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 بسم اهلل الرمحن الرحًم
 وله احلمد

 حكام التقمًد واالجتهادأ

ًِ ٌٳٸع٢ً ُن هبٴ: ا٫ٚىل املطأي١ ٘ٹٚٴ ٘ٹيف عباداتٹ ـٺَه ٕٳ ٕٵأ َعا٬َت ٗدًا تٳُف ٜهٛ

َٴأ  .(1)تاطًاٚ ُقأدًا ِّكٚ 

ٚ ايٛادـب عًٝـ٘ ٖـٛ    أ ،َٓؿؿ١ً سكٝك١ٝ بايٓطب١ يتهًٝـ خاف ١ٌ))ٖرٙ قكٝٸ

 .((إىل َطًل ايتهايٝـ ؾٗٞ َاْع١ خًٛا بايٓطب١ َٸأٚ ،ٚاسد َٓٗا

ٍٴ  ِٳًٹـ ٛدـٛب اــسٚز عـٔ عٗـد٠ َـا عٴ     بايعكـٌ   ٫ضتك٬ٍٚذيو  بـ٘   ا٫غـتػا

 .بأسدٖا ٫ٍإ٫ٚ وؿٌ  ،مجا٫ً ٚتؿؿ٬ًٝإ

ُٴ :٫ ٜكاٍ ٌټ ٘ٴعً ٘ٹ اٱمجايٞ ٜٓش ٞٸ بعد عًُ بايتهًٝـ يف َـٛازد ؾـ٬    ايتؿؿًٝ

ٍٷ ا نٍـ إؾ متٻ ٕٵإ٘ ْٸـ أٖـرا َـع    ،يف تًو املـٛازد املعًَٛـ١   ٫ٍإيكاعد٠ ا٫غتػاٍ  ٜبك٢ فا

ِټ ٕٳ ٜت  .إذ ٫ تهًٝـ ؾٝٗا ؛املعا٬َت يف ايعبادات دٚ

٫ًٚ يجبٛت٘ بعد ايعًِ ايتؿؿًٝٞ بايتهًٝـ ؾبُٛازد أا نٓع َٔ ام٬ٍ ايعًِ ٭ْٸ

 .ٜكًاأغرل تًو املٛازد 

ٔٸ ًُِٓا يهــ ٟٸ ايػــٍو ضــ يٛدــٛب ؼؿــٌٝ  ؛يف املكــاّ ٜكتكــ٢ ا٫غــتػاٍ ايبــدٚ

َٳَِّ  .عك٬ً َٔامل٪

َّ ٌٻأ٫  ،داز١ٜ ايؿشـ غرلٴ ٚايدلا٠٤ َع عد َٔ استُاٍ عدّ دسٜاْٗـا ؾـ٬    ق

ٌټ ِٴ ،ايعكٌ بايدلا٠٤ ٜطتك ًٹِ َٔ ايػسع اؿه ؾٝبك٢ استُـاٍ اـطـس غـرل     ،بٗا ٫ٚ عٴ
                                                           

تؼهٍقات انشٍخ ػهً كاشف انغطاء )قذس سشِ(, ال  كتة تؼذ ْزِ اجلًهة حشف ع, ػهى يا ٌثذو ًْ يٍ .1
 يٍ تقشٌشِ ػهى انشٍخ انشرياصي.
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ُٕ ٌټ ،َأَٛ ٌٴ َٚع٘ ٜطتك  ،ٖـرا يف ايٛادبـات ايتهًٝؿٝـ١    ،با٫ستٝاط ٚا٫غتػاٍ ايعك

ٍٴَٸأٚ ،ٚ تٛؾ١ًٝأعبد١ٜ ت بـٌ   ،٘ٹَايهٹـ  بكـا٤ املـاٍ عًـ٢ ًَـوٹ     ا يف املعا٬َت ؾاستُا

ٕٴ ٍ  ِٴً ـ عٵؾٝ٘ ست٢ ٜٴ فٹايتؿسټ دٛاَش ّٳدٳكتكٞ عٳَكتك٢ ا٭ؾٌ ذيو ٜٳ نٛ  ،با٫ْتكـا

ُـاٍ بكـا٤ املـاٍ    ٜكًا زادع١ إىل استُاٍ ايتهًٝـ ايتشسميـٞ ايٓاغـ٧ َـٔ است   أؾٗٞ 

 .ٍٚٸع٢ً ًَو َايه٘ ا٭

ٍ    إ١ً ٫ وتاز يف ٚباؾُ بـٌ   ،ثبات ٖرا ايٛدـٛب إىل اثبـات ايعًـِ با٫غـتػا

َٳَِّ ؛استُاي٘ املكسٕٚ باستُاٍ ايعكاب  .ٔ نافيعدّ امل٪

ٗٳو ٜٳذيٹ ٔٵَٹٚٳ نُـا ٜـأتٞ ايتؿـسٜض بـ٘ يف      ،ػرل ايٝكٝٓٝاتبدٙ ٝٚؾل تكٝا٭ ٕٸأس ع

ٱغـاز٠ إىل  بـٌ ٜٓبػـٞ ا   ،ٜسدع ايٝكني ؾٝٗـا إىل ا٫دتٗـاد   ٕٵأ٫ إ ،املطأي١ ايطادض١

ٞ ٺ ٕٸأ  زغادٟ إىل ٚدٛب ؼؿٌٝ ايؿساؽ عٔ ايٛاقعٝاتإ ايٛدٛب املصبٛز عكً

 غها٫ت:إؾؿٞ املكاّ 

 ًااٱْطـإ إذا مل ٜهـٔ فتٗـد    ٕٸإ :مبع٢ٓ ،ٜعاقب عًٝ٘ مل ايٛدٛبٳ ٕٸإ :اسدٖأ

 اب عًٝ٘.كايٛاقع ٫ ع ٘ٚطابل عًُ دًاًك٫ قتاطًا ٫ٚ َٚ

 ٔ َٔ ا٭قطاّ ايج٬ث١.ايكسٚزٜات مل ته ٕٻإ :ٚايجاْٞ

ٚ أ  ٚظٝؿتــ٘ َــٔ تكًٝــدٺ ني٫ًٚ عكــ٬ً ٖــٛ ا٫دتٗــاد بتعــٝ أايٛادــب  ٕٻإ :ايجايــح

 خٜٛ٘.أيعطس  ؛ايتكًٝدٴ ٘ يف ٖرا ايٛقت ايٛادبٴْٸإ :ٚايتشكٝل ،ٚ ادتٗادأ استٝاطٺ

ٖـا ٚايعكـاب   صٴذټٓٳ٢ٓ َٔ ٖرٙ ايكاعـد٠ ايتهـايٝـ ايـ  ٫ وتُـٌ تٳ    جٵطتٳٜٴ :ايسابع

 عًٝٗا.

ٕٳَٴ با٫ستٝاطٹ ٌَُٳايعٳ ٛاشٴطأي١ ايجا١ْٝ: ا٭ق٣ٛ دٳامل ٔٵ ،ٚ ٫أ ذتٗدًا نا  هبٴ يه

ٕٳ ٕٵأ  ٚ بايتكًٝد.أا٫ستٝاط با٫دتٗاد  ١ٹعازؾًا بهٝؿٝٸ ٜهٛ
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ــاٖس  ــسٳ ٕٻأايعـ ــأي١ إىل   ٙٴْعـ ــرٙ املطـ ــٛاشٳ ٕٵأيف ٖـ ــاطٹ دـ ــرلٴ ا٫ستٝـ ــتٳَٴ غـ  ـٶٸدـ

ً َِّـ  ستٻـ  بٌ ٖٛ دا٥صٷ ،باجملتٗدٜٔ ٕٳ  ٕٵإد ٢ٚ بايٓطـب١ إىل املك ٜهـٕٛ   ٕٵأعًٝـ٘   ذـبٴ ٜٳ نـا

َٴأ ٙٹٛاَشذتٗدًا يف دٳَٴ ً ٸٚ   .سٚزٜاتات ٚايكٻَٔ ايكطعٝٸ ٙٴإذ يٝظ دٛاشٴ ؛دًاك

ٞټ  ــاَ ـــ نــإ ؾايع ــ ٕٵإ ٚنٝ ــ فٳسٳعٳ ــاطٹ ١ نٝؿٝٸ ٕٴ ا٫ستٝ ــٛ ٙٹ  ٜه  ناجملتٗــد يف دــٛاش

ُٳ ٕٵأبني  ؾسُم َٔ غرَل ،يٝ٘إبايٓطب١  َِ َـٔ ايع  ا٫ستٝـاطٹ  َّدٳَع عٳ ٔٳِهٜت ٞٸ ايتٸ ًـ  ؿؿـًٝ

ُٻ ،ٚ اٱمجايٞأباؿهِ   اشٳٛٳدٳ ٌٻعٳٚي  ،ٔؼؿٌٝ ايٍع ٔٵَٹ ٫ٍإٔ ا إذا ٫ ٜتُِهؾك٬ً ع

َٹ ٘ٹنْٛٹ َضسٵع ؾ َٳ ا٫ستٝاطٹ َٳاٜا اي  قٝاضاتٴكٳٔ ايك استٝاطًا  َٳ ،ٗاعٳٗا  عٓ٘  عٵٓٳُٵٜٳ ٔٵٚ

٘ أ بـا٭َس  ّٳصٵاؾ ـ  عتـدلٴ ٭ْـ٘ ٜٳ  ؛لَتشكِّ غرلٴ ا٫ستٝاط  ٕٻأإىل  ؾٗٛ ٜٓعسٴ  ؾُـعٳ  ،ٚ ايٛدـ

َّ ٔټ أٚنـرا ٫   ،ؾـ٬ ٜهـٕٛ استٝاطـاً    ،عٔ ايٛاقع ٌٴُٳ٫ ٜهؿٞ ايعٳ ٘ٹؿٛيٹسٴ عد  ٕٵأ ظـ

ٕٳ ـٷ ٜهــٛ هــساز عًــ٢ ايتٻ ـٳ٢ إذا تِٛقــستٻــ ؾــٛاش ا٫ستٝــاط يف غــرل ايعبــادات كــاي

ُٻكٵؾ  َٳ ؛ا إذا مل ٜتٛقـ٬ً ع ٕٻ ؛استٝاطـاً  ٘ٹْٛٹميٓع عٓ٘ ميٓع عٔ ن ٔٵإذ  َٕ  ١ نٝؿٝٸـ  ٭  نـٛ

ًٹــ ٕٳ ٕٵأ ٘ هــبٴْٻــأٚيــرا ذنــس يف املــ   ،عطــب ا٭ْعــاز ـٴايػــ٤ٞ استٝاطــًا ىت  ٜهــٛ

َٸ ــاط ايعــا ــ١ ا٫ستٝ ــًا بهٝؿٝ ٕٵ ((،ٞ عازؾ ــأ اهلُل غــا٤ٳ ٚضــٝذ٤ٞ إ ٕٳ ٕٵأ هــبٴ ٘ٴْٻ  تهــٛ

 .ٚ تكًٝدأَعسؾت٘ بٗا ْاغ١٦ َٔ ادتٗاد 

َٳ ٕٴ   املـٛازدٹ  شطـبٹ بٹ ا٫ستٝـاطٹ  َٔ اخت٬فٹ سٻٚ٭دٌ َا  يف  ا٫ستٝـاطُ  قـد ٜهـٛ

ٌَ ٕٴ ايؿع  ، نُا ذنسٙ يف:يف ايذلى ٚقد ٜهٛ

ٕٴاملطأي١ ايجايج١:  يف ايؿعٌ نُا إذا استٌُ نٕٛ ايؿعٌ ٚادبًا  ا٫ستٝاُط قد ٜهٛ

ٚقد ٜهٕٛ يف ايذلى نُا إذا استُـٌ سسَـ١ ؾعـٌ ٚنـإ      ،ٚنإ قاطعًا بعدّ سسَت٘

هساز نُـا إذا مل ٜعًـِ   َع ايتٸَسٜٔ أٚقد ٜهٕٛ يف اؾُع بني  ،قاطعًا بعدّ ٚدٛب٘

 .ٚ ايتُاّأ٘ ايكؿس تٴٚظٝؿ  ٕٻأ
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ٕٵ  ،قـد ٜهـٕٛ يف اؾُـع    1ْ٘أٚ ٘ قـد ىتًــ يف ايػـ٤ٞ    ْٸـ أاهلل  غـا٤ٳ  ٚضـٝذ٤ٞ إ

 .ٚقد ٜهٕٛ بذلن٘ ،ؾكد ٜهٕٛ ا٫ستٝاط بؿعً٘ ،عطب اـؿٛؾٝات سدايٛا

 ٝـاط غـرلٴ  يف ٖـرٙ املطـأي١ إىل دـٛاش ا٫ست    سٳع ـ ايٓٳ ٕٻأنإ ؾُا ذنسْا َـٔ  ٚنٝـ 

ـُ ١ ٚاملطــأي١ ايسابعــ١ يــٝظ مبذــسد بــني ٖــرٙ املطــأي 2ايؿــسم ٕٻأ سٳٗٳــباجملتٗــد ظ  كــت

ٖٻد ستٸٝط٬م ٚايتكٝاٱ ؿـسٜض بـا٫ط٬م يف ٖـرٙ    إذ ٜهؿٞ ايتٸ ؛هسازِ ؾٝٗا ايتٸ٢ ٜتٛ

 املطأي١ عٔ ايتعسض يتًو.

ٕٳ    املطأي١ ايسابع١: ا٭ق٣ٛ دٛاشٴ َهـٔ  أٚهـساز  ًَا يًتٸطـتًصَ َٴ ا٫ستٝـاط ٚيـٛ نـا

 .ٚ ايتكًٝدأا٫دتٗاد 

 ّٳصٵَـا إذا نـإ اؾ ـ    ٢ يفهـساز ستٻـ  عًـ٢ ايتٸ  ـٳيف ا٫ستٝاط إذا تِٛق ١ٹٗٳبٵَٓػأ ايػټ

٘ٺ     ١ٹٝٻـ يف نٝؿٹ ِوٚغٳـ  بـا٭َسَ  ِٳًٹـ نُا إذا عٳ ،با٭َس ؾٝ٘ قؿٛظًا ٫  املـأَٛز بـ٘ عًـ٢ ٚدـ

ٛ   تٳبٳـ ثٳ ٕٵإؾ ،ع٢ً املٓع عٓ٘ اٱمجاعٳ ١ٹاعٳُٳدٳ ٌٴْكُعٗا ٚاسد ٖٛ ْٳذٵٜٳ  ،اٱمجـاع ؾٗـ

 .٫ ؾاملسدع ٖٛ ا٭ؾٌ ٚايكاعد٠إٚ

َٴ ًِ ١ٹٝٻَِّبأعٳ ًََِْع ايعٹ ٕٻإ :ايه٬ّ ؾٝ٘ ٌٴؿٻشٳٚ َٴَٹـ  ل ا٭َـسَ َتع ض سٳايػٳـ  ٌَؿٻـ شٳٔ 

َٕاٱ ٚسهــِ ايعكــٌ َطــتك٬ً بٛدــٛبٹ ،بــاداتايعٹ َُِّــا يف دٴــن  ٚٳبٹ تٝــا ٘ٺٗــا عًــ٢   دــ

                                                           

يف اؾص١ٝ٥ ٚايػسط١ٝ ٚاملاْع١ٝ اٚ تهساز  ايػٍو اتٹٌُٖ َٔ ايهٝؿٝٸأ٘ ْٸإ :قد ٜكاٍ)) 1
ٙ ٜدخٌ ٖر ٕٵأٚميهٔ  ،نجرل٠ٺ طسافٺأبني  يف سس١َ غ٤ٞٺ نايػٍو ،ايذلى ٚايعدّ

 ١((، ايػٝذ عًٞ قدع ضسٸٙ.ايهٝؿٝات يف ا٭قطاّ املتكدَ
 املطأي١ ايجا١ْٝ ناْت َػت١ًُ ع٢ً دٛاش ا٫ستٝاط يف ٕٻأٖٛ  ايؿسمٳ ٌٻعٳي  :قٍٛ))أ 2

ِّأَا نإ فتٗدًا ؾٝ٘  ٚاملطأي١ ايجايج١ ناْت َػت١ًُ ع٢ً نٝؿٝات  ،دًاّ َك
ٚايسابع١ َػت١ًُ ع٢ً دٛاش تسى ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد ٚايعٌُ  ،ا٫ستٝاط

َٕ سٳبٻعٳ ٘ٴْٻأٌ يٝبد ،ٚا٫ستٝاط  د((، ايػٝذ عًٞ قدع ضسٸٙ.ا٫دتٗا ؾٝٗا بإَها
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ٌٴ ٘ٹ وؿ ٚ ؿهُـ٘ بعـدّ   أايػـسض عًٝـ٘ َطـتك٬ً    يٛدـٛب ؼؿـٌٝ   املـٛىل   ضٴسٳغ  ب

تٝـإ املـأَٛز بـ٘ عًـ٢     إا٫ستٝاط ب ٔٴعٝٸتٳبريو ٜٳ ٫ٍإ سؿٍٛ ا٫َتجاٍ ٚضكٛط ا٭َس

٘ٺ ٌٴ  ٚد ٍَ    وؿـ تٝـإ بـ٘   اٱ ؾٝذـبٴ  ،َـسٙ أ املـٛىل ٚضـكٛطٹ   َضسٳغ ـ  يـ٘ ايعًـِ عؿـٛ

َٴ  ،ات٘صًا يٛادباتــ٘ عــٔ َطــتشبٸبــًا بــ٘  ٝٸــتكسَِّداشَــًا بــا٭َس تؿؿــ٬ًٝ قاؾــدًا يٛدٗــ٘ 

ّٳ ٕٵأ ٫ٍإ ،ٖٚهرا ٌٷ ٜكٛ ٟٳ ديٝ َّ ادتٗاد  ٫ٍإٚ ،بعـ  ٖـرٙ ا٭َـٛز    ٚدٛبٹ ع٢ً عد

ُٳ َّ عٳؾ ٌَٱا عد ـٳايتٸ ط٬م يف ديٝ ؾُـا نـإ َـٔ ايعـٛازض      نُا ٖـٛ املؿـسٚضٳ   هًٝ

ٍٳتٝــإ قؿٸــإضــكاط ا٭َــس ٚإ س٠ ٚنــإ ايٛادــبٴاملتــأخٸ  ٫ٍإ ٌ غــسض املــٛىل ٫ فــا

 ي٬ستٝاط.

ٌٷسعٝٸغ ١ٌٓقاَت بٝٸ ٕٵإْعِ  َّ  َعتدلٷ ١ ٚديٝ َٓٗـا مل هـب    اعتبـاز غـ٤ٞٺ   ع٢ً عـد

ٞټ ط٬مٴع٢ اٱدٻنُا قد ٜٴ ،ا٫ستٝاط َٔ د١ٗٺ ت بايٓطـب١  ٚاَـس ايعبـادا  أيف  ايطهٛت

 .إىل قؿد ايٛد٘ ٚايتُٝص

ٜٳ ٕٵإبــ٘  ٙٹَطــكغ غــسض املــٛىل ٚأَــسَ : يف ٚتٛقــٝش٘ ادعــًا إىل زٳَــسًا أ ٔٵُهــمل 

ايٝـ٘   طسٜـلٷ  ٙٹمل ٜهٔ يػرَل عٝحٴ ٘ٹٛىل ٚفع٫ٛتٹامل اتٹؿٛؾٝٸف بٌ نإ َٔ خٴسٵايعٴ

َٸتٚنإ  ا  ؾٝشهِ عكًِٗ  ٢ وؿٌ شلِ ايػٍو١ ٫ٚ ًٜتؿتٕٛ ايٝ٘ ستٸػؿٌ عٓ٘ ايعا

ــ  ٕٻ   ٕٵأميهــٔ ٢ با٫ستٝــاط ستٸ ٍٷ  ٜكــاٍ ؾٝــ٘ بــأ ٌ ٱضــتك٬ي٘ إىل ايعكــ بٝاْــ٘ َٛنــٛ

ٌٻ بػسقــ ٫ٍإٚ ،عًــ٢ ايػــسع بٝاْــ٘ بٳدٳــٚٳبا٫ستٝــاط عٓــد ايػــو  ٚخــايـ  ،٘٭خــ

َٕ ّٴدٳإذ عٳ ؛ايًطـ ايٛادب عًٝ٘ ٌٷ    بٝا طاعتـ٘ ٫  إٚ ٘ٹيف ؼؿـٌٝ غسقٹـ   َـا ٖـٛ دخٝـ

ٌَأعٔ  ٘ٹٜٓكـ عٔ ضهٛتٹ ُٳ ؾ ّٴ  إٚؾٍٛ بٝاْـ٘   َّدٳعٳ عٳايتهايٝـ ؾ  ؛٘ٹَٹـ دٳبعٳ يٝٓـا هـص

 ضٷسٳيًُـٛىل غ ـ   ِٵً ـ عٵْٳ ِٵا ي ـ ا مِلٚيهٓٸ ،ؾٝشهِ بعدّ دخً٘ ،إذ يٛ نإ َجٌ ذيو يبإ

٘   ٢ وهِ ايعكٌ بٛدٛبٹتٻسٳ ٌٝغَٔ ايعبد بط ٕٳ  ٕٵأبـٌ استًُٓـا    ،ؼؿـًٝ٘ عًٝـ  ٜهـٛ

ٔ َٹــ تٝــإ ايؿعــٌ بــداعٞ ا٭َــس ْطــذلٜضٴإايطاعــ١ ٚ دسٻمتــاّ غسقــ٘ يف ايعبــادات ف ــ
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ًِـ  غـرلٴ  ضٷسٳا غ ـ يـ٘ َٓٸـ   ٕٻأ ِٵً ـ عٵْٳ ٕٵأعًـ٢   ٘ َـب   ٭ْٸـ  ؛ا٫غتػاٍ َٔ ٖرٙ اؾ١ٗ ل َتع

ا٫ستٝـاط   ١ٹؿ ـ ًْكٌ بٛدـٛب ؼؿـٌٝ غسقـ٘ يف نُ   ايع َِْهدٌ سٴأ٢ ْكع َٔ ستٸ ٙٹََسأ

ٕٴإطاع١ ٚض٣ٛ اٱ ٫ ٜهٕٛ ي٘ غسضٷ ٕٵأًا متٌُ ددٸ ايهٓٸ ِّ تٝا ل ا٭َس بـداعٞ  َتع

ٙٹأ ّٴ ٕٻإؾ ،َس ٕٳ ايٛدٛب يف ٖرا املع٢ٓ َعًٛ  يف ٚدٛبٺ َٔ ايعبادات ٚايػٍو َا نا

 ٚا٭ؾٌ ايدلا٠٤ َٓ٘. ٘شٜد َٓأ

كـ٘  تٝـإ َتعًٍ إعًـ٢   ٭َـس عكـ٬ً َـب     سؿـٍٛ ا٫َتجـاٍ ٚضـكٛط ا    ٕٸأٚدع٣ٛ 

٘ٺ ٕٳ ٕٵأؾُع استُاٍ  ،يػسق٘ طكغٺَٴ ع٢ً ٚد ٕٴٚدب اٱ ضٷسٳي٘ غ  ٜهٛ ب٘ ع٢ً  تٝا

٘ٺ  .ٜطكغ ب٘ يٛ نإ ٚد

ًٍإٔ َٹ دٹٜٳشٵأْ٘ ٫ وتاز إىل ضكٛط ا٭َس إىل بأ ١ٺؾُدؾٛع  ٞإذ يٛ بكـ  ؛ك٘تٝإ َتع

ٍَ ًٍ َع سؿٛ  .ك٘ يصّ ؼؿٌٝ اؿاؾٌَتع

ٍَ  ْعِ يٛ ؾـسض   َـسًا خخـسًا   أَـٔ ا٭َـس يًعًـِ بـ٘ وـدخ       َضسٳايػٳـ  عـدّ سؿـٛ

 ؾا٭ؾٌ عدَ٘. َٚع ايػٍو ،يٛدٛد َٓاط٘

شتٌُ دخً٘ يف ا٫َتجـاٍ  تٝإ نٌ َا ٜٴإاقتكا٤ ايكاعد٠ ا٫ستٝاط ب ٕٸأ ـٳؾتًدٻ

َــا ٜكتكــٞ عــدّ  ؾًــِ ٜبــلٳ ٚس٦ٓٝــرٺ ،ٚن٬ُٖــا  ٓٛعــإ ،َــسٜٔأ ســدٹأعًــ٢  َــب ٷ

ــايته  ــاط ب ــٛحَ ايكٓاعــ١ با٫ستٝ ٛ اٱ ؾــدَم ساز بعــد ٚق ــ١ ضــ ــات ٣ اٱطاع مجاع

  ٕ ا٫ستٝـاط   دـٛاشٴ  ؾـايتشكٝلٴ  ،َُٓٗـا  غـ٤ٞٷ  ٚمل ٜجبـتٵ  ،املٓكٛي١ ٚايطـرل٠ املـدؾٛعا

 طاع١.ؿدم اٱتهساز َا داّ بايتٸ

ٜٳ املطأي١ُ ًٍأٜهٕٛ فتٗدًا  ٕٵأ ّٴصٳًْاـاَط١: يف َطأي١ دٛاش ا٫ستٝاط  ٕٻٚ َك  دًا ٭

 املطأي١ خ٬ؾ١ٝ.
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ٌٻ ٚ ايٝكٝٓٝـات  أسٚزٜات ٖرٙ املطـأي١ يٝطـت َـٔ ايكٸـ     ٕٸأٌ ٘ َٔ ايتعًٝغسق يع

ٌٳ   ٢ ٫ وتاز إىل ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد، ٚيٛ قٝٸـ ستٸ  ٙٹدـٛاشَ  ّٳدٳعٳـ  د ذيـو مبـا إذا استُـ

ٕٸ ؛ٚىلأنإ  َٸ    ٭ َِّ  املدزى يف اضـذلاس١ ْؿـظ ايعـا ٘ٴ ٞ سؿـٍٛ املـ٪ ؾـإذا   ،عكـ٬ً  ٔ يـ

َِّ ّٳدٳاستُــٌ عٳــ ٕٳ ،ٔدــٛاشٙ ٫ وؿــٌ يــ٘ املــ٪ ٘ٴ َٚــع عــدّ استُايــ٘ نــا َِّ يــ  ،َٔــ٪

ٕٴ  .دٕٚ ٚدٛد اـ٬ف يف ايٛاقع ٖٛ املٓاُط ؾٝهٛ

هِ ؾٝٗا ايٝكٝٓٝات اي  سٴ ٕٸأ ايٛد٘ يف املطأي١ ايطادض١ سٝحٴ يو  ٚبٗرا ٜعٗسٴ

َِّ ،مجاعٝاتدتٗاد ٚايتكًٝد ؾٝٗا يٝظ خؿٛف اٱا٫ بعدّ ٚدٛبٹ َـا مل   بٌ ن

 اقع.وتٌُ ايعبد ؾٝ٘ ايٛقٛع يف خ٬ف ايٛ

ــ١: يف ايكٻــ  ــأي١ ايطادض ــ١ املط ــٛبٹ  سٚزٜات ٫ ساد ــد نٛد ــ إىل ايتكًٝ ٠٬ ايؿٻ

٘ٴ  ٌٳؿٳـ إذا سٳ اتٹٚنـرا يف ايٝكٝٓٝٸـ   ،ّٛ ٚمُٖٛاٚايؿٻ  ٚيف غرلُٖـا هـبٴ   ،ايـٝكنيٴ  يـ

َٴ ٕٵإايتكًٝد   ٚبـنيٳ  ٘ٴس بٝٓٳـ ٝٻـ دٳتٳ ٔٳه ـ َٵأ ٕٵإٚ ،ذتٗـدًا إذا مل ميهـٔ ا٫ستٝـاط   مل ٜهٔ 

 .ايتكًٝد

 طني:سٵغٳ ع٢ً ٚدٛدٹ ـٴًٓا ٜتِٛقٝٵايتكًٝد عٳ ٚدٛبٳ ٕٻإ :ساؾً٘

ّٴ 3دُٖاسٳأ   ذتٗدًا.َٴ ٘ٹنْٛٹ عد

َٕإ ّٴدٳعٳ 3ٚثاُْٝٗا ُٳ َها َٚـع   ،عًٝ٘ ا٫دتٗـاد  ٔٴٍ ٜتعٝٸٚٸا٭ اْتؿا٤ٹ عٳا٫ستٝاط ؾ

 .ٚا٫ستٝاط س بني ا٫دتٗادٹايجاْٞ ؽٝٸ اْتؿا٤ٹ

 َِّٚعًـ٢ نُـ   ،٫ ٚأميهٔ ا٫ستٝاط ؾٝٗـا  ا َٸإٗا ٭ْٸ ؛زبعأاملطأي١  ٛزٴ١ ؾؿٴً ُٵٚباُؾ

ٕٳ ٕٵأا َٸإ تكدُٜس ُٳ ،ّ ٫أفتٗدًا  ٜهٛ ٍَإ َّدٳعٳ عٳؾ عًٝ٘ ا٫دتٗاد  ٔٴا٫ستٝاط ٜتعٝٸ غها

َٴ ٕٵإ َٸ ٕٵإٚايتكًٝد  ذتٗدًانإ  س اجملتٗـد بٝٓـ٘   َهـإ ا٫ستٝـاط ؽٝٻـ   إَٚـع   ،ٝـاً نإ عا

ًٍ  ايتكًٝد. نيٳٚبٳ ٘ٴد بٝٓٸٚبني ا٫دتٗاد ٚاملك
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َٸ ٌٴُٳطأي١ ايطابع١: عٳامل  باطٌ. ٫ٚ استٝاطٺ ٞ ب٬ تكًٝدٺايعا

ادٖا إذا اتؿـل َطابكتٗـا   ٫ ٚدـ٘ يؿطـ   إذ املعـا٬َتٴ  ،بايعبـادات  1دٜٙٓبػٞ تكٝٸـ 

َٳـ    تمل هص يـ٘ ايعُـٌ َـا مل     ٕٵإيًٛاقع ٚ  ،ٚىليف املطـأي١ ا٭  سٻٓهػــ املطابكـ١ نُـا 

 ،ٞ قؿد ايكسبـ١ ؾٝٗـا  متػٸ ّٴدٳعٳد خخس يف ايعبادات ٖٚٛ َٚٓ٘ ظٗس ا٫ستٝاز إىل تكٝٸ

ابكتٗا يًٛاقع ٚسؿـًت ايكسبـ١   ٘ إذا اْهػـ َطْٸأ قسٚز٠  ؛يؿطادٖا ٘ٳدٵٚٳ٫ ؾ٬ إٚ

ًٍأؾكد  ٟټ دصا٤ٴٚاَٱ ،َسٙ ايٛاقعٞل ٭ت٢ مبا ٖٛ َتع َٳـ   ؾٝ٘ قٗس ٌ َـٔ عـدّ تعكّـ    سٻملـا 

ًٍا٭َــس َــع اٱ بكـا٤ٹ  ٢ عٳدٻٜٴــ ٕٵأ٫ إ ،ل غــسا٥غ اَتجايــ٘ٚاملؿـسٚض ؼكـٍـ  ،كــ٘تٝــإ مبتع

ــاز ٚقٛعٹــ ــدٺأ عــٔ ادتٗــادٺ ٘ٹاعتب ــ ،ٖٚــٛ  ٓــٛع ،ٚ تكًٝ ــشٓا عٳشٻٚيــرا ؾٳ ــازى  ٌٳُٳ ت

َٳ  .سٻايطسٜكني ايعاٌَ با٫ستٝاط نُا 

ّٴٛ ا٫ٖ املطأي١ ايجا١َٓ: ايتكًٝدٴ ٍَ   يتصا مل ٜعُـٌ   ٕٵإٚ ُٔعـٝٻ َٴ فتٗـدٺ  بايعُـٌ بكـٛ

ايعُـٌ مبـا ؾٝٗـا نؿـ٢ يف     خـر زضـايت٘ ٚايتـصّ ب   أؾإذا  ،بٌ ٚيٛ مل ٜأخر ؾتٛاٙ ،بعد

 ل ايتكًٝد.ؼّك

ؾٝـ٘   سٴبٳـ تٳعٵؾًرا ٜٴ ،٠ ايػرلدٳٗٵعٴٌ بٹُٳايعٳ عاتٹبٹٌ تٳعٵعٔ دٳ ايتكًٝد عباز٠ٌ ٕٻأ٫ ىؿ٢ 

ــعٳعــٔ تٳ ٜكــعٳ ٕٵأ ٍَ دٺبټ ــٛ ٕٴ ،ايػــرل بك ــك َٴ ايػــرلٴ ؾٝهــٛ ٌٴ  ًادًِ ــ ــايؿتض( ٚايعاَ ــ )ب ِّ  ًادَك

ٕٳ ٫ٍإٚ ٘ٹتٹدٳٗٵٚعٴ ٘ٹتٹبٳق ايػرل يف زٳ ١ٹطاعٳ ٌٴعٵ٫ دٳ ،)بايهطس( )بايهطـس(   ًادِّـ ك َٴ ايػرلٴ نا

ٌٴ ًٍ ٚاؾاع  .دًاَتك

                                                           

َٳٗٵقد ٚدٻ  1 َٳزمح٘ اهلل  ٘ٴٓا ن٬ ٕٻ ،َعزٵايدٻ َظًٹذٵيف  َٸ ٌٳُٳعٳ ٕٻأ ٙٴَسادٳ بأ ٞ إذا ايعا
ٕٳ جٌ ا٭َس ت٘ مل مي٭ْٸ ؛٫ٚ ادتٗاد ؾٗٛ باطٌ قطعًا ب٬ تكًٝدٺ خايـ ايٛاقع ٚنا

ٛز٠ ٢ يف ؾٴ٘ باطٌ ستٻْٸأ زمح٘ اهللـ املؿٓٸ ضٴسٳٚيٝظ غ  ،ايٛاقعٞ ٫ٚ ايعاٖسٟ
ٔٴاٚ أٛ خايـ ايٛاقع ٚنإ عٔ تكًٝد املٛاؾك١ يًٛاقع، ْعِ ي ٍٴ دتٗاد ميه  ايكٛ
 .دصا٤ ا٭َس ايعاٖسٟ َٔ ايٛاقعٞإبعدّ ايبط٬ٕ بدع٣ٛ 
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ٍَ ْا ٜسدعٴسٵن ٚإىل َا ذٳ ٌُ  عبټايػرل تٳ تؿطرلٙ با٭خر بكٛ ٜعـ    ،دًا ب٘ َٔ غـرل ديٝـ

 .اعتباز ايعٌُ ٫ ٚد٘ ي٘ ؾإيػا٤ٴ ،ا٭خر ايعًُٞ

ٜهـٕٛ ايعُـٌ َطـتٓدًا     ٕٵأ بٌ ٜعتـدل  ،د ايع٫ٌُ ٜهؿٞ فسٸ :ٜكاٍ ٕٵأْعِ ميهٔ 

ٌٻ ،إىل قٍٛ ايػرل ٚؾتٛاٙ يتـصاّ  ؾـ٬ ٜعتـدل ؾٝـ٘ ا٫    ٫ٍإٚ ،يتصاّٖرا ٖٛ املساد بـا٫  ٚيع

ٌٳ   ايعبـاز٠ٹ  ٔ نُا ٖٛ ظاٖسٴ٫ٚ اعتباز ايتعٝٸ ،شٜد  ا ذنسْاٙأ مبع٢ٓٶ ٘ٹ  ؾـ٬ ديٝـ يف  عًٝـ

 .عًٝ٘ ايعٌُ ـٴاملكداز ايرٟ ٜتِٛق غرَل

ــتًدـ ــاملعتٳ ٕٸأ :ؾ ــدبٳ ــٛ ايعٳ س يف ايتكًٝ ــٖ ــصاّ ٌٴُٳ ــ ٕٵأ ٫ٍإ ،دٕٚ اٱيت ــ٘ َٹ سادٳٜٴ ٓ

 ا٫ضتٓاد إىل ايػرل.

ٕٳ ٕٻإ ِٻثٴ ١َٕ املعدٻًٝٻُٳضا٥ٌ ايعٳ٢ٓ ايتكًٝد يف ايسٻعٵَٳ بٝا ًٍايُؿ ٠ يبٝا  ٌَُٳعٳك١ بٹسٚع املتع

ًٍ ٘ٹ بٴُا ٖٛ يتػدٝـ َا ٜذلتٻْٸإد املك ٘ٹ عًٝ٘ َٔ ا٭سهاّ نٛدٛب ٚعدّ  ،ابتدا٤ًا عًٝ

َٹيعٴا دٛاَش ٘ٹ    ٙٴًِدٳق  ٔٵُٻدٍٚ   ٙٹٛاَشدٳـ  َّدٳٚ عٳـ أ ٘ٹَٛتٹـ  دٳعٵـ بٳ يف سٝات٘ ٚدـٛاش ايبكـا٤ عًٝـ

 .تايتكًٝد ا٫بتدا٥ٞ يًُٝٸ ٚسس١َٹ

َٸ ٕٻأغهاٍ يف ٫ ٜٓبػٞ اٱ :ٚع٢ً ٖرا ؾٓكٍٛ يٝظ  ٞ ابتدا٤ٶايٛادب ع٢ً ايعا

ٌ   ٫ٍإ ٔ  دٳشٜٳـ أ ٫ٚ ٜعتـدلٴ  ،ا٫ضتٓاد إىل ايػـرل يف ايعُـ ٫ هـبٴ عًـ٢   ذيـو، ٜعـ     َـ

ٔٵ َٹــ َٸٞ أشٜٳــدٴ  ٍُإٌ ايــرٟ ٜعًُــ٘ عًــ٢ ُٳــعًــ٢ اجملتٗــد يف ايعٳ ٙٹاعتُــادٹ ايعــا يف  غــها

َٕ ٚدٛبٹ املطتكب١ً ؾٗٛ داخٌ  ٘ٹعُايٹأيف ٜكًا أا اٱيتصاّ بريو َٸأا٫عتُاد، ٚ عٓٛا

مبطـأي١ ٚدـٛب    ٘ٴي ـ  غ بٵـ ٫ٚ زٳ ،شلٝـ١ ايعصّ ع٢ً ايطاعـ١ يف ايتهـايٝـ اٱ  يف ٚدٛب 

َٳدٳَٔ عٳـ  تٳْؾسٳعٳ ملا ؛ايتكًٝد ٘  ٚادـبٺ  ؾٗـٛ غـرلٴ   ٘ٹٛعٹل َٛقٴـ ٘ يف ؼكّـ تٹـ ٝٸًٹخٳدٵّ   ،عًٝـ

ٍَايعٴ دٛاشٳ ٕٻأنُا  ٚ ايبكا٤ ٚعدَـ٘ بايٓطـب١ إىل َـٔ َـات     أ ،إىل خخس َٔ فتٗدٺ دٚ

٘  ٌُُٳل عٳغرل قتاز إىل ؼٍك يف َـٛازد   ٫ٍإ ،ٜكـاً أبـٌ ٫ٚ إىل اٱيتـصاّ بايعُـٌ     ،َٓـ

٘ٹ  ٔٳايعُـٌ عًٝـ٘ عًـ٢ ؾتـ٣ٛ اجملتٗـد ايـرٟ تعـٝٻ        ٔد تعـٝٸ س إذ مبذـسٻ ايتدٝٸ  ٌٴُٳـ ايعٳ عًٝـ
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ٕٴ ،يٝ٘إؾتٛاٙ بايٓطب١  ١ُذٝٸسٴ لٴبؿتٛاٙ ٜتشِك ّ ٫ أبـ٘   ٌٳُٹـ ؾتـ٢ بـ٘ سهُـ٘ عٳ   أَـا   ٜٚهٛ

ُٳ ،ّ ٫أإيتصاّ بايعٌُ عًٝ٘  عٓدٙ  لٴٚ اؿهِ ايؿسعٞ ٜتشِكأ١ ذٝٸاُؿ ٜطتؿشبٴ ٔٵؾ

 .َٛقٛع٘

ٌٴ عٴبٳتٵٜٳ ٚباؾ١ًُٹ ٛٸ ذيو ديٝ  .ل عٓٛإ ايتكًٝد١ يتشّكش ٚاملاْع َٔ غرل َدخًٝٸاجمل

َٳ ٕٻَج٬ً يٛ ُق ،ذيو ٜٓؿعٴ ابتدا٤ٶ تٹاملٝٸ تكًٝدٹ دٛاَش َّدٳعٳ طأي١ٹْعِ يف   دٳذسٻَٴ ًٓا بأ

  ٘ س ؾٝـ٘ ايعُـٌ   ٚيـٛ قًٓـا ٜعتبٴـ    ،اٱيتصاّ تكًٝد يٝظ ايبكا٤ بعد َٛت٘ تكًٝدًا ابتـدا٥ًٝا يـ

ــسٵسٴميٓــع عــٔ  ٕٵأ ٫ٍإ ،ؾٝشــسّ نــإ ذيــو يــ٘ تكًٝــدًا ابتــدا٥ٝاً  َجــٌ ٖــرا ايتكًٝــد  ١ٹَٳ

ٕٳ  .ٚمل ٜسدع ست٢ َات ،يٝ٘إتهًٝؿ٘ ايسدٛع  ا٫بتدا٥ٞ ايرٟ نا

 .ق٣ٛأ ل ايتكًٝدٹيف ؼّك ٌَُٳايعٳ عتبازٴاٚنٝـ نإ ؾ

ٌ    ـ ايتٸس٦ٓٝـر يتٛقٍـ   1ٚزايـدٻ  ٘ ٜٛدـبٴ ْٻـ أٚدع٣ٛ   ،كًٝـد َٛقـٛعًا عًـ٢ ايعُـ

 .ايتكًٝد شٝض ع٢ًٌ ايؿٸُٳايعٳ ـٴٚتٍٛق

                                                           

َٛ يف خؿٛف ايعبادات ٚزٳايدٻ زٳكسَِّٜٴ ٕٵأ)) ٜٓبػٞ 1 ٌٳ ٕٻأٖٚٛ  ،بٗرا ايٓش  ايعُ
َِع٢ً ايعٹ ايعبادٟ َٛقٛفٷ َٸ ٘ٹتٹمبػسٚعٝٸ ً  ٚايعًِ مبػسٚعٝت٘ ي٘ َٛقٛفٷ ،ٞيًعا

ٕٳ ،إذ َع عدّ تكًٝدٙ يًػرل ٫ ٜعًِ مبػسٚعٝت٘ ي٘ ؛يًػرل ٙٹع٢ً تكًٝدٹ  ايتكًٝدٴ ؾًٛ نا
 .ـ عًٝ٘ايػ٤ٞ ع٢ً َا ٜتٍٛق ـٴع٢ً ايعٌُ يصّ تّٛق َٛقٛفٷ
ع٢ً ايبٓا٤  ـٴُا ٜتِٛقْٸإٚ ،ع٢ً ايتكًٝد ـايعًِ باملػسٚع١ٝ ي٘ ٫ ٜتٍٛق ٕٸأ :ٚدٛاب٘

ٕٻ ٍٳ بأ ب٘  ٌٳُٳايعٳ ٕٻإؾ، عًٝ٘ ايط٬ّْعرل ايعٌُ بكٍٛ ا٭َاّ  ،ي٘ ١ٌذٸسٴ ايػرَل قٛ
٘ٹ ١ٌذٻ٘ سٴع٢ً ايبٓا٤ بأْٸ َٛقٛفٷ ِٴ عًٝ ٚ أ١ٓ ٚ بٝٸأ ٠سٳٗٵعًٝ٘ َٔ غٴ ١ٌذٻبأْ٘ سٴ إذ ايعً

ُا ْٸإٚ ،ٓا٤ يٝظ ايتكًٝد عٓد اـؿِٚ املطاٚا٠ ٚايبأ١ ١ ٚايعديٝٸبا٭عًُٝٸ خدل٠ٺ
 .املطتٓد يًػرل ٌٴُٳعٓدٙ ٖٛ ايعٳ ايتكًٝدٴ
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ٛ  ،ابلٌ ع٢ً ايتكًٝد ايطٸُٳايعٳ ١ٹشٸؾٹ ـٹباملٓع َٔ تّٛق َدؾٛع١ٌ عـ٘  بٌ املعتـدل ٚق

ايـرٟ ٫   ٞٸٚز املعـ ل بٓؿط٘ ايتكًٝد ؾٝػـب٘ ايـدٸ  ٜتشٍك ٕٵأَطتٓدًا إىل ؾت٣ٛ ايػرل ٚيٛ ب

َٹ َّدٳعٳؾٝ٘ يٹ طادٳؾ   .٘ٹع٢ً ْؿطٹ ايػ٤ٞٹ ّٳتكدټ ٘ٹاضتًصا

 تٹاملَِّـ  تكًٝـدٴ  ٫ٚ هـٛشٴ  تٹاملٝٸ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝدٹ املطأي١ ايتاضع١: ا٭ق٣ٛ دٛاشٴ

 ا:َٸأت َكتك٢ ا٭ؾٌ عدّ دٛاش تكًٝد املٝٸ ٕٻأ٫ ىؿ٢ .1ابتدا٤ٶ

َٳسٴ كتك٢َٴ٘ : ٭ْٸ٫ًٚٸأ ٚٳبٹ ٌَُٳايعٳ ١ٹس  ايعًِ عًَُٛا.  ا٤ٳزٳُا 

٘ٴثاًْٝاٚ أ  املطتؿاد َٔ ايهتاب خؿٛؾًا.  ٝدٹًٹْكايتٳ ١ٹَٳسٵكتك٢ سٴَٴ : ٭ْ

ٜٴْٸـ إات ؾبايٛاقعٝٸ كتك٢ ا٫غتػاٍَٴ ٘ٴ: ٭ْٸثايجًاٚ أ  ،َٓٗـا عًُـاً   ٢ اــسٚزٴ كٳـ تٳْك٘ 

َِّ  ؾاي١ ا٫غتػاٍ ٚاضتؿشاب٘ ٜكتكٝإ تكًٝد اؿٞ. أؾ ،ٚايتكًٝد ٫ ٜؿٝد غرل ايع

                                                                                                                                            

ٍَق  ١ٹٝٻذٹإىل ايبٓا٤ ع٢ً سٴ ايتكًٝد وتازٴ ٕٻإٚقض أ ٚبعباز٠ٺ ٌٻ ،ايػرل ٛ ٖرا  ٚيع
ُٻ ٖٛ  ايبٓا٤ َٔ  شٜدٳأ تٴبٹجٵ١ ؾاسب ايؿؿٍٛ ٫ تٴدٍيأٚ ،٢ باٱيتصاّ بكٍٛ ايػرلاملط
َّ ٚ أؿٛف ٖرا ايبٓا٤ ٖٛ خٴ ايتكًٝدٳ ٕٻأا َٸأ ،يٝ٘إقبٌ ايعٌُ املطتٓد  ٖرا ايبٓا٤ يصٚ

إىل ايكؿد  ٚ ايتععِٝ وتازٴأ ايبٝعٳ ٕٻأتجبت  ٕٵأٖٚرا بٓعس  ،ٌ ؾ٬ تجبت ذيوُٳايعٳ
ٕٻ ؛ٚايبٓا٤ قبٌ ايعٌُ  ا اضتٓدٳإذ ٫ِإا٠ عاط َٴ ٚ بٝعٴأعًٝ٘ تععِٝ  مٴدٴؿٵايعٌُ ٫ ٜٳ ٭

  .بٓا٤((ٚاي دٹؿٵإىل ٖرا ايك 
ا٫ٚىل ا٫ضتد٫ٍ شلرٙ املطأي١ إ ايتكًٝد َٛقٛف ع٢ً اسساش ايسأٟ يًُذتٗد 1

ٚعٓد َٛت٘ ٫ وسش زأٜ٘ ٚاضتؿشاب بكا٤ زأٜ٘ ٫ هسٟ ٭ٕ ايعسف ٫ ٜس٣ 
املٛقٛع باقًٝا ٚاملعذلف ا٫ضتؿشاب بكا٤ املٛقٛع عسؾًا ٫ عك٬ً يف ايتكًٝد 

يعاَٞ بعد تكًٝدٙ وسش إ سهِ ايٛاقع١ ٖٛ ابتدا٤ ٫ هٛش، ْعِ بكا٤ هٛش ٫ٕ ا
  .بكا٤ سهِ ايٛاقع١ بايٓطب١ يٓؿط٘ذيو ؾٝطتؿشب 
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 ٔؾٝـ٘ بـني ايتعـٝٸ    َـسٴ ١ ايطسٜـل إذا داز ا٭ ذٝٸيف سٴ : ٭ْ٘ َكتك٢ ايػٍوزابعًاٚ أ

ٚ ٫ فاٍ ي٘ َـع تطـًِٝ   أ ،بع  ٖرٙ ايٛدٛٙ إىل بع  نإ َسدع ٕٵإٚ ،سٚايتدٝٸ

٘ٹ زٳسَُِّق انُ ،ٍٚؾٌ بايتكسٜس ا٭ا٭  .يف قً

َِّ ٍُ ٚع٢ً أ يٞ عك٬ً بٌ ْٚك٬ً نتابـًا  ٚٸؾٌ ا٭كتك٢ ا٭َٴ ٕٻأغهاٍ يف إؾ٬  سا

٘ ْٸـ أ ٫ٍإ ،ؿـد ايكطـع بـايٛاقع   دًا بـ٘ َـا مل ٜٴ  ٚض١ٓ عدّ دٛاش ايعٌُ بكـٍٛ ايػـرل تعبٸـ   

 ،ٚاخسٙأض٬ّ إىل ٚا٥ٌ اٱأ٠ َٔ رل٠ ايكاطع١ املطتُسٸؾٌ بايطٸٖرا ا٭خسدٓا عٔ 

ُٸـ ا٭ ٚا٠ٹ٣ املـسادعني إىل زٴ سٳؾٌٗ تٳ ٚ   ١ ٚقـدٸ ٥ يطـٓتِٗ  أثِٝٗ َـع اخـت٬ف طبكـاتِٗ 

ــأخٸ ؿٛؾــًا يف ا٭خٴ ــ١ املت ــس٠ عــٔ ايؿٸــ شَٓ ــاظ ٕٛ َــِٓٗ خؿــٛف ا٭ ادقني ٜتًٍك يؿ

ّ  ٥ُـ١  ادز٠ َـٔ ا٭ ايؿٸ ِٻ   ػـرل اي يٗـا  ٚ ٜكتؿـس تسمجت أ عًـِٝٗ ايطـ٬  عـازف ساغـا ثـ

ٍ  ب شلـِ ايعٴ ٛدٹٜٴ ،اقتؿازِٖ ع٢ً ذيو ٕٻأسٝح  ،ساغا  ٙٴدٴٜٚ٪ٜٸـ  ،طـس ٚا٫خـت٬

ِٗ إىل غـٝعتٳ  عًِٝٗ ايط٬ّزداع ا١ُ٥٫ إهعٌ دي٬ًٝ َطتك٬ً  ٕٵأبٌ ميهٔ  ٙٴدٴٜٚ٪ٍن

ّٴ ٚا٠ عٝحٴايسټ خسادٹ عٔ املٓع  ط٬مٴإبٌ  ،بني ايؿت٣ٛ ٚايسٚا١ٜ ايؿسَم ٜؿِٗ َٓ٘ عد

٘ ايؿت٣ٛ بػرل ايعًِ ايدٸ  سٷطٵـ بـاب ايتكًٝـد عٴ   بـٌ يف ضـدٸ   ،اٍ ع٢ً دٛاش ايؿت٣ٛ َعـ

َٴ ٌ ٚسسز  َٳ ،بايٓعاّ د ًٍْٸإٜٓهس ؾ ٔٵٚ بٌ يف  ،ميإطإ ٚقًب٘ َط٦ُٔ باٱُا ٜٓهس باي

ــأطــ٬م إ ــسٴ ١ٹدٍي ــ١  ١ٹذٝٸ ؾــٍٛ ٜٓكــٌ َكتكــٝات ا٭  املؿــ  ٕٻ٭ ؛خــدل ايٛاســد نؿاٜ

َٕ    ٜع١ْز٠ يف ايػسٚايكٛاعد املكسٸ ٚاٜـ١ ايكسٜـب َـٔ ْكـٌ     ايسٸ ؾٝكـسب إىل ْكـٌ َكـُٛ

 .َعٓاٖا

ِٸ  ،ٖا ْكٌ ا٫يؿاظ املطـُٛع١ سدٴأ يٓكٌ ايسٚا١ٜ َساتبٷ :خس٣أٚبعباز٠  ْكًـٗا   ثـ

ِٸ ،ٚ غرلٙأذلمجتٗا ٚذنس َسادؾٗا يف ايعسبٞ ب  ٌ َٓٗا َٔ دٕٚ شٜاد٠ٺْكٌ املتشؿٻ ث

ُٻ ٕ أ٢ عٓدِٖ ْٚكٝؿ١ املط ِٻ  ،سٝاًْا بٓكٌ املكـُٛ  َِّعـد قٳـ  ٌ َٓٗـا بٳ ْكـٌ املتشؿَِّـ   ثـ

ـٸ ُ عٵٗا إىل بٳبعكٹ خـر  ٚ َكتكـ٢ تطـاقطٗا َـٔ ا٭   أعًـ٢ ايعـاٖس،    ٚتسدٝض ايٓ
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 ٕٻأؾهـــ ،ؾـــٍٛ َـــٔ ايتدٝٸـــس ٚايـــدلا٠٤ ٚا٫ستٝـــاط ٚا٫ضتؿـــشابمبكتكـــٝات ا٭

ٚىـدلٙ املؿـ     ،يف ايػـسٜع١  ايكـٛاْني اجملعٛيـ١ٹ   املؿ  عٔ َكتكٝاتٹ ٍٴأاملطتؿ  ٜط

 .بريو

ُـا ٖـٛ بايٓطـب١    ْٸإُٓاٖا ؾخباز اؿدض١ٝ يـٛ ضـًٍ  ١ عٔ ا٭دٍياْؿساف ا٭ٚدع٣ٛ 

  ِ ٌٴ  سـدٷ أتـس٣  أ ،إىل غرل اؿدضٝات ايكسٜب١ َٔ اؿظ اٚ املٓتٗٝـ١ إىل ايعًـ  ٜطتػـه

 .يف اؾسح ٚايتعدٌٜ

 .خباز ايع١ًُٝ قسٜب١ا٭خباز يٮ ١ٹذٝٸ١ سٴدٍيأٚباؾ١ًُ دع٣ٛ سلٍٛ 

بـٌ   ،ُٝـًا َـع ابتٓا٥ـ٘ عًـ٢ ظٓـٕٛ ادتٗادٜـ١      املؿـ  عً  خبـازٴ إنٝـ ٜهٕٛ  :٫ ٜكاٍ 

 .١خؿٝٸ اتٺْٚعسٜٸ

 ،َا تكتكٝ٘ ايكٛاْني يف َكـاّ ؼؿـٌٝ ايـدلا٠٤    ٫ٍإٜكًا يٝظ أايتذسب١  ٕٻإ :كٍْٛا ْٸ٭

ِټ ًَِٴ ٖٚٛ ٜع ٔٸتع  .ٚاؿدع كات ايع

ٔټ :قًت ٕٵإ ٕٴْٸإاجملتٗد  ظ  .إىل ايعًِ بايٓطب١ ايٝ٘ دٕٚ غرلَٙدل٤ ي٘ َٚٓتًٗٝا  ُا ٜهٛ

َٳـ  ْٸإ ن٬ٍ :قًت  ٘ٹتٹـ ٝؿ دًا بٛظٹسٳـ أ سٳبٹـ دٵٜٴ ٕٵأزاد أؾـإذا   ،ٙٴدٴِّـ ك ٜٴ ٔٵ٘ نريو بايٓطب١ ايٝـ٘ ٚ

ًٍ ٞٷ  خبـازٷ إٖـرا   ٙٴخبـازٴ إٚ ،٣٘ ظٓٸـ دٙ ىدلٙ مبـ٪دٸ ٚٚظٝؿ١ َك إىل َبـاد٨   َطـتٓدٷ  عًُـ

 .قطع١ٝ

ّٴَٴ :ٚاؿاؾٌ ٚضـٝأتٞ يـريو    ،خبـاز ايعًُٝـ١  ا يٮ١ اـدل سلٛشلذٝٸسٴ كتك٢ عُٛ

ٕٵ  .غا٤ اهلل تت١ُ إ

ِٸ ؾٌ ٌٖ ١ املدسد١ عٔ ا٭دٍيَكتك٢ ا٭ ٕٻأإىل  ايٓصاع يف ٖرٙ املطأي١ زادعٷ ٕٻإ ث

ٚ أ ،ٚ ىـتـ باجملتٗـد اؿـٞ َطًكـاً    أ ،١ َـٔ غـرل اغـذلاط اؿٝـا٠    ذٝٸـ ٖٛ عُـّٛ اؿُ 

 ؟ايتؿؿٌٝ بني ا٫بتدا٥ٞ ٚا٫ضتُسازٟ
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ِٸ ط٬قـات  عـٔ تًـو اٱ   ايٝـدٹ  عٳؾْـ زٳ بٴٛدٹٜٴ مجاعٷإط٬م ٌٖ ٖٓاى ع٢ً تكدٜس اٱ ث

 ؟ّ ٫أ

ٔ أ سـدٴ أ ثبـاتٴ إؾاملاْع عًٝـ٘   ٚ أ ،تتكًٝـد املٝٸـ   طـ٬م ٜكتكـٞ دـٛاشٳ   إ ا َٓـعٴ َٸـ إ :َـسٜ

 .مجاع ع٢ً املٓع ٜكطع ا٫ط٬م يٛ نإإدع٣ٛ 

ٟٴ ٕٳ ،ٍٚع٢ً ايٛد٘ ا٭ ٚايػايب ؾُٝا بِٝٓٗ اؾس ٞ ٓٸٚ ضٴأنتابٞ  ط٬ُمإَٔ  ؾُٝٓعٛ

ٞٸ  إٜكتكٞ ايتكًٝد ؾك٬ً عـٔ   ط٬قـات  َـٔ اٱ  ٌٴك ـ ٓٵَـا ٜٴ  ٌټٚنُـ  ،ٚاملٝـت  ط٬قـ٘ يًشـ

ٞٸإٚ ميٓعٕٛ أ ،ٚا١ٜٗا ع٢ً ايسٸوًُْٛٳ  .ٚاملٝت ط٬قٗا يًش

َٚكتكاٖا  ،ٍُٛايػٸ قاؾس٠ٹ خباز اٯساد غرلٴأ١ ذٝٸط٬قات سٴإ ٕٸأا ٚقد عسؾت َٓٸ

َِّ ّٳ ٕٵأ ٫ٍإ ،ٚاضتُسازًا ت ابتدا٤ٶٚاملٝٸ ايعُّٛ يًش ٌٷ ٜكٛ  .ٜكطعٗا خافٷ ديٝ

َٕرل٠ اي  ادٸْعِ ايط  .تسهِ املٝٸ عٝٓاٖا قاؾس٠ عٔ بٝا

ٞٸأ ٕٵأ٘ بعد ْٸإٜكاٍ  ٕٵأْعِ ميهٔ  ٌٴ خر اؿهِ َٔ اؿ ؾتـٛاٙ   ١ٹذٝٸع٢ً سٴ ٚقاّ ايديٝ

نُـا ٜكـاٍ    ،دٛعـ٘ إىل غـرلٙ  زٴ ؾ٬ ديٌٝ ع٢ً دـٛاشَ  ،عًٝ٘ نإ  ٔ ٜعًِ بايٛظٝؿ١

ٞٸ ٞٸ َجٌ ذيو يف ايعدٍٚ َٔ اؿ ٖٴ إ ِټكٳـ َتني تٴؾٝجبت املطًٛب مبكدٸ إىل اؿ ُا سـدا

 .خس٣إىل ا٭

ٞٸ ١ُذٝٸ: سٴاسداُٖا  .بايٓطب١ ايٝ٘ قٍٛ اؿ

 .ع٢ً غرلٙ ١ٌذٻَهإ ي٘ سٴ ٔٵَٳ دَٛعَز اشٴٛٳدٳ ّٴدٳعٳ :ٚايجا١ُْٝ

ًٍٚنًتا املكدٸ ٘ٵميٓع َٔ سذ١ٝ قٛي٘ ستٸ ٕٵأ ٫ٍإِٗ َتني ثابت١ بٌ ٚاقش١، اي  ٢ بعد َٛت

ٕٳ  ٕٵأَٔ احملتٌُ  ٕٻأ سٝحٴ َٕ   ذٝٸسٴ ٜهـٛ ٘  تـ٘ َكؿـٛز٠ بصَـا ٍٴ   ،سٝاتـ  ٖٚـرا ا٫ستُـا

ٕٳ ٕٵإبعاٖسٙ ٚ ٗادات ٚاٜـات ٚايػٻـ  يف ْكـٌ ايسٸ  سـدٷ أٚيرا ٫ وتًُـ٘   عٵُٳطٵ ا ٫ ٜٴ نا

ــأ ٫ٍإٚضــا٥س اؿهاٜــات،  ــْٸ ٗٴ ٕٻ ٘ٴ٘ ميهــٔ تٛدٝ ٛٸ ١ ذٻــاُؿ بــأ ٔ َــ١ بــايٍعيف ايؿتــ٣ٛ َتك
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ٖٴ ٛٸٚايسأٟ ٚ َُٕا َتك ٍٴ  ،باؿٝا٠ٹ َا ؾـ٬   ،١ بـصٚاٍ َٛقـٛعٗا  ذٝٸـ اُؿ ؾبعد املٛت تـصٚ

ــاعٴٜٴ ّٴ   ك ــٛ ــ  ٫ تك ــات اي ــا٥س اؿهاٜ َِّ بط ــايع ــسٸ ب ــضَ ٚاي ــسم ايٛاق ــنيٳ أٟ، ٚيًؿ  ب

ٌَ  ٚايؿت٣ٛ ايسٸ ،ٚا١ٜايسٸ ِٸ    ٙٴسٴع ـ تكـٝ٘ ْٳ ْكَـا ٜٳ  ادـع إىل ْكـ دٗاتٗـا   يف املطـأي١ بعـد قـ

 .بعكٗا إىل بع 

ِٷ ذيــو  ٕٸأ َضَٚــٔ ايٛاقٹــ ٜٹــ قــا٥ اؿهــِ  ٫ٍإيــٝظ ْٚعــسٙ بــٌ َــا وهٝــ٘ املؿــ   ٘ٹبسأ

ٟٸ ٛٸ ايعاٖس ٔٸٚتك ١ ايـ   ٚضـطًا يف ايككـٝٸ   عٴك ـ ٚيـرا ٜٳ  ،َٛز ايٛاقـش١ َٔ ا٭ َ٘ بايع

 ...اخل.٣ٞ ايٝ٘ ظٓٸدٸأٖرا َا  :ؾٝكاٍ ،طتٓتر َٓٗا ايعٌُٜ

ٍٴَٸأٚ ٍٴ ا ٫ ٜٓبػٞ اٱ ٘ٴًِؾًعٳ أٟ باملٛتٹايسٸ ا شٚا  .ؾٝ٘ غها

ٔٵٚ ٕٴ إ ٘ٴٜدؾعٴ يه املؿتـ٢ بـ٘ ٖـٛ َـا ٜكتكـٝ٘       ٕٻأ  سٝـحٴ َتنيعـٔ نًتـا املكـدٸ    املٓـعَ  َهـا

ٟٴ ٠ُزٳايكٛاعــد املكــسٸ ــٝظٳ ٘ٹاجملتٗــد ٚظَِّــ  ٚزأ ــًا ٫ضــتؿادٳ  ٫ٍإ ي ٕٳ ٕٵإذيــو ٚ ٠ٹطسٜك  نــا

َّ َكتكــ٢ ايكــٛاْني  ٕٸأاجملتٗــد ىــدل بــ ٕٻإؾــ ،ايتعٜٛــٌ ٚا٫ضــتٓاد َٛقــٛعًا يف َكــا

َٸٜټأ١ٝ يٞ ٚيو ايػسع ٕٳ ٕٵإؾ ،ٞ ذيوٗا ايعا ٍ  ٓا دص٤ٷٖٴ نا  ،٢ املطأي١ ؾٛاقـض عً دا

ٍّ خباز غرلٴ١ اٱذٝٻسٴ ٕٻإؾ ٚ ذٸـ اُؿ عـٔ َؿـادٹ   ٙٴؾٗٛ ىـدلٴ  ،باجملتٗد كت نـإ   ٕٵإ١ يـ٘ 

ٚ نـإ ٚناْـت شلـا    أمل ٜهـٔ ٖٓـاى زٚاٜـ١     ٕٵإٚ ،ؾهـريو  ٚتـسدٝضٷ  ضٷٓاى تعـازٴ ٖٴ

ـٸ ٜكـًا غـرلٴ  أخبـاز ايتدٝٸـس، ٖٚـرا    أعـازض بـ٬ تـسدٝض ؾايٛظٝؿـ١ مبكتكـ٢      َ  كــت

ٕٵ ،باجملتٗدٹ ٕٳ ٚا ٚظٝؿتـ٘ ٖٓـا    ٕٻإؾٍٛ ؾٝددلٙ اجملتٗـد  دٛع إىل ا٭املكاّ َكاّ ايسٸ نا

ٔٸ     ،ؾٌ نراَٚؿاد ا٭ ،ؾٌا٭ َّ   َٚـا عسؾٓـا َٛقـٛع١ٝ يعـ زدـٛع   اجملتٗـد يف َكـا

ًٍ  .د ايٝ٘املك

ًٍـ  ،٘ٹُٹٗٵإىل ؾ  ٌ ٜٚطذلٜضٴتهْعِ ٖٛ ٜ نُـا   ،خـدلٙ أإىل ايٛاقـع ايـرٟ    د ٜطـذلٜضٴ ٚاملك

ٚ ايسٸ ٕٸأ ٘    اٟٚ ٜطـذلٜض إىل ايس ٟټ  ،اٜـ١ مبكتكـ٢ َـا ٜطـُع ايٝٗـا   ايٝـ٘ ٜطـذلٜضٴ   ٚاملـسٚ
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يف َكــاّ  ١ُاع َٛقــٛعٝٚاٜــ١ ٚايطٸــَــٔ ايسٸ يػــ٤ٞٺ ٚيــٝظٳ ،مبكتكــ٢ َــا زٟٚ ايٝــ٘

ٛٳ  .اجملعٛي١ ـٹظا٥ٹاي

َِّْ ٌُ عِ يه َّذٝٸٚسٴ ديٝ  .١ َٛقٛع١ٝذٝٸي١ًٝٝ ٚاُؿايدٸ ١ يف َكا

ٚٳذٝٸؾدع٣ٛ قؿس اُؿ  ٫إأٟ ٚايٓعـس  ١ ايـسٸ خًٝٸـ دٵَٳ َّدٳعٳ دٳعٵي٘ بٳ ٘ٳدٵ١ بصَإ اؿٝا٠ ٫ 

ٞٸ املٓاط  ٕٻأنُدخ١ًٝ ايس١ٜ٩ ٚايطُاع َٔ سٝح  َٚٔ ذيو تعسف  ،ٚاملطُٛع باملس٥

ــأ ــاْعٳْٸ ــشابٹ  ٘ ٫ َ ــٔ اضتؿ ــاُؿ َ ــٔ     ذٝٸ ــا َ ــع ايُٝٗ ــا ٜسد ــٛع َٚ ــٛاش ايسد ١ ٚد

ٞٸ ٞٸ  ا٫ضتؿشابات ؾك٬ً عٔ اضتؿشاب اؿهِ ايػسع ب سٵَـٔ دـٛاش غٹـ    ايؿسعـ

 .اي١ َج٬ًطٳايػٴ ٠ٹطٗازٳٚ بٹٓٳايعٹعؿرل ٹ

ّٴ ـٹ ثبٛتٹ ٚدع٣ٛ عد ٞٸ ايتهًٝ  .سم ٚاؿذرايٍط ايؿت٣ٛ نطا٥َس ؾبُٛازدٹ ايػسع

ًٍـ  سٳسٸزمبـا   َدؾٛع١ٌ ١ يف ديٍـ ّ املكتكـ٢ يسؾـع ايٝـد عـٔ ظـٛاٖس ا٭     ٘ َـٔ عـد  ْـاٙ يف ق

ًِ ،ايتهًٝـــ يف َٛازدٖــا ثبــٛتٹ ٔٸ ٕٸأٓا ُٳضــ ــ يًعــ ــَدخًٝٸ ــُٵا ْٳ١ يهٓٸ ــ١  عٴٓٳ ا٫ املدخًٝ

 ١ ٚدـٛاشٴ اؿذٝٸـ  بكـا٤ٴ  ٙٴدٴنُـا ٜ٪ٜٸـ   ،٘ٹتٹـ ذٝٸشٚاٍ سٴ بٴٛدٹـ ٫ ٜٴ ثًا ؾصٚاي٘ بـاملٛتٹ سدٚ

٘ٹ إىل    بٌ ٚشٚاي٘ َـٔ زأعُ  ،ايعٌُ ٚيٛ بعد شٚاي٘ يف ساٍ سٝات٘ بايػؿ١ً َـا مل ٜٓتـ

ٌُ   ٚ زدـٛعُ أ ٚقٛفٺ  تـ٘ ٚدـٛاشَ  سذٝٸ ؾـ٬ َـاْع َـٔ اضتؿـشابٹ     ٚس٦ٓٝـرٺ  ،عـٔ ديٝـ

َعْٓٛـ٘ َعًَٛـًا    ٜؿـرلٳ  ٕٵأَـس  غا١ٜ ا٭ ،اٍ زأٜ٘بٌ ميهٔ املٓع عٔ شٚ ،ايسدٛع ايٝ٘

 .ًا ؾتأٌَٚسدض٘ سطٸ

 َعاقـدٹ  طـ٬مٴ إٚ ،٢ اضتُسازًا ؾُُٓٛع١ٌمجاع ع٢ً عدّ اؾٛاش ستٻا دع٣ٛ اٱَٸأٚ

٘  مجاعات غايبٗا َٓؿـسؾ١ٌ اٱ َٳ باٱ وٹَكـاؾًا إىل َـا يف ايتُطټـ    ،عٓـ  َِّشٳـ مجـاع يف 

 ٛاش ايبكا٤.ق٣ٛ َا يف امل  َٔ دٚيرا نإ ا٭ ،اـ٬ف

ٞٸ تٹعٔ املَِّ ٍٳدٳاملطأي١ ايعاغس٠: إذا عٳ  ت.ٝٸملاي٘ ايعٛد إىل  ٫ هٛشٴ إىل اؿ
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ٕٴ٭ْٸــ ٌَ ٘ ٜهــٛ ٕٳ ٕٵإمجــاع ٚكًٝــد ا٫بتــدا٥ٞ املُٓــٛع باٱايتٸ َــٔ قبٝــ َكتكــ٢  نــا

ٌَ   ٘ٴا نْٛٴـ َٸـ إ ،َا ْكًٓاٙ يف اؿاغ١ٝ ايطابك١ اؾـٛاش   ٴعٵبٳ ايتكًٝـد ا٫بتـدا٥ٞ    َـٔ قبٝـ

ًٍ زٳسٳبايعدٍٚ عٓ٘ خٳ إذٵ ،ضٷؾٛاقٹ  تكًٝـدٺ  دٚخٴؾٝهٕٛ ايعدٍٚ سٴ ،دًا ي٘عٔ نْٛ٘ َك

ٍٴٖٚرا يف اؾ١ًُ  ا ٫ ٜٓبػٞ اٱ ،اٜٙٸإي٘  ٌٻأإذ ٫  ؛ؾٝ٘ غها خازدًا عـٔ   ٘ٹَٔ نْٛٹ ق

ٕٻ ،١ ايتكًٝددٍيأَٓؿسف  ٍٳ ؾ٬ وتاز إىل ا٫ضتد٫ٍ بأ ٕٵ  دٚعـا  َاشا مل ٜهـٔ ٫   نـأ

 .غباٖ٘أنإٔ مل ٜصٍ ٚ

ٍٴُا اٱْٸإٚ عًٝـ٘ ٚاٱيتـصاّ بايعُـٌ بؿتـ٣ٛ      ّٴصٵدٍٚ ايعٳـ ٘ ٜهؿٞ يف ايعٴْٸأيف  غها

ّ ٫ٚ ٜهؿـٞ فـسٸ   ،بايعٌُ بؿت٣ٛ اٯخس ٫ٍإل ٚ ٫ ٜتشِكأ ،غرلٙ ٢ كتكٳـ َٴ ،د اٱيتـصا

َٴ نٕٛ ايتكًٝد عباز٠ٌ َٔـ َا اختازٙ املؿٓٸ ٍ   ذسٸعٔ   ،د اٱيتـصاّ بايعُـٌ ٖـٛ ا٫ٚ

 .َٚكتك٢ َا ذنسْا ٖٛ ايجاْٞ

ــ ايعــٛدٴ ٫ هــٛشٴ :مبعٓــ٢ ،ٍٚٸقــ٣ٛ ا٭ا٭ ٕٻأ ٫ٍإ  ت بعــد إيتصاَــ٘ بتكًٝــدٹ إىل املٝٸ

ٞٸ ٘ٴ مبٛتٹ ٚذيو  ،٠ عٔ ايعٌُبازٳٚيٛ دعًٓا ايتكًٝد عٹ ،اؿ ٕٴ  اجملتٗـدٹ ٭ْٸ سـاٍ   ٜهـٛ

ِّ ٍَٚايعٴـ  هتٗـد يف ايبكـا٤ٹ   ٕٵأا َٸـ إ٘ ْٸـ أ َٔ سٝحٴ ٘ٹًٹُٳعٳ ٍَٚٻأد ساي٘ يف املك  ٕٵأا َٸـ أٚ دٚ

٘ املتـٝكِّ  زٴدٳايك ـ  ٘ٴْٸـ ٭ ؛سٝا٤عًِ ا٭أىل ٜسدع إ ٚبٓـ٢   ادتٗـدٳ  ٕٵإؾـ  ،ٍٚٻؾعًـ٢ ا٭  ،ٔ يـ

ٍَب٢ٓ ع٢ً ايعٴ ٕٵإٚ ،ع٢ً ايبكا٤ ؾ٬ ن٬ّ ٍَ ذٝټٜطكغ سٴ دٚ ٘ املٝٸـ  ١ قـٛ ؾٝهـٕٛ   ،ت يـ

ٕٵٚ ،ايعدٍٚ ايٝ٘ تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا ي٘  ،ٜكـاً أؾت٢ بايبكا٤ ؾـ٬ نـ٬ّ   أإىل ايػرل ٚ عٳدٳزٳ إ

ٕٴ ،ٜكــًاأ ٘ٹقٛيٹــ ٝــ١ُذٸسٴ تٵط ك دٍٚ ضٳــؾتــ٢ بايعــأ ٕٵإٚ هــٕٛ ٫ٝ تكًٝــد يــ٘ ؾ ٔٵٍ ــ ؾٝهــٛ

 .زدٛع٘ ايٝ٘ تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا ي٘

إىل  شتـازُ َٴ بط٬ْـ٘ غـرلٴ   ٕٻأ ٫ٍإعـٔ ايعُـٌ    نـإ عبـاز٠ً   ٕٵإايتكًٝد ٚ :ٚباؾ١ًُ

َٕ ،ٌ بؿت٣ٛ ايػرلُٳايعٳ  .ٍٚٸايتكًٝد ا٭ ٜٚهؿٞ يف ؾدم ايتكًٝد ا٫بتدا٥ٞ يف بط٬
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ٚاقعـًا   تٹ١ ؾتـ٣ٛ املٝٸـ  ذٝٸـ سٴ ٕٻإٚ ٘ٹدٚيٹـ عٴ ١ عًـ٢ ؾطـادٹ  ذٻـ قاَت عٓـدٙ سٴ  ٕٵإِ ْع

ًِذتٗدًا ؾ َٴ دٳًِنُا إذا ق  ،قؿٛظ١ٌ ٚزدـع إىل   ،ُاتٳدٍٚ ؾ خخس يؿتٛاٙ بايعٴ دٳُات ؾك

ٍ ٚٸًٝ٘ ايعدٍٚ إىل ؾتا٣ٚ اجملتٗـد ا٭ ع :ٜكاٍ ٕٵأميهٔ  ،ايبكا٤ ؾت٢ بٛدٛبٹأؾ ثايحٺ

ٕٵ نُـا ضـٝذ٤ٞٴ   ،ٍ بايٓطـب١ ايٝـ٘ مل ٜطـكغ   ٚٸ١ ايكـٍٛ ا٭ ذٝٻسٴ ٕٸأي٘  سٳٗٳإذا ظ   غـا٤ٳ  إ

ًٍ اهلل يف ٘ٴ )٫ هٛشٴ: دْا قٛي٘ني ٚيرا قٝٸٚايطتٸ ٠ٹدٳع٢ً املطأي١ ايٛاسٹ ٘ٴُكَا ْع ايعٛد(  ي

ٕٳ ٍٸ ٕٵأٚيو  ،ُ٘ٴْهؾطٝأتٞ سٴ ٘ٹا َع َٛتٹَٸأٚ ،ًاٝٸايٝ٘ سٳ ٍاملعدٚ مبا إذا نا ملـا يف   تطتد

ٍَ ١ٹذٝٸيف سٴ ايػٍود امل  مبذسٸ ٍَ قٛ ٙٴ  ٕٻإد ايعـدٍٚ عٓـ٘ ؾـ   عٵـ عٓ٘ بٳ املعدٚ َـع   َكتكـا

 اٯت١ٝ. ١ٹنُا ضٝأتٞ يف املطأي  دٹٛٵايعٳ اَشٛٳدٳ َّدٳعٳ ايتكًٝدٹ ١ٹدٍيأط٬م يف إّ دٳعٳ

ٍٴايعٴ املطأي١ اؿاد١ٜ عػس: ٫ هٛشٴ ٞٸ دٚ ٞٸ  عٔ اؿ إذا نـإ ايجـاْٞ    ٫ٍإ إىل اؿـ

 اعًِ.

ٍَ ٘ٹ َع تطاٟٚ املعدٚ ٍَ ايٝ ٘  ٚاملعدٚ ِٳ  ٕٻإؾـ  ،عٓـ ًٍـ  سهـ  ٕٵإٚ ٙٹَـسَ أ د يف ابتـدا٤ٹ املك

٘ٴ  س بُٝٓٗا ؾذـاشٳ نإ ٖٛ ايتدٝٸ َِّ ايسټ يـ  ٙٹاختٝـازَ  دٳعٵـ بٳ ٕٻأ ٫ٍإ ،زادٳأَُٓٗـا   دـٛع إىل أ

ًِ سدُٖا ٚايسدٛع ايٝ٘ ؾازٳأ ٘  ٍـ  ـٴامله  ،سشٝټـ عـٔ ايت  زٳسٳٚخٳـ  ،١ٌذٻـ ٚسٴ طسٜـلٷ  ٔ يـ

ٌ بػـرل  ُٳايعٳ ١َُٳسٵؾٌ سٴا٭ ٕٸ٭ ؛١ٝ بايٓطب١ ايٝ٘ عٔ اؿذٸؾت٣ٛ ايػرل ُغٚبريو ٜطُك

ٜٳْٸإس ايعكًٞ عهِ ايعكٌ ايتدٝٸ ٕٸ٭ ؛كًاأٜس اضتؿشاب ايتدٝټ ايعًِ ؾٝٓكطعٴ  تٴبٴجٵُا 

ٌٷٚيٝظ يًتدٝٸ ،سدُٖاأسٙ باختٝازٙ ٚقد شاٍ ؼٝٸ ،سٝٸشيًُت ٞ  س ديٝ ست٢ ٜسدع  يؿع

ٕٳ ،ط٬ق٘إإىل   .م يريوَطٛ ط٬مٴإي٘  ٔٵُهِ ٜٳي  ٚيٛ نا

ختٝـاز  ٫ٍإ لٴبايعُـٌ ٫ ٜتشكِـ   ٫ٍإايتكًٝـد   َلْا َٔ عدّ ؼكٍـ سٵن ع٢ً َا ذٳ ْعِ بٓا٤ٶ

ع٢ً اختٝازٙ  ا يف غرلٙ ؾٗٛ باُمَٸأٚ ،ع٢ً طبك٘ ٌٳُٹا٫ بايٓطب١ إىل ايؿت٣ٛ ايرٟ عٳ

 د ذيـو ٜجبـتٴ  ذسٸمب ٕٻأع٢ً  بٓا٤ٶ ،ٌ تكًٝدًاُٳيتصاّ بايعٳا٫ دٹسٻذٳَٴ ٌَعٵع٢ً دٳ بٓا٤ٶ ٫ٍإ

 .١ٝ بايٓطب١ إىل َٔ اختازٙي٘ اؿذٸ
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ٚػعـٌ َـا ذنسْـاٙ     ،طـ٬م اٱ ّٴدٳٜكًا ٚعٳـ أ د ايػٍوتطتٓد ٖٓا إىل فسٻ ٕٵأٚيو 

 .يًػوِّ َٓػًأ

ٖ  ٘ ١ املعـدٍٚ  عًُٝٸـ أا َـع  َٸـ أٚ ،را نً٘ َع تطاٟٚ املعدٍٚ ايٝ٘ َع املعـدٍٚ عٓـ

ٍٴ ايٝ٘ ؾٝذبٴ ِ تكًٝـد ا٭  عًـ٢ ٚدـٛبٹ   يٝ٘ بٓـا٤ٶ ا ايعدٚ ٕٵ    ،عًـ غـا٤   عًـ٢ َـا ٜـأتٞ إ

 اهلل.

 ٚهـبٴ  ،سـٛط َهـإ عًـ٢ ا٭  عًـِ َـع اٱ  ا٭ تكًٝدٴ املطأي١ ايجا١ْٝ عػس: هبٴ

ـٴ  عٓ٘. ايؿش

ــكتكــٝ٘ ا٭َــا ت يف ٖــرٙ املطــأي١ يف ايٓــصاعٳ ٕٻأغــهاٍ يف إ٫  ؾــ٬  ،١ايػــسعٝٸ ١ُدِي

ًٍ ،ٜٓتؿع ٚزدع إىل تًـو   ،هِإىل اجملتٗد ايرٟ اضتٓبغ اؿ ٘ٹدٛعٹزٴ دٳعٵبٳ ٫ٍإد ب٘ املك

ًٍــ ِٴْهــا سٴَٸــأٚ ،١دٍيــا٭ ٌٳ د ابتــدا٤ٶاملك دــٛع إىل اجملتٗــد  ٕ ٜهــٕٛ تهًٝؿــ٘ ايسٸ أ قبــ

ًٹَٸإ :ؾٝٓشؿسٴ ٚ أعًـِ  ٔ ايسدـٛع إىل ا٭ َٔ تعٝٸ بػ٤ٞٺ ٘ٹا يف ا٫دتٗاد ٚاضتك٬ٍ عك

ٕٴ  خر بايكـدز املتـٝكِ  ا يف ا٭َٸإٚ ،سدٝٸتاي  ٫ٍإٚيـٝظ ٖـٛ    ،دل٤ يـ٘ ٜكٝٓـاً  َٴـ  ٔ ايـرٟ ٜهـٛ

 .عًِ٭ا

ـٴ  ١ٹً ُٵٚباُؾ ِّـ  تهًٝـ عكًـ٘   ٌٸكٹٜطـت  ٕٵأ ٫ٍإباؿا٥طـ١   خـرٴ ا٭ إ٫ٍ يـٝظٳ  د ابتـدا٤ٶ املك

ٙٴٓٳقٵسٳايرٟ ؾ  ٘ٹؾك عًِ ا٭ؾإذا زدع إىل ا٭ ،بهؿا١ٜ غرلٙ ِٴ ا٭ عٳدٳـ زٳ ٔٵاملتـٝكِ  ا إىل  عًـ

ا١َ ٔ عًٝـ٘ ا٫ضـتد  تعـٝٸ  ٫ٍإٚ ،ؾت٢ يـ٘ بـريو  أس ايتدٝٸ اضتؿادٳ ٕٵإؾ ،١دٍيَكتكٝات ا٭

ِّ :ْكٍٛ ٕٵأَهٔ يٓا أٚس٦ٓٝر ؾ ،عًِع٢ً تكًٝد ا٭ إىل ا٭عًِ  دٛعٳايسٸ دٹتهًٝـ املك

ٕٵ ،عك٬ً َٔ غرل خ٬ف ِٴ  أ ؾأ ٛ   ظـٛاش ايسټ  ؾتـ٢ ا٭عًـ بكـٞ   ٫ٍإٚ ،دـٛع إىل غـرلٙ ؾٗـ

 .عًِع٢ً ؾت٣ٛ ذيو ا٭
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ٍَ  ذٸسٴ ّٴدٳيٞ عٳٚٸؾٌ ا٭٢ ا٭كتكٳَٴ ٕٻأ تٳْؾسٳعٳ دٵك ٚنٝـ نإ ؾ   ٕٵإرل ايػـ  ٝـ١ قـٛ

عًـ٢   ٍٻَـا دٳ  ٕٸأُا ا٫غهاٍ يف ْٸإٚ ،ٖٚرا  ا ٫ ٜٓبػٞ ا٫غهاٍ ؾٝ٘ ،د ايعًِْؿمل ٜٴ

ٖٳ دَٛعايسټ دٛاَش ٘ٴ ٌٵإىل ايػرل  َٹ ط٬مٷإ ي ٙٴ  ي٘ ستٸ ٌٷغا كايؿـًا يؿتـ٣ٛ    ٢ يٛ نـإ ؾتـٛا

َٴٚع٢ً تكدٜس عدّ اٱ ،ّ ٫أعًِ َٓ٘ ا٭  َٔ ١دٍيكتك٢ بع  ا٭ط٬م ٌٖ ٜهٕٛ 

غرلٙ يسدٛع إىل اش اعًِ ٚد٣ٛٛ ا٭ا٫قتؿاز ع٢ً ؾت ّ ٚدٛبٹدٳٌ عٳايعكٌ ٚايٓك

 .ّ ٫أَٔ قبٌٝ ديٌٝ ايعطس ٚاؿسز 

 يٞ:ٚٸؾٌ ا٭ٔ ايه٬ّ بعد ايؿساؽ عٔ تأضٝظ ا٭ًٓا َكاَإ َؾ

َٕ يف 3ٍٚاملكاّ ا٭ ٍٴهـ ا٫تَِّ ٜؿـضټ  ط٬ُمإ بٝا َّ  ظـاٖسٴ  ،عًٝـ٘ يف ذيـو   ا  َِّدٴـ  نـ٬

ٍٳ ٌٴٜتهِؿ ط٬ُمإ ّٴدٳعٳ ٌٵبٳ ٘ٴَٴدٳس عٳٔ تأخٸنابس ٍ ا٭ ٕٳ  ٕٵأ٬ً َـٔ  كٵؾ  ،ايتكًٝدٹ سا  ٜهـٛ

ٔٻ ،ا٫خــت٬ف ٚاملعازقــ١ ٠ ٛزٳطــ٬م ٜػــٌُ ؾٴــإيــ٘   طــ٬ُمإٚدــٛد  ْؿــافٳاٱ يهــ

ـُ ٌَؿٵدٛع إىل املؿكٍٛ يف ؾ ايسٸ اشٳٛٳٜكتكٞ دٳ  .ؿَٛاتٹا

ٌُ)) :١هدخبٞ أ َسبٳيف خٳ ٘ٹقٛيٹ ْعرلٴ غـ٦ًٝا َـٔ    ِٴً عٵَٓهِ ٜٳ ٚيهٔ اْعسٚا إىل زد

َعسؾ١ املسدٛع ايٝـ٘ غـ٦ًٝا َـٔ قكـاٜاِٖ ٚعـدّ       ظٗٛزٙ يف نؿا١ٜٹ ٕٻإؾ 1((،اٜاْاكٳق 

ٌٻأَا ذنس  ٕٻإٚ ،شٜد َٔ ذيوأاعتباز  ٌُ  غـرلٴ  َا ٜعتدل يف املسدٛع ايٝ٘ ٚاقـضٷ  ق  قابـ

 .ا٭ْهاز

ٞ قـد  ْٸإس٬يٓـا ٚسسآَـا ؾـ    فٳسٳادعًـٛا بٝـٓهِ زدـ٬ً َـٔ عٳـ      :ٚيف خدلٙ اٯخـس 

 .2سانًُا ٘ٴتٴًْعٳدٳ

 ٚيف َكبٛي١ ابٔ سٓع١ً:
                                                           

تاب يٍ جيىص انتحاكى إنٍّ ويٍ ال جيىص حذٌث سقى  –, أتىاب انقضاٌا واألحكاو 4/4يٍ ال حيضشِ انفقٍّ  1
4451. 

 قاضًٍا( تذل )حاكًًا(., وفٍّ )1, حذٌث55وسائم انشٍؼة, كتاب انقضاء, أتىاب صفات انقاضً, تاب 2
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َٳ)) :ٚيف َكبٛي١ ابٔ سٓع١ً ٕٳ ٔٵاْعسٚا إىل  َٓهِ قد ز٣ٚ سـدٜجٓا ْٚعـس يف    نا

ٌ   ٕٵأإىل  ((س٬يٓا ٚسسآَا ٕٳ  ٕٵإؾـ )) :قـاٍ ايطـا٥ ٌ  ٌټنُـ  نـا ٬ً َـٔ  دٴـ اختـاز زٳ  زدـ

ِ  ُٳه ؾشابٓا ٚاختًؿا ؾُٝا سٳأ ٍ  ((ا ٚن٬ُٖا اختًؿـا يف سـدٜجه ِٴ )) :ؾكـا ا َـ  اؿهـ

 .1((ؾدقُٗا يف اؿدٜحأعدشلُا ٚأؾكُٗٗا ٚأب٘  ِٳه سٳ

يف زدًني اتؿكا ع٢ً عديني دع٬ُٖا بُٝٓٗـا يف  )) :ٚيف خدل داٚد بٔ اؿؿني

 :ؾكــاٍ ميكــُٞــا ََِّٗأعــٔ قــٍٛ  ،ٚاختًـــ ايعــد٫ٕ بُٝٓٗــا )) :إىل قٛيــ٘ ((سهــِ

 .2((ٚزعُٗاأسادٜجٓا ٚأعًُُٗا بأؾكُٗٗا ٚأٜٓعس إىل ))

دـٛع  املعازق١ ْاطك١ بتكسٜس ايسٴ َِْه١ ُؿ٢ ا٭خرل٠ املبٝٓٸٗا ستٸْٸإؾ ،َٚجًٗا غرلٖا

 .َسًا  ٓٛعًاأدٛع ايٝ٘ مل ٜهٔ ايسٸ ٕٻإٚ ،َع ٚدٛد ا٭عًِ ،إىل غرل ا٭عًِ

ِ دع عـٔ ايسدـٛع إىل غـرل ا٭   َس ايذلدـٝض ايـسٸ  أَؿاد  :٫ ٜكاٍ ٟټ ؛عًـ  ُعدٵزٳ إذ أ

 ا٭عًـِ( ٫ٚ ًٜتــ إىل َـا    ؾٝٓؿـر سهُـ٘ )ٜعـ    ))َٓٗـا   ععِ َٔ قٛيـ٘ يف مجًـ١ٺ  أ

 .3((سهِ ب٘ اٯخس

ٍٷ   :ا ْكٍٛ٭ْٸ  ،١ ايطبعٝـ١ ذٝٸـ سح يف َكـاّ املعازقـ١ َـع اؿُ   عًـ٢ ايطِـ   ٖـرا قُـٛ

ٌ ايذلدـٝض با٭عًُٝـ١ يف ضـٝام    عٳٚدٳ ،ٚزع١١ٝ ا٭يف بعكٗا إىل ا٭عًُٝٸ ِٻٚيرا قٳ

ذلدــٝض دٕٚ  اعتبازٖــا يف َكــاّ اييف ايذلدــٝض مبٛاؾكــ١ ايعاَــ١ ٚغرلٖــا  ــا ٫غــوِ 

 .١ؾٌ اؿذٝٸأ

 ٘ٴقٳ٫ إذا عازٳإ ،ا٭عًِ ٚؾتٛاٙ غرَل َِْه١ٝ سٴذٸٚباؾ١ًُ َكتك٢ ٖرٙ اؾ١ًُ سٴ

 .ا٭عًِ ّٴكدٻٓتكٌ ايٝ٘ ٜٚٴا٭عًِ ؾ٬ ٜٴ ِٴْهسٴ
                                                           

 .51, كتاب فصم انؼهى, تاب اختالف احلذٌث, حذٌث5/10انكايف,  1
 .41انىسائم, أتىاب صفات انقاضً, تاب وجىِ اجلًغ تني األحادٌث املختهفة, حذٌث 2
 ْزا رٌم سواٌة داود اتٍ احلصني املتقّذية. 3
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ٔٻُٵًِضٳ :قًتٳ ٕٵإ َٳ ٠ٌدٳٗا ٚاَزًٍٚاٜات ُنٖرٙ ايسٸ ٓا يه َّك يف  َٳاُؿ ا شلا  غ بٵ٫ٚ زٳ ١ٹهٛ

َٓٗا  ٫ٚ ٜطتؿاد َٔ غ٤ٞٺ ،ٚغرلٖا ٚازد٠ يف َكاّ قبٍٛ ايسٚا١ٜ ،٣ايؿتٛ يف َطأي١ٹ

ِٴ  .دٛع يف ايؿت٣ٛايسټ سه

 قًت:

ـټؽـ املــرلاخ ايـٛازد٠ يف املكبٛيــ١ ٫  ٚ أٜٔ املٓاشعـ١ يف ايـدٸ   ٫ً3ٚٸأ ٓاشعــ١ يف بامل ت

ٌٴ بـٌ ٜٳ  ،١املٛقـٛعٝٸ  ٗاتٹبٴايػټـ  ؿَٛفخٴ  ،١هُٝٸـ ب١ٗ اُؿاملٓاشعـ١ َـٔ دٗـ١ ايػٸـ     ػـُ

٘ٹ ٛعٴدٴؾشابٓا ايسټأَٔ  ٌُدٴدٛع إىل زٳبايسٸ ٭َسٴؾٝهٕٛ ا  يف ايؿت٣ٛ. ايٝ

عٔ ؾتـٛاٙ مبـا    ِٴُهشٵ٘ ٜٳ٭ْٻ ؛دٛع يف ايؿت٣ٛايسٸ ّٴ٬َشتٴ َِْهيف اُؿ ١ُعٳاملسادٳ 3ٚثاًْٝا

بٝـع   ؾـٝشهِ بٓؿـٛذٹ   ،بـٌ ٚعـٔ ؾتـٛاٙ يف سهـِ املطـأي١ٹ      ،عاٟٚايـدٻ  اضتٓبط٘ يف بابٹ

ًٍــ بٓؿــٛذ  ٚا٭َــسٴ ،ا٭خــس٣ ا٭طــسافٹ ع امل٬قــٞ يــبعَ ٚاملــا٥ ،ٞ تــاز٠ايعؿــرل املػ

ٕٻ ؛يؿتٛاٙ ٚتكسٜس ،سهُ٘ ذيو تٓؿٝر  1ثـس أَٚـا   ٚايكطـغ  ٍَدٵَا اضتٓبط٘ َـٔ ايعٳـ   ٭

غـرل   َِهْـ سٴ يٞ ايٝ٘ ؾُا املاْع َٔ ا٭خر ب٘، ْعِ َكتكـ٢ ايطا٥ؿـ١ ا٭خـرل٠ ضـكٛطُ    

نُـا   ،ا يؿٛز٠ املعازق١شل ط٬مٳإٜكًا ٫ أ١ ا٭دٍي ظٴْؿبٌ ْٳ ،املعازق١ ا٭عًِ عٓدٳ

ا ٜسدع إىل سهـِ ايعكـٌ   َٸإاملعازق١  َِْهؾؿٞ سٴ ،١ ضا٥س ايطسم ٚا٭َازاتدٍيأيف 

غـرل   َِهْـ سٴ َحسٵا٭خبـاز َـٔ ط ـ    ٙٹَـٔ ٖـرٹ   ادٴؿ طـتٳ ٚ َـا ٜٴ أٔ ز املتـٝكِ دٵَٔ ا٭خـر بايك ـ  

 .ٚا٭خر با٭عًِ ٚن٬ُٖا ٚاسد ،ا٭عًِ

َٳيف ٠ًدٳاملصبٛز٠ ٚاَز ا٭خبازٳ ٕٻأٚدع٣ٛ  َّك   ٜٳ ا  ؾٝ٘. ٔٴشٵَا ْٳ ِټعٴاؿه١َٛ ؾ٬ 

ً  ْٸأعٓٗـا َـٔ    اؾـٛابٳ  تٳؾْـ سٳَـا قـد عٳ   سٻَٳ يؿـٛز٠ املعازقـ١ يف    غـا١ًٌَ  ١ٌك ـ ٗـا َط

ؿهَٛـ١  اايسدـٛع يف   ٕٸأٚ ،٭خر ايؿت٣ٛ ؛اي  ٜسدع ؾٝٗا ايِٝٗ ،ايػب١ٗ اؿه١ُٝ

                                                           
 (.كزا يف املخطىط, وانكهًة غري واضحة, فشّتًا تكىٌ )أشََّش 1
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َـ  سٳَٳـ أتطـاُٜٚٗا   ؾـسضَ  دٳعٵٚيرا بٳ ،٬ٜشّ ايسدٛع يف ايؿت٣ٛ ّٴا٭ ّ   ا  عًـِٝٗ ايطـ٬

 .بذلدٝض َدزى سهُُٗا

ِ    دـٛعَ بتٓـ٢ عًـ٢ ايسٸ  تاؿهِ ْعِ املعازق١ يف  ٚيف  ،ٚاحملانُـ١ ٚؾـدٚز اؿهـ

 ،سـدُٖا أٚ إىل أيُٝٗـا  إمل ٜسدع  ٕٵإوؿٌ بٓؿظ اخت٬ؾُٗا يف ايؿت٣ٛ ٚايؿت٣ٛ 

ؿـ١  د املدايبٌ فـسٻ  ،غرلٙ يف ايؿت٣ٛ ـٳاي تكًٝد ا٭عًِ مبا إذا خٳ دْا ٚدٛبٳٚيرا قٝٸ

َٳأيف ايؿت٣ٛ  ًٍ ابت٤٬ٹ ٌټشٳٜكًا َا مل ٜهٔ ؾُٝا ٖٛ  ١ٝ ؾت٣ٛ غرل ذٸيف سٴ سټكٴد ٫ ٜٳاملك

 .ا٭عًِ

 ٖرا نً٘ ايه٬ّ يف املكاّ ا٫ٍٚ.

ّٴا َٸأٚ  :اْٞايجٸ املكا

 ،طـ٬م ٜكًا ٚيٛ َـع عـدّ اٱ  أَا ٜكتكٞ ايسدٛع إىل غرل ا٭عًِ ٖٚٛ ٚدٛد 

ِٸ   ،غباٖٗاأٚ ،ٚاؿسز ٚا٫خت٬ٍ َسطٵ١ ايعٴنأدٍي ْؿـاف  ؾاٱ ،ؾًٝظ ايه٬ّ ؾٝـ٘ مبٗـ

ٌٳَع اٱ ٕٻأ غ ؾتٛاٙ طك تط٬م ٱَٚع ا ،١ ؾت٣ٛ غرل ا٭عًِذٝٸع٢ً سٴ ط٬م ٫ ديٝ

ٌټ َع املعازق١ يف  .ا٭بت٤٬ َا ٖٛ ق

ٔٵ ـٹا٭عًِ املدايٹ ٚدٛدٳ ٕٸأَٚٔ ٖٓا ظٗس  َ ٌَ ؾت٣ٛ غـرل   املاْع عٔ اعتباَز قبٝ

 .٘ٹتٹٝٸذٸسٴ ُطسٵغٳ ١ ا٭عًُٝٸ ٕٸأ٫  ،ا٭عًِ

ٕٳ ٜٳَٴ ٖٓــاى  املطــأي١ ايجايجــ١ عػــس: إذا نــا  سٴتدٝٻــذتٗــدإ َتطــاٜٚإ يف ايؿكــ١ًٝ 

ٕٳ ٫ٍإ ،بُٝٓٗا  ٚزع.ا٭ ٚزع ؾٝدتازٴأُا ٖٴسدٴأ إذا نا

ِّع٢ً َا اضٻ ا بٓا٤ٶَٸأ َِّ  ٘ خٹطٓاٙ يف ق  ٕٻأا٭ضـاتر٠ َـٔ    ٬ؾًا يػٝدٓا ا٭نـدل ٚؾـ

َٕ    سٴَٵـ أًـٛ  إذ ٫ ى ؛ضٷس ؾٛاقٹـ ايتدٝٸـ  سٜكنيايطِـ  َضا٭ؾٌ يف تعـازٴ   ايؿتـ٣ٛ َـٔ نـٛ
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١ َٚكتكـ٢ ا٭ؾـٌ يف نـٌ َُٓٗـا ايـتدرل عٓـد       ٚ ايطسٜكٝٸـ أبب١ٝ ايطٻ َٔ بابٹ ٘ٹتٹذٝٸسٴ

 .ايتعازض

َٔ 1ٓا ا٭ندلع٢ً َا عًٝ٘ غٝدٴ ا بٓا٤ٶَٸأٚ َ  ٌَ سٜكني ايطِـ  َضيف تعـازٴ  نٕٛ ا٭ؾـ

ٔٴ ا٭َسٴ ٌٴؾٝػُه ،ايتطاقغ  ،تٗا َـٔ بـاب ايطسٜكٝـ١   ذٝٸع٢ً نٕٛ سٴ بٓا٤ٶ ،ؾٝ٘ ؾُٝا م

ِّــ َكتكــ٢ تطــاقطُٗا زدــٛعٴ ٕٻإؾــ سٛط أىل ا٫ستٝــاط يف املطــأي١ ٚا٭خــر بــ د إاملك

 ٕ ــٛ نــا ــاي ٫ ؾا٫ستإٚ ،ايكــٛيني ي ــاط ب ٕٸ ؛هسازتٸٝ ــ ضــكٛط  ٭ ُــا ٖــٛ يف  ْٸإسٜكني ايِط

ٕ  ؿــَٛفخٴ  ٚس٦ٓٝــرٺ ،ا ؾُٝــا هتُعــإ ؾــ٬ تعــازض بُٝٓٗــا    َٸــأٚ ،َــا ٜتعازقــا

ًٍ ُا ٚيٛ َتعازقني زاؾعٷؾٛدٛدٜٗ اــدلٜٔ يف   ٚدـٛدٹ  مثـس٠ُ  ٖٚـرا  ،ٞي٬ستٝاط ايه

 .ايبني

ٌٳ ٕٸأَــع بٓــا٥ِٗ عًــ٢  ،س ٖٓــاـ نــإ ؾؿتــٛاِٖ بــايتدٝٸٝــٚن ض يف تعــازٴ ا٭ؾــ

ٛٵ ١ ايؿ ذٝٸيف سٴ املٓاط  ٕٻأـ عٔ غ ٜهػٴسٜكني ايتطاُقايِط َٴ تـ  ،١ايطسٜكٝٸـ  دٴسٻذٳـ ٣ يـٝظ 

ُٛ ،بٌ ٖٛ َب  َٳٖٚٛ ٜٴ ،١عٝٸَٔ املٛقٛ ع٢ً م ُـا  بٸبـٌ َٚـا زٴ   ،َٓٸا سٻٓايف بع  َا 

ٌَ أدٛع إىل ايسٸ ١ َٔ بابٹتٳذٝٻسٴ ٕٻأايتكًٝد َٔ  ٜطتٓدٕٚ ايٝ٘ يف بابٹ ٚ أ ،اــدل٠  ٖـ

٘ٹ ِّــ  غــب ٖٴت ٕٵأ ٫ٍإ ،دا٫ْطــداد بايٓطــب١ إىل املك ــٛا ــايتدٝټهــٕٛ ؾت ــابٹ ِ ب ــا َــٔ ب  س ٖٓ

ًٍـ     ،١ َـٛازد ايػـبٗات اؿهُٝٸـ   د يفاٱمجاع ع٢ً عدّ ٚدٛب ا٫ستٝـاط عًـ٢ املك

٘ٹ ٔٴَع ٖرا اٱمجاع ٜتعٝٻ ٕٻإؾ  ي٘ غرلُٖا. إذ ٫ طسٜلٳ ؛ايكٛيني ا٭خر بأسدٹ عًٝ

يف  املطأي١ ايسابع١ عػس: إذا مل ٜهٔ يٮعًِ ؾت٣ٛ يف َطأي١ َٔ املطا٥ٌ هـٛشٴ 

ٔٵأ ٕٵإَٔ غرل ا٭عًِ ٚ ا٭خرٴ تًو املطأي١ٹ  ا٫ستٝاط. َه

                                                           
, وقىنّ 3/33ْزا املؼىن ٌفهى يٍ جمًىع كهًات انشٍخ األػظى األَصاسي يف فشائذ األصىل يف حبث انتؼاسض  1

ٌّ األصم يف املتؼاسضني انتخٍري إرا كاٌ اػتثاسمها يف 351, 4/312كزنك يف  . ))مّلا تقّشس يف تاب انتؼاسض يٍ أ
 .411يف انكفاٌة تاب انتؼثذ ال يٍ تاب انطشٌقٍة..((, وْى سأي اَخىَذ 
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٘    إذ َع عدّ ايؿتـ٣ٛ يـ٘ نـا    ٕٴ   ،ٕ ٚدـٛدٙ يف تًـو املطـأي١ نعدَـ ؾٝٗـا   بـٌ ٜهـٛ

ٜٴ ـٳايتّٛقإ ٻ :ٜكاٍ ٕٵأ ٫ٍإ٘ ٜدزٟ ٚذاى ٫ ٜدزٟ، ٭ْٻ ؛عًِأ ١ يٛ مل عًُٝٸٓايف ا٭٫ 

 .دٖاٜ٪ٍن

َٔ ا٭عًـِ َـٔ قبٝـٌ     ١قايؿت٣ٛ املعاَز ٕٸأَٔ ع٢ً َا ذنسْا  ٚنٝـ نإ ؾبٓا٤ٶ

ً  ٘ٴتٳٝٻذٹاملاْع عٔ سٴ ٔ يؿتـٛاٙ َـع عـدّ ايؿتـ٣ٛ َـٔ ا٭عًـِ       ِ مل ٜهـ ؾت٣ٛ غرل ا٭ع

ٙٴَٴ ٕٻإؾ ،١ غسطًاَا يٛ دعًٓا ا٭عًُٝٸ غ٬فٹ ،َاْعٷ ؾتٛاٙ ٚيٛ َـع   ١ٹذٝٸسٴ ّٴدٳعٳ كتكا

 ـ ا٭عًِ يف املطأي١.تٍٛق

ٜٴ  َٴ دٳًِـ املطأي١ اـاَط١ عػس: إذا ق  ت املٝٸـ  عًـ٢ تكًٝـدٹ   ايبكـا٤ٳ  شٴَِّذٳـ ذتٗـدًا نـإ 

ايسدٛع  ذبٴبٌ ٜٳ ،يف ٖرٙ املطأي١ ٙٹع٢ً تكًٝدٹ يبكا٤ٴا ذٛشٴذيو اجملتٗد ٫ ٜٳ ُاتٳؾ 

ٞٸ َٹ ايبكا٤ٹ ا٭عًِ يف دٛاَش إىل اؿ  ٘.ٚعد

ٙٴ ا بٓــا٤ٶَٸــأ  ٘ تكًٝــدٷ٭ْٸــ ؛َــٔ اعتبــاز ايعُــٌ يف ايتكًٝــد ؾٛاقــضٷ عًــ٢ َــا اخذلْــا

ًٍ إذ ؛ابتدا٥ٞ ي٘ ٌٳ   ،بكا٤ٶ دٸعٳ٢ ٜٴدٙ يف ٖرٙ املطأي١ ستٸمل ٜك ٟٸ بـٌ ٚمل ٜـدخ  ايبكـا٤ٳ  :أ

ِٷ   ل يف٢ ٜتشكٍـ َا ابت٢ً ب٘ َٔ املطا٥ٌ يف شَإ سٝات٘ ستٸ يف ٞ   َـٛزدٙ سهـ ٚ أ ؾسعـ

ا َـٔ عـدّ   َٓٸ سطبُا َسٸ عًٝ٘ ايبكا٤ٴ مٵت٘ ؾع١ًٝ ؾٝطتؿشب ٚيٛ مل ٜؿدٴؿرل سذٸت

 .اؾٛاش ع٢ً ؾدم ايبكا٤ ع٢ً ايتكًٝد ابتٓا٤ٹ

ٌ بـٌ ٚيـٛ   ُٳـ عٵيتصاّ ٚيٛ مل ٜٳد ا٫٘ فسٻـ َٔ نْٛٹع٢ً َا ذنسٙ املؿٓٸ ا بٓا٤ٶَٸأٚ

ًٍ ٌَ ب٘ املك كًٝـد يف  ايتٸ ٕٻأ٫ إعًٝ٘ ايبكا٤ ع٢ً ايتكًٝد  مٴنإ ٜؿدٴ ٕٵإؾٮْ٘ ٚ ،دمل ٜبت

 كًٝـدٹ عًـ٢ ايتٸ  ايبكـا٤ٹ  َطـأي١ٹ  يف ذتٗـد ٜٳ ٕٵأعًٝـ٘   بـٌ هـبٴ   ،دـا٥صُ  ٖـرٙ املطـأي١ غـرلٴ   

ٌٸ ٟٸٚٵؾتكًٝدٙ يف ذيو بتكًٝدٙ دٳ ٫ٍإٚ ،ب٘ عكً٘ ٜٚطتك  .ز
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ِّساٍ  :خس٣أ ٚبعباز٠ٺ ٜٳْٻإؾ ،قبٌ ايتكًٝد ٘ٹايٹنشٳ ٙٹذتٗدٹَٴ د بعد َٛتٹاملك  ذـبٴ ٘ 

٘ٹ ٌٻ ٕٵأ ٫ٍإ ،ٔٵباملتٝكِّ خرٴا٭ عًٝ ًُ ٜطتك ٞٸ  ٚاملتـٝكٍ  ٙٹبػـرلَ  ٘ٴعك  عًـِ ؾٝذـبٴ  ا٭ ٔ ٖـٛ اؿـ

 ايٝ٘. دٛعٴايسټ

ٌٴ ٌٷ  املًتؿـتٹ  َساؾاٌٖ املكؿَِّ املطأي١ ايطادض١ عػس: عُ ٕٳ  ٕٵإٚ باطـ كـًا  طابٹَٴ نـا

ٌٴَٸأٚ ،يًٛاقع ٕٳ سٴٚ املكؿَِّأ سٴايكاؾٹ ا اؾاٖ ٘ٴ ٌٳؿٳٚسٳ ٌَُٳايعٳ غاؾ٬ً سنيٳ ايرٟ نا َٓ 

َٴ ٕٵإايكسب١ ؾ قؿدٴ ٕٳ   دٳًِـ طابكًا يؿت٣ٛ اجملتٗـد ايـرٟ ق   نإ   شٝشًاؾٳـ  ٙ بعـد ذيـو نـا

ٜٳ      سُٛطٚا٭  سـنيٳ  ٙٴعًٝـ٘ تكًٝـدٴ   ذـبٴ َع ذيو َطابكتـ٘ يؿتـ٣ٛ اجملتٗـد ايـرٟ نـإ 

 ايعٌُ.

ِّ ٕٳ  ٕٵأا َٸـ أ :تكًٝـد ٫ٚ ادتٗـاد   د ايعاٌَ بـ٬ املك ٘ ْٸـ أ ٫ٍإ ٘ٹًٹـ ُٳعٳ ًتؿتـًا سـنيٳ  َٴ ٜهـٛ

٘ٹ ٕٸأٚ ٘ٹ٣ ع٢ً غرل تهًٝؿٹسٳدٳ  .يف َكاّ ا٫َتجاٍب٘  ا٫دذلا٤ٴ ٫ هٛشٴ َا ٜأتٞ ب

ٕٴأ  .غاؾ٬ً عٔ ذيو ٚ ٜهٛ

 :تكدٜس َِّٚع٢ً ُن

ٕٳ ٕٵأا َٸأ  .َٔ املعا٬َت ّٵأ ،َٔ ايعبادات ٌٴُٳايعٳ ٜهٛ

ٕٳعٹ ٌٴُٳنإ ايعٳ ٕٵإؾ ٞټ ًتؿتًا مل ٜؿضٸَٴ بادًٜا ٚنا َٴ ٚيٛ نإ املأت طابكـًا يًٛاقـع   ب٘ 

٘  طٹسٵغٳـ  َليعـدّ ؼكّـ   ؛باملطابكـ١ يًٛاقـع   ِٳًٹـ بـٌ ٚيـٛ عٳ   ،ٙٹبؿت٣ٛ فتٗدٹ ٖٚـٛ   ،اَتجايـ

َٕ ٘ٴبٌ ٫ ٜعكٌ نْٛٴ ،بايتكسٸ ت٢ ب٘ غـرل  أؾُا  ،اَتجاي٘ طٹسٵغٳ َطابكًا يًٛاقع َع ؾكدا

ٕٳ ٕٵإاٍ ٚا٫َتج يػسطٹ ٚاددٺ  .ٚاددًا يطا٥س ا٭دصا٤ ٚايػسا٥غ نا

ٕٻ ؛ٚاؾل ايٛاقع ٕٵإٌ ُٳايعٳ ٛز ايج٬ث١ ا٭خس ٜؿضټٚيف ايؿٸ  ٘ٴتٴـ متاَٝٸ املؿـسٚضٳ  ٭

 ؛ٜكـاً أغسط ا٫َتجـاٍ ؾٝـ٘    لٴٚؼّك ،ا٭دصا٤ ٚايػسا٥غ املعتدل٠ يف املأَٛز ب٘ بٹطٳع 
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ٌٻ  ،دـصا٤ اٱ اد َٓـاطٹ ٫ؼـ  ؛ٚ َعاًَٝـاً أ٬ ٚد٘ يعدّ نؿاٜت٘ عبادًٜا نـإ  ؾ ٖـرا   ٚيعـ

ٍٴُا اٱْٸإغهاٍ ؾٝ٘ ٚايرٟ ذنسْاٙ ٫ ٜٓبػٞ اٱ  يف َكاَني: غها

ــيف ؾطــاد عٳ 3ســدُٖاأ َٴ  ٌَُٳ َّ اؾاٖــٌ املًتؿــت  ٍَسٴ طــتٓدًا يعــد ــاٍ  ؿــٛ ا٫َتج

 .بٚايتكسٸ

ــاٖس يف  ــع اٱ ٕٸأايع ــاتٹَ ٔٴ٫ ٜٴ يتؿ ــ ــ ُه ــسټؼٍك ــ٘ل ايتك ــع ،ب َٓ ــٔ   َ ــ٘ َ ــا ؾٝ َ

ٌٴ  ،٫ستُاٍ املٛاؾك١ َع ايٛاقـع  ؛باْع َٔ ايتكسٸيعدّ امل ؛غهاٍاٱ  ازُىايتٸـ  ؾايعاَـ

ٕٳ ٕٵأ ٌٴُٹشتٳا ٜٳٚا٫ستٝاط مٍل ٚا٫دتٗادٹ يًتكًٝدٹ َٴ ٜهٛ  ٔٴٍهُٳتٳٛاؾكًا يًٛاقع ٜٳَا ٜأتٞ ب٘ 

ٕٳ اٱ ٕٻأؾهُـا   ،ذيـو  ٜـأتٞ بـ٘ بسدـا٤ٹ    ٕٵأَٔ  َٳـ   تٝـا  بٷسټك ـ تٳ َٔايـتُهّ  َّدٳعٳـ  عٳنـريو 

 .ًاطٸيف ذيو سٹ ٘ٹَٹدٳٚعٳ َٔايتُّه يعدّ تأثرَل ،ٔ نريوايتُّه َع ٔٵاستُايٞ ؾًُٝه

 ٕٻأطاع١ ٚبٓٝٓـا عًـ٢   ل اٱايػٞ َدخ١ًٝ اؾصّ با٭َس يف ؼٍك ٕٵأٚاؿاؾٌ بعد 

٫ٚ َاْع َٔ  ،ٔذيو بػرل املتٍُه ٫ ٚد٘ يكؿَس تٝإ بداعٞ استُاٍ ا٭َس نافٺاٱ

٘ٹ ٕٳ ٕٵإٜكًا ٚأٔ يًُتٍُه تعُُٝ ٕ     ٬ً اٱكْـ عٳ ٘ٴيٝظ ي  نا  ؛نتؿـا٤ بٗـرا ايٓشـٛ َـٔ ا٫تٝـا

٘ غاٜــ١ َــا ميهٓــ٘ َــٔ ٭ْٸــ ؛ُــا ٜــأمتٔ بــ٘ غــرل املــتُهْٔٸإٚ ،يعــدّ سؿــٍٛ ا٭َــٔ يــ٘

ٔٻ ،طاع١اٱ ٚ  شٸي٘ يف ايؿٸ ٌٳخٵذيو ٫ دٳ يه ٫ ٜبكـ٢ عًٝـ٘    ٕٵأ١ ع٢ً تكـدٜس املطابكـ١ 

ٌٻ ،ٟض٣ٛ ٚشز ايتذسٸ ٙٴ    بٌ يع ّ   َـٔ مجًـ١ٺ   ٖرا ٖٛ َٓػـأ َـا ْـسا  سٝـحٴ  َـٔ ايعـٛا

ٕٳ  تٗا فتٗدٙبػسطٝٸ ؿ يًػسا٥غ اي  ٜٴ بايعباد٠ ؾاقد٠ً ٜأتٛ

ٜـأتٛا   ٕٵـأب ،٫ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ ذنسْاإ٘ غرل  هٔ ْٻإؾ ،بٕٛ مبا ٜأتٕٜٛٚتكسٻ ،ّ

ٕٳ ٕٵأبايعبــاد٠ باستُــاٍ  ٕٴ ،غــسطًا يف ايٛاقــع املؿكــٛدٴ ايػــسُط ٫ ٜهــٛ  ٚعًٝــ٘ ؾٝهــٛ

 ٟ.نإ باقًٝا عًِٝٗ ٚشز ايتذسٸ ٕٵإس املطابك١ ٚعٔ ايٛاقع ع٢ً تكدٜ ٤ًاِ َدلٸٗٴًُُٳعٳ
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ٕٳاٍيــ ٜكــاٍ يف املــٛازدٹ ٕٵأْعــِ ميهــٔ  َكتكــ٢ ا٭ؾــٍٛ ايػــسع١ٝ ناملجــاٍ    نــا

ٞٸ د ايػٻتعبٸ ٕٸٸإ ،١ ٚاملطابك١املرنٛز عدّ ايؿشٸ  َٛاؾكـًا يًُـأَٛزَ   سع بعدّ نٕٛ املـأت

ٍَ ب٘ ميٓعٴ ازع غـرل  ايػٸـ  َِهْـ سٴ ب مبـا نـإ يف  إذ ٫ َعٓـ٢ يًتكـسټ   ،طاع١اٱ عٔ سؿٛ

ِٸ  إْٸؾ ِٻتٳـ  ٕٵإ٘ يهٓٸـ  ،َساد ي٘ ُٴ ُـا ٜـت عـٔ   ٙٹًتؿـت إىل ٖـرا ا٭ؾـٌ اؾـاشّ بؿـدٚزَ     يً

ٖرا ا٭ؾٌ َٔ  دَٚزؾٴ َّدٳعٳ بسدا٤ٹ بٴايتكسټ ٘ٴَهٓٳأاستٌُ عدَ٘  ٕٵإؾ ٫ٍإٚ ،سعايػٸ

َٕن  َّدٳٚ عٳأ ،سعايػٸ َٳ املٛزدٹ ٛ دـ يػرل ايػٸـ ا َٸأٚ ،ايٛازد٠ عٓ٘ ١ٹٝٸًٹايُه ادَٜلؿٳَٔ 

سع ٚ ايعامل مبكتكٝات ا٭ؾٍٛ َع عدّ اؾصّ بهْٛٗا َٔ ايػٸـ أاملصبٛز َٔ ايعٛاّ 

ٜـأتٞ   ٕٵأإذ يـ٘   ؛ا٫طاعـ١ ٚاضـعٷ   اْطباقٗا عًـ٢ املـٛزد ؾبـابٴ    ّٳدٳٚاؾاشّ احملتٌُ عٳ

ٌٳ زمح٘ اهلل ـٴاملؿٓٸ ٢يػأبًا ؾًٛ بايعٌُ َتكسٸ  ٕٵإبا٫يتؿات ٚغرلٙ ٚقٝـٌ: )  ايتؿؿٝ

 .سطٔأؾ٬( نإ  ٫ٍإطابل ايٛاقع ٚ ٕٵإ ضٸايكسب١ ؾٳ دٴؿٵعاٌَ ق ٢ َٔ ايتأتٳ

ِٸ ٘ ٜعٗـس  ْٸـ أ ٫ٍإايؿسم بـني املعـا٬َت ٚايعبـادات     إىل سٵػٹمل ٜٴ ٕٵإمل  ٚيف ا ٕٸإ ث

ٚعًٝـ٘   ،َطابكـ١ ايٛاقـع   ٫ٍإطع ايٓعس عٔ غسا٥غ ا٫َتجاٍ يـٝظ  املٓاط َع ق ٕٸأَٓ٘ 

 ٫ بريو.إ٘ تٴشٸؾٹ اُطٓل ا٫َتجاٍ ٫ تٴؾُا ٫ ٜعتدل ؾٝ٘ ؼٍك

ٌ عًٝـ٘ ٖـٌ   ُٳـ ١ ايعٳشٻاملٓاط يف َٛاؾك١ ايٛاقع ايرٟ بٓٝٓا ؾٹ ٕٸأيف  3املكاّ ايجاْٞ

ٌٳ اجملتٗد ايرٟ نـإ ٚظٝؿتـ٘ ايسدـٛع ايٝـ٘ سـني       :ٜع  ٖٛ ؾت٣ٛ اجملتٗد سني ايعُ

ٌٳ ٞ   ؾـسٜضٴ  ،اجملتٗد ايـرٟ زدـع ايٝـ٘ سـني ا٫يتؿـات      ٚأ ايعُ َٚـدزى   ،املـ  ايجـاْ

 :ايٛدٗني

َّ  دٳعٵبٳ املٓاط  ٕٸإ ٖٳـ   ُٳسٜـل ايعٳ ايٍط عـد ٕٴ  ؟اتٌ ٖـٞ ايٛاقعٝٸـ  ًـٞ يًٛاقعٝـات   ؾٝهـٛ

َٴ  املٓــاط  ٕٸأٚ أٜــًا قكــًا إذا مل ىــايـ ايٛاقــع،  سٸذٳتٳاملدــايـ يًطــسم ٚا٭َــازات 

ــٛفٴ ٍ َ٪دٸ خؿ ــٛ ــازات ٚا٭ؾ ــات ا٭َ ــد    ؾع ؟ٜ ــ٣ٛ اجملتٗ ــ٢ ؾت ــاْٞ ٜساع ــ٢ ايج ً

 .ٍ ٜسع٢ ايجاْٞٚٸٚع٢ً ا٭ ،ٍٚٸا٭
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ا َـع  َٸـ إ ،اٖسٜـ١ ٚاَس ايٍعدصا٤ يف ا٭ع٢ً اٱ َُٓٗا بٓا٤ٶ ٍّٜهتؿٞ بُه ٕٵأ ٚميهٔ

ًٹٚٸَٛاؾكت٘ يٮ ل ٌ )ٚؼكّـ ُٳـ ايعٳ ١ٹشٸدـصا٤ ٚنؿاٜـ١ املٛاؾكـ١ يف ؾٹـ    َٔ اٱ ضٳَسا ُؾُٳٍ ؾ

تـ٢  أت٢ ب٘ عًـ٢ مـٛ َـا    أايجاْٞ ؾٮْ٘ ٫ َع٢ٓ يككا٤ َا  ا َع َٛاؾك١َٸإٚ ،ايتكًٝد(

٘ٹ ُٸ ب  .ًا ٚنٝؿًان

ٕٳمٍلٚيهٔ  اٖسٟ ا٭َـس ايعٍـ   َلٚا٫ضـتٓاد يف ؼكّـ   ا٭خـرٹ  َٔ احملتُـٌ اعتبـازٴ   ا نا

ٕٳددٸ ٌٍُّ    املٛاؾكـ١   َساعـا٠ُ  ا٭سـٛطُ  ًا نا ٕٸ ؛دـصا٤ يٲ يؿتـ٣ٛ ايجـاْٞ يعـدّ قـ ًٍـ  ٭ ٘ ق

ٞٸ ٌٴُٳايعٳ ٘ٹ املأت ٟٸايعٍـ  عًـ٢ طبـل ا٭َـسَ    ب َٛاؾكـًا   ثـس بـ٘ س٦ٓٝـرٺ   أإذ مل ٜهـٔ َـا    ،اٖس

ٟٸ  ا٫ضتٓاد ٚا٫عتُاد.يعدّ  ؛يٮَس ايعاٖس

َٹ َٳاملطأي١ ايطابع١ عػس: املساد  ٚاملـدازى   دٹعـسف بايكٛاعٹـ  أٜهٕٛ  ٔٵٔ ا٭عًِ 

 ٕٵأخبـاز )ٚاؿاؾـٌ(   ؾُٗـًا يٮ  دٛدٴأخباز ًٚا يٓعا٥سٖا ٚيٮ٬عنجس اٍطأيًُطأي١ ٚ

 اـدل٠ ٚا٫ضتٓباط. ٌٴٖٵأٛد اضتٓباطًا ٚاملسدع يف تعٝٝٓ٘ دأٜهٕٛ 

ٕٷ  ظـاٖسٙ ايعـسيفٸ   ٕٸأسٝـح   ،ٓاطًا يف املكاَّٳ ايعسيفٸا٭عًِ مبعٓاٙ  يٝظ يؿُغ  نـٛ

ــ ،ٚيــٝظ ٖــرا ٖــٛ املٓــاط  ،نجــسأَعًَٛاتــ٘  ٜٳ ــ دٵَسبــٌ مل  ــ سَعيف ايػٸ َٕ ١ُاٱْاط   بعٓــٛا

ٚقٛيـ٘ يف   ، (1)(اع إذا ؾُٗتِ َعـاْٞ نـ٬ َٓـا   عًِ ايٓٸأْتِ : )أض٣ٛ قٛي٘ ،ا٭عًِ

ٚ أإىل  سٴُٜٓعــ) :خـدل داٚد بــٔ سؿـني   ٚظاٖسُٖــا  ،(1)(ادٜجٓـا سأعًُُٗــا بأؾكُٗٗـا 

ــاز ا٭ ــاعتب ــدازى ٚا٭دٛد عسؾٝٸ ــد ٚامل ــ١ بايكٛاع ــاز ٜ ــِ ا٭خب ــأٚ ،٘ يف ؾٗ ــس٠َُٸ  ا نج

ٛ    ٚدبت ايصٜـاد٠ يف أ ٕٵإ٬ع با٭غباٙ ٚايٓعا٥س ؾاٱٍط ؾـ٬ ديٝـٌ    ٫ٍإٚ ،َـا ذنسْـا ؾٗـ

                                                           

ْك٬ً عٔ  40، اؿدٜح2ٚضا٥ٌ ايػٝع١، نتاب ايككا٤، أبٛاب ؾؿات ايكاقٞ، ايباب( 5)
، 2، ايباب432ف ، ٖٚٛ أٍٚ سدٜح يف ايهتاب ٚيف ايبؿا٥س ايدزدات5َعاْٞ ا٭خباز، ف

 . ٚؾٝ٘ )أْتِ أؾك٘( بدٍ )أعًِ(.1باب يف ا٭١ُ٥ أِْٗ ٜتهًُٕٛ ع٢ً ضبعني ٚدًٗا، سدٜح زقِ
 .41، سدٜح2ايٛضا٥ٌ، أبٛاب ؾؿات ايكاقٞ، ايباب( 5)
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ٌٻ ،ع٢ً دخً٘ ٘ ا٭)دعً٘ دخ٬ًٝ َـٔ دٗـ١ يؿـغ     ٚيع َٴ   (ؾكـ ؾـًا  سادٹاجملعـٍٛ يف اــدل 

 املطا٥ٌ. ع٢ً ط٬عا٫ ظاٖس ا٭ؾك١ٝٗ نجس٠ُ ٕٸأ ١ سٝحٴيٮعًُٝٸ

ّٴ اي  تٛاؾل  ٢ يف املطأي١ٹتكًٝد املؿكٍٛ ستٸ املطأي١ ايجا١َٓ عػس: ا٭سٛط عد

 ؾتٛاٙ ؾت٣ٛ ا٭ؾكٌ.

ٌٸ ٌ يف ايتكًٝد َٔ ا٫ ٙٴسٳَٓػأ ٖرا ا٫ستٝاط َا اعتبٳ يع ؾـإذا ايتـصّ    ،يتصاّ بايعُـ

ا٭عًـِ َـع ٚدـٛدٙ ٚاعتُـد عًـ٢       غرلٳ دٳًِق بايعٌُ ع٢ً طبل ؾت٣ٛ املؿكٍٛ ؾكد 

َٴ ،١غرل اؿذٸ ١ بـٌ يـٛ دعًٓـا    املٛاؾك١ َـع ؾتـ٣ٛ ا٭عًـِ يف ايؿـشٸ     دٴذسٻ٫ٚ ٜهؿٞ 

١ نإ ا٫ضتٓاد إىل ؾت٣ٛ غرل ا٭عًِ َـع ٚدـٛد ا٭عًـِ    ١ غسطًا يف اؿذٝٸا٭عًُٝٸ

َٴ ٔٻ ،ًَاشسٸتػسٜعًا  ٝـٌ املـاْع   َكتكـ٢ َـا ذنسْـا َـٔ نـٕٛ كايؿـ١ ا٭عًـِ َـٔ قب         يه

يٝـ٘ َـع عـدّ    إَـٔ ا٫ضـتٓاد    ١ ايطبٝع١ٝ يؿت٣ٛ غرل ا٭عًـِ ؾـ٬ َـاْعٳ   ذٝٸاُؿ ٚثبٛتٹ

ِٴأنإ ٖٓاى  ٕٵإاملدايؿ١ ٚ د املٛاؾكـ١ يف  فـسٻ  بٌ ع٢ً َا استًُٓاٙ َٔ نؿا١ٜٹ ،َٓ٘ عً

ٕٳُٳايعٳ ١ٹشٸؾٹ  ذيو تكًٝدًا شلُا. ٌ نا

ٌَأنإ َٔ  ٕٵإغرل اجملتٗد ٚ تكًٝدٴ املطأي١ ايتاضع١ عػس: ٫ هٛشٴ ايعًـِ نُـا    ٖ

 ٌٖ ايعًِ.أنإ َٔ  ٕٵإاجملتٗد ايتكًٝد ٚ ع٢ً غرَل هبٴ ٘ٴْٸأ

٘ ذٝٻيٌٝ ع٢ً سٴيعدّ ايدٸ ٌٴ ٚا٭ ،١ زأٜ٘ ٚقٛيـ ٚٳ ُٳـ ايعٳ ١َُٳـ سٵسٴ ؾـ ايعًـِ   ا٤ٳزٳٌ مبـا 

َٳ زٴمجاعًا ع٢ً َا ٖٛ املكسٻإٚ ١ًٓٻ٬ً ْٚك٬ً ٚنتابًا ٚضٴْكعٳ َٹ ٘ٹِّشٳيف  ِٴ سٴٗٳْعٜٳ ٘ٴٓٵٚ يف  اؿه

 .نإ عاملًا عازؾًا ٕٵإايتكًٝد ع٢ً غرل اجملتٗد ٚ ٖٚٛ ٚدٛبٴ ،ايجاْٞ ايؿسَع

ِّ ،املطأي١ ايعػسٕٚ: ٜعسف ادتٗاد اجملتٗد بايعًِ ايٛدداْٞ  دٴنُا إذا نإ املك

ـُ بادتٗادٹ ِٳًٹٚعٳ ،ٌٖ اـدل٠أَٔ  ٌَ أَـٔ   بػـٗاد٠ عـديني   فٴسٳعٵـ ٚنـرا ٜٴ  ،غد  ٖـ

 ،ٌٖ اـدل٠ ٜٓؿٝإ عٓ٘ ا٫دتٗـاد أبػٗاد٠ خخسٜٔ َٔ  مل تهٔ َعازق١ اـدل٠ إذا
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ٜٴ ُٸًـِ ٚنـرا ا٭  يًعٹ ٝاع املؿٝـدٹ بايػٻـ  فٴسٳعٵـ ٚنرا  ٓـ١ ايػـرل   ٚ ايبٝٸأبـايعًِ   فٴسٳعٵـ تٴ ٝـ١ُ عً

 ٚ ايػٝاع املؿٝد يًعًِ.أاملعازق١ 

َٕ ١ًؿٛؾٝٸ٫ أز٣ خٴ ٌٖ اـدل٠ بعـد نـٕٛ املٓـاط    أَٔ  ِٴًْي٘ ايعٹ ٌٳؿٳسٳ ٔٵَٳ يهٛ

ُٴ ٚٳ ٘ٴْٻـ أنُـا   ،ٌؿٳـ ٜـٔ َـا سٳ  أٗـادٙ َـٔ   ٘ بادتعً ٌَ  ٘ٳدٵـ ٫  اؿاؾـٌ َـٔ    ًَِْـ ايعٹ ؾعـ

َٴايػٸ  ٌٳؿٳـ ٜـٔ َـا سٳ  أا٫دتٗـاد َـٔ    ثبـاتٹ إ َمسٴَـٔ طُـ   ِٴًْايعٹ ٌٳعٹؾًٛ دٴ ،كاب٬ً ي٘ٝاع 

 .ٚؾلأنإ 

 ٚ بػــسطٹأطًكــًا َٴ ِٴًْــايعٹ دٵؿٹــ١ ٚيــٛ مل ٜٴذٸــٝاع يف ٖــرا ايبــاب سٴايػٸــ ٌٳعٹــْعــِ دٴ

٘    سٴٗٳْعتٳطٵُا ٜٴبٻنُا زٴ ،ٚا٫ط٦ُٓإ ايٛثٛم ٘ٹتٹؾادٳإ إذا غـٗد عٓـدى   ) :َـٔ عُـّٛ قٛيـ

ّ  بـٞ عبـد اهلل   أيف زٚا١ٜ ازلاعٝـٌ بـٔ    (1)(ِْٗقدَِّاملطًُٕٛ ؾؿٳ نـإ   عًـِٝٗ ايطـ٬

 .يًُكاب١ً عٓدٙ ٚدًٗا

ُـا  بٸَـٔ املٛقـٛعات زٴ   ٙٹثبات ا٫دتٗاد بٌ ٚغرَلإ١ٓ يف َكاّ ايبٝٸ ١ ذٝٸسٴ ٕٻأنُا 

ٜٳ ٕٵإات ايؿك٘ َٚٔ قسٚزٜ دټعٳتٴ عًٝ٘ ديٌٝ يؿعٞ ٫ٚ امجـاع َٓكـٍٛ يف غـرل     ِٵُكمل 

ّٷ  أٚؾٝـ٘   ،با٫ضتكسا٤ٹ ٘ٹتٹذٝٻسٴ ٛتٴ٢ ثبعٳدٻقد ٜٴعاٟٚ، ْعِ باب ايدٻ ذنسْـاٙ   ٜكـًا نـ٬

ًٍ  .٘يف ق

 َـٛازد ا٫ضـتد٫٫تٹ   املطًك١ َـٔ بعـ َ   اتٗ٘ ميهٔ اضتعٗاز سذٝٸْٸأ ٚايتشكٝلٴ

ــْؿٜٴ سٝــحٴ ،بــازايٛاقعــ١ يف ا٫خ ٖــا َــٔ ثبــات َٛزدٹإنؿاٜتٗــا يف َكــاّ  ٕٸأَٓٗــا  ِٴٗٳ

ًِ  .ُاتاملط
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ٚ تكـّٛ بـ٘   ذيـو أ  غـرلٴ  طـتبني يـو   ٢ٜ ٗا ع٢ً ٖرا ستٸـ غٝا٤ نًّٚا٭) :َ٘ج٬ً قٛي

ُّ ٕٵإٚ (1)(ايب١ٓٝ ٌَأ مل ٜهٔ َػت٬ًُ ع٢ً عُٛ ّٴ   ٜطتؿادٴ ٚ تعًٝ ١ يف ذٝٸـ اُؿ َٓـ٘ عُـٛ

َِّ غرَل ٘  ٜطتؿاد  ٕٵأ ٫ٍإٚاؿس١َ  َٛازد اؿ ثبٛتٗـا   ٕٻأ (ٚ تكـّٛ بـ٘ ايبٝٓـ١   : )أَـٔ قٛيـ

ٖٚهــرا  ،املػــتبٗات ثبــاتٹإٗــا َــٔ طــسم ْٸأَــٔ بــاب  ،ٗــا با٫ضــتبا١ْٓــ١ نجبٛتٹبايبٝٸ

 .غرلٖا

ٟٸ ٍُ ٚع٢ً أ ـُ ع٢ً َٛزدٹ ٠ٌَكؿٛزٳ ١ُٝذٸؾاُؿ سا ٛٸا ؾًـٛ قاَـت    ،عٔ املعازق١ ً

تٗـا  ٝٸذٸقاَـت عًـ٢ سٴ   طسُٜل١ ٚذٻسٴ َِّنُا يف ُن ،١ٝذٸعٔ اُؿ تٵط ك ضٳ ١ٌقٳَعاَز ١ٌٓبٝٸ

ُٻ ،ايديٌٝ َٹ ِٵُكا مل ٜٳؾك٬ً ع ٌٷع٢ً عُٛ ٔٴ ٗا ديٝ  ؾٝ٘. نُا ؾُٝا م
ٕٳ ََٕٴ املطأي١ ايٛاسد٠ ٚايعػسٕٚ: إذا نا ٌٴ ٔٴُهٹ٫ ٜٴ ذتٗدا  ١ٹعًُٝٸأِ بًْايعٹ ؼؿٝ

ٔٸ ٌٳؿٳسٳ ٕٵإؾ ،١ُٖٓا ٫ٚ ايبٝٸدٹسٳأ ٕٳبٌ ي ،ٙٴكًٝدٴتٳ ٔٳٝٸعٳُا تٳٖٹسدٹأ ١ٹعًُٝٸأب ايع يف  ٛ نا

ٍٴٖٹسدٹأ ٔ ٚ ٖـرا املعـٝٸ  أا َتطاٜٚإ َٸإُٗا ْٻأ ِٳًٹنُا إذا عٴ ،ّدٻك ١ ٜٴعًُٝٸا٭ ُا استُا

ِٴ سُٛط١ اٯخس ؾا٭عًُٝٸأعًِ ٫ٚ وتٌُ أ ٘ٴعًُٝٸأوتٌُ  ٔٵَٳ تكدٜ  .ت

ُٳـ ايتعـٝٸ  ِٵً عٵعًِ يهٔ مل ٜٳأاسدُٖا  ٕٻأ ِٳًٹعٴ ٕٵإ اخت٬ؾُٗـا يف ايؿتـ٣ٛ ٫    عٳٔ ؾ

ــبٵٜٳ ــ ؛ا٫ستٝــاط ٚدــٛبٴ دٵعٴ ــيٌٝ عًــ٢ سٴايــدٸ َّدٳيعٳ ٔٸذٝٸ ٙٹ ١ ايعــ املطــأي١ نُــا  يف ٖــر

ٕٵضٝٳ  .اهلل غا٤ٳ ذ٤ٞ إ

يهـٔ ٜعـٔ ا٫عًُٝـ١ يف     ،ُا ٚاستُـٌ تطـاُٜٚٗا  ٖٴسدٳأ١ عًُٝٸأمل ٜعًِ  ٕٵإْعِ 

اسدُٖا اٚ وتًُٗا يف اسدُٖا دٕٚ اٯخس بإ ٜعًِ اُْٗا اَـا َتطـاٜٚإ اٚ ٖـرا    

ٕٛ ا٫عًُٝـ١ بـٌ ٚقتًُـٗا اٚ ٫ هـب ؾٝـتدرل ٚدـٛٙ       اعًِ ؾٌٗ هب تسدٝض َعٓ

ثايجٗا ايتؿؿٌٝ بني َعٕٓٛ ا٭ع١ًُٝ ؾٝكدّ دٕٚ قتٌُ ا٭عًُٝـ١ ٚايتشكٝـل ابتٓـا٤    
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املطأي١ ع٢ً َا َس ضابكًا َـٔ إ ا٭عًُٝـ١ غـسط يؿـش١ املسادعـ١ ٚاؿذٝـ١ اٚ إ       

مبشتُـٌ  ؾت٣ٛ ا٭عًِ َاْع عٔ سذ١ٝ قٍٛ غـرلٙ ؾعـ٬ً ؾعًـ٢ ا٫ٍٚ ٜـتعني ا٭خـر      

ا٭عًُٝــ١ ؾكــ٬ً عــٔ َعْٓٛٗــا ٭ٕ استُــاٍ اعًُٝــ١ اســدُٖا ٫ هــسٟ يف اٯخــس    

ٜطاٚم استُاٍ عدّ سذ١ٝ قٍٛ اٯخس ؾٝهٕٛ قٛي٘ َػهٛى اؿذ١ٝ ٚقٍٛ قتٌُ 

ا٭ع١ًُٝ َعًّٛ اؿذ١ٝ َٚٔ املعًّٛ إ َػهٛى اؿذ١ٝ ضاقغ اؿذ١ٝ، ايًـِٗ ا٫  

ٛقًا باملؿكــٛي١ٝ اٚ ايتطــاٟٚ إ ٜهــٕٛ ٖٓــاى اؾــٌ ٜٓؿــٞ اعًُٝتــ٘ نــإٔ نــإ َطــب  

ؾٝطتؿشب ذيو ؾٝ٘ ا٫ إ ٜكاٍ اضتؿشاب َؿكٛي١ٝ اٯخس اٚ َطاٚات٘ ٫ ٜٓؿـع  

بعد إ نإ املعتدل باؿذ١ٝ ا٭ع١ًُٝ، ْعِ يٛ نإ َطبٛقًا با٭عًُٝـ١ نـإ ا٭ؾـٌ    

ْاؾعًا ٖرا غ٬ف َا قد بٓٝٓا ع٢ً إ ؾت٣ٛ ا٭عًِ َاْع ميٓع عٔ سذ١ٝ ؾت٣ٛ غرلٙ 

شاب عدّ ؾدٚز ؾت٣ٛ َٔ ا٭عًِ َٓ٘ كايؿ١ يؿتٛاٙ هسٟ ب٬ ازتٝاب ؾإٔ اضتؿ

بٌ زمبا نإ ا٫ضتؿشاب عدّ اعًُٝت٘ إ نإ َطبٛقًا ب٘ ٚد٘ ضامل عُا اٚزدْا 

 عًٝ٘ خْؿًا.

املطأي١ ايجا١ْٝ ٚايعػـسٕٚ: ٜػـذلط يف اجملتٗـد اَـٛز، ايبًـٛؽ ٚايعكـٌ ٚا٫ميـإ        

ــ ٚنْٛـ٘ فتٗـدًا َطًكـًا ؾـ٬ هـٛش تكًٝـد       ٚايعداي١ ٚايسدٛي١ٝ ٚاؿس١ٜ ــ ع٢ً قٍٛ 

نُـا َـس ٚإ    (1)املتذصٟ ٚاؿٝا٠ ؾ٬ هـٛش تكًٝـد املٝـت ابتـدا٤ًا ْعـِ هـٛش ايبكـا٤       

تكًٝد املؿكٍٛ َع ايتُهٔ َٔ ا٫ؾكٌ  (2)ٜهٕٛ اعًِ ؾ٬ هٛش ع٢ً ــ ا٫سٛط ــ

شلـا َهبـًا    ع٢ً ايدْٝا ٚطايبـاً  (3)ٚإ ٫ ٜهٕٛ َتٛيدًا َٔ ايصْا ٚإ ٫ ٜهٕٛ َكب٬ً

عًٝٗا فدًا يف ؼؿًٝٗا ؾؿٞ اـدل ))َٔ نإ َٔ ايؿكٗا٤ ؾا٥ًٓا يٓؿط٘ ساؾعًا يدٜٓ٘ 

                                                           

 ( بٌ هب يف بع  ايؿٛز نُا تكدّ.5)
 ظٗس َع ايعًِ باملدايؿ١ نُا َس.( بٌ ع٢ً ا٭4)
 ( ع٢ً مٛ ٜكس بعدايت٘.4)
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اْٗا َا يف امل  إىل اسد عػس  كايؿًا شلٛاٙ َطٝعًا ٭َس ٫َٛٙ ؾًًعٛاّ إ ٜكًدٚٙ((.

٫ ىؿ٢ إ ا٭ؾٌ يف ٖرٙ ايػسٚط ٚقٌ ايتعسض شلا يف نـ٬ّ ايؿكٗـا٤ ٖـٛ عٓـد     

يككا٤ باْني ع٢ً إ َا نإ غسطًا يف اؿانِ ٖٛ غسط يف املؿ  ذنسِٖ يػسٚط ا

َع يف ٖرٙ امل٬ش١َ َٔ ا٭غهاٍ يعدّ ديٌٝ عًٝٗا، ْعِ ٫ ٜبعد ايعهظ ْعـسًا إىل  

اضــتًصاّ ايككــا٤ يًؿتــ٣ٛ دٕٚ ايعهــظ َــع إ ؾٝــ٘ اٜكــًا َٓعــًا بٓــا٤ عًــ٢ دــٛاش    

بـاب ايككـا٤ يـٛ مت مل    ايككا٤ بؿت٣ٛ ايػرل ؾُا ذنسٚٙ ضٓدًا يًػـسٚط املصبـٛز٠ يف   

ٜدٍ ع٢ً غسطٝتٗا يف بـاب ايؿتـ٣ٛ َـع إ ٖٓـاى مل ٜكُٝـٛا ديـ٬ًٝ ٚاؾٝـًا ا٫ عًـ٢         

بعكٗا باٱمجاع ٚاٯخس بكٞ خايًٝا عٔ ايديٌٝ، ْعِ بٓا٤ ع٢ً نٕٛ ايـديٌٝ عًـ٢   

اؾٌ ايتكًٝد اٱمجاع ٚنْٛ٘ ايكدز املتٝكٔ َٔ طسم تعسض اؾاٌٖ ي٬َتجاٍ نإ 

 اؿذ١ٝ ؾهٝـ نإ ؾكد ضبل متاّ ايهـ٬ّ يف اغـذلاط اؿٝـا٠    فسد اـ٬ف قدًَا يف

ٚا٭ع١ًُٝ نُا إ غسط١ٝ ا٭ميإ ٚايعداي١ ٚايعكٌ اٜكًا ٫ وتاز إىل بٝـإ ديٝـٌ،   

ْعــِ غــسط ايسدٛيٝــ١ ٚاؿسٜــ١ ٚاطــ٬م ا٫دتٗــاد ٚايبًــٛؽ قتــاز إىل بٝــإ ايطــٓد 

غرل ا٫ْؿـساف املطـًِ    املؿكٛد يف اؿس١ٜ ٚاط٬م ا٫دتٗاد بٌ ٚايسدٛي١ٝ ٚايبًٛؽ

يف ا٭خرلٜٔ املُٓٛع يف ا٫ٚيني ا٫ إ املطتؿاد َٔ سدٜح زؾع ايكًِ عـٔ ايؿـ    

ٛٸٙ نُـا زمبـا ٜـدٍ َـا دٍ عًـ٢       ٚعدّ ْؿٛذ اَسٙ ٚإ عُدٙ خطأ عدّ ا٫عتداد بؿت

ــس        ــا إ ا٭َ ــ١ نُ ــٛاٙ با٫ٚيٜٛ ــداد بؿت ــدّ ا٫عت ــ٢ ع ــٗادت٘ عً ــداد بػ ــدّ ا٫عت ع

ًا َــٔ قكــاٜاْا ْـــ اٚ ظــاٖس يف دــٛاش ايسدــٛع إىل  بــايسدٛع إىل َــٔ عــسف غــ٦ٝ

املتذــصٟ املطــتًصّ ؿذٝــ١ ؾتــٛاٙ ؾا٭ْؿــاف إ غــسط ايسدــٛيٞ ٚاؿسٜــ١ ٚاطــ٬م 

ا٫دتٗاد ٫ ديٌٝ عًٝ٘ ا٫ إ هعٌ ْؿظ ايػو ضببًا يطكٛط اؿذ١ٝ ؾ٬سغ َٚٔ 

مجٝع ذيو ؼٝغ خدلًا مبـا يف اغـذلاط طٗـاز٠ املٛيـد ْعـِ ميهـٔ اضـتعٗاز ايػـسط         

 َع َا ؾٝ٘ د٫ي١ ٚضٓدًا. ‚خرل َٔ املسٟٚ عٔ تؿطرل ايعطهسٟ ا٭
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اتٝـإ ايٛادبـات ٚتـسى     (1)املطأي١ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: ايعداي١ عباز٠ عٔ ًَهـ١ 

ــٗاد٠        ــت بػ ــًا ٚتجب ــًا اٚ ظٓ ــا عًُ ـــ عٓٗ ــاٖس ايهاغ ــٔ ايع ــسف ع ــات ٚتع احملسَ

ــِ.  (2)ايعــديني ــد يًعً ــاز٠ عــٔ املًهــ١    ٚبايػــٝاع املؿٝ اجملــسد٠ دٕٚ ظــاٖسًا اْٗــا عب

امل٬ش١َ يًذلى ٚايؿعٌ املصبٛزٜٔ ٚغٝدٓا ا٭نـدل يف زضـايت٘ َٓـع عـٔ نـٕٛ ايكـٍٛ       

باْٗا فسد املًه١ َٔ اقٛاٍ املطأي١ بٌ ازدع٘ إىل اعتباز ايعٌُ ٚاملًه١ مجعًا قا٬ً٥ 

اِْٗ َتؿكٕٛ ع٢ً اْٗا تصٍٚ بازتهاب ايهـبرل٠ ٚوـدخ ايؿطـل ايـرٟ ٖـٛ قـدٖا       

ًه١ اٚ تصٍٚ ؾإٔ بكٝـت ثبـت اعتبـاز ا٫دتٓـاب ايؿعًـٞ يف      ٚس٦ٓٝر ؾأَا إ تبك٢ امل

ايعداي١ ٚإ شايـت ثبـت ٬َشَـ١ املًهـ١ ي٬دتٓـاب ايؿعًـٞ ٜٚ٪ٜـدٙ اْٗـِ ؾطـسٖٚا          

باملًه١ ايباعج١ ع٢ً ٬َش١َ ايتك٣ٛ ٚظاٖس٠ امل٬ش١َ ايؿعًٝـ١ ؾُـع ا٫ْؿهـاى تـصٍٚ     

  ٛ عـدل املؿـٓـ مبـا يف     اـؿٛؾ١ٝ املعتدل يف املًه١ املؿطس٠ بٗا ايعداي١ ٚع٢ً ٖـرا يـ

ن٬َِٗ َٔ تٛؾـٝـ املًهـ١ بامل٬شَـ١ نـإ اٚىل، ٖـرا َكـاؾًا إىل عـدّ َطـاعد٠         

ايديٌٝ ع٢ً نْٛٗا عباز٠ عٔ ْؿظ املًه١ نُا ضـٝأتٞ ٚاستُـاٍ إ املًهـ١ ٬َشَـ١     

٫دتٓاب اـازدٞ ؾـ٬ وتـاز إىل ايتٛؾـٝـ قـعٝـ دـدًا ٚيعـٌ َـساد املؿـٓـ         

ايتٛؾٝـ َطاق١ ٖٚٛ اٜكًا بعٝد َع اْ٘ عدل بٓؿظ  اٜكًا املًه١ امل٬ش١َ ٚانا تسى

ٖرٙ ايعباز٠ يف تؿطرل ايعداي١ ؾُٝا ضٝأتٞ َٔ َطا٥ٌ اؾُاع١ ٚيعـٌ كتـاز٠ نْٛٗـا    

عباز٠ عٔ ْؿظ املًه١ اجملسد٠ عٔ ايكٝد ٚس٦ٓٝـر ؾـ٬ نـ٬ّ يٓـا َعـ٘ ا٫ يف املـدزى،       

بـات َـٔ   ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾًٝطت ٖٞ ْؿظ ا٫دتٓاب عـٔ احملسَـات ٚاتٝـإ ايٛاد   

غرل اعتباز نْٛٗا عٔ ًَه١ نُا ٖٛ ايكٍٛ اٯخس ٫ٚ ْؿظ عـدّ ظٗـٛز ايؿطـل اٚ    

ظٗٛز اٱض٬ّ نُا قد ٜٓطب إىل بع  ٚإ نإ يف غرل قً٘ ٚنٝـ نإ ؾُدزى 

                                                           

 ( بٌ عباز٠ عٔ ا٫ضتكا١َ يف داد٠ ايػسع ٚعدّ ا٫مساف عٓٗا ميًٝٓا ٚسلا٫ً.5)
 ( تكدّ اْ٘ ٫ ٜبعد ثبٛتٗا بػٗاد٠ عدٍ ٚاسد بٌ مبطًل ايجك١ ٚإ مل ٜهٔ عد٫ً.4)
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ا٭قٛاٍ املصبٛز٠ ؾشٝش١ ابٔ ابٞ ٜعؿٛز بعد إ ضأٍ مب تعسف عداي١ ايسدٌ بني 

  ٍ ّ   املطًُني ست٢ تكبٌ غٗادت٘ شلِ ٚعًـِٝٗ قـا بـإ ٜعسؾـٛٙ بايطـذل     عًـِٝٗ ايطـ٬

ٚايعؿاف ٚنـ ايبطٔ ٚايؿسز ٚايٝد ٚايًطإ ٚتعسف بادتٓاب ايهبا٥س اي  اٚعد 

اهلل عًٝٗا ايٓاز، ؾإ ايطذل ٚايعؿاف بٌ ٚنـ ايبطٔ يٝظ عباز٠ عٔ فـسد اؾعـاٍ   

ٚتسٚى بٌ ٖٞ َع ايؿؿ١ ايٓؿطا١ْٝ ٚاؿاي١ ايسٚس١ٝ ؾ٬ تهـٕٛ طسٜكـًا إىل ايعدايـ١    

دعًــت ايعدايــ١ عبــاز٠ عــٔ ا٭َــسٜٔ اٚ اســدُٖا إذ عًــ٢ ا٫ٍٚ ٖــٛ عٝٓــ٘   ضــٛا٤ 

ٚع٢ً ا٭خرلٜـٔ ٜهـٕٛ ايـرنٛز ايعدايـ١ ٚشٜـاد٠ ؾـ٬ ميهـٔ إ هعـٌ طسٜكـًا ايٝٗـا           

ؾتعني إ تهٕٛ ٖرٙ ايؿكس٠ عني ايعداي١ ٚس٦ٓٝر ؾإ دعًٓا ايطـ٪اٍ عـٔ ايتعسٜــ    

يف نـإ بٝـإ سكٝكتٗـا    املٓطكٞ ؾٗٛ ٚإ دعًٓاٙ ضـ٪ا٫ً عـٔ ايطسٜـل ٚاملعـسف ايعـس     

تؿك٬ً َٔ ا٭َاّ يٲغاز٠ إىل إ ايساٟٚ عك٘ ا٫ًٚ إ ٜطأٍ عٔ سكٝكتـ٘ ثـِ عـٔ    

ايطسٜل ايٝ٘، ٚميهـٔ إ ٜهـٕٛ قٛيـ٘ ٚتعـسف بادتٓـاب ايهبـا٥س طسٜكـًا إىل سكٝكـ١         

ايعداي١ ثِ ٜهٕٛ قٛيـ٘ ٚايـديٌٝ عًـ٢ ذيـو إ ٜهـٕٛ ضـا٥سًا ديـ٬ًٝ عًـ٢ ايـديٌٝ،          

عباز٠ َٔ ا٭َس ايٓؿطاْٞ امل٬ش١َ يذلى ايكبا٥ض ٚايـديٌٝ عًٝـ٘   ٚايٓتٝذ١ إ ايعداي١ 

ْؿــظ تــسى املعاؾــٞ ٚملــا نــإ ْؿــظ تــسى املعاؾــٞ ؾــعب اٱطــ٬ع عًٝــ٘ دعــٌ   

ايطسٜــل ايٝــ٘ ايطــذل عــٔ ايكبــا٥ض ايعــسيف ٚا٫ضــتشٝا٤ َــٔ ايٓــاع ٚزمبــا قٝــٌ بــإ   

ايطـذل  ايط٪اٍ عٔ ايطسٜل نُا ٖٛ ايعاٖس َٓ٘ ٚاؾٛاب اٜكًا عٔ ايطسٜل ؾٝذعٌ 

عباز٠ عٔ فسد املًه١ َٚٔ دعٌ املًه١ طسٜكـًا ٜطتهػــ إ    زمح٘ اهللٚايعؿاف 

ايعداي١ عباز٠ عٔ ْؿظ ا٫دتٓاب نٌ ذيو قاؾع١ ع٢ً ظاٖس ايط٪اٍ َـٔ سٝـح   

نْٛٗا ظاٖس٠ يف ايط٪اٍ عٔ ايطسٜل ٚؼؿعًا ع٢ً إ اؾـٛاب عـٔ اؿكٝكـ١ َٓـاف     

٘ َا عسؾت َٔ إ نٕٛ ايطـ٪اٍ  يعٗٛز ايط٪اٍ يف ايط٪اٍ عٔ فسد ايطسٜل، ٚؾٝ

ظاٖسًا يف ايط٪اٍ عٔ ايطسٜل ٫ ٜٓايف اغتُاٍ اؾٛاب ع٢ً بٝإ اؿكٝك١ ْعِ ٜٓايف 
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عدّ ايتعسض يًطسٜل اؾ٬ً َكاؾًا إىل إ محٌ ايطذل ٚايعؿاف ع٢ً فسد املًه١ 

خ٬ف ايعاٖس ددًا ٚابعد َٓ٘ دعٌ املًه١ ايطذل ٖٞ اَس ْؿطاْٞ خؿٞ طسٜكًا عٔ 

اعذب َٓ٘ إ غٝدٓا ا٫ندل اضتبعد ذيو ٜعـ  دعـٌ املًهـ١ طسٜكـًا إىل     ايعٌُ، ٚ

ايعٌُ بـإ طسٜكتٗـا يًعُـٌ اَـس عـسيف ظـاٖس غـرل قتـاز إىل ايطـ٪اٍ ٚاؾـٛاب،           

ٚنٝـ نإ ؾُا ٜبعد َا ذنسٙ ايكا٥ـٌ اْـ٘ ٫ ٜبكـ٢ بعـد ذيـو َٛقـع يكٛيـ٘ ٚتعـسف         

ؾـ٬ َعٓـ٢ ؾعًـ٘     بادتٓاب ايهبـا٥س إذ عًٝـ٘ ٜهـٕٛ ادتٓـاب ايهبـا٥س ْؿـظ ايعدايـ١       

طسٜكــًا إىل ايطسٜــل اٚ تتُــ١ يًطسٜــل اٚ طسٜكــًا َطــتك٬ً إىل ايعدايــ١، ؾــتًدـ إ   

ايعاٖس َـٔ ايؿـشٝش١ َدخًٝـ١ اؿايـ١ ايٓؿطـ١ٝ يف سكٝكـ١ ايعدايـ١ ٚقـد عسؾـت إ          

نْٛٗا عباز٠ عٔ فسد تًو اؿاي١ يٝظ َٔ اقٛاٍ املطأي١ ؾتهٕٛ عباز٠ عـٔ اؿايـ١   

عسؾـت َـٔ إ ايطـذل ٚايعؿـاف إىل خخسٖـا يٝطـت فـسد        ايسادع١ امل٬ش١َ: َع َـا  

املًه١ بٌ َع ايعٌُ اـازدٞ َكٝدًا اٚ َسنبًا ٫ٚ مثس٠ ١َُٗ يف تٛقٝض ٖرٙ اؾ١ٗ 

ؾًعٌ املؿٓـ سٝح دعٌ ايعداي١ عبـاز٠ عـٔ فـسد املًهـ١ محـٌ ايطـذل ٚايعؿـاف        

عـٔ  ع٢ً فسدٖا َع دعٌ ايط٪اٍ ض٪ا٫ً عٔ سكٝك١ ايعداي١ اٚ ٚيـٛ نـإ ضـ٪ا٫ً    

ايطسٜل ايٝٗا يعدّ املٓاؾا٠ بٝٓ٘ ٚبني اؾٛاب عٔ اؿكٝكـ١، بكـٞ ايهـ٬ّ ؾُٝـا ٜعٗـس      

َٔ تؿطرلٙ يًعداي١ يف عح اؾُاع١ سٝح اقاف إىل َا ٖٓا تـسى َٓاؾٝـات املـس٠ٚ    

ايداي١ ع٢ً عدّ َبا٠٫ َستهبٗا بايدٜٔ ايداٍ ع٢ً َدخ١ًٝ تسى َٓاؾٝات املـس٠ٚ يف  

 املطأي١ ٚمل ٜعتدلٙ َٔ ضبل عٔ ايع١َ٬ ٚبعكـِٗ  ايعداي١ نُا ٖٛ اسد ا٫قٛاٍ يف

اعتدلٙ َطًكًا ٚغٝدٓا ا٫ندل ازدع تؿؿٌٝ املؿٓـ إىل ايكٍٛ بٓؿٝـ٘ َطًكـًا إذ ٖـٛ    

تؿؿــٌٝ يف طسٜــل ايعدايــ١ ٚإ ازتهــاب َجــٌ ٖــرٙ املٓاؾٝــات ايهاغـــ عــٔ عــدّ  

املبا٠٫ بايدٜٔ ميٓع عٔ نػـ سطٔ ايعاٖس عـٔ املًهـ١ ٚنٝــ نـإ ؾُـا ٜطـتعٗس       

ٓ٘ ذيو ٜع  اعتباز تسى َٓاؾٝات املس٠ٚ يف ايعداي١ ؾكسات َٔ ايؿشٝش١ ايطابك١ َ
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سٝح إ املساد َٔ ايطذل ٚايعؿـاف ٚايهــ ٖـٛ ٚدـٛد سايـ١ عؿـ١ يف ايـٓؿظ بٗـا         

ٜكدز ايػدـ ع٢ً ايتشؿغ عٔ ايكبا٥ض َطًكًا اَا إ املساد اؿايـ١ ايٓؿطـا١ْٝ ؾٗـٛ    

ايعُـٌ اــازدٞ ٚاَـا إ املـساد     ٚاقض سٝح عسؾـت إ املـساد َٓٗـا املًهـ١ دٕٚ     

اؿاي١ امل٬ش١َ يتو َطًل ايكبا٥ض دٕٚ خؿٛف ايػسع١ٝ ؾ٬ًط٬م ؾايعداي١ ٖٞ 

ــإ         ــٛ ن ــا٥ض ؾً ــ١ إىل ايكب ــٗٛا١ْٝ احملسن ــدٚاعٞ ايػ ــصاسِ اي ــح ت ــٓؿظ عٝ ــ١ اي عؿ

يًػدـ ٖرٙ اؿاي١ عٝح إذا دعت٘ ايكـ٣ٛ ايػـٗٛا١ْٝ إىل ايكبـا٥ض قابًـٗا ٚؼؿـغ      

ايبطٔ ٚايؿـسز نـإ عـاد٫ً ٖـرا بٓـا٤ عًـ٢ ا٫طـ٬م ٚيـٛ قٝـٌ          عٔ ايٝد ٚايًطإ ٚ

ــدل        ــٔ ٫ ٜعت ــريو َ ــسٖا ب ــا ٜؿط ــسع١ٝ نُ ــا٥ض ايػ ــٛف ايكب ــساف إىل خؿ با٫ْؿ

ايتذٓب عٔ َٓاؾٝات املس٠ٚ ناْت ايعداي١ عباز٠ عٔ خؿٛف اؿاي١ ايسادع١ َـٔ  

ايهبا٥س ٚا٫ؾساز ع٢ً ايؿػا٥س َٚٔ ٜعتدل ذيو يف سطٔ ايعاٖس هعـٌ ايؿكـسات   

ا٫ٚىل َٓؿــسؾ١ إىل خؿــٛف ايكبــا٥ض ايػــسع١ٝ ٜٚأخــر بــاط٬م ايؿكــس٠ ا٫خــرل٠  

ٜعــ  قٛيــ٘ ٚايــداٍ عًــ٢ ذيــو نًــ٘ إ ٜهــٕٛ ضــاتسًا يعٝٛبــ٘ املؿطــس عٓــد بعكــِٗ 

با٫ضــتشٝا٤ عــٔ ايٓــاع سٝــح هعــٌ )ٜؿطــس( ايطــذل ٚايعؿــاف يف ؾــدز ايسٚاٜــ١   

ٌ املؿـٓـ ايـرٟ   با٫ضتشٝا٤ عٔ اهلل ٚقٞ ذًٜٗا با٫ضتشٝا٤ عٔ ايٓـاع ٚيعـٌ َجـ   

ٜعتدل تسى بع  َٓاؾٝـات داخـ٬ُ يف سكٝكـ١ ايعدايـ١ ٜأخـر بايٛضـغ بـني ا٫طـ٬م         

ٚا٫ْؿساف، قاٍ ٚتعسف عطٔ ايعـاٖس ايهاغــ عٓٗـا عًُـًا ٚظٓـًا نـٕٛ سطـٔ        

ايعاٖس طسٜكًا ايٝٗا َعتـدلًا يف اؾًُـ١ ؾًُجـٌ قٛيـ٘ َـٔ عـامل ايٓـاع ؾًـِ ٜعًُٗـِ          

َت غٝبت٘ ٚظٗست عدايت٘ ٚقٛي٘ َٔ ؾـ٢ً  ٚسدثِٗ ؾًِ ٜهربِٗ إىل قٛي٘  ٔ سس

اـُـظ يف مجاعــ١ ؾعٓـٛا بــ٘ نــٌ خـرل ٚقٛيــ٘ يف ايػــاٖد إذا نـإ ظــاٖس٠ ظــاٖسًا     

َأًَْٛا داشت غـٗادت٘ ٫ٚ ٜطـأٍ عـٔ باطٓـ٘ بـٌ زمبـا ٜطـتدٍ بٗـا عًـ٢ اْـ٘ ْؿـظ            

ايعداي١ اٚ اْٗا عباز٠ عٔ ْؿظ تسى املعاؾـٞ ٚؾعـٌ ايٛادبـات يهٓـ٘ ٫ ٜعـت  بـ٘       
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١ ابٔ ابـٞ ٜعؿـٛز املؿطـس شلـا باملًهـ١ َـع دعـٌ سطـٔ ايعـاٖس          بعد ٚدٛد ؾشٝش

بكٛي٘ ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو نً٘ َعسؾًا شلا ؾٝهٕٛ ٖٞ مبٓصي١ اؾاَع بُٝٓٗا املؿطس شلـا  

َكاؾًا إىل قٛي٘ ظٗـست عدايتـ٘ بـٌ قٛيـ٘ ظٓـٛا بـ٘ نـٌ خـرل ؾايعدايـ١ اَـس ٚاقعـٞ            

يؿكـس٠ ا٫خـرل٠ َـٔ    ٚسطٔ ايعاٖس طسٜل ايٝٗا ؾٝهٕٛ َا ذنس َٔ ا٫خبـاز مبٓصيـ١ ا  

ؾشٝش١ ابٔ ابٞ ٜعؿٛز ٌٖٚ ٖٛ طسٜل إذا اؾاد ايعٔ ٚايٛثـٛم اٚ َطًكـًا ٚيـٛ مل    

ٜؿد ذيو ظاٖس ا٫خباز املاق١ٝ ايجاْٞ ٚظاٖس َا دٍ ع٢ً اعتباز ايٛثٛم َجٌ قٛي٘ 

 ٔ تسقٕٛ يف اشلـد٣ ٫ٚ ٜؿـٌ ا٫ خًــ َـٔ تجـل بدٜٓـ٘ ٚاَاْتـ٘ ا٫ٍٚ ٚميهـٔ         

اؾــاد٠ ايعــٔ ٚايٛثــٛم ٚعًــ٢ ؾــسض ايتعــازض   محــٌ ا٫ديــ١ عًــ٢ ايػايــب َــٔ  

ؾايٓتٝذ١ عدّ ايطسٜك١ٝ َع عدّ ايعٔ، ٚتجبت اٜكًا بايعًِ َٔ آُٜا سؿٌ ٚايب١ٓٝ 

ايػرل املعازق١ ٚايػٝاع املؿٝد يًعًِ بٌ ٚيٛ مل ٜؿدٙ يعد ايػٗاد٠ َٔ ا٫َٛز ايـ   

 تجبت يعـاٖس اؿهـِ يف ايسٚاٜـ١ ايـ  ٜطـتدٍ بٗـا عًـ٢ ثبـٛت مجًـ١ َـٔ ا٫غـٝا٤           

بايػٝاع نايٓطب ٚايٛقـ سٝح عد ؾٝٗا ايػٗاد٠ ٚيف بع  ايٓطـذ يعـاٖس اؿـاٍ    

ٚيٝظ املكاّ َكاّ ايه٬ّ يف ذيو ٚإ نإ ا٫ق٣ٛ نؿا١ٜ ايػٝاع يف ذيـو إذا اؾـاد   

 ايٛثٛم.

ٚايعػسٕٚ: إذا عسض يًُذتٗد َا ٜٛدب ؾكدٙ يًػسا٥غ هب  املطأي١ ايسابع١

ٕ غـسطًا يف ابتـدا٤ ايتكًٝـد ؾٗـٛ غـسط يف      ٭ٕ َا نـا ع٢ً املكًد ايعدٍٚ إىل غرلٙ. 

اضتُسازٙ غرل اؿٝا٠ ع٢ً َـا َـس ؾبُذـسد ؾكـد ايػـسٚط ضـكغ ؾتـٛاٙ عـٔ اؿذٝـ١          

 ٚٚدب تتبع سذ١ اخس٣.

ٚايعػسٕٚ: إذا قًد َٔ مل ٜهٔ داَعًا َٚك٢ عًٝ٘ بس١ٖ َٔ  املطأي١ اـاَط١

ؾإ نـإ  ، ايصَإ نإ نُٔ مل ٜكًد اؾ٬ً ؾشاي٘ ساٍ اؾاٌٖ ايكاؾس اٚ املكؿس

عازؾًا ًَتؿتًا بطٌ عًُـ٘ ايعبـادٟ ٚإ نـإ غـاؾ٬ً اٚ مل ٜهـٔ ايعُـٌ عبادٜـًا نـإ         
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تابعًا يًٛاقع ٚاملٓاط يف اسساش ايٛاقع ؾت٣ٛ فتٗدٙ ٜع  َٔ نإ هب عًٝ٘ تكًٝدٙ 

 سني ايعٌُ اٚ سني ا٫يتؿات ٚقد َس ايه٬ّ ؾٝ٘ يف املطأي١ ايطادض١ عػس.

ٕ: إذا قًد َٔ وسّ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد املٝت ؾُـات  ٚايعػسٚ  املطْاي١ ايطادض١

ٚقًد َٔ هٛش ايبكا٤، ي٘ إ ٜبك٢ ع٢ً تكًٝـد ا٫ٍٚ يف مجٝـع املطـا٥ٌ ا٫ َطـأي١     

ؾكًد َٔ هٝصٙ بكٞ ع٢ً تكًٝد ا٫ٍٚ يف غرل َطأي١ ؼسِٜ ايبكـا٤ اَـا    سس١َ ايبكا٤،

ٞ يـ٘ ٚاَـا بٓـا٤ عًـ٢     َٔ اعتباز ايعٌُ يف ايتكًٝد ؾٮْ٘ تكًٝـد ابتـدا٥   ع٢ً َا ذنسْا

َرام املؿٓـ َٔ نؿا١ٜ اٱيتصاّ يف ايتكًٝد ؾ٬ضتًصاَ٘ احملـاٍ إذ ًٜـصّ َـٔ دـٛاش     

تكًٝدٙ اٜاٙ يف َطأي١ سس١َ ايبكا٤ عدّ دٛاشٙ ٚنٌ َا يصّ َٔ ٚدـٛدٙ عدَـ٘ ؾٗـٛ    

 باطٌ.

ــادات       ــادصا٤ ايعب ــِ ب ـــ ايعً ــ٢ املهً ــب عً ــسٕٚ: ه ــابع١ ٚايعػ ــأي١ ايط املط

دَاتٗا ٚيٛ مل ٜعًُٗا يهٔ عًِ امجا٫ً إ عًُـ٘ ٚادـد   ٚغسا٥طٗا َٚٛاْعٗا َٚك

إذ بدْٚ٘ ٫ ؾُٝع ا٫دصا٤ ٚايػسا٥غ ٚؾاقد يًُٛاْع ؾض ٚإ مل ٜعًُٗا تؿؿ٬ًٝ، 

وؿٌ ي٘ ايعًِ بايدلا٠٤ ٫ستُاٍ ْكــ املـأت٢ بـ٘ عـٔ املـأَٛز بـ٘ بـٌ ٫ ٜعكـٌ إ         

عًك٘ ستـ٢ ٜـتُهٔ   ٜدعٛ ا٫َس إىل َا ٫ ٜعًِ نْٛ٘ َتعًك١ ؾٝذب ؼؿٌٝ ايعًِ مبت

َٔ اتٝاْ٘ بداعٝ٘ ْعِ ايديٌٝ ايهايف انا ٜٓؿع إذا اعتدلْا اؾصّ يف ا٫طاع١ ٚداع١ٜٛ 

ا٫َس ٚاَا َع عدَ٘ ؾ٬ َاْع َٔ اتٝاٙ َا وتٌُ نْٛ٘ املأَٛز ب٘ باستُاٍ نْٛ٘ اٜاٙ 

ْعِ يٝظ يًعكـٌ تأَٝٓـ٘ عـٔ ايعكـاب ٖٚـٛ ٫شّ مبكتكـ٢ ا٫غـتػاٍ املعًـّٛ ٖٚـٌ          

اٱمجايٞ باغتُاٍ املأتٞ ب٘ ع٢ً ا٫دصا٤ ٚايػسا٥غ ٚإ مل ٜعًِ إ ٜهؿٞ ايعًِ 

نٌ َا ٜأتٞ ب٘ ي٘ دخٌ ؾٝ٘ ا٫ق٣ٛ نُـا يف املـ  ْعـِ ؿؿـٍٛ ايعًـِ بـايدلا٠٤ ٫ٕ       

املؿسٚض اْ٘ ات٢ باملأَٛز ب٘ بداعٞ اَسٙ ٫ٚ ٜعتدل يف ايطاع١ اشٜد َٓـ٘ يهـٔ هـب    
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ٚايػسا٥غ املعًَٛـ١ امجـا٫ً ٫ ظُٝـع    تكٝدٙ مبا إذا نإ داعٝ٘ ا٭َس بتًو ا٭دصا٤ 

 َا ٜأتٞ ب٘ ٖٚٛ ظاٖس.

املطأي١ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ: هب تعًِ َطا٥ٌ ايػو ٚايطٗٛ باملكداز ايرٟ ٖٛ 

قٌ ا٫بت٤٬ غايبًا ْعـِ يـٛ اطُـ٦ٔ َـٔ ْؿطـ٘ اْـ٘ ٫ ٜبتًـٞ بايػـو ٚايطـٗٛ ؾـض           

ذ بدْٚـ٘ ٫  ٭ْـ٘ َـٔ َكـدَات اَتجايـ٘ إ    ٚإ مل وؿـٌ ايعًـِ باسهاَٗـا.     (1)عًُ٘

ٜـتُهٔ َـٔ ا٫َتجـاٍ عٓـد عـسٚض ايطـٗٛ ٚايػـو ٚاملؿـسٚض اْـ٘ سـني ا٫بـت٤٬            

ايؿعًٞ بُٗا غرل َتُهٔ َٔ ايتعًِ ٭ْ٘ َػػٍٛ بايعٌُ بٌ زمبا ٜكٝل عًٝ٘ ٚقت 

ايتعًِٝ بٌ ٫ ٜتُهٔ ا٫ َع زؾع ايٝد عٔ ايعٌُ َع استُـاٍ سسَتـ٘ اٚ اؾـصّ بـ٘     

ا ٫ ٜط٦ُٔ بعدّ عسٚق٘ ٫ ٜطُـ٦ٔ بأْـ٘   ؾٝذب عًٝ٘ ايتعًِ بٌ َع اؾٌٗ عهِ َ

َتُهٔ َٔ امتاَ٘ ؾ٬ ٜتُػـ٢ َٓـ٘ ايتكـسب بـ٘ ٫ٕ ا٭َـس ٫ ٜـدعٛ إىل َـا ٫ ٜكـدز         

ايعبد عًٝ٘ ٫ٚ إىل َا مل ٜعًِ ايكدز٠ عًٝ٘ ؾٝبطٌ بريو عًُ٘، ْعِ يٛ اطُـإٔ اْـ٘   

٫ ٜبتًٞ بايػـو ٚايطـٗٛ ؾـض عًُـ٘ ٚإ مل ٜعًـِ باسهاَُٗـا ؾـتعًِ اسهـاّ َـا          

٢ ب٘ َٔ ايطٗٛ َكاؾًا إىل اْ٘ ٚادب تهًٝؿـًا غـسط يف ؾـش١ عُـٌ ٫ ٜطُـ٦ٔ      ٜبتً

غًٛٙ عٓ٘، ٚيهٔ ايكا٥ٌ إ ميٓع َٔ ٚدٛب٘ تهًٝؿًا ا٫ بعد ا٫بت٤٬ ا٫ إذا عًِ اْ٘ 

سني ا٫بت٤٬ ٜكٝل ٚقت٘ عٔ ايتعًِ ٚعًِ با٫بت٤٬ اٜكًا ٚا٫ ؾُع عدّ ايعًـِ بـ٘   

بـٌ ٚيـٛ عًـِ بـا٫بت٤٬ بـ٘ يف ؾـ٬ت٘ إذا مل       ٫ هب عًٝ٘ ذيو يعدّ ايديٌٝ عًٝـ٘  

ٜعًِ بكٝل ايٛقت عٓ٘ ؾاْ٘ بعد ا٫بت٤٬ يف ا٫ثٓا٤ يـ٘ إ وتـاط إ متهـٔ ٚا٫ ؾًـ٘     

امتاّ ايعُـٌ بسدـا٤ ثـِ ايـتعًِ ٚا٫تٝـإ بايٛظٝؿـ١ ؾـ٬ ٚدـ٘ ٫ هابـ٘ تهًٝؿـًا ٚاَـا            

يـ٘ إ ٜـأتٞ   ٚدٛب٘ ٚقعًا َٔ د١ٗ َكدَٝت٘ يؿش١ ايعٌُ ؾٗٛ اٜكًا  هٔ املٓـع إذ  

                                                           

ل ا٫بت٤٬ ب٘ خازدًا اٚ ؼكل ٚيهٓ٘ ات٢ ( بٌ ٜؿض َع استُاٍ ا٫بت٤٬ اٜكًا اذا مل ٜتشك5)
 بٛظٝؿ١ ايػو اٚ ايطٗٛ زدا٤ًا.
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بايعٌُ بسدا٤ عدّ ا٫بت٤٬ ٚايتُهٔ َـٔ اٱمتـاّ عًـ٢ سطـب َـا َـس يف اؾاٖـٌ        

املكؿس املًتؿت ايعاٌَ مبا ٫ ٜعًِ اْ٘ ٚظٝؿت٘ ؾإ ا٫تٝإ بسدا٤ املطًٛب١ٝ اٚ زدا٤ 

إ ٜتُهٔ َٔ املطًٛب َٔ طسم ا٫َتجاٍ ايعك٥٬ٞ، ْعـِ َـا مل وؿـٌ يـ٘ اؾـصّ      

َأًَْٛا َٔ ايعكاب يهٓ٘ نـ٬ّ ٫ زبـغ يـ٘ مبـا مـٔ ؾٝـ٘ اٚ       باتٝإ املأَٛز ب٘ مل ٜهٔ 

باؾًُـ١ ٫ ديٝـٌ عًـ٢ نـٕٛ ايـتعًِ غــسطًا يؿـش١ ايعُـٌ ا٫ دعـ٣ٛ عـدّ متػــٞ          

ا٫طاع١ ٚا٫َتجاٍ بدْٚ٘ ٖٚٛ  ٓٛع َٚٓ٘ ٜعٗس ٚد٘ املٓع عٔ ٚدٛب٘ تهًٝؿًا ايًِٗ 

 ا٫ إ ٜهٕٛ امجاع.

د يف ايٛادبات ٚاحملسَـات هـب   ٚايعػسٕٚ: نُا هب ايتكًٝ  املطأي١ ايتاضع١

يف املطتشبات ٚاملهسٖٚات ٚاملباسات بٌ هب تعًِ سهِ نـٌ ؾعـٌ ٜؿـدز َٓـ٘     

ٜعـ  ٫ ىـتـ بـايؿسا٥      ضٛا٤ نإ َٔ ايعبـادات اٚ املعـا٬َت اٚ ايعادٜـات،   

ٚاحملسَات بتـِٖٛ اْٗـا اَـٛز ايصاَٝـ١ هـب ؼؿـٌٝ ايـدلا٠٤ ؾٝٗـا ٚاَـا املطـتشبات           

ؾ٬ ايصاّ بايٓطب١ ايٝٗـا ؾـ٬ هـب ايتكًٝـد ؾٝٗـا ٚذيـو ٫ٕ       ٚاملهسٖٚات ٚاملباسات 

نٕٛ ايػ٤ٞ َطـتشبًا اٚ َهسٖٚـًا اٚ َباسـًا ٫ ٜعًـِ َـٔ دٕٚ ايتكًٝـد بـٌ ٫ هـٛش         

إىل اجملتٗـد ٚتعًـِ سهُـ٘ ٚا٫     ازتهاب غ٤ٞ َٔ ايعادٜات اٜكًا ا٫ بعد ايسدـٛع 

سض ؾع٬ً ٚتسنًا يػـ٤ٞ  ؾُع عًُ٘ ٚيٛ امجا٫ً بايصاَات ؾع٬ً اٚ تسنًا ٫ هٛش ايتع

َٔ دٕٚ ايتكًٝد بٌ يٛ عًِ اضتشباب غ٤ٞ ٚدٌٗ بعـ  نٝؿٝاتـ٘ ٚدـب ايتكًٝـد     

ؾٝ٘ غسطًا ٚا٫ مل ٜهٔ ي٘ ا٫تٝإ ب٘ بعٓٛإ ا٫ضتشباب ٚإ دـاش يـ٘ ذيـو زدـا٤     

ٚنــرا يف تــسى املهــسٚٙ إ نــإ عبادٜــًا، ْعــِ يف املباســات ٚغــرل ا٫يصاَٝــات َــٔ    

٫ هب ايتكًٝـد ؾٝٗـا بـٌ ٖـٛ نـريو يف نـٌ َعًـّٛ         ايتٛؾًٝات َع ايعًِ عهُٗا

اؿهِ، ٚباؾ١ًُ نٌ َا مل ٜعًِ سهُ٘ ٚدـب إ ٜتعًُـ٘ بايتكًٝـد ا٫ إ ٜطـتكٌ     

 عكً٘ ؾٝ٘.
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املطأي١ ايج٬ثٕٛ: إذا عًِ إ ايؿعٌ ايؿ٬ْٞ يٝظ سساًَا ٚمل ٜعًِ اْ٘ ٚادـب  

طًٛبًا ٚبسدا٤ اٚ َباح اٚ َطتشب اٚ َهسٚٙ هٛش ي٘ إ ٜأتٞ ب٘ ٫ستُاٍ نْٛ٘ َ

ايجٛاب ٚإذا عًِ اْ٘ يٝظ بٛادب ٚمل ٜعًِ اْ٘ سـساّ اٚ َهـسٚٙ اٚ َبـاح يـ٘ إ     

داش ي٘ ؾعً٘ زدا٤ ٚإذا عًِ اْ٘ يٝظ بٛادب داش  ٜذلن٘ ٫ستُاٍ نْٛ٘ َبػٛقًا،

ي٘ تسن٘ نريو اَا َـع عـدّ نْٛـ٘ عبادٜـًا ؾٛاقـض بـٌ يـٝظ ذيـو َـٔ ايتكًٝـد إذ           

   ٌ قـسٚزٟ ٚنـرا ايعهـظ ٜعـ  اغـذلاى غـرل        اغذلاى غرل اؿـساّ يف دـٛاش ايؿعـ

ايٛادب يف دـٛاش ايـذلى ٚاَـا يف ايعبـادات ؾٮْـ٘ َـٔ اؾـساد ا٫ستٝـاط ايـرٟ َـس           

 دٛاشٙ ست٢ َع ايتُهٔ َٔ ايعًِ ؾك٬ً عٔ ايعٔ ايتكًٝدٟ.

املطأي١ ايٛاسد٠ ٚايج٬ثني: إذا تبدٍ زأٟ اجملتٗد ٫ هـٛش يًُكًـد ايبكـا٤ عًـ٢     

٦ر َـٔ ؾتاٜٚـ٘ ٚايعُـٌ بؿتـٛاٙ ايطـابل ٫ ٚدـ٘ يـ٘ َـع         يعدّ نْٛ٘ سٝٓ زأٜ٘ ا٫ٍٚ،

 تٛقؿ٘ ٚتسددٙ ؾك٬ً عٔ زدٛع٘ إىل خ٬ؾ٘ َٚٓ٘ ٜعٗس ساٍ.

املطأي١ ايجاْٝـ١ ٚايـج٬ثني: إذا عـدٍ اجملتٗـد عـٔ ايؿتـ٣ٛ إىل ايتٛقــ ٚايـذلدد         

ٚساؾـٌ   ،(1)هب ع٢ً املكًد ا٫ستٝاط اٚ ايعدٍٚ إىل ا٫عًِ بعد ذيـو اجملتٗـد  

إ ايؿت٣ٛ ايرٟ ٜسدـع ايٝـ٘ املكًـد ٖـٛ ايؿتـ٣ٛ اؿـايٞ يًُذتٗـد ٫        ايه٬ّ ؾُٝٗا 

ؾتٛاٙ ايطابل نٝـ ٚيٝظ ذاى َٔ ايسدٛع إىل ايعامل يف عًُـ٘ نٝــ ٜهـٕٛ ذيـو     

ٖٚٛ ىط٧ ْؿط٘ يف ذاى اٚ َذلدد َٚتٛقـ ؾٝ٘ ٚس٦ٓٝر ؾٝذـب يف ايجـاْٞ ايسدـٛع    

 إىل غرلٙ ا٭عًِ ٚيف ا٫ٍٚ ايسدٛع إىل ؾتٛاٙ ايجا١ْٝ.

ٚايج٬ثٕٛ: إذا نإ ٖٓاى فتٗدإ َتطاٜٚإ يف ايعًـِ نـإ يًُكًـد     ١ ايجايج١املطأي

اُٜٗــا غــا٤ ٚهــٛش ايتبعــٝ  يف املطــا٥ٌ ٚإذا نــإ اســدُٖا ازدــض َــٔ  (1)تكًٝــد
                                                           

 ( ع٢ً تؿؿٌٝ َا تكدّ.5)
 ( َس سهِ ٖرٙ املطأي١.5)
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َـع عـدّ   اٯخس يف ايعداي١ اٚ ايٛزع اٚ مٛ ذيو، ؾا٫ٚىل بٌ ا٫سٛط اختٝـازٙ،  

َــع املعازقــ١ ؾكــد عسؾــت إ  املعازقــ١ بــٌ يف اؿكٝكــ١ ٜهــٕٛ تكًٝــدًا شلُــا ٚاَــا 

َكتك٢ تعازض ايطسٜكني عٓدِٖ تطاقطُٗا ٚؾسقـُٗا نـإٔ مل ٜهـٔ ا٫ يف عـدّ     

دــٛاش ا٭خــر مبــا ىايؿُٗــا ٚعًٝــ٘ ؾٝذــب ا٭خــر بــأسٛط ايكــٛيني إ نــإ ٚا٫    

ؾايتدرل يًعًِ بعدّ تهًٝؿ٘ بػرلُٖا ٫ٚ ميهٓ٘ اؾُع بُٝٓٗـا ؾـ٬ قـٝـ يـ٘ ا٫ َـٔ      

٤ ع٢ً املٛقٛع١ٝ ٚايطبب١ٝ نُا زمبـا ٫ ٜهـٕٛ بعٝـدًا ٚإ    ا٭خر باسدُٖا، ْعِ بٓا

نإ ٜٓاؾٝ٘ اضتد٫شلِ عًٝ٘ بايسدٛع إىل اٌٖ اــدل٠ نـإ اؿهـِ ايـتدرل َـٔ اٍٚ      

ا٭َــس نُــا إ َكتكــ٢ َــا ذنسْــاٙ يف قًــ٘ َــٔ إ ا٭ؾــٌ يف تعــازض ايطــسٜكني   

ُـٌ ايٛاسـد   ايتدرل ذيو اٜكًا، قٛي٘ ٚهٛش ايتبعٝ  يف املطا٥ٌ ستـ٢ بايٓطـب١ يًع  

ع٢ً َا ضٝذ٤ٞ إٕ غا٤ اهلل يف امل  ؾٝذٛش إ ٜكًد اسـدُٖا يف ٚدـٛب ايطـٛز٠    

ٚاٯخس يف دٛاش دًط١ ا٫ضذلاس١ ٌٖٚ هٛش ذيو ست٢ إذا بطـٌ فُـٛع ايعُـٌ    

ع٢ً ن٬ ايكٛيني نإٔ نإ ؾتـ٣ٛ اسـدُٖا عًـ٢ ٚدـٛب ايطـٛز٠ ٚعـدّ ٚدـٛب        

 ٚ قًـد نـ٬ً ؾُٝـا ٜؿتـ٢ بعـدّ      اؾًط١ ٚؾت٣ٛ ا٭خس ع٢ً ايعهظ ؾذلنُٗا بؿتٛاُٖـا 

٢ًٍ ب٬ ضٛز٠ ٚبـ٬ دًطـ١ اّ ٫ ا٭قـ٣ٛ ا٫ٍٚ     ايٛدٛب دٕٚ ؾتٛاٙ بايٛدٛب ؾؿ

)) اقٍٛ ميهـٔ إ ٜكـاٍ بايؿطـاد ٜٚكـ٣ٛ ايجـاْٞ ٭ٕ نـٌ َـٔ اجملتٗـدٜٔ انـا ٜؿتـ٢           

با٭دصا٤ اي  اتـ٢ بٗـا املكًـد يف قـُٔ املسنـب املٛدـٛد َـع اسـدُٖا ٫ اــايٞ          

اْ٘ يف نٝؿ١ٝ ايعُـٌ هـب إ ٜكًـد ٭ٕ ايػـسض اْـ٘ عـاَٞ       َُٓٗا، ٚبعباز٠ اٚقض 

ٚايهٝؿ١ٝ اي  ات٢ بٗا مل تهٔ َٛاؾك١ يًُذتٗـد اؾـ٬ً(( ٭ٕ ؾطـاد ايؿـ٠٬ عًـ٢      

ؾت٣ٛ نٌ َُٓٗا انا ٜكس إ نـإ َكًـدًا ؾٝٗـا ٚاَـا إ قًـدا اسـدُٖا يف بعكـُٗا        

يٝظ ايعاَـٌ  ٚاٯخس يف ايبع  اٯخس ؾؿت٣ٛ نٌ بؿطادٖا َطتٓدًا إىل اؾ١ٗ اي  

َكًدًا ي٘ ؾٝٗا، َج٬ً َٔ ٜكٍٛ بٛدٛب ايطـٛز٠ ٜؿتـ٢ بؿطـاد ايؿـ٠٬ ـًٖٛـا عٓٗـا       
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ٚاملؿسٚض اْ٘ مل ٜكًدٙ ؾٝ٘ ؾـ٬ ٜكـسٙ ٖـرٙ ايؿتـ٣ٛ ٚنـرا ؾتـ٣ٛ اٯخـس بؿطـادٖا         

َطتٓدًا إىل ؾتٛاٙ بٛدٛب اؾًطـ١ ٖٚـٛ مل ٜكًـدٙ ؾٝـ٘ اٜكـًا، ْعـِ إ عًـِ بؿطـاد         

طابل ؾت٣ٛ اسدُٖا يًٛاقع مل هـص يـ٘ ايكٓاعـ١    ؾ٬ت٘ ٖرٙ عطب ايٛاقع يعًُ٘ مب

بٗــا يف َكــاّ ؼؿــٌٝ ايــدلا٠٤ يهٓــ٘ ٫ زبــغ يــ٘ بــايتبعٝ  بــٌ َــع عًُــ٘ بٛدــٛب   

اسدُٖا ٫ هٛش ي٘ تسنُٗا ست٢ يٛ اؾت٢ فتٗدٙ بعدّ ٚدٛبُٗا ؾٗرا ادـٓ  عـٔ   

 َطأيتٓا.

ٚدع٣ٛ إ ايعٌُ ايٛاسد هب إ ٜهٕٛ َطابكـًا يؿتـ٣ٛ فتٗـدٙ ٜعـ  هـب      

ٜهٕٛ ي٘ فتٗد ٜؿت٢ بؿش١ عًُ٘ اٚ ؾطادٙ ٫ َٓػأ شلا قٛي٘ ٚإذا نإ اسدُٖا إ 

ازدض َٔ اٯخس يف ايعداي١ اٚ ايٛزع ؾا٫ٚىل بٌ ا٭سـٛط اختٝـازٙ ٚظـاٖسٙ ؾُٝـا     

َك٢ يف املطأي١ ايجا١ْٝ عػس ايؿت٣ٛ بٛدـٛب تكًٝـد ا٫ٚزع ٚنٝــ نـإ ؾـاملٓكٍٛ      

ٚدٛب ا٭خر بايٛزع يٮؾٌ  َٔ ايٓٗا١ٜ ٚايتٗرٜب ٚايدزٚع ٚايرنس٣ ٚغرلٖا

ٚبع  ا٭خباز ٚإذا ؾسض تأثرل ا٫ٚزع١ٝ شٜاد٠ ايٛثاق١ مب٬سعـ١ اْٗـا تٛدـب إ    

ٜتعب ْعسٙ اشٜد ٚميعٔ يف املطايب انجس اقتك٢ تكدميٗا ايديٌٝ ايعكًٞ ايداٍ ع٢ً 

زدشإ ا٭عًِ اٜكًا ٚإذا نإ اسدُٖا اعًِ ٚاٯخـس اٚزع ؾٗـٌ ٜكـدّ ا٫ٍٚ اٚ    

 ٚدٛٙ َكتك٢ ايكاعد٠ ا٫ستٝاط َع اٱَهـإ َٚـع عدَـ٘ ايـتدرل     ايجاْٞ اٚ ٜتدرل

اَا ا٫ستٝاط ؾ٬ستُاٍ ٜكني اسدُٖا، ٚفسد نٕٛ َٓاط ا٫ضتؿتا٤ يف ا٭عًِ اند 

ــب تكدميــ٘         ــٌ إ ٜٛد ــاط خخــس يف ا٫ٚزع وتُ ــٛد َٓ ــ٘ َــع ٚد ــب تكدمي ٫ ٜٛد

 خؿٛؾًا إذا اٚدب غد٠ ايٛثاق١ بؿتٛاٙ.

: إذا قًد َٔ ٜكٍٛ عس١َ ايعدٍٚ ستـ٢ إىل ا٭عًـِ   ٚايج٬ثٕٛ  املطأي١ ايسابع١

   ٍ إىل ذيـو ا٫عًـِ ٚإ قـاٍ     (1)ثِ ٚدد اعًِ َٔ ذيو اجملتٗـد ؾـا٫سٛط ايعـدٚ
                                                           

 ( بٌ ٖٛ ا٫ظٗس َع ايعًِ باملدايؿ١ ع٢ً َا َس.5)
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ؾٌٗ هب عًٝ٘ ايعدٍٚ ٭ٕ املؿسٚض ٚدٛب تكًٝـد ا٭عًـِ    ا٫ٍٚ بعدّ دٛاشٙ.

ابتدا٤ ٚاضتُسازًا ؾإذا ٚدد أعًِ شاٍ َٓاط اؿذ١ٝ يف غرلٙ ؾٝذب عًٝـ٘ ايعـدٍٚ   

ٌ ٫ َع٢ٓ يًعدٍٚ س٦ٓٝر ؾاْ٘ ٜبطٌ تكًٝدٙ ٚتطكغ سذ١ٝ قٛي٘ اٚ اْـ٘ وـسّ عًٝـ٘    ب

ذيو ٭ْ٘ قًد اجملتٗد ا٫ٍٚ ٚايسدٛع إىل ا٭عًِ انا نإ مبٓـاط نْٛـ٘ َـٔ املتـٝكٔ     

سذٝت٘ ٖٚرا املٓاط قد شاٍ يف املكاّ مب٬سع١ اضتًصاَ٘ يًعدٍٚ احملسّ ؾٝطتؿشب 

ٍ نٌ َُٓٗا ع٢ً د١ٗ  ٝص٠ يـ٘ عـٔ ؾـاسب٘ ٫ٚ    تكًٝدٙ ي٬ٍٚ اٚ اْ٘ ٜتدرل ٫غتُا

تسدٝض، اٚ وتاط َع ايتُهٔ ٜٚتدرل َع عدَ٘ ٚدٛٙ اسٛطٗا بٌ اقٛاٖا ا٭خـرل  

يعدّ َسدض ٭سد ا٫ستُايني ع٢ً اٯخس ؾهُا وتٌُ اختؿاف سس١َ ايعدٍٚ 

بػرل َا إذا نإ املعدٍٚ ايٝ٘ اعًِ نريو وتٌُ اختؿاف تكًٝد ا٭عًـِ ؾُٝـا مل   

ايعدٍٚ، ْعِ إ َٓع عٔ ا٫ط٬م يف ديٌٝ سس١َ ايعدٍٚ ٚضـًِ يف ديٝـٌ    ٜطتًصّ

ٚدــٛب تكًٝــد ا٭عًــِ نــإ َساعــا٠ ايجــاْٞ اٚىل ٚيعًــ٘ نــريو ٭ٕ ديٝــٌ سسَــ١   

ــٌ ٫        ــ٬ف ٚا٭ؾ ــٌ اـ ـــ يف ق ــاْٞ َٓت ــاع ٚايج ــٌ اٚ اٱمج ــا ا٭ؾ ــدٍٚ اَ ايع

ــ٣ٛ ا٫ٍٚ        ــ١ ؾت ــشاب سذٝ ــع يف اضتؿ ــ٘ ٫ ْؿ ــِ اْ ــ٘ ٜعً ــديٌٝ َٚٓ ــازض اي اٚ ٜع

ٚدٛب تكًٝدٙ اٚ اؿهِ ايؿسعـٞ املطـابل يؿتـٛاٙ ٚيعًـ٘ يـريو دعـٌ ا٭سـٛط يف        

امل  ايعدٍٚ ٚإ نإ ا٭خر باسٛط ايكٛيني بُٝٓٗا اسٛط سطبُا عسؾت، ثِ إ 

ٖــرا نًــ٘ إذا نــإ ا٫ٍٚ وــسّ ايعــدٍٚ ستــ٢ ٜهــٕٛ ايعــدٍٚ إىل ا٭عًــِ قككــًا     

ٜهٔ ايسدـٛع إىل ايجـاْٞ عـد٫ًٚ    يًعدٍٚ ٚا٫ ؾإ مل ٜهٔ َؿتًٝا عس١َ ايعدٍٚ مل 

ٚبعباز٠ اخـس٣ َطـأي١ دـٛاش ايعـدٍٚ ٚعدَـ٘ بعـد إ نـإ َـٔ املطـا٥ٌ اـ٬ؾٝـ١           

ٚداز اَسٙ بني احملرٚزٜٔ يهٕٛ املعـدٍٚ ايٝـ٘ اعًُـًا ْعـرل اؾـٌ َطـأي١ ايتكًٝـد اٚ        

تكًٝد ا٭عًِ اٚ ايبكـا٤ عًـ٢ تكًٝـد املٝـت هـب إ هتٗـد ؾٝـ٘ املهًــ ٜٚأخـر مبـا           

ً٘ ؾإٔ مل ٜطتكٌ ب٘ عكً٘ عًٝ٘ إ ٜأخـر بـاملتٝكٔ ايطسٜكٝـ١ ؾٓكـٍٛ إ     اضتكٌ ب٘ عك
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نإ املعدٍٚ ايٝ٘ ٚاملعدٍٚ عٓ٘ ن٬ُٖا قا٥ًني ظٛاش ايعدٍٚ ؾ٬ اغهاٍ ٭ْ٘ عًٝ٘ 

نإ ايعـدٍٚ يـ٘ َـٔ املتـٝكٔ إذ ٫ ىًـٛ َسدعـ٘ َـٔ إ ٜهـٕٛ اسـدُٖا ٚقـد قـا٫            

اسـدُٖا َتٛقؿـًا ٚاٯخـس قـا٬ً٥      ظٛاش ايعدٍٚ ؾايعدٍٚ ي٘ َدل٤ قطعًا ٚنرا يٛ نإ

باؾٛاش ٭ٕ ايتٛقـ عباز٠ عٔ عدّ ايؿت٣ٛ ؾٝتعني عًـٞ ايعـدٍٚ اٜكـًا ٚنـرا إ     

نإ اسدُٖا ٜكٍٛ بايتدرل بني ايعدٍٚ ٚعدَ٘ ٚاٯخس ٜعني اسدُٖا ؾـإ ا٭خـر   

مبا ٜعٝٓ٘ اٯخس طسٜل ا٫ستٝاط ٚاَا إ نإ اسدُٖا ٜعني ايعـدٍٚ ٚاٯخـس ميٓعـ٘    

 ايبني يدٚزإ اَسٙ بني احملرٚزٜٔ ؾٝذب عًٝ٘ ا٭خر باسٛط ايكٛيني ؾ٬ َتٝكٔ يف

يف املٛازد، ثِ إ َا ذنسْا سهِ املطأي١ عطب ايٓعـس يف ا٭ديـ١ ٚاَـا املكًـد ؾبعـد      

إ مل ٜطتكٌ عكًـ٘ بػـ٤ٞ هـب عًٝـ٘ ا٫ستٝـاط اٚ ا٭خـر بـاملتٝكٔ ٫ٚ َتـٝكٔ يف         

ٛٸشاٙ َعًا اٚ سسٸَاٙ اٚ اٚدبـاٙ اٚ  ايبني إذا اختًؿا يف اؿس١َ ٚايٛدٛب، ْعِ إ د

ٛٻشٙ اسدُٖا ٚاٚدب٘ اٚ سس١َ اٯخس أَهٔ اؾُع بـني ؾتٛاُٖـا، ٚاؿاؾـٌ يـٛ      د

ؾٝشتـاط يف املطـأي١ ايؿسعٝـ١     اَهٓ٘ اؾُـع بـني ايؿتـٛا٥ني نـإ ذيـو اضـًِ يـ٘ ٚا٫       

ٜٚأخر بأسٛط ايكٛيني ٚا٫ ؾًٝتدرل بـني ايعـدٍٚ ٚايبكـا٤، َٚـٔ مجٝـع َـا ذنسْـا        

ًٍد َـٔ ٜكـٍٛ عسَـ١ ايعـدٍٚ بـٌ ا٫ٚىل      ظٗس اْ٘  ٫ ٚد٘ يعٓٛإ املطأي١ بكٛي٘ إذا ق

إ ٜعٕٓٛ إذا قًد فتٗدًا ٚٚدد اعًِ َٓ٘ ؾا٭سٛط ايعدٍٚ ٚإ نإ ا٫ٍٚ وسَ٘ 

ثِ إ دعٌ ايعدٍٚ اسٛط يعً٘ َـٔ ادـٌ إ قٛيـ٘ بٛدـٛب تكًٝـد ا٭عًـِ اٜكـًا        

 .َٔ باب ا٫ستٝاط ٚا٫ ؾًٝظ ايعدٍٚ اسٛط َٔ ايبكا٤

ٚايج٬ثٕٛ: إذا قًد غدؿًا بتدٝـٌ اْـ٘ شٜـد ؾبـإ عُـسًا ؾـإ ناْـا         املطأي١ اـاَط١

اٚ نـإ   .(1)َتطاٜٚني يف ايؿك١ًٝ ٚمل ٜهٔ ع٢ً ٚد٘ ايتكٝٝد ؾض، ٚا٫ ؾُػهٌ

عُسًا اعًِ ؾض عًُ٘ ٚتكًٝدٙ ٚيـٛ نـإ بعٓـٛإ ايتكٝٸـد ٭ٕ ايؿتـ٣ٛ ايـرٟ اخـرٙ        

                                                           

 ( ٫ اغهاٍ ؾٝ٘ اذ ٫ اثس يًتكٝٝد يف اَجاٍ املكاّ. 5)
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 ٚدـ٘ يعـدّ ؾـش١ ايعُـٌ عًٝـ٘      ؾت٣ٛ ؾادز عٔ اًٖ٘ دـاَع يػـسا٥غ ا٭خـر ؾـ٬    

ٚفسد ايبٓا٤ ع٢ً إ ؾت٣ٛ غرلٙ ٫ ٜكـس بؿـش١ ايعُـٌ ستـ٢ إذا نـإ ايػـرل غـرل        

داَع يػسا٥غ دٛاش ا٭خر بؿتٛاٙ ؾك٬ً عُا إذا يٛ نإ داَعًا غاٜـ١ ا٭َـس عًـ٢    

ا٫ٍٚ ٜهٕٛ َتذسًٜا بٌ َػسعًا ٫ٚ ميٓع غ٤ٞ َُٓٗا عٔ ؾش١ ايعٌُ إذا مل ٜكس 

ٖــٛ املؿــسٚض )) اقــٍٛ ٫ ىؿــ٢ إ املطــأي١ َبٓٝــ١ عًــ٢ تؿطــرل  بكؿــد ايكسبــ١ نُــا

 ايتكًٝد((.

املطأي١ ايطادض١ ٚايج٬ثني: ؾت٣ٛ اجملتٗد تعًِ بأسد ا٭َٛز: ا٫ٍٚ: إ ٜطُع 

َٓ٘ غؿاًٖا، ايجاْٞ: إ ىدل بٗـا عـد٫ٕ، ايجايـح: اخبـاز عـدٍ ٚاسـد بـٌ ٜهؿـٞ         

ــإ ٚإ مل ٜهــٔ     ــ٘ ا٫ط٦ُٓ ــٛم ٜٛدــب قٛي ــاز غــدـ َٛث ــع: اخب عــاد٫ً، ايساب

إ ٜطُع َٓ٘ غـؿاًٖا ٫ٚ   ايٛددإ يف زضايت٘ ٫ٚ بد إ تهٕٛ َأ١َْٛ َٔ ايػًغ.

ٜكسٙ نٕٛ د٫ي١ ايؿاظ٘ ظ١ٝٓ يجبٛت سذٝت٘ ببٓا٤ ايعك٤٬ املُكٞ غـسعًا، ٚاخبـاز   

عديني ٚد٫ي١ ايؿاظُٗا ظ١ٝٓ اٜكًا غرل َكس ملا عسؾت، ٚاَا اخباز ايعدٍ ايٛاسد 

ٙ ؾـ٬ اغـهاٍ ؾٝـ٘ اٜكـًا إ دعًٓـا ْكـٌ ايؿتـ٣ٛ َـٔ ْكـٌ          بٌ ٚنـٌ َـٔ ٜٛثـل غـدل    

ا٭سهــاّ ايػــسع١ٝ ؾٝهــٕٛ ســاٍ ايعــدٍ ايٛاســد ســاٍ ايعــدٍ ايٓاقــٌ عــٔ ا٭َــاّ  

ٚســاٍ ايجكــ١ ســاٍ اـــدل املٛثــٛم بــ٘ املــب  عًــ٢ سذٝتــ٘ ٚاَــا إ   عًــِٝٗ ايطــ٬ّ

دعًٓاٙ َـٔ قبٝـٌ ْكـٌ املٛقـٛعات نايعًـ١ ٖـٛ اقـسب ٫ٚ اقـٌ َـٔ خسٚدـ٘ عـٔ            

نُا ٖٛ املتٝكٔ َـٔ   عًِٝٗ ايط٬ّسذ١ٝ اخباز اٯساد ايٓاق١ً عٔ ا٫َاّ َٓؿسف 

مج١ً اديتٗا ؾهريو ٫ اغـهاٍ يف سذٝتـ٘ يًطـرل٠ ايكطعٝـ١ اؾازٜـ١ بـني املطـًُني        

سٝح ٜتًكٕٛ ؾتا٣ٚ اجملتٗدٜٔ َٔ ايجكا٠ َٚٓ٘ ٜعٗس ايٛد٘ يف سذ١ٝ نتاب١ ايسضاي١ 

٘ بـٌ ٚيـٛ مل ٜهـٔ َـٔ بـاب اــدل       َع ا٫َٔ َٔ ايػًغ ؾاْ٘ اٜكًا ْكٌ ٜٛثل بؿدق

 اٜكًا ؾسٜإ ايطرل٠ ع٢ً ايعٌُ بٗا َٔ دٕٚ اْهاز َٔ َٓهس.
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ًِد َٔ يٝظ ي٘ ا١ًٖٝ ايؿت٣ٛ ثِ ايتؿـت ٚدـب    املطأي١ ايطابع١ ٚايج٬ثني: إذا ق

عًٝ٘ ايعدٍٚ ٚساٍ ا٫عُاٍ ايطابك١ ساٍ عٌُ اؾاٌٖ ايػرل املكًد ٚنرا إذا قًد 

ايعدٍٚ إىل ا٫عًِ ٚإذا قًد ا٫عًِ ثِ ؾـاز   (1)طغرل ا٫عًِ ٚدب ع٢ً ا٫سٛ

ؾسٚع ٖرٙ املطـأي١  بعد ذيو غرلٙ اعًِ ٚدب ايعدٍٚ إىل ايجاْٞ، ع٢ً ا٫سٛط. 

قد اغرل إىل َدزنٗا ؾُٝا َك٢ بٌ َٚكـ٢ ْؿـظ ايؿـسٚع يف املـ  ؾـ٬ سادـ١ إىل       

 تهساز ٚاعاد٠.

ٚمل ميهـٔ   (2)ٚايج٬ثني: إ نإ ا٫عًـِ َٓشؿـسًا يف غدؿـني    املطأي١ ايجا١َٓ

ايتعٝني ؾإ اَهـٔ ا٫ستٝـاط بـني ايكـٛيني ؾٗـٛ ا٫سـٛط ٚا٫ نـإ كـرلًا بُٝٓٗـا.          

ٚاؾُع بني ؾتٛاُٖـا استـاط ٚا٫ ؽـرل ٫ْـ٘ ٫ ٜـتُهٔ َـٔ ا٫خـر بؿتـ٣ٛ ا٫عًـِ          

ؾٝطكغ ٚدٛب٘ ٫ٕ ٚدٛب تكًٝـد ا٫عًـِ انـا ٖـٛ َـع ايـتُهٔ ٜٚطـكغ َـع عـدّ          

د َٔ تعًِ ؾتٛاٙ، ٚي٫ٛ َا ذنسْا َٔ ضكٛط ايتُهٔ نهْٛ٘ ؾبُٛزد ٫ ٜتُهٔ املكً

ٚتعٝٓ٘ مل ٜهٔ ٚد٘ يًـتدرل يهٓـ٘ َـٔ بـاب اغـتباٙ اؿذـ١        ايتهًٝـ بتكًٝد ا٫عًِ

بػــرل اؿذــ١ ْعــرل إ ٜعًــِ بادتٗــاد اســدُٖا ٫ٚ ٜــتُهٔ َــٔ تعٝٓــ٘ ؾاْــ٘ ٫ ٚدــ٘  

د ٫ستُاٍ ايتدرل َٚا مٔ ؾٝ٘ اٜكًا َٔ ٖرا ايكبٌٝ ؾعٗس إ ايؿت٣ٛ بايتدرل َطـتٓ 

إىل ضكٛط تعني ا٫عًِ يًطسٜك١ٝ ٖرا نً٘ بٓا٤ عًـ٢ نـٕٛ ا٫عًُٝـ١ غـسطًا ؾـٛاش      

        ٔ ا٫عًـِ    ايتكًٝد ٚاَا بٓا٤ ع٢ً َـا ذنسْـاٙ َـٔ نـٕٛ ؾـدٚز ايؿتـ٣ٛ املدـايـ َـ

َاْعًا َٔ دٛاش تكًٝد غـرلٙ ؾـُٝهٔ ايكـٍٛ بـايتدرل َـٔ اٍٚ ا٫َـس ٜعـ  ستـ٢ إذا         

ز ايؿت٣ٛ املدايـ َٔ اعًِ َٔ اَهٔ ا٫ستٝاط باؾُع ٚذيو ٫ؾاي١ عدّ ؾدٚ
                                                           

 ِ باملدايؿ١ ع٢ً َا َس.( بٌ ع٢ً ا٭ظٗس ؾٝ٘، ٚؾُٝا بعدٙ َع ايع5ً)
( ؾإ مل ٜعًِ باملدايؿ١ بُٝٓٗا ؽٝٸس ابتدا٤ًا ٚا٫ ؾإ اَهٔ ا٫ستٝاط اخر بأسٛط ايكٛيني ٚا٫ 4)

ًٍد  ًِد َعٕٓٛ ا٭ع١ًُٝ َٚع عًِ ايعٔ ؽرل نٌ بُٝٓٗا إ استٌُ ا٭ع١ًُٝ يف نٌ َُٓٗا، ٚا٫ ق ق
 َٔ استٌُ اعًُٝت٘.
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ٖرا ايرٟ ٜأخر ؾتٛاٙ، ٚدع٣ٛ إ ا٫ؾٌ املصبـٛز هـسٟ يف سـل نـٌ َُٓٗـا َـع       

ايعًِ بهرب اسدُٖا ٫ٕ اسد ايؿتٜٛني ؾت٣ٛ كايـ َـٔ اعًـِ َـٔ ؾـاسب٘ بـ٬      

اغهاٍ َدؾٛع١ بأْ٘ ٫ ًٜصّ َٔ دسٜإ ا٫ؾًني كايؿ١ ع١ًُٝ يًٛاقع يـٛ مل هـٛش   

ــتُسازٟ َـــع  ــايتدرل    ايـــتدرل ا٫ضـ ــا بـ ــاٜٚني، ْعـــِ إذا قًٓـ تعـــدد اجملتٗـــدٜٔ املتطـ

ا٫ضــتُسازٟ ٖٓــاى نــإ َكتكــ٢ ا٫ؾــًني ٖٓــا اٜكــًا ذيــو ؾًٝــصّ كايؿــ١ عًُٝــ١  

 يًتهًٝـ املعًّٛ.

ــ٘ اٚ    املطــأي١ ايتاضــع١ ــدٍ زأٜ ــج٬ثني: إذا غــو يف َــٛت اجملتٗــد اٚ يف تب ٚاي

َٔ ؾطل  اؿاٍ، عسٚض َا ٜٛدب عدّ دٛاش تكًٝدٙ هٛش ي٘ ايبكا٤ إىل إ ٜتبني

اٚ دٕٓٛ اٚ ٚدـٛد َـٔ ٖـٛ اعًـِ َٓـ٘ َـٔ ازبـاب ايؿتـاٟٚ هـٛش يـ٘ ايبكـا٤ عًـ٢             

تكًٝدٙ عهِ ا٫ضتؿشاب إىل إ ٜتـبني يـ٘ اؿـاٍ ٫ٚ هـب عًٝـ٘ ايؿشــ يعـدّ        

ٚدٛب٘ يف َٛازد ا٫ؾٍٛ املٛقـٛع١ٝ بـٌ هـٛش يـ٘ ذيـو ٜعـ  ايبكـا٤ اضتؿـشابًا         

تكــدٜس اؿٝــا٠ َــع اْــ٘ قــد ٜٓــاقؼ يف  ستــ٢ يــٛ غــو يف سٝاتــ٘ ٚبكــا٤ عدايتــ٘ عًــ٢  

ا٫ضتؿــشاب ايجــاْٞ عًــ٢ ٖــرا ايتكــدٜس يعــدّ اســساش املٛقــٛع عًُــًا ٫ٚ هــٛش   

اســساشٙ با٫ضتؿــشاب إذ يــٝظ َــٔ خثــاز بكــا٤ سٝاتــ٘ دــٛاش اضتؿــشاب عدايتــ٘  

ٚعدّ تبدٍ زأٜ٘ ٚبكا٤ عكً٘ ٖٚهرا ٚيٝظ ايػو يف ايعداي١ َطبب عٔ ايػو يف 

٫ْـ٘ ٜهؿـٞ يف ا٫ضتؿـشاب اسـساش املٛقـٛع عًـ٢        اؿٝا٠ ست٢ ٜهؿٞ عٓ٘ ٚذيـو 

تكدٜس اؿٝا٠ ؾايعداي١ ع٢ً تكدٜس اؿٝا٠ َطتؿشب١ ٫ٚ َـاْع َٓـ٘ َٚـا زلعـت َـٔ      

ٚدـٛب اســساش املٛقـٛع يف ا٫ضتؿــشاب ٫ ٜــساد َٓـ٘، أشٜــد َـٔ اؼــاد ايككــ١ٝ     

املتٝك١ٓ ٚاملػهٛن١ ٖٚٛ ساؾٌ يف ايؿسض ٚاقعـ َٔ ايتـِٖٛ املصبـٛز َـا ميهـٔ     

ِ َٔ اْ٘ ٫ اثس ٫ضتؿشاب اؿٝا٠ عٓد ايػو يف املٛت ٫ٕ تستـب دـٛاش   إ ٜتٖٛ

ايتكًٝد ٚبكا٤ سذ١ٝ ايسأٟ ع٢ً اؿٝا٠ عكًٞ قـسٚز٠ إ شٚاٍ ايـسأٟ بـاملٛت َـٔ     
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سهِ ايعكٌ ؾٝهٕٛ اغذلاط اؿٝا٠ ؾٝ٘ اٜكًا َٓ٘ ؾ٬ ٜذلتب ع٢ً اضتؿشاب٘ دـٛاش  

ط اؿٝـا٠ يف اجملتٗـد غـسعًٝا    تكًٝدٙ اٚ سذ١ٝ زأٜ٘ ؾاْ٘ ٜٓدؾع بكسٚز١ٜ نْٛـ٘ اغـذلا  

ٚإ ايتكٝد ا٫بتدا٥ٞ يًُٝت ٫ هٛش امجاعًا ٫ مب٬سع١ ديٌٝ ايعكـٌ ٚعـدّ بكـا٤    

ايسأٟ ي٘ بعد َٛتـ٘ عًـ٢ تكـدٜس تطـًُٝ٘ ٫ ميٓـع عًـ٢ دـٛاش ا٫خـر بسأٜـ٘ ايطـابل           

ؾٝهٕٛ ْعرل اــدل بـٌ عسؾـت اْـ٘ َـٔ اقطـاّ ا٫خبـاز اؿدضـٞ نُـا يف غـرلٙ َـٔ            

 ا٥ع.ازباب خدل٠ ايؿٓ

املطأي١ ا٫زبعٕٛ: إذا عًِ اْ٘ نإ يف عبادات٘ ب٬ تكًٝد َـد٠ َـٔ ايصَـإ ٚمل    

ٜعًِ َكدازٙ، ؾإٔ عًِ بهٝؿٝتٗا َٚٛاؾكتٗا يًٛاقع اٚ يؿت٣ٛ اجملتٗـد ايـرٟ ٜهـٕٛ    

 ٞ املكـداز ايـرٟ ٜعًـِ َعـ٘ بـايدلا٠٤ عًـ٢        (1)َهًؿًا بايسدٛع ايٝ٘ ؾٗٛ، ٚا٫ ؾٝككـ

ٖـرٙ املطـأي١ تتكـُٔ    نتؿـا٤ بايكـدز املتـٝكٔ.    ا٭سٛط ٚإ نـإ ٫ ٜبعـد دـٛاش ا٫   

 ؾسٚعًا اغرل ضابكًا إىل مج١ً َٓٗا َع َدازنٗا.

إ عٌُ املهًـ ب٬ تكًٝد َد٠ َٔ ايصَإ، ثِ عًـِ َٛاؾكتٗـا يًٛاقـع     3ا٫ٍٚ 

اٚ يًُذتٗد ايرٟ نإ تهًٝؿ٘ ايسدٛع ايٝ٘ ؾض اعُاي٘ ٖٚرا َس ايهـ٬ّ ؾٝـ٘ َٚـس    

يعبادات ٚؾٝٗا إ ؼكل َٓ٘ قؿد ايكسب١ نإٔ نـإ غـاؾ٬ً   ضابكًا اْ٘ انا ٜتِ يف غرل ا

سني ايعٌُ ٚاَا َع ايتؿات٘ سٝٓ٘ ؾ٬ ٜؿض َٓ٘ ٚإ نـإ َٛاؾكـًا يًٛاقـع ٚيعًـ٘ مل     

ٜكٝد اؿهِ ٖٓـا اعتُـادًا عًـ٢ َـا َـس َٓـ٘ ضـابكًا ٚإ مل ٜؿـض ٖـرا ا٫عتُـاد يف           

 ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ.

 ٫ٚ يؿت٣ٛ اجملتٗد ٚدب عًٝـ٘ قكـا٤  إذا مل ٜعًِ مبطابك١ عًُ٘ يًٛاقع  ايجاْٞ:

 اعُاي٘ ايطابك١ ٚاعادتٗا َع بكا٤ ٚقتٗا ٖٚرا اٜكًا َس ايه٬ّ ؾٝ٘.
                                                           

عًِ مبدايؿ١ املأتٞ ب٘ يًٛاقع ٚنٕٛ تًو املدايؿ١ َٛدب١ ( ٚدٛب ايككا٤ ٜٓشؿس مبٛازد اي5)
 يًككا٤ بٓعس َٔ هب ايسدٛع ايٝ٘ ؾع٬ً.
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اْ٘ إذا مل ٜعًِ املكداز ايرٟ نإ عًُ٘ ؾٝ٘ ب٬ تكًٝد َج٬ً مل ٜعًـِ إ   ايجايح:

عٌُ ب٬ تكًٝد ؾشٝض مخظ ضٓني اٚ ازبع هـب عًٝـ٘ قكـا٤ اعُايـ٘ يف املكـداز      

اغهاٍ ؾٝ٘ َع عًُـ٘ مبدايؿتـ٘ يؿتـ٣ٛ فتٗـدٙ ٚاَـا َـع ايػـو يف         املتٝكٔ ٖٚرا ٫

املٛاؾك١ ٚاملدايؿـ١ ؾٗـٌ ٖـٛ نـريو هـب عًٝـ٘ ا٫عـاد٠ ٚايككـا٤ اٚ ميهـٔ ادـسا٤           

قاعد٠ ايؿساؽ ٚايتذاٚش ٚايػو بعد ايٛقت ٚدٗإ َٔ اط٬م ادي١ تًو ايكٛاعد 

ُـ         اٍ ايٓطـٝإ  َٚٔ إ ايعـاٖس َٓٗـا مجٝعٗـا ضـٛقٗا يبٝـإ عـدّ ا٫يتؿـات إىل است

ٚايطٗٛ نُا ٜسغد ايٝ٘ قٛي٘ ٫ْ٘ سني نُا ٜتٛقأ أذنس َٓ٘ سني ٜػو ؾإ ظـاٖسٙ  

إ يػ١ٜٛ ايػو مبٓاط ا٫ ذنسٜـ٘ ؾـ٬ ًٜػـ٢ بٗـا ايػـو يف ايؿـش١ ٚايؿطـاد إذا مل        

ٜطتٓد إىل ايػؿ١ً ٚيرا مل ٜعتُدٚا ع٢ً قاعـد٠ ايؿـساؽ ٚايتذـاٚش يف ايطٗـاز٠ ؾُٝـا      

  ٘ سـني ايػطـٌ ٚنـإ ٜؿـٌ املـا٤ ؼتـ٘ تـاز٠ ٫ٚ ٜؿـٌ          إذا عًِ باْ٘ مل وـسى خامتـ

اخس٣ ٚوتٌُ إ ٜهٕٛ ٖرٙ )املس٠( ٚؾٌ املا٤ ٚاؾعب َٓ٘ َا إذا مل ٜعًـِ بأْـ٘   

قد ٜؿٌ بإ استٌُ ٫ْ٘ ٫ ٜؿـٌ املـا٤ ؼتـ٘ ابـدًا َٚٓـ٘ َـا إذا تٛقـأ باسـد طـسيف          

ٝـ٘ ؾـإ   ايػب١ٗ غؿ١ً ٚاستٌُ اْ٘ ؾادف املا٤ ايطاٖس اتؿاقـًا ٖٚـرا اغـب٘ َـا مـٔ ؾ     

َجٌ ذيو ٫ هسٟ ؾٝٗا اؾاي١ ايؿش١ ٚايؿـساؽ ٚإ مل تكـٌ باَازٜتٗـا ؾكـ٬ً عُـا      

دعًٓاٖا اَاز٠ ٚس٦ٓٝر ؾُكتك٢ ايكاعد٠ ٜع  قاعد٠ ا٫غـتػاٍ ٚدـٛب ايككـا٤،    

إ قًت ٖرا ٜتِ ؾُٝا إذا ايتؿت يف ايٛقت ٚاَـا إذا ايتؿـت بعـد ايٛقـت ؾـ٬ فـاٍ       

ــاٍ ٚاَــا بايعؿــٝإ   ي٬غــتػاٍ ٭ٕ ايتهًٝـــ املٛقــت قــد ازتؿــ   ــًا اَــا با٫َتج ع ٜكٝٓ

ٚايككــا٤ بتهًٝـــ ددٜــد َػــهٛى ٚا٭ؾــٌ ؾٝــ٘ ايــدلا٠٤، قًــت ٜهؿــٞ يف ثبــٛت    

ايككا٤ تٓذص ايتهًٝـ يف ايٛقت عهِ ا٫ضتؿشاب ٚقاعـد٠ ا٫غـتػاٍ إ قًـت    

ــد٠      ــِ ايكاعـ ــاط عهـ ــب ا٫ستٝـ ــت ٚإٔ اٚدـ ـــ يف ايٛقـ ــٛب تهًٝـ ــاٍ ٚدـ استُـ

ايٛقت ٜهٕٛ ايػو يف ايتهًٝـ غـهًا بـدًٜٚا    ٚا٫ضتؿشاب يف ايٛقت ا٫ اْ٘ بعد
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فــس٣ ٭ؾــٌ ايــدلا٠٤، قًــت إ ؾسقــٓا ا٭َــس ا٫ستُــايٞ يف ايٛقــت َٓذــصًا ؾُــا   

ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ايككا٤ اٜكًا ٜهٕٛ َٓذصًا ٭ْـ٘ َـٔ اٯثـاز ايٛاقعٝـ١ ايػـرل املٓؿهـ١       

اتـ٢   عٓ٘ َج٬ً بعد ا٫تٝإ باملػهٛى يف ايٛقت مل ٜعًِ بايدلا٠٤ ٫ستُـاٍ نـٕٛ َـا   

ب٘ كايؿـًا يًٛاقـع قـ٬ ٜـ٪َٔ َـٔ ايعكـاب ٭ٕ ا٫غـتػاٍ ايٝكـٝ  ٜطـتدعٞ ايـدلا٠٤           

ايٝك١ٝٓٝ عهِ ايعكٌ ٫ٚشّ ذيو إ ٜهٕٛ ايتهًٝـ عًـ٢ تكـدٜس ٚدـٛدٙ ايـٛاقعٞ     

َٓذصًا غرل َستؿع ؾإذا نإ بٛدٛد ا٫ستُايٞ َتٓذصًا نإ ؾٛق٘ ا٫ستُـايٞ اٜكـًا   

ت استًُٓـا ٚدـٛب ايككـا٤ ٚنُـا إ ا٫ستُـاٍ      َٓذصًا ؾإذا استًُٓا بكا٤ٙ يف ايٛق

ا٫ٍٚ َؿشض يًعكاب نريو ا٫ستُـاٍ ايجـاْٞ يهْٛـ٘ َتؿسعـًا عًٝـ٘ َٚـٔ خثـازٙ،        

ٖــرا َكــاؾًا إ ْؿــظ ا٭َــس ايعــاٖسٟ بايؿعــٌ يف ايٛقــت بعــد ا٫تٝــإ مبػــهٛى    

ايؿش١ قد تٓذص ٚؾـات ؾٝذـب قكـا٤ٙ، ٖـرا َكـاؾًا إىل إ ايككـا٤ َستـب عًـ٢         

بؿسٜك١ ايٛقت ايرٟ ٖٛ َطابل يٮؾٌ دٕٚ ا٭َـس ايٛدـٛدٟ   ْؿظ عدّ ا٫تٝإ 

املٓتصع عٔ ايعدّ ع٢ً ٚد٘ كؿٛف ايػرل ايجابت با٭ؾـٌ، ٚباؾًُـ١ ؾُكتكـ٢    

ايكاعد٠ ٚدٛب ايتدازى بايككا٤ ٚاٱعاد٠ ٚإ مل ٜعًِ املٛاؾك١ يًٛاقع ٚاملدايؿ١ 

 ؾك٬ً عُا إذا عًِ املدايؿ١.

ٕ عًُ٘ كايؿًا يًٛاقع اٚ َػهٛى املدايؿـ١  : إذا غو يف املكداز ايرٟ ناايسابع

ي٘ ٜكتؿس ع٢ً املتبَل يف ايككا٤ ٚايتدزاى ؾسٜإ اؾـاي١ ايؿـش١ يف ايصا٥ـد ضـٛا٤     

غو يف ايصٜاد٠ َٔ سٝـح ٚقٛعٗـا عـٔ تكًٝـد ٚعدَـ٘ َـج٬ً ٜعًـِ اْـ٘ َكـدازًا َـٔ           

اٚا٥ٌ بًٛغ٘ نإ ب٬ تكًٝد ٜٚػو بني ا٫قـٌ ٚا٫نجـس ٚايصا٥ـد َـٔ ا٫قـٌ وتُـٌ       

ٛاؾكت٘ يًتكًٝد ؾ٬ هب عًٝ٘ بايٓطب١ ايٝٗا غ٤ٞ اٚ غو يف اؾٌ ايصٜاد٠ َجـٌ إ  َ

ًٜتؿت إىل ساي٘ ٚاْ٘ غرل َكًد ؾسدع ٚقًد ٚغو يف إ املكداز ايؿا٥ت َـٔ شَاْـ٘   

ايرٟ مل ٜكًد ؾٝ٘ نِ َكداز ؾات٘ س٦ٓٝر ٫ وتاز إىل اؾاي١ ايؿش١ بـٌ ٖـرا غـو    



 رح العروة الىثقىش  11
 

 ا٫قٌ ٚا٫نجس ٚاملسدع يف ايصٜـاد٠ اؾـاي١   يف املكداز ايؿا٥ت اٚ احملتٌُ ايؿٛت بني

 ايدلا٠٤ ٚايؿسم بني املطأيتني ٚاقض.

ــ٣ٛ      3اـــاَظ ــايؿساؽ ٚيعــٌ ٚدٗــ٘ ؾت ــِ ب ــ٢ ٜعً ــ٘ ٜطــتشب إ ٜككــٞ ست اْ

املػــٗٛز عًــ٢ َــا ْطــب ايــِٝٗ ذيــو ؾــُٝٔ نــإ عًٝــ٘ ؾٛا٥ــت ٚتــسدد بــني ايكًٝــٌ 

ٛدٛب١ٝ بـٌ نـاد إ ٫   ٚايهجرل ع٢ً خ٬ف ملا ٖٛ املتٝكٔ َٔ ايدلا٠٤ يف ايػبٗات اي

ٜهٕٛ خ٬ف ست٢ َٔ ا٫خبازٜٔ ٚمج١ً َـٔ ا٫ضـاطني ٚإ زاَـٛا تطبٝـل ذيـو      

عًــ٢ ايكاعــد٠ بأخسادــ٘ عــٔ ايػــب١ٗ ايٛدٛبٝــ١ ا٫بتدا٥ٝــ١ ٚادخايــ٘ يف قاعــد٠         

ا٫غتػاٍ يهِٓٗ مل ٜأتٛا بػ٤ٞ ٚبع  ا٫ضاتر٠ )اؿاز اغا زقا يف ؾ٬ت٘(  ٔ 

٫قٌ ٚا٫نجس ايسادع إىل ايػب١ٗ ا٫بتدا١ٝ٥ ٖٛ ادزنٓا عؿسٙ ٚدٻٗ٘ بإ ايػو يف ا

َا نإ عٝح إذا زدع ايػـاى إىل ْؿطـ٘ دعـٌ ملتٝكٓـ٘ سـدًا خاؾـًا اَـا اذا زادـع         

ْؿط٘ ٚازاد إ ودد ا٫قٌ مل ٜتُهٔ َـٔ ؼدٜـدٙ ؾٗـٛ ًَشـل بايػـو يف املهًــ       

ىؿـ٢، ٚاسطـٔ َـا ميهـٔ إ ٜكـاٍ اضـتؿاد٠        بـ٘ ٜٚسدـع إىل ا٫ستٝـاط ٚؾٝـ٘ َـا ٫     

ٛدٛب  ـا ٚزد يف قكـا٤ ايٓٛاؾـٌ ملـٔ مل ٜـدز نـِ ٖـٞ َـٔ اْـ٘ ٜؿـًٞ ستـ٢ ٫            اي

 ٜدزٟ نِ َكداز ات٢ ٚيف ٖرٙ ا٫ضتؿاد٠ اٜكًا َا ٫ ىؿ٢.

املطأي١ ايٛاسد٠ ٚا٭زبعٕٛ: إذا عًِ إ اعُاي٘ ايطابك١ ناْت َع ايتكًٝد يهٔ 

هْٛ٘ َٔ اعُاي٘ ي يف ٫ ٜعًِ اْٗا ناْت عٔ تكًٝد ؾشٝض اّ ٫ ب٢ٓ ع٢ً ايؿش١،

َٛازد قاعد٠ ايؿساؽ ٚايؿش١ بٌ ميهٔ ادسا٥ٗا يف اؾـٌ تكًٝـدٙ ايـرٟ ٖـٛ مبٓصيـ١      

ــادًا       ــإ اعتُ ــٌ ن ــ٘ ٖ ــادٙ عًٝ ــو يف إ اعتُ ــإ ايػ ــٛي١ٝ ؾ ــأي١ ا٭ؾ ــب١ٗ يف املط غ

ؾشٝشًا غسعًٝا اّ ٫ َسدع٘ ايكاعـد٠ ٚذيـو ٜهؿـٞ يف ؾـش١ ا٭عُـاٍ ايؿـادز٠       

فاٍ يتًو َع اؾسٜإ ؾٝ٘، ٚدع٣ٛ َٔ غرل ساد١ إىل اعُاٍ ايكاعد٠ ؾٝٗا بٌ ٫ 

عدّ ايعُّٛ يكاعد٠ ايؿساؽ ٚايؿش١  ٓٛعـ١ يعُـّٛ قٛيـ٘ انـا ايػـو إذا نٓـت يف       
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غــ٤ٞ مل ػــسٙ ٚعُــّٛ َــا ٖــٛ مبٓصيــ١ ايتكًٝــٌ يف قٛيــ٘ اْــ٘ ســني َــا ٜتٛقــأ اذنــس   

 املطتؿاد َٓ٘ اْ٘ نًُا نإ اذنس مل ٜعتد بػه٘.

دًا، ثِ غو يف اْ٘ داَع يًػسا٥غ اّ ٫ املطأي١ ايجا١ْٝ ٚا٭زبعٕٛ: إذا قًد فتٗ

إ مل ٜهٔ َطبٛقًا باؾاَع١ٝ سٝح ٫ هـب عًٝـ٘ ايؿشــ     ٚدب عًٝ٘ ايؿشـ،

اعتُادًا ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٚع٢ً أٟ سـاٍ ؾكـد عسؾـت اْـ٘ ٜبٓـ٢ عًـ٢ ايؿـشٝض        

بايٓطب١ إىل َا َك٢ َٔ تكًٝدٙ ٚوـسش غـسط ايؿـش١ بايٓطـب١ إىل ا٭عُـاٍ اٯتٝـ١       

دــص٤ َــٔ املطــأي١ ايطــابك١ ٜعــ  إذا غــو يف إ تكًٝــدٙ نــإ    ؾهــإ ٖــرٙ املطــأي١  

ؾشٝشًا اّ ٫ سٝح َس اْ٘ ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿش١ ؾُٝـا َكـ٢ َـٔ تكًٝـدٙ ٚس٦ٓٝـر ؾـ٬       

هب عًٝ٘ ايؿشـ بايٓطب١ إىل َا ٜأتٞ، ٚاؿاؾٌ إ فس٣ ايكاعد٠ يٛ نـإ ٖـٞ   

ٖـا  ا٭عُاٍ ايؿسع١ٝ ايؿاد٠ عٓ٘ ب٢ٓ ع٢ً ايؿش١ ؾُٝا َك٢ ٚٚدب عًٝـ٘ اسساش 

ملا ٜأتٞ َٔ ا٭عُاٍ يهٓو عسؾـت إ ؾسٜاْـ٘ يف اؾـٌ ايتكًٝـد ٚدٗـًا، ٚباؾًُـ١       

تػب٘ ٖرٙ املطأي١ َطأي١ ايػو يف ايؿ٠٬ َـٔ دٗـ١ ايػـو يف ايطٗـاز٠ ؾـإ دـس٣       

ا٭ؾٌ يف ايطٗاز٠ ؾشت ايؿ٠٬ ايطابك١ ٚمل ؼتر ايؿـ٠٬ اي٬سكـ١ إىل طٗـاز٠    

ٚاغـباٖٗا استادـت اي٬سكـ١     ددٜد٠ ٚإ دس٣ يف ا٭عُاٍ ايطـابك١ َـٔ ايؿـ٠٬   

 إىل اسساش ايطٗاز٠ ؾتأٌَ.

املطأي١ ايجايج١ ٚا٭زبعٕٛ: َٔ يٝظ ا٬ًٖ يًؿت٣ٛ وسّ عًٝ٘ ا٫ؾتـا٤ ٚنـرا َـٔ     

يٝظ ا٬ٖ يًككا٤ وسّ عًٝ٘ ايككـا٤ بـني ايٓـاع ٚسهُـ٘ يـٝظ بٓاؾـر، ٫ٚ هـٛش        

  ّ إ نــإ ٚ (5)ايذلاؾــع ايٝــ٘ ٫ٚ ايػــٗاد٠ عٓــدٙ. ٚاملــاٍ ايــرٟ ٜ٪خــر عهُــ٘ ســسا

ا٭خر قكًا ا٫ إذا امؿس اضتٓكاذ سكـ٘ بـايذلاؾع عٓـدٙ. يعـٌ َـسادٙ ا٫ؾتـا٤ يًػـرل        

                                                           

( ٖرا اذا نإ املاٍ نًًٝا يف اير١َ ٚمل ٜهٔ يًُشهّٛ ي٘ سل تعٝٝٓ٘ خازدًا ٚاَا اذا نإ عًٝٓا 5)
 خازد١ٝ اٚ نإ نًًٝا ٚنإ ي٘ سل ايتعٝني ؾ٬ ٜهٕٛ اخرٙ سساًَا.
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ٚاَا ايعٌُ يٓؿط٘ ؾ٬ اغهاٍ ؾٝ٘ بٛد٘ ٚذيو ٫ٕ ايعدايـ١ غـسط يف دـٛاش تكًٝـد     

ايػرل ي٘ ٫ يعٌُ ْؿط٘ ٚنرا طٗاز٠ املٛيد ٚاؿس١ٜ ع٢ً ايكٍٛ بُٗـا ٚاقـعـ َٓـ٘    

تٗاد بإ ٜهٕٛ غسطًا يعٌُ ْؿطـ٘ ؾاْـ٘ يف غـرل    استُاٍ ذيو يف غسط اط٬م ا٫د

قً٘ ددًا إذ َع ادتٗادٙ يٝظ زدٛع٘ إىل ايػرل َٔ زدٛع اؾاٌٖ إىل ايعـامل يـٛ   

مل ٜهٔ ا٫َس بايعهظ بٌ يٛ نإ اعتكاد املكًـد كايؿـًا ٫عتكـاد فتٗـدٙ يف بعـ       

عاملــًا َبــاْٞ ؾتــٛاٙ ٫ هــٛش يــ٘ ايسدــٛع ايٝــ٘ يف ذيــو َجــٌ إ نــإ املكًــد َ٪زخــًا  

بازباب زداٍ ايسٚا١ٜ ٚقعٻـ َٔ اعتُد فتٗـدٙ يف ؾتـٛاٙ عًـ٢ خـدلٙ مل هـص يـ٘       

ايعٌُ بؿتٛاٙ املطتٓد٠ إىل ذيو اؿدٜح َـته٬ً عًـ٢ ٚثاقـ١ زاٜٚـ٘، ْعـِ يف دـٛاش       

اؾتا٥٘ يػرلٙ ٜع  اؾتا٤ غرل ايعادٍ ٚغرل اؿس ٚطاٖس املٛيد يًػرل ٚدٗإ َبٓٝإ يف 

كــٛد َــٔ ايػــسٚط ايٛاقعٝــ١ اٚ ا٫عتكادٜــ١ اتٝــإ يف اؾًُــ١ عًــ٢ نــٕٛ ايػــسط املؿ

دــٛاش ا٫َاَــ١ ملــٔ ؾكــد بعــ  غــسٚطٗا ٚا٫ؾــٌ يف ايػــسط ٚإ نــإ نْٛــ٘ َــٔ 

ــ١ ا٫ إ     ــ١ دٕٚ ايعًُٝ ــاظ َٛقــٛع١ يًُعــاْٞ ايٛاقعٝ ــ١ ٫ٕ ا٫يؿ ايػــسٚط ايٛاقعٝ

مج١ً َٔ غسٚط ايؿت٣ٛ انا اضتٓدٚا ؾٝٗا إىل ا٫مجاعات اي  ٫ فاٍ ي٬ط٬م 

ٗا ٚا٫ضتعٗاز َٓٗا َع َا عسؾت َٔ املٓاقػـ١ يف ثبـٛت ا٫مجـاع ٚظـاٖس ديٝـٌ      ؾٝ

..اخل، ا٫ إ .بعكٗا اٯخس ٚإ نإ َا ذنس َجٌ قٛي٘ ٚاَا َٔ نإ ؾا٥ًُا يٓؿط٘

املٛقٛعات املستب١ عًٝٗا ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ظاٖسٖا َـا نـإ َٛقـٛعًا يف اعتكـاد     

ٔ سسَــ١ ا٫ؾتــا٤ ستــ٢ عًــ٢ نــٕٛ املهًـــ عًــ٢ اغــهاٍ َــع إ يكا٥ــٌ إ ميٓــع عــ

ايػسط ٚاقعًٝا ٫ اعتكادًٜا إذ َا ميهٔ إ ٜهٕٛ ٚدًٗا يًشس١َ يـٝظ ا٫ نْٛـ٘ ضـببًا    

ٱٜكاع ايػرل ع٢ً خ٬ف ايٛاقع سٝح ٜطتؿاد َٔ قٛي٘ يف بٝع ايدٖٔ ايٓذظ ٜبٝٓ٘ 

ملٔ اغذل٣ يٝطتؿبض ب٘ سس١َ اٜكاع ايػرل يف ايكبٝض ٚٚدٛب اع٬َـ٘ يرلتـدع ؾـإ    

٫ع٬ّ ٚايتٓبٝ٘ يٝظ ؼكـل ا٫ضتؿـباح إذ زمبـا ٫ ٜذلتـب ا٫ضتؿـباح عًـ٢       غا١ٜ ا
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ا٫ع٬ّ بٌ َٔ املعًّٛ عدّ ٚدٛب٘ اٜكًا ؾايػا١ٜ اي  ٫ ٜسق٢ ا٫َـس بذلنٗـا ٖـٛ    

عدّ ا٫ضتعُاٍ يف غرل ا٫ضتؿـباح ٚيـٛ مل ٜهـٔ ٜتطـبب يـريو سساَـًا مل ٜهـٔ        

ّ عًـ٢ ايبـا٥ع ذيـو    ٚد٘ ٱهاب ا٫ع٬ّ، بـٌ ٜطـتؿاد َـٔ ْؿـظ ٚدـٛب ا٫عـ٬      

ٜع  سس١َ ايتطبب يًشساّ ايٛاقعٞ ؾإ املػذلٟ داٌٖ بايٓذاض١ ؾًـٝظ بايٓطـب١   

ايٝــ٘ سسَــ١ ؾعًٝــ٘ ٫ٚ ٜتٛدــب ايٝــ٘ ايتهًٝـــ با٫دتٓــاب بــٌ يف َهاضــب غــٝدٓا  

ٜٚػرل إىل ٖرٙ ايكاعـد٠ نـجرل َـٔ ا٫خبـاز املتؿسقـ١ ايدايـ١ عًـ٢         قدع ضسٙا٫ندل 

املٛقٛع يف احملسَات َجٌ َا دٍ ع٢ً إ َٔ اؾت٢ سس١َ تعصٜس اؾاٌٖ باؿهِ اٚ 

ايٓاع بػرل عًِ ؿك٘ ٚشز َٔ عٌُ بؿتٝاٙ ٚقٛي٘ َا َٔ اَاّ ؾ٢ً بكّٛ ؾٝهٕٛ يف 

ؾــ٬تِٗ تكؿــرل ا٫ نــإ عًٝــ٘ اٚشازٖــِ ٚيف خخــس ؾٝهــٕٛ يف ؾــ٬ت٘ اٚ ؾــ٬تِٗ 

تكؿرل ا٫ نإ اثِ ذيو عًٝ٘ ٚيف ثايـح ٫ ٜكـُٔ اٱَـاّ ؾـ٬تِٗ ا٫ إ ٜؿـًٞ      

ِٗ دٓبُا، قاٍ َٚجٌ زٚا١ٜ ابٞ بؿرل املتك١ُٓ يهساٖ٘ إ ٜطكٞ ايبُٗٝـ١ اٚ ٜطعـِ   ب

َــا ٫ وــٌ يًُطــًِ انًــ٘ ٚغــسب٘ ؾــإ نساٖــ١ ذيــو يف ايبٗــا٥ِ اغــعاز عسَتــ٘ يف   

املهًؿني ٜٚ٪ٜدٙ سس١َ ا٫ٜكاع يف ايكبٝض ايٛاقعٞ بٌ زمبـا ٜكـاٍ بٛدـٛب ا٫عـ٬ّ     

ايع١َ٬ يف ادٛب١ املطـا٥ٌ املٗٓٸا٥ٝـ١   ٚايتٓبٝ٘ ٚإ مل ٜهٔ يًػدـ تطبٝب نُا عٔ 

ــ٬ً       ــٛب املؿــًٞ لاضــ١ َعً ــ٢ َــٔ زأ٣ يف ث سٝــح ادــاب بٛدــٛب ا٫عــ٬ّ عً

بٛدٛب ايٓٗٞ عٔ املٓهس ٚيهٔ َع ذيو نً٘ يًٓؿظ يف غرل َا عًِ َـٔ ديًٝـ٘ اْـ٘    

َبػٛض ايٛقٛع َٔ املهًـ عٝـح ٜـساد َـٔ نـٌ اسـد عدَـ٘ يف اــازز اغـهاٍ         

تشسِٜ إذ اقٛاٖا ٚدـٛب اعـ٬ّ ايبـا٥ع يًـدٖٔ ايـٓذظ      يعدّ د٫ي١ َا شبس ع٢ً اي

بٓذاضت٘ َع٬ًً بكٛي٘ يٝطتؿبض ب٘ بايتكسٜب املاقٞ، ٚؾٝ٘ َع اْ٘ وتٌُ ايكٝد َـٔ  

د١ٗ اعتباز ٚقٛع ايػسا٤ بٗرا ايؿـسض ؾٝهـٕٛ ٚدـٛب ا٫عـ٬ّ يتشؿـٌٝ غـسط       

ؾش١ ايػسا٤ نُا قٝـٌ اْـ٘ يـٝظ يًعًـ١ عُـّٛ ؾٝشتُـٌ اقتؿـاز اؿهـِ عًـ٢ بٝـع           
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ٔ ايــٓذظ ؾــ٬ ٜتعــد٣ َــج٬ً إىل بٝــع ايًبــاع املتــٓذظ ٚيــٛ عًــِ باضــتعُاي٘  ايــدٖ

ٚازتهاب يف ا٫نٌ ٚايػساب ٚيٝظ ٖرا ايتعبد بٗرٙ املستب١ َٔ ايبعد َع استُـاٍ  

إ ٜهٕٛ ذيو َٔ د١ٗ إ ايـدٖٔ ايـٓذظ َايٝتـ٘ ايٛاقعٝـ١ تـٓكـ بايٓذاضـ١ َـٔ        

  ٌ بـ٘ دٗـٌ مبكـداز َايٝتـ٘      د١ٗ عدّ دٛاش ا٫ْتؿاع ب٘ يف غرل اؾ١ٗ اـاؾـ١ ؾاؾٗـ

 ؾٝذب اٱع٬ّ ٫َسٜٔ:

 اسدُٖا: عدّ املاي١ٝ ي٘ باعتباز َٓاؾع غرل ا٫ضتؿباح.

ــ٘ ايهــ٬ّ َــٔ سٝــح       ــاز ا٫ضتؿــباح ٖــرا نً ــ٘ باعتب ــ١ ي ــاْٞ: ثبــٛت املايٝ ٚايج

ٚاَا َباغس٠ ايككا٤ ؾ٬ هٛش ب٬ اغهاٍ ٫ْ٘ َع ايػو يف َػـتب٘ قكـاٙ    ايؿت٣ٛ،

اباس١ ي٬عساض َع إ نٌ ذيو  ا عًِ بعدّ زقا٤ تؿٜٛت يًشكٛم ٚا٫َٛاٍ ٚ

املـٛىل بــ٘ ؾٝهـٕٛ يًتطــبب يٛقٛعٗــا سساَـًا بــٌ ايتطــبب يعـدّ ٚقٛعٗــا يف َــٛازد     

ابت٥٬٘ ٚادبًا بٌ يف ا٫خبـاز ايـٛازد٠ يف عـدّ دـٛاش ايتؿـدٟ يػـرل ا٭ٖـٌ نؿاٜـ١         

يعدّ دٛاش تؿدٜ٘ ٚعدّ دٛاش ايذلاؾع ايٝ٘ بٌ ٖٛ باـؿٛف َتعًل يًٓٗـٞ ٚإ  

ايذلاؾع إىل غرل ا٫ٖـٌ نـايذلاؾع إىل اؾبـت ٚايطـاغٛت ٚإ نـإ َـٛزدٙ ايذلاؾـع        

إىل قكا٠ ايعا١َ ا٫ إ َكتك٢ ايكابغ املرنٛز ؾُٝا بعدٙ اْ٘ سهِ نٌ َٔ تساؾع 

إىل غرل َٔ نإ داخ٬ً يف ايكابغ املصبٛز بعد تكٝد َطًكٗا مبكٝدٖا، بـٌ ايػـٗاد٠   

ا٫ثِ بٌ ٖـٛ اغـد يف َٓـاط اؿسَـ١ َـٔ       عٓدٙ يتطبب َكدَات ايككا٤ اعا١ْ ع٢ً

ايذلاؾع يف ٚد٘، ٚاملاٍ ايرٟ ٜ٪خر عهُ٘ سـساّ نايـرٟ ٜأخـر غؿـبًا َـٔ ايػـرل       

يعدّ ضبب١ٝ سهُ٘ ي٬ضتشكام ٫ٚ يدؾع سل ايدع٣ٛ ؾـ٬ ٜٓبػـٞ إ هعـٌ َٓاطـًا     

يف ايتؿسف بٌ ٖٛ نريو ٚإ نإ ا٫خر َطتشكًا ملا ٜأخرٙ بٌ ٜعِ ٖرا ا٭عٝإ 

ايهًٝــات ٚايــرَِ َكتكــ٢ ا٫طــ٬م ا٫ٍٚ ٜٚ٪ٜــدٙ اْــ٘ بٛقٛعــ٘ يف ٜــد اٚ ىــتـ ب

ايػرل ؾاز َتعًكًا ؿل دعٛاٙ ٚإ نإ ًَهًا يًُدعٞ ؾ٬ هـٛش ايتؿـسف ؾٝـ٘ قبـٌ     
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ابطاٍ سل دع٣ٛ َٔ يف ٜدٙ بعد إ اظٗـس دعـٛاٙ ٚاقـدّ عًـ٢ املساؾعـ١ ؾـ٬ ٜٓـايف        

 يـ٘ ٫ َـاْع يـ٘ َـٔ     دٛاش ضسقت٘ َٓـ٘ اٜكـًا يـٛ ضـًُٓاٙ َٚـٔ إ ايعـامل بـإ ايعـني        

ايتؿسف ٚيٝظ يف اط٬م املكبٛي١ ق٠ٛ ؽؿٝـ دٛاش تؿسف املايو يف ًَه٘ ٚإ 

ــٔ          ــا٤ ع ــا اٯب ــدع٢ ؾٝٗ ــا ٜ ــسع، زمب ــد بايػ ــٞ َعاق ــٛاٍ عكً ــ٢ ا٫َ ــًط١ٓ عً ايط

ايتدؿٝـ ست٢ قٌٝ ؾُٝا ٚزد يف بع  َٛازدٙ َٔ تسخٝـ املاز٠ با٫نٌ  ا َـس  

اؿهِ ظـٛاش ايتؿـسف يف َـاٍ ايػـرل ٫     عًٝ٘ بأْ٘ ٜهػـ عٔ ثبٛت سل ي٘ ٚا٫ ؾـ 

ٜهاد ٜكع يف ايػسع ا٫ بديٌٝ قطعٞ ٚيف سهُـ١ املٓـع عـٔ تؿـسف املايـو بـٌ ٖـٛ        

َٔ اؾسادٙ ٚيف ٚد٘ ؾٝشٌُ املكبٛي١ املاْع١ عٔ ا٫خر عهِ غـرل ا٫ٖـٌ ٚإ نـإ    

ا٫خر قكًا ع٢ً غرل ا٫عٝإ نُـا ٜ٪ٜـدٙ قٛيـ٘ يف دٜـٔ اٚ َـرلاخ قـسٚز٠ ظٗـٛز        

ايهًٞ ٚظٗٛز ايٓصاع يف املرلاخ يف ايػب١ٗ اؿه١ُٝ بـٌ بٓـا٤ عًـ٢ بعـ      ايدٜٔ يف 

ــايذلاؾع يف     ٚدــٛٙ عــ٬ز اٱغــها٫ت ايــٛازد٠ عًــ٢ املكبٛيــ١ هــب اختؿاؾــٗا ب

ايػب١ٗ اؿه١ُٝ ؾرلتؿع ا٭غهاٍ َٔ اؾً٘، نٌ ذيو َـع عـدّ تٛقــ ا٭ضـتٓكاذ     

ع ايكـسز  ع٢ً ايسدٛع إىل غرل ا٭ٖـٌ ٚاَـا َعـ٘ ؾٝذـٛش بـ٬ اغـهاٍ ؿـدٜح زؾـ        

ٚاٱنساٙ ٚا٫قطساز ٌٖٚ ٜتدرل يف ايسدٛع إىل قكا٤ ايعاَـ١ اٚ غـرل ا٭ٖـٌ َـٔ     

فتٗدٟ اـاؾـ١ اٚ ٜـتعني ا٫ٍٚ ٭ٕ َـٛزد بعـ  ا٭خبـاز ٚايهًُـات اٚ ايجـاْٞ        

 ٭ْ٘ اقٌ قرٚزًا اٚ ايػسا٥غ املؿكٛد٠ ؾٝ٘ اٖٕٛ َٔ اٯخس يٝظ ٖٓا قٌ تعسقٗا.

املؿـ  ٚايكاقـٞ ايعدايـ١ ٚتجبـت ايعدايـ١       املطأي١ ايسابع١ ٚا٭زبعٕٛ: هـب يف 

ٚباملعاغــس٠ املؿٝــد٠ يًعًــِ باملًهــ١، اٚ ا٭ط٦ُٓــإ بٗــا ٚبايػــٝاع  (5)بػــٗاد٠ عــديني

. َــس ايهــ٬ّ يف ٖــرٙ املطــأي١ ٚيف ايطــسم اثبــات املٛقــٛعات إذ ٫ (4)املؿٝــد يًعًــِ

                                                           

 ا٭ظٗس ثبٛتٗا بػٗاد٠ عدٍ ٚاسد بٌ مبطًل ايجك١ اٜكًا.( َسٻ إ 5)
 ( بٌ ٜهؿٞ ا٫ط٦ُٓإ.4)
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ــٌ َٚــس اْٗــا تجبــت عطــٔ ايعــاٖس       ــ١ عــٔ غرلٖــا َــٔ املٛقــٛعات ب ــد ايعداي تصٜ

غـ عٔ املًه١ عًُـًا اٚ ظٓـًا ٚيعًـ٘ املـساد َـٔ قٛيـ٘ ٚتجبـت باملعاغـس٠ املؿٝـد٠          ايها

يًعًِ باملًه١ اٚ ا٫ط٦ُٓإ ٚا٫ ؾاملعاغس٠ إذا مل ٜكذلٕ عطٔ ايعـاٖس ٫ ٜٓؿـع ٚإ   

اٚدب ايعٔ باملًه١، اَا اعتباز ايعدايـ١ يف ايؿتـ٣ٛ بايٓطـب١ إىل غـرل املؿـ  ؾٝـدٍ       

ّ  رل ايعطـهسٟ  عًٝ٘ َكـاؾًا إىل املـسٟٚ عـٔ تؿطـ     ٚاعتبازٖـا يف ْكـٌ    عًـِٝٗ ايطـ٬

اؿـدٜح ايــرٟ زمبــا ٜطــتؿاد َٓــ٘ ا٭عتبــاز يف املؿــ  با٫ٚيٜٛــ١ ٚاْــ٘ ٫ ديٝــٌ عًــ٢  

تؿدٜك٘ ؾُٝـا ٜٓكًـ٘ َـٔ زأٜـ٘ ظٗـٛز اٱمجـاع ٚنـريو اعتبـازٙ يف ايككـا٤ ايـرٟ           

ٖٛاِٖ مبساتب َٔ اؿدٜح ٚايؿت٣ٛ، ٚباؾًُـ١ ايهـ٬ّ يف َـا تػـتٌُ عًٝـ٘ ٖـرٙ       

أي١ َكاؾًا إىل اْ٘ يف غا١ٜ ايٛقٛح بباْٝ٘ غرل قتاز ايٝ٘ قد َس يف املطأي١ ايجا١ْٝ املط

 ٚايعػسٜٔ ٚتايٝتٗا.

املطأي١ اـاَط١ ٚا٭زبعٕٛ: إذا َكت َد٠ َٔ بًٛغ٘ ٚغو بعـد ذيـو يف إ   

اعُايــ٘ ناْــت عــٔ تكًٝــد ؾــشٝض اّ ٫، هــٛش يــ٘ ايبٓــا٤ عًــ٢ ايؿــش١ يف اعُايــ٘ 

ب عًٝــ٘ ايتؿــشٝض. يعــٌ ايؿــسم بــني ٖــرٙ املطــأي١ ٚبــني ايطــابك١ ٚيف اي٬سكــ١ هــ

املطأي١ ايٛاسد٠ ٚا٭زبعني ٚتايٝتٗا إ تًو َؿسٚق١ ؾُٝا إذا نإ ايػو يف ؾش١ 

ايتكًٝد ٚؾطادٙ بعد ايؿساؽ عـٔ ٚقـٛع اعُايـ٘ عـٔ تكًٝـد ٚيـرا قًٓـا اْـ٘ يـ٘ ادـسا٤           

ٓـاٙ يف ْؿـظ   ا٭ؾٌ يف ْؿظ ايتكًٝد ٚيف ا٭عُاٍ ايؿادز٠ عٓ٘ ٚقًٓـا اْـ٘ يـٛ ادسٜ   

ايتكًٝــد زمبــا اضــتهؿٝٓا عــٔ ايؿشـــ بايٓطــب١ إىل ا٭عُــاٍ اي٬سكــ١ اٜكــًا َــج٬ً ٫ 

ٜدزٟ اْ٘ اسسش اع١ًُٝ َكًدٙ بطسٜل غسعٞ اّ ٫ ٜب  ع٢ً ا٫ٍٚ ٜٚبكـ٢ تكًٝـدٙ   

ٖٚهرا عدايت٘ ٫ٚ وتاز إىل ايؿشـ ؾُٝا بعد ذيو ٚيف ٖرٙ املطأي١ َؿسٚقـ١ يف  

ٟ ا٭ؾـٌ ا٫ بايٓطـب١ إىل ْؿـظ ا٭عُـاٍ ٚيـو إ      ايػو يف اؾٌ ايتكًٝد ؾ٬ هس

تكٍٛ ظسٜاْ٘ يف ٖرٙ اٜكًا يف ْؿظ ايتكًٝد ؾـإ ايػـو يف ايٛدـٛد اسـس٣ ظسٜـإ      
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ا٭ؾٌ ؾٝ٘ َٔ ايػو يف ايؿـش١ بـٌ ا٫ٍٚ َـٔ املتـٝكٔ َـٔ اخبـاز املكـٞ ٚعـدّ         

ا٫عتٓا٤ بايػو بعد ػـاٚش قًـ٘، ٚاؿاؾـٌ نُـا اْـ٘ يـٛ غـو يف إ تكًٝـدٙ نـإ          

ايٛدـ٘ ايؿـشٝض اّ ٫ ٜـب  عًـ٢ ٚقٛعـ٘ عًـ٢ ايٛدـ٘ ايؿـشٝض نـريو إذا          ع٢ً 

غو يف اْ٘ نإ َكًدًا اّ ٫ ٜب  عًـ٢ اْـ٘ نـإ َكًـدًا، ٖـرا ٚيهٓـو خـبرل بعـدّ         

دسٜــإ ا٭ؾــٌ يف ايتكًٝــد ٖٓــا ٚإ ادسٜٓــاٙ يف املطــأي١ ايطــابك١ ٚتٛقــٝض ايؿــسم  

شلـا اّ ٫، َٚـا َكـ٢    باملجاٍ ؾإ َا مٔ ؾٝ٘ ْعرل َـٔ ؾـ٢ً ٫ٚ ٜـدزٟ اْـ٘ تطٗـس      

ْعرل َٔ عًِ بأْ٘ تطٗس يًؿ٠٬ ٫ٚ ٜـدزٟ اْـ٘ تطٗـس ؾـشٝشًا اّ ٫، ٚنٝــ نـإ       

ؾا٭ؾـٌ ٚإ ضـًُٓاٙ يف اسـساز غــسط ؾـش١ ا٭عُـاٍ ايطــابك١ ٚاْـ٘ ٚقعـت عــٔ        

تكًٝد ا٫ اْ٘ ٫ ٜهؿٞ يؿش١ ا٭عُاٍ اي٬سك١ ؾٝذب اسساش غسط ايتكًٝد بايٓطب١ 

نإ َكًدًا يف اعُاي٘ ٫ ٜجبت ب٘ َكًدٙ بـايؿتض ستـ٢    ايٝٗا ٭ٕ فسد ايبٓا٤ ع٢ً اْ٘

ٜتُهٔ َٔ ايعٌُ ؾٗٛ َع اْ٘ ٜب  ع٢ً اْ٘ نإ َكًدًا يف اعُاي٘ ايطـابك١ ٫ ٜٓتؿـع   

 ب٘ يٮعُاٍ اي٬سك١.

إ قًت ضًُٓا ذيو بايٓطب١ إىل غرل ا٭عُاٍ املاق١ٝ املع١ًَٛ ايٛدـ٘ ٚاَـا إذا   

 اْـ٘ نـإ بتكًٝـد اّ ٫ ؾا٭ؾـٌ يف اْـ٘      عًِ اْ٘ ؾ٢ً َد٠ َج٬ً ب٬ ضٛز٠ ٚغـو يف 

نإ َكًدًا ٚإ نإ ٫ ٜٓؿع يف غرل ايؿ٠٬ املصبٛز٠ ا٫ اْ٘ ٜٓؿع بايٓطب١ ايٝ٘ ؾٝذٛش 

ي٘ ايؿ٠٬ بعد ذيو ب٬ ضٛز٠ اعتُادًا ع٢ً ايتكًٝد احملـسش با٭ؾـٌ، قًـت ايؿـسم     

ز٠ َٓـ٘  بُٝٓٗا ٖٛ ايؿسم بني ايػو يف ايطٗاز٠ ايؿادز٠ َٓ٘ ٚاؾٌ ؾـدٚزٙ ايطٗـا  

يؿ٬ت٘ ؾاْ٘ يف ا٫ٍٚ ٜعتُد ع٢ً طٗازْ٘ اي  اسسش ؾشتٗا با٫ؾٌ ملا ٜـأتٞ َـٔ   

اعُاي٘ ٚيف ايجاْٞ ٚإ نإ ٜب  ع٢ً اْ٘ تطٗس يؿ٬ت٘ ا٫ اْ٘ ٫ ٜؿًٞ بعـد ذيـو   

 ا٫ بطٗس خخس ٚتٛقٝض ايؿسم ٜطًب َٔ غرل املكاّ.
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ـًـ  ِ يف َطــأي١ املطــأي١ ايطادضــ١ ٚا٭زبعــٕٛ: هــب عًــ٢ ايعــاَٞ إ ٜكًــد ا٭ع

ٚدٛب تكًٝـد ا٫عًـِ اٚ عـدّ ٚدٛبـ٘، ٫ٚ هـٛش إ ٜكًـد غـرل ا٫عًـِ إذا اؾتـ٢          

بعــدّ ٚدــٛب تكًٝــد ا٫عًــِ، بــٌ يــٛ اؾتــ٢ ا٫عًــِ بعــدّ ٚدــٛب تكًٝــد ا٫عًــِ  

ؾايكدز املتٝكٔ يًعاَٞ تكًٝـد ا٭عًـِ يف ايؿسعٝـات.     (5)ٜػهٌ دٛاش ا٫عتُاد عًٝ٘

١ٝ عػس املػت١ًُ ع٢ً ٚدٛب تكًٝد ا٭عًِ إ ايؿسم بني ٖرٙ املطأي١ ٚاملطأي١ ايجاْ

ذاى نإ َطٛقًا يبٝإ املطتؿاد َٔ ا٭دي١ ايػسع١ٝ يًُذتٗـد ٜعـ  إ اجملتٗـد بعـد     

املسادع١ يف ا٫ديـ١ ايػـسع١ٝ ٜطـتٓبغ ٚدـٛب تكًٝـد ا٭عًـِ ٖٚـرٙ املطـأي١ َطـٛق١          

ٚاَتجـا٫ً  يبٝإ ٚظٝؿ١ املكًد سني ايتؿات٘ إىل إ ي٘ تهايٝـ هب تعسق٘ شلا اطاعـ١  

ايرٟ قد تعسقٓا شلا ضابكًا ٚاٚقشٓا إ ٚظٝؿتـ٘ َـع عـدّ إضـتك٬ٍ عكًـ٘ ظـٛاش       

تكًٝد غرل ا٫عًِ إ ٜكًد ا٫عًـِ ٭ْـ٘ املتـٝكٔ قـسٚز٠ دٚزإ اَـسٙ بعـد ٚقـٛح        

ٚدٛب ايتكًٝد عًٝ٘ بني ايتدرل بني ا٭عًِ ٚغرلٙ ٚبني تعني ا٫ٍٚ َٔ املعًّٛ إ 

درل ٚايـتعني ٜكتكـٞ ا٭خـر َتذـٌ ايـتعني ٚطـسح       دٚزإ ا٭َس يف ايطسٜل بني ايت

ــتعني ٭ٕ      ــتدرل ٚاي ــ٘ بــني اي ــايتعني يف دٚزإ اَــس املهًـــ ب اٯخــس ٚإ مل ْكــٌ ب

دٚزإ ايطسٜل بني ا٭قٌ ٚا٭نجس زادع إىل ايػو يف طسٜك١ٝ غرل قتُـٌ ايـتعني،   

ــ١ عًــ١ يعــدّ دــٛاش ايعُــٌ بــ٘ غــ٬ف غــرلٙ َــٔ املهًـــ بــ٘      ٚايػــو يف ايطسٜكٝ

، ٚنٝـــ نــإ ؾــ٬ قــٝـ يًُهًـــ ايعــاَٞ ا٫ عــٔ ايسدــٛع اىل َعًــّٛ  ايٓؿطــٞ

ايطسٜك١ٝ ثِ إذا زادع٘ ٚاضـتٓبغ ٖـٛ َـٔ ا٭ديـ١ دـٛاش تكًٝـد غـرل ا٭عًـِ ٚاؾتـاٙ          

بريو ؾٌٗ هٛش ي٘ تكًٝد غرل ا٭عًـِ ٭ْـ٘ َـٔ ايعُـٌ بؿتـ٣ٛ ا٭عًـِ إذ ٖـٛ َـٔ         

ًٝد ٭ٕ ايتكًٝد َٔ غ٪ْٚ٘ ٚعٌُ بؿتٛاٙ اّ ٫ سٝح ٫ تػسٜع يًتكًٝد يف اؾٌ ايتك

                                                           

 ( ٫ إغهاٍ ؾٝ٘ اؾ٬ً.5)
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ا٭ؾٍٛ دٕٚ ايؿسٚع، ٚمل ٜعًِ تػسٜع ايتكًٝد يف ا٭ؾٍٛ، ؾاملتٝكٔ ٖٛ ايسدـٛع  

 ايٝ٘ يف املطا٥ٌ ايؿسع١ٝ.

إ قًت تكًٝد غرل ا٭عًِ يؿتـ٣ٛ ا٭عًـِ يـٝظ ا٫ عبـاز٠ عـٔ ايعُـٌ بؿتـ٣ٛ        

ايػرل ا٭عًِ عٔ ؾت٣ٛ ا٭عًِ ؾؿٞ اؿكٝك١ ٜؿدز ؾسٚع٘ عٔ تكًٝد ا٭عًِ، قًت 

ميهٔ إ ٜؿدز ا٭سهاّ ايؿسع١ٝ املطابك١ يؿت٣ٛ غرل ا٭عًِ عٔ ؾتـ٣ٛ ا٭عًـِ    ٫

ا٫ بتٛضغ دعٌ ؾت٣ٛ غرل ا٭عًِ سذ١ ٚضٓدًا ي٘ يف اعُايـ٘ ٖٚـٛ عبـاز٠ اخـس٣     

عٔ تكًٝدٙ اٜاٙ يف ا٭ؾٍٛ، ْعِ ميهٔ املٓع عٔ نٕٛ َطأي١ ايتكًٝد َطأي١ اؾـٛي١ٝ  

 نٝـ ٖٚٛ غسط ؾش١ عًُ٘ ايؿسعٞ.

بع١ ٚا٭زبعـــٕٛ: إذا نـــإ فتٗـــدإ اســـدُٖا اعًـــِ يف اسهـــاّ املطـــأي١ ايطـــا

ايتكًٝـد ٚنـرا إذا نـإ     (5)ايعبادات ٚاٯخس اعًِ يف املعا٬َت، ؾا٭سٛط تبعٝ 

اسدُٖا اعًِ يف بع  ايعبادات ــ َج٬ً ــ ٚاٯخس يف بع  اٯخـس. بـٌ ٚنـرا إذا    

ٓـ   اط يف اؾُٝـع ٖٚـٛ   نإ اسدُٖا اعًِ يف اسهاّ ايكسا٠٤ ٚايطٛز٠ َج٬ً ٫ؼـاد امل

ٚدٛب ا٭خر بكٍٛ اعًُٗا ؾإ ايعاٖس ازاد٠ اعًُٗـا يف تًـو املطـأي١ ٚا٭عًُٝـ١     

املطًكــ١ اٜكــًا انــا تهــٕٛ َسدشــًا بٗــرٙ امل٬سعــ١ ٚنــرا يــٛ نــإ مبٓــاط ا٭قسبٝــ١     

ــأي١       ــرل املط ــ١ يف غ ــ١ ا٭عًُٝ ــاٍ َدخًٝ ــا إذ استُ ــٌ ٚغرلٖ ــٔ اؿاؾ ــ١ ايع ٚأقٛا٥ٝ

٤٬ يف ايذلدــٝض يف تًــو بعٝــد ا٫ إ ٜٛدــب شٜــاد٠  املدتًؿــ١ ؾٝٗــا ٖــٞ قــٌ ا٭بــت 

 بؿرل٠ يف تًو ؾٝدسز عٔ قٌ ايه٬ّ.

                                                           

 ( بٌ ا٭ظٗس ذيو َع ايعًِ باملدايؿ١ ع٢ً َا َس، ٚنرا اؿاٍ ؾُٝا بعدٙ.5)
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املطــأي١ ايجآَــ١ ٚا٭زبعــٕٛ: إذا ْكــٌ غــدـ ؾتــ٣ٛ اجملتٗــد خطــأ هــب عًٝــ٘  

       ّ . (4)اع٬ّ َٔ تعًِ َٓ٘ ٚنرا إذا اخطـأ اجملتٗـد يف بٝـإ ؾتـٛاٙ هـب عًٝـ٘ ا٭عـ٬

٘  ا ٜكع َـٛزدًا يعُـٌ ايػـرل ٚيـٛ ْكـ٬ً يًػـرل       ٖرا إذا عًِ إ املٓكٍٛ ايٝ٘ ٚاملؿت٢ ي

ع٢ً ٚد٘ ٜعد َٔ ايؿسٚع ٚاسهاّ اهلل عٓدِٖ، ٚاَا َع ايعًـِ بايعـدّ نـإٔ عًـِ     

اّ يٝظ ق٬ً يًعٌُ ٫ٚ ٜٓكٌ ع٢ً ايٛد٘ املصبٛز ؾـ٬ ٚدـ٘ يٛدـٛب ا٭عـ٬ّ ٭ٕ     

َا ميهـٔ إ ٜهـٕٛ ٚدٗـًا يـٝظ ا٫ ايتشـسش عـٔ اٜكـاع ايػـرل يف خـ٬ف ايٛاقـع اٚ           

ٚدٛب سؿغ ا٭سهاّ عٔ ا٭ْدزاع ٚايتػرل ٚغ٤ٞ َُٓٗا غـرل ٫شّ يف ايػـسض   

املصبٛز بٌ إ عًِ اْـ٘ قـٌ ٭بـت٤٬ املٓكـٍٛ ايٝـ٘ اٚ غـرلٙ  ـٔ ٜٓتٗـٞ ايٝـ٘ ايؿتـ٣ٛ           

اٜكًا ميهٔ املٓع عٔ ٚدـٛب ا٭عـ٬ّ ٚا٭خبـاز باـطـأ إذ يـٝظ ؾٝـ٘ ا٫ ايتطـبٝب        

تؿاد َٔ مج١ً َٔ ا٭خبـاز املػـاز   يٛقٛع ايػرل يف خ٬ف ايٛاقع ٚإ قبض ذيو ٜط

ايٝٗا ضابكًا اٚ اْ٘ َٔ اؾساد ايعًِ ايكبٝض ٭ٕ تؿٜٛت املؿاحل ايٛاقع١ٝ عًـ٢ ايػـرل   

ؾك٬ً عٔ اٜكاع٘ يف َؿاضدٖا  ا ٜطتكٌ ايعكٌ بكبش٘ نُـا يف ضـا٥س امـا٤ ايعًـِ،     

يهٔ ا٭ْؿاف عدّ ايٛثٛم بػ٤ٞ َٓٗا ٚإ نإ ظاٖسِٖ ؼـسِٜ ايتطـبٝب ٚيعًـ٘    

٭سهــاّ َــٔ دٗــ١ ٚدــٛب ازغــاد اؾاٖــٌ ٚاْــ٘ هــب عًــ٢ اؿاقــس اعــ٬ّ   يف ا

ايػا٥ب ؾك٬ً عُا إذا نإ ذيـو ضـببًا يتػرلٖـا، ٫ ٜكـاٍ ٖـرا يـٝظ َـٔ ايتطـبٝب         

احملسّ ٭ْ٘ ٚقع َٓ٘ غًطًا ٚبعد ذيو ساي٘ ساٍ غـرلٙ يف تٓبٝـ٘ َـٔ ٚقـع يف اـطـأ،      

ٱٜكـاع بؿعًـ٘ ثـِ إ َـا     قًت اٱبكـا٤ عًـ٢ اـطـأ نإٜكاعـ٘ ؾٝـ٘ يف ايكـبض إذا نـإ ا       

ذنسْا نً٘ بايٓطب١ إىل غرل َا عًِ َٔ ايػازع اْ٘ ٫ ٜسٜـد ٚقٛعـ٘ يف اــازز ْعـرل     

ٖتــو ا٭عــساض ٚتًـــ ا٭ْؿــظ ٚبعــ  ا٭ْؿــظ ٚبعــ  َساتــب ا٭َــٛاٍ ؾأْــ٘  
                                                           

ٕٳ إ ؾتٛاٙ ٖٞ ايٛدٛب اٚ 4) ( ا٭ظٗس ٖٛ ايتؿؿٌٝ بني َا اذا ْكٌ ؾتٛاٙ بإباس١ غ٤ٞ ثِ با
س١َ ٚبني َا اذا ْكٌ ؾتٛاٙ بايٛدٛب اٚ اؿس١َ ثِ بإ إ ؾتٛاٙ ناْت اٱباس١ ؾع٢ً ا٫ٍٚ اؿ

 هب ا٭ع٬ّ دٕٚ ايجاْٞ ٚنرا اؿاٍ باٱقاؾ١ إىل اجملتٗد ْؿط٘.
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زادع إىل تهًٝـ نٌ أسد بتطبٝب َٓع ٚقٛع٘ يف اــازز نُـا اْـ٘ ٫ ٜٓـايف عـدّ      

ــاط٧ يف ايٓكـٌ إ نـإ َتعًكـ٘ َـٔ ا٭َـٛاٍ اٚ       ؼسمي٘ يف َٛزد اؿهِ بكـُإ ا 

 غرلٖا  ا ٜطتعكب قُاًْا.

املطأي١ ايتاضع١ ٚا٭زبعٕٛ: إذا اتؿـل يف اثٓـا٤ ايؿـ٠٬ َطـأي١ ٫ ٜعًـِ سهُٗـا       

بكؿد إ ٜطأٍ عٔ اؿهِ بعد ايؿ٠٬ ٚاْ٘  (5)هٛش ي٘ إ ٜب  ع٢ً اسد ايطسؾني

٘،  ؾًٛ ؾعٌ ذيو، ٚنإ َا ؾعً٘ إذا نإ َا ات٢ ب٘ ع٢ً خ٬ف ايٛاقع ٜعٝد ؾ٬ت

ــ٘      ــ٘ اٱعــاد٠. ايطــ٪اٍ بعــد ايؿــساؽ ٚايعُــٌ بٛظٝؿت َطابكــًا يًٛاقــع، ٫ هــب عًٝ

ٚس٦ٓٝر ؾإ ٚاؾل ايٛاقع ؾض، ٫ٚ ىؿ٢ إ َا ٜتؿل يًُؿـًٞ َـٔ ايػـهٛى بعـد     

ايػسٚع يف ايؿـ٠٬ اَـا وتُـٌ إ ٜهـٕٛ َـبط٬ً يًؿـ٠٬ نـإٔ خـسز َٓـ٘ َـرٟ اٚ           

د يؿـ٬ت٘ اّ ٫ وتُـٌ إ ٜهـٕٛ َؿطـدًا نـإٔ عـسض يـ٘        ٚدٟ ٫ٚ ٜعًِ اْـ٘ َؿطـ  

بع  ايػهٛى اي  ٜعًِ اْٗا يٝطت مبؿطد٠ يهٓ٘ ٫ ٜعًِ ايٛظٝؿ١ ٚايع٬ز ٚع٢ً 

ايٛدٗني اَا إ ٜهٕٛ َكؿسًا يف تسى ايتعًِ اٚ قاؾسًا ؾإ نـإ قاؾـسًا ٚاستُـٌ    

ؾـع ايٝـد   ؾطاد ايعٌُ داش ي٘ زؾع ايٝـد نُـا هـٛش يـ٘ اٱمتـاّ يعـدّ ايعًـِ بهـٕٛ ز        

ابطاٍ ٚا٭ؾٌ ايدلا٠٤ ٚإ نإ َكؿسًا ٚدب عًٝ٘ املكٞ ٭ْ٘ َ٪اخـر با٭بطـاٍ   

ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ ابطا٫ً نُا ٖـٛ ايكاعـد٠ يف نـٌ دٗـٌ مل ٜهـٔ عـرزًا ؾـ٬ هـس٣         

اؾاي١ ايدلا٠٤، َٚٓ٘ ٜعٗس اؿاٍ يف ايٛدـ٘ ايجـاْٞ بكطـُٝ٘ يًعًـِ بهـٕٛ زؾـع ايٝـد        

ٛدٛب نإ اٚىل ٚيعٌ ايتعـبرل بـاؾٛاش باعتبـاز    ابطا٫ً ؾٝشسّ ؾًٛ ابدٍ اؾٛاش باي

استُــاٍ سسَــ١ املكــٞ ٚعــدّ دــٛاش ا٫نتؿــا٤ مبــا ٜــأتٞ َــذلددًا ؾــرلاد َٓــ٘ اؾــٛاش 

باملع٢ٓ ا٭عِ ايرٟ ٫ ٜٓايف ايٛدٛب، ٖرا ثِ ٫ ىؿـ٢ إٕ َكتكـ٢ َـا اضـتعٗسْا     

َٓــ٘ يف املطــأي١ ايجآَــ١ ٚايعػــسٕٚ َــٔ بطــ٬ٕ عُــٌ تــازى ايــتعًِ ؾُٝــا ٖــٛ قــٌ    

                                                           

 ( نُا هٛش ي٘ قطع ايؿ٠٬ ٚاضت٦ٓاؾٗا َٔ ا٫ٍٚ.5)
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٫بت٤٬ ا٫ إ ٜط٦ُٔ بعدّ اتؿام ٚقٛع٘ يـ٘ ؾٝٗـا تكٝـد ٖـرٙ املطـأي١ يػـرل َـا نـإ         ا

ق٬ً ي٬بت٤٬ اٚ نٕٛ املؿًٞ  ٔ اط٦ُٔ بعدّ اتؿام ابت٥٬ـ٘ اٚ غؿًتـ٘ عُـا تعًُـ٘     

ٚضٗٛٙ عٓ٘ ٚا٫ ؾ٬ تٓعكد ؾ٬ت٘ َٔ زأع ٚإ نإ قد َس َٓا إ ا٭قـ٣ٛ ؾـش١   

ٚامت٘ زدا٤ ٚاتؿل املؿادؾ١، ٚ ا ذنسْا ٜعٗـس  ؾ٬ت٘ يٛ مل ٜتؿل ي٘ َطأي١ اٚ اتؿل 

ايٛدـ٘ ؾُٝــا يف املــ  َـٔ ؾــش١ ايعُــٌ عًــ٢ تكـدٜس املطابكــ١ ٭ٕ املؿــسٚض ؼكــل    

ايكسب١ املعتدل٠ يف ايعباد٠ مبذسد استُـاٍ املطًٛبٝـ١، ٚاعتبـاز اؾـصّ بـا٭َس يـٛ قًٓـا        

اٚم بـ٘، ؾأنـا ْكــٍٛ بـ٘ ؾُٝـا اَهــٔ ٚاَـا َــع عـدّ اٱَهـإ ؾــدع٣ٛ اعتبـازٙ َطــ        

يدع٣ٛ عدّ متػـٞ ا٫ستٝـاط يف ايػـبٗات ايبدٜٚـ١ ايعبادٜـ١، ايًـِٗ ا٫ إ ٜهـٕٛ        

ايتكسب بٓؿظ ا٭َس با٫ستٝاط ٚاٱبكا٤ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ ذنـسٙ غـٝدٓا ا٭نـدل يف    

 زضايت٘ َع َا ؾٝ٘ َٔ ايتعطـ.

املطأي١ اـُطـٕٛ: هـب عًـ٢ ايعـاَٞ يف شَـإ ايؿشــ عـٔ اجملتٗـد اٚ عـٔ          

٘ ا٫عًِ إ وتاط يف . اَـا َـع عـدّ اط٬عـ٘ عًـ٢ اجملتٗـد ؾٛاقـض إذ ٫        (5) اعُايـ

ديٌٝ ع٢ً سذ١ٝ قٍٛ غرل اجملتٗد عًٝ٘ ؾُع ابت٥٬ـ٘ بايعُـٌ هـب عًٝـ٘ ا٫ستٝـاط      

يعدّ ا٫َٔ َٔ ايعكاب بدْٚ٘ ٜٚهؿٞ يف ا٫ستٝاط ٖٓا ا٫خر َٔ اسـٛط ايكـٛيني   

 ٞ بــإ اســد  اٚ ا٫قــٛاٍ ٫ٚ هــب عًٝــ٘ ا٫خــر بــاسٛط ا٫ستُــا٫ت يعًــِ ايعــاَ

ا٫قٛاٍ ٖٛ اؿذ١ عًٝـ٘ َٚـع عـدّ اَهـإ ا٫ستٝـاط ٫ ٜبعـد ٚدـٛب اختٝـاز َـا          

ٜٛاؾل ؾت٣ٛ املػٗٛز إ سؿٌ َٓـ٘ ايعـٔ ٚا٫ط٦ُٓـإ ٚا٫ ؾٝشتـاط بـني َـا ٜعٓـ٘        

َٚا ذٖب ايٝ٘ املػٗٛز ٫ْـ٘ ا٫قـسب إىل ايٛاقـع بعـد ايعًـِ بعـدّ ضـكٛط٘ ٚعـدّ         

ؾ٬ ٜبعد دٛاش ا٫خر بؿت٣ٛ  ٚدٛد طسٜل خاف ٚاَا شَإ ايؿشـ عٔ ا٫عًِ

                                                           

بٛدٛد َٔ هٛش تكًٝدٙ  ( ٜٚهؿٞ قٝ٘ إ ٜأخر بأسٛط ا٭قٛاٍ يف ا٭طساف احملت١ًُ اذا ع5ًِ)
 ؾٝٗا.
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نٌ َٔ اجملتٗدٜٔ إىل إ ٜتبني عٓـدٙ ا٫عًـِ َـِٓٗ بٓـا٤ )ميهـٔ ايكـٍٛ بـإ اؾـاي١         

عــدّ املــاْع غــرل دازٜــ١ يف شَــإ ايؿشـــ عــٔ املــاْع ا٫ إ ٜكــاٍ بعــدّ ٚســٛب  

ايؿشـ اؾ٬ً ع٢ً َا ذنسْا َٔ إ ايعًِ ايؿت٣ٛ املدايؿـ١ َـٔ ا٫عًـِ َـاْع عـٔ      

ــ٣ٛ غــ   ــر بؿت ــٛاش ا٫خ ــ٘     د ــسطًا ؾعًٝ ــ١ غ ــٕٛ ا٫عًُٝ ــ٢ إ ٜه ــا٤ عً ــا بٓ رلٙ، ٚاَ

ــاٟٚ      ــع تطـ ــتدرل َـ ــدِٖ ٚا٫ ؾٝـ ــ١ اسـ ــِ باعًُٝـ ــاٟٚ إ عًـ ــني ايؿتـ ــاط بـ ا٫ستٝـ

ا٫ستُا٫ت َٚع ٚدٛب ا٫ستُاٍ يف اسدِٖ دٕٚ ايبك١ٝ ٜتعـٝٸٔ ا٫خـر مبشتُـٌ    

ًِـ   د ا٫ع١ًُٝ ع٢ً ايتؿؿٌٝ املاقٞ)ٖرا نً٘ يف ايتكًٝد ا٫بتدا٥ٞ ٚأَا يف َجٌ يـٛ ق

ُٸـٔ ٜسدـع ايٝـ٘ يـ٘ إ ٜبكـ٢ عًـ٢ تكًٝـدٙ             غدؿًا ثِ َـات ؾؿـٞ شَـإ ايؿشــ ع

 ايطابل نرا(.

املطــْاي١ ايٛاســد٠ ٚاـُطــٕٛ: املــأذٕٚ ٚايٛنٝــٌ عــٔ اجملتٗــد يف ايتؿــسف يف    

ا٫ٚقاف اٚ يف اَٛاٍ ايكؿس ٜٓعصٍ مبٛت اجملتٗد، غ٬ف املٓؿٛب َـٔ قبًـ٘ نُـا    

تٛيٝت٘ ٚقَُٝٛت٘ عًـ٢   (5)يكؿس، ؾأْ٘ ٫ تبطٌإذا ْؿب٘ َتٛيًٝا يًٛقـ اٚ قًُٝا ع٢ً ا

ا٭ظٗس. ؾاْـ٘ ٫ ٜطٗـس عًـ٢ ا٫ظٗـس اَـا اْعصايـ٘ مبٛتـ٘ يـٛ نـإ عًـ٢ ضـبٌٝ اٱذٕ            

ٚايتٛنٌٝ ؾ٬ْ٘ ٫ ٜصٜد عٔ ضا٥س ايٛن٤٬ ٚاملأذْٚني بٌ ٚضا٥س ايعكٛد ا٭ذ١ْٝ اي  

١َ بـاٱذٕ  تبطٌ مبٛت ا٭ذٕ ٚاملٛنٌ بٌ يٝظ ذيو بط٬ًْا ٫ٚ ؾطدًا بٌ ٖٞ َتكٛ

ٚايسقا ٚطٝب ايٓؿظ املتك١َٛ باؿٝا٠ بٌ ٚيٛ مل ْكٍٛ يتكَٛٗا باؿٝا٠ اٜكـًا إذ ٫  

اثس يسقاٙ بعد َٛت٘ ٫ْتكاٍ ايذلن١ إىل غرلٙ، ؾؿُٝا مٔ ؾٝ٘ تبطٌ ْٝابت٘ عٔ اجملتٗد 

باملٛت ايبت١ ؾ٬ اثـس ملـا نـإ تـأثرلٙ بعٓـٛإ ْٝابتـ٘، ٚاَـا َـا نـإ َـٔ قبٝـٌ اعطـا٤             

 يك١َُٛٝ اي  تعد َٔ املٓاؾب ؾايه٬ّ ؾٝٗا َٔ دٗتني.اي١ٜ٫ٛ ٚا

                                                           

 ( ؾٝ٘ اغهاٍ ٚا٫ستٝاط ٫ ٜذلى.5)
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اسداُٖا: نٕٛ ذيو يًُذتٗد ٜع  إ يًُذتٗد ٖرا ايٓشٛ َٔ ايتؿسف بإ 

 ٜٓؿب َتٛايًٝا ع٢ً ايٛقـ ٚقًُٝا ع٢ً ايؿػرل اّ ٫.

ثاُْٝٗا: إ مبٛت٘ ٜبطٌ ٖرا ايتؿسف َٓـ٘ اٜكـًا نايكطـِ ا٫ٍٚ اّ ٫. ٫ ٜبعـد     

ٗد مبا دٍ ع٢ً دٛاش اضتد٬ف ايكاقٞ ؾُٝا ٖٛ يف ؼت إ ٜطتعٗس ذيو يًُذت

٫ٜٚت٘ ؾإ ذيو قطِ َٔ ا٫ضتد٬ف ؾإذٕ داش ذيو يف شَٔ اؿكـٛز نُـا زمبـا    

ٜهٕٛ ذيو َٔ َطًُاتِٗ داش يف شَـٔ ايػٝبـ١ اٜكـًا بـٌ ٚنُـا نـإ ذيـو ي٬َـاّ         

سٝح نإ ي٘ إ ٜٓؿب ايكاقٞ ٜٚٛيٝ٘ اَس ايعا١َ نإ ذيو يٓا٥ب ايػٝبـ١ بعُـّٛ   

ديٌٝ ْٝابت٘ بٌ اط٬م َجٌ نٌ َعسٚف ؾدؾ١ ٚعـٕٛ ايكـعٝـ ؾـدق١ اٜكـًا ٫ٕ     

زؾع ايكؿٛز عٔ ايؿػرل ظعٌ اًَٝٓا عًٝ٘ َٔ املعسٚف، ٚدع٣ٛ إ اَهإ دعـٌ  

اي١ٜ٫ٛ ٚايك١َُٛٝ ٚاغباٖٗا َٛقٛف ع٢ً اٱيتصاّ ظعٌ ا٫سهاّ ايٛقـع١ٝ ٚزمبـا   

َدؾٛعـ١ بــإ َجـٌ ٖــرٙ    ٫ ًٜتـصّ بـ٘ بــٌ زمبـا ٜــسٕٚ بعكـِٗ دعًــٗا َـٔ احملــا٫ت     

ا٫َٛز اي  ايٝٗا َٓػأ اْتصاع عسيف قاب١ً يًذعٌ ٚيٛ ظعٌ َٓػأ اْتصاعٗـا ؾاْٗـا ٫   

تٓكـ عٔ ايكاقٞ ٚخًٝؿ١ ايكاقٞ بٌ ْٚؿظ َٓؿب ا٫َا١َ ٚتٛقٝض ذيـو إ  

اجملتٗد قد ٜتؿـسف يف َـاٍ ايٝتـِٝ ٚايٛقــ بعٓـٛإ اْـ٘ ٫ ٚايـٞ يـ٘ ٚاجملتٗـد ٚيٝـ٘           

ف َــع بكــا٤ ايــتشؿغ عًــ٢ ايعٓــٛإ ايــرٟ دــٛش يــ٘ ؾٝــ٘   ايػــسعٞ ايٓــٛعٞ ؾٝتؿــس

ايتؿــسف بــريو ايعٓــٛإ ٖٚــٛ عٓــٛإ نــٕٛ املــاٍ اٚ ايػــدـ ٫ ٚايــٞ يــ٘ ٚقــد   

ٜتؿسف ؾٝ٘ بعٓٛإ اخساد٘ َٔ ٖرا ايعٓٛإ ؾٝذعٌ ي٘ ٚايًٝا ٚقًُٝا ؾٝدسز بـريو  

عٔ نْٛ٘ ٫ ٚايٞ ي٘ َٚٔ املعًّٛ إ عٓٛإ تؿسؾ٘ يهٌ ٚاسد َٔ ايٓشٜٛٔ ٜػـاٜس  

خس ؾذعٌ ايك١َُٛٝ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايٛقـ َٔ قبٌٝ ايجاْٞ ٚاٱذٕ ٚايتٛنٌٝ َٔ اٯ

قبٌٝ ا٫ٍٚ يٛ مل ٜهٔ َطبٛقًا ظعٌ ْؿط٘ قًُٝا َٚتٛيًٝا ٚا٫ نـإ َٓػـأٙ ايتؿـسف    

 ع٢ً ايٓشٛ ايجاْٞ.
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ٚاَا ايه٬ّ يف اؾ١ٗ ايجا١ْٝ ٖٚٛ اْـ٘ إذا نـإ تؿـسؾ٘ عًـ٢ ٖـرا ايٓشـٛ ايجـاْٞ        

كد ْكٌ يف اؾٛاٖس عـٔ بعـ  اْـ٘ ٫ ٜٓعـصٍ مبـٛت اجملتٗـد بـٌ        ٜٓعصٍ مبٛت٘ اّ ٫ ؾ

قٌٝ اْ٘ ٫ ٜٓعصٍ بعصي٘ اٜكًا ثِ قاٍ ٚإ نإ ٫ ىؿ٢ عًٝو َا ؾٝـ٘ قـسٚز٠ نْٛـ٘    

َٔ ؾسٚع٘ ايرٜٔ ٜٓعصيٕٛ باْعصاي٘ مبٛت ٚمٛٙ إذ ٖٛ يٝظ اشٜد َٔ ا٫َـاّ ايـرٟ   

َـاّ اَهـٔ س٦ٓٝـر عـدّ     ٜٓعصٍ ْٛاب٘ مبٛت٘، ْعِ يٛ قٌٝ ظٛاش تـٛيٝتِٗ َـٔ قبـٌ ا٫   

اْعصاشلِ مبٛت٘ يهِْٛٗ َٔ ؾسٚع ا٫َا١َ س٦ٓٝر يهٔ دٛاش ذيـو ٫ ىًـٛ َـٔ ْعـس     

يًػو يف اؾٌ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ شلِ ع٢ً ايٛد٘ املصبٛز ٚع٢ً تكدٜسٙ ؾاملتذ٘ دـٛاش  

عصي٘ ي٘ إذًا نُا إ ي٘ ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايٓؿب يـ٘ ٫ٜٚـ١ عًـ٢ ايعـصٍ ٫طـ٬م ايـديٌٝ،       

يف ذيو ٚا٫ؾٌ ايعـدّ ٚنـرا ايػـو يف اضـتؿاد٠ اي٫ٜٛـ١      ا٫ إ ا٫ْؿاف ايػو 

يهٌ سانِ ع٢ً عصٍ ْا٥ب اٯخس بٌ يعٌ املطتؿاد عدّ ١ٜ٫ٚ ٫سـدِٖ عًـ٢ َـا    

دخٌ يف ١ٜ٫ٚ اٯخس ٫ٚ اقـٌ َـٔ ايػـو ٚا٫ؾـٌ ايعـدّ، اْتٗـ٢ بـتػرل َٓـا غـرل          

َـاّ  َػرل ٚايتشكٝل َا ذنسْا َٔ امن ي٘ اعطا٤ اي١ٜ٫ٛ َـٔ قبـٌ ْؿطـ٘ َٚـٔ قبـٌ ا٫     

ٚاْ٘ ٫ ٜٓعصٍ مبٛت٘ ع٢ً أٟ ٚد٘ نإ إذ ٜهٕٛ ايك١َُٛٝ َـٔ قبـٌ ْعـرل ايكَُٝٛـ١     

َٔ قبٌ ا٫ب ٚاؾد ٚتٛيٝ٘ ايٛقـ َٔ قبٌ ايٛاقـ اٚ املتٛيٞ ع٢ً ذيـو ٖـرا يـٛ    

ناْت ايتٛي١ٝ َٔ قبـٌ ْؿطـ٘ ٚاَـا يـٛ ناْـت َـٔ قبـٌ ا٫َـاّ ؾعـدّ ؾطـادٖا مبٛتـ٘            

 اٚقض.

ٞ ع٢ً تكًٝد املٝت َٔ دٕٚ إ ٜكًد اؿـٞ يف  املطأي١ ايجا١ْٝ ٚاـُطٕٛ: إذا بك

ٖرٙ املطأي١ نإ نُٔ عٌُ َٔ غرل تكًٝد. ا٫ إذا اضتكٌ عكًـ٘ ظـٛاش بكا٥ـ٘ عًـ٢     

تكًٝد املٝت ٚاَـا َـع عـدّ ذيـو ؾٝذـب عًٝـ٘ ايسدـٛع إىل ايػـرل ٚايتكًٝـد ؾٝأخـر           

باملتٝكٔ إ نإ، يهٓـو عسؾـت إ ايعـدٍٚ إىل تكًٝـد اؿـٞ ملـا نـإ قتُـٌ املٓـع          

نايبكا٤ ع٢ً تكًٝـد املٝـت مل ٜهـٔ ٖٓـاى يـ٘ طسٜـل ٜكـٝ  ؾٛدـب عًٝـ٘ ا٫ستٝـاط           
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با٫خر باسٛط ايكٛيني، ا٫ إ ٜكاٍ إ ٖرا إذا نإ قد قًد املٝت يف َطأي١ ايبكا٤ 

إذ ٜهٕٛ س٦ٓٝر تكًٝدٙ يًشٞ عد٫ًٚ ٚاَـا إذا مل ٜهـٔ قًـد املٝـت ؾٝهـٕٛ ايسدـٛع       

ملتٝكٔ إذ يٝظ تكًٝد اؿٞ يف َطـأي١ ايبكـا٤   إىل اؿٞ يف َطأي١ ايعدٍٚ ٚايبكا٤ َٔ ا

عد٫ًٚ عٔ املٝت ست٢ ٜدٚز اَسٙ بني احملـرٚزٜٔ، إ قًـت نٝــ ميهـٔ إ ٜهـٕٛ      

قد قًد املٝت يف َطأي١ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد املٝت، قًت ٫ َاْع َٓ٘ يٛ قًٓـا بـإ اخـر    

ؾُٝـا اَهـٔ   ايسضاي١ ٚاٱيتصاّ بايعٌُ تكًٝدًا ا٫ إ ميٓع عٔ نٕٛ ذيـو تكًٝـدًا إ٫   

ا٫خر ب٘ َٚطأي١ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد املٝـت ٫ ميهـٔ ا٫خـر ٚايعُـٌ بـ٘ ٚاَـا يـٛ مل        

ْكٌ بهٕٛ فسد ذيو تكًٝدًا ؾُٝهٔ إ ٜهٕٛ قد قًدٙ يف ايبكا٤ ع٢ً تكًٝـد ضـابك٘   

شَاًْا ؾٝهٕٛ قًدٙ يف َطأي١ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد املٝـت ٚعًٝـ٘ ؾٝهـٕٛ اخـر ذيـو َـٔ       

َٔ املتٝكٔ، ٚنٝـ نإ ؾ٬ اغهاٍ يف ٚدٛب نٕٛ  اؿٞ عد٫ًٚ ؾٝدسز عٔ نْٛ٘

ايبكا٤ عًـ٢ تكًٝـد املٝـت َطـتٓدًا إىل ادتٗـاد اٚ تكًٝـد غـرل ذيـو املٝـت ٚا٫ نـإ           

بكا٩ٙ ع٢ً تكًٝـدٙ بتكًٝـدٙ دٚزًا ٚاقـشًا، ٚقـد عسؾـت إ ا٫خـر يف ذيـو بتكًٝـد         

يًعــاَٞ ايػــرل اٜكــًا ٫ ميهــٔ ا٫ إ ٜهــٕٛ ذيــو ايػــرل َــٔ املتــٝكٔ ٚا٫ ؾــ٬ هــٛش 

تكًٝدٙ ٫ٚ ٜهـٕٛ َـٔ املتـٝكٔ ا٫ إذا مل ٜػـتٌُ عًـ٢ عـدٍٚ َـٔ املٝـت ٚإ٫ٍ ؾُـع          

 استُاٍ سس١َ ايعدٍٚ عٓ٘ نإ اَس ايسدٛع إىل اؿٞ دا٥سًا بني احملرٚزٜٔ.

املطأي١ ايجايج١ ٚاـُطني: إذا قًد َٔ ٜهتؿٞ باملس٠ َـج٬ً يف ايتطـبٝشات ا٭زبـع    

يتـُِٝ بكـسب١ ٚاسـد٠، ثـِ َـات ذيـو اجملتٗـد        ٚانتؿ٢ بٗا، اٚ قًد َٔ ٜهتؿٞ يف ا

اعاد٠ ا٭عُاٍ ايطابك١ ٚنـرا يـٛ    (5)ؾكًد َٔ ٜكٍٛ بٛدٛب ايتعدد، ٫ هب عًٝ٘
                                                           

( ايكابغ يف ٖرا املكاّ إ ايعٌُ ايٛاقع ع٢ً طبل ؾت٣ٛ اجملتٗد ا٫ٍٚ اَا إ ٜهٕٛ ايٓكـ 5)
ؾٝ٘ ْكؿًا ٫ ٜكس َع ايطٗٛ اٚ اؾٌٗ بؿشت٘، ٚاَا إ ٜهٕٛ ْكؿًا ٜكس بؿشت٘ َطًكًا، ؾؿٞ 

ًِد َٔ ٜكٍٛ بعدّ ٚدٛب ايؿٛز٠ يف ا٫ٍٚ ٫ ػب اٱعاد٠ ٚاَا  ايجاْٞ ؾؿٝ٘ تؿؿٌٝ. ؾاذا ق
ًِد َٔ ٜكّٛ بٛدٛبٗا ؾٝٗا مل ػب عًٝ٘ اعاد٠ ايؿ٠٬ اي  ؾ٬ٍٖا بػرل ضٛز٠ يف  ايؿ٠٬ ثِ ق
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اٚقع عكدًا اٚ اٜكاعًا بتكًٝد فتٗد وهِ بايؿش١ ثِ َات ٚقًد َٔ ٜكٍٛ بايبط٬ٕ 

 ع٢ً ايؿش١ ْعِ ؾُٝـا ضـٝأتٞ هـب عًٝـ٘ ايعُـٌ مبكتكـ٢ ؾتـ٣ٛ         (4)هٛش ي٘ ايبٓا٤

اجملتٗد ايجاْٞ ٚاَا إذا قًد َٔ ٜكٍٛ بطٗاز٠ غ٤ٞ ــ نايػطاي١ ــ ثِ َات ٚقًـد َـٔ   

ٜكــٍٛ بٓذاضــت٘ ؾايؿــًٛات ٚا٭عُــاٍ ايطــابك١ قهَٛــ١ بايؿــش١ ٚإ ناْــت َــع  

اضتعُاٍ ذيو ايػ٤ٞ، ٚاَا ْؿظ ذيو ايػ٤ٞ إذا نإ باقًٝا ؾـ٬ وهـِ بعـد ذيـو     

جملتٗــد ا٫ٍٚ ظــٛاش ايــربض بػــرل  بطٗازتــ٘ ٚنــرا يف اؿًٝــ١ ٚاؿسَــ١، ؾــإذا اؾتــ٢ ا  

اؿدٜد َج٬ً ؾربض سٝٛاًْا نريو ؾُات اجملتٗد ٚقًد َٔ ٜكـٍٛ عسَتـ٘، ؾـإٔ باعـ٘     

اٚ انً٘ سهِ بؿش١ ايبٝع ٚاباس١ ا٭نٌ، ٚاَا إذا نإ اؿٝٛإ املربٛح َٛدـٛدًا  

ؾ٬ هٛش بٝع٘ ٫ٚ انً٘ ٖٚهرا. ٚقسبات ايتُِٝ ٚعٌُ ثِ قًد َٔ ٜكـٍٛ بايتعـدد   

نرا يٛ اٚقع عكدًا اٚ اٜكاعًا بتكًٝد ثِ قًـد َـٔ ٜكـٍٛ بؿطـادٖا ْعـِ ؾُٝـا       اخس٣ ٚ

ٜأتٞ ٜعٌُ ع٢ً قٍٛ ايجاْٞ ٚاَا إذا قًد َٔ ٜكٍٛ بطٗاز٠ غ٤ٞ نايػطاي١ ثـِ قًـد   

َٔ ٜكٍٛ بٓذاضت٘ اٚ قًد َٔ ٜكٍٛ ظٛاش ايربض بػـرل اؿدٜـد ؾـربض بـ٘ ؾكًـد َـٔ       

ْعِ يف ا٭عُـاٍ ايطـابك١    ٜكٍٛ بعدّ دٛاشٙ ادتٓب عٔ ذيو ايػ٤ٞ َع ٚدٛدٙ،

ٜتبع ايؿت٣ٛ ا٫ٚىل يعٌ ايتؿؿٌٝ املصبٛز َسادع إىل إ املٛقٛع ايرٟ ٖٛ َتعًل 

اؿهِ إ نإ باقًٝا اْكًب سهُ٘ باخت٬ف ايؿت٣ٛ َج٬ً ايػطـاي١ َٛقـٛع اؿهـِ    

بايطٗــاز٠ ٚايٓذاضــ١ ٖٚــٞ باقٝــ١ ؾــإذا زدــع اجملتٗــد إىل ايؿتــ٣ٛ بطٗازتٗــا وهــِ   

                                                                                                                                            

ايٛقت ؾك٬ً عٔ، ٚأَا يف ايجاْٞ نايطٗٛز ؾإ نإ ا٫دتٗاد ايجاْٞ َٔ باب ا٭خر باملتٝكٔ 
٠ يف ايٛقت ٫ يف خازد٘، ٚإ نإ َٔ د١ٗ ايتُطو بايديٌٝ ٚقاعد٠ ا٫ستٝاط ٚدبت ايعاد
 ؾايعاٖس ٚدٛب ايعاد٠ َطًكًا.

( اذا نإ ايعكد اٚ اٱٜكاع ايطابل  ا ٜذلتب عًٝ٘ ا٭ثس ؾع٬ً ؾايعاٖس عدّ دٛاش 4)
ايبٓا٤ ع٢ً ؾشت٘ يف َؿسٚض املطأي١، ٚنرا اؿاٍ يف بك١ٝ َٛازد ا٭سهاّ ايٛقع١ٝ َٔ 

 ٚمُٖٛا. ايطٗاز٠ ٚاملًه١ٝ
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دع إىل ايؿت٣ٛ بٓذاضتٗا وهـِ بٗـا ٚنـرا ايًشـِ املـربٛح بػـرل       بطٗازتٗا ثِ يٛ ز

اؿدٜد اٚ ع٢ً غرل ايكب١ً غ٬ف َجٌ ايعبادات املأتٞ بٗـا يف اٚقاتٗـا ؾـإ اؿهـِ     

بؿــشتٗا قــد اْككــ٢ ٚذٖــب َٛقــٛع٘ ٚمل ٜبــل َٓــ٘ ا٫ اؿهــِ ٚا٭ثــس ٚنــريو  

١ َـٔ اٱٜكـاع قـد    املًه١ٝ املطبب١ عٔ ايعكد ٚا٫ْتكاٍ ٚاٱضـكاط ٚايبْٝٓٛـ١ املتشؿـً   

اْكك٢ َا ٖٛ َٛقٛع اؿهِ ؾٝٗا ؾُا ٖٛ املٛقٛع غرل بـام ستـ٢ ٜٓكًـب سهُـ٘     

ٚا٭ثس َذلتب ع٢ً ؾشت٘ سني ٚقٛع٘ ٚيهـٔ ٖـرا ايتؿؿـٌٝ ٫ از٣ زدٛعـ٘ إىل     

قؿٌ إذ مـٔ ٫ ْـس٣ ؾسقـًا بـني ضـبب١ٝ ايعكـد ي٬ْتكـاٍ ٚامل٬قـا٠ يٓذاضـ١ ايػطـاي١           

يـدلا٠٤ ايرَـ١، ٚميهـٔ إ ٜهـٕٛ زادعـًا إىل َـا       ٚايربض يطٗاز٠ اؿٝٛإ ٚا٫َتجاٍ 

ٜعٗس َٔ اؾٛاٖس َٔ ايؿسم بني َا نـإ َكتكـ٢ ايؿتـ٣ٛ ؾٝـ٘ ايبكـا٤ ٚا٭ضـتُساز       

نــايعكٛد ٚا٭ٜكاعــات ؾــإ َكتكــ٢ ايؿتــ٣ٛ تأثرلٖــا يف ايٓكــٌ إىل سؿــٍٛ املصٜــٌ 

٢ٓ ٚنريو ا٫َتجاٍ ٜكتكٞ ايدلا٠٤ َطًكًا ٫ إىل سد غ٬ف ايربض ٚامل٬قا٠ ؾإ َب

ايؿت٣ٛ ؾٝٗا ْٚعا٥سُٖا  ا يٝظ ع٢ً ايبكا٤ ٚا٭ضتُساز ٖٚرا ايتؿؿٌٝ اٜكـًا غـرل   

َٓكبغ ؾاْا ٫ ْس٣ يبكا٤ اثس ايعكـد ٚا٭ٜكـاع ٚا٫َتجـاٍ اضـتُسازًا ٚبكـا٤ اشٜـد  ـا        

ْس٣ يف اثس امل٬قا٠ ٚايربض ٚيف املكاّ تؿاؾٌٝ اخس وتٌُ اْطبام َا يف امل  عًٝٗـا  

بعد إ نإ َكتك٢ ايكاعد٠ عدّ ا٭دصا٤ َطًكـًا بٓـا٤ عًـ٢    ٫ ُٜٗٓا ايتعسض شلا 

ايطسٜك١ٝ ٚعـدّ اْكـ٬ب ايٛاقعٝـات بـاخت٬ف ا٭ؾـٍٛ ٚا٭َـازات ٚإ املؿـٝب        

ٚاسد ٚايبك١ٝ كط٧ ٚإ املٛقٛع يٰثـاز ٖـٛ ايطـبب ايـٛاقعٞ ٚاملٛقـٛع ايـٓؿظ       

شٝشًا ا٭َسٟ دٕٚ ا٭عِ َٓ٘ َٚٔ ايعاٖسٟ ؾايعكد امل٪ثس يف ايٓكٌ ٖٛ َا نإ ؾـ 

ٚاقعًا ٫ ؾشٝشًا باعتكاد ايعاٌَ اٚ باعتكاد فتٗدٙ ؾإ َع مجـع ٖـرٙ املكـدَات    

٫ ٜٓبػٞ ا٭غهاٍ ٚايتأٌَ يف إ َكتك٢ ايكاعد٠ عـدّ ا٭دـصا٤، ٚباؾًُـ١ عـدّ     

ا٭دصا٤ َكتك٢ مجع اَٛز َٚكدَات َٓٗا نـٕٛ ا٭َـازات طسقـًا إىل ايٛاقعٝـات     



 00  احكبم التقلٍذ واالجتهبد
 

ؿــًش١ ٜٛدــب قًبٗــا ٚيــرا قٝــٌ إ َــٔ دٕٚ إ ٜهــٕٛ شلــا َٛقــٛع١ٝ يــ٘ ٚمــٛ َ

ا٭دصا٤ ٚعدَ٘ َٔ ؾسٚع ايتدط١٦ ٚايتؿٜٛب، َٚٓٗا اْـا نُـا ْكـٍٛ بايتدط٦ـ١ يف     

ا٭سهاّ نريو ْكٍٛ بٗا يف ا٭ضباب ٚاملٛقٛعات بـٌ ايتدط٦ـ١ يف املٛقـٛعات    

يف اؾ١ًُ اتؿاقٞ، َٚٓٗا إ َكتك٢ قاعد٠ ايطبب١ٝ إ ٜهـٕٛ املٛقـٛع يٰثـاز ٖـٛ     

ٕ ا٫عتكادٟ بايٓطب١ إىل املباغس ٜع  إ َا ٜذلتب عًٝ٘ ايٓكـٌ  ايطبب ايٛاقعٞ دٚ

ٚا٫ْتكاٍ ٚاؿ١ًٝ ٚاؿس١َ ٖٛ ايطبب ايؿـشٝض يف ايٛاقـع دٕٚ ا٭عتكـادٟ، ْعـِ     

ايطسٜل إىل ايؿشٝض ايٛاقعٞ ٖٛ اعتكاد اجملتٗد بايٓطب١ ايٝ٘ َٚكًدٜ٘ دٕٚ غرلٖـِ  

١ إىل ؾـ٠٬ املـأَّٛ   ٚإ نإ قد ٜهٕٛ نريو نُـا يف ؾـش١ ؾـ٠٬ ا٭َـاّ بايٓطـب     

عٓد بع  ا٫ إ ايكاعد٠ ٜكتكٞ َا ذنسْا، َٚٓٗا إ ا٭َاز٠ ايجاْٝـ١ ايكا٥ُـ١ عٓـد    

اجملتٗــد سذــ١ بايٓطــب١ إىل ايٛقــا٥ع ايطــابك١ ٚاْٗــا ٫ ؽــتـ سذٝتٗــا بٛاقعــ١ دٕٚ  

اخس٣، ْعِ ٫ َع٢ٓ ؿذٝتٗا بايٓطـب١ إىل َـا مل ٜهـٔ يـ٘ اثـس سـاٍ قٝـاّ ا٭َـاز٠،         

ق١ بـني ا٭َـازات ايطـابك١ ٚاي٬سكـ١ بعـد ؾطـاد ايطـابك١ ٚتـبني         َٚٓٗا عدّ املعاز

اـطأ ؾٝٗا بـٌ يعـٌ يـديٌٝ اي٬سكـ١ مـٛ سهَٛـ١ بايٓطـب١ إىل ايطـابك١ ؾـ٬ ٜتـِٖٛ           

ايتعازض بُٝٓٗا ؾك٬ً عٔ تكدّ ايطابك١ عًـ٢ اي٬سكـ١، َكـاؾًا إىل إ املعازقـ١     

ايتأَــٌ يف اقتكــا٤  ٫ تٓؿــع يف ا٭دــصا٤ ثــِ بعــد اؾُــع بــني ٖــرٙ ا٭َــٛز ٫ ٜٓبػــٞ

ايكاعـد٠ عـدّ ا٭دــصا٤ َٚـا ٜتــِٖٛ َـٔ املدـسز عــٔ ٖـرٙ ايكاعــد٠ َـٔ اٱمجــاع        

ٚايطرل٠ ٚايعطس ٚاؿسز ٚتستب ا٭ثس ع٢ً ايؿش١ باعتكاد املباغـس دٕٚ ايـٛاقعٞ   

يٝظ غ٤ٞ َٓٗا قاب٬ً يًتٛد٘، اَا اٱمجاع ؾٛاقض إذ ٫ امجاع َع كايؿـ١ مجـع   

َـٔ دعـٌ ا٭دـصا٤ َتؿسعـًا عًـ٢ ايتؿـٜٛب       خؿٛؾًا َع َا عسؾـت َـٔ ايػـٗٝد    

خؿٛؾًا َع إ املطأي١ شلـا َـدازى عكًٝـ١ ٚغـسع١ٝ ٚيف َجًـٗا ٫ ٜطتهػــ زأٟ       

ايس٥ٝظ َٔ اتؿام املس٩ضـني، ٚاَـا ايطـرل٠ ايعًُٝـ١ ايهاغــ اتؿـاشلا عـٔ َـرام         
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ؾاسب ايػسع ؾادعا٩ٖا َٛقـ ع٢ً دع٣ٛ إ اخت٬ف اجملتٗدٜٔ دا٥ُـًا ٫ اقـٌ   

ٔ غرل ا٭سـٛط إىل ا٭سـٛط ٚإ ايعُـٌ َـع نـٕٛ ايؿتـ٣ٛ عًـ٢        َٔ نْٛ٘ غايبًا َ

غرل ا٭سٛط عًٝ٘ دٕٚ ا٫ستٝاط ٚا٢ْ يٓا بريو َع َا قـٌ َـٔ اْكـ٬ب ا٭سـٛط     

إىل خ٬ؾ٘ ٚإ ايعٌُ زمبا ٜهٕٛ ع٢ً ا٫ستٝاط َع نٕٛ ايؿت٣ٛ ع٢ً خ٬ؾ٘، ثـِ  

نُـا يف غايـب   إ عدّ ا٫عتٓا٤ َٔ املكًدٜٔ زمبا ٜهٕٛ َٔ عدّ املبا٠٫ ٚاملطـاق١  

ضرلاتِٗ َٚٔ اجملتٗدٜٔ غرل َعًّٛ ٚ ا ذنسْا ظٗس اْـ٘ ٫ سـسز ٫ٚ عطـس َكـاؾًا     

إىل إ ايعطس ايػدؿـٞ ٫ ٜٛدـب تػـرل اؿهـِ ايهًـٞ غاٜـ١ ا٭َـس ٜٛدـب زؾـع          

اؿهِ ايػدؿٞ  ٔ عًٝ٘ ايعطس بكدز زؾع ايعطس ٚاؿسز، ٚايعطس ايٓـٛعٞ غـرل   

ت٘ يسؾـع ايتهًٝــ ٚتػـرل اؿهـِ يعٗـٛز      َعًّٛ ايجبٛت ٚع٢ً تكدٜسٙ مل ٜعًِ ضببٝ

ــًا ٜٛدــب زؾــع      ــ١ يف ايػدؿــٞ، ْعــِ ايعطــس املدــٌ بايٓعــاّ ٚإ نــإ ْٛعٝ ا٭دي

اؿهــِ، ٚاَــا تستــب ا٭ثــس عًــ٢ ايؿــش١ باعتكــاد ايعاَــٌ ؾٗــٛ ٜتبــع ايــديٌٝ ٚقــد  

دعًٓــاٙ َــٔ اســد٣ املكاَــات ٚس٦ٓٝــر ؾــا٭ق٣ٛ مبكتكــ٢ ايكٛاعــد عــدّ ا٭دــصا٤  

ؿ٠٬ بكاعد٠ ايؿساؽ ٚاؾاي١ ايؿش١ بٌ ٚهسٟ ذيو يف ٚميهٔ ايتُطو يف باب اي

َطًل ايعبـادات بـٌ ٚغرلٖـا َـٔ املعـا٬َت ستـ٢ بايٓطـب١ إىل ايؿـادز َـٔ ايػـرل           

اٜكًا يعُـّٛ اديـ١ ايبٓـا٤ عًـ٢ ايؿـش١ يهٓـ٘ ٚإ نـإ غـرل بعٝـد بٓـا٤ عًـ٢ ظـاٖس             

اط٬قاتٗا ا٫ إ قؿـس سذٝتٗـا يف خؿـٛف ايػـبٗات املٛقـٛع١ٝ دٕٚ اؿهُٝـ١       

ٛزٖا ٚيٛ اْؿساؾًا اٚ ْعسًا إىل اؿه١ُ املػاز ايٝٗا يف بعـ  ا٭خبـاز ؾبُـٛزد    ٚظٗ

مل ٜهٔ ؾٛز٠ ايعٌُ قؿٛظ١ بٌ ٚيف ضٛقٗا ضٛم ايػا٤ استُاٍ ايطٗٛ ٚايٓطٝإ 

ــرا مل وكــسْٞ َــٔ متطــو بٗــا، ْعــِ يف       ــد ا٫عتُــاد عًــ٢ ٖــرا ا٫طــ٬م ٚي ٜبعٸ

كؿـ٘ ميهـٔ ايتُطـو    خؿٛف ايؿ٠٬ إذا مل ٜٛدب ا٫خـت٬ف شٜـاد٠ زنـٔ اٚ ْ   

ب٬ تعاد ٫ٚ ٚدـ٘ يًتعـدٟ إىل غرلٖـا َٚـع ذيـو نًـ٘ ؾاملطـأي١ يف ْٗاٜـ١ ا٭غـهاٍ          



 02  احكبم التقلٍذ واالجتهبد
 

ٚيعًٓا ْعٝد ايٝٗا يف قُٔ املطأي١ اٯت١ٝ ا٫ إ ٜجبت ايديٌٝ ع٢ً إ ايعٌُ ايٛاقـع  

ؾشٝشًا بادتٗـاد اٚ تكًٝـد ؾـشٝض ٜذلتـب عًٝـ٘ اٯثـاز ٚيـٛ بعـد بطـ٬ٕ ايطسٜـل           

خت٬ف زأٜـ٘ سـاٍ ايعُـٌ ايؿـادز َـٔ فتٗـد خخـس ؾـإ         ؾٝهٕٛ ساٍ طسٜك٘ بعد ا

اٯخس ٜستب خثاز ايؿش١ ع٢ً َٛقٛع ؾدز َٔ ا٫ٍٚ بادتٗاد ا٫ تس٣ اْ٘ هٛش 

عًٝ٘ ايتؿسف ؾُٝا اغذلاٙ بايعكد ايؿازضٞ اٚ اَسأ٠ شٚدٗا ب٘ نريو ٜهٕٛ سـاٍ  

 ْؿط٘ بايٓطب١ إىل شَإ ا٫دتٗادٜٔ ٚا٭ْؿاف اْ٘ يٝظ ببعٝد.

ع١ ٚاـُطٕٛ: ايٛنٌٝ يف عٌُ عٔ ايػرل ــ نادسا٤ عكـد اٚ اٜكـاع   املطأي١ ايساب

اٚ اعطا٤ مخظ اٚ شنا٠ اٚ نؿاز٠ اٚ مٛ ذيـو ـــ هـب إ ٜعُـٌ مبكتكـ٢ تكًٝـد       

املٛنٌ ٫ تكًٝد ْؿط٘ إذا ناْا كتًؿني، ٚنريو ايٛؾٞ يف َجـٌ َـا يـٛ نـإ ٚؾـًٝا      

ملٝـت. ٫ ىؿـ٢ إ   يف اضتٝذاز ايؿ٠٬ عٓ٘ هب إ ٜهٕٛ ع٢ً ٚؾل ؾت٣ٛ فتٗد ا

٫شّ َا َس َٓا َٔ نٕٛ سذ١ٝ ايطسم ٚا٭َازات َٔ باب ايطسٜك١ٝ ٚاْ٘ يٝظ شلـا  

بٛدــ٘ َٛقــٛع١ٝ إ ٫ ىتًـــ ايٛاقــع بايٓطــب١ إىل اجملتٗــدٜٔ املدــتًؿني ٚإ نــإ 

َكتكٝات ايطسم ٚا٭َازات بايٓطب١ ايِٝٗ كتًؿ١ ؾـاملدتًؿني يف ا٫دتٗـاد ىتًــ    

ًـ تٓذص ايٛاقع بايٓطب١ ايـِٝٗ ؾكـد ٜهـٕٛ ايٛاقـع بايٓطـب١      طسقِٗ إىل ايٛاقع ؾٝدت

ــ٘         ــل ايٝ ــو ٭دا٤ ايطسٜ ــص ٚذي ــرل َٓذ ــس غ ــب١ إىل اٯخ ــصًا ٚبايٓط ــدِٖ َٓذ إىل اس

بايٓطب١ ايٝ٘ دٕٚ ؾاسب٘ ؾٝهٕٛ اٯخس َعرٚزًا ٚؾـاسب٘ غـرل َعـرٚز َٚـٔ ذيـو      

٬ً تهايٝؿِٗ ايعك١ًٝ يف َـٛازد اخـت٬ف ا٭َـازات ٚس٦ٓٝـر ؾـإذا نـإ اسـدِٖ ٚنـٝ        

ٯخس يف ادسا٤ عكد اٚ اٜكاع اٚ عٌُ عبادٟ ؾٌٗ ٜساعـٞ يف عًُـ٘ َـا ٜهـٕٛ َـٔ      

ايٛاقــع ؾعًٝــًا يف عُــٌ ْؿطــ٘ اٚ عُــٌ َٛنًــ٘ ٚدٗــإ َــٔ إ ايٛاقــع شلُــا ٚاســد 

ٚتهًٝـ ايٛنٌٝ يف َكاّ اسساشٙ َا ٜـ٪دٟ ايٝـ٘ اَازتـ٘ ٚسذٝتـ٘ ٫ْـ٘ ايتهًٝــ يف       

١ ايٝـ٘ ٚيـٛ نـإ ايعُـٌ يػـرلٙ      عٌُ ايٛناي١ ؾٝذب إ ٜساعٞ َا ٖـٛ طسٜـل بايٓطـب   
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َٚٔ إ ٚظٝؿ١ ايٛنٌٝ اتٝإ َا نإ ؾعًًٝا َٔ ايٛاقـع بايٓطـب١ إىل َٛنًـ٘ ٚايؿعًـٞ     

َٔ ايٛاقع بايٓطب١ ايٝ٘ َا نإ َـ٪د٣ يطسٜكـ٘، ٚبعبـاز٠ اخـس٣ ٚظٝؿـ١ ايٛنٝـٌ يف       

ايعبادات بٌ ٚيف املعا٬َت اتٝإ َا نإ ضببًا يًُٛنـٌ ٚيف سهُـ٘ َٚٓذـصًا عًٝـ٘     

عطب ايعكٌ ٚايػسع يتشؿًٝ٘ ٖٚٛ َ٪دٜـات ايطـسم ايٛاؾـ١ً ايٝـ٘ دٕٚ      َٚهًؿًا

ايٛنٌٝ، ٚايتشكٝل ايؿسم بني ايٛنٌٝ ٚايٛؾٞ ؾايٛنٌٝ ٚنٝـٌ يف ؼؿـٌٝ ايٛاقـع    

بايٓطب١ إىل املٛنٌ ٭ْ٘ ايـرٟ َهًــ بايعُـٌ بـ٘ ؾُـٔ ٜسٜـد غـسا٤ داز اٚ تـصٜٚر         

٘ دٕٚ َـا يـٛ ايتؿـت    اَسأ٠ ٜسٜد ؼؿًٝ٘ ع٢ً ٚد٘ دا٥ص ي٘ ايتؿسف ؾٝ٘ ٚايتُتع بـ 

إىل نٝؿ١ٝ ٚقٛع٘ مل هص ي٘ ذيـو ٚنـريو ٜسٜـد ٚؾـٍٛ ايصنـا٠ ٚاـُـظ إىل َـٔ        

ٜهٕٛ املٛؾٍٛ ايٝ٘ َدلأ ي٘ ٚزاؾعًا ٫غتػاٍ ذَت٘ دٕٚ َـٔ يـٛ ايتؿـت ايٝـ٘ ٚدـب      

عًٝ٘ اعادت٘ ؾًٛ نإ َكتك٢ ادتٗاد املٛنٌ اٚ تكًٝدٙ َا ٜٛاؾل ا٫ستٝـاط مل هـص   

يؿ٘، ا٫ إ هعٌ ايعٗد٠ ايٝ٘ عٝح ىسز عٓٗا مبذسد ايعٌُ يًٛنٌٝ ع٢ً ٚد٘ ىا

اٜؿاٍ املاٍ ايٝ٘ ْعرل اقباض اجملتٗد اٜاٙ ؾاب٘ ٜكتكٝ٘ مبا ٖٛ ٚيٞ املطتشل ؾٝدـسز  

َٔ عًٝ٘ اؿل مبذسد اٜؿاٍ املاٍ ايٝ٘ عٔ ايعٗد٠ يهٓـ٘ خـازز عُـا مـٔ ؾٝـ٘ ؾـإ       

َا إ نإ َكتك٢ ن٬َٓا ؾُٝٔ ٜ٪دٟ َا ٜ٪دٟ بعٓٛإ ايٛناي١ عُٔ عًٝ٘ اؿل ٚا

ادتٗاد املٛنٌ كايؿًا ي٬ستٝاط ؾـإ عُـٌ ايٛنٝـٌ عًـ٢ ا٫ستٝـاط ؾـ٬ نـ٬ّ ٚإ        

عٌُ ع٢ً خ٬ف ا٫ستٝاط ؾكد بسأ املٛنٌ عٔ عٗـد٠ اؿـل ٚايٛنٝـٌ عـٔ عٗـد٠      

ايعٌُ بايٛناي١ نُا عسؾت َٚٓ٘ ظٗس َا يٛ نإ َكتك٢ ا٫دتٗادٜٔ اٚ ايتكًـدٜٔ  

رلإ نإ ايعٌُ عبادًٜا ٫ ٜتُهٔ ايٛنٌٝ عٔ َتدايؿني، إ قًت يف ايؿسض ا٭خ

قؿد ايتكسب ي٘ اختاز َا ىايـ ا٫ستٝاط، قًت متػٞ ايكسب١ َٓ٘ َٔ ٖـرٙ اؾٗـ١   

يٝظ باغهٌ َٔ تكسب٘ باَس املٛنٌ َع اْا نٓع َٔ ٚدـٛب قؿـدٖا عًـ٢ ايٛنٝـٌ     

ؾــ٬ هــب عًــ٢ ايٛنٝــٌ يف ادا٤ ايصنــا٠ ٚاـُــظ قؿــد ايكسبــ١، ٖــرا بايٓطــب١ إىل  
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ٌ ٚاَــا ايٛؾــٞ عــٔ املٝــت ؾــُٝهٔ إ ٜكــاٍ بٛدــٛب زعاٜــ١ ادتٗــادٙ دٕٚ ايٛنٝــ

املٝت ٭ٕ َا ٜؿعً٘ ايٛؾٞ يـٝظ ا٫ يـدؾع ايـٛشز ٚاضـتشكام ايعكـاب عـٔ املٝـت        

 ٚايعكاب َستب ع٢ً ايٛاقع دٕٚ َ٪دٟ ا٭َازات.

تٛقٝش٘ إ َا ٜ٪ت٢ بـ٘ يف اــازز اَـا إ ٜهـٕٛ ايػـسض َٓـ٘ تستٝـب اٯثـاز         

ــايٝـ املت  ــب ايته ــسأ٠      عط ــصٜٚر امل ــسا٥٘ ٚت ــداز ٚغ ــع اي ــدـ نبٝ ــ١ إىل ايػ ٛدٗ

ٚط٬قٗا ٚادا٤ اـُظ ٚايصنا٠ َع سٝـا٠ َـٔ عًٝـ٘ اؿـل ؾـإ ايػـسض يف ا٭خـرل        

اضذلاس١ َٔ عًٝ٘ ٚأَٓ٘ ٚعدّ ٚدٛب٘ عًٝ٘ ثاًْٝا ٚيف ا٫ٚيني تستٝب خثـاز ايصٚدٝـ١   

تـب عًـ٢ َـا    اٚ ايب١ْٛٓٝ اٚ املًه١ٝ يًجُٔ اٚ املجُٔ ٫ٚ اغهاٍ يف إ نـٌ ذيـو َذل  

نإ َٔ ايٛاقع ؾعًًٝا بايٓطب١ ايٝ٘ ٚيٝظ ذيو ا٫ِ َا ادت ايٝ٘ ايٝ٘ سذت٘ ٚاَازتـ٘،  

ــٛاب نُــٔ ٜٛؾــٞ       ــٛشز ٚايعكــاب اٚ دًــب ايج ــع اي ــا إ ٜهــٕٛ ايػــسض زؾ ٚاَ

باضتٝذاز َٔ ٜؿًٞ عٓ٘ ؾاْ٘ يٝظ ايػسض َٔ ذيـو ا٫ زؾـع َـا تٛدـ٘ عًٝـ٘ َـٔ       

ملتٛدــ٘ ايٝــ٘ يــٝظ ا٫ عًــ٢ ايٛاقــع  اضــتشكام ايعكــاب َٚــٔ املعًــّٛ إ ايعكــاب ا 

ايؿا٥ت عٓ٘ ٫ ع٢ً كايؿ١ ايطسٜل ملا قسز يف قً٘ َٔ إ ايتهًٝـ بايعٌُ بايطسٜل 

إ نإ ؾٗٛ تهًٝـ َؿشض يًعكاب ع٢ً كايؿ١ ايٛاقع يف َٛزدٙ ٚا٫ ؾـ٬ ٜهـٕٛ   

ا٫ ػسًٜا، ثِ ٌٖ يًُٝت إ ٜٛؾٞ بايعٌُ ع٢ً َا ٜٛاؾل ادتٗادٙ اٚ تكًٝـدٙ ٚإ  

نريو ؾٌٗ ع٢ً ايٛؾٞ ايعٌُ إذا خايـ زأٜ٘ ٌٖٚ هٛش يٮخـرل ايٓٝابـ١    اٚؾ٢

عٔ املٝت يف عٌُ ٜساٙ باط٬ً ايتشكٝل، ْعِ إ نإ خ٬ؾ٘ يًُٝت بايديٌٝ ايعـ   

 ٫ٚ إ نإ بايديٌٝ ايعًُٞ.

املطأي١ اـاَط١ ٚاـُطٕٛ: إذا نـإ ايبـا٥ع َكًـدًا ملـٔ ٜكـٍٛ بؿـش١ املعاطـا٠        

زضــٞ، ٚاملػــذلٟ َكًــدًا ملــٔ ٜكــٍٛ بــايبط٬ٕ، ٫ ٜؿــض ايبٝــع  َــج٬ً اٚ ايعكــد بايؿا
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ٛٸّ بطــسؾني ؾــاي٬شّ إ ٜهــٕٛ ؾــشٝشًا َــٔ    (5)بايٓطــب١ إىل ايبــا٥ع اٜكــًا ٭ْــ٘ َتكــ

ايطسؾني، ٚنرا يف نٌ عكد نـإ َـرٖب اسـد ايطـسؾني بط٬ْـ٘، َٚـرٖب اٯخـس        

ؾشت٘. اختًـ املٛدب ٚايكابٌ يف ؾـشت٘ ٚؾطـادٙ ٚيف َهاضـب غـٝدٓا ا٭نـدل      

يف املطأي١ ٚدٛٙ ثايجٗا اغذلاط عدّ نٕٛ ايعكد املسنب َٓٗا  ا ٫ قا٥ٌ  زمح٘ اهلل

بهْٛ٘ ضببا يف ايٓكٌ نُا يٛ ؾسقا اْ٘ ٫ قا٥ٌ ظٛاش تكـدِٜ ايكبـٍٛ عًـ٢ ا٭هـاب     

ٚدٛاش ايعكد بايؿازضٞ ادزأٖا اخرلٖا ٚا٫ٚ٫ٕ َبٓٝإ ع٢ً إ ا٭سهاّ اجملتٗـد  

١ اٚ ٖـٞ اسهـاّ غدزٜـ١ إىل إ قـاٍ ٖـرا إذا نـإ       ؾٝٗا مبٓصي١ ا٭سهاّ ا٫قطسازٜ

ــ١ ٚاملاقــ١ٜٛ      بطــ٬ٕ ايعكــد عــٔ نــٌ َطــتٓد إىل ؾعــٌ اٯخــس نايؿــساس١ ٚايعسبٝ

ــد        ــس ايعك ــا٤ إىل خخ ــش١ ا٭ْػ ــ٢ ؾ ــا٤ عً ــص اٚ ايبك ــ٠٫ٛ ٚايتٓذ ــا امل ــب ٚاَ ٚايذلتٝ

ؾايعــاٖس إ اخت٬ؾٗــا ٜٛدــب ؾطــاد اجملُــٛع ٭ٕ ا٭خــ٬ٍ بــامل٠٫ٛ اٚ ايتٓذــص اٚ  

٤ ع٢ً ؾش١ اٱْػا٤ ٜؿطد عباز٠ َٔ ٜساٖا غـسٚطًا، اْتٗـ٢ ًَدؿـًا ٚؾٝـ٘ إ     ايبكا

ا٭سهاّ ايعاٖس١ٜ مل وتٌُ اسد نْٛٗا َٔ قبٝـٌ ا٭سهـاّ ا٭قـطساز١ٜ َػـت١ًُ     

ع٢ً َؿًش١ َػـرل٠ يًٛاقـع َٓؿـسف يف ديًٝـ٘ ٚا٫ يـصّ ايتؿـٜٛب ايباطـٌ ثـِ ٫         

رز ملٔ قاَت عٓدٙ َٔ ت٬شّ بني عدّ نْٛٗا َٔ قبٌٝ ا٫قطسازٟ ٚنْٛٗا فسد ع

غرل اضتتباع سهِ ؾٝٛزدٖا غسعٞ ٚس٦ٓٝر ؾًٛ نإ ؾبُٛزدٖا دعٌ سهِ غسعٞ 

نإ َا ٚقع َطابكًا شلا ؾشٝشًا غسعًٝا ؾهإ ٭سد اجملتٗدٜٔ تستٝب خثـاز ايؿـش١   

عًــ٢ ؾعــٌ اجملتٗــد اٯخــس ؾــ٬ هــٛش يــ٘ تــصٚز اَــسأ٠ عكــد عًٝٗــا بايؿازضــ١ٝ ٫ٚ     

د ايؿازضٞ َٔ دٕٚ إذْ٘ غ٬ف َا يٛ ناْـت فـسد   ايتؿسف يف داز اغذلاٖا بايعك

عرز، ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾ٬ َاْع َٔ إ ٜستـب ايكا٥ـٌ بؿـش١ ايعكـد بايؿازضـٞ إذا      

                                                           

ٛٸّ ايبٝع بايطسؾني انا ٖٛ باٱقاؾ١ إىل اؿهِ ايٛاقعٞ دٕٚ 5) ( بٌ ٜؿض بايٓطب١ ايٝ٘، ٚتك
 ايعاٖسٟ.
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قبٌ بايؿازض١ٝ ا٭ثس ع٢ً ايعكد ايرٟ اٚدبـ٘ َـٔ ٜكـٍٛ بؿطـادٙ ٫دتُـاع غـسا٥غ       

ايؿش١ عٓدٙ ٫ٚ َاْع َـٔ اخـت٬ف املتبـاٜعني يف ايؿـش١ ٚايؿطـاد ظـاٖسًا ٚعًـٌ        

ٓـ َا ذٖب ايٝ٘ َٔ ايؿطاد يف ساغ١ٝ ع٢ً املهاضب بـإ تستـب ا٭ثـس عًـ٢     املؿ

ظٔ اجملتٗد اٯخس انا ٜهٕٛ ؾُٝا يٛ نإ ؾعً٘ َٛقـٛعًا يًشهـِ بايٓطـب١ ايٝـ٘ نُـا      

يف َجاٍ ايٓهاح ٚغرلٙ ٚاَا إذا نإ يف ؾعً٘ قا٥ًُا َكاّ ؾعًـ٘ ؾـ٬ نُـا إذا اضـتأدس     

د بطـ٬ٕ ؾـ٬ت٘ ٚإ ناْـت ؾـشٝش١     ايٛيٞ ايرٟ هب عًٝ٘ قكا٤ املٝت َٔ ٜعتك

عٓد ْؿط٘ ؾإ ؾعٌ ا٭درل ؾعٌ املطتأدس ؾ٬ هـٛش ا٫نتؿـا٤ بـ٘ قـاٍ َٚـا مـٔ ؾٝـ٘        

ٛٸّ بطـسؾني ٚهـب عًـ٢       ٜع  اخت٬ف طسيف ايعكد َٔ ٖرا ايكبٌٝ ؾإ ايعكـد َتكـ

نٌ َٔ املتباٜعني اهاد عكد ايبٝع ايرٟ ٖٛ عباز٠ عٔ اٱهاب ٚايكبٍٛ ؾـ٬ هـٛش   

ُٗا ا٭نٌ ا٫ بعد ذيو ؾُٓع اعتكاد اسـدُٖا بط٬ْـ٘ ٚيـٛ بـبط٬ٕ اسـد      يٛاسد َٓ

يـٛ نـإ    زمحـ٘ اهلل دص٥ٝ٘ ٫ هٛش ي٘ تستٝب ا٭ثس قاٍ ٚانا ٜتِ َا ذنـسٙ املؿـٓـ   

املــ٪ثس يف ســل ايبــا٥ع يف دــٛاش ا٭نــٌ اٱهــاب ايؿــشٝض ٚبايٓطــب١ إىل املػــذلٟ    

ٌ نــٌ ٚاســد َُٓٗــا، ايكبــٍٛ ايؿــشٝض ٚيــٝظ نــريو إذ املــ٪ثس اجملُــٛع ٖٚــٛ ؾعــ

ٚبعباز٠ اخس٣ يٝظ دـٛاش ايكبـٍٛ َعًكـًا عًـ٢ ٚدـٛد اهـاب ؾـشٝض َـٔ ايػـرل          

ست٢ ٜكـاٍ إ املؿـسٚض اْـ٘ قهـّٛ بايؿـش١ عٓـد املٛدـب ٚباؾًُـ١ ايبٝـع ؾعـٌ           

تػسٜهٞ ٫ٚ بد َٔ نْٛ٘ ؾشٝشًا يف َرٖب نٌ َُٓٗا يٝتُهٔ َـٔ تستٝـب ا٭ثـس    

 ي٬ٍٚ ٚايجاْٞ ٜستب عًٝ٘ اثسٙ اْت٢ٗ.عًٝ٘ ٖٚرا غ٬ف َطأي١ ايٓهاح ؾإ ايؿعٌ 

َٚسادٙ َٔ َجاٍ ايٓهاح ايٓهاح ايٛاقع َٔ اسد اجملتٗدٜٔ َـع طسؾـ٘ ؾـشٝشًا    

بايٓطب١ إىل فتٗد خخس كايـ ي٘ يف ؾتٛاٙ ٚا٫ ؾشاٍ ايٓهاح َع اخـت٬ف ايطـسؾني   

ساٍ ايبٝع ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾًِ ٜأتٹ ملا ذنسٙ َٔ ا٫عتباز بديٌٝ قـاطع ي٬ط٬قـات   

 طب١ إىل ايطسف ايرٟ ٜس٣ ايبٝع نريو ؾشٝشًا.بايٓ
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املطأي١ ايطادض١ ٚاـُطٕٛ: يف املساؾعات اختٝاز تعٝني اؿانِ بٝد املدع٢ ا٫ 

إذا نــإ كتــاز املــدع٢ عًٝــ٘ اعًــِ، بــٌ َــع ٚدــٛد ا٭عًــِ ٚاَهــإ ايذلاؾــع ايٝــ٘ 

ا٫ســٛط ايسدــٛع ايٝــ٘ َطًكــًا. ظــاٖس٠ دــٛاش ايذلاؾــع إىل غــرل ا٫عًــِ َــع تٛاؾــل 

املــدع٢ ٚاملــدع٢ عًٝــ٘، ْعــِ ا٫ســٛط عــدّ تساؾعُٗــا إىل غــرل ا٫عًــِ ٚيــٛ َــع    

ايتٛاؾل ٜٚتٛد٘ عًٝ٘ إ ايعاٖس َـع اؼـاد املـدزى يف املطـأيتني ٜعـ  احملانُـ١ إىل       

املؿكٍٛ َع ٚدٛد ا٫ؾكٌ ٚتكًٝدٙ بٌ زمبا ٜهـٕٛ َـٔ اؾـسادٙ إذا ناْـت ايػـب١ٗ      

ْـًا ٚازخ ايصٚدـ١ َـٔ ايدٜـ١ َـج٬ً      سه١ُٝ نايٓصاع يف اختؿاف ا٫ندل بـاؿب٠ٛ فا 

ؾ٬ ٚد٘ دصَ٘ بٛدٛب تكًٝد ا٫عًِ اٚ تٛقؿ٘ ٚدصَ٘ باؾٛاش ٖٓا، ْعِ بٓا٤ ع٢ً 

َا ذنسْا َٔ إ كايؿ١ ا٫عًِ َاْع١ َٔ تكًٝد غرلٙ ٫ ٜتٛد٘ اغهاٍ ملا عسؾت َٔ 

إ املاْع كايؿ١ ا٫عًِ ٖٚٛ يف ايؿت٣ٛ ٜتشكل بٓؿظ ا٫ؾتا٤ ع٢ً اـ٬ف ٚاَـا يف  

اؿهــِ ؾــ٬ تتشكــل املدايؿــ١ ا٫ بعــد املسادعــ١ ٚاؿهَٛــ١ اٚ ايــدخٍٛ ٚميهــٔ إ   

اٜكــًا بــإ ا٫ط٬قــات املطــٛق١ يبٝــإ  زمحــ٘ اهللهــاب بٓــا٤ عًــ٢ كتــاز املؿــٓـ 

ايسدٛع إىل ايعًُا٤ ايػاٌَ ي٬عًِ ٚغرلٙ مل تكٝد غؿٛف ا٫عًِ ا٫ يف ؾٛز٠ 

يٌٝ يؿعٞ عًٝ٘ ؾك٬ً عٔ إ ٜهٕٛ ي٘ كايؿتٗا يف اؿهِ، اَا يف باب ايتكًٝد ؾ٬ د

اطـ٬م نـريو ؾٝذـب ا٫خـر بـاملتٝكٔ ايطسٜكٝـ١ ٚإ نٓـا اٚقـشٓا ا٫ط٬قـات يف          

باب ايتكًٝـد اٜكـًا ثـِ بٓـا٤ عًـ٢ دـٛاش ايسدـٛع إىل غـرل ا٫عًـِ ؾُـا ٚدـ٘ تعـني             

ا٫عًِ إذا اختازٙ املدعٞ عًٝ٘ ٚميهٔ إ ٜهٕٛ ٫دٌ ا٫مجاعـات املـدعا٠ عًـ٢    

ــ١ ايدايــ١ عًــ٢ تعــني    تعــني ايسدــٛع إ ىل ا٫عًــِ، اٚ ٜكــاٍ إ املطــتؿاد َــٔ املكبٛي

ا٫عًِ عٓد ا٫خت٬ف تكدميـ٘ عٓـد اخـت٬ف املتـداعٝني، اٚ ٜكـاٍ إ ايسدـٛع إىل       

ا٫عًِ املٛدب يٛدٛب ا٫دابـ١ عًـ٢ املـدعٞ دعٛتـ٘ إىل اؿكـٛز يـٛ اضـتدعاٙ        

نـإ ٜتشكـل بـ٘    متٓع عٔ دٛاش زدٛع٘ إىل غرلٙ يعٗٛز ايتٓايف بني َكتكـُٝٗا بـٌ   
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َٛقٛع املدايؿ١ اي  ٜتكدّ ؾٝٗـا ا٫عًـِ، اٚ ٜكـاٍ باْؿـساف إىل اط٬قـات ايـ        

ناْت ٖـٞ املٓػـأ ؾـٛاش ايسدـٛع إىل غـرل ا٫عًـِ إىل غـرلٙ ٚنٝــ نـإ ؾاختٝـاز           

املسدــع ٚاحملانُــ١ ابتــدا٤ بٝــد املــدعٞ ٫ْــ٘ املطايــب بــاؿل ؾًــ٘ اؿكــٛز عٓــد أٟ  

كاعد٠ بكا٤ ٖرا اـٝاز ٚيٛ ازاد املدعٞ عًٝـ٘  سانِ ازاد ٚقد عسؾت إ َكتك٢ اي

اؿكٛز عٓد ا٫عًِ ا٫ إ ٜدع٢ تعٝٓ٘ س٦ٓٝر باسد َٔ ايٛدٛٙ ايطابك١ ٫ٚ بأع 

 ببعكٗا بٌ يعٌ َكتك٢ اط٬م املكبٛي١ نؿا١ٜ ايتػاح يف تكدِٜ ا٫عًِ. 

املطأي١ ايطابع١ ٚاـُطٕٛ: سهِ اؿانِ اؾاَع يًػسا٥غ ٫ هٛش ْككـ٘ ٚيـٛ   

د خخس ا٫ إذا تبني خطأٙ، عدّ دٛاش ْكك٘ ٚيٛ جملتٗـد خخـس ؾ٬طـ٬م َـا دٍ     جملتٗ

ع٢ً سس١َ ايسد ٫ْٚ٘ سهِ َٔ داْب اهلل بايعدٍ ٚايكطغ ؾ٬ هٛش زدٙ ٚاَا اْ٘ 

هٛش ذيو إذا تبني خطأٙ ؾ٬ اغهاٍ ؾٝ٘ يٛ نإ املساد َٔ تبني اـطأ ظٗـٛز عـدّ   

ي٬دتٗاد مبع٢ٓ عدّ نٕٛ اؿهِ اجملتٗد نٕٛ ادتٗادٙ َبتًٓٝا ع٢ً ايكٛاْني املكسز٠ 

ؾٝ٘ سهًُا اشلًٝا يعدّ املػٞ ؾٝ٘ ع٢ً ايكٛاْني ايٛاؾ١ً ايٝٓـا اٚ عـدّ اتعـاب ايٓعـس     

يف اضـتٝؿا٥ٓا ٚاؿاؾـٌ إ ٫ ٜهـٕٛ ايكاقــٞ ؾٝـ٘ َعـرٚزًا ٚاَــا يـٛ نـإ ادتٗــادٙ        

ٌ َٓطبكًا ع٢ً ا٫ؾٍٛ َعرٚزًا ؾُٝا اد٣ ايٝ٘ ْعـسٙ ؾذـٛاش ْككـ٘ ٚايـسد عًٝـ٘ قـ      

اغهاٍ َع تًو ا٫ط٬قات ست٢ يٛ نإ تبني خطأٙ عًًُٝا إذا نـإ ايعًـِ املصبـٛز    

قــ٬ً ٫دتٗــاد اـــ٬ف بــٌ دــٛاش ْعــس اجملتٗــد يف َبــاْٞ اجملتٗــد ا٫ٍٚ يعًــ٘ َــٔ   

ايتؿشـ املٓٗٞ عٓ٘ بـٌ ْعـسٙ يف اؾـٌ املطـأي١ َٚسادعـ١ املساؾعـ١ ثاْٝـًا َـع ثبـٛت          

ٖسِٖ اؾـٛاش إ نـإ ذيـو مبطـأي١     سهِ ا٫ٍٚ غسعًا قـٌ اغـهاٍ ٚإ نـإ ظـا    

املتداعٝني ٚتساقُٝٗا ع٢ً ػدٜد املساؾعـ١، ٚنٝــ نـإ ؾًعـٌ َـٔ قـسٕ يف اؾـٌ        

املطأي١ بني َا نإ تبني اـطأ عًًُٝا اٚ ظًٓٝا ْعسًا إىل إ ايػايب عدّ نـٕٛ املبـاْٞ   

 ايع١ًُٝ قاب١ً ي٬دتٗاد ٚاـطأ ؾٝٗا ؾٝهٕٛ اجملتٗد ـ٬ؾ٘ َكؿسًا يف ادتٗادٙ.
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املطأي١ ايجا١َٓ ٚاـُطـٕٛ: إذا ْكـٌ ْاقـٌ ؾتـ٣ٛ اجملتٗـد يػـرلٙ، ثـِ تبـدٍ زأٟ         

اجملتٗد يف تًو املطأي١، ٫ هب ع٢ً ايٓاقـٌ اعـ٬ّ َـٔ زلـع َٓـ٘ ايؿتـ٣ٛ ا٫ٚىل       

  ّ . (5)ٚإ نإ اسٛط، غ٬ف َا إذا تبني ي٘ خطأٙ يف ايٓكٌ ؾأْ٘ هب عًٝـ٘ ا٫عـ٬

ٕ اســٛط ٚإ نــإ عًٝــ٘ ذيــو إذا نــإ ٚاعــ٬ّ ايػــرل بتبــدٍ زأٟ اجملتٗــد ٚإ نــا

كط٦ًا يف ْكً٘ اَا اْ٘ ٫ هب عًٝ٘ اعـ٬ّ َـٔ ْكـٌ ايٝـ٘ ايؿتـ٣ٛ بـتػرل زأٟ اجملتٗـد        

ؾًعدّ املكتك٢ ي٘ إذ يٝظ ايبكا٤ عًـ٢ ايـسأٟ ا٫ٍٚ َـٔ املٓهـس ستـ٢ هـب ايـسدع        

عٓ٘ ٫ٚ نإ ذيو بتطبٝب٘ ست٢ ٜكاٍ اْ٘ عاٌَ عًـ٢ خـ٬ف ٚظٝؿتـ٘ ؾٝذـب عًٝـ٘      

بض ايتطبٝب إىل ذيو عك٬ً بٌ َس َٓا املٓع َٔ ٚدـٛب ا٫عـ٬ّ عكـ٬ً إذا    زدع٘ يك

نــإ كط٦ــًا يف ْكًــ٘ ا٫ إذا ناْــت ايٛاقعــ١ عًــ٢ طبــل املٓكــٍٛ  ــا ٫ ٜسٜــد ايػــسع    

 ٚقٛعٗا ؾٝذب ع٢ً نٌ اسد زدع ايعاٌَ َٔ غرل اختؿاف بايٓاقٌ.

تطــاقطا،  املطــأي١ ايتاضــع١ ٚاـُطــٕٛ: إذا تعــازض ايٓــاق٬ٕ يف ْكــٌ ايؿتــ٣ٛ 

 (5)ٚنرا ايبٝٓتإ، ٚإذا تعازض ايٓكٌ َع ايطُاع َٔ اجملتٗـد غـؿاًٖا قـدّ ايطـُاع    

ٚنرا إذا تعازض َـع َـا يف ايسضـاي١ َـع ايطـُاع، ٚيف تعـازض ايٓكـٌ َـع َـا يف          

ايسضــاي١ قــدّ َــا يف ايسضــاي١ َــع ا٫َــٔ َــٔ ايػًــغ. يعــٌ ذيــو َــع اؼــاد تــأزٜذ  

   ٔ اجملتٗـد ٚا٫ ؾـ٬ ٚدـ٘ يعـدّ اؾُـع       ايتعازض اٚ ايعًِ بعدّ اخـت٬ف ايـسأٟ َـ

باؿٌُ ع٢ً تبدٍ ايسأٟ ؾٝأخر بايتأخس ٌٖٚ ٜكدّ ا٫ظٗس ٚايٓـ ع٢ً ايعـاٖس،  

ــاز اٚ ٫       ــع يف ا٫خب ــا هُ ــ١ نُ ــني يف ايد٫ي ــني املتعازق ــع ب ــس٣ هُ ــاز٠ اخ ٚبعب

ٚدٗإ اقٛاُٖـا ٫ ٭ٕ اؾُـع ايـد٫يٞ زادـع إىل زؾـع ايٝـد عـٔ ايعٗـٛز يكسٜٓـ١          

بعباز٠ اخس٣ َسدع اؾُع ايد٫يٞ إىل دعٌ بع  ايه٬ّ قس١ٜٓ ْـ اٚ اظٗس، ٚ

                                                           

 ( َس ايه٬ّ ؾٝ٘.5)
 ( يف اط٬ق٘ ٚاط٬م َا ذنس بعدٙ اغهاٍ بٌ َٓع.5)
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ؾــازؾ١ عــٔ ظــاٖس بعــ  اخــس َٚــٔ املعًــّٛ اْــ٘ ٫ ٜهــٕٛ ا٫ بايٓطــب١ إىل َــتهًِ 

ٚاسد اٚ َتهًُني ناْا يف سهِ ايٛاسد ٚاَا َع تعـدد املـتهًِ َٛقـٛعًا ٚسهُـًا     

ني قسٜٓـ١  ؾ٬ ٚد٘ يؿسف ظاٖس ن٬ّ اسدُٖا به٬ّ خخس إذ ٫ ٜهٕٛ اسد ايه٬َ

ع٢ً اٯخس ؾتأٌَ ثِ إ َا ٜعٗس َٔ املؿٓـ َٔ تكدِٜ ايطُاع عًـ٢ ايٓكـٌ يعًـ٘    

َٔ د١ٗ إ ايٓكٌ ظ  َٔ دٗتني ٚايطـُاع َـٔ دٗـ١ ٚاسـد٠، َٚٓـ٘ ٜعٗـس ٚدـ٘        

تكدمي٘ ع٢ً َا يف ايسضاي١ اٜكًا، ٚاَا تـسدٝض ايسضـاي١ عًـ٢ ايٓكـٌ ؾـٮٕ ايسضـاي١       

ٕ ٖٛ ايهاتب ؾـ٬ ٜهـٕٛ يف اؿكٝكـ١ بـني     َع ا٭َٔ َٔ ايػًغ مبٓصي١ ايطُاع إ نا

اجملتٗــد ٚايسضــاي١ ٚاضــط١، َٚٓــ٘ ٜعٗــس قــعـ َــا اغــسْا ايٝــ٘ َــٔ تٛدٝــ٘ تكــدِٜ   

ــًا عًــ٢ ؼكــل       ــا َبتٓٝ ــ١ َــٔ ايػًــغ اٚ نــإ َــا ذنسْ ايطــُاع عًــ٢ ايسضــاي١ املأَْٛ

ايٛاضط١ بني اجملتٗد ٚايسضاي١ ٚقد عسؾت َٓعٗا بٌ ايتشكٝل إ نٌ َا ذنسْـا َـٔ   

 ٜسدــع إىل قؿــٌ ٭ٕ املسدشٝــ١ نأؾــٌ اؿذٝــ١ قتادــ١ إىل ديٝــٌ املسدشــات ٫

ٚيٝظ، ٚدع٣ٛ اضتؿاد٠ ذيو َٔ اخباز ايذلادٝض َدؾٛع١ ا٫ًٚ باملٓع َٔ ايتعدٟ 

عٔ ادي١ ا٫سهاّ ايًِٗ ا٫ إ ٜكاٍ إ ذيو َٓٗا اٜكًا ٚيرا استًُٓـا سذٝـ١ خـدل    

ذٝتٗا يف املٛقـٛعات،  ايعدٍ بٌ املٛثٛم ب٘ يف ْكٌ ايؿت٣ٛ ٚإ بٝٓٓا ع٢ً عدّ س

ٚاؿاؾٌ إ ْكٌ ايؿتـ٣ٛ اقـسب إىل ْكـٌ ا٫سهـاّ ايهًٝـ١ َـٔ ْكـٌ املٛقـٛعات         

ؾٝأتٞ ؾٝٗا ايذلادـٝض املطـطٛز٠ ٖٓـاى ٜٚتعـد٣ َـا ٜتعـد٣ ايٝـ٘ ٖٓـاى اٜكـًا ٚيهـٔ           

٭قسب َع ذيو ٚدٛب ا٭خـر باملتـأخس إ استُـٌ ػـدد ايـسأٟ ٚا٫ٍ تطـاقطا اٚ       

 اخر باملٛثٛم ب٘ إ نإ.

ي١ ايطتٕٛ: إذا عسقت َطأي١ ٫ ٜعًِ سهُٗا ٚمل ٜهـٔ ا٫عًـِ ساقـسًا    املطأ

ٚا٫ ؾإٔ اَهٔ ا٫ستٝـاط تعـني    (5)ؾإ اَهٔ تأخرل ايٛاقع١ إىل ايط٪اٍ هب ذيو

                                                           

 ( بٌ هٛش ي٘ تكًٝد غرل ا٭عًِ س٦ٓٝر.5)



 رح العروة الىثقىش  11
 

ٚإ مل ميهٔ هـٛش ايسدـٛع إىل فتٗـد خخـس ا٫عًـِ ؾـا٫عًِ ٚإ مل ٜهـٔ ٖٓـاى         

ًُـا٤ إذا نـإ ٖٓـاى َـٔ     فتٗد خخس ٫ٚ زضايت٘ هٛش ايعٌُ بكٍٛ املػٗٛز بـني ايع 

ٜكدز ع٢ً تعٝني قـٍٛ املػـٗٛز، ٚإذا عُـٌ بكـٍٛ املػـٗٛز ثـِ تـبني يـ٘ بعـد ذيـو           

كايؿت٘ يؿت٣ٛ فتٗـدٙ ؾعًٝـ٘ ا٫عـاد٠ اٚ ايككـا٤، ٚإذا مل ٜكـدز عًـ٢ تعـٝني قـٍٛ         

املػٗٛز ٜسدـع إىل اٚثـل ا٫َـٛات ٚإ مل ميهـٔ ذيـو اٜكـًا ٜعُـٌ بعٓـ٘ ٚإ مل         

ب  ع٢ً اسدُٖا، ٚع٢ً ايتكادٜس بعـد ا٫طـ٬ع عًـ٢    ٜهٔ ي٘ ظٔ بأسد ايطسؾني ٜ

ؾتــ٣ٛ اجملتٗــد إ نــإ عًُــ٘ كايؿــًا يؿتــٛاٙ ؾعًٝــ٘ ا٫عــاد٠ اٚ ايككــا٤ إىل سكــٛز 

ا٫عًِ ٚدب ٚا٫ استاط ٚات مل ميهٔ ا٫ستٝـاط زدـع إىل فتٗـد اخـس ا٫عًـِ      

ؾا٫عًِ ٚإ مل ميهٔ ذيو عٌُ بكٍٛ املػـٗٛز إ اَهـٔ يـ٘ ذيـو ٚا٫ زدـع ا٫      

اٚثل ا٫َٛات ٚا٫ عٌُ بعٓ٘ ٚا٫ ب٢ٓ ع٢ً اسـد ا٫ستُـايني ٚعًـ٢ ايتكـادٜس إ     

تبني كايؿ١ َا اختازٙ يؿت٣ٛ فتٗدٙ نإ عًٝـ٘ ا٫عـاد٠ اٚ ايككـا٤ ٫ ىؿـٞ اْـ٘ ٫      

اغهاٍ عٓدْا يف دٛاش ايعٌُ بؿت٣ٛ غرل ا٫عًِ إ مل ْعًِ اخت٬ؾـ٘ َـع ا٫عًـِ    

سؾت َٔ إ ايؿت٣ٛ املدايؿ١ َـٔ ا٫عًـِ َـاْع    يف ايؿت٣ٛ تؿؿ٬ًٝ ٫ٚ امجا٫ً ملا ع

َٔ تكًٝد غرلٙ ٫ إ ا٫ع١ًُٝ غسط ٚعًٝ٘ ؾ٬ هب عًٝ٘ تأخرل ايٛاقعـ١ َـع عـدّ    

عًُ٘ مبدايؿتُٗا، ْعِ َع عًُ٘ مبدايؿتُٗا ٚيٛ امجا٫ً ؾُٝا ٜبتًٞ ب٘ َـٔ ايٛقـا٥ع   

ٕ ٚدب تأخرل ايٛاقع١ إىل اط٬ع٘ ع٢ً طسٜك٘ ٖـٛ قـٍٛ ا٫عًـِ َٚـع عـدّ اَهـا      

ايتأخرل ؾٌٗ ٜهٕٛ َٔ َٛازد عـدّ ايـتُهٔ َـٔ ا٫عًـِ ستـ٢ هـٛش ايسدـٛع إىل        

غرل ا٫عًِ بٓا٤ ع٢ً َا َس َٔ إ ايسدٛع إىل ا٫عًِ انا هب َـع ايـتُهٔ ٚاَـا    

َع عدّ ايتُهٔ ؾـ٬ َـاْع َـٔ تكًٝـد غـرل ا٫عًـِ اٚ إ عـدّ ايـتُهٔ ايـرٟ ٖـٛ           

َـٔ عـدّ ايـتُهٔ ٫ٕ يف    غسط ٚدٛب ايسدٛع إىل غرل ا٫عًِ غـرل ٖـرا ايٓشـٛ    

ايؿسض عطس ا٫ط٬ع ع٢ً ؾتٛاٙ اتؿاقٞ يعرز١ٜ ايٛاقع١ بعد إ زدع ايٝ٘ ٚدعًـ٘  
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طسٜكًا بٌ قًدٙ ٚايتصّ بايعٌُ بؿتاٜٚ٘ ٚدٗإ ٚع٢ً ا٫ٍٚ ٫ هب ا٫ستٝـاط ٫ٕ  

املؿسٚض نْٛ٘ َٔ َٛازد عطس ا٫ط٬ع ع٢ً ؾت٣ٛ ا٫عًـِ َٚعـ٘ ٜطـكغ ٚدـٛب     

ٚدب ا٫ستٝاط بني َا وتٌُ نْٛ٘ ؾتٛاٙ ؾٝدتاز اسٛط ايسدٛع ايٝ٘ ٚع٢ً ايجاْٞ 

ا٫ستُا٫ت إ نإ ٚا٫ ؾٝذُع بني ا٫ستُايني اٚ ا٫ستُا٫ت، ٚميهٔ إ ٜكاٍ 

إ َع اَهإ ا٫ستٝاط مل ٜتعرز ايسدـٛع إىل ا٫عًـِ ؾٝذـب َٚـع عدَـ٘ ٜطـكغ       

ٚدٛب ايسدٛع ايٝ٘ ؾٝدتاز ٚإ مل ٜهـٔ ا٫ستٝـاط ؾٗـٌ هـب ايسدـٛع اىل غـرل       

ا٫عًِ َعًٝٓا نُا ٖٛ ايعاٖس َٔ امل  اٚ هُع بٝٓ٘ ٚبني املساتب املتأخس٠ بٓا٤ ع٢ً 

إ طسٜكٝـ١ قــٍٛ غـرل ا٫عًــِ َـع ٚدــٛد ا٫عًـِ غــرل َعًَٛـ١ بــٌ َعًَٛـ١ ايعــدّ       

ؾشاي٘ َع ٚدٛدٙ ساٍ اجملتٗد املٝت، ٚدعـ٣ٛ اْـ٘ يـٝظ َـٔ َـٛازد ايـتُهٔ َـٔ        

عًٝ٘ ٫ هب ا٫ستٝـاط َـٔ اٍٚ   ا٫عًِ زدٛع عٔ ؾسض املطأي١ إذ قد عسؾت إ 

ا٫َــس، ايًــِٗ ا٫ عًــ٢ َــا عسؾــت َــٔ إ َــع ايــتُهٔ َــٔ ا٫ستٝــاط مل ٜتعــرز    

ايسدٛع ايٝ٘ ؾٝذب َٚع عدَ٘ ٜطكغ ٚس٦ٓٝر ؾٝتعني ايسدٛع إىل غرل ا٫عًِ َٚع 

ٚدٛدٙ، ٚاَا َع عدّ اجملتٗد ؾعاٖس املـ  تكـدّ املػـٗٛز عًـ٢ تكًٝـد املٝـت ٖٚـٛ        

ٌ ٚدـ٘ ا٫ٍٚ إ تكًٝـد املٝـت  ـا قـاّ ايـديٌٝ عًـ٢ عدَـ٘         ع٢ً ايعٌُ بايعٔ ٚيع

ٚاملػــٗٛز مل ٜكــِ ايــديٌٝ عًــ٢ سذٝتــ٘ َٚــع دٚزإ ا٫َــس بــني ايعُــٌ باســدُٖا 

ٜتعني ايعُـٌ عًـ٢ ايجـاْٞ َٚـع عـدَُٗا ؾـايعٔ اقـسب ايطـسم َٚـع عدَـ٘ ٜـتعني            

ايعٌُ با٫ستُاٍ ٫ٕ املؿسٚض ايعًِ بعدّ ضكٛط ايٛاقع، ٚيهٔ يًٓؿظ يف ٖـرا  

ذلدــٝض ٚايذلتٝــب ٚضٛضــ١ يعــدّ ديٝــٌ عًٝــ٘ َٚــا ذنــس ٫ ٜسدــع إىل اشٜــد َــٔ   اي

اضتشطإ مل ٜكـِ عًٝـ٘ ديٝـٌ ٚاستُـاٍ تعـني ايعُـٌ بـايعٔ إذا ٚاؾـل اسـدًا َـٔ           

ايػٗس٠ ٚؾت٣ٛ اٚثل ا٫َٛات قا٥ِ ؾٝكدّ اًٜا َُٓٗا طـابل ظـٔ ايعاَـٌ ٚإ خايؿـا     

ٕ ؾــايتدرل قتُــٌ ظٓــ٘ ؾــا٫سٛط اؾُــع بــني َعْٓٛــ٘ ٚبُٝٓٗــا َٚــع عــدّ ا٫َهــا  
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ؾايتٛقـ َع عدّ اَهإ ا٫ستٝاط َتعني، ثِ َـا ذنـسٙ َـٔ اْـ٘ إ اْهػــ عـدّ       

َطابك١ عًُ٘ ملا ٖٛ ؾت٣ٛ ا٫عًِ ٫ ٜتِ يف املستبـ١ ا٫ٚىل دصَـًا ملـا عسؾـت َـٔ إ      

قــٍٛ غــرل ا٫عًــِ َــع ايعذــص عــٔ ايسدــٛع إىل ا٫عًــِ سذــ١ غــسع١ٝ ؾــ٬ ٚدــ٘    

املساتب ؾُٝهٔ إ ٜكـاٍ إ ٚدـ٘ ايسدـٛع ايٝٗـا      ي٬عاد٠ َ٘ املدايؿ١ ٚاَا يف ضا٥س

يٝظ ا٫ سهِ ايعكٌ مبكـدَات ا٫ْطـداد ٖٚـٛ ٜٛدـب نـٕٛ َـا وهـِ بـ٘ ايعكـٌ          

ٜٚعٝٓ٘ يًعاٌَ َٔ ايعٌُ ع٢ً املػٗٛز اٚ اٚثـل ا٫َـٛات اٚ ايعـٔ سذـ١ غـسع١ٝ      

غا١ٜ ا٫َس نْٛ٘ اقسب ايطـسم إىل ايٛاقـع ؾـإ ٚاؾكـ٘ اٚ ٚاؾـل سذـ١ َـٔ سذذـ٘         

كٝت ذ١َ املهًـ َػػٛي١ بعد زؾع ا٫ْطداد ٚؾتض باب ايعًِ ٚايعُـٌ  ادصأ ٚا٫ ب

ْعِ َع زأٟ سذ١ٝ ؾت٣ٛ املؿ  اٜكًا َٔ باب ا٫ْطـداد مل ٜهـٔ ؾـسم عٓـدٙ بـني      

املعٍُٛ ب٘ يف اؿايني ؾُٝهٔ املٓع عٔ عدّ ا٫دصا٤ ٚٚدٛب ا٫عـاد٠ اٚ ايككـا٤   

 عًٝ٘.

ت ؾكًد غرلٙ ثِ َات ؾكًد َٔ املطأي١ ايٛاسد٠ ٚايطتٕٛ: إذا قًد فتٗدًا ثِ َا

ٜكٍٛ بٛدٛب ايبكـا٤ عًـ٢ تكًٝـد املٝـت اٚ دـٛاشٙ ؾٗـٌ ٜبكـ٢ عًـ٢ تكًٝـد اجملتٗـد           

ٚا٫سٛط َساعا٠ ا٫ستٝاط. ٫ ٜٓبػٞ ا٫غـهاٍ   (5)ا٫ٍٚ اٚ ايجاْٞ؟ ا٫ظٗس ايجاْٞ

يف إ ا٫ظٗس ا٫ق٣ٛ بكا٤ٙ ع٢ً تكًٝد ايجـاْٞ إ نـإ ؾتـ٣ٛ ايجايـح دـٛاش ايبكـا٤       

هٕٛ زدٛع٘ إىل ا٫ٍٚ تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا َٔ املٝـت ٫ْكطـاع ايتكًٝـد ا٫ٍٚ    بٌ عًٝ٘ ٜ

بايعــدٍٚ إىل ايجــاْٞ، ْعــِ بٓــا٤ عًــ٢ قــٍٛ ايجايــح بٛدــٛب ايبكــا٤ ٚعــدّ دــٛاش   

ــ٘      ــاْٞ قسَــًا غــرل ْاؾــر ؾــ٬ ٜهــٕٛ عدٚي ايعــدٍٚ اَهــٔ إ ٜهــٕٛ عدٚيــ٘ إىل ايج

ابتدا٥ًٝا ي٘ َٓ٘ يؿطاد  ؾشٝشًا ؾٝذب إ ٜبك٢ ع٢ً تكًٝد ا٫ٍٚ ٚيٝظ ذيو تكًٝدًا

عدٚيـ٘ إىل ايجــاْٞ ٚبعبــاز٠ اخــس٣ ؾتــٛاٙ بٛدـٛب ايبكــا٤ َكتكــا٠ إ ٜهــٕٛ ذيــو   

                                                           

 َا اذا نإ قا٬ً٥ بٛدٛب٘ ؾا٫ظٗس ٖٛ ا٫ٍٚ.( ٖرا اذا نإ املكًد قا٬ً٥ ظٛاش ايبكا٤، ٚا5)



 25  احكبم التقلٍذ واالجتهبد
 

تهًٝؿًا ي٘ َٔ سني َٛت اجملتٗد ا٫ٍٚ ٚإ زدٛع٘ إىل ايجاْٞ مل ٜهٔ مبشً٘ غاٜـ١  

ا٫َس نإ َعرٚزًا يف املدايؿـ١ ؾٝذـب عًٝـ٘ َـٔ سـني ؾتـ٣ٛ ايجايـح تكًٝـد ا٫ٍٚ         

اقع٘ مبكتك٢ ؾت٣ٛ ايجايح، إ قًت َكتك٢ تكًٝـد ايجايـح   ع٢ً َا نإ َكتك٢ ٚ

ٚإ نإ ؾطاد ايسدٛع إىل ايجاْٞ ا٫ إ ؾتٛاٙ مل ٜهـٔ سذـ١ يف سـل املكًـد سـني      

عدٍ إىل ايجـاْٞ ؾهـإ عدٚيـ٘ ايٝـ٘ سـني عدٚيـ٘ ؾـشٝشًا َطابكـًا يؿتـ٣ٛ َكًـدٙ،           

ٙ ايطـابل  ٚؾت٣ٛ ايجايح انا ؾاز سذ١ ي٘ بعد اْككـا٤ تكًٝـد ايجـاْٞ ؾٝهـٕٛ تكًٝـد     

تكًٝدًا ؾشٝشًا َٚع٘ ٜهٕٛ ايسدٛع إىل ا٫ٍٚ تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا، قًت ْعـِ انـا نـإ    

تكًٝــدًا ؾــشٝشًا إىل شَــإ َــٛت ايجــاْٞ ٚاَــا بعــدٙ ؾٝذــب عًٝــ٘ إ ٜستــب خثــاز    

ايعدٍٚ ايؿاضد مبكتك٢ ؾت٣ٛ ايجايح ٚعًٝ٘ ؾـ٬ ٜهـٕٛ زدٛعـ٘ إىل ا٫ٍٚ تكًٝـدًا     

ٚع َـا َـس َـٔ َطـأي١ ا٭دـصا٤ ٚإ ايؿتـ٣ٛ املتـأخس        ابتدا٥ًٝا، ٚيعٌ املطأي١ َـٔ ؾـس  

ٜهٕٛ مبٓصي١ ايٓطذ اٚ ناغؿًا عٔ ؾطاد َا خايؿ٘ َٔ ا٭عُاٍ َٔ قبٌ ٚقٛع٘ ٚقد 

عسؾت إ َكتك٢ قٛاعد ايطسٜك١ٝ ٚإ نإ ٖٛ ايجـاْٞ ا٫ إ ايعـاٖس إ ا٭ؾعـاٍ    

تـأخس ؾُـا   ايطابك١ اي  ناْت َٔ قبٌ املٛقـٛع ملـا ٜـأتٞ ٫ ٜـ٪ثس ؾٝٗـا ا٫دتٗـاد امل      

ٚقع َٔ ايتكًٝد ايطابل يًُذتٗد ايجاْٞ اْعكد ٫ٚ ٜ٪ثس ؾٝ٘ ؾت٣ٛ ايجايـح ؾـا٭ظٗس   

 َا يف امل  َٔ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد ايجاْٞ ٚإ نإ ا٭سٛط َساعا٠ ا٫ٍٚ اٜكًا.

ــد   ــ١ ٚايطــتني: ٜهؿــٞ يف ؼكــل ايتكًٝ ــصاّ   (5)املطــأي١ ايجاْٝ اخــر ايسضــاي١ ٚاٱيت

ًِ َا ؾٝٗا ٚمل ٜعٌُ ؾًـٛ َـات فتٗـدٙ دـاش يـ٘ ايبكـا٤،       بايعٌُ مبا ؾٝٗا ٚإ مل ٜع

ٚإ نإ ا٭سٛط َع عدّ ايعًِ بٌ َع عدّ ايعُـٌ ٚيـٛ نـإ بعـد ايعًـِ، عـدّ       

ايبكا٤ ٚايعدٍٚ إىل اؿٞ بٌ ا٭سٛط اضتشبابًا ع٢ً ٚد٘ عدّ ايبكـا٤ َطًكـًا ٚيـٛ    

ٍ ايـدٚز  بعد ايعًِ ٚايعٌُ. َس إ ا٭ظٗس َساعا٠ ايعٌُ يف ؼكل ايتكًٝـد ٚاغـها  

                                                           

 ( َس سهِ ٖرٙ املطأي١.5)
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املعسٚف ٫ قؿٌ ي٘ نُا َس إ َطأي١ ايبكا٤ ٚعدَ٘ غرل َب١ٝٓ عًـ٢ نـٕٛ ايتكًٝـد    

فسد ايعٌُ اٚ َطًل اٱيتصاّ إذ َب  ع٢ً دسٜإ اضتؿشاب اؿذٝـ١ اٚ اؿهـِ   

ايؿسعٞ اٚ اط٬م ا٭َس بايط٪اٍ ؾاْـ٘ ٜتشكـل مبذـسد ايعًـِ ٚيـٛ مل ٜتعكبـ٘ عُـٌ        

ْعِ ميهٔ إ ٜكاٍ إ ايتكًٝـد يـٛ نـإ فـسد      ٚإ دعًٓا ايتكًٝد عباز٠ عٔ ايعٌُ،

اٱيتصاّ نإ ايعٌُ املتأخس عٓ٘ بكا٤ ٚإ اعتدلْا ؾٝ٘ ايعٌُ مل ٜهٔ ذيو بكـا٤ بـٌ   

تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا قسًَا ؾٛدـ٘ ابتٓـا٤ املطـأي١ عًـ٢ ؼكٝـل َعٓـ٢ ايتكًٝـد ؼكٝـل َعٓـ٢          

تكًٝـد ا٫بتـدا٥ٞ   ايبكا٤ ٚايتكًٝد ا٫بتدا٥ٞ ستـ٢ لـصّ بعدَـ٘ إ نـإ َـٔ اؾـساد اي      

يهــٔ َــس ضــابكًا إ َــا دٍ عًــ٢ عــدّ دــٛاش ايتكًٝــد ا٫بتــدا٥ٞ َــٔ اٱمجــاع إ  

ضًُاٙ ؾ٬ ْطًُ٘ يف َجٌ املٛز ايـرٟ نـإ ؾتـ٣ٛ اجملتٗـد قبـٌ َٛتـ٘ سذـ١ يًعـاَٞ         

ٚمل ٜعٌُ ب٘ اتؿاقًا اٚ عؿٝاًْا ثـِ َـات ؾـُٝهٔ إ ٜكـاٍ ظـٛاشٙ س٦ٓٝـر ٚإ نـإ        

ٌ ع٢ً سسَت٘ ٚعًـ٢ أٟ سـاٍ ؾًُـا استُـٌ نـٕٛ ذيـو       تكًٝدًا ابتدا٥ًٝا يعدّ ايديٝ

ايتكًٝد ابتدا٥ًٝا  قسًَا َٔ د١ٗ اٱمجاع نإ ا٭سٛط َع عدّ ايعًِ بٌ ٚايعُـٌ  

عدّ ايبكا٤ ٚايعدٍٚ إىل اؿٞ ٚإ نـإ ٖـرا ا٫ستٝـاط َعازقـًا باستُـاٍ سسَـ٘       

ايعدٍٚ بٓـا٤ عًـ٢ ٚدـٛب ايبكـا٤ يهٓـ٘ مل ٜعـ  باستُـاٍ ٚدـٛب ايبكـا٤ يكـعؿ٘           

زدــض ا٫ستٝــاط يف اؾاْــب اٯخــس ٚيكــعـ استُــاٍ ٚدــٛب ايبكــا٤ دعــٌ        ٚ

 ا٭سٛط َطًكًا يف ٚد٘ عدّ ايبكا٤ ٚايعدٍٚ َطًكًا ٚإ نإ قد عٌُ.

املطأي١ ايجايج١ ٚايطتني: يف استٝاطات ا٭عًِ إذا مل ٜهٔ ي٘ ؾت٣ٛ ٜتدرل املكًد 

   ِ َعٓـ٢ ا٫ستٝـاط   ، ٭ٕ (5)بني ايعٌُ بٗا، ٚبني ايسدٛع إىل غـرلٙ ا٭عًـِ ؾـا٫عً

ٖــٛ ايتٛقـــ يف ايؿتــ٣ٛ َٚــع تٛقؿــ٘ يف ايؿتــ٣ٛ ٫ َعٓــ٢ يتكًٝــدٙ ؾاَــا إ وتــاط    

ايعاَٞ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ استاط ا٭عًِ اٚ ٜسدع إىل غرلٙ ٚاَا إذا دٌٗ َا اؾتـ٢  

                                                           

 ( ٖرا ؾُٝا اذا عًِ باملدايؿ١ بُٝٓٗا ٚا٫ ؾ٬ ػب َساعا٠ ا٫عًِ.5)
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بــ٘ ا٭عًــِ ؾٗــٌ هــٛش يــ٘ ايسدــٛع إىل غــرلٙ اّ ٫ )ايعــاٖس( دــٛاشٙ ا٫ إذا عًــِ   

ٛش ي٘ ذيو بٌ هب عًٝ٘ ا٫ستٝـاط، ْعـِ َـع عـدّ     اخت٬ؾ٘ َع غرل ا٭عًِ ؾ٬ ه

ايتُهٔ َٔ ا٫ستٝاط اٜكًا دخٌ ؾُٝٔ مل ٜتُهٔ َـٔ ايسدـٛع إىل ا٭عًـِ ؾذـاش     

 ي٘ تكًٝد غرلٙ َٚس تؿؿٌٝ ذيو.

املطأي١ ايسابع١ ٚايطتٕٛ: ا٫ستٝاط املرنٛز يف ايسضـاي١ )اَـا اضـتشبابٞ( ٖٚـٛ     

ـَـ  ا ٚدــٛبٞ( ٖٚــٛ َــا مل ٜهــٔ َعــ٘ َـا إذا نــإ َطــبٛقًا اٚ ًَشٛقــًا بــايؿت٣ٛ، )ٚا

ؾت٣ٛ، ٜٚط٢ُ )با٫ستٝاط املطًل( ٚؾٝ٘ ٜتدرل املكًد بني ايعُـٌ بـ٘ ٚايسدـٛع إىل    

فتٗد خخس، ٚاَا ايكطِ ا٫ٍٚ ؾ٬ هب ايعٌُ ب٘، ٫ٚ هٛش ايسدٛع إىل ايػرل بٌ 

ٜتدرل بني ايعٌُ مبكتك٢ ايؿت٣ٛ، ٚبني ايعٌُ بـ٘ اٚ ًَشٛقـًا بـ٘ اضـتشبابٞ دـاش      

سن٘ ٭ٕ ايطبل ٚايًشٛم بايؿت٣ٛ ديٌٝ ع٢ً عدّ تكؿ٘ يف املطأي١ بـٌ َـع   يًُكًد ت

اٱؾتا٤ يٛ اَـس بأْـ٘ ٫ ٜـذلى ٫ هـب َتابعتـ٘ ا٫ إ ٜهـٕٛ ذيـو َٓـ٘ زدٛعـًا عـٔ           

ــ٘ ٭ٕ        ــد تسن ــٛش يًُكً ــ٬ ه ــ٘ ؾ ــًا ب ــبٛقًا ٫ٚ ًَشٛق ــٔ َط ــا إ مل ٜه ــ٣ٛ ٚاَ ايؿت

اٚ زدٛع٘ إىل غـرلٙ إ   املؿسٚض عدّ عًُ٘ بؿت٣ٛ فتٗدٙ ؾٝذب عًٝ٘ ا٫ستٝاط

 عًِ تٛقؿ٘ اٚ مل ٜعًِ اخت٬ؾًا بٝٓ٘ ٚبني ذيو ايػرل ايرٟ ٜسدع ايٝ٘.

 (4)املطــأي١ اـاَطــ١ ٚايطــتٕٛ: يف ؾــٛز٠ تطــاٟٚ اجملتٗــدٜٔ ٜــتدرل بــني تكًٝــد 

اُٜٗا غا٤ نُا هٛش ي٘ ايتبعٝ  ست٢ يف اسهاّ ايعٌُ ايٛاسد ستـ٢ اْـ٘ يـٛ نـإ     

٫ضذلاس١ ٚاضتشباب ايتجًٝـح يف ايتطـبٝشات   َج٬ً ؾت٣ٛ اسدُٖا ٚدٛب دًط١ ا

ا٫زبع١ ٚؾت٣ٛ اٯخس بايعهظ هٛش إ ٜكًد ا٫ٍٚ يف اضتشباب ايتجًٝح ٚايجـاْٞ  

يف اضــتشباب اؾًطــ١، َــس ايهــ٬ّ يف ٖــرٙ املطــأي١ ٚيف سهــِ ايتبعــٝ  يف ايعُــٌ 

                                                           

 ( َع عدّ ايعًِ باملدايؿ١، ٚا٫ ؾٝأخر بأسٛط ايكٛيني نُا َس، ٚبريو ٜعٗس ساٍ ايتبعٝ .4)
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ــأي١ ايجايجــ١           ــاط٬ً ؾسادــع املط ــا ب ــٌ بؿتــ٣ٛ نًُٝٗ ــإ ايعُ ــ٢ ؾُٝــا ن ــد ست ايٛاس

 ني.ٚايج٬ث

املطأي١ ايطادض١ ٚايطتٕٛ: ٫ ىؿ٢ إ تػدٝـ َٛازد ا٫ستٝـاط عطـس عًـ٢    

ايعاَٞ إذ ٫ بد ؾٝ٘ َٔ ا٫ط٬ع ايتاّ، َٚع ذيو قد ٜتعازض ا٫ستٝاطإ ؾـ٬ بـد   

َٔ ايذلدٝض ٚقد ٫ ًٜتؿت إىل اغهاٍ املطأي١ ست٢ وتاط ٚقد ٜهٕٛ ا٫ستٝاط يف 

ا٤ املطـتعٌُ يف زؾـع اؿـدخ ا٫نـدل     تسى ا٫ستٝاط َج٬ً ا٫سٛط تسى ايٛق٤ٛ باملـ 

يهٔ إذا ؾسض امؿاز املا٤ ؾٝ٘ ا٫سـٛط ايتٛقـ٤ٛ بـ٘، بـٌ هـب ذيـو بٓـا٤ عًـ٢         

نٕٛ استٝاط ايذلى اضتشبابًٝا، ٚا٫سٛط اؾُع بني ايتٛقـ٤ٛ بـ٘ ٚايتـُِٝ ٚاٜكـًا     

ا٫سٛط ايتجًٝح يف ايتطبٝشات ا٫زبع، يهٔ إذا نإ يف قٝل ايٛقـت ًٜٚـصّ َـٔ    

بعـ  ايؿـ٠٬ خـازز ايٛقـت، ؾـا٫سٛط تـسى ٖـرا ا٫ستٝـاط، اٚ          ايتجًٝح ٚقٛع

ًٜصّ تسن٘ ٚنرا ايتُِٝ بـاؾـ خـ٬ف ا٫ستٝـاط يهـٔ إذا مل ٜهـٔ َعـ٘ ا٫ ٖـرا        

ؾا٫سٛط ايتُِٝ ب٘ ٚإ نإ عٓدٙ ايطني ــ َج٬ً ــ ؾا٫سٛط اؾُع ٖٚهرا. َس اْـ٘  

تٝـاط ٚنٝؿتـ٘   يٝظ يًعاَٞ ا٫ستٝـاط ا٫ بعـد ايسدـٛع إىل فتٗـدٙ بتػـدٝـ ا٫س     

ٚعًٝ٘ ؾ٬ فاٍ شلرٙ املطأي١ ا٫ يبٝإ ا٫ستٝاط يف املطـا٥ٌ املصبـٛز٠ إ ازاد املكًـد    

ا٫ستٝاط ؾٝٗا ٚس٦ٓٝر ؾٓكٍٛ قٛي٘ ٚقـد ٜهـٕٛ ا٫ستٝـاط يف تـسى ا٫ستٝـاط ٜٓبػـٞ       

تكٝدٙ بؿٛز٠ عدّ اَهإ اؾُع بني ا٫ستُايني ٚا٫ ؾٝهـٕٛ ا٫ستٝـاط يف اؾُـع    

رنٛز يف املـــ  ا٭ســـٛط ايٛقـــ٤ٛ باملـــا٤ املطـــتعٌُ املؿـــسٚض َـــج٬ً يف املجـــاٍ املـــ

ــًا      ــايذلى ٚدٛبٝ ــاط ب ــِ ايؿــ٠٬ ؾٝذــب ذيــو اّ نــإ ا٫ستٝ ــُِٝ ث ا٫مؿــاز ٚايت

ٜٚطتشب إ نـإ اضـتشبابًٝا، ْعـِ إذا مل ٜـتُهٔ َـٔ ا٫ستٝـاط بـاؾُع نـإ َـا          

 ذنــسٙ استٝاطــًا ٚا٫ ؾًــٝظ ؾُٝــا ذنــس استٝــاط نُــا إ قٛيــ٘ ؾــا٭سٛط تــسى ٖــرا  

ا٫ستٝاط ٜع  ا٫ستٝاط بايتجًٝح يف قٝل ايٛقت ٜٓبػٞ تكٝدٙ اٜكًا بإ ا٭سـٛط  
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تسى ايتجًٝح ٚايككا٤ خازز ايٛقت ٚا٫ ؾًٝظ يف تسى ايتجًٝـح استٝـاط، ْعـِ يف    

املطــأيتني تــسدٝض ٭ســد ا٫ستُــايني عًــ٢ اٯخــس يكــ٠ٛ اســدُٖا ٚقــعـ اٯخــس  

٘ يف املجـاٍ ايجايـح ؾـا٭سٛط    ٚيٝظ يف ذيو استٝاط ا٫ َع تعرز اؾُع ٚنرا قٛيـ 

ايتُِٝ ب٘ يٝظ ؾٝ٘ استٝاط بٌ ا٫ستٝاط باؾُع بني ايتُِٝ بـ٘ ٚاملستبـ١ املتـأخس٠ إ    

نإ ٚا٫ ؾاؾُع بني ايؿ٠٬ بٗرا ايتُِٝ ٚايككا٤ خازز ايٛقت ايرٟ ٖٛ ٚظٝؿـ١  

 ؾاقد ايطٗاز٠.

يعًُٝـ١،  املطأي١ ايطابع١ ٚايطتٕٛ: قٌ ايتكًٝد َٚٛزدٙ ٖٛ ا٭سهـاّ ايؿسعٝـ١ ا  

ؾ٬ هسٟ يف أؾـٍٛ ايـدٜٔ ٫ٚ يف َطـا٥ٌ أؾـٍٛ ايؿكـ٘ ٫ٚ يف َبـاد٨ ا٫ضـتٓباط        

اٚايًػٜٛـ١  (5)َٔ ايٓشـٛ ٚايؿـسف ٚمُٖٛـا ٫ٚ يف املٛقـٛعات املطـتٓبط١ ايعسؾٝـ١      

٫ٚ يف املٛقٛعات ايؿـسؾ١، ؾًـٛ غـو املكًـد يف َـا٥ع اْـ٘ مخـس اٚ خـٌ ـــ َج٬ـــٶ           

ٝدٙ ْعِ َٔ سٝـح اْـ٘ كـدل عـادٍ ٜكبـٌ قٛيـ٘       ٚقاٍ اجملتٗد اْ٘ مخس ٫ هٛش ي٘ تكً

نُا يف اخباز ايعاَٞ ايعادٍ ٖٚهرا ٚاَا املٛقٛعات املطتٓبط١ ايػسع١ٝ نايؿ٠٬ 

ٚايؿّٛ ٚمُٖٛا ؾٝذسٟ ايتكًٝد ؾٝٗا نا٫سهاّ ايع١ًُٝ، اَا عـدّ دـٛاش ايتكًٝـد    

َـ       ا يف اؾٍٛ ايعكا٥د ؾؿُٝا ٜتُهٔ ؾٝ٘ َـٔ ايعًـِ ؾ٬ًمجـاع ٚاٯٜـات ٚا٫خبـاز ٚا

َع ايعذص عٔ ؼؿٌٝ ايعًِ ؾًعـدّ ايـديٌٝ عًٝـ٘ إذ ٫ هـب ؼؿـٌٝ ايعـٔ اٜكـًا        

ست٢ ٜكاٍ اْ٘ َٔ طسق٘ ٭ٕ املطًٛب ٖٛ ا٫عتكـاد ؾُـع تعـرزٙ ضـكغ ايطًـب ٫ٚ      

طًب بػرلٙ ٫ٚ ديٌٝ ا٫ْطداد غرل داز ؾٝ٘ إذ يٝظ املطًٛب ؾٝ٘ ايعٌُ ٫ٚ ديٝـٌ  

ؾًا إىل اْ٘ ٫ طسٜل ي٘ إىل تكًٝد ع٢ً عدّ دٛاش ايتٛقـ يف ا٫عتكادات، ٖرا َكا

بع  ازباب ايدٜاْات دٕٚ خخس َعًٝٓا ٚايتدرل بِٝٓٗ يـٝظ يف احملـرٚز اْكــ َـٔ     

                                                           

ايػسع١ٝ ٚايعسؾ١ٝ يف اْٗا قٌ يًتكًٝد، اذ  ايتكًٝد ؾٝٗا ( ٫ ؾسم يف املٛقٛعات املطتٓبط١ بني 5)
 َطاٚم يًتكًٝد يف اؿهِ ايػسعٞ نُا ٖٛ ظاٖس.   
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تٛقؿ٘ ٚعدّ إيتصاَ٘ بػ٤ٞ ستـ٢ ٜتـبني يـ٘ ا٭َـس، ْعـِ إ زأ٣ غـرلٙ ايٛاؾـٌ إىل        

اؿل متهٓ٘ ٚمل ىــ َـٔ إ وؿـٌ يـ٘ ا٫عتكـاد بـاـ٬ف دـاش يـريو ايػـرل إ          

ايعٔ اٚ ٜأَسٙ بتكًٝد َٔ ٜساٙ ع٢ً اؿل بٌ ٫ ٜبعد ٚدٛب٘ عًـٞ،  ًٜصَ٘ بتشؿٌٝ 

ٚاَا املٛقٛعات ا٫ضتٓباط١ٝ ايعسؾ١ٝ اٚ ايًػ١ٜٛ ؾايعـاٖس دسٜـإ ايتكًٝـد ؾٝٗـا إذا     

مل ٜتُهٔ ايعُٞ َٔ تعًُٗا عسؾـًا اٚ يػـ١ إذ ٫ طسٜـل يـ٘ س٦ٓٝـر غـرلٙ ؾاْـ٘ إذا مل        

ؾأٟ طسٜل ي٘ إىل زؾع ايػب١ٗ َٔ ٜتُهٔ َٔ ؼكٝل َؿّٗٛ ايؿٓا٤ اٚ ايؿعٝد بٓؿط٘ 

َٛازدٖا غرل ايتكًٝد نٝـ ٫ هٛش ايتكًٝد ؾٝٗا ٚؼكٝل اؿل ؾٝـ٘ قتـاز إىل دـسح    

ٚتعدٌٜ ٚتسدٝض خؿٛؾًا َٔ ٜس٣ ايديٌٝ ع٢ً دـٛاش ايتكًٝـد يف ايؿـسٚع قاعـد٠     

زدٛع اؾاٌٖ إىل ايعامل ٚايطرل٠ اؾاز١ٜ ع٢ً َسادع١ ايٓـاع يف نـٌ ؾـٓـ إىل    

 اٌٖ خدلتٗا.

ملطأي١ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: ٫ ٜعتدل ا٭عًُٝـ١ ؾُٝـا اَـسٙ زادـع إىل اجملتٗـد ا٫ يف      ا

ايتكًٝد ٚاَا اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ا٫ٜتاّ ٚاجملاْني ٚا٫ٚقاف ايـ  ٫ َتـٛيٞ شلـا ٚايٛؾـاٜا     

اي  ٫ ٚؾٞ شلا ٚمٛ ذيو ؾ٬ ٜعتدل ؾٝٗا ا٫ع١ًُٝ، ْعِ ا٭سٛط يف ايكاقـٞ إ  

ٚ غرلٙ  ا ٫ سسز يف ايذلاؾع ايٝ٘ َٔ ميهـٔ زدـٛع   ٜهٕٛ اعًِ َٔ يف ذيو ايبًد ا

املذلاؾعــني ايٝــ٘ اَــا عــدّ اعتبــاز ا٭عًُٝــ١ ؾ٬ط٬قــات َجــٌ قٛيــ٘ ٚاَــا اؿــٛادخ   

ايٛاقع١ ؾازدعٛا ؾٝٗا إىل زٚا٠ اسادٜجٓا ٚقٛي٘ فازٟ ا٭َـٛز بٝـد ايعًُـا٤ ٚضـا٥س     

١ يًككـا٤  َا دٍ عًـ٢ ْٝابـ١ اجملتٗـد ايعـادٍ ٚمجًـ١ َٓٗـا ٚإ ناْـت َطًكـ١ غـاًَ         

اٜكًا ا٫ إ دع٣ٛ اٱمجاع يف ن٬ّ بعكـِٗ عًـ٢ ٚدـٛب ايسدـٛع إىل ا٭عًـِ      

اٚدب ا٫ستٝاط ؾٝ٘ ٚإ نإ مل ٜجبت عٓدْا ٖرا اٱمجاع ٚقٜٛٓا دٛاش ايسدـٛع  

إىل نٌ فتٗد عادٍ يف ايككا٤ ا٫ إ ٜتشكل بُٝٓٗا تعازض يف اؿهِ ع٢ً ٚدـ٘  

ــٌ بـــني اي   ــد ٜؿؿـ ــِ ٚقـ ــدّ ا٭عًـ ــا ٜكـ ــا٥ص َُٓٗـ ــ١  دـ ــبٗات اؿهُٝـ ــع يف ايػـ ذلاؾـ
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ٚاملٛقـٛع١ٝ ؾُٝٓــع َـٔ اعتبــاز ا٭عًُٝـ١ يف ايجــاْٞ دٕٚ ا٫ٍٚ َٚٓػـأٙ إ سكٝكــ١     

ايذلاؾــع يف ايػــبٗات اؿهُٝــ١ تكًٝــد املتشــانُني اؿــانِ يهٓــ٘ اغــتباٙ ٫ٕ ؾؿــٌ   

ايككا٤ بايؿت٣ٛ يٝظ تكًٝدًا َُٓٗا ي٘ ٚقد َس ايه٬ّ يف ٚدٛب تكدِٜ ا٫عًـِ إذا  

 اْ٘ ٫ هٛش ايذلاؾع إىل غرلٙ ٚايٓك  ٚا٫بساّ ؾٝ٘. اختازٙ اسدُٖا

املطأي١ ايتاضع١ ٚايطتٕٛ: إذا تبدٍ زأٟ اجملتٗد ٌٖ هب عًٝ٘ اع٬ّ املكًـدٜٔ  

اّ ٫؟ ؾٝ٘ تؿؿـٌٝ ؾـإ ناْـت ايؿتـ٣ٛ ايطـابك١ َٛاؾكـ١ ي٬ستٝـاط، ؾايعـاٖس عـدّ          

 إغـهاٍ  ، ٫(5)ايٛدٛب ٚإ ناْت كايؿ١ ؾا٫سٛط ا٫ع٬ّ بٌ ٫ ىًـٛ عـٔ قـ٠ٛ   

يف عــدّ ايٛدــٛب َــع َٛاؾكــ١ ايؿتــ٣ٛ ايطــابك١ ي٬ستٝــاط ٚاَــا َــع املدايؿــ١ يــ٘    

ؾؿسٜض امل  ايٛدٛب ٚؾٝ٘ اغهاٍ َست ا٫غاز٠ ايٝ٘ يف سهِ َٔ اخطأ يف ايٓكٌ 

 ؾسادع، ْعِ ٖٛ اسٛط.

املطــأي١ ايطــبعٕٛ: ٫ هــٛش يًُكًــد ادــسا٤ اؾــاي١ ايــدلا٠٤، اٚ ايطٗــاز٠، اٚ        

اؿه١ُٝ. ٚاَا يف ايػـبٗات املٛقـٛع١ٝ ؾٝذـٛش بعـد إ     ا٫ضتؿشاب يف ايػبٗات 

قًد فتٗدٙ يف سذٝتٗا ــ َج٬ً ــ إذا غو غؿٞ إ عسم اؾٓب َٔ اؿساّ لظ اّ 

٫ يٝظ ي٘ ادسا٤ اؾٌ ايطٗاز٠، يهٔ يف إ ٖرا املا٤ اٚ غرلٙ ٫قت٘ ايٓذاضـ١ اّ ٫ 

                                                           

 ( يف قٛت٘ ع٢ً ا٫ط٬م اغهاٍ.5)
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        ٛ ٍ يف ايػـبٗات  هٛش يـ٘ ادسا٩ٖـا بعـد إ قًـد اجملتٗـد يف دـٛاش اٱدـسا٤، ا٫ؾـ

اؿه١ُٝ ٫ٕ َٔ غسط دسٜاْٗا ايؿشـ ايػرل املُهٔ َـٔ املكًـد، ْعـِ يـٛ ؾشــ      

اجملتٗد ٚزؾع َٛاْع اؾسٜإ ي٘ إ ٜؿ  بإ املٛزد َـٛزد ا٫ضتؿـشاب اٚ ايـدلا٠٤    

اٚ ا٫غتػاٍ اٚ ايتدرل يهٔ اجملس٣ س٦ٓٝر يٝظ ا٫ اجملتٗد ٫ٕ َكتكٝات ا٫ؾـٍٛ  

ػبٗات املٛقٛع١ٝ ؾًُا مل ٜتٛقـ عًـ٢ ايؿشــ ٚيـٛ    اٜكًا ت٪خر َٓ٘، ٚاَا يف اي

ضًُٓا تٛقؿٗا عًٝ٘ نإ  هًٓا يًُكًـد اٜكـًا إذا اخـر ايؿتـ٣ٛ ظسٜاْٗـا َـٔ اجملتٗـد        

 داش ي٘ إدسا٤ٖا بعد ؼكل َٛزدٖا.

املطأي١ ايٛاسد ٚايطبعٕٛ: اجملتٗد غرل ايعادٍ اٚ فٍٗٛ اؿاٍ ٫ هٛش تكًٝـدٙ  

يهٔ ؾتٛاٙ َعتدل٠ يعٌُ ْؿطـٞ ٚنـرا ٫ ٜٓؿـر سهُـ٘     ٚإ نإ َٛثٛقًا ب٘ يف ؾتٛاٙ ٚ

٫ٚ تؿسؾات٘ يف ا٫َٛز ايعا١َ، ٫ٚ ١ٜ٫ٚ ي٘ يف ا٫ٚقاف ٚايٛؾاٜا ٚاَٛاٍ ايكؿـس  

ــاٚاٙ يعُــٌ ْؿطــ٘ سذــ١      ــ٘ يهــٔ ؾت ــدٙ ٫ٚ ايسدــٛع ايٝ ٚايػٝــب، ٚإ مل هــص تكًٝ

بـني  ؾايعداي١ َعتدل٠ يف املٛقٛع يف سهِ املكًـد دٕٚ ْؿـظ اجملتٗـد َـٔ غـرل ؾـسم       

نْٛ٘ َٛثٛقًا ب٘ اّ ٫ ٜع  يٝظ ٚد٘ اعتباز ايعداي١ ؾٝ٘ ٖٛ استُاٍ نرب١ يف ؾتـٛاٙ  

اٚ عدّ اتعاب ْعسٙ يف ادتٗادٙ ست٢ ٜكاٍ اْ٘ إذا ٚثل بـ٘ قـعـ ٖـرا ا٫ستُـاٍ     

ؾٝشــٛش تكًٝــدٙ بــٌ اعتبــاز ايعدايــ١ يــ٘ َٛقــٛع١ٝ يف سهــِ ايػــرل، ٚنــرا ٫ تٓؿــر    

ا َس َٔ إ اعتباز ايعداي١ يف سهِ ايػرل ي٘ تؿسؾات٘ ٫ٚ سهُ٘ يف ا٫َٛز ايعا١َ مل

َٛقٛع١ٝ ؾ٬ تٓؿر تؿسؾات٘ يف اؿكـٛم ٫ٚ ا٫َـٛز املسدٛعـ١ ايٝـ٘ ستـ٢ يـٛ نـإ        

َٛثٛقًا ب٘ ٚيهٔ يكا٥ٌ إ ٜكٍٛ إ اعتباز ايعداي١ غسط ايسدٛع ايٝ٘ ٚايتأَني َـٔ  

َـا  عٓدٙ ٚدٛاش ٚقع ايٝد ع٢ً َاٍ اجملٕٓٛ ٚايؿػرل ٚايػا٥ب ؾُٝٓـع عـٔ ذيـو ا   

يٛ تؿسف ؾٝٗا ع٢ً طبل ايٛاقع ايؿشٝض بٌ ع٢ً طبل ؾتٛاٙ ْؿـر ؾـ٬ ٜكـُٔ يـٛ     

اٚؾٌ اؿل إىل اًٖ٘ ٜٚهـٕٛ ؾـاسب اؿـل بس٦ٜـًا ٚنـرا ٫ ٜكـُٔ َـاٍ ايػا٥ـب         
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ٚايؿ  يٛ تؿسف ؾٝ٘ ع٢ً طبل املؿًش١ ٚايكبط١ بٌ ميهٔ إ ٜـدع٢ إ اجملتٗـد   

ٚاقعــًا ْؿــر سهُــ٘  اٙايــرٟ ظــاٖس سايــ١ ايعدايــ١ ٚايتكــ٢ إذا سهــِ عًــ٢ طبــل ؾتــٛ

ٚادس٣ َا سهِ ب٘ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ ٚببايٞ اْٞ زأٜـت يف بعـ  زضـا٥ٌ بعـ      

 ا٫ؾاقٌ  ٔ عاؾسْاِٖ ْعرل َا ذنست٘.

ايعـٔ بهـٕٛ ؾتـ٣ٛ اجملتٗـد نـرا ٫ ٜهؿـٞ يف دـٛاش         املطأي١ ايجا١ْٝ ٚايطـبعٕٛ: 

ايؿاظ٘ يف ايعٌُ ا٫ إذ نإ ساؾ٬ً َٔ ظاٖس يؿع٘ غؿاًٖا، اٚ يؿغ ايٓاقٌ، اٚ َٔ 

زضايت٘، ٚاؿاؾٌ إ ايعٔ يٝظ سذـ١ ا٫ إذا نـإ ساؾـ٬ً َـٔ ظـٛاٖس ا٫يؿـاظ       

، ؿس١َ ايعٌُ ب٘ نتابًا ٚض١ٓ ٚامجاعًا ٚعكـ٬ً عًـ٢ َـا سـسز يف     َٓ٘ اٚ َٔ ايٓاقٌ

قً٘ ست٢ إذا مل ٜتُهٔ َٔ ايعًِ إذ هب عًٝ٘ س٦ٓٝر ا٫ستٝاط ٚإذا عطس اٚ مل 

ؿت٣ٛ فتٗـدٙ عًـ٢ َـا َـس ملـا عسؾـت َـٔ عـدّ         ٜتُهٔ قًد غرلٙ ٫ٚ ٜعٌُ بعٓ٘ ب

ايديٌٝ ع٢ً سذ١ٝ ؾتٛاٙ ٚيٛ نإ ظٓ٘ يف تعني ؾت٣ٛ فتٗدٙ سذ١ يتعني ايعٌُ ب٘ 

عٓد تعطس ا٫ط٬ع ع٢ً اجملتٗد ٚدب عًٝ٘ زعا١ٜ َا ظٓ٘ َٔ اؿهِ ايٛاقعٞ ٚقد 

عسؾت خ٬ؾ٘ ٚإ املتبع ٖٛ َا ذٖب ايٝ٘ املػـٗٛز اٚ اٚثـل ا٫َـٛات ٚإ دعًٓـا     

ٔ ا٫ستٝــاط يف اؾُــع بُٝٓٗــا ٚبــني َــا ظٓــ٘ ٚعًــ٢ نــٌ ســاٍ ؾشذٝــ١ ظٓــ٘ يف  مــ

تػدٝـ ؾت٣ٛ فتٗدٙ مل ٜدٍ عًٝ٘ ديٌٝ ٚإ بًؼ إىل َستب١ ا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثـٛم  

ٚإ نإ ايعٔ ا٫ط٦ُٓاْٞ إ سؿٌ َٔ قٍٛ ايػرل نإ سذ١ نُا َس بٌ ادعٝٓـا  

ٚ ْكـ٬ً نـإ سذـ١    عًٝ٘ ايطرل٠، ْعِ يٛ نإ ظٓـ٘ َـٔ ظـاٖس يؿـغ زلعـ٘ غـؿاٖا ا      

٫ضتكساز بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ بايعٛاٖس َٔ غرل تكٝٸد باؾـاد٠ ايعـٔ ٚقـد ٚقـع     

 5414قُد ناظِ ايػرلاشٟ ّٜٛ ا٫زبعا٤ خاَظ زبٝع ايجاْٞ ضـ١ٓ  ايؿساؽ مل٪يؿ٘ )

 (.ٖذس١ٜ
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 515  فصل يف املٍبه
 

 

 

 

 فصن يف املًاه

َـا   املا٤ اَا َطًل َا ٖٛ ٜطًل عًٝ٘ املا٤ عسؾـًا َـٔ غـرل تٛضـع ٚع٬قـ١ ٚيـٝظ      

ذنسْا ٚذنسٙ ايؿكٗا٤ ؼدٜدًا ملؿّٗٛ املا٤ نٝـ ٖٚٛ َٔ اٚقض املؿاِٖٝ ايعسؾ١ٝ بـٌ  

ايػسض اْـ٘ ٫ ٜعتـدل يف َؿَٗٛـ٘ ا٫ ؾـش١ اطـ٬م يؿـغ املـا٤ عًٝـ٘ عسؾـًا َـٔ غـرل            

سادــ١ إىل قسٜٓــ١ غــ٬ف املكــاف ايــرٟ ٫ ٜطــتشل اطــ٬م املــا٤ عًٝــ٘ ا٫ بع٬قــ١  

٫ط٬م عًٝٗا ا٫ بإعتباز املبايػ١ يف املٝعإ ٚتٛضع ؾتدسز املا٥عات اي  ٫ ٜؿض ا

نُا ٜكاٍ يًدٖٔ ٚايعطٌ املا٥عني يف َكاّ املبايػ١ يف َٝعاْٗا اُْٗا َا٤: ٖٚـٌ َجـٌ   

ــاف       ــٌ يف املك ــإ داخ ــسم ا٭ْط ــسقِٗ ٚع ــِ ٚع ــ١ ايًش ــات املأنٛي ــٛاٍ اؿٝٛاْ اب

اَـا  ا٭ق٣ٛ، ْعِ ٚيًعدّ ٚد٘ سٝـح إ ظـاٖس ايؿكٗـا٤ يف عٓـٛإ ايبـاب إ املـا٤       

َطًل اٚ َكاف اْ٘ ٜعتدل يف ؼكل عٓٛإ املكاف اط٬م املا٤ عًٝ٘ ؾع٬ً ٫ٚ ٜطًل 

ؾع٬ً ع٢ً املرنٛزات ْعِ ٜٓطبل عًـ٢ َجـٌ َـا٤ ايـٛزد ٚؾٝـ٘ اْـ٘ ٫ غـب١ٗ يف نـٕٛ         

عا١َ املؿعدات َٔ املكـاف َـع اْـ٘ ٫ ٜٓطبـل عًٝٗـا يؿـغ املـا٤ ْعـِ ٜعتـدل ؾـش١           

فـاشًا ٚنٝــ نـإ ؾاملكـاف عًـ٢ اقطـاّ        ا٫ط٬م عًٝٗا ٖٚٞ يف اؾُٝع َتشككـ١ 

َٓٗا املعتؿس َٔ ا٫دطاّ َٚٓٗا املُتصز بػرلٙ  ا ىسد٘ عٔ ؾدم اضِ املـا٤ بـ٬   

 قس١ٜٓ ٚإ٫ ؾًٝظ نٌ َصز مبٛدب اقاؾ١ املا٤. 

ٚاملطًــل اقطــاّ: اؾــازٟ ٚايٓــابع غــرل اؾــازٟ ٚايب٦ــس ٚاملطــس ٚايهــس ٚايكًٝــٌ  

١ يف يطإ ا٭دي١ َٛقٛعًا ي٬سهـاّ ٚعًٝـ٘   ايطاٖس إ غسق٘ ذنس ايعٓاٜٚٔ ايٛاقع
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ؾهــإ عًٝــ٘ ذنــس اؿُــاّ اٜكــًا ٚا٫ ؾــ٬ ٚدــ٘ يعدٚيــ٘ عُــا يف يطــإ ايؿكٗــا٤ َــٔ  

ايتكطِٝ باؾازٟ ٚايساند َٚا٤ ايب٦س ثِ تكطـِٝ ايسانـد ايكًٝـٌ ٚايهـجرل ٚعًـ٢ أٟ      

ساٍ ؾهٌ ٚاسد َٓٗا َع عدّ ٬َقا٠ ايٓذاض١ طاٖس َطٗس َـٔ اؿـدخ ٚاـبـح.    

س إ ايتكٝد بعدّ ٬َقا٠ ايٓذاض١ ٫ ٜسدـع إىل اؾُٝـع قـسٚز٠ إ امل٬قـا٠     ٚايعاٖ

غرل َ٪ثس٠ يف ايهس ٚاؾازٟ ٚاملطس َٚا٤ ايب٦س ؾٝهـٕٛ قٝـدًا يهًٝـ١ اؿهـِ ٜعـ  إ      

اؿهِ بطٗاز٠ اؾُٝع َػسٚط١ بعدّ ٬َقا٠ غ٤ٞ َٓٗا يًٓذاض١ اٚ َطاق١ َٓـ٘ يف  

ؾـً٘ ٖــٛ ايــديٌٝ عًـ٢ طٗــاز٠ غــرلٙ َــٔ   ايتعـبرل ثــِ ايــديٌٝ عًـ٢ طٗــاز٠ املــا٤ يف ا  

ا٭دطاّ عد٣ ا٭َٛز ايعػس٠ بـٌ ْؿـظ عـد ايٓذاضـات دٕٚ ا٭دطـاّ ايطـاٖس٠       

ديٌٝ ع٢ً طٗاز٠ ا٭غٝا٤ مبكتك٢ طبٝعتٗا ا٫ٚىل ٚانا خسز َا خـسز ٚاَـا نْٛـ٘    

َطٗسًا َٔ اؿدخ ٚاـبح ؾ٬ط٬قات ايػطٌ يف املكاَني اي  قدز َتٝكٓٗـا ؼككـ٘   

إىل املطـتؿاد َـٔ ايهتـاب ٚا٭خبـاز املتؿسقـ١ يف ا٭بـٛاب ايـ  ضـتُس          باملا٤ َكاؾًا

 عًٝو إٕ غا٤ اهلل.

املا٤ املكاف َع عدّ ٬َقات٘ يًٓذاض١ طاٖس يهٓ٘ غرل َطٗس،  ا٫ٚىل: املطأي١ 

٫ َٔ اؿدخ ٫ٚ َٔ اـبح ٚيٛ يف ساٍ ا٭قطساز ٚإ ٫ق٢ لاض١ تٓذظ ٚإ 

     ٚ إ نـإ َكـداز ايــ نـس ؾإْـ٘ ٜـٓذظ مبذـسد        نإ نـجرلًا بـٌ ٚإ نـإ نـجرلًا بـٌ 

٬َقا٠ ايٓذاض١ ٚيٛ مبكداز زأع ابس٠ يف اسد اطساؾـ٘ ؾٝـٓذظ نًـ٘، ْعـِ إذا نـإ      

إىل ايطاؾٌ ٫ٚق٢ ضاؾً٘ ايٓذاض١ ٫ ٜٓذظ ايعايٞ َٓ٘، نُـا   (5)دازًٜا َٔ ايعايٞ

إذا ؾب اؾ٬ب َٔ ابسٜـل عًـ٢ ٜـد نـاؾس، ؾـ٬ ٜـٓذظ َـا يف اٱبسٜـل ٚإ نـإ          

مبـا يف ٜـدٙ، َطًكـًا اَـا طٗازتـ٘ َـع طٗـاز٠ اؾـً٘ ؾًُـا َـسٻ يف طٗـاز٠ املـا٤              َتؿ٬ً

املطًل َٚٓ٘ ٜعًِ يصّٚ ٖرا ايكٝد نُا يف بع  ايعبازات ٚاَا اْـ٘ غـرل َطٗـس َـٔ     

                                                           

 ( املٓاط يف عدّ ايتٓذظ إ ٜهٕٛ اؾسٜإ عٔ دؾع ٚق٠ٛ َٔ ؾسم بني ايعايٞ ٚغرلٙ.5)
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ضبشإ اؿدخ ٚاـبح ؾ٬ًضتؿشاب َع اْؿساف ا٫ط٬قات َكاؾًا إىل قٛي٘ )

ا٥ٌٝ إذا اؾاب اسـدِٖ قطـس٠   ناْٛا بٓٛ اضس( ٚقٛي٘) اهلل نٝـ ٜطٗس َٔ غرل َا٤

بــٍٛ قسقــٛا ؿــَِٛٗ باملكــازٜ  ؾاٚضــع اهلل عًــٝهِ مبــا بــني ايطــُا٤ ٚا٭زض  

( سٝـح اْـ٘ يـٛ نـإ     ٚإ مل ػدٚا َـا٤ ؾتُُٝـٛا  ( ٚقٛي٘ ) ؾذعٌ يهِ املا٤ طٗٛزا

غرل املا٤ َطٗسًا مل وطٔ ا٭َس بـايتُِٝ َـع عـدّ ٚدـدإ املـا٤ ٚغرلٖـا  ـا ٜطًـع         

 باز ايتُِٝ.عًٝٗا املًتؿت إىل اخ

َٚا ٚزد يف بع  ا٭خباز ايػاذ٠ َٔ دٛاش ايٛق٤ٛ مبا٤ ايـٛزد َطـسٚح ٚإ   

اؾت٢ ب٘ بعكِٗ ٚنإ يف ا٭خباز َا ٜػٗد باؾُع بٝٓ٘ ٚبـني ا٭خبـاز ايدايـ١ عًـ٢     

ٚدــٛب ايــتطٗرل باملــا٤ باؿُــٌ عًــ٢ ســاٍ ايكــسٚز٠، ٚذيــو ٭ٕ اؾُــع بايتعبــد 

 اذ عٓٗا.ٚايتؿؿٌٝ ؾسع اؿذ١ٝ، ٚايػرٚذ كسز يًػ

ٚاَــا اْــ٘ ٜــٓذظ مب٬قــا٠ ايٓذاضــ١ ؾًكاعــد٠ تــٓذظ نــٌ َــا٥ع بــٌ نــٌ زطــب 

بامل٬قــا٠ املطــتؿاد٠ َــٔ ا٭َــس بإزاقــ١ ايكــدز ايــرٟ ٚدــد ؾٝــ٘ ؾــاز٠ ٚإزاقــ١ ايــدٖٔ  

٘  ٚايصٜت ايرٟ َاتت ؾٝ٘ ؾاز٠ َعًكًا اٜاٙ بكٛي٘:  ، ٚدعـٌ َـٔ   ٚإ نإ ذا٥بـا  ؾأزقـ

 ايؿـشاح املػـت١ًُ عًـ٢ إ املـا٤ إذا     ا٭خباز املطتؿاد٠ َٓٗا ذيو بع  ا٭ضاطني

بًؼ قدز نس مل ٜٓذط٘ غ٤ٞ بتكسٜب إ دعٌ ايك١ً َٔ نس١ٜ املـا٤ غـاٖد عًـ٢ إ    

غرل املا٤ ٫ ميٓع عٔ ايتـٓذظ ٚإ نـإ نـسًا ٚيف ا٭ضـتؿاد٠ ْعـس بـٌ ٚيف اضـتؿاد٠        

ايكاعد٠ املصبٛز٠ ست٢ يف َجٌ املكاف ايهـجرل ايبـايؼ أيــ نـس نُـا يف عبـاز٠ املـ         

ا٭ضتد٫ٍ با٭مجاع إ مت ٚا٫ ؾًتٛقــ عـاٍ إ املـدزى يف ايؿـسع      ؾا٭ٚىل٬ًَ تأ

ا٭خرل ٖٚٛ عؿ١ُ ايعـايٞ ايطـا٥ٌ عًـ٢ ايٓذاضـ١ اٜكـًا َٓشؿـس با٭مجـاع ٚا٫        

ؾدع٣ٛ اَتٓاع ضسا١ٜ ايٓذاض١ َٔ ايطاؾٌ إىل ايعـايٞ ٫ ٜسدـع إىل قؿـٌ ا٫ إ    

رٙ ايؿٛز٠ ٖٚٛ اٜكـًا يـٝظ مبعتُـد    ٜهٕٛ املساد اْؿساف ادي١ ا٭ْؿعاٍ إىل غرل ٖ
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ًٜٚشــل بــ٘ بعكــِٗ ايطــا٥ٌ َــٔ ايطــاؾٌ إىل ايعــايٞ بكــ٠ٛ نــايؿٛاز٠ بــٌ َٚطًــل   

ايطا٥ٌ بػد٠ ع٢ً ٚدـ٘ ٫ ٜعـد اــازز امل٬قـٞ ٚاسـدًا َـع ايبـاقٞ ايػـرل امل٬قـٞ          

ناـازز َٔ ا٭ْا٤ بػد٠ َجٌ َا إذا ٚقع يف اٱْا٤ املطس َٚٔ اٱْا٤ ثكب١ خسز َٓٗا 

ىل سا٥غ َتٓذظ ؾًٛ نإ َٓاط ايعؿ١ُ ايعايٞ ايطـا٥ٌ اٱْؿـساف ٚبعـ     املا٤ إ

ايٛدٛٙ ا٭عتباز١ٜ دست يف ايؿـٛزتني اٜكـًا ٚا٫ٍ ؾأؿاقٗـا بايعـايٞ ايطـا٥ٌ قـٌ       

َٓع بـٌ يـٛ نـإ املـدزى ا٭مجـاع اغـهٌ ايتعـدٟ َـٔ املـا٤ املطًـل إىل غـرلٙ َـٔ             

اع نُــا ادعــاٙ غــٝدٓا املكــاف ٚضــا٥س املا٥عــات ا٫ إ ٜتشكــل ؾٝٗــا اٜكــًا ا٭مجــ 

ا٭نــدل يف طٗازتــ٘ ؾأْــ٘ اضــتعٗس َــٔ نًُــات ايطــابكني ٚغرلٖــا اْٗــِ ٫ وهُــٕٛ 

بٓذاضــ١ املكــاف ايعــايٞ إذا ضــاٍ إىل لــظ ٚيعــٌ ايطــرل٠ املتــأخس٠ دازٜــ١ عًــ٢  

 ذيو.

املا٤ املطًل ٫ ىسز بايتؿـعٝد عـٔ اط٬قـ٘، ْعـِ يـٛ َـصز َعـ٘         املطأي١ ايجا١ْٝ:

، اَـا إ املطًـل ٫ ىـسز بايتؿـعٝد عـٔ      (5)ٜؿـرل َكـاؾاً  غرلٙ ٚؾعٸد نُا٤ ايٛزد 

ا٫ط٬م ؾًبكا٤ ايؿدم َٚع ايػو ٜطتؿـشب ا٫طـ٬م عًـ٢ اغـهاٍ تـأتٞ ايٝـ٘       

ا٭غاز٠ نُا اْ٘ َع املصز ٚايتؿعٝد ىسز عٔ ا٫ط٬م يصٚاٍ ايؿدم ٚ ا ذنسْـا  

ظٗس إ َطًل املصز ٫ ٜٛدب ذيو ناملدسٚز َـٔ ايـذلاب ٚايسَـٌ بـٌ ٜعتـدل إ      

ٜهٕٛ عٝح ٜتؿعد َٔ املدسٚز ٚاملدسٚز ب٘، ٚ ا ذنـس ظٗـس ايٛدـ٘ ؾُٝـا ذنـسٙ      

 َٔ املطأي١ ايجايج١.

: املكاف املؿعد َكاف، سٝح إ ؾدم املـا٤ عًٝـ٘ بـا٫ط٬م    املطأي١ ايجايج١

ــ٘ يف        ــعد َٓ ــعد ٚاملؿ ــٕٛ املؿ ــني ن ــسع١ٝ ب ــ١ ٫ٚ غ ــ١ عكًٝ ــ٬ ٬َشَ ــ٢ ٚا٫ ؾ َٓتؿ

 ا٫ط٬م ٚا٭قاؾ١ َتٛاؾكإ.
                                                           

 يف، َٚٓ٘ تعٗس ساي١ املطأي١ ايجايج١.( يف اط٬ق٘ َٓع ظاٖس، ٚاملداز ع٢ً ايؿدم ايعس5)
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٭ضتشايت٘ غـازًا   (4)املطًل اٚ املكاف ايٓذظ ٜطٗس بايتؿعٝد أي١ ايسابع١:املط

ثِ َا٤ًا، يتدًٌ ايبداز١ٜ بـني اؿـايتني ٖٚـٛ َطٗـس يـ٘ عـٔ ايٓذاضـ١ ايجابتـ١ يـ٘ يف          

اؿاي١ ا٫ٚىل ٚا٭ؾٌ يف ذيو ٚقٛح تكّٛ اؿهِ باملٛقٛع بكا٤ نُا ٖٛ َتكـدّ  

ؾاف َع شٚاٍ َٛقـٛع٘ ؾـ٬ قـٝـ    سدٚثًا ؾ٬ ٜعكٌ بكا٤ اؿهِ ٚغرلٙ َٔ ا٫ٚ

َٔ يصّٚ نٕٛ شٚاٍ املٛقٛع ضببًا يسؾع اؿهِ ٖٚٛ املطًـٛب، بـٌ َـع ايػـو ٫     

ــا٤ املٛقــٛع، ٚاَــا اضتؿــشاب      ميهــٔ اضتؿــشاب اؿهــِ يػــسض ايػــو يف بك

املٛقٛع ؾًذسٜاْ٘ ٚدًٗا ؾٝكاٍ نإ ٖرا احملطٛع َا٤ًا ؾٗٛ بـام عًـ٢ َـا نـإ ا٫     

َا٤ ٫ستُاٍ نْٛ٘ َٔ اشلٛا٤ اجملاٚز ي٘ ٚنٝـ نإ  إ ميٓع عٔ نٕٛ ايبداز اؾً٘

ؾ٬ ٜٓبػٞ ا٭غهاٍ يف ايطٗاز٠ َع اْك٬ب املٛقـٛع، ْعـِ ا٭غـهاٍ ٚاــ٬ف يف     

ؼكل اْتؿا٤ املٛقٛع ؾذل٣ بع  ا٭ضاطني َٔ ميٓع َٔ طٗاز٠ اـٓصٜس باضتشايت٘ 

       ِ ٖٚـٛ   ًَشًا شاعًُا إ ايٓذاض١ تعسض اؾطِ ٫ مبـا ٖـٛ خٓصٜـس بـٌ مبـا ٖـٛ دطـ

قؿٛظ يف اؿـايتني ؾُٓـاط اؿهـِ يف ايؿـسع إ ايبدـاز املتٛضـغ بـني اؿـايتني َـٔ          

ادصا٤ املتٓذظ املؿعد اٚ ٖٛ َعدٚد عسؾـًا سكٝكـ١ ثاْٝـ١، ٚبعبـاز٠ اخـس٣ ايبدـاز       

عباز٠ عٔ ا٭دصا٤ املا١ٝ٥ املتؿسق١ اٚ عٓٛإ غرل املا٤ ايرٟ ؾعد َٓـ٘ ٚاْكـ٬ب ملـا٤    

ب اشلٛا٤ إىل املا٤ يف اطساف ا٭ْا٤ ايرٟ ؾٝ٘ ايجًر سادخ بعد ايتؿعٝد ْعرل اْك٬

ٚإ غ٦ت قًت إ عد ايعسف ايبداز سكٝك١ اخس٣ َطاق١ شلِ ٚا٫ ؾٗٛ عٓـدِٖ  

اٜكًا يبظ ا٭دصا٤ ايؿػاز َٔ املؿعد َٓ٘ ٚيرا تساٙ َٛاؾكـًا يـ٘ يف ا٭ثـس ؾاملؿـعد     

كٝكـ١  َٔ املطًل َطًل َٚٔ املكاف َكاف َٚٔ املطهس َطهس ٖٚهرا، اٚ ٖـٛ س 

اخــس٣ اٚ سايــ١ ؼــدخ يًــٗٛا٤ بطــبب فاٚزتــ٘ َــع اؿــساز٠ املٛدــٛد٠ يف املؿــعد 

                                                           

( بٌ اؿهِ نريو يف ا٭عٝإ ايٓذط١ ؾُٝا إذا مل ٜهٔ املؿعد بٓؿط٘ َٔ اؾسادٖا نُا يف 4)
 املطهسات.
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ــاف       ــٔ املك ــعد َ ــًا يف املؿ ــهاٍ خؿٛؾ ــ١ ا٭غ ــ٘ يف غاٜ ــصّ ب ــاف إ اؾ ٚا٭ْؿ

ــإ      ــٓذظ نــايبٍٛ، ْعــِ عسؾــت إ َكتكــ٢ ايػــو اٜكــًا ايطٗــاز٠ يعــدّ دسٜ اي

 ا٫ضتؿشاب.

ًـ٢ عـدّ دـٛاش اْتكـاٍ     إ قًت اْكطاع ايٓذاض١ ع٢ً اْتؿا٤ َٛقٛع٘ َـب  ع 

ايعسض ٖٚٛ اٍٚ ايه٬ّ، قًت َع تطًِٝ دٛاشٙ ؾعدّ َكتكٞ ي٬ضتؿـشاب إذ  

ا٭ؾٌ عدّ ْكٌ ٚؾـ ايٓذاض١ إىل املٛقٛع ايجاْٞ، ْعِ ٜعتدل تكٝـدٙ مبـا إذا مل   

ُٸ٘ َٚـع      ٜعًِ ؾعٛد بع  ا٭دصا٤ املا١ٝ٥ إىل ؾٛم ٚا٫ٍ ؾٝٓذظ ايبدـاز بعـد ػطـ

بكا٤ ا٭دصا٤ املا٥ٝـ١ َعـ٘ ؾـإ َـٔ املعًـّٛ ؾـعٛد       ايػو ميهٔ إ ٜكاٍ إ ا٭ؾٌ 

مج١ً َٔ ا٭دصا٤ َع ايبداز عٓد ايػًٝإ ق٬ًًٝ نُا ٖٛ املػاٖد سني غد٠ ايػًٝإ 

ٚايؿٛزإ ؾإذا غو يف عٛدٖا مجٝعًا َٔ ايبداز)قبٌ ػطٸُ٘( اٚ بكـا٤ غـ٤ٞ َٓٗـا    

اغـهاٍ  ؾا٭ؾٌ ٜكتك٢ ايجاْٞ ا٫ إ يف أقتكا٤ ٖرا ا٭ؾـٌ تـٓذظ اجملطـِ َٓـ٘     

بٌ َٓع. ثِ إ َا ذنسْاٙ َٔ طٗاز٠ املتٓذظ اٚ ايٓذظ بايتؿـعٝد انـا ٖـٛ سٝـح     

مل ٜهــٔ اؿكٝكــ١ ايجاْٝــ١ اؿاؾــ١ً َــٔ ايتؿــعٝد َــٔ اؿكــا٥ل ٚايعٓــاٜٚٔ ايٓذطــ١    

ناملؿعد َـٔ املطـهس إذا نـإ ضـهسًا ٚيعـٌ َـٔ املؿـعد َـٔ ايبـٍٛ ايـٓذظ عًـ٢            

 اغهاٍ.

َكــاف اٚ َطًــل، ؾــإ عًــِ سايتــ٘  إذا غــو يف َــا٥ع اْــ٘  املطــأي١ اـاَطــ١:

ٚا٫ ؾــ٬ وهــِ عًٝــ٘ بــا٫ط٬م، ٫ٚ بايؿــاؾ١ يهــٔ ٫ ٜسؾــع   (5)ايطــابك١ اخــر بٗــا

اؿدخ ٚاـبح، ٜٚٓذظ مب٬قا٠ ايٓذاض١ إ نإ ق٬ًًٝ، ٚإ نـإ بكـدز ايهـس ٫    

                                                           

( ٖرا اذا نإ ايػو ٭َس خازدٞ نُا يعً٘ املساد يف املطأي١ ٚاَا اذا ناْت ايػب١ٗ َؿ١َٛٗ 5)
 ؾ٬ هسٟ ا٫ضتؿشاب.
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نْٛ٘ َطًكًا ٚا٭ؾٌ ايطٗاز٠، ٫ضتؿـشاب بكا٥ٗـا إ ؾـسض     (4)ٜٓذظ ٫ستُاٍ

٬ َعازض ٚا٫ ؾكـد هـسٟ يف نـٌ َـٔ املُتـصز ٚاملُـصٚز       دسٜإ ا٫ضتؿشاب ب

ؾٝ٘ نُا إذا ايك٢ َكـداز َـٔ املكـاف يف املطًـل ؾـإ ا٫ضتؿـشاب يف نـٌ َُٓٗـا         

هسٟ ؾإ استٌُ بكا٤ نٌ عًـ٢ سهُـ٘ ؾًـٛ ازمتـظ ؾٝـ٘ دٓـب طٗـس َـٔ اؿـدخ          

ــٍٛ        ــدع٢ إ ٚؾ ــ٘ اٚ ٜ ــو ؾٝ ــِ ا٫ إ ٜػ ــ٘ اشل ــ١ إىل بدْ ــصا٤ املا٥ٝ ــٍٛ ا٭د يٛؾ

املتؿسق١ ٫ ٜٛدب ؾدم ايػطٌ ٚيـٛ مل وتُـٌ ذيـو دـس٣ عًٝـ٘ سهـِ       ا٭دصا٤ 

املكــاف يٮؾــٌ نُــا ضــٝذ٤ٞ إٕ غــا٤ اهلل. ٚيعــٌ َــساد اؿهــِ َــٔ اْــ٘ ٜ٪خــر   

باؿاي١ ايطابك١ غرل َجٌ ٖرٙ ايؿٛز٠، ْعِ يـٛ َـصز املطًـل باملـا٥ع ايػـرل املكـاف       

ْـ٘ إ  ٚغو يف اط٬ق٘ دس٣ اضتؿشاب ا٫ط٬م غايبًا ٚنٝـ نإ ؾكد عسؾـت ا 

نإ استُاٍ اقاؾت٘ بايتؿعٝد ٫ هس٣ ا٫ضتؿشاب اٜكًا ملا عسؾـت َـٔ ايػـو    

يف نــٕٛ املؿــعد َطــبٛقًا باملا٥ٝــ١ ٚيعــٌ َــسادٙ ايعًــِ باؿايــ١ ايطــابك١ يًُٛقــٛع    

املػهٛى يف اقاؾت٘ ٚاط٬ق٘ ٚيف املجاٍ املصبـٛز ٫ ٜعًـِ اؿايـ١ ايطـابك١ يًُٛقـٛع      

ٖٛ َا ٫ ٜعًِ سايت٘ ايطابك١ ايرٟ ٫ وهـِ  املػهٛى ؾٝ٘ ؾٝدخٌ يف ايػل ايجاْٞ ٚ

عًٝ٘ با٫ط٬م ٫ٚ با٭قاؾ١ ؾٝعٌُ يف خثاز نٌ َُٓٗا با٭ؾٌ َـج٬ً ٫ وهـِ بـسع    

اؿدخ ٚاـبح ب٘ ٫ضتؿشاب بكا٥ُٗا ٚوهِ بتٓذط٘ بامل٬قا٠ إ نإ ق٬ًًٝ ٭ْ٘ 

 سهــِ يًُطًــل ٚاملكــاف ٚإ نــإ نــسًا ٫ وهــِ بتٓذطــ٘ بامل٬قــا٠ ٫ضتؿــشاب 

(َـٔ  ايطٗاز٠ َع استُاٍ نْٛ٘ َا٤ يهٔ َكتك٢ َا َس ْكً٘ َٔ غٝدٓا ا٭نـدل ) 

إ املطتؿاد َٔ ا٭خباز املتؿسق١ إ امل٬قا٠ تٓذظ َع ايسطٛب١ يهـٌ داَـد زطـب    

اٚ َا٥ع ا٫ إ ميٓع َٓ٘ َاْع ٚاملاْع مبكتك٢ اخباز ايهس َٓشؿس يف ايهـس َـٔ املـا٤    

  ٚ ا٭عتؿـاّ ٜـدٚز َـداز اَـس ٚدـٛدٟ ٖٚـٛ       وهِ بايٓذاض١ ٭ٕ امل٬قـا٠ ساؾـ١ً 

                                                           

 ٫ٚ اثس ي٬ستُاٍ املصبٛز. ( ايعاٖس اْ٘ ٜٓذظ،4)
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ايهس َٔ املا٤ ؾإذا غو يف ؼكك٘ ؾا٭ؾـٌ عـدّ ؼككـ٘ ٫ٚ ٜعـد َجـٌ ٖـرا ا٭ؾـٌ        

َٔ ا٭ؾٍٛ املجبت١ ٚإ نإ املطتؿشب عدَا اشيًٝا ئ عدّ املطـبب َستـب عًـ٢    

 عدّ ايطبب ٚيٛ بعدَ٘ ا٭شيٞ.

ضـت٬ٗى يف  املطأي١ ايطادض١: املكـاف ايـٓذظ ٜطٗـس بايتؿـعٝد نُـا َـس ٚبا٫      

ايهس اٚ اؾازٟ، ٚيهٓو خبرل بـإ غـ٦ًٝا َٓٗـا يـٝظ تطٗـرلًا يًُكـاف بـٌ اعـداّ         

يًُٛقٛع ايكا٥ِ عًٝـ٘ ٚؾــ ايٓذاضـ١ اَـا ا٫ٍٚ ؾًُـا عسؾـت َؿؿـ٬ ٚإ عـد         

ــٞ         ــازا ٜٓتؿ ــ٘ غ ــتشاي١ إذ باْك٬ب ــاّ ا٫ض ــٔ اقط ــ٘ َ ــاز نْٛ ــسا باعتب ــعٝد َطٗ ايتؿ

ــ٘ ايٓذاضــ١ ٚإذا غــو يف ا   ــاْٞ نــإ  املٛقــٛع ايكــا٥ِ عًٝ ْتكاشلــا إىل املٛقــٛع ايج

ا٫ؾٌ عدَ٘ بعـد تطـًِٝ نْٛـ٘ َعكـ٫ٛ ٚاَـا ايجـاْٞ ؾـٮٕ ا٫ضـت٬ٗى يف اؿكٝكـ١          

اٜكا اعداّ يًؿٛز٠ ايٓٛع١ٝ ايكـا٥ِ بٗـا املطـتًٗو ؾٝٓتؿـٞ َٛقـٛع٘ سكٝكـ١ يهـٔ        

ايعاٖس إ عٓٛإ املكاف يٝظ َـٔ ايعٓـاٜٚٔ املتكـدّ بٗـا ايٓذاضـ١ ستـ٢ ٜٛدـب        

يف ا٫ضتشاي١ ٚا٫ٍ نإ ايـ٬شّ طٗازتـ٘ مبذـسد شٚايـ٘ َـٔ دٕٚ       شٚاي٘ طٗازت٘ نُا

ساد١ إىل َا٤ َٓكِ، ْعِ بعد إ ؾـاز َـا٤ َطًكـا نـإ سايـ٘ سـاٍ املـا٤ املطًـل         

املتٓذظ يف طٗازت٘ با٫تؿاٍ باملعتؿِ اٚ باملصز ؾٝ٘ عًـ٢ ايـٛدٗني ؾؿـٞ اؿكٝكـ١     

عٝــح ٜــصٍٚ  مل ٜهــٔ عٓــدْا طسٜــل يطٗــاز٠ املكــاف ْعــرل تطٗــرل ضــا٥س ا٫دطــاّ

ايٓذاض١ عٓ٘ َع بكا٤ َٛقٛع٘ ٚيبظ يف ا٫دي١ َا ٜـدٍ عًـ٢ إ نـٌ غـ٤ٞ قابـٌ      

( ٫ اط٬م ي٘ َٔ سٝح سـرف املتعًـل ؾًـٝهٔ املا٥عـات     املا٤ ٜطٗسيًتطٗرل ٚقٛي٘ )

املكاؾ١  ا ٫ ٜكبٌ ايطٗاز٠ ٚيٛ ؾسض َٔ ي٘ اط٬م َٔ سٝح سـرف املتعًـل ؾـ٬    

هٔ نريو با٫ضت٬ٗى باملعتؿِ بٌ قد ٜكاٍ اط٬م ي٘ َٔ سٝح نٝؿ١ٝ ايتطٗرل ؾًٝ

إ ذيو ٖٛ ايطسٜل املتعازف املٓؿسف ايٝ٘ ا٫ط٬م ؾهاْ٘ ملا نـإ يًعـسف طسٜـل    

يف تطٗــرل َجــٌ املا٥عــات عــدٍ نٝؿٝتــ٘ ايــِٝٗ يهــٔ ؾٝــ٘ َــع اْــ٘ غــرل ْــاؾع َــع عــدّ 
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ا٫ط٬م َٔ سٝح سرف املتعًل عدّ ثبٛت نٕٛ ذيو طسٜل ايتطٗرل يف املا٥عات 

 عسف بٌ ذيو عٓدِٖ اعداّ يًُٛقٛع ٚات٬ف يًشكٝك١. عٓد اي

ٚنٝـ نإ ؾ٬ اغهاٍ عٓدِٖ يف املطأي١ ٫ يف إ املكـاف ٜطٗـس با٫ضـت٬ٗى    

يف املعتؿــِ ٫ٚ يف اْــ٘ ٫ طسٜــل يــتطٗرلٙ عٓــدِٖ. ْعــِ ضــٝذ٤ٞ إ بعكــِٗ طٗــس 

َـا  ايدٖٔ املتٓذظ مبصد٘ يف ايهس اؿاز بٌ ي٫ٛ ا٫مجاع اَهٔ ايتُطـو بكٛيـ٘ )  

ٗټس ٗٻـسٙ      ( ٚقٛي٘ ) زخٙ املطس ؾكد ط ( بـإ ا٫تؿـاٍ   َـا اؾـاب ٖـرا غـ٦ٝا ا٫ ٚقـد ط

باملعتؿِ اٜكا َـٔ طسٜـل تطٗـرلٙ ا٫ إ ملـا مل ْكـٌ بـ٘ يف املـا٤ املطًـل قبـٌ املـصز           

نٝـ ْكٍٛ ب٘ يف املكاف إ قًت ؾًٝكٌ ب٘ ٖٓا بعد املصز، قًت ٫ ٜؿعٌ بكـا٤ َـا٤   

ٕٚ اضت٬ٗى املكاف ٚا٫ ؾٝدسز املطس عٔ نْٛـ٘  املطس ٚايهس بعٓٛاْ٘ بعد املصز بد

 َا٤ ؾك٬ عٔ نْٛ٘ َا٤ َطس. 

إذا ايكٞ املكاف ايٓذظ يف ايهـس، ؾدـسز عـٔ ا٫طـ٬م إىل      املطأي١ ايطابع١:

ا٫قـــاؾ١، تـــٓذظ إ ؾـــاز َكـــاؾًا قبـــٌ ا٫ضـــت٬ٗى، ٚإ سؿـــٌ ا٭ضـــت٬ٗى 

    ٌ ، ٫ٕ ايهـس  (5)ٚاٱقاؾ١ دؾع١ ٫ ىًٛ اؿهِ بعدّ تٓذط٘ عـٔ ٚدـ٘ يهٓـ٘ َػـه

بعد إ ؾاز َكاؾا شايت عؿُت٘ ٚاملؿـسٚض بكـا٤ املكـاف املتـٓذظ اٚ ايـٓذظ      

اٜكــا غــرل َطــتًٗو ؾٝت٬قٝــإ ؾٝــٓذظ ايهــس ٖٚــٛ ٚاقــض نُــا اْــ٘ ٫ اغــهاٍ يف 

طٗاز٠ اؾُٝـع إ ؼككـت ا٫قـاؾ١ بعـد ا٫ضـت٬ٗى إذ با٫ضـت٬ٗى طٗـس اؾُٝـع         

املطــتًٗو ؾٝــ٘ ؾاْــ٘ ٫ ٚدــ٘ ؾــاتؿل اْــ٘ ؾــاز بتؿــسف اشلــٛا٤ َكــاؾا بعٗــٛز اثــس  

ــٔ إ       ــإ َ ــ٘ ٚدٗ ــ١ ؾؿٝ ــاؾ١ دؾع ــت٬ٗى ٚا٫ق ــٌ ا٫ض ــر، ٚإ سؿ ــ٘ س٦ٓٝ يتٓذط

املكاف مل ٬ٜم لطـا إذ املؿـسٚض اْتؿـا٤ َٛقـٛع املتـٓذظ يف عـسض ا٫قـاؾ١        

                                                           

( ايعاٖس إ وهِ بٓذاضت٘ ع٢ً تكدٜس اَهإ ايؿسض، يهٔ ا٭ظٗس اضتشايت٘، نُا ٜطتشٌٝ 5)
 ايؿسض ا٫ٍٚ.
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ؾبعد ؼكل ا٫قاؾ١ ايرٟ ٖٛ طـسف تـأثرل املـا٥ع ايهـجرل ٚقابًٝتـ٘ يًتـٓذظ مل ٜبـل        

َٚـٔ إ ا٫ضـت٬ٗى انـا ٜهـٕٛ َطٗـسا إذا نـإ       تٓذظ ٬َقٝ٘ ؾ٬ ٚدـ٘ يٓذاضـت٘   

املطتًٗو ؾٝـ٘ َطًكـا ٚاَـا يـٛ ؾـاز يف عسقـ٘ َكـاؾا ؾًـِ ٜتشكـل ا٫ضـت٬ٗى يف           

 املعتؿِ ؾ٬ ٚد٘ يطٗازت٘. 

ٚميهــٔ إ ٜــدؾع ا٫خــرل بــإ ؼكــل ا٫قــاؾ١ ٚا٫ضــت٬ٗى َعــًا ٫ ٜٛدــب إ  

ٚزاؾــع  ٜهــٕٛ ا٫ضــت٬ٗى يف املعتؿــِ، ْعــِ ٜكتكــٞ إ ٜهــٕٛ شٚاٍ ايعؿــ١ُ      

ــب        ــل تست ــٌ املتشك ــاز٠ ب ــِ بايطٗ ــاف يف اؿه ــٛ ن ــد٠ ٖٚ ــ١ ٚاس ــ١ يف َستب ايٓذاض

ا٫قاؾ١ ع٢ً ا٫ضت٬ٗى ٫ٕ عًتٗا اضت٬ٗى املكاف ؾاْ٘ بتؿسق٘ تتشكل ٫ٚ ْسٜـد  

با٫ضــت٬ٗى ا٫ ذيــو ٚس٦ٓٝــر ؾــا٫ق٣ٛ ايطٗــاز٠ َــع ؼكــل ايؿــسض ٚيعــٌ قــٍٛ    

ــ٘ َػــهٌ َدزنــ٘ ا٫غــهاٍ يف ؼكــل ايػــسض    ٚإ غــو يف تكــدّ  املؿــٓـ، يهٓ

اسدُٖا ع٢ً اٯخس نإٔ ايك٢ يف ايهس َكداز َٔ ايـدبظ املتـٓذظ ؾؿـاز َكـاؾا     

ٚاضتًٗو ايدبظ ؾػو يف تكدّ اسدُٖا عٔ اٯخس ؾ٬ ٜبعد دسٜإ اضتؿـشاب  

٬َقا٠ ايهـس يًـدبظ إىل شٚاٍ اط٬قـ٘ ٫ٚ ٜعازقـ٘ اضتؿـشاب بكـا٤ اط٬قـ٘ إىل        

 اضت٬ٗى املكاف يعدّ ا٭ثس ي٘.

ايجا١َٓ: إذا امؿس املـا٤ يف َكـاف كًـٛط بـايطني، ؾؿـٞ ضـع١ ايٛقـت        املطأي١ 

هــب عًٝــ٘ إ ٜؿــدل ستــ٢ ٜؿــؿٛ ٜٚؿــرل ايطــني إىل ا٭ضــؿٌ، ثــِ ٜتٛقــأ عًــ٢    

ٚيف قٝل ايٛقـت ٜتـُِٝ، يؿـدم ايٛدـدإ َـع ايطـع١ دٕٚ ايكـٝل،         (5)ا٭سٛط

ًـ٢  ٭ْ٘ ٚادد يًُا٤ غا١ٜ ا٭َس خًط٘ بـايطني ميٓـع عـٔ ايتٛقـ٤ٛ بـ٘ ؾـ٬ ٜكـاع ع       

ايتؿعٝد ايرٟ ميهٔ َٓع ٚدٛب٘ إذ ؾسم بني َا نإ عٓدٙ َكاؾًا ميهٔ تؿرلٙ َـا٤  

بايتؿعٝد ٚمٛ ٚبني َا لٔ ؾٝ٘ َٔ سٝح إ َا مٔ ؾٝ٘ ٜؿدم ايٛددإ يًُا٤ إذ 
                                                           

 ( بٌ ع٢ً ا٭ظٗس.5)
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اـًغ بايطني َٔ قبٌٝ املاْع عٔ ا٭ضتعُاٍ ْعرل َٔ نإ عٓدٙ ثـٛب َػطـٍٛ يـٛ    

ف َجٌ ايتؿعٝد ٚسؿس ايب٦س ؾأْ٘ َٔ قبٌٝ عؿسٙ ىسز َٓ٘ املا٤ بكدز ايٛق٤ٛ غ٬

ؼؿٌٝ املا٤ ؾًِ مل ْكٌ بـايٛدٛب يف ايجـاْٞ يـٝظ عًٝٓـا إ ٫ ْكـٍٛ بـ٘ يف ا٫ٍٚ       

ٚيو إ ػعٌ َجٌ سؿس ايب٦س َٔ قبٝـٌ ا٫ٍٚ اٜكـًا ٭ٕ املـا٤ ؾٝـ٘ َٛدـٛد ٚاؿؿـس       

ا تٛؾٌ ايٝ٘ ْعرل ا٭ضتكا٤ َـٔ ايب٦ـس غـ٬ف َجـٌ ايتؿـعٝد ؾأْـ٘ اهـاد يًُـا٤ ٚيـر         

اؾت٢ املؿٓـ بٓشٛ اؾصّ ؾُٝا ٜأتٞ بٛدٛب اؿؿـس ٚإ نـإ ظـاٖسٙ ٖٓـا ايتٛقــ      

يف ٚدٛب ايؿدل اىل ؾؿا٤ املا٤ ٚنٝــ نـإ ؾؿـٞ ايؿـسض ٫ ٜٓبػـٞ ا٭غـهاٍ يف       

ٚدٛب ٚإ مل ْكٌ ب٘ يف َا يٛ مل ٜٛدد ؾع٬ً ٚبايؿدل ٜٛدد ؾكـ٬ً عُـا يـٛ قًٓـا     

 ب٘ ٖٓاى اٜكًا نُا ضٝأتٞ يف قً٘.

ٝل ٜٓتكٌ إىل ايتُِٝ يعدّ ايتُهٔ َٔ املـا٤ بـٌ ٚعـدّ ٚدداْـ٘ يف     ْعِ َع ايك

ٚقت ايٛق٤ٛ ؾؿاقد املا٤ يٛ عًـِ بٛدـٛد املـا٤ بعـد ضـاع١ املطـس اٚ ضـٌٝ اٚ مـٛٙ         

ٚدب عًٝ٘ ايؿدل يف ٚد٘ ٫ٚ هب يف اخـس ْعـسًا إىل اْـ٘ غـرل ٚادـد يًُـا٤ ؾعـ٬ً        

ٝـ         ٌ سؿـس ايب٦ـس ايـرٟ    ؾٝذٛش ي٘ ايتُِٝ ٚيٝظ َـٔ قبٝـٌ َـا مـٔ ؾٝـ٘ بـٌ ٫ٚ َـٔ قب

عسؾت إ املا٤ َٛدٛد بٌ َٔ قبٝـٌ ايتؿـعٝد ٚإ نـإ يٛدـٛب ايؿـدل ٚايعـ٬ز       

 َطًكًا ٚدًٗا سطًٓا ٚغسح ايه٬ّ يف قً٘.

ــرل         ــٓذظ إذا تػ ــ٘ ٜ ــازٟ َٓ ــ٢ اؾ ــاَ٘ ست ــل بأقط ــا٤ املطً ــع١: امل ــأي١ ايتاض املط

ٕ ٜهـٕٛ  بايٓذاض١ يف اسد اٚؾاؾ٘ ايج٬ث١ َٔ ايطعِ، ٚايسا٥ش١، ٚايًٕٛ، بػسط ا

مب٬قا٠ ايٓذاض١، ؾ٬ ٜٓذظ إذا نإ باجملاٚز٠ نُا إذا ٚقعـت َٝتـ١ قسٜبـًا َـٔ املـا٤      

ؾؿاز دا٥ؿًا، ٚإ ٜهٕٛ ايتػرل باٚؾاف ايٓذاض١ دٕٚ اٚؾاف املتٓذظ ؾًٛ ٚقع 

ؾٝ٘ دبظ لظ ؾؿـاز امحـس، اٚ اؾـؿس، ٫ ٜـٓذظ ا٫ إذا ؾـرلٙ َكـاؾًا، ْعـِ ٫        

٘، بٌ يٛ ٚقع ؾٝ٘ َتٓذظ ساَـٌ ٫ٚؾـاف   ٜعتدل إ ٜهٕٛ بٛقٛع عني ايٓذاع ؾٝ
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ايٓذظ ؾػرلٙ بٛؾـ ايٓذظ تٓذظ اٜكًا، ٚإ ٜهٕٛ ايتػرل سطـًٝا، ؾايتكـدٜسٟ   

٫ ٜكس، ؾًٛ نإ يٕٛ املا٤ امحس اٚ اؾؿس، ؾٛقع ؾٝ٘ َكـداز َـٔ ايـدّ نـإ ٜػـرلٙ      

ٚنرا إذا ؾب ؾٝ٘ بٍٛ نجرل ٫ يٕٛ ي٘ عٝـح يـٛ    (5)يٛ مل ٜهٔ نريو، مل ٜٓذظ

غٝٻـسٙ، ٚنـرا يـٛ نـإ دا٥ؿـًا ؾٛقـع ؾٝـ٘ َٝتـ١ ناْـت تػـرلٙ يـٛ مل ٜهـٔ              نإ ي٘ يٕٛ

ــ٬م قهــّٛ        ــٔ ؾــدم ا٫ط ــسز ع ــا مل ى ــٛز َ ــرٙ ايؿ ــرا. ؾؿــٞ ٖ ــًا، ٖٚه دا٥ؿ

بايطٗاز٠، ع٢ً ا٭ق٣ٛ، اَـا تـٓذظ املـا٤ بـايتػرل باٚؾـاف ايـٓذظ َطًكـًا ستـ٢         

زٟ َـا  اؾازٟ ٚاملطس ؾ٬ خ٬ف ؾٝـ٘ ْؿـًا ٚؾتـ٣ٛ ٚإ نـإ يف بعـ  اخبـاز اؾـا       

ٜػعس اٚ ٜعٗس َٓ٘ عدّ تٓذط٘ بايتػرل ا٫ اْ٘ َطسٚح اٚ َ٪ٍ، َٚٓاط ايتػرل نْٛـ٘  

بأسد ا٫ٚؾاف ايج٬ث١ ٜع  ايطعـِ ٚايـسٜض ٚايًـٕٛ ٚاؿهـِ يف ا٫ٚيـٝني اتؿـاقٞ       

ٚايٓؿــٛف بُٗــا َتعــاؾس٠ ٚيف ايجايــح َػــٗٛزٟ ٚيف ايٓؿــٛف َــا ٜػــعس بــ٘ اٚ  

ٚيــٛ نــإ يف ضــٓدٙ قــعـ دــدل  ٜطــتعٗس َٓــ٘ بــٌ ٚقــع ايتؿــسٜض بــ٘ يف بعكــُٗا  

بايعٌُ ٚنٝـ نإ ؾٝػذلط إ ٜهٕٛ ايتػرل مب٬قـا٠ ايٓذاضـ١ ؾـ٬ ٜـٓذظ إذا نـإ      

باجملاٚز٠ ٚإ نإ ذيو َكتك٢ اط٬قٗا ا٫ إ املستهـص يف إذٖـإ ايعـسف تٛضـٝغ     

امل٬قا٠ يف ايتٓذظ ٚيرا ٜؿِٗ َـٔ َؿٗـّٛ ايؿـشاح تٛضـٝطٗا ؾٝٗـا ٚعًٝـ٘ ؾٝهـٕٛ        

( يف َعٓـ٢ ٫ ٜٓذطـ٘ مب٬قـا٠ ؾٝهـٕٛ     ٤ طٗـٛزا ٫ ٜٓذطـ٘ غـ٤ٞ   خًل اهلل املاقٛي٘ )

ا٭ضتجٓا٤ بكٛيـ٘ ا٫ إ ٜػـرل زوـ٘ اضـتجٓا٤ َـٔ امل٬قـٞ ٜعـ  ا٫ إ ٜهـٕٛ ايػـ٤ٞ          

امل٬قٞ ي٘ َػرلًا ي٘ بٌ ظـاٖس مجًـ١ َـٔ ايٓؿـٛف يـٛ ٭دًـٗا اْٗـا يف َكـاّ بٝـإ          

 يف ؾـٛز٠ خاؾـ١   اعتؿاّ ايهس ٚذٟ املـاد٠ ٚعـدّ اْؿعايـ٘ مبـا ٜٓؿعـٌ بـ٘ غـرلٙ ا٫       

ٖٚٞ ايتػرل ؾٝهٕٛ يف سهِ ا٭ضتجٓا٤ ايٛاقع يف ايٓبٟٛ، ٜٚػـذلط اٜكـًا إ ٜهـٕٛ    

ايتػرل باٚؾاف ايٓذاض١ دٕٚ املتٓذظ ؾًـٛ ٚقـع يف املـا٤ املعتؿـِ َتـٓذظ ؾػـرلٙ       

                                                           

 ( اؿهِ بايٓذاض١ ؾٝ٘ ٚيف ايؿسض ايجايح يٛ مل ٜهٔ اق٣ٛ ؾ٬ زٜب اْ٘ اسٛط.5)
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بٛؾؿ٘ ٫ ٜٓذظ ٫ ملا يف طٗاز٠ غٝدٓا ا٭ندل َٔ ظٗٛز اختؿـاف املٛؾـٍٛ يف   

ني يًُٓـع َـٔ ٚإ ضـًُٓا ظٗـٛزٙ ؾُٝـا ؾٝـ٘ َكتكـ٢        قٛي٘ )ا٫ َا غرل( يف لظ ايع

 ايتٓذظ ٭ْ٘ ٜػٌُ املتٓذظ اٜكًا ٭ْ٘ ٜكتكٞ ايتٓذظ نايٓذاض١. 

ٚدع٣ٛ إ املتٓذظ انا ٜٓذظ َا ٬ٜقٝ٘ بٛاضط١ لظ ايعني َط١ًُ يف ٚدـ٘  

ــاؾع بــٌ يكٛيــ٘ يف ؾــشٝش١ سسٜــص ايٛاقعــ١ يف َكــاّ      ــاؾع ٚ ٓٛعــ١ يف ٚدــ٘ ْ غــرل ْ

ا٤ عًـ٢ زٜـض اؾٝؿـ١ ؾتٛقـأ ٚاغـسب ٚإذا تػـرل املـا٤ ٚتػـرل         ايكابغ نًُا غًب امل

ايطعِ ؾ٬ تتٛقأ ٫ٚ تػسب ؾإ املتعٝٸٔ محٌ ايتػرل ع٢ً ظٗـٛز اثـس اؾٝؿـ١ ؾٗـٞ     

داي١ بؿدزٖا ٚذًٜٗا ع٢ً امؿاز ايتٓذظ بايتػرل باٚؾاف ايٓذظ ٖـرا َـع اْـ٘    

َكتكـ٢ اضتؿـشاب ايطٗـاز٠ ٚاؾـاي١ عـدّ سـدٚخ ضـبب ايٓذاضـ١ ٚيف طٗـاز٠          

ٝدٓا ا٭ندل ٚيـٛ عٛزقـت يف بعـ  املـٛازد نُـا إذا ايكـٞ َـا٥ع لـظ يف املـا٤          غ

باؾاي١ بكا٤ لاضـ١ زدـع بعـد ايتطـاقغ إىل قاعـد٠ طٗـاز٠ املـا٤ إٕ غـا٤ اهلل ٖٚـٛ          

َب  ع٢ً عدّ استُاٍ بكا٤ ادصا٤ املا٥ع املتٓذظ ع٢ً لاضت٘ ٚادصا٤ املا٤ عًـ٢  

ت٬ٗى املـا٥ع املتـٓذظ ٚا٫ ؾـ٬    طٗازت٘ ٚا٫ ؾ٬ تعازض، نُـا اْـ٘ َـب  عًـ٢ اضـ     

وتٌُ طٗازت٘ ؾٝهٕٛ ؾٛز٠ املطاي١ إ ًٜك٢ َج٬ً دبظ َتٓذظ ؾٝػرل ايهس بطعِ 

ايدبظ ٚاضتًٗو ايدبظ يف ايهس ؾاْ٘ ميهٔ اضتؿشاب طٗـاز٠ ادـصا٤ املـا٤ ايـ      

ناْــت طــاٖس٠ سٝــح وتُــٌ تٓذطــٗا بــايتػرل ٚميهــٔ اضتؿــشاب لاضــ١ ادــصا٤    

ملا٤ ؾٝتعازقإ ا٫ اْـ٘ ٜتٛدـ٘ عًٝـ٘ إ ادـصا٤ ايـدبظ      ايدبظ املٛدٛد٠ يف قُٔ ا

بعــد ا٭ضــت٬ٗى ٫ ٜطؿــشب سهُٗــا ٭ْكــ٬ب َٛقــٛعٗا إىل املــا٤ ٚإ ؾــسض  

عدّ اضت٬ٗن٘ ؾ٬ وتٌُ طٗازتٗا ست٢ وتاز إىل ا٫ضتؿشاب، ٚنٝـ نإ ؾ٬ 

ٜــٓذظ املعتؿــِ بــايتػرل باٚؾــاف املتــٓذظ ا٫ إ ٜؿــرل َكــاؾًا قبــٌ اضــت٬ٗى    

ٚا٫ ؾاقــاؾت٘ بعــد ا٭ضــت٬ٗى اٚ َعــ٘ اٜكــًا غــرل َكــس بطٗازتــ٘ ٚيعــٌ  املتــٓذظ 
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ــ٘ خْؿــًا إ اضــت٬ٗى      ــاز٠ َطــاق١ َــٔ املؿــٓـ ٚا٫ تكــدّ َٓ ضــكٛط ايكٝــد يف ايعب

املكاف يف ايهسٸ يٛ نـإ قبـٌ ا٭قـاؾ١ ٫ ٜٛدـب لاضـت٘، ْعـِ ٫ ٜعتـدلإ ٜهـٕٛ         

ايــٓذظ لــظ  ايــتػرل مب٬قــا٠ عــني ايٓذاضــ١ ؾًــٛ غــرلٙ املتــٓذظ باٚؾــاف عــني   

ي٬ط٬م ٚعدّ ديٌٝ ع٢ً ايتكٝد املصبٛز بٌ غايبًا اٚ دا٥ًُا ٜهٕٛ ايتػرل باٚؾـاف  

ايٓذظ بٛاضط١ املتٓذظ سٝح اْ٘ يٛ ٚقع يف املا٤ َكداز َٔ ايدّ تػرل اطساؾ٘ ثـِ  

ٜطسٟ ايتػرل َٔ تًو ا٭طساف إىل ضا٥س ا٭دصا٤ ٖٚرا ٖٛ عني ايتػرل باملتٓذظ، 

سطًٝا بعٗٛز ايتػرل ؾٝ٘ بٌ يٝظ ايتػرل ايتكدٜسٟ بتػرل عسؾًا ٜٚعتدل إ ٜهٕٛ ايتػرل 

٫ٚ عك٬ً َٔ ٜٓصف يف ذيو بـني إ ٜهـٕٛ مبٛاؾكـ١ ايٓذاضـ١ َـع املـا٤ يف ايٛؾــ        

ذاتًا اٚ عسقًا نُا يٛ نإ يٕٛ املا٤ امحسا اٚ اؾؿسا ؾٛقعـت ؾٝـ٘ ايٓذاضـ١ ناْـت     

عسقا نُا إذا ؾب ؾٝ٘  تػرلٙ ي٫ٛ ذيو اٚ نإ يعدّ ايًٕٛ يًٓذاض١ اٜكا ذاتا اٚ

بٍٛ نجرل ٫ يٕٛ ي٘ عٝح يٛ نإ ي٘ يٕٛ يػرلٙ اٚ ناْت املٝت١ شا١ً٥ ايطعِ ٚايـسٜض  

عٝح يٛ ناْت شلا ذيو يػرلت٘ ؾاْ٘ ٫ ٜٓذظ بريو َا مل ىسز عٔ ا٫ط٬م اَـا  

ــٌ       ــاف ديٝ ــد اختؿ ــ٘ ؾ٬ًضتؿــشاب بع ــ٢ اط٬ق ــا عً ــاداّ باقٝ ــٓذظ َ ــ٘ ٫ ٜ اْ

ايتػرل ؾعًٞ ٚإ نإ َطتٛزا عٔ اؿظ ؾُٝا يـٛ نـإ   ايتٓذظ بػرلٙ، ٚدع٣ٛ إ 

ذيو ملٛاؾك١ املا٤ ايٓذاض١ يف ايًٕٛ نُا إذا ايكٞ ايدّ يف َا٤ امحس بٛقـٛع ايطـكِ   

ؾٝ٘ ؾُُٓٛع١ ؾإ ايتػرل يف اـازدٝات ٜٓعس اؿاي١ ايٛددا١ْٝ يٝظ يـ٘ ٚاقـع ضـ٣ٛ    

ؾإ مل ٜعٗس شلِ  َا ٜعٗس يًشظ ؾٗٛ عباز٠ عٔ ظٗٛز اثس املػرل يف املتػرل عٓدِٖ

ذيو ؾ٬ تػرل، ْعِ ميهٔ إ ٜكاٍ قد ٜبًؼ ٚدٛد ايٓذظ يف املا٤ َع تٛاؾل ايًْٛني 

ملٛاؾك١ ايٓذاض١ يًُا٤ ؾٝ٘ اٚ نطب ايًٕٛ عٔ ايٓذاض١ عٝـح ٜـس٣ ايعـسف ايًـٕٛ     

املٛدٛد يْٛا شلُا نُا اْ٘ ٜس٣ املٛدٛد َسنبا َُٓٗا ٚس٦ٓٝر ؾٝهٕٛ َـا ٖـٛ املٓـاط    
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ز اثس املػرل ساؾ٬ يف ايؿسض ؾٝٓذظ ٫ٚ ودد ذيـو مبـا ذنـسٙ    يف ايتػرل َٔ ظٗٛ

 َٔ ؾسض ايٓذاض١ عٝح يٛ مل ٜهٔ تٛاؾكٗا َع املا٤ يف ايًٕٛ يعٗس اثسٖا ؾٝ٘:

ٚيهــٔ ايتشكٝــل إ ذيــو اٜكــا ٫ ٜسدــع إىل قؿــٌ ا٫ إىل ؼدٜــد ايٓذاضــ١   

ْـ٘ ٜـٓذظ إذا   ٚايطٗاز٠ بػًب١ ايٓذاض١ نُا َٚٔ املعًّٛ اُْٗا ٫ ٜٓٛطإ بـ٘ ٚاَـا ا  

ؾاز َكاؾا ؾ٬ٕ ا٫قـاؾ١ ملـا نـإ مبصدـ٘ بـايٓذظ مل ٜـصٍ ٬َقاتـ٘ يـ٘ إىل سـني          

ا٫قاؾ١ َٚكتكاٙ ايٓذاض١ ٖرا ٚيهٔ ايتشكٝل ايتؿؿٌٝ بني تكـدّ ا٫قـاؾ١ عًـ٢    

اضــت٬ٗى مجٝــع ادــصا٤ ايٓذاضــ١ ٚتأخسٖــا َٚكازْتٗــا عًــ٢ ايتؿؿــٌٝ ايطــابل يف  

 ي١ اٯت١ٝ:املا٥ع املًك٢ يف ايهس ٚضٝأتٞ يف املطأ

ــس٠:  ــرنٛز٠ َــٔ اٚؾــاف      املطــأي١ ايعاغ ــا٤ مبــا عــدا ا٫ٚؾــاف امل ــٛ تػــرل امل ي

ايٓذاض١، َجٌ اؿساز٠ ٚايدلٚد٠، ٚايسق١ ٚايػًع١، ٚاـؿ١ ٚايجكـٌ، مل ٜـٓذظ َـا    

مل ٜؿس َكاؾًا، اَا اْ٘ ٫ ٜتأثس بػرل ا٫ٚؾاف املرنٛز٠ ايج٬ثـ١ ؾًعٗـٛز ايتشدٜـد    

س٣ باثٓني َٓٗا ٚثايج١ يف دٛاب ايط٪اٍ عٔ ايـتػرل  يف املطتؿٝك١ تاز٠ بايج٬ث١ ٚاخ

ــ١         ــبب يًٓذاض ــ٘ ض ــسد اْ ــإ ف ٛٸم يبٝ ــ ــرل املط ــات ايػ ــدل٠ باط٬ق ــ٬ ع ــرا ؾ ــع ٖ َٚ

ٚا٫مجاع ع٢ً عدّ ا٫عتباز بػرل ايج٬ث١ َٓكٍٛ عـٔ مجاعـ١، ٚاَـا اْـ٘ إذا ؾـاز      

ــ٘ )   ــٓذظ نُــا ٜعٗــس َؿٗــّٛ قٛي ( ؾًؿــسض ٚدــٛد َــا مل ٜؿــس َكــاؾا َكــاؾا ٜ

ُصٚدـ١ ٚعـدّ عؿـ١ُ املُـصٚز ؾٝـ٘ ٚبعبـاز٠ اخـس٣ إذا ؾـسض اْـ٘ مل          ايٓذاض١ امل

ٜؿدم ع٢ً املٛدٛد اْ٘ َا٤ بٌ َا٤ بـٍٛ اٚ َـا٤ ٚبـٍٛ ؾاملا٥ٝـ١ ايعاؾـ١ُ َطـًٛب١       

ٚاملكتكٞ يًٓذظ ٖٚٛ امل٬قا٠ بايٓذظ اي٬ش١َ ملصدـ٘ ؾٝـ٘ ساؾـ١ً ٖٚـٞ تٛدـب      

 ايتٓذظ ب٬ غب١ٗ ٚقدّ ْعرلٙ يف املطأي١ ايطابك١ ؾسادع. 

٫ ٜعتــدل يف تٓذطــ٘ إ ٜهــٕٛ ايــتػرل بٛؾـــ ايــٓذظ   ي١ اؿادٜــ١ عػــس:املطــأ

بعٝٓ٘، ؾًٛ سدخ ؾٝ٘ يٕٛ اٚ طعِ اٚ زٜض غرل َا بايٓذظ نُا يٛ اؾؿس املا٤ َـج٬ً  
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بٛقٛع ايدّ تٓذظ. ٚنرا يٛ سدخ ؾٝ٘ بٛقٛع ايبٍٛ اٚ ايعرز٠ زا٥ش١ اخس٣ غـرل  

ٓذاض١ ٚإ نإ َٔ غرل زا٥شتُٗا، ؾاملٓاط تػرل اسد ا٫ٚؾاف املرنٛز٠ بطبب اي

ضٓذ ٚؾـ ايٓذظ، بامل٬قا٠ ؾؿ١ اخس٣ غرل ؾؿ١ ايٓذط١ تٓذظ ؾٝهٕٛ املٓاط 

تػرل اسـد ا٫ٚؾـاف بطـبب ايٓذاضـ١ ٚإ نـإ َـٔ غـرل ضـٓذ، ٚؾــ ايـٓذظ           

ي٬ط٬م بعد إ عسؾت خسٚز ايتػرل بػرل ايج٬ث١ با٫مجاع ٚاؿؿس املطـتؿاد َـٔ   

٬ث١ ب٬ تكٝد ؾبُذسد ؾدم ايتػرل بٓذظ ايٓؿٛف ٚبكٞ ا٫ط٬م بايٓطب١ إىل ايج

ضٛا٤ نإ ٜٛؾـ ايٓذاض١ ا٭ؾ١ًٝ اٚ ايعازقـ١ اٚ بػرلٖـا، ْعـِ ٜكـع ايهـ٬ّ يف      

اْ٘ ٜعتدل إ ٜهٕٛ ايٛؾــ اؿاؾـٌ َطـتٓدًا إىل تـأثرل ايٓذاضـ١ بٛؾـؿٗا يف املـا٤        

عٝح ٜهٕٛ املٓشؿٌ َٔ ايهطس ٚا٭ْهطاز ٚايتأثرل ٚايتـأثرلٜٔ ذيـو تـٛ ٫ ٜعتـدل     

بٌ ٜهؿٞ ظٗٛز تػرل يف املا٤ َطتٓد إىل ٬َقا٠ ايٓذاضـ١ ؾًـٛ ناْـت ايٓذاضـ١      ذيو

باـاؾ١ٝ َ٪ثس٠ يف شٚاٍ يـٕٛ املـا٤ اٚ سـدٚخ ٚؾــ ؾٝـ٘ تـٓذظ ظـاٖس ايعبـاز٠         

ٚإ نإ ايجاْٞ ا٫ إ املعٕٓٛ عـدّ ازادتـ٘ ٚإ املـساد َـٔ قٛيـ٘ بطـبب ايٓذاضـ١        

م ادصا٥٘ يف ادصا٤ املـا٤ اٚ اْتكـاٍ   تطبٝبٗا ي٘ بٓشٛ َٔ ايتأثرل ٚايتأثس اؿاؾٌ بتؿس

 ٚؾؿٗا بٓا٤ ع٢ً دٛاشٙ ايٝٗا. 

٫ ؾـسم بـني شٚاٍ ايٛؾــ ا٭ؾـًٞ يًُـا٤ اٚ ايعسقـٞ،        املطأي١ ايجا١ْٝ عػس:

ؾًٛ نإ املا٤ امحس اٚ اضٛد يعازض، ؾٛقع ؾٝ٘ ايبٍٛ ست٢ ؾـاز ابـٝ ، تـٓذظ    

كٝد ٚدعـ٣ٛ  ٚنرا إذا شاٍ طعُ٘ ايعسقٞ، اٚ زو٘ ايعسقٞ، ي٬ط٬م ٚعدّ ايت

ا٭ْؿساف إىل خؿٛف تأثرل اٚؾاؾ٘ ايرات١ٝ  ٓٛع١ اغد املٓـع َكـاؾًا إىل َـا قـد     

عسؾت َٔ إ املٓاط ظٗٛز اثـس ايٓذاضـ١ ؾٝـ٘ بـاٟ ٚدـ٘ نـإ بـٌ ٚنُـا ٫ؾـسم يف          

 اٚؾاف ايٓذظ ا٭ؾ١ًٝ ٚايعسق١ٝ نريو ٫ ؾسم يف اٚؾاف املا٤. 
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تٓذظ، ؾـإ نـإ ايبـاقٞ     يٛ تػرل طسف َٔ اؿٛض َج٬ً املطأي١ ايجايج١ عػس:

اقٌ َٔ ايهس تٓذظ اؾُٝع ٚإ نإ بكدز ايهس بكٞ ع٢ً ايطٗاز٠ ٚإذا شاٍ تػـرل  

ذيو ايبع  طٗس اؾُٝع ٚيٛ مل وؿٌ ا٭َتـصاز، عًـ٢ ا٭قـ٣ٛ. ٚاٯخـس عًـ٢      

لاضت٘ ٌَ داّ َتػرلًا ؾـإذا شاٍ تػـرلٙ طٗـس با٫تؿـاٍ بـايهس َـٔ غـرل سادـ١ إىل         

يف ايتـٓذظ بـايتػرل بـني َـا نـإ املـتػرل َتؿـ٬ً مبعتؿـِ         ا٭َتصاز اَا اْـ٘ ٫ ؾـسم   

ٚعدَ٘ ؾ٬ًط٬م ٚ٭ٕ ا٭تؿاٍ باملعتؿِ ٫ ٜٓؿع َا داّ ايتػرل امجاعًا بٌ ظاٖس 

ايٓؿٛف ٚايؿتا٣ٚ إ ايتػرل ع١ً تاَـ١ يًٓذاضـ١ ٫ ٜـ٪ثس يف عًٝتـ٘ غـ٤ٞ ٚس٦ٓٝـر       

ــا٠     ــا٤ عًــ٢ لاضــ١ ايكًٝــٌ مب٬ق ــاقٞ إ نــإ اقــٌ َــٔ نــس بٓ ــٓذظ  ؾٝــٓذظ ايب اي

ٚاملتٓذظ، ٚإ نإ بكدز ايهس ؾٗٛ َعتؿـِ ٫ ٜـٓذظ ملـا دٍ عًـ٢ عؿـ١ُ ايهـس       

ــ١ ا٭تؿــاٍ       ــا٤ عًــ٢ نؿاٜ ــايهس بٓ َــٔ غــرل غــسط ٚإ شاٍ تػــرل ٜطٗــس ٭تؿــاي٘ ب

ـٹ          باملعتؿِ يف عؿـ١ُ املـا٤ ٚطٗازتـ٘ ٫ٚ وتـاز إىل املـصز غـ٬ف َـا إذا مل ٜهتـ

 اغا٤ اهلل.بريو ؾاْ٘ ٜطٗس بعد املصز ٚضٝأتٞ ايه٬ّ ؾٝ٘ 

إذا ٚقع ايٓذظ يف املا٤ ؾًِ ٜتػرل، ثِ تػرل بعد َد٠، ؾإ  املطأي١ ايسابع١ عػس:

عًِ اضتٓادٙ إىل ذيو ايٓذظ تٓذظ ٚا٫ ؾ٬. ٚقد ٜتـِٖٛ اْـ٘ إ مل ٜـتػرل سـاٍ     

امل٬قــا٠ مل ٜــٓذظ ٚإ تػــرل بعــد ذيــو إذ ٜهــٕٛ تػــرل بعــدٙ نــايتػرل املطــتٓد إىل    

ظ َٔ ايتػرل خؿٛف املطتٓد ايٝ٘ ٚؾٝ٘ اْ٘ قـد ٜهـٕٛ   امل٬قا٠ ٚقد عسؾت إ املٓذ

ايتػرل املتأخس عٔ امل٬قا٠ َطتٓد ايٝ٘ ؾٝٓبػٞ إ ٜؿؿٌ نُا يف امل  بني َـا إذا عًـِ   

 باضتٓاد ايتػرل إىل امل٬قا٠ ؾٝٓذظ ٚعدَ٘ ؾ٬.

إذا ٚقعـت املٝتـ١ خـازز املـا٤ ٚٚقـع دـص٤ َٓٗـا يف املـا٤          املطأي١ اـاَط١ عػـس: 

جملُــٛع َـٔ ايـداخٌ ٚاـــازز، تـٓذظ غـ٬ف َــا إذا نـإ متاَٗــا      ٚتػـرل بطـبب ا  

 خازز املا٤.
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 ٫ ىؿ٢ إ ايتػرل اؿادخ يف املا٤:

 ــ اَا إ ٜهٕٛ َطٓدًا مبا هاٚزٙ َٔ دٕٚ إ ٬ٜقٞ غ٤ٞ َٓ٘ يًُا٤.5

 ٚاَا إ ٜطتٓد إىل متاّ ٬َقٝ٘ َٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ يًدازز دخٌ يف ايتػرل. -4

  فُٛع ايداخٌ ٚاـازز نُا يف امل .ٚاَا إ ٜطتٓد إىل -4

ٚاَا إ ٜطتٓد متاَ٘ إىل اؾـص٤ ايػـرل امل٬قـٞ َجـٌ إ ٜهـٕٛ امل٬قـٞ يًُـا٤         -3

دص٤ َٔ املٝتـ١ مل ٜطـس ايعؿْٛـ١ ؾٝـ٘ بعـد اٚ مل ٜهـٔ قـاب٬ً يًعؿْٛـ١ ثـِ املطـتٓد إىل           

اجملُــٛع قــد ٜهــٕٛ امل٬قــٞ ٚغــرلٙ دــص٤إ َــٔ َسنــب ٚاســد ٚقــد ٜهــٕٛ غــ٦ٝإ  

ٕ نإٔ ٜكع يف املا٤ َٝت١ غرل دا٥ؿ١ ٜٚهٕٛ يف دٓب٘ َٝت١ دا٥ؿ١ قد تػرل املـا٤  َطتك٬

ــرل         ــ٘ ا٭خ ــاٚز٠ ًٜٚشك ــتػرل باجمل ــٛ اي ــِ ا٫ٍٚ ٖٚ ــ٬ّ يف ايكط ــس ايه ــ٘. َ مبذاٚزت

بايكسٚز٠ ٭ٕ َا ٫ق٢ املا٤ مل ٜػرلٙ ٚانا غرلٙ اجملاٚز ي٘ ٚقد عسؾت اْـ٘ ٜعتـدل إ   

   ٞ ٚاملتـٝكٔ َـٔ َـٛزد ايتـٓذظ بامل٬قـا٠ ٖـٛ        ٜهٕٛ ضبب ايتػرل ٖـٛ ايـٓذظ امل٬قـ

ايكطِ ايجـاْٞ ٭ٕ َـا ٫قـ٢ املـا٤ ٖـٛ ايـرٟ غـرلٙ ًٜٚشـل بـ٘ ايكطـِ ايجايـح ٖٚـٛ             

املؿسٚض بامل  إذ ٜؿدم إ َا ٫قاٙ ٖٛ ايرٟ غـرلٙ ٚيـٛ نـإ ايـتػرل َطـتٓدًا إىل      

ــايٓعس إىل إ اؾــص٤      ــع ب اؾــص٤ امل٬قــٞ ٚاـــازز ٜٚكــع ا٭غــهاٍ يف ايكطــِ ايساب

٬قٞ غرل َ٪ثس يف ايتػرل ؾٝهٕٛ ايـتػرل َطـتٓدا إىل فـسد اجملـاٚز٠ ٚإىل اْـ٘ يـٝظ       امل

ا٭ضتجٓا٤  ٫ ٜٓذط٘ َكتكًٝا ٭شٜد َٔ إ ٜهٕٛ املطتج٢ٓ َـٔ اؾـساد امل٬قـٞ يًُـا٤     

ؾٝهـٕٛ املعٓــ٢ ٫ ٜٓذطـ٘ غــ٤ٞ  ـا ٫قــاٙ ا٫ إ ٜػـرلٙ ٖٚــرا املعٓـ٢ ؾــادم ٚيعًــ٘      

 غــرل غــا١ًَ شلــرٙ ايؿــٛز٠ ٚإ نــإ زمبــا اســٛط إ مل ٜهــٔ اقــ٣ٛ ٚعبــاز٠ املــ 

ٜطــتعٗس َــٔ قٛيــ٘ غــ٬ف َــا إذا نــإ متاَٗــا خــازز إ يف غــرل ايؿــٛز٠ قهــّٛ   

 بايٓذاض١.
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: إذا غـو يف ايـتػرل ٚعدَـ٘، اٚ يف نْٛـ٘ يًُذـاٚز٠ اٚ      املطأي١ ايطادض١ عػـس 

بامل٬قــا٠، اٚ نْٛــ٘ بايٓذاضــ١ اٚ بطــاٖس، مل وهــِ بايٓذاضــ١. ٫ضتؿــشاب عــدّ 

 ضبب لاض١ املا٤ ٚطٗازت٘ بٌ ٚقاعد٠ ايطٗاز٠.ؼكل 

إذا ٚقع يف املا٤ دّ ٚغ٤ٞ طاٖس امحس ؾـامحس بـاجملُٛع    املطأي١ ايطابع١ عػس:

مل وهِ بٓذاضت٘، ٫ ٜٓبػٞ ا٫غهاٍ يف اْ٘ يٛ ايكـٞ يف املـا٤ طـاٖس خخـس ؾاضـتعد      

٘ يًتػرل ثِ ايكٞ ؾٝ٘ دّ ؾػـرلٙ تـٓذظ نُـا اْـ٘ يـٛ عهـظ ا٫َـس مل وهـِ بٓذاضـت         

يؿدم ايتػرل بايٓذاضـ١ امل٬قٝـ١ يف ا٫ٍٚ ٚعدَـ٘ يف ايجـاْٞ بـٌ ٫ٚ وهـِ بٗـا إذا        

ايكٝا َعا اٜكا يعدّ ؾدم ايتػرل بايٓذظ امل٬قٞ ٚاَـا يـٛ َصدـا خـازز املـا٤ ثـِ       

ايكٞ اؾُٝع يف املا٤ ؾإ اضـتًٗو اؾطـِ ا٫محـس يف ايـدّ ٫ ٜبعـد إ ٜؿـدم إ       

ًٗو ؾٝ٘ بٌ عـد اجملُـٛع َكـاؾا َسنبـا َـٔ      ايدّ امل٬قٞ غرلٙ ؾٝٓذظ ٚإ مل ٜطت

ايدّ ٚذيو ا٫محس مل ٜٓذظ ٫ْ٘ مل ٜتػرل امل٬قٞ بٛؾـ ايٓذظ ٫ٕ ايٛؾــ  

املٛدٛد ؾٝ٘ يٝظ ٚؾـ يًٓذظ ؾكـغ بـٌ يـ٘ ٚيًطـاٖس َٚٓـ٘ ٜعٗـس إ ا٫ظٗـس يف        

 .ايؿٛز٠ ايطابك١ اٜكا عدّ ايتٓذظ

ط٘ َٔ غرل اتؿـاي٘ بـايهس اٚ   املا٤ املتػرل إذا شاٍ تػرلٙ بٓؿ املطأي١ ايجا١َٓ عػس:

اؾازٟ مل ٜطٗس ْعـِ اؾـازٟ ٚايٓـابع إذا شاٍ تػـرلٙ بٓؿطـ٘ طٗـس ٭تؿـاي٘ باملـاد٠         

ٚنــرا ايــبع  َــٔ اؿــٛض إذا نــإ ايبــاقٞ بكــدز ايهــس نُــا َــس. ي٬ضتؿــشاب  

ايٓذاض١ بٌ اط٬م َا دٍ ع٢ً تٓذط٘ بايتػرل ؾإ قٛيـ٘ خًـل اهلل املـا٤ طٗـٛزا ٫     

ػرل داٍ عًـ٢ تـٓذظ املـا٤ بـايتػرل ٖٚـرا باط٬قـ٘ غـاٌَ يـ٘         ٜٓذط٘ غ٤ٞ ا٫ إ ٜت

ست٢ بعد شٚاي٘ ٚإ نإ يدع٣ٛ ضٛق٘ يبٝإ سهُ٘ بعد سدٚخ ايـتػرل َـٔ دٕٚ   

تعسض ؿاٍ شٚاي٘ بعد سدٚث٘ فـاٍ ؾٝٓشؿـس ايـديٌٝ با٫ضتؿـشاب ٚيف طٗـاز٠      

ػرل ٚي٬َس بٛدٛب ايٓصح يف ايب٦س املـتػرل ستـ٢ ٜـصٍٚ ايـت     زمح٘ اهللغٝدٓا ا٫ندل 



 رح العروة الىثقىش  541
 

بٓا٤ ع٢ً نٕٛ َٔ ي٬ْتٗا٤ ٫ يًتعًٝـٌ ٚيف ايد٫يـ١ َٓـع، ٚقـد ٜتـِٖٛ طٗازتـ٘ اَـا        

٫ْ٘ ٫شّ ايكـٍٛ بـايتُِٝ نُـا ٖـٛ َكتكـ٢ اطـ٬م قٛيـ٘ إذا بًـؼ املـا٤ قـدز نـس مل            

وٌُ خبجا خسز ساٍ ايتػرل ٚبكٞ غرلٙ اٚ ٫ْـ٘ َكتكـ٢ عُـّٛ نًُـا غًـب املـا٤       

غًـب املـا٤ يـٕٛ ايبـٍٛ ٚقٛيـ٘ إ نـإ        ع٢ً زٜض اؾٝؿ١ ؾتٛقأ ٚقٛيـ٘ ٫ بـأع إذا  

ايٓ  ايػايب ع٢ً املا٤ ؾ٬ تتٛقأ بٌ يكٛي٘ ست٢ ٜرٖب ايسٜض ٜٚطٝب ايطعِ بٓا٤ 

ع٢ً نٕٛ ست٢ تعًًٝ٘ اٚ ي٬ْتٗـا٤ َـع اضـتعٗاز دخٛشلـا عًـ٢ ايعًـ١ ايػا٥ٝـ١ َجـٌ         

)تؿهس يف ايعباز٠ ست٢ ))إىل إ(( تؿُٗٗا ( ٚيف ا٫خرل اْـا يـٛ ضـًُٓا نـٕٛ ستـ٢      

١ًٝ ٫ ْطًِ نٕٛ ايعًـ١ َطًـل شٚاٍ ايـتػرل بـٌ اؿاؾـٌ َٓـ٘ بتهـاثس املـا٤ نُـا          تعًٝ

ضٝذ٤ٞ )يعً٘ ٜهٕٛ ايػو يف بكا٤ سهِ املدؿـ( ٚؾُٝا قبً٘ يعً٘ ٜهٕٛ ايػو 

ؾٝــ٘ َــٔ قبٝــٌ ايػــو بكــا٤ سهــِ املدؿـــ اْٗــا َطــٛق١ يبٝــإ ســاٍ املــا٤ يف اٍٚ  

ايطـاٖس ٚعدَـ٘ ايػًبــ١    امل٬قـا٠ ؾٝهـٕٛ املـساد إ املٓــاط يف سـدٚخ ايٓذاضـ١ عًــ٢     

 ٜع  سدٚثٗا يف اٍٚ امل٬قا٠. 

ٚاَا َطأي١ ا٫بتٓا٤ ع٢ً َطأي١ ايتُِٝ ؾؿٝ٘ َا ضٝذ٤ٞ َٔ اْا يٛ قًٓا ب٘ ؾٓكـٍٛ  

ب٘ يف ايتُِٝ بايطاٖس دٕٚ ايٓذظ ٚاملتٓذظ َٚع ذيو ؾٓكٍٛ ب٘ عطـب َكتكـ٢   

بتٓـا٤ املطـأي١   ( ؾـ٬ ٚدـ٘ ٫   إذا بًؼ املا٤ قدز نس مل وٌُ خبجـا ا٫ؾٌ دٕٚ قٛي٘ )

 .عًٝ٘

ْعِ يٛ قًٓا بايتُِٝ بايٓذظ ٚاملتٓذظ نإ ؾعٌ َا مٔ ؾٝ٘ َٔ اؾسادٙ ٚدٗـا  

خؿٛؾا إذا ؾسقٓا ايهس َسنبا َٔ ْؿؿٞ نس َـتػرل بعـد شٚاٍ تػـرلٙ ٚيـٛ ضـًُٓا      

ضكٛط ا٫دي١ َٔ اؾـاْبني ؾـاملسدع اضتؿـشاب ايٓذاضـ١ يًُٓـع َـٔ نـٕٛ ايـتػرل         

ايٓذاض١ ٚإ ضًُٓا ظٗٛز بعـ  اديتٗـا يف ذيـو    ٚاضط١ يف ايعسٚض بايٓطب١ إىل 

ا٫ اْ٘ َعازض بعٗٛز بعكـٗا اٯخـس بهْٛٗـا عًـ١ يٓذاضـ١ املـا٤ َـع إ املٓـاط يف         
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اخــر املٛقــٛع يف بــاب ا٫ضتؿــشاب ٖــٛ ايعــسف دٕٚ اديــ١ املطتؿــشب، ْعــِ    

اؾازٟ بٌ َطًل ذٟ املاد٠ إذا شاٍ تػرلٙ َع بكا٤ اتؿاي٘ مبادت٘ طٗس يكٛي٘ ٫ٕ ي٘ 

بعد قٛي٘ ؾٝٓصح ست٢ ٜرٖب ايـسٜض ٜٚطٝـب ايطعـِ ؾـإ ايعـاٖس نـٕٛ ستـ٢         َاد٠

تع١ًًٝٝ اٚ داخ١ً ع٢ً ايع١ً ايػا٥ب١ ؾتدٍ ع٢ً إ غا١ٜ ايٓصح ٖٛ ذٖاب ايـتػرل ثـِ   

بكٛي٘ ٭ٕ ي٘ َاد٠ دٍ ع٢ً إ اؿهـِ املـرنٛز ٫ ىـتـ غؿـٛف ايب٦ـس بـٌ ٖـٛ        

ٚاٍ ايـتػرل يهٓـ٘ َـب     ثابت يهٌ ذٟ َاد٠ ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ طٗاز٠ نٌ ذٟ َاد٠ بـص 

ع٢ً نٕٛ ست٢ تعًًٝٝـ١ ٫ جملـسد ا٭ْتٗـا٤ ا٫ًٚ ٚعًـ٢ نـٕٛ َـدخٛشلا َطًـل شٚاٍ        

ايتػرل ٫ شٚاي٘ بايٓصح ٚخسٚز املا٤ َـٔ املـاد٠ َٚصدـ٘ َعـ٘ نُـا ٖـٛ ايػايـب ثاْٝـًا         

ٚزدٛع ايتعًٌٝ ٖٚٛ قٛي٘ ٭ٕ ي٘ َاد٠ ع١ًٝ شٚاٍ ايتػرل يًطٗاز٠ ثايجًا ٚقد ٜٓـاقؼ  

ٙ املكدَات ؾُٝٓع نٕٛ ست٢ تع١ًًٝٝ ؾٛاش نْٛٗا جملـسد ا٭ْتٗـا٤ نُـا    يف نٌ َٔ ٖر

 يهٔ ايتشكٝل ظٗٛزٖا يف ايػا١ٝ٥. ضست ست٢ بًػت ايكٓطس٠يف 

تٛقٝض ذيو إ َدخٍٛ ست٢ قد ٜهٕٛ دص٤  ـا دعًـت غاٜـ١ يـ٘ يف اــازز      

نكٛيو ضست ست٢ ٚؾـًت ايكٓطـس٠    ؾا٫ٍٚٚقد ٜهٕٛ اَسًا خازدًٝا َستبًا عًٝ٘، 

ٞ هٛؾـ١،  اٚ اي نكٛيـو ستــ٢ ٫قٝـت شٜـدًا اٚ ستــ٢ عسقـت دبـٝ  ؾايعــاٖس       ٚايجـاْ

ايعسيف يف ا٫ٍٚ نْٛ٘ جملسد ا٭ْتٗا٤ ٚيف ايجاْٞ نْٛ٘ يًػا١ٜ َٚـا مـٔ ؾٝـ٘ َـٔ قبٝـٌ      

ايجاْٞ ؾٝهـٕٛ ظـاٖسًا يف ايػاٜـ١، ثـِ إ ايعـاٖس إ َدخٛيـ٘ فـسد شٚاٍ ايـتػرل ٫         

    ٔ املـاد٠ عًٝـ٘ املطـتًصّ ملصدـ٘ ؾٝـ٘       خؿٛف املطتٓد يًٓصح املٛدـب يتهـاثس املـا٤ َـ

ي٬ط٬م ٚعدّ ايتكٝد، ٚدع٣ٛ اْـ٘ قُـٍٛ عًـ٢ ايػايـب َـٔ سؿـٍٛ املـصز إذا        

نإ شٚاٍ ايتػرل بايٓصح بٌ ٜٓدز شٚاي٘ بدٕٚ ذيو يف َجٌ ايب٦س ايبعٝد عـٔ اشلـٛا٤   

ٚػدد ايسٜاح عًٝ٘ َطـ١ًُ يهـٔ يف َكـاّ بٝـإ ايػاٜـ١ ٚايعًـ١ ٚا٭غـاز٠ إىل َٓـاط         

ؾًا إذا ازٜد اعطا٤ ايكـابغ املٛدـب يًتعـدٟ عـٔ املـٛزد ٫ ٜهتؿـٞ       اؿهِ خؿٛ
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مبجٌ ٖرٙ ايػًب١ يف بٝإ اـؿٛؾ١ٝ ٚايعاٖس زدٛع ايع١ً إىل تستب ايطٗاز٠ عًـ٢  

شٚاٍ ايتػرل ٭ٕ بٝاْ٘ َٔ ٚظا٥ـ ايػسع دٕٚ تستب شٚاٍ ايتػرل ع٢ً ايٓـصح ؾاْـ٘   

َــٛز ايٛاقــش١ ايػــرل اَـس عــادٟ يــٝظ بٝاْــ٘ َـٔ ٚظا٥ؿــ٘ َكــاؾًا إىل نْٛــ٘ َـٔ ا٭   

( ٚاَا استُاٍ ٫شّ غسميو ست٢ ٜٛؾٝو دٜٓواحملتاد١ إىل ايبٝإ ؾ٬ ٜكاع بكٛي٘)

( ؾبعٝد دـدًا  ٚاضع( اٚ )٫ ٜؿطدٙ غ٤ٞنْٛ٘ زادعًا إىل ايؿكسات ا٫ٍٚ َٔ قٛي٘)

َٚع ذيو ؾا٫سٛط اعتباز ا٭َتصاز ْعسًا إىل َا عسؾت َـٔ استُـاٍ نـٕٛ ايػاٜـ١     

٘ املدؿٛف اؿاؾٌ َٔ َجٌ ايٓصح املٛدـب يتهـاثس املـا٤    شٚاٍ ايتػرل ع٢ً ايٛد

َٔ املاد٠ املطتًصّ ملصدـ٘ ؾٝـ٘ ٚاَـا قٛيـ٘ يف املسضـ١ً َـا٤ اؿُـاّ نُـا٤ ايٓٗـس ٜطٗـس           

بعك٘ بعكًا ؾٗٛ ٚإ نإ ٫ ٜأتٞ ؾٝ٘ َا ذنس ا٫ إ نٕٛ ايتطٗرل ؾٝ٘ مبعٓـ٢ ايسؾـع   

   ِ ا٫ إ ٜكـاٍ إ محًـ٘    َع نْٛ٘ ٚازدًا يف دٛاب ايط٪اٍ عٔ ايسؾـع بعٝـدًا، ايًـٗ

ع٢ً ا٭عِ َٔ ايسؾع ٚايسؾع  هٔ ؾٝدٍ ع٢ً إ نٌ بع  اٚ خؿٛف ايـبع   

املتؿٌ باملـاد٠ ٜسؾـع ٜٚـدؾع ايٓذاضـ١ عـٔ ايـبع  َـٔ غـرل اغـذلاط بـاملصز ٖٚـٛ            

املــدع٢ ا٫ إ ٜكــاٍ َــع دٚزإ محــٌ ايــتطٗرل عًــ٢ خؿــٛف ايــدؾع ايــرٟ ٖــٛ  

ًا ٫ اقـٌ َـٔ ا٫مجـاٍ املطـكغ يـ٘      َٛزد ايط٪اٍ اٚ ا٭عِ ا٭قسب ٖٛ ا٫ٍٚ عسؾـ 

عٔ ا٭ضتد٫ٍ ؾ٬ قٝـ عٔ ا٫ستٝاط ٖرا بايٓطب١ إىل خؿـٛف اؾـازٟ ٚذٟ   

املاد٠ ايرٟ ىـ َٔ بني ضا٥س املٝاٙ املعتؿ١ُ مبـا عسؾـت َـٔ ا٭ديـ١ ٚاَـا غرلٖـا       

نايتطٗس بايهس اٚ املطس اٚ اؿُاّ ؾٌٗ ٜعتدل ؾٝ٘ املصز اٚ ٜهؿٞ فسد ا٭تؿاٍ ؾًـٛ  

  َٔ سٛض ٚنإ ايباقٞ نسًا ؾٌٗ ٜطٗس املتػرل بصٚاٍ تػرلٙ اٚ ٜعتدل َع تػرل بع

ذيو املصز َسٜض املاتٔ ٚمجاعـ١ ا٫ٍٚ ٚاضـتديٛا عًٝـ٘ بٛدـٛد ا٫ٍٚ ايـرٟ ٖـٛ       

ٗٻـس   عُدتٗا اط٬قـات َطٗسٜـ١ املـا٤ َجـٌ قٛيـ٘: )      َِّـس ٫ٚ ٜٳط َـا  (، ٚقٛيـ٘: ) املـا٤ ٜٴط

ٗٸس ٗٸس َا اؾاب ٖرا(، ٚقٛي٘: )اؾاب٘ املطس ؾكد ط (، ٚاغباٙ ذيو غ٦ًٝا ا٫ ٚقد ط
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املُٓٛع نـٕٛ مجًـ١ َٓٗـا يف املكـاّ ايبٝـإ ))اقـٍٛ ٖـرا ٜهـٕٛ َـٔ قبٝـٌ ايتُطـو            

بـاط٬م املطـبب عًـ٢ اطــ٬م ايطـبب ْعـرل اسـٌ ايبٝــع ٜتُطـو بـ٘ عًـ٢ اطــ٬م          

اضباب٘ إذا قًٓا اْ٘ اضِ ايطبب(( َٔ سٝح نٝؿ١ٝ ايتطٗرل بـٌ ٚبعكـٗا َـٔ سٝـح     

ؾٗـٞ عٓـدِٖ عبـاز٠ عـٔ اضـت٬ٗى       املطٗس ٚيـٛ ؾـسض ازدـاع ايهٝؿٝـ١ إىل ايعـسف     

املتٓذظ يف ايطاٖس ٫ اقـٌ َـٔ خًطـ٘ َعـ٘ ٚؾسدـ٘ ؾٝـ٘ َكـاؾًا إىل املٓـع َـٔ تبـٝٸٔ           

طسٜل ايتطٗرل يف املا٥عات عٓدِٖ اٜكًا ؾرلدع إىل اضتؿشاب ايٓذاضـ١ ٚبعكـٗا   

٫ ٜدٍ ا٫ ع٢ً طٗاز٠ خؿٛف اؾص٤ امل٬قٞ نكٛيـ٘ َـا اؾـاب٘ املطـس ؾـإ ايـرٟ       

ا٫ خؿٛف اؾص٤ امل٬قٞ دٕٚ غرلٙ، ٚدع٣ٛ اْ٘ ٜؿدم عسؾًا  اؾاب٘ املطس يٝظ

اْ٘ اؾاب اؾُٝع  ٓٛع١ ٚايؿدم ايعسيف قٍُٛ عًـ٢ قـسب َـٔ املطـاق١ ٚيـرا      

اؾاَدات ؾا٭ْـا٤ ايـرٟ اؾـاب بعـ  اطساؾـ٘ املطـس ٜكـاٍ         ٜهٕٛ قؿٛظًا ست٢ يف

ات اٜكــًا اؾــاب٘ املطــس َــع اْــ٘ ٫ ٜــساد َٓــ٘ ا٫ اْــ٘ اؾــاب بعكــ٘ ؾًــٝهٔ يف املا٥عــ

نريو ٜع  ع٢ً مٛ َٔ ايتٛضع ٚاملطـاق١ ٜٚ٪ٜـدٙ اْـ٘ ٜؿـدم عًٝـ٘ اْـ٘ اؾـاب        

َا اؾاب ٖـرا غـ٦ًٝا ا٫ ٚقـد     املطس ذيو اؾاْب اٯخس َٚٓ٘ ظٗس ايه٬ّ يف قٛي٘:

ٗٸس  ، ؾإ ايرٟ اؾاب ايهس ٖٛ خؿٛف ايططض امل٬قٞ دٕٚ غرلٙ.ط

اؾـابت٘ َـا دـازٚزٙ    إ قًت َا اؾاب٘ طٗس ؾؿاز َـٔ ايهـس املعتؿـِ ؾٝطٗـس ب    

ؾٝهٕٛ دـص٤ َـٔ ايهـس اٜكـًا ؾٝطٗـس اؾُٝـع، ؾًـٛ مـٔ ضـًُٓا َـا ذنـست يف َجـٌ             

املسض١ً ٜع  قٛي٘: َا اؾاب٘ املطس ؾ٬ ْطًُ٘ يف َسض١ً ابٔ ابـٞ عكٝـٌ ٖٚـٛ قٛيـ٘     

ٗٸسٙ َػرلًا إىل املـا٤ املٛدـٛد يف ايطسٜـل ٭ٕ َكـداز      َا اؾاب ٖرا غ٦ًٝا ا٫ ٚقد ط

طٗازتــ٘ دــص٤ َٓــ٘ ؾٝهــٕٛ نــسًا َعتؿــًُا ؾٝطٗــس َــا اؾــاب٘  امل٬قــٞ يــ٘ ٜهــٕٛ بعــد 

ٖٚهرا، ْعِ امل٬قٞ يًُطس ٫ ٜهٕٛ بـ٘ َطـسًا ٚبٗـرا تعـسف ايؿـسم بـني املسضـًني        

 ٜع  َا اؾاب ٖرا غ٦ًٝا ا٫ ٚقد طٗس ٚقٛي٘ َا اؾاب٘ املطس ؾكد طٗس.
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   ٘  قًت ٖرا انا ٜتِ بٓا٤ ع٢ً نٕٛ ايتطٗرل ٚايتٓذظ بايطسا١ٜ ٚقـد قـسز يف قًـ

اْ٘ َطتًصّ يًذص٤ ايباطٌ ٚساؾً٘ إ امل٬قـٞ يـٝظ ا٫ ضـطض املـا٤ املٓؿعـٌ َٚـٔ       

املعًّٛ إ ضطش٘ اٯخس غرل ٬َقٞ ٫ يًهس ٫ٚ شلرا ايططض امل٬قٞ ي٘، ايًِٗ ا٫ 

بٓا٤ ع٢ً ايكٍٛ باؾص٤ ٚاٱيتـصاّ ٜذلنـب َـٔ ا٭دـصا٤ ايـ  ٫ تتذـصأ ؾٝٓشـٌ إىل        

ٗٸـس ا     ؾـص٤ اٯخـس ٖٚهـرا ٖٚـرا عـني اٱيتـصاّ       دص٤ يٝظ ي٘ ضـطشإ ؾـإذا طٗـس ُط

بــاؾص٤ ايباطــٌ ٚيــرا ايتصَــٛا يف بــاب اْؿعــاٍ املــا٤ ايكًٝــٌ مب٬قــا٠ بعكــ٘ بايتعبــد   

 ٚابطًٛا ايطسا١ٜ ٚاؿاٍ يف باب ايتطٗرل ٚايتٓذظ ٚاسد.

إ قًــت ؾهُــا اْٗــِ ايتصَــٛا بــ٘ يف بــاب ايتٓذــٝظ بايتعبــد ٚقــايٛا إ مب٬قــا٠  

ٝٓذظ ؾايٝكٛيٛا ب٘ يف باب ايطٗـاز٠ اٜكـًا ًٜٚتصَـٛا    بعك٘ ٜؿدم ٬َقا٠ اؾُٝع ؾ

 بطٗاز٠ اؾُٝع بأؾاب١ ايبع .

اخل، ٖـٛ املـا٤   …قًت املٛقـٛع يف بـاب ايٓذاضـ١ يف قـٛشلِ املـا٤ إذا بًـؼ نـساً       

ايٛاسد ؾشهِ ايػازع بإ ايٛاسد َٔ املا٤ ٜـٓذظ بامل٬قـا٠ ٚمبـا يف بـاب َطٗسٜـ١      

 ٜه٢ٓ بٗا عٔ ا٫دصا٤ اٜكا ؾ٬ ٜدٍ ا٫ املا٤ ؾاملٛقٛع ٖٛ ن١ًُ َا املٛؾٛي١ اي 

ع٢ً طٗاز٠ خؿٛف اؾص٤ ايرٟ اؾاب املعتؿِ دٕٚ مجٝع٘ ٚيٛ نـإ َـا مـٔ    

ؾٝ٘ اٜكا َجٌ قٛي٘ نٌ َا٤ اؾاب ايهس اٚ املطس ٜطٗس يكًٓا ب٘ اٜكًا يهٓ٘ يٝظ ؾـ٬  

ْكٍٛ )اقٍٛ ٚبعباز٠ اخس٣ إ املٛقـٛع ايـرٟ اخـر يف بـاب املطٗـس بـ٘ ٖـٛ )َـا(         

م عًــ٢ اؾاَــد ٚاملــا٥ع ٚاؿهــِ ٜهــٕٛ شلُــا عًــ٢ ســد ضــٛا٤ غــ٬ف ٖٚــٛ ؾــاد

املٛقٛع يف باب ايٓذاض١ ٖٛ )املا٤(( ٚاَا يًٛدٛٙ ا٫خـس املـرنٛز٠ يعـدّ اعتبـاز     

املصز بٌ ٫َتٓاع اعتبازٙ ؾ٬ نسا١َ يف غ٤ٞ َٓٗا )اْ٘ ميهٔ ايتُطـو يعـدّ اعتبـاز    

ع عــدّ ايتؿــات ْــٛع املــصز بعــدّ ٚدــٛد عــني ٫ٚ اثــس يــ٘ يف ا٫خبــاز خؿٛؾــًا َــ

 ايٓاع ي٘ ع٢ً اْ٘ اَس ٫ ميهٔ سً٘ ٚسؿسٙ َٚكدازٙ (.



 

 

 

 

 فصن يف املاء اجلارٍ

ايرٟ قد ٜكع ايه٬ّ بني ايؿكٗا٤ يف َٛقٛع٘ ٚاْ٘ ايطا٥ٌ َطًكًا اٚ عـٔ َـاد٠   

اٚ َطًل ايٓابع ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ ٚؾؿ٘ يًذسٜإ يًػًب١ ٚؾسٜـإ ا٫ؾـط٬ح اٚ ٜـساد    

طب املكتكٞ ٜٚ٪ٜد ا٫ستُـاٍ ايجـاْٞ املٓكـٍٛ عـٔ بعـ       ب٘ اؾسٜإ ايطبٝعٞ ٚع

املتأخسٜٔ َٔ اط٬ق٘ عٔ ايطا٥ٌ َٔ ذٚبإ ايجًر غٗسا اٚ غٗسٜٔ اٚ طٍٛ ايطـ١ٓ  

ؾإ املٓع َٔ اط٬م املا٤ اؾازٟ عًٝ٘ فاشؾ١ ا٫ اْـ٘ اخــ َـٔ املـدع٢ يٛقـٛح      

عدّ ؾدق٘ عًـ٢ َطًـل ايطـا٥ٌ يهـٔ ٫ ُٜٗٓـا تػـدٝـ َٛقـٛع٘ بعـد إ نـإ          

زى اؿهِ عٓدْا َجٌ ؾشٝش١ ابٔ بصٜع املػتٌُ ع٢ً عٓٛإ املاد٠ ؾاْٗا ضـٛا٤  َد

دعًت ن١ًُ ست٢ ؾٝٗا ي٬ْتٗا٤ اٚ يًػاٜـ١ تـدٍ عًـ٢ عُـّٛ سهـِ ايب٦ـس يهـٌ ذٟ        

َاد٠ مبكتك٢ عُّٛ ايع١ً ضٛا٤ ٜسدع ايتعًٌٝ إىل قٛي٘: ٫ ٜؿطد غ٤ٞ ا٫ بـايتػرل  

يٓصح ؾاْـ٘ عًـ٢ نـ٬ ايتكـدٜسٜٔ تـدٍ      اٚ إىل طٗازت٘ بعد ايتػرل بصٚايـ٘ َطًكـا اٚ بـا   

ع٢ً عؿ١ُ َا ىسز َٔ املاد٠ ٚا٫ ٫ ْؿع بامل٬قا٠ ٚمل ٜطٗس املتػرل ؾد٫يتـ٘ عًـ٢   

عؿ١ُ َا ىسز َٔ املاد٠ ٚاقش١ ٚعُـّٛ اؿهـِ يهـٌ ذٟ َـاد٠ ثابـت مبكتكـ٢       

٫شّ عُّٛ ايع١ً، ْعِ إ زدـع ايتعًٝـٌ إىل شٚاٍ ايـتػرل بـايٓصح نُـا يف قٛيـو )      

( عًـ٢ اقـعـ ايٛدـٛٙ مل ٜعـِ     ٜٛؾٝـو دٜٓـو ؾاْـ٘ ٜهـسٙ ٬َقاتـو      غسميو ستـ٢ 

اؿهــِ يهــٌ ذٟ َــاد٠ ٚعًٝــ٘ ؾٝشتــاز إىل ايتُطــو مبجــٌ قٛيــ٘: املــا٤ اؾــازٟ ٫    

ٜٓذط٘ غ٤ٞ، ٚيف ايدعا٥ِ يٝظ ٜٓذط٘ غـ٤ٞ َـا مل ٜـتػرل اٚؾـاؾ٘ َٚـا٤ اؿُـاّ       
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يعـاٖس يف  نُا٤ ايٓٗس ٜطٗس بعك٘ بعكا بٌ َٚجٌ قٛي٘ َا٤ اؿُاّ مبٓصيـ١ اؾـازٟ ا  

ثبٛت خؿٛؾ١ٝ ي٘  تاش٠ عٔ غرلٙ ٚيٝظ ا٫ اعتؿاّ ايكًٌٝ َٓ٘ ٚس٦ٓٝـر ؾٝشتـاز   

إىل تػـــدٝـ َٛقـــٛع اؾـــازٟ ا٫ اْـــو عسؾـــت اضـــتعٗاز زدـــٛع ايتعًٝـــٌ يف 

ايؿــشٝش١ إىل اســد َــٔ ا٫عتؿــاّ اٚ ايــتطٗرل ٚايسؾــع بــٌ ايعــاٖس زدٛعــ٘ إىل    

 خؿٛف ا٫خرل، ْعِ َكتكاٙ اعتؿاّ ذٟ املاد٠ َطًكا.

ِ قد ٜعازض بعُّٛ ادي١ ا٫ْؿعاٍ ايػاٌَ يًذازٟ ٚايساند ٚايٓطب١ عُّٛ ْع

َٔ ٚد٘ ٚبعد ايتطاقغ ٜسدـع إىل عُـّٛ خًـل اهلل املـا٤ طٗـٛزا ٫ ٜٓذطـ٘ غـ٤ٞ        

ٚقد ٜسدع بعد ايتطـاقغ إىل َـا قـد ٜطـتؿاد َـٔ اديـ١ ايهـس ٚاؾـازٟ َـٔ استٝـاز           

َـ٘ ٚايهـ٬ّ يف   اعتؿاّ املا٤ إىل ضبب ٚدٛدٟ ؾإذا غو يف ٚدـٛدٙ ؾا٫ؾـٌ عد  

املطأي١ طٌٜٛ ؾايرلدع إىل طٗاز٠ غٝدٓا ا٫ندل، يهٓا ْكـٍٛ ميهـٔ املٓـع عـٔ نـٕٛ      

ايٓطب١ بني ادي١ اؾـازٟ ٚاديـ١ ا٫ْؿعـاٍ ايعُـّٛ َـٔ ٚدـ٘ ٚذيـو ٫ٕ َؿـاد اديـ١          

اعتباز ايهس يف ايعؿ١ُ إ املا٤ َطًكا عؿُت٘ َٓٛط١ بهسٜت٘ ؾكًًٝـ١ ٜٓؿعـٌ ٚنـجرل٠    

املاد٠ ٚاملا٤ اؾازٟ إ اؾازٟ َٔ اقطـاّ املـا٤ املعتؿـِ     ٫ ٜٓؿعٌ َٚؿاد ديٌٝ ذٟ

َطًكــا َٚــٔ ايٛاقــض إ بــني َٛقــٛعٞ ايــديًٝني عُــّٛ َطًــل، ْعــِ إ دعــٌ   

املعازض ٫دي١ اؾازٟ ٚذٟ املاد٠ خؿـٛف املؿٗـّٛ ايـداٍ عًـ٢ إ ايكًٝـٌ َـٔ       

املــا٤ َٓؿعــٌ ناْــت ايٓطــب١ عَُٛــا َــٔ ٚدــ٘، يهــٔ ا٫ْؿــاف إ املعازقــ١ بــني     

ؾ١ٝ املطتؿاد٠ َٔ املٓطٛم ٚديٌٝ اؾـازٟ ثـِ عًـ٢ تكـدٜس دعـٌ املعـازض       اـؿٛ

َؿّٗٛ ايؿشاح ٚنٕٛ ايٓطب١ عَُٛا َٔ ٚد٘ عسؾت اْ٘ قد ٜسدع إىل َا ٜطـتؿاد  

َٔ ا٫دي١ َٔ استٝاز املا٤ إىل ضبب ٚدٛدٟ َٚع ايػو ٜـٓذظ ٚقـد ٜسدـع إىل    

تؿاّ املـا٤ بٓؿطـ٘   عُٛ ّ قٛي٘ خًل اهلل املا٤ طٗٛزا ٫ ٜٓذط٘ غ٤ٞ ايداٍ ع٢ً اع

ٚاستٝاز ا٫ْؿعاٍ إىل ايتػرل ٚايتشكٝل ايتعازض بُٝٓٗا اٜكـا بايتبـأٜ ؾرلدـع إىل    
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قاعد٠ ايطٗاز٠ ٚاضتؿشابٗا ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾ٬ اغـهاٍ يف تٓذطـ٘ قًـ٬ٝ نـإ اٚ     

نــجرلا بــايتػرل نُــا اْــ٘ ٫ ؾــسم يف اؾــازٟ بــني إ ٜهــٕٛ بــايؿٛزإ َــٔ املــاد٠ اٚ    

ٕٛ املٛقٛع عٓٛإ اؾازٟ ؾٛاقض ٚنرا إ نـإ عٓـٛإ   بايسغض اَا بٓا٤ ع٢ً ن

ذٟ املاد٠ يؿدم املاد٠ ع٢ً نٌ َُٓٗا، ْعِ يٛ دعًٓا املٛقٛع عٓٛإ اؾـازٟ مل  

ًٜشل ب٘ ايٓابع ايٛاقـ ٚإ دعًٓا عٓٛإ ذٟ املاد٠ نُا ٖٛ ا٫ق٣ٛ ملا عسؾت َٔ 

ِٻ اؿهِ يهٌ ْـابع ٚإ نـإ ٚاقؿـا ٚضٓػـرل يف      املطـأي١  ٚقٛح د٫ي١ ايؿشٝش١ ع

 اـاَط١ إىل اْ٘ ٌٖ ٜعتدل يف عؿ١ُ ذٟ املاد٠ ايٓبع اّ ٫ ؾاْتعس.

ا٫ٚىل: اؾـازٟ عًـ٢ ا٫زض َـٔ غـرل َـاد٠ ْابعـ١ اٚ زاغـش١ إذا مل         املطأي١ 

ٜهٔ نسًا ٜٓذظ بامل٬قا٠، ْعِ إذا نإ دازًٜا َـٔ ا٭عًـ٢ إىل ا٭ضـؿٌ ٫ ٜـٓذظ     

٬ًٝ، إذا مل ٜهٔ نسًا تـٓذظ بامل٬قـا٠   مب٬قا٠ ا٭ضؿٌ يًٓذاض١ ٚإ نإ قً (5)اع٬ٙ

اَا بٓا٤ ع٢ً نٕٛ ديٌٝ ايعؿ١ُ َا دٍ ع٢ً اعتؿاّ ذٟ املاد٠ ؾعاٖس يعدّ املـاد٠  

ايعاؾ١ُ ٫ٕ ايعاٖس َٔ املاد٠ ا٫زق١ٝ دٕٚ َطًل َا ٜطتُد َٓـ٘ يف اؾسٜـإ بـٌ    

قد عسؾت ا٫غهاٍ يف ؾدق٘ ع٢ً ايطا٥ٌ َٔ ذٚبإ ايجًر يعـدّ اْؿـساف املـاد٠    

٘ ٫ٕ ايعاٖس َٔ املاد٠ ٚيٛ بكس١ٜٓ املٛزد َـا نـإ َجـٌ َـاد٠ ايب٦ـس ٚيـٝظ يًؿـغ        ايٝ

املاد٠ َٔ ٖرٙ اؾ١ٗ اطـ٬م ٜػـٌُ غـرل املـاد٠ ا٫زقـ١ٝ يـٛ مل ْكـٌ باْؿـساؾ٘ إىل         

خؿٛؾٗا ٚضٝذ٤ٞ يف املطـأي١ ايسابعـ١ يـريو تٛقـٝض، ْعـِ إذا نـإ دازٜـا َـٔ         

ؿٌ يًٓذاض١ ٫ ملا قـد ٜتـِٖٛ َـٔ    ا٫ع٢ً إىل ا٫ضؿٌ ٫ ٜٓذظ اع٬ٙ مب٬قا٠ ا٫ض

إذ ٫ ْكــٍٛ يف اْؿعــاٍ املــا٤ ايكًٝــٌ   يٮعًــ٢اَتٓــاع ضــسا١ٜ ايٓذاضــ١ َــٔ ا٫ضــؿٌ  

ايعاٖس ع٢ً ذيو بٌ ٚعدّ ْكٌ قـٍٛ بايٓذاضـ١    يٮمجاعبايطسا١ٜ ملا ضٝذ٤ٞ بٌ 

ــ٘ عًــ٢ َــا نــإ عًــٛٙ تطــًُٓٝا نــاملٝصاب اٚ َــا ٜػــبٗ٘ اٚ اَــا       ٚس٦ٓٝــر ؾٝكتؿــس ؾٝ

                                                           

 ع ب٬ ؾسم بني ايعايٞ ٚغرلٙ.( تكدٻّ إ املٓاط يف عدّ ايتٓذظ ٖٛ ايدؾ5)
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ًل ايعًٛ ٚايطؿٌ ؾ٬ ٚد٘ ي٘ بٌ َٚٓ٘ ٜعٗس عـدّ اؿـام َـا نـإ     ا٫عتؿاّ يف َط

َجٌ ايؿٛاز٠ امل٬ق١ٝ عاي١ٝ بايٓذاض١ ب٘ ٚقد َس غـطس َـٔ ايهـ٬ّ يف ذيـو يف بـاب      

 املكاف.

إذا غو يف اْ٘ ي٘ َـاد٠ اّ ٫ ٚنـإ قًـ٬ًٝ ٜـٓذظ بامل٬قـا٠، ملـا       املطأي١ ايجا١ْٝ:  

ؾــإذا غــو يف ؼكــل املــاْع عــٔ  عسؾــت َــٔ إ اؾسٜــإ نايهسٜــ١ عاؾــ١ُ َٚاْعــ١ 

ايتٓذظ ٜطتؿشب عدَ٘ ٭ٕ اضتؿشاب عدّ املاْع ٚيٛ بايعدّ ا٭شيٞ ٜٓؿـع يف  

اؿهِ بتأثرل املكتكٞ ؾإذا نـإ ظـاٖس قٛيـ٘: )إذا بًـؼ املـا٤( بـٌ ٚقٛيـ٘: ) ٭ٕ يـ٘         

َاد٠( إ امل٬قا٠ ت٪ثس يف ايٓذاض١، ٚايهسٜـ٘ ٚاملـاد٠ عاؾـ١ُ ٚدـست اؾـ١ً عـدّ       

تأثرلٖـا سهـِ بٓذاضـ١ ا٫ إ ٜكـاٍ اُْٗـا يف د٫يتُٗـا عًـ٢ ذيـو          ؼكل املاْع عٔ

( ايداٍ عًـ٢ إ احملتـاز   خًل اهلل املا٤ طٗٛزا ٫ ٜٓذط٘ غ٤َٞتعازق١ َع قٛي٘ )

إىل اَس ٚدٛدٟ ٖٛ ايٓذاض١ ٚا٫ ؾٓؿظ املا٤ َعتؿِ بٓؿط٘ ٫ٚ ٜ٪ثس ؾٝ٘ ايٓذاض١ 

    ٛ ٟ عًـ٢ خؿـٛف   َٚع ايتعازض ؾا٫ؾٌ ايطٗاز٠ ٚعـدّ ا٭ْؿعـاٍ ٚمحـٌ ايٓبـ

اؾازٟ ٚاملطس ٚايؿشاح عًـ٢ ايسانـد ٚإ نـإ  هٓـًا ا٫ اْـ٘ بـ٬ غـاٖد َـع اْـ٘          

خ٬ف ايعاٖس يف ادي١ ذٟ املاد٠ اٜكًا سٝح عسؾت ظٗٛزٖا يف قاب١ًٝ املا٤ مبـا ٖـٛ   

َا٤ يٮْؿعاٍ ٚاملاد٠ عاؾ١ُ ٚغٝدٓا يف طٗازت٘ ٚإ قـعـ ايٓبـٟٛ ا٫ إ غـٗس٠    

ِ بــ٘ دــدل قــعؿٗا َٚــٔ مجٝــع َــا ذنسْــا ظٗــس ْكًــ٘ يف نتــب اـاؾــ١ ٚاضــتد٫شل

ٚدٗٞ املطأي١ ٚإ ا٭ق٣ٛ طٗازت٘ َكـاؾًا إىل اَهـإ اضتؿـشاب اتؿـاي٘ باملـاد٠      

يعٗٛز ايٝكني بإٔ يهٌ َا٤ َاد٠ ْٚػو يف اْكطاع٘ عٓٗـا ؾٝطتؿـشب اتؿـاي٘ بٗـا     

ٚزدٛع ا٫ضتؿشاب إىل ا٫ضتؿشاب ايهًٞ غرل َاْع بعد نٕٛ ا٭ثـس َـٔ خثـاز    

 ٠ ٫ املاد٠ اـاؾ١.َطًل املاد
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املطأي١ ايجايج١: ٜعتدل يف عدّ تٓذظ اؾازٟ اتؿاي٘ باملاد٠ ؾًٛ ناْت املاد٠ َـٔ  

ؾٛم تذلغـض ٚتتكـاطس، ؾـإٕ نـإ دٕٚ ايهـس ٜـٓذظ، ْعـِ إذا ٫قـ٢ قـٌ ايسغـض           

ــٔ       ــ٘ َ ــاد٠ إ سؿع ــ١ ذٟ امل ــٔ ادي ــسف َ ــاٖس املٓؿ ــٓذظ، ٭ٕ ايع ــ١ ٫ ٜ يًٓذاض

ٗا ٖٞ ايـ  تعؿـُ٘ َـٔ ايٓذاضـ١ ٫ مبعٓـ٢ إ ٖـرا       ايٓذاض١ َطتٓدًا ايٝٗا مبع٢ٓ اْ

ايكطِ َٔ املا٤ ايرٟ خسز َٔ املاد٠ َعتؿِ ٚبعباز٠ اخس٣ املاد٠ عًـ١ يٮعتؿـاّ   

ســدٚثًا ٚبكــا٤ ؾُــا داّ نــإ شلــرا املــا٤ َــاد٠ ؾٗــٛ َعتؿــِ َٚــٔ املعًــّٛ إ بعــد    

اْـت  ا٭ْؿؿاٍ عٔ املاد٠ ٫ ٜؿدم إ ي٘ َاد٠ َٚٓ٘ ٜعٗس إ اؿهـِ بأْؿعـاٍ َـا ن   

ي٘ َاد٠ َٔ ؾٛم بذلغض ٚتكاطس إ نـإ دٕٚ ايهـس قـٌ ْعـس يؿـدم يـ٘ َـاد٠ يف        

َجً٘، ايًِٗ ا٫ إ ٜهٕٛ قطسات٘ َتباعد٠ اٚ بعٝد٠ عٝح مل ٜعد يف ايعسف َتؿـ٬ً  

ٚا٫ ؾُع اتؿاي٘ َعٗا عسؾًا نُا يف املا٤ ايهـا٥ٔ عًـ٢ ا٭زض ايـرٟ ٜتكـاطس عًٝـ٘      

اي٘ بــاملطس ٜٚؿــسسٕٛ بــإٔ املــساد    املطــس سٝــح وهُــٕٛ بعؿــُت٘ َــا داّ اتؿــ     

با٭تؿــاٍ يــٝظ اتؿــاٍ قطــسات املطــس عٝــح مل ٜهــٔ سايــ١ ؾتــٛز بٝٓٗــا يؿــدم    

ا٭تؿاٍ ب٘ بٌ ٚيٛ مل ٜؿدم ا٭تؿاٍ بعدّ اْاط١ اؿهِ َٓاط عٓـٛإ ا٭تؿـاٍ   

بٌ ٜدٚز َداز سد ايعسف اسدُٖا قاب٬ً بايتـأثس بـاٯخس عٝـح ميهـٔ إ ٜكـاٍ إ      

ٝ٘ اقٌ َٔ ؾدم ا٭تؿاٍ ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾُشٌ ايسغض عؿُت٘ ب٘ ٖٚرا ٜهؿٞ ؾ

طاٖس ٫ٚ ٜٓؿعٌ بامل٬قا٠ ٭ٕ ي٘ َاد٠ ٌٖٚ ٜتعد٣ إىل ايسطٛب١ املٛدـٛد٠ يف سـاٍ   

ايؿتٛز املتدًٌ بني قطسات٘ ٚدٗإ اقٛاُٖا، ْعِ ا٫ إ ميٓع َٔ اعتؿاَ٘ َع عدّ 

طٛبـ١ املتؿـ١ً   ؾدم املا٤ عًٝ٘ يعدّ ايديٌٝ ع٢ً اعتؿاّ غرل املـا٤ ٜٚـدؾع بـإٔ ايس   

باملعتؿــِ املتهْٛــ١ َــٔ املعتؿــِ اٜكــًا ؾــ٬ تٓؿعــٌ ٖــٞ ٫ٚ إىل ضــطض ا٭زض         

 ايساغض.
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ٜعتدل يف املاد٠ ايدٚاّ، ؾًٛ ادتُع املا٤ َٔ املطس اٚ غرلٙ ؼـت   املطأي١ ايسابع١:

ا٭زض ٜٚذلغض إذا سؿست ٫ ًٜشك٘ سهِ اؾازٟ. ٫ ىؿـ٢ إ ذيـو يـٝظ َـٔ     

عٕٝٛ ايٓابع١ يف ٚقت دٕٚ ٚقت ًٜشكٗا اؿهِ ساٍ ؾسٚع اعتباز ايدٚاّ نٝـ ٚاي

ْبعٗــا بــٌ ٖــٛ َــٔ ؾــسٚع اعتبــاز نــٕٛ املــاد٠ ازقــ١ٝ ٜعــ  َتهْٛــ١ َــٔ ا٭زض ٫ 

َــرخٛز٠ ؾٝٗــا َــٔ اـــازز ؾــإٔ املٝــاٙ اجملتُعــ١ ؼــت ايسَــٌ َــٔ املطــس َــٔ قبٝــٌ    

ر املرخٛز٠ ؾ٬ ًٜشكٗا سهِ ذٟ املاد٠ نُا عسؾت يف املٝاٙ اؾاز١ٜ َٔ ذٚبإ ايـجً 

ٚيٛ نإ ذيو طٍٛ ايط١ٓ ٚقد عسؾت اْا يٛ ضًُٓا اطـ٬م املـاد٠ عًـ٢ َجـٌ ذيـو      

ــ١     ــًِ متاَٝـ ــا ٫ ْطـ ــ١ يف ا٭زض بطبعٗـ ــا يف خؿـــٛف املتهْٛـ ــٌ بعٗٛزٖـ ٚمل ْكـ

َكدَات اؿه١ُ ؾٝٗا ست٢ وسش ا٭خر باط٬قٗـا بـٌ ميهـٔ إ ٜهـٕٛ ٚزٚدٖـا يف      

 ٞ املاد٠ ا٭زق١ٝ.َٛزد ايتعًٌٝ يًب٦س َٛدب١ ٫زاد٠ قطِ خاف َٔ املاد٠ ٖٚ

يٛ اْكطـع ا٭تؿـاٍ باملـاد٠ نُـا يـٛ ادتُـع ايطـني ؾُٓـع َـٔ           املطأي١ اـاَط١:

ايٓبع نإ سهُ٘ سهِ ايساند، ؾإٕ اشٌٜ ايطني ؿك٘ سهِ اؾازٟ ٚإ مل ىـسز  

َٔ املاد٠ غ٤ٞ، ؾاي٬شّ فسد ا٭تؿاٍ، ٫  َٔ د١ٗ عـدّ ايٓبـع ايؿعًـٞ عًـ٢ َـا      

ٍ ا٭تؿاٍ باملاد٠ قسٚز٠ اْ٘ ٫ ٜعتـدل يف عاؾـ١ُٝ   ٜعٗس َٔ امل  بٌ َٔ د١ٗ شٚا

املاد٠ نْٛٗا ْابع١ ؾعًٝ٘ يعدّ ايديٌٝ عًٝ٘ ٚإ نإ وتٌُ ذيو يف تعًٌٝ ؾـشٝش١  

ابٔ بصٜع بٓا٤ ع٢ً زدٛعٗا إىل ضبب١ٝ شٚاٍ ايتػرل بـايٓصح ٫ يعـدّ ا٭ْؿعـاٍ بػـرل     

ملتػرل شٚاٍ ايـتػرل  ايتػرل ٚذيو ملا عسؾت َٔ إ احملتٌُ إ ٜهٕٛ ايساؾع يٓذاض١ ا

عٓ٘ ع٢ً ٚد٘ ايٓصح امل٬شّ يًذسٜإ ٚايٓبع َـٔ املـاد٠ ٚس٦ٓٝـر ؾـ٬ ٜـدٍ ا٫ عًـ٢       

عؿ١ُ ذٟ املاد٠ سـاٍ ايٓبـع ٫ َطًكـًا، ْعـِ بٓـا٤ عًـ٢ زدـٛع ايتعًٝـٌ إىل اؾـٌ          

ا٭عتؿاّ ٚعدّ ايتٓذظ ا٫ بايتػرل ؾباب ٖرٙ املٓاقػـ١ َطـدٚد، يهـٔ ا٭ْؿـاف     

ايتعًٝــٌ إىل شٚاٍ ايٓذاضـــ١ بـــصٚاٍ ايـــتػرل ا٫ إ  إ ظاٖسٖــا ٚإ نـــإ زدـــٛع  
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املطتؿاد َٓ٘ إ ايػا١ٜ فس شٚاٍ ايتػرل ٫ خؿٛف اؿاؾـٌ َٓـ٘ بـايٓصح املٛدـب     

يٮَتــصاز ستــ٢ ٫ ٜطــتؿاد َٓــ٘ ا٫ اعتؿــاّ يًُــاد٠ ســاٍ ايٓبــع ؾهُــا إ ا٭قــ٣ٛ  

 عؿـُت٘ َطاقـًا نـريو ا٭قـ٣ٛ عـدّ اعتبـاز ا٭َتـصاز يف ذٟ املـاد٠ ٚنؿاٜـ١ فــسد         

ا٭تؿاٍ ؾإٔ ثبت عدّ ايكٍٛ يًؿؿٌ بٝٓ٘ ٚبني املٝـاٙ ايعاؾـ١ُ ٫ ٜعتـدل ا٭َتـصاز     

 َطًكًا ٚا٫ ؾٝؿؿٌ بُٝٓٗا ٚنٝـ نإ ؾ٬ اغهاٍ يف اْ٘ بعد شٚاٍ املاْع ٚسـدٚخ 

ا٫تؿاٍ ٜعتؿـِ َطًكـا يف ٚدـ٘ ٜٚػـسط اــسٚز َـٔ املـاد٠ ٚايٓبـع يف خخـس ٚقـد           

 عسؾت إ ا٫ٍٚ اق٣ٛ.

ٟ املطــأي١ ايطادضــ١: اي ، ؾــاؿٛض املتؿــٌ (5)سانــد املتؿــٌ باؾــازٟ ناؾــاز

ــًا، يف       ــا ٚاقؿ ــإ َا٩ٖ ــس ٚإ ن ــساف ايٓٗ ــرا اط ــ٘، ٚن ــ٘ سهُ ــاق١ٝ ًٜشك ــايٓٗس بط ب

ــا ايعؿــ١ُ اٚ شٚاٍ      ــإ املٓــاط ٚدــٛد املــاد٠ يــ٘ ٚاَــا إ اْطٓ ــا ب ا٫عتؿــاّ إ قًٓ

ايٓذاض١ باؾسٜإ ٚؾدم اؾازٟ ؾٗٛ َـٛزد تأَـٌ بـٌ َٓـع، ٚاؿاؾـٌ إ املتبـع       

 ا٫ؿام ٚعدَ٘ ديٌٝ ذيـو ا٫ثـس ايـرٟ ٜـساد اثباتـ٘ ؾـإ نـإ ثابتـا يـرٟ املـاد٠           يف

ؾٝجبت يًُتؿٌ بايػغ َطًكا بؿدم ذٟ املاد٠ عًٝ٘ ٚإ نإ ثابتا يعٓٛإ اؾـازٟ  

ؾ٬ ٜؿدم ع٢ً اؿٛض املتؿٌ َا مل ٜعد يف اــازز دـص٤ َٓـ٘ نـاطساف ايػـغ      

 ا ست٢ يٛ نإ ٚاقؿًا.املعدٚد٠ بعكا َٓ٘ ؾاْ٘ ًَشل ب٘ يف اؿهِ َطًك

ـــ َــج٬ً ــــ ٚتٓكطــع يف ايؿــٝـ     املطــأي١ ايطــابع١: ايعٝــٕٛ ايــ  تٓبــع يف ايػــتا٤ ـ

ًٜشكٗا اؿهِ يف شَإ ْبعٗا، يؿدم ذٟ املاد٠ عًٝٗـا سـني ايٓبـع ٚعـدّ ايؿـدم      

سني عدَٗا بٌ ٫ ٜعتدل ايٓبع ٜٚهؿٞ فسد ٚدٛد املاد٠ ٚاتؿـاٍ املٛدـٛد بـ٘ ٚإ    

ؾسٜإ َٔ املاد٠ ٚد٘ بٓا٤ ع٢ً إ ؾشٝش١ ابٔ بصٜع ٫ تـدٍ  نإ ٫عتباز ايٓبع ٚا

ا٫ عًــ٢ ا٫عتؿــاّ ســني ايٓبــع ٭ْٗــا غــرل دايــ١ ا٫ عًــ٢ إ شٚاٍ ايــتػرل بــايٓصح   
                                                           

 ( يف ا٭عتؿاّ ٚعدّ اْؿعاي٘ بامل٬قا٠.5)
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املٛدب ـسٚز املا٤ َٔ املاد٠ َٚصد٘ باملتػرل َطٗس ي٘ ٫ٚ ٜعٗـس َـٔ ٖـرٙ اؾًُـ١     

ٛع ايتعًٝـٌ إىل قٛيـ٘ )٫   ا٫ اعتؿاّ َا يف املاد٠ باؾسٜإ ٚايٓبع ْعِ يـٛ قٝـٌ بسدـ   

ٜؿطد بػ٤ٞ ( اٚ دعٌ ايػا١ٜ َطًل شٚاٍ ايتػرل نإ يًشهِ باعتؿـاّ املـاد٠ َٚـا    

 ٜتؿٌ بٗا َطًكا ٚد٘.

: إذا تػــرل بعــ  اؾــازٟ دٕٚ بعكــ٘ اٯخــس ؾــايطسف املتؿــٌ املطــأي١ ايجآَــ١

باملاد٠ ٫ ٜٓذظ بامل٬قا٠ ٚإ نإ ق٬ًًٝ ٚايطـسف اٯخـس سهُـ٘ سهـِ ايسانـد إ      

ػرل متاّ قطس ذيو ايبع  املتػرل ٚا٫ ؾاملتٓذظ ٖٛ املكداز املتػرل ؾكـغ، ٱتؿـاٍ   ت

َا عداٙ باملاد٠، ؾتٓذظ املـتػرل بـ٬ اغـهاٍ يٛدـٛد ضـبب٘ ٜٚبكـ٢ ايطـسف املتؿـٌ         

باملاد٠ ع٢ً طٗازت٘ ٫ٕ ضبب ا٫عتؿاّ ٖٚـٛ ا٫تؿـاٍ باملـاد٠ َٛدـٛد ؾـ٬ ٜكـس       

إ ٜهـٕٛ قًـ٬ٝ اٚ نـجرلا ٚنـرا ايطـسف      اتؿاي٘ باملتػرل املتٓذظ َٔ غرل ؾـسم بـني   

اٯخس مل ٜتػرل متاَا قطس املا٤ ٚمل ٜٓكطع عٔ املاد٠ بـاملتػرل َطًكـا بـٌ بكـٞ بعـ       

املا٤ غـرل َـتػرل ؾـإ ايطـسف اٯخـس اٜكـا ٜبكـ٢ عًـ٢ طٗازتـ٘ َـٔ اتؿـاي٘ باملـاد٠             

َكـداز  بٛاضط١ املا٤ ايػرل املتػرل ٚاَا إذا اْكطع متاَـا قطـس املـا٤ عٝـح مل ٜبـل َٓـ٘       

ٜهٕٛ ٚاضط١ بني املاد٠ ٚايطسف اٯخس املتؿٌ باملتػرل املٓؿؿٌ عٔ املاد٠ بـ٘ ؾٗـٌ   

ٜبك٢ ع٢ً طٗازت٘ يؿدم ذٟ املاد٠ ٚايٓٗـس ٚاؾـازٟ عًٝـ٘ ٚاتؿـاي٘ باملـاد٠ اٜكـا       

قؿٛظ ٚمل ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً اعتباز اشٜد َٔ ذيو اٚ ٜتـٓذظ ٫ٕ عؿـُت٘ يـٛ نـإ     

ٗـ  ا بـاملس٠ بـاملتػرل ؾـإ املـتػرل املٓؿعـٌ سٝـح ٫       ٜهٕٛ َٔ ْاس١ٝ املاد٠ ٚقد اْكطع عٓ

ٜعتؿِ باملاد٠ ٫ ميهٔ إ ٜٓشؿغ غـرلٙ بـ٘ ٚدٗـإ اختـاز ايجـاْٞ يف املـ  ٚبعـ         

 ا٫ضاتر٠  ٔ ادزنٓا عؿسٙ ع٢ً ا٫ٍٚ.
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ايساند ب٬ َاد٠ إ نإ دٕٚ ايهس ٜٓذظ بامل٬قا٠ ع٢ً املػـٗٛز املـدع٢ عًٝـ٘    

ٚايٓؿٛف املتعاؾس٠ يٛ مل ٜهٔ َتٛاتس٠ املبت٢ً مبجًٗا ايعاٖس يف ايعؿـ١ُ  ا٫مجاع 

ٚعدّ ا٫ْؿعاٍ املتأٜد بايتعًٌٝ يف بعـ  ا٫خبـاز بكٛيـ٘ ٫ٕ املـا٤ انجـس َـٔ ايكـرز        

ايرٟ ضٓػرل ايٝ٘ ٚإىل ٚدـ٘ د٫يتـ٘ يف َطـأي١ ايػطـاي١ إٕ غـا٤ اهلل، ٚبكٛيـ٘ خًـل        

 اؿـدٜح ايـرٟ عسؾـت اْـ٘ يـٛ ضـًُٓا       اهلل املا٤ طٗٛزا ٫ ٜٓذط٘ غـ٤ٞ ا٫ َـا غـرل   

( ٚدب ايسدـٛع إىل عَُٛـات ايطٗـاز٠    إذا بًؼ املا٤ قدز نسَعازقت٘ َٔ قٛي٘: )

ــاز        ــس٠ اخب ــاؾا إىل إ نج ــرا َك ــدتٗا ٖ ــشابُٗا ٚقاع ــ٤ٞ ٚاضتؿ ــٌ غ ــا٤ ٚيه يًُ

ايطـسؾني َاْعـ١ عــٔ ايسدـٛع يف ع٬دٗــا إىل ٬َسعـ١ ضـٓدٖا ؾٝــتعني ؾٝٗـا اؾُــع       

ا ٜكابٌ اخباز ايطٗاز٠ اقبٌ يًتؿسف بٌ ٖـٞ يف ايطٗـاز٠   ايد٫يٞ ٚا٫ْؿاف إ َ

ْـــ ٚتًــو يف ايٓذاضــ١ ظــاٖس٠ ا٫ ٚقــٛح اؿهــِ بــني املتػــسع١ ســدٜجا ٚقــدميا   

ــّٛ       ــٔ عُ ــ١ يف ذٖ ــاش ايٓذاض ــ١ ٚازته ــاز املتؿسق ــٛد٠ يف ا٫خب ــعازات املٛد ٚا٫غ

املــرٖب بــٌ املطــًُني اٚقؿٓــا عــٔ اؿهــِ بايطٗــاز٠ ٚدعــٌ ا٫ستٝــاط ايػــدٜد يف  

ذاض١ ٚعًٝ٘ ؾ٬ ؾسم بني ايٓذاضات ست٢ زأع ا٫بس٠ َٔ ايدّ ايرٟ ٫ ٜدزن٘ ايٓ

ايطسف ايرٟ ذٖب بعكِٗ إىل عـدّ تـٓذظ املـا٤ بـ٘ شاعُـا اْـ٘ َـٛزد ؾـشٝش١         

( بعـد ايطـ٪اٍ    إ نإ غ٦ٝا ٫ ٜطتبني يف املا٤ ؾ٬ بأععًٞ بٔ دعؿس َٔ قٛي٘: )

ٓـ    ٘ قـعٝـ ٫ستُـاٍ   عٔ زدٌ اَتدغ ؾؿاز ايدّ قطعا ؾػاز ؾاؾـاب اْـا٤ٙ: يه

إ ٜهٕٛ املساد َٔ قٛي٘ إ مل ٜطتبني ٫ ٜعًِ ٚؾـٛي٘ إىل املـا٤ إذ ايعًـِ باؾـابت٘     
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ا٫ْا٤ اعِ َٔ ذيو بٌ وتٌُ إ ٜهٕٛ ايطـ٪اٍ عـٔ ذيـو اٜكـا ٜعـ  إ ايعًـِ       

باؾــاب١ ا٫ْــا٤ ٚاؾٗــٌ باؾــاب١ املــا٤ ٜٛدــب ا٫دتٓــاب عــٔ املــا٤ يٛقٛعــ٘ طــسف  

َعُــٍٛ بــ٘ ؾــ٬ ميهــٔ ا٫عتُــاد عًٝــ٘ يف ايؿتــ٣ٛ   ايػــب١ٗ اّ ٫ َــع اْــ٘ غــاذ غــرل  

ؾــا٫ق٣ٛ عــدّ ايؿــسم بــني قًٝــٌ ايٓذاضــ١ ٚنجرلٖــا نُــا اْــ٘ ٫ ؾــسم بــني اقطــاَٗا 

ٚنــريو ٫ ؾــسم بــني إ ٜهــٕٛ املــا٤ ايــرٟ ٫قتــ٘ ايٓذاضــ١ فتُعــًا اٚ َتؿسقــًا َــع  

ــع ٫ بطــسا١ٜ       ــٓذظ اؾُٝ ــ٘ بايٓذاضــ١ ٜ ــ١ طــسف َٓ ــإ ٬َق اٜؿــاشلا بايطــٛاقٞ ؾ

١ َٛقـٛعًا َـع عـدّ قابًٝـ١ بعكـٗا يـريو ٚاضـتًصاّ ايكابًٝـ١ يـ٘ سؿـٍٛ           ايٓذاض

ٚؾـ ايٓذاض١ يًُا٤ تدزهًا ٫ٚ يهـٕٛ ادـصا٤ املـا٤ َت٬قٝـ١ بعكـٗا بـبع  ؾـإذا        

٫ق٢ بعكٗا بايٓذاض١ تٓذظ اؾُٝع مل٬قاتٗا باملتٓذظ ٬َٚقا٠ بعكٗا بايٓذاض١ 

ًَتـصّ بـايتٓذظ ٖٓـا َـٔ     ست٢ ٜكاٍ بأبتٓا٥٘ ع٢ً ايكٍٛ بتٓذٝظ املتٓذظ َـع اْـ٘   

ميٓع تٓذـٝظ املتـٓذظ خؿٛؾـا َـع نجـس٠ ايٛضـا٥غ نُـا يف ايؿـسض بايٓطـب١ إىل          

ا٫دصا٤ ايبعٝد٠ اٚ ٜكاٍ بإ ايتٓذٝظ بـريو عًـ٢ ايكـٍٛ بـاؾص٤ ايـرٟ ٫ ٜتٓذـص       

ست٢ ٜؿض إ ٜكاٍ إ نٌ دص٤ ٬َم يٰخس ٚا٫ ؾُـع عدَـ٘ ميٓـع ايت٬قـٞ بٝٓٗـا      

٫ ٬ٜقٝٗا ا٫ بططش٘ املتؿٌ ٚايططض املكابٌ غـرل   ٫ٕ اؾص٤ امل٬قٞ اسد ضطشٝ٘

٬َقٞ ٫ يًٓذاض١ ٖٚٛ ظاٖس ٫ٚ يًطـطض اٯخـس ٫ٕ ت٬قـٞ ايطـطشني املتكـابًني      

غرل َعكٍٛ بٌ يًتعبد عٔ ايػسع سٝح اْاط اؿهِ بطٗاز٠ املـا٤ امل٬قـٞ يًٓذاضـ١    

٫قـ٢  ع٢ً نْٛ٘ نـسا ايعـاٖس يف اْـ٘ َـع عـدّ نسٜتـ٘ ٜتـٓذظ اؾُٝـع ٫ٕ اؾُٝـع          

ــس٠      ــٓذظ ي٬مجــاع ٚايؿــشاح ٚغرلٖــا املتهج ــٓذظ ٚإ نــإ بكــدز ايهــس ٫ ٜ اي

املتعــاؾس٠ َــٔ غــرل ؾــسم بــني تؿــسم املــا٤ اٚ ادتُاعــ٘ َــع ؾــدم ايٛســد٠ ايعسؾٝــ١  

ي٬ط٬م ٚعدّ َا ٜؿًض يًتكٝد ست٢ ا٫ْؿساف ؾاْ٘ يٛ نإ ؾٗٛ اْؿساف بـدٟٚ  

 ٫ ًٜتصّ ب٘ اـؿِ: ٫ ٜعت٢ٓ ب٘ ٚا٫ نإ ا٫َس يف ايكًٌٝ نريو َع اْ٘ 
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املطأي١ ا٫ٚىل: ٫ ؾسم يف تٓذظ ايكًٌٝ بني إ ٜهٕٛ ٚازدًا ع٢ً ايٓذاضـ١ اٚ  

َــٛزٚدًا، ٫طــ٬م ا٫خبــاز اـايٝــ١ عُــا ٜٛدــب تكٝــدٖا، ٚدعــ٣ٛ اْــ٘ يــٛ لــظ   

ايٛازد مل ٜطٗس َتـٓذظ ا٫ بـايهس اٚ غـرلٙ َـٔ املٝـاٙ املعتؿـ١ُ ضـٝأتٞ زؾعٗـا إ         

 ش١َغا٤ اهلل َع ٚقٛح عدّ امل٬

ايهس وطب ايٛشٕ ايـ َٚا٥تا زطٌ بايعساقٞ ٚباملطاس١ ث٬ث١ املطأي١ ايجا١ْٝ:  

غدلًا ا٫ مثٔ غدل ؾباملٔ ايػاٖٞ ــ ٖٚٛ ايـ َٚا٥تإ ٚمثإْٛ َجكـا٫ً ـــ    (5)ٚازبعٕٛ

ٜؿرل ازبعـ١ ٚضـتني َٓـًا ا٫ عػـسٜٔ َجكـا٫ً، امجاعـًا َٓـا ٚاملػـٗٛز اْـ٘ بـايعساقٞ           

َـ    ع اْـ٘ ازضـً٘ عـٔ بعـ  اؾـشابٓا ايعـاٖس يف نْٛـ٘ اٜكـا         يهٕٛ املسضـٌ عساقٝـًا 

نريو ؾٝهٕٛ ايساٟٚ اٜكا عساقٝا ٫ٚزاد٠ ايعساقٞ َٔ ايسطٌ يف بعـ  ا٫خبـاز   

ؾٝهٕٛ غاٖدا ع٢ً ازادت٘ َٓ٘ ٖٓا اٜكا ٫ٕٚ يف ؾشٝش١ قُد بـٔ َطـًِ سـددٙ    

  ٟ  بطتُا١٥ زطٌ ٫ٚ اغهاٍ ٚيٛ بك١ُُٝ عدّ اـ٬ف يف إ املساد َٓ٘ املهـٞ ايـر

ٖٛ قعـ ايعساقٞ ؾٝهٕٛ ايؿا َٚا٥تإ بايعساقٞ ؾٝهٕٛ َبٝٓا يًُسضٌ املصبٛز ٫ٕ 

املبني ٜؿطـس اجملُـٌ بـٌ ميهـٔ إ هعـٌ ْؿـظ ٖـرٙ ايؿـشٝش١ ديـ٬ٝ ٫ٚ ٜعـازض           

 باملسض١ً ٫ٕ اجملٌُ ٫ ٜعازض املبني.

ٚاَا دع٣ٛ إ ابٔ ابٞ عُرل َسضٌ يًسٚا١ٜ ٚاملكدّ عًـ٢ عـسف املـسٟٚ عٓـ٘     

دٕٚ املسضـٌ ؾـ٬ ٚدـ٘ ؾعًـ٘ غـاٖدا عًـ٢ ازاد٠ ايعساقـٞ نُـا يف         عـسف ايـساٟٚ   

، ؾــُٝهٔ دؾعٗــا بــإ املسضــٌ اٜكــا سٝــح ْكــٌ قــدع ضــسٙطٗــاز٠ غــٝدٓا ا٫نــدل 

ايسٚا١ٜ بايسطٌ ٚمل ٜبني إ املساد َٓ٘ غرل َؿطًش٘ وٌُ ع٢ً َؿطًش٘ إذ َجٌ 

         ٛ نـإ يـ٘    ابٔ ابٞ عُرل يٝظ  ـٔ ٜٓكـٌ ايؿـاظ ايسٚاٜـ١ َـٔ غـرل ْعـس إىل َعٓـاٙ ؾًـ

ظٗٛز يف ن٬َ٘ يف َع٢ٓ ٚنإ املساد غرل ذيو ايعاٖس يهإ ٜػرل ايٝ٘ َٚٔ املعًّٛ 
                                                           

 ( ع٢ً ا٭سٛط، ٚا٭ظٗس اْ٘ ضبع١ ٚعػسٕٚ غدلًا.5)
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إ ايٛاقع يف ن٬َ٘ ظاٖس يف ازاد٠ ايعساقٞ، ْعِ يٝظ ٖرا ايٓشـٛ َـٔ ا٫ضـتعٗاز    

َــٔ قبٝــٌ تكــدّ عــسف ايــساٟٚ عًــ٢ عــسف املــسٟٚ عٓــ٘ ٚنٝـــ نــإ ؾايعُــد٠ يف  

 .ؾشٝش١ ابٔ َطًِاؿٌُ ع٢ً ايعساقٞ َا عسؾت٘ َٔ غٗاد٠ 

ثِ إ ايديٌٝ ع٢ً إ ايسطٌ ايعساقٞ َا٥ـ١ ٚث٬ثـٕٛ دزُٖـا َهاتبـ١ عًـٞ بـٔ       

ــاٍ       ــع١ ازط ــدْٞ ٚتط ــاٍ بامل ــت١ ازط ــاع ض ــ٢ إ ايؿ ــتٌُ عً ــداْٞ املػ ــد اشلُ قُ

بايعساقٞ ٚٚشْ٘ ايـ َٚا١٥ ٚضبعٕٛ ٚشْ٘ ؾإ ايؿـاع ٫ ٜهـٕٛ ٚشْـ٘ ذيـو ا٫ إ     

هـٕٛ تطـع١ َـسات َا٥ـ١ ٚث٬ثـٕٛ ايــ       ٜهٕٛ ايسطٌ ايعساقٞ َا١٥ ٚث٬ثٕٛ ست٢ ٜ

َٚا١٥ ٚضبعٕٛ، ثِ يٛ غو يف إ َكداز ايهس َا عسؾت َـٔ ا٫يــ َٚا٥تـا زطـٌ     

بايعساقٞ اٚ ٖٛ باملدْٞ ايرٟ ٖٛ ثًجا ايعساقٞ ست٢ ٜهـٕٛ مثانا٥ـ١ زطـٌ بـايعساقٞ     

خًـل اهلل املـا٤ طٗـٛزا ٫ ٜٓذطـ٘     ميهٔ إ ٜسدع يف املكـداز املػـهٛى إىل عُـّٛ )   

 .ا غرل( ا٫ َغ٤ٞ

إ قًت مل ٫ ٜسدع إىل َجٌ قٛي٘ يف املا٤ امل٬قٞ يًهًب ٫ تتٛقأ َٓـ٘ ا٫ إ  

ٜهٕٛ نجرلا قدز سٛض َٚجٌ قٛي٘ يف املا٤ ايرٟ دخًت٘ ايدداد١ ايٛاط١٦ يًعـرز٠  

٫ تػسب َٓ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ نسا بٌ َٚجٌ َؿّٗٛ ايؿشاح سٝح إ َؿادٖا تٓذظ 

 .املا٤ ا٫ إ ٜهٕٛ نسًا

ٓٗــا نًــٗا َــٔ قبٝــٌ املدؿـــ باملتؿــٌ ايــرٟ ٫ ٜسدــع ايٝــ٘ َــع  قًٓــا ْعــِ يه

امجاٍ املدؿـ ٫ٕ ا٫ضتجٓا٤ اَا َٔ املتؿٌ اٚ املًشل ب٘ يهْٛ٘ مبعٓـ٢ اضـتج    

ٛٻّ بدٕٚ املطتج٢ٓ َٓ٘ ٚاَا يٛ نإ َعٓاٙ سسؾٝا ايٝا ؾهْٛـ٘ َـٔ املتؿـٌ     ايرٟ ٫ ٜتك

 ُ هٔ ايسدـٛع ايٝـ٘   اٚقض ٖرا غ٬ف عُّٛ ايٓبٟٛ ؾإ املدؿـ ؾٝ٘ َٓؿؿٌ ؾـٝ

 َع امجاي٘.
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إذا بًـؼ  إ قًت قد َس َٓو إ عُّٛ ايٓبٟٛ َعازض بايؿـشاح َجـٌ قٛيـ٘ )   

 .( َٚع ايتطاقغ ٫ ميهٔ إ ٜهٕٛ َسدعااملا٤ قدز نس ٫ ٜٓذط٘ غ٤ٞ

 قًت ملجٌ ايٓبٟٛ دٗتإ َٔ ايد٫ي١:

اسداُٖا: إ املا٤ مبا ٖٛ، ٜهٕٛ كًٛقا هلل ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜٓذط٘ غ٤ٞ ؾٝشتـاز  

اْؿعاي٘ إىل ضبب ٚدٛدٟ ٚا٫ ؾٗٛ مبكتكـ٢ طبعـ٘ ٫ ٜٓؿعـٌ ٚايجاْٝـ١ د٫يتـ٘ عًـ٢       

ؾعًٝــ١ ايطٗــاز٠ يهــٔ ٚاســد َــٔ اؾــسادٙ ضــ٣ٛ املــتػرل: ٚايــ  بٗــا َعازقــتٗا َــع   

 ايؿشاح ٖٞ اؾ١ٗ ا٫ٚىل سٝح اْٗا َتعازق١ َعٗا تعازض ايتباْٞ ٜٚتطاقطإ.

ايٓطـب١ إىل ٖـرٙ اؾٗـ١ َٓٗـا     ٚاَا اؾ١ٗ ايجا١ْٝ: ؾ٬ َعازض شلا ٫ٕ ايؿشاح ب

اخـ إذ ٖٞ َؿؿ١ً بني ايهس ٚايكًٌٝ ؾإذا غو يف َكداز ايهس مثانا١٥ زطٌ ٚاْ٘ 

َــٔ اـــازز اٚ َــٔ ايــداخٌ ميهــٔ ايسدــٛع إىل عَُٛــ٘، ْعــِ مبــا وهــِ بطــكٛط  

ايٓبٟٛ يكـعؿ٘ ؾٝـتعني اؿهـِ َـٔ اؾٗـتني عًـ٢ طبـل َـا ٜكابًـ٘ ٚعًٝـ٘ ؾـ٬ ٜبكـ٢             

ِ ايعكًٞ ٜٚتعني ايسدـٛع عٓـد ايػـو َـع عـدّ ايعُـّٛ       عُّٛ ٜسدع ايٝ٘ يف اؿه

إىل ا٫ؾٌ ؾإذا ؾسض استٝاز ا٫عتؿاّ إىل ضبب ٚدٛدٟ ٚقد غـو ؾٝـ٘ عهـِ    

بايٓذاض١ بٌ قد هعـٌ َكتكـ٢ اؾُـع بـني ا٫ديـ١ محـٌ ايٓبـٟٛ عًـ٢ َـا٤ ايهـس           

ٚاملطس ٚاؾازٟ يهٓو عسؾت إ ٖرا اؾُع ٫ ٜٓايف نْٛـ٘ املسدـع عٓـد ايػـو يف     

يهس َؿًَٗٛا، ْعِ َع نٕٛ ايػب١ٗ َؿداق١ٝ بعد تبني َؿَٗٛ٘ ٫ ٜسدع ايٝ٘ َكداز ا

ٚنٝـ نإ ؾٗٛ باملطاس١ ثًج٘ ٚازبعٕٛ غدلًا ا٫ مثٔ غدل اؿاؾٌ َٔ قـسب ثًجـ٘   

ْٚؿـ عسقـا يف َجًـ٘ طـ٫ًٛ ثـِ قـسب اجملُـٛع يف ثًجـ٘ ْٚؿــ عُكـًا نُـا ٖـٛ            

نٔ ث٬ث١ اغباز ْٚؿـ َكتك٢ زٚا١ٜ سطٔ بٔ ؾاحل ايجٛزٟ إذا نإ املا٤ يف ايس

عُكٗــا يف ث٬ثــ١ اغــباز ْٚؿـــ عسقــٗا ٫ٚ ٜٓاؾٝٗــا عــدّ اغــتُاشلا عًــ٢ ؼدٜــد   

ايطٍٛ بعد إ ٫ ٜهٕٛ اقٌ َٔ ايعسض ٚا٫خسز عٔ نْٛ٘ ط٫ٛ ٫ٚ اقٌ َٔ إ 
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ٜهــٕٛ َجًــ٘ نــرا قٝــٌ ٚا٭ظٗــس دعــٌ ايعــسض مبعٓــ٢ ايطــع١ املكابــٌ يًعُــل دٕٚ 

عتدل إ ٜهٕٛ اقٌ َٔ ايطٍٛ نُا ٖٛ ٚاقض ايعسض ايعسيف املكابٌ يًطٍٛ ٚا٫ ؾٝ

ٚزمبا هعٌ ذيو َكاؾًا إىل ٚقٛع٘ ؼدٜدًا يًُا٤ املٛدٛد يف ايـسنٔ َ٪ٜـدًا ؿًُـ٘    

ع٢ً املطتدٜس ٚنٕٛ املساد َٔ ايعسض ٖٛ ايكطس ٚساؾٌ ايكسب ؾٝ٘  ا ٫ قا٥ٌ 

ب٘ ٚذيو ٭ٕ قـسب ْؿــ ايكطـس يف ْؿــ ايـدا٥س٠ ثـِ قـسب اجملُـٛع يف ثًجـ٘          

كطس وؿٌ َٓ٘ ثًج٘ ٚثًجني غـدلًا ٚمخطـ١ امثـإ غـدل ْٚؿــ غـدل ٚمل       ْٚؿـ اي

ٜكٌ ب٘ اسد ؾٝطسح ايسٚا١ٜ ٚنـريو ايسٚاٜـ١ ا٭خـس٣ ٜعـ  زٚاٜـ١ ابـٞ بؿـرل إذا        

نــإ املــا٤ ثًجــ٘ اغــباز ْٚؿـــ يف َجًــ٘ ثًجــ٘ اغــباز ْٚؿـــ يف عُكــ٘ َــٔ ا٭زض 

ابس املػـت١ًُ  ؾريو ايهس َٔ املا٤ ؾٝطسح ايسٚاٜتـإ ٜٚبكـ٢ زٚاٜـ١ ازلاعٝـٌ بـٔ دـ      

ع٢ً ثًح يف ثًح اي  وؿٌ َٓٗا ضبع١ ٚعػسٜٔ ب٬ َعازض ٜٚ٪ٜـدٙ ؾـشٝش١   

ازلاعٌٝ بٔ دابس احملدد٠ ي٘ برازعني عُك٘ يف ذزاع ٚغدل ضعت٘ ٚايرزاع قـدَإ  

ؾــإ َــٔ قــسب ْؿـــ ايكطــس ٖٚــٛ غــدل ْٚؿـــ يف ْؿـــ ايــدا٥س٠ ٖٚــٛ ازبعــ١   

ؾٝشؿٌ ضـبع١ ٚعػـسٜٔ   ْٚؿـ وؿٌ ضت١ ٚثًج٘ ازباع ؾٝكسب يف ازبع١ ايعُل 

ٚبريو نً٘ ٜذلدض زٚا١ٜ ايكُني ٖٚٞ زٚا١ٜ ازلاعٝـٌ بـٔ دـابس ث٬ثـ١ اغـباز يف      

ث٬ث١ اغباز عًـ٢ املػـٗٛز ٚيهـٔ ؾٝـ٘ َـع إ ٚقٛعـ٘ يف دـٛاب ايطـ٪اٍ عـٔ َـا٤           

ايسنٔ بعد إ نإ َٛزد اؾٛاب ٚايط٪اٍ ؼدٜد ايهس ٫ خؿٛف ايٛاقع َٓ٘ يف 

إ محٌ ايسٚا١ٜ عًـ٢ ؼدٜـد ايهـس باملطـاس١     ايسنٔ ٫ ٜٛدب ؽؿٝؿ٘ باملطتدٜس 

ــ٘         ــرٟ ٫ ٜعسؾ ــدا٥س٠ اي ـــ اي ــدٚز يف ْؿ ــس امل ـــ ايكط ــسب ْؿ ــٔ ق ــ١ً َ املتشؿ

َٛقٛعًا ٚسهًُا ا٫ اـٛاف يف غا١ٜ ايبعد ؾ٬ داعٞ ا٫ محٌ ايسٚا١ٜ ع٢ً ٖرا 

املع٢ٓ ايبعٝد ثِ طسسٗا يعـدّ ايكا٥ـٌ بٗـا ٚفـسد اْطبـام ؾـشٝش١ ازلاعٝـٌ بـٔ         

كٍٛ َٔ ايكُٝني ٫ هٛشٙ َع إ محٌ تًو ايؿشٝش١ عًـ٢ املـدٚز   دابس ع٢ً املٓ
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اٜكًا بعٝد، ٚفسد اْ٘ يٛ محًت ع٢ً املسبع ٜهٕٛ قؿ١ً ضـت١ ٚث٬ثـني ٚمل ٜكـٌ    

ب٘ اسد ٫ ٜٛدب٘ ٭ٕ ٚزٚد ا٭خباز يف ؼدٜد ايهس ع٢ً َا ٫ ٜكـٍٛ بـ٘ اسـد غـرل     

تشدٜـدات املدتًــ   عصٜص َع اْ٘ ه٤ٞ َٔ َا ٜسؾع ا٭غهاٍ َٔ اؾً٘ يف ٚزٚد اي

ــ١        ــاف َعًُ ــ٘ ؾا٭ْؿ ــٌ ب ــ٢ ايعُ ــا سه ــ٢ َ ــدل عً ــ٘ استُــٌ يف املعت ــاؾًا إىل اْ َك

املعازقــ١ بــني ا٭خبــاز ث٬ثــ١ ْٚؿـــ ٚبــني َــا وــددٙ بايج٬ثــ١ ٚايذلدــٝض يــ٬ٍٚ  

ملٛاؾك١ املػٗٛز ٚا٭مجاع املٓكٍٛ ٚنٕٛ ايسٜب ؾٝ٘ اقٌ ا٫ستُـاٍ ضـكغ ايٓؿــ    

قٛي٘ ؾإٔ اجملُع عًٝ٘ ٫زٜـب ؾٝـ٘ ٚاَـا ضـا٥س      َٔ زٚا١ٜ ايج٬ث١ ؾٝدٍ ع٢ً تسدٝش٘

 ا٭خباز ؾٝهؿٞ ؾٝٗا ايػرٚذ ٚعدّ ايؿت٣ٛ ع٢ً طبكٗا.

ٚاَا ا٭خت٬ف بني ايـٛشٕ ٚاملطـاس١ ايـرٟ اٚقـع ايكـّٛ يف ا٭غـهاٍ ؾـُٝهٔ        

زؾع٘ بإٔ ا٭ؾٌ يف ؼدٜد ايهس ٖٛ ايٛشٕ ٚانا سدد باملطـاس١ ْعـسًا إىل بًـٛؽ َـا     

ٕ ايــرٟ ٖــٛ اؿــد ايــٛاقعٞ ؾٝهــٕٛ ذيــو ؼدٜــدًا   ناْــت َطــاست٘ ذيــو إىل ايــٛش 

ــًا مل ٜهــٔ      ــاٙ عٓــدِٖ غايب ــًا ٭ٕ فُــٛع املٝ ــًا ٚانــا ســدٚدٙ تكسٜب ــًا ٫ ؼكٝكٝ تكسٜبٝ

َتطاٟٚ ا٭بعاد بٌ ٫ٚ َتطاٟٚ ايططض ٚا٭بعاد ؾشدٚدٙ ؼدٜدًا تكسٜبًٝا خخـرٜٔ  

٤ عًــ٢ ؾٝــ٘ طــسف ا٭نجــس ٭ٕ ٜٓطبــل َــع ٖــرٙ ا٭خت٬ؾــات املٛدــٛد٠ يف قــٌ املــا

ايٛشٕ ٚب٘ ٜستؿع ا٭غهاٍ يف اخت٬ف اؿدٜٔ ٚعدّ اْطباقٗا ٚاْـ٘ نٝــ سـدٚدٙ    

بهـٌ َُٓٗـا ٜٚهؿـٞ ا٭عتبـاز بـأٟ َُٓٗـا َـع َـا تـس٣ َـٔ ا٭خـت٬ف، ٚساؾـٌ             

اؾٛاب إ ا٭ؾٌ يف ا٭عتباز ٖـٛ ايـٛشٕ ٭ْـ٘ اؿـد ا٭قـبغ ايـرٟ ٫ ٜـأتٞ ؾٝـ٘         

غايبًا دعًٛا ي٘ طسٜكًا ٚملا مل ميهٔ املطاق١ َٔ د١ٗ ٚيهٓ٘ ملا مل ميهٔ ايتشدٜد ب٘ 

ــ٘        ــرٟ ادتُــع ؾٝ ــا٤ ٚنــرا احملــٌ اي ــًا يعــدّ تطــاٟٚ ابعــاد امل املطــاس١ اٜكــًا ؼكٝك

ٚاغــتُاي٘ غايبــًا عًــ٢ ا٭زتؿــاع ٚا٭نؿــاض َطــشٖٛا مبطــاس١ اشٜــد َــٔ ايــٛشٕ   

يٝٓطبل عًٝ٘ َع َا ٜكع عًٝ٘ املطاس١ َٔ املطاق١ ٭خت٬ف ا٭بعـاد ٚازتؿـاع قًـ٘    
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ق٘ ٚيرا نإ غايب ايتشدٜدات عٓد ايتشكٝـل انجـس َـٔ ايـٛشٕ ٚميهـٔ إ      ٚانؿا

هعٌ ذيو اٜكًا َٔ َسدشات زٚا١ٜ ث٬ث١ ْٚؿـ ع٢ً ايج٬ث١ ٭ٕ ايجـاْٞ ٜهـٕٛ   

اقــٌ َــٔ ايــٛشٕ ؾــ٬ زاؾــع عًٝــ٘ ٭غــهاٍ ا٭خــت٬ف ٚمحًــ٘ عًــ٢ فــسد ايتعبــد    

دٜـد يـٝظ  ـا    باؿدٜٔ ٚاْ٘ يٝظ يًهس سد ٚاقعٞ بٌ ىتًـ باخت٬ ف نٝؿ١ٝ ايتش

ميهٔ اٱيتصاّ ب٘ ؾ٬ قـٝـ ا٫ عـٔ دعـٌ اسـدُٖا اؾـ٬ً ٚاٯخـس طسٜكـًا نُـا ٫         

قٝـ ا٫ عٔ دعـٌ ا٭قـبغ ا٭غـهٌ يف اــازز اؾـ٬ً ٚاٯخـس طسٜكـًا ٚدعـٌ         

ايطسٜل َا ٫ ٜٛؾٌ ابدًا إىل َا دعٌ طسٜكًا ايٝـ٘  ـا ٫ ميهـٔ اٱيتـصاّ بـ٘ غـ٬ف       

٫ ٜٓؿو عٔ ؼكل املكـداز ايـٛاقعٞ ٚإ نـإ     دعً٘ عٝح ٜٛؾٌ ايٝ٘ دا٥ًُا عٝح

ٜصٜد عًٝ٘ ٚانا سدٚدٙ بايصا٥د عًٝ٘ ملا عسؾت َٔ اؿهُـ١، ثـِ إ َـا َـس َٓـا َـٔ       

إ محٌ ايتشدٜد ع٢ً ايدٚزٟ َـب  عًـ٢ َعسؾـ١ نٝؿٝـ١ قـسب ايـدٚز ايـرٟ ٫        

ٜعسؾــ٘ ايػايــب غــرل ٚازد عًــ٢ غــرل ايــدٚزٟ اٜكــًا بــإ ٜكــاٍ إ َعسؾــ١ ايكــسب 

ٜكًا غرل َعًّٛ يًعا١َ ؾهٝـ سدٚدٙ ب٘ ٚذيو ٭ٕ ايتشدٜد يف َطـاٟٚ  ٚاملهطس ا

ا٭ق٬ع بإ ٜكاٍ نٌ َا نإ فُع املا٤ َـٔ اطساؾـ٘ ٚابعـادٙ ث٬ثـ١ ْٚؿــ نـإ       

املا٤ نسًا غرل قتاز إىل ايكسب ٚبعبـاز٠ اخـس٣ ايتشدٜـد باملطـاس١ ٫ ٜبتٓـ٢ عًـ٢       

املا٤ ٚعسق٘ ٚعُك٘ ث٬ث١ َعسؾ١ َهطس املطاس١ إذ هٛش إ ٜكاٍ نٌ َا نإ طٍٛ 

ــبع         ــرلٙ ض ــؼ تهط ــو َبً ــب إ ذي ــسف املداط ــسًا ٚإ مل ٜع ــا٤ ن ــإ امل ـــ ن ْٚؿ

ٚعػسبٔ ا٫ مثٔ غدل يهٓ٘ إ املـا٤ ٜبًـؼ نـرا َكـداز عًٝـ٘ إ هُعـ٘ يف قـٌ نـإ         

ابعادٙ نرا ٜٚعسف املهطس بايكسب ؾٝعسف إ املا٤ املطـهٛب ٜبًـؼ َهطـسٙ ذيـو     

ُـ  ا إ َعسؾـ١ إ ٚشْـ٘ ؾعـ٬ عطـب ايـٛشٕ املتعـازف       اّ ٫ َٚعسؾ١ ٖرا ايتهطرل ن

املعسٚف بايػاَٞ ايرٟ ٚشْ٘ ايـ َٚا٥تإ ٚمثإْٛ َجكا٫ً ٜؿرل ازبع١ ٚضـتني َٓـًا   

ا٫ عػــسٜٔ َجكــا٫ً اٚ اْــ٘ عطــب اؿكــ١ ا٭ضــ٬َبٍٛ املتعــازف اخــرلًا يف ايعــسام  
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١ ٫ ٜعسؾـ٘  ايرٟ َا٥تإ ٚمثإْٛ َجكا٫ً َا٥تا سك١ ٚاثٓإ ٚتطعٕٛ سك١ ْٚؿـ سك

ا٫ اـٛاف املاٖس َٔ اٌٖ اؿطاب ٫ ٜكس بايتشدٜـد ٫ٚ هعـٌ اؾـٌ ايتشدٜـد     

 عطسًا.

املطأي١ ايجايج١: ايهس عك١ اٱض٬َبٍٛ املتعازف اخرلًا يف ايعسام ــ ٖٚٞ َا٥تإ 

 .(5)ٚمثإْٛ َجكا٫ً ــ َا٥تا سك١ ٚاثٓإ ٚتطعٕٛ سك١ ْٚؿـ سك١

اقٌ َٔ ايهس ٚيٛ بٓؿـ َجكاٍ هس٣ عًٝ٘ سهِ املطأي١ ايسابع١: إذا نإ املا٤ 

ايكًٌٝ، ٫ٚ ٜعت٢ٓ إىل َطاق١ ايعسف يف عـدٙ نـسًا نُـا يف ضـا٥س املكـادٜس ٚمجٝـع       

املٛازد اي  نإ ايؿسف عٓدِٖ َبًٓٝا ع٢ً املطاق١ ٚذيو ٭ٕ َـا ٜسدـع ؾٝـ٘ إىل    

املؿـاِٖٝ   ايعسف انا ٖٛ بٝإ َؿاِٖٝ ا٭يؿاظ سٝح نإ شلا َع٢ٓ عسؾًا ٚاَا تطبٝل

عًــ٢ املؿــادٜل ؾــ٬ ٚدــ٘ يًسدــٛع ايــِٝٗ، إ قًــت ؾهٝـــ ٜسدــع ايٝــ٘ يف تعــني    

املطتؿشب َع إ َطاقتِٗ ٖٓاى يٝظ ا٫ يف تطبٝل َؿّٗٛ املٓك ، قًت سٝح 

إ ايٓك  يٝظ ا٫ زؾع اؿهِ عـٔ َٛقـٛع٘ ايـٛاقعٞ ٚاط٬قـ٘ عًـ٢ زؾعـ٘ عـٔ        

َٔ املعًّٛ اْـ٘ َـب  عًـ٢    غرلٙ َب  ع٢ً عدٙ يف ايعسف ذاى املٛقٛع ايٛاقعٞ ٚ

املطاق١ يف ايؿدم ؾًٓا ايسدٛع إىل ايعسف ؾٝ٘ اٜكـا ٫ٕ َؿٗـّٛ ايـٓك  عٓـدِٖ     

ٖٛ زؾع اؿهِ عُا ٜعد عٓدِٖ َٛقٛعا ٚاسدا ؾٗرا يف اؿكٝك١ تعُـِٝ يف َعٓـ٢   

ايٓك  عسؾا ٚاؿاؾٌ إ ايهس نطا٥س املكـادٜس ٜبـت  ا٫َـس ؾٝـ٘ عًـ٢ ايتشكٝـل ٫       

 ايتكسٜب ٚاملطاق١.

املطأي١ اـاَط١: إذا مل  ٜتطاٚ ضـطٛح ايكًٝـٌ ٜـٓذظ ايعـايٞ مب٬قـا٠ ايطـاؾٌ       

إىل ا٫ضؿٌ ٫ ٜـٓذظ ايعـايٞ مب٬قـا٠     (4)نايعهظ. ْعِ يٛ نإ دازًٜا َٔ ا٫ع٢ً
                                                           

 ( ٚبايهًٝٛات ث٬مثا١٥ ٚضبع١ ٚضبعٕٛ نًًٝٛا تكسٜبًا.5)
 ( تكدّ يف إ املٓاط يف عدّ ايتٓذظ ٖٛ ايدؾع.4)
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ايطاؾٌ، َٔ غرل ؾسم بني ايعًٛ ايتطُٓٝٞ ٚايتطـسوٞ، ٫ٚ ٜٓعـس إىل َـا ميهـٔ إ     

َـست ا٫غـاز٠ ايٝـ٘ َـٔ إ اَـس ايتـٓذظ       ٜتِٖٛ َٔ اَتٓاع ايطسا١ٜ إىل ايعـايٞ ملـا   

ــٝظ بايطــسا١ٜ املٛقــٛعٞ اٚ اؿهُــٞ اَــا ا٫ٍٚ ؾٛاقــض َٚطــتًصّ ٫ٕ     ــدْا ي عٓ

 ٜتٓذظ املا٤ َٔ عٓد اؾص٤ امل٬قٞ تدزهًا.

ٚاَا ايجاْٞ ؾ٬ٕ ؼكل امل٬قا٠ بـني ا٫دـصا٤ ستـ٢ ٜتشكـل مبذـسد ٬َقـا٠ دـص٤        

ُتـٓذظ يًذـص٤ ٖٚـٛ باطـٌ بـٌ      َٓ٘ يًٓذاض١ ت٬قٞ مجٝع ادصا٥٘ بايٓذاضـ١ اٚ يً 

َب٢ٓ ايتٓذظ ٖٛ ايتعبد ايػسعٞ ٚؾدم اْ٘ َا٤ ٫ق٢ ايٓذظ ؾتٓذظ ٚعًٝ٘ ؾـ٬  

ؾسم بني ٬َقا٠ اؾص٤ ايعايٞ اٚ ايطاؾٌ اٚ املطاٟٚ، ْعـِ قـد عسؾـت اْـ٘ يـٛ نـإ       

دازٜــا َــٔ ا٫عًــ٢ إىل ا٫ضــؿٌ ٫ ٜــٓذظ ايعــايٞ مب٬قــا٠ ايطــاؾٌ يهــٔ ملــا نــإ   

سؾــت ايٓذاضــ١ ٚنــإ خــسٚز املــٛزد با٫مجــاع نــإ  َكتكــ٢ ايكاعــد٠ سطــبُا ع

ايتعُِٝ ايرٟ ذنسٙ املؿٓـ بكٛي٘: َٔ غرل ؾسم بـني ايعًـٛ ايتطـُٓٝٞ ٚايتطـسوٞ     

َبٓٝا ع٢ً ؼكل ا٫مجـاع يف ايتعُـِٝ اٚ ثبـٛت اطـ٬م ملعكـدٙ ٚملـا مل ٜهـٔ ا٫َـس         

إ بٗرٙ املستب١ َٔ ايعٗٛز نإ ا٫سٛط ا٫قتؿـاز عًـ٢ ايعًـٛ ايتطـُٓٝٞ اٚ َـا نـ      

 ًَشكا ب٘ عسؾًا.

املطأي١ ايطادضـ١: إذا مجـد بعـ  َـا٤ اؿـٛض ٚايبـاقٞ ٫ ٜبًـؼ نـسًا ٜـٓذظ          

بامل٬قا٠ ٫ٚ ٜعؿُ٘ َا مجد، بٌ إذا ذاب غ٦ًٝا ؾػ٦ًٝا ٜٓذظ اٜكًا، ٚنرا إذا نإ 

ٖٓاى ثًر نجرل ؾراب َٓ٘ اقٌ َٔ ايهس ؾاْ٘ ٜٓذظ بامل٬قـا٠، ٫ٚ ٜعتؿـِ مبـا بكـٞ     

اؾُٛد عٔ اؿكٝك١ ست٢ ٜكاٍ اْ٘ يـٛ نـإ نـريو يٛدـب     َٔ ايجًر، ٫ ـسٚد٘ ب

ايكــٍٛ بطٗــاز٠ املــا٤ ايــٓذظ إذا مجــد ٚاْعهــظ نُــا يف املؿــعد بــٌ عسؾــت إ    

اؾُٛد يف اؿكٝك١ يٝظ ا٫ متاضو ادصا٤ املا٤ بٌ َساْـ٘ يـٛ نـإ ا٫َـس يف ايبدـاز      

ٌ اٜكًا ع٢ً ٖرا املٓـٛاٍ بـإ نـإ عبـاز٠ عـٔ اؾـذلام ادصا٥ـ٘ مل ٜهـٔ ٚدـ٘ ؾعـ          
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ايتؿعٝد َطٗسًا بٌ يعـدّ ايؿـدم عسؾـًا اٚ اْؿـساف اديـ١ َطٗسٜـ١ املـا٤ إىل سـاٍ         

َٝعاْ٘ ٚضسٜاْ٘ دٕٚ سني مجٛدٙ نٌ ذيو يػٗاد٠ ا٭عتباز ب٘ ٚس٦ٓٝر َكاؾًا إىل 

إ اجملُٛد ٫ ٜعؿـِ غـرلٙ ٜٓؿعـٌ نـٌ َـا ٜـرٚب َٓـ٘ غـ٦ًٝا ؾػـ٦ًٝا بـٌ ٜٓؿعـٌ قبـٌ             

إذا نإ ٖٓاى ثًر نـجرل قـد ذاب َٓـ٘     ايرٚبإ يعدّ املاْع َٔ تٓذظ اؾاَد ٚنرا

اقٌ َٔ نس ؾاْ٘ ٜٓذظ بامل٬قا٠ ٫ٚ ٜعتؿِ مبا بكٞ َٔ ايجًر نٌ ذيـو ملـا عسؾـت    

َٔ إ ا٭عتؿاّ ٚايعؿ١ُ ٚعدّ اْؿعاٍ ايهس نًٗا َٓٛط١ باملا٤ ايعسيف دٕٚ َا ٫ 

ٜؿدم عًٝ٘ املا٤ ٚإ نإ َٔ سكٝكت٘ ٚدٓط٘ ْعرل بع  ا٭سهاّ ايجابت١ يًشٓطـ١  

ايطشــني اٚ ايعذــني اٚ اـبــص ؾاْٗــا ٫ تتعــد٣ َــٔ اؿايــ١ ايــ  تجبــت شلــا تًــو  اٚ

 ا٭سهاّ إىل اؿا٫ت ا٭خس يهٕٛ اؿكٝك١ يف اؾُٝع ٚاسد٠.

املطأي١ ايطابع١: املا٤ املػهٛى نسٜتـ٘ َـع عـدّ ايعًـِ عايتـ٘ ايطـابك١ يف سهـِ        

عِ ٫ هسٟ عًٝـ٘  ٚإ نإ ا٭ق٣ٛ عدّ تٓذط٘ بامل٬قا٠، ْ (5)ايكًٌٝ ع٢ً ا٭سٛط

سهِ ايهس، ؾ٬ ٜطٗس َـا وتـاز تطٗـرلٙ إىل ايكـا٤ ايهـس عًٝـ٘، ٫ٚ وهـِ بطٗـاز٠         

املتٓذظ غطٌ ؾٝ٘ ٚإ عًِ سايت٘ ايطابك١ هسٟ عًٝ٘ سهِ تًو اؿايـ١، ٭ؾـاي١   

عدّ ؼكل ضبب ا٭عتؿاّ ملا عًِ َٔ ا٭دي١ املعًك١ يعـدّ ايتـٓذظ عًـ٢ ا٭َـٛز     

ٚغرلُٖا ؾعًٌ ايطٗاز٠ يف ؾشٝش١ ابٔ بصٜع بـإٔ يـ٘    ايٛدٛد١ٜ َٔ ايهس١ٜ ٚاملاد٠

َاد٠ ٚيف املا٤ اؾازٟ عًك٘ بٛؾـ اؾسٜـإ َكـاؾًا إىل قٛيـ٘ إذا دـس٣ ؾـ٬ بـأع       

ٚيف ايهــس عًكــ٘ بــإ ٜهــٕٛ املــا٤ قــدز نــس ٖٚهــرا ؾاْــ٘ ٜعًــِ َــٔ ٖــرا اجملُــٛع إ 

ايطبب ايعاؾِ يًُا٤ عٔ ا٭ْؿعاٍ اَس خـازدٞ ٚدـٛدٟ هـب إ ٜتشكـل ستـ٢      

ؿــِ ؾــإذا غــو ؾٝــ٘ ؾا٭ؾــٌ عدَــ٘ ؾــٝشهِ بعــدّ ضــبب٘ أٟ ضــبب ا٭عتؿــاّ  ٜعت

ٚعدّ ا٭ْؿعاٍ ؼكل َكتكٝ٘ ٜعـ  امل٬قـا٠، ْعـِ ٫ ميهـٔ ايسدـٛع إىل عَُٛـات       

                                                           

 ( بٌ ع٢ً ا٭ظٗس.5)
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ا٭ْؿعاٍ يهٕٛ ايػب١ٗ َؿداق١ٝ ٫ٚ فاٍ ؾٝٗا يًسدٛع إىل ايعاّ ٚإ ق٣ٛ غٝدٓا 

اؾـ١ً عـدّ ٚدـٛد ايهـس     دٛاش ايسدٛع ايٝٗا اٜكًا تاز٠ َٔ د١ٗ نؿا١ٜ  زمح٘ اهلل

يف ٖرا املهإ ٚإ مل هس اؾاي١ عدّ نس١ٜ ٚاخس٣ َـٔ دٗـ١ إ ايػـو يف ؼكـل     

َؿدام املدؿـ ٜٛدب ايػو يف ثبٛت سهِ اـاف ٚا٭ؾٌ عدّ ثبٛت٘ ؾإذا 

اْتؿ٢ سهِ اـاف ٚيٛ با٭ؾٌ ثبت سهِ ايعاّ إذ ٜهؿٞ يف ثبٛت اؿهِ ايعـاّ  

ٚثايجــ١ َــٔ دٗــ١ إ عٓــٛإ    عــدّ ايعًــِ بجبــٛت سهــِ اـــاف دٕٚ ايعهــظ      

املدؿـ يف املكاّ َٔ قبٌٝ املاْع عٔ اؿهِ ايرٟ اقتكاٙ عٓٛإ ايعاّ ؾـ٬ هـٛش   

زؾع ايٝد عٔ املكتكٞ ا٫ إذا عًِ باملاْع َٚع ايػو ؾا٭ؾٌ عدّ املاْع ٚإ نإ 

    ٘ قـدع   ذات املاْع ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ غرل َطبٛم بايعدّ، يهٔ ايـرٟ ٜعٗـس َـٔ نًُاتـ

ُد ع٢ً غ٤ٞ َٔ ايٛدٛٙ املصبـٛز٠ بـٌ املؿـسح بـ٘ يف اٍٚ ايهتـاب      اْ٘ ٫ ٜعتضسٙ 

إ َٓػأ سهُ٘ با٭ْؿعاٍ ؾُٝا ٜػب٘ املكـاّ ٖـٛ َـا ٜطـتؿاد َـٔ ا٭ديـ١ َـٔ استٝـاز         

 ا٭عتؿاّ إىل ضبب ٚدٛدٟ ؾٝهٕٛ عدَ٘ َطابكًا يٮؾٌ سطبُا بٝٓاٙ.

دّ إ قًت اؾاي١ عدّ ضبب ا٭عتؿاّ يف املٛزد يٝظ ي٘ ساي١ ضـابك١ ا٫ ايعـ  

ا٭شيٞ ٭ٕ ايطبب ايعاؾِ يٝظ ا٫ نس١ٜ املا٤ ٚاؾاي١ عدّ نسٜتـ٘ يـٝظ يـ٘ سايـ١     

ضــابك١ ا٫ ايعــدّ بعــدّ املٛؾــٛف ايــرٟ عًُٓــا بأْكطاعــ٘ بٛدــٛد املٛؾــٛف ٭ٕ 

عدّ نس١ٜ املا٤ سني ٫ َا٤ عدّ بعـدّ ايـسبغ َـصٚد٠ استٝـاز ايـسبغ إىل املٛقـٛع       

ٓصي١ املٛقٛع قد عًِ اْكـ٬ب عـدّ   ٚإذ يٝظ ؾ٬ زبغ ٚبعد ؼكل املا٤ ايرٟ ٖٛ مب

ايسبغ بايسبغ ٚإ مل ٜعًِ بتشكـل ايـسبغ ايٛدـٛدٟ اٚ ايعـدَٞ يهـٔ بعـد ايعًـِ        

بأْك٬ب ايٝكني ايطابل عدٚخ ايسبغ اْكطـع ايعًـِ بعدَـ٘ ٫ٚ ٜكـني بـسبغ ايعـدّ       

ٜطتؿشب ملا عسؾت َٔ إ ايسبغ املٛدٛد مل ٜعًِ اهابًٝا اٚ ضًبًٝا، قًـت ٜهؿـٞ   

ايسبغ بعدّ املكٝد بإٔ ٜكاٍ نس١ٜ ٖـرا املـا٤ مل ٜهـٔ قبـٌ ٚدـٛد       اضتؿشاب عدّ
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املا٤ ؾ٬ ٜهٕٛ، ؾإٔ نس١ٜ ٖرا املا٤ ايرٟ ٖٛ اَس ٚدـٛدٟ ٜعتؿـِ بـ٘ نـإ َعًـّٛ      

ايعدّ بايعدّ ا٭شيٞ ؾٝطتؿشب ٚاضتؿشاب ايعدّ ا٭شيٞ داز بـ٬ اغـهاٍ إذ   

   ّ دسٜـإ   ٜهؿٞ ايعدّ ا٭شيٞ يًطبب يف تستب عدّ املطبب َٚا زلعـت َـٔ عـد

ا٫ضتؿشاب يف ا٭عداّ ا٭شي١ٝ إنا ٖـٛ ؾُٝـا نـإ ا٭ثـس يًعـدّ اــاف دٕٚ َـا        

نإ ملطًل ايعدّ، ٖرا نً٘ بٓا٤ ع٢ً قعـ ايٓبـٟٛ اٚ عـدّ د٫يتـ٘ عًـ٢ عؿـ١ُ      

املا٤ ْؿط٘ ٚإ اْؿعاي٘ بامل٬قا٠ ؼتاز إىل اَس ٚدٛدٟ نُا زمبا ٜطتعٗس َـٔ قٛيـ٘:   

( سٝـح إ ظـاٖسٙ إ نـٕٛ املـا٤ نــريو     ٤ٞخًـل اهلل املـا٤ طٗـٛزا ٫ ٜٓذطـ٘ غـ     )

ٌُ خشلٞ ي٘ مبا ٖٛ َا٤ َٔ دٕٚ َدخ١ًٝ اَس خخس ؾٝ٘ َٔ نْٛـ٘ نـسًا اٚ دازٜـًا اٚ     ظع

ذا َاد٠ ؾٝهٕٛ اعتؿاَ٘ بٓؿط٘ ٚاْؿعاي٘ قتادًا إىل اَس ٚدٛدٟ َٔ تػـرل اٚ نْٛـ٘   

 ق٬ًًٝ.

ٛ إ قًــت بعــد ؽؿٝؿــ٘ يؿــشاح ايهــس املؿؿــ١ً بــني ايكًٝــٌ ٚايهــجرل نُــا ٖــ

َكتك٢ اؾُع بني املطًل ٚاملكٝد ٚايعاّ ٚاـاف ٜهٕٛ املٛقٛع يف ٖـرا ايٓبـٟٛ   

غرل ايساند ايكًٌٝ ٚب٘ ٜبطٌ د٫يت٘ َٔ اؾٗـ١ املٓاؾٝـ١ ملـديٍٛ ايؿـشاح َـٔ سٝـح       

د٫يتٗا ع٢ً أستٝاز ا٭ْؿعاٍ إىل ضبب ٚدٛدٟ إذ ٫ ٜبك٢ ؾٝ٘ س٦ٓٝر د٫يـ١ عًـ٢   

ؾٝ٘ بعد ايتدؿٝـ ْؿظ املا٤ ٚطبٝعت٘ بٌ نٕٛ املا٤ برات٘ نريو إذ يٝظ املٛقٛع 

غرل ايكًٌٝ املػتٌُ ع٢ً د١ٗ َٔ دٗات ا٭عتؿاّ ؾـ٬ ٜصٜـد يف ايد٫يـ١ عًـ٢ إ     

ايهس ٚاملطـس ٚذا املـاد٠ َعتؿـ١ُ بـراتٗا ؾـ٬ ٜـدٍ عًـ٢ ثبـٛت ٖـرا ايعٓـٛإ ٜعـ             

 ا٭عتؿاّ ملطًل املا٤.

ايف د٫يتـ٘ َـٔ   قًت يصّٚ ؽؿٝؿ٘ بػرل ايكًٌٝ ٫ بتعني إ ٜهٕٛ ع٢ً ٚد٘ ٜٓ

تًــو اؾٗــ١ إذ ميهــٔ إ هعــٌ اـــازز َٓــ٘ ايكًٝــٌ ايسانــد ايــرٟ ٖــٛ اٜكــًا اَــس    

 ٚدٛدٟ ؾٝتشؿغ ع٢ً إ ا٭ْؿعاٍ قتاز إىل ضبب ٚدٛدٟ.
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ٚدع٣ٛ إ ايك١ً اٜكًا عدَٞ ٭ْ٘ عباز٠ عٔ عدّ ايهس١ٜ، َدؾٛع١ بـإ ايهـس   

٬َشَتـ٘ َـع ضـًب    ٚغرل ايهس َتكادإ ٚايكًٌٝ عبـاز٠ عـٔ غـرل ايهـس ٫ٚ تٓاؾٝـ٘      

ايهس١ٜ ايرٟ ٖٛ ْكٝ  ايهس١ٜ ٚس٦ٓٝر ؾٝعازض ايؿشاح َٔ ٖرٙ اؾ١ٗ َعازق١ 

املبأٜ َع َبآٜ٘ ٜٚسدع بعدٙ إىل اضتؿشاب ايطٗـاز٠ ٚقاعـدتٗا ٚيعًـ٘ يـرا نـإ      

 ا٫ق٣ٛ عٓد املؿٓـ عدّ تٓذط٘ مب٬قا٠.

    ٕ دٍ  ْعِ ٫ هسٟ عًٝ٘ سهِ ايهس ٜع  اؿهِ املدتـ ب٘ مبـا ٖـٛ نـس َـج٬ ا

ديٌٝ ع٢ً عـدّ يـصّٚ ايعؿـس اٚ ايتعـدد يف ايهـس ٫ ْتعـد٣ إىل َجـٌ املـا٤ املصبـٛز          

ٚاَا إ ثبت ي٘ سهِ مبا اْ٘ ٫ ٜٓؿعٌ ْتعد٣ ايٝ٘ ٫ٕ املؿسٚض اْ٘ اٜكـا مبكتكـ٢   

ا٫ضتؿشاب َعتؿِ ٫ ٜٓؿعٌ ٖٚٛ طٗاز٠ املا٤ املتٓذظ بايكا٤ نس عًٝ٘ َـٔ قبٝـٌ   

ىل ايكــا٤ نــس عًٝــ٘ اٚ ايجــاْٞ ؾــٝشهِ بطٗازتــ٘ ا٫ٍٚ ؾــ٬ ٜطٗــس َــا وتــاز تطٗــرلٙ إ

ــٓـ  ــاٖس املؿـ ــ٘ اهللظـ ــدزى    زمحـ ــإ املـ ــٛ نـــريو إ نـ ــسو٘ ا٫ٍٚ ٖٚـ بـــٌ ؾـ

ا٫مجاعات املٓعكد٠ ع٢ً طٗاز٠ املا٤ املتٓذظ بايكا٤ نس عًٝ٘ ٚاَا إذا نإ املدزى 

اديــ١ عؿــ١ُ ايهــس َٓعُــا إىل ا٫مجــاع عًــ٢ عــدّ اخــت٬ف ادــصا٤ املــا٤ ايٛاســد 

ك٘ ببع  ؾ٬ ٚدـ٘ يعـدّ اٱيتـصاّ بطٗـاز٠ اؾُٝـع بعـد املـصز، ا٫ إ        املُتصز بع

ٜكـــاٍ َـــع ايعًـــِ بايهسٜـــ١ ٜعتؿـــِ ايهـــس باديـــ١ عؿـــُتٗا ٖٚـــٞ غـــرل َعازقـــ١  

 باضتؿشاب لاض١ املتٓذظ ؾٝشهِ بطٗاز٠ اؾُٝع بك١ُُٝ ا٫مجاع املصبٛز.

ٚاَا َع عدّ ايعًِ بايهس١ٜ ؾ٬ عاؾِ ي٘ ا٫ ا٫ضتؿشاب ٖٚٛ َعازض َـع  

ضتؿشاب لاض١ املتٓذظ ٫ٚ سهَٛـ١ بُٝٓٗـا يعـدّ تطـبٝب ايػـو يف اسـدُٖا       ا

َع ا٫خس، ْعِ ميهـٔ إ ٜسدـع بعـد املعازقـ١ إىل قاعـد٠ ايطٗـاز٠ ٚاضتؿـشابٗا        

 زمحـ٘ اهلل ٖرا ٚاَا اؿهِ بطٗاز٠ املتٓذظ ايرٟ غطٌ ؾٝ٘ ايرٟ دـصّ املؿـٓـ   

ٱيتـصاّ بـٛزٚد املطٗـس    بعدَ٘ ؾ٬ وتاز إىل املعازق١ ٚايسدـٛع إىل ايكاعـد٠ ٫ٕ ا  
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يف ايكًٌٝ ٚعدَ٘ يف ايهجرل يٝظ ا٫ ٫ْؿعاٍ ا٫ٍٚ بامل٬قا٠ ٚعدّ اْؿعاٍ ايجاْٞ ب٘ 

ؾًٛ نإ َكتك٢ ا٫ضتؿشاب طٗازت٘ ٚعدّ اْؿعاي٘ بٛقٛع املتٓذظ ؾٝ٘ ؾ٬ ٚد٘ 

٫غــذلاط ايــٛزٚد، ْعــِ يف اعتبــاز ايتعــدد ٚايعؿــس ؾٝــ٘ إ مل ٜعتدلُٖــا يف ايهــس   

ي٘: َا اؾاب ٖرا غ٦ٝا ا٫ ٚقد طٗسٙ، ٚدـ٘ ا٫ إ املطـٌٗ ي٬َـس    ي٬مجاع اٚ يكٛ

 .اْا ْعتدلُٖا يف ايهس اٜكا نُا ضٝذ٤ٞ إٕ غا٤ اهلل

املطأي١ ايجا١َٓ: ايهس املطبٛم بايك١ً إذا عًِ ٬َقات٘ يًٓذاض١ ٚمل ٜعًِ ايطابل 

ٕ َٔ امل٬قا٠ ٚايهس١ٜ إ دٌٗ تازىُٗا اٚ عًِ تازٜذ ايهس١ٜ، سهـِ بطٗازتـ٘ ٚا  

، ٚإ عًــِ تـازٜذ امل٬قـا٠ سهــِ بٓذاضـت٘ ٚاَـا ايكًٝــٌ     (5)نـإ ا٫سـٛط ايتذٓـب   

املطبٛم بايهس١ٜ امل٬قٞ شلا، ؾإ دٌٗ ايتازىإ اٚ عًِ تازٜذ امل٬قـا٠ سهـِ ؾٝـ٘    

سهِ بٓذاضـت٘، تـأزٜذ    (4)بايطٗاز٠، َع ا٫ستٝاط املرنٛز، ٚإ عًِ تازٜذ ايك١ً

اب ايكًـ١ ٚعـدّ ايهسٜـ١ إىل شَـإ     غ٤ٞ َُٓٗا وهـِ بطٗازتـ٘ يتعـازض اضتؿـش    

امل٬قا٠ َع اضتؿشاب عدّ امل٬قا٠ إىل شَـإ ايهسٜـ١ ؾرلدـع إىل قاعـد٠ ايطٗـاز٠      

ٚاضتؿشابٗا، ٚنرا إذا عًِ تأزٜذ ايهس١ٜ ٚدٌٗ تازٜذ امل٬قا٠ ؾإ اضتؿـشاب  

عدّ امل٬قا٠ إىل شَإ ايهس١ٜ اثسٙ ايطٗاز٠ ٚيهٔ َا ذنسْا َٔ ايسدـٛع إىل قاعـد٠   

ٚاضتؿشابٗا َب  عًـ٢ َـا ذنسْـاٙ َـٔ َعازقـ١ ايكاعـد٠ املطـتؿاد٠ َـٔ          ايطٗاز٠

ديٌٝ ايهس١ٜ ٚإ امل٬قا٠ َكتكـ١ٝ يًٓذاضـ١ ٚايعؿـ١ُ قتادـ١ إىل ضـبب ٚدـٛدٟ       

َع املطتؿاد َٔ ايٓبٟٛ ٚا٫ ؾبٓا٤ ع٢ً قعـ ايٓبٟٛ اٚ قـعـ د٫يتـ٘ ٚاضـتكساز    

قـاٍ املـاتٔ ٚإ نـإ    ايبٓا٤ ع٢ً َؿاد ايؿشاح نإ املسدع ٖٛ تًو ايكاعد٠ ٚيرا 

ا٫سٛط ايتذٓـب، يهـٔ َـا ذنسْـا َـٔ ٚدـ٘ ا٫ستٝـاط انـا َـا هـسٟ يف ايؿـسض            

                                                           

 ( بٌ ا٫ظٗس ذيو. 5)
 ا٫ظٗس ٖٛ اؿهِ يًطٗاز٠. (4)
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ا٫ٍٚ ٜع  ؾٛز٠ ايتعازض ا٫ضتؿـشابني يًذٗـٌ بايتـأزىني ؾـإ املسدـع بعـد       

املعازق١ ٖٞ تًو ايكاعد٠ املكدّ عًـ٢ اضتؿـشاب ايطٗـاز٠ ؾكـ٬ عـٔ قاعـدتٗا       

عًـِ بتـأزٜذ ايهسٜـ١ ٚايػـو يف تـأزٜذ      ٫ٚ هسٟ يف ايؿسض ايجاْٞ ٖٚـٛ ؾـٛز٠ اي  

ــ١ ٜٓؿــٞ ٚدــٛد َكتكــٞ       ــا٠ إىل شَــإ ايهسٜ ــشاب عــدّ امل٬ق ــإ اضتؿ ــا٠ ؾ امل٬ق

ايٓذاض١ ؾـ٬ ٚدـ٘ يًسدـٛع إىل ايكاعـد٠ ٚايكـدز املتـٝكٔ َـٔ َسدـع ا٫ستٝـاط يف          

ايهتـاب ٖـٛ ايؿــسض ايجـاْٞ نُــا يف اؾُـٌ املتعكبـ١ ي٬ضــتجٓا٤ ٚإ نـإ ميهــٔ إ       

ذنــسٙ َــٔ ا٫ستٝــاط ا٫ضتػــهاٍ يف دسٜــإ ا٫ضتؿــشاب يف ٜهــٕٛ ايٛدــ٘ ؾُٝــا 

فٍٗٛ ايتأزٜذ ملا ٜرنسٙ َٔ عدّ اتؿـاٍ شَـإ ايـٝكني بايػـو ؾرلدـع ا٫ستٝـاط       

ــا٠     ــأزٜذ امل٬ق ــا٫ٍٚ. ٚإ عًــِ ت إىل ايؿــٛزتني ا٫ إ ٜكــاٍ باختؿاؾــ٘ اٜكــًا ب

 سهِ لاضت٘ ٫ضتؿشاب عدّ ايهس١ٜ إىل شَإ امل٬قا٠ َٚكتكاٙ ايٓذاض١.

ٚاَــا ايكًٝــٌ املطــبٛم بايهسٜــ١ امل٬قــٞ شلــا ؾــإ دٗــٌ ايتازىــإ ؾٝذـــسٟ          

ــ٘       ــاز٠ ٫ٚ ٜعازقـ ــِ بايطٗـ ــا٠ ٚوهـ ــإ امل٬قـ ــ١ إىل شَـ ــا٤ ايهسٜـ ــشاب بكـ اضتؿـ

اضتؿــشاب عــدّ امل٬قــا٠ إىل شَــإ ايكًــ١ يعــدّ ا٭ثــس يــ٘ بعــد عــدّ اثبــات تــأخس 

 امل٬قا٠ عٔ ايهس١ٜ ؾٝشهِ بايطٗاز٠.

ا٠ ٚغـو يف تـأزٜذ ايكًـ١ ؾـإ اؾـازٟ اضتؿـشاب       ٚنرا يٛ عًِ تـأزٜذ امل٬قـ  

بكا٤ ايهس١ٜ إىل شَإ امل٬قا٠ ؾٝشهِ بايطٗاز٠ يف ايؿسعني، ٚإ عًـِ تـأزٜذ ايكًـ١    

ؾؿٞ امل  سهِ لاضت٘ ٚمل ٜعًِ ٚدٗ٘ َع إ اضتؿشاب عدّ امل٬قا٠ إىل شَاْـ٘  

 ٜهؿٞ يف اؿهِ بايطٗاز٠.
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ٚمل ٜعًــِ اْٗــا ٚقعــت ؾٝــ٘ قبــٌ  (5)املطــأي١ ايتاضــع١: إذا ٚدــد لاضــ١ يف ايهــس

ايهس١ٜ اٚ بعدٖا وهِ بطٗازت٘ ا٫ إذا عًِ تأزٜذ ايٛقٛع، يعني َا ضبل يف ايؿـسع  

ايطابل بٌ يٛ مل اعًـِ ؾسقـًا بُٝٓٗـا ا٫ َـٔ دٗـ١ بكـا٤ ايٓذاضـ١ ٚعًٝـ٘ نـإ عًـ٢           

 املؿٓـ اٱغاز٠ إىل ا٫ستٝاط ايطابل اٜكًا.

قـا٠ يف خٕ ٚاسـد سهـِ بطٗازتـ٘ ٚإ     املطأي١ ايعاغس٠: إذا سدثت ايهس١ٜ ٚامل٬

نإ ا٫سٛط ا٫دتٓـاب، ٭ٕ املكتكـٞ املٛدـٛد َـع املـاْع ٫ ٜـ٪ثس، ْعـِ إ نـإ         

ظسف ؼكل املاْع َتشدًا َع ؼكل املكتكـٞ بـايؿتض ٫ ٜـ٪ثس املـاْع ٫ْـ٘ عًـ١ يعـدّ        

املكتك٢ ٚايع١ً انا تـ٪ثس يف ظـسف املتـأخس عـٔ ٚدـٛدٙ ٫ يف ظـسف ٚدـٛدٙ ٚا٫        

ب بني ايع١ً ٚاملعًـٍٛ، ا٫ إ ٜكـاٍ إ املٛدـٛد َـع املكتكـٞ يف ظـسف       بطٌ ايذلت

ٚاسد ٫ ميهٔ إ ٜ٪ثس يف زؾـع املكتكـ٢ بـايؿتض ٚدؾعـ٘ ٭ٕ ظـسف تـأثرلٙ يف املٓـع        

ٜتشد َـع ظـسف ؼكـل املُٓـٛع ؾـ٬ ميهـٔ إ ٜـ٪ثس يف عدَـ٘ ٚايٛادـب عكـ٬ً ٖـٛ            

ٓـع بدْٚـ٘ عـٔ تـأثرل     ٚدٛد املاْع يف َستبـ١ َكـدّ عًـ٢ َستبـ١ ٚدـٛد  ٓٛعـ١ ؾـ٬ مي       

امل٬قا٠، ٖرا َكاؾًا إىل إ ايعاٖس َٔ قٛي٘ إذا بًؼ املا٤ قـدز نـس ٫ ٜٓذطـ٘ غـ٤ٞ     

ــا٠ ٭ٕ ايتكطــِٝ مب٬سعــ١ ســاٍ      ــٌ امل٬ق ــ١ قب إ ايعاؾــِ َــٔ ايٓذاضــ١ ٖــٛ ايهسٜ

 عسٚض امل٬قا٠ ٚعًٝ٘ ؾُع نٕٛ ا٫دتٓاب اسٛط نُا يف امل  ٜهٕٛ ا٭ق٣ٛ.

ا نـإ ٖٓـاى َـا٤إ اسـدُٖا نـس ٚاٯخـس قًٝـٌ، ٚمل        املطأي١ اؿاد١ٜ عػس: إذ 

ــِ        ــني مل وه ــرل َع ــًا اٚ غ ــدُٖا َعٝٓ ــ١ يف اس ــت لاض ــس، ؾٛقع ــا ن ــِ إ اُٜٗ ٜعً

ا٫دتٓـاب عٓـ٘ إ نـإ َطـبٛقًا      ٚإ نـإ ا٫سـٛط يف ؾـٛز٠ ايـتعني     (5)بايٓذاض١

بايك١ً َع ضبل اٯخس بايهس١ٜ ؾٛاقض بٌ ٖٛ خازز عٔ َؿسد َٔ املطأي١ ٚداخٌ 

                                                           

 ( ْزِ املسأنة يُذسجة يف املسأنة اانساتقة. 5)
 ( ايعاٖس إ وهِ يف املعني بٓذاضت٘ ا٫ اذا ضبكت نسٜت٘.5)
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ٜعًِ ايهس ٚايكًٌٝ َُٓٗا، ٚاَا َع ضبل نًُٝٗا بايك١ً ؾ٬ضتؿشاب ايك١ً يف ؾُٝا 

امل٬قــٞ ٫ٚ ٜعازقــ٘ ا٫ضتؿــشاب يف اٯخــس ْعــسًا إىل ايعًــِ عــدٚخ ايهسٜــ١ يف  

ــدُٖا ٭ٕ ايعًــِ اٱمجــايٞ ٫       ــكٛط ا٫ضتؿــشاب يف اس ــب يط ــدُٖا املٛد اس

ُـ       ّٛ ا٭ؾـٌ  ٜٛدب خسٚز غ٤ٞ َٔ ايطـسؾني عـٔ نْٛـ٘ َػـهٛنًا ٚداخـ٬ً يف ع

ؾًِ ٜبل َا ميٓع عٔ دسٜإ ا٫ضتؿشابني ا٫ ايتهًٝـ املتٛدـ٘ إىل املعًـّٛ بُٝٓٗـا    

املٛدب دسٜاُْٗا ضكٛط٘ َٚٔ املعًّٛ إ ٖرا انا ٜهٕٛ َاْعـًا يـٛ نـإ يًُعًـّٛ     

 اٱمجايٞ تهًٝـ َٓذص ٚاَا يف َجٌ َا مٔ ؾٝ٘ ايرٟ ٫ ٜتعًل باملعًّٛ اٱمجايٞ

ٔ دسٜإ ا٭ؾًني ٚيرا قـايٛا إ اضتؿـشاب ايٓذاضـ١    تهًٝـ ايصاَٞ ؾ٬ َاْع َ

هسٟ يف اْا٥ني لطني عًِ بطٗـاز٠ اسـدُٖا يٛقـٛع املطـس ؾٝـ٘ بـٌ ؾـسح بعكـِٗ         

بٓذاض١ ٬َقٞ نٌ َُٓٗا ٖٚرا قطعٝ٘ عًُٝـ١ يًٛاقـع ٚعًٝـ٘ ؾـٝشهِ بٓذاضـ١ نـٌ       

َُٓٗا اٜكًا ي٫ٛ يف نٌ َُٓٗا لاض١ ٭ٕ دسٜـإ اضتؿـشاب عـدّ ايهسٜـ١ ؾُٝٗـا      

اضتؿشاب ايٓذاض١ يف اْا٥ني عًِ بٛقٛع املطس يف اسـدُٖا، ٚاَـا َـع ضـبل      ْعرل

ن٬ُٖــا بايهسٜــ١ ٚســدٚخ ايــٓكـ يف اســدُٖا ؾــاؿهِ بٛدــٛب ا٫دتٓــاب عٓــ٘ 

ــاز إىل ضــبب ٚدــٛدٟ ٖــٛ ا٫عتؿــاّ اٚ       َــب  عًــ٢ َــا َــس َهــسز َــٔ إ احملت

 ا٫ْؿعـــاٍ ٚاملؿـــٓـ قـــ٣ٛ ايجـــاْٞ ٚاستـــاط يف ا٫ٍٚ، ٚإ ٚقعـــت ايٓذاضـــ١ يف 

ــدُٖا ايػــرل املعــني ؾــايكٍٛ بٓذاضــت٘ إذا ناْــا َطــبٛقني بايكًــ١ اٜكــًا َتذــ٘          اس

ي٬ضتؿشاب بكا٤ امل٬قٞ ع٢ً ايك١ً ؾٝتٓذظ ؾٝذب ا٫دتٓاب عٓ٘ َكدَـ١، ْعـِ   

َع ضبكُٗا بايهس١ٜ اٚ عدّ اؿايـ١ ايطـابك١ شلُـا ٫ وهـِ بايٓذاضـ١ يعـدّ ايعًـِ        

ٔ إ تب٢ٓ املطأي١ عًـ٢ َـا َـس    عدٚخ تهًٝـ بطبب ٬َقا٠ ايٓذظ امل٬قٞ، ٚميه

َٔ استٝاز ا٫عتؿاّ إىل ضبب ٚدٛدٟ ٚا٫ْؿعاٍ ٚعًـٞ ؾٝهـٕٛ عًـ٢ املؿـٓـ     
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ا٫ستٝــاط ستــ٢ يف ٬َقــٞ ايٛاســد غــرل املعــني ٫ٚ ٜكتؿــس عًــ٢ ا٫ستٝــاط يف         

 خؿٛف ٬َقا٠ ايٛاسد املعني.

املطأي١ ايجا١ْٝ عػس: إذا نإ َـا٤إ اسـدُٖا املعـني لـظ، ؾٛقعـت لاضـ١ مل       

ــِ      ٜ ــدّ ايعً ــ١ ايطــاٖس، يع ــِ بٓذاض ــاٖس، مل وه ــٓذظ اٚ ايط ــا يف اي ــِ ٚقٛعٗ عً

بٛقٛع٘ ؾٝ٘ ؾٝبك٢ ع٢ً طٗازت٘ نُا إ ا٭ؾٌ ايدلا٠٤ عٔ ٚدٛب ا٫دتٓـاب عـٔ   

 غرل َا نإ ٚادب ا٫دتٓاب قبٌ ايٛقٛع.

املطأي١ ايجايجـ١ عػـس: إذا نـإ نـس مل ٜعًـِ اْـ٘ َطًـل اٚ َكـاف ؾٛقعـت ؾٝـ٘           

ٚاذا نإ نسإ اسدُٖا َطًل ٚاٯخس َكـاف ٚعًـِ    (5)ضت٘لاض١ مل وهِ بٓذا

ــا،         ــِ بطٗازتُٗـ ــٝني، وهـ ــ٢ ايتعـ ــِ عًـ ــدُٖا، ٚمل ٜعًـ ــ١ يف اسـ ــٛع ايٓذاضـ ٚقـ

٫ضتؿشاب طٗازت٘ يعدّ ايعًِ بتأثرل ايٓذاض١ ؾٝ٘ ٚيو إ تب  املطـأي١ عًـ٢ َـا    

٥ع َس اٜكًا َٔ استٝاز ا٫عتؿاّ إىل ضبب ٚدٛدٟ ٚعدَ٘ ؾٝكاٍ إ امل٬قا٠ يًُا

َطًكًا ضبب َٚكتكٞ ي٬ْؿعاٍ ٚنْٛ٘ نسًا َٔ َا٤ َـاْع ٚا٭ؾـٌ عدَـ٘ ٫ مبعٓـ٢     

عدّ نْٛ٘ نسًا َٔ َا٤ يعدّ ايعًِ ؿايت٘ ايطابل بٌ ا٭ؾاي١ عدّ ؼكل املاْع عـٔ  

اْؿعــاٍ ٖــرا املــا٥ع بعــد ايعًــِ بتشكٝــل ضــبب لاضــت٘، َٚجًــ٘ َــا إذا نــإ نــسإ    

ذاضـ١ يف اسـدُٖا ٚمل ٜعًـِ عًـ٢     اسدُٖا َطًل ٚاٯخس َكاف ٚعًِ ٚقٛع ايٓ

ايتعني َع ايعًِ بايهس املطًل ٚاملكاف ٚاَا َع اؾٌٗ بإ اُٜٗا َطًـل َٚكـاف   

 ؾاؿاٍ ؾٝ٘ نُا ؾُٝا نإ ٖٓاى َا٤إ اسدُٖا نس ٚاٯخس قًٌٝ ؾسادع.

املطأي١ ايسابع١ عػس: ايكًٌٝ ايٓذظ املـتُِ نـسًا بطـاٖس اٚ لـظ، لـظ عًـ٢       

باملػٗٛز ع٢ً احملهٞ ٚإ نإ ايكٍٛ بايطٗاز٠ ؾـاملتُِ  ا٭ق٣ٛ، نُا عًٝ٘ ا٭غٗس 

                                                           

 ( ايعاٖس إ وهِ بٓذاضت٘ ا٫ اذا نإ َطبٛقًا با٫ط٬م ع٢ً َا تكدّ.5)
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بايطٗاز٠ ٚد٘ ٫ضتؿشاب طٗاز٠ املتُِ ٚيٛ عٛزض باضتؿشاب لاضـ١ املـتُِ   

بايؿتض زدع إىل قاعد٠ ايطٗاز٠ ؾُٝٗا، ٚدع٣ٛ اْ٘ مل ٜجبت اٱمجـاع عًـ٢ عـدّ    

دٛاش اخـت٬ف ادـصا٤ املـا٤ ايٛادـب يف ايطٗـاز٠ ٚايٓذاضـ١ ستـ٢ يف ايعـاٖس ؾـ٬          

تعازض بني ا٭ؾًني ٫ستُاٍ بكا٤ نـٌ َُٓٗـا عًـ٢ سهُـ٘ يف ايعـاٖس ٚإ عًـِ       

اُْٗــا ٫ ىتًؿــإ يف ايٛاقــع َدؾٛعــ١ بأْــا ٫ متــاز إىل اٱمجــاع عًــ٢ ا٫ؼــاد يف  

ايعاٖس بٌ ٜهؿٝٓا اٱمجاع عًٝ٘ يف ايٛاقع ٭ٕ امل٬ش١َ بني طٗاز٠ املـتُِ ٚطٗـاز٠   

رب اسد ا٫ضتؿشابني ؾٝطكطإ مجٝعًا املتُِ ٚاقعًا ٚلاضتُٗا ٜٛدب ايعًِ به

٫ َٔ د١ٗ اٱمجاع ع٢ً اؼـاد سهـِ املـا٤ ايٛاسـد يف ايعـاٖس بـٌ مبككـ٢ ْؿـظ         

اٱمجاع عًـ٢ اؼادُٖـا يف ايٛاقـع َكـاؾًا إىل إ ظـاٖس اٱمجـاع ٜعـِ اٱمجـاع         

ع٢ً ا٫ؼاد ست٢ يف ايعاٖس، ْعِ ميهٔ إ ٜكاٍ ٫ َعسق١ بني ا٫ضتؿشابني َع 

دسٜاُْٗا املدايؿ١ ايعًُٝـ١ يًٛاقـع قـسٚز٠ إ ايبٓـا٤ عًـ٢ بكـا٤ نـٌ        عدّ اضتًصاّ 

دص٤ ع٢ً سهُ٘ ٫ ٜعًِ ؾٝ٘ كايـ يًٛاقع ؾـٛاشإ )ٜهـٕٛ اؾُٝـع طـاٖسًا( ٫ٚ     

قــرل يف إيتــصاّ ايٓذاضــ١ يف ايعــاٖس ؾُٝــا نــإ يف ايٛاقــع مجــع بــني ايكــدٜٔ         

٘ مبـا إذا  ؾطكٛطٗا يٝظ َٔ ادٌ املعازق١ َع ديٌٝ ايٛاقع ست٢ ٜـدع٢ اختؿاؾـ  

نإ يديٌٝ ايٛاقع اثس عًُـٞ بـٌ َـٔ ادـٌ اقتكـا٤ دسٜاُْٗـا طٗـاز٠ ادـصا٤ املـا٤          

املٛدٛد ٚلاضتٗا ٖٚٛ غرل َعكٍٛ، َٚا زلعت َٔ دٛاش ادسا٤ ا٫ضتؿـشابني  

ؾُٝــا مل ٜهــٔ يف دسٜاُْٗــا كايؿــ١ عًُٝــ١ يًٛاقــع انــا ٖــٛ يف غــرل َــا مــٔ ؾٝــ٘  ــا  

ٚزد غٝدٓا يف ايطٗـاز٠ عًـ٢ اضتؿـشاب    ٜطتًصّ دسٜاُْٗا اؾُع بني ايكدٜٔ ٚا

٫ امجـاع َـع عـدّ ا٫َتـصاز ٖٚـِ       طٗاز٠ املتُِ بأْ٘ ٫ ٜكتك٢ طٗاز٠ اؾُٝع إذ

ــاز٠          ــ٘ يف ايطٗ ــ١ ي ــ٘ ٫ َدخًٝ ــأي١ ٚاْ ــصز يف املط ــِ امل ــكٛط سه ــ٢ ض ــٕٛ عً فُع

ٚايٓذاض١ ٖرا قؿٌ َا اٚزدٙ ا٫ٚ ٚثاْٝـًا بعـد اضـكاط مجًـ١ َـٔ ايذلدٜـدات يف       
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بعكٗا إىل بع  َـع خـسٚز دًـٗا عـٔ قـٌ ايهـ٬ّ َٚـع ذيـو         ايط٪اٍ ايسادع 

ٜتٛدٻ٘ عًٝ٘ اْا ٫ ْكٍٛ مبدخ١ًٝ ا٫َتصاز يف ايطٗاز٠ ست٢ ٜدعٞ ضكٛط َدخًٝتـ٘  

با٫مجاع بٌ ْكٍٛ بعد املـصز ٜعًـِ باؼـاد سهـِ املـا٤ ٚعـدّ ايتبعـٝ  ْٚطـتعٗس         

 ٔ اضـتعٗاز   اؿهِ بطٗاز٠ اؾُٝع ي٬ؾٌ ٚإ بكٝٓا ع٢ً ايػو قبٌ املصز بٌ ميهـ

سهُ٘ قبٌ املصز اٜكـا إ ثبـت ا٫مجـاع عًـ٢ عـدّ اخـت٬ف سهُـ٘ قبـٌ املـصز          

ٚبعدٙ ملا اعذلف ب٘ َٔ ا٫مجاع ع٢ً عـدّ َدخًٝـ١ املـصز يف ايـتطٗرل ٚايتٓذـٝظ      

ــ٘       ــاز٠ ؾٝطــكغ ب ــإ اضتؿــشاب ايطٗ ــاْع َــٔ دسٜ ــ٘ ٫ َ يف املطــأي١ ؾا٫ْؿــاف اْ

ثايجـًا باْـ٘ ٫ فـس٣     ع ضـسٙ قـد اضتؿشاب لاض١ املتُِ بـايؿتض، ْعـِ اٚزد عًٝـ٘    

( سٝح اْ٘ إذا بًؼ املا٤ قدز نس ٫ ٜٓذط٘ غ٤ٞي٬ؾٌ َع عُّٛ املؿّٗٛ يف قٛي٘ )

ٜؿدم ع٢ً املتُِ اْ٘ قًٌٝ ٫ق٢ َتٓذطًا ؾتٓذظ ؾٝٓدؾع َا ٜكاٍ إ املطـتؿاد َـٔ   

احملٍُٛ ٖٚٛ قٛي٘ ٫ ٜٓذظ نٕٛ املٛقٛع َا ٜهـٕٛ قـاب٬ً يًتـٓذظ ٚعدَـ٘ ٖٚـٛ      

ؾٝدسز املٛزد عٔ َٛقٛع ايديٌٝ َؿًَٗٛا َٚٓؿـٛؾًا ٚساؾـٌ ايـدؾع    املا٤ ايطاٖس 

إ لعٌ املٛقٛع املا٤ املتُِٝ املؿسٚض ايطٗاز٠ ْٚكٍٛ ٖٛ َا٤ يـٝظ بهـس ٫ٚقـ٢    

لطًا ؾتٓذظ ؾٝٓدؾع َا ٜكاٍ إ املطـتؿاد َـٔ احملُـٍٛ ٖٚـٛ قٛيـ٘ ٫ ٜـٓذظ نـٕٛ        

ٝدـسز املـٛزد عـٔ    املٛقٛع َـا ٜهـٕٛ قـاب٬ً يًتـٓذظ ٚعدَـ٘ ٖٚـٛ املـا٤ ايطـاٖس ؾ        

َٛقٛع ايديٌٝ َؿَٗٛا َٚٓؿٛتًا ٚساؾٌ ايدؾع إ لعـٌ املٛقـٛع املـا٤ املتـُِٝ     

املؿسٚض ايطٗاز٠ ْٚكٍٛ ٖٛ َا٤ يٝظ بهس ٫ٚقـ٢ لطـًا ؾتـٓذظ ؾٝػـٌُ املؿٗـّٛ      

ملتُِ. ْعِ قد ٜٛزد عًٝ٘ بإ املتـُِٝ ايطـاٖس نـريو  ٜٓطبـل عًٝـ٘ عٓـٛإ املؿٗـّٛ        

ٝتٓذظ نريو ٜٓطبل عًٝ٘ عٓٛإ املٓطٛم ٭ْ٘ َا٤ بًـؼ  يهْٛ٘ ق٬ًًٝ ٫ق٢ َتٓذطًا ؾ

بامل٬قا٠ نسًا ؾ٬ ٜٓذظ ؾٝتعازض املؿّٗٛ ٚاملٓطٛم ٜٚتطاقطإ ؾٝبك٢ اضتؿـشاب  

ايطٗاز٠ ؾٝ٘ دازٜا ٜٚطكغ ب٘ اضتؿـشاب ايٓذاضـ١ يف ؾـاسب٘ ؾرلدـع إىل قاعـد٠      
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ؾـِ  بـإ ايعـاٖس َـٔ ايسٚاٜـ١ إ ايعا     زمحـ٘ اهلل ايطٗاز٠ يهٔ اداب عٓـ٘ غـٝدٓا   

ٚايع١ً يعدّ ا٫ْؿعاٍ ٖٞ ايهس١ٜ اؿاؾ١ً قبٌ امل٬قا٠ دٕٚ َا نإ َع٫ًًٛ يـ٘ ٭ٕ  

َا نإ َع٫ًٛ ي٬ًُقا٠ ٜهٕٛ َتشكل يف َستب١ ا٫ْؿعاٍ يهْٛٗا َعًـٛيني ي٬ًُقـا٠   

٫ٚ ميهٔ إ ميٓع اسد املعًٛيني عٔ اٯخس ٭ٕ املاْع ايرٟ ٖٛ ع١ً ايعدّ هب إ 

ٚاملؿـسٚض إ ايهسٜـ١ َتشـد٠ َـع ا٫ْؿعـاٍ زتبـ١ ؾهٝــ        ٜتكدّ ع٢ً َعًٛي٘ طبعًا 

ميهٔ إ ٜهٕٛ َاْعًا ٚإ غ٦ت تٛقٝض ذيو ؾٓكٍٛ قد ٜهٕٛ ايهس١ٜ ساؾ١ً قبٌ 

امل٬قا٠ ٚقد ٜهٕٛ َع٘ ٚقد ٜهٕٛ َتـأخس٠ عٓـ٘ ؾُـا نـإ قبـٌ امل٬قـا٠ ٫ ٜٓبػـٞ إ        

بُـٛزد  ٜطتػهٌ يف قابًٝتٗا يًُٓـع عـٔ ا٫ْؿعـاٍ ٭ٕ َكتكـ٢ ايٓذاضـ١ انـا ٚزد ؾ      

َػػٍٛ باملاْع ؾ٬ ٜ٪ثس بٌ ايتأثرل يًُاْع ايـرٟ ٖـٛ عًـ١ يًعـدّ ؾٝـ٪ثس ؾا٫عتؿـاّ       

ٚعــدّ ا٫ْؿعــاٍ َٚــا نــإ َكسْٚــًا َــع امل٬قــا٠ ؾٗــٛ َــب  ايؿــسع ايطــابل يف نــ٬ّ  

ــٓـ  ــ٘ اهللاملؿ ــٛط      : )زمح ــاز٠ ٚا٭س ــا٭ق٣ٛ ايطٗ ــا٠ ؾ ــ١ ٚامل٬ق ــازٕ ايهسٜ ــٛ ق ي

عتؿـاّ َتشـد َستبـ١ َـع امل٬قـا٠ ايـ  ٖـٞ        ايٓذاض١( ؾإٔ ايهس١ٜ اي  ٖٞ ع١ً ا٫

ع١ً ا٭ؾعاٍ ؾبتصاسِ ايعًتإ ٜع  ع١ً ا٫ْؿعاٍ ٚع١ً عدَ٘ ؾرلدع إىل قاعد٠ َٔ 

ايكٛاعد َٚا نإ َتأخسًا عٔ امل٬قا٠ نإٔ ٜهٕٛ َع٫ًٛ شلـا ؾٗـٛ َـٔ قـٌ ايهـ٬ّ      

ٜـ      ١ سٝح إ امل٬قا٠ نُا ٜهٕٛ ع١ً ي٬ْؿعاٍ ٜهٕٛ عًـ١ يًهسٜـ١ ؾٝهـٕٛ ؼكـل ايهس

يف َستب١ ؼكل ا٫ْؿعاٍ َٚـٔ املعًـّٛ إ َجًـ٘ ٫ ٜؿعـٌ إ ٜـ٪ثس يف عـدّ ا٫ْؿعـاٍ        

ــ٘ زتبــ١ ؾايهسٜــ١ ايــ  متٓــع عــٔ      ــ٘ ؾــ٬ ٜعكــٌ إ ٜكازْ ٭ٕ غًــ١ ايػــ٤ٞ َكــدّ عًٝ

ا٫ْؿعـاٍ انــا ٖــٞ ايهسٜـ١ ايــ  ٜهــٕٛ اضـبل َٓــ٘ ٖٚــرا َـا ٜكــاٍ إ املطــتؿاد َــٔ     

ي٬عتؿـاّ دٕٚ ايٛاقعـ١ َعـ٘ يف املستبـ١      ايؿشاح عًٝ٘ ايهس١ٜ ايطابك١ ع٢ً امل٬قا٠

ٚإ نإ قد عسؾت إ ا٭ق٣ٛ َاْع١ٝ ايهس١ٜ امل٬ق١ٝ َع امل٬قـا٠ اٜكـًا ٖـرا ٚيهـٔ     

يو إ متٓع َٔ نٕٛ امل٬قا٠ ع١ً يًهس١ٜ بٌ ٖٞ عباز٠ عـٔ اتؿـاٍ املـا٥ني ٚ شٚاٍ    
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سدُٜٗا عدٚخ سدٸ ٚاسد شلا ٖٚٛ عني ايهسٜـ١ إذ يٝطـت ٖـٞ ا٫ نـٕٛ اجملُـٛع      

را َكداز ٚاملؿسٚض إ فُٛع املتُِ ٚاملتُِ ا٫ ذيو املكداز ٚانا ٫ ٜهٕٛ نسًا ن

يعدّ ايٛسد٠ ؾإذا ؾاز با٫تؿاٍ ٚاسد نإ نسًا َٚٔ املعًّٛ إ ٚسدتُٗا عباز٠ 

عٔ شٚاٍ ايؿؿٌ املٛدب يًتعـدد ٚاْك٬بـ٘ إىل ايٛؾـٌ َٚـٔ املعًـّٛ إ ايؿؿـٌ       

اسـد اٯخـس ٫ٚ عـدّ اٯخـس      ٚايٛؾٌ قدإ يٝظ ٚدـٛد اسـدُٖا َكـدًَا عًـ٢    

َكد١َ يٛدٛد ؾاسب٘ ٚا٫ يصّ ايدٚز املعـسٚف ؾامل٬قـا٠ عـني ٚسـد٠ اؿـد بُٝٓٗـا       

ٖٚــٛ يف َستبــ١ شٚاٍ ايتعــدد ؾٝهــٕٛ ايهسٜــ١ يف َستبــ١ امل٬قــا٠ ؾٝهــٕٛ َــٔ املطــأي١   

ايطابك١ ٖٚٞ َا يـٛ سـدثت ايهسٜـ١ ٚامل٬قـا٠ يف َستبـ١ ٚاسـد٠ ايـ  بٓـ٢ املؿـٓـ          

ٗازت٘، ضًُٓا نٕٛ ايهس١ٜ ؾؿ١ ٚدٛدٜـ١ َعًٛيـ١ ي٬ًُقـا٠ يهٓـا     ع٢ً ط زمح٘ اهلل

نٓع عـٔ إ ايػـ٤ٞ َعًـٛيٞ عًـ١ ٚاسـد٠ ٫ٚ ميهـٔ إ ميٓـع اسـدُٖا عـٔ اٯخـس           

ــا ٫ ْسٜــد      ٫ؼادُٖــا يف املستبــ١ ٚيــصّٚ تكــدّ املــاْع عًــ٢ املُٓــٛع زتبــ١ ٚذيــو ٭ْ

َع٫ًًٛ ي٬ٍٚ ٚاَا بايتكدّ ٚايتأخس يف املستب١ ا٫ نٕٛ اسدُٖا ع١ً يٰخس ٚاٯخس 

َــع عــدّ ايعًٝــ١ بُٝٓٗــا ؾــ٬ ْطــب١ بُٝٓٗــا َــٔ ٖــرٙ اؾٗــ١ ؾــ٬ فــاٍ ٭ٕ ٜكــاٍ إ   

ايٓذاضــ١ ٚايهسٜــ١ َتشــدتإ يف ايستبــ١ ٭ُْٗــا َعًــ٫ٕٛ يعًــ١ ٚاســد٠ إذ هــٛش إ   

ٜهٕٛ اسد َعًٛيٞ ع١ً ٚاسد٠ ع١ً يعدّ املعًٍٛ اٯخس ٚعًٝ٘ ؾٝكع ايتـصاسِ بـني   

ذ تأثرلٖــا يف ايهسٜــ١ غــرل قابًــ١ يًتــصاسِ ؾٝهــٕٛ املــصاسِ  اثــسٟ امل٬قــا٠ ٚايهسٜــ١ إ

ي٬ْؿعاٍ اثس ايهس١ٜ ٜع  ا٫عتؿاّ ٭ْ٘ ايـرٟ ٜكـاد ا٫ْؿعـاٍ اٚ ٜٓاقكـ٘ ؾٝهـٕٛ      

ساٍ ٖرٙ املطأي١ ساٍ املطأي١ ايطابك١ َا يٛ قازٕ ايهس١ٜ ٚامل٬قا٠، إ قًت ضـًُٓا  

ٍ يـٝظ ا٫ ايهسٜـ١   ذيو يهٓا ْكٍٛ ظاٖس ايؿشاح إ ايعاؾـِ يًُـا٤ عـٔ ا٫ْؿعـا    

ايطابك١ عٔ امل٬قا٠ دٕٚ اي٬سك١ شلا بـٌ املكازْـ١ شلـا، قًـت يـٝظ ؾٝٗـا ضـ٣ٛ إ        

ايع١ً املـاْع عـٔ ا٫ْؿعـاٍ ٖـٞ ايهسٜـ١ ٚاضـتؿادت ضـبكٗا عٓـ٘ يـٝظ ا٫ َـٔ دٗـ١            
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دعًٗا َ٪ثسًا يف عدَ٘ ٫ٚشّ ايعًـ١ املاْعـ١ ايتكـدّ عًـ٢ املُٓـٛع ؾٝذـب إ ٜهـٕٛ        

َتكدَــ١ طبعــًا عًــ٢ ا٫ْؿعــاٍ ستــ٢ ميٓــع عٓــ٘ يهٓــ٘ ٫  ايهسٜــ١ ايــ  دعًــت َاْعــًا 

ٜكتك٢ إىل ايتكدّ ايطبعٞ ٚقد عسؾت اْ٘ يٝظ ا٫ عباز٠ عٔ نْٛ٘ َـ٪ثسًا يف عـدّ   

املُٓٛع ٖٚٛ  هٔ َع نْٛٗا َع ا٫ْؿعاٍ َعًٛيني ي٬ًُقا٠، ؾك٬ً عُـا إذا ناْـت   

تؿـشاب  ٖٞ ٚامل٬قا٠ َعًٛيٞ ع١ً ٚاسد٠ ؾتًدـ املؿٗـّٛ ايؿـشاح ٫ ٜسؾـع اض   

ايطٗاز٠ يف املتُِ ايطاٖس ؾٝعازض اضتؿشاب ايٓذاضـ١ ٚقـد عسؾـت إ َكتكـ٢     

ايتعازض ايسدٛع إىل قاعد٠ ايطٗـاز٠ ا٫ إ ميٓـع ايتعـازض، ٚقـد ٜطـتدٍ بـاـدل       

املسٟٚ املػٗٛز نُا ادعاٙ بعـ  بـٌ اجملبـٛز بعُـٌ َـٔ مل ٜعُـٌ بـاـدل ايٛاسـد         

نسًا مل وُـٌ خبجـًا ٭ٕ ايعـاٖس َـٔ      ايع  يٛ َٓع اغتٗازٙ ٖٚٛ قٛي٘ إذا بًؼ املا٤

عدّ محً٘ اـبح عدّ ؼًُ٘ ي٘ بعد ايبًٛؽ َٚٔ ايٛاقض اْ٘ ٜعـِ ايـدؾع ٚايسؾـع    

إذا بًـؼ قـدز نـس ٫    ؾتهٕٛ ايهس١ٜ زاؾع١ نُا اْٗا داؾعـ١ ٚبٗـرا ٜؿـازم ايؿـشاح )    

( ؾإٔ ايتٓذٝظ املٓؿٞ ظاٖس يف اؿدٚخ ؾـ٬ ٜػـٌُ ايسؾـع ٚاَـا ٖـرا      ٜٓذط٘ غ٤ٞ

باط٬قـ٘ ٜػـٌُ ايسؾـع ٚايـدؾع ؾٝـدٍ عًـ٢ إ ايبًـٛؽ نـسًا َطٗـس يًُـا٤           اـدل ؾٗـٛ  

ٚعًٝ٘ ؾ٬ ؾسم بني نٕٛ املتُِ طاٖسًا اٚ لطـًا، ٫ٚ ديٝـٌ عًـ٢ محـٌ املـا٤ ايـرٟ       

ٜبًؼ نسًا ع٢ً خؿٛف املـا٤ ايطـاٖس، َٚـا اٚزد عًٝـ٘ غـٝدٓا يف ايطٗـاز٠ َـٔ إ        

 ٛ ز ايؿعـٌ املكـازع ؾٝـ٘،    ايعاٖس َٔ اؿٌُ املٓؿٞ ٖٛ اؿٌُ املتذدد اؿادخ يعٗـ

غرل ٚازد ٭ٕ اؿٌُ املٓؿٞ يٝظ ا٫ اؿٌُ بعد ايبًٛؽ ٖٚٛ محٌ ددٜد ؾٝٓتؿـٞ،  

ٚبعباز٠ اخس٣ ٫ ٜعكٌ إ ٜساد َٔ اؿٌُ املٓؿٞ غـرل اؿُـٌ اؾدٜـد ٭ٕ اؿُـٌ     

ايعتٝل غرل قابـٌ ايـصٚاٍ ٫ٚ د٫يـ١ ؾٝـ٘ عًـ٢ نـٕٛ املـساد ايٓذاضـ١ ايػـرل احملُٛيـ١           

ٚبعبـاز٠ اخـس٣ ؾـسم بـني اؿُـٌ اؾدٜـد ٚايٓذاضـ١ اؾدٜـد٠،          ايٓذاض١ اؾدٜد٠،

ٚايٓذاضــ١ املستؿعــ١ ٚإ ناْــت ٖــٞ ايطــابك١ يهــٔ اؿُــٌ املٓؿــٞ ٖــٛ اؿُــٌ بعــد  
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ايبًٛؽ ٖٚٛ ددٜد، ٚاؿاؾٌ د٫ي١ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ عًـ٢ ايتذـدد ٚاؿـدٚخ يـٝظ     

ايٓؿٞ يف املكازع ع٢ً ايصَإ ٚع٢ً ايجبٛت ٚ َٓػأٙ ا٫ َا ذنسٚٙ َٔ د٫ي١ ايؿعٌ

ــ١ ددٜــد٠ َٚــٔ      املطــتكبٌ إذ ٫ ٜٓطبــل ذيــو ا٫ عًــ٢ نــٕٛ ايٓطــب١ املجبتــ١ اٚ املٓؿٝ

املعًّٛ إ ذيو ٫ ٜكتكٞ اشٜد َـٔ إ ٜهـٕٛ ايًؿـغ ظـاٖسًا يف ايٓطـب١ يف ايصَـإ       

املطتكبٌ ؾٝهٕٛ َعٓـاٙ إ املـا٤ بعـد ايبًـٛؽ ٫ وُـٌ ٜعـ  ٜٓؿـٞ َٓـ٘ اؿُـٌ َٚـٔ           

بًٛؽ محٌ ددٜـد ٚيـرا قـايٛا إ ايبكـا٤ عبـاز٠ عـٔ       املعًّٛ إ اؿٌُ ايرٟ بعد اي

ــٕٛ ٚدــٛدًا بعــد        ـــ ٜه ــدًا نٝ ــٔ ٚدــٛدًا ددٜ ــٛ مل ٜه ــٛد بعــد ايٛدــٛد ؾً ايٛد

ايٛدٛد، ٚاَا دع٣ٛ اعتباز اؿدٚخ ؾٝ٘ مبع٢ٓ عدّ ضبك٘ بـايٛدٛد ستـ٢ ٜهـٕٛ    

املٓؿٞ ٖٛ سدٚخ اؿٌُ ٫ َطًل ٚدٛدٙ ؾٗٞ  ٓٛع١ عًـ٢ َـدعٝٗا، ٚيـٛ ضـًُٓا     

ؾأنا ْطًُ٘ بايٓطب١ إىل ايٓطب١ ايطـًب١ٝ ٚاٱهابٝـ١ ؾُعٓـ٢ ٫ وُـٌ      اعتباز اؿدٚخ

اْ٘ ودخ يف املا٤ عدّ اؿٌُ ؾبتشؿغ ع٢ً اؿدٚخ املعتدل يف اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، ثـِ  

إذا اٚزد عًٝ٘ غٝدٓا ا٭ندل بعد تطًِٝ د٫يت٘ ٚؾش١ ضٓدٙ مبعازقت٘ َع َؿّٗٛ )

 إ املتُِ بامل٬قا٠ ٜٓؿعٌ ؾٝعـازض  ( ؾأْ٘ ظاٖس يفبًؼ املا٤ قدز نس ٫ ٜٓذط٘ غ٤ٞ

َــا دٍ عًــ٢ إ ايبــايؼ نــسًا ٫ ٜتشُــٌ لاضــ١ ٚايٓطــب١ عُــّٛ َــٔ ٚدــ٘ ٫ؾــذلام   

ايؿشاح يف ايكًٌٝ امل٬قٞ ايرٟ ٫ ٜبًؼ نسًا، ٚاؾص٤ عٔ ايؿـشاح يف ايبـايؼ نـسًا    

 يف ساٍ ايطٗاز٠ ٚهتُعإ يف ايبايؼ لطًا، إ قًت ٖرا يف ايتُِٝ بايطاٖس ٚاَا يف

ايتُِٝ بايٓذظ ؾ٬ َعسض يًذص٤، قًت ٜعازق٘ يف ايتُِٝ بـايٓذظ اديـ١ لاضـ١    

غطاي١ اؿُاّ املكتؿس٠ بايطرل٠ بني املطًُني ع٢ً ا٫دتٓاب َٔ املٝـاٙ ايبايػـ١ نـسًا    

ٗٻسبسٚا١ٜ ايطهْٛٞ: ) َِّس ٫ٚ ٜٹط ( ٚقٛيـ٘ ضـبشإ اهلل نٝــ ٜطٗـس َـٔ غـرل       املا٤ ٜٴط

اؾــص٤ املصبــٛز ٜٛدــب ايسدــٛع إىل قاعــد٠ َــا٤، ٚؾٝــ٘ إ َعازقــ١ ايؿــشاح َــع 

ايطٗاز٠، ؾًٛ قٌٝ املسدع اضتؿشاب لاض١ املتُِ بايؿتض بك١ُُٝ اٱمجاع، قًٓا 
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يٝظ باٚىل َٔ إ ٜهٕٛ املسدع اضتؿشاب طٗاز٠ املتُِ بايهطـس، َـع إ د٫يـ١    

ايؿشاح ع٢ً لاض١ امل٬قـٞ يف َستبـ١ ايبًـٛؽ ٫ ٜٓـايف زؾـع ايٓذاضـ١ عـٔ اؾُٝـع         

عٓــ٘ نُــا ٖــٛ َكتكــ٢ َــا ذنــسٙ َــٔ قاعــد٠ ايذلتٝــب بــني ايهسٜــ١ َٚطــٝٗا  َتــأخسًا

ؾامل٬قٞ ٜٓذظ يف َستب١ ايبًٛؽ ٚتستؿع ايٓذاض١ عٔ اؾُٝع يف َستب١ املتأخس٠ ٚاَا 

دص٤ ايطهْٛٞ ؾُع قعؿ٘ امجاٍ املساد اضكط٘، َـع استُـاٍ إ ٜهـٕٛ املـساد إ     

ٗٸس َٔ غرل َا٤ ٫ قٌ ي٘ ٖٓا إذ املا٤ ٫ ٜطٗس بػرل املا٤ ٚقٛي٘: ضبشإ اهلل نٝـ  ٜط

٫ ْكٍٛ إ املطس غرل املا٤ بٌ َكداز َٓ٘ ؾإذا بًؼ املٝاٙ ايك١ًًٝ باٱمجاع سدًا يهجـس  

ٜطٗس اؾُٝع ؾٝهٕٛ نٌ بعـ  َطٗـسًا يهـٌ بعـ  ؾأْـ٘ َعٓـ٢ ايعؿـ١ُ بـايهجس٠،         

ؾتًدـ إ ايكٍٛ بطٗاز٠ املتُِ بايطاٖس ٫ ىًٛ عـٔ ٚدـ٘ بـٌ ٚاملـتُِ بـايٓذظ      

اددل اؾص٤ بعٌُ اؿًٞ ٚغـرلٙ  ـٔ ٫ ٜـس٣ ايعُـٌ بـاـدل ايٛاسـد بـٌ ٜٚٓكـٌ         إ 

اؿًٞ امجاع املدايـ ٚامل٪ايـ عًٝ٘ يهٔ ٜٖٛٔ دع٣ٛ اٱمجاع َا ْكً٘ بعكِٗ 

َٔ اْ٘ مل ٜٓكً٘ َٔ اـاؾ١ اسد ٚمل ٜعٌُ ب٘ َـٔ ايعاَـ١ ا٫ ابـٔ سطـٔ ٚس٦ٓٝـر      

 ػٞ إ ٜذلى.ؾا٫ستٝاط يف املتُِ بايٓذظ بٌ َطًكًا  ا ٫ ٜٓب



 

 

 

 

 فصن ماء املطر

َا٤ املطس اؾازٟ َٔ ايطُا٤ مبكداز ٜؿـدم عًٝـ٘ املطـس عسؾـًا َـٔ غـرل اعتبـاز        

ــ        ــدٙ يف بع ــد: ٚتكٝ ــ٢ ايتكٝ ــديٌٝ عً ــدّ اي ــ٬م ٚع ــ٢ ا٫زض ي٬ط ــإ عً اؾسٜ

ا٫خبــاز باؾسٜــإ َػــتب٘ املــساد ؾــ٬ ٜٛدــب ايتدؿــٝـ باشٜــد َــٔ املتــٝكٔ ٖٚــٛ   

٘ ٜتشكل بـ٘ عٓـٛإ املطسٜـ١ عسؾـًا: ؾٗـٛ سـاٍ تكـاطسٙ        اؾسٜإ َٔ ايطُا٤ ع٢ً ٚد

َٔ ايطُا٤ ٜع  َاداّ َتكاطسًا ناؾازٟ ؾ٬ ٜتٓذظ َا مل ٜتػرل ضٛا٤ دس٣ َـٔ  

املٝصاب اٚ ع٢ً ٚد٘ ا٫زض اّ ٫بٌ ٚإ نإ قطسات بػـسط ؾـدم املطـس عًٝـ٘     

عسؾًا ملا عسؾت َٔ ا٫طـ٬م ٚعـدّ ايتكٝـد ٚايـديٌٝ عًـ٢ ذيـو نًـ٘ ٖـٛ ا٫خبـاز          

اٱمجاعات املتك١ُٓ عاؾ١ُٝ املطس ايٓاشٍ ع٢ً ا٫زض ايٓذط١ سني ٜهـ َٔ ٚ

ايططض اٚ ٜٓتصح َٔ ا٭زض بٌ يف بعكٗا ايتؿسٜض بطٗاز٠ طـني املطـس اىل ث٬ثـ١    

أٜاّ: احملٍُٛ ع٢ً عدّ ايعًِ بٓذاضت٘ بعدٖا: ٚاذا ادتُـع يف َهـإ ٚغطـٌ ؾٝـ٘     

َـاداّ اٱتؿـاٍ ٚعـدّ    ايٓذظ طٗس ٚإ نإ قًـ٬ٝ ملـا عسؾـت َـٔ عؿـُت٘ ٚاْـ٘       

ا٫ْكطاع عُا ٜتكاطس َـٔ ايطـُا٤ ٫ ٜٓؿعـٌ، ْعـِ اذا اْكطـع َٓـ٘ املطـس تـٓذظ إ         

 نإ ق٬ًٝ، َٚٔ مجٝع َا ذنسْا ظٗس ايٛد٘ ؾُٝا اغتًُت عًٝ٘:

ايجــٛب اٚ ايؿــساؽ ايــٓذظ اذا تكــاطس عًٝــ٘ املطــس ْٚؿــر قــٞ    املطــأي١ ا٫ٚىل:

ٚاذا ٚؾـٌ اىل بعكـ٘ دٕٚ بعـ     مجٝع٘ طٗس، ٫ٚ وتاز اىل ايعؿـس اٚ ايتعـدد   

طٗس َا ٚؾٌ ايٝ٘ ٖرا اذا مل ٜهٔ ؾٝ٘ عني ايٓذاض١ ٚا٫ ؾـ٬ ٜطٗـس ا٫ اذا تكـاطس    
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ــس        ــاملطس ايتعــدد ٫ٚ ايعؿ ــس ب ــا ٜطٗ ــدل ؾُٝ ــ٘ ٫ ٜعت ــا، َــٔ اْ ــ٘ بعــد شٚاٍ عٝٓٗ عًٝ

٫ٚغ٤ٞ  ا ٜعتدل يف غرلٙ ٫ْ٘ ٜطٗس نٌ َا اؾاب٘ يًُسض١ً املعٍُٛ بٗا ؾٗٛ اقـ٣ٛ  

ٔ اؾازٟ اذ زمبا ْكٍٛ ؾٝ٘ باملطس بـٌ ايتعـدد يف اؾًُـ١ ٫ٚ ْكـٍٛ غـ٤ٞ      يف ذيو َ

َٔ ذيو يف املطس ؾايجٛب ٜطٗس مبذسد اؾاب١ املطـس نًـ٘ اٚ بعكـ٘ ٚستـ٢ اذا نـإ      

ؾٝ٘ عني ايٓذاض١ طٗس َٔ أدصا٥٘ نٌ َا اؾاب٘ ض٣ٛ املٛقع ايرٟ ؾٝـ٘ ايٓذاضـ١   

عد ا٫شاي١ طٗس ٜٚتؿسع ع٢ً ؾاْ٘ ٫ ٜطٗس َاداَت عًٝ٘ ؾإ اشًٜت ٚأؾاب٘ املطس ب

 َا ذنسْاٙ َا يف:

ا٫ْــا٤ املــذلٚع مبــا٤ لــظ ــــ ناؿــب ٚايػـسب١ ٚمُٖٛــا ـ اذا     املطـأي١ ايجاْٝــ١: 

تكاطس عًٝ٘ طٗس َا٩ٙ ٚاْا٩ٙ باملكداز ايرٟ ؾٝ٘ َا٤ ٚنرا ظٗسٙ ٚاطساؾـ٘ إ ٚؾـٌ   

اّ ضـطش٘  ايٝ٘ املطس ساٍ ايتكاطس، ٫ٚ ٜعتدل ؾٝ٘ ا٫َتـصاز، بـٌ ٫ٚ ٚؾـٛي٘ اىل متـ    

ايعاٖس، ٚإ نإ ا٫سٛط ذيو، اٜكًا َٔ إ املـا٤ املٛدـٛد يف ا٫ْـا٤ بـٌ ْٚؿـظ      

ا٫ْا٤ ٜطٗس مبذسد اؾابت٘ باملا٤ ٚٚقٛع٘ ؾٝ٘ ٚاملٛقع اـايٞ َٔ املـا٤ اٜكـا ٜطٗـس    

إ اؾاب٘ املطس ؾ٬ ٜعتدل يف طٗاز٠ املٛقع املػػٍٛ باملا٤ اؾاب١ املطس ي٘ بٌ ٫ٚ يف 

ؾاب١ املطس ظُٝع ضطش٘ ايعاٖس ؾك٬ عٔ باطٓ٘، َٚٓـ٘ ٜعٗـس   طٗاز٠ مجٝع املا٤ ا

اْ٘ ٫ ٜعتدل ا٫َتصاز ٜع  اَتصاز املطس ٚيٛ بك١ُُٝ َا اَتصز َعـ٘ يف ايبـاقٞ نـٌ    

ٗٸسذيو ٫ط٬م املسض١ً ) ( ٚيهٔ يًـٓؿظ يف مجًـ١  ـا ذنـس     َا اؾاب٘ املطس ؾكد ط

طـس ٜعــ  ظٗــسٙ  غـ٤ٞ ْعــِ ٫ اغــهاٍ يف طٗـاز٠ نــٌ َٛقــع َـٔ ا٫ْــا٤ اؾــاب٘ امل   

ٚاملٛقع اـايٞ َٔ املا٤، ٚاَا املٛقع املػػٍٛ باملا٤ ؾ٬ ديٌٝ ع٢ً طٗازتـ٘ اذ ٫  

ٜؿدم عًٝ٘ اْ٘ اؾاب٘ املطس ٫ٚ ٜٓايف ذيو اعتؿاّ َا ؾٝ٘ َاداّ ٜتكاطس عًٝ٘ املطس 

اذ ٫ ديٌٝ ع٢ً طٗـاز٠ ا٫ْـا٤ مبذـسد ٚؾـٛي٘ باملعتؿـِ ٚإ ؾـسض اْـ٘ قـاّ عًٝـ٘          

ْؿظ ا٫ْا٤ اىل طٗاز٠ َا ؾٝ٘ ٫ اىل َا٤ املطس ٚضٝذ٤ٞ ايه٬ّ  ديٌٝ ؾٓطتٓد طٗاز٠
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إٕ غا٤ اهلل يف َكاّ اعتباز ايتعدد ٚباؾ١ًُ ٫ ن٬ّ يف إ املٛقٛع يف املسض١ً ٖٛ 

) املٛؾٍٛ( ايكابٌ ٫ٕ ٜه٢ٓ ب٘ عٔ نٌ بع  َـٔ ابعـاض ايػـ٤ٞ ايٛاسـد نُـا      

غ٤ٞ ٚاؾص٤ اٯخس ايرٟ  اْ٘ ٜه٢ٓ ب٘ عٔ نٌ غ٤ٞ  ا ٚقع عًٝ٘ املطس ؾططض املا٤

مل ٜكــع عًٝــ٘ املطــس غــ٤ٞ ٚنــٌ َُٓٗــا ٜؿــًض ٫ٕ ٜهٓــ٢ عٓــ٘ باملٛؾــٍٛ ؾطٗــاز٠  

 اسدُٖا ٫ تطتًصّ طٗاز٠ اٯخس. 

ٚدع٣ٛ اْ٘ ٜه٢ٓ ب٘ عٔ نٌ َا ٜعد عسؾا اَسا ٚاسدًا  ٓٛعـ١ دـدًا ٚا٫ يطٗـس    

     ّ طٗـاز٠   ا٫ْا٤ مبذسد اؾاب١ املطس ببعك٘ ٫ْ٘ غـ٤ٞ ٚاسـد ٚس٦ٓٝـر ؾايكـدز املعًـٛ

خؿٛف ذيو املٛقع ؾإ اَتصز َع غرلٙ َـاداّ َعتؿـُا َٚتؿـ٬ بـاملطس طٗـس      

غرلٙ َٔ ا٫دصا٤ املتطا١ٜٚ ي٘ ٚايٓاشي١ عٓ٘ ٚا٫ ؾ٬ ٜطٗس ا٫ ْؿط٘ ٜٚٓذظ مبذـسد  

اْكطاع املطس، ْعِ يٛ اَتصز َع ضا٥س ا٭دصا٤ طٗـس اؾُٝـع يٲمجـاع عًـ٢ اؼـاد      

َٚع ذيو ؾإ قًٓـا بطٗـاز٠ ا٭ْـا٤ مبذـسد      اؿهِ املا٤ يٛاسد املُتصز بعك٘ ببع 

ٚؾٍٛ املعتؿِ ب٘ ؾٗٛ ٚا٫ ؾٝبك٢ ع٢ً لاضت٘ ا٫ إ ٜعًِ ٚؾـٍٛ املطـس املُتـصز    

مبا يف ا٭ْا٤ ٚيٛ بادصا٥ـ٘ املدتًؿـ١ َعٗـا ايٝـ٘ ٚس٦ٓٝـر ؾا٫ستٝـاط باعتبـاز املـصز ٫         

ْـ    ا٤ اٜكـا ٫  ٜذلى بٌ يٛ مل ٜعًِ بٛؾٍٛ املطس بادصا٥٘ اىل ا٭ْـا٤ ا٫ستٝـاط يف ا٭

ٜذلى ؾٝٓذظ املـا٤ باْكطـاع املطـس با٭ْـا٤ ا٫ إ ٜعـاا يف َـا٤ املطـس بٛدـ٘ وؿـٌ          

 ايتعدد يف ا٭ْا٤ اٚ ْكٍٛ بطٗازت٘ مبذسد اٱتؿاٍ باملعتؿِ.

 ٚاَا َا اغتًُت عًٝ٘:

ٗٻس بٛؾٍٛ املطس ايٝٗا بػـسط إ ٜهـٕٛ َـٔ     املطأي١ ايجايج١: ا٫زض ايٓذط١ تط

سٜض ٚاَا يٛ ٚؾٌ ايٝٗا بعد ايٛقٛع ع٢ً قٌ خخس، نُا اذا ايطُا٤، ٚيٛ باعا١ْ اي

تسغض بعد ايٛقٛع ع٢ً َهـإ ؾٛؾـٌ َهاْـًا خخـس ٫ ٜطٗـس، ْعـِ يـٛ دـس٣ عًـ٢          

َِّٗـس، َـٔ طٗـاز٠ ا٭زض         ٚد٘ ا٫زض ؾٛؾٌ اىل َهـإ َطـكـ باؾسٜـإ ايٝـ٘ ط
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ايٓذط١ بٛؾـٍٛ املطـس ايٝٗـا اٜكـا َـٔ ؾـسٚع َـا َـس يف ؾـدز املطـأي١ بـٌ عسؾـت             

ٜض بطٗاز٠ طني املطس يف بع  ا٭خباز اىل ث٬ث١ اٜـاّ، ْعـِ ٜعتـدل إ ٜهـٕٛ     ايتؿس

ذيو بايتكاطس عًٝ٘ َٔ ايطُا٤ ٚيٛ باعا١ْ ايسٜض ٫ ٜعتدل ذيو يف ايؿسع ايطابل بٌ 

يٝظ ذيو غسطا غرل ؼكل عٓٛإ اؾـاب١ املطـس اذ بعـد اْؿؿـاٍ املطـس َـٔ املهـإ        

سا عسؾًا ٚإ نإ َـٔ َا٥ـ٘ ا٫ اذا   ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ اىل َهإ اخس خسز عٔ نْٛ٘ َط

نإ ايٛقٛع َتٛاتسًا بٓشٛ ٫ ٜٓكطع إتؿاي٘ مبا هسٟ َـٔ ايطـُا٤ اذا نـإ ايطـكـ     

زقٝكــًا ؾٓــصٍ املطــس عًٝــ٘ َٚٓــ٘ اىل ا٭زض َتــٛاتسًا عًــ٢ مــٛ بعــد اجملُــٛع َتؿــ٬ً 

ٚاسدًا ؾٝطٗس َا ٜٓصٍ عًٝ٘ اذ تهٕٛ س٦ٓٝر نُا اذا دس٣ املطس ع٢ً ٚد٘ ا٭زض 

ٌ اىل َهإ َطكـ باؾسٜإ ايٝ٘ ؾاْ٘ ٜطٗس بريو ٫ يؿدم اؾاب١ املطس بـٌ  ؾٛؾ

ؾسٜإ املا٤ املعتؿِ ؾإ اعتدلْا ايتعـدد يف ايـتطٗرل باملعتؿـِ ٚاعتدلْـاٙ ٖٓـا اٜكـا       

نُا اْ٘ اذا اعتدلْا اْؿؿاٍ ايػطاي١ اعتدلْاٙ ٚذيـو ٭ْـ٘ َـا٫ ٜعتـدل ؾٝـ٘ غـ٤ٞ َـٔ        

عتؿِ باملطس َٚا مٔ ؾٝ٘ َـٔ قبٝـٌ ايجـاْٞ بـٌ     ذيو ٖٛ ايتطٗرل باملطس ٫ بهٌ َا ا

ميهٔ إ ٜـدع٢ ؾـدم املطـس عًـ٢ ايٓـاشٍ َـٔ ايطـكـ ايسقٝـل املتـٛاتس ٫ٚ ميهـٔ           

ؾدق٘ يف املكاّ ٚيعـٌ اطـ٬م املـ  ْـاظس اىل َـا ٜـساٙ َـٔ عـدّ اعتبـاز غـ٤ٞ َـٔ            

 ايتعدد ٚاخساز ايػطاي١ يف ايتطٗرل باملعتؿِ َطًكًا.

ٗٸـس بـاملطس، ٚنـرا اذا نـإ       املطأي١ ايسابع١:  اؿـٛض ايـ   ٓذظ ؼـت ايطـُا٤ ٜط

ؼت ايطكـ ٚنإ ٖٓاى ثكب١ ٜٓصٍ َٓٗا ع٢ً اؿٛض، بٌ ٚنرا يٛ اطازت٘ ايسٜض 

ساٍ تكاطسٙ ؾٛقع يف اؿـٛض، ٚنـرا اذا دـس٣ َـٔ َٝـصاب ؾٛقـع ؾٝـ٘، اؿـٛض         

ايٓذظ ؼت ايطُا٤ ٜطٗس بٛقٛع املطـس ؾٝـ٘ ٚيـٛ مل ٜؿـٌ اىل مجٝـع ضـطش٘ َـٔ        

صز بٓا٤ ع٢ً َا يف امل  نُا َس يف طٗاز٠ َـا يف ا٫ْـا٤ يعـدّ ايؿـسم     دٕٚ اعتباز امل

بُٝٓٗا ٚبٓا٤ ع٢ً َا اعتدلْا َـٔ املـصز ْعتـدلٙ ٖٓـا اٜكـًا يعـني َـا ذنسْـاٙ يف ا٭ْـا٤          
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ٚنــرا اذا نــإ اؿــٛض ؼــت ايطــكـ ٚنــإ ٖٓــاى ثكبــ١ ٜٓــصٍ َٓٗــا املطــس عًــ٢     

٠ َـا ٜتؿـٌ بـ٘ ؾٝطٗـس     اؿٛض يؿدم املطس ع٢ً َا ٜٓصٍ ؾ٬ ٜٓذظ ٫ٚشَ٘ طٗاز

ايبك١ٝ َطًكًا اٚ بعد املصز، ٚنرا يٛ اطازت٘ ايسٜض سـاٍ تكـاطسٙ ؾٛقـع يف اؿـٛض     

يؿدم املطس عًٝ٘ إ مل ٜعد املتطاٜس بايسٜض َٓؿؿ٬ َٔ ايٓاشٍ َٔ ايطُا٤ عسؾـًا،  

ٚنرا اذا دس٣ َٔ َٝصاب ؾٛقع ؾٝ٘ بػـسط إتؿـاي٘ بـاملطس ؾاْـ٘ ٜطٗـس بـ٘ اؿـٛض        

ايٓاشٍ َٔ املٝصاب املطـس يؿـسض اعتؿـاَ٘ بإتؿـاي٘ بـاملطس       ٚإ مل ٜؿدم ب٘ ع٢ً

 ٚٚقٛع املطس عًٝ٘.

َِّٗـسًا، بـٌ ٚنـرا اذا ٚقـع        املطأي١ اـاَط١ : إذا تكاطس َـٔ ايطـكـ ٫ ٜهـٕٛ َط

ع٢ً ٚزم ايػذس ثِ ٚقـع عًـ٢ ا٭زض. ْعـِ يـٛ ٫قـ٢ يف اشلـٛا٤ غـ٦ًٝا ـــ نـٛزم          

ـــ ســاٍ ْصٚيــ٘ ٫ ٜكــس، اذا مل ٜكــع عًٝــ   ٘ ثــِ َٓــ٘ عًــ٢ ا٭زض،  ايػــذس ٚمــٛٙ ـ

ؾُذسد املـسٚز عًـ٢ ايػـ٤ٞ ٫ ٜكـس. اذا تكـاطس َـٔ ايطـكـ ٫ ٜهـٕٛ َطٗـسًا ملـا           

عسؾت َٔ عدّ ؾدم املطس عًٝ٘ ٚعدّ اعتؿاَ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ ع٢ً ٚدـ٘ ايتـٛاتس   

ٚايتعاؾس عٝح ٜعد َتؿ٬ً باملطس بـٌ عسؾـت اْـ٘ قـد ٜهـٕٛ ٖـٛ املطـس ْؿطـ٘ عسؾـًا          

ِ عًـ٢ ا٭زض ؾاْـ٘ بعـد اْكطاعـ٘ عـٔ ايـٛزم       ٚنرا ساٍ َا ٜكـع عًـ٢ ايػـذس ثـ    

ىسز عٔ ؾـدم املطـس عًٝـ٘ ْعـِ سـني ٚقٛعـ٘ عًـ٢ ايـٛزم اٚ ٬َقاتـ٘ يػـ٤ٞ يف           

اشلٛا٤ ٜهٕٛ َطسًا ؾٝطٗس َا اؾاب٘ نُا اْ٘ ٫ ٜكس بؿدم املطس عًٝ٘ فسد َـسٚزٙ  

ع٢ً غ٤ٞ َا مل ٜطتكس عًٝ٘ عٝح ٜٓكطع عٔ املا٤ ايٓاشٍ َٔ ايطُا٤ ٚ ـا َـس َـٔ    

 اّ املطس بٌ ٚاملتؿٌ ب٘ ٚاْ٘ ٫ ٜٓؿعٌ تعسف ساٍ َا يف:اعتؿ

املطأي١ ايطادض١: إذا تكاطس ع٢ً عني ايٓذظ، ؾذلغٻض َٓٗا عًـ٢ غـ٤ٞ خخـس،    

مل ٜٓذٸظ، إذا مل ٜهٔ َعـ٘ عـني ايٓذاضـ١، ٚمل ٜهـٔ َتػٝٸـسًا. َٚـٔ ٖـرا ايكبٝـٌ         

 اٜكا َا دعً٘ ضابع املطا٥ٌ.
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لطًا ؾٛقع عًٝ٘ املطس ْٚؿر ؾٝ٘ ٚتكاطس  : َٔ اْ٘ اذا نإ ايططضاملطأي١ ايطابع١

َٔ ايطكـ، ٫ تهٕٛ تًو ايكطسات لط١ ٚإ نإ عني ايٓذاضـ١ َٛدـٛد٠ عًـ٢    

ايططض ٚٚقع عًٝٗا. يهٔ بػسط إ ٜهٕٛ ذيو ساٍ تكاطسٙ َٔ ايطُا٤ ٚأَـا اذا  

اْكطع ثِ تكاطس َٔ ايطكـ َـع ؾـسض َـسٚزٙ عًـ٢ عـني ايـٓذظ ؾٝهـٕٛ لطـًا.         

 َٔ املٝصاب بعد ٚقٛع٘ ع٢ً ايططض. ٜعتدل ؾٝ٘ اَسإ: ٚنرا اؿاٍ إذا دس٣

اســدُٖا: إ ٫ ميــس بعــد ايٓــصٍٚ عًــ٢ لاضــ١ اٚ َتــٓذظ يف دــٛف ايطــطض   

سٝح اْ٘ ٫ َاْع َٔ إ ٜتٓذظ ب٘ ٚذيو ٫ْ٘ سني ٚقٛع٘ ع٢ً ايططض ٚإ نـإ  

َعتؿًُا ٫ ٜٓذظ يؿـدم املطـس عًٝـ٘ يهـٔ بعـد ْصٚيـ٘ يف دٛؾـ٘ ىـسز َـٔ نْٛـ٘           

ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ املطس ايٛاقع ع٢ً قٌ ثِ َٓ٘ اىل قٌ خخس سٝـح َـس اْـ٘    َطسًا بٌ 

 ىسز عٔ ايعاؾ١ُٝ.

ْعِ يٛ نإ نجرلًا عٝح ٜعد َتؿ٬ً باملطس عسؾًا نـإ ناملـا٤ املطـس اؾـازٟ َـٔ      

 املٝصاب َٔ سٝح ايعؿ١ُ ٚعدّ ا٫ْؿعاٍ بامل٬قا٠.

يطـطض سـاٍ   ثاُْٝٗا: إ ٜهـٕٛ ذيـو ٜعـ  َـسٚزٙ بايٓذاضـ١ ٚٚقٛعـ٘ عًـ٢ ا       

تكاطسٙ َٔ ايطُا٤ ٚا٫ تـٓذظ بامل٬قـا٠ ٚنـرا اؿـاٍ ؾُٝـا ٜٓـصٍ َـٔ املٝـصاب َـع          

إتؿاي٘ بايطـطض ايـٓذظ اٚ ايٓذاضـ١ املٛدـٛد٠ ؾٝـ٘ ؾاْـ٘ ٚإ نـإ ذيـو يف سـاٍ          

 ايتكاطس نإ طاٖسًا يهْٛ٘ َعتؿًُا بإتؿاي٘ باملطس ٚا٫ نإ لطًا َٚا ذنس يف:

طكـ ايـٓذظ ٜهـٕٛ طـاٖسًا اذا نـإ ايتكـاطس      : اذا تكاطس َٔ اياملطأي١ ايجا١َٓ

ساٍ ْصٚي٘ َٔ ايطُا٤، ضٛا٤ نإ ايططض اٜكًا لطًا اّ طاٖسًا، ٖـٛ عـني َـا َـس     

يف ضابك١ َٔ إ ٚقٛع املطس ع٢ً ايٓذظ املٛدٛد يف ايططض ايٓاشٍ َٓ٘ ٫ ٜٓذظ 

 ٚإ نإ ْصٚي٘ يف ساٍ تكاطسٙ َٔ ايطُا٤ ٚنرا َا تعسض ي٘ يف:
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َٔ إ ايذلاب ايٓذظ ٜطٗس بٓصٍٚ املطـس عًٝـ٘ اذا ٚؾـٌ اىل     :املطأي١ ايتاضع١

اعُاق٘ ست٢ ؾاز طًٝٓا، ؾـإ قٛيـ٘ َـا اؾـاب٘ املطـس ؾكـد طٗـس ٜػـًُ٘ بعَُٛـ٘ بـٌ           

 ٚاملٛزد َٛزد يًٓـ اـاف ٚنرا َا ذنسٙ يف:

: اؿؿرل ايٓذظ ٜطٗس بـاملطس، ٚنـرا ايؿـساؽ املؿـسٚؽ عًـ٢      املطأي١ ايعاغس٠

ي  ؼتٗا أٜكا لط١ تطٗس اذا ٚؾٌ ايٝٗا. ْعِ اذا ا٭زض، ٚاذا ناْت ا٭زض ا

نإ اؿؿرل َٓؿؿ٬ عٔ ا٭زض ٜػهٌ طٗازتٗا بٓصٍٚ املطس عًٝ٘ اذا تكاطس َٓـ٘  

ْعـرل َـا َـس َـٔ اٱغـهاٍ ؾُٝـا ٚقـع عًـ٢ ٚزم ايػـذس ٚتكـاطس َٓـ٘ عًـ٢              عًٝٗا

ا٭زض، ٚغايب ٖرٙ ايؿسٚض قد َس ايتعسض شلا يف امل  ٚيٝظ َدزنٗا ضـ٣ٛ  

املطس ٚعدّ تٓذط٘ بايٓذاض١ ٚاْ٘ اذا اؾاب املتٓذظ طٗـسٙ خؿٛؾـًا َـا    عؿ١ُ 

 ذنسٙ يف: 

ٗٻـس اذا أؾـاب املطـس مجٝـع َٛاقـع        املطأي١ اؿادٜـ١ عػـس   : ا٫ْـا٤ ايـٓذظ ٜط

ايٓذظ َٓ٘. ْعِ اذا نإ لطًا بٛيٛؽ ايهًب ٜػـهٌ طٗازتـ٘ بـدٕٚ ايـتعؿرل يهـٔ      

يٮؾـٌ ٚاطـ٬م ايؿـشٝش١     بعدٙ اذا ْصٍ عًٝ٘ ٜطٗس َٔ غرل سادـ١ اىل ايتعـدد،  

اؿان١ُ ب٘ ٖٚٞ َكٝد٠ ملسض١ً املطس ايداي١ ع٢ً عدّ اؿاد١ اىل غـ٤ٞ خخـس ٚعـٔ    

ْٗا١ٜ ا٭سهاّ ٚاملدتًـ ضكٛط ايتعؿرل ٚيف طٗاز٠ غٝدٓا بعد ْكً٘ َا أسطٔ شلـا  

ايتُطو باط٬م املسض١ً، قًت ايٓطب١ بني املسض١ً ٚايؿشٝش١ ايداي١ ع٢ً ايـتعؿرل  

٘ َٚع ايتطاقغ ؾاملسدع ا٭ؾٌ ؾ٬ سطـٔ يف ايتُطـو مبـا ٖـٛ     ٖٛ ايعُّٛ َٔ ٚد

َبتًــ٢ باملعــازض إ٫ِ إ ميٓــع َــٔ اطــ٬م ايؿــشٝش١ يًُطــس بــٌ ٚايهــجرل يعٗــٛز   

ايؿشٝش١ يف ايػطٌ باملا٤ ايكًٌٝ ٚيف نتاب ايطٗاز٠ اٜكًا َٚا ابعـد َـا بٝٓـ٘ ٚبـني     

 .ايكٍٛ بعدّ ضكٛط ايتعدد نُا َٔ املعتدل ٖٚٛ اسٛط
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 حلمامماء ا

َــا٤ اؿُــاّ: املٛدــٛد٠ يف سٝاقــ٘ ايؿــػاز مبٓصيــ٘ اؾــازٟ عاؾــِ ٫ ٜٓؿعــٌ    

بامل٬قا٠ بػسط إتؿاي٘ باـصا١ْ اذا نإ َا يف اـصا١ْ ٚسدٙ اٚ َـع َـا يف اؿٝـاض    

 بكدز ايهس َٔ غرل ؾسم بني تطاٟٚ ضطشٗا َع اـصا١ْ اٚ عدَ٘. 

 مبكتكـ٢ ايكاعـد٠   ٚتٛقٝض ٖرٙ املطأي١ ٜكتكٞ ايتعسض ؿهِ ٖـرا املـا٤ أ٫ًٚ  

 ا٭ٚي١ٝ َع قطع ايٓعس عٔ ا٭خباز اـاؾ١ ثِ ايتعسض يًُطتؿاد َٓٗا. 

ؾٓكٍٛ َطأي١ اعتؿاّ َا٤ اؿُـاّ ٜعـ  َـا يف سٝاقـ٘ ايؿـػاز مبـا يف اـصاْـ١        

َطًك١ أٚ اذا نإ َا يف اـصا١ْ نـسًا َـب  عًـ٢ اعتبـاز تطـاٟٚ ايطـطٛح يف ايهـس        

َطًكـًا َٚـٔ ٜعتـدل يف اعتؿـاّ ايطـاؾٌ بايعـايٞ        ؾُٔ ٜعتدلٙ َطًكًا ٫ ٜـساٙ عاؾـُاً  

نسٜ٘ ايعايٞ: عًٝ٘ إ ٜعتدل ايهسٜ٘ يف اـصا١ْ َٚٔ ٫ ٜعتدل تطاٟٚ ايططٛح س٦ٓٝر 

بــٌ ٜــس٣ تكــٟٛ نــٌ َــٔ ايطــاؾٌ ٚايعــايٞ بــاٯخس ٫ ٜعتــدل ايهسٜــ٘ ا٫ يف اجملُــٛع 

ا يف ٚع٢ً نٌ ساٍ مبكتك٢ ايكاعد٠ اذا مل ٜهٔ ست٢ باْكـُاّ َـا يف اؿٝـاض ملـ    

اـصا١ْ نسًا ٜٓؿعٌ ايطاؾٌ ٚيٛ مب٬قا٠ ايعايٞ، ْعِ ٫ ٜٓؿعٌ ايعايٞ مب٬قا٠ ايطـاؾٌ  

يعًٛٙ ٚدسٜاْ٘ ٖرا َع اخت٬ف ضطض َا يف اؿٝـاض َـع َـا يف اـصاْـ١ ٚاَـا َـع       

تطاٟٚ ضطشُٝٗا ؾ٬ اغهاٍ يف اعتؿاّ ٚاْ٘ يف سهِ ايهس ٚضـٝذ٤ٞ ايهـ٬ّ يف   

 ملؿٓـ ي٘ ٚاَا مبكتك٢ ايكاعد٠ ايجا١ْٜٛ.اعتباز ايتطاٟٚ ٚعدَ٘ عٓد تعسض ا
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) ٜهــٔ اؿُــاّ غــرل َعًــّٛ املــساد َٓــ٘ إ ٫ ْعًــِ نٝؿٝــ١ اؿُاَــات يف ذيــو    

ايٛقت اع  ٚقت ٚزٚد ا٫خباز ( املطتؿاد َٔ اخبازٙ ؾكد ٜدَِّع٢ اْؿـساؾٗا ٚيـٛ   

وهِ يػًب١ اىل َا ناْت املاد٠ نـسًا ٚقـد ميٓـع َـٔ ذيـو ٚيهـٔ ٜـدٻع٢ إ ايػايـب         

اجملُــٛع نــسًا ٚقــد ٫ ٜٴعتٓــ٢ بٗــرٙ ايػًبــ١ ٚيهــٔ ٜــدٻع٢ َعازقــتٗا َــع اديــ١   بًــٛؽ

اْؿعاٍ ايكًٌٝ ؾٝكاٍ إ َكتك٢ اط٬قٗا ٚإ نـإ عؿـُت٘ ستـ٢ اذا مل ٜهـٔ نـسًا      

ٚيــٛ با٫ْكــُاّ ا٫ اْٗــا َعازقــ١ َــع اديــ١ اْؿعــاٍ ايكًٝــٌ ؾٝتعازقــإ يف ايكًٝــٌ  

ٕ ايعــاٖس َــٔ ا٭ديــ١ استٝــاز اؿُــاّ ؾرلدــع اىل ا٫ْؿعــاٍ مب٬سعــ١ َــا َــس َــٔ ا

ايعؿ١ُ اىل ضبب ٚدٛدٟ ٚا٭ؾٌ عدَ٘ ٚيهٓٸا ملا ْؿِٗ َـٔ اديـ١ اؿُـاّ إ يـ٘     

خؿٛؾ١ٝ ٫ٚ تس٣ يتطاٟٚ ايطـطٛح يف غـرل اؿُـاّ اعتبـاز ؾـ٬ ميهـٔ إ ٜهـٕٛ        

ــٕٛ        ــدْا إ ٜه ــٝٻٔ عٓ ــ٘، تع ــطٛح ؾٝ ــاٟٚ ايط ــاز تط ــا٤ اعتب ــاّ ايػ ــ١ٝ اؿُ خؿٛؾ

 اـؿٛؾ١ٝ ايػا٤ اعتباز نسٜ٘.

ٚدع٣ٛ اْ٘ ٫ ٜطتؿاد َٓٗا اعتباز خؿٛؾ١ٝ بٌ يعًٗا تػـرل مجٝعـًا اىل عـدّ     

اعتباز تطاٟٚ ايططض ٚاْ٘ ٜعتؿِ ايطاؾٌ بايعايٞ َطًكًا اٚ اذا نإ نـسًا ٚنجـست   

ايتعسض ي٘ َٔ دسَ٘ نجست ا٫بـت٤٬ بـ٘ ٚنْٛـ٘ يف َعـسض ا٭ضـتٓراز بـٌ تـِٖٛ        

يف اؿٝاض َع املٛدٛد يف ايتعدد عٝح ٜس٣ ايؿسف ببع  امل٬سعات املٛدٛد 

اـصاْــ١ َتعــددًا ٚإ نــإ ذيــو تُٖٛــًا بــاط٬ً، خــ٬ف خــدل دعــ٣ٛ ايعــاٖس َــٔ   

 ايٓؿٛف بٌ ايؿتاٟٚ.

ٚدع٣ٛ نْٛ٘ ايػايب نسٜ٘ َا يف املاد٠ ٚإ ناْت َط١ًُ يف اؿُاَـات املعـد٠   

 يًعا١َ ا٫ اْٗا  ٓٛع١ غا١ٜ املٓع يف اؿُاَات ايػدؿ١ٝ.

اؿُاَات ايعا١َ ٖٛ َٛزد ايط٪اٍ يف بعكـٗا  ٚدع٣ٛ اختؿاؾٗا غؿٛف 

فاشؾ١ بٝٓٻ١ َٚٓ٘ ظٗس إ دع٣ٛ غًب٘ ايهس١ٜ يف اجملُٛع اٜكًا  ٓٛع١ َع اْٗـا غًبـ١   
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ٚدٛد ٫ متٓع عٔ ا٭ط٬م ٚايتعازض بٝٓٗا ٚبني أدي١ ايكًٌٝ ٚإ نإ َطـًًُا ا٫  

         ٟ َـٔ إ   إ نْٛ٘ ايٓطب١ عَُٛـا َـٔ ٚدـ٘  ٓٛعـ١ ملـا َـس يف بعـ  َطـا٥ٌ اؾـاز

َٛقـٛعٞ ايـديًٝني َٚٛقـٛع ديٝـٌ اديـ١ اْؿعـاٍ قًٝـٌ         ؿاض ايٓطب١ انا ٖٛ بني

ٖٚٞ ايؿشاح املكط١ُ يًُا٤ ايساند ٚايكًٝـٌ أعـِ َـٔ َٛقـٛع َـا٤ اؿُـاّ َٚـا        

نإ َٛقٛع٘ َا٤ ايكًٌٝ يف ايطسٜل مل ٜبًؼ ظٗٛزٙ مبستبـ١ ٜعـازض ديٝـٌ اؿُـاّ     

يؿشاح املػت١ًُ ع٢ً ايعُّٛ َع اْـ٘  َع اْٗا َعازق١ مبجًٗا يف َٛزدٖا ؾايعُد٠ ا

بعد ايتعازض ٚايتطاقغ نٕٛ تكتكٞ ايكاعد٠ ا٫ْؿعاٍ،  ٓـٛع ملـا َـس ايهـ٬ّ ؾٝـ٘      

َؿؿ٬ً يف اٚا٥ٌ املٝاٙ ٜٚأتٞ عٓـد ا٫بـت٤٬ ؾعٗـس انـا ذنـسٙ َـٔ نْٛـ٘ َـا٤ اؿُـاّ          

ًٝ٘ بايػسٚط املصبٛز٠ مبٓصي١ اؾازٟ ٚايهس ٫ ٜٓؿعٌ بامل٬قا٠ ع٢ً طبل ايكاعد٠ ٚع

ؾًــِ تجبــت ملــا٤ اؿُــاّ خؿٛؾــ١ٝ، ٚإ َكتكــ٢ َــا ذنسْــا عــدّ اعتبــاز نسٜــ٘ يف  

اجملُٛع ؾك٬ً عـٔ خؿـٛف املـاد٠، ٚعًـ٢ اٟ سـاٍ ؾـاذا تـٓذظ َـا ؾٝٗـا ٜطٗـس           

باٱتؿاٍ باـصا١ْ بػسط نْٛٗا نسًا ست٢ بٓا٤ًا ع٢ً اعتباز ايهسٜـ٘ يف اجملُـٛع ٭ٕ   

 اـصا١ْ ايٛازد عًٝ٘ ؾٝعتدل نْٛ٘ َع تٓذظ َا يف اؿٝاض ٫ ٜعتؿِ ب٘ املٛدٛد يف

َا ؾٝٗا نسًا ست٢ ٫ ٜٓؿؿٌ ايٛازد َٓ٘ مبا يف اؿٝـاض ٚاخـت٬ف ايطـطض بـايٓصٍٚ     

ــاز ايــ  ٜهــٕٛ      ــًا َكــاؾًا اىل اطــ٬م ا٭خب اىل اؿٝــاض غــرل َكــس بٛسدتــ٘ عسؾ

اخت٬ف ايططض َٔ املتٝكٔ َٓٗا يٓـدز٠ تطـاٟٚ ضـطض َـا٤ اؿُـاّ َكـاؾًا اىل َـا        

ايطاؾٌ بايعايٞ ضـُٝا َـع نـٕٛ ايعـايٞ نـسًا ٚإ نـإ اٱتؿـاٍ         عسؾت َٔ تكٟٛ

مبجٌ املص١ًَ ٌٖٚ ٜعتدل َصز َا ٜٓصٍ اىل اؿٝاض َع َا ؾٝٗـا يف ايـتطٗرل اٚ ٜهؿـٞ    

فسد اٱتؿاٍ ٚدٗإ َٔ اضتؿشاب ايٓذاض١ ٚعدّ اٱمجاع ع٢ً اؼاد سهـِ  

ٛف ادــصا٤ َــا٤ ايٛاســد َــا مل ميتــصز بعكــ٘ بــبع ، َٚــٔ ا٭ط٬قــات يف خؿــ 

اؿُاّ ايػرل َتعسقـ١ يًُـصز َـٔ إ ايػايـب اْؿعـاٍ َـا يف اؿٝـاض سُٝٓـا ٜـساد          
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ادسا٤ املا٤ َٔ املاد٠ ؾٝٗا َكاؾًا اىل َا َسٻ َٔ املؿـٓـ َـٔ نؿاٜـ١ فـسد اٱتؿـاٍ      

ٚع٢ً َا ذنـسٙ املؿـٓـ َـٔ اعتبـاز ايهسٜـ١ يف املـاد٠ اٚ يف اجملُـٛع ٚعـدّ اعتبـاز          

م بـني اؿُـاّ اٚ غـرلٙ ؾٝذـسٟ ٖـرا اؿهـِ       اؼاد ايططض يف عؿ١ُ ايهسٜـ٘ ٫ ؾـس  

داؾعا ٚزؾعًا يف غرل اؿُاّ اٜكًا ؾاذا نـإ يف املٓبـع ا٭عًـ٢ َكـداز ايهـس اٚ اشٜـد       

ٚنإ ؼت٘ سٛض ؾػرل لظ ٚاتؿٌ باملٓبع مبجٌ املص١ًَ ٜطٗس ٚنرا يٛ غطٌ ؾٝ٘ 

صًَـ١  غ٤ٞ لظ ٜطٗس َع اٱتؿاٍ املصبٛز تع  إتؿـاي٘ مبـا يف املـاد٠ ٚيـٛ مبجـٌ امل     

ٚمٖٛا ٚاَا بٓا٤ًا عًـ٢ َـا ذنسْـا َـٔ عـدّ اعتبـاز ايهسٜـ١ يف اجملُـٛع ؾكـ٬ً عـٔ           

خؿٛف َا يف املاد٠ ؾ٬ هسٟ اؿهِ يف غرل اؿُـاّ يهـٕٛ اؿهـِ عًـ٢ خـ٬ف      

ايكٛاعد ؾٝكتؿس ع٢ً خؿٛف َـٛزد ايـديٌٝ ايـرٟ ميهـٔ بٓـا٤ اؿهـِ ؾٝـ٘ عًـ٢         

 عُّٛ ا٫بت٤٬ ايرٟ ٜٓاضب٘ ايتدؿٝـ ٚايتطٌٗٝ.



 

 

 

 فصن ماء البئر 

دٕٚ ايعازٟ عٔ ايٓبع اجملتُع ؾٝ٘ املٝاٙ َٔ املطس ٚغرلٙ ٚإٕ زلـٞ ب٦ـسًا مبٓصيـ١    

اؾازٟ عاؾِ َعتؿِ ٫ ٜٓؿعٌ مب٬قا٠ ايٓذاض١ ا٫ بايتػٝٸس ضٛا٤ًا نإ بكدز ايهس 

اٚ اقٌ يؿشٝش١ ابٔ بصٜع املعًٌ ؾٝٗا بإ ي٘ َاد٠ سٝـح ٫قـٌ شلـرا ايتعًٝـٌ َـع      

ذ ٜهٕٛ ا٭عتؿاّ س٦ٓٝر ؾٝ٘ بايهجس٠ دٕٚ املاد٠ ؾٝكدّ ايؿـشٝش١  اغذلاط ايهس١ٜ ا

عًــ٢ عُــّٛ َــا دٍ عًــ٢ اْؿعــاٍ ايكًٝــٌ ب٦ــسًا نــإ اٚ غــرلٙ يبعــد ايتدؿــٝـ يف   

ايؿشٝش١ ملا عسؾت َٔ اضتًصاَ٘ يػ١ٜٛ ايتعًٌٝ ؾٝٗا َع َا َـس َـسزًا َـٔ استُـاٍ     

َـا ٚزد يف   نٕٛ ديٌٝ ايب٦س اخــ َـٔ ايؿـشاح املؿؿـ١ً بـني ايهـس ٚغـرلٙ، ٚاَـا        

خؿٛف ايب٦س  ا ظاٖسٙ ا٫ْؿعاٍ َطًكـًا نكٛيـ٘ ٚايـرٟ ٜطٗـسٙ ٚاغـباٖ٘ ؾرلدـض       

عًٝٗا ايؿشٝش١ يك٠ٛ د٫يتٗا ٚسذتٗا بعٌُ املػـٗٛز عًٝٗـا ٚدعـ٣ٛ إ ا٭خبـاز     

املؿؿ١ً بني ايهس ٚغرلٙ ميهٔ إ تهٕٛ داَعـ١ بـني ايؿـسٜكني َدؾٛعـ١ مبـا عسؾـت       

ايهس ٚاذا تػرل ثِ شاٍ تػرلٙ َٔ قبٌ َٔ عدّ اَهإ ؽؿٝـ ؾشٝش١ ابٔ بصٜع ب

ٗٸس ٭ٕ ي٘ َاد٠ ٚيف اعتباز املصز مبا ىسز َٔ املاد٠ اٚ نؿا١ٜ فسد ا٫تؿاٍ  ْؿط٘ ط

َا َس يف ايٓابع ٚاؿُـاّ ٚاؾـازٟ ٚاملطـس ْٚـصح املكـدزات يف ؾـٛز٠ عـدّ ايـتػرل         

ا٤ َطتشب ٚيف اخت٬ف اخبازٖا ٚعدّ ايتشدٜد ؾُٝا ٜٓصح َٓٗا غايبـًا بـٌ ا٭نتؿـ   

بإٔ ٜٓصح َٓٗا د٤٫ًا اغاز٠ اىل ا٭ضتشباب َكاؾًا اىل َا عسؾت َٔ ق٠ٛ ؾشٝش١ 

ابٔ بصٜـع ايٓاؾـ١ بطٗازتٗـا يف غـرل َـٛزد ايـتػرل ٚ ـا ذنسْـا َـٔ نـٕٛ املطـتٓد يف            
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ايطٗاز٠ خؿٛف ايؿشٝش١ تعسف اْ٘ اذا مل ٜهٔ ي٘ َاد٠ ْابع١ ٫ ًٜشك٘ اؿهـِ  

 ب٦سًا ناٯباز اي  هتُع ؾٝٗا َا٤ املطس.بٌ ٜعتدل يف عدّ تٓذط٘ ايهس١ٜ ٚإ زلٞ 

املطأي١ ا٭ٚىل: َا٤ ايب٦س املتؿٌ باملـاد٠ اذا تـٓذظ بـايتػرل ؾطٗـسٙ بصٚايـ٘ ٚيـٛ       

َٔ قبٌ ْؿط٘، ؾك٬ً عٔ ْصٍٚ املطس عًٝ٘ أٚ ْصس٘ ست٢ ٜـصٍٚ. ٫ٚ ٜعتـدل خـسٚز    

 خبــاز َــا٤ َــٔ املــاد٠ يف ذيــو. َــا٤ ايب٦ــس املتؿــٌ باملــاد٠ ٚيــٛ ظسٜاْــ٘ عٓٗــا نُــا يف

ايكٓٛات اي  ٫ تػتٌُ عًـ٢ ايٓبـع ا٫ اْٗـا ػـس٣ ايٝٗـا َـٔ ايٓبـع طـاٖس َعتؿـِ          

اٜكًا ؾسٜاْٗا ٚاتؿاشلا باملاد٠ ؾاذا تٓذظ بايتػرل ٜهٕٛ طٗسٙ بصٚاي٘ ٚيٛ َٔ قبٌ 

ْؿط٘ ع٢ً اغهاٍ َست ايٝ٘ ا٫غاز٠ بٌ عسؾت اْ٘ ٜعتدل َصد٘ مبا هـسٟ ايٝـ٘ َـٔ    

ذا ازٜـد تطٗـرلٙ بٓـصٍٚ املطـس، ٚاَـا اذا ازٜـد تطٗـرلٙ        املاد٠ ٚنرا ٜعتـدل ؾٝـ٘ ذيـو ا   

بايٓصح ست٢ ٜصٍٚ ايتػرل ؾٗٛ ٫ ٜٓؿو عٔ املصز ٚخسٚز املا٤ َٔ املاد٠ اٚ دسٜاْٗا 

 َٓٗا ايٝ٘.

املــا٤ ايسانــد ايــٓذظ نــسًا نــإ اٚ قًــ٬ًٝ ٜطٗــس با٫تؿــاٍ بهــس املطــأي١ ايجاْٝــ١: 

مل وؿــٌ ا٫َتــصاز عًــ٢   طــاٖس، اٚ باؾــازٟ، اٚ ايٓــابع ايػــرل اؾــازٟ، ٚإ     

ا٫ق٣ٛ. ٚنرا بٓصٍٚ املطس. يكٛي٘ َػرلًا اىل غدٜس ؾٝ٘ املا٤ ٫ ٜؿٝب ٖرا غ٦ًٝا ا٫ 

ٗٸس ٚايسٚا١ٜ ٚإ مل تهٔ كتؿ١ بـايهس بـٌ يـٝظ ؾٝـ٘ ا٫ اْـ٘ نـإ يف طسٜـل         ٚقد ط

َا٤ ؾٝ٘ ايعرز٠ ٚنإ ٜػطٌ زدً٘ اذا عدلٙ، ؾسخٙ  عًٝ٘ ايط٬ّ ايسدٌ ا٭َاّ ايباقس

٫ هب غطٌ زدًٝـو َـٔ ٖـرا ٫ ٜؿـٝب غـ٦ًٝا      ًَٜٛا ؾكاٍ: ) عًٝ٘ ايط٬ّ ايباقس

ٗٻسٙ ( ٚقد ايسٚا١ٜ باملكُٕٛ اذ مل وكسْا املٓت٢ٗ املسضـٌ عـٔ ابـٔ ابـٞ     ا٫ ٚقد ط

عكٌٝ ٚنٝـ نإ ؾٗٛ َكٝٻد بايهس يٮخباز ايٓاطكـ١ باْؿعـاٍ ايكًٝـٌ ٖٚـرا املسضـٌ      

 عًٝ٘ ايط٬ّبع  اؾشاب ايباقس مب٬سع١ نٕٛ املسضٌ ابٔ ابٞ عكٌٝ ْاق٬ً عٔ 

اْ٘ نإ ٜصٚزٙ ٚيف طسٜكـ٘ َـا٤ ٫ ٜكؿـس عـٔ املطـٓد ٚايٓاقـٌ عـٔ ابـٔ ابـٞ عكٝـٌ           
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ايع١َ٬ ٖرا ٚيهٔ َع ذيو يًٓؿظ يف ا٫عتُاد عًٝـ٘ ٚضٛضـ٘ بـٌ يعـٌ ْكـٌ ابـٔ       

ابٞ عكٌٝ ذيو ْاظس اىل عدّ اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ ؾهأْ٘ ؾِٗ َٓ٘ ذيـو، ٜٚ٪ٜـدٙ إ   

املا٤ نإ يف ايطسٜل فتُعا َٔ املطس ٚنإ ذيو َٔ ايسدـٌ ايـرٟ   ظاٖس ايٓكٌ إ 

نإ َسٚزٙ اَس اضتُسازٟ ٜٚبعد بكا٤ َا٤ املطس يف طسٜل َد١ٜٓ َد٠ نِ ّٜٛ بكـدز  

ايهس ٫ اقٌ َٔ امجاي٘ ٚيٝظ ذيو َٔ قبٌٝ اي٬طـ٬م ستـ٢ ٜـدع٢ تكٝـدٙ باديـ١      

لبازٙ بعُـٌ املػـٗٛز   اْؿعاٍ ايكًٌٝ بٌ ٖٛ َٔ قبٌٝ اجملٌُ َٚع٘ ٫ ميهٔ دع٣ٛ ا

اذ مل ٜعًِ َِٓٗ زؾع امجاي٘ ست٢ ٜكازٕ بايعٌُ اٚ هدل ب٘ ٚبعباز٠ اخس٣ اؾُع 

بٝٓــ٘ ٚبــني اديــ١ اْؿعــاٍ ايكًٝــٌ بسؾــع امجايــ٘ ببٝاْٗــا َٛقــٛف عًــ٢ دــدلٙ ٚدــدلٙ   

َٛقٛف عًـ٢ زؾـع امجايـ٘ ؾـا٭ٚىل ا٫ضـتٓاد يف املطـأي١ اىل ا٫مجـاع عًـ٢ اؼـاد          

ايطٗـاز٠ ٚايٓذاضـ١ ؾٝعتـدل يف اؿهـِ بـ٘ املـصز بُٝٓٗـا ٚاَـا          ادصا٤ املا٤ ايٛاسـد يف 

ا٫مجاع ع٢ً طٗاز٠ املا٤ ايـٓذظ بايكـا٤ ايهـس عًٝـ٘ ٜطـتًصّ ا٫َتـصاز اٜكـًا ٭ٕ        

ايعاٖس َٔ ا٭يكا٤ َا ٬ٜشّ املـصز ٚنٝــ نـإ ؾـاؿهِ بايطٗـاز٠ َـع عـدّ املـصز         

     ٚ ْـصٍٚ املطـس ؾـإ     خ٬ف ا٭ستٝاط َٚجًـ٘ ايهـ٬ّ يف تطٗـرلٙ باؾـازٟ اٚ ايٓـابع ا

اؿهِ بايطٗاز٠ يف اؾُٝع قبٌ سؿٍٛ ا٫َتصاز ٫ ىًٛ عٔ اغـهاٍ ٚإ َٓـع يف   

 امل  عٔ اعتبازٙ يف غ٤ٞ َٓٗا.

املطأي١ ايجايج١: ٫ ؾسم بـني امـا٤ ا٫تؿـاٍ يف سؿـٍٛ ايـتطٗرل ؾٝطٗـس مبذـسدٙ        

ايهـس ٫  ٚإ نإ ايهس املطٗس ــ َج٬ً ــ اع٢ً ٚايٓذظ اضؿٌ ٚع٢ً ٖرا ؾاذا ايكـٞ  

ًٜصّ ْصٍٚ مجٝع٘، ؾًٛ اتؿٌ ثِ اْكطع نؿـ٢. ْعـِ اذا نـإ ايهـس ايطـاٖس اضـؿٌ       

ٚاملا٤ ايٓذظ هسٟ عًٝ٘ َٔ ؾـٛم ٫ ٜطٗـس ايؿٛقـاْٞ بٗـرا ا٫تؿـاٍ، بـٌ املطـأي١        

َبت١ٝٓ ع٢ً َا اغسْا ايٝ٘ اْؿًا َٔ اغذلاط تطاٟٚ ايططٛح يف اعتؿاّ ايهس ٚيٝعًِ 

اضاطني ايؿكٗا٤ ؾبني َٔ مل ٜعتدلٙ َطًكـًا َٚـٔ   اْٗا ٚإ ٚقعت ق٬ً يًد٬ف بني 
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ؾؿٌ ؾكاٍ بإٔ ايطاؾٌ ٜتك٣ٛ بايعايٞ دٕٚ ايعهظ َِٚٓٗ َٔ خؿــ ذيـو مبـا    

اذا نإ ايعايٞ نسا ا٫ إ َدزى املطأي١ َٓشؿس عطب ايكٛاعـد ؾُٝـا ٜـتشؿغ بـ٘     

ٚسد٠ املا٤ اذ ٫ ٜطتؿاد َٔ ادي١ ا٫عتؿاّ ايهس ضٛاٖا ؾاذا نإ َا٤ ٚاسد عـسيف  

بايؼ نسُا ؾٗٛ َعتؿِ ادتُعت ادصا٩ٙ اٚ تؿسقت َع ا٫تؿاٍ بايطٛاقٞ اختًؿت 

ايططٛح اٚ تطاٚت ٚا٫ ظٗس بكا٤ ايٛسد٠ ايعسؾ١ٝ ٚؾدقٗا َع اخت٬ف ايططٛح 

ضا٬٥ نإ املـا٤ اٚ ضـانٓا اسـد ايطـسؾني بايػـًا سـد ايهـس اٚ مل ٜهـٔ ا٫ بكـ١ُُٝ          

ٜعازض اسد يف ٚسدتـ٘ عٓـد    اٯخس ؾاملا٤ َع اتؿاٍ بعك٘ ببع  ٚاسد ٚيرا مل

ضهْٛ٘ ٚعدّ دسٜاْ٘ ٚس٦ٓٝر ؾإ مل ٜعتدل ا٫َتصاز إ ازٜل َٔ ايهـس يف سـٛض   

لظ طٗس اؿٛض ٚإ اعتدلْا ا٫َتصاز تٛقـ عًـ٢ سؿـٍٛ اَتـصاز َكـداز نـس      

َٔ املتٓذظ ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾ٬ هب ازاق١ مجٝع املا٤ يف اؿٛض يًـتطٗرل ؾكـ٬ً   

٘ ٜٚتٛدـ٘ عًـ٢ َـٔ قـاٍ بـا٫َتصاز باملـا٤ املتـٓذظ        عٔ إ ٜهـٕٛ با٫يكـا٤ اٚ دؾعـ   

ايهجرل ددًا اذا َصز بايهس ايطاٖس ؾاْـ٘ ٜطٗـس َـع اْـ٘ ٫ ٜعكـٌ سؿـٍٛ املـصز َٓـ٘         

٫ٕ ا٫قٌ ٫ ميتصز ظُٝع ادصا٤ ا٫نجس. عًـ٢ املؿـٓـ َٚـٔ وـرٚ سـرٚٙ  ـٔ ٫       

٠ ٜعتدل ا٫َتصاز ٫ٚ تطاٟٚ ايططض يف ايعؿ١ُ ٚؾدم ايٛسد٠ إ ٫شَِٗ طٗـاز 

املا٤ املتٓذظ اذا دس٣ َٔ ايعًٛ اىل اؿٛض ايطـاٖس ؿؿـٍٛ ا٫تؿـاٍ بايطـاٖس     

ٚعدّ اعتبـاز ا٫َتـصاز ٚعـدّ اخـ٬ٍ اخـت٬ف ايطـطض يف ٚسـد٠ املـا٤ املتـٓذظ          

ايًِٗ ا٫ إ ٜتُطهٛا ـسٚد٘ با٫مجـاع ٚاْـ٢ شلـِ بـريو ٚاَـا مـٔ ؾًُـا ْعتـدل         

ٓذظ َـا مل ميتـصز باملعتؿـِ ٫    ا٫َتصاز يف ايتطٗس ٫ ٜتٛدب عًٝٓا غ٤ٞ ٫ٕ املت

ٜطٗس ٚدص٤ ايعايٞ َٓ٘ َاداّ عايًٝا غرل  تـصز ؾٗـٛ بـاقٞ عًـ٢ لاضـت٘، ٚباؾًُـ١       

بٓا٤ًا ع٢ً َا ٜعٗس َٔ املؿٓـ َٔ تطـًِٝ ا٫َـسٜٔ املػـاز شلُـا َـٔ عـدّ اعتبـاز        

تطاٟٚ ايططٛح يف ؾدم ايٛسد٠ ٚعدّ اعتباز ا٫َتصاز هب اقا١َ ايديٌٝ ع٢ً 
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تٓذظ اذا دس٣ َٔ ؾٛم ع٢ً نُس طاٖس ٚابدا٤ ايؿازم بٝٓ٘ ٚبني َا عدّ طٗاز٠ امل

 ذنسٙ.

ٗٻـس،     املطأي١ ايسابع١ : ايهٛش امل٤ًُٛ َٔ املا٤ ايـٓذظ اذا غُـظ يف اؿـٛض ٜط

 ٫ٚ ًٜصّ ؾب َا٤ٙ ٚغطً٘. 

املطأي١ اـاَط١: املا٤ املتػرل اذا ايكٞ عًٝ٘ ايهس ؾصاٍ تػرلٙ ب٘ ٜطٗس ٫ٚ سادـ١  

بعـد شٚايـ٘، يهـٔ بػـسط إ ٜبكـ٢ ايهـس املًكـ٢ عًـ٢ سايـ٘ َـٔ            اىل ايكا٤ نس خخـس 

اتؿاٍ ادصا٥٘، ٚعدّ تػرلٙ، ؾًٛ تػـرل بعكـ٘ قبـٌ شٚاٍ تػـرل ايـٓذظ، اٚ تؿـسم       

عٝح مل ٜبل َكداز ايهس َتؿ٬ً باقًٝا ع٢ً ساي٘، تـٓذظ ٚمل ٜهــ يف ايـتطٗرل،    

ٚاي٘ َٔ قبـٌ ْؿطـ٘   . ٚاَا َع شٚا٫ٚىل اشاي١ ايتػرل ا٫ًٚ ثِ ايكا٤ ايهس اٚ ٚؾً٘ ب٘

ؾكد َس اْ٘ ٫ ٜطٗس بٌ يٛ تػرل َٔ ايهس املًك٢ غ٤ٞ عٝح اٚدب ْكؿ٘ عٔ ايهـس  

لظ اؾُٝع ٫ْ٘ َا٤ قًٌٝ ٫ق٢ لطًا نُا اْ٘ اذا اْكطع ادصا٤ ايهس بـاملتػرل لـظ   

اٜكًا ٫ٕ نٌ ٚاسـد َـٔ املتكـاطعني اقـٌ َـٔ نـس ؾٝعتـدل بكـا٤ ايهـس عًـ٢ ٚسدتـ٘            

تػرل املتػرل ٚس٦ٓٝر ؾ٬ ٜعتـدل بعـد ذيـو ايكـا٤ نـس خخـس بعـد        ٚاتؿاي٘ اىل إ ٜصٍٚ 

شٚاٍ ايتػرل ٫ٕ املؿسٚض إ ايهس مل ىسز عُا ٜعتدل يف عؿُت٘ ٚاْ٘ شاٍ ايـتػرل  

عٔ املتٓذظ ٚؾاز اؾُٝع َتؿ٬ً ٚاسدًا ؾٝطٗس اؾُٝـع، ْعـِ ٜعتـدل عًـ٢ َـا َـس       

 .َٓا َسازًا سؿٍٛ اَتصاز َكداز يف ايهس ؾٝ٘ بعد شٚاٍ تػرلٙ

: تجبــت لاضــ١ املــا٤ ــــ نػــرلٙ ــــ بــايعًِ، ٚبايبٝٓــ١، ٚبايعــدٍ   املطــأي١ ايطادضــ١

 ٍ ــد ٚإ مل ٜهــٔ    (5)ايٛاســد عًــ٢ إغــها ــاط، ٚبكــٍٛ ذٟ ايٝ ــ٘ ا٫ستٝ ــذلى ؾٝ ٜ ٫

عاد٫ً، ٫ٚ تجبت بايعٔ املطًل ع٢ً ا٫ق٣ٛ، ْاغ٧ َٔ قٛيـ٘ ٚا٫غـٝا٤ عًـ٢ ٖـرا     

                                                           

 مل ٜهٔ عد٫ً.( ا٭ظٗس ثبٛتٗا ب٘ بٌ ٫ ٜبعد ثبٛتٗا مبطًل قٍٛ ايجك١ ٚإ 5)
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سسَـ١ ايعُـٌ بـايعٔ ٜعـ  اؾـاي١       ست٢ تطتبني يو غرلٙ اٚ تكّٛ ب٘ ايب١ٓٝ ٚاؾاي١

عدّ اؿذ١ٝ َٚٔ اطـ٬م ديٝـٌ سذٝـ١ خـدل ايٛاسـد ٚمل ٜكـِ ديٝـٌ عًـ٢ اعتبـاز          

ايتعدد يف َٛازد اؿكٛم اقٛاٖا ا٭ٍٚ يعٗـٛز اديـ١ ايػـٗاد٠ يف اعتبـاز ايتعـدد يف      

 نٌ َٛزد عدت غٗاد٠ عسؾًا َٚا مٔ َٓٗا.

ؾعًٝـ٘ املٓتٗـ٢ ٚايكٛاعـد     ٚاَا سذ١ٝ قٍٛ ذٟ ايٝـد ؾُٝـا مـٔ ؾٝـ٘ ٚإ نـإ ؾاضـكاً      

ٚاملٛدص ٚنػـ ا٫يتباع ع٢ً َا سه٢ نُا إ احملهٞ عٔ ايرخرل٠ اْـ٘ املػـٗٛز   

ٚعٔ اؿكا٥ل اْ٘ ظاٖس ا٫ؾشاب ا٫تؿام عًٝ٘ ٚعٔ ا٫ضتاذ اْ٘ ٫ ٜٓبػـٞ ايػـو   

ؾٝ٘، ٫ؾاي١ ؾدم املطًِ خؿٛؾًا ؾُٝا يف ٜدٙ ٚؾُٝا ٫ ٜعًـِ ا٫ َـٔ قبًـ٘ ٚؾُٝـا     

طــرل٠ ايكطعٝــ١ ٚا٫ضــتكسا٤ ٚؾشــ٣ٛ قبــٍٛ قٛيــ٘ يف ايــتطٗرل بــٌ ٫ َعــازض يــ٘ ٚاي

ٚايتٓذٝظ بايٓطب١ اىل بدْ٘ نُا يعً٘ َٔ املطـًُات عٓـدِٖ ٫ اْـ٘ َـٔ اؾـساد قـٌ       

ايٓصاع َٚا ٚزد َٔ دٛاب ايط٪اٍ عـٔ ذنـا٠ اؾًـد املػـذل٣ اذا نـإ ايبـا٥ع غـرل        

ذا زأٜتِ ٜؿًٕٛ عًٝهِ إ تطأيٛا عٓ٘ اذا زأٜتِ املػسنني ٜبٝعٕٛ ذيو ٚاعازف )

( ظاٖس٠ قبٍٛ قٛيـ٘ ٚإ نـإ َػـسنًا، ٚيف د٫يـ١ دـٌ َـا ذنـس        ؾٝ٘ ؾ٬ تطأيٛا عٓ٘

ي٫ٛ ايهٌ ْعس ٚتأٌَ ٚيرا سهٞ عٔ ايرخرل٠ ٚغـسح ايـدزٚع اْـٞ مل اقــ يـ٘      

ــ١      عًــ٢ ديٝــٌ ٚعــٔ ْٗاٜــ١ ا٫سهــاّ ا٫غــهاٍ ؾٝــ٘ بــٌ شمبــا ٜػــرل اىل عــدّ سذٝ

َـا مل إ ؾـاسب ايجـٛب    ؾشٝش١ ايعؿـس عـٔ زدـٌ ؾـ٢ً يف ثـٛب زدـٌ اَـا        

اخــدلٙ اْــ٘ ٫ ٜؿــ٢ً ؾٝــ٘ ؾكــاٍ ٫ ٜعٝــد غــ٦ًٝا َــٔ ؾــ٬ت٘ ٚإ نــإ يف ذيــو اٜكــًا  

ــع ايــدٖٔ      اغــهاٍ َــٔ دٗــات ؾــا٫ٚىل ا٫ضــتد٫ٍ ٫ؾــٌ املطــأي١ مبــا ٚزد يف بٝ

املتٓذظ اْ٘ ٜعًُ٘ ست٢ ٜطتؿبض ب٘ بٌ ٚبكاعد٠ َٔ ًَـو غـ٦ًٝا ًَـو ا٫قـساز بـ٘      

ٍ اضـتٓاد ايكبـٍٛ يف ا٫ٍٚ اىل قاعـد٠ ا٫قـساز اٚ     َع إ يف د٫يتُٗا ْعس ٫ستُـا 

خؿٛف نٕٛ املددل با٥عـًا ٚيـرا ٜكبـٌ اخبـازٙ يف ٚشٕ املبٝـع ٚنًٝـ٘ ٚايجـاْٞ ؾٗـٛ         
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اخـ َٔ املدع٢ ٫ٚ ٜجبت بايعٔ املطًل ع٢ً ا٫ق٣ٛ ملؿّٗٛ َا دٍ عًـ٢ اعتبـاز   

ٝـ١  ايعًِ يف قطع ايطٗاز٠ بعد ثبٛتٗا بٌ جملسد ا٫ضتؿشاب ٚعدّ ديٌٝ عًـ٢ سذ 

ايعٔ بٌ ٚايديٌٝ ع٢ً عدَ٘ يف ؾشٝش١ شزاٙ ايطٌٜٛ بعد ضـ٪اي٘ ؾـإ ظٓٓـت إ    

قــد اؾــاب٘ ٚمل اتــٝكٔ ذيــو ٖٚــٌ ٜطــتشب ا٫ستٝــاط ا٫قــ٣ٛ، ْعــِ إ مل ٜهــٔ  

َعسقًا يًٛضٛض١ يكٛي٘ ٚإ ٜػطـٌ اسـب ايـٞ ٚملـا ٚزد يف ا٫دتبـاب عـٔ ضـ٪ز        

 اؿاٜ  املت١ُٗ بٌ نٌ َتِٗ.

ايٝد بٓذاضت٘ ٚقاَـ١ ايبٝٓـ١ عًـ٢ ايطٗـاز٠ قـدَت       : اذا اخدل ذٚاملطأي١ ايطابع١

ايبٝٓــ١ ٚإذا تعــازض ايبٝٓتــإ تطــاقطتا اذا ناْــت ايبٝٓــ١ عًــ٢ ايطٗــاز٠ َطــتٓد٠ اىل  

ايعًِ، ٚإٕ ناْت َطتٓد٠ اىل ا٭ؾـٌ تكـدٸّ بٝٓـ١ ايٓذاضـ١، ٫قٛا٥ٝـ١ ديًٝـٗا عًـ٢        

ايطٗـاز٠  ديًٝ٘ بٌ يعدّ اط٬م يف ديٌٝ ا٫ٍٚ بٌ ٚيٛ تعازقا نإ املسدع قاعـد٠  

اٚ اضتؿشابٗا َٚٓ٘ ظٗس اؿهـِ ؾُٝـا يـٛ تعازقـت ايبٝٓتـإ ؾاْـ٘ بعـد تطـاقطُٗا         

ــٌ ٫         ــتٓد٠ اىل اؾ ــاز٠ َط ــ١ ايطٗ ــت بٝٓ ــِ إ ناْ ــاز٠، ْع ــد٠ ايطٗ ــع اىل قاع ٜسد

تعازض بٝٓـ١ ايٓذاضـ١ نُـا اْـ٘ يـٛ ناْـت بٝٓـ١ ايٓذاضـ١ َطـتٓد٠ اىل اضتؿـشابٗا           

زقــٗا بــٌ يــٝظ ملــدع٢ ايٓذاضــ١  ٚناْــت بٝٓــ١ ايطٗــاز٠ َطــتٓد٠ اىل ايعًــِ ٫ تعا 

با٫ؾٌ إ ٜػٗد بٗـا اذا غـٗدت ايبٝٓـ١ عًـ٢ طٗازتٗـا بـايعًِ بـٌ ٚنـرا ايهـ٬ّ          

بايٓطب١ اىل اخباز ذٟ ايٝد ٚايب١ٓٝ ٚإ املكدّ َُٓٗا َا يٛ اضتٓد اىل ايعًِ يف قبـاٍ  

املطتٓد اىل ا٫ؾٌ ؾايتعازض بني ا٫َازتني َٓشؿس يف َـا مل ٜعًـِ َطـتٓد غـ٤ٞ     

ناْتا َطتٓدتني اىل ايعًِ ٚا٫ ؾتكدّ املطتٓد٠ اىل ايعًِ ع٢ً املطتٓد٠ اىل َُٓٗا اٚ 

ايٛؾٌ َٚـع اضـتٓاد نـٌ َُٓٗـا اىل ا٫ؾـٌ ٜٓـٛط ايتكـدّ ٚايتـأخس بتكـدِٜ َٓػـأ           

 غٗادتُٗا.
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: اذا غٗد اثٓإ بأسد ا٭َسٜٔ ٚغـٗد ازبعـ١ بـاٯخس ميهـٔ ـــ بـٌ ٫       املطأي١ ايجا١َٓ

، ٜٚبكــ٢ اٯخــسٜٔ. اٚ ٜعــد ا٭زبعــ١ بٝٓــ١ ٚاســد٠  ٜبعــد ــــ تطــاقغ ا٭ثــٓني بــا٭ثٓني 

ؾتتطاقطا اٚ ٜسدض ا٭زبع١ با٭نجس١ٜ ٚا٭قٛا١ٝ٥ ٚدٛٙ ٫ فاٍ يـٮٍٚ َـع تطـاٟٚ    

ْطب١ ديٌٝ سذ١ٝ ايب١ٓٝ يًذُٝع ؾ٬ ٚد٘ ؾعٌ املعازق١ بـني اثـٓني ٚدعـٌ اٯخـس     

ؾٝٗــا إ ٫ َسدعـًا ٭ٕ ايتعـدد املعتـدل يف ايبٝٓـ١ عًــ٢ ضـبٌٝ ا٫ِ بػـسط ٜعـ  ٜعتـدل         

ٜهــٕٛ اقــٌ َــٔ اثــٓني، ضــًُٓا تعــدد ايبٝٓــ١ يهــٔ املتعــدد َٓٗــا ٜعــازض ايٛاســد     

ؾتتطاقغ نُا إ ا٭نجسٜـ١ ٫ تٛدـب ايذلدـٝض يف اديـ١ ا٭سهـاّ ايـ  ٖـٞ َـٛزد         

اخباز ايذلادٝض ؾهٝـ مبا مـٔ ؾٝـ٘ ايـرٟ ٫ ْتعـد٣ ايٝـ٘، ٚاؿاؾـٌ إ ايذلدـٝض        

 َا ثبت َسدشٝت٘ ْأخر ب٘ ٚا٫ ؾ٬.بػ٤ٞ نا٫ضتد٫ٍ ب٘ قتاز اىل ديٌٝ ؾهٌ 

ٚبعباز٠ اخس٣ ايذلدٝض َطًكًا ع٢ً خ٬ف ايكاعد٠ ؾٝكتؿس ؾٝ٘ ع٢ً َكداز د٫يـ١  

ايديٌٝ، ٫ٚ ٜٓايف َا ذنسْاٙ يف قً٘ َـٔ إ ا٭قـ٣ٛ ايتعـدٟ اىل املسدشـات ايػـرل      

َٓؿــٛت١ ٭ٕ ذيــو اٜكــًا َــٔ دٗــ١ َــا اضــتؿدْاٙ َــٔ اديــ١ ايذلادــٝض ٚمل ْطــتؿد   

 ادي١ ا٭سهاّ اىل غرلٖا. ايتعدٟ َٔ

املطأي١ ايتاضع١: ايهس١ٜ تجبت بايعًِ، ٚبايب١ٓٝ. ٚيف ثبٛتٗا بكـٍٛ ؾـاسب ايٝـد    

ٚد٘ ٚإ نإ ٫ ىًٛ عٔ اغهاٍ، نُا إ يف اخباز ايعدٍ ايٛاسد اٜكًا اغها٫ً. 

ملا عسؾت َٔ قؿٛز ديًٝ٘ يعدّ عُّٛ ؾٝ٘، ا٫ إ هعٌ ايديٌٝ ؾٝـ٘ َـا ذنسْـا َـٔ     

و غ٦ًٝا ًَو ا٫قـساز بـ٘، ٚؾٝـ٘ اٜكـًا اغـهاٍ اٚ ٜطـتؿاد َـٔ سذٝـ١         قاعد٠ َٔ ًَ

اخباز ايبا٥ع مبكداز املبٝع اٚ ٜدع٢ ا٫ضتكساز ؾٝ٘ اٜكًا ٚيٮغـهاٍ ٜتـأثس يف اخبـاز    

ايعدٍ ايٛاسد اٜكـًا ْعـسًا اىل َـا عسؾـت َـٔ اطـ٬م ديٝـٌ سذٝتـ٘ خـدل ايٛاسـد           

 ٚظٗٛز ديٌٝ ايػٗاد٠ يف ايتعدد.
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ــس٠  ــأي١ ايعاغ ــساملط ــكٝ٘    : و ــٛش ض ــسٚز٠ ٚه ــٓذظ ا٫ يف ايك ــا٤ اي ــسب امل ّ غ

ــات، بــٌ ٚيٮطؿــاٍ اٜكــًا ٚهــٛش بٝعــ٘ َــع اٱعــ٬ّ، ي٬مجــاع ٚتعــاؾس      يًشٝٛاْ

ا٭خباز بٌ ٚد٫ي١، ٚهـٛش ضـكٝ٘ يًشٝٛاْـات يٮؾـٌ ٚاضـتُساز ضـرل٠ املطـًُني        

ٚنرا هٛش ضكٝ٘ يٮطؿاٍ ايػرل املُٝص٠ ٚاملُٝص٠ ملا َـسٻ َـٔ ا٭ؾـٌ ٚعـدّ ايكـاطع      

يعدّ نْٛ٘ َٔ اٱعا١ْ ع٢ً ا٫ثِ اذ ٫ ْٗٞ بايٓطب١ ايٝ٘ ٚمل ٜجبت بايٓطب١ اىل غـرل  

املهًؿني ؾٝ٘ َؿطد٠ ستـ٢ ٜكـاٍ اْـ٘ َـٔ ا٫ٜكـاع يف املؿطـد٠ ٖٚـٛ قبـٝض َكـاؾًا اىل          

املاْع َٔ اؾٌ ايكك١ٝ ا٫ يف اؾ١ًُ، ٚهٛش بٝع٘ ؾٛاش ا٫ْتؿاع ب٘ ؾٗٛ َاٍ َبـاح  

دٛٙ ايٓذظ يف زٚاٜـ١ ؼــ ايعكـٍٛ َكـاؾًا اىل عـدّ      ٚمل ٜعًِ نْٛ٘ َؿداقًا يًٛ

ثبٛت املٓع ؾٝٗا اٜكًا ا٫ َٔ د١ٗ عدّ املٓؿع١ احمل١ًً، ْعِ ٜعتدل ا٭ع٬ّ يًُػـذلٟ  

نُــا ٚزد يف بٝــع ايــدٖٔ املتــٓذظ بٓــا٤ عًــ٢ عــدّ اختؿــاف ٚدــٛب ا٭عــ٬ّ    

ًا بايدٖٔ ٚيٛ مب٬سع١ تعًًٝ٘ بكٛي٘ ست٢ ٜطتؿـبض ؾـاؿهِ ٚإ نـإ تعبـدًٜا قكـ     

يهٓ٘ يعُّٛ عًت٘ ٜتعد٣ اىل َٓع نٌ لظ اىل إ ٜكاٍ إ ذيو يف ايبٝع َٔ دٗـ١  

عدّ املٓؿع١ احمل١ًً يـ٘ ضـ٣ٛ ا٭ضتؿـباح ؾٛدـب ا٭عـ٬ّ يـ٬٦ ٜٓتؿـع املػـذلٟ بـ٘          

املٓاؾع احملس١َ ؾ٬ ٜكاع ب٘ املا٤ ايرٟ ي٘ َٓاؾع ق١ًً يهٓ٘ َدؾٛع بإ َٛزد املٓـاؾع  

اٜـ١ ا٭عـ٬ّ ؾٝـ٘ اعـِ ٫ دـٛاش تـسى ا٭عـ٬ّ، ٖـرا         احمل١ًً يف املا٤ ٜٛدـب نـٕٛ غ  

َكاؾًا اىل استُاٍ نٕٛ ٚدـٛب ا٭عـ٬ّ اسـذلاشًا َـٔ ٚقـٛع املػـذلٟ يف اؿـساّ        

ايٛاقعٞ املػتٌُ ع٢ً املؿطد٠ املًص١َ ؾإ سساّ عك٬ً ٚإ نـإ ؾٝـ٘ تأَـٌ، اٚ َـٔ     

ٚؾٝـ٘ اٜكـًا    د١ٗ ق١ً َٓؿع١ املبٝع املٛدب١ يك١ً َايٝت٘ ؾعدّ ا٭ع٬ّ غؼ َـٔ ايبـا٥ع  

 ْعس ظاٖس اذ يٝظ ذيو َٔ ايػؼ احملسّ يًبٝع ٚضٝذ٤ٞ ايه٬ّ اْػا٤ اهلل.
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 فصن املاء املستعمن لمىضىء

قٛي٘ طاٖس َطٗس َٔ اؿدخ ٚاـبـح بـ٬ اغـهاٍ عٓـدْا يٮؾـٌ اضتؿـشابًا       

ٚاط٬قًا ٚقاعد٠ يف اؾ١ًُ، ٚاَا املطتعٌُ يف اؿدخ ا٭ندل ؾُع طٗـاز٠ ايبـدٕ ٫   

طٗازت٘ يٮؾٌ قاعد٠ ٚعًَُٛا أٚ اضتؿشابًا ٚزؾعـ٘ يًدبـح ي٬طـ٬م     اغهاٍ يف

ــع        ــتعُاي٘ يف زؾ ــٛاش اض ــ٣ٛ د ــ٤ٞ ٚا٭ق ـــ يف غ ــدّ املدؿ ــشاب ٚع ٚا٫ضتؿ

اؿدخ اٜكًا يعدّ ثبٛت َا ٜكٝد ا٫ط٬قات اٚ ؽؿٝـ ايعَُٛات اٚ ىسز عـٔ  

عٌُ، ٫ بأع بايٛق٤ٛ باملا٤ املطتا٭ؾٌ ض٣ٛ املٓكٍٛ عٔ ابٔ ضٓإ َٔ قٛي٘: )

ؾكاٍ: املا٤ ايرٟ ٜػطٌ ؾٝ٘ ايجٛب ٜٚػتطٌ ايسدٌ َٔ اؾٓاب١ ٫ هـٛش إ ٜتٛقـأ   

َٓ٘ ٚاغباٖ٘ ٚاَا ايرٟ ٜتٛقأ ايسدٌ ب٘ ؾٝػطٌ ب٘ ٚدٗـ٘ ٜٚـدٙ يف غـ٤ٞ ْعٝــ     

(، ٫ٚ د٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً املٓع ٫ستُاٍ نٕٛ املٓع ؾ٬ بأع إ ٜأخرٙ غرلٙ ٜٚتٛقأ ب٘

نُـا نـإ َتعازؾـًا ضـابكًا سٝـح نـإ       َٔ د١ٗ ٚدٛد ايٓذاضـ١ عًـ٢ بـدٕ اؾٓـب     

بٓا٩ِٖ ع٢ً اشاي١ ايٓذاض١ عٔ ابداِْٗ سني ا٫غتطاٍ نُا ٜػٗد ب٘ ا٭خبـاز ؾـ٬   

٘   اط٬م ٜكطع ب٘ ا٭ؾٍٛ ٚايعَُٛات َكاؾًا اىل قٛيـ٘ )   ( ٫ ٜتٛقـأ َٓـ٘ ٚاغـباٖ

َٔ د١ٗ ازدـاع ايكـُرل اجملـسٚز اىل املـا٤ ٜػـعس عُـٌ املـا٤ املصبـٛز بهـ٬ قطـُٝ٘           

اســدًا ٫ٚ ٜهــٕٛ ذيــو ا٫ بــإ ٜهــٕٛ املــاْع َاْعــًا ٚاســدًا، َــع إ قٛيــ٘    قطــًُا ٚ

ٚاغباٖ٘ ٜسغد اىل ظٗٛز املاْع عٓد املداطب َت٢ دعٌ ا٭َاّ غرلٙ  ا نإ َجًـ٘  

َتشدًا َع٘ يف اؿهِ ٫ٚ ميهٔ ذيو ا٫ إ ٜهٕٛ املاْع ايٓذاض١ اذ ٖٛ ايرٟ نـإ  
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ؿام َا ٜػٗد ب٘ َكـاؾًا اىل مجًـ١   َعسٚؾًا عٓد ايساٟٚ ٚنإ ميهٔ اؿهِ عًٝ٘ با

 َٔ ا٭خباز اي  ٜعٗس َٓٗا نسا١ٖ ا٫غتطاٍ مبا٤ اغتطٌ ؾٝ٘ اؾٓب.

ْعِ ا٭سٛط َع ٚدٛد غرلٙ ايتذٓب عٓ٘ ملا َس َٔ زٚا١ٜ عبـد اهلل بـٔ ضـٓإ    

ٚايؿت٣ٛ ب٘ َٔ بعـ  ا٭ضـاطني ٚتأٜـدٙ مبـا دٍ َـٔ املٓـع َـٔ ا٫غتطـاٍ بػطـاي١          

 ايٝ٘ َا اغتطٌ ب٘ اؾٓب ٚٚيد ايصْا ٚايٓاؾب.اؿُاّ َع٬ًً بأْ٘ ٜطٌٝ 

ٚاَا املطتعٌُ يف ا٫ضتٓذا٤ ٚيٛ َٔ ايبٍٛ نُا ٖٛ املؿسح بـ٘ يف نـ٬ّ مجـع    

بٌ يف طٗاز٠ غٝدٓا ا٭ندل اْ٘ ظاٖس نٌ َـٔ اطًـل ا٫ضـتٓذا٤ بٓـا٤ عًـ٢ سلـٍٛ       

اط٬قـــ٘ ملدـــسز ايبـــٍٛ بػـــٗاد٠ مجاعـــ١، ٚعًٝـــ٘ ميهـــٔ ا٫ضـــتد٫ٍ باط٬قـــات  

ٕ نإ ا٫ْؿاف إ اضتشُاٍ ا٫ضتٓذا٤ يف غطـٌ كـسز ايػـا٥غ يف    ا٫ضتٓذا٤ ٚا

 َكابٌ كسز ايبٍٛ يف ايهجس٠ عٝح ميٓع عٔ ا٫ضتد٫ٍ باط٬قات.

اضـتٓذٞ ثـِ   ْعِ ميهٔ ايتُطو بذلى ا٭ضتؿؿاٍ يف زٚا١ٜ قُـد بـٔ ْعُـإ )   

اخسز َٔ اـ٤٬ ؾأضـتٓذٞ باملـا٤   ( ٚزٚا١ٜ ا٭ؾٍٛ )ٜكع ثٛبٞ ؾٝ٘، قاٍ: ٫ بأع

( ؾإٔ غًب١ غطٌ املدسدني يف كع ثٛبٞ يف املا٤ ايرٟ اضتٓذٝت ب٘، قاٍ: ٫ بأعؾٝ

زمبا ٜؿٝد ايٛثـٛم بـايعُّٛ    عًٝ٘ ايط٬ّقٌ ٚاسد بك١ُُٝ تسى اضتؿؿاٍ ا٭َاّ 

ؾٗٛ باط٬ق٘ َع ايػسٚط اٯت١ٝ طاٖس ملا عسؾت َٔ ايسٚاٜتني املعتكـدتني بـدع٣ٛ   

٣. ٚعـٔ بعكـِٗ اْـ٘ َعؿـًٛا عٓـ٘      بعكِٗ ا٫مجاع عًٝ٘ تاز٠ ٚعدّ اـ٬ف أخـس 

َٚٓػأ اـ٬ف اخت٬ف ا٭ضتؿاد٠ َٔ ا٭خباز ؾـبني َـٔ ٜـدع٢ اْـ٘ يـٝظ ؾٝٗـا ا٫       

ْؿٞ ايبأع ٖٚٛ ٫ ٜٓايف ايٓذاضـ١ ؾٝذُـع بٝٓٗـا ٚبـني َـا دٍ عًـ٢ اْؿعـاٍ ايكًٝـٌ         

بايٓذاض١ باٱيتصاّ َع نْٛٗا َعؿًٛا عٓٗا ؾ٬ ٜٓذظ ٬َقٝ٘ ٚبني قا٥ٌ بإٔ املطتؿاد 

َٔ ْؿٞ ايبأع خؿٛؾًا َع إ ايػايب يف ا٭خباز بٝـإ ايٓذاضـ١ ٚايطٗـاز٠    عسؾًا 

با٭َس بايػطٌ اٚ بػطٌ ايجٛب ؾٝدؿــ بٗـا قاعـد٠ اْؿعـاٍ ايكًٝـٌ ٚزمبـا ٜـدؾع        
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ذيــو بــإ اضــتعٗاز ايطٗــاز٠ َــٔ ْؿــٞ ايبــأع يــٝظ ا٫ َــٔ ادــٌ ازتهــاش ضــسا١ٜ  

ــاّ بعــ       ــِ ا٭َ ــاذا سه ــا ؾ ــٓذظ اىل ٬َقٝٗ ــٓذظ ٚاملت ــٔ اي ــ١ َ ــأع ايٓذاض دّ ايب

اضتعٗسْا َٓ٘ ايطٗاز٠ ٚاملؿسٚض َٔ ضـكٛط ٖـرٙ ايكاعـد٠ يف املكـاّ يًعًـِ بعـدّ       

ضسا١ٜ ايٓذاض١ اىل امل٬قٞ ٖرا ٚإ تسدد ا٭َـس بـني عـدّ ضـساٜتٗا َـٔ احملـٌ اىل       

املا٤ اٚ َٔ املا٤ اىل ٬َقٝـ٘ ؾٝبكـ٢ ديٝـٌ ا٫ْؿعـاٍ ْٚؿـٞ ايبـأع عاشلُـا َـٔ عـدّ          

 ايد٫ي١ ع٢ً ايطٗاز٠.

ُٓا دٚزإ ا٭َس بني زؾع ايٝد عُّٛ قاعد٠ اْؿعاٍ َا٤ ايكًٌٝ ٚقاعد٠ قًت ضً

ضسا١ٜ ايٓذاض١ َٔ املتٓذظ ٚإ َـع ايـدٚزإ ٜـتعني زؾـع ايٝـد عـٔ ايجـاْٞ يعـدّ         

عُّٛ يؿعٞ ؾٝ٘ ست٢ ًٜـصّ خـسٚز ؾـسد َٓـ٘ ؽؿٝؿـُا ؾٝـ٘ ا٫ إ املـتعني يف املكـاّ         

ـسٚز ايكًٌٝ ايٛازد امل٪ثس يف ا٭ٍٚ ٜع  زؾع ايٝد عٔ عُّٛ اْؿعاٍ املا٤ ايكًٌٝ 

ايطٗاز٠ عٔ ٖرا ايعُّٛ عسؾـًا مبعٓـ٢ إ ايعـسف اذا زلـع إ املـا٤ ايؿ٬ْـٞ ٜطٗـس        

احملٌ ٫ ٜؿِٗ تٓذط٘ ب٘ نُا ضٝأتٞ يف تٛقٝش٘ اْػـا٤ اهلل يف ايػطـاي١ ٚس٦ٓٝـر اذا    

داز ا٭َس بني ؽؿٝـ ديٌٝ ا٫ْؿعاٍ بٗرا ايؿسد ايرٟ ٫ ٜؿِٗ ايعسف سلٛي٘ يـ٘  

زؾع ايٝد عٔ قاعـد٠ ضـسا١ٜ ايٓذاضـ١ َـٔ املتـٓذظ ايـ  ٖـٞ اَـس ازتهـاشٟ           ٚبني

عٓدِٖ نإ املتعني ا٭ٍٚ، َكاؾًا اىل َا عسؾت َٔ دع٣ٛ ا٫مجـاع تـاز٠ ٚعـدّ    

اـ٬ف اخس٣، ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾا٭َس عٓدْا ضٌٗ بعد بٓا٥ٓا عًـ٢ طٗـاز٠ َطًـل    

١ يًُشــٌ يف املكــاّ ايػطــاي١ املطٗــس٠ يًُشــٌ املؿــسٚض إ ايػطــ١ً ايٛاســد٠ املٓكٝــ 

َطٗس٠ ي٘ ؾٝهٕٛ طـاٖسًا بـٌ ضـٝذ٤ٞ اْػـا٤ اهلل، إ املـ٪ثس٠ يف تطٗـس احملـٌ ميهـٔ         

ايكــٍٛ بطٗازتٗــا ٚيــٛ مل ٜعكــٌ طٗازتــ٘ ٚعًــ٢ ايطٗــاز٠ دٕٚ ايعؿــٛ ٜسؾــع اـبــح 

اٜكًا ٚيهٔ ٫ هٛش اضتعُاي٘ يف زؾع اؿدخ ٫ٚ يف ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ْؿًا ٚؾت٣ٛ 

ك١ املا٤ ايرٟ ٜػطٌ ب٘ ايجٛب اٚ ٜػطٌ ب٘ َٔ اؾٓاب١ ٫ ؾؿٞ زٚا١ٜ ابٔ ضٓإ ايطاب
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ٜتٛقأ َٓ٘ ٚاغباٖ٘، ٌٖٚ ىتـ ذيـو بايٛقـ٤ٛ ٚايػطـٌ ايـساؾعني اٚ ايـٛادبني      

ــاد٠ َــع      ــاْٞ يعٗــٛز اغــذلاى َٓــدٚب نــٌ عب اٚ ٜعُُٗــا، ٚاملٓــدٚبني ا٫ظٗــس ايج

  ٘ غـسا٥غ   ٚادبٗا يف ايػسا٥غ ٚا٭دصا٤ عسؾًا سٝح اْ٘ اذا اَس املٛىل بؿعٌ ٚبـني يـ

ــدب ٚضــهت عــٔ ايػــسا٥غ ٚا٭دــصا٤ ٜؿٗــِ ايعــسف اذ      ــِ ْ ــات ث ٚأدــصا٤ ٚنٝؿٝ

املأَٛز١ٜ با٭َس ايٓدبٞ َتشد َع ايٛدٛبٞ يف نٌ َـا يـ٘ غـسط ٚدـص٤ ٚنٝؿٝـ١ ا٫      

إ ٜؿــسح بــاـ٬ف، ٚاَــا املطــتعٌُ يف زؾــع اـبــح غــرل ا٫ضــتٓذا٤ ؾــ٬ هــٛش    

ف ٚا٭قــ٣ٛ إ َــا٤ اضــتعُاي٘ يف ايٛقــ٤ٛ ٚايػطــٌ، ٚيف طٗازتــ٘ ٚلاضــت٘ خــ٬ 

 ايػط١ً ايػرل املص١ًٜ ا٭سٛط ا٭دتٓاب.

اَا ايػط١ً املص١ًٜ يًعني ايػرل امل٪ثس٠ يف طٗاز٠ احملٌ ؾ٬ اغهاٍ يف لاضـت٘ بـٌ   

يعً٘ خازز عٔ قـٌ ايٓـصاع يف لاضـ١ ايػطـاي١ ٚطٗازتٗـا، ْعـِ املتـٝكٔ َـٔ ذيـو          

  َ ٬قٝـًا يًعـني ؾـ٬    خؿٛف املٓؿؿٌ قبٌ شٚاٍ ايعني ٚاَا املٓؿؿٌ َع٘ ٚيـٛ نـإ 

ٚد٘ ـسٚد٘ َٔ قـٌ ايٓـصاع نٝــ ٖٚـٛ عٓـد مجـع َـٔ املـ٪ثس يف ايـتطٗرل ٚيـرا           

ــٝظ       ــ١ يًعــني ي هعًْٛٗــا َــٔ ايػطــا٫ت، ٚنٝـــ نــإ ؾُــسادٙ َــٔ ايػطــ١ً املصًٜ

املٓؿؿٌ عٓ٘ قبٌ شٚاي٘ بٌ َع٘ ٚايرٟ ٖـٛ خـازز عـٔ قـٌ ايهـ٬ّ ٖـٛ املٓؿؿـٌ        

ع املٓكـٍٛ عـٔ ايتشسٜـس ٚاملٓتٗـ٢ عًـ٢      قبً٘ ٜٚدٍ ع٢ً لاضـت٘ َكـاؾًا اىل ا٫مجـا   

لاض١ َا٤ ايػطٌ اذا نإ ع٢ً بدٕ املػتطـٌ لاضـ١ اطـ٬م ايؿـشاح ؾاْٗـا تـدٍ       

ع٢ً لاض١ ايكًٌٝ َطًكًا ٚزد ع٢ً ايٓذاض١ اٚ ٚزدت عًٝ٘ اثس يف طٗاز٠ احملٌ اٚ 

مل ٜ٪ثس نُا إ َٓطٛقٗا داٍ ع٢ً عدّ اْؿعاٍ ايهـس بامل٬قـا٠ نـريو ٚمجًـ١ َـٔ      

قاٍ: ضـأيت٘ عـٔ زدـٌ اؾـابت٘     اـاؾ١، املسٟٚ عٔ ايعٝـ بٔ ايكاضِ ) ا٭خباز

قطس٠ َٔ طػت ؾٝ٘ ٚق٤ٛ، ؾكـاٍ: إ نـإ َـٔ بـٍٛ اٚ قـرز ؾٝػطـٌ ثٛبـ٘، ٚإ        

(، َٚٛثك١ عُاز ايٛازد٠ يف اٱْا٤ ٚايهٛش ايكـرز  نإ َٔ ٚق٤ٛ يًؿ٠٬ ؾ٬ بأع
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ٝتشسى ؾٝ٘ نٝـ ٜػطٌ ٚنِ َس٠ ٜػطٌ قاٍ: ٜػطٌ ث٬خ َسات ٜؿب ؾٝ٘ املا٤ ؾ)

ثِ ٜؿسؽ َٓ٘ ثِ ٜؿب ؾٝ٘ َا٤ خخس ثِ ٜتشسى ثِ ٜؿسؽ ثِ ٜؿب ؾٝ٘ َا٤ ٜٚتشـسى  

(، دٍ ع٢ً ٚدٛب اؾساؽ املٝـاٙ ايج٬ثـ١ ٚيـٛ ناْـت ايػطـاي١      ثِ ٜؿسؽ َٓ٘ ٚقد طٗس

طاٖس٠ مل هب ا٫ؾساؽ خؿٛؾُا يف ايج٬ث١ غا١ٜ ا٭َس ٚدٛب ؾب َا٤ خخس غرل 

ي١ ع٢ً تكدٜس طٗازتٗا غرل َصًٜـ١ يًدبـح، )اذ   املٝاٙ ايطابك١ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايػطا

يٛ قًٓا بإٔ ايػطاي١ ايطاٖس٠ َص١ًٜ ملا استذٓا اىل تهـسز ؾـب املـا٤(، ٚزٚاٜـ١ عبـد      

اهلل بٔ ضٓإ عٔ ايتٛقٞ مبا٤ ٜػطٌ ب٘ ايجٛب اٚ ٜػتطٌ ب٘ َٔ اؾٓاب١ بٓـا٤ عًـ٢   

ازاد٠ َطًل ايتٓعٝـ َٔ ايتٛقٞ ٚخؿٛف ايجٛب ايٓذظ َٔ قٛي٘ ٜػطـٌ َـٔ   

يجٛب ٚؾسض لاض١ بدٕ املػتطٌ يف قٛي٘ اٚ ٜػتطٌ بـ٘ َـٔ اؾٓابـ١ ٚاَـا ايػطـ١ً      ا

ايػرل املص١ًٜ ؾٗٞ طاٖس٠ ٭ٕ امجـاعٞ ايتشسٜـس ٚاملٓتٗـ٢ عًـ٢ لاضـ١ َـا٤ ايػطـٌ        

غؿٛف ٚدٛد ايٓذاض١ ع٢ً بدٕ املػتطٌ ؾـ٬ ٜػـٌُ ؾـٛز٠ خًـٛٙ عـٔ عٝٓٗـا       

٭ٕ اجملتُــع يف ٚيــٛ نــإ َتٓذطــًا بــٌ ميهــٔ خسٚدــ٘ عــٔ َــٛزد زٚاٜــ١ ايعــٝ     

ايطػت فُٛع ايػطاي١ اي  َٓٗا املطتعٌُ عٝٓٗـا يف اشايـ١ ايعـني ؾـ٬ سلـٍٛ شلـا       

ملٛزد مل ٜهٔ املا٤ املطتعٌُ ا٫ يف زؾع اثس ايٓذاض١ بعد شٚاشلـا َٚٛثكـ١ عُـاز يف    

زٚا١ٜ عبـد اهلل بـٔ ضـٓإ ٫ د٫يـ١ ؾُٝٗـا عًـ٢ ايٓذاضـ١ بٛدـ٘ ٭ٕ ا٭َـس بتؿسٜـؼ           

َسًا غسعًٝا بٌ ٖٛ دس٣ ع٢ً طبـل ايعـاد٠ ٚإ َـا ٜػطـٌ بـ٘      ايهٛش ٚاٱْا٤ يٝظ ا

اٱْا٤ ٜؿب ٭ْ٘ ٜطتكرز َٓ٘ َكاؾًا اىل إ ابكا٥٘ يف ا٭ٚاْٞ يػٛ ق  بٓـا٤ عًـ٢   

عدّ دٛاش زؾع اـبح بـ٘ بـٌ ٚبٓـا٤ عًـ٢ دـٛاشٙ ؾٗـٛ فـسد زخؿـ١ ٚدـٛاش ٫ٚ          

ؾٝـ١ ؼؿعـًا   ٜٓاؾٝ٘ ايؿب ٚايػطٌ مبا٤ خخس نُا ٖٛ فس٣ ايعـاد٠ يف ايكـرازات ايعس  

ع٢ً ايٓعاؾ١ املطًٛب١ ؾُٝهٔ إ ٜهٕٛ ا٭َس با٭ؾساؽ بٗرٙ امل٬سعـ١، ٚاَـا زٚاٜـ١    

عبد اهلل بٔ ضٓإ ؾ٬ ديٌٝ ع٢ً ازاد٠ َطًـل ايتٓعٝــ َـٔ ايتٛقـٞ ؾًـِ ٜبـل ا٫       
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اط٬قات ادي١ اْؿعاٍ ايكًٌٝ ٚد٫يتٗا َب١ٝٓ عًـ٢ ضـٛقٗا َطـام بٝـإ املؿٗـّٛ ا٫ًٚ      

ثاًْٝا ٚنْٛٗا َطٛق١ يبٝإ نٝؿ١ٝ ايتٓذـٝظ بامل٬قـا٠ اٚ   ٚسلٍٛ املٛؾٍٛ يًُتٓذظ 

بايٛزٚد عًٝ٘ ثايجًا ٚيٛ ضًُٓا تبني نٝؿٝتٗا عسؾًا ؾٝتٛقـ اٜكًا عًـ٢ نْٛٗـا َطـٛق١    

ملكاّ ايبٝإ ست٢ ٜطتعٗس َٓٗا اؿٛاي١ عًـ٢ َـا عٓـد ايعـسف َـع اَهـإ املٓـع عـٔ         

ف ٚإ نـإ اْتكـاٍ ايكـراز٠    تبٝٓ٘ عسؾًا ٖرا نً٘ َكاؾًا اىل إ املستهص يف ؾِٗ ايعـس 

َٔ احملٌ اىل املا٤ يف ايكرازات ايعسؾٝـ١ ٚبٓـا٥ِٗ عًـ٢ قٝـاع ايٓذاضـات ايػـسع١ٝ       

بٗا ا٫ اْ٘ بعد ؾسؾِٗ عٓ٘ ٖرا ايكٝاع ٚاعـ٬ٕ ايػـسع بـإٔ ايٓذاضـات ايػـسع١ٝ      

تكعـ بٗرٙ ا٭ْتكا٫ت بٌ ٜهٕٛ املا٤ ايكًٌٝ امل٬قٞ يًٓذظ اٚ املتٓذظ متاَ٘ يف 

كراز٠ َجٌ امل٬ق٢ )بايؿتض( َٔ غرل إ ٜكعـ َٓ٘ غ٤ٞ ٜسٕٚ ايتٓايف ايٓذاض١ ٚاي

بني تأثرل امل٬قا٠ يف ايطٗاز٠ ٚتأثرلٙ َٔ امل٬قا٠ بايٓذاض١ ؾاذا عًُٛا ٚاطًعٛا ع٢ً 

إ احملٌ بٗا ٜطٗس اْهسٚا لاضـت٘ بٗـا ٚعًـ٢ ذيـو ؾـ٬ ٜؿٗـٕٛ َـٔ اديـ١ ا٫ْؿعـاٍ          

    ٗ رل ٚإ غــ٦ت قًــت إ عٓــدْا قاعــدتني    بٓذاضــ١ املــا٤ بامل٬قــا٠ املــ٪ثس٠ يف ايــتط

 َؿسٚقٞ ايه١ًٝ ا٫  ا عًِ خسٚد٘.

ٗٸس ٜع  إ املتـٓذظ ٫   ثاُْٝٗا:تٓذظ ٬َقٞ ايٓذظ،  اسداُٖا: طٗاز٠ املط

ٜ٪ثس يف طٗاز٠ َا ٫ قاٙ بإٔ ٜسؾع٘ ٚاذا داز ا٭َس بني زؾع ايٝد عٔ اسدُٖا ٜكـدّ  

غرل قؿٛظ١ عًـ٢ نـٌ تكـدٜس     ا٭ٚىل ٚذيو ٭ٕ قاعد٠ تٓذٝظ املتٓذظ يف املٛزد

قًٓا بطٗاز٠ ايػطاي١ اٚ لاضت٘ اَا ع٢ً ايطٗاز٠ ؾٛاقض ٚاَا ع٢ً ايٓذاضـ١ ؾـٮٕ   

ٗٸـسٙ ؾٝذـب ابكـا٤ ايكاعـد٠ ايجاْٝـ١          املا٤ املتٓذظ مل ٜ٪ثس يف لاضـ١ احملـٌ ٚا٫ ملـا ط

     ٌ تٛقـٝش٘ إ قاعـد٠ تـٓذظ     ع٢ً ساي٘ ٚاٱيتصاّ بعـدّ تـٓذظ املـا٤ مب٬قـا٠ احملـ

بامل٬قا٠ قطعا كؿؿ١ ٖٓا ٚغرل قؿٛظ١ يف املٛزد ٭ْ٘ ع٢ً تكدٜس طٗاز٠ املتٓذظ 

ايػطاي١ مل ٜهٔ املتٓذظ قد لـظ املـا٤ بامل٬قـا٠ ٚعًـ٢ تكـدٜس لاضـ١ ايػطـاي١ مل        
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تهٔ ايػطاي١ قد ٍلطت احملٌ بامل٬قـا٠ يػـسض طٗـاز٠ احملـٌ ؾٓكطـع امجـا٫ بعـدّ        

ؾٝ٘ امجا٫ ؾ٬ تؿًض يًتُطو بٗا يف ملا مٔ  سلٍٛ قاعد٠ تٓذظ امل٬قٞ بامل٬قا٠

املكـاّ ْٚسدـع اىل قاعـد٠ ايطٗـاز٠، إ قًـت قاعـد٠ طٗـاز٠ املطٗـس اٜكـا َٓػــ٪ٖا          

تٓذظ املتٓذظ اذ ٫ ديٝـٌ عًٝٗـا ضـٛاٙ ؾؿـٞ اؿكٝكـ١ ايتؿـسف يف ٖـرٙ ايكاعـد٠         

ٜع  قاعد٠ تٓذٝظ املتٓذظ ٫شّ ٫غرل ا٫ اْ٘ دا٥س بـني إ ٜهـٕٛ بـاخساز تـاثرل     

احملٌ بامل٬قا٠ اٚ تأثس احملٌ عٔ املا٤ ثاْٝا، ٚتاثرلٙ ؾٝ٘ مبا ٜكـادٙ، إ قًـت   املا٤ عٔ 

نٓع َٔ اقتكا٤ تٓذظ ايػطاي١ تٓذظ قًٗا ٫ْٗا َاداَـت يف احملـٌ ٜهـٕٛ احملـٌ     

َتٓذطًا غرل قابٌ يًٓذاض١ ٚبعد ا٫ْؿؿـاٍ ٚإ نـإ ٜطٗـس احملـٌ يهٓـ٘ ٬َ٫قـا٠،       

٤ اٜكا ذيو ٜع  َع إ املا٤ املتٓذظ ٜكتكـٞ  قًت ْعِ َسادْا َٔ تأثرل احملٌ باملا

تٓذظ َا ٫قاٙ ٚانا ٫ ٜتٓذظ بـ٘ يف املـٛزد يعـدّ قابًٝتـ٘ يًٓذاضـ١ يطـبك٘ بٗـا ٫        

ٜؿعٌ أٟ ٜ٪ثس ايطٗاز٠ يف احملٌ ؾاْٗا تكاد َكتكـ٢ املـا٤ ايـٓذظ إ ٜـ٪ثس ؾٝـ٘ َـا       

       ٔ  ٜكاد َكتكاٙ،قًت ضًُٓا يهـٔ ا٫ٍٚ َـع ذيـو ايتؿـسف ا٭ٍٚ ٫ْـ٘ اقـسب َـ

اٱيتصاّ بتاثرل املتـٓذظ ؾُٝـا ٜكـاد َكتكـاٙ اذا داز ا٫َـس بٝٓـ٘ ٚبـني ضـًب تـاثرل          

احملٌ ؾُٝا ٜكتكٝ٘ ٖٚٛ تٓذظ املـا٤ ٖـرا َكـاؾا اىل َـا اغـرل ايٝـ٘ يف اخبـاز املطـس         

ٚا٫ضتٓذا٤ َٔ تعًٝـٌ اعتؿـاَُٗا بـإ املـا٤ انجـس َـٔ املكـداز املـساد َٓـ٘ عطـب           

ؾـ٢ً اهلل  بـتػرلٙ باٚؾـاؾٗا، ٚاَـس ايـٓ       ايعاٖس عدّ ظٗـٛز اثـس ايٓذاضـ١ ؾُٝٗـا    

ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘   ايرْٛب ع٢ً بٍٛ ا٭عسابـٞ يف املطـذد َـع اْـ٘      عًٝ٘ ٚاي٘ ٚضًِ 

٫ ٜأَس بتهجرل لاضت٘، ٚقٛي٘: اغطً٘ يف املسنٔ َستني َع عدّ تعسق٘  ٚاي٘ ٚضًِ

اٱيتـصاّ   بطٗازت٘ تبعًا يٝظ بأٚىل َٔ ٚا٫يتصاّيتعٗرل املسنٔ بعد ا٭ٚىل اٚ ايجا١ْٝ 

 بعدّ لاض١ املا٤.
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ٚدعــ٣ٛ اْــ٘ ٜػطــٌ َــع ايجبــٛت َستــإ َدؾٛعــ١ بــذلى ا٭ضتؿؿــاٍ َــع عــدّ 

دسٜإ املاد٠ يٛؾٍٛ املا٤ يف ايجا١ْٝ بهٌ َٛزد ٚؾـٌ ايٝـ٘ يف ا٭ٚىل َٚـٔ مجٝـع     

َا ذنسْا ظٗس إ ا٭ق٣ٛ طٗاز٠ ايػطـاي١ يـ٘ املـ٪ثس٠ يف تطٗـرل احملـٌ نـإ يف احملـٌ        

 عني اّ مل ٜهٔ قٛي٘.

املطأي١ ا٭ٚىل: ٫ اغهاٍ يف ايكطسات اي  تكع يف اٱْا٤ عٓد ايػطٌ ٚيـٛ قًٓـا   

بعدّ دٛاش اضتعُاٍ غطاي١ اؿـدخ ا٭نـدل، ٭ْٗـا بـايٛقٛع تطـتًٗو يف املـا٤ ٫ٚ       

ميٓع عٔ اضتعُاٍ َا ٚقعت ؾٝ٘ بٌ ٚنرا ٫ ميٓع ٚإ نـإ اشٜـد َـٔ ايكطـسات إ     

ا٭خـس بـٌ ٚيـٛ َصدـت ٚمل تطـتًٗو ٫       مل ميتصز يف املا٤ ؾاْ٘ ٜػتطٌ َٔ اؾاْب

ميٓع اٜكًا اذا عًِ ٚؾٍٛ ا٭دصا٤ ايػرل املطتع١ًُ بايبدٕ، ْعِ إ مل ٜعًِ بريو 

 مل ٜعًِ عؿٍٛ ايطٗاز٠.

 ٜػذلط يف طٗاز٠ َا٤ ا٫ضتٓذا٤ اَٛز:  املطأي١ ايجا١ْٝ:

يعـدّ َـا دٍ عًـ٢ تـٓذظ املـا٤       : عدّ تػرلٙ يف اسد ا٫ٚؾاف ايج٬ثـ١. ا٫ٍٚ

ػرل بكــ١ُُٝ ايتػــهٝو يف اطــ٬م اخبــاز ا٫ضــتٓذا٤ يــ٘ بــٌ ٚيــٛ ضــًُٓا ؾٝٗــا   بــايت

ا٫ط٬م ؾ٬ اغهاٍ يف اقٛا١ٝ٥ د٫ي١ تًو ضـًُٓا املعازقـ١ ٚايتطـاقغ يهـٔ ْكـٍٛ      

املسدع س٦ٓٝر عُّٛ ادي١ ا٫ْؿعـاٍ ؾاْٗـا تػـٌُ املـتػرل ٚمل ىـسز عٓٗـا ا٫ َـا مل        

 اع.ٜتػرل َٔ ا٫ضتٓذا٤ ٖرا َكاؾًا اىل ظٗٛز ا٫مج

ايجاْٞ: عدّ ٚؾٍٛ لاض١ ايٝ٘ َٔ اـازز. يعدّ عـدٙ س٦ٓٝـر َـٔ ا٫ضـتٓذا٤     

إ ناْت ايٓذاض١ خازد١ عٔ قٌ ايٓذد ٚإ نإ داخٌ يف ايٓذد ؾإ خسدـت  

َــع ايعــرز٠ يف احملــٌ ٫ٚقــت احملــٌ ؾاملــا٤ ٚإ عــد َــا٤ اضــتٓذا٤ يهــٔ ا٫طــ٬م     

ٝـح نْٛـ٘ َـا٤ اضـتٓذا٤     َٓؿسف عٔ َجً٘ ٫ٕ ايعاٖس َٓٗا املا٤ ا٫ضـتٓذا٤ َـٔ س  
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ؾ٬ ٜتعدٻٍ اؿهِ اىل َٛزد اقذلْت َع لاض١ ا٫ضتٓذا٤ لاض١ اخس٣ ٫ اقٌ َـٔ  

 اْؿساف ا٫خباز عٔ َجً٘.

: عــدّ ايتعــدٟ ايؿــاسؼ عًــ٢ ٚدــ٘ ٫ ٜؿــدم َعــ٘ ا٫ضــتٓذا٤. ؾــ٬  ايجايــح

وطٔ عدٙ َٔ ايػسٚط َع نْٛ٘  ا ٜتشكل ب٘ َٛقـٛع اؿهـِ ٚعًـ٢ ٖـرا ؾـرلاد      

املكداز ايرٟ ىسز املا٤ عٔ نْٛ٘ َا٤ اضتٓذا٤ ٖٚٛ ايؿاسؼ املٛدـب  َٔ ايتعدٟ 

يعدّ ايؿدم نـإٔ تهـٕٛ ايٓذاضـ١ َٓؿؿـ١ً بـإ ٜتًـٛخ بٗـا قـٌ خخـس ؾـ٬ ٜكـس            

ايتعــدٟ عــٔ املٛقــع املتعــازف املعتــاد يًعاَــ١ نُــا ؾــسح بٗــرا ايتعُــِٝ بعكــِٗ  

تٓذا٤ عًـ٢  ٚيهٔ يٓا يف ٖرا ايتعُِٝ اغهاٍ ٫ستُاٍ اْؿساف ا٫خبـاز اىل ا٫ضـ  

ايٛد٘ املتعازف يًعا١َ ؾًٛ تعد٣ عٔ احملٌ املًٛخ بايٓذاضـ١ غايبـًا يًٓـٛع اغـهٌ     

 اؿهِ بطٗازت٘.

: إ ٫ ىسز َع ايبٍٛ اٚ ايػـا٥غ لاضـ١ اخـس٣ َجـٌ ايـدّ، ْعـِ ايـدّ        ايسابع

ايرٟ ٜعد دص٤ َٔ ايبٍٛ اٚ ايػا٥غ ٫ بأع بـ٘، عًـ٢ ٚدـ٘ ٬ٜقـٞ احملـٌ اٚ ٜبكـ٢       

ا٫ضـتٓذا٤ ٚا٫ ؾًـٝظ جملـسد خسٚدـ٘ َاْعـًا ٚعًـ٢ أٟ سـاٍ         ؾٝ٘ َعـ٘ ؾ٬ٝقـٞ َـا٤   

ؾايديٌٝ ع٢ً ٖرا ايػسط َا ذنسْاٙ يف ايػسط ايجـاْٞ بٓـا٤ عًـ٢ عَُٛـ٘ ملجـٌ ٖـرٙ       

ايٓذاض١، ٚاَا قٛي٘ ْعِ ايدّ ايرٟ ٜعد دص٤ َٔ ايبٍٛ اٚ ايػا٥غ ٫ بـأع بـ٘ ؾـ٬    

 ٚ ايػـا٥غ َعـدٚدًا   ْعًِ ٚدٗ٘ اذ ٫ ٚد٘ يعدّ ايبأع مبا ىسز َٔ ايدّ َع ايبـٍٛ 

َٔ ادصا٥٘ ٚيعٌ ٚدٗ٘ إ فسد خسٚز ايدّ ٚغـرلٙ َـع ايعـرز٠ ٫ ٜٛدـب عـدّ      

عد املا٤ املػطٍٛ ب٘ احملٌ َا٤ ا٫ضتٓذا٤ َٚا داّ نإ َٔ َا٤ ا٫ضتٓذا٤ ؾ٬ ٚدـ٘  

يعدّ طٗازت٘، ْعـِ إ خـسز َـٔ احملـٌ ايـدّ اجملـسد اٚ عًـ٢ ٚدـ٘ ناْـت ايعـرز٠           

عد ايدّ دص٤ َٓ٘ اٚ َٔ ايبٍٛ خسز املا٤ س٦ٓٝـر  َطتًٗه١ اٚ كًٛط١ ٫ ع٢ً مٛ ٜ

ــا٤        ــ٘ َــع ذيــو َ ــ٘ ٚإ ؾــدف عًٝ ــا اْ ــ٘ َــا٤ اضــتٓذا٤ يهــٔ قــد َــس َٓ عــٔ نْٛ
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ا٫ضتٓذا٤ ا٫ إ املطتؿاد َٔ ا٫خباز يٝظ ا٫ اؿهِ اؿٝجـٞ ؾـاذا ادتُـع يف َـا٤     

ا٫ضتٓذا٤ دٗتإ ٫ ٜتعد٣ ايٝ٘ اؿهِ َع إ املٓؿسف َـٔ ا٫ط٬قـات يـٝظ ا٫    

 ؾساد املتعازؾ١ ٚاملتٓذظ بايدّ اـازز باٟ ٚد٘ نإ يٝظ َٓٗا.ا٫

: إ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ا٫دصا٤ َٔ ايػـا٥غ عٝـح ٜتُٝـص. اَـا اذا نـإ َعـ٘       اـاَظ

دٚد اٚ دص٤ غرل َٓٗكِ َـٔ ايػـرا٤، اٚ غـ٤ٞ خخـس ٫ ٜؿـدم عًٝـ٘ ايػـا٥غ ؾـ٬         

ؿؿاٍ ؾُت٢ بأع. ٫ٕ عدّ تٓذط٘ با٫ضتٓذا٤ غرل تٓذط٘ بتًو ا٫دصا٤ بعد ا٫ْ

َا نإ ؾٝٗا ادصا٤ تٓذظ بٗا ايبت١ ْعِ إ ناْت ا٫دصا٤ غرل َتُٝص٠ عٝح قٌ إ 

ىًٛ َا٤ ا٫ضتٓذا٤ عٓٗا مل ٜكس بايطٗـاز٠ يعـدّ ايؿـازف ي٬طـ٬م بـٌ ٚمحـٌ       

ا٫خباز ع٢ً ؾٛز٠ اـًـٛ عـٔ َجًـ٘ محـٌ شلـا عًـ٢ ايؿـسد ايٓـادز ٫ٚ َـاْع َـٔ           

ع ا٫دصا٤ ٚمتٝصٖا يف املـا٤، ْعـِ اذا نـإ    اؿهِ بٓذاضت٘ إ اتؿل بعد ذيو ادتُا

َع٘ دٚدًا اٚ دص٤ غرل َٓٗكِ َٔ ايػرا٤ اٚ غ٤ٞ خخس ٫ ٜؿدم عًٝ٘ ايػا٥غ ؾـ٬  

بأع ب٘ وتٌُ إ ٜهٕٛ َسادٙ إ ٚدٛد َا ذنس يف َا٤ ا٫ضـتٓذا٤ يـٝظ نٛدـٛد    

ادصا٤ ايػا٥غ َكسًا بطٗازت٘ بٌ ٖٛ طاٖس ٚإ نإ ؾٝ٘ بعـ  َـا شبـس َـٔ ايـدٚد      

ٖ٘ ٚيعٌ ٚدٗ٘ اْٗا تطٗـس با٫ضـتٓذا٤ ؾـ٬ ٜـٓذظ َـا٤ ا٫ضـتٓذا٤ بٗـا ثاْٝـًا         ٚاغبا

ٚوتٌُ إ ٜهٕٛ املساد إ ٚدٛدٖا َع ايػا٥غ ٫ ٜكس يعدّ خسٚد٘ عـٔ ؾـدم   

ا٫ضتٓذا٤ املػتٌُ ع٢ً َجًٗا َٔ ا٫ؾـساد ايٓـادز٠ َـع اْٗـا يـٛ عـدت َـٔ ادـصا٤         

 ايٓذاض١ اـازد١ ٫ ٜكس بطٗازت٘.

 ٜػـذلط يف طٗـاز٠ َـا٤ ا٫ضـتٓذا٤ ضـبل املـا٤ عًـ٢ ايٝـد ٚإ         : ٫املطأي١ ايجايج١

نــإ اســٛط، يعــدّ دخًــ٘ يف سكٝكــ١ ا٫ضــتٓذا٤ عسؾــًا ٫ٚ َبٓٝــًا عًٝــ٘ غايبــًا ستــ٢ 

ٜدع٢ اْؿساؾ٘ اىل َجً٘ ٫ٚ َعـدٚدًا يـريو َـٔ ايٓذاضـ١ اـازدـ١، ْعـِ ملـا نـإ         

)يعٌ ايٛد٘ ق٬ً يٛضٛض١ بع  بٌ قت٬ًُ ٫ْؿساف ا٫ط٬م عٓ٘ نإ ا٫سٛط 
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إ ايٝد يٛ ضبكت ناْت ايٓذاض١ عًٝٗا ٖٚٞ غرل َٛقـع ايٓذـٛ ٚس٦ٓٝـر ؾٝـٓذظ     

 َا٤ ا٫ضتٓذا٤ بٗا( ضبل املا٤ ع٢ً ايٝد.

: اذا ضبل بٝدٙ بكؿد ا٫ضتٓذا٤ ثِ اعسض، ثـِ عـاد ٫ بـأع،    املطأي١ ايسابع١

ــر       ــٓذظ با٫ضــتٓذا٤، ؾٝٓتؿــٞ س٦ٓٝ ا٫ اذا عــاد بعــد َــد٠ ٜٓتؿــٞ َعٗــا ؾــدم ايت

٘، إ مل ىــسز بــريو عــٔ املطــتٓذٞ ٚعــٔ ايتــٓذظ با٫ضــتٓذا٤ ٚمل ٜعــد سهُــ

عسؾــًا َــٔ ايٓذاضــ١ اـازدــ١ ايػــرل املستبطــ١ با٫ضــتٓذا٤ ٚإ مل ٜجبــت يــ٘ سهــِ    

 ا٫ضتٓذا٤.

: ٫ ؾسم يف َا٤ ا٫ضتٓذا٤ بني ايػط١ً ا٫ٚىل ٚايجا١ْٝ يف ايبٍٛ املطأي١ اـاَط١

حملتــاز اىل ايػطـًتني ي٬طـ٬م َعتكــدًا   ايـرٟ ٜعتـدل ؾٝـ٘ ايتعــدد، ستـ٢ يف ايبـٍٛ ا     

ــًتإ         ــٌُ ايػط ــ٪اٍ ٜػ ــٌ ؾايط ــ١ً يف ق ــٌ غط ــٌ ن ــ٢ ؾع ــاد٠ عً ــسٟ ايع ــدّ د بع

 ٚاؾٛاب ٜعُُٗا.

: اذا خــسز ايػــا٥غ َــٔ غــرل املدــسز ايطبٝعــٞ ؾُــع ا٫عتٝــاد املطـأي١ ايطادضــ١ 

َٚع عدَ٘ سهُ٘ سهِ ضـا٥س ايٓذاضـات يف ٚدـٛب ا٫ستٝـاط َـٔ       (5)نايطبٝعٞ

ا٫ضتٓذا٤ ؾٝٓٛط ايعؿٛ َٓاط ا٫عتٝاد اٚ نْٛ٘ طبٝعٝـًا ٖـرا ٚيهـٔ ٫    غطايت٘، غرل 

ديٌٝ ع٢ً ٖرا ايتعُِٝ ض٣ٛ ا٫ط٬م ٚتسى ا٫ضتؿؿاٍ َع َا ؾٝٗا َٔ ا٫غهاٍ 

يهٕٛ ايػسض َٔ ا٫ؾساد ايٓادز٠ ٚإ نـإ ا٫ضـتٓذا٤ عطـب ا٫طـ٬م ٜعُُٗـا      

ملطـأي١ قـٌ زٜـب    يهٔ ايعاٖس عـدّ ْكـٌ خـ٬ف يف املطـأي١ ؾـإٔ ثبـت ؾٗـٛ ٚا٫ ؾا       

 ٚتسدد.

                                                           

 ( ؾٝ٘ اغهاٍ بٌ َٓع.5)
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اذا غــو يف َــا٤ اْــ٘ غطــاي١ ا٫ضــتٓذا٤ اٚ غطــاي١ ضــا٥س         :املطــأي١ ايطــابع١ 

ٚإ نإ ا٫سٛط ا٫دتٓـاب، ٫ؾـاي١ ايطٗـاز٠    (4)ايٓذاضات وهِ عًٝ٘ بايطٗاز٠

ٚاضتؿشابٗا بعد ايػو يف تٓذط٘ بامل٬قا٠ املع١ًَٛ ٫ستُاٍ نْٛ٘ ع٢ً ٚد٘ غرل 

ك٢ ا٫ْؿعاٍ َٛدٛد ؾٝشتاز اؿهِ بايطٗاز٠ اىل َ٪ثس يف تٓذط٘ ٚدع٣ٛ إ َكت

اسساش ضـبب ا٫عتؿـاّ ملـا ظٗـس َـٔ ايؿـشاح ايـٛازد٠ يف ايهـس ٚايكًٝـٌ َـٔ إ           

امل٬قا٠ َكتك٢ يًٓذاض١ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖٓاى اَس ٚدٛدٟ نايهس١ٜ ٚاملطسٜـ١ ٚايٓبـع   

ٚاضبابٗا تعؿُ٘ ؾاذا غو ؾٝ٘ ؾا٫ؾـٌ عـدّ ؼككـ٘ َدؾٛعـ١ مبـا َـس َـٔ إ ٖـرٙ         

شاح َٔ ٖرٙ اؾ١ٗ َتعازق١ َع املطـتؿاد َـٔ ايٓبـٟٛ خًـل اهلل املـا٤ طٗـٛزًا       ايؿ

اؿدٜح ايعاٖس يف إ املا٤ مبا ٖٛ ٜكتكٞ ايعؿـ١ُ ٚعـدّ ا٫ْؿعـاٍ ا٫ بـايتػرل ا٫     

إ اؿدٜح ؾٝ٘ َا ٜٛدب اْؿعاي٘ ٚبعد ايتطاقغ ٜسدع اىل قاعـد٠ ايطٗـاز٠ ٚعـدّ    

ِ ا٫سـٛط بـايٓعس اىل َـا قٝـٌ َـٔ      ا٫قتكا٤ يًٓذاض١ ؾٝطتؿشب طٗاز٠ املا٤، ْعـ 

قعـ ايٓبٟٛ املعازض يًؿشاح ٚذٖاب مجع َٔ ا٫ضاطني اىل َا اقتكت٘ نإ 

 ا٫سٛط ا٫دتٓاب.

: اذا اغتطٌ يف نس ــ ندصا١ْ اؿُاّ ــ اٚ اضتٓذ٢ ؾٝ٘ ٫ ٜؿـدم  املطأي١ ايجا١َٓ

اىل عًٝ٘ غطاي١ اؿدخ ا٫ندل اٚ غطاي١ ا٫ضـتٓذا٤ اٚ اـبـح، ٫ْؿـساف ا٫ديـ١     

ايكًٌٝ بٌ زمبا ادع٢ ا٫مجاع عًـ٢ اختؿـاف اؿهـِ بايكًٝـٌ بـٌ ٫ ٜعـد عسؾـًا        

َجٌ ايهجرل َٔ املا٤ املطتعٌُ ٚإ نإ ظاٖس بع  ا٫خباز ايتعُِٝ بـٌ ٚايعٗـٛز   

يف ايهجرل نكٛي٘ َٔ اغتطٌ يف املا٤ ايرٟ ٜػتطٌ ؾٝ٘..اخل، ؾإ ايعاٖس َٔ ايػطٌ 

 َٓ٘ ا٫ اْ٘ ٫ خ٬ف بِٝٓٗ ؾٝ٘ ظاٖس. ؾٝ٘ نْٛ٘ نجرلًا ٚا٫ نإ ٜػطٌ ب٘ اٚ

                                                           

 ( بٌ وهِ عًٝ٘ بايٓذاض١ اذا نإ طسف ايعًِ اٱمجايٞ َٔ ايػطا٫ت ايٓذط١.4)
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املطأي١ ايتاضـع١: اذا غـو يف ٚؾـٍٛ لاضـ١ َـٔ اــازز اٚ َـع ايػـا٥غ ٜـب           

ع٢ً ايعدّ، )غسق٘ اْ٘ يـٛ غـو إ َـا٤ ا٫ضـتٓذا٤ نـإ ٬َقـٞ يٓذاضـ١ ناْـت         

دــص٤ َــٔ ايػــا٥غ اٚ َــٔ اـــازز ( ي٬ضتؿــشاب يف ا٫ٍٚ سٝــح مل ٜهــٔ َعــ٘   

ا ؾا٫ؾٌ بكا٩ٖا أٟ ايػطاي١ ع٢ً َا نـإ بـٌ، ٚايجـاْٞ    لاض١ ٚمل ٜهٔ ٬َقًٝا شل

ي٬ضتؿشاب عدّ ٬َقا٠ احملٌ يػ٤ٞ َٔ ايٓذاض١ غرل ايػا٥غ ٚيهٔ قد ٜػو يف 

ٚدٛد غ٤ٞ َٔ ايدّ َج٬ً َعٗـا يف احملـٌ ٚيـٛ مل ٜهـٔ ٬َقٝـًا يًُشـٌ ؾـإ ْؿـظ         

      ٚ ٫ ٚدٛدٙ َع ايػا٥غ ايباقٞ ع٢ً احملـٌ ايـرٟ ٜـصاٍ با٫ضـتٓذا٤ ٜٛدـب لاضـت٘ 

اضتؿشاب اذ ٫ ساي١ شلـا ضـابك١ ستـ٢ ٜطتؿـشب اذ وتُـٌ إ ٜهـٕٛ خازدـ١        

َعٗا َـٔ املعـد٠ ا٫ إ ٜطتؿـشب س٦ٓٝـر عـدّ ٬َقـا٠ املـا٤ يٓذاضـ١ غـرل ايػـا٥غ           

ايرٟ اضتٓذ٢ َٓٗا ثِ إ ؾسقٓا دسٜإ ا٫ؾٌ املٛقٛعٞ عًـ٢ ٚدـ٘ ٜٓؿـع ؾٗـٛ     

ملا٤ امل٬قٞ يًٓذاضـ١ ايـرٟ   ٚا٫ ؾٝبت  املطأي١ ع٢ً َا َس َسازًا َٔ إ ا٫ؾٌ يف ا

ٜػو يف ٚدٛد ضبب ا٫عتؿاّ َع٘ ايطٗاز٠ اٚ ايٓذاضـ١، إ قًـت َبٓـ٢ املطـأي١     

ٖرٙ ايكاعد٠ دٕٚ ا٫ؾٌ ٜع  ا٫ضتؿشاب ٫ٕ اضتؿشاب عدّ ايٓذاضـ١ َـع   

ايػا٥غ اٚ عدّ ٬َقا٠ احملٌ شلا اٚ عدّ ٬َقا٠ املا٤ شلا ٫ ٜٓؿع يف عـد املـا٤ غطـاي١    

إ خسٚز املا٤ امل٬قٞ يًٓذاض١ اـازد١ عٔ ايطٗـاز٠ بطـبب    ا٫ضتٓذا٤ تٛقٝش٘

خسٚد٘ عٔ غطاي١ ا٫ضتٓذا٤ ايعٓٛإ ع٢ً ٬َقا٠ ايٓذاض١ اـازد١ ٚعدَ٘ يٝظ 

َٔ ايػسع ٚبعباز٠ ثايج١ ايٛادب اسساش إ ٖرا املا٤ املػهٛى غطـاي١ اضـتٓذا٤ اٚ   

يػـا٥غ اــازز تستـب    غرلٖا ٚتستب ٖرا ايعٓٛإ ْؿٝـًا ٚاثباتـًا عًـ٢ ٬َقاتـ٘ يػـرل ا     

عادٟ ٫ غسعٞ، قًت املٓاط يف ايطٗاز٠ ٚايٓذاض١ ٬َقـا٠ املـا٤ ـؿـٛف ايٓذـٛ     

اـازز اٚ يػرلٙ َٔ ايٓذاضات ٚعٓٛإ غطاي١ ا٫ضتٓذا٤ اٜكًا يف ا٫دي١ يٝظ ا٫ 

بٗرٙ امل٬سع١ ٚا٫ ؾًـٝظ يـ٘ َٛقـٛع١ٝ ٚبعبـاز٠ اخـس٣ ٬َقـا٠ املـا٤ حملـٌ ايٓذـٛ          
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٘ ٫ ٜٛدب لاضت٘ ٚاذا ٫ق٢ غ٦ًٝا خخـس َعـ٘ اٚ بعـدٙ اٚ    ع٢ً ٚد٘ ٜ٪ثس يف طٗازت

 قبً٘ ٜٓؿعٌ ٚاملكؿٛد َٔ ا٫ؾٌ يٝظ ا٫ اثبات ٖرا املع٢ٓ.

: ضــًب ايطٗــاز٠ اٚ ايطٗٛزٜــ١ عًــ٢ املــا٤ املطــتعٌُ يف زؾــع   املطــأي١ ايعاغــس٠

اؿدخ ا٫ندل اٚ اـبح اضتٓذا٤ أٚ غرلٙ انا هسٟ يف املا٤ ايكًٌٝ دٕٚ ايهـس ؾُـا   

دصا١ْ اؿُاّ ٚمُٖٛا. قد َس يف املطـأي١ ايجآَـ١ اْـ٘ اذا اغتطـٌ يف ايهـس اٚ      شاد ن

اضتٓذ٢ ؾٝ٘ ٫ ٜؿدم عًٝ٘ غطاي١ ا٫ضتٓذا٤ اٚ اؿدخ ٚس٦ٓٝر ؾٝذٛش اضـتعُاي٘  

ع٢ً ا٫ٍٚ يف زؾع اؿدخ ٚاـبح ٚإ َٓعٓا عٔ اضتعُاٍ غطـاي١ ا٫ضـتٓذا٤ يف   

زؾع اؿـدخ ثاْٝـًا ٚإ َٓعٓـا عـٔ     زؾع اؿدخ ٚنرا ع٢ً ايجاْٞ هٛش اضتعُاي٘ يف 

ــرل           ــٝظ غ ــِ ي ــدزى اؿه ــدل َٚ ــدخ ا٫ن ــع اؿ ــتعٌُ يف زؾ ــا اض ــدخ مب ــع اؿ زؾ

ا٫ْؿساف ٚنٕٛ املتعازف يف ايطابل غرلٙ ٚا٫مجاعات يهٓو عسؾـت إ بعـ    

 ا٫خباز ايعاٖس٠ يف نسا١ٖ ا٫غتطاٍ مبا اغتطٌ ؾٝ٘ ي٘ ظٗٛز يف ايهجرل.

ايجٛب بعد ايعؿس َٔ املا٤ طاٖس ؾًٛ اخـسز  : املتدًـ يف املطأي١ اؿاد١ٜ عػس

بعد ذيو ٫ ًٜشك٘ سهِ ايػطاي١ ٚنرا َا ٜبك٢ يف اٱْا٤ بعد اٖسام َـا٤ غطـايت٘،   

ِّـ يف ايجٛب ٚاٱْا٤ بعد ايػطٌ اي٬شّ ٫ ٜعد َٔ ايػطاي١ عٓد املؿٓـ ٫ٕ  املتد

ًـ          ٢ ابعـد  املا٤ َـا مل ٜٓؿؿـٌ ٫ ٜعـد غطـاي١ نُـا يف ايكُاَـ١ ٚايصبايـ١ ٚايٓذاضـ١ ع

ايٛدٛٙ، اٚ َٔ د١ٗ اْؿساف َا٤ ايػطاي١ اٚ املا٤ ايرٟ غطٌ ب٘ ايجـٛب عٓـ٘ ٫ٕ   

املػطٍٛ ب٘ ٖٛ ايرٟ ٜٓؿؿٌ َٔ احملٌ َع ايكراز٠، اٚ َٔ دٗـ١ إ بكا٥ـ٘ يف احملـٌ    

ٚاؿهِ ع٢ً احملٌ بايطٗاز٠ ٬ٜشّ اؿاق٘ ب٘ يف ا٫سهـاّ عسؾـًا، ٚيهـٔ يًـٓؿظ يف     

دًا اٚ ٚقـع اٱْـا٤ عًـ٢ ٚدـ٘ ادتُعـت      نٌ ذيـو غـ٤ٞ ؾـاذا عؿـس ايجـٛب غـدٜ      

ايسطٛبات ٚايكطسات ؾؿازت َا٤ ؿكٗا اؿهِ ؾ٬ ٜطتعٌُ يف ايٛق٤ٛ ٚايػطـٌ  

ــا     ٚانــا مل ًٜشكــ٘ اؿهــِ قبــٌ ا٫دتُــاع يعــدٙ َعــدًَٚا، ْعــِ ٖــٛ طــاٖس ٚإ قًٓ
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بٓذاض١ ايػطاي١ يهٓ٘ ٫ ٜٓؿع يف زؾع اؿدخ ب٘ إ قًٓا بإ املا٤ ايـرٟ ٜطـتعٌُ يف   

٫ٜطــتعٌُ يف زؾــع اؿــدخ ٫ٕ املٛدــٛد َٓــ٘ ا٫ إ ٜكــاٍ إ َــدزى  زؾــع اـبــح

اؿهِ ا٫مجاع ٫ٚ امجاع يف قـٌ اــ٬ف يـٛ مل ٜهـٔ عًـ٢ اــ٬ف، ٚؾٝـ٘ إ        

 َدزى ا٫مجاع زٚا١ٜ ابٔ ضٓإ ٖٚٛ ؾادم عًٝ٘.

تطٗس ايٝد تبعًا بعد ايتطٗرل ؾـ٬ سادـ١ اىل غطـًٗا، ٚنـرا      املطأي١ ايجا١ْٝ عػس:

ػطٌ ؾٝ٘ ايجٛب ٚمٛٙ، يف اضتٓذا٤ ٚغرلٙ َٔ ايػط٬ت ٚنرا غرل ايعسف ايرٟ ٜ

ايٝد َٔ خ٫ت ايتطٗرل َٔ ايعسف ٚغرلٙ ع٢ً تسد يف ايٝد اي  دست ايطرل٠ عًٝـ٘  

ٚخًت ايٓؿٛف عٔ ايتعسض ي٘ غ٬ف ايعسٚف اي  ٜػطٌ ؾٝٗا ايجٛب ؾاْ٘ ٫ 

 ضرل٠ ع٢ً طٗازتٗا داز١ٜ ٚمل ٜطتؿد طٗازتٗا َٔ ا٫خباز. 

: يٛ ادس٣ املا٤ ع٢ً احملٌ ايٓذظ شا٥دًا ع٢ً َكداز ٜهؿٞ أي١ ايجايج١ عػساملط

يف طٗازت٘ ؾاملكداز ايصا٥د بعد سؿٍٛ ايطٗاز٠ طاٖس، ٚإ عد متاَ٘ غط١ً ٚاسد٠ 

ٚيٛ نإ مبكداز ضاع١، ٚيهٔ َساعا٠ ا٫ستٝاط اٚىل، عٓد املؿٓـ ٫ اغهاٍ بٓا٤ 

 ٗ ا اٜكـًا ٫ٕ املكـداز احملتـاز ايٝـ٘ يف     ع٢ً طٗاز٠ ايػطاي١ بٌ ٚنرا بٓا٤ ع٢ً لاضـت

ايتطٗرل املعدٚد َٔ ايػطاي١ قد اْؿؿٌ عٔ احملٌ ؾُـا ٜـسد بعـدٙ ٫ ٚدـ٘ يٓذاضـت٘      

َــع ؾــسض تعكــب احملــٌ بايطٗــاز٠ غسٚدــ٘ ا٫ إ ٜكــاٍ إ املعتــدل ؼكــل ايػطــ١ً    

ٚايػط١ً ٫ ؼكل قبٌ قطع املا٤ اؾازٟ ؾهـٌ َـا هـسٟ َـاداّ مل ٜٓكطـع قطـٛب       

ــ١ اٚ ا٫ٚىل َــج٬ً لطــ١ نــإ متــاّ    َــٔ ايػطــا ي١ ؾــإ ناْــت ايػطــاي١ ايػطــ١ً ايجاْٝ

اؾازٟ عًـ٢ احملـٌ غطـاي١ ؾـٝشهِ عًٝـ٘ بايٓذاضـ١ ٚيـرا قـاٍ يف املـ  إ َساعـا٠           

ا٫ستٝاط اٚىل ٫ٕ َكتك٢ ايكاعد٠ لاض١ املا٤ ايكًٌٝ امل٬قٞ يًٓذظ خسدٓا عٔ 

ٌ يًطٗـاز٠ ٚا٫ ؾهٝــ ٜطٗـس    تعكب احمل ذيو مبا دٍ ايديٌٝ عًٝ٘ ست٢ بايٓطب١ اىل

احملٌ باملتٓذظ بٌ ايكاعد٠ ٜكتكـ٢ تـأثرل احملـٌ عٓـ٘ اشٜـد َـٔ ضـابك٘ ٫ٕ امل٬قـٞ         
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ــٓذظ ٚيٝطــت ايٓذاضــ١ يف ايػــسع نايكــرازات      يًــٓذظ غــسعًا سهُــ٘ سهــِ اي

ايعسؾ١ٝ اي  تكٌ ٚتكُشٌ بتٛازد ايػط٬ت عًٝٗـا، ٚباؾًُـ١ اــازز عـٔ ٖـرٙ      

مجاع عًٝ٘ اٚ تٛقــ طٗـاز٠ احملـٌ عًٝـ٘ ٚطٗـاز٠ ٖـرا       ايكاعد٠ يٝظ ا٫ َا قاّ ا٫

املكداز ايصا٥د يٝظ عًٝ٘ امجاع ٫ٚ تتٛقـ طٗاز٠ احملٌ عًٝ٘ اٜكًا ؾٗٛ بـام عًـ٢   

َكتك٢ ايكاعد٠ ٚا٫َس عٓـدْا ضـٌٗ بعـد إ بٓٝٓـا عًـ٢ طٗـاز٠ ايػطـاي١ ْعـِ بٓـا٤          

 ع٢ً لاضتٗا ؾا٫سٛط يٛ مل ٜهٔ ا٫ق٣ٛ لاضت٘.

: غطاي١ َـا وتـاز اىل تعـدد ايػطـٌ نـايبٍٛ ـــ َـج٬ً ـــ اذا         املطأي١ ايسابع١ عػس

٫قت غ٦ًٝا ٫ ٜعتدل ؾٝٗا ايتعدد  ٚإ نإ اسـٛط، بٓـا٤ عًـ٢ نـٕٛ سهـِ ايػطـاي١       

ــ٘           ــع استُاي ــٌ َ ــٌ ايػط ــٌ قب ــاي١ ٫ ناحمل ــٌ ايػط ــٌ قب ــ١ ناحمل ــ٢ ايٓذاض ــا٤ عً بٓ

 ؾٝطتؿــشب ايٓذاضــ١ اىل ايعًــِ عؿــٍٛ ايطٗــاز٠ يهــٔ َــٔ بٓــ٢ عًــ٢ اط٬قــات

ــٝكٔ ٖٚــٛ       ــ٢ املت ــع ايٓذاضــ١ ٜكتؿــس يف اـــازز عً ــ٘ نــاف يسؾ ايػطــٌ ٚإ َطًك

املتٓذظ بعني ايبٍٛ دٕٚ غطايت٘ ؾرلدع اىل ا٫ط٬م اَـا َـٔ َٓـع عـٔ ا٫طـ٬م      

 ؾ٬ فاٍ ي٘ ا٫ عٔ ا٫ستٝاط.

املطــأي١ اـاَطــ١ عػــس: غطــاي١ ايػطــ١ً ا٫ستٝاطٝــ١ اضــتشبابًا ٜطــتشب ا٫دتٓــاب 

ايػطاي١ يف ا٫ستٝاط ؾإ ساٍ ايػطـاي١ يف ا٫ستٝـاط تهـٕٛ    عٓٗا، بٓا٤ ع٢ً لاض١ 

 ساٍ احملٌ ب٬ اغهاٍ.



 

 

 

 

 فصن يف املاء املشكىك

ؾؿٌ املا٤ املػهٛى لاضت٘ طـاٖس اذا مل ٜهـٔ َطـبٛقًا بايٓذاضـ١ ضـٛا٤ ضـبل       

بايطٗاز٠ اٚ ٫ ٜعًِ ي٘ ساي١ ضابك١ اٚ تٛازد عًٝ٘ اؿايتإ يكاعد٠ ايطٗاز٠ ؾُٝا مل 

ابٗا ٚا٫ ؾٝهــٕٛ ٖــٛ املعتــدل ؿهَٛتــ٘ عًٝٗــا ٫ٚ ٜكــاع بكاعــدتٞ   ٜطــًِ اضتؿــش

ا٭غــتػاٍ ٚايــدلا٠٤ املكــدَتني عًــ٢ اضتؿــشابُٗا ملــا قسزْــاٙ يف قًــ٘، ٚاملػــهٛى  

اط٬ق٘ ٫ هس٣ عًٝ٘ سهِ املطًـل ا٫ َـع ضـبل ا٫طـ٬م اَـا اؿهـِ يف املطـتج٢ٓ        

َٓــ٘ ؾُــع ضــبل  ؾعــاٖس يعــدّ املــاْع َــٔ اضتؿــشاب ا٫طــ٬م ٚاَــا يف املطــتج٢ٓ    

ا٭قاؾ١ ا٭غهاٍ ؾٝ٘ ٫ٚ ن٬ّ َٚـع عـدّ ضـبل غـ٤ٞ َـٔ اؿـايني اٚ تٛازدُٖـا        

ٚايػــو يف املتــأخس ؾــ٬ اؾــٌ َٛقــٛعٞ ؾرلدــع اىل ا٭ؾــٌ يف اٯثــاز ٖٚــٛ َــع  

ا٭قاؾ١، ا٫ يف َطأي١ ٬َقات٘ يًٓذاض١ اذا نإ نسًا ؾإ ايبٓا٤ عًـ٢ عـدّ اط٬قـ٘    

٫ ٜٓؿعـٌ مب٬قاتـ٘ يًٓذاضـ١، ٚاملػـهٛى      ٜكتكٞ اؿهِ بتٓذط٘ ٚقد َس اْـ٘ طـاٖس  

اباست٘ قهّٛ با٭باس١ إ مل ٜعًِ بهْٛ٘  ًٛنًا ٭سد يكاعد٠ اؿٌ ٚا٭باسـ١ ٫ٚ  

ميهٔ ايتُطو ؿسَت٘ مبا دٍ ع٢ً عدّ دٛاش ايتؿسف يف َاٍ ايػـرل يعـدّ ايعًـِ    

    ٘  بهْٛ٘ يًػرل، ٚاضتؿشاب عدّ متًه٘ ي٘ ٫ ٜ٪ثس يف عـدّ ا٭باسـ١ ا٫ إ ٜجبـت بـ

ًَو ايػرل ي٘ ٫ٚ طسٜل اىل اثباتـ٘ َـع استُـاٍ عـدّ ًَـو اسـد عًٝـ٘ َكـاؾًا اىل         

 نْٛ٘ َٔ ا٭ؾٍٛ املجبت١.
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ٚإ عًِ مبًُٛنٝت٘ ٫سد ؾإ عًِ ضـبل ًَـو غـرلٙ عًٝـ٘ اٚ نـإ عًـ٢ ذيـو        

اَاز٠ نُا يٛ نإ يف ٜد غرلٙ ؾ٬ اغهاٍ يف ٚدٛب َعا١ًَ ًَـو ايػـرل عًٝـ٘ ٚا٫    

ا٭باس١ يهٓ٘ َػهٌ ٭ؾاي١ عدّ متًه٘ اٚ عدّ دخٛي٘ يف ؾعاٖس امل  اْ٘ قهّٛ ب

 ًَه٘ ٫ٚ ٜعازض باؾاي١ عدّ ًَو غرلٙ ي٘ يعدّ ا٭ثس ي٘ ا٫ با٭ؾٌ املجبت.

املطــأي١ ا٭ٚىل: اذا اغــتب٘ لــظ اٚ َػؿــٛب يف قؿــٛز ــــ نإْــا٤ يف عػــس٠ ــــ  

َج٬ً ـــ   (5)هب ا٫دتٓاب عٔ اؾُٝع ٚإ اغتب٘ يف غرل احملؿٛز ــ نٛاسد يف ايـ

٫ هب ا٫دتٓـاب عـٔ غـ٤ٞ َٓـ٘، يٛدـٛد املكتكـٞ مبعٓـ٢ ديٝـٌ ايٛاقـع اؿـانِ           

بٛدٛب ا٭دتٓاب عٔ ايٓذظ َٚاٍ ايػرل ٚعدّ املاْع اذ يٝظ َا ميهٔ إ ٜهٕٛ 

َاْعًا ض٣ٛ اؾٌٗ ايتؿؿًٝٞ ٖٚٛ غرل َـاْع اَـا عكـ٬ً ؾٛاقـض ٚاَـا غـسعًا ؾٮْـ٘        

طٗـاز٠ ٚاؿـٌ ُٖٚـا دسٜـا يف اطـساف      يٝظ يف ايػسع َا ٜدٍ عًٝ٘ ض٣ٛ قاعد٠ اي

ايػب١ٗ ؾسٜا يف مجٝعٗا عًـ٢ ٚدـ٘ هـٛش بُٗـا كايؿـ١ ايٛاقـع املعًـّٛ قطعـًا ٖٚـٛ          

َٛدب يطسح ايٛاقع با٭ؾٌ َٚٔ املعًّٛ اْ٘ ٫ ٜطسح ايٛاقـع بـ٘، ٚإ اغـتب٘ يف    

غرل احملؿٛز ٫ هب ا٭دتٓاب عٔ غـ٤ٞ َٓـ٘ ٖٚـٛ يف اؾًُـ١ ٫ اغـهاٍ ؾٝـ٘ ٫ٚ       

ب١ اىل عـدّ ٚدـٛب ا٭ستٝـاط ٚإ ناْـت املطـأي١ بايٓطـب١ اىل دـٛاش        خ٬ف بايٓط

املدايؿ١ ايكطع١ٝ قٌ خ٬ف ٚدداٍ نُا اْ٘ بايٓطب١ اىل قابغ غرل احملؿٛز٠ عٔ 

احملؿٛز يف زٜب ٚاغهاٍ ؾاملِٗ ايتهًِ يف ٖاتني اؾٗتني يف قابغ غـرل احملؿـٛز   

ٚثـل َـٔ إ ٜكـاٍ إ املٓـاط     ٚيف دٛاش املدايؿ١ ايكطع١ٝ ٫ٚ از٣ يف اؾ١ٗ ا٭ٚىل ا

ؾٝ٘ ٖٛ بًٛؽ نجس٠ ا٭طساف سدًا ٫ ٜس٣ ايعكـٌ ايعًـِ املٛدـٛد بٝاْـًا شلـا ٖٚـٛ إ       

نإ يف اؿكٝك١ اتها٫ً ع٢ً اَس فٍٗٛ ا٫ اْ٘ ٫ قـٝـ عٓـ٘ ٭ٕ ا٭ْاطـ١ باؿؿـس     

                                                           

( يف نٕٛ اغتباٙ ايٛاسد يف أيـ َٔ ايػب١ٗ غرل احملؿٛز٠ دا٥ًُا، ٚيف عدّ ٚدٛب ا٭دتٓاب 5)
 عٓٗا اغهاٍ، بٌ َٓع.
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ٚعدّ اؿؿس عسؾًا َطًكًا اٚ يف شَإ قًٌٝ غرل زادع اىل قؿـٌ َـع إ ايسدـٛع    

ــ١ ٚيــٝظ نُــا إ     اىل ايعــسف ــ١ ايًؿعٝ ــٝغ بُٗــا ايعــسف يف ا٫دي انــا وطــٔ اذا اْ

ا٫ْاط١ غسٚز بع  ا٫طساف غايبًا عٔ قٌ ا٫بت٤٬ اعِ َـٔ املـدع٢ َـٔ ٚدـ٘     

ٚاخـ َٔ خخس ثِ مبا ذنسْا زمبا ٜطتعٗس اؿل يف اؾ١ٗ ايجاْٝـ١ اٜكـًا ٫ٕ املعًـّٛ    

بتشؿٌٝ املٛاؾك١ ايكطعٝـ١  ٚإ مل ٜهٔ بٝاًْا ي٬طساف ع٢ً ٚد٘ ٜٛدب ا٫ستٝاط 

ا٫ اْ٘ ٫ ٜصاٍ بٝاًْا يًتهًٝـ بايٓطب١ اىل طسسٗا مجٝعًا ٚيرا مل وتٌُ اسد دٛاش 

 املدايؿ١ ايكطع١ٝ َٔ غرل احملؿٛز اذا ناْت ايػب١ٗ ٚدٛب١ٝ.

يٛ اغتب٘ َكاف يف قؿٛز هٛش إ ٜهـسز ايٛقـ٤ٛ اٚ ايػطـٌ    املطأي١ ايجا١ْٝ: 

قُٓ٘. ؾاذا ناْـا اثـٓني ٜتٛقـأ بُٗـا، ٚإ ناْـت      اىل عدد ٜعًِ اضتعٌُ َطًل يف 

ث٬ث١ اٚ اشٜد ٜهؿـٞ ايتٛقـ٪ بـاثٓني اذا نـإ املكـاف ٚاسـدًا، ٚإ نـإ املكـاف         

ــ١      ــ١ هــب اضــتعُاٍ ايهــٌ، ٚإ نــإ اثــٓني يف ازبعــ١ تهؿــٞ ايج٬ث اثــٓني يف ايج٬ث

داش ٚاملعٝازإ ٜصاد ع٢ً عدد املكاف املعًّٛ بٛاسد. ٚإ اغتب٘ يف غرل احملؿٛز 

نُـا اذا نـإ املكـاف ٚاسـدًا يف ايــ، ٚاملعٝـاز إ ٫ ٜعـد         (5)اضتعُاٍ نـٌ َٓٗـا  

ايعًِ ا٭مجايٞ عًًُا ٚهعٌ َكاف املػتب٘ عهِ ايعدّ، ؾـ٬ هـسٟ عًٝـ٘ سهـِ     

ايػب١ٗ ايبد١ٜٚ اٜكًا، ٚيهٔ ا٭ستٝاط اٚىل، ؾاَا إ ميهٔ متٝص املطًل َٔ املكاف 

يف اْ٘ هب عًٝ٘ إ ٜهـسز ايٛقـ٤ٛ بٗـا ستـ٢     اٚ ٫ ميهٔ ؾإ مل ميهٔ ؾ٬ اغهاٍ 

ٜعًــِ بايٛقــ٤ٛ بــاملطًل ٚاَــا اذا متهــٔ َــٔ ايتُٝــص ؾٗــٌ هــٛش إ ٜهــسز ايٛقــ٤ٛ  

ٚايػطٌ نريو اٚ هـب عًٝـ٘ ايتُٝـص ٚايٛقـ٤ٛ مبـا ٜعًـِ طٗازتـ٘ ٚدٗـإ َبٓٝـإ          

ع٢ً تكدِٜ اٱَتجاٍ ايتؿؿًٝٞ ايعًُٞ ع٢ً ا٫مجايٞ َٓ٘ ٚقد قـسز يف قًـ٘ عـدّ    

٢ً تكدَ٘ ي٫ٛ ا٫مجاع ٚتٛقـٝش٘ قتـاز اىل تؿؿـٌٝ كـسز عـٔ ٚقـع       ايديٌٝ ع

                                                           

 ٢ ٜعًِ عؿٍٛ ايتٛق٪ باملا٤ املطًل.( بٌ اي٬شّ ٖٛ ا٫ستٝاط بتهساز ايٛق٤ٛ ست5)
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ايسضاي١ ٚإ اغتب٘ يف غرل احملؿٛز داش اضتعُاٍ نٌ َٓٗا عٓـد املؿـٓـ ٫ٕ نـٌ    

ٚاســد َــٔ اطــساف ايػــب١ٗ ايػــرل احملؿــٛز٠ عٓــدٙ يف سهــِ املعًــّٛ دٕٚ املػــتب٘    

ؾًــٛ نــإ  ؾٝعاَــٌ َــع نــٌ ٚاســد َــٔ ا٫طــساف َعاًَــ١ املطًــل دٕٚ املػــتب٘ ٚا٫ 

ــ٬م         ــ٤ٛ ا٫ط ــا٤ ايٛق ــدل يف َ ــ٘ اذ ٜعت ــٞ ب ــص ايتٛق ــتب٘ مل ه ــ١ املػ ــٌ َعاًَ ٜعاَ

ــ٘   ــسٙ ٚتٛقــٝض َساَ ــدع ض ــني     ق ــِ ا٫مجــايٞ ب ــ٢ إ ايعً ــا٥ِ عً ــاع ق إ ا٫مج

ا٫طساف ايػـرل احملؿـٛز٠ ٫ ٜعتـد بـ٘ ٫ٚ ٜـ٪ثس يف ايتهًٝــ بٛدـ٘ ٚس٦ٓٝـر ؾًٝػـ٢          

٫قـاؾ١ يف املـا٤ ؾـإ نـإ نُٓػـأٙ      ا٫ستُاٍ املطتٓد اىل ذيو ايعًِ ؾـاذا استُـٌ ا  

ايعًِ بهٕٛ اسد ا٫ْا٥ات ايػرل احملؿٛز٠ َكاؾًا ؾ٬ ٜعت٢ٓ ب٘ ٚهـٛش ايتٛقـٞ بـ٘    

ٚاَا إ نإ َٓػأٙ غرل ٖرا ايعًِ نإٔ استٌُ ابتدا٤ نْٛ٘ َكـاؾًا ؾـ٬ هـٛش زؾـع     

اؿدخ ٚاـبح ب٘ ا٫ إ ٜعتُد يف ذيـو اىل ا٫ؾـٌ ٚبعـ  َـٔ عاؾـسْاٙ ٜٓكـٌ       

اىل ذيو بٌ اختازٙ ٖٚٛ قعٝـ ددًا اذ مل ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً يػ١ٜٛ ايعًِ  عٓ٘ املٌٝ

بني غرل احملؿٛز بٗرا املع٢ٓ، غا١ٜ ا٫َس قٝاّ ايديٌٝ ع٢ً عدّ اقتكا٥٘ ا٫ستٝاط 

ٚاملٛاؾك١ ايكطع١ٝ ضًُٓا قٝاَـ٘ عًـ٢ دـٛاش املدايؿـ١ ايكطعٝـ١ اٜكـًا يهـٔ غاٜتـ٘ إ         

٫ؾٌ إ اقتك٢ دٛاش املدايؿـ١ ٚاَـا   ايعًِ املصبٛز ٫ ميٓع عٔ ايعٌُ ع٢ً طبل ا

إ ب٘ ٜٓكطع ا٫ؾٍٛ املكتك١ٝ يذلى ا٫ضتعُاٍ َٔ ايعكـٌ ٚايٓكـٌ ؾًـِ ٜـدٍ عًٝـ٘      

ديٌٝ ؾٝبك٢ ؼت ايكاعد٠ ٚعًٝـ٘ ؾـ٬ هـٛش ايتٛقـٞ بٛاسـد َـٔ اطـساف َـا عًـِ          

اقاؾ١ اسدٖا ٚيٛ ناْت غرل قؿـٛز٠ ؾُـا يف املـ  َـٔ إ ا٫ستٝـاط اٚىل ٜٓبػـٞ       

 تبدًٜ٘ باق٣ٛ.

املطأي١ ايجايج١: اذا مل ٜهٔ عٓدٙ ا٫ َا٤ َػهٛى اط٬ق٘ ٚاقـاؾت٘، ٚمل ٜتـٝكٔ   

ــُِٝ      ــُِٝ يًؿــ٠٬ ٚمٖٛــا ٚا٭ٚىل اؾُــع بــني ايت ــًا، ٜت ــ٘ نــإ يف ايطــابل َطًك اْ

ٚايٛق٤ٛ ب٘، غرل َطبٛم با٫ط٬م ٜتُِٝ يًؿ٠٬ ٭ْـ٘ غـرل َـتُهٔ َـٔ ايطٗـاز٠      
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بعــد ايٛقــ٤ٛ ٚيــٝظ يف ديٝــٌ   املا٥ٝــ١ بعــد إ نــإ قهَٛــًا باضتؿــشاب اؿــدخ 

ايتُِٝ ا٫ عدّ ايتُهٔ َٔ ايطٗاز٠ املا١ٝ٥ َٚٔ املعًّٛ اْ٘ ٫ ؾسم يف عدّ ايتُهٔ 

بني إ ٜهٕٛ ذيو ٭دٌ َاْع غسعٞ اٚ عادٟ ؾاذا نإ املتٛقٞ مبجـٌ ٖـرا املـا٤    

قهًَٛا باؿدخ مل ميهٔ زؾع اؿدخ ب٘ غسعًا َٚع٘ هب عًٝ٘ ايتُِٝ ٭ْ٘ ٫ هد 

ز٠ إ املساد َٔ عدّ ٚدـدإ املـا٤ َـا ٜعـِ عـدّ ايـتُهٔ َـٔ اضـتعُاي٘         َا٤ قسٚ

ع٢ً ٚد٘ ٜسؾع اؿدخ، ٖرا ٚؾٝ٘ اْا يٛ ضًُٓا إ املٛقٛع يًتُِٝ ٚغـرل املـتُهٔ   

َٔ املا١ٝ٥ ؾٗٛ غرل َتُهٔ َٓ٘ ٚاقعـًا ٫ َـا ٜعـِ غـرل املـتُهٔ يف ايعـاٖس ٚا٭ؾـٌ        

يف ايعاٖس ٜذلتب ع٢ً ا٭ؾٌ  املصبٛز ٫ ٜجبت نْٛ٘ نريو ٚاقعًا ْعِ نْٛ٘ نريو

املصبٛز ٚدداًْا، ٚقد ٜكاٍ إ املٛقٛع بايتُِٝ ٖٛ غرل ايٛادد يًُا٤ ٚيٝظ املـساد  

َٔ ٚدداْ٘ ٖٛ ْؿظ ٚدٛدٙ بـٌ اسـساشٙ ٭ْـ٘ قـد ايؿكـدإ ٚؾُٝـا مـٔ ؾٝـ٘ غـرل          

قسش يًُا٤ ؾٛدب عًٝـ٘ ايتـُِٝ ؾهـإ َٛقـٛع ايتـُِٝ قـسش بايٛدـدإ َـٔ غـرل          

ٚؾٝـ٘ إ عـدّ اٱسـساش يـٝظ َٛقـٛعًا غـسعًا يٛدـٛب         ساد١ اىل اؾٌ غسعٞ،

ايتُِٝ ٚيرا اٚدبٛا ا٭عاد٠ ع٢ً َٔ ؾ٢ً َٚٔ ًٜتؿت اىل إ يف زس١ً املا٤ ْعـسًا  

اىل نْٛ٘ ٚاددًا يًُا٤ يف ايٛاقع، َكاؾًا اىل اْ٘ يٛ نإ املٛقٛع َا ذنسٙ مل هب 

يًتـُِٝ،  ايؿشـ عٔ املا٤ ٚيٝظ ذيـو ا٫ َـٔ ادـٌ إ اٱسـساش يـٝظ َٛقـٛعًا       

ٖرا نً٘ َع إ اعتباز اٱسساش يف ايٛددإ  ٓٛع ٭ٕ ايٛددإ قد ايؿكدإ ٚيـ٘  

ٚاقع َع قطع ايٓعس عٔ ايعًِ ٚاٱسساش ايٛدداْٞ ؾكد ٜهٕٛ ٚاددًا ي٘ ٫ٚ ٜعًـِ  

بــ٘ ؾــايتشكٝل اْــ٘ هــب عًٝــ٘ ايتــُِٝ إ نــإ َطــبٛقًا بايؿكــدإ ٚا٫ ؾــاؾُع بــني   

 .ا٭َسٜٔ يدخٛي٘ يف اسد املٛقٛعني

املطأي١ ايسابع١: اذا عًِ امجا٫ً إ ٖرا املا٤ اَا لظ اٚ َكاف هٛش غـسب٘،  

ٚيهٔ ٫ هٛش ايتٛق٪ ب٘ ٚايكـٍٛ بأْـ٘ هـٛش ايتٛقـ٪ بـ٘. ٚنـرا اذا عًـِ اْـ٘ اَـا          
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َكاف اٚ َػؿٛب. ٚإذا عًِ اْ٘ اَا لظ اٚ َػؿٛب، ؾ٬ هـٛش غـسب٘ اٜكـًا،    

تٛق٪ ب٘ قـعٝـ دـدًا،  يعـدّ ايعًـِ     نُا ٫ هٛش ايتٛق٪ ب٘ ٚايكٍٛ بأْ٘ هٛش اي

ا٭مجــايٞ باؿسَــ١ ٚنــٕٛ استُايــ٘ بــدًٜٚا َــٛزدًا ؾسٜــإ ا٭ؾــٌ، ْعــِ ٫ هــٛش  

ايتٛقٞ ب٘ ٫ضتؿشاب اؿدخ ٚعدّ اسساش غسط ايطٗاز٠ ٖٚٛ نٕٛ َـا ٜػطـٌ   

ب٘ ايػطـ٬ت َطًكـًا، ؾـٓؿظ قاعـد٠ ا٭غـتػاٍ بايطٗـاز٠ تكتكـٞ ٚدـٛب ؼؿـٌٝ          

ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬ ب٘ ٜكتكٞ ٚدٛب اسـساشٙ شلـا،   ايدلا٠٤ عٓ٘ بٌ اغذلاط ؾش١ 

ٚنرا اذا عًِ اْ٘ اَا َكاف اٚ َػؿـٛب بعـني َـا ذنـس َـٔ دـٛاش غـسب٘ ٚعـدّ         

دٛاش ايتٛقـٞ بـ٘ ٭ٕ استُـاٍ ايػؿـب ٚإ مل ٜهـٔ َاْعـًا عـٔ ايتٛقـٞ ا٫ إ         

ْؿظ استُاٍ ا٭قاؾ١ َع عدّ اؿاي١ ايطابك١ َاْع، ٚاَا اذا عًِ اْ٘ أَا لظ اٚ 

ؾ٬ هـٛش غـسب٘، يًعًـِ ايتؿؿـًٝٞ باؿسَـ١ ٫ٚ ميٓـع عـٔ تٓذـصٙ اؾٗـٌ          َػؿٛب 

بطبب٘ نُا ٫ هٛش ايتٛقٞ ب٘ يريو اٜكًا اذ املؿسٚض اْ٘ عامل باسد املاْعني َـٔ  

ايٓذاض١ اٚ ايػؿب١ٝ ٚإ مل ٜهـٔ استُايـ٘ َاْعـًا ا٫ اْـ٘ اذا مل ٜهـٔ طسؾـًا يًعًـِ        

      ٚ َعـ٘ ٜهـٕٛ َاْعـًا عـٔ ايتؿـسف      ا٭مجايٞ ٚاَـا َـع طسؾٝتـ٘ يـ٘ ؾاستُايـ٘ َٓذـص 

ؾٝبطٌ ايٛق٤ٛ اَا يٓذاض١ املا٤ اٚ ؿس١َ ايتؿسف يف املا٤ غط٬ً َٚطشًا، ٚايكٍٛ 

بأْ٘ هٛش ايتٛقٞ ب٘ قعٝـ ددًا يعـٌ ْعـس اجملـٛش اىل إ غـسط ؾـش١ ايٛقـ٤ٛ       

يٝظ ٖٛ ا٭باس١ ايٛاقع١ٝ ست٢ تتطاقغ اؾاي١ ا٭باس١ ٚايطٗاز٠ بٌ ا٭باسـ١ ايـ    

ٗـا ؾـشٝشًا ٚاقعٝـًا ٖـٛ َـا ٜعـِ ايعـاٖس بـ٘ ٚس٦ٓٝـر ؾـ٬ تتطـاقغ            ٜهٕٛ ايٛقـ٤ٛ ب 

ا٫ؾٍٛ يعدّ ايعًِ باملدايؿ١ ايكطع١ٝ يًٛاقـع َـٔ دسٜاُْٗـا ٫ستُـاٍ نـٕٛ املـا٤       

َػؿٛبًا َٚع٘ ٜؿض ايٛقـ٤ٛ ٚاقعـًا، إ قًـت اؾـاي١ ا٫باسـ١ بايٓطـب١ اىل دـٛاش        

ــ١ ؾت       ــ١ يًُعازق ــرل دازٜ ــ٤ٛ غ ــٔ ايٛق ــس ع ــع ايٓع ــع قط ــٛ َ ــسؾات ٚي ــسّ ايتؿ ش

ايتؿــسؾات ؾعــ٬ً ٚبــ٘ ٜبطــٌ ايٛقــ٤ٛ يتٓذــص اؿسَــ١، قًــت ٫ َعــازض ٫ؾــاي١     
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ا٫باس١ يف َطًل ايتؿسؾات ضـ٣ٛ قاعـد٠ ايطٗـاز٠ ٖٚـٞ غـرل دازٜـ١ بايٓطـب١ اىل        

ايػسب ٫ْ٘ َعًّٛ اؿس١َ ٫ٚ اثس شلا بايٓطب١ اىل غـرلٙ، إ قًـت ٫ َعٓـ٢ ؿسَـ١     

ايطٗــاز٠ ٚتطــاقطُٗا ؾٝشــسّ  ايػــسب ا٫ َعازقــ١ اؾــاي١ ا٫باســ١ ؾٝــ٘ َــع اؾــاي١

غسب٘ ؾأٜ ا٫ؾٌ اـايٞ عٔ املعازض اؿانِ باباس١ ايتؿسؾات، قًت َعازق١ 

ا٫ؾٌ َع اخس بايٓطب١ اىل اثس خاف ٫ ٜٛدب ضكٛط٘ بايٓطب١ اىل غـرلٙ ؾاؾـٌ   

ا٫باس١ بايٓطب١ اىل ايػـسب ٚإ نـإ َعازقـا  ا٫ اْـ٘ ٫ َعـازض يـ٘ بايٓطـب١ اىل        

 إ ٜكـاٍ اْـ٘ َعـازض باؾـاي١ ايطٗـاز٠ يف ٬َقٝـ٘ ؾـإ بعـد         ايتؿسؾات اُ٭خس، ا٫

ضكٛط ا٫ؾٌ ٜع  اؾٌ ايطٗاز٠ ؾٝ٘ ٜهٕٛ املسدع ا٫ؾـٌ يف امل٬قـٞ ؾٝعـازض    

اؾاي١ ا٫باس١ يف ضا٥س ايتؿسؾات، ا٫ اْ٘ سطٔ بعد ؼكل امل٬قـٞ ٚامل٬قـا٠ ٚاَـا    

 قبً٘ ؾ٬ َٛقٛع ي٬ًُقٞ ست٢ ٜهٕٛ فس٣ يٮؾٌ.

: يٛ ازٜل اسد ا٫ْا٥ني املػتبٗني َٔ سٝح ايٓذاض١ ٚايػؿـب١ٝ  املطأي١ اـاَط١

٫ هٛش ايتٛق٪ باٯخس ٚإ شاٍ ايعًِ ا٭مجايٞ، ٚيٛ ازٜـل اسـد املػـتبٗني َـٔ     

بٝٓـ٘ ٚبـني ايتـُِٝ،      (5)سٝح ا٭قاؾ١ ٫ ٜهؿٞ ايٛق٤ٛ باٯخس بٌ ا٭سٛط اؾُـع 

ٚا٫ِ وـسّ ا٫ ٚقـعًا   تهًٝؿًا ٚٚقعا  بٓا٤ ع٢ً سس١َ ايتٛقـٞ باملـا٤ ايـٓذظ ْؿطـًا     

مبعٓــ٢ ؾطــاد ايٛقــ٤ٛ ٚعــدّ ضــببٝت٘ يًطٗــاز٠ ٚذيــو يطــكٛط اؾــاي١ ايطٗــاز٠ يف   

ــ١       ــد ازاق ــ٢ بع ــ٬ ٜبك ــ١ ؾ ــٌ ا٭زاق ــ١ قب ــاْٞ باملعازق ــ١ يف ايج ــاي١ ا٫باس ا٫ٍٚ ٚاؾ

اســدُٖا اؾــٌ ٜعتُــد عًٝــ٘، إ قًــت ضــكٛط ا٫ؾــٌ انــا ٖــٛ يًعًــِ ا٫مجــايٞ 

ٚبكا٤ ؾُع شٚاٍ عًـ١ املعازقـ١ ٜعـ  ايعًـِ      ٚاملعازق١، ؾايطكٛط ٜتبعُٗا سدٚثًا

ا٫مجايٞ ٫ َع٢ٓ يبكا٤ املعازق١، قًت ٖٛ نريو يٛ ناْت املعازقـ١ يف اطـ٬م   

ايديٌٝ بايٓطب١ اىل اش١َٓ املتعازقني ٚاَا يٛ ناْت بايٓطب١ اىل اؾـٌ دخٛشلُـا يف   

                                                           

 ( ٚإ نإ ٫ ٜبعد دٛاش ا٭نتؿا٤ بايتُِٝ.5)
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عُّٛ ايديٌٝ ؾُع٢ٓ املعازق١ بعد سدٚخ ايعًِ ا٫مجايٞ خـسٚز ايطـسؾني عـٔ    

ُّٛ ايديًٝني ؾ٬ َع٢ٓ يدخٛيـ٘ بعـد ازاقـ١ اسـدُٖا، إ قًـت خـسٚز ايطـسؾني        ع

عٔ ايديٌٝ يٝظ ا٫ يعدّ اَهإ ادتُاعُٗا يف ايدخٍٛ ؼت ايعُّٛ ٫ٕ دخٍٛ 

نٌ ٚاسد ٜٓايف ايٛاقع املعًّٛ ٚدخٍٛ اسدُٖا َعًٝٓا تسدٝض ب٬ َسدض ٚكرلًا ٫ 

     ٍ ٚدـٛد ايطـسؾني ٚاَـا َـع عـدّ       ديٌٝ عًٝ٘ ٖٚرا املعٓـ٢ انـا ٖـٛ بايٓطـب١ اىل سـا

اسدُٖا ؾ٬ َاْع َٔ دخٍٛ ا٫خس ؼـت ايـديٌٝ، قًـت دخـٍٛ املؿكـٛد اىل شَـٔ       

ٚدٛدٙ ٜٓايف دخٍٛ ا٫خس نريو ٚفسد طٍٛ شَٔ ٚدٛد اسدُٖا ٚقؿس اٯخـس  

٫ ٜسؾع املعازق١ نُا ٫ ىؿ٢ ٚيٛ ازٜل اسد املػتبٗني َٔ سٝح ا٭قاؾ١ ٫ٜهؿٞ 

اط٬ق٘ ٚيٛ ضًُٓا نإ فس٣ يٮؾٌ َع قطع ايٓعـس   ايٛق٤ٛ باٯخس يعدّ اسساش

ــِ امجــا٫ً بــإ اســد املطًكــني ؾــاز َكــاؾًا نــإ      ًٹ عــٔ ايعًــِ ا٭مجــايٞ نــإٔ عٴ

اضتؿــشاب ا٫طــ٬م يف نــٌ َعــازض يٰخــس ٚبعــد ؾكــد اســدُٖا ٫ ٜسدــع ٫ٚ  

ٜؿــرل املٛدــٛد َــٛزدًا يٮؾــٌ َٚكتكــ٢ ا٭َــس َــٔ املؿــٓـ يف املطــأي١ ايطــابك١   

ٖٓــا ؾاغــهاي٘ ؾٝٗــا ٚإيتصاَــ٘ بــاؾُع ٜٓــايف َــا ضــبل ٚإ نــإ قــد  ٚدــٛب ايتــُِٝ 

عسؾت َٓا إ ا٭سٛط اؾُع بني ايٛق٤ٛ ٚايتُِٝ ٚقد َس متاّ ايه٬ّ َع ايٓك  

ٚا٭بساّ بٌ َكتك٢ َا عسؾت ٚدـٛب اؾُـع َـع بكـا٤ اسـد املػـتبٗني بـايٓذظ        

 اٜكًا بٓا٤ ع٢ً عدّ سس١َ اضتعُاٍ ايٓذظ يف ايٛق٤ٛ ا٫ تػسٜعًا.

ــٔ       ــ١ يه ــ٘ بايٓذاض ــِ عًٝ ــٛز٠ ٫ وه ــب١ٗ احملؿ ــٞ ايػ ــ١: ٬َق ــأي١ ايطادض املط

، ٭ؾــاي١ عــدّ ٬َقاتــ٘ يًــٓذظ ٫ٚ ٜعــازض با٭ؾــٌ يف  (5)ا٭ســٛط ا٭دتٓــاب

٬َقٞ اٯخس اذا مل ٜهٔ ٬َقا٠ ؾع٬ً يعدّ املٛقٛع ٫ٚ ٜعازض ا٭ؾٌ ؾٝ٘ ع٢ً 

                                                           

( ٖرا اذا ناْت امل٬قا٠ بعد ايعًِ ا٫مجايٞ، ٚا٫ ٚدب ا٫دتٓاب عٔ امل٬قٞ اٜكًا ع٢ً 5)
 تؿؿٌٝ ذنسْاٙ يف قً٘.
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قـا٠ غـ٤ٞ خخـس    تكدٜس ٚدـٛدٙ با٭ؾـٌ يف املٛقـٛع املٛدـٛد، ْعـِ يـٛ ؾـسض ٬َ       

يًطسف اٯخس تعازض ا٭ؾٌ ؾُٝٗـا يًعًـِ بهـٕٛ اسـدُٖا ٬َقٝـًا يًـٓذظ ٚ ـا        

ذنسْا ٜعٗس دسٜإ اؾاي١ ايطٗاز٠ يف امل٬قٞ َـٔ غـرل َعازقـ١ َعٗـا يف ؾـاسب      

امل٬قٞ ٭ْ٘ َبت٢ً مبعازقـت٘ َـع ا٭ؾـٌ يف امل٬قـ٢ )بـايؿتض( املتكـدّ يف اؾسٜـإ        

َــٔ مجٝــع ذيــو ٜعٗــس إ ايعًــِ بٓذاضــ١  عًــ٢ ا٭ؾــٌ يف امل٬قــٞ )بايهطــس(، ٚ

ــايؿتض(٫ ٜٛدــب ٚدــٛب         ــاسب امل٬قــ٢ )ب ــٞ )بايهطــس( ٚؾ ــد َــٔ امل٬ق ٚاس

ا٭دتٓــاب عٓٗــا َكدَــ١ ملــا عسؾــت َــٔ دسٜــإ ا٭ؾــٌ يف امل٬قــٞ )بايهطــس( بــ٬ 

َعـازض ٚابــت٤٬ ا٭ؾــٌ يف ؾــاسب )امل٬قــ٢ بــايؿتض( با٭ؾــٌ يف ْؿــظ املــ٬َم  

ب ٚيٛ بتِٖٛ ا٭دتٓاب عٔ ٬َقـٞ ايـٓذظ َـٔ    )بايؿتض(، يهٔ ا٫سٛط ا٭دتٓا

َكدَات ؼكل ا٭دتٓاب عٓ٘ ؾـاذا ؾـسض تـٓذظ ا٭َـس با٭دتٓـاب عـٔ ايـٓذظ        

بُٝٓٗا ٚؾسقٓا إ ا٭دتٓاب عٔ ايػ٤ٞ ٫ وؿٌ ا٫ با٭دتٓاب عٔ نٌ َا ٫قـاٙ  

ٚدب ا٭دتٓاب عٔ ٬َقٞ اسدُٖا اذ ي٫ٛٙ مل ٜعًِ ا٭دتٓـاب عـٔ ايـٓذظ يف    

 ٛ امل٬ق٢ )بايؿتض( ٚمتاّ ايه٬ّ َٛنٍٛ يف قً٘.ايبني يٛ نإ ٖ

املطأي١ ايطابع١: اذا امؿس املا٤ يف املػتبٗني تعني ايتُِٝ. ٌٖٚ هب ازاقتُٗـا  

: ٜٗسقُٗــا عًٝــ٘ ايطــ٬ّاٚ ٫؟ ا٭ســٛط ذيــو، ٚإ نــإ ا٭قــ٣ٛ ايعــدّ. يكٛيــ٘   

ػطـٌ  ٜٚتُِٝ ٫ٚ هب ايٛق٤ٛ بُٗا بٌ ٫ٚ هٛش ٚيٛ بـإٔ ٜتٛقـأ باسـدُٖا ثـِ ٜ    

قٌ ايٛق٤ٛ باٯخس ثِ ٜتٛقأ ب٘ سٝح ٜعًـِ بايٛقـ٤ٛ باملـا٤ ايطـاٖس َـع طٗـاز٠       

ايبدٕ اَا يٛ نإ املا٤ ايطاٖس ٖٛ ا٭ٍٚ ؾعاٖس ٚاَا يٛ نإ ايجاْٞ ؾ٬ٕ املؿـسٚض  

غطٌ قاٍ ايٛق٤ٛ ب٘ ثِ ايٛق٤ٛ ؾٗٛ ٜعًِ بتٛق٦٘ باملا٤ ايطاٖس َع طٗاز٠ بدْـ٘  

ــا نــريو    ــٌ ٜهؿــٞ ايٛقــ٤ٛ بُٗ ــداًْا ب ــإ    ٚد ــ٘ اىل شَ ــاز٠ بدْ ٫ضتؿــشاب طٗ

ايٛق٤ٛ باملا٤ ايطاٖس ٜٚهؿـٞ ذيـو ؿؿـٍٛ ايعًـِ بـداؾع اؿـدخ، ْعـِ عًٝـ٘ إ         
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ٜؿًٞ بعد نٌ ٚق٤ٛ ست٢ ٜعًـِ بٛقـٛع ؾـ٬ت٘ َـع ايطٗـاز٠ اـبٝجـ١ املطتؿـشب١        

ٚاؿدٜج١ املع١ًَٛ ٚإ مل ٜؿٌ ا٫ بعدٖا ؾطدت ؾ٬ت٘ ٭ْـ٘ عـامل بٓذاضـ١ بدْـ٘     

دثـ٘ اٜكـًا بايتكسٜـب ايطـابل ٚذيـو ٭ْـ٘ طـسح يًؿـشٝش١         ٚإ نإ ٜعًِ بسؾع س

املٓكش١ ايد٫ي١ املعٍُٛ بٗا َٔ د١ٗ َكتك٢ ايكٛاعد ٚا٭ؾٍٛ ٖٚـٛ غـرل َكبـٍٛ    

ؾٝ٪خــر مبؿَُٗٛٗــا ٜٚهتؿــٞ بــايتُِٝ، ٖٚــٌ ازاقتُٗــا اٜكــًا نُــا اغــتًُت عًٝــ٘    

ايؿشٝش١ اّ ٫ ْعسًا اىل نْٛـ٘ نٓاٜـ١ عـٔ عـدّ اضـتعُاشلُا، ا٭سـٛط ذيـو ٚإ        

إ ا٭ق٣ٛ ايعدّ ملا عسؾت َـٔ إ ا٭زاقـ١ نٓاٜـ١ عـٔ املٓـع عـٔ ا٭ضـتعُاٍ بـٌ         ن

زمبا اَهٔ إ ٜٴشٌُ ايؿشٝش١ ع٢ً ؾٛز٠ مل ٜتُهٔ َٔ غطـٌ َٛاقـع امل٬قـا٠    

بايجاْٞ ٚاضتعُاشلُا ع٢ً مٛ َا َس ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜتًٛخ ايجٛب ٚايبدٕ بُٗـا ؾـإ   

تٛقـٞ بـاٯخس عًـ٢ ٚدـ٘     ايٛق٤ٛ باسدُٖا ثِ غطٌ قاٍ ايٛق٤ٛ باٯخس ثِ اي

ّ  ٫ ٜتًٛخ ضا٥س َٛاقع ايجٛب ٚايبدٕ بُٗا َػهٌ ددًا ؾأقسٸ ا٭َاّ   عًٝـ٘ ايطـ٬

بأزاقتُٗا ست٢ ٜؿرل ؾاقد املا٤ ثِ ٜتُِٝ ٚيعٌ يف ا٭َس با٭زاقـ١ استٝاطـًا يًتـُِٝ،    

اذ قبًــ٘ زمبــا نــإ َــٔ ايٛادــد يًُــا٤ ٚضــٝذ٤ٞ اْػــا٤ اهلل يف املطــأي١ ايعاغــس٠ إ  

 ايكٓاع١ بايتُِٝ َع متهٓ٘ َٔ ا٭ضتعُاٍ ع٢ً ايٛد٘ املصبٛز اٜكًا.ا٭سٛط عدّ 

املطأي١ ايجا١َٓ: اذا نإ إْـا٤إ اسـدُٖا املعـني لـظ، ٚاٯخـس طـاٖس، ؾـأزٜل        

غــ٬ف َــا يــٛ ناْــا  (5)اســدُٖا، ٚمل ٜعًــِ اْــ٘ اُٜٗــا، ؾايبــاقٞ قهــّٛ بايطٗــاز٠ 

يؿـسم إ ايػـب١ٗ يف   َػتبٗني ٚازٜل اسدُٖا، ؾإ هب ا٭دتٓاب عٔ ايبـاقٞ، ٚا 

ٖرٙ ايؿٛز٠ بايٓطب١ اىل ايباقٞ بد١ٜٚ، غ٬ف ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ ؾإ املا٤ ايباقٞ نإ 

طسؾًا يًػب١ٗ َٔ ا٭ٍٚ، ٚقد سهِ عًٝ٘ بٛدٛب ا٭دتٓـاب، ؾاْـ٘ ٫ وهـِ عًـ٢     

ــ٘ باملعازقــ١ يف     ــ٘ ضــكطت ايكاعــد٠ بايٓطــب١ ايٝ ــاقٞ بايطٗــاز٠ ٭ٕ املؿــسٚض اْ ايب

                                                           

 يباقٞ.( ٖرا اذا مل ٜهٔ يًُا٤ املسام ٬َم ي٘ اثس غسعٞ، ٚا٫ مل وهِ بطٗاز٠ ا5)
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٫ ٜٛدــب بكا٩ٖــا يف ايبــاقٞ بــ٬ َعــازض ٚا٫ يعــٛا  ؾــاسب٘ ٚاٖــسام اســدُٖا

بريو نٌ غب١ٗ قؿٛز٠ غ٬ف ايؿٛز٠ ايطابك١ ؾاْ٘ قبٌ ازاق١ اسدُٖا مل ٜهـٔ  

غــ٤ٞ َُٓٗــا فــس٣ ايكاعــد٠ ٚمل ٜهــٔ عًــِ امجــايٞ يف ايــبني ٚانــا ؾــاز ايبــاقٞ  

 َػتبًٗا مبذسد ازاق١ اسدُٖا ؾٝتشس٣ ؾٝ٘ ايكاعد.

ٖٓاى إْا٤ ٫ ٜعًِ اْ٘ يصٜد اٚ يعُسٚ، ٚاملؿـسٚض اْـ٘   املطأي١ ايتاضع١: اذا نإ 

َأذٕٚ َٔ قبٌ شٜد ؾكغ يف ايتؿسف يف َاي٘، ٫ هٛش ي٘ اضتعُاي٘ ٚنـرا اذا عًـِ   

اْ٘ يصٜـد ـــ َـج٬ً ـــ يهـٔ ٫ ٜعًـِ اْـ٘ َـأذٕٚ َـٔ قبًـ٘ اٚ َـٔ قبـٌ عُـسٚ. مل هـص               

شٜد َج٬ً ؾ٬ هـٛش  اضتعُاي٘ ا٫ إ ٜهٕٛ َأذًْٚا َٔ نٌ َُٓٗا ٚاَا فسد اذْ٘ َٔ 

اضتعُاي٘ ٭ْ٘ ٫ ٜعًِ اْ٘ ي٘ ؾ٬ ٜهٕٛ اذْ٘ َٛدبًا ؿٌ ايتؿسف ٚنرا إ عًِ اْـ٘  

يصٜد ٫ٚ ٜدزٟ اْ٘ َـأذٕٚ َـٔ قبًـ٘ اٚ َـٔ قبـٌ عُـسٚ ؾـإ ا٭ذٕ اؿاؾـٌ يـ٘ ٫          

ٜٛدب سٌ ايتؿسف ؾٝ٘ اٜكًا ٭ْ٘ ٫ ٜعًِ ا٭ذٕ  ٔ ميًهـ٘ ٫ٚ وـٌ َـاٍ اَـس٨     

 ا٫ بأذْ٘.

ايعاغــس٠: يف املــا٥ني املػــتبٗني اذا تٛقــأ بأســدُٖا اٚ اغتطــٌ ٚغطــٌ املطــأي١ 

بدْ٘ َٔ اٯخس، ثِ تٛقأ بـ٘ اٚ اغتطـٌ، ؾـض ٚقـ٩ٛٙ أٚ غطـً٘ عًـ٢ ا٭قـ٣ٛ،        

يهٔ ا٭سٛط تسى ٖرا ايٓشـٛ َـع ٚدـدإ َـا٤ َعًـّٛ ايطٗـاز٠، َٚـع ا٭مؿـاز         

طٗاز٠ بدْ٘ ا٭سٛط قِ ايتُِٝ اٜكًا. عًِ بأْ٘ اغتطٌ اٚ تٛقأ باملا٤ ايطاٖس َع 

ؾرلتؿع سدث٘ ع٢ً ا٭قـ٣ٛ ٚيهـٔ ا٭سـٛط تـسى ٖـرا ايٓشـٛ َـٔ ا٭ضـتعُاٍ َـع          

ٚدــٛد َــا٤ َعًــّٛ ايطٗــاز٠ يًؿــشٝش١ اٯَــس٠ بأٖساقُٗــا ٚايتــُِٝ ٚقــد عسؾــت     

تٛدٝٗ٘ نُا اؾت٢ ب٘ مجع ٚنإ ضٓدٙ َعتـدلًا نـإ ا٭ستٝـاط يف تـسى ا٭ضـتعُاٍ      

ُِ ملـا َـس َـٔ استُـاٍ ٚزٚد     نريو يٛ نإ يـ٘ غرلُٖـا ٚا٭مجـع بٝٓـ٘ ٚبـني ايتـٝ      
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ايؿشٝش١ َٛزد ٫ٜتُهٔ َٔ اضتعُاشلُا ع٢ً ٚدـ٘ ٫ ٜتًـٛخ قـٌ َـٔ ثٛبـ٘ اٚ      

 بدْ٘ بُٗا َٚع٘ ٚإ ازتؿع اؿدخ يهٔ ٜعًِ بٓذاض١ بدْ٘ اٚ ثٛب٘.

املطأي١ اؿاد١ٜ عػس: اذا نإ ٖٓاى َـا٤خٕ تٛقـأ باسـدُٖا اٚ اغتطـٌ، ٚبعـد      

لطًا ٫ٚ ٜدزٟ اْ٘ ٖٛ ايرٟ تٛقأ بـ٘ اٚ  ايؿساؽ سؿٌ ي٘ ايعًِ بإٔ اسدُٖا نإ 

غرلٙ، ؾؿـٞ ؾـش١ ٚقـ٥ٛ٘ اٚ غطـً٘ اغـهاٍ، اذ دسٜـإ قاعـد٠ ايؿـساؽ ٖٓـا قـٌ           

ٚاَا اذا عًـِ بٓذاضـ١ اسـدُٖا املعـني، ٚطٗـاز٠ اٯخـس ؾتٛقـأ، ٚبعـد          (5)اغهاٍ

ايؿــساؽ غــو يف أْــ٘ تٛقــأ َــٔ ايطــاٖس، أٚ َــٔ ايــٓذظ ؾايعــاٖس ؾــش١ ٚقــ٥ٛ٘  

عًِ اْ٘ نإ سني ايتٛق٪ غاؾ٬ً َٔ لاض١ اسدُٖا ٜػهٌ  يكاعد٠ ايؿساؽ. ْعِ يٛ

دسٜاْٗــا. ْعــسًا اىل عُــّٛ ديًٝــٗا اٚ عدَــ٘ ْعــسًا اىل اْٗــا َطــٛق١ يسؾــع استُــاٍ    

ايؿطاد ايٓاغ٧ َٔ ايطٗٛ ٚايٓطـٝإ اٚ ايتعُـد ٜـذلى اؾـص٤ اٚ ايػـسط ؾـ٬ ٜػـٌُ        

م ايػـرل املطـتٓد   ديًٝٗا َا يٛ نإ استُاٍ ايؿش١ ٚايؿطاد َطتٓدًا اىل فسد ا٭تؿـا 

ٖٛ سني ٜتٛقأ اذنس َٓ٘ سني ٜػو ؾـإ   عًٝ٘ ايط٬ّاىل املهًـ نُا ٜسغد قٛي٘ 

َجً٘ ٫ ٜػٌُ َا يٛ عًِ عـدّ ا٭ذنسٜـ١ ايٓٛعٝـ١ ٭ْـ٘ ٜعًـِ بػؿًتـ٘ سـني ذاى عـٔ         

ايطٗاز٠ ٚايٓذاض١ ؾًٝظ ٖٛ سني ذاى اذنـس َـٔ سـني ايتؿاتـ٘ َٚٓـ٘ ٜعٗـس اْـ٘ يـٛ         

ٚايػطـٌ ثـِ اغتطـٌ اٚ تٛقـأ باسـدُٖا ثـِ غـو        نإ عاملًا بـريو قبـٌ ايٛقـ٤ٛ    

بعدُٖا بأْ٘ اسسش طٗاز٠ َا تطٗـس بـ٘ اٚ اْـ٘ تطٗـس بـ٘ غـانًا دـس٣ قاعـد٠ ايؿـساؽ          

ؾسٜإ َا عسؾت َٔ ايتعًٌٝ ٚاملتٝكٔ َٔ اْؿساف املطًكات اٜكًا يٛ ضًُٓا عـدّ  

نٕٛ َا ذنس َٔ قبٌٝ ايع١ً املدؿؿ١ يًُطًكات، ْعـِ يف ايؿـسض املـرنٛز اٜكـًا     

عًِ بأْ٘ سني ايتٛق٪ ٚا٫غتطـاٍ مل ٜهـٔ ًَتؿتـًا بـإٔ اسـدُٖا لـظ مل ػـس        يٛ 

                                                           

( ٚا٭ظٗس بط٬ٕ ايٛق٤ٛ ؾُٝا اذا نإ ايطسف ا٭خس اٚ ٬َقٝ٘ باقًٝا ٚإ٫ ؾايٛق٤ٛ قهّٛ 5)
 بايؿش١.
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ــ١، ْعــِ يــٛ َٓــع َــٔ ا٭َــسٜٔ ٜعــ       ايكاعــد٠ ملــا عسؾــت َــٔ ا٭ْؿــساف اٚ ايعًٝ

َٔ قبٌٝ ايع١ً بٌ َٔ باب اؿه١ُ اي  ٫ ًٜصّ  اْؿساف املطًكات ٚنٕٛ املرنٛز

ُٓٗا يٛ استُـٌ ا٭ْؿـساف   اطسادٖا يف َٛزد ايكاعد٠ دست يف املكاَني اٚ ؾسم بٝ

 َٔ ايؿٛز٠ ا٭ٚىل دٕٚ ايجا١ْٝ.

ــ٘       ــِ عًٝ ــب١ٝ ٫ وه ــتبٗني بايػؿ ــد املػ ــتعٌُ اس ــس: اذا اض ــ١ عػ ــأي١ ايجاْٝ املط

بايكُإ ا٫ بعد تبني إ املطتعٌُ ٖـٛ املػؿـٛب، يعـدّ ايعًـِ با٫غـتػاٍ يعـدّ       

اضــ١ ايعًــِ بهْٛــ٘ َــاٍ ايػــرل ؾٝهــٕٛ استُــاٍ اغــتػاٍ ذَتــ٘ ٖٓــا ْعــرل استُــاٍ ل

 امل٬قٞ ٭سد املػتبٗني.
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 يف احكام التخمٌ

املطأي١ ايجا١ْٝ عػس: ٫ هٛش يًسدٌ ٚا٫ْج٢ ايٓعـس اىل دبـس اـٓجـ٢ ٚاَـا قبًـٗا      

ؾُٝهٔ إ ٜكاٍ بتذٜٛصٙ يهٌ َُٓٗا يًػو يف نْٛ٘ عٛز٠ يهٔ ا٭سٛط ايذلى بـٌ  

اذ يٝظ املـساد  ا٫ق٣ٛ ٚدٛب٘ ٫ْ٘ عٛز٠ ع٢ً نٌ ساٍ، يعٌ املساد اْ٘ عٛز٠ عسؾًا 

َٔ ايعٛز٠ )ا٫ َا ٜط٢ُ عسؾًا( اس٬ًًٝ ٚبٝك١ اٚ ؾسدًا ٖٚرا املٛدٛد َـٔ اـٓجـ٢   

ٜط٢ُ بُٗا ؾٝهٕٛ عٛز٠ ٫ٚ هٛش ايٓعس ايٝٗا ٚا٫ ؾ٬ ٚدـ٘ يـدع٣ٛ نْٛـ٘ عـٛز٠     

ع٢ً نٌ تكدٜس، ْعِ َا ٜػب٘ خي١ ايسدٛي١ٝ يًسدٌ عـٛز٠ ضـٛا٤ نـإ اـٓجـ٢ ذنـسًا      

 ٫ْج١ٜٛ ي٬ْج٢ عٛز٠ ضٛا٤ نإ اـٓج٢ ذنسًا اٚ اْج٢.اٚ اْج٢ َٚا ٜػب٘ خ ي١ ا

املطأي١ ايجايج١ عػس: يٛ اقطس اىل ايٓعس اىل عٛز٠ ايػـرل نُـا يف َكـاّ املعاؾـ١     

ؾا٭سٛط إ ٜهٕٛ يف املسخ٠ املكاب١ً شلا إٕ اْدؾع ا٭قطساز بريو ٚإ٫ ؾـ٬ بـأع.   

 زؾـع ا٫قـطساز   اذ َا َـٔ غـ٤ٞ سسَـ٘ اهلل ا٫ اسًـ٘ ملـٔ اقـطس ايٝـ٘ ٖٚـٌ ٜعتـدل         

بايٓعس يف املسخ٠ املكاب١ً شلا اّ ٫ ٜعتدل ؾٝذٛش ٚإ ازتؿع ا٫قطساز بريو، ؾسٜض 

امل  إ ا٫سٛط تسى ايٓعس إ اَهٔ زؾع ا٫قطساز بايٓعس اىل املـسخ٠ ٚاظـٔ ٖـرا    

ا٫ستٝاط َٓاؾًٝا ملا َس َٔ اؾصّ عس١َ ايٓعـس َـٔ ٚزا٤ ايػٝػـ١ ٚاملـسخ٠ ٫ٕ اؾـصّ      

ى ٜكتكٞ اؾصّ باؿس١َ ٖٓـا يعـدّ ايؿـسم يف املكـاّ ٚا٫ستٝـاط ٖٓـاى       بايؿت٣ٛ ٖٓا

ٜكتك٢ ا٫ستٝاط ٖٓا، ٚدع٣ٛ اْٗا َعًا سساّ ا٫ إ سس١َ ايٓعس ب٬ ٚاضط١ اغـد  

َٔ سسَت٘ ؾ٬ َاْع َٔ اؾصّ باؿس١َ ٚا٫ستٝاط يف تكـدِٜ ايٓعـس يف املـسخ٠ ٚتـسى     
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از شلـا ؾأُْٗـا قسَـإ ٚيهـٔ َـع      ايٓعس ب٬ ٚاضط١ ْعرل ايبٍٛ اىل ايكب١ً ٚا٫ضتدب

ايدٚزإ وتاط يف امل  بتكدِٜ ا٫ضتدباز َدؾٛع١ بأْ٘ ٫ ٚدـ٘ ٫ستُـاٍ ا٫غـدٜٸ١    

ٖٓا َع اضـتؿاد٠ إ املٓـاط ا٫ضـتط٬ع، بـٌ قـد ٜكـاٍ إ َٓـاط سسَـ١ ا٫ضـتط٬ع          

ايــرٟ ٖــٛ ٜتبــع ايػــد٠ يف ايٓعــس ٖــٛ يف املــسخ٠ اقــ٣ٛ َكــاؾًا اىل إ ذيــو ٜٛدــب  

 تٝاط نُا يف َطأي١ ايدٚزإ بني ا٫ضتكباٍ ٚا٫ضتدباز ٫ ٚدٛب٘.اضتشباب ا٫س

املطأي١ ايسابع١ عػس: وسّ يف ساٍ ايتدًٞ اضتكباٍ ايكب١ً ٚاضتدبازٖا مبكـادّ  

ــتدباز        ــتكباٍ ٚا٭ض ــسى ا٫ض ــٛط ت ــا، ٚا٭س ــ٘ اىل غرلُٖ ــاٍ عٛزت ــ٘ ٚإ اَ ايبدْ

ؿسَـ١ بـني ا٭بٓٝـ١    بعٛزت٘ ؾكـغ، ٚإ مل ٜهـٔ َكـادِٜ بدْـ٘ ايُٝٗـا. ٫ٚ ؾـسم يف ا      

ــ١ املٓطــٛخ١ نبٝــت     ٚايؿــشازٟ ٚايكــٍٛ بعــدّ اؿسَــ١ يف ا٭ٍٚ قــعٝـ، ٚايكبً

ايكــــدع ٫ ًٜشكٗــــا اؿهــــِ. ٚا٭قــــ٣ٛ عــــدّ سسَتُٗــــا يف ســــاٍ ا٭ضــــتدلا٤  

ٚا٫ضتٓذا٤، ٚإ نإ ايذلى اسٛط، ٚيٛ اقطس اىل اسد ا٭َسٜٔ ؽٝٸس، ٚإ نإ 

ٚتـسى ايطـذل َـع ٚدـٛد ايٓـاظس       ا٭سٛط ا٭ضتدباز، ٚيـٛ داز اَـسٙ بـني اسـدُٖا    

ٚدب ايطذل، ٚيٛ اغتبٗت ايكب١ً ٫ ٜبعد ايعٌُ بايعٔ، ٚيٛ تـسددت بـني دٗـتني    

َتكابًتني اختاز ا٫خسٜني، ٚيٛ تسدد بني املتؿًتني ؾهايذلدٜد بني ا٭زبع ايتهًٝـ 

ضاقغ، ؾٝتدرل بني اؾٗات. نُا ٖٛ ظاٖس ا٫ضتكباٍ بايػ٤ٞ ٚا٫ضتدباز بـ٘ ؾـإ   

ِ َُٓٗا ا٫ضتكباٍ ٚا٫ضتدباز بريو ٚعًٝ٘ ؾـ٬ َعٓـ٢ يف زؾـع اؿسَـ١     ايعسف ٜؿٗ

اَاي١ ايعٛز٠ عٓٗا سني ايبٍٛ نُا ٫ وـسّ عًـ٢ غـرل املطـتكبٌ اَايـ١ ايعـٛز٠ ايٝٗـا        

ــا     ســني ايبــٍٛ مبــا عسؾــت َــٔ إ ايعــاٖس َــٔ ا٫ضــتكباٍ ٚا٫ضــتدباز ٖــٛ َــا ناْ

 زؾـع اؿسَـ١ ا٫مـساف بٗـا     باملكادِٜ، إ قًت ايعٛز٠ َٔ املكادِٜ اٜكًا ؾٝهؿٞ يف

باَايتٗا عٓٗا، قًت ايعٛز٠ َٔ املكادِٜ مبٓصي١ ايٝد بٌ ا٫ؾبع ؾ٬ ٜكس يف ايؿدم 

امساؾ٘ َع املٛاد١ٗ باملكادِٜ َٔ مٛ ايؿدز َٚا ٜعـد َـٔ ايبـدٕ بـٌ ٫ ٜهؿـٞ يف      
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زؾع اؿس١َ ا٫مساف بايٛد٘ ٚايسأع اٜكًا، َٚـٔ ذيـو ٜعٗـس يـو اْـ٘ ٫ وطـٔ       

٫ضتكباٍ ٚا٫ضتدباز مبكادِٜ ايبـدٕ عًـ٢ مـٛ َـا ٜعـدلٕٚ عٓـ٘ يف َطـأي١        ايتعبرل با

اضــتكباٍ ايؿــ٠٬، إ قًــت َــا ذنــست َــٔ إ املٓــاط ٚا٫ضــتكباٍ مبكــادِٜ ايبــدٕ  

سطٔ يـٛ نـإ املٓـاط يف ا٫ضـتد٫ٍ َجـٌ قٛيـ٘ اذا دخًـتِ ايػـا٥غ ؾتذٓبـٛا ايكبًـ١           

سٖا ٚقٛيـ٘ يف اؾـٛاب عـٔ    ٚقٛي٘ اذا دخًتِ املدسز ؾ٬ تطتكبٌ ايكبًـ١ ٫ٚ تطـتدب  

    ٌ ايكبًـ١ ٫ٚ تطـتدبسٖا ٫ٚ تطـتكبٌ ايـسٜض ٫ٚ      ايط٪اٍ عـٔ سـد ايػـا٥غ ٫  تطـكب

( ٫ تطتكبٌ ايكب١ً بػا٥غ ٫ٚ بٍٛ: )عًٝ٘ ايط٬ّتطتدبسٖا، ٚاَا يٛ نإ َجٌ قٛي٘ 

ِ ٢ْٗ زضٍٛ اهلل ٚقٛي٘: ) عـٔ اضـتكباٍ ايكبًـ١ ببـٍٛ اٚ      ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚضـً

ا٫ضتكباٍ بايبٍٛ ٚيٝظ ا٫ضتكباٍ بـايبٍٛ ا٫ خسٚدـ٘ قباشلـا اٚ     ( ؾعاٖسٖاغا٥غ

دبسٖا، قًت ٫ تٓايف بـني ايسٚاٜـات ٫ٚ َٓاؾـا٠ بـني سسَـ١ ا٫ضـتكباٍ سـني ايبـٍٛ         

ٚا٫ضتكباٍ بايبٍٛ ؾًٝهٔ احملسّ نًُٝٗا ٚيعٌ ايٛد٘ يف استٝاط امل  بعد إ اؾتـ٢  

سى ا٫ضــتكباٍ ٚا٫ضــتدباز عسَــ١ ا٫ضــتكباٍ مبكــادِٜ ايبــدٕ بكٛيــ٘: ٚا٫ســٛط تــ 

بعٛزتــ٘ ؾكــغ ٚإ مل ٜهــٔ مبكــادِٜ بدْــ٘، ْعــِ ميهــٔ إ ٜكــاٍ إ ايطــا٥ؿتني َــٔ    

ا٫خباز يٝطت َٔ قبٌٝ ايعاَني َٔ ٚدـ٘ بـٌ َـٔ قبٝـٌ اجملُـٌ ٚاملـبني ٫ٕ قٛيـ٘:        

ػٓبٛا ايكب١ً ٫ٚ تطـتكبٌ ايكبًـ١ اذا دخًـت املدـسز فُـٌ َـٔ سٝـح املتعًـل َـٔ          

ايكب١ً بإ تبٛيٛا شلا أٚ تهْٛٛا َطـتكبًني شلـا عٓـد ايبـٍٛ اٚ      سٝح إ املساد ػٓبٛا

إ املساد ٫ تطتكبٌ ايكب١ً ببٛيو اٚ بتبٛيو اذ ٫ اٚيٜٛـ١ ؿـرف سـاٍ ايبـٍٛ عـٔ      

سرف ببٛيو ٚس٦ٓٝـر ٜهـٕٛ ايطا٥ؿـ١ ا٫خـس٣ َبٓٝـ١ شلـا َٚٛقـش١ ٫ٕ املـساد ٫         

ٍٛ ٚدعٌ ا٫ستٝاط يف تطتكبًٗا ببٛيو ؾًٛ اؾت٢ عس١َ ا٫ضتكباٍ ٚا٫ضتدباز بايب

ا٫ضتكباٍ ساي١ ٚإ اَاٍ اسًًٝـ٘ يهـإ اٚىل، ثـِ اْـ٘ ٫ ٜتـِٖٛ إ اقـذلإ بعـ         

ا٫خباز ببع  املطتشبات ٚاملهسٖٚات ٜٛدـب سـسف ايٓـٛاٖٞ عـٔ ظٗٛزٖـا يف      
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اؿس١َ اذ ٜبكـ٢ ايعـازٟ َٓٗـا ا٫ًٚ ٚعـدّ ؾـ٬س١ٝ ايطـٛم بسؾـع ظٗـٛز ايٓـٛاٖٞ          

٫ب١ٝٓ ٚايؿـشازٟ عًـ٢ املػـٗٛز ي٬طـ٬م ٚظٗـٛز      ثاًْٝا، ٫ٚ ؾسم يف اؿس١َ بني ا

( يف ايبٓـا٤ ؾايتؿؿـٌٝ عسَـ١ ايجاْٝـ١     اذا دخًت املدسز ٚاذا دخًـت ايػـا٥غ  قٛي٘ )

ٚنسا١ٖ ا٫ٚىل ٚاباست٘ قعٝـ،َٚا ٜسٟٚ يف ايؿشٝش١ َٔ اْ٘ قاٍ دخًت عًـ٢  

َٔ ٚيف َٓصي٘ نٓٝـ َطتكبٌ ايكب١ً زلعت٘ ٜكٍٛ: ) عًٝ٘ ايط٬ّابٞ اؿطٔ ايسقا 

اٍ سرا٤ ايكب١ً ثـِ ذنـس ؾـامسف عٓٗـا ادـ٫ً٬ يًكبًـ١ ٚتععُٝـًا شلـا مل ٜكـِ َـٔ           ب

(، ٫ ٜدٍ ع٢ً غ٤ٞ ٫ٚ ٜٓايف ؾُٝا عًٝ٘ املػـٗٛز َـٔ اؿسَـ١    َكعدٙ ست٢ ٜػؿس ي٘

بٛد٘، ٚايٛعد باملػؿس٠ ع٢ً َٔ امسف، اٜكًا ٫ ٜٓايف سس١َ ا٫مساف ع٢ً ٚد٘ 

ٝـت املكـدع ٫ ًٜشكٗـا اؿهـِ يعـدّ      ٜٛدب ظٗٛز ايٓٛاٖٞ، ٚايكب١ً املٓطٛخ١ نب

ــ١،        ــ٬م  ٓٛع ــ٣ٛ ا٫ط ــدٟ، ٚدع ــب ايتع ــرٟ ٜٛد ــبض اي ــاط املٓك ــديٌٝ ٫ٚ املٓ اي

ٚاستُاٍ ؾدم ايٓبٟٛ ٖٚٛ اذا دخًت املدسز ؾ٬ تطـتكبٌ ايكبًـ١ ٫ٚ تطـتدبسٖا    

قبٌ ؼسٜـ ايكب١ً َدؾٛع با٫ؾٌ َع اْ٘  ا يٛ نإ ٭باْٛا )ٚ ا٭ٚىل إ ٜكـاٍ إ  

ــذ ايك  ــ١ ْط ــاٍ      ادي ــا يف س ــدّ سسَتُٗ ــ٣ٛ ع ــ٬م(، ٚا٫ق ــ٢ ا٫ط ــ١ عً ــ١ سانُ بً

ا٫ضتدلا٤ ٚا٫ضتٓذا٤ يٛ مل ٜعًـِ غـسٚز ايبـٍٛ ٫ٚ بـأع غـسٚز ايبًـٌ املػـتب٘،        

 ٚتٓصًٜ٘ َٓصي١ ايبٍٛ يف غرل ايٓذاض١ ٚايٓاقكٝ٘ غرل َعًّٛ.

ٚقٛي٘ نُـا ٜكعـد يًتدًـٞ يف دـٛاب َـٔ ضـأٍ عـٔ نٝؿٝـ١ قعـٛد املطـتٓذٞ ٫           

غ٤ٞ اذ مل ٜعًِ َٔ ايتػبٝ٘ َا ٜعِ ذيـو َـع َـا يف بعـ  ا٭خبـاز      د٫ي١ ي٘ ع٢ً 

َٔ ايد٫ي١ ع٢ً خ٬ؾ٘ بٌ املستهص يف ا٭ٖٚاّ اعتباز اؾًٛع يًتٓكٝـ١ ٚا٫ضـتٓذا٤   

ٚا٭ضتدلا٤ ع٢ً مٛ َ٪ثس يف ايتطـًغ عًـ٢ ا٫ضـتٓذا٤ ؾـُٝهٔ إ ٜهـٕٛ ايطـ٪اٍ       

د إ ٜهـٕٛ ا٭ستٝـاط   َٔ د١ٗ ذيو املستهص ٚاؾٛاب ْاظس اىل ذيو اٜكًا ٫ٚ ٜبع

بايذلى ساشلا ْاظسًا اىل استُاٍ ا٫ط٬م نُا عـٔ بعـ ، ٚدعـ٣ٛ عُـّٛ تٓصٜـٌ      
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ايبًــٌ املػــتب٘ اـــازز ســني ا٭ضــتدلا٤ بــٌ ادــصا٤ ايػــا٥غ ايــ  قــد ؽــسز ســني      

 ا٫ضتٓذا٤ ٫ٚ بأع ب٘ ٚيٛ اقطس اىل اسد ا٭َسٜٔ ؽرل.
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 فصن يف االستنجاء

   ٍ باملـا٤ َـستني ٚا٫ؾكـٌ ايـج٬خ يعًـ٘ اعتُـد يف        قٛي٘ هب غطـٌ كـسز ايبـٛ

اهاب ايػطـٌ َـستني اىل ؾـشٝش١ ايبصْطـٞ املسٜٚـ١ عـٔ َطـتعسؾات ايطـا٥س عـٔ          

ْٛادزٙ قاٍ: )ضأيت٘ عٔ ايبٍٛ ٜؿبب اؾطد قاٍ ؾب عًٝ٘ املـا٤ َـستني ؾانـا ٖـٛ     

َا٤( بصعِ عُـّٛ َٛزدٖـا ي٬ضـتٓذا٤ عًـ٢ بعـد يعٗٛزٖـا يف اؾـاب١ اؾطـد َـٔ          

اضتؿاد٠ ايعُّٛ ايتعًٌٝ املػعس بتدؿٝـ ا٫َس يف ايبـٍٛ بـايٓعس اىل اْـ٘     اـازز اٚ

َا٤ ؾٝتعد٣ َٔ َٛزدٙ اىل نٌ بٍٛ، ٚؾٝ٘ اٜكـًا إ ايتعًٝـٌ ْـاظس اىل نؿاٜـ١ فـسد      

ايؿب َٔ غرل ساد١ اىل ايديو نُا يف غرلٙ َٔ ايٓذاضات، ٫ٚ ٜٓاؾٝ٘ ظٗٛزٖـا  

ب َـستني اٜكـًا َطـتٓد اىل نـٕٛ     يف نٕٛ ايتعًٌٝ تع٬ًًٝ يًُذُٛع ٫ٕ نؿا١ٜ ايؿـ 

ايبٍٛ َا٤ غرل َػتٌُ ع٢ً دطِ قتاز اىل ايديو، ٜٚ٪ٜدٙ َا ذنسْا َا ضٝشه٢ 

عٔ َسض١ً )ايهابًٞ( اْ٘ َا٤ يٝظ بٛضذ، ْعِ بٓا٤ ع٢ً َا ذنسْـا َـٔ نْٛـ٘ عًـ١     

ي٬نتؿــا٤ بايؿــب َــستني ٜٓبػــٞ اعتبــاز َــستني يف َطًــل ايٓذاضــات ٚإ َــا ميتــاش 

٫نتؿا٤ بايؿب ؾٝ٘ َـٔ سٝـح نْٛـ٘ َـا٤، ٚيـرا اضـتؿاد بعكـِٗ        ايبٍٛ َٔ بٝٓٗا با

، ْعِ ٚنٝـ نإ ؾـ٬  با٭ٚي١ٜٛسهِ ايتعدد يف ايٓذاضات َٓٗا بعُّٛ ايتعًٌٝ اٚ 

ٜطتؿاد سهـِ ا٫ضـتٓذا٤ َٓـ٘ َـع اختؿـاف بـاب ا٫ضـتٓذا٤ مبـا ٜػـٗد بطـٗٛي١           

       ٔ ابـٞ   ا٫َس ؾٝ٘، ٚقد ٜطتؿاد ايتعدد َٔ اؾُـع بـني زٚاٜـتني ْػـٝغ بـٔ ؾـاحل عـ

ضأيت٘ نِ هسٟ َٔ املا٤ يف ا٫ضتٓذا٤ َٔ ايبٍٛ؟ قاٍ قاٍ: ) عًٝ٘ ايط٬ّعبد اهلل 
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( ٚيف زٚاٜـ١ اخـس٣ عٓـ٘ قـاٍ هـسٟ      : )َج٬ً َا ع٢ً اؿػؿ١ َٔ ايبًٌعًٝ٘ ايط٬ّ

َٔ ايبٍٛ إ تػطً٘ مبجً٘ ؾإ ايعاٖس َٔ نٌ َُٓٗا إ ذيو اقٌ َا هص٣ ؾٝذُـع  

اقٌ َا هـسٟ يف ا٫ضـتٓذا٤ ايٛادـب َـٔ ايبـٍٛ       بُٝٓٗا بإ ٜهٕٛ ا٫ٚىل يف َكاّ

نُا ٖٛ ايعاٖس َٔ ايط٪اٍ ٚايجا١ْٝ يف َكاّ بٝإ َا هس٣ يف نٌ غطـٌ ؾـاذا نـإ    

اجملص٣ يف غطً٘ َجٌ َا ع٢ً اؿػؿ١ ٚنإ اقٌ َا ٜهؿٞ يف ا٫ضتٓذا٤ َـج٬ٙ نـإ   

غسح  اي٬شّ تعدد ايػطٌ ٚا٫ مل ٜهٔ اقٌ َا ٜهؿٞ َج٬ٙ، ٚؾٝ٘ َا ٜعٗس يو بعد

ــسٚاٜتني ؾٓكــٍٛ قــد عسؾــت إ ايطــ٪اٍ يف ا٫ٚىل عــٔ اقــٌ َــا ٜهؿــٞ يف      َؿــاد اي

ا٫ضتٓذا٤ َٔ املا٤ ٚاؾٛاب بأْ٘ َج٬ً َا ع٢ً اؿػؿ١ ٚاْت خبرل بـإ املـساد َجـٌ    

َا ع٢ً اؿػؿ١ عٓد ا٫ضتٓذا٤ ٫ عٓد ايؿساؽ َٔ ايبٍٛ َٚـٔ املعًـّٛ إ َـا ٜبكـ٢     

ا٤ بـٌ بعـد ا٫ضـتدلا٤ ٚايتٓشـٓض ايـرٟ ٖـٛ       ع٢ً اؿػؿ١ بعد ايبٍٛ ٚعٓد ا٫ضـتٓذ 

ٚقت ا٫ضتٓذا٤ يٝظ ا٫ َكـداز ايسطٛبـ١ املتدًؿـ١ َـٔ ايبًـٌ يـٛ نـإ ٚيـٝظ ٖـٛ          

ع٢ً تكدٜس خسٚد٘ ا٫ َكداز ْؿـ ايكطـس٠ ؾٝهـٕٛ َـج٬ٙ قطـس٠ ٚاْـت ادز٣ إ      

َكداز قطس٠ َٔ املا٤ ٖٛ اقٌ َا وؿٌ ب٘ َطـ٢ُ غطـٌ قـٌ ايبـٍٛ َـٔ ا٫سًٝـٌ       

ْــت عــٔ َكــداز َــا وؿــٌ بــ٘ املطــ٢ُ غطــٌ احملــٌ املصبــٛز ملــا عٝــح اذا ضــأيت ا

ادبت باقـٌ َـٔ ذيـو َٚـٔ اؾُـع بـني ظٗـٛز ايطـ٪اٍ ٚاؾـٛاب ٜطـتؿاد نؿاٜـ١            

َط٢ُ ايػطٌ يف ا٫ضتٓذا٤ ايٛادب ؾُا ادزٟ َـٔ اٜـٔ اضـتؿاد ايكا٥ـٌ بايتعـدد      

َـا  ايتعدد ؾهأْ٘ ؾسض املٛدٛد ع٢ً احملٌ قطس٠ ؾهإ َج٬ٙ قطستإ ؾاذا نإ اقٌ 

هصٟ يف ا٫تطتٓذا٤ ايٛادب قطستإ ٚدب ايتعـدد ٚا٫ مل ٜهـٔ َكـداز َطـ٢ُ     

غطًتني اقٌ َا هسٟ ٚقد عسؾت َا ؾٝ٘، ٚاَا ايسٚا١ٜ ا٫خس٣ ؾايعاٖس إ َسدع 

ايكُرل يف َجً٘ ٖٛ ايبٍٛ ٜع  هص٣ يف ايبٍٛ اٚ ايػطٌ مبجً٘ ٜسٜد َٓ٘ املـا٤ ٜعـ    

َسدــع ايكــُرل فُــٌ ؾــ٬ ٜعــازض ٫ هــصٟ ا٫ضــتذُاز ٚاـــسم، ضــًُٓا يهــٔ 
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ً ٞ َا ع٢ً اؿػـؿ١ مبجًـ٘ َطـاق١ ٚ ـا ميهـٔ زؾـع        املبني، ضًُٓا يهٔ ايتعبرل عٔ َج

امجاٍ ايكُرل ب٘ ْكٌ ايهًٝ  اْ٘ ز٣ٚ اْ٘ هصٟ إ ٜػطً٘ مبجً٘ َٔ املا٤ اذا نـإ  

نُـا اْـ٘ ٜ٪ٜـد َـا اضـتعٗسْا نؿاٜتـ٘ َـٔ ؼكـل َطـ٢ُ           ع٢ً زأع اؿػؿ١ ٚغـرلٙ، 

ّ  ٜـدٍ عًٝـ٘ املٛثكـ١ قًـت ٫بـٞ عبـد اهلل       ايػطـٌ بـٌ    ايٛقـ٤ٛ ايـرٟ   ) عًٝـ٘ ايطـ٬

اؾذلق٘ اهلل ع٢ً ايعباد ملٔ دا٤ َٔ ايػا٥غ اٚ بـاٍ، قـاٍ: ٜػطـٌ ذنـسٙ ٜٚـرٖب      

( ؾإ ايعاٖس ايط٪اٍ عٔ متاّ َا هب ؾًٛ نإ ايتعدد َٔ ايػا٥غ ثِ ٜتٛقأ َستني

ٚاَـا نـٕٛ ايج٬ثـ١     ايٛادب ٭بإ ب٘ نُا ابـإ عـٔ ايتعـدد املطـتشب يف ايٛقـ٤ٛ     

اؾكٌ يًُسٟٚ سسٜص عٔ شزاز٠ قاٍ نإ ٜطتٓذٞ َـٔ ايبـٍٛ ثـ٬خ َٚـٔ ايػـا٥غ      

باملدز ٚاـسم اٚ قـد ظٗـس  ـا ذنسْـا اْـ٘ يـٝظ ملـا ٜتشكـل بـ٘ ايػطـٌ سـد، ضـ٣ٛ             

ظٗـس اْـ٘ ٫ هـصٟ يف     ؾدم ايػطٌ ٖٚرا ٖـٛ املـساد بكٛيـ٘ مبـا ٜطـ٢ُ غطـ٬ً نُـا       

نً٘ بني ايـرنس ٚا٫ْجـ٢ ٚاـٓجـ٢ نُـا ٫ؾـسم      ايبٍٛ غرل املا٤ َٔ عرل ؾسم يف ذيو 

بني املدسز ايطبٝعٞ ٚغـرلٙ َـٔ املعتـاد ٚغـرلٙ ٚيـٝظ قٛيـ٘ َـج٬ً َـا عًـ٢ اؿػـؿ١           

د٫يــ١ عًــ٢ ا٫ختؿــاف َــع اطــ٬م ايطــ٪اٍ ٚنــٕٛ ايتعــبرل بــريو بًشــاظ ســاٍ 

ايــساٟٚ ٫ٚ اعتبــاز با٫ْؿــساف اىل املعتــاد يتػــدٸـ اٚ خؿــٛف ايطبٝعــٞ ٚا٫  

ا٫سهـاّ ٚقـدّ َـا ٜٛقـش٘ يف غـرل ٖـرا املكـاّ، قٛيـ٘ ٚيف كـسز          ؾس٣ يف غايب 

ايػا٥غ كرل بني املا٤ ٚاملطض با٫سذاز با٫مجاع بٌ ايكسٚز٠ ٚتعاؾس ا٫خباز بٌ 

تٛاتسٖا ع٢ً ا٫دتصا٤ با٫سذاز ٚايهسضـ بٌ يف بع  إ ايطـ١ٓ دـست بـريو    

بايهسضــ  نإ ٜطـتٓذٞ   عًُٝٗا ايط٬ّبٌ يف ؾشٝض شزاز٠ إ اؿطني بٔ عًٞ 

٫ٚ ٜػطٌ باملا٤، يهٔ ذيـو اذا مل ٜتعـد عـٔ املدـسز عًـ٢ ٚدـ٘ ٫ ٜؿـدم عًٝـ٘         

ا٫ضــتٓذا٤ ٚا٫ تعــني بــٌ ظــاٖس املػــٗٛز عــدّ ا٫نتؿــا٤ بهــٌ َــا نــإ َؿــداقًا     

ي٬ضتٓذا٤ يتكًٝدِٖ ذيو مبا اذا مل ٜتعد املدسز ٜع  كسز ايٓذٛ َٚٔ ايٛاقـض  
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ضتٓذا٤ ٚدع٣ٛ قٝاّ ا٫مجاع ع٢ً اخؿٝت٘ عٔ املعتاد ؾك٬ً عٔ نؿا١ٜ ؾدم ا٫

ا٫خـ بعٝد٠ ٚا٫عتُاد يف ايتكٝد ع٢ً ايٓبٟٛ ٜهؿٞ اسدنِ ث٬ث١ اسذاز اذا مل 

ٜتذاٚش قٌ ايعاد٠ ٫ ٜكتكٞ ايتكٝد عًـ٢ ايٛدـ٘ ا٫خــ بـٌ اخـت٬ف املطـتؿاد       

َٔ املػٗٛز َع ايٓبٟٛ ٜٛدـب عـدّ ايتكٝـد باملعتـاد اٜكـًا يعـدّ اؾـابس س٦ٓٝـر يـ٘          

ٝد ب٘ ا٫ط٬قات ٚيرا انتؿ٢ يف املـ ، ؾـتًدـ إ قـت٬ُت املطـأي١     ع٢ً ٚد٘ ٜك

 ث٬ث١: 

اسدٖا: ايتكٝد بعدّ ايتعدٟ عٔ املدسز ضا٤ ؾطـس عًكـ١ ايـدبس عًـ٢ ٚدـ٘ ٫      

 ٜػٌُ ايػسز اٚ ع٢ً ٚد٘ ٜػًُ٘. 

 : ايتكٝد مبا دست عًٝ٘ ايعاد٠ ايٓٛع١ٝ. ثاْٝٗا

ٗٛز نًُات ايكدَا٤ ٚيًجاْٞ : نؿا١ٜ ؾدم ا٫ضتٓذا٤. ٚايديٌٝ ي٬ٍٚ ظثايجٗا

ايٓبٟٛ ٚا٫ْؿساف ٚيًجايـح عـدّ البـاز ايٓبـٟٛ بؿتـ٣ٛ املػـٗٛز ملـا عسؾـت َـٔ          

ا٫خت٬ف بُٝٓٗا ؾٝطكغ عٔ اؿذ١ٝ، ٚاملٓـع َـٔ ا٫ْؿـساف ٫ٚ ؾـس٣ يف َطـأي١      

طٗاز٠ َا٤ ا٫ضتٓذا٤، ٚعدّ بًٛؽ ؾت٣ٛ املػٗٛز َبًؼ اؿذ١ٝ ْعِ إ زدع تعـبرل  

بايعاد٠ اددل ب٘ ضـٓد ايٓبـٟٛ ٚدـاش تكٝـد املطًكـات بـ٘ ٚقٝـدت         املػٗٛز اىل ايتكٝد

بايعاد٠ َٚٓ٘ ٜعٗس ايؿسم بـني َطـأيتٓا َٚطـأي١ طٗـاز٠ َـا٤ ا٫ضـتٓذا٤، قٛيـ٘ ٚاذا        

تعد٣ ع٢ً ٚدـ٘ ا٫ْؿؿـاٍ ٜعـ  ٫ ٜٛدـب ٖـرا ايكطـِ َـٔ ايتعـدٟ تعـني املـا٤           

ف َـا اذا تعـد٣   بايٓطب١ اىل غرل املتعدٟ ؾٝتدرل يف املدسز َع٘ بـني ا٫َـسٜٔ غـ٬   

َتؿ٬ً ؾاْ٘ ٫ هٛش غطٌ املتعدٟ باملا٤ ٚاذٖاب املكداز املعتاد َٓ٘ با٫سذاز ٚإ 

نإ ؾٛاشٙ ٚد٘ إ اشاٍ ايصا٥د بٛد٘ ٫ ٜتؿٌ بايباقٞ زطٛبـ١ خازدٝـ١، ٚنٝــ    

٘ٳ طنإ ؾايػطٌ اؾكٌ َٔ املطـض با٫سذـاز ملـا ٚزد يف ضـبب ْـصٍٚ اٯٜـ١        ًِـ ٕٻ اي  َإ

ٛٻا ٔٳٜٴشٹبټ ايتٻ ََِّسٜ ُٴتٳط  ٚٳٜٴشٹبټ اْي ص ٚقٛي٘ ثِ اسدخ ايٛقـ٤ٛ ٖٚـٛ خًـل نـسِٜ،     بٹنيٳ 
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( ٫ٕٚ ا٫ْؿــازٟ ؾــاتبعٛا املــا٤ با٫سذــاز: )عًٝــ٘ ايطــ٬ّٚاؾُــع اؾكــٌ يكٛيــ٘ 

ايرٟ ْصٍ يف سك٘ اٯ١ٜ مجع بني ا٫َسٜٔ، ٫ٚ ٜعتدل يف ايػطٌ تعدد بٌ اؿد ؾٝـ٘  

ا٤ سـد قـاٍ ستـ٢ ٜٓكـ٢ َـا مثـ١ اٚ ٫       ايٓكا٤ يكٛي٘ بعد ايط٪اٍ عٔ اْ٘ ٌٖ ي٬ضتٓذ

   ٍ ا٫ثـس َـع شٚاٍ ايعـني ٚاملـساد بـا٭ثس يف نًُـات        ٜٓك٢ َا مثـ١ ٚاملـساد بايٓكـا٤ شٚا

ايكّٛ َا ٜكابٌ ايباقٞ بعد ا٫ضتذُاز ؾإ َؿدام ايٓكا٤ باملا٤ ٜػاٜس َؿداق٘ عٓد 

ثًـح  ا٫ضتذُاز نُا يف طٗاز٠ ايسدٌ باملا٤ اٚ باملػٞ، قٛي٘ ٚيف املطض ٫بـد َـٔ   

ٚإ سؿٌ ايٓكـا٤ با٭قـٌ يًُطتؿٝكـ١ ؾٝٗـا املـسٟٚ عـٔ ضـًُإ ْٗاْـا زضـٍٛ اهلل          

إ ٜطــتٓذٞ باقــٌ َــٔ ث٬ثــ١ اسذــاز، َٚجًــ٘ خــدلإ  ؾــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚضــًِ

عاَٝإ اسدُٖا ٫ ٜهؿٞ اسدنِ دٕٚ ث٬ث١ اسذـاز ٚاٯخـس ٫ ٜطـتٓذٞ اسـدنِ     

ُطـض ثـ٬خ َطـشات،    بدٕٚ ث٬ث١ اسذاز، ٚزابع اذا دًٝظ اسدنِ ؿادـ١ ؾايٝ 

ٚخــاَظ ٚاضــتطب ث٬ثــ١ اسذــاز اٚ ث٬ثــ١ اعــٛاد اٚ ث٬ثــ١ خػــٓات َــٔ تــساب،  

ٚؾشٝش١ شزاز٠ ٚهصٜـو َـٔ ا٫ضـتٓذا٤ ث٬ثـ١ اسذـاز بـريو دـست ايطـ١ٓ َـٔ          

ِ    زضٍٛ اهلل  ٚظـاٖس٠ نـٕٛ ايج٬ثـ١ اقـٌ َـا هـصٟ ٚيف        ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚضـً

 ٕ متطـض ايعذـإ ٫ٚ تػطـً٘ ٚيف     اخس٣ دست ايط١ٓ يف اثس ايػا٥غ بج٬ث١ اسذـاز ا

زٚا١ٜ ايعذًٞ هصٟ َٔ ايػا٥غ املطض با٭سذاز ٚظاٖس٠ ازاد٠ املتهسز َٔ اؾُع 

ٚاقً٘ ث٬ث١ دٕٚ ايٓذظ، ٚيف قباٍ َا عسف ؼدٜدٙ بايٓكا٤ ٚيف سطـ١ٓ ابـٔ املػـرل٠    

٫ ست٢ ٜٓك٢ َا مث١، ٚاملٛثك١ يف ايٛق٤ٛ  :قًت ٌٖ ي٬ضتٓذا٤ سد، قاٍ :ؾاْ٘ قاٍ

ٜػطــٌ ذنــسٙ  :ؾذلقــ٘ اهلل عًــ٢ ايعبــاد ٚملــٔ دــا٤ َــٔ ايػــا٥غ اٚ بــاٍ قــاٍايــرٟ ا

 ٜٚرٖب ايػا٥غ.

ٚيف تعــني ا٭خــر بايطا٥ؿــ١ ا٭ٚىل ٚمحــٌ املطًــل عًــ٢ ايػايــب َــٔ عــدّ         

اٱذٖاب بدٕٚ ايج٬ث١ اٚ محً٘ ع٢ً ا٫ضتٓذا٤ باملا٤ اٚ ا٭خـر بـا٭خرل٠ ٚمحـٌ    
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 ٚ دٗــإ اٚدُٗٗــا ا٭ٍٚ ٭ٕ ا٭ديــ١ عًــ٢ ايػايــب سٝــح اْــ٘ ٫ ٜٓؿــ٢ بــدٚ ث٬ثــ١ 

ظٗٛز املؿدز يف ايتكٝد اق٣ٛ َٔ ظٗٛز املطًل يف ا٫ط٬م َكاؾًا اىل إ ايػايـب  

ٚإ نإ عدّ ايٓكا٤ بأقٌ َٔ ث٬ث١ ا٫ اْ٘ ٫ ٜٓك٢ بايج٬ث١ ٚايٓاؾع يف اؿُـٌ عًـ٢   

 ايػايب ٖٛ ا٭خرل.

ع َـٔ  ٚاَا دع٣ٛ ظٗٛز اؿط١ٓ يف خؿٛف ا٫ضتٓذا٤ باملا٤ ؾ٬ ٚد٘ ي٘ يًُٓ

اْؿـــساف ا٫ضـــتٓذا٤ ايٝـــ٘ ستـــ٢ املطـــتٓد اىل ْـــدز٠ ايٛدـــٛد ؾكـــ٬ً عـــٔ ْـــدز٠  

ا٭ضتعُاٍ، ٚقٛي٘ ٜٓك٢ َا مث١ ٜٚبك٢ ايـسٜض ٫ديـ١ ؾٝـ٘ عًـ٢ نـٕٛ َـٛزد ايطـ٪اٍ        

خؿٛف ا٫ضتٓذا٤ باملا٤ يٛ مل ٜهٔ ؾٝـ٘ غـٗاد٠ عًـ٢ خ٬ؾـ٘ يبكـا٤ ايـسٜض غايبـًا        

 بعد ا٭ضتذُاز دٕٚ ايػطٌ.

إ نإ شٚاٍ ايعني ٫ ٜؿض ؼدٜـد ا٫ضـتٓذا٤ باملـا٤ بـ٘     ٚاَا دع٣ٛ إ املساد 

ٚإ نإ َا ٜعُ٘ ٚشٚاٍ ا٭ثس ٫ ٜؿض ؼدٜـد ا٭ضـتذُاز بـ٘ ٚقـد عسؾـت َٓعٗـا       

ضابكًا ٚإ ايٓكا٤ َؿّٗٛ ٚاسد ٚإ اختًـ قكك٘ َٚؿـادٜك٘ عطـب َـا ٜٓكـ٢ بـ٘      

ـ  سؿــٛشلا  ٫ٚ ٜٓــايف ذيــو ازاد٠ ايٓعاؾــ١ ايعسؾٝــ١ اذ ايٓعاؾــ١ ايعسؾٝــ١ اٜكــًا ىتًــ

بطبب املا٤ ٚاؿذس ؾاط٬م ا٫ضـتٓذا٤ ٜـدٍ عًـ٢ ازاد٠ املعٓـ٢ ا٭عـِ َـٔ ايٓكـا٤        

قًـت: ٭بـٞ   نٌ عطب٘، ْٚعرل ذيو يف ايتشدٜد با٫ذٖاب ٚايٓكا٤ َٛثكـ١ ٜـْٛظ )  

عٔ ايٛق٤ٛ ايرٟ اؾذلق٘ اهلل ملٔ دا٤ َٔ ايػـا٥غ اٚ بـاٍ    عًٝ٘ ايط٬ّعبد اهلل 

(، ٚقد ٜكـاٍ إ املطـ٪ٍٚ   أ َستني َستنيقاٍ: ٜػطٌ ذنسٙ ٜٚرٖب ايػا٥غ ٜٚتٛق

عٓ٘ ايٛق٤ٛ ايرٟ اؾذلق٘ اهلل ٖٚٛ ٫ ٜػـٌُ ا٭ضـتذُاز، ٚا٭ْؿـاف اْـ٘ اٜكـًا      

يف غرل قً٘ ٭ٕ املساد َـٔ ايٛقـ٤ٛ ؾٝـ٘ َـا ٜعـِ ايتٓعٝــ ايػـسعٞ ٚايعـسيف ٖٚـٛ          

ٜػــٌُ ا٭ضــتذُاز بــٌ ا٭ْؿــاف إ زؾــع ايٝــد عــٔ اطــ٬م املٛثكــ١ ٚاؿطــ١ٓ َــع  

اّ ايتشدٜد بعٝد ددًا ؾبعد ايدٚزإ بٝٓ٘ ٚبني محٌ ا٭َس بايج٬خ ٚقٛعُٗا يف َك
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ــس        ــٔ اؿذ ــ١ َ ــات ايج٬ث ــص٣ ذٚ اؾٗ ــ٘ ٚه ــاْٞ، قٛي ــدّ ايج ــتشباب تك ــ٢ ا٭ض عً

٫ضــتبعاد َدخًٝــ١ ايــج٬خ مبــا ٖــٛ نــريو بــٌ يف بعــ  ا٭خبــاز اطــ٬م ثــ٬خ     

٠ َطشات، ْعِ قٛي٘ بج٬ث١ اسذـاز غـرل غـاٌَ يًٛاسـد ذٟ اؾٗـات ٚميهـٔ ازاد      

تجًٝح املطشات َٓ٘ اٜكًا ٚانا عدل بج٬ث١ اسذاز يهْٛ٘ ايؿسد ايػايب َـٔ اختٝـاز   

تجًٝــح املطــشات، َٚٓــ٘ ٜعٗــس ايهــ٬ّ يف ٚدــٛب تجًٝــح اـــسم ٚٚســدتٗا ٚإ    

ا٭سٛط ث٬ثـ١ َٓؿؿـ٬ت ٫ضتؿـشاب ايٓذاضـ١ بـدْٚٗا، ٚدعـ٣ٛ ا٫ضـتبعاد ٫        

ًتكٝد بكٛي٘ ث٬ثـ١ اسذـاز،   فاٍ شلا ٚاط٬م تجًٝح املطض يف بع  ا٭خباز قابٌ ي

ؾا٭ْؿــاف اْــ٘ ٫ ٜٓبػــٞ تــسى ا٭ستٝــاط باختٝــاز املٓؿؿــٌ َــٔ اـــسم ٚا٭سذــاز 

قٛيــ٘: ٜٚهؿــٞ نــٌ قــايع، ٜعــ  يًٓذاضــ١ َــٔ دٕٚ خؿٛؾــ١ٝ يٮسذــاز ٚايعــٛد 

ٚايذلاب اـػٔ نُا يف ايسٚا١ٜ بٌ ٚيف تعًٌٝ املٓع عٔ ا٫ضتٓذا٤ بايسٚخ ٚايسٸَـ١  

 ٚدٛد املكتك٢ ؾُٝٗا بٌ يف نٌ غ٤ٞ ضـ٣ٛ َـا ٜهـٕٛ    بأْ٘ طعاّ اؾٔ اغعاز اىل

ٖٓاى َاْع ٚعًٝ٘ ؾ٬ ؾسم بني ا٭ؾابع ٚغرلٙ ناْت ا٭ؾـابع َٓـ٘ اٚ َـٔ دازٜتـ٘     

ــا٠ املكتكــ١ٝ      ــ٘ ايطٗــاز٠ ي٬ْؿــساف ٚاضــتبعاد نــٕٛ امل٬ق ــ٘، ْعــِ ٜعتــدل ؾٝ ٚشٚدت

يًتٓذـٝظ َطٗــسًا بــٌ ٚاضــتؿاد٠ ذيــو َــٔ اغـذلاط ايبهــاز٠، بــٌ ايتشكٝــل اْــ٘ يــٛ   

اضتٓذٞ بايٓذظ ٫ ٜهؿٞ بعدٙ ا٫ املا٤ يتٓذظ احملٌ بػرل لاض١ ا٫ضـتٓذا٤، ٫ٚ  

ٜػذلط ايبهاز٠ ٚإ ؾسح بٗـا يف بعـ  ا٭خبـاز يهٓـو عسؾـت إ ازاد٠ ايطـاٖس       

َٓٗا قتٌُ بٌ َعٕٓٛ ٚعًٝ٘ ؾٝهؿٞ املتٓذظ با٫ضتٓذا٤ اٚ بػـرل ا٫ضـتٓذا٤ بعـد    

تكـ٢ ذيـو عـدّ دـٛاش اضـتذُاز      غطً٘ ٚتطٗرلٙ بٌ يٛ اخـرْا بعـاٖس ايبهـاز٠ اق   

ايػرل ب٘ اٜكًا ؾك٬ً عٔ اضـتعُاي٘ ثاْٝـًا يف ا٭ضـتذُاز اٯخـس ٚيعـٌ بعـ  ذيـو        

كايـ ي٬مجاع، ٚهب يف ايػطٌ باملا٤ اشاي١ ايعني ٚا٭ثس مبع٢ٓ ا٭دصا٤ ايؿػاز 

اي  ٫ تس٣ ملا عسؾت إ ايٓكا٤ باملا٤ عسؾًا نريو بٌ ٫ ٜطًل ع٢ً اقٌ َـٔ ذيـو   
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إ ؾدم عًٝ٘ عٓد ا٭ضـتذُاز، ْعـِ ٫ ٜعتـدل شٚاٍ ايًـٕٛ ٚايـسٜض يعـدّ       ايٓكا٤ ٚ

ايديٌٝ َع ؾدم ايٓكا٤ عسؾًا ٚغسعًا، ٚيف املطض ٜهؿٞ اشاي١ ايعني ٫ٚ ٜكـس بكـا٤   

 ا٭ثس مبع٢ٓ ا٭دصا٤ ايؿػاز ايػرل املس١ٝ٥ ملا عسؾت َٔ ؾدم ايٓكا٤ ٚا٫ذٖاب.

ــات    ــتٓذا٤ باحملذلَ ــٛش ا٫ض ــأي١ ا٭ٚىل: ٫ ه ــٛ    املط ــسٚخ، ٚي ــايععِ ٚاي ٫ٚ ب

، ايـ  تجبـت اسذلاَٗـا َـٔ     (5)اضتٓذ٢ بٗا عؿ٢، يهٔ ٜطٗس احملٌ عًـ٢ ا٭قـ٣ٛ  

ايػسع تهًٝؿًا ٌٖٚ تكتكٞ طٗس احملـٌ إ مل ٜٛدـب اضـتعُاي٘ ازتـداد املطـتٓذٞ      

ــا عٓــ٘ مل ٜطٗــس احملــٌ      ا٭ظٗــس، ْعــِ ٚاَــا ا٫ضــتٓذا٤ بــايععِ ٚايــسٚخ ؾًــٛ َٓعٓ

خباز املاْع١ يف ايٛقع، ْعِ يدع٣ٛ محًـٗا عًـ٢   ٫ضتؿشاب لاضت٘ ٚظٗٛز ا٫

ايهسا١ٖ بكس١ٜٓ ايتعًٌٝ بأْـ٘ طعـاّ اؾـٔ بكـ١ُُٝ إ ايتشدٜـد باٱذٖـاب ٚايٓكـا٤        

ؼدٜدًا ؾُٝـع دٗـات ا٫ضـتٓذا٤ ٫ خؿـٛف سـد ا٭شايـ١ نُـا ٖـٛ ايعـاٖس َـٔ           

 املٛثك١ ٚاؿط١ٓ ٜتذ٘ ددًا.

ايسطٛبــ١ يف احملــٌ ٜػــهٌ يف ا٫ضــتٓذا٤ باملطــشات اذا بكٝــت املطــأي١ ايجاْٝــ١: 

اؿهِ بايطٗاز٠، ؾًٝظ ساشلا ساٍ ا٭دـصا٤ ايؿـػاز، بـٌ املٓكـٍٛ عـٔ ايػـاؾعٞ       

ٚابــٞ سٓٝؿــ١ عــدّ طٗــاز٠ احملــٌ با٭ضــتذُاز ٚإ ثبــت ايعؿــٛ يف ايػــسٜع١ يهٓــ٘    

خ٬ف ظاٖس اطـ٬م ا٭ؾـشاب بـٌ ٚا٭خبـاز بـٌ نـاد ٜهـٕٛ قٛيـ٘ يف ؾـشٝش١          

٫ضــتٓذا٤ ث٬ثــ١ اسذــاز ْؿــًا يف ذيــو  شزاز٠ ٫ ؾــ٠٬ ا٫ بطٗــٛز ٚهصٜــو َــٔ ا 

ــ٘ ٫ ٜطٗــسإ ٚإ نــإ َــٔ      ــسٚخ ؾأْ ــايععِ ٚاي ــٟٛ ٫ تطــتٓذٛا ب َكــاؾًا اىل ايٓب

احملتٌُ بٌ املعٕٓٛ ٚازاد٠ ايٓكا٤ َٔ ايتطٗرل ؾٝ٘ ٚيرا محًٓا ايٓبٟٛ ع٢ً ايهساٖـ١  

ؾُٝــا َكــ٢ ٚنٝـــ نــإ ؾعــاٖس ا٭خبــاز طٗــاز٠ احملــٌ با٭ضــتذُاز بــٌ ظاٖسٖــا 

                                                           

( يف سؿٍٛ ايطٗاز٠ با٫ضتٓذا٤ بايععِ اٚ ايسٚخ إغهاٍ ٚاَا سؿٛشلا با٫ضتٓذا٤ 5)
 باحملذلَات ؾٗٛ َب  ع٢ً عدّ تبدٍ ايٓذاض١ ايعسق١ٝ بايٓذاض١ ايرات١ٝ ايهؿس١ٜ.
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سد ايٓكـا٤ ٚذٖـاب ايػـا٥غ ٚإ بكٝـت ايسطٛبـ١ يف احملـٌ ؾٝهـٕٛ سـاٍ         ايطٗاز٠ مبذ

ايسطٛب١ ساٍ ا٭دصا٤ ايؿـػاز ايػـرل املس٥ٝـ١ بـٌ ميهـٔ إ ٜهـٕٛ املـساد َـٔ ا٭ثـس          

ايــرٟ ٫ هــب اشايتــ٘ يف ا٭ضــتذُاز َــا ٜعــِ ايسطٛبــ١ املصبــٛز٠، ٚعــدّ ٚدــٛب  

ايػايـب عٓـد عـدّ    اشايتٗا ظاٖس يف طٗازتٗا ٚيٝظ مب٬ى ايتعبـد ا٫ إ ٜـدع٢ إ   

تًني ايبطٔ عدّ بكا٤ غ٤ٞ َٔ ايسطٛب١ يف احملٌ بعد ا٭ضتذُاز ٚايٝـ٘ ٜػـرل قـٍٛ    

ــٞ  ّ عً ــ٬ ــ٘ ايط ــا٤      : )عًٝ ــاتبعٛا امل ــا ؾ ــٕٛ ثًط ــّٛ تجًط ــس٣ ٚايٝ ــسٕٚ بع ــتِ تبع نٓ

( ٚانا اَس باملا٤ ٱشاي١ ايسطٛب١ ثِ ع٢ً تكدٜس لاض١ ايسطٛب١ ؾٌٗ ٜعـترل  ا٭سذاز

٫ضـتذُاز اٚ ٜهؿـٞ دؿاؾٗـا بٓؿطـٗا يهـٌ ٚدـ٘ ٚا٫سـٛط        طٗاز٠ احملٌ اشايتٗـا با 

ا٫ٍٚ نُا إ ا٫سٛط عدّ ايبكا٤ عًـ٢ طٗـاز٠ ايسطٛبـ١ ٚإ نـإ ايعـاٖس نؿاٜـ١       

 دؿاؾٗا ٚيٛ بٓؿطٗا يف طٗس احملٌ ٫ط٬م ادي١ ا٫ضتذُاز.

ــ١ ــ٘    املطــأي١ ايجايج : يف ا٫ضــتٓذا٤ باملطــشات ٜعتــدل إ ٫ ٜهــٕٛ يف َــا ميطــض ب

 هص٨ َجٌ ايطني ٚايٛؾ١ً املسطٛب١، ْعِ ٫ تكس ايٓدا٠ٚ ايـ   زطٛب١ َطس١ٜ، ؾ٬

٫ تطسٟ، ٚا٫ يتٓذطت تًو ايسطٛب١ ؾٝهـٕٛ َـا ٜطـتٓذ٢ بـ٘ لطـًا ٚقـد عسؾـت        

اعتباز طٗازت٘ َع قطـع ايٓعـس عـٔ ا٫ضـتٓذا٤ اٚ دعـ٣ٛ إ ٖـرٙ ايٓذاضـ١ اٜكـًا         

 َعًٛي١ عٔ ا٫ضتٓذا٤ َسؾٛع١ بأْٗا شا٥د٠ عٔ ايٓذاض١ اي٬ش١َ ي٘.

: اذا خسز َع ايػا٥غ لاض١ اخـس٣ نايـدّ اٚ ٚؾـٌ اىل احملـٌ     املطأي١ ايسابع١

لاضــ١ َــٔ خــازز ٜــتعني املــا٤ ٚيــٛ غــو يف ذيــو ٜــب  عًــ٢ ايعــدّ ؾٝــتدرل، ٫ٕ 

ايجابت شٚاي٘ با٫ضتذُاز ٖٛ خؿٛف لاضـ١ ايٓذـ٣ٛ دٕٚ غـرلٙ، ْعـِ خـسٚز      

ـَـ   ٪ثس يف انتطــاب ايٓذاضـ١ عًــ٢ ٚدــ٘ ٫ ٬ٜقــٞ احملــٌ ٫ٚ امل٬قـٞ يــ٘ عًــ٢ ٚدــ٘ 

امل٬ق٢ بايؿتض ايٓذاض١ ايصا٥د٠ ٫ ٜكس يف طٗس احملٌ با٫ضتذُاز، ْعِ َع ايػـو  

يف ذيو ٜب٢ٓ ع٢ً ايعدّ ع٢ً اغـهاٍ يف ضـكٛط اضتؿـشاب ايٓذاضـ١ بـريو ملـا       
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قسز ْعرل ايػو يف اْ٘ قدخ با٫ندل اٚ ا٫ؾػس يف قً٘ َٔ إ ْؿٞ ايؿسد ايطٌٜٛ 

ع اضتؿشاب ايٓذاض١ ا٫ إ ٜكـاٍ اْـ٘ يـٛ غـو     با٫ضتؿشاب ٫ ٜذلتب عًٝ٘ قط

يف تأثرل ا٫ضتذُاز َٔ د١ٗ ٚدٛد َاْع ٚا٫ؾٌ عدَ٘ ؾًـٝظ ايػـو ْاغـ٦ًا عـٔ     

اخت٬ف ْٛع ايٓذاض١ بٌ يٛ نإ ايػو يف خسٚز ايٓذاضـ١ اـازدـ١ َتـأخس عـٔ     

لاضــ١ احملــٌ بــايٓذٛ اَهــٔ اضتؿــشاب بكــا٤ خؿــٛف ايٓذاضــ١ ايٓذــ٣ٛ دٕٚ   

ف عـدّ خًـٛ املطـأي١ عـٔ ا٫غـهاٍ خؿٛؾـًا اذا نـإ        غرلٖا ٖـرا ٚيـو ا٫ْؿـا   

ايػــو يف خــسٚز ايٓذاضــ١ ا٫خــس٣ َعــ٘ عًــ٢ ايٓشــٛ املــ٪ثس يف ايٓذــٛ ٚدعــ٣ٛ    

اضتؿشاب بكا٤ َستب١ ايٓذاض١ ايٓذ١ٜٛ ٚعـدّ تأثرلٖـا بػرلٖـا سطـ١ٓ ؾُٝـا اذا مل      

 وتٌُ تهُْٛٗا َعًا َٔ اٍٚ سدٚثٗا.

غـو يف اْـ٘ اضـتٓذ٢ اّ ٫ بٓـ٢     : اذا خسز َٔ بٝت اـ٤٬ ثِ املطأي١ اـاَط١

ٚإ نإ َٔ عادت٘، بـٌ نـرا يـٛ دخـٌ يف ايؿـ٠٬،       (5)ع٢ً عدَ٘، ع٢ً ا٭سٛط

ثِ غو، ْعِ يٛ غو يف ذيو بعد متاّ ايؿـ٠٬ ؾـشت، ٚيهـٔ عًٝـ٘ ا٫ضـتٓذا٤      

ــاد،      ــٛز٠ اٱعتٝـ ــاٚش يف ؾـ ــد٠ ايتذـ ــإ قاعـ ــد دسٜـ ــٔ ٫ ٜبعـ ــ١، يهـ ــ٠٬ اٯتٝـ يًؿـ

ايػو بعد ػاٚش احملٌ َدؾٛعـ١ بأْٗـا    ي٬ضتؿشاب ٚدع٣ٛ نٕٛ ايػو َٔ قبٌٝ

)اذ يٝظ ي٬ضتٓذا٤ قٌ غـسعٞ ؾـٛاش تـأخرلٙ غـسعًا اىل      َب١ٝٓ ع٢ً تعُِٝ احملٌ

ٚقت خخس ؾٗٛ ْعرل َٔ ايتصّ بايؿ٠٬ اٍٚ ايٛقت ثِ غو يف اثٓا٤ ايٛقت بأدا٥ٗـا  

( يًُشٌ ايعادٟ ْٛعًا اٚ غدؿًا ٖٚٛ قٌ اغهاٍ اٚ َٓع َٚٓ٘ ٜعٗـس اْـ٘ ٫ؾـسم    

سٜإ عادت٘ عًـ٢ ذيـو اٚ عدَـ٘، ْعـِ يـٛ نـإ ذيـو َٓـ٘ بعـد ايـدخٍٛ يف           بني د

ايؿ٠٬ قٟٛ ايبٓا٤ ع٢ً ا٫ضتٓذا٤ بايٓطب١ اىل َا َك٢ َٔ اؾعاٍ ايؿ٠٬ ٚس٦ٓٝـر  

ؾًٛ متهٔ َٔ ا٫ضتٓذا٤ يف اثٓا٤ ايؿـ٠٬ َـٔ غـرل سؿـٍٛ َٓـاف بٓـ٢ عًٝٗـا ٚا٫        

                                                           

 بٌ ع٢ً ا٭ظٗس ٚاستُاٍ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش َع ا٫عتٝاد قعٝـ.( 5)
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ٛ نـإ ذيـو َٓـ٘ بعـد     قطع ايؿ٠٬ ٚاضتٓذ٢ َٚٓ٘ ٜعٗس ق٠ٛ ايبٓا٤ ع٢ً ايؿـش١ يـ  

ايؿ٠٬ نُا اْ٘  ا ذنسْا ظٗس إ ايبٓا٤ ع٢ً ا٫ضتٓذا٤ َطًكًا يٛ نإ َعتادٙ ذيو 

 نُا يف امل  بعٝد.

: ٫ هـب ايـديو بايٝـد يف كـسز ايبـٍٛ عٓـد ا٫ضـتٓذا٤ ٚإ        املطأي١ ايطادضـ١ 

يف ٖــرٙ  (5)غــو يف خــسٚز َجــٌ املــرٟ بٓــ٢ عًــ٢ عدَــ٘، يهــٔ ا٭ســٛط ايــديو  

ْـ  ٘ ٜػـ  عًـ٢ عدَـ٘ ٚدعـ٣ٛ اْـ٘ َجبـت بايٓطـب١ اىل سؿـٍٛ ايػطـٌ          ايؿٛز٠، ؾا

َدؾٛع١ ظسٜإ ايطرل٠ ع٢ً ادسا٤ ٖرا ا٫ؾٌ يف َٛازد ايػطٌ ٚايػطـٌ بايكـِ   

ٚايؿتض، ٚدع٣ٛ إ املسدع يف َجـٌ اضتؿـشاب ايٓذاضـ١ َدؾٛعـ١ باَهـإ املٓـع       

 َٔ نْٛ٘ َٔ قبٌٝ ايػو يف َطض ايٓذاضـ١ املٛدـٛد٠ بـٌ ٖـٛ َـٔ قبٝـٌ ايػـو يف       

 ؼكٝل َطٗس ايٓذاض١ ايػدؿ١ٝ.

: اذا َطض كسز ايػا٥غ با٫زض ث٬خ َسات، نؿ٢ َع ؾسض املطأي١ ايطابع١

شٚاٍ ايعني بٗا، ٖٚهرا عاغ١ٝ اؾداز ث٬خ َسات ملا عسؾت َٔ إ املٓاط املطض 

 بهٌ قايع بٌ عسؾت إ املٓاط ايٓكا٤ ؾٝطٗس احملٌ بتشكك٘ بهٌ ٚد٘.

ــٛش ا٫  ــ١: ه ــأي١ ايجآَ ــٔ     املط ــًا اٚ َ ــًا اٚ زٚث ــ٘ ععُ ــا ٜػــو يف نْٛ ــتٓذا٤ مب ض

احملذلَات ٜٚطٗس احملٌ، ٚاَا اذا غو يف نٕٛ َا٥ع َا٤ًا َطًكًا اٚ َكاؾا مل ٜهـ 

يف ايطٗاز٠، بٌ ٫ بد َٔ ايعًِ بهْٛ٘ َا٤ًا، اَـا اؾـٌ اؾـٛاش ايتهًٝؿـٞ ؾ٬ؾـاي١      

ٓـا باغـذلاط عـدّ    ايدلا٠٤ ٚاَا ؼكل ايطٗاز٠ باملطض ب٘ ؾٝػهٌ يف غرل ا٫خرل يٛ قً

ٜطتٓذ٢ ب٘ ععًُا اٚ زٚثًا ٫ٕ ايتُطو بايعَُٛات َـٔ قبٝـٌ ايتُطـو يف     نٕٛ َا

ايػب١ٗ املؿداق١ٝ، ْعِ يًُؿٓـ ن٬ّ يف املكاّ ٚبعاٖس٠ ادسا٤ اؾاي١ عـدّ املـاْع   

                                                           

 ( بٌ ا٭ظٗس ذيو.5)
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إ اسسش َٔ ايعُّٛ املكتكا٠ َٚٔ املدؿـ نْٛ٘ َٔ قبٌٝ املاْع ٚيعً٘ بٓا٥٘ ع٢ً 

٧ َٔ ذيو ا٫ؾٌ ٚب٘ ٜؿسم بني ايػو يف نٕٛ َا غطٌ بـ٘  ايطٗاز٠ يف املكاّ ْاغ

احملٌ َطًكًا اٚ َكاؾًا ٚبُٝٓا مٔ ؾٝ٘ ٚقد اٚقشٓا ايه٬ّ عًٝـ٘ يف غـرل املكـاّ َـٔ     

 ايهتاب.



 

 

 

 

 فصن االسترباء

إ ٜعـدل ستـ٢ تٓكطـع دزٜـس٠ ايبـٍٛ ثـِ ٜبـدأ مبدـسز          قٛي٘ ٚا٫ٚىل يف نٝؿٝاتـ٘: 

ٗٸــسٙ ثــِ ٜكــع اؾــبع٘ ايٛضــط ٢ َــٔ ايٝــد ايٝطــس٣ عًــ٢ كــسز ايػــا٥غ ايػــا٥غ ؾٝط

ٚميطض اىل اؾٌ ايـرنس ثـ٬خ َـسات ثـِ ٜكـع ضـبابت٘ ؾـٛم ايـرنس ٚإبٗاَـ٘ ؼتـ٘           

ٚميطض بك٠ٛ اىل زأض٘ ث٬خ َسات ثِ ٜعؿس زأض٘ ث٬خ َسات، يف ايٛضا٥ٌ عـٔ  

يف ايسدٌ ٜبٍٛ ثِ ٜطتٓذٞ ثِ هد بعد ذيو بًـ٬ً قـاٍ:    عًٝ٘ ايط٬ّابٞ عبد اهلل 

٘ َا بني املكعد٠ ٚا٫ْجٝني ث٬خ َسات ٚغُص ثِ اضتٓذ٢ ؾإ ضاٍ اذا باٍ ؾدسط)

( ٖٚهرا باقٞ ا٫خباز املرنٛز٠ يف ايٛضا٥ٌ ؾاْٗا يٝظ ست٢ ٜبًؼ ايطام ؾ٬ ٜبايٞ

ؾٝٗا اعتباز اْكطاع دزٜس٠ ايبٍٛ، ٚاَا قٛي٘ يف ايؿشٝش١ اذا اْكطعت دزٜس٠ ايبٍٛ 

اهلل ٚاْا قا٥ِ ع٢ً زأض٘ ؾًُـا  ؾؿب املا٤ ٚقٍٛ زٚح بٔ عبد ايسسِٝ باٍ ابٛ عبد 

اْكطع غدب ايبٍٛ قاٍ بعدٙ ٖهرا ايـٞ ؾٓاٚيتـ٘ ؾتٛقـأ َهاْـ٘، ؾـ٬ ٜـد٫ٕ عًـ٢        

نــٕٛ ذيــو َــٔ خداب ا٫ضــتدلا٤، ْعــِ ميهــٔ إ ٜكــاٍ إ قــٌ ا٫ضــتدلا٤ ملــا نــإ 

عكٝب ايبٍٛ ٜعتدل ؼكك٘ بتُاَ٘ ٫ٚ ٜتشكل ايؿساؽ َٔ ايبـٍٛ ا٫ بعـد قطـع دزٜـس٠     

باز ا٫ضتدلا٤ ملا نإ ٫ضـتعٗاز تٓكٝـ١ اجملـس٣ عُـا ٜبكـ٢ ؾٝـ٘ بعـد        ايبٍٛ َع إ اعت

ايبٍٛ ٚدب إ ٜتشكل بعد ايؿساؽ َٓ٘ يهٞ ٜطتعٗس ايٓكا٤ ؾإ ايٛاقـع َـٔ اؾعايـ٘    

يف اثٓا٤ ٚقبٌ ايؿساؽ نايٛاقع َٓ٘ قبً٘ ٫ دخٌ ي٘ يف تٓك١ٝ اجملس٣ بعد ايؿساؽ، ٚاَـا  

 َٛثكـ٘ عُـاز ضـأيت٘ عـٔ ايسدـٌ اذا      ا٫بتدا٤ مبدسز ايػا٥غ قبٌ ا٫ضتدلا٤ نُـا يف 
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ازاد إ ٜطتٓذٞ ؾاميا ٜبدأ باملكعد٠ اٚ با٫سًٌٝ ؾكاٍ باملكعد٠ ثـِ با٫سًٝـٌ ٚيعـٌ    

ايٛدــ٘ ؾٝــ٘ اْــ٘ ملــا نــإ املعتــدل يف ا٫ضــتدلا٤ عٓــدِٖ املطــض َــٔ عٓــد املكعــد٠ نــإ 

ــست       ــد ٚض ــٓذظ ايٝ ــا٥غ ٚا٫ يت ــتٓذا٤ َــٔ ايػ ــد ا٫ض ــو بع ــع ذي ــب إ ٜك املٓاض

ــٕٛ      ايٓذاضــ١  ــب إ ٜه ــ٘ ؾٓاض ــ٘ اىل زأض ــرنس َٚٓ ــٌ اي ــني املكعــد٠ ٚاؾ ــا ب اىل َ

ا٫ضتدلا٤ بعد ا٫ضتٓذا٤ َٔ ايػا٥غ نُا اْ٘ ٜٓاضب اٜكًا إ ٜهٕٛ ا٫ضتٓذا٤ َٔ 

ايػا٥غ بعد ؾب املا٤ ع٢ً قٌ ايبٍٛ ؾٝطتٓذ٢ َٔ ايبـٍٛ ابتـدا٤ ثـِ َـٔ ايػـا٥غ      

ايطسٜـل املطـطٛز يف   ثِ ٜطتدل٤ ؾإٔ خـسز غـ٤ٞ ٜطـتٓذ٢ َـٔ ايبـٍٛ ثاْٝـًا، ثـِ إ        

ايهتــاب ي٬ضــتدلا٤ يف عــدد املطــشات ٚنٝؿٝتٗــا ٫ ٜٓطبــل عًــ٢ غــ٤ٞ َــٔ اخبــاز  

ايباب، ْعِ ميهٔ إ ٜطتعٗس اٚي١ٜٛ اعُاٍ ايٝطس٣ مبا دٍ ع٢ً نسا١ٖ ا٫ضتٓذا٤ 

بايُٝني ٚاْ٘ َٔ اؾؿا٤ ا٫ اذا نإ ٖٓاى عـرز بٓـا٤ عًـ٢ إ ٜهـٕٛ ا٫ضـتدلا٤ َـٔ       

عٔ ذيـو ؾٝهؿـٞ ؾُٝـا ذنـسٙ َـا دٍ عًـ٢ املٓـع َـٔ         غ٪ٕٚ ا٫ضتٓذا٤ ٚإ َٓعت 

ّ َظ ايرنس بايُٝني ؾإ املسٟٚ يف ايٛضا٥ٌ عٔ ابٞ دعؿس  اذا بـاٍ  : )عًٝ٘ ايطـ٬

(، نُا ميهٔ اضتعٗاز اضتشباب اضـتعُاٍ ايٛضـط٢   ايسدٌ ؾ٬ ميظ ذنسٙ بُٝٝٓ٘

َــٔ بــاٍ اْــ٘ قــاٍ: ) ؾــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚضــًِ َــٔ ْــٛادز ايساْٚــدٟ عــٔ ايــٓ 

( ٚيعـٌ يكـعـ ضـٓدٙ مل    اؾبع٘ ايٛضط٢ يف اؾٌ ايعذإ ثِ ٜطٗا ث٬ثًا ؾًٝكع

ٜعتدلٚٙ ٚدٛبًا ٚنٝـ نإ ؾُٔ اضتدل٤ ع٢ً ايٛد٘ املصبٛز يف ايهتاب عٌُ بتُاّ 

َــا ٚزد يف ا٫خبــاز بــٌ قٛيــ٘ يف ايسٚاٜــ١ ا٫ٚىل َطــض َــا بــني املكعــدٜٔ ٚا٫ْجــٝني  

اؾٌ ايرنس َٔ عٓد ا٫ْجٝني  ث٬خ ٚغُص َا بُٝٓٗا إ محٌ َا بُٝٓٗا ع٢ً َا بني

ٚزأض٘ اغتٌُ ع٢ً املطشات ايتطع بعد ازاد٠ ايتجًٝح َـٔ ايػُـص بكسٜٓـ١ َـا قبًـ٘      

ٚع٢ً ذيو ميهٔ اضتعٗاز املطشات ايتطع َٔ ايسٚا١ٜ ا٫خرل٠ اٜكًا، ٚاَـا تعـني   

اعُــاٍ ايطــباب١ ؾًــٝظ يف غــ٤ٞ  ــا عجــست عًٝــ٘ َــٔ ا٫خبــاز، ْعــِ ٖــٛ اقــ٣ٛ يف 
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اذا ٚقــع بٗــرٙ ايهٝؿٝــ١ ٚنٝـــ نــإ ؾؿا٥دتــ٘ اؿهــِ بطٗــاز٠    ايتٓكٝــ١ ٚا٫ضــتعٗاز

ايسطٛب١ املػتب١ٗ ٚعدّ ْاقكٝتٗا نُـا ٖـٛ املؿـسح بـ٘ يف ا٫خبـاز ايج٬ثـ١ ايطـابك١        

َكاؾًا اىل َٓكـٍٛ ا٫مجـاع عًٝـ٘ يف نًُـات مجاعـ١ ٚظـاٖسِٖ نعـاٖس ا٫خبـاز         

ٖــٛ اؿهــِ بهــٕٛ اـــازز بــ٫ًٛ إ نــإ ذيــو قبــٌ ا٫ضــتدلا٤ ٖٚــٛ نــريو نُــا   

َكتك٢ تؿسٜع عدّ ايبأع ع٢ً ا٫ضتدلا٤ يف ا٫خباز املصبـٛز٠ بـٌ تؿـسٜض بعـ      

َـا ٚزد ؾـُٝٔ بــاٍ ثـِ اغتطــٌ بأْـ٘ هـب عًٝــ٘ ايٛقـ٤ٛ ٫ٚ ٜــٓك  غطـً٘، ٖٚــٛ        

ًٜشل با٫ضتدلا٤ يف ايؿا٥د٠ املصبٛز٠ طٍٛ املد٠ ع٢ً ٚدـ٘ ٜكطـع بعـدّ بكـا٤ غـ٤ٞ      

استُاٍ خسٚدـ٘ َـٔ ا٫عًـ٢    يف اجملس٣ ؾإ استٌُ نْٛ٘ ب٫ًٛ نإ ذيو َٔ ادٌ 

اّ ٫ ٚدٗإ اٚشلُا كتاز امل  ْعسًا اىل سؿٍٛ ايؿسض َٔ ا٫ضتدلا٤ َٚٔ تٓك١ٝ 

اجملس٣ ٚعدّ بكا٤ غ٤ٞ َٔ ايبٍٛ ؾٝ٘ ٖٚـٛ سطـٔ يـٛ عًـِ إ ايعًـ١ يف ا٫ضـتدلا٤       

ذيو ٚميهٔ ايتػهٝو ؾٝـ٘ باستُـاٍ إ ٜهـٕٛ ذيـو َـ٪ثسًا يف خـسٚز َـا نـإ يف         

َٔ قًـ٘، ٚنـٕٛ اؿهُـ١ اٚ ايعًـ١ يف ايبـٍٛ بعـد املـ          َعسض اـسٚز َٔ ايبٍٛ

ذيو نُا ٜعٗس َٔ ايسٚا١ٜ ٫ اثس يـ٘ ؾُٝـا مـٔ ؾٝـ٘ ؾا٫ستٝـاط ٫ ٜٓبػـٞ إ ٜـذلى،        

ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾ٬ ٜهؿٞ ايعٔ بايٓكا٤ ٚعدّ ايبكا٤ يعدّ ايديٌٝ ع٢ً سذٝـ١ ٖـرا   

٤ غـ٤ٞ ؾٝـ٘   ايعٔ ؾ٬ ٜذلتب عًٝـ٘ َـا ٜذلتـب عًـ٢ ايعًـِ بٓكـا٤ اجملـس٣ ٚعـدّ بكـا         

ٚعدّ نٕٛ اــازز َٓـ٘ ٫ٚ ٜكـس استُـاٍ ايبكـا٤ ٚنـٕٛ اــازز َـٔ ايبـٍٛ بعـد           

ا٫ضــتدلا٤ يًــديٌٝ بــٌ ٖــرا ٖــٛ ايؿا٥ــد٠ يف ا٫ضــتدلا٤ ٚا٫ ؾٗــٛ ٫ ٜٛدــب ايكطــع   

بايٓكا٤، ٚيٝظ ع٢ً املسأ٠ اضتدلا٤ ٫ختؿاف ديًٝ٘ بايسدـاٍ عًـ٢ ٚدـ٘ ٫ ميهـٔ     

ٚ اْٗــا تؿــدل قًــ٬ًٝ ٚتتٓشــٓض ٚتعؿــس  ادــسا٤ٙ ؾٝٗــا ٚدعــ٣ٛ اْٗــا تطــتدل٤ عسقــًا ا 

ؾسدٗا عسقًا ٫ ديٌٝ عًٝٗا، ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾعًت ذيـو اٚ مل تؿعًـٗا ؾايسطٛبـ١    
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ــ١ بايطٗــاز٠ ٚعــدّ ايٓاقكــ١ٝ ي٬ضتؿــشاب ٚاؾــاي١ عــدّ      اـازدــ١ َٓٗــا قهَٛ

 خسٚز ايبٍٛ.

: َٔ قطع ذنسٙ ٜؿٓع َا ذنس ؾُٝا بكـٞ، ؾـ٬ ٜـذلى املٝطـٛز َـٔ      املطأي١ ا٭ٚىل

ــ٘  ــٌ ٖــرٙ      اعُاي ــ٢ ٫ ٜؿٗــِ سهــِ َج ــدًٜا قكــًا ست ــٝظ اؿهــِ تعب باملٝطــٛز اذ ي

ايؿسٚض َٔ اديت٘ نرا قٌٝ ٖٚٛ سطٔ يٛ عًِ بٓكا٤ اجملس٣ بـريو ٚعـدّ ٚدـٛد    

غ٤ٞ ؾٝ٘ ٚعًِ إ املٓاط ٚايع١ً يف ا٫ضتدلا٤ زؾع استُاٍ نٕٛ اـازز َٔ ايبـٍٛ  

ــاقٞ يف اجملــس٣ ٚيف نــ٬ املكــدَتني، تأَــٌ يف ايسدــٛع اىل     ــ٢ ْكــ   ايب ــا دٍ عً َ

ايٛق٤ٛ بايبًٌ اـازز قبٌ ا٫ضـتدلا٤ ٖـٛ ا٫ٚىل ا٫ إ ٜـدع٢ اْؿـساؾٗا اىل َـٔ      

 اَهٔ يف سك٘ ذيو ؾٝهٕٛ املكطٛع ايرنس يف سهِ ا٫ْج٢.

َــع تــسى ا٫ضــتدلا٤ وهــِ عًــ٢ ايسطٛبــ١ املػــتب١ٗ بايٓذاضــ١   املطــأي١ ايجاْٝــ١: 

    َ ٓـ٘. نُـا َـس َـٔ عـدّ      ٚايٓاقك١ٝ، ٚإ نإ تسن٘ َـٔ ا٭قـطساز بعـدّ ايـتُهٔ 

اـ٬ف ٚظٗٛز ا٫ْاط١ يف اخباز ا٫ضتدلا٤ ٚاط٬م ا٫َس بايٛق٤ٛ ملـا ىـسز  ـٔ    

باٍ قبٌ ايػطٌ بعد تكٝدٖا باخباز ا٫ضتدلا٤ َٚٔ ذيو عسؾت اْ٘ ٫ ؾسم يف ذيو 

بني إ ٜهـٕٛ عـدّ ا٫ضـتدلا٤ اختبـازًا اٚ اقـطسازًا بـٌ عسؾـت سلـٍٛ ا٫طـ٬م          

 اٜكًا يف ٚد٘.ملكطٛع اؿػؿ١ اٚ ايرنس 

: ٫ ًٜصّ املباغس٠ يف ا٫ضتدلا٤ ؾٝهؿٞ يف تستب ايؿا٥د٠ إ باغـسٙ  املطأي١ ايجايج١

غرلٙ نصٚدت٘ اٚ  ًٛنت٘، ٫ ٜعتدل املباغـس٠ يف ا٫ضـتدلا٤ بـٌ ٫ ٜبعـد اعتبـاز نْٛـ٘       

بايٝد ؾٝشؿٌ بهٌ َـا ٜـ٪دٟ ذيـو ٜعـ  ايػُـص ٚايـٓذل يٛقـٛح إ املكؿـٛد َٓـ٘          

بكٝــ١ ايبًــٌ ٖٚــٛ سطــٔ إ اتكــشت ايعًــ١ بــٌ َطًكــًا ٫ٕ  تٓكٝــ١ اجملــس٣ ٚاخــساز

املتبادز َٔ ا٫ٚاَس يف َجٌ ٖـرٙ املـٛازد َطًٛبٝـ١ ٚدـٛد َتعًكٗـا ٫ٚ بؿعـٌ ايػـرل        

 َٔ دٕٚ َباغس٠ ٫ٚ ًٜتؿت اىل ايعٗٛز ايٓٛعٞ يف املباغس٠ ؾتأٌَ.
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: اذا خسدت زطٛب١ َٔ غدـ ٚغو غدـ خخـس يف نْٛٗـا   املطأي١ ايسابع١

ٙ، ؾايعـاٖس ؿـٛم اؿهـِ اٜكـًا َـٔ ايطٗـاز٠ إ نـإ بعـد اضـتدلا٥٘،          ب٫ًٛ اٚ غـرل 

ٚايٓذاض١ إ نإ قبً٘، ٚإ نإ ْؿطـ٘ غـاؾ٬ً بـإٔ نـإ ْا٥ُـًا َـج٬ً، ؾـ٬ ًٜـصّ إ         

ٜهٕٛ َٔ خسدت َٓـ٘ ٖـٛ ايػـاى ٚنـرا اذا خسدـت َـٔ ايطؿـٌ ٚغـو ٚيٝـ٘ يف          

ؿهـِ ٜعـ  وهـِ    نْٛٗا ب٫ًٛ، ؾُع عدّ اضتدلا٥٘ وهِ عًٝٗا بايٓذاض١، ًٜشك٘ ا

ببٛيٝتٗا إ نإ خسٚدٗا قبٌ ا٫ضتدلا٤ ٚبطٗازتٗـا إ نـإ بعـدٙ ٚإ نـإ ْؿـظ      

ايػــدـ غــاؾ٬ً ٚغــرل غــاى يف ايسطٛبــ١ نــإٔ نــإ ْا٥ُــًا ٚنــرا اذا خسدــت َــٔ  

ايطؿٌ اٚ اجملٕٓٛ ٚغو ٚيٝ٘ بٌ غرلٙ َطًكًا يف نٕٛ اـازز بـ٫ًٛ اٚ غـرلٙ ٚذيـو    

ضببًا يًشهِ بطٗاز٠ اــازز َٚعـ٘ ٫ ؾـسم بـني     يعٗٛز ا٫خباز يف نٕٛ ا٫ضتدلا٤ 

 إ ٜهٕٛ ايػاى ْؿظ َٔ خسدت َٓ٘ ايسطٛب١ نُا ٖٛ َٛزد ا٫خباز اٚ غرلٙ.

: اذا غو يف ا٫ضتدلا٤ ٜب  ع٢ً عدَ٘، ٚيٛ َكت َد٠، بٌ املطأي١ اـاَط١

ٚيٛ نإ َٔ عادت٘، ْعِ يٛ عًِ اْ٘ اضتدل٤ ٚغو بعد ذيو يف اْ٘ نإ ع٢ً 

اّ ٫، ب٢ٓ ع٢ً ايؿش١، ي٬ضتؿشاب ٚعدّ دسٜإ قاعد٠  ايٛد٘ ايؿشٝض

ايتذاٚش ؾٝ٘ اذ مل ٜتكسز ي٘ قٌ ست٢ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ق٬ً يًتكطِٝ بني ايتذاٚش ٚعدَ٘ 

 نإ َٔ عادت٘ ا٫ضتدلا٤ ٚقت ا٫ضتٓذا٤ اٚ ايهٕٛ يف اـ٤٬ ْعِ إ ؾسقٓا اْ٘

بعد ػاٚش احملٌ مل ٘ اخباز ايتذاٚش اىل احملٌ ايعادٟ ٚاتؿل غه يف عُُٓا احملٌٚ

ايكاعد٠ ْعِ يٛ عًِ اْ٘ اضتدل٤ ٚغو يف ؾشت٘ ٚؾطادٙ دس٣ اؾاي١  ٜبعد دسٜإ

  ايؿش١ ٚايؿساؽ.

: اذا غو َٔ مل ٜطتدل٤ يف خسٚز ايسطٛب١ ٚعدَ٘ بٓـ٢ عًـ٢   املطأي١ ايطادض١

ــا       ــو يف اْٗ ــ١ ٚغ ــ٘ زطٛب ــا اذا زأ٣ يف ثٛب ــاـسٚز، نُ ــًا ب ــإ ظاْ ــٛ ن ــ٘، ٚي عدَ
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عًٝـ٘ َـٔ اــازز، ي٬ضتؿـشاب ٚإ ظـٔ اــسٚز يعـدّ        خسدت َٓ٘ اٚ ٚقعت 

 اختؿاف سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب بػرل َٛزد ايعٔ باـ٬ف.

املطأي١ ايطابع١: اذا عًِ إ اـازز َٓ٘ َرٟ يهٔ غو يف اْ٘ ٌٖ خـسز َعـ٘   

بــٍٛ اّ ٫،٫ وهــِ عًٝــ٘ بايٓذاضــ١، ا٫ِ إ ٜؿــدٸم عًٝــ٘ ايسطٛبــ١ املػــتب١ٗ بــإٔ   

ٛدٛد ٌٖ ٖٛ بتُاَ٘ َرٟ اٚ َسنب َٓـ٘ َٚـٔ ايبـٍٛ،    ٜهٕٛ ايػو يف إ ٖرا امل

٫ ًٜشك٘ سهِ ايسطٛب١ املػتب١ٗ ا٫ إ ٜسدع ايػو اىل إ بع  اـازز بـٍٛ اٚ  

َرٟ ؾُٔ عًِ اْ٘ خسز َٓ٘ َكداز َٔ املرٟ ٚغو يف خسٚز اشٜد َٓ٘ ٚإ نـإ  

ز َـا  ٜعًِ اْ٘ يٛ نإ اشٜد نإ ايصا٥د ب٫ًٛ ٜب٢ٓ ع٢ً ايطٗاز٠ َٚٔ عًـِ إ اــاز  

عد٣ ايكطس٠ ا٫ٚىل َج٬ً َـرٟ ٚغـو يف إ ايكطـس٠ ا٫ٚىل َـرٟ اٚ بـٍٛ ًٜشكـ٘       

ــٌ يف املــ  إ ايؿــٛز٠ ا٫ٚىل اٜكــًا إ زدعــت اىل ايػــو يف إ ٖــرا      اؿهــِ ب

املٛدٛد بتُاَ٘ َرٟ اٚ َسنب َٔ املـرٟ ٚايبـٍٛ ؿكـ٘ اؿهـِ ٚؾٝـ٘ تأَـٌ إ مل       

 ٜسدع اىل َا ذنسْا.

ٚمل ٜطتدل٤ٟ ثِ خسدت َٓ٘ زطٛب١ َػتب١ٗ بني ايبٍٛ : اذا باٍ املطأي١ ايجا١َٓ

ٚامل  وهِ عًٝٗا بأْٗا بٍٛ، ؾ٬ هـب عًٝـ٘ ايػطـٌ غـ٬ف َـا اذا خسدـت َٓـ٘        

بعد ا٭ضتدلا٤ ؾإْ٘ هب عًٝ٘ ا٫ستٝاط باؾُع بني ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ع٬ًُ بـايعًِ  

إ اٱمجايٞ، ٖـرا إذا مل نـإ ذيـو بعـد إٔ تٛقـأ، ٚاَـا إذا خسدـت َٓـ٘ قبـٌ          

ٜتٛقــأ ؾــ٬ ٜبعــد دــٛاش ا٫نتؿــا٤ بايٛقــ٤ٛ ٭ٕ اؿــدخ ا٭ؾــػس َعًــّٛ ٚٚدــٛد 

َٛدــب ايػطــٌ غــرل َعًــّٛ، ؾُكتكــ٢ ا٫ضتؿــشاب ٚدــٛب ايٛقــ٤ٛ ٚعــدّ    

ٚدٛب ايػطٌ، ٫ط٬م ا٭خباز َٚعاقد ا٫مجاعات اؿانُـ١ عًـ٢ إ ايسطٛبـ١    

ٕ اؿهـِ  املػتب٘ قبٌ ا٭ضتدلا٤ بٍٛ ٚيهٔ ا٫ط٬م اغـهاٍ يعٗـٛز ضـٝاقٗا يف بٝـا    

املػــتب٘ بــني ايبــٍٛ ٚغــرلٙ َــٔ اؿبا٥ــٌ دٕٚ املــ  ٚس٦ٓٝــر ؾــإ نــإ خازدــًا َــٔ   
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املتطٗس بعد ايبٍٛ بايٛق٤ٛ مجع بني ايطٗازتني ي٬ضتؿـشاب اؿـدخ بعـد ؾعـٌ     

اســدُٖا ٚإ نــإ خازدــًا قبًــ٘ اَهــٔ اضتؿــشاب اؿــدخ ا٭ؾــػس َٚــٔ خثــازٙ  

اضتؿــشاب اؿــدخ دــٛاش ايــدخٍٛ يف ايؿــ٠٬ بايٛقــ٤ٛ ؾٝهــٕٛ سانُــًا عًــ٢   

ايهًٞ، ؾتًدـ إ املػتب٘ بني ايبٍٛ ٚامل  ٫ ؾسم يف خسٚدـ٘ قبـٌ ا٭ضـتدلا٤ اٚ    

بعــدٙ َــٔ املتطٗــس يف ٚدــٛب اؾُــع بــني ايطٗــازتني عُــ٬ً بــايعًِ ا٭مجــايٞ ملــا   

عسؾــت َــٔ اْؿــساف ا٫ط٬قــات ٚانــا ْهتؿــٞ بايٛقــ٤ٛ يــٛ خــسز َــٔ احملــدخ    

 ا٭ندل. ٫ضتؿشاب اؿدخ ا٭ؾػس ٚعدّ تبدي٘ اىل



 

 

 



 

 

 

 

 يف مستحبات التخمٌ ومكروهاته

قاٍ اَا ا٭ٍٚ ؾإ ٜطًب خًٛٙ اٚ ٜبعد ستـ٢ ٫ ٜـس٣ غدؿـ٘ اٚ ًٜـر سؿـرلٙ      

ِ    تأضٝا بـايٓ    عًٝـ٘  ؾأْـ٘ مل ٜـسٳ عًـ٢ غـا٥غ قـغ ٚقـاٍ        ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚضـً

 َٔ ات٢ ايػا٥غ ؾايٝتطذل ٚعٓ٘ تطٗس. ايط٬ّ
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 فصن يف غايات الىضىءات الىاجبُ

قٛي٘ ؾإ ايٛق٤ٛ اَا غسط يف ؾشت٘ ؾعٌ نايؿـ٠٬ ٚايطـٛاف َطًكـًا ؾسٜكـ١     

ْٚاؾ١ً يكٛي٘ ٫ ؾ٠٬ ا٫ بطٗٛز ٚقٛي٘ ايؿ٠٬ ث٬ث١ اث٬خ ثـ٬خ طٗـٛز اؿـدٜح    

بٌ ظاٖس بع  ا٭خباز املؿت٢ ب٘ عٓد مجع ؼسِٜ ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬ بػرل طٗاز٠ 

اف بايبٝت ؾ٠٬ ٚعٔ َعاٜٚـ١ بـٔ   ٚيٛ ساٍ ايتك١ٝ ٚاَا ايطٛاف تٓص٬ًٜ يكٛي٘ ايطٛ

عُاز ٫ بأع إ تككٞ املٓاضو نًٗا عًـ٢ غـرل ٚقـ٤ٛ ا٫ ايطـٛاف بايبٝـت ؾـإ       

ؾٝ٘ ؾ٠٬ ٚايٛق٤ٛ اؾكٌ ٜع  يف غرل ايطٛاف َٔ املٓاضو، ٚظاٖس نؿسٜض َـا  

ٜأتٞ َٔ امل  اْـ٘ يـٝظ غـسطًا يؿـش١ ايطـٛاف املٓـدٚب ٚإ نـإ غـسطًا يؿـش١          

بعـد ايطـ٪اٍ    عًٝ٘ ايط٬ّنُاي٘ نكسا٠٤ ايكسخٕ يكٛي٘  ؾ٬ت٘، ٚقٛي٘ ٚاَا غسط يف

٫ ٜكـسأ ايعبـد   ( ٚقٛي٘: )٫ ست٢ ٜتٛقأعٔ قسا٠٤ ايكسخٕ بعد ايبٍٛ ٚا٫ضتٓذا٤: )

( بـٌ عـٔ عـد٠ ايـداعٞ إ ايكـسا٠٤ َتطٗـسًا       ايكسخٕ عًـ٢ غـرل طٗـٛز ستـ٢ ٜتطٗـس     

مخظ ٚعػسٕٚ ٚغرل َتطٗس عػس سطٓات، ٚقٛي٘ ٚاَا غـسط يف دـٛاشٙ نُـظ    

( بعد ايط٪اٍ عٔ قسا٥ت٘ ايكـسخٕ ٖٚـٛ عًـ٢    ٫ٚ متظ ايهتابب١ ايكسخٕ يكٛي٘: )نتا

غرل ٚق٤ٛ، ٚيف زٚا١ٜ عبد اؿُٝد املؿشـ ٫ متط٘ ع٢ً غرل طٗـس ٫ٚ دٓبـًا ٫ٚ   

متظ خط٘ ٫ٚ تعًك٘، ٫ٚ ٜكس اغتُاشلا ع٢ً غرل احملسّ يػرل املتطٗس قٛي٘ اٚ زاؾع 

ٜأنــٌ ٜٚػــسب غطــٌ ٜــدٙ ٚمتكــُ   يهساٖتــ٘ نا٭نــٌ ؾــإ اؾٓــب اذا ازاد إ  

ٚغطٌ ٚدٗ٘ ٚانـٌ ٚغـسب ٚيف د٫يـ١ َجًـ٘ عًـ٢ اضـتشباب ايتٛقـٞ بايٛقـ٤ٛ         
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ْعس َٚٓع، ٚيعٌ َطًكات ا٭َس بايٛق٤ٛ اٜكًا قابٌ اؿٌُ عًـ٢ ذيـو ٚإ نـإ    

ميهٔ محًٗا ع٢ً ايؿـ٠٬ عًـ٢ َـا ٜٓؿـسف ايٝـ٘ َـٔ ايٛقـ٤ٛ ايؿـ٠٬ ٫ٚ ٜٓاؾٝـ٘          

ُـ   ٌ عًـ٢ ايـتدرل نُـا ٜـدٍ عًٝـ٘ ؾـشٝش١       اضتشباب املكُك١ ٚغطٌ اٜكـًا ؾٝش

ٍ    عًٝ٘ ايط٬ّيًؿادم قًت اؿً  قاٍ: ) اْـا   :اٜأنٌ اؾٓب قبـٌ إ ٜتٛقـأ، قـا

 ٌ (، ٚعـٔ ايـٛايف اْـ٘ ٜػـب٘ إ     يٓهطٌ ٚيهٔ ٜػطٌ ٜدٙ اٚ ٜتٛقأ ٚايٛق٤ٛ اؾكـ

ٜهٕٛ  ا ؾشٸـ ٚنإ اْا يٓػتطٌ، ٚميهٔ إ ٜهٕٛ ع٢ً اؾً٘ ٜٚساد َـٔ قـُرل   

ٝع ايٓاع ٜع  مـٔ َعاغـس ايٓـاع ْهطـٌ عـٔ ايعبـاد٠ ؾعبٻـس        املتهًِ َع ايػرل مج

ــ٢       ــ٘ اٚ غــسط يف ؼكــل اَــسٙ نايٛقــ٤ٛ يٝهــٕٛ عً ــريو ٚازاد غــرل ْؿطــ٘، قٛي ب

ايطٗاز٠ ٚاضتدٍ ي٘ يف اؿدا٥ل باملسٟٚ عٔ ايدًُٜٞ َٔ اسـدخ ٚمل ٜتٛقـأ ؾكـد    

نإ اؾـشاب زضـٍٛ اهلل اذا بـايٛا تٛقـ٪ا اٚ تُُٝـٛا      دؿاْٞ اؿدٜح، ٚقٛي٘: )

 ( اؿدٜح.كاؾ١ إ تدزنِٗ ايطاع١

ٜا أْظ انجس َٔ ايطٗٛز ٜصد اهلل يف عُسى ٚميهٔ ا٫ضتد٫ٍ ي٘ اٜكًا بكٛي٘: )

( بٌ ٚبهٌ َا دٍ ع٢ً ٚإ اضتطعت إ ٜهٕٛ بايًٌٝ ٚايٓٗاز ع٢ً طٗاز٠ ؾاؾعٌ

ٔ   اضتشباب ايطٗٛز، نكٛي٘: ) ( ٚيهـٔ ضـٝذ٤ٞ اْػـا٤    ْعـِ إ اهلل وـب املتطٗـسٜ

دٍ بٗا يهٕٛ ايٛق٤ٛ َطتشبًا ْؿطًٝا ٭ْ٘ املساد َٔ ايطٗـٛز املـأَٛز   اهلل اْ٘ قد ٜطت

ب٘، ٚا٭ْؿاف إ يهـٌ َـٔ املعٓـٝني ٚدٗـًا ؾُجـٌ ٖـرٙ ا٭خبـاز ٚغرلٖـا املػـت١ًُ          

ع٢ً ا٭َس بايطٗٛز ٚبع  َا اغتٌُ ع٢ً ا٭َـس بايٛقـ٤ٛ ميهـٔ إ ٜهـٕٛ اَـسًا      

ٔ إ ٫ تهٕٛ ايطٗـاز٠  ْؿطًٝا بٓؿظ ايٛق٤ٛ ٚإ ناْت ايطٗاز٠ َٔ خثازٙ بٌ ٚميه

املأَٛز بٗا ا٫ ْؿظ ايػط٬ت ٚاملطشات ؾايتعبرل عٓٗـا بـايطٗٛز ْعـرل ايتعـبرل عـٔ      

ايجٛزٜـــ١ يف ا٭خبـــاز ٚميهـــٔ إ ٜهـــٕٛ اَـــسًا غرلٜـــًا َكـــدًَٝا يتشؿـــٌٝ ايطٗـــاز٠  

ايٓؿطا١ْٝ، قٛي٘: ٚايٛق٤ٛ املطتشب ْؿطًا إ قًٓا ب٘ قد عسؾت إ َب٢ٓ اضتشباب 
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ػطــ٬ت ٚاملطــشات دٕٚ اضــتشباب ؼؿــٌٝ ايطٗــاز٠ ؾــإ  اضــتشباب اي ايٛقــ٤ٛ

ايٛق٤ٛ عًٝ٘ ٜهٕٛ َطـتشبًا غرلٜـًا ؾُـٔ ٜـصعِ اْـ٘ َطـتشب ْؿطـًا ٜكـٍٛ إ زؾـع          

اؿدخ َٔ خثازٙ املستب١ عًٝ٘ غسعًا َطًكًا اٚ عٓد قؿـد ذيـو عٓـد ايتٛقـٞ َٚـٔ      

َٓع اضتشباب٘ ايػسعٞ ٜكٍٛ إ ايجابت اضتشباب زؾع اؿدخ ٚؼؿـٌٝ ايطٗـاز٠   

ٜهــٕٛ ايٛقــ٤ٛ ا٫ َكدَــ١ ٫ ْــدب ايٝــ٘ غــسعًا ٚمل ٜجبــت َٓــ٘ ا٭َــس بــٓؿظ     ؾــ٬

ايػط٬ت ْدبًا ٚع٢ً ذيو ؾٝػهٌ ا٭ضتشباب ايٓؿطٞ يـ٘ اذ يـٝظ شلـِ ا٫ قٛيـ٘:     

جس : )انؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚضًِ ٜٔ ٚقٛيْ٘عِ إ اهلل وب ايتٛابني ٚوب املتطس

بايًٌٝ ٚايٓٗاز ع٢ً طٗاز٠  َٔ ايطٗٛز ٜصد اهلل يف عُسى ٚإ اضتطعت إ تهٕٛ

 (.ؾاؾعٌ

َٚٔ املعًّٛ إ َٔ احملتٌُ قسٜبًا إ ٜهـٕٛ َتعًـل ا٭َـس ؾُٝٗـا َـا ٜتٛيـد َـٔ        

ايٛق٤ٛ ٜع  ايطٗاز٠ ٚزؾع اؿدخ بٌ ٫ٚ د٫ي١ يف َجٌ َا عٔ ْٛادز ايساْٚـدٟ  

ِ    نإ اؾشاب زضٍٛ اهلل  اذا بـايٛا تٛقـ٪ا كاؾـ١ إ     ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚضـً

اع١ ٜعـ  املـٛت ؾـإ َـٔ احملتُـٌ بـٌ املعٓـٕٛ اْٗـِ نـاْٛا ٜتٛقـ٪ٕ           تدزنِٗ ايط

ــ١ ايطــابك١، ْعــِ َــا ٜٓكــٌ عــٔ اؿــدٜح       ــٛ مب٬سعــ١ ايسٚاٜ يتشؿــٌٝ ايطٗــاز٠ ٚي

ايكدضٞ َٔ اسدخ ٚمل ٜتٛقأ ؾكـد دؿـاْٞ َٚـٔ تٛقـأ ٚمل ٜؿـٌ زنعـتني ؾكـد        

 دؿاْٞ اىل خخسٙ ظاٖس اضتشباب ْؿظ ايٛق٤ٛ ٚا٭ْؿاف.
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