ١صـالتِٗ
ض اإلتصاٍٚ ،إذا غـو أ ٚظـ ٓ
ٚإقتداؤٚ ٙمل ٜص ٓ
ٚإقتداٚ ِٗ٥صش ١إتصاي٘ بِٗ ٚمل ٜـذب عً ٘ٝايؿشص ٚايتأند بٌ ٜٓبػ ٞتسن٘.

الفصل الثالث  :يف إمام اجلماعة
ٜػرتط يف إَاّ ايــذُاع :١ايبًـٛؽ ؾـال تصـضٓ إَاَـ ١ايصـيب ايــُُٓٝص يًبـايػني عًـ٢
األظٗس ،بٌ يف صش ١إَاَ ١ايصيب يـُجً٘ إغهاٍٚ ،ال بأع بٗا تــُسٜٓاً ٚتعـٓٛداً عًـ٢
ايصال .٠نُا ٜػرتط ؾ ٘ٝايعكٌ ٚاإلٜـُإ ٚطٗاز ٠ايـُٛيد ؾال ٜصًٍ ٢خًـ ايــُذٕٓٛ
أ ٚذ ٟايعكٝد ٠ايؿاضد ٠أٚ ٚيد ايصْـا ٜٚ .ػرتط ؾ ٘ٝايعداي ١ؾال تـذٛش ايصـال ٠خًــ
ايؿاضلٚ ،البد َٔ إسساشٖا بايعًِ أ ٚايٛثٛم ايـشاصٌ َٔ ضببٕ َتعـازف عكال٥ـٞ
 ْعري اإلطالع عً ٢سايـ٘ عـٔ َعاغـس ٕ ، ٠ال َـٔ نـٌ ضـبب أ ٚأدْـٚ ٢دـ٘ نُـا ٖـٛساٍ أنـجس ايبططا - ٤نُا تُـشـسش ايعداي َٔ ١غـٗاد ٠عديني َطٍـًعني َٔٚ ،سطٔ
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ايعـــاٖس ايـــُالسغ عًٝــ٘ يف عُــ ّٛضًٛنٝاتـــ٘ ٚعالقاتـــ٘ َٚعاغساتـــ٘ ،ؾــال تـــذٛش
ايصال ٠خًـ َـذٗ ٍٛايـشاٍ أَ ٚػهٛى األَس .
نُــا ٜػــرتط يف إَــاّ ايــذُاع ١إٔ ٜهــ ٕٛصــشٝض ايكــسا ٠٤إذا نــإ اإل٥ـــتُاّ يف
األٚي ٝـتني ٚنــإ ايـــُأَ ّٛصــشٝض ايكــسا ،٠٤ؾــال ٜص ـضٓ َٓــ٘ اال٥تُــاّ بـــُٔ ال ٜــؤدٟ
ايكــسا ٠٤ايصــشٝش - ١سسٚؾــاً ٚسسنــات ٚ -إٕ نــإ َعــرٚزاً يف عُــٌ ْؿطــْ٘ ،عــِ
ال بأع بإ٥ـتُاَ٘ يف غري ايـُٛضع ايـرٜ ٟتشًُٓـ٘ اإلَـاّ ٜٚطـُٓ٘ عـٔ ايــُأَ ّٛنـإٔ
ٜأتـِٓ ب٘ يف ايسنعتني األخريتني أ ٚيف ايسنع ١ايجاْ ١ٝبعد إٔ ٜسنع اإلَـاّٚ ،ال بـأع يف
اإل٥ـتُاّ بـُٔ ال ٜؤد ٟاألذناز ايٛادب ١صـشٝشاً إذا نـإ َعـرٚزاً ،نُـا ال بـأع يف
إ٥تُاّ األؾصـض يف قسا٤تـ٘ بايؿصـٝض  ٚإ٥تُـاّ ايؿصـٝض بػـري ايؿصـٝض إذا نـإ ٜـؤدٟ
ايكسا ٠٤ايعسب ١ٝايصشٝش ١غـري ايــًُشٚ . ٕ ١ْٛتصـضٓ إَاَـ ١ايسدـٌ إذا نـإ ايــُأَّٛ
ض إَاَ ١ايـُسأ ٠إال يـُجًٗا .
زدالً أ ٚإَسأ ٠أُٖ ٚاٚ ،ال تص ٓ
ٜٚػــرتط ؾـــ ٞإَــاّ اوُاعــ :١إٔ ال ٜهــ ٕٛأعسابٝــاًَ -ــٔ ضــهإ ايبــٛادٜ -ٟــؤّٓ
ايـشطسٜني ٚال َـُٔ دس ٣عً ٘ٝايـشدٓ ايػسع ٞست ٢بعد تٛبت٘ عً ٢األسٛط .
ٜٚػــرتط ؾٝــ٘  :إٔ ٜهــ ٕٛقاُ٥ــاً ؾتذــٛش إَاَتــ٘ يًكــاٚ ِ٥يًكاعــد ٚيًُطــطذع،
ٚال تـذٛش -عً ٢األسٛط  -إَاَ ١ايكاعد يًكـاْ ،ِ٥عـِ تــذٛش إَاَتـ٘ يــُجً٘ٚ ،البـد
إٔ ٜتكدّ اإلَاّ ايكاعد بسنبت٘ عً ٢ايـُأَ ّٛايكاعدٚ ،تػهٌ إَاَت٘ يًُططذع نُا
تػهٌ إَاَ ١ايـُططذع يـُجً٘ ٚ .تـذٛش إَاَ ١ايـُت ُِٝيًُتٛضـٚ ،٤ٞذ ٟايــذبري٠
يػــريٚ ، ٙايـــُطًٛع ٚايـــُبطٚ ٕٛايـــُطتشاض ١يػريٖــِٚ ،ايـــُططس إىل ايصــال ٠يف
بدُٕ أ ٚثٛبٕ َتٓذظ يػري ايـُططس :ايـُأَ ّٛايطاٖس بدْ٘ ٚثٛب٘ .
( :)361إذا عًِ ايـُأَ ّٛبطالٕ صال ٠اإلَـاّ  -يعـدّ نْٛـ٘ عًـ ٢طٗـٛز َـجالً أٚ
عًِ بطالٕ إَاَت٘ يعدّ ن ْ٘ٛعادالً  -مل ٜـذص يـ٘ اإلقتـدا ٤بـ٘ٚ ،إذا إعتكـد ٚاددٜتـ٘
يػسٚط صش ١ايصالٚ ٠اإلَاَ ١ؾا٥ـتِٓ ب٘ ثِ بعد ايؿساؽ َٔ ايصـال ٠تبـ ٔٓٝيـ٘ أْـ٘ ؾاقـد
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يبعض غسا٥ط صش ١ايصال ٠أ ٚاإلَاَـ ١صـشٓت صـالت٘ إذا مل ٜصـدز عٓـ٘ َـا ٜبطـٌ
ايصــال ٠ايؿــسادٚ ،٣إال  -إذا صــدز عٓــ٘ َــا ٜبطــٌ صــال ٠ايـــُٓؿسد نصٜــاد ٠زنــٛع أٚ
ضذدتني َعاً ٚي ٛيًُتابع - ١أعادٖاٚ ،إٕ تبني يـ٘ ذيـو يف األثــٓا ٤أتــُٓٗا ؾـساد ٣إذا
مل ٜصدز عٓ٘ َا ٜبطٌ صال ٠ايـُٓؿسد بإٔ مل ٜصد زنٓا يًُتابعٚ ،١إال أعادٖا .
( :)362إذا إختًـــ ايـــُأَٚ ّٛاإلَــاّ يف أدــصا ٤ايصــالٚ ٠غــسا٥طٗا إدتٗــاداً أٚ
تكًٝــد ًا  :ؾــإ إعتكــد ايـــُأَ - ّٛبطسٜـل غــسعَ ٞعتــرب  -بطــالٕ صــال ٠اإلَــاّ ٚاقعـاً
إلختالٍ زنُٔ مل ٜـذص ي٘ اإل٥ـتُاّ ب٘ٚ ،إال داش ٚصضٓ َٓ٘.
ٚإذا نإ اإلختالف بُٗٓٝا يف ايـُٛضٛعات ايـدازد :١ٝؾإ إعتكد اإلَـاّ طٗـاز٠
َا ٕ٤ؾتؤضأ ب٘ ٚايـُأَٜ ّٛعتكد ْـذاضت٘ مل ٜـذص ي٘ اإل٥تُاّ يف ٖرا ايؿـسي إلخـتالٍ
زنــٔ ايطٗــٛز عٓــدٚ ،ٙإذا إعتكــد اإلَــاّ طٗــاز ٠ثــٛبٕ ؾص ـًٍ ٢بــ٘ ٚإعتكــد ايـــُأَّٛ
ْـذاضت٘ داش يـ٘ اال٥تُـاّ يف ٖـرا ايؿـسي إلْــشؿاظ أزنـإ ايصـالٚ . ٠ال ؾـسم ؾُٝـا
ذنسْا بني اإلبتداٚ ٤اإلضتداَٚ ،١ايـُداز عً ٢إعتكـاد ايــُأَ ّٛصـش ١صـال ٠اإلَـاّ
يف ســل اإلَــاّ ٚبـــشطب ٚظٝؿتــ٘ عٓــد إْـــشؿاظ األزنــإ ٚؾطــاد صــالت٘ ٚاقعـاً عٓــد
إختالٍ زنٖٔ ،را نً٘ يف غري َا ٜتشًُ٘ اإلَاّ عٔ ايـُأَ. ّٛ
ٚأَا ؾُٝا ٜتشًُ٘ اإلَاّ نايكسا ٠٤يف األٚيٝتني ؾؿ ٘ٝتؿص :ٌٝؾإ َٔ ٜعتكد ٚدـٛب
ايطــٛزَ - ٠ــجالً  -يــٝظ يــ٘ إٔ ٜأتـــِٓ قبــٌ ايسنــٛع بـــُٔ ال ٜــأت ٞبٗــا إلعتكــاد عــدّ
ٚدٛبٗاْ ،عِ إذا زنع اإلَاّ يف زنعت٘ ايجاْ ١ٝداش يـُجً٘ اإل٥تُاّ بـَ٘ٚ ،ـٔ ال ٜعتكـد
ٚدٛب ايطٛز ٠نإ يـ٘ اإل٥تُـاّ بــُٔ ٜعتكـد ٚدٛبٗـا أ ٚال ٜعتكـد - ٙأٜ ٟصـضٓ َٓـ٘
اإل٥تُاّ بـُٔ ٜأت ٞبٗا ٚبـُٔ ال ٜأت ٞبٗا قبٌ ايسنٛع ٚسني ايـٗ ٟٛي٘ .

الفصل الرابع  :فـي أحكام اجلماعة
( :)363ايعاٖس عدّ دٛاش ايكسا ٠٤يًُـأَ ّٛيف أٚيٝــ ٞاإلخؿاتٝـ: ١ايعٗـس -ٜٔإذا
ناْــت ايكــسا ٠٤بكصــد ايـــذصٜٚ ،١ٝ٥طــتشب يــ٘ إٔ ٜػــتػٌ بايــرنس ٚايصــال ٠عًــ٢
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ايٓيب ٚآيـ٘(ٚ، )أَـا يف األٚيٝـتني َـٔ ايــذٗس : ١ٜايصـبض ٚايعػـا -ٜٔ٤ؾـإ لـع
صٛت اإلَاّ ٚ -يٚ - ١ً ُُٖٗ ٛدب عً ٘ٝتسى ايكسا ٠٤بٌ األسٛط األٚىل اإلْصـات
يكسا٤ت٘ ٚإٕ مل ٜطـُع ستـ ٢ايــُُٗٗ ١دـاشت يـ٘ ايكـسا ٠٤بكصـد ايــذصٚ ١ٝ٥األسـٛط
م بـني أضـباب َٓٚاغـ ٤ٞعـدّ
إضتشباب ًا ايكسا ٠٤بكصـد ايكسبـ ١ايــُطًكَ ١ـٔ د ٕٚؾـس ُ
ايطُاع  -صُِ أ ٚبُعـد أْ ٚــشُٖٛا ٚ -إذا غـو يف إٔ َـا ٜطـُع٘ صـٛت اإلَـاّ أٚ
غــري ٙؾــاألق ٣ٛدــٛاش ايكــسا ٠٤بكصــد ايـــذصٚ . ١ٝ٥يف ايــسنعتني األخريتــني ٜتدٓٝــس
ايـُأَ ّٛبني ايكساٚ ٠٤ايتطبٝض ايهبري ٚال ٜـتشٌُ اإلَاّ عٓ٘ غ٦ٝاً َٔ د ٕٚؾسم بني
ايصًٛات ايـذٗسٚ ١ٜاإلخؿاتٚ ، ١ٝاألٚىل إختٝاز ايـتطبٝض .
( :)364ال ٜـــتشٌُ اإلَــاّ عــٔ ايـــُأَ ّٛغــ٦ٝاً َــٔ أؾعــاٍ ايصــالٚ ٠أقٛايـــٗا غــري
ايكسا ٠٤يف األٚيٝتني إذا إ٥ـتِ ب٘ ؾُٗٝا ؾتذص ٜ٘قسا٤تٜ٘ٚ ،ـذب عًَ ٘ٝتابعتـ٘ يف ايكٝـاّ،
ٚال تـذب عً ٘ٝايطُأْ ١ٓٝساي٘ ست ٢ساٍ قسا ٠٤اإلَاّ .
(ٜ :) 365ـذب عً ٢ايــُأَ ّٛاإلخؿـات يف ايكـسا ٠٤ستـ ٢ايبطـًُ ١عًـ ٢األسـٛط
ضٛا ٤ناْـت ايكـساٚ ٠٤ادبـ - ١نُـا يف ايــُطبٛم بسنعـ ١أ ٚبـسنعتني  -أّ ناْـت غـري
ٚادب ١نُا يف ايـُٛزد ايـيت تػـسع يـ٘ ايكـسا ٠٤ؾٝـ٘  -نُـٔ إ٥ـتِ يف صـال ٕ٠دٗسٜـٚ ١مل
ٜطُع ست ٢ايـُُٗٗٚ ، - ١عً : ٘ٝإذا دٗس ْطٝاْاً أ ٚدٗالً صـشت صـالت٘ٚ ،إٕ نـإ
عُداً بطًت صالت٘ .
(ٜ :)366ـذب عً ٢ايـُأََ ّٛتابع ١اإلَـاّ يف األؾعـاٍ بــُعٓ ٢إٔ ال ٜتكـدّ عًٝـ٘
ٚال ٜتأخس عٓ٘ تأخساً ؾاسػاًٚ ،األسٛط األٚىل ايتأخس ٜطرياً ٚعدّ ايتكازٕ .
ٚال تـذب ايــُتابع ١يف األقـٛاٍ ؾٝذـٛش يًُـأَ ّٛايتكـدّ ؾٗٝـا ٚايتكـازٕ َـع قـسا٠٤
إَاَ٘ ،ض ٣ٛتهبري ٠اإلسساّ ؾإ تكدّٓ ؾٗٝا -عُداً أ ٚضٗٛاً  -ناْت صالت٘ ؾـساد،٣
ٚاألسٛط ٚدٛب ًا عـدّ ايتكـازٕ ؾٗٝـا َـع اإلَـاّ بـٌ ٜتـأخس ايــُأَٚ ّٛيـٜ ٛطـري ًا عـٔ
تـُاّ تهبري ٠إَاَْ٘ ،عِ ٜـذٛش ي٘ إٔ ٜكازٕ ايـُأَ ّٛاآلخـس أٜ ٚتكـدّ عًٝـ٘ يف تهـبري٠
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اإلؾتتاح إذا نإ ايـُأَ ّٛايرٜ ٟتصـٌ بـ٘ إىل إَـاّ فاعتـ٘ َتٗ٦ٓٝـ ًا إلؾتتـاح صـالت٘،
ٚاألسٛط إضتشباب ًا َتابعـ ١ايــُأَ ّٛإَاَـ٘ يف عُـ ّٛاألقـٛاٍ خصٛصـ ًا َـع ايطـُاع
ٚعٓد ايتطً. ِٝ
( :)367إذا تسى ايـُتابع ١عُداً بطًت فاعت٘ ٚصشٓت صالت٘ ٚإْكًبت ؾـساد٣
ًٜصَ٘ إتـُاَٗا سطب ٚظٝؿ ١ايـُٓؿسدٚ ،إْـُا تبطٌ صالت٘ إذا زنع قبـٌ اإلَـاّ سـاٍ
قسا ٠٤اإلَاّ ٚمل ٜهٔ قد قسأ يٓؿط٘ ،بٌ ايـشهِ نـريو إذا زنـع بعـد قـسا ٠٤اإلَـاّ
عً ٢األسٛط يصَٚاً .
( :)368إذا ضــذد قبــٌ اإلَــاّ عُــداً أ ٚزنــع قبًــ٘ عُــداً ٚقــد ؾــسؽ َــٔ ايكــسا٠٤
إْـؿسد يف صالت٘ ٚإدتصأ بـُا ٚقع َٓ٘ َٔ ايسنـٛع أ ٚايطـذٛد ٚأتــِٓ صـالت٘ بــشطب
ٚظٝؿ ١ايـُٓؿسدٚ ،ال ٜـذٛش ي٘ إٔ ٜتابع اإلَـاّ بـإٔ ٜسؾـع زأضـ٘ ثـِ ٜـأت ٞبـايسنٛع أٚ
ايطذٛد ثاْٝاً يًُتابعٚ ،١إذا ؾعٌ ذيو بطًت صالت٘ .
ٚإذا زنــع أ ٚضــذد قبــٌ اإلَــاّ ضــٗٛاً أ ٚإلعتكــاد زنــٛع اإلَــاّ أ ٚضــذٛدٙ
ثِ تٝكٍ ٔ أ ٚإطُإٔ بايــدالف دـاش يـ٘ ايــُتابع ١بـايعٛد ٠إىل ايكٝـاّ أ ٚايــذًٛع َـع
اإلَاّ  ،ثِ َع اإلطُٓ٦إ بعـدّ زنـٛع اإلَـاّ أ ٚضـذٛدٜ ٙتابعـ٘ ؾُٗٝـا َـٔ د ٕٚإٔ
ًٜصَ٘ تهـساز ايـرنس يف زنٛعـ٘ أ ٚضـذٛد ٙيًُتابعـٚ ١إٕ نـإ أسـٛطٚ ،إذا مل ٜتـابع
عُداً َع تٛقع٘ إدزاى إَاَ٘ يف زنٛع٘ أ ٚضذٛد ٙصشٓت صالت٘ ٚبطًـت فاعتـ٘،
ٚي ٛمل ٜتٛقع إدزان٘ ٚبكَٓ ٞتعساً صشت فاعت٘ أٜطاً .
( :)369إذا زؾع زأض٘ َٔ ايسنٛع أ ٚايطذٛد قبٌ اإلَـاّ عُـداً  :ؾـإ نـإ قبـٌ
إتٝاْ٘ ايرنس بطًـت صـالت٘ عًـ ٢األسـٛط إٕ نـإ َتعُـد ًا يف تسنـ٘ٚ ،إال  -إذا تسنـ٘
غؿً - ً١صشٓت صالت٘ ٚبطًت فاعت٘ٚ ،إٕ نـإ بعـد إتٝاْـ٘ ايـرنس صـشٓت صـالت٘
ٚيصَ٘ إتـُاَٗا َـٓـؿسداً ٚال ٜـذـٛش ي٘ إٔ ٜسدـع إىل اوـُاعـ ١ؾـٝـتابع اإلَـاّ بـايسنٛع
أ ٚبايطذٛد ثاْٝاً ،ؾإٕ عاد يصّ شٜاد ٠زنٛع أ ٚضذٛد ؾتبطٌ صالت٘ ٚفاعت٘ .

اسهاّ صال ٠اوُاع)299( ................................................................١

ٚإذا زؾع زأض٘ َٔ ايسنٛع أ ٚايطذٛد قبٌ اإلَـاّ ضـٗٛاً أ ٚإلعتكـاد زؾـع اإلَـاّ
زأض٘ َُٓٗا زدع إيُٗٝا عً ٢األسٛط ،ؾإ مل ٜسدـع َتعُـداً إْؿـسد س٦ٓٝـر ٚبطًـت
فاعت٘ٚ ،إٕ مل ٜسدع ضٗٛاً صشت صالت٘ ٚفاعت٘ٚ ،إٕ زدـع ٚزنـع يًُتابعـ١
ٚ ٟايعـٛد ٠إىل
ؾسؾع اإلَاّ زأض٘ قبٌ ٚصٛي٘ إىل سدٓ ايسنٛع يصَ٘ ايتٛقـ عٔ ايـٗٓ ٛ
ايكٝاّ َتابعٚ ،ً١إال  -إذا إضتُس ست ٢زنع  -بطًت صالت٘ يصٜاد ٠ايسنٔ .
( :)370إذا زؾع زأضـ٘ َٔ ايطذـٛد ؾـسأ ٣اإلَاّ ضادـداً ؾـتـدـ ٌٝأْـ٘ يف األٚىل
ؾعــاد إيٗٝــا بكصــد ايـــُتابع ١ؾتب ـ ٔٓٝأْٗــا ايجاْٝــ ١إدتــصأ بٗــاٚ ،إذا تـــد ٌٝنْٗٛــا ايجاْٝــ١
ؾطذد ضذد ٠أخس ٣بكصد ايجاْ ١ٝؾتب ٔٓٝأْٗا األٚىل سطبت يًُتابع. ١
( :)371إذا شاد اإلَاّ َا ال تبطـٌ ايصـال ٠بصٜادتـ٘ ضـٗٛاً  :ضـذد ً٠أ ٚتػـٗداً أٚ
غريُٖا  -مل تـذب عًـ ٢ايــُأََ ّٛتابعتـ٘  ،نُـا يـ ٛزأ ٣ايــُأَ ّٛإَاَـ٘ ٜكٓـت أٚ
ٜتػٗد يف غري َـشً٘ ؾاْ٘ تـذب َتابعت٘ يف ايكٝـاّ أ ٚايــذًٛع ٚال تــذب َتابعتـ٘ يف
ايكٓٛت ٚايتػٗد ايرٜ ٜٔأت ٞبُٗا يف غري َٛضعُٗا ٚ .إذا ْـكص اإلَـاّ َـا ال ٜكـدح
ْكص٘ ضٗٛاً بصالت٘ نايطذد ٠ايٛاسد ٠ؾعً٘ ايـُأَ ّٛسطب ٚظٝؿت٘.
(ٜ :)372ـــذٛش يًُــأَ ّٛإٔ ٜــأت ٞبــرنس ايسنــٛع ٚايطــذٛد أشٜــد َــٔ اإلَــاّ،
ٚإذا تسى اإلَاّ بعض األذناز ايــُطتشبَ ١جـٌ تهـبري ٠ايسنـٛع ٚايطـذٛد ؾًًــُأَّٛ
إٔ ٜـــأت ٞبُٗـــاٚ ،إذا تـــسى اإلَـــاّ دًطـــ ١اإلضـــرتاس ١يعـــدّ نْٗٛـــا ٚادبـــ ١عٓـــدٙ
ال ٜـذٛش يًُأَ ّٛإٔ ٜرتنٗا إذا نـإ َكًٍـداً يــُٔ ٜؿـيت بٛدٛبٗـا أٜ ٚــشتاط ٚدٛبـاً
بإتٝاْٗاٚ ،إذا إقتصس اإلَاّ يف ايتطـبٝشات عًـَ ٢ـسَ ٠ـع نـ ٕٛايــُأََ ّٛكًٍـداً يــُٔ
ٜٛدبٗا ثالثاً مل ٜـذص ي٘ اإلقتصاز عً ٢ايـُس ٠بٌ يصَ٘ إتٝاْٗـا ثالثـاًٖٚ ،هـرا ايــشهِ
يف غري َا ذنس ؾاْ٘ البد َٔ عٌُ ايـُأَ ّٛبٛظٝؿت٘ سطب إدتٗاد ٙأ ٚتكًٝد. ٙ
( :)373إذا إدزى ايـُأَ ّٛثاْـٝـ ١اإلَاّ تـشُٓـٌ عٓ٘ ايكسا ٠٤ؾٗٝا ٚناْـت أٚىل
صال ٠ايـُأَٜٚ ّٛتابع٘ يف ايكٓٛت بٌ ايـذًٛع يًتػٗد ٚاألسٛط ٚدٛباً ي٘ إٔ ال
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ٜـذًظ َطُٓ٦اً َتُهٓاً بٌ َتذاؾٝـاً ٜٚ .طـتشب يـ٘ ايتػـٗد ،ؾـاذا قـاّ اإلَـاّ يًجايجـ١
تـدًٍـ عٓ٘ ٚدًظ يًتػٗد بايكدز ايٛادب ثِ ًٜشل اإلَاّ يف قٝاَـ٘ٚ ،نـرا يف نـٌ
ٚادب عً ٘ٝد ٕٚاإلَاّٚ ،يف أخري ٠اإلَاّ ٜؿطٌٓ بـٌ األسـٛط ٚدٛبـاً إٔ ٜتابعـ٘ يف
ايـذًٛع َتذاؾٝاً ٚيف ايتػٗد ؾاذا ضًٍِ اإلَاّ قاّ ايـُأَ ّٛإىل أخريتـٜ٘ٚ ،ــُهٓ٘ إٔ
ٜك ّٛبعد ايطذد ٠ايجاْ َٔ ١ٝأخري ٠اإلَاّ ٜٚتِٓ صالت٘ .
( :)374إذا أدزى اإلَاّ يف األخريتني ٚإ٥ـتـِٓ ب٘ يف إسداُٖاٚ -دب عً ٘ٝقسا٠٤
ايـشُد ٚايطٛزٚ ،٠إٕ يصّ َٔ قسا ٠٤ايطٛز ٠ؾٛات ايــُتابع ١يف ايسنـٛع إقتصـس عًـ٢
ايــشُدٚ ،إٕ يـصّ ذيــو َـٔ إتـــُاّ ايــشُد أَهٓــ٘ قطـع ايؿاتـــش ١يــُتابع ١اإلَــاّ يف
زنٛع٘ ،نُا ٜـُهٖٓ٘ٚ -را أسٛط ٚأٚىل -إٔ ٜكصد اإلْؿساد بصالت٘ ٜٚتِ ايؿاحت.١
( :)375األســٛط ٚدٛب ـاً يـــُسٜد اال٥تُــاّ ٚاإلَــاّ يف إســد ٣األخريتــني إذا مل
ٜـشسش ايتُهٔ َٔ إتـُاّ ايؿاتـش ١قبٌ زنٛع اإلَاّ إٔ ال ٜدخٌ يف ايـذُاعَٓ ١تعـساً
ألٕ ٜسنع اإلَاّ ؾٜٚ ٟٛٓٝهـبٓس ٜٚسنع َٔ غري قسا ،٠٤بٌ ست ٢يف صٛز ٠ظٔٓ ايـتُهٔ
َــٔ إتـــُاّ ايؿاتـــشَ ١ــع إَــاّ فاعتــ٘ األســٛط إضــتشباباً إٔ ٜٓتعــس زنــٛع اإلَــاّ
ٜٚدخٌ ؾـ ٞايـذُاع ١نُا ٜـُهٓ٘ ايدخٚ ٍٛاإلضساع بتـدـؿٝـ ايكسا. ٠٤
( :)376إذا سطـــس ايــــُأَ ّٛايـ ــذُاعٚ ١مل ٜـــدزَ إٔ اإلَـــاّ يف األٚيـــٝني أ ٚيف
األخريتني قسأ ايـشُد بكصد ايكسب ١ايـُطًك :١ؾإ تبـ ٔٓٝنْٛـ٘ يف األخريتـني ٚقعـت يف
َــشًٗاٚ ،إٕ تبـ ٔٓٝنْٛـ٘ يف األٚيـٝني مل ٜطـسٓٚ . ٙإذا تَدٓٝـٌ نْٛـ٘ يف األٚيٝـتني ؾــرتى
ايكسا ٠٤ثِ تب ٔٓٝن ْ٘ٛيف األخريتني  :ؾإ إيتؿت قبٌ ايسنٛع تـدازى ٚقـسأ ايؿاتــش ١أٚ
بعطٗا إٕ زنـع إَـاُّ فاعتـ٘ ٚمل ٜــًُُٗ٘ اإلَـاّٚ ،إٕ إيتؿـت بعـد ايسنـٛع صـشت
صــالت٘ ٚ .إذا تَدٓٝــٌ نْٛــ٘ يف األخريتــني ؾكــسأ ٚإْهػـــ نْٛــ٘ يف األٚيٝــتني ص ـشٓت
صالت٘ ٚمل تطسٓ ٙايكساْ ،٠٤عِ ي ٛإْهػـ أثـٓا ٤ايكسا ٠٤قطعٗا .
(ٜ :)377ـذٛش يـُٔ صًٍَٓ ٢ؿسداً إٔ ٜعٝد صالت٘ فاع ١إَاَاً نإ أّ َأََٛاً
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إذا نإ يف ايـذُاع َٔ ١مل ٜؤدٔ ؾسٜطت٘ .
( :)378ال تػسع اإلعادَٓ ٠ؿسداً إال إذا إستٌُ ٚقٛع خًـٌُ يف األٚىل ٚإٕ ناْـت
صشٝش ١ظاٖساً .
(:)379إذا تـشكل بعد اإلعاد ٠إٔ ايصال ٠األٚىل ناْت باطً ١إدتصأ بايـُعاد.٠
( :)380إذا دخٌ اإلَاّ يف ايصال ٠بإعتكاد دخ ٍٛايٛقت ٚايــُأَٜ ّٛعتكـد عـدّ
دخٛي٘ يـشذ ٕ١غسعٝـ ١أ ٚمل ٜـجـل بدخـٛي٘ مل ٜـذـص يـ٘ ايدخـَ ٍٛـعْ٘ ،ـعِ إذا ٚثـل
ايـُأَ ّٛبـُعسؾ ١اإلَاّ بايٛقت ٚمل تهٔ يد ٜ٘سذ ١عً ٢ايـدالف داش ايـدخ ٍٛيف
فاعت٘ٚ ،نرا إٕ تٝكٍ ٔ دخ ٍٛايٛقت ٚاقعـ ًا أثٓـا ٤صـال ٠اإلَـاّ دـاش ايـدخَ ٍٛعـ٘
ٚصشت صالت٘ ٚإ٥تُاَ٘ .
( :)381إذا نــإ يف ْاؾًــ ٕ١ؾأقُٝــت ايـــذُاعٚ ١خــاف َــٔ إتـــُاَٗا عــدّ إدزاى
اوُاعٚ ١ي ٛبعدّ إدزاى ايتهبري َع اإلَاّ إضتشب ي٘ قطعٗا ،بٌ ال ٜبعـد إضـتشباب٘
بـُذسد غسٚع ايـُك ِٝيف اإلقاَٚ . ١إذا خػـ ٞؾـٛت اوُاعـٖٚ ١ـ ٛيف ؾسٜطـ ١دـاش
قطعٗا يًشٛم بايـذُاعٚ ،١األٚىل إٔ ٜعدٍ إىل ايٓاؾًٜٚ ١تُٓٗا زنعـتني ثـِ ٜـدخٌ يف
اوُاع ١إذا مل ٜتذاٚش َـشٌ ايعد ٍٚبإٔ مل ٜدخٌ يف زنٛع ايجايج.١
(َ :)382ــٔ مل ٜـــشسش َــٔ ضــًٛن٘ ايعدايــٚ ١اإلضــتكاَ ١ال ٜـــذٛش يــ٘ ايتصــدٟ
يإلَاَــ -١إستٝاط ـاً -إال إذا إعتكــد ايـــُأَ ّٛأ ٚايـُؤتـــُٓ ٕٛبعدايتــ٘ ٚٚثكــٛا بدٜاْتــ٘،
ٚس٦ٓٝر ٜـذٛش يًُأَ ّٛايٛاثل بد ٜٔإَاّ فاعت٘  :تستٝب آثاز ايـذُاعْ ١عـري دـٛاش
شٜاد ٠ايسنٔ يًُتابعٚ ١زدٛع٘ إىل سؿغ إَاّ فاعت٘ يف عدد زنعات ايصال. ٠
( :)383إذا غــو ايــــُأَ ّٛبعـــد ايطــذد ٠ايجاْٝـــَ ١ـــٔ اإلَــاّ أْـــ٘ ضـــذد َعـــ٘
ايطذدتني أٚ ٚاسدَٗٓ ٠ا ٜـذب عًٝـ٘ اإلتٝـإ بـأخس ٣إذا مل ٜتذـاٚش ايــُشٌٚ ،إال
 إذا تـذاٚش ايـُشٌ نُا ي ٛغو ساٍ ايتػٗد أ ٚعٓد ايكٝاّ َ -ط ٢يف صالت٘.( : )384إذا زأ ٣اإلَاّ ٜصًٚ ٞمل ٜعًِ أْٗا َٔ اي ١َٝٛٝأ َٔ ٚايٓٛاؾٌ ال ٜصضٓ
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اإلقتدا ٤ب٘ٚ ،نرا إذا إستٌُ أْٗا َـٔ ايؿـسا٥ض ايـيت ال ٜصـضٓ إقتـدا ٤ايَٝٛٝـ ١بٗـا .
ٚأَا إذا عًِ أْ٘ ٜصً ٞاي ١َٝٛٝيهـٔ مل ٜـد َز أْٗـا أٜـٓــ ١صـالَ ٠ـٔ ايــدُط ، ١أ ٚأْٗـا
قطا ٤أ ٚأدا ،٤أ ٚأْٗا قصسْ أ ٚتـُاّ ؾال بأع باإلقتدا ٤ب٘ ؾٗٝا .
( :) 385األسٛط يصَٚـ ًا يًُـأَ ّٛإٔ ٜكــ عـٔ ٜــُني اإلَـاّ َتـأخس ًا عـٔ َٛقؿـ٘
ال ٚاسـداًٚ ،إٕ تعـدد ؾًٝـصّ تـأخٓس ٙعـٔ َٛقــ اإلَـاّ ٚ .إٕ نـإ
ٜطرياً إ ٕ نإ زد ً
ايـــُأَ ّٛإَــسأٚ ٠اســدٚ ٠قؿــت ٚزا ٙ٤أ ٚعــٔ ٜـــَُ ٘ٓٝـــشاذ ١ٜبـــُطذدٖا يسنبتٝــ٘ أٚ
ال ٚإَسأٚ ٠قــ ايسدـٌ عـٔ ٜــُني اإلَـاّ َتـأخٓس ًا عـٔ َٛقؿـ٘
يكدَٚ . ٘ٝإذا نإ زد ً
ٚايـُسأ ٠صؿاً َتأخساً عٓ٘ٚ ،إٕ ناْٛا أنجس إصطؿٛا خًؿ٘ ٚتكدّ صـٓ ايسداٍ عً٢
ص ــٓ ايٓطــاٚ . ٤إذا نــإ اإلَــاّ إَــسأ ٠دــاش يـــٗا إٔ تــؤّٓ ايٓطــا ٤خاصــ : ١تكـــ يف
ٚضطٗٔ ٚال تتكدَٗٔ ،أ ٟال تربش نُا ٜربش اإلَاّ ايسدٌٚ -ايــُأََٛات ٜكؿـٔ عـٔ
ٜـُٗٓٝا ٚمشايـٗاٚ ،إذا شدٕ ٚقؿٔ صؿٛؾاً السك ١يًصـٓ األ. ٍٚ
( :)386ايصـال ٠إَاَـاً أؾطــٌ َـٔ ايصــالَ ٠أََٛـاًٜٚ ،طــتشب يإلَـاّ إٔ ٜصــًٞ
بصــال ٠أضــعـ ايـــُأََٛني ؾــال ٜطٝــٌ إال َــع زغبــ ١ايـــُأََٛني بــريوٚ ،إٔ ٜطــُع
َــٔ خًؿــ٘ ايكــساٚ ٠٤األذنــاز ؾُٝــا ال ٜـــذب اإلخؿــات ؾٝــ٘ٚ ،إٔ ٜطٝــٌ ايسنــٛع إذا
أسظٓ بداخٌ يًُٛضع بــُكداز َجًـ ٞزنٛعـ٘ ايــُعتادٚ ،إٔ ال ٜكـَ ّٛـٔ َكاَـ٘ إذا
أتـِٓ صالت٘ ستٜ ٢تِٓ َٔ خًؿ٘ صالت٘ .
ٜٚطــتشب إٔ ٜكـــ أٖــٌ ايؿطــٌ ٚايتكــ ٢يف ايصـــ األٚ ٍٚأؾطــًِٗ يف ٜـــُني
ايصـَٝٚ ،أَ ايصـؿٛف أؾطـٌ َـٔ َٝاضـسٖاٚ ،األقـسب إىل اإلَـاّ أؾطـٌ ٚ ،يف
صال ٠األَٛات ايصـٓ األخري أؾطـٌ ٜٚ .طـتشب تطـ ١ٜٛايصـؿٛفٚ ،ضـدٓ ايؿـسز،
ٚايـــُشاذا ٠بــني ايـــُٓانبٚ ،إتصــاٍ َطــادد ايصـــ ايالســل بـُٛاق ـــ ايطاب ــل،

ٚايكٝاّ عٓد ق ٍٛايـُـؤذٕٓ :طق عقرمال ع صالَفص قا٥الً  :ط صَو عتقاورعًتدمورعًإجيَال عمال ع
خريعصرصالحُعتهَورص ٚإٔ ٜك ٍٛعٓد ؾساؽ اإلَاّ َٔ ايؿاحت١ط صالحا عهللعيبع صيرصالانيص.ع
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ٜٚهز ٙيًُأَ ّٛإمساع إَاَ٘ أذنارٚ ،ٙإٔ ٜكف يف ؽففٍّ ٚحف  ٙإذا  ٚف َٛفف ا
يف ايؾفٛفٚ ،ايتٓففٌ ع ف ايغفزٚع يف امقاَف ٚ ،١غفت ايهزاٖف ١لٓف قف ٍٛايففُك:ِٝ
رقددقاقت ددصاة د ٔد ٚايففتهًِ ع ف ٖا  -إال إذا نففإ مقاَفف ١ايففف ُالْ - ١عففت فففك ِٜ
امَاّ أ ٚض ١ٜٛايؾفٛف ٚ -إٔ ٜأ فِ ايفُتِ عفُؾً ٞايكؾز ٚنذا اي هط .

ة دمق قاة عتشزا:اثحكتماة دخللاة ُةقعايفاة

ٔا .ا

أ-ااتعمٓقاةإلخ لاا :ا
( َٔ :)387أخٌ َت ُ ا عفُا ٖ َ ٛترب عزلا يف َزنف

ايؾفال - ٠األ فشا ٤أٚ

ايغزا٥ط أ ٚايفُٛاْع ٚايكٛاطع  -عطًت ؽال ٘ صفٛا ٤نفإ إخاليف٘ عشٜفاو ٠أْ ٚكٝؾف١
عٌ حت ٢إذا نإ إخالي٘ عتغٝت حزفٍّ أ ٚحزن َٔ ٍّ١ايكزا ٠٤أ ٚايذنز َفٔ ريفت

ارنف٘

ٚإلاو ٘ ؽخٝخا .
( :)388ال ف زم يف عطالٕ ايؾفال ٠عايشٜفاو ٠اي ُ ٜف ١عفر ايفزنٔ ٚريفتٚ ،ٙال عفر
ايف ٌ ٚعفر ايكفٚ ،ٍٛال عفر نْٛف٘ َٛافكفا أل فشا ٤ايؾفال ٠أَ ٚففغايفا ٚريفت َضفاْ
يفٗاٚ ،ال عر قؾ ايٛ ٛب عٗا ٚعر ل ّ قؾ ٚ ،ٙال عفر إٔ ٜهفْ ٕٛاٜٚفا يلخفالٍ
يف إعت ا ٤ايؾال ٠أ ٚأثٓاٖ٤ا .
ٚإْفففُا تخكففل ايشٜففاو ٠يف أ ففشا ٤ايؾففال - ٠صفف ٣ٛايزنففٛع ٚايض ف ٛو  -فُٝففا إذا
قؾ ايف ش ١ٝ٥يًؾالٚ - ٠ي ٛقؾ ا إر هاسٜا  -فإ ف ٌ ع٦ٝا ال عكؾف ايفف ش َ ١٦ٜفٌ
حزنفف ١ايٝفف أ ٚحففو ا ضفف أ ٚايتؾفففٝل أ ٚقففزا ٠٤ايكففزإ أْ ٚفففخٖٛا َفففُا ٜف ًفف٘
ايففففُؾً - ٞال عكؾف ف

فففش ٤ايؾفففال -٠مل ٜكف ف ي فٗٝفففا ،إال إٔ ٜهففف ٕٛف فففال نف ف تا

َاحٝفففا يؾفففٛر ٠ايؾفففال ٠ايففففُ ٗٛو ٠عفففر ايففففُتغزل ٚ ،١تخكفففل ايشٜفففاو ٠يف ايزنفففٛع
ٚايض

ر عفُ زو ف ًُٗا ٚإٕ مل ٜكؾ عٗا ايف ش ١ٝ٥لً ٢األحٛط .

ب -اةالشتبتٍااَة ضًُااَة هضّتىا:
( َٔ :)389أخفٌ عفؾال ف٘ صٗفٛا عفٓخف ٛسٜاو ٠فشٚ ٍّ٤نإ ايشا٥ف رنٛلفا أٚ
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صففف

ر َفففٔ رن فففٚ ١احففف  ٠عطًفففت ؽفففال ٘ٚ ،إال -إذا نفففإ ايففففُش ٜريتُٖفففا

نإٔ ساو صٗٛا  :صف
رنٛع أ ٚص

ٚ ٠احف  ٠أ ٚغفٗ ا  -مل بطفٌ ؽفال ٘ ،نُفا ال بطفٌ عشٜفاو٠

ر يًُتاع  ١يف ؽال ٠ايف ُال. ١

( َٔ :)390أخٌ عؾال ٘ صٗٛا عٓخْ ٛفكؿ ش : ٤فإ إيتففت قبفٌ ففٛام َففخً٘
ارن٘ َٚا ع ٚ ،ٙإٕ نإ ع ف ففٛام َففخً٘  :ففإ نفإ رنٓفا عطًفت ؽفال ٘ٚ ،إال
ٚ ٠احف  ٠يشَف٘ ققفا ٖا ع ف ايؾفالٚ ، ٠إذا

ؽخت ؽال ٘ٚ ،إذا نإ ايفُٓض ٞص

 ٞايضٗ ٛع

نإ ايفُٓض ٞايتغٗ يشَ٘ ام ٝإ عض

ايتضً ِٝقبٌ إٔ ٜتهًِ .

(ٜ :)391تخكل فٛام َفخٌ ايف ش ٤ايفُٓض ٞعأَٛر:
األ :ٍٚاي خ ٍٛيف ايزنٔ ايالحفل نُفٔ ْضف ٞقفزا ٠٤ايففخُ أ ٚايضفٛر ٠أ ٚع قفا
َُٓٗا أ ٚايرت ٝ

عُٗٓٝا ٚإيتفت ع

ايٛؽ ٍٛإىل ح ايزنٛع فاْ٘ ٜفُق ٞيف ؽفال ٘

ٚق فام َفخٌ ايت ارىٚ ،أَا إذا إيتفت قبفٌ ايٛؽف ٍٛإىل حف ايزنفٛع فاْف٘ ٜز فع
ٜٚت ف ارى ايففف شَٚ ٤ففا ع ف  ٙلًفف ٢ايرت  ٝف
غٗ ا أ ٚع ق٘ أ ٚايرت ٝ

ايغففزلٚ ،ٞإذا ْضفف ٞص ف

ٚ ٠اح ف  ٠أٚ

عُٗٓٝا حت ٢رنع ؽخت ؽال ٘ َٚقفٚ ،٢إٕ ذنفز قبفٌ

ايٛؽ ٍٛإىل ح ايزنٛع ف ارى ايففُٓضَٚ ٞفا ع ف  ٙلًف ٢ايرت ٝف ٖ ،فذا نًف٘ إذا مل
ٜهٔ ايفُٓض ٞرنٓا ،فإ نإ ايفُٓض ٞرنٓا  -رنٛلا أ ٚص

ر َٔ رن ٚ ١احف - ٠

عطًففت ؽففال ٘ إذا وخففٌ يف رنففٔ ٍّالحففل نُففٔ ْضفف ٞص ف

ر حتفف ٢رنففع ْ ،ففِ إذا

إيتفت قبٌ ايٛؽ ٍٛإىل ح رنٛع ايزن  ١ايالحك١

ارنُٗا .

اي ففاْ : ٞايفففغزٚج َففٔ ايؾففال ٠عت ٝففإ ايتضففً ِٝايٛا ف
حت ٢صًِ ٚأ  ٢عفُا ٜٓايف ايؾال ٠لُ ا أ ٚصٗٛا نايففخ

فُففٔ ْضفف ٞايض ف

ر

أ ٚامصفت عار أ ٚايفتهًِ

اي ُ ف عطًففت ؽففال ٘ٚ ،إذا ذنففز قبففٌ ام ٝففإ عفايفففُٓايف ر ففع ٚأ فف ٢عُٗففا  ٚغففٗ
ٚصففًِ ثففِ ص ف

صفف

 ٞايضففٗ ٛيًضففالّ ايشا ٥ف َٚ ،ففٔ ْضفف ٞإحفف  ٣ايضفف

ر

أ ٚايتغففٗ أ ٚع قفف٘ حتفف ٢صففًِ ٚمل ٜففأم عايفففُٓايف فاْفف٘ ٜز ففع ٜٚت ف ارى ايفففُٓضٞ
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صفف

ٜٚفففتِ ؽفففال ٘ ٜٚضفف

 ٞايضفففٗ ٛيًتضفففً ِٝايشا٥فف ٚ ،إذا ذنفففز ع فف ايضفففالّ

ٚإ ٝإ ايففُٓايف ؽفخت ؽفال ٘ ٚلًٝف٘ ققفا ٤ايضف

 ٠ايففُٓض ١ٝأ ٚام ٝفإ عضف

ٞ

ايضٗ ٛلٓ ْضٝإ ايتغٗ .
ف ٘ٝف ٌ ذيو ايفُٓض ٞنُٔ ْض ٞايذنز

اي ايث  :ايفغزٚج َٔ ايف ٌ ايذٜ ٟف

ايضت ١يف َفخً٘

أ ٚايطُأْ ١ٓٝيف ايزنٛع أ ٚايض ٛو أْ ٚضٚ ٞفع ع ض ايفُضا

ٚمل ٜتذنز حت ٢رفع رأص٘ فاْ٘ ٜفُق ٞيف ؽال ٘ٚ ،إذا ْضف ٞايكٝفاّ حفاٍ ايكفزا ٠٤أٚ
ايتضففبٝذ  ٚف
ذنز ٙع

إٔ ٜت ف ارنُٗا قاُ٥ففا إذا ذنففز قبففٌ ايٛؽفف ٍٛإىل ح ف ايزنففٛعٚ ،اذا

عًٛري٘ ح ايزنٛع ايغزلَ ٞق ٢يف ؽال ٘ ٚال ع ٤ٞلً. ٘ٝ

(ْ َٔ :) 392ض ٞامْتؾاب ع

ايزنٛع  ٚذنز ع ف ايف خ ٍٛيف ايضف

َق ٢يف ؽال ٘ ٚال ع ٤ٞلًٚ ،٘ٝإٕ ذنز ع ف ايف خ ٍٛيف ايضف

 ٠اي اْٝف١

 ٠األٚىل أ ٚلٓف

ايفٗ ٟٛإيٗٝا َق ٢يف ؽال ٘ أٜقا لً ٢األق. ٣ٛ
ْ َٔٚض ٞامْتؾاب عر ايض

ر حت ٢ا ٤عايض

 ٠اي اْٝفَ ١قف ٢يف ؽفال ٘،

ٚإذا ذنز ٙحاٍ ايفٗ ٟٛإيٗٝا ر ع  ٚارن٘ .
( :)393إذا ْضفففف ٞايطُأْٓٝفففف ١يف ايكففففزا ٠٤أ ٚيف ايتضففففبٝذ أ ٚيف ايتغففففٗ صففففٗٛا
فاألحٛط ٛ ٚعا

ارى ايكزا ٠٤أ ٚريتٖا عٓ ١ٝايكزعف ١ايففُطًكٚ . ١إذا ْضف ٞايطُأْٓٝف١

يف ذنز ايزنٛع أ ٚايض ٛو فتذنز قبٌ إٔ ٜزفع رأص٘ َُٓٗا ألاو ايذنز َطُٓ٦فا لًف٢
األحٛطٚ ،إذا ذنزٖا ع

رفع رأص٘ َُٓٗا َق ٢يف ؽال ٘ .

( :)394إذا ْضفف ٞايزنففٛع حتفف ٢صفف
ذنز ٙقبٌ اي خ ٍٛيف اي اْ ١ٝفال ٜب
عضف

ايضفف

ام تشا ٤عت ارى ايزنٛع ُٜٚفتِ ؽفال ٘ ٜٚتختفاط

 ٞايضففٗٚ ،ٛإٕ ذنففز ٙقبففٌ ايف خ ٍٛيف ايضف

ٜٚتِ ؽال ٘ ٜٚض

ص

 ٠اي اْٝفف ١إصففتأْف ؽففال ٘ٚ ،إٕ

 ٠األٚىل يشَفف٘ اي ففٛو يًزنففٛع

 ٞايضٗ ٛاحتٝاطاٚ .اذا ْض ٞص

ر َفٔ رن فٚ ١احف ٠

 ٚفذنزُٖا لفٓ َا رنع يالحفك ١اصفتفأْفف ؽال ٘ٚ ،اذا ذنزُٖا قبٌ اي خ ٍٛيف
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ايزنٛع

ارنُٗا عاي ٛو يًض ٛو ٜٚتِ ؽال ٘ ٜٚتختاط عض

( :)395إذا ففزى صفف

 ٞايضٗ. ٛ

ر صففٗٛا ٚعففو يف أُْٗففا َففٔ رن فف ١أَ ٚففٔ رن ففتر :

فإ نإ إيتفا ٘ إىل ذيو ع

ام تفشا ٤عكقفا ٤صف

اي خ ٍٛيف ايزنٔ مل ٜب

ر،

ٚإٕ نففإ قبففٌ اي ف خ ٍٛيف ايففزنٔ  :فففإ إحتُففٌ إٔ نًتُٗٝففا َففٔ ايالحكفف ١فففال ٜب ف
ام تففشا ٤عتفف ارى ايضفف

ر ٚام فففُاّٚ ،إٕ لًففِ أُْٗففا إَففا َففٔ ايضففاعك ١أ ٚإٔ

إح ف اُٖا َٓٗففا ٚاألخففزَ ٣ففٔ ايالحكفف ١فففال ٜب ف ام تففشا ٤عت ف ارى ص ف
أخزٚ ٣األحٛط إصتخباعا املاو ٠يف ايؾٛر اي ال
( :)396إذا لًِ أْ٘ فا فت٘ ص

ٚ ٍّ٠ققففا٤

.

إ صفٗٛا َفٔ رن فتر َ :فٔ نفٌ رن ف ١صف

،٠

ققاُٖا صٛا ٤ناْفتا َٔ ايزن تر األٚيٝتر أّ ناْتا َٔ األخت ر .
(ْ َٔ :)397ض ٞهبت ٠امفتتاي ٝ ٚكٔ أْ٘ مل ٜأمِ عٗفا ألفاو ؽفال ٘ َفٔ األ،ٍٚ
ٚي ٛعو يف إ ٝاْٗا ٚق
قبٌ ف ٌ ايفُٓايف

ف اٚس َفخًٗا عٓ ٢لً ٢إ ٝاْٗا ْ َٔٚ .ضف ٞايتضفًٚ ِٝذنفزٙ

ارن٘ ٚؽخت ؽال ٘ٚ ،إٕ نإ ع  ٙؽخت ؽال ٘ .

( :)398إذا ْضفف ٞرن فففَ ١ففٔ ؽفففال ٘ أ ٚأن ففز فتفففذنز قبففٌ ايتضفففً ِٝقففاّ ٚأ ففف٢
عٗفففاٖٚ ،هفففذا يففف ٛفففذنزٖا ع ف ف ايتضفففً ِٝقبفففٌ ف فففٌ ايففففُٓايفٚ ،إذا فففذنز ايزن ففف١
ايففففُٓضَ ١ٝفففٔ ؽفففال ٘ ع ففف ف فففٌ َفففا ٜٓفففايف ايؾفففال ٠لُففف ا أ ٚصفففٗٛا نايففففخ
ٚامصففت عار  ٚف

 -لًفف ٢االحففٛط  -إلاو ٗففاٚ ،إذا ففذنزٖا ع ف ف ففٌ َففا ٜٓففايف

ايؾففال ٠لُ ف ا  -ال صففٗٛا  ،نففايتهًِ -ؽففخت ؽففال ٘ ٚأ فففِ َففا فا فف٘ َففٔ ؽففال ٘
 رن  ١أ ٚأن زٚ -ال ٜقز ٙايتهًِ ايٝضت نإٔ ٜفغرب ٙأحف عٓكؾفإ ؽفال ٘ رن ف ١أٚرن ففتر ٜٚففف ٝ

عأْفف٘ ال ْكففؿ ،أٜ ٚضففأٍ ٖفف ٛلففٔ ْكففؿ ؽففال ٘ ،أٜ ٚتفهففز ٜٚضففأٍ

يٝتٝكٔ ايٓكؿ أ ٚفُاّ ؽال ٘ .
( :)399إذا ْضٛ ٚ ٞب ايف ٗز أ ٚامخفام يف ايكزا ٠٤أ ٚلٓ ايتضبٝذ ايهبت
أ ٚنإ اٖال عٛ ٛع٘  ٚذنز أ ٚلًِ عايٛ ٛب َق ٢يف ؽال ٘ ،صٛا ٤نإ قبٌ
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اي خ ٍٛيف ايزنٛع أ ٚعتف ٚ ، ٙال ٜفًشَ٘ إٔ ٜف ف ٝايففكزا ٠٤أ ٚايفتفضبففٝذ َفع ايف ففٗز
أ ٚامخفففام حض

ايٛظٝف ١ايٛاق . ١ٝ

ف -ة شكاَة رتددابنياإحتمت ني :
(َ :)400ففٔ عففو يف أؽففٌ ؽففال ٘ فًففِ  ٜف رل أْفف٘ ؽففً ٢ايؾففبذ أّ ال  :فففإ نففإ
يف ايٛقففت ؽففً ٢إحتٝاطففاٚ ،إٕ نففإ ع ف خففزٚج ايٛقففت مل ًٜتفففت يغففه٘ٚ ،ايعففٔ
عف ٌ ايؾال ٠حهُ٘ حهِ ايغفو يف ايتفؾف ٌٝايففُذنٛرٚ .إذا عفو يف إ ٝفإ ؽفالٍّ٠
ٚق عكٚ َٔ ٞقتٗا َك ار أوا ٤رن ٚ ١اح  ٠أ  ٢عايؾالٚ ،٠إذا نإ أقٌ مل ًٜتفت.
ٚإذا عو يف عكا ٤ايٛقت عٓ ٢لً ٢عكاَ ٘٥فا مل ٜتفٝكٔ أٜ ٚطُفإٔ ع ف ّ عكفاٚ ٤قفت
ايؾال ٠ايفُغهٛنٚ ١ي ٛعك ر رن ٚ ،١حهِ نف ت ايغفو يف ام ٝفإ عايؾفالٚ ٠ل َف٘
حهِ ريت ٙف ٝز ٟفٝف٘ ايتفؾف ٌٝايففُذنٛر َفٔ إ ٝاْٗفا يف ايٛقفت ٚلف ّ إ ٝاْٗفا ع ف
خزٚ ،٘ ٚأَا ايٛصٛاصٖٚ - ٞف ٛايفذٜ ٟه فز عفه٘ ٚنًُفا ألفاو ٜغفو أٜقفاٚ ،قف
ٜتخؾٌ لٓ  ٙايف شّ -فٝبين ٖذا لً ٢إ ٝإ ايفُغهٛى ٚإٕ نإ يف ايٛقت .
( :)401إذا عففو يف إ ٝففإ ايعٗففز ٜٔأ ٚاي غففا ٜٔ٤يف ايٛقففت ايفففُغتؿ عاي ؾففز
أ ٚعاي غا ٤عٓ ٢لًٚ ٢قٛع ايعٗز أ ٚايفُغزب ٚأ  ٢عاي ؾز أ ٚعاي غا.٤
ٚإذا عو يف ف ٌ ايعٗز  ٖٛٚيف اي ؾز يف ايٛقفت ايففُغرتى عفر ايعٗفز ٜٔلف ٍ
عٓٝتفف٘ إىل ايعٗففز ٚأ فففُٗا ثففِ ٜففأ  ٞعاي ؾففزٚ ،إٕ نففإ يف ايٛقففت ايفففُغتؿ عاي ؾففز
أ فُٗا لؾزا ٚمل ًٜتففت يغفهٖ٘ٚ ،هفذا ايٛظٝفف ١ايتفؾف ١ًٝٝفُٝفا يف ٛعفو يف ف فٌ
ايفُغزب  ٖٛٚيف ؽال ٠اي غا. ٤
( :)402إذا عو يف عفزطٍّ يًؾفال ٠قبفٌ ايغفزٚع يف ايؾفال ٠أ ٚعفو يف فش ٍّ٤قبفٌ
ايت اٚس لٔ َفخٌ ايف ش ٤ايفُغهٛى ٚاي خ ٍٛيف ريت ٙيشَف٘ إحزاسُٖفا ٚإ ٝاُْٗفا،
ٚإذا عو يف أح ُٖا ع
ٚنإ عه٘ ع

ايفزاغ َٔ ؽال ٘ أ ٚعو يف ايفف شٚ ٤احتُفٌ لف ّ إ ٝاْف٘

ف اٚس َفخً٘ ؽخت ؽال ٘ ٚمل ًٜتفت يغه٘ .
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ٚإذا عو يف ايتضً : ِٝفإ نإ عفه٘ يف ؽفخت٘ أ ٚنفإ عفه٘ يف إ ٝاْف٘ ٚقف أ ف٢
عفُا ٜٓايف ايؾال ٠نايتهًِ لُ ا أ ٚايففخ
فُاَٗا نايفتف فكفٝف

أ ٚامصفت عار أ ٚأ ف ٢عففُا ٜرت ف

لًف٢

أْ ٚفخ ٙٛمل ٜفًفتففت يفغه٘ٚ ،إٕ نإ عفهف٘ قفبٌ ذيفو ففٝفًشَ٘

ايت ارى ٚاملتٓا ٤عايغو عت ٝإ ايتضً. ِٝ
(َ :)403ففٔ عففو يف ف فٌف َففٔ أف ففاٍ ايؾففال - ٠فزٜقفف ١ناْففت أّ ْافًفف ،١ؽففال٠
َفغتارف أّ ؽالَ ٠قطزف نُٔ ٜؾً ٞايضا أ ٚعامٜفُا ٤يًزنٛع ٚايض ٛو ،أوا١ٝ٥
ناْففت ايفزٜقفف ١أّ ققففا ١ٝ٥أّ ؽففال٠
ٚوخففٌ يف ريففتَ ٙفففُا

ف ١أّ آٜففام ٚ -قف

ففٌ ايغففارع َفففخً٘ لكٝفف

ففاٚس َفففخً٘ ايغففزلٞ

ايفففُغهٛى عفففخض

ز ٝفف

أف ففاٍ ايؾففال ٠عففزلا َقفف ٢يف ؽففال ٘ ٚمل ًٜتفففت يغففه٘ ،نُففٔ عففو يف هففبت٠
امحففزاّ ٖٚفف ٛيف امصففت اذ ٠أ ٚيف ايكففزا ،٠٤أ ٚعففو يف ايفا فففخٖٚ ١فف ٛيف ايضففٛر،٠
أ ٚعفففو يف ا ٜففف ١ايضفففاعكٖٚ ١ففف ٛيف ا ٜففف ١ايالحكففف ،١أ ٚعفففو يف أ ٍٚا ٜفففٖٚ ١فففٛ
يف آخزٖا ،أ ٚعو يف ايكزا ٖٛٚ ٠٤يف ايزنٛع ،أ ٚعو يف ايزنٛع  ٖٛٚيف ايضف ٛو،
أ ٚعففو يف ايض ف ٛو ٖٚفف ٛيف ايتغففٗ أ ٚيف ايكٝففاّ ،أ ٚعففو يف ايتغففٗ ٖٚفف ٛقففاِ٥
أ ٚعو يف ايتضً ِٝفاْ٘ ال ًٜتفت إىل ايغو يف

ٝع ٖذ ٙايفزٚض .

ٖٚهففذا َففٔ ناْففت ٚظٝفتفف٘ ا ًففٛظ يف ؽففال ٘ ع ف ٍ ايكٝففاّ فغففو يف أْفف٘ غففٗ
يًزن  ١اي اْ ١ٝأ ٚص

ايضف

ر أّ فا تف٘ صف

عهًٛ ٕٛص٘ ع ٍ ايكٝاّ يًزن  ١اي اي ٚ ١عو ع

َُٗٓ ٠فا ٖٚف ٛفايط َ تكف ا ٜكٓٝفا
حؾفٛي٘ فٝف٘ مل ًٜتففتٚ ،أَفا يفٛ

مل ٜتٝكٔ نًٛ ٕٛص٘ ع ٍ ايكٝاّ فٗ ٛعاى يف َفخً٘ فٝأ  ٞعايفُغهٛى ٖٚ .هفذا يفٛ
عففو يف ايتهففبتٖٚ ٠فف ٛففايط ٜكففزأ ايفا فففخ ،١أ ٚعففو يف ايكففزاٖٚ ٠٤فف ٛيف إٜفففُا٤
ايزنٛع ،أ ٚعو يف اٜفُا ٤ايزنٛع  ٖٛٚيف إٜفُا ٠٤ايض ٛو ،عفخٝث نإ قاؽ ا ٜكٓٝفا
م ٝإ ايف ش ٤ايالحل َ ٖٛٚغغ ٍٛع٘ فغو يف ايف ش ٤ايضفاعل فتْف٘ ال ًٜتففت يغفه٘
يت اٚس حمٌ املغهٛى ٚوخٛي٘ يف ريتٚ ،ٙأَا ي ٛمل ُٜخزس ايت اٚس أ  ٢عاملغهٛى.
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ٚإذا نإ ايغو يف ايف ٌ ايؾال  ٞقبفٌ إٔ ٜف خٌ يف ايغفت ايففُز
ايفُغهٛى فٚ ٘ٝ

عفزلا ع ف

ام ٝإ ع٘ نُٔ عو يف ايتهبت قبٌ إٔ ٜضت ٝذ أ ٚقبٌ إٔ ٜكفزأ،

أ ٚعو يف ايكزا ٠٤قبفٌ إٔ ٜزنفع ،أ ٚعفو يف ايزنفٛع قبفٌ عًفٛغ ايضف ٛو ٚإٕ نفإ
ايغففو حففاٍ ايفففٗ ٟٛإيٝفف٘ ،أ ٚعففو يف ايضف ٛو أ ٚيف ايتغففٗ ٖٚفف ٛففايط أ ٚحففاٍ
ايٓٗٛض إىل ايكٝاّ قبٌ عًٛري٘ .
ٚال ٜٓفع اي خ ٍٛيف َك َ ١ايف ٌ ايالحل نُٔ عفو يف ايضف

 ٠اي اْٝف ١أ ٚعفو

يف ايتغٗ حاٍ ايٓٗٛض يًكٝاّ عفخٝث مل ٜضتتُ٘ ٚمل ٜبًغ٘ فًِ  ٜلر أْف٘ صف

ٖا أّ

ال أ ٚمل ٜف رل أْفف٘ غففٗ أّ ال ،فالعف َففٔ ايففف ًٛظ م ٝففإ ايفففُغهٛىٖٚ ،هففذا يففٛ
عو يف ايكزا ٠٤حاٍ ايفٗ ٟٛقبٌ عًٛغ حف ايزنفٛع فاْف٘ يف ايففُخٌ ًٜٚشَف٘ املتٓفا٤
عايغففو ٚإ ٝففإ ايفففُغهٛى فٝفف٘  ْ .ففِ إذا عففو يف إ ٝففإ ايزنففٛع حففاٍ ايفففٗ ٟٛإىل
ايض ٛو فًِ  ٜرل أْ٘ رنع أّ مل ٜزنع ،عٓ ٢لً ٢أْ٘ ق رنع ٚمل ًٜتفت يغه٘ .
ٚايعاٖز إٔ ايعٔ عت ٝإ ايف ٌ حهُ٘ حهِ ايغو ف ،٘ٝفاذا ظٔ إ ٝفإ ايكفزا ٠٤أٚ
ايزنٛع فهأْ٘ عفو يف ام ٝفإ  :ففإ نفإ عاقٝفا يف َففخٌ ايتف ارى مل ٜت فاٚس ٙيشَف٘
ام ٝإ ع٘ٚ ،إٕ اٚس ٙإىل ريت ٙمل ًٜتفت يغفه٘ٚ ،يف ٛظفٔ لف ّ ام ٝفإ فهفذيو :
إٕ نإ يف ايفُخٌ

ارن٘ٚ ،إٕ اٚسٚ ٙوخٌ يف ريت ٙمل ٜز ع َٚق ٢يف ؽال ٘.

( :)404ال  ٜترب يف ايف ش ٤ايذٜ ٟف خفٌ فف ٘ٝإٔ ٜفه َٔ ٕٛاأل فشا ٤ايٛا فب ١عفٌ
ٜهف ٞاي خ ٍٛفُٝا

ً٘ ايغارع فشَ ٤ضفتخبا ففُٔ ايٛا ف

اي بفاو-ٟايؾفال-٠

فاذا عو يف ايكزا ٖٛٚ ٠٤يف ايكٓٛم َق ٢يف ؽال ٘ ٚمل ًٜشَ٘ اميتفام ٚايت ارى.
ْ ِ ي ٛوخٌ يف لٌُف َضتخ

مل ٜف

ً٘ ايغارع ش ٤يًُزن

اي بفاو ٟعففخٝث

ٜفُهٔ إٜكال٘ فُٓ٘ ٜٚفُهٔ إٜكال٘ خار ف٘ نُطًفل ايفذنز ٚايف لاٚ ٤قفزا ٠٤ايكفزإٓ
مل ٜٓفع اي خ ٍٛفًٜٚ ٘ٝشَ٘ ايت ارى عت ٝإ َا عو ف. ٘ٝ
( :)405إذا عو  ٖٛٚيف ف ٌف ؽال  ٞنايزنٛع  ٚزوو يف أْ٘ ٌٖ عو يف ع ض
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األف ففاٍ ايفففُتك َ ١نففايتهبت ٠أ ٚايكففزا ٠٤أّ مل ٜغففو مل ًٜفتففففت يغففه٘ٚ .نففذا -ال
ًٜفتففت يغه٘ -ي ٛعو يف أْ٘ ٌٖ صٗا لٔ ف ٌ ؽال َ ٞاضف أّ ال ٚق

اس َففخٌ

ايفُغهٛى صٗ ٙٛلٓ٘  ِ ْ .ي ٛعو يف حؾ ٍٛايضفٗ ٛلٓف  ٙأ ٚلف ّ حؾفٛي٘ ٖٚفٛ
يف َفخٌ ُٜتالف ٢ف ٘ٝايفُغهٛى ف ،٘ٝأ  ٢ع٘ لً ٢األؽذ.
ايكٝاّ يًزن  ١ايتاي ١ٝأْ٘ فزى صف

عُٓٝا اذا ٝكٔ ع
غٗ ا ثِ عو يف أْ٘

ارى قبفٌ إٔ ٜكف ّٛأّ ال ،ثفِ قفاّ فايعفاٖز  ٚفٛب ايز فٛع

يت ارى ايٓكؿ ايفُختٌُ ثِ ع
ايف خهِ يٝ ٛكٔ ع

 ٠أ ٚفزى صف

ر أ ٚفزى

تُاّ ؽال ٘ ٜض

يًضفٗ ٛيشٜفاو ٠ايكٝفاّ ٖٚ .هفذا

قٝاَ٘ عأْ٘ عو قبٌ قٝاَ٘ يف ففٛام صف

َٓ٘ يف ايفُخٌ ٚٚظٝفت٘

ارى ايٓكؿ-ايض

َٓ ٠ف٘ أْ ٚففكؿ غفٗ

 ٠أ ٚايتغٗ  -يهٓف٘ صفٗا ٚريففٌ ٚقفاّ

فغففو يف إ ٝاْفف٘ ايٛظٝففف :١ف ارى ايففٓكؿ ايفففُختٌُ ،يشَفف٘ ايز ففٛع ٚايت ف ارى َففع
 ٞايضٗ ٛيًكٝاّ صٗٛا .

ص

(:)406إذا عففو يف ؽففخَ ١ففا أ ففَ ٢ففٔ األ ففشا ٤أ ٚفضففاو ٙع ف ايفففزاغ َففٔ ف ً ف٘
َق ٢يف ؽال ٘ ٚال  ٜتين عغه٘ ٚإٕ مل  ٜخٌ يف ايف ش ٤ايذ ٟع  ،ٙنُفا إذا عفو
ع ف ايفففزاغ َففٔ هففبت ٠امحفزاّ يف ؽففختٗا فاْفف٘ ال ًٜتفففت يغففه٘ ٚإٕ مل ٜف خٌ يف
امصت اذ ٠أ ٚايكزاٖٚ ،٠٤هذا ايففخهِ إذا عفو يف ؽفخ ١قفزا ٠٤ايهًُف ١أ ٚا ٜف ١ع ف
ايفزاغ َٓٗا ٚمل  ٜخٌ فُٝا ع ٖا ،نٌ ذيو يكال  ٠ايفزاغ .
( :)407إذا عو يف ف ٌ ؽال  ٖٛٚ ٞيف ايفُخٌ مل ٜت اٚس ٙفأ  ٢ع٘ ثِ فبف ٔٝأْ٘
ق ف ً٘ أٚال مل بطٌ ؽال ٘ إال إذا نإ ايفُأ  ٞعف٘ رنٓفاٚ ،إذا مل ٜفأمِ عايففُغهٛى
ع

ف اٚس ايفُخٌ فتفبٝفٔ ل ّ ام ٝإ ع٘  :فإ أَهٔ ايت ارى  -عإٔ مل  ٜخٌ فففٞ

ف ٌ ايزنٔف ايذ ٟع  - ٙف ً٘ٚ ،إال ؽخت ؽال ٘ إال إٔ ٜه ٕٛايفُغهٛى رنٓا.
( :)408ايٓافً - ١عفخض
َفخً٘

أؽٌ غزٗ ٜا  -اذا عفو يف ف فٌ َفٔ أف اوفا ٖٚف ٛيف

ارن٘ ٚأ ف ٢عف٘ ٚ ،إٕ فاٚس َففخً٘ ٚوخفٌ يف ريفت ٙمل ًٜتففت يغفه٘ ٚ ،إذا
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ْض ٞف ال َٓٗا

ارن٘ َت ٢ذنزٚ ٙي ٛع

اي خ ٍٛيف رنٔف الحلف ففإ سٜفاو ٠ايفزنٔ

صٗٛا ريت قفاوحف ١نُفٔ قاّ ْٚفض ٞايكزا ٠٤حت ٢رنع ففتفذنزٖا فاْف٘ ٜكفٜٚ ّٛففكزأ ثفِ
ٜفزنعٚ ،يٝط يف ايٓافً ١ص ٛو صٗٚ ٛال ققا ٤شَٓ ٤ض ٞنايض

 ٠ايٛاح . ٠

ٚلٓف ف ايغفففو يف لف ف و رن ا ٗفففا ٜفقفففٌ ايبٓفففا ٤لًففف ٢األقفففٌ ٜٚفففف ٛس يففف٘ ايبٓفففا٤
لً ٢األن ز َا يفِ ٜهٔ َفض ا يؾال ٘ فٝبين لً ٢األقفٌٚ ،يف ٛعفو يف رن ف ١ايف ٛز
ألاوٖا لً ٢االحٛط .
(:)409إذا عففو إَففاّ ايففف ُال ١يف ل ف و ايزن ففام ر ففع اىل ايفففُأَ ّٛايفففخافغ
 لففاوال نففإ أّ فاصففكا  ،ذنففزا أّ أْ ففٚ ، ٢اح ف ا أّ َت ف وا ٚ ، -نففذيو إذا عففوايفففُأَ ّٛفاْفف٘ ٜز ففع اىل امَففاّ ايفففخافغ ٚ ،ايعففإ َُٓٗففا عفففُٓشي ١ايفففخافغ فت ففع
ايغاى إيٚ . ٘ٝإٕ إختًف ايفُأَ َٕٛٛمل ٜز فع امَفاّ اىل ع قفِٗ إال إذا حؾفٌ يف٘
ايعففٔ فٝهفف ٕٛح فف ١لًٝفف٘ ٚ ،إذا نففإ ع قففِٗ عففانا ٚع قففِٗ حافعففا ٚ -يفف ٛعفففخ
ايعٔ -ر ع امَاّ اىل ايفخافغ َِٓٗ َٔ و ٕٚإٔ ٜز ع ايغاى َفِٓٗ إىل امَفاّ عفٌ
 ٌُ ٜعغهف٘ ٚ .ايعاٖز إٔ ٛاس ر ٛع ايففُأَ ّٛاىل امَفاّ ٚعفاي هط لٓف ايغفو
يف األف اٍ أٜقا فاذا فٝكٔ ايففُأَ ّٛأْف٘ مل ٜتغًفف لفٔ امَفاّ ٚعفو يف أْف٘ صف
َز ر أٚ ٚاح ٚ ٠ظاٖز امَاُّ ا شّ عت ٝاُْٗا ر ع ايفُأَ ّٛايٚ ٘ٝمل  ٜنت عغه٘.
( :)410إذا عففو ايفففُؾً ٞفففزاو ٣يف لف و رن ففام فزٜقففت٘ ايَٝٛٝفف ١فاألفقففٌ يف٘
ايرتٚ ٟٚايتفهز عأَفٌ تخؾف ٌٝايعفٔ ا ٚايفٝكرُُٜٚ ،هٓف٘ قط ُٗفا عتصفت عار أ ٚعهفالّ
آوَ ٞثِ ٜضفتأْفٗاٖ ،فذا إذا مل ٜتقفٝل ٚقفت ؽفال ٘ ٚمل ٜتغفف فٗ ٛفا َٓف٘ٚ ،إال اذا
قٝل ٚقت ايفزٜقفٚ ١خفاف فٗ ٛفا َٓف٘ مل ٜفف ش يف٘ قط ٗفا ٚالعف يف٘ َفٔ إٔ ٜتفهفز
ٜٚتأٌَٚ -يٜ ٛضتا -عز ا ٤حؾف ٍٛايفٝكر لٓف  ٙع ف و رن ا ف٘ أ ٚايعفٔ عٗفا يُ ٝفٌ
لً ،٘ٝفإ ايعٔ ع و رن ام ايؾالَ ٖٛٚ - ٠ا ر ذ أح طزيف ايغفو ٚيف ٛقًفٝال-
ح  ٌ١عزلا نايٝكر ،صٛا ٤ايعٔ ع و ايزن تر األٚيٝتر أ ٚاألخت ر .
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ثِ إٕ مل ٜٓف ٘ ايتفهز ٚايرتٚ ٟٚإصتكز لٓ  ٙايغو  ٖٛٚ -ضا ٟٚامحتُاير
َٔ و ٕٚر خإ أح ُٖا يف فهزٚ -ٙنفإ عفه٘ يف اي ٓاٝ٥ف ١أ ٚاي الثٝف ١أ ٚاألٚيٝفتر
َٔ ايزعال ١ٝعطًت ؽال ٘ عفُ ٓ ٢ل ّ ف  ٣ٚإ ففُاَٗا ،فتْف٘ ٜضتخضفٔ َٓف٘ ايتأَفٌ
عأٌَ حؾ ٍٛايعٔ ع و رن ام ؽال ٘ ف ٌُ ٝلًٚ ،٘ٝإال اذا اصتكز لٓ  ٙايغفو أٚ
عكَ ٞفرت ووا فًفِ ٜت ٛف٘ يهف ٕٛايففخاؽٌ لٓف  ٙظفٔ أ ٚعفو ،ففال لفالج يف٘  ٚبطفٌ
ؽففال ٘ اذا نففإ ايغففو يف ؽففال ٠ثٓاٝ٥فف ١نؾففال ٠ايف ففز ٚايففف ُ ٚ ١ؽففال ٠ايفففُضافز
ٚايطٛاف ٚايهضٛف ،أ ٚنإ ايغو يف ايفُغزب أ ٚيف األٚيٝتر َفٔ ايزعالٝف ١اذا مل
ٜفففخزسُٖا نففإٔ ٜغففو يف اْفف٘ ؽففً ٢رن ففٚ ١اح ف  ٠أ ٚإثٓففتر أ ٚثففال

ثففِ فهففز ٚمل

ٜفُخزس نِ ؽًٚ ٢مل ٜز ذ لٓ  ٙع ٤ٞنُا ٜتخؾٌ يف حاالم ايكًل ٚايتغٛؼ.
ٚإٕ نإ عه٘ يف أخت  ٞايزعالٚ ١ٝق أحزس األٚيٝتر عفإٔ أ ففِ ايفذنز ايٛا ف
فف ٞايففض

 ٠اي اْففَ ١ٝفٔ ايزن ف ١اي اْٝف ،١فٗٓفا ؽفٛر ،ع قفٗا َففُا ال ُُٜهفٔ لال ف٘

ٜٚأ  ٞعٝاْ٘ٚ ،ع قٗا ٜفُهٔ لالج ايغو فٗٝا  ٚؾذ ايؾال ٖٞٚ ،٠ضع ؽٛر:
األٚىل  :ايغو عر االثٓتر ٚاي ال
فاْفف٘ ٜففبين لًفف ٢ايف ال

ع

فُاّ ايذنز ايٛا ف

يًضف

 ٠األخفت٠

ٜٚففأ  ٞعايزاع ففٜٚ ١ففتِ ؽففال ٘ ثففِ ٜفففختاط عزن فف ١قاُ٥ففا لًفف٢

األحٛط ٛ ٚعا ٚ ،إٕ ناْت ٚظٝفت٘ ا ًٛظ يف ايؾال ٠إحتاط عزن ف ١ايضفا ٚ .يفٛ
عو قبٌ إنُاٍ ايذنز ايٛا
اي اْ : ١ٝايغفو عفر ايف ال

مل ٜهٔ حافعا يألٚيٝتر فًٝشَ٘ إلاو ٗا .
ٚاألرعفع يف أَٛ ٟففع نفإ فٝفبين لًف ٢األرعفع ٜٚفتِ

ؽال ٘ ثِ حيتاط عزن  ٍّ١قاُ٥ا أ ٚعزن تر ايضا ٚاألحٛط إصتخباعا إختٝار ايزن تر
ايضا ٚ ،إٕ ناْت ٚظٝفت٘ ايؾال ٠ايضا إحتاط عزن  ١ايضا .
اي اي  : ١ايغو عر االثٓتر ٚاألرعفع ع ف

ففُاّ ايفذنز ايٛا ف

يًضف

 ٠األخفت٠

فٝبين لًف ٢األرعفع ٜٚفتِ ؽفال ٘ ثفِ ٜففختاط عفزن تر َفٔ قٝفاّ ٚ ،إٕ ناْفت ٚظٝفتف٘
ايؾال ٠ايضا إحتاط عزن تر َٔ ًٛظ .
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ايزاع  : ١ايغو عر امثٓتر ٚاي ال

ٚاألرعع ع

فُاّ ايذنز ايٛا

يًض

٠

األخت ٠فٝبين لً ٢األرعع ٜٚفتِ ؽفال ٘ ثفِ ٜففختاط عفزن تر َفٔ قٝفاّ ٚرن فتر َفٔ
ًٛظٚ ،األق ٣ٛأخت ايفزن تر َفٔ ًفٛظٚ ،إٕ ناْفت ٚظٝفتف٘ ايؾفال ٠ايضفا
إحتاط عزن تر َٔ ًٛظ ثِ عزن  ١ايضا .
ايفففغاَض : ١ايغففو عففر األرعففع ٚايفففغُط ع ف
األخت ٠فٝبين لً ٢األرعع ٜٚتِ ؽال ٘ ثِ ٜض

ص

فففُاّ ايففذنز ايٛا ف

يًض ف

٠

 ٞايضٗ. ٛ

ٚعكٝت ؽٛر أرعف  ١حهُٗا إٔ ٜفٗ ّ ايفكٝاّ حٝفٔ ايغو ٜٚف ًط فت ع عه٘
إىل أح ايؾٛر األرع  ١األخت:ٖٞٚ ،٠
ايضاوصفف : ١ايغففو عففر األرعففع ٚايفففغُط حففاٍ ايكٝففاّ فاْفف٘  ٜٗف ّ قٝاَفف٘ ٜٚتغففٗ
ٜٚضًِ ٜٚففختاط عفزن تر َفٔ ًفٛظَٚ ،فٔ ناْفت ٚظٝفتف٘ ايؾفال ٠ايضفا إحتفاط
عزن  ١ايضا ثِ ٜض

 -لً ٢األحٛط  -ص

ايضاع  : ١ايفغو عر اي ال

ر يًكٝاّ ايضٗ. ٛ

ٚايفغفُط حاٍ ايكٝاّ فاْف٘ ٜفٗ ّ قفٝاَ٘ ٜٚفتفغٗ

ٜٚضففًِ ٜٚفففختاط عففزن تر َففٔ قٝففاَّٚ ،ففٔ ناْففت ٚظٝفتفف٘ ايؾففال ٠ايضففا إحتففاط
عزن تر َٔ ًٛظ ثِ ٜض
اي ففأَ  :ايغففو عففر اي ف ال

 -لً ٢األحٛط  -ص

ر يًكٝاّ ايضٗ. ٛ

ٚاألرعففع ٚايفففغُط حففاٍ ايكٝففاّ فاْفف٘  ٜٗف ّ قٝاَفف٘

ٜٚتغففٗ ٜٚضففًِ ٜٚفففختاط عففزن تر َففٔ قٝففاّ ثففِ عففزن تر َففٔ ًففٛظَٚ ،ففٔ ناْففت
ٚظٝفتفف٘ ايؾففال ٠ايضففا إحتففاط عففزن تر َففٔ ً فٛظ ثففِ عزن فف ١ايضففا ثففِ ٜض ف
 -لً ٢األحٛط  -ص

ر يًكٝاّ ايضٗ. ٛ

ايتاص  : ١ايغو عر ايفغُط ٚايضت حاٍ ايكٝاّ فاْ٘  ّ ٜٗقٝاَ٘ ٜٚتغٗ ٜٚضفًِ
ثِ ٜض

يًضٜٗٚ ٛض

لً ٢األحٛط ثفاْفٝفف ١يًكٝفاّ ايضفٗٚ . ٛلٓ ٥فذ فايغفو فففٞ

رن ام ايؾفال ٠عغفت ايغفهٛى ايتضف  ١أ ٚلٓف
َٛٚ

ملاو ٗا .

ففغًف قٝف ٍّ َٓٗفا ٖفَ ٛبطفٌ يًؾفال٠
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( :)411يف ايغهٛى ايفُ ترب فٗٝا إنُاٍ ايذنز ايٛا
عففر االثٓففتر ٚايف ال

يف ايض

 ٠اي اْ ١ٝنايغو

ٚايغففو عففر االثٓففتر ٚاألرعففع ٚايغفو عففر االثٓففتر ٚايف ال
ر أ ٚإحف اُٖا  :ففإ نفإ عفه٘ حفاٍ

ٚاألرعع ،إذا عو َع ذيو يف إ ٝفإ ايضف

ايففف ًٛظ ٚمل ٜفف لر أْٗففا ًضفف ١إصففرتاح ١أ ٚعففر ايضفف

ر ٚمل ٜفف خٌ ع فف ُ يف

غفففٗ ٍّ أ ٚقٝفففاّ ٍّ عطًفففت ؽفففال ٘ ألْففف٘ َففففخه ّٛع ف ف ّ ام ٝفففإ عُٗفففا أ ٚعتحف ف اُٖا
فٝه ٕٛعه٘ قبٌ إنُاٍ ايذنزٚ ،إٕ نإ عفه٘ ع ف ايف خ ٍٛيف ايكٝفاّ أ ٚيف ايتغفٗ
مل بطٌ ؽال ٘ ٚنفا ٙاي ٌُ عٛظٝف ١عه٘ .
( :)412إذا عو يف ل و رن ا ٘ عها ؽخٝخا لُفٌ لًف ٢طبكف٘ٚ ،إٕ إْففكً
ايعٔ بف يت ٚظٝفتف٘ ٚلُفٌ ععٓف٘ ،أ ٚإْكًف

إىل عفو آخفز لُفٌ عٛظٝفتف٘ حضف

ايفخاي ١األخت ٠ايفُضتكز ذٖٓ٘ لًٗٝا َ ،ال  :ي ٛعو عر ايف ال
األرعع ثِ إْكً

عه٘ إىل ايعٔ عاي ال

إىل

ٚاألرعفع فبٓف ٢لًف٢

عٓ ٢لًٚ ٘ٝأ  ٢عايزاع ٚ ،١إذا ظٔ عايف فال

ثِ ب ٍ ظٓ٘ إىل ايغو عٗٓٝا ٚعر األرعع عٓ ٢لً ٢األرعع ثِ ٜأ  ٞعؾال ٠امحتٝاط.
( :)413ي ٛزوو أثٓا ٤ايؾال ٠يف إٔ ايفخاؽٌ ي٘ عفو أ ٚظفٔ -نُفا ٜتففل يفب ض
ايٓاظ حاٍ ايكًل ٚايتغٛؼ ايذٖين -نإ ذيو عفخهِ ايغو ف ٌُ ٝعٛظٝف ١ايغاى
َٔ ايبطالٕ ٚاملاو ٠أ ٚايؾخٚ ١ايبٓا ٤حضبُا ك ّ ٚ .يف ٛحؾفًت يف٘ حايف ٌ ١أثففٓا٤
ايؾففالٚ ٠ع ف إٔ وخففٌ يف ف ففٌ ٍّآخففز مل  ٜف رل أْٗففا ناْففت حايتفف٘ عففها أ ٚظٓففا لُففٌ
عٛظٝف ١ايغو ي ٛنإ عانا عايف ٌ أ ٚلٌُ عٛظٝف ١ايعٔ ي ٛنإ ظاْفا عايف ٌ .
ٚإذا زوو عر االثٓتر ٚاي ال

فبٓ ٢لً ٢اي ال

َفٔ ؽفال ٘ فغففو يف إٔ عٓفا ٙ٤لًف ٢ايف ال

ثِ فِ إيٗٝا رن ٚ ١صًِ ٚفزغ

نفإ َفٔ ٗفف ١ايعفٔ عفاي ال

أ ٚلُففال

عفخهِ ايغو ف ً ٘ٝؽفال ٠امحتٝفاط ٚ ،إذا عٓف ٢يف ايففزض ايففُذنٛر لًف ٢االثٓفتر
ٚعفو ع ف ايفففزاغ ٚايتضففً ِٝأْف٘ نففإ َففٔ ٗفف ١ايعفٔ عففامثٓتر أ ٚخطففأ َٓفف٘ ٚريفًفف١
لٔ اي ٌُ عايغو ؽخت ؽال ٘ ٚال ع ٤ٞلً. ٘ٝ
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ف-ص

ٔاةالحتّتط .

( :)414ؽال ٠االحتٝاط يف ايغفهٛى ايؾفخٝخٚ ١ا بف ٌ١ففتُُٝا يًفٓكؿ ايففُختٌُ
يف ؽففال ٜ٘ٚ ،ففف ٛس يفف٘  -لًفف ٢األقففزب  -إٔ  ٜف لٗا  ٝ ٜٚف ايؾففال ٠األؽففً ١ٝيهففٔ
ع

إصت عار ٙأ ٚهًُ٘ عهالّ آوَ - ٞلً ٢االحٛط . -
( ٜ :)415تففرب يف ؽففال ٠االحتٝففاط َففا  ٜتففرب يف ايؾففالَ ٠ففٔ األ ففشاٚ ٤ايغففزا٥ط :

فالع فٗٝفا َفٔ ايطٗفارٚ ٠ايطٗفٛر ٚايضفرت ٚامصفتكباٍ ٚايٓٝف -١قؾف ؽفال ٠االحتٝفاط
قزعف ١إىل الٚ -ايتهفبت يلحففزاّ ٚقفزا ٠٤ايفا فف ١إخفا فا السَففا ٚيف ايبضفًُ ١إحتٝاطففا
إصتخباعٝا ٚالع َٔ ايزنٛع ٚايض ٛو ٚايتغٗ ٚايتضًٚ ،ِٝال صٛر ٠فٗٝا ٚال قٓٛم.
( :)416فف

ايففُباور ٠إىل إ ٝففإ ؽفال ٠االحتٝففاط ع ف ايتضففًَ ِٝفٔ و ٕٚفؾففٌ

َ ت ع٘ حذرا َٔ ف ٌ ايفُٓايف ايؾفال ٠األؽفٌْ ،عفت ايهفالّ ايففُت ُ ٚامصفت عار
 ٚايفؾفٌ ايطٜٛفٌ ايففُغٌ عٗٝففأ ٠ايؾفال ٠ايففُرتاعط ،١ففإ فففغًٌ ف فٌ ايففُٓايف عٗٓٝففا
ٚعر ايؾال ٠عطًت ايؾال ٠األؽٌ ٚيشّ إصت٦فٓافٗا ِ ْ ،ي ٛفغًٌ ايتهًِ صٗفٛا
فاألحٛط ي٘ ام ٝإ عض

 ٞايضٗ ٚ ٛؾذ َٓ٘ ؽال ٠االحتٝاط .

( :)417إذا بر فُاَ ١ٝايؾال ٠قبٌ ؽال ٠امحتٝاط مل ٜفختج ايٗٝاٚ ،إٕ نإ يف
يف األثٓا ٤اس قط ٗا ٜٚفقٌ إ فُاَٗا رن تر ْافً.١
( :)418إذا بر ْكؿ ايؾال ٠قبٌ ايغزٚع يف ؽال ٠امحتٝاط أ ٚيف أثٓاٖ٤ا فز٣
لً ٘ٝحهِ َٔ صًِ لً ٢ايفٓكؿ َفٔ  ٚفٛب ففِ ايٓفاقؿ ٚام ففُاّ َفع امَهفإ
نُا ي ٛعو عر اي ال

ٚاألرعع ٚصًِ ٚإحتاط عزن  ١قاُ٥ا  ٚفذنز قبًفٗا أ ٚأثٓاٖ٤فا

ن ٕٛؽال ٘ األؽٌ ثالثا أ فُٗا ٚص

يًضفالّ ايشا٥ف صفٗٛا لًف ٢االحفٛطٚ ،نُفا

يفف ٛعففو عففر االثففٓر ٚاألرعففع ٚإحتففاط عففزن تر قاُ٥ففا  ٚففبر يفف٘ نفف ٕٛؽففال ٘ ثالثففا
قبٌ ؽال ٠امحتٝاط أ ٚأثٓاٗ٥ا قبٌ وخٛيف٘ يف رنفٛع ثاْٝف ١امحتٝفاط فاْف٘ ٜٗف ّ ٜٚفتِ
ؽففال ٘ األؽففٌ ٜٚض ف

يًضففَٗ ٛففز ر  -لًفف ٢األحففٛط  -يًضففالّ ايشا ٥ف ٚيًكٝففاّ
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ايضٖٗ ،ٛذا ٚإٕ مل ٜفُهٔ ففِ ايٓفاقؿ ٚإ ففُاّ ايؾفال ٠األؽفٌ ففٝخهِ عفايبطالٕ
نُا إذا عو عر االثٓر ٚاألرعفع  ٚفبر يف٘ نف ٕٛؽفال ٘ ثالثفا ع ف وخٛيف٘ يف رنفٛع
ايزن  ١اي اْ ١ٝاالحتٝاط ١ٝعطًت ؽال ٘ يشٜاو ٠ايزنٛع ٚٚ

لً ٘ٝإصتٓ٦افٗا.

ٚإذا ففبر ْ ففكؿ ؽففال ٘ ع ف ايفففزاغ َٓٗففا أ ففشأم إذا بفف ٔٝايففٓكؿ ايففذ ٟنففإ
ٜفختًُ٘ أٚال ٚ ،أَا إذا بر ريفت ٙففٝف٘ فؾف : ٌٝففإ ايفٓكؿ ايففُتب ٔٝإذا نفإ أن فز
َففٔ ؽففال ٠امحتٝففاط ٚمل ٜفففُهٔ ايتفف ارى حهففِ عففبطالٕ ؽففال ٘ األؽففٌ ٚيففشّٚ
إلاو ٗفففاٚ ،إٕ أَهفففٔ ايتفف ارى يشَففف٘ ايتفف ارى ٚؽفففخت ؽفففال َ٘ .فف ال  :إذا عفففو
عر اي ال

ٚاألرعع فبٓ ٢لً ٢األرعفع ٚأ ف ٢عزن فٚ ١احف  ٠قاُ٥فا يلحتٝفاط ثفِ يففُا

ف زغ َٔ إحتٝاط٘ ٚقبفٌ ام ٝفإ عايففُٓايف بف ٔٝيف٘ إٔ ايفٓكؿ نفإ رن فتر نفإ لًٝف٘
إ فففُاّ ايؾففال ٠عزن فف ١أخففزَ ٣ففع ص ف ٛو ايضففَٗ ٛففز ر  -لًفف ٢االحففٛط  -يشٜففاو٠
ايضالّ يف أؽٌ ايؾالٚ ٠سٜاو ٘ يف ؽال ٠امحتٝاط .
(ٜ :)419ف فز ٟيف ؽال ٠امحتفٝاط َفا ٜف ففز ٟففف ٞصا٥ففز ايفزا٥ففض َفٔ أحففهاّ
ايضٗ ٛيف ايشٜاوٚ ٠ايٓكٝؾٚ ١ايغو يف ايفُخٌ أ ٚع ف

فف اٚس ٙأ ٚع ف ايففزاغ ٚريفت

ذيو َ .ال  :إذا عو يف إ ٝإ ف ٌ ٍّ ٖٛٚيف ايفُخٌ أ  ٢ع٘ أ ٚعو َ ٖٛٚت اٚس لٓف٘
واخٌ يف ايغت ايفُز
إحتٝاط٘ ع

لً ٘ٝعزلا عٓ ٢لً ٢أْ٘ ق أ  ٢ع٘ ،أ ٚعو يف ؽفخ ١ؽفال٠

ايفزاغ َٓٗا أ ٚعو يف ؽخ ١شَٗٓ ٍّ٤ا ع

فُاَ٘ عٓ ٢لً ٢ايؾخ،١

ٚإذا عو يف ل و رن ا ٗا يشّ ايبٓا ٤لً ٢األن ز إال إٔ ٜهَ ٕٛفض ا فٝبين لً ٢األقٌ.
( :)420إذا عو يف ام ٝإ عؾال ٠امحتٝاط عٓ ٢لً ٢اي ّ ،إال إذا نإ عه٘
ع

خزٚج ايٛقت أ ٚع

ٚصٗٛا نايفخ

حؾ ٍٛايفؾٌ ايط ٌٜٛأ ٚام ٝإ عفُا ٜٓايف ايؾال ٠لُف ا

ٚامصت عار فال  ٜتين عغه٘ .

( :)421إذا ْفففضَ ٞففٔ ؽففال ٠امحتٝففاط رنٓففا نففايزنٛع ٚمل ٜففتُهٔ َففٔ
ألاو أؽٌ ايفؾالٚ ،٠نذيو إذا ساو ففٗٝا رن  ١أ ٚرنٛلفا أ ٚصف

ارنفف٘

ر يف رن ١
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ٚ -ي ٛنإ صاٖٝا فف ٞايشٜاو. - ٠

و-ااكثرياة

شكاا:

( :)422نف ت ايغففو ال  ٜففتين عغففه٘ نفف ٞال ٜفففُهٔ ايغففٝطإ َففٔ ْفضفف٘ ٚال  ٜففٛو
ايفغبٝث لًَ ٢تاع ت٘ ،صٛا ٤نإ ايغو يف ل و ايزن ام أّ يف األف فاٍ فٝفبين لًف٢
ٚقففٛع ايفففُغهٛى فٝفف٘ ،إال إذا نففإ  ٚففٛو ٙيهًففف ١إلففاو ٠ايؾففال ٠أ ٚص ف ٛو ايضففٗٛ
فٝبين لً ٢ل ّ ٚقٛل٘ نُا ي ٛعو يف أْ٘ أ ف ٢عزنفٛع ٍّ أ ٚعزنفٛلر  -يف ريفت ؽفال٠
ا ٜام  -فإ ايبٓا ٤لًٛ ٚ ٢و األن ز َفض فٝفبين لًف ٢ل َف٘ٚ ،نُفا يف ٛعفو عفر
األرعع ٚاخلُط ع

اي خ ٍٛيف ايزنٛع فٝبين لً ٢األقٌ ٜٚفُق ٞيف ؽال ٘ .

( :)423إذا نففإ نفف ت ايغففو يف َففٛروٍّ خففاـ َففٔ ف ففٌ ٍّنففايزنٛع أ ٚيف سَففإف
نايؾال ٠يف ايٓٗار أ ٚيف َهإف نايؾال ٠يف ايفُهإ ايفُشوحِ إختؿ ع٘ ٚظٝف ١لف ّ
املتٓا ٤عغه٘ ٚال ٜت  ٣إىل ريت. ٙ
( :)424ايفُز ع يف ؽ م نف ز ٠ايغو ٖ ٛاي زف ِ ْ ،إذا نإ ٜفغو َز ٠يف
نففٌ ثففال

ؽففًٛام َتٛايٝففام فٗفف ٛنفف ت ايغففو ٜٚ ،تففرب يف ؽفف م ايه ففز ٠إٔ ال

هْ ٕٛاع َٔ ١٦لزٚض لارض َؤقت  -خفٛفٍّ أ ٚريقف ٍّ أٖ ٚفِ أْ ٚففخٖٛا َففُا
ٜٛ

ايكًل  ٚغٛؼ ايذٖٔ ٚإريتغاؼ ايفخٛاظ . -
( :)425إذا مل  ٜفنتل عغففه٘ ثففِ ظٗففز يفف٘ شَففا  ٚففٛو ايفففغًٌ يف ؽففال ٘ ففز٣

لًٝففف٘ حهفففِ  ٚفففٛو : ٙففففإ نفففإ سٜفففاو ٠أْ ٚكٝؾفففَ ١بطًففف - ١نُفففا يف ايفففزنٔ ع ف ف
ف اٚس ايففُخٌ ٚايف خ ٍٛيف ايغفت ايففُز

لًٝف٘ عفزلا  -ألفاو ؽفال ٘ٚ ،إٕ نفإ

َ ٛبففا يًتفف ارى  -نُففا يفف ٛنففإ يف ايفففُخٌ مل ٜت ففاٚس ،ٙرنٓففا أ ٚريففت ٚ -ٙفف
ارن٘ٚ ،إٕ نإ َفُا ٜف

ققفا  ٙنايضف

 ٠ايٛاحف  ٠أَ ٚففُا فف

يف٘ صف

ايضٗ ٛف ٌ َا ؾذ ع٘ ؽال ٘ .
( :)426ال ٜف

لً ٘ٝفبط رن ام ؽال ٘ عايفخؾ ٢أ ٚعايفُضبخ ١أْ ٚفخٖٛا،

ا
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ْ ِ ٖ ٛأحٛط يه ت ايغو عٌ ٖ ٛاأل

ر عايفُؤَٔ حت َٔ ٢قٌ عه٘ ٚإعتباٖ٘.

( :)427ال ٜف ٛس يه ت ايغو املتٓا ٤عغه٘ ،ففاذا إلتٓف ٚ ٢فا ٤عايففُغهٛى فٝف٘
 رنٓا أ ٚريت - ٙعطًت ؽال ٘ .( :)428ي ٛعو يف أْ٘ ؽار َؾف ام (نف ت ايغفو) عٓف ٢لًف ٢اي ف ّٚ ،إذا فٝكٔ
أ ٚإطُفإٔ عأْفف٘ ؽففار َؾف ام ( نف ت ايغففو) فغفو يف سٚاٍ ايؾفف ١لٓفف٘ عٓف ٢لًفف٢
عكاٗ٥ا حتٜ ٢تٝكٔ أٜ ٚطُإٔ عشٚايفٗا .

ٖف -قضت٘اةألجشة٘اة

دمهضّٕٓاا:ا ا

( :)429إذا ْض ٞيف رن  ٍّ١ص
األرض ٚ -مل ٜذنزٖا إال ع

ٚ ٠اح ٚ - ٠ايض ٛو ٜتففك ّٛعٛففع ايفف بٗ ١لًف٢
وخٛي٘ يف ايزنٛع ٚ

ققفا ٖا ع ف ايؾفالٚ ٠ع ف

ؽال ٠امحتٝاط إذا ناْت لًٚ ٘ٝقبٌ ؽ ٚر َا ٜٓافف ٞايؾالٚ . ٠نذا ٜكقف ٞايتغفٗ
صف

ا ايضفٗٛ

 -لً ٢االحٛط األٚىل -إذا ْضٚ ٘ٝمل ٜتذنز ٙإال ع

ايزنٛع  ٚف

أل ًففٜ٘ٚ ،ففف زٖ ٟففذا ايفففخهِ فُٝففا إذا ْفففض ٞص ف

ٚ ٠احف ٚ ٠ايتغففٗ َففٔ ايزن فف١

األخففتٚ ٠مل ٜتففذنز إال ع ف ايتضففًٚ ِٝام ٝففإ عفففُا ٜٓافففف ٞايؾففال ٠لُ ف ا أ ٚصففٗٛا،
ٚأَفففا إذا فففذنز ٙع ف ف ايتضفففًٚ ِٝقبفففٌ ام ٝفففإ عايففففُٓايف ففففايالسّ ف ف ارى ايففففُٓضٞ
 -ايضف

 ٠أ ٚايتغففٗ ٚ -ايتضفً ِٝثففِ اال ٝفإ عضف

األحٛط ٛ ٚعا ٚ .ال ُٜففكق ٢ريفت ايضف

 ٞايضفٗ ٛيًضففالّ ايشا٥ف لًفف٢

ٚ ٠ايتغفٗ َفٔ األ فشا ،٤نفايزنٛع ٚذنفز

ايض ٛو ْٚفخُٖٛا يْ ٛضٚ ٘ٝمل ٜذنز ٙففَ ٞفخٌ ايت ارى .
ٜٚف

يف ايكقاَ ٤ا ٜف

يف ايفُكق َٔ ٞش ٍّ٤أ ٚعزطٍّ ،نُا ٜف

ف١ْٝ ٘ٝ

ايب ي ١ٝلٔ ايض ٛو ايفُٓضٚ - ٞي ٛعٓخ ٛإر هاسٜٓٚ - ٟبغف ٞايففُباور ٠إىل ايكقفا،٤
ٚال ٜقز ايفؾٌ عر ايؾالٚ ٠عفر امحتٝفاط عايت كٝف
ْ ففِ ٜففف

ٚايفذنزٚ ،ال ايفتهًِ صفٗٛا،

ص ف ٛو ايضففٗ ٛأل ًفف٘ٚ ،إْفففُا ٜقففز ايفؾففٌ عايفففُٓايف  -امصففت عار أٚ

ايتهًِ ايفُتف ُ أْ ٚفخُٖٛا ٚ -إذا ففؾٌ ع٘ ألاو ايؾال ٠لً ٢األحٛط ٜٚفٓبغٞ
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ققا ٤ايفا٥ت قبٌ املاو. ٠
( :)430إذا ف و ْضففٝإ ايض ف

 ٠يف أن ففز َففٔ رن فف ١ف و ققففا ٖاٚ ،يفف ٛنففإ

لً ٘ٝؽفال ٠امحتٝفاط ٚققفا ٤صف

 ٞصفٗ ٛيشَف٘ كف  ِٜؽفال ٠امحتٝفاط

ثِ ققا ٤ايض

 ٠ثِ ص

ٚ ٠صف

 ٞايضٗ. ٛ

( :) 431إذا عففو يف ققففا ٤ايضفف

 ٠ايفففُٓض ١ٝعٓفف ٢لًفف ٢اي فف ّ ٚيشَفف٘ ايكقففا٤

حتفففف ٢إذا نففففإ عففففه٘ ع فف ف خففففزٚج ايٛقففففت أ ٚع فف ف ام ٝففففإ عايفففففُٓايف لُفف ف ا
ٚصفٗٛا  -نففايتهًِ ايفففُت ُ ٚايفففخ
إٔ ايفا٥ت َٓ٘ ص

 ٠أ ٚص

يف َ ٛب٘  -فٛام ص

 -ٚصجُدااة
ُٖٚا ص

ٚاالصفت عار  -لًفف ٢األحففٛطٚ ،إذا عففو يف

إ َٔ رن فتر عٓف ٢لًفٚ ٢حف  ٠ايفا٥فتٚ ،إذا عفو

ْ َ٘ٓ ٠ضٝاْا  -عٓ ٢لً ٢اي ّ .

ضًُاا:
إ َتٛايٝتإ ع

ايتضً ِٝق مساُٖا رص ٍٛال ( )عايففُزريُتر

 نُففا يف ايفففغرب ايؾففخٝذ  -عفففُ ٓ ٢أُْٗففا ٜزريُففإ أْففف ايغففٝطإ ايففذ ٟولفف ٞإىلايضفف ٛو ٚأعفف ،٢أ ٚعًخففاظ إٔ ايضففٗ ٛآمٍّ َٓفف٘ فتريففِ أْففف٘ ع فف لفف ّ املتٓففا ٤عفف٘
ٚعامنتفا ٤عض
(ٜ :) 432ففف

 ٞايضٗ ٛاييت أع ٢لُٓٗا ٚأ  ٢عُٗا ايفُؤَٔ ايفًُتشّ عؾال ٘ .
صفف ٛو ايضففٗ ٛيًففتهًِ صففاٖٝا عغففت ايكففزإٓ ٚايفف لاٚ ٤ايففذنز،

ٚيٓضٝإ ايتغٗ ٚ ،يًغو عفر األرعفع ٚايففغُط ع ف

ففُاّ ذنفز ايضف

 ٠األخفت،٠

ٚاألحٛط ٛ ٚعا ص ٛو ايضٗ ٛيًتضً ِٝيف ريت َفخً٘ عتح  ٣ايؾفٝغتر األخت فر،
ٚيًكٝففاّ يف َٛفففع ايففف ًٛظ ،أ ٚايففف ًٛظ يف َٛفففع ايكٝففاّٚ ،يف َففٛرو اي ًففِ
ام

فاي ٞعٛقفٛع ايففغًٌ يف ؽففال ٘ ايففُخه ّٛعؾفختٗا فففال ٜف ر ٟأْف٘ ساو فٗٝففا أّ

ْكؿٚ ،األحٛط إصتخباعا ص ٛو ايضٗ ٛيٓضٝإ ايض

 ٠ايٛاح  ٠عٌ يهٌ سٜفاو ٠أٚ

ْكٝؾففَ ١ففٔ أ ففشا ٤ايؾففال ٠إذا مل ٜففذنزٖا يف ايفففُخٌ ايكاعففٌ يًت ف ارى ،فففاذا ففذنز
ايٓكؿ يف َفخٌ ايت ارى ر ع ٚأ فِ ايٓكؿ ٚال ص ٛو صٗ ٛلً. ٘ٝ
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(ٜ :)433ت ف و ايض ف ٛو عت ف و ايضففٗ ٛايفففُٛ
ٚا يضالّ إال َع
لٔ صٗٚ ٛاح ٚ
( :) 434ال ٜففف
عرت ٝ

يفف٘ٚ ،ال ٜت ف و عت ف و ايهففالّ

و ايضٗ ٛعإٔ ٜتفذنز ثفِ ٜضفٗٚ ،ٛأَفا إذا هًفِ نف تا ٚنفإ ذيفو
ص ٛو صٗٚ ٛاح ال ريت.
فففف ٞصفف ٛو ايضففٗٚ ٛال يف ققففا ٤ايففف ش ٤ايففففُٓضٞ

ايرت ٝفف

أصباع٘ ٚال ٜفًشّ ٝٝفٔ ايضب

ففْ ٞفٝتف٘.

( :)435األحفففٛط ٛ ٚعفففا ايففففُباور ٠إىل صف ف ٛو ايضفففٗ ٛع ف ف ايتضفففً ِٝيًؾفففال٠
اييت صٗ ٢فٗٝا َٔ و ٕٚفؾٌ عايفُٓايف :ايتهًِ ايفُت ُ أ ٚاالصت عار أْ ٚفخُٖٛا ،
يهٔ ي ٛأخز ٙلٓٗا  -لُ ا أ ٚصٗٛا أٗ ٚال  -أ ٚفؾً٘ عايفُٓايف مل بطٌ ؽفال ٘،
ْ ِ األحٛط إ ٝاْف٘ ففٛرا فففٛرا ٚال ٜقفز طف ٍٛايشَفإ ايفاؽفٌٚ ،إذا ْضف ٘ٝأ ف ٢عف٘
حر ذنزٚ ،ٙإذا ذنز ٖٛٚ ٙيف أثفٓا ٤ؽال ٠أخز ٣أ فِ ؽال ٘ ٚأ  ٢ع٘ ع ٖا.
( :)436ايٛا ف

صف

إ َتٛايٝتففإ َؾففخٛعتإ عايكؾ ف ايكزعفف ٞايبففاطين إىل

ص ٛو ايضٗ ٜٚ ،ٛترب فٚ ٘ٝفع ايف بٗ ١لًَ ٢ا ٜؾذ ايض ٛو لً ٘ٝنُفا  ٜتفرب لًف٢
األحٛط ٚفع صا٥ز ايفُضا
ٜك ٍٛيف نٌ ص

لًَ ٢ا ٜؾفذ ايضف ٛو لًٝف٘ ٚ ،األحفٛط ٛ ٚعفا إٔ

َُٗٓ ٍّ٠ا:ربضماةهللاَبتهللاة ض ماعلّكاثًِٓتاة هيباَرمحٕاةهللاَبزكتتٌد

ٚع ف رفففع ايففزأظ َففٔ ايض ف

 ٠اي اْٝفف ١األحففٛط ٛ ٚعففا إٔ ٜتغففٗ

غففٗ ا خفٝفففا

 ايغٗاو إ ٚايؾال ٠لًَ ٢فخُ ٚآي٘ ٚ -إٔ ٜضًِ عكٛي٘ :رة ض ماعلّكمد.ٚيٝط يف ص ٛو ايضٗ ٛقزاٚ ٠٤ال رنٛعٚ ،ال ٜف
ٚال  ٜترب ٚا

فٝف٘ هفبت ٚإٕ نفإ أحفٛط،

ٜت٘ يتُاّ َا  ٜترب يف ص ٛو ايؾال َٔ ٠ايطٗارٚ ٠امصتكباٍ ٚايضرت

ْٚفخٖٛا َٔ ايغزا٥ط ٚايفُٛاْع ٚإٕ نإ أحٛط .
( :)437إذا عففو يف َ ٛبفف٘ مل ًٜتفففت إيٝفف٘ٚ ،إذا عففو يف ل ف و ايفففُٛ

عٓفف٢

لً ٢األقفٌٚ ،إذا عفو يف إ ٝاْف٘ ع ف اي ًفِ عٛ ٛعف٘ أ ف ٢عف٘ ٚإٕ َقف ٢سَفإ لًف٢
فُاّ ايؾال ٠لً ٢االحٛطٚ ،إذا إلتك

فخكل ايفُٛ

ثِ ع

ايضالّ عو ف٘ٝ
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مل ًٜتفت ،نُا أْ٘ إذا عو يف ايفُٛ
ٚإذا عففو يف أْ ف٘ ص ف
أْفف٘ صف

ثالثففا ألففاو صف

يًضففٗ ٛص ف

ٚع

ذيو لًِ عتخكك٘ أ  ٢ع٘ .

ر أ ٚثففال

عٓفف ٢لًفف ٢األقففٌٚ ،يفف ٛففٝكٔ

 ٞايضففٗ ٛلًفف ٢األحففٛطٚ ،يفف ٛعففو يف أْفف٘ صف

َففز٠

أَ ٚففز ر عٓفف ٢لًفف ٢األقففٌ َففا مل ٜفف خٌ يف ايتغففٗ فُٝقففٚ ٞال  ٜففتين عايغففو،
ٚإذا عو ع

رفع ايفزأظ يف ففخكل ايفذنز َٓف٘ َقف ٢يف ؽفال ٘ ٚمل  ٜف ايضف

حت ٢إذا لًِ ع ّ إ ٝإ ايذنز .

٠
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة دمق قاة دحتدٓاعشزا:اص ٔاة دمضتفزا

ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَفٌّاف ُلا:اة ف لاةألَلا:اشزَطاق زاة

ٔ

( :)438كؾففز ايؾففال ٠ايزعالٝفف ١عتصففكاط ايففزن تر األخت ففر َٓٗففا يف ايضفففز
ايغزل ٞلٓ إ تُاع عزٚط فف ٞصفز: ٖٞٚ ،ٙ
األ : ٍٚقؾففف ايضففففز َفففٔ حفففر ايففففغزٚج ٚإراو ٠ايضفففت إىل َضفففافَ ١ففففخ و٠
عففزلا ع ُاْٝفف ١فزاصف إَت اوٜفف ١ذٖاعففا أ ٚإٜاعففا  ،أًَ ٚفكففَ ١ففٔ أرع فف ١فزاصف ذٖاعففا
ٚأرع  ٍّ١إٜاعا ،صٛا ٤إ ؾفٌ ذٖاعف٘ عت ٜاعف٘ أّ إْفؾفٌ لٓف٘ عففُبٝت يًٝفٚ ١احف  ٠أ ٚأن فز
يف ايطزٜففل أ ٚيف ايفففُكؾ ايففذٖ ٟفف ٛرأظ األرع فف ١فزاصفف َ ،ففا مل فففخؾٌ َٓفف٘
امقاَ ١ايكاط  ١يًضفز أ ٚريتٖا َٔ ايكٛاطفع ا ٝفٚ . ١إْففُا ٜكؾفز يف ؽفٛر ايتًفٝفل
إذا نففإ ذٖاعفف٘ أرع فف ١فزاص ف فُففا ساو ٚإٜاعفف٘ نففذيو ،وَ ٕٚففا صففٛا - ٙنففإٔ ٜهففٕٛ
ذٖاع٘ مخض ١فزاص ٚإٜاع٘ ثالث - ١فاْ٘ ٜتِ ٚال ٜكؾز .
ٚالع َٔ ؽ م (ايفُضافز) لزفا لً ٢ايفغارج َٔ عً  ٙأَٓ ٚشي٘ أَ ٚفخًت٘ ،فاذا
ناْففت ايبً ف  ٠نففبت َ ٠ففٌ عغ ف او ٚطٗففزإ ٚيٓ ف ٕ ٚنففإ ٜتٓكففٌ عففر َفففخال ٗا ايففيت
بًغ ايففُضاف ١ايغفزل 44 - ١ٝنفِ -نُفٔ ٜففغزج َفٔ عٝتف٘ ايهفا ٔ٥يف َففخًٓٝ َ ١ف ١يف
عغ او ثفِ ٜفذٖ

إىل لًُف٘ أ ٚوا٥ز ف٘ يف َففخً ١أخفز ٣يف عغف او ثفِ ٜز فع يفٝال إىل

َٓشي٘ أَٛ ٚفع لًُ٘ ا خفزٚ ،قف

هف ٕٛايففُضاف ١عفر ايففُخًتر(22نفِ) أ ٚأسٜف

فٝهفف ٕٛذٖاعفف٘ اىل لًُفف٘ ٚر ٛلفف٘ اىل َٓشيفف٘ عايغففا ق ف ر ايفففُضاف ١ايغففزل ١ٝيهففٔ ال
ٜؾ م لً ٘ٝايفُضافز لزفا ألْ٘ ٜتخزى يف عً ٚ ٍّ٠اح  ٍّ٠نبت ٍّ٠عفخض

ايٓعز اي زيف .

( :)439إذا نإ يبً ٍّ طزٜكفإٚ ،األع ف َُٓٗفا َضفاف ١و ٕٚاألقفزب  :ففإ صفًو
األع

قؾزٚ ،إٕ صًو األقزب أ فِٚ ،ال فزم يف ذيو عر إٔ ٜه ٕٛصفز َٔ ٙعًف ٙ

إىل عً ٍّ آخز أ َٔ ٚعً ٍّ آخز إىل عً  ٙأ ٚريت ذيو .
( :) 440ال ٜف تفرب فٛاي ٞايفضفت ٚإ فؾايف٘ ،عٌ ٜفهفف ٞقفؾ ايفضفز يف ايفُضافف١

احهاّ ؽال ٠املضافز)323( .................................................................

ايفُذنٛرٚ - ٠ي ٛيف أٜاّ ن تٜ ٠ضفت صفالام نفٌ ٜفٜٚ ّٛضفرتٜذ أفف افٗا  ْ -فِ إال
إٔ ٜٓتف ٞقؾ ايضفز أ ٚؽ م ايفُضافز لًٝف٘ لزففا أٜ ٚغفو يف حايف٘ فًٝشَف٘ ا ُفع
عر ايكؾز ٚايتُاّ لً ٢األحٛط حت ٟٜٛٓ ٢ايضفز أٜ ٚك ِٝيف َٛفع لغز ٠أٜاّ .
(:)441ايففزص ثالثف ١أَٝاٍٚ ،ايفُ ٌٝأرعف  ١آالف ذراع عفذراع ايفٖٚ ، ٝفَ ٛفٔ
ايفُزفل إىل طزف االؽاععٖٚ ،ذ ٙايفُضاف١

ٍ أرع فٚ ١أرع فر نًٝفَ ٛفرتا كزٜبفا،

ٚإذا ْفففكؾت ايفففُضاف ١ايفففُكؾٛو ٠يًُضففافز لففٔ ٖففذا ايك ف ر ٚيففٜ ٛضففتا عكفف ٞلًفف٢
ايتُاّ َٚ ،ب أ حضاب ايفُضافَٛ َٔ ١فع إ ؾاف٘ لزفا عايففُضافزٖٚ ،فذا ايٛؽفف
ق ٜتخكل لٓ آخز ايبً  ٠أ ٚايفُخً ١أَٛ ٚفع إْطالم اي زعام اييت ٜضافز عٗا ٚقف
ٜتخكل لٓ ايفغزٚج َٔ َٓشي٘ ٚ ،اي ُ  ٠ؽ م ايضفز ٚايفُضافز لً ٘ٝلزفا .
(ٜ :)442ففف

ايكؾففز يف ايفففُضاف ١ايفففُضت ٜز ٠إذا ؽف م لًٝفف٘ ايضفففز ٚايفففُضافز

لٓ خز َٔ ٘ ٚعً ٚ ٙعًغ َف ُٛع صففز ٙثففُاْ ١ٝفزاصف َفٔ و ٕٚففزم عفر َفا إذا
ناْت اي ا٥ز ٠يف أح

ٛاْ

ايبً أ ٚناْت َضت ٜز ٠لً ٢ايبً .

( :) 443إذا صافز عكؾف َٛقفع ٍَّ فر ٚعفو يف نْٛف٘ َضفاف ١أ ٚإلتكف لف َٗا ثفِ
ظٗز أثٓا ٤صفز ٙنَ ٕٛكؾ َ ٙضاف ١عزلٚ ١ٝاق فا قؾفز ٚإٕ مل ٜهفٔ ايبفاقَ ٞضفاف،١
ٚعاي هط إذا قؾ َا يفٝط عفف ُضاف ١عفزلٚ ١ٝاق فا ٚإلتكف نْٛف٘ َضفاف ١ثفِ ظٗفز يف
ايطزٜل ل ّ نَ ْ٘ٛضاف ١أ فِ ؽال ٘ .
( :)444ففف بت ايفففُضاف ١عففاي ًِ أ ٚامطُٓ٦ففإ ايٓاعففَ ٤ٞففٔ امختبففار أَ ٚففٔ خففرب
اي ارف ٚعغٗاو ٠اي ف ير اي فارفرٚ ،عتخبفار اي ف ٍ ايٛاحف عفٌ ٚعتخبفار اي كف ١إذا
نفففإ ايغفففاٖ أ ٚايففففُغرب خفففبتا ٚلارففففا عايففففُضافٚ . ١إذا ارففففت ايبفٓٝففففتإ أٚ
ايفغربإ ضاقطا ٚٚ

ايتُاّ حتٜ ٢فخؾٌ ي ٜ ٜ٘كفر أ ٚإطُٓ٦فإ عغؾف ٞعبًفٛغ

ايففُضاف ١ايففُخ و ٠عفزلا فٝكؾفز ٜٚفطفزٚ ،ال ٜفف

امختبفار ٚايتخكفل لفٔ عًففٛغ

صفز ٙايفُضاف ١ايغزل ١ٝإذا يشّ َٓ٘ ايفخزج عٌ َطًكاٚ ،إذا عو اي فاَ -ٞحهُٝفا -
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يف َكفف ار ايفففُضاف ٚ ١فف

لًٝفف٘ ايز ففٛع إىل ايفكٝفف٘ اي فف ٍ ٚاي ُففٌ لًفف ٢فتففٛا.ٙ

ٜٚفُهٓ٘ امحتٝاط عايف ُع عر ايكؾز ٚايتُفاّ حتفٜ ٢تفٝكٔ ايضففز ايغفزل ٞفٝكؾفز،
ٚي ٛإقتؾز لً ٢أح ُٖا ٚإْهغف َطاعكت٘ يًٛاقع أٚيففتٜ َٔ ٣ٛؾذ كً ٙ ٝأ شأ.ٙ

( :)445إذا قؾ ايضفز يفُخٌف َ ر ٚإلتك  -يفغربف أ ٚيغٗاو - ٠نَ ٕٛفا قؾف ٙ
َضاف ١فكؾز ثِ ظٗز ل َف٘ ألفاوٚ ،أَفا إذا إلتكف لف ّ نْٛف٘ َضفاف ١فأ ففِ ثفِ ظٗفز
نَ ْ٘ٛضاف ١ألاو فف ٞايٛقت و ٕٚخار ٘.
( :) 446الع َٔ إحزاس ايفُضاف ١ايغزل ،١ٝفً ٛعو أ ٚظٔ عًٛريٗا يف صفز ٙمل
ٜكؾز عٌ ٜتِ حتٜ ٢فخؾٌ ي ٜ ٜ٘كر أ ٚإطُٓ٦إ عبًٛغ صت ٙايفُضاف ١ايغزل.١ٝ
ٚالع َٔ فخكل ايكؾ إىل ايفُضاف َٔ ١أ ٍٚايضت ،فاذا قؾف َفا و ٕٚايففُضاف١
ٚع

عًٛري٘ ف

و قؾف  ٙإىل َفا وْٗٚفا ٖٚهفذا  ٚ -ف

ايتُفاّ ٚإٕ قطفع أفف اف

ايفففُضاف ١ايغففزل ْ . ١ٝففِ إذا عففزع يف امٜففاب إىل ايبًفف ٚناْففت ايفففُضاف ١ثفففُاْ١ٝ
فزاصفف قؾففز ٚ ،إال عكفف ٞلًفف ٢ايتُففاّ  ،فايٓففاٚ ِ٥ايفففُغُ ٢لًٝفف٘ إذا صُففٛفز عُٗففا
َٔ ريت صفبل  ٛف٘ أ ٚإْففتباٚ ٙطايف

ايقفاي ١أ ٚايغفز ِٜأ ٚا عفل ْٚففخٖ ِٖٛفؤال٤

ٜتُ ٕٛؽال ِٗ إال إذا حؾٌ يفِٗ يف األثٓا ٤قؾف ايضففز ي ففُاْ ١ٝفزاصف -إَت اوٜف١
أًَ ٚفك َٔ ١أرع  ١فزاص ذٖاعا  َٔٚأرع  ١فزاص إٜاعا. -
( :)447إذا خزج إىل َا و ٕٚأرع  ١فزاص ٜٓتعز رفكف - ١إٕ ٝضفزٚا صفافز َ ٗفِ
ٚإال ر ع ٚمل ٜضافز -أ ففِ ٖٚ ،هفذا ٜفتِ إذا نفإ صففزَ ٙغفزٚطا عفأَ فز ريفت َ ًفّٛ
ايفخؾ ِ ْ ،ٍٛإذا نإ صففز ٙيففُكؾ  ٙثففُاْ ١ٝفزاصف ٚنفإ َطُٓ٦فا عتٝضفز ايزفكف١
ٚاي زع ١ايٓاقً ١أ ٚنإ َطُٓ٦ا عفخؾ ٍٛذيو األَز قؾز يف صفز.ٙ
( :)448ال  ٜترب يف قؾ ايضفز  :إٔ ٜهَ ٕٛضتكال فاذا نإ اع فا يغفت ٙنايش ٚف١
ٚايفغاوّ ٚاألصت ٚ

ايتكؾت إذا نإ قاؽ ا يًُضفافٚ ١يف ٛب فا يكؾف َتبٛلف٘،

ٚإذا مل ً ٜففِ قؾ ف ايفففُتبٛع ٖ -ففٌ إىل َضففاف ١أّ يغففت َضففاف - ١عكفف ٞلًفف ٢ايتُففاّ،
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ٚاالحٛط  -إصتخباعا  -امصتغبار َٔ َتبٛل٘ يهٔ ال ٜف

لً ٘ٝإخبار اع ف٘ٚ ،إذا

لًِ يف األثفٓا ٤قؾ ايفُتبٛع  :فإ نإ ايباقَ ٞضافٚ ١يًَ ٛفك َٔ - ١أرع ف ١فزاصف
ٚأرع  ١فُا ساو  -قؾزٚ ،إال عك ٞلً ٢ايتُاّ .
( :)449إذا نإ ايتاعع لاسَا لًَ ٢فارق ١ايفُتبٛع  -قبٌ عًٛغ ايففُضاف - ١أ ٚنفإ
َرتووا يف ذيو عك ٞلًف ٢ايتُفاّٚ ،نفذا إذا نفإ لاسَفا لًف ٢ايففُفارق ١لًف ٢كف ٜز
حؾ ٍٛأَزف َفختٌُ ايففخؾ - ٍٛصفٛا ٤نفإ يف٘ وخفٌ يف إر ففاع َكتقف ٞايضففز أٚ
عزط٘ َ ٌ ايطالم أ ٚاي تل ،أّ نإ َاْ ا لٔ ٛاؽٌ ايضفز َع ففخكل ايففُكتقٞ
ٚعزٚط٘  -فاذا قؾ ايفُضافٚ ١إحتٌُ إحتُاال لكالٝ٥ا  :ح ٚ
صفز ٙأ فِ ؽال ٘ ٚإٕ إْهغف ع

َاْع لٔ َٛاؽفً١

ذيو ل ّ ايفُاْع .

( :)450ايفعفاٖز ٛ ٚب ايفكؾز لً ٢ايفًُتففت يفضفز ٙريت امختفٝار ٟنفُا إذا
أيكففَ - ٞففٔ و ٕٚإختٝففارٚ ٙإراو فف٘  -يف قطففارف أ ٚصففف ٍّ١ٓٝأ ٚلزع ف ٍّ١عكؾ ف إٜؾففاي٘ إىل
ٕ  ًِ ٜعًٛريف٘ ايففُضاف ،١عُٓٝفا يف ٛصفٛفز عففُٔ ال ًٜتففت يضفت ايففُضاف ١نايٓفاِ٥
َها ف
ٚايفُغُ ٢لً ٘ٝع  ٚايضت ٚ

لً ٘ٝايتُفاّ إال إٔ ٜٓتبف٘ يف ايطزٜفل ًٜٚتففت يففكؾ

صت َضاف َٔ ٍّ١حر إيتفا ٘ ٚ -إٕ ناْت ايفُضافًَ ١فك - ١فٝكؾز .
اي اْ : ٞإصتُزار ايكؾ  ،فاذا لف ٍ  -قبفٌ عًفٛغ األرع ف - ١إىل قؾف ايز فٛع أٚ
ففزوو يف ذيففو  ٚف

ايتُففاّٚ ،األحففٛط  -يشَٚففا  -إلففاوَ ٠ففا ؽففال ٙقؾففزا إذا نففإ

اي  ٍٚقبٌ خزٚج ايٛقفت أ ٚققفا ٙ٤ع ف خز ٚف٘ ٚامَضفاى يف عكٝفْٗ ١فار ايؾفّٛ
ٚإٕ نإ ق أفطز قبٌ ذيوٚ ،إذا نإ اي  ٍٚأ ٚايفرتوو ع ف عًفٛغ االرع فٚ - ١نفإ
لاسَا لً ٢اي ٛو قبٌ إقاَ ١اي غز ٠أٜاّ عك ٞلً ٢ايكؾز ٚإصتُز لً ٢امفطار.
(ٜ :)451هفففف ٞيف إصفففتُزار ايكؾففف  :عكفففا ٤قؾففف ْفففٛع ايضففففز ٚإٕ لففف ٍ لفففٔ
عغؿ ايضفز ايفغاـ -نُا إذا قؾ ايضفز إىل َهإف ٚيف األثففٓا ٤لف ٍ إىل ريفت-ٙ
إذا نإ َا َق َٔ ٢صفزَ ٙع َا عكف ٞإيٝف٘ َضفاف ١فاْف٘ ٜكؾفز لًف ٢األؽفذٚ ،نفذا
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إذا نففإ َففٔ أ ٍٚاألَففز قاؽفف ا يًضفففز إىل أحفف عًفف َ ٜٔففٔ و ٕٚففٝر أحفف ُٖا
إذا نإ ايضفز إىل نٌ َُٓٗا ٜبًغ ايفُضاف ١ايغزل. ١ٝ
( :)452إذا فففزوو يف األثففففٓا ٤ثفففِ لفففاو إىل ايفففف شّ  :ففففإ نفففإ َفففا عكفففَ ٞضفففاف١
 ٚيًَ ٛفك َٔ ١أرع  ١فزاص ٚأرع ف -١قؾفز إذا عفزع يف ايضفتٚ ،إال أ ففِ ؽفال ٘،ْ ِ إذا نإ زوو ٙع

صت ٙأرع  ١فزاصف ٚنفإ لاسَفا لًف ٢ايز فٛع قؾفز َفا مل

ٜكؾ إقاَ ١لغز ٠أٜاّ فف ٞايطزٜل فٝتِ يف َٛفع قؾ امقاَ ١ف.٘ٝ
اي ايث  :قؾف ايضففز ايففُتؾٌ قط ٝفا َفٔ أ ٍٚصفتَٚ ٙفٔ و ٕٚإٔ ٜكؾف قط ف٘
عايفُزٚر عايٛطٔ  -اي زيف أ ٚايغزل -ٞأ ٚعكؾ إقاَ ١لغفز ٠أٜفاّ يف َٛففع صفاعل
لًففف ٢عًفففٛغ ايففففُضاف ١ايغفففزل ،١ٝففففاذا ْففف ٣ٛايففففُزٚر عفففايٛطٔ أ ٚقؾففف االقاَففف١
يف َٛفع ٚاح أ ٚزوو ٚإحتٌُ أح ُٖا أ فِ ؽفال ٘ٚ ،إذا قؾف ايضففز ايففُضتُز
ٖٚففٜ ٛفففختٌُ لففزٚض َففا  ٜٛف

بف ٍ قؾف  ٙلًففْ ٢فففخٛف ًٜشَفف٘ إٔ ٜٓفف ٟٛامقاَفف١

لغز ٠أٜاّ أ ٚايفُزٚر عايٛطٔ أ فِ ؽال ٘ ٚإٕ مل  ٜزض َا إحتٌُ لزٚف٘.
ثِ إذا ر ع لٔ قؾ أح ُٖا أ ٚلٔ زوو ٚ ٙشّ عايضفز ايفُتؾٌ  :فإ نإ
ايباقَ ٞع ر ٛل٘ َضافٚ ١يًَ ٛفك َٔ ١أرع ٚ ١أرع  ١قؾزٚ ،إال عك ٞلً ٢ايتُاّ.
ايزاعففع  :إٔ ٜهفف ٕٛايضفففز َباحففا ،فففاذا نففإ حزاَففا مل ٜكؾففز صففٛا ٤نففإ حزاَففا
يٓفض٘ نضفز ايش ١ ٚع  ٕٚإذٕ سٗ ٚا أّ يغاٜتف٘ نايضففز يكتفٌ ايفٓفط ايففُخرتَ ١أٚ
يًضزق ١أ ٚيًشْا أ ٚملاْ ١ايعايفِ أ ٚيٓخ ٛذيوًٜٚ ،خل ع٘ َ :ا إذا ناْفت ايغاٜفَ ١فٔ
ايضفز زى ٚا

نُا إذا نا ٕ َف ْٜٛا ٚصفافز َفع حًف ٍٛايف َٚ ٜٔطايبف ١ايف ا ٔ٥عف٘

ٚإَهإ األوا ٤يف ايففخقز و ٕٚايضففز فاْف٘ ٜفف
ايتٛؽٌ إىل فزى ايٛا ف
ايٛا
ٚ

فٝف٘ ايتُفاّ إٕ نفإ صففز ٙعكؾف

ٚ .أَفا إذا نفإ ايضففز َففُا ٜتففل ٚقفٛع ايففخزاّ أ ٚفزى

أثٓفا ٙ٤نايغٝبف ١أ ٚايهفذب أ ٚعفزب ايففغُز أ ٚفزى ايؾفال ٠أْ ٚففخ ٛذيفو
ف ٘ٝايكؾز إذا مل ٜهٔ ايفخزاّ أ ٚزى ايٛا

رياَ ١ٜفخزن ١يًضفز .
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( : )453ايزا فع َففٔ صفففز ايففُ ؾٜ ١ٝكؾففز ؽففال ٘ إذا نفإ ر ٛلفف٘ َباحففا ريففت
َفخزّ ٚنإ َضاف ،١صٛا ٤اب لٔ ف ً٘ األ ٍٚأّ مل ٜت .
( :)454إذا نفإ ايضفففز َباحففا عذا فف٘ يهٓفف٘ رنف

واعفف ١أ ٚلزعففَ ١غؾففٛع ١أ ٚيففبط

ثٛعفففا َغؾفففٛعا أ ٚوفففٌ َغؾفففٛعا أَ ٚغففف ٢يف أرض َغؾفففٛع ١ففففاألظٗز  ٚفففٛب
ايكؾز ٚاالفطار ِ ْ ،إذا صافز لً ٢لزعَ ١غؾفٛع ١عكؾف ايففزار عٗفا لفٔ َايهٗفا -
أ فِ ؽال ٘ ٚأفطز ْٗار ؽٝاَ٘ .
( :)455إعاحفف ١ايضفففز عففزط يف االعتف اٚ ٤يف امصففت اَ ،١فففاذا نففإ إعتف ا ٤صفففزٙ
َباحففا ثففِ قؾ ف ايفففُ ؾ ١ٝأثٓففا ٤صففت - ٙأ فففِ ح٦ٓٝففذٚ ،أَففا َففا ؽففال ٙقؾففزا صففاعكا
فال ف

إلاو ٘ إذا نإ ق قطع َضاف ١عزلٚ ،١ٝإال فاألحٛط ٛ ٚ -عفا  -املفاو٠

يف ايٛقففت ٚايكقففا ٤خار فف٘  .ثففِ إذا ر ففع إىل قؾ ف ايطالفف : ١فففإ نففإ َففا عكففٞ
َضففاف ١عففزلٚ - ١ٝيففًَ ٛفكفٚ - ١عففزع يف ايضففت قؾففزٚ ،إال أ فففِ ؽففال ٘ َففا مل ٜهففٔ
امٜاب ٚح َ ٙضاف ١فٝكؾز ع

ايغزٚع يف ايضفز .

( :) 456إذا نإ إعت ا ٤صفز َ ٙؾف ١ٝف ف ٍ إىل ايففُباي  :ففإ نفإ ايبفاقَ ٞضفاف١
 ٚيًَ ٛفك َٔ ١أرع  ١فزاص ذٖاعا ٚأرع  ١إٜاعا  -قؾزٚ ،إال أ فِ ؽال ٘.( :)457إذا صافز يغاًَ ١ٜفك َٔ ١ايطالٚ ١ايفُ ؾ - ١ٝنُفٔ صفافز يً فالج ايطف
ٚيلفففزار عفففُؤَٔ  -أ فففِ ؽففال ٘ ،إال إذا ناْففت ايفُ ؾٝففف ١فاعففف  ١ريٝفففز ؽايفففخ١
يلصتكالٍ يف َفخزنٝت٘ يفًضفز فاْف٘ ٜكؾز .
( :)458إذا صافز يًؾ - ٝعفزا أ ٚعففخزاٚ -نفإ ؽف ٙ ٝيك ٛف٘ ٚقفٛم لٝايف٘ قؾفز
ٚأفطزٚ ،نفذيو إذا نفإ ؽف ٙ ٝيًتهضف

عف٘ لًف ٢األظٗفز َفٔ ريفت ففزم عفر ؽفٝ

ايفبخز ٚعر ؽ ٝايفبفز.
يهٓ٘ اذا صافز عكؾف ايتًفٗٚ ٞايتٓفشٚ ٙايتُتفع عايؾفٚ ٝقتفٌ ايففخٛٝإ زففا َٚفٔ
و ٘ ٚ ٕٚحل ٚفا ٠ ٥حبٝث نإ ايكؾ االصاظ لٓ  ٖٛ ٙايتُتع عايؾٜٚ ٝهٕٛ
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ايضفففز اع ففا َٚك َفف ١يًؾفف ٝايًففٗ ،ٟٛفٗففذا ٜتفففِ ؽففال ٘ يف ذٖاعفف٘ٚ ،إذا نففإ إٜاعفف٘
ٚح َ ٙضاف ١قؾز ؽال ٘ ايزعال ١ٝف ِ ْ . ٘ٝال عأظ عإٔ ٜتُتع عايضففز يف ايفرب أ ٚيف
ايفُاٜٚ ٤ؾ ٝايضُو أ ٚايطٛٝر فُٓا عفُ ٓ ٢ن ٕٛايغفزض االصفاظ ايتُتفع عضففزٙ
اىل ايٓٗففز أ ٚايبخففز أ ٚايففرب ٜٚهفف ٕٛايتًففٗ ٞعايؾفف ٝريزفففا ثاْٜٛففا اع ففا َفففختٌُ
ايفخؾٖٚ ،ٍٛذا ٜكؾز ؽال ٘ ايزعالٚ . ١ٝاالْضإ لًْ ٢فض٘ ٚقؾ  ٙعؾت .
(:)459ايتاعع ايف ا٥ز :إذا نإ َهزٖا لً ٢ايضففز أ ٚنفإ عكؾف ريفزضف ؽفخٝذ
 نفف فع َعًُفف ١لففٔ ْفضفف٘ أ ٚريففتٜ - ٙكؾففزٚ ،إال  :فففإ نففإ َفففغتارا يف صفففزٙاع ففا يفف٘ عٓخ فٛف  ٜف َففٔ أ بالفف٘ يف ظًُفف٘ َٚففٔ ألٛاْفف٘ لًفف ٢ففٛرٜ ٙففتِ ؽففال ٘ ٚإٕ
نإ صففز ايفف ا٥ز َباحفا ًٜشَف٘ إٔ ٜكؾفزٚ ،إٕ مل ٜفز بط صففز ٙعفف ٛر ايفف ا٥ز ٚمل
ٜ

َٔ ألٛاْ٘ لً ٢ظًُ٘ ٛ ٚر ٙقؾز يف ؽال ٘ .
( :)460إذا عففو يف نفف ٕٛايضفففز َ ؾفف ١ٝأّ ال َ -ففع نفف ٕٛايغففبَٗٛ ١فففٛل،١ٝ

ٚاألؽٌ فٗٝا امعاح - ١فٝكؾز ،إال إذا ناْفت ايففخاي ١ايضفاعكٖ ١ف ٞايففخزَ ١أ ٚنفإ
ٖٓاى أؽٌ َٛفٛلُٜ ٞفخزس ع٘ ايفخزَ ١فٝتِ ٚال ٜكؾز .
( :) 461إذا نإ ايضفز يف امعتف ا َ ٤ؾف ١ٝفكؾف ايؾف ّٛثفِ لف ٍ يف األثففٓا ٤إىل
ايطال : ١فإ عك َٔ ٞصفزَ ٙضافٚ ١نإ اي ٚ ٍٚايضفز قبٌ ايشٚاٍ  ٚف

امفطفار

ٚال ٜفطز عفُ زو اي  ٍٚيف ايكؾف َفٔ و ٕٚايغفزٚع يف ايضففزٚ ،إٕ نفإ اي ف ٍٚ
ع ف ايففشٚاٍ ٚنففإ يف عففٗز رَقففإ فففاألحٛط ٛ ٚ -عففا -إٔ ٜففتِ ؽففٝاَ٘ ر ففا ٤ثففِ
ٜكقٚ . ٘ٝي ٛإْ هط األَز -عإٔ نإ صفز ٙطال ١يف امعت اٚ ٤لف ٍ إىل ايففُ ؾ١ٝ
يف األثفٓا : ٤فإ نإ اي  ٍٚع

عًٛغ ايفُضافٚ ١مل ٜأمِ عايفُفطز ٚنإ قبٌ ايفشٚاٍ

فففاالحٛط ٛ ٚ -عففا  -إٔ ٜؾفف ّٛثففِ ٜكقففٚ ،٘ٝإٕ نففإ ل ٚيفف٘ قبًففٗا ف ًٝفف٘ إٔ ٜففتِ
ؽٚ َ٘ٛإٕ نإ ع

ايشٚاٍ ثِ ٜكق ٘ٝلً ٢االحفٛط ٛ ٚعفا َفا مل ٜهفٔ ل ٚيف٘ ع ف

ؽ ٚر ايفُفطز َٓ٘ فٝ

لً ٘ٝايكقاٜٚ ٤ضتخضٔ امَضاى عك ١ٝايٓٗار أوعا .
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ايفغاَط :إٔ ال ٜتغذ ايضفز لُال ي٘ فُٔ نفإ ايضففز لًُف٘ ٜفتِ ؽفال ٘ ٜٚؾفّٛ
عٗز رَقإ ،صٛا ٤نإ ذام ايضفز لًُ٘ نايفُهارَٚ ٟالي ايضفف ١ٓٝأ ٚايطفا٥ز ٠أٚ
صففا٥ل اي زعفف ،١أّ نففإ لًُفف٘ نآ٥ففا يف ايضفففز ٚنففإ ايضفففز َك َفف ١ي ًُفف٘ نايتففا ز
ٚاي اَفففٌ ٚايففففُٛظف ايفففذٜ ٟف ف ٚر يف األرض يت ار ففف٘ أ ٚلًُففف٘ أ ٚأواٚ ٤ظٝفتففف٘
ٚريتِٖ َفُٔ ٜكتق ٞلًُِٗ ايضفز إىل ايفُضاف ١فُا ساو ،فإ ٖؤالٜ ٤تُ ٕٛايؾفال٠
ٜٚؾ َٕٛٛيف صفزِٖ ٚإٕ إصت ًُ ٙٛألْفضِٗ نخُفٌ ايففُهارَ ٟتالف٘ أ ٚأًٖف٘ َفٔ
ٕ َ :ففٔ نففإ ايضفففز لًُفف٘ ْعففت ايضففا٥ل أ ٚنففإ َك َفف١
ت ثففا ف
َهففإف إىل آخففز ٚ .عت ففب ف
ٜتٛقف لًُ٘ لًٗٝا ٜتِ ؽال ٘ ٜٚؾْ ّٛعت ايتا ز ايذٚ ٜ ٟر يف ف ار ٘ ٚايففُكاٍٚ
أ ٚاي اٌَ ايذٚ ٜ ٟر يف ايبًف إ ٜٚتٓكفٌ عٗٓٝفا ألوا ٤لًُف٘ ٚأعفغاي٘ ٚايفذٜ ٟؾف م
اي ف ٚرإ يف األرض لًٝفف٘ ٚإٕ ناْففت َ ف  ٠امقاَفف ١يً ُففٌ قًًٝففً َٚ ،١فف٘ ايفففخطاب
 ٚايف الب ايفذٜ ٟفف ً
ٖٚهففذا ايفففغطٝ

ايففغقز ٚايفٛانف٘ ٚايففخبٛب ْٚففخٖٛا َفٔ عًف ٍّ إىل عًف ٍّ ،

أ ٚاي الٝفف ١ايففذٜ ٟتٓفففكٌ عففر ايبً ف إ أل ففٌ لُففٌ ايفففغطاع ١أٚ

اي ل ٠ٛإىل و ٜٔال ،فإ ٖؤالٜ ٤تُ ٕٛايؾالٜٚ ٠ؾَٛف ٕٛعٗز رَقإ .
ٕ َ فر ٜضفافز
ًٜٚخل عفُٔ لًُ٘ ايضفز أٚ ٜ ٚر يف لًُ٘  َٔ :نإ لًُف٘ يف َهفا ف
إي ٘ٝن تا  -نٌ  ّٜٛأ ٚعر  ،ّٜٛٚ ّٜٛنُٔ ناْت إقاَت٘ أَ ٚكز ٙيف عًف  ٚفف ار ٘ أٚ
طباعت٘ أٚ

رٜض٘ أ ٚوراصت٘ يف عً ٍّ آخز ،عٌ ي ٛإقتق ٢لًُ٘ ٚٚظٝفت٘ ايففخقٛر يف

عًف ٍّ ثايففث ٚايضفففز ايفففُضتُز إيٝفف٘ ألوا ٤لًُفف٘ ٚإ فففُاّ ٚظٝفتفف٘  ٚف

لًٝفف٘ ايؾففال٠

ايتُاّ ٚايؾٝاّ َا واّ ٜتٛقف لًُ٘ لً ٢ايضفز إي. ٘ٝ
ٚعاختؾففار  :إذا عففزع ايفففُهًف يف ايضفففز عكؾف إَتٗففإ ايضفففز أ ٚإَتٗففإ لُفٌف
ٜتٛقف لً ٢ايضفز عفخٝث ٜؾ م لزفا لً ٢ايفُهًف (ن ٕٛايضففز لًُف٘ أَ ٚك َف١
لًُ٘) فٝتِ ؽال ٘ ٚؽٝاَ٘ عفٗز رَقفإ يف ايفذٖاب ٚايففُكؾ ٚامٜفاب ٚ -يف ٛيف
ايضفز ٠األٚىل إذا نإ فٗٝا إختالف ٚذٖاب ٚاٜابٚ -لزف ايٓاظ ؽفاحب٘ عتؾف ٜ٘
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مَتٗإ ايضفز أ ٚإَتٗإ لٌُف ٜتٛقف لً ٢ايضفزٚ ،ال  ٜترب يف ٛ ٚب ايتُفاّ لًٝف٘
هففزار ايضفففز إال إذا ٛقففف ؽفف م اي ٓففٛإ لًفف ٢هففزار ايضفففز َز ٝفففٔ أ ٚثفففال
فٝفكفؾفز حتٜ ٢ؾ م لً ٘ٝاي ٓٛإ لزفا فٝتِ ؽال ٘ ٜٚؾ. ّٛ
( :)462اذا إخففتؿ لًُفف٘ ايضفففز ٟعايضففت يف واخففٌ عً ف  ٙأ ٚعايفففغزٚج إىل َففا
ح ٍٛايبً  ٠أٜ ٚكزب َٓٗا عفخٝث ٜه ٕٛصفز ٙيفُا و ٕٚايفُضاف - ١لغز ٜٔنَ ًٛٝفرت
َ ال -ثِ إ فل ي٘ ايضففز ع زعتف٘ إىل ايففُضاف ١فاْف٘ ٜكؾفز ٜٚفطفز ْ ،فِ إذا نفإ لًُف٘
ايضفز إىل َضاف ١ٓٝ َ ١نايفُهار ٟايفُ تاو يًضفز يفُضافَ -ٍّ١فا عفر ايٓ فف ٚنفزعال٤
ٕ  :عغف او أ ٚصفاَزا ٤أ ٚيًخفج أْ ٚففخٙٛ
َ ال -فا فل ي٘ نز ٟلزعتف٘ إىل َٛففع ثفا ف
فاْ٘ ٜتِ ح٦ٓٝذ لً ٢األحٛطٖٚ ،هذا ي ٛلطبت لزعت٘ ٚصط ايطزٜفل أ ٚيف ايففُكؾ
 -نزعال َ ٤ال  -فطًف

َٓف٘ ايففُؾًذ إ ٝاْف٘ عكطفع ايغٝفار َفٔ عغف او فضفافز يفف ًبٗا

َك َ ١مؽالي لزعت٘ ٚايز ٛع عٗا إىل عًف  ٙفاْف٘ ٜفتِ ؽفال ٘ ٜٚؾف ّٛيف صففز ٙألْف٘
َكتق ٢لًُ٘ ايضفزٚ ،ٟي ٛر ع يٛطٓ٘ فاْ٘ ٜكؾز يف ر ٛلف٘ ألًٖف٘ يهفٔ يف ٛصفافز
َٓ٘ َٜٝٛا يفُتاع  ١إؽالي لزعت٘ أ فِ ؽال ٘ ألْ٘ َكتق ٢لًُ٘ ايضفز. ٟ
( :)463إذا صافز َٔ لًُ٘ ايضفز  -ايضا٥ل ٚايفُالي  -صفزا يٝط َٔ لًُ٘ نُفا
إذا صافز يًشٜار ٠أ ٚيًخج أ ٚيًُ ايفف  ١ايطبٝف ٚ - ١ف

لًٝف٘ ايكؾفزً َٚ ،ف٘ َفا اذا

إْهضففزم صففٝار ٘ أ ٚصفففٓٝت٘ فرتنٗففا لٓ ف َففٔ ٜؾففًخٗا ٚر ففع إىل أًٖفف٘ فاْفف٘ ٜكؾففز
يف صفز ايز ٛع ٚ ،نذا ي ٛريؾفبت لزعتف٘ أ ٚلطًفت فرتنٗفا ٚر فع إىل أًٖف٘ ْ ،فِ
إذا مل ٜتٗٝفأ يف٘ ايففُهارا ٠يف ر ٛلفف٘ فز فع إىل أًٖف٘ عضففٝار ٘ أ ٚعضففٓٝت٘ خايٝفَ ١ففٔ
و ٕٚرناب فاْ٘ ٜتِ يف ر ٛل٘ ،فايتُاّ ٜففغتؿ عايضففز ايفذٖ ٟف ٛلًُف٘ أَ ٚك َف١
لًُ٘ ٜٚكؾز فُٝا صٛاُٖا .
(:)464إذا إ فغذ ايضفز لُال يف عٗٛر َت وَ ٠فٔ ايضفٓ ١أ ٚيف فؾفٌ َ فر َٓٗفا
عفففخٝث ال ٜهفف ٕٛيفف٘ َكففاّ َضففتكز طًٝفف ١ايؾففٝف َ ف ال أ ٚيف ل ف  ٠عففٗٛر َففٔ اي ففاّ

احهاّ ؽال ٠املضافز)331( .................................................................

ايٛاح أ فِ ؽال ٘ ،نايفذٜ ٟهفز ٟلزعتف٘ عفر َهف ٚ ١ف  ٠يف عفٗٛر ايففخج خاؽف١
أٜ ٚففف ً

ايفففغقز ٚايفٛانفف٘ يف عففٗٛر ايؾففٝف فكففط ٚنايفففغطٝ

ٚايففٛالغ ايففذٟ

ٜضففافز نففٌ لففاّ يف عففٗٛر ثالثفف ١أ ٚأن ففز  -رَقففإ َٚفففخزّ ٚؽفففز أ ٚيف اي طًفف١
ايؾٝفٜٚ - ١ٝتٓكٌ عر ايبًف إ ألواٚ ٤ا ف
َٚؾففا٥

ايفٛلغ ٚامرعفاو أ ٚايتفذنت عفقفاٌ٥

أٖففٌ عٝففت ايٓبفف )( ٠ٛأ ٚيتبًٝففغ أحهففاّ ايغففزع ايفففُك ظ ،فففإ ٖففؤال٤

ٜتُ ٕٛايؾالٚ ٠ايؾٝاّ يف صفزِٖ  -ذٖاعا ٚإٜاعا َٚكؾ ا ً -هِ ايففُ ٜٚ ٠كؾفزٕٚ
يف أصفارِٖ يف ريتٖا َٔ ايغٗٛر إذا إ فل يفِٗ ايضفز ايغزلَٛ َٔ ٞطِٓٗ .
( :)465ايففذٜ ٜٔضففافزَ ٕٚففزٚ ٠احفف  ٠يف نففٌ صففٜٓ ١ففذٖب ٕٛإىل َهففٚ ١ايفففُ ١ٜٓ
يف عففٗز ايفففخج أ ٚيف عففٗز اي ُففز ٠أ ٚإىل س ٜفار ٠امَففاّ ايزفففا (ٜٚ )كُٝفف ٕٛيف
عالوٖففِ عكٝفف ١أٜففاّ ايضففٜٓ ١غففهٌ زٜففإ حهففِ َففٔ لًُفف٘ ايضفففز لًففٚ ،ِٗٝال ٜب ف
 ٚففٛب ايكؾففز لًفف ِٗٝإذا نففإ سَففإ صفففزِٖ قًففٝال  -إصففبٛلر أ ٚثالثففٚ ، - ١ال
ٜهفَ ٕٛؾف ام (َفٔ إ ففغذ ايضففز لُفال يف٘)  ،إال إذا هفزر َٓف٘ ايضففز طًٝف ١ايضفٓ١
أ ٚأن زٖا أ ٚيف عٗٛر ثالثَٗٓ ١ا  -ال َز ٠أَ ٚز ر يف ايضٓ ١نًٗا -فٝتِ ؽال ٘ .
( :)466ايعاٖز إٔ (ن ٕٛايضفز لًُ٘) ٜتٛقف لً ٢اي شّ لًَ ٢شاٚي ١ايضفز َفز٠
ع

أخز ٣لًْ ٢ففخ ف ٛال هف ٕٛيف٘ ففرت ٠ريفت َ تفاو ٠لٓف َفٔ ٜتغفذ ٕٚايضففز لُفال

يفففِٗ ٚ ،فففغتًف ايفففرت - ٠طففٛال ٚقؾففزا  -عففاختالف أْفففخا ٤ايضفففز َففٔ حٝففث إقبففاٍ
ايفُضافزٚ ٜٔقزب ايفُكؾ ٚعُ  ٙفإ ايفرت ٠ايفُ تاو ٠فُٝا ٜتفٛفز إقبفاٍ ايٓفاظ لًٝف٘
نايضففز يًخفج ٚاي ُففزٚ ٠ايشٜفار ٠أن فز َففٔ ايضففز إىل ع فض األَففانٔ ايضفٝاح ١ٝعففٌ
ايفرت ٠ايفُ تاو ٠يف ع ٝف ايففُكؾ َففُا فٝف٘ إقبفاٍ ايففُضافز ٜٔأطفَٗٓ ٍٛفا يف قزٜبف٘ :
فايذٜ ٟهز ٟصٝار ٘ يف نٌ عٗز َز َٔ ٠ايٓ ف إىل خزاصإ  -ذٖاعا ٚإٜاعا  -رعففُا
ٜؾ م إٔ (لًُ٘ ايضفز) ٚايفذٜ ٟهفز ٟصفٝار ٘ يف نفٌ يًٝف١

فَ ١فٔ ايٓ فف إىل

نففزعال ٤ال ٜؾف م إٔ (لًُفف٘ ايضفففز)ٖٚ ،ففذا امخففتالف ْاعففَ ٤ٞففٔ إخففتالف أْففٛاع
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ايضفزٚ ،ايفُٓاط اي ُ ٛ ٖٛ ٠فز اي فشّ ل ًف ٢فٛاي ٞايضففز َفٔ و ٕٚففرت ٍّ َ ٠تف عٗفا
عفخٝث ٜفغتٌ لٓٛاْ٘  -صا٥ل لزع ١أَ ٚالي صف ١ٓٝأ ٚطا٥ز - ٠عفخض

ايفُت ارف

ع ِٗٓٝخار اٖ ،ذا نً٘ عًخاظ َٔ إ فغذ ايضفز عذا ٘ لُال ٚ ١َٓٗٚحزف. ١
ٚأَففا ريففت َفففُتٗٔ ايضفففز  -ألففين َففٔ ٜتٛقففف لًُفف٘ لًفف ٢إْغففا ٤ايضفففز  ٚهففزارٙ
َك َفف ١مْففف اس لًُففف٘ أ ٚففف ار ٘ أٚ ٚظٝفتفف٘  -فٗفففذا ٜفففختاج إىل إٔ ٜهفف ٕٛنفف ت
ايضفففز لاسَففا لًفف ٢ايضفففز يف نففٌ ٜففٍَّ ّٛففع ايز ففٛع إىل أًٖفف٘ ،أٜ ٚفففخقز لٓف أًٖفف٘
َٜٛا ٜٚضافز َٜٛفا ،أٜ ٚففخقز ٜفَٛر ٜٚضفافز ٜفَٛر ،أٜ ٚففخقز ثالثف ١أٜفاّ ٜٚضفافز
ثالث ١أٜاّ صفزا ٚاح ا ،أٜ ٚفخقز أرع  ١أٜاّ ٜٚضافز ثالثٚ .١إذا نإ ٜفخقز مخضف١
ٜٚضافز َٜٛر نايفغُٝط ٚايف ُ  ١فاألحٛط ي٘ يشَٚفا ايفف ُع عفر ايكؾفز ٚايتُفاّ
ٚذيو يًغو يف ؽ م (ن ٕٛايفضفز لًُ٘) ٚ .إذا نإ ٜضافز َٜٛفا يف األصفبٛع أٚ
يف األصففبٛلر ٚيففَ ٛك َفف ١مْففف اس ففف ار ٘ أ ٚأواٚ ٤ظٝفتفف٘ ف ٝفف

لًٝفف٘ ايكؾففز

شَا ي ّ ؽ م (ن ٕٛايفضفز لًُ٘) لزفا ظاٖزا .
(:)467ايش ٚفف ١ايففيت زافففل سٗ ٚففا إىل َفففخٌ لًُفف٘ أٚ ٚظٝفتفف٘  ٚضففهٔ َ فف٘
 ٚضافز عؾخبت٘ ال ه ٕٛحمه ١َٛعايؾال ٠ايتُاّ ٚايؾٝاّ إال إٔ ٜهف ٕٛايبًف َٛطٓفا
يفٗا مل ُ فزض لفٔ ايتفٛطٔ فٝف٘ أ ٚنفإ يففٗا لُفٌ يف ذاى ايبًف ٚ -يف ٛنفإ اي ُفٌ
رلا ١ٜسٗ ٚا يف ققا ٤يٛاسّ ايفُ اؼ ايفُت ارف ل ٕٛايش ٚام ألسٚا ٗٔ فٗٝا.-
( :)468إذا مل ٜتغفففذ ايضففففز لُفففال ٚحزفففف ١أ ٚمل ٜتٛقفففف لًُففف٘ لًففف ٢ايضففففز
ايفُتهزر يهفٔ نفإ يف٘ ريفزض يف هفزار ايضففز عفال فتف ٛفر  َ -فٌ إٔ ٜضفافز نفٌ ٜفّٛ
َٔ ايبً يًتٓش ٙأ ٚي الج َزض أ ٚيشٜار ٠إَاّ أْ ٚفخ ٛذيو َفُا ال ٜه ٕٛف ٘ٝايضففز
لُال ي٘ ٚال َك َ ١ي ًُ٘ ٜ -ف

لً ٘ٝايكؾز ف. ٘ٝ

( :)469ايفُهارَ ٖٛٚ - ٟفٔ ٜضفٛم لزعتف٘ يٓكفٌ ايبغفز أ ٚاالَت ف ١أ ٚاالط ُف-١
ً َٚفف٘ ايفففُت ٗ ايفففُتٓكٌ َ ٗففِ إذا إصففتكز يف عًفف  ٙأ ٚيف ايبًفف ايففذٜ ٟففذٖ

إيٝفف٘
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لغففز ٠أٜففاّ ٜففف

لًٝفف٘ ايكؾففز يف ايضفففز ٠األٚىل َٓفف٘ خاؽفف ،١ألففِ َففٔ إٔ ٜهففٕٛ

عكففا  ٙعٓٝفف ١امقاَفف ١لغففزا أَ ٚففٔ وْٗٚففا لًفف ٢األظٗففز ٚإٕ نففإ األحففٛط ا ُففع
عر ايكؾفز ٚايتُفاّ يف ايضففز ٠األٚىل إذا نفإ عكفا  ٙلغفزا خًفٛا َفٔ ْٝتف٘ٚ ،ح٦ٓٝفذ
ٜفففخضٔ عايفففُهار ٟأ ٍٚصفففز ٠إذا إفففطز يًُكففاّ يف عً ف ٍّ إٔ ٜفففغزج َٓفف٘ قبففٌ فففُاّ
لغز ٠أٜاّ ٜٚز ع فٝؾً ٞففُاَا ٜٚؾفٚ . ّٛأَفا ريفت ايففُهارَ ٟففُٔ لًُف٘ ايضففز
نايفُالي فايعاٖز ؽخ ١ايؾال ٠ايتُاّ ٚايؾٝاّ َٓ٘ ح٦ٓٝذ .
ايضففاوظ  :إٔ ال ٜهففَ ٕٛفففُٔ عٝتفف٘ َ فف٘ نأٖففٌ ايبففٛاوَ ٟففٔ اي ففزب ٚاي

ففِ

ايذ ٜٔيٝط يفِٗ َضهٔ َ ر عٌ ٜه ٕٛعٝفتِٗ َ ٗفِ ٜتٓكًف ٕٛيف األرض فخؾفا لفٔ
اي غ ف

ٚايفففُا ٤أُٜٓففا نففإ ،فففإ ٖففؤالٜ ٤تُفف ٕٛؽففال ِٗ  ٚهفف ٕٛعٝفف ِٗ ٛايفففُتٓكً١

َ ِٗ عفُٓشي ١ايفٛطٔ ْ ،فِ إذا صفافز أحف ِٖ َفٔ عٝتف٘  -يففُكؾ ٍّ آخفز -نايففخج أٚ
ايشٜففار ٠أ ٚيغففزاَ ٤ففا ٜفففختا ٘ َ اعفف٘ َففٔ قففٛمٍّ أ ٚحٝففٛإ أ ٚأوٚام أْ ٚفففخٖٛا -
قؾزٚ ،نفذا إذا خفزج مختٝفار ايففُٓشٍ أَٛ ٚففع اي غف

ٚايففُاٚ ،٤أَفا إذا صفافز

يفٗذ ٙايغاٜام  ٘ َٚعٝت٘  -خُٝت٘ ٚأَت ت٘  -فٝتفِ ؽال ٘ ٜٚؾ. ّٛ
( :)470ايضففا٥ذ يف األرض ايففذ ٟمل ٜتغففذ ٚطٓففا فٗٝففا ٚايزالفف ٞايففذٜ ٟضففت يف
االرض يٝط ي٘ فٗٝفا َكفز َ فر أَ ٚضفهٔ ؾفٛـ -نالُٖفا ٜفتِ ؽفال ٘ ٜٚؾفّٛ
عٗز رَقإٖٚ ،هذا إذا نإ يف٘ ٚطفٔ ٚخفزج َٓف٘ َ زففا لٓف٘ عكؾف ايضفٝاح ١يف
االرض حبٝث مل ٜهٔ عاْٝا لً ٢إ فغاذ ٚطٔ ٜضتكز فٚ ،٘ٝإال ٚ

لً ٘ٝايكؾز .

( َٔ :) 471نإ ي٘ ٚطٔ َٚكز يف ع ض فؾ ٍٛايضٓٚ ١ي٘ عٝت َتٓكفٌ َ ف٘ يف٘ فٝف٘
أثففا
حض

ٚأَت ففٜ ١ففف

لًٝفف٘ ايؾففال ٠ايتُففاّ ٚؽففٝاّ عففٗز رَقففإ يف ٚطٓفف٘ ٚيف عٝتفف٘

حاي٘ ٚ ،إذا خزج لٔ أح ُٖا قؾز َع إ تُاع عزٚط ايضفز .

ايضاعع  :ايٛؽ ٍٛاىل ح ايرتخؿ  ٖٛٚ -ايفُهإ ايذٜ ٟبت

فٝف٘ ايففُضافز لفٔ

ح ٚو عً  ٙأ ٚقزٜت٘  ٜٚ ،فزف ايففخ ع ف ّ مسفاع ؽفٛم أذإ عً ف٘ أ ٚقزٜتف٘ نُفا
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 ٜزف عتٛار ٜ٘لٔ أٌٖ عً ٘ أٛ ٚار ٟع ِٗ ٛٝايففُتطزف ١آخفز عً ف٘ أ ٚقزٜتف٘ حبٝفث
ال ٜففزاِٖ ٚال ٜزْٚفف٘ أ ٚال ٜفففُٝشِٖ ٚال ٜفففُٝشٚ ، ْ٘ٚلٓ ف امعففتبا ٙأ ٚايففف ٌٗ عبًففٛغ
ايفففخ ٜهففف ٞحؾفف ٍٛإح ف  ٣اي الَففتر  ،يهففٔ َففع اي ًففِ ع ف ّ فخفففكل األخففز٣
فففاألحٛط يشَٚففا ايففف ُع عففر ايكؾففز ٚايتُففاّ أ ٚايتففأخز يف ايؾففالٚ ٠امفطففار حتفف٢
ٜتخكل َٔ حؾ ٍٛاي الَتر ٖٚ ،ذا نً٘ حهِ َفغففؾٛـ عايفٛطٔ .
ٚال ًٜخففل عففايٛطٔ َ :فففخٌ امقاَففٚ ١ايفففُهإ ايففذٜ ٟففرتوو فٝفف٘ ايفففُضافز ثالثففر
َٜٛا ،عٌ ٜكؾز ايفُضافز فٗٝا ؽال ٘ عفُ زو عزٚل٘ يف ايضففز عكؾف ايففغزٚج َفٔ
َفخٌ امقاَ ١أَ ٚغاورَ ٠هإ ايرتوو ٚ ،ال ٜقفز عتقاَتف٘  :ايفرتوو يف ْفٛاح ٞايبًف
ايفُك ِٝف ٘ٝأ ٚايفُرتوو فٚ ، ٘ٝإْفُا ٜقز ايفغزٚج عكؾ ايضفز لٓ٘ .
( :)472ايفففُ ار يف ايضففُاع ٚايز ٜفف ١لًفف ٢ايفففخاص ١ايطبٝ ٝفف ١عففايٓخ ٛايفففُتٛصط
ايفففُت ارف َففٔ حٝففث أذٕ ايضففاَع ٚلففر ايزا٥ففَٚ ٞففٔ حٝففث ايفففُزٚ ٞ٥ايؾففٛم
ايفُضُٛع َٛٚاْع ايضفُع ٚايز ٜف ، ١ثفِ ايففغارج لفٔ ايففُت ارف  -سٜفاوْٚ ٠ففكؾا-
ٜز ع اىل ايفُت ارف َٔ و ٕٚإصت اْ ١عا م امعؾار ٚامْؾام ايفخ . ١ ٜ
( :)473نُا ال ٜفف ٛس ايتكؾت فُٝا عر ايبً اىل ح ايرتخؿ يف إعت ا ٤ايضفز،
نذيو ال ٜف ٛس ايتكؾت لٓ ايز ٛع اىل ايبً اذا عًغ ح ايرتخؿ .
( :)474اذا عففو يف ايٛؽفف ٍٛاىل ايفففخ عٓفف ٢لًفف ٢ل َفف٘ فٝبكفف ٢لًفف ٢ايتُففاّ يف
ايذٖاب ٚلًف ٢ايكؾفز يف امٜفاب ٜٚ ،فقفٌ  -إحتٝاطفا  -ايتفأخز أ ٚايتكف ّ َزالفا٠
يًؾالٚ ٠ايؾٝاّ أ ٚاالفطار يف َٛفع َتٝكٔ َٔ حٝث عًٛغ ح ايرتخؿ أ ٚل َ٘.
(ٜ :)475هف ٞمساع األذإ  ٚفُٝفٝش ٙلٔ ريتٚ ٙال ًٜفشّ ففُٝٝش فؾفٚ ٍٛحزٚفف٘،
 ٜٚترب نف ٕٛاألذإ لًفَ ٢ز ففع َ تفاو يف أذإ ايبًف ريفت خفارج لفٔ ايففُت ارف يف
اي ً ، ٛنُا  ٜترب نف ٕٛاألذإ يف آخفز ايبًف يف ْاحٝف ١ايففُضافز إذا مل ٜضفُع خفارج
ايبً إال أذاْ٘ .
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( :)476إذا إلتكف عًففٛغ ايففخ فؾففً ٢قؾففزا أ ٚإلتكف لف ّ عًفٛغ ايفففخ فؾففً٢
فُاَا ،ثِ إْهغف ايفغالف قط ٝا عطًفت ؽفال ٘  ٚٚبفت املفاو : ٠قبفٌ ايٛؽفٍٛ
إيٜ ٘ٝؾً ٞفُاَا ٚ ،ع ٜ ٙؾً ٞقؾزا  ،فتٕ مل  ٜف  ٚف

لًٝف٘ ايكقفاٖٚ . ٤هفذا

يف اي ٛو إذا ؽً ٢فُاَا عتلتكاو عًٛغ ايفخ أ ٚؽً ٢قؾزا عتلتكاو لف ّ عًٛريف٘ ثفِ
إْهغف ايفغالف قط ٝا  ٚبت املفاوٜ : ٠ؾفً ٞقبفٌ ايٛؽف ٍٛإيٝف٘ قؾفزا ٚ ،ع ف ٙ
ٜؾً ٞفُاَا  ،فإ مل ٜ

ٚ

ايكقا. ٤

الفصل الثاني  :قواطع السفر .
ايكففاطع األ : ٍٚايففٛطٔ ٖٚفف ٛقففاطع ي ًُٝفف ١ايضفففز ٜٚ ،ففزاو عفف٘ ايفففُهإ ايففذٟ
إصتٛطٓ٘ امْضإ ٚ

ً٘ َكزا ي٘ لً ٢اي ٚاّ ي ٛخًْٚ ٞفففض٘ عففخٝث إذا مل  ٜفزض

َا ٜفكفتق ٞايفغزٚج َٓ٘ مل ٜفغزج لٓ٘ ،صٛا ٤نفإ َضفكط رأصف٘ َٛٚطٓف٘ األؽفٌ،
أّ إصت

ٚ ٙإصتخ ث٘ عت فغاذٚ ٙطٓا َٚكزا واُٝ٥ا يضهٓا ٙأ ٚي ًُٖ٘ٚ ،فذإ ْففخٛإ

َٔ ايٛطٔ ٚايفُكز اي زيف ال  ٜترب ف ٘ٝإٔ ٜهف ٕٛيف٘ فٝف٘ ًَفو لكفا فر ٚال إٔ ٜهف ٕٛقف
أقاّ ف ٘ٝصت ١أعٗزٚ ،ال إٔ ٜهَ ٕٛكاَ٘ يف َٛفع حالٍف  :فًف ٛريؾف

َففخال ٚأقفاّ

ف ٘ٝعكؾف ايتفٛطٔ حتف ٢ؽف م لًٝف٘ أْف٘ َفٔ أٖفٌ ايبًف  ٠أ ٚايكزٜف ١ايهذاٝ٥ف ١نفف.٢
ٚايف اَع إٔ ال  ٜترب ايفُهًف ريزٜبا ف ٘ٝأَ ٚضافزا ،عٌ  َٔ ْ٘ٚ ٜأٌٖ ايبً . ٠
ٚيف ايٛطٔ ٜٓكطع صفز ايفُضافز فٝتِ ؽال ٘ ٜٚؾ ّٛف ٘ٝعٗز رَقإ ٚريفت ،ٙعفٌ

إذا َففز عفف٘ ايفففُضافز ايكاؽ ف يبً ف ٍّ ٠ثاْٝففْٚ ١ففشٍ فٝفف٘ ٚ -يفف ٛيلصففرتاح ١قًففٝال -أ فففِ
ٚمل ٜكؾز  ،إال إذا أح

صفزا الحكا  ٚف اٚس ح ايرتخؿ لٓ٘ .

(ٜ :) 477ففف ٛس فف و ايففٛطٔ اي ففزيف ايفففُٛ

يًتُففاّ ٚايؾففٝاّ نففإٔ ٜهففٕٛ

يلْضإ ٚطٓإ َتغذإ يًضهٓ ٢ايفُضتُز أ ٚيً ٌُ ايفُضتكز فٚ ،٘ٝذيو عإٔ ٜهفٕٛ
يففف٘ َٓفففشالٕ يف َهفففاْر إقتقفففاُٖا ع فففض ظزٚفففف٘ ٚحاال ففف٘ نففففتشَ ٘ ٚفففٔ إَفففزأ ر
ٕ عفففخٝث إ فففغذ
نففٌ ٚاح ف َُٗٓ ٠ففا يف عً ف ٍّ أ ٚنففإ صففهٓا ٙيف عًف ٍّ ٚلًُفف٘ يف عًف ثففا ف
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نٌ ٚاح َٔ ايبً َ ٜٔضهٓا َٛٚطٓا ٜضتكز ف ٘ٝاىل األعف  -طف ٍٛاي ُفز  -أ ٚيففُ ٠
ط ١ًٜٛحتٜ ٢تكال لٔ اي ٌُ عٓخ ٛتٛسع ايضٓ ١أ ٚايغفٗز -نفٌ صفٓ ١أ ٚنفٌ عفٗز-
عففر امقاَففٚ ١ايضففهٓ ٢يف ٖففذا ايبًف ٚعٗٓٝففا يف ذاى ايبًف ٚال ٜرتنُٗففا إال إٔ  ٜففزض
لًٝفف٘ َففا  ٜٛف

امْتكففاٍ لُٓٗففا أ ٚلففٔ أح ف ُٖا أًٜ ٚشَفف٘ ايطففارخل عففاخلزٚج َٓفف٘.

ٚلًٝفف٘ :إذا إ فففغذ ايفففُهًف عًفف ا يضففهٓاٚ ٙعًفف ا ي ًُفف٘ أٚ ٚظٝفتفف٘ ٚنففإ قؾفف ٙ
ايتٛطٔ فُٗٝا واُٝ٥ا أَ ٚضتُزا يفرت ٍّ٠طًٜٛف - ١لغفز ٜٔصفَٓ ١ف ال  -نفإ نفٌ ٚاحف
َُٓٗا ٚطٓا ٜتِ ؽال ٘ فٜٚ ٘ٝؾ ّٛف ٘ٝعٗز رَقإٚ ،إٕ نفإ عُٗٓٝفا َضفافٚ ١خفزج
َٔ أح ُٖا ٚعًغ ح ايرتخؿ قؾز ؽًٛا ٘ ايزعال ١ٝيف ايطزٜل عُٗٓٝا .
( :) 478ايعاٖز أْف٘ العف يرت ٝف

أحهفاّ ايفٛطٔ َفٔ ْٝف ١ايتفٛطٔ لٓف ايففُهًف

ايفُٓتكٌ يبً ٍّ َ ر ٚلشَ٘ لً ٢امصتكزار ٚايضهٓ ٢فَ ٘ٝفع االقاَف ١عففُك ار ٜؾف م
َ ٗا لزفا إٔ ايبً أ ٚايكزٚ ١ٜطٓ٘ َٚ ،ع ففخكل ايتفٛطٔ يففُهًفٍّ ٜتب ف٘ يف ايٛطٓٝف١
َفففٔ ٜتب ففف٘ يف ايضفففهٓ ٢نايش ٚفففٚ ١االٚالو ٚذُٖٛفففا  ،ثفففِ إذا حؾفففٌ امصفففتٝطإ
ٚامصتكزار يف َٛفع ٜضتُز حهِ ايٛطٔ اي زيف لً ٘ٝحتف ٢رفزج َٓف٘ َٓفتكال يغفتٙ
 َٚزفا لٔ ٚطٓٝت٘ قط ٝا ٚلٔ ايضفهٓٚ ٢امصفتكزار فٝف٘ شَٝفا  ،ففال ٜفش ٍٚحهفِ
ايٛطٓ ١ٝلٓف٘ ع فشّ ايففغزٚج أ ٚقؾف املفزاض إذا مل ٜتخكفل خز ٚف٘ لٓف٘ ف فال ،
نُا ال ٜش ٍٚعايرتوو يف ٛطٓف٘ ٚإٕ فخففكل َٓف٘ اخلفزٚج لٓف٘ ف ًٝفا  ،ففٝخففتاج سٚاٍ
حهفففِ ايفففٛطٔ  -لفففٔ ٚطٓففف٘ االؽفففً ٞأ ٚايففففُضتخ

 -إىل ايففففغزٚج َٓففف٘ ف ًٝفففا

ٚايفففٗ ز ٠لٓفف٘ َففع اي ففشّ ايبففاطين ايكط فف ٞلًفف ٢املففزاض لففٔ ايتففٛطٔ فٝفف٘ ٚلففٔ
اي ففٛو ٠اىل ايضففهٓ ٢فٝفف٘ ٚايفففُكاّ عفف٘ ٚ ،إٕ إحتُففٌ اي ففٛو ٠ايٝفف٘ يًشٜففار ٠أ ٚيؾففً١
األرحاّ أ ٚايت ار َ ٠ال .
(:)479ايفُزأ ٠اييت ف ٝػ َع أعٜٗٛا يف عً ٍّ  -نايٓ ف  -ثِ فتففشٚج يف عًف ٍّ ثفإف
 -نزعالٚ -٤عر ايبً ر َضاف ١ثِ ا٤م يبً أًٖٗا شٚرِٖ  :ففإ مل ُ فزض لفٔ
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ٚطٓٗا األؽٌ ٚناْت ز  ٛاي ٛو ٠إي ٘ٝؽفًت ففُاَاٚ ،إال -إذا لشَفت لًف ٢لف ّ
اي ٛو ٠أؽال ٚي ٛمر باطٗا ايش - ٞ ٚؽًت ف ٘ٝقؾزاَ ،ا مل كِ لغز ٠أٜاّ.
 ٢ٓ َٚإلزافٗا لٔ ٚطٓٗا ٚ -حهُ٘ ايؾال ٠قؾزا لٓف ايففُ  ٤ٞإيٝف٘ ٖ -ف ٛإٔ
شّ لً ٢ل ّ اي ٛو ٠إي ٘ٝيًتٛطٔ حت ٢لٓ لزٚض َٛم سٗ ٚا أ ٚطالقٗفا إٜاٖفا
 ٚيفف ٛأل ففٌ أْٗففا ال فففختٌُ ايطففالم أ ٚاي ففٛو ٠إىل عًفف ٖا األؽففً ٞإال إحتُففاالف ٝفا

ٕ :املفزاض ٜففتخكل عايففغزٚج َفٔ ايفٛطٔ َفع ايكطفع
ا ٚ . -عت بت ثا ف

أ ٚامطُٓ٦إ عايفٗ ز ٠لٓ٘ َٔ و ٕٚإراو ٠اي ٛو ٠إي ٘ٝيًضهٓٚ ٢ايتٛطٔ ،عفٌ ي ٛلفاو
إيٝفف٘ ناْففت لففٛوَ ٠فففغؾٛؽ ١عفففخاي ١خاؽففٚ ١يغففزض َفففغؾٛـ نشٜففار ٠األٖففٌ
ٚاألقارب ٜٚفخضب٘ اي زف ريزٜبا لٔ ايبً َضافزا إي ٘ٝريت َتٛطٔ ف. ٘ٝ
ٖٚذا ايفخهِ اي اعت يللزاض ٖ ٛحهِ لاّ ال ٜفغتؿ عايفُزأ ٠ايففُتش ١ ٚعفٌ
 ِ ٜنٌ َٔ ٖا ز لٔ ٚطٓ٘ ٚألزض لٓ٘.
( :)480ايعاٖز أْف٘ ٜغرتط يف ؽ م ايفٛطٔ اي فزيف  :قؾف ايتفٛطٔ ايف ا ُٞ٥فٝف٘
 ط ٍٛاي ُفز  -أ ٚقؾف امقاَفٚ ١ايتفٛطٔ يففُ  ٠طًٜٛف - ١لغفز ٜٔصفٓ ١أ ٚأقفٌ أٚأن ففز حضفف

ظزٚففف٘  -عٓخففٛف ٜففف

ً٘ َضففهٓا َٚكففزا يفف٘ َٚففأ ٣ٚألًٖفف٘ ٚلٝايفف٘ ٚال

 ٜتففرب ٙاي ففزف اي ففاّ َضففافزا أ ٚريزٜبففا لففٔ ٖففذ ٙايبًفف  - ٠نُففا ٖفف ٛحففاٍ ع ففض
ايفففُٛظفر ايففذٜ ٜٔضففهٓ ٕٛيف عًفف ٍّ َٛطٓففا يفففِٗ ٚي ٝايفففِٗ ٜٚففت ر لًُففِٗ يف عًفف
ثإف ٜتٓكٌ عُٗٓٝا ،نُا ٖ ٛوٜف ٕ ايففُٗا ز ٜٔإىل ايٓ فف االعفزف أ ٚقفِ ايففُك ص١
أ ٚريتُٖففا َففٔ ايفففُ اٖ اي ًُٝفف ١يطًفف

اي ًفف ّٛاي ٜٝٓفف ١أ ٚاي ْٜٛٝفف - ١قاؽفف ٜٔ

ايفففغزٚج َٓفف٘ ٚايز ففٛع إىل ٚطففِٓٗ األؽففٌ ع ف َقفف ٞصففٓر يكقففاٚ ٤طففزِٖ َففٔ
اي ًِ ،أ ٚايفخؾ ٍٛلً ٢عٗاو ٠لًُ ١ٝلاي - ١ٝفٝتُ ٕٛايؾال ٠فٝف٘ ٜٚؾف َٕٛٛعفٗز
رَقإ إذا ٛا

ٚا ف ٘ٝأ ٚر

ٛا إيَ ٘ٝفٔ ايضففز ٚال ٜففختاج ايتُفاّ فٝف٘ إىل اي فشّ

لً ٢امقفاَ ١ف ٘ٝلفغز ٠أٜاّ ٜٚ .ف تفرب يف ٛاس قفؾز ؽال ِٗ لٓ ايفضفز َٓ٘ إٔ
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بًغ ايفُضاف ١ثفُاْ ١ٝفزاص  -إَت او ١ٜأً ٚفٝك -١ٝفً ٛناْت أقٌ ٚ

ايتُاّ .

ًٜٚخل عايفُتٛطٔ يفرت ٍّ٠ط : ١ًٜٛايفُهإ ايذٜ ٟتغذ -ٙعاختٝار ٙأ ٚعال إختٝار- ٙ
َٛطٓففا يًضففهٓٚ ٢امصففتكزار ٚاي ففٝػ فٝفف٘ ي ُ فٌف أ ٚي راص فٚ ٍّ١يفففرت ٠قؾففت – ٠أرعففع
صٓٛام أ ٚصٓتر أ ٚأن ز  -عفخٝث ٜتٛا

ف ٘ٝأٜاّ ايضٓ ١ص ٣ٛاي طًف ١أ ٚام فاس،٠

فإ ايفُهًف ٜتِ ف ٘ٝؽال ٘ ٜٚؾ ّٛعفٗز رَقفإ َفا واّ ايففُهإ َكفزا يف٘ َٚفأ٣ٚ
 ٖٛٚعفخهِ ايٛطٔ ٚإٕ نإ لاسَفا لًف ٢ايففغزٚج َٓف٘ ٚاملفزاض لٓف٘ ع ف

ففُاّ

لًُ٘ أ ٚإْتٗا ٤وراصفت٘ٚ ،أحتُفٌ عغؾفٝا أْف٘ َؾف ام (ايفٛطٔ) ٚأْف٘ َتفٛطٔ فٝف٘
َٛفففٛلا ٚحهُففاٚ ،ايفففُِٗ إٔ ٚظٝفتفف٘ ايتُففاّ ٚايؾففٝاّ  :فففاذا صففافز لٓفف٘ يفففُضافٍّ١
عزل ١ٝقؾز ع

عًٛغ ح ايرتخؿٚ ،إذا ر ع إي ٘ٝأ ففِ  ْ ،فِ َ فٌ ٖفذا إذا خفزج

َففٔ ايبًف يت طففٌ اي ُففٌ أ ٚاي راصففٚ ١ر ففع إيٝفف٘ يف سَففإ اي طًفف ١نففإ فٝفف٘ َضففافزا
ٜكؾز ف ٘ٝألْ٘ يٝط َكزا ي٘ ٚال َأ ٣ٚيف ريت ٚقت اي ٌُ ٚسَإ اي راص. ١
( :) 481إذا نإ امْضإ ٚطٓ٘ ايٓ ف أ ٚايهاظُ َ ١ٝال ٚنإ يف٘ َففخٌ لُفٌ يف
ايهٛف ١أ ٚيف ايغٛر ٜ ١فغزج إيٚ ٘ٝقت اي ٌُ نٌ ٍّٜٚ ّٜٛز ع يفٝال فاْف٘ ال ٜؾف م
لزففا لًٝف٘ ٖٚ -فف ٛيف َففخً٘ -أْفف٘ َضفافز ،ففاذا خففزج َفٔ ايٓ ففف أَ ٚفٔ ايهاظُٝفف١
قاؽ ا َفخٌ اي ٌُ ٚع ف ايعٗفز َ -ف ال ٜ -فذٖ

إىل نفزعال ٤أ ٚإىل ايففخًٜ ١فف

لً ٘ٝايتُاّ يف ذيفو ايففُخٌ ْ ،فِ ع ف عفزٚل٘ يف ايضففز ٚخز ٚف٘ لفٔ َضفهٓ٘ أٚ
َ ًُ٘ أ ٚوا٥ز ٘ ٜكؾز إذا عًغ ح ايرتخؿٚ ،إذا ر فع َفٔ َكؾف  ٙأ ففِ يف َففخٌ
صهٓا - ٙايٓ ف أ ٚايهاظُٚ - ١ٝيف َفخٌ لًُ٘  -ايهٛف ١أ ٚايغٛر . - ١
( :)482ايعففاٖز زٜففإ أحهففاّ ايففٛطٔ لًفف( ٢ايففٛطٔ ايغففزلٖٚ )ٞفف ٛايفففُهإ
ايذ ٟايذ ٜٛ ٟف يًُهًفف فٝف٘ َٓفشٍ َففًُٛى قف إصفتٛطٓ٘ صفت ١أعفٗز ،صفهٔ فٝف٘
ٚأقاّ ع٘ ٛ ٚطٓ٘ عٓخٛف َتؾٌف َضتُز َفع قؾف ايتفٛطٔ ٚ ،فٝف٘ ٜفتِ ؽفال ٘ ٜٚؾفّٛ
عٗز رَقإ نًُا وخً٘ ٚ ،ال ٜشٖ ٍٚذا ايفخهِ عاملزاض لٓ٘ ٚايفغزٚج َٓ٘،
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ٚإْفُا ٜش ٍٚعشٚاٍ ًَو اي كار .
ٚالع فٛ َٔ ٘ٝاؽٌ ايتٛطٔ يف ايففُٓشٍ ايففًُُٛى ٚإ ؾفاي٘ يف ايغفٗٛر ايضفت،١
ٚإٕ نففإ ال ٜقففز عام ؾففاٍ  :ايفففغزٚج ايفففُغتؾز ايفففُت ارف َٜٛ -ففا أٜ ٚففَٛر -
يب ض ايفخٛا٥ج أ ٚايتٓشٖام أ ٚايشٜارامٚ ،ال عفأظ عتهفزار ٙيف نفٌ عفٗ فز إذا نففإ
عكف ر َت ارف َٔ عك ١ٝايفُتٛطٓر فف ٞايبً إ .
ايكاطع اي اْ : ٞاي شّ لً ٢امقاَ ١لغز ٠أٜاّ َتٛاي ١ٝيف عً ٍّ ٚاح أ ٚاي ًِ عبكا٥ف٘
ايفُ  ٠ايفُذنٛر ٠فٚ ٘ٝإٕ مل ٜهٔ َكاَ٘ ف ٘ٝعاختٝار ٙنايففُخبٛظ يف َٛففعٖٚ ،فذا
قاطع يفخهِ ايضفز -قؾز ايؾال ، - ٠فاذا ْ ٣ٛامقاَ ١يف َٛفع ٍّلٓف عفشٚغ ايف فز
ناْففت ايًٝففاي ٞايفففُتٛصط ١واخًفف ١عفففغالف األٚىل ٚاألخففتٜٚ ، ٠هفففً ٞفٝففل ايٝففّٛ
ايفُٓهضز َٔ  ّٜٛآخز فاذا ْ ٣ٛامقاََ ١فٔ سٚاٍ أ ٍٚأٜفاّ ٍّرَقفإ إىل سٚاٍ ايٝفّٛ
ايفخاو ٟلغز ٚ

لً ٘ٝايتُفاّ ٚ .ايعفاٖز إٔ َبف أ ايٝف ّٛطًفٛع ايف فز ففاذا ْف٣ٛ

امقاَ َٔ ١طًٛع ايغُط فالعف َفٔ ْففٝتٗا إىل طًٛلٗفا يف ايٝف ّٛايففخاو ٟلغفز ٚال
ٜهف - ٞيف امقاَ ١ايفُ ٛب ١يًتُاّ ْ -فٝتٗا إىل ريزٚب اي ّٛٝاي اعز .
(ٜ :)483غففرتط ٚحفف َ ٠فففخٌ امقاَفف ١فففال ؾففذ امقاَفف ١يف قففزٜتر أ ٚعًفف ر
 -نُففا إذا قؾفف امقاَفف ١لغففز ٠أٜففاّ يف ايٓ ففف األعففزف َٚضفف

ايهٛففف -١فاْفف٘

ٜت ر لً ٘ٝايكؾزٚ ،اي رب ٠عايؾ م اي زيف ،فاذا حضبُٗا اي زف عً ر  -نفايٓ ف
ٚايهٛففف -١ثففِ ؽففار ا َتؾففًتر عف ففٌ ايتٛصففع اي ُزاْفف ٞنففإ اي ففزف ٖفف ٛايفففُكٝاظ
يف ٚح  ٠عً امقاَ ،١فاذا أقفاّ يف ايٓ فف ٚخفزج ع فض األٜفاّ اي غفز ٠إىل ايهٛفف١
عفخٝث نإ ٜتٓكٌ عُٗٓٝفا مل ٜرت ف

لًف ٢إقاَتف٘  :ففُاّ ايؾفال ٠ايزعالٝفٚ ١ايؾفٝاّ،

َا مل ٜؾ م لزفا لً ٢ايٓ ف ٚايهٛف ١إصِ ايبً ايٛاح .
ْ ِ ال ٜقز عٛح َ ٠ففخٌ امقاَف : ١ايتٓكفٌ عفر أ فشاَٚ ٤ففخالم ايبًف  ٠ايٛاحف ٠
اييت ٜت ارف ايفتففٓكٌ عٗٓٝفا َفٔ أٖفٌ ًهفِ ايبًف  ٠حتف ٢إذا ناْفت ايبًف  ٠نفبت َ ٠فٌ
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عغ ف او ٚطٗففزإ ٚيٓ ف ٕ ،فاْفف٘ ٜهففف ٞيًتُففاّ ٚايؾففٝاّ  :قؾ ف امقاَفف ١يف عغ ف او ٚإٕ
فٓكٌ عر َفخال ٗا اييت بًغ َضافَ ١ا عٗٓٝا ق ر ايففُضاف ١ايغفزل ْ ، ١ٝفِ إال اذا لُف
ايفُتٓكٌ عر َفخالم عغ او َضافزا لزففا  -يفٝط َكُٝفا يف عًف ٚاحف  -فٝقفز ذيفو
عتقاَت٘ فٗٝا ٜٚفُٓع َٔ قطع إقاَت٘ يضفز َٔٚ ٙإٜف اعٗا ايتُاّ  ،عٌ َ ً٘ ٜكؾز .
ٖٚهففذا ال ٜقففز عامقاَفف ١يف َفففخٌ ٚاحف  :ايفففغزٚج لففٔ صففٛر ايبًف َٓٚ ٠تٗفف٢
عٗ ٛٝففا أ ٚايفففغزٚج إىل َففا ٜتؾففٌ عايبًفف ٜٓٚضفف

إيٝفف٘ َففٔ األَهٓفف َ ١ففٌ عضففا ٘ٓٝ

َٚشارل٘ َٚكرب ٘ َٚاْٚ ٘٥فخٖٛا َٔ األَهٓ ١ايفيت ٜت فارف ٚؽف ٍٛأٖفٌ ايبًف إيٗٝفا
َٔ ٗ ١ن ِْٗٛأٌٖ ذيو ايبً  ،عٌ إٕ قؾ ٖذا َفٔ أ ٍٚاالَفز ال ٜكف ي يف ؽف م
(امقاَفف ١يف ايبً ف  ٠ايٛاحفف  )٠لزفففا ٖٚ ،ففذا ايؾفف م ٖفف ٛاي ُ ف ٚ ٠يففذا ق ف ٜغففهٌ
ايفففغزٚج إىل حفف ايفتفزخفففؿ أ ٚايفبًففف  ٠ايفكزٜفففب ١يفففبً امقاَفففٚ ١إٕ ناْفففت وٕٚ
ايفُضفافف ١نُا إذا قفؾف امقاَ ١يف ايٓ ف االعزف َع قؾ ايفغزٚج إىل َضف

ٟ

ايهٛفٚ ١ايضًٗ ِ ْ . ١إال إذا نإ خز ٚا ٜضتا ال ٜتفٓافَ ٢ع ؽ م ايفُكاّ لغفزا
يف ايبً  ٠ايٛاح  ٠نغزٚج صال ١أ ٚصالتر  -ال أن فز ٚ -يف ٛيف ريايف

أٜفاّ امقاَف١

عفخٝث ؾ م امقاَ ١لزفا ٚإٕ خزج ٜضتا فٝؾٜٚ ّٛؾً ٞفُاَا لٓ ٥ذ .
( :)484إذا قؾف امقاَف ١يف ايبًف  ٠ايٛاحف  ٠يففخر ٚرٚو ايففُضافز ٜٔأ ٚإْكقففا٤
ايفخا  ١أْ ٚفخُٖٛاٚ -

ايكؾز ٚإٕ إ فل عكا  ٙفٗٝا لغز ٠أٜاّ أ ٚأن ز.

( :)485إذا ْفف ٣ٛامقاَفف ١إىل سَففإ َفففخ و ٚاق ففا  َٚففر يف ايٛاقففع ع غففز ٠أٜففاّ
نُففٔ ْفف ٣ٛايفففُكاّ ظٗففز اي الثففا ٤إىل ظٗففز ا ُ فف ١اي اْٝففٖٚ ١فف ٞلغففز ٠أٜففاّ ٚاق ففا
 ٖٛٚال  ًِ ٜعًٛريٗا لغزا يف ًٗ٘ إٔ ايٝف ّٛاي الثفا ٤نفف ٢قؾف امقاَف ١لغفزا ٚاق فا
ٚيٝط َٖ ٛرتووا يف إقاَت٘ فت

لً ٘ٝايؾال ٠ايتُفاّ ٚايؾفٝاّ ٚإٕ مل ً ٜفِ يففخع١

ايٓ ١ٝعًٛريٗا لغز ٠أٜاّ ،عٌ ًٜشَ٘ ققاَ ٤ا ؽال ٙقؾزا قبٌ اي ًِ ٚايت. ٘ ٛ
ٚأَا إذا نإ ايرتوو أل ٌ ايف ٌٗ عا خفز -نُا إذا ْف ٣ٛايفُضافز امقاَفَٔ ١
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ايٝفف ّٛايٛاحف ٚاي غففز ٜٔإىل آخففز ايغففٗز  ٚففزوو ايغففٗز عففر ايٓففاقؿ ٚايتففاّ  -فٗففٛ
َرتوو ال َ ًِ ٜكاَ٘ ض ا أ ٚلغزا ًٜشَ٘ ايكؾز ٚإٕ إْهغف نُاٍ ايغٗز ع ٥ذ.
( :)486ف ٛس امقاَ ١يف َٛفع َ ر يف ايربٜٚ ١ٜفف

لًٝف٘ لف ّ ايففغزٚج إىل

األَهٓ ١ايب  ٠ ٝلٔ ذاى ايفُٛفع عفخٝث ٜٓتفف ٞلزففا ؽف م ٚحف َ ٠ففخٌ امقاَف،١
إال إذا نإ سَإ ايفغزٚج قًٝال  -صال ١أ ٚصالتر . -
( :)487ايش ٚففٚ ١ايٛيفف ٚاخلففاوّ إذا لًُففٛا عبكففا ِٗ٥يف عًفف ٍّ َ ففر لغففز ٠أٜففاّ
 ٚي َٔ ٛأ ٌ نٜ ِْٗٛتب  ٕٛايز فٌ يف حًف٘  ٚزحايف٘ ٚلزففٛا لشَف٘ لًف ٢ايففُكاّلغزا  -ناْفت ٚظٝففتِٗ ايؾفال ٠ففُاَا ٚايؾفٝاّٚ ،إال  -إذا مل ًُ ٜفٛا ٚمل  ٜزففٛا
َكاّ لغز ٠أٜاّ  -فايفُرتوو ٜؾً ٞقؾزا إىل عٗزف ثِ ٜتِ حتٜ ٢فغزج َٔ ايبً . ٠
( :)488إذا ل ٍ ايفُك ِٝلغز ٠أٜاّ لٔ قؾ امقاَ : ١فإ نإ ق ؽً ٢رعالٝف١
فُاَا عك ٞلً ٢ايتُفاّ َفا واّ يف عًف االقاَف ١مل ٜضفافز لٓف٘ٚ ،إال ر فع إىل ايكؾفز
صففٛا ٤مل ٜؾففٌ أؽففال أّ ؽففً َ ٢ففٌ ايؾففبذ ٚايفففُغزب أ ٚعففزع يف ايزعالٝففٚ ١مل
ٜتُٗفا فاْف٘ ٜكط ٗفا ٜٚضفتأْفٗا قؾفزاٚ ،صفٛا ٤ففف ٌ َفا ال ٜف ففٛس ف ًف٘ يففًُضافز َفٔ
ْٛافٌ ايعٗز َٔٚ ٜٔايؾ ّٛأّ مل ٜف ٌ .
( :) 489إذا ؽفً ٢ع ف ْفف ١ٝامقاَف ١فزٜقف ١فففُاَا ْضفٝاْا ٚريفًف ١لفٔ ْٝتف٘ امقاَفف١
نففف ٢يف ايبكففا ٤لًفف ٢ايتُففاّٚ ،يهففٔ إذا فا فففت٘ ايؾففال ٠ع فف ْٝفف ١امقاَفف ١فكقففاٖا
خارج ايٛقت فُاَا ثِ ل ٍ لٔ امقاَ ١ر ع إىل ايكؾز .
( :)490إذا فُت َ  ٠امقاَٜ ١بك ٢لً ٢ايتُاّ ٚايؾٝاّ إىل إٔ ٜضفافز ٚمل ٜففختج
إىل ْف ١ٝإقاٍَّ١

.٠ ٜ

(:) 491ال ٜغرتط يف فخكل امقاَف ١نْٛف٘ َهًففا فًفْ ٛف ٣ٛامقاَفٖٚ ١ف ٛريفت عفايغ
 ٚي ٛعتبع ْف ١ٝأع ٘ٝأ ٚأَ٘  -ثِ عًغ أثٓا ٤اي غز ٠ناْفت ٚظٝفتف٘ ايتُفاّ  -قبفٌ ايبًفٛغأ ٚع ف ٚ ، - ٙإذا ْٛاٖففا ٖٚففَ ٛففف ٓٚ ٕٛفففزض فففخكل ايكؾفف َٓفف٘ أْٛ ٚاٖففا حففاٍ
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امفاق ١ثِ ٔ ؽفً ٢ففُاَا ع ف امفاقف ١يف عكٝف ١اي غفزٖٚ ،٠هفذا إذا ناْفت حا٥قفا
حاٍ ايٓ ١ٝفت ْٗا ؾًَ ٞا عفك ٞع
فُاّ اي غزٜ ٠ف

ايطٗز َفٔ اي غفز ٠ففُاَا ،عفٌ إذا ناْفت حا٥ففقا

لًٗٝا ايتُاّ ع

ايطٗز حت ٢فغزج َٔ ايبً  ٚضافز لٓ٘.

( :) 492إذا ؽً ٢فُاَا ثفِ لف ٍ ثفِ بف ٔٝعطفالٕ ؽفال ٘ ر فع إىل ايكؾفزٚ ،إذا
ؽً ٢ايعٗز قؾزا ثِ ْف ٣ٛامقاَف ١فؾفً ٢اي ؾفز ففُاَا ثفِ بف ٔٝيف٘ عطفالٕ إحف ٣
ايؾال ر فاْ٘ ٜز ع إىل ايكؾز ٜٚز فع حهفِ االقاَفٚ ،١إذا ؽفً ٢عٓٝف ١ايتُفاّ ٚع ف
ايضالّ عو يف أْ٘ صًِ لًف ٢األرعفع أ ٚاالثفٓر أ ٚايف ال

عٓف ٢لًف ٢ؽفخ ١ؽفال ٘

ايفُٓٚ ١ٜٛنفف ٢يًبكفا ٤لًف ٢حهفِ ايتُفاّ إذا لف ٍ لفٔ امقاَف ١ع ف ايؾفالٚ ،٠نفذا
ٜهف ٞيف ايبكا ٤لً ٢حهِ ايتُاّ إذا لف ٍ لفٔ حهفِ امقاَف ١ع ف ايضفالّ ايٛا ف
ٚقبٌ إ ٝإ ايضفالّ ايففُضتخ
فُٝا إذا ل ٍ ع

أ ٚقبفٌ ام ٝفإ عضف ٛو ايضفٗٚ ،ٛال ٜفرتى امحتٝفاط

ايضالّ ٚقبٌ ققا ٤ايض

 ٠ايفُٓضٚ ،١ٝإذا ل ٍ لٔ امقاَ ١لغفزا

أثٓا ٤ؽال ٠االحتٝاط أ ٚقبٌ ايغزٚع فٗٝا ر ع إىل ايكؾز ٚإر فع حهِ امقاَ.١
( :)493إذا إصففتكزم امقاَفففٚ ١أ ٚبفففت ايتُفففاّ ٚ -يفف ٛعايؾفففال ٠ففففُاَا  -فبفف ا
يًُك ِٝايفغزٚج إىل َفا و ٕٚايففُضاف : ١ففإ نفإ ْاٜٚفا يلقاَف - ١يف ايففُكؾ أ ٚيف
َفخٌ امقاَ ١أ ٚيف ريتُٖا  -عك ٞلً ٢ايتُاّ حتٜ ٢ضافز َٔ َفخٌ امقاَ ١اي اْ.١ٝ
ٚإٕ نإ ْاٜٚا ايز ٛع إىل َففخٌ امقاَفٚ ١ايضففز َٓف٘  -قبفٌ اي غفز ٠أ ٚع ف ٖا -
أ فِ يف ايذٖاب ٚايففُكؾ ٚيف امٜفاب َٚففخٌ امقاَف ١لًف ٢األظٗفز َضفتُزا حتف٢
ٜضافز َٔ َفخٌ امقاَ ِ ْ . ١إذا نفإ ْاٜٚفا يًضففز َفٔ َكؾف َ - ٙفا و ٕٚايففُضاف١
لٔ َفخٌ إقاَت٘ ٚ -نإ ر ٛل٘ إىل َفخٌ إقاَت٘ َٔ ٗفٚ ١قٛلف٘ يف طزٜفل اي فٛو٠
فٗ ٛيف ايفخكٝكَ ١ضافز  َٔٚحر خز ٘ ٚلٔ َفخٌ امقاَ ، ١فٝ

لًٝف٘ إٔ ٜكؾفز

يف خزَٚ ٘ ٚكؾ ٚ ٙيف إٜاع٘ َٚفخٌ إقاَت٘ ٚيف طزٜل لٛو ٘ حتٜ ٢ؾٌ يٛطٓ٘ .
( :)494إذا وخٌ ايفُضافز يف ايؾال ٠عٓف ١ٝايكؾز ففٓ ٣ٛامقاَ ١أثفٓاٖ٤ا أنًُٗا
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فُاَاٚ ،إذا ْ ٣ٛامقاَ ١فغزع يف ايؾال ٠عٓٝف ١ايتُفاّ ف ف ٍ أثٓاٖ٤فا  :ففإ نفإ قبفٌ
اي خ ٍٛيف رنٛع اي اي  ١أ فُٗا قؾزاٚ ،إٕ نإ ع  ٙعطًت ٚإصتأْفٗا قؾزا .
( :)495إذا لف ٍ لففٔ ْففف ١ٝامقاَففٚ ١عففو يف إٔ ل ٚيفف٘ نففإ ع ف ايؾففال ٠فففُاَا
يٝبك ٢لً ٢ايتُاّ أّ ال  -عٓ ٢لً ٢ل َٗا فت ع إىل ايكؾز.
( :)496إذا لشّ لً ٢امقاَ ١فٓ ٣ٛايؾٚ ّٛل ٍ لٓٗفا قبفٌ ايفشٚاٍ عطفٌ ؽفَ٘ٛ
ٚيشَ٘ امفطار ٚقؾز ايؾالٚ ،٠إٕ ل ٍ ع
ؽٚ َ٘ٛأ شأٚ ، ٙأَا ايؾال ٠فٝ

ايشٚاٍ قبٌ إٔ ٜؾً ٞففُاَا عكف ٞلًف٢

فٗٝا ايكؾز .

ايكاطع اي ايث  :إٔ ٜك ِٝيف َهإ ٚاح ثالثفر َٜٛفا َ ،فرتووا  :ايٝفٜ ّٛففغزج أٚ
ري ا ٜفغزج  َٔ -و ٕٚلشَ٘ لً ٢امقاَ ١لغز ٠أٜاّ صٛا ٤لشّ لًف ٢إقاَف ١ضف  ١أٚ
أقففٌ أّ عكففَ ٞففرتووا فاْفف٘ ٜففف
ٜف

لًٝفف٘ ايكؾففز إىل ْٗاٜفف ١ايفف الثر َٜٛففاٚ ،ع فف ٖا

لً ٘ٝايتُاّ حتٜ ٢ضافز َٔ ذاى ايفُٛفع.
( :)497إذا إعتف أ َكاَفف٘ يف عًف ٍّ َففرتووا فٝفف٘ يف عف  ٚايغففٗز ٚإصففتُز فٝفف٘ إىل ْٗاٜفف١

اي ّٛٝايتاصع ٚاي غزٚ ٜٔنإ ايغفٗز ْاقؾفا ال ٜب ف نفاٜف ١ايغفٗز ايففٗاليٚ ٞال ًٜفشّ
إ فففُاَ٘ يٝفف ٍّ ّٛآخففز َففٔ ايغففٗز ايفففُكبٌٚ ،أَففا إذا مل ٜبف أ ايفففُضافز ايفففُرتوو يف عف ٚ
ايغٗز يشَ٘ إ فُاّ ثالثر َٜٛا قؾزا ٚال ٜف

ْ ٜ٘كؾإ ايغٗز .

( :) 498إذا إعت أ زوو ٙيف َٛففع ٍّ أثٓفا ٤ايٝفٜ ّٛهففً ٞفٝفل ايٝف ّٛايففُٓهضز َفٔ
اي ّٛٝايٛاح ٚاي الثر .
( :)499العف َففٔ ففزوو ٙيف َفففخٌ ٚاحف حتففٜٓ ٢كطففع لٓفف٘ حهففِ ايضفففز  -قؾففز
ايؾال - ٠لٓ َق ٞثالثر َٜٛا لً ٢ايرتوو ٚايكؾز ،ففاذا فزوو يف أن فز َفٔ َففخٌ
نايٓ ف ٚايهٛف ١يشَف٘ قؾفز ؽفال ٘ ٚإٕ عًغفت ايففُ  ٠ثالثفر َٜٛفا أ ٚساوم ْ ،فِ
ي ٛنإ َكز ٙايٓ ف ٚفٗٝا فزووَ ٙفٔ حٝفث ايبكفاٚ ٤ايففغزٚج يهٓف٘ قف خفزج ٜضفتا
إىل َض

 ٟايهٛفٚ ١ايضًٗ - ١صالتر أ ٚثال

 -مل ٜقز عٛح  ٠ايفُهإ يرت
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ٛ ٚب ايتُاّ ع

َق ٞاي الثر َٜٛا.

( :)500حهففِ ايفففُرتوو ع فف َقفف ٞايفف الثر َففٔ حٝفففث ايفففغزٚج إىل َفففا وٕٚ
ايفُضاف ١حهِ ايفُك ِٝلغز ٠أٜاّ إذا خزج إيٚ ٘ٝق صبل عٝاْ٘ قزٜبا.
( :)501إذا زوو يف َهإف ض ٚ ١لغزَٜٛ ٜٔا ثِ إْتفكٌ إىل َهفإف آخفز ٚأقفاّ فٝف٘
 َرتووا  -ض ٚ ١لغزٖٚ ٜٔهذا  ،فاْ٘ ٜبك ٢لً ٢امفطار ٚقؾز ايؾالٚ ٠ال ٜٓتكفٌإىل ايتُاّ ٚايؾٝاّ حت ٟٜٛٓ ٢امقاَ ١يف َهإف ٚاح لغز ٠أٜفاّ ،أٜ ٚبكف ٢يف َهفإف
ٚاح ثالثر َٜٛا َرتووا ،أٛ ٜ ٚو إىل ٚطٓ٘ .

الفصل الثالث  :أحكام صالة الـمسافر
( :)502ضففكط ْٛافففٌ ايعٗففز ٜٔيف ايضفففزٚ ،يف صففكٛط ايفف ٛت ٠إعففهاٍ ٚال عففأظ
عام ٝإ عٗا عز ا ٤ايفُطًٛعٚ ١ٝأٌَ ايفُغزٚل. ١ٝ
ٜٚففف

ايكؾففز يف ايفففزا٥ض ايزعالٝفف ١عامقتؾففار لًفف ٢ايففزن تر األٚيٝففتر َٓٗففا،

ٚإذا ؽالٖا فُاَا  :فإ نإ لارفا عٛ ٛب ايتكؾت لً ٢ايففُضافز عطًفت  ٚٚبفت
املففاو ٠أ ٚايكقففاٚ ،٤إٕ نففإ ففاٖال عايفففخهِ َففٔ أؽففً٘  -عففإٔ مل ً ٜففِ  ٚففٛب
ايكؾز لً ٢ايفُضافز -مل ف

املاو ٠فقال لٔ ايكقا. ٤

ٚإٕ نإ لايفُا عأؽٌ ايففخهِ  ٚفاٖال عفب ض ايففغؾٛؽٝام ايففُ ٛب ١يًكؾفز
َ ٌ إْكطاع لًُ ١ٝايضفز عتقاَ ١لغز ٠يف ايبً  ٌ َٚ ،إٔ اي اؽ ٞيف صفزٜ ٙكؾفز إذا
ر ع إىل ايطالْٚ ١فخ ٛذيو ،أ ٚنإ فاٖال عايففُٛفٛع عفإٔ ال ً ٜفِ إٔ َفا قؾف ٙ
َضاف َ ١ال  -فأ ففِ ثفِ بف ٔٝيف٘ أْف٘ َضفاف ،١أ ٚنفإ ْاصفٝا يًضففز أْ ٚاصفٝا إٔ حهفِ
ايفُضافز ٖ ٛايكؾز فأ فِ ؽفال ٘  :ففإ لًفِ أ ٚفذنز يف ايٛقفت ألفاوٚ ،إٕ لًفِ أٚ
ذنز ع

خزٚج ايٛقت فايعاٖز ل ّ ٛ ٚب ايكقا ٤لً. ٘ٝ

( :)503إذا ؽففً ٢ايفففُضافز فففُاَا ٖٚفف ٛيف عف  ٚؽففال ٘ ًَتفففت إىل نْٛفف٘ َضففافزا
ٚظٝفت٘ ايتفكؾت يهٓ٘ ريفٌ فف ٞاألثفٓفاٚ ٤صفٗا فأ فِ ؽال ف٘  ٚف

لً ٘ٝعفُف فزو
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اميتفام إٔ ٖ ٝ ٜا قؾزا يف ايٛقت أٜ ٚكقٗٝا خار ٘ .
(ٜ :)504بطٌ ايؾ ّٛيف ايضفز َع اي ًِ عفايٓٗ ٞلفٔ ايؾف ّٛيف ايضففز َفٔ وٕٚ
فزمف عر ايفُت ُ ٚعر ايٓاصٜٚ ،ٞؾذ َع ايف ٌٗ َطًكا صٛا ٤أنإ ايف ٌٗ عأؽٌ
ايفخهِ أّ عايفغؾٛؽٝام أّ عايفُٛفٛع  -ن ٕٛصفز ٙصفزا عزلٝا. -
( :)505إذا قؾز َٔ ٚظٝفت٘ ايتُفاّ عطًفت ؽفال ٘ يف

ٝفع ايففُٛارو  -اي ايففِ

عايفخهِ ٚايف اٌٖ ع٘ أ ٚعايفُٛفٛع أ ٚايٓاص ٞألح ُٖا  -عٌ حتف ٢ايففُك ِٝلغفز٠
أٜاّ إذا قؾز ٗال عإٔ حهُ٘ ايتُفاّ ثفِ لًفِ عايففخهِ ففإ األحفٛط ٛ ٚعفا إلفاو٠
ؽال ٘ أ ٚققا ٖا فُاَا .
( :)506إذا وخٌ ايٛقت  ٖٛٚحافز  ٚفُهٔ َفٔ ايؾفال ٠ففُاَا ٚمل ٜؾفٌ ثفِ
صافز حت ٢ف اٚس ح ايرتخؿ ٚايٛقت عامف ؽً ٢قؾفزاٚ ،إذا وخفٌ لًٝف٘ ايٛقفت
َ ٖٛٚضفافز  ٚففُهٔ َفٔ ايؾفال ٠قؾفزا ٚمل ٜؾفٌ حتفٚ ٢ؽفٌ إىل ٚطٓف٘ أَ ٚففخٌ
إقاَت٘ ؽً ٢فُاَا ،فايفُ ار لً ٢سَإ األوا ، ٤ال سَإ ح ٚ

ايٛ ٛب .

( :) 507إذا فا تف٘ ايؾفال ٠يف ايففخقز ققف ٢ففُاَا ٚيف ٛيف ايضففزٚ ،إذا فا تفف٘ يف
ايضفففز ققفف ٢قؾففزا ٚيفف ٛيف ايفففخقزٚ ،إذا نففإ يف أ ٍٚايٛقففت حافففزا ٚيف آخففزٙ
َضفافزا أ ٚعففاي هط رالفف ٢يف ايكقففا ٤حففاٍ ايففٛام ٖٚفف ٛآخففز ايٛقففت  :فٝكقفف ٞيف
األ ٍٚقؾزاٚ ،فف ٞاي هط فُاَا .
(:)508ايفُغٗٛر فغت ايفُضافز عر ايكؾز ٚايتُاّ يف األَانٔ األرع  ١ايغزٜف١
 ٖٞٚايفُض

احلزاّ َٚض

ايفٓ

ايهٛففٚ ١حفزّ ايففخضر()

(َٚ )ضف

ٚف ٘ٝإعهاٍ لٓف ْا ففاألحٛط ٛ ٚعفا إختٝفار ايكؾفز َفا مل  ٜفشّ ايففُكاّ فٗٝفا لغفزا
فٝتِ ؽال ٘ ٜٚؾ. ّٛ
(ٜ :)509ضففتخ

يًُضففافز إٔ ٜكفف ٍٛلكٝفف

نففٌ ؽففالَ ٠كؾففٛر ٠ثالثففر َففز٠

رصبحتىاةهللاَة دحمقاهللاَالاإ ٌاإالاةهللاَةهللاثكربد.
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اااااااااخدتتدمٕ

 :فف ٞع فض ايؾفًٛام ايففُضتخب ١ايفيت ٜضتخضفٔ ام ٝفإ عٗفا عز فا٤

َطًٛعٝتٗاٚ -ي ٛإر هاسا ذٖٓٝا محتُاٍ َغزٚلٝتٗا :
َٓٗا  :ؽال ٠اي ٚ ٖٞٚ ،ٜٔ ٝا فب ١فف ٞسَإ ايفخفقفٛر َع إ تُاع ايغزا٥ط،
الٚ ١فزاوٚ ،٣ال  ٜترب فٗٝا اي و ٚال بال ا ُالتر

َٚضتخب ١يف لؾز ايغٝب١

ٚال ريففت ذيففو َففٔ عففزا٥ط ؽففال ٠ا ُ ففٚ . ١نٝفٝتٗففا  :رن تففإ ٜكففزأ يف نففٌ َُٓٗففا
ايفخُ ٚصٛرٚ ،٠األفقٌ إٔ ٜكزأ يف األٚىل (ٚايغُط) ٚيف اي اْٝف( ١ايغاعف ،)١ٝثفِ
ٜهبففز يف األٚىل مخففط هففبتام ٜٚكٓ فت لك ٝف

نففٌ هففبتٚ ،٠يف اي اْٝففٜ ١هبففز ع ف

ايكففزا ٠٤أرع ففا ٜٚكٓففت ع فف نففٌ ٚاحفف  ٠لًفف ٢األحففٛط يف ايتهففبتام ٚايكٓ ٛففام،
ٜٚف ش ٤ٟيف ايكٓٛم َا ٜف ش ٟيف قٓٛم صا٥ز ايؾًٛامٚ ،األفقٌ إٔ  ٜل ٛيف نفٌ

قٓٛم َٓٗا  :رة لًماثيلاة كربِت٘اَة ععمدٕ اَثيدلاة ددجُداَةتدربَأ اَثيدلاة عفدُاَةا زمحدٕ ا
َثيلاة تقُٗاَة دمغفزٔ اثصج كايفايذةاة ُّماة ذٓاجعلتٌا لمضلمنياعّدقةّ اَ ددمحمقٕا َ صدلما
ذخزةّاَ شِقةّ اثىات لّْاعلٖا دحمقاَحلا دحمق اكجفضلا تاصلّّصاعلٖاعبقٕا واعبتدك اَصدلٓاعلدٖا
ٙكتكاَرصلك اَإغفزا لمؤ هنياَة دمؤ هتأاَة دمضلمنياَة دمضلمتأاةألحّدت٘ا دهًماَةأل دُةأ ا
ة لًماإنْاثصت كاخريا تاصج كابٌاعبتدكاة دمزصلُىاَثعُذابكا واشزٓا دتاإصدتعتذابدكا هدٌاعبدتدكا
ة دمخل ُىد ٜٚأ  ٞامَفاّ عففغطبتر  -لًف ٢األحفٛط  -ع ف ايؾفالٜ ،٠فؾفٌ عُٗٓٝفا
عف ًض ١خفٝفٜٚ ،١ضتخ

ايفخقٛر لٓ ُٖا ٚامؽغا ٤يفُٗا.

( :)510ال ٜفتخٌُ امَاّ يف ٖذ ٙايؾال ٠ريت ايكزا. ٠٤
( :)511يففٝط يف ٖففذ ٙايؾففال ٠أذإ ٚال إقاَفف ْ ،١ففِ ٜضففتخ
(ايؾال )٠ثال

إٔ ٜكفف ٍٛايفففُؤذٕ :

َزامٚٚ ،قتٗا َٔ طًٛع ايغُط إىل ايشٚاٍٚ ،األفقٌ إ ٝاْٗا لٓف

إر فاع ايغُط ٚإْبضاطٗاٚ ،ال ققا ٤يفٗا ي ٛفا ت فف ٞفُاّ ٚقتٗا .
ٜٚضففتخ

ايغضففٌ ٚايتطٝف

قبًففٗاٚ ،ايففف ٗز فٗٝففا عففايكزا ٠٤إذا نففإ إَاَففاٚ ،رفففع

ايٝف ف  ٜٔحفففاٍ ايتهفففبتامٚ ،ايضف ف ٛو لًففف ٢األرضٚ ،امؽفففخار عٗفففا إال يف َهففف١
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ايفففُ عُ ١فففإ ام ٝففإ عٗففا يف ايفففُض

ايفففخزاّ أفقففٌٚ ،إٔ ٜفففغزج إيٗٝففا را ففال

حافٝا العضا لُاَ ١عٝقاَ ٤غُزا ثٛع٘ إىل صاق٘ٚ ،إٔ ٜأنٌ قبفٌ خز ٚف٘ إىل ايؾفال٠
يف ايفطز ٚع

لٛوَٗٓ ٙا يف االفخٜ ٢أنٌ َفُا ٜقخ ٞع٘ إٕ نإ .

( :)512يف لؾففٛر ايغٝبففٚ ١ل ف ّ  ٚففٛب ؽففال ٠اي  ٝف  -ٜٔايعففاٖز عطالْٗففا لٓ ف
ايغو يف رن ا ٗا َا مل ٜعٔ ع وٖا ف ٌُ ٝعف٘ٚ ،يفش ّٚققفا ٤ايضف
ُْفضٝتٚ ،ي ش ّٚص ٛو ايضفٗ ٛلٓف
ايفُخٌ أ  ٢ع٘ٚ ،إٕ نإ ع

 ٠ايٛاحف  ٠إذا

ففخكل َ ٛبف٘ٚ ،إذا عفو يف فش ٍَّٗٓ ٤فا ٖٚف ٛيف

ف اٚس ايفُخٌ َق ٢فف ٞؽال ٘.

َٗٓٚا  :ؽال ٠ي ١ًٝاي فٔ ٚ ،ضُ( ٢ؽال ٠ايٛحغ )١فاْ٘ ال ٜأ  ٞلً ٢ايفُٝت أع
َٔ أ ٍٚي ١ًٝففاروٛا َ ٛفانِ عايؾف ق - ١نُفا ففف ٞايزٚاٜفٜٚ - ١ضفتخ
رن تر يًُٝت ٜ :كزأ يف األٚىل ع

إٔ ٜؾفًٞ

ايفخُ آ ١ٜايهزصفٚ ،ٞاألحفٛط األٚىل قزا٤ففتٗا

إىل  :ر ُيمِافًَّٔدتاخَت ٔدقَُىَاد ٚيف اي اْفف ١ٝع ف ايففخُ صفٛر ٠ايكف ر لغفز َفزامٚ ،ع ف
ايضالّ ٜك : ٍٛر ة لًماصدلٓاعلدٖا ددحمقاَحلا ددحمقاَإبعدبااُةبًدتاإ اقدرباد ففالٕ ٜٚضفُٞ
ايفُٝت ٚ .فف ٞرٚا ١ٜأخز : ٣عٝإ ؽٛر ٠ثاْٝفٖ ،١ف ٞإٔ ٜكفزأ ع ف ايففخُ يف األٚىل
ايتٛحَ ٝز رٚ ،ع

ايفخُ يف اي اْ ١ٝصٛر ٠ايتهفاثز لغفزا ،ثفِ ايف لا ٤ايففُذنٛر،

ٚايف ُع عر ايهٝفٝتر أٚىل ٚأفقٌ .
( :)513ال عأظ عامصتف ٦ار يفٗذ ٙايؾالٚ ،٠االٚىل زى امصتف ٦ار ٚوفع ايفُاٍ
إىل ايفُؾً ٞلًْ ٢فخٛف ال ٜزخؿ ي٘ عايتؾزف ف ٘ٝإال إذا ؽالٖا.
( :) 514إذا ؽًْٚ ٢ض ٞآ ١ٜايهزص ٞأ ٚايك ر أ ٚع قُٗا أ ٚأ  ٢عايكف ر أقفٌ َفٔ
اي و ايفُٛظف ناْفت ْافًف ،١يهفٔ ال فف ش ٤ٟلفٔ ؽفال ٠يًٝف ١ايف فٔ ٚال ٜففخٌ يف٘
ايفُاٍ ايفُأذ ٕٚي٘ ف ٘ٝعغزط نَ ْ٘ٛؾًٝا إذا مل هٔ ايؾال ٠اَ.١
(ٚ :)515قتٗففا  -عؾففٛر ٗا اي اْٝففٜ - ١ففؤ  ٢عٗففا يف أ ٍٚيًٝفف ١ع ف ايفففُٛم ر ففا،٤
ٚأَا  -عؾٛر ٗا األٚىل ٜ -ؤ  ٢عٗا يف ايً ١ًٝاألٚىل َٔ اي فٔ ،فاذا مل  ٜفٔ ايففُٝت
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إال ع ف َففزٚر َف  ٠أخففزم ايؾففال ٠إىل ايًًٝفف ١األٚىل َففٔ ايف فٜٔٚ ،ففف ٛس إ ٝاْٗففا يف
ٝع آْام ايًٚ ٌٝإٕ نإ ايت

 ٌٝأٚىل .

( :)516إذا أخذ ايفُاٍ يٝؾً ٞفٓض ٞايؾال ٠فف ٞي ١ًٝاي فٔ ال ٜف ٛس ي٘ ايتؾفزف
يف ايفففُاٍ إال عففزو ٙإىل َايهفف٘ ،فففإ مل  ٜزففف٘ أ ٚمل  ٜففزف َهاْفف٘ ففٝتفففِ٦ط َففٔ زففف٘
 َٔٚايٛؽ ٍٛإي ٘ٝز ٣لً ٘ٝحهِ َف ٗ ٍٛايفُايو ٜ :تؾ م عف٘ لًف ٢فكفتف ؽف ق١
لٔ َايه٘  ِ ْ ،إذا لًِ َٔ ايكفزا ٚ ٔ٥فٝكٔ عزففا ٙعايتؾفزف يف ايففُاٍ ٚ -يف ٛعفإٔ
 ٌُ ٜع٘ خفتا يًُٝفت عكف ر ايففُاٍ ايففُأخٛذ  -فاس يف٘ ايتؾفزف عٓخف ٛأوا ٤ايف ٜٔ
ٚاألنٌ ٚايغزب َٓ٘ َع إ ٝإ لٌُف ؽايفذ ٍّع ٛاب ايفُٝتٚ ،األحٛط زى ايتؾفزف
عايفُاٍ عبٝع أ ٚعزا ٤ع ٤ٞيٓفض٘ أٖ ٚبت٘ يغت ٙأْ ٚفخ ٛذيو .
َٗٓٚففا  :ؽففال ٠أٜ ٍٚففَ ّٛففٔ نففٌ عففٗزٜٚ ،ففف ٛس إ ٝاْٗفا ففف ٞفففُاّ ايٓٗففارٖٚ ،ففٞ
رن تففإ ٜكففزأ يف األٚىل ع ف ايفففخُ  :صففٛر ٠ايتٛح ٝف ثالثففر َففزٚ ،٠يف اي اْٝفف ١ع ف
ايفخُ  :صٛر ٠ايك ر ثالثر َز ،٠ثِ ٜتؾ م عفُا ٜتٝضز ٜغرت ٟعذيو صالَ ١ايغٗز،
ٜٚضتخ

قزاٖ ٠٤ذ ٙا ٜام ايهزٜفُ ١ع ف ٖا ٖٚف : ٞربضدماةهللاة دزمحواة دزحّما:ا ََ َدتا

ٔوِادَةبٖٕٕافْٔاةألَرِضِاإِالَّاعَلَٖاة لٌَّٔارِسِقًَُتا َََِعَِلمُا ُضِتَقَزٖيَتا ََ ُضِدتَُِدَعًََتاكُدلفافٔدْاكٔتَدتُٕا ُدبٔنيا ابضدماةهللا
ة زمحواة زحّم:ا ََإِىِا َِمِضَضِكَاة لٌَُّابٔضُزٍّا َف َاكَتشٔفَا ٌَُاإِالَّايَُُا ََإِىِا َِمِضَضِكَا ٔبخَِّزافًََُُاعَلَٖاكُدلاشَدِْ ٕ٘ا
قَقِٔزْا ابضماةهللاة زمحواة زحّم:ااصَدَّجِعَلُاة لَّدٌُابَعِدقَاعُضِدزاُِضِد ّزةاا ا َدتاشَدتَ٘اة لَّدٌُاالاقُد َُٖٔاإِالابٔت لَّدٌٔاا
حَضِبُهَتاة لٌَُّاََنٔ ِعمَاة ِ َُكّٔلُ ا ََثُفَُضُاَث ِزِٓاإِ َٖاة لٌَّٔاإِىٖاة لٌََّابَ ٔريْابٔت ِعٔبَتدٔا االاإِ ٌََاإِالاثَنِصَاصُدبِحَتنَكَاإِندْا
كُهِصُا ٔوَاة عَّت دمنيَا ارَُاإِنْا ٔمَتاثَنِشَ ِصَاإِ َْٖا ٔوِاخَِّزافَقٔريْاا ارَُاالاتَذَرِنْٔافَزِدّةا ََثَنِصَاخَِّزُاة َُِةرِأنيَد.
َٗٓٚا  :ؽال ٠ايغف ٖٞٚ ،١ًٝرن تإ عر فزٜقيت ايفُغزب ٚاي غاٚ ٤األحٛط َفع
أخت فزٜقف ١ايففُغزب يففُا ع ف ذٖفاب ايغففل  -ايففخُز ٠ايففُغزع - ١ٝإ ٝفإ ؽفال٠
ايغف ١ًٝعز اَ ٤طًٛعٝتٗاٚ ،نٝفٝتٗا إٔ ٜكزأ يف األٚىل ع

ايففخُ  :رََذَةاة هٗدُىِاإِذِاذَيَدابَا

نيا
ُغَتضٔبّتا َفعَوٖاثَىِا َوِانَقِقٔرَاعَلٌَِّٔافَهَتدَٗافْٔاة عُُّلمَتأٔاثَىِاالَاإِ ٌََاإِالَّاثَنِصَاصُبِحَتنَكَاإِنْاكُهصُا ٔوِاة عَّت ددم َ
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فَتصِتَجَبِهَتا ٌَُاََنَجِّٖهَتٍُا ٔوِاة ِغَما ََكَذَ ٔكَانُهِجْٔاة ددم ِؤ ٔهٔنيَاد ٚيف اي اْٝف ١ع ف ايففخُ :ر ََعٔهِد َق ٍُا
َفَت ٔتحُاة ِغَِّبٔاالَاَِعَِلمًَُتاإِالَّايَُُا َََِعَِلمُا َتافْٔاة ِبَزاََة ِبَحِزِا ََ َتاتَضِقُطُا ٔوِاََرَقَٕٕاإِالَّاَِعَِلمًَُدتاََالَاحَبٖدٕٕافٔدْا
ظُُلمَتأٔاةألَرِضِاََالَارَطِدبٕاََالَاَِدتبٔطاإِالَّافٔدْاكٔتَدتُٕا ُدبٔنياد ثفِ ٜزففع ٜ ٜف٘ ٜٚكف : ٍٛرة لدًماإندْا
ثصت كابدمفتتحاة غّباة يتاالاِعلمًتاإالاثنصاثىات لّْاعلٖا دحمقاَحلا دحمقاَةىاتفعلابْد نفذا

ٚنذاٜٚ ،ذنز حا ت٘ ،ثِ ٜك : ٍٛرة لًماثنصاَ ْٓانعميتاَة قتدراعلٖاطلبيتاتعلدماحدتجيتا
فجصج كاحبقاحممقاَح ٌاعلٌّاَعلدًّماة ضد ما ددمتا ٚ -فففْ ٞضفغ : ١إالا-ااقضدّتًتا دْاد ثفِ
ٜضففأٍ حا تفف٘ فتْٗففا ُفففكق ٢إٕ عففا ٤الٚ ،ق ف ٚرو أْٗففا ففٛر

وار ايهزاَففٚ ١وار

ايضالّ  ٖٞٚايف ٓ. ١
( :)517األٚىل ام ٝإ عزن تر َٔ ْافًف ١ايففُغزب عؾفٛر ٠ؽفال ٠ايغفًٝفٖٚ ،١فذا
َٔ

اخٌ ايفُضتخبر .

َٗٓٚا  :ايؾال ٠يف َض
ٚاح َُٗٓ ٠ا ع

ايهٛف ١يفكقا ٤ايفخا ف ٖٞٚ ،١رن فتإ ٜفكزأ فف ٞنٌ

ايفخُ صبع صٛرٚ ،األٚىل ام ٝإ عٗا لًٖ ٢فذا ايرت ٝف

 :ايفًفل

ثِ ايٓاظ ثِ ايتٛح ٝثِ ايهافز ٕٚثِ ايٓؾز ثِ األلً ٢ثِ ايك ر .
َٗٓٚا  :ؽال٠

فز  ٖٞٚلع ١ُٝايغإٔ ش ١ًٜاأل ز َفف زع ١يف ققفا ٤ايففخٛا٥ج

غفز ايذْٛبٜ ،ؤ  ٢عٗا يف نٌ ٚقت ٚأفقً٘  ّٜٛا ُ ٚ ١ي ١ًٝايٓؾف َفٔ عف بإ،
ٚإٕ ؽًٝتٗا يف ايً ٌٝأَهٓو إحتضاعٗا َٔ ؽال ٠ايً ٖٞٚ ،ٌٝأرعع رن ام عتغٗ ٜٔ

 ٚضًُٝر ،كفزأ يف نفٌ رن ف ١صفٛر ٠ايفا ففخٚ ١صفٛر ٠اَف ١ثفِ كف :ٍٛرصدبحتىاةهللا
َة دددحمقاهللاَالاث ددٌاإالاةهللاَةهللاثكددربد مخففط لغففزَ ٠ففز ٠ثففِ زنففع  ٚففأ  ٞعايتضففبٝخ١
ايفُشعٛر ٠لغزا ثِ زفع رأصو َفٔ ايزنفٛع  ٚكٛيففٗا لغفزا ثفِ ٗف ٟٛإىل ايضف ٛو
 ٚكٛيفٗا لغزا  ٚزففع رأصفو ايضفا  ٚكٛيففٗا لغفزا ثفِ ضف

 ٚكٛيففٗا لغفزا ثفِ

زفع رأصو ايضا  ٚكٛيفٗا لغزاٖٚ ،هذا يف نٌ رن  ١فته ٕٛثال
 ٚف فش ٟنٌ صٛر ٠ع

َ ١٦ضبٝخ.١

ايفا فخ ١يهٔ األفقٌ قزا ٠٤ايشيشي ١يف ايزن  ١األٚىل
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ٚاي اوٜام يف اي اْٚ ١ٝايٓؾز يف اي اي ٚ ١االخالـ  -ايتٛحٝف  -يف ايزاع فٜٚ ،١فف ٛس
ايفؾٌ عر نٌ رن تر يالصرتاح ١أ ٚيً ٌُ .
َٗٓٚا عٌ أُٖٗا ايٓٛافٌ ايٚ ١َٝٛٝألعُٗا عأْا ٚأثزا  -وْٝفا ٚأخفزٖ - ٣ف ٞؽفال٠
ايً ٌٝأح لغز رن  ١ق صبل عٝاْٗا يف أل او ايؾًٛام ٚيف ايكٓٛم فزا ع .
(ٜ :)518ففف ٛس إ ٝاْٗففا ايٓٛافففٌ ٚايؾففًٛام ايفففُضتخب ١قاُ٥ففا ٖٚفف ٛاألفقففٌ َففع
ايفُك رٚ ٠ل ّ ايفخزج ٚايففُغكٜٚ ،١فف ٛس إ ٝاْٗفا ايضفا عفأْ ٟففخ فَ ٛفٔ ايفف ًٛظ
ٜفغتار ،ٙعٌ ٜف ٛس إ ٝإ ع قٗا قاُ٥ا ٚع قٗا ايضا.
( :) 519إذا عو يف ل و رن فام ايٓافًف : ١ففإ أَفٌ ٚر فذ لٓف  ٙلف وٖا فٗف،ٛ
ٚإال إذا عك ٞعانا فغٝز عر ايبٓا ٤لً ٢األقٌ ٚعر ايبٓا ٤لًف ٢األن فز إذا مل  ٜٛف
عطالْٗا.
( :)520ال غزع ايف ُال ١يف ايٓٛافٌٜٚ ،ف ٛس قط ٗا إختٝارا .
ف عٗفذا ايففُك ار َفٔ ايؾفًٛام ايففُضتخب ١طًبفا يلختؾفارٚ ،ايففخُ ل
ٚيٓهت ِ
 ٖٛٚحضبٓا  ِ ْٚايٛن. ٌٝ

فكُ الصياو
بطه اهلل السمحً السحيه
قاٍ اهلل شبشاْ٘ ٚتعاىل  :ط ُك ِتبَ َعلَ ِي ُكهِ الصِّيَاوُ كَنَا كُ ِتبَ َعلَى الَّرِيًَ مًِِ َق ِبِل ُكهِ
َلعََّل ُكهِ تَتَّكُوٌَصٚقاٍ شبشاْ٘ :طوَ ُكلُوا وَاغِسَبُوا حَتَّى َي َتبَيًََّ َل ُكهِ ا ِلخَيِطُ األَبِ َيضُ مًِِ ا ِلخَيِطِ
األَضِوَدِ مًِِ الِفَجِسِ ثُهَّ أَتِنُّوا الصِّيَاوَ إِلَى اللَّيِلِ وَالَ ُتبَاغِسُوًٍَُّ وَأَ ِى ُتهِ عَاكِفُوٌَ فِي الـنطَاجِ ِد
حدُودُ اللَُِّ فَالَ تَكِسَبُوٍَا كَرَ ِلكَ ُيبَيًُِّ اللَُُّ آيَاتُِِ لِليَّاعِ َلعَلَّ َُهِ يَتَّكُوٌَص ٚقاٍ رش ٍٛاهلل
ِت ِلكَ ُ
( : )طبين االضالو على الصالة والصوو والـحج والصكاة والواليةص ٚقاٍ (: )
طالصوو جية مً اليازص ٚقاٍ  :طلكل غيء شكاة ،وشكاة االجطاد الصياوص .
ٚؾـ ٞؾك٘ ايؽٝاّ أسهاّ ٚؾرٚع ْـعرض يـُُٗاتـٗا ـُـٔ ؾـؽ: ٍٛ
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الفصل األول  :يف اليية
ايٓٝــٖ ١ــ ٞإٔ ٜكؽــل ايؿعــٌ ايـــُ ؽٛؿ -ايؽــٝاّ  -ت ـ يٍالً ٚتـــ فعاً يـــُعبٙ ٛ
َٚرٜلاً ب٘ ٚد٘ بار ٘٥شبشاْ٘ ،بـُعٓ ٢نَ ٕٛـشرّن٘ ٚباعجـ٘ ىلىل ايؿعـٌ ايــُ ؽٛؿ
ٖ ٛأَر اهلل شبشاْ٘ ب٘ ٚىلرا ت٘ ي٘ ،بـشٝح أْـ٘ يـٛأ أَـرٚ ٙىلرا تـ٘ يًؿعـٌ -ايؽـ- ّٛ
مل ٜؿعً٘ ٚمل ٜكؽل ايتكرب ب٘ ىليٜٚ . ٘ٝهؿ ٞايكؽل اإلرتهاز ٟايٓاظ َٔ ٤ٞتٛغٍـٌ
عسَ٘ ٚقؽل ٙىلىل أعُـام بانٓـٜ٘ٚ ،هعــ عٓـ٘ أْـ٘ يـ ٛشـ ٌ٦عـٔ سايـ٘ ادـاب َـٔ
 ٕٚتر

 :ىلْ ٞؼا ِ٥قرب ١ىلىل اهلل تعاىل .

(ٜ :)1عرتط يف ؼش ١ايؽ : ّٛايٓـ ١ٝعًٚ ٢د٘ ايكرب ،١بــُعٓ ٢ايكؽـل ىلىل ؼـّٛ
ايٓٗــار ايـــُكبٌ تـــكرّباً ىلىل اهلل شــبشاْ٘ لايؽــ ًا يٛدٗــ٘ ،بــ ٕ ٜهــ ٕٛىلَصــان٘ عــٔ
ايـُؿطرات ايـُعَٓ ١ّٓٝبعجـاً َٚتشرّنـاً عـٔ ىلرا  ٠اهلل ٚأَـر ٙشـبشاْ٘ َـٔ  ٕٚــُ١ُٝ
اع ٍ آلر َؿصل يكؽل ايتكرب ىلي ٘ٝشبشاْ٘ ٚ .أ ٜرا َٔ ْــ ١ٝايؽـ : ّٛؼـلٚرَ ٙـٔ
ايـُهًـ عٔ ْـٚ ١ّٝقؽل َع َكارْ ١ايكؽـل يًؽـ ّٛبتُـاّ أدـساٚ ٙ٤آْـات ْٗـار ٙنُـا
ٖ ٛساٍ ايعبا ات ايؿعً ١ٝاالر ٣نايؽالٚ ٠ايـشر ،نـال بـٌ ٜهؿـٚ ٞقٛعـ٘ يًعذـس
عٔ ايـُؿطرات أ ٚيٛد ٛايؽارف ايٓؿصاْ ٞعٓٗا يهٔ بعرط أْ٘ -يـٛأ ايعذـس عـٔ
تٓا ٍٚايـُؿطر -يـهإ عازَاً عً ٢ترى ايــُؿطرات هلل شـبشاْ٘ ٚترنٗـا بايؿعـٌ ،ؾًـٛ
ض
ال ثـِ غًبـ٘ ايٓـ ّٛقبـٌ ايؿذـر أْ ٚـاّ ىللتٝـار ًا ستـ ٢لـٌ ايًٝـٌ ؼـ ّ
ْ ٣ٛايؽ ّٛيً ٝ
ؼٚ َ٘ٛمل ٜفرّ ٖ ٙا ايٓٚ ّٛأ ٜـ ٌّ بؽـش ١قؽـلٚ ٙؼـٜٚ ،َ٘ٛهؿـْ ٞعـه ٖـ ا يف
شــا٥ر ايــرتٚى ايعبا ٜــ ١ايـــُطًٛب ١يًعــارع نــرتٚى اإلســراّ يف ايـــشر ٚايعُــرٚ .٠أ
ًٜشـل بـايٓ : ّٛايصـهر ٚاإلغُـا ٤أثٓـا ٤ايٓٗــارٚ ،ااسـٛط ٚدٛبـاً يــُٗا ايــذُع بــني
ايكفاٚ ٤اا ا ٤ي ٛشبل َُٓٗا قؽل ايكرب ١قبٌ ايؿذر ثِ عرض اإلغُا ٤أْ ٚـش.ٙٛ
( :)2ايعـاٖر أْــ٘ أ ًٜــسّ قؽـل عٓــٛإ ؼــ ّٛظـٗر رَفــإ ٚىلٕ نــإ ااٚىل إٔ
ٜكؽلٚ - ٙي ٛىلمجاأً -ن ٕ  ٟٜٛٓايؽ ّٛايـُ َٛر ب٘ ظرعاً يف ٜـ ّٛغـلٚ .أ ٜكـع يف
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ظٗر رَفإ ؼ ّٛغه ،ٙؾإ ْ ٣ٛيف ظٗر رَفإ ؼ ّٛغهَ ٙـع ايعًـِ ٚاإليتؿـات
ال بــ٘  -سهُـاً أَٛ ٚـــٛعاً  -أْ ٚاشــٝاً يــ٘ ؾٝذــسٟ
بطــٌ ؼــ ،َ٘ٛىلأ إٔ ٜهــ ٕٛدــاٖ ً
ؼ َ٘ٛعٔ ظٗر رَفإ  ٕٚايؽ ّٛاي ْٛ ٟا. ٙ
(ًٜ ٌٖ :)4سّ يف أْٛاع ايؽ ّٛايٛادب َـٔ ايٓـ ر أ ٚايهؿـار ٠أ ٚايكفـا :٤قؽـل
ْٛع ايؽّٛ؟ ااسٛط ٚدٛباً إٔ ٜع ّ٘ٓٝيف قؽلَ ٙفاؾ ًا يكؽل ايؽٚ ّٛقؽـل ايتكـرّب
ب٘ ىلىل اهلل تعاىلٜٚ ،هؿ ٘ٝايكؽل اإلمجاي ٞاإلرتهاز ٟبـشٝح أْ٘ يـ ٛشـ ٌ٦عـٔ ْـٛع
ؼــ َ٘ٛادــاب ( :ىلْــ ٞؼــا ِ٥نؿــار ً٠قرب ـ ً١ىلىل اهلل) بــل ٕٚتــر ّ بؿعــٌ ىلرتهــاز ٙيف
بانٓ٘ ،نُا ٜهؿ ٞإٔ ٜكؽل َا ؾـ ٞذَت٘ ىلذا نإ ٚاسلاً .
ٜٚهؿ ٞؾـ ٞؼش ١ايؽ ّٛايـُٓلٚب ايـُطًل ْــ ١ّٝؼـ ّٛغـلٍ قربـ ً١ىلىل اهلل تعـاىل
ىلذا مل ٜهٔ عً ٘ٝؼٚ ّٛادبٚ ،ي ٛنإ غـلاً ٜـ ّٛاببعـح أٜ ٚـ ّٛايػـلٜر َـجالً :ؾـإ
قؽل ايطبٝع ١ايـ اؼ ١ؼضّ ايـُٓلٚب ايـ اؿٚ ،ىلأ ؼضّ ؼَٛاً َٓلٚباً َطًكاً.
(ٜ :)5عترب -ىلستٝاناً -يف ايكفا ٤عٔ ْــؿص٘ :قــؽل ايكفـا ٤يــُا ؾاتـ٘ َـٔ ايؽـّٛ
ايـُؿرٚض عًَ -٘ٝا ؾات٘ يع رُ أ ٚيػـه عـ ر ، -نُـا ٜعتـرب -دسَـاً -يف ايكفـا ٤عـٔ
غه : ٙقؽل ىلَتـجاٍ ااَر ايـُتـٛد٘ ىلي ٘ٝبايٓٝاب ١عٔ ايػـه يـتــؿرٜؼ ذَتـ٘ َـٔ ايؿـرض
ايؿا٥ت عٓ٘ -عًَ ٢ا تكلّ يف ؾرٚع ايٓٝاب ١يف ايؽالٜٚ -٠هؿـ ٞيف ايــُكاَني  :ايكؽـل
اإلمجايٖٓ َٔٚ ، ٞا ي ٛعًـِ ايــُهًـ ىلظـتػاٍ ذَتـ٘ بؽـٍَ ّٛـر ّ بـني نْٛـ٘ قفـا٤
ي٘ أْ ٚـٝـابـ ً١عٔ ايػه نؿا ٙقؽل ؼَ ّٛا يف ذَت٘ ٚاقعاً .
(:)6أ ٜـذب يف ايؽ ّٛقؽل ايٛدٛب أ ٚايٓلب ٚأ اا ا ،٤بٌ ٜهؿـ ٞايكؽـل
اأمجاي ٞىلىل ىلتٝإ ايؽ ّٛايـُ َٛر ب٘ َٓبعجاً عٔ أَر ٙايٛاقع ٞايـُتٛد٘ ىلي ٘ٝبايؿعـٌ
ىلذا نإ َا يف ذَت٘ َتشلاًَٚ ،ع ايتعل أبل َٔ ايتعٝني ٚتـُٝٝس ايؽ ّٛايــُكؽ ٛيـ٘
ىلتٝاْــ٘  ،نُــا أ ٜـــذب ايعًــِ بايـــُؿطرات عًــ ٢ايتؿؽــ : ٌٝؾــاذا قؽــل ايؽــ ّٛعــٔ
ايـُؿطرات  -ىلمجاأً  -نـؿ. ٢
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(ٚ :)6قت ايٓـ ١ّٝيف ايؽ ّٛايٛادب ايـُعني ٚ -ي ٛبايعارض  -عٓل نًـٛع ايؿذـر
ايؽــا م بـــشٝح ٜـــشلخ ايؽــَٓ ّٛــ٘ س ٦ٓٝـ َكارْـاً يًٓـــٜٚ ،١ّٝـــشصٔ ايتكــل ِٜقبٝــٌ
ايؿذر أ ٚيف ايًَ ٌٝع اشتُرار ٙعًٗٝا َٔ ْ ٕٚـكفٗا بكؽل َـ ايـ.
ٚٚقت ايٓ ١ٝيف ايؽ ّٛايٛادب غه ايـُعني ٜبلأ َٔ ايؿذر أ ٚقبً٘ ٜٚـُتل ٚقتٗـا
ىلىل ايسٚاٍ ٚىلٕ تفٝل ٚقت٘ ،ؾاذا أؼبض ْاٜٚاً يإلؾطار ٚبلا ي٘ قبٌ ايسٚاٍ إٔ ٜؽـّٛ
ٚادباً ؾٓ ٣ٛايؽ ّٛأدسأٚ ، ٙىلٕ نإ ذيو بعل ايسٚاٍ مل ٜـذس. ٙ
ٚٚقت ايٓ ١ٝيف ايؽ ّٛايـُٓلٚب ٜبلأ َٔ ايؿذر أ ٚقبً٘ ٜٚـُتل ىلىل إٔ ٜبكـَ ٢ـٔ
ايٓٗار َا ٜـُهٔ ؾ ٘ٝتـذلٜل ايٓ ١ٝبـُعٓ ٢نؿاَ ١ٜكارْ ١ايٓ ١ٝيًؽَٚ ّٛعّٝتٗا يـ٘ ٚيـ ٛيف
آلر آْات ايٓٗـار ايؽـا ِ٥ؾٝـ٘ :ؾـإ ْـ ٣ٛايؽـ ّٛقبـٌ ايـسٚاٍ سصـب يـ٘ ؼـٜ ّٛـٍ ّٛ
ناٌَٚ ،ىلٕ ْٛا ٙبعل ايسٚاٍ سصب ي٘ َٔ ايجٛاب َٔ ايٛقت اي  ٣ْٛ ٟؾ.٘ٝ
( :)7ادٌ نؿا ١ٜايكؽل اإلمجاي ٞايـُرتهس يف لساْ ١ايٓؿض ٜـذتس ٤ٟيف ظـٗر
رَفــإ نًــ٘ بٓٝــٚ ١اســل ٠قبــٌ سًــ ٍٛايعــٗر بعــرط ىلشــتُرارٖا ٚعــلّ ْكفــٗا بٓٝــ١
َـ ايؿٚ ، ١ايعاٖر نؿا ١ٜذيو  -ايكؽل ايـُ تؽر ايـذاَع ايــُصتُر  -ايــُٓع قبـٌ
ايؽــ ّٛايـــُتعل نؽــ ّٛايهؿــارٚ ٠اإلعتهــاف ْٚـــشُٖٛا ٜٚ ،صتشصــٔ اإلستٝــاط
بايـذُع بني ايٓ ١ٝايـذاَع ١ا ٍٚايعٗر أ ٚقبٌ سًٛي٘ ٚبني ايٓ ١ٝايؿر  ١ٜعٓل ؾذر نـٌ
ٜ ُّٜٛؽ َ٘ٛست ٢ىلذا ؾاتـت٘ ايَٓ ١ٝر ٠أْ ٚصٗٝا أدسأت٘ ايٓ ١ٝايـذاَع ١أ ٍٚايعٗر.
( :)8ىلذا مل ٜٓــ ٛايؽــ ّٛيف ظــٗر رَفــإ  -يٓصــٝإ ايـــشهِ أ ٚايـــُٛـٛع أٚ
يًذٌٗ بُٗا  ،أ ٟمل تؽلر عٓ٘ ايٓ ١ٝايـذاَع ١يؽ ّٛايعٗر بتُاَ٘ ٚأ ايٓٝـ ١ايؿر ٜـ١
اإلرتهازٚ - ١ٜمل ٜصتعٌُ َؿطر ًا ؾؿـ ٞاإلدتـسا ٤بتذلٜـل ّْٝتـ٘ ىلذا تـ نر أ ٚعًـِ قبـٌ
ايسٚاٍ ىلظهاٍ ؾااسٛط ٚدٛباً ىلٜكاع ْ ١ٝايؽٝاّ قبٌ ايسٚاٍ ٚىلشتُرار ٙيف اإلَصـاى
ٜٚفِ اي -٘ٝبعل ىلْتٗا ٤ايعٗر ايعرٜـ -قفا ٤ؼ ّٜٛ ّٛبلأً عٔ ٖ ا اي. ّٛٝ
( :)9ىلذا ظو يف بسٚؽ ٖالٍ ظٗر رَفإ مل ٜـذب ؼْٗ ّٛارْ ، ٙعِ ٜصتشب
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ؼٝاّ  ّٜٛايعو بٓ ١ٝظـعبإ ْـلباً أ ٚقفـا ٤يــُا ؾاتـ٘ أ ٚيٛؾـا ٤عٗـلٍ أْ ٚـ ر ٚأدـسأٙ
ؼٝاَ٘ عٔ ظٗر رَفإ ىلٕ نإ َتشككـ ًا ٚاقعـ ًا ٚ ،ىلذا تـبني يـ٘ أْـ٘ َـٔ رَفـإ قبـٌ
ايسٚاٍ أ ٚبعل ٙدلّ ايٓ - ١ٝأ ٣ْٛ ٟؼ ّٛرَفإ ْاقفاً يٓٝت٘ ايصابك. - ١
ٚىلٕ ؼاّ  ّٜٛايعو بٓ ١ٝؼ ّٛرَفإ بطٌ ٚىلٕ ؼا ف ايٛاقع ٚٚ ،دب عًٝـ٘
اإلشتُرار يف اإلَصاى َع قفـا ٘٥بعل٥ـ ٚ .ىلٕ ؼـاَ٘ عًـ ٢أْـ٘ ىلٕ نـإ َـٔ ظـعبإ
نإ ْـلب ًا ٚىلٕ نـإ َـٔ رَفـإ نـإ ٚدٛبـ ًا ؾايعـاٖر ايـبطالٕ ْ ،عـِ ىلٕ ؼـاَ٘ بٓٝـ١
ىلَتجاٍ ااَر ايٛاقع ٞايـُتٛد٘ ىلي: ٘ٝاَا ايٛدٛب ٞأ ٚايٓلب -ٞؾايعاٖر ايؽش. ١
ٚىلذا ظو يف بسٚؽ ٖالٍ ظٗر رَفإ ٚمل تـجبت رؤٜت٘ ؾ ؼبض ْاٜٚاً يإلؾطار ثـِ
تبني نَٜٛ ْ٘ٛاً َٔ رَفـإ ٚقـل تٓـا ٍٚايــُؿطر -عُـلاً أ شـٗٛاً ٚ -دـب اإلَصـاى
ت ّب ـاً ٚعًٝــ٘ ايكفــاٚ ،٤إ نــإ ايتب ـ ّٔٝقبــٌ تٓــا ٍٚايـــُؿطر :ؾــإ نــإ قبــٌ ايــسٚاٍ
ؾــااسٛط يسَٚـاً جلٜــل ايٓٝــَ ١ــع ىل اَــ ١ايؽــٝاّ ثــِ ايكفــاٚ ،٤ىلٕ نـإ بعــل ايــسٚاٍ
أَصــو ٚدٛبـاً ٚعًٝــ٘ قفــاؤٚ . ٙىلذا ظــو يف بــسٚؽ ٖــالٍ ظــٛاٍ ٚمل تـــجبت رؤٜتــ٘
ٚدــب ؼــٝاَ٘ ٚأ جيــٛز اؾطــار ٙىلأ إٔ ٜصــاؾر ؾٝؿطــر ،ثــِ ىلذا تبـ ّٔٝنْٛــ٘ َــٔ ظــٛاٍ
ٚدب ىلؾطار ٙيـشرَ ١ؼٝاّ  ّٜٛعٝل ايؿطر شٛا ٤نإ ايتبني قبٌ ايسٚاٍ أ ٚبعل.ٙ
( :)10تـــذب ىلشــتلاَْٝ ١ــ ١ايؽــ ّٛايٛادــب ايـــُعني -نؽــ ّٛظــٗر رَفــإ أٚ
ؼ ْ ّٛر َ ّٜٛعني ن ّٛٝايػـلٜر -اىل آلـر ايٓٗـار ،ؾـذذا ْـ ٣ٛقطـع ايؽـٝاّ ؾعـالً أٚ
تر

يف ىل اَ ١ايٓ ١ٝبطـٌ ؼـ َ٘ٛىلذا نـإ ٚادبـاً َعٓٝـاًٖٚ ،هـ ا يـْ ٛـ ٣ٛايكطـع ؾُٝـا

 ٜت ٞأ ٚتر

ؾ ٘ٝأ ٣ْٛ ٚؾعٌ ايـُؿطر ايكانع يًؽَ ّٛع ايعًِ بـُؿطرٜت٘ ٚاأيتؿـات

ايٗٝا ْ .عِ ىلذا تـر

يًعـو يف ؼـش ١ؼـٚ َ٘ٛاستُايـ٘ بطالْـ٘ -نُـا يـ ٛىلشـتٝكغ يف

ْٗار ايؽَ ّٛـشتًُاً ٚاستُـٌ بطالْـ٘ دٗـالً ب سهـاّ ايؽـٝاّ ،أ ٚتـر

يف ىل اَـْٝ ١ـ١

ايؽٝاّ َع عسَ٘ ايبانين عً ٢ىل اَ ١ؼ َ٘ٛيـ ٛنـإ ؼـشٝشاً ظـرعاً ،ؾايعـاٖر عـلّ
قلح ٖ ا ايرت

يف ؼش ١ؼَ َ٘ٛا اّ مل ٜتٓا ٍٚايـُؿطر .
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ٚأَا ايؽ ّٛايٛادب غه ايـُعني -نكفا ٤ؼ ّٛرَفإ ْٚـ ر ؼـٜ ّٛـ -ّٛؾـال
ٜكلح ظ َٔ ٤ٞذيو ؾ ٘ٝىلذا ردع عٔ تر ّ  ٣ْٛٚ ٙايؽٝاّ بـٓشـ ُٛدازّ قبـٌ ايـسٚاٍ
ٚأَا بعل ايسٚاٍ ؾٝتعني عً ٘ٝايؽٚ ّٛتـشرّ عً ١ْٝ ٘ٝايكطع أ ٚايكانع .
ٚيف ايؽ ّٛايـُٓلٚب ٜـذٛز ايردـٛع عـٔ ايؽـ ّٛيف تــُاّ ايٓٗـار ،نُـا ٜــذٛز
ايرت

أ ١ْٝ ٚايكطع أ ٚايكانع ٜٚؽض َٓ٘ قؽل ايؽٝاّ قطعٝـاً ىلذا مل ٜتٓـا ٍٚايــُؿطر

ٚبك َٔ ٞايٓٗار ظٚ - ٤ٞيٜ ٛصهاً قبٌ غرٚب ايعُض . -
( :)11أ ٜؽــض ايعــلَ ٍٚــٔ ؼــ ّٛاىل ؼــ ّٛىلذا ؾــات ٚقــت ْٝــ ١ايـــُعل ٍٚايٝــ٘
 نايؿذر بايٓصب ١يًؽ ّٛايٛادب ايـُعني ٚ ،ايـسٚاٍ بايٓصـب ١يًؽـ ّٛايٛادـب غـهايـُعني ٚىلٕ بكـٚ ٞقـت ْٝـ ١ايؽـ ّٛايــُرا علٚيـ٘ ىليٝـ٘ ؾٝعـهٌ ايعـلٚ ٍٚااسـٛط
ٚدٛباً ترن٘ ٚعً ٢اأنالم .

الفصل الجاىي  :الـنفطسات
ايؽٝاّ ٖ ٛاإلَصاى عٔ َــذُٛع ١أَـٛرٜ -عبّـر عٓٗـا بايــُؿطرات َ -ـع قؽـل
ايتكرّب ب٘ ىلىل اهلل شبشاْ٘ ٚ ،ايـُؿطرات ٖ ٞأَٛر :
ااٚ ٍٚايجاْ :ٞاانٌ ٚايعرب َطـًكاً ٚي ٛناْا قـًٝـًني نشـبـّ ١مسصِ أ ٚقـطـر٠
َا ٤أ ٚناْا غه َعتا  ٜٔناحلؽٚ ٢عؽار ٠ايعذر  َ٘ٓٚ ،ىلٜؽاٍ ايػ اٚ ٤ايــُا٥عات
ببعض ايٛشا ٌ٥ايـشلٜج ١اىل ايـذٛف  -ايـُعل - ٠يف سـاأت ايعـالز ايطـب يـبعض
ايـُرـٚ ،٢يٝض َٓ٘ َـا ٜؽـٌ اىل ايــذٛف َـٔ غـه نرٜـل ايؿـِ أ ٚااْــ َــُا أ
ٜه ٕٛأنالً أ ٚظرباً نايلٚا ٤ىلذا زرم بذبر ٠أ ٚىلذا ؼبّ يف بعض درٚس٘ أ ٚأعفـاٙ٤
نايعني ٚااْـ ٚااذٕ ٚحنٖٛا  ،ثِ ىلذا ظٗر أثر ٙيف ايؿـِ أ ٚقـرب ايــشًل ٚايبًعـّٛ
ٚدب ىليكاؤ ٙلارز ايؿِٚ .ي ٛؾرض ىلسلاخ َٓؿ يٛؼ ٍٛايـُا٥عات أ ٚايػـ ا ٤اىل
اجلٛف َٔ غه نرٜل ااْـ أ ٚايؿِ مل ٜبعل َؽلاقٝت٘ يألنٌ ٚايعرب ؾٝؿطر ب٘ .
( :)12ايعاٖر دٛاز ىلبتالع االالط ايـُٓبعج ١عٔ ايؽلر أ ٚايٓازي َٔ ١ايرأط
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ىلذا ٚؼًت ؾفا ٤ايؿِْ ،عِ ااسٛط ىليكاؤٖا لارز ايؿِ ٚ .أَا ىلذا مل تؽٌ ألـالط
ايؽلر أ ٚايرأط ؾفا ٤ايؿِ ؾال بـ ط بُٗـا دسَـاًْ ،عـِ ىلذا ٚؼـًت ؾفـا ٤ايؿـِ ثـِ
لردــت َٓــ٘ ســرّ ىلرداعٗــا ىلىل ايؿــِ ٚىلبتالعٗــا دسَ ـاًٚ ،يــ ٛتعُّ ـل ٙبطــٌ ؼــَ٘ٛ
ٚٚدب قفاؤٖٚ ،ٙه ا احلهِ ي ٛىلبتًع بكاٜا ايطعاّ اخلارد َٔ ١بني اشٓاْ٘.
( :) 13أ ب ط بذبتالع ايرٜـل ايــُذتُع يف ايؿـِ ٚىلٕ نـإ نـجه ًا ٚنـإ ىلدتُاعـ٘
بذلتٝار ٙنت نر ايـشاَض َجالً ،نُا أ ب ط باشتعُاٍ ايب ّاخ يت ؿٝـ ــٝل ْفؿسصـ٘
ٚأ ٜفـ ّر بؽــ ،َ٘ٛىلأ ىلذا تفذُّــع غــازٚ ٙىلَتــسز برٜكــ٘ ٚأسـضّ بطعــِ غرٜــب ؾٝشــرّ
عً ٘ٝىلبتالع٘ ٚأبل َٔ ق ؾ٘ بٌ ٜؿصل ؼ َ٘ٛىلأ إٔ ٜؿذ ٜٓٚ ٙسٍ َٔ  ٕٚتعُل.
ايجايح :ايـذُاع قبالً أ ٚبراً ،ؾاعالً أَ ٚؿعٛأً ب٘ ،سٝاً أَٝ ٚتاً أْـسٍ أّ مل ٜٓـسٍ
َع٘ ست ٢ايبُٗٝـ ١اذا مل ٜٓـسٍ عًـ ٢ااسـٛط ٚدٛبـاًٚ ،يـ ٛقؽـل ايــذُاع ٚظـو يف
ايلل ٍٛأ ٚبًٛؽ َكلار ايـشعؿ ١بطٌ ؼ َ٘ٛىلذا نإ ٚادباً َتعً ٓٝا يكؽـل ٙايــُؿطر،
يهٔ أ تـذب ايهؿار ٠عًٚ . ٘ٝأ ٜبطٌ ايؽ ّٛىلذا قؽل ايتؿ َ - ٝـجالً  -ؾـللٌ يف
أسل ايؿردني َٔ غه قؽل ٕٚ َٔٚ ٙتعُّل ىلبكا ٘٥بعل اإليتؿات ٚايتٛدّ٘ .
ايـــرابع :ىلْــساٍ ايـــُين َصــبٛقاً بؿعــٌ َــجهُ يًعــٜٗ ٠ٛــً  ٟعــا  ً٠ىلىل ْسٚيــ٘ َــع
ىلستُاي٘ ْسٚي٘ ٚعلّ ٚثٛق٘ بعلّ ْسٚي٘ َٓـ٘ ؾٝذـب ايكفـاٚ ٤ايهؿـارْ . ٠عـِ ىلذا نـإ
ايؽاٚ ِ٥اثكاً بعلّ اإلْساٍ ؾٓسٍ َٓ٘ ىلتؿاقـ ًا أ ٚشـبك٘ ايــُين بـال ؾعـٌ ظـ ٤ٞمل ٜبطـٌ
ؼ ،َ٘ٛىلأ إٔ ٜه ٕٛقاؼلاً يإلْساٍ رغِ ٚثٛق٘ بعلَ٘ ؾٝبطٌ ؼـًٜٚ َ٘ٛسَـ٘ قفـاؤٙ
ادــٌ قؽــل ايـــُؿطر ايكــانع يؽــٜٚ . َ٘ٛـــذٛز يؽــا ِ٥ظــٗر رَفــإ أ ٚحنــ ٙٛاذا
ىلستًِ يف ْٗار ايؽٚ ّٛأَٓ : ٢إٔ ٜصتربأ َٓ٘ بايبٚ ٍٛاخلرنات ٚىلٕ عًِ ببكـا ٤ظـ٤ٞ
َٔ ايـُين يف ايـُذرٜٚ ،٣صتشصٔ َٓ٘ اإلشتربا ٤قبٌ اأغتصـاٍ َـٔ ايــذٓاب ،١يهـٔ
يــ ٛىلغتصــٌ قبــٌ اإلشــتربا ٤بــايب ٍٛؾــااسٛط ىلشــتشباباً ت ـ له اأشــتربا ٤ىلىل َــا بعــل
شكٛط قرؿ ايعُضَ ،ا مل ٜهٔ ايت له ـررٜاً أ ٚسردٝاً ؾال ىلستٝاط س. ٦ٓٝ
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ايـ اَض  :تعُّل ايبكا ٤عًـ ٢ايــذٓاب ١ستـٜ ٢طًـع ايؿذـرٚ ،اأظٗـر ىللتؽـاؿ
َؿطرٜـّتـ٘ بـؽ ّٛظـٗـر رَـفإ ٚقـفا٥ـ٘ٚ ،أَا غـٝـرٖـُا َٔ ايـؽ ّٛايٛادـب أٚ
ايـُٓلٚب ؾال ٜكلح ذيو يف ؼش ١ؼَُٗٛا ٚىلٕ نإ ااسٛط ترن٘ ؾُٗٝا أٜفاً.
( : )14ااق ٣ٛعلّ ايبطالٕ باإلؼباح دٓباً أ عٔ عُلٍ يف ؼ ّٛرَفإ ٚغهٙ
َٔ ايؽ ّٛايٛادب ،ىلأ قفا ٤ؼ ّٛظـٗر رَفـإ ؾـال ٜؽـضّ َعـ٘ ٚىلٕ تفـّٝل ٚقتـ٘
ٚأبل َٔ قفا ٘٥يف  ٍ ّٜٛآلر.
( :)15ىلذا ىلستًِ يف ْٗار ايؽٝاّ أ ٜـذب عً ٘ٝإٔ ٜبا ر ىلىل اإلغتصاٍ ٚأ ٜبطـٌ
ب٘ ؼٚ - َ٘ٛادباً أَٓ ٚلٚباًَ ،عٓٝاً أ ٚغه َعني  ،-نُا أ ٜبطٌ ؼـ َ٘ٛبايبكـا ٤عًـ٢
سلخ َضّ ايـُٝت  -عُلاً  -ستٜ ٢طًع ايؿذر.
(ٜ :)16ـشرّ عً ٢ايـُهًـ يف ي ١ًٝظٗر رَفإ ىلدٓاب ْؿص٘ ىلذا ــام ايٛقـت
عٔ اإلغتصاٍٚ ،ىلذا أدـٓبَ ٖٛٚ -تُهٔ َـٔ اأغتصـاٍ -ؾـ لّر غصـً٘ عُـلاً ستـ٢
بسؽ ايؿذر ،أ ٚأدٓب يٝالً يف ٚقتٍ أ ٜصع ايػصٌ ٚأ ايتًَ ُِٝتؿتاً ىلىل ذيـو ؾٗـ إ
آثـُإٚ ،ىلذا تـُهّٓا َٔ ايت ُِٝقبـٌ بـسٚؽ ايؿذـر ٚدـب عًُٗٝـا ايــُبا ر ٠يـ٘ يٝؽـض
َُٓٗا ايؽٚ ،ّٛااسٛط اشتشباباً قفاؤٚ ،ٙىلٕ ترنا ايتٚ ُِٝدب عًُٗٝـا اأَصـاى
ن ٍٛايٓٗار نُا ٜفذب عًُٗٝا ايكفاٚ ٤ايهؿار. ٠
( :)17ىلذا مل ٜتُهٔ ايـُذٓب َٔ اإلغتصاٍ يـُرضُ أ ٚحن ،ٙٛداز ي٘ َفـادع١
أ عـٔ ايػصـٌ ،ؾـإ ترنـ٘ بطـٌ ؼـَ٘ٛ
ايسٚدٚٚ ١دب عً ٘ٝقبٌ ايؿذر إٔ ٜت ُِٝبـل ً
ٚٚدب عً ٘ٝايكفاٚ ٤ايهؿارٚ ،٠ىلٕ ت ُِّٝؾـال ٜــذب عًٝـ٘ إٔ ٜبكـَ ٢صـتٝكعاً ىلىل إٔ
ٜطًع ايؿذرْ ،عِ ٖ ٛأسٛط ىلشتشباباً .
( :)18ىلذا ْص ٞغصٌ ايـذٓاب - ١يٝالً ستَ ٢فٜ ٢ـ ّٛأ ٚأٜـاّ َـٔ ظـٗر رَفـإ
ٚدب عً ٘ٝقفا ٤ؼالت٘ ٚؼٝاَ٘ ٕٚ ،غهَ ٙـٔ أْـٛاع ايؽـٝاّ ايٛادـب  -ايــُعني
ٚغه ايـُعنيٚ -ىلٕ نإ أسٛط ىلشـتـشباباًٚ ،اأق ٣ٛعلّ ىليـشام غصٌ ايـشـٝـض
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ٚايٓؿاط باجلٓاب ١ىلذا ْصٝت٘ ايـُرأَٚ ٠ف ّٜٛ ٢أ ٚأٜاّ َٔ ظٗر رَفإ أ ٚغه. ٙ
( :)19ىلذا ظّٔ َرٜل ايؽ ّٛشع ١ايٛقت يًػصٌ َٔ ايـذٓاب ١ؾ دٓب ؾبإ ــٝك٘
قرب ايؿذر ؾال ظ ٤ٞعًٜٚ ٘ٝؽضّ ؼ َ٘ٛىلذا نـإ َـع ايؿشـؾ ًٜٚسَـ٘ ايتـ ُِٝقبـٌ
نًـٛع ايؿذــرٚ ،ىلٕ أدٓـب َــٔ  ٕٚؾشـؾ َٚراعــا ٠يًٛقـت -ىلنـــتؿا ٤بعــّٓ٘ -ؾتــبني
ـٝل ايٛقت ؾااسٛط يسَٚاً ايـذُع بني ايكفاٚ ٤بني ىلشتُرار ؼٝاّ ذاى اي.ّٛٝ
( :)20ســلخ ايـــشٝض ٚايٓؿــاط نايـــذٓاب ١يف ااسهــاّ ايــُاـ ١ٝؾـاذا أًُٖــت
اإلغتصاٍ َٔ أسلُٖا بعل ايٓكا ٤قبٌ ايؿذر ٚدـب عًٗٝـا قفـا ٤ايؽـ ّٛيف رَفـإ
بــٌ ٚيف قفــا ٘٥عًــ ٢ااســٛط ٚدٛبـاً  ٕٚغهُٖــاٚ ،ىلذا سؽــٌ ايٓكــا ٤يف ٚقـتٍ أ
ض ؼـَٗٛا ،ىلأ إٔ
صع ايػصـٌ ٚأ ايتـ ُِٝأ ٚمل تعًـِ بٓكاٗ٥ـا ستـ ٢نًـع ايؿذـر ؼـ ّ
ف ٜف
ع ايٛقت يًتٚ ُِٝمل تت ُِٝبلأً عٔ ايػصٌ يسَٗا قفاؤَ ٙع ىلمتاّ ؼَٜٗٛ ّٛا.
صف
ف ٜف
ض ىلذا تــٛؾرت ؾٝــ٘ ظــرا٥
( :)21ؼــ ّٛايـــُصتشاـ ١ايكًًٝــٚ ١ايـــُتٛشط ١ؼــشٌ ٝ
ؼشت٘ ٚ ،ااسٛط ىلشـتشباب ًا ىلظـرتاط ؼـش ١ؼـ ّٛايــُصتشاـ ١ايــُتٛشط ١بػصـًٗا
َر ٠يف ايٓٗار ٚ .أَا ايـُصتشاـ ١ايهجه ٠ؾٝعـرتط يف ؼـش ١ؼـَٗٛا  :إٔ تػتصـٌ يف
زَإ ؼَٗٛا يؽال ٠ايؽبض ٚتػتصٌ يًعٗـر ،ٜٔؾًـ ٛترنـت أسـلُٖا بطـٌ ؼـَٗٛا،
ٚااسٛط ىلشتشباباً هلا إٔ تػتصٌ يًًٝـ ١ايــُاـٚ ١ٝيًًٝـ ١ايالسكـٚ ،١أ ٜفذـب تكـلِٜ
غصٌ ؾرٜف ١ايؽبض عً ٢ايؿذر بٌ أ ٜذسٜٗا ىلأ َع ٚؼًٗا ؼال ٠ايؽـبض بػصـًٗا،
ؾًــ ٛىلغتصــًت يؽــال ٠ايًٝــٌ مل تــذتس ٤ٟبــ٘ يؽــال ٠ايؽــبض ٚىلٕ مل ٜتشكــل ايؿؽــٌ
ايسَاْ ٞايـُعتلّ ب٘ عً ٢ااسٛط ٚدٛباً.
( :)22أ ٜفذٛز ايٓ ّٛبٔ أدٓب يف ي ٌٝظٗر رَفإ ىلأ ىلذا نإ َعتـا اإلْــتباٙ
أ ٚدعٌ ي٘ َٔ ٜٛقع٘ نذرط شاعٜٓٚ ،١بػ ٞيـُٔ أدٓب يف يًٝـَ ٍ١ـٔ ظـٗر رَفـإ
إٔ ٜبا ر يإلغتصاٍٚ ،إٔ أ ٜٓاّ  ٖٛٚدٓب شُٝا َٔ ٜتٛقع ىلشـتُرار َْٛـ٘ يــُا بعـل
ال نـإ َـٔ ايبكـا ٤ايعُـل ٟعًـ٢
ايؿذر ،ؾـاذا ْـاّ ٚىلشـتُر َْٛـ٘ يــُا بعـل ايؿذـر ؾعـ ً
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ايـذٓابٚٚ ١دب عً ٘ٝقفا ٤ؼ ّٛظٗر رَفإ ٚىلٕ نإ يف قفا ٤ظٗر رَفإ يسَـ٘
تبل ٌٜقفا ٘٥ب ّٛٝآلـر ٚ .يـ ٛىلستُـٌ اإلشـتٝكاظ دـاز يـ٘ ايَٓٛـ ١ااٚىل ٚايجاْٝـ ١ىلذا
نــإ َعتــا اإلْتبــا ٙأ ٚنــإ عٓــلَ ٙــٔ ٜٛقعــ٘ نُصــتٝكغ مل ٜــِٓ أ ٚدــرط شــاع ١أٚ
ْـشُٖٛاٚ ،ااسٛط ىلشتشباباً ترن٘ ىلذا مل ٜهٔ َعتا اإلْـتـبا ٙأ ٚمل ٜــهٔ عــٓلَ ٙـٔ
ٜـٛقـعٜ٘ٚ ،ت نل اإلستـٝاط بعل َْٛتني ؾٝصتشصٔ َٓ٘ ترى ايَٓ ّٛطًكاً .
( :)23ىلذا ْـاّ يف ظــٗر رَفــإ ؾاشــتٝكغ بعــل ايؿذــر ؾٛدــل ْؿصــ٘ َـــشتًُاً مل
ٜبطٌ ؼ ،َ٘ٛنُا أْ٘ ي ٛىلستًِ يف ايٓٗار مل تفذب عً ٘ٝايـُبا ر ٠ىلىل اإلغتصاٍ َٓ٘.
(:)24ىلذا أدٓب يف ظٗر رَفإ  -يٝالً  -ثِ ْـاّ ستـ ٢أؼـبض  :ؾـإ ْـاّ عازَـاً
عً ٢ترى ايػصٌ أَ ٚرت اً ؾ ٘ٝيـشك٘ سهِ تعُّل ايبكا ٤عً ٢اجلٓابٚ ١تـ له غصـًٗا:
ٚدـٛب ايكفـاٚ ٤ايهؿـارٚ . ٠ىلٕ ْـاّ ْاٜٚـ ًا يًػصـٌ  :ؾـإ نـإ يف ايَٓٛـ ١ااٚىل بعـل
ايـــذٓاب ١ؼ ـضّ ؼــٚ َ٘ٛأ ظــ ٤ٞعًٝــ٘ٚ ،ىلٕ نــإ يف ايَٓٛــ ١ايجاْٝــ - ١ب ـ ٕ ْــاّ بعــل
اإلدٓاب أ ٚبعل ايعًِ بٗا ثِ أؾام ْٚاّ ثاْٝاً ست ٢أؼبض ٚ -دب عً ٘ٝايكفـإٚ ٤
ايهؿــار ٠عًــ ٢ااقــٚ ،٣ٛىلذا نــإ اإلؼــباح بعــل ايَٓٛــ ١ايجايجــ ١أَ ٚــا زا ؾــااسٛط
ىلشتشباباً  :ايهؿار ٠أٜفـاًٚ ،نـ يو يف ايٓـَٛني ااٚيـني ىلذا مل ٜهـٔ َعتـا اإلْــتبا. ٙ
ٚىلذا ْاّ عٔ ذٖٚ ٍٛغؿً ١عٔ غصٌ ايــذٓاب ١ؾـااظٗر ٚدـٛب ايكفـاَ ٤طًكـاً ٚ .يف
نٌ ايـشاأت ٜـذب ىلتـُاّ ؼ ّٛايٓٗار ٚاإلَصاى ت باً ٚىلسرتاَاً يًعٗر ايعرٜـ.
( :)25أ ٜعلّ ايٓ ّٛاي  ٟىلسـتًِ ؾٝـ٘ يـٝالً َـٔ ايٓـ ّٛااَ ٍٚـا مل ٜٓــتب٘ ٜٚــشضّ
بذَٓا ،ٙ٤ؾاذا أؾام ٚعًِ بذدٓاب٘ ثِ ْاّ نإ ْ َ٘ٛبعل اإلؾاق ٖٛ ١ايٓ ّٛاا. ٍٚ
( :)26ايعاٖر ىليـشام ايٓ ّٛايرابع ٚايـ اَض بايجايح.
(:)27أ تًـشل احلا٥ض أ ٚايٓؿصا ٤باجلٓب ؾٝؽـضّ ؼـَُٗٛا ٚىلٕ نـإ بكاؤُٖـا
عًــ ٢ايـــشلخ يف ايٓــ ّٛايجــاْ ٞأ ٚايجايــح ،ىلأ إٔ ٜفهعـــ َْٗٛـا ستــ ٢ايؽــباح عــٔ
ايتٛاْٚ ٞىلُٖاٍ اإلغتصاٍ ؾٝذب عًُٗٝا قفا ٤ؼَُٜٗٛ ّٛا َع ىلَصاى ْٗار ٙت باً.
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ايصــا ط :تعُــل ايه ـ ب عـًـــ ٢اهلل تـــعاىل أ ٚعًــ ٢رشــــ ٍٛاهلل( )أ ٚعًــ٢
اا٥ـُـ ١اانٗار(ٚ )ااسٛط ااٚىل ايـشام شا٥ر ااْبٝاٚ ٤ااٚؼٝا )(٤بٗـِ،
َٔ  ٕٚؾرم بني إٔ ٜه ٕٛايهـ ب يف أَـر ٜـين أْٝ ٚـٚ ،ٟٛىلذا قؽـل ايؽـلم ثـِ
ىلْهعـ ن ْ٘ٛن باً ؾال ب طٚ ،ىلٕ قؽل ايه ب ؾاْهعـ ن ْ٘ٛؼلقاً نإ َـٔ قؽـل
ايـُؿطر ٚقل تكلّ ايبطالٕ ب٘ َع ايعًِ بـُؿطرٜت٘ .
( : )28ىلذا تهًٍِ بايه ب َٔ  ٕٚإٔ ٜٛدّ٘ لطاب٘ ىلىل أسلٍ أ ٚنإ َٛدٗـاً ىلىل
َٔ أ ٜؿِٗ َعٓا ٙايهاذب عً ٢اهلل أ ٚعً ٢رشٛي٘ أ ٚعً ٢أسل اا ١ُ٥ؾـؿ ٞبـطـالٕ
ؼ َ٘ٛىلظهاٍٚ ،أ ٜرتى اإلستٝاط باإلشتُرار عً ٢اإلَصاى َع ايكفا. ٤
(ٜ :)29ـذٛز يًؽا -ِ٥يف ظٗر رَفـإ أ ٚغـه -ٙقـرا ٠٤ايكـرإٓ ٚىلٕ نـإ بٓشـُٛ
َػًٛط ىلذا مل ٜتعُّل ايـ ط يف ايكراٚ ٠٤مل ٜكؽل سها ١ٜايكرإٓ ايـُٓسٍ عً ٢ؼـلر
ايـشبٝب ايـُؽطؿٚ )S(٢أ ٜبطٌ ؼ َ٘ٛبٗا ،بٌ ٜصـتشب يـ٘ ٜٚجـاب عًـ ٢قرا٤تـ٘
ٚىلٕ عًِ َٔ ْؿص٘ ٚقٛع ايـ ط يف قرا٤ت٘ َٔ  ٕٚتعُّل .
ايـصابع  :رَض تـُاّ ايرأط يف ايـُا ٤عًـ ٢ااقـربَ ،ـٔ  ٕٚؾـرم بـني رَـض
ايــرأط بتُاَــ٘ ؾعــ ١عرؾٝــٚ ١اســل ٠أ ٚتلرٜـــذاًٚ ،أ ٜكــلح رَــض أبعاـــ٘ عًــ٢
ايتعاقب ٚىلٕ ىلشتػرق٘ َا اّ مل ٜهٔ ايرأط بــُذُٛع٘ َرتــُصاً يف ايــُا ٤يف ٚقـتٍ
ٚاســلٚ ،نــ ا أ ٜفــ ّر بؽــَ َ٘ٛــا ىلذا ىلرتـــُض ٚقــل أ لــٌ رأشــ٘ يف زدادــ ٍ١أٚ
ْـشٖٛا -نُا ٜؽٓع ايػٛاؼ ٕٛيف ايبشارْ -عِ ااسٛط ترن٘.
( :)30اأظٗر علّ ىليـشام ايـُفاف بايـُا ٤ايـُطًل يف ايـشهِ ايـُ نٛر .
( :)31ىلذا ىلرتـُض ايؽا ِ٥عُلاً ْاٜٚاً يإلغتصـاٍ  :ؾـإ نـإ ْاشـٝاً يؽـٚ َ٘ٛمل
ٜت نر ٙقبٌ اإلْتٗا َٔ ٤غصً٘ ؼضّ ؼٚ َ٘ٛغصً٘ٚ ،أَا ىلذا نإ ذانـراً ًَتؿتـاً يهْٛـ٘
ؼاُ٥اً ٜٚرتـُض عُـلاً بكؽـل اأغتصـاٍ  :ؾـإ نـإ يف ؼـٚ ّٛادـبٍ َعـني نؽـّٛ
ظٗر رَفإ بطٌ غصً٘ ٚؼٚ ،َ٘ٛي ٛىلرتــُض يف ؼـٚ ّٛادـب غـه َعـني نكفـا٤
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ظٗر رَفإ ؾايعـاٖر بطـالٕ ؼـٚ َ٘ٛؼـش ١غصـً٘ اذا ىلرتــُض قبـٌ ايـسٚاٍٚ ،أَـا
بعل ٙؾٝبطـٌ ؼـٚ َ٘ٛغصـً٘ٚ ،أبـل يـ٘ َـٔ ىلسـلاخ غصـٌ دلٜـل يٝؽـض َٓـ٘ٚ ،أَـا
اإلرتـُاط يف ؼَ ّٛصتشب ؾال ٜٓبػ ٞاإلظهاٍ يف ؼش ١غصً٘ ٚبطالٕ ؼ.َ٘ٛ
ايجأَ  :اإلستكإ بايـُا٥ع ٚىلٕ ىلستاد٘ يعالز َرضٚ ،أ ب ط بايـذاَل .
ايتاشع  :ىلٜؽاٍ ايػبار ايػًـٝغ أ ٚايـللإ ايػًـٝغ أ ٚايب ـار ايهجٝــ ىلىل دٛؾـ٘
عً ٢ااسٛط يسَٚاس ،تـش ّراً َٔ تـذُّع ذيـو يف ايــؿِ ٚؼـهٚرتٗا أدـسا ٤ترابٝـ ١أٚ
َا ١ٝ٥أْ ٚـشُٖٛاٚ -ىلٕ ناْت قً -ً١ًٝثِ تٓسٍ اىل اجلٛف ْ .عِ َا ٜتعصّر َـٔ ذيـو :
تـذّٓب٘ ٚايتشرّز عٓ٘ نايـٗٛا ٤ايـُُتسز بايػبار أ ٚبايللإ أ ب ط ب٘ دسَاً.
ايعاظر  :تعُّل ايكٚ ٤ٞىلٕ نإ يفرٚر َٔ ٍ٠عالز َرضُ ْٚـشٚ ،ٙٛأ ب ط بــُا
نإ لارز ىللتٝار ٙنُا ىلذا شبك٘ ايـكٚ ٤ٞغًب٘ يف ايـ رٚز أ ٚتــكْ ٝاشـٝاً يؽـ َ٘ٛأٚ
غاؾالً عٔ َؿطرٜت٘ يؽ. َ٘ٛ
(ٜ :)32ـــذٛز يًؽــا ِ٥ايتذعّــً ىللتٝــاراًٖٚ ،ــ ٛىللــراز ايـــُعل ٠رٜـــشٗا ســني
ايعــبعٚ ،قــل ٜـــ رز َعــ٘ بعــض ايطعــاّ ٚايعــراب ،ىلأ إٔ ٜعًــِ ــرٚز ظــ ٤ٞؾــال
ٜـذٛز عً ٢ااسٛط ،ثِ اذا ؼعل بايتذعً َـٔ نعـاّ دٛؾـ٘ أ ٚظـراب٘ ثـِ ْـسٍ َـٔ
 ٕٚىللتٝـــار ٙمل ٜهـــٔ َـــبطالً يؽـــ ،َ٘ٛبُٓٝـــا ىلذا ٚؼـــٌ ىلىل ؾفـــا ٤ايؿـــِ ؾابتًعـــ٘
 ىللتٝاراًٚ -دب عً ٘ٝقفا ٤ؼَ َ٘ٛع ايهؿار ٠عً ٢ااسٛط يسَٚاً ؾُٗٝا.( :)33ىلذا ىلبـتًع ؾـ ٞايًَ ٌٝا ٜـتعني ق ًٙٝؾـ ٞايٓٗار :نلرِٖ َػؽـٛب ٜطايـب
َايهــ٘ بــ٘ ْٗــاراً ،أٜ ٚتفــرر ظــلٜلاً يــ ٛمل ٜتـــك - ٙ ٝبطــٌ ؼــ َ٘ٛىلذا تكّٝــ بايؿعــٌ أٚ
قؽــل بــاإلبتالع ايتكٝــً ْٗــاراً َــع ايتٛدّــ٘ يـــُؿطرٜت٘ٚ ،ىلأ ؾــال ٜبطــٌ ؼــ َ٘ٛعًــ٢
اأظٗر َٔ ،غه ؾرم يف ذيو نً٘ بني ايؽ ّٛايٛادـب ايــُعني ٚغـه ايــُعني ،نُـا
أْ٘ أ ؾرم بني َا ىلذا ىلْــشؽر ىللـراز َـا ىلبتًعـ٘ بـايكٚ ٤ٞبـني َـا ىلذا أَهـٔ ىللرادـ٘
بػه ايك ٤ٞأ ٚبايكَٓ ٤ٞتعراً يـُا بعل شكٛط قرؿ ايعُض .
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( :)34أ ٜؿطر ايؽا ِ٥بايتصّٛى يف ايٓٗارٚ ،أ بــُؾ يصـإ ايـسٚز أ ٚايسٚدـ١
أ ٚايؽب أ ٚايؽبْ ،١ٝعِ ااسٛط ااٚىل علّ بًـع ايرٜـل أ ٚايرنٛبـ ١ايهآ٥ـ ١عًـ٢
أسلُٖاٜٚ ،هؿ ٘ٝىليـكا ٤رٜك٘ َٔ ؾُ٘ بعل اإلْــتٗاَ ٤ـٔ ايتصـّٛى أَ ٚـٔ ايــُؾّْ ،عـِ
ٜهر ٙيًؽا ِ٥ايصٛاى بايع ٛايرنب أ ٚبايؿرظاَٚ ٠عذ ٕٛاأشـٓإ ًٜٚسَـ٘ ايــش ر
َٔ بًٛغ٘ جلٛؾ٘ .نُا أ ٜؿطِر ايؽاِ٥ف َ :ؾّ اخلاتـِ ٚاأؼبع ٚاحلؽـاٚ ،٠أ َــفؼ
ايطعاّ يًؽبٚ ،جيـٛز ي٘ ذٚم ايـُرم َعرٚناً بـ ٕ أ ٜتعلّ ٣ايؿِ ىلىل احلًـلْ ،عـِ
أ ب ط ي ٛتعل ٣ىلىل ايـشًل َٔ غه قؽـلٍ أْ ٚصـٝاْاً يًؽـ ،ّٛيهـٔ يـ ٛتعـلّ ٣عُـلاً
و ىلأ ىلذا ٚدــل
بطــٌ ؼــٚ َ٘ٛىلٕ ق ـٌّ ٜٚ .ـــذٛز -عًــ ٢نراٖـَ -ٍ١فــؼ ايؽــا ِ٥ايعً ـ س
نعُ٘ يف رٜك٘ ٚنإ ْاظ٦اً َٔ تؿتّت أدسا ٤شهر أ ٚغه ٙؾٝذب ىليكاؤ ٙلارز ايؿِ.
(ٜ :)35هــر ٙيًؽــا ِ٥ايٛاثـــل َــٔ ْـــؿص٘ َ :الَصــ ١ايٓصــاٚ ٤تكبًٝــٗا َٚالعبتٗــا
َـ اؾ١س إٔ ٜصبك٘ ايـُينٚ ،أَا ىلذا مل ٜهـٔ ٚاثكـاً َـٔ ْؿصـ٘ ؾكـل أؾطـر -أ ٟىلذا لـاف
اإلْــساٍ ٚىلستًُ ـ٘ بؿعــٌ ايـــُهر )%15( ٙٚؾُــا ؾــٛم ثــِ أْــسٍ ٚدــب عًٝــ٘ ايكفــا٤
ٚايهؿارٚ ،٠ىلٕ قؽل اإلْساٍ بؿعٌ ايـُهر ٙٚيف ؼٚ ّٛادـب َعـني نـإ َـٔ (قؽـل
ايـُؿطر) ؾٝذب عً ٘ٝايكفا ٤ىلٕ مل ٜٓسٍٚ ،تـذب ايهؿارَ ٠ع٘ ىلذا أْسٍ بايؿعٌ.
ٌ ايجـٛب عًـ ٢ايــذصلٚ ،دًـٛط ايــُرأ ٠يف ايــُا ٚ ،٤لـٍٛ
ٜٚهر ٙيًؽا ِ٥بـ ّ
ايـشُاّ ىلذا لع َ٘ٓ ٞايفعـٚ ،ىللراز ايلّ ايـُفعـ بايـشذاَ ١أ ٚبكًع ــرط
أْ ٚـشُٖٛا ،نُا ٜهر ٙي٘ :ايصعٛط َـع عـلّ ايعًـِ بٛؼـ ٍٛدـس ٍَٓ ٤ـ٘ ىلىل ايــشًل،
ٚاإلنـــتشاٍ بـــُا ٜؽــٌ نعُــ٘ أ ٚرا٥شتــ٘ ىلىل ايـــشًل نايؽــرب ٚايـــُصو ،ؾــإ عًــِ
بٛؼ ٍٛدسَُٗٓ ٍ٤ـا ىلىل ؾفـا ٤ؾُـ٘ ٚدـب ىليكـاؤٜٚ ،،ٙهـر ٙيـ٘ ظـِّ نـٌ ْبـت نٝـب
ايــرٜضٚ ،ايـــُفُف ١عبجـاًٚ ،ىلْعــا ايعــعر ىلأ ظــعر ايـــشهَُٚ ١راثــ ٞااـــُعؽَٛني

(َٚ )ـــلا٥شِٗٚ ،يف ايــــ رب :طإذا صـــنته فـــاحفسوا ألطـــيتكه عـــً الكـــر  ،و ـــوا
أبصــازكه ،وال تيــاشعوا ،وال تـــحاضدوا ،وال تغتــابوا ،وال تـــنازوا ،وال تكــربوا ،وال تباغــسوا ،وال
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تـخالفوا ،وال تغ بوا  -وال تغاضبوا ، -وال تطابوا ،وال تػاتـنوا ،وال تيابصوا ،وال تــجادلوا ،وال
تباذوا ،وال تسـلنوا ،وال تطافَوا ،وال تصاجسوا ،وال تغفلوا عً ذكس اهلل تعاىلص.
( :)36ايـُؿطرات ايـُتكلَ - ١أْٛ ّٟع َٓٗـا  -ىلْــُا تــؿصل ايؽـٝاّ ىلذا ؼـلرت
َــٔ ايـــُهًـ عًــٚ ٢دــ٘ ايتعُــل ٚاإللتٝــار َــٔ  ٕٚؾــرم بــني ايعايـــِ بايـــشهِ
ٚايـذاٌٖ بـ٘ٚ ،ايعـاٖر عـلّ ايؿـرم يف ايــذاٌٖ بـني ايكاؼـر ٚايــُكؽر ٚ .ايعـاٖر
ؾصا ايؽٚٚ ّٛدـٛب ايكفـا ٤بارتهـاب ايــُؿطر ستـَ ٢ـع ىلعتكـا أْـ٘ سـالٍ عًٝـ٘
ٚغه َؿطـرْ ،عـِ ىلذا ؼـلر َٓـ٘ ايــُؿطر عًـ ٢غـه ٚدـ٘ ايعُـل -نُـا ىلذا ىلعتكـل إٔ
ايـُا٥ع ايـ اردَ ٞفافٌ ؾارتـُض ؾ ٘ٝؾتب ّٔٝأْ٘ َا ،٤أ ٚألرب عـٔ اهلل َـا ٜعتكـل أْـ٘
ؼلم ؾتب ّٔٝن ب٘ مل ٜبطٌ ؼٚ ،-َ٘ٛن يو أ ٜبطٌ ايؽـ ّٛىلذا نـإ ْاشـٝاً يؽـَ٘ٛ
ساٍ ىلرتهاب ايـُؿطر ،أ ٚلٌ ايطعاّ أ ٚايعراب يف دٛؾ٘ قٗراً عً ٘ٝبل ٕٚىللتٝـارُ
َٓ٘ أؼالً -نُٔ قٗر دلاً ٚأٚدر يف سًك٘ نعاّ أ ٚظراب ؾٓسٍ ىلىل دٛؾـ٘ َـٔ ٕٚ
َباظــرت٘ يــ٘ أ ٚىلرا تــ٘ ٚىللتٝــار ٙأؼـالًٖٚ ، -هـ ا أ ٜبطــٌ ؼــٚ َ٘ٛأ ٜـــذب عًٝــ٘
ايكفا ٤ىلذا ؼلر عٓ٘ ايـُؿطر َع ايـذٌٗ ايبص ٝىلعتُا اً عً ٢سذـ ١ظـرع :١ٝؾتـ٣ٛ
ايـُذتٗل ايعلٍ بعلّ َؿطر ١ٜاإلرتـُاط أ ٚايه ب ايـ اؿ .
( :)37ايؽا ِ٥ايـُهر ٙعً ٢اإلؾطار -عٓل ىلتٝاْ٘ بالتٝار ٙيألنـٌ أ ٚيًعـرب أٚ
حنُٖٛاٜ -بطٌ ؼٚ َ٘ٛي ٛنإ ؾعً٘ تـشرزاً عٔ ـرر ايـُهرٚ ٙتٛعـلٖٚ . ٙهـ ا ىلذا
نإ ىلؾطار ٙيتك ٍ١ٝشٛا ٤ناْت ايتك ١ٝيف ترى ايؽ ّٛنُا ىلذا أؾطر يف  ّٜٛعٝلِٖ تكٝـ،ً١
أّ ناْت يف أ ا ٤ايؽ ّٛناإلؾطـار قبـٌ ايػـرٚب ،ؾاْـ٘ ٜــذب اإلؾطـار س٦ٓٝـ

بكـلرُ

ٜس ٌٜعٓ٘ ٚعٝل ايـُهر ٙأ ٚـرر ايتـك ،١ٝنُا ٜـذب عً ٘ٝايكفا ٤ىلستٝاناً .
( :)38ىلذا غًــب عًــ ٢ايؽــا ِ٥ايعطــغ ٚلــاف عًــْ ٢ؿصــ٘ ايـــٗالى أ ٚايفــرر
ايعلٜل َٔ ايؽرب عًٝـ٘ ،أ ٚنـإ ظـاقاً عًٝـ٘ بكـلرُ أ ٜتشًُـ٘ ايعكـال ٤عـا  ً٠دـاز إٔ
ٜعـرب بـــُكلار ـــرٚرت٘ ٜٚؿصــل بـ يو ؼــٚ ،َ٘ٛىلذا نــإ يف ظــٗر رَفــإ ٜـــذب
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عً ٘ٝاإلَصاى بك ١ٝايٓٗار ىلستٝاناً ٚت باً َع سرَ ١ايعٗر قـلر اإلَهـإ ٚ ،أ ٜــذب
اإلَصاى يف غه َٔ ٙايؽ ّٛايٛادب ايـُٛشّع أ ٚايـُع ّٔٝعً ٢ااق. ٣ٛ
( :)39ىلذا أنـٌ أ ٚظــرب أ ٚدــاَع ْاشـٝاً يؽــ َ٘ٛؾاعتكــل دٗـالً بطــالٕ ؼــَ٘ٛ
ؾبا ر ىلىل ؾعٌ ايـُؿطر عُلاً بطٌ ؼ َ٘ٛبٗ ا ايؿعٌ ايــُتعُّل ٚٚدـب عًٝـ٘ قفـاؤٙ
نُا ٜـذب عً ٘ٝاإلَصاى بك ١ٝايٓٗار ىلذا نإ يف ؼ ّٛظٗر رَفإ لاؼ. ١

الفصل الجالح  :كفازة الصوو .
تـذب ايهؿار ٠عٓـل تعُّـل ايبكـا ٤عًـ ٢ايــذٓاب ١يف ؼـ ّٛظـٗر رَفـإ لاؼـ،١
ٚيف ؾرٚع ْ ّٛايـذٓب ست ٢ايؽباح تؿؽ ٌٝقل تكلّ ،نُا تـذب ايهؿار ٠عٓل تعُّـل
اإلؾطار بؿعٌ أسل ايـُؿطرات ايععر ٠يف ؼ ّٛظٗر رَفإ عَُٛاً ٚيف قفا ٘٥بعـل
ايسٚاٍ ٚيف ايؽ ّٛايـُٓ ٚر ايـُعني ٚ،ايعاٖر ىللتؽاؿ ٚدٛب ايهؿار ٠بـُٔ نـإ
عايـــُاً بهــَ ٕٛــا ٜرتهبــ٘ َؿطــراًٚ ،ىلذا نــإ عارؾـ ًا بـــُؿطرَ ١ٜــا ٜرتهبــ٘ يهٓــ٘ داٖــٌ
بٛدــٛب ايهؿــار ٠أ ٚبهْٗٛــا ظــلٜل ٠ؾتـــذب عًٝــ٘ ايهؿــار ، ٠بُٓٝــا ىلذا نــإ دــاٖالً
بـُؿطرَ ١ٜا ٜرتهب٘ ؾـال تــذب ايهؿـار ٠عًٝـ٘ ستـ ٢ىلذا نـإ َكؽّـر ًا يف تعًٍـِ أسهـاّ
ؼٚ َ٘ٛآثـُاً اْ٘ مل ٜهـٔ َعـ ٚراً ظـرعاً يف دًٗـ٘ ْ .عـِ ىلذا نـإ َـرت اً َــشتُالً
يـشرََ ١ا ٜرتهب٘ ٚيـُؿطرٜت٘ يؽٚ َ٘ٛمل ٜتشكل ٚمل ٜص ٍ عُا ىلرتهب٘ ٚدبـت عًٝـ٘
ايهؿار ٠ىلذا عرف َؿطرٜت٘ رغِ ن ْ٘ٛداٖالً سني اإلرتهاب .
( :)40نؿار ٠ىلؾطار  َٔ ّٜٛظٗر رَفإ َـ ه ٠بني عتـل رقبـٚ ،١ؼـ ّٛظـٗرٜٔ
َتتابعنيٚ ،ىلنعاّ شتني َصهٓٝاً ،يهٌ َصهني َلّ  َٔٚ ،عـذس عـٔ اخلؽـاٍ ايجالثـ١
يسَ٘ ايتؽلم بـُا ٜطٝل ٜٚفِّ ىلي ٘ٝاإلشتػؿار ،نُا ًٜسَـ٘ -عًـ ٢ااسـٛط -ايـتهؿه
ايهاٌَ عٓل ايتُهٔ يف َصتكبٌ ااٜاّ .
( :)41أ ٜـــذب عٓــل اإلؾطــار عًــ ٢ايـــشراّ  :ايـــذُع بــني ايـــ ؽاٍ ايجالثــ١
ايـُتكلَٚ ،١ىلٕ نإ ايـذُع أسٛط ىلشتشباباً .
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( :)42تتهـــرر ايهؿـــار ٠بتهـــرر ايــــُٛدب يف ٜـــَٛني  ،أ يف ٜـــٚ ّٛاســـل ىلأ يف
ايـذُاع ٚاإلشتُٓا ٤ؾذٕ ااسٛط ٚدٛباس تهرارٖا بتهرر أسلُٖا َٓ٘ .
( :)43ىلذا أنر ٙزٚدت٘ عً ٢ايـذُاع يف ؼ ّٛظـٗر رَفـإ أ ٚأدربٖـا ٚقٗرٖـا
عً ٘ٝؾكل ٚدبت عً ٘ٝنؿار ٠ؾعً٘ٚ ،ىلذا ىلشتُر ىلنراٖ٘ ٚنراٖتٗـا يـ٘ يتــُاّ ايــُكارب١
ؾعًٝــ٘ إٔ ٜهؿٍــر ثاْٝــ ١عــٔ زٚدتــ٘ ايـــُهرَٖ ،١ــٔ  ٕٚؾــرم بــني ايسٚدــ ١ايلاُ٥ــ١
ٚايـُٓكطعٜٚ ،١عسّر ايؿك ٘ٝايـُبصٛنٜ ١ل ٙايسٚز ايـُهرُ ٙصني شـٛناً ت ٜبـاًٚ ،ىلٕ
ناْت َطاٚع ١ؾٝعسر نٌ ٚاسل َُٓٗا ُصٚ ١ععر ٜٔشٛناًٚ .ىلذا أنرٖـت ايسٚدـ١
زٚدٗا عً ٢ذاى ايـُؿطر أ ٚأدربت٘ نإ عًُٗٝا نؿارٚ ٠تعسٜر َٔ  ٕٚحتًُٗا عٓ٘.
( :)44نؿار ٠ىلؾطار ايؽ ّٛايـُٓ ٚر ايـُعني نؿارٜ ٠ـُني ٖٚ :ـ ٞعتـل رقبـ ، ١أٚ
ىلنعاّ ععرَ ٠صانني يهٌ ٚاسل َلّ ،أ ٚنص ٠ٛععرَ ٠صانني ،ؾإ عذس ؼاّ ثالثـ١
أٜاّ َتتابعات َٔ  ٕٚتـؿرٜل .
ٚنؿــار ٠ىلؾطــار ٜــَ ّٛــٔ قفــا ٤ظــٗر رَفــإ  -بعــل ايــسٚاٍ  -ىلنعــاّ ععــر٠
َصانني ،يهٌ َصهني َلّ ،ؾإ مل ٜتُهٔ ؼاّ ثالث ١أٜاّ ٚااٚىل تتابعٗا .
( :)45ىلذا عًــِ أْــ٘ ىلذا أتــ ٢بـــُا ٜٛدــب ؾصــا ايؽــٚ ّٛتــر

بــني َــا ٜٛدــب

ايكفا ٤ؾك أٜٛ ٚدب ايهؿارَ ٠ع٘ مل تـذب ايهؿار ٠عًٚ .٘ٝىلذا عًِ أْ٘ أؾطر أٜاَـاً
َٔ ظٗر رَفإ عُلاً ٚمل ٜلرَ عل ٖا ىلقتؽـر يف ايكفـاٚ ٤يف ايهؿـار ٠عًـ ٢ايكـلر
ايــــُعً ٕٚ ّٛايسا٥ـــل عًٝـــ٘ ٚىلٕ ىلستًُـــ٘ ٚ .ىلذا ظـــو يف أْـــ٘ أؾطـــر بايــــُشًٌ أٚ
بايـُشرّ نؿا ٙىلسل ٣ايــ ؽاٍ ٚ .ىلذا ظـو يف إٔ ايٝـ ّٛايـ  ٟأؾطـر نـإ َـٔ ظـٗر
رَفإ أ ٚنإ َٔ قفاٚ ٘٥قل أؾطر قبٌ ايـسٚاٍ مل تــذب عًٝـ٘ ايهؿـارٚ ،٠ىلٕ نـإ
قل أؾطر بعل ايسٚاٍ ٚدب عً ٘ٝىلنعاّ ععرَ ٠صاننيٚ ،ااسٛط ىلنعاّ شتني .
( :)46ىلذا أؾطــر عُــل ًا ثــِ شــاؾر بعــل ايــسٚاٍ أ ٚقبًــ٘ مل تصــك عٓــ٘ ايهؿــار،٠
ٖٚه ـ ا يــ ٛشــاؾر ؾ ـ ؾطر قبــٌ بًــٛؽ س ـلّ ايرتلّــؾ ،ؾاْــ٘ أ ٜـــذٛز اإلؾطــار يف ظــٗر
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رَفــإ يـــُٔ ْــ ٣ٛايصــؿر أ ٚظــرع ؾٝــ٘ َــا مل ٜتذــاٚز عــٔ ٚنٓــ٘ س ـلّ ايرتلــؾ،
ٜٚــذب عًٝــ٘ ايكفـاَ ٤ــع نؿــار ٠اإلؾطـار ايعُــل ٟس٦ٓٝـ ٖٚ ،هـ ا سهــِ ايـــُتٛقٍع١
يًشــٝض أ ٚيًٓؿــاط أ ٜـــذٛز يـــٗا اإلؾطــار قبــٌ شــٝالْ٘ ٚىلنُٓ٦اْٗــا بـــشٝفٝتٗا أٚ
بتٓؿصٗا بؿعٌ ٚدلإ ايلّ ايصا ٌ٥ب ٚؼاف ايٓؿاط أ ٚايـشٝض ٚظرٚنُٗا.
(:)47ىلذا نــإ ايــسٚز َؿطــراً يعــ رُ ؾــانر ٙزٚدتــ٘ ايؽــا ١ُ٥عًــ ٢اجلُــاع مل
ٜتشٌُ عٓٗا ايهؿارٚ ٠ىلٕ نإ عاؼٝاً بؿعً٘ٚ ،أ جب ايهؿار ٠عًٗٝا ادٌ اإلنرا.ٙ
(ٜ :)48ـذٛز ايتربع بايهؿارٚ ٠بايؿل ١ٜعٔ ايـُٝت ؼـَٛاً ناْـت أّ نعاَـاًٚ ،يف
دٛاز ايتربع عٔ ايـش ٞىلظهاٍ ٚااسٛط علّ اإلدتسا ٤بٜ٘ٚ ،ـُهٔ تـًُٝو ايــُاٍ
يًش ّٞايـُ َٛر ب سلُٖا ثِ ٜتؽل ٣ايـش ّٞيًتهؿه أ ٚيًؿلا ٤سصب ٚظٝؿت٘.
ل تٛاْٝـ ًا
ل ٜعـ ّ
(ٚ :)49دٛب ايهؿـارَٛ ٠شّـ ع ؾٝذـٛز ايتـ له َـا مل ٜؽـٌ ىلىل سـ ّ
ٚتصاَـشاً يف أ ا ٤ايٛادب بـشٝح ٜـ ع ٢عذس ٙعٔ ايتهؿه َصتكبالً.
(َ :)50ؽــرف نؿــار ٠اإلنعــاّ ٖــِ ايؿكــراٜٚ ،٤تشكــل بٓشــ : ٜٔٛباإلظـباع ب ـ ٕ
ٜـذّٗس يـِٗ نعاَـاً ؾٝـ نًٛا ستـٜ ٢عـبعٛاٚ ،بايتًُٝـو بتصـً ِٝايطعـاّ ىلىل نـٌ ٚاسـل
لاًٚ ،ااســٛط ىلشـتشباباً َـلّإ ٚ .ااقـ ٣ٛىلدـساَ ٤طًــل ايطعـاّ ايـــُتٛؾر يف
َـِٓٗ َـ ّ
ااشٛام َ ٖٛٚ -ا ٜتلا ٍٚايتػ ٚ َ٘ٓ ٟىلنعاَ٘ بني ايٓاط ٚ -ؾـَ ٞطًـل ايهؿـارات
نـــايتُر ٚايــــشٓطٚ ١ايـــلقٝل ٚاارز ٚايــــُاػ ٚغهٖـــا َــــُا ٜصـــُ ٢نعاَــاً عرؾــاً،
ٚااسٛط اأٚىل اإلقتؽار عً ٢احلٓط ٚ ١قٝكٗا ٚلبسٖا يف نؿار ٠ايُٝني ٚايٓ ر.
ه ٜٚ ،ــُهٔ ىلعطـا ٤ايعاً٥ـ١
(ٜ :)51هؿ ٞىلعطا ٤ثالث ١أرباع ايه ًٛٝغراّ يهـٌ ؾكـ ُ
ايؿكه ٠بعل أؾرا ٖا ىلذا قبض عِٓٗ ايـُٛثٛم ب َاْت٘ ٚبـذ ٜؽاٍ سؽ ١نٌ ؾر  ،ؾاْـ٘
يف ايتهؿه بٓش ٛتصًَ ِٝلّ نعاّ ٚتـًُٝه٘ يًؿكه ٜعط ٢ايـُلّ يًؽػه ٚيًهـبه شـٛا.٤
يهٔ عٓل ايتهؿه باإلظباع ااسٛط بٌ ااق ٣ٛىلستصاب ايؽػه ٜٔبهبه ٚاسل .
(: )52أ ٜـذس ٟيف ايهؿار ٠ىلظـباع ظ ـؾُ ٚاسل َرتٝـٔ أ ٚأنـجر ،أ ٚىلعطاؤٙ
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َلّ ٜٔأ ٚأنجر  ،بٌ أبل َٔ ىلنعاّ ععر ٠أ ٚشتني َصهً ٓٝا ٜٚ ،هؿ ٞإٔ ٜعطـ ٞايؿكـه
يـ٘ ٚاؾـرا عاً٥تـ٘ ايؿكـرا ٤بعـل ِٖ ؾٝذعًـ٘ ايــُهؿٍر ٚنـٝالً عٓـ٘ يف اإلٜؽـاٍ ىليـِٗٝ
 ٞعًـ ٢ايؽـػار
بعرط ٚثٛم ايــُهؿٍر ب َاْــت٘ ٚىلٜؽايــ٘ ىليـ ِٗٝأٜ ٚعطٝـ٘ بــُا ٖـٚ ٛيـ ّ
ٜٚـشرز نٚ ْ٘ٛنٝالً عٔ أؾرا عاً٥ت٘ ايهبار يف ايكـبض ىلذا تٛثّـل ايــُهؿٍر َـٔ ٚنايتـ٘
عِٓٗ ؾٝكبف٘ ٜٚؽه ايطعـاّ ًَهـاً هلـِ ٚ ،أ ٜــذٛز يـ٘ ايتؽـرف ؾٝـ٘ ىلأ بـذذِْٗ ىلذا
نــاْٛا نبــاراً ٚ ،ىلٕ نــاْٛا ؼــػاراً ؼــرؾ٘ يف َؽايـــشِٗ نصــا٥ر أَــٛاهلِ يف ٚدــٛب
ايؽرف يف َؽايـشِٗ ٚيف سرَ ١ايتذاٚز عً ٢أَٛاهلِ سرَ ١عع. ١ُٝ
( :)53زٚدــ ١ايؿكــه ىلذا نــإ زٚدٗــا ب ـاذأً يٓؿكتٗــا عًــ ٢ايٓشــ ٛايـــُتعارف أ
ته ٕٛؾكهٚ ٠أ ٜــذٛز ىلعطاؤٖـا َـٔ ايهؿـار ،٠ىلأ ىلذا ناْـت َــشتاد ١ىلىل ْؿكـ ١غـه
ٚادب ١عً ٢ايسٚز ٚ -ؾا ٜٔ ٤أْ ٚــش - ٙٛأ ٚنـإ زٚدٗـا سادبـاً عٓٗـا َـا تــشتاد٘
َــٔ أَــٛر ايـــُعاػ نايــلٚاٚ ٤ايهصــا ٤ؾٝذــٛز ىلعطاؤٖــا َــٔ ايهؿــار ٠أ ٚايؿلٜــ،١
ٜٚـُهٓٗا بٝع٘ ٚؼرف ثـُٓ٘ يف ٚؾاٜٗٓ ٤ا أ ٚيف َؽارؾٗا اييت تـشتادٗا يـُعاظٗا.
(:)54تربأ ذَ ١ايـُهؿٍر عٓل ب ٍ ايطعاّ اجلاٖس ي ٝنً٘ ايؿكه أ ٚعٓـل قبفـ٘ يًُـلّ
ؾٝتًُه٘ٚ ،أ تـتٛقـ ايـربا ٠٤عًـ ٢أنًـ٘ يًطعـاّ ؾٝذـٛز يـ٘ بعـل ايكـبض  :بٝعـ٘ عًـ٢
ايـُهؿٍر أ ٚعً ٢غه. ٙ
(َ : )55بلأ ايؽ ّٛبسٚؽ ايؿذـر ايؽـا مَٓٚ ،تٗـا ٙذٖـاب ايــشُر ٠ايــُعرق١ٝ
َٔ باب ايـُكلَ ١ايعًُ ١ٝإلسراز ؼٝاّ ايٓٗار بتُاَ٘ ،بٌ ىلٕ ايـًَُٔ ايتكٜ ٞــشتاط
بت له ىلؾطار ٙيـُا بعل ذٖاب ايـشُر ٠بكًٚ ٌٝبتكل ِٜاإلَصاى عً ٢ايؿذر بكً.ٌٝ
(ٜ :)56ـذب قفا ٤ايؽ ّٛلاؼ - ١يف َٛار :
 ّْٛ -1ايـذٓب ستٜ ٢ؽبض  ،عًَ ٢ا شبل َٔ تؿؽ ٌٝأسهاّ ؼ. َ٘ٛ
 -2ىلذا أبطٌ ؼ َ٘ٛبٓٝـ ١ايكطـع أ ٚايكـانع يف ؼـ ّٛظـٗر رَفـإ أ ٚبـاإللالٍ
بايٓـ - ١ٝبـٓصــٝاْٗا أ ٚبايرٜاَ - ٤ع علّ ىلشـتـعُاٍ ايـُؿطر ٚ ،ىلأ  -ىلذا ىلشــتـعٌُ
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ايـُؿطر ناانٌ أ ٚايعرب أ ٚايـذُاع أ ٚايتك ًٝأ ٚحنٖٛاٚ -دبت ايهؿار ٠أٜفاً.
 -3ىلذا ْص ٞغصٌ اجلٓابَٜٛ ١اً ا ٚأنجر َع حتؿع٘ عً ٢اإلَصاى ٚعلّ ايـُؿطر.
 َٔ -4أنٌ أ ٚظرب يف ظٗر رَفـإ بعـل نًـٛع ايؿذـر بـلَ ٕٚراعـا ٠ايٛقـت
 ٕٚ َٔٚسذ ١عً ٢نًٛع٘ أ ٚعلّ نًٛع٘ ؾٝذب عً ٘ٝىلتـُاّ ؼَ َ٘ٛع قفا.٘٥
ٚأَا ىلذا قاَت عٓل ٙسذ ١عً ٢نًٛع ايؿذر  -نايب ١ٓٝأ ٚىللبار ايجكٚ - ١قل أنٌ
أ ٚظرب ٚدب ايكفاٚ ٤ايهؿار.٠
ٚىلذا ىلعتكــل بكــا ٤ايًٝــٌ بعــل ايــتؿشؾ َٚراعــا ٠ايٛقــت بٓؿصــ٘ ؾــال قفــاٚ ٤ىلٕ
ىلْهعـ نًٛع ايؿذر سني أنً٘ أ ٚظرب٘ ٚ ،أَا ي ٛىلعتُل عً ٢ؾشؾ غـهٚ ٙىللبـارٙ
بعــلّ نًــٛع ايؿذــر ؾٝذــب عًٝــ٘ ايكفــاٚ . ٤ايـــُرا َــٔ ايـــُراعاٖ : ٠ــ ٛايٓعــر يف
ٚشــاَ ٌ٥عرؾــ ١ايؿذــر نــايٓعر يف ايصــُا ٤يـــُٔ ٜعــرف ايؿذــر أ ٚايٓعــر يف ايصــاع١
ايـــُفبٛنَ ١ــع ــب ايـــُٛاقٝت ٖ .ـ ا يف ؼــ ّٛرَفــإٚ ،أَــا غــهَ ٙــٔ ايؽــّٛ
ايٛادب ايـُعني أ ٚغه ايـُعني أ ٚايـُٓلٚب ؾااق ٣ٛؾ ٘ٝايبطالٕ َطًكاً .
 -5اانٌ أ ٚايعرب أ ٚحنُٖٛا يف ظٗر رَفإ قبٌ ل ٍٛايًٚ ٌٝاقعاً إللبـار
ل بللٛيــ٘ َعتكــل ًا نؿاٜــ ١نــٌ لــرب ٚىلٕ مل ٜهــٔ َٛثٛق ـ ًا بــ٘ دــاٖالً بايـــشهِ ثــِ
أس ـ ٍ
ٜٓهعـ ايـ الف ؾذْ٘ ٜــذب اإلَصـاى ؾُٝـا بكـَ ٞـٔ ايٛقـت ثـِ ايكفـا ،٤بـٌ ًٜـسّ
عً ٢ااسٛط ٚدٛباً :ؾع ايهؿارَ ٠ا مل ٜهٔ داٖالً بعلّ دـٛاز اإلؾطـار عٓـل ظـٔ
ل ٍٛايًٚ . ٌٝأَا اذا نإ يف ايصُا ٤غٜ ِٝــُٓع رؤٜـ ١ايعـُض ؾعـٔ لـ ٍٛايًٝـٌ
ٚأؾطر ثِ رأ ٣قرؿ ايعُض ٚدب عً ٘ٝاإلَصاى ٚأ قفا ٤عًٚ ٘ٝأ نؿار. ٠
( :)57ىلذا قاَـت عٓـل ايــُهًـ سذـْ - ١عـه ىللبـار ايجكـ -١عًـ ٢عـلّ لــٍٛ
ايً ٌٝمل ٜـذس يـ٘ اإلؾطـار ستـٜ ٢ت نـل َـٔ لـ ٍٛايًٝـٌٚ ،اذا أؾطـر َـٔ  ٕٚتـٝكٍٔ
لٛي٘ أثـِ ٚنـإ عًٝـ٘ ايكفـاٚ ٤ايهؿـار ، ٠ىلأ إٔ ٜتـبني يـ٘ نـ ٕٛىلؾطـارٚ ٙاقعـ ًا بعـل
ل ٍٛايًٚ ،ٌٝأَا اذا قاَت عٓل ٙسذ ٌ١عً ٢لـ ٍٛايًٝـٌ بــشٝح تـٝكٍٔ أ ٚىلنُـإ
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بللٛي٘ َـٔ نرٜـل ؼـشٝض َعتـرب ؾـ ؾطر ؾـال ىلثـِ عًٝـ٘ ٚأ نؿـار ، ٠ؾـذذا تبـ ّ ٔٝعـلّ
لٛي٘ ٚاقعاً ٚدب عً ٘ٝاإلَصاى ثِ ايكفا. ٤
 -6ىل لاٍ ايـُا ٤اىل ايؿـِ  -بايــُفُف ١أ ٚبػهٖـا  -ؾٝصـبل ٜٚـللٌ ايــذٛف
َــٔ  ٕٚتعُّ ـل ؾاْــ٘ ٜٛدــب ايكفــا ٕٚ ٤ايهؿــارٚ ، ٠ىلٕ ْصــ ٞؼــ َ٘ٛؾابتًعــ٘ ؾــال
قفاٖٚ ،٤ه ا ي ٛنإ يف َفُفٚ ١ـ ٤ٛايٓاؾً ١أ ٚايسٜار ٠أ ٚحنُٖٛا ؾاْـ٘ يـ ٛشـبل
ايـُا ٚ ٤لٌ ايـذٛف َٔ  ٕٚتعُّل ٚدب ايكفا ٕٚ ٤ايهؿـارٚ ، ٠ايعـاٖر عُـّٛ
ايـشهِ ايـُ نٛر يؽ ّٛرَفإ ٚغهْ . ٙعِ أ قفا ٤ىلذا شبل ايـُا ٕٚ َٔ ٤تعُّل
يف َفُفٚ ١ـ ٤ٛايؿرٜف.١
 -7شبل ايـُين َٔ غه تعُّل اإلْساٍ عٓـل ايتُتـع َـع ااٖـٌ َـٔ َ ٕٚباظـر٠
أْ ٚـــشَ ٙٛــٔ ايـــُجهات ىلذا مل ٜهــٔ قاؼــلاً يإلْــساٍ ٚمل ٜهــٔ َــٔ عا تــ٘  ،ؾــإ
ااســٛط ٚدٛب ـاً ؾٝــ٘ ايكفــا ٕٚ ٤ايهؿــار ٠اذا نــإ  ٜــشتٌُ شــبل ايـــُين ىلستُــاأً
َعتلاً ب٘ (ٚ ،)% 15أَا ىلذا نإ ٚاثكـ ًا َـٔ ْؿصـ٘ َطُٓ٦ـ ًا َـٔ عـلّ اإلْـساٍ يهـٔ شـبك٘
ايـُين ىلتـؿاقاً ؾايعاٖر علّ ٚدٛب ايكفا ٤أٜفاً .

الفصل السابع  :غسائط صحة الصوو ووجوبُ .
ٜعرتط يف ؼش ١ايؽٚ ّٛىلْتؿا ٤ايعكاب عً ٘ٝأَٛر :
اا : ٍٚاإلشالّ ؾال ٜؽض ايؽ َٔ ّٛغه ايـُصًِٚ ،إ ايعرى ٚايهؿر ٜــشب
ايعٌُ ايـُ َٛر ب٘ ظرعاً ٜٓٚ .بػ ٞإٔ ٜعًِ إٔ اإلعتكـا ايتـاّ ٚاإلٜــُإ ايهاَـٌ َـع

ايتك ٣ٛلٝالٕ يف قب ٍٛايؽٝاّ ٚغهَ ٙـٔ ااعُـاٍ ايؽايــشات ٚطإ َِّىنَـا يَتَكَبَّـلُ اللَّـ ُُ
مًِِ الـنتَّكِنيَص ؾعٌُ غه ايتكٜٓ ٞؿ ٞعٓ٘ ايعكاب يهٔ أ ٜـكبٌ َٓ٘ ٚأ ًٜدر عً.٘ٝ
ايجاْ :ٞايعكٌ ؾال ٜؽض ايؽ َٔ ّٛايـُذٓ ٕٛبايؿعٌ ست ٢اا ٚارَٚ ،ٟـٔ ْـ٣ٛ
ايؽ ّٛقبٌ ايؿذر ثِ عرـ٘ اإلغُا ٤أ ٚايصهر ثِ أؾام دلّ ْ ١ٝايؽٚ ّٛقفا. ٙ
ايجايح  :علّ اإلؼباح عً ٢دٓاب ٍ١أ ٚعً ٢سلخ ايـشٝض أ ٚايٓؿاط .
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ايرابع  :ايـ ً َٔ ّٛشٝالٕ ّ ايـشٝض ٚايٓؿاط ،ؾال ٜؽض ايؽَ ّٛـُٔ شاٍ
ّ سٝفٗا أْ ٚؿاشٗا ٚ -ي ٛيف دس َٔ ٍ٤ايٓٗارًٜٚ -سَٗا اأؾطار .
(: )57اذا أشــًِ أ ٚعكــٌ أثٓــاْٗ ٤ــار ظــٗر رَفــإ بايـــ ؽٛؿ ٚدــب عًٝــ٘
اأَصاى ت ّبــ ًا ٚىلســرتاَ ًا بكٝـ ١ايٓــٗار ستـٜ ٢ـتشــرّز أٜ ٚـتــفرّر َـٔ اأشتــُرار يف
اإلَصاى ؾٝؿطر ٚ .اذا سلخ ايهؿر عٓل ايؽـا ِ٥أ ٚنـرأ عًٝـ٘ ايــذٓ ٕٛأ ٚايــشٝض
أ ٚايٓؿاط  -قبٌ ايػرٚب  -بطٌ ايؽ. ّٛ
اخلاَض  :إٔ أ ٜهَ ٕٛصاؾراً شؿراً ٜعرع َع٘ قؽر ايؽالَ ٠ـع ايعًـِ بايــشهِ
يف ايؽ ّٛايٛادب ٚ ،أ ٜعرع ايؽ ّٛايٛادب يف ايصؿر ىلأ يف ثالثَٛ ١اـع :
أسلٖا :ثالث ١أٜاّ ٖ ٞبعض ايععر ٠اييت ته ٕٛبلٍ ٖل ٟايتُتع بٔ عذس عٓ٘.
ثاْٗٝا :ؼ ّٛثـُاْ ١ٝععر َٜٛاً نؿار َٔ ٠أؾاض َٔ عرؾـات قبـٌ ايػـرٚب ٚعٓـل
ايعذس عٔ ايبلْ ١ايهؿار ٠ااؼٌ .
ثايجٗاَ :عاٖل ٠اهلل تعً ٢عً ٢ؼَ ّٜٛ ّٛعٝـٔ أ ٚأٜاّ َـعـ ١ٓٝأ ْ ٚر ؼٚ َ٘ٛقـل
ىلظرتط ىلٜـكاعـ٘ يف ايصؿر أ ٚقؽل ااعِ َٔ ىلٜكاع٘ يف ايصؿر أ ٚيف ايـشفر .
( :)58ااقــ ٣ٛعــلّ َعــرٚع ١ٝايؽــ ّٛايـــُٓلٚب يف ايصــؿر  ،ىلأ ثالثــ ١أٜــاّ
 ااربعاٚ ٤ايـ ُٝض ٚايـذُعٜ -١ؽـَٗٛا يف ايــُل ١ٜٓايــُّٓٛر ٠نًبـاً يكفـا ٤سادـٍ١ي٘ َع بعض ايؽًٛات ٚايلعٛات ايـُ نٛر ٠يف نتب ايلعٛات .
(ٜ :)59ؽض ايؽ َٔ ّٛايـُصاؾر ايـذاٌٖ بـشرَ ١ؼٜٚ َ٘ٛـذس ، ٜ٘ىلأ إٔ ٜعًِ
بايـشهِ يف ااثٓا ٤ؾٝبطٌٚ ،أ ٜؽض َٔ ايٓاشٚ ٞأبل َٔ قفا ٘٥بعل. ٥
(ٜ :)60ؽض ايؽ َٔ ّٛايـُصاؾر اي  ٟسهُـ٘ ايتُـاّ يف ؼـالت٘ نٓـا ٟٚاإلقاَـ١
ٚايـُصاؾر شؿر َعؽ َٔٚ ١ٝعًُ٘ ايصؿر ابصتُر ٚحن. ِٖٛ
ايصا ط  :إٔ أ ٜفرّ ايؽ ّٛب٘  ،ؾاذا تـ ٛف َٔ ؼـ : َ٘ٛسـلٚخ َـرضُ ؾٝـ٘
أ ٚزٜا ت٘  -ظل ٠اأيــِ -أ ٚتـ لّر بـرٚ ٙ٤ظـؿاَ ٘٥ـٔ َرــ٘ ،ؾـال ٜؽـض ايؽـَ ّٛـٔ
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ل ب٘ عكالً ٝ٥ا  ٕٚ َٔ ،ؾرم بني سؽ ٍٛايـٝكني
ايـُرٜض ىلذا نإ ٜتفرر ب٘ بكلرُ َعت ّ
بايتفرر ٚبني سؽ ٍٛايعٔ أ ٚاإلستُـاٍ ايــُعتلّ بـٖ٘ٚ ،هـ ا أ ٜؽـض ايؽـَ ّٛـٔ
ايؽــشٝض ىلذا لــاف ســلٚخ َــرضُ ؾٝــ٘ ٚيــ ٛب ــشلّ اإلستُــاٍ ايـــُعتٓ ٢بــ٘ عكال ٝ٥ـاً
(ٚ ،)%15ايــذاَع ســلٚخ (لــٛف ايتفــرر) َــٔ ايؽــ ّٛيف بــانٔ ايـــُهًـ ْاظــ٦اً
َٔ شبب َكب ٍٛعكالٝ٥ـ ًا نذلبـار ايطبٝـب ايــُ تؾ أ ٚتــذرب ١ايبـلٕ ٚ ،يـٝض نـٌ
َرض ٜفرّ ٙايؽٚ ،ّٛي ا ؾابرٜض اي  ٟأ ٜتفرّر َٔ ايؽٜٚ ّٛكـ ٣ٛعًٝـ٘ ٜــذب
عً ٘ٝايؽٜٚ ّٛؽض َٓ٘ٚ ،نٌ ىلْصإ أعًِ بـشاي٘ ًَ ٖٛٚتـُٔ عًٚ ٜ٘ٓ ٢ؼٝاَ٘.
بُٓٝا ىلذا تـ ٛف ايـُهًـ َـٔ ؼـٝاَ٘ ــرراً ععُٝـاً  :ايــُٛت أ ٚتـًـــ عفـٛ
دصـُاَْٗ ٞـِ أ ٚساشـ ١بؽــر أْ ٚــشٖٛا ،سـرّ عًٝــ٘ ايؽـٚ ّٛمل ٜؽـض َٓــ٘ٚ ،اذا
ال أثــِ  ،يهٓــ٘ يــ ٛت ــ ّٛف ـــرراً  ٕٚذيــو  -مل ٜهــٔ بفــرر عع ـ-ِٝ
ؼــاّ َــتش ُّ ً
ٚتـشًُّ٘ بك ٠ٛىلٜــُاْ٘ َٚعٜٓٛتـ٘ ؾؽـاَ٘ أ ٚنـإ ؼـَ َ٘ٛــشرداً َٛٚقعـاً يـ٘ يف َعـك١
عع -١ُٝنإ ؼ َ٘ٛؼشٝش ًا  َٚدٛر ًا عً. ٘ٝ
ٚىلذا أَٔ ايفرر عً ٢دصل ٙيهٓ٘ لـاف َـٔ ؼـٝاَ٘ إٔ ٜــكتٌ أٜ ٚــٗتو عرــ٘
أٜ ٚـصًب َٓ٘ َاٌٍ َعتلّ ب٘ َفرّ حباي٘ أَ ٚـشرزٌ ي٘ ٚي ٛقًٝالً مل ٜـذب عًٝـ٘ ايؽـّٛ
ٚأ ٜـذٛز ايتٛشّع يف اإلؾطار ب نجر َٔ قلر ايفرٚر ٠أَ ٚا ٜرتؿع ب٘ ايـشرز .
( :)61أ ٜـهـؿـ ٞايـفـعــ يف دٛاز تـرى ؼٝاّ ظٗر رَفإ ٚىلٕ نإ ايفعـ
َؿرناً ،ؾُـا اّ ٜــذل ايكـلر ٠عًـ ٢ايؽـٜ ّٛــذب عًٝـ٘ ىلأ إٔ ٜهـ ٕٛسردٝـاً ظـاقاً
عً ٘ٝبـشٝح أ ٜتعارف بني ايعكال ٤تـشٌُّ َا ٜر عً َٔ ٘ٝايؽٝاّ ،ؾٝعرع يـ٘ س٦ٓٝـ
اإلؾطـــارٜٚ ،ــــذب عًٝـــ٘ ايكفـــا ٤بعل٥ـ ـ ٖٚ .هـ ـ ا ىلذا أ  ٣ايفـــعـ ىلىل ايعذـــس
عٔ ايعٌُ ايالزّ يًُعاػ َع علّ ايتُهٔ َٔ ايتعّٝغ باشتلاْ ١أ ٚبــُاٍُ َـلّلر أٚ
بالتٝار عٌُُ يف ايًٖٚ ،ٌٝه ا احلهـِ يـ ٛنـإ ايعاَـٌ ٜتفـرر َـٔ اإلشـتُرار عًـ٢
ايؽ ّٛيػًب ١ايعطغ عًٚ ،٘ٝااسٛط يسَٚاً ؾ ِٗٝإٔ ٜكتؽرٚا يف اانٌ ٚايعرب
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عًَ ٢كلار ايفرٚرٚ ٠إٔ ٜـُصهٛا عٔ ايسا٥ل عًَ ٘ٝع قفا ٤ايؽ ّٛبعل. ٥
( :)62ىلذا ؼاّ إلعتكا قّٛت٘ عًٝـ٘ ٚعـلّ تفـرّرَٓ ٙـ٘ ؾبـإ ايــ الف ٚىلْهعــ
ايتفرّر أ ٜبعل ؼش ١ؼـَ َ٘ٛطًكـاً ،ىلأ ىلذا نـإ ايفـرر بــشلّ ٜــشرّ ىلرتهابـ٘ نـ ٕ
ف ٜاف تًـ بؽر ٙأ ٚنًٝتاَ ٙعاً َـع ايعًـِ بهْٛـ٘ َــُا ٜــشرّ ىلرتهابـ٘ ،ؾٝشـرّ عًٝـ٘
ايؽٚ ّٛأ ٜؽض َٓ٘ سٚ . ٦ٓٝىلذا ؼاّ باعتكا ايفرر أَ ٚع لٛؾ٘ بطـٌ ؼـ َ٘ٛىلذا
ىلْهعـ ترتّب ايفرر عً ٢ؼٚ ،َ٘ٛأَا ي ٛىلْهعــ عـلّ ترتـب ايفـرر ٚاقعـاً ٚقـل
تـــُعَّٓ ٢ــ٘ قؽــل ايتكــرب  -نُــا يــ ٛىلعتكــل دٗ ـالً إٔ ىلؾطــار ايـــُرٜض رلؽــ ١أ
عسٜـُ ،١أ ٟيٝض اإلؾطار ىليساَٝاً  -ؾاْ٘ أ ٜبعل ؼش ١ؼ. َ٘ٛ
( :)63ايعارف بايطب ايـُٛثٛم بـُعرؾت٘ ٜـُهٔ اإلشتعاْ ١بــُعًَٛات٘ ٚلرباتـ٘
يف تـشلٜل ايتفرّ ر َٔ ايؽـ ّٛأ ٚعلَـ٘ٚ ،س٦ٓٝـ ىلذا نـإ قٛيـ٘ ٚىلرظـا ٜ ًَ ٙـ ًا ىلىل
تـ ّٛف ايفرر ناْت ٚظٝؿت٘ اإلؾطارَ ،ا مل ٜهٔ ايـُهًـ َطُٓ٦اً بــ ط  ٙؾٝؽـ،ّٛ
ٚأ ٜـذٛز اإلؾطار بكٛي٘ َـشفاً َا مل ٜـشؽٌ يف ْؿـض ايــُهًـ (لـٛف ايتفـرر)
َٔ ايؽ ،ّٛؾاذا قاٍ ايطبٝب ( :أ ـرر يف ايؽٚ )ّٛنإ ايـُهًـ بــشصب لربتـ٘
ببلْ٘ َٚرـ٘ لا٥ــؿاً َـٔ ايتفـرّر دـاز يـ٘ اإلؾطـارٚ ،ىلذا قـاٍ ايطبٝـب (:يف ؼـٝاَو
ـرر عً ٢بلْو) ٚنإ ايـُهًـ بـشصب قٓاعت٘ آَٓاً َٔ ايتفرّر ؼضّ َٓ٘ ايؽ. ّٛ
(ًَٜ:)64ر ايؽب بايؽ ّٛتـُرٜٓاً ىلذا بًؼ شبع شٓني ٜؽَ ّٛا أنام َٔ ايٓٗار
ٜٚؽضّ َٓ٘ ايؽ ّٛثِ ٜعلّ عً ٘ٝيف ايتاشع ١يٝتع ّٛعً.٘ٝ
( :)65أ ٜـذٛز ايتطٛع بايؽ ّٛيـُٔ عًٝـ٘ قفـا ٤ظـٗر رَفـإٚ ،ااٚىل يــُٔ
عً ٘ٝؼٝاٌّ ٚادب غه قفا ٤ظٗر رَفإ إٔ أ ٜتطّٛع بايؽٝاّ ستَ ّٟ ًٜ ٢ـا عًٝـ٘
َٔ ؼٝاّ ٍٚادبٍٚ ،اأق ٣ٛدٛاز ايتطٛع ٚؼشت٘ ٚىلٕ ثبت عً ٘ٝؼٚ ّٛادب.
ٚىلذا ْص ٞإٔ عً ٘ٝقفا ٤ؼ ّٛرَفإ ؾؽاّ تطٛعاً ثِ ت نٍر بعـل تــُاّ ايؽـٝاّ
ٚسً ٍٛايً ٌٝؼضّ ؼٚ ،َ٘ٛاذا ت نر قبٌ زٚاٍ ايعُض أَهٓ٘ ايعل ٍٚبٓ ١ٝؼَ٘ٛ

(َٗٓ ............................................................. )374از ايؽاحلني/ز1

اىل قفا ٤ؼ ّٛرَفإٚ ،اذا ت نر بعل ايـسٚاٍ بكـ ٞعًـ ٢ؼـ َ٘ٛردـاٚ . ٤ايعـاٖر
دٛاز ايتطٛع يـُٔ عً ٘ٝؼٚ ّٛادب ىلشتٝذار. ٟ
ٜٚـذٛز ىلٜـذـار ْـؿـصـ٘ يًؽ ّٛعـٔ غـهٚ ٙىلٕ نـإ عــً ٘ٝقــفا ٤ظــٗر رَفـإ،
ٚااسـٛط ااٚىل تـكل ِٜقفاَ ٤ا عً ٘ٝثِ ٜكفَ ٞا ؾات غه ٙاي  ٟىلشتًدر عً.٘ٝ
(ٜ :)66عــرتط يف ٚدــٛب ايؽــٝاّ  :ايبًــٛؽٚ ،ايعكــٌٚ ،ايـــ ًَ ّٛــٔ ايـــشٝض
ٚايٓؿــاطٚ ،عــلّ اإلغُــاٚ ، ٤ايـــشفٛر يف ايــٛنٔ -عــلّ ايصـؿر ايـ ٜ ٟعــرع َعــ٘
ايكؽر ٚاإلؾطارٚ -علّ ايفرر َٔ ايؽ - ّٛيـُرض أْ ٚـش. - ٙٛ
( :)67ىلذا بر ٤٣ايــُرٜض قبـٌ ايـسٚاٍ ٚمل ٜتٓـا ٍٚايــُؿطر أ ٜــذب عًٝـ٘ إٔ
ٜـذلّ ايٓٚ ١ٝمل ٜؽضّ ؼـْ ، َ٘ٛعـِ ااسـٛط ىلشـتشباب ًا إٔ ٜــُصو بكٝـ ١ايٓٗـار شـ ّراً
ٚعًٓاً َا مل ٜهٔ َف ّراً ب٘ أَ ٚـشرداً يٜ٘ٚ ،فذب عً ٘ٝقفا ٤ؼ ٖ ّٛا اي. ّٛٝ
( :)68ىلذا بًــؼ ايؽــب أثـــٓا ٤ايٓٗــار -قبــٌ ايــسٚاٍ أ ٚبعــلٖٚ - ٙــَ ٛـــُصوٌ أٚ
قاؼلٌ يًؽ ّٛتطّٛعـاً مل ٜــذب عًٝـ٘ اإلشـتُرار يف اإلَصـاى أ ٚىلتــُاّ ايؽـٝاّ ٚىلٕ
نإ ٜؿفٌ ي٘ ىلتـُاّ ؼٝاَ٘ اىل ايًٝـٌٚ .أَـا ايــُػُ ٢عًٝـ٘ ىلذا شـبل َٓـ٘ ايكؽـل ىلىل
ايؽ ّٛقبٌ ايؿذر ثِ عرـ٘ اإلغُا ٤ثِ أؾام أثٓا ٤ايٓٗار ؾعً ٘ٝىلتــُاّ ايؽـٝاّ ىلذا مل
ٜصــتعٌُ َؿطــراًٚ ،ىلأ اذا اشــتعٌُ َؿطــراً قفــاٚ . ٙيــ ٛأشــًِ ايهــاؾر يف ْٗــار ظــٗر
رَفإ ٚدب عً ٘ٝؼ ّٛااٜاّ ايـُكبًٚ ١مل ٜـذب عً ٘ٝقفاَ ٤ا ؾات٘ ٚىلٕ ىلشـتشب
ي٘ ،نُا أ ٜـذب عً ٘ٝىلتـُاّ ؼٝاّ ايٓٗار اي  ٟأشًِ ؾٚ ٘ٝىلٕ مل  ٜتِ بـُؿطر .
( :)69ىلذا شاؾر قبٌ ايسٚاٍ ٚنإ ْاٜٚـاً يًصـؿر َـٔ ايًٝـٌ ٚدـب عًٝـ٘ اإلؾطـار
ٚايكفاٚ ،٤ىلأ ٚدب  -عً ٢ااسٛط يسَٚاً -اإلَصاى َٔ  ٕٚقؽل ايؽٝاّ ٚعًٝـ٘
ايكفاٚ . ٤ىلٕ نإ ايصؿر بعل ايسٚاٍ ٚدب عً ٘ٝىلتـُاّ ايؽٝاّ ٜٚؽض َٓ٘ .
ٚىلذا نــإ َصــاؾراً ؾــللٌ بًــل ٙأ ٚبًــلاً ْــ ٣ٛؾٝــ٘ اإلقاَــ ١ععــراً :ؾــإ نــإ قبــٌ
ايسٚاٍ ٚمل ٜـتـٓا ٍٚايـُؿطر ٚدـب عً ٘ٝايؽـٝاّٚ ،ىلٕ نإ بعل ايسٚاٍ أ ٚتـٓـاٍٚ
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َـؿطراً يف ايصؿر بـك ٞعً ٢اإلؾـطارْ ،عِ ٜـصتـشـصٔ َٓـ٘ اإلَـصاى ىلىل ايػرٚب شـراً
ٚعًٓاً ٖٛٚ ،غه (ايتذاٖر باإلؾطار) ايعاٖر يًٓاط ؾذٕ ٖ ا سراٌّ َصتكالً .
( :)70ايعــاٖر إٔ ايـــُٓاط يف ايعــرٚع يف ايصــؿر قبــٌ ايــسٚاٍ ٚبعــلٚ ،ٙن ـ ا يف
ايردٛع َٓـ٘ ٖ :ـ ٛايبًـل -بــشصب ايؽـلم ايعـريفٚ -يـٝض سـلّ ايرتلـؾٚ ،يـ ا أ
ٜـذٛز اإلؾطار يًُصاؾر ىلأ بعل ايٛؼ ٍٛىلىل سلّ ايرتلؾ ،ؾً ٛأؾطـر -قبـٌ اخلـرٚز
َٔ بًل ٙأ ٚقبٌ ٚؼٛي٘ سلّ ايرتلؾ -عايـُاً بايـشهِ ٚدبت عً ٘ٝايهؿار. ٠
(ٜ :)71ـذٛز -عً ٢نراٖ -ٍ١ايصؿر يف ظٗر رَفإ ىللتٝاراً يًؿرار َٔ ايؽـ،ّٛ
ىلأ يف ـــرٚر ٠ظــرع ١ٝنايـــشر أ ٚايعُــر ٠أْ ٚـــشُٖٛا أ ٚـــرٚر ٠عكالٝ٥ــْٜٛٝ ١ــ١
نُراعاَ ٠تاع ٍخياف ؾٛت٘ أَ ٚسرع ١أْ ٚـشُٖٛا ؾٝذٛز ايصؿر َٔ غه نراٖ.١
ٚىلذا نــإ عًــ ٢ايـــُهًـ ؼــٚ ّٛادــب َعــني بٓـ ر أ ٚعٗــل أٜ ٚـــُني دــاز يــ٘
ايصؿر عً ٢ااقٚ ٣ٛىلٕ ؾـات َٓـ٘ ايٛادـبٚ ،ىلٕ نـإ يف ايصـؿر مل تــذب عًٝـ٘ ْٝـ١
اإلقاَ ١ععراً َكلَ ١ا ا ،٘٥ثِ ٜؽ ّٛيف احلفر َٜٛاً بلٍ .ّٜٛ
ني نٝـ ّٛايػـلٜر مل
ٚأَا ىلذا نإ عً ٢ايـُهًـ ؼٚ ّٛادب بذدـار ٠يف ٜـٍَ ّٛعـ ُ
ٜـذس ي٘ ايصؿر يف ذاى اي ّٛٝبٌ جب عً ٘ٝاإلقاَ ١ععـراً يٛنـإ َصـاؾر ًا ستـٜ ٢ـً ٟ
َا عً ٘ٝباإلدار ٠ايـُع ١ٓٝيًؽ ّٛايـُصت در عً ،٘ٝؾـإ اإلدـار ٠تصـتًسّ تٗ٦ٝـ ١ظـرط
ؼش ١ايؽ ّٛايـُصت در عً.٘ٝ
(ٜ :)72ـشرّ عً ٢ايـذُٝع ايتذاٖر باإلؾطار ست ٢ايـُع ٚر َـٔ ايؽـٝاّ ٚأبـل
ي٘ َٔ ايت ؿ ٞيف اانٌ ٚايعرب َراعا ً٠يـشرَ ١ايعـٗر ايعـرٜـٜٚ ،ــذٛز يًُصـاؾر
يف ظٗر رَفـإ -عًـ ٢نراٖـٜٚ -ٍ١ــشٌّ ايتًٍُـَ ٞـٔ ايطعـاّ ٚايعـراب ٚايــذُاع يف
ايٓٗار ٚىلٕ نإ ٜصتشصٔ َٓ٘ ايرتى ٜٚ -ت نل ثايجٗا -ىلسرتاَاً يعٗر رَفإ .
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الفصل اخلامظ  :تػسيع اإلفطاز جلناعة .
ٜعرع ىلؾطار ظٗر رَفإ اظ اؿُ َ :ـِٓٗ ايعـٝا ايهـبهٚ ،ايعذـٛز ايهـبه،٠
ٚذ ٚايعطــاػٖٚ ،ــِ اي ـ ٜ ٜٔتع ـ ر عًــ ِٗٝايؽــٚ -ّٛيــ ٛيعــل ٠ـــعؿِٗ -أ ٚاي ـ ٜٔ
ٜتشرّدــَٓ ٕٛــ٘ ٜٚع ـلّ عًــ ِٗٝبٓش ـ ُٛأ تتشُّ ـٌ َعــكت٘ بــني ايعكــال ٤عــا ٜٚ ،٠ـــذب
ل َـٔ
عً ِٗٝمجٝع ًا  :ايؿلَ ١ٜع ايـُكلر ٠بـ ٕ ٜتؽـلقٛا عًـ ٢ؾكـه عـٔ نـٌ ٜـ ّٛبــُ ّ
نعاّٜٚ ،ؿفٌّ يًكا ر ب ٍ ايـشٓطٚ ١بكلر َلّ ٜٔبٌ ٖ ٛأسـٛط ىلشـتشباباًٚ ،ايعـاٖر
علّ ٚدٛب ايكفا ٤عًَ ِٗٝصتكبالً ستَ ٢ع عرٚض قلرت٘ عً َٔ ٘ٝغه َعك.١
 :َِٗٓٚايـشاٌَ ايـُكرب ٚايـُرـع ١قً ١ًٝايًـ

ىلذا نـإ ٜفـرّ ايؽـ ّٛبُٗـا أٚ

ٜفرّ بـشًُٗا أٚ ٚيلٖا ايرـٝع  :َِٗٓٚ .ايـشاٌَ ايــُكرب ٚايــُرـع ١قًًٝـ ١ايًـ
ىلذا ظلّ عًُٗٝا ايؽَ ّٛعك ١زا٥ل ٠عُّا ٜتعارفٚ -يـ ٛيعـل ٠ايفـعـ أ ٚيكًـ ١ايًـ
ٚلٛف ىلْكطاع٘ -ؾاْ٘ ٜـذٛز يـُٗا اإلؾطار ٚعًُٗٝا ايتؽلم عـٔ نـٌ ٜـ ّٛبــُلّ َـٔ
نعاّ ٚقفا ٤نٌ  ّٜٛأؾطرت ؾ: ٘ٝتكف ٘ٝبعل زٚاٍ ايـشاي ١ايع ر ١ٜعٓٗا .
ٚااسٛط  -بٌ ااق - ٣ٛىلْــشؽار رلؽـ ١ايــُرـع ١ؾُٝـا يـ ٛمل ٜهـٔ عٓـلٖا
َٓلٚسٚ ٌ١شب ٌٌٝىلىل رـاع ايٛيٝل ىلأ َـٔ ثـلٜٗا ،ؾًـ ٛتــُهٓت َـٔ َرــع ١بتـربع أٚ
ىلدار ٠أ ٚتفُهٓت َٔ رـاع٘ بـشًٝب ايلٚاب أ ٚايـشًٝب ايـُذؿٍـ ايــُتلاَ ٍٚـٔ
 ٕٚإٔ ٜفرّ ٙتع ٖ ٔ ّٝا ايصـبٚ ٌٝؼـاَت ،نُـا إٔ ااسـٛط ٚدٛبـ ًا قؽـر ايرلؽـ١
عً ٢رــاع ٚيٝـلٖا ىلأ َـع تــشكل سايـ ١اإلــطرار ىلىل اادـر عٓـلٖا يــُعاظٗا أٚ
ىلْـشؽار ايرـاع يٛيٝل غهٖا بٗا ؾٝذٛز ٜٚعرع يـٗا اإلؾطار ٚىلرـاع ٚيٝل غهٖا.
ل َٔ نعاّ) يف ٖ  ٙايـُٛار ايٛادـب ؾٗٝـا
ٚأ ٜـذس ٟىلظباع ايؿكه عٔ ؾع (َ ّ
ايؿلٚ ١ٜايتؽلمٚ ،نٌ َٔ ٜـ اف ايتفرر أ ٚايتشرّز َٔ ايؽٝاّ ٚبٓشـ ٛأنجـر َــُا
ٜتعارف سؽٛي٘ عٓل ايؽاُ٥ني َٔ -ــعـ ايــُساز أْ ٚــشٜ -ٙٛعـرع يـ٘ اإلؾطـار،
شٛا ٤نإ ردالً أّ ىلَـرأٚ ،٠شـٛا ٤ناْـت سـا٥الً أّ سـاَالًَ ،كربـاً أّ غـه َكـرب أّ
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َرـــعاً تـــ اف ايفــرر عًــْ ٢ؿصــٗا أ ٚعًــ ٢رـــٝعٗاٜٚ ،ـــذب قفــاَ ٤ــا ؾــات َــٔ
ايؽٝاّ بعل لرٚز ايعٗر ايعـرٜـ ٚىلْتؿـا ٤ايــُرضٚ ،اذا دـا ٤ظـٗر رَفـإ آلــر
ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايكفاٚ ٤دب ؾع ايؿلَٓ ١ٜفُ ً١اىل ايكفا ٤عً ٢ااسٛط ٚدٛباً.
الفصل السادس  :ثبىت الـهالل شرعاً .

قاٍ أب ٛدعؿر ايبـاقر(:)طإذا رأيته الـهالل فصىمىا ،واذا رأيتنىه فـافرروا ،ولـً
بالرأي وال بـالتين

ولكـ بالرييـ ص .ىلٕ ثبـٛت اهلـالٍ ٜتٛقــ عًٝـ٘ ؼـ ّٛأ ٍٚظـٗر

رَفإ ٚىلؾطار أ ٍٚظٛاٍ َٛٚاقـ ايـشر َٓٚاشـه٘ يف ظـٗر ذ ٟايــشذٜٚ ١ــشتاز
اي ٘ٝيف شا٥ر ايعٗٛر يبعض ايكُربات ،ؾٝذب نؿاٜـ ً١ايتؽـل ٟيرؤٜتـ٘ َكلَـ ً١إلسـراز
ايتارٜا ايكُرٚ ٟىلَتجاٍ أٚاَر ايعرع  -ااَر ايٛدٛب ٞأ ٚاأشتشباب. -ٞ
ٚأ ٜجبت ٚدٛب ؼٝاّ  ّٜٛايعو َٔ رَفإ أ ٚىلؾطار  ّٜٛايعو َٔ ظـٛاٍ ىلأ
عٓــل رؤٜتــ٘ بــايعني ايـــُذر  ٠اأعتٝا ٜــ ٕٚ ١ايـــُصًشْ ،١عــِ ٜصتشصــٔ ىلشــت لاّ
ايرؤ ١ٜايـُذٗرٚ ١ٜايعني ايـُصًشٚ ١اأشتؿا  َٔ ٠عُ ّٛايٛشـا ٌ٥ايعًُٝـٚ ١اتأت
ايـُهبّر ٠نعاٌَ َصاعل ٜـُّٗل يرتنٝس ايرؤٜـ ١بـايعني اأعتٝا ٜـ ١ايــُذر َٚ ،٠ـٔ ٖٓـا
 ٜــشصٔ بايـــًَُٓني اإلشــتٗالٍ بعــل تعــٝني أؾــل ايـــٗالٍ َٛٚقع ـ٘ بــايعني ايـــُصًش١
ايـُصتٓل ٠ىلىل ايـُهبّرات ٚايٓعٍارات ايك : ١ٜٛايتًصهٛب قبٌ ايتؽـل ٟيًٓعـر بـايعني
ايبؽــر ١ٜايـــُذر  ،٠ؾــاذا ر٥ــ ٞبعل٥ــ بــايعني اأعتٝا ٜــ ١ايـــُذر  ٠ثـبـــت ايعــٗر
ايـُكبٌٚ ،ىلأ مل ٜجبت ًٜٚسّ ترتٝب آثار بكا ٤ايعٗر ايصابل .
ٖٚه ا أ تهؿ ٞايـشصابات ايؿًهَٚ ١ٝعًَٛاتِٗ ٚىللبارِٖ بذَهـإ رؤٜـ ١اهلـالٍ
ستــَ ٢ــع قٍتٗــا بؿعــٌ اأدٗــس ٠ايؿًهٝــ ١ايـــلقٝك ١ايراؼــل ٠يـــشرن ١ايعــُض ٚايكُــر
اي  ٜٔلًكُٗا اهلل تعاىل ٚش ّرُٖا ا٥بني يف شـهُٖا ٚؾـل قـاْ ٕٛىليــٗ ٞنـ ْٞٛبعـل
لًكُٗا ش ّرٖا يـُؽايــض ععُٝـ ،١يهـٔ قـَ ١عًَٛـات ٖـًأ ٤بــ رٚز ايكُـر َـٔ
ايـــُشام أ ٚىلبتعــا  ٙعٓــ٘ بـــشلّ ىلَهــإ ايرؤٜــ ١ايبؽــر ١ٜأ تهــ ٕٛسذ ـ ً١عًــ ٢ثبــٛت
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ال بــايعني ايبؽــر ١ٜايـــُذر ْ ،٠عــِ ايـــُعًَٛات ايؿًهٝــ١
ايعــٗر َــٔ  ٕٚرؤٜتــ٘ ؾع ـ ً
ايرؼــ ١ٓٝايـــُصتكاَ ٠ــٔ اادٗــس ٠ايلقٝكــٚ ١ايـــُراؼل ايـــشلٜج ١عاَ ـٌٌ َصــاعلٌ عًــ٢
اأشتٗالٍ بٌ عً ٢تؽلٜل ع ٣ٛايرؤٚ ١ٜظٗا  ٠ايعَٗ ٛكلَ ً١يجبٛت اهلالٍ،
ؾٗ ٞعاٌَ ىلٜـذابَ ٞصاعل اذا تٛاؾكت َع ظٗا  ٠ايرا٥ني -ايـُلعني يًرؤ. -١ٜ
ٚأبل َٔ ثبٛت رؤ ١ٜاهلالٍ يرتتٝب أثار ٙايعرع ١ٝب سل نرم ظرع ١ٝأربع:١
أ -إٔ ٜجبت ايـٗالٍ بايعًِ ايــشاؼٌ عٓـل ْـٛع ايعكـالْ ٤اظـ٦اً َـٔ تـٛاتر عـ٣ٛ
ايرؤ ١ٜبٓشـٜ ٛــشؽٌ ايـٝكني بؽـلم عـٛاِٖ َـٔ  ٕٚظـا٥ب ١لًـٌ تٛدـب تسيـسٍ
اإلنُٓ٦ــإ بؽــلقِٗ ،يهــٔ اذا نــإ ايـــذ ّٛؼــاسٝاً ٚتؽـلّ ٣ايـــًَُٓ ٕٛيإلشــتٗالٍ
ٚسؽٌ ايـ الف ٚايتهاذب أ ٚىلْهـار ايرؤٜـٚ -١يـَ ٛـٔ مجـع ٍ قًٝـٌ شـً ِٝايبؽـر-
ؾكــل ىللتــٌّ ايتــٛاتر ٚىلَتٓــع اأنُٓ٦ــإ ٖٚ .هــ ا ٜجبــت ايـــٗالٍ بــايعًِ ايع ؽــٞ
ايـشاؼٌ َٔ رؤ ١ٜايـُهًـ يًٗالٍ بع ٘ٓٝايـُذر  ٕٚ َٔ ٠آيَ ١هبّر ٠أَ ٚكرّب.١
ب -أٜ ٚجبت باإلنُٓ٦إ ايـشاؼٌ َٔ ظٝاع ع ٣ٛايرؤٜـَ ١ـٔ ْ ٕٚهـه أسـل
َ ٕٚ َٔٚعارض َه ّب ٜه ٕٛثك ً١ق ٟٛايبؽر َعترباً ظرعاً .
دـ -أٜ ٚجبت بعٗا  ٠عليني بعرٚطٍ ثالث : ١بعرط ىلَهإ رؤٜـ ١اهلـالٍ يف تًهـِ
ايًٚ ١ًٝي ٛأل اً َٔ بٝاْات ايـُراؼل ايؿًه ١ٝايـُتطٛر ٠ايـُطُ ٔ٦ببٝاْاتٗـا ايــُرتبط١
بٛأ  ٠ايكُر ٚبذَهإ رؤٜت٘ بايعني ايـُذر  ،٠ؾًـ ٛتــشكل َـِٓٗ عـلّ ىلَهـإ رؤٜتـ٘
يف يَ ١ٍ ًٝع ١ٓٝرغِ لرٚز ايكُر َـٔ ايــُشام بـ ٕ مل ٜبًـؼ ْــَُ ّٙٛرتبـ ً ١قابًـ ً ١يرؤٜتـ٘
بايعني ايـُذر  ٠ثِ ىل ّع ٢مجعٌ رؤٜتف٘ مل تـكبٌ عٛاِٖ ٚىلٕ ىل ّعاٖا عـلإٔ أ ٚأنجـر
بٌ ست ٢ىلذا ظاعت ايرؤٚ ١ٜاظتٗرت عٛاٖا ،ؾإ ىللبار ايــُراؼل ايكطعـٜ ٞسيـسٍ
ايٛثٛم بعٗا  ٠ايـُلّعني ي ٛمل ٜٛدب ايٛثٛم بٛقٛعِٗ يف اأظتبا. ٙ
ٚبعرط تٛاؾل ظٗا  ٠ايعليني ٚعـلّ تــ ايؿُٗا يف بٝـإ أٚؼـاف اهلـالٍ حبٝـح
ته ٕٛظٗا تُٗا َتٛاؾك ً١يف رؤ ١ٜاهلالٍ َٔ دٗ ١اأؾل ايـُعني ذاى ايعٗر .
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ٚبعرط ىلْتؿا ٤ايـُه ّب أ ٚايٓايف يرؤٜت٘ َٔ ايــُصتًٗني َــُٔ ٖـ ٛشـً ِٝايبؽـر
ق ٟٛايرؤَ ١ٜع ؼؿا ٤ايـذْٚ ٛـ كا ٤اأؾـل بــُعٓ ٢اْتؿـا ٤ايــُاْع عـٔ ايرؤٜـ ١نـايػ،ِٝ
ٚىلأ َع ٚد ٛايـُصتًٗني ايٓاؾني يًرؤَٚ ١ٜع اْتؿا ٤ايـُاْع ؾـال ٜؽـلّم َـلّعٖٛا بـٌ
ته ٕٛظٗا  ٠اجلُاع ١ايـُصتًٗني ايٓاؾني يًرؤ ١ٜظٗا َ ً٠عارـ ً١يعٗا تُٗا َٚصـكطً١
يـٗا عٔ اأعتبار  .ؾـاذا ادتُعـت ايعـرٚط ايجالثـ ١ؾشذٝـ ١ايبٓٝـ ١أ تــ تؾ بكٝاَٗـا
عٓل ايـشانِ ايعرع ،ٞبٌ نـٌ َـٔ عًـِ بعـٗا تُٗا داَعـ ً ١يعـرٚط قبٛهلـا ٚعارؾـاً
ع ٍّٛعًٗٝا ٚىلعتُلٖا يف ايؽٝاّ أ ٚاأؾطار أَٓ ٚاشو ايـشر .
بااسهاّ ف
ٚتـكبٌ ظٗا  ٠ايعليني عً ٢ظٗا  ٠ايعلٍ أ ٚايعليني ايـُعاٖل ٜٔيًٗالٍ .
 ٞثالثــَٜٛ ٕٛـاً َــٔ ٖــالٍ ظــعبإ ؾٝجبــت ٖــالٍ ظــٗر رَفــإ ،أٚ
 أٜ ٚـــُف ّٜـُف ّٞثالثَٜٛ ٕٛاً َٔ ظٗر رَفإ ؾٝجبت ٖالٍ ظٛاٍٖٚ ،ه ا شا٥ر ايعٗٛر.
ٚبذلتؽار  :اأعتبار ٚايــشذ ١ٝيــشؽ ٍٛايـٝكني اانٝـل عٓـل عُـ ّٛايعكـال ٤أٚ
سؽ ٍٛاإلنُٓ٦إ ايٛثٝل برؤ ١ٜايـٗالٍ ٚاقعاً ٚبسٚغ٘ يف ااؾل حبٝح ٜـُهٔ إٔ تراٙ
أعٝـٌٔ ًَتـَُٓٛ ٌ١ثـٛمٌ بؽـلم ىللبارٖـا عـٔ رؤٜتٗـا َطُـ ٌٕ ايٗٝـا َـٔ  ٕٚىللـتالف
ايعاٖل ٜٔيف أٚؼاف ايـٗالٍْ -عه أؾل بسٚغ٘ ٚسذُ٘ ٚحنُٖٛـا -بــشٝح تفشؽـٌ
ايطُ ْ ١ٓٝبايرؤ َٔ ١ٜشالَ ١أعٚ ِٗٓٝعلّ تهاذبِٗ ٚتلاؾع ظٗا تِٗ ٚاهلل ايعاؼِ.
ٜ ٌٖٚجبت ايـٗالٍ بـشهِ ايـشانِ  -ايؿكٝـ٘ ايعـلٍ -ايـ  ٟأ ٜعًـِ لطـًٚ ٙأ
لط ـ َصــتٓل ٙ؟ ؾٝــ٘ ىلظــهاٍ ْ .عــِ ٚظٝؿــ ١ايؿكٝــ٘ ايـــُتؽل ٟيًُردعٝــ ١ايعاَــ ١إٔ
ٜتؽـلّ ٣بـــُع ١ْٛعُّايــ٘ ٚٚنال٥ــ٘ يف ايبًــلإ يًتشكــل عــٔ رؤٜــ ١ايـــٗالٍ يف ايبًــلإ
ٚايتجبّت َٓ٘ ،ؾاذا ت نل عٓل -ٙسصب ايـُٛاز ٜٔايؿكٗ ١ٝايـُعتُل ٠يل -ٜ٘ثِ سهِ بـ٘
أ ٚأعًٔ ثبٛت٘ عٓـل ٙعـ ٍّٛعًٝـ٘ ايــًَُٓٚ ٕٛىلعتُـل ٙٚبــُكتفَ ٢ردعّٝتـ٘ ٚلربّٜٚتـ٘
ايعًُٚ ١ٝتـشكك٘ ايـ اردٚ ٞاهلل ايـُٛؾل ٚايـُصلّ يـُٔ ألًؾ يلٚ ٜ٘ٓظرع٘.
( :)73اذا رؤ ٟايـٗالٍ يف بًلٍ نؿ ٢يجبٛت٘ يف غه َٔ ٙايبًلإ ايـُعرتنَ ١ع٘
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يف ااؾل ٚاييت ٜتعارف تالزّ رؤ ١ٜايـٗالٍ يف أسلُٖا يرؤٜت٘ يف اتلرٚ ،يـ ٛىللتًؿـا
يف ااؾل ٚرآ ٙايـًَُٓ ٕٛيف بًل َعني ثبتت رؤٜـت٘ يف ايبًلإ ايٛاقـع ١ظرم تًهِ
ايبال اييت رؤ ٟؾٗٝا اهلالٍ ٚىلٕ مل ٜـرف ؾٗٝا يـُاْع ٍنايػ ِٝأ ٚايـذبٌ أْ ٚـشُٖٛا.
ٖٚــٌ تهؿــ ٞايرؤٜــ ١يف بًــلٍ يجبــٛت ايرؤٜــ ١يف غــرب ذاى ايبًــل؟ ؾٝــ٘ لــالف،
ٚااقرب ٖ ٛنؿا ١ٜرؤٜتٗـا يًبًـلإ ايــُعرتن ١يف يٝـٌُ ٚاسـلٍ ٚىلٕ نـإ أ ٍٚايًٝـٌ يف
أسلُٖا آلر ٙؾـ ٞايبًل اتلر ٕٚ َٔ ،ؾرم بني ىلتـؿام ايبًـل ٜٔيف لطـٛط ايطـٍٛ
أ ٚيف لطــٛط ايعــرض ٚبــني ىللتالؾُٗــاٚ ،أ بــني نُْٗٛــا َــٔ قــارٚ ٠اســل ٠أَ ٚــٔ
قارتني ٚيف ايبال اأشالَ ١ٝأ ٚايبًلإ ايـشلٜج ١بعرط ىلظرتانُٗا يف يٚ ٌٝاسل .
( :)74أ ٜجبــت اهلــالٍ بعــٗا  ٠ايٓصــاٚ ،٤أ بعــٗا  ٠ايعــلٍ ايٛاســلٚ -يــَ ٛــع
ايُٝني عً ٢ايرؤٜـ ١بـايعني ايــُذر ٚ -٠أ بعـٗا  ٠ايعـليني ىلذا مل ٜعـٗلا بايرؤٜـ ١أٚ
ظٗلا برؤ ١ٜايعني ايـُصًشٚ ،١أ ٜجبت بك ٍٛايـُٓذُّنيٚ ،أ بعًـ ّٛايــٗالٍ أ ٚتـ لّر
غٝبت٘ يـُا بعل ذٖاب ايعـؿل ؾاْـ٘ أ ٜـلٍ ظـرع ًا عًـ ٢أْـ٘ يًًٝـ ١ايصـابكٚ . ١يف ثبٛتـ٘
برؤٜت٘ قبٌ ايسٚاٍ يٝه ّٜٛ ٕٛايرؤَ ١ٜـٔ ايعـٗر ايالسـلٚ ،يف ثبٛتـ٘ بتطـّٛم ايــٗالٍ
يٝلٍ عً ٢أْ٘ يً ١ًٝايصابك ،١ىلظهاٍ عُٝل يف ايٓؿض ٚاإلستٝاط عُالً ٖ ٛاخله.

الفصل الطابع  :أحكاو ق اء الصوو .
( :)75أ ٜـذب قفاَ ٤ا ؾات َـٔ ايؽـٝاّ يف ٚقـت ايؽـبا ،أ ٚسـاٍ ايــذٓ،ٕٛ
أ ٚايهؿر ااؼًٚ ،ٞأ ٜـذب عً ٢ايــُػُ ٢عًٝـ٘ قفـاَ ٤ـا ؾاتـ٘ َـٔ ؼـٝاّ ىلذا نـإ
بػًب ١اهلل ٚقٗر ٕٚ َٔٚ ٙىللتٝارٚ ،ٙااسٛط ااٚىل قفاَ ٤ا ؾات٘ َٔ ؼٝاّ ٚادـب
ىلذا نإ ىلغُاؤ ٙبالتٝارٚ ٙؾعً٘ نُـٔ ظـرب ٚا ٤عارؾـاً بــُؿعٛي٘ أ ٚأظـرب برــاٙ
ؾ غُ ٞعًٜٚ . ٘ٝـذب قفاَ ٤ا ؾات يف غه ذيو  -ادٌ ىلرتلا ٍ عـٔ ٜٓـ٘ تعـاىل أٚ
يـشٝضُ أْ ٚؿاطُ أٍ ّْٛ ٚغه َـصبٛم بـٓـ ١ٝؼ ّٛايٓٗار ايــُكبٌ أ ٚشـهْر ٍأَ ٚــرضُ،
ٚىلذا ؼـاّ ايـُ ايـ عًٚ ٢ؾل َ ٖب٘ أٖ َ ٚبٓا ؼضّ َٓ٘ ٚمل ٜـذب قفاؤ. ٙ
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( :)76ىلذا ؾات٘ ؼ ّٛظٗر رَفـإ أ ٚبعفـ٘ يــُرض ٍ ٚىلشـتُر بـ٘ ايــُرض ىلىل
ل َــُا ٜفشصـب٘ ايعـرف نعاَـ ًا
رَفإ ايجاْ ٞشك قفاؤٚ ٙتؽلم عـٔ نـٌ ٜـ ّٛبــُ ّ
ٚأ ٜـذس ٟايكفا ٤عٔ ايتؽلم ٚىلٕ ىلشتشبّ ـُّ٘ يًؽـلقٚ . ١ىلذا ىلشـتُر ايــُرض
ثالث ١رَفاْات ٚدبت ايؿلَ ١ٜر ٠يألَٚ ٍٚر ٠يًجـاْٖٚ ،ٞهـ ا ىلٕ ىلشـتُر ىلىل أربعـ١
رَفاْات ؾتذب َر ٠ثايج ١يًجايح ٖٚه اٚ ،أ تـتهرر ايؿل ١ٜيًعٗر ايٛاسل .
(ٜ :)77ـذٛز ىلعطا ٤ؾل ١ٜأٜاّ علٜل َٔ ٠ظٗر ٍٚاسلٍ أَ ٚـٔ ظـٗٛرُ ىلىل ظـ ؾ
ٍٚاسل اذا نإ ؾكه ًا غه َتذاٖر بايؿصل ايعع ِٝنرتى ايؽال ٠أ ٚتٓا ٍٚاخلُر. ٠
( :)78أ جــب ؾلٜــ ١ايسٚدــٚ ١أ نؿارتٗــا عًــ ٢زٚدٗــاٚ ،أ ؾلٜــ ١ايعٝــاٍ ٚأ
نؿارتِٗ عً ٢ايـُع ٌٝبِٗٚ ،أ ؾلٚ ١ٜادب ايٓؿك ١أ ٚنؿارت٘ عً ٢ايـُٓؿل عً.ِٗٝ
(:)79أ ٜـذس ٟؾع ق ١ُٝايطعاّ يف ايؿل ١ٜأ ٚيف ايهؿار ،٠بٌ أبل َٔ ؾع عـني
ايطعاّ ايـُطًٛب يف ايؿل ١ٜأ ٚايهؿار ٠ىلىل ايـُصتشل ست ٢تربأ ذَ ١ايـُهًـ.
(:)80ىلذا ؾات٘ ؼ ّٛظٗر رَفإ أ ٚبعف٘ بع رُ غه ايــُرض -نايصـؿرٚ -ؾـات
َٓ٘ ايكفا ٤بصبب ايصؿر ٚدب ايكفا ٤نُا تـذب ايؿلَ ١ٜع٘ عً ٢اأسـٛط يسَٚـاً،
ٚن ا ىلذا نإ شبب ايؿٛت ايـُرض ٚنإ ايع ر ؾـ ٞايت له ايصؿرٚ ،ن ا ايعهض.
( :)81ىلذا ؾات٘ ظٗر رَفإ أ ٚبعف٘ يعـ رُ -شـٛا ٤نـإ ٖـ ٛايــُرض أّ غـه-ٙ
ثِ ألّر ايكفا ٤ىلىل رَفإ ايجاَْ ٞع تـُهٓ٘ َٓ٘ ٚعلّ ايع ر يف ت لهٚ ٙدـب عًٝـ٘
ايـذُع بني ايكفاٚ ٤ايؿل ١ٜعً ٢ايعاٖر شـٛا ٤نـإ عازَـاً عًـ ٢ايتـ له عؽـٝاْاً أّ
نإ َتصاَـشاً َٚتٗاْٚاً بٌ ست ٢ىلذا نإ عازَاً عً ٢ايكفـا - ٤قبـٌ َــذ ٤ٞرَفـإ
ايجاْ -ٞؾاتؿل عرٚض ايع ر عٓل ـٝل ايٛقت  ٖ .ا .
ٚيــ ٛنــإ اإلؾطــار يف ظــٗر رَفــإ عُــل ًا بػــه عـ ر ظــرعٚ ٞدــب عًٝــ٘ عٓــل
ت له ايكفا ٤عٔ رَفإ ايجاْ : ٞايكفاٚ ٤ايؿلٚ ١ٜنؿار ٠اإلؾطار ايعُل. ٟ
(:)82ىلذا ؾاتـت٘ أٜاّ َٔ ظٗر رَفإ يـُرض ٍَٚات قبٌ إٔ ٜربأ َٓ٘ مل ٜـذب
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ض أْ ٚــؿاط ٍَاتـت ؾٝـ٘ أ ٚؾُٝـا بعـل نٗرٖـا
ايكفا ٤عٓ٘ٚ ،ن ا ىلذا ؾات َٓٗـا بــشُ ٝ
قبٌ َف ٞزَإ ٜـُهٓٗا ايكفا ٤ؾ ،٘ٝيهٔ ي ٛؾات ايـُهًـ ؼ ّٛرَفـإ أ ٚبعفـ٘
يصؿرُ ثِ َات ٚمل ٜكف٘ ٚدب قفاؤ ٙعٓ٘.
(:)83ىلذا ظو يف ؾٛات ايؽ َ٘ٓ ّٛيف اي ّٛٝايــُاـ ٞبٓـ ٢عًـ ٢عـلّ ايؿـٛات
ٚعلّ ٚدٛب ايكفاٚ ،٤ىلذا تٝكٍٔ ؾٛات ايؽٚ َ٘ٓ ّٛظو يف عل ايؿا٥ت ؾـلار بـني
ااقٌ ٚاانـجر بٓ ٢عً ٢ااقٌ ٚىلدتسأ بكفا. ٘٥
( :)84أ ٜــذب ايـتـــتابع يف ايكفــا ،٤نُــا أ تـــذب ايـــُبا ر ٠ىليٝــ٘ بعــل لــرٚز
ظٗر رَفإْ ،عِ ٜتعني -ىلستٝاناً يف ايؿتٝا -قفا ٤ظٗر رَفإ قبٌ سً ٍٛرَفـإ
ِ ايؿلٜـ ١ىلىل ايكفـاٚ . ٤ىلٕ ؾاتــت٘ أٜـاّ َـٔ ظـٗر
ايجاْٚ ،ٞي ٛألّـر نـ يو ٚدـب ــ ّ
ٚاسل أ ٜـذب عً ٘ٝايتعٝنيٚ ،أ ايرتتٝبٚ ،ىلٕ ع ّٔٝمل ٜتعني .
ٚىلذا نإ عً ٘ٝقفا َٔ ٤رَفإ شابل  َٔٚأسل مل ٜـذب عً ٘ٝايتعٝني ٚأ
ايرتتٝب ،ؾٝذٛز قفا ٤ايالسل قبٌ ايصابل ٜٚـذٛز ايعهض ،ىلأ أْ٘ يـ ٛتفـّٝل ٚقـت
ايالسل بـُذ ٤ٞرَفإ ايجايح ؾااسٛط ٚدٛباً قؽل قفا ٤ايالسـل يهٓـ٘ يـْ ٛـ٣ٛ
ايصابل سـٓٝـ ٦ؼضّ ؼٚٚ َ٘ٛدبت عً ٘ٝؾل ١ٜايت له َفاؾاً يكفا ٤ايالسل .
( :)85أ ترتٝب بني ؼ ّٛايكفاٚ ٤بني غه َٔ ٙأقصاّ ايؽ ّٛايٛادـب نؽـّٛ
ض ؼـ ّٛايتطـٛع ٚأ ؼـْ ّٛـ ر
ايهؿارٚ ٠اإلدار ٠ؾً٘ تكل ِٜأُٜٗا ظـاْ ،٤عـِ أ ٜؽـ ّ
ايتطٛع َـُٔ عً ٘ٝقفا ٤ظٗر رَفإ .
(ٜ :)86ـذٛز اإلؾطار يف ايؽ ّٛايـُٓلٚب ن ٍٛايٓٗـار قبـٌ ايػـرٚبٚ ،أ ٜــذٛز
اإلؾطار يف قفا ٤ؼ ّٛظٗر رَفإ بعل ايسٚاٍ ىلذا نإ ايكفـا ٤بـلٍ َـا ؾاتـ٘ ْــؿص٘
بٌ تـكلّ إٔ عً ٘ٝايهؿـار ٠ايــُ ؽٛؼٚ ،١أَـا قبـٌ ايـس ٍٚؾٝذـٛز اإلؾطـار ىلذا نـإ
ايٛقت ٚشٝعاً مل ٜتفٝل بكرب ظٗر رَفإ ؾإ تفّٝل تعـ ّٔٝؼـٝاَٜ٘ٚ ،ــشرّ قطـع
ايؽٝاّ ايٛادب َعٝـّٓاًٚ ،أَا ايٛادب ايـُـٛشّع غه قـفا ٤ظٗر رَفإ ؾايعـاٖر
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دٛاز اإلؾطار ؾَ ٘ٝطًكاً ٚىلٕ نإ ااسٛط ىلشتشباباً ترى اإلؾطار بعل ايسٚاٍ .
( :)87أ ًٜش ـل ايكاـــ ٞعــٔ غــه -ٙتربع ـاً أ ٚب ـ در ٠أ ٚبٛأٜــ ١ايٛيــل اانــرب-
بايكاـ ٞعٔ ْـؿص٘ يف ايـشرَٚ ١ايهؿارٚ ٠ىلٕ نإ ااسٛطُ ىلشتشباباً :اإليـشامف .
( :)88ىلذا َات َٔ نإ عً ٘ٝقفا ٤ؼٝاّ ظٗر رَفـإ أ ٚغـهٚ ٙنـإ يـ٘ ٚيـل
ذنر أ ٚأٚأ ؾاانرب َِٓٗ سني ايـُٛت ٚ -ىلٕ نإ ؼػهاً أ ٚمحالً أَ ٚـذْٓٛاً -
ٜـذب عً ٘ٝإٔ ٜكفَ ٞا ؾات أباَ ٙـٔ ايؽـٚ ،ّٛغـه ايــُهًـ ٜتٛدـ٘ ىليٝـ٘ ٚدـٛب
ايكفا ٤بعل نُاي٘ ببًٛغ٘ ٚعكً٘ٚ ،ااسٛط ااٚىل إٔ ٜكفَ ٞا ؾات أَّ٘ أٜفاً.
ٚايكلر ايـُتٝكٔ ٖ ٛقفاَ ٤ا ؾات أبا ٙيف َـرض َٛتـ٘ َٚـا ؾاتـ٘ يعـ رُ َعـرٚع،
ٚأ ٜبعل ٚدٛب ايكفاَ ٤طًكاً ستَ ٢ا ؾات أبا ٙعُلاً أ ٚأت ٢ب٘ ؾاشلاًْ ،عِ خيـتؾ
ٚدٛب ايكفا - ٤يـُا ؾات بػه ايصؿر  -بـُا ىلذا تـُهٍٔ ااب َٔ ايكفاٚ ٤مل ٜكـضَ
 يع رُ أ - ْ٘ٚ َٔ ٚؾال ٜعِ ايـشهِ َا ىلذا ؾـات ااب ايؽـَ ّٛـٔ  ٕٚإٔ ٜـتُهٔض ثِ مل ٜسٍ َرٜف ًا ستـَ ٢ـات-
َٔ ايكفا - ٤نُا ي ٛؾات٘ ؼ ّٛظٗر رَفإ يـُر ُ
بُٓٝا يـ ٛؾاتـ٘ ايؽـ ّٛيصـؿ ُر ؾٝذـب عًٝـ٘ ايكفـاَ ٤طًكـ ًا ٚىلٕ مل ٜـتُهٔ َـٔ ايكفـا٤
إلشتُرار شؿر ٙأ ٚيصببٍ آلرٚ ،ثـُ ١ؾرٚع تًل َٔ (ؼال ٠ايكفا. )٤
(ٜ :) 89ـذب ايتــتابع ؾــ ٞؼـ ّٛايعـٗرَ ٜٔـٔ نؿـار ٠ايــذُع عـٔ قتـٌ ايعُـل
 َٔٚنؿار ٠ايت ٝـه عٔ اإلؾطار ايعُـل ٟيعـٗر رَفـإٜٚ ،تشكـل ايتــتابع بتٛاؼـٌ
ؼٝاَ٘ شتني ً َٜٛا ٜٚهؿـ ٞيف سؽـ ٍٛايتــتابع  :ؼـ ّٛايعـٗر اا ٍٚبتُاَـ٘ َـٔ أٚيـ٘
 بسٚؽ ٖالي٘ -ىلىل آلر ٙىلذا أسـرز بـل ٚايعـٗر ٚلتُـ٘ ،ثـِ ٜٛؼـً٘ بؽـٝاّ ٜـَ ّٛـٔايعٗر ايجاْ ٞؾٝـذٛز ي٘ ظرعاً إٔ ٜؿـرّم ايــُتبكٜ 29 -ٞـَ -ّٛعـرٚناً اشـتشباباً بــُا
ىلذا عرـــت٘ ـــرٚر ٠أ ٚســرزٌ َــٔ ىلتؽــاٍ ايؽــ : ّٛيـــُرضُ أ ٚشــؿر أْ ٚفشُٖٛــا،
ٚااٚىل تـــتابع ؼــٝاّ ايعــٗر ٜٔيـــُٔ مل ٜتش ـرّز َــٔ ايتـــتابع ٖٚ .ه ـ ا ْـــؿؽٌّ بــني
عرٚض أَـ ُر اع ٍيإلؾطـار بعـل قفـاْ ٤ؽــ ايــُلٚ ٠بـني غـهْٚ ٙـًـتــسّ بـ٘ ؾُٝـا يـٛ
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دعٌ ايـُهًـ عًْ ٢ـؿص٘ ؼٝاّ ظٗر ْ -راً أ ٚعٗلاً أٜ ٚــُٓٝاً ٚ -قـل ؼـاّ ةصـ١
ععر َٜٛاً َتتابعاً ىلذا عرض ي٘ أَر ٜلع ٙٛيإلؾطار داز ي٘ إٔ ٜؿطر ٜٚصت ْـ ايؽـٝاّ
باْٝاً عًَ ٢ا َفَ ٢ه ُّالً يًعٗرٚ ،ىلأ ىلشت ْـ ايؽٝاّ َٔ بل ٚظٗرُ تاَاً َتـتابعاً.
( :)90نٌ ؼٜ ّٛـعـرتط ؾ ٘ٝايـتـتابع ىلذا أؾـطر أثـٓا َٔ ٙ٤غـٝـر ع رُ ٜفطر ٙىلىل
اإلؾطار ٜتع ّٔٝعً ٘ٝىلشتـ٦ـٓاؾ٘ٚ ،ىلذا أؾطر يع رُ ىلـطر ٙىليَ - ٘ٝرضُ أ ٚسـٝضُ أٚ
شؿرُ ىلـطرارٜاً بٓ ٢عًَ ٢ا َف ٢عٓل ىلرتؿاع ايع ر .
 َٔٚايع ر َ :ا ىلذا ْصـ ٞايٓــ ١ٝىلىل َـا بعـل ايـسٚاٍ ،أْ ٚصـ ٞؾٓـ ٣ٛؼـً َٛا آلـر
ٚمل ٜت نر ىلأ بعل ايسٚاٍَ : َ٘ٓٚ ،ا ىلذا ْـ ر قبـٌ تعًـل ايهؿـار ٠ؼـ ّٛنـٌ ةـٝض
ؾإ تـ ًً٘ يف ااثٓا ٤أ ٜفـ ّر يف ايتــتابع بـٌ ٜؽـٜٚ َ٘ٛــشصب٘ َـٔ ايهؿـار ٠ىلذا تعًـل
ايٓ ر بؽ ّٜٛ ّٛايـ ُٝض عً ٢اأنالمٖٚ ،ه ا ي ْ ٛر ؼـ ّٛايـلٖر نًـ٘ ىلذا نـإ
ْ ر ٙيؽٍَ ّٛطًكاًٚ ،أ ٜـذب عً ٘ٝاإلْتكاٍ ىلىل غه ايؽ َٔ ّٛايـ ؽاٍ .
ْعِ ي ْ ٛر ؼ ّٜٛ ّٛايـ ُٝض َكّٝل ًا بعٓٛإ ايٓ ر أْ ٚـ ر ؼـ ّٛايـلٖر َكّٝـلاً
بعٓٛاْ٘  -تع ّٔٝعً ٘ٝاإلْتكاٍ ىلىل غه ايؽ َٔ ّٛايـ ؽاٍ .
( :)91ىلذا دعٌ عًْ ٢ؿصـ٘ ْ -ـ راً أ ٚعٗـلاً أٜ ٚــُٓٝاً  -ؼـ ّٛظـٗرَ ٜٔتتـابعني
َطًكاً در ٣عً ٘ٝايـشهِ ايتؿؽـ ًٞٝايـُتــكلّْ .عـِ ىلذا قؽـل سـاٍ ىلْــعا ٤ايٓـ ر هلل
شــبشاْ٘  :تـــتابع مجٝــع أٜاَُٗــا نُــا يــْ ٛـ ر ؼــٝاّ ظــٗر ٟردــب ٚظــعبإ بكؽــل
ىل راى ثٛاب ؼٝاَُٗا َتـتابعاً ؾًٝسَ٘ ايتـتابع ٚأ ٜٓؿع٘ ايتؿرٜل عً ٢اإلنالم .
ٕ
( :) 92ىلذا ٚدب عًٝـ٘ ؼـَ ّٛتــتابع أ ٜــذسٚ ٜ٘أ ٜٓؿعـ٘ ايعـرٚع ؾٝـ٘ يف زَـا ُ
ٜعًِ أْ٘ أ ٜصًِ ي٘ ايتـتابع بصبب تٛشّ عٝل أ ٚحنْ ،ٙٛعِ ىلذا نإ غـاؾالً أ ٚدـاٖالً
ؾال ب ط ب٘ٚ ،أَا ىلذا نإ ظاناً َرت اً ؾايعاٖر ايبطالْٕ ،عِ ٜصتجَٓٛ ٢ر إ :
اا :ٍٚنؿار ٠ايكتٌ ؾــ ٞايــشرّ أ ٚيف ااظـٗر ايــشرّ ؾاْـ٘ ٜــذب عًـ ٢ايكاتـٌ
ؼ ّٛظٗرَ ٜٔتـتابعني َٔ ااظٗر ايـشرّٚ ،أ ٜـفرّ ٙتـ ًٌ ايعٝل ،ؾذْ٘ أ ٜـبعل
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َعرٚع ١ٝؼ ّٜٛ ّٛايعٝل نؿار ً٠يًكاتٌ ايـُ نٛر بٌ ااقٚ ٣ٛدٛب٘ عً. ٘ٝ
ايجــاْ : ٞؼــ ّٛايجالثــ ١أٜــاّ بــلٍ ايـــٗل ٟايـــُتع ّر عًــ ٢ايـــشاز ،ؾاْــ٘ ٜؽــّٛ
ايصابع ٚايجأَ ٚايتاشع َٔ ذ ٟايـشذ ،١يهٓ٘ ىلذا ظرع يف ؼٝاَ٘  ّٜٛايرتّٜٛٚ ١ٜٚ
عرؾ ١ؾإ ي٘ إٔ  ٜت ٞبايجايـح بعـل ايعٝـل بـال ؾؽـٌ أ ٚبعـل أٜـاّ ايتعـرٜل يــُٔ نـإ
بـُٓٚ ،٢أَا ىلذا ظرع  ّٜٛعرؾٚ ١دب اإلشتـ٦ـٓاف بعل ايـٓـؿر َٔ َٓ ٢ؾٛراً .
( :)93ىلذا ْـ ر إٔ ٜؽــ ّٛظــٗراً مل ٜــتعني عًٝــ٘ ظــٗر لــاؿ أْ ٚـ ر ؼــ ّٛأٜــاّ
َعل ٠ ٚمل ٜـذب عً ٘ٝتـتابع ؼٝاَٗا ،ىلأ َع تـكٝٝل ْ ر ٙبـتـتابـع٘ أَ ٚع اإلْــؽراف
ىليـ ٘ٝعًٚ ٢دـٍ٘ ٜـردـع ىلىل ارتـهـاز ايـتـكٝـٝل يف ذٖٔ ايٓاذر سني ىلْعا ٤ايٓ ر .
( :)94ىلذا ؾات٘ ؼٚ َٓ ّٛر قل ىلظرتط تـتابع٘ ؾااسٛط ااٚىل تـتابع قفا.٘٥

خاتـن  :يف الصوو الـنحينىر والـنكروه والـنستحب
(ٜ :)95ـــشرّ ؼــ ّٛايعٝــلُٖٚ ٜٔــا ايٝــ ّٛااَ ٍٚــٔ ظــٛاٍ ٚايعاظــر َــٔ ذٟ
ايـشذٚ ،١أٜاّ ايتعرٜل يـُٔ نإ بـُْٓ: ٢اشهاً نإ أّ أٚ ،ؼٜ ّٛـ ّٛايعـو عًـ٢
أْ٘ َٔ ظٗر رَفإ ٜٚ،ـشرّ ؼ ْ ّٛر ايـُعؽ ١ٝب ٕ  ٜٓر ايؽ ّٛعً ٢تــكلٜر ؾعـٌ
احلـراّ ظـهراًٚ ،أَــا ْـ ر ايؽــٝاّ زدـراً عــٔ ايــُعؽ ١ٝؾـال بـ ط بـ٘ بــٌ ٖـ ٛرادــض
ظرعاًٜٚ ،ـشرّ ؼ ّٛايٛؼاٍ بـُعٓ ٢قؽل ٚؼٌ ؼ ّٛايًٝـٌ بايٓٗـارْ ،عـِ أ بـ ط
بت ـ له اإلؾطــار ىلىل ايصــشر أ ٚىلىل ايًًٝــ ١ايجاْٝــ ١ىلذا مل ٜهــٔ َؽــشٛب ًا بـــٓ ١ّٝايؽــّٛ
ايـُتؽٌ ؾ ٘ٝايٓٗار بايًٚ ،ٌٝااسٛط ااٚىل ىلدتٓاب ٖ ا أٜفاً.
ٚااسٛط اشتشباباً إٔ أ ٜؽـ ّٛايٛيـل تطّٛعـاً ىلأ َـع ىلذٕ اابـٜٚ ،ٜٔٛعـتل اذا
ْٗا ٙعٓ٘ أسلُٖا ،بٌ تك ٣ٛسرَت٘ ىلذا نإ ؼْ َ٘ٛاؾًَٛ ً١دبـ ًا يت ذّٜـ٘ ٚت يٍــُ٘ ظـؿكً١
عً ٘ٝأ ٚلٛؾاً عً ٢ؼشت٘ ٚ .ااق ٣ٛيف ايسٚد ١دٛاز ؼَٗٛا ىلذا مل ٜـُٓع عـٔ سـلّ
زٚدٗا ٚىلٕ نإ ااسـٛط ىلشـتشباباً ايـرتى َـا مل ٜـ ذٕ بـ٘ ٜٚرلّؽـٗا ؾٝـ٘ٚ ،أ ٜـرتى
اأستٝاط برتنٗا ايؽ ّٛىلذا ْٗاٖا زٚدٗا عٓ٘  ٖ ،ا نً٘ ؾـ ٞؼ ّٛايٓاؾً. ١
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ٚأَــا ؼــ ّٛظــٗر رَفــإ أ ٚقفــاؤ ٙؾــال ٜتٛقـــ ٚدٛبــ٘ أ ٚؼــشت٘ عًــ ٢ىلذٕ
اابــ ٜٔٛأ ٚايــسٚز ،بــٌ يــْٗ ٛــ ٢أســلِٖ عــٔ ٖ ـ  ٜٔايؽــَٛني ايــٛادبني مل ٜٓت ــِ
ٚدٛبـُٗا ٚمل ٜـفرّ بؽش ١ؼٚ َ٘ٛمل ٜـتشـكل ايعـكٛم أ ٚايـؿصل بتـرى ىلَتـجاٍ
ْـٗٝـِٗٚ .أشتشصٔ يًسٚدٚ ١ااٚأ ىللـؿاؤِٖ ؼ َِٗٛعٔ ايسٚز ٚاابـ ٜٔٛىلذا
َٓعا عٔ ؼ ّٛظٗر رَفإ أ ٚقفا ٘٥ست ٢أ حتؽٌ َٓازع ١أَ ٚلاؾع ١أَ ٚعهً.١
(ٜ :)96هر ٙايؽ ّٛبــُعٓ ٢قــً ١ايجــٛاب ٚايـُشـبٛبــ ١ٝيف َـٛار :ايؽـٜ ّٛـّٛ
عرؾ ١يـُٔ لاف إٔ ٜفعؿ٘ عٔ ايلعاٚ ،٤ايؽـ ّٛؾٝـ٘ َـع ايعـو يف ايــٗالٍ بــشٝح
ٜـشتٌُ ن ْ٘ٛعٝل أـشٚ ،٢ؼـ ّٛايفـٝـ ْاؾًـ ً١بـل ٕٚىلذٕ َفـّٝؿ٘ٚ ،تطـٛع ايٛيـل
بايؽَ ّٛـٔ  ٕٚىلذٕ ؼرٜــشَ ١ـٔ ٚايلٜـ٘ٚ ،تطـّٛع ايسٚدـ ١بايؽـَ ّٛـٔ  ٕٚىلذٕ
زٚدـٗا ،بٌ اذا نإ ايــؽ ّٛتطٛعـاً َٓاؾٝـاً يـشــكٍ٘ يف اإلشتــُتاع  -نُـا ىلذا ىلْــشؽر
تفُتع٘ يف ايٓٗار يعػً٘ يف ايً ٌٝنايـشارط ايً ًٞٝسرّ عًٗٝا ٚمل ٜـذس يـٗا ايؽ.ّٛ
( :)97ايؽ ّٛبٓؿص٘ ٚؾـ ٞتـُاّ اإلٜاّ ىلذا مل ٜهٔ َـشهَٛاًف بايـشرَ ١ؾٗـَ ٛـٔ
ايـُصتشبات ايـًُنلٚ ،٠قل ٚر  :إٔ ايؽا ِ٥يف عبـا ٚ ٠ىلٕ نـإ ْاُ٥ـاً عًـ ٢ؾراظـ٘
َا مل ٜػتب َصـًُاًٚٚ ،ر  :إٔ ايؽـ ّٛدٓـَ ١ـٔ ايٓـار ٚزنـا ٠اابـلإٚ ،بـ٘ ٜـللٌ
ايعبل ايـذٓٚ ،١إٔ ْ ّٛايؽا ِ٥عبا ْٚ ،٠فـ سؿص٘ ٚؼـُت٘ تصـبٝض ٚعًُـ٘ َتكبـٌ  ٚعـاؤٙ
َصتذاب ٚلًٛم ؾُ٘ عٓل اهلل تعاىل أنٝب َٔ را٥ش ١ايـُصو ٚتلع ٛيـ٘ ايــُال٥ه١
ستٜ ٢ؿطرٚ ،ي٘ ؾرستإ  :ؾرس ١عٓل اإلؾطارٚ ،ؾرس ١سني ًٜك ٢اهلل تعاىل .
ٚايـًُنل َٓ٘  :ؼ ّٛثالث ١أٜاّ َٔ نٌ ظٗر ٚااؾفٌ يف نٝؿٝتٗا  :أ ٍٚةٝض
َٔ ايعـٗر ٚآلـر ةـٝض َٓـ٘ ٚأ ٍٚأربعـاَ ٤ـٔ ايععـر ااٚشـ ٜٚ ،ـ ّٛايػـلٜر ؾاْـ٘
ٜعلٍ َ ١٦سذ ١٦َٚ ١عُرَ ٠ربٚرات َتكبالتَٛ ّٜٛٚ ،يل ايٓب ( ّٜٛٚ ،)بعجـ٘،
 ّٜٛٚس ٛاارض  ٖٛٚايـ اَض ٚايععـرَ ٕٚـٔ ذ ٟايكعـلٜٚ ،٠ـ ّٛعرؾـ ١يــُٔ أ
ٜفعؿ٘ ايؽ ّٛعٔ ايلعاَ ٤ع علّ ايعو يف ٖالٍ ذ ٟايـشذ ّٜٛٚ ،١ايـُباًٖٖٛٚ ١
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ايرابع ٚايععر َٔ ٕٚذ ٟايـشذٚ ،١تـُاّ ردبٚ ،تـُاّ ظعبإٚ ،بعض نٌ َُٓٗـا
عً ٢ىللتالف اابعاض ؾـَ ٞراتب ايؿفٌْ ّٜٛٚ ،ـٛرٚزٚ ،أٜ ٍٚـَ ّٛــشرّ ٚثايجـ٘
ٚشابع٘ٚ ،نٌّ ةٝض ٚنٌّ مجع ١ىلذا مل ٜؽا ؾا عٝلاً ٜـشرّ ؼ. َ٘ٛ

أحكاو اإلعتكاف

 ٖٛٚعبا َ ٠صتشب ١يف ْؿصٗاٚ ،تعين ايًبح يف ايـُصذل بكؽـل ايتعبّـل بايًبـح،
ٚااسٛط اأٚىل إٔ ٜكؽل َع٘ ؾعٌ ايعبا  ٠ؾ َٔ ٘ٝؼـال ٚ ٠عـاٚ ٤غهُٖـاٜٚ ،ؽـضّ
ؾـ ٞنٌ ٚقتٍ ٜؽضّ ؾ ٘ٝايؽٚ ،ّٛااؾفٌ ظٗر رَفإ ٚأؾفً٘ ايععر ااٚالر.
(ٜ :)98عــرتط يف ؼــش ١اإلعتهــاف عبـــا  ً٠قربٝــَ - ١فــاؾاً ىلىل ايعكـــٌٕٚ ،
ايبًٛؽ ؾاْ٘ ٜؽضّ اإلعتهاف ٚايؽ َٔ ّٛايؽب ايـُُّٝس ًٜٚدر عًُٗٝا: ٖٞٚ ،
ااْ :ٍٚـٝــّ ١ايتكـرب ىلىل اهلل شــبشاْ٘ باعتهاؾـ٘ َكارْـ ً١يبــلَٚ ٙٚصـتُراً إلْتٗــاٙ٤
بـُعٓٚ ٢دٛب ىلٜكاع٘ َٔ أٚي٘ ىلىل آلرَ ٙع قؽل ايتكرّبٜٚ ،هؿ ٞايـلاع ٞايبـانين
اإلرتهاز ٟبـشٝح ي ٛشَ : ٌ٦اذا تؿعٌ ٖٓا ؟ اداب  :أْا َعتهـٜٚ ،ــُهٔ تكـلِٜ
ايـٓـ َٔ ١ّٝايً ٌٝبـشٝح ترتهس يف ايبانٔ ٜٚهـ ٕٛايـلاع ٞراشـ اً يف ايـٓؿض يف ايًٝـٌ
أ ٚسني ايؿذر َٔ أ ّٜٛ ٍٚىلعتهاؾـ٘ ٜٚصـتُر َرتهـس ًا يف بانٓـ٘ ستـْٗ ٢اٜـ ١ىلعتهاؾـ٘.
ٚي ٛقؽل ايعرٚع يف ىلعتهاؾ٘ َٔ بل ٚايًَ ٌٝع ايكؽل ايكرب ٞؼضّ ٚزا لهاً .
( :)99أ ٜـذٛز ايعل َٔ ٍٚىلعتهافٍ ىلىل آلر ىلتـؿكا ؾـ ٞايٛدـٛب أ ٚايٓـلب أٚ
ىللتًؿاٚ ،أ َٔ ْـٝابـ ٍ١عٔ ظ ؾُ ىلىل ْٝاب ٍ١عٔ ظ ؾُ آلرٚ ،أ َٔ ْٝاب ٍ١عـٔ غـهٙ
ىلىل ْؿص٘ أ ٚبايعهض .
ايجاْ :ٞايؽ ّٛؾال ٜؽضّ اإلعتهاف بل ْ٘ٚؾً ٛنإ ايـُهًـ َـُٔ أ ٜؽـضّ َٓـ٘
ايؽ ّٛيـصؿرُ أ ٚغه ٙمل ٜؽضّ َٓ٘ اإلعتهاف .
ايجايح  :ايعل ؾال ٜؽضّ أقٌ َٔ ثالث ١أٜـاّ ٜٚؽـضّ اازٜـل َٓٗـا ٚىلٕ نـإ َٜٛـاً
أ ٚبعف٘ أ ٚي ١ًٝأ ٚبعفٗاٜٚ ،للٌ ؾ ٘ٝايًـًٝـتإ ايـُتٛشطـتإ  ٕٚااٚىل ٚايرابع١
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ٚىلٕ داز ىل لايـُٗا بايـٓـ ،١ّٝؾً ْ ٛر ٙنإ أقـٌ َـا ٜـُتــجٌ بـ٘  :ىلعتهـاف ثالثـ ١أٜـاّ،
ٚي ْ ٛر ٙأقٌ َكّٝلاً بااقٌ َٔ ثالث ١أٜاّ مل ٜٓعكل ْ رٚ ،ٙي ْ ٛر ىلعتهاف  ّٜٛأٚ
َٜٝٛـٔ أ ٚةص ١ؾإ ْٛاٖا َكٝل ً٠بعلّ ايسٜا  ٠مل ٜٓعكل ْ رٚ ،ٙىلٕ أنًل ْ ر ٙؼضّ
ٚيسَ٘ ىلعتهاف ثالث ١أ ٚشت ١أٜاّ .
ايرابــع  :إٔ ٜهــ ٕٛاإلعتهــاف يف أســل ايـــُصادل ااربعــ : ١ايـــُصذل ايـــشراّ
َٚصذل ايـُلَٚ ١ٜٓصذل ايهٛؾَٚ ١صذل ايبؽر ،٠أ ٚيف ايــُصذل ايــذاَع يف ايبًـل
نُصذل براثا ؾـ ٞبػلا ٚ ،ااسٛط ىلشتشباباً َع اإلَهإ :اإلقتؽار عً ٢ااربع.١
ف أٖ ٚـلّ ٍ
ل َعني ؾـاتؿل َـاْع َـٔ ايبكـا ٤ؾٝـ٘ ن ـٍ ٛ
( :) 100ي ٛىلعتهـ يف َصذ ٍ
أَهٓ٘ اإلْتكاٍ ىلىل َصذلٍ داَع ٜٚتِّ ىلعتهاؾ٘ ؾ ،٘ٝثِ ىلذا نإ ىلعتهاؾـ٘ ٚادبـاً قفـاٙ
عً ٢ااسٛط ٚدٛباً يف َصذل آلر أ ٚيف ذيو ايـُصذل بعل ىلرتؿاع ايـُاْع .
(ٜ :)101للٌ يف ايـُصذل ايـُعتهـ ؾ : ٘ٝشطش٘ ٚشـر اب٘ نبــٝت ايطعـت يف
َصذل ايهٛؾٚ ،١ن ا َٓربَٚ ٙـشراب٘ ٚاإلـاؾات ايـًُشك ١ب٘ ىلذا ؼارت دس.َ٘ٓ ٍ٤
( :)102ىلذا قؽل اإلعتهاف يف َهـإ لـاؿ َـٔ ايــُصذل نايــشذر ٠ايعاظـر٠
َٓ٘ يػ ٢قؽلٚ ٙأَهٓ٘ اإلعتهاف يف سذر ٠ألر ٣أ ٚؾـ ٞشاست٘.
ايــ اَض  :ىلذٕ َــٔ ٜعتــرب ىلذْــ٘ يف دـٛاز ٙنــايسٚز بايٓصــب ١ىلىل زٚدتــ٘ ىلذا نــإ
َٓاؾٝـاً يـشـــكٍ٘ أَٛ ٚدبـاً يً ــرٚز َــٔ غـه ىلذْــ٘ عًــ ٢ااســٛط ٚدٛبـاًٚ ،نايٛايــلٜٔ
بايٓصب ١ىلىل ايٛيل ىلذا نإ َٛدباً إل ٜا٥ـُٗا ظؿكٚ ١تـ ٛؾاً عً َٔ ٘ٝايفرر  -أ رغبـ١
ظ ؽ ١ٝيـُٗا ؾـ ٞترى ىلعتهاف ايٛيل .
ايصا ط :ىلشتلاَ ١ايًبح يف ايـُصذل ايـ  ٟظـرع باإلعتهـاف ؾٝـ٘ ،ؾـاذا لـرز
يػه ااشباب ايـُصّٛغ ١يً رٚز بطٌ َٔ غه ؾرم بـني ايعايــِ بايــشهِ ٚاجلاٖـٌ،
ٚأ ٜبعــل ايــبطالٕ يف ايـــ رٚز ْاشــٝاً أٜفـاً ،بـــ الف َــا ىلذا لــرز عــٔ ىلـــطرار أٚ
ىلنرا ٙأ ٚيـشاد ٍ١أبل ي٘ َٓٗا َٔ تب ٍّٛأ ٚغا ٥أ ٚغصٌ دٓاب ١أ ٚتطٗه َـٔ ْــذاش١
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ض أ ٚىلْكـاذ َصـًِ َٓشؽـر ؾٝـ٘ أْ ٚــش ٛذيـو ٚىلٕ نـإ
أ ٚىلشتشاــ ١أ ٚيعـالز َـر ُ
ايصبب بالتٝار ٙبعرط ن ٕٛايـ رٚز ٜصهاً أ ٜـ تٌّ ب٘ ؼلم اإلعتهاف عً. ٘ٝ
ٜٚـذٛز ايـ رٚز يعٝا  ٠ايـُرٜض ٚيًذٓا٥ـس يـتـعٝـٝعٗا ٚايؽال ٠عًٗٝا  ٚؾٓٗا
ٚتػصًٗٝا ٚتهؿٗٓٝاٚ ،أَا تع ٝٝع ايــًَُٔ ٚىلقاَـ ١ايعـٗا ٚ ٠تــشًُّٗا ٚغـه ذيـو َـٔ
ااَٛر ايرادش ١ؾؿ ٞدٛازٖا يًُعتهـ ساٍ ىلعتهاؾ٘ ىلظـهاٍٚ ،ايعـاٖر ٖـ ٛايــُٓع
عٓٗــا ىلأ ىلذا ع ـلّت َــٔ ـــرٚرات ايـــُعتهـ عرؾـاً  -أعــين ايـــشاد ١ايــيت أبــل يــ٘
َٓٗــا عرؾــاًٚ -س ٦ٓٝـ ؾــااسٛط ٚدٛبــاً َراعــا ٠أقــرب ايطــرم يًــس ّٚتكًٝــٌ زَــإ
ايــ رٚز ؾـال ٜــذٛز ايــُهح ايسا٥ـل عـٔ قـلر ايــشادٚ ،١أَـا ايتعـاغٌ عًـٚ ٢دـٍ٘
تُٓش ٞب٘ ؼٛر ٠اإلعتهاف ؾَٗ ٛبطٌ ي٘ ٚىلٕ نإ ساؼالً عٔ ىلنرا ٙأ ٚىلـطرار.
ٚأبل َٔ ترى ايـذًٛط يف ايـ ارز بعـل قفـا ٤سادتـ٘ ستـٜ ٢عـ ٛشـرٜعاً ىلىل
َعتهؿ٘ٚ ،ي ٛىلـطر ىلدتٓب ايـذًٛط تـشت ايصكٛف قلر اإلَهإ .
( :)104ىلذا أَهٓ٘ إٔ ٜػتصٌ يف ايــُصذل ؾايعـاٖر عـلّ دـٛاز ايــ رٚز ادًـ٘
ىلذا نــإ ايـــشلخ أ ٜـــُٓع َــٔ ايبكــا ٤يف ايـــُصذل ســاٍ اإلغتصــاٍ نُ ـضّ ايـــُٝت
ٚمل ٜهــٔ يف اإلغتصــاٍ يف ايـــُصذل َٗاْــ ١يــ٘ أ ٚســرز عًــ ٢ايـــُػتصٌٚ ،ىلأ  -ىلذا
ىلشــتًسّ ىلغتصــاي٘ ؾٝــ٘ َٗاْــ ١أَٓ ٚاؾــا ٠يـــشرَ ١ايـــُصذل  -نُــا يف ايـــذٓاب - ١أ ٚنــإ
ؾ ٘ٝسرز عً ٢ايـُع تهـ داز ايــ رٚز عٓـ٘ يإلغتصـاٍ ٚايردـٛع ىليٝـ٘ شـرٜعاًٚ ،يـٛ
نـــاٍ لرٚدـــ٘ بٓشـ ـ ُ ٛىللتـ ـٌّ َعـــ٘ ؼـــلم اإلعتهـــاف ٚايــــًبح يف ايــــُصذل عًٝـــ٘
بطٌ ىلعتهاؾ٘ عً ٢ااسٛط ٚدٛباً ٚيـسَ٘ عً ٢ااسٛط ايع ٛىلىل ايـُصذل ٚايــًبح
ؾ ٘ٝىلذا نإ ثايح ىلعتهاؾ٘ .
( :)105ىلذا دًض يف ايـُصذل عً ٢ؾراػ ٍَػؽٛب أ ٚيبض ثٛبـاً َػؽـٛباً ؾعـٌ
َـشرَاً يهٓ٘ أ ٜكلح يف ؼش ١ىلعتهاؾ٘ٚ ،ىلٕ شـبل ظـ ؾ ىلىل َهـإ َـٔ ايــُصذل
ؾ زاي٘ ايـُعتهـ َٔ َهاْ٘ ٚدًض ؾ ٘ٝؾكل ألط ٚأشاٚ ٤يهٔ أ ٜبطٌ ىلعتهاؾ٘.
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( :)106اإلعتهــاف يف ْؿصــ٘ َٓــلٚبٜٚ ،ـــذب بايعــارض َــٔ ْ ـ رُ أ ٚعٗ ـلٍ أٚ
ٜـُنيُ أ ٚىلدار : ٍ٠ؾإ نإ ىلعتهاؾ٘ ٚادباً َعٓٝاً ؾال ىلظهاٍ يف ٚدٛب٘ -قبـٌ ايعـرٚع-
ٚسرَـــ ١قطعـــ٘ بعـــلٚ ،ٙىلٕ نـــإ ٚادبــاً َطًكــاً أَٓ ٚـــلٚباً ؾـــااق ٣ٛعـــلّ ٚدٛبـــ٘
بايعرٚع ٚىلٕ نـإ يف ايٛادـب أسـٛط ىلشـتشباباًْ ،عـِ بعـل َفـٜ ٞـَٛني َٓـ٘ ٜـتعني
عًٝـــ٘ ىلعتهـــاف ايجايـــح ٜٚــــشرّ عًٝـــ٘ قطعـــ٘ ٚىلبطايـــ٘ ،ىلأ ىلذا ىلظـ ـرتط ســـاٍ ْــــ١ّٝ
اإلعتهــاف :ايردــٛع عٓــ٘ يعــارضُ ٜعــ ر - ٙظــرعاً أ ٚعرؾــاً  -عــٔ اإلشــتُرار يف
اإلعتهاف ؾاتـؿل عرٚـ٘ بعـل ٜـَٛني ؾًـ٘ ايردـٛع عٓـ٘ -س٦ٓٝـ  -ىلٕ ظـاٚ ٤أ عـرب٠
بايعرط ىلذا مل ٜهٔ َكارْاً يٓـ ١ٝاإلعتهاف شٛا ٤نإ قبًٗا أّ بعل ايعرٚع ؾ. ٘ٝ
ٚاأظٗر أْـ٘ أ ٜـذل ٟىلظـرتاط ايـردـٛع َـتـ ٢ظـاٚ ٤ىلٕ مل ٜـهٔ عارضْ ،عِ
ٜـــذل ٟىلظــرتان٘ عٓــل عــرٚض أَــرُ ظــرع ٞأ ٚعــريف ٜـــشبص٘ عــٔ اإلشــتُرار يف
ىلعتهاؾ٘ ْعه ىلعتهاف أسل ايسٚدني ثِ ٜعـرض ردـٛع اتلـر َـٔ شـؿر ٙؾهغـب يف
ايـُالقاٜٚ ٠ــُهٓ٘ س٦ٓٝـ ؾصـا ىلعتهاؾـ٘ بٗـ ا ايعـارض ايعرؾــ ٞىلذا ىلظـرتط ايردـٛع
يعارضُ .
( :)107ىلذا ظرط ايردٛع ساٍ ايٓـ ١ّٝثِ بعل ذيـو أشـك ظـرن٘ ؾايعـاٖر عـلّ
شكٛط سهُ٘  -دٛاز ايردٛع عٔ ىلعتهاؾ٘ عٓل ايعرٚض . -
( :)108ىلذا ْ ر اإلعتهاف َعرٚناً بذَهـإ ايردـٛع ؾٝـ٘ (هلل عًـ ّٞإٔ أعتهــ
بعــرط إٔ ٜهــ ٕٛيــ ٞايردــٛع عٓــ٘ ىلذا عــرض َــاْع) ؼ ـضّ ايٓ ـ ر ٚايعــرط ٜٚـــذٛز
ايردٛع س ٦ٓٝست ٢ىلذا مل ٜعرتن٘ يف ْـ ١ّٝاإلعتهافٚ ،ىلٕ نإ ااٚىل ت نٝل ايعـرط
ؾـْ ٞـ ١ّٝاإلعتهاف أٜفاً .
( :)109يف اإلعتهاف َـشرَّات أبل يًُعتهـ َٔ ىلدتٓابٗا: ٖٞٚ ،
أَ -باظر ٠ايٓصا ٤بايـذُاع ْٗاراً أ ٚيٝالً َٔ  ٕٚؾرم بني ايردٌ ٚبني ايـُرأ.٠
ب -ايتؿ  ٝأ ٚايـُفادعٚ ١ي ٕٚ َٔ ٛىلْساٍ ،أ ٚايًُض أ ٚايتكب ٌٝبعٗ٠ٛ
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عً ٢اأسٛط ٚدٛباً َٔ  ٕٚؾرم بني ايردٌ ٚبني ايـُرأ. ٠
دـ  -اإلشتُٓا ٤عً ٢اأسٛط ٚدٛباً .
 ظِّ ايطٝب َطًكاً ٚايتً ّذ بايرٜـشإ  ٖٛٚ -نٌ ْبات ؾ ٘ٝرٜض نٝبٚ - ١أٜفرّ ٙىلذا نإ ايـُعتهـ ؾاقلاً يـشاش ١ايعِ .
ٖـ -ايبٝـع ٚايعـرا ،٤بـٌ َطًـل ايتذـار ٠عًـ ٢ااسـٛط ٚدٛبـاًْ ،عـِ ىلذا ىلــطر
ىلىل ايبٝع ٚايعرا ٤ادٌ اانٌ أ ٚايعرب أْ ٚـشُٖٛا َـُا تــُضّ سادـ ١ايــُعتهـ
بــ٘ ٚمل ٜـــُهٓ٘ ايتٛنٝــٌ ٚأ ايتًُــو بػــه ايبٝــع ٚايعــرا ٤ؾعًــ٘ ٚأ بـ ط عًٝــ٘ ،نُــا
أ بـ ط باإلظــتػاٍ بــااَٛر ايلْٜٛٝــ ١ايـــُباس ١ستــ ٢ايـــ ٝانٚ ١ايٓصــادْٚ ١ـــشُٖٛا
ساٍ ىلعتهاؾ٘ ٚىلٕ نإ ااسٛط  -ىلشتشباباً  -اإلدتٓاب .
 -ٚايـُُارا ٠ؾـ ٞأَرُ ٜين أ ْٟٛٝ ٚبلاع ٞىلثبات ايػًبـٚ ١ىلظٗـار ايؿفـ - ١ًٝأ
ل ٚر ّ ايـ ؽِ عـٔ ايــ ط ؾاْـ٘ َـٔ أؾفـٌ ايعبـا اتٚ ،ايــُلار
بلاع ٞىلظٗار ايـش ّ
عً ٢ايكؽل ؾاْ٘ ايـُُّٝس ايؽشٝض ايٛاقع ٞيًلاع ٞايبانين عٓل ايـُعتهـ.
(:)110اأســـٛط ىلشـــتشباباً يًُعتهــــ اأدتٓـــاب عُّـــا ٜـ ــشرّ عًـــ ٢ايــــُشرّ
ٚااقـ ٣ٛدــٛاز ، ٙبـٌ ىلٕ دــٛاز يـبض ايـــُ ٚ ٝىلزايـ ١ايعــعر ٚأنـٌ ايؽــٝل ٚعكــل
ايٓهاح  -قطع. ٞ
( : )111ايعاٖر إٔ ايـذُاع ايؽـا ر َـٔ ايــُعتهـ سـراّ تهًٝؿـاً ٚٚــعاًٚ ،أ
رٜــب ؾـــ ٞإٔ بــاقَ ٞـــشرَات اإلعتهــاف َؿصــل ٌ٠يــ٘ َــٔ  ٕٚؾــرم بــني ٚقٛعٗــا يف
ايًٝـٌ أ ٚيف ايٓٗــار يهــٔ يف سرَتٗـا تهًٝؿـاً ادــٌ اإلعتهـاف لاؼــ ١ىلظــهاٍ قــ،ٟٛ
ىلأ ىلذا نــإ اإلعتهــاف ٚادب ـاً َع ّٓٝـاً ٚيــ ٛادــٌ قفــاٜ ٤ــَٛني َٓــ٘ ؾتشــرّ بــايعرض
يـشرَ ١ىلبطاٍ اإلعتهاف عٓل. ٥
( :)112ىلذا ؼلر َٓ٘ أسل ايــُشرَات شـٗٛاً ؾايعـاٖر عـلّ بطـالٕ ىلعتهاؾـ٘ ىلأ
يف ايـذُاع ؾاأسٛط ٚدٛباً ٖ ٛاإلتـُاّ ٚايكفا ٤ىلذا نإ اإلعتهاف ٚادباً.
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( :)113ىلذا أؾصــل ىلعتهاؾــ٘ ب ســل ايـــُؿصلات  :ؾــإ نــإ ىلعتهاؾــ٘ ٚادبـاً َع ٓٝـاً
ٚدب قفاؤ - ٙعً ٢اأسٛط ٚدٛبـاً ٚ ، -ىلٕ نـإ غـه َعـني ٚدـب ىلشتـ٦ــٓاؾ٘ َـٔ
دلٜلٚ ،ن ا ٜـذب ايكفا - ٤عً ٢ااسٛط يسَٚاً  -ىلذا نإ َٓلٚباً ٚنإ اإلؾصا
بعل َٜٛنيٚ ،أَا ىلذا نإ قبًُٗا ؾال ظ ٤ٞعًٚ ،٘ٝأ ٜـذب ايؿٛر يف ايكفا.٤
( :)114ىلذا بــاع أ ٚىلظــرت ٣ؾـــ ٞأٜــاّ اإلعتهــاف مل ٜبطــٌ بٝعــ٘ أ ٚظــراؤٚ ٙىلٕ
بطٌ ىلعتهاؾ٘ .
( :)115ىلذا أؾصـــل اإلعتهـــاف ايٛادـــب بايــــذُاع ٚيـــ ٛيـــٝالً ٚدبـــت ايهؿـــار٠
ٚااق ٣ٛعلّ ٚدٛبٗا باإلؾصا بػـه ايــذُاع ٚىلٕ نـإ أسـٛط ىلشـتشباباًٚ ،نؿارتـ٘
َـ ّٝر ٠بـني ايــ ؽاٍ ايجالثـَ ١جـٌ نؿـار ٠اإلؾطـار ايعُّـل يف ظـٗر رَفـإ ٚىلٕ نـإ
ااسٛط ىلشتشباباً إٔ ته ٕٛنؿارت٘ َرتّبَ ١جٌ نؿار ٠ايعٗار.
ٚىلذا نإ اإلعتهاف يف ظٗر رَفإ ٚأؾصل ٙبايـذُاع ْٗـاراً ٚدبـت نؿارتـإ :
ىلسلاُٖا إلؾطار ٙظٗر رَفإ ٚاالر ٣إلؾصا اإلعتهـافٚ ،نـ ا تــتهرر ايهؿـار٠
ىلذا نإ يف قفا ٤ظٗر رَفإ بعـل ايـسٚاٍٚ ،ىلٕ نـإ اإلعتهـاف ايــُ نٛر َٓـ ٚراً
ٚدبــت نؿــار ٠ثايجــ ١يـُـــ ايؿ ١ايٓـ رٚ ،ىلذا نــإ ايــذُاع يسٚدتــ٘ ايؽــا ١ُ٥يف ظــٗر
رَفإ ٚقل أنرٖٗا عًٚ ٘ٝدبـت نؿـار ٠رابعـ ١عٓٗـا عًـ ٢ااسـٛط ٚدٛبـ ًا عًـَ ٢ـا
تـكلّ ؾـ ٞؾرٚع نؿار ٠ايؽ. ّٛ

والـحمد هلل رب العالـمني

فكُ الصكاة
بطه اهلل السمحً السحٔه
الةَ َّآتُْا الصَّكَا َةص ٚقاٍ تعاىل  :طإِىَّنَا الصَّ َدقَاتُ
الص َ
قاٍ تعاىل  :طَأقِٔنُْا َّ
السقَابِ َّا ِلغَازِمِنيَ َّفِٕ َضبِٔلِ
ِللِفُكَسَاءِ َّالـنطَاكِنيِ َّا ِلعَا ِملِنيَ َعلَ ََِٔا َّالـنؤَلَّفَةِ ُقلُْ ُبَُهِ َّفِٕ ِّ
ل فَسِٓضَةّ مًِِ اللَُِّص .
الطبِٔ ِ
اللَّ ُِ َّاِبِ ًِ َّ

ايعنا ٠ؾطٜه ٌ١إيـٗٚ ٌ١ٝنطٜبَ ٌ١اي ٌ١ٝؾطنٗا اهلل عً ٢عبازٚ ٙقطْٗا بايكال٠
يف عس َٔ ٠آٜات ايكطإٓ ٚدعًٗا أسس األضنإ اييت بـ

عًٗٝـا االغـالّ س ـ٢

قاض ٚدٛبٗا َٔ نطٚضات ز ٜٔاالغالّٚ ،قاض َٓهطٖا َ -ع ايعًِ بؿطنٗا
 -ناؾطاً َٚاْعٗا َٔ غري إْهاض ٚدٛبٗا ؾاغكاً ال تــُكبٌ َٓـ٘ قـال ٠س ـٜ ٢عنـٞ

قاٍ ضغ ٍٛاهلل( )طأَٓا الـنطلنٌْ  :شكْا أمْالكه تكبل صالتكهصٜٚ ،عٗط َـٔ
ََِّـسُ ٍُهِ َّتُـصَكِٔ َِهِصَٚـٔ بعـأ أسازٜـح
قٛي٘ غبشاْ٘ طخُرِ مًِِ أَمَِْا ِل َِهِ صَـ َدقَةّ ُت َ
ايــــُعكَٛن (ٜٚ )بـــس :ٚإٔ زاؾـــع ايعنـــاٜ ٠لٗـــط أَٛايـــ٘ عٓـــس بصيــــٗا
يـُػ شـكٗٝا ٜٚـشًًٍٗا عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝايـ٘ ٜٚعنٍـْ ٞؿػـ٘ َـٔ ايبُدـٌ ٚايؿُـض إشا
أعلاٖا بلٝب ْؿؼ .
ٚيف ؾكـ٘ ايعنــا ٠بكػـُٗٝا  -ظنــا ٠ايــُاٍ ٚظنــا ٠ايؿلـط - ٠أسهــاّ نــجري٠
ْعطض يـُُٗاتٗا نُٔ َكاقس:
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الـنكصد األّل  :شسائط ّجْب شكاة الـنال .
األ :ٍٚايبًٛؽ ؾـال تــذب ايعنـا ٠يف األَـٛاٍ ايعنٜٛـ ١ايعا٥ـس ٠اىل ًَـو ايكـ

ا

س ٜ ٢بًؼ ايـشًِ ؾ ذب عً ٘ٝايعناٜٚ ،٠بسأ َٔ  ّٜٛبًٛغ٘ س ٌٍٛألَٛايـ٘ ايعنٜٛـ ١أٚ
 ٜأخط عٔ بًٛغ٘ تعًل ايعنا ٠بػالت٘ بٌ ايعاٖط نؿا ١ٜايبًٛؽ سن تعًل ايعنا ٠بػً ٘.
ايجـــاْ : ٞايعكـــٌ ،ؾـــال تـ ــذب ايعنـــا ٠يف األَـــٛاٍ ايعنٜٛـــ ١ايعا٥ـ ـس ٠اىل ًَـــو
ايـُذٓ َٔ ٕٛغري ؾطم بن االطباقٚ ٞاألزٚاض ، ٟؾالبس سن تعًل ايعنا ٠بػً ٘ َـٔ
عــسّ قــسم ايـــُذٓٚ - ٕٛيــ ٛأزٚاضٜــا  -عًٝــ٘ ٚ ،إال مل تـــذب ايعنــا ٠يف غً ــ٘ ،
ٖٚهصا يف أْعاَ٘ ْٚكس ٜ٘البس َٔ االؾاق ١اي اَ ١ط ٍٛسٛيـٗا .
ايجايح  :ايـشط ، ١ٜؾال تـذب ايعنا ٠يف األَٛاٍ ايعن ١ٜٛايعا٥س ٠اىل ايعبس .
ايطابع :ايـًُو ايؿعًـ ، ٞؾـال تــذب ايعنـا ٠إال ؾُٝـا ٖـَ ٛايـ٘ ًَٚهـ٘ يف ظَـإ
تعًـــل ايٛدـــٛ

أ ٚتــــُاّ ايــــشٚ ، ٍٛعًٝـــ٘ ال ظنـــا ٠عًـــ ٢ايــــُاٍ ايــــُٖٛٛ

ٚايـُكطٚض قبٌ قبه٘ ٚايـُـاٍ ايـُٛق ٢ب٘ قبٌ ٚؾا ٠ايـُٛق. ٞ
ايـداَؼ  :اي ُهٔ َٔ ايكطف ط ٍٛايـشٚ ، ٍٛايــُطاز بـ٘ اي ػـًٍط عًـَ ٢ايـ٘
َــع قسضتــ٘ اي اَــ ١عًــ ٢اي كــطف ؾٝــ٘ ببقبــاض ايػــري ٚبــاالتالف  ْٚــشُٖٛا يــ ٛأضاز
ايـُايو  ،ؾال تـذب ايعنا ٠يف َاي٘ ايص ٟيٝؼ عٓس ٙأ ٚال  ٜػـًط عًـ ٢اي كـطف ؾٝـ٘
ٖــ ٛأٚ ٚنًٝــ٘ ْعــري ايـــُاٍ ايـــُػطٚم ٚايهــا٥ع ٚايـــُػكٛ

ٚايـــُسؾ ٕٛيف َهــإ

َٓػــٚ ٞايـــُطٖٚ ٕٛايـــُٛقٛف ٚايػا٥ــب ايــص ٟال  ٜـ ُهٔ ايـــُايو ٚال ٚنًٝــ٘ َــٔ
اي كــطف ؾٝــ٘  ،س ــٜ ٢كــع أســسٖا يف ٜــسٜٚ ٙــ ُهٔ َــٔ اي كــطف ؾٝــ٘ ســن تعًــل
ايٛدٛ

أٜ ٚأت ٞس ٌٍٛعًَ ٢اي٘  ٖٛٚعٓس َ ٙػًٍط عًٝـ٘ ؾ ذـب ظناتـ٘ ٖٚ ،هـصا ال

تـذب ايعنا ٠يف ايسٚ ٜٔإٕ تـُهٔ َٔ إغ ٝؿا ٘٥س ٜ ٢ػ ٛؾٜٚ ٘ٝكع يف ٜس ٙبايؿعٌ ثـِ
ٜـش ٍٛعً ٘ٝايـش. ٍٛ
ٚأَا األَٛاٍ ايعن ١ٜٛناألْعاّ ايـُٓصٚض اي كسم بٗا ؾال ٜبعس ثبٛت ايعنا ٠ؾٗٝا

ؾطا٥ط ٚدٛ
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َايـــِ  ٜكــسم بٗــا ؾعـالً قبــٌ َهــ ٞايـــش ٍٛعًٗٝــا يف ٜــسٚ ،ٙإال ؾٝذــب أزا ٤ايعنــا٠
ٚاألسٛط ٚدٛباً أزاؤٖا َٔ َاٍُ آخط س  ًٜ ٢ـَ ِ٦ع ايٓصض ايٛادب عًٚ ٘ٝؾاؤ. ٙ
( :)1ال تـذب ايعنا ٠يف األعٝإ ايـُٛقٛؾ ١ناألْعـاّ ايــُٛقٛؾ ١عًـ ٢ؾـدلُ أٚ
دٗ ،ٍ١نُا ال تـذب يف ْـُا ٤ايٛقــ نـأٚالز االْعـاّ ٚثــُاض ايبػـ إ ٚظضعٗـا إال إشا
تـًٍُو ايـُٛقٛف عًٚ - ٘ٝي ٛب ػًٝط ٚي ٞايٛقـ  -سكـ ً١تبًـؼ ايٓكـا

قبـٌ ظَـإ

تعًل ايعنا ٠أ ٚتـشكٌ يف ٜسٜٚ ٙــُه ٞعًٗٝـا سـ ٌٍٛعٓـس ٙغـٛا ٤نـإ ايٛقــ عًـ٢
ؾدلُ أ ٚأؾدام َعٝٓٝـٔ أ ٚعً ٢دٗ ١نايؿكطاٚ ٤ايػازات ٚايعًُاٚ ٤نإ َِٓٗ .
( :)2إشا عطض عسّ اي ُهٔ َٔ اي كـطف نـإٔ تُػـطم أْعاَـ٘ أ ٚتُػكـب أثٓـا٤
ايـــش ٍٛأ ٚقبــٌ تعًــل ايعنــا - ٠إْكلــع ايـــش ،ٍٛؾــبشا تـــُهٔ السك ـاً َــٔ اي كــطف
إغ أْـ سٛالً ألْعاَ٘ أ ٚيٓكٛز ٙأ ٚقاضٕ اي ُهٔ َٔ اي كطف َع ظَإ تعًل ايعنـا٠
بػً ٘ ؾٝذب أزاؤٖا ٚ .إَا إشا عطض عسّ اي ُهٔ َٔ اي كطف بعس تعًـل ايعنـا ٠أٚ
َه ٞايـشُ َ ٍٛهٓاً ؾكـس إغـ كط ٚدـٛ

ايعنـاٚ ٠يعَـ٘ أزاؤٖـا عٓـس ـسز ايكـسض،٠

ؾإ إغـ ُط ايعذـع عـٔ اي كـطف ٚنـإ َككـطاً يف تـأخري ايـسؾع اىل ايــُػ شل بـإٔ
ٚدـس يــٗا َٛنـعاً َ -ػـ شكاً  -ؾًـِ ٜـسؾعٗا إيٝـ٘ أ ٚنـإ َككـط ًا يف سؿـغ ايــشك١
ايعن َٔ ١ٜٛاي ًـ أ ٚايػطق ١نإ ايـُككط نآَاً ٚ ،إال ؾال نُإ .
( :)3إشا ناْــا األعٝــإ ايعنٜٛــَ ١ؿــثن ١بــن إثــٓن أ ٚأنجــط إع ـ يف ٚدــٛ
ايعنـــا ٠عًـــ ٢أســـسِٖ  :بًـــٛؽ سكــ ٘ ايٓكـــا
ايـُذُٛع ايٓكا

ٚ ،ال ٜهؿـــ ٞيف ايٛدـــٛ

 :بًـــٛؽ

.

( :)4ظنا ٠ايكطض عً ٢ايـُكثض بعس قبه٘  ،ال عً ٢ايـُكطض  ،ؾً ٛإقـثض
ْكابا َٔ األعٝإ ايعنٚ ١ٜٛقبه٘ ٚبك ٞعٓس ٙغـٓٚ ١دبـا عًٝـ٘ ظناتـ٘ ٚإٕ نـإ قـس
إؾـــثط يف عكـــس ايكـــطض عًـــ ٢ايــــُكطض إٔ ٜـ ـ ز ٟايعنـــا ٠عٓـــ٘ ْ ،عـــِ إشا أز٣
ايـُكطض عٓ٘ قض ٚغكلا ايعنا ٠عٔ ايـُكثض  ،بٌ ٜكـض َـع عـسّ ايؿـطط إٔ
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 ٜع ايـُكطض عٓ٘ بأزا ٤ايعنـا ، ٠نُـا ٜكـض تـ ع األدـٓ

س ظنـا٠
 ،ؾـاشا زؾـع أسـ ٌ

َاٍ ايـكطض غكط عٔ ايـُكثض ٚال ٜعن ٢ايـُاٍ ايٛاسس َطتن يف عاّ ٚاسس .
ال
(: )5ثبٛت اخلٝاض ايـُؿطٚط بطز َجٌ ايـجُٔ يــُٔ بـاع ْكـاب ًا َـٔ األْعـاّ َـج ً
نػــا٥ط اي ــدٝاضات ال ٜـــُٓع عــٔ تعًــل ايعنــا ٠بــٌ  ٜــشػب سٛيــ٘ َــٔ ســن ايعكــس
ٍ آخـط عًـ ٢األسـٛط ٚدٛبـ ًا س ـ ًٜ ٢ـَ ِ٦ـع ايعُـٌ
ايـًُُو  ٜٚز ٟظناتـ٘ َـٔ َـا ُ
بايؿطط ايـُأخٛش عً. ٘ٝ
( :)6االغُاٚ ٤ايػهط ساٍ تعًل ايعنا ٠بايػً ١أ ٚأثـٓا ٤ايـش ٍٛال ٜـُٓعإ عٔ
ٚدٛ

ايعنا. ٠
( :) 7االغالّ يٝؼ ؾـطط ًا يف ٚدـٛ

ايعنـا ٠بـٌ ـب عًـ ٢ايــُػًِ ٚايهـاؾط

عً ٢سس غٛا ٍٜٚ ، ٤كض َٓ٘ أزاؤٖا إخ ٝاض ًا ٚإٕ مل ٜككس اي كط
َٛسساً هلل غبشاْ٘ ٚقكس اي كط

بؿعًٗا ٚ ،ي ٛنـإ

بؿعًٗا نإ خرياً ي٘  ،يهٔ ال  ٜاخس بٗـا ٚال  ٜـابع

عًٗٝا عٓس إْبػاط ٜس ايؿكٜٚ ٘ٝه ؿ َ٘ٓ ٢بسؾع اجلع ١ٜس  ٢ظٗٛض ايٛي( ٞعجل) .
( :)8إشا إغ لاع يًشر بـُـًو ايٓكا

ايعنٚ - ٟٛي ٛبهَُ ١ُٝاٍُ إيٝـ٘ ٜـ ُِ

نؿا ٘ ٜيًشر  ،غٛاًَ ٤ه٘ قبٌ ايٓكا

أّ بعـس - ٙؾكـس تعًٍـل ايــشر بعٗستـ٘ َعًكـاً

عً ٢سهٛض ايٛقا  :ؾإ نإ ايٓكا

قس تعًكا بـ٘ ايعنـا ٠يــُه ٞسـ ٍُٛعًٝـ٘ أٚ

يكسم إغـِ ايػًـ ١قبـٌ تــشكل االغـ لاعٚ ١دـب عًٝـ٘ أزا ٤ايعنـاٚ ٠مل دنـب عًٝـ٘
ايـــشر إال إشا نــإ ايـــُ بك ٞبعــس ايعنــا ٠ناؾٝــ ًا يًػــؿط ٚأزآَ ٤اغــو ايـــشر ٚيــٛ
ببقثاضُ ٛ ٜقٍع  -إطُٓ٦اْاً  -قسضت٘ عًٚ ٢ؾا ٙ٤بعس ايطدٛع َٔ ايـشر .
ٚإٕ نإ ايٓكا

َـشكٍكاً يإلغ لاع ١قبٌ إٔ تـ عًل ب٘ ايعنا ٠يعسّ َه ٞسـٍٛ

عً ٘ٝأ ٚيعـسّ قـسم اغـِ ايػًـ ١بعـس ٚ -دـب ايــشر ٜٚ ،ــذب عًٝـ٘ س٦ٓٝـص سؿـغ
إغ لاع ٘ ب بـس ٌٜايــُاٍ ايعنـ ٟٛبػـريٚ ،ٙإشا مل ٜبـسٍ ايــُاٍ ايعنـ ٟٛس ـَ ٢هـ٢
عً ٘ٝايــشٚ ٍٛدبـا ايعنـاَ ٠ـع إغـ كطاض ايــشر عًٝـ٘ ًٜٚعَـ٘ أزاؤٚ ٙيـ َ ٛػـهع ًا .
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( :)9إشا عًِ ايبًٛؽ ٚاي عًـل ٚمل ٜعًـِ ايػـابل َُٓٗـا مل ـب ايعنـا - ٠غـٛا٤
عًــِ تــأضٜذ اي عًــل ٚدٗــٌ تــأضٜذ ايبًــٛؽ  ،أّ عًــِ تــأضٜذ ايبًــٛؽ ٚدٗــٌ تــأضٜذ
اي عًل ،أّ دٌٗ اي أضرنإ ٚ .نصا ايـشهِ يف ايـُذٓ ٕٛإشا نإ دْٓٛـ٘ غـابكاً ٚطـطأ
ايعكٌ ٚ ،أَا إشا نإ عكً٘ غابكاً ٚططأ اجلٓٚ ٕٛؾـو يف بكـا ٤عكًـ٘ اىل ظَـإ تعًـل
ايعناٚ ٠دبا ايعنا ٠غٛا ٤عًِ تأضٜذ اي عًل ٚدٌٗ تأضٜذ اجلٓ ، ٕٛأ ٚعًـِ تـأضٜذ
اجلٓٚ ٕٛدٌٗ تأضٜذ اي عًل  ،أ ٚدٌٗ اي أضرنإ َعاً .

الـنكصد الثاىٕ  :األمْال اليت جتب فَٔا الصكاة .
ال ٜـذب يف َاٍ ايـُػًِ َٚـًُٛنات٘ ايـشالٍ عً ٘ٝإال ايعناٚ ٠ايــدُؼُٖٚ ،ـا
ؾطٜه إ َٓكٛق إ يف ايكطإٓ ايـشهٚ ، ِٝأثطُٖـا تــشًَ ٌٝـاٍ ايــُهًـ ٚتلٗـريٙ
ٚتعنٚ ، ٘ ٝيهٌ َُٓٗا َباسح ْعطض ٖٓا ألسهاّ ايعنا: ٠
تـذب ايعنا ٠يف تػع ١أَـٛاٍ ٚ ،عؿـ ٞعُـا غـٛاٖا  :يف األْعـاّ ايجالثـ : ١االبـٌ
ٚايبكــط ٚايػــِٓ ٚ ،يف ايػــالت األضبعــ : ١ايـــشٓلٚ ١ايؿــعري ٚاي ُــط ٚايعبٝــب ٚ ،يف
ايٓكس : ٜٔايصٖب ٚايؿه ١ايـُػهٛنن بػه ١ايـُعاًَ. ١
ٚتػ شب ايعنا ٠يف احلبٛ

اييت تٓبا يف األضض نايػُػِ ٚاألضظ ٚايـسخٔ

ٚاحلُل ٚايعسؽ ٚايـُاف ٚغريٖاٚ ،ال تػ شب يف ايؿٛان٘ ٚايبكٚ ٍٛاخلهـطٚات
َٚا ٜؿػس ي َ٘ٛٝنايكجاٚ ٤اي ؿاح ٚايبلٝذ ٚاخلٝاض ٚايهطؾؼ ٚحنٖٛا .
ٜٚػ شب َ نساً  ّٜٛ -ايـشكاز ٚاجلصاش  -اعلاَ ٤ايو ايعضع ٚايجُـط يًؿكـري
ايــُاض ٚايػـا ٌ٥ايــشانط يف َعضع ـ٘ أ ٚبػـ اْ٘ ٜ :علٝـ٘ ايهـػح َــُا ٜــشكسَ ٙـٔ
سٓل ٍ١أ ٚؾعري أ ٚضظ أَ ٚاف أ ٚحنٖٛا َٔ َعضٚعات٘  ،أٜ ٚعل ٘ٝايـشؿٓ َٔ ١تــُطُ أٚ
و حَصَا ِد ِص.
عٓب أ ٚتؿاح أ ٚحنٖٛا َٔ ايجُاضٚ ،ؾْ ٘ٝعٍ قٛي٘ غبشاْ٘ :طَّآتُْا حَكَُُّ َٓ ِْ َ
ٖٚــص ٙاألَــٛاٍ ايعنٜٛــٚ ١غريٖــا َـــُا ال ظنــا ٠ؾٝــ٘ نًــٗا َؿــُٛي ١يؿطٜهــ١
ايـدُؼ إشا بكٝا أ ٚبك ٞبعهـٗا أ ٚبٝعـا ٚقـطف بعـأ أثــُاْٗا يف ايــُ ْٚ ١ظاز
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َٓٗا عٓس ضأؽ ايػٓ ١ؾٝذب إخطاز مخؼ َا ؾهٌ عٔ ايــُ ْ ١بــشػب ايــُٛاظٜٔ
اآلت ١ٝيف ؾك٘ اخلُؼ إٕ ؾا ٤اهلل تعاىل .
ثِ ٜكع ايهالّ يف أْٛاع األَٛاٍ ايعن ١ٜٛايٛدٛب ١ٝنُٔ َباسح :

الـنبحث األّل  :شكاة األىعاو
ٜؿثط يف ٚدٛ

ايعنا ٠يف األْعاّ َ -هاؾاً اىل ايؿطٚط ايعاَ - ١أَٛض :

ايؿطط األ : ٍٚبًٛؽ ايٓكا  ،ؾُا مل ٜبًؼ َٓٗا ايٓكا
( :)10يف االبٌ  -بـذُٝع أْٛاعـ٘ :ايعـطا

ؾٗ ٛعؿ. ٌٛ

ٚايبدـات ، ٞايـصنط ٚاألْجـٜٛ - ٢دـس

إثٓا عؿط ْكاباً  :األ - ٍٚمخؼ َٔ األبٌ ٚؾٗٝا ؾا ، ٠ثِ ال ظنا ٠س ـ ٢تبًـؼ االبـٌ
عؿطاً ٚؾٗٝا ؾاتإ  ،ثِ إشا بًػا مخؼ عؿط ٠ؾؿٗٝا ثالخ ؾٝا ، ٙثِ عؿطٚ ٕٚؾٗٝـا
أضبع ؾٝا ، ٙثِ مخؼ ٚعؿطٚ ٕٚؾٗٝا  :مخـؼ ؾـٝا ، ٙثــِ غـا ٚعؿـطٚ ٕٚؾٗٝـا :
بٓا َـداض  ٖٞٚ -ايساخً ١يف ايػٓ ١ايجاْٝـٚ - ١إشا مل تهـٔ عٓـس ٙأدـعأ ٙزؾـع إبـٔ
يب ٖٛٚ - ٕٛشنط قـس زخـٌ ايػـٓ ١ايجايجـ ، - ١ؾـإ مل ٜهـٔ عٓـس ٙتــدٝط يف ؾـطاَ ٤ـا
تٝػط ي٘  :تًو أٖ ٚصٚ ٙيف زؾع ق ١ُٝأسسُٖا .
ثِ إشا بًػا إبً٘ غ اً ٚثالثن ؾؿٗٝا:بٓا يب ٖٞٚ - ٕٛايساخً ١يف ايػٓ ١ايجايجـ-١
ثِ غا ٚأضبعٚ ٕٛؾٗٝا  :سك ٖٞٚ - ١ايساخً ١يف ايػٓ ١ايطابع ، ١ثِ إسـسٚ ٣غـ ٕٛ
ٚؾٗٝا  :دصع ٖٞٚ - ١ايساخً ١يف ايػٓ ١اخلاَػ ، - ١ثِ غـا ٚغـبعٚ ٕٛؾٗٝـا  :بٓ ـا
يب ، ٕٛثِ إسسٚ ٣تػعٚ ٕٛؾٗٝا  :سك إ  ،ثِ َاٚ ١٥إسـسٚ ٣عؿـطٚ ٕٚؾٗٝـا يف نـٌ
مخػــن  :سكــٚ ، ١يف نــٌ أضبعــن  :بٓــا يب ـٚ ، ٕٛالبــس َــٔ ايـــشػا

بٓشــٜ ٛؿــٞ

بايعسز ٚذنؿغ سك ١ايؿكـطآٜٚ ٤عـسّ أٜ ٚكـٌ ايعؿـٚ ٛال ٜبًـؼ ايعؿـطٚ ، ٠س٦ٓٝـص ؾـإ
نإ ايعسز َلابكاً يألضبعن  -حبٝح إشا سػب باألضبعن مل تهٔ ظٜازٚ ٠ال ْكٝكـ- ١
عُــٌ عًــ ٢األضبعــن نايـــُاٚ ١٥ايػ ـ ن ٚ ،إشا نــإ َلابكــاً يًدُػــن  -بايـــُعٓ٢
ايــ ــُ كسّ  -عُــــٌ عًــــ ٢ايــ ــدُػن نايـــــُاٚ ١٥ايــ ــدُػن ٚ ،إٕ نــــإ َلابكــ ـاً
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يهٌ َُٓٗا -نايــُا ٥ن -تــدٝط ايــُايو بـن ايعـس بـاألضبعن ٚباخلُػـنٚ ،إٕ نـإ
َلابكـاً يـــُٗا َعـاً نايـــُا ٥ن ٚايػـ ن عُـٌ عًُٗٝــا َعـاً ؾٝشػــب مخػــٓٝن ٚأضبــع
أضبعٓٝات ٚعًٖ ٢صا ال عؿ ٛإال ؾُٝا ز ٕٚايعؿط. ٠
( :)11يف ايبكط  َ٘ٓٚ -ايــذاَٛؽ َ ،ـٔ ز ٕٚؾـطم بـن ايـصنط ٚاألْجـٜٛ - ٢دـس
ْكابإ  :األ : ٍٚثالثٚ ٕٛؾٗٝا تبٝع  ٖٛٚ -شنط زخـٌ يف ايػـٓ ١ايجاْٝـٚ - ١ال تــذعٟ
اي بٝع ١عً ٢األسٛط ٚدٛباً ٚ .ايجاْ : ٞأضبعٚ ٕٛؾٗٝا َػـٖٓٚ - ١ـ ٞأْجـ ٢زخًـا يف
ايػٓ ١ايجايجٚ - ١ال ٜـ ذع ٟايـُػٔ ايـصنط َٓٗـا ٚ .عًـٖ ٢ـصا ايــشػا

بايػـ ًا َـا بًـؼ

ايعا٥ـس ٜٚ ،ـ عن ايعــس بايــُلابل ايـص ٟال عؿــ ٛؾٝـ٘  :ؾـإ طــابل ايـجالثن  -ال غــري ،
نايػ ـ ن  -عــس بٗــا ٚ ،إٕ طــابل االضبعــن  -ال غــري  ،نايجُــاْن  -عــس بٗــا ٚ ،إٕ
طابكُٗا  -نايػبعن  -عس بُٗا َعاً ٚ ،إٕ طابل نـالً َُٓٗـا  -نايــُاٚ ١٥ايعؿـط- ٜٔ
 ٜدٝط بن ايعس بايجالثن أ ٚبـاألضبعن َٚ ،ـا ز ٕٚايـجالثن عؿـَٚ ، ٌٛـا بـن األضبعـن
ٚايػ ن عؿٚ ، ٛيٝؼ عً ٢ايهػٛض ؾٚ ، ٤ٞال عً ٢ايٓٝـ ؾـ - ٤ٞأَ ٟـا ظاز عًـ٢
ايٓكا

َٔ اآلساز س  ٢اي ػع. - ١
( :)12يف ايػِٓ  -بـذُٝع أيٛاْ٘ ٚأْٛاع٘  :ايــُعع ٚايهـإٔ  ،ايـصنط ٚاألْجـ- ٢

تٛدــس مخػــْ ١كــب  :أضبعــٚ ٕٛؾٗٝــا  :ؾــا ، ٠ثــِ َا٥ــٚ ١إســسٚ ٣عؿــطٚ ٕٚؾٗٝــا :
ؾاتإ  ،ثِ َا ٥إ ٚٚاسسٚ ٠ؾٗٝا  :ثالخ ؾٝا ، ٙثـِ ثـالخ َ٦ـٚٚ ١اسـسٚ ٠ؾٗٝـا أضبـع
ؾـٝا ، ٙثـِ اضبـعـُا٥ـ ١ؾـؿ ٞنـٌ َـا٥ـ : ١ؾا ٠بايػاً َا بـًؼ ٚ ،ال ؾـ ٤ٞؾـُٝا ْكل عٔ
ايٓكا

األٚ ٍٚال ؾُٝا بن ْكابن .

( :)13ايـُاٍ ايــُؿثى  -إشا بًـؼ ْكـٝب نـٌ ٚاسـس َـِٓٗ ايٓكـا
ايعنا ٠عً ٢نٌ ٚاسس َِٓٗ ٚ ،إشا بًؼ ْكٝب بعهـِٗ ايٓكـا

ٚ -دبـا

ز ٕٚبعـأ ٚدبـا

ايعنا ٠عً َٔ ٢بًؼ ْكٝب٘ ز ٕٚؾطٜه٘ ٚ ،إٕ مل ٜبًـؼ ْكـٝب ٚاسـس َـِٓٗ ايٓكـا
مل تـذب ايعناٚ ٠إٕ بًؼ ايـُذُٛع ايٓكا

.
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( :)14إشا نإ َاٍ ايـُايو ايٛاسس َ ٛظعاً يف ايبًسإ  َٚؿطق ًا بعه٘ عٔ بعـأ
يٛسغ ايـُذُٛع َاالً ٚاسساً ؾإ بًؼ ايٓكـا

ٚدبـا ؾٝـ٘ ايعنـاٚ ،٠ال ٜالسـغ نـٌ

َـذُٛعَ ١اي ١ٝيف َهإُ عً ٢سسَ ٠ػ كالً .
( :)15األسٛط إغ شباباً يف ايؿا ٠اييت تـذب يف ْكب االبٌ ٚايػـِٓ إٔ تهُـٌ
يـٗا غٓٚ ١تـسخٌ يف ايجاْٝـ ١إٕ ناْـا َـٔ ايهـإٔ ،أ ٚتهُـٌ يــٗا غٓــ إ ٚتـسخٌ يف
ايجايج ١إٕ ناْا َٔ ايـُععٚ ،ال ٜبعس نؿا ١ٜايهإٔ إشا زخٌ يف ايؿٗط ايجـأَ ٚنؿاٜـ١
ايـُعع إشا زخٌ يف ايػٓ ١ايجاْٚ ،١ٝايـُِٗ قسم عٓٛإ (ايؿا )٠عًـ ٢ايــُسؾٛع ظنـاً٠
َع االي عاّ بايعُط ايـُصنٛضٚ ،ال ؾ ٤ٞآخط  :ؾاشا نإ مجٝـع ايٓكـا

َـٔ االْـاخ

ٜـذع ٟزؾع ايصنط عٔ األْجـٜٚ ٢ــذع ٟايعهـؼٚ ،إشا نـإ نًـ٘ َـٔ ايهـإٔ ٜــذعٟ
زؾع ايــُعع عـٔ ايهـإٔ ٜٚــذع ٟايعهـؼ ،نُـا ٜــذع ٟزؾـع ايبكـط عـٔ ايــذاَٛؽ
ٜٚـذع ٟزؾع االبٌ ايعـطا

عـٔ ايبدـاتٜٚ ٞــذع ٟايعهـؼ ؾُٗٝـاٚ ،ايــُِٗ قـسم

االبٌ أ ٚايبكط عً ٢ايـُسؾٛع ظناَ ً٠ع االي عاّ بايعُط ايــُدكٛم َـع ايـصنٛض ٠أٚ
االْٛث ١ايـُلًٛب ١ؾطعاً ٚقس تـكسّ ايبـٝإ .
( :)16ال ؾطم بن ايكشٝض ٚايـُطٜأٚ ،ايػـًٚ ِٝايــُعٝبٚ ،ايؿـا

ٚايــٗطّ

يف ايعس َٔ ايٓكا ٚ .عٓس زؾع ايعناًٜ ٠عّ ايـُايو زؾع ايكشٝض إشا ناْـا أغٓاَـ٘
نًــٗا قــشٝشٚ ١ال ٜـــذٛظ يــ٘ زؾــع ايـــُطٜأٚ ،إشا ناْــا غــً ١ُٝال ٜـــذٛظ زؾــع
ايـُعٝبٚ ،إشا ناْا نًٗا ؾاب ١ال ٜـذٛظ زؾع ايـٗطّٚ ،نصا ًٜعّ زؾع ايكـشٝض غـري
ايـٗطّ ٚايـُعٝب إشا نإ ايٓكا

ًَؿكاً َـٔ ايكـٓؿن عًـ ٢األقـْ ،٣ٛعـِ إشا ناْـا

نًٗا َطٜه ١أٖ ٚطَ ١أَ ٚعٝب ١داظ االخطاز َٓٗا عً ٢األق. ٣ٛ
ٚال تـ خص ايطبـ ٖٞٚ - ٢ايـٛايس ٠سسٜـجاً إىل عـؿطَٜٛ ٜٔاً ٚ -ال ت خص األنٛي١
  ٖٞٚاييت تطعٚ ٢تػُٔ يألنٌٚ ،ال  ٜخص ؾشٌ ايهطا .( :)17ايعنا ٠يف عُـَٛ ّٛاضزٖا  -ايـػالت ٚاألْـعاّ ٚايٓـكسَ -ٜٔـ عًك ١بايعن
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ايـُاي ١ٝايعن ١ٜٛيهٔ  ٜدري ايـُايو  -ز ٕٚغري : ٙايػاع ٞأ ٚايؿكري  -بن زؾعٗا َـٔ
عن ايٓكا

ٚبن زؾعٗا َٔ خاضد٘ ٚي ٛنإ يف بًـسٍ آخـط ،نُـا ٜــذٛظ زؾـع ايكُٝـ١

َٔ األٚضام ايٓكس ١ٜايـُ ساٚي ١غٛقٝاًٚ ،زؾع ايعن أؾهٌ َٔ زؾع قٗ ُٝا ٚأسٛط .
ٚايـــُساض عًــ ٢ايكُٝــٚ ١قــا اي ـسؾع ٚاالخــطازٚ ،ال ٜبعــس االنـ ـــؿا ٤بكُٝــ ١بًــس
ايـسؾع ٚاالخــطاز ٚ .أَــا زؾــع غــري ايعـن ٚايٓكــٛز َــٔ ايبهــا٥ع ٚاألَ عــٚ ١األدٗــع٠
ؾٝؿهٌ دساً  :إدعاؤٖا عٔ ايعنـا ٠ايٛادبـ ١إال بـبشُٕ َــٔ ايــُذ ٗس ايعـسٍ إشا ضأ٣
 ٖ ٛأ ٚايساؾع يًعنا-٠ن ٕٛايـُ اع ايهصا ٞ٥خرياً يًؿكري ٚأْـؿع يًُػ شل َٔ ايعـنايعنٜٛــَٚ ١ــٔ ايٓكــس الس ٝادــ٘ إىل ايـــُ اع ايـــُعن أنجــط َــٔ ايٓكــٛز َٚــٔ األْعــاّ،
ؾـُٝهٔ يكــاسب ايعنـا ٠إؾــطاظ ظناتــ٘ ٚععيــٗا يف َــاٍُ َـــدكٛم ثـِ عٓــسَا ٜـــعٔٝ
ايؿكــري ايـــُعل ٜٚ ٢أنــس َــٔ إس ٝادــ٘ يًلعــاّ أ ٚايجــٛ

أ ٚايجالدــَ ١ــجالً ٜـــذطٟ

َعاٚنــ ١سكٝكٝــ ١خايٝــَ ١ــٔ ايػــزن ٚايـــشٝـ بــإٔ ٜؿــث ٟبـــُاٍ ايعنــاَ ٠ــا ٜـــش اد٘
ايـُػ شل ايـُـ اع ايص ٖٛ ٟخـري ي٘ ؾٝعل ٘ٝإٜاٚ ٙال ًٜعّ إعالَ٘ به ْ٘ٛظنا.ً٠
ايؿــطط ايجــاْ : ٞايػــ ّٛطــ ٍٛايـــشٖٚ ،ٍٛــ ٛايطعــ ٞيف األضض ايـــُ ػعَ ١ـــُا
ْبا عًٗٝا َٔ غري نًؿـٚ ،١ايعـ  ٠بكـسم ايػـ ّٛطـ ٍٛعاَٗـا عطؾــاً ٚعٓـس ايــُطبن
ا غــري َــعضٚع يًُايــو غــٛا٤
ايعــاضؾنٜٚ ،كــسم ايػــ ّٛعًــَ ٢ــا أنًــا َــٔ ْبــ ٍ
ايـــًُُٛى أ ٚايــــُباح يف األضانـــ ٞايعاَـــٚ ١ايلطقــات ،ؾـــإ ضعاٖـــا يف ايــــشؿٝـ
ٚايـسغٌ ايـصٜٓ ٟبـا طبٝعٝـ ًا يف األضض ايــًُُٛن ١ؾــ ٞأٜــاّ ايطبٝـع أ ٚعٓـس ْهــٛ
ايـُاٚ ٤دبا ؾٗٝا ايعنا ٠يكسم ايػ ّٛعطؾاً .
ٚأَا إشا ناْا َعًٛؾ ١يًُايو بكسض َع س ب٘ ٚ -ي ٛيف بعأ ايـش -ٍٛمل تــذب
ايعنا ٠ؾٗٝا َٔ ،ز ٕٚؾطم يف َٓع ايعًـ عـٔ ٚدـٛ

ايعنـا ٠بـن إٔ ٜهـ ٕٛببخ ٝـاض

ايـُايو أ ٚنإ باالنـلطاض ٚبـن إٔ ٜهـ ٕٛايعًــ َـٔ َـاٍ ايــُايو أَ ٚـٔ غـري،ٙ
ببشْ٘ أ ٚال ببشْ٘ ْ .عِ ايعًـ ايـكـًٚ ٌٝؾـ ٞأٜاّ قـًٝـً ١ؾـ ٞايـػٓـ ١ال ٜهط يف قسم
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ايػا ١ُ٥عًٗٝا الغُٝا ي ٛنإ االعالف قًٝالً ٚعٓس ايهطٚضَ َٔ ٠لـط ٍأ ٚبـطزٍ أ ٚسطُ
ٚايع  ٠بـُ عاضف َطب ٞايـشٛٝاْات ؾاشا قسم ايػ ّٛعٓسِٖ ٚدبا ايعنا. ٠
( :)18إشا نإ ايـُطعَ ٢عضٚعاً يًُايو أَ ٚػ أدطاً ي٘ أ ٚإؾثا ٙيػطض ضعـٞ
أْعاَ٘ ؾاألقط

عسّ قـسم ايػـا ١ُ٥عًٗٝـاٚ ،إشا دـع ايعًــ ايــُباح ؾأطعُٗـا إٜـاٙ

ناْا َعًٛؾٚ ١مل تـذب ؾٗٝا ايعنا. ٠
ايؿطط ايجايح :إٔ ال ته ٕٛعٛاٌَ ٖٞٚ -اييت تعس يًعٌُ  :سطخ أ ٚغـك ٞأٚ
محٌ أْ ٚـشٖٛا  ،ؾاْ٘ ال ظنا ٠ؾـ ٞاألْعاّ ايعاًَٚ - ١ي ٛيف بعأ ايـش -ٍٛبــشػب
ايكسم ايعطيفٚ ،ؾـ ٞقسح ايعٌُ َٜٛاً أٜ ٚـَٛن أ ٚثـالخ يف تــُاّ ايــش ٍٛأَٜٛ ٚـاً
نٌ ؾٗط  -إؾهاٍٚ ،االق ٣ٛعسّ ايكسح .
ايؿــطط ايطابــع  :إٔ ٜـــُه ٞســ ٍٛعًــًَ ٢هــ٘ ألْعاَــ٘ داَع ـ ً١يًؿــطا٥ط ،ؾًــٛ
خطدا عٔ ايـًُو أثـٓا ٤ايـش ٍٛثِ عاز ايــًُو بؿـطا ٍ٤أٖ ٚبـ ٍ١أَ ٚـرياخٍ إغـ أْـ
سٛالً يــٗا دسٜـساًٜٚ ،هؿـ ٞؾٝـ٘ ايـسخ ٍٛيف ايؿـٗط ايجـاْ ٞعؿـطٚ ،االقـ ٣ٛإغـ كطاض
ايٛدٛ

بصيو ؾال ٜهـط ؾكـس ايؿـطا٥ط بعـس إب سا٥ـ٘ قبـٌ تــُاَْ٘ ،عـِ ايؿـٗط ايجـاْٞ

عؿط َـشػٛ

َٔ ايـش ٍٛاألٚ ،ٍٚبعس تـُاَ٘ ٜبسأ ايـش ٍٛايجاْ.ٞ

( :)19إشا إخ ٌ بعأ ايؿطٚط قبٌ ايسخ ٍٛيف ايؿٗط ايجاْ ٞعؿط بلٌ ايـشٍٛ
نُا إشا ْــككا عـٔ ايٓكـا

أ ٚمل ٜـ ُهٔ َـٔ اي كـطف ؾٗٝـا أٖٚ ٚبٗـا أ ٚأبسيــٗا

 بـذٓػٗا أ ٚبػري دٓػـٗا ٚيـ ٛنـإ ظنٜٛـاً  -غـٛا ٤نـإ اي بـس ٌٜبككـس ايؿـطاض َـٔايعنا ٠أ ٚبس. ْ٘ٚ
( :)20إشا سكٌ يـُايو ايٓكا

 -أثـٓا ٤ايـشًَ - ٍٛو دسٜس بٓـ از ٍأ ٚؾـطاٍ٤

أْ ٚـشُٖٛا  :ؾكـس ٜهـ ٕٛايــذسٜس بــُكساض ايعؿـ - ٛنُـا إشا نـإ عٓـس ٙأضبعـَ ٕٛـٔ
ايػِٓ ٚيف أثـٓا ٤ايـشٚ ٍٛيست أضبعن  -ؾال ؾـ ٤ٞعًٝـ٘ إال َـا ٚدـب يف األٖٚ ٍٚـٛ
ؾا ٠ؾـ ٞايؿطض ٚ .قـس ٜهـ ٕٛايــًُو ايــذسٜس ْكـاباً َػـ كالً  -نُـا إشا نـإ عٓـسٙ
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مخؼ َٔ األبٌ ؾٛيست أثـٓا ٤ايـش ٍٛمخػاً أخط ٣نإ يهٌ َُٓٗـا سـ ٍٛبـاْؿطازٙ
تـذب عً ٘ٝؾطٜه ١ايعنا ٠عً ٢نٌ َُٓٗا عٓس إْـ ٗا ٤سٛي٘ ٚ .نصيو ايـشهِ  -عً٢
األسٛط يعَٚاً  -إشا نإ ْكاباً َػ كالً َٚهُالً يًٓكا

ايالسل نُا إشا نإ عٓسٙ

عؿــطَ ٕٚــٔ االبــٌ ٚؾـــ ٞأثــــٓا ٤سـٛيـــٗا ٚيــست غـ ـــٚ . ١أَـــا إشا مل ٜهــٔ ْـــكاباً
َػ ـــكالً بــٌ نــإ ايـــًُو اي ــذسٜس َهُ ـالً يًٓكــا

ايالســل -نُــا إشا نــإ عٓــسٙ

ثالث َٔ ٕٛايبكط ٚيف أثـٓا ٤ايـشٚ ٍٛيـست إسـس ٣عؿـطٚ - ٠دـب عٓـس إْــ ٗا ٤سـٍٛ
األ ٍٚإغ ـٓ٦اف س ٍُٛدسٜسٍ يـُذُٛعُٗاٖ ،صا نً٘ يًَ ٛه٘ أثـٓا ٤ايـش. ٍٛ
بُٓٝا ي ٛسكٌ ايـًُو ايـذسٜس يف ايؿٗط ايجاْ ٞعؿط ٚقـس إغ ــكط ٚدـٛ

ظنـا٠

ايٓكا

س يًُذُـٛع إٕ نُـٌ باجلسٜـس
ٍ دسٜـ ٍ
ايػـابل ؾـال إؾـهاٍ يف إغ ــٓ٦اف سـُ ٛ

ايٓكا

ايالسل .

( :)21إب ــسا ٤ســ ٍٛقــػاض األْعــاّ َــٔ ســن ايــٛالز ٠غــٛا ٤ناْــا أَٗــا ســن
ضنــاعٗا غــا ١ُ٥أ ٚناْــا َعًٛؾــ - ١عًــ ٢األقــْ ، ٣ٛعــِ إشا عًؿــا ايكــػاض قبــٌ
ايسخ ٍٛيف ايؿٗط ايجاْ ٞعؿط مل تـذب ؾٗٝا ايعنا. ٠
( :)22إشا نإ ايـُهًـ َايهاً يًٓكا

ال أظٜس -أضبعن ؾاَ ٠جالً  -ؾشاٍ عًٝـ٘

أسٛاٍ  :ؾإ أخطز ظنات٘ نٌ غَٓ ١ـٔ غـري ٙتهـطضت يعـسّ ْــككاْ٘  -س٦ٓٝـص  -عـٔ
ايٓكــا ٚ ،يــ ٛأخطدٗــا َٓــ٘ أ ٚيـــِ ٜـــدطز ايعنــا ٠أق ـالً مل تـــذب إال ظنــا ٠غــٓ١
ٚاسس ٠يـٓـككاْ٘  -س٦ٓٝص  -عٔ ايٓكا
ٚي ٛنإ عٓس ٙأظٜس َٔ ايٓكا

.

 -ايص ٖٛ ٟأضبع ٕٛؾاٚ - ٠سـاٍ عًٝـ٘ أسـٛاٍ

مل  ٜزِ ظناتٗا ٚدبا عً ٘ٝايعنـا ٠بــُكساض َـا َهـَ ٢ـٔ ايػـٓن إىل إٔ ٜـٓكل عـٔ
ايٓكا

،ؾً ٛنإ ٜـًُو مخػن ؾاَٚ ٠ه ٢عًٗٝا عؿـط ٜٔغـٓ ١مل ٜعنٍٗـا ٚدـب

عً ٘ٝزؾع أسـس عؿـط ؾـاٚ ٠بعـس ٙال ٜــذب ؾـ ٤ٞيٓككـاْ٘ عـٔ األضبعـن يـسؾع أسـس
عؿط ؾا َٔ ٠ايـدُػن .
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الـنبحث الثاىٕ  :شكاة اليكدًٓ
ٜؿثط ؾـٚ ٞدٛ

ظنا ٠ايٓكسَ - ٜٔهاؾاً إىل ايؿطا٥ط ايعاَ - ١أَٛض :

األ : ٍٚبًــٛؽ ايٓكــا

ٖٚــ ٛيف ايــصٖب عؿــط ٕٚزٜٓــاضاًٚ ،ؾٝــ٘ ْكـــ زٜٓــاض،

ٚايسٜٓاض ثالث ١أضبـاع ايـُجــكاٍ ايكريؾــ ٞؾٝهـ ٕٛايٓكـا

(َ )15جكـاٍ قريؾــٚ ،ٞال

ظنـا ٠ؾُٝـا ز ٕٚايعؿــط ٜٔزٜٓـاض ًا ٚال ؾُٝـا ظاز عًٗٝــا س ـٜ ٢بًـؼ أضبعــ ١زْـاْريٖٚ ،ــٞ
ثالثَ ١جاق ٌٝقريؾٚ ١ٝؾٗٝا ضبع عؿطٖاٚ ،نًُا ظاز أضبع ١زْاْـري ٚدب ضبع عؿطٖا.
ٚأَا ايؿه ١ؾٓكابٗا َ ٦ـا زضِٖٚ ،ؾٗٝا مخؼ زضاِٖ ،ثِ أضبع ٕٛزضُٖاً ٚؾٗٝـا
زضِٖ ٚاسسٚ ،نًُا ظاز أضبع ٕٛنإ ؾٗٝا زضَِٖٚ ،ا ز ٕٚايـُ٦يت زضِٖ ٖ ٛعؿـ،ٛ
َٚا بن ايـُ ٦ن ٚبـن األضبعـن عؿـٚٚ ، ٌٛظٕ عؿـط ٠زضاٖـِ مخػـَ ١جاقٝـٌ قـريؾ١ٝ
ٚضبع ،ؾايسضِٖ ْكـ َـجـكاٍ قريؾـٚ ٞضبع عؿطٚ . ٙباخ كاض  :ايهابط ؾـ ٞظنـا٠
ايٓكس َٔ ٜٔايصٖب ٚايؿه : ١ضبع ايعؿط (. )%2‚5
ايجاْ : ٞإٔ ٜهْٛا َػهٛنن بػه ١ايـُعاًَ - ١غـه ١االغـالّ أ ٚايهؿـط ،به ابـ١
أ ٚبػريٖــا ،بكٝــا ايػــه ١أَ ٚػــشا بايعــاضض أ ٟبلــ ٍٛايٛقــا ٚاالغـ عُاٍ ، -
ٚأَا ايـُُػٛح باألقٌ ؾاالسٛط ٚدٛباً ٚدٛ

ايعنا ٠ؾ ٘ٝإشا تع ٌَٛب٘ .

( :)23ايـــُػهٛى ايــص ٟدــطت ايـــُعاًَ ١بــ٘ ثــِ ُٖذــط أ ٚغــكط قاْْٛــاً عــٔ
االع باض ٚاي عاٌَ بـ٘ األظٗـط عـسّ ٚدـٛ

ايعنـا ٠ؾٝـ٘ ٚ .إشا إتـُـدص يًعٜــَٓ ١ــشهاً

ٚمل ٜـذـطَ اي عاٌَ ب٘ ايع اٖط عـسّ ٚدـٛ

ايعنـا ٠ؾٝـْ٘ ،عـِ إشا دـطت ايــُعاًَ ١بـ٘

ٚقاضت ضا٥ذ - ١إناؾ ١إىل اي ع ٜٔب٘ ٚ -دبا ظنات٘ عً ٢األسٛط ٚدٛباً .
ٚال تـذب ايعنا ٠يف ايـشًٚ ٞايػـبا٥و ٚقلـع ٚأٚاْـ ٞايـصٖب ٚايؿهـٚ ،١يهـٔ
ٜـذب تـدُٝػٗا نػا٥ط األضباح ٚايؿٛا٥س ايؿانً ١عٔ ايـُ ْ. ١
ايجايحَ :ه ٞايـش ٍٛبايسخ ٍٛيف ايؿٗط ايجاْ ٞعؿط ٖٚـ ٛيف ًَهـ٘ مل ٜــدطز
عٓ٘ ،ؾاشا أبسٍ ايصٖب أ ٚايؿه ١أْ ٚــكل عـٔ ايٓكـا

أثــٓا ٤ايــش ٍٛأ ٚغـبه٘ أٚ
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ظايا عٓ٘ قؿ ١ايسٜٓاض أ ٚايسضِٖ غكط ٚدٛ

ايعنـاٚ ٠إٕ نـإ قكـس ٙايؿـطاض َـٔ

ايعنــاْ ،٠عــِ إال إشا سكــٌ شيــو بعــس زخــ ٍٛايؿــٗط ايجــاْ ٞعؿــط ؾٛدــٛ

ايعنــا٠

َػ ـكط ًٜعَ٘ إخطادٗا.
( : )24ال ؾطم يف ايـصٖب ٚايؿهـ ١بـن اجلٝـس  -قًٝـٌ ايــُعٜر ٚ -بـن ايـطز٤ٟ
َٔ اجلٝس.

 -ايهجري ايـدًط ٚ -ال ٜـذٛظ االعلا َٔ ٤ايطز ٤ٟإشا نإ تـُاّ ايٓكا

( :)25تـذب ايعنـا ٠يف ايـسضاِٖ ٚايـسْاْري ايــُػؿٛؾٚ ١إٕ مل ٜبًـؼ خايكـُٗا
ايٓكــا ٚ ،إشا نــإ ايػـــ نــجرياً ؾاسؿ ـ ًا بـــشس ال ٜكــسم ايــصٖب أ ٚايؿهــ ١عًــ٢
ايـُػؿٛف َٓٗا ؾؿٚ ٞدٛ

ايعنـا ٠ؾٝـ٘ إٕ بًـؼ خايكـ٘ ايٓكـا

إؾـهاٍ بـٌ َٓـع،

ٖٚص ٙايٓكٛز تـذب ؾـٗٝا ؾطٜه ١ايـدُؼ ز ٕٚايعنا. ٠
( :)26إشا نإ عٓس ٙأَٛاٍ ظن َٔ ١ٜٛأدٓاؽُ َـد ًؿ - ١شٖب ٚؾه - ١إع
بًٛؽ ايٓكا

يف نٌ ٚاسسٍ َٓٗا ٚال ٜـهِ بعهٗا إىل بـعأ ،ؾـاشا نإ عـٓس ٙتـػع١

عؿط زٜٓاضاً َٚأٚ ٠تػعٚ ١تػع ٕٛزضُٖاً مل تـذب ايعنا ٠يف أسسُٖا .
ْعِ إشا نإ ايٓكـس َـٔ دـٓؼُ ٚاسـسٍ  -نُـا إشا نـإ عٓـس ٙيـٝــط ٠شٖـب عجُاْٝـ١
ٚيري ٠شٖب إْهًٝع ،١ٜأ ٚنإ عٓس ٙضٚبـ ١ٝإْهًٝعٜـٚ ١قـطإ إٜطاْـ - ٞنـِ بعهـٗا إىل
بعأ ؾـ ٞبًٛؽ ايٓكا  :ؾإ بًػ٘ ٚدبا ايعنا ٠عًَ ٢ايه٘.
( :)27إشا ؾو ايـُهًـ يف بًٛؽ ْكس ٙأ ٚغً ٘ أ ٚثـُطت٘ ايٓكا
ٚدٛ

ايعناٚ ،٠عسّ ٚدٛ

ايؿشل ٚاي شـكل َٔ بًٛؽ ايٓكا

ؾايعاٖط عـسّ
ْعِ ٖ ٛأسٛط.

الـنبحث الثالث  :شكاة الغالت
ٜؿثط ؾـٚ ٞدٛ

ايعنا ٠يف ايػالت أَطإ :

األ :ٍٚبًــٛؽ ايٓكــا ٖٚ ،ــ ٛبــايٛظٕ ايكــس )300( ِٜقــاع ٚبــايٛظٕ ايعايـــُٞ
اي ــُ سا ٍٚؾـــ ٞظَاْـــٓا ٜكــاض

ثـــُإ َ ٦ـٚ ١غــبعٚ ١أضبعــن نًٝــ ٛغــطاّٚ ،ال تـــذب

ايعنا ٠ؾُٝا ْـكل عٔ ٖصا ايـُكساض.

(َٗٓ ................................................................ )406از ايكاحلن/ز1

ايجــاْ : ٞايـــًُو ؾـــٚ ٞقــا تعًــل ايٛدــٛ
بــاالضخ أّ بػريٖــا َــٔ أغــبا

غــٛا ٤نــإ بــايعضع أّ بايؿــطا ٤أّ

ايـــًُو ،ؾًــ ٛظضع أس ـسٌ ٚبــاع قبــٌ تعًــل ايٛدــٛ

ٚقــسم إغــِ ايػًــ ١أ ٚايجُــط ٠نــإ ايـــُؿث ٟعٓــس تعًــل ايعنــاٖ ٠ــ ٛايـــُايو ٖٚــٛ
ايٛادب عً ٘ٝؾطض ايعنا ٠ز ٕٚايعاضع .
( :)28ايــــُؿٗٛض إٔ ٚقـــا تعًـــل ايعنـــا ٠عٓـــس إؾـ ـ ساز ايــــشب يف ايــــشٓل١
ٚايؿعريٚ ،عٓس االمحطاض ٚاالقؿطاض يف ثـُط ايٓدٚ ،ٌٝعٓس إْعكاز ٙسكطَاً يف ثــُط
ايهــطّ ،يهــٔ ايعــاٖط إٔ ٚق ــ٘ إشا قــسم االغــِ يف ايعــطف ايـــدام ٚأْــ٘ سٓلــ ١أٚ
ؾــعري أ ٚتـــُط أ ٚظبٝــب ،نُــا إٔ ايـــُساض يف قــسض ايٓكــا
ايٝابؼ َٔ ايػًٚ ١ايجُط ،٠ؾاشا بًؼ ايٓكا
ظبٝباً أ ٚتـُطاً ْكل عٔ قسض ايٓكا
(ٚ :)29قا ٚدٛ

ٖــ ٛقــسم االغــِ ٖٚــٛ

ٖٚـ ٛعٓـب أ ٚضطـب يهٓـ٘ عٓـسَا قـاض

مل تـذب ايعنا ٠ؾ. ٘ٝ

إخطاز ايعنا ٠سن سكاز ٚتكؿ ١ٝايـشٓلٚ ١ايؿعري ٚعٓـس

إد صاش اي ُط ٚإق لاف ايعبٝـب عًـ ٢ايٓشـ ٛايــُ عاضف عٓـسِٖ ،ؾـاشا أخـط ايــُايو
ايسؾع عٓ٘  َٔ -ز ٕٚعصضُ َؿطٚع  -نُٔ ايعناَ ٠ـع ٚدـٛز ايــُػ شل ٚال ٜــذٛظ
يًػاع َٔ ٞقـبـٌ ايـُذـ ـٗس ايعسٍ  :ايـُـلايب ١قـبًْ٘ ،عِ ٜـذٛظ االخـطاز قبٌ شيو
ايٛقا  -أ ٟبعس تعًل ايٛدٛ

ٜٚ -ـذب عً ٢ايػاع ٞايكب. ٍٛ

( :)30تـذب ظنا ٠ايػالت َطٚ ٠اسسٚ ٠ال تـ هطض ب عاقـب ايػـٓن ،ؾـاشا أعلـ٢
ظنا ٠ايػً ١أ ٚايجُط ٠ثِ بكٝا ايعن عٓس ٙغٓن مل ٜـذب ؾٗٝا ؾـٖٚ ،٤ٞـصا بــدالف
األْعاّ ٚايٓكس ٜٔؾاْ٘ تـ هطض ؾُٗٝا ايعنا ٠نٌ عاّ إشا إد ُعا ؾطا٥لٗا.
( :)31ايـُكساض ايٛادب إخطاد٘ ؾـ ٞظنا ٠ايػـالت  )%10( :إشا غـك ٞغـٝشاً أٚ
بـُا ٤ايػُا ٤أ ٚبـُل عطٚق٘ َٔ َا ٤األضض ٚ -ايـذاَع َا ال نًؿـ ١عًـ ٢ايــُعاضع
يف غك ٞايــُا ٤يعضعـ٘ ٚ ،يـٝؼ َٓـ٘ ســؿط ايٓٗـط أ ٚايعـن ٚإقـالح َــذطاُٖا ٚؾـ ض
ايػاقْٚ ١ٝـشَ ٙٛـُا ٜكٓع٘ يبًٛؽ ايـُا ٤ظضع٘ َٔ ز ٕٚنًؿ ١ايسؾع إىل ايعضع .
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ٚايكسض ايٛادب إخطاد٘ ْكـ ايعؿـط ( )%5إشا غـك ٞبــذٗسٍ َهًــ يًُـعاضع
 بايسالٚ ٤ايـُٛتٛض ٚايٓاعٛض ْٚـش ٛشيو َٔ ايعالدات . -ٚإشا غُك ٞباألَط : ٜٔؾإ نإ أسسُٖا ٖـ ٛايػايـب بــشٝح ُٜٓػـب ايػـك ٞإيٝـ٘
يف عــطف ايـــُعاضعن ٜ :كٛيــ( ٕٛغــك ٢ايؿــالح ظضعــ٘ بايـــُٛتٛض) َــجالً ٚال ٜع ــسٕٚ
باآلخط ؾايعٌُ عًـ ٢ايػايـب َُٓٗـاٚ ،إٕ ناْــا بــشٝح ٜكـسم االؾـثاى يف ايػـكٞ
عطؾاً َٔ ز ٕٚغًب ١أسسُٖا حبٝح ٜكٛي( ٕٛغُك ٞبُٗا َعا) َع أْ٘ قس ٜهـ ٕٛايػـكٞ
بأسسُٖا انجط عسزاً أ ٚظَاْاً َٔ اآلخط ؾٛٝظع ايٛادب ٜٚعل )%7‚ 5( ٞأٜ ٟعلٞ
َٔ ْكـ ايـشاقٌ  :ايعؿطْ َٔٚ ،كؿ٘ اآلخط ْكـ ايعؿط ٚ .إشا ؾو يف قـسم
االؾثاى أ ٚايػًب ١نؿ ٢زؾع األقٌْ -كـ ايعؿطٚ -األسٛط إغ شباب ًا األنجط .
ٚايـُساض يف ٖـصا اي ؿكـ ٌٝعًـ ٢ايػـك ٞسـاٍ االثــُاض-ال عًـ ٢أقـٌ ايؿـذط-
ؾاشا نإ ايؿذط سن غطغ٘ ٜػك ٢بايسال ٤ؾًُا أثـُط قـاض ٜػـك ٢بـايٓعٜع أ ٚبايػـٝض
عٓس ظٜاز ٠ايـُاٚ ٤دب ؾ ٘ٝايعؿط ٚ ،ي ٛنإ بايعهؼ ٚدب ؾْ ٘ٝكـ ايعؿط .
( :)32األَلــاض ايـــُع از ٠يف ايػــٓ ١ال تـــدطز َــا ٜػــك ٢بايــسٚاي ٞأ ٚايـــُٛتٛض
عــٔ سهُــ٘  ،إال إشا نجــطت ٚغًبــا بـــشٝح إغـ ػ

عــٔ ايــسٚايٚ -ٞال أثــط يًٝػــري

َٓٗــا  -ؾٝذــب س٦ٓٝــص ايعؿــط ،أ ٚناْــا األَلــاض بـــكسضُ تٛدــب قــسم االؾــثاى يف
ايػك ٞعطؾاً ؾٝذب اي ٛظٜع ٚإعلا َٔ )%7‚ 5( ٤ايـشاقٌ .
( :)33إشا أخطز ؾـدل ايـُا ٤بايـسٚاي ٞأ ٚايـُـٛتٛض عـبـجاً أ ٚيـػطضُ ؾػك٢
آخط ب٘ ظضع٘ ؾايعاٖط ٚدٛ

ايعؿط إشا مل ٜهًؿ٘ بعٛضُ ٚإال ؾٓكـ ايعؿطٚ ،نـصا

إشا أخطد٘ ٖ ٛعبجاً أ ٚيػـطضُ آخـط ثـِ بـسا يـ٘ ؾػـك ٢بـ٘ ظضعـْ٘ ،عـِ إال إٔ ٜكـسم
عطؾاً أْ٘ غك ٢بـذٗس ٚنًؿ - ١ؾايٛادب ْكـ ايعؿط.
ٚأَـا إشا أخطدــ٘ يـعضع ايـــُاف َـجالً ؾبــسا يـ٘ ؾػــك ٢بـ٘ ظضعـاً آخـط أ ٚظاز َٓــ٘
ؾػك ٢ب٘ غري ٙؾايعاٖط ٚدٛ

ْكـ ايعؿط .
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(َ :)34ــا ٜأخــص ٙايػــًلإ َكا

ــٖٚ - ً١ــ ٞايـــشك ١ايـــُأخٛشَ ٠ــٔ ْؿــؼ

ايعضع -ال ٜـذب إخطاز ظنات٘ َٚ ،جً٘ َا ٜأخص ٙايعايـِ أ ٚايػاضم َٔ ْؿـؼ ايـعضع
أ ٚايجُــط إشا مل ٜهــٔ َؿطط ـاً يف سؿــغ ايــعضع َــِٓٗ  ،ثــِ َــا  ٜبكــ - ٢بعــس ايـــشك١
ايـُأخٛشٜ - ٠عن ٘ٝببعلا ٤ايعؿط أْ ٚكؿ٘ .
ٖٚــٌ تػ ـجـــَٓ ٢ــ ٕ ايعضاعــَ ١ــٔ ايـــشاقٌ ايـــُطاز تعن ٝــ٘ ،أ ٚال تػ ـــجٓ٢
ٚتــسؾع ايعنــاَ ٠ــٔ َـــذُٛع َــا أخطدــ٘ اهلل َــٔ األضض بعــس سكــ ١ايػــًلإ
ايـُؿٗٛض ٖ ٛإغ جٓا ٤ايـُ ٕ اييت ٜـش از إيٗٝا ايعضع ٚايجُـط َـٔ قُٝـ ١ايبـصض ٚأدـط٠
ايؿالح ٚايـشاضخ ٚايػاقٚ ٞايعٛاٌَ اييت ٜػـ أدطٖا يًـعضع ٚأدـط ٠األضض ْٚــشٛ
شيــو َـــُا ٜـــش از إيٝــ٘ ايـــعضع أ ٚايجُــطَٗٓٚ ،ــا َـــا ٜأخــص ٙايػـــًلإ َــٔ ايٓكـــس
ايـُهطٚ

عً ٢ايعضع ايـُػُ ٢بايـدطاز َٚـا ٜأخـص ٙايعُـاٍ ٚايعًُـ ١ظا٥ـساً عًـ٢

شيو ٚ ،يهٔ األسٛط يعَٚاً إخطاز ايعناَ َٔ ٠ـذُٛع ايــشاقٌ َـٔ ز ٕٚإغ ــجٓا٤
ايـُ ٕ غَ ٣ٛا ٜأخص ٙايػًلإ ْٚـش َٔ ٙٛايعضع ٚايجُـطٜٚ ،ــُهٔ إغـ جٓا ٤ايــُ ٕ
اييت تـ عًل بايعضع أ ٚبايجُط بعس تعًل ايعنا - ٠أ ٟبعس قسم إغِ ايػً ١أ ٚايجُـط: ٠
ْعري أدط ٠ايـشكاز ٚاالق لاف ٚاي ذؿٝـ ٚايـشؿغ ٚاي دعٚ ٜٔحنـ ٛشيـو ٜ -ــُهٔ
إس ػابٗا عً ٢ايعنا ٠بايٓػبَ ١ع إغ ـ٦صإ ايـشانِ ايؿطع -ٞايـُذ ٗس ايعسٍ . -
(ُٜ :)35هــِ ايٓدــٌ ٚايهــطّ بعـأٌ اىل بعــأ ٚإٕ ناْــا يف أَــانٔ َ باعــس٠
ٚتؿاٚتا يف ٚقا ايٓهر ٚاالزضاى َا زاَا ايجُطتإ يعاّ ٚاسس َٚايـو ؾـاضز ٚإٕ
نــإ بُٗٓٝــا ؾــٗط أ ٚأنجــطٚ ،نــصا ايـــشهِ يف ايـــشٓلٚ ١ايؿــعري ايـــُ باعس ٠ؾــٝالسغ
ايٓكا

يف ايـُذُٛع  :ؾبشا بًؼ ايـُذُٛع ايٓكا

ٚاسس َٓٗاٚ ،إٕ مل ٜبًؼ ايـُذُٛع ايٓكا

ٚدبا ايعناٚ ٠إٕ مل ٜبًػ٘ نـٌ

ؾال ظناْ .٠عِ إشا نإ خنٌ أ ٚنطّ ٜجُط

يف ايعاّ ايٛاسس َطتن ؾؿ ٞايهِ يبًٛؽ ايٓكا

إؾهاٍ ٚايهِ أسٛط ٚدٛباً .

( :)36إشا َات ايـُايـو بـعـس تــعًـل ايـٛدـٛ

ٚدـب عً ٢ايــٛاضخ إخــطاز

ظنا ٠ايػالت)409( ..........................................................................

ايعنا ،٠أَا يَ ٛات قبً٘ ٚإْـ ـكٌ إىل ايٛاضخ ايــُ عسز  :ؾـإ بًـؼ ْكـٝب نـٌ ٚاسـسٍ
َِٓٗ ايٓكا

ٚدـبـا عـًــ  ٢نــٌ َـٓـٗــِ ظنــاْ ٠كٝـبــ٘ٚ ،إٕ بــًؼ ْكـٝب بعهٗــِ

 نايصنٛض َِٓٗ  -زْ ٕٚكٝب اآلخط ٚدبا ايعنا ٠عًَ ٢ـٔ بًـؼ ْكـٝب٘ ايٓكـا ،س َـِٓٗ مل تــذب عًـ ٢أسـس َـِٓٗٚ ،نـصا ايــشهِ ؾُٝـا إشا
ٚإٕ مل ٜبًؼ ْكـٝب أسـ ٍ
نإ االْ ـكاٍ ايـُ عسز بػري االضخ نايؿطا ٤أ ٚايـٗب ١قبٌ أ ٚبعس تعًل ايٛد. ٛ
( :) 37إشا إخ ًؿا عٓس ٙأْٛاع ايػًـ ١ايٛاسـسٜ ٠ــذٛظ زؾـع اجلٝـس عـٔ األدـٛز
ٚايطز ٤ٟعٔ ايطزٚ ،٤ٟال َٜذٛظ عً ٢األسٛط زؾع ايطز ٤ٟعٔ اجلٝس أ ٚاألدٛز .
( :) 38إشا باع ايعضع أ ٚايجُط ٚؾـو ايبـا٥ع يف إٔ ايبٝـع نـإ بعـس تعًـل ايعنـا٠
س  ٢تـذب عً - ٘ٝأ ٚقبً٘ س  ٢تـذب ايعنا ٠عًـ ٢ايــُؿث ٟمل ٜــذب ؾـ ٤ٞعًـ٢
ايبا٥ع س  ٢إشا عًِ ظَإ اي عًل ٚؾو يف ظَإ ايبٝع عً ٢االظٗط .
ٚإٕ نإ ايؿاى ٖ ٛايــُؿث :ٟؾـإ عًـِ بـأزا ٤ايبـا٥ع يًعنـا ٠عًـ ٢تكـسٜط نـٕٛ
ايبٝع بعس اي عًـل مل ٜــذب عًٝـ٘ إخطادٗـاٚ ،إال ٚدـب عًٝـ٘ َلًكـ ًا  -أ ٟس ـ ٢إشا
عًِ ظَإ اي عًل ٚدٌٗ ظَإ ايبٝع ؾإ ايعنا َ ٠عًك ١بايعن .
(ٜ :)39ـــذٛظ يًشــانِ ايؿــطع ٞإٔ ٜبعــح ٚنًٝــ٘ ايػــاع ٞيف دباٜــ ١ايعنــٛات
يػطض خطم ثـُط ايٓدٌ ٚايهطّ ٚظضع ايــشٓلٚ ١ايؿـعري عًـ ٢ايــُايو  -بــُعٓ٢
تـدُن قسضٖا ظٓـاً َٚــشاغب ٘ عًٗٝـا ٚ -ؾا٥ستـ٘ دـٛاظ االع ُـاز عًٝـ٘ يف َكـاّ زؾـع
ايعنا ٠إىل ايـذاب ٞبال ساد ٍ١إىل ايه ٌٝأ ٚايٛظٕ ٚ .ايعاٖط دٛاظ ايـدطم يًُايـو
ْؿػ٘  :إَا يه َٔ ْ٘ٛأٌٖ ايـد  ٠أ ٚيطدٛع٘ إيٚ ِٗٝتـدُ ِٗٓٝايـُكساض ي٘ .
ثِ ي ٛإْهؿـ َـدايؿ ١ايـدطم يًٛاقع ْٚكك٘ عٓ٘ يعّ اي ساضى بــشػب ٚاقـع
ايـشاٍٚ ،األسٛط إغ شباباً إٔ ٜهِ إىل ايـدطم  :إدطا ٤ايـُكايـش ١عُـا بعٗستـ٘
ٍ َـٔ ايػـزن س ـٜٓ ٢هـبط ايــشل ٚال ٜهـٝع عًـ ٢أضبابـ٘
يف ٖص ٙايـُعضع ١بكـس ُض خـا ُ
َٚػــ شكٚ ، ٘ٝتكــع ايـُكايـــش ١بــن ايـــُايو ٚبــن ايـــشانِ ايؿــطع ٞأٚ ٚنًٝــ٘ .
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الـنكصد الثالث  :مصسف الصكاة
ّفُٔ فصالٌ

الفصل األّل  :يف أصياف الـنطتحكني
ني
 ِٖٚأقٓاف ثـُاْ ١ٝبٓل ايكطإ ايــُذٝس:طإِىَّنَـا الصَّـ َدقَاتُ ِللِفُكَـسَاءِ َّالــنطَاكِ ِ
السقَـابِ َّالِغَـازِمِنيَ َّفِـٕ ضَـبِٔلِ اللَّـُِ َّاِبِـًِ الطَّـبِٔ ِل
َّالِعَامِلِنيَ عَلَََِٔـا َّالــنؤَلَّفَةِ قُلُـْبَُُهِ َّفِـٕ ِّ
حكِٔهٌص ٚقـس أٚقـ ٢أَـري ايــُ َٓن ( )إبٓـ٘ ايــُذ ب٢
فَسِٓضَةّ مًِِ اللَُِّ َّاللَُُّ َعلِٔهٌ َ
( :)ط أّصٔك ٓا بينّ بالصـالة عيـد ّقتَـاا ّالصكـاة يف أٍلـَا عيـد لَـاص ٚقـاٍ َٛالْـا
ايكازم ( :)طإٌ الصكاة ّالصـدقة اـابٕ بَـا قسٓـب ّ ايعَـا بعٔـدص ٚقـس دـا٤ت
ايطٚاٜات ؾـ ٞيع ّٚإتٝاْٗا ألًٖٗا ٚٚنعٗا يف َـشًٗا ٚعٓس َػ شكٗٝا: ِٖٚ ،
األ :ٍٚايؿكـــريٖٚ ،ـــ ٛايــــُش از إىل ايــــُاٍ يٝكـــطؾ٘ عًـــْ ٢ؿػـــ٘ ٚعٝايـــ٘ يف
إس ٝادات٘ ايال٥ك ١بـشاي٘ ٖٛٚ ،أعِ َٔ إٔ ال ٜهـ ٕٛيـ٘ َـاٍ َٚـٔ إٔ ٜهـ ٕٛيـ٘ َـاٍ
ٜٚككط عٔ ايٛؾا ٤بـشاد ٘ يػٓ ١ناًَ. ١
ايجـاْ : ٞايــُػهنٖٚ ،ــ ٛايــُش از ايــُذَٗسُ ايــص ٟأتعبـ٘ االس ٝـاز ٚأٚقعــ٘ يف
َصي ١ايػ اٍ َٔ ايٓاؽٚ ،يٝؼ نٌ غاَ ٌ٥ػـهٓٝاً بـٌ خكـٛم ايــُعً ّٛإس ٝادـ٘
ٚدٗسَٚ ٙػهٓ ٖ٘ٚ ،صا أغٛأ ساالً َٔ ايؿكري .
ٚايـذاَع يًكػُن  :ايؿكري ٚايـُػهن  َٔ( :ال ٜـًُو َ ْـ ١غـٓ ١ال٥كـ ١بــشاي٘
ي٘ ٚيعٝاي٘) ٚايػ

بـ دالؾُٗا ؾاْ٘ َـٔ ٜكـسض عًـ ْ َ ٢ـ٘ ْ َٚـَ ١ـٔ ٜعـ ٍٛبـ٘ يػـٓ،ٍ١

 ٜٚشكل ايػٓ ٢بايؿعٌ بـُا إشا نإ ي٘ َاٍ  َ -اع أ ٚعكاض أْ ٚكس أْ ٚــشٖٛا ٜ -كـّٛ
ضبـش٘ بـُ ْ ٘  ١ْ َٚعٝايـ٘ يػـٓ ،ٍ١نُـا  ٜشكـل بـايك ٠ٛبـإٔ ٜهـ ٕٛيـ٘ سطؾـ ٌ ١أ ٚقـٓعٌ١
ٜـشكٌ َٓٗا َكساض َ ْ ٘ َٜٝٛ -ـاً أ ٚأغـبٛعٝاً أ ٚؾـٗطٜاً  ، -ؾـاشا قـسض عًـ ٢نؿا ٜـ٘
 ٘ ْ َٚي٘ ٚيعٝاي٘ يػٓ ٍ ١بٓشٜ ُٛـًـٝل بـشاي٘ نإ غٓٝـاً تــشطّ عًٝـ٘ ايعنـا ٠غـٛا ٤قـطؾ٘
يف إس ٝادات٘ أّ بـدٌ عًْ ٢ؿػ٘ ٚمل ٜكطؾ٘ ؾـْ ٞؿكات٘ ٚإس ٝادات٘ .

أقٓاف َػ شك ٞظنا ٠ايـُاٍ )411( .....................................................

( َٔ :)40نإ قازضاً عً ٢االن ػا

ٚتطن٘ تهاغالً ؾايعـاٖط عـسّ دـٛاظ أخـصٙ

َٔ ايعناْ ،٠عـِ إشا نـإ يً هػـب ٚقـاٌ ٚقـس خـطز ايٛقـا َٚهـٚ ٢قـس ؾاتـ٘ دـاظ
يــ٘ األخــص َــٔ ايعنــا ٠س ــٜ ٢ـــشن ايٛقــا ايـــُكبٌ َــٔ اي هػــبٚ ،يــ ٛنــإ ْــٛع
اي هػب ايـُ ٝػط ي٘ َهطاً بـذػس - ٙيـُطضُ أْ ٚـش - ٙٛأ ٚنإ َــشطداً يـ٘ يهْٛـ٘
َٓاؾٝاً يؿأْ٘ َٛٚقعاً ي٘ يف ايـُؿك ١ايـيت ال ٜــ شًُٗا أَجايـ٘ َـٔ ايعكـال ٤دـاظ يـ٘ تـطى
ٖصا اي هػب ٚإْ عاض غريٚ ٙداظ ي٘ األخص َٔ ايعناٚ ٠قـ ـ٦صٍ .
( َٔ :)41نإ ي٘ ضأؽ َاٍ  ٜذط ب٘ ٜٚطبض ٜٚكـٝب َٓـ٘ َـا ٜهؿٝـ٘ َـٔ يـُ ْــ ٘
ٜـشطّ عً ٘ٝأخـص ايعنـاٚ ،٠إٕ نـإ ال ٜهؿـ ٞضبــش٘ يــُ ْ ١ايػـٓ - ١يـ٘ ٚيعٝايـ٘  -مل
ًٜعَ٘ قطف ضأؽ ايـُاٍ ؾـ ٘ ْ َ ٞبٌ ٜـذٛظ ي٘ أخص ايعنا ٠تهًُ ً ١يـُا ٜـش اد٘.
 َٔٚنإ قاسب عٌُُ أ ٚقٓع ٍ١تك ّٛآالتٗا بـُ ْ ٘ أ ٚنإ قـاسب نـٝع ٍ١أٚ
سٛٝاْــات أ ٚعكــاض أْ ٚـــشٖٛا تكــ ّٛقٗ ُٝــا بـــُ ْ ٘ ٚيهــٔ ال ٜهؿٝــ٘ ايـــشاقٌ َٓٗــا
يـُ ْْ ١ؿػـ٘ ٚعٝايـ٘ مل ًٜعَـ٘ بٝـع ٖـص ٙاألَـٛض يكـطف أثــُاْٗا يف َ ْ ـ٘ بـٌ ٜبكٗٝـا
يٝعٌُ بٗا ٜٚأخص ساقًٗا ٚإشا قكط عٔ ساد ٘ سٌ يـ٘ أخـص ايعنـا ٠تهًُـ ً١يــُ ْ ٘
َٔ ايعنا ٠بٌ  َٔٚضز ايـُعامل  َٔٚاخلُؼ إشا إْلبل عً ٘ٝببشٕ ايؿك ٘ٝايعسٍ.
ْعِ إشا أَهٔ تبسًٜٗا باألقٌ أ ٚبـذٓؼُ آخط َٔ ز ٕٚسـطز أَ ٚهـطَ ٠ايٝـ ١أٚ
ناْا عاطً ١قً ١ًٝايٛاضز ٚنإ بٝعٗا أْؿع ٚثـُٓٗا ٜؿ ٞبـُ ْ ٘ ؾث َٔ ً٠ايٛقا ٜـ عن
عً ٘ٝبٝعٗا ٚقطف ثـُٓٗا يف ايـُ ْٚ ١ال تـشٌ ي٘ ايعنا ٠س٦ٓٝص ،أ ٚإغ بسايــٗا باألقـٌ
أ ٚبـُاٍُ أْؿعٚ ،إشا قكطت ٚاضزاتٗا عٔ َ ْ ٘ داظ ي٘ األخص َٔ ايعنا. ٠
( َٔ :)42نإ ٜك ٣ٛعًـ ٢اي هػـب ًٜعَـ٘ ايػـعٜٚ ٞــشطّ عًٝـ٘ أخـص ايعنـا،٠
ْعِ إشا نإ ٜٓايف ؾأْ٘ ٜٚـشطد٘ ٜٚؿل عً ٘ٝإد ُاعٝاً ٜـذٛظ ي٘ تطن٘ ضٜجُـا ٜــشكٌ
عً ٢نػبٍ ٜٓاغـب٘ ٜٚــذٛظ يـ٘ اي عـٝـ َـٔ ايعنـا ٠ؾـث ٠ايـ ؿشلٚ ،إشا نـإ ٜكـ٣ٛ
ٜٚعطف قٓع ً١أ ٚعُالً  ٖٛٚؾاقس آلالت٘  -داظ ي٘ األخص يـُ ْــ ٘ ٚعٝايـ٘ َـٔ ايعنـا٠
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ؾث ٠ايـ ؿشل عـٔ َهػـبٍ أٚ ٚغـ - ٍ١ًٝناغـ ساَْ ١ـاٍُ يؿـطا ٤اآلت ايعُـٌٚ -إْــُا
تـشٌ ي٘ َؿطٚطاً بعسّ اي هاغٌ أ ٚاي ُاٌٖ ؾـ ٞاي ؿشل.
( :)43إشا نإ قازضاً عً ٢تعًِ قٓع ٍ١أ ٚسطؾ - ٍ١ال غُٝا قشٝض ايــذػِ غـري
ايـُعٛم ًٜ -عَـ٘ ايـ عًِ َكسَـ ً١يً هػـب ايال٥ـل بــشاي٘ إشا مل ٜـ ُهٔ َـٔ اي عـٝـ
بػري اي هػب ،ؾ ٝكس ٣يً عًِ ٚاي هػب ثِ إٕ ٚؾـٚ ٢اضز ٙبــشاد ٘ ْ َٚــ ٘ سـطّ
عً ٘ٝأخـص ايعنـاٚ ،٠إٕ مل ٜؿـ ٞبٗـا أنًُـا يـ٘ َٓٗـاٚ ،يف ظَـٔ ايـ عًِ ٜــُهٓ٘ أخـص
ايعناٚ ٠تـشٌ عً ٖٚ ،٘ٝهصا إشا خـطز ٚقـا ايـ عًِ ؾٝذـٛظ األخـص َـٔ ايعنـا ٠س ـ٢
ٜـشن ايٛقا ايالسل  ٜٚكس ٣يً عًِ .
ٚال ٜهؿ ٞيف قسم ايػٓ : ٢ايكسض ٠عً ٢اي عًِ يف ايٛقا ايالسل إشا نإ بعٝـساً
بٌ س  ٢إشا نإ ايٛقا قطٜباً َ -جـٌ ٜـ ّٛأٜ ٚـَٛن أْ ٚــش ٛشيـو ٜ -ــذٛظ يـ٘ أخـص
ايعنا ٠ألْ٘ ؾكري بايؿعٌ س ٜ ٢ـشن اي عًِ  ٜٚعًِ ٜٚػ ػ
( :)44زاض ايػهٓٚ ٢ايـدازّ ٚؾطؽ ايطنٛ

عٔ ايعنا. ٠

ْٚ -ـش ٙٛايعطب - ١ايـُش از إيٗٝـا

بـشػب ساي٘ ٚ -ي ٛيه َٔ ْ٘ٛأٌٖ ايؿـطف يف ايــُذ ُع  -ال ًٜعَـ٘ بٝعٗـا يًكـطف
يف ايـــُ ْٚ ١ال تـــُٓع َــٔ أخــص ايعنــا ٠إشا نــإ َـــش اد ًا تككــط ٚاضازتــ٘ عــٔ ايٛؾــا٤
باس ٝادات٘ ْٚ ،عريٖا َا ٜـش از إي َٔ ٘ٝثٝـا

اي ذُـٌ ٚاأليبػـ ١ايكـٝؿٚ ١ٝايؿـ ١ٜٛ

ٚايه ــب ايعًُٝــ - ١ألٖــٌ ايعًــِ ٚايـــُعطؾٚ -١أثــاخ ايبٝــا َــٔ ايعــطٚف ٚايؿــطف
ٚاألٚاْْٚ ٞـشٖٛا ٚ .ايـذاَع َُد كطاً  :نٌ َا ٜـش از إي ٘ٝيف َعاؾ٘ ٚ -يـ ٛبًشـاظ
ؾطؾ٘ االد ُاعٚ - ٞال ٜػ ػ

عٓ٘ َٔ ز ٕٚظٜاز ٠عٔ ايـشاد ١ايعطؾٖ ١ٝـَ ٛػـ جٓ٢

ي٘ ٚغري َاْع عـٔ أخـص ايعنـا ٠إشا إس ـاز يــُعاؾ٘ ٚقكـطت ٚاضازتـ٘ عـٔ نؿا ٜـ٘ يـ٘
ٚيعا ً٥ــ٘ ْ .عــِ إشا نــإ عٓــسَٗٓ ٙــا َــا ٜعٜــس عــٔ َكــساض ايـــشاد ١باعــ٘ ٚقــطؾ٘ يف
ساد ٘ٚ ،إشا ناْا ناؾ ١ٝيف َ ْ ٘ ٚ -ي ٛيؿث - ٍ٠مل ٜـذع ي٘ األخص َـٔ ايعنـاٚ ،٠إشا
نإ ي٘ زاض أ ٚعطب ١أْ ٚــشُٖٛا ٚناْـا تٓـسؾع ساد ـ٘ بـأخطٖ ٣ـ ٞأقـٌ َٓٗـا قُٝـ ً١
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ٚنإ اي ؿاٚت بُٗٓٝا قسضاً ٜهؿ ٘ٝيـُ ْ ٘ غـٓ ً١أ ٚأقـٌ أ ٚأنجـط يعَـ٘ اي بـس ٌٜيً عـٝـ
باي ؿاٚت ٚقطؾ٘ يف َ ْ ٘ ٚال ٜـذٛظ ي٘  -عً ٢األق - ٣ٛأخص ايعنا ٠إال بعس ْـؿاز.ٙ
( :)45األســٛط ٚدٛب ـاً إٔ ال ٜعلــ ٞايـــُعن ٞايؿكــري أنجــط َــٔ َ ْــ ١غــَٓ : ١ــا
ٜهؿٝــ٘ ٚعٝايــ٘ يػــٓ ً١تاَــ ، ١أٜ ٚعلٝــ٘ َــا  ٜـ ُِ يــ٘ َ ْــ ١غــٓ ٘ إشا نــإ يــ٘ ٚاضز َــٔ
قــٓع ٍ١أ ٚتـــذاض ٍ٠أْ ٚـــشُٖٛا ٚتككــط عــٔ إس ٝاداتــ٘ أ ٚإشا ظٗــطت يًؿكــري سادــ١
غــري َ ٛقعــ ١نعــالز َــطضُ عــاضض ٚإْٗــساّ زاض غــهٓاٜٚ ،ٙـــُهٔ إٔ ٜعلــ ٞايؿكــري
تـُاّ ساد ٘ ايـشايٜٚ ،١ٝـذٛظ إغٓاؤ ٙيــُ ْ ٘ َٚكـاضؾ٘ ايعازٜـ ١بــُعٓ ٢دعًـ٘ غٓٝـاً
َه ؿٝاً يـُس ٠غٓٚ ١اسس - ٠ال أنجط . -
( :)46ايـُطأ ٠اييت تعٝـ يف نٓـ أبٗٝا أ ٚأخٗٝا أ ٚيف ْؿك ١ظٚدٗا إشا بصٍ يـٗا
َا تـش اد٘ يـُعٝؿ ٗا بـشػب ايال٥ـل بـشايــٗا ٚؾـطؾٗا أ ٚقـسضت عًـ ٢إقٓاعـ٘ عًـ٢
ايكطف يف إس ٝاداتٗا سطّ عًٗٝا األخص َـٔ ايعنـاٚ ،٠إال سـٌ يــٗا األخـص بــُكساضُ
ٜهؿٗٝا أْ ُِ ٜ ٚكل ايـُكطف ايـُبص ٍٚيـٗا .
( :)47طايــب ايعًــ ّٛايسٜٝٓــ ١ايــص ٟال ٜكــسض عًــ ٢اي ٛؾٝــل بــن اي هػــب ٚبــن
اي شك ٌٝايعًُٖٚ ٞـ ٛال ٜــًُو ب ايؿعـٌ َـا ٜهؿٝـ٘ يػـٓ ٍٜ ١ــذٛظ يـ٘ االْكـطاف عـٔ
اي هػب إىل اي شك ٌٝايعًُٚ ٞأخص ايعنا ٠إشا نـإ تعًٍُـ٘ ٚادبـاً عٝٓٝـاً عًٝـ٘ ،نُـا
تـشٌ ايعنا َٔ - ٠غِٗ ايؿكـطا - ٤يــُٔ مل ٜهـٔ قـازضاً عًـ ٢االن ػـا

يؿكـس ضأؽ

ايــُاٍ أ ٚغـريَ ٙـٔ َعــسات اي هػـب أ ٚنـإ ايــُ ٝػط َــٔ ايهػـب أ ٚايعُـٌ غــري
ال٥ل بؿأْ٘  ٖٛٚبع ٟطايب ايعً ّٛايس. ١ٜٝٓ
ٚإٕ مل ٜهٔ اي عًِ ٚادباً عٝٓٝاً  -غٛا ٤نإ ضادشـاً يف ْؿػـ٘ ناي ؿكـ٘ يف ايـسٜٔ
بـــــشس االد ٗــــاز أ ٚزْٚــــ٘ ،أ ٚمل ٜهــــٔ ضادشــ ـاً نــــايعً ّٛاألزبٝــــٚ ١ايـــــُعكٛي١ٝ
يـُٔ ال ٜطٜس َٔ تعًٍُٗا اي ُٗٝس يًؿكاٖٚ ١االغ ٓباط ٚ -نـإ قـازضاً عًـ ٢االن ػـا
ايال٥ـل بـؿأْـ٘ مل ٜـذـع ي٘ أخـص ايعنا َٔ ٠غـِٗ ايـؿكـطاْ ،٤عِ ٜـذـٛظ ي٘ األخـص َٔ
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غِٗ غب ٌٝاهلل تعاىل ايصَ ٟكطؾ٘ نٌ خري ٚقطب ١يهٔ بؿططن :
بؿطط إٔ تثتـب َكـًشَ ١ــشبٛب ١هلل تعـاىل عًـ ٢إؾـ ػاي٘ باي شكـ ٌٝايعًُـٞ
ْعري ْؿط ايـُعاضف االغالَٚ ١ٝايكطآْٚ ١ٝتطٜٚر األسهاّ االيـٗ. ١ٝ
ٚبؿطط إٔ ال ٜهْ ٕٛاٜٚاً يًشـطاّ نككـس ايطٜـا ٤أ ٚطًـب ايط٥اغـ ١أ ٚاي هـ أٚ
حنٖٛا َٔ أيٛإ ايـُشطَات َككٛزاً ي٘ َٔ تعًٍُ٘ ايـُعاضف ايؿطع. ١ٝ
( :)48ايـــُسع ٞيًؿكــطٚ -يــ ٛبٛاغــلٜ ٍ١ػــع ٢ي شكــ ٌٝايعنــا ٠يــ٘  -إٕ عًــِ
ايــُهًـ بايعنــا ٠أ ٚإطُــإٔ بكــسم زعــ ٣ٛايؿكــط ٚ -يــ ٛألدــٌ َعطؾــ ١ؾكــط ٙغــابكاً
َــٔ ز ٕٚإطــالع عًــ ٢تبــسٍ سايــ٘ إىل ايػٓــ -٢دــاظ إعلــاؤَ ٙــٔ ايعنــا ٠عُـالً عًــ٢
طبل ايـشذٚ ،١إال -إشا دٌٗ ساي٘ َٔ أ ٍٚأَط ٙأ ٚعًِ غٓا ٙغابكاً َـع دٗـٌ سايـ٘
السكاً  -ؾالبس َٔ ايٛثٛم بؿكط ٙعٓس٥صٍٜٚ ،هؿ ٞؾ ٘ٝإخباض ثــكَ ٍ١لًـع عًٝـ٘ َـٔ زٕٚ
يع ّٚاي سقٝل إال َع قطا ٔ٥االتٗاّ -أٜٓ ٚلبل عً ٘ٝعٓٛإ  -غري ايؿكري ٚايــُػهن -
ٜكشض إعلا َٔ ٙ٤ايعنا ٠ؾطعاًٖ ،صٚ ٙظٝؿ ١ايساؾع يًعنا. ٠
ٚأَا ايـُسؾٛع إي ٘ٝؾكس قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( )يف سـكٍ٘ :ط حتـ ّل الصــدقة لــغينص
ٚاالْػإ عًْ ٢ؿػ٘ بكريٜ ٠عطف ساي٘ ٚإٔ ايعنا ٠تـشٌ يًؿكري ٚتـشطّ عً ٢ايػ .
( :)49إشا نإ يكاسب ايعنا ٠ز ٌٜٔعً ٢ؾكريُ أَهٓ٘ إس ػاب٘ َٔ ايعنا - ٠سٝاً
نإ ايؿكري أّ َ ٝاً  ،-نُا ٜـذٛظ ي٘ زؾعٗا إىل زا ُٔ٥آخطُ ٚؾا ٤يس ٜ٘ٓعً ٢ايؿكري َٔ
ز ٕٚإغ ـ٦صاْٜ٘ٚ ،ؿثط يف ايـُس ٜٔايـُٝا ايـُش ػب عً ٘ٝظنات٘  -اييت ٜكام
بٗا ز ٜ٘ٓأ ٚز ٜٔغري : ٙإٔ ال ته ٕٛي٘ تطن ١تـؿ ٞبس ٜ٘ٓؾاشا نإ يًُٝا تطن ١تـؿٞ
بس ٜ٘ٓمل دنع االس ػا

َٔ ايعنا ،٠إال إشا تًـ ايـُاٍ عًْ ٢ـش ُٛال ٜهَ ٕٛهُْٛاً،

أٚإَ ٓع ايٛضث ١عٔ ايٛؾا ،٤أ ٚغكب ايثن ١غاقب مل ٜـُهٔ أخصٖا َٓ٘ ،أٚ
أتًؿٗا َ ًـٌ مل ٜـُهٔ إغ ٝؿا ٤بسيـٗا َٓ٘ ؾاألق ٣ٛدٛاظ إس ػا

ز َٔ ٜ٘ٓايعنا. ٠

( :)50البس َٔ قكس أزا ٤ايعنا ٠ؾـ ٞباطٔ ايـُهًـ ٚاقعاًٚ ،ال ٜـذب االظٗاض
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ٚإعالّ ايؿكري بأْٗا ظنا ،٠بٌ ٜـشػٔ عـسّ ايبٝـإ إشا نـإ ايؿكـري ؾـطٜؿاً َ عؿٍؿـاً عـٔ
أخص ايعنا ٠ن ٞال ٜصٍ ايـُ َٔ ،نُـا ٜــذٛظ إعلـاؤ ٙســكٍ٘ بٓشـ ٜ ُٛدٝـٌ أْـ٘ ٖسٜـ١
َـٔ ز ٕٚإٔ ٜهــص

 -نـإٔ ٜكــ ٍٛيـ٘ ٖ( :ــٖ ٞسٜـٜٚ - )١ػ شػــٔ اي ٛضٜـٜٚ ،١ـــذٛظ

ٚنعٗا يف نٝػ٘ ايــُد ل بـ٘ يٝكـطؾٗا يف إس ٝاداتـٜ٘ٚ ،ــذٛظ قـطؾٗا يف َكـًش ٘
نإٔ ٜكسّ ي٘ ٚيعا٥ـً ٘ تـُط ايكسق ١زؾع ً١أ ٚزؾعات ؾٝأنً ٙٛب ُاَ٘ .
( :)51إشا زؾع ايعنا ٠إىل ؾدلُ باع كاز ؾكط ٙؾبإ ن ْ٘ٛغٓٝاً ؾؿ ٘ٝقٛضتإ:
األٚىل  :إٔ ته ٕٛايعنا َ ٠ع ١ٓٝبايععٍ ٚاالؾطاظ قبٌ زؾعٗـا ٚيـ ٛبًشعـ ١ؾٝذـب
عً ٘ٝإغثداعٗا ٚقطؾٗا إىل َػ شكٍٗا ؾطعاً إشا ناْا عٗٓٝا باقٚ ،١ٝإٕ ناْا تايؿـ١
أ ٚتعصض إغثداعٗا َع ٚدٛزٖا  :ؾإ نإ ايسؾع إع ُازاً عً ٢سذ - ١نبخباض ثــكٍ١
َلًــع بؿك ـط - ٙؾًــٝؼ عًٝــ٘ نــُاْٗاٚ ،إال  -إٕ زؾعٗــا َــٔ غــري سذــ ١عًــ ٢ؾكــط- ٙ
نُٓٗا ي ككريٚ ٙيعَ٘ زؾـع بسيــٗا َ :ـجالً أ ٚقُٝـٜٚ ، ً١ــذٛظ إٔ ٜػـثدع بسيــٗا َـٔ
ايكابأ إشا نـإ ٜعًـِ إٔ َـا قبهـ٘ ظنـا ٠غـٛا ٤عًـِ بــشطَ ٗا عًٝـ٘ ؾـطع ًا يػٓـا ٙأّ
دًٗٗاٚ ،إال  -إٕ مل ٜعًِ نَ ٕٛا قبه٘ ظنا - ً٠ؾًٝؼ يًساؾع ايطدٛع عً. ٘ٝ
ايجاْ : ١ٝإٔ ته ٕٛايعنا ٠غري َ ع ١ٓٝبـايععٍ ٚقـس تعًكـا بصَ ـ٘ ؾايعـاٖط نـُاْ٘
يًُاٍ ايعنـ ٟٛإشا نـإ عٓـس ٙتككـري يف إٜكايــٗا إىل َػـ شكٍٗا أ ٚنـإ َٓـ٘ عـسٚإ
عًٗٝا ؾًٝعَ٘ زؾعٗا َٔ َاي٘ ايـُد ل إىل ايـُػ شل ايٛاقع ،ٞنُا ي ٛأتــًـ ايــُاٍ
ايص ٟتعًكا ب٘ ايعنا ٠أ ٚعٗٓٝا يف َاٍُ َـدكٛم ثِ ؾطط يف سؿعٗا س  ٢تًؿا أٚ
أخط زؾعٗا يـُػ شكٗا َع ٚدٛزٚ ٙتٝػط إٜكايـٗا إيٝـ٘ ثـِ غـطقا أ ٚزؾعٗـا إىل غـري
َػ شكٗا باع كاز إغ شكاق٘ َع ٚدٛز َٔ ٝ ٜكٍٔ باس ٝاد٘ أٜ ٚلُإٔ إىل ؾكط. ٙ
ٚإشا غًٍِ ظنات٘ إىل ايـُذ ٗس ايعسٍ ايــُكًٍس ٚقـطؾٗا يف غـري َكـطؾٗا باع كـاز
نَ ْ٘ٛكطؾاً يـٗا بطأت شَ ١ايـُايو بـُعٓ ٢عسّ ٚدٛ

إخطادٗا ثاْـ ١ً ٝعً. ٘ٝ

ٖٚصا ايـ ـؿكـٜ ٌٝأت ٞيف َٛاضز زؾـع ايعنا ٠يـػري َػـ شـكٗا َٔ غري دٗ ١ايػٓ٢
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باع كاز إغ شكاق٘ ثِ  ٜبن عسّ نَ ْ٘ٛكطؾاً يعنات٘ َجٌ إٔ ٜهَ ٕٛـُٔ تـذب ْؿك ـ٘
أٜ ٚهٖ ٕٛامشٝاً ٚنإ ايساؾع غري ٖامش ٞأْ ٚـش ٛشيو.
ٚأَــا ايـــُسؾٛع إيٝــ٘ َــاٍ ايعنــاَ ٠ــع عــسّ إغــ شكاق٘ ٚاقعــ ًا ٚتـــد ٌٝايــساؾع
إغ شكاق٘ ؾٝهُٔ َا أخـص ًٜٚعَـ٘ إضداعـ٘ َـع بكـا ٤عٓٝـ٘ أ ٚنـُإ بسيـ٘ َ -ـجالً أٚ
قَ - ً١ُٝع تًؿ٘ بأنٌ ْٚـشْ ،ٙٛعِ إال إشا نإ َػطٚضاً َـٔ قبـٌ ايـساؾع يعـسّ إخبـاضٙ
بهْٗٛا ظنا ٠أ ٚخُساع٘ بـشـً ١ٝايـُاٍ عً ٘ٝقلعٝاً .
ايجايــح  :ايعــاًَ ٕٛعًٗٝــاٖٚ ،ــِ ايـــُٓكٛب ٕٛألخـص ايعنــاَ ٠ــٔ قبــٌ ٚيــ ٞأَــط
ايعنــا : ٠ايؿكٝــ٘ ايعــسٍ يف عكــط ايػٝبــٚ - ١دباٗ ٜــا َــٔ ايـــُهًؿن بٗــا ٚنــبلٗا
ٚسطاغ ٗا ٚإٜكاهلا إىل ٚيٗٝا أَ ٚػ شكٗا  -سػب االشٕ ٚايطخك. - ١
ٚالبـس َـٔ نـ ٕٛايعاَـٌ عاضؾـ ًا بأسهـاّ ايعنـا ٠ؾـؿٝك ًا بـأَٛاٍ ايــُع ٍنن ساؾعـاً
يـشل ايعنا ٠ساضغاً ي٘  َٚتـُٓاً عًٚ ٘ٝال ٜه َٔ ٕٛب

ٖاؾِ.

ايطابع  :ايـُ يؿ ١قًٛبِٗ ِٖٚ ،ايـُػًُ ٕٛايصٜ ٜٔهعـ إع كازِٖ بايــُعاضف
ايس ١ٜٝٓؾٝعل َٔ ٕٛايعنـا ٠ي لٝـب قًـٛبِٗ ٚتكـ ٣ٛعكٝـستِٗ ٜٚــشػٔ إغـالَِٗ ،أٚ
ايهؿــاض ايــصٜٛ ٜٔدــب إعلــاؤِٖ ايعنــا ٠أَــٔ ؾــطِٖ ٚإتـــكا ٤ؾ ـٓـــ ِٗ نــس االغــالّ
ٚايـُػًُن أٜٛ ٚدب َ ًِٗٝيإلغالّ َٚعا ١ْٚايـُػًُن يف ايسؾاع ٚدٗاز ايهؿاض.
ايـداَؼ :ايطقا

 ِٖٚ ،ايعبٝس ايصٜ ٜٔؿث َٔ ٕٚايعناٜٚ ٠ع ك.ٕٛ

ايػازؽ  :ايػاضَ ِٖٚ ،ٕٛايـُس ٕٜٛٓايـُلًٛبَ ١ـِٓٗ زٜـَ ِْٗٛـٔ ز ٕٚتأدٝـٌ
أ ٚتكػٝط ٚقس عذعٚا عٔ أزاٗ٥ا يف ايـشاٍ ٚيف ايـُػ كبٌ ايـُٓعٛض ؾ كـطف ايعنـا٠
يـِٗ يٛؾا ٤ز ِٜٗٓإشا مل ٜعًِ نَ ْ٘ٛكطٚؾاً ببغـطاف أ ٚيف َعكـ ١ٝاهلل غـبشاْ٘ٚ ،ال
ٜـُٓع َٓ٘ تٝػط قٛت غٓـ ِٗ  -بايؿعٌ أ ٚباي سضٜر . -
ٚي ٛنإ عً ٢ايػاضّ ز ٜٔيـُٔ عً ٘ٝايعنـا ٠دـاظ يـ٘ إس ػـاب٘ عًٝـ٘ ظنـا - ً٠سٝـاً
نإ أّ َ ٝاً -بـُعٓ ٢تلبٝل ايعنا ٠ايٛادب ١عً ٘ٝيف َاي٘ ايص ٖٛ ٟز ٜٔيف شَـَ ١سٜٓـ٘،
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ٚدنٛظ إٔ ٜع

ظنات٘ ًَهاً يـُس ٜ٘ٓثِ ٜأخصٖا َكاقٚٚ ١ؾا ٤يسٚ ،ٜ٘ٓيـ ٛنـإ ايـسأ٥

غري َٔ عً ٘ٝايعناٜ ٠ـذٛظ ي٘ ٚؾا ٤ايس ٜٔعٓ٘ بـُا عٓس َٔ ٙايعنـاٚ ٠يـ ٛبـس ٕٚإطـالع
ايػاضّ ٚ .ي ٛنإ ايػاضّ َـُٔ تـذب ْؿك ٘ عً َٔ ٢عً ٘ٝايعنا - ٠األبٚ ٜٔٛاألبٓـا-٤
مل ٜـذع إعلـاؤَ ٙـٔ غـِٗ ايؿكـطا ٤يٓؿك ـ٘ٚ ،دنـٛظ إعلـاؤ ٙايعنـاَ ٠ـٔ غـِٗ ايػـاضّ
يٛؾا ٤ز ٜ٘ٓأَ ٚباؾطٚ ٠ؾا ٤زَٗٓ ْٜ٘ٛا ٚي ٛبعس ممات٘ إشا قكطت تطن ٘ عٔ ٚؾا ٤ز.ْٜ٘ٛ
ايػابع  :غـب ٌٝاهلل تعـاىلٚ ،ايــُطاز َٓـ٘ غـبٌ ايــدري ٚٚغـا ٌ٥ايكـط

إىل اهلل

غــبشاْ٘ ايــيت تـ َٔ ايـُكايـــض ايعَُٝٛــ ١يإلغــالّ ٚايـــُػًُن ْعــري تعبٝــس ايلــطم
ْٚؿـــط ايه ـــب ايٓاؾعـــٚ ١تععـــ ِٝؾـــعا٥ط ايـــسٚ ٜٔايــــُصٖب ايــــشل ٚبٓـــا ٤ايكٓـــاطط
ٚايـــُساضؽ  -ايسٜٝٓــٚ ١اي عًُٝٝــٚ ١االقــالسٚ - ١ٝايـــُػادس ٚايـــُػ ؿؿٝات ٚزٚض
ضعاٜـ ١ايعـادعٚ ٜٔايـــُعٛقن ٚايؿكـطاٚ ٤تـعٜٚر ايعــعا

ٚإقـالح شات ايـبن ٚضؾــع

ايؿػاز ٚايـُٓهطات عـٔ َــذ ُع االغـالّْٚ ،ــشٖٛا َـٔ ايــذٗات ايــدري ١ٜايعاَـ١
غري ايـُد ك ١بؿدل ٍأ ٚمجاعَ ١ـدكٛق. ١
ايجــأَ  :إبــٔ ايػــبٖٚ ،ٌٝــ ٛايـــُػاؾط ايـــُٓكلع بــ٘ يف ايلطٜــل يٓـــؿاش ْؿك ــ٘ أٚ
غطق ٗا َٓ٘ بـشٝح ال ٜكسض عًـٚ ٢غـ ١ٍ ًٝيًطدـٛع إىل بًـس ،ٙؾٝـسؾع يـ٘ َـٔ ايعنـاَ ٠ـا
ٜهؿٝــ٘ يطدٛعــٜ٘ٚ ،ؿــثط  -عًــ ٢األســٛط ٚدٛب ـاً  : -إٔ ال ٜعًــِ نــ ٕٛغــؿط ٙيف
َعكٚ ١ٝإٔ ال ُ ٜهٔ ٚال  ٜشطز َٔ تـشكَ ٌٝـا ٜهؿٝـ٘ يطدٛعـ٘ باغـ ساْ ١أ ٚببــٝع
َاي٘ ايـُٛدٛز ٚ -ي ٛؾـ ٞغري َـشٌ غؿط - ٙأْ ٚـشُٖٛا.
ٖصَ ٙكاضف ايعنا ٠عَُٛاً َٛٚاضز إغـ شكاقٗاٚ ،البـس َـٔ تـٛؾط ايـُػ شــكن
ايص ٜٔتكطف إي ِٗٝظنا ٠ايـُاٍ أ ٚظنا ٠ايؿلط ٠عً ٢أٚقـاف أضبعـٖ ١ـ ٞايــُػٛغ١
الغ شـكاقِٗ يـٗا: ٖٛٚ ،
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الفصل الثاىٕ  :أّصاف الـنطتحـكني .
األ : ٍٚاالٜـــُإ بايٛالٜــٚ ١االَاَــ ،١ؾــال ٜعلــ ٢ايهــاؾط َٚــٔ ال ٜع كــس بٛالٜــ١
َـــشُس ٚآٍ َـــشُس (َ )ــٔ ايعنــا - ٠غــِٗ ايؿكــطاٚ ،- ٤يــ ٛمل ٝ ٜػــط يف َٛنــع
ايعنا َٔ َ ٠ؾكري َـش از ٜـذب اي شؿغ عًٗٝا يـشن تٛؾٍط ٙأ ٚتــشًٜٗٛا إىل بًـسٍ ؾٝـ٘
ايـُػ شل ايـُ َٔ ٚال تكطف يػريْ ،ٙعِ ٜـُهٔ ايـسؾع َـٔ غـِٗ ايــُ يؿ ١قًـٛبِٗ
إشا إْلبل عٓٛاْ٘ عً ٢أسس أ َٔ ٚغِٗ غب ٌٝاهلل إشا نإ ؾَ ٘ٝكًش ١إٜـُاْ ١ٝعاَ.١
( :)52تعلــ ٢ايعنــا ٠ألطؿــاٍ ايـــُ َٓن َٚـــذاْ : ِٗٓٝؾــإ نــإ االعلــا ٤بٓشــٛ
ايسؾع ٚاي ًُٝو تع ٔٝسكٛي٘ ببؾطاف ٚيـ - ِٗٝاأل

أ ٚاجلـس أ ٚايكـ ِٝايــُٓكٛ

َٔ ايــُذ ٗس ايعـسٍٚ ، -إٕ نـإ بٓشـ ٛايكـطف يــُكًش ِٗ َ -باؾـط ٠أ ٚب ٛغـط
َ تـُٔ  -ؾال ٜـش از إىل تٛغط ايٛي ٞأ ٚإشْ٘ ٚإٕ نإ أسٛط إغـ شباباً ٚ ،البـس إٔ
ٜككس ايـُعنٍ ٞاي كط

عٓس ايسؾع إىل ايٛي ٞأ ٚعٓس ايكطف عً. ِٗٝ

( :)53إشا أعلــ ٢ايـــُدايـ ظناتــ٘ أٖــٌ ْـــشً ٘ ثــِ إغ بكــط أعازٖــاْ ،عــِ يــٛ
أعلاٖا يـُ َُٔ أدعأٚ ٙبطأت شَ ٖ٘ٚ ،صا بـدالف قـالت٘ ٚقـٝاَ٘ ٚسذـ٘ إشا دـا٤
بٗــا ٚؾــل ؾ ــاَ ٣ٚصٖبــ٘ قــشا َٓــ٘ قــالت٘  ٜٚـ دط عًٗٝــا إشا إغ بكــط ٚال تـــذب
إعازتٗا ٚال قهاؤٖا .
( :)54إشا أعلــ ٢ايـــُٛاي ٞظناتــ٘ يػ ـري ايـــُ َٔ ٚاقع ـاً َع كــس ًا إٜـــُاْ٘ ببَاَــ١
اال ١ُ٥االث

عؿـط(ٚ ) نـإ قـس إد ٗـس يف ايؿشـل عـٔ سايـ٘ االٜــُاْ ٞأدعأتـ٘

ٚبــطأت شَ ــ٘ٚ ،إٕ قكــط يف ايؿشــل ٚاي أنــس عــٔ إع كــاز ٙمل تــ أ شَ ــ٘ ٚيعَــ٘
ايهُإ ٚايسؾع ثاْٝاً إىل ايـُ َٔ ٜٚـُهٓ٘ إغثداعٗا إٕ أَهٓ٘ َٔ زَ ٕٚـشصٚض.
ايجاْ : ٞإٔ ال ٜـعًِ َٔ ساي٘ أْـ٘ ٜــكطف ايعنـا ٠يف ايــُعاق ٞنايعْـا ٚايــكُاض
ٚايـــدُط ْٚـــشٖٛا َــٔ ايـــُشطَات ،بــٌ إشا نــإ تــطى إعلا٥ــ٘ َــٔ ايعنــا ٠ضازع ـاً
ي٘ عٔ ايـُعكـٚ ١ٝايـشـطاّ يـعّ تـطى إعـلـا٥ــ٘ٚ ،االسـٛط يعَٚاً عسّ إعـلا ٤ايعنا٠
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ي اضى ايكال ٠أ ٚؾاض

ايـدُط أْ ٚـشُٖٛا َـٔ ععـا ِ٥ايــُشطَات ٚإٕ عًـِ عـسّ

قطؾٗا يف ايـشطاّٚ ،ال بأؽ ببعلاٗ٥ا يًؿاغـل س ـ ٢ايــُ ذاٖط بـبعأ ايــُشطَات
إشا مل ٜعًــِ قــطف ظناتــ٘ يف ايـــُعاقٜٓٚ ،ٞبػــ ٞتــطدٝض ايعــس ٍٚاألتكٝــاٚ ٤تهــجري
علا َٔ ِٗ٥ايعنا ٠عً ٢علا ٤أٌٖ ايـُعاق. ٞ
ايجايــح  :إٔ ال ٜهــَ ٕٛـــُٔ تـــذب ْؿك ــ٘ عًــ ٢ايـــُايو َ -علــ ٞايعنــا- ٠
ناألبٚ ٜٔٛإٕ عًٛاٚ ،األٚالز ٚإٕ غؿًٛا َٔ ايـصنٛض أ ٚاالْـاخٚ ،ايعٚدـ ١ايساُ٥ـ١
إشا مل تػــكط ْؿك ٗــا ؾــطعاً ٚايـــًُُٛى  ،ؾــال ٜـــذٛظ إعلــاؤِٖ َــٔ ايعنــا - ٠غــِٗ
ايؿكــطاٚ ٤ايـــُػانن  -يإلْؿــام ؾاْــ٘ البــس يــ٘ َــٔ بــصٍ ايٓؿكــ ١ايالظَــَ : ١ــا ٜكــٛتِٗ
نايـدبع ٚايـُطم  -ايصَ ٖٛ ٟطتب ١زْٝا َٔ ايٓؿك ١ايٛادب ١بـشػب ايـُ عاضف .
ْعِ ٜـذٛظ إعلاؤِٖ َٔ ايعنـا ٠يــشاد ٍ١ال تــذب عًٝـ٘  -نُـا إشا نـإ يًٛايـس
أ ٚيًٛيــس ظٚدــ ١زاُ٥ــ ١أ ٚنــإ عًٝــ٘ زٜــٔ ٜلًــب َٓــ٘ ٚؾــاؤ ٙأ ٚعًٝــ٘ عُــٌ ٜـــذب
أزاؤ ٙببداضٚ ٠نإ َٛقٛؾاً عً ٢ايــُاٍٖٚ ،-هـصا إشا نـإ يف نـٝلُ ٚمل ٜكـسض عًـ٢
اي ٛغع ١عً ِٗٝداظ إعلاؤِٖ َٔ ظنات٘ يً ٛغع ١ايـيت ٖـَ ٞطتبـ ١عًٝـا َـٔ االْؿـام
نؿطا ٤ايؿانٗٚ ١ايًشِ َٜٝٛاً أ ٚبن  ،ّٜٛٚ ّٜٛيهٔ ي ٛنإ عٓسَ ٙا ٜٛغع ب٘ عًـِٗٝ
ؾاألسٛط ٚدٛباً تطن٘ .
(ٜ :)55ـذٛظ يـُٔ ٚدبا ْؿك ٘ عً ٢غري ٙإٔ ٜأخص ايعنـاَ ٠ـٔ غـري َـٔ تــذب
عًْ ٘ٝؿك ٘ إشا مل ٜكـسض عًـ ٢االْؿـام أ ٚقـسض ٚمل ٜبـصٍ ،أ ٚبـصٍ َـع َٓـ ١غـري قابًـ١
يً شٌُ عازٚ ،٠األق ٣ٛعسّ ٚدٛ

االْؿام عًَ ٘ٝع بصٍ ايعنا ٠يـ٘ ٚإن ؿا ٘٥بٗا.

( :) 56ال ٜـذٛظ يًعٚد ١ايساُ٥ـ ١إٔ تأخـص َـٔ ايعنـاَ ٠ـع بـصٍ ايـعٚز يًٓؿكـ،١
ٖٚهــصا َــع إَ ٓاعــ٘ ٚإَهــإ إدبــاض ٙعًــ ٢ايبــصٍٚ ،ال ٜـــذٛظ زؾــع ايعنــا ٠يًعٚدــ١
ايـُٓكلع ١إشا ٚدبا ْؿك ٗا عً ٢ظٚدٗا  -بؿططٍ أ ٚبٓصضُ َ -ـع بـصٍ ايـعٚز ْؿك ٗـا،
ْعِ ٜـذٛظ زؾع ايعنا ٠إيٗٝـا إشا ناْـا ؾكـريٚ ٠مل ٜٓؿـل عًٗٝـا ظٚدٗـا أ ٚغـري ٙغـٛا٤
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نإ قاسب ايعنا ٠ظٚدٗـا أّ غـري ،ٙنُـا ٜــذٛظ زؾعٗـا يًعٚدـ ١ايساُ٥ـ ١إشا ناْـا
ؾكري ٠قس غكلا ْؿك ٗا باؾثاط٘ نُٔ عكـس ايٓهـاح ٚمل ٜهـٔ يــٗا َٓؿـلٚ ،أَـا إشا
نإ ايػكٛط بايٓؿٛظ ؾاألسٛط ٚدٛباً عسّ إعلاٗ٥ا َٔ ايعنا ٠إشا نإ ٜـُهٓٗا ضؾـع
ايٓؿٛظ باي ٛب ١عٓ٘ ٚايعٛز ٠إىل بٝا ايعٚدٚ ١ٝعًك ٗا .
(ٜ :)57ـذٛظ يًعٚد ١زؾع ظناتٗا إىل ايعٚز ٚإٕ أْؿكٗا عًٗٝا ٚعً ٢أٚالزٖا.
( :)58اشا عــاٍ بأس ـسٍ ت ع ـاً  -غــٛا ٤ايكطٜــب نــاألر ٚاألخــاٚ ،األدٓـــ -
دــاظ يًُعٝــٌ ٚيػــري ٙزؾــع ايعنــا ٠إيٝــ٘ أ ٚقــطؾٗا عًٝــ٘ يف َكــًش ١ايـــُعاٍ ن كــسِٜ
اي ُط ي٘ يٝأنًٜ٘ٚ ،ػ شب إعلا ٤ايعنا ٠يألقـاض

 -غـري اآلبـاٚ ٤األٚالز  -إشا نـاْٛا

َٔ ايـُش ادن ٚتطدٝشِٗ عً ٢األباعس .
(ٜ :)59ـذٛظ يـُٔ ٚدب االْؿام عً - ٘ٝناأل

 -إٔ ٜعل ٞظنات٘ يـُٔ تــذب

عًْ ٘ٝؿك ٘  -ناالبٔ  -إشا نـإ ايــُعنٍ ٞعـادعاً عـٔ االْؿـام عًٝـ٘ٚ ،إٕ نـإ قـازضاً
عًــ ٢االْؿــام عًٝــ٘ ٚعــادعاً عــٔ تعٜٚـــذ٘ ٖٚ -ــَ ٛـــش از إيٝــ٘ نايٛيــس ايؿــا
ايـُطاٖل -أ ٚعٔ االْؿام عًـ ٢ظٚد ـ٘ أ ٚعـٔ اي ٛغـع ١أَهـٔ األ

إعلـا ٙ٤ظناتـ٘

البٓ٘  -يعٚاد٘ أ ٚيعٚد ٘ أ ٚيً ٛغع ١عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝاي٘ . -
ايطابع  :إٔ ال ٜهـ ٕٛايؿكـري ٖامشٝـ ًا إشا ناْـا ايعنـاَ ٠ـٔ غـري ايــٗامش ٞؾبْٗـا
ال تـشٌ يـٗامشٚ ٞال تؿطؽ شَ ١ايـُعن َٔ ٞعٗستٗا َٔ ز ٕٚؾطم بن غـِٗ ايؿكـطا٤
ٚغــريَ ٙــٔ غــا٥ط ايػــٗاّ س ـ ٢غــِٗ ايعــاًَن ٚغــب ٌٝاهللْ ،عــِ ال بــأؽ ب كــطؾِٗ
ٚإْ ؿاعِٗ َٔ األٚقـاف ايعاَـ ١إشا ناْـا َٓؿـأَ ٠ـٔ ايعنـاَ ٠جـٌ ايــُػادس َٓٚـاظٍ
ايعٚاض ٚايـُساضؽ ٚايهـ ب ْٚـشٖٛا.
( :)60دنــٛظ يًــٗامش ٞإٔ ٜأخــص ظنــا ٠ايـــٗامشَ ٞــٔ ز ٕٚؾــطم بــن ايػــٗاّ،
ٜٚـذٛظ ي٘ أخص ظنا ٠غري ايـٗامش ٞعٓس االنـلطاضٚ ،يف تــشسٜس االنـلطاض نـالّ،
ٚايعــاٖط تـــشسٜس ٙبعــسّ ٚدساْــ٘ نؿا ٜــ٘ َــٔ ايـــدُؼ ٚغــا٥ط ايٛدــ ٙٛايؿــطع١ٝ
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ايـُٓلبك ١عً ،٘ٝؾاشا مل ٜـذس ايـٗامشَ ٞا  ٜعٝـ َٓ٘ سًٍا ي٘ ظنا ٠غـري ايــٗامش،ٞ
ٚاألسٛط ٚدٛباً إٔ ٜك كط يف أخص َكاضؾ٘ َٓٗا َٜٛاً ؾَٛٝاً َع االَهإ .
( :)61ايـــُشطّ َــٔ قــسقات غــري ايـــٗامش ٞعًــ ٢ايـــٗامشٖ ٞــ ٛظنــا ٠ايـــُاٍ
ٚظنــا ٠ايـــؿلطٚ . ٠أَــا ايكــسقات ايـــُٓسٚب ١ؾًٝػــا َـــشطَٖٚ ،١هــصا ايكــسقات
ايٛادبــ ١نايهؿــاضات ٚضز ايـُعايـــِ َٚـــذٗ ٍٛايـــُايو ٚايـــًكلَٓٚ ١ــصٚض ايكــسق١
ٚايـُٛق ٢ب٘ يًؿكطاْ . ٤عِ تـشطّ عً ِٗٝايكسق ١ايه ١ًٝ٦اييت ٜه ٕٛزؾعٗا َكـساقاً
الشالٍ ايـٗامش ٞناييت تٛنع تـشا ضأؽ ايـُطٜأ ٚايكسض ايعٖٝس .
( :)62ايـــٗامشٖ ٞــ ٛايـــُٓ ػب  -ؾــطعاً  -إىل ٖاؾــِ بــاأل

ز ٕٚاألّٚ ،أَــا

ايؿكري ايـُٓ ػب إي ٘ٝبايعْا ؾاألسٛط ٚدٛباً تطى إعلا َٔ ٘٥ايـدُؼ  َٔٚظنـا ٠غري
ايـٗامشًٜٚ ،ٞعّ  -إس ٝاطاً  -إعلاؤ َٔ ٙظنا ٠ايــٗامش ٞخاقـ ١أَ ٚـٔ ٚدـٍ٘ آخـط
ٜٓلبل عً ٘ٝسػب ايـُٛاظ ٜٔايؿكٗ ١ٝاييت ٜـشسزٖا ايـُذ ٗس ايعسٍ .
(ٜ :) 63جبا نٖ ْ٘ٛامشٝاً بايعًِ ٚايٝكن ايٓاؾ َٔ ٤ٞططٜل عكالٚ ،ٞ٥بايب،١ٓٝ
ٚبايؿٝاع ٚإؾ ٗاض ٖامش ٘ ٝيف ايبًس األقٌ -ي٘ ٚآلبا٥ـ٘  -بٓشـٜٛ ُٛدـب االطُٓ٦ـإ
بكش ١ايٓػب ٚال ٜهؿَ ٞـذطز ايسعْ ،٣ٛعِ إشا إزعـ ٢االْ ػـا

إىل ٖاؾـِ سـطّ

زؾع ظنا ٠غري ايـٗامش ٞإي ٘ٝأخصاً بالظّ إقطاض ٙايـُػ ًعّ يعسّ سٌ ايعنا ٠عً. ٘ٝ

الـنكصد السابع  :أحكاو شكاة الـنال
( : )64ال ٜـذب ايبػـط عًـ ٢األقـٓاف ايجُاْٝـ ١عًـ ٢األقـٚ ،٣ٛال عًـ ٢أؾـطاز
ـ ٚاسـسٚ ،ال َطاعـا ٠أقـٌ اجلُـع ؾٝذـٛظ إعلاؤٖـا يؿـدل ٚاسـس َـٔ قـٓـ
قٓ ٍ
ٚاسس بؿطط إٔ ال ٜعٜس ايـُعل َٔ ٢ايعنا ٠عً ٢نؿا ٘ ٜيػٓ - ١نُـا غـبل يف (-)47
ٚإال إق كـط عًـ ٢إعلا٥ـ٘ َـا ٜهؿٝـ٘ ٚعٝايـ٘ يػـٓ ٍ ١أ ٚتــ ُ ِٝقـاسب ايـٛاضز ايٓـاقل
َ ْ ٘ يػٓ ٍ ١ثِ ٜعل ٞايعا٥س َٔ ظنات٘ يػري ٙعًٖ ٢صا ايؿطط .
(ٜ :)65ـهـط ٙيًُعنَ ٞايـ٘  -ايػالت أ ٚاالْـعاّ أ ٚايـٓـكس - ٜٔإٔ ٜعل ٞايـؿكري
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أقــٌ َـــُا ٜعلــ ٢ايؿكــري يف ايٓكــا

األ ٍٚيعنــا ٠ايؿهــٖٚ - ١ــ ٛمخػــ ١زضاٖــِ أٚ

َـــا ٜكابًـــٗا ٜٚػـــاٜٗٚاٚ ،االقـــ ٣ٛدـــٛاظ إعلـــا ٤ايؿكـــري َـــٔ ايعنـــا ٠أقـــٌ َـــٔ شاى
ايـــُكساض ٜٚـــُهٔ إعلــاؤ ٙزضُٖ ـاً أ ٚزضُٖــن أ ٚثــالخ أَ ٚــا ٜكابًــٗا  ،ؾــال ٜهــٕٛ
علا ٤ايؿكـري َـٔ ايعنـاَ ٠ــشسٚز ًا َـٔ طـطف ايكًـَ ١ـع أْــ٘ َــشسٚز عًـ ٢األسـٛط
َٔ ططف ايهجط ٠بإٔ ال ٜعٜس عٔ َ ْـ ١غٓ ١ي٘ ٚيعٝاي٘ .
( :)66إشا إزع ٢ايـُايو إخطاز ظنات٘ أ ٚعسّ تعًكٗا بأَٛاي٘ تـكبٌ زعـٛاَ ٙـٔ
ز ٕٚبـ ١ٓٝأَ ٚلايب ١بـُٝن ،إال إٔ ٜعًـِ نصبـ٘ يف زعـٛا ٙأٜ ٚـ ِٗ  -ؾٝشـٌ اي ــؿشل
ٚاي ـؿ ٝـ عٔ ٚثـا٥ـل قش ١زعٛا ٙأ ٚبلالْٗا .
(ٜ :)67ـــذٛظ ْكــٌ ايعنــا - ٠بعــس تعٗٓٝٝــا َ -ــٔ بًــسٖا إىل غــري ٙإشا مل ٜـــذس
يف بًس ٙايــُػ شل أ ٚمل ٜعطؾـ٘ ؾٝـ٘ أ ٚمل ٜــُهٓ٘ اي ٛقـٌ إيٝـ٘ ي ػـً ،ُ٘ٝبـٌ ٜــذب
ايٓكٌ سٓٝـ٦ص َكسَ ً١الٜكاٍ ايـشل إىل أضباب٘ َٔ ز ٕٚتأخري ٚال نـُإ عًٝـ٘ إشا مل
ٜؿطط يف سؿعٗا ٚمل ٜـذس ايـُػ شل يف بًسٚ ٙمل ُ ٜهٔ َٔ إ ٜكاٍ سـكٍ٘ إي.٘ٝ
ٜٚكــ ٣ٛدــٛاظ ْكًــٗا عــٔ بًــسٖا س ــَ ٢ــع ٚدــٛز ايـــُػ شل أ ٚضدــاٚ ٤دــٛزٙ
يف بًــسٖا يهــٔ تـــًعَ٘ َ ْــ ١ايٓكــٌٚ ،إٕ تـــًؿا بايٓكــٌ نــُٓٗا إشا ٚدــس ايـــُػ شل
يف بًــــسٖا ٚمل ٜــــسؾعٗا إيٝــــْ٘ ،عــــِ ال نــــُإ عًٝــــ٘ إشا ٚنًٍــــ٘ ايؿكٝــــ٘ -بـــــشػب
ٚال ٜــ٘ ايـــشػب -١ٝيف قبهــٗا عٓــ٘ ؾكبهــٗا ثــِ ْكًــٗا عــٔ بًــسٖا بــأَط ٙإىل ايـــُٛنع
ايصٜ ٟع ٘ٓٝي٘ َكسَ ً١يكطؾ٘ إىل َػ شك٘ٚ ،ته ٕٛأدط ٠ايٓكٌ س٦ٓٝص عً ٢ايعنا. ٠
( :)68إشا نــإ يــ٘ َــاٍ يف غــري بًــس ايعنــاٜ ٠ؿهــٌ يــ٘ قــطؾٗا يف ؾكــطا ٤بًــسٖا،
ال عُــا عًٝــ٘ يف بًــسٚ ٙيــَ ٛــع ٚدــٛز
نُــا ٜـــذٛظ يــ٘ زؾــع ايـــُاٍ اآلخــط ظنــا ٠بــس ً
س آخـط دـاظ إس ػـاب٘ عًٝـ٘
ايـُػ شل ؾٝـ٘ ٚ ،إشا نـإ يـ٘ زٜـٔ يف شَـ ١ؾـدل يف بًـ ٍ
َٔ ايعنا ٠إشا نـإ ؾكـرياً أ ٚنـإ عـادعاً عـٔ ٚؾـا ٤ايـسٚ ٜٔإٕ تٝػـط يـ٘ قـٛت غـٓ ٘
بايؿعٌ أ ٚباي سضٜر .
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( :)69إشا قبأ ايؿك ٘ٝايعسٍ ايعنا ٠بـشػب ٚال ٘ ٜايؿـطع ١ٝعًٗٝـا بط٥ـا شَـ١
ايـُايو ٚإٕ تـًؿا بعس٥ص ب ؿطٜطٍ أ ٚبس ْ٘ٚأ ٚزؾعٗا إىل غري ايـُػ شل إؾ باٖاً.
( :)70إشا إع كس ٚدٛ

ايعنا ٠ؾأعلاٖـا ثـِ تـبن يـ٘ عـسّ ٚدٛبٗـا عًٝـ٘ دـاظ

يــــٗا إغـــثداعٗاٚ ،إٕ ٚدـــسٖا تايؿـــ ١مل ٜــــذع االغـــثداع إال َـــع عًـــِ ايؿكـــري
بإٔ ايـُسؾٛع إي ٘ٝظناٖٚ ٠ـ ٞغـري ٚادبـ ١عًـَ ٢ـٔ زؾعٗـا ٚإٕ نـإ َع كـس ًا ٚدٛبٗـا
عً ٘ٝثِ ٜٓهؿـ ي٘ ايعسّ ؾٝذٛظ ي٘ إغثداع بسيـٗا َٓ٘ .
ٚإٕ ؾو يف ٚدٛبٗا عً ٘ٝؾأعل ٢إس ٝاطاً ٚتكطباً إي ٘ٝغبشاْ٘ بـسؾع َـا ٜــش ٌُ
ٚدٛب٘ عًٚ ٘ٝبككس اي كسم ٚايعنا ٠ثِ  ٜب ٔٝي٘ عسّ ٚدٛبٗـا مل ٜــذع إغـثداعٗا
ٚإٕ نإ عن ايـُاٍ ايـُسؾٛع ظنا ٠باقٝاً بـشايـ٘ عٓس ايؿكري.
( :)71إشا ْــصض إٔ ٜعلــ ٞظناتــ٘ ؾك ـرياً َع ٓٝـ ًا إْعكــس ْــصضٚٚ ٙدــب ٚؾــاؤ ،ٙؾــإ
غٗا ؾأعلاٖا ؾكرياً آخط أدعأ عـٔ ايعنـا ٠ايٛادبـٚ ١ال ٜــذٛظ إغـثزازٖا ٚإٕ ناْـا
ايعـــن باقٝـــٚ ،١إشا أعلاٖـــا غـــري ًَ ٙؿ ـ ـاً إىل ْـــصض َ ٙعُـ ـساً يف َــــدايؿ ٘ ؾايعـــاٖط
االدعا ٤عٔ ايعنا ٠يهٓ٘ ٜأثِ بـُدايؿْ ١صضٚ ٙتـذب عً ٘ٝنؿاض ٠سٓح ْصض.ٙ
( :)72ال ٜـذس ٟتكس ِٜايعنا ٠قبٌ تعًل ايٛدٛ

بايـُاٍ ايعنٚ ،ٟٛي ٛقـسَٗا

مل تكض ظنا ٠بٌ ٜبك ٢ايـُاٍ عًًَ ٢هْ٘ ،عِ ٜـذٛظ ي٘ إٔ ٜعلـ ٞايؿكـري قطنـاً قبـٌ
ٚقــا ايٛدــ ، ٛؾــاشا دــا ٤ايٛقــا إس ػــب٘ عًٝــ٘ ظنــا ً ٠بؿــطط بكا٥ــ٘ عًــ ٢قــؿ١
االغ شكام ،نُا ٜـذٛظ ي٘ إٔ ٜسؾعٗا إىل غريٚ ٙال ٜـش ػب٘ عً ٘ٝظناٜٚ ً٠بكٝـ٘ يف شَـ١
ايؿكري قطناً.
ثِ َا أعلا ٙقطن ًا إشا ْـُا ٚظاز عٓس ايـُكثض ظٜاز َ ً٠كً ١أَٓ ٚؿكً ١ؾٗ ٞيـ٘
ال يًُكــطضٚ ،نــصيو ٜهــ ٕٛعًــ ٢ايـــُكثض ايــٓكل ايــٛاضز عًــ ٢ايكــطض ألْــ٘
َايه٘ :ي٘ ايػِٓ ٚايُٓٚ ٛعً ٘ٝايػطّ ٚايٓككإ.
( :)73ال ٜـذـٛظ اي أخٝـط يف زؾـع ايعنا ٠عٔ ايٛقا ايـُشسز ؾطعاً الخطادـٗا
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َٔ ز ٕٚعصض َؿطٚع ،ؾاشا أخط ٙيلًب ايـُػ شل ؾ ًـ ايـُاٍ قبٌ ايٛق ٍٛإيٝـ٘ -
مل ٜهــُٔٚ ،إٕ أخــطٚ ٙمل ٜــسؾعٗا إىل َػ ـ شكٗا َــع ايعًــِ بٛدــٛزَٚ ٙــع ايكــسض٠
ايعطؾٝــ ١عًــ ٢االٜكــاٍ إيٝــ٘  -أثــِ ٚنــُٔ ْ .عــِ ٜػ شػــٔ يًُايــو عــعٍ ايعنــا٠
ٚتعٗٓٝٝا يف َاٍُ َـدكٛم َع عسّ ايـُػ شل ،بٌ َع ٚدٛز ٙعًـ ٢االقـ ٣ٛغـٛا٤
أؾطظٖــا َــٔ ايعــن أَ ٚــٔ َــاٍُ آخــط ؾٝـ عن ايـــُعع ٍٚظنــاٜٚ ً٠هــ ٕٛأَاْـ ً١يف ٜــس ٙال
ٜهـــُٓٗا إال َـــع اي عـــس ٟعًٗٝـــا أ ٚاي ؿـــطٜط يف سؿعٗـــا أَ ٚـــع تـــأخري ٙيــسؾعٗا إىل
ايـُػ شل َع ٚدٛز َٔ ٙز ٕٚغطض قشٝض يف اي أخريٚ ،ؾـ ٞثبـٛت ايهـُإ َعـ٘
 نُــا إشا أخــط ٙالْ عــاض َػــ شل َعــن ٜطٜــس إعلــا ٙ٤أ ٚيإلٜكــاٍ إىل ايـــُػ شلتسضٜـذاً نـُٔ ؾـٗطُ أ ٚؾـٗط ٜٔأ ٚثالثـ - ١إؾـهاٍْٚ ،ــُا ٤ايعنـا ٠ايــُععٚي ١تابعـاً
يـٗا ؾـ ٞايكـطف إىل ايــُػ شلٚ ،ال ٜــذٛظ يًُايـو إبسايــٗا بعـس ايعـعٍ أ ٚخًلٗـا
بـُاي٘ أ ٚاي كطف ؾٗٝا بػري إٜكايـٗا إىل َػ شـكٗا.
( :)74إشا أتـــًـ ايعنــا ٠ايـــُععٚي ١أ ٚايٓكــا

ب ُاَــ٘ َ ًـــ  :ؾــإ مل ٜـــذس

ايـُايو يعنات٘ َٛنعاً َػ شكاً يٝسؾعٗا إي ٘ٝؾ ـأخط عٓـس ٙزؾعٗـا ،أ ٟمل ٜــهٔ تـأخري
زؾعٗا َٛدباً يهـُاْٗا عًٝـ٘ -نـإ نـُاْٗا عًـ ٢ايــُ ًـ ز ٕٚايــُايو ٚ .إٕ نـإ
تأخري زؾعٗا َٛدباً يهُاْ٘  -نإٔ ٚدس َػ شكاً ٚمل ٜسؾعٗا إيٚ ٘ٝي ٛيلًب َػـ شلُ
آخط  -نـإ ايــُ ًـ ٚايــُايو نـآَاًٚ ،يًُذ ٗـس ايعـسٍ ٚ -يـ ٞايعنـا - ٠ايطدـٛع
عً ٢أُٜٗا ؾا : ٤ؾإ ضدع عً ٢ايــُايو ٚنـُٓ٘ ضدـع ايــُايو عًـ ٢ايــُ ًـ ألٕ
إغـ كطاض ايهــُإ عًٝــ٘ٚ ،إٕ ضدــع عًــ ٢ايـــُ ًـ مل ٜطدــع ٖــ ٛعًــ ٢ايـــُايو ٚإٕ
تًـ َاٍ ايعنا ٠بـشطمُ أْ ٚـش ٙٛنُٓٗا ايـُايو إشا ٚدس ايـُػ شل ٚمل ٜسؾعٗا ي٘.
( :)75األقــ ٣ٛإٔ ايعنــا - ٠يف عُــَٛ ّٛاضزٖــا  -ســل َ عًــل بــايعن ،ال عًــ٢
ٚد٘ االؾاعٚ ،١ال عًـْ ٢ــش ٛايهًـ ٞيف ايــُعنٚ ،ال عًـْ ٢ــش ٛسـل ايطٖاْـٚ ،١ال
عًْ ٢ـش ٛسـل ايــ ذٓا ،١ٜبـٌ ٖـ ٛعًـْ ٢ــش( ٛايؿـطن ١يف ايــُايٜٚ )١ٝــذٛظ يًُايـو
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اي كــطف يف ايـــُاٍ ايـــُ عًل بــ٘ ايعنــا ٠ؾُٝــا زَ ٕٚكــساضٖا َؿــاعاً أَ ٚع ٓٝـاً ٚ ،ال
ٜـذٛظ ي٘ اي كطف يف تـُاّ ايٓكا

ٚال تكض ايـُعاًَ ،١ؾاشا خايـ ٚباعـ٘ أٖٚ ٚبـ٘

مل ٜكــض َٓــ٘ ايبٝــع ٚايـــٗب ١يف سكــ ١ايعنــا ٠إال إشا زؾعٗــا ايبــا٥ع أ ٚايـــُٖٛٛ

يــ٘

ؾٝكــض بــال سادــ ٍ ١إىل إدــاظ ٠ايـــشانِ ايؿــطع ،ٞأ ٚإشا زؾعٗــا ايـــُؿث ٟؾٝكــض
أٜه ـاً ٜٚطدــع بٗــا عًــ ٢ايبــا٥عٚ ،ال ٜهؿــ ٞايعــعّ عًــ ٢األزا ٤بــٌ البــس َــٔ األزا٤
ؾعـالً س ــٜ ٢ػـ كط ايبـــٝع ًٜٚــعّٚ ،إٕ أدــاظ ايـــشانِ ايؿــطع - ٞايـــُذ ٗس ايعــسٍ -
ايبٝع قبٌ زؾع ايبـا٥ع أ ٚايــُؿث ٟظنـا ٠ايــُاٍ قـض ايبٝـع ٚنـإ ايـجُٔ  -ايــُكابٌ
يًشك ١ايعن - ١ٜٛظنا ً٠ؾريدع ايــشانِ بـ٘ عًـ ٢ايــُؿث ٟإٕ مل ٜسؾعـ٘ إىل ايبـا٥ع،
ٚإال  -إٕ نإ قس زؾع٘ إي - ٘ٝؾً٘ ايطدٛع إىل أُٜٗا ؾا. ٤
( :)76زؾع ايعنا ٠عٌُ عباز ٟال ٜكض َٔ ايــُعن ٞإال َـع ْٝـ ١اي عنٝـ ١بــُاي٘
ايـُسؾٛع َع قكس اي كط

إىل اهلل غبشاْ٘ بسؾع ايعناٚ ،٠البس َٔ اي عٝن إشا تعـسز

َا عً َٔ ٘ٝأْٛاع ايـشكٛم ايؿطع ١ٝايـُ ؿابٗ ١نُا ي ٛنإ عًٝـ٘ ظنـا ٠ايــُاٍ ٚظنـا٠
ايؿلطٚ ٠عً ٘ٝمخؼ ؾًٝعََ٘ -ع قكس اي كط

 -تعٝن إٔ ايـُسؾٛع ٖ ٛظناَ ٠ـاٍ أٚ

سل غاز ٍ٠أ ٚظنا ٠ؾلطٚ ، ٠البس َـٔ إتــُاَ٘ بــُا ٜع ـ يف قـش ١ايعبـاز ٠نـبخالم
ايٓٚ ١ٝعسّ ايطٜا ٤باي عنٚ . ١ٝس٦ٓٝص إشا زؾعٗـا َـٔ زْ ٕٚــ ١ٝايعنـا ٠أ ٚقكـس اي كـط
بٗا بلٌ ايسؾع ٚبكٝا عًًَ ٢و ايـُايو .
ٚايٓٚ ١ٝادبـ ١عٓـس إعلـا ٤ايعنـا ٠ؾـاشا أعلاٖـا يـُػ شــكٍٗا عًـٚ ٢دـ٘ اي ًُٝـو
 ٣ْٛٚاي كط

بٗا عٓـس اي ًُٝـو ٚايـسؾع إيٝـ٘ أ ٚإىل ٚيـ ٞايكـػري ،أ ٚأعلاٖـا بٓشـٛ

ايكطف يكايـض ايـُػ شل  ٣ْٛٚاي كط

عٓس ايبصٍ ٚايكطف إي ٘ٝؾكس إَ ـجٌ.

ٚإٕ ؾاتـ ٘ ايٓ ١ٝيـذٌُٗ أْ ٚػـٝإ أْ ٚــشُٖٛا أَهٓـ٘ إٔ ٜككـس اي كـط

بايعنـا٠

ايـُسؾٛعَ ١ا زاَـا ايعـن َٛدـٛز ٠عٓـس قابهـٗا ،ؾـإ تــًؿا بـال نـُإ ايكـابأ
إس اط بايسؾع ثاْٝاًٚ ،إٕ تًؿا َع ايهُإ عً ٢ايؿكـري يعًُـ٘ بـسؾع ايعنـاَ ٠ـٔ غـري
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ْـــ ١ٝاي كــط

ال  -ؾٗــ ٛزٜــٌٔ عًٝــ٘ إىل
َٚــع شيــو قــس تكــطف يف ايـــُاٍ ٚأنًــ٘ َــج ً

ايـُػ شل أ ٚإىل ايؿك ٘ٝايعسٍ ٜٚـُهٓ٘ إس ػا

َا ؾـ ٞشَ ١ايؿكري ظنا ً ٠عً.٘ٝ

( :)77األسٛط ٚدٛباً زؾع ايعنا ٠إىل ايؿك ٘ٝايعسٍ ايــذاَع يًؿـطا٥ط يف ظَـٔ
ايػٝبٚ ،١قس أشْاُ يًُايو اي كس ٟيسؾع غِٗ ايؿكطاٚ ٤ايـُػانن َـٔ ظناتـ٘ بؿـطط
اي شــطٚ ٟاي ـــجبا َــٔ ايؿكــط ٚاالس ٝــاز َٚــٔ االتكــاف بأٚقــاف ايـــُػ شل َٚــٔ
زٚ ٕٚغٝط بٚ ٘ٓٝبن ايـُػ شل إال َع ايٛثٛم اي اّ ايٓاؾـَ ٤ٞـٔ اي ذطبـٚ ١ايعؿـط٠
ايهاؾؿ ١عـٔ االَاْـٚ ١عـسّ اي شاٜـٌٚ ،أتــُٓ ٢عًٝـ٘ َالسعـ ١ايــُطدشات ٚتكـسِٜ
ايعس ٍٚاألتكٝاٚ ٤األضساّ ايؿكطاٚ ٤ايـُ عؿؿن األخٝاض عً ٢غريِٖ .
ْعــِ إشا طًــب ايؿكٝــ٘ ايعنــا ٠عًــٚ ٢دــ٘ االٜـــذا

سُٓٝــا ٜـــذس ايـــُكًش ١أٚ

ايـُكطف األِٖ يكطؾٗا ؾٚ ٘ٝدب عًَ ٢كًس ٜ٘ايسؾع إي ٘ٝإشا قـسض بٓشـ ٛايؿ ـ،٣ٛ
ٚإشا قسض َٓ٘ بٓش ٛايـشهِ ٚبـشػب ٚال ١ٜايؿك ٘ٝايـشػب ١ٝايجاب ـ ١يـ٘ قلعٝـاً ٚدـب
عً ٢اجلُٝع َ -كًسٚ ٜ٘غريِٖ َ -لاٚع ١سهُ٘ ايـًُشٛظ ؾ ٘ٝايـُكًـش ١ايس.١ٜٝٓ
(ٜ :)78ـذٛظ يًُايو تٛنٜ َٔ ٌٝجل بأَاْ ٘  -بــشػب اي ذطبـٚ ١ايعؿـط - ٠يف
أزا ٤ايعناْٝ ٠اب ً١عٓ٘ ،نُا ٜـذٛظ ي٘  -بعس أزاٗ٥ا ٚإخطادٗا بٓؿػ٘  -تٛنٝـٌ َـٔ ٜجـل
بأَاْ ٘ الٜكايـٗا إىل ايؿكري أ ٚيًكطف عً ٘ٝيف َكًش ٘ ب كس ِٜايلعاّ خبـعاً ٚاي ُـط
غــصاٜ ٤أنًــ٘ٚ ،البــس َــٔ اي ٛثــل ٚاي أنــس َــٔ أَاْــ ١ايٛنٝــٌ ٚسؿاظــ٘ عًــ ٢ايـــشل
ٚإٜكاي٘ يـُػ شك٘ َٔ ز ٕٚتـشاٚ ٌٜخٝاْٚ ،١البس َٔ قكـس ايــُايو اي كـط

بـسؾع

ايعنا ٠سن تػًُٗٝا إىل ايٛنٚ ٌٝاألسٛط إغ شباب ًا إغـ ُطاض ايٓٝـ ١ايكطبــ - ١ٝبكاٗ٥ـا
يف باطٓ٘ َٔ زْ ٕٚكأ ٚخمايؿ - ١إىل سن ايسؾع إىل ايؿكري أ ٚايكطف يـُكًش ٘.
(ٜ :)79ـــذٛظ يًؿكــري إٔ ٜٛنٍــٌ ؾدك ـاً يف إٔ ٜكــبأ عٓــ٘ ايعنــاَ ٠ــٔ ؾــدل
َعن أَ ٚلًكاًٚ ،ت أ شَ ١ايـُايو بايـسؾع إىل ٚنٝـٌ ايؿكـري ٚإٕ تًؿـا يف ٜـسْ ،ٙعـِ
ٜه ٕٛايٛنـ ٌٝبعس ايكبأ َ تـُٓاً عً ٢سـؿعـٗا ٚإٜـكايـٗا يـُػ شـكٗا ؾإ ؾطط ؾـٞ

أسهاّ ظنا ٠ايـُاٍ )427( ................................................................

سؿعٗا أ ٚتعس ٣عًٗٝا ٚتًؿا  -نُٓٗا.
(ٜ :)80ـذٛظ يـُٔ ُٜعل ٢ايعنا ٠يٝكػُٗا عًَ ٢ػ شكٗٝا إٔ ٜأخص َٓٗـا إشا نـإ
َـش اداً َػ شكاً ٚاقعاً ٚإشا أطًـل ايــُعنٍٚ ٞناي ـ٘ ؾــ ٞايسؾــع إىل ايـُـػ ــشل ٚمل
ٜـعٝـٔ يـ٘ إ

ـاً َـعٝــٓاً أ ٚأ

ـاَ ٤ــدكٛق ١أ ٚعٓٛاْـاً َــدكٛقاً ال ٜٓلبـل عًٝـ٘،

ٚإال مل ٜـذع ي٘ األخص إال بطخك ١قطٜـش ١يف أخص. ٙ
ٚإشا أطًل ٚداظ ي٘ األخص  ٜشسز ايـُكساض ايـُأخٛش بـُكساض َا ٜعل ٞيػـري ٙإال
إٔ ٜؿِٗ َٓ٘ دـٛاظ اي ؿـاٚت أٜ ٚؿـٗس سايـ٘ قلعٝـ ًا بطخكـ ٘ يف األخـص يــشاد ٘ َـٔ
ز ٕٚتـشسٜس َكساضُ عً ٘ٝؾٝأخص بكسض ساد ٘ ٚي ٛنإ أظٜس َـُا ٜعل ٞغري. ٙ
( :)81إشا َه ٢عً ٢ايـُهًـ  :ايبايؼ ايعاقٌَ -سَ ٠ـٔ األعـٛاّ مل ٜــشاغب
ْؿػ٘ ٚمل ٜـسؾع ظنـا ٠أْعاَـ٘ أ ٚغالتـ٘ ٚقـس تكـطف يف ٚاضزاتـ٘ ثـِ إٖ ـسٚ ٣تـا
ٚدب عً ٘ٝؾٛض ًا اي كس ٟيٛؾاَ ٤ا عًٝـ٘ َـٔ ايعنـاٜٚ ٠بـسأ بــشػا

-

أَٛايـ٘ ايعنٜٛـ١

ايـًُُٛن ١ي٘ بعس ايبًٛؽ ٚايعكٌ ،إش ال ٜــذب تعنٝـَ ١ـا ًَهـ٘ سـن ايكـب ٢أ ٚسـاٍ
ايـذٜٓٚ . ٕٛـذب عًٝـ٘ ايــشػا

تــُٗٝس ًا يً عنٝـ : ١ؾـإ نـإ يـ٘ زؾـث سػـابات أٚ

ٚثٝكــٜ ١ـــُهٓ٘ تـــشك ٌٝايعًــِ أ ٚاالطُٓ٦ــإ بكــسض األَــٛاٍ ايعنٜٛــ ١طًٝــ ١األعــٛاّ
ايـُان ١ٝقبٌ ٖسا -٘ ٜإع ُسٖا ٚسػب ٚأخطز ظنٛات أَٛايـ٘ يف تًهـِ األعـٛاّ ،
ٚإشا دٌٗ ايـُكساض أ ٚتطزز نـؿا - ٙبعس اي ٛبـٚ ١ععَـ٘ عًـ ٢عـسّ ايعـٛز - ٠تــدُن
َا عً َٔ ٘ٝايعنٛات يهٌ عاّ َاضُ ٚبـشػب شنطٜات٘ٚ ،إشا بك ٞايثزز بـن األقـٌ
ٚبــن األنجــط نؿــا ٙاألقــٌ ايـــُ ٝكٔ ٚدٛبــ٘ عًٝــ٘ ٚال ًٜعَــ٘ زؾــع األنجــطٚ ،األســٛط
إغ شباباً َطادع ١ايــُذ ٗس ايعـسٍ أَ ٚـٔ ْكـب٘ يألَـٛض ايــشػب ١ٝيـُكايــش ٘ عُـا
تعًل بعٗست٘ َٔ ايعنا ٠ط ١ًٝاألعٛاّ ايـُان ١ٝبعس سػاب٘ ٚتـدُ ٘ٓٝيًُكساض .
ٜٓٚبػــ ٞإٔ  ًٜؿــا ايػــاؾً ٕٛإىل أْــ٘ إشا تـــُاز ٣ؾـــ ٞتــطى اي عنٝــ - ١عاَــاً أٚ
أعٛاَ ـاً ٚ -يف اي كــطف يف ايـــشك ١ايعنٜٛــ ١يف اي ذــاضْٚ ٠ـــشٖٛا ًٜعَــ٘ زؾ ـع ضبــض
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ايـشك ١ايعن ١ٜٛيًؿكـري ،ؾًـصا يـ ٛأز ٣ايعنـا ٠غـًِ زْــٝاً ٚأخـطٚ ،٣إال نـإ تعاًَـ٘
بكسض ايعنا ٠باطالً َا مل ٜعكب٘ إخطاز قسض ايعنا ٠ايٛادب َٔ ١ايـُاٍ ايعن ٟٛايــُبٝع،
ٜٚـُهٓ٘ إٔ ٜلًب َٔ ايـُذ ٗس ايعسٍ إَهاَ ٤عاَالت٘ عًـ ٢األَـٛاٍ ايعنٜٛـ ١طًٝـ١
األعــٛاّ ايــيت مل ٜــسؾعٗا ؾــاشا أَهــاٖا يعَــ٘ يًؿكــطا ٤ضبــض ايـــشك ١ايعنٜٛــ ١ألْٗــِ
أضبا

ايعناٚٚ ٠دب عً ٘ٝإٔ ٜهٝـ عًَ ٢ـاٍ ايعنـا - ٠قـسضاً َـٔ ايــُاٍ ٖـ ٛضبـض

ايـشك ١ايعن ١ٜٛاييت تكطف ؾٗٝا ببٝع ٚؾطاْٚ ٤ـشُٖٛا َٔ اي بازالت ايـُطبـش. ١
ٚإشا َــات بعــس تعًــل ايعنــا ٠أ ٚبعــس اي كــطف يف َـــذُٛع األَــٛاٍ ايـعنٜٛـــ١
بـبـــٝع ْٚـــشٜ ٙٛـــذب عًــٚ ٢ضثـــ ٘ إخــطاز َــا تعًــل بعٗستــ٘ َــٔ ظنــٛات غــٓٛات
عُــطٚ ٙتهًٝؿــ٘ٚ ،ناْــا ايعنــا ٠نػــا٥ط زْٜٛــ٘  :ايؿــطع ١ٝنايـــدُؼ ٚايٓــصٚض،
ٚايبؿط ١ٜنايكطٚض ٚأثـُإ ايبٝع ْػٚ ١٦ٝحنٖٛا ٚ -البـس يًٛضثـَ ١ـٔ إخطادٗـا ؾـٛضاً
قبٌ تكػـ ِٝايثنـَ ١رياثـاً ،غـٛا ٤أٚقـ ٢بٗـا أ ٚمل ٜـٛمَ ْ .عـِ يـ ٛؾـو ايٛضثـ ١يف
أزاَ ٤ــٛضثِٗ ظنــا ٠أَٛايــ٘ ٚإس ُــٌ إخطادٗــا مل دنــب عًٝــ٘ االخــطاز ٚ ،يــ ٛؾــو
 بعــس ايعًــِ بعــسّ األزا -٤يف عــسز ايػــٓن أ ٚيف ايـــُكساض ايٛادــب إخطادــ٘ بٓــ٢عً ٢األقٌ ٚإد عأ ب٘ ٚاهلل ايـُٛؾل يً ٚايـدري ٚقايـض ايعٌُ.
( :)82تـــذب ايٛقــ ١ٝبــأزاَ ٤ــا عًٝــ٘ َــٔ ايعنــاٚ ٠اي ــدُؼ ٚغــا٥ط ايـــشكٛم
ايٛادب ١ؾطعاً عً ٢ايـُهًـ إشا ظٗطت عً ٘ٝأَاضات ايـُٛت  -بـُعٓ ٢االٜكـا ٤إىل
َـٔ ٜجــل بــأزا ٤ايــشل ٚإٜكــاي٘ يـــُػ شك٘ ،ؾـاشا َــات ٚنــإ ايـٛاضخ َػـ شكاً دــاظ
يًٛق ٞإس ػابٗا عًٚ ٘ٝزؾعٗا إيٚ ٘ٝإٕ نإ ٚادب ايٓؿك ١عً ٢ايـُٝا سـاٍ سٝاتـ٘،
ٜٓٚبػ ٞإخطاز بعهٗا ٚزؾعٗا يػري ايٛضثـ. ١
( :)83ال ٜــــذٛظ يًؿكـــري ٚال يًشـــانِ ايؿـــطع ٞأخـــص ايعنـــاَ ٠ـــٔ ايــــُايو
ٚإضداعٗا عً - ٘ٝتـُاَٗا أ ٚبعهٗا  -بٓش ٛايـُكايـش ١أ ٚايبٝع أ ٚايؿطا ٤بأنـعاف
ايكُٝــ ١عًــ ٢سػــا

ايعنــا ٠أْ ٚـــشٖٛا َــٔ ايـــش ٌٝايــيت تٛدــب إغ ـ ػالٍ نــعـ
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(ايؿكري ايــُػ شل) ٚتهـٝٝع سكٍـ٘ ايؿـطعٚ ٞتؿٜٛـا غـطض ايؿـاضع ايــُكسؽ َـٔ
تؿطٜع ايعناْٚ ٠ـشٖٛا َٔ ايكسقات .
(ٜ :)84ػ شب يـُٔ ٜأخص ايعنا ٠ايـسعا ٤يًُايـو غـٛا ٤نـإ اآلخـص ايؿكٝـ٘ أّ
ايعاٌَ أّ ايؿكري ،بٌ ايسعا ٤أٚىل ٚأسٛط بـشل ايؿك ٘ٝايصٜ ٟأخصٖا بايٛال. ١ٜ
(ٜ :) 85ػ شب تـدكٝل أٌٖ ايعًـِ ٚأٖـٌ اي كـ ٣ٛبعٜـاز ٠ايٓكـٝب نُـا أْـ٘
ٜػ شب تطدٝض األقاض

ٚتؿ هـ ًِٗٝعًـ ٢غريٖـَِٚ ،ـٔ ال ٜػـأٍ عًـَ ٢ـٔ ٜػـأٍ،

ٚقـــطف قـــسق ١ايــــُٛاؾ ٞعًـــ ٢األؾـــطاف ايؿكـــطاَ ٤ـــٔ أٖـــٌ اي ذُـــٌٖٚ ،ـــصٙ
ايـُطدشات قس ٜعاسُٗا َطدشات أِٖ ٚأضدض ؾ ػكط ٜٚطدض عًٗٝا األِٖ .
(ٜ :)86هـــط ٙيـــط

ايــــُاٍ طًـــب تــــًُو َـــا أخطدـــ٘ يف ايكـــسق ١ايٛادبـــ١

ٚايـُٓسٚبْ ،١عِ إشا أضاز ايؿكري بٝع٘  -بعس تكٜٛـُ٘ عٓس َٔ ٜطٜـس ٙايؿكـري  -ؾايــُايو
أسل ب٘ ٚال سطز عً ٘ٝؾطعاً إشا إؾـثا ٙبك ُٝـ٘ ايــُ عاضؾ ١غـٛقٝاً ،نُـا ال نطاٖـ ١يف
إبكا ٘٥عًًَ ٢ه٘ إشا ًَه٘ بػبب قٗط ٟنإٔ ٜطث٘ َٔ قطٜبـ٘ ايؿكـري ايـص ٟأعلـا ٙظنـا٠
ٚأقبهٗا إٜا ٙؾُات ٚنإ ايـُعلٚ ٞاضثـ٘.

الـنكصد الـخامظ  :شكاة الفَسة
ايؿلط ٠ظنا ٠ؾطعٚ ١ٝؾطٜه ١إيـٗ َٔ ١ٝتطنٗا ٜــدؿ ٢عًٝـ٘ ايــُٛت ٖٚـ ٞتــُاّ

قٝاّ ؾٗط ضَهإ قاٍ االَاّ ايكـازم ( :)طإٌ مـً تــناو الصـْو إعَـاء الصكـاة
ٜ -ع

ايؿلط - ٠كنا أٌ الصالة على الييب مً تـناو الصالةا ألىـُ مـً صـاو ّؤ ٓـؤ ّد

الصكاة فال صْو لُ إذا تسكَا متعنداّا ّ صالة لُ إذا تـس الصـالة علـى الـييب  ،إٌ اهلل
صلَّىص .
ه زَبِّ ُِ َف َ
قد بدأ بَا قبل الصالة فكال َ :ق ِد أَ ِفلَحَ مَ ًِ تَصَكَّى َّذَكَسَ ا ِض َ
 ٖٞٚعباز ٠البس َٔ قكس اي كط
عً ٢ايٓٗر ايـُع

بسؾعٗا َع َـا تــ لًب٘ ايٓــ ١ٝايكـشٝش ١اي اَـ١

يف ظنا ٠ايـُاٍ ٚغريٖا َٔ ايعبازات .

(ٜ : )87ـؿ ـطط يف ٚدـٛبـٗا  :اي ـهًـٝــٚ ،ايـشطٜـٚ ،١ايـػٓ ،٢ؾال تـذب عً٢
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ايك

ٚايـًُُٛى ٚايـُذٓ ٕٛإال إشا نإ أزٚاضٜاً ٚأؾام قبٌ خطٚز ايؿٗط ايؿـطٜـ

ثــِ بــعؽ ٖــالٍ ؾــٛاٍ عًٝــ٘ ٖٚــ ٛعاقــٌٚ ،ال تـــذب عًــ ٢ايؿكــري ايــص ٟال ٜـــًُو
ال أ ٚقـٚ ٠ٛباي ـسضٜر أًَ ٚهـ٘ ٚنـإ َـسً ٜٓا َلايبـ ًا بـ٘ ٖٚـٜ ٛعذـع عـٔ
قٛت غـٓ ١ؾعـ ً
ٚؾا ٘٥ؾاْ٘ ؾكري ؾطعاً َـش از عطؾاً تـشٌ عً ٘ٝايعنا ٠ؾـطعاًْ ،عـِ األسـٛط إغـ شباباً
يـُٔ ال ٜــًُو قـٛت غـٓ ١أَ ٚـٔ ٜكـسم عًٝـ٘ (ايؿكـري ايــُش از) إٔ ٜــدطز قـاع
ايؿلـط ٠عــٔ ْؿػــ٘ إشا قــسض عًــ ٢بصيــ٘ َــٔ ز ٕٚسـطز ثــِ  ٜكــسم بــ٘ عًــ ٢ؾــطز َــٔ
عٝاي٘ ثِ ٖ ٛعً ٢آخط ٜـسٜطْٗٚا بٝـِٓٗ ؾ هـ ٕٛؾلـطٚ ٠اسـس ٠عـِٓٗ مجٝعـ ًا  ٜٚكـسم
بايكاع عً ٢ؾكريُ َٔ خاضز ايعا ١ً٥عً ٢االسٛط ٚدٛباًٖٚ ،ـص ٙايعًُٝـ ١ايــُػ شب١
َـد ك ١بايـُهًؿن َٔ ايعٝاٍ ؾٝدطز عٓٗا َا إشا نإ ؾ ِٗٝقػري أَ ٚـذٓ. ٕٛ
( :)88ايـُؿٗٛض إؾثاط ٚدـٛ

ايؿلـط ٠بعـسّ االغُـاٚ ،٤يف إطالقـ٘ إؾـهاٍ

بــٌ َــٔ ايـــُكلٛع بــ٘ اْــ٘ ال ٜـــُٓع عــٔ ٚدٛبٗــا  :االغُــا ٤ايٝػــري غــري ايـــُػ ٛعب
يٛقا ايٛدٚ ، ٛنصا االغُا ٤ايـدؿٝـ ايكابٌ ي ٛد٘ اي هًٝـ إيٝـ٘ يف ْعـط ايعـطف
ٚايـُ ؿطع ،١ؾٝك كط يف االؾثاط  -عً ٢األسٛط ٚدٛباً  -عً ٢االغُـا ٤ايــُشهِ
ايكٚ ٟٛايـُػ ٛعب يـ ُاّ ٚقا ايٛدٛ
(ٜ :)89ع
إٔ  ٜشكــل ايػــطٚ

.

إد ُاع ايؿطا٥ط ايـُ كسَ ١آْـاً َا قبـٌ خـطٚز ايؿـٗط ايــُباضى إىل
يًٝــ ١ايعٝــس ،ؾــاشا بًــؼ أ ٚأؾــام عكًــ٘ أ ٚأثــط ٣قبــٌ بــعٚؽ ٖــالٍ

ايعٝس ثِ غطبا عً ٘ٝايؿُؼ ٚدبا عً ٘ٝظنا ٠ايؿلطٚ ،٠أَا إشا إْـ ـؿا ٚي ٛبعهـٗا
قبٌ ايػطٚ

ٚ -ي ٛقًٝالً َ -ػ ُطاً إىل غـطٚ

ٜـ ّٛايعٝـس مل تــذب ايؿلـط ٠دعَـاً،

ٚاألســٛط ٚدٛب ـ ًا إخطادٗــا إشا تـــشككا ايؿــطا٥ط َكاضْــ ١يًػــطٚ
قال ٠ايعٝس أ ٚقبٌ غطٚ
(ٚ :)90قــا ٚدــٛ

مشؼ  ّٜٛايعٝس عً ٢األسٛط بٌ األقط
ايؿلــط ٠بــعٚؽ ٖــالٍ ايعٝــس ٚغــطٚ

أ ٚعكٝبــ٘ قبــٌ
.

مشــؼ آخــط ايؿــٗط

ايـــُباضىٚ ،األســٛط ٚدٛبــ ًا إخطادٗــا أ ٚععيـــٗا قبــٌ قــال ٠ايعٝــس  -إشا قــالٖا
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ايـُهًـ أ ٚقالٖا أٌٖ بًس ٙمجاعٚ ، - ١إشا ععيـٗا يف ؾٗط ضَهـإ أ ٚيًٝـ ١ايعٝـس
داظ ي٘ اي أخري يف زؾعٗا إشا نإ اي ـأخري يػـطض َؿـطٚع نـايؿشل عـٔ ايــُػ شل
أٚاالٜكاٍ إي ٘ٝأ ٚإْ عاض قس. َ٘ٚ
ٚإشا َهــٚ ٢قــا قــال ٠ايعٝــس ٚمل ٜـــدطز ْٗــاضٚ ٙمل تػــب مشػــ٘ ؾــاالسٛط
ٚدٛبـاً  -يــُٔ مل ٜععيــٗا  -إٔ ٜــدطدٗا بككـس ايكـسق ١ايــُلًكٚ ،١إشا مل ٜــسؾعٗا
ٚمل ٜععيـٗا س  ٢غطبا مشؼ  ّٜٛايعٝس ٚإْـكهْٗ ٢اض ٙؾال ؾلطٚ ٠ال قها. ٤
( :)91ايعاٖط دٛاظ تكس ِٜايؿلط ٠ؾـ ٞأٜاّ ؾٗط ضَهإ ٚايــُهًـ يف غـع ٍ١إٔ
ٜعلٗٝا َٔ أٜ ّٜٛ ٍٚــشطظَ ٙـٔ ؾـٗط ضَهـإ ايــُباضى ٚ .إشا ؾـو يف ٖـالٍ ايعٝـس
ٚتطزز بعٚغ٘ بن يـ ًٝن ؾاالسٛط ٚدٛبـاً إخطادٗـا أ ٚععيــٗا يف ايــً ١ًٝاألٚىل -أٟ
ي ١ًٝايجالثن َٔ ؾٗط ضَهإ  -إشا مل ٜـدطدٗا أٜ ٚسؾعٗا يف ايؿٗط ايـُباضى .
( :)92ي ٛإغ بكط ايـُدايـ يف ؾٗط ضَهإ قبٌ سً ٍٛي ١ًٝايعٝس يعَ٘ زؾعٗـا
قبٌ خطٚز ٚق ٗا يٛمل ٜسؾعٗا يـُ َٔٚ ،ي ٛأغًِ ايهاؾط قبٌ سً ٍٛي ١ًٝايعٝس ٚدبـا
عً ٘ٝايؿلطْ ،٠عِ ي ٛأغًِ بعس غطٚ

ايؿُؼ ٚخطٚز ايؿٗط غكلا عٓ٘ ايؿلط.٠

( :)93إشا ٚيس يًُهًـ َٛيٛزٌ بعس غطٚ
عًٝــ٘ ؾلطتــ٘ٚ ،أَــا إشا ٚيــس قبــٌ ايػــطٚ

ايؿُؼ  -يًٝـ ١ايعٝـس  -مل تــذب

أًَ ٚــو َـــًُٛناً أ ٚتــعٚز إَــطأ : ٠ؾــإ

إْهُٛا إيٝـ٘ ٚقـاضٚا َـٔ أؾـطاز عٝايـ٘ ٚدبـا عًٝـ٘ ؾلـطتِٗٚ ،إال ٚدبـا ؾلـطتِٗ
عً ٢ايـُع ٌٝب٘ٚ ،إشا مل ٜعٌ ب٘ أسسٌ ٚدبا ؾلط ٠ايعٚد ١عًْ ٢ؿػٗا إشا إد ُعـا
ايؿطا٥طٚ ،مل تـذب عً ٢ايـُٛيٛز ٚايـًُُٛى .
(ٜ :)94ـــذب عًــَ ٢ــٔ مجــع ايؿــطا٥ط إٔ ُٜــدطدٗا عــٔ ْؿػــ٘ ٚعــٔ نــٌ َــٔ
ٜعـ ٍٛبــ٘ ٚ -ادــب ايٓؿكــ ١نــإ أّ غــري ،ٙقطٜبـاً أّ بعٝــساً ،شنــطاً أّ أْـــج ،٢قــػرياً أّ
نبرياًَ ،ػًُاً أّ ناؾطاً  -بٌ ايعاٖط االنــ ؿا ٤بهْٛـ٘ َعٓٝـ ًا يـ٘ يف َعٝؿـ٘ َٓٚهـُاً إىل
عٝاي٘ ٚ -ي ٛيف ٚقا ٜػري -ناألدري ايصٜ ٟع ٍٛب٘  ٜٚهؿٌ َعٝؿ ٘ نذـعَ ٍ٤ـٔ عٝايـ٘

(َٗٓ ................................................................ )432از ايكاحلن/ز1

زاخٌ ب ٘ ٝأَ ٚكٓع٘ أَ ٚعضع ٘ٚ ،ايهٝـ ٜٓعٍ عًٝـ٘ ٜٚعـ ٍٛبـ٘ ٜٚكـري َٓهـُاً إىل
عٝاي٘ قبٌ بعٚؽ ٖالٍ ايعٝس ٜٚبك ٢عٓس ٙي ١ًٝايعٝسٚ ،نصيو َٔ ٜٓعٍ عً ٘ٝيًٝـ ١ايعٝـس
أٜٚ َٜ٘ٛ ٚع ٍٛب٘ ٜٚكري َٓهُاً إىل عٝاي٘ -عً ٢االسٛطٚ . -أَـا إشا زعـا ؾدكـاً
إىل االؾلاض يـ ١ًٝايعٝس أْٗ ٚاض ٙأ ٚقسّ عًٚ ٘ٝأنٌ عٓس ٙايـشً ٣ٛأ ٚايلعاّ َـٔ زٕٚ
قسم (ايعًٛٝيٚ )١االْهُاّ إىل (ايعٝاٍ) مل تـذب ؾلطت٘ عًَ ٢هـٝؿٖ٘ٚ ،هـصا يـٛ
ال ٜهؿٝـ٘ يٓؿك ـ٘ مل ٜهـٔ َكـسام (ايعٝـاٍ) ألْـ٘ عٓـٛإ  ٜلًـب تهؿـٌ
بصٍ يػـريَ ٙـا ً
ايـُع ٌٝب عٝؿ٘ سػب ايـُ عاضف ٜٚػ ًعّ ْـشٛاً َٔ اي بعٚ ١ٝاالضتباط ايعا. ًٞ٥
(ٜ :)95ـذٛظ ععٍ ظنا ٠ايؿلط ٠يف َاٍُ َــدكٛم َـٔ ايكـٛت ايػايـب أَ ٚـٔ
ايٓكٛز ايـُ ساٚي ١بكٗ ُٝـا ايــُ عاضؾ ١غـٛقً ٝا ظَـإ ععيــٗا ٚ .البـس َـٔ قكـس اي عنٝـ١
ْٚـ ١ٝاي كط

ببخطادٗا إىل اهلل تعاىل َكسَ ً١يسؾعـ٘ إىل ايــُػ شلَٚ ،عٓـ ٢ععيــٗا :

ٖ ٛإؾطاظ َكساضٖا َٔ ايكـٛت أَ ٚـٔ ايٓكـس ٚؾكـً٘ عـٔ غـريَ ٙـٔ أَٛايــ٘ ايــُؿابٗ١
ٚايـــُؿثن ١ؾــال  ٜشكــل ععيـــٗا ب عــٝن ايؿلــط ٠نــُٔ أَٛايــ٘ عًــْ ٢ـــش ٛاالؾــاع١
ٚاالؾثاى َعٗا نُا ال  ٜشكل ععيـٗا نُٔ ايــُاٍ ايــُؿثى بٓٝـ٘ ٚبـن غـري ٙبٓشـٛ
االؾاعٚ ١إٕ نإ َاي٘ بكسض ايؿلط ٠عً ٢األسٛط .
( :)96إشا عٗٓٝا يف َاٍُ َـدكٛم ٚععيـٗا تعٓٝا ،ثِ ال ٜـذٛظ اي كطف ؾٗٝـا
بػــري زؾعٗــا يـــُػ شكٗا ٚال تبسًٜــٗا ٚال خًلٗــا بـــُاي٘ٚ ،إٕ أخــط زؾعٗــا ثــِ تـــًؿا
نُٓٗا َع ٚدسإ ايــُػ شل ٚإَهـإ ايـسؾع إيٝـ٘ٚ ،ال ٜهـُٓٗا يـ ٛتًؿـا َـع عـسّ
اي ُهٔ َٔ ايـُػ شل ٚتكس ٜ٘يًؿشل عٓ٘ َٚـشاٚي ١االٜكاٍ إيـٝـ٘.
(َ :)97ــٔ ٚدبــا ؾلطتــ٘ عًــ ٢غــري ٙغــكلا عٓــ٘ٚ ،االســٛط ٚدٛبــاً يـــ٘
إخطادٗا إشا عًِ أْـ٘ مل ٜــدطدٗا َٓـ٘ ٚدـبــا عًٝــ٘ غــؿً ١أْ ٚــػٝاْاً أ ٚعـكٝاْــاً،
ٚإشا نإ ايـُع ٌٝؾكرياً مل تـذب عً ٘ٝايؿلطٚٚ ٠دبا عً ٢ايعٝاٍ ؾلـط ٠أْؿػـِٗ إشا
إد ُعا ؾطا٥ط ايٛدٛ

ؾ ِٗٝأ ٚؾـ ٞبعهِٗ .
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( :)98إشا نــإ ؾــدل عٝــاالً الثــٓن بـــشٝح ناْــا ٜعــٛالٕ بــ٘ ٖٚــ ٛتــابع يـــُٗا
َطتبط بُٗا إضتباطاً عاًٝ٥اً ٚنإ نالُٖا ؾكرياً غكلا ؾلطت٘ عـٔ ايــُعًٝن ٚٚدبـا
عًْ ٢ؿػ٘ إٕ نإ غٓٝاً داَعاً يؿطا٥ط ٚدٛ

ظنا ٠ايؿلطٚ ،٠إٕ نإ أسسُٖا ؾكـرياً

ٚاآلخــط غٓٝــاً ٜعــ ٍٛبــ٘ تـــذب ؾلطتــ٘ عًــ ٢ايـــُع ٌٝايػــ

َُٓٗــاٚ ،إٕ نــإ نــال

ايـُعًٝن غًٓ ٝا داَع ًا يًؿطا٥ط ٚدبـا ؾلطتـ٘ عًُٗٝـا عًـْ ٢ــش ٛاي ٛظٜـع ٚاالسـٛط
ٚدٛباً َع عسّ زؾع أسسُٖا إٔ ٜسؾع اآلخط تـُاّ ؾلطت٘ .
( :)99أؾهــٌ ايؿلــطٖ ٠ــ ٛاي ُــط ٜٚـــذع ٟإعلاؤٖــا َــٔ ايـــشٓل ١أ ٚايؿــعري أٚ
ايعبٝب أ ٚايكٛت ايصٜ ٟػًب يف بًس ٙتػص ٟايٓاؽ َٓ٘ ٚإٕ مل ٜك كطٚا عًٝـ٘ نـايطظ
ٚايــسقٝل ٚايعــسؽ ٚايـــشُل ٚايؿاقــٛيٝا ٚايًــزن ْٚـــشٖٛا ،ؾاْــ٘ تـــد ًـ ايبًــسإ
ٚاألظَإ يف َكسام (ايػايب تػص ٟايٓاؽ َٓ٘) .
ٚاألســٛط ٚدٛب ـاً إخــطاز ايؿلــطَ ٠ــٔ األغصٜــ ١ايكــشٝش ١ز ٕٚايـــُعٝبٚ ،١ال
 ٜعن زؾع ايكٛت ٚايػصا ٤بٌ ٜـذع ٟزؾع ايك ١ُٝايـُ عاضف بصيـٗا غٛقٝاً َـٔ ايٓكـٛز
ايــــُ ساٚي ١يف أغـــٛام اي عـــاَالتٚ ،ايــــُساض عًـــ ٢قٗ ُٝـــا ٚقـــا األزا ٤ال ٚقـــا
ايٛدٚ ، ٛبًس االخطاز ال بًس ايـُهًـٚ ،األؾهٌ َطاعـا ٠ايؿكـري ٚإخ ٝـاض َـا ٖـٛ
أْـؿع ي٘ َٔ ايـُاز ٠ايػصا ١ٝ٥أ ٚايك ١ُٝايٓكس ١ٜؾ سؾع يـ٘ ايؿلط َٔ ٠األقًض .
( :)100ايـــُكساض ايٛادــب قــاع َــٔ (ايػــصا ٤ايػايــب تـــكٛت ايـــُهًـ ٚعٝايــ٘
َٓ٘) َٚكساض ايكاع ثالخ ن ًٛٝغطاّ تكطٜباًٚ ،ال ٜـذعَ ٟا ز ٕٚايكـاع َـٔ ايــذٝس
ٚإٕ ناْا ق ٘ ُٝتػا ٟٚق ١ُٝقـاع َـٔ غـري ايــذٝسٚ ،األسـٛط ٚدٛبـ ًا عـسّ إعلـا٤
ايؿلط ٠قاع ًا ًَؿك ًا َٔ دٓػنْ ،عِ ال ٜؿثط إتــشاز َـا ٜــدطد٘ عـٔ ْؿػـ٘ َـع َـا
ٜـدطد٘ عٔ عٝاي٘ ؾُٝهٓ٘ إخطاز قاع اي ُط عٔ ْؿػ٘ ٚقـاع ايــشٓل ١عـٔ ظٚد ـ٘،
نُا ال ٜؿثط إتـشاز َا ٜـدطد٘ عٔ بعهِٗ َع َا ٜـدطد٘ عٔ ايبعأ اآلخط.
(:)101االسٛط ٚدـٛباً قطف ايـؿلط ٠يـدكٛم (ايـؿكري ايـُسقع)  َٔ ٖٛٚال
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ٜـذس ساد ٘ َٚكاضف َعٝؿ ٘ َـُٔ ال ٜعًِ أْ٘ ٜكـطؾٗا يف ايــشطاّٚ ،بؿـطط عـسّ
زؾعٗا يٛادب ايٓؿك ١أ ٚيًـٗامش ،ٞؾاْـ٘ رـطّ ؾلـط ٠غـري ايــٗامش ٞعًـ ٢ايــٗامشٞ
ٚتـشٌ ؾلط ٠ايـٗامش ٞعً ٢ايـٗامشٚ ٞغريٚ ،ٙايع  ٠عًـ ٢ايــُع ٌٝايـساؾع يًؿلـط٠
ز ٕٚايعٝاٍ ،ؾً ٛنإ ايعٝاٍ ٖامشٝاً ز ٕٚايـُع ٌٝمل تـشٌ ؾلطتـ٘ عًـ ٢ايــٗامش،ٞ
ٚإشا نإ ايـُعٖ ٌٝامشٝاً ٚايعٝاٍ غري ٖامش ٞسًٍا ؾلطت٘ عً ٢ايـٗامش.ٞ
ٚالبــس َــٔ إعلاٗ٥ــا إىل ايـــُ َٓن أ ٚأطؿايـــِٗ ؾــإ مل ٜـــذس ايـــُعن ٞايؿكــري
ايـُ َٔ ايـُٛاي ٞأل ١ُ٥ايــٗس )( ٣يف بًستـ٘ أ ٚقطٜبـاً َٓٗـا مل ٜــذع يـ٘ ْكًـٗا إىل
بًس ٠أخط ٣بٌ ٜعلٗٝا يًُش از ايـُػ هعـ َٔ أٌٖ ايـدالف َـُٔ ال ٜٓكـب ٚال
ٜهط ٙأ ١ُ٥أٌٖ ايبٝا ( ،)ؾإ مل ٜـذس شاى ٚال ٖصا داظ ي٘ ْـكًٗا إىل غـري بًستـ٘
يٝعلٗٝا أٌٖ ايٛال ١ٜثــُْ ،١عـِ إشا غـاؾط عـٔ بًستـ٘ إىل بًـس ٠أخـط ٣دـاظ يـ٘ زؾعٗـا
ٖٓاى إىل ايـُ َٓن ايـُش ادن ؾٗٝا.
( :)102أدــعتُ يًُهًـــ ايـــُع ٌٝزؾــع ؾلطتــ٘ إىل ايؿكــطاٜٚ ،٤ـــذٛظ يــ٘ بعــس
إخطادٗا ٚععيــٗا  :تٛنٝـٌ َـٔ ٜجـل بأَاْ ـ٘ يٛٝقـًٗا إىل ايؿكـري ايــُػ شلٜٓٚ ،ـٟٛ
ايـُهًـ اي عنٚ ١ٝاي كط

إىل اهلل غبشاْ٘ سـن ايـسؾع إىل ايٛنٝـٌٜٚ ،هؿـ ٞي شكـل

ايٓٝـ : ١ايككــس االضتهــاظ ٟايبــاط
تكطؾ٘ ٚدٛاب٘ بأْٗا ؾلطت٘  ٜكط

ايــصٜ ٟعٗـط إىل ايــداضز عٓــس ايػـ اٍ َٓــ٘ عــٔ
بٗا إىل اهلل غبشاْ٘ بسؾعٗا يـُػـ شـكٗا.

(ٜ :)103ـذٛظ إٔ ٜعل ٞايؿكري ايٛاسس أقٛعاً  -تـُاّ ؾلطت٘ :عٓ٘ ٚعٔ عٝايـ٘-
نُــا ٜـــذٛظ إٔ ٜــسؾع يًؿكــري أقــٌ َــٔ قــاع ايــصٖ ٟــ ٛؾلــطْ ٠ؿــؼ ٚاســس ،٠إال
إٔ األســٛط إغ ـ شباب ًا تطنــْ٘ ،عــِ إشا إد ُــع عًٝــ٘ مجاعــ ١ؾكــطا ٤ال تػــعِٗ ؾلطتــ٘
ؾٝكػُٗا عًٜٚ ِٗٝعل ٞأقٌ َٔ قاع ٚال َـشصٚض س٦ٓٝص دعَاً .
(ٜ :)104ػ شب إٔ ٜكسّ األضسـاّ ايــُش ادن ثـِ ايــذريإٜٓٚ ،بػـ ٞايثدـٝض
بايعًِ ٚايسٚ ٜٔايؿهٌ .
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الـنقصد السادس  :الصدقة الـنندوبة
َٜتػب يهٌ إَْإ غت ٢ايفكري  -إٔ ٜتٖنم عً ٢ايـُػتاع ٚ -إٕ نإ قًـ::ًٝ
ّلٍ تـُي - ٠بٌ نٌ َا ٜٓفع َٔ َاٍٍ أ ٚطعاّ ُأَ ٚتاع ُأْ ٚـػٖٛا َـُا حيتاضـ٘ ايفكـيا٤
 َــٔ قًٝــٌ أ ٚنــسري ٚ -قــن تــٛاتير اييٚاٜــار عــٔ اييٍــ ٍٛاألععــِ(ٚ )األُ٥ــ١األطٗــاى ( )يف ايـــػشٍ عًٗٝــا ٚاي فٝــب ٗٝــا ٚٚىم ٗٝــا أْٗــا مٚا ٤ايـــُيٜض،
ٚتٓف ٞايفكيٚ ،بٗا ُٜن ع ايبً ٤ايو ٟأبيّ إبياَاٚ ،:بٗا َُٜتٌٍٓ ايـيًمٚ ،أْٗـا تُطفـ٤ٞ
فٚب اييب ٚتكع يف ٜنٍ ٙبػاْ٘ قبٌ إٔ تكع يف ٜـن ايَـاٚ ،ٌ٥أْٗـا تــُقًف بايربنـ١
ٚتك ٞٚاينٚ ،ٜٔأْٗا تٌٜن يف ايـُاٍ نسـيٚ ،:٠أْٗـا تـن ع َٝتـ ١ايَـٚ ٤ٛايـناٚ ٤اينبًٝـ١
ٚايـػيم ٚايغيم ٚايـطواّ ٚاجلٓ ٕٛإىل إٔ عنٍ ٍبعني بابا َٔ :ايَ. ٤ٛ
َٜٚتػب ايتبهري بٗا اْ٘ ٜن ع ّـيٍ ايٝـٜٚ ّٛـوٖب ْــػَ٘ٚ ،يف أ ٍٚايًٝـٌ اْـ٘
ٜن ع ّي ايًٜٚ ٌٝوٖب ْـػَ٘ ٜٚ .تأنن إٍتػباب٘ يف األٚقار ايْيٜف ١نٝـ ّٛاجلُعـ١
ٚأٜاّ ىَٚإ ْٚـػٖٛا .
َٜٚــتػب ايتٍٛــت يف تـــػٖ ٌٝايٖــنق ١يًُػتــاع ٚايَــع ٞيف إٖٜايـــٗا إىل
ايـــُػتاع اْــ٘ يــ ٛضــي ٣ايـــُعيٚف عًــ ٢زـــُاْني نف ـا :ألزــابِٗ ات تعــاىل ٚمضــيِٖ
بأمجعِٗ َٔ فري إٔ ٜٓكٗ ٕاغب٘ َٔ أضي٦ّٝ ٙا. :
( :)105ايعــاٖي نــ ٕٛايٖــنق ١إغَــاْا :بايـــُاٍ عًــٚ ٢ضــ٘ ايكيبــٚ ،١ايـــُْٗٛى
نْٗٛا عكناٜ :ـػتاع إىل إٜـطاب ايـُتٖنم ٚقب ٍٛايـُتٖنم عً ،٘ٝيهـٔ ايعـاٖي أْـ٘
ٜـــقتًف غهُٗــا ب ـإفًٓف َٖــامٜكٗا  :كــن ٜــيام َــٔ اقغَــإ ايكيبــ ٞايتًُٝــو
ٝػتــاع إىل إٜـــطاب ٚقبــٜٚ ٍٛهفــٝ ٞــ٘ ايفعــٌ ايهاّــف عٓــ٘ نايــن ع ٚايكــبض
ٚايتٖــيف ٝــ٘ٚ ،ق ـن ٜهــ ٕٛتٖ ـنٍق٘ بٓػــ ٛإبــياَ ٤ــا يف هَتــ٘ َــٔ مٜــٔ ٝهفــٝ ٞــ٘
اقٜـــطاب بـــُسٌ (أبــيأر هَتــو)ٚ ،قــن ٜتػكــل بٓػــ ٛايبــوٍ ٝهفــٝ ٞــ٘ اقهٕ يف
ايتٖيف بايـُاٍ أ ٚايـُتاع أ ٚايطعاّ ايـُبو. ٍٚ
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ٚايعاٖي أْـ٘ ٜعترب قـبض ايٖـنق ١إها نـإ ايعٓـٛإ ايــُٓطبك ١عًٝـ٘ َــُا ٜتٛقـف
عً ٢ايكبض نُا إها نإ ايتٖنم بٓػ ٛايـٗب ١أ ٚايٛقـف ،مَ ٕٚـا إها نـإ ايتٖـنم
بٓػ ٛاقبيا ٤أ ٚايبوٍ ً ٘ٝ ُٝقبض.
( :)106ايـــُاٍ ايـــُٛٙٛع يف ٕــٓنٚم َعــٌ ٍٚأ ٚنــ ُٝأْ ٚـــػُٖٛا يغــي
ٕــي ٘ يف أعُــاٍ فريٜــ ١يف تـــٌٜٚظ ايـــُؤَٓني أ ٚغــٌٍ َْــانًِٗ أ ٚيف ايــــُٛانب
ٚايـقنَار ايـػَ ١ٝٓٝأْ ٚـػٖٛا  -ال ٜـقً َٔ ٛغايني :
أ -إٔ ُٜعي

عٓ٘ َايه٘ ٜٚه ٕٛعاًَا :عًٕ ٢ي ٘ يف ايــقري ايعـاّ أ ٚايــقا٘

عٓن ٙٚع٘ يف َـػً٘ ٚعٌيـ٘ عـٔ أَٛايـ٘ ٗـٜ ٛــقيع عـٔ ًَهـ٘ َـٔ م ٕٚإٔ ٜتٛقـف
عًٕ ٢ي ٘ يف ايـطٗ ١ايـقريٚ ،١ٜيوا ال ٜـطب عً ٘ٝتـقُ َ٘ٝعٓـن غًـ ٍٛىأِ ٍـٓت٘
اي ــقَُ ،١ٝألْــ٘ ٕــنقَْ ١ــيٚط ١ايٖــيف يف اي ــطٗ ١ايـــُع ١ٓٝايـــُكٖٛم ٠يــ٘ أ ٚيف
عُــ ّٛايــقريار اها أطًــل ٚي ٜكٖــن فــرياَ :عٓٝـاٚ ،:يــ ٛقٖــن ضٗــَ ١عٓٝــ ١نــايطبك
يٌٚاى ايـػَني( )يف أٜاّ عاّٛىا ٤أ ٚاألىبعني َسً :تعوٍى عًٝـ٘ تٓفٝـو ٙأ ٚفـاف
ايتٚيى َـٔ ٕـيف ايــُاٍ ايــُطتُع يف ايــُٖيف ايــُعني ايــقا٘ٚ ،ضـب عًٝـ٘
ٕــي ٘ يف ضٗــ ١فريٜــ ١قيٜبــَ ١ــٔ ايـــطٗ ١األٕــً ١ٝايـــقإٚ . ١عًٝــ٘  :ال ٜــط ًٛيــ٘
اييضٛع عٔ قٖنٚ ٙعٌَ٘ ٚال ٜـط ًٛي٘ ايتٖـيف ٝـ٘ بـاق ا
ًَٖػت٘ نإٔ ٜـػتاع يًُـاٍ ـٝك

أ ٚإٍـتٗٝاب ٚيـ ٛيف

َـٔ ايــُاٍ ايــُطتُع يف ايٖـٓنٚم ،بـٌ البـن

َٔ ٕي ٘ يف ايـطٗ ١ايـقري ١ٜاييت قٖنٖا ٜٚـػيّ عً ٘ٝايتٖـيف ٝـ٘ ،إال اها إٙـطي
يًتٖيف ٚاْـػٖي يف االفو َٓ٘ ٝط ًٛاالفو َع ُٙإ ايـُكناى ايـُأفٛه ؿ
بٚ -اها ي ٜعــي

ايـــُايو عــٔ َاي ـ٘ ايـــُعٌ ٍٚايـــُٛٙٛع يف ايٖــٓنٚم أٚ

َْػ ٙٛأ ٚايـُن ٛع يْقٗ ٚن :ًٝعٓ٘ يف ٕي ٘ يف ايـطٗ ١اخلريٚ ١ٜي ٖٜي ٘ ايٛنٝـٌ
يعــنّ غًـٚ ٍٛقتــ٘ أ ٚيَــبب مفـي ،ضــاً يٖــاغب٘ اييضــٛع ٝــ٘ يتًُهــ٘ أ ٚقق اٙــ٘
ٚإىضاع٘ أَْ ٚػُٖٛا َٔ ايتٖي ارٚ ،إٕ نإ االٚىل عنّ تٖي ٘  ٘ٝيـًُٖػت٘،
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بٌ ٖٜي ٘ يف ايـطٗ ١ايـقري ١ٜايـُكٖٛم ٠غوىا َٔ :اآلزاى ايٙٛع ١ٝايَ ١٦ٝعً.٘ٝ
(ٖٜ:)107ــؽٍ ايتٖــنٍم عًــ ٢ايطفــٌ ٚايـــُطٓ ٕٛبٓػــ ٛايبــوٍ أ ٚاقطعــاّ أٚ
اقنَا ٤ايوٜ ٟهف ٘ٝ ٞايتُهني َٓ٘ ٚاييفٖ ١يف إٍتعُاي٘ .
( :)108تـتك ّٛايٖنق ١بـٓ ١ٝايتكـيب إىل ات عٓـن م عٗـا ،ـاها ٖٚـب أ ٚأبـيأ أٚ

ٚقف أ ٚأٖنَ ٣ع قٖن ايتكيب نإ ٕنق ١إهؾال صدقة ٚالال هدأ يدٕدق ودّ ٓلدّ

ؼ،

ٚإٕ نإ َٔ مْ ٕٚـ ١ٝايتكيب نإ ٖب :١أ ٚإبيا ً٤أٚ ٚقفا.:
ٚتـًٌّ ايٖـنق ١بكبٚـٗا ٚال ٜــط ًٛاييضـٛع ٗٝـا ٚإٕ ناْـذ يغـري ه ٟىغـِ إها
قٖن ايتكيب بٗا ٚأقبٗٚا ،بٌ ي ٛىمٍٖا ايفكري عً ٘ٝيٌَ٘ إْفاقٗا يف ٍب ٌٝات.
( :)109تـػٌٍ ايٖنق ١ايـُٓنٚب َٔ ١فري ايـٗامش ٞعً ٢ايــٗامشْ ، ٞعـِ إال إها
ناْذ  ١ًٝ٦ٙبٓػٜ ٍٛه ٕٛم عٗا ي٘ َٖناقا :قهالٍ ايـٗامش ٞعٓن م عٗا إيٝـ٘ ْعـري َـا
ٜٙٛع حتذ ىأِ ايـُيٜض َٚا ٜتعاىف َٔ م ع َاٍٍ قً ٌٝين ع ايـبًْٚ ٤ــػَ ٙٛــُا
نإ َٔ َعاٖي ايوٍ ٚايـٗٛإ ْٝهٌ ضٛاًٜٚ ٙأزِ اعً٘ ي ٛقٖن اقهالٍ .
( :)110تــــط ًٛايٖـــنق ١ايــــُٓنٚب ١عًـــَ ٢ــــطٗ ٍٛايــــػاٍ بـ ـٌ عًـــ ٢ايغـ ـ
ٚايــُقايف فــري ايـــُعيٚف بٖٓـب ايعــناٚ ٤ايــبغض الُ٥ـ ١مٍ ايبٝــذ (ٚ )عًــ٢
ايهــا ي ايــوَ ٞايــو ٟي ٜكاتــٌ ايـــًَُُني ٚي ٜٓهــي ٚغناْٝــ ١ات ٍــبػاْ٘ ،ــإ
اقغَإ إىل نٌ نبن غيٍ ٣فري ٖٜٚؽٍ ايتكيب ب٘ اىل ات ٍبػاْ٘ .
( :)111ايٖنق ١ايـُٓنٚبٍ ١يٍا :تُطف ٤ٞفٚـب ايـيب ٚ،إففاؤٖـا أ ٚـٌ إال إها
نـإ اقضٗــاى بٗـا بكٖــن ى ـع ايتُٗــ ١أ ٚاي فٝــب أْ ٚــػ ٛهيــو َــُا ٜتٛقــف عًــ٢
اقضٗاىٚ ،أَا ايٖنق ١ايٛاضب ١ف ٞبعض اييٚاٜار إٔ األ  ٌٚإظٗاىٖا.
( :) 112ايتٍٛع ١عً ٢ايعٝاٍ أ ٚـٌ َـٔ ايٖـنق ١عًـ ٢فريٖـِٚ ،ايٖـنق ١عًـ٢
ايكيٜب ايــُػتاع  -ال ٍـُٝا َـنقع ايفكـي  -أ ٚـٌ َـٔ ايٖـنق ١عًـ ٢فـري ايـيغِ،
ٚأ َٗٓ ٌٚا ايٖنق ١عً ٢اييغِ ايهاّؽ ٜع

ايـُعام. ٟ
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(ٜٓ :) 113بغ ٞيًُـؤَٔ ايتعفـف ٚإٕ نـإ َــػتاضاٚ ،:تـيى ايَـؤاٍ إال يف غايـ١

اقٙطياى ف ٞايـقرب ايٖػٝؽ عٔ ايباقي ( : )ؾلٔ ٕعلدى لصدأٞم هدأ يف لددوصألٚ
هأ شأن يحدق يحدقّؼ  ٚــ ٞايٖـػٝؽ اآلفـي عـٔ ايٖـامم ( : )ؾهدٍ شدأن لٌدأط
ٓعٌقْ ةٔت ثالث ٚيٕأي لدقٛ

ٕٔي لقٖأهٓ ٚلٖض علٓ ٛلِّ حلىؼ .

(ٜٓ :)114بغ ٞيًُتٖنم إٔ ُٜهيّ ايفكري عٓن إعطاٜٚ ٘٥كبٌٍ ايـُتٖنم ٜـن ٙايـيت
ْا ٍٚبٗا عطـا ٤ايفكـري ٕٚـنقت٘ ،ـإ ات ٜأفـو ايٖـنق ١قبـٌ إٔ تــكع يف ٜـن ايَـاٌ٥
ؾ لدى َٕعِلَؤُ يَََّ للََّّ ُُدَٔ َٕقََِدمُ لؤَِّوَد َٚعَدٍِ عدََدأودْد ََٕٓأِاُدَُّ لاَّدقَةَأتدؼ  ٚـل ات ايــُؤَٓني
يٖايـــؽ ايعُــٌ ٚايـــػُن ت ىب ايعايـــُني ٚايٖــًٚ ٠ايَــًّ عًــَ ٢ـــػُن ٚميــ٘
ايطاٖي َٔٚ ٜٔتبع بإغَإ إىل  ّٜٛاين. ٜٔ

لدوقاق لصأوع  :هدجِٔن

لدوألك .

( :)115قاٍ ىٍ ٍٛات ( : )ؾال ٕدح ّم وي الهر ٍٝ ٜهصلى ٓال هألّ الال وطَٖدً ٚسدض
هٌّؼ ٚؾال ٜـػٌٍ َاٌٍ إال َٔ ٚضُ٘ أغً٘ اتؼ يعبامٚ ،ٙايو ٟأغً٘ ات ٍـبػاْ٘ ٖـٛ
ايـُأفٛه بيٙا ٕاغب٘ ٚطٝبْ ١فَ٘ َٔ م ٕٚإنيا ٙأ ٚإضباى أ ٚظًِ .
ٚعًٝــ٘ إها ٚقــع يف ٜــن أغـنُ َــاٌٍ ٚعًــِ إٔ َايهــ٘ ََــًِ أ ٚنــا ي فــري َـــػاىب
يًًَُُني ً ٜــط ًٛإق ابـ٘ ٚال ايتٖـيف ٝـ٘ إال بطٝبـْ ١فـُ ٕـاغب٘ٚ ،قـن ٜعـيف
ايـُايو ًبن َٔ إٍتـ٦واْ٘ ٚتـػٖ ٌٝىٙا ٙقبـٌ ايتٖـيف ٝـ٘ٚ ،إال نـإ ايتٖـيف
فٝاْٚ :١غياَاٚ ،:قن ٜعي ٘ ٙـُٔ عـنمُ َــػنٚم ًٌَٜـ٘ إٍتكٖـاٚ ِٖ٤إٍ ٙـا،ِٖ٤
ٚقن ٜـطٌٗ ايـُايو ٚال ٜٚعي ٘ إًٔٗ ،:وا ايـُاٍ َـطٗ ٍٛايـُايو .
( :)116ايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايه٘ ٖ ٛايـُاٍ ايو ٟال ُٜعًِ َايهـ٘ ٚال ٜـنٍع ٞأغـنٌ
ًَهٝت٘ بٓػٜ ٛسبذ ّيع :ا ٕػ ١معٛاٚ ،ٙال تـطن ٟمع ٣ٛايــًُو َــػٚاٚ :ال تٚـيٍ
بهَ ْ٘ٛـطٗ ٍٛايـُايو ،إال إها ٕاغبٗا ٚزٝك ُ١إزبارُ ٚغطّ ٌ١يعٜ ١ٝطُ ٔ٦ايعكً٤

أغهاّ االٙػ)439( ................................................................... ١ٝ

َٓٗا عام :٠بٖػ ١معٛاَٚ ٙطابكتٗا يًٛاقع أعٍِ َٔ إٔ ٜه ٕٛايـُايو ّقٖا :بعٝـٓ٘
أ ٚأّقإاَ :تعٓٝني أٜ ٚهَ ٕٛيمما :بني مجاع ُٔٙ ١عنمُ َـػٖٛى .
ٖٚــوا ايعٓــٛإ -بأغهاَــ٘ ايًغكــ ١نايتٖــنم بــ٘  -ال ٜعــٍِ االَــٛاٍ ايعاَــ١
ايـُٛضٛم ٠عٓن اينٚيٚ ١يف ايبٓٛى ٚايـُٖاىف أ ٚايْـينار  -ايعاَـ ١أ ٚايــقإ-١
إْٗا ضٗار َايهٚ ١هلا ّقٖ ١ٝغكٛقٚ ١ٝيوا ال ٜـط ًٛايتعن ٟعً ٢األَٛاٍ ايعاَـ١
ٚال ٖٜــؽ أفــوٖا إال يف غــنٚم ايكــاْٚ ،ٕٛبعــن تَــًُٗا بــايٓػ ٛايـــُكب ٍٛقاْْٝٛــا:
االغٛط قبٗٚا ْٝاب :١عٔ ايـُطتٗن ايعنٍ بعن إٍت٦واْ٘ يغي

تـًُهٗا ّيعا.:

ٚضٗاي ١ايـُايو البن إٔ تـتػكل بٓػـٜ ٍٛتعـوى ايتعـيٍف عًٝـ٘ عـام ٠بـإٔ ال ٜعـيف
َْب٘ أ ٚعْريت٘ أ ٚبًن ٙأ ٚأ ١ًٍٝٚ ٟتنٍ عًٚ ٘ٝتؤم ٟيـُعي ت٘ ٚتــٍَٝي إٖٜـاٍ َايـ٘
إيٝــ٘ ،ــاها ٚقــع يف ايٝــن َــاٌٍ ّ -قٖــٝاَ :تعٓٝـا :أّ نًٝـا :فــري َــتعني زــِ ٜــتعني  -نــإ
َـــطٗ ٍٛايـــُايو إٕ عًُــِ عا٥نٜتــ٘ إىل ََــًِ أ ٚنــا ي فــري َـــػاىب يًَُــًُني زــِ
عطٌ ايــُهًف عـٔ تعٓٝٝـ٘ َكنَـ :١قىٙـا ،٘٥أ ٚعي ـ٘ َـيمٍماٙ :ـُٔ عـنم نـبري فـري
َـػٖٛى ٚال ٜكـنى عًـ ٢إٍتكٖـا ِٖ٤باقٍ ٙـا ،٤نـإٔ ٜعًـِ بعا٥نٜـ ١ايــُاٍ إىل
أغن أبٓـا ٤ايٓطـف أ ٚايه ٛـَ ١ـسًٚ :قـن ٜعـيف إ

ـ٘ أّ ٚقٖـ٘ أ ٚعٓٛاْـ٘ ٜٚتعـوى

عً ٘ٝاي ٍٕٛٛإيٚ ٘ٝال ٜكنى عً ٢إٖٜاٍ َاي٘ ي٘ -نإٔ ٜهٍ ٕٛـطٓٝا :أَ ٚكُٝـا :يف بًـنُ
بعٝن ٜتعوى بًٛف٘ ٚإٖٜاٍ َاي٘ إيٗ -٘ٝوا ًَػل بــُطٗ ٍٛايــُايو عًـ ٢اقطـًم
  ٖٛٚايو ٟال ُٜعيف َايه٘ إًٜٔ َ٘ٓٚ . - :عًِ أْ٘ إها أَهٔ اقتٖاٍ بـ٘ بيٍـاي١بيٜن ١ٜأَ ٚهايـُٖ ١اتف ١ٝأْ ٚــػُٖٛا ٚ -يـ ٛيف ًَـإ ََـتكبٌ -بــػٝش ٜـتُهٔ َـٔ
إىٙا ٘٥أ ٚإٖٜاٍ َاي٘ يْقٗ ٜع ٍ٘ٓٝايــُايو ي ًٜػـل بــُطٗ ٍٛايــُايو ٚٚضـب
ايتٖن ٟيف ايٛقذ ايـُٓاٍب يـُياضعت٘ ٚتـػٖ ٌٝىٙا ٙيف ايتٖيف بـُاي٘ .
ٚبافتٖاى  :ايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايه٘ ٖ ٛايـُاٍ ايو ٟال ُٜعـيف َايهـ٘ ّـيعا :أٚ
ٜعي ٘ ٚاضنٜٚ ٙتعوى عً ٘ٝإٖٜاٍ ايـُاٍ إي ٘ٝبـػنٍ ايٝأِ َٔ اقٖٜاٍ .
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( :)117ايٛظٝف ١األٚي ١ٝيف ايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايه٘ ٖ ٛإٔ ٜكب ٘ٚبكٖن إٖٜاي٘
يـُايه٘ ٝهَ ٕٛـػَٓاٚ ،:اها قٖن تـًُه٘ أ ٚغطب٘ عٔ َايه٘ ايْيع ٞنإ عامٜا.:
ٚايٛظٝف ١ايساْ ١ٝيف ايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايهـ٘ ٖ :ـ ٛايفػـٗ عـٔ َايهـ٘ ٚايبػـش
عٔ َهإ تٛاضنٚ ،ٙالبن َٔ إٍتُياى ايتفػٗ عٔ  ١ًٍٝٚبًٛف٘ ٚإٖٜاٍ َاي٘ إيٝـ٘
 أَ ١ًٍٝٚ ٟـُهَٓ ١تاغٚ ١ي ٛيف ًَإ ََتكبٌ تٌ ٘ٝ ٍٚايــُٛاْع ايــػايٜٚ ١ٝيضـ٢ ٘ٝايعفي بايـُايو ،اْ٘ ٜـطب اقْتعاى ٚتيبٍٗ يٕ ١ُ٥ًَ ١يًفػٗ عٔ ايـُايو
ٚإعًَ٘ بأ ١ًٍٝٚ ٟإعًََ ١ٝـُهٜٓ ١ـيضَٗٓ ٢ا اي ٍٕٛٛإيٚ ٘ٝإٖٜاٍ َاي٘ يٝنَ ،ٙـٔ
م ٕٚإٔ ٜتػنٍم ايفػٗ أ ٚاقْـتعاى بٛقذ َـػنم  ١ٍٓ -أ ٚأقٌ أ ٚأنسي . -
ٚايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايه٘  -يف

 ٠ايفػـٗ -أَاْـ ٌ ١يف ٜـن ٚاضـنًٌَٜ ٙـ٘ غفعـ٘

ٚغياٍــت٘ عــٔ ايتًــف أ ٚايتعٍٝــب ،ــاها تـــًف َــع ايتفــيٜت يف غفعــ٘ أ ٚايتكٖــري
ايـُتعٍُن ٚ ،ُ٘ٓٙ ٘ٝإها ي ٜهٔ َٓ٘ تكٖري أ ٚعنٚإ ي . ُٜ٘ٓٚ
ٚإها تٛقف ايفػٗ عٔ ايـُايو أ ٚإٖٜاٍ َاي٘ إي ٘ٝعًَ ٢ؤْ - ُ١أضي ٠اقعـًّ
ٚاقعًٕ عٓ٘ يف ايــُطاَع ايعاَـ ،١بــػٝش ٜــُػتٌُ ضـنٚاٚ ٙيـٙ ٛـعٝفا - %10 :ـإ
أَهٔ ايتربع ب٘ َٔ أٌٖ ايـقري أ َٔ ٚبٝذ َاٍ ايـًَُُني ٗ ٛفـريٝ ٚ ،ـ٘ أضـيٌ عٓـن
اتٚ ،إٕ ي ٜٛضن َتربٍ ع ٗٓـا تفٖـ ٌٝبـني ايٝـن ايعامٜـ ١ايـيت إٍـتٛيذ عًـ ٢ايــُاٍ
عنٚاْا -:بفعٌ قٖن ٙيتـًُه٘ ٚغطب٘ عـٔ َايهـ٘ ايْـيعَ ٞـٔ مََ ٕٚـٍٛغ ّـيع-ٞ
تطب ايـُؤْــ ١عًٝـ٘ َٚـٔ نَٝـ٘ ايــقا٘ َـٔ م ٕٚىضـٛع عًـ ٢ايــُاٍ ايــُطٍٗٛ
َايه٘ ٚ ،بني ايٝن ايـُػَٓ ١اييت إٍتٛيذ عً ٢ايـُاٍ َٔ م ٕٚعنٚإ  -بـإٔ قٖـن
إٖٜاٍ ايـُاٍ إىل َايه٘ ٚتٖنٍ ٣بايفعٌ يًفػٗ عٓ٘ ٚايتػكـل عـٔ َهاْـ٘ قٖٜـاٍ
َاي٘ يٝنُ - ٙؤْ ١ايفػـٗ ٚأضـي ٠اقٖٜـاٍ تؤفـو َـٔ ايــُايو إٕ بًغـ٘ َٚـٔ َايـ٘
بإهٕ ايـُطتٗن ايعنٍ عً ٢األغٛط .
زِ بعن ايفػٗ ٚايتفػٗ األنٝن إها بًغ ايـُايو ٚأَ ٌٕٚاي٘ إي ٛٗ ٘ٝايـقري
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نٌ ايـقري ٚ ،إٕ غٌٖ اقطُٓ٦إ بعـنّ َعي تـ٘ أ ٚبًٛفـ٘ ٝـش غٖـٌ ايٝـأِ َـٔ
ٕٛٚي٘ أ ٚغٌٖ عٓن ٙاقطُٓ٦إ بعطٌ ٙعـٔ إٖٜـاٍ َايـ٘ إيٝـ٘ ٍ -ـكت ايفػـٗ أٚ
إْتعاى تغٍٝي ايـػاٍ ًٚٚاٍ ايـُاْعٖٓٚ ،ا تأت: ٞ
( :)118ايٛظٝف ١ايسايس ٖٞٚ : ١إٔ ٜتٖنم بايـُاٍ عٔ َايه٘ ايـٛاقع ٞتكيٍبـا :إىل
ات ٍبػاْ٘ٚ ،ال ٖٜؽ ايتٖنم ٚال ٜـط ًٛايبـناى إيٝـ٘ إال بعـن ايٝـأِ  -ايعطـٌ عـٔ
إٖٜــاٍ ايـــُاٍ يـــُايه٘ ايــٛاقع ٞبـــػٝش ال ٜـــػتًُ٘ ٚيــٙ ٛــعٝفاٝ ، - %10 :تٖــنم
بايـُاٍ عً ٢كريٍ َٔ أٌٖ اقٜـُإ ٚايٛال ١ٜآلٍ َـػُن (َٜٚ ، )ػتاع ٕي ٘ يغـري
ايفكــري اىل إهٕ ايـــُطتٗن ايعــنٍ بــٌ ٜـــػتاع تٖ ـنٍق٘ عًــ ٢ايفكــري اىل إهْــ٘  -عًــ٢
االغٛط ٚضٛباٜٚ ، - :ك ٣ٛإغتٝاط إٍتـ٦واْ٘ عٓـنَا ٜهـ ٕٛايــُاٍ ايــُطَٗ ٍٛايهـ٘
نًٝا :يف ايوَ - ١نُا ي ٛإٍتأضي عاًَ :بأضي ٠نً ١ٝعٔ نٌ  ّٜٛأ ٚنـٌ إٍـبٛع أ ٚنـٌ
ّٗي زِ كن األضري قبٌ أفو أضيت٘ ٚي ٜعيف َٙٛع٘ أٚ ٚاىز٘ أ ٚماٍٍ مفي عًٝـ٘،
ٚهيو ألٕ تعٝني ايهً ٚ - ٞا ً٤عُا إّتغًذ ب٘ هَت٘ ألضريٜ - ٙتطًـب قـبض ايـنأ٥
ايغا٥ب ٚ ،يًُطتٗن ايعنٍ ٚال ١ٜايـػَب ١عً ٢أَٛايـً٘ ،بـن َـٔ إقبـا

َايـ٘ بعـن

تع ٘ٓٝٝإىل ايـُطتٗن ايعنٍ أ ٚإٍتـ٦واْ٘ يف ٕي ٘ إىل ايفكيا ٤أ ٚايـَُانني.
ٚاألٚىل يٛاضــن ايـــُاٍ ايـــُطَٗ ٍٛايهــ٘ ايـــُٝؤِ َــٔ إٖٜــاي٘ إىل َايهــ٘  :إٔ
ٜباّي ايتٖنٍم عً ٢ايفكيا ٤بعن ايـتفػٍٗ عـٔ ايفكـري ايــُٛاي ٞايًَتطـاٖي بايفَـل
يٝؤضي ٜٚساب َيتٝـٔ َ :ي ٠عٔ غفغ ايـُاٍ َٚي ٠عـٔ إٖٜـاي٘ يــَُتػك ٚ ،٘ٝـل ات
ايـــُؤَٓني قٖٜــاي٘ إىل َــٔ َٜــتػك٘ ٜٓٚتفــع َٓــ٘ غتــٜ ٢هــَ ٕٛؤتـــُٓا :تـــاٍّ األَاْــ،١
إْ٘ يـُا ي ٜكنى عً ٢إٖٜاي٘ يـُايه٘  ٖٛٚقامى عً ٢إٔ ٜٓفع٘ بايتٖنم بــُاي٘ عًـ٢
َٔ ٖ ٛكري ٚاقعاَ :ـػتاع إي ٘ٝباٍتػكامٍ ٜٓٚ .بغ ٞإٔ ال ٜــطعٌ ٍٚـٝطا :يف اقٖٜـاٍ
إىل ايفكري إال َٔ ّٗنر ايتطيب ١بأَاْـت٘ ،ات ات يف غكٛم ايفكـياٚ ٤أَٛايــِٗ َـٔ
أٜن ٟايـقا٥ـٓني ت تعاىل ٚييٍٛي٘ (ٚ )Sيـن ٜٔات ٚأغـهاَـ٘ ،أفـو ات بأٜـنٟ
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ايـًُتٌَني بن - ِٜٗٓايـُؤَٓني ٚايـُؤَٓار  -يًتـسبذ ٚايعٌُ ايٖػٝؽ.
ٚإٕ عَــي عًٝــ٘ َباّــي ٠ايتٖ ـنٍم ــاألٚىل تع ٓٝٝـ :ا إٖٜــاٍ ايـــُاٍ إىل ايـــُطتٗن
ايعنٍ يٝفيٍق٘ يف ََتػــكٚ ٘ٝال ٜبعسـ٘ إال عٓـن ايٝـأِ َـٔ إٖٜـاٍ ايــُاٍ إىل ايــُايو
ايْيع ٞايٛاقعٚ ،ٞال ٜهف ٞتًَ ُ٘ٝيهٌ أغن َا ي ٜتٛزل َـٔ أَاْتـ٘ ٚعـنّ فٝاْتـ٘
ٜٚتػكل َٔ إٖٜاي٘ ب ٌٕٛإٍتًّ َُٔ ايفك ٘ٝايعنٍ نَا٥ي ايـػكٛم ايْيع. ١ٝ
( :)119إها ظٗي يًُـاٍ ايــُطَٗ ٍٛايهـ٘ ْــُاَ - ٌ٤تٖـً :نَـُٔ ايــقيٚف ،أٚ
َٓفٖـً :بايفعــٌ نايٛيــن ،أ ٚبــايك ٠ٛنــايسُي ٚايتُــي ٚايـــػبٛب ٗ -ــًَ ٛػــل بإٔــٌ
ايـُاٍٚ ،بعن ايٝأِ َٔ اي ٍٕٛٛيـُايه٘ ايٛاقعٜ ٞتٖنم ب٘ عٔ َايه٘.
ٚإها ظٗي يًٖاٜغ ْٚـػ ٙٛـ ٞتـياب َــػً٘ أضـٌإ ٤ـغريَ ٠ـٔ ايـوٖب ْٚــػٙٛ
ٚعًِ بهْٗٛا ًَـو عًُ٥ـ٘ ايـوَٜ ٜٔـتأضيٚ -ْ٘ٚضـب إىضاعـ٘ إيـٚ ِٗٝإىٙـاؤِٖ،
ٜٚـُهٓ٘ إٔ َٜتػٌٍ َِٓٗ َا ٜتَاقت يف َـػٌ عًُ٘ ،اها ٖٚب٘ ايـُايو بعـن ٍـكٛط٘
ٚتـُاّ عًُ٘  -غٌٍ ي٘ تـًُه٘ .
يهٔ قن ٜـقاف َٔ إىضاع٘ إىل َايه٘ َٚـٔ إٍـتػًي٘ ٜٚــقْ ٢ايتُٗـٝ ١طـًٛ
يــ٘ إٔ ٜـبـــٝع ايـ اب ايـــُٖػٛب بــاألضٌاٜٚ ٤تٖــنم بــايسُٔ عًــ ٢ايفكــري ايـــُٛايٞ
ايًَتطاٖي بايفَل ْـٝابـ ١عٔ َايه٘ ايٛاقع.ٞ
( :)120إها تٖنم ٚاضن ايـُاٍ ايـُطَٗ ٍٛايه٘ بعن ايٝأِ َٔ إٖٜاي٘ يــُايه٘
ايــٛاقع ،ٞزــِ ظٗــي ايـــُايو ٚتـــػكل ّــيعا :عا٥نٜــ ١ايـــُاٍ إيٝــ٘ ٚىٙــ ٞبايٖــنق١
نــإ فــريا :يـــُٗاٚ ،إٕ ي ٜــي

بايتٖــنم بـــُاي٘ ايعــاٖي أْـــ٘ ال ٙــُإ عًــ٢

ايـــُتٖنم إها نــإ َـــػَٓا - :أ ٟي ٜكٖــن ٍــ ٣ٛإٖٜــاٍ ايـــُاٍ إىل َايهــ٘ ٚقــن
ػٗ عٓ٘ ًِ  ٌٖٜإي ٘ٝغتٜ ٢ـ َٔ ُ٦بًٛفٜ٘ٚ ،هـ ٕٛعـنّ ايٚـُإ منـن ٚأقـ٣ٛ
إها م ع ايـُاٍ بعن ايفػـٗ ٚايٝـأِ إىل كٝـ٘ عـنٍ ٜتٖـن ٣يـتـفيقــت٘ عًـ ٢ايفكـيا٤
ايـَُتػكني يــ٘.

أغهاّ االٙػ)443( ................................................................... ١ٝ

الـنقصد الثامن :أحكام االضخية الـنستخبة
َــٔ ايـــَُتػبار ايـــُؤنن ٠عًــ ٢ايـــَُٛٝى غايــ٘  :اٖــيام مَــا ٤ايـــػٛٝاْار
ايبٗا : ِ٥االبٌ ا ٚايبكي ا ٚايغِٓ َ -كنَ ١قطعاّ ايطعـاّ ٚإّـباع ايبطـ ٕٛايــطا٥ع،١

ٜٓٚنىع ٗٝا ايتٚػٚ ١ٝقن ٕيٍـ ايــقرب ايْـيٜف ؾالَ

ُٕ حد ُدر ا لدقهأ ٓ ٝمعدأي

لطعأي ٓ فعأ ٝلصاليؼ ٚٚىم يف اخلرب عٔ أَري ايـُؤَٓني( : )ؾلٔ على لٌأط هدأ يف
الضحٖ ٚالشوق ًٔ ٓضحٔ  ًّ ،لٖغسر لادأح الضدحٖ ٚعٌدق يٓن ةطدر ٙقطدر هدٍ وهِدأؼ ٚيف
اخلرب  :ؾ ًّ وٍٕ هقضٗؼ .
ٚايتٚــػٖ ١ٝــ ٞعًُٝــ ١هبــؽ ايبكــي ا ٚايغــِٓ اَْ ٚػــي االبــٌ قيبــ ١اىل ات تعــاىل
َكنَ ١قطعاّ يـػُٗا يًفكياٚ ٤اّـباعِٗ َـٔ ايًػـِ يف أٜـاّ عٝـن االٙـػَ ٢ـٔ هٟ
احلطــٜٓٚ .١بغــّ ٞــيا ٤اي ــػٛٝإ ايَــً ِٝايَــُني  ٜٚــُهٓ٘ اّ ـ اؤ ٙقبــٌ االٙــػ٢
يتَــُ ٘ٓٝقبــٌ هب ــػ٘ ا ْ ٚــػيٚ ٙت ــفيٜل ي ــػُ٘ ا ٚطبقــ٘ ٚإطعاَــ٘ يًفكــياٜٚ ،٤هــيٙ
ايتٚػ ١ٝبـُا ىبا َٔ ٙاالْعاّ .
(ٚ )121قذ اقٙػا ٖٛ ٤اي ّٛٝايعاّي َـٔ ه ٟاحلطـ ١بعـن طًـٛع ايْـُُ اىل
فيٚبٗــا ا ٚيف ايٝــَٛني ايًغكــني يــ٘ ٚ ،اال ٚــٌ اقٙــػا ٤يف ايٝــ ّٛاال ٍٚبعــن اما٤
ًٕ ٠ايعٝن .
(ٜ )122عترب يف االٙػ ١ٝإ ته َٔ ٕٛاالْعاّ ايسًزـ : ١االبـٌ ا ٚايبكـي ا ٚايغـِٓ
ــً تهفــ ٞايــنٚاضٔ أٙــػٜٚ ، ١ٝفٚــٌ إ تهــ ٕٛاالبــٌ قــن أنُــٌ ايَــٓ ١اخلاََــ١
ٚايبكي ٚايـُعٌ قن أنٌُ ايَٓ ١ايساْٚ ١ٝايٚإٔ قن أنٌُ ايْـٗي ايتاٍـع  ،نُـا ٜفٚـٌ
ًٍَ ١احلٛٝإ ٚتـُاّ اعٚاٚ ٘٥نْ٘ٛ

ٓٝا :نسري ايًػـِ ٜٚــط ًٛايتٚـػ ١ٝبايٓـاقٗ

َٚــا ٜـــقًَ ٛــٔ ٖــو ٙاالٕٚــاف نــاألعٛى ٚاالعــيع ٚاألعٚــب َٚهَــٛى ايكــيٕ
َٚكطــٛع االهٕ ٚاي ــقٖٚ ٞاهلــيّ ٚاهلٌٜــٌ قًٝــٌ ايًػــِ ٖٛ ٚــا  ،يهــٔ اي ــػٛٝإ
ايَُني ايًَ ِٝأ . ٌٚ
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(ٜ )123ــػَٔ َــٔ ايـــُٚػ ٞإ ٜطعــِ زًسٗـا يٓفَــ٘ ٚعٝايــ٘ ٜٗٚــن ٟزًسٗــا اىل
أغبابــ٘ ٚضرياْــ٘ ٚافٛاْــ٘ ايـــُؤَٓني ٜٚتٖــنم بسًسٗــا عًــ ٢ايـــَُانني َــٔ اجلــريإ
ٚاالقيباٚ ٤ايـُعاىفٚ ،ا  َ٘ٓ ٌٚإٔ ٜتٖنم بتُـاّ أٙـػٝت٘ عًـ ٢كـيا ٤ايــُؤَٓني
ٚايـــُؤَٓار ٚايـــًَُُني ٚايـــًَُُار  ،غتــ ٢اجلًــن ٜتٖــنم بــ٘ ٜٚهــي ٙإٔ ٜعطٝــ٘
يًطٌاى أضي :٠يعًُ٘ ٚإٕ ضاً ضعً٘ ًَٖٜٓ ٢تفع َٓ٘ يف ايبٝذ .
(ٜ )124ـط ًٛاّـ اى ازـٓني أ ٚانسـي يف غٝـٛإ ٚاغـن ُٜٚـػٍ ٢بـ٘ فٖٕٛـا :اها
عٌٍر االْعاّ أ ٚاىتفع زـُٓٗا أٙ ٚعف غاٍ ايـُهًف  ،نُا َٜط ًٛإّياى ايــُهًف
فريَ ٙيف أٙػٝت٘  ٟٛٓٝايتٚػ ١ٝبـػٛٝاْ٘ عٔ ْفَ٘ ٚعٔ اًٖ٘ ٚعٝايـ٘ ٚإفٛاْـ٘  ،بـٌ
ٜـطْٝ ًٛتٗا عٔ ٍبعني ْفي أ ٚاقٌ أ ٚأنسي .
(َٜ )125طــ ًٛإمفــاى ي ــػِ االٙــػ ١ٝيًٌَــإ ايـــُكبٌ ٚال ًٜــٌّ انًــٗا يف أٜــاّ
االٙػٜٚ ٢ـط ًٛإفياض٘ َٔ بًن ايتٚـػ ١ٝاىل بًـن زـإٍ ٕٜٛـً٘ ٝـ٘ اىل كـري أ ٚأل
َؤَٔ .
( )126االٙػ ١ٝعٌُ ٕايـؽ ٜتكـيب بـ٘ اىل ات ٍـبػاَْٜ٘ٚ ،ـتػب قبـٌ هبـؽ

األٙــػ ١ٝإ َٜــتكبٌ بٓفَــ٘ ٚبوبٝػتــ٘ ايكبًــٜٚ ،١كــ: ٍٛؾٓلِددو ٓلِددٗ للددَّ٘ فطددر
لصددؤ ت ٓ الدح حٌٖسدد ّأ هصددلو ّأ ٓهددأ ًددأ هددٍ لدددوعركني َ ،صددال ٗ ًٓصددمٗ ٓهدددحٖأ٘
ٓهدددوأ ٗ

دب لعألدددوني ال ظددرٕك لددّٓ ،وددَّلك يهددرت ٓ ًددأ هددٍ لدددوصلوني ،للددِى هٌددك

ٓلك ،للِى قَم هين ،وصدى

لدَّ٘ ال لدّ ال ُدٔ ٓ ،

يكد ٓ ،صدلٛ

علد ٛدودق

ٓعل ٛيُلّ وٖوّؼ زِ ٜوبؽ  ٖٛ -أٚ ٚن ً٘ٝاجلٌاى. -
ٚايـػُن ت ىب ايعايـُني أٚالٚ :مفياٚ :ظاٖياٚ :باطٓاٚ :ي٘ ايْهي عًَ ٢ا أْعِ.

فقه خلوض
وصى

لرمحٍ لرحٖى

ج

دلرشُٔنِ َٓلدَّد٘ لِقُرِوَ َٓ ٛلَِٖوَأهَ َٓ ٛلدوصَأكدنيِ
ؾَٓ عَِلؤُ ي ًََّوَأ غَ دٌوِ ُوىِ هد ٍِ ظَِٗ ٍٝفَأَََّ لدلَّّد ُاوُصَُّ َٓل َّ
َٓ وٍِِ لصََّدٖمِ الَِِ كٌُ ُوىِ آهٌَِد ُوىِ ودأللَّدّدؼ .ايــقُُ يٜٚـ ١إيــٗٙٚ ١ٝـيٜبَ ١ايــ ١ٝضعًـٗا ات
ٍــبػاْ٘ يـــػبٝب٘ ايـــُٖطفٚ )(٢قُيبــاٚ ٙأبٓا٥ــ٘ ،ع ٙٛـا :عــٔ ايٌنــا ٠ايــيت غيٍَٗــا
عً ِٗٝإنياَا :يـِٗ ٚإضًال :يْأِْٜٗٓ ً ،بغ ٞيـًَُِ ُإْهاى ٚضٛب ايــقُُ ايـوٟ
ٕيٍـ ب٘ ايكيمٕ ٚإتـفكذ عً ٘ٝتا ٣ٚايفكٗـا ٤بــػٝش ٕـاى إٔـٌ ايٛضـٛب ٙـيٚى٠
مْ ،١ٜٝٓعِ عُ ّٛتعًك٘ بهٌ َغِٓ ٚىبؽ  ٚا٥نٙ ٖٛ ٠يٚىَ ٠وٖبـ. ١ٝ
ٚبــأما ٤ايـــقُُ إىل ََــتػكٜ ٘ٝطٗــي َــاٍ ايـــُهًف َٜٚػَ ـٌٍ عًٝــ٘ ٌٜٜٚــن ىًقــ٘
ٚتُغفي هْٛب٘ ٜٓٚطّ َٔ ٛها ١ٜإٔػاب٘  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ ١غَاب ايكـرب ٚعوابـ٘ ،قـاٍ
اييٙا(:)ؾالار لّ هسوأح دزةمى ٓمتحٖص ذًدٔومىؼ ٚقـن تهـيى يف أغـامٜسِٗ()
ايتأنٝــن عًــ ٢يــٌ ّٚم عــ٘ ٚايتػــوٜي َــٔ َٓعــ٘ ٚ :ىم يف ايـــقرب عــٔ اقَــاَني ايبــاقي

ٚايهاظِ بعن قيا ٠٤م ١ٜايـقُُ ،قاال:ؾٓ

لقق ٕصّر

عل ٛلدوؤهٌني يدز ةِى خبوصٚ

ود ُى  :لعلٔ لروِى ٓ حقّ ٓيكلٔ يدوع ٚيحالٝؼزِ قاال(:)ؾَُّ هٍ حقٕجٌأ صع هصواع
ال ٕعوددم وددّ ٓال ٕاد علٖددّ الال هددوحٍ ةلَددّ ل
(:)ؾهٍ الظرت ٜظٖٟأّ هدٍ خلودض مل ٕعدَّدْ

ددأَؼٚ،يف فــربٕ ٜٔــػٝػني عــٔ ايبــاقي
 ،الظدرت ٜهدأ ال د ّم لدّؼ ٚعـٔ ايٖـامم

(: )ؾالًٗ آلاَّ هٍ يحقكى لقدُى ٓالًدٗ لددوٍ يكجدر يُدم لددوقٌٕ ٚهدأالّ ،هدأ يدٕدق ودَّلك الال
يَ طِرٓ ؼ ٚى ٟٚعٓ٘ (:)ؾيٓن هٍ يادر خلودض الودر ُٖى خللٖدم ؼ ٚٚضـن
عبــن ايـــُطًب نٓــٌا :ــأفيع مخَــ٘ٚ ،يعًــ٘ اٍــتًٗاّ َــٔ ّــيٜع ١ابــياٖ  ِٝــً
ٜه ٕٛتْيٜع ايـقُُ َـقتٖا :بن ٜٔاقًٍّ  ٚ .ـ ٞك٘ ايـقُُ َبػـسإ :
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الـنبخث األول  :ما جيب فيه اخلنس
األَٛى اييت ٜـطب ايـقُُ ٗٝا ٍبعٜ ،١ـطُعٗا (ايغُِٓ ٚايفا٥ن )٠هًُـا ٜغُٓـ٘
ال عًـ٢
اقَْإ َٜٚتفٝن َٔ ٙاألَـٛاٍ ٜــطب تــقُٜٚ َ٘ٝبكـ ٢أىبعـ ١أمخـاِ غـً :
ايـُهًف طاٖيا :طٝبا :يٖ٘ٚ ،و ٙاألَٛى :
األ : ٍٚفٓــا ِ٥ايـــػيب ٛ ٚا٥ــن ٙايــيت إٍــتٛىل عًٗٝــا ايـُكاتـــً ٕٛايـــًَُُٕٛ
بايكٗي ٚايكتاٍ َٔ األَٛاٍ ايـُٓكٛي - ١م ٕٚفري ايـُٓكَٗٓ ٍٛا نـاألى

ٚ -ايعا٥ـن٠

إىل ايهفــاى ايـــُػاىبني ايــوٜ ٜٔـــػٌٍ قتايـــِٗ ّــيعا ،:اْــ٘ ٜـــطب ٗٝــا اخلُــُ بعــن
إفياع ايـُؤٕ اييت أْـفكذ عًٗٝا عكٝب فُُٓٗـا يــػني ٕٛٚيــٗا إىل ايـٛي ٞايْـيعٞ
يتكَُٗٝاٍٛ ،ا ٤نإ ايكتاٍ بٓػ ٛفٌ ٚايها ي ٜٔينعٛتِٗ إىل مٜـٔ اقٍـًّ أّ نـإ
يتٍٛع ١بـًم اقٍـًّ أّ نـإ م اعـ :ا عٓـن ٖطـ َِٗٛعًـ ٢ايــًَُُنيٍٚ ،ـٛا ٤نـإ
بإهٕ اقَاّ ايـُعٖ )( ّٛأّ ي ٜهٔ بإهْ٘.
(َ :) 1ا ٜؤفو َٔ ايهفاى بغري ايكتاٍ َٔ ف ُ١ًٝأٍ ٚـيق ُ١أ ٚىبـا أ ٚمعـ ٣ٛباطًـ١
ٌ األفـو إها ي ٜهـٔ
نإ ( ٘ٝمخُ ايفا٥ـن )٠تًغـغ ٝـ٘ َؤْـ ١ايَـٓٚ ،١إْــُا ٜــػ ٍ
ايها ي ما عا :يًطًٌَٚ ١ٜتٌَا :بْيا٥ت ايـوَٚ ١ي ٜهٔ بٚ ٘ٓٝبني ايـًَُِ (عكن أَـإ)
بــــػٝش ٜهـــ ٕٛاألفـــو َعـــ٘ فـــًف ايكـــاْ ٕٛايــــُتعاىف بٝـــِٓٗٚ ،إال  -إها ٚضـــن
أغنُٖا :م ع ايـطٌ ١ٜأ ٚعكن األَإ  -األفو عٓن٥ـو فـنىٌ ْٚكـضٌ يًوَـٚ ١يمَـإ
ال ٜـــػٌٍ َعــ٘ ايـــُاٍ ٚال ٜٓفــع تـــقُٚ َ٘ٝالبــن َــٔ ىمٍ ٙبٓػــَ ٛعكــ ٍٛأَ ٚياضعــ١
ايـُطتٗن ايعنٍ إٕ نإ يف ىمٍَ ٙـػوٚىٌ أَٚ ٚيٍ.ٌ ٠
(ٜ :)2عترب ـٚ ٞضٛب ايــقُُ ــ ٞايغُٓٝـ ١إٔ ال تعـٛم ًَهٝتٗـا إىل ََـًِ أٚ
فريَ ٙـُٔ َٖ ٛـػ ّ ايـُ اٍٚ ،إال ٚضـب ىمٍٖـا عًـَ ٢ايهٗـاْ ،عـِ إها أغـيً نـٕٛ
ايـُاٍ ايـُغتِٓ َاال :يًها ي ايـػيبٕ ٞاى يف ٜن فـري ٙبطيٜـل ايغٖـب َٓـ٘ أ ٚاألَاْـ١
أْ ٚـػُٖٛا ضاً أفوَ ٙا ي تهٔ بـني َايهـ٘ ٚبـني اآلفـو (عكـن أَـإ) ٚإٍـتـٝــُإ
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ٝػيّ ْكض ايعٗن َٚـقايف ١ايعكن .
( :)3ال ٜـط - ًٛعً ٢األغٛط  -أفو َاٍ ايٓإب ،بٌ ٜـػيّ قطعٝـ :ا إها نـإ
ََتًٌَا :يـُٚيٍ ٠م ١ٜٝٓعُ ١َٝٛأّ ٚقٖ ١ٝعً ٢أغن ايـُؤَٓنيٚ ،ي ٛأفو ٙاألغٛط
ٚضٛبـ :ا  :م ـع مخَـ٘ ـٛىاٚ :ال تًغـغ َؤْــ ١ايَـٓ ١يـ٘ أ ٚيعٝايـ٘ٚ ،البـن َـٔ تــػكل
ُْـٖب٘ ٚعنا ٘٥آلٍ بٝذ اييٍٚ )( ٍٛإال َٗ ٛع ايْو ٚايْبٗ ١غياّ قطعا.:
ايســاْ :ٞايـــُعنٕ ٖٚــ ٛايـــُاٍ ايــسُني ايـــَُتقيع َــٔ األى

أ ٚايبػــي ٚيــ٘

فْٖ ١ٕٝٛا عٖٜٚ ١نم عً ٘ٝايـُعنٕ بني أٌٖ ايـُعي ٚ ١ايـقرب ٠نايوٖب ٚايفٚـ١
ٚاييٕـــا٘ ٚايٓػـــاِ ٚايعكٝـــل ٚايفـــريًٚع ٚايٝـــاقٛر ٚايهػـــٌ ٚايكـــري ٚايـــٓفت
ٚايهربٜذ ٚايٌ٥بـل ٚايــػنٜن ٚااليــُْٓٚ ّٛٝــػٖٛا َــُا ٖٜـنم عًٝـ٘ ايــُعنٕ بـني
ايـقربا ٤ايــقٖٕٝٛني ٜٚطًـل عًٝـ٘ عٓٛاْـ٘ بٝـِٓٗ َـٔ م ٕٚتـيمم ،بـً ـيم بـني إٔ
ٜٛضن يف أى

َُباغٚ ُ١بني إٔ ٜٛضن يف أى

ٍ َـًُٛن. ١

ٚاألغٛط إٍتػبابا :إيـػام َسٌ ايــطٗ ٚايٓـٛىٚ ٠غطـي اييغـٚ ٢طـني ايغَـٌ
ْٚـػٖٛا َـُا ٖٜنم عً ٘ٝإٍِ األى

ٜٚه ٕٛضٌَٗٓ ً٤ا ٚي٘ فٖ ١ٕٝٛاقْتفـاع بـ٘

ٚإٕ نإ األ ٚ ٌٚضٛب ايـقُُ ٗٝا َٔ ضٗ ١ايفا٥ن. ٠
(ْٜ :)4ــ ط يف ٚضــٛب تـــقُ ُٝايـــُعنٕ  :ايٖٓــاب ،بـــُعٓ ٢بًــٛغ قُٝتــ٘
عْـــي ٜٔمٜٓـــاىا :هٖبــاٖٚ ،:ـــوا ٜعـــامٍ مخَـــ ١عْـــي َسكـــاالٕ :ري ــــ: ٝا َـــٔ ايـــوٖب
ايـَُهٛىَٜٚ ،ا69،6 ٟٚفِ تكيٜباٍٛ ،:ا ٤نإ ايـُعنٕ هٖبا :أّ ٚـ ١أّ فريُٖـا،
ٚاالغـٛط ٚضٛبـا :اقنتفــا ٤ببًــٛغ ايـــُكناى ايــُونٛى َطًكـاٚ :يــ ٛقبــٌ إٍــتسٓاَ ٤ؤْــ١
اقفياع ٚايتٖف ،١ٝـاها بًـغ هيـو أفـيع اخلُـُ َـٔ ايبـاق ٞبعـن إٍـتسٓا ٤ايــُؤْ١
ايــُٖي ١ ٚعًــ ٢إفياضـ٘ ٚتٖــفٝت٘ٚ ،اها ي ٜبًـغ ايكــنى ايــُونٛى نــإ َـٔ أىبــاـ
ايـُهاٍب ٜـقٍُُ بعن إٍتسٓاَ ٤ؤْْ ١فَ٘ ٚعٝاي٘ .
(ٜ :)5عترب ـ ٞبًٛغ ايٖٓاب إتٖاٍ اقفياع أٚ ٚغنَ ٠ا أفيض٘ َٔ ايـُعنٕ
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يف ْعي ايعيف ايـقا٘ ٖٛٚ -ايـقبري بعٌُ اقفياع ٚ -إٕ نـإ اقفـياع بـن عار
ن ايعــيف
َتعـنمَٚ ٠ـٔ أَـانٔ َتكاىبــٚ ١أًَٓـَ ١تٖـً ١أ ٚأٜـاّ َتكاىبــٚ ،١ايعُـن ٠عـ ٍ
ن ايٖٓـابٍ ،ـٛا ٤أفـيع ْٛعـ :ا ٚاغـن :ا
ايـ قا٘ َــطُٛع اقفـياع ٚاغـن :ا بايغـ :ا غـ ٍ
أّ أنسي َٔ ْٛع ُ ،ا ماّ اقفياع ٚاغنا :ي ٜٚـيٍ تعـنم ْـٛع ايــُقيع ٚي ٜٚـيٍ
ايفٌٖ ايٌَ

ايَٝري أ ٚاقعيا

ايـُؤقذ نُا ي ٛأعي

أزـٓا ٤اقفياع زِ ىضع

عًْ ٢ـػ ٍٛي ٜتعـنم اقفـياع عي ـا :اْـ٘ ٜهفـ ٞبًـٛغ ايــُطُٛع ايٖٓـاب ْ .عـِ إها
ً زـِ ىضـع إيٝـ٘ بعـن ـ ٚ ٠نـإ إفياضـ٘ عًـ ٢م عـار َتفيقـ١
أفيض٘ زِ تين٘ َُٗ :
ٚيف أًَٓــَٓ ١فٖــً ١أ ٚأَــانٔ َتباعــن ٠نــإ يهــٌ إفــياع ُغَــابٌ ْٖٚــابٌ ،ــاها
ف بًـٛغ ايــُطُٛع ايٖٓـاب ٚي ٜسبـذ ٝـ٘
ي ٜبًغ نٌ ٚاغـنُ َٓٗـا ايٖٓـاب ي ٜهـ َ
(مخُ ايـُعنٕ) بٌ ٜسبذ ( ٘ٝمخُ ايفا٥ن )٠بعن َؤْْ ١فَ٘ ٚعٝاي٘.
( :)6إها إّـ ى مجاعــ ١يف اقفــياع نفــ ٢بًــٛغ َـــطُٛع ايـــُقيع ايٖٓــاب،
َٝتـسٓ َ٘ٓ ٕٛايـُؤٕ ٜٚـقٍَُ ٕٛايٖا ـٜٚ ٞتكا

. ْ٘ٛ

( :)7ايعاٖي إٔ ايـُعامٕ بتُاَٗـا َـٔ األْــفاٍ ايـيت ضعًـٗا ات ييٍـٛي٘ ()
ٚضعًــٗا ىٍــٛي٘ يًُ٥ــَ ١ــٔ أٖــٌ بٝتــ٘ (ٚ )ضعًــٗا االُ٥ــ ١غــًال :طٝبـا :يْــٝعتِٗ
َٚـٛاي ِٗٝبعـن إفـياع مخــُ ايــُٖفَ ٢ـٔ ايــُعنٕ ٚاضبـا :عًـَ ٢ـٔ أفيضـ٘ َــٔ
األى

عًــ ٢اقطــًم ٚ .غ٦ٓٝــو ايـــُعنٕ ايـــَُتقيع َــٔ األى

يـُػ ّ ايـُاٍ إها نإ ََتقيضا َٔ :أعُـام األى
تٛابع األى

ايـــًُُٛن١

بــػٝش ال ٜعـنٍ ايــُٙٛع َـٔ

ايـًُُٛن ٛٗ ١يـُٔ أفيض٘ ٚعً ٘ٝمخـُ ايــُعنٕ ،نُـا عًٝـ٘ أضـي٠

اقْتفاع َـٔ االى

إها غفيٖـا فـري َايهٗـا ٕٚٚـٌ عـٔ طيٜـل األى

يغــريٚ ،ٙإٕ أفيضــ٘ َايــو األى

ايــًُُٛن١

َــٔ أعُاقٗــا أ ٚقيٜبــاَ :ــٔ ٍــطػٗا ٗــًَ ٛــو

يــــُايهٗاٚ ،إٕ أفيضـــ٘ فـــري َايهٗـــا بــإهٕ ايــــُايو ٗـــ ٛيــــُٔ أفيضـــ٘ ٚغَـــب
إتـفاقـُٗاٚ ،إٕ أفـيع ايـُعـنٕ ايـعاٖي أ ٚايكـيٜب َٔ أى

ايغري َٔ م ٕٚإهْ٘

ٚضٛب اخلُُ يف ايغٚ ٘ٛاالى

ايـُْٗٛى ن ْ٘ٛيـُايو األى
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ٜٚـػتٌُ قٜٛا :ن ْ٘ٛيــُٔ أفيضـ٘ ـاالغٛط ٚضٛبـا:

ايتٖايـؽ ٚاي ا ٞٙبُٗٓٝاَٚ ،ع ايتعـوى ٚعـنّ ايتٛا ـل ٜياضعـ ٕٛايــُطتٗن ايعـنٍ
يـػَِ َام ٠ايٌٓاع غَب قٛاعن ايكٚا ٤اقيـٗ. ٞ
ٚإها نـإ ايــُعنٕ يف األى

ايــُفتٛغ ١عٓــ - ٠ٛايـيت ٖـًَ ٞـو ايـــًَُُني -

ًُٝه٘ ايـُقيع إها نإ قن أفيض٘ بإهٕ ٚي ٞأَي ايـًَُُني عً ٢االغٛط ٚضٛبـا،:
ٜٚهف ٞيف عٖٛى ايغٝب ١إهٕ ايـُطتٗن ايعنٍْ ،عِ إها أفيض٘ َـٔ األى
غــاٍ ــتؽ األى

ايــُٛار

أْ ٚـــػٖٛا َــٔ أىاٙــ ٞاألْـــفاٍ ايــيت ٖــًَ ٞــو اقَــاّ ٚقــن

ًَهٗا( )يـُٔ أفيع َٔ ايـُؤَٓني ٛا٥نٖا َٗٓٚ -ا َعامْٗـا ًُٝ -ـو ايــُعنٕ
ايـَُتقيع َٓٗاٚ ،عً ٘ٝايــقُُ ٜٓٚ .بغـ ٞاقيتفـار إىل ٙـيٚىَٓ ٠ـع ايهـا ي عـٔ
إفـياع َـعـامٕ األىاٙـ ٞاقٍـًَـَ ١ٝـُٗا تـُـهٔ ايـَُـًَُ ٕٛـٔ غـفـغ أىٙـِٗ
ٚبًناِْٗ ٚغياٍَ ١عامِْٗ َٔ تًَت ايها ي. ٜٔ
( :)8إها ّو يف بًٛغ ايٖٓاب ـاالغٛط  -إٍـتػبابا - :ايتػكـل ٚاقفتبـاى َـع
اقَهإَٚ ،ع تعوى ٙأ ٚتـػيٍ ض٘ ّقٖـ: ٝا ٚعَـي ٙعًٝـ٘ أ ٚإفتـربً ٙـِ ٜــػيً بًـٛغ
ايٖٓاب ي ٜـطب عً ٘ٝتـقَُ َ٘ٝـٔ غٝـش ايــُعنْٚ ،١ٝإْــُا ٖـ ٞا٥ـنٜٓ ٠ــتعي بٗـا
ىأِ ايَٓٝ ١قٍُُ َا َٗٓ ٌٚا بعن ايٖيف ـَ ٞؤْـ ١ايـُعأ .
ايسايش  :ايهٌٓ  ٖٛٚايـُاٍ ايـُن  ٕٛهفـيا :ــَٙٛ ٞـع َُــػهِ بــػٝش ٖٜـنم
عي ا :عً ٘ٝأْـ٘ نًٌَٓ ٖٛٚ ،و يٛاضن ٙايـُؤَٔ ٚعً ٘ٝتـقُ َ٘ٝبْيط إٔ ال ٜعًِ أْـ٘
عا٥ن يـًَُِ أ ٚيـُػ ّ ايـُاٍ ٜـُهٔ َعي ت٘ َٔ ،م ٕٚيم بني َـا إها نـإ ايــُاٍ
ايـُنٍفي هٖبا :أََ - ١ٚ ٚهٛنني أ ٚفري ََهٛنني  -أ ٚنإ فريُٖـا َـٔ األَـٛاٍ
ايٓف ١َٝاييت ٜتعاىف ٍابكا :نٌٖٓا ٚإمفاىٖا َٔٚ ،م ٕٚيم بني َـا إها ٚضـن ايهٓـٌ
يف ماى ايـػيب أّ ٚضن ٙيف ماى اقًٍَّٛ ،اتا :ناْذ األى

غاٍ ايفتؽ أّ عـاَي٠

أّ ـ ٞفيب ١بام أًٖٗا أّ إْـطًٛا عٓٗاٍٛ ،ا ٤نإ عً ٘ٝأزـي اقًٍّ أّ ي ٜهٔ.
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 ْٜٚط يف ٚضٛب تـقُ ُٝايهٌٓ ايً َعًَ ّٛايه٘  :بًٛغ ايٖٓاب ٖٛٚ ،أقـٌ
ْٖـاب ٞايــوٖب ٚايفٚـَ ١ايٝـ :١يف ٚضـٛب ايٌنــاٚ ،٠ال ـيم بــني غٝـاً ٠ايهٓــٌ م عــ١
ٚاغن ٠أ ٚيف م عـارٜٚ ،ــطي ٟيف تــقُ ُٝايهٓـٌ َـا ٍـبل يف ايــُعنٕ َـٔ إٍـتسٓا٤
ايـُ ؤْٚ ١نفاٜـ ١بًـٛغ ايٖٓـاب قبـٌ إٍتــسٓاٗ٥ا ٚغهـِ إّـ اى مجاعـ ١ــ ٞإفياضـ٘
إها بًغ ايـُطُٛع ايٖٓاب .
ٚي ٛعًِ أ ٚإغتٌُ ٚضٛم ٚاىص َـػ ّ ايــُاٍ ٜعـٛم ايهٓـٌ إيٝـ٘ يـٌّ ايفػـٗ
عٓ٘ َٚـػاٚي ١ايت ٌٕٛإيٚ ، ٘ٝالبن َٔ َياضع ١ايـُطتٗن ايعنٍ عٓن تعـوى ايفػـٗ
أ ٚتعوى اي ٍٕٛٛإىل ايـُايو ٚ .إها أم ٣ايفػٗ إىل ايعًِ بعا٥ن ١ٜايهٓـٌ يــًَُِ ُ
أ ٚهَ ٖٛ ٞأٚ ٚاىز٘ ايـُٛضٛم ٚقن عي ٘ ٚأَهٓ٘ إٖٜاي٘ إيٚ ٘ٝضـب م عـ٘ إيٝـ٘ٚ ،إٕ
ي ٜعي ــ٘ ٚضــب عًٝــ٘ ايتعيٜــف عًــ ٢االغــٛط يٌَٚــا ،:ــإ عي ــ٘ ٚ -يــ ٛبعًَــُ١
َـــقتٖي -٠م عــ٘ إيٝــ٘ٚ ،إٕ ي ٜعــيف ايـــُايو ايـــُػ ّ َايــ٘ أ ٚي ٜتٕٛــٌ إىل
َعي ت٘ أ ٚنإ ايـُاٍ ايـُهَٓ ًٛـُا ال ٜـُهٔ تعيٜف٘ تٖنٍم ب٘ عـٔ َايهـ٘ ايْـيعٞ
عً ٢األغٛط ٚضـٛبـاْ ،:عِ إها نإ ايـُايـو قنٜـُا - :يـه ٕٛايهـٓـٌ عـتـٝكا - :بــػٝش
ٜـتـعوى َعي ٚ ١اىز٘ عام ٠األظٗي إٔ ايٛاضن ايـُؤَٔ ٜـًُه٘ ٚعً ٘ٝم ع مخَ٘ .
( :)9إها ٚضن ايهٌٓ ـ ٞاألى

ايـًُُٛن ١ي٘:

إ ًَهٗا باقغٝا ٤نـإ ايهٓـٌ يـ٘ ٚعًٝـ٘ ايــقُُ ،إال إٔ ٜعًـِ أٜ ٚطُـَ ٔ٦ـٔ
بعض ايكيا ٔ٥أْ٘ عا٥ن يـًَُِ أ ٚيـُػ ّ ايـُاٍ َٛضٛم أ ٚقـنٝ ِٜطـيَ ٟـا تكـنّ
َٔ ايتعيٜف زِ ايتٖنم عٔ َايه٘ ايـُطٗ. ٍٛ
ٚإٕ ٚضــن ايهٓــٌ يف أى

ٍ قــن ًَهٗــا بايْــيا ٤أ ٚايـــٗب ١أْ ٚـــػُٖٛا ــاألغٛط

ٚضٛبا :إٔ ٜعيٍف ب٘ ايـُايو ايَابل إها إغتٌُ عٛم ًَه٘ إيْ ٘ٝاّ: ٦ا َـٔ ظٗـٛى نْٛـ٘
قن ِٜايعٗن َٔ بعض األَاىار ٚايكيا ٔ٥أ َٔٚظٗـٛى نْٛـ٘ قيٜـب ايعٗـن باقمفـاى
ٚاين ٔٚ ،غٓٝـ٦و ٜـطب ايتعيٜف عً ٢االغـٛط ٍـٛا ٤نـإ ايــُايو ايَـابل ٚاغـنا:

ٚضٛب اخلُُ يف نٓ ًٛاالى
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أّ َتعنما : :إ عي ٘ ٚ -ي ٛبٕٛف َٜري ٚعًََ ١ـقتٖي ٠تؤنـن عـٛم ًَهـ٘ إيٝـ٘-
م ع٘ إيٚ ،٘ٝإال عٍي ٘ ايـُايو األٍبل إها عًِ بٛضٛم ٙيف ًَه٘ ٚإغتُـٌ عـٛم ًَهـ٘
إيٝــ٘ ٖٚهــوا .
ًَو األى

ــإ ي ٜعي ــ٘ ايــطُٝع أ ٚي ٜـــػتٌُ عــٛم ًَهــ٘ إىل َــٔ ٍــبك٘ يف
ـايهٌٓ يٛاضـنٚ ٙعًٝـ٘ ايــقُُ َـا ماّ ي ٜعًـِ عـٛم ٙيــًَُِ َعـني

َٛضٛم أ ٚقنٜٛ ِٜضن ٚاىز٘ٚ ،إال ٚضب عً ٘ٝايتعيٜف زِ ايتٖنم نُا تكنّ.
ٚإها ٚضن ٙـًَ ٞو فـريٚ ٙنـإ تــػذ ٜـن ٙبإضـاى ٠أ ٚإعـاى ٠أْ ٚــػُٖٛا اْـ٘
ٜعيٍ ٘ يًـُايو  :إ عي ٘ بعًَٚ ١اٙـػٚ ١يـَ ٛــقتٖي ٠م عـ٘ إيٝـ٘ٚ ،إال ـاالغٛط
ٚضٛبا : :إٔ ٜعيٍ ٘ ايـُايو األٍبل إها عًِ بٛضٛم ٙيف ًَه٘ ٚإغتٌُ عٛم ًَه٘ إيٝـ٘
ٖٚهوا ،إ ي ٜعي ٘ اجلُٝع ٗـ ٛيٛاضـنٚ ٙعًٝـ٘ ايــقُُ ،إال إٔ ٜعًـِ أٜ ٚطُـٔ٦
بأْ٘ عا٥ن يـًَُِ أَ ٚـػ ّ ايـُاٍ ٖٛ -أٚ ٚاىز٘ َٛضٛمٝ -طيَ ٟا ٍبل َٔ يـٌّٚ
ايتعيٜف عً ٢األغٛط زِ ايتٖنم عٔ َايه٘ بإهٕ ايـُطتٗن ايعنٍ عً ٢االغٛط.
( :)10إها إّـ  ٣مابــ ١أ ٚفــٌاال :أ ٚمضاضــ ١أَْ ٚػٖٛــا َـــُا ٜهــ ٕٛيف ٜــن ايبــا٥ع
 :٠قبٌ ايبٝع ٛضن يف ضٗ ٛا َاال :عيٍ ٘ ايبا٥ع إٕ تٛقع عا٥نٜتـ٘ يــًُه٘ ،ـإ عي ـ٘
بإٔ أعطٕٚ ٢ف٘ ٕػٝػا :م ع٘ إيٚ ،٘ٝإٕ ي ٜعي ٘ نإ يًٛاضن .
ٚإها إّ  ٣طريا :أٚ

هٚٚ ١ضن يف ضٗ ٛا َاال ٛٗ :يـ٘ َٔ م ٕٚتعيٜفْ ،عـِ

ايطٛٝى ٚايَُو ايـُيبٍا ٠يف أَانٔ َٝٚاَ ٙـقتٖ ١تًػل باينابٖٛ ٚ ١ا يف احلهِ.
ٚيف مجٝع هيو ال جيب ايـقُُ بعٓٛإ ايهٌٓ بٌ جيي ٟعً ٘ٝغهِ ايفا٥نٚ ٠اييبؽ.
اييابع َ :ا أفيع َٔ ايبػـي أ ٚاألْٗـاى ايععُٝـ ١بفعـٌ ايغـ ٘ٛيف بـاطٔ ايــُا٤
َــٔ اجلــٛاٖي ٚايٓفــا ُ٥نــايًؤيؤ ٚايٌبيضــن ٚايٝــاقٛر ٚايـــُيضإ ٚايعٓــرب ٚايَٝــي
ٖٛ ٚــا -جيــب يَُٝــ٘ ،مَ ٕٚــا ٜـــقيع َــٔ ايـــػٛٝإ ايـــُا : ٞ٥ايَــُو  ٚــ،ٙٛ
ٚم ٕٚاألَٛاٍ ايغاىق ١إ ايـػًٍ َُٓٗا يًُهًف ٜـػَب َٔ ايفٛا٥ن ٚاألىباـ .
ٚال يم بني إتـػام ايٓٛع ايـُقيع بايغٚ ٘ٛبني تعنمٚ ٙال بني تعنم ايغاٗ٥
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ٚبني إتــػامٚ ،ٙايــُِٗ ٕـنم (ايغـ ٘ٛايٛاغـن) ٚعٓـن ٙجيـب اخلُـُ ـٛىا :عًـ٢
ايغا ٗ٥األٕ ٌٝأ ٚعً ٢ايــَُتأضي إٕ نـإ ايغـا ٗ٥أضـرياَ :ـٌٍٚم :ا بـاآلر ايغـ٘ٛ
ٚأمٚات٘ َٔ ََتأضي. ٙ
( :)11األق ٣ٛإّ اط ٚضٛب اخلُُ يف ايغ ٘ٛعٓن بًٛغ َـطُٛع َا أفيضـ٘
ْٖاب٘  :اينٜٓاى ايْيع -ٞايــَُا )3،5( ٟٚفـِ َـٔ ايـوٖب ٚ -إٕ نـإ ايــُقيع
َعنْاَ :تهْٛا :يف ايبػي نايٝاقٛر ٚايٌبيضن ً ،مخُ ُٝا ٜٓكٗ عٔ ٖـوا ايكـنى،
ْعِ ي ٛا

عٔ ايـُؤْ ١بعن إْتٗا ٤ايَٓٚ ١ضب َٔ غٝش عُ ّٛايفا٥ن. ٠

(َ :)12ــا َٜــتقيع َــٔ ايبػــي ٚايٓٗــي َــٔ أَــٛاٍ فاىقــٖ - ١ــ ٞفــري اجلــٛاٖي
ٚايٓفا ُ٥ايـُته ٘ٝ ١ْٛفًك - :١نُـا إها فيقـذ ٍـف١ٓٝ

نٗـا أًٖـٗا ٚأعـي

إٔــػابٗاٚ ،يــ ٛيفكــنِٖ األَــٌ بٛضــناْٗاٚ ،أغــيً اقعــيا

عٓٗـا

بـــػَب ايكــيأ٥

ايـــُػٝطٚ ١ايــيت ٜعي ٗــا أٖــٌ فربتٗــا ٖٚ -ــوا ىبــؽ  ٚا٥ــن ٠يـــَُتقيض٘ ٜتًُهٗــا
ٜٚـطب عً ٘ٝتـقَُٗٝا بعن إْتٗا ٤ايَٓٚ ١ي َٔ ُٝايغ. ٘ٛ
ْعــِ إها بكــ ٞأًٖــٗا ٜفتٍْــ ٕٛعــٔ األَــٛاٍ ٚأفــوٚا َــا قو ــ٘ اي ــُاَٗٓ ٤ــا َٚــا
إٍــتقيضَ ٙٛــٔ ايـــُاً ٤ــِ ٜتػكــل إعياٙــِٗ ٚال َٜػ ـٌٍ تـــًُو أَٛايـــِٗ َــٔ مٕٚ
ىفٖ ١أًٖٗا أٜ ٚتػكل إعيا ِٗٙالغكا. :
( :)13إها أفــيع ايـــطٖٛي ٠أ ٚايـــُاٍ ايٓفــ ُٝبةيــَ ١ــٔ م ٕٚفــ ٍ٘ٛــاالغٛط
 ٚضٛبا - :ضيٜإ غهِ ايغـ ٘ٛعًٝـ٘ بتقَُٝـ٘ ـٛى :ا إها بًـغ َــطُٛع٘ ايٖٓـاب،ٚإال ٗ ٛا٥نٜٓ ٠تعي إْـتٗا ٤ايَٓ ١اها َٗٓ ٌٚا عٔ ايـُؤْٚ ١ضب تـقُ. َ٘ٝ
( :)14ايعٓـــرب طٝـــب َعـــيٚف  :إٕ أفـــيع بـــايغ ٘ٛـــً إّـــهاٍ يف ٚضـــٛب
تـقُٛ َ٘ٝىاٚ ،:األغـٛط يٌَٚـاٚ :ضـٛب تــقُ َ٘ٝإٕ أفـو َـٔ ٚضـ٘ ايــُا ٤أَ ٚـٔ
ايَاغٌ ٚإٕ ي ٜبًغ قُٝت٘ مٜٓاىاّ :يعا. :
ايـقاَُ  :األى

اييت إّـتــياٖا ايـوََ ٞـٔ ايــًَُِ اْـ٘ إها ٕــنم عٓــٛإ
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االى

باقطًم ايعي ـ ٞعًَ ٢ا إّ ٚ ٣ضب عً ٢ايوَ ٞاخلُُ عً ٢االق،٣ٛ

َــٔ م ٕٚــيم بــني األى

ايـــطيما ٤أ ٚايـــقيب ١أ ٚأى

ٚايننإ ُٖٛ ٚا َـُا ته ٕٛاألى

ايــٌىع م ٕٚايـــَُهٔ

تابع ١يف ايٖنم ٚاقطـًم ايعـييفٜٚ ،ــقتٗ

ايـػهِ بايْياٜ ً ٤عٍِ ٍا٥ي ايتـًُهار  -ايـُعا ١ٝٙٚأ ٚايـُطاْ. - ١ٝ
(ٜ :)15تعًل ايـقُُ بيقب ١األى
عني األى

ايـُْ اٜٚ ،٠تقري ايـوَ ٞبـني م ـع مخـُ

ٚبني م ع قُٝت٘  ّٜٛاين ع ٚاألما ًٛ ،٤م ع أغنُٖا ٚضـب عًـٚ ٢يـٞ

أَي ايـقُُ ايكب ٍٛب٘ ٚايٖيف يف َٛاىم ٙايـُكيىّ ٠يعا. :
( :)16إها إّ  ٣ايوَ ٞاألى

زـِ أٍـًِ ـاألقيب إْتفـا ٤ايــقُُ عٓـ٘ٚ ،إها

باعٗا ايوَ ًََِ َٔ ٞي َٜكت عٓ٘ ايـقُُ ،زِ إها إّـ اٖا ايـوََٓ ٞـ٘  -زاْٝـا- :
ٚضب عً ٘ٝمخُ مفي  :إ م ـع ايــقُُ األَ ٍٚـٔ عـني األى

نـإ ايــقُُ

ايساْ ٞمخُ األىبع ١أمخـاِ ايباق ٝـٚ ،١إٕ م عـ٘ َـٔ ايكُٝـ ١ايٓكنٜـ ١نـإ ايــقُُ
ايساْ ٞمخُ تـُاّ ايعني .
( :)17إها إّ  ٣ايوَ ٞاألى

ّٚيط عً ٢ايـًَُِ ايبا٥ع إٔ ٜه ٕٛايـقُُ

عً ٘ٝأ ٚإٔ ال ٜهٗٝ ٕٛا ايـقُُ بطٌ ايْيطْ ،عـِ إٕ إّـ ط عًٝـ٘ إٔ ٜـؤم ٟعٓـ٘
اخلُُ ايٛاضب عًٕ ٘ٝؽٍ ايْـيط ،يهـٔ ال َٜـكت عٓـ٘ ايــقُُ إال بايـن ع عـً،:
ٖٚوا ْعري َا يّ ٛيط أغن عً ٢ايـُْ  ٟألى ٘ٙبـسٍُٔ َعـني إٔ ٜـؤم ٟعٓـ٘ ايـنٜٔ
ايسابذ عً ٢هَت٘ اْ٘ ال َٜكت عٓ٘ اين ٜٔإال إها م ع٘ عً.:
ايَــامِ  :ايـــُاٍ ايـــػًٍ ايـــُقًٛط بايـــػياّ إها إفتًطــا َــٔ م ٕٚتـــٌُٝٝ
أغنُٖا َٔ اآلفيٚ ،ي ٜعـيف قـنى ايــػياّ ٝـ٘ٚ ،ي ٜتـبني ٕـاغب٘ ايْـيع ٞاْـ٘
حيٌٍ ايـقًٝت ٜٚطٗي عٓن إفياع مخَ٘ ٕٚي ٘  -بتُاَ٘  -إىل ََتػـك ٘ٝايــٗامشٝني
ٚاقَاّ (عجل) نَا٥ي َٛاىم اخلُُٚ ،االغٛط إٍتػبابإ :ـي ٘  -بتُاَـ٘  -بكٖـن
األعٍِ َٔ ىمٍ ايـُعايـِ  َٔٚايـقُُ بـػٝش ٜه ٕٛايـُٖيٚف إيَٛ ٘ٝىما :يـُٗا
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ََٚتػـل إٜاُٖاٚ ،األٚىل تـًَ ُ٘ٝإىل ايـُطتٗن ايـُكًنٖ .وا إها إغـتـٌُ نـٕٛ
احلياّ يف اخلًٝت بكنى مخُ ايـُطُٛع َٔ فري عًِ بٌٜامت٘ عٓ٘ أْ ٚكٖاْ٘ عٓ٘.
َٚع ايعًِ إمجاال :بايٓك ١ٖٝبكنى َعتنٍ ب٘ ٜـطٌ ٜ٘ايتٖنم ب٘ عٔ َايهـ٘ -بايكـنى
ايـُعً ّٛإمجاالْ :كٖ٘ عـٔ اخلُـُ َٚ ،-ـع ايعًـِ بايٌٜـام ٠ايــُعتن ٠عـٔ ايــقُُ
 ًٌَٜ٘إعطا ٤ايـقُُ ٜٚـػتاط َع٘ ٚضٛبا :بإعطا ٤ايٌا٥ن ٕنق ١عٔ َايه٘.
(:)18ايـــُيام َــٔ ايـــػياّ :ايـــُاٍ ايــو ٟتَــًت عًٝــ٘ بطيٜــل غيٍَــ٘ ايْــاىع
نايَــيقٚ ١ايغٖــب ٚأضــٛى ايغٓــاٚ ٤ايكُــاى ٖٛ ٚــا ،ــاها عًــِ َكــناى ايـــػياّ يف
أَٛاي٘ ٚي ٜعًِ ايـُايو تـفػٍٗ عٓ٘ يف َعإ َعي ت٘ ،إها ٜـَ ُ٦ـٔ ايٕٛـ ٍٛإيٝـ٘
ٚإٖٜاٍ َاي٘ ي٘ تٖـنٍم بايــُ اٍ عـٔ َايهـ٘ ٍـٛا ٤نـإ ايــػياّ بــُكناى اخلُـُ أّ
نــإ أقــٌ َٓــ٘ أّ نــإ أنســي َٓــ٘ٚ ،األغــٛط ٚ -ضٛب ـا - :إٔ ٜهــ ٕٛايتٖ ـنٍم بــاهٕ
ايـػانِ ايْيع - ٞايـُطتٗن ايعنٍ . -
ٚإها عًــِ ايــُايو ٚضٗــٌ ايـــُكناى تياٙــَ ٢عــ٘ بايٖــًؽ أ ٚبــاقبياَ ٤ــع م ــع
عٛ

ُعٔ غـك٘ ايـٛاقعٚ ،ٞإٕ ي ٜتٍَٝـي أ ٚي ٜـي

َ ايــُايو بايٖـًؽ أ ٚبـاقبيا٤

ضاً اققتٖـاى عًـ ٢م ـع األقـٌ قـنىا :أ ٚاألمْٛ ٕٚعٝـ :١إٕ ىٙـّ ٞـيٜه٘ بتعٓٝٝـ٘،
ٚإٕ ي  ٜاٝٙا عً ٢ايتعٝني ٕٚاىا َتقإُني تع ٍٔٝاييضـٛع إىل ايــػانِ ايْـيعٞ
و إٕ ىٙــ ٞبتعــٝني ايـــُطتٗن أَٖٓ ٚــٛب٘
يـــػَِ ايـــقٖٚ ١َٛإْٗــا ٤ايتٓــاًعٚ ،غ٦ٓٝـ ُ
ٗٚ ،ٛإال أقيع ايـػانِ ايْيعٚ ٞعَ ٍٔٝاي٘ ٚأضرب ٙعً ٢ايكب ٍٛب٘ .
ٚإٕ عًــِ ايـــُايو ٚايـــُكناى ٚضــب م عــ٘ إيٝــ٘ٚ ،نــإ ايتعــٝني ٚقَــُ ١ايـــُاٍ
ايـُقتًت باي ا ٞٙبُٗٓٝاٚ ،إال بايكيعٚ ١طيٜكتٗا بعـن ـي

ايــقًٝت عْـي ّـٝاٙ

أ ٚعْي عيبار ٚقن عًِ َكناى ايــػياّ ٗٝـا ّ -ـاتني يٌٜـن َـسً - :تطـي ٟايكيعـ١
غ٦ٓٝو بإٔ ٜعط ٢يهٌ ّا ُ٠ىقِ َٔ عْي -ايــُاٍ ايــُقتًت  -زـِ تهتـب ىقـع بعـنم
ايـُاٍ -ايعْي ٠يف ايـُساٍ  -تـٙٛع ـ ٞايهـٚ ُٝعً ٢نٌ ىقـع ١ىقـِ زِ تـقـيع
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باٍِ اآلفي  -فري ه ٟايٝن  -ىقعتإ َٔ ايه ُٝيهٌ َُٓٗا ىقِ ٝتعني َاٍ اآلفي
بايَُٗني ايـقاىضني ٜٚه ٕٛايباق ٞيو ٟايـٝن .
( :)19إها عًِ قنى ايـُاٍ ايـػياّ ايـُقتًت ٚي ٜعًِ ٕاغب٘ بع ٘ٓٝبٌ عًُ٘ يف
عــنم َ ــػٖٛى -نــإٔ ٜهــ ٕٛأغــن َ ــطاٚى ٜ٘ايـــقَُ ١أ ٚأغــن أبٓــاًٜ ٤ــن ايَــت- ١
ٚإمعــا ٙمجــٝعِٗ ٚضــب عًــ ٢االغــٛط ايــتقًٗ َــٔ ايـــطُٝع باٍ ٙــا ِٗ٥بٓػــٛ
َعكَ ٍٛـُهٔ ٚ -ي ٛبن ع أَساٍ ايـُاٍ ايـػياّ َٔ ن - َ٘ٝإ ي ٜـُهٓ٘ إٍ ٙـا٤
مجــٝعِٗ يعطــٌ ٙايـــُاي ٞــاألقيب ايعُــٌ بايكيعــ ١يف تعــٝني ايـــُايو ٙــُٔ ايعــنم
ايـُػٖٛىٖٚ .هوا احلهِ إها ي ٜعًِ قنى ايـُاٍ ٚعًِ ٕاغب٘ يف عنم َـػٖٛى.
(:)20إها نإ يف هَت٘ َاٌٍ غياٌّ  -نُا ي ٛفٖب٘ َٓ٘ أ ٚنإ زـُٔ َبٝـع ُأ ٚأضـيا:
ي ٜن ع٘ إىل َايه٘ ٚأتــًف٘ عًٝـ٘ سبـذ يف هَتـ٘  -ـً َــػٌ يًقُـُ ،بـٌ إٕ عًـِ
ضَٓــ٘ َٚكــناىٚ ٙعــيف ٕــاغب٘ بعٓٝــ٘ ىٍم ٙإيٝــ٘ بــأٍٚ ٟــَ ١ًٝعكٛيــٚ ،١إٕ ي ٜعي ــ٘
بْقٖ٘  :إ نإ يف عنمُ َــػٖٛى ـاالغٛط ٚ -ضٛبـا - :إٍ ٙـا ٤ايــطُٝع نُـا
تكـنّٚ ،إٕ ي ٜـــُهٔ عُــٌ بايكيعــ ١يتعــٝني ايـــُايو َــِٓٗٚ ،إٕ نــإ ايـــُايو فــري
َعيٚف إًٔ :أ ٚنإ َْتبٗاَ :يمما ُٔٙ :عـنم فـري ذلٖـٛى  -نـإٔ ٜعًـِ أْـ٘ أغـن
أبٓا ٤ايبًن ٠أ ٚايعْري ٠ايهوا - ١ٝ٥تٖنٍم ب٘ عٔ َايهـ٘ ٚاقعـاٚ ،:األغـٛط ٚضٛبـا :إٔ
ٜه ٕٛتٖنٍق٘ بإهٕ ايـػانِ ايْيع - ٞايـُطتٗن ايعنٍ . -
ٚإٕ عًِ ضُٓ ايـُاٍ ايـػياّ ايسابذ ـ ٞهَت٘ ٚضٌٗ َكـناى ٙضـاً يـ٘ يف َكـاّ
إبيا ٤هَت٘ اققتٖاى عً ٢ايــُتٝكٔ ٖٚـ ٛاألقـٌ قُٝـ ،١ـإ عـيف ايــُايو بعٓٝـ٘ ىمٍٙ
إيٚ ،٘ٝإال إ نإ يف عـنم َــػٖٛى ـاالغٛط ٚ -ضٛبـا - :إٍ ٙـا ٤ايــطُٝع نُـا
تكنّ ،إ ي ٜـُهٔ ىضع إىل ايكيع ١يتعٝني ايــُايوٚ ،إال تٖـنٍم بـ٘ عـٔ ايــُايو
ٚاقعاٚ :االغٛط ٚ -ضٛبا - :إٔ ٜه ٕٛبإهٕ ايـػانِ ايْيع.ٞ
ٚإٕ ي ٜعيف ضُٓ ايـُاٍ ايـػياّ ٚنإ قُٝٝاٚ :تيمٍم َا ـ ٞايوَ ١بني ايْا٠
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ٚايبعري َسًٚ :ناْذ قُٝت٘ غني ايتٖن ٟقبيا ٤هَت٘ َيمم ٠بني ق ُ١ُٝأقٌ ٚبني قُ١ُٝ
أنرب ايـػهِ نُا ي ٛعيف ضَٓ٘.
ٚإٕ ي ٜعيف ضَٓ٘ ٚنإ َسًٝا :نإٔ تيمم َا يف ايوَ ١بني ايــػٓطٚ ١ايْـعري ،أٚ
نإ َيمما :بني ايـُسًٚ ٞايك ُٞٝناي مم بـني ايــػٓطٚ ١ايْـاٚ ،٠غ٦ٓٝـو  :ـإ أَهـٔ
ايـُٖايـػَ ١ـع ايــُ ايو ٚاي اٙـ ٞبعـٛ

ٜيٙـ ٘ٝعٍُـا يف ايوَـ ١تعـ ٍٔٝهيـوٚ ،إال

 ًَُ٘ٝايـُايني زِ ٜعٌُ بايكيع ١بني األضٓـاِ ايــُػتٌُ إّـتغاٍ هَتـ٘ بٗـا يتعـٝني
َاٍ ايغري َُٓٗاٚ ،إٕ تعوى إٖٜاٍ ايـُايني ايـُْتبٗني إىل ايــُايو أقـيع بُٗٓٝـا َـٔ
أ ٍٚاألَي يتعٝني ضُٓ ايـُاٍ ايـػياّ عـًٝـ٘ زِ ٜـتٖنٍم بـ٘ عٔ َايه٘ .
( :)21إها تب ٍٔٝايـُايو ايْيع ٞبعن م ع ايـقُُ أ ٚبعن ايتٖنم عٔ ايــُايو
ايـُطٗ ٍٛايعاٖي عنّ ايُٚإ ي٘ ٚإٕ طايـب بــُايْ٘ ،عـِ ظٗـٛى ايــُايو ٚزبـٛر
َايهٝت٘ قبٌ م ع ايـقُُ أ ٚقبٌ ايتٖنم  ًٌَٜ٘تًَ ِٝايـُاٍ إي ٘ٝألْ٘ َايو.
 ٚـ ٞايًكط ١بايـقٖ ٘ٛإها تـًُهٗا ايًقت أ ٚأعطاٖا يًفكري زـِ ظٗـي ايــُايو
ٚأعًُ٘ باحلاٍ ٚى ٞٙنإ أضي ايتٖنم ي٘ٚ ،إٕ ي ٜي

َ ب٘ ُٗٓٙا يـ٘ ايــُتٖيف

يف ايًكط ١بايتًُو أ ٚبايتٖنم ٚنإ أضي ايتٖنم يًُتٖنم.
( :)22إها عًِ بنٚا :بٌٜام ٠ايـػياّ يف َاي٘ عٔ َكناى ايــقُُ أْ ٚــكٖٝت٘ عٓـ٘
ي ٜٓفع م ع اخلُُ ٚغن ٙعً ٢األغٛط ،يهٔ ي ٛإّتب٘ ايــُكناى ٚي ٜعي ـ٘ بــػنٍٙ
قٍُُ َـطُٛع ايـُاٍ زِ غٌٖ ي٘ ايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ إٔ احلياّ أنسي َـٔ اخلُـُ
ٚضب عً ٘ٝم ع ايٌا٥ن عٔ اخلُُ ٕنق :١عـٔ َايهـ٘ ٚاقعـا :عًـ ٢االغـٛط ٚضٛبـا،:
ٚإها عًِ أ ٚإطُإٔ أْ٘ أْكٗ ي ٜـطٌ ي٘ إٍ مام ايٌا٥ن عًَ ٢كناى ايـػياّ .
( : )23إها نــإ ايـــػياّ ايـــُقتًت بـــُاي٘ َــٔ اخلُــُ أ ٚايٌنــا ٠أَ ٚــٔ ْـــُا٤
ايٛقف ايعاّ أ ٚايـقا٘ ال ٜـػٌٍ ايـُاٍ ايـُقتًت ب٘ بـإفياع اخلُـُ ،بـٌ ٜــطيٟ
عً ٘ٝغهِ َعً ّٛايـُايو رياضع ٚي ٍٞايـقُـُ أ ٚايٌنا - ٠ايـُطتـٗن ايعنٍ أٚ
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َٖٓٛب٘ يمَٛى ايـػَب - ١ٝأَ ٚتٛي ٞايٛقف ّيعا :عً ٢أغن ايٛض ٙٛايَابك.١
( :)24إها نإ ايـػًٍ ايو ٟإفـتًت بـ٘ ايــػياّ قـن تعًـل بـ٘ ايــقُُ ٚضـب
عً ٘ٝبنٚا ::إفياع مخُ ايتػً ،ٌٝزِ ٜـطب عًٝـ٘ إفـياع مخـُ ايبـاق ٞـاها نـإ
عٓن ٙمخٍَٚ ١بع ٕٛمٜٓاىاٚ :ضب تـقُ َ٘ٝيتطٗري َٔ ٙايـػياّ ٝن ع مخَ ١عْـي
مٜٓاىاٜٚ :بكٍ ٢تٝ ٕٛقٍَُٗا ٜٚبك ٢ي٘ َٔ دلُٛع ايـُاٍ زـُاْٚ ١ٝأىبع ٕٛمٜٓاىا.:
(ٜ :)25ـػيّ ايتٖيف يف ايـُاٍ ايـُقتًت بايـػياّ  -بٝع٘ أ ٚإتً ٘ َـسً - :قبـٌ
إفياع مخَ٘ ٝـأزِ بـويو ٚال َٜـكت ٚضـٛب إٖٜـاٍ ايــػياّ إىل َايهـ٘ ّـيعا :أٚ
ٚضــٛب تـــقُ ُٝايـــُقتًت ،بــٌ ٜٓتكــٌ إىل هَتــ٘ :ايكــنى ايـــُعًَ ّٛــٔ ايـــػياّ
ايـًُُٛى يغري ٙأ ٚمخـُ ايــُطُٛعٚ ،غ٦ٓٝـو إٕ عـيف ٕـاغب٘ تياٙـَ ٢عـ٘ بهـٌ
َْ ١ًٍٝٚيٚعَ ١عكٛيٚ ،١إٕ ي ٜعي ـ٘ ٚ -يـ ٛيف عـنمُ َــػٖٛىٚ -ي ٜعـيف قـنىٙ
م ع ايـقُُ َٔ ايــُطُٛعٚ ،إٕ ضًٗـ٘ ٚعـيف قـنى ٙتٖـنٍم بـ٘ عـٔ َايهـ٘ ٚاقعـا:
بإهٕ ايــُ طتٗن ايعـنٍ عًـ ٢االغـٛطٚ ،إٕ تـيمم قـنى ٙبـني األقـٌ ٚاألنسـي ضـاً يـ٘
اققتٖاى عً ٢األقٌ أَ ٚا ٜتٝكٔ إّتغاٍ هَت٘ ب٘ ٝن ع٘ إىل َايهـ٘ إٕ نـإ ٜعي ـ٘ أٚ
ٜتٖنٍم ب٘ عٔ َايه٘ بإهٕ ايـُطتٗن ايعنٍ عً ٢األغـٛط إٕ ي ٜعي ـ٘ أ ٚي ٜــُهٓ٘
إٖٜاٍ َاي٘ إيٚ ،٘ٝاألغٛط إٍتػبابا :م ع األنسي ايوٜ ٟتٝكٔ َع٘ َٔ بيا ٠٤هَت٘.
ايَابع  :ا ٌٙايـُؤَْ ٖٛٚ : ١ا ٜفَ ٌٚـٔ أىبـاـ إنــتَاب٘ ٛ ٚا٥ـن ٙعـٔ َؤْـ١
ٍٓ ُ١يٓفَ٘ ٚعٝاي٘ ْعـري ٛا٥ـن ايٖـٓاعار ٚايٌىاعـار ٚايتطـاىار ٚاقجيـاىار عـٔ
األعُاٍ أ ٚايـُٓا ع ٚغٝاً ٠ايـُباغار األًٕ ١ٝاييت ال َايو يــٗا ٚال ََـتػل ،بـٌ
نــٌ ا٥ــنَ ٠ـــًُٛن ١تـــػٌٖ يف ايٝــن ٚتكــبض َــٔ م ٕٚتعــب ٚإنـــتَاب نايـــٗن١ٜ
ٚايــــطا ٠ٌ٥ايـــيت يــــٗا فطـــي  -م ٕٚايَٝـــري ٠ايطفٝفـــ ١أ ٚفـــري ايــــقطريٚ - ٠ايــــُاٍ
ايـــُ ٢ٕٛبــ٘ ٚايـــُٓوٚى يــ٘ ْٚـــُا ٤ايٛقــف ايـــقا٘ أ ٚايعــاّ ٚايـــُرياص ايــو ٟال
ٜـػتَب  ٖٛٚ -ايو ٟال ٜتٛقع عام ٠نُرياص عٍِ أ ٚفاٍٍ أ ٚإبُٓٗا أَ ِٖٛ ٚـُٔ
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ته ٕٛي٘ هىٝ ١ٜـُٛت :١ٍٜٛ ٕٛيف غامص عيب ُ١أً ٚيٌاٍ . -
ٚايعـــاٖي عـــنّ ٚضـــٛب اخلُـــُ يف ايــــُٗي -ايٖـــنام بتُاَـــ٘ م ٕٚايــــٗناٜا
ايـُيتبطَ ١ع٘ قبًـ٘ أ ٚبعـنٚ - ٙيف عـٛ
ايـُط

ايــقًع ٚيف أىٔ ايــطٓاٚ ١ٜمٜـ ١األعٚـا٤

عًٗٝا ٚيف ايـُرياص ايـُػتَب  ٖٛٚ -ايــُرياص ايــُتٛقع َـٔ أب أ ٚأّ أٚ

إبٔ أ ٚبٓذ أْ ٚـػَ ِٖٛـُٔ ٜتٛقع َٛت٘ ٚتٛىٜس٘ . -
( :)26إها إطُإٔ ايٛاىصُ بإٔ َٛىٍز٘ ي ٜؤمِّ مخُ َا تينـ٘ ٚضـب عًٝـ٘ أماؤٙ
ٚإفياض٘ قبٌ تكَ ِٝاي ن ١بني ايٛىزٚ ،١إها عًِ إٔ َٛىٍز٘ أتـًف َاال :ي٘ بعـن تعًـل
ايـقُُ ب٘ ٚضب إفياع مخَ٘ َٔ تينـت٘ نَا٥ي ايـن ٕٜٛتــقيع قبـٌ قَـُتٗا بـني
ايٛىزــْ . ١عــِ إها ي ٜهــٔ ايـــُٛىٍص ًَتٌَــ :ا بــايتقُ ُٝيف غٝاتــ٘ عٖــٝاْاٚ :نــإ
ايٛاىص َؤَٓاًَ :تٌَا :بايٛال ١ٜايععُـ ٢آلٍ َــػُن ( )ـً ٜبعـن تــػً ً٘ٝعًٝـ٘ يف
ايٖٛىتني.
( :)27ال ٜبعن عنّ تعًل ايـقُُ بـُا قب ٘ٚايفكيا َٔ ٤غـلٍ ايَـام ٠أ ٚايٌنـا٠
بٌ ٚغل اقَاّ (عطٌ) اْ٘ يَٝذ ا٥نَ ٠ـًُٛن ،١إه َٖ ٛـاٌٍ ال ٜــًُه٘ ايفكـري ٚال
ايٛي -ٞايـُطتٗن ايعنٍ  -بٌ َٖ ٛباـ يًفكياٖٜ ٤ي  ْ٘ٛيف إغتٝاضاتِٗ بإهٕ ايفكٝـ٘
ايعـــنٍ ٚال ٜــــًُهَ ٕٛـــا ًام عٓٗـــا ٜٚــــُهِٓٗ إمفـــاىُ َكـــناىٍ َٓٗـــا قغتٝاضـــاتِٗ
ايـَُتكبًٕٚ ١ٝيف َكناى يًُػتاضني ايـُٓطبل عً. ِٗٝ
ْعِ إها تٖن ٣ايفك ٘ٝايعنٍ ٚ -ي ٞايٌنٛار ٚاألمخـاِ  -يتًُٝـو األمخـاِ
ٚايٌنٛار يـًُٖػ ،ُ١أ ٚتـًُٝو ايٖـنقار ايــَُتػب ١بـٌ ٚايٛاضبـ - ١نايهفـاىار
ٚىمٍ ايـُعايـِ َٚـطٗ ٍٛايـُايو َٗٓ ٌٚ ٚا عٔ َؤْـت٘  ًٌَٜ٘ايتقُـ ُٝإها قبٚـٗا
بإهٕ ايـُطتٗن ايعنٍ َع إَٚا ٘٥يكبض ايٌا٥ـن عـٔ َؤْـٍ ١ـٓت٘  -يــًُٖػّ ُ١ـيع١ٝ
ً َا قب ٘ٚعـٔ َؤْتـ٘ ٚضـب تــقُ َ٘ٝعًـ ٢األظٗـيٚ ،أَـا إها ي
ٜياٖا  -زِ ًام ع :
ٜهٔ قبٗٚا بإهٕ ايـُطتٗن ايعنٍ االغٛط ٚضٛباَ :ياضع ١ايـُطتٗن ايعنٍ بًػاظ
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ايـُاٍ ايفا٥ض عٔ َؤْ ١ايَٓ َٔ ١ايٖنقار ايٛاضب. ١
( :)28األىا ٞٙايـُباغّ ١يعاٚ :اييت تـًُهٗا ايبًـنٜار يـبعض ايٓـاِ َهيَـ:١
َـطاْ ١ٝأ ٚبعٛ

َعني زِ تَطًٍٗا يف مٚا٥ي (ايطـاب - ٛايَـطٌ ايعكـاىٜ )ٟسبـذ يـ٘

ل اقفتٖــا٘ ٗٝــا ،ــً ٜـــط ًٛألغ ـنُ ٌَا
غـ ٍ

تــ٘ عًٗٝــا أ ٚايبٓــاٗٝ ٤ــا إال بإهْــ٘

ٚىفٖٖٚ .َ٘ٓ ١وا ايـػلٍ ْـػ ٛا٥نَ ٠ايَ ١ٝـًُٛنٜ ١ـبوٍ ايعكً ٤بإًاٖ٤ا ايــُاٍ إها
تٓاًٍ عٔ غـك٘ ْٚكًـٗا إىل ايبـاهٍ ــ ٞما٥ـي ٠ايطـابٖٚ ،ٛـوا أَـي ٕـػٝؽ ّـيعا :يـٛ
غٌٖ باي ا ،ٞٙزِ ٜه ٕٛباهٍ ايـُاٍ أغلٍ باألى

َٔ فـري ٙال تــطٌَ ًٛا

تـ٘

ٗٝا ،إه ا َ ٢ٚعاّ عًـ ٢إٍـتػكاق٘ ايكـاْ ْٞٛيــٗا ٚي ٜبـامى إىل إغٝاٗ٥ـا ٍٚـهٓاٖا
ٜـــطب عًٝــ٘ م ــع مخــُ عٗٓٝــا أ ٚمخــُ قُٝتٗــا ايـــُبوٚي ١يـــُسًٗا ٜــ ّٛإفــياع
مخَٗاْ ،عِ إها بامى قغٝاٗ٥ا ََهٓاَ :سًٍٚ :هٓ٘ قبٌ َٚـ ٞعـاّ عًـ ٢تــًُهٗا ي
ٜـطب عً ٘ٝتـقَُٗٝا .
(ٍ :)29ــبل إٔ بــنٍ اقٜـــطاىار ا٥ــنٜ ٌ٠ـــطب ت ــقَُ ُٝــا ٜفٚــٌ َٓــ٘ عــٔ
ايـُؤْٚ ،١عً ٘ٝإها مضي ْفَـ٘ ٍـٓني عًـ ٢عُـٌ ُ -نقٝاطـ ١أ ٚبٓـا ٤أ ٚعبـامْٝ ٠ابٝـ- ١
ناْذ األضي ٠ايٛاقع ١بإًا ٤عًُ٘ يف ٍٓ ١اقضاى َٔ ٠أىباغٗاَٚ ،ا ٜكع بإًا ٤ايعُـٌ
يف ايَٓني اآلت َٔ ١ٝأىبـاـ تًـو ايَـٓنيٚ ،إها مضـي ْفَـ٘ يعُـٌ ُنايــػظ ايٓٝـاب ٞأٚ
بٓا ٤عُاى ٠يف ايعاّ ايـُكبٌ ٚإٍتًِ األضي  َ٘ٓ ٌٚ ٚعٔ َؤْت٘ ٖوا ايعاّ ي ٜـطب
تـقُ َ٘ٝإال إها  ٌٚعٔ َؤْـت٘ َٓ٘ ـ ٞايعاّ ايـُكبٌ .
ٚأَا إها باع زـُي ٠بَتاْ٘ أ ٚمضي ماى ٙإٔ ٚايـؽ عٔ ٚاىمْ ٙعـري أضـي ٠عيبتـ٘ أٚ
ٛا٥ن َهَب٘ ٚنإ هيو يَـٓني َتعـنم ٠نـإ ايعـٛ

بتُاَـ٘ َـٔ أىبـاـ ٍـٓ ١ايبٝـع

ٚٚضب  ٘ٝايـقُُ ،بعن إٍتـسٓا ٤ايـُؤْٚ ١بعن إٍتـسٓاَ ٤ا ٜـطرب ب٘ ايٓكٗ ايـُتٛقع
ٚىٚم ٙعًــ ٢ايبَــتإ أ ٚايــناى أ ٚايعيبــَ ١ــٔ ضٗــ ١إٍــتقناَٗا ٕٚــريٚىتٗا ََــًٛب١
ايـُٓفع ١يف ايــُن ٠ايباقٝـ ١بعـن إْتٗـا ٤ايَـَٓ . ١ـسً : :إها نـإ يـ٘ بَـتإ تَـ ٣ٛأيـف
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مٜٓاى ،باع زـُيتٗا أىبع ٍٓني بأىبع َ ١٦مٜٓاى ٕٚيف َٓٗا يف َؤْت٘ َ ١٦مٜٓاى هـإ
ايباق ٞعٓن إْتٗا ٤ايَٓ ١زًص َ ١٦ي ٜـطب اخلُُ يف تــُاَٗا بـٌ البـن َـٔ إٍتــسٓا٤
َكناى ٜـطرب بـ٘ ايـٓكٗ ايــُتٛقع ٚىٚم ٙعًـ ٢ايبَـتإ ألضـٌ إٍتعُايــٗا ََٚـًٛب١ٝ
َٓفعتٗــا زــًص ٍــٓني الغكــ ١ــاها يٙــٓا نْٗٛــا نــويو تَــ ٣ٛتَــع َ٦ـ ١مٜٓــاى -أٟ
تٓكٗ ق ١ُٝايبَتإ َ٦ـ ١مٜٓـاى ـتَتــسَٓ ٢ـٔ قُٝـ ١ايسُـيٜٚ ٠بكـَ ٢ـ٦يت مٜٓـاى ٜــطب
تـقَُٗٝا.
( :)30نُا ٜـطب تـقُ ُٝاألَٛاٍ ايـُهتَبٚ ١ايـَُتفام ٠ط ٍٛايَـٓ - ١أعـ
إٔ ٍٛاألَٛاٍ  -جيب يُ ُٝعٛا٥نٖا  ٚيٚعٗا ْٚـُاٗ٥ا ،ايوٜ ٜٔــًُه ٕٛايطٝـٛى
ناينضاع أ ٚايغِٓ أ ٚايبكي أ ٚاقبٌ أْ ٚـػٖٛا َٔ ايـػٛٝاْار ايـُيبٍاٜ ٠ـطب عًِٗٝ
 يف مفي ايَٓ - ١يُْ ُٝـُاٗ٥ا َٔ ايبـٝض ٚايَـُٔ ٚايٖـٛف ٚايـٛبي ٚايًـدي َٚـاٜتٛين َٓٗاٜٚ ،تػكل بإفياع مخُ ايباق َ٘ٓ ٞبعن َؤْتِٗٚ ،إها بٝع ّ َٔ ٤ٞهيـو
ايُٓا ٤أزٓا ٤ايَٓٚ ١بك َٔ ٤ّٞ ٞزـُٓ٘ ًا٥نا :عٔ َؤْت٘ ٚضب إفياع مخَ٘ أٜٚا.:
( :)31إها نإ عٓن َٔ ٙاألعٝإ اييت ي ٜتعًل بٗا اخلُُ ناقىص ايــُػتَب
ٚايٖــنام أ ٚتعًــل اخلُــُ بٗــا ٚقــن أ ٍمآُ ،ٙــذ ًٚامر (ًٜــام ٠عٝٓٝــَٓ ١فٖــً)١
بايفعٌ نايٛين أ ٚبـايكٚ ٠ٛيف َعـي

اقْــفٖاٍ نـايسُي ٚايًـدي ٚايٖـٛف ْٚــػٖٛا

َـُا ٖ ٛبـػهِ ايٌٜام ٠ايـُٓفًٖ ١عي ا :ايعاٖي ٚضـٛب ايــقُُ ٗٝـا ،بـٌ ايعـاٖي
ٚضٛبــ٘ يف (ايٌٜــام ٠ايعٝٓٝــ ١ايـــُتًٖ )١أ ٜٚـا :نُٓ ـ ٍٛايْــطي ٚ

ــٔ ايْــا ٠إها ناْــذ

يًٌٜامَ ٠اي ١ٝعي ا :بـػٝش ٖٜنم عًٗٝا عي ا :غٖ ٍٛايفا٥ن َٔ ٠أَٛاي٘.
ٚأَا (ايٌٜام ٠ايـػهُٚ )١ٝإىتفاع ايك ١ُٝايَٛق َٔ ١ٝمًٜ ٕٚام ٠ع ١ٝٓٝنُـا حيٖـٌ
نـسريا :ـ ٞق ١ُٝاألى

ٚاحلٛٝإ َٔ فري ْـٍُٖٛا ًٜٚامتٗا  ٞٗ -عً ٢أقَاّ زًز: ١

ايكَِ األَ ٖٛٚ : ٍٚا ًَو إًٔ٘ باقىص ايــُػتَب أ ٚايٖـنام أْ ٚــػُٖٛا
َـُا ي ٜتعًل ب٘ ايـقُُ  -بـُا يـ٘ َٔ ايـُاي - ١ٝغت ٢أعنٍ ٙيًتطـاىٗ ،٠ـوا ايكَـِ
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َـُا ال ٜـطب ايـقُُ يف ايٌٜامٚ ٠إٕ باع٘ بايٌٜام ٠نُـا إها ٚىزـذ َـٔ أبٗٝـا بَـتاْا:
أ ٚإٔــنقٗا ًٚضٗــا ماىا :قُٝتٗــا َ ٦ـ ١مٜٓــاى ــٌامر قُٝتٗــا ٚباعتٗــا بـــُ٦يت مٜٓــاى ي
ٜـطب عًٗٝا ايــقُُ يف ايــُ ١٦ايٌا٥ـنَٚ ،٠ـٔ قبًٝـ٘ َ :ـا ًَهـ٘ ايــُهًف بايــٗب ١أٚ
بايـــػٝاًٚ ٠ي ٜتعًــل بــ٘ مخــُ َــٔ األ ٍٚنُــا يــ ٛبٓــ ٢األى

 -ايـــُٛار ايــيت

غطٍيٖا ََ -هٓا :إٔ ٚاى َؤْـَ :١ـٔ بـن ٚاألَـي بـإٔ إغتاضـ٘ ٚإٍـتعًُ٘ قبـٌ َــط٤ٞ
ىأِ ٍٓ ١اييبؽ عً ٘ٝأ ٚنإ َتعًكا :يًقُُ ٚقـن أمٍاَ ٙـٔ ْفـُ ايــُاٍ بـإٔ أفـيع
مخــُ ايعــني ،ال مخــُ ايكُٝــ ،١ايٌٜـام ٠ال مخــُ ٗٝــا غتــ ٢يــ ٛباعٗــا ٚظٗــير
ايٌٜامَ ٠ا ماّ ي ٜتعًل بايعني ايـُاي ١ٝمخٌُ أ ٚأفيع ايـقُُ َٔ ايعني .
ايكَِ ايساَْ ٖٛ : ٞا إّ  ٟإًٔ٘ يًتطـاىٚ ٠اقٍـ باـ نُـا يـ ٛإّـ ّ ٣ـٝاٖا:
أ ٚعيبار بكٖن اقتـطاى ٚاقٍ باـ بٗاٗ ،وا ٜـطب ايــقُُ يف ايُٓـاٚ ٤ايٌٜـام٠
إه ا أَهٔ بٝعـ٘ ٚأفـو قُٝتـ٘ ٚإٕ ي ٜبعـ٘ بايفعـٌ ،أ ٟالبـن إٔ ٜــػَب ٜ -ـ ّٛىأِ
ٍٓت٘ ايـقَُ - ١ٝعني ايـُاٍ بكُٝتٗا ايفعً ١ٝايٌا٥ن. ٠
ايكَِ ايسايشَ ٖٛٚ :ا ًَو إًٔ٘ بايـُعا -١ٙٚبْيا ُ٤أ -ٙٛ ٚبكٖن اققتٓـا٤
ٚاقْـتفاع ايْقٖ ٞنُا ي ٛإّ َ ٣اال :بـُ ١٦مٜٓـاى ينْتفـاع ايْقٖـ ٞبـ٘ َـٔ مٕٚ
قٖن اقتـطاى ٚاالٍ باـ ٌامر قُٝت٘ إىل َ٦يت مٜٓاىٚ ،ال ٜــطب اخلُـُ يف ٖـوٙ
ايٌٜام ٠إال إها باع٘ بٌٜامٝ ٠طب تـقُ ُٝايٌٜامٚ ٠ته َٔ ٕٛأىباـ ٍٓ ١ايبـٝع.
( :)32إها إّ  ٣بكي ٠أْ ٚـػٖٛا ينْتفاع بًبٓٗا أ ٚإّ  ٣أىٙـا :يٝبٓٗٝـا ََـهٓا:
ي٘ أ ٚأىٙا :ضيما ٤يٌىاعتٗا أ ٚيغيٍٗا يـُٓفعت٘ ايْقٖ - ١ٝي٘ ٚأل يام عاً٥تـ٘  -زـِ
ٕاىر َؤْ :١قبٌ َ ٍٞٚعاّ عًـًَ ٢ـو األٕـٌ  -ايــُاٍ ايــُْ  ٣بـ٘  -ي ٜــطب
تـــقُٚ ،َ٘ٝيــً ٛامر ْٚـــُذ ًٜ -ــامَ ٠تٖــً ١أَٓ ٚفٖــً ١أ ٚإىتفعــذ قُٝتٗــا  -ي
ٜـــطب تـــقُ ُٝايٌٜــام ٠ايعٝٓٝــ ١أ ٚايـــػهُْ ،١ٝعــِ إال إها إٍــتغٓ ٢عٓٗــا ٚباعٗــا
ٝقٍُُ ايُٓاٚ ٤إىتفاع ايـك. ١ُٝ
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ٚإها إّ  ٣ماىا :أ ٚمناْا :أ ٚعيب ١ي َٝبؽ َـٔ أضيتٗـا ،أ ٚعٍُـي أىٙـاٌَ :ىعـ:١
يًػٓط ١أ ٚيًقٚيٚار أْ ٚــػُٖٛا يريبـؽ َـٔ فًتٗـا ،أ ٚعٍُـي بَـتاْ :ا ٚفـيِ ٝـ٘
ْـقًّٚ :طيا :ينٍـ باـ ٚاقتــطاى بسُيٖـا ال بإٔـًٗا  -ي ٜــطب إفـياع مخَـ٘
إها إّــ  ٣ايغـــيِ أ ٚايعيبـــ ١أ ٚايـــناى أ ٚاألى

بــــُاٍٍ ي ٜتعًـــل بـــ٘ ايــــقُُ

نايـــُٛىٚص ايـــُػتَب أ ٚايٖــنام أ ٚإّــ ا ٙبـــُاٍٍ قــن أفــيع مخَــ٘ نأىبــاـ
ٍ ٝـ٘ ايــقُُ نأىبـاـ ايَـٓ ١ايَـابك ١ايـيت
ايَٓ ١ايَـابك ١بـٌ غتـ ٢إها إّـ ا ٙبــُا ٍ
ي ٜـــقيع مخَــٗا بــإٔ إّـ  ٣ايغــيِ أْ ٚـــػ ٙٛيف ايوَــ ٚٚ ١ــ ٢زـــُٓ٘ َــٔ أىبــاـ
ُي ٜـقٍَُٗاْ ،عِ ٜـطب عً ٘ٝإفياع مخُ ايـُاٍ ْفَ٘ .
ٚأَــا إها ٕــيف عًٝــ٘ َــٔ ىبــؽ ايَــٓ - ١قبــٌ تـــُاَٗا ٚ -ضــب إفــياع مخــُ
ايغيِ ايو ٟعٍُي ب٘ ايبَـتإ ْٚــػ - ٙٛبكُٝتـ٘ ٜـ ّٛاقفـياع ٚبــػاي٘ َغيٍٚـاَ :ـع
ْـــُا - ٘٥بعــن إٍتـــسٓاَ ٤ؤْــ ١ايَــٓ ،١أٜ ٟـــطب ايـــقُُ يف ْـــُا ٘٥ايـــُٓفٌٖ أَ ٚــا
بــــػهُ٘ َـــٔ ايسُـــي ٚايَـــعف ٚاألفٖـــإ ايٝابَـــ ١ايــــُعن ٠يًكطـــع ٚ ،ــــْ ٞــــُا٘٥
ايـُ تٌٖٚ ،نوا ٜــطب تــقُ ُٝايْـطي ايـوٜ ٟغيٍـ٘ ضنٜـن :ا يف ايَـٓ ١ايساْٝـٚ ١إٕ
نإ إٔـً٘ َـٔ ايْـطي ايــُقٍُُ زــُٓ٘ َسـٌ (ايتـاٍ) ايـوٜٓ ٟبـذ ٝكًعـ٘ ٜٚغيٍـ٘،
ٚنوا إها ْبذ ضنٜنا :ال بفعً٘ نايفَٚ ٌٝفري ٙإها نإ ي٘ َايٚ . ١ٝبافتٖاى  :نـٌ َـا
ٜـػنص ضنٜناْ َٔ :ـُا ٤أَٛاي٘ ٚتـنفٌ يف ًَهـ٘ ٜــطب غَـاب٘ ٚإفـياع مخَـ٘ يف
مفي ٍٓت٘ بعن إٍتـسٓاَ ٤ؤٍْٓ ١تْ٘ ،عِ ال ٜـطب ايـقُُ ـ ٞإىتفـاع ايكُٝـ ١يف ٖـوٙ
ايٖٛى ٠إال إها باع٘ بأنسي َ ـُا ٕـيف عًٝـ٘ َـٔ زــُٔ ايفَـٚ ٌٝأضـي ٠ايفـًـ ٚفـري
هيو ٝطب ايـقُُ يف ايٌا٥نٜٚ ،ه ٕٛايٌا٥ن َٔ أىباـ ٍٓ ١ايبٝع.
ٚأَا اها نإ تعُري ايبَتإ ْٚــػٖٛا بكٖـن اقتــطاى بإٔـٌ ايــُاٍ  -ال بـايسُي
ٚغنٚ - ٙضب ايـقُُ يف إىتفاع ايك ١ُٝايـػإٌ يًبَتإ مفـي ايَـٓٚ ١إٕ ي ٜبعـ٘
نُا ٜـطب تـقُ ُٝايُٓا ٤ايـُٓفٌٖ ٚايـُتٌٖ ايـػإٌ يعُ ّٛايـُاٍ .
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ٍ يًتهَب بٗـا ـٌامر قُٝتٗـا أزــٓا ٤ايَـٓٚ ١ي ٜبعٗـا
( :)33إها إّ  ٣عني َا ٍ
ففً ١أ ٚطًب :ا يًٌٜام ٠أ ٚيغي

ُمفـي زـِ ىضعـذ قُٝتٗـا أزٓـا ٤ايَـٓ ١إىل ىأِ َايــٗا

ً ُٝعً ٘ٝمخُ تًو ايٌٜام ،٠بٌ إها بكٝـذ ايٌٜـام ٠إىل مفـي ايَـٓٚ ١ي ٜبعٗـا َـٔ
م ٕٚعوى ٚبعنٖا ْكٖـذ قُٝتٗـا ي ٜٚـُٔ ايـٓكْٗ ،عـِ ٜــطب عًٝـ٘ أما ٤مخـُ
ايعني ايـُاي.١ٝ
( :)34يــ ٛإّـ ّ ٣ــ٦ٝاٝ :ــ٘ ىبــؽ ٚنــإ يًبــا٥ع فٝــاىٌ ٚإغتُــٌ ايفَــك إغتُــاال:
ن :ا ب٘ عكًٝ٥ـ :ا ي ٜــطب تــقُ ُٝايـيبؽ إال بعـن يـٌ ّٚايبٝـع ٚتـٝكٔ ايـيبؽ ضًٝـا:
َعت ٍ
ٕٚنم اقٍتفام ٠عي ٝا. :
ٚي ٛإّ َ ٣ـا ٝـ٘ ىبـؽ ببٝـع ايــقٝاى ٖـاى ايبٝـع الًَـا :إٍـتكاي٘ ايبـا٥ع أقايـ٘
ٚنإ َٔ ّأْ٘ ّ -يعا :أ ٚعي :ا  :إٔ ٜـكـ ً٘ٝنإٔ ٜهَ ٕٛتنٜٓا :أّ ٚـيٜف قـُٜ ُ ّٛيضـ٢
ايـقري ٚاققاي َ٘ٓ ١أ ٚنإ َٔ ايبٝع بْـيط ايــقٝاى إها ىمٍ َسـٌ ايـسُٔ ٚايــُعتام ٝـ٘
اققاي ١غت ٢بعن ايـُن - ٠ي ٜتعًل اخلُُ باييبؽ ايفا٥ذ باققايٚ ،١أَا إها ي ٜهٔ
َٔ ّأْ٘ اققايٚ ١أقاي٘ نإ عً ٘ٝمخُ اييبؽ ايوٍٛ ٟت٘ عً ٢أىباب٘ بفعٌ اققاي.١
(ٜ :)35تعًل ايـقُُ باييبؽ بـُطيم غٖٛي٘ بٝن ايــُهًف  -قًـ :ًٝأ ٚنـسريا- :
ٚإٕ ضاً ي٘ تأفري اين ع إىل مفي ايَٓ ١إى اقا :بايـُايو ٚإغتٝاطـا :يــُؤْت٘ٚ ،األقـيب
ضٛاً ايتأفري إىل ْٗا ١ٜايَـٓ ١غتـ ٢إها عًـِ ايــُهًف أْــ٘ يـ ُٝعًٝـ٘ َؤْـ ١يف بـاقٞ
ايَْٓ ،١عِ األغٛط إٍتػباباَ :بامىت٘ إىل م ع ايـقُُ.
 ١ٍٓٚايــقُُ إزــٓت  ٢عْـي ّـٗي :ا تاَـ :ا ٜــُهٔ ضعًـٗا ٖطيٜـ ١عيبٝـٚ - ١األٚىل
إفتٝاىٖــا ٜٚ -ـــُهٔ ضعًــٗا ًَٝمٜــ ١أ ٚاىٍــ ١ٝأ ٚفريٖــاٖٚ ،ــ ٞتبــنأ غــني ظٗــٛى
اييبؽ أ ٚبًٛغ ايفا٥ن ٠يـٝن ايـُهًف ،ال غني ايْيٚع بايتهَب ٚاقٍتفام. ٠
زــِ إها أتـــًف ايــيبؽ أزـــٓا ٤ايَــَٓ ١تعٍُــن :ا ٙــُٔ مخــُ َــا أتـــًفٖٚ ،هــوا
إها أٍيف يف ٕيف اييبؽ أٖٚ ٚب٘ أ ٚإّ  ٣بغدي ُ َع إيتفات٘ أ ٚباع عًْ ٢ـػٛ
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ايـُػاباٚ ٠ي ٜهٔ اقٍياف أ ٚايـٗب ١أ ٚايْيا ٤أ ٚايبٝع ايـُػابات ٞال٥كا :بْأْ٘.
زِ إها إْتٗذ ٍٓ ١اييبؽ ٚضب أما ٤مخُ َا عًٛ ٘ٝىاٚ :ال ٜـط ًٛايتأفري يف
ل ايغري ٖٚـَ ٛعٖـ ١ٝنـبري ،٠بـٌ قـن ٜــطب ايتٗٝـؤ ٚاقٍـتعنام
اين ع اْ٘ غبُ يـ ػ ٍ
يـػَاب َٛضٛمات٘ َٚتـًُهات٘ قبٌ غً ٍٛىأِ ٍٓ ١اييبؽ إها نإ ايــُهًف َــُٔ
تعـ ـنٍمر عٓـــن ٙأيـــٛإ اقتٍـ ــطاى أ ٚتْـــابهذ ينٜـــ٘ األعُـــاٍ ٚاألىبـــاـ ٚايـــنٕٜٛ
ٚايتعًكار ايـُايٝ ١ٝش ٜـػتاع ضـيم ايـنٚ ٕٜٛايــػَابار ٙٚـبت ايفا٥ـنٚ ٠ايـيبؽ
ايٖا ـ ٞإىل أٜاّ ًبن َٔ ايَعٚ ٞايفػٗ قبـٌ غًـ ٍٛىأِ ايَـٓ ١غتـٜ ٢ـن ع َـا
عً َٔ ٘ٝغل ايـقُُ يف مفي  ١ٍٓ َٔ ّٜٛاييبؽ ٚات ايـُ ٛل يٖايـؽ ايعٌُ.
غٌٍ ىأِ ٍٓت٘ ايـقَُٜ ًِ ١ٝن ع مخُ أىباغ٘ زِ م عـ٘ تنىٜــطا:
( :)36اها َ
َٔ ىبؽ ايَٓ ١ايساْ ١ٝي ٜـػَب َا ٜن ع٘ َٔ ايـُؤٕ بٌ جيب  ٘ٝاخلُُٚ ،نوا يـٛ
ٕايـــػ٘ ايـــػانِ ايْــيع ٞعٍُــا عًٝــ٘ َــٔ اخلُــُ بـــُبًغ ُ يف ايوَــ ١ــإٕ  ٚــاَ ٙ٤ــٔ
أىبــاـ ايَــٓ ١ايساْٝــ ١ال  ٜــػَب َــٔ ايـــُؤٕ بــٌ ٜـــطب ٝــ٘ اي ــقُُ إها نــإ َــاٍ
ايـُ ٖايـػ ١ع: ٙٛا عٔ مخُ عـني َٛضـٛمٚ ، ٠إها نـإ عٙٛـ :ا عـٔ مخـُ أعٝـإ
َاي ١ٝتايف ٛ ١اؤٜ ٙـػَب َٔ ايـُؤٕ ٚ ،ال مخُ .٘ٝ
( :)37إها غٌٍ ىأِ ٍٓت٘ ٛضن بعض أىباغ٘ أ ٚتـُاَٗا مٜٓا :يف هَِ ايٓاِ :
أُ -ا نإ مٜٓا :مٜـَا َ٘ٓ :بـػٝش ٜعنٍ ٙنايتايف عً ٘ٝي ٜــطب تــقُ َ٘ٝغـاال،:
ْعِ يٕ ٛامف إٍتٝفاؤََ ٙتكبًٚ :ضب تـقُٛ َ٘ٝىا َٔ :م ٕٚإْتعاى ىأِ ٍٓت٘.
بَٚ -ا أَهٔ إٍتٝفاؤ َٔ ٙم ْٜ٘ٛأ ٚإطُإٔ بـػٖٛي٘ عًٚ ٘ٝنأْ٘ عٓنٚ ٙيف ٜـنٙ
ٚضب م ع مخَ٘ غاال. :
ضـ َٚ -ا ي ٜهـٔ َٛزـٛم اي ٛـاَ ٤ـٔ مْٜٛـ٘ ٜتــقري ايــُايو بـني إٔ ٜكـنٍى َايٝـ١
اين ٕٜٛعًٜٚ :ن ع مخَٗا ـاها إٍـت ٛاٖا تاَـ  ١:ــ ٞايَـٓ ١اآلتٝـ ١نـإ ايٌا٥ـن عًـ٢
َــا قــنٍى ٚاضــب ايتقُــ ُٝــٛىا :ألْــ٘ َــٔ أىبــاـ ايَــٓ ١ايَــابكٚ ،١بــني إٔ ٜٓتعــي
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إٍتٝفاٖ٤ا ،اها إٍت ٛاٖا -تـُاَٗا أ ٚبعٗٚا  -أفيع مخَٗا ـٛىاَ :ـٔ م ٕٚإْتعـاى
ىأِ ٍٓت٘ ألْٗا َٔ أىباـ ايَٓ ١ايَابك - ١ال َٔ أىباـ ٍٓ ١اقٍتٝفا. ٤
( :)38إها إٍتفام غباٚ :تعًل بـ٘ ايــقُُ زـِ بـوىَ ٙـٔ م ٕٚإٔ ٜـن ع اخلُـُ
إىل أىبابــ٘ غتــٕ ٢ــاى ًىع ـاٚ - :ضــب عًٝــ٘ مخــُ ايــٌىع عٓــن ايتٖــن ٟيـــػَاب
َٛضٛمات٘ َكنَ :١ين ع اخلُُ ٚاقعاٚ ،:إها إٍتفام بٚٝاٖ :ـاى مضاضـاٚ :ضـب عًٝـ٘
مخُ اينضاعٚ ،إها إٍتفام أفٖـاْ :ا غيٍـٗا ٖـاىر ّـطي :ا ٚضـب عًٝـ٘ مخـُ
ايْطي ٚ .بافتٖاى  :ايعرب ٠بـُا ٖ ٛايـُاٍ ٚايفا٥ن ٠غـني ايتٖـن ٟيـن ع ايــػلٍ إىل
أىباب٘ غٝش ٜكاٍ عي اَ :تْيعٝا : :عٓن ٙنوا َاٍ ٜٚـطب عًٝـ٘ تــقُٚ ،َ٘ٝال ٜكـاٍ :
إْـ٘ نإ عٓن ٙنوا  ٖٛٚايٛاضب تـقُٚ ،َ٘ٝال ٜكاٍ  :قن تعًل ايـقُُ بهوا ٜٚبك٢
ايـقُُ َتعًكا :بواى بٌ ايعرب ٠بايـُاٍ ايـَُتفام ٚقُٝت٘ غني م ع ايـػل ألىباب٘.
( :)39إْـــُا ٜـــطب ايـــقُُ يف ايفٛا٥ــن بعــن إٍــتسٓا ٤ايـــُؤَْٗٓ ١ــاٚ ،ايـــُؤْ١
ايـَُتـسٓا َٔ ٠األىباـ ٚاييت ال ٜـطب ٗٝا ايـقُُ ْٛعإ َ :ؤْـ ١تــػٖ ٌٝايـيبؽ،
َٚؤْـَ ١عاّ٘ يـَٓ. ١
ٚايـُيام َٔ َؤْ ١ايتػٖ : ٌٝنٌ َاٍٍ ٖٜي ٘ اقَْإ يف ٍب ٌٝايــػٖ ٍٛعًـ٢
اييبؽ ٍٛإ ٤ي ٘ قبـٌ ظٗـٛى ايـيبؽ أّ بعـن ،ٙنـأضي ٠ايــػُاٍ ٚايـنالٍ ٚايهاتـب
ٚايـػاىِ ٚايننإ ٙٚيا٥ب ايـػهَٛار ٚفري هيو ،إٕ مجٝـع ٖـو ٙايــُٖاىف
تـقيع َٔ اييبؽ زِ ٜـقٍُُ ايباقٖ َٔٚ ،ٞـوا ايكبٝـٌ َـا ٜـٓكٗ َـٔ َايـ٘ يف ٍـبٌٝ
ايـػٖ ٍٛعً ٢اييبؽ َٖ ٛؤْ ٌ١تَتسٓ َٔ ٢اييبؽ ْعري َا ٜيمٍ عًٍٚ ٢ا ٌ٥االٍ باـ
ٚاآلر ايعُــٌ َــٔ ايــٓكٗ باٍتعُايـــٗا أزٓــا ٤ايَــٓ ١نايـــُٖاْع ٚايَــٝاىار ٚاآلر
ايٖٓاعٚ ١ايـقٝاطٚ ١ايٌىاعٚ ١فري هيو َٔ األَـٛاٍ ايــَُتعًُ ١يـتــػٖ ٌٝايـيبؽ،
َسً ::إها إّ ٍٝ ٣اى ٠بأيف ٞمٜٓاى ٚمضيٖا ٍٓ ١بأىبع َ ١٦مٜٓاى ٚنـإ قُٝـ ١ايَـٝاى٠
ْٗا ١ٜايَٓ َٔ ١ضٗ ١اقٍتعُاٍ أيفاٚ :زـُإ َ ١٦مٜٓاى ٓكٖذ َ٦يت مٜٓاى تُػَب
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َٔ ايـُؤْٚ ١تَتسٜٓٚ ٢بك َٔ ٢األضي٦َ ٠تا مٜٓاى ٜـطب تـقَُٗٝا.
ٚايـُيام َٔ َؤْ ١ايـُعأ يَٓٚ ُ١اييت ٜـطب اخلُُ يف ايٌا٥ن عًٗٝا  :نٌ َا
ٖٜــي ٘ يف ٍــٓت٘ يهفاٜتــ٘ َٚعْٝــت٘ ٚقٚــا ٤إغتٝاضاتــ٘ ٚإغتٝاضــار عٝايــ٘ ايـــُتعاى ١
بايٓػ ٛايً٥ل بـػاي٘ عي ا :عاَا :أ ٚفإا َٔ :م ٕٚإٍـياف ٚتبـوٜيٍ ،ـٛإ ٤ـي ٘ يف
َعــأ ْفَــ٘ ٚعٝايــ٘ أَ ٚعايـــطَ ١يٙــِٗ ٚأمٜٚــتِٗ أ ٚيف ٕــنقات٘ أًٜ ٚاىاتــ٘ أٚ
ٖناٜا ٙأ ٚضٛا ٌٙ٥ايـُٓاٍب ١ي٘ أ ٚيف ٝٙا  ١أٝٙا ٘ أ ٚ ٚا ٤ايـػكٛم ايًًَ ١يـ٘ بٓـوىٍ
أ ٚنفــاى ٠أ ٚأما ٤مٜــٔ أ ٚأىٔ ضٓاٜــ ُ١أ ٚفياَــَ ١ــا أتـــًف٘ عُــنا :أ ٚفطــأ أُٝ ٚــا
ٜـػتاع إي َٔ ٘ٝعيبـٚ ١مابـٚ ١فـامّ ٚنتـب ٚأزـاص أ ٚيف تـٌٜٚظ أٚالمٚ ٙفتـاِْٗ أٚ
فري هيو ،ايـُؤْ ٖٞ ١نٌ َٖيفُ َتعاىف يًُهًـف ال٥ـل بــػايٖ٘ٚ ،ـوا ٜــقتًف
بــافتًف األّــقا٘ ٚظــيٚ ِٗ ٚفٖٕٛــٝاتِٗ ايٓفَــٚ ١ٝاقعتباىٜــ ١اقضتُاعٝــ١
 ّــي اٙٚ :ــعٍ - ١ــٛا ٤نــإ ايٖــيف ٚاضبــا :أّ ََــتػبا :أّ َهيٖٚــا :أّ َباغــا،:ٚايـُِٗ إغـتـٝاضـ٘ إىل ايْ ٤ٞيف َـطـاالر غـٝاتـ٘ زِ ٜـٖي ٘ بايفعٌ يف نـفاٜـْ ١فَ٘
ٚعاً٥ت٘ -ال يغي

ايفياى َٔ ايـقُُ باٍتعُاٍ عام ٟفري َـػتاع إيٚ ٘ٝاقعا.:

ٚالبن َـٔ ٕـيف ايــُاٍ يف ايـُؤْــ ١عـً ،:ـاها قــتٍي عًـْ ٢فَـ٘ ٚي ٖٜـي ٘ يف
غاضتــ٘ أ ٚت ـربٍع َت ـربٍع بٓفكتــ٘ أ ٚببعٚــٗا ال َٜــتسٓ ٢يــ٘ َكــناى ايتكــتري أ ٚايت ـربٍع بــٌ
ٜـػَب َكناى َٔ ٙاييبؽ ايٛاضب تـقُ َ٘ٝألْ٘ ي ٖٜي ٘ عً :يف ايـُؤْ. ١
ٚالبن َٔ نـ ٕٛايٖـيف عًـ ٢ايٓػـ ٛايــُتعاىف ،ـإ ًام عًٝـ٘ ٚضـب مخـُ
ايتفـــاٚرٚ ،إها نـــإ ايــــُٖيف ٍـــفٗا :أ ٚإٍـــيا اٚ :تبـــوٜيا :ال َٜـــتسٓ ٢ايــــُكناى
ايـُٖيٚف بٌ ٜـطب  ٘ٝايـقُُ.
ْعِ ايعاٖي إٔ ايــُٖيف ايكيبـ ٞايـياضؽ ّـيعا :ال ٜعـنٍ ٕـنٚىَ ٙـٔ ايــُؤَٔ
ايــُتكيب بــ٘ إىل ات ٍــبػاْ٘ ٍــي اٚ :ال ٜــُػَب عًٝــ٘ تبــوٜيا :أٍ ٚــفٗ :ا ْعــري ٕــيف
تـــُاّ أىبــاـ ٍــٓت٘ أْٖ ٚــف أًَنــ٘ يف ايـــػظ ٚاقعتُــاى ٚايٌٜــاىار أ ٚعُــاى٠
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ايـــَُاضن أ ٚايـــُناىِ أ ٚايـــَُتْفٝار أ ٚاقْـــفام عًــ ٢ايفكــيا ٤أ ٚايٚــٛٝف أٚ
ًٚاى ايعتبار ايـُْي ٚ ،١يوا ال ٜـطب ٝـ٘ ايــقُُ ٚإٕ نـإ ايتٖـيف ايكيبـٝ ٞـ٘
فري ال٥ل بـػاي٘ ٚفري َتعاىف َٔ َسً٘ ،يهٔ بْيط إٔ ٜبك٦ّٝ ٞاَ :ـٔ أَٛايـ٘ ٚ -يـٛ
َٔ أىباـ ايَٓني ايـُا - ١ٝٙقغتٝاضات٘ ٚعٝاي٘ ٚال ٜبكَ ٢عنََا :ي ُٝبٝنَ ٙاٍ.
ٚإها َـــار ايــــُتهَب أ ٚايــــَُتفٝن  -أزٓـــا ٤ايَـــٓ ١بعـــن غٖـــ ٍٛايـــيبؽ -
ايـــَُتسٖٓ ٢ــ ٛايـــُؤْ ١يـــػني ايـــُٛر  -ال تـــُاّ ايَــًٓٝ - ١ــٌّ ايــٛاىص أَ ٚــٔ
بـػهُ٘ نايٛيٚ ٞاي : ٕٞٛايتٖن ٟقفياع ايـقُُ ٛىا :أ ٚبأقيب ٚقذ .
(ٜ :)40ـط ًٛإفياع ايـُؤْ َٔ ١اييبؽ ٚإٕ نإ عٓنَ ٙاٍ َــقُُ أ ٚي ٜتعًـل
ب٘ ايـقُُ نايٖـنام ٚايــُرياص ايــُػتَب ،ـً ٜــطب إفـياع ايــُؤَْ ١ـٔ ٖـوا
ايـُاٍ ٚال  ًٌّٜايتًٜٛع عًُٗٝا.
( :)41ايـُؤْٖ ١ـ ٞايــُٖيف ايــُػتاع إيٝـ٘ بايفعـٌ يف عـاّ ايـيبؽ ٚايــُٓاٍب
يْأْ٘ عي ا :إضتُاعٝا ،:اها غٌٖ ينٜـ٘ أىبـاـ تنىٜــطٚ ١ٝأىام بٓـاََ ٤ـهٔ اّـ ٣
يف ايَٓ ١األٚىل عيٕ ١أى

 ٚـ ٞايساْ ١ٝفْبا :أ ٚغنٜناٚ :يف ايسايسـ ١أضـياٖٚ ،:هـوا

ي ٛبٓ ٢يف عاّ ُضنىاْ٘ ٚيف عاّ ٍُكف٘ ٚيف عـاّ َُيا كـ٘ ،اْـ٘ ال ٜهـَ ٕٛـا إّـ اَ ٙـٔ
ايـُؤْـ ١ايـَُتسٓ ا ٠يـتًو ايَـٓ ١ألْـ٘ َؤْـ ١ايَـٓني اآلتٝـ ١ايـيت ٜــػٌٖ ٗٝـا ايَـهٓ٢
عكٝب ايعُاىٝ ٠طب عً ٘ٝتـقُ ُٝتًهِ األعٝإ .
ٖٚهوا َـٔ أىام ايتـٌٚع أ ٚتـٌٜٚظ هىٜتـ٘ ٚأفـو ْٜـ  ٟبعـض األزـاص يف نـٌ
ٍٓ ١بـػَب قنىت٘ البن ي٘ َٔ تـقُ ُٝتًهِ االعٝإ .
ْعــِ ـــ ٞبعــض األًَٓــٚ ١األَهٓــٚ ١بًػــاظ بعــض ايـــُهًفني ٜتعــاىف ايتٗٝــؤ
ٚاقٍتعنام يًـٌٚاع أ ٚيــًَهٓ ٢بــػٝش ٜتطًبـ٘ ّـأْ٘ ىفـِ ٙـعف قنىتـ٘ ايْـيا١ٝ٥
ٜٚتػيٍع ّنٜناْٜٚ :لٍ عً ٘ٝععُٝا : :م ع ايـقُُ عٔ َتطًبار ًاٚض٘ ََٚهٓ٘ ـً
ٜبعن عنّ ٚضٛب تـقُ ُٝهاى االزاص أَ ٚكنَار تعُري ايـَُهٔ إها نإ َتعاى ا:
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بني أَساي٘ اْ٘ ٜعنٍ هيو َٓ٘ ضٌَ َٔ ً٤ؤْـت٘ ايفعً - ١ٝبفعٌ تعاى ٘ ٚتـػيض٘. -
ٚاألغٛط األٚىل يـُـسٌ ٖـؤال ٤ايـُػـتاضٝـٔ يـٌٚاع ُأّ ٚـيا ٤ماى ٍـهـٓ ٢أٚ
تأزـٝـــسٗا ٚيــ ُٝيف أٜــن ِٜٗايـــُاٍ ٚايـــُهٓ - ١إها أَهــِٓٗ إٔ َٜــتنٜٛٓا َتــاع ايــٌٚاع
أَٖ ٚــيف ايبٓــا ٤يٖــي ٘ يف إغتٝاضــاتِٗ ايفعًٝــ ١زــِ  ٜٛــٛا بايتــنىٜظ  -باألقَــاط -
يف ايَـٓني ايًغكـَ ١ـٔ األىبــاـ ٚايفٛا٥ـنٖٚ ،ـوا تــقًٗ َــٔ ايــقُُ ٖـ ٛقطعــٞ
ايـػـًٚ ١ٝتَٝريٌ يًػاٍ ٚقٚا ٌ٤ينغتٝاع َٖ ٛعً ّٛايْيع. ١ٝ
( َٔ :)42ايـطا ٌ٥يـُٔ َاىِ أْٛاعاَ :تعنمَ ٠ـٔ ايتهٍَـب نايٌىاعـٚ ١ايتطـاى٠
ٚعٌُ ايٝن  :إٔ ٜـطعٌ يٓفَ٘ ىأِ ٍٓٚ ١اغنٝ ٠ػَب يف مفيٖا َـطُٛع ٚاىماتـ٘
ٚإْتفاعات٘ ٚإٕ ناْذ غإً َٔ ١أْٛاع َـقتًف ١زـِ ٜــقٍُُ َـا ًام عًـَ ٢ؤْتـ٘ َـٔ
َـــطُٛع اقْـتـــفاعارٖٚ ،ــوا ٖــ ٛايـــُفٖٚ ٌٚــ ٛاألغــٛط يًُايــو ٚألٕــػاب
ايـقُُ بـػَب ايتطيب ١ايْا٥ع ١بني ايـُتْيع. ١
ْعِ ٜـط ًٛيًُهًـف إٔ ٜــطعٌ يهـٌ ا٥ـنٍ ٠ـََٓ :١ـتكً ،١أٜ ٚــطعٌ ىأِ ٍـٓ١
ََـــتكً ١يهـــٌ ْـــٛع ُ بــــقٖ ،ٕ٘ٛأ ٚيهـــٌ ضـــُٓ َُـــٔ ايفٛا٥ـــن ،ـــٝقٍُُ َـــا ًام
عــٔ َؤْـــت٘ يف مفــي تًــو ايَــٓ ،١إال إٔ ٖــو ٙاييفٖــٚ ١ايـــطٛاً تـــػتاع إىل تـــسبٍذ
ٚتـــنقٝل يف ايــــػَاب غـــوىاَ :ـــٔ إفـــتًط األَـــٛاٍ ٚايــــُٓا ع  ٚـــٛار بعـــض
غلٍ ايـقُُ أٛ ٚار ايــُؤْ ١عًـ ٢ايــُهًفٚ ،يـوا ْــف ٌٚيًُـؤَٓني ضعـٌ ىأِ
ٍٓٚ ١اغنٜ ٠تٖن ٣ايـُهًف يـػَاب تـُاّ ٛا٥ن ٙعٓن إْـتٗاٗ٥ا .
ٚإها أىام ايـُهًف تـغٝـري ىأِ ٍٓــت٘ أَهـٓــ٘ تـكنٜــِ ايـُٝــعام ّــٗيا :أ ٚأنــسي
ال  :بــن ع مخــُ َــا ىبـــػ٘ أزـــٓا ٤ايَــٓ ١قبــٌ إْتٗاٗ٥ــاٚ ،زاْٝـ :ا :
أ ٚأقــٌٜٚ ،تػكــل أ: ٚ
باٍتـــٓ٦اف ىأِ ٍــٓ ١مخَــ ١ٝيمىبــاـ اآلتٝــٚ ،١ال ٜـــط ًٛايتــأفري عــٔ َٝعــام ٍــٓ١
اييبؽ ايـُعتام ٠إال بـُياضع ١ايـُطتٗن ايعنٍ ٚإهْ٘ .
( َٔ :)43نإ بـػاض ١إىل ىأِ َاٍ قعاّْ ١فَ٘ ٚعٝاي٘ ،أ ٚال تٛضن عٓنٙ
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ال بـُكناى َؤْـٍ ١ـٓت٘ ٚإ ـ
اآلر عًُ٘ غتٜ ٢تعٛ َٔ ٍٓٝا٥نٖا ،اٍتفام َا :

أْـ٘

ي ٛتعطٌ عٔ ايعٌُ ٍٕٓٚ ١ي ٘ يف إغتٝاضات٘ نفـاٚ ٙي ٜـٌم عًٗٝـا ايعـاٖي أْـ٘ َـٔ
ايـُؤْـ ١ايــَُتسٓاَ ٠ـٔ ايــقُُٝ ،طـ ًٛإتــٍقاهٖا ىأِ َـاٍ ْٜـ  ٟبـ٘ بٚـاع :١أٚ
اآلر عٌُ أ ٚعيبـْ ١كـٌ أ ٚأزـاص َهتـب تــطاى ٟأ ٚمٜهـٛى يـ٘ يٝــباّي اقنتَـاب
قعاّْ ١فَ٘ ٚعاً٥ت٘ َٔ ٛا٥نٖا ٚأىباغٗا ،ـاها ًام ىبـؽ ايــُاٍ ايــَُتفام ايـوٟ
ضعً٘ ىأِ َاي٘ عًَ ٢ؤْت٘ مخُ ايٌا٥نٚ ،إٕ ي ٌٜم عًٗٝا ي ٜـطب عً.٤ّٞ ٘ٝ
ٚإٕ نإ َا غٌٖ عً َٔ ٘ٝايــُ اٍ ًا٥ـن :ا عًـَ ٢ؤْـٍ ١ـٓت٘ ضـاً أٜٚـ :ا إٔ ٜتٍقـو
َكناى َؤْـٍٓ ١ت٘ َٔ ٖوا ايـُاٍ ٜـطعً٘ ىأِ َـاٍ إنتَـاب٘ ٝتطٍـي بـ٘ قعاّـْ ١فَـ٘
ٚعٝايـ٘ٚ ،ال ٜـــطب ايــقُُ يف ٖــوا ايـــُكناى ٜٚــطب تـــقُ ُٝايٌا٥ــن عًٗٝــا ،زــِ
ْٜــيع يف اقتـــطاى ٚاقنتَــاب بـــُطُٛع ايـــُاينيٚ ،عٓــن إْتٗــاٍ ٤ــٓ ١ايــيبؽ األٍٚ
ٜباّي تـقُ ُٝايفٛا٥ن ٚاألىباـ ايـػإًَ َٔ ١ـطُٛع ايـُايني .
ٍ يًتطـاى ٠قعاّـْ ١فَـ٘ ٚعٝايـ٘
ٚأَا َـٔ ي ٜهـٔ بــػاض ١إىل إتــقاه ىأِ َـا ٍ
نُٔ نإ عٓن ٙىأِ َـاٍ بــُكناى ايهفاٜـ ١أ ٚي ٜهـٔ َــػتاض :ا يف إعاّـت٘ ٚعاً٥تـ٘
إىل ايتطاى ٠ي ٜـطٌ ي٘ إٔ ٜتقو َٔ أىباغ٘ ىأِ َـاٍ يًتطـاىَ ٠ـٔ م ٕٚتــقُ،ُٝ
بٌ ٜـطب عً ٘ٝإفياع مخَ٘ أٚال :زِ ٜتٍطي أٜ ٚعٌُ بايباق.ٞ
 ٚــ ٞغهـِ ىأِ َـاٍ ايتطـاى - ٠يف ٖـو ٙايفـيٚ

َ -ـا ٜــػتاض٘ ايٖـاْع َـٔ

اآلر ايعُــٌ أَ ٚهــا ٔ٥ايٖــٓاع ١أٜ ٚـــػتاض٘ ايــٌاىع َــٔ عيب ـ ُ١أ ٚغٝــٛإ أ ٚاآلر
ًىاع :١كن ٜـطب إفياع مخُ زـُٓٗا ٚ ٖٞٚظٝف ١ايـَُتغ ٚ ،قن ال ٜـطب عًٝـ٘
قغتٝاض٘ إيٗٝا ٚعنّ ت ٛيٖا ينٚ َٔٚ ،ٜ٘ضب عً ٘ٝإفـياع مخـُ زــُٓٗا ْٚكٖـذ
مفي ايًَٜٓ ١غغ ايك ١ُٝمفي ايَٜٓٚ ١ـطرب ايٓكٗ ايٛاىم عًٗٝا َٔ ىبؽ ٖو ٙايَٓ.١
( :) 44نٌ َا ٖٜي ٘ اقَْإ يف ٍب ٌٝتـػٖ ٌٝاييبؽ ٚايفا٥نٖٚ ،٠هوا ايٓـكٗ
ايٛاىم عً ٢أمٚار ايتطاىٚ ٠اآلر ايٖٓاعٚ ١ايٌىاعْٚ ١ـػٖٛا َـُا ُٜـَتعٌُ يف

(َٗٓ .............................................................. )470اع ايٖاحلني  /ع1

تـػٖ ٌٝاييبؽٖ -وا نً٘ َٜتسٓ َٔ ٢األىباـ ايعاٖي ٠ايٛاضب تـقَُٗٝاَ ،ـٔ مٕٚ
يم بني غٖ ٍٛاييبؽ يف ٍٓ ١ايٖيف ٚبني غٖٛي٘ ُٝـا بعـنٖٚ ،هـوا يـٕ ٛـيف
ايـــُاٍ يف ٍــب ٌٝإفــياع َعــنٍٕ أ ٚنٓــٌ ُ أ ٚضــٖٛي ُ ٠بــايغ ٘ٛإٍتـــسٓاَ ٙــٔ ايـــُُقيع
ٚي ٛنإ اقفياع بعن ٍٓ ١أ ٚأنسي .
( :)45ال يم ـَ ٞؤْـ ١ايـُعأ يَٓ ١بني َا ٖٜـيف عٓٝـ٘ ٝــتًف َسـٌ ايٛقـٛم
ٚايـُأنٚ ٍٛايـُْيٚب ٚبني َا ٜٓـتفع ب٘ َع بكا ٤عٓٝـ٘ َسـٌ ايـناى ٚايهتـاب ٚايعيبـ١
ايْقٖ - ١ٝم ٕٚعيبـ ١ايعُـٌ ٚ -ايفـئ ٚاألٚاْـٚ ٞايسٝـاب ٚاألضٗـٌ ٠ايهٗيباٝ٥ـ١
ْٚـػٖٛا َٔ اآلالر ايـُػتاع إيٗٝـا يف ايــُعأ ٚايــػٝا ٠ايعامٜـٝ ١طـ ًٛإٍـتسٓاؤٖا
إها إّ اٖا َٔ أىباـ ايَٓٚ ١إٍـتقنَٗا أزٓـا ٤ايَـٓ ١يف إغتٝاضاتـ٘ ٚاقعـا - :ال ـياىا:
َٔ اخلُُ ٚ -ال ٜـطب تـقَُٗٝا ٚإٕ بكٝذ إىل ايَٓني ايًغك ١يفـي

ٕـريٚىتٗا

َؤْـ ١يَٓ ١اييبؽ ٚ .إها نإ عٓنَ ٤ّٞ ٙـُا ٜٓتفع ب٘ َع بكا ٤ع ٘ٓٝقبـٌ اقنتَـاب
ٚنــإ َؤْــ ١يــ٘ قبــٌ ظٗــٛى ايــيبؽ  -ي ٜـــطٌ إٍــتسٓا ٤قُٝتــ٘ بعــن ظٗــٛى ايــيبؽ عٓــن
غَاب َٛضٛمات٘ َكنَ ١يًتقُ ُٝبٌ البن َٔ تـقُ. َ٘ٝ
( :)46ايـــُؤٕ ايــيت ٜٓـتـــفع ايـــُهًف َٓٗــا يف إغتٝاضاتــ٘ َــع بكــا ٤عٗٓٝــا إها
إٍتقنَٗا يف غاضت٘ ايً٥ـك ١بْأْ٘ يف ٍٓ ١اييبؽ ٚايْيا ٤زـِ إٍـتغٓ ٢عٓٗـا ايعـاٖي
عنّ ٚضٛب ايـقُُ ٗٝا عً ٢اقطًمٍٛ ،ا ٤نإ اقٍتغٓا ٤عٓٗا بعن ٍَ ٞٚـٓ١
ايــيبؽ ْ -عــري بعــض نتــب ايعًــِ ايـــُكيٗٝ ٤ٚــا ٚايـــَُتغٓ ٢عٓٗــا الغك ـا :أ ٚغًــٞ
ايَٓــا ٤ايـــَُتغٓ ٢عٓٗــا عٓــن ايْــٝب  -أّ نــإ اقٍــتغٓا ٤عٓٗــا أزـــٓاٍ ٤ــٓ ١ايــيبؽ
ٚايْــياٍٚ ،٤ــٛا ٤ناْــذ َـــُا ٜتعــاىف إع ـنامٖا يـــًَٓني اآلتٝــ ١نايـــسٝاب ايٖــٝف١ٝ
ٚايْــتا ١ٝ٥عٓــن إْتٗــا ٤ايٖــٝف أ ٚايْــتا ٤يف أزٓــا ٤ايَــٓ ١أّ ي تهــٔ نــويو ٚقــن
إٍتُقنَذ يف ايـػاض ١عً :زِ إٍتُغ

عٓٗا .

(َ :)47ا ٜنٍفي َٔ ٙايـُؤٕ نايٛقٛم ٚاييً ٚاينٖٔ ْٚـػ ٛهيو إها بكَ٘ٓ ٞ
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ّ ٌ٤ٞإىل ايَٓ ١ايساْٚ - ١ٝنإ إًٔ٘ َــقٍَُا :أ ٚي ٜتعًـل بـ٘ ايــقُُ نايــُٛىٚص
ايـُػتَب ٚايٖنام  -ال ٜـطب  ٘ٝايـقُُ يً ٛامر قُٝت٘  ،نُا أْ٘ يْ ٛـكٖذ
قُٝت٘ ال ٜـطرب ايٓكٗ َٔ اييبؽ .
بُٓٝا ايـُؤٕ اييت ٖٜيف عٗٓٝا تـتًف ٜٗ ْٜٚا َٔ األىباـ البن يًُهًف عٓـن
إْتٗا ١ٍٓ ٤اييبؽ َٔ إفياع مخُ ايٌا٥ن َٓٗا عٔ َؤْت٘ َــُا إمٍفـي ٙيف بٝتـ٘ نـاييً
ٚايــنقٝل ٚايـــػٓطٚ ١ايْــعري ٚايَــهي ٚايْــاٚ ٟايــٓفت ٚايـــػطب ٚايفػــِ ٚايَــُٔ
ٚايـػًٚ ٣ٛفري هيو َٔ أَتع ١ايبٝذ ٚأطعُتـ٘ ايـيت أعـنٍٖا يًُؤْـٝ ١قـيع مخـُ
األعٝإ ايٌا٥ن ٠أ ٚمخُ قُٝتٗا ايَٛق ١ٝايـُبوٚي ١عام ّٜٛ ٠إفياع ايـقُُ .
ْعِ إها نإ عً ٘ٝم ٜٔإٍتناْ٘ يـُؤْ ١ايـَـٓٚ ١نإ ََاٜٚا :يًٌا٥ـن أ ٚنإ اينٜـٔ
أنسي ي ٜـطب تـقُ ُٝايٌا٥نٚ ،ي ٛنإ اين ٜٔأقـٌ َـٔ قُٝـ ١ايٌا٥ـن أفـيع مخـُ
َكناى ايتفاٚر ال فري.
ٚإها بكٝــذ األعٝــإ ايـــُونٛى ٠اىل ايَــٓ ١ايًغكــ ١ــ ٢ ٛايــن ٜٔأزٓاٗ٥ــا ٕــاىر
بـُساب ١أىباـ ايَٓ ١ايًغكٚ ١ال ٜـطب ايتقُ ُٝإال ُٝا ٌٜٜن َٓٗا عًَ ٢ؤْـ ١ايَـٓ١
ايًغكٖٚ . ١هوا ايــػهِ إها إّـ  ٣أعٝاْـا :يغـري ايــُؤْ - ١بَـتاْا :أ ٚعيبـٚ - :١نـإ
عً ٘ٝم ٜٔيًُؤَْٜ ١اٜٗٚا ي ٜـطب إفياع مخَٗا  ،إها  ٢ ٚاين ٜٔيف ايَٓ ١ايساْٝـ١
ٕاىر َٔ أىباغٗا ٚٚضب عً ٘ٝإفياع مخُ َا ٌٜٜن َٓٗا مفي ايَٓ. ١
( :)48إها إّ ـ  ٣ماىا :أ ٚعيبــ :١أ ٚبَــتاْ :ا بــسٍُٔ يف ايوَــَ ١ــؤضً :طــا ٤ىأِ
ايَٓ ١ي ٜـطب إفياع مخُ ايبَتإ أْ ٚـػٖٛا  ،ـاها  ٚـ ٢تــُاّ ايـسُٔ يف ايَـٓ١
ايساْ ١ٝناْذ ايبَتإ َٔ أىباـ ايَٓ ١ايساْٝـٚٚ ١ضـب إفـياع مخَـٗا َ -ـٔ عٗٓٝـا -
أٜ ٚـقٍُُ قُٝتٗا  ّٜٛاين ع ٚ ، -إها ْٖ ٢ ٚف ايسُٔ يف ايَـٓ ١ايساْٝـ ١نـإ ْٖـف
ايبَتإ َٔ أىباـ تًو ايَٓٚٚ ١ضب إفياع مخُ ايٖٓف ٚ ،إها  ٢ ٚىبع ايـسُٔ
يف ايَٓ ١ايساْ ١ٝنإ ىبعٗا َٔ أىباـ تًو ايَٖٓٚ ، ١هوا نًُا  ٚـ ٢ضـٌَ ً٤ـٔ ايـسُٔ

(َٗٓ .............................................................. )472اع ايٖاحلني  /ع1

نإ َا ٜكابً٘ َٔ ايبَتإ َٔ أىباـ تًو ايَٖٓ . ١وا إها نإ هاى ايَْٛ ٤ٞضـٛم :ا ،
ٚأَا إها تًف ً مخُ ُٝـا أما ٙي ٛـا ٤ايـنٚ ، ٜٔنـوا إها ىبـؽ يف ٍـٓ َُ ١ا٥ـ ١مٜٓـاى
َــسًً :ــِ ٜــن ع مخَــٗا  -ايعْــي ٜٔمٜٓــاىا - :غتــ ٢ضــا٤ر ايَــٓ ١ايساْٝــ ١ــن ع َــٔ
أىباغٗا عْـي ٜٔمٜٓـاىاٚ :ضـب عًٝـ٘ َ -ـع بكـا ٤ايــُ ١٦أ ٚبنيــٗا  -إٔ ٜـن ع مخـُ
ايعْــي ٜٔمٜٓــاىا :ايــيت ٖــ ٞاي ــقُُ ايـــُن ٛع ٚ ،أَــا َــع تًفٗــا ــً مخــُ عًــ٢
ايعْي ٜٔاييت ٜن عٗا مخَا. :
يهٓــ٘ إها ــي

أْــ٘ إّ ـ  ٣ايــناى يًَــهَٓ ٢ــهٓٗا بايفعــٌ قغتٝاضــ٘ يـــٗا أٚ

إّ ـ  ٣ايعيبــ ١قغتٝاضاتــ٘ ينبٗــا يف تٓكًتــ٘  ،زــِ  ٚــ ٢زـــُٓٗا يف ايَــٓ ١ايساْٝــ ١ي
ٜــطب عًٝــ٘ مخــُ ايــناى أ ٚايعيبــ ١يٖــريٚىتُٗا َؤْــَ ١عــأ ،أ ٚأ ٚــ ٢يف ايَــٓ١
ايساْ ١ٝبعض ايسُٔ ْٖ -ف٘ َسً - :ي ٜـطب ايـقُُ يف ايـػٖ ١ايـُكابًَ ١ـٔ ايـناى
أ ٚايعيبْٖ - ١فٗا ٜٚ . -ـطيٖ ٟوا ايـػهِ يف نٌ َـا إّـ ا ٙايــُهًف َـٔ ايــُؤٕ
باين ٜٔزِ إٍتقنَ٘ عً :زِ  ٚا ٙالغكا. :
( :)49إها ناْــذ األعٝــإ ايــــُٖي ١ ٚيف َؤْــ ١ايَـــٓ ١قــن إّــ اٖا َــٔ َايـــ٘
ايـُقٍُُ ٌامر قُٝتٗا  -غني اقٍتًٗى أزٓـا ٤ايَـٓٚ - ١أىام غَـاب َٛضٛماتـ٘
ين ع ايـقُُ إٍتسٓ ٢ق ١ُٝايْيا ٤كت م ٕٚايٌٜام ٠ايًغك. ١
( :)50إها إّ  ٣باييبؽ ّ٦ٝا :بإعتكام إغتٝاض٘ إي ٘ٝتبـ ٍٔٝاقٍـتغٓا ٤عٓـ٘ ٚضـب
إفــياع مخَــ٘ بكُٝتــ٘ ايفعًٝــ ١عٓــن اقفــياع ٚإٕ تغ ٍٝـير عــٔ قُٝــ ١ايْــياٚ ، ٤إها
إّ ا ٙعايــُ :ا بعـنّ اقغتٝـاع إيٝـ٘ نـايفئ ايـسُني ٚايـوٖب ٚايــطٛاٖي ايــُنٍفي٠
يٛقذ ايـػاض ١يف ايَٓني ايًغكْٚ ١عري ايبَاتني ٚاينٚى ايـيت ٜكٖـن َٓٗـا اقمفـاى
أ ٚاقٍــتفامَ ٠ــٔ ْـــُاٗ٥ا ــإ ايـــُهًف ال ٜياعــ ٞيف ايتقُــ ُٝىأِ َاهلــا بــٌ
ٜـػَب قُٝتٗا ايَٛقٚ ١ٝقذ إفياع ايـقُُ ًَٚـٔ م عـٍ٘ ،ـٛاً ٤امر عـٔ ىأِ
َاهلا أّ ْكٖذ ٖٚ ،هوا إها إّ  ٣األعٝإ ايـُونٛى ٠بايوَ - ١بايتـكَٝت  -زِ
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 َٔ ٢ ٚاييبؽ إْ٘  ًٌَٜ٘مخُ ق ١ُٝايعني ٚقذ إفياع ايـقُُ ىأِ ايَٓ.١
( َٔ :)51مجً ١ايـُؤٕ َٖ :اىف ايَٝاغ ١اي ًٜٚ ١ٝٗٝاى ٠ايـُْاٖن ايـُْي ١
ٚايعُيٚ ٠ايـػظ ٚ -اضبا :نإ أّ ََتػبا - :اها إٍتطاع يًػط ١ايٛاضبـ ١أزٓـا ٤ايَـٓ١
َٔ ىبـػٗا ٍٚا ي يًػظ إغتَبذ َٖاى ٘ نًٗا َٔ اييبؽٚ ،يـْ ٛكـٗ عٓٗـا أنًُـٗا
َٔ ىبـؽ ايَـٓني ايــُا ١ٝٙأَ ٚـٔ اي كـي

زـِ ٝ ٜٛـ٘ َـٔ األىبـاـ ايًغكـَ ١ـٔ مٕٚ

تـقَُٗٝا  ،يهٓ٘ ي ٛي ٜــػظٍ  -يعـوىٍ أ ٚعٖـٝاْاٚ - :ضـب تــقُ ُٝهيـو ايــُكناى
َٔ اييبؽ ٚي َٜتـسـَٔ ي٘ ٚ ،إها غًٖذ اقٍتطاع ١يًػظ َٔ أىبـاـ ٍـٓني َتعـنم٠
ٚضب تـقُ ُٝاييبؽ ايـػإٌ يف ايَٓني ايـُا ، ١ٝٙزـِ إٕ بكٝـذ اقٍـتطاع ١بعـن
إفياع ايـقُُ ٚضـب ايــػظ ٚ ،إال ـً ٜــطب ايــػظ إال بعـن تــػكل اقٍـتطاع١
ايـُاي َٔ ١ٝضنٜن ٚ ،ي ٛأَهٔ تًفٝل َٖاىف غطٍ٘ َٔ ىبـؽ ايَـٓني ايــُاَٚ ١ٝٙـٔ
ىبؽ ٖوا ايعاّ زِ ٍا ي ٕٚيف األىباـ اييبؽ ايـُتٍُِ ينٍـتطاعٚ ١ايــُهتَب يف
ٍٓ ١ايـػظ ال مخُ ٚ ، ٘ٝأىباـ ايَٓني ايـُاٜ ١ٝٙـطب إفياع مخَٗا .
زــِ إها ٍــا ي يًػــظ  -ايٛاضــب أ ٚايـــُٓنٚب  -أ ٚيًٌٜــاى ٠أ ٚيًَــٝاغ ١ناْــذ
َٖاى ٘  -ايـُبوٚي ١عً - :ضـٌَ ً٤ـٔ َؤْـ ١عـاّ ايـيبؽ ٍـٛاَ ٤ـا ٕـي ٘ يف ايـوٖاب
ٚايـُكٖن ٚاقٜاب ٚيف ايطيٜل عٓن اييضٛع ٚايـػً ٍٛيف بعض ايبًـنإ ٚ ،إها غـٌٍ
ىأِ ٍـــٓ ١ايـ ــقُُ أزٓـــا ٤ايَـــفي أ ٚعٓـــن اييضـــٛع ٚبكـــّ ٞـــَ ٤ٞـــٔ ايــــُأنٍٛ
ٚايـُـــْيٚب ْٚـــػُٖٛا غَــب٘ ٙــُٔ َٛضٛماتــ٘ َكنَــ  ١:يتقَُٝــ٘ زــِ ٜـػـــتَب
ايـُٖاىف ايًغكَٜٚ ١تـسـٓٗٝا َٔ أىباـ ايعاّ ايًغل .
( :)52إها م ـع مخَـاَ :ـٔ أَٛايـ٘ ٦َ -ـ ١مٜٓـاى عٍُـا بوَتـ٘ مخَـا :يــٗوا ايعــاّ،
ٍٛا ٤نإ َٔ ايَـُٗني أّ َـٔ أغـنُٖا ،زـِ بعـن تــُاّ ايــػ ٍٛغَـب َٛضٛماتـ٘
يٝقيع فَُٗا  :ـإ نـإ ايــُن ٛع َـٔ أىبـاـ ٖـو ٙايَـٓ ١غَـب٘ ايــُن ٛع ٙـُٔ
األىباـ ٚأٙاف قنى ٙإيٗٝا ٚٚضب إفياع مخُ ايـطُٝع ،زِ إٍتسٓ ٢ايـُن ٛع
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 ايـُ َٔ - ١٦ايـقُُ ايٛاضب ٚم ع ايباق ٞعً ٘ٝيـَُتػـك. ٘ٝ( :)53أما ٤اين َٔ ٜٔايـُؤْـٍٛ ١ا ٤أناْذ اقٍتـناْـ ١يف ٍٓ ١اييبـؽ أّ ُٝا
قبًٗاٍٛٚ ،ا ٤تـُهٔ َٔ أما ٙ٤قبٌ هيو أّ الْ ،عـِ إها ي ٜـؤمَ مٜٓـ٘ إىل إٔ إْكٚـذ
ايَٓٚ ١ضب اخلُُ َٔ م ٕٚإٍتسٓاَ ٤كناى اين ،ٜٔإال إٔ ٜه ٕٛاين ٜٔيـُؤْ ١ايَـٓ١
 يًُٖاىف اي ١َٝٛٝأ ٚيًعًع أْ ٚـػٖٛا  -اٍتسٓاَ ٤كناى َٔ ٙىبـػ٘ ٚض ٌ٘ٝعٓـنْا،ٚال يم ُٝا هنيْا بني اين ٜٔايعييف -ناقق ا

ٚايْيا ٤بايوَـُٖٛ ٚ ١ـا ٚ -بـني

ايــن ٜٔايْــيع ٞنايـــقُُ ٚايٌنــاٚ ٠ايٓــوٚى ٚايهفــاىارٖٚ ،هــوا أى ٔٚاجلٓاٜــار
ٚاينٜار ٚق ِٝايـُتًفار ٚايـُُْٛٚار عً ٢اقطـًم ّٚـيٚط ايــُعاًَر اْـ٘ يف
اجلُٝــع :إها أم ٣مٜٓــ٘ َــٔ ايــيبؽ يف ٍــٓ ١ايــيبؽ ي ٜـــطب اخلُــُ ٝــ٘ ٚإٕ نــإ
غنٚز٘ يف ايَٓ ١ايَابكٚ ،١إها ي ٜؤمٍٚ َٙضب اخلُُ ٚإٕ نإ عإٝا :يعنّ أما.٘٥
( :) 54إها إّ  ٣يًُؤْـَ ١ا ٜه ٕٛبني٘ َٛضٛماٚ :ضعـٌ ايـسُٔ يف هَتـ٘ نُـا يـٛ
إّـ  ٣بايَٓــ ١٦ٝماىا :أ ٚنتابـا :أ ٚعيبــ ١قغتٝاضاتــ٘ ايْقٖــ ١ٝنايَــهٓٚ ٢اينىاٍــ١
ٚايتٓكٌ ضاً ي٘ أما ٤م َٔ ٜ٘ٓأىباـ ايَٓ ١ايـػاٙيٚ ٠ايَـٓني اآلتٝـٚ ١ال مخـُ ُٝـا
أما ٢ ٚٚ ٙب٘ مٚ ،ٜ٘ٓأَا إها إّ َ ٣ا ي َٔ ُٝايـُؤْ ١بايوَ ١نُـا يـ ٛإّـ  ٣ايـناى
أ ٚايعيبــ ١ينتـــطاى بٗــا أ ٚينْتفــاع بأضيتٗــا أ ٚإٍــتنإ َــاال :أَ ٚتاعــا :أ ٚبٚــاع١
قٙا ت٘ إىل ىأِ َاٍ تـطاىت٘ ْٚـػ ٛهيو َـُا ٜه ٕٛبـنٍ مٜٓـ٘ َٛضـٛماٚ :ي ٜهـٔ
َٔ ايــُ ؤْٚ ١ضـب عًٝـ٘ تــقُ ُٝأىبـاـ ٍـٓت٘ عٓـن إْتٗاٗ٥ـا َـع ًٜامتٗـا عـٔ َؤْــ١
ٍ ي ٜتعًـل بـ٘
َعاّٜ٘ٚ ،تقري بني أما ٤اين ٜٔايـُونٛى َٔ َاٍٍ َــقٍُُ أَ ٚـٔ َـا ٍ
ايـقُُ ٚبني أما َٔ ٘٥األىباـ ايـُتعًك ١يًقُُ عً ٢إٔ ٜـػَب بنيـ٘ ايــُٛضٛم
يف غًٛت٘ َ ُٔٙـًُٛنات٘ ايٛاضب تـقَُٗٝا عٓن إْـتٗا ١ٍٓ ٤اييبؽ .
( :) 55إها إْٗنَذ ماى ٍهٓا ٙأ ٚتـًف بعض أَٛايـ٘ ايـيت ٖـَ ٞـٔ َؤْــت٘ عـً:
َٚــٔ َتطًبــار َعاّــ٘ ٚعا٥ـــًت٘ نأزــاص بٝتــ٘ أ ٚيباٍــ٘ أٍ ٚــٝاىت٘ ايـــُعنٍ ٠يكٚــا٤
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إغتٝاضاتــ٘ ٚعاً٥تــ٘ ْٚـــػ ٛهيــو  -ايعــاٖي عــنّ ضــرب ْكــٗ ايـــُاٍ َــٔ ىبــؽ ٖــوا
ايعاّْ ،عِ ٜـط ًٛي٘ ايتٖنٍ ٟأزٓا ٤ايَٓ ١يتناىى َا ٜــػتاع إيٝـ٘ تعٍْٝـ٘ نـتعُري ماىٙ
أ ٚعيبت٘ أّ ٚيا ٤بنَ ٌٜا تًف َٔ إغتٝاضات٘ ايـٌُٓي ١ٝأ ٚايـُعاّ ١ٝزـِ إها إٍـتعًُ٘
يف إغتٝاضات٘ نإ هاى ايـُٖيف َٔ ايـُؤْـ ١ايـَُتـسٓا َٔ ٠ايـقُُ .
( :)56إها تـًف بعض أَٛايـ٘ بــػيمٍ أ ٚفـيمٍ أ ٚنَـيٍ أٙ ٚـٝاع ُ أٍ ٚـيقٚ ُ١ي
ً ايعـاٖي عـنّ ضـربَ ٙـٔ
ٜهٔ ايتايف َٔ َـاٍ تــطاىت٘ ٚتهٍَـ ب٘ ٚال َـٔ َؤْتـ٘ عـ :
أىباـ ايَٓٚ ١عنّ إٍتسٓا ٤قنىَٗٓ ٙا عٓن إىام ٠ايتقُ ُٝىأِ ايَٓ. ١
( :)57إها إتـطي بيأِ َاي٘ َ -ياىاَ :تعنما :يف ٍٓ ١اييبؽ ٚ -نإ فيٙـ٘ تُٓٝـ١
أَٛايــ٘ يهٓــ٘ فَــي يف بعــض َعاًَتــ٘ ٚىبــؽ يف بعــض ُمفــي ضــرب ايـــقَيإ بــاييبؽ
ٍٛا ٤نإ ايـقَيإ بعن اييبؽ أَ ٚكاىْا :ي٘ أَ ٚتكنَا :عً : ٘ٝإ تَـا ٣ٚايــقَيإ
ٚاييبؽ ـً مخـُٚ ،إٕ ًام ايـيبؽ ٚضـب اخلُـُ يف ايٌٜـامٚ ،٠إٕ ًام ايــقَيإ
عًــ ٢ايــيبؽ ــً مخــُ عًٝــ٘ ٕٚــاى ىأِ َايــ٘ يف ايَــٓ ١ايًغكــ ١أقــٌ َـــُا نــإ
يف ايَـــٓ ١ايَـــابكْ ،١عـــِ فَـــيإ ايعـــاّ ايَـــابل ال ٜٓطـــرب بأىبـــاـ ايعـــاّ ايــــػاٙي
يتعنم ايـُٛٙٛع .
ٚإها تـًف بعض ىأِ َاي٘ إٔ ٚي ٘ يف إغتٝاضاتـ٘ ضـرب ايتًـف بـاييبؽ ،بـٌ إها
أْفل يف ايـُؤَْ َٔ ١اي٘ أَ َٔ ٚاٍ ايتطاى ٠أ ٚايٖٓاع ١أ ٚايٌىاع ١قبٌ ظٗٛى ايـيبؽ
 نُــا ٜتفــل نــسري :ا يًُــٌاىعني ٚفريٖــِ َـــُٔ ٜٓفــل يـــُؤْت٘ َــٔ أَٛايــ٘ اخلإــ١ايـُقٍَُ ١قبٌ ْتاع ايٌىع أْ ٚـػ - ٙٛاْ٘ ٜـط ًٛيـ٘ إٔ ٜــطرب إْفاقـ٘ َـٔ ىبـؽ ايَـٓ١
ٚإٕ تكنَذ ايـُؤْ ١أ ٚايـقَاىًَ ٠اْـاٚ :يـ ُٝعًٝـ٘ مخـُ َـا َٜـا ٟٚايــُؤٕ ايـيت
ٕـي ٗاٚ ،إْـــُا عًٝــ٘ مخــُ ايٌا٥ــن ال فـريٚ ،نــويو غــاٍ أٖــٌ ايـــُٛاّ ٞإْــ٘ إها
مخُ َٛضٛمات٘ يف مفي ايَٓ ١ايـُا ١ٝٙزِ يف ايَٓ ١ايًغك ١بـاع بعٚـٗا يــُؤْت٘ أٚ
َار بعٗٚا أٍ ٚيم َٓ٘ إْ٘ ٜـطرب مجٝع هيو بايٓتاع ٚايفٛا٥ـن ايــػإًَٗٓ ١ـا أٟ
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ٜـطرب ايـٓكٗ ايـٛاىم عًـ ٢األَٗـار بكُٝـ ١ايَـقاٍ ايــُتٛينَٗٓ ٠ـا ٖـو ٙايَـٓ ١بـإٔ
ِ ايَقاٍ إىل أىباـ ٖو ٙايََٓ ١ـٔ ايٖـٛف ٚايَـُٔ ٚايًـدي ٚفـري هيـو ٝطـرب
ٍ ٜٚ
ب٘ ايٓكٗ ٜٚـقٍُُ َا ًام ،اها ي ٜـػٌٖ ايــطرب إال بكُٝـ ١مجٝـع ايَـقاٍ َ -ـع
أىباغ٘ األفي - ٣ي ٜهٔ عً ٘ٝمخُ يف ٖو ٙايَٓ. ١
( :)58ايـــَُتسُي ألَٛايــ٘ بتًٜٛعٗــا عًــْ ٢ــٛعني أ ٚعًــ ٢أْــٛاع َتعــنمَ ٠ــٔ
ايتطاى ٠أ َٔ ٚايٌىاع ١أ َٔ ٚايٖـٓاع - ١نُـا إها إّـ  ٣ببعٚـٗا أطعُـٚ ١ببعٚـٗا
أضٗــٌ ٠نٗيباٝ٥ــ ،١أً ٚىع ايـــػٓط ١يف أى

ٚايْــعري يف أى

أفــي - ٣ــيبؽ يف

بعٚــٗا ٚفَــي يف بعٚــٗا اآلفــي ايعــاٖي ضــرب ايـــقَاى ٠بــاييبؽ غتــَ ٢ــع تـــكنٍّ
ايـقَاى ٠عً ٢اييبؽ إها نإ يف عاّ ٚاغن .
ٚإها نإ ي٘ ضَٓإ َٔ ايتهَب أ ٚأنسي نايتطـاى ٠بـبعض أَٛايـ٘ ٚايٖـٓاع ١يف
بعضٍ ٚايٌىاع ١يف بعض ُ يبؽ يف بعٗٚا ٚفَي يف بعٗٚا اآلفي يف ْفُ ايعاّ فـٞ
ضرب اخلَاى ٠باييبؽ فًفٚ ،ال ٜبعـن إَهـإ ضـرب ايــقَيإ بـيبؽ ايعـاّ ايــػاٙي
يـُٔ نإ في َٔ ٘ٙتٜٓٛع تهٍَب٘ اقٍ باـ ٚتُٓ ١ٝاألَٛاٍ نُـا ٖـ ٛايغايـب غٝـش
ٜعترب دلُٛع تهَبات٘ بـُساب ١تهَبُ ٚاغن  َ٘ٓ ٌٖٜإىل في

اىم ٖ ٛاقٍ باـ.

( :)59ايـُايو أ ٚفري ٙإها أتـًف ايـُاٍ ايـُتعًل يًقُُ َ ُٔٙكـناى مخَـ٘
ٚىضع عً ٘ٝايـػانِ ايْيعٚ ٞي ٍٞايـقَُُ َ٘ٓٚ -ا إها باع ايـُايو بعـض أىباغـ٘
ٚأَٛاي٘ ايًَـقَُ ١بَعي ُبــقُ أ ٚإّـ  ٣بـسُٔ بـاٖض َــػابا ٚ ٠:ي ٜهـٔ ال٥ــك :ا
بْأْ٘ ٖٚ ، -هوا ايـػهِ إها م ع٘ ايـُايو قبٌ أما ٤مخَـ٘ إىل فـري ٚ ٙـا ً٤ينٜٓـ٘ أٚ
ٖب ـ :١أ ٚع ٙٛـا :يـــُعاًَ ١أ ٚيٍقــ٘ تبــوٜي :ا ٚإٍــيا ا :اْــ٘ ٙــأٌَ يـــقُُ ٖــوا ايـــُاٍ
ٜٚيضع ايـػانِ عً ٘ٝب٘ٚ ،ال ٜيضع عً َٔ ٢إْتكٌ إي ٘ٝايـُاٍ إها نإ َؤَٓاَٛ :ايٝا.:
( :)60إها إعتكن أْ٘ ىبؽ ن ع اخلُُ يـَُتػك ٘ٝزِ إْهْـف أْـ٘ ي ٜـيبؽ ٚي
ٜهٔ عً ٘ٝمخُ ىضع ب٘ عً ٢ايـُعط ٢ي٘ َع بكـا ٤عـني ايــُاٍ ايــُن ٛع مخَـا :أٚ
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بني٘ ايو ٟإّ ا ٙقاب ٘ٚب٘ٚ ،ال ٜيضع عًَ ٘ٝع تًفٗا إال إها نإ ايــُعط ٢يـ٘ عايــُا:
بـػاٍ ايـُعطٚ ٞأْـ٘ أعطَ ٢ا ي ُٝبـػلٍ ٚاضب عً ٘ٝريضع٘ ايُٙ ٘ٝاْا. :
( :)61إها ىبــؽ عـً :أزٓــا ٤ايَــٓٚ ١إٍــتسَٓ ٢ــا ٜتٛقعــ٘ َؤْ ـ :١يــ٘ ٚيعٝايــ٘ زــِ م ــع
مخُ ايفا ٌٙعٔ ايـُؤْ ١زِ إْهْف إٔ ايكنى ايـُن ٛع مخَـاٌٜٜ :ـن عًـَ ٢كـناى
ايـقُُ ايٛاضب عً - ٘ٝيٓكٗ ايـيبؽ ايٛاضـب تــقُ َ٘ٝعٍُـا تٛقعـ٘ ٚمخَـ٘ ،أٚ
يتطنٍم َؤْٕ ١ي ٗا أزٓا ٤ايَٓٚ ١ي َٜتسٓٗا َٔ االىباـ ،أ ٚيٓكٗ ايـُؤْ ١ايــَُتسٓا٠
عٍُا ٕي ٘ ٚاقع :ا ط ٍٛايَٓ ١بفعٌ إّتباٖ٘ يف احلَاب  -ي ٜـطٌ ي٘ إغتَاب ايٌا٥ـن
عٍُا ٜـطب عً ٘ٝيف ايَٓ ١ايتايٝـْ . ١عـِ ٜــُهٓ٘ اييضـٛع عًـ ٢ايــُعط ٢يـ٘ َٜٚـ مٍٙ
َٓ٘ َع بكا ٤عني ايــُاٍ ايــُن ٛع مخَـا :أ ٚبنيـ٘ٚ ،ال َٜـ مٍَٓ ٙـ٘ َـع تًفٗـا إال إها
نإ ايـُعط ٢ي٘ عايـُا :بـػاٍ ايـُعط ٞمخَ٘ ي٘ ٚأْـ٘ مخُ فري ََتػل عً.٘ٝ
( :)62إها ضا ٤ىأِ ايـػٚ ٍٛنإ ْاتظ بعض ايـٌىع غإـً :م ٕٚبعـضُ ،ـا
غًٖذ ْتٝطت٘ ٚزـُيت٘ ٜه َٔ ٕٛىبـؽ ٍـٓت٘ ٜٚــطب تــقُ َ٘ٝبعـن إفـياع ايــُؤٕ
ََٓ٘ٚ ،ا ي تـػٌٖ ْتٝطت٘ ٜه ٕٛعٓـن غٖـٛي٘ َـٔ أىبـاـ ايَـٓ ١ايًغكـْ ،١عـِ إها
نإ يًٌىع إٌٔ َٛضٛم ي٘ ق - ١ُٝعي ا :فإـا :بأًٖـ٘  -غَـب بــُا يـ٘ َـٔ ايكُٝـ١
ٚأفيع مخـُ قُٝتـ٘ ٜـ ّٛاقفـياع مفـي ٍـٓت٘ ايــقَُٜٚ ١ٝهـ ٕٛايفـيع عٓـن تــُاّ
ْـُ َٔ ٍٙٛأىباـ ايَٓ ١ايًغكَ . ١سً : :إها نإ بعض ايٌىع يف ىأِ ايَٓ ١ي٘ ٍـٓبٌ
ٚبعٚــ٘ قٖــ ٌٝال ٍــٓبٌ يــ٘ ٚضــب إفــياع مخــُ اي ــطُٝع بكُٝتــ٘ ايـــُبوٚي ١عٓــن
ايعاى ني ب٘ اييافبني ٚ ،٘ٝإها ظٗي ايَٓبٌ يف ايَـٓ ١ايساْٝـٚ ١تــٍِ ْــُٚ ٍٙٛغٖـن نـإ
ايٓاتظ َٔ أىباغٗا ال َٔ أىباـ ايَٓ ١ايَابك. ١
( :)63إها نإ ايـغٚ ٘ٛإفياع ايـُـعنٕ َـهـَـباٚ :غـي ـٜ ١ـيتـٌم َـٓـٗا نـفـاٙ
إفياع مخَـُٗا ٚالبـن َـٔ إفياضـ٘ ـٛى ايــػٖ ٍٛعًٝـ٘ٚ ،إٕ ًام َٓـ٘ ّـ ٤ٞعـٔ
َؤْــٍ ١ــٓت٘ ي ٜـــطب عًٝــ٘ إفــياع مخ ـٍُ مفــي َــٔ بــاب أىبــاـ ايـــُهاٍب ،ــإ
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ايــقُُ يف نــٌ َــاٍٍ َتعًــل يًقُــُ ٜـــقيع َــيٚ ٠اغــن ٠ال ٜسٓــْ ،٢عــِ إها إتـــطي
بأغنُٖا أ ٚبهًُٗٝا ٚىبؽ نإ عً ٘ٝتـقُ ُٝاييبؽ م ٕٚاألٌٕ .
( :)64ايــــُيأ ٠ايـــيت تَـــتقيع ايهٓـــٌ أ ٚايــــُعنٕ أْ ٚــــػُٖٛا ٜــــطب عًٗٝـــا
تـقُٛ َ٘ٝىاٚ ،:اييت تهتَب ٚتيبؽ ٜـطب عًٗٝا ايتقُٚ ُٝإٕ عاٍ بٗا ايـٌٚع أٚ
األب أ ٚايكيٜب إها  َٔ ٌٚأىباغٗا ّـً ٌ٤ٞا٥ـن عـٔ َؤْتٗـاٖٚ ،هـوا ايــػهِ إها
ي تهتَــب ٚناْــذ يـــٗا ٛا٥ـن َــٔ ًٚضٗــا أ ٚأبٗٝــا أ ٚفريُٖــا إْٗــا يف مفــي ايَــٓ١
ًٌَٜٗـا إفـياع مخـُ ايٌا٥ـن نغريٖـا َـٔ اييضـاٍ ٚ .بافتٖـاى  :عًـ ٢نـٌ َهًـف
 هنيا :نإ أّ أْس - ٢إٔ ًٜغـغ َـا ًام عٓـن ٙيف مفـي ايَـَٓ ١ـٔ األىبـاـ ٚايفٛا٥ـن قً :ًٝنإ أّ نسرياٚ - :خييع مخَ٘ ناٍبا :نإ أّ فري ناٍبٚ ،ال خيتٗ ٚضـٛباخلُُ ٚٚضٛب إفياض٘ بايْقٗ ايـُهًف ٚأَٛاي٘ اخلإـ ،١بـٌ ٜعـٍِ ايْـينار
ايتطاىٚ ١ٜايـطُعٝار اقٍتسُاى ١ٜايـُؤيف َٔ ١أّقا٘ َتعنم ٜٔاْـ٘ ٜــطب عًـ٢
نٌ ٚاغن َِٓٗ تـقُ ُٝغٖت٘ يف َاٍ ايْين ١أ ٚايـطُع ١ٝعٓن ىأِ ايَٓ. ١
( :)65إها ْوى إٔ ٖٜيف غٖ َٔ :١أىباغ٘ ايَٓ - ١ٜٛنايٖٓـف  -يف ٚضـ٘ َـٔ
ٚض ٙٛايرب ْ -عري تيٜٚظ ايْعا٥ي ايـػَٚ - ١ٝٓٝضب عً ٘ٝاي ٛا ٤بٓـوى : ٙـإ ٕـيف
ايـــُٓوٚى ع ـً :يف ايـــطٗ ١ايـــُٓوٚى يـــٗا قبــٌ إْتٗــا ٤ايَــٓ ١نــإ َساب ـاٚٚ :ضــب عًٝــ٘
تـقُ ُٝايبـاقٚ ٞي ٜــطب عًٝـ٘ تــقَُ ُٝـا ٕـي ٘  ٚـا ً٤بايٓـوى ٚ ،إٕ ي ٖٜـي ٘
غت ٢إْتٗذ ايَٓٚ ١ضب عً ٘ٝإفياع مخَ٘ نُا ٜـطب عً ٘ٝإفـياع مخـُ ايكَـِ
اآلفي َٔ أىباغ٘ بعن إنُاٍ َؤْت٘ .
( :)66إها نإ ىأِ َاي٘ َ ١٦مٜٓاى َسً :اٍـتأضي مناْـا :بعْـي ٠مْـاْري ٚإّـ ٣
اآلر عٌُ يًننإ بعْيٚ ٠يف مفـي ايَـٓٚ ١ضـن َايـ٘ قـن بًـغ َ٦ـ ١نـإ عًٝـ٘ مخـُ
اآلالر كت ٚ ،ال ٜـطب إفياع مخُ أضي ٠ايننإ ألْٗا َٔ َؤْ ١ايتطاىٚ ، ٠نـوا
أضي ٠ايـػاىِ ٚايـػُاٍ ٚايٚيا٥ب ايــػه ١َٝٛايـيت ٜـن عٗا ٚايَـيقفً ١ٝـإ ٖـوٙ
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َــؤٕ حتٖــ ٌٝايــيبؽ جيــب اخلُــُ ُٝــا ًام عًٗٝــا نُــا عي ــذ ْ ،عــِ إها ناْــذ
ايَيقفً ١ٝاييت م عٗا إىل ايـُايو أ ٚفري ٙأٚضبذ ي٘ غكاّ :يعٝا :أ ٚعي ٝا :يف أفـوٖا
َٔ فريٚ ٙضب تك ِٜٛهيو ايـػل يف مفي ايَٓٚ ١إفياع مخَ٘  :يبــُا تٌٜـن قُٝتـ٘
عًَ ٢كناى َا م ع٘ َٔ ايَيقفًٚ ، ١ٝىبـُا تٓكٗ عٓ٘ ٚ ،ىبـُا تَا. ٜ٘ٚ
( :)67إها إّ  َٔ ٣أىباـ ٍٓت٘ َا ي َٜـتعًُ٘ يف إغتٝاضاتـ٘ ايفعًٝـٚ ١ي ٖٜـي
َٔ ايـُؤْ ١ايـُ َتـسـٓا ٠زـِ إىتفعـذ قُٝتـ٘ نـإ ايـًًّ يف مفـي ايعـاّ إفـياع مخـُ
ايعني ايـُاي ١ٝأ ٚايك ١ُٝايفعً ّٜٛ ١ٝاقفياع إ ايـُاٍ غ٦ٓٝو بع َٔ ٘ٓٝاألىباـ.
ٚإها إّ ٦ّٝ ٣ا :بعن إْتٗا ٤ايَٓٚ ١إٍتكياى اخلُُ يف ايـُاٍ ايو ٟم ع٘ زـُٓا: :
أ -إٕ نإ ايْيا ٤يف ايوَ - ١نُا ٖ ٛايغايب ٚ -نـإ اي ٛـا ٤بـ٘ َـٔ ايــُاٍ فـري
ايـُقٍُُ ً جيب عً ٘ٝإال م ع مخُ ايسُٔ ايو ٟإّ ا ٙب٘ٚ ،ال ٜـطب ايــقُُ
يف إىتفــاع قُٝتــ٘ إال إٔ ٜبٝعــ٘ ٝطــب ت ــقُ ُٝاقىتفــاع ا ٜٚـاٚ ، :إها عًــِ أْــ٘ أمٍ٣
ايسُٔ ايهً َٔ ٞىبؽ ُي ٜـقَُ٘ ٚيهٓ٘ ّو يف أْ٘ نإ أزٓا ٤ايَٓ ١يٝطـب ايــقُُ
يف إىتفاع ايك ١ُٝأٜٚا :أ ٚنـإ بعـن إْتٗاٗ٥ـا يـٜ ً٦ــطب ايــقُُ إال بــُكناى ايـسُٔ
كت االغٛط يٌَٚا :ايـُٖايـػَ ١ع ايـػانِ ايْيع :ٞايـُطتٗن ايعنٍ .
بٚ -إٕ نإ ايْيا ٤أ ٚايتعاٚ

ّقٖ: ٝا ٚبعني ايـُاٍ ايو ٘ٝ ٟاخلُُ ٚضـب

عً ٘ٝتـقُ ُٝهاى ايـُاٍ عٓٝا :أ ٚقٚ ١ُٝناْذ ايـُعاًَ ١باطًـ ١تــػتاع إىل تٖـػٝؽ
ايـُطتٗن ايعنٍ ٚإضاًت٘ يٚ ٛضن ًَٖػْ ، ١عِ إال إها نإ طـيف ايــُعاًَ ١اآلفـي
َؤَٓ ـاَٛ :اي ٝـا :تٖــؽ ايـــُعاًَٜٚ ١ـــػٌ َــا إْتكــٌ إيٝــ٘ ٜٓٚتكــٌ اخلُــُ اىل ايعــٛ
ايـُٓتكٌ إىل َٔ ي ٜـقُُ َاي٘ ً ٜـػٌ ي٘ ايتٖيف  ٘ٝبٌ تبطٌ ايعبام ٠ب٘  ،ـاها
إّ  ٣بعني َاي٘ فري ايـُقٍُُ زٛبا :يًًٖ ٠أَ ٚا ً٤يً ٤ٛٙٛأ ٚيًغٌَ ي تٖؽ َٓـ٘
ايعبام ٠بايسٛب أ ٚايـُا. ٤
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( : )68إها نإ ايـْقـٗ ال ُٜـػـاٍـب ْـفـَـ٘ َن َٔ :٠ايـَـٓـني ٚقن ىبـؽ ٗٝا
ال ٚإّ َٗٓ ٣ا أَتعـٚ ١أزازـ :ا ٚعٍُـي مٜـاى :ا ٖٛ ٚـا  ،زـِ إٖتـنٚ ٣تـاب
ٚإٍتفام أَٛا :
ٚإيتفذ إىل َا ٜـ طب عًَ ٘ٝـٔ إفـياع مخـُ ٖـو ٙايفٛا٥ـن ايٛاضـب عًٝـ٘ افـياع
مخُ تـُاّ َا إّ ا ٙأ ٚعٍُي ٙأ ٚفيٍ٘ َـُا ي ٜهٔ َعنٚماَ َٔ :ؤٍْ ١ـٓ ١ايْـيا٤
َســٌ ايــناى ايــيت إت ــقوٖا ينْتفــاع بأضيتٗــا ٚاألزــاص ايــو ٟال  ٜــػتاع ايٝــ٘ أَسايــ٘
ٌ بني َا إّ  ٟيف ايوَٚ ١بـني َـا إها
ٚايـػٛٝإ ٚايفيِ ٚايعيبٚ ١فريٖا عً ٢تفٍٖ ٝ
إّ ا ٙبعني ايـُاٍ ايو ٘ٝ ٟايـقُُ ٚقن عيٓٙا ٙيف ايفيع ايَابل .
ٚأَا َا ٜهَ ٕٛعنٚما َٔ :ايـُؤَْ ١سٌ ماى ايَهٓٚ ٢ايفـيأ ٚاألٚاْـ ٞايًًَـ١
ي٘ ٖٛ ٚا  :إ نـإ قـن إّـ اَ ٙـٔ ىبـؽ ايَـٓٗٝ ٚ ١ـا ٚقـن إٍـتعًُٗا يف إغتٝاضاتـ٘
ٕٚاىر َؤْ :١يَٓت٘  -ال يف ايَٓ ١ايًغك - ١ي ٜـطب إفياع ايـقُُ َٓ٘ .
ٚإٕ نإ قن إّ ا َٔ ٙىبؽ ايَـٓ ١ايَـابك - ١بـإٔ نـإ ي ٜـيبؽ يف ٍـٓ ١ايْـيا٤
ٚاقٍـــتعُاٍ أ ٚنـــإ ىبـ ــػ٘ ال ٌٜٜـــن عًـــَٖ ٢ـــاى ٘ ايَٝٛٝـــ - ١زـــِ إٍـــتعًُٗا يف
إغتٝاضات٘ ٕٚاىر َؤْت٘ يف ايَٓ ١ايًغكٚ ١ضب عًٝـ٘ إفـياع مخَـ٘ يــُ ٞٚعـاٍّ
عً ٢اييبؽ غتٕ ٢اى َؤْ. ١
ٚإٕ ًام ىبـػ٘ عًَٖ ٢اى ٘ اي، ١َٝٛٝيهٔ ايٌٜام ٠أقٌ َـٔ ايـسُٔ ايـو ٟإّـ اٙ
ب٘ ٚضب عً ٘ٝإفياع مخـُ َكـناى ايتفـاٚر َ ،ـسً : :إها عٍُـي ماىا :يَـهٓا ٙبـأيف
مٜٓاى ٚنإ ىبــػ٘ يف ٍـٓ ١ايـتعُري ٌٜٜـن عًـَٖ ٢ـاى ٘ ايَٝٛٝـ ١بــُكناى َـ٦يت مٜٓـاى
ٚضب إفياع مخُ زـُإ َ ١٦مٜٓاى ٚ ،نوا إها إّ  ٣أزازـا :بــُ ١٦مٜٓـاى ٚإٍـتعًُ٘
يف إغتٝاضات٘ ايفعًٚ ١ٝنإ قـن ىبـؽ ًا٥ـن :ا عًـَٖ ٢ـاى ٘ ايَٝٛٝـ ١عْـي ٠مْـاْري تًـو
ايَٓٚ ١نإ األزاص ايو ٟإّ اَ ٙـػتاضا :إي ٘ٝيف َؤْت٘ ٚضب تـقُ ُٝتَعني مٜٓاىا.:
ٚإها ي ٜعًِ إٔ األعٝإ اييت إّ اٖا ٚإٍـتعًُٗا يف َؤْتـ٘ ٚإغتٝاضاتـ٘ َٜـاٟٚ
زـُٓٗا ىبـػ٘ يف ٍّٓ ١ياٗ٥ا ٚإٍتعُاهلا أ ٚأقٌ َٓ٘  ،أ ٚأْ٘ ي ٜيبؽ يف ٍٓ ١ايْيا٤

ٚضٛب اخلُُ يف أىباـ املهاٍب  ٚا ٌٙاملؤْ)481( ...............................١

ٚاقٍتعُاٍ ًا٥نا :عًَٖ ٢اى ٘ اي ١َٝٛٝاالغٛط يٌَٚا :ايـُٖايـػَ ١ع ايـُطتٗن
ايعنٍ ايـُكًن أ ٚايـُٖٓٛب يمَٛى ايـػَب. ١ٝ
ٚإها عًِ أْ٘ ي ٜيبؽ يف بعض ايَٓٝــٔ َكـناى َٖاى ــ٘ ٚأْــ٘ نـإ ٖٜـيف َـٔ
أىباـ ٍـٓت٘ ايَـابكٚ ١ضـب إفـياع مخـُ َٖـاى ٘ ايـيت ٕـي ٗا َـٔ أىبـاـ ايَـٓ١
ايَابكٚ ،١إها تيمم بني األقٌ ٚبني األنسي ٚضب تـقُ ُٝاألقٌ ايـُتٝكٔ.
ٚاألٚىل عَُٛـا :يـــُٔ ٜيٜــن َـــػاٍبْ ١ـــفَ٘ بعــن ٍــٓني َــٔ تــيى ايتقُــٖ ُٝــٛ
َياضع ١ايــُطتٗن ايــُكًن أَٖٓ ٚـٛب٘ يتٖـف ١ٝغَـاب٘ َعـ٘ َٖٚايـػــت٘ عـٔ ايــػل
ايسابذ عً ٢عٗنت٘ إْ٘ أ  ُ١ًٍٝٚ ٌٚيربا ٠٤ايوَ ١يـُسً٘ َـُٔ ال ٜـُهٓ٘ عامٙ ٠ـبت
َا تعًل بعٗنت٘ َٔ ايـقُُ يغُٛ

َْٝٚإ تعاًَت٘ ٚٚاىمات٘ عام. :٠

( :)69ايــقُُ بـــطُٝع أقَــاَ٘ ايـــُتكنَ ١غ ـلٍ ألىبابــ٘ ٜتعًــل بــايعني ايـــُاي١ٝ
هاتٗا تعًل ايـػلٍ بـُٛٙٛعٜ٘ٚ ،ـتقري ايــُايو بـني م ـع ايعـني ٚم ـع قُٝتٗـا بايٓكـن
ايـُتنا ٍٚايـَُا ٟٚيـقُُ أَٛاي٘  ّٜٛاقفياع ٚاين ع .
ٚايعاٖي إٔ ايـقُُ ٖ ٛغلٍ َْاع يف َـطُٛع ايـُاٍ ايـُتعًل يًقُُ ْٜـ ى
 ٘ٝأىبـاب ايــ قُُ َـع إٔـػاب األَـٛاٍ ٚيـوا ٜــػيّ ايتٖـيف يف ايعـني ايــُاي١ٝ
ايـُتعًك ١يًقُُ بعن إْتٗا ٤ايَٓ ١قبٌ م ع٘ ٚأما٥ـ٘ إىل ََـتػكٚ ،٘ٝال ٜهفـ ٞايعـٌّ
عً ٢أماَٚ ،٘٥ا ي ٜتػكل َٓ٘ بايفعٌ م ع ايـقُُ إىل أىباب٘ ٜـػيّ عًٝـ٘ ايتٖـيف
يف َـــطُٛع َايــ٘ ايـــُْ ى بٓٝــ٘ ٚبــني أىبــاب ايـــقُُ ٍــٛا ٤ايتٖــيف اخلــاىضٞ
 ناألنـــٌ ٚايْـــيب ٚايًـــبُ ٚ -ايتٖـــيف اقعتبـــاى - ٟنـــايبٝع ٚايــــٗب ، - ١بـــٌاألغٛط ٚ -ضٛبـا - :تـيى ايتٖـيف يف بعـض األَـٛاٍ ايــُتعًك ١يًــقُُ ٚإٕ نـإ
َكناى ايـقُُ باقٝا :يف ايبعض ايـُتبكْ ،ٞعـِ ٜــُهٓ٘ َياضعـ ١ايــػانِ ايْـيع ٞأٚ
َٖٓٛب٘ ألضٌ َٖايـػت٘ عٔ غلٍ ايـقُُ ايسابذ عً ٢عٗنت٘ بعٛ

ٍ َكـاىب يــُا
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عًٝـ٘ ،إْٗـا َٛضبــ ١قْتــكاٍ ايـــػلٍ َـٔ ايعـني ايـــُاي ١ٝإىل هَتـ٘ٚ ،غ٦ٓٝــو ٜــط ًٛيــ٘
ايتٖيف ٗٝا ٜٚهَ ٕٛنٜٓا :ألىباب ايـقُُ بايكنى ايـُتٖايـؽ عً.٘ٝ
ل ايــقُُ إٔ
ٖٓٚا ًْفذ ْعي بعض ايـُتٖنٍ ٜٔيًُٖايـػَ ١ـع َـٔ عًـ ِٗٝغـ ٍ
ال ٜتٍبعــٛا أٖــٛاَٖٚ ِٗ٥ايـــػِٗ ايْقٖــٝ ١ٝـــطي ٕٚايـُٖايـــػَ ١ــع ايـَُاَـــػ١
ٚايتَاٌٖ ٚاقٍكاط بـػٝش ٜٝٚع غلٍ ايفكيا - ٤أىباب ايـقُُ ٜٚ -فٛر فـي
ايـــُْيٍع َــٔ تْــيٜع ايــقُُ ألىبابــ٘ ،ــإ ٖــوا ايعُــٌ َٜــقت ايــي

ٔ ٜٚيٙــٞ

ايْٝطإ ٜٚفيغٜ٘ٚ ،ه ٕٛعً٘ فٝاْٚ :١ال ٜٓفع٘ إهٕ ايفك ٘ٝأٚ ٚنايت٘ بٌ ٜهـ ٕٛاعًـ٘

َٔ أتباع ايْٝطإ اييضَٔٚ ،ِٝؾ َٓهٍَِ َٕغِلُمِ َٕدأِتد ودوَدأ غَدمَّ َٕدِٔيَ لِقدَٖأهَدٚد ثُدىَّ ُدَٔفَّ ٛكُدمٍ ًَسِدض
ب فَوَدرَِ ٜلوُجِد ِرهدنيَ هُعِ دسدقدنيَ هدوَّددأ فدٖ د دّ ََٕٓقُٔلُددََٔ َٕددأ
و َُُٓدىِ الَ ُٕوَِلوُددََٔؼؾ َُٓٓضددعَ ِلمدوَددأ ُ
هَددأ كَصَد َ ِ
ى
َ ّٙالِالَّ يَحِاَدأَُأ ََٓٓلَدقُٓ هَدأ َعودلُدٔ حَأضدد ّر َٓالَ َٕوِلدد ُ
ََٓ ّٙالَ كَدَد َ
َِٕٓلَوٌََأ هَأنِ َُ ََّ ِلمدوَأبد الَ ُٕغَأوددُ صَدغد َ
دَوٍكَ يَحَ ّق ؼ ْعٛه بات َـٔ ٍـقت ات َٚـٔ ايـُٖايــؽ ايْقٖـٚ ١ٝاييفبـار ايفيمٜـ١
ٚاألٖٛا ٤ايٓفََْٚ ١ٝتع ٘ٓٝـ ٞأَٛىْا عًَ ٢ـطاٖن ٠أْفَٓا يبًٛغ َيا. ٘ٝٙ
( :)70ايـُٖايـــػ ١ال ٜـــطيٜٗا إال ايفكٝـ٘ ايعــنٍ أَٖٓ ٚــٛب٘ يـــُسٌ ٖــو ٙاألَــٛى
ايـػَبٚ ، ١ٝي ُٝنٌ ٚن ٌٝأَ ٚعتُن يف غ ٠ًٛايفكٚ ،٘ٝايـُكٖٛم َٓٗا ايت ٌٕٛإىل
بيا ٠٤هَ ١ايـُهًف ايو ٟإّتب٘ عً ٘ٝاألَي ٚفُض َكناى ايـقُُ ايـُتعًل بعٗنتـ٘
ٚاقعاَٝ ،:تٓكو ايـػلٍ ايْيع ٞايغـاَض َكـناى ٙبطيٜـل ايـُٖايــػ ١عٍُـا يف عٗنتـ٘
ايـُعً ّٛت ايـُطٗ ٍٛيًعبام ًٜٚغغ ٗٝا ايـُتٛقع عٓـن ايــُهًف ايـوٖ ٟـ ٛأبٖـي
بـػاي٘ َٚاي٘ ٚتـًُهات٘ طٚ ١ًٝقذ عٖٝاْ٘ .
ٚالبن يف ايـُٖايـػَ َٔ ١ياعا ٠غلٍ ايـُهًف ٚغـل أىبـاب ايــقُُ َـٔ مٕٚ
ظًِ أغنُٖاّ ١ًٍٝٚ ٖٞٚ ،يع ١ٝقٍـتٓكاه ايــػل يــًُٖػ ١أىبابـ٘ ٚيًتٕٛـٌ إىل
بيا ٠٤عٗن ٠ايـُهًفٚ ،إها إْهْف يًُهًف بعن٥و ًٜـام ٠ايــقُُ ٚنسـيَ ٠تعًكاتـ٘
ايـُاي ١ٝعٍُا تٛقع٘ ٚم ـع٘ ٚضب عً ٘ٝتربأ ٠هَت٘ ٚم ـع مخُ ايـتعًـكار ايـُايـ١ٝ
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ايـَُٓ ١ٝأ ٚايـُغف ٍٛعٓٗا ٚات ايعإِ.
(ٜ :)71ـػيّ اقتـطاى بايعني ايـُاي ١ٝايـُتعًك ١يًقُُ بعن إْتٗا ٤ايَٓ ١قبٌ
م ــع ايـــقُُ إىل أىبابــ٘ٚ ،إها عٖــٚ ٢إتـــٍطي قبــٌ إفــياع ايـــقُُ َٓٗــا ٚنــإ
ايـــُطع ٍٛيف ايتطــاى ٠نًٝـا :يف ايوَــَ ١ــٔ م ٕٚتعــٝني زــِ أ ٚــا ٙبـــُاي٘ فــري

ايعــٛ

ايـُقٍُُ ٕػذ ايتطاى ًٌَٜ٘ٚ ٠إفياع ايـقُُ َٔ ايبـنٍ أَ ٚـٔ قُٝتـ٘ ايٓكنٜـ،١
ٚإٕ إتٍـطي قبٌ ايتقُٚ ُٝقن ضعٌ ايعٛ

فٖ ٘ٛايـُاٍ ايـُتعًل يًقُُ فـري

ايـُؤم ٣ايعاٖي عنّ تيتب اآلزاى ايٙٛع - ١ٝأ ٟال ٜـًُو ايـُْ َ ٟا إْتكـٌ إيٝـ٘
َٔ ايعٛ

بنال :عـٔ َايـ٘ ايــُتعًل يًقُـُ ٚ -ال تٖـؽٍ عباماتـ٘ بٛاٍـطت٘ ٜٚكـف

يٌ ّٚايـُعاًَ ١يف غٖ ١مخُ ايـُاٍ عً ٢إضاً ٠ايـُطتٗن ايعنٍ ٚي ٞايـقُُ يـٛ
ٚضن ًَٖػٖ ،:١وا إها ي ٜهٔ ايطيف اآلفي َؤَٓاَٛ :ايٝا. :
ٚأَا إها نإ ايطيف اآلفـي يًُعاًَـَٛ ١ايٝـ :ا ايعـاٖي ٕـػتٗا ٜٓٚتكـٌ ايــقُُ
إىل ايبــنٍ ايـــُٓتكٌ يـــػ ٠ًٛتــاىى ايتقُــٚ ،ُٝإها ٖٚــب ايعــني ايـــُاي ١ٝايـــُتعًك١
يًقُُ ٚأٖناٖا يـُؤٍَٔ َٛاٍٍ ٕػذ ايـٗب ١إيٜٓٚ ٘ٝتكٌ ايـقُُ يوَ ١ايٛاٖب.
ٚبافتٖــاى  :نــٌ َــا ٜٓتكــٌ إىل ايـــُؤَٔ ايـــُٛايَ ٞــٔ أعٝــإ األَــٛاٍ فــري
ايـــُقَُ - ١يهفـيٍ أ ٚعٖــٝإٍ أ ٚعــنّ اعتكــا ُم بٛضــٛب ايـــقُُ ٚ -نــإ اقْتكــاٍ
بـُعا ١ٙٚأَ ٚـطاْاٜ -:ـًُه٘ ايـُؤَٔ ٜٚـػٌ يـ٘ ايتٖـيف ٝـ٘ ألٕ االُ٥ـ )( ١قـن
غًًٛا هاى يْٝعتِٗ يتطٝب طعُتِٗ ٚتٌنٚ ٛالماتِٗ تف َِٗٓ :ًٍٚعً. ِٗٝ
نُــا ٜـــط ًٛيًُــؤَٔ ايتٖــيف يف أَــٛاٍ ٖــؤال ٤إها أباغٖٛــا يـــِٗ َــٔ مٕٚ
تـــًُٝو نــإٔ ٜبــٝؽ يــ٘ يــبُ زٛبــ٘ أ ٚبٝتــ٘ يًٖــً ٠تٖ ـؽٍ ُٗٝــا ٚإٕ ناْــا َــتعًكني
يًقُُٚ ،نوا ال بأِ بكب ٍٛايـُؤَٔ عطَ ١ٝاْع ايـقُُ أ ٚأنٌ طعاَـ٘ ٚإٕ نـإ
َٔ عني َاي٘ فري ايـُقٍُُ اْ٘ بايبوٍ ايــُطآْٜ ٞتكـٌ ايــقُُ إىل هَـ ١ايــُعطٞ
ٜٚه ٕٛايـُٗٓـأ يًُـٛايٜٚ ٞه ٕٛايـًٛى عًَ ٢اْـع ايـقـُُ ٍٛا ٤نإ َكٖيا :أٚ
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ًَتفتا :إىل غيَ ١ايتٖيف َٔ م ٕٚتـقُ ُٝأَٛاي٘.
( :)72ال بأِ بايْينَ ١ع َٔ ال ٜـقٍُُ  -إَا قعتكـام ٙعـنّ ٚضٛبـ٘ تكٖـريا:
أ ٚقٖٛىا :أ ٚعٖٝاْاٚ :عنّ َباالت٘ بنٚ: ٜ٘ٓاضبات٘ َٚـػيَات٘ ٚ -ال ًٜػكـ٘ ًٚىٌ َـٔ
عٌُ ّيٜهٜ٘ٚ ،ـطٌ ٜ٘إٔ ٜـقيع مخُ غٖت٘ يف اييبؽ .
( :)73ايعاٖي إّ اط ايبًٛغ ٚايعكٌ ـ ٞزبٛر ايـقُُ يف مجٝع َا ٜتعًل بـ٘
ايـقُُ َٔ أىباـ ايــُهاٍب ٚايهٓـٌ ٚايغـٚ ٘ٛايــُعنٕ ٚاألى

ايـيت ْٜـ ٜٗا

ايوََ ٞـٔ ايــًَُِ  ،ـً ٜسبـذ ايــقُُ يف َـاٍ ايٖــ أ ٚايــُطٓٚ ،ٕٛال ٜــطب
عًٚ ٢يٍُٗٝا إفياض٘ ٚال عًُٗٝا بعن ايبًٛغ ٚاق اق. ١
ْعِ إال ايـػًٍ ايـُقتًت بايـػياّ ايو ٟي ُٝيـ٘ ،إه البـن َـٔ تطٗـري َايـ٘ عـٔ
ايـػياّ ايـُقتًت ب٘ ٝطب عً ٢ايـٛي ٞإفـياع ايــقُُ َـا ماّ ٕـب: ٝا أَ ٚــطْٓٛا،:
ٚإٕ ي ٜـقيض٘ غت ٢بًغ ٚعكٌ ٚضب اقفياع عً ٢ايـُهًف ْفَـ٘  .نُـا ْٜـ ط
إٔ ٜهــَ ٕٛايــو ايـــُاٍ ايـــقَُّ ٞقٖ ـا - :بـــُفيم ٙأٙ ٚــُٔ َـــطُٛعّ : ١ــين١
إٍتسُاىَ ١ٜسًًَ ًٛ -:هذ ضَٗ ٌ١ـا نايــَُطن ايــُٛقٛف عًٝـ٘ ٌَىعـ :١أ ٚمنـانني
تنىٍ فريا :عًٜٚ ٘ٝفٝض عٔ غاضت٘ ً ٜـطب تـقُ ُٝايفا٥ض .

لدوَحح لجأًٗ  :وفع خلوض ٓهاأدفّ .
( :) 74ايـقُُ يَ ١ٜٚاي ١ٝعبامٜـ ١البـن يف َكـاّ إَتسـاٍ األَـي بٗـا َـٔ قٖـن
ايتكـيب إىل ات ٍــبػاْ٘ بن عــ٘ إىل أىبابــ٘ َيٜــنا :بـ٘ ٚضــ٘ ات ٍــبػاْْ٘ ،عــِ إال َــٔ
ايوَ ٞايو ٟإّ ُ ًََِ َٔ ٣أىٝ ٘ٙطٌ ٟأفو ايـقُُ َٓـ٘ ٚيـ ٛقٗـيا :عًٝـ٘ عٓـن
إْبَاط ٜن ايفكٚ ٘ٝاقتٚا ٤ايـًُٖػ ١هيو .
( :)75ايـــقُُ غــلٍ يــٛي ٞاألَــي ٕــاغب األَــي ٚايٌَــإ (عطــٌ)ْٚ ،ا٥بــ٘
ايـُطتٗن ايعنٍ ايتك ٖٛ ٞايٛي ٞعًَ ٘ٝؤقتاْ ،:عِ ايـُْٗٛى إٔ ٜكٍَِ ايـقُُ يف
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ًَإ ايغٝبـْٖ ١ـفني ٍ -ـُٗني ْٖ -ـف قَـاّ ايعٖـي ايــػط ١ايــُٓتعي -عطـٌ ات
تعاىل يض٘ ٚضعٌ أىٚاغٓا ناْٖٚ ،- ٙف يب

ٖاِّ  :أٜتاَََِٗٚ ،ان، ِٗٓٝ

ٚأبٓاٍ ٤ب ْٜٚ ،ًِٗٝط يف ٖو ٙاألٕـٓاف مجٝعـا : :اقٜــُإ ايتـاّ بايعكا٥ـن ايــػك،١
نُا ٜعترب ايفكي يف األٜتاّ م ٕٚإبٔ ايَب ٖٛٚ - ٌٝايـَُا ي ايـُٓكطع ب٘ يف ايطيٜل
يٓفام ْفكت٘  -اْ٘ ٜهفٝ ٞـ٘ االغتٝـاع ٚايفكـي يف بًـن ايتَـًٚ ِٝإٕ نـإ فٓٝـ :ا يف بًـنٙ
بْيط إٔ ال ٜتُهٔ َٔ ايَفي ايـُ ٌٕٛيبًن ٙبكي

ْٚـػَ ٙٛـُا يٝ ُٝـ٘ غـيع أٚ

َٗاْٚ ،١االغـٛط ٚضٛبـا :إعتبـاى إٔ ال ٜهـٍ ٕٛـفي ٙيف َعٖـٚ ،ُ١ٝال ُٜعطـ ٢أنسـي َـٔ
قن ى َا  ًٕٜ٘ٛإىل بًنٚ ،ٙاالظٗـي عـنّ إعتبـاى ايعنايـ ١يف مجـٝعِٗٚ ،قـن ٍـبل ــٞ
( ك٘ ايٌنا )٠تفٖ ٌٝايهًّ ـٖ ٞو ٙاألٕٚاف .
( :)76ال ًٜــٌّ ايـــُهًف ايـــُأه ٕٚبٖــيف ايـــقُُ  :ايبَــت ٚتًٜٛــع غــلٍ
ف ٚاغـن ،بـٌ
ايَام ٠عً ٢األٕٓاف ايسًز ،١بـٌ ٜــط ًٛاققتٖـاى عًـ ٢إعطـإ ٤ـٓ ُ
ٜـط ًٛاققتٖاى عً ٢إعطا ٤يم ٚاغن َٔ ٕٓفُْ ،عِ االغٛط ٚضٛبـا :إٔ ال ُٜعطـ٢
ايـٗامش َٔ ٞغك٘ أنسي َٔ َؤٍْٓ ١ت٘ أَ ٚا ٜتٍُِ ي٘ َؤٍْٓ ١ت٘ إها نإ يـ٘ ٚاىمٌ فـري
نافُ بـُٖاى ٘ َايـِ تهٔ زـًَُٖ ١ػ ٌ١يف ايٖيف ايفا٥ض عًَ ٢ؤٍْٓ ١ت٘.
( :)77ال ٜـػٌٍ مع ٣ٛاقْتَاب عَُٛـا - :ايــٗامشٚ ٞفـري - ٙإال َـع غٖـٍٛ
ايعًِ ين ٜ٘باقْتَاب ٚايٝكني ب٘ ْاّ٦اَ :ـٔ طيٜـل إزبـات ٞعكً٥ـَْ ٞـيٚعٚ ،ايــُيام
َــٔ ايـــٗامشَ ٞــٔ إْتَــب بــاألب إىل ٖاّــِ َــٔ م ٕٚــيم بــني ايعًــٚ ٟٛايعكًٝــٞ
ٚايعباٍٚ ٞإٕ نـإ األٚىل تكـن ِٜايفـاطُ ٞيف إعطـا ٤ايــقُُ إها نـإ قًـٚ ،:ًٝإها
نإ اقتٖـاٍ إىل ٖاّـِ بـاألّ ـً ٜــػٌٍ يـ٘ ايــقُُ ٚتــػٌ يـ٘ ايٌنـاٜٚ ،٠ــتُهٔ
ايفك ٘ٝايعنٍ إعطا َٔ ٙ٤ايـقُُ َب ٚالٜت٘ عً ٘ٝعٓن إعتكام ٙإٍتػكاق٘.
( :)78ال ٖٜنٍم َٔ إمع ٢ايفكي إال إٔ تك ّٛغط - ١عًِ أ ٚإطُٓ٦إ أ ٚإفبـاى
زك - ١عًٕ ٢نم معٛاٚ ٙي ٛألضٌ َعي  ١ايـُهًف بفكيٍ ٙابكا َٔ :م ٕٚعًِ ُبتبـنٍ
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غاي٘ ٚ .نـوا ال ٖٜـنٍم َـٔ إمعـ ٢ايَٓـب ايطـاٖي إىل ٖاّـِ إال بايبٓٝـّ - ١ـاٖنٜٔ
عاميني َطًعني  -أّ ٚـٝاع اقْتَـاب ٚإّـتٗاى ٙيف بًـن ٙاألٕـٌ ٚبًـن أبا٥ـ٘ ٚبٓػـُ ٛ
ٜٛضب اقطُٓ٦إ ٚايٛزٛم بسبٛر تْيٍ ٘ بايَٓب ايطاٖي ٚ .إها م ـع ايــُهًف غـلٍ
ايَام ٠إىل َٔ ٜنع ٞاقْـتَاب إىل ٖاِّ َٔ م ٕٚتـػكل ٚتـسـبذ ايعاٖي عنّ
بيا٤ت٘ إال إٔ ٜتػكل ٚ -يََ ٛتكبًٖ - :امشٝت٘ بطيٜل إزباتّ ٞيع. ٞ
( : )79ال ٜـط - ًٛعً ٢االغٛط ٚضٛبا - :إٍتكًٍ ايـُايو يف تًٜٛع ايــقُُ
بتُاَــ٘ٚ ،البـــن َـــٔ ايـــن ع إىل ايــــػانِ ايْـــيع - ٞايــــُطتٗن ايعـــنٍ ايــــُكًن أٚ
إٍتــــ٦واْ٘ يف م ـــع بعٚـــ٘ يًَـــام ٠ايــــَُتػكنيٚ ،قـــن أهْـ ـذُ يــــُٔ عًٝـــ٘ ايــــػلٍ
ايتٖنٍ ٟيعٌٍ ايـقُُ ٚم ـع بعٚـ٘ يًَـام - ٠أعًـ ٢ات ّـأِْٗ  -بْـيط ايتػـيٍٟ
ٚايتـسبٍذ َٔ ٍٝامتِٗ  ٚكيِٖ ٚبْـيط ايـن ع إىل ايــَُتػل بٝـنَ ٙـٔ فـري ٍٚـٝت،
َٚــا ٌٜٜــن عٓــنَٓ ٙــ٘ ٜبعســ٘ إيٓٝــا بطيٜــل َُٛزــٛم اقٖٜــاٍ ٜٚطايبــ٘ بــني ٌٝايٕٛــٍٛ
إيٓٝا َ -ع فتِ اي ٚ - ٌٕٛكِٗ ات يٖايـؽ ايعٌُ.
( :)80ال تعترب ايعنايٚ ١اقيتٌاّ اينٜ

ايتاّ ُٜ ُٔٝن ع ي٘ ايـقُُ ،بـٌ ٜهفـٞ

عنّ تـطاٖي ٙبايـُعإ ٞايععاّ نْيب ايـقُي ٚتيى ايٖـً ٠ايَٝٛٝـٕٚ ١ـٝاّ ّـٗي
ىَٚـإ  ،ــإ ايــُتطاٖي بايـــُعإ ٞايععـاّ ال ُٜعطــَ ٢ـٔ ايـــقُُ ٚايٌنـا ٠عًــ٢
االغـٛط  ،نُـا ال ٜــط ًٛيًُهًـف إعطــا ٤مخَـ٘ يًــٗامش ٞايــُعام ٟايٓإــب أٚ
فـري ايـــُعتكن بايٛالٜـٚ ١ايعكٝــن ٠ايــػكٖٚ ،١هـوا ال ٜــط -ًٛعًــ ٢االغـٛط -إعطــا٤
ايـــقُُ يــُٔ تـــطب ْفكتــ٘ عًٝــ٘ ٖٚ :ــِ ايٌٚضــٚ ١األبــٛإ ٚاألٚالم ٍ -ــٛا ٤نــإ
بٓػ ٛاقْفام عً ِٗٝأ ٚبٓػ ٛايٖيف يـِٗ ٚإغتَاب٘ َـُا عً َٔ ٘ٝايـػلٍ ايْيٜف .
ْعِ ٜـط ًٛي٘ إعطا ٤مخَ٘ يٌٚضـ ١إبٓـ٘ ًٚٚع بٓتـ٘ إها نـإ ََـتػكا :يٖـي ٘ يف
إغتٝاضات٘ ،نُا ٜـط ًٛيـُٔ إٍتٛزـك٘ أغنٌ عً ٢إٖٜاٍ مخَ٘ إىل ََتػك : ٘ٝإعطـا٤
مخُ َٔ إٍتٛزـك٘ إىل ًٚضت٘ ٚأبٚ ٜ٘ٛأٚالم ٙإها ناْٛا ََتػكني ٚي ٜٓفل عًِٗٝ
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أغنٌ بتُاّ إغتٝاضاتِٗ .
( :)81ايـقُـُ بـتـُاَ٘ ٜيضـع يٛي ٍٞاألَي ٚإَاّ ايعـٖي -عًٝـ٘ ٚعً ٢مبا٘٥
أ ٚــٌ ايٖــًٚ ٠ايَــًّ ٖٚ -ــ ٛغــلٍ ايي٥اٍــٚ ١األَــاىٚ ٠اقَاَــً ،١بــن َــٔ إٔ
ٜتٕٛــٌ بــ٘ إىل ٕــاغب٘  -ىٚغــ ٞــناٚ ، - ٙال ٍٚــٕ ١ًٝايـــػ ١يف ًَــإ ايغٝبــ ١إال
اييضٛع إىل ْا٥ب٘  ٖٛٚايفك ٘ٝايـُأَ ٕٛعً ٢اينٚ ٜٔايـػاىِ ي٘ ٚألَٛاي٘  -ايـػكٛم
ايْـــيع - ١ٝفٝــــي ايــــُٖٓاع يــــٗٛاٖٚ ٙـــ ٣ٛأٚالمٚ ٙعٍُايـــ٘  :إَـــا بايـــن ع إيٝـــ٘ أٚ
اقٍتـ٦وإ َٓ٘ يف ٕي ٘ ُٝا ٜٛزـل بيٙـا ٕـاغب٘ ( عجدم

فرلدّ) ـاالغٛط يٌَٚـا:

َياضعــ ١اي ــُطتٗن ايعــنٍ ايـــُكًن يف ايٖــيف ايـــُونٛىٚ ،األغــٛط إٍــتػباباْٝ :ــ١
ايتٖنم ب٘ عٓ٘ (عجم

فرلّ) ٚايًًّ َياعا ٠ايـُٖيف األِٖ األَِٖٚ ،ـٔ أٖـٍِ

َٖاى ٘ ـٖ ٞوا ايٌَإ َٛاىم ْونيٖا باي تٝب :
أ -إقاَــ ١معــا ِ٥ايــنٚ ٜٔى ــع أعًَــ٘ ٚتــيٜٚظ ايعكا٥ــن ايـــػكٚ ١أغهــاّ ايْــيع
ايـُكنِ ْْٚي قٛاعنٚ ٙأ هاىٚ ٙم ع ايْبٗار عٔ تــفهيات٘ ٚعكا٥ـنٚ ٙقيمْـ٘ ٍٚـٓ١
ايـــػبٝب ايـــُٖطفٚ )( ٢بـــُقتًف ٍٚــا ٌ٥اقعــًّ ايـــُؤم ١ٜيـــ ٍٝك تعــايِٝ
اقًٍّ ٚأ هاىٚ ٙتيٍـٝك عكا٥ـنٚ ٙأغهاَـ٘ فٖٕٛـا :ايطـيم ايــطنٜنٚ ٠األمٚار
ايـــػنٜسٚ ١ايَــبٌ ايْــا٥ع ١يف عٖــٛىْا ٚايــيت تًكــ ٢إٖتُــاّ ايٓــاِ ٚإقبــاٍ ايْــباب
ٚايْابار ال ٍُٝا يف ايـُطاَع ايعًُٚ ١ٝايسكا ٚ ١ٝاقعًَٚ ،١ٝايـُِٗ إفتٝـاى ايَـبٌ
ايـُؤزيٚ ٠ايـُيفٛبٚ ١اييت تـػكل ايغي

ايـُِٗ  -أعـ

َـا ٜـؤم ٟي ٍـٝك تعـايِٝ

اقًٍّ ٚتيٜٚظ أ هاىٚ ٙعكا٥نٚ ٙأغهاَ٘ . -
بَ -ؤْ ١أٌٖ ايعًِ ايٛاقعٝني ايــُقًٖني يـنَٚ ِٜٗٓـوٖبِٗ ٚايـوٖٜ ٜٔـي ٕٛ
أٚقــاتِٗ يف تـــػٖ ٌٝايعًــ ّٛاينٜٝٓــٚ ١إعــنام أْفَــِٗ يتػكٝــل أَــٌ بًــٛغ اقضتٗــام
ايٛاضب نفآٜٚ ،١ٜبغ ٞيًكامىَ -ـطتٗنا :أَ ٚهًفا :باخلُُ  -تهفـٌ تــُاّ َٖـاىف
َــٔ ٜتػًــَ ٢ــِٓٗ بايــوناٚ ٤ايتػٖــ ٌٝايكــٜٛني غتــٖٜٓ ٢ــي ٛا إىل تـــػٖ ٌٝايعًــّٛ
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اينٜٝٓــ ١ايْــيٜف ١بيضــا ٤تـــػًَٖ ٌٝهــ ١اقضتٗــام َــٔ م ٕٚإٔ ٜٚــطيٚا يف ٍــبٌٝ
حتَٖ ٌٝعاِّٗ َٖٚاى ِٗ إىل ٕيف بعض أٚقـاتِٗ يف بعـض ٍٚـا ٌ٥اقٍـ ًام
ايـــُتٍَٝي ٠يـــِٗ ٝكــٌٍ إّتغايـــِٗ يف حتٖــ ٌٝايعًــ ّٛايـــُػتٌُ أماؤ ٙإىل حتٖــًِٗٝ
اقضتٗام ٜٓٚ ،بغ ٞإفتـٝاى ايتك ٞايٛىع عٔ َعٖ ١ٝات ٍبػاْ٘ .
ضـ -ايـُتٖن ٕٚيتنى ُٜايهتب ايعًُ ١ٝيف ايـػًٛار ايْيٜفٜٓٚ ،١بغَ ٞياعـا٠
ايٛىع ايتك َِٗٓ ٍٞايـُٖٓيف يًتنىْْٚ ُٜـي ايعًـ ّٛاينٜٝٓـٍٚ ١ـنٍ إغتٝاضاتـ٘ بـأنسي
َـــُٔ ال ٜعــيف ٚىعــ٘ ٚتكــٛا ٚ ٙـً :عُــٔ ُٜعــيف بايتَــاَؽ يف ايـــُعإ ٞايْــا٥ع١
نايغٝبٚ ١ايُٓ ٚ ١ُٝاالٜواٚ ٤ايعًِ ٚايهوب ٚايـقُناع ْٚـػٖٛا.
م -ايــــُتعًُ ٕٛيم هـــاى اقٍـــًَٚ ١ٝايعكا٥ـــن ايــــػكٚ ١األغهـــاّ ايْـــيع١ٝ
ٚاالفــًم ايفاٙــًٚ ،١ايـــُتػً ٕٛبٗــا ٚايـــًُتٌٍَ ٕٛــًٛنٝا :يـــٗا إها بــويٛا أْفَــِٗ
ٚأٚقاتِٗ ٚضٗٛمِٖ ايهبري ٠ايفعٍاي ١ايٓا عـ ١يف تعًـ ِٝأغهـاّ ايـنٚ ٜٔعكا٥ـنٚ ٙقيمْـ٘
يًطاًٖني بٗا ٚيف ْٖؽ ايـُؤَٓني ٚإًٕـ مٚ ِٜٗٓعكٝنتِٗ ٚم ع ّـبٗار ايٚـايني
ٚايـُٓػي ني عٔ أ هاىِٖ ٚيف تهُْ ٌٝف ٍِٗٛبـاألفًم ايفاٙـً ١بعـن ايتػًـ ٞبٗـا
ٚيف اقًٕـ بني ايـُؤَٓني ْٚـػ ٛهيو َـُا ٜـػبٍ٘ ات ٜ ٚيٙاٍ ٙبػاْ٘ .
ٖـ -قٚا ٤غٛا٥ظ ايـُؤَٓني ايعاى ني بـػلٍ إَاَِٗ ايــًُتٌَني بـنٜاْتِٗ ٚايـؤٜ
تع ًِٖٛايـػاضٚ ١ال تهفَ ِٗٝـٛاىم نَـبِٗ أ ٚعًُـِٗ اْـ٘ تـن ع يــِٗ ٙـيٚىاتِٗ
ايـُ عاّ ١ٝأ ٚتـتُِ يـِٗ َؤْتِٗ َٚؤْ ١عٝايــِٗ نُـا ٜعطـَ ٢ـٔ يـ ُٝيـ٘ عُـٌ يعـنّ
ٚضناْ٘ أ ٚيعطٌ ٙعٓ٘ أ ٚعٛق٘ ايـُاْع عٔ ايعٌُ .
ٚبافتٖاى :ايـطاَع يـُٖيف ايـقُُ ٚغل اقَاّ (عجم

فرلدّ) إٔ ٜــػيً

ب٘ ىٙا ٕاغب٘ ىٚغ ٞي٘ ايفـناٚ ،٤يف تــُاّ ايــُٛاىم ٜـيضؽ األتكٝـاٚ ٤ايــٗامشٕٛٝ
َـُٔ ٜـػيً ايـُهًف باين ع إيٜٚ ِٗٝتٝكٔ ىٙـا ات ٚىٙـا ٕـاغب األَـي(عجدم
فرلّ) ٚتـػكل ايـُٖايـؽ اين ١ٜٝٓايعًٝآٜٚ ،بغ ٞإٔ ٜه ٕٛىٙـا ايٖـاغب (عجدم
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فرلددّ) ٖــ ٛايـــُٓعٛى ايتــاّ يف ايٖــيف بعٝــنا :عــٔ اييفبــار ايْقٖــٚ ١ٝايعًقــار
ايفيمٜـٖٚ ١ـ ٣ٛايٓفُ األٍَاى ٠بايَ ٚ ،٤ٛـكٓا ات ٚإٔػاب ايـقُُ يـتـػٌٖٝ
ىٛٙاْ٘ ٍبػاْ٘ ٚنَب ىٙا ٚيٚ ٘ٝبينات٘ ٚمعٛات٘ (عجم

فرلّ) .

(َ :)82ع عنّ ٚضٛم ََتػل ايـقُُ  -ايـٗامشْٚ ٞـػ - ٙٛيف بًن ايـُايو
أ ٚعٓــن عــنّ َعي تــ٘ بــ٘ أ ٚعــنّ إطًعــ٘ عًٝــ٘ ٜ -ـــطْ ًٛكًــ٘ إىل بًــن ايـــَُتػل
بـػَب قنىت٘ ٚبـػَب َعي ت٘ ٚإطًعـ٘ ،بـٌ ٜــط ًٛايٓكـٌ َـع ٚضـٛم ايــَُتػل
َٚعي ت٘ يف بًن ٙإها ي ٜهٔ ْكً٘ تَاًٖٚ :تَاَـػا :يف أما ٤ايـقُُ ٚي ٜهٔ َٛضبـا:
يتــأفري إٖٜــاي٘ إىل ََــتػك٘ ايـــُػتاع إيٝــ٘ يف بًــنٚ ،ٙإال ي ٜـــطٌ ايٓكــٌ بــٌ ًٜــٌّ
م ع٘ إىل ََتػك٘ يف بًن ٙأ ٚقيٜباٚ َ٘ٓ :يَ ٛع ايفػٗ ٚايتفت ٓٝعٓ٘ قـنى اقَهـإ،
بٌ  ُٜٔٚايـقُُ يـ ٛتًـف بايٓكـٌ َـع ٚضـٛم ايــَُتػل يف بًـنٚ ٙإَهـإ إٖٜـاي٘
إيٚ ،٘ٝيوا ْف ٌٍٚم ع٘ يف ايبًن إىل ايـَُتػل أٚ ٚن ٌٝايــَُتػل ايــُٛضٛم يف بًـن
مفــي أٜ ٚن عــ٘ إىل ٚنٝــٌ ايفكٝــ٘ ايعــنٍ اها نــإ َؤتـــُٓ :ا َــع ايتٛزٍـل َــٔ إٖٜــاي٘ إىل
ايفكٝــ٘ ٜٚطايبــ٘ بــني ٌٝايٕٛــ ٍٛإيٓٝــا َــع فــتِ ايٕٛــٌ ،نُــا ٜــتُهٔ ايـــُايو َــٔ
ايتٛنٌ عٔ ايفك ٘ٝايعنٍ طايب :ا َٓ٘ ايٛناي ١يف قبض ايـقُُ ْٚكًـ٘ زـِ ٜكبٚـ٘ ٚنايـ:١
عٓــ٘ زــِ ٜٓكًــ٘ أٜ ٚـــػٍٛي٘ إىل ايـــُطتٗن غَــب ىفٖــت٘ ٚٚنايتــ٘ ٚ ،ال ٙــُإ عًــ٢
ايٛن ٌٝإها ي ٜتعنٍ عً ٘ٝأٜ ٚفيٍط يف غفع٘ نُا ال ُٙإ عً ٢ايٛي ٞايفك. ٘ٝ
( :)83إها نــإ ايـــُاٍ ايــوٝ ٟــ٘ ايـــقُُ يف فــري بًــن ايـــُايو ــايًًّ عــنّ
ايتَاٌٖ ٚايتَاَؽ يف أما ٤مخَ٘ إىل أىباب٘ٚ ،األغٛط يٌ: َٚا تـػيٍ ٟأقيب األًَٓـ١
ٚاألَهٓ ١يف اين ع إىل ايـَُتػل أ ٚاقٖٜاٍ إىل ايـُطتٗن ايـطاَع يًْيا٥ت .
( :)84ال إّهاٍ ــ ٞبـيا ٠٤هَـ ١ايــُهًف بايــقُُ عٓـن قـبض ايــَُتػل أٚ
ايـُطتٗن ايعنٍ أٚ ٚنًٝـ٘ ايـُؤتــُٔ عًـ ٢إٖٜـاي٘ إىل ايــُطتٗنٖٚ ،ـٌ ٖٜـؽ عـٌٍ
ايـقُُ بـػٝش ٜتعني يف َاٍٍ َـقَٖ ٘ٛـٔ أَٛايـ٘ ٚتٓكطـع ايْـين ١بـني ايــُايو
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ٚبني ايـَُتػل ؟  ٘ٝإّهاٍ ٜٓتفـ ٞعٓـن َياضعـ ١ايــُطتٗن ايعـنٍ ٚإهْـ٘ ٚ ،عًٝـ٘ :
إها ْكً٘ إىل فري بًن ٙيعنّ ٚضٛم ايـَُتػل يف بًن ٙتًف بً تفـيٜت ْٜ -ـهٌ ـياغ
هَ ١ايـُايو إها ي ٜأهٕ ايــُ طتٗن ايعـنٍ بٓكًـ٘ ٚعٌيـ٘ ،يهـٔ إها قبٚـ٘ بٛنايـ ُ ١عـٔ
ايـَُتػل أ ٚعٔ ايـُطتٗن ايعنٍ يفذ هَت٘ ٚنإ ايـُاٍ ايـُعٌ ٍٚمخَـاٚ :أَاْـ١
يف ٜنًٕٜٗٛ ٙا إىل ايـَُتػل أ ٚايـُطتٗن ٚال ٜٚـُٔ تًفـ٘ إال َـع تفيٜطـ٘ يف غفعـ٘
أ ٚعنٚاْ٘ عً ٘ٝبايتٖيف  ٘ٝيـًُٖػت٘ قبـٌ م عـ٘ يــَُتػك٘  -ايــُطتٗن ايعـنٍ أٚ
ايفكــريٚ ، -يــْ ٛـــكً٘ عــٔ ايبًــن بــإهٕ ايـــَُتػل ايـــُٛنٌ يــ٘ يف ايكــبض أ ٚبــإهٕ
ايـُطتٗن ايعنٍ تًف َٔ م ٕٚتفيٜت أ ٚعنٚإ ي . ُٜ٘ٓٚ
( :)85إها نإ يًُهًف بايـقُُ م ٌٜٔيف هَََ ١تػك٘  -ايـٗامش ٞأْ ٚــػ- ٙٛ
فــ ٞضــٛاً إغتَــاب٘ عًٝــ٘ َــٔ ايـــقُُ إّــهاٍ ،ــاألغٛط ٚضٛبـ :ا اقٍــت٦وإ َــٔ
ايفك ٘ٝايعنٍ قغتَاب٘ عً ٘ٝأ ٚاقٍـت٦وإ َـٔ ايفكـري ايــَُتػل يـ٘ بــُعٓ ٢ايتٛنـٌ
عٓ٘ يف قبض غك٘ َٔ ْفَ٘ ٚتـًُه٘ يًفكري ايـُٛنٌ زِ ٜأفو ٚ ٙا ً٤ين ٜ٘ٓايو ٟعً.٘ٝ
(ٜ :)86ـط ًٛيًفك ٘ٝايعنٍ ٚ -ي ٍٞاألمخاِ ٚايٌنٛار ٚايـُعايـِ  -إها ٚضـن
ايـًُٖػ ١اينٜٝٓـ ١يف إٔ ٜكـاٍ٘ ايــقُُ أ ٚايٌنـا ٠أ ٚايـُعايــِ -بــػَب ٚالٜتـ٘-
َٔ أَٛاٍ ايـُُتٓعني عٔ أما ٤غكٛم ايفكيا ٤ايـُونٛىٚ - ٠ي ٛبتٛنّ ٌٝـقٗ ُٚقـع
ل ايٛاضـب َـٔ َــاٍ
يف ٜـنَ ٙـاٍ ايــُ ُتٓع أ ٚتٛنٝـٌ َـٔ ٜكــ ٣ٛعًـ ٢إٔ ٜأفـو ايــػ ٍ
ايـُُتٓعٚ -ي ٛقٗيا :عً َٔٚ ٘ٝم ٕٚىٙا -ٙيهٔ هيـو بعـن إغـياً إَتٓاعـ٘ عـٔ أما٤
ايـػلٍ ايْيع ٞايٛاضب َٔ م ٕٚعوىٍ َكبّ ٍٍٛيعاٚ :ي ٛبـػنٍ اقغتُاٍ ايـُعتنٍ بـ٘،
اها أغيً إَتٓاع٘ ٚإغتٌُ َعوٚىٜت٘ أ ٚي ٜأهٕ ايـُطتٗن -ي ٜـطٌ ايكٖا٘ .
(:)87ال ٜـط ًٛألغنُ غت ٢يًفك ٘ٝإٔ ٜأفو غكٛم ايـقُُ ٚايٌناٚ ٠ايـُعايــِ
ٚإىضاعٗا يًـُهًف بايـػل ٜٚـػيّ إٍـتغًٍ ٙـعف ايفكـري ايــٗامشٚ ٞفـري ٙغـاٍ
ل ايفكـري ٚتفٜٛـذ فـي
أما ٤غك٘ إي ٘ٝبأْ ٟـػ ٍٜ ٛـؤم ٟإىل تٝٚــٝع غـ ٍ

ايْـاىع َـٔ
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تْيٜع ٚضـٛب ايٌنـاٚ ٠ايــقُُ ٚايـُعايــِٚ ،ال ٜٓفـع تٖـنٍ ٟايفكـري يًتٓـاًٍ عـٔ
غك٘ٚ -ي ٛبطٝب ْفَـ٘ٚ -ال تفـيغ هٍَـ ١ايــُهًف َـٔ ايــػلٍ ايــُايٚ ،ٞهيـو يعـنّ
ضعٌ ايـػل هلوا بــقٖ ،ٕ٘ٛبـٌ ايــػلٍ َــطع ٍٛيعُـ ّٛايفكـياٚ ٤عٓـٛإ ايفكـري،
ٚهيو نإٔ ٖٜايــؽ ايــُهًف كـريا :عٍُـا عًٝـ٘ َـٔ ايــقُُ ايهـسري بكـن ٍى قًٝـٌ َـٔ
ايـُاٍ  ،أٜ ٚكبض ايـَُتػل ايـقُُ َٓ٘ زِ ٜيضع٘ إي ٘ٝبٓػ ٛايـٗنٜٚ ١ٜبك ٞيـ٘ َٓـ٘
ّ٦ٝاًٖٝ :نا ،:أٜ ٚعط ٘ٝايـُايو َتاعا :أ ٚبٚاعٜٚ ١بٝعٗا عً ٘ٝبأنسي َٔ قُٝتٗا ايَـٛق١ٝ
ايـُتعاى  ١زِ ٜـػتَب َا يف هَ ١ايفكـري َـٔ ايـسُٔ ايٌا٥ـن ًنـا :٠أ ٚمخَـا ،:أْ ٚــػٛ
هيو َٔ طيم اقغتٝاٍ عً ٢غلٍ ايفكري  -ايـٗامش ٞأ ٚفري. - ٙ
ٚايعاٌَ بٗو ٙايتػاًٜر َٖ ٛتطا ًٚعً ٢غكٛم ايفكيا ٖٛٚ ٤عاٍ٘ اٍـل بـٌ
فا ٔ٥ييبٍ٘ ٚمٚ ،ٜ٘ٓهيو قغتٝاي٘ عً ٢غكٛم ايفكياَ ٤ع إٔ ايعبام إعتكنَ ٙٚعتُـنا:
يًفكٝــ٘ ايـــُيضع َؤتـــُٓا :عًــ ٢مٜــٔ ات ٚأغهاَــ٘ قــنعِٗٓٝ ،بغــٖ ٞطــيٚ ٙعــنّ
إعتُام ٙيف أَٛى اينٜ ً : ٜٔـُؤتـُٔ عً ٢أَٛاٍ ايفكياٚ ٤ال ُٜـًٖ ٢فًف٘ ٚال ُٜــعط٢
ايـػكٛم ايْيعٚ ١ٝأَٛاٍ ايفكياٚ ٤ايٝتاَٚ ٢ال ُٜـؤفو َٓ٘.
ْعــِ قــن ٜتعٍَ ـي عًــ ٢ايـــُهًف ايـــُتُ ٍٍٛم ــع َــا بعٗنتــ٘ َــٔ اي ــقُُ م ع ـ:١
ٚاغنُٝ ،٠هٓـ٘ إٔ ٜطًـب ايتكَـٝت َـٔ ايفكٝـ٘ ايعـنٍ أَٖٓ ٚـٛب٘ يمَـٛى ايــػَب١ٝ
ٝتٖنٍ ٣يــُياعات٘ بعـن إضـيا ٤ايـُٖايــػ ١عٍُـا بعٗنتـ٘ َـٔ ايــقُُ يــػفغ غـلٍ
أىباب٘ ٜٚكٍَت عً ٘ٝايـُبًغ ايوْ ٟكً٘ إىل هَت٘ بٗو ٙايـُٖايـػٝ ١ه ٕٛمٜٓاَ :ؤضً.:
ٚيُٝعًِ إٔ ايـُٖايـػ ١تـػفغ غلٍ أىباب ايـقُُ ٗٝ ٚا َياعا ٠يـِٗ عٓن تعٍَي
م ــع ايـــُبًغ ايهــبري بتكَــٝط٘ عًٝــ٘ غــاٍ ايـُٖايـــػَ ١عــ٘ ،يهٓٗــا ال تٖ ـؽٍ إال َــٔ
ايـُطتٗن ايعنٍ ايو ٟي٘ ٚالٜـ ١عًـ ٢ايٌنـٛار ٚاألمخـاِ أَ ٚـٔ َٖٓـٛب٘ يمَـٛى
ايـػَب ،١ٝال نٌ ٚنٜ ٌٝنٍع ٞهيو ْعٛه بات َٔ اينعا ٣ٚايباطً. ١
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ٚيٝعًِ ايـُتٖن ٕٚيـُػاٍب ١ايـُهًفني بايــقُُ ْٚــػ : ٙٛإٔ أَـاَِٗ عكبـار
نـؤٚم ٚغَـاب عَـري  :نٝـف أفـوٚا ايــػكٛم ؟ ٚأٜـٔ ٕـي ٖٛا ؟ ٚيٝػـوىٚا َـٔ
ايتػا ٌٜعًٗٝا -أفـوا :إٔ ٚـي اَٚ -:ـٔ َــقايفّ ١ـيع٘ ٍـبػاْ٘ ،ـإ ايـوٜ ٟــقٕٛ

ايـػل ايْيع ٞؾ َٓهٍَِ َٕغِلُمِ َٕأِتد ودوَأ غَمَّ َٕدِٔيَ لِقدَٖأهَدٚد ثُدىَّ ُدَٔفَّ ٛكُدمٍ ًَسِدض هَدأ كَصَد َوِ َُُٓدىِ
ولَؤََُؼ غاًَ :فً٘ ٚفٝاْت٘ عً ٢ظٗيَ ٙعوباَ :ـقٌٜا :بعٗٛى فٝاْتـ٘ عًـ ٢ىؤِٚ
الَ ُٕ ِ

ى
ى لصَّددأعَ َُ ٚو ِغوَد ّٚةَددألُٔ َٕددأ حَصِدرَ ٌََأ َعلَدد ٛهَددأ فَرَّمٌَِددأ فدَِٖددأ َُُٓ د ِ
االّــٗامؾحَوَّدد ٛالِذَ لَددأِ ُِ ِ َٝ
ال شَدأ َٝهَدأ َٕد ِسدََُٓؼ َٝـتغٝش بيٍـ ٍٛات(ٚ )بأٖـٌ
ى يَ َ
َٕحِ دولََُٔ يَ ِٓزَ دَ ُُىِ َعلَُ ٛظُِدٔدِ دُ ِ
بٝتــ٘ (ٝ )طٝبْٛــ٘  :ال ْـــًُو يــو ّــ: ٦ٝا  ،قــن أبًغٓــاى يف ايــنْٝا ًــِ تـــػوى،
قــاٍ(:)ؾَــٔ إٍــتعًُٓا ٙعًــ ٢عُــٌ يًقٓــا ٙىًق ـاُ ،:ــا أفــو ٙبعــن هيــو ٗــٛ
فًٍٛؼٚفٝاْــ ،١تعٗــي مزــاى عًُـ٘ ٚفًٛيــ٘ ٚفٝاْتــ٘ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١فٌٜـا :عًــٕ ٢ــاغب٘
َٜتغٝش بيٍـ ٍٛات( )ـً ٜغٝسـ٘ ،غٝـش قـاٍ (:)ؾ ال أًَـو يـو ّـ٦ٝا ،:قـن

أبًغتـو يف ايـنْٝا ًــِ تــػوىؼ ٜٓٚــام ٟايــًُى ٦َٜٛـوُ :ؾ ُدَٔفَّ ٛكُدمٍ ًَسِدض هَددأ عَ دولَدوِ
ولَؤََُؼؾ َُٓٓضدعَ لِمدوَأبُ فَوَدرَ ٜلِوُجِدرِهدنيَ هُعِدسدقدنيَ هدوَّدأ فدٖدّد ََٕٓقُٔلُدََٔ َٕدأ َٓ َِٕلوٌََدأ
َٓ ُُىِ الَ ُٕ ِ
ى
ولدد ُ
هَأنِ َََُّ لِمدوَدأبد الَ ُٕغَدأوددُ صَدغدَََٓ ّٙالَ كَدَدََ ّٙالِالَّ يَحِاَدأَُأ ََٓٓلَدقُٓ هَدأ عَودلُدٔ حَأضددرّ َٓ َال َٕ ِ
ك يَحَ دقّ ؼ أٍــأٍ ات إٔ  ٜٛــل ايـــُؤَٓني ٚايـــُؤَٓار  ٜٛٚــك
دَوٍ د َ
ٚغَٔ ايعاقب ،١اْ٘

ٝع َـطٝب .

يًػــوى ٚايــٛىع

األمز بالـنعزوف
واليَي عً الـنيكز
بسه اهلل الزمحً الزحٔه
لاُ اهلل تعاىل  :غ َّلْتَكًُْ مِيْكُهْ أُمَّةٌ َٓدُْْوٌَْ ِللىدا الْئَْدزل ََّٓدرْموزوٌَّ بِعلددنفْزوّيِ ََّٓيََْدٌَْْ َُدًْ
الدن ْيكىزل َّأُّْلىئِكى وٍهْ الددنُِْْوٌَْظ ـااٗ ِاٖ عظماْ اٌٝازتااح اٌسٟٕٞا :٣امِاط لاٌااّعطٜك
ٜإٌٙاا ٠ظااٖ اٌااإّىط ـأاا ٚغاات َٟامٔتٟااإِٜٙ ٦اااص اٌ ااٍطا ٦وّااا لاااُ ٜ )عٔاا:ٚ
غباألمز بالـنعزوف تكاو الفزائض  ،وتأمً الـنذاٍب  ،وتـحل الـنكاسب  ،وتــني الـناالــه ،وتعنـز
األرض  ،وييتصف للنالوو مً الاالـه  ،وال يزال الياس خبري ما أمزوا بالــنعزوف وىَـوا عـً الــنيكز
وتعاوىوا على الرب  ،فاذا مل يفعلوا ذلك ىزعت ميَه الربكات وسلط علـهَه رـزارٍه فهـ عو رهـارٍه وال
يشتجاب لـَه ومل يكً هله ىاصز فـي األرض وال فـي الشناءظ.
إشٗ امِط لاٌاّعطٜك ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط ٜظٟف ٣ز ٣ٟٕٞغإِٞ ٣ٟتؽ ٠ت اس ١واَ
ِؤِٖ ِٜؤٌِٕ ٣اٙا ٜاٌػاع ٠مِثدااُ امِاط لّٙاا لااُ : )غإٌ اهلل لهـغضض الــننمً
الضعهف الـذ ال ييَـى عـً الــنيكزظ ٜٞثأواس ٜزٝلّٙاا ٜٔفعّٙاا ذ ٘اصا اٌعِااٗ اٌاص١
إٔمٍااا اٌاااّعطٜك ِٕىااطام ٜاٌااإّىط ِعطٜـااام ٜلااس عؾاااض إٌٟاا ) ٚلمٌٝااِ ٚااادا تام
صاطالث : ٚغ كهف بكـه إذا فشـ ت ىشـا كه وفشـل رـغابكه ومل تـأمزوا بالــنعزوف ومل تيَـوا عـً
الـنيكزظ ـمٜٞ :ٌٚ َٟى ٗٝشٌي ٞا ضغ ُٝاهلل ؟ لاُ  :)غىعه  ،كهف بكـه اذا أمزتــه
بالـنيكز وىَهته عً الـنعزوفظ ـمٞ :ٌٚ َٟا ضغا ُٝاهلل ٜٞىا ٗٝشٌاي؟ لااُ  :)غىعـه
ورز مً ذلك ،كهف بكه اذا رأيته الـنعزوف ميكزاً والـنيكز معزوفاًظ.
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اٌاّعطٜك ٘ ٝوَ ـعَ ِػثطػٖ ؾطظام عظّْ ِٖ اٌٝازا ٜاٌاّػثطا.
ٜاٌإّىط ٘ ٝوَ ـعَ ِتؽٝض ؾطظام عظّْ ِٖ اٌاططآ ٜاٌاّىط. ٜٛ
 : )1االِط لاٌاّعطٜك اٌٝازاا ٜإٌا ٠ٙظٖ اٌإّىط اٌاطاطآ إشا إزاثاّاعاج
ؾاطا٧ه٘ ٚااٜ ٝازااا لٝزااٝ

وفااا : ٠٧إشا أ ٞماْ لاا ٚعضااس  -عخااْ عٟااغ اٌاااّهٍعني

اٌمااازضٜ ٖٞإغااثطمٝا اٌعمااا

ٜإٗ لااآ لااٜ ٚاضااس ع ٜعودااط  -عخٟااا اٌماااٜ ْ٧غاام

ظٖ ؼري ٛإشا تااطمن تاأخري امِاط لفعاَ اٌااّعطٜك ع ٜتاأخري إٌٙا ٠لازثٕاا
ٜإال ـاٌٝزٝ

اٌاإّىط

لاهٍ ِػثّط ِاا زآ اٌاإّىط ِٝزاٝزام ذ اٌااّسثّغ اٌااّػٍْ ِ ٜاا زآ

اٌاّعطٜك ِرتٜوام ِٖ شاً اٌفطز ع ِٖ ٜؼري. ٛ
ٕٜٞتؽاا ٠صااسٜض امِااط ٜإٌٙاا ٠اٌااٝازتني لااإٌط ٝاٌاااطى ْٟاٌعم ٧اا ٠ال لاااٌهطٞن
اٌعٕٟاااق اٌؿاااسٞس لااااّعٕ ٤اٌث اااسٌ ١اااٝظأ ـاظاااَ اٌاااإّىط ع ٜتااااضً اٌااااّعطٜك
ٜإضؾااازّ٘ا لااااٌهطه اٌعم ٟ٧ااا ٣اٌااااطىٜ ٣ّٟضدّّٙااا ظٍااا ٤ـعاااَ اٌااااّعطٜك ٜتاااطً
ه بِعلَّتِٕ ٍَِٕ أىحْسًَوظ.
ك بِعلدُ ْكنَةِ َّالدنْْ ُِظىةِ الدُسَيَ ِة َّجَعدِلْ وَ ْ
اٌإّىطغادْعو ِللىا سَبِٔلل رَبِّ ى
 :)2إشا واااٗ اٌاااّعطٜك ِػااثطتام ع ٜواااٗ اٌااإّىط ِىط ٜ٘اام واااٗ امِااط ٜإٌٙاا٠
ِػثطتام ٜظٍ ٟٚـاشا عِاط لاٌااّػثطا عٙٔ ٜا ٤ظاٖ اٌااّىط ٜٛوااٗ ِػاثطمام ٌٍداٝا
ٜإٗ أ ٞأِط ع ٜأ  َٕٚٞأ ٞىٖ ظٍ ٟٚإخْ ٜال ظما

.

ٕٜٞتؽ -٠ـا٘ ٠صا اٌعِاٗ اٌص ١ضعق ـ ٟٚاٌثسٜ ٖٞامٌثعآ اٌ ازه  -املث ااض
ظٍ ٤امِط لاٌاّعطٜك اٌٝازاا ٜإٌٙا ٠ظاٖ اٌاإّىط اٌااططآ ظٕاس تااطمن اٌؿاطٜ
اآلتٟاا ٣وّااا عٗ امِااط لاٌاااّػثطا ٜإٌٙاا ٠ظااٖ اٌاااّىط ٜٛاللااس عٗ ٞىاا ٗٝلاااضرتآ
ٜلطـن ِٖ ز ٜٗإ٘أ ٣ع ٜظٕق لاُ : )غٌِ ٍذا الًْٓ متني فدرّلِْا فٔدُ بزفد ظ ٜإال
ـٟططٓ امٞصا . ٦وّا ٕٞتؽ ٠إخث اص تٝز ٟٚامِاط لاٌااّعطٜك اٌااّػثطا ٜتٝزٟاٚ
إٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط اٌاّىط ٜٛلاٌصٜاح اٌاّثس ٣ٕٞاٌطال ٣ٟاٌيت تػثمتَ ٘صا امِط ٜإٌ٠ٙ
ٕٜٞتؽ ٠عٗ ال  ٞسض إال ِاّٖ تاطٍّ ٤لاٌاّػثطا ٜتادٍّ ٤ظٖ اٌاّىط. ٜٛ
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ٞ :)3ؿرت ذ ٜزٝ

امِط اٌاّعطٜك ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط عِٝض :

امِ : ُٜعطـااا ٣اٌااااّعطٜك اٌٝازاااا ٜاٌاااإّىط اٌااااططآ ٜإ

ظااا ٚظٍٟااا ٚزٍٟااام

ـاٌاساَ٘ لاٌاٝازاا ع ٜلاٌاط ُ ع ٜاٌاطاطآ ال ٞاساا ظٍٟا ٚامِط ٜاٌإا ٠ٙضاث٤
ٞاثعٍاّاّٙا ٜٞثعطك ظٍ ٤امضىآ اٌاّطاز عِط ٛلٙا ع ٟٚٙٔ ٜظٕٙا خْ ٞأِط ع.٤ٕٙٞ ٜ
ٕٜٞتؽااٌٍّ ٠ااؤِٕني امواااضٓ عٗ ٞثعٍّااٝا عضىااآ زٞاإٜ ْٙخ ٝصااٟاتٙا ٜزلا٧مٙااا
ضثااَٞ ٤مااٜٝا ظٍاا ٤اٌث ااسٌٍٝ ١ظٟفاا ٣اٌطلأٟاا ٣اٌعٍٟااا  -عظااا امِااط لاٌاااّعطٜك لعااس
ِعطـثااٜ ٚإٌ ٙا ٠ظااٖ اٌااإّىط لعااس ِعطـثاا . -ٚلااَ ٞاااّىٖ اٌماا ُٝلٝزااٝ

ت اسّ١

ِاسّٝظ ِٖ ٣اٌاّؤِٕني ٌٝظٟف ٣امِاط لاٌااّعطٜك ٜإٌٙا ٠ظاٖ اٌاإّىطٌٜ -ا ٝمٌماا٦
اٌاطس - ٣ذ وَ ظ ط ٜذ زٜا٧ط اٌاطٟا ٢اٌعاٌِ ٣ثتم ٤ؾعٍ ٣امٞااّاٗ ٜاٌسٞأا ٣لاّ٧ا٣
ضثٞ ٤أت ٠صاضتٙا ٜٞم ٓٝلاّّٙثٙا اٌىاٍُِ ٣جل اهلل فزجُ).
اٌدااأ : ٠إضثّاااُ اٌثااأخري لاااّعٕ ٤إضثّاااُ إ٧اااثّاض اٌاااّأِٝض لااأِط ٛلاٌاااّعطٜك
ٜإضثّاُ إٔثٙا ٦اٌاإّ ٠ٙظاٖ اٌاإّىط ٜإٔعزااض ٛلاإٌ ٠ٙـااشا أ ٞااطثَّ ِٕا ٚاٌثاأخّط
ٜامغااثسالٌٜ ٣اا ٝإضثّاااالم ضااعٟف ما  )%10ع ١إشا ظٍااْ اٌاااّىٍق ع ٜإ ّااأٗ لااأٗ
اٌعاص ٠ال ٞتاٌ ٠لأِط ٛلاٌاّعطٜك ع ٜال ٞعثا لٕ ٟٚٙظٖ اٌإّىط ٜال ٞىرتر لّٙاا أ
ٞاسا امِط لاٌاّعطٜك ٜال إٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط إال لٕط ٝإٔعظاص اٌاّىٍق اٌمٍيب ِاٖ
ـعَ اٌؽري اٌاططآ ع ٜتطوٌٍٝ ٚازا ٜ٘صا عضاعق امٞااّاٗ ٜاللاس ِعاِ ٚاٖ إظٙااض
اٌىطا٘ااٜ ٣إخااطاص اٌاااّتؽٝضِ ٣ٟااٖ اٌتااا ٖ إىل ظااا٘ط اٌٝزااٜ ٚاٌػااٍ ًٝلاٌاااٙسطاٗ
ٜامظطاض ظٕ ٚإشا إضثَّ اٌثأخري ٌٜٝ -إضثّاالم ضعٟفام ع ٜذ اٌاّػثمتَ. -
اٌداٌااذ  :عٗ ٞمٙااط ِااٖ اٌفاظااَ ؤٝاا ِ ٚا ّطام ظٍاا ٤تااطً اٌاااّعطٜك ع ٜإضتىااا
اٌإّىط ـاشا الح ِٕ ٚعِاض ٢امِثٕااػ ذ اٌااّػثمتَ ٜظاسٓ امصاطاض أ ٞااسا عِاطٛ
عٟٙٔ ٜاا ٚلااَ ال ٞتعااس ظااسٓ اٌٝزااٝ

لاااّسطز إضثّاااُ إل ظااِ ٚػااثمت م ـّااٖ تااطً

ٜازت اام ع ٜـعااَ ضطاِ اام ٜأ ٞعٍااْ ضاٌاا٘ ٚااَ عٔاا ِ ٚاطّ ظٍاا ٤تااطً اٌٝازااا ع ٜـعااَ
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اٌاططآ خأ ٟما ع ٜعٔا ِٕ ٚاطك ظاٖ شٌاي عٔ ٜاازٓ ظٍٟا ٚأ ٞااسا عِاط ٛعٟٙٔ ٜا٘ . ٚاصا
لإٌػاات ٣إىل ِااٖ تااطً اٌاااّعطٜك ع ٜإضتىااا اٌااإّىط خاضز اام ٜعِااا ِااٖ ٞطٞااس تااطً
اٌاّعطٜك ع ٜظعٓ ظٍ ٤إضتىا

اٌإّىط ٌىٖ ٞاطثَّ اٌاّؤِٖ ش ٜاٌع ل ٣لٜٞ ٚثٝلاغ

تأخّاط ٛلمطٞت ٚاٌعاص ٠ع ٜصسٞم ٚاٌفاغن ـٟعٝز إىل اٌع ٟاٗ خأٜ ٣ٟخاٌدٜ٘ ٣اصا ؾاا٧غ
ذ ٘ص ٛامظِٕ ٣ـٟااسا اٌثٝصاَ لاغاٍٝ

ضىا ْٟملعااز ٛظاٖ عصاسلا ٦اٌػاِ ٦ٝاغ

ٔ ط ٚلاٌاّعطٜك ٜٜظم ٚلرتً اٌإّىط ٜإٗ أ ٞىٖ لاصسام ـع م ٌٍعٝزٌٍ ٢اّع .٣ٟ
اٌطالاااغ  :عٗ ٞىااا ٗٝاٌااااّعطٜك اٌٝازاااا ع ٜاٌاااإّىط اٌااااططآ ِٕسّاااعام ذ ضا انّ
اٌفاظااَ ـاااٗ ظٍااْ ؤٝااِ ٚعااصٜضام ـااا ٠ـعٍاا ٚاٌااإّىط ع ٜتطواا ٚاٌاااّعطٜك  -وّااا ذ
ضاالح اموطا ٛع ٜاالضهطاض ع ٜامظثماز اٌادا  ٩لأٗ ِا ـعٍِ ٚتاح ٌٟؼ لااططآ عٜ
عٗ ِااا تطوااٌ ٚااٟؼ لٝازااا -ع ٜواااٗ ِعااصٜضام ٌتؾااثتا ٛذ اٌاااّٝضٝػ ع ٜذ اٌاااطىْ
إزثٙااازام ع ٜتمٍٟااسام زاااظ إضؾااازٜ ٛتعطٞفاا ٚلاغااٍٝ

ضلٟاان ضىااِ ْٟااٖ زٜ ٜٗزااٝ

عِااط ٛلاٌاااّعطٜك عٟٙٔ ٜاا ٚظااٖ اٌااإّىط ٔ .عااْ إال إشا واااٗ اٌااإّىط اٌ ااازض ظٕااِ ٚااٖ
ظمااا ْ٧امِااٝض اٌاايت عضاز اٌؿاااضػ إظااساِٙا ٜظااسٓ تاااطممٙا ذ ِاااسثّغ امغاا ٓ
ٜضمااري ٢امٞاااّاٗ ٜذ وااَ امضااٝاُ ٜ٘اا ٠اٌاااّفاغس امزثّاظٟاا ٣اٌعمّٟاا ٣ومثااَ
اٌاإفؼ اٌاااّطرتِ ٣ع٘ ٜثااي امظااطاض لاٌعٔااا ع ٜلاااٌٍٝا ع ٜامـػاااز ذ امضض عٜ
ٔٙااا امِااٝاُ اٌعمّٟاا ٣ع ٜؾااط

اٌااادّط عٔ ٜاااط٘ٝا ـأااٞ ٚاااسا امِااط لاٌاااّعطٜك

ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط ظٍ ٤وَ تمسٞط ٜإٗ واٗ اآلخط ِعصٜضام ضثٞ ٤ثطصض ِاٖ اٌااسطع٢
ظٍ ٤اٌاططآ ِػثمت م ٜٞتثعس ظّّا ٞؤز ١ل ٚإىل اٌإّىط .
اٌاااداِؼ  :عٗ ال ٍٞااعٓ ِااٖ امِااط لاٌاااّعطٜك عِ ٜااٖ إٌٙاا ٠ظااٖ اٌااإّىط ٜال
س لا ٚاٌااّط ّط لااطاٌٚ
ٞرتتا ضطض ظٍ ٤اآلِاط ذ ٔفػا ٚع ٜذ ظطضا ٚع ٜذ ِاٌا ٚاٌااّعث ّ
ٜعٗ ال ٍٞعٓ ضطض ظٍ ٤ؼري اآلِط ِٖ عـطاز اٌاّػٍّني  -ظٍٔ ٤فػا ٚع ٜظطضاٜ - ٚعٗ
ال ٍٞعٓ ٜلٝػ اآلِاط ذ اٌااططص ٜاٌعػاط اٌاص ١ال ٞااثطٍّّ ٚاٌعما  ٦ظااز : ٢واأٗ ٍٞاعٓ
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اٌػاادط ٣ٞاٌؿااسٞس ٢لاا ٚع ٜاٌثؿااٙري لعٟٝلاا ٚع ٜـطااع عغااطاض ٛاٌاايت تااادَّ لىطاِثاا ٚعٜ
لؿد  ٚوّؤِٖ ٜٞى ٗٝتاططّز ٚلاطسّ ٞؿنّ تاطَّّ اٌعم  ٌٚ ٦ظاز. ٢
ٜظٍ ٟٚإشا خاك تطتّا اٌططض ظٍ ٟٚع ٜظٍ ٤عضس اٌاّػٍّني عٌ ٜعٓ تاططّز ٚأ
ٞاسا ظٍ ٟٚامِط لاٌاّعطٜك ٜال إٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط  ٌٜٝإضثَّ اٌثأخري ٌٜٝ -ضاعٟفام
 )%10عٜ -)%5 ٜتاطَّّ اٌططض ع ٜاٌاٙعٜ ٦عِط لاٌاّعطٜك ع ٤ٙٔ ٜظٖ اٌاإّىط وااٗ
ِأزٝضام لَ إشا واٗ اٌاّعطٜك ع ٜاٌإّىط لاّدال ِٖ ٣امّ٘ ٣ٟظٕاس اٌؿااضػ املاسؽ
ِ ٗٝٙٞع ٚتاطَّّ اٌططض اٌاّعثسّ لٜ ٚاٌاططص اٌؿسٞس ٜتاطس ١اٌادٝك ظٍا ٤اٌإفؼ
ع ٜظٍ ٤اٌعطض ع ٜاٌااّاُ لاظٙااض اٌااّعطٜك ٜإٔىااض اٌاإّىطٜ -زاا شٌاي لهعاام
ٜ٘صا ٜاضز ذ اٌااّفاغس اٌعمّٟاٜ ٣ذ زـاغ اٌعما٧اس اٌااٙسّاِٜ ٣ذ ِااط ٝلخااض اٌسٞأا٣
ٜلس لصُ عظاظْ اٌعٍّااٜ ٦اٌااّثؿطظ ٣اٌ اٍطا ٦ضض) عٔاافػٜ ْٙعضٜاضٙاْ اٌؽاٌٟا٣
ظااا اٌثااأضٞذ ذ غاات َٟضفااأ اٌعمٟااس ٢اٌاااطمِٕٜ ٣ااغ اٌتااسػ ٜاٌاااّفاغس اٌعمّٟااٜ . ٣ال
ضٞا عٗ تؿدٙ ٟا ِاطثاص إىل تاّٟٟع اٌفم ٟٚاٌاّمٍّس ِٜطازعثٜ ٚاٌما٘ط عٔا ٚال ـاطه
س لاا ٚظٕااس اٌعم ا ٦
ٖ لااٜ ٚلااني امضثّاااُ اٌاااّعث ّ
لااني اٌعٍااْ لٍااع ٜٓاٌطااطض ٜلااني اٌم ا ّ
اٌاااّٝزا ٌ ااسه اٌااادٝك ٜ٘ااصا وٍاا ٚـّٟااا إشا إضثّااَ تااأخري امِااط ع ٜإٌٙاا ٠ذ
امضتساػ  ٌٜٝ -إضثّاالم ضعٟفامٜ -إٗ وااٗ اٌثاأخري لٕطا ٝإضتاساػ لعاا إٌااؽ ٜظاسٓ
إغثمطاض اٌؿت ٣ٙع ٜاٌتسظ ٣ذ جمثّغ امغ ٓ ٜامٞاّاٗ .
ٜعِا إشا عضاطظ اٌثاأخري ذ امضتاساػ اٌعّا ٠ِٝع ٜاٌااّد ٝص ـ لاس ِاٖ ضظاٞا٣
امّٟ٘ا : ٣ـماس ٞااسا امِااط لاٌااّعطٜك اٌااّٜ ْٙإٌٙا ٠ظااٖ اٌاإّىط اٌاادهري ضؼااْ
اٌعٍْ لرتتا اٌططض  -ـط م ظٖ اٌماٖ لا ٚع ٜإضثّاٌاٜ٘ - ٚاصا لح ذ اٌااّٝاضز اٌايت
ٞى ٗٝاٌاّعطٜك ع ٜاٌإّىط ِٖ اٌاّّٙاح اٌؿطظ ٣ٟاٌاّعٍ ٓٝإضاز ٢اٌاّؿطػ املاسؽ
ٌثطمٟمٙا ٜاٌثطفأ ظٍٟٙا ٌعم ْٟعّّٟ٘ثٙا ٜل ِ ّ١ٝوٙا .
ٜلعتاضٜ ٢اضط : ٣ؾط ٜامِط لاٌاّعطٜك  -ال غّٟا ظسٓ اٌثططض ِٕ٠٘ - ٚ
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ؾاطٌ ٜمِاٝض اٌؿااطظ ٣ٟاٌااّ ٣ّٙوٝزااٝ

اٌفاطا٧ا ٜضطِا ٣ؾااط

اٌاادّط ٜاٌعٔااا

ٜٔاط٘ٝا ِٖ امِٝض اٌؿطظ ٣ٟاملاَ عّٟ٘ا مِ ٣اٖ ضفاأ اٌإفؼ ٜاٌاطٜح ظاٖ اٌثطاطض
ٌٟٜػج ؾط ٜام ٌااّا ٞاطتت لتٟطا ٣امغا ٓ ع ٜلٟطا ٣اٌااّص٘ا ع ٜاٌاإّىطاح اٌايت
ُٞادؿِٕٙ ٤ا تٙس ْٞعغؼ امغ ٓ اٌااطٕٟق ع ٜاٌااّص٘ا احلان اٌؿاطٞق عٞ ٜااداك
ِٕ ٚظٍ ٤عصا ُٝاٌعما٧اس اٌااطمّ ٣ـأا ٚتااسا اٌثطاط ٣ٟلاٌؽااٌٜ ٠اٌاطخٟس ٜلاإٌفؼ
ٜإٌفٟؼ ٌٍطفااظ ظٍا ٤عغاؼ اٌاس ٖٞاٌااطٕٟق ٜلٟطا ٣امغا ٓ ٜاٌااّص٘ا اٌااطن
 ٜٗٝٙٞظٕس٘ا اٌثططّض ٜاٌثططّص تأغٟام لاّا صٕع ٚاٌػٍق اٌ اٌاع رضـواٌ اهلل علـهَه)
اٌص ٖٞتاطٍّٝا اٌاّطاض اٌعم ٣ّٟلَ لاصٌٝا امٔفاؼ ٜإغثؿاٙسٜا ذ غات َٟظمٟاستْٙ
ٜأ ٍٞثّػاٝا مٔفػاا ْٙاٌاطُخس ٜاٌااّعاشٞط ٌٜااصا واااٗ ٌااسٙازْ٘ امخاطُ اٌعماا ْٟذ
ضفأ اٌسٞأٜ ٣غ ِ ٣اٌعما٧س اٌاطامٜٔ ٣ؿاط عضىاآ اٌؿاطٞعِٕٜ ٣اغ ؾاٟٝػ اٌااّتاز٦١
اٌاااٙسّاِٜ ٣اٌعما٧ااس اٌتا ٍاا ٣ع ٜإٔثؿاااض اٌفػاااز ذ امضض ٜلثااَ إٌفااٝؽ اٌاااّطرتِ٣
ٜؾٟٝػ اٌعٔا ٜٔاطٜ ٛٝـن اهلل اٌاّؤِٕني ـا ٠ظ ٝضٔا مِداٌاٙا ـاِ ٠اطاٌاٙا .
ٌ : )4مِط لاٌاّعطٜك ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط ِطاتا:
امٜىل :امٔىااااض لاٌمٍاااا ٜذ اٌػاااٍ ًٝلااااّعٕ ٤امٔعظااااص اٌمٍااايب ِاااٖ تاااطً
اٌاااّعطٜك ٜـعااَ اٌااإّىط ٜ٘ااصا ٜازااا ِهٍاان ظٍاا ٤عٟااغ اٌاااّىٍفني ٜذ تاااّآ
امضٝاُ لاَ ٞعاْ ـعاَ ٔفػاِٜ ٚاا  ٞاسض ظٕاِ ٚاٖ اٌاإّىط ا ٜتاطً اٌااّعطٜك ـااٗ
اٌاّؤِٖ ٘ ٝاٌص ١تػطّ ٛضػٕثِٜ ٚعطٜـٜ ٚتػٝؤ ٛغ٨ٟاثِٜ ٚع ٟث)ٚوّا ذ اٌادا.
ٜاللس ِعاِ ٚاٖ إظٙااض وطا٘ثاٜ ٚإٔعظازا ٚظٍا ٤صافطٜ ٣زٙا ٚإتااسا ٛاٌعاصا٠
ٜـا ٠غٍٝوٜ ٚظ لث ٚل ٚلامظطاض ظٕ ٚعِ ٜما عثٜ٘ ٚسطأ ٚع ٜتطً اٌىا ٓ ِعا ٚعٜ
َ ع ٜتاطً ٞىؿاق ظاٖ وطا٘ثاٌ ٚااّا صاسض ظٕاِ ٚاٖ
اٌػ ٓ ظٍ ٟٚعٔ ٜاط ٝشٌي ِٖ ـع ٍ
اٌإّىط ع ٜتطً اٌاّعطٜك ٜ٘صا ٜازا ظٍ ٤تمسٞط إضثّاُ اٌثأخري ذ امضتاساػ ظاٖ
اٌإّىط ِغ ظسٓ اٌاثطاطض ِٖ ٘اصا اٌاػٍا ًٝلاُ ِٝالٔا عِٟاط اٌاّاؤِٕني : )
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غأمزىع رسْل اهلل  أٌ ىِقا أٍل الدنفعصٕ بْجِْ مكَْزةظ ع ١ظتٝغِٕ ٣متط. ٣
اٌاّطتت ٣اٌدأ :٣ٟامٔىاض لاٌٍػاٗ ٜاٌم ُٝلأٗ ٞعأ اٌعاصا ٕٜٞ ٠اطٜٞ ٚاصوط ٌاٚ
س اهلل غاتطأٌٍ ٚعاصاني ِاٖ اٌعماا
ِا عظا ّ
عظسّ ٛاهلل تعاىل ٌٍّهٟعني ِٖ اٌدٝا

امٌاٜ ْٟظاصا

اٌااسطٜٞ ْٟاصوط ٌاِ ٚاا

اٌاسػٜ ْٟاٌفٝظ ذ زٕاح إٌع. ْٟ

ٜ٘اصا االٔىااض ٜازاا وفااٞ ٠٧ؿاثس اٌما ُٝامٔىااضٜٞ ١طاعق لااطػا ؾااس٢
ٜضعق اٌٝازا اٌاّرتٜ ًٜاٌاططآ اٌاّفع ِٖ ُٝاٌعاصاٜ ٠لااطػا ٔماط اٌااّؿطػ
املسؽ ٜلاطػا ضاُ اٌاّأِٝض ع ٜاٌإّ ِٖ ٠ٙضٟذ غطظ ٣اٌثأخري ٜله. ٚ٨
اٌاّطتت ٣اٌداٌد : ٣امٔىاض لاٌٟس لاّعٕ ٤إظّاُ اٌمسض ٢اٌتسٌٍٔ ٣ٟطزػ ظاٖ اٌااّع ٣ٟ
ٜٞثطمن لٕط ٝاٌطط

اٌاّؤأ ؼاري اٌااُّسِ ٠ع ٜلٕطا ٝـاطً امشٗ ع ٜلٕطا ٝاٌااطتؼ

ٜاٌثامٟاٟس عٔ ٜاط ٝشٌي .
٘ااص٘ ٛااِ ٠طاتااا امِااط ٜإٌٙااٌٜ ٠ىااَ ِطتتاإِٙ ٣ااا ِطاتااا عخااق ٜعؾااس.
ٜاٌاااّؿٝٙض لااني اٌفمٙااا٘ ٦اا ٝاٌرتتٟااا لااني ٘ااص ٛاٌاااّطاتا اٌد خاا ٣ـاااٗ واااٗ إظٙاااض
امٔىاااض اٌػااٍٝو ٠واـٟاام ذ اٌعزااط إلث ااط ظٍٟااٜ ٚإال عٔىااط لاٌٍػاااٗ ـاااٗ أ ٞىااق
امٔىاض اٌم ٠ٌٝعٔىط ٛلٟسٜ ٛزٝاضض. ٚ
ٜاٌما٘ط عٗ اٌمػاّني امٌّٜاني ذ ِطتتاٜ ٣اضاسٜ ٢مّاا ِطاتاا عؾاس ٜعخاق ٜال
ٞاسٝظ امٔثماُ إىل امؾس إال لعس إضاطاظ ظاسٓ زاس ٥ٜامخاق ِاٖ تٍىاْ اٌااّطاتا
ـٟدثاااض اآلِااط لاٌاااّعطٜك ع ٜإٌااا٘ ٠ظااٖ اٌااإّىط ِااا ٞاااطثَّ اٌثااأخري ِااٖ اٌ ااّطاتا
 امخق ـامؾس  -عِ ٜا ٞطزع تأخرئ ٛااط ٝاٌااٙسإِٙ ٣ٞاا ٜلاس ٍٞعِا ٚاٌااسّغ لانيِاااطتتثني ع ٜعوداااط ٜاٌااااّ ْٙاٌٝصااا ُٝإىل اٌؽاااطض اٌؿاااطظ : ٠إٔثؿااااض اٌااااّعطٜك
ٜؾٟٝظ ٚذ ِاسثّغ امغ ٓ ِٜاط ٝاٌإّىط ع ٜتمٍ ٍٟٚذ ضمري ٢امٞاّاٗ .
ٜعِااا اٌمػااْ اٌداٌااذ ـٙااِ ٝرتتااا ظٍاا ٤ظااسٓ تااأخري ع ٜظااسٓ زااس ٥ٜاٌاااّطتتثني
امٌّٟٜثني ذ اٌاٙسا ٣ٞـٕٟثمَ إىل اٌاّطتت ٣اٌداٌدٌٜ ٣اٙا ِطاتا ِثعسز ٢ؾس٢م ٜخف٣م
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ٜامضٌ ٝعِٜام ـٟٙا اٌرتتٟا لني ِطاتتٙا ـ ٞإاثامَ إىل امؾس ِٕٙا إال إشا ٌاْ ٞإافغ
امخق ذ اٌٝص ُٝإىل ٘سا ٣ٞاٌعاصٜ ٠تمطٞت ٚإىل غت َٟاٌا

ح.

ٜاللس ِٖ إضطاظ اٌثأخري إىل اٌاٙساٜ ٣ٞامص ح ضثٞ ٤طخس ٌ ٚاٌفعَ امٔىااض١
 -واٌطط

ؼري اٌااّسِٜ ٠ـاطً امشٗ ٜٔااطّ٘ٝا  -ـااشا أ ٞااططظ اٌثاأخري ال ٞااسٝظ

ٌآلِط ٜال ٌٍٕا٘ ٠إتٟأٜٞ ٚىثف ٠لاٌٝظأ إٗ إضثَّ اٌثاأخري ٜإال ـطػات ٚإٔىااض ٛلمٍتاٚ
ٜتمهٟا ٜز ٚٙتعتريام ظٖ إٔعظازٜٞ ِٕٚ ٚعٍْ اهلل ِٕ٘ ٚصا ٜٞؤزط ٛظٍ.ٟٚ
 :) 5اللس ٌٍّؤِٖ عٗ ٞعَّ ـهٕثٜ ٚل ريتٜ ٚضىّث ٚذ إخثٟاض االغٍٝ

إٌااـغ

اٌاااّسس ١ع ٜاالٔفااغ امِدااَ ذ امِااط لاٌاااّعطٜك ٜإٌٙاا ٠ظااٖ اٌااإّىط ـٟدثاااض ِااا
ٞثٝلّغ و ٚٔٝعل ٥ٝتأخريام ٜعضّٖ ذ اٌاٙساٜ ٣ٞامص ح ٜاللس ِٖ تااططّ ١امغاٍٝ
امتامٜ ٤املعس ظٖ امٞصاٜ ٦اٌاٙثي ٜظٖ ِاّاضغ ٣اٌعٕق ؼري اٌاّطؼٝ

ـ ٟٚؾاطظام

إال ظٕااس اٌطااطٜض ٢اٌم ااٜ ٥ٝلاااشٗ اٌاااّسثٙس اٌعااسُ ٜاللااس ِااٖ اٌتااس ٜلااإٌفؼ
ٌثٙصٞتٙا خْ لأـطاز اٌعاٜ ٣ٍ٧اٌعؿري - ٢اٌمطٞتني ٜاٌمالٍني ٌٍٕ اع -لااُ اهلل غاتطأٚ

غَٓدددع أىََُّٓدددع الَّدددذًَِٓ امَيودددْا ُُدددْا أىىُْسَدددكُهْ َّأىٍِِْدددٔكُهْ ىَدددعرا َُُّْدوٍَدددع اليَّدددع و َّالُِْجَدددعرَةُ َُِىََْٔدددع
ال ِئكىةٌ ِلالىظٌ شَِْادٌ الى َٓفْصوٌَْ الََُِّ مَع ىأمَزَ وٍهْ ََّْْٓفَُِدٌَْ مَدع ٓود َْمَزوٌَّظ خاْ ٞثٝزا ٚاىل اٌااّعاضك
َم ى
ٜاالصااسلا ٌٕ ٦ااطٜ ْٙعِااطْ٘ لاٌاااّعطٜك عٙٔ ٜاا ْٟٙظااٖ اٌااإّىط ِٜااٖ َٞطثّااَ
اغثمتاٌ ٌٍٕ ٚع ٌٜمِط لاٌاّعطٜك ع ٠ٌٍٕٙ ٜظٖ اٌإّىط .
 :)6إشا أ تىق اٌاّطاتا اٌاّصوٝض ٢ذ ضزػ اٌعاص ٠ـا ٞااسٝظ امٔثمااُ إىل
اٌاسطح ع ٜاٌمثَ ع ٜوػط ظطٞ ِٖ ٍٝس ع ٜضزٍَ ع ٜؼريّ٘اا ع ٜإظالا ٣ظطا ٝع ٜؾاٍَ
ع ٜإظٝزاص عٔ ٜااط٘ٝا  -ـٙاصِّّٙ ٛاِ ٣ؿاطٜظ ِٕٝ ٣ا ٣لامِاآ اٌااّع  ) ٓٝعٜ
لٕا٧ت ٚاٌاّسثٙس اٌعاسُ اٌااّتػ ٝاٌٟاس إشا وااٗ ٞرتتاا ظٍاِ ٤ع ا ٣ٟاٌفاظاَ ِفػاس٢
ظم ٠٘ ٣ّٟعّْ٘ ِٖ زطض ٚع ٜلثٍ ٚع ٜؾٍٍ ٚعٔ ٜاط ٝشٌي ٜض٨ٕٟص ال ضّاٗ ظٍ.ٟٚ
ٜعِا ؼريّ٘ا ـامل ٥ٝظسٓ زٝاظ شٌي ٌاٜ ْٙإٗ تٝلق امضتساػ ظٖ اٌإّىط
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ظٍ ٤عضس٘ا لَ إشا عز ٥اٌطاط
اٌطاض

إىل اٌااسٕا - ٣ٞخهاأ ع ٜظّاسام  -ـاامل ٥ٝضاّاٗ

ٜزطٞااٗ عضىآ اٌاسٕاٞا ٣اٌعّس ٣ٞظٍا ٟٚإٗ واٗ ظاّسام ٜزاطٞاٗ عضىآ

اٌاسٕاٞا ٣اٌادها٨ا ٣ٟإٗ وأج خهأ .
ٜ :)7زاٝ

ظّااِٜ ٠ِٝااٖ

امِط لاٌاّعاطٜك ٜإٌٙاا ٠ظاٖ اٌإّاىااط ٜزااٝ

اٌهطـني  ِٖ :طك اٌفاظَ  -اآلِط لاٌاّعطٜك ع ٜإٌا٘ ٠ظٖ اٌإّىط  ِٖٜ -طك
اٌاّدا ا لاٌاّعطٜك ٜتطً اٌإّىط :
ٜ -1زااٝ

س ل ااإق ِاااٖ
امِاااط لاٌااااّعطٜك ٜإٌٙااا ٠ظاااٖ اٌاااإّىط ال ٞاااادث ّ

اٌاااّىٍفني ز ٜٗصاإق لااَ ٞاااسا ظٕااس إزثّاااػ ؾااطاٜ ٧زٝلّٙااا ظٍاا ٤اٌعٍّااا٦
ٜؼريْ٘ ٜظٍا ٤اٌعاسٜ ُٜاٌفػااه ٜاٌػاٍهاٗ ٜاٌطظٟاٜ ٣امؼٕٟااٜ ٦اٌفماطاٜ ٦لاس
تمسٓ عٜٔ ٚازا وفا : ٠٧إٗ لآ لٜ ٚاضس ٜوااٗ ٌمٟاِا ٚامخاطُ ذ امصا ح ٜاال٘ثاسا٦
 ام٧اثّاض لاٌاّعطٜك ٜامٔعزاض ظٖ اٌع ٟاٗ  -غم اٌٝزٝٞث طمن امخاط امصا ض ٠تاِا ما ٞتماٜ ٤زاٝ

ظاٖ ؼاريٜ ٛإٗ أ

امِاط لاٌااّعطٜك ٜإٌٙا ٠ظاٖ اٌاإّىط

لاّ٧اا ما ٜاللااس ِااٖ لٟااآ ؼااريِ ٛاااّٖ ٞاااطثَّ تااأخري عِااط ٛعٟٙٔ ٜاا ٚذ اٌعاصاا ٠تاااضً
اٌاّعطٜك ع ٜـاظَ اٌاإّىط ٜإشا أ ٞماْ لاامِط ع ٜلاإٌ ٠ٙعضاس ع ٜتٕ ّاَ اٌااّهٍّغ
اٌمازض ٜإٌثّؼ امظصاض ٜاٌطخس عخْ اٌاسّٟغ ٜإغثطمٝا اٌعما
ٜ -2اللس ِاٖ تٝزٟا ٚامِاط ع ٜإٌٙا ٠ظٕاس إزثّااػ اٌؿاطا٧

.
ٜٞثأواس اٌٝزاٝ

ظٍ ٤اٌاّىٍق لإٌػتٌ ٣اّٖ ِ٘ ٝهاػ اٌما ُٝظٕاسْ٘ ظااز م ٢وأٍ٘اٜ ٚظؿاريت ٚاملاطلني
لَ ٜعصسلاٜ ٚ٧ظّّأٌٜ ٚاطِ ْ٘ٝاّٖ ٞاُطػت ٗٝظٍٜٞ ٟٚثأخّط ٜٗلى ِ ٚـٟساا ظٍٟاٚ
عِطْ٘ لاٌاّعطٜك  ْٟٜٙٙٔظٖ اٌإّىط إشا ضع ِْٕٙ ٥اٌثٙا ٜٗذ اٌٝازتااح واٌ ا ٢
اٌٜ ٣ِٟٟٝصٟآ ؾٙط ضِطاٗ ع ٜضع ِْٕٙ ٥اٌثم ري ذ عزاٙ٧ا صاطٟط٣م ٜظٍاٜ ٤زٙٙاا
اٌؿطظ ٠اٌاّهٍٝ
اٌٝازت ٣ذ اٌ

وأٗ ؾا٘س اٌادٍَ ـّٟا ٞأت ِٖ ٚٔٝاٌٝض ٦ٝع ٜاٌماطا ٢٦ع ٜامشوااض
 ٢عٙ ٜاض ٢علاسأٜ ْٙخٟاالِ ْٙاٖ إٌساغاٜ ٣ظٍا ٤اٌٝزا ٚاٌ اطٟع
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ـٟأِطْ٘ لاٌااّعطٜك ظٍا ٤اٌرتتٟاا اٌااّثمسٓ ضثاٞ ٤اأتٝا لٙاا ظٍاٜ ٤زٙٙاا اٌ اطٟع
ؾطظ ما ع ٜضع ِْٕٙ ٥اٌثٙااٜ ٜٗاٌثػااِع ٜاٌثسااٜظ ظٍا ٤لعاا اٌااّططِاح واٌؽٟتا٣
ٜإٌّٜ ٣ّٟاٌىص

ٜاٌػتا

ٜاٌمّاض ٜاٌؽٕاٜ ٦عوَ اٌاّاُ اٌااططآ ٜظاسٜاٗ لعطاْٙ

ظٍ ٤لعااٍ ع ٜظٍ ٤زاٟاطأ ْٙع ٜؼٟاطْ٘ عٔ ٜاطا ٝشٌي ِٖ اٌاّطاطِاح اٌاّؤواس
تاطاطٞاّٙا ـأٞ ٚاساا ظٍٟا ٚعٗ ٞإٙاْ٘ ظٖ اٌاّإىط لاٌهاطه اٌاطىاٜٞ ٣ّٟاػٍي
ِادثٍق اٌٝغا َ٧اٌاّؿطٜظ ٣ضثٕٞ ٤ثٝٙا ظٖ اٌاّع ٜٞ ٣ٟمرتلٝا ِٖ اٌاٙسا. ٣ٞ
ٜاللااس عٗ ٞتااسع ِعٙااْ لاااٌى ٓ اٌهٟااا ٜاالغااٍٝ

اٌطـٟاان اٌاااٙازٌٟ - ٦١ىااٗٝ

ٔ اط ٚضىّٟاام ِااُسسٞام ـااٗ أ ٕٞفاغ إغاثعَّ اٌٝغاا َ٧اٌااّؤخّطٜ ٢إٗ وأاج غاٍت٣ٟ
وططِاااٗ ام

ع ٜامٓ ٌٜااس٘ا ِااٖ لعااا اٌاااّاوَ ٜاٌاااّؿاض

ٌسٜ ٚٞإٗ تٝلاق امِاط ظٍا ٤امؼا ظ ذ اٌما ُٝع ٜظٍا ٤اٌطاط
ٌمل ٖٞٝخاصِ ٣ا تٟمّٕا زسٜا ٛذ اٌ

ٜإٌع٘اا ٣اٌاااّطتٝل٣
ع ٜاٌااطتؼ زااظ

ح ٜإٌثعآ االلٖ ع ٜاٌتٕج لاٌاّعطٜك ٜتاطً

اٌإّىط ِٖ زِ ٜٗتاٌؽ ٣ـ ٟٚضصضام ِٖ اٌطزٜز اٌػٍتٌ ٣ٟاٙصا اٌفعَ ع ٜشاً .
 :)8اٌما٘ط زٝاظ عِط االلٖ ع ٜاٌتٕج ملٞٝا ٚع ٜمضاسّ٘ا لاٌااّعطٜك ٜزاٝاظ
ٔ ٟٚٙظٖ اٌإّىط إشا ضلِّٕٙ ٛا ع ِٖ ٜعضسّ٘ا ٜإٔاّا ٞااسٝظ لؿاط صاسٜض ٛلااٌمُٝ
اٌهٟا اٌطـٟن ٜاالغٍٝ

اٌٍني اٌؿفٟن ٜلؿط إضثّااُ اٌثاأخري ٜامصا ح ِاٖ زٜٗ

ظٕق ع ٜؾسٜ ٢ل إٞصا ٦ع٘ ٜثي مضس امل ٖٞٝـاٗ أ ٞااطثَّ اٌثاأخري وفاا ٛظٙاٝض
امٔعظاص ذ ٜزٜ ٚٙإظ ِٙاْ لاغاٍٝ

ٌهٟاق ضىا ْٟلعاسٓ ِٝاـمثا ٚظٍا ٤اٌااططآ

ع ٜتطً اٌٝازا  -اٌ ازض ِّٕٙا ع ِٖ ٜعضسّ٘ا .
س ِاٖ لاا
 :)9إشا صسضح اٌاّع  ِٖ ٣ ٟؾاد ٍ

امتاافاه ٜظٍاْ اٌااّىٍق عٔاٚ

ؼري ِ طّ ظٍٟٙا ٌىٕا ٚأ ٞثاا ِٕٙاا ٜزاا عِاط ٛلاٌثٝلا ٣ـأٙاا ٜازتاٜ ٣تطوٙاا واتري٢
ِٝلم٘ ٣صا ِغ إٌثفاح اٌفاظَ إٌٟٙا ٜعِاا ِاغ اٌؽفٍاٜ٘ - ٣ا ٠ظاصض ٌا - ٚـٟػثطػاٖ
ض٨ٕٟص تٕتٜ ٟٚٙإضؾازٜ ٛإٞماض ِٖ ٚؼفٍث ٚلطـنٍ ٜإضرتآ .
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 :)10إشا تاطمن ِٖ عضس  :تطً ٜازا ع ٜـعَ ضاطآ ٜإضثٍّٕاا ِاٖ ضاٌا ٚؤٝاٚ
زااا٘ م لامضىااآ اٌؿااطظٜ ٣ٟعٗ زٍٙاا ٚعٜلعاا ٚذ اٌاااططآ ع ٜتااطً اٌٝازااا ٜ -زااا
لٟاٗ اٌاطىْ اٌؿطظٜ ٌٚ ٠تعطٞف ٚلاٌٝازا ِٜثهٍتاتا ٚع ٜتعطٞفا ٚلاٌااططآ ِٜثعٍماتاٚ
 ِٖ -لا

إضؾاز اٌاساَ٘ لاٌااطىْ اٌؿاطظ ٠اٌااّ ْٙـٟثطمان ِاٖ اٌااّؤِٖ ض٨ٕٟاص

إضؾاز عخٜ ٟٚاٌثطصّض ظٍٜ ٟٚظٍٞ ِٖ ٤ثأخااّط لاٜٞ ٚاثعٍّْ ِٕا ٚغاٍٝوٟات ٚاٌفاغاس ٢لفعاَ
ز ٍٚٙلامضىآ اٌؿطظ. ٣ٟ
ٕٞ :)11تؽااا ٠إلعااااز اٌ اااؽاض ظاااٖ ِٝاضاااغ اٌااااططآ ٜاٌاااإّىطاح ِٜفػاااساح
امخ ه لاّدثٍق عؾىاما  ِٜازٞمٙا ِٕٜٙا ٜغاا َ٧االظا ٓ اٌااطسٞد ٣اٌااّثٕٝظ٣
ٕٜٞتؽاا ٠تااٝـري امِااٝض اٌاااط ُ ِااٖ ٜغااا َ٧االظا ٓ ِٜااٖ اٌهعااآ ٜاٌفاوٙااٜ ٣اٌثٕاعّٛ
ٜاٌٍعا ٜٔاط٘ٝا ِاّا ٞطؼا ـ ٟٚاٌ اؽريٌ -ؽاطض تعٞٝاس ٛظٍا ٤اٌااّعطٜك ٜإلعاازٛ
ظااٖ اٌاااططآ ٜاٌفػاااز  -اٌااسٞا ع ٜامخ لااِ -٠ااٖ لااا

اٌٝلاٞاا ٣لتااَ اٌٝلااٝػ ذ

اٌاسطٞاّٜ ٣اٌاطاز ٣إىل اٌثأزٞاا ٜاٌعا ص ٌٜاصا ٕٔ اع لثعاا ٜٗامغاط - ٢املاٖٞٝ
ٜامخ ٢ٝاٌىتااض ٜاٌااّسٍؼ اٌثعٍّٟاٜ ٠اٌرتلا - ١ٝظٍا ٤إصا ح اٌ اؽاض لاٌٝغااَ٧
اٌاااّؿطٜظٜ ٣اٌرتؼاٟاتاااِ ٣ٟاااّا ٞثٝلااغ تااأخري ٛذ إصاا ح اٌ اايب ٜاٌ ااتِ ٣ٟااٖ زٜٗ
ِاّاضغ ٣اٌعٕق خؿ ٣ٟتعٝز ٛظٍٜ ٟٚإغثاتاضاث ٌٚ ٚظٕسِا ٞىا ٜٞاتٍؾ .
ٜال ٞاسٝظ ٌؽري امل ٖٞٝاٌاّاتازض ٢إىل تاأزٞاا اٌ تا ٠ع ٜاٌ تا ٣ٟلاطط

ِاؤٌاْ

ع ٜـااطً عشٗ عٔ ٜاااطّ٘ٝا ضثاا ٤ذ امِااٝض اٌااإّىط ٢اٌعمّٟاا ٣ع ٜامزطاِٟاا ٣اٌ ااازض٢
ِٖ اٌ يب ع ٜاٌ ت ٣ٟـ ٞاطنّ ٌمر اٌىتري ع ٜاٌاّعٍْ ضطلٌٜ - ٚاٌ ٝؽاطض اٌرتلٟا٣
ٜاٌثعٍاا -ْٟلااَ اللااس ِااٖ إغث اا٨صاٗ ام
ام

ذ اٌطااط

ع ٜاٌاااّسثٙس اٌعااسُ ِااغ ـمااس

ع ٜغٍ ًٝطٞن عخط ٥وططِأ ِٖ ٚلعا ِا ٞطؼا ـ ٟٚاٌ يب ع ٜاٌ ت.٣ٟ
ٜإٔاّا ٞاسٝظ اٌثأزٞا ٌؽري ام

اٌاّسثٙس اٌعسُ ِغ ـمس ام

ِادث طام  -زٝاظام ِٝلٝـاام ظٍا ٤إشٗ ام

ٜذ امِٝض اٌاّ ٣ّٙخاص ِٖٜ ٣ؼري إزِا. ٦

عٜ
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ٜلعس صسٜض امِط اٌعم ْٟظٖ اٌ ؽري ع ٜاٌاسٕا ٣ٞاٌاّ ٣ّٙؾاطظام ُٞطـاغ عِاط ٛإىل
ٜ : ٌّٟٜٚاٌاس ٛع ٜزاس ٛعٜ ٜاٌستاٌٟ - ٚعزاط ٛعٞ ٜث اسٌ ٥ثأزٞتا ٚلااّا ٞثٝلاغ زاسٜا ٛذ
ظٍّ ٣ٟاٌرتلٜ ٣ٟاالص ح :ضطل ٚضطلام ؼري ِاح ع ٜضتػا ٚع ٜتاامٍ َٟاٌهعاآ ظٍٟا ٚعٜ
ـطً عشٔ ٚعٔ ٜاط ٝشٌي ِاّا ٞثٝلغ زسٜا ٛذ إص ح االلٖ ع ٜاٌتٕج ع ٜاٌمطٞاٌٜ .اٝ
عز ٥اٌطط

ع ٜؼري ٛإىل إزِا ٦اٌ يب ع ٜاٌ ت ٣ٟع ٜعز ٥إىل تاؽاّٟط ٌاا ٗٝزااٍس ٛلاأٗ

إخططّ ع ٜإغٝزّ ع ٜإمحطّ ٜزاتاج اٌاسٞاا ٣اٌاّد ٝص ٣غٝا ٦صسض شٌاي ِاٖ ام
ع ٜامٓ ع ٜامر ع ٜاٌاّعٍْ ٜ -اٌثف  َٟلح ـا ٠ـم ٚاٌاسٞاح ٜ -اٌسٞاِ ٣ااُ اٌااّسا
ظٍ ٞ ٟٚطك ذ ِ اٌاط ٚلاشٗ ام

ع ٜاٌاسس ع ٜاٌفم ٟٚاٌعسُ ِغ ـمسّ٘ا.

 :)12اٌٝازااا ظٍاا ٤اٌااعٜزني ِ -ااٖ واااٗ ظاضـااام لامضىااآ اٌؿااطظِّٕٙ ٣ٟااا
ٜامل ٥ٝزٞأ٣م ٜإٌثعاِام  -عٗ ٞأِط اآلخاط لاٌااّعطٜك ٕٜٙٞاا ٛظاٖ اٌاإّىط ٜٞمطّلا ٚإىل
اهلل ٜزٕٞا ٚاٌماٜٞ ْٞٝعطّـاا ٚلأضىاِاٜ ٚض ٌااٜ ٚضطاِاٜٞ - ٚػاثفٟس ِااٖ ظٍما ٣اٌعٜزٟاا٣
ٜٞػاااثؽٍٙا ٌؽاااطض تمطٞتااا ٚإىل اٌااااٙساٜ ٣ٞاٌ اا ح ٜامٌثااعآ لامضىاااآ ٌٜؽاااطض
تإاؿ٨اثاّٙا ذ اٌاّػثمتَ عغط٢م ِثس٣ٕٞم ٍِثعِ٣م ـاٗ ٌملا ٖٞٝزٜضام ذ إغا ٓ ام فااُ
ٜتاأزٞتٜ ْٙظاسٓ إٔااططاـ ْٙظاٖ طٞان اهلل ـٕٟتؽا ٠عٗ ٞىٔٝاا صاٌااطني صاازلني ذ
تعٍ ْٟام فاُ اٌاطػٕ ٤لأٗ ٞىٔٝا ٍِثعِني لاٌسٞأ ٣ضااُ عِاط امٜالز لاٌااّعطٜك عٜ
ٔ ْٟٙٙظٖ اٌإّىط ـٍٟثنِ املٝاٗ ضلّّٙا ٜٞثعأٜاا ـّٟاا لّٕٟٙاا ظٍا ٤امٌثاعآ لأضىاآ
اٌؿطػ اٌؿطٞق ٜتطل ٣ٟام فاُ لاٌٝغا َ٧اٌٍهٟف ٣اٌاطػٕٔ ٣مري تسا ُٜاٌااّطاضطاح
ٜاٌااااِش اٌسٟٕٞااٜ ٣اٌعما٧سٞااٜ ٣امخ لٟااٜ ٣ال لااأؽ لاٌرتـٟٟٙاا ٣اٌاايت ال تُػاا ٦٠إىل
اٌعمٟس ٢اٌاطام ٣ع ٜاالخ ه اٌفاضٍ ٣ع ٜاٌسٞأ ٣اٌ اٌاط. ٣
ٕٜٞتؽاا ٠اٌثٝزاا ٚإىل ٜضٜز اٌاااّطاتا امٔىاضٞاا ٣لاااطن املااِ ٖٞٝااغ علٕاّٙ٧ااا ـ ا
ٕٞثم إىل ضطلِ ْٙد م ِغ إضثّاُ زس ٥ٜاٌاّطتتثني امٌٟٜثني ٜلس غتن اٌثف .َٟ
ٕٞ :)13تؽ ٠تطً اٌاّ ازلٜ ٣اٌع لٜ ٣امخث

ِغ عصطا

اٌؿتٙاح ٜعَ٘
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اٌاااااّعاصٜ ٠اٌطاا ا ٌٜ ٣تااااطً إضتٟاااااز ِاااااساٌػٜ ْٙإزثّاظااااات ْٙإال إشا ضزاااا٤
ِٕاا ٚاٌاااٙساٜ ٣ٞاٌطؾاااز ٜامصاا ح ع ٜتٝلّااغ تااأخري امِااط لاٌاااّعطٜك ٜإٌٙاا ٠ظااٖ
اٌاااإّىط ـااا ْٟٙع ٜذ لعطاااٜ ْٙتمااطٞت ْٙاىل اٌسٞأاااٜ ٣اٌ اا ح ـاا لاااأؽ لاضتٟااااز
ِاساِعِٜ ْٙاداٌهثِ ْٙمسِ٣م مزا ٦اٌٝازاا اٌااّمسؽ ٜلؿاط امِاٖ ِاٖ اٌٝلاٝػ
ذ اٌاططآ ضاُ ِاداٌهث. ْٙ
ٔعْ لس ٞثهٍا إٌ ٠ٙظٖ اٌاإّىط عضٟأا ما ٜٞػاثٍعٓ ـعاَ اٌااططآ لااطٟذ ٞطاهط
إٌ ٟٚوإٌمط إىل امزٕت ٣ٟع ٜاٌااسٍٝؽ ظٍاِ ٤ا٧اسُٞ ٢ؿاط

ظٍٟٙاا اٌاادّط ع ٜاٌاسخُٝ

ذ لٟااج ٞعٍاا ٝـٟاا ٚصااٝح اٌؽٕااا ٦عٔ ٜاااط ٝشٌااي ٜاللااس ِااٖ ِ ضماا ٣عّٟ٘اا ٣اٌااإّىط
اٌاّطاز ِٕعٜ ٚخف ٣اٌإّىط اٌااّثٝلق ظٍٟا ٚزظٝتا ٚإىل اٌاادري ٜاٌ ا ح ـااٗ تٝلاغ
اٌثااأخري ظٍااا ٤اٌعاصاا ٠لااااسٍت ٚإىل اٌاااٙساٜ ٣ٞضزظااا ٚظااٖ اٌاااإّىط امظمااْ ِفػاااس٢م
ِاٖ اٌاااّططِاح اٌاااّطهط إٌٟٙاا اٌاااّثٝلق ظٍٟٙااا زظٝتاِٜ ٚاااداٌهث ٚضاااُ اٌاااٙسا٣ٞ
ـٟسٝظ ِغ اٌثط ّٜ ٝامِثٕاػ ظاٖ إضتىاا
اٌعٔا عٔ ٜاط ٝشٌي ٜٞى ٗٝشٌي ِٖ لا

اٌااططآ امؾاس وؿاط

اٌاادّط ع ٜلٍاٝؿ

زـغ امـػس  -إٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط امؾاس -

لفعَ اٌفاغس اٌاططآ امخق  -إضهطاضام.
ِ :) 14اٖ ِاٝاضز صاطك اٌااطمٝه اٌؿاطظ ٣ٟواٌعوااٜ ٢اٌاادّؼ ٜٔااطّ٘ٝا ِااٖ
اٌٝزاا ٛٝاٌؿااطظ٘ ٣ٟاا ٝلصٌاااٙا  -ضػااا اٌاااّٝاظ ٖٞاٌاااّت ٣ّٕٟذ ِاااطٍٙا ٜ -صااطـٙا
ٌمؾااداص اٌاااّثمني اٌاااّثعٍّني ٌٍمااطلٗ ٜامضىااآ اٌؿااطظٜ ٣ٟاٌاااّث سٌٍٙ ٖٞساٞاا٣
ٌٜمِط لاٌاّعطٜك ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط ٜٔؿط اٌعما٧س اٌااطمٜ ٣تاطٜٞش اٌماطلٗ ٜاٌػإ٣
ٜتعٍاا ْٟإٌاااؽ عضىااآ اٌؿااطٞعِٕٜ ٣ااغ اٌؿااتٙاح اٌهاض٧اا ٣ظٍاا ٤اٌعمٟااس ٢ع ٜعضىااآ
اٌؿطٞع ٣ـااٗ امِاط لاٌااّعطٜك إٌٙا ٠ظاٖ اٌاإّىط غات َٟامٌٟٜاا ٜ ٦طٞان امٔتٟاا٦
ٜظَّ امتمٟاٟ ٜٔ ٦طيت ٌٍّؤِٕني ٜاٌاّؤِٕاح  :عٗ ٞثاصوطٜا لا ُٝعِاري اٌااّؤِٕني
ٜظ ٖٞاٌاّٝضاس :) ٖٞغ مً ىدصب ىْدسُ مفدِدن ًع لدِيع فِدٔدبدْأ بتدفِدٔده ىدْدسُظ
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ٜٞاطصّض٘ا ِٖ ِع  ٣ٟضلّ ٚـا ٠اٌػطّ ٜاٌعٍٖ لتَ تعٍ ْٟإٌاؽ اٌادري ٜاٌ

ح.

رـتـــاو) :ععااغ اموالاااط ق ـ س اهلل أســزارٍه) ظٍاا ٤عٗ تعٍاا ْٟإٌاااؽ مضىااآ
زٜ ْٕٙٞإضؾازْ٘ ٌاّا ٍ ٞطٜٞ ْٙتعسْ٘ ظّّاا ٞفػاسْ٘ ٜٞطاطّ لازثّااظ٘ ْٙاِ ٝاٖ
عْ٘ اٌٝازتاح اٌؿطظ ٣ٟظٍ ٤عٟغ اٌاّىٍفني ال غّٟا ظٍ ٤عَ٘ امزاثٙاز اٌصٖٞ
ْ٘ ضؤغا ٦اٌسٜ ٖٞاٌاّص٘ا لَ ٜظٍ ٤عَ٘ اٌعٍْ ٜاٌفطَ.
خْ ٞثٍ : ٛٝامِاط لاٌااّعطٜك ٜإٌٙا ٠ظاٖ اٌاإّىط ـماس ٜضز ـٟا ٚاٌفطاَ اٌعماْٟ
ٜامخااط اٌاااسػٜ ْٟلااس عِااط اهلل غااتطأ ٚامِاا ٣اٌاااّطض ٣ِٝعٗ ٞث ااس ٥عااغ ِاإْٙ

ٌاااّ ٣ّٙامِااط لاٌاااّعطٜك ٜإٌٙاا ٠ظااٖ اٌااإّىط :غَّلْد َتكًُْ مِد ْي ُكهْ أُمَّدةٌ َٓدُْْوٌَْ ِللىددا ا ْلئَْد لز
ي ََّٓيٌَََْْْ َُ ًْ الدن ْيكىزل َّأُّْلىئِكى وٍهْ الدنُِْْوٌَْظ .
ََّٓ ْرموزوّ ٌَ بِعلدنفْزوّ ِ
ٜاللس ِٖ ِتازض ٢اٌاّؤِٖ مص ح ٔفػِٜ ٚاسا٘ستٙا ظاٖ اٌااططآ ٜاٌاإّىطاح
ِٜطالتثٙا صتاضام ِٜػاِٜ ً٦اطاغتثٙا ضثٞ ٤ؿاطػ ٌا ٚت اسّ ٚٞمِاط ؼاري ٛلاٌااّعطٜك
ٟٜٙٔاا ٚظااٖ اٌااإّىط خااْ ٞدّٕاا ٠لعاٍ٧ثااٜ ٚعـااطاز ظؿااريتٜ ٚعصااسلاٌٟ ٚ٧ماأ ٠فػااٜ ٚعٍ٘ااٚ
ٜعلطلأ ٚ٧اضام ٜلٝز٘ا إٌاؽ ٜاٌاطساضٜ٘ ٢اصا  -اٌثطٍّا ٠لاٌااّعطٜك ٜاٌثدٍا ٠ظاٖ
اٌإّىط  ٜٔع اٌعٟاُ ٜاملطلني  ِٖ ٝ٘ -عظمْ ِ ازٞن امِاط لاٌااّعطٜك ٜإٌٙا٠
ظااٖ اٌااإّىط ٌٜاا ٚامخااط اٌعماا ْٟذ اٌثااأخري ٜلتاا ُٝإٌ ااع ِٕااٜ ٚذ امغااثسال ٣مِااطٛ
لاٌاّعطٜك  ٟٜٚٙٔظٖ اٌإّىط  ٜٞري ـاظٍ ٚظاِ م لعَّ االٔتٟا.) ٦
ٕٜٞتؽ ٠عٗ ٞى ٗٝاٌاث سٌ ١مِط لاٌااّعطٜك عٌٍٕٙ ٜا ٠ظاٖ اٌاإّىط عٌ ٜثعطٞاق
إٌاؽ لاٌاط ُ ٜاٌاططآ لاٌاطىّٜ ٣اٌاّٝظم ٣اٌاطػٕ ٣لعس ِاسا٘سٔ ٢افػٜ ٚإٌثعاِٚ
ز ٟٕٞاام ٜإٔعزاااض ٔفػاا ٚظااٖ اٌاااططآ ٜإضتااساظٙا  -ـٟىاا ٗٝلااصٕٞي  :تسّٕٞاا ٚلتااَ عِااطٛ
عٟٙٔ ٜااِ -ٚطت اامٟام لصاتااٌٍ ٚااسضزاح اٌعٍٟااا ذ اٌااسٟٔا ٜامخااط ٥وّااا ٕٞتؽااٌٍّ ٠ااؤِٖ
اٌااٝاظٜ ٠اٌاااّؤِٕ :٣عٗ ٍٞثفثااا إىل عٗ ٜظٟفثّٙااا اٌػااع ٠ـااا ٠اٌااادري ٜاٌرتلٟااٜ ٣تعٍااْٟ
إٌاااؽ اٌاااط ُ ٜاٌاااططآ ٜاٌاااّعطٜك ٜاٌااإّىط ٌٜااٟؼ ظٍّٟٙااا عٗ ٞىٔٝااا ِااٝـمني
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عغاااُ اهلل غااتطأ ٚاٌثٝـٟاان ٌااٜ ٠مخااٝأٜ ٠عخااٝات ٠ذ امٞاااّاٗ ٌتٍااٝؿ اٌااسضزاح
اٌعٍاا ٤لااأزا ٦اٌٝازااا امٌااا ٠ٙاٌطالاا -٠امِااط لاٌاااّعطٜك لعااس إ٧اااثّاض اٌاإفؼ لااٚ
ٜإٌ ٠ٙظٖ اٌإّىط لعس إٔعزاض٘ا ظٕٜ ٚإضتساظٙا ـا ٠اٌػطّ ٜاٌعٍٖ. -
ٜلاد ك شٌي  -اشا عِط عضس لاٌاّعطٜك ِٖ ز ٜٗإٌاثعاِا ٚعٔ ٜا ٤ٙظٖ اٌإّىط
ِااٖ ز ٜٗإضتساظاا ٚظٕاا - ٚواااٗ ِاااّٖ ظٕاااْ٘ اٌمااطلٗ اٌاااطى ْٟلااادهال ٚاٌعماا: ْٟ

ِز َّتَيسٌََْْ أىىُْ َس ُكهْظ غ ِلهَ تَقُْلٌَُْ مَع الى تَْْفٌََُِْ كىبوزَ مَقْتع ُِيَْْ الَُِِّ أىٌْ تَقُْلُْا
غىأتَ ْرموزوٌَّ اليَّع َ بِعلْب ِّ
مَع الى تَْْفٌََُِْظ ٜواٗ ِ ريِ ٛا عخا ل ٚضغا ُٝاهلل  )ملا ٠شض:غٓطِد ُدْو مدً أٍدل
اجلية ِىل ُْو مً أٍل اليعر  ،فٔقْلٌْ هله :مع أدخِكه اليعر ؟ ّامنع دخِيع اجلية بْضل تفِدٔنكه
ّتددردٓبكه ؟ فٔقْلددٌْ ِ :ىددع كيددع ىددرمزكه بددع

ّال ىْفِددُظ ٔعااٝش لاااهلل ِااٖ ؼطااا اهلل

ٜاٌاطّس هلل ٜغ ٓ ظٍ ٤ظتاز ٛاٌص ٖٞإصهف ِٖ ٤خٍمِ :ٚاطّس ٜلٌا ٚام ٙااض ِٜاٖ
تتغ لاضػاٗ إىل  ٓٝٞاٌسٜ ٖٞاٌااطػا

ٜوااٗ اٌاادثآ ـاا ٠ضاطِٕ ٤ث اق ضزاا

اٌاّطزا ذ اٌعآ اٌاداِؼ ٜاٌعؿطِ ٖٞاٖ اٌااّ ٣٨اٌااداِػ ٣ظؿاط ٌااٙسط ٢اٌااطتٟا
اٌاااّ هف ٤ظٍٟااٜ ٚلٌاا ٚاٌ ا ٜ ٢اٌػ ا ٓ ٜاٌاااطّس هلل ٜاٌؿااىط ٌاا ٚظٍاا ٤اٌثٝـٟاان ذ
اٌتسٜ ٜاٌادثآ ٜاٌ

ٜ ٢اٌػ ٓ ظٍ ٤عٟغ االٔتٟاٜ ٦االٜصٟا. ٦

الـموضـوع

فهرس مواضيع الكتاب

الصفحة

َكدَ ١ايهتاب ..............................................................

4

تٛج٘ ايتهايٝـ اىل ايبايؼ ايعاقٌ.............................................

7

َعٓ ٢االجتٗاد ْٛٚعا...................................................... ٙ

8

قغا ٤اجملتٗد ايعدٍ .........................................................

01
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